
 

 

RRB NTPC 2020-21 
ಜನವರಿ04(ಮೊದಲ ಶಿಫ್ಟ್) 

ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನ  ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 
 



 

 

1) ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಾಂಗ್ನರಸ್ 1924 ಅಧಿವನೀಶನ? 

ಉತ್ತರ: ಬನಳಗ್ಾಾಂ 

• ಸಾಾಪ್ಕ: ಅಲನ್ ಆಕನ್ೀವಿಯನ್ ಹ್ಯಯಮ್ 
• 1885-ಐಎನ್ ಸಿ-ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಾಾಂಬನ -1 ನನೀ ಅಧಿವನೀಶನ- ಡಬ್ಲಯಯೂ.ಸಿ. ಬನಯನೆರ್ಜಿ 
• 1917- ಕಲಕತ್ಾತ ಐಎನ್ ಸಿಯ 1 ನನೀ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ- ಅನ್ನೆ ಬನಸನಾಂಟ್ 
• 1924 - ಬನಲಗವಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗ್ಾಾಂಧಿ ಐಎನ್ ಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದರು. 
• 1925- ಕಾನುುರದ ಐಎನ್ ಸಿ 1 ನನೀ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ- ಸರನಯೀರ್ಜನ್ನ 
ನಾಯುು. 



 

 

• 1946- ಮೀರತ್ ಭಾರತ್ದ ಸಾಾತ್ಾಂತ್ರೂದ ಮೊದಲು ನಡನದ ಕನಯನನಯ ಅಧಿವನೀಶನ- 
ಆಚಾಯಿ ಜನ ಬಿ ಕೃಪ್ಲಿನ್ನ 

 

2) ಯುನನಸನಯಕೀ ಪ್ರಧಾನ ಕಚನೀರಿ? 

ಉತ್ತರ: ಪ್ಾಯರಿಸ್ 

• ವಿಶಾಸಾಂಸನಾಯ ಶ್ನೈಕ್ಷಣಿಕ, ವನೈಜ್ಞಾನ್ನಕ ಮತ್ುತ ಸಾಾಂಸೃತಕ ಸಾಂಸನಾ 
• ಪ್ರಧಾನ ಕಚನೀರಿ: ಪ್ಾಯರಿಸ್, ಫ್ಾರನ್್ 
• ಮುಖ್ಯಸಾ: ಆಡನರ ಅಜೌಲನ 



 

 

• ಸಾಾಪ್ನನ: 16 ನವನಾಂಬ್ಲರ್ 1945, ಲಾಂಡನ್, ಯುನನೈಟನಡ್ ಕಾಂಗ ಡಮ್ 

 

3) 1857 ದಾಂಗ್ನ ಎಲಿಯ ಸಾಂಭವಿಸಿತ್ು? 

ಉತ್ತರ: ಮೀರತ್ 

 

4) 11 ಮೀ ಎಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದನ? 

ಉತ್ತರ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನ 



 

 

• 11 ಮೀ 1998 ರಾಂದು ನಡನಸಿದ ಪ್ನಯೀಖ್ಾರನ್ ಪ್ರಮಾಣು ಪ್ರಿೀಕ್ಷನಗಳ ನನನಪಿಗ್ಾಗಿ 
ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರವು ಮೀ 11 ಅನುೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದಿನವನಾಂದು ಘಯೀಷ್ಟ್ಸಿತ್ು. 
ಇದನುೆ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಅಾಂದಿನ ಪ್ರಧಾನ್ನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ್ನೀಯಿ ಅವರು ಸಹಿ 
ಮಾಡಿದರು 

 

5) ಸದಾಿರ್ ಸರನಯೀವರ್ ಅಣನಕಟು್? 

ಉತ್ತರ: ನಮಿದಾ 



 

 

• ಸದಾಿರ್ ಸರನಯೀವರ್ ಅಣನಕಟು್ ಭಾರತ್ದ ಗುಜರಾತ್ ನ ನವಗಾಂ ಬ್ಲಳಿಯ 
ಕನವಾಡಿಯ ನಮಿದಾ ನದಿಯಲಿಯ ನ್ನಮಿಸಲಾದ ಕಾಾಂಕರೀಟ್ ಗುರುತ್ಾ ಅಣನಕಟು್. 
ನಾಲುಕ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಯಗಳಾದ ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದನೀಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ುತ 
ರಾಜಸಾಾನಗಳು ಅಣನಕಟ್ಟ್ನ್ನಾಂದ ನ್ನೀರು ಮತ್ುತ ವಿದುಯತ್ ಪ್ಡನಯುತ್ತವನ. 

 

6) ಗ್ಾಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಅಣನಕಟು್? 

ಉತ್ತರ: ಮಧ್ಯಪ್ರದನೀಶ (ಚಾಂಬ್ಲಲ್) 



 

 

• ಭಾರತ್ದ ಚಾಂಬ್ಲಲ್ ನದಿಯಲಿಯ ನ್ನಮಿಸಲಾದ ನಾಲುಕ ಪ್ರಮುಖ್ ಅಣನಕಟು್ಗಳಲಿಯ 
ಗ್ಾಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ ಅಣನಕಟು್ ಒಾಂದು. 

• ಅಣನಕಟು್ ಮಧ್ಯಪ್ರದನೀಶದ ಮಾಾಂಡೌ್ರ್ ನ್ನೀಮುಚ್ ರ್ಜಲನಯಗಳಲಿಯದನ. 

 

7) ವಿಶಾದ ಒಟು್ ವಿಶಾ ಪ್ರಾಂಪ್ರನಯ ತ್ಾಣಗಳು? 

ಉತ್ತರ: 1,121 

 

 



 

 

8) ಆರ್ ಟ್ಟಐ ಆಕ್ಟ್? 

ಉತ್ತರ: 2005 

 

9) URL ಪ್ಯಣಿ ರಯಪ್? 

ಉತ್ತರ: Uniform Resource Locator  

 

10) ಗ್ನಯೀದಾವರಿ ಹ್ುಟು್ತ್ತದನ? 

ಉತ್ತರ: ನಾಸಿಕ್ಟ 



 

 

11) ಪ್ರಧಾನ್ ಮಾಂತರ ಸುರಕ್ಷ ಬಿಮಾ ಯೀಜನನ ಪ್ಾರರಾಂಭವಾಯಿತ್ು.? 

ಉತ್ತರ: 2015 

 

12) ಸಾಾಂಚಿ ಸಯತಪ್? 

ಉತ್ತರ: ಅಶ್ನ ೀಕ್ಟ 

 

13) ಮಾನವ ರಕತದ/ಮಾನವನ ದನೀಹ್ದ  PH ಮೌಲಯ ಎಷ್ಟ್ು್ ? 

ಉತ್ತರ: 7.35 ರಿಾಂದ 7.45 



 

 

14) ಭಾರತೀಯ ಹಾಕ ತ್ಾಂಡವು ಕನಯನನಯ ಬಾರಿಗ್ನ ಯಾವ ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ಟ ನಲಿಯ ಚಿನೆದ 
ಪ್ದಕ ಗ್ನದಿದತ್ು? 

ಉತ್ತರ: 29 ಜುಲನೈ 1980 

 

15) ನಗುವ ಅನ್ನಲದ ರಾಸಾಯನ್ನಕ ಹನಸರು? 

ಉತ್ತರ: N₂O (ನನೈಟರಸ್ ಆಕನ್ೈಡ್) 

 

16) ಆವತ್ಿಕ ಕನಯೀಷ್ಟ್್ಕದ ಯಾವ ಗುಾಂಪ್ನುೆ ಹಾಯಲನಯಜನನ್್ ಎಾಂದು ಕರನಯಲಾಗುತ್ತದನ? 



 

 

ಉತ್ತರ: 17 ಗುಾಂಪ್ು 

 

17) ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಂಶ್ನ ೀಧ್ನನ ಮತ್ುತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಾಂಸನಾಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ? 

ಉತ್ತರ: ಸತೀಶ್ ರನಡಿು 

 

18)washing powder formula? 

ಉತ್ತರ: Na2CO3(sodium carbonate) 

 



 

 

19) ಆಪ್ಲ್ ಸಿಇಒ ಯಾರು? 

ಉತ್ತರ: ಟ್ಟಮ್ ಕುಕ್ಟ 

• ಆಪ್ಲ್ ಇಾಂಕ್ಟ. ಕಾಯಲಿಫ್ನಯೀನ್ನಿಯಾದ ಕುಯಪ್ಟ್ಟಿನನಯದಲಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚನೀರಿಯನುೆ 
ಹನಯಾಂದಿರುವ ಅಮೀರಿಕನ್ ಬ್ಲಹ್ುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತ್ಾಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಂಪ್ನ್ನಯಾಗಿದುದ, ಇದು 
ಗ್ಾರಹ್ಕ ಎಲನಕಾರನ್ನಕ್ಟ್, ಕಾಂಪ್ಯಯಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವನೀರ್ ಮತ್ುತ ಆನ್ ಲನೈನ್ ಸನೀವನಗಳನುೆ 
ವಿನಾಯಸಗ್ನಯಳಿಸುತ್ತದನ, ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸುತ್ತದನ ಮತ್ುತ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದನ. 

 

 



 

 

20) ನ್ನೀತ ಆಯೀಗ ಯಾವ ವಷ್ಟ್ಿದಲಿಯ ಪ್ಾರರಾಂಭವಾಯಿತ್ು? 

ಉತ್ತರ: 1 ಜನವರಿ 2015 

• ಉದನದೀಶಗಳು: ಭಾರತ್ದ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನ್ನೀತ ನ್ನರಯಪ್ಣನ 
ಪ್ರಕರಯೆಯಲಿಯ ಪ್ನಯರೀತ್ಾ್ಹ್ ಮತ್ುತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕನ 

• ನಾಯಯವಾಯಪಿತ: ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ 
• ಪ್ರಧಾನ ಕಚನೀರಿ: ನವದನಹ್ಲಿ 
• ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ನರನೀಾಂದರ ಮೊೀದಿ 

 



 

 

21) ಪ್ನಯೀಖ್ಾರನ್ ಪ್ರಮಾಣು ಪ್ರಿೀಕ್ಷನಯನುೆ ಸಹ್ ಕರನಯಲಾಗುತ್ತದನ? 

ವಿದನೀಶ್ಾಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು "ಪ್ನಯೀಖ್ಾರನ್- I" ಪ್ರಿೀಕ್ಷನಯನುೆ ಗ್ನಯತ್ುತಪ್ಡಿಸಿತ್ು, ಆದರನ 
ಇದನುೆ "ನಗುತತರುವ ಬ್ಲುದಿ" ಎಾಂದಯ ಕರನಯುತ್ಾತರನ. ಇದು ಮೀ 18, 1974 ರಾಂದು 
ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ಯಶಸಿಾ ಪ್ರಮಾಣು ಬಾಾಂಬ್ ಪ್ರಿೀಕ್ಷನಯಾಗಿದನ. 

ಪ್ನಯೀಖ್ಾರನ್- II ಪ್ರಿೀಕ್ಷನಗಳು 1998 ರ ಮೀನಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ಸನೀನನಯ ಪ್ನಯೀಖ್ಾರನ್ 
ಟನಸ್್ ಶ್ನರೀಣಿಯಲಿಯ ಭಾರತ್ ನಡನಸಿದ ಐದು ಪ್ರಮಾಣು ಬಾಾಂಬ್ ಪ್ರಿೀಕ್ಷಾ ಸನಯಫೀಟಗಳ 
ಸರಣಿಯಾಗಿದನ. 

 



 

 

22) ಇನಾ್ಟ್ -1ಬಿ ಅನುೆ ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ು? 

ಉತ್ತರ: 30 ಆಗಸ್್ 1983 

INSAT-1B ಭಾರತೀಯ ಸಾಂವಹ್ನ ಉಪ್ಗರಹ್ವಾಗಿದುದ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಉಪ್ಗರಹ್ ವಯವಸನಾಯ ಭಾಗವಾಗಿದನ. 1983 ರಲಿಯ ಪ್ಾರರಾಂಭವಾಯಿತ್ು 

 

23) ಭಾರತ್ ಯಾವಾಗ ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ಟ ಆಟಗಳಲಿಯ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ು? 

ಉತ್ತರ: 1900 

 



 

 

24) ನನಯಬನಲ್ ಪ್ರಶಸಿತ ಗ್ನದದ ಮೊದಲ ಯುವತ ಯಾರು ? 

ಉತ್ತರ: ಮಲಾಲಾ ಯಯಸಫ್ಟ ಜನೈ 

 

25) ಭಾರತೀಯ ಸಾಂವಿಧಾನದ 1 ನನೀ ತದುದಪ್ಡಿ? 

ಉತ್ತರ: ಸಾಂವಿಧಾನ (ಮೊದಲ ತದುದಪ್ಡಿ) ಕಾಯೆದ, 1951, 1951 ರಲಿಯ ಜಾರಿಗ್ನ ಬ್ಲಾಂದಿತ್ು 

 

26) ವಿಶಾದ ಒಟು್ ವಿಶಾ ಪ್ರಾಂಪ್ರನಯ ತ್ಾಣಗಳು? 

ಉತ್ತರ: 1,121 



 

 

Official YouTube Channel: SBK KANNADA 

 

Official Website:sbkkannada.com 

 

Official Telegram: Join Here 

 

Raiways Telegram Group Kannada: Join Here 

 

Like Facebook Page:Click Here 

 

Follow On Instagram: Follow Here 

https://www.youtube.com/c/SBKKANNADA
https://sbkkannada.com/
https://sbkkannada.com/
http://telegram.me/sbkkannada
https://telegram.me/ekalavyaonevisiononedream
https://www.facebook.com/SBKKANNADA
https://www.instgram.com/SBKKANNADA

