
 

 

RRB NTPC 2020-21 
ಜನವರಿ 05 (ಮೊದಲ ಶಿಫ್ಟ್) 

ಸಾಮಾನಯ ಜ್ಞಾನ  ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 
 



 

 

1) TRAI ಯ ಪ್ೂರ್ಣ ರೂಪ್? 

ಉತ್ತರ: ಭಾರತ್ದ ಟನಲಿಕಾಾಂ ನಿಯಾಂತ್ರರ್ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ(Telecom Regulatory 
Authority of India) 

 

2) CSS ಪ್ೂರ್ಣ ರೂಪ್? 

ಉತ್ತರ:Cascading Style Sheet 

3) ಗಾಾಂಧಿ ಮತ್ತತ ಅಾಂಬನೇಡ್ಕರ್ ನಡ್ತವನ ಪ್ೂನಾ ಒಪ್ಪಾಂದ ನಡನಯಿತ್ತ? 

ಉತ್ತರ: 1916 



 

 

4) 'ಶ್ನೇಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟ ಕನೇಸರಿ' ಹನಸರಿನ ಪ್ತಸತಕದ ಲನೇಖಕರತ ಯಾರತ ? 

ಉತ್ತರ: ಸಬಾ ನಖ್ವಿ 

 

5) ಭಾರತ್ದಲಿಿ ನೃತ್ಯ ದಿನವನತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗತತ್ತದನ? 

ಉತ್ತರ: 29 ಏಪ್ರರಲ್ 

 

6) ಗನೂೇವಾ ಆಡ್ಳಿತ್ ಪ್ಕ್ಷದ ಹನಸರತ? 

ಉತ್ತರ: ಬಿಜನಪ್ರ 



 

 

7) ಬೃಹದನೇಶ್ಿರ ದನೇವಸಾಾನವಿದನ? 

ಉತ್ತರ: ತ್ಮಿಳುನಾಡ್ತ 

8) ಜನವರಿ 12 ಅನತೆ ಹೇಗನ ಆಚರಿಸಲಾಗತತ್ತದನ? 

ಉತ್ತರ: ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯತವ ದಿನ 

✓ ಸಾಿಮಿ ವಿವನೇಕಾನಾಂದರ ಜನಮದಿನವಾಗಿ ಜನವರಿ 12 ರಾಂದತ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯತವ 
ದಿನವನತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗತತ್ತದನ. 1984 ರಲಿಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಣರ ಈ ದಿನವನತೆ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯತವ ದಿನವನಾಂದತ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿತ್ತ ಮತ್ತತ 1985 ರಿಾಂದ ಭಾರತ್ದಲಿಿ 
ಪ್ರತಿವರ್ಣ ಈ ಕಾಯಣಕರಮವನತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗತತ್ತದನ. 



 

 

9) ಮೊದಲ ಸಾಂಖ್ನಯ ಮತ್ತತ ಎರಡ್ನನೇ ಸಾಂಖ್ನಯಯ ಅನತಪ್ಾತ್ 2: 3, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 
24 ಆಗಿದದರನ ಸಾಂಖ್ನಯಗಳ ಮೊತ್ತವು ಆಗಿರತತ್ತದನ? 

ಉತ್ತರ: 20 

 

10) ಲನೂೇಕಸಭಾ ಚತನಾವಣನಯಲಿಿ ಸಪಧಿಣಸಲತ ಕನಿರ್ಠ ವಯಸತ್? 

ಉತ್ತರ: 25 

 

 



 

 

11) ಡಿಯೊಮಾಂಡ್ಸ ನ ಹನಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಯಾವ ದನೇಶ್ದಲಿಿದನ? 

ಉತ್ತರ: ರಷ್ಾಯ 

 

12) ವಿಶ್ಿ ಅಾಂಕಿಅಾಂಶ್ ದಿನವನತೆ ಹೇಗನ ಆಚರಿಸಲಾಗತತ್ತದನ? 

ಉತ್ತರ: 29 ಜೂನ್ 

 

13) ವಿಶ್ಿಬಾಯಾಂಕ್ ಸದಸಯರ ಸಾಂಖ್ನಯ? 

ಉತ್ತರ: 180 



 

 

14) ಸಿಎಎ ಪ್ೂರ್ಣ ರೂಪ್? 

ಉತ್ತರ: ಪ್ೌರತ್ಿ ತಿದತದಪ್ಡಿ ಕಾಯ್ದದ 

 

15) ಶ್ಾಾಂತಿಗಾಗಿ ನನೂಬನಲ್ ಪ್ರಶ್ಸಿತ ವಿಜನೇತ್? 

ಉತ್ತರ: ವಿಶ್ಿ ಆಹಾರ ಕಾಯಣಕರಮ 

 

16) ಲಾ-ಲಿಗಾದ ಬಾರಾಂಡ್ಸ ರಾಯಭಾರಿ? 

ಉತ್ತರ: ರನೂೇಹತ್ ಶ್ಮಾಣ 



 

 

17) ಮಹಾರಾರ್ರ ರಾಜಯಪ್ಾಲರತ? 

ಉತ್ತರ: ಭಗತ್ ಸಿಾಂಗ್ ಕನೂಶ್ಯರಿ 

 

18) ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನೃತ್ಯ ದಿನವನತೆ ಯಾವ ದಿನಾಾಂಕದಾಂದತ ಆಚರಿಸಲಾಗತತ್ತದನ? 

ಉತ್ತರ: 29 ಏಪ್ರರಲ್ 

ಅಾಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನೃತ್ಯ ದಿನವು ಯತನನಸನೂಕೇದ ಪ್ರದಶ್ಣನ ಕಲನಗಳ ಮತಖಯ ಪ್ಾಲತದಾರ 
ಇಾಂಟನಾಯಣರ್ನಲ್ ಥಿಯ್ದೇಟರ್ ಇನಿ್ಿಟೂಯಟೆ ನೃತ್ಯ ಸಮಿತಿಯಿಾಂದ ರಚ್ಚಸಲಪಟ್ ನೃತ್ಯದ 
ಜಾಗತಿಕ ಆಚರಣನಯಾಗಿದನ. 



 

 

19) ಭಾಷ್ಾ ನನಲನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲನ ಸಾಾಪ್ನನ ಯಾದ  ಬಗನೆ ಮೊದಲ ರಾಜಯ? 

ಉತ್ತರ: ಆಾಂಧ್ರಪ್ರದನೇಶ್ 

 

20) ಬೃಹದನೇಶ್ಿರ ದನೇವಸಾಾನವನತೆ ನಿಮಿಣಸಿದವರತ? 

ಉತ್ತರ: ಬೃಹದಿೇಶ್ಿರ ದನೇವಾಲಯವನತೆ ಪ್ಾರಚ್ಚೇನ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೇಲನ ಆಳುವ 
ಚನೂೇಳ ಚಕರವತಿಣ ರಾಜ ರಾಜ ಚನೂೇಳನ ಅಡಿಯಲಿಿ ನಿಮಿಣಸಲಾಗಿದನ. 

 

 



 

 

21) ದನೇನಾ ಮತ್ತತ ವಿಜಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅನತೆ ವಿಲಿೇನಗನೂಳಿಸಲಾಗಿದನ? 

ಉತ್ತರ: ವಿಜಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ಮತ್ತತ ದನೇನಾ ಬಾಯಾಂಕ್ ಅನತೆ ಬಾಯಾಂಕ್ ಆಫ್ಟ ಬರನೂೇಡಾದಲಿಿ 
ವಿಲಿೇನಗನೂಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ 

 

22) ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಾಂಧಿ ಯಾವ ಐಎನ್ ಸಿ ರೌಾಂಡ್ಸ ಟನೇಬಲ್ ಸಮೇಳನದಲಿಿ 
ಭಾಗವಹಸಿದರತ? 

ಉತ್ತರ: ಎರಡ್ನನೇ ರೌಾಂಡ್ಸ ಟನೇಬಲ್ ಕಾನಫರನನ್್ 



 

 

ಎರಡ್ನನೇ ರೌಾಂಡ್ಸ ಟನೇಬಲ್ ಸಮೇಳನವನತೆ ಲಾಂಡ್ನ್ ನಲಿಿ 7 ಸನಪ್ನ್ಾಂಬರ್ 1931 ರಿಾಂದ 
ಡಿಸನಾಂಬರ್ 1, 1931 ರವರನಗನ ಗಾಾಂಧಿ ಮತ್ತತ ಭಾರತಿೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಾಾಂಗನರಸ್ 
ಭಾಗವಹಸತವಿಕನಯೊಾಂದಿಗನ ನಡನಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಮೂರತ ಸತತಿತನ ಟನೇಬಲ್ ಸಮೇಳನಗಳಲಿಿ ಭಾಗವಹಸಿದ ಏಕನೈಕ ವಯಕಿತ ಅಾಂಬನೇಡ್ಕರ್. 

 

23) ಲಾಲಿಗಾದ ಬಾರಾಂಡ್ಸ ಅಾಂಬಾಸಿಡ್ರ್ ಯಾರತ? 

ಉತ್ತರ: ರನೂೇಹತ್ ಶ್ಮಾಣ 

 



 

 

24) Shades of Saffron ಪ್ತಸತಕದ ಲನೇಖಕರತ ಯಾರತ? 

ಉತ್ತರ: ಸಬಾ ನಖ್ವಿ 

 

25) ಯತಎನ್ ಒ ದ ಎಾಂಟನನೇ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಣದಶಿಣ ಯಾರತ? 

ಉತ್ತರ: ಬಾನ್ ಕಿ-ಮೂನ್(8) ಆಾಂಟನೂೇನಿಯೊ ಗತಟನರನಸ್(9th-present) 

 

 

 



 

 

26) x2 - 4x + 1 = 0, x2 + 1 / x2 = ಮೌಲಯವನತೆ ಕಾಂಡ್ತಹಡಿಯಿರಿ? 

ಉತ್ತರ:14 

 

 

27) ಭಾರತ್ದ ಅತ್ಯಾಂತ್ ಹಳನಯ ಬಾಂದರತ? 

ಉತ್ತರ: ಕನೂೇಲಕತಾ ಬಾಂದರನತೆ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಶ್ಾಯಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತಖರ್ಜಣ ಪ್ನೂೇರ್ಟಣ 
ಟರಸ್್ ಎಾಂದತ ಕರನಯಲಾಗತತ್ತದನ 

 



 

 

28) 100 ಪ್ಾಂದಯಗಳನತೆ ಗನದದ ಮೊದಲ ಐಪ್ರಎಲ್ ತ್ಾಂಡ್? 

ಉತ್ತರ: ಮತಾಂಬನೈ ಇಾಂಡಿಯನ್್ 

ಇಾಂಡಿಯನ್ ಪ್ರರೇಮಿಯರ್ ಲಿೇಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲಿಿ 100 ಪ್ಾಂದಯಗಳನತೆ ಗನದದ ಮೊದಲ 
ನಾಯಕ-ಮಹನೇಾಂದರ ಸಿಾಂಗ್ ಧನೂೇನಿ 

 

29) ಖ್ವಲಾಫತ್ ಆಾಂದನೂೇಲನವನತೆ ಯಾವ ವರ್ಣದಲಿಿ ಪ್ಾರರಾಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಉತ್ತರ: 1919 

 



 

 

30) 1913 ನನೂಬನಲ್ ಪ್ರಶ್ಸಿತ ವಿಜನೇತ್? 

ಉತ್ತರ: ರವಿೇಾಂದರ ನಾಥ ಟಾಯಗನೂೇರ್ 

 

31) 1 ನನೇ ಪ್ರಮಾರ್ತ ರಿಯಾಕ್ರ್ ಅನತೆ ಉದಾಾಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ? 

ಉತ್ತರ: 1957 

 

32) ಮಾನವನ ಹನೂಟನ್ಯಲಿಿ ಯಾವ ಆಮಿ ಕಾಂಡ್ತಬರತತ್ತದನ? 

ಉತ್ತರ: hcl 

 



 

 

33) lifo-last in first out 

 

34) UNO ಶ್ಾಶ್ಿತ್ ಸದಸಯರಲಿದವರತ ಯಾರತ? 

ಉತ್ತರ: ಭಾರತ್ 

ಐದತ ಖ್ಾಯಾಂ ಸದಸಯರತ ಯತಎಸ್, ಯತಕನ, ರಷ್ಾಯ, ಚ್ಚೇನಾ ಮತ್ತತ ಫ್ಾರನ್್ 

 

 

 

 

 



 

 

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

