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ಮತು1 Nಮ �ೆ,ೕ-ತರನು, �ೇU.. 
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1. "��ಸ� �ೈ	" ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಜಯಪ��ಾ� �ಾ�ಾಯ� 

2. ಕನಕ�ಾಸರ ಜನ� ಸ�ಳ !ಾಡ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 ಪ�ಸು(ತ - *ಾ+ೇ	 

 -ದಲು - 0ಾರ+ಾಡ 

3. ಪ�1ಾ2ತ 'ಮ45 6ಾಸನ' �ಾಯಚೂರು $%ೆ&ಯ �ಾವ 

9ಾಲೂ&:ನ'&�ೆ? 

 'ಂಗಸಗೂರು 

4. ಯೂ�ೋ= ನ ಅ�ೊಡ? !ಾ2ಂ@ �ಾವAದು? 

 ಎC ಎD E 4 

5. ಜಮ�Fಯ'& ಅ�ಾGH Iಟ&K ತುತು� ಪ	4� *ೇ	ದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 ೧೯೩೦ 

6. �ೇಶದ ಪ�ಥಮ *ೊSೆಮುಕ( Sಾ�ಮ �ಾವAದು? 

 �ಾದಲ+ೇT Sಾ�ಮ ಪಂUಾVಯ +ೈಚಕುರಹXY Sಾ�ಮ. 

(9ಾಲೂಕು:- Sೌ	Eದನೂರು. $%ೆ& :- ^ಕ5ಬ`ಾYಪAರ) 

7. " bೆ�ೕರcಾ dೕe bಾ@� " ಎ'&�ೆ? 

 ಮ*ಾ�ಾಷgದ �ೋ%ಾ&ಪAರ $%ೆ&ಯ 4ದLh	ಯ'&�ೆ 

8. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಅ*ೆಚುi jಾ2ಕkK lಾ�ಾಟ+ಾಗುವ/ lಾ�ಾಟ 

lಾಡುವ �ಾಯಚೂರು $%ೆ&ಯ'&ರುವ 9ಾಲೂಕು �ಾವAದು? 

 4ಂಧನೂರು 

9. oಾpತಂತ�q ಸಂSಾ�ಮದ'& ಐ*ಾ4ಕ bಾತ� ವI4ದ 

"ಹಲಗ'ಯು" �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 !ಾಗಲ�ೋjೆ 

10. ಕನstಗ ಅFG ಕುಂ!ೆY bಾ:oಾ(ನದ uರುದv ಒಂ�ೇ ಇFಂyz ನ'& 

10 u�ೆ{ oಾಧ�ೆ lಾtದುL �ಾವ :�ೕ�ಾಂಗಣದ'&? 

 }�ೋ~ 6ಾ �ೋjಾ& �ೖ�ಾನ (�ೆಹ') 

11. uಶp ಪ�4ದv ಐ�ೆG ಟವK ಎ'&�ೆ? 

 bಾ2	D (�ಾ��z ನ �ಾಜ0ಾF) 

12. �ಾರತವನುs �ೕ'�ೕ ಮುಕ( �ೇಶ+ೆಂದು �ೂೕ�4ದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 2014, lಾC� 27 

13. ಮೂರ�ೇ bಾTಪ� ಯುದv ನ�ೆದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1761 

14. 4	�ಾ �ೇಶದ �ಾಜ0ಾF �ಾವAದು?  

 ಡlಾಸ5D 

15. �ಾಯಚೂ	ನ'&ನ 6ಾ1ೋತHನs uದು2� �ೇಂದ�uರುವ ಸ�ಳದ 

*ೆಸ�ೇನು? 

 ಶ:(ನಗರ 

16. ಅ�ಾ2K ನ� �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ತ�ಳ��ಾಡು 

17. �ೆ� �ಾ�D ಸಂoೆ�ಯ ಸಂoಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 *ೆF� ಡು�ಾ{ (1901) 

18. "ಪವ�ತ �ಾಡು" ಎಂದು �ಾವ �ೇಶವನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ೇbಾಳ 

19. ಸವ� ��ಣ ಅ��ಾನದ �ೂೕಷ +ಾಕ2+ೇನು? 

 ಎಲ&ರೂ ಕ'�ೕಣ-ಎಲ&ರೂ !ೆ`ೆ�ೕಣ 

20. '�ಾ�gೕಯ lಾ'ನ2 Fಯಂತ�ಣ ��ಾಚರcೆ'ಯನುs �ಾ+ಾಗ 

ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 toೆಂಬK 2 

21. �ಾರತದ'& �ಾ�ಾ ಪ��ೆಗಳ bಾ�ರಂಭವನುs �ಾವ ವಷ��ಂದ 

�ಾಣಬಹುದು? 

 1818 	ಂದ 

22. �ಾರತದ'& �ಾ�gೕಯ uದು2� �ಾಲವನುs �ಾ+ಾಗ 

oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 1980 ರ'& 

23. ಪ�ಸು(ತ �ೊIನೂK ವಜ� �ಾವ �ೇಶದ'&�ೆ? 

 ಇಂSೆ&ಂ� (E�ಟ�) 

24. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಭ��ಾkUಾರ Fಯಂ�ಸಲು ಅ4(ತpದ'&ರುವ ಸಂoೆ� 

�ಾವAದು? 

 %ೋ�ಾಯುಕ( 

25. "uಶp �ೇt�ೕ �ನ"ವನುs �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ೆಬ�ವ	 13 

26. ಯು�ೆoೊ5ೕ uಶpಸಂoೆ�ಯ ಅಂಗ ಸಂoೆ��ಾh ರಚ�ೆ�ಾದದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 1945, ನ+ೆಂಬK 16 

27. "ವ�ಾ?�ಾಧ�ೆ" ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 �ವ�ೋjಾ2Uಾಯ� 

28. ಗು+ಾಹ� �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಅoಾzಂ 

29. "ಇtೕ ಜಗತು( ಒಂದು �ಾಟಕರಂಗ lಾನವ�ೆಲ&ರೂ ಅ'& 

bಾತ�0ಾ	ಗಳ�" ಎಂದವರು �ಾರು? 

 u'ಯಂ �ೇ@z �ಯK 

30. ತX6ಾಸ�ದ ಜನಕ �ಾರು? 

 Sೆ�SೋK �ಂಡG ( ಆ4gೕ�ಾ) 

31. ಮ*ಾ�ಾಷgದ ಚXSಾಲದ �ಾಜ0ಾF *ಾಗೂ uಧಭ� bಾ�ಂತ2ದ 

�ೇಂದ� oಾ�ನ �ಾವAದು? 

 �ಾಗಪAರ 

32. "ಎG F�ೊ" uದ2lಾನವA oಾlಾನ2+ಾh �ಾವ ಮ`ೆಯ 

�ೕ%ೆ ವ2	ಕ( ಪ��ಾವ Eೕರುತ(�ೆ? 

 ಮುಂSಾರು ಮ`  ೆ( ಜೂ� - oೆbೆkಂಬK) 

33. �ೕ'�ೕ ಲ4�ೆ ಅ�ೆpೕ�4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾ. �ೊನD oಾG5 

34. WWW ಇದರ ಪ�ವತ�ಕರು �ಾರು? 

 �e ಬನ�D�-'ೕ 

35. �ಾಜ2ದ ಎ%ಾ& $%ೆ&ಯಲೂ& !ೆ`ೆಯಬಹು�ಾದ ಏ�ೈಕ 

9ೋಟSಾ	�ಾ !ೆ`  ೆ�ಾವAದು? 

 ಪbಾHV 

36. "ಬುದv ಅಂ� ID ಧಮ�" ಪAಸ(ಕದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 �ಾ.E.ಆK.ಅಂ!ೇಡ5K 

37. "uಕ�lಾಜು�ನ uಜಯ" ಎಂಬ ಕನsಡ ಮ*ಾ�ಾವ2ವನುs 

ಬ�ೆದವರು? 

 ಪಂಪ 

38. NIMHANS uಸ(	4	? 



GURUPRASAD BADIGER                                                      DREAM KPSC GURU 3 

 National Institute of Mental Health and Neuro-

Sciences 

39. "�-ೕ	D ಆ� �ೖ ವ:�y %ೈ�" ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಸK.ಎಂ.u6ೆpೕಶpರಯ2 

40. BRICS ನ'& S ಎನುsವAದು? 

 South Africa 

41. ನ�ೇಂದ� -ೕ�ಯವರು ಪ�0ಾF�ಾh ಅ��ಾರ 

ವI4�ೊಂಡದುL? 

 May 26, 2014 

42. �ೇ= jೌ� �ಾವ �ಾಷgದ'&�ೆ? 

 ದ�ಣಆ}��ಾ 

43. 6ಾಂF�ೇತನ oಾ��4ದವರು? 

 ರuೕಂದ��ಾಥ jಾ2SೋK 

44. "� �ಾG ಆ� ಎ oಾHq�ೋ" ಕೃಯ ಕತೃ�? 

 ಸ'ೕಂ ಅ' 

45. ಅತ2ಂತ ಹ`ೆಯ �ಾ��ಕ ಸಂಘಟ�ೆ �ಾವAದು? 

 AITUC (1920) 

46. ಬlಾ�ೊ �ಾವ �ೇಶದ �ಾಜ0ಾF? 

 lಾ' 

47. ವನ2$ೕu ಸಂರ�cಾ ಅ�Fಯಮ �ಾ	Sೆ ಬಂದ ವಷ�? 

 1972 

48. 'ಹ�k ^ನsದ ಗT' �ಾಯಚೂರು $%ೆ&ಯ �ಾವ 9ಾಲೂ&:ನ'&�ೆ? 

 'ಂಗಸೂಗೂರು 

49. lಾನಸ �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಅoಾzಂ 

50. �ವ�ಾಮ �ಾರಂತರ �ೆನಪAಗಳನುs EಂEಸುವ "dೕe bಾ@�" 

ಎ'&�ೆ? 

 ಉಡು� $%ೆ&ಯ �ೋjಾದ'&�ೆ 

51.  " ಅಂತರ �ಾ�gೕಯ ವೃದvರ �ನ"ವನುs �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಅ�ೊkೕಬK 1 

52. �ಾವ2 *ಾಗೂ 6ಾಸ� ಎರಡೂ ಗುಣಗಳನುs *ೊಂ�ರುವ ಕೃ 

�ಾವAದು? 

 ಕu�ಾಜlಾಗ� 

53. -ದಲ !ಾ	Sೆ �ಾ�ಾ ಆ0ಾರದ �ೕ%ೆ ರಚ�ೆ�ಾದ 

ಆಂಧ�ಪ��ೇಶವA ಅ�ಕೃತ+ಾh oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ �ನ? 

 ಅ�ೊkೕಬK 1 ,1953 

54. CAG ಯವರನುs �ೇಮಕ lಾಡಲು �ಾಷgಪಗXSೆ ಅ��ಾರ 

Fೕtದ u� �ಾವAದು? 

 148 �ೇ u� 

55. �ಾ�gೕಯ ವರlಾನದ ಅಳ9ೆSಾh 9ೆSೆದು�ೊಳ�Yವ ಅವ� ಎಷುk? 

 ಒಂದು ವಷ� 

56. �ೇಶದ'& ಅ *ೆಚುi ಹಣು�ಗಳನುs ಉ9ಾH�ಸುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ 

57. '$ಂ�ಾ�ೕK ' ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯ%ಾಗು(ತು(? 

 ಔರಂಗ�ೇ� 

58. 'ಮೂರು oಾlಾ�ಜ2ಗಳ ವhೕ�ಕರಣದ �9ಾಮಹ' �ಾರು? 

 ಅ�ೆ�Dk *ೆಕG 

59. '��ಾನ�' ಎಂಬುದು ಏನು? 

 ಒಂದು �ಾಯ �ೕನು 

60. uಶpದ +ಾ9ಾವರಣ ವಲಯಗಳನುs �ೊbೆH� ಅವರು ಎಷುk 

uಧಗ`ಾh uಂಗt4�ಾL�ೆ? 

 ಐದು uಧಗಳ� 

61. ಅ�ಾ��@ ಪ��ೇಶದ'& toೆಂಬK 22 ರಂದು ಸೂಯ�ನು 

Sೋಚ	ಸುವ ಅವ� ಎಷುk? 

 5 	ಂದ 6 ಗಂjೆ 

62. %ೋ�ಾG ಮತು( �ಾ'ಬಂಗ� ಗಳ� �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4+ೆ? 

 ಹರbಾH ಸಂಸ� 

63. ಹಷ೯ನ �ೕ%ೆ Uಾಲುಕ2ರು oಾ�4ದ uಜಯವನುs ಎ'& 

*ೇಳ%ಾh�ೆ? 

 ಐ*ೊ`  ೆಪ�ಶ4( 6ಾಸನದ'& 

64. ಕ�ಾ೯ಟಕದ'& ಬ�ಹ� ಸlಾಜದ -ದಲ 6ಾ1ೆ oಾ��ತ+ಾದ ಸ�ಳ 

�ಾವAದು? 

 !ೆಂಗಳ ರು 

65. ಸp�ಾ~ ಪ�ವನುs oಾ��4ದವರು? 

 ^ತ(ರಂಜ� �ಾD 

66. bಾTFಯು ಬ�ೆದ ಅತ2ಂತ ಪ�ಮುಖ ಕೃ �ಾವAದು? 

 ಅ�ಾk0ಾ2V 

67. �ಲbಾH�Sಾರe ನ ಕತೃ��ಾರು? 

 ಇಳಂSೋ+ಾtಗ¢ 

68. uಶpದ ಅ ^ಕ5 �ೈಲು �ಾವAದು? 

 ಏಂಜGz �ೆ&ೖ{ 

69. :�.ಶ. ಸುlಾರು ೭೪೦ ರ'& ಮ*ಾ�ಾT %ೋಕಮ*ಾ�ೇu 

uರೂbಾ� �ೇ+ಾಲಯವನುs �ಾವ ಉ�ೆLೕಶ�ಾ5h ಕ�k4ದರು? 

 ೨�ೇ uಕ�lಾ�ತ2ನು ಕಂ^ಯ ಪಲ&ವರ �ೕ%ೆ oಾ�4ದ uಜಯದ 

�ೆನ�Sಾh 

70. �ೆ� ಬುG %ೆ$oೆ&ೕಷ� ಎಂದ�ೆ? 

 �ೇಂದ�ವA ಒಂದು ಅಂಶದ �ೕ%ೆ �ಾನೂನು lಾಡುವ ಅ��ಾರ 

ತನh�ೆ ಎಂದು �ಾu4 lಾಡುವ 6ಾಸನ 

71. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನವನುs �ಾ2�ಾ�ೕಶರ ಸpಗ� ಎಂದು 

ವT�4ದವರು �ಾರು? 

 ಐವK �ೆFsಂyz 

72. "ಅ%ೆlಾ	 ಆ�ೆ(�ೊlಾt@ ಎ'bೆಂ{) "ಎನುsವAದು ಒಂದು_ 

 �ಾರತ ಮತು( ಮಂSೋ'�ಾ ನಡುuನ ರ�cಾ �ಾ�ಾ�ಚರcೆ 

73. ಮಧ2�ಾ'ನ �ಾರತದ ಇ*ಾಸದ'& �ೆಹ' 4ಂ*ಾಸನ+ೇ	ದ 

ಏ�ೈಕ Iಂದೂ ವ2:( ಎಂದ�ೆ? 

 *ೇಮು 

74. ಪ�ಾ� ಸ�ಾ�ರ ಎಂದ�ೆ? 

 ಅಕ¦K ಅಂತಪAರದ 4�ೕಯರ ಹ9ೋ�Sೆ ಒಳಪ�kರುವ ಅವ� 

75. ಆಂಧ�ಪ��ೇಶದ'& -ಟk-ದಲ !ಾ	Sೆ �ಾಷgಪ ಆXp�ೆಯನುs 

�ಾ+ಾಗ u�ಸ%ಾhತು(? 

 1954 

76. ಬಹು u+ಾ§ ಎಂಬ ಗ�ಂಥವನುs ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಈಶpK ಚಂದ� u�ಾ2oಾಗK 

77. �ಾ�ಾ&qಂ� �pೕಪದ 9ೈಲ ಪ	6ೆ©ೕಧ�ೆ �ೕ%ೆ �ಾವ ಎರಡು 

�ಾಷgಗಳ ನಡು+ೆ �ಾಜ9ಾಂ�ಕ ಯುದL bಾ�ರಂಭ+ಾhತು(? 
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 ಇಂSೆ&ಂ� ಮತು( ಅ�ೆ�ಂjೈ�ಾ 

78. ಪದರು �%ೆಗಳ� Flಾ�ಣ+ಾಗುವ ಪ�:�ª �ಾವAದು? 

 ಸಂಚಯನ 

79. ಹಗಲು �ಾ� ಸಮ�ಾhರುವ uಷುವತzಂ �ಾ�ಂ (Equinox) 

ಸಂಭuಸುವ �ನಗಳ� �ಾವAವA? 

 lಾC� 20 ಮತು( oೆbೆkಂಬK 23 

80. ಹ9ೊ(ಂಬತ(�ೆಯ ಶತlಾನದ ಪ«+ಾ�ಧ�ದ'& ಇಂh&ೕಷರ 

ಅ�ಪತ2 �ಾರತದ'& ದೃಢ+ಾಗಲು �ೆರ+ಾದ ಸಂಗ �ಾವAದು? 

 ಸ*ಾಯಕ oೈನ2 ಪದv 

81. lೌನ ಯುದv+ೆಂದ�ೆ? 

 ಗುಪ( �ಾಯ�ಚರcೆಯ ಯುದv 

82. ಕುರುೇತ� ಯುದL�ೆ5 �ಾರಣ+ೇನು? 

 �ೌ�ಪ�ಯ ಅವlಾನ 

83. ವಣ�ರಂ$ತ ವ2:(ತp+ೆಂದ�ೆ? 

 ಬಹುಮುಖ ಪ��ೆಯ ವ2:( ಎಂದಥ� 

84. }ಲ��ೇK ಪ�ಶ4( ಆರಂಭ+ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 ೧೯೫೪ 

85. ಸ^� 9ೆಂಡುಲ5K ಎಷುk ಏಕ�ನ ಪಂದ2ಗಳ� ಆt�ಾL�ೆ? 

 463 

86. �ಾರತದ bಾ'��ಂ{ ಇವAಗಳ�ೊsಳSೊಂt�ೆ? 

 �ಾಷgಪ, %ೋಕಸ�ೆ, �ಾಜ2ಸ�ೆ 

87. ಸಂಸ�ತ ಕೃ ''ೕ%ಾವ' �ಾವ uಷಯ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಗTತ6ಾಸ� 

88. u.ಕೃ.Sೋ�ಾ@ ರವರ -ದಲ �ಾವ2? 

 ಕ%ೋbಾಸಕ 

89. :ಂದ	 �ೋh ' ಈ ಕೃಯ ರಚನ�ಾರರು? 

 ಕು+ೆಂಪA 

90. �ೌ�ಲ2ನು �ಾವAದನುs �ಾಜ2ದ ಆತ� ಎಂ��ಾL�ೆ? 

 oಾp�(�ಾಜ) 

91. �ಾರೕಯ �ಾ�gೕಯ9ೆಯ ಪ�+ಾ�ªಂದು �ಾರನುs 

ಕ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 �ಾ�ಾ�ಾe -ೕಹ� �ಾ¯ 

92. -ೕಹನ ತರಂhT ಕೃ ರ^4ದವರು �ಾರು? 

 ಕನಕ�ಾಸರು 

93. ಹ	ಕ�ಾಮೃತoಾರ ಕೃಯ ಕತೃ೯? 

 ಜಗ�ಾsಥ�ಾಸ 

94. 9ಾ~ ಮಹG ನ ಮೂಲ ನೆSಾರ �ಾರು? 

 ಉoಾ(° ಅಹ�° %ಾ*ೋ	 

95. �ಾವAದು �ಾರತದ -ದಲ ̀ ನ±ೕದ2ಮ Fಯತ�ಾ'�ೆ (starup 

magzine)' ಆh�ೆ? 

 �ೋ�ೌಂಡK 

96. ಋy, ಯಜು, ಮತು( oಾಮ+ೇದಗಳನುs ಒjಾkh ಏ�ೆಂದು 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಸಂIತ 

97. �ಾವ ಪ	ಷತು( �ಾಜನನುs oಾlಾನ2+ಾh ಚು�ಾVಸು(ತು(? 

 ಸ�ಾ 

98. ಉಪನಯನ ಸಂoಾ5ರದ ಬSೆ³ �ಾವ +ೈ�ಕ ಕೃ uoಾ(ರ+ಾh 

*ೇಳ�ತ(�ೆ? 

 ಐತ�ೇಯ !ಾ�ಹ�ಣ 

99. ��ಯ �ೊ�ೆ ಯ�ಾಯು !ಾ�ಹ�ಣ ಪA�ೋIತನ ಮಗ`ಾದ 

�ೇವ�ಾFಯನುs ಮದು+ೆ�ಾದುದನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಪ�%ೋಮ +ೈ+ಾIಕ ಪದv 

100. ಋSೆpೕದಗಳ �ಾಲದ'& ಪ�ಮುಖ ಸಂಪತು( ಎಂದು �ಾವAದನುs 

ಪ	ಗTಸು(ದLರು? 

 ಹಸುಗಳ�� 

101. ಪ«ವ� +ೈ�ಕ �ಾಲದ ಪ�ಮುಖ ಪ	ಷತು(ಗಳ� �ಾವAವA? 

 ಸ�ಾ, ಸ� 

102. ದಶ�ಾ´ ಎಂದ�ೆ? 

 ಹತು( �ಾಜರುಗಳ ಕದನ 

103. �ಾರತದ ಪA�ಾತತp ಇ%ಾ1ೆ �ಾ+ಾಗ oಾ�ಪ�ೆ�ಾVತು? 

 1861 

104. ಉತ(ರ +ೈ�ಕ�ಾಲದ'& "ವೃI"ಎಂದ�ೆ? 

 ಭತ( 

105. ಬುದvFSೆ �ೆ Fೕtದ ಇಬ¦ರು ಗುರುಗಳ� �ಾರು? 

 ಅಲಲಕಮಲ,ಉದ�ಕ�ಾಮ ಪAತ� 

106. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಕಂಡುಬಂದ ಅ6ೆ©ೕಕನ -ದಲ 6ಾಸನ? 

 ಬ�ಹ�h	 

107. ಅಶp�ೂೕಷ.ವಸು�ತ�.ಸುಸೂ�ತ ಇವರು �ಾರ ಆoಾ�ನದ'&ದLರು? 

 ಕFಷ5 

108. "ಕುt��ಾ ಮ%ೈ"ಈ 6ಾಸನ ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ ಕ%ೆಯ ಬSೆ³ 

Xಸುತ(�ೆ? 

 ಸಂhೕತ 

109. "ಕXಂಗತು(ಪHರT"ಕೃಯ ಕತೃ�? 

 ಜಯSೊಂಡ� 

110. "bಾTಪ�"ಕದನ 1526 ರ'& ಎ'& ನ�ೆVತು? 

 ಹ	�ಾಣ 

111. ಲೂ� ಸಂತಯ'& "1ಾ$" ಎಂದ�ೆ? 

 �ಾ2�ಾ�ೕಶ 

112. "�ೆpೖತ"4�ಾLಂತದ ಅಥ�? 

 $ೕ+ಾತ� ಮತು( ಪರlಾತ� ಎರಡು !ೇ�ೆ 

113. bಾ&4 ಕದನ �ಾ+ಾಗ ನ�ೆVತು? 

 1757 

114. �ೖಸೂ	ನ ನಂ� uಗ�ಹದ Flಾ�ಪಕರು? 

 �ೊಡ? �ೇವ�ಾ~ ಒ�ೆಯರು 

115. 1862 ಇಂtಯ� �ನG �ೋ� ಕ�ಾ�ಟಕದ'& 

�ಾ	SೊX4ದವರು? 

 %ಾ�� !ೌ	ಂy 

116. �ಾ%ೆ�ಯ'&ರುವ ಸುಂದರ+ಾದ Uೈತ2ವನುs F��4ದವರು? 

 6ಾತ+ಾಹನರು 

117. "oೈಮ� ಆ�ೕಗ"�ಾರತ�ೆ5 �ಾ+ಾಗ �ೇ� Fೕtತು? 

 ೧೯೨೮ 

118. �ಾ�gೕಯ :oಾ� �ನವನುs �ಾರ ಹುಟುk ಹಬ¦ದ �ೆನ�Sಾh 

ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 
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 Uೌಧ	 ಚರ� 4ಂy 

119. "ಉತ(ರ �ೕರೂರು" 6ಾಸನ *ೊರt4ದ Uೋಳರ �ೊ�ೆ? 

 ೧�ೇ bಾರಂತಕ 

120. �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ oಾ��4ರುವ ಏ�ಾ2ದ%ೆ&ೕ -ದಲ�ೆಯ�ಾದ 

oೌರ�ೋಳ �ಾವAದು? 

 ಗುಜ�ಾ� ನ ಭು~ 

121. "jಾjಾbಾF" ಎಂಬ ಉಷ� ವಲಯದ ಬುSೆ³ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಮಧ2ಪ��ೇಶ 

122. ಭು~ ನ'&ರುವ oೌರ�ೊಳ ಪ� ವಷ� ಎಷುk ಉಷ�ಶ:(ಯನುs 

ಒದhಸುತ(�ೆ? 

 220 ಲ� kwh 

123. ನಮ� �ೇಶದ'& ಅ�ೊಡ? SಾXಯಂತ�ಗಳ ಘಟಕ ಎ'&�ೆ? 

 ತ�ಳ��ಾtನ ಕ�ಾ2ಕುlಾ	ಯ'&�ೆ 

124. "ಓ	$� ಆಂ� ��ಾFಸಂ ಆ� �ಾ2Dk" ಗ�ಂಥದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 �ಾ.E.ಆK.ಅಂ!ೇಡ5K 

125. ^�5ೕ ಚಳ�ವXಯ �ಾಯಕ �ಾರು? 

 ಸುಂದK %ಾG ಬಹುಗುಣ 

126. ಚಂbಾರಣ2 ಚಳ�ವX ನ�ೆದದುL �ಾವ �ಾಜ2ದ'&? 

 E*ಾರ 

127. ನಕzG ಬ	 ಚಳ�ವX ನ�ೆದದುL �ಾವ �ಾಜ2ದ'&? 

 ಪ�iಮಬಂSಾಳ 

128. ನಕzG ಬ	 ಚಳ�ವXಯ �ಾಯಕ �ಾರು? 

 Uಾರು ಮಂಜುe �ಾK 

129. "lಾ±	" ಜ�ಾಂಗ �ಾವ �ಾಷgದ'& ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 ನೂ2$%ೆಂ� 

130. �ೈK jೆಂಪG(FIRE TEMPLE) ಇದು ಧಮ��ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 bಾ4� 

131. ಪAರಂದರ�ಾಸರನುs ಕ�ಾ�ಟಕದ ಸಂhೕತ �9ಾಮಹ ಎಂದು 

ಕ�ೆದವರು �ಾರು? 

 9ಾ2ಗ�ಾಜ 

132. ಸ±ೕ�ಚ· �ಾ2�ಾಲಯ �ನವನುs ಎಂದು ಆಚ	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಜ�ೆವ	 28 

133. �ಾರತ �ೇಶದ ಉತ(ರ �ಾಗದ �ೊ�ೆಯ bಾVಂ{? 

 :'@ bಾD 

134. �ಾರತದ ದ�ಣ ತು�ಯ *ೆಸರು? 

 �ೇ= �ೊ-	� 

135. ಸಮುದ�ಗುಪ(ನ ಅಲ*ಾ!ಾ° 6ಾಸನದ ಕತೃ�? 

 ಹ	�ೇಣ 

136. �ಾರತದ'& ಮತ�ಾರರ ಗುರುನ ^ೕ�ಯನುs uತ	ಸುವ �ಾಯ� 

-ದಲು ಆರಂಭ+ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 ೧೯೯೮ 

137. -ದಲ�ೆ ಒಲಂ�@z ಆಟಗಳ� ಎ'& ನ�ೆದವA? 

 ಅ�ೆ�z 

138. ಸlಾನ ಒತ(ಡವನುs *ೊಂ�ರುವ ಸ�ಳಗಳನುs oೇ	ಸುವ �ೇ1ೆ 

�ಾವAದು? 

ಐoೋ!ಾD� 

139. "�ಾರತದ'& lಾt” (MAKE IN INDIA)ಎಂಬ �ೂೕಷcೆಯನುs 

ಸೃ�k4ದವರು �ಾರು? 

ನ�ೇಂದ� -ೕ� 

140. ”�ಾರತ�ಾ5h lಾt” (MAKE FOR INDIA)ಎಂಬ 

�ೂೕಷcೆಯನುs ಸೃ�k4ದವರು �ಾರು? 

 ರಘ¹�ಾe �ಾಜ� 

141. ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ಓಲಂ�@ ಸ� (IOC) �ೇಂದ� ಕUೇ	 �ಾವ 

�ೇಶದ'&�ೆ? 

 4pಜ�%ೆಂ� 

142. �ಾರೕಯ oೆkೕ{ !ಾ2ಂ@ �ಾವ u�ೇಶದ'& ತನs ಪ�ಥಮ 6ಾ1ೆ 

bಾ�ರಂ�4ತು? 

 ಒಮ� 

143. uದು2� ಇ4� bೆ�kSೆಯ'& �ಾದು E4�ಾಗಲು ಬಳಸುವ ವಸು( 

�ಾವAದು?  

 �ೈ�ೊ�ೕe 

144. ಹೃದಯ ಬtತದ ನಾ ರೂಪದ ^ತ�ಣ Fೕಡಲು ಬಳಸುವ oಾಧನ 

�ಾವAದು? 

 ಎ%ೆ�ೊgೕ �ಾt��ೕSಾ�} 

145. ಕಣು� ಗು�ೆ?ಯನುs 9ೇವ�ಂದ ಕೂtರುವಂ9ೆ lಾಡುವ ಗ�ಂd 

�ಾವAದು? 

 ಅಶು� ಗ�ಂd 

146. ರoೆ( ಸುರ�9ೆಯನುs ಸು0ಾ	ಸಲು 1934 ರ'& �ಾ2{z ಐD ಅನುs 

ಕಂಡುItದವರು �ಾರು? 

 ಪ4� 6ಾ 

147. 1810 ರ'& ಆ*ಾರವನುs ಸಂರ�ಸಲು �� �ಾ2� ಅನುs 

ಕಂಡುItದವರು �ಾರು? 

 �ೕಟK ಡು�ಾಂ� 

148. �ಾ�qಗ� �ೆ&ೖನ $ೕu9ಾವ� ಎಷುk? 

 6 ಂಗಳ�ಗಳ� 

149. !ಾEೕ�D Sೊಂ!ೆಗಳ ಪ«ಣ� *ೆಸರು ಏನು? 

 !ಾಬ��ಾ �'oೆಂ{ �ಾಬ{z� 

150. 1825 ರ'& *ಾ2�z :��iಯ� ಓoೆk�� �ಾವ %ೋಹವನುs 

ಕಂಡುItದನು? 

 ಅಲೂ2�Fಯe 

151. SಾXVಲ&�ೆ ಅವA ಒಂ�ೇ ದರದ'& Eೕಳ�ತ(+ೆ ಎಂಬುದನುs 

Fರೂ�ಸಲು ಚಂದ�ನ �ೕ%ೆ ಸು(Sೆ ಮತು( ಗ	ಗಳನುs ಇX4ದವರು �ಾರು? 

 �ೇu� ಆK. oಾ5{ 

152. ಭೂ�ಯನುs ಕಪAH ಕುX(black hole)ಯ�ಾsh lಾtದ�ೆ, ಅದರ 

ಘಟ�ೆಯ �ಗಂತದ +ಾ2ಸ �ಾವAದು? 

 20mm 

153. ಆ�ೊkೕಪD ಎಷುk ಹೃದಯಗಳನುs *ೊಂ��ೆ? 

 ಮೂರು 

154. ರoಾಯನ6ಾಸ�´ �ಾಮ�� %ಾoೆ�� ಅವರು WD-40 

ಉತHನsವನುs �ಾವ ವಷ�ದ'& ಕಂಡುItದರು? 

 1953 

155. ಬ	ಗT�Fಂದ FೕವA �ೋಡಬಹು�ಾದ *ೆಚುi ದೂರ �ಾವAದು? 

 2.5 �'ಯ� !ೆಳ:ನ ವಷ�ಗಳ� 
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156. ಪA&jೊ ಗ�ಹ�ೆ5 ಬರಲು ಭೂ�Vಂದ ಉ�ಾV4ದ !ಾ*ಾ2�ಾಶ 

�ೌ�ೆ ಎಷುk ವಷ� 9ೆSೆದು�ೊಳ�Yತ(�ೆ? 

 ಒಂಬತು( ವಷ� 

157. lಾನವ F��ತ }$º bಾFೕಯಗಳನುs �ಾರು ಕಂಡುItದರು? 

�ೋoೆ� ��ೕ4k» 

158. 1930 ರ'& ಆಲ¦{� ಐ� oೆkೖ� ಮತು( ಸ*ೋ�ೊ2ೕhSೆ ಯುಎD 

bೇjೆಂ{ 1781541 Fೕಡ%ಾVತು. ಅದು �ಾವAದ�ಾ5h? 

 �ೆ}�ಜ�ೇಟK 

159. lಾನವ �ೇಹದ �ಾಗ+ಾhರುವ ಅ�ೊಡ? ಅಣು �ಾವAದು? 

 ವಣ�ತಂತು 1 

160. FೕವA oೆ�ೆಂtSೆ ಒಂದು ಶತ�ೋ� ಪರlಾಣುಗಳನುs ಸಂಸ5	ಸಲು 

oಾಧ2+ಾದ�ೆ, oಾlಾನ2 ಮನುಷ2ನನುs jೆ'�ೕ{� lಾಡಲು ವಷ�ಗಳ'& 

ಎಷುk ಸಮಯ 9ೆSೆದು�ೊಳ�Yತ(�ೆ? 

 200 ಶತ�ೋ� ವಷ�ಗಳ� 

161. -ದಲ ಕಂಪ«2ಟK ಅF�ೕಷ� ಗಳನುs ಎ'& 

ಉ9ಾH�ಸ%ಾVತು? 

 ರುದ¼ೕ��� ಆಪಲk� ಪ��ೕSಾಲಯ 

162. �ೇರು lಾರುಕjೆk �ಾವ �ೇಶದ'& ರೂಪSೊಂtತು? 

 ಇಂSೆ&ಂ� (ಲಂಡ�) 

163. �ೇರು uFಮಯ �ೇಂದ� �ಾ+ಾಗ ರೂಪSೊಂtತು? 

 1773 

164. bಾ�^ೕನ �ಾಲದ'& ಅಥ�6ಾಸ�ವನುs ---- ಎಂದು ಕ�ೆಯು(ದLರು? 

 +ಾ9ಾ� 

165. 'lೌಂ{ ಕು@' ಇದು �ಾವ �ೇಶದ ಅತು2ನsತ �ಖರ+ಾh�ೆ? 

 ನೂ2$%ೆಂ� 

166. �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಆರಂ�4ದ �ಷ� ಇಂದ�ಧನು½ �ಾವAದ�ೆ5 

ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 ಮಕ5ಳ� ಮತು( ಗ��T ಮI`ೆಯರ ಲ4�ೆ�ಾಯ�ಕ�ಮ 

167. ಮಧ2�ಾ'ೕನ ಇ*ಾಸದ'& ಕಂಡುಬರುವ 

ಬಂ�ಾ�ಾಸಮು�ಾಯದವರು �ಾರು? 

 +ಾ2bಾ	ಗಳ� 

168. �ಾರತ�ೆ5 *ೆಚುi ಮ`  ೆತರುವ lಾರುತ �ಾವAದು? 

 �ೈರುತ2 lಾನೂz� lಾರುತ 

169. �d%ಾ ನಗರ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 E*ಾರ 

170. %ಾ�� +ೆ%ೆ&4& ಸ*ಾಯಕ oೈನ2 ಪದv ಯನುs �ಾ	Sೆ ತಂದ 

ಉ�ೆLೕಶ? 

 ಅu�ೇಯ9ೆ ತ�ೆಯಲು 

171. �ಾದಂಬ	 ಕೃಯನುs ರ^4ದವರು �ಾರು? 

 !ಾಣಭಟk 

172. -ತ( -ದ'Sೆ ಚು�ಾವcಾ FೕಸಂI9ೆ ಯನುs �ಾ	Sೆ ತಂದ 

�ಾV�ೆ �ಾವAದು? 

 !ಾಂ!ೆ ಸ�ಾ�	 �ಾV�ೆ- 1919 

173. �ಾವ �ಾಜ ಸಂತ ಪ�ಥಮ !ಾ	Sೆ ಕಂ�ಾಯವ�ೆs%ಾ& 

!ಾ�ಹ�ಣ	Sೆ ವSಾ�V4ತು? 

 +ಾಕjಾಕರು 

174. �ಾವ Uಾಟ�K �ಾV�ೆ �ೆ¾ಸ( �ಷನ	ಗಳ� �ಾರತ�ೆ5 ಬರಲು 

ಅನುಮ4ತು? 

 1813 

175. u0ಾನಸ�ೆ ಯ'& -ತ(-ದಲ !ಾ	Sೆ �ಾರೕಯ 	Sೆ 

bಾ�Fದ2 �ೊಟk �ಾV�ೆ �ಾವAದು? 

 �ಾರತ ಸ�ಾ�	 �ಾV�ೆ-1935 

176. �ಾರತವನುs �ೕ'�ೕ ಮುಕ( �ಾಷg+ೆಂದು uಶp ಆ�ೋಗ2 

ಸಂಘಟ�ೆಯು �ಾವ ಂಗಳ'& �ೂೕ�4ತು? 

 �ೆಬ�ವ	 

177. lಾ'@-ಇ-�ೖ�ಾ� }ರಂh ಎ'&�ೆ? 

uಜಯಪAರ 

178. Uಾಮರಸನ ಪ�ಮುಖ ಕೃ �ಾವAದು? 

 ಪ�ಭು'ಂಗ'ೕ%ೆ 

179. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ2 ಉ�ೊ2ೕಗ 1ಾ� �ೕಜ�ೆ �ಾ	Sೆ ಬಂದ ವಷ�? 

 ೨೦೦೫ 

180. FSSAI uಸ¿ತ ರೂಪ ಏನು? 

 Food Safety and Standards Authority of India 

181. ಚXSಾಲದ'& �ಾವ ಪ��ೇಶದ'& 'Sೊ&ೕಬG +ಾ��ಂy' ನ 

ಪ��ಾವ *ೆಚುiವAದು? 

 ಮಕರ ಸಂ�ಾ�ಂ ವೃತ 

182. ಓÀೕ� ಪದರವA ಭೂ�ಯ �ಾವ ಪದರದ'&�ೆ? 

 oಾgjೋ4HಯK 

183. ಕನsಡದ -ಟk-ದಲ oಾಂಗತ2 ಕೃ �ಾವAದು? 

 oೊಬhನ oೋ�ೆ 

184. ಒ'ಂ�@z ಪಂದ2ದ'& ಪದಕ ಪ�ೆದ -ದಲ �ಾರತದ ಮI`  ೆ

�ಾರು? 

 ಕಣ�ಂ ಮ%ೆ&ೕಶp	 

185. �ಾರತದ -ದಲ ಜಲ uದು2� �ೕಜ�ೆ �ಾವAದು? 

 �ವನ ಸಮುದ� 

186. �ೊ�ಾs ಜಲ uದು2� �ೕಜ�ೆ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಮ*ಾ�ಾಷg 

187. ಪರlಾಣು ಶ:( 	�ಾಕkK ಗುಜ�ಾ� ನ �ಾವ ಸ�ಳದ'& ಇ�ೆ? 

 �ಾಕ�ಪK 

188. �ಾSಾ%ಾ2ಂ� �ಾಜ0ಾF �ಾವAದು? 

 �ೊIlಾ 

189. �ಾರತದ -ದಲ ಅಣುuದು2� �ೇಂದ�ವA �ಾವ ಸ�ಳದ'& 

oಾ�ಪ�ೆSೊಂtತು? 

 9ಾರಪAರ 

190. '�ೈSಾ ಅಣುoಾ�ವರ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 ಉತ(ರ ಕನsಡ 

191. ಅೕ ಕt� ರoೆ( lಾಗ�ವನುs *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2? 

 4:5ಂ 

192. ಪ�ಪಂಚದ ಅ ಎತ(ರದ +ಾಹನ ಸಂUಾರ ರoೆ(lಾಗ� �ಾವAದು? 

 ಮ�ಾ' %ೇ§ 

193. Iಂದೂoಾ(� ಏ�ೋ�ಾ�@z '�jೆ� �ಾ+ಾಗ 

ರೂಪASೊಂtತು? 

 1964 
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194. -ದಲ ಸೂಪK-�ಾoೆÁೕ{ �ಾ1ಾ��ೆಯನುs �ಾ+ಾಗ 

oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 1906 

195. ಸಂ9ೋ½ jೊ�ೕ} �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 Âjಾ¦G 

196. �ಾ�gೕಯ ಅಪ�ಾಧ �ಾಖ%ೆಗಳ ಬೂ2�ೋ �ಾವ ಸ^+ಾಲಯದ 

ಅtಯ'& ಬರುತ(�ೆ? 

 ಗೃಹ ಸ^+ಾಲಯ 

197. :��ನG �ಾಯ�u0ಾನ ಸಂI9ೆ �ಾ	Sೆ ಬಂದ ವಷ�? 

 1974 

198. �ಾರತದ'& ಒಟುk �ೇ�ೕಯ ಉತHನsವನುs �ಾರು %ೆಕ5 

lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 �ೇಂದ� ಸಂ1ಾ26ಾ4�ೕಯ ಸಂoೆ� 

199. ಓÀೕ� %ೇಯK ಪ�0ಾನ+ಾh ಎ'& ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 +ಾಯುಮಂಡಲ 

200. SಾXಯ +ೇಗ ಮತು( �ಕ5ನುs �ಾವAದ	ಂದ ಅ`ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಎF-ೕ�ೕಟK 

201. !ೇ4Sೆ �ನಗಳ'& ಕಂಡುಬರುವ ಮ	ೕ^�ೆ(Mirage)ಗXSೆ �ಾರಣ? 

 ಪ�ಫಲನ 

202. %ೋಕಸ�ೆಯ'& -ದಲ ಅu6ಾpಸ Fಣ�ಯವನುs �ಾವ 

ವಷ�ದ'& ಮಂtಸ%ಾVತು? 

 1963 

203. �ಾಜ2ಗಳ �ಾಜ2bಾಲರು *ೊರt4ದ ಸುh�ೕ+ಾÄೆಯು �ಾರ 

ಅನು-ೕದ�ೆSೆ ಒಳಪ�kರುತ(�ೆ? 

 �ಾಜ2 u0ಾನಸ�ೆ 

204. �ಾರ ��ಾರಸzನುs *ೊರತುಪt4 ಅನು�ಾನ�ಾ5h �ಾವA�ೇ 

!ೇt�ೆಯನುs lಾಡ%ಾಗುವA�ಲ&? 

 �ಾಷgಪ 

205. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ �ಾವ ಆ��ಕG ' �ಾಜ2'ವನುs 

+ಾ21ಾ2Fಸುತ(�ೆ? 

 ಆ��ಕG 12 

206. �ಾವ ವಷ�ದ'& ಬಂSಾಳದ uಭಜ�ೆಯನುs E��½ ಸ�ಾ�ರ 

ರದುLಪt4ತು? 

 1911 

207. uಶp ಅ�ವೃ�v ವರ�ಯನುs +ಾ��ಕ+ಾh �ಾರು ಪ�ಕ�ಸು9ಾ(�ೆ? 

 uಶp !ಾ2ಂ@ 

208. ಕ�ಾ�ಟಕವA ಎಷುk �ಾಜ2ಗಳ �ೊ9ೆ ಗtಯನುs ಹಂ^�ೊಂt�ೆ? 

 5 

209. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಅ *ೆಚುi ಕಬು¦ !ೆ`ೆಯುವ $%ೆ&? 

 !ೆಳSಾu 

210. "ಮ*ಾ�ಾರತ"ದ'& ಎಷುk ಪವ�ಗX+ೆ? 

 18 

211. �ೇನುತುಪHದ'&ರುವ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶ? 

 ಫ��ೊkೕD 

212. bಾbೆ� ಇದು �ಾರ ಹಬ¦? 

 bಾ4�ಗಳ� 

213. �ಾರತದ'& 'EೕE �ಾ ಮಕ¦�ಾ' ಎ'& 4�ತ+ಾh�ೆ? 

 ಔರಂSಾ!ಾ° 

214. ಕೂಡh 6ಾ1ೋತHನs �ೇಂದ�ವA �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 uಜಯಪAರ 

215. ಜಗ(ನ �ೇ%ೆp �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 �ಾ~� 4kೕಫನz� 

216. �ಾರತದ'& �ೇ%ೆp �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 %ಾ�� �ಾG *ೌ4 

217. �ಾರತದ'& �jೊ�ೕ �ೈ%ೆp �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 ��ೕಧರ� 

218. ಜಗ(ನ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ ಎ'&ಂದ-ಎ'&ಯವ�ೆSೆ �ೈಲು ಸಂUಾರ 

ಆರಂಭ+ಾVತು? 

 ಇಂSೆ&ಂ� ನ oಾkಕk� Fಂದ �ಾ'�ಂಗk� ನವ�ೆSೆ 

219. �ಾರತದ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ ಎ'&ಂದ ಎ'&ಯವ�ೆಗು -ದಲ �ೈಲು 

ಸಂUಾರ ಆರಂಭ+ಾVತು? 

 !ಾಂ!ೆ - �ಾcೆ 

220. ಲ�ಾÅ ulಾನ "9ೇಜD"ನ -ದಲ ಮI`ಾ ಸಹ bೈಲ{ 

�ಾ�ಾhದLರು? 

 � u 4ಂಧು 

221. �ಾ�gೕಯ ಲ4�ಾ �ನವನುs �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ೧೦ lಾC� 

222. �ಾಜ2ದ'& -ದಲ u0ಾನಸ�ೆ ಅ�+ೇಶನ ನ�ೆ�ದುL? 

 1952, ಜೂ� 18 

223. u0ಾನಸ�ೆಯ ಪ�ಥಮ 4HೕಕK ಆhದLವರು? 

 ಎC. 4ದLಯ2 

224. �ಾಜ2ದ'& ಪ�ಪ�ದ �ಾಯಕರ ಹು�ೆL ಆರಂಭ+ಾhದುL? 

 1962ರ'& (-ದಲ ಪ�ಪ� �ಾಯಕ-ಎC.�ವಪH 

225. �ಾಜ2ದ'& u0ಾನ ಪ	ಷ� ರಚ�ೆ�ಾದ ವಷ�? 

 ೧೯೫೭ 

226. �ಾಜ2ದ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ �ಾಷgಪ ಆXp�ೆ �ಾ	�ಾhದುL? 

 lಾC� 09, 1971 

227. 0ಾ��ಕ ಕೃಗಳ'& ಅಗ�oಾ�ನದ'&ರುವ ಗ�ಂಥಗಳ�? 

 +ೇದಗಳ� 

228. ಅ%ೆ�ಾzಂಡK ನ �ಾರತದ ದಂಡ�ಾ9ೆ� uವರ Fೕtದವರು? 

 :pಂಟD ಕ��ಯ�, t��ೊರD, ಏ	ಯ�, ಪA&jಾ@�, �&F, 

ಜ4k� ಮುಂ9ಾದ ಪ�+ಾ4ಗರು 

229. ಋSೆpೕದ �ಾಲದ ಆಯ�ರು ಆ�ಾ�ಸು(ದL ಪ�ಮುಖ �ೇವರು? 

 ಇಂದ� 

230. �ಾ ವ2ವoೆ� ಉಗಮದ ಬSೆ³ �ಾವ +ೇದದ'& ಉ%ೆ&ೕಖu�ೆ? 

 ಋSೆpೕದ 

231. �ಪAರ �ಾಜ2ದ �ಾಜ0ಾF �ಾವAದು? 

 ಅಗತ�%ಾ 

232. 17�ೇ ಶತlಾನದವ�ೆSೆ �ಾರತದ'& ಯು�ೋ�ನ +ಾ2bಾರವA 

�ಾರ ಏಕoಾpಮ29ೆSೆ ಒಳಪ�kತು(? 

 �ೕಚು�hೕಸರ 

233. -ದಲ�ೆ ಆಂSೊ&ೕ-�ೖಸೂರು ಯುದv �ಾವ ಒಪHಂದ �ೊಂ�Sೆ 

ಮು�ಾ(ಯ+ಾVತು? 

 ಮ�ಾ�ಸ 

234. ಮೂರ�ೇ ಆಂSೊ&ೕ-�ೖಸೂರು ಯುದv�ೆ5 �ಾರಣ? 



GURUPRASAD BADIGER                                                      DREAM KPSC GURU 8 

 �ಪAH ಇಂh&ಷರ oೆsೕIತ ರು+ಾಂಕೂ	ನ ಅರಸನ �ೕ%ೆ 

�ಾXlಾtದುL. 

235. �ಪAHuನ ನಂತರ �ೖಸೂ	ನ'& ಅ��ಾರ�ೆ5 ಬಂದ ಒ�ೆಯರು? 

 ಮುಮ�t ಕೃಷ��ಾಜ ಒ�ೆಯK 

236. �ೖಸೂರು ಸಂoಾ�ನದ �ೊ�ೆಯ ಒ�ೆಯರು? 

 ಜಯUಾಮ�ಾಜ ಒ�ೆಯರು 

237. ಮ�ಾ�ಸ bಾ�ಂತ2ದ ಆXp�ೆSೆ ಒಳಪ�kದL ಕನsಡ ಪ��ೇಶಗಳ�? 

 ಬ`ಾY	 & ದ�ಣ ಕನsಡ 

238. �ಾರತದ *ೊರSೆ �ಾ'ಟk -ದಲ �ೇ�ಯ �ೊ�ೆ? 

 �ೊಡhನ ^ಕ5 uೕರ�ಾಜ 

239. ಸ*ಾಯಕ oೈನ2 ಪದvSೆ ಒಳಪಟk -ದಲ �ೇ�ಯ �ೊ�ೆ? 

 *ೈದ�ಾ!ಾ° F�ಾಮ 

240. ಸ±ೕ�ಚi �ಾ2�ಾಲಯದ oಾ�ಪ�ೆSೆ �ಾವ 6ಾಸನವA ಅವ�ಾಶ 

Fೕtತು(? 

 1773ರ �ೆಗು2%ೇ�ಂy 

241. ಮೕಯ ಆ0ಾರದ �ೕ%ೆ ಚು�ಾವcೆSೆ ��ಾರಸುz lಾtದ 

6ಾಸನ? 

 1909ರ 6ಾಸನ 

242. 1773ರ �ೆಗು2%ೇ�ಂy 6ಾಸನದ ಪ��ಾರ ಸ±ೕ�ಚi 

�ಾ2�ಾಲಯವನುs ಎ'& oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 �ೊಲ59ಾ( 

243. �ಾರೕಯ	Sೆ ಪ�ಥಮ !ಾ	Sೆ 6ಾಸFೕಯ *ಾಗೂ ಆಡXತ 

�ಾಯ�ದ'& bಾ%ೊ³ಳYಲು ಅವ�ಾಶ lಾt�ೊಟk 6ಾಸನ? 

 1861ರ ಇಂt�ಾ �ೌFzG ಆ@k 

244. 1909ರ 6ಾಸನವನುs ರೂ�4ದವರು? 

 +ೈಸ�ಾ¯ �ಂjೋ & �ಾಯ�ದ�� lಾK'%ೆ 

245. �ೇಂದ�ದ'& ಎರಡು 6ಾಸನ ಸ�ೆಗಳ ರಚ�ೆSೆ ಅವ�ಾಶ lಾt�ೊಟk 

6ಾಸನ? 

 1935ರ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ 6ಾಸನ 

246. Sೋ+ಾವನುs �ೕಚು�hೕಸ	ಂದ u-ೕಚ�ೆSೊX4ದ ವಷ�? 

 1961 

247. �ಾರತವA ಅ'ಪ( ಚಳ�ವXಯನುs ಅನುಸ	4ದುL �ಾವ 

ಸಂದಭ�ದ'&? 

 ಜಗತು( ಎರಡು ಬಣಗ`ಾh uಭಜ�ೆ�ಾದ ಸಂದಭ�ದ'& 

248. �ಾರತದ �%ೈ *ಾಗೂ �ೋ�ಾ�ೋ ಉ:5ನ �ಾ1ಾ��ೆಗXSೆ 

�ಾವ �ೇಶವA ಸಹಕ	4ತು? 

 ರ�ಾ2 

249. uಶpಸಂoೆ�ಯ ಸ^ವ ಸಂಪAಟ ಎನುsವ lಾದ	ಯ'&ರುವ 

ಅಂಗಸಂoೆ�? 

 ಭದ�9ಾ ಸ� 

250. �ಾರತ�ೆ5 ಯು�ೋ�ಯನsರು ಜಲlಾಗ� ಕಂಡುItಯಲು 

ಪ�ಯsಸಲು ಪ�ಮುಖ �ಾರಣ+ೇನು? 

 ಭೂ lಾಗ� ಮುಚiಲH�kದುL. 

251. �ಾರತ-ಐ�ೋಪ2 �ೇಶಗಳ ನಡುuನ ಭೂ lಾಗ� ಮುಚiಲು 

ಪ�ಮುಖ �ಾರಣ+ೇನು? 

 ಟಕ�ರು �ಾ�ಾzÆಂ��ೋಪG ನು ವಶಪt4�ೊಂಡದುL. 

252. ಆjೋಮ� ಟಕ�ರು �ಾ�ಾzÆಂ��ೋಪG ನಗರವನುs 

ವಶಪt4�ೊಂಡ ವಷ� �ಾವAದು? 

 :�.ಶ. 1453 

253. �ಾರತ�ೆ5 ಜಲlಾಗ� ಕಂಡುItದ �ೕಚು�hೕD �ಾuಕ 

�ಾರು? 

 +ಾoೊ5ೕtSಾಮ 

254. +ಾoೊ5ೕ ಡ Sಾಮ �ಾರತ�ೆ5 ಜಲlಾಗ� ಕಂಡುItದ ವಷ� 

�ಾವAದು? 

 :�.ಶ. 1498, �ೕ 20. 

255. �ಾರತ�ೆ5 +ಾ2bಾರ�ೆ5 ಬಂದ ಪ�ಥಮ ಐ�ೋಪ2ರು �ಾರು? 

 �ೕಚು�hೕಸರು 

256. +ಾoೊ5ೕ ಡ Sಾಮ �ಾರತ�ೆ5 :�.ಶ. 1498, �ೕ 20ರಂದು ಬಂದು 

ತಲು�ದ ಬಂದರು �ಾವAದು? 

 ಕ'&�ೋjೆ 

257. +ಾoೊ5ೕ ಡ SಾಮFSೆ +ಾ2bಾರ�ೆ5 ಅನುಮ Fೕtದ 

ಕ'&�ೋjೆಯ �ೊ�ೆ �ಾರು? 

 �ಾ-ೕ	� 

258. �ೕಚು�hೕಸರ ಪ�ಥಮ +ೈD �ಾ¯ ಆh �ಾರತ�ೆ5 ಬಂದವರು 

�ಾರು? 

 �ಾ�Fzoೊ5ೕ ಅ%ೆÇಡ 

259. �ಾರತದ'& 'Blue Water Policy'ಯನುs ಅನುಸ	4ದ 

�ೕಚು�hೕD ಗವನ�K �ಾರು? 

 �ಾ�Fzoೊ5ೕ ಅ%ೆÇಡ 

260. �ಾ�ಾzÆಂ��ೋಪG ನ ಈhನ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಇoಾ(ಂಬುG 

261. ಸಮುದ��ಾನವನುs ��ೕ9ಾzI4ದ -ದಲ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 �ೕಚು�ಗG 

262. ಅ%ೆÇಡನು ಒಂದು ಶ:(ಯುತ+ಾದ �ೌ�ಾ ಬಲವನುs ಕಟkಲು 

�ಾರಣ+ೇನು? 

 ಅರಬ¦ರನುs ಅರE¦ ಸಮುದ��ಂದ ದೂರuಡಲು. 

263. ಅ%ೆÇಡನ ನಂತರ �ೕಚು�hೕಸರ +ೈD �ಾ¯ ಆh ಬಂದವನು 

�ಾರು? 

 ಅ¼�ೊz t ಅಲು¦ಕ@� 

264. ಅ%ೆÇಡನ ನಂತರ �ೕಚು�hೕಸರ +ೈD �ಾ¯ ಆh �ಾರತ�ೆ5 

ಬಂದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 :�.ಶ. 1509 

265. �ಾರತದ'& �ೕಚು�hೕD ಆಡXತ�ೆ5 ಭದ� ಬು�ಾ� *ಾ:ದವನು 

�ಾರು? 

 ಅ¼�ೊz t ಅಲು¦ಕ@� 

266. �ೕಚು�hೕಸರು E�ಾಪAರ ಸು%ಾ(ನ	ಂದ Sೋ+ಾ 

ವಶಪt4�ೊಂಡ ವಷ� �ಾವAದು? 

 :�.ಶ. 1510 

267. �ಾರತದ'& �ೕಚು�hೕD ವoಾಹತು oಾlಾ�ಜ2ದ �ಾಜ0ಾF 

�ಾವAದು? 

 Sೋ+ಾ 

268. �ಾರತದ'& �ೕಚು�hೕಸರ ಮು1ಾ2ಡXತ �ೇಂದ� (�ಾಜ0ಾF) 

�ಾವA�ಾhತು(? 
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 Sೋ+ಾ 

269. �ಾರತದ'& �ೕಚು�hೕಸರ ಅವನSೆ ಪ�ಮುಖ �ಾರಣ+ೇನು? 

 ಅಲು¦ಕಕ�ನ ಅಸಮಥ� ಉತ(�ಾ��ಾ	ಗಳ� 

270. E��ಷರು �ೕಚು�hೕಸರನುs oೋ'4ದ ಯುದv �ಾವAದು? 

 oಾp' ಕದನ 

271. oಾp' ಕದನ ನ�ೆದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 1612 

272. �ೕಚು�hೕಸರನುs ಹೂh&Vಂದ *ೊರದೂtದವರು �ಾರು? 

 -ಘಲರು 

273. �ೕಚು�hೕಸರನುs !ೇ4z� Fಂದ *ೊರ*ಾ:ದವರು �ಾರು? 

 ಮ�ಾಠರು 

274. �ಾರತದ'& �ೕಚು�hೕಸರ ಅ�ಪತ2 ಅಂತ2Sೊಂಡ ವಷ� 

�ಾವAದು? 

 1961 

275. �ಾರತ�ೆ5 +ಾ2bಾರ�ೆ5ಂದು ಬಂದ *ಾ%ೆಂ� �ೇ�ೕಯರು �ಾರು? 

 ಡಚiರು 

276. ಮಯೂರವಮ�ನ ಗುರುuನ *ೆಸರು? 

 uೕರಶಮ� 

277. ಅ6ೆ©ೕಕನ 6ಾಸನಗಳನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ ಓ�ದವರು? 

 �ೇez ���ೆz= 

278. �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( oಾ��4ದ ವಷ�? 

 1954 

279. ಕು+ೆಂಪA ಅವ	Sೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( �ಾ+ಾಗ 

�ೊ�ೆVತು? 

 1955 

280. �ೇವAಡು ಅವರ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( 

ಬಂ��ೆ? 

 ಮ*ಾ��ಯ 

281. �ಾX�ಾಸ �ಾರ ಕೃ? 

 ��ೕರಂಗ 

282. �ವ�ಾಮ �ಾರಂತರ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� 

ಪ�ಶ4( �ೊ�ೆ�ೆ? 

 ಯ�Sಾನ ಬಯ%ಾಟ 

283. 1958 ರ'& �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( �ಾ	Sೆ 

Fೕಡ%ಾh�ೆ? 

 !ೇಂ�ೆ� 

284. �ಾ�ಂ ಕ%ಾ2ಣ �ಾರ ಕೃ? 

 ಪAಟkoಾpಮಯ2 

285. tu$ ಅವರ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( 

�ೊ�ೆ�ೆ? 

 ಭಗವ�³ೕ9ಾ 9ಾತHಯ� 

286. ದುಂಡು ಮ'&Sೆ ಈ ಕೃSೆ �ಾವ ಪ�ಶ4( �ೊರ:�ೆ? 

 ಪಂಪ 

287. Sೋbಾಲಕೃಷ� ಅtಗರ �ಾವ ಕೃSೆ ಪಂಪ ಪ�ಶ4( �ೊ�ೆ�ೆ? 

 ಸುವಣ� ಪAತ�X 

288. uUಾರ ಪ�ಪಂಚ ಇದು �ಾರ ಕೃ? 

 oೇt�ಾಪA ಕೃಷ�ಭಟk 

289. �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಮತು( ಪಂಪ ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ ಕu �ಾರು? 

 ಕು+ೆಂಪA 

290. lಾ4(ಯವ	Sೆ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( 

�ೊ�ೆ�ೆ? 

 ಸಣ� ಕ�ೆಗಳ� 

291. ಎDಎG �ೈರಪH ಅವ	Sೆ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 

ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( �ೊ�ೆ�ೆ? 

 �ಾಟು 

292. ಚನsuೕK ಕಣu ಅವ	Sೆ ಪಂಪ ಪ�ಶ4( �ಾವ ವಷ� �ೊ�ೆVತು? 

 1999 

293. h	ೕ� �ಾ�ಾ�� ಅವರ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಬಂ��ೆ? 

 ತ%ೆದಂಡ 

294. ಎD u ರಂಗಣ� ಅವ	Sೆ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� 

ಪ�ಶ4( �ೊ�ೆ�ೆ? 

 ರಂಗEನsಪ 

295. �ೆಎD ನರ4ಂಹoಾp� �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� 

ಪ�ಶ4( �ೊ�ೆ�ೆ? 

 9ೆ�ೆದ !ಾhಲು 

296. ^ದಂಬರ ರಹಸ2 ಕೃSೆ �ಾವ ವಷ� �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� 

ಪ�ಶ4( �ೊರ:�ೆ? 

 1987 

297. �ೇವನೂರು ಮ*ಾ�ೇವ ಅವ	Sೆ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 

ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( ಬಂ��ೆ? 

 ಕುಸುಮ!ಾ%ೆ 

298. ಎC bೆHೕರುದ�oಾp� ಅವರ ಕೃ �ಾವAದು? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂಸ� ಸ�ೕೆ 

299. � ಲಂ�ೇ� ಅವರ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( 

ಬಂ��ೆ? 

 ಕಲು& ಕರಗುವ ಸಮಯ 

300. 6ಾಂ�ಾಥ �ೇoಾV �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� 

ಪ�ಶ4( ಬಂ��ೆ? 

 ಓಂಣ-ೕ 

301. �ೇವರು ಇದು �ಾರ ಕೃ? 

 ಎ ಎ� ಮೂ��ಾÉ 

302. ಚಂದ�6ೇಖK ಕಂ!ಾK ಅವ	Sೆ �ಾವ ವಷ� ಪಂಪ ಪ�ಶ4( 

�ೊರ:�ೆ? 

 2003 

303. Äಾನ�ೕಠ. �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4(. ಪಂಪ ಪ�ಶ4( ಈ 3 

ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ -ದಲ ವ2:( �ಾರು? 

 ಕು+ೆಂಪA 

304. ಸೂರ� ನ'& �ಾ1ಾ��ೆಯನುs oಾ��ಸಲು :�.ಶ 1613 ರ'& ಒಬ¦ 

ಕೃ�ಕನನುs ಇಂh&ಷ	Sೆ Fೕಡುವಂ9ೆ ಜ*ಾಂhೕK ನನುs �ಾವAದು 

ಆಕ��4ತು? 

 �ೕಚು�hೕD �ೌ�ಾ ದಳಗಳನುs ಇಂh&½ oೋ'4ತು 

305. �ೆಹ' �ತೂ	 1912 ಅನುs �ಾರು lಾt�ಾL�ೆಂದು 

*ೇಳ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ಾD !ೆಹ	 !ೋD 

306. ಬಂSಾಳದ ಅತ2ಂತ �ಾ�ಂ�ಾ	 ರಹಸ2 ಸಂಘಟ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಅನು�ಲ� ಸ� 
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307. ಪಂt� ಮದ� -ೕಹ� lಾ'p�ಾ ಅವರು �ಾವ 

ಸಂoೆ�ಗಳನುs oಾ��4ದರು? 

 ಬ�ಾರD Iಂದೂ uಶpu�ಾ2ಲಯ ಮತು( Iಂದೂ ಮ*ಾಸ�ಾ 

308. �ಾರತ�ೊಂ�Sೆ +ಾ2bಾರ lಾಡಲು ಜಂ� oಾk@ ಕಂಪFಯನುs 

bಾ�ರಂ�4ದವರು �ಾರು? 

 ಡC 

309. �ಾವ ಕೃತ2ವನುs ಅ�ಾಜಕ ಮತು( �ಾ�ಂ�ಾ	 ಅಪ�ಾಧ �ಾªL 

1919 ಎಂದು ಕ�ೆಯ%ಾVತು? 

 �ೌ%ಾ{ ಆ@k 

310. ಐಎ� ಎ(�ಾರೕಯ �ಾ�gೕಯ oೇ�ೆ) uUಾರcೆಯ ಸ�ಳ 

�ಾವAದು? 

 �ೆಂಪA �ೋjೆ 

311. oಾpತಂತ�qದ ಸಮಯದ'& �ಾರೕಯ �ಾ�gೕಯ �ಾಂSೆ�D 

ಅಧ2�ರು___? 

 �ೆE ಕೃಪ%ಾF 

312. ಬುಡಕಟುk �ಾಯಕರ'& �ೇವರ ಅವ9ಾರ ಮತು( uಶpದ �9ಾಮಹ 

ಎಂದು ಪ	ಗTಸಲHಟkವರು �ಾರು? 

 Eoಾ� ಮುಂ�ಾ 

313. ಮೂರ�ೆಯ bಾTಪ� ಕದನದ ಪ	cಾಮಗಳ� �ಾವAವA? 

 ಮ�ಾಠರ ಶ:(ಯ u�ೇಂ��ೕಕರಣ 

314. ಅತ2ಂತ ^ಕ5 ಹೂವA �ಾವAದು? 

 +ಾಟK �ೕG 

315. �ಾ�gೕಯ Sಾ��ೕcಾ�ವೃ�v ಸಂoೆ� ಮತು( ಪಂUಾಯ� �ಾ~ 

ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 *ೈದ�ಾ!ಾ° 

316. ICC ಸಂoೆ�ಯ 0ೆ2ೕಯ+ಾಕ2 ಏನು? 

 Cricket for good 

317. ಸಂu0ಾನ ರಚ�ಾ ಸ�ೆಯ'& �ಾಗವI4ದ ಏ�ೈಕ ಮು4&ಂ ಮI`  ೆ

�ಾರು? 

 !ೇಗಂ ಕುtz�ಾ ಐ�ಾ~ ರಸೂG 

318. ಪಟkದಕ'&ನ -ದಲ *ೆಸರು �ಾವAದು? 

 :ಸು±ಳಲು 

319. ಚಂದ�ನು ಭೂ�ಯನುs ಒಂದು !ಾ	 ಸುತ(ಲೂ 9ೆSೆದು�ೊಳ�Yವ 

�ಾಲ ಎಷುk? 

 27 �ನ 

320. ಅಂತ�ಾ�gೕಯ ಮI`ಾ ��ಾಚರcೆ ಆಚರcೆ lಾtದ -ದಲ 

�ೇಶ �ಾವAದು? 

 ಅ�ೕ	�ಾ 

321. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ �ೌ�ಾಪ�ೆಯ ulಾನ ಮೂ24ಯಂ ಎ'& 

oಾ��ಸ%ಾh�ೆ? 

 �ಾರ+ಾರ 

322. 9ಾಮ�'�( ಮತು( ಘಂಟoಾಲ �ಾವ �ಾಜಮ�ೆತನ�ೆ5 oೇ	ದ 

ಬಂದರುಗಳ� ಆh+ೆ? 

 ಗುಪ(ರು 

323. oಾ@� ಎಂಬ ಸಂಘಟ�ೆ �ಾವ ವಷ� oಾ�ಪ�ೆ�ಾVತು? 

 1985 dec 8 

324. ಸದಸ2ರಲ&ದ ವರು ಅಧ2�9ೆ ವIಸುವ ಸದನ �ಾವAದು? 

 �ಾಜ2ಸ�ೆ 

325. -ಸ`ೆಯ ಹೃದಯ �ೋcೆಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 4 

326. �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಅಧ2��ಾದ -ದಲ ಕನstಗರು 

�ಾರು? 

 u ಕೃ Sೋ�ಾ@ 

327. IAEA uಸ(	4? 

 International Automic Energy Agency 

328. 1854-55ರ'& %ೋ�ೋಪ�ೕh ಇ%ಾ1ೆಯನುs bಾ�ರಂ�4ದ 

ಅಂ�ನ ಗವನ�K ಜನರG �ಾರು? 

 %ಾ� ��ಾG *ೌ4 

329. ಮೂರು ಸಲ ಕನsಡ oಾIತ2 ಸ�Çಳನದ ಅಧ2�9ೆ ವI4ದ :ೕ� 

�ಾ	Sೆ ಸಲು&ತ(�ೆ? 

 ಎC. u. ನಂಜುಂಡಯ2 

330. �ಾರತದ ಅತ2ಂತ :	ಯ ವಯ4zನ ಪ�0ಾF �ಾರು? 

 �ಾ$ೕÉ Sಾಂ� 

331. ಸಸ2 ಪXಯುX�ೆಗಳನುs ಸಂಗ�Iಸುವ u0ಾನ �ಾವAದು? 

 ಹ!ೇ�	ಯಂ 

332. �ಾ2ಷನG �ೆ�ಕG %ಾ2ಬ�ೇಟ	 �ಾರತದ'& ಎ'&�ೆ? 

 ಪAcೆ 

333. uಶp ಉ�Lೕಪನ Fಗ�ಹ ಘಟಕ (+ಾ�ಾ:World Anli Doping 

Agenecy) ಅ4(ತp�ೆ5 ಬಂದದುL? 

 1999, ನ+ೆಂಬK 10 

334. bಾ@ !ೇಹುSಾ	ಕ ಸಂoೆ� �ಾವAದು? 

 ಐ.ಎD.ಐ. 

335. �ಣ4ನ�ಾVಯ 1ಾರ�ೆ5 �ಾರಣ+ಾhರುವ �ಾoಾಯFಕ 

�ಾವAದು? 

 �ಾ2�z4� 

336. BRTF ಅಂದ�ೆ ಏನು? 

 ಗt ರoೆ( �ಾಯ� ಪ�ೆ.(Border Road T Force) 

337. '�ೇಹದ ರoಾಯFಕ �ಾ1ಾ��ೆ' ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ ಅಂಗ 

�ಾವAದು? 

 �ತ(�ೋಶ 

338. ಅ6ೆ©ೕಕನು �ಾವ !ೌದv ಪ��ೇಶ�ೆ5 �ೇ� Fೕt, ಅ'&ನ 

9ೆ	Sೆಯನುs ಕt� lಾt4ದನು? 

 ಲುಂEF 

339. �ಾರೕಯ ರೂbಾV ^�ೆ�ಯ u�ಾ2ಸ�ಾರ ಎಂದು �ಾರನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ��ೕ. t.ಉದಯ ಕುlಾK.(!ಾಂ!ೆ ಐ.�.ಐ. ಯ oಾsತ�ೋತ(ರ 

ಪದuೕಧರ) 

340. �ಾರತ�ೆ5 oಾpತಂತ�q ಬಂ�ಾಗ ಇಂSೆ&ೕtನ ಪ�0ಾF�ಾhದLವರು 

�ಾರು? 

 �ೆ&�ಂ{ ಅ�& 

341. lೌಯ� oಾlಾ�ಜ2ದ'& ಚ%ಾವcೆಯ'&ದL ಹಣದ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಪಣ 

342. t ಇಂtಯ� ಇಂtbೆಂ�ೆ�z 'ೕy oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾD E*ಾ	 !ೋD 
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343. �ೕಚು�hೕಸರು �ಾರತದ ಪ�iಮ ಕ�ಾವXSೆ �ಾ'�kದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 1510 ರ'& 

344. Fಗೂಢ+ಾh �ಾಪ9ೆ(�ಾhದL ಮ%ೆ�ಾ2ದ ಪ��ಾTಕರ ulಾನ 

'MH370' ಪತನSೊಂಡ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 Iಂದೂ ಮ*ಾoಾಗರ 

345. ಪ�4ದv+ಾದ !ೇಲೂರು – ಹ` ೕೆEೕಡು �ೇ+ಾಲಯಗಳ oಾ�ಪ�ೆSೆ 

�ಾರಣಗ`ಾದ ಮI`  ೆ�ಾರು? 

 6ಾಂತ%ೆ 

346. �ಾರತವA 100 �ೋ� ಜನ ಸಂ1ೆ2ಯನುs ತಲು�ದ �ನ 

�ಾವAದು? 

 �ೕ 11, 2000 

347. �ಾಜ2 %ೋಕoೇ+ಾ ಆ�ೕಗವA ತನs ವರ�ಯನುs �ಾ	Sೆ 

ಸ'&ಸುತ(�ೆ? 

 �ಾಜ2bಾಲ	Sೆ 

348. ��ೕಲಂ�ಾSೆ !ೌಧ ಧಮ�ಪ�Uಾರ�ಾ5h 9ೆರXದ ಅ6ೆ©ೕಕನ ಮಕ5ಳ 

*ೆಸ�ೇನು? 

 ಮ*ೇಂದ� & ಸಂಗ�ತ� 

349. ಅಂಡlಾ� �pೕಪಗಳ'&ರುವ ಅ ಎತ(ರ+ಾದ �ಖರ �ಾವAದು? 

 oಾ2ಡG �ಖರ 

350. �ೆ�ೊ ನ� �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಹ	ಯುತ(�ೆ? 

 ಅoಾzಂ ನ'& 

351. ಐ*ೊ`ೆಯನುs ‘�ಾರತದ �ೇಗುಲಗಳ 9ೊ�kಲು’ ಎಂದು 

ಬT�4ದವರು? 

 �ಾ. ಪ4�!ಾ�� 

352. oೌ�ಾಷgದ'& "ಸುದಶ�ನ" ಜ%ಾಶಯ F��4ದ �ೊ�ೆ �ಾರು? 

 ಪAಶ2ಗುಪ( 

353. uಶpದ ಗt�ಾರಗಳ ಸಮಯವನುs �ಾವ ಖSೋಳ 

uೕ�cಾಲಯದ ಪ��ಾರ *ೊಂ�ಸ%ಾh�ೆ? 

 �ಾಯG h�ೕ� uC uೕ�cಾಲಯ (UK) 

354. !ೌದv ಧಮ�ದ 3 �ೇ ಪಂಥ �ಾವAದು? 

 ವ�ಾ�ಯನ ಪಂಥ 

355. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ2ವA -ದಲ !ಾ	Sೆ lಾI ತಂತ�Äಾನ 

Fೕಯನುs ರೂ�4ದುL �ಾವ ವಷ�ದ'&? 

 1997 

356. ಜನ ಗಣ ಮನ ಕu9ೆಯು -ಟk -ದಲ !ಾ	Sೆ ಪ�ಕಟSೊಂtದL 

ಪ��ೆ �ಾವAದು? 

 jಾ2SೋK ಅವರು ಸಂbಾದಕ�ಾhದL ಬ�ಹ� ಸlಾಜ ಪ��ೆ, ತತp 

�ೋಧ ಪ��ೆ 

357. �ತ %ಾಖ2 ನ� �ಾವ �ೇಶದ'& ಹ	ಯುತ(�ೆ? 

 !ಾಂSಾ&�ೇಶದ'& 

358. !ೋಧಗ�ಾ ಮೂ24ಯಂ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 E*ಾರ 

359. 'uಶp ಸಂಸ� �ನ' �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಏ��G 18 

360. !ಾ�� Sೇ~ ಹXಯ ದೂರ ಎಷುk? 

 1676 mm 

361. ಒಂದ�ೇ bಾTಪ{ ಕದನದ'& ಇ!ಾ�Iೕಂ ಲೂ�ಯನುs oೋ'4ದ 

�ೊ�ೆ �ಾರು? 

 !ಾಬK 

362. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನವನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ ದುLಪt lಾtದ 

ವಷ� �ಾವAದು? 

 1951 

363. ಅಕ¦ರನು ತನs oೇ�ಾವ2ವoೆ�ಯ'& ಅಳವt4�ೊಂಡ 'ಮನz� �ಾ	 

ಪದv'ಯು �ಾವ �ೇಶ�ಂದ ಪ�ೆಯ%ಾhತು(? 

 ಮಂSೋ'�ಾ 

364. ಸ ಕುಂಡuರುವ ಸ�ಳದ *ೆಸ�ೇನು? 

 ದ�ಬ�ಹ� ಮಂ�ರ 

365. �ಾರತ�ೆ5 ಅ�ೇE@ lಾದ	ಯ �ಾಣ2ಗಳನುs ಪ	ಚV4ದವರು 

�ಾರು? 

 ಇಲ(ಮ� 

366. �ಾರತದ -ದಲ ಮI`ಾ �ೇಂದ� ಸ^+ೆ �ಾರು? 

 �ಾಜಕುlಾ	 ಅಮೃ� �ೌK 

367. ಇ�ಾ� �ೇಶದ �ಾಮಸK (Ramsar Convention) ಸ�Çಳನ 

�ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 9ೇ+ಾಂಶವAಳY ಭೂ ಪ��ೇಶ (Wetland) 

368. 9ಾಂ�ಕ ಸೂತ�ಗಳನುs ಒಳSೊಂಡ +ೇದ �ಾವAದು? 

 ಅಥವ�ಣ +ೇದ 

369. ಮದK 9ೆ�ೆoಾ ಅವರು ಮೂಲತಃ �ಾವ �ೇಶದವರು? 

 ಉತ(ರ lಾ24�ೋF�ಾ 

370. Ilಾಲಯ ಪವ�ತ ಪ��ೇಶಗಳ'&ನ ಹುಲು&Sಾವಲುಗಳ *ೆಸ�ೇನು? 

 ತ�ೈ 

371. MOM ಮಂಗಳ�ಾನದ uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 The Mars Orbiter Mission 

372. ವೃತ(ದ ಮಧ2 EಂದುuFಂದ *ಾದು *ೋಗುವ �ಾ2 Sೆ ಇರುವ 

*ೆಸರು? 

 +ಾ2ಸ 

373. ಜಗ(ನ'&ªೕ ಅ *ೆಚುi ಶಬv lಾಡುವ bಾ�T �ಾವAದು? 

 Fೕ' �ಂಗಲ (830 :.�ೕ ವ�ೆSೆ ಇದರ ಶಬv ಹರಡುತ(�ೆ) 

374. ಒಂದು �ನದ'& ಒಟುk ಎಷುk oೆ�ೆಂ� ಗಳ� ಇರುತ(+ೆ? 

 24X60X60 = 86,400 oೆ�ೆಂ� ಗಳ� 

375. �ೈ� (Thein Hydro electric project) ಜಲ uದು2� ಶ:( 

�ೕಜ�ೆ �ಾವ ನ�Sೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ಾu ನ� 

376. �ಾರತದ -ದಲ ವ:ೕ%ೆ �ಾರು? 

 �ೊ�ೆ�'�ಾ oೋ�ಾEº 

377. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಮI`ಾ �ಾಷg ಪ �ಾರು? 

 ಪ��ಾ bಾ�ೕಲ 

378. 9ೆಲಂSಾಣ �ಾಜ2ದ -ದಲ ಮುಖ2ಮಂ��ಾh ಪ�lಾಣ ವಚನ 

4pೕಕ	4ದವರು �ಾರು? 

 �ೆ.ಚಂದ�6ೇಖK �ಾÉ 

379. ಪA'ಟºK ಪ�ಶ4(ಯನುs �ಾವ uಶpu�ಾ2ಲಯ Fೕಡುತ(�ೆ? 

 ಅ�	�ಾದ �ೊಲಂE�ಾ u.u. 
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380. ಕ�ಾ�ಟಕ�ಂದ ಪ�ಥಮ+ಾh uಶp ಪರಂಪ�ೆ ಪ�kSೆ 

oೇಪ��ೆSೊಂಡ 9ಾಣ �ಾವAದು? 

 ಹಂ� 

381. %ಾ�� �ಾG *ೌ4Vಂದ -ದಲ !ಾ	Sೆ ದೂರ+ಾT ಸಂಪಕ� 

ಪ�ೆದ �ಾರತದ ಎರಡು ಸ�ಳಗಳ� �ಾವAವA? 

 ಕಲ59ಾ( ಮತು( ಆSಾ� 

382. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನ ರಚ�ಾ ಸ�ಯ'& ಕ�ಾ�ಟಕ�ಂದ 

ಪ�F��ಾh �ೆಲಸ Fವ�I4ದವರು �ಾರು? 

 ಎD. Fಜ'ಂಗಪH 

383. �ಾಜ2ದ -ದಲ '�ಾಗ	 bಾ@�' Flಾ�ಣSೊಂtದುL ಎ'&? 

 ಮು0ೋಳ 

384. �ಾರತದ -ದಲ ಪ��ಾಳ �ಶು �ಾರು? 

 ದುSಾ� (ಅನು���ಾ ಅಗರ+ಾG).(ಮುಂ!ೈ) 

385. ಪ�ಪಂಚದ -ದಲ ಪ��ಾಳ �ಶು �ಾರು? 

 ಲೂVD �ಾ¯ !ೌ�� (1978) 

386. ವಗ� ಸ�ೕಕರಣದ ಆದಶ� ರೂಪ �ಾವAದು? 

 ax²+bx+c=0 

387. �ಾ� +ೇ`  ೆಅರಳ�ವ ಅಪರೂಪದ ಹೂವA �ಾವAದು? 

 ಬ�ಹ� ಕಮಲ 

388. ನುಂಗುವ ಆ*ಾರವನುs 6ಾpಸ�ಾಳವನುs ಪ�+ೇ�ಸದಂ9ೆ ತ�ೆಯುವ 

ರಚ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಎ�Sಾ&�D 

389. uಶp ವನ2$ೕu F� (WWF) ಎ'& �ೆ%ೆSೊಂt�ೆ? 

 4pಟº%ೆ�ಂ� 

390. ಎ%ೊ&ೕ�ಾದ �ೈ%ಾಸ �ೇ+ಾಲಯಗಳನುs ಕ�k4ದ �ಾಷgಕೂಟರ 

�ೊ�ೆ �ಾರು? 

 ಒಂದ�ೇಯ ಕೃಷ� 

391. ಸುವಣ�(Golden)�ಾ�ಂ �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ಾLh�ೆ? 

 oೇಬು ಹT�ನ ಉ9ಾHದ�ೆSೆ 

392. ಸಂu0ಾನ�ೆ5 73 �ೇ ದುLಪt ತಂದು ಎಷk�ೇ ಪ	Uೆ·ೕದದ'& 

'ಪಂUಾಯ� �ಾ~ ಅ�Fಯಮ' oೇ	ಸ%ಾVತು? 

 243 �ೇ ಪ	Uೆ·ೕದ 

393. 1919 ರ ಜ'ಯ� +ಾ%ಾ!ಾy ಹ9ಾ2�ಾಂಡದ ರೂ+ಾ	�ಾದ 

ಜನರG ಡಯK ನನುs �ೊ%ೆ lಾt oೇಡು ೕ	4�ೊಂಡ �ಾ�ಂ�ಾ	 

�ಾರು? 

 ಉ0ಾe 4ಂy 

394. �ಾರತದ -ದಲ ಮI`ಾ ಮುಖ2 ಮಂ� �ಾರು? 

 ಸುUೇ9ಾ ಕು�ಪ%ಾF 

395. �ಾ�ಯ ಅವ�ಯ'&ಯ ಅ *ೆಚುi ಉಷ� ಇರುವ ಪ��ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 ಇd�ೕ��ಾದ '�ಾಲ&K' (�ಾ� 34⁰C ಉಷ� ಇರುವAದು) 

396. bಾ�^ೕನ �ಾರತದ -ದಲ ಪ��ಾಳ �ಶು �ಾರು? 

 �ೊ�ೕcಾUಾಯ� 

397. ಒಂದು :.�ೕ/ಗಂ. ಇದನುs �ೕ.oೆ.ನ'& *ೇSೆ ಬ�ೆಯಬಹುದು? 

 1000/60 �ೕ.oೆ. 

398. +ಾ9ಾವರಣದ 9ಾಪದ ಬದ%ಾವcೆSೆ ಅನುಗುಣ+ಾh ತಮ� 

�ೇಹದ 9ಾಪವನುs ಬದ%ಾV4�ೊಳ�Yವ �ೕತರಕ( bಾ�Tಗಳ ವಗ�ವನುs 

ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 bೈ4D (Pisces) 

399. ^ೕ�ಾ �ೇಶದ ಅ�ಕೃತ �ಾ�ೆ �ಾವAದು? 

 lಾ2ಂಡ	� 

400. ಪ�ಪಂಚದ ಅ*ೆಚುi ಸಕ5�ೆ ಉ9ಾH�ಸುವ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 !ೆ�$G 

401. ಪ�ಪಂಚದ -ದಲ ಮI`ಾ ಪ�0ಾನ ಮಂ� �ಾರು? 

 4	lಾ±ೕ ಬಂ�ಾರ�ಾª5 

402. �ಾರತದ ಅ'ಪ( Fೕಯ �'H �ಾರು? 

 ಜ+ಾಹK %ಾG �ೆಹರು 

403. ಜಮು� �ಾ��ರ ಸಂu0ಾನ �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 26 ಜನವ	 1957 

404. ತುಂSಾ, ಭ�ಾ�, �ೇ9ಾ�ವ ನ�ಯ ಉಗಮ oಾ�ನ �ಾವAದು? 

 ಗಂSಾ ಮೂ%ಾ 

405. 2022 ರ'& 39 �ೆಯ �ಾ�gೕಯ :�ೕ�ಾಕೂಟವನುs (National 

Games) ಆ�ೕ$ಸುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು?  

 �ೕÎಲಯ 

406. �ಾರೕಯ	Sೆ -ದಲು ��ೆ5�ೋಳ ಪ	ಚಯ lಾtದವರು 

�ಾರು? 

 �ೕಚು೯hೕಸರು 

407. 'oೈ%ೆಂ{ +ಾ2'' �ೕಜ�ೆಯನುs �ೈSೊಂಡ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 �ೇರಳ 

408. �ಾರತ �ಾ�gೕಯ �ಾಂSೆ�ೕD oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 ಅಲ� ಆ�ೆkೕuಯ� ಹೂ2e 

409. �ೆಂಪA ರಕ( ಕಣಗಳ ಆಯಸುz? 

 120 �ನಗಳ� 

410. �ಾಷgಪಗXSೆ ಪ�lಾಣ ವಚನವನುs �ಾರು !ೋ�ಸುವರು? 

 ಸು��ಂ �ೋ�೯ನ ಮುಖ2 �ಾ2�ಾ�ೕಶರು 

411. '-ೕIF ಅಟkಂ' �ಾವ ಪ��ೇಶದ oಾಂಪ��ಾVಕ ನೃತ2? 

 �ೇರಳ 

412. ಶ©ನ2ವನುs ಪ	ಚV4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾರೕಯರು 

413. �ೈ ಜ+ಾ� �ೈ :oಾ� ಎಂಬ �ೂೕಷcೆಯನುs �ಾರು Fೕtದರು? 

 %ಾG ಬಹದೂLK 6ಾ4� 

414. ಶ�ವಣ!ೆಳSೊಳದ Sೊಮ�ಟನ uಗ�ಹವನುs �ೆ(4ದವರು �ಾರು? 

 UಾವAಂಡ�ಾಯ 

415. ಪವ೯ತ ಅಧ2ಯನ ಸಂಬಂಧದ uÄಾನವನುs ಏ�ೆನುsವರು? 

 ಒ�ೋಲ$ 

416. ಗುಡu ಪ�0ಾಮ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ 

417. �ಾ�gೕಯ :�ೕ�ಾ �ನವನುs ಎಂದು ಆಚ	ಸು9ೆ(ೕ+ೆ? 

 ಆಗDk 29 

418. uಶp ಪ	ಸರ �ನ �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 June 5  

419. oೆHೕ� �ೇಶದ �ಾ�gೕಯ :�ೕ�ೆ �ಾವAದು? 
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 *ೋ	ಗಳ ಕು4(, Âjಾ¦G 

420. �ಾರತದ'& ಒಟುk ಎಷುk �ಾಜ2ಗX+ೆ? 

 28 

421. oಾರ�ಾಥ ವಸು( ಸಂಗ�*ಾಲಯ ಎ'&�ೆ? 

 +ಾರcಾ4 

422. �ಾರತವನುs Iಂದೂoಾ�ನ+ೆಂದು ಕ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಪ��ಯನsರು 

423. ಗ�ಹಗಳ'& ಅ ಪ��ಾಶlಾನ+ಾh �ಾಣುವ ಗ�ಹ �ಾವAದು? 

 ಶುಕ� 

424. �ಾರತದ �ಾ�gೕಯ �ಾಂSೆ�ೕD -ದಲ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಇಂtಯ� �ಾ2ಷನG ಯೂFಯ� 

425. ಕನsಡದ -ದಲ ಮು4&ಂ ಕu �ಾರು? 

 �ಶು�ಾಳ ಷ	ೕ= 

426. �ಾಷg�ತ ಮ*ಾತ�Sಾಂ�ಯ ಸlಾ� ಸ�ಳದ *ೆಸ�ೇನು? 

 �ಾ~ Î{ 

427. '4� ಆ= Sೋಲv� jೆಂಪG' �ಾವ ಸ�ಳ�ೆ5 ಅನpVಸುತ(�ೆ? 

 ಅಮೃತಸರ 

428. ಬುದv ತನs ಪ�ಥಮ !ೋಧ�ೆ lಾtದ ಸ�ಳ? 

 oಾರ�ಾಥ 

429. '�ಾ�ಾK' ಕಂಡು Itದವರು �ಾರು? 

 �ಾಬ{� +ಾ2ಟz�-+ಾ2{ 

430. ಬಮ� (�ೖ�ಾ�K) �ಾರತ�ಂದ �ಾ+ಾಗ ಪ�9ೆ2ೕಕSೊಂtತು? 

 1937 

431. oಾವ೯ಜFಕ ಮತ�ಾನದ ವಯಸzನುs 21 ವಷ೯ ವಯ4zFಂದ 18 

ವಷ೯ ವಯ4zSೆ ಇX4ದ ಮಸೂ�ೆSೆ �ಾಷgಪಗಳ� ಒ�HSೆ Fೕtದ ವಷ೯ 

�ಾವAದು? 

 1989 

432. ಆಮ& ಮ`ೆSೆ �ಾರಣ �ಾವAದು? 

 �ೈSಾ	�ಾ lಾ'ನ2 

433. �ಾರತವನುs uಭ$ಸುವ ಅಾಂಶ �ಾವAದು? 

 23 ½° ಉತ(ರ ಅಾಂಶ 

434. �ಾರತ ಮತು( ಅ�ಾÏFoಾ(� ಭೂ ಗtಯನುs !ೇಪ೯t4ರುವ �ೇ1ೆ 

�ಾವAದು? 

 ಡೂ2�ಾಂ� �ೇ1ೆ 

435. ಕಲಹ	 ಮರುಭೂ� ಎ'&�ೆ? 

 !ೋjಾzÐನ 

436. ಅಂತ�ಾ�gೕಯ �ಾ�೯ಕ ಸಂಘದ ಪ�0ಾನ ಕÑೇ	 ಇರುವAದು?  

 $�ೇ+ಾ 

437. �ಾ$೯'ಂy �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ 

438. oೌರವ«2ಹದ'&ರುವ ಅತ2ಂದ �ೊಡL ಗ�ಹ �ಾವAದು? 

 ಗುರು 

439. �ಾರತದ ಪ�0ಾನ ಮಂ��ಾಗಲು ಕFಷÒ ವಯಸುz ಎ�kರ!ೇಕು? 

 25 ವಷ� 

440. ಇoಾ(� ಬುG ಇದರ -ದಲ *ೆಸರು? 

 !ೈ�ಾಂ�ಯe, �ಾ�ಾzÆಂ��ೋಪG 

441. ಜe'6ೆ�'ಪAK �ಾವ ನ�ಯ ಪಕ5ದ'&�ೆ? 

 ಸುಬಣ��ೇ1ಾ 

442. oಾ@� ನ -ದಲ ಶೃಂಗ ಸ�Çಳನ ನ�ೆದ ಸ�ಳ? 

 Óಾ�ಾ 

443. ಆಭರಣಗಳನುs lಾಡು+ಾಗ ^ನs�ೆ5 oಾlಾನ2+ಾh !ೆ�ೆಸುವ 

%ೋಹ �ಾವAದು? 

 9ಾಮ� 

444. �ೆನ�ಾ �ೇಶದ �ಾಜ0ಾF �ಾವAದು? 

 ಒjಾk+ಾ 

445. �ಾವ 	ೕಯ ಮT�Sೆ ಅತ2ಂತ ಕt� ಮಟkದ oಾಗುವX ಅಗತ2? 

 ಕಪAH ಮಣು� 

446. �ಾವ ಧೂಮ�ೇತು ಪ� 76 ವಷ೯ಗXSೊ�� �ಾT4�ೊಳ�Yತ(�ೆ 
? 

 *ಾ2' 

447. '�ೆ� �ಾ�D' ಸಂ�ೇತವA �ಾವAದರ ಸೂಚ�ೆ�ಾh�ೆ? 

 +ೈದ2:ೕಯ �ೆರವA 

448. �ಾರತದ -ದಲ ಮುಖ2 ಚು�ಾವcಾ ಆಯುಕ(ರು ? 

 ಸುಕುlಾK oೇ� 

449. 'ಕುಂಭ �ೕಳವನುs' ಪ� ಎಷುk ವಷ೯ಗXSೊ�� 

ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 12 

450. �ೖಸೂರು �ಾಜ2ವನುs ಕ�ಾ೯ಟಕ ಎಂದು �ಾ+ಾಗ 

*ೆಸ	ಸ%ಾVತು? 

 1973 

451. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ'& ಒಟುk ಅನುಸೂ^ಗಳ� ಎಷುk? 

 12 

452. 4:5ಂ �ಾರತದ ಪ«ಣ೯ ಪ�lಾಣದ �ಾಜ2+ಾದ ವಷ೯? 

 1975 

453. �ೊ!ೆG ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ ಪ�ಥಮ �ಾರೕಯ �ಾರು? 

ರuೕಂದ��ಾಥ jಾ2SೋK 

454. 2018ರ'& ನ�ೆದ ಅಂಧರ :��ೆ{ uಶpಕ= u�ೇತ ತಂಡ 

�ಾವAದು? 

 �ಾರತ 

455. 4 u �ಾಮ� 	Sೆ �ೊ!ೆG ಪ�ಶ4( �ೊ�ೆಯಲು �ಾರಣ? 

 ಪರlಾಣುಗXಂದ !ೆಳ:ನ ಚದುರುu�ೆ 

456. bೆ	�ಾK ಸ�ೋವರ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 �ೇರಳ 

457. lಾI ಹಕು5 �ಾV�ೆ �ಾ	Sೆ ಬಂದ ವಷ೯?  

 ಅ�ೊkೕಬK 12, 2005 

458. �ಾರತದ -ದಲ ಮI`ಾ u�ೇ6ಾಂಗ �ಾಯ೯ದ�೯ �ಾರು? 

 �ೋ:%ಾ ಅಯ2K (2001) 

459. 4 �ೆ �ಾಯು? jೊ�ೕ� �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 :��ೆ{ 

460. %ೋಕಸ�ೆಯ -ದಲ ಮI`ಾ 4HೕಕK �ಾರು? 

 ��ೕಮ �ೕ�ಾ ಕುlಾK 

461. �ಾಮನE'&ನ'& :ತ(`  ೆ ಬಣ� ಮತು( ಹ4ರು ಬಣ�ದ ಮಧ2ದ ಬಣ� 

�ಾವAದು? 

 ಹಳ� ಬಣ� 
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462. ಕನsಡದ -ದಲ uಶp oಾIತ2 ಸ�ÇಳನವA ನ�ೆದ ಸ�ಳ 

�ಾವAದು? 

 �ೖಸೂರು 

463. ಪ�ಪಂಚದ -ದಲ uಶp u�ಾ2ಲಯ ಎಂದು *ೇಳ%ಾಗುವ "ತ� 

�%ಾ" ಇಗ ಎ'&�ೆ? 

 bಾ:oಾ(ನ 

464. �ಾರತದ �ವಣ೯ ಧÔಜವನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ *ಾ	4ದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 1906 

465. Sಾ!ಾ� ಎಂಬ ಜನಪದ ನೃತ2 �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಪ�4�L�ಾh�ೆ? 

 ಗುಜ�ಾ� 

466. ನ�ತ�ಗಳ� �ಾ� *ೊ`ೆಯಲು �ಾರಣ? 

 !ೆಳ:ನ ವ:�ಕರಣ�ಂ�ಾh 

467. +ಾಯುlಾನದ ಒತ(ಡವನುs ಅ`ೆಯುವ ಉಪಕರಣದ *ೆಸರು? 

 !ಾ�ೋ�ೕಟK 

468. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ'& ಎಷುk ಬSೆಯ ತುತು೯ ಪ	4� ವ2ವoೆ� 

ಇ�ೆ? 

 3 

469. 2020ರ Environmental Performance Index (EPI) ನ'& 

�ಾರತದ 6ೆ�ೕ�ಾಂಕ �ಾವAದು? 

 168 

470. ಕಲ�ಣ uರ^ತ '�ಾಜತರಂhT' Xಸುವ uಷಯ? 

 �ಾ�Çರದ ಚ	9ೆ� 

471. uಶpದ%ೆ&ೕ ಅತ2ಂತ ^ಕ5 ಹ:5 �ಾವAದು? 

 ಹ��ಂy ಬ�� 

472. �ಾರತದ �ೊ�ೆಯ Sೌವನ�K ಜನರG �ಾರು? 

 �ಾಜ Sೋbಾ%ಾUಾ	 

473. ಮ*ಾ�ಾಷg ಮತು( ಕ�ಾ೯ಟಕದ'&ನ ಪ�iಮ ಘಟkಗXhರುವ 

*ೆಸರು? 

 ಸ*ಾ2�� 

474. ಕಳoಾ-ಬಂಡೂ	 �ಾ%ಾ �ೕಜ�ೆ �ಾವ ಎರಡು �ಾಜ2ಗXSೆ 

ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ ಮತು( Sೋ+ಾ 

475. ಮುಲ&bೆ	�ಾK ಅcೆಕ�kನ u+ಾದ �ಾವ ಎರಡು �ಾಜ2ಗಳ 

ಮ0ೆ2 ಇ�ೆ? 

 ತ�ಳ��ಾಡು ಮತು( �ೇರಳ 

476. ಆSಾ� �ಾಜ0ಾFಯ oಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 4ಕಂದK %ೋ� 

477. ಸುಪ�4ದv ಪ�+ಾ4 9ಾಣ '�ಾಣ' ಎ'&�ೆ? 

 ಉತ(ರ ಕನsಡ $%ೆ& 

478. Fೕ	�ೊಳhನ ವಸು(ಗಳನುs ಕಂಡುItಯಲು ಬಳಸುವ ತರಂಗ? 

 ಶ�ವcಾೕತ ತರಂಗ 

479. ಭೂಕಂಪದ ೕ�ಣ9ೆಯನುs ಅ`ೆಯುವ ಉಪಕರಣ �ಾವAದು? 

 	ಕkK oೆ5ೕG 

480. oೆ5ೕ9ಾoೊ5ೕ= ಕಂಡು Itದವರು �ಾರು? 

 �ೆ�ೆ d�ೕ�ೈG ಹಯ4ಂ�ೆ %ಾ�ೆs@ 

481. �ೖಸೂರು uಶp u0ಾ2ಲಯ oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ವಷ೯ �ಾವAದು? 

 ೧೯೧೬ 

482. Sೋ+ಾ �ಾವ ನ�ಯ ತಟದ'&�ೆ? 

 lಾಂ�ೋu ನ� (ಮಹ�ಾಯ ನ�) 

483. 9ೇ+ಾಂಶ ಅ`ೆಯಲು ಬಳಸುವ oಾಧನ �ಾವAದು? 

 *ೈSೊ�ೕ�ೕಟK 

484. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi SೋಡಂE !ೆ`ೆಯುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಮ*ಾ�ಾಷg 

485. EX �ಾ�ಂ �ಾಯ೯ಕ�ಮವA �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 *ಾ'ನ *ೆಚುi ಉ9ಾHದ�ೆSೆ 

486. ��ೕರಂಗಪಟkಣದ ಬX ಹ	ಯುವ �ಾ+ೇ	ಯನುs Iೕಗೂ 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಪ�iಮ +ಾIF 

487. �ಾರತದ oಾpತಂತ2Ö ಚಳ�ವX�ಂ�Sೆ Fಕಟ ಸಂಬಂಧ 

*ೊಂ�ಲ&ದ ವಷ೯? 

 1918 

488. �ಾರತದ'& ಕt� ಜನಸಂ1ೆ2 ಇರುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 4:5ಂ 

489. �ಾವ ವಸು(uSೆ "Quick Silver"ಎಂಬ ಅಡL *ೆಸ	�ೆ? 

 bಾದರಸ 

490. ಅಲ*ಾ!ಾ�ನ ಸ�ೕಪ *ಾದು *ೋಗುವ �ೇ1ಾಂಶ �ಾವAದು? 

 82 ½° ಪ«ವ೯ 

491. 1919ರ ಜ'ಯ� +ಾ%ಾ!ಾy oಾಮೂIಕ ಸಂ*ಾರ ನ�ೆದದುL 

ಎ'&? 

 ಅಮೃತಸರ 

492. ಅ ಕt� ಭೂ u4(ೕಣ೯ *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 Sೋ+ಾ 

493. ಮೃತ ಶ	ೕರವನುs �ೆಡದಂ9ೆ �ಾbಾಡಲು �ಾವ 

�ಾoಾಯFಕವನುs ಬಳಸು9ಾ(�ೆ ? 

 �ಾlಾ�'� 

494. �ೈನ ಧಮ೯ದ ಪ�ಥಮ ೕಥ೯◌ಂಕರ �ಾರು? 

 ವೃಷಭ�ಾಥ 

495. ಮ*ಾ�ಾರತದ �ಾವ ಪವ�ದ'& ಭಗವ�³ೕ9ೆ ಬರುತ(�ೆ? 

 �ೕಷ� ಪವ� 

496. �ಾಂಗರೂಗಳ� *ೆUಾih ಎ'& ಕಂಡುಬರುತ(+ೆ? 

 ಆoೆgೕ'�ಾ 

497. �ಾರತದ ಭದ�9ೆಗಳ uFಮಯ ಮಂಡXಯನುs (oೆE) oಾ��4ದ 

ವಷ೯? 

 1988 

498. -ದಲ ಮ*ಾಯುದL ಆರಂಭ+ಾದ ವಷ೯ �ಾವAದು? 

 28 July 1914 

499. �ಾರತದ ಪ«ವ೯�ಂದ ಪ�iಮ�ೆ5 ಇರುವ ದೂರ+ೆಷುk? 

 2,933 km 

500. ಕನsಡದ 'ಗ�ಾಯುದv' ಎಂಬ ಪ�4ದv ಕೃಯನುs ರ^4ದವರು? 

 ರನs 

501. �ಾರತದ'& ಕೃಷ�ಮೃಗಗಳನುs ರ�ಸು(ರುವ ಜನ? 

 E�ೊ�ೕVಗಳ� 

502. ಕ�ಾ೯ಟಕದ'& ಅ6ೆ©ೕಕನ �%ಾ 6ಾಸನಗಳ� *ೆUಾih ಎ'& 

�ಾಣ4ಗುತ(+ೆ? 
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503. -ಟk -ದಲ !ಾ	Sೆ �ಾಗದವನುs ಕಂಡು Itದ �ೇಶ? 

 ^ೕ�ಾ 

504. ಆ�ಾಶ+ಾT �ಾ+ಾಗ ಆರಂಭ+ಾVತು? 

 1936 

505. 'ಕಥಕ5X'ಯು �ಾವ �ಾಜ2ದ �ಾಟ2 ಪ��ೇದ+ಾh�ೆ? 

 �ೇರಳ 

506. Iಂ° ಸp�ಾ~ ಕೃಯನುs ರ^4ದವರು �ಾರು? 

 ಮ*ಾತ� Sಾಂ� 

507. �ೕ ಅನುs �ಾವ �ಾಜ2ದ'& *ೆUಾih !ೆ`ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಅoಾzಂ 

508. ಈಡ� Sಾಡ೯� :�ೕ�ಾಂಗಣ ಎ'&�ೆ? 

 �ೊಲ59ಾ( 

509. �ಾವ ನ�ಯ �ೕ%ೆ �ಾರ�ಾ5 !ಾ2�ೇ~ ನುs F��ಸ%ಾh�ೆ? 

 ಗಂSಾ ನ� 

510. �ಾರತದ ದಂಡ ಸಂI9ೆ (ಐ.�.4) ಕರಡುಪತ� �ಾ	SೊX4ದ 

-ದ'ಗರು �ಾರು? 

 �ಾಮD !ಾEಂಗk� �1ಾ%ೆ 

511. 'SIM' ಇದರ uಸ5Öತ ರೂಪ? 

 ಸ� oೆ5ÖೖಬK ಐ�ೆಂ�� lಾಡು2G 

512. �ೋಗ ಜಲbಾತ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 oಾಗರ 9ಾಲೂ&ಕು �ವ-ಗ³ $%ೆ&. 

513. Sಾಂ0ಾರ ಸೂ5G ಆ� ಆ{z� ಎಂಬುದು �ಾವAದ	ಂದ *ೆಚುi 

ಪ��ಾuತ+ಾh�ೆ? 

 h�ೕ@ ಮತು( �ೋe  

514. ಜ+ಾಹK ಸುರಂಗ ಎ'&�ೆ? 

 ಜಮು� �ಾ�ÇK 

515. ಶ�ವಣ!ೆಳSೊಳದ !ಾಹುಬ'ಯ ಮ*ಾಮಸ(�ಾ��ೇಕವA ಎಷುk 

ವಷ�ಗXSೊ�� ನ�ೆಯುತ(�ೆ? 

 12 ವಷ� 

516. oೈ�ಾ �ೆಹ+ಾG �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4�ಾL�ೆ? 

 !ಾ2t�ಂಟ� 

517. ಕೃತಕ ಮ`ೆSೆ ಬಳಸ%ಾಗುವ �ಾoಾಯFಕ? 

 4ಲpK ಅ�ೕ�ೈ� 

518. ನೂ2�ಾ@� �ಾವ ನ�ಯ ದಂ�ೆಯ'&�ೆ? 

 ಹಡz� ನ� 

519. ಖಜು�ಾ*ೊ �ೇ+ಾಲಯ ಸಮೂಹವನುs F�೯4ದವರು �ಾರು? 

 ಚಂ�ೇಲರು 

520. 'The Discovery of India' ಕೃಯನುs ರ^4ದವರು �ಾರು? 

 ಜ+ಾಹK %ಾG �ೆಹರು 

521. ಮ*ಾ�ಾV ನ� u+ಾದ �ಾ2ಯಮಂಡXಯು �ಾವ �ಾಜ2ಗXSೆ 

ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಮ*ಾ�ಾಷg, Sೋ+ಾ ಮತು( ಕ�ಾ೯ಟಕ 

522. ಕ�ಾ೯ಟಕದ'& Fೕ�ಾಸಂ �ಾವ ಊ	ನ'&�ೆ? 

 *ೆSೊ³ೕಡು 

523. ಅ�ೕ	�ಾ oಾpತಂತ�qವನುs �ೂೕ�4�ೊಂtದುL �ಾ+ಾಗ? 

 ಜು%ೈ 4, 1776 

524. Eಹು ಹಬ¦ವನುs ಆಚ	ಸುವ �ಾರತದ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಅoಾzಂ 

525. �ಾಂSಾ� ಕT+ೆ ಎ'&�ೆ? 

 Ilಾಚಲ ಪ��ೇಶ 

526. �ದುXನ ಅತ2ಂತ �ೊಡv �ಾಗ �ಾವAದು? 

 Cerebrum 

527. �ಾರೕಯ +ಾಯುಪ�ೆಯ -ದಲ ಮುಖ2ಸ�ರು �ಾರು? 

 ಏK lಾಷ�G ಸು!ೊ�ೕjೊ ಮುಖ$� 

528. ಕ�ಾ೯ಟಕ �ಾಜ2ದ ಅ ಎತ(ರದ !ೆಟk �ಾವAದು? 

 ಮುಳYಯ2ನh	 

529. +ೇದಗಳ� ರ^ತ+ಾhರುವ �ಾ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಸಂಸ�ತ 

530. �ಾರತದ ಖFಜಗಳ ಖ�ಾ�ೆ ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ ಪ�ಸ�ಭೂ� 

�ಾವAದು? 

 Uೋjಾ �ಾಗುHK ಪ�ಸ�ಭೂ� 

531. �ಾವ ನ�ಯು ಪ�4ದv+ಾದ �ೋy �ಾGz ನ'& ಹ	ಯುತ(�ೆ? 

 ಶ�ಾವ ನ� 

532. �ಾಮD ಕ= �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4ರುವAದು? 

 !ಾ2t�ಂಟ� 

533. 'Au' �ಾವ %ೋಹದ �ಾoಾಯFಕ ^*ೆs? 

 ^ನs 

534. lೌಂ{ ಅಬು �ಾವ ಪವ೯ತ 6ೆ�ೕTಯ �ಾಗ+ಾh�ೆ? 

 ಅ�ಾವX 6ೆ�ೕT 

535. ಫಜG ಅ' ಆ�ೕಗ ವರ� ಸ'&4ದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1955 ರ'&. 

536. �ಾ�ೆ ಆ0ಾರದ �ೕ%ೆ -ದಲ ರಚ�ೆ�ಾದ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ 

537. 15 �ೇ �ಾಜ2+ಾh ರಚ�ೆ�ಾದದುL �ಾವAದು? 

 ಗುಜ�ಾ� (1960) 

538. 29 �ೇ �ಾಜ2+ಾh 9ೆಲಂSಾಣ ರಚ�ೆ�ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 ಜೂ� 2, 2014 

539. �ಾರತ �ೇಶವA �ಾವ bೌರತp *ೊಂ��ೆ? 

 ಏಕ bೌರತp 

540. bೌರತp �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1955, toೆಂಬK 30 

541. �ಾರತದ �ೇಂ�ಾ�ಡXತ ಪ��ೇಶಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 8 

542. �ೇಂದ� ಮಂ� ಮಂಡಲ ರಚ�ೆ�ಾಗುವ ಪದLSೆ ----- ಎನುsವರು. 

 ಸಂಸ�ೕಯ ಪದL 

543. �ಾಜ2bಾಲರ ಅಹ�9ೆ ಬSೆ³ Xಸುವ u� �ಾವAದು? 

 157 

544. �ಾ�ಾ�ಂಗದ Fಜ+ಾದ ಮುಖ2ಸ�ರು �ಾರು? 

 ಮುಖ2ಮಂ� / ಪ�0ಾನಮಂ�. 

545. ಸಮವ�ಪ�kಯನುs �ಾವ �ೇಶ�ಂದ ಎರವಲು ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 ಆoೆgೕ'�ಾ 

546. 	{ ಗಳನುs �ಾವ �ೇಶ�ಂದ ಎರವಲು ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 E�ಟ� 
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547. ಮ*ಾ��ೕಗವನುs �ಾವ �ೇಶ�ಂದ ಎರವಲು ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 ಅ�	�ಾ 

548. �ಾ2ಯ ಎಂಬ ಪದವನುs �ಾವ �ಾ�ಂVಂದ ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 ರ�ಾ2 �ಾ�ಂ (1917) 

549. �ಾರತದ'& oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ -ದಲ *ೈ�ೋಟ� �ಾವAದು? 

 ಕಲ5ತ( *ೈ�ೋ{� 

550. ಸಂUಾ	 *ೈ�ೋಟ�ನುs -ದ'Sೆ oಾ��4ದ �ಾಜ2�ಾವAದು? 

 ಹ	�ಾಣ 

551. ಕ�ಾ�ಟಕ *ೈ�ೋ��ನ ಪ�ಥಮ ಮI`ಾ �ಾ2ಯ�ೕ6ೆ �ಾರು? 

 ಮಂಜು`ಾ Uೆಲೂ&K 

552. ಸಂu0ಾನದ �ಾವ u�ಯ ಅನpಯ *ೈ�ೋ��ನ 

ಮುಖ2�ಾ2ಯ�ೕಶರನುs �ಾಷgಪಗಳ� �ೇಮಕ lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 217 

553. ಜಂ� ಅ�+ೇಶನ ಅಧ2�9ೆಯನುs �ಾರು ವI4�ೊ5ಳ�Y9ಾ(�ೆ? 

 %ೋಕಸ�ೆಯ 4HಕK 

554. ಸಂಸ(ನ ಸದಸ2ನಲ&�ದLರೂ ಸಂಸ(ನ ಎರಡು ಸದನಗಳ'& 

�ಾಗವIಸುವ *ಾಗೂ ಏ�ೈಕ ಅ��ಾ	 �ಾರು? 

 ಅjಾ�F ಜನರG 

555. ರ�ಾ2 �ೇಶದ �ಾಜ0ಾF ರ�ಾ2�ಾವAದು? 

 lಾoೊ5ೕ 

556. �ಾರ ಚು�ಾವcೆಯ'& �ಾವA�ೇ �ಾಜ2ದ ಎಂ ಎG ಎ ಗಳ� 

�ಾಗವIಸುವ�ಲ&? 

 ಉಪ�ಾಷgಪಯ. 

557. ಪಂUಾಯ� �ಾ~ ವpವoೆ�ಯ'&ರುವ uಷಯಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 29 

558. 324 �ೇ u� ಸಂಬಂ�4ರುವAದು �ಾವAದ�ೆ5? 

 ಚು�ಾವcೆ ಆ�ೕಗ�ೆ5 

559. 0ಾ��ಕ ಹಕು5ಗXSೆ ಸಂಬಂ�4ದ u�ಗಳನುs X4? 

 25-28 

560. 371 �ೆ u� �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 *ೈದ�ಾ!ಾ° ಕ�ಾ�ಟಕ�ೆ5 u6ೇಷ ಉಪಬಂಧ�ೆ5. 

561. u0ಾನ ಸ�ೆSೆ ಒಬ¦ ಆಂSೊ&ೕ ಇಂtಯ� ನನುs �ಾಜ2bಾಲರು 

�ಾವ u�ಯ ಮೂಲಕ �ೇಮಕ lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 333 

562. 76 �ೇ u� �ಾ	Sೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಅjಾF� ಜನರG 

563. u0ಾನ ಪ	ಷ� ನ ಪ�6ೆ©sೕತ(ರ +ೇ`ೆಯ ಅವ� X4? 

 ಸಂಸ(ನ ಅ�+ೇಶನದ -ದಲ ಗಂjೆ. 

564. ಒಂದು ಮಸೂ�ೆಯನುs ಹಣ�ಾಸು ಮಸೂ�ೆªೕ ಎಂದು 

Fಧ�	ಸುವವರು �ಾರು? 

 %ೋಕಸ�ೆಯ 4HೕಕK 

565. oಾವ�ಜFಕ %ೆಕ5 ಪತ� ಸ� ಆರಂಭ+ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1921 ರ'&. 

566. �ಾಜ2 u0ಾನ ಸ�ೆಯನುs uಸ$�ಸುವAದು �ಾರು? 

 �ಾಜ2bಾಲರು 

567. ಸಂಸ(ನ ಹಣ�ಾಸು ಸ�ಯ'& ಅತ2ಂತ �ೊಡ? ಹಣ�ಾಸು 

ಸ� �ಾವAದು? 

 ಅಂ�ಾಜು +ೆಚi ಸ� 

568. ಅ *ೆಚು· ಎಂ.� ಗಳನುs ಕಳ�Iಸುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಉತ(ರಪ��ೇಶ 

569. �ಾಜ2ಸ�ೆ ಮತು( u0ಾನ ಪ	ಷ(ನ ಅಧ2�ರು �ಾರು? 

 ಉಪ �ಾಷgಪ 

570. �ಾರತದ ಒಕೂ5ಟದ ಮುಖ2ಸ�ರು �ಾರು? 

 �ಾಷgಪ 

571. ಸ�Xೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ ಎರಡು ಹಂತಗಳ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 ಅ6ೆ©ೕ@ �ೕ*ಾ( 

572. 5 �ೇ ಅನುಸೂ^ �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಅನುಸೂ^ತ ಪ��ೇಶಗಳ ಆಡXತ ಮತು( ಅವAಗಳ Fಯಂತ�ಣದ 

ಬSೆ³. 

573. �ಾಜ2 F�ೇ�ಶಕ ತತpಗಳ'& ಎಷುk �ಾಗಗX+ೆ? 

 3 �ಾಗಗಳ� 

574. ಉನsತ �ಾ2�ಾಲಯವA ಅ�ೕನ �ಾ2�ಾಲಯ�ೆ5 *ೊರtಸುವ 

ಆÄೆ �ಾವAದು? 

 ಸ���ೕರ	 

575. ಆ4( ಹಕ5ನುs 9ೆSೆದು *ಾ:ದುL �ಾವ ದುLಪtಯ ಮೂಲಕ? 

 44 �ೇ ( 1978 ) 

576. ಸಂಸ(ನ �ೕಲ��ೇ �ಾವAದು? 

 �ಾಜ2ಸ�ೆ 

577. ಯು � ಎD 4 ಮತು( ಎD � ಎD 4 ಗಳ ರಚ�ೆ ಮತು( �ಾಯ��ೆ5 

ಸಂಬಂ�4ದ u� �ಾವAದು? 

 315 

578. oಾವ�ಜFಕ %ೆಕ5ಪತ� ಸ�ಯ ಮುಖ2 �ಾಯ�+ೇನು? 

 4ಎ$ ವರ�ಯನುs ಪ	�ೕ'ಸುವAದು 

579. 44 �ೇ ದುLಪt�ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1978 ರ'&. 

580. ಅಂ�ಾಜು +ೆಚi ಸ�ಯ ಸದಸ2ರ ಒಟುk ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 30 

581. 6ಾಸನಸ�ೆ ಕ�ೆಯುವAದು, ಮುಂದೂಡುವAದು ಮತು( 

uಸ$�ಸುವAದು �ಾರು? 

 �ಾಜ2bಾಲರು 

582. ಸಂಸತು( lಾtದ �ಾನೂನುಗಳನುs ಮರುಪ	�ೕ'ಸುವಅ��ಾರ 

�ಾ	Sೆ ಇ�ೆ? 

 ಸು��ೕಂ�ೋ{� 

583. �ಾಜ2ಸ�ೆಯ ಅಧ2�ರು �ಾರು? 

 ಉಪ�ಾಷgಪ 

584. 1929 ಜನವ	 26ರ %ಾ*ೋK �ಾಂSೆ�ೕD ಅ�+ೇಶನದ'& ಪ«ಣ� 

ಸp�ಾಜ2 ಪ	ಕಲH�ೆಯನುs �ೂೕ�4ದವರು? 

 ಜವ*ಾK %ಾG �ೆಹರು 

585. �ಾರೕಯ �ಾಗ	ೕಕ oೇ+ೆ (ICS) ಸH0ಾ�ತ�ಕ ಪ	ೕೆಗXSೆ 

�ಾರೕಯ	Sೆ ಅವ�ಾಶ Fೕtದ ಆ@k �ಾವAದು? 

 1853ರ Uಾಟ�K ಆ@k 

586. �ಾರತದ oಾpತಂತ�qದ ಮ*ಾಸನsದು ಎಂದು �ಾವದನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 1858 ರ lಾ2ಗs�ಾಟ� ನುs. 
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587. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ ರಚನ ಸ�ಯನುs �ಾವ ಸ�ಯ 

��ಾರ4zನ �ೕ%ೆ oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 �ಾ2E�ೆ{ ಆ�ೕಗ 

588. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ ರಚನ ಸ�ಯ ಅಧ2�ರು �ಾರು? 

 �ಾ.!ಾಬು �ಾ�ೇಂದ� ಪ�oಾ° 

589. ಸಂu0ಾನ ರಚ�ಾ ಸ�ೆಯ -ದಲ ಸ�ೆಯ ಅಧ2�9ೆ ವI4ದವರು 

�ಾರು? 

 �ಾ.ಸ^i�ಾನಂದ 4�ಾ� 

590. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನದ ರಚ�ಾ ಸ�ೆಯ ಉbಾಧ2�ರು �ಾರು? 

 ��.ಎC.4. ಮುಖ$� 

591. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನ ರಚ�ಾ ಸ�ೆಯು ಒಟುk ಎಷುk ಸ�ಗಳನುs 

ಒಳSೊಂtತು(? 

 22 

592. ಸಂಂu0ಾನದ ���ಾಂಬG(�ೕÙ�ೆ) ಎಂದ�ೇನು? 

 ಸಂu0ಾನದ ಗು	 ಏನು ಎಂದು ಸೂ^ಸುವ ಪ	ಚ�ಾತ�ಕ 

ಮುನುstªೕ ���ಾಂಬG 

593. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನ ರಚ�ೆSೆ 9ೆSೆದು�ೊಂಡ �ಾಲ+ೆಷುk? 

 2 ವಷ� 11 ಂಗಳ� 18 �ನ. 

594. 1976 ರ "42 �ೇ ದುLಪt" 6ಾಸನದ ಮೂಲಕ �ಾವ ಪದಗಳನುs 

ಸಂu0ಾನದ �ೕÙ�ೆSೆ oೇ	ಸ%ಾVತು? 

 ಸlಾಜ+ಾ�, ಧಮ� Fರbೇ�, ಅಖಂಡ9ೆ 

595. ಸಂu0ಾನ �ನವನುs �ಾ+ಾಗ -ದಲ !ಾ	Sೆ 

ಆಚ	ಸ%ಾVತು? 

 26 ನ+ೆಂಬK 2015 

596. �ಾರತ ಸಂu0ಾನವA ಈ �ೆಳಕಂಡ ಸರ�ಾರ oಾ��4�ೆ? 

 ಸಂಯುಕ( ಮತು( ಏ:ೕಕೃತ ಸರ�ಾರಗಳ �ಶ�ಣ 

597. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ �ಾವ �ಾಗದ'& ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳನುs 

ಒಳSೊಂt�ೆ? 

 �ಾಗ-3 

598. �ಾಜ2 F�ೇ�ಶಕ ತತpಗಳ� �ಾವ ಗು	ಗಳನುs *ೊಂ�+ೆ? 

 ಆd�ಕ *ಾಗೂ oಾlಾ$ಕ �ಾ2ಯ 

599. ತುತು� ಪ	4�ಗಳನುs ಸಂu0ಾನದ �ಾವ �ಾಗದ'& 

oೇ	ಸ%ಾh�ೆ? 

 18 �ೇ �ಾಗದ'& 

600. �ಾರತವA ಎಷುk �ೇಶಗXSೆ �p bೌರತpದ ಹಕ5ನುs Fೕt�ೆ? 

 16 �ೇಶಗXSೆ 

601. +ೈಸ�ಾ¯ ರವ	Sೆ uೕjೋ ಅ��ಾರ Fೕtದ �ಾªL �ಾವAದು? 

 ೧೯೧೯ ರ �ಾªL. 

602. �ಾರತದ 	ಸÉ� !ಾ2ಂ@ oಾ�ಪ�ೆSೆ ಅವ�ಾಶ Fೕtದ ಸ�? 

 Iಲk� ಯುಂy ಸ� 

603. ಸಂu0ಾನದ ಪ�oಾ(ವ�ೆಯು ಸಂu0ಾನದ �ಾಗ ಎಂದು ಸು��ೕಂ 

�ೋ{� �ಾವ ಪ�ಕರಣದ'& ೕಪ�ನುs Fೕtತು? 

 �ೇಶ+ಾನಂದ �ಾರ ಪ�ಕರಣ ೧೯೭೩. 

604. ಸಂu0ಾನದ ಪ�oಾ(ವ�ೆಯು ಸಂu0ಾನದ �ಾಗ ಅಲ& ಎಂದು 

ಸು��ೕಂ �ೋ{� �ಾವ ಪ�ಕರಣದ'& ೕಪ�ನುs Fೕtತು? 

 !ೇರು!ಾ	 ಸ� ೧೯೬೦ 

605. ಸಂu0ಾನದ ಮೂಲ ಸpರೂಪ�ೆ5 ಧ�ೆ5�ಾಗದಂ9ೆ ಪ�oಾ(ವ�ೆಯನುs 

ದುLಪt lಾಡಬಹುದು ಎಂದು �ಾವ ಪ�ಕರಣದ'& ೕಪA� Fೕಡ%ಾVತು? 

 �ೇಶ+ಾನಂದ �ಾರ ಪ�ಕರಣ ೧೯೭೩ 

606. �ೆ*ೆ'Sೆ �ಾಷg �ಾಜ0ಾF lಾನ29ೆ Fೕtದ ಸಂu0ಾನದ 

ದುLಪt? 

 69 �ೇ ದುLಪt 

607. +ೇದಗಳ ಅಂತ2 �ಾಗಗಳನುs IೕSೆನುs9ಾ(�ೆ? 

 ಉಪFಷತು(ಗಳ� 

608. �ಾರತದ �ಾಜ0ಾFಯನುs ಕಲ59ೆ(Vಂದ �ೆಹ'Sೆ 

ಸ�`ಾಂತ	ಸ%ಾದ ವಷ೯? 

 1911 

609. 'NSE' uಸ5Öತ ರೂಪ+ೇನು? 

 NATIONAL STOCK EXCHANGE 

610. uಶpಸಂoೆ�ಯ ಅ�ಕೃತ �ಾ�ೆಗಳ� �ಾವAವA? 

ಅ�ೇE@, UೈFೕD, ಇಂh&½, �ೆ�ಂC, ರಷ2� ಮತು( oಾHqF½. 

611. �ಾವAದನುs 'uಶpದ �ಾ} ಬಂದರು' ಎಂದು ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 oಾ2ಂjೋD 

612. �ಾವAದನುs 'bಾ�^ೕನ �ಾರತದ*ೆjೆ�ೋ�ಾ@z (Heterodox) 

^ಂತ�ೆ' ಎಂದು ಉ�ಾಹ	ಸಬಹುದು? 

 %ೋ�ಾಯುತ 

613. -ೕjಾK �ಾK Uಾಲಕನ ಸುರ�9ೆSಾh ಉಪ�ೕhಸುವ 

+ಾಯು^ೕಲದ'& ತುಂEರುವ ಅFೕಲ? 

 oೋtಯಂ ಅÚೖ� 

614. �ಾಜ2ಗಳ ಪAನK uಂಗಡcೆ ಸ�ಯ ಅಧ2�9ೆಯನುs �ಾರು 

ವI4ದLರು? 

 ಫಜG ಅ' 

615. ದ�ಣ �ಾರತ�ಂದ ಆª5�ಾದ -ದಲ ಪ�0ಾನಮಂ�? 

 �.u. ನರ4ಂಹ�ಾÉ 

616. ' ನೂ2 ಮೂK ಐ%ೆಂ� ' ಇದು �ಾವ ಎರಡು �ೇಶಗಳ ನಡುuನ 

u+ಾ�ಾತ�ಕ uಷಯ? 

 �ಾರತ - !ಾಂSಾ&�ೇಶ 

617. bಾ'��ಂ{ ನ ಎರಡು ಅ�+ೇಶನದ ಮ0ೆ2 ಇರ!ೇ�ಾದ ಅತ2�ಕ 

ಅಂತರ? 

 ೬ ಂಗಳ� 

618. ^ನs ಕರಗುವ ಉ�ಾ�ಂಶ+ೆಷುk? 

 1,064 °C 

619. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ�ಥಮ ಮI`ಾ ಮಂ� �ಾರು? 

 Sೆ�ೕD ಠಕ5K 

620. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ�ಥಮ oಾI2ಕ +ೈÄಾFಕ ಪ��ೆ �ಾವAದು? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ Äಾನ ಮಂಜ	 (೧೮೭೮) 

621. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ಟk-ದಲ �ಾನೂನು ಪ��ೆ �ಾವAದು? 

 �ಾ2ಯ ಸಂಗ�ಹ 

622. ಕನsಡದ -ದಲ ನವ29ೆಯ�ೊsಳSೊಂಡ �ಾದಂಬ	 �ಾವAದು? 

 u6ಾp�ತ�ನ ಸೃ�k (��ೕರಂಗ) 

623. ಕನsಡದ -ದಲ ಸpತಂತ� bೌ�ಾTಕ �ಾಟಕ �ಾವAದು? 

 ಪೃಥು uಜಯ 

624. ಕನsಡದ -ದಲ �ೊ2ೕಷ2 ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? 
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 �ಾತಕ ಲಕ ( ��ೕಧ�ಾUಾಯ� ) 

625. ಕನsಡದ -ದಲ hೕತ �ಾಟಕ �ಾವAದು? 

 ಮುಕ(�ಾpರ 

626. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಪ�ದಶ�ನSೊಂಡ -ದಲ ಅಸಂಗತ �ಾಟಕ 

�ಾವAದು? 

 !ೊಕ5ತ%ೆಯ ನತ�: ( ಸುಮೕಂದ� �ಾty ) 

627. ಕನsಡದ -ಟk-ದಲ �ೇt�ೕ �ಾಟಕ �ಾವAದು? 

 Fೕರಗಂ� lಾರ ( u.�ೆ.��ೕF+ಾಸ� ) 

628. ಕನsಡದ -ಟk-ದಲ ಹ+ಾ24 �ಾಟಕ ತಂಡ �ಾವAದು? 

 �ಾರತ ಕ%ೋ9ೆ(ೕಜಕ ಸಂhೕತ ಸlಾಜ 

629. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ಟk-ದಲ Eೕ� �ಾಟಕ ಪ��ೕಗ �ಾವAದು? 

 ಕಟುk 

630. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ಟk-ದಲ ವೃ(�ಾಟಕ ಕಂbೆF �ಾವAದು? 

 ��ೕ uೕರ�ಾ�ಾಯಣ bಾ�oಾ�ತ ಕೃತಪAರ �ಾಟಕ ಮಂಡX 

631. ಕನsಡದ -ದಲ �ಾವhೕ9ೆ ಧÔFಸುರುX �ಾವAದು? 

 F9ೊ2ೕತzವ 

632. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ಟk-ದಲ ^ತ�ಮಂ�ರ �ಾವAದು? 

 bಾ2�ಾlೌಂ{ ( ೧೯೦೫ ) 

633. ಜ%ಾಂತSಾ�� ಹಡhನ �ಾuಕರು ಸಮುದ�ದ �ೕ%ೆÛ 

ವಸು(ಗಳನುs �ೋಡಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ? 

 bೆ	oೊ5ೕ= 

634. ಮ*ಾ�ಾರತದ'& ಧೃತ�ಾಷgನ ಮಗಳ� �ಾರು? 

 ದು�ಾಲ 

635. !ಾ�ಾ�ಯ'& ಬೃಹ� ಗುಡ?ವನುs �ೊ�ೆದು ಗು*ಾಂತರ 

�ೇ+ಾಲಯಗಳನುs F��4ದವರು �ಾರು? 

 Uಾಲುಕ2ರು 

636. ಸ'ೕಂ ಅ' ಪ�0ಾಮವA �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 Sೋ+ಾ 

637. ಕನsಡದ'& ರಚ�ೆSೊಂಡ -ದಲ $ೕವನಚ	9ೆ� �ಾವAದು? 

 ಕುTಗG �ಾlಾ6ಾ4�ಗಳ $ೕವನ ಚ	9ೆ� 

638. �ಾರತದ �ಾವ ಸಂoೆ�ಯು Topographical ಭೂಪಟಗಳನುs 

4ದvಪtಸುತ(�ೆ? 

 ಸ+ೆ� ಆ� ಇಂt�ಾ 

639. �ಾವAದರ ಉತ((Vಂದ ಎ%ೆಗಳ ಬಣ� ಹ4ರು ಆಗುವAದ�ೆ5 

�ಾರಣ? 

 �ೊ&ೕ�ೋ}G 

640. Sೌತಮ ಬುದv ನ ಬSೆ³ ಭuಷ2 ನುtದ ಗುರುuನ *ೆಸರು? 

 ಅ4zlಾ 

641. 'UಾವAಂಡ�ಾಯ ಪA�ಾಣ' ಕೃಯ ರಚ�ೆSೆ ಸಂಸ�ತದ ಗುಣಭದ�ರ 

�ಾವ ಕೃ ಆ0ಾರ+ಾದ ಕೃ? 

 �ಷ�kಪAರುಷ ಪ�ಬದv ಪA�ಾಣ 

642. ' ಅdÜ{z Ý{ ' ಎಂಬ �ೋಗ �ಾವAದ	ಂದ ಹರಡುತ(�ೆ? 

 ಫಂಗD 

643. 'ಹ'�t' 6ಾಸನದ �ಾ�ೆಯ ಪ��ಾರ �ಾವAದು? 

 ಪ«ವ�ದ ಹ`ೆಗನsಡ 

644. �ಾರತದ'& ಪ�ವಷ� ನ�ೆಯುವ �ೈಮಗ³ ಮತು( ಕುಶಲ �ೈSಾ	�ಾ 

�ೕಳದ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಸೂರ~ ಕುಂ�  �ೕಳ 

645. Uೆ�ೋ�EG  �ಾವ ದುರಂತ�ೆ5 ಕು1ಾ2 ಪ�ೆ��ೆ? 

 ಪರlಾಣು ದುರಂತ 

646. ಭೂbಾG  ಅFಲ ದುರಂತ �ಾವ ಇಸuಗಳ'& ನ�ೆVತು? 

 1984 

647. oೌ5�ಂy  �ಾK  !ಾ¯z  ಕೃಯ ಮೂಲಕ uಶp�ಾದ2ಂತ oೌ5{  

ಚಳವXಯನುs ಆರಂ�4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾ~ � ಆ+ೇ�G  

648. oಾk@ lಾರುಕjೆkಯ ಸಂಧಭ�ದ'& IPO ಏನನುs ಸೂ^ಸುತ(�ೆ? 

 Initial Public Offering. 

649. uಶpಸಂoೆ� �ನವನುs �ಾವ �ನದಂದು ಆಚ	ಸು9ಾ(�ೆ? 

ಅ�ೊkೕಬK ೨೪ 

650. ಇರು+ೆ ಕ^i�ಾಗ Eಡುಗ�ೆ�ಾಗುವ ಆಮ& �ಾವAದು? 

 �ಾ��@ ಆಮ& 

651. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ�ಥಮ $%ಾ& ಪ��ೆ �ಾವAದು? 

 Äಾ�ೋದಯ (�ವ-ಗ³) 

652. ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂ�ಾ�ಂ ವೃತ( *ಾಗೂ ಮಕರ ಸಂ�ಾ�ಂ ವೃತ(ದ 

ನಡುuನ ಪ��ೇಶವನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಟೂ2	� ವಲಯ 

653. ಗಂSಾನ�Sೆ ಇರುವ ಇ�ೊs೦ದು *ೆಸ�ೇನು? 

 �ಾhೕರd 

654. ಅ*ೆಚುi ಸ:�ಯ �ಾp%ಾಮುÞಗಳನುs *ೊಂ�ರುವ �ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 ಇಂ�ೋ�ೇ�ಾ2 

655. ನೂ2$%ೆಂ� �ೇಶದ �ಾಜ0ಾF �ಾವAದು? 

 +ೆ'&ಂಗk� 

656. �ೇವAಡು ಅವರ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( 

ಬಂ��ೆ? 

 ಮ*ಾ��ಯ 

657. '�ಾX�ಾಸ' ಇದು �ಾರ ಕೃ? 

 ��ೕರಂಗ 

658. '�ಾ�ಂ ಕ%ಾ2ಣ' ಇದು �ಾರ ಕೃ? 

 ಪAಟkoಾpಮಯ2 

659. Äಾನ�ೕಠ. �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4(. ಪಂಪ ಪ�ಶ4( ಈ 3 

ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ -ದಲ ವ2:( �ಾರು? 

 ಕು+ೆಂಪA 

660. ಚಂದ�6ೇಖK ಕಂ!ಾK ಅವ	Sೆ �ಾವ ವಷ� ಪಂಪ ಪ�ಶ4( 

�ೊರ:�ೆ? 

 2003 

661. '�ೇವರು' ಇದು �ಾರ ಕೃ? 

 ಎ ಎ� ಮೂ��ಾÉ 

662. 6ಾಂ�ಾಥ �ೇoಾV �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� 

ಪ�ಶ4( ಬಂ��ೆ? 

 ಓಂಣ-ೕ 

663. � ಲಂ�ೇ� ಅವರ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( 

ಬಂ��ೆ? 

 ಕಲು& ಕರಗುವ ಸಮಯ 



GURUPRASAD BADIGER                                                      DREAM KPSC GURU 19 

664. �ೇವನೂರು ಮ*ಾ�ೇವ ಅವ	Sೆ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 

ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( ಬಂ��ೆ? 

 ಕುಸುಮ!ಾ%ೆ 

665. ^ದಂಬರ ರಹಸ2 ಕೃSೆ �ಾವ ವಷ� �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� 

ಪ�ಶ4( �ೊರ:�ೆ? 

 ೧೯೮೭ 

666. �ೆಎD ನರ4ಂಹoಾp� �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� 

ಪ�ಶ4( �ೊ�ೆ�ೆ? 

 9ೆ�ೆದ !ಾhಲು 

667. �ವ�ಾಮ �ಾರಂತರ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� 

ಪ�ಶ4( �ೊ�ೆ�ೆ? 

 ಯ�Sಾನ ಬಯ%ಾಟ 

668. ದು2 ಸಂ6ೆ&ೕಷcಾ :�ªಯ'& ಸಸ2ಗಳ� Eಡುಗ�ೆSೊXಸುವ ಅFಲ 

�ಾವAದು? 

 ಆಮ&ಜನಕ 

669. uuಧ ನ�ತ�ಗಳ uuಧ ಬಣ��ೆ5 �ಾರಣ+ೇನು? 

 oಾಂದ�9ೆಯ'&ನ ವ29ಾ2ಸದ ಪ�lಾಣ 

670. 9ಾಮ� ಅಥ+ಾ ಕಂ^Fಂದ lಾtದ ವಸು(ಗಳ� ಕ��ೕಣ lಾ4 

ಹ4ರು ಬಣ��ೆ5 ರುಗುತ(+ೆ ಈ ಹ4ರು ಬಣ��ೆ5 �ಾವAದು �ಾರಣ? 

 9ಾಮ�ದ ಆ�ೆzೖ� 

671. �ಾರತ�ಂದ ಉಪಗ�ಹಗಳನುs *ೊ9ೊ(ಯು2ವ �ಾ�ೆಟಗಳನುs 

ಪ«ವ� ಕ�ಾವXVಂದ ಉ�ಾಯ ಸ%ಾಗುತ(�ೆ �ಾರಣ+ೇ�ೆಂದ�ೆ,? 

 ಭೂ�ಯ ಪ�iಮ�ಂದ ಪ«ವ��ೆ5 ಪ	ಭ��ಸುತ(�ೆ ಆದL	ಂದ ಅದು 

ಉಪಗ�ಹದ +ೆ%ಾ4�ಯನುs *ೆ^iಸುತ(�ೆ 

672. ಅ�ಾp	$�ಾ ^ನsವನುs ಕರhಸುತ(�ೆ ಏ�ೆಂದ�ೆ ಅದರ'&? 

 �ೊ&ೕ	� ಇ�ೆ 

673. ಸಸ2ಗಳ� �ಾಬ�� �ೈ ಆ�ೆzೖ� ಉಪ�ೕh4 �ೊಳ�YವAದು? 

 ದು2ಸಂ6ೆ&ೕಷಣSೆ 

674. bಾದರಸ�ಂದ ಮ'ನSೊಂtರುವ Fೕ	ನ'& ಬದು:ರುವ 

�ೕನುಗಳನುs ನುsವAದ	ಂದ ಬರುವ �ೋಗ? 

 �Flಾಟ 

675. !ಾ*ಾ2�ಾಶದ'& ಕಂಡುItದ -ದಲ�ೆ ಅಣು �ಾವAದು? 

 *ೈ�ಾ��ೆzೖ� 

676. ಇಂSಾಲದ �ೈ ಆ�ೆzೖ� u:ರಣವನುs �ಾವ ಪ�lಾಣದ'& 

Iೕ	�ೊಳ�Yತ(�ೆ? 

 5.5 	ಂದ 7 �ೖ�ಾ�ನಗಳ� 

677. ಓÀೕನ ಪದರವA ಭೂ�Vಂದ ಎಷುk ಎತ(ರದ'&�ೆ? 

 60-70 :.�ೕ 

678. 9ಾ2ಜ2 oಾವಯುವ ಪ�ಾಥ�ಗXಂದ Sೊಬ¦ರವನುs ತ�ಾ	ಸಲು 

ಈ �ೆಳhನ �ಾವ $ೕuಯನುs +ಾ2ಪಕ+ಾh ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಎ�ೆಹುಳ� 

679. ಅ�ೕಬದ'& �ಾವ 	ೕಯ ಆ*ಾರ ಪದL ಇ�ೆ? 

*ೊ%ೋÀೕV@ 

680. ಸಸ2ಗಳ'& �ೆಂಪA ಮತು( ದೂರ�ೆಂಪA !ೆಳ:ನ :ರಣಗಳನುs Iೕರುವ 

�Sೆ�ಂಟ �ಾವAದು? 

bೈjೋ�ೊ�ೕe 

681. ಲ4�ೆ *ಾಕುವ u0ಾನವನುs �ಾರು ಪ�ಥಮ+ಾh ಕಂಡು Itದರು? 

 ಎಡp�� �ೆನsK 

682. $ೕವ�ೋಶದ ಒಳSೆ ಉ4�ಾಟದ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 �ೖjೊ�ೕ�ಾಂt��ಾ 

683. ಮನುಷ2ರ'& 'ಂಗ F0ಾ�ರಕ ವ2ವoೆ� �ಾವAದು? 

 ಎ@z ಎ@z - ಎ@z +ೈ 

684. �ೆ&ೖ�ೆ�ೆಲkK 4ಂ�ೊ�ೕಮನ'& ವಣ�ತಂತುಗಳ ವ2ವoೆ� *ೇhರುತ(�ೆ? 

 44 ಎ :ಎ@z ಎ@z +ೈ 

685. $ಗcೆಗಳ� �ಾವ ವಗ��ೆ5 oೇರುತ(+ೆ? 

 IರುtFಯ 

686. ಗುಬ¦^iಯ +ೈÄಾFಕ *ೆಸರು? 

 bೇಸK �ೊ�4kಕD 

687. ಇಂSಾಲವA ಅ *ೆಚುi ಸಂಯುಕ(ಗಳನುs ಸೃ�kಸುತ(�ೆ ಇದ�ೆ5 

�ಾರಣ? 

 ಅದ:5ರುವ u�ಷÒ �ೆ��ೇಷನ ಶ:( 

688. �ಾವ �ೋSಾಣು ದ�ಾರ (Measles) ವನುsಂಟು lಾಡುತ(�ೆ?  

 ರುE�ೕಲ 

689. $ೕವ�ೋಶಗಳ ಆವೃ(:�ªಯ'& ವಣ� ತಂತುಗಳ� �ಾವ 

ಹಂತದ'& uಭ$ಸಲHಡುತ(+ೆ? 

 ಎe ಹಂತ 

690. �ೖjೋ4D ಎನುsವ $ೕವ�ೋಶ uಭಜ�ೆ ಪ�:�ªಯ'& 

oೆಂjೊ�ೕ�ಯK �ಾ+ಾಗ u�ಾhಸಲHಡುತ(�ೆ? 

 ಎ�ಾ�ೇD 

691. ಉಪAHಭ	ತ ಸಮುದ�ದಂ�ೆಯ,9ೇ+ಾಂಶ *ೆUಾihರುವ �ಾಗದ'& 

!ೆ`ೆಯುವ hಡಗXSೆ ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 *ಾ%ೋbೈ{z 

692. Uಾ�ೋ%ೇಟಗಳ'& �ಾವ ಅಂಶ �ಾ4(VರುವAದ	ಂದ ಅವAಗಳ 

ಆ�ೋಗ2�ೆ5 *ಾFಕರ? 

 4ೕಸ 

693. �ಾವAದರ �ೋಗವನುs ಕಂಡು Itಯಲು ಇ4$ ಪ	ೕೆಯನುs 

lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 ಹೃದಯ 

694. oೆkೖ� %ೆD 4kೕG �ಾವAದರ �ಶ� %ೋಹ+ಾh�ೆ? 

 ಕE¦ಣ- �ೊ�ೕ�ಯಂ 

695. uಜಯನಗರ oಾlಾ�ಜ2 ಆರಂಭ+ಾh, ಅವನ *ೊಂ�ದ 

ವಷ೯ಗಳ� �ಾವAದು? 

 1336-1646 

696. ಸಂಸ�ತದ ನಂತರ ಅತ2೦ತ bಾ�^ೕನ+ಾದ �ಾ�ೆ �ಾವAದು ? 

 ತ�ಳ� 

697. ಕನsಡದ'& ರಚ�ೆSೊಂಡ -ದಲ ಪ�ಬಂಧ ಸಂಕಲನ �ಾವAದು? 

 %ೋಕರಹಸ2 

698. ಆಮ&ಜನಕವನುs ಕಂಡು Itದವರು �ಾರು? 

 �ೋoೆ� ��ೕ4k» 

699. �ೕjೋಗ��ಯ'&ರುವ ಪ�ಮುಖ !ೆಳಕುಗ`ೆಂದ�ೆ? 

 �ೆಂಪA, Fೕ', ಹ4ರು 

700. ಮ�ೆಯ'&ರುವ �ೊಣಗಳ� �ಾವ �ಾV%ೆಯನುs ಹರಡುತ(+ೆ? 

 ಪ«&q 
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701. ಬjೆkಯ �ೕ'ರುವ ಇಂಕು ಮತು( ತು:5ನ ಕ%ೆಗಳನುs 9ೆSೆಯಲು 

�ಾವAದನುs ಬಳಸಬಹುದು? 

 ಆಕz'@ ಆಮ& 

702. Iಂದೂoಾ(� oೋ�ಯ'Dk 	ಪE&ಕ� ಆ��ಯನುs 

oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 ಚಂದ�6ೇಖರ ಆ�ಾ° 

703. ಕನsಡದ -ದಲ �ಾಟಕವನುs ರ^4ದವರು �ಾರು? 

 4ಂಗ�ಾಯ೯ 

704. Eದ	ೕ ಕ%ೆಯು �ಾರ �ಾಲದ'& ಆರಂಭ+ಾVತು? 

 -ಹಮ�° ಗ+ಾ� 

705. ಪದ���ೕ ಪ�ಶ4( oಾ�ಪ�ೆ�ಾhದುL �ಾ+ಾಗ? 

 2 ಜನವ	 1954 

706. -*ೆಂ�ೋ�ಾ�ೋ �ಾವ ನ� ದಂ�ೆ �ೕ'�ೆ? 

 4ಂಧೂ 

707. �ಾ'ಬಂಗ� ಇದನುs ಪ�ಥಮ !ಾ	Sೆ ಕಂಡು Itದವರು �ಾರು? 

 ಲುVh ��ೕ jೆ4zjೋ	 

708. ಬಡತನ �ೇ1ೆ Fಧ�	ಸಲು �ೇಮಕ+ಾhದL ಸ� �ಾವAದು? 

ಲ@'ಡ+ಾ%ಾ ಸ� 

709. uಜಯನಗರ oಾlಾ�ಜ2ವA ಎಷುk �ಾಗಗ`ಾh 

uಂಗಡcೆ�ಾhತು(? 

 ೬ bಾ�ಂತ2ಗಳ� 

710. ಬಹುಮF ಸು%ಾ(ನರು ಗುಲ¦Sಾ೯�ಂದ �ಾಜ0ಾFಯನುs ಎ'&Sೆ 

ವSಾ೯V4ದರು? 

 EೕದK 

711. ಬಹುಮF ಸು%ಾ(ನರು bಾ�ಂತ2ಗಳನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು(ದLರು? 

 ತರ� 

712. Uೆ�ಾsh ಕXತ lಾuನಹಣು� �ಾವ uಟ�� *ೊಂ�ರುತ(�ೆ? 

 uಟ�� ಎ 

713. ಒಂದು *ಾD� ಪವK(1Hp) ಎಷುk +ಾ2{ ಗXSೆ ಸಮ? 

 746 +ಾ2{z 

714. �ಯ �ೋಗವA �ೇಹದ �ಾವ ಅಂಗದ �ೕ%ೆ ಪ	cಾಮ 

Eೕರುತ(�ೆ? 

 6ಾpಸ�ೋಶ 

715. !ಾ�ೆzೖ{ �ಾವ %ೋಹದ ಅ��ಾh�ೆ? 

 ಅಲೂ2�Fಯಂ 

716. lಾನವರ'&ರುವ ಒಟುk !ೆನsಲುಬುಗಳ� ಎಷುk? 
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717. ಸಸ2ಗಳ ಹ	ತು( !ೆ`ೆ:ನ �ಾವ �ಾಗವನುs Iೕ	�ೊಳ�Yತ(�ೆ? 

 Fೕ' ಮತು( �ೆಂಪA 

718. oೋ%ಾರ ಶ:(ಯನುs ಪ	ವ�4ಲು !ೇ�ಾಗುವ %ೋಹ 

�ಾವAದು? 

 4'�ಾ� 

719. �ಾ{ ಎಂಬುದು �ಾವAದರ +ೇಗವನುs ಅ`ೆಯುವ lಾನ+ಾh�ೆ? 

 ಹಡಗುಗಳ� 

720. $ೕವ u�ಾಸದ ಪ�:�ª *ೇSೆ ನ�ೆಯುತ(�ೆ ಎಂಬುದ�ೆ5 ಅತ2ಂತ 

ಸಮ�ತ uವರcೆಯನುs Fೕtದ uÄಾF �ಾರು? 

 UಾGz� �ಾu�� 

721. �ೋbಾG ಅFಲ ದುರಂತದ'& oೋ	�ೆ�ಾದ ಅFಲ �ಾವAದು? 

 �ೕ�ೈG ಐoೊoೈ�ೇ{ 

722. Fೕರನುs ಶು�Lಕ	ಸಲು Fೕ	ನ'& �ಾವ ಅFಲವನುs 

*ಾVಸು9ಾ(�ೆ? 

 �ೊ&ೕ	� 

723. uದು2� ಬGH ನ }ಲ�ಂ{ ನನುs �ಾವAದ	ಂದ 

ತ�ಾ	ಸು9ಾ(�ೆ?  

 ಟಂಗಸk� 

724. ಸೂಯ�Fಂದ ಭೂ�Sೆ 6ಾಖ *ೇSೆ ಹರಡು9ೆ(�ೆ? 

 u:ರಣಗXಂದ lಾತ� 

725. E4$ ಲ4�ೆಯನುs ನವ�ಾತ �ಶುuSೆ �ಾ+ಾಗ Fೕಡ!ೇಕು? 

 ಜF4ದ 6 ಂಗಳ ಒಳSೆ 

726. Fೕ	ನ jಾ2ಂ:ನ'&ರುವ bಾ^ಯನುs �ಾಶಪtಸಲು ಬಳಸುವ 

�ಾಸಯFಕ �ಾವAದು? 

 �ಾಪK ಸ%ೆÁೕ{ 

727. oಾವ��ಕ ಗುರು9ಾpಕಷ�ಣ Fಯಮವನುs Fೕtದವರು �ಾರು? 

 ನೂ2ಟ� 

728. !ೆಳ:ನ +ೇಗವನುs ಪ�ಥಮ !ಾ	Sೆ ಅ`ೆದವರು �ಾರು? 

 ಓ%ೆ �ೋಮK 

729. ಅಣು !ಾಂ� ಕಂಡುItದವರು �ಾರು? 

 �ಾಬ{� ಒbೆ�ೆ�ೖಮK 

730. �ಾರತದ'& ಒಂದು *ೊಸ �ಾಜ2 ರಚ�ೆ lಾಡಲು ಸಂu0ಾನದ 

�ಾವ ಪ	Uೆ·ೕಧ�ೆ5 ದುLಪt lಾಡ!ೇ�ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಒಂದ�ೇ ಪ	Uೆ·ೕಧ 

731. �ಾವ ನ�ಯು ಸಮ�ಾಜಕ ವೃತ(ವನುs ಎರಡು ಸಲ 

*ಾದು*ೋಗುತ(�ೆ? 

 �ಾಂSೋ ನ� 

732. ಪ�ಾ�ಯ �ೊ!ೆG ಪ�ಶ4( ಎಂದು ಪ	ಗTತ+ಾhರುವ ಪ�ಶ4( 

�ಾವAದು? 

 �ೈ{ %ೈu&ಹು� ಪ�ಶ4( 

733. HIVಯು �ಾವAದರ ಮೂಲಕ �ೇಹದ oಾp�ಾuಕ �ೋಗ 

F�ೋಧಕ ಶ:(ಯನುs ಕt� lಾಡುತ(�ೆ? 

 T-'ಂ�ೕoೈ{ ಗಳ �ೕ%ೆ �ಾX lಾಡುವ ಮೂಲಕ 

734. Red data book �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಅXuನ ಅಂ^ನ'&ರುವ ಸಸ2ಗಳ� ಮತು( bಾ�Tಗಳ� 

735. ಮಂ$ನ ಮೂಲಕ ಏನೂ �ಾTಸುವA�ಲ& ಏ�ೆಂದ�ೆ? 

 ಮಂಜು !ೆಳಕನುs Iೕ	�ೊಳ�Yತ(�ೆ. 

736. ಹ4ರುಮ�ೆ ಪ	cಾಮದ ಪ	ಕಲH�ೆಯನುs ಪ�ಪ�ಥಮ+ಾh 1824 

ಆuಷ5	4ದವರು �ಾರು? 

 �ೋoೆ� ¼ೕ	ಯK 

737. Fೕ	ನ ಆuಯ ನಂತರ ಹ4ರುಮ�ೆ ಪ	cಾಮ�ೆ5 ಅತ2�ಕ �ೊಡುSೆ 

Fೕಡುವ ಅFಲ �ಾವAದು? 

 ಇಂSಾಲದ �ೈಆ�ೆzೖ� 

738. ಓÀೕ� ಪದರ �ಾಶ+ಾಗುವAದ	ಂದ ಆಗುವ *ಾF ಏನು? 

 ಸೂಯ�ನ ಅ%ಾgವಯ%ೆ{ :ರಣಗಳ� ಭೂ�Sೆ *ೆ^iನ 

ಪ�lಾಣದ'& ತಲುಪAತ(+ೆ 
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739. ಆಮ& ಮ`  ೆ ಉತH(�ಾಗಲು �ಾರಣ+ಾಗುವ ಅವX ಅFಲಗಳ� 

�ಾವAವA? 

 ಆಮ&ಜನಕ ಮತು( �ೈಟ�D ಆ�ೆzೖ� 

740. ಓÀೕ� ಪದರ �ಾಶ�ಂ�ಾh *ೆ^iನ ಅ%ಾgವಯ%ೆ{ :ರಣಗಳ� 

+ಾ9ಾವರಣ�ೆ5 *ೆ^iನ ಪ�lಾಣದ'& ತಲುಪAವAದ	ಂದ lಾನವFSೆ ಬರುವ 

ಪ�ಮುಖ �ಾV%ೆ �ಾವAದು? 

 ಚಮ�ದ �ಾ2ನzK 

741. uಷಪ«	ತ 9ಾ2ಜ2�ಂದ ಪ	ಸರದ �ೕ%ೆ ಆಗುವ ಪ�ಮುಖ 

ಪ	cಾಮ+ೇನು? 

 ಅಂತಜ�ಲ ಕಲು�ೕತ+ಾಗುವAದು 

742. ರಕ(�ೊತ(ಡವನುs ಅ`ೆಯಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ �ಾವAದು? 

 4HSೊÇlಾ�ೋ�ೕಟK 

743. lಾನವನ �ೇಹದ'&ರುವ ವಣ�ತಂತುಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 46 

744. ಸಸ2ಗಳ'& Fೕರನುs oಾhಸುವ ಅಂSಾಶ �ಾವAದು? 

 �ೆzೖಲಂ 

745. ಸಸ2ಗಳ'& ಆ*ಾರವನುs oಾhಸುವ ಅಂSಾಶ �ಾವAದು? 

 �&ೕಯಂ 

746. �ೇ�ೆ�Sೆ ಸಂಬಂ�4ದ ಅಧ2ಯನವನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 oೆ	ಕಲiK 

747. �ೋಗಗXSೆ *ೆಸ	ಡುವವರು �ಾರು? 

 +ೈರD ಗಳ $ೕuವhೕ�ಕರಣ uÄಾನ ಕು	ತ ಅಂ9ಾ�ಾ�gೕಯ 

ಸ� 

 

�ೋu�-19 �ೋಗವನುs ಉಂಟುlಾಡುವ +ೈರD Sೆ ಸ� Fೕtರುವ 

ಅ�ಕೃತ *ೆಸರು 'severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 

(SARS-CoV-2)'. 

748. ಹ:5ಜpರವA �ಾವ +ೈರD Fಂದ ಹರಡುತ(�ೆ? 

 ಎC5 ಎ�1 

749. ಈtD ಈ$�k" ಎಂಬ +ೈರD Fಂದ ಹರಡುವ �ೋಗ �ಾವAದು? 

 ^ಕ� ಗು�ಾ2 

750. ’bಾ&oೊÇtಯಂ’ ಎಂಬ $ೕuVಂದ ಹರಡುವ �ೋಗ �ಾವAದು? 

 ಮ%ೇ	�ಾ 

751. ಸಸ2ಗಳ� oಾರಜನಕವನುs �ಾವ ರೂಪದ'& 9ೆSೆದು�ೊಳ�Yತ(+ೆ? 

 �ೈjೆ�ೕ{z 

752. 'oೇ+ಾSಾ�ಮ' ಎಂಬುದು �ಾ�ೊಂ�Sೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಮ*ಾತ� Sಾಂ� 

753. Sೊ*ಾ& �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನ ಎ'&�ೆ? 

 Ilಾಚಲ ಪ��ೇಶದ ಕುಲು ದ'&�ೆ 

754. E�ಟ� ಆಡXತದ �ಾರತದ'& ಆಂಗ& �ಾ�ೆಯ ಅಳವt�ೆSೆ 

�ಾರಣ�ಾದ ಗವನ�K ಜನರG? 

 %ಾ�� u'ಯಂ !ೆಂ�ಂ@ 

755. u: 'ೕ@z(wiki leaks)ನ ಪ�0ಾನ ಸಂbಾದಕರ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಜೂ'ಯ� ಅoಾಂ�ೆ 

756. ಒಳ�ಾಡು ಜಲlಾಗ� ಅ�ವೃ�v bಾ���ಾರ oಾ�ಪ�ೆSೊಂಡ ವಷ�? 

 1986 

757. �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ವನುs ಮoಾ%ೆಗಳ ಉ�ಾ2ನ ಎಂದು 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

�ೇರಳ 

758. ಜbಾ� �ೇಶದ �ಾಜ0ಾF �ಾವAದು? 

 jೋ:� 

759. ಮಕರ ಸಂಕ�ಮಣದಂದು ಅಯ2ಪH oಾp� �ೊ2ೕ ಸpರೂಪ�ಾh 

�ಾಣುವAದು �ಾವ !ೆಟkದ'&? 

 �ನsಂಬಲ�ೕಡು !ೆಟk 

760. ಎರಡೂ �ೈಗXಂದ !ಾಣ Eಡು(ದL �ಾರಣ�ೆ5 ಅಜು�ನFSೆ ಇರುವ 

*ೆಸರು ಏನು? thank 

 ಸವ2oಾ^ 

761. ತೂjೆ�ಾರ ಎಂಬ :�ೕ�ೆ �ಾವ ೇತ�ದ'& ನ�ೆಯುತ(�ೆ? 

 ಕ�ೕಲು ದುSಾ�ಪ�ರ�ೕಶp	 �ೇವಳದ'& 

762. ಕನsಡದ'& ರಚ�ೆSೊಂಡ -ದಲ +ೈದ2:ೕಯ Fಘಂಟು 

�ಾವAದು? 

 +ೈದ2 ಪದ�ೋಶ 

763. bಾಂಡವರು ಅÄಾತ+ಾಸ ಎ'& ಕ`ೆದರು? 

 u�ಾಟನಗರ 

764. ಏಕಚಕ�ನಗರದ'& �ೕಮ ವ�4ದ �ಾ�ಸನ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಬ�ಾಸುರ 

765. !ಾಬ�	ಕ �ಾರು? 

 ಘjೋತ5ಜ ಮತು( lೌರuಯ ಮಗ 

766. ಕ�ಾ�ಟಕ ಎಂಬ ಪದದ ಉ%ೆ&ೕಖವA ಮ*ಾ�ಾರತದ �ಾವ 

ಪವ�ದ'& ಇ�ೆ? 

 ವನಪವ� 

767. ಖ^ತ *ಾಗೂ ಸHಷk ಉUಾiರcೆ ಉಳY ಕನsಡದ ಉಪ�ಾ�ೆ? 

 0ಾರ+ಾಡ ಕನsಡ 

768. ನ�ೆವ�ೆಡವ�ೆ ಕುXತವ �ೆಡವAವ�ೆ ಇದು �ಾವ ಕuಯ +ಾಕ2? 

 �ಾಘ+ಾಂಕ 

769. ಭವ29ೆಯ ತತpವನುs ಕನsಡದ'& u6ೇಷ+ಾh ಪ�bಾ�4ದವರು? 

 ಕು+ೆಂಪA 

770. ಕುಂತಕನು ಬಳ�ೆSೆ ತಂದ 4�ಾvಂತ? 

ವ�ೊ�ೕ:( 4�ಾvಂತ 

771. ಕನsಡ�ಾtನ ಪ�ಗ�ೕಲ oಾIತ2 ಚಳ�ವXಯ �ಾಯಕತp 

ವI4ದವರು? 

 ಅನಕೃ 

772. ಎ�ಗ�}ಯ ಕ�ಾ�ಟಕದ ಸಂಪAಟಗಳನುs *ೊರತಂದ bಾ6ಾiತ2 

u�ಾpಂಸ? 

 ಲೂVD �ೈD 

773. ಧಮ೯ಸ�ಳದ ಹ`ೆಯ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಕುಡುಮ 

774. ಕನsಡದ -ದಲ ಅ�ನಂದ�ಾ ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? 

 ಸಂ�ಾವ�ೆ 

775. 'ಮುದLಣ ಮ�ೋರ�ಯರ ಸ%ಾ&ಪ' ವನುs ರ^4ದ ಕu 

 ಮದLಣ 

776. �ಾರತದ -ದಲ ಮI`ಾ ಕlಾಂ�ೋ ತರ!ೇತು�ಾರರು 

�ಾರು? 

 �ಾ! 4ೕlಾ�ಾÉ 

777. �ಾರತದ -ದಲ ರ�cಾ ಮಂ� �ಾರು? 
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 !ಾ%ೆLೕÉ 4ಂy Uೊಕ5K 

778. ಕನsಡದ ಪ�ಥಮ ನ±ೕದಯ ಕವV� �ಾರು? 

 !ೆಳSೆ�ೆ �ಾನಕಮ� 

779. ಷಟH�ಯ'& �ಾವ2ವನುs ಬ�ೆಯಲು ಆರಂ�4ದ ಕu? 

 �ಾಘ+ಾಂಕ 

780. ಕು	9ೋದ�ೆಯಂ �ಾವ2 ಪ��ೕಗ ಪ	Tತ ಮಗ¢ +ಾಕ2 

ಇರುವ ಕೃ? 

 ಕu�ಾಜlಾಗ� 

781. "*ೊಲವನುs ಉಳ��" lಾtರುವ ಬSೆ³ ಪA�ಾ+ೆ �ೊ�ೆರುವ 

ನಗರ �ಾವAದು? 

 �ಾ'ಬಂಗ� 

782. �ಾರತದ -ದಲ �ೈಲು ಸುರಂಗ *ೆಸ�ೇನು? 

 bಾ4� �ೈ%ೆp 

783. '*ಾನ�EG' ಹಬ¦ವನುs ಆಚ	ಸುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 �ಾಗ%ಾ2ಂ� 

784. 9ಾರಕಂ�ೆಯ ಸ� �ಾವAದರ ಸು0ಾರcೆSೆ �ೇ�ಸ%ಾhತು(? 

 ನ� Fೕರು 

785. %ೋಕಸ�ೆಯ ಚು�ಾವcೆ �ೂ�ಸುವ ಅ��ಾರ �ಾ	hರುತ(�ೆ? 

 �ಾಷgಪಗXSೆ 

786. ಅಜು�ನ ಮಗ ಬಬು�+ಾಹನ ಆXದ �ಾಜ2+ೆಂದು �ಾವAದು *ೆಸರು 

ಪ�ೆ��ೆ? 

 ಮTಪAರ 

787. ಕನsಡದ -ದಲ *ಾಸ2 ಬರಹSಾ�? 

 �.ಸುನಂದಂ 

788. :u ಎಂಬ ಪ�ಯು �ಾವ �ೇಶದ'& ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 ನೂ2$%ೆಂ� 

789. ಉತ(�ಾಖಂ�, �ಾಖ೯◌ಂ� , ಛ(ಸಘ� �ಾಜ2ಗಳ� 

ಉದಯ+ಾದ ವಷ೯ಗಳ�? 

 ೨೦೦೦ 

790. ಬಂSಾಳದ uಭಜ�ೆ�ಾದ ವಷ೯? 

 ೧೯೦೫ 

791. $.t. E%ಾ� ಪ�ಶ4(ಯನುs �ಾವ ೇತ�ದ'&ನ ಮಹತ(ರ 

oಾಧ�ೆSಾh Fೕಡ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 +ೈÄಾFಕ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ೆ 

792. ರ�ಾ2ದ ನಂತರದ ಪ�ಪಂಚದ ಅತ2ಂತ �ೊಡ? �ಾಷg? 

 �ೆನ�ಾ 

793. ±ೕ%ಾ³ ನ�ಯು �ಾವ ಸಮುದ�ವನುs oೇರುತ(�ೆ? 

 �ೆಂಪAಸಮುದ� 

794. 'ನವರಸಪAರ ಉತzವ' �ಾವ $%ೆ&ಯ'& ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 uಜಯಪAರ 

795. ಪ�1ಾ2ತ 'ಮುದಗG �ೋjೆ' �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 �ಾಯಚೂರು 

796. !ಾ`  ೆ ಎ%ೆಯ'& ನ� �ಾ�ದುL, EXರಂಗನ !ೆಟkದ'& ಆ�ೆ 

ಶರcಾಗ�ಾದದುL �ಾ	Sೆ? 

 ಕನಕ�ಾಸ	Sೆ 

797. 'ಲಕು5ಂt ಉತzವ' �ಾವ $%ೆ&ಯ'& ನ�ೆಯುತ(�ೆ? 

 ಗದಗ 

798. �ಾರತದ "�ಾಷg�ತ" �ಾರು? 

 ಮ*ಾತ� Sಾಂ� 

799. "lಾಲು³t �ೇD" ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಆK.�ೆ.�ಾ�ಾಯ� 

800. "ಸವ�ಋತು ಬಂದರು" ಎಂ�ೇ *ೆಸ�ಾದ ಬಂದರು �ಾವAದು? 

 �ಾರ+ಾರ ಬಂದರು 

801. ಮ*ಾ�ಾಷ2 ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 bಾTF 

802. �ೈನ ಧಮ�ದ ಎರಡು 0ಾ��ಕ ಗ�ಂಥಗಳ� �ಾವAವA? 

 ಅಂಗ ಮತು( ಉbಾಂಗ 

803. "�ಲbಾH�Sಾರಂ" �ಾವ �ಾ�ೆಯ'&�ೆ? 

 ತ�ಳ� 

804. "ಕರು�ಾಡK" ಎಂದು ಉ%ೆ&ೕಖuರುವAದು �ಾವ ಗ�ಂಥದ'&? 

 �ಲbಾH�Sಾರಂ 

805. "$�ಾಗ�}" ಗ�ಂಥ ಕತೃ� �ಾರು? 

 jಾಲ� 

806. bಾ2'�ೕ'd@ ಏ~ ಎಂದ�ೆ ......... 

 ಹ`ೆಯ �%ಾಯುಗ 

807. �ಗಂಬರರು ಎಂದ�ೆ �ಾರು? 

ಮ*ಾuೕರನ ಅನು�ಾVಗಳ�.(Fವ�ಸ�0ಾ	ಗಳ�) 

808. 3 �ೇ !ೌದv ಸ�Çಳನ ನ�ೆದ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

bಾಟ'ೕಪAತ� 

809. �ೕಪವಂಶ ಮತು( ಮ*ಾವಂಶ ಎನುsವವA ..... 

4%ೋFನ ಕೃಗಳ� 

810. "Sಾಥಸಪ(ಸ" ಎಂಬ ಕೃಯನುs ರ^4ದವನು �ಾರು? 

*ಾಲ 

811. Sಾಥಸಪ(ಸ �ಾವ �ಾ�ೆಯ'&�ೆ? 

bಾ�ಕೃತ 

812. *ಾಲ 6ಾತ+ಾಹನರ ಎಷk�ೇ �ೊ�ೆ? 

17 �ೇ 

813. ಕು6ಾನರ ಅತ2ಂತ 6ೆ�ೕಷÒ �ೊ�ೆ �ಾರು? 

�ಾFಷ5 

814. �ಾFಷ5ನ �ಾಜ0ಾF �ಾವA�ಾhತು(? 

ಪAರುಷಪAರ 

815. ಪAರುಷಪAರದ ಇಂ�ನ *ೆಸ�ೇನು? 

bೇ�ಾವರ 

816. ಸಮುದ�ಗುಪ(ನ ದಂಡ�ಾಯಕ �ಾರು? 

ಹ	oೇನ 

817. ಸಮುದ� ಗುಪ( �ಾವ ಸಂತಯ �ೊ�ೆ? 

 ಗುಪ( 

818. ಹ	oೇನ �ಾರ ಆoಾ�ನದ ಕu? 

 ಸಮುದ�ಗುಪ( 

819. ಅಮರ�ೋಶ ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಅಮರ4ಂಹ 

820. ಮಧು�ೈ bಾಂಡ2ರು �ಾವ oಾIತ2ವನುs �ೕ�4ದರು? 

 ಸಂಘಂ oಾIತ2 
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821. ತ�ೊ5ೕಳಂ �ಾಳಗ ನ�ೆದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 oಾ.ಶ. 949 ರ'&. 

822. ತ�ೊ5ೕಳಂ �ಾಳಗ �ಾರ �ಾರ ನಡು+ೆ ನ�ೆVತು? 

 Uೋಳರು ಮತು( �ಾಷgಕೂಟರು 

823. �ಾಜ�ಾ�ೇಶpರ �ೇ+ಾಲಯ ಎ'&�ೆ? 

 ತಂ�ಾವ«	ನ'&�ೆ 

824. �ಾಜ�ಾ�ೇಶpರ �ೇ+ಾಲಯದ ಮ9ೊ(ಂದು *ೆಸ�ೇನು? 

 ಬೃಹ�ೇಶpರ 

825. �ಾಜ�ಾ�ೇಶpರ �ೇ+ಾಲಯ ಕ�k4ದವನು �ಾರು? 

 ಒಂದ�ೇ �ಾಜ�ಾಜUೋಳ 

826. +ಾ�ಂಗk� ಅ�ೕ	�ಾದ ಎಷk�ೇ �ಾಜ2+ಾh 

oೇಪ��ೆ�ಾVತು? 

 42 

827. TRIPS �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಹಕು5oಾpಮ2(bೇjೆಂ{) 

828. ಮಕರ ಸಂ�ಾ�ಂ ವೃತ( �ೇ1ೆಯನುs 2 !ಾ	 *ಾಯುL *ೋಗುವ ನ� 

�ಾವAದು? 

 'ಂ�� ನ� 

829. ಒ4�ಾF�ಾ ಎಂದು �ಾವ ಖಂಡವನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಆoೆgೕ'ಯ 

830. ಭೂ�ಯ �ೕ'ನ ಅತ2ಂತ ತSಾ³ದ ಪ��ೇಶ �ಾವAದು? 

 ಮೃತ ಸಮುದ� 

831. 'ಐದು ಸಮುದ�ಗಳ �ಾಡು ' ಎಂದು �ಾವ �ೇಶವನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಆoೆgೕ'ಯ 

832. �ಾರತದ -ಟk -ದಲ ರಸSೊಬ¦ರ �ೈSಾ	�ೆಯು ಎ'& 

ಆರಂಭ+ಾVತು? 

 Uೆ�ೆsೖ 

833. ಮೂರು ದುಂಡು �ೕ$ನ ಸ�Çಳನದ'& �ಾಗವI4ದವರು 

�ಾರು? 

 �ಾ.E.ಆK.ಅಂ!ೇಡ5K 

834. �ೇಂದ� *ಾಗೂ �ಾಜ2ಗಳ ನಡು+ೆ ಅ��ಾರ ಹಂ^�ೆಯನುs 

ಸಂu0ಾನದ �ಾವ ಅನುಸೂ^ಯ'& ಸೂ^ಸ%ಾh�ೆ? 

 7 �ೇ 

835. ಪ�oಾ(ವ�ೆಯ'&ರುವ ಗಣ�ಾಜ2, oಾpತಂತ�q, ಸlಾನ9ೆ, �ಾ�ತೃತp 

ಎಂಬ ಪದವನುs �ಾವ �ಾ�ಂVಂದ ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 �ಾ��z �ಾ�ಂ (1789) 

836. �ಾತ2ೕತ ಎಂಬ ಪದವನುs �ಾವ ದುLಪtಯ ಮೂಲಕ 

ಪ�oಾ(ವ�ೆಯ'& oೇ	ಸ%ಾVತು? 

42 �ೇ (1976) 

837. ಉ�ೊ2ೕಗ ಪ�ೆಯುವ'& ಎಲ&	ಗೂ ಸlಾನ9ೆ Fೕಡುವ 

ಸಂu0ಾನದ u� �ಾವAದು? 

 16 

838. �ಾರತದ -ಟk -ದಲ +ೈಸ�ಾ¯ ಆh �ೇಮಕSೊಂಡವರು 

�ಾರು? 

 %ಾ�� �ಾ2Fಂy 

839. 1919 ರ lಾಂjೆSೊ Uೇez ಫ�� �ಾªL ಪ��ಾರ �ಾವ ಪದL 

�ಾ	Sೆ ಬಂ�ತು? 

 �pಸ�ಾ�ರ 

840. %ಾ%ಾ ಲಜಪ� �ಾ¯ oಾ��4ದ ಸಂಘಟ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಸ+ೇ�ಂ{z ಆ� � �ೕಪG oೊoೈ� 

841. �ಾಷgಪ ಚು�ಾವcಾ u0ಾನವನುs �ಾವ ಸಂu0ಾನ�ಂದ 

ಎರವಲು ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

ಐ	½ 

842. ಸಂu0ಾನ ರಚ�ಾ ಸ�ೆಯ'&ದL ಏ�ೈಕ ಮು4&ಂ ಮI`  ೆ�ಾರು? 

!ೇಗe ಐ�ಾ~ ರಸೂG 

843. �ಾರತದ ಉ:5ನ ಮನುಷ2 ಎಂದು 1ಾ2ತ�ಾದವರು �ಾರು? 

ಸ�ಾ�K ವಲ&ಭ�ಾ¯ bಾjೇG 

844. ಅಪ�ೇಶ� �%ೋದ'& �ಾರತದ oೇ�ೆಯ �ೇತೃತp 

ವI4ದLವರು �ಾರು? 

�ೕ// $�ಾಂjೊ�ಾá Uೌದ	 

845. �ಾಜ2 ಪAನK ರಚ�ಾ ಆ�ೕಗದ ಅಧ2�ರು �ಾ�ಾhದLರು? 

ಫಜG ಅ' 

846. �ೆ.u.� ಸ�ಯನುs �ಾ+ಾಗ ರ^ಸ%ಾVತು? 

1948, toೆಂಬK 

847. �ಾSಾ%ಾ2ಂ� ಎಷk�ೇ �ಾಜ2+ಾh 1962 ರ'& ರ^ತ+ಾVತು? 

16 �ೇ 

848. 1953 ರ ಅ�ೊkೕಬK 1 ರಂದು ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ ಪ�9ೆ2ೕಕ 

�ಾಜ2+ಾ�ಾಗ ಅದರ �ಾಜ0ಾF �ಾವA�ಾhತು(? 

 ಕನೂ�G 

849. �ಾರತದ ಏಕbೌರತp ಪದLಯನುs �ಾವ ಸಂu0ಾನ�ಂದ 

ಎರವಲು ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 E�ಟ� 

850. �p bೌರತp *ೊಂ�ರುವ ಎರಡು �ಾಷgಗಳನುs *ೆಸ	4	? 

 ಅ�ೕ	�ಾ & 4pಟº%ಾ2�ಂ� 

851. �ಾರತದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳ� 'Þತ+ಾh ಇರುವದ	ಂದ ------

-- ಎನುs9ಾ(�ೆ. 

 �ಾರತದ lಾ2Sಾs�ಾ{� 

852. uಶp ಸಂoೆ�ಯ oಾlಾನ2 ಸ�ೆಯ lಾನವ ಹಕು5ಗಳ oಾವ��ಕ 

�ೂೕಷcೆಯನುs ಎ'& lಾtತು? 

 bಾ2	D 

853. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ಉ^ತ ಮತು( ಕ�ಾ?ಯ ��ಣದ ಮಸೂ�ೆಯನುs 

�ಾ+ಾಗ �ಾ	Sೆ ತರ%ಾVತು? 

 2008 ರ'&. 

854. �ೋ�ಾ (KCOCA) uವ	4	? 

 Karnataka Control of Organized Crime Act. 

855. !ಾಲ�ಾ��ಕರ ಬSೆ³ ಅಧ2ಯನ lಾಡಲು 1979 ರ'& �ೇಮಕ 

lಾಡ%ಾದ -ಟk -ದಲ ಸ� �ಾವAದು? 

 ಗುರುbಾ°'oಾp� ಸ� 

856. 14 ವಷ�ದ ಒಳhನ ಮಕ5ಳನುs ಅbಾಯ�ಾ	 ಚಟುವ��ೆಗಳ'& 

9ೊಡಗುವದನುs ಸಂu0ಾನದ �ಾವ u� F�ೇ�ಸುತ(�ೆ? 

 24 �ೇ u�. 
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857. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ 32 �ೇ u�ಯನುs ಸಂu0ಾನದ ಆತ� ಮತು( 

ಹೃದಯ ಎಂದು ವT�4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾ.E.ಆK.ಅಂ!ೇಡ5K 

858. ಕFಷk ಕೂ' �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1948 ರ'&. 

859. !ಾಲ�ಾ��ಕ F�ೇಧ *ಾಗೂ Fಯಂತ�ಣ �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 1986 ರ'& 

860. $ೕತ ಪದL Fಮೂ�ಲನ �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1976 ರ'&. 

861. jೆ�ೕ� ಯೂFಯ� �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1926 ರ'&. 

862. �ೈSಾ	�ಾ u+ಾದ �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1947 ರ'&. 

863. ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ 6ಾಂ ಮತು( ಭದ�9ೆಯನುs ವೃ�vSೊXಸಲು 

ಅನುವA Fೕtದ ಸಂu0ಾನದ u� �ಾವAದು? 

 u� 51 

864. "ಅಸHâಶ29ಾ F�ೇಧ �ಾªL"ಯನುs �ಾ+ಾಗ ರೂ�ಸ%ಾVತು? 

 1955 ರ'& 

865. ಗT �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1952 ರ'&. 

866. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ ಎಷk	ಂದ ಎಷk�ೇ u�ಯವ�ೆSೆ �ಾಜ2 

F�ೇ�ಶಕ ತತpಗಳ ಬSೆ³ Xಸುತ(+ೆ? 

 36-51 

867. -ದಲ ಮ*ಾಯುದvವA bಾ�ರಂಭ+ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1914 

868. 1 �ೇ ಮ*ಾಯುದLವA ಮುhಯುವ ಮುನs+ೇ �ಾವ �ೇಶ 

ಯುದv�ಂದ Iಂ�ೆ ಸ	Vತು? 

 ರ�ಾ2 

869. ದ%ೈ%ಾlಾ	Sೆ �ೋ!ೆG 6ಾಂಪ�ಶ4( �ೊ�ೆದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1989 

870. 2005ರ'& oಾ@� Sೆ oೇಪ��ೆSೊಂಡ �ಾಷg �ಾವAದು? 

 ಅಫÎFoಾ(ನ 

871. ಅ%ಾ&ವ�Lೕ� Þ'ºಯು ದ�ಣ �ಾರತದ ದಂಡ�ಾ9ೆ�Sೆ ಕಳ�I4ದL 

oೇ�ಾF �ಾರು? 

 ಮ'&�ಾಫK 

872. 2008ರ'& �ೇbಾಳದ'& 250 ವಷ�ಗಳ �ಾಲದ 6ಾ ಸಂತಯ 

�ಾಜಪ�ಭುತp �ೊ�ೆSೊಂಡ ನಂತರ ಅ'&ನ �ಾ�ಾgಧ2��ಾh �ಾರು 

ಅ��ಾರ�ೆ5 ಬಂದರು? 

 �ಾe ಬರ� �ಾದÉ 

873. �ಾರೕಯ ಇ*ಾಸದ'& 1556ರ'& �ಾವ ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ೆ 

ನ�ೆVತು? 

 ಅಕ¦K ಮತು( *ೇಮು ನಡು+ೆ 2�ೇ bಾTಪ� ಕದನ 

874. Sೌತಮ ಬುದvFSೆ �ಾವ ಸ�ಳದ'& Äಾ�ೋದಯ+ಾVತು? 

 ಗ�ಾ 

875. 2005ರ'& Fಧನ�ಾದ �ೕ= �ಾ� bಾG ರ oಾ�ನ�ೆ5  b  1905 

ರ'& �ಾರತ oೇ+ಾ ಸಂಘವನುs �ಾರು oಾ��4ದರು? 

 Sೋbಾಲಕೃಷ� Sೋಖ%ೆ 

877. lಾ24�ೋF�ಾದ ಅ%ೆ�ಾzಂಡರನು �ಾರತದ �ೕ%ೆ �ಾ+ಾಗ 

�ಾX lಾtದನು? 

 :�.ಪ«. 326 

878. ಸ�ೋ$ನ �ಾಯು?ರವರು �ಾರನುs ಕು	ತಂ9ೆ "Iಂದೂ ಮು4&ಂ 

ಐಕ29ೆಯ ದೂತ" ಎಂದು ಕ�ೆದರು? 

 ಅಬುLG ಗ�ಾK 1ಾ� 

879. ಅಯ� ಸlಾಜ+ಾ�ಗಳ !ೈಬG ಎF4ರುವ "ಸ9ಾ2ಥ� ಪ��ಾಶ" 

ದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ದ�ಾನಂದ ಸರಸp 

880. 4ಂಧೂನ� ಬಯ'ನ �ಾಗ	ೕಕ9ೆSೆ oೇ	ದವರು �ಾ�ೊಂ�Sೆ 

+ಾ2bಾರ ಸಂಬಂಧವನುs *ೊಂ�ದLರು? 

 �oೊ�ಟ�ಯನsರು 

881. ಮನz� �ಾ	 ಪದv ಎಂದ�ೇನು? 

 ಅಕ¦ರನು �ಾ	Sೆ ತಂದ ಕುದು�ೆಗಳ Fವ�ಹcಾ ಪದv 

882. �ೆಹ' ಸು%ಾ(ನರ ಗು%ಾ� ಸಂತಯ oಾ�ಪಕ �ಾರು? 

 ಖುತುಬು�Lೕ� ಐಬ@ 

883. 1999 ರ �ಾh�G ಯುದv�ೆ5 FೕtದL *ೆಸ�ೇನು? 

 ಆಪ�ೇಷ� uಜ¯ 

884. 1985 ರ'& ಪಂ�ಾ� ಒಪHಂದ�ೆ5 �ಾರು �ಾರು ಸI *ಾ:ದರು? 

 �ಾ$ೕವSಾಂ�-%ೋಂSೋ+ಾಲ 

885. �ೖಸೂರು ಅರಸರ ಮೂಲಪAರುಷ �ಾರು? 

 ಯದು�ಾಯ 

886. �ೖಸೂ	ನ ಒ�ೆಯ	Sೆ E��ೕಷ	ಂದ ಅ��ಾರ ವSಾ೯ವcೆ 

�ಾ+ಾಗ ಆVತು? 

 1881 

887. �ೖಸೂ	Sೆ ಅ��ಾರ ವSಾ೯ವcೆ�ಾದ ನಂತರ 

4ಂ*ಾಸನ+ೇ	ದ ಒ�ೆಯರು �ಾರು? 

೧೦�ೇ Uಾಮ�ಾಜ ಒ�ೆಯK 

888. �ಾರು �ೖಸೂ	ನ'& ಮ*ಾ ನವ�ಾ� (ದಸ�ಾ) ಹಬ¦ವನುs 

bಾ�ರಂ�4ದರು? 

 �ಾಜ ಒ�ೆಯK 

889. �ೖಸೂ	ನ Uಾಮುಂt!ೆಟk�ೆ5 ��kಲುಗಳನುs ಕ�k4ದ �ೖಸೂರು 

ಅರಸು ಮ�ೆತನದ �ೊ�ೆ �ಾರು? 

 �ೊಡ? �ೇವ�ಾಜ ಒ�ೆಯK 

890. ನವ�ೋ� �ಾ�ಾಯಣ ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯು(ದLರು? 

 ^ಕ5�ೇವ�ಾಜ ಒ�ೆಯK  

891. �ೖಸೂರು ಸಂoಾ�ನದ �ೊ�ೆಯ ಅರಸ �ಾರು? 

 ಜಯUಾಮ�ಾ�ೇಂದ� ಒ�ೆಯK 

892. �ೖಸೂ	ನ �+ಾನರ �ಾಲ bಾ�ರಂಭ+ಾದ ವಷ�? 

 1799 

893. ಮುಮ�t ಕೃಷ��ಾಜ ಓ�ೆಯK �ೇರ ಆXp�ೆ ಆರಂಭ+ಾದ ವಷ�? 

 1811 

894. �ೖಸೂ	ನ ಪ�ಥಮ ಕ�ಷನK �ಾರು? 

 ಕನ�G E�yz 

895. �ೖಸೂ	ನ �ೊ�ೆಯ ಕ�ೕಷನK �ಾರು? 

 �ೆ.t Sೋಡ�� 

896. ಕಂ�ಾಯವನುs ದವಸ ರೂಪ 9ೆSೆದು ನಗದು ರೂಪದ'& bಾವಸುವ 

ಪದv �ಾ	Sೆ ತಂದ ಕ�ೕಷನK? 
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 lಾ@� ಕಬ¦� 

897. u6ೆpೕಶpರಯ2ನವರು �ೖಸೂ	ನ �ಾಲpt ಕೃಷ��ಾಜ ಒ�ೆಯರವರ 

ಆoಾ�ನದ'& �+ಾನ�ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 ೧೯೧೨ 

898. ಸಂ^ *ೊನsಮ� �ಾರ ಆoಾ�ನದ'&ದLರು? 

 ^ಕ5�ೇವ�ಾಜ ಒ�ೆಯK 

899. ಆಧುFಕ �ೖಸೂ	ನ Flಾ೯ಪಕ ಎಂದು �ಾರು 

1ಾ2ತ�ಾh�ಾL�ೆ? 

 ಸK.ಎಂ.u6ೆpೕಶpರಯ2 

900. �ೈತ	Sೆ ಕೃ� oಾಲ Fೕಡಲು bಾ�ರಂ�4ದ �+ಾ� �ಾರು? 

 �ೆ. 6ೇ�ಾ�� ಅಯ2K 

901. ಹ�ಬ�ೆಯ ಧಮ೯ದ ಕತೃ೯ �ಾರು? 

 ಸಂ^*ೊನsಮ� 

902. �ೖಸೂ	ನ �ೊ�ೆಯ �+ಾ� �ಾರು? 

 ಆ�ಾ�{ �ಾಮoಾp� -ದ'�ಾK 

903. 6ಾಸನಸ�ೆ ಕ�ೆಯುವAದು, ಮುಂದೂಡುವAದು ಮತು( 

uಸ$�ಸುವAದು �ಾರು? 

 �ಾಜ2bಾಲರು 

904. ಜಂ� ಅ�+ೇಶನ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದ u� �ಾವAದು? 

 108 

905. ಯು � ಎD 4 ಸದಸ2ರನುs �ೇಮಕ lಾಡುವವರು �ಾರು? 

 �ಾಷgಪ 

906. 75 �ೇ u� ಸಂಬಂ�4ರುವAದು ---- Sೆ? 

 ಪ�0ಾನ ಮಂ� 

907. ಸಂu0ಾನದ �ಾವ u�ಯ ಅನpಯ �ಾಷgಪಗಳನುs ವ�ಾ 

lಾಡಬಹುದು? 

 61 �ೇ u� 

908. ಜಂ� ಅ�+ೇಶನ ಅಧ2�9ೆಯನುs �ಾರು ವI4�ೊ5ಳ�Y9ಾ(�ೆ? 

 %ೋಕಸ�ೆಯ 4HಕK 

909. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾನೂFನ ಸಲ*ೆSಾರರು �ಾ�ಾhರು9ಾ(�ೆ? 

 ಅjಾ�F ಜನರG 

910. �ಾರತದ%ೆ&ೕ -ದಲ !ಾ	Sೆ �ಾಷgಪಗಳ ಆXp�ೆSೆ ಒಳಪಟk 

�ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಪಂ�ಾ� 

911. �ಾರತದ ಉಪ�ಾಷgಪ ವ2ವoೆ�ಯನುs �ಾವ �ೇಶದ 

ಸಂu0ಾನ�ಂದ ಎರವಲು ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 ಅ�	�ಾ 

912. �ಾವ ಪ�ಕರಣದ'& ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳನುs ದುLಪt lಾಡಲು 

ಬರುವ�ಲ&+ೆಂದು ಸು��ೕಂ�ೋ{� ೕಪA� Fೕtತು? 

 Sೋಲ@ �ಾá ಪ�ಕರಣ 

913. ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳ ಸಲ*ಾ ಸ�Sೆ ಅಧ2��ಾhದLವರು 

�ಾರು? 

 ಸ�ಾ�K ವಲ&ಭ�ಾV ಪjೇG 

914. �ೆಷ�	�ೕ ಇ�ೊಂದು __. 

 ಒಂದು �ಾ2�ಾಲಯದ -ಕದL�ಯನುs ಇ�ೊsಂದು 

�ಾ2�ಾಲಯ�ೆ5 ವSಾ�hಸುವ 	{ 

915. +ೇಮK ಸಂu0ಾನ�ಂದ ಎರವಲು ಪ�ೆ�ದುL ಏನು? 

 ತುತು� ಪ	4�.(ಜಮ�F) 

916. ರ�ಾ2�ಂದ ಪ�ೆದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 ೧೦ 

917. "ಪಾಂತರ F�ೇಧ �ಾªL" �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1985 ರ'&. 

918. 40 �ೇ u� �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಪಂUಾಯ� �ಾ~ ವ2ವoೆ�Sೆ. 

919. +ಾ��ಕ ಆಯವ2ಯ ಪತ��ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದ u� �ಾವAದು? 

 ೧೧೨ 

920. ಉತ(ರ ಅ�	ಕ ಮತು( ದ�ಣ ಅ�	ಕ ಖಂಡಗಳನುs !ೇಪ�tಸುವ 

�ಾಲು+ೆ �ಾವAದು? 

 ಪ�ಾಮ �ಾಲು+ೆ 

921. ಕನsಡದ -ಟk-ದಲ �ಾಟಕ �ಾವAದು? 

 �9ಾ�uಂದ Sೋuಂದ 

922. ಜೂ� ಂಗXನ'& bಾ�ರಂಭ+ಾಗುವ ಮುಂSಾರು ಮ`ೆಯನುs 

�ಾವ *ೆಸ	Fಂದ ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ೈಋತ2 lಾನೂz� 

923. uಶpದ%ೆ&ೕ ಅತ2ಂತ ಉದL+ಾದ ಭೂ ಗt �ೇ1ೆಯು �ಾವ �ೇಶಗಳ 

ಮ0ೆ2 ಇ�ೆ? 

 ಅ�	ಕ-�ೆ�ಾಡ 

924. ಈ$�kಯನsರ �ಾಲದ'& ಅರಸು ಮ�ೆತನದವರನುs �ಾವ 

*ೆಸ	Fಂದ ಕ�ೆಯು(ದLರು? 

 �ೆ�ೋ 

925. ದ�ಣ �ಾರತದ'& �ಾ�uಡ ಮತು( ಆಯ� ಸಂಸ�ಗಳ� 

ಸ��XತSೊಂಡ �ಾಲವನುs (ಯುಗ ) �ಾವ *ೆಸ	Fಂದ ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಸಂಗಂ ಯುಗ 

926. *ೊಯzಳರ oೇ�ಾಪದvಯ'& �ಾಜನ ಅಂಗರ�ಕ ಪ�ೆಯನುs 

�ಾವ *ೆಸ	Fಂದ ಕ�ೆಯ%ಾಗು(ತು(? 

 ಗರುಡ ಪ�ೆ 

927. �ಾ�ೆ{ ಉ�ಾವcೆ ಪ�:�ªಯು *ನೂ2ಟ� ಚಲ�ೆಯ* ಎಷk�ೇ 

Fಯಮವನುs ಆದ	4�ೆ? 

 ಮೂರ�ೆಯ Fಯಮ 

928. Iಂದೂoಾ(� oೋ�ಯ'Dk 	ಪE&ಕ� ಆ��ಯನುs 

oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 ಚಂದ�6ೇಖರ ಆ�ಾ° 

929. �ುದ�ಗ�ಹಗಳನುs ಕಂಡು Itದ ವ2:( �ಾರು? 

 Sೈoೆbೆ ��ಾ$ 

930. "ಅ�ೕ%ೋ" �ುದ�ಗಹಗಳ� ಎಂದ�ೆ? 

 ಭೂ�ಯ ಕೆಯನುs �ಾಟುವ �ಾಯಗಳ� 

931. ಭೂ�ಯ �ಾವA�ೇ ಸ�ಳ�ಂದ ಇತ�ೆ �ಾವA�ೇ ಸ�ಳ�ೆ5 ಸಂಪಕ� 

ಕ'Hಸಲು ಕFಷÒ ಎಷುk ಉಪಗ�ಹಗಳ� !ೇಕು? 

 3 

932. "ಆ2ಪG" ಇ�ೊಂದು �ಾರತದ -ದಲ ಭೂ4�ರ ಉಪಗ�ಹ. ಇದನುs 

�ಾ+ಾಗ? �ಾವ ಸ�ಳ�ಂದ ಉ�ಾVಸ%ಾVತು? 

 ೧೯೮೧ & ಗ�ಾನದ �ೌರು 

933. +ೆ%ೆಂ�ೕ�ಾ 9ೆ�ೆ�ೊ5ೕ+ಾಳನುs �ೊಂ�ೊಯL �ೌ�ೆ �ಾವAದು? 

ಎಷkರ'&? 
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 ವoೊ(ೕಕ ೬ & ೧೯೬೩ 

934. "�ೇt�ೕ ಇ	tಯಂ" ಉಪ�ೕಗ+ೇ◌ೆನು? 

 ಯಂತ��ಾಗಗಳ ಪ	ೕೆ 

935. �ಾಮ� ಚದು	�ೆಯನುs ಅಸಂಸಕ( ಚದು	�ೆ ಎನsಲು �ಾರಣ? 

 *ೆಚುi ಮತು( ಕt� ಆವೃ(ಯ !ೆಳಕು ಇ�ೆ 

936. ಗಂಧಕ ವನುs ಪ�ೆಯುವ u0ಾನ �ಾವAದು? 

 bಾ�ಶi u0ಾನ 

937. �&ೕF �ಾವ �ೇಶದ ಇ*ಾಸ�ಾರ? 

 �ೋಮ� 

938. "!ೆಳSಾu $%ೆ&ಯ ಘಟಪ��ಾ ಕT+ೆ, �ಾಯಚೂರು $%ೆ&ಯ 

'ಂಗಸೂಗುರು" ಇವA �ಾವ �%ಾಯುಗದ 9ಾಣಗ`ಾhದLವA? 

ಹ`ೆಯ �%ಾಯುಗ 

939. %ೋ�ಾG ಕಂಡುಬರುವವAದು ಎ'&? 

 ಸರSಾp%ಾ, ಗುಜ�ಾ� 

940. "ಬನವ'(4ಂಧು �ಾಗ	ಕ9ೆ)" ಎ'& ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? ಕಂಡು 

Itದವರು �ಾರು? 

 ಹ	�ಾಣ - ಆK. ಎD. ED( 

941. �ೌ�ಲ2ನ Fಜ�ಾಮ �ಾವAದು? 

 uಷು�ಶಮ� 

942. " �ೆ4z�ಾ " ಇದು �ಾವ �ೇಶದ ಸಂಸ� *ೆಸರು? 

ಇoೆ�ೕG 

943. uಷವತು( ಎಂದ�ೆ? 

 �ಾ� ಮತು( ಹಗಲುಗಳ� ಸಮ�ಾhರುವAದು 

944. ಭೂ oಾ�V ಕೆ ಎಷುk ಎತ(ರದ'&ರುತ(�ೆ? 

 35,786 kilometers 

945. 'E�ಾದ ಕ�ೆFzಯ *ೆಸ�ೇನು? 

 ��ಾK 

946. ಪ�ಪಂಚದ ಅೕ ಹ`ೆಯ �ಾ�gೕಯ ಉ0ಾ2ನವನ �ಾವAದು? 

 ª%ೊ&oೊkೕ� �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನ 

947. bಾದರಸವನುs ಅೕ *ೆಚುi ಉ9ಾH�ಸುವ �ಾಷg �ಾವAದು? 

 ^ೕ�ಾ (2020) 

948. uಶp u1ಾ2ತ oೆರಂSೆ� ವನ2 bಾ�T 0ಾಮ ಎ'&�ೆ? 

jಾಂ�ಾF�ಾ 

949. �ಾ��z ನ'& oಾಕಷುk �ಾ�� !ೆ`ೆಯುವ ಪ��ೇಶವನುs u6ೇಷ+ಾh 

ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 +ೈ� �ಾ�z� 

950. ಅ�ೇ $%ೆಯ'& ಹು�k ಅ�ೇ $%ೆಯ'& ಸಮುದ� oೇರುವ 

ಕ�ಾ�ಟಕದ ನ� �ಾವAದು? 

 �ಾX 

951. *ೋಂ ರೂG ಇದು �ಾರು ಬ�ೆದ �ಾಟಕ? 

 �ೈ%ಾಸಂ  

952. �ೖಸೂರು ಅರಮ�ೆಯ 4ಂ*ಾಸನದ'& ಬಳ4ರುವ ಮರ 

�ಾವAದು? 

 ಅಂಜೂರ 

953. ಮ*ಾತ� Sಾಂ�ಯವರ ಆತ�ಕ�ೆ ಮೂಲತಃ �ಾವ �ಾ�ೆಯ'&�ೆ? 

 ಗುಜ�ಾ 

954. 1942ರ '�ಾರತ Eಟುk 9ೊಲh ಆಂ�ೋಲನ'ದ ಸಂದಭ�ದ'& 

ಹ�ಾ	!ಾy �ೈ'Fಂದ ಪ�ಾ	�ಾh ಚಳವXಯ'& bಾ%ೊ³ಂಡ ಮುಖಂಡ 

�ಾರು? 

 ಜಯಪ��ಾ� �ಾ�ಾಯ� 

955. �ಾವ E��½ ಗವನ�K ಜನರG ಅವ�ಯ'& �ಾರತದ *ೆ^iನ 

ಸಂoಾ�ನಗಳ� E��½ ಆಡXತ�ೊ5ಳಪಟkವA? 

 %ಾ�� �ಾG'*ೌ4 

956. -ಘG �ೊ�ೆಗಳ� ಗುಜ�ಾತವನುs ಸಮೃದv bಾ�ಂತ ಎಂದು 

ಪ	ಗT4ದುL �ಾವ �ಾರಣ�ಂದ? 

 ಬಂದರು ಮತು( �ಲH+ೈಭವ 

957. �ಾ. E.ಅK ಅಂ!ೇಡ5K ಅವರು ಹು�kದ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಮಧ2ಪ��ೇಶ 

958. F�ಾ� %ಾ2ಂ= ಕಂಡು Itದವರು �ಾರು? 

�ಾಜ�D � &ೌ� 

959. $ � ಎD(GPS) uವ	4	? 

 Global Positioning System 

960. !ೆಂಗಳ ರನುs ಏ�ೆ 4'�ಾ� 4� ಎನುsವರು? 

 lಾI ತಂತ�Äಾನದ ಮುಖ2 �ೇಂದ�+ಾhರುವದ	ಂದ. 

961. �ಾವ �ಾಜ2ವA ಅ *ೆಚುi ಭತ(ವನುs !ೆ`ೆಯುವ �ಾಜ2+ಾh�ೆ? 

 ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ 

962. ಮುಂSಾರು !ೆ`ೆಯ ಮ9ೊ(ಂದು *ೆಸ�ೇನು? 

 ಖ	ೕ� !ೇoಾಯ 

963. 'ಇಂ��ಾ bಾVಂ{' ನ ಮ9ೊ(ಂದು *ೆಸ�ೇನು? 

 �SೆÇ'ಯ� bಾVಂ{ 

964. �ಾವ ನ�ಯ ದಂ�ೆಯ �ೕ%ೆ ಅ�ೕ0ಾ2 ನಗರವA 

oಾ�ಪ�ೆSೊಂt�ೆ? 

 ಸ�ಾಯು ನ� 

965. ನಮSೆ �ಾಣುವ ಸೂಯ�ನ �ಾಗವನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ದು2Sೋಳ (¼ೕjೋ4HಯK) 

966. ಸ�ಳ±ಂದರ ಅಾಂಶವA ಅ'&ನ ಏನನುs ಸೂ^ಸುತ(�ೆ? 

 9ಾಪlಾನ 

967. bೈ�ೋ�ೕಟK ನುs �ಾವAದರ ಅಳ9ೆ lಾಡಲು 

ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಅ *ೆಚುi ಉಷ�9ೆ 

968. " ಕಥ@ " �ಾವ �ಾಜ2ದ ನೃತ2ಪ��ಾರ+ಾh�ೆ? 

 ಉತ(ರ ಪ��ೇಶ 

969. 6ಾಖದ u:ರಣವನುs ಅ`ೆಯುವ +ೈÄಾFಕ oಾಧನ �ಾವAದು? 

 !ೊ%ೊ�ೕಟK 

970. lಾನವನ ಬSೆ³ ಅ0ಾ2ಯನ lಾಡುವದ�ೆ5 ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವರು? 

 ಅಂ�ೊ�bಾಲ$ 

971. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi u+ಾದವನುs *ೊಂ�ರುವ ಆcೆಕಟುk? 

 ಸ�ಾ�K ಸ�ೋವK ಅcೆಕಟುk 

972. ASEAN �ಾಷgಗಳ ಒಕೂ5ಟ oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ವಷ�? 

 8 August 1967 

973. uಶpಸಂoೆ�Sೆ �ೊ!ೆG 6ಾಂ ಪ�ಶ4( ಬಂದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 2001 
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974. ಅ��ಾ	ಗXSೆ ��ಣ & ತರ!ೇ ಒದhಸಲು ಕಲ59ಾ(ದ'& �ಾ%ೇ~ 

ನುs 9ೆ�ೆದ ಗವನ�K ಜನರG �ಾರು? 

 %ಾ�� +ೆ'&4& 

975. ಅ�ಾವX ಪವ�ತದ'& ಅತ2ಂತ ಎತ(ರದ �ಖರ? 

 ಗುರು�ಖರ 

976. �ಾರತದ ಅ ಎತ(ರದ ಪವ�ತ �ಖರ �ಾವAದು? 

 �ಾಂy'UೆಂಜುಂSಾ 

977. ulಾನದ ಎತ(ರ ಅ`ೆಯುವ ಉಪಕರಣ? 

 ಆ'k�ೕಟK 

978. ಒಂದು �ೖಲು ಅಂದ�ೆ? 

 1.609 kilometres 

979. ಅ�ಾkಂಗ ಸಂSಾ�ಹ ಕೃಯ ಕತೃ? 

 +ಾಗ¦ಟ 

980. ಹ( �ಾವ ಬSೆಯ ಮT�äನ'& *ೆUಾih !ೆ`ೆಯುತ(�ೆ? 

 ಕಪAH ಮಣು� 

981. �ೇಹ Fಯಂತ�ಕಗಳ� ಎಂದು �ಾವAದನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 $ೕವಸತpಗಳ� 

982. Sಾಜನೂರು ಅcೆಕಟkನುs �ಾವ ನ�Sೆ ಕಟk%ಾh�ೆ? 

 ತುಂSಾ ನ� 

983. u4(ೕಣ�ದ'& ಕ�ಾ�ಟಕದ'&ರುವ ಅೕ�ೊಡ? $%ೆ& �ಾವAದು? 

 !ೆಳSಾu 

984. "ಬಸವoಾಗರ"ಅcೆಕಟkನುs �ಾವ ನ�Sೆ ಅಡ?%ಾh 

F��ಸ%ಾh�ೆ? 

 ಕೃಷ� ನ� 

985. "ಕೂಡಂಕುಳಂ"ಪ��ೇಶವA ಪ�4ದL+ಾhದುLದು? 

 ಪರlಾಣು uದು2� oಾ�ವರ 

986. ಮಲhರುವ ಬುದvನ ಪವ�ತ ಇರುವ $%ೆ&? 

 �ಾದh	 

987. ಕನsಡ oಾIತ2�ೆ5 ಪ�ಥಮ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( ತಂದು 

�ೊಟk ಕೃ �ಾವAದು? 

 ��ೕ �ಾlಾಯಣ ದಶ�ನಂ 

988. ಗಂSಾ ನ� ಎಷುk �ಾಜ2ಗಳ'& ಹ	ಯುತ(�ೆ? 

 5 �ಾಜ2ಗಳ� 

989. �ಾ�ಾ� ಮತು( ನಗರ ಹ+ೇ'ಯನುs �ಾವ �ಾಜ2ವA 

ಪ�9ೆ2ೕ:ಸುತ(�ೆ? 

 ಗುಜ�ಾ� 

990. �ಾರತದ ಹ`ೆಯ ಪವ�ತ 6ೆ�ೕTಯ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಅ�ಾವX 

991. ಹುಂಡು� �ಾGz ಜಲbಾತವA �ಾರತದ �ಾವ ನಗರದ 

ಸ�ೕಪu�ೆ? 

 �ಾಂ^ 

992. �ಾರತದ'& ಅ �ೊಡ? ಸpಚ· Fೕ	ನ ಸ�ೋವರ �ಾವAದು? 

 ವAಲK ಸ�ೋವರ 

993. �ಾe ನಗರವA �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಗುಜ�ಾ� 

994. ಸಂಸ(ನ ಸದಸ2�ಾದ ಪ�ಥಮ �ಾರೕಯ uÄಾF �ಾರು? 

 �ೕಘ�ಾ° oಾ*ಾ 

995. EX 9ಾವ�ೆ ಬಂ�ಾಯ �ಾವ �ೇಶದ'& ಕಂಡುಬಂtತು? 

 ^ೕ�ಾ 

996. �ಾ�gೕಯ Sಾ��ೕcಾ�ವೃ�v ಸಂoೆ� ಮತು( ಪಂUಾಯ� �ಾ~ 

ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 *ೈದ�ಾ!ಾ° 

997. ICC ಸಂoೆ�ಯ 0ೆ2ೕಯ+ಾಕ2 ಏನು? 

 Cricket for good 

998. ಪಟkದಕ'&ನ -ದಲ *ೆಸರು �ಾವAದು? 

 :ಸು±ಳಲು 

999. ಚಂದ�ನು ಭೂ�ಯನುs ಒಂದು !ಾ	 ಸುತ(ಲೂ 9ೆSೆದು�ೊಳ�Yವ 

�ಾಲ ಎಷುk? 

 27 �ನಗಳ� 

1000. ಅಂತ�ಾ�gೕಯ ಮI`ಾ ��ಾಚರcೆ ಆಚರcೆ lಾtದ -ದಲ 

�ೇಶ �ಾವAದು? 

 ಅ�	ಕ 

1001. 9ೈಲ ಮತು( Fೕರು ಒಂದ�ೊsಂದು oೇರುವA�ಲ& �ಾರಣ? 

 9ೈಲದ ಕಣಗಳ� Fೕ	ನ ಕಣಗXhಂತ �ೊಡ?ದು 

1002. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ �ೌ�ಾಪ�ೆಯ ulಾನ ಮೂ24ಯಂ ಎ'& 

oಾ��ಸ%ಾh�ೆ? 

 �ಾರ+ಾರ 

1003. RBI -ದಲ �ೇಂದ� ಕUೇ	ಯ'& �ಾವAದು? 

 �ೊಲ59ಾ 

1004. oಾ@� ಎಂಬ ಸಂಘಟ�ೆ �ಾವ ವಷ� oಾ�ಪ�ೆ�ಾVತು? 

 1985 dec 8 

1005. ಸದಸ2ರಲ&ದ ವರು ಅಧ2�9ೆ ವIಸುವ ಸದನ �ಾವAದು? 

 �ಾಜ2ಸ�ೆ 

1006. -ಸ`ೆಯ ಹೃದಯ �ೋcೆಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 4 

1007. �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಅಧ2��ಾದ -ದಲ ಕನstಗರು 

�ಾರು? 

 u ಕೃ Sೋ�ಾ@ 

1008. ''Uಾ'�'' ಎಂಬ ಪದವA �ಾವ �'ೕD ಅ��ಾ	Sೆ 

ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 CPI 

1009. TRP ಇದರ uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Target rating point 

1010. ಸ�ೕಪ ದೂರದೃ�kಯನುs F+ಾ	ಸಲು �ಾವ ಮಸೂರವನುs 

ಬಳಸಬಹುದು? 

 Fಮs ಮಸೂರ 

1011. ಅ*ೆಚುi ಕ�ಾವX ೕರ *ೊಂ�ರುವ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 �ೆನ�ಾ 

1012. lಾ2ಂ��ಯG ಒಪHಂದ �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಓÀೕ� ಸಂರ�cೆ 

1013. ಸೂ�åಣು $ೕu 6ಾಸ�ದ'& ಅ ^ಕ5 Sಾತ�ದ ಗುಂಪA? 

 +ೈರD ಗಳ� 

1014. �ೈ��@ ಆಮ&ದ �ಾoಾಯFಕ ಅಣುಸೂತ�? 

 HNO₃ 



GURUPRASAD BADIGER                                                      DREAM KPSC GURU 28 

1015. Sಾಯ� ಜ%ಾಶಯ ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ $%ೆ&ಯ'& ಕಂಡು 

ಬರುತ(�ೆ? 

 ^ತ�ದುಗ� 

1016. Alzheimer's �ಾV%ೆ �ಾವ �ಾಗ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ದುಳ� 

1017. ITER �ೇಂದ� ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 �ಾ��z 

1018. �ಾರತದ'& ಉ%ೆ5ಗXಂದ Flಾ�ಣ+ಾದ ಸ�ೋವರ �ಾವ 

�ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಮ*ಾ�ಾಷg 

1019. oಾp�ಾuಕ ರಬ¦K ಅನುs �ಾವ *ೆಸ	Fಂದ ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 %ೇjೆ@z 

1020. ಕ�ೌನುD �ಾವ !ೆ`ೆಯ +ೈÄಾFಕ *ೆಸರು? 

 9ೊಗ	 

1021. �ಾಲpt ಕೃಷ��ಾಜ ಒ�ೆಯ	Sೆ �ಾಜ��ೕ ಎಂಬ Eರುದು Fೕtದವರು 

�ಾರು? 

 ಮ*ಾತ� Sಾಂ� 

1022. !ೆಳSಾuಯ'& lಾ2$F ಕ&� ಅನುs oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 Sೋuಂದ�ಾಯ �ಾಳh 

1023. Iಡ5G ಅcೆಕಟುk �ಾವ ನ�Sೆ ಅಡ?%ಾh ಕಟk%ಾh�ೆ? 

 ಘಟಪ��ಾ 

1024. RPF ಇದರ uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Railway Protection Force 

1025. ಗ� �ಟG �ಾವAದರ �ಶ�ಣ+ಾh�ೆ? 

 9ಾಮ� ತವರ ಸತು 

1026. ಮೂಲಭೂತ ಕತ�ವ2ಗಳನುs �ಾ	SೊX4ದ ಪ�0ಾನಮಂ� 

�ಾರು? 

 ಇಂ��ಾSಾಂ� 

1027. �ೆಂಪA �ಾ�ಂಯ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 u6ಾG +ಾ	 

1028. 1ಾದK, ಬಂSಾರ, !ಾಬK ಇವA �ಾವ ಮT�ನ uಧಗಳ� 

ಆh�ಾL+ೆ? 

 �ಕ5ಲು ಮಣು� 

1029. oಾp� u+ೇ�ಾನಂದ ಅಂತ�ಾ�gೕಯ ulಾನ F%ಾLಣ �ಾವ 

ನಗರದ'&�ೆ? 

 �ಾ¯ ಪAರ 

1030. ವಣ�ಕೂ2ಲK bೆ�D �ಾ	Sೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 %ಾ�� 'ಟk� 

1031. �ಾಷgಪಯ ಚು�ಾವcೆ ಬSೆ³ Xಸುವ ಸಂu0ಾನದ u� 

�ಾವAದು? 

 55 �ೇ u� 

1032. uಶp ನಗರಗಳ ��ಾಚರcೆಯನುs �ಾವ �ನದಂದು 

ಆಚ	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಅ�ೊkೕಬK 31 

1033. ಕನsಡ '�ಯನುs uಶp '�ಗಳ �ಾT ಎಂದು ಕ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಆUಾಯ� u�ೋ!ಾ �ಾ+ೆ 

1034. uಶpದ -ಟk -ದಲ ಪರlಾಣು 	�ಾಕkK �ಾವAದು? 

 ^�ಾSೋ�ೕ%ೆ 

1035. My truth �ಾರ ಕೃ�ಾh�ೆ? 

 ಇಂ��ಾSಾಂ� 

1036. ��ೕಲಂ�ಾ ಮತು( lಾ'?ೕವz ವಶಪt4�ೊಂಡ Uೋಳರ �ಾಜ 

�ಾರು? 

 �ಾಜ�ಾಜ Uೋಳ 

1037. �ಾರತ �ೇಶದ ಅ �ೊಡ? �ಾ2ಷನG bಾ@� �ಾವAದು? 

 *ೆ�D 

1038. ಆಪ�ೇಷ� h�ೕ� SೋG? �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 E�ರು 

1039. ಜಂ� ಅ�+ೇಶನವನುs �ಾರು uಸಜ��ೆ lಾಡಬಹುದು? 

 �ಾಷgಪ 

1040. �ಾರತದ ಏ�ೈಕ ಕ9ೆ(ಗಳ 0ಾಮವA ಎ'&�ೆ? 

 ಗುಜ�ಾ� 

1041. 'ಏಳ� ಕT+ೆಗಳ�' ಎಂಬ ಗ�ಂಥವA �ಾವ ಧಮ�ದ ಗ�ಂಥ? 

 ಬ*ಾV 

1042. ಕನsಡದ -ದಲ +ಾ2ಕರಣ ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? 

 ಶಬLಮT ದಪ�ಣ 

1043. 4ಂಧೂ '��ಂ�Sೆ *ೋ'�ೆVರುವ �ಾರೕಯ '� 

�ಾವAದು? 

 �ಾ�utಯ� 

1044. ಕನsಡದ'& ರಚ�ೆSೊಂಡ -ದಲ ಪ9ೆ(�ಾ	 �ಾದಂಬ	 �ಾವAದು? 

 ದ�ಣ �ಾರತ �ಾ9ೆ� 

1045. ಕನsಡದ -ದಲ ಐ*ಾ4ಕ �ಾಟಕ�ಾರ �ಾರು? 

 ಸಂಸ 

1046. �ಾವ �ೋjೆಯನುs ಅ�ೕK ಖುoೊ� 'ಏಳ�ೆಯ ಸpಗ�:5ಂತಲೂ 

ಎತ(ರ+ಾhರುವ Iಂದೂಗಳ ಸpಗ�' ಎಂದು ವT�4ದ? 

 ^ಟkK �ೋjೆ 

1047. �ೆಹ'ಯ�ಾsXದ 8 ಮಂ� ಸು%ಾ(ನರ ಆXp�ೆಯನುs �ೋtದವನು 

�ಾರು? 

 ಅ�ೕK ಖುoೊ�ೕ 

1048. ' *ೈ� �ಾV�ೆ ' �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 �ಾರತ - ಅ�ೕ	ಕ bೌರ ಅಣು ಸಹ�ಾರ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದುL 

1049. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ�ಥಮ +ಾರ ಪ��ೆ �ಾವAದು? 

 ಸುಬು�v ಪ��ಾಶ (೧೮೫೦) 

1050. Sಾಂ�ೕ$ಯವರು ಅಸಹ�ಾರ ಚಳ�ವXಯನುs Iಂ9ೆSೆದು�ೊಳYಲು 

�ಾರಣ? 

 Uೌ	Uೌ�ಾ ಘಟ�ೆ 

1051. ಕನsಡದ -ದಲ ಸpತಂತ� oಾlಾ$ಕ �ಾದಂಬ	 �ಾವAದು? 

 ಇಂ��ಾ!ಾV 

1052. ಅಂಡlಾ� ಮತು( F�ೋ!ಾK �pೕಪವೃಂದಗಳನುs !ೇಪ�tಸುವ 

�ಾಲು+ೆಯ *ೆಸ�ೇನು? 

 jೆ� th� �ಾಲು+ೆ. 

1053. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಉಚi �ಾ2�ಾಲಯ ದ ಸಂUಾ	 �ೕಠ ಎ'&�ೆ? 

 0ಾರ+ಾಡ 

1054. 'ಉಭಯ �ಾ�ಾ ಚಕ�ವ�' ಎಂಬ Eರುದು �ಾ	hತು(? 

 ಹ4(ಮಲ& ಚಕ�ವ� 
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1055. �ಾಟಕ ರಂಗದ �ೕ%ೆ ಏ	ದ ಕನsಡದ -ದಲ 4�ೕ �ಾರು? 

 ಗಂಗೂ!ಾV ಗು` ೕೆದಗುಡ? 

1056. ಕನsಡದ -ದಲ �ಪ� 6ಾಸನ �ಾವAದು? 

 !ಾ�ಾ� 6ಾಸನ 

1057. ಹರbಾH �ಾಗ	ೕಕ9ೆಯವರು �ಾವ ಪ�ಯನುs ಪuತ�+ಾದು�ಾh 

ಪ«$ಸು(ದLರು? 

 bಾ	+ಾಳ 

1058. ಮI`ೆಯ	Sೆ ಮತ�ಾನದ ಹಕ5ನುs Fೕtದ -ದಲ �ೇಶ? 

 ನೂ2$%ೆಂ� 

1059. ಶ	ೕರದ Sಾಯಗಳ� lಾಯುu�ೆSೆ �ಾರಣ+ಾದ $ೕವ�ೋಶ 

�ಾವAದು? 

 �ೖjಾ4D 

1060. !ೆಂ: ಆ	ಸುವ ಯಂತ�ಗಳ'& ಉಪ�ೕhಸುವ ಅFಲ? 

 �ಾಬ�� �ೈ ಆ�ೆzೖ� 

1061. ಸpತಂತ� �ಾರತದ'& uತ( ಸ^ವ�ಾh �ಾಯ�Fವ�I4ದ -ದಲ 

ಮI`ಾ uತ( ಸ^+ೆ �ಾರು? 

 ಇಂ��ಾ Sಾಂ� (1970-71) 

1062. �ಾಂSೆ�ೕD Fಂದ !ೇಪ�ಟk ನಂತರ 1939ರ'& ಸು�ಾಷiಂದ� 

�ೋD ರವರು oಾ��4ದ ಪ�? 

 ಆG ಇಂt�ಾ �ಾವ��� !ಾ&@ 

1063. ನಂದ ವಂಶದ �ೊ�ೆಯ �ೊ�ೆ? 

 ಧನನಂದ 

1064. ಅ%ೆSಾzಂಡK �ಾX ಅವ�ಯ'& ಉತ(ರ�ಾರತವನುs 

ಆಳ�ದLವರು? 

 ನಂದರು 

1065. ನ±ೕದಯದ ದೃವ9ಾ�ೆ ಎಂಬ Eರುದು *ೊಂ�ದವರು? 

 �ಾ�ಾ�ಾe -ೕಹ� �ಾ¯ 

1066. �ೆಹ' ಸು%ಾ(ನರ ಸಂತಯ'& ಅ*ೆಚುi & ಕt� ಆXp�ೆ lಾtದ 

ಸಂತ �ಾವವA? 

 ತುಘಲ@ & Þ'º 

1067. E��ಷ	Sೆ �ೊIನೂK ವಜ�ವನುs �ಾನ+ಾh �ೊಟk �ಾಜ? 

 ದು'ೕ= 4ಂy 

1068. �ಾರತದ'& ಇಂh&½ �ಾ�ೆಯ ಕ'�ೆಯನುs ಆರಂ�4ದ ಗವನ�K 

ಜನರG? 

 !ೆಂ�@ 

1069. lೌಯ�ರ %ಾಂಛನ �ಾವAದು? 

 ಧಮ�ಚಕ� 

1070. 6ೆpೕತ �ಾ�ಂಯ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 ವhೕ�D ಕು	ಯ� 

1071. �ಾರತದ �ೕ%ೆ �ಾX lಾtದ ಪ�ಥe u�ೇ�ಗರು? 

 ಪ��ಯನsರು 

1072. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ2ದ -ಟk-ದಲ ಮI`ಾ �ಾಜ2bಾಲರು 

�ಾರು? 

 u ಎD ರlಾ�ೇu 

1073. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& uದು2� ಉ9ಾHದ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ ಮೂಲ �ಾವAದು? 

 Fೕರು 

1074. �ೇ�ೆ�ಹುಳ� �ಾವ ಎ%ೆಗಳನುs ನುsತ(�ೆ? 

 ಮ%ೆ¦	 

1075. ಆ�ೋಗ2ವಂತ ವ2:(ಯ ಹೃದಯ ಒಂದು F�ಷ�ೆ5 ಎಷುk ಸಲ 

ಬtದು �ೊಳ�YವAದು? 

 72 ಸಲ 

1076. ಒಂದು ವೃ�ದ ವಯಸzನುs �ಾವAದರ ಮೂಲಕ Fಧ�	ಸು9ಾ(�ೆ? 

�ಾಂಡದ �ೕ'ನ ವಲಯಗಳನುs %ೆ:5ಸುವAದರ ಮೂಲಕ 

1077. lಾನವನ ರಕ(ದ'& ಎಷುk ಗುಂಪAಗX+ೆ? 

 ೪ 

1078. ��ೕ�ೕ� ಗಳ $ೕಣ�:�ªಯ'& ಅಂಮ ಉತHನs �ಾವAದು? 

 ಅ�ೖ�ೋ ಆಮ& 

1079. jೈjಾ� ಉಪಗ�ಹವನುs ಆuಷ5	4ದವರು? 

 :��iಯ� ಹೂ2�ೆ�z 

1080. I9ಾ(`ೆಯನುs ತ�ಾ	ಸಲು 9ಾಮ�ದ �ೊ9ೆSೆ ಏನನುs 

!ೆ�ೆಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಸತು 

1081. ಸವ�´ನ ವಚನವನುs -ದ'Sೆ ಸಂbಾದ�ೆ lಾtದವರು 

�ಾರು? 

 ಉತ(ಂh UೆನsಪH 

1082. *ೊಸಗನsಡದ -ದಲ oಾlಾ$ಕ �ಾಟಕ ಎಂದು Uಾ	�ಕ 

ಮಹತp ಲ�4ದ ಕೃ �ಾವAದು? 

 ಇಗ³ಪH *ೆಗ�ೆ u+ಾಹ ಪ�ಹಸನ 

1083. 0 th� h�ೕ� uC �ೇ1ೆಯು ಪ�ಪಂಚದ'& ಸಮ�ಾಜಕ ವೃತ(ವನುs 

ಸಂ�ಸುವ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 ಆ}��ಾ ಖಂಡದ hF�ಾ 

1084. ಸಂಘ�9ೆ�ಯು ��ೕಲಂ�ಾ�ೆ5 �ೊಂ�ೊಯL �ೋ�ವೃ�ದ 

�ೊಂ!ೆಯನುs ಎ'& �ೆಡ%ಾVತು? 

 ಅನು�ಾಧಪAರ 

1085. bಾ�ilಾತ2ರ'& -ಟk-ದ'ನ *ಾಸ2 �ಾಟಕ�ಾರ �ಾರು? 

 oೋ�ೕ:&D 

1086. �ಾರತದ -ದಲ +ಾಯುoಾ	Sೆ ಎ'&ಂದ ಎ'&ಯವ�ೆSೆ 

bಾ�ರಂ�ಸ%ಾVತು? 

 ಅಲ*ಾ!ಾ° Fಂದ �ೈFವ�ೆSೆ (1911) 

1087. �ೇಶದ%ೆ&ೕ ಅ *ೆಚುi uಶpu�ಾ2ಲಯಗಳನುs *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 ತ�ಳ��ಾಡು 

1088. ಏ�ಾ2 ಮತು( ಯೂ�ೋ= ಖಂಡಗಳನುs !ೇಪ�tಸುವ ಪವ�ತಗಳ� 

�ಾವವA? 

 ಯೂರG ಪವ�ತಗಳ� 

1089. ಧಮ��ೆ5 ಒಂದು oಾ�ನ �ೕಸ'	4ರುವ ಏ�ೈಕ u0ಾನಸ�ೆ 

�ಾವAದು? 

4:5ಂ u0ಾನಸ�ೆ (32 oಾ�ನಗಳ'& 1 ಸಂಘಂ - !ೌದvಧಮ� �ೆ5) 

1090. �ೇವ�ಾ4 ಪದvಯ ಬSೆ³ uವರವನುs Fೕಡುವ -ದಲ 6ಾಸನ 

�ಾವAದು? 

 �ಾಮಘರ 6ಾಸನ 

1091. 'ಮಧ2ಪ��ೇಶದ $ೕವನ�' ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ ನ�? 

 ನಮ��ಾ ನ� 

1092. ಜಗ(ನ ಏ�ೈಕ 9ೇಲು ಉ�ಾ2ನವನuರುವAದು ಎ'&? 
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 Eಷು�ಪAರ $%ೆ& 

1093. Fೕ	ನ ಆuಯ ನಂತರ ಹ4ರುಮ�ೆ ಪ	cಾಮ�ೆ5 ಅತ2�ಕ �ೊಡುSೆ 

Fೕಡುವ ಅFಲ �ಾವAದು? 

 ಇಂSಾಲದ �ೈಆ�ೆzೖ� 

1094. Ý2~ ತಂಯ'&ರುವ �ಶ� %ೋಹ? 

 4ೕಸ ಮತು( ತವರ 

1095. 'ಛಂ�ೋಂಬು�'ಯನುs -ಟk-ದಲು ಸಂbಾದ�ೆಯನುs 

lಾtದವರು �ಾರು? 

 t.�.�ೈD 

1096. ಭೂ�ಯ ಅಂತ�ಾಳದ ಅತ2ಂತ ಒಳಪದರು �ಾವAದು? 

 �ೇಂದ�Sೋಳ 

1097. "ಭೂ�ಯು Sೋ`ಾ�ಾರ+ಾh�ೆ" ಎಂಬುದನುs Fರೂ�ಸುವAದು 

�ಾವ ಗ�ಹಣ? 

 ಚಂದ�ಗ�ಹಣ 

1098. �ೆಹ'ಯನುs ಆXದ �ೊ�ೆಯ ಸು%ಾ(ನ ಸಂತ �ಾವAದು? 

 %ೋ� ಸಂತ 

1099. Iಂದೂಗಳ �ೕ%ೆ u�ಸು(ದL 0ಾ��ಕ 9ೆ	Sೆ �ಾವAದು? 

 �ೆ4�ಾ 

1100. �ಾರತದ'& �ೆಹ' ಸು%ಾ(ನರ ಆXp�ೆSೆ ಭದ� ಬು�ಾ� *ಾ:ದವನು 

�ಾರು? 

 ಕುತು� �Lೕ� ಐಬ@ 

1101. u6ಾpದ2ಂತ !ೆ¾G '� �ನವನುs �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಜನವ	 4 

1102. lೌಂ{ ಎವ�ೆDk ನುs ಗುರು4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾ~� ಎವ�ೆDk 

1103. !ಾಣನು �ಾರನುs ಕು	ತು ಹಷ�ಚ	9ೆ ಎಂಬ ಅಮೂಲ2 ಕೃಯನುs 

ರ^4ದನು? 

 ಹಷ�ವಧ�ನನುs 

1104. �ೇಶದ%ೆ&ೕ -ದಲ !ಾ	Sೆ ಇ-!ೋt�ಂy oೌಲಭ2 ಆರಂ�4ದ 

ulಾನ F%ಾLಣ ಎಂಬ *ೆಗ³X�ೆSೆ bಾತ�+ಾhರುವAದು �ಾವAದು? 

 �ಾ$ೕÉ Sಾಂ� ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ulಾನ F%ಾLಣ 

(*ೈದ�ಾ!ಾ°) 

1105. ವನ2$ೕu �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1972 ರ'& 

1106. �ೈರುತ2 �ೈ%ೆp ಆರಂಭSೊಂಡದುL �ಾ+ಾಗ? 

 2003 ರ'& (�ೇಂದ� ಕÑೇ	 - ಹುಬ¦XY) 

1107. uಶpದ ನಂ.1 ಭ�ೕ9ಾHದಕ ಸಂಘಟ�ೆ �ಾವAದು? 

 !ೋ�ೋಹ�ಾಂ (�ೈ$ೕ	�ಾ) 

1108. �ಾರತದ �ೈ%ೆp u�ಾಗಗಳ'& ಅ�ೊಡ?ದು �ಾವAದು? 

 ಉತ(ರ �ೈ%ೆp(ಆಡXತ ಕÑೇ	 - �ೆಹ') 

1109. "uಶp ಸು�ಾ� �ಾಗೃ �ನ"ವನುs �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ನ+ೆಂಬK 5 

1110. ಅ�ಾÏæFoಾ(ನದ �ಾಜ0ಾF �ಾವAದು? 

 �ಾಬೂG 

1111. ಭೂ�Vಂದ 15 	ಂದ 60 :.�ೕ ದೂರದ'&ರುವ Sೋಳ 

�ಾವAದು? 

 4�ರSೋಳ 

1112. 4ಗ�ೇ�ನ *ೊSೆಯ'& ಅ *ೆಚುi ಪ�lಾಣದ ------ ಆ�ೆzೖ� 

ಇರುತ(�ೆ? 

 �ಾಬ�� -�ಾ�ೆzೖ� 

1113. ಗುಡುಗು *ಾಗೂ �ಂ^ನ ಸಂದಭಗಳ'& Eಡುಗ�ೆ�ಾಗುವ 

ಆ�ೆzೖ� �ಾವAದು? 

 �ೈjೊ�ೕಜ� 

1114. ನಮ� �ೇಶದ'& ಅ�ೊಡ? SಾXಯಂತ�ಗಳ ಘಟಕ ಎ'&�ೆ? 

 ತ�ಳ��ಾtನ ಕ�ಾ2ಕುlಾ	ಯ'&�ೆ 

1115. ಬ�ೕSಾ2D ನ'&ರುವ ��ೇ� ನ ಪ�lಾಣ+ೆಷುk? 

 70% 

1116. ಜjೊ�ೕಪ ಎಂಬ ಸಸ2ದ EೕಜಗXಂದ ಪ�ೆಯ%ಾಗು(ರುವ 

9ೈಲವನುs �ಾವAದರ ಪ�ಾ�ಯ+ಾh ಬಳಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 tೕoೆG Sೆ 

1117. ಸಂu0ಾನದ 117 �ೇ u� ಅನpಯ ಹಣ�ಾ4ನ ಮಸೂ�ೆಗಳನುs 

�ಾರ ಅನುಮ�ಡ�ೆ ಮಂtಸ!ೇ�ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ಾಷgಪಗಳ 

1118. �ಾರತದ ಉಪ�ಾಷgಪಗಳ ಹು�ೆLSೆ ಅವ�ಾಶ Fೕಡುವ u� 

�ಾವAದು? 

 63 

1119. �ಾಜ2ಸ�ೆಯ ಪದF�ತ( ಅಧ2��ಾh �ಾರು 

�ಾಯ�Fವ�Iಸು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾರತದ ಉಪ�ಾಷgಪಗಳ� 

1120. �ಾವ u�ಯ ಅನpಯ �ಾಜ2bಾಲರು ಮುಖ2ಮಂ�ಯನುs 

�ೇಮಕ lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 164 

1121. �ಾ2�ಾಂಗವನುs �ಾ�ಾ�ಂಗ�ಂದ ಪ�9ೆ2ೕ:ಸುವ �ಾರತ 

ಸಂu0ಾನದ u� �ಾವAದು? 

 50 �ೇ u� 

1122. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಸುh�ೕ+ಾÄೆಯನುs �ಾರು *ೊರtಸು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಜ2bಾಲರು 

1123. �ಾನೂನುಗಳನುs ಅನು�ಾkನSೊXಸುವ ಅಂಗ �ಾವAದು? 

 �ಾ�ಾ�ಂಗ 

1124. �ಾಜ26ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 ಅ	oಾkಟG 

1125. ನ!ಾ��(NABARD) ನುs uವ	4	? 

 National bank of agriculture and rural development 

(1982) 

1126. ��ೕರಂಗ ಪಟkಣದ ��ೕ ರಂಗ�ಾಥ oಾp�ಯ ಮೂಲ �ೇಗುಲವನುs 

�ಾರು ಕ�k4ದರು? 

 ರುಮಲಯ2 

1127. �ಾರತದ ಅjಾ�F ಜನರG ಹು�ೆLSೆ ಅವ�ಾಶ ಕ'H4ದ u� 

�ಾವAದು? 

 76 

1128. �ಾರತ �ೇಶದ ಅತು2ನsತ �ಾನೂನು ಅ��ಾ	 �ಾರು? 

 �ಾರತದ ಅjಾ�F ಜನರG 

1129. ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರವA �ಾವ ವಷ��ಂದ ಕನಕ�ಾಸರ ಜಯಂ 

ಆಚ	ಸು(�ೆ? 

 2008 
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1130. ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ uಕಲ Uೇತನರ �ನ �ಾ+ಾಗ 

ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 toೆಂಬK 3 

1131. uಶp ರಕ(�ಾFಗಳ �ನವನುs �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಜೂ� 14 

1132. ಕೃಷ��ೇವ�ಾಯ �ಾವ ವಂಶದವನು? 

 ತುಳ�ವ 

1133. "ಭರ9ೇಶ +ೈಭವ" ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ರ9ಾsಕರ ವT�ಯ 

1134. uಜಯನಗರದ -ದಲ ಇಬ¦ರು ಅರಸರು �ಾರು? 

 ಹ	ಹರ ಮತು( ಬುಕ5 

1135. "ಮು:(Sೆ ಭ:(�ಂ�ೇ �ಾ	" ಎಂದವರು �ಾರು? 

 ��ೕ Uೈತನ2ರು 

1136. 4ಖçರ ಪuತ� ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? 

 ಗ�ಂಥ oಾ*ೇ� 

1137. ರಕ5ಸ ತಂಗt ಕದನ ನ�ೆದ ��ಾಂಕ �ಾವAದು? 

 ಜನವ	 23, 1565 

1138. �ಾವ �ೇ+ಾಲಯದ ಮುಂ�ಾಗದ'& ಏಕ�%ಾರಥu�ೆ? 

 uಠÒಲoಾp� �ೇ+ಾಲಯ 

1139. ಸೂ} ಪಂಥದ'& �ಾವ ಪಂಗಡ ಪ�ಮುಖ+ಾದದುL? 

 ^4(ಯ 

1140. "ನಳಚ	9ೆ�" ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಕನಕ�ಾಸರು 

1141. "ಗದುhನ �ಾರತ" ಇದು �ಾರ ಕೃ? 

 ಕುlಾರ+ಾ2ಸ 

1142. "� bಾ'�@z" ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಅ	oಾkಟG 

1143. ಅ	oಾkಟG 158 ಸಂu0ಾನಗಳನುs ಅಧ2ಯನ lಾt ರ^4ದ 

ಕೃ �ಾವAದು? 

 � bಾ'�@z 

1144. "�ಾಜ2" ಎಂಬ ಪದವನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ ಬಳ4ದವನು �ಾರು? 

 lಾ2:�ಾ+ೆ'& 

1145. "ಉತ(ಮ ಪ��ೆಗಳ� ಉತ(ಮ �ಾಜ2ವನುs F��ಸು9ಾ(�ೆ" 

ಎಂದವರು �ಾರು? 

 ಅ	oಾkಟG 

1146. "�ಾ� 4kಟೂ2ಶ�" �ಾವ �ಾ�ೆಯ ಪದ�ಂದ ಬಂ��ೆ? 

 h�ೕ@ �ಾ�ೆಯ �ಾ4kಟೂ2{ 

1147. 'ಅಧ2�ೕಯ ಸ�ಾ�ರ' -ದಲು ಅ4(ತp�ೆ5 ಬಂದದುL �ಾವ 

�ೇಶದ'&? 

 ಅ�	ಕ 

1148. '�ಾಷgಪಯ ಆXp�ೆSೆ' ಸಂಬಂ�4ದ u� �ಾವAದು? 

 356 �ೇ u� 

1149. ಅಥ�6ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 ಆಡಂ4�� 

1150. ಮF ಎಂಬ ಪದವA �ಾವ �ಾ�ೆಯ ಪದ�ಂದ ಬಂ��ೆ? 

 �ೋಮ� �ಾ�ೆಯ -�ೆಟ ಜು�ೋ 

1151. -ನಟ ಜು�ೊ �ಾರ �ೇವ9ೆ? 

 �ೋಮನsರ 

1152. �ಾ�gೕಯ oಾ�ರ9ಾ �ಷ� �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1988 

1153. �ಾಷgಗಳ ಸಂಪತು( ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಆಡಂ4�� 

1154. �ಾಷgಗಳ ಸಂಪತು( ಪAಸ(ಕ ಪ�ಕಟ+ಾhದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1776 

1155. �ಾರೕಯ ರೂbಾVಯು �ಾವ �ಾ�ೆಯ ರುbಾ2 ಪದ�ಂದ 

ಬಂ��ೆ? 

 ಸಂಸ�ತ 

1156. ಜಗ(ನ ಅ�ೊಡ? ಒಕೂ5ಟ �ಾವAದು? 

 ಅ'ಪ( ಒಕೂ5ಟ 

1157. ಕು�ಾ� �ಾವ �ಾ�ೆಯ'&�ೆ? 

 ಅ�ೇE@ 

1158. uದು2� �ೕಪಗಳ'& ತುಂಬುವ ಅFಲ �ಾವAದು? 

 ಆSಾ�� / �ೈjೊ�ೕಜ� 

1159. oೋ�ನ �ೊ�ೆಯ'& ಬಣ� �ಾಣಲು �ಾರಣ+ೇನು? 

 ವ2ಕರಣ 

1160. 4�ಂ{ ತ�ಾ	�ೆಯ'& ------- oೇ	ಸು9ಾ(�ೆ. 

 $ಪzಂ 

1161. 4�ಂ{ ತ�ಾ	�ೆಯ'& $ಪzಂನುs oೇ	ಸುವ ಮುಖ2 

ಉ�ೆLೕಶ+ೇನು? 

 4�ಂ{ ಗ�k�ಾಗುವAದನುs ತ�ೆಯಲು 

1162. �ೆಂಪAಮಣು�  ಬಣ��ೆ5 �ಾರಣ+ಾದದುL ------ 

 ಕE¦ಣದ ಆ�ೆzೖ� 

1163. ಬ	ೕ ಎ%ೆVಂದ%ೇ ಅ�ವೃ�v ಪtಸುವ ಸಸ2ದ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಬ��ೕ�'ಂ 

1164. ಸಸ2ಗಳ'& ಆ*ಾರ +ಾIF ಅಂSಾಂಶ ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವAದು 

�ಾವAದು? 

 �&ೕಯಂ 

1165. ರಬ¦K ನುs ವಲ5FೕಕರಣSೊXಸಲು ಬಳಸುವ ಮೂಲವಸು( 

�ಾವAದು? 

 ಗಂಧಕ 

1166. ಅ *ೆಚುi ಕರಗುವ Eಂದು *ೊಂ�ರುವ %ೋಹ �ಾವAದು? 

 ಟಂಗಸk� 

1167. bಾ9ೆ�ಗಳ ತ�ಾ	�ೆಯ'& ಬಳ�ೆಯ'&ರುವ %ೋಹ �ಾವAದು? 

 ಸತು 

1168. ಅ*ೆಚುi �ೇ�ಸುವ oಾಮಥ2� *ೊಂ�ರುವ :ರಣಗಳ� �ಾವA? 

 Sಾlಾ :ರಣಗಳ� 

1169. ----- �ೖ'ಯು ಸಮುದ�ದ ದೂರವನುs ಅ`ೆಯುವ�ಾh�ೆ? 

 �ಾ�ಕG 

1170. ಶಬLದ ೕವ�9ೆಯನುs ಅ`ೆಯುವ lಾನ �ಾವAದು? 

 �ೆ4ಬG 

1171. �ಾರೕಯ 	ಸÉ� !ಾ2ಂ@ ನುs �ಾ�gೕಕರಣ lಾtದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 1949, ಜನವ	 1 ರಂದು 
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1172. �ಾರೕಯ 	ಸÉ� !ಾ2ಂ@ ನ �ೇಂದ� ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 ಮುಂ!ೈನ'&�ೆ 

1173. ಅ�ೕ	�ಾದ �ೇಂದ� !ಾ2ಂ@ �ಾವAದು? 

 �ೆಡರG 	ಜÉ� 4ಸke 

1174. �ೆಗು2%ೇ�ಂy �ಾªL �ಾ	�ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1773 ರ'& 

1175. ಹ�k ^ನsದ ಗT �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 �ಾಯಚೂರು 

1176. ಅಲೂ2�ೕFಯಂ %ೋಹದ ಮುಖ2 ಅ�ರು �ಾವAದು? 

 !ಾ�ೆzೖ{ 

1177. �ಾರತದ'& ಅಕt� ಮ`  ೆಪ�ೆಯುವ ಪ��ೇಶ �ಾವAದು? 

 ರೂV& 

1178. ��k ��ೕ�ಾಮುಲು ಎಷುk �ನಗಳ ಉಪ+ಾಸ ಸ9ಾ2ಗ�ಹ ನ�ೆ4 

ಅಸುFೕhದರು? 

 58 

1179. Sಾಂ�ೕ$ಯವರು ಎ'& !ಾ2	ಸkK ಪದu ಪ�ೆದರು? 

 ಇಂSೆ&ಂ� ನ'& 

1180. ಸಂu0ಾನದ 51 �ೇ u� ಏನು Xಸುತ(�ೆ? 

 ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ಸಂಬಂಧದ ಬSೆ³ 

1181. GATT uವ	4	? 

 General Agreement on Tariffs and Trade 

1182. uಶp !ಾ2ಂ@ ಎಂದೂ ಕ�ೆಯಲHಡುವ ಸಂoೆ� �ಾವAದು? 

 ಐ E ಆK t 

1183. ಐ E ಆK t uವ	4	? 

 International Bank of Reconstruction and 

Development. 

1184. �ಾಮ� +ೆG( �ಾಷg ಸಂಘದ �ೇಂದ� ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 ಲಂಡ� ನ'&�ೆ 

1185. EAG uವ	4	? 

 Empowered Action Group 

1186. ಸುlಾರು 8 ಶತlಾನಗಳ �ಾಲ �ೊಡಗನುs ಆXp�ೆ lಾtದವರು 

�ಾರು? 

 UೆಂSಾಳpರು 

1187. �ಾವ 6ಾಸನ �ಾ	Sೆ ಬರುವAದರ ಮೂಲಕ �pಮುಖ ಸ�ಾ�ರ 

ರ�ಾLVತು? 

 1773 ರ �ೆಗು2%ೇ�ಂy 6ಾಸನ 

1188. "jೈez ಆ� ಇಂt�ಾ" ಪ�ಕಟSೊಂಡ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 ಮುಂ!ೈ 

1189. ":p{ ಇಂt�ಾ ಚಳ�ವX" ನ�ೆದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1942 

1190. 'ಮಹ°' ಮತು( '�ಾ%ಾ�ಾಂ' �ೇ+ಾಲಯ ಚಳ�ವXಗಳನುs 

ಆರಂ�4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾ.E.ಆK.ಅಂ!ೇಡ5K 

1191. "lಾನವಕುಲ 9ಾ�ೊಂ�ೇ ವಲಂ" ಎಂದು ವ2ಕ(ಪt4ದವರು 

�ಾರು? 

 ಆ�ಕu ಪಂಪ 

1192. '^�5ೕ ಚಳ�ವX' �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ನ�ೆVತು? 

 ಉತ(ರಪ��ೇಶ 

1193. NCLP uವ	4	? 

 National Child Labour Project 

1194. IPC  uವ	4	? 

 Indian Penal Code 

1195. CPC uವ	4	? 

 Criminal Procedure Code 

1196. lಾಂಸದ ಉ9ಾHದ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4ದ �ಾ�ಂ �ಾವAದು? 

 �ೆಂಪA �ಾ�ಂ 

1197. *ೊಸ ಆd�ಕ Fೕಗಳನುs �ಾ	Sೆ ತಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1991 ರ'& 

1198. ಎ� t ಐ uವ	4	?  

 foreign direct investment (FDI) 

1199. ಹ4ರು �ಾ�ಂ �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಆ*ಾರ 0ಾನ2ಗಳ ಉ9ಾHದ�ೆ. 

1200. "�ಾರತದ �ೈಜ ಅ�ವೃ�vªಂದ�ೆ, ಅದು Sಾ�ಮಗಳ ಅ�ವೃ�v" 

ಎಂದವರು �ಾರು? 

 ಮ*ಾತ� Sಾಂ�ೕ$ 

1201. ಹೂ`ೆತು(ವ �ಾ�ೕ��ೇಷ� �ಾ+ಾಗ oಾ�ಪ�ೆSೊಂtತು? 

 1976 

1202. ಪ«ವ��ಂದ ಪ�iಮ�ೆ5 ಎ`ೆದ �ಾಲHFಕ �ೇ1ೆ? 

 ಅಾಂಶ 

1203. ಉತ(ರ�ಂದ ದ�ಣ�ೆ5 ಎ`ೆದ �ಾಲHFಕ �ೇ1ೆಗಳ�? 

 �ೇ1ಾಂಶಗಳ� 

1204. �ಾರತದ +ಾಯು oಾ	Sೆ �ಾ+ಾಗ ಆರಂಭSೊಂtತು? 

 1911 

1205. ಪ� 24 ಗಂjೆSೊ�� ಪ� �ೇ1ಾಂಶ ಸೂಯ�ನ ಎದುರು ಬರುವ 

+ೇ`ೆ? 

 ಸ�Xಯ +ೇ`  ೆ

1206. ತ�ಳ��ಾtನ'& *ೊಯzಳ ಶ:(ಯ �ೇಂದ� oಾ�ನ �ಾವA�ಾhತು(? 

 ಕಣೂ�K-ಕುಪHಂ 

1207. ದ�ಣ �ಾರತದ ಅತು2ನsತ �ಖರ �ಾವAದು?  

 ಆ�ೈಮುt 

1208. �ಾರತ ಮತು( ^ೕ�ಾ ನಡು+ೆ ಎ`ೆ�ರುವ ಗt�ೇ1ೆ �ಾವAದು? 

 lಾ2@ -ೕಹ� �ೇ1ೆ 

1209. �ಾ� :&= �ೇ1ೆಯನುs ಗುರು4ದವರು �ಾರು? 

 ಸK 4	ಯG �ಾ� :&= 

1210. bಾ@ ಜಲಸಂ� �ಾವ ಎರಡು �ಾಷgಗXSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ಾರತ ಮತು( ��ೕಲಂ�ಾ 

1211. �ಾರತದ ಅತು2ನsತ �ಖರ ಇರುವ ಪವ�ತ �ಾವAದು? 

 �ಾ�ಾ�ೋರe 

1212. ಮು4&ಂ 'ೕy ಪ� -ಟk-ದಲು �ಾರತದ uಭಜ�ೆ !ೇt�ೆ 

lಾtದುL? 

 1940 

1213. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೇಸ	 ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಗಂSಾಧರ�ಾÉ �ೇಶbಾಂ�ೆ 

1214. %ೇtೕD ಯು�ೋ�ಯ� ಟೂK ಪಂದ2ವನುs SೆದL -ದಲ 

�ಾರೕಯ ಆಟSಾ� �ಾರು? 

 ಅ� ಅ6ೆ©ೕ@  

1215. ಇಂದ�ಧನು½ �ೕಜ�ೆ �ಾ	Sೆ ಬಂ�ದುL? 
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1216. t.ಎC.ಚಂದ�6ೇಖರಯ2 ಸ� �ಾ+ಾಗ �ಾ	Sೆ ಬಂ�ದುL? 

 1953 

1217. � �ೖಸೂರು %ೋಕG !ೋ�� �ೆಗು2%ೇಷ� ಆ2@k �ಾ+ಾಗ 

�ಾ	Sೆ ಬಂತು? 

 1902 

1218. ಪಂUಾಯ� ಚು�ಾವcೆಗಳ ಬSೆ³ �ಾವ u� Xಸುತ(�ೆ? 

 243 �ೆ 

1219. "ಪಂUಾV ಅ�ವೃ�v ಅ��ಾ	 *ಾಗೂ �ಾಯ�ದ��" �ೇಮ�ಾ 

ಬSೆ³ Xಸುವ ಪ�ಕರಣ�ಾವAದು? 

 ಪ�ಕರಣ 111 

1220. ಜlಾಬಂ� ವರ� �ಾ+ಾಗ Fೕಡ!ೇಕು? 

 ಜlಾಬಂ� ನ�ೆದ ಎರಡು �ವಸಗಳ ಒಳSೆ 

1221. Sಾ�ಮ ಪಂUಾV ಜlಾಬಂ� ನ�ೆಯುವಂ9ೆ 

�ೋt�ೊಳ�YವAದು �ಾರ ಜ+ಾ!ಾL	 �ಾh�ೆ? 

 �ಾಯ� F+ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ	 

1222. �ನವI ಪAಸ(ಕ ದ ಬSೆ³ Xಸುವ ನಮೂ�ೆ �ಾವAದು? 

 ನಮೂ�ೆ 7 

1223. ಪ�ಪಂಚದ bಾ�ಕೃಕ ಅದುèತ ಎಂದು ಕ�ೆಯುವ ಮ*ಾ ಕಂದರ 

�ಾವAದು? 

 �ೊ%ೊ�ಾ�ೊ ಕಂದರ 

1224. ಸೂ^ಪಣ� ಅರಣ2ದ ಪ�kSೆ ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವರು? 

 jೈSಾ 

1225. ಎ%ಾ& 	ೕಯ +ಾಯುಗುಣವನುs *ೊಂ�ರುವ uಶpದ ಏ�ೈಕ �ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 ನೂ2$%ೆಂ� 

1226. 6ಾಕ�ಗಳ� +ಾ4ಸುವ ಏ�ೈಕ 4I Fೕ	ನ ಸ�ೋವರ �ಾವAದು? 

 F�ಾರಗುವ 

1227. uಶpದ ಅ ಎತ(ರದ +ಾTಜ2 ಸಂUಾರ �ೕಗ2 ಸ�ೋವರ 

�ಾವAದು? 

 ���ಾ@ 

1228. ಏಕರೂಪ �ಾಗ	ಕ ಸಂI9ೆ �ಾ	ಯ'&ರುವ ಎ�ೈಕ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 Sೋ+ಾ 

1229. uಶp lಾನuೕಯ �ನವನುs ಎಂದು ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಆಗDk 19 

1230. uಶp ಪ�+ಾoೋದ2ಮ ಸಂoೆ�ಯ ಪ�0ಾನ ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 lಾ2t��, oೆHೕ� 

1231. ಒತ(ಡವನುs ಎದು	ಸಲು �ಾವ *ಾ-ೕ�ನಗಳ� ಸ*ಾಯ 

lಾಡುತ(+ೆ? 

 4�ೊjೋF� 

1232. ರಕ( ಪ	ಚಲ�ೆಯನುs ಕಂಡುItದವರು �ಾರು? 

 u'ಯಂ *ಾ+ೆ� 

1233. �ಾವ ಗ�ಂdಗಳ� ಕT�ನ'& ಕT�ೕರನುs ಉಂಟು lಾಡುತ(�ೆ? 

 %ಾ2:�ಮG ಗ�ಂd 

1234. �ಾರತದ �ಾಷgಪ uೕjೋ ಅ��ಾ	ವನುs ಚ%ಾV4ದ ಏ�ೈಕ 

Fದಶ�ನ �ಾವAದು? 

 �ಾರೕಯ ಅಂUೆ ಕUೇ	 ಮಸೂ�ೆ 

1235. ಹT�ನ �ಾe ಗಳ ತ�ಾ	�ೆಯ'& ಗ	ಷÒ oಾರ9ೆಯ ಸಕ5�ೆಯನುs 

oೇ	ಸಲು �ಾರಣ+ೇನು? 

 ಉತ(ಮ ಸಂರ�ಕ+ಾh �ಾಯ� Fವ�Iಸುತ(�ೆ 

1236. ಈ�ೈG ಆ%ೊ5ೕ*ಾG ತ�ಾ	�ೆಯ'& ಬಳ�ೆ�ಾಗುವ ಕUಾiವಸು( 

�ಾವAದು? 

 �ಾಕಂE 

1237. �ೋhಗಳ ಹೃದಯ ಬtತವನುs ಅ`ೆಯಲು ಆಸH9ೆ�ಗಳ'& �ಾವ 

ಕಂಪ«2ಟK ಗಳನುs ಬಳಸು9ಾ(�ೆ? 

 *ೈE�� ಕಂಪ«2ಟK 

1238. ಒಂದು ಹಡಗು ಪ�iಮ�ಂದ ಪ«ವ��ೆ5 ಅಂ9ಾ�ಾ�gೕಯ ��ಾಂಕ 

�ೇ1ೆಯನುs �ಾ��ಾಗ ಏ�ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಅದು ಒಂದು �ನ ಕ`ೆದು�ೊಳ�Yತ(�ೆ 

1239. oಾlಾನ2 ಮಸೂ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4ದಂ9ೆ �ಾಜ2ಸ�ೆ ಮತು( 

%ೋಕಸ�ೆ ನಡು+ೆ ��ಾs�bಾ�ಯ ಉಂjಾದ�ೆ ಅದನುs �ಾರು 

ಪ	ಹ	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಸಂಸ(ನ ಜಂ� ಅ�+ೇಶನ 

1240. �ೆ�ೆG ನ Fಯಮದ ಪ��ಾರ lಾರುತಗಳ� ತಮ� �ಕ5ನುs *ೇSೆ 

ಬದ%ಾVಸುತ(+ೆ? 

 ಉತ(ರ Sೋ`ಾಧ�ದ'& ಬಲ�ೆ5 ಮತು( ದ�ಣ Sೋ`ಾಧ�ದ'& ಎಡ�ೆ5 

Eೕಸುತ(+ೆ 

1241. �ಾವ �ೇಶದ �ಾಜ0ಾFಯ'& %ಾG ಬಹದೂLK 6ಾ4�ಯವರು 

�ೊ�ೆಯು4�ೆ`ೆದರು? 

 9ಾ�ೆ5ಂ{, ಉ�ೆ¦ೕ:oಾ(� 

1242. �ಾವ oಾlಾ�ಜ2ದ ಚಕ�ವ�ಯು 9ಾಂ�ಾವ«K ನ'&ರುವ 

ಬೃಹ�ೕಶpರ �ೇವoಾ�ನವನುs F��4ದನು? 

 Uೋಳ 

1243. 4Åç ಧಮ�ವನುs oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 ಗುರು �ಾನ@ 

1244. ಬಂSಾಳದ ಏ�ಾ2�@ oೊoೈ�ಯ oಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 ಸK u'ಯe �ಾ�z 

1245. ಬ�ಾರD Iಂದು uಶpu�ಾ2Fಲಯದ oಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 ಪಂt� ಮದ� -ೕಹ� lಾಳuೕಯ 

1246. !ೋK ಯುದvದ ಸಂದಭ�ದ'& �ಾರೕಯ ಆಂಬು%ೆ�z �ಾ=� 

ಅನುs �ಾರು F��4ದರು? 

 ಮ*ಾತ� Sಾಂ� 

1247. �ಾಮ ಮತು( 4ೕ9ೆಯ ̂ ತ�ಗಳ�ಳY ̂ ನsದ �ಾಣ2ಗಳನುs ಚ%ಾವcೆSೆ 

ತಂದ -ಘG �ೊ�ೆ �ಾರು? 

 ಅಕ¦K 

1248. �ಾರತದ �ಾ�gೕಯ ಧÔಜದ'& �ಾವ %ಾಂಛನದ ಬದ%ಾh 

1947ರ'& ಅ6ೆ©ೕಕ ಚಕ�ವನುs ಅಳವtಸ%ಾVತು? 

 ಚರಕ 

1249. �ಾವ �ಾನೂFನ uರುದv ಪ�4ದv ದಂt ಸ9ಾ2ಗ�ಹ ಅನುs 

ಆ�ೕ$ಸ%ಾhತು(? 

 ಉಪAH �ಾನೂನು 

1250. 1857 ದಂSೆಯ ಸಂದಭ�ದ'& éಾFzಯ �ಾTಯ u6ಾpoಾಹ� 

oೇ�ಾ��ಾ	 �ಾ�ಾhದLರು? 
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1251. ಆSಾ� �ೋjೆಯನುs oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 ಅಕ¦K 

1252. ಆಡez �ೕ@ �ಾವ �ೇಶದ'& 4�ತ+ಾh�ೆ? 

 ��ೕಲಂ�ಾ 

1253. 'Sಾ�qಮK ಆ� bಾ'�@z' ಈ ಪAಸ(ಕದ %ೇಖಕರು �ಾರು? 

 *ೆ�ಾG? %ಾ45 

1254. 'ಓಲಂ�@z :�ೕ�ೆಗಳ�' �ಾವ ವಷ�ದ'& ಆರಂಭ+ಾದವA? 

 776 

1255. 'ಆಧುFಕ ಓಲಂ�@z :�ೕ�ೆಗಳ�' �ಾವ ವಷ�ದ'& 

ಆರಂಭ+ಾದವA? 

 1896 

1256. 'oಾkqಚೂ2 ಆ� 'ಬ��'ಅ�	�ಾದ �ಾವ ನಗರದ'&�ೆ? 

 ನೂ2 �ಾ@� 

1257. "ಚ*ಾಗಳ Uಾಂ�ಯ�" ಎಂದು �ಾವ ಚ*ಾವನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾ$�'ಂy ಚ*ಾ 

1258. "	ಟ�� ಟು ದ ಮೂ� " ಇದು �ಾರ ಕೃ? 

 *ಾ2	D 

1259. ಯುದvರಂಗದ'& �ಾವ �ಾಜನು -ದಲು �ಾ�ೆ{ ಗಳನುs 

ಬಳ4ದನು? 

 �ಪAH ಸು%ಾ(� 

1260. 15�ೇ ಶತlಾನದ'& �ಾರು �ಾರತ�ೆ5 SೋಡಂEಯನುs 

ಪ	ಚV4ದರು?  

 �ೕಚು�hೕD 

1261. 1917 ರ'& �ಾವ �ೇಶ�ಂದ ಅ�ೕ	�ಾವA ವ$�� �pೕಪಗಳನುs 

ಖ	ೕ� lಾtತು? 

 �ೆ�ಾ�@� 

1262. 1930 ರ'&, �ೆನ�ಾದ *ಾ2�ಲk� ನ'& �ಾವ ಅಂ9ಾ�ಾ�gೕಯ 

ಅ�ೆ&�@ :�ೕ�ಾಕೂಟ -ದಲ !ಾ	Sೆ ನ�ೆVತು? 

 �ಾಮ� +ೆG( :�ೕ�ಾಕೂಟ 

1263. 1957 ರ'& IBM ಈ �ಾವ ��ೕSಾ��ಂy %ಾ2Sೆpೕ~ ಅನುs 

ಪ	ಚV4ತು?  

 ¼jಾ��� 

1264. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ �ಾನೂನು ಮಂ� �ಾರು? 

 �ಾ.E.ಆK.ಅಂ!ೇಡ5K. (1947-50) 

1265. �ಾಜ2bಾಲರನುs �ೇಮಕ lಾಡುವವರು �ಾರು? 

 �ಾಷgಪ 

1266. %ೋಕ ಅ�ಾಲ� ಇದರ ಮ9ೊ(ಂದು *ೆಸ�ೇನು? 

 ಜನತ �ಾ2�ಾಲಯ 

1267. �ಾ�gೕಯ ಪಂUಾಗದ'& ವಷ�ದ -ದಲ ಂಗಳ�/lಾಸ 

�ಾವAದು? 

 Uೈತ�lಾಸ 

1268. �ೆಹ' �ಾ�gೕಯ �ಾಜ0ಾF ಪ��ೇಶ+ೆಂದು �ೂೕಷcೆ�ಾದ ವಷ� 

�ಾವAದು? 

 01/02/1992 

1269. �ಾರತ ಗಣ�ಾಜ2ದ ಅ ಉನsತ ಅ��ಾ	 �ಾರು? 

 �ಾಷgಪ 

1270. ಸಂu0ಾನದ ಹೃದಯ �ಾವAದು? 

 ಪ�oಾ(ವ�ೆ/�ೕÙ�ೆ 

1271. ಉಪ�ಾಷgಪಯ ಅ��ಾರವ� ಎಷುk ವಷ�? 

 5 ವಷ�ಗಳ� 

1272. �ಾಜ2ಸ�ೆಯ ಸ�ಾಧ2�ರು �ಾರು? 

 ಉಪ �ಾಷgಪ 

1273. +ಾಯುಪ�ೆಯ ಮುಖ2ಸ�ನನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವರು? 

 ಏK ^ೕ� lಾಷ�G 

1274. �ಾರತದ �ಾಷgಪಯ ಅ�ಕೃತ F+ಾಸದ *ೆಸ�ೇನು? 

 �ಾಷgಪ ಭವನ 

1275. ಭೂ oೇ�ೆಯ ಮುಖ2ಸ�ನನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವರು? 

 ಜನರG 

1276. 'ಮುಳYಯ2ನh	 !ೆಟk'ವA ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅತ2ಂತ ಎತ(ರದ ಪವ�ತ 

ಎಂಬ *ೆಗ³X�ೆSೆ bಾತ�+ಾh�ೆ. ಈ ಪವ�ತದ ಎತ(ರ ಎಷುk? 

 6,330 ಅtಗಳ� 

1277. 'ಕನsಡ ಧÔಜ'ವನುs u�ಾ2ಸSೊX4ದವರು �ಾರು? 

 ಎಂ.�ಾಮಮೂ� 

1278. ಕನsಡ oಾIತ2 ಪ	ಷತ(ನುs �ಾ+ಾಗ oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 1915 

1279. 'ಹUೆiೕವA ಕನsಡದ �ೕಪ' ಈ ಸುಮಧುರ �ಾವhೕ9ೆಯನುs 

ರ^4ದವರು �ಾರು? 

 t.ಎD.ಕ:� 

1280. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ2 �ಾವ ವಷ� ಏ:ೕಕರಣSೊಂtತು? 

 ನ+ೆಂಬK 01, 1956 

1281. 'ಕ�ಾ�ಟಕ ಏ:ೕಕರಣ ಚಳ�ವX'ಯನುs -ದಲು 

bಾ�ರಂ�4ದವರು �ಾರು? 

 ಆಲೂರು +ೆಂಕಟ�ಾÉ 

1282. �ೖಸೂರು �ಾಜ2 'ಕ�ಾ�ಟಕ' ಎಂದು ಮರು�ಾಮಕರಣSೊಂtದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 ನ+ೆಂಬK 01, 1973 

1283. ಕನsಡ oಾIತ2 ಪ	ಷತ(ನುs oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾಲpt ಕೃಷ��ಾಜ ಒ�ೆಯK 

1284. '�ಾ�ೊ2ೕತzವ ಪ�ಶ4('ಯನುs �ೊಡಲು bಾ�ರಂ�4ದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1966 

1285. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ2 ಅ4(ತp�ೆ5 ಬಂ�ಾಗ ಅದರ'& ಎಷುk $%ೆ&ಗXದLವA? 

 19 

1286. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ಟk -ದಲ uಶpu�ಾ2ಲಯ �ಾವAದು? 

 �ೖಸೂರು u.u 

1287. �ಾಲpt ಕೃಷ��ಾಜ ಒ�ೆಯK ಅವರು ��ೕಗಂಧದ ಉತHನsಗಳನುs 

ತ�ಾ	ಸುವ �ಾ1ಾ��ೆಯನುs oಾ��4ದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1916 

1288. �ಾ.$.ಎD.�ವರುದ�ಪHನವರನುs '�ಾಷgಕu' ಎಂದು �ೂೕ�4ದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 01 ನ+ೆಂಬK 2006 

1289. �ಾಜ2ಸ�ೆಯ ಸದಸ2ರನುs �ಾರು ಆª5 lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 u0ಾನಸ�ೆಯ ಸದಸ2ರು (238) 

1290. 4ಬ�� �ೌ�ಾ�ೆ%ೆ ಎ'&�ೆ? 

 �ಾರ+ಾರ 
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1291. uಶpದ'&ªೕ 2 �ೇಯ ಅ �ೊಡ? ಭೂoೇ�ೆ ಇರುವ �ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 �ಾರತ 

1292. ಎ�.4.4 uಸ(	4	? 

 �ಾ2ಷನG �ಾ2�ೆ{ �ಾ=z� 

1293. ಸಂಸ(ನ �ೆಳಮ�ೆ �ಾವAದು? 

 %ೋಕಸ�ೆ 

1294. %ೋಕಸ�ೆಯ ಸದಸ2�ಾಗಲು ಇರ!ೇ�ಾದ ಕFಷk ವಷ�+ೆಷುk? 

 25 

1295. �ಾಷgಪ ಆಗಲು ಇರ!ೇ�ಾದ ಕFಷk ವಯಸುz ಎಷುk? 

 35 

1296. u0ಾನ ಪ	ಷ(ನ ಸದಸ2ರ ಅ��ಾರವ� ಎಷುk ವಷ�ಗಳ�? 

 6 

1297. �ಾರತ �ೇಶದ'& ಒಟುk ಎಷುk ಉಚi �ಾ2�ಾಲಯಗX+ೆ? 

 25 

1298. �ಾಷgಪ ಭವನದ'&ರುವ �ೊಠtಗಳ� ಎಷುk? 

 340 

1299. �ಾಷgಪ ಭವನ ಪ«ಣ�Sೊಂಡ ವಷ�? 

 1929 

1300. ಎe.ಎG.4(MLC) uಸ(	4	? 

 �ಂಬK ಆ� %ೆ�ೆoೆ&�É �ೌFzG 

1301. ಜಗ(ನ'&ªೕ ಅ�ೊಡ? ಪ��ಾಪ�ಭುತp �ೇಶ �ಾವAದು? 

 �ಾರತ 

1302. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನದ'&ನ ಪ	Uೆ·ೕದಗಳ� ಎಷುk? 

 12 

1303. ವ2:( ತನs �ೇಶ�ಾ5h lಾಡ!ೇ�ಾದ �ೆಲಸ+ೇ -----? 

 ಮೂಲಭೂತ ಕತ�ವ2 

1304. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಪಶುಹ9ೆ2 F�ೇಧ �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 1964 

1305. u0ಾನ ಸ�ೆಯ ಸದಸ2ರ ಅ��ಾರವ� ಎಷುk ವಷ�ಗಳ�? 

 5 

1306. �ಾ�gೕಯ ಪಂUಾಂಗವನುs 4ದLSೊX4ದ uÄಾF �ಾರು? 

 �ೕಘ�ಾ� ಸ*ಾ 

1307. ನಮ� �ೇಶದ *ಾಡು �ಾವAದು? 

 ವಂ�ೇ lಾತರಂ 

1308. ವಂ�ೇ lಾತರಂ" hೕ9ೆ ರ^4ದವರು �ಾರು? 

 ಬಂ:ಮಚಂದ�ಚಟ$� 

1309. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನವನುs 4ದLಪt4ದ u6ೇಷ ಸ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಸಂu0ಾನ ಸ�ೆ 

1310. �ೇರ+ಾh ಸಂu0ಾನ�ಂದ �ಾಗ	ಕ	Sೆ �ೊಡಲHಟk ಹಕು5ಗ` ೕೆ ---

---? 

 ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳ� 

1311. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನವA 1950 	ಂದ 2006 ರ ವ�ೆSೆ ಎಷುk !ಾ	 

ದುLಪt lಾಡ%ಾh�ೆ? 

 97 !ಾ	 

1312. �ಾರತದ'& ಎರಡು ಸದನಗಳನುs ಒಳSೊಂtರುವ �ಾಜ2ಗಳ� 

ಎಷುk? 

 6 (�pಸದನ ಪದL) 

1313. �ಾಜ2 ಸ�ೆಯ ಸದಸ2�ಾಗಲು ಇರ!ೇ�ಾದ ಕFಷk ವಯಸುz ಎಷುk? 

 30 ವಷ�ಗಳ� 

1314. �ೌ�ಾದಳದ ಮುಖ2ಸ�ರನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವರು? 

 ಅt�ರG 

1315. ಎe.ಎG.ಎ(MLA) uಸ(	4	? 

 �ಂಬK ಆ� %ೆ�ೆoೆ&�É ಆoೆಂE& 

1316. ಪ�0ಾನಮಂ�ಯನುs �ೇಮಕ lಾಡುವವರು �ಾರು? 

�ಾಷgಪ 

1317. ಸಂu0ಾನವನುs ಅಂhೕಕ	4ದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 26 ನ+ೆಂಬK 1949 

1318. ಸಂu0ಾನ ಸ�ೆ ಪ�ಥಮ ಅ�+ೇಶನ ನ�ೆ4ದ ವಷ�? 

 1946 

1319. IRNSS ಸರTಯ'& ಎಷುk ಉಪಗ�ಹಗX+ೆ? ಉಪಗ�ಹಗಳ ಉ�ೆLೕಶ? 

 7 ಉಪಗ�ಹಗಳ�, ಪಥದಶ�ಕ/�ಕೂz^ (Navigation) 

1320. ಮೂಲಂh ಮತು( ಹೂ�ೊ4ನ'&ರುವ ಮೂಲವಸು(? 

 ಗಂಧಕ 

1321. EೕಜಗTತದ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 ಮುಹಮ�° ಇ�s ಮೂoಾ ಅG-1ಾp	$� 

1322. ಏ�ಾ2ದ ಅತ2ಂತ �ೆಳಮಟkದ Eಂದು �ಾವAದು? 

 ಮೃತ ಸಮುದ� 

1323. ಪ�ಪಂಚದ'& ಅ*ೆಚುi ಕ'&ದLಲು Fೇಪ *ೊಂ�ರುವ �ಾಷg 

�ಾವAದು? 

 ಅ�ೕ	�ಾ 

1324. ಪ�ಪಂಚದ%ೆ&ೕ ಅ*ೆಚುi "bೆjೊ�ೕ'ಯಂ" ಉ9ಾH�ಸುವ �ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 ಅ�ೕ	�ಾ 

1325. ಪ�ಪಂಚದ ಅ ಎತ(ರ+ಾದ ಪ�ಸ�ಭೂ� �ಾವAದು? 

 �!ೆ{ 

1326. ಪ�ಪಂಚದ ಅತ2ಂತ u6ಾಲ+ಾದ ಒಳ�ಾtನ ಜಲ�ಾ� �ಾವAದು? 

 �ಾ24Hಯ� ಸಮುದ� 

1327. ಪ�ಪಂಚದ%ೆ&ೕ ಆಳ+ಾದ ಸ�ೋವರ �ಾವAದು? 

 !ೈಕG ಸ�ೋವರ 

1328. ಏ�ಾ2 ಖಂಡದ ಅತ2ಂತ ಎತ(ರ+ಾದ Eಂದು �ಾವAದು? 

 lೌಂ{ ಎವ�ೆDk 

1329. "ಪ�ಪಂಚದ �ೕ%ಾiವcೆ" ಎಂದು �ಾವAದನುs ಕ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 �!ೆ{ 

1330. "!ೈಕG ಸ�ೋವರ" ಎ'&�ೆ? 

 ದ�ಣ oೈEೕ	�ಾ 

1331. lೌಂ{ ಎವ�ೆDk ನ ಎತ(ರ+ೇಷುk? 

 8848 �ೕ. 

1332. ಪ�ಪಂಚದ%ೆ&ೕ *ೆ^iನ ಸಂ1ೆ2ಯ Iಮನ�ಗಳ� �ಾವ ಪವ�ತ 

ಸರTಗಳ'&+ೆ? 

 �ಾ�ಾ�ೊರಂ 

1333. ಏ�ಾ2 ಖಂಡದ'& �ಾವ lಾರುತಗXಂದ !ೇ4Sೆಯ'& *ೆಚುi 

ಮ`ೆ�ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ೈರುತ2 lಾನೂz� 

1334. ದ�ಣ ಏ�ಾ2ದ'&ªೕ ಅ�ೊಡ? �ೇಶ �ಾವAದು? 
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 �ಾರತ 

1335. ಪ�ಪಂಚದ'& ಎರಡ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ ಕಬು¦ ಉ9ಾH�ಸುವ �ಾಷg 

�ಾವAದು? 

 �ಾರತ 

1336. ‘ಗ�ಾಯುದv’ ವನುs ರ^4ದ ರನsFSೆ �ಾವ �ಾಜರು 

ಆಶ�ಯ�ಾತ�ಾhದLರು? 

 Uಾಲುಕ2ರು 

1337. ‘ಕu�ಾಜlಾಗ�’ ವನುs ರ^4ದ �ೊ�ೆ �ಾರು? 

 ಅ-ೕಘವಷ� ನೃಪತುಂಗ 

1338. ಪಂಪ, ಪನsರು �ಾರ �ಾಲದ ಕuಗಳ�? 

 �ಾಷgಕೂಟರು 

1339. ಬಹುಮF �ಾಜ2ದ ಆಡXತದ �ಾ�ೆ �ಾವA�ಾhತು(? 

 ಪ��ಯ� 

1340. �ಾವ ನಗರದ'& �ೊ!ೆG 6ಾಂ ಪ�ಶ4(ಯನುs Fೕಡ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಓoೊ&ೕ (�ಾ+ೆ�) 

1341. 49 �ೇ ಅಾಂಶ�ೇ1ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾವ �ೇಶವA USA Vಂದ 

!ೇಪ��k�ೆ? 

 �ೆನ�ಾ 

1342. ಅ�	ಕದ'& *ಾ2%ೋuೕ� ಅಲಂ�ಾರ�ೆ5 �ಾವ ತರ�ಾ	ಗಳನುs 

ಬಳಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಕುಂಬಳ�ಾV 

1343. ಆಸ5K ಪ�� ( oೈFಕ�ೊಬ¦ �ೈಯ'& ಕ( Itದು) ಯನುs 

ರೂ�4ದ ಕ%ಾuದ �ಾರು? 

 oೆt�@ hಬ¦�z 

1344. ಆoೆgೕ'�ಾ ಮತು( ಇಂSೆ&ಂ� ನಡುuನ jೆDk ಪಂದ2�ೆ5 ಏನು 

*ೆಸರು Fೕt�ಾL�ೆ? 

 ಆಶD 

1345. ಆoೆgೕ'�ಾ uರುದLದ jೆDk ಗಳ'& ಶತಕವನುs ಗX4ದ -ದಲ 

�ಾರೕಯ �ಾರು? 

 uನೂ ಮಂಕ� 

1346. ಆಳ ಸಮುದ�ದ'& ಈಜುವವರು ಉ4�ಾಡಲು �ಾವAದರ 

�ಶ�ಣವನುs ಬಳಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಆ:zಜ� ಮತು( Iೕ'ಯಂ 

1347. ಸಂu0ಾನದ'&ರುವ ಒಟುk ಮೂಲಭೂತ ಕತ�ವ2ಗಳ� ಎಷುk? 

 11 

1348. �ೌ�ಾದಳದ ಮುಖ2 ಕÑೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 �ೆಹ' 

1349. ಇ�ಾ:ನ ಹ`ೆಯ *ೆಸ�ೇನು? 

 �oೊಪjಾ2��ಾ 

1350. 'ಪ���ಾ' ಇದು �ಾವ �ೇಶದ ಪA�ಾತನ *ೆಸ�ಾh�ೆ? 

 ಇ�ಾ� 

1351. '*ಾ%ೆಂ�' ಇದು �ಾವ �ೇಶದ ಹ`ೆಯ *ೆಸ�ಾh�ೆ? 

 �ೆದ%ಾ2�ಂ�z 

1352. *ೆಮjೈ{ ಮತು( lಾ2Sೆsjೈ{ �ಾವ %ೋಹದ 

ಅ�ರುಗ`ಾh+ೆ? 

 ಕE¦ಣ 

1353. Iಂದೂ ಪA�ಾಣದ ಪ��ಾರ, ಅಸುರರ ಗುರು �ಾರು? 

 ಶು�ಾ�Uಾಯ� 

1354. Iಂದೂ ಪA�ಾಣದ ಪ��ಾರ, �ಾಂಬವಯನುs �ಾರು 

u+ಾಹ+ಾದರು? 

 ಕೃಷ� 

1355. Iಂದೂ ಪA�ಾಣದ ಪ��ಾರ, �ಾಜ ಸಗರನ ಕುದು�ೆಯನುs ಕದLವರು 

�ಾರು? 

 ಇಂದ� 

1356. Iಂದೂ ಪA�ಾಣದಂ9ೆ, ಮನುuSೆ ಮತzq ಪA�ಾಣವನುs ಕ'4ದವರು 

�ಾರು? 

 uಷು� 

1357. Iಂದೂ ಪA�ಾಣದ'&, uಶpಕಮ�ನ ಮಗಳ� ಸಂÄಾಳನುs �ಾರು 

ಮದು+ೆ�ಾದರು? 

 ಸೂಯ� 

1358. oೋ�ೈ ರೂbೈ ಪ�0ಾಮವA �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಅoಾzಂ 

1359. ಸpತಂತ� �ಾರತದ -ದಲ �ೇಂದ� ��ಣ ಮಂ� �ಾ�ಾhದLರು? 

 lೌ%ಾ�ಾನ ಅಬುG ಕ%ಾe ಆ�ಾ° 

1360. ಸpತಂತ� �ಾರತದ -ದಲ �ಾಷgಪ �ಾರು?  

 �ಾ�ೇಂದ� ಪ�oಾ° 

1361. ಸpತಂತ� �ಾರತದ -ದಲ ಹಣ�ಾಸು ಸ^ವರು �ಾ�ಾhದLರು? 

 ಆK.�ೆ. ಷಣು�ಗಂ Uೆ�k 

1362. ಹ:5�ಾಲು ನ�ಮುಖಜ ಭೂ� (Bird-foot Delta) �ಾವ ನ�Sೆ 

ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �4z4z�H ನ� 

1363. "ಮ*ಾತ� Sಾಂ� : �ೈ" ಎಂಬ �ೂೕಷcೆಯನುs -ದ'Sೆ ಪ�Uಾರ 

lಾtದವರು �ಾರು? 

 ಅಲೂ&	 4ೕ9ಾ�ಾಮ�ಾಜು 

1364. 4ಸkK F+ೇ�9ಾ ಅವರು "ಆಧುFಕ �ಾ�gೕಯ ಚಳವXಯ 

ಆ0ಾ2�ಕ9ೆಯ ತಂ�ೆ" ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆ��ಾL�ೆ? 

 oಾp� u+ೇ�ಾನಂದರನುs 

1365. "ಭೂ�ಯ �ೕ%ೆ ಸpಗ� ಇರುವA�ಾದ�ೆ ಅದು ಇ'&ªೕ ಇ�ೆ 

ಇ'&ªೕ ಇ�ೆ" ಎಂದು �ಾವ ಕಟkಡದ �ೕ%ೆ �ೆತ(%ಾh�ೆ? 

 �ೆಂಪA�ೋjೆ 

1366. "ಜಗತು( ಒಂದು oೇತು+ೆ ಅದನುs Fೕನು -ದಲು �ಾಟು" ಎಂದು 

�ಾವ ಕಟkಡದ �ೕ%ೆ �ೆತ(%ಾh�ೆ? 

 ಬುಲಂ° ದರ+ಾಜ 

1367. ತನs bಾ�ಣ ಉX4ದ �ಾuಕFSೆ �ೊಟk lಾನಂ9ೆ ಒಂದು �ನ 

4ಂ*ಾಸನದ �ೕ%ೆ ಕೂ	4 "ಏ@ �� �ಾ ಸು%ಾ(�" ಎಂಬ Eರುದನುs Fೕt 

Sೌರu4ದ ಸು%ಾ(ನ �ಾರು? 

 ಹುlಾಯೂ� 

1368. "ನನs ಶ	ೕರದ �ೕ%ೆ EದL ಒಂ�ೊಂದು %ಾÙ *ೊ�ೆತ E��½ 

oಾlಾ�ಜ2ದ ಶವbೆ�kSೆSೆ *ೊ�ೆದ ಮ`ೆ�ಾಗುತ(�ೆ" ಎಂದು *ೇXದವರು 

�ಾರು? 

 %ಾG ಲಜಪ9ಾ�¯ 

1369. "ಉತ(ರ ಧು�ವ�ಂ ದ�ಣ ಧು�ವಕೂ ಚುಂಬಕ SಾXಯು Eೕಸು�ೆ" 

ಈ ನುtಯೂ ಕನsಡದ �ಾವ ಕuಯ�ಾh�ೆ? 

 ದ.�ಾ.!ೇಂ�ೆ� 
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1370. lಾಡು ಇಲ&+ೆ ಮt �ಾರತ oಾpತಂತ�q ಚಳ�ವX ಈ ಶ:(6ಾ' 

�ೂೕಷcೆಯನುs *ೊರt4ದವರು �ಾರು? 

 Sಾಂ�ೕ$ 

1371. "ಪಂಚತಂತ�"ಕೃಯನುs ರ^4ದವರು? 

 uಷು� ಶlಾ� 

1372. ಗುಪ(ರ �ಾಜ%ಾಂಛನ �ಾವAದು? 

 ಗರುಡ 

1373. ಬೃಹ�-ಸಂI9ಾ ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ವ�ಾಹ�I�ಾ 

1374. ಗುಪ(ರ �ಾವ 6ಾಸನವA ಕE¦ಣದ ಕಂಬದ �ೕ%ೆ ಕಂಡುಬಂ�ತು(? 

 �*ೌ�' 

1375. ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳ ರಚ�ಾ ಸ�ಯ ಅಧ2�ರು...? 

 ಸ�ಾ�K ವಲ&ಭ�ಾ¯ ಪjೇG 

1376. �ಾನೂFನ ಮುಂ�ೆ ಎಲ&ರೂ ಸlಾನರು ಎಂದು Xಸುವ ಕಲಂ 

�ಾವAದು? 

 ಕಲಂ 14 

1377. !ಾಲ �ಾ��ಕ F�ೇದ �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂ�ದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1986 

1378. $ೕತ ಪದL F�ೇದ �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂ�ದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1976 

1379. ವರದ�cೆ F�ೇದ �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂದ ವಷ�? 

 1961 

1380. ಅಕ¦ರನು oಾ��4ದ ಧಮ� �ಾವAದು? 

 �� ಇ ಇ%ಾI 

1381. ಮಯೂರ 4ಂ*ಾಸನ F��4ದವರು �ಾರು? 

 ಷಹ�ಾ� 

1382. ಮಯೂರ 4ಂ*ಾಸನ F��ಸಲು 9ೆSೆದು�ೊಂಡ ಅವ�? 

 7 ವಷ� 

1383. -ದಲ�ೇ bಾTಪ{ ಕದನದ'&ದL !ಾಬರನ oೈFಕರ ಸಂ1ೆ2? 

 12,000 

1384. Fೕ�ಾಸಂ ಎಂಬುದರ uಸ¿ತ ರೂಪ ಏನು? 

 Fೕಲಕಂêೇಶpರ �ಾಟ2oೇ+ಾ ಸಂಘ 

1385. �ೇ�ೆ�ಯ ಹುಳ�uನ +ೈÄಾFಕ *ೆಸ�ೇನು? 

 !ಾಂE@z -ೕ	 

1386. "ಕುlಾರಸಂಭವಂ" ಎಂಬ uೕರ ಮ*ಾ�ಾವ2ದ ಸೃ�kಕತ�ರು 

�ಾರು? 

 �ಾX�ಾಸ 

1387. �+ಾ� ಪAಣ�ಯ2ನವರು �ಾರ ಬX �+ಾನ�ಾhದLರು? 

 *ೈದ�ಾ', �ಪAH ಸು%ಾ(�, ಕೃಷ��ಾಜ ಒ�ೆಯK III 

1388. ಚಂದ�ಗುಪ( lೌಯ�ನು ತನs $ೕuತದ �ೊ�ೆSಾಲದ'& �ೈನ 

ಧಮ�ವನುs 4pೕಕ	4ದ�ೆಂದು *ೇXರುವ ಕೃ �ಾವAದು? 

 ಪ	�ಷk ಪ	ವಣ 

1389. ಜಗ(Sೆ Sೊ(ರದ �ಾವ %ೋಹ -ದಲು �ಾರೕಯ	Sೆ 

Sೊ(ತು(? 

 !ೆXY 

1390. ಮtದವರ �ಬ¦ (mound of dead)ಎಂಬ ಅಥ� �ೊಡುವ 4ಂಧೂ 

�ಾಗ	ಕ9ೆಯ ಇ�ೊsಂದು �ೆ%ೆ? 

 %ೋಥಲ 

1391. ಋSೆpೕದದ �ಾಲದ'& ಪ��ೆಗಳ� �ಾಜFSೆ �ೊಡು(ದL 

ಕಪAH�ಾT�ೆಯನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು(ದLರು? 

 ಬ' 

1392. %ೋಕಸ�ೆಯ'& ಆಂSೊ&ೕ-ಇಂtಯನs	Sೆ bಾ�Fಧ2 ಒದhಸುವ 

�ಾರೕಯ ಸಂu0ಾನದ ಅನುUೆ·ೕದ �ಾವAದು? ಮತು( ಅವ	Sೆ �ೕಸ%ಾದ 

oಾ�ನಗಳ� ಎಷುk? 

 331 ಎ ಮತು( 2 

1393. �ಾರತದ'& �ಾ�gೕಯ ಏಕ9ಾ ಮಂಡ'ಯ (National 

Integration Council) ಅಧ2�ರು �ಾ�ಾhರು9ಾ(�ೆ? 

 ಪ�0ಾನಮಂ� 

1394. �ಾಷgಪಗಳ� ತಮ� u+ೇಚ�ಾ��ಾರ ಬಳಸಬಹು�ಾದ ಸಂದಭ� 

�ಾವAದು? 

 %ೋಕಸ�ೆಯ'& �ಾವA�ೇ ಪ� ಸHಷk ಬಹುಮತಗXಸ�ೇ ಅ4�ರ 

ಪ	4� ಎದು�ಾ�ಾಗ 

1395. �ಾಷgಪ ಹು�ೆL 1ಾ' ಇ�ಾLಗ ಉಪ�ಾಷgಪ ಎಷುk ಸಮಯ 

�ಾಷgಪ�ಾh �ಾಯ�Fವ�Iಸಬಹುದು? 

 6 ಂಗಳ� 

1396. �ಾರತದ'& oಾ��ತ+ಾದ -ದಲ �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ 

�ಾವAದು? 

 $e �ಾ!ೆ�{ 

1397. ಮ*ಾನ�ಯ ಉಗಮoಾ�ನ �ಾವAದು? 

 4*ಾ+ಾ 

1398. �ಾಜoಾ�ನದ'&ನ �ಾK ಮರುಭೂ�hರುವ ಮ9ೊ(ಂದು 

*ೆಸ�ೇನು? 

 lಾರುoಾ(' 

1399. �ಾರತವA *ೊಂ�ರುವ ಒಟುk �pೕಪಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 1,208 �pೕಪಗಳ� 

1400. Sಾಂ�ೕ$ ಹು9ಾತ��ಾದ �ನ �ಾವAದು? 

 ಜನವ	 30 

1401. lಾ2�ಾ�K ನ �ಾಜ0ಾF �ಾವAದು? 

 �ೈ�9ಾÉ 

1402. 4ಂ��, *ಾ'?�ಾ ಮತು( bಾ�ಾ�ೕಪಗಳ� �ಾವ �ೈSಾ	�ೆSೆ 

ಪ�4�L�ಾh+ೆ? 

 4�ಂ{ 

1403. �ಾರತದ ಆಮುದು - ರÂ( !ಾ2ಂಕನುs oಾ��4ದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1970 

1404. ’ಪ�oಾರ �ಾರ'ಯನುs oಾ��4ದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1997 

1405. �ಾರತದ ಆ*ಾರ Fಗಮ ( FCI ) bಾ�ರಂಭ+ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1956 

1406. �ಾರತದ'& ಪ�ಥಮ !ಾ	Sೆ ಕೃ� ಗಣ �ಾ+ಾಗ ನ�ೆVತು? 

 1970-71 

1407. �ಾರತದ �ೈSಾ	�ಾ ಪAನರಚನ !ಾ2ಂ@ ( IRBI ) oಾL�ತ+ಾದದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 1971 

1408. �ಾರತದ'& +ಾಯು oಾ	Sೆಯು �ಾ�gೕಕರಣSೊಂಡದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 1953 
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1409. �ಾರೕಯ ಕೃ� ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಸಂoೆ� ( IARI ) ಯನುs oಾ��4ದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 1929 

1410. �}Hಂಗ �ಾ�ೕ��ೇಷ� ಆ� ಇಂt�ಾ ( SCI ) ವA 

oಾ��ತ+ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1961 

1411. �ೊಡ? �ೈSಾ	�ೆಗಳ'& ಬಳಸ%ಾಗುವ Et �ಾಗಗಳ� ಮತು( 

oಾಮh�ಗಳನುs ಉ9ಾH�ಸುವ �ೈSಾ	�ೆಗಳನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಪ«ರಕ �ೈSಾ	�ೆಗಳ� 

1412. �ಾರತದ'& ೧೮೮೧ ರ'& -ದಲು ದೂರ+ಾT uFಮಯ 

�ೇಂದ�ವನುs ಎ'& oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 �ೊಲ5ತ( 

1413. ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗವನುs ಎಷುk ವಷ�ಗXSೊ�� 

ಪAನರ�^ಸ%ಾಗುವAದು? 

 ೫ ವಷ�ಗಳ� 

1414. �ಾರತದ'& E��ಷರು �ಾಗದದ ಕ�ೆFz �ೋಟುಗಳನುs �ಾ+ಾಗ 

�ಾ	Sೆ ತಂದರು? 

 1882 

1415. �ಾರತದ'& " 1 ಲ� �ೋ� ರೂbಾV " ಮುಂಗಡ ಪತ� ಮಂt4ದ 

-ದಲ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ 

1416. uಶpದ ' ಎರಡ�ೇ ^ಕ5 �ಾಷg ' �ಾವAದು? 

 -�ಾ�ೊ 

1417. �ಾರತದ'& oೇ+ಾ 9ೆ	Sೆ ( Service Tax ) �ಾ	SೊXಸ%ಾದ 

ವಷ� �ಾವAದು? 

 1994 

1418. �ಾ+ೇ	 ನ�Sೆ ಪ«�ೆ ಸ'&ಸುವ , 18 �ನ ಆಚ	ಸುವ " ಆ�bೆರುಕು5 

" ಹಬ¦ವನುs �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ತ�ಳ��ಾಡು 

1419. ಸಂu0ಾನದ ' ಪ�oಾ(ವ�ೆಯನುs ' �ಾವ �ಾಷg�ಂದ ಎರವಲು 

ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 ಅ�ೕ	�ಾ 

1420. ಕೃ� ವಸು(ಗXSೆ ಗುಣಮಟk Fೕಡುವ ಸಂoೆ�? 

 AGMARK 

1421. �ಾರೕಯ 9ೋಟSಾ	�ಾ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಸಂoೆ� ಎ'&�ೆ? 

 !ೆಂಗಳ ರು 

1422. �ಾರತದ'& ಅ ಉದL+ಾದ �ಾ�gೕಯ *ೆ�ಾL	 �ಾವ 

ಊರುಗಳನುs ಸಂಪ:�ಸುತ(�ೆ? 

 ಎ� ಎC 44 - ��ೕನಗK - ಕ�ಾ2ಕುlಾ	 

1423. �ಾರತದ'& �ಾವ ulಾನ F%ಾLಣವA ಅತ2ಂತ ಎತ(ರದ 

ಪ��ೇಶದ'&�ೆ? 

 ಕು6ೆ©ೕ@ ಬಕು%ಾ 	ಂ�ೕUೆ ulಾನ F%ಾLಣ - %ೇ§, ಜಮು� 

ಮತು( �ಾ�Çರ 

1424. ಅ�ಾs ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ulಾನ F%ಾLಣ ಎ'&�ೆ? 

 Uೆ�ೆsೖ 

1425. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi ಶುಂÙ !ೆ`ೆಯುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಅoಾzಂ 

1426. �ಾರತದ ಅ ಉದL �ಾ�gೕಯ *ೆ�ಾL	ಯ ಉದL ಸುlಾರು ಎ�k�ೆ? 

 3,745 km 

1427. �ಾರತದ ಅ ಎತ(ರದ ಅcೆಕಟುk �ಾವAದು? 

 jೆI� ಅcೆಕಟುk, ಉತ(�ಾಖಂ� 

1428. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅತ2ಂತ bಾ�^ೕನ ಸಂಸ�ತ 6ಾಸನ �ಾವAದು? 

 ಚಂದ�ವXY 6ಾಸನ 

1429. !ಾ�I�'�ಯ'&ರುವ ಪ�ಪ�ಥಮ ಸಂಸ�ತ 6ಾಸನ �ಾವAದು? 

 ಚಂದ�ವXY 6ಾಸನ 

1430. 9ಾಳಗುಂದ 6ಾಸನದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಕu ಕುಬº 

1431. 9ಾಳಗುಂದ 6ಾಸನವನುs ಬ�ೆV4ದವರು �ಾರು? 

 6ಾಂ ವಮ� (�ವ-ಗ³ ದ'&�ೆ) 

1432. ಹ'�t 6ಾಸನ ಇರುವAದು ಎ'&? 

 *ಾಸನ $%ೆ& !ೇಲೂರು 9ಾಲೂ:ನ ಹ'�t Sಾ�ಮ 

1433. ಹ'�t 6ಾಸನದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 �ಾಕುಸ�ವಮ� 

1434. ಮIಪ±ಲು 9ಾಮ� 6ಾಸನದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 �ವಸ5ಂದ ವಮ� 

1435. ಐ*ೋ`  ೆ6ಾಸನ ಎ'& �ೆತ(%ಾh�ೆ? 

 �ೕಗು $ನ �ೇ+ಾಲಯದ'& �ೆತ(%ಾh�ೆ 

1436. ಮ*ಾಕೂಟ ಸ(ಂಭ 6ಾಸನ ಎ'&�ೆ? 

 !ಾ�ಾ�ಯ ಮ*ಾಕೂjೇಶpರ �ೇವ%ಾಯದ'&�ೆ 

1437. ಐ*ೋ`  ೆ6ಾಸನದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ರu:ೕೕ� 

1438. ಮ*ಾಕೂಟ ಸ(ಂಭ 6ಾಸನದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಮಂಗ` ೕೆಶ 

1439. !ಾ�ಾ� 6ಾಸನದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 1 �ೇ ಪA'�ೇ� 

1440. ಕನsಡ '�ಯ'& ರ^ಸಲH�kರುವ -ಟk -ದಲ (ಇದುವ�ೆಗೂ 

�ೊ�ೆರುವAದರ'&) �%ಾ6ಾಸನ �ಾವAದು? 

 9ಾಳಗುಂದ 6ಾಸನ 

1441. 9ಾಳಗುಂದ 6ಾಸನಗಳ� ಎ'&�ೆ? 

 �ವ-ಗ³ $%ೆ& ��ಾ	ಪAರ 9ಾಲೂ:ನ 9ಾಳಗುಂದ Sಾ�ಮದ'&+ೆ 

1442. ಚಂದ�ವXY 6ಾಸನದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಮಯೂರವಮ� (^ತ�ದುಗ�) 

1443. +ಾಯಲೂರು ಸ(ಂಭ 6ಾಸನದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 �ಾಜ 4ಂಹ 

1444. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಸಂhೕತವನುs Xಸುವ -ಟk -ದಲ 6ಾಸನ 

�ಾವAದು? 

 1�ೇ ಮ*ೇಂದ� ಮಮ�� ನ “ಕುt��ಾ ಮ%ೈ 6ಾಸನ” 

1445. �ಾ�ಾ Î{ 6ಾಸನದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 �ಾಗFೕಕ 

1446. ಗು*ಾಂತರ �ಾ4@ 6ಾಸನದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 Sೌತ�ೕ !ಾ%ಾ��ೕ 

1447. +ೆಳpಕುt 9ಾಮ� 6ಾಸನದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಪ�ಾಂತಕ Uೋಳ 

1448. �ಾರತದ ಅ �ೊಡ? ಬಂದರು �ಾವAದು?  

 ಮುಂ!ೈ 
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1449. �ಾವ ಬಂದರನುs ಜ+ಾಹK %ಾG �ೆಹರು ಬಂದರು ಎನುsವರು? 

 ನ+ಾ6ೇ+ಾ ಬಂದರು 

1450. �ಾರತದ ಒಳSೆ *ಾಯುL *ೋಗುವ ಏ�ೈಕ ಅಾಂಶ �ಾವAದು? 

 23.5 ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂ�ಾ�ಂ ವೃತ( 

1451. Sೆ�ೕ{ !ಾ2	ಯK 	ೕ� �ಾವ ಖಂಡದ'&�ೆ? 

 ಆoೆgೕ'�ಾ 

1452. u4(ೕಣ�ದ'& ಅ ^ಕ5 �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 Sೋ+ಾ 

1453. �ಾವ ಖಂಡ ಆ��4ಯ� !ಾuಗXSೆ ಪ�4�v�ಾh�ೆ? 

 ಆoೆgೕ'�ಾ 

1454. �ೆ2 �ಾವ 6ೆ�ೕTಯ'&�ೆ? 

 �ಾ�ಾ�ೋರಂ 

1455. �ೊಲ59ಾ( ಬಂದರು �ಾವ ನ� ದಂ�ೆಯ'& oಾ�ಪ�ೆ�ಾh�ೆ? 

 ಹೂh& 

1456. ಪ�ಪಂಚದ ಮೂರ�ೆಯ ಎತ(ರ+ಾದ �ಖರ �ಾವAದು? 

 �ಾಂಚನಜುಂSಾ 

1457. bಾ@ ಜಲಸಂ� �ಾವ ಎರಡು �ಾಷgಗXSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ಾರತ ಮತು( ��ೕಲಂ�ಾ 

1458. lಾ2@ -ೕಹ� �ೇ1ೆ �ಾವ �ಾಷgಗXSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ಾರತ ಮತು( ^ೕ�ಾ 

1459. ಜನಸಂ1ೆ2ಯ'& ಅತ2ಂತ �ೊಡ? �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಉತ(ರಪ��ೇಶ 

1460. u4(ಣ�ದ'& ಅತ2ಂತ �ೊಡ? �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 �ಾಜoಾ�ನ 

1461. �ಾ�ಕG ಎಂದ�ೆ ----. 

 22.2 :.�ೕ. 

1462. �ೇಶದ ಅತ2ಂತ ಪA�ಾತನ ಬಂದರುಗಳ'& ಎರಡ�ೆಯದು 

�ಾವAದು? 

 Uೆ�ೆsೖ ಬಂದರು 

1463. 1ಾ4, Sಾ�ೋ, �ೈಂ�ಾ !ೆಟkಗಳ� �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಕಂಡು 

ಬರುತ(+ೆ? 

 �ೕÎಲಯ 

1464. �ಾ� :&= �ೇ1ೆಯನುs ಗುರು4ದವರು �ಾರು? 

 ಸK 4	ಯG �ಾ� :&= 

1465. ��ೋ !ೆಟkಗಳ� �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಕಂಡು ಬರುತ(+ೆ? 

 ��ೋ�ಾಂ 

1466. ಡೂ2�ಾಂ� �ೇ1ೆಯನುs ಗುರು4ದವರು �ಾರು? 

 lಾ��ಮK ಡೂ2�ಾಂ� 

1467. �ಾರತದ ಉತ(ರದ ಅಂಚನುs ಜಮು� ಮತು( �ಾ�Çರದ ----- ಎಂದು 

ಗುರುಸ+ಾh�ೆ? 

 ಇಂ��ಾ �ೋG 

1468. ^G5 ಸ�ೋವರ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಒ	oಾz 

1469. ರುದ� oಾಗರ ಸ�ೋವರ ಎ'&�ೆ? 

 �ಪAರ 

1470. uಶp ಹ+ಾlಾನ �ನವನುs �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 lಾC� 23 

1471. ಸೂಪK �ೋ+ಾ (Super Nova) ಎಂದ�ೆ ಏನು? 

 ನ�ತ�ಗಳ� oೊHೕಟSೊಳ�Yವ ಹಂತವನುs 'ಸೂಪK �ೋ+ಾ' 

ಎನುsವರು 

1472. �ೋ+ಾ (Nova) ಎಂದ�ೆ ಏನು? 

 ಪ�ಕರ+ಾh !ೆಳಗಲು ಆರಂEಸುವ ನ�ತ�ವನುs �ೋ+ಾ ಎನುsವರು 

1473. ಸೂಯ�FSೆ ಅೕ ಸ�ೕಪದ ನ�ತ� �ಾವAದು? 

 bಾ�:zlಾ oೆಂjೌ	 

1474. oೌರಮಂಡಲ ಎಂದ�ೆ ಏನು? 

 ಸೂಯ� ಮತು( ಸೂಯ�ನ ಸುತ( ಕೆಯ'& ಪ�ದ�ಸು(ರುವ ಗ�ಹ, 

ಉಪಗ�ಹ, ಧೂಮ�ೇತು, ಸಣ� ನ�9ಾ�ಕೃಯ ಗ�ಹ ಅ�ೇ �ುದ� ಗ�ಹ 

(ಎoೆk�ೊಇ�)ಗಳ ಸಮೂಹವನುs oೌರವ«2ಹ ಅಥ+ಾ 

oೌರಮಂಡಲ ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ 

1475. ಸೂಯ�ನನುs Eಟk�ೆ ಭೂ�Vಂದ ಪ�ಕರ+ಾh �ಾಣುವ ನ�ತ� 

�ಾವAದು? 

 4	ಯD ನ�ತ� (Sirius Star) 

1476. ಆ�ಾಶ ಗಂSೆಯನುs -ದಲು ಸಂ6ೆ©ೕ�4ದವರು �ಾರು? 

 Sೆ''�ೕ 

1477. �ೊ2ೕವ�ಷ� ಎಂದ�ೆ ಏನು? 

 !ೆಳಕು ಒಂದು oೆ�ೆಂtSೆ 2,99,792 : �ೕ +ೇಗದ'& ಒಂದು 

ವಷ�ದ'& ಎಷುk ದೂರ ಸಂಚ	ಸುವA�ೋ ಅದ�ೆsೕ �ೊ2ೕವ�ಷ� 

ಎನುsವರು. 
 

 

1478. ಆoೊgೕ�ಾ�ಕG ಯೂF{ ಎಂದ�ೆ ಏನು? 

 ಸೂಯ� ಮತು( ಭೂ�ಯ ನಡುuನ ಅಂತರವನುs 

'ಅoಾg�ಾ�ಕG ಯೂF{' ಎನುsವರು 

1479. �ಾರತದ �ಾ�gೕಯ ಜಲbಾ�T �ಾವAದು? 

 �ಾರತ ಸ�ಾ�ರವA ಅ�ೊkೕಬK 05, 2009 ರಂದು ಗಂSಾ ನ�ಯ 

�ಾ'Á� �ಾರತದ �ಾ�gೕಯ ಜಲbಾ�T ಎಂದು �ೂೕ�4�ೆ. 

1480. �ಾ'Á� ದ +ೈÄಾFಕ *ೆಸರು ಏನು? 

 bಾ&ಂjಾF�ಾk Sಾ2ಂSಾ2��ಾ(Platanista gangetica) 

1481. �ಾರತದ �ಾ�gೕಯ ನ� �ಾವAದು? 

 ಗಂSಾನ� 

ನ+ೆಂಬK 04, 2008 ರಂದು ಗಂSಾನ�ಯನುs �ಾರತದ �ಾ�gೕಯ ನ�ಯನುs 

ಪ�0ಾನಮಂ�ಗಳ� �ೂೕ�4ದರು. 

1482. ಗಂSಾ ನ� bಾ���ಾರ ಸಂoೆ� ಎ'&�ೆ? 

 E*ಾರದ bಾjಾsದ'& 

1483. �ಾರತದ �ಾ�gೕಯ *ಾಡು �ಾವAದು? 

 ಸಂಸ5Öತದ'&ರುವ ವಂ�ೇ lಾತರಂ ಈ hೕ9ೆಯನುs �ಾರತದ 

ಸಂu0ಾನ ರಚ�ಾ ಸ�ೆಯು ಜನವ	 24, 1950 ರಂದು 

ಅಳವt4�ೊಂtತು. 
 

1484. �ಾರತದ �ಾ�gೕಯ ^*ೆs �ಾವAದು? 

  �ಾರತದ �ಾ�gೕಯ ^*ೆs ಯನುs ಉತ(ರ ಪ��ೇಶದ'& ಅ6ೆ©ೕಕನು 

*ೊರt4ರುವ oಾರ�ಾಥದ ಸ�ಂಭ�ಂದ ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ. 
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1485. 19 �ೇ ಶತlಾನದ'& ಯುವ ಬಂSಾಳ ಚಳವXSೆ bೆ�ೕರcೆ 

Fೕtದವರು �ಾರು? 

 *ೆF� uuಯ� �ೊ�ೊ�ೆÉ 

1486. �ಾವ �ೇಶಗಳ'& ಆ�ಾ° Iಂ° �ೌ~ ರಚ�ೆ�ಾVತು? 

 4ಂSಾಪAK 

1487. �ಾರು ವ�ಾ�ಕು2ಲK bೆ�D ಆ@k ಅನುs ಪ	ಚV4ದರು? 

 %ಾ�� 'ಟk� 

1488. �ಾರತದ'& -ದಲ ಜನಗಣಯನುs �ಾವ ವಷ�ದ'& 

ನ�ೆಸ%ಾVತು? 

 1872 

1489. �ಾರತದ -ದಲ 9ೈಲ ಸಂಸ5ರcಾSಾರ �ಾವAದು? 

 tSಾ¦¯ ಸಂಸ5ರcಾSಾರ 

1490. ಬಂSಾಳದ'& “ಬಂSಾಳದ'& ಮು4&ಂ ನ±ೕದಯದ �9ಾಮಹ” 

ಎಂದು ಪ	ಗTಸಲHಟkವರು �ಾರು? 

 ಅಬುLG ಲೕ� 

1491. �ಾರತ�ೊಂ�Sೆ +ಾ2bಾರ lಾಡಲು ಜಂ� oಾk@ ಕಂಪFಯನುs 

bಾ�ರಂ�4ದವರು �ಾರು? 

 ಡಚiರು 

1492. �ಾವ ಕೃತ2ವನುs ಅ�ಾಜಕ ಮತು( �ಾ�ಂ�ಾ	 ಅಪ�ಾಧ �ಾªL 

1919 ಎಂದು ಕ�ೆಯ%ಾVತು? 

 �ೌ%ಾ{ ಆ@k 

1493. ಐಎ� ಎ(�ಾರೕಯ �ಾ�gೕಯ oೇ�ೆ) uUಾರcೆಯ ಸ�ಳ 

�ಾವAದು? 

 �ೆಂಪA�ೋjೆ 

1494. ಬುಡಕಟುk �ಾಯಕರ'& �ೇವರ ಅವ9ಾರ ಮತು( uಶpದ �9ಾಮಹ 

ಎಂದು ಪ	ಗTಸಲHಟkವರು �ಾರು? 

 Eoಾ� ಮುಂ�ಾ 

1495. 82½ ಪ«ವ� �ೇ1ಾಂಶ �ೇ1ೆಯನುs �ಾರತದ ಪ�lಾTಕೃತ �ಾಲ 

lಾನವನ�ಾsh �ಾವ ವಷ� Fಗ�ಪtಸ%ಾVತು? 

 1906 ಜ�ೆವ	 1 

1496. �ಾರತ ಚು�ಾವcಾ ಆ�ೕಗ oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ �ನ? 

 25 ಜ�ೆವ	 1950 

1497. Sಾಂ�ೕ$ �ೕಘ� �ಾಲದ u6ಾ�ಂSಾh ನಂ� !ೆಟkದ'& ತಂhದುL 

�ಾವ ವಷ�ದ'&? 

 1927 

1498. Sಾಂ�ೕ$ ಅವರು ಕ�ಾ�ಟಕ�ೆ5 -ದಲ !ಾ	Sೆ 1915 ರ'& �ೇ� 

Fೕt�ಾಗ �ಾರ ಪAತ�Xಯನುs Eಡುಗ�ೆ lಾtದರು? 

 Sೋbಾಲಕೃಷ� Sೋಕ%ೆ 

1499. ಏ�ಾ2 ಖಂಡದ ಪ�ಥಮ ಸಹ�ಾ	 ಸಂಘವನುs ಎಷkರ'& 

oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 1905 

1500. ಗcೇಶ ಉತzವವನುs !ಾಲಗಂSಾಧರ ಲ@ ಅವರು �ಾವ ವಷ� 

ಆರಂ�4ದರು? 

 1893 

1501. 1906 ರ'& Sಾಂ�ಯವರು ದ�ಣ ಆ}��ಾದ'& �ಾವ 

ಚಳ�ವXಯನುs bಾ�ರಂ�4ದರು? 

 �ಾಗ	ಕ ಅuಧ9ೆಯ ಚಳ�ವX 

1502. �ಾವ �ಾªLಯ'& �ಾಜ:ೕಯ ಅಪ�ಾ�ಗXSೆ ಚು�ಾವcಾ 

ಅನಹ�9ೆಯನುs u�ಸ%ಾVತು? 

 1909 

1503. �ೇಂದ� %ೋಕoೇ+ಾ ಆ�ೕಗದ ರಚ�ೆSೆ ಅವ�ಾಶ lಾt�ೊಟk 

�ಾV�ೆ �ಾವAದು? 

 1919 �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ �ಾªL 

1504. ಅಗDk 15 1947 ರಂದು ಮಧ2�ಾ� �ಾರತವನುs ಉ�ೆLೕ�4 "��Dk 

uá �ೆ4kF" ಎಂಬ �ಾಷಣ lಾtದವರು �ಾರು? 

 ಜವಹ%ಾ�G �ೆಹರು 

1505. ಎರಡ�ೇ ಮ*ಾಯುದv ನ�ೆದ ಅವ� �ಾವAದು? 

 1 September 1939 – 2 September 1945 

1506. uಶp ಸಂoೆ�ಯ ಸದಸ2 �ಾಷg+ಾh �ಾರತ oೇ	ದ ವಷ� 

�ಾವAದು? 

 1945 ಅ�ೊkೕಬK 30 

1507. uಶp oಾವ��ಕ lಾನವ ಹಕು5ಗಳ� �ೂೕಷcೆ�ಾದ ವಷ�? 

 1948 toೆಂಬK 10 

1508. uಶp ಆ�ೋಗ2 ಸಂoೆ�ಯು oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ವಷ�? 

 1948 

1509. uಶp ಸಂoೆ� �ಾವ ವಷ�ದ'& oಾ�ಪ�ೆ�ಾVತು? 

 1945 ಅ�ೊkೕಬK 24 

1510. "Uೆನs�ೇಶವ �ೇ+ಾಲಯ" ಎ'&�ೆ? 

 !ೇಲೂ	ನ'&�ೆ 

1511. "�ೇಶವ �ೇ+ಾಲಯ" ಎ'&�ೆ? 

 oೋಮ�ಾಥಪAರ 

1512. "*ೊಯzಳರ" uಶpu1ಾ2ತ �ೇ+ಾಲಯ �ಾವAದು? 

 Uೆನs�ೇಶವ �ೇ+ಾಲಯ 

1513. ಎ%ೊ&ೕರ ಮತು( ಎ'bೆಂjಾ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&+ೆ? 

 ಮ*ಾ�ಾಷg 

1514. "�ೈ%ಾಸ �ೇ+ಾಲಯ" ಎ'&�ೆ? 

 ಎ%ೊ&ೕರ 

1515. ಪAಷ5K ದ'& �ಾವ �ಾ9ೆ� ನ�ೆಯುತ(�ೆ? 

 ಒಂjೆ 

1516. �ಾಜoಾ�ನದ%ೆ&ೕ �ೊಡ?�ಾದ ಅರಮ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಉದಯಪAರ ಅರಮ�ೆ 

1517. "h	�ಾ ಕ%ಾ2ಣ" ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಹ	ಹರ 

1518. "ಕE¦ಗರ �ಾವಂ" ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಆಂಡಯ2 

1519. ಬದ	 �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಉತ(�ಾಖಂಡ 

1520. "Uೆಲುವ �ಾ�ಾಯಣ �ೇ+ಾಲಯ" ಎ'&�ೆ? 

 �ೕಲು�ೋjೆ 

1521. ಮ�ಾpUಾಯ�ರು ಎ'& ಅಷk ಮಠಗಳನುs oಾ��4ದರು? 

 ಉಡು�ಯ'& 

1522. "�ೇಹ+ೇ �ೇಗುಲ" ಎಂದವರು �ಾರು? 

 ಬಸ+ೇಶpರರು 

1523. ಬಸ+ೇಶpರರು �ಾವ $%ೆ&ಯ ಬಸವನ !ಾSೇ+ಾtಯವರು? 
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 uಜಯಪAರ 

1524. �ಾರತದ �ೕ%ೆ �ಾX lಾtದ -ದ'ಗ�ೆಂದ�ೆ �ಾರು? 

 ಅರಬ¦ರು 

1525. "ಕುತು� �ೕ�ಾK" �ಾರ �ಾಲದ'& ಪ«ಣ�Sೊಂtತು? 

 ಇಲ(ಮ� 

1526. �'&ಯ'& 4	 ಎಂಬ �ೋjೆಯನುs ಕ�k4ದವನು �ಾರು? 

 ಅ%ಾ&ವA�Lೕ� Þ'º 

1527. �'& ಸು%ಾ(ನರ �ಾಲದ ಬೃಹ� ಉದ2ಮ �ಾವAದು? 

 �ೇª³ 

1528. ಉದು�uನ'& "ಪ�ಾ�ವ�" ಎಂಬ ಸೂ} �ಾವ2 ಬ�ೆದವನು 

�ಾರು? 

 ಮ'@ ಮುಹಮ�° ಜಯ4 

1529. -ಘG ಆXp�ೆ ಆರಂಭ+ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 :�ಶ. 1526 ರ'& 

1530. �'& ಸು%ಾ(ನರ ಆXp�ೆಯ ಅವ� X4? 

 :�ಶ 1206 - 1526 

1531. 6ಾರ�ಾ ಸದ� ಆರಂ�4ದವರು �ಾರು? 

 ರlಾ!ೆ� 

1532. bಾ:oಾ(ನದ ಪ	ಕಲH�ೆ -ದಲು Fೕtದವರು �ಾರು? 

 ರಹಮ� ಅ' 

1533. �ೕನಬಂಧು ಎಂದು ಪ�4ದv�ಾದವರು? 

 4.ಎ�.ಆಂಡೂ�D 

1534. ಮಧುಬF ಮತು( ಮಂಜೂ�ಾ �ಾವ �ಾಜ2ದ ಪ�4ದv ಕ%ೆಗಳ�? 

 E*ಾರ 

1535. ಇಂt�ಾ ಪದವA `ಇಂ�ೋD' ಪದ�ಂದ ಬಂ��ೆ. ಅದು �ಾವ 

�ಾ�ೆಯ ಪದ? 

 ಪ��ಯ� 

1536. ಕcಾ�ಟಕದ ಬSೆ³ 'ಕರು�ಾಡಗ�' ಉ%ೆ&ೕಖ ಇರುವAದು? 

 +ೆ'pಕುt 6ಾಸನ 

1537. 4ಂಧೂ �ಾಗ	ಕ9ೆಯ ಕಂ^ನ ತಕ5t �ೊ�ೆತ ಸ�ಳ? 

 ಹರಪH 

1538. ಬುದvನ !ೋಧ�ೆಯ �ಾ�ೆಗಳ�? 

 bಾ' ಮತು( bಾ�ಕೃತ 

1539. Uಾಣಕ2ನ ಅಥ�6ಾಸ�ವನುs ಇಂh&½ Sೆ �ಾ�ಾಂತರ lಾtದವರು? 

 6ಾlಾ6ಾ4� 

1540. Uೋಳರ �ಾಲದ ಅರಸನ ಆಪ(ವಗ�ವನುs IೕSೆನುsವರು? 

ಉದನ ಕೂಟಂ. ಈhನ :Uೆ� �ಾ2E�ೆ{ Sೆ ಸಮ�ಾದು�ಾhತು(. 

1541. �ೆಹ'ಯ bಾ'��ಂ�ನ ರಚ�ೆSೆ lಾದ	�ಾದ ಕಟkಡ? 

 ದುಗ�ದ �ೇ+ಾಲಯ. ಐ*ೊ` .ೆ ಇದು ಸೂಯ� �ೇ+ಾಲಯ+ಾh�ೆ. 

1542. ಅ6ೆ©ೕಕನ 6ಾಸನಗಳ '�ಯನುs ಯಶ4p�ಾh ಅ�ೈ೯4ದವರು? 

 �ೇez ��ನz= 

1543. ಮರಗಳ� ಚXSಾಲದ'& ಎ%ೆ ಉದು	ಸಲು ಪ�ಮುಖ �ಾರಣ+ೇನು? 

 Fೕ	ನ ಸಂರ�cೆ lಾಡಲು 

1544. ಅ*ೆಚುi �ೊ!ೆG ಪ�ಶ4( SೆದL �ೇಶ �ಾವAದು? 

 USA 

1545. ನ�ತ�ಗಳ ಹ�kSೆ �ಾರಣ+ಾದ ಅFಲ �ಾವAದು? 

*ೈ�ೊ�ೕಜ� 

1546. !ಾ2:kೕ	ಯವನುs ಇ� �ೆ�� Sೆ ಗು	 lಾಡುವ +ೈರD ಅನುs 

ಏನನುsವರು? 

 !ಾ2:kೕ	�ೕ �ೆ~ 

1547. �ಾರತದ �ಾಗ	ೕಕರ ಮೂಲಭೂತ ಕತ೯ವ2ಗಳನುs 

ಸಂu0ಾನದ'& �ಾವ ವಷ೯ ಅಳವtಸ%ಾVತು? 

 1979 

1548. ಸಸ2ಗಳ !ೆಳವTSೆಯನುs �ಾವAದ	ಂದ ಅ`ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಅ�ಾp�ೋ�ೕಟK 

1549. ಆ*ಾರದ �ಷÒ ಪ�ಾಥ೯ದ'&ರುವ ಪ�0ಾನ+ಾದ ಶ:( ಘಟಕ 

�ಾವAದು? 

 �ಾ!ೋ೯*ೈ�ೆ�ೕಟ³ಳ� 

1550. �ಾ� oಾkqಂ� �ೋಪG ನಗರದ ಪತನದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 :�.ಶ.1453 

1551. �ಾರತ�ೆ5 �ಾರು ಜಲlಾಗ� ಕಂಡು Itದರು? 

 +ಾoೊ5ೕtSಾಮ 

1552. � �ಾ2uSೇಟK ಎಂಬ Eರುದು �ಾ	hತು(? 

 ���z *ೆF�Sೆ 

1553. �ಾರತ�ೆ5 ಎಂದು ಜಲlಾಗ�ವನುs ಕಂಡುItಯ%ಾVತು? 

 :�. ಶ. 1498 �ೕ 17 

1554. +ಾoೊ5ೕtSಾಮ �ಾರು? 

 �ೕಚ�ಗG �ಾuಕ 

1555. ಅ�ೕ	�ಾವನುs :�.ಶ. ಎಷkರ'& ಕಂಡುItಯ%ಾVತು? 

 :�.ಶ.1492 

1556. bೆ4}@ oಾಗರ(6ಾಂತoಾಗರ)ವನುs �ಾರು ಕಂಡುItದರು? 

 ಬG !ೋ�ಾ 

1557. uಶpವನುs ಪ�ದ�4ದ ಪ�ಥಮ �ಾuಕ �ಾರು?:�.ಶ. ಎಷkರ'? 

 ಫt��ೆಂ� �ಗ%ಾ�. :�.ಶ.1522 

1558. uಶpವನುs -ದಲು ಪ�ದ�4ದ ಹಡಗು �ಾವAದು? 

 u�ೊkೕ	�ಾ 

1559. �:z�ೋವನುs �ಾರು ಕಂಡುItದರು? 

 �ಾjೇ�~ 

1560. ದ�ಣ ಅ�	�ಾವನುs ಕಂಡುIದವರು �ಾರು? 

 ಅ�	�ೊ +ೆಸುH^ 

1561. !ೋ�ಾ�� �ಾರು?ಅವನ ಕೃ �ಾವAದು? 

 lಾನವ9ಾ+ಾ�, �ೆ�ೆ��ಾ� ನ ಕತೃ 

1562. t+ೈ� �ಾ�tಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 �ಾಂjೆ 

1563. *ೆF� �ಾರು? ಅವರನುs �ಾ2uSೇಟK ಎಂದು ಏ�ೆ ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ೕಚು�ಗG �ಾಜಕುlಾರ (� �ಾ2uSೇಟK) �ೌ�ಾ�ಾನಗXSೆ 

��ೕ9ಾzI4ದL	ಂದ. 

1564. ಇಂSೆ&ಂtನ'& �ಾರು ಮುದ�ಣ ಯಂತ�ವನುs 6ೆ©ೕ�4ದರು? 

 �ಾ@z ಟ�(:�.ಶ.1477) 

1565. ಪAನರು$ºೕವನ ಎಂದ�ೇನು?& 	�ೈoಾ�z ಪದದ ಅಥ�+ೇನು? 

 ಪAನK ಜನ� ಎಂದಥ�. h�ೕ@ &%ಾ2�� ಗ�ಂಥಗಳ ಪAನರ ಕ'�ೆ 

ಎಂದಥ�.. 

1566. bೆjಾ�@� �ಾರು? 

 ಪAನರು$ºೕವನದ �9ಾಮಹ, lಾನ+ಾಸಕ(ಜನಕ 
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1567. ಪAನರು$ºೕವನದ ತವರುಮ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಇಟ' 

1568. �ಗ%ಾ� �ಾರು? 

 �ೕಚು�ಗG ನ �ಾuಕ. uಶpವನುs -ದಲು ಸು(ದವನು. 

1569. �ೖ�ೇ%ೆಂಜ%ೋ �ಾರು?ಅವನ ಪ�4ದL ^ತ� �ಾವAದು? 

 ಇಟ'ಯ ಪ�4ದv ^ತ��ಾರ, � %ಾDk ಜಡº�ಂ{ ^ತ�ದ ಕತೃ� 

1570. "� %ಾDk ಸಪHK"ನ ^ತ��ಾರ �ಾರು? 

 '��ಾ�ೊ� �ಾ uFz 

1571. �ಾರತದ ಇ*ಾಸದ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 �Sಾ4kೕ�z 

1572. “ Sೌಡ+ಾ*ೊ ” ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

+ಾಕH 

1573. ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂhೕತದ ಬSೆ³ Xಸುವ bಾ�^ೕನ ಕೃ �ಾವAದು? 

oೋ�ೕಶpರನ lಾನoೊಲ&ಸ 

1574. �ಾರತದ'&ನ ಎ%ಾ& �ಾ�ೆಗಳ ಮೂಲ �ಾ�ೆ �ಾವAದು? 

 !ಾ�I� �ಾ�ೆ 

1575. ಬಲ�ಂದ ಎಡ�ೆ5 ಬ�ೆಯುವ �ಾ�ೆಗಳ� �ಾವAವA? 

 ಖ�ೋ�Ò , ಪ�ೕ�ಯ� , ಅ�ಾE@ 

1576. !ಾ�I� �ಾ�ೆಯನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ ಓ�ದವರು �ಾರು? 

 �ೇez ���ೆz= 

1577. ತ�ಳ� “ ಕಂಬ� �ಾlಾಯಣ ” ದ'& �ಾಯಕ �ಾರು? 

 �ಾವಣ 

1578. �ಾರೕಯ 6ಾಸನಗಳ �9ಾಮ*ಾ �ಾರು? 

 ಅ6ೆ©ೕಕ 

1579. �ಾರತದ bಾ�^ೕನ 6ಾಸನ �ಾವAದು? 

 ಹಗುಂbಾ 6ಾಸನ 

1580. ಪ�ಪಂಚದ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ �ಾಣ2 ಚ%ಾವcೆSೆ ತಂದ �ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 't�ಾ 

1581. �ಾರತದ'& ^ನsದ �ಾಣ2ಗಳನುs �ಾ	Sೆ ತಂದ -ದಲ 

�ಾಜವಂಶ? 

 ಗುಪ(ರು 

1582. ಆ�ಾÏFoಾ(ನದ bಾ�^ೕನ *ೆಸರು ಏನು? 

 Sಾಂ0ಾರ 

1583. ಕ�ಾ�ಟಕ 6ಾಸನಗಳ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 E.ಎG.�ೈD 

1584. E��ಷರು Sಾಂ�ೕ$ಯವ	Sೆ �ೈಸK -ಇ-Iಂ° Sೌರವ 

Fೕt�ೆLೕ�ೆ? 

 -ದಲ ಮ*ಾಯುದvದದ'& E��½ 	Sೆ ಸ*ಾಯ lಾtದL�ೆ5 

1585. 1946 ರ'& ಕ�ಾ�ಟಕದ ಏ:ೕಕರಣ ಸlಾ+ೇಶ ನ�ೆದ ಸ�ಳ 

�ಾವAದು? 

 ಮುಂ!ೈ 

1586. oಾpತಂತ�q ಪ�ೆದ ಸಂದಭ�ದ'& ಸು��ತರ ಪ�lಾಣ ಎಷುk ಇತು(? 

 6ೇ. 12 ರಷುk 

1587. u�ೇ6ಾಂಗ Fೕಯ ರೂಪA�ೇಶಗಳ ಬSೆ³ �ೇt�ೕ �ಾಷಣದ'& 

ಅ	ವA ಮೂt4ದವರು �ಾರು? 

 ಜ+ಾಹK %ಾG �ೆಹರು 

1588. ಪಂಚ�ೕಲ ತತpಗಳನುs ಅಳವt4�ೊಂಡ ಎರಡು �ಾಷgಗಳ� 

�ಾವAವA? 

 �ಾರತ ಮತು( ^ೕ�ಾ 

1589. "ಆ}��ಾದ Sಾಂ�" ಎಂ�ೇ ಪ�4ದv�ಾದವರು �ಾರು? 

 �ೆಲz� ಮಂ�ೇ%ಾ 

1590. �ಾರತ�ೆ5 �ೌSೋXಕ+ಾh ಸ�ೕಪದ'&ರುವ �ಾಷg �ಾವAದು? 

 �ೇbಾಳ 

1591. 1971 ರ'& !ಾಂSಾ&�ೇಶದ Flಾ�ಣದ'& �ಾವ �ಾಷg ಪ��ಾನ 

bಾತ� ವI4ತು? 

 �ಾರತ 

1592. 9ಾ�ೆ5ಂ{ ಒಪHಂದ+ಾದದುL �ಾವ ಎರಡು �ಾಷgಗಳ ನಡು+ೆ? 

 �ಾರತ ಮತು( bಾ:oಾ(ನ 

1593. uಶpಸಂoೆ�ಯ ಮ9ೊ(ಂದು *ೆಸ�ೇನು? 

 ಸಂಯುಕ( �ಾಷg ಸಂಘ 

1594. ಅ�ೕ	�ಾದ uಶp +ಾ2bಾರ �ೇಂದ� ದpಂಸ+ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 2001 ರ'& 

1595. ಮುಂ!ೈನ 9ಾ~ *ೋjೆG �ೕ%ೆ �ಾX�ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 2007, ನ+ೆಂಬK 26 

1596. uಶpಸಂoೆ�ಯ ಅಂಗಸಂoೆ�ಗಳ� ಎಷುk? 

 6 

1597. ಯು�ೇoೊ5ೕ �ೇಂದ� ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 bಾ2	D 

1598. ಐ ಎಂ ಎ� ಮುಖ2 ಕÑೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 ಅ�ೕ	�ಾದ +ಾ�ಂಗk� t 4 

1599. �ಾರತ ಮತು( ^ೕ�ಾ ಪಂಚ�ೕಲ ತತp ಅಳವt4�ೊಂಡದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 1954 ಜೂ� ನ'& 

1600. u�ೇ6ಾಂಗ Fೕಯ ರೂಪA�ೇಶಗಳ ಬSೆ³ �ೆಹರು �ೇt�ೕ 

�ಾಷಣದ'& ಅ	ವA ಮೂt4ದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1946 oೆbೆkಂಬK 7 

1601. ಕನsಡ oಾIತ2 ಸ�Çಳನ±ಂದರ ಅಧ2� oಾ�ನ�ೆ5 ಆª5�ಾದ 

-ದಲ ಕನsಡ �ಾರು? 

 ಜಯ�ೇu9ಾV 'Sಾ�ೆ (೧೯೭೪ ಮಂಡ2) 

1602. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& -ದಲ ಮI`ಾ �ಾಜ2bಾಲರು �ಾರು? 

 u.ಎD.ರlಾ�ೇu 

1603. ಕ�ಾ�ಟಕ u0ಾನ ಸ�ೆಯ -ದಲ ಮI`ಾ 4HೕಕK �ಾರು? 

 �ೆ.ಎD.�ಾಗರತsಂ 

1604. ದ�ಣ ಏ�ಾ2ದ -ದಲ bಾ'jೆ:s@ �ಾವAದು? 

 !ೆಂಗಳ 	ನ ��ೕ ಜಯ Uಾಮ�ಾ�ೇಂದ� bಾ'jೆ:s@ 

1605. ಕನsಡದ ಪ�ಥಮ ಮಹಮ�ೕಯ ಕu �ಾರು? 

 ಸಂತ �ಶು�ಾಳ ಷ	ೕಪರು 

1606. ಕಡಲ ೕರದ �ಾಳ� �ಣ4ನ �ಾT ಎಂದು �ಾರನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾT ಅಬ¦ಕ5 

1607. �ಾ+ಾ2ನಂದ ಇದು �ಾರ �ಾವ2 �ಾಮ? 

 4ದLಯ2 ಪA�ಾT@ 
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1608. ಕನsಡದ -ದಲ ವಣ� ^ತ� �ಾವAದು? 

 ಅಮರ �'H ಜಕcಾUಾ	 

1609. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ !ಾ2ಂ@ �ಾವAದು? 

 ^ತ�ದುಗ� !ಾ2ಂ@ '�jೆ� (೧೮೭೦) 

1610. ಕನsಡದ -ದಲ ಗದ2 ಬರಹ �ಾವAದು? 

 ವ�ಾ?�ಾಧ�ೆ 

1611. $ಎ�k (GMT)ಯ uಸ¿ತ ರೂಪ+ೇನು? 

 h�ೕFpC �ೕ� jೈe 

1612. ಅಡುSೆಉ�Hನ �ಾoಾಯFಕ *ೆಸ�ೇನು? 

 oೋtಯಂ �ೊ&ೕ�ೈ� 

1613. ಆ*ಾರ ಶ:(ಯನುs �ಾವ lಾನ�ಂದ ಅ`ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾ2%ೋ	 

1614. ಅ�pF ಇದು �ಾರ �ಾವ2 �ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಎಂ.u.ಕನಕಮ� 

1615. ಪ�4ದv �ರಹ�kಯ ಫ:�ೇಶpರ ಮಠ ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ 

$%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 ಗದಗ 

1616. �ಾ�gೕಯ ಕೂ'Sಾh �ಾಳ� �ಾಯ�ಕ�ಮವನುs �ಾ	SೊXಸ%ಾದ 

ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೨೦೦೪ ನ+ೆಂಬK ೧೪ 

1617. �ೆ�ಾ�@� u�ಷk+ಾh �ಾವ bಾ�TಗXSೆ ಪ�4�v ಪ�ೆ��ೆ? 

 ಎ�� 

1618. ಕನsಡದ -ದಲ �ಪ� 6ಾಸನ �ಾವAದು? 

 ಕbೆH ಅ�ೆಭಟkನ 6ಾಸನ 

1619. lೌoಾ	 h	0ಾಮ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಉತ(�ಾಂಚಲ 

1620. ವಸು(uನ oಾbೇ� +ೇಗವನುs ಅ`ೆಯಲು ಉಪ�ೕhಸುವ 

ಉಪಕರಣ �ಾವAದು? 

 �ಾಪ&K �ೇ�ಾK 

1621. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಪ�ಥಮ *ಾಲು ಉತHನs ಘಟಕ oಾ�ಪ�ೆ ಎ'& 

ಆVತು? 

 ಮಂಡ2 $%ೆ&ಯ SೆಜºಲSೆ�ೆ 

1622. oೆಂಟ�G ಇFzÆಟೂ2ಷ� ಆ� ಇಂtಯ� %ಾ2ಂSೆpೕಜD 

ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎ'&�ೆ? 

 �ೖಸೂರು 

1623. �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ�ಯ ಇಂt�ಾ 'ಟ�ೇಚK ಪ��ೆಯ 

ಸಂbಾದಕ�ಾದ -ದಲ ಕನstಗ �ಾರು? 

 ಎC.ಎD.�ವಪ��ಾ� 

1624. 9ೆಲುhನ'& ಪಂಚರತs :ೕತ��ೆಗಳನುs ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 9ಾ2ಗ�ಾಜ 

1625. bಾಟ'ಪAತ� �ಾವ ವಂಶದ ಅರಸರ �ಾಜ0ಾF�ಾhತು(? 

 ಮಗಧರು 

1626. 6ಾ2e ^ ಆV ಈ ಪ�4ದv ಕೃ �ಾವ �ಾ�ೆಯ'&�ೆ? 

 ಮ�ಾÙ 

1627. Eೕt *ೊSೆoೊಪHನುs *ೆಚುi ಉ9ಾH�ಸುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಗುಜ�ಾ� 

1628. �ೆ¾ಸ(ರ ಪuತ�ಗ�ಂಥ !ೈಬಲುsì ಕನsಡ�ೆ5 -ದಲು 

ಅನು+ಾ�4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾ� *ಾ2ಂ� 

1629. ಸಬ%ೇಶpರ �ೇವ ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಸಕ%ೇಶ lಾದರಸ 

1630. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅತ2ಂತ �ೊಡ? uu�ೋ�ೆLೕಶ ನ� ಕT+ೆ �ೕಜ�ೆ 

�ಾವAದು? 

 ಕೃಷ� �ೕಲLಂ�ೆ �ೕಜ�ೆ 

1631. jಾFzG �ಾV%ೆ �ಾವ �ಾಗ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ಾ'Sೆ 

1632. ೧೮೫೭ರ ದಂSೆಯನುs �ಾರತದ -ದಲ oಾpತಂತ�q ಸಂSಾ�ಮ 

ಎಂದು ಕ�ೆದವರು �ಾರು? 

 u.t.oಾವಕ�K 

1633. ಭ:( ಪಂಥ ಚಳ�ವXಯ'& �ಾಮ ಮತು( ರIೕಮ ಒಬ¦�ೇ ಎಂದು 

*ೇXದವರು �ಾರು? 

 ಕEೕರ �ಾಸರು 

1634. �ಾಖ%ೆಯ ಪ�ದಶ�ನ Fೕtದ ಬಂSಾರದ ಮನುಷ2 ^ತ�ದ 

F�ೇ�ಶಕರು �ಾರು? 

 4ದL'ಂಗಯ2 

1635. jೊ-ೕjೊ oಾಸs'&ರುವ ಆಮ& �ಾವAದು? 

 ಅ4�@ ಆಮ& 

1636. Þ%ಾಫ� ಚಳ�ವX �ಾರತದ'& ಆರಂಭ+ಾದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೧೮ 

1637. uಜಯ ಪá 4ಂÎF�ಾ �ಾವ :�ೕ�ೆಯ'& *ೆಸರು 

lಾt�ಾL�ೆ? 

 +ಾಯು�ಾನ 

1638. E44ಐ (BCCI) ನ uಸ¿ತ ರೂಪ+ೇನು?  

 !ೋ�� ಆ� ಕಂjೊ�ೕG �ಾK :��ೆ{ ಇ� ಇಂt�ಾ 

1639. ಎ�ೆ ಮತು( ಉದರವನುs ಪ�9ೆ2ೕ:ಸುವ �ೇಹದ �ಾಗದ *ೆಸ�ೇನು? 

 ವbೆ 

1640. ಕ%ಾಂತಕ �ೕ�ೕಶpರ'ಂಗ ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಡ�ೆ5ಯ !ೊಮ�ಣ� 

1641. �ಪAರ �ಾಜ2ದ ಆಡXತ �ಾ�ೆ �ಾವAದು? 

 !ೆಂSಾ' 

1642. ಅಂತರ�ಾ��Æೕಯ 1ಾ2 ಪ�ೆದ ಕನsಡದ ��ಣ ತ´ �ಾರು? 

 4.t.ನರ4ಂಹಯ2 

1643. ಕಪAH �ಾ�ಂ �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 bೆjೊ�ೕ'ಯಂ 

1644. �ೇ@z }ಯK uರ^ತ �ಾ�t ಆ� ಎರD� ಆಧ	4 ತ�ಾ�ಾದ 

ಕನsಡ ಚಲನ^ತ� �ಾವAದು? 

 ಉ%ಾkಪ%ಾk 

1645. �ಾ�gೕಯ *ೈನುSಾ	�ೆ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಸಂoೆ� ಎ'&�ೆ? 

 �ಾನ�G (ಹ	�ಾಣ) 

1646. 9ೇಲುu�ೆಯ Fಯಮವನುs ರೂ�4ದವರು �ಾರು? 

 ಆ:��tD 

1647. !ೆಳಕನುs uದು2� ಆh ಪ	ವ�ಸುವ ಉಪಕರಣ �ಾವAದು? 

 �ೕjೋoೆG 



GURUPRASAD BADIGER                                                      DREAM KPSC GURU 44 

1648. �ೕಗದ ಮೂಲ ತತpಗಳನುs X4ದ ಪ�ಥಮ �ಾರೕಯ 

�ಾರು? 

 ಪತಂಜ' 

1649. �ಾವಣನ 9ಾVಯ *ೆಸ�ೇನು? 

 �ೈಕ4 

1650. �ೊ!ೆG ಪ�ಾ�ಯ ಪ�ಶ4( �ೈ{ %ೈu&ಹು� ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ 

ಕನstಗ �ಾರು? 

 ಆK.ಸುದಶ�� 

1651. ಪಂ�ಾ� �ಾಜ2+ಾh ಅ4(ತp�ೆ5 ಬಂದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೬೬ 

1652. ಏ�ಾದರು ಸ	ªೕ -ದಲು lಾನವ�ಾಗು ಇದು �ಾವ ಕuಯ 

ರಚ�ೆ�ಾh�ೆ? 

 4ದ��ಾ2 ಪA�ಾTಕ 

1653. ಜನರG dಯ	 ಗ�ಂಥದ ಕತೃ� �ಾರು?  

 �ೆ.ಎಂ.�ೇ�z 

1654. �ೇಫ ಇದು �ಾರ �ಾವ2�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಎ.u.�ೇಶವಮೂ� 

1655. ಮ	ೕ�ಾ EೕC ಎ'&�ೆ? 

 Uೆ�ೆsೖ 

1656. ವಚನ oಾIತ2 �ಾವ ಅರಸರ �ಾಲದ'& ರೂಪSೊಂtತು? 

 ಕಲಚೂ	 ಅರಸರು 

1657. ಮುಂ!ೈನ'&ರುವ Sೇ{ +ೇ ಆ� ಇಂt�ಾ Flಾ�ಣ+ಾದ ವಷ� 

�ಾವAದು? 

 ೧೯೧೧ 

1658. �ಾ�gೕಯ ಮI`ಾ �ೋಶ ಸಹ�ಾ	 ಸಂoೆ� oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ವಷ� 

�ಾವAದು? 

 ೧೯೯೩ 

1659. �ಾರತದ �ೈರುತ2 �ೈ%ೆp ವಲಯ ಮುಖ2 ಕÑೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 ಹುಬ¦XY 

1660. lಾನವ ಶ	ೕರದ'& ಅ *ೆ^iನ ಪ�lಾಣದ'&ರುವ ಖF�ಾಂಶ 

�ಾವAದು? 

 �ಾ2'zಯಂ 

1661. �ೈನರ �ೇ+ಾಲಯಗXSೆ ಬಸ� ಅಂತ ಕ�ೆದ�ೆ ಬುದvರ 

�ೇ+ಾಲಯಗXSೆ ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 u*ಾರ 

1662. ಇಟ' �ೇಶದ'& ಚ%ಾವcೆಯ'&ರುವ �ಾಣ2ದ *ೆಸ�ೇನು? 

 'ೕ�ಾ 

1663. ನ�ೇಂದ� -ೕ�ಯವರು ಉ�ಾÏ�4ದ �ಾರತದ ಬೃಹ� Â� 

bಾ@� ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 ತುಮಕೂರು 

1664. �ೊoಾ	�ೕ ಚC� ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎ'&�ೆ? 

 ಮಂಗಳ ರು 

1665. uಜಯ uಠಲ ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 uಜಯ�ಾಸರು 

1666. 6ಾಂ ಸpರೂಪ ಭjಾsಗK ಪ�ಶ4(ಗಳನುs �ಾವ ೇತ�ದ'& oಾಧ�ೆ 

lಾtದವ	Sೆ Fೕಡ%ಾಗುವAದು? 

 6ಾಂSಾh ಪ�ಯs4ದವ	Sೆ 

1667. ಸ�ಾ� ಅಪHಣ� �ಾದಂಬ	ಯನುs ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಕೃಷ�ಮೂ� ಪA�ಾTಕ 

1668. lಾನವನ �ೇಹದ'& ಮೂತ�ಜನ�ಾಂಗದ �ೕ%ೆ ಇರುವ ಗ�ಂdಯ 

*ೆಸ�ೇನು? 

 ಜನನಗ�ಂd 

1669. ಉದಯ+ಾಗ' ನಮ� ಚಲುವ ಕನsಡ �ಾಡು ಈ hೕ9ೆಯನುs 

ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಹುV%ೊ³ೕಳ �ಾ�ಾಯcಾ�É 

1670. ರ�ಾ2ದ'& ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯನುs �ಾರು 

bಾ�ರಂ�4ದರು? 

 oಾkq'� 

1671. Fಸಗ� ��ಯ ಇದು �ಾರ �ಾವ2�ಾಮ? 

 4ದL'ಂಗಯ2 

1672. ಯು�ೇFಯಂ �ಾ�ೕ��ೇಷ� ಆ� ಇಂt�ಾ ಪರlಾಣು 

ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ �ೇಂದ� ಎ'&�ೆ? 

 E*ಾರ 

1673. ಹ4ರು – *ೊನುs ಈ ಜನ��ಯ ಪAಸ(ಕದ %ೇಖಕರು �ಾರು? 

 E.$.ಎG.oಾp� 

1674. +ಾoೊ5ೕtSಾಮ �ಾರತ�ೆ5 ಸಮುದ�ದ ಮೂಲಕ �ಾ'ಟk ವಷ� 

�ಾವAದು? 

 ೧೪೫೮ 

1675. �ಾ||ಎಂ.ಎD.oಾp��ಾಥರವರು �ಾವ ೇತ�ದ'& oಾಧ�ೆ 

lಾt�ಾL�ೆ? 

 ಕೃ� 

1676. ಪಟkದಕಲು& ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 !ಾಗಲ�ೋjೆ 

1677. ಹ	�ಾpರ �ಾವ ನ�ಯ ದಡದ �ೕ'�ೆ? 

 ಗಂSಾ 

1678. ಕoೌ' h	0ಾಮ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 Ilಾಚಲ ಪ��ೇಶ 

1679. ಗುರೂ$ ಎಂದು Eರುದು *ೊಂ�ದ �ಾರತ ಪ�4ದv ವ2:( �ಾರು? 

 ��ೕ ಎಂ.ಎ�.Sೋ`ೆಲ5K 

1680. }�ಾ@ SೋರÅ ಪA	 ಉದು� %ೇಖಕ ಅವರ �ಾವ ಕೃSೆ Äಾನ 

�ೕಠ ಪ�ಶ4( ಲ�4�ೆ? 

 ಗುG-ಎ-ನSಾ� 

1681. �Àೕ�ಾಂ �ಾಜ2ದ �ಾಜ0ಾF �ಾವAದು? 

 ಐ�ಾpG 

1682. 1ಾp�ಾ ಬಂ�ಾನ+ಾ~ ದSಾ� ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 ಗುಲ¦Sಾ� 

1683. ೧೯೯೪ರ'& h	ೕ� �ಾ�ಾ�ಡರ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 

ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( ಲ�4�ೆ? 

 ತ%ೆದಂಡ 

1684. �ಾ2ಷನG Sಾ2ಲ	 ಆ� lಾಡ��ಆ{� ಎ'&�ೆ? 

 �ೆಹ' 

1685. �ಾರತದ �ಾಷg ಧÔಜವನುs ರೂ�4ದ ಮI`  ೆ�ಾರು? 

 �ೕಡe ರೂಸು(ಂ �ಾ�ಾ 
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1686. ಹ��ೇಳ�ೆಯ ಏ�ಾ2� :�ೕ�ಾಕೂಟದ'& �ೕSೇಶpರ ದತ( ರವರ 

�ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ^ನsದ ಪದಕ �ೊರ:�ೆ? 

 ಕು4( 

1687. +ಾಂ1ೆ�ೆ :�ೕ�ಾಂಗಣ �ಾವ ನಗರದ'&�ೆ? 

 ಮುಂ!ೈ 

1688. ಕನsಡದ -ದಲ ಚಲನ^ತ� ಪ��ೆ �ಾವAದು? 

 4Flಾ (೧೯೩೬) 

1689. ಆ4( ಹಕ5ನುs ಮೂಲಭೂತ ಹ:5Fಂದ 9ೆSೆದು *ಾ:ದ ವಷ� 

�ಾವAದು? 

 ೧೯೭೭ 

1690. ಕನsಡದ -ದಲ �ಾಜಮ�ೆತನ �ಾವAದು? 

 ಕದಂಬ 

1691. ಸತತ+ಾh ಮೂರು ಅÞಲ �ಾರತದ ಕನsಡ oಾIತ2 ಸ�Çಳನದ 

ಅಧ2��ಾದ ಏ�ೈಕ ಕನstಗ �ಾರು..? �ಾವ ವಷ�? 

 ಎC.u.ನಂಜುಂಡಯ2 (೧೯೧೫-೧೬-೧೭) 

1692. ಕನsಡ �ಾtನ -ದಲ ಗTತ´ �ಾರು?  

 ಮ*ಾuೕ�ಾUಾಯ�ರು 

1693. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& oಾuರ ಕಂಬಗಳ ಬಸ� ಎ'&�ೆ? 

 ಮೂಡEದ�ೆ 

1694. ಕನsಡದ -ದಲ �'H �ಾರು? 

 �ಣಕ 

1695. ಕನsಡದ -ದಲು !ೆರಳಚುiuನ ಯಂತ�ವನುs ರೂ�4ದವರು 

�ಾರು? 

 ಅನಂತ ಸುಬ¦�ಾÉ  

1696. ಕನsಡದ ಉಪlಾ %ೋಲ ಕu �ಾರು? 

 ಲ�åೕಶ 

1697. ೧೯೩೦ರ'& ಪ�ಕಟ+ಾದ Sೋuಂದbೈ ಅವರ -ದಲ ಕವನ 

ಸಂಕಲನ �ಾವAದು? 

 hXuಂಡು 

1698. ಎG.ಎಂ.ಕ	ಬಸಪH �ಾವ ಸH0ೆ�ಯ'& �ಾರತ 6ೆ�ೕಷÒ ಪ�ಶ4( 

ಪ�ೆ��ಾL�ೆ? 

 �ೇಹ�ಾಢ2� 

1699. ಕನsಡದ -ದಲ +ಾ2ಕರಣ ಗ�ಂಥ �ಾವAದು?  

 ಶಬLಮT ದಪ�ಣ 

1700. ಕನsಡದ ಪ�ಪ�ಥಮ bಾ�0ಾ2ಪಕ �ಾರು?  

 �.ಎ�.+ೆಂಕಣ�ಯ2 

1701. ಏ�ಾ2 ಖಂಡದ'& ಬೃಹ� ಏಕ�ೕ%ಾ !ೆಟkuರುವ ಕ�ಾ�ಟಕದ $%ೆ& 

�ಾವAದು? 

 ತುಮಕೂರು (ಮಧುh	) 

1702. ಅ�ಾ5 �ೇಳವp �ಾ±ಂದು ಕನಸ ಕಂ�ೆ ಅಕ5ಮಹ�ೇuಯವರ ಈ 

ವಚನವನುs *ಾt ಜನ��ಯSೊX4ದ 1ಾ2ತ ಸಂhೕತ´ �ಾರು? 

 ಮ'&�ಾಜು�ನ ಮನೂzK 

1703. ಜಲuದು2� �ೕಜ�ೆಗಳ'& �ಾರತದ%ೆ&ೕ ಪ�ಥಮ oಾ�ನದ'&ರುವ 

�ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ 

1704. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& �ಾಷgಪ ಆXp�ೆ ಪ�ಥಮ �ಾ	Sೆ�ಾhದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 ೧೯೭೧ರ'& 

1705. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& �ೋಟು ಮುದ�cಾಲಯವನುs *ೊಂ�ರುವ ನಗರ 

�ಾವAದು? 

 �ೖಸೂರು (	ಸÉ� !ಾ2ಂ@ �ೋಟು ಮುದ�ಣ) 

1706. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅತ2ಂತ ಎತ(ರ+ಾದ �ಖರ �ಾವAದು? 

 ಮುಳYಯ2ನ h	(^ಕ5ಮಗಳ ರು) 

1707. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ��Òತ �ಾಗ	ೕಕ ಪ�ಶ4( �ಾವAದು? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ ರತs 

1708. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ�ಥಮ ಮI`ಾ �ಾ2�ಾ�ೕಶರು �ಾರು? 

 ಮಂಜು`ಾ Uೆಲೂ&K 

1709. ಕT�ನ ಶಸ�^:9ೆzಯ'& uಶp�ಾಖ%ೆ lಾtದL ಕ�ಾ�ಟಕ +ೈಧ2 

�ಾರು? 

 �ಾ||ಎಂ.4.-ೕ� 

1710. ಪಂಚ%ೋಹಗಳ� �ಾವAವA? 

 ^ನs, !ೆXY, 9ಾಮ�, ಕE¦ಣ, ತವರ 

1711. ಕ�ಾ�ಟಕದ u4(ೕಣ�+ೆಷುk? 

 ೧,೯೧,೭೯೧ ಚದರ :%ೋ�ೕಟK (೭೪,೦೫೦.೯ ಚದರ �ೖ') 

1712. ಮ*ಾ uಷು�uನ ಚಕ�ದ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಸುದಶ�ನ ಚಕ� 

1713. uೕ�ೇಶ ಚ	ತ – ಇದು �ಾರ ಕೃ? 

 �ಾಘ+ಾಂಕ 

1714. �ೇhಲ�ೕh hೕ9ೆಯನುs ಕನsಡದ �ಾವ ^ತ�ದ'& 

ಅಳವtಸ%ಾh�ೆ? 

 �ಾಮನEಲು& 

1715. ಕ�ಾ�ಟಕದ ‘9ೊಗ	ಯ ಕಣಜ’ ಎಂದು �ಾವ $%ೆ&Sೆ 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಗುಲ¦Sಾ� 

1716. ‘�ಸು(’ ಕಂ�ಾಯ ಪದvಯನುs �ಾ	Sೆ ತಂದ bಾ`ೆSಾರ �ಾರು? 

 �ವಪH�ಾಯಕ 

1717. �ವನು ಸಂ0ಾ2�ಾಲದ'& lಾಡುವ ನೃತ2�ೆ5 ಏ�ೆಂದು *ೆಸರು? 

 9ಾಂಡವ 

1718. �ೖಸೂರು ಯದು ವಂಶದ ೨೭�ೇ ಉತ(�ಾ��ಾ	�ಾh �ಾರನುs 

ದತು( ಪ�ೆಯ%ಾVತು? 

 ಯದುuೕK SೋbಾG �ಾ~ ಅರಸ 

1719. %ೇಸK (LASER)ನ uಸ¿ತ ರೂಪ+ೇನು?  

 %ೈ{ ಆಂ�&}�ೇಶ� !ೈ 4kಮೂ2%ೇjೆ� ಎ�ಶ� ಆ� 

�ೇtªೕಷ� 

1720. 6ೇ�ಾ�� ಅಯ2K ಜಲuದು2� �ೇಂದ� ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎ'&�ೆ? 

 �ವನ ಸಮುದ� 

1721. ಸುಜನ ಇದು �ಾರ �ಾವ2 �ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಎD.�ೆ.�ಾ�ಾಯಣ 6ೆ�k 

1722. ಏಕ�ೋಶ $ೕuಗಳ ಚಲ�ೆSೆ ಸ*ಾಯಕ+ಾಗುವ ಅಂಗಗಳ� 

�ಾವAವA? 

 �ಥ2bಾದ, %ೋlಾಂಗ, ಕ6ಾಂಗ 

1723. ಶಬLSಾರುtಗ ಎಂದು Eರುದು *ೊಂ�ದ ಕu �ಾರು? 

 ದ9ಾ(9ೆ�ೕಯ �ಾಮಚಂದ� !ೇಂ�ೆ� 

1724. �ೖ ಮೂ24@ �ೖ %ೈ� ಈ ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 



GURUPRASAD BADIGER                                                      DREAM KPSC GURU 46 

 ಪಂtತ ರuಶಂಕರ 

1725. 6ಾಖದ ಪ�lಾಣವನುs ಅ`ೆಯುವ oಾಧನ �ಾವAದು? 

 �ಾ2%ೋ	�ೕಟK 

1726. Äಾನ�ೕಠ ಪAರಸ�9ೆ ಮ*ಾ�ೇu ವಮ� �ಾವ �ಾ�ೆಯ 

ಕವV�? 

 Iಂ� 

1727. ಬೂದು�ಾ�ಂ ಇದು �ಾವ ವಸು(uನ ಉ9ಾHದ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಉcೆ� ಉ9ಾHದ�ೆ 

1728. �.u.ಯ ಮುಖ2 ಅಂಗ �ಾವAದು? 

 �ಾ2�ೋ� :ರಣಗಳ �ೊಳ+ೆ 

1729. oೆkೕ{ !ಾ2ಂ@ ಆ� ಇಂt�ಾSೆ ಇದL -ದಲ *ೆಸರು �ಾವAದು? 

 ಇಂ�ೕ	ಯG !ಾ2ಂ@ 

1730. �ೋಷ2 6ಾಸ�ದ'&ರುವ �ಾ�ಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 ೧೨ 

1731. ೧೮೯೪ರ'& ಪ�ಪಂಚದ%ೆ&ೕ -ದಲು ಅರಣ2 Fೕಯನುs ರೂ�4ದ 

�ೇಶ �ಾವAದು? 

 �ಾರತ 

1732. -ಘಲರ lಾತೃ�ಾ�ೆ �ಾವA�ಾhತು(? 

 ತು:� 

1733. 4ಮ�'Sೆಯ Uೆನs�ಾಯ ಇದು �ಾರ �ಾವ2�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಚಂ�ಮರಸ 

1734. !ಾಂSಾ? ಇದು �ಾವ �ಾಜ2ದ �ಾನಪದ ನೃತ2 6ೈ'�ಾh�ೆ? 

 ಪಂ�ಾ� 

1735. :ರು ಸಂu0ಾನ ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ ದುLಪt �ಾವAದು? 

 ೪೨�ೇ ದುLಪt 

1736. 4ೕ�ಸುಣ�ದ �ಾoಾಯFಕ *ೆಸ�ೇನು? 

 �ಾ2'zಯಂ �ಾ!ೋ��ೆ{ 

1737. �ಾರತ �ೇಶದ ಉ�ಾLರ ಸಣ� ಮತು( ಗೃಹ �ೈSಾ	�ೆಗಳ 

ಅ�ವೃ�vVಂದ lಾತ� oಾಧ2+ೆಂದು *ೇXದವರು �ಾರು? 

 ಮ*ಾತ�Sಾಂ� 

1738. oಾpತಂತ� �ಾರತದ -ದಲ ��ಣ ಸ^ವರು �ಾರು? 

lೌ%ಾ�ಾ ಅಬುLG ಕ%ಾಂ ಆ�ಾ° 

1739. �ಾ� �ೆu� ಪ��Òತ ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ ಕನsಡದ -ದಲ uÄಾF 

�ಾರು? 

 4.ಎ�.ಆK.�ಾÉ 

1740. ಒ	oಾzದ ಪA	ಯ'& Sೋವಧ�ನ ಮಠ oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 ಶಂಕ�ಾUಾಯ�ರು 

1741. uಶpಕಪs'& -ದಲ �pಶತಕದ �ಾಖ%ೆ lಾtದ :��ೆ{ ಆಟSಾರ 

�ಾರು? 

 :�ೕD Sೇ¯& 

1742. �ಾ�ಾ oಾ*ೇ� �ಾ%ೆ5ಯವರ -ದಲ *ೆಸ�ೇನು? 

 ದುಂtೕ�ಾ~ Sೋuಂದ 

1743. ಅ�ೕ	�ಾ +ೈದ2:ೕಯ F�ೇ�ಶಕ�ಾh ಆª5�ಾದ �ಾರತದ 

ಪ�ಥಮ ವ2:( �ಾರು? 

 �ಾ. u+ೇಕ ಮೂ� (ಕ�ಾ�ಟಕ) 

1744. bೆ	�ಾK ಅಭ�ಾರಣ2 �ಾವ bಾ�TSೆ *ೆಸ�ಾh�ೆ? 

 ಆ�ೆ 

1745. ಐಶpಯ� �ೈ �ೕಣದ ಪ�� ಲಂಡನs �ಾವ ಮೂ24ಯಂನ'&�ೆ? 

 �ೕಡಂ ಟುoಾz�z ಮೂ24ಯಂ 

1746. �ಾ ಕಸೂ(	 ಇದು �ಾರ �ಾವ2�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಕಸೂ(	 ರಂಗ�ಾá �ಾ�ಾಯಣ ಶಮ� 

1747. �ಾರೕಯ ಶುಷ5 9ೋಟSಾ	�ೆ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಸಂoೆ� ಎ'&�ೆ? 

 Eಕ�ೆK (�ಾಜoಾ�ನ) 

1748. Sೋ�ಾ@ ಕರದಂಟುSೆ ಪ�4ದv+ಾದ�ೆ ಮು0ೋಳ� �ಾವAದ�ೆ5 

ಪ�4ದv+ಾh�ೆ? 

 �ಾVಗXSೆ 

1749. �ಾ$ೕÉ Sಾಂ� ಆ�ೋಗ2 uÄಾನಗಳ uಶpu�ಾ2Fಲಯ 

ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎ'&�ೆ? 

 !ೆಂಗಳ ರು 

1750. �ೆ�lಾ�ೆ�ೕ��ಾ ಎಂಬ ಪದವA �ಾವ �ಾ�ೆಯ ಪದ+ಾh�ೆ? 

 h�ೕ@ 

1751. �ಾpಂಟಂ 4�ಾvಂತ�ಾ5h ಐ�ೆzÆೖ� ಅವ	Sೆ �ೊ!ೆG ಪ�ಶ4( 

�ೊ�ೆತ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೧೮ 

1752. lಾರಯ2��ಯ ಅಮ�ೇಶpರ 'ಂಗ ಇದು �ಾರ 

ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಲಕ5ಮ� 

1753. }�ೕಡe ಇ� ಎ�ೆzೖG ಇದು �ಾರ ಆತ�ಕಥನ+ಾh�ೆ? 

 ದ%ೈ%ಾlಾ 

1754. ಪ�ಪಂಚದ ಅ�ೊಡ? ಬಂದರು �ಾವAದು? 

 6ಾಂ�ೖ, ^ೕ�ಾ 

1755. �ಾ2ಷನG ಬು@ ಟ�Dk ನ ಅಧ2��ಾhದL -ದಲ ಕನstಗ �ಾರು? 

 �ಾ||ಯು.ಆK.ಅನಂತಮೂ� 

1756. ಕದಂಬರ ಪತನದ ನಂತರ ಆಡXತ�ೆ5 ಬಂದ �ಾಜವಂಶ �ಾವAದು? 

 !ಾ�ಾ� Uಾಲುಕ2ರು 

1757. uಶp ಸಂoೆ�ಯ �ೈSಾ	�ಾ ಅ�ವೃ�v ಸಂoೆ� ಯ ಮುಖ2 ಕÑೇ	 

ಎ'&�ೆ? 

 uª�ಾs, ಆ4g�ಾ 

1758. +ೆFD ಆ� � ಈDk ಎಂದು *ೆಸ�ಾದ uಶpದ ನಗರ �ಾವAದು? 

 !ಾ2ಂ�ಾ@ 

1759. Sೋ�ಾ@ ಜಲbಾತ �ಾವ ನ�Vಂದ ಉಂjಾh�ೆ? 

 ಘಟಪ��ಾ 

1760. +ಾ9ಾ�Sೊಂಡ ಎಂಬ Eರುದು �ಾವ �ಾಜFhತು(? 

 ನರ4ಂಹವಮ� 

1761. ಅ�E@ tೕoೆಂಟ� ಎಂಬ ಆಮಶಂ�ೆSೆ �ಾರಣ+ಾಗುವ ಏಕ�ೋಶ 

$ೕu �ಾವAದು? 

 ಎಂಟ�ೕ!ಾ Iಸk'ಕ 

1762. �ೌಟಂ: ಇದು �ಾವ �ಾಜ2ದ ನೃತ2 6ೈ'�ಾh�ೆ? 

ಉತ(ರ ಪ��ೇಶ 

1763. ಮೂರ�ೇ ಕಣು� *ೊಂ�ರುವ �pjಾರ ಎಂಬ ಸ	ೕಸೃಪ �ಾವ 

�ೇಶದ'& ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 ನೂ2$%ಾ2ಂ� 

1764. +ಾT ಇದು �ಾರ �ಾವ2�ಾಮ? 

 E.ಎD.ಸುಬ¦ಮ� 
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1765. +ಾK �-ೕ	ಯG ಮು24ಯಂ ಎ'&�ೆ? 

 �ೆಹ' 

1766. ರ�ಾ2ದ �ಾ�gೕಯ :�ೕ�ೆ �ಾವAದು? 

 UೆD 

1767. oೌರವ«2ಹದ'&ರುವ �ಾವ ಗ�ಹವA ತನs ಕೆಯ'& ಅ +ೇಗ+ಾh 

ರುಗುತ(�ೆ? 

 ಗುರು 

1768. �ಾರತದ -ದಲ ಇಂh&ೕ½ �ಾದಂಬ	 �ಾವAದು? 

 �ಾ~ -ೕಹ�z +ೈ� (ಬಂ:e ಚಂದ� ಚಟ$�) 

1769. ೧೯೮೧ರ'& ಚನsuೕರ ಕಣuಯವರ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 

ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( �ೊರ:�ೆ? 

 $ೕವಧÔF 

1770. ಉಜºVF �ಾವ ನ�ಯ ದಡದ �ೕ'�ೆ? 

 �bಾ� (ಮಧ2 ಪ��ೇಶ) 

1771. ಮ0ಾpUಾಯ�ರು ಜF4ದ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 ಉಡು�ಯ ಬX bಾಜಕ 

1772. u�ೊkೕ	�ಾ �ಾ�D ಪAರoಾ5ರ ಪ�ೆದ ಪ�ಥಮ �ಾರೕಯ 

�ಾರು? 

 ಖು�ಾ�ಾ 1ಾ� 

1773. !ೆಂಗಳ 	ನ'& Flಾ�zæ oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೭೪ 

1774. !ಾ*ಾ2�ಾಶ �ಾನ lಾtದ ಪ�ಥಮ �ಾರೕಯ ಮI`  ೆಕಲH�ಾ 

Uಾ+ಾ& �ಾವ �ಾಜ2ದವರು? 

 ಹ	�ಾಣ 

1775. �ಾ||�ಾಜಕುlಾರರವ	Sೆ �ಾ�ಾ oಾ*ೇ� �ಾ%ೆ5 ಪ�ಶ4( 

�ೊ�ೆತ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೯೫ 

1776. ಪ�ಥಮ+ಾh �ಾರತದ'& ಎಂ$Fಯ	ಂy ಪದu ಪ�ೆದ 

�ಾರೕಯ ಮI`  ೆ�ಾರು? 

 ಇ`ಾ ಮಜುlಾLK 

1777. ಒ	oಾz �ಾಜ2ದ �ಾಜ20ಾF �ಾವAದು? 

 ಭುವ�ೇಶpರ 

1778. ಅ(+ೇ	 ಪ�0ಾಮ ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 ಉತ(ರ ಕನsಡ 

1779. ಸಂಗ�ಾ2 ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 Fೕ%ಾಂE�ೆ 

1780. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅತ2ಂತ �ೊಡ? ಪAಸ(ಕ ಮXSೆ �ಾವAದು? 

 ಸpಪs ಬು@ *ೌD !ೆಂಗಳ ರು 

1781. ಜಮ�ಾ%ಾG ಬ�ಾ� ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ ಪ�ಥಮ ಕನstಗ �ಾರು? 

 �. �ಾಮಚಂದ��ಾÉ 

1782. ನಯ� lಾಂhೕ�ಾ ಇವರು �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4ದವರು? 

 :��ೆ{ 

1783. ರೂಪಕ oಾlಾ�ಜ2ದ ಚಕ�ವ� ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಕುlಾರ+ಾ2ಸ 

1784. ದುtತ+ೇ ನನs �ೇವರು ಇದು �ಾರ ಆತ�ಕ�ೆ? 

 ಕ�ಾ2ರ :ಞîಣ� �ೈ 

1785. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅತ2ಂತ �ೊಡ? �ೆ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಚನsh	 ಸ�ೕಪದ 6ಾಂನಗರ (ಸೂX�ೆ�ೆ) 

1786. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಏ:ೕಕರಣ ಸ�ೆಯ -ದಲ ಅಧ2�ರು �ಾರು? 

 ಸK.4ದLಪH ಕಂಬX 

1787. �'ಕುಳ Fಸಗ�0ಾಮ ಎ'&�ೆ? 

 ಮಂಗಳ ರು 

1788. :ez (KIMS)ನ uಸ¿ತ ರೂಪ+ೇನು? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ ಇFzÆಟೂ2{ ಆ� �tಕG oೈ�z 

1789. ಅಣ4 �ಾ2ಷನG bಾ@� ಇರುವ $%ೆ& �ಾವAದು? 

 ಉತ(ರಕನsಡ 

1790. ಕ'�ೇವರ�ೇವ ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಮt+ಾಳ lಾಚಯ2 

1791. �ಾಥು+ಾ ಈ ನೃತ26ೈ' �ಾವ �ಾಜ2�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ಾh�ೆ? 

 E*ಾರ 

1792. �ೇಳ� :6ೆ©ೕ	 ಎಂಬ +ೈದ2:ೕಯ ಪAಸ(ಕವನುs ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 �ಾ||ಅನುಪlಾ 

1793. �ಾರತದ -ದಲ 1ಾಸh +ೈದ2:ೕಯ �ಾ%ೇಜು �ಾವAದು? 

 ಕಸೂ(	!ಾ +ೈದ2:ೕಯ �ಾ%ೇಜು ಮTbಾಲ 

1794. ಚಂದ��ಾನ lಾtದ -ದಲ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 ರ�ಾ2 

1795. �ಾರತದ'& ರಚ�ೆSೊಂಡ ೨೮�ೇ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 �ಾಖ�ಂ� 

1796. ಪ�4ದv ^ತ�ಕ%ಾuದ �ಾ�ಾರuವಮ� �ಾವ �ಾಜ2�ೆ5 

oೇ	ದವರು? 

 �ೇರಳ 

1797. *ಾ@ ಯುದv ತರ!ೇ ulಾನ �ಾವ �ೇಶ�ೆ5 oೇ	�ಾLh�ೆ? 

 ಇಂSೆ&ಂ� 

1798. ^9ಾ( ಇದು �ಾರ �ಾವ2 �ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ನವರತs�ಾಂ 

1799. ಭೂತಯ2ನ ಮಗ ಅಯು2 ಕ�ೆಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 Sೊರೂರು �ಾಮoಾp� ಅಯ2ಂSಾK 

1800. ಪ�4ದv 0ಾ��ಕ ಸ�ಳ ಶೃಂSೇ	 �ಾವ ನ�ಯ ದಂ�ೆಯ �ೕ'�ೆ? 

 ತುಂಗಭ�ಾ� 

1801. ಕಜ�� �ೇ1ೆಯು �ಾವ ಎರಡು �ೇಶಗಳ ನಡುuನ ಗt 

�ೇ1ೆ�ಾh�ೆ? 

 ರ�ಾ2 �%ೇಂ� 

1802. ದ.�ಾ.!ೇಂ�ೆ�ಯವ	Sೆ Äಾನ�ೕಠ ಪ�ಶ4( ತಂದು �ೊಟk ಕೃ 

�ಾವAದು? 

 �ಾಕು ತಂ 

1803. ಚ'ಸು(ರುವ +ಾಹನಗಳ +ೇಗವನುs ಕಂಡು Itಯಲು ಬಳಸುವ 

oಾಧನ �ಾವAದು? 

 �ಾ�ಾK ಗ� 

1804. ಧ�ೕ�ಶp�ಾ ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 *ೆಂಡದ lಾರಯ2 

1805. ಅÞಲ �ಾರತ 9ಾಂ�ಕ ��ಣ ಮಂಡXಯ ಅಧ2��ಾದ -ದಲ 

ಕನstಗ �ಾರು? 

 �ಾ|| ಎD.�ಾ�ೕSೌಡ 
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1806. ಬ%ಾ�ಂಗ ಇದು �ಾವ �ಾಜ2ದ ನೃತ2 6ೈ'�ಾh�ೆ? 

 E*ಾರ 

1807. ಧನು+ಾ�ಯು �ೋಗ ಬರಲು �ಾರಣ+ಾಗುವ !ಾ2:kೕ	�ಾ 

�ಾವAದು? 

 �ಾ&4Hೕtಯಂ jೆಟ�ೈ 

1808. �ಾರತದ �ಾಷgಪ ಭವನದ ಉ�ಾ2ನವನ�ೆ5 ಇರುವ *ೆಸರು 

�ಾವAದು? 

 -ಗಲ ಉ�ಾ2� 

1809. ಆಲಮ�k ಅcೆಕಟkನುs �ಾವ ನ�Sೆ ಕಟk%ಾh�ೆ? 

 ಕೃ�ಾ� 

1810. �ಾಷg ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ -ದಲ ಯ�Sಾನ ಕ%ಾuದ �ಾರು? 

 �ಾಮ SಾTಗ 

1811. ತರ�ಾ	ಗಳ� �ೊ`ೆ9ಾಗ Eಡುಗ�ೆ�ಾಗುವ ಅFಲ �ಾವAದು? 

 ಜಲಜನಕ ಸ%ೆÁೖ� 

1812. ಧಮ� ಜ%ಾಶಯ ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 *ಾ+ೇ	 

1813. ದೂರದಶ�ಕದ ಸ*ಾಯ�ಂದ ಪ9ೆ( ಹಚiಲHಟk -ದಲ�ೆ ಗ�ಹ 

�ಾವAದು? 

 ಯು�ೇನD 

1814. �ಾರತದ !ಾಹ2 ಗೂ�ಾUಾರ ದಳದ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಇಂಟ'�ೆ�z ಬೂ2�ೋ 

1815. 1ಾದ2 9ೈಲವನುs ವನಸH�ಾh lಾಪ�tಸು+ಾಗ ಬಳಸುವ 

ಅFಲ �ಾವAದು? 

 �ೈjೊ�ೕಜ� 

1816. �Cಂbಾ�ೆ Fೕ�ಾವ	 ಮತು( uu�ೊ�ೆLೕಶ �ೕಜ�ೆ �ಾವ 

ನ�Sೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 Sೋ�ಾವ	 

1817. E%ಾ� jೆ�ಾs%ಾ$ಕG *ಾಗೂ ಇಂಡ4gೕಯG ಮೂ24ಯಂ 

ಎ'&�ೆ? 

 �ೋಲ59ಾ( 

1818. �ಾರತದ'& �ಾವ ವಷ� ಪ�ಥಮ ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ಚಲನ 

^9ೊ�ೕತzವ ನ�ೆVತು? 

 ೧೯೫೨ 

1819. ಆG ಇಂt�ಾ jೆ�ೕ� ಯೂFಯ� �ಾಂSೆ�D (AITUC) �ಾ��ಕ 

ಸಂಘಟ�ೆ oಾ�ಪ�ೆ�ಾ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೨೦ 

1820. :ೕಟಗಳ ಬSೆhನ ಅಧ2ಯನ�ೆ5 ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಎಂಟ-ಲ$ 

1821. ೧೯೩೦ರ'& ನ�ೆದ -ದಲ uಶpಕ= Âjಾ¦ಲs u�ೇತರು �ಾರು? 

 ಉರುSೆp 

1822. ^�ಾSೋದ'& uಶp 0ಾ��ಕ ಸ�Çಳನ ನ�ೆದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೮೯೩ 

1823. !ಾಯ'& �ೊಲು& ರಸ ಉತH( lಾಡುವ ಗ�ಂd �ಾವAದು? 

 %ಾ%ಾಗ�ಂd 

1824. *ಾ: ಎಂಬ �ಾ�gೕಯ ಆಟ bಾ�ರಂಭ+ಾದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೮೭೫ 

1825. jಾ±ೕ ಧಮ�ದ ಸಂoಾ�ಪಕ �ಾರು? 

 %ಾ±ೕ 9ೊz 

1826. E.t.ಎ. ನ uಸ¿ತ ರೂಪ+ೇನು? 

 !ೆಂಗಳ ರು �ೆವಲಪ�ಂ{ ಅ�ಾ	� 

1827. ಎಲ&ರಂತವನಲ& ನನs ಗಂಡ �ಾವ2ದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಎC.ಎಂ.Uೆನs�ಾ2 

1828. �ಾವ �ೇಶವನುs �ೈ�%ೆಗಳ �ಾಡು ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ೆನ�ಾ 

1829. ಗ	E ಹêಾ±ೕ ಎಂಬ �ೂೕಷcೆಯು �ಾವ ಪಂಚ+ಾ��ಕ 

�ೕಜ�ೆಯ'& ಬರುತ(�ೆ? 

 ೫�ೇಯ 

1830. Sಾ�-¼ೕ� ಕಂಡು Itದವರು �ಾರು? 

 �ಾಮD – ಆಲp – ಎtಸ� 

1831. ಚದುರಂಗ ಇದು �ಾರ �ಾವ2 �ಾಮ? 

 ಸುಬ�ಹ�ಣ2 �ಾ�ೇ ಅರಸು 

1832. ಬಣ�ದ 4�ೇlಾದ ಸಂ6ೆ©ೕಧಕರು �ಾರು? 

 �ಾ~� ಈಸkಮ� (ಅ�ೕ	�ಾ) 

1833. ಆoೆgೕ'�ಾದ �ಾ�gೕಯ :�ೕ�ೆ �ಾವAದು? 

 :��ೆ{ 

1834. �ಾ}ಯು ಒಳSೊಂtರುವ ಉ9ೆ(ೕಜನ�ಾರಕ �ಾವAದು? 

 �ೆ}ೕ� 

1835. �ೇt�ೕ ಆoಾg�ಾ� oೆಂಟK �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ತ�ಳ��ಾಡು 

1836. �%ಾ&ಂy h	0ಾಮ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಆoಾzಂ 

1837. !ಾಸುಮ ಅ:5ಯ ರ}(ನ'& ಪ�ಪಂಚದ'& -ದಲ oಾ�ನದ'&ರುವ 

�ೇಶ �ಾವAದು? 

 �ಾರತ 

1838. �ೈSಾ	�ಾ ಉತHನsಗಳ ಗುಣಮಟkವನುs Fಧ�	ಸುವ ಸಂoೆ� 

�ಾವAದು? 

 ಎD.ಐ (ಇಂtಯ� oಾkಂಡ�� ಇFz�ಟೂ2{) 

1839. ಬ�ಹ� ಪAತ� ನ�ಯನುs �!ೇಟs'& �ಾವ *ೆಸ	Fಂದ 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 9ಾzಂSೊp 

1840. ಕೃ� oಾಲ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದಂ9ೆ ಇರುವ ಅ �ೊಡ? !ಾ2ಂ@ 

�ಾವAದು? 

 ನ!ಾ�� 

1841. ಆ'ಪ( ಚಳ�ವXಯ -ದಲ ಸlಾ+ೇಶ ಎ'& ನ�ೆVತು? 

 !ೆ%ೆ³Öೕ� 

1842. ಅಲ&ಮಪ�ಭುಗಳ� �ಾವ �ಾವ2�ಾಮದ'& ವಚನಗಳನುs 

ಬ�ೆ��ಾL�ೆ? 

 ಗು*ೇಶp�ಾ 

1843. �ೕÎಲಯ �ಾಜ2ದ bಾ��ೇ�ಕ �ಾ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಇಂh&ೕ½ 

1844. ಅÞಲ �ಾರತ ಅಸHâಶ29ಾ u�ೋ� ಸಂಘವನುs oಾ��4ದವರು 

�ಾರು? 

 ಎಂ.�ೆ.Sಾಂ� 

1845. ಅರುcಾಚಲ ಪ��ೇಶ�ೆ5 ಇದL -ದಲ *ೆಸರು �ಾವAದು? 
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 �ೇ�ಾ 

1846. ಆ�ಾಶ+ಾTಯ'& lಾತ�ಾtದ -ದಲ ಕನstಗ �ಾರು? 

 ಕು+ೆಂಪA 

1847. ಗಗನಚು:5 ಮತು( ಭರಚು:5 ಜಲbಾತಗಳ� ಕಂಡು ಬರುವ $%ೆ& 

�ಾವAದು? 

 Uಾಮ�ಾಜನಗರ 

1848. lಾXSೆ !ೇoಾಯ ಪದvSೆ *ೆಸ�ಾದ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 ಜbಾ� 

1849. �ಾವ +ೇದವA ಔಷ�ಗಳ ಬSೆ³ Xಸುತ(�ೆ? 

 ಅಥವ�ಣ +ೇದ 

1850. " Fನsಂ bೆತ(¢ ±%ೆ±ತ(`  ೆuೕರ ಜನF+ೆಸಂ +ೆತ(¢ " ಎಂಬ 

�ಾವ2ವನುs ದು�ೕ�ಧನ �ಾರನುs ಕು	ತು *ೇX�ಾL�ೆ? 

 ಕಣ� 

1851. bಾ:oಾ(ನದ'&ರುವ ಸ(ರಭಂಗ ಜFತ ಪವ�ತ? 

 oಾGÁ 6ೆ�ೕT 

1852. ನತು%ಾ ಕT+ೆ ಇರುವ �ಾಜ2? 

 4:5ಂ 

1853. ಮಂ�ೋ�ಾ ಮರಭೂ�ಯನುs ಒಳSೊಂtರುವ �ೇಶ? 

 ^ೕ�ಾ 

1854. ಪ�ಪಂಚದ'& -ಟk -ದಲ !ಾ	Sೆ lಾನವ ಕಂಡುಬಂದ ಖಂಡ? 

 ಆ}��ಾ 

1855. ಪ«ವ� ಏ�ಾ2ದ'&ರುವ ಪ�ಮುಖ ಜ�ಾಂಗ? 

 ಮಂSೋ'�ಾ 

1856. ಆ4gೕ'�ಾದ ಮೂಲ F+ಾ4ಗಳ�? 

 EಂtಬD 

1857. ಟಂ�ಾ� ಪ��ೇಶದ'& +ಾ4ಸುಬಬುಡಕಟುk ಜ�ಾಂಗ? 

 ಉ45-ೕ 

1858. ಕಲಹ	 ಮರುಭೂ�ಯ'&ರುವ ಬುಡಕಟುk ಜ�ಾಂಗ? 

 ಬುಷಮ� 

1859. ಲುbಾ(�z ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ulಾನ�ಾನ ಸಂoೆ� *ೊಂ�ರುವ 

�ೇಶ? 

 !ಾಂSಾ&�ೇಶ 

1860. ಪ�4ದL 9ಾಮ� Fೇಪ ಚ:ಕಮ� ಇರುವAದು? 

 ^ೕ' 

1861. ಅೕ *ೆಚುi ಭತ( ಉ9ಾH�ಸುವ ಖಂಡ? 

 ಏ�ಾ2 ಖಂಡ 

1862. Sೋ�ಾವ	ಯ ಉಪನ�ಗ`ಾದ lಾಂ�ಾ�ಾ& �ಾರಂ�ಾ 

ನ�ಗಳ� �ಾವ $%ೆ&ಯ'& ಹ	ಯು(+ೆ? 

 EೕದK 

1863. ಜಲbಾತಗಳ $%ೆ&ªಂದು ಕ�ೆV4�ೊಳ�Yವ $%ೆ&? 

 ಉತ(ರಕನsಡ 

1864. ದ�ಣ �ಾರತದ'& *ೆಚುi ಮ`ೆ�ಾಗುವAದು? 

 ಆಗುಂ!ೆ 

1865. ಅಗು%ಾ�%ಾ ಪ�+ಾಹ ಕಂಡು ಬರುವAದು? 

 Iಂದೂ ಮ*ಾoಾಗರ 

1866. !ೆಂSಾp%ಾ ಪ�+ಾಹ ಕಂಡು ಬರುವAದು? 

 ಅjಾ&ಂ�ಕ 

1867. ಕೂ2�ೋ��ೕ ಪ�+ಾಹ ಕಂಡು ಬರುವAದು? 

 6ಾಂ9ಾ ಮ*ಾoಾಗರ 

1868. ಪ�ಚಲನ ಪ�+ಾಹ ಮ`ೆಯು ಸಂಭuಸುವAದು? 

 ಉಷ�ವಲಯ 

1869. ಪವ�ತ SಾXಗಳ� Eೕಸುವ ಅವ�? 

 �ಾ� 

1870. ಅ ಕt� ಉಷ�9ೆಯನುs *ೊಂ�ರುವ +ಾಯುಮಂಡಲದ ವಲಯ? 

 ಮಧ2ಂತರ ವಲಯ 

1871. ಏಂಜG ಜಲbಾತ �ಾವ ನ�Vಂದ ಸೃ�k�ಾh�ೆ? 

 ಓ	�ೋ�ೋ 

1872. ಜಗ(ನ ಅ �ೊಡ?�ಾದ �ಾp%ಾಮುÞ ಸ�ೋವರ? 

 jೋ�z ಪವ�ತ 

1873. ಪ�bಾ�ಾ�ಾರದ ಮುಖಜ ಭೂ�ಯನುs F��4ರುವ ನ�? 

 �44�H & oೆಂjಾ&�ೆ�z ನ� 

1874. ಯು-ಆ�ಾರದ ಕT+ೆಗಳ� �ಾವ �ಾಯ��ಂದ ಉಂjಾಗುತ(�ೆ? 

Iಮನ� 

1875. ಜಗ(ನ ಅೕ ಉದL+ಾದ Iಮನ�? 

 ಅಂjಾ:k��ಾದ %ಾ2ಂಬ{�-}ಶK Iಮನ� 

1876. u-ಆ�ಾರದ ಕT+ೆಗಳ� �ಾವAದರ �ಾಯ��ಂದ 

Flಾ�ಣSೊಳ�Yತ(+ೆ? 

ನ�ಯ 

1877. ಅhs ಕ� ಬಂಧ ವಲಯ+ೆಂದು ಕ�ೆಯ%ಾಗುವ ವಲಯ? 

 �ೆ4�@ ೕರಪ��ೇಶ 

1878. %ೋಯD �ೖ�ಾನ �ಾವ �ಾಯ��ಂದ 

Flಾ�ಣSೊಳ�YವAದು? 

 SಾX 

1879. ಭೂ�ಯ �ೕ'ನ ಒಟುk ಅಾಂ�ತ ವೃತ(ಗಳ�? 

 180 

1880. 1994 ರ'& ಗುರು ಗ�ಹ�ೆ5 ಅಪHX4ದ ಧೂಮ�ೇತು? 

 ಶ©�ೕಕK-%ೆu 9 

1881. oೌರವ«2ಹದ'& ಅೕ ಕt� oಾಂದ�9ೆ *ೊಂ�ರುವ ಗ�ಹ? 

 ಶFಗ�ಹ 

1882. oೌರವ«2ಹದ'& ಅೕ oಾಂದ�+ಾದ ಆ�ಾಶ �ಾಯ? 

 ಭೂ� 

1883. ಮ*ಾ oೊHೕಟ 4�ಾLಂತವನುs -ಟk-ದಲ�ಾ	Sೆ ಮಂt4ದ 

ಭೂSೋಳ 6ಾಸ�´? 

 �ಾಜ�D %ೆlಾjೆ� (!ೆ'ºಯಂ) 

1884. �ಾಷgಪ �ಾವA�ೇ ಒಂದು �ಾಜ2ದ'& ತುತು� ಪ	4� *ೇ	�ಾಗ 

�ಾಜ2ದ ಅ��ಾರ Fವ�Iಸುವವ�ಾರು? 

 �ಾಜ2bಾಲ 

1885. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ �ಾಜ2 ತುತು� ಪ	4� *ೇ	�ಾಗ 

�ಾಜ2bಾಲ�ಾhದLವರು? 

 �ೆ.ಧಮ�uೕರ 

1886. �ಾವAದು ಬಣ�uಲ&ದ, +ಾಸ�ೆ ಇಲ&ದ uಷ�ಾ	 ಅFಲ? 

 �ಾಬ�� -�ಾ�ೆzೖ� 

1887. '�ಾ�kೕಯ ಆ�ಾಯ' ಎಂದ�ೇನು? 
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 'ಒಂದು �ೇಶದ'& ಒಂದು ವಷ�ದ'& ಉ9ಾHದ�ೆ�ಾದ ಎಲ& ಅಂಮ 

ಸರಕು ಮತು( oೇ+ೆಗಳ ಸಮಗ� ಹಣ lೌಲ2+ಾh�ೆ. ಅದು ಒಂದು 

ವಷ�ದ ಅವ�ಯ'& �ೇಶ±ಂದು ಗXಸುವ ಸಮಗ� 

ಆ�ಾಯ+ಾhರುತ(�ೆ.' 

'�ಾ�kೕಯ ಆ�ಾಯ' ವನುs '�ಾ�kೕಯ �ಾ�ಾ2ಂಶ'(National dividend), 

'�ಾ�kೕಯ ಉತHನs'(National Output), '�ಾ�kೕಯ +ೆಚi' (National 

Expenditure) ಎಂಬ ಪದಗXSೆ ಪ�ಾ�ಯ ಪದವ�ಾsh ಬಳಸ%ಾಗು(�ೆ. 

1888. ಒಟುk �ಾ�kೕಯ ಉತHನs (Gross National Product—GNP) 

ಎಂದ�ೇನು? 

 ಒಂದು F��ಷk ಅವ�ಯ'& �ೇಶ±ಂದು ಉ9ಾH�ಸುವ ಸರಕು 

ಮತು( oೇ+ೆಗಳ ಸಮಗ� lೌಲ2+ೇ ಒಟುk �ಾ�kೕಯ ಉತHನs. 

ಒಟುk �ಾ�kೕಯ ಉತHನs = Fವpಳ �ಾ�kೕಯ ಉತHನs + ಸವಕX +ೆಚi 

(Depreciation Cost) 

1889. Fವpಳ �ಾ�kೕಯ ಉತHನs (Net National Product—NNP) 

ಎಂದ�ೇನು? 

 ಒಂದು �ೇಶದ'& ಒಂದು ವಷ�ದ'& lಾಡ%ಾದ Fವpಳ 

ಉ9ಾHದ�ೆಯ lಾರುಕjೆkಯ lೌಲ2ವನುs 'Fವpಳ �ಾ�kೕಯ 

ಉತHನs' ಎನs%ಾಗುತ(�ೆ. 

Fವpಳ �ಾ�kೕಯ ಉತHನs = ಒಟುk �ಾ�kೕಯ ಉತHನs - ಸವಕX +ೆಚi. 

1890. ಒಟುk �ೇ�ಯ ಉತHನs (Gross Domestic Product—GDP) 

ಎಂದ�ೇನು? 

 ಒಟುk �ೇ�ಯ ಉತHನsವA ಆd�ಕ9ೆ�ಂದು ಒಂದು ವಷ�ದ'& 

ಉ9ಾH�4ದ ಸರಕು ಮತು( oೇ+ೆಗಳ ಪ	ಚಲ�ೆಯ 

lಾಪನ+ಾh�ೆ. 

ಅದು ಸರಕು ಮತು( oೇ+ೆಗಳ ಉ9ಾHದ�ೆಯನುs lಾರುಕjೆk !ೆ%ೆಗಳ'& 

lೌಲ2ದ ಅಂ�ಾಜು lಾt ಒಟುkಗೂtಸುವ ಮೂಲಕ ಪ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ. 

1891. Fವpಳ �ೇ�ಯ ಉತHನs (Net Domestic Product—NDP) 

ಎಂದ�ೇನು? 

 lಾರುಕjೆk !ೆ%ೆಯ'& Fವpಳ �ೇ�ಯ ಉತHನs ಎಂದ�ೆ 

�ೇಶ�ೊಳಗ�ೆ ಉ9ಾH�ಸ%ಾದ ಸರಕು ಮತು( oೇ+ೆಗಳ ಸವಕX 

+ೆಚiವನುs *ೊರತುಪt4ದ Fವpಳ lಾರುಕjೆk lೌಲ2+ಾh�ೆ.  

ಉ9ಾHದ�ಾಂಗ +ೆಚiದ'&ನ Fವpಳ �ೇ�ಯ ಉತHನs ಎಂದ�ೆ 

ಉ9ಾHದ�ಾಂಗಗಳ� ಪ�ೆಯುವ ಆ�ಾಯಗಳ -ತ(ವನುs ಪ�F�ಸುವ 

�ೇಶ�ೊಳಗ�ೆ ಉ9ಾH�4ದ ಸರಕು ಮತು( oೇ+ೆಗಳ Fವpಳ lೌಲ2+ಾh�ೆ.  

Fವpಳ �ೇ�ಯ ಉತHನsವನುs ಕಂಡು Itಯಲು ಈ �ೆಳhನ ಸೂತ�ವನುs 

ಬಳಸ%ಾಗುತ(�ೆ.  

lಾರುಕjೆk !ೆ%ೆಯ'& NDP = lಾರುಕjೆk !ೆ%ೆಯ'& GDP - ಸವಕX +ೆಚi.  

ಉ9ಾHದ�ಾಂಗ +ೆಚiದ'& NDP = lಾರುಕjೆk !ೆ%ೆಯ'& NDP - ಪ�ೋ� 9ೆ	Sೆ 

+ ಸ*ಾಯಧನ. 

1892. �ಾಮರೂ�(ಹಣರೂ�) ಆ�ಾಯ (Nominal National Income) 

ಎಂದ�ೇನು? 

 ಪ�ಸು(ತ !ೆ%ೆಗಳ'& ಅಂ�ಾಜು lಾಡ%ಾದ �ಾ�kೕಯ ಆ�ಾಯವನುs 

�ಾಮರೂ�(ಹಣರೂ�) ಆ�ಾಯ ಎನs%ಾಗುತ(�ೆ. 

1893. �ೈಜ �ಾ�kೕಯ ಆ�ಾಯ (Real National Income) ಎಂದ�ೇನು? 

 ಆ0ಾರ ವಷ�ವ�ಾsh 9ೆSೆದು�ೊಂಡ ವಷ�ದ oಾlಾನ2 !ೆ%ೆಯ 

ಮಟkದ ಮು1ೇನ ವ2ಕ(ಪtಸ%ಾಗುವ �ಾ�kೕಯ ಆ�ಾಯವನುs 

�ೈಜ �ಾ�kೕಯ ಆ�ಾಯ ಎನs%ಾಗುತ(�ೆ. 

1894. ತ%ಾ ಆ�ಾಯ (Percapita Income) ಎಂದ�ೇನು? 

 ಒಂದು �ಾಷgದ ಪ��ಬ¦ ವ2:(ಯ ಒಂದು ವಷ�ದ ಸ�ಾಸ	 

ಆ�ಾಯವನುs ತ%ಾ ಆ�ಾಯ ಎನs%ಾಗುತ(�ೆ. 

1895. ‘�ಾರತ ರತs’ ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ -ದಲ ವ2:( �ಾರು? 

 4. �ಾಜSೋbಾ%ಾUಾ	 

1896. �ೋಮ� ಸಂ1ಾ2ಪದvಯ'& ’M' ಎಂದ�ೆ? 

 1000 

1897. �ೇ1ಾಗTತದ �9ಾಮ*ಾ �ಾರು? 

 ಯೂ:&� 

1898. �ಾX�ಾಸನ �ಾಟಕದ'& �ಾಯಕ�ಾhರುವ ಸುಂಗದ �ಾ�ಾ 

�ಾರು? 

 ಅhs�ತ� 

1899. �ಾವ ಪಂಗಡವA ಬುದLನನುs �ೇವ�ೆಂದು ಪ«$ಸಲು 

bಾ�ರಂE4ತು? 

 ಮ*ಾ�ಾನ 

1900. ಸೂಯ�ನ'& ಶ:( ತ�ಾ�ಾಗುವ :�ªSೆ---- :�ª ಎನುs9ಾ(�ೆ? 

 ಉಷ�!ೈ$ಕ ಸ��ಲನ :�ª. 

1901. ಕE¦ನ ಸಕ5�ೆಯನುs ಗು&�ೋD ಆh ಪ	ವ�ಸುವAದು? 

 %ಾ2�ೊkೕD 

1902. ಆ�ೆಯ ದಂತದ ಅಂತ�ಾ�gೕಯ +ಾ2bಾರ ಅಕ�ಮ �ೂೕ�ಸ%ಾದ 

ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೮೯ 

1903. ಜವಹರ%ಾG �ೆಹರೂ ಅವರು �ಾ2ಯ+ಾ�ಯ �ೋಟನುs 

�ೊ�ೆಯ!ಾ	Sೆ ಧ	4ದುL �ಾವ ಸಂದಭ�ದ'&? 

 ಐ.ಎ�.ಎ ಬಂ�ಗಳ uUಾರcೆ 

1904. �ಾ�Çರದ'& ನ�ೆದ ೪ �ೇ �ೌದL ಮ*ಾ ಸ�Çಳನ 

ಆ�ೕ$4ದವರು? 

 �ಾFಷ5 

1905. ಕನsಡ oಾIತ2�ೆ5 -ದಲ!ಾ	Sೆ 'ರಗ` 'ೆ ಪ	ಚV4ದ ಕu? 

 ಹ	ಹರ 

1906. "ಕನsಡ ಎ�ೆ ಕುT�ಾಡುವA�ೆನs�ೆ, ಕನsಡ ಎ�ೆ :u FuರುವAದು" ಈ 

ಪದ2 ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 �ೆ.ಎD.ನರ4ಂಹoಾp� 

1907. 'ಪA�ಾಣ �ಾರತ �ೋಶ' ಈ ಕೃಯನುs ಬ�ೆದವರು? 

 $.+ೆಂಕಟಸುಬ¦ಯ2 

1908. ಕನsಡದ -ದಲ �ಾದಂಬ	 �ಾವAದು? ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಇಂ��ಾ!ಾV. ಬ�ೆದವರು ಗು%ಾpt +ೆಂಕಟ�ಾÉ 

1909. ಆಲದ ಮರದ +ೈÄಾFಕ *ೆಸರು? 

 �ೈಕD !ೆಂSಾ%ೆFzD 

1910. ಕುದು�ೆಯ +ೈÄಾFಕ *ೆಸರು? 

 ಈಕpD �ಾ2ಬಲD 

1911. ಕT�ನ �ಾವ ರಚ�ೆ lಾನವನ ಕT�ನ ಬಣ�ವನುs Fಧ�	ಸುತ(�ೆ? 

 ಕFೕF�ಾ ಪಟ 

1912. ಮಧ2 :uಯ'&ರುವ ಮೂ`ೆಗಳ� ಎಷುk? 

 ಮದ2:uಯ'&ರುವ ಮೂ`ೆಗಳ� 3. ಅವAಗ`ೆಂದ�ೆ - lಾ2'ಯD, 

ಇಂಕD, oೆk�D. 
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1913. H1N1 oಾಂ�ಾ��ಕ �ೋಗವA -ದಲು �ಾT4�ೊಂಡ �ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 �:z�ೋ 

1914. ಮನುಷ2 �ೇಹದ ಉಷ�9ೆಯನುs Fಯಂ�ಸುವ ಗ�ಂd �ಾವAದು? 

 �ಟೂ2ಟ	 ಗ�ಂd 

1915. ಶುದv *ಾ'ನ'& ದುಗvlಾಪಕವನುs 9ೇ'Ejಾkಗ ಅದು 9ೋ	ಸುವ 

oಾಂದ�9ೆ ಅಂ: ಎಷುk? 

 1.026 

1916. ಶ	ೕರದ ಸಮ9ೋಲನವನುs �ಾbಾಡುವ �ದುXನ �ಾಗ 

�ಾವAದು? 

 ಮಹ ಮ4(ಷ5 

1917. �ಾoೆ�ಾ ಸಸ2ವA :ೕಟಗಳನುs ಭ�ಸುವAದರ ಮೂಲಕ �ಾವAದರ 

ಸಂಯುಕ(ಗಳನುs ಪ«�ೈ4�ೊಳ�Yತ(�ೆ? 

 oಾರಜನಕ 

1918. tೕಸG ಎಂ$� ನ'& �ಾವ oಾಧನದ ಅವಶ2ಕ9ೆ ಇರುವA�ಲ&? 

 �ಾಬು2��ೇಟK 

1919. ಬಹುಹಂತದ �ಾ�ೆಟುkಗಳ� ಭೂ�Vಂದ �ೕ%ೆ ಏ	ದಂ9ೆ 

ಅದರ___? 

 �ಾ� ಕt��ಾಗುತ(�ೆ 

1920. ಒಂದು �ಾಯವA ಭೂ�ಯ ಗುರುತp �ೇಂದ��ಂದ ತ�H4�ೊಂಡು 

*ೋಗಲು !ೇ�ಾಗುವ ಕFಷk +ೇಗ�ೆ5 ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವರು? 

 ಅಂತ2 +ೇಗ 

1921. �ಾ4G ಇಂಧನಗಳ� +ೇಗ+ಾh 1ಾ'�ಾಗು(ರುವAದ	ಂದ 

lಾನವ �ಾವ ಶ:(ಯ ಬಳ�ೆSೆ bಾ�0ಾನ29ೆ Fೕಡು(�ಾL�ೆ? 

 oೌರ ಶ:( 

1922. Sಾಜನುs ಕತ(	ಸಲು ಉಪ�ೕhಸುವ 4'�ಾ� ಸಂಯುಕ(ದ 

*ೆಸ�ೇನು? 

 4'�ಾ� �ಾ!ೈ�� 

1923. �ಾವA oೈಕG �ೕ%ೆ ರುuನ'& ಚ'ಸು+ಾಗ ನಮ� �ೇಹವA 

ರುuನ �ೇಂದ�ದ ಕ�ೆSೆ +ಾಲುತ(�ೆ. ಇದ�ೆ5 �ಾರಣ+ೇನು? 

 �ೇಂ�ಾ��ಮುಖ ಬಲ 

1924. ಮ�ೆuನ ಬSೆ³ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ೆ ನ�ೆ4ದವರು �ಾರು? 

 ಎE¦ಂy *ಾD 

1925. 4ಂಧೂ ಬಯ'ನ �ಾಗ	ಕ9ೆಯು ಇತರ �ಾಗ	ಕ9ೆಗXSೆ 

*ೋ'4ದ�ೆ �ಾವ �ನs ಮತು( u�ಷk ಲ�ಣಗಳನುs ಒಳSೊಂtತು(? 

 ನಗರ �ೕಜ�ೆ ಮತು( ಒಳಚರಂt ವ2ವoೆ� 

1926. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಪ�9ೆ2ೕಕ ಕೃ� ಬ�ೆ{ ಮಂt4ದ -ದಲ 

ಮುಖ2ಮಂ� �ಾರು? 

 E.ಎD. ಯtಯೂರಪH 

1927. �ಾಂSಾ� ಕT+ೆ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 Ilಾಚಲ ಪ��ೇಶ 

1928. 1347 ಆಗDk 3ರಂದು ಬಹುಮF ಸಂoಾ�ನದ 4ಂ*ಾಸನದ �ೕ%ೆ 

ಪjಾk��ಕ(�ಾದ ಅ%ಾ&ವA�Lೕ� ಹಸ� ಬಹುಮ� �ಾ ನ ಮೂಲ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಜಫK 1ಾ� 

1929. ಸ9ಾ2ಗ�ಹ ಎಂಬ ಪ��ೆಯನುs *ೊರt4ದ �ಾರತದ �ೇ9ಾರ 

�ಾರು? 

 ಸ�ಾ�K ಪjೇG 

1930. +ಾರಂಗG ನ �ಾಕೕಯ oಾlಾ�ಜ2�ೆ5 ಬು�ಾ� *ಾ:ದ �ೊ�ೆ 

�ಾರು? 

 !ೇತ 

1931. �ೇಂದ� ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗದ ಕು	ತು lಾIಯನುs �ೊಡುವ 

�ಾರತ ಸಂu0ಾನದ ಅನುUೆiೕದ �ಾವAದು? 

 280 

1932. !ಾ2ಂ@ ಎಂಬುದರ ಮೂಲ ಪದ+ಾದ 'BANQUE' ಎಂಬುದು �ಾವ 

�ಾ�ೆಯ ಪದ+ಾh�ೆ? 

 �ೆ�ಂC 

1933. bಾ�^ೕನ �ಾರತದ'&ದL ಒಟುk ಗಣ�ಾಜ2ಗಳ� ಎಷುk? 

 16 

1934. ^ೕ�ಾದ �ೇಶ�ೆ5 �ಾಯ�ಾ	ಯನುs ಕಳ�I4ದL Uೋಳ �ೊ�ೆ 

�ಾರು? 

 �ಾ�ೇಂದ� Uೋಳ 

1935. h�ೕಕರು ಅ�ಾÏFoಾ(ನ ವನುs �ಾವ ತ *ೆಸ	Fಂದ ಗು�4ದLರು? 

 ಅ�ೋ�4�ಾ 

1936. !ೆ'ºಯ� ರoಾಯನ6ಾಸ�´ �ಾ� !ಾ2�koಾk +ಾ2� *ೆ%ಾ�ಂ{ 

ಪ9ೆ( ಹ^iದ ಅFಲ �ಾವAದು? 

 ಇಂSಾಲದ �ೈಆ�ೆzೖ� 

1937. 9ೆz9ೆz ಎಂಬ �ೊಣ�ಂದ lಾನವನ �ೇಹದ'& ಹರಡುವ �ೋಗ 

�ಾವAದು? 

 F�ಾ�Iೕನ9ೆ 

1938. ಮನುಷ2ನ ಮೂತ��ಂಡದ'& ಉಂjಾಗುವ ಹರಳ�ಗಳ� (:ts ಕಲು&) 

ಮುಖ2+ಾh �ಾವ �ಾoಾಯFಕದ ಸಂಯುಕ(+ಾh�ೆ? 

 �ಾ2'zಯಂ ಅಕz%ೇ{ 

1939. ಒಬ¦ ಗಗನ�ಾ� ಭೂ�Vಂದ ಆ�ಾಶ�ೆ5 �ಾ9ೆ� �ೈSೊಂ�ಾಗ 

�ಾವ +ಾಯುಮಂಡಲದ ಪದರಗಳ ಮೂಲಕ ಅನುಕ�ಮ+ಾh 

ಸಂUಾ	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಹ+ಾSೋಳ, ಸ(ರSೋಳ, ಮಧ2Sೋಳ, ಅ�ಾನುSೋಳ 

1940. TRYSEM �ಾಯ�ಕ�ಮವA �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 Sಾ��ೕcಾ�ವೃ�v 

1941. uಶp!ಾ2ಂ:ನ ಮುಖ2 ಆd�ಕ ತ´�ಾh ಆª5SೊಂtದL ಪ�ಥಮ 

�ಾರೕಯ �ಾರು? 

 �ೌ�@ ಬಸು 

1942. �ಾಗ	ಕ ಹಕು5ಗಳ ರ�cಾ �ಾನೂನು ಎಷkರ'& �ಾ	Sೆ ಬಂತು? 

 1955 

1943. ಉಪ�ಾಷgಪಗಳನುs ಪದಚು2ತSೊXಸುವ ಅ��ಾರ �ಾ	h�ೆ? 

 �ಾಜ2ಸ�ೆ 

1944. ತುತು� ಪ	4�ಯು �ಾ	ಯ'&�ಾLಗ %ೋಕಸ�ೆಯ ಅವ�ಯನುs 

uಸ(	ಸುವ ಅ��ಾರ �ಾ	h�ೆ? 

 ಸಂಸತು( 

1945. �ಾಜ2ಸ�ೆಯು ಹಣ�ಾಸು ಮಸೂ�ೆಯನುs ಎಷುk �ಾಲದವ�ೆSೆ 

ತ�ೆItಯಬಹುದು? 

 14 �ನಗಳ� 

1946. ಸು��ೕಂ �ೋ{� ಮತು( *ೈ�ೋ{� ಗಳ �ಾ2�ಾ�ೕಶರನುs 

ಅ��ಾರ�ಂದ �ೆಳhXಸುವ ಅ��ಾರ �ಾ	h�ೆ? 

 �ಾಷgಪSೆ 

1947. %ೋಕಸ�ೆSೆ ಸH��ಸಲು ಇರ!ೇ�ಾದ ಕFಷÒ ವ�ೕ� ಎಷುk? 
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 25 ವಷ� 

1948. %ೋಕಸ�ೆಯ ಅವ�ಯನುs 5 ವಷ��ಂದ 6 ವಷ��ೆ5 ಸಂu0ಾನದ 

�ಾವ ದುLಪtಯ ಮೂಲಕ *ೆ^iಸ%ಾVತು? 

 42�ೇ ದುLಪt 

1949. �ಾರತವA *ೊಂ�ರುವ ಒಟುk �pೕಪಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 �ಾರತದ'& ಒಟುk 1,208 �pೕಪಗX+ೆ (ಜನವಸ ಇಲ&ದ 

ಪ��ೇಶಗಳ� oೇ	ದಂ9ೆ). 

1950. ಮ*ಾIlಾಲಯ ಸರTಯ'& ಹ	ಯುವ Iಮನ�ಗಳ'& 

ಉದL+ಾದ Iಮನ� �ಾವAದು? 

 4�ಾ^� Iಮನ� 

1951. ಲೂ�ಾ¯ !ೆಟkಗ`ೆಂದು �ಾವ !ೆಟkಗಳನುs ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 �Àೕ !ೆಟkಗಳ� 

1952. �ಾಜoಾ�ನದ'&ನ �ಾK ಮರುಭೂ�hರುವ ಮ9ೊ(ಂದು 

*ೆಸ�ೇನು? 

 lಾರುಸ�' 

1953. Fೕಳ ಮರಳ� �cೆ�ಗಳ ನಡು+ೆ ತh³ನ'& ಕಂಡುಬರುವ ಉಪAH Fೕ	ನ 

ಸ�ೋವರಗಳನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಂ� 

1954. ಪ�iಮ ಘಟkಗಳ� ದ�ಣದ'& Fೕಲh	ಯ ಸ�ೕಪuರುವ �ಾವ 

ಊ	ನ'& ಸಂ�ಸುತ(+ೆ? 

 ಗುಡಲೂರು 

1955. ಮ*ಾನ�ಯ ಉಗಮoಾ�ನ �ಾವAದು? 

 4*ಾ+ಾ 

1956. E*ಾರದ ಕT�ೕರು ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ �ೋ4 ನ�ಯನುs 

�ೇbಾಳದ'& �ಾವ *ೆಸ	Fಂದ ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಅರು� 

1957. lಾನೂz� ಎಂಬ ಪದದ ಮೂ%ೋತH( �ಾವ �ಾ�ೆ�ಾ�ಾh�ೆ? 

 ಅರE¦ �ಾ�ೆ 

1958. �ಾ+ೆ�ಸkK ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ lಾರತಗಳ� �ಾರತದ �ಾವ 

�ಾಗದ'& ಕಂಡುಬರುತ(+ೆ? 

 +ಾಯುವ2 �ಾರತ 

1959. ಮT�ನ ಉತH(, ಕಣ ರಚ�ೆ, �ಾoಾಯFಕ ಸಂ�ೕಜ�ೆ ಕು	9ಾದ 

ಅಧ2ಯನ 6ಾಸ�ವನುs ಏ�ೆನುsವರು? 

 bೆ�ಾಲ$ 

1960. ಗುಜ�ಾ�, ಒ	oಾz, �ಾಖ�ಂ� ಗಳ'& ಹಂ^�ೆ�ಾhರುವ 

ಸಸ2ವಗ� �ಾವAದು? 

 lಾನೂz� ಅರಣ2ಗಳ� 

1961. "ಅರಣ2 ಸ+ೇ��cಾ ಇ%ಾ1ೆಯ" ಯ �ೇಂದ�ಕÑೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 �ೆ*ಾ�ಡೂ� 

1962. �ಾರತದ'& oಾ��ತ+ಾದ -ದಲ �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ 

�ಾವAದು? 

 $e �ಾ!ೆ�{ 

1963. �ಾರತ�ೆ5 ಅ�ಕ ಸಂ1ೆ2ಯ'& ವಲoೆ ಬಂದ �ೊ�ೆಯ ಜ�ಾಂಗದ 

ಗುಂಪA �ಾವAದು? 

 �ಾt�@ 

1964. ಮಯೂ�ಾ� uದು2� �ೕಜ�ೆ �ಾವ �ಾಜ2ದ'& 

ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 �ಾಖ�ಂ� 

1965. lಾ2ಂಗೂ�É ಎನುsವ ಸಸ2ಗಳ� ಕಂಡುಬರುವ ಪ��ೇಶ___? 

 ನ�/ಸಮುದ� ೕರಗಳ� 

1966. �ಾವ �ಾoಾಯನವನುs ,'%ೈ' ಎಂದೂ ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 oೋtಯಂ *ೈ�ಾ��ೆzೖ� 

1967. 1ೋರ�ಾ° oಾG ಎಂಬುದು �ಾವ ಸಮು�ಾಯದ ಹಬ¦? 

 bಾ4� 

1968. ”ಜವಹK %ಾG �ೆಹರು ಪ�ಶ4(” ಪAರoಾ5ರ�ೆ5 bಾತ��ಾದ -ಟk 

-ದಲ�ೆಯ ವ2:(? 

 ಯು �ಾಂ{ 

1969. ದು2uದು2� ಪ	cಾಮ ಎಂಬ ಮ*ಾಪ�ಬಂಧ ಮಂಡcೆSೆ �ೊ!ೆG 

ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ uÄಾF? 

 ಅಲ¦{� ಐ� oೆkೖ� 

1970. ಮುಂ!ೈನ ಗವನ�K �ಾ� lಾಲ5ಂ ಅವರು ಮ*ಾಬ%ೇಶpರ 

h	0ಾಮವನುs �ಾ+ಾಗ ಗುರು4ದರು? 

 1828 

1971. !ಾಬK ಮತು( ಆÎÁ� ಮುಖಂಡರ ನಡು+ೆ ÎSಾ� ಯುದv 

�ಾ+ಾಗ ಜರುhತು? 

 1529 

1972. 4%ೋ� Sೆ ��ೕಲಂ�ಾ ಎಂಬ *ೆಸರು �ಾ+ಾಗ ಕ�ೆಯ%ಾVತು? 

 1972 

1973. "¼K Eಡ?� 4� " �ಾವAದು? 

 %ಾ�oಾ 

1974. ಬಸವಣ�ನವರ 52 ಗುಣ u6ೇಷಣಗಳನುs ವಚನದ ಮೂಲಕ 

�ೊಂ�ಾtದವರು �ಾರು? 

 ಅಕ5ಮ*ಾ�ೇu 

1975. ಯು�ೋ�ನ'& ಉದಯSೊಂಡ -ದಲ �ಾಷg �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 E�ಟ� 

1976. �ಾವ +ೇದದ'& 6ೆpೕತ ಮತು( ಕೃಷ� ಎಂಬ ಎರಡು u�ಾಗಗX+ೆ? 

 ಯಜು+ೇ�ದ 

1977. ಹರಪH ಮು�ೆ�ಗಳನುs �ಾವAದ	ಂದ ತ�ಾ	ಸು(ದLರು? 

 4kಯjೈ{ 

1978. +ಾಸು(�ಲHದ ಬSೆhನ ಅಪರೂಪದ ಕೃ�ಾದ 'ಸಮ�ಾಂಗಣ 

ಸೂತ�0ಾರ' ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 �ೋಜಪರlಾರ 

1979. :�.ಶ 1853 ರ'& �ಾರತದ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ !ೊಂ!ಾV Vಂದ 

�ಾcೆವ�ೆSೆ �ೈಲು lಾಗ� bಾ�ರಂ�4ದ ಗವನ�K ಜನರG �ಾರು? 

 %ಾ�� �ಾG *ೌ4 

1980. ಮಹಮ�° E� ತುಘಲ@ ನನುs ಹಣSಾರರ �ಾಜ ಎಂದು 

ಕ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಎಡp�� �ಾಮD 

1981. �ಾವ �ಾಜವಂಶದ oಾ�ಪಕ ಜನ	ಂದ �ಾಜ�ಾh �ೇರ+ಾh 

ಆª5�ಾhದLನು? 

 bಾಲ 

1982. �ಾವ �ೊ�ೆಯು u�ೇ� �ೊ�ೆಯ ಬX ಅಂಜೂರ, ಮದ2, ಮತು( 

ತತpÄಾFSಾh !ೇt�ೆ ಸ'&4ದLನು? 

 Eಂದುoಾರ 
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1983. ನವ ಬಂSಾಳ ^ತ�ಕ%ಾ ಪರಂಪ�ೆಯ ಅ�ನವ �'H ಎಂದು 

*ೆಸ�ಾದವರು �ಾರು? 

 ಅ�ೕಂದ��ಾಥ jಾಗೂK 

1984. ಮ�ೋ' �ಾವ ನ�ಯ'&ರುವ �pೕಪ+ಾh�ೆ? 

 ಬ�ಹ�ಪAತ� 

1985. ಯು�ೋ�ನ'& ಅ*ೆಚುi ಜಲuದು2� ಬಳಸುವ �ಾಷg �ಾವAದು? 

 �ಾ+ೆ� 

1986. �ಾರಜಲ ಘಟಕವA ಮಹ�ಾಷgದ'& ಎ'&�ೆ? 

 ತG 

1987. ಒಂದು F��ಷk ಪ��ೇಶದ'&ನ bಾ�T, ಸಸ2ವಗ� ಮತು( 

+ಾ9ಾವರಣದ ನಡುuನ ಅu�ಾ�ಾವ ಸಂಬಂಧದ ಕು	ತು Xಸುವ 

6ಾಸ�ವನುs ಏ�ೆನುsವರು? 

 ಎ�ೋ%ೋ$ 

1988. ದೂರlಾಪನ ಪಥ6ೆ©ೕಧನ ಮತು( ಆÄಾUಾಲನ ಭೂ�ೇಂದ� 

ಎ'&�ೆ? 

 ಲ�ೊsೕ 

1989. ACTH *ಾ-ೕ�ನು �ಾವ ಗ�ಂdVಂದ ಸ�uಸುತ(�ೆ? 

 �ಟು2ಟ	 

1990. uಶpದ ಅ�ೊಡ? ಕೃತಕ ಸ�ೋವರ �ಾವAದು? 

 �ೕ� 

1991. ಆ}��ಾದ +ಾಯುವ2 �ಾಗದ'& ಕಂಡುಬರುವ ಅ%ೆlಾ	 ಕುರುಬ 

ಜ�ಾಂಗ �ಾವAದು? 

 *ಾjೆ�ಾk{ 

1992. ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ಅಪ�ಾಧ �'ೕD ಸಂಘಟ�ೆಯ �ೇಂದ� ಕÑೇ	 

ಎ'&�ೆ? 

 '�ೕ� 

1993. �ಾವ �ೇಶದ ವಣ�lಾ%ೆಯ'& ಅ*ೆ^iನ ಅ�ರಗಳ� 

ಕಂಡುಬರುತ(+ೆ? 

 �ಾಂ!ೋt�ಾ 

1994. MEA ಎಂಬ ಸಂ�ೇ9ಾ�ರ *ೊಂ�ರುವ +ಾಯು�ಾನ ಸಂoೆ� 

�ಾವ �ೇಶ�ೆ5 oೇ	�ಾLh�ೆ? 

 %ೆಬ�ಾ� 

1995. ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ಜ�ಾಂhೕಯ ಅಸಮ9ೋಲನ 

��ಾಚರcೆಯನುs ಎಂದು ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 lಾC� 21 

1996. 1ಾ2ತ ಸಂhೕತ F�ೇ�ಶಕ A.R. �ೆಹlಾ� *ೆಸ	�ೊಂ�hರುವ 

A.R. ಎಂಬ ಅ�ರಗಳ� �ಾವ *ೆಸರನುs ಪ�F�ಸುತ(+ೆ? 

 ಅ%ಾ� ರ1ಾ 

1997. ಅಮº° ಅ' 1ಾ� �ಾವ ಸಂhೕತ+ಾದ2 ನುtಸುವAದರ'& 

ಪ�1ಾ2ತ�ಾh�ಾL�ೆ? 

 oಾ�ೋ° 

1998. ಕSಾ2� ನೃತ2 6ೈ'ಯು ______ �ಾಜ2�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 4:5ಂ 

1999. �ಾಲ�ಾ ಸೂಾåಣು$ೕuಗಳನುs ಪ9ೆ(ಹ^iದವರು �ಾರು? 

 �ಾಬ{� �ೋC (Robert Koch) 

2000. �ಾರತದ ಏಲ:5 ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ �ೇಂದ� ಎ'&�ೆ? 

 ಸಕ%ೇಶಪAರ 

2001. �ಾ+ೇ	 ನ�ಯು ತನs bಾತ�ದ'& ಎಷುk ಜಲbಾತಗಳನುs 

ಸೃ�kಸುತ(�ೆ? ಅವA �ಾವAದು? 

 ಮೂರು ಜಲbಾತಗಳ�. (೧) ಚುಂಚನ ಕjೆk ಜಲbಾತ, (೨) �ವನ 

ಸಮುದ� (೩) *ೋಗ�ೆಕG ಜಲbಾತ 

2002. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಸಂಪ«ಣ�+ಾh ಸಂಸ�ತ �ಾ�ೆಯನುs 

lಾತ�ಾಡುವ ಹXY �ಾವAದು? 

 �ವ-ಗ³ $%ೆ&ಯ ಮತೂ(ರು Sಾ�ಮ 

2003. "u0ಾನ oೌಧ"ವನುs ಕ�k4ದವರು �ಾರು? 

 �ೆಂಗG ಹನುಮಂತಯ2 

2004. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ ಸಕ5�ೆ �ಾ1ಾ��ೆಯನುs ಎ'& 

oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 ��ೕರಂಗ ಪಟkಣದ bಾಲಹXY 

2005. �ೈSಾ	�ಾ �ಾ�ಂSೆ ಒತು( �ೊಟk -ದಲ �ಾಜ �ಾರು? 

 *ೈದ�ಾ' 

2006. "oೆkೕ{ !ಾ2ಂ@ ಆ� �ೖಸೂರು" ಇದರ ಸಂoಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 �ಾರತರತs ಸK. ಎಂ. u6ೆpೕಶpರಯ2 

2007. ತುಂSಾ ನ�Sೆ ಇದL ಇ�ೊsಂದು *ೆಸ�ೇನು? 

 ಪಂbಾನ� 

2008. "ಕ�ಾ�ಟಕ ರತs ರlಾರಮಣ" ಎಂಬ Eರುದು �ಾ	Sೆ 

�ೊರ:ತು(? 

 ಕೃಷ��ೇವ�ಾಯ 

2009. �ಾರತದ ಇ*ಾಸದ'& ಅ!ೇದ2 ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ �ೋjೆ 

�ಾವAದು? 

 ^ತ�ದುಗ� 

2010. �ೇವನಹXY �ೋjೆಯನುs ಕ�k4ದವರು �ಾರು? 

 ಮಲ&!ೈ�ೆSೌಡ 

2011. ಕನsಡ�ೆ5 ಒಟುk ಎಷುk "Äಾನ�ೕಠ" ಪ�ಶ4( �ೊ�ೆ�ೆ? 

 (೯ ಆಗDk ೨೦೨೦)ಈವ�ೆSೆ ಎಂಟು ಪ�ಶ4(ಗಳ� 

2012. �ೖಸೂ	ನ'&ರುವ "ಬೃಂ�ಾವನ"ದ u�ಾ2ಸSಾರ �ಾರು? 

 ಸK. ��ಾ� ಇoಾ�VG 

2013. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಸತತ+ಾh ಮೂರು !ಾ	 ಮುಖ2ಮಂ��ಾh 

�ಾರು ಆª5�ಾhದLರು? 

 �ಾಮಕೃಷ� *ೆಗ³�ೆ 

2014. "ಯುಸು�ಾ!ಾ°" ಎಂದು ಈhನ �ಾವ ಪ��ೇಶವನುs 

ಕ�ೆಯುದLರು? 

 �ೇವನಹXY (�ೇವನ�ೊt?) 

2015. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ oಾlಾ�ಜ2 +ೈಭವ�ೆ5 *ೆಸರು+ಾ4�ಾhತು(? 

 uಜಯನಗರ oಾlಾ�ಜ2 

2016. ��ೕರಂಗ ಪಟkಣದ ��ೕ ರಂಗ�ಾಥ oಾp�ಯ ಮೂಲ �ೇಗುಲವನುs 

�ಾರು ಕ�k4ದರು? 

 ರುಮಲಯ2 

2017. "ಯದು�ಾಯ �ಾಜ ನರಸ ಒ�ೆಯK" ಕ�k4ದ �ೋjೆ �ಾವAದು? 

 ��ೕರಂಗ ಪಟkಣದ �ೋjೆ 

2018. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅ �ೊಡ? �ಾ9ೆ� �ಾವAದು? 

 �ರ4ಯ lಾ	�ಾಂಬ �ಾ9ೆ� 

2019. �ಾಯಚೂ	ನ -ದಲ *ೆಸ�ೇನು? 

 lಾನ21ೇಟ 
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2020. ಅಂಗ& �ಾ�ೆಯ oಾ�k +ೇK ಮತು( *ಾ�� +ೇK ಪದಗXSೆ 

ಕನsಡದ ತಂತ�ಂಶ ಮತು( ಯಂ9ಾ�ಂಶ ಎನುsವ ಪದಗಳನುs �ೊಟkವರು �ಾರು? 

 *ೆC.ಎD.ಕೃಷ� oಾp� ಅಯ2ಂSಾK. (*ೆC.ಎD.�ೆ) 

2021. ಕನsಡದ -ದಲ ಕೃ �ಾವAದು? 

 ಕu�ಾಜ lಾಗ� 

2022. ಪಂbಾಪAರ ಎಂದು �ಾವ ಪ��ೇಶವನುs ಕ�ೆಯು(ದLರು? 

 ಹಂbೆ 

2023. ಜಗ(ನ ಎತ(ರ+ಾದ ಏಕ �%ಾ uಗ�ಹ �ಾವAದು? 

 6ಾ�ವಣ!ೆಳSೊಳದ Sೊಮ�jೇಶpರ 

2024. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅ�ೊಡ? �ೇ+ಾಲಯ �ಾವAದು? 

 ನಂಜನಗೂtನ ��ೕ ಕಂêೇಶpರ �ೇ+ಾಲಯ 

2025. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅ ಎತ(ರ+ಾದ �ಖರ �ಾವAದು? 

 ಮುಳYಯ2ನ h	 

2026. �ೖಸೂರು ಅರಮ�ೆಯ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಅಂ!ಾu%ಾಸ ಅರಮ�ೆ 

2027. ಕ�ಾ�ಟಕ�ೆ5 -ದಲು �ಾ} Eೕಜವನುs ತಂದವರು �ಾರು? 

 !ಾ!ಾ ಬುಡ� oಾ*ೇಬ 

2028. "ಕcಾ�ಟಕದ lಾ2ಂUೆoಾkK " ಎಂದು �ಾವ $%ೆ&ಯನುs 

ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ಾವಣSೆ�ೆ 

2029. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಅ*ೆಚುi ಮ`  ೆEೕಳ�ವ ಪ��ೇಶ �ಾವAದು? 

 ಆಗುಂ!ೆ 

2030. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅ ^ಕ5 $%ೆ& �ಾವAದು? 

 !ೆಂಗಳ ರು ನಗರ $%ೆ& 

2031. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ ಉಪಲಬL 6ಾಸನ �ಾವAದು? 

 ಹ'�t 6ಾಸನ 

2032. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾಜ2 ಪ� �ಾವAದು? 

 Fೕಲಕಂಠ ಪ� 

2033. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ ಮುಖ2ಮಂ� �ಾರು? 

 �ೆ.4.�ೆt? 

2034. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ �ಾಜ ಪ�ಮುಖರು (�ಾಜ2bಾಲರು) �ಾರು? 

 ��ೕ ಜಯUಾಮ�ಾಜ ಒ�ೆಯರು 

2035. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ ಕವಯ� �ಾರು? 

 ಅಕ5ಮ*ಾ�ೇu 

2036. ಕನsಡದ -ದಲ ಉಪಲಬL ಗದ2ಕೃ �ಾವAದು? 

 ವ�ಾ?�ಾಧ�ೆ 

2037. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ uಶpu�ಾ2Fಲಯ �ಾವAದು? 

 �ೖಸೂರು uಶpu0ಾ2Fಲಯ 

2038. ಕನsಡದ -ದಲ +ಾ2ಕರಣ ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 "�ೇ��ಾಜ uರ^ತ" "ಶಬLಮT ದಪ�ಣಂ" 

2039. "ಕ�ಾ�ಟಕ 6ಾ4�ೕ�ಾ ಸಂhೕತ"ದ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 ಪAರಂದರ �ಾಸರು 

2040. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ $%ೆ&ಯ'& ಉಷ� uದು2� oಾ�ವರu�ೆ? 

 �ಾಯಚೂರು $%ೆ& 

2041. ಪ�ಥಮ !ೌದv ಸ�Çಳನ ಎ'& ನ�ೆVತು? 

 �ಾಜಗೃಹ 

2042. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ೇ�ೆ� $%ೆ& �ಾವAದು? 

 �ಾಮನಗರ 

2043. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಸಕ5�ೆ $%ೆ& �ಾವAದು? 

 ಮಂಡ2 $%ೆ& 

2044. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ2ದ ಧÔಜದ'&ರುವ ಬಣ�ಗಳ ಸಂ�ೇತ ಏನು? 

 ಹಳ� ಬಣ�ವA 6ಾಂಯನುs ಮತು( �ೆಂಪA ಬಣ�ವA 0ೈಯ�ವನುs 

ಸೂ^ಸುತ(�ೆ.(ಕನsಡ�ಾtನ *ೆಣು� ಮಗಳ ಅ	�ನ ಮತು( 

ಕುಂಕುಮದ ಪ�ೕಕವ« ಸಹ) 

2045. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ $%ೆ&Sೆ �ೈ%ೆp lಾಗ�uಲ&? 

 �ೊಡಗು 

2046. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅ�ೊಡ? ಅcೆಕಟುk �ಾವAದು? 

 'ಂಗನಮ:5 ಅcೆಕಟುk 

2047. ಕನsಡ�ೆ5 -ದಲ Äಾನ�ೕಠಪ�ಶ4( ತಂದು�ೊಟkವರು �ಾರು? 

 ಕು+ೆಂಪA 

2048. ಕು+ೆಂಪA ಅವ	Sೆ �ೇಂದ� oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( �ಾ+ಾಗ 

�ೊ�ೆVತು? 

 1955 

2049. ಅಂSಾರಕ *ೆಸ	ನ ಗ�ಹ �ಾವAದು? 

 ಮಂಗಳ ಗ�ಹ 

2050. u:ರಣಗಳ� ಸೂಸುವ ಮೂರು uಧ+ಾದ :ರಣಗಳ� �ಾವAವA? 

 ಅ%ಾk Eೕಟ Sಾlಾ 

2051. ಕ�ಾ�ಟಕ �'ೕD �ಾV�ೆ �ಾ	Sೆ ಬಂದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೬೩ 

2052. �ಾರೕಯ lಾವA ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಸಂoೆ� ಎ'&�ೆ? 

 uಜಯ+ಾಡ (ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ) 

2053. F�ಾತ� �ಾಮ�ಾಯ ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 lಾದರ ಚನsಯ2 

2054. �ಾ||ಸ'ೕಂ ಅ' ಪ�ಗಳ ಅಭ�ಾರಣ2 �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 Sೋ+ಾ 

2055. �ಾಂ!ೋt�ಾ �ೇಶದ'& ಚ%ಾವcೆಯ'&ರುವ ಕ�ೆFz *ೆಸ�ೇನು? 

 riel 

2056. ��ಾ�ಾ ಸೂತ�ವನುs ಪ�bಾ�4ದ ಆ�ೕಗ �ಾವAದು? 

 �ೊêಾ	 ಆ�ೕಗ 

2057. ಲ�åಣ ೕಥ� ನ�ಯ ಉಗಮ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 �ೊಡಗು $%ೆ&ಯ ಮುF�ಾಡು ಅರಣ2 ಪ��ೇಶ 

2058. ಏ �ೇಷ� ಇ� � �ೕ:ಂy ಕೃಯನುs ರ^4ದವರು �ಾರು? 

 lೌ%ಾ�ಾ ಆ�ಾ° 

2059. ಒಂದು ಮಸೂರದ oಾಮಥ2�ವನುs ಅ`ೆಯುವ lಾನ �ಾವAದು? 

 ಡ�ಾಪkK 

2060. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ2 ಮI`ಾ uಶp u�ಾ2ಲಯ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 uಜಯಪAರ 

2061. ��ೕF+ಾಸ �ಾlಾನುಜಂ ರವರ ಹುಟೂkರು �ಾವAದು? 

 ಈ�ೋ� (ತ�ಳ��ಾಡು) 

2062. ಪ�4ದv �ಾ9ಾ� ಸ�ಳ ಧಮ�ಸ�ಳ �ಾವ ನ�ಯ ದಂ�ೆಯ �ೕ'�ೆ? 

 �ೇ9ಾ�ವ 

2063. ಅ'ಗಢ ಮು4&ಂ uಶpu�ಾ2ಲಯದ ಸಂoಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 ಸK. ಅಹಮ�° 1ಾ� 
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2064. ಚುಟುಕು ಬ�ಹ� ಎಂದು ಕನsಡದ �ಾವ oಾIಯನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ನಕರ �ೇoಾV 

2065. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ 4Å �ಾಷgಪ �ಾರು? 

 Sಾ2F �ೇ'zಂy 

2066. Sೋ+ಾ �ಾಜ2+ಾh ಅ4(ತp�ೆ5 ಬಂದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೩೦�ೕ – ೧೯೮೭ 

2067. ಕನsಡದ ನ� 9ಾ�ಾSೆ �ಾಷg ಪ�ಶ4( ತಂದು�ೊಟk ಚಲನ^ತ� 

�ಾವAದು? 

 ಹ4ೕ�ಾ 

2068. �ಾರೕಯ !ಾ*ಾ2�ಾಶ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಸಂoೆ�ಯ ಈhನ ಅಧ2�ರು 

�ಾರು? 

 �ೈಲಸ+ಾt±ೕ �ವ� (current ೨೦೨೦) 

2069. ಹUೆiೕವA ಕನsಡದ �ೕಪ hೕ9ೆಯನುs ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 t.ಎD.ಕ:� 

2070. *ೇlಾವ ನ�ಯ ಉಗಮ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 ^ಕ5ಮಗಳ ರು $%ೆ&ಯ ಮೂtSೆ�ೆ ಬXಯ ಜವX 

2071. �ಾರತ ಸರ�ಾರ�ಂದ 9ೈಲ ಮತು( ಅFಲ ಆ�ೕಗವನುs 

oಾ��ಸ%ಾದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೫೬ 

2072. ಮರುಭೂ� ಹಡಗು ಎಂದು �ಾವ bಾ�Tಯನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಒಂjೆ 

2073. ಗt�ಾರ 	bೇ	 lಾಡು+ಾಗ ಬಳಸುವ ಮಸೂರ �ಾವAದು? 

 �ೕನ ಮಸೂರ 

2074. �ಾರೕಯ ಖFಜ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಸಂoೆ� �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಒtoಾz (ಧ�ಾ¦°) 

2075. 4ೕ9ಾತನಯ ಇದು �ಾರ �ಾವ2�ಾಮ? 

 Sೋರುರು �ಾಮoಾp� ಅಯ2ಂSಾK 

2076. ಮ$ºSೆಯ'& ಇರುವ ಆಮ& �ಾವAದು? 

 %ಾ2:k@ ಆಮ& 

2077. ಊರು�ೇ	 ಇದು ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ ವ2:(ಯ ಆತ�ಕಥನ+ಾh�ೆ? 

 �ಾ||4ದv'ಂಗಯ2 

2078. ಶ	ೕರದ%ೆ& ತ�ಾ�ಾಗುವ $ೕವಸತp �ಾವAದು? 

 $ೕವಸತp �ೆ 

2079. ಅ%ೊÇರ h	0ಾಮ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಉತ(�ಾಂಚಲ 

2080. ಕನsಡದ -ದಲ ಮI`ಾ ಪ��ೆ �ಾವAದು? 

 ಕ�ಾ�ಟಕದ ನಂ�F 

2081. ಸಂಗನ ಬಸವಣ� ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಅಕ5�ಾಗಮ� 

2082. ವೃತ( �ಾ�ಂ ಇದು �ಾವ !ೆ`ೆSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಆಲೂಗ�ೆ? ಉ9ಾHದ�ೆ 

2083. �ಾರತದ%ೆ& ತ�ಾ�ಾದ �ಾರತ ಪ�ಮುಖ ಯುದv jಾ2ಂ@'ನ 

*ೆಸ�ೇನು? 

 ಅಜು�� 

2084. u�ೊkೕ	�ಾ �ಾ�D ಪAರoಾ5ರ ಪ�ೆದ �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ವ2:( 

�ಾರು? 

 ಖು�ಾ° 1ಾ� 

2085. ಗುರು�ಾನಕರು *ೆ!ೆ¦ರXFಂದ ಭೂ�ಯನುs ಒ( Fೕರು 

ಬ	4ದ�ೆಂಬ ಪ�ೕ ಇರುವ �ಾನ@ ñೕ�ಾ ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 EೕದK 

2086. uಟ�� ಗಳನುs ಕಂಡುItದವರು �ಾರು? 

 �ಾ24�K ಫಂ@ 

2087. uಟ�� ಗಳ'&ನ ಬSೆಗಳ�? 

 ಎ, E 4 t ಇ �ೆ 

2088. Fೕ	ನ'& ಕರಗುವ uಟ�� ಗಳ� �ಾವAವA? 

 E , 4 

2089. �ೊE¦ನ'& ಕರಗುವ uಟ�� ಗಳ�? 

 ಎ , t , ಇ , �ೆ 

2090. ಎ uಟ�� �ೊರ9ೆVಂದ ಬರುವಂತಹ ಸಮoೆ2? 

 �ಾ� ಕುರುಡು 

2091. ಥ�ಾ�� ಎಂದು �ಾವAದನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 E1 uಟ�� 

2092. E uಟ�� �ೋಷ�ಂದ ಎದು�ಾಗುವ ಸಮoೆ2? 

 !ೆ	!ೆ	 

2093. F�ೋ�F@ ಆಮ& ಎಂದು �ಾವAದನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 F�ಾ4� 

2094. ಆoಾ5E�@ ಆಮ& ಎಂದ�ೆ �ಾವAದು? 

 uಟ�� 4 

2095. �ಾ2'z�ೆ�ಾG ಎಂದ�ೆ �ಾವAದು? 

 uಟ�� t 

2096. ' t ' uಟ�� �ೊರ9ೆVಂದ ಬರಬಹು�ಾದ �ೋಗ? 

 	�ೆ{z 

2097. ರಕ( ಗ�ೆ? ಕಟkದಂ9ೆ ತ�ೆಗಟುkವ uಟ��? 

 �ೆ 

2098. ಮನುಷ2ರ ರಕ(ವನುs ಎಷುk ಬSೆ�ಾh uಭ$ಸ%ಾh�ೆ? 

 �ಾಲು5 

2099. ರಕ(ಕಣಗಳ'&ನ �ಾoಾಯFಕ ಪ�ಾಥ� �ಾವAದು? 

 ಆಂ�ೕ�ೆ�z 

2100. ಎ ಗೂ�= ನ'&ರುವ ಆಂ�ೕಜ�z? 

 ಎ ರಕ(ಕಣಗಳ� 

2101. E ಗೂ�= ನ'&ರುವ ಆಂ�ೕ�ೆ�z? 

 O *ಾಗೂ E ರಕ( ಕಣಗಳ� 

2102. ಎE ಗೂ�= ನ'&ರುವ ಆಂ�ೕ�ೆ�z? 

 E ರಕ( ಕಣಗಳ� 

2103. ಓ ಗೂ�= ನ'&ರುವ ಆಂ�ೕ�ೆ�z? 

 ಆಂ�ೕ�ೆ�z ಇಲ& 

2104. ಎ%ಾ& ಬSೆಯವ	ಗೂ ರಕ( Fೕಡಬಲ& ಗೂ�=? 

 ಓ 

2105. �ೋಶ�ಾಯ�ಂದ *ೊರ�ರುವ ಸಣ� ಕವಲುಗಳ�? 

 �ೆಂ�ೆ¾{ 

2106. ನರ�ೋಶ�ಂದ *ೊರಟ ಉದL+ಾದ ರಚ�ೆ? 

 ಆ�ಾz� 
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2107. ಆಮಶಂ�ೆ �ೋಗ�ೆ5 �ಾರಣ? 

 ಎಂಟ�!ಾ 

2108. uಶp *ೆಪjೈ�D ��ಾಚರcೆ? 

 28 ಜು%ೈ 

2109. ಏಕ�ೋಶ $ೕuಗಳ Sಾತ�? 

 2 	ಂದ 200 �ೖ�ಾ�� 

2110. ಏ�z �ೋಗವನುs ಪ�ಪ�ಥಮ !ಾ	Sೆ ಗುರು4ದ ವಷ�? 

 1981 

2111. �ೇEೕD �ೋಗ�ೆ5 �ಾರಣ+ಾದ +ೈರD? 

 �ಾ!ೊ?ೕu	�ೆ (Genus: Lyssavirus) 

2112. -ಸ	ನ'&ರುವ !ಾ2:kೕ	�ಾದ *ೆಸರು? 

 %ಾ�ೊkೕ!ೆ4ಲD 

2113. �ೇಹದ ಸಂ+ೇದ�ೆಯನುs Fವ�Iಸುವ ಅಂSಾಂಶ? 

 ನರ ಅಂSಾಂಶ 

2114. ರಕ(ದ ದ�ವರೂಪ? 

 bಾ&oಾ� 

2115. ಪ�ಥಮ !ಾ	 �ೈ!ೋoೋe ಗಮF4ದ uÄಾF? 

 �ಾ~� ಎ�G bಾ2%ೇ� 

2116. $ೕವ�ೋಶವA �ಾವ ��ೆVಂದ ಆವೃತ(+ಾh�ೆ? 

 �ೋಶ ��ೆ 

2117. ಸಸ(Fಗಳ'& ಅತ2ಂತ ^ಕ5�ಾದ ಉದL!ಾಲದ bಾ�T? 

 �h�ಶ©� 

2118. ಚರಕ ಸಂIತ ಗ�ಂಥ ಒಳSೊಂಡ ಅ0ಾ2ಯಗಳ�? 

 120 

2119. ಆಮ&ಜನಕದ ೕವ�9ೆಯನುs ಕt� lಾt $ೕuಗXSೆ 

ಉ4�ಾtಸಲು ಅನುಕೂಲ lಾt�ೊಡುವ ಅFಲ? 

 oಾರಜನಕ 

2120. 1970 ರ ದಶಕದ'& ದ'ತರನುs ಒಗೂ³t4ದ ಚಳ�ವX? 

 ಬೂoಾ ಚಳ�ವX 

2121. ಸಂಸ�ತ ಲ�ಣ ಗ�ಂಥಗಳ'& ಅ bಾ�^ೕನ+ಾದುದು? 

 ಅhsಪA�ಾಣ 

2122. ದ�ಣಸೂ�ಾ� �ೇಶದ �ಾಜ0ಾF �ಾವAದು? 

 ಜು!ಾ 

2123. ಕ�ಾ�ಟಕ ಎಂಬ ಪದವನುs Fೕtದವರು? 

 ಆಲೂರು +ೆಂಕಟ�ಾಯರು 

2124. *ೊಸಗನsಡದ ಶಬLವನುs -ದಲು ಬಳ4ದವರು? 

 ಚಂದ��ಾಜ 

2125. �ೖಸೂರು ಸ�Xೕಯ ಸ� ಮತು( Sಾ�ಮ ಪಂUಾಯ� ವ2ವoೆ�Sೆ 

�ಾರಣಕತ�ರು �ಾರು? 

 u6ೆpೕಶpರಯ2 

2126. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& -ದಲು "ಪಂUಾಯ� ವ2ವoೆ� " ವ2ವ4�ತ+ಾh 

�ಾರ �ಾಲದ'& ಆರಂಭSೊಂtತು? 

 �ಾಮಕೃಷ� *ೆಗ�ೆ 

2127. ಪಂUಾಯ� ಅ�Fಯಮ 1983ರ ಅtಯ'& �ಾ+ಾಗ $%ಾ& 

ಪ	ಷ� *ಾಗೂ ಮಂಡಲ ಪಂUಾಯ� ಗXSೆ ಚು�ಾವcೆ ನ�ೆVತು? 

 1987 

2128. Sಾ�ಮ ಪಂUಾV �ಾರ ಅನುಮ ಪ�ೆದು ತನs 4�ರ ಆ4(ಯನುs 

ಗು(Sೆ, lಾ�ಾಟ, ಹoಾ(ಂತರ lಾಡಬಹುದು? 

9ಾಲೂ&ಕು ಪಂUಾV 

2129. ಪಂUಾಯ ಸದಸ2ರನುs '%ೋಕ �ೌಕರರು' ಎಂಬು�ಾh �ಾವ 

ಪ�ಕರಣದ'& Xಸ%ಾh�ೆ? 

 ಪ�ಕರಣ 268 

2130. 9ೆ	Sೆ bಾವಸದ ವ2:(Sೆ �ಾ	lಾಡ%ಾಗುವ ಜ}( +ಾ�ೆಂ{ 

Fೕtದ ಎಷುk �ನಗಳ ನಂತರ ಆ ಆ4(ಯ lಾ�ಾಟ ��ಾಂಕ 

Sೊತು(ಪtಸಬಹುದು? 

 7 �ನಗಳ ತರು+ಾಯ 

2131. ಕ�ಾ೯ಟಕ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗದ -ದಲ ಅಧ2�ರು �ಾರು? 

 �ಾ. $. ಮ�ಯ2 

2132. �ಾರತ ಪ	ಸರ uÄಾನದ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 �ಾ�?� �6ಾ� 

2133. ಕXಂಗ ಪ�ಶ4( oಾ���4ದ ಸಂoೆ� �ಾವAದು? 

 ಯು�ೆoೊ5 

2134. �ೊ!ೆG  ಪ�ಶ4(ಗXSೆ ಆª5 lಾಡುವ ಸ�ಯು �ಾವ 

�ೇಶದ'&�ೆ? 

 �ಾ+ೆ� 

2135. ಅತ2ಂತ �ೊಡ?�ಾದ ಭೂ bಾ�T �ಾವAದು? 

 ಆ}��ಾದ �ಾ�ಾ�ೆ 

2136. ಅತ2ಂತ �ೊಡ?�ಾದ ಮತು( ತೂಕದ bಾ�T �ಾವAದು? 

 �ಂhಲ 

2137. ಅತ2ಂತ ಎತ(ರದ'&ರುವ ulಾನ F%ಾLಣ (ಸಮುದ� ಮಟk�ಂದ) 

�ಾವAದು? 

 !ಾಂSಾ? ulಾನ F%ಾLಣ, �!ೆ{  

2138. ಅತ2ಂತ �ೊಡ? -jೆk ಇಡುವ ಪ� �ಾವAದು? 

 ಉಷgಪ� 

2139. ಅತ2ಂತ *ೆಚುi ಮತ�ಾರರನುs *ೊಂ�ರುವ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 �ಾರತ 

2140. ಕ�ಾ�ಟಕ(ಆಗ �ೖಸೂರು) ದ'& ವ2ವ4�ತ ಅಂUೆ ವ2ವoೆ�ಯನುs 

ತಂದ :ೕ� �ಾ	Sೆ ಸಲು&ತ(�ೆ? 

 ^ಕ5�ೇವ�ಾಜ ಒ�ೆಯK  

2141. ಜಗ(ನ%ೆ&ೕ -ತ(-ದಲ !ಾ	Sೆ Eಡುಗ�ೆ�ಾದ ಅಂUೆ^ೕ� 

*ೆಸ�ೇನು? 

 u�ೊkೕ	�ಾ �ಾT ^ತ�uರುವ bೆFs !ಾ&@  

2142. uಶpಪ�4ದv ಅಂ�ೋK +ಾ{  �ೇವoಾ�ನ ಎ'&�ೆ? 

 �ಾಂ!ೋt�ಾ 

2143. �ಾವ ವಷ��ಂದ ಅಥ�6ಾಸ� ೇತ�ದ'& oಾಧ�ೆ lಾtದವ	Sೆ 

�ೊ!ೆG  ಪ�ಶ4( Fೕಡ%ಾಗು(�ೆ? 

 1967 

2144. 1994ರ'& uಶp ಸುಂದ	 ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ -ದಲ �ಾರೕಯ �ಾ	 

�ಾರು? 

 ಸು��9ಾ oೇ�  

2145. ಬುಕK  ಪ�ಶ4(ಯನುs ಬುಕK  ಕಂಪF ಮತು( E��½  ಪ��ಾಶಕರ 

ಸಂಘ ಜಂ��ಾh �ಾ+ಾಗ oಾ��4ದವA? 

 1968 
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2146. �ಾ.ಎD .ಚಂದ�6ೇಖK  ಅವ	Sೆ �ಾವ ೇತ�ದ'& �ೊ!ೆG  ಪ�ಶ4( 

(1983) ಲ�4ತು? 

 �ೌತ6ಾಸ� 

2147. '9ಾ� oೇ�  ಸlಾ�� ' ಪ�ಶ4(ಯನುs �ಾವ �ಾಜ2 oಾ��4�ೆ? 

 ಮಧ2ಪ��ೇಶ 

2148. ಮI`ೆಯ	Sೆ '4�ೕ ಶ:(' ಪ�ಶ4(ಗಳನುs �ಾವ oಾಧ�ೆSಾh 

Fೕಡ%ಾಗುತ(�ೆ?  

 ��ಣದ'& ಪ�ೆದ ಉನsತ ದ�ೆ�Sಾh 

2149. ರoಾಯನ6ಾಸ�ದ'& ಪ�ಥಮ !ಾ	Sೆ �ೊ!ೆG  ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ 

�ಾರೕಯ �ಾರು?  

 u.�ಾಮಕೃಷ��   

2150. �ೊ!ೆG  ಪ�ಶ4( lಾತ�ವಲ&�ೇ, '�ಾರತ ರತs' ಪ�ಶ4( ಪ�ೆ�ರುವ 

uÄಾF �ಾರು? 

 �ಾ.4.u.�ಾಮ�  

2151. ರಕ(ದ ಬಣ� �ೆಂ�ರಲು �ಾರಣ+ೇನು? 

 I-ೕSೊ&ೕE�  �ಾರಣ 

2152. EX ರಕ(ಕಣದ �ೆಲಸ+ೇನು? 

 �ೇಹ�ೊಳSೆ ಪ�+ೇ�4ದ !ಾ2:k	�ಾ ಮತು( ಇತರ ಆSಾ�F@  

ವಸು(ಗಳನುs ಸುತು(ವ�ೆದು ಅವAಗಳನುs �ಾಶಪtಸುತ(+ೆ 

2153. ರಕ(ವನುs *ೊರ�ೆ5 ಪಂಪA lಾಡುವ ಹೃದಯದ �ೋcೆ �ಾವAದು? 

 ಹೃತು5�� 

2154. -ತ(-ದಲ !ಾ	 �ಾ�ೆ{  ಬಳ4ದವರು �ಾರು? 

 ^ೕFಯರು 

2155. !ಾ*ಾ2�ಾಶದ'& ನ�ೆದ -ತ(-ದಲ ಮI`  ೆ�ಾರು? 

 !ಾ*ಾ2�ಾಶ�ೆ5 *ೋದ -ದಲ ಮI` -ೆ 1963ರ'& ರ�ಾ2ದ 

+ಾ%ೆಂjೆ�ಾ 9ೆ�ೆoೊ5ೕ+ಾ, ±oೊkೕ@ -6 ಮೂಲಕ. 

2156. �ಾ�ೆ{ Sೆ ಬಳಸುವ ಇಂಧನ �ಾವAದು? 

 ದ�uೕಕೃತ ಆಮ&ಜನಕ �ಾ�ೆ{ ನ ಇಂಧನ 

2157. uಶpಸಂoೆ�ಯ ಸದಸ2 �ಾಷgಗಳ ಸಂ1ೆ2? 

 193 

2158. �ಾರತದ'& �ಾ�gೕಯ ಕುಟುಂಬ �ೕಜ�ಾ �ಾಯ�ಕ�ಮ �ಾ	Sೆ 

ಬಂದ ವಷ�? 

 1952 

2159. �ಾರತದ ಒಕೂ5ಟದ'&ರುವ �ಾಜ2ಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 28 

2160. $-15 ಸಮೂಹದ'& ಏ��ಾದ �ಾಷgಗಳ ಸಂ1ೆ2? 

 5 

2161. uಶpದ%ೆ&ೕ ಅ *ೆಚುi ತಂ!ಾಕು !ೆ`ೆಯುವ �ೇಶ? 

 ^ೕ�ಾ 

2162. ಪ� ವಷ�ವ« ಅ�ಕೃತ+ಾh �ಾರತದ'& ಆd�ಕ ಸ�ೕೆ ಯನುs 

ಪ�ಕ�ಸುವವರು �ಾರು? 

 ಹಣ�ಾಸು ಸ^+ಾಲಯ 

2163. �ಾರತ ಚು�ಾವcಾ ಆ�ೕಗದ ಈhನ ಮುಖ2 ಚು�ಾವcಾ 

ಆಯುಕ(ರು �ಾರು? 

 ಸುFG ಅ�ೋ�ಾ 

2164. �ಾರೕಯ !ಾ*ಾ2�ಾಶ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ �ೇಂದ� (ಇoೊ�)ದ ಈhನ 

ಅಧ2�ರು �ಾರು? 

 �ೆ.�ವ� 

2165. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ �ಾ	Sೆ ತಂ�ರುವ 'ಸಂಕಲH' �ೕಜ�ೆ 

�ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 oಾlಾ$ಕ oೇ+ೆಗಳ'& 9ೊಡh4�ೊಳ�Yವ �ಂಚT�ಾರರು 

2166. �ಾವ �ಾಜ2 ಚXSಾಲದ'& *ೆಚುi ಮ`  ೆಪ�ೆಯುತ(�ೆ? 

ತ�ಳ��ಾಡು 

2167. ಒ'ಂ�@z ನ *ಾ: :�ೕ�ಾಕೂಟದ'&�ಾರತ �ಾಗವIಸಲು 

ಆರಂ�4ದುL �ಾ+ಾhFಂದ? 

 1928 

2168. �ಾಮD  ಕ=  �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4�ಾLh�ೆ? 

 !ಾ2t�ಂಟ� 

2169. �ೊ�ೕcಾUಾಯ� ಪ�ಶ4(ಯನುs �ಾ	Sೆ Fೕಡ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 :�ೕ�ಾ ತರ!ೇತು�ಾರ	Sೆ 

2170. :��ೆ{ ನ'& �ೋ !ಾG  ಅನುs ಥ� � ಅಂbೈK  Fಧ�	ಸುವ 

ಪ	bಾಠ �ಾವ ವಷ� bಾ�ರಂಭ+ಾVತು? 

 ನ+ೆಂಬK 1992 

2171. �ಾರತದ'& ಪ�ವಷ� ನ�ೆಯುವ �ೈಮಗ³ ಮತು( ಕುಶಲ �ೈSಾ	�ಾ 

�ೕಳದ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಸೂರ~ ಕುಂ�  �ೕಳ 

2172. �ೌ� ತ�ಾ�ಾ ಇದು �ಾವ �ೇಶದ �ಾಷghೕ9ೆ�ಾh�ೆ? 

 bಾ:oಾ(ನ 

2173. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ�ಥಮ ಮI`ಾ uಶpu�ಾ2ಲಯ 2003ರ'& ಎ'& 

bಾ�ರಂಭ+ಾVತು? 

 u�ಾಪAರ 

2174. �ಾರತದ ಮೂಲಕ *ಾದು*ೋಗುವ ಭೂ�ೇ1ೆ �ಾವAದು? 

 �ಾಂವೃತ( 

2175. ಮಧ2�ಾ� ಸೂಯ�Fರುವ �ಾಡು ಎಂದು �ಾವ �ೇಶವನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾ+ೆ� 

2176. �ಾರತದ �ೇಂ�ಾ�ಡXತ ಪ��ೇಶ+ಾದ ಲ��pೕಪದ'&ರುವ ಒಟುk 

�pೕಪಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 36 

2177. Uೆ�ೋ�EG  �ಾವ ದುರಂತ�ೆ5 ಕು1ಾ2 ಪ�ೆ��ೆ? 

 ಪರlಾಣು ದುರಂತ 

2178. ಭೂbಾG  ಅFಲ ದುರಂತ �ಾವ ಇಸuಗಳ'& ನ�ೆVತು? 

 1984 

2179. oೌ5�ಂy  �ಾK  !ಾ¯z  ಕೃಯ ಮೂಲಕ uಶp�ಾದ2ಂತ oೌ5{  

ಚಳವXಯನುs ಆರಂ�4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾ~ � ಆ+ೇ�G  

2180. ' �ಾ� ' �ಾವ �ೇಶದ ಕ�ೆFz�ಾh�ೆ? 

 ^ೕ�ಾ 

2181. ಪ� ವಷ� �ಾರತದ'& ಜೂ�  29 ಅನುs �ಾವ �ನವ�ಾsh 

ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಸಂ1ಾ26ಾಸ� ��ಾಚರcೆ 

2182. ಸೂಯ�ನು uಶpದ �ೇಂದ�Eಂದು ಎಂದು oಾ	ದ �ೕ%ೆಂtನ 

uÄಾF �ಾರು? 

 �ೋಪF�ಕD 

2183. E�ಾಪAರದ ಸು%ಾ(ನFಂದ Sೋ+ಾ SೆದುL�ೊಂಡ �ೕಚು�hೕD  

�ಾಯಕ �ಾರು? 
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 ಆG �ಾ�ೊzೕಡ ಆಲು¦ಕಕ� 

2184. �ೆಗು2%ೇ�ಂy  ಆ2@k �ಾ	�ಾದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1813 

2185. 1909ರ ಇಂtಯ�  �ೌFzG  ಆ2@k �ಾವ *ೆಸ	Fಂದ 

ಕ�ೆಯಲH�kತು? 

 lಾ%ೆ� �ಂjೋ ಸು0ಾರcೆ 

2186. Sೋ+ಾ u-ೕಚ�ಾ ಚಳವXಯ �9ಾಮಹ ಎಂದು �ಾರನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �oಾkÉ  ಬ�Sಾ� éಾ ಕು�ಾ� 

2187. ಅ�	�ಾದ'& ಆರಂಭ+ಾದ ಕಮೂ2FDk  u�ೋ� ಚಳವXಯ ಅ%ೆ 

�ಾವ *ೆಸ	Fಂದ ಕ�ೆಯಲH�kತು? 

 ��ಾd�ಸಂ 

2188. 1963ರ'& ಅ�	ಕದ'& ನ�ೆದ 'lಾC � ಆ�  +ಾ�ಂಗk� ' 

ಚಳವXಯ �ೇತೃತp ವI4ದವರು �ಾರು? 

 lಾ���  ಲೂಥK  :ಂy  ಜೂFಯK  

2189. �ಾರೕಯರ $ೕವನ 4�ಗಗXSೆ ಅನುಗುಣ+ಾh ಮ*ಾತ� 

Sಾಂ�ೕ$ ರೂ�4ದ ��ಣ ವ2ವoೆ� �ಾವAದು? 

 ಮೂಲ��ಣ 

2190. -ದಲ uಶpಯುದvದ ನಂತರ +ೇಗ+ಾh !ೆ`ೆದ ಆd�ಕ uಸ(ರcೆ 

�ೊ�ೆSೊಂtದುL ಮ*ಾಕು4ತ(Sೆ�ೕ{  tbೆ�ಶ� )ನ'&. ಇದು ನ�ೆ�ದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 1929 

2191. ಎರಡ�ೇ ಮ*ಾಯುದvದ'& ಶತು�uನ �ೕ%ೆ �ಂ^ನ �ಾX 

ನ�ೆಸಲು Iಟ&K  ಬಳ4ದ *ೊಸu0ಾನದ *ೆಸ�ೇನು? 

 E&{º  :�y  

2192. uಶp ಓÀೕ�  �ನವನುs �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 oೆbೆkಂಬK  16 

2193. ಎರಡ�ೇ ಅ6ೆ©ೕಕ ಎಂಬ *ೆಸ	Fಂದ ಪ�4ದv�ಾದ �ೊ�ೆಯ 

*ೆಸ�ೇನು? 

 �ಾFಷ5 

2194. 1965ರ'& oಾ��ಸ%ಾದ Äಾನ�ೕಠ ಪAರoಾ5ರ ಪ�ೆದ -ದ'ಗರು? 

 $. ಶಂಕK  ಕುರು�=  

2195. ಸpತಂತ� �ಾರತದ'& �ೇಮಕSೊಂಡ ಪ�ಥಮ ��ಣದ ಆ�ೕಗ 

�ಾವAದು? 

 �ಾ||�ಾ0ಾಕೃಷ�� ಆ�ೕಗ 

2196. �ೆಎDಆ�� (KSRP) ನ uಸ¿ತ ರೂಪ+ೇನು? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ oೆkೕ{ 	ಸÉ� �ೕ'D 

2197. ಹ4ರು ಸಸ2ಗಳ� �ಾವ :�ªಯ ಮೂಲಕ ತಮ� ಆ*ಾರವನುs 

9ಾ+ೇ ತ�ಾ	4�ೊಳ�Yತ(+ೆ? 

 ದು2ಸಂ6ೆ&ೕಷcೆ :�ª 

2198. t.�.*ೆC. oೇ+ೆ ಆರಂಭ+ಾದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ಜೂ� ೨೦೦೪ 

2199. ಶ©ಲbಾT ಇದು �ಾರ �ಾವ2�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 E.�ವಮೂ� 

2200. �ಾ:ೕK ಹುoೇ� ಎಂ�ಾ�ಣ �ೆನ�Sೆ ಬರುವ +ಾದ2 �ಾವAದು? 

 ತಬ%ಾ 

2201. ಸ^� 9ೆಂಡೂಲ5K ರವರ �ೕಣದ ಪ�� ಆoೆgೕ'�ಾದ �ಾವ 

:�ೕ�ಾಂಗಣದ'&�ೆ? 

 �%ೊ¦ೕ�� :�ೕ�ಾಂಗಣ 

2202. oೋ�ೕಶpರ ವನ2bಾ�T0ಾಮ ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&�ೆ? 

 ದ�ಣ ಕನsಡ 

2203. %ಾ%ಾ ಲಜಪ� �ಾಯರ ವಂ�ೇ lಾತರಂ �ಾವ �ಾ�ೆಯ 

ಪ��ೆ�ಾhತು(? 

 ಉದು� 

2204. E��½ ಸ�ಾ�ರದ'& �ೕ'D ವ2ವoೆ�ಯ'& ಸಮಗ� 

ಸು0ಾರcೆಯನುs ತಂದ Sೌವನ�K ಜನರG �ಾರು? 

 %ಾ�� �ಾ�ಾp�'D 

2205. uಕ�lಾಜು�ನ uಜಯದ ಮೂಲ ಆಕರ ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? 

 +ಾ2ಸ �ಾರತ 

2206. ರನs ತನs ಗ�ಾಯುದvವನುs �ಾರನುs ಸ�ೕಕ	4 *ೇX�ಾL�ೆ? 

 ಸ9ಾ2ಶ�ಯ ಇ	ವ !ೆಡಂಗ 

2207. ಪಂಪನ %ೌ:ಕ �ಾವ2 �ಾವAದು? 

 uಕ�lಾಜು�ನ uಜಯ 

2208. �ಾ�ೋಜ ಪಂಪ ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಮುXಯ ಮ�ಪHಯ2 

2209. ರನsನ �ಾಟ:ೕಯ �ಾವ2 �ಾವAದು? 

 ಗ�ಾಯುದv 

2210. ಕನsಡದ �ಾವ2 �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 ಪಂಪ 

2211. �ಾರತದ'&ರುವ �pೕಪಗಳ'& ಅ �ೊಡ?�ಾದ �pೕಪ �ಾವAದು? 

 F�ೋ!ಾK 

2212. ಮಧ2 ಪ��ೇಶದ'& lಾ2ಂಗFೕD ಉ9ಾHದ�ೆSೆ ಅತ2ಂತ *ೆಸ�ಾದ 

$%ೆ&ಗಳ� �ಾವAವA? 

 !ಾಲÎ{ & ^ಂ�ಾpK 

2213. ಮುಂ�ಾ�ೆಯ ನ�ತ� ಎಂದು �ಾವ ಗ�ಹವನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಶುಕ�ಗ�ಹ 

2214. �ಾ�� ಹT�ನ'&ರುವ ಆಮ& �ಾವAದು? 

 4��@ ಆಮ& 

2215. ಯು�ೈjೆ� d�ಾ%ಾ$ಕG �ಾ%ೇ~ ಗ�ಂ�ಾಲಯ 

ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎ'&�ೆ? 

 !ೆಂಗಳ ರು 

2216. �ೇt�ೕSೆ ಆ�ಾಶ+ಾT ಎಂದು *ೆಸರು Fೕtದವರು �ಾರು? 

 ಎe.u.Sೋbಾಲoಾp� 

2217. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಪ�ಥಮ !ಾ	Sೆ oಾ@� ಶೃಂಗ ಸ�ೆ ನ�ೆದ ನಗರ 

�ಾವAದು? 

 !ೆಂಗಳ ರು 

2218. ಆG ಇಂSೆ&ಂ� !ಾ2t�ಂಟ� Uಾಂ�ಯ� ಆದ ಪ�ಥಮ ಕನstಗ 

�ಾರು? 

 ಪ��ಾಶ ಪಡು�ೋcೆ 

2219. ಕಸೂ(	 F+ಾಸ ಚಲನ^ತ�ದ ಸಂhೕತ F�ೇ�ಶಕರು �ಾರು? 

 $.�ೆ.+ೆಂಕjೇ� 

2220. Iಂ� %ೇಖಕ �ಾe 0ಾ�ಾ4ಂy �ನಕರ ಅವರ �ಾವ ಕೃSೆ 

Äಾನ�ೕಠ ಪ�ಶ4( �ೊರ:�ೆ? 
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 ಊವ�� 

2221. hೕತ ರಹಸ2 ಗ�ಂಥದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 !ಾಲಗಂSಾಧರ ಲ@ 

2222. ವನ2 $ೕu ರ�cಾ ಅ�Fಯಮವನುs �ಾವ ವಷ�ದ'& 

�ಾ	SೊXಸ%ಾVತು? 

 ೧೯೭೨ 

2223. ಎ�ೆ5 ಇದು �ಾರ �ಾವ2 �ಾಮ? 

 ಎ�.�ೆ.ಕುಲಕT� 

2224. ನಂ�ಾ�ೇu �ಖರವA �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಉತ(�ಾಂಚಲ 

2225. bೆFzಲs ಸಂ6ೆ©ೕಧಕರು �ಾರು? 

 �ಾ:pD F�ೋ%ಾD �ಾಂjೆ (�ಾ��z) 

2226. I-ೕSೊ&ೕEನ'&ರುವ ಪ�0ಾನ ವಸು( �ಾವAದು? 

 ಕE¦ಣ 

2227. ಪಳF !ೆಟkಗಳ'&ರುವ ಪ�4ದv h	0ಾಮ �ಾವAದು? 

 �ೊ�ೈ�ೆ�ಾG 

2228. �ಾರತದ'& -ದಲ ಸಂಪ«ಣ� ಹ+ಾFಯಂ�ತ(AC) jೆ¾� 

�ಾವAದು? 

 �ಾಜ0ಾF ಏ@z bೆ�D 

2229. ಅಸHâಶ29ೆ bಾಲ�ೆ �ಾವ ಕಲು�ನ ಪ��ಾರ ಅಪ�ಾಧ+ೆಂದು 

�ೂೕ�ಸ%ಾh�ೆ? 

 ೧೭�ೇ ಕುಲುಮು 

2230. �ಾರತದ ಅಮುಖ2 4I Fೕ	ನ ಸ�ೋವರ �ಾವAದು? 

 ಪA'�ಾ{ 

2231. ಅಮೃತಸರದ ಸpಣ� ಮಂ�ರದ'& ಆಪ�ೇಷ� ಬೂ& oಾkK �'ಟ	 

�ಾ�ಾ�ಚರcೆ ನ�ೆದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೮೪ 

2232. ಮ*ಾತ� Sಾಂ� uದು2� ಉ9ಾHದ�ಾ �ೇಂದ� ಕ�ಾ�ಟಕದ'& 

ಎ'&�ೆ? 

 �ೋy 

2233. �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ವA ಬಹು�ೊಡ? ಪ�lಾಣದ'& ಕ%ಾsರನುs 

ಉ9ಾH�ಸುತ(�ೆ? 

 ಆಂದ�ಪ��ೇಶ 

2234. �ಾರತದ ಉತ(ರ �ೈ%ೆpಯ ಆಡXತ ಕÑೇ	 ಇರುವ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 ನವ�ೆಹ' 

2235. ೧೯೯೨ರ'& ಎ.ಎ�.ಮೂ��ಾÉ ರವರ �ಾವ ಕೃSೆ ಪಂಪ 

ಪ�ಶ4( �ೊರ:�ೆ? 

 �ೇವರು 

2236. �ೆjಾ�V{ ನಗರವA �ಾವAದರ ಉ9ಾHದ�ೆSೆ ಪ�4ದv+ಾh�ೆ? 

 -ೕjಾರು �ಾರು 

2237. �ಾ�ಾ� ಅcೆಕjೆkVಂದ F��ತ+ಾದ ಜ%ಾಶಯ �ಾವAದು? 

 Sೋuಂದ oಾಗK 

2238. lಾಡು ಇಲ&+ೇ ಮt �ೂೕಷcೆಯನುs �ಾವ ಚಳ�ವXಯ'& 

ಕೂಗ%ಾVತು? 

 �ಾರತ Eಟುk 9ೊಲh 

2239. 4ಸkK F+ೇ�9ಾ ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 lಾಗ��ೇ{ �ೊ!ೆG 

2240. 1ಾ%ಾzದ ಸಂoಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 ಗುರುSೋuಂ° 4ಂy 

2241. ಜನ9ಾ ಪ��ಂದ uಭಜ�ೆSೊಂಡ �ಾರೕಯ ಜನ9ಾ ಪ�ದ 

ರಚ�ೆ�ಾದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೮೦ 

2242. bಾ�ಾ�ೕಪ ಬಂದರು �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಒ	oಾz 

2243. ಅಂಡlಾ� �pೕಪಗಳ'&ರುವ ಅ ಎತ(ರ+ಾದ �ಖರ �ಾವAದು? 

 oಾ2ಡG �ಖರ 

2244. ಡಬG �ಾGk ಪದವA �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 jೆFsD 

2245. ೨೦೦೧ರ'& �.Sೋ�ಚಂ° ರವರ �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ �ಾ$ೕÉ 

Sಾಂ� 1ೇG ರತs ಪ�ಶ4( Fೕಡ%ಾVತು? 

 !ಾ2t�ಂಟ� 

2246. ಸತ2�ಾಮ ಇದು �ಾರ �ಾವ2�ಾಮ? 

 ಅನ೦ತಕೃಷ� ಶ*ಾಪAರ 

2247. !ಾ೦Sಾ&�ೇಶದ �ಾ�gೕಯ :�ೕ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಕಬt? 

2248. ಕೃಷ�ನ�ಯ ಉಗಮಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 ಮ*ಾ�ಾಷgದ ಮ*ಾಬ` ೕೆಶpರ 

2249. ಮT�ನ'& ಎ�ೆಹುಳ�uನ ಮಹತpವನುs ಕ೦ಡುItದವರು �ಾರು? 

 �ಾu�� 

2250. ಐಎDಐ (ಇ೦tಯ� oಾkಂಡ�� ಇFzÆಟೂ2ಷ�) ಆ4(ತp�ೆ5 

ಬಂದವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೪೭ 

2251. Fೕ	ನ'& ಆಮ&ಜನಕವನುs Iೕ	�ೊಳYಲು �ೕFSೆ ಸ*ಾಯ 

lಾಡುವ ಅ೦ಗ �ಾವAದು? 

 :uರು 

2252. ಇ೦��ಾ bಾV೦�³ರುವ ಮ9ೊ(೦ದು *ೆಸ�ೇನು? 

�SೆÇ'ಯ� bಾV೦{ 

2253. %ೋಮ�ಾಳಗಳ� lಾನವನ �ೇಹದ �ಾವ ಅ೦ಗದ'& 

ಕ೦ಡುಬರುತ(+ೆ? 

 6ಾpಸ�ೋಶ 

2254. ಎಷk�ೇಯ ಪ೦ಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯ ಅವ�ಯ'& ಕ�ಾ�ಟಕದ 

ತು೦ಗಭ�ಾ� ಅcೆಕಟkನುs F��ಸ%ಾVತು? 

 ಒ೦ದ�ೇಯ ಪ೦ಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆ 

2255. bಾ2	D ನ ಐ�ೆG ಟವರನುs F��4ದವರು �ಾರು? 

 ಅ%ೆSಾz೦ಡK ಗುoೆ(ೕ� ಐ�ೆG 

2256. %ಾSೋD �ಾವ �ೇಶದ �ಾಜ0ಾF�ಾh�ೆ? 

 �ೈ�ೇ	�ಾ 

2257. ಪ�4ದv+ಾದ �ಾlಾಕ2 �ೇ+ಾಲಯ ಎ'&�ೆ? 

 ಗು+ಾಹ� (ಅoಾzಂ) 

2258. ಪ�ಥಮ oಾವ�ಜFಕ ಅಂUೆ ವ2ವoೆ� �ಾ	Sೆ ಬ೦ದ ವಷ� 

�ಾವAದು? 

 ೧೮೩೭ 

2259. ಅ�ೊಡ? ಥಮ�G uದು2ಚ�:( �ೇ೦ದ� ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎ'&�ೆ? 

 �ಾಯಚೂರು 
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2260. ಪA'ಟºK ಪ�ಶ4( �ಾವ ೇತ�ದ'& oಾಧ�ೆ lಾtದವ	Sೆ 

Fೕಡ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 uÄಾನ 

2261. �ೇಮz!ಾ೦� �ಾದ೦ಬ	ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನ��ಯ�ಾದ %ೇಖಕರು 

�ಾರು? 

 ಐ�ಾ� bೆ&ೕ�೦y 

2262. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& %ೋ�ಾಯುಕ(ರ ಹು�ೆLಗಳ oಾvಪ�ೆSೆ ಅವ�ಾಶ+ಾದ 

ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೮೪ 

2263. �ಾರತದ'& 6ಾ1ೆ 9ೆ�ೆದ ಪ�ಥಮ u�ೇ� !ಾ2೦@ �ಾವAದು? 

 Uಾ{�ò� !ಾ2೦@ 

2264. �ೊಡhSೆ ಇ೦h&ೕಷs'& ಏ�ೆ೦ದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಕೂಗ� 

2265. ನ±ೕದಯ 6ಾ%ೆಗಳ� �ಾ	Sೆ ಬ೦ದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೮೬ 

2266. �ಾವಣನು 4ೕ9ೆಯನುs ಅಪಹ	�ೊ೦ಡು *ೋಗಲು 

ಉಪ�ೕh4ದ *ಾರುವ ರಥದ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಪAಷºಕ 

2267. ಹುಚುi�ಾV ಕtತ�೦ದ ಉ೦jಾಗುವ �ೋಗ �ಾವAದು? 

 �ೇED 

2268. -ಟk-ದ'Sೆ bಾ2�ಾಚೂ{ ಬಳ4ದವರು �ಾರು? 

 �ೆ.�.!ಾ&೦Uಾ� (೧೯೭೩) 

2269. ನಟ ಉದಯಕುlಾರ �ಾವ ^ತ�ದ ಮೂಲಕ ಕನsಡ ^ತ�ರಂಗ�ೆ5 

bಾ�ಾಪ�cೆ lಾtದರು? 

 �ಾSೊ2ೕದಯ (೧೯೫೬) 

2270. oೆ�ಾzK !ೋ�� Fೕಡುವ "ಯು" ಸ����ೇ{ ನ'&ಯ "ಯು" 

ಅ�ರ ಏನನುs ಸೂ^ಸುತ(�ೆ? 

 ಅನ	4kಕk� ಪE&@ ಎhºEಷ� (F�ಾತಂಕ ಪ�ದಶ�ನ ) 

2271. ಅೕ �ೕಘ��ಾಲ ಗಭ�ಧ	ಸುವ bಾ�T �ಾವAದು? 

 ಆ�ೆ 

2272. ೨೦೧೪ ರ �ಾಮ� +ೆG( :�ೕ�ಾ ಕೂಟದ'& �ಾರತದ u�ಾಸSೌಡ 

ಅವರ �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ^ನsದ ಪದಕ �ೊ�ೆVತು? 

 tಸ5� �ೊ�ೕ 

2273. u6ೆpೕಶpರಯ2 ಇಂಡ4gಯG ಮೂ24ಯ೦ ಇರುವ ಕ�ಾ�ಟಕದ 

ಸ�ಳ �ಾವAದು?  

 !ೆ೦ಗಳ ರು 

2274. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಕನsಡ ಮತು( ಸಂಸ� ಇ%ಾ1ೆಯ ಪ�ಥಮ 

F�ೇ�ಶಕರು �ಾರು? 

 ಎ.ಎ� ಮೂ��ಾÉ 

2275. jೆ%ೊ5 (TELCO) ನ uಸ¿ತ ರೂಪ+ೇನು? 

 jಾjಾ ಇಂ$Fಯ	ಂy ಅಂ� %ೋ�ೋ-ೕ�É ಕಂಪF 

2276. �ೋ� u�ೆ2ಗಳ'& �ೕ� u0ೆ2ªೕ �ೕಲು ಎಂದು *ೇXದವರು 

�ಾರು? 

 ಸವ�´ 

2277. ಬಂಕ%ೇಶpರ'ಂಗ ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಸುಂಕದ ಬಂಕಣ� 

2278. ಶೃಂSೇ	ಯ 6ಾರ�ಾ �ೕಠ oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 ಶಂಕ�ಾUಾಯ�ರು 

2279. ಸ�ೕಪ ದೃ�k�ೋಶವನುs F+ಾ	ಸಲು ಬಳಸುವ ಮಸೂರ 

�ಾವAದು? 

 Fಮsಮಸೂರ 

2280. �ಾoಾಯFಕ ಪ�ಾಥ�ಗXಂದ ತ�ಾ�ಾಗುವ �ಾರ �ಾವAದು? 

 jೆ�ೆ'� 

2281. ಮದೂLರು ವ�ೆSೆ ಪ�4ದv+ಾದ�ೆ 0ಾರ+ಾಡ �ಾವAದ�ೆ5 

ಪ�4ದv+ಾh�ೆ? 

 bೇಡ 

2282. ಕವನ ಸಂಕಲನ ಆಧ	4 F��4ದ ಏ�ೈಕ ಕನsಡ ಚಲನ^ತ� 

�ಾವAದು? 

 �ೖಸೂರು ಮ'&Sೆ 

2283. ಸೂಯ�FSೆ ಅ ದೂರದ'&ರುವ ಗ�ಹ �ಾವAದು? 

 ಯು�ೇ�ೆD 

2284. �ೊಲ59ಾ(ದ ಇಂtಯ� oಾk�4kಕG ಇFzÆಟೂ2{ ನ 

oಾ�ಪಕ�ಾರು? 

 �.4.�ಹಲ�ೋED 

2285. !ೇಗe ಅಖ(K ರವರು �ಾವAದ�ೆ5 ಪ�4ದvರು? 

 ಗಜG *ಾಡುSಾ	�ೆ 

2286. �ಾ�gೕಯ ಕ'&ದLಲು ಅ�ವೃ�L ಮಂಡX oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ವಷ� 

�ಾವAದು? 

 ೧೯೫೬ 

2287. ಆ*ಾರದ'& �ೊE¦ನ ಅಂಶ ಕt��ಾದ'& ಉಂjಾಗುವ �ಾV%ೆ 

�ಾವAದು? 

 �ೈ�ೋಡಮ� 

2288. ಆನಂದ ಇದು �ಾರ �ಾವ2�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಅಜºಂಪAರ 4ೕ9ಾ�ಾಂ 

2289. �ಾರತದ !ಾವAಟದ'&ರುವ ಚಕ�ವA �ಾವ �ಾಜFSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಅ6ೆ©ೕಕ 

2290. ಕೃಷ��ೇವ�ಾಯನು 9ೆಲುಗು �ಾ�ೆಯ'& ಬ�ೆದ ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? 

 ಅಮುಕ( lೌಲ2ದ 

2291. uಶp ಪ�4ದv ನ�ಾಗK ಜಲbಾತ �ಾವ �ೇಶದ'&�ೆ? 

 ಅ�ೕ	�ಾ 

2292. �ಾರೕಯ 	ಸÉ� !ಾ2ಂ:ನ %ಾಂಛನದ'& �ಾವ bಾ�T 

ಅಂ:ತ+ಾh�ೆ? 

 ಹು' 

2293. �ಾರತದ'& 6ೇಕಡ+ಾರು ಅ ಕt� ಅರಣ2 *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 ಹ	�ಾಣ 

2294. ಅಬುLG ಕ%ಾಂ ಅಂತ�ಾ�gೕಯ ಪ��ೋದ2ಮ ಪ�ಶ4(ಯನುs 

ಪ�ೆದ -ದಲ ಕನstಗ �ಾರು? 

 �.ಲಂ�ೇ� 

2295. �ಾಷgಕೂಟರ �ಾಜ2 %ಾಂಛನ �ಾವA�ಾhತು(? 

 ಗರುಡ 

2296. ಹ�ಾ	!ಾy �ಾ2ಷನG bಾ@� �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 E*ಾರ 

2297. ಥlಾ�D bಾ&D5 ನುs ಕಂಡುItದವರು �ಾರು? 
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 �ೇez �+ಾK 

2298. �ಾá� +ೆGz ಕ= �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಶ©�ಂy 

2299. ಇಂSೆ&ಂtನ'&ದL �ಪAHuನ ಖಡ³ವನುs ಮ9ೆ( �ಾರತ�ೆ5 ತಂದವರು 

�ಾರು? 

 uಜಯ ಮಲ2 

2300. ಸF��ಾ ¼ೕjೋ ±ೕ%ಾkV@ ಪವK bಾ&ಂ{ �ಾವ 

�ೇಶದ'&�ೆ? 

 �ೆನ�ಾ 

2301. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಅ *ೆಚುi �ೇವoಾ�ನಗಳನುs F��4ದ �ಾಜ 

ಮ�ೆತನ �ಾವAದು? 

 *ೊಯzಳ 

2302. !ಾoೆ5{ !ಾG :�ೕ�ೆಯ'&ರುವ ಆಟSಾರರ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 ಐದು ಜನ 

2303. uಶpಸಂoೆ�ಯ ��ಣ +ೈÄಾFಕ ಮತು( oಾಂಸ�ಕ ಸಂoೆ�ಯ ಮುಖ2 

ಕÑೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 bಾ2	D 

2304. ಯುFoೆ� (UNICEF) uಸ¿ತ ರೂಪ+ೇನು? 

 ಯು�ೈjೆ� �ೇಷ�z ಇಂಟ�ಾ2�ಷನG ̂ ಲ?Ö�z ಎಮ�ೆ�Fz ಫಂ� 

2305. uೕ^ ಇದು �ಾರ �ಾವ2�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 uೕ.^ಕ5uೕರ�ಾ2 

2306. ೧೯೧೮ರ'& ಆರಂಭ+ಾದ ಪ�ಬುದv ಕ�ಾ�ಟಕ ಪ��ೆಯ -ದಲ 

ಸಂbಾದಕರು �ಾ�ಾhದLರು? 

 ಎ.ಆK.ಕೃಷ�6ಾ4� 

2307. ಸ%ಾ�� 1ಾ� �ೕಣದ ಪ�� ಲಂಡFsನ �ಾವ 

ಮೂ24ಯಂನ'&�ೆ? 

 �ೕಡಂ ಟುoಾz�z ಮೂ24ಯಂ 

2308. �ಾರತ�ೆ5 ಸpತಂತ�q �ೊ�ೆ9ಾಗ ಇಂSೆ&ಂtನ ಪ�0ಾF 

�ಾ�ಾhದLರು? 

 �ೆ&�ಂ{ ಆjೆ& 

2309. 9ೆಲುಗು oಾIತ2ದ ಪ�ಥಮ �ಾದಂಬ	 �ಾವAದು? 

 �ಾಜ6ೇಖರ ಚ	ತ�ಮು 

2310. ಸಂhೕತ ಗಂSಾ�ೇu ಎಂದು ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ ಮI`ೆಯನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಗಂಗೂ!ಾV *ಾನಗG 

2311. -ದಲ ಕನsಡ ಪAಸ(ಕ bಾ���ಾರದ ಅಧ2��ಾhದLವರು �ಾರು? 

 ��.ಎG.ಎD.6ೇಷh	�ಾÉ 

2312. �ೆಳ� �ಾಜ2ದ ಸಂoಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 UೌಡಪH ಮತು( ಭದ�ಪH ಸ*ೋದರರು 

2313. oಾ�ೆ ಜ*ಾಂoೆ ಅUಾi ಈ hೕ9ೆಯ �ೕ���ೆ �ಾವAದು? 

 ತ�ಾ�ಾ – ªೕ – Iಂ� 

2314. �ಾರತದ'& �ಾ�gೕಯ :�ೕ�ಾ ಸಂoೆ�ಯನುs �ಾವ ವಷ� 

ಆರಂ�ಸ%ಾVತು?  

 ೧೯೬೧ 

2315. �ಾರೕಯ oೆಣಬು ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಸಂoೆ� ಎ'&�ೆ? 

 !ಾ2ರಕುHರ (ಪ.ಬಂSಾಳ) 

2316. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನದ'& �ಾಜ2 Fೕ F�ೇ�ಶಕ ತತpಗಳನುs 

�ಾವ �ೇಶದ ಸಂu0ಾನ�ಂದ ಆ	4�ೊಳY%ಾh�ೆ? 

 ಐ%ೆ�ಂ� 

2317. ಅ6ೆ©ೕಕನ ಮನ ಪ	ವ�4ದ ಕXಂಗ ಯುದv ನ�ೆದ ಸ�ಳ ಇಂ�ನ 

�ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಬರುತ(�ೆ? 

 ಒ	oಾz 

2318. ಅಜಗಣ� ತಂ�ೆ ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಮು�ಾ(ಯಕ5 

2319. Sಾಯಗಳ� !ೇಗ +ಾ4�ಾಗಲು !ೇ�ಾಗುವ uಟ�� �ಾವAದು? 

 4 uಟ�� 

2320. lಾನವನ ಉ4�ಾಟವನುs ಅ`ೆಯಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ 

�ಾವAದು? 

 �ೈ-Sಾ�� 

2321. ಅರುcಾಚಲ ಪ��ೇಶ�ೆ5 ಇದL -ದಲ *ೆಸರು �ಾವAದು? 

 �ೇ�ಾ 

2322. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನ ರಚ�ಾ ಸ�ಯ ಅಧ2��ಾದವರು �ಾರು? 

 �ಾ|| �ಾ�ೇಂದ�ಪ�oಾದ 

2323. ನಂದರ ವಂಶ oಾ�ಪಕ �ಾರು? 

 ಮ*ಾಪದ�ನಂದ 

2324. ಪ�ಪಂಚದ ಅೕ +ೇಗದ �ೈಲು �ಾವAದು? 

 ಜbಾFನ -ೕ�ೋ �ೈG 

2325. �ಾರತದ -ಘG oಾlಾ�ಜ2ದ �ೊ�ೆಯ ಚಕ�ವ� �ಾರು? 

 ೨�ೇ ಬಹುದೂLK 6ಾ 

2326. ಅ *ೆಚುi ಅಂತ�ಾ�gೕಯ ಪAjಾ¦G ಪಂದ2ಗಳನುs ಆtದ 

ಆಟSಾರ �ಾರು? 

 lಾ$ೕ° ಅಬುL%ಾ& (oೌ� ಅ�ೇE�ಾ) 

2327. ಇಂtಯ� ಇFzÆಟೂ2{ ಆ� ವಲ?ó�ಲiK ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎ'&�ೆ? 

 !ೆಂಗಳ ರು 

2328. Sೋ�ಾ@ ಕರದಂ�Sೆ ಪ�4ದv�ಾದ�ೆ ಮದೂLರು �ಾವAದ�ೆ5 

ಪ�4ದv+ಾh�ೆ? 

 ವ�ೆ 

2329. ೨೪ ಘಂjೆಗಳ Fರಂತರ 6ಾ4�ೕಯ Sಾಯನದ'& hFsD �ಾಖ%ೆ 

lಾtದ ಕನstಗ �ಾರು? 

 ಪ�ಸನs lಾಧವಗುt 

2330. ರuೕಂದ��ಾಥ êಾಗೂರರ ಪ�ಥಮ ಕವನ ಸಂಕಲನ �ಾವAದು? 

 oಾಂyz ಆ� � lಾF�ಂy 

2331. ಎ�ಎ�z (APMC) ನ uಸ¿ತ ರೂಪ+ೇನು? 

 ಅh�ಕಲiK ��ಡೂ2D lಾ�ೆ�{ ಕ�� 

2332. �ಾ2ಷನG ಏ�ೋ�ಾ�ಕG %ಾ2!ೋ�ೇಟ	 (NAL) 

ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎ'&�ೆ? 

 !ೆಂಗಳ ರು 

2333. ಹಂಸ ಪ�ಯನುs ತನs +ಾಹನವ�ಾsh *ೊಂ�ರುವ �ೇವ9ೆ 

�ಾರು? 

 u�ಾ2 ಸರಸp 

2334. ಉತ(ರ ಕನsಡ $%ೆ&ಯ �ಾವ 9ಾಲೂ&ಕನುs Sಾಂ��ೆ%ೆ ಎಂದು 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಅಂ�ೋಲ 
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2335. �ೊಡ? jೈಡG uದು2� oಾ�ವರವನುs oಾ��4ದ -ದಲ �ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 �ಾ��z 

2336. ಯು�ೇFಯಂ ಖFಜವನುs ಅ�ಕ ಪ�lಾಣದ'& *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 E*ಾರ 

2337. ಪ�dÔವಲ&ಭ ಎಂದು Eರುದು *ೊಂ�ದL �ಾಷgಕೂಟರ �ೊ�ೆ �ಾರು? 

 ದಂದುಗ� 

2338. ಹುತ(	ಹಬ¦ ಕುTತ�ೆ5 ಪ�4ದv+ಾhರುವ $%ೆ& �ಾವAದು? 

 �ೊಡಗು 

2339. �ೇಂ��ೕಯ ಹ( ತಂತ�Äಾನ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಸಂoೆ� ಎ'&�ೆ? 

 ಮುಂ!ೈ 

2340. -ದಲ uಶpಕನsಡ ಸ�Çಳನ ನ�ೆದ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 �ೖಸೂರು 

2341. uಶpu1ಾ2ತ ಹಂ�ಯ'& ಕ'&ನ ರಥ �ಾವ �ೇ+ಾಲಯದ'&�ೆ? 

 uಜಯ uಠಲ 

2342. !ಾ2ಡh �ಣ4ನ �ಾVSೆ ಪ�4ದv+ಾದ�ೆ ಇಲಕG �ಾವAದ�ೆ5 

ಪ�4ದv+ಾh�ೆ? 

 4ೕ�ೆಗಳ� 

2343. �!ೇ�ಯ� ಸ�ಾ24ಗಳನs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 %ಾ-ೕಗಳ� 

2344. ��ೕ ಕೃಷ� ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 +ಾ2ಸ�ಾಯರು 

2345. ಜಲಜನಕವನುs ಕಂಡು Itದವರು �ಾರು? 

 �ಾ2+ೆಂtD 

2346. ��ೕ +ೈಷ�ವ 4�ಾvಂತವನುs oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 ��ೕ �ಾlಾನು�ಾUಾಯ�ರು 

2347. ಕನsಡದ �ೆಲಸ�ೆ5 �ಾಕk�ೇ{ ಪದu ಗX4ದ -ದ'ಗ �ಾರು? 

 ಫt��ಾಂ� :jೆG 

2348. u6ಾp�ತ�ನ ಆಶ�ಮದ *ೆಸ�ೇನು? 

 4�ಾvಶ�ಮ 

2349. ಸತತ+ಾh �ಾಲು5 !ಾ	 ಅ�ೕ	�ಾದ ಅಧ2� ಹು�ೆL 

ಅಲಂಕ	4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾ�ಂಕ'� ರೂ�ೆpGk 

2350. ಕುಂ!ಾಸ ಇದು �ಾರ �ಾವ2 �ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಕುಂಚೂರು !ಾ	�ೇರ ಸ�ಾ�ವ 

2351. ಗಂjೆಗಳನುs �ಾವ %ೋಹದ �ಶ�ಣ�ಂದ ತ�ಾ	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 9ಾಮ� ಮತು( ತವರ 

2352. ಝೂFz �ಾT ಲ�å!ಾVಯ ದತು( ಪAತ�ನ *ೆಸ�ೇನು? 

 �ಾ-ೕದರ 

2353. }ದೂ�4 ಇವರು �ಾರ ಆoಾ�ನದ ಕu ಆhದLರು? 

 ಘ$s ಮಹಮ�° 

2354. �ಾರತದ u�ೇ� Fೕಯ ಮುಖ2 �'H �ಾರು? 

 ಜವಹರ%ಾG �ೆಹರು 

2355. �ಾ2'zಯಂ ಸ%ೆÁೕಟುsì oಾlಾನ2+ಾh �ಾವ *ೆಸ	Fಂದ 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 $ಪzಂ 

2356. ಆಧುFಕ ��ಣದ �9ಾಮ*ಾ�ೆಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ ��ಣ ತ´ 

�ಾರು? 

 �ೋoೋ 

2357. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ2 �ಾನೂನು uಶpu�ಾ2ಲಯ ಎ'&�ೆ? 

 ಹುಬ¦X 

2358. ಉತ(ರಖಂಡ �ಾಜ2+ಾh ಅ4(ತp�ೆ5 ಬಂದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೦೯.೧೧.೨೦೦೦ 

2359. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಗತ+ೈಭವ ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಆಲೂರು +ೆಂಕಟ�ಾಯರು 

2360. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಪ�ಥಮ ಏ:ೕಕರಣ ಸ�Çಳನ ನ�ೆದ ಸ�ಳ 

�ಾವAದು? 

 0ಾರ+ಾಡ 

2361. ಕ�ಾ�ಟಕ ಏ:ೕಕರಣ ಮ*ಾಸ�ಯ ಪ�ಥಮ ಅಧ2�ರು �ಾರು? 

 ಎD. Fಜ'ಂಗಪH 

2362. ಅಂ�ೋ%ಾ ಉ�Hನ ಸ9ಾ2ಗ�ಹದ ಪ�ಮುಖ bಾತ��ಾ	 �ಾರು? 

 ಆK.ಆK.�+ಾಕK 

2363. ಅ�ೇ�ಶpರ 'ಂಗ ಇದು �ಾರ ಅಂ:ತ�ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಮಧುವಯ2 

2364. uಂyz ಆ� �ೈK ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಎ��ೆ ಅಬುLG ಕ%ಾಂ 

2365. �ೌSೋXಕ+ಾh uಶpದ'& *ೆಚುi ಭೂ ಪ��ೇಶವನುs *ೊಂ�ರುವ 

ಭೂ ಖಂಡ �ಾವAದು? 

 ಏ�ಾ2 ಖಂಡ 

2366. lೌಯ� oಾlಾ�ಜ2ದ'& ಚ%ಾವcೆಯ'&ದL ಹಣದ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಪಣ 

2367. �ೕನಬಂಧು ಎಂದು Eರುದು *ೊಂ�ದ �ಾರತದ ಪ�4ದv ವ2:( 

�ಾರು? 

��ೕ 4.ಎ�.ಆಂ�ೊ�ೕD 

2368. ಇಂtಯ� �ೇK ಅá� '�jೆ� ಪರlಾಣು ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ 

�ೇಂದ� �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 �ೇರಳ 

2369. ಒ	oಾzದ ಗಜಪ ಮ�ೆತನದ ಸಂoಾ�ಪಕ �ಾರು? 

 ಕ�%ೇಂದ� 

2370. ಶುದv ಅ�ೆpೖತ +ೇ�ಾಂತವನುs oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 ವಲ&�ಾUಾಯ� 

2371. �ಾರತದ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ ಬಂದ ಇಂh&ೕ½ ಹಡಗು �ಾವAದು? 

 �ೆ� �ಾ�ಗ� 

2372. ಪ�4ದv+ಾದ !ೇಲೂರು – ಹ` ೕೆEೕಡು �ೇ+ಾಲಯಗಳ oಾ�ಪ�ೆSೆ 

�ಾರಣಗ`ಾದ ಮI`  ೆ�ಾರು? 

 6ಾಂತ%ೆ 

2373. ಸಂಸ ಇದು �ಾರ �ಾವ2 �ಾಮ+ಾh�ೆ? 

 ಎ.ಎ�.oಾp� +ೆಂಕjಾ�� ಐಯ2K 

2374. ಕಲHಕಂ ಅಣುoಾ�ವರ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ತ�ಳ��ಾಡು 

2375. ^ತೂ(	ನ :ೕ� ಸ(ಂಭ F��4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾcಾ ಪ�9ಾ= 
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2376. �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ವನುs Sೋ�ಯ ಕಣಜ ಎಂದು 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಪಂ�ಾ� 

2377. Fೕರನುs ಸಸ2ದ �ೕ%ಾèಗ�ೆ5 oಾhಸುವ'& ಸ*ಾಯ lಾಡುವ ಅಂಗ 

�ಾವAದು? 

 �ೆ&qಲe 

2378. ಮಜSಾಂÉ �ಾ@ '�jೆ� �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 Sೋ+ಾ 

2379. �ೇಶದ u�ೇಶ uFಮಯ ಸಂಗ�ಹ lಾಡುವ !ಾ2ಂ@ �ಾವAದು? 

 �ಾರೕಯ 	ಸÉ� !ಾ2ಂ@ 

2380. ಸಂಸ�ತ ಎ%ಾ& �ಾ�ೆಗಳ lಾತೃ ಎಂಬ ಅ�bಾ�ಯವನುs 

Fೕtದವರು �ಾರು? 

 �ೇez �G 

2381. �ಾವ ಸೂ} ಸಂತನ ದSಾ� ಅ�ೆÇರದ'&�ೆ? 

 ಸ'ೕಂ ^4( 

2382. ಲಂಡ� �ಾವ ನ�ಯ ದಡದ �ೕ'�ೆ? 

 �ೇez 

2383. �ಾರೕಯ $ೕವulಾ Fಗಮ oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 1956 

2384. ಅರುಂಧ �ಾ¯ ರವರ �ಾವ ಕೃSೆ ಬೂಕK ಪ�ಶ4( �ೊರ:�ೆ? 

 Sಾ� ಆ� � oಾ�G dಂyz 

2385. �ಾರತ ಮತು( ��ೕಲಂ�ಾವನುs �ೌSೋXಕ+ಾh ಪ�9ೆ2ೕ:ಸುವ 

ಜಲ�ಾಗ �ಾವAದು? 

 bಾ@ ಜಲಸಂ� 

2386. �ೆಹ' ಸು%ಾ(ನರ �ಾಲದ'& %ಾ� ಭ�ªಂದು *ೆಸ�ಾhದLರು 

�ಾರು? 

 ಕುತು� ಉ�L� ಐಬ@ 

2387. ಬ�ಾzK ಕದನ ನ�ೆದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 1764 

2388. ಕನsಡದ -ದಲ �ಾಷgಕu �ಾರು? 

 ಮಂ�ೇಶpರ Sೋuಂದ bೈ 

2389. ಸಂಸ(ನ'& -ದಲು ಕನsಡ lಾತ�ಾtದ ಕ�ಾ�ಟಕದ ಸಂಸದ 

�ಾರು? 

 �ೆ.ಎC.ಪjೇG 

2390. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ ಉಪ ಮುಖ2ಮಂ� �ಾರು? 

 ಎD.ಎe.ಕೃಷ� 

2391. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& -ದಲ ಸpತಂತ� �ೂೕ�4�ೊಂಡ Sಾ�ಮ 

�ಾವAದು? 

 ಈಸೂರು (�ವ-ಗ³ $%ೆ&) 

2392. oಾuರ *ಾಡುಗಳ ಸರ�ಾರ �ಾರು? 

 !ಾಳಪH ಹು�ೆ5ೕ	 (!ೆಳSಾu $%ೆ&) 

2393. ಕ�ಾ�ಟಕದ Sಾಂ� ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಹ�ೆ�ಕK ಮಂಜಪH 

2394. uÄಾನವನುs ಜನ��ಯSೊXಸುವ �ೆಲಸ�ಾ5h -ಟk -ದಲ 

�ಾ�gೕಯ ಪAರoಾ5ರವನುs ಪ�ೆದ ಸಂoೆ� �ಾವAದು? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ2 uÄಾನ ಪ	ಷ� 

2395. ಕಮ%ಾ�ೇu ಚjೊkೕbಾ�ಾ2ಯ ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ ಪ�ಥಮ ಕನstಗ 

�ಾರು? 

 h	ೕ� �ಾ�ಾ�� 

2396. ದ�ಣ �ಾರತದ -ದಲ�ೆಯ oಾlಾ$ಕ ಚಲನ^ತ� �ಾವAದು? 

 ಕನsಡದ ಸಂoಾರ �ೌ�ೆ (೧೯೩೬) 

2397. ಕನsಡದ -ದಲ �ನ ಪ��ೆ �ಾವAದು? 

 ಮಂಗಳ ರು ಸlಾUಾರ 

2398. ಸಂಪ«ಣ� oಾ�ರ9ೆ oಾ�4ದ ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ $%ೆ& 

�ಾವAದು? 

 ದ�ಣ ಕನsಡ 

2399. ’ರುಕ’ ಇದು �ಾರ �ಾವ2�ಾಮ? 

 �ಾ|| ��ೕ ಮ%ಾ&tಹXY �ಾಘ+ೇಂದ�oಾp� 

2400. �ಾರತದ ಪ�0ಾF�ಾhದL -ದಲ ಕನstಗ �ಾರು? 

 *ೆC.t.�ೇ+ೆSೌಡ 

2401. �ೈ�ಾFzಯG ಆ�� jಾD5 ¼ೕD� (ಎ� ಎ�ಎ� ) �ಾವ 

ವಷ� oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 1989 

2402. !ಾವK 373 ಎಂಬ ಏK t�ೆ�z 4ಸkಂ �ಾವ �ಾಷg�ೆ5 

ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಇ�ಾ� 

2403. 9ೇಜD ಎಂ�ೆ 11 ಯುದL �ಪTಯನುs �ಾವ ಸಂoೆ� ಅ�ವೃ�v 

ಪt4�ೆ? 

 t.ಆK .t.ಓ. 

2404. ೨೦೦೨ರ'& ತುಮಕೂ	ನ'& ನ�ೆದ ಅÞಲ �ಾರತ ಕನsಡ oಾIತ2 

ಸ�Çಳನದ ಅಧ2�ರು �ಾ�ಾhದLರು? 

 �ಾ||ಯು.ಆK.ಅನಂತ ಮೂ� 

2405. ೨೦೧೨ ರ'& ಎC.ಎD �ವಪ��ಾಶ ಅವರ �ಾವ ಕೃSೆ �ೇ೦ದ� 

oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( �ೊರ:�ೆ? 

 ಮE¦ನ*ಾSೆ ಕT+ೆ +ಾ4 

2406. ಉ�Hನ ಸ9ಾ2ಗ�ಹದ ದಟk ^ತ�ಣವನುs �ೊಡುವ "�ಾರತದ ಬೃಹ� 

!ೇ'" ಎಂಬ ಪAಸ(ಕವನುs ಬ�ೆದ ಅF+ಾ4 �ಾರೕಯ �ಾರು? 

 �ಾ. ಎC. �ೆ. ಚಂದ�6ೇಖರ 

2407. �ಾಷgಪªಂದ�ೆ 'ಎಮ�ೆ�Fz %ೈ{' ಇದLಂ9ೆ. 'ಪವK' *ೋದ 

ತ�ಣ ತFsಂ9ಾ�ೇ ಉ	ಯ!ೇಕು. ನಂತರ ತFsಂ9ಾ�ೇ ಆ� ಆಗ!ೇಕು ಎಂದು 

*ೇXದವರು �ಾರು? 

 ಆK. +ೆಂಕಟ�ಾಮ� 

2408. ulಾನ±ಂದು -ದಲ!ಾ	Sೆ 1ಾದ2 9ೈಲ ಬಳ4 ಬ��ಂy 

*ಾ2ಂFಂದ %ಾ2ಂUಾ�ೋ{ Sೆ ಸಂಚ	4 ಇ*ಾಸ F��4ತು ಅಂದ *ಾSೆ 

ಈ ulಾನವA �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 E�ಟ� ನ +ಾTಜ2 ulಾನ 

2409. �ಾವAದನುs '� %ಾDk 4� ಆ� � ಇ�ಾ5D' ಎಂದು 

ಕ�ೆಯುವರು? 

 lಾಚು �ಚುi 

2410. �ಾವ �ಾಗ	ೕಕ9ೆ ಜನರು ಮೂ�ಕಗಳನುs ಆ�ಾ�ಸು(ದLರು? 

 ಈ$=k 

2411. �ಾವ �ೇಶದ ಸಂu0ಾನ�ಂದ '�ಾಷgಪ �ೋ�ಾ�ೋಪಣ 

ಪದL'ಯನುs �ಾರತದ ಸಂu0ಾನವA ಎರವಲು ಪ�ೆದು�ೊಂt�ೆ? 



GURUPRASAD BADIGER                                                      DREAM KPSC GURU 64 

 ಐ%ೆ�ಂ� ಸಂu0ಾನ 

2412. ರಕ(ದ ಒತ(ಡವA �ಾವAದರ'& *ೆUಾihರುತ(�ೆ? 

 ಶುದv ರಕ(�ಾಳ 

2413. �ೊ�ೕ-ೕoೋe ನ ಸಂ�ೕಜ�ೆ lಾನವರ'& ಎ�kರುತ(�ೆ? 

 44AA + XY 

2414. �ಶ©ಲದ �ರದ �ಾ�gೕಯ ^�ೆ�ಯನುs *ೊಂ�ರುವ �ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 !ಾಬ��ೋD 

2415. :p~ ಎಂಬ ಶಬvವನುs -ದ'Sೆ ಗು�4ದವರು �ಾರು? 

 $e Óಾ'ೕ 

2416. "ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ oಾಗ	ಕ(ಕಡಲ) ಸಲ*ಾ ಸಂoೆ�"(IMO)ಯು 

�ಾವ ಪಟkಣದ'&�ೆ? 

 ಲಂಡ�, ಯು.�ೆ. 

2417. ಓ'ಂ�@ ಇ*ಾಸದ'&ªೕ ಅ *ೆಚುi ಅಂದ�ೆ 302 ಸH0ೆ�ಗಳನುs 

ಎ'& ನ�ೆದ :�ೕ�ಾ ಕೂಟದ'& ಹ���ೊಳY%ಾhತು(? 

 2008- Eೕ$ಂy 

 2012-ಲಂಡ� 

2418. -ದಲು ಹXYSಾಡು ಪ��ೇಶದ'& ಆಡು(ದL ಕಬt?ಯ 

ಪದvಗ`ಾವAವA? 

 ಸಂ$ೕuF, Sಾ�F, ಅಮರ, Uೆಡುಗುಡು 

2419. �ನದ ಒಂದು Fಗ�ತ +ೇ`ೆಯ'& 80 �ೕ ಉದLuರುವ ಮರದ 

�ೆರಳ� 200 �ೕ ಇ�ೆ. ಅ�ೇ +ೇ`ೆಯ'& 32 �ೕ ಉದLದ ಕಂಬದ �ೆರ`ೆಷುk? 

 80 �ೕ 

2420. �ೆಳhನ ಸರTಯ'& ತbಾHದ ಸಂ1ೆ2ಯನುs ಗು�4 ... 
8,27,125,343,1381? 

 1381 

2421. �ೆಳhನ oಾಂ�ೇಕ �ಾ�ೆಯನುs ಓ� ಅ�ೈ�4�ೊಂಡು ಉತ(ರ 

Fೕt. 
Que cui heer means boy is good 

lai que mea means Meena is fair 

Ruo lev mea means All are fair 

Si hai cui means Dog is good 

ಇದರ ಪ��ಾರ BOY ಅನುs �ಾವ ಪದ ಸಂ�ೇಸುತ(�ೆ? 

 HEER 

2422. '�ೆಂಗ�ರ' ಎಂಬುದರ ಸlಾ�ಾಥ�ಕ ಪದ? 

 ಸೂಯ� 

2423. ಕನsಡದ'& +ಾಕ2ರಚ�ೆಯನುs �ಾವAದು Fಧ�	ಸುತ(�ೆ? 

 ಕತೃ, ಕಮ�, :�ª 

2424. ಸುಕುlಾರ oಾp�ಯ ಕ�ೆ ಎಂಬ ಉಪಕ�ೆಯು �ಾವ �ಾವ2ದ'&ನ 

ಪ�ಥಮ ಕ�ೆ�ಾh�ೆ? 

 ವ�ಾ?�ಾಧ�ೆ 

2425. ಕನsಡ�ೆ5 ಅನು+ಾದSೊಂಡ "ಭೂ�hXದ ಬೃಹಸH" 6ೇ@z 

�ಯK ನ �ಾವ �ಾಟಕದ ಅನು+ಾದ+ಾh�ೆ? 

 ಮUೆ�ಂ{ ಆ� +ೆFD 

2426. 'ಘõತ' ಎಂಬ ಪದದ ಅಥ� �ಾವAದು? 

 ತುಪH  

2427. "6ಾ�ವಣ ಪ��ೆಯ ಕu" ಎಂದು *ೆಸ�ಾದವರು �ಾರು? 

 ದ.�ಾ. !ೇಂ�ೆ� 

2428. �ಾರತದ ಅತ2ಂತ ಯಶ4p �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ'& ಒಂ�ಾದ "�ೌ� 

ಬ�ೇSಾ ಕ�ೋ� ಪ" bಾ�ರಂಭ+ಾದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 2000 

2429. "ಗು� �ೕಪG ಟು Sೊ�ೕ uá" ಎಂಬ ಅt �ಪHT *ೊಂ�ರುವ 

!ಾ2ಂ@ �ಾವAದು? 

 ಇಂtಯ� ಓವK 4ೕD !ಾ2ಂ@ 

2430. ಉತ(ರ ಪ��ೇಶ ಮತು( ಉತ(�ಾಖಂ� ಎರಡೂ �ಾಜ2ಗXಗೂ 

ಮುಖ2ಮಂ��ಾh �ಾಯ�Fವ�I4ದವರು �ಾರು? 

 ಎ�.t. +ಾ	 

2431. �ಾರತ �ೌ�ಾ oೇ�ೆಯ ಅt�ರG ಆh oೇ+ೆ ಸ'&ಸು9ಾ( �ಾಮ� 

lಾ2ಗzoೆ ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ �ಾರೕಯ �ಾರು? 

 ಅt�ರG ಲ�å�ಾ�ಾಯಣ �ಾಮ�ಾD 

2432. �ಾವ �ಾp%ಾಮುÞಯನುs ಪ�ಪಂಚದ '+ಾC ಟವK' ಎಂದು 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ^ಂ!ೊ�ಾ�ೊ 

2433. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ ಕರಡು ಪAನ�ಾಮಶ��ಾ ಸ�ಯ ಅಧ2�ರು 

�ಾ�ಾhದLರು? 

 ಅ%ಾ&t ಕೃಷ�oಾp� ಅಯ2ಂSಾK 

2434. ಜbಾFನ ಪ«ವ� ೕರದ ಪ��ೇಶವನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಕು�ೋ��ೕ 

2435. ಪ�ಪ�ದ ಮುಖಂಡನನುs "ಪ�ಾ�ಯ ಪ�0ಾನಮಂ�" ಎಂದು 

*ೆಸ	4ದವರು �ಾರು? 

 �ೇ ಜFsಂyz 

2436. ಮ`ೆಯ ಹFಗಳ� ಗುಂ�ಾ�ಾರ+ಾhರುತ(�ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ___? 

 �ೕ%ೆÛ ಎ`ೆತ 

2437. ತಂ�ೆಯ ರಕ(ದ ಗುಂಪA "A" ಮತು( 9ಾVಯ ರಕ(ದ ಗುಂಪA "O" 

ಆದ�ೆ ಅವರ ಮಗನ'& �ಾವ ಗುಂ�ನ ರಕ(ವನುs �ಾಣು9ೆ(ೕ+ೆ? 

 O 

2438. lಾನವನ �ೇಹದ !ೆನುsಹು	ಯ'& ಕಂಡುಬರುವ ಮೂ`ೆಗಳ ಸಂ1ೆ2 

ಎಷುk? 

 24 

2439. ^ತ(ರಂಜ� �ಾ2ನzK ಇFzÆಟೂ2{ ಎ'&�ೆ? 

 �ೋಲ59ಾ 

2440. "ಖುoಾಲ� - ಉG - ತ+ಾ	@ " ಗ�ಂಥದ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಸುಜ�D �ಾ¯ 

2441. ^ತ(Sಾಂy ನ ಶoಾ�Sಾರವನುs ವಶಪt4�ೊಂಡ �ಾ�ಂ�ಾ	ಗಳ 

�ಾಯಕ �ಾರು? 

 ಸೂಯ�oೇ� 

2442. �ಾವ ಸ�ಯ'& ಎರಡು ಸದನದ ಸದಸ2	ರು9ಾ(�ೆ? 

 oಾವ�ಜFಕ %ೆಕ5 ಪತ�ಸ� 

2443. ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳ� ಮೂಲಭೂತ+ಾದವA ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡಲು 

�ಾರಣ+ೇನು? 

 lಾನವನ !ೆಳವTSೆSೆ ಅಗತ2+ಾದ ಅಂಶಗಳ� 

2444. "+ಾಕ2ಂ ರoಾತ�ಕಂ �ಾವ2ಂ" ಎಂದವರು �ಾರು? 

 uಶp�ಾಥ 

2445. "�ಾವ2ದ'& �ಾವ �ಾವ +ೈ^ತ�ಗಳ� ಉಂjೋ, ಅ+ೆಲ&ವ« 

ಪ��ೋದèವ+ಾದದುL" ಎಂದವರು �ಾರು? 

 ಕುಂತಕ 
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2446. �ೕh�ಾಥ ಎಂಬ ಅಂ:ತ�ಾಮವನುs *ೊಂ�ದL ವಚನ�ಾರರು 

�ಾರು? 

 Fಜಗುಣ �ವ�ೕh 

2447. ಅಲH�ೋFೕಯ !ಾಗುu�ೆಯನುs *ೊಂ�ರುವ !ೆಳhನ ಬಣ� 

�ಾವAದು? 

 �ೆಂಪA 

2448. �ಾವA �ೇರಂ !ೋ�� �ೕ%ೆ bೌಡK 4ಂಪtಸುವAದು? 

 ಘಷ�cೆಯನುs *ೆ^iಸಲು 

2449. ಇXಮುಖ ಪ�ಫಲ Fಯಮವನುs ಅನುಭuಸು(ರುವ 

�ಾ1ಾ��ೆಯ'& ಉ9ಾHದ�ೆ *ೆ^iದಂ9ೆ ಉ9ಾHದನ +ೆಚiವA,? 

 *ೆಚುiತ(�ೆ 

2450. �ಾರತದ'&ನ ಅ *ೆ^iನ ಪ�lಾಣದ'&ರುವ ರoೆ(ವ«2ಹ �ಾವAದು? 

 Sಾ��ೕಣ ಸಂಪಕ� ರoೆ(ಗಳ� 

2451. ಅ *ೆಚುi 9ಾಲೂ&ಕುಗಳನುs *ೊಂ�ರುವ ಕ�ಾ�ಟಕದ $%ೆ& 

�ಾವAದು? 

 ಉತ(ರ ಕನsಡ 

2452. 9ೆಲಂSಾಣ �ಾಜ2 ಎಂದು ಉದಯ+ಾVತು? 

 ಜೂ� 02, 2014 

2453. DRDO �ೇ�ೕಯ+ಾh ಅ�ವೃ�vಪt4ರುವ lಾನವರIತ 

ulಾನ �ಾವAದು? 

 ಲ�q 

2454. ಹಲ+ಾರು �ಾಜ2ಗಳ'& 6ೆಡೂ2G? ಪ��ೇಶಗಳ ಆಡXತ ಮತು( 

Fಯಂತ�ಣ ಕು	ತಂ9ೆ ಇರುವ u6ೇಷ ಸವಲತು(ಗಳನುs ಸಂu0ಾನದ �ಾವ 

6ೆಡೂ2G ಒಳSೊಂt�ೆ? 

 5 �ೇ 6ೆಡೂ2G 

2455. oೆbೆkಂಬK 20, 1932 ರಂದು ಮ*ಾತ�Sಾಂ�ಯವರು ಯರ+ಾಡ 

�ೈ'ನ'& ಅಮರcಾಂತ ಉಪ+ಾಸವನುs �ಾವAದರ uರುದv �ೈSೊಂಡರು? 

 lಾ2@ �ೊ�ಾG? ನ ೕ��ನ uರುದv 

2456. �ಾರತದ oಾpತಂತ�q ಚಳ�ವX ಸಮಯದ'& ‘�ೆಕ5� ಎಜು�ೇಶನG 

oೊoೈ� ‘ ಯನುs oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 !ಾಲಗಂSಾಧರ ಲ@  

2457. “*ೈ�ಾ�'@ !ೆ�ೕ@” ಗಳ� �ಾವ Fಯಮದ �ೕ%ೆ �ೆಲಸ 

Fವ�Iಸುತ(+ೆ? 

 bಾ2ಸ5G ನ Fಯಮ 

2458. �ಾ�gೕಯ ಅ�ವೃ�v ಮಂಡXಯ ಅಧ2�ರು 

ಪ�0ಾನಮಂ�ಗ`ಾhರು9ಾ(�ೆ. *ಾSಾದ�ೆ ಅದರ �ಾಯ�ದ�� 

�ಾ�ಾhರು9ಾ(�ೆ? 

ಹಣ�ಾಸು ಸ^ವರು, ಸಂಸ�ೕಯ �ಾಯ�ದ��, �ಾಷgಪ  

2459. �ಾವ ನಗರದ'& ನ�ೆದ �ಾಂಗ�D ಅ�+ೇಶನದ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ 

Sಾಂ�ಯನುs �ೆಹರೂರವರು �ೇ��ಾದರು? 

 ಲ�ೊsೕ 

2460. �ೕbಾವX �ನದಂದು ಮುಂಬVನ 6ೇರುlಾರುಕjೆkಯ BSE 

ಮತು( NSE ಯ'& ನ�ೆಯುವ jೆ�ೕtಂy ಅನುs �ಾವ *ೆಸ	Fಂದ 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಮುಹು�ಾ� 

2461. �ಾವ !ಾ2ಂ@ 15 ರ ಆಗDk 1907 ರ'&ನ ಸp�ೇ� ಚಳ�ವXಯ 

ಒಂದು �ಾಗ+ಾh �ಾಯ�Fವ�I4ತು(? 

 ಇಂtಯ� !ಾ2ಂ@ 

2462. �ಾರತದ'&ನ �ಾವ �ಾಜ2ವA ತನs +ಾ2�(ಯ'&ನ ಎ%ಾ& 

ಕುಟುಂಬಗXಗೂ !ಾ2ಂ@ 1ಾ9ೆಯ oೌಲಭ2 ಒದh4ದ ಪ�ಥಮ �ಾಜ2+ೆಂಬ 

*ೆಗ³X�ೆSೆ bಾತ�+ಾVತು? 

 �ೇರಳ 

2463. ಕಪAH ಹಣ ಎಂದ�ೇನು? 

 ಸ�ಾ�ರದ %ೆಕ5�ೆ5 4ಗದ ಹಣ 

2464. ಕನstಗ �ೇ+ೇSೌಡ �ಾವ �ೖ�ಕೂಟದ ಸ�ಾ�ರದ'& 

ಪ�0ಾFಗ`ಾhದLರು? 

 ಸಂಯುಕ( ರಂಗ 

2465. �ಾಷgದ'&ªೕ -ದಲ !ಾ	Sೆ 9ೋಟSಾ	�ೆ ಅ�ವೃ�vSಾh 

ಪ�9ೆ2ೕಕ ಇ%ಾ1ೆಯನುs ಸೃ�k4ದ (1963) :ೕ�ಯನುs *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ 

2466. ಪ�ಪಂಚದ ಏಳ� ಖಂಡಗಳ'&ನ ಏಳ� ಅ ಎತ(ರದ ಪವ�ತಗಳನುs 

ಯಶ4p�ಾh ಏ	ದ ಸ�ೕ�ಾ !ೇy �ಾವ �ೇಶದವರು? 

 bಾ:oಾ(ನ 

2467. �ಾರೕಯ �ೌ�ಾಪ�ೆಯ *ೊಸ 0ೆ2ೕಯ+ಾಕ2 �ಾವAದು? 

 ಸತ2 �ೕವ ಜಯ9ೇ 

2468. E*ಾರದ �ಾಗಲುHರ ಕೃ� uಶpu�ಾ2ಲಯದ'& ಅ�ವೃ�vಪt4ದ 

+ಾjೆರIತ lಾuನ ತXSೆ �ಾವ *ೆಸರFsಡ%ಾh�ೆ? 

 4ಂಧು 

2469. �ಾರತದ'& -ದಲ!ಾ	Sೆ 'lಾ�ೆG -ಇ-�ೋ{�' ಅನುs 

ಆರಂ�4ದ �ಾ2�ಾಲಯ �ಾವAದು? 

 ಗುಜ�ಾ� *ೈ�ೋ{� 

2470. %ಾ2�� ಅ�ೕ	�ಾದ ಅ *ೆಚುi ಜನoಾಂದ�9ೆ *ೊಂ�ರುವ 

�ಾಷg �ಾವAದು? 

 �ೕjೋ�	�ೋ 

2471. oೆHೕ� ಮತು( �ಾ��z ಮ0ೆ2 ಸರಹ�ಾLhರುವ ಪವ�ತಗಳ� 

�ಾವAವA? 

 bೈ	FೕD 

2472. ಆoೆgೕ'�ಾದ �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಅ *ೆ^iನ ಅನುbಾತದ'& 

ಜನರು Sಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶದ'& +ಾ4ಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಪ�� 

2473. �ಾರೕಯ u�ಾ2d�ಗXSೆ �ೇt�ೕ �ಾಲK ಅಳವt4 

u+ಾದ�ೆ5 �ಾರಣ+ಾದ �ಾಷg �ಾವAದು? 

 ಅ�ೕ	�ಾ 

2474. ಸುದಶ�� ಪjಾsಯ@ �ಾವ ಕ%ೆಯ'& ಪ�4ದv�ಾh�ಾL�ೆ? 

 ಮರಳ� �ಲHಕ%ೆ 

2475. ಕಡಲ³ಳYರು *ೆUಾihರುವ �ಾಷg �ಾವAದು? 

 oೋlಾ'�ಾ 

2476. �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ವA oೋ�ಾEೕ� ನ ಉ9ಾHದ�ೆಯ'& 

ಅಗ�oಾ�ನದ'&�ೆ? 

 ಉತ(ರ ಪ��ೇಶ 

2477. �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಅ *ೆಚುi ulಾನ F%ಾLಣಗಳ� 

ಕಂಡುಬರುತ(+ೆ? 

 ಗುಜ�ಾ� 
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2478. �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ವA ಧೂಮbಾನರIತ �ಾಜ2+ೆಂದು July 

2013 ರಂದು �ೂೕ�4ತು? 

 Ilಾಚಲ ಪ��ೇಶ 

2479. �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ವA *ೆ^iನ ಪ�lಾಣದ'& ಕUಾi �ೇ�ೆ�ಯನುs 

ಉ9ಾH�ಸುತ(�ೆ? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ 

2480. ರoೆ(ಗಳ Flಾ�ಣದ'& *ೊಸ ತಂತ�ಗಳ ಬಳ�ೆಯನುs ರೂöಯ'& 

ತಂದವರು �ಾರು? 

 �ಾ� lಾ2ಕ?e 

2481. ಯು�ೋ�Fಂದ ಅ�ೕ	ಕ�ೆ5 ವಲoೆ ಬಂದ ಆರಂ�ಕ 

ವಲoೆSಾರರನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 }'h�e �ಾದD� 

2482. 17 ಮತು( 18�ೇ ಶತlಾನದ'& �ಾ��z �ೇಶದ �ಾಗ	ಕರ �ೕ%ೆ 

u�ಸು(ದL ಉ�Hನ 9ೆ	Sೆ �ಾವAದು? 

 SಾE%ೆ& 

2483. �ೆಂಪಂh ದಳವನುs ಅ4(ತp�ೆ5 ತಂದವರು �ಾರು? 

 Sಾ2	!ಾ'? 

2484. ಯು�ೋ�ನ ಇ*ಾಸದ'& �ಾರನುs "ಮ*ಾ� �ಾಷg 

Flಾ�ಪಕರು" ಎಂದು ಕ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 Eoಾ�@� ಮತು( ಕವ«K 

2485. �ಾ�Fzನ ಪರಶು�ಾಮ ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯುವರು? 

 �ಾ!ೆ4HಯK 

2486. 1807 ರ'& �ೆ�ೕ'ಯ� !ೋ�ಾbಾjೆ� ರ�ಾ2ದ �ಾK 1�ೇ 

ಅ%ೆSಾzಂಡK �ೊಂ�Sೆ lಾt�ೊಂಡ ಒಪHಂದ �ಾವAದು? 

 jೆ'z{ 

2487. ಪ� ಸು0ಾರcೆಯ �ಾಯಕ *ಾಗೂ oೊoೈ� ಆ� $ೕಸD ನ 

oಾ�ಪಕ ಇSೆsೕ�ಯD ಲ�ೕಲ ನ ಅನು�ಾVಗಳನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವರು? 

 �ೆಸೂzq{z 

2488. ತನs '�ಾ� :p�ೊzೕ{' ಕೃಯ'& ಮಧ2ಯುಗದ ಊXಗlಾನ2 

ಪದvಯನುs ಅಲ&Sೆ`ೆದವನು �ಾರು? 

 ಸ+ಾ�ಂ�ೕD 

2489. ಇಂSೆ&ಂtನ'& 1477 ರ'& ಮುದ�ಣ ಯಂತ�ವನುs ಕಂಡುItದವರು 

�ಾರು? 

 u'ಯಂ �ಾ2ಕzÆ� 

2490. Iಂದೂ ಮತು( �ೈನ �ೇ+ಾಲಯದ ಕಲು&ಗಳನುs ಬಳ4 ಕತು¦�Lೕ� 

ಐಬ@ ಕ�k4ದ ಮ4ೕ� �ಾವAದು? 

 ಕುವp�-ಉG-ಇoಾ&ಂ 

2491. ಐಬ@ ನ ಗು%ಾಮ�ಾhದL ಇಲ(ಮು½ ಸು%ಾ(ನ�ಾಗುವ ಮುನs 

�ಾವ bಾ�ಂತದ ಆಡXತSಾರ�ಾhದLನು? 

 Sಾp'ಯK 

2492. ಮಂSೋಲರನುs ಸಂಪ«ಣ�+ಾh ಹ(ಕ5ಲು ಅ%ಾ&ವA�Lೕ� Þ'ºSೆ 

ಸಹಕ	4ದವನು �ಾರು? 

 �ಾಫK 1ಾ� 

2493. ಮಹಮ�° E� ತುಘಲ@ ಔ÷ bಾ�ಂತ2ದ �ಾಜ2bಾಲ�ಾhದL 

�ಾರನುs oೋ'4ದ? 

 ಐ� ವAG ಮುG5 

2494. ಮಹಮ�° E� ತುಘಲ@ ನನುs ಹಣSಾರರ �ಾಜ ಎಂದು 

ಕ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಎಡp�� �ಾಮD 

2495. ಸಯ2° ÞಜK 1ಾ� ನಂತರ ಲೂ� 4ಂ*ಾಸನದ �ೕ%ೆ ಕೂತ 

�ೊ�ೆ �ಾರು? 

 ಸಯ2° ಮು!ಾರ@ �ಾ 

2496. ಲೂ� ಆಡXತದ'& ಆoಾ�ನದ %ೆಕ5ಪತ�ಗಳ ವ2ವ*ಾರ 

�ೋt�ೊಳ�Y(ದL ಅ��ಾ	 �ಾರು? 

 �+ಾ� -ಇ-ಇ�ಾ 

2497. �ಾರನುs �ೆಹ' ಸು%ಾ(ನರ �ಾಲದ ಅಕ¦K ಎಂದು ಕ�ೆಯುವರು? 

 }�ೋ~ �ಾ ತುಘಲ@ 

2498. �+ಾ�-ಇ-�ೋI ಎಂಬ ಕೃ� ಇ%ಾ1ೆಯನುs �ಾ	Sೆ ತಂದವರು? 

 ಮಹಮ�° E� ತುಘಲ@ 

2499. oೋ!ಾ�ೆ ^ಕ5ಮ�ನ ಪದಗಳ� ಈ ಕೃಯ ಕತೃ� __________.? 

 ಎC.ಎG. �ಾSೇSೌಡ 

2500. ಏಳ� ಸು(ನ �ೋjೆ ಇದು �ಾರ ಕವನ ಸಂಕಲನ? 

 E.4.�ಾಮಚಂದ�ಶಮ� 

2501. ಸೂ¢ ಪದದ ಅಥ�_________.? 

 bಾX 

2502. +ಾ2bಾ	 ಪದದ ತದèವ ರೂಪ ________.? 

 !ೇ*ಾ	 

2503. ಮಸಲತ( ಪದದ ಅಥ� ________.? 

 �ತೂ	 

2504. �ೊರಡು �ೊನರುವAದು ಬರಡು ಹಯನಹುದು �ಾದಂಬ	ಯ ಕತೃ� 

�ಾರು? 

 ಇಂದುಮ ಲlಾT 

2505. ಒಂದು ಮತ ಅಥ+ಾ 4�ಾvಂತವನುs F��ಷk+ಾh 

ಅನುಸ	ಸುವವನನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಸಮV 

2506. ಹುಚುi ಮನ4zನ ಹತು( ಮುಖಗಳ� ಇದು �ಾರ ಕೃ? 

 �ವ�ಾಮ �ಾರಂತ 

2507. 'ಮುಂ!ೈ �ಾತಕ' ಎಂಬ ಕu9ೆಯನುs ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 $.ಎD.�ವರುದ�ಪH 

2508. ಸಂಪ� ಇದು �ಾರ ಅಂಕಣ ಬರಹ? 

 *ಾ lಾ �ಾಯಕ 

2509. lಾಡ�� ಕಂಪ«2ಟK ನ �9ಾಮಹ? 

 lಾ�ೊ� �ೕ%ೊ 

2510. ಪರlಾಣು �ೌತ6ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ? 

ಅ�ೆ�Dk ರುದ¼ೕ��� 

2511. ಸlಾಜ6ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ? 

 ಅಗಸkD �ಾ�k 

2512. �ೆ�ೆ�@z ನ �9ಾಮಹ? 

 Sೆ�ಗK �ಂ�ೆG 

2513. ಗTತದ �9ಾಮಹ? 

 bೈ�ಾಗರD 

2514. ಆಟe !ಾಂ� ನ �9ಾಮಹ? 
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 ಒjೊk *ಾ� 

2515. bಾ��ೆ@k Iಮ^ರ9ೆ �ೕಜ�ೆಯನುs �ಾ+ಾಗ �ೈSೊಂಡರು? 

 2009 

2516. �ಾರತದ'& ಉ%ೆ5ಗXಂದ Flಾ�ಣ+ಾದ ಸ�ೋವರ �ಾವ 

�ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಮ*ಾ�ಾಷg 

2517. oಾp�ಾuಕ ರಬ¦K ಅನುs �ಾವ *ೆಸ	Fಂದ ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 %ೇjೆ@z 

2518. ಕ�ೌನುD �ಾವ !ೆ`ೆಯ +ೈÄಾFಕ *ೆಸರು? 

 9ೊಗ	 

2519. �ಾಲpt ಕೃಷ��ಾಜ ಒ�ೆಯ	Sೆ �ಾಜ��ೕ ಎಂಬ Eರುದು Fೕtದವರು 

�ಾರು? 

 ಮ*ಾತ� Sಾಂ� 

2520. !ೆಳSಾuಯ'& lಾ2$F ಕ&� ಅನುs oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 Sೋuಂದ�ಾಯ �ಾಳh 

2521. ಮೂಲಭೂತ ಕತ�ವ2ಗಳನುs �ಾ	SೊX4ದ ಪ�0ಾನಮಂ� 

�ಾರು? 

 ಇಂ��ಾSಾಂ� 

2522. Sಾಂ�ೕ$ ಅವ	Sೆ ಇಷk+ಾದ oೊ(ೕತ� �ಾವAದು? 

 +ೈಷ�ವ ಜನ9ೋ 9ೇ�ೇ ಕIªೕ 

2523. 1ಾದK, ಬಂSಾರ, !ಾಬK ಇವA �ಾವ ಮT�ನ uಧಗಳ� 

ಆh�ಾL+ೆ? 

 �ಕ5ಲು ಮಣು� 

2524. oಾp� u+ೇ�ಾನಂದ ಅಂತ�ಾ�gೕಯ ulಾನ F%ಾLಣ �ಾವ 

ನಗರದ'&�ೆ? 

 �ಾಯಪAರ 

2525. �ಾಷgಪಯ ಚು�ಾವcೆ ಬSೆ³ Xಸುವ ಸಂu0ಾನದ u� 

�ಾವAದು? 

 55 �ೇ u� 

2526. ಕನsಡ '�ಯನುs uಶp '�ಗಳ �ಾT ಎಂದು ಕ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಆUಾಯ� u�ೋ!ಾ �ಾ+ೆ 

2527. �ಾರತವA �ಾವAದರ ಉ9ಾHದ�ೆಯ'& oಾpವಲಂಬ�ೆ oಾ�4�ೆ? 

 lಾ2ಂಗFೕD 

2528. ಪ�ಪಂಚದ ನೂ24øಂ{ ಅಗತ29ೆಯನುs ಅರಣ2ದ �ಾವ ವಲಯ 

ಪ«�ೈಸುತ(�ೆ? 

 �ೋF�ೆ�ೆD ಅರಣ2ಗಳ� 

2529. �ಾವ ವಷ�ದ'& ಆಕzಫ�� uಶpu�ಾ2ಲಯವA ತನs lಾನ29ಾ 

ಸನsದನುs (ಹಕು5ಪತ�ವನುs) ಪ�ೆVತು? 

 1214 

2530. �ಾವ ವಷ�ದ'& ಸುlಾರು ��� E��� �ೕಧರನುs ಬಂSಾಳದ 

ನ+ಾಬರ oೈFಕರು ವಶಪt4�ೊಂಡು ಅವರನುs ಒಂದು ಸಣ� ಕತ(%ೆ 

�ೋcೆಯ'& ಬಂ�4ದರು. 6ಾಖದ ಬಳ'�ೆVಂದ ಉ4ರುಗ�k ಅವ�ೆಲ&ರು 

ಮರಣ *ೊಂ�ದರು? 

 1756 

2531. �ಾವ ವಷ�ದ'& ಅ�ೕ	�ಾದ �ಾಂSೆ�D ಅ�ೕ	ಕ ಸಂಯುಕ( 

ಸಂoಾ�ನದ Sೆ�ೕ{ 4ೕG ಅನುs ಅನು-ೕ�4, !ೋಳ� ಹದLನುs 

ಸಂ�ೇತ+ಾhಟುk�ೊಂtತು? 

 1782 

2532. ಇಸu ����ರ u6ೇಷ: 

 ��� ಟ� ತೂಕದ “ಸವ�ಾs” ಉh ಹಡಗು ಅjಾ&ಂ�@ 

ಸಮುದ�ವನುs �ಾ�ದ -ದಲ ಉh ಹಡಗು ಎಂದು lಾನ2+ಾh�ೆ. 

2533. ಇಸu ����ರ u6ೇಷ: 

 oಾಮು2G lಾD� jೆ'Sಾ�� ಅನುs bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

2534. ಇಸu ����ರ u6ೇಷ: 

 �ಾ2ಷನG !ಾ2ಂ@ ಆ� �ಾ2+ೆ� �ೕ{� ಅ�ೕ	�ಾದ -ದಲ 

!ಾ2ಂ@ ಆh oಾ��ತ+ಾVತು. 

2535. ಇಸu ���	ರ u6ೇಷ: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ ಅಧ2� ಆಂಡೂ�q �ಾನz� ಅಲoಾ5ವನುs 

�ೊಂಡು�ೊಳ�Yವ ಬSೆ³ �ೂೕ�4ದರು. 

2536. ಇಸu ��	�ರ u6ೇಷ: 

 -ದಲ ಅ�ೕ	�ಾದ “%ೈ� oೇuಂy �ಡG” ಪ�ಶ4(ಯನುs 

ಲೂ4�ಾ� �ೆ&��z ಅವ	Sೆ Fೕಡ%ಾVತು. 

2537. ಇಸu ����ರ u6ೇಷ: 

 6ಾ%ೆ�{ ಅವರು ಅ�ೕ	�ಾದ �ಾ%ೇ$Fಂದ ಪದu ಪ�ೆದ 

-ದಲ ಸ�Xೕಯ ಆ}�ಕ� ಆhದLರು. 

2538. ಇಸu ����ರ u6ೇಷ: 

 -ದಲ !ಾ	Sೆ SಾGÁ ಪಂ�ಾ2ವXಯನುs ಬಣ�ದ'& ಪ�oಾರ 

lಾಡ%ಾVತು. 

2539. ಇಸu ����ರ u6ೇಷ: 

 $e Iೕ�z �� oೆ�ೆಂtನ'& ��� �ೕಟK ಓtದ -ದ'ಗರು. 

2540. ಇಸu ���
ರ u6ೇಷ: 

 ಅ�	�ಾದ ಅಧ2�  �ೊ�ಾG? �ೇಗ� ಅವರು ಮದK 9ೆ�ೆoಾ 

ಅವ	Sೆ bೆ�4�ೆFùಯG �ಡG ಆ� }�ೕಡಂ ಪ�ಶ4( Fೕtದರು. 

2541. ಅನ2�ೇವ �ೋ%ಾಹಲ ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 bಾಲು5	�ೆ oೋಮ 

2542. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಅ�ನವ �ಾX�ಾಸ? 

 ಬಸವಪH6ಾ4� 

2543. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಅ�ನವ ಪಂಪ? 

 �ಾಗಚಂದ� 

2544. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಅ�ನವ �ೋಜ�ಾಜ? 

 ಮುಮ�t ಕೃಷ��ಾಜ ಒ�ೆಯರು 

2545. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಅ�ನವ ಸವ�´? 

 �ೆ. ಉತ(ಂh UೆನsಪH 

2546. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಅಮರ �'H? 

 ಜಕcಾUಾ	 

2547. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಆ�ಕu? 

 ಪಂಪ 

2548. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಉಪlಾ %ೋಲ? 

 ಲ�åೕಶ 

2549. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಉಭಯ ಕu? 

 ರನs 

2550. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಉಭಯ Sಾನ ವದ�ಾUಾಯ�, 

Sಾನ�ೕh? 

 ಪಂtತ ಪAಟk�ಾಜ ಗ+ಾV 

2551. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಉಭಯ ಚಕ�ವ�? 
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 �ನs 

2552. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕಡಲೕರದ �ಾಗ�ವ? 

 �ೆ.�ವ�ಾಮ�ಾರಂತ 

2553. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡ ಕುಲಪA�ೋIತ? 

 ಆಲೂರು +ೆಂಕಟ�ಾಯರು 

2554. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ ಆಧುFಕ ಸವ�´? 

 t u $ 

2555. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ ಆ4(? 

 lಾ4( +ೆಂಕjೇಶ ಅಯ2ಂSಾK 

2556. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ ಕಣp? 

 E.ಎಂ.��ೕ 

2557. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ ಕEೕರ? 

 �ಶು�ಾಳ ಷ	ೕಫ 

2558. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ ಕuರತs? 

 �ಾX�ಾಸ 

2559. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ �ಾX�ಾಸ? 

 ಎD.u.ಪರ�ೕಶpರ ಭಟk 

2560. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡ ಕುಲಪA�ೋIತ? 

 ಆಲೂರು +ೆಂಕಟ�ಾಯರು 

2561. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ �ೋh%ೆ? 

 �.�ಾXಂಗ�ಾÉ 

2562. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ �ಾಸಯ2? 

 6ಾಂತಕu 

2563. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ �ಾ�ೋಜ? 

 ಮುXಯ ಮ�ಪHಯ2 

2564. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ ವಡzÐ���? 

 ಕು+ೆಂಪA 

2565. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ 6ೇ:zúಯK? 

 ಕಂದಗG ಹನುಮಂತ�ಾಯ 

2566. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕನsಡದ oೇ�ಾF? 

 ಎ.ಆK.ಕೃ�ಾ�6ಾ4� 

2567. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕ�ಾ�ಟಕ ಕu ಚೂತವನ Uೈತ�? 

 ಲ�åೕಶ 

2568. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕ�ಾ�ಟಕ ಪ�ಹಸನ �9ಾಮಹ? 

 �.�.�ೈ%ಾಸಂ 

2569. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕ�ಾ�ಟಕ 6ಾಸನಗಳ 

�9ಾಮಹ? 

E.ಎG.�ೈD 

2570. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂhೕತ �9ಾಮಹ? 

 ಪAರಂದರ �ಾಸರು 

2571. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕ�ಾ�ಟಕದ ಉ:5ನ ಮನುಷ2? 

 ಹXY�ೇ	 ಗು�ೆ&ಪH 

2572. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕ�ಾ�ಟಕದ Sಾಂ�? 

 ಹ�ೇ�ಕK ಮಂಜಪH 

2573. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕ�ಾ�ಟಕದ lಾ��� ಲೂಥK? 

 ಬಸವಣ� 

2574. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕ�ಾವXಯ Äಾನ�ೕಷ�? 

 oೇt�ಾಪA ಕೃಷ�ಭಟk 

2575. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: �ಾದಂಬ	 �9ಾಮಹ? 

 ಗಳಗ�ಾಥ 

2576. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: �ಾದಂಬ	 oಾವ��ೌಮ? 

 ಅ.ನ.ಕೃಷ��ಾಯ 

2577. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕuಚಕ�ವ�? 

 ರನs / ಜನs / �ನs 

2578. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕuಜನಚೂ�ಾರತs, ಕuಲಕ, 

ಕuಕುಲಚಕ�ವ�, ಕuಜನಚೂ�ಾರತs, ಕu ಚತುಮು�ಖ? 

 ರನs 

2579. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕu9ಾಗುcಾಣ�ವ? 

 ಪಂಪ 

2580. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕu9ಾoಾರ, ತತp u�ಾ2ಕ%ಾಪ? 

 bಾಲು5	�ೆ oೋಮ 

2581. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕುಂದರ �ಾtನ ಕಂದ? 

 ಬಸವ�ಾಜ ಕ�kೕಮF 

2582. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕu�ಾಜಹಂಸ? 

 ಕುlಾರ +ಾ'Ç: 

2583. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಕುರುಳ³ಳ ಸವಣ? 

 �ನs 

2584. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಚ'ಸುವ Fಘಂಟು? 

 t.ಎG.ನರ4ಂ*ಾUಾK 

2585. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಚ'ಸುವ uಶp�ೋಶ? 

 �ೆ.�ವ�ಾಮ�ಾರಂತ 

2586. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಚುಟುಕು ಬ�ಹ�? 

 �ನಕರ �ೇoಾV 

2587. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: $ನಧಮ�bಾತ�ೆ, �ಾನ 

^ಂ9ಾಮT? 

 ಅ(ಮ!ೆ¦ 

2588. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: �ಪ� ಚಕ�ವ�? 

 ಸವ�ಙî 

2589. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ದ�ಣ �ಾರತದ �ೕ�ಾ�ೇu? 

 ಅಕ5 ಮ*ಾ�ೇu 

2590. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ದ'ತಕu? 

 4ದL'ಂಗಯ2 

2591. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: �ಾಸ oಾIತ2ದ 

ಅ�pF�ೇವ9ೆಗಳ�? 

 ಪAರಂದರ�ಾಸ ಮತು( ಕನಕ�ಾಸ 

2592. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ನಟoಾವ��ೌಮ? 

 �ಾ. �ಾಜಕುlಾರ 

2593. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ನವ2 �ಾವ2ದ ಆದ2 ಪ�ವತ�ಕ? 

 u.ಕೃ.Sೋ�ಾ@ 

2594. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: �ಾಟಕರತs? 

 ಗುE¦ uೕರಣ� 

2595. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: �ಾಡಪ�ಭು? 
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 �ೆಂbೇSೌಡ 

2596. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: F9ೊ2ೕತzವದ ಕu 

 ��.�ೆ.ಎD.FoಾK ಅಹಮ° 

2597. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: bಾ�ಕ(ನ uಮಶ�ಕ uಚ�ಣ? 

 ಆK.ನರ4ಂ*ಾUಾK 

2598. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: bಾ�ಚ2 u�ಾ2 +ೈಭವ? 

 ಆK.ನರ4ಂ*ಾUಾK 

2599. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: bೆ�ೕಮಕu? 

 �ೆ.ಎD.ನರ4ಂಹoಾp� 

2600. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಭಕ(ಕu? 

 ಹ	ಹರ 

2601. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಭ:( ಭಂ�ಾ	? 

 ಬಸವಣ� 

2602. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ರಗ`ೆಯ ಕu? 

 ಹ	ಹರ 

2603. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: �ಾರತ ರತs? 

 ಸK ಎಂ u6ೆpೕಶpರಯ2 

2604. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ರಸಋ�, ರಸಕu? 

 ಕು+ೆಂಪA 

2605. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: �ಾಜ oೇ+ಾಸಕ(? 

 E.ಎಂ.��ೕ. 

2606. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: �ಾಷgಕu? 

 ಎಂ Sೋuಂದ bೈ/ ಕು+ೆಂಪA/ $.ಎD.�ವರುದ�ಪH 

2607. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ರೂಪಕ oಾlಾ�ಜ2 ಚಕ�ವ�? 

 ಕುlಾರ+ಾ2ಸ 

2608. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ವಚನ6ಾಸ� �9ಾಮಹ? 

 ಫ.ಗು.ಹಳಕ�k 

2609. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ವರಕu? 

 !ೇಂ�ೆ� 

2610. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: uಡಂಬ�ಾ ಕu? 

 ನಯoೇನ 

2611. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: uೕರ lಾ9ಾ�ಂಡ �ೇವ? 

 UಾವAಂಡ�ಾಯ 

2612. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: �ವ ಕu? 

 ಹ	ಹರ 

2613. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಶೃಂSಾರ ಕu? 

 ರ9ಾsಕರವT� 

2614. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಷಟH� ಬ�ಹ�? 

 �ಾಘ+ಾಂಕ 

2615. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಸಂhೕತ ಗಂSಾ�ೇu? 

 ಗಂಗೂ!ಾV *ಾನಗG 

2616. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಸಂತಕu? 

 ಪA..ನ. 

2617. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಸಣ� ಕ�ೆಗಳ ಜನಕ? 

 lಾ4( +ೆಂಕjೇಶ ಅಯ2ಂSಾK 

2618. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಸಮ2ಕ(Ð ರ9ಾsಕರ? 

 UಾವAಂಡ�ಾಯ 

2619. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಸಮನpಯ ಕu? 

 $.ಎD.�ವರುದ�ಪH/ ಚನsuೕರ ಕಣu 

2620. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಸರಸ oಾIತ2ದ ವರ�ೇವ9ೆ? 

 ಸಂ^ಯ*ೊನsಮ� 

2621. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಸರಸp ಮT*ಾರ? 

 ಪಂಪ 

2622. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: oಾuರ *ಾಡುಗಳ ಸರ�ಾರ? 

 !ಾಳಪH ಹು�ೆ5ೕ	 

2623. ಕನsಡ�ಾtನ_Eರು�ಾಂ:ತರು: ಹ	�ಾಸ �9ಾಮಹ? 

 ��ೕbಾದ�ಾಯ 

2624. ಕನsಡ ಛಂದ4zನ 9ಾV!ೇರು? 

 �ಪ� 

2625. ಛಂ�ೋನು6ಾಸನದ ಕತೃ�? 

 ಜಯ:ತ� 

2626. ಕu�ಾಜlಾಗ�ದ ಆಕರ? 

 ದಂtಯ �ಾವ2ದ�� 

2627. ಬೃಹತ5�ೆಯ ಕತೃ�? 

 ಗುcಾಢ2 

2628. ಬೃಹತ5�ೆಯ �ಾ�ೆ? 

 bೈ6ಾ^ 

2629. ಕನsಡದ -ದಲ�ೇ ಅಷkಕ? 

 ಗಜ�ಾkಕ 

2630. ಕನsಡ ಕu9ೆ�G ಅಸಗಂ ನೂಮ�t ಎಂದವರು? 

 �ನs 

2631. ನಜುಂಡಕuಯ ಕೃ? 

 ಕುlಾರ�ಾಮನ ಕ�ೆ 

2632. ಪಂಪನ 0ಾ��ಕ �ಾವ2 (ಆಗ�ಕ)? 

 ಆ�ಪA�ಾಣ (ಕನsಡದ -ದಲ �ಾವ2) 

2633. ಪಂಪನ ಆ�ಪA�ಾಣ ಮತು( uಕ�lಾಜು�ನ uಜಯ +ೆಂಬ ಕೃಗಳ 

ಸpರೂಪ? 

 ಚಂಪ«�ಾವ2 (ಗದ2 ಪದ2 ���ತ) 

2634. uಕ�lಾಜು�ನ uಜಯ +ೆಂಬ ಕೃಯ ಮ9ೊ(ಂದು *ೆಸರು? 

 ಪಂಪ�ಾರತ 

2635. ಕu9ಾಗುcಾಣ�ವ ಸಂoಾರ oಾ�ೊದಯ ಎಂಬ Eರುದುಳ& ಕu? 

 ಪಂಪ 

2636. �ಾ�ೋಜ ಪಂಪ ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಮುXಯ ಮ�ಪHಯ2 

2637. Iತ�ತ ಮೃದು ವಚನ ,ಪ�ಸನs ಗಂ�ೕರವದನ ರಚನ ಚತುರ '' 

�ಾರ 6ೈ' �ಾh�ೆ? 

 ಪಂಪ 

2638. ಪಂಪ �ಾರತದ'&ರುವ ಒಟುk ಆ6ಾpಸಗಳ�? 

 14 ಆ6ಾpಸಗಳ� 

2639. " ಸಂಸ�ತ oಾIತ2�ೆ5 ಆ�ಕu +ಾ'Ç: ಆದಂ9ೆ ಕನsಡ ಆ�ಕu 

ಪಂಪ " ಈ lಾತನುs *ೇXದವರು �ಾರು.? 

 �.ಎD.+ೆಂಕಣಯ2 
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2640. uಕ�lಾಜು�ನ uಜಯದ ಮೂಲ ಆಕರ ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? 

 +ಾ2ಸ �ಾರತ 

2641. ರನsನನುs ಶ:( ಕu ಎಂದು ಕ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಕು+ೆಂಪA 

2642. ರನsನು 4ಂ*ಾವ%ೋಕನ ಕ�ಮ�ಂದ ಬ�ೆದ �ಾವ2 �ಾವAದು? 

 ಗ�ಾಯುದv 

2643. ಗ�ಾಯುದv ಸಂಗ�ಹ ಕೃ ಬ�ೆದ ಕu �ಾರು? 

 .ನಂ.��ೕ 

2644. ರನsನ ದು�ೕ�ಧನ ಮ*ಾನು�ಾವ ಎಂದವರು �ಾರು? 

 ಅನಂತ ರಂಗUಾK 

2645. ಕನsಡದ ಆ� +ಾ2ಕರಣ�ಾರ �ಾರು? 

 2�ೇ �ಾಗವಮ� 

2646. ಪಂಪನು ಬ�ೆದ �ಾವ2ಗಳ 6ೈ'? 

 ಪA'Sೆ�ೆಯ 'ರು¢ ಗನsಡ' 

2647. ಪಂಪನ ಆ�ಪA�ಾಣ�ೆ5 ಆಕರ ಗ�ಂಥ? 

 $ನoೇ�ಾUಾಯ�ನಸಂಸ�ತದ ಪ«ವ�ಪA�ಾಣ 

2648. ಪಸ	ಪ ಕನsಡ�ೊ5�ೆಯ�ೋವ��ೆ ಸತ5u ಪಂಪ�ಾವಗಂ ಎಂದು 

*ೇXದವರು? 

 �ಾಗ�ಾಜ 

2649. �ನsನ ಪ�4ದv ಕೃ? 

 6ಾಂ ಪA�ಾಣ 

2650. ಭುವ�ೈಕ �ಾlಾಭ2ದಯ ಗ�ಂಥದ ಮ9ೊ(ಂದು *ೆಸರು? 

 �ಾಮಕ�ೆ 

2651. ರನsನ ತಂ�ೆ 9ಾV? 

 $ನವಲ&ಭ ಅಬ¦ಲ!ೆ¦ 

2652. ರನsFSೆ ಆಶ�ಯ FೕtದL �ೊ�ೆ? 

 ಇ	ವ !ೆಡಂಗ Uಾಲುಕ2 �ೊ�ೆ 

2653. UಾವAಂಡ�ಾಯನ UಾವAಂಡ�ಾಯ ಪA�ಾಣ:5ರುವ ಮ9ೊ(ಂದು 

*ೆಸರು? 

 �ಷ�kಲ�ಣಮ*ಾಪA�ಾಣ 

2654. ಧlಾ�ಮೃತ ಗ�ಂಥದ ಕತೃ�? 

 ನಯoೇನ 

2655. �ೇ��ಾಥ ಪA�ಾಣದ ಆ�ಾರ ಗ�ಂಥ? 

 ಉತ(ರ ಪA�ಾಣ 

2656. �ೇ��ಾಥ ಪA�ಾಣದ ಕತೃ�? 

 ಕಣ�bಾಯ� 

2657. �ೕSಾಂಗ �u�ಯ ಕತೃ�? 

 ಅಕ5ಮ*ಾ�ೇu 

2658. �ಾಘ+ಾಂಕನ ಉದLಂಡ ಷಟH�ಯ'&ರುವ ಕೃ? 

 uೕ�ೇಶ ಚ	9ೆ 

2659. ಅನಂತ�ಾಥ ಪA�ಾಣ ದ ಕತೃ�? 

 ಜನs 

2660. ಜನs ಕuSೆ ಆಶ�ಯ Fೕtದ �ೊ�ೆ? 

 uೕರಬ%ಾ&ಳ ನರ4ಂಹ 

2661. ಕನsಡದ -ದಲ�ೆಯ ಸಂಕಲನ ಗ�ಂಥ? 

 ಸೂ:( ಸು0ಾಣ�ವ 

2662. " ಛಂದಸುz ಕuಯ ಕT�ನ !ೆಳಕು "ಎಂದು *ೇXದವರು? 

 1�ೇ �ಾಗವಮ� 

2663. ಛಂದಸುz ಎಂದ�ೆ? 

 ಪ�ಾ2ರಚನ 6ಾಸ� 

2664. ಕನsಡ ಛಂದ4zSೆ lಾ9ಾ�ಗಣ �ಾವ �ಾ�ೆಯ �ೊಡುSೆ �ಾh�ೆ? 

 bಾ�ಕೃತ 

2665. ಕನsಡದ'& -ಟk -ದಲ bಾ�ಸEಟುk �ಾವ2 ರಚ4ದವರು? 

 Sೋuಂದ bೈ 

2666. " ಬ�ಹ� ಗಣ " ವನುs ಜಯ:ೕ� IೕSೆ ಕ�ೆ��ಾL�ೆ? 

 ರ 

2667. ವtಯ ಪ�oಾ(ಪ ಕನsಡದ'& -ದ'Sೆ lಾtದ ಕೃ �ಾವAದು? 

 ಕu $*ಾpಬಂಧನ 

2668. ಅಚiಕನsಡ ಛಂದ4zನ ಒಂದು ಪದ2�ಾ? 

 ಏ`  ೆ

2669. +ಾ2ಘ�hೕ9ೆ bಾಠವನುs ಬ�ೆದವರು? 

 ಎ ಎ� ಮೂ��ಾÉ 

2670. Fಮ� ಊ	ನ ಮುಖ2 Eೕ�ಯ ಚರಂt ದುರ4(Sಾh Sಾ�ಮ 

ಪಂUಾV ಆಧ2�	Sೆ ಪತ� ಬ�ೆ�ಾಗ ಮು�ಾ(ಯ *ೇSೆ *ೇಳ�u	!? 

 ಇಂ u6ಾp4 

2671. ಪತ�ಬರಹದ'& Fಮ� ಊ	ನ ಮುಖ2 Eೕ�ಯ ಚರಂt ದುರ4(Sಾh 

Sಾ�ಮ ಪಂUಾV ಅಧ2�ರನುs *ೇSೆ ಸಂ!ೋಧ�ೆ lಾಡುu	? 

 lಾನ2�ೇ 

2672. "ಆಡು ಮುಟkದ oೊ�Hಲ&" ಈ Sಾ�ೆ lಾನ 9ಾತHಯ� ಏನು? 

 ಎಲ& ೇತ�ಗಳಲೂ& oಾಧ�ೆ 

2673. ಕುlಾರ+ಾ2ಸರು �ಾ+ಾಗ ಎ'& ಜF4ದರು? 

 :�.ಶ. 1430 ಗದಗ bಾ�ಂತ2ದ �ೋX+ಾಡ 

2674. "lಾ	Sೌತಣ+ಾVತು �ಾXನ �ಾರತವA " ಈ +ಾಕ2ವನುs 

�ಾರು �ಾ	Sೆ �ಾವ ಪದ2ದ'& *ೇಳ�9ಾ(�ೆ? 

ಕಣ�ನು ��ೕಕೃಷ�FSೆ ' �ೌರ+ೇಂದ�ನ �ೊಂ�ೆ Fೕನು' ಪದ2ದ'& 

2675. "ಅವರ oಾಧ�ೆಯ :	ೕಟ�ೆ5 ಮ9ೊ(ಂದು ಗ	ಯನುs oೇ	4ತು" ಈ 

lಾತನುs �ಾರು �ಾ+ಾಗ *ೇಳ�9ಾ(�ೆ? 

 t ಎD ಜಯಪHSೌಡರು - u6ೆpೕಶpರಯ2 ಸpಯಂ Uಾ'ತ 

!ಾhಲುಗಳ ಅ�ೆpೕಷcೆ lಾt�ಾಗ 

2676. "��ಣ�ಾ5h ��ಣ ಇರ!ೇಕು" ಈ lಾತನುs �ಾರು *ೇXದರು? 

 ಸK ಎಂ u6ೆpೕಶpರಯ2 

2677. "9ಾವA ಕt� lಾತ�ಾt�Lೕ	; *ೆಚುi �ೆಲಸ lಾt�Lೕ	" ಈ 

+ಾಕ2ವನುs �ಾರು �ಾ+ಾಗ *ೇXದರು? 

 ಜ+ಾಹರ%ಾG �ೆಹರು u6ೆpೕಶpರಯ2ನವರ 

ಜನ�ಶತlಾ�ೋತzವ �ನದಂದು 

2678. ಮೃಗ ಮತು( ಸುಂದ	 �ಾವ ಇಂh&ೕ½ ಕ�ೆಯ ಅನು+ಾದ+ಾh�ೆ? 

 ಬೂ2� ಅಂ� � EೕDk 

2679. ಕಣ�ನು *ೇಳ�ವಂ9ೆ �ೌರ+ೇಂದ�ನನುs �ೊಂದವರು �ಾರು? 

 ��ೕಕೃಷ� 

2680. ��ೕಕೃಷ� *ೇಳ�ವಂ9ೆ �ೕ�Fಪ �ಾರು? 

 ಕಣ� 

2681. ಲಲ�ೆಯ �ಾಲ5�ೇ ಮಂತ��ಂದ ಜF4ದವರು �ಾರು? 

 ಫಲು³ಣ 
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2682. �ಾಲpt ಕೃಷ��ಾಜ ಒ�ೆಯರು !ಾಲಕ�ಾh�ಾLಗ �ೖಸೂರು �ಾಜ2ದ 

	ೕ�ೆಂಟ�ಾh ಆಡXತ Fವ�ಹcೆ lಾtದವರು �ಾರು? 

 ಮ*ಾ�ಾT +ಾTu%ಾಸ 

2683. ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಗಳ ಜನಕ? 

 ಜಯUಾಮ�ಾ�ೇಂದ� ಒ�ೆಯK  

2684. "ಕುದು�ೆ ಮoಾ%ೆ" ಎನುsವAದು ಒಂದು? 

 oೊಪAH 

2685. ಕಂಬF �ಾವAದ	ಂದ ಸ�uಸಲHಡುತ(�ೆ? 

 %ಾ2ಕ�ಮG ಗ�ಂd 

2686. ರಸಋ� �ಾಷgಕu ಕು+ೆಂಪAರವರ ಜನ�ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 I�ೇ�ೋtSೆ 

2687. ಎರಡು ನ�ಗಳ� oೇರುವ ಸ�ಳ? 

ಸಂಗಮ ಸ�ಳ 

2688. �ೆಲ ಮಟk:5ಂತ ಅ ಎತ(ರ+ಾದ ಭೂ �ಾಗ? 

 !ೆಟk 

2689. ಸಮುದ� ಮಟk:5ಂತ ಕFಷÒ oಾuರ ಅt ಎತ(ರuರುವ ಪ��ೇಶ? 

 ಪ�ಸ�ಭೂ� 

2690. ಎರಡೂ !ೆಟkಗಳ ನಡುuನ :	�ಾದ ಓTಯಂತಹ ಪ��ೇಶ? 

 ಕT+ೆ 

2691. ಎರಡು oಾಗರಗಳನುs oೇ	ಸುವ ಅಥ+ಾ ಎರಡು u6ಾಲ ಭೂ 

�ಾಗಗಳನುs !ೇಪ�tಸುವ ಜಲ u�ಾಗ? 

 ಜಲಸಂ� 

2692. ಮರXನ ಹರXFಂದ ಕೂtದ ಪ��ೇಶ? 

 ಮರುಭೂ� 

2693. ಮರುಭೂ�ಯ'& Fೕರು ಕಂಡು ಬರುವ oಾ�ನ? 

 ಓಯ4D  

2694. ಸಮುದ� ೕರ ಪ��ೇಶ? 

 ಕ�ಾವX 

2695. u6ಾಲ+ಾದ ಸಮತjಾkದ ಪ��ೇಶ? 

 �ೖ�ಾನ 

2696. ಭೂ�ಯ �ೕ%ೆÛಯ'& ಸಮತಲದ'& ಚ'ಸುವ SಾX? 

 lಾರುತ 

2697. ಭೂ�ಯ ಒಂದು �ಾಗ ಸಮುದ��ೊಳ�ೆ5 Uಾ^ಸುವ ತು�ಯ 

�ಾಗ? 

 ಭೂ�ರ 

2698. uoಾ(ರ+ಾದ ಸಮತjಾkದ ಮತು( ಎತ(ರ+ಾದ ಪ��ೇಶ? 

 ಪ�ಸ�ಭೂ� 

2699. ಗ�ಹಗಳ� ಅದರ �ೕ%ೆ ಸುತ(ವ ಊ*ಾ�ೇ1ೆ? 

 ಅ� 

2700. ತಪHಲು ಪ��ೇಶ�ಂದ ಸುlಾರು 900 �ೕಟರುಗXಗೂ 

ಎತ(ರದ'&ರುವ ಭೂ �ಾ�? 

 ಪವ�ತ 

2701. ಭೂಗಭ�ದ'&ನ �%ಾbಾಕ? 

 lಾ2Sಾ� 

2702. ಭೂ�ಯ �ೕ%ೆÛನ �%ಾರಸ? 

 %ಾ+ಾ 

2703. ನ�ಯು ಸಮುದ��ೆ5 oೇರುವ �ಾಗದ'&ರುವ ಆಳ+ಾದ ಜಲ�ಾಗ? 

 ಅX+ೆ 

2704. ಗುಪ( oಾlಾ�ಜ2 (:�.ಶ 240-570):- 

 oಾ�ಪಕ:- ��ೕಗುಪ( 

 �ಾಜ0ಾF:- bಾಟ'ಪAತ� 

2705. ��ೕಗುಪ( (:�.ಶ 240-280):- 

 # ಮೃಗ�ಖವನ ಎಂಬ'& �ೌದL ��ುಗXSಾh ಒಂದು ಸಂಘ�ಾಮ 

ಕ�k4�ೊಟk ಗುಪ(�ಾಜ ��ೕಗುಪ(. 

 # ��ೕ ಗುಪ(ನ ಉತ(�ಾ��ಾ	 ಘjೋತ5ಚಗುಪ(. 

2706. ಒಂದ�ೇ ಚಂದ�ಗುಪ( (:�.ಶ 320-335):- 

 # :�.ಶ 320 ರ'& ಗುಪ(ಯುಗ ಆರಂ�4ದ ಗುಪ(�ಾಜ ಇವ�ಾh�ಾL�ೆ. 

 # ಮ*ಾ�ಾ�ಾ��ಾಜ ಎಂಬ Eರುದು ಧ	4ದ -ದಲ ಗುಪ(ರ 

�ಾಜ ಒಂದ�ೇ ಚಂದ�ಗುಪ( 

 # '$ºu �ಾಜಕುlಾ	 ಕುlಾ	 �ೇuಯನುs u+ಾಹ+ಾದ ಗುಪ(ರ 

ಅರಸ ಒಂದ�ೇ ಚಂದ�ಗುಪ(�ಾh�ಾL�ೆ 

2707. ಸಮುದ�ಗುಪ( (:�.ಶ 335-375):- 

 # ಒಂದ�ೇ ಚಂದ�ಗುಪ( ಮತು( ಕುlಾರ �ೇuಯ ಮಗ ಈ 

ಸಮುದ�ಗುಪ(. 

 # ಸಮುದ�ಗುಪ(ನ ಮ9ೊ(ಂದು *ೆಸರು ಕಚ. 

 # ಸಮುದ�ಗುಪ(ನ �ಾಲದ'& �ೋಧಗ�ಾ�ೆ5 �ೌದL ��ುಗಳನುs 

ಕಳ�I4ದ 4ಂಹಳ/ ��ೕ%ಾಂಕದ �ಾಜ �ೕಘವಮ�. 

 # �ೋಧಗ�ಾದ'& �ೌದL ��ುಗXSಾh u*ಾರ ಕ�k4ದನು. 

 # ಸಮುದ�ಗುಪ(ನು ಅನುಸ	4ದ ಧಮ� +ೈ�ಕ ಧಮ�. 

 # ಕu�ಾಜ ಎಂಬ Eರುದು ಧ	4ದ ಗುಪ(ರ �ಾಜ 

ಸಮುದ�ಗುಪ(�ಾh�ಾL�ೆ. 

 # �ಾರತದ �ೆ�ೕ'ಯ� ಎಂದು ಸಮುದ�ಗುಪ(ನನುs 

ಕ�ೆಯು(ದLರು. 

 # ಸಮುದ� ಗುಪ(ನ �hpಜಯವನುs Xಸುವ 6ಾಸನ ’ಅಲ*ಾ!ಾ° 

ಸ(ಂಭ6ಾಸನ’ ಆh�ೆ. 

2708. ಎರಡ�ೇ ಚಂದ�ಗುಪ( (:�.ಶ 375-414):- 

 # ಸಮುದ�ಗುಪ( ಮತು( ದ9ಾ(�ೇuಯ ಮಗ ಎರಡ�ೇ 

ಚಂದ�ಗುಪ(�ಾh�ಾL�ೆ. 

 # 2�ೇ ಚಂದ�ಗುಪ(ನ ಅಡ? *ೆಸರು uಕ�lಾ�ತ2. 

 # 2�ೇ ಚಂದ�ಗುಪ(ನ �ಾಲದ'& �ಾರತ�ೆ5 �ೇ� Fೕtದ ಪ�ಥಮ 

^ೕF ಪ�+ಾ4ಗ ’�ಾI�ಾನ’. 

 # �*ೌ�' ಕE¦ಣ ಸ(ಂಭ6ಾಸನದ ಕತೃ� ಎರಡ�ೇ 

ಚಂದ�ಗುಪ(�ಾh�ಾL�ೆ. 

 # ಗುಪ(ರ ಯುಗ ಸುವಣ�ಯುಗವನುs ಕಂtದುL 2�ೇ ಚಂದ�ಗುಪ(ನ 

�ಾಲದ'&. 

 # ನವರತs u�ಾpಂಸರನುs *ೊಂ�ದL ಗುಪ(ರ ಅರಸ ಎರಡ�ೇ 

ಚಂದ�ಗುಪ(�ಾh�ಾL�ೆ. 

2709. ಒಂದ�ೇ ಕುlಾರಗುಪ( (:�.ಶ 415-455):- 

 # ಪAಷ2�ತ� ಜ�ಾಂಗದವರನುs oೋ'ಸಲು ತನs ಮಗ 

ಸ5ಂದಗುಪ(ನನುs ಕಳ�I4ದ. 

 # ನಳಂದ uಶpu�ಾ2ಲಯದ oಾ�ಪಕ ಒಂದ�ೇ 

ಕುlಾರಗುಪ(�ಾh�ಾL�ೆ. 

2710. ಸ5ಂದಗುಪ( (:�ಶ 455-467):- 
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 # ಪAಷ2�ತ� ಜ�ಾಂಗವನುs oೋ'4ದ 

 # ಗುಪ( ಸಂತಯ'& �ೊ�ೆಯ ಪ�4ದL �ಾಜ 

 # Eರುದುಗಳ� - uಕ�lಾ�ತ2 

2711. oಾIತ2 ಕೃಗಳ� ಮತು( ಕತೃ�:- 

 �ಾX�ಾಸ - lಾಳu�ಾhs�ತ�, ರಘ¹ವಂಶ, ಕುlಾರಸಂಭವ 

�ಾಟಕಗಳ�  

 u6ಾಖದತ( - ಮು�ಾ��ಾ�ಸ (�ಾಟಕ)  

 ಶ©ದ�ಕ - ಮೃಚ·�ಕ  

 ದಂt - ದಶಕುlಾರಚ	ತ, �ಾ+ಾ2ದ��  

 ಅಮರ4ಂಹ - ಅಮರ�ೋಶ  

 �ಾರu - :	9ಾಜು�Fೕಯ 

2712. ಗುಪ(ರ �ಾಲದ uÄಾFಗಳ�? 

 ಆಯ�ಭಟ - ಆಯ�ಭ�kೕಯಂ ಸೂತ�  

 ವ�ಾಹ�Iರ - ಬ�ಹ�ಸಂI9ೆ ಮತು( ಪಂಚ4�ಾLಂಕ  

 ಬ�ಹ�ಗುಪ( - ಬ�ಹ�ಸುHಟ 4�ಾLಂತ ಮತು( ಖಂಡ1ಾ2ದಕ  

 +ಾಗkಟ - ಅ�ಾkಂಗ ಸಂಗ�ಹ. 

2713. ಗುಪ(ರ 6ಾಸನಗಳ�? 

 ಎ�ಾ� ಸ(ಂಭ6ಾಸನ - ಸಮುದ�ಗುಪ(  

 ನಳಂದ 6ಾಸನ - ಸಮುದ�ಗುಪ(  

 oಾಂ^ ಕ'&ನ 6ಾಸನ - ಎ�ೆಡ�ೇ ಚಂದ�ಗುಪ(  

 Ejಾ	6ಾಸನ - ಸ5ಂದಗುಪ(  

 lಾಂಡzರ ಕ'&ನ 6ಾಸನ - ಒಂದ�ೇ ಕುlಾರಗುಪ( 

2714. ಗುಪ(ರ �ಾಲದ 9ೆ	Sೆಗಳ�? 

 ಬ', �ಾಗ, �ೋಗ, Iರಣ2, ಕರ, :&ಪ(, ಶುಲ5, ಉ�ಯಂಗ 

 2715. 4ೕlಾ ದಶ�ನ ಎಂಬ u6ೇಷ �ಾಯ�ಕ�ಮವA �ಾವ 

ಇ%ಾ1ೆSೆ ಸಂಬಂ�4ದು�ಾh�ೆ? 

 lಾನವ ಸಂಪನೂ�ಲ ಅ�ವೃ�v ಸ^+ಾಲಯ 

2716. ಋSೆpೕದದ ಮುಖ2 �ೇಂದ� �ಾವA�ಾhತು(? 

 ಪಂ�ಾ� ಪ��ೇಶ 

2717. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- �
��: 

 ಲಂಡFsನ 	ಚ�� lಾ��� ಅವರು u'ಯಂ hಬ¦�z ಅವರ 

-ದಲ $ೕವu� bಾ'4ಯನುs ಪ�ೆದರು. 
https://www.coursehero.com/file/12229745/mthel-note/ 

2718. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:-��
�: 

 ಔರಂಗ�ೇ� ಆSಾ� �ೋjೆಯನುs ಮು(Sೆ *ಾ:ದರು. 
https://www.thehindu.com/features/metroplus/Royal-love-

for-Gangajal/article14623256.ece 

2719. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ���	: 

 oೆHೕ� ನೂತನ ಸಂu0ಾನವನುs ಅಂhೕಕ	4ತು. 

2720. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ��	�: 

 ಮI`ಾ ಮತ�ಾನದ ಹ:5ನ ಸlಾ+ೇಶವನುs ಮಕ�ಂjೈG 

'ಬ�� *ಾ'ನ'& ನ�ೆVತು. 

2721. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ��	�: 

 ಡಬೂ&q.*ೆC.	ಚಡz�� ಮಕ5ಳನುs �ೊಂ�ೊಯು2ವ 

ಸ+ಾ	ಬಂtSೆ bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

2722. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 �ಕ�ಾ�ಯ Eೕಜಗಳನುs -ದಲ�ಾh ಹ+ಾVನ'& 

�ೆಡ%ಾVತು. 

2723. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 �ಾ2F ಬ�ೋD �ಾ�gೕಯ ಮI`ಾ ತರ!ೇ 6ಾ%ೆಯನುs 

ರೂ�4ದರು. 

2724. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

ಅ�ೕ	�ಾದ �ಾಷg+ಾ2� *ೆ�ಾL	 �ೕಜ�ಾ ಸ�ೕೆಗXSೆ ಅ��ಾರ 

Fೕಡ%ಾVತು. 

2725. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 �ೇ9ಾ$ ಸು�ಾ½ ಚಂದ� !ೋD ಅವರು “�ಾವ��� !ಾ&@” ಅನುs 

oಾ��4ದರು. 

2726. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 �ಾ�Fzನ ಎ	@ �ೆಸ&K �ಾರುಗದ'& �ೕಲು5ಖ+ಾh ಸತತ 

��ಗಂjೆ �� F�ಷಗಳ �ಾಲ FಂದLರು. 

2727. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 �ೕಚು�hೕD ವoಾಹಗಳ ಆXp�ೆVಂದ Sೋ+ಾವನುs 

ಮುಕ(SೊXಸಲು -ದಲ ಸ9ಾ2ಗ�ಹ ಚಳ�ವX ಆದ Sೋ+ಾ 

u-ೕಚ�ಾ ಚಳ�ವX ಆರಂಭ+ಾVತು. 

2728. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 ಅ�ೕ	ಕ� %ೈಬ�	 ಅoೋ4ªೕಷ� ಗ�ಂ�ಾಲಯ ಹಕು5ಗಳ 

ಮಸೂ�ೆಯನುs ಅಳವt4ತು. 

2729. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 �ಾ�gೕಯ ಭದ�9ಾ ಮಂಡXಯು -ದಲ !ಾ	Sೆ ಗುಪ( 

�ಾ�ಾ�ಚರcೆಗXSೆ ಅನು-ೕದ�ೆ Fೕtತು. 

2730. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 lಾನವ ಹಕು5ಗಳ ಕು	9ಾದ uಶpಸಂoೆ�ಯ ಆ�ೕಗ lಾನವ 

ಹಕು5ಗಳ ಅಂತ�ಾ�gೕಯ �ೂೕಷcೆಯನುs ಅಂhೕಕ	4ತು. 

2731. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ��
�: 

 �ಾರತದ ಸಂಸ(ನ Iಂದೂ ಉತ(�ಾ��ಾರ �ಾV�ೆ 

ಅಂhೕಕ	ಸಲH�kತು. ಈ �ಾನೂನು ಏಕರೂಪದ ಅನುವಂ�ಕ 

ವ2ವoೆ�ಯ ಬSೆ³ ಇತು(. 

2732. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 ಸ±ೕ�ಚi �ಾ2�ಾಲಯವA ವಸ lಾ�ಾಟ ಮತು( !ಾtSೆSೆ 

ಜ�ಾಂhೕಯ 9ಾರತಮ2ವನುs F�ೇ�4ತು. 

2733. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ��	�: 

 ^ೕ�ಾ ಮತು( bಾ:oಾ(ನವನುs ಸಂಪ:�ಸುವ ���� :%ೋ 

�ೕಟ	ನ �ಾ�ಾ�ೋರಂ *ೆ�ಾL	ಯನುs 9ೆ�ೆಯ%ಾVತು. 

2734. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 %ೋಕಸ�ೆಯ'& �ಾಂಗ�D ಪ�ವA ಸHಷk ಬಹುಮತuಲ&�ದLರು 

*ೆ^iನ oಾ�ನ ಪ�ೆದ ಅ �ೊಡ? ಪ�+ೆF4ತು. 

2735. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ���	: 

 ಇಂtಯ� !ಾ2��ಂಟ� �ಾFÁಡ�ೇಷನನುs (��) ಪ��ಾ� 

ಪಡು�ೋcೆ bಾ�ರಂ�4ದರು. 

2736. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- �	
�: 

 ನ+ಾಬ 4�ಾಜು� Lೌಲ ತನs 
���� oೈFಕ�ೊಂ�Sೆ ಕಲ5ತ( 

ನಗರ�ೆ5 ಮು(Sೆ *ಾ: ಅದನುs ವಶlಾt�ೊಂಡನು. 

2737. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ���	: 
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 UಾGz� ಗು�ಇಯK ರಬ¦	ನ bೇjೆಂ{ ಅನುs ಪ�ೆದರು. 

2738. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 -ದಲ ಅಪÎತ u�ೕ�ಾರ ಸಂoೆ��ಾದ *ಾವ�t�ನ 

jಾ�+ೆಲ&D� ಇನುü�ೆ�z ಕಂಪF ಆರಂಭ+ಾVತು. 

2739. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 ವ$�F�ಾದ �ೇez ನ�ಯ �ೕ%ೆ ����ೕಟK ಉದLದ 

oೇತು+ೆಯ �ಾಮSಾ	 ಪ«ಣ�Sೊಂtತು. 

2740. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ���
: 

 �ಾ��z ಹಡSಾದ “ಇoೇ	”ಯ'& ತಂದ “'ಬ��ಯ ಪ��”� 

ನೂ2�ಾ@� ನಗರ ತಲು�ತು. 

2741. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ -ದಲ bಾಶp��ೋಗ oಾಂ�ಾ��ಕ+ಾh ರು� 

%ಾ2ಂtನ'& ಹರtತು. 

2742. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ �ೌ�ಾ ಆಸH9ೆ�ಯನುs oಾ��ಸ%ಾVತು. 

2743. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 �ಾ%ೇ~ !ೋ�� ತನs -ದಲ ಪ�lಾTೕಕ	4ದ ಪ	ೕೆಯನುs 

���ಯ ಮುಂಚೂTಯ'& ಪ	ಚV4ತು. 

2744. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ���	: 

 ಮ*ಾತ�Sಾಂ� ಮತು( ಅವರ ಪs ಕಸೂ(ರ!ಾ ಅವರು 

ಅಹಮ�ಾ!ಾ�ನ ಸಬಮ� ಆಶ�ಮದ'& ತಮ� +ಾಸ(ವ2 

ಹೂtದರು. 

2745. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 ಅಸಹ�ಾರ ಚಳ�ವXಯನುs ಸ�hತSೊXಸ%ಾVತು. 

2746. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 ಎD.ಡಬೂ&q.!ೆG -!ೈG ದೂರ+ಾTಯ +ಾTಜ2 oೇ+ೆಯನುs 

oೇಂ{ ಲೂVೕ4ನ'& ಉ�ಾÏ�4ದರು. 

2747. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ���	: 

 ಸಂu0ಾನ ಸ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಬlಾ�ವನುs ಗಣ�ಾಜ2+ಾh 

�ೂೕ�4 �ೇಶ�ೆ5 ಸಂu0ಾನವನುs ಅಳವtಸ%ಾVತು. 

2748. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ���	: 

 bಾ2� ಆe ಏK +ೇD uಶp�ಾದ2ಂತ ಪ��ಾTಕರ -ದಲ 

ulಾನ ಸಂoೆ��ಾhತು. 

2749. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ��
�: 

 ಶಸ�+ೈದ2 	ಚ�� %ಾಲK ��ಾSೋದ'& ತನs -ದಲ 

ಮೂತ��ಂಡದ ಕ4 ಶಸ�^:9ೆz lಾtದರು. 

2750. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 oಾವ�ಜFಕ 6ಾ%ೆಗಳ'& !ೈಬG ಓದುu�ೆ/bಾ�ಥ��ೆಯ uರುದL 

ಸು��ೕಂ �ೋ{� Fಯಮಗಳನುs lಾtತು. 

2751. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ��	�: 

 ಎtp� %ಾ2ಂ� �ೕ�ಾV� �ಾ��ಾದ bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

2752. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 �ಾರತದ ಅತು2ನsತ �ಾಗ	ಕ ಪ�ಶ4( �ಾರತ ರತsವನುs 

(ಮರcೋತ(ರ) �ಾ$ೕÉ Sಾಂ�ಯವ	Sೆ Fೕಡ%ಾVತು. 

2753. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 ದ�ಣ ಆ}��ಾ ತನs ವಣ�!ೇಧದ Fೕಯನುs ಅlಾನ2 lಾtತು. 

2754. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 �ಾ2'¼ೕF��ಾದ'& �ಾನೂನು ಬದL+ಾh ಸ'ಂಗ ಮದು+ೆಯನುs 

ಅಂhೕಕ	ಸ%ಾVತು. 

2755. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- ����: 

 ಶಹಜ*ಾನನ ಮಡ� ಮುlಾ(~ ಮಹG ತನs ���ೇ ಮಗುuನ 

ಜನನದ ಸಮಯದ'& Fಧನ�ಾದರು. 

2756. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1521: 

 lಾ��� ಲೂಥK ಅವರ uUಾರcೆಯು ಆರಂಭSೊಂtತು. ತಮ� 

�ೋಧ�ೆಗಳನುs ತ2$ಸಲು ಅವರು F�ಾಕ	4ದರು. 

2757. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1859: 

 �ಾರತದ ಪ�ಥಮ oಾpತಂತ�q ಸಂSಾ�ಮದ ಮ*ಾ� �ೕಧ�ಾದ 

9ಾಂ9ಾ2 jೋbೆ ಅವರನುs E��½ ಸ�ಾ�ರ ಗ'&Sೇ	4ತು. 

2758. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1898: 

 �ಾರೕಯ �ಾ�ಂ�ಾ	 �ಾ-ೕದರ ಹ	 UಾbೇಕK ಅವರನುs 

E��½ ಆಡXತವA ಗ'&Sೇ	4ತು. 

2759. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1906: 

 ಭೂಕಂಪ ಮತು( !ೆಂ:ಯ'& oಾ2� �ಾ�Fzoೊ5ೕ ನಗರವA 

ಬಹು9ೇಕ+ಾh �ಾಶSೊಂtತು. 

2760. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1912: 

 ಆK.ಎe.ಎD. jೈjಾF@ ದುರಂತದ'& ಬದುಕುXದ 705 

ಜನರನುs ಕು�ಾ�� �ೌ�ೆ�ಾದ ಆK.ಎe.ಎD. 

ಕbಾ�d�ಾದ'& ನೂ2�ಾ@� ನಗರ�ೆ5 ತರ%ಾVತು. 

2761. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1930: 

 �ಾ�ಂ�ಾ	 ಸೂಯ� oೇ� �ೇತೃತದ'& ಇಂtಯ� 	ಪE&ಕ� 

ಆ��ಯ 62 ಮಂ�Vಂದ ^ತ(Sಾಂy �ಾX 

2762. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2006: 

 ಅ�	ಕದ bಾ� ಆe ulಾನದ'& ulಾನ ಅಪಹರಣ�ಾರರ 

uರುದv oೆcೆ4 ಮtದ Fೕರ�ಾ �ಾ�ೋ{ ಅವ	Sೆ ಅ�	ಕದ 

ಅತು2ಚ· 6ೌಯ� ಪ�ಶ4( 

2763. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2007: 

 ಗಂjೆSೆ 200 :.�ೕ. +ೇಗದ'& ಚ'ಸುವ ^ೕ�ಾದ ಬು%ೆ{ �ೈಲು 

ಆರಂಭ 

2764. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2009: 

 ಜbಾFನ jೊjೊk	 ಸಮುದ� ೕರದ'& ಮರಳ� ಕ%ಾಕೃಗಳ 

ಉತzವ bಾ�ರಂಭ 

2765. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2008: 

 !ೆಂಗಳ 	ನ ಎಂ. ^ನsoಾp� :�ೕ�ಾಂಗಣದ'& ಇಂtಯ� 

��ೕ�ಯK 'ೕy ಪಂ�ಾ2ವX (ಐ�ಎG) ಉ�ಾÏಟ�ೆSೊಂtತು. 

2766. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1988: 

 bಾ&4k@ �ೋಟುಗಳನುs 1988 ರ'& ಆoೆgೕ'�ಾ -ದಲ !ಾ	Sೆ 

ಅಳವt4�ೊಂtತು. 

2767. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- :�ಸ( ಪ«ವ� 65: 

 ಚಕ�ವ� Fೕ�ೋನ �ೊ%ೆಯ ಸಂ^ನ ಗುಟುk ರಟುk! 

2768. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1845: 

 ಇಂtಯ� �ೈ%ೆpೕ ಅoೋ4ªೕಶ� ಆರಂಭ 

2769. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1951: 

 ಲಂಡFsನ'& -ಟk -ದಲ ‘uಶp ಸುಂದ	’ ಸH0ೆ� 

2770. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1960: 
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 ದ�ಣ �ೊ	�ಾದ u�ಾd�ಗXಂದ �ಾಷg+ಾ2� ಪ��ಾಪ�ಭುತp 

ಪರ ಚಳ�ವX 

2771. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2006: 

 �ೈ{ +ಾಚ�� ಆh ಬಂದು �pಶತಕ �ಾ	4 �ಾಖ%ೆ ಸೃ�k4ದ 

ಆoೆgೕ'�ಾದ lಾ$ �ಾDk !ೌಲK �ೇಸ� h%ೆ&4H. 
In the sport of cricket, a nightwatchman is a lower-order 

batsman 

2772. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1957: 

 	ಲಯ�z ಉದ2ಮದ ಮುಖ2ಸ� ಮು1ೇ� ಅಂ!ಾF ಜನನ 

2773. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1303: 

 ಎಂಟ�ೇ �ೕ= !ೋF �ೇD ಅವರು oಾ�ªೕ�ಾº 

ಯೂFವ4�� ಆ� �ೋe oಾ��4ದರು 

2774. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1882: 

 ಲೂV bಾ2ಶiK ಮತು( �ಾ&� ಬ�ಾ�� ಅವರು oಾp�ಾuಕ 

!ೆಳವTSೆಯ ತತpವನುs ಸುಳ�Ylಾಡುವ ಪ��ೕಗವನುs 

ಪ«ಣ�SೊX4ದರು 

2775. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1871: 

 ಅ�	ಕದ'& �ಾಗ	ಕ ಹಕು5ಗಳ �ಾನೂನು �ಾ	Sೊಂtತು 

2776. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1902: 

 �ª�ೆ ಮತು( �ೕ	 ಕೂ2	 ಅವರು �ೇtಯಂ �ೊ&ೕ�ೈ� ಅನುs 

ಸಂಸ5	4ದರು 

2777. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1939: 

 ಅ�ಾGÁ Iಟ&ರನ 50�ೇ ಜನ��ನವನುs �ಾ$ಗಳ ಜಮ�Fಯ'& 

�ಾ�gೕಯ ರ�ಾ�ನ+ಾh ಆಚ	ಸ%ಾVತು. 

2778. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1946: 

 ತನs ಬಹು9ೇಕ ಅ��ಾರವನುs uಶpಸಂoೆ�Sೆ FೕಡುವAದರ ಮೂಲಕ 

'ೕy ಆ� �ೇಶ�z ಅ�ಕೃತ+ಾh uಸಜ��ೆSೊಂtತು 

2779. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2008: 

 *ೊjೆk bಾtSಾh ಮತು( ಔಷಧ�ಾ5h oಾIತ2 ಅ�ಾ�ೆ� ಪ�ಶ4( 

lಾರಲು ಮುಂ�ಾದ oಾI ಅಮರ�ಾಂ� 

2780. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- :�ಸ( ಪ«ವ� 753: 

 �ೊಮು2ಲD ಅವರು �ೋe ಅನುs ಪ9ೆ( ಹ^iದರು 

2781. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- :�ಸ( ಪ«ವ� 43: 

 ಮು2�ನ ಕದನದ'& ಔಲD I	ಟD ಮತು( ಬೂ�ಟD �ೊಲ&ಲHಟkರು 

2782. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 900: 

 ಲಗು�ಾ 9ಾಮ�ದ �ೕ'ನ ಬರಹ ಪ9ೆ( 

2783. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1506: 

 3 �ನಗಳ 'ಸ¦� ಹ9ಾ2�ಾಂಡವA �ೊ�ೆSೊಂtತು 

2784. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1526: 

 -ದಲ�ೇ bಾTಪ� ಯುದvದ'& ಇ!ಾ�Ie %ೋ�ಯನುs 

oೋ'4ದ !ಾಬK 

2785. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1782: 

 Iಂ�ೆ ರತ(ನ�ೊ4� ಎಂದು *ೆಸ�ಾhದL ಈhನ !ಾ2ಂ�ಾ@ ಅನುs 

�ಾಜ ಬುದv �ೕದÁæ ಚು%ಾ%ೋ�ೆ ಎಂ!ಾತ ಪ9ೆ( lಾtದ 

2786. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1856: 

 ಆoೆgೕ'�ಾದ'& �ಾ��ಕ ಚಳ�ವX 

2787. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2006: 

 “ಪ ಮೂರು!ಾ	 ತ%ಾÅ *ೇXದ lಾತ��ೆ5 ಗಂಡ- *ೆಂಡ !ೇ�ೆ 

!ೇ�ೆ�ಾh ಬದುಕ!ೇಕು ಎಂ�ೇFಲ&” ಎಂದು ೕಪA� Fೕtದ 

ಸು��ೕಂ �ೋ{� 

2788. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1864: 

ಅ�	ಕದ �ಾಂSೆ�ಸುz �ಾಣ2ಗಳ ಕು	9ಾದ �ಾನೂನನುs �ಾ	SೊX4 ಎಲ& 

�ಾಣ2ಗಳ �ೕ%ೆ ‘ಇ� Sಾ� u ಟ�Dk’ ಎಂದು 'ÞಸುವAದನುs 

ಖ�ಾ?ಯSೊX4ತು. 

2789. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1889: 

 ‘%ಾ2ಂ� ರ½ ಆ� 1889’ ಘಟ�ೆಯ'& ಭೂ�ಯನುs 

ತಮ��ಾh4�ೊಳYಲು ಮುhEದL ಜನ 

2790. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1944: 

 -ದಲ!ಾ	Sೆ ಯುದv ಸಂಬಂ� ಹುಡುಕುu�ೆ ಮತು( ಪ	*ಾರ 

�ಾಯ�ಗXSಾh *ೆ'�ಾಫkK ಬಳ�ೆಯ ಪ�ದಶ�ನ. 

2791. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1945: 

 oೋಲನುs ಒ�H�ೊಂಡು ತನs ಮುಂ�ೆ ಆತ�ಹ9ೆ2�ಂ�ೇ ಇರುವ 

�ಾ	 ಎಂದ ಅ�ಾGÁ Iಟ&K 

2792. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1977: 

-ಟk-ದಲ !ಾ	Sೆ ದೂರ+ಾT ಸಂಪಕ�ಗXSೆ ಆ�kಕG �ೈಬK 

ಬಳಸ%ಾVತು 

2793. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1635: 

 ಅ�	ಕದ ಪ�ಥಮ oಾವ�ಜFಕ 6ಾ%ೆ�ಾದ !ೋಸk� %ಾ2�� 

ಸೂ5G ಆರಂಭ 

2794. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1914: 

 -ದಲ !ೇD !ಾG ಪಂದ2ವA ^�ಾSೋದ 	h& }ೕG? ಎಂಬ'& 

ನ�ೆVತು. 

2795. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1960: 

 ಅ�	ಕದ �ೌ�ಾಪ�ೆಯ ‘ಯು.ಎD.ಎD ��jಾ�’ 

ಜ%ಾಂತSಾ��ಯು ಪ�ಥಮ ಅಂತಜ�ಲ ಪ�ದ�cೆಯನುs 

ಯಶ4p�ಾh ಪ«�ೈ4ತು. 

2796. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1901: 

 ಅ�	ಕದ'& +ಾಹನಗXSೆ %ೈoೆ�z ಫಲಕಗಳನುs *ಾಕುವAದನುs 

ನೂ2�ಾ@� ನಗರದ'& ಕ�ಾ?ಯSೊXಸ%ಾVತು. 

2797. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1859: 

 ಸೂª~ �ಾಲು+ೆ Flಾ�ಣ �ಾಯ� ಆರಂಭ 

2798. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1985: 

 �ೊ�ಾ-�ೋಲ ಕಂbೆFಯು ತ�ಾ	�ಾ ಸೂತ�ವನುs ಬದ'4 *ೊಸ 

�ೋ@ Eಡುಗ�ೆ lಾtತು. 

2799. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1985: 

 6ಾ !ಾ�ೊ ಪ�ಕರಣದ'& uUೆ·ೕ�ತ ಮI`ೆSೆ ಧಮ� �ೇದuಲ&�ೆ 

$ೕವ�ಾಂಶ Fೕಡ!ೇಕು ಎಂಬ *ೈ�ೋ{� ೕಪA� ಎ(Itದ 

ಸು��ೕಂ �ೋ{� 

2800. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1971: 

 !ಾಂSಾ&�ೇಶ u-ೕಚ�ಾ ಯುದvದ'& bಾ:oಾ(ನದ oೇ�ೆ ಮತು( 

ರ�ಾಕರುಗXಂದ ಸುlಾರು 3000 Iಂದೂ ವಲoೆSಾರರ ಹ9ೆ2 

2801. ಕು+ೆಂಪA ಅವರ ಆತ� ಕಥನ? 

 �ೆನ�ನ �ೋTಯ'& (೧೯೮೦) 

2802. �ೆಂಪA ರಕ( ಕಣಗಳ� �ೇಹದ �ಾವ ಅಂಗದ'& ಉತH(�ಾಗುತ(�ೆ? 
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 �ತ(ಜನ�ಾಂಗ 

2803. ಆನಂದಮಠ ಕೃಯನುs ರಚ�ೆ lಾtದವರು? 

 ಬಂ:ಮ ಚಂದ� ಚಟ$� 

2804. lಾನವನ +ೈÄಾFಕ *ೆಸರು? 

 *ೋ-ೕ oೇ�ಯ�z 

2805. $ೕuಗಳ �ೇಹದ'&ರುವ ಪ�ಮುಖ ಅ%ೋಹ? 

 ರಂಜಕ 

2806. ನಮSೆ ದT+ಾ�ಾಗ �ೇಹ�ಂದ Eಡುಗ�ೆSೊಳ�Yವ ಆಮ&? 

 ಯೂ	@ ಆಮ& 

2807. ರಕ(ದ'&ರುವ ಕಲ�ಶಗಳನುs 6ೆ©ೕ�ಸುವ ಅಂಗ? 

 :ts 

2808. lಾನವನ �ೇಹ ರಚ�ೆಯ ಬSೆ³ ಅಧ2ಯನ lಾtದ -ದಲ 

uÄಾF? 

 ಆಂt��ಾD +ೆಸ'ಯD 

2809. 9ಾVಯ ಎ�ೆ *ಾ'ನ'&ರುವ ��ೕ�ೕ�? 

 �ೊ%ೊಸge 

2810. lಾನವನ �ೇಹದ ಅ �ೊಡ? ಮೂ`ೆ? 

 9ೊ�ೆ ಮೂ`  ೆ

2811. lಾನವ �ೇಹದ ಒಟುk ಮೂ`ೆಗಳ�? 

 206 

2812. lಾನವ ಪ� F�ಷ�ೆ5 ಎಷುk !ಾ	 ಉ4�ಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 12 	ಂದ 20 

2813. ರಕ(�ೆ5 ಬಣ� �ೊಡುವ ವಣ�ಕ? 

I-ೕSೊ&ೕE� 

2814. ಚಮ��ೆ5 ಬಣ� �ೊಡುವ ವಣ�ಕ? 

 �%ಾF� 

2815. ರಕ( *ೆಪAHಗಟkಲು ಸ*ಾಯಕ+ಾಗುವ ��ೕ�ೕ�? 

 �ೈE��ೊ�ೆ� 

2816. �ೇಹದ ಸಮ9ೋಲನ �ಾbಾಡವ �ದುXನ �ಾಗ? 

 ಅನುಮ4(ಷ5 

2817. ಆ�ೋಗ2ವಂತ ವಯಸ5 lಾನವನ �ದುXನ ತೂಕ ಎಷುk? 

 1300 	ಂದ 1400 Sಾ�ಂ 

2818. ಅ�ಾದ ಮದ2bಾನ�ಂದ *ಾFhೕ�ಾಗುವ �ೇಹದ ಪ�ಮುಖ 

ಅಂಗ? 

 �ತ(ಜನ�ಾಂಗ 

2819. lಾನವನ �ೇಹದ Fರುಪಯುಕ( ಅಂಗ? 

 ಅbೆಂt@z 

2820. lಾನವನ �ೇಹದ ರಕ( ಉ9ಾHದ�ಾ ಅಂಗ? 

 ಅ4(ಮ�ೆº 

2821. $ೕವ�ೋಶದ ಶ:( ಉ9ಾHದ�ಾ ಅಂಗ? 

 �ೖjೋ�ಾಂt��ಾ 

2822. �ೇಹದ Fೕ	ನ ಸಮ9ೋಲನ �ಾbಾಡುವ ಅಂಗ? 

 ಮೂತ�ಜನ�ಾಂಗ 

2823. lಾನವ �ೇಹದ ಅತ2ಂತ �ೊಡ? ಗ�ಂd? 

 �ತ(ಜನ�ಾಂಗ 

2824. lಾನವ �ೇಹದ oಾlಾನ2 ಉಷ�9ೆ? 

 98.6°F 

2825. lಾನವ ಶ	ೕರದ ಪ�0ಾನ ರಕ(�ಾಳ? 

 ಅ�ೕjಾ� 

2826. "ಕಂE :ೕಳ�" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 ಓt*ೋಗು 

2827. "�ೈ �ೊಡು" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 -ೕಸ lಾಡು 

2828. "jೋ� *ಾಕು" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 -ೕಸ lಾಡು 

2829. "ಗಂಟು ಕಟುk" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 *ೊರಡಲು 4ದv+ಾಗು 

2830. ":u ಕಚುi" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 Uಾt *ೇಳ� 

2831. "ಕಣ�T" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 ��ೕ bಾತ�+ಾದುದುL 

2832. "ಗಂಟು ನುs" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 �ೊಟk ಹಣ �ೊಡ�ೆ -ೕಸ lಾಡು 

2833. "ಕಲು& *ಾಕು" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 uಘs ಉಂಟುlಾಡು 

2834. "�ಾ'Sೆ ಬು�v *ೇಳ�"ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 ಓಡು 

2835. "SಾXSೆ ತೂ	 Eಡು" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 Fಲ��ಸು 

2836. "�ಾ'Sೆ Eh It" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 ��ಾh lಾತ�ಾಡು 

2837. "9ೊ�ೆ ತ�k Fಲು&" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 ಜಗಳ�ೆ5 Fಲು& 

2838. "ಕT�Sೆ ಮcೆ�ರಚು" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�+ೇನು? 

 -ೕಸlಾಡು 

2839. �ಾರೕಯ �ೊ2ೕಷ26ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ? 

 ವ�ಾಹ�Iರ 

2840. ಯೂ�ೆFz@ ಅಥ+ಾ ಸುತX 6ಾಸ�ದ ಜನಕ �ಾರು? 

 �ಾ�FzD Sಾಲk� 

2841. �ಾವ ಗTತ´ರನುs ಅನಂತ9ೆಯ ತತpದ [}%ಾಸ} ಆ� ಇ� 

}F�] ಜನಕ�ೆಂದು ಪ	ಗTಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 $�ೋ 

2842. ಸpಯಂUಾ'ತಗಳ [ಆjೋ-!ೈG]ದ ಜನಕ �ಾರು? 

 bಾG ಎK 'C 

2843. 4�ೕಯರು ಕÑೇ	ಗಳನುs ಪ�+ೇ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ Fೕtದ -ದಲ 

6ೆ©ೕಧ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಕಂಪ«2ಟK 

2844. -ದಲ ಸಂಪ«ಣ� 4ಂ�ೆ�@ �ೈಬK �ಾವAದು? 

 �ೈ%ಾ� 

2845. �ಾರತದ'& -ದಲ ಆಧುFಕ ಖSೋಳ ಪರuೕ�cಾಲಯ ಎ'& 

Flಾ�ಣ+ಾVತು? 

 ಮ�ಾ�D 
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2846. uಶpದ'& ಖSೋಳ +ೈÄಾFಕ ಪರuೕ�cಾಲಯಗಳ ಸರTಯನುs 

-ದಲು F��4ದವ�ೆಂದು ನಂಬ%ಾದವನು �ಾರು? 

 �ೈ4ಂy 

2847. -ದಲ ಹವlಾನ ಉಪಗ�ಹ �ಾವAದು? 

 jೈರD-1 

2848. �ಾರತದ'& -ದಲು +ೈದ2:ಯ �ಾ%ೇಜು oಾ�ಪ�ೆ�ಾದದುL ಎ'&? 

 �ೊಲ59ಾ( 

2849. ಅಂತ	�ದ'& -ದಲು ಕಂಡುItಯ%ಾದ ಅಣು �ಾವAದು? 

 *ೈ�ಾ��ೆzೖ� 

2850. -ದಲ ಕಂಪ«2ಟK �ಾ�ೆ �ಾವAದು? 

 PLANT KALKUEL 

2851. ಅಂತ	��ಂದ ಬರುವ �ೇt�ೕ ತರಂಗಗಳನುs -ದಲು ಕಂಡು 

Itದವ�ಾರು? 

 �ಾG� $ �ಾ� 45 

2852. *ೊಸ ಗ�ಹವನುs ಕಂಡುItದ -ದ'ಗರು �ಾರು? 

 u'ಯಂ ಹಷ�G 

2853. oೊ�ೆsVಂದ �ಾhಸ%ಾದ �ಾವA�ಾದರೂ, ಅನಂತ 

ಪ�lಾಣ�ೆLಂದು -ದಲು 9ೋ	4�ೊಟkವ�ಾರು? 

 �ಾಸ5ರ 

2854. �ೇt�ೕ ತರಂಗಗಳನುs ಪ9ೆ( ಹ^iದ -ದ'ಗ�ಾರು? 

 *ೆF�@ ಹ{º� 

2855. "ಭೂ� Sೋ%ಾ�ಾರ+ಾh�ೆ, ಮತು( ಅದು ತನs ಅ�ದ ಸುತ( 

ಸುತು(ತ(�ೆ" ಎಂದು �ೂೕ�4ದ -ದ'ಗ�ಾರು? 

 ಆಯ�ಭಟ 

2856. �ಾರತದ ನೂ2:&ಯK �ಾಯ�ಕ�ಮದ �9ಾಮಹ? 

 *ೋ� ಜ*ಾಂhೕK �ಾ�ಾ 

2857. ಕನsಡ ಚಳ�ವXಯ �9ಾಮಹ? 

 ಅ.ನ.ಕೃಷ��ಾಯ 

2858. ಕನsಡದ �ಾವ2 �9ಾಮಹ? 

 ಪಂಪ 

2859. �ಾರತದ ಅರಣ2 6ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ? 

 !ಾ�ಂtೕD 

2860. �ಾರತದ *ೈನುSಾ	�ೆಯ �9ಾಮಹ? 

 �ಾ. ಕು	ಯ� 

2861. ಹಳ� �ಾ�ಂಯ �9ಾಮಹ? 

 oಾ2e �jೊ��ಾ 

2862. Fೕ' �ಾ�ಂಯ �9ಾಮಹ? 

 I�ಾ%ಾG Uೌಧು	 

2863. �ಾರತದ �ಪTಗಳ �9ಾಮಹ? 

 ಎ.�.�ೆ. ಅಬುLG ಕ%ಾಂ 

2864. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಸlಾಜ 6ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ? 

 ಎಂ.ಎ�. ��ೕF+ಾD 

2865. �ಾರೕಯ ಪAನರು$ºೕವನದ �9ಾಮಹ? 

 �ಾ�ಾ�ಾe -ೕಹ� �ಾÉ 

2866. ಪAನರು$ºೕವನದ �9ಾಮಹ? 

 bೆjಾ�@� 

2867. ಭೂ uÄಾನದ �9ಾಮಹ? 

 ಎ.�ೇez ಹಟ� 

2868. �ಾರೕಯ oಾlಾ$ಕ �ಾ�ಂಯ �9ಾಮಹ 

 �ೊ2ೕ�ಾÉ Â%ೆ 

2869. �ಾರತದ �ಾoಾಯFಕ �9ಾಮಹ? 

 2�ೇ �ಾಗಜು�ನ 

2870. ಉದು� �ಾ�ೆಯ �9ಾಮಹ? 

 ಅ�ೕK ಖುoೊ�ೕ 

2871. ಗದ26ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ? 

 �ಾಂjೆ 

2872. oಾಂಸ�ಕ ಭೂSೋಳ 6ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ? 

 %ಾ�� oಾC 

2873. ಸlಾಜ6ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ? 

 ಆಗDk �ಾಂjೆ 

2874. ಆd�ಕ ಭೂSೋಳ 6ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ? 

 �ಾಟºG 

2875. �ಾರತದ u�ೇ6ಾಂಗ Fೕಯ �'H? 

 ಜವ*ಾK %ಾG �ೆಹರೂ 

2876. �ೕSಾಸನದ �9ಾಮಹ? 

 ಪತಂಜ' ಮಹ�� 

2877. ಆಧುFಕ uÄಾನದ �9ಾಮಹ? 

 �ೋಜK !ೇಕ� 

2878. bಾ6ಾiತ2 +ೈದ26ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ? 

 I�H:�ಟD 

2879. "�ೕ�ಾ �ಾರ� ಮ*ಾ�" �ೂೕಷcೆ �ಾರು *ೇXದರು? 

 �ಾ$ೕÉ Sಾಂ� 

2880. "�ಾರ� lಾ9ಾ :ೕ �ೈ" �ೂೕಷcೆ �ಾರು *ೇXದರು? 

 E�� ಚಂದ�bಾG 

2881. "ಇ� :p%ಾ� $ಂ�ಾ!ಾ°" " �ೂೕಷcೆ �ಾರು *ೇXದರು? 

 ಭಗ� 4ಂy 

2882. ಕನsಡದ ಪ�ಥಮ ನ±ೕದಯ ಕವV� �ಾರು? 

 !ೆ`ೆSೆ�ೆ �ಾನಕಮ� 

2883. ಮೂಲತಃ �ಾರೕಯ ಉಪಖಂಡವA �ಾವ ಅ �ೊಡ? ಜಡತp 

ಪ	lಾಣದ �ಾಗ+ಾh�ೆ? 

 Sೊಂಡ+ಾ�ಾ ಖಂಡ 

2884. lಾನವನ �ೇಹ�ೆ5 �ೋಗದ uರುದv ರ�cೆ 4ಗುವAದು? 

 EX ರಕ(ಕಣಗXಂದ 

2885. 'ಅರಕ� �ೕಮ' ಎಂಬುದು Ilಾಲಯಗಳ ಮುಂದುವ	ದ �ಾಗ, 

ಇದು ಎ'&�ೆ? 

 ಮಯ�ಾ�K 

2886. ಏ�ಾ2ದ%ೆ&ೕ ಅತ2ಂತ ಹ`ೆಯ �ೇರು lಾರುಕjೆk? 

 ಮುಂ!ೈ MSE (Mumbai Stock Exchange) 

2887. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ�ಥಮ uÄಾನ ಪ��ೆ �ಾವAದು? 

 uÄಾನ 

2888. ಕನsಡದ -ದಲ ಸpತಂತ� bೌ�ಾTಕ �ಾಟಕ �ಾವAದು? 

 ಪೃಥು uಜಯ 
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2889. ಆ*ಾರದ ಗುಣಮಟkವನುs ಹ9ೋ�ಯ'&ರುವಂ9ೆ �ೋt�ೊಳ�Yವ 

ಸಂoೆ� �ಾವAದು? 

 Indian Standards Institution 

2890. 'ಆ� ಪA�ಾಣ' �ಾವ2�ೆ5 ಮೂಲ? 

 $ೕನoೇ�ಾUಾಯ�ರ ಪ«ವ� ಪA�ಾಣ 

2891. ಕನsಡದ -ದಲ ಆಯು+ೇ�ದ ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? 

 ಕcಾ�ಟಕ ಕ%ಾ2ಣ�ಾರಕ 

2892. �ಾರತವನುs uಭ$4�ಾಗ �ಾರೕಯ �ಾ�kೕಯ �ಾಂSೆ�D Sೆ 

ಅಧ2��ಾhದLವರು �ಾರು? 

 �ೆ.E. ಕೃಪ%ಾF 

2893. �ಾರನುs ಆಧುFಕ �ೖಸೂ	ನ �'H ಮತು( Flಾ�ತೃ ಎಂದು 

ಪ	ಗTಸ%ಾh�ೆ? 

 ಸK ಎಂ u6ೆpೕಶpರಯ2 

2894. uಶpದ ಅತ2ಂತ ಎತ(ರದ :��ೇ{ �ೖ�ಾನ ಎ'&�ೆ? 

 !ೇG 

2895. ಕನsಡದ -ದಲ �ೊ2ೕಷ2 ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? 

 �ಾತಕ ಲಕ ( ��ೕಧ�ಾUಾಯ� ) 

2896. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ �ಾವ u�ಯನುs'ಸಂu0ಾನದ ಆತ� ಮತೂ( 

ಹೃದಯ' ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 32�ೇ u� 

2897. 'ಅಂತ�ಾ��gೕಯ ಓÀ� ' ��ಾಚರcೆಯನುs ಎಂದು 

ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 oೆbೆkಂಬK 16 

2898. Sಾಂ�ೕ$ಯವರ ಪ�4ದL ‘ ಉ�Hನ ಸ9ಾ2ಗ�ಹ ‘ ಅಥ+ಾ ‘ ದಂt 

ಸ9ಾ2ಗ�ಹ ‘ವA �ಾವ ವಷ� ಆರಂಭ+ಾVತು? 

 ೧೯೩೦ 

2899. " �+ಾ� -ಈ -ಬಂದಗ� " ಅಥ+ಾ ಗು%ಾಮರ ಆಡXತ 

u�ಾಗವನುs oಾ��4ದವರು? 

 }�ೋ~ �ಾ ತುಘಲ@ 

2900. 3500 ಕೂ5 *ೆಚುi ವಚನಗಳನುs ಬ�ೆದು 'ಆಧುFಕ ವಚನ�ಾರ' �ಾh 

1ಾ2ತ�ಾದವರು �ಾರು? 

 �ಾ.ಜಚF 

2901. �ಾರತದ'& oಾp� u+ೇ�ಾನಂದರ ಜನ��ನವನುs �ಾವ 

*ೆಸ	ನ'& ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ಾ�gೕಯ ಯುವಕರ ��ಾಚರcೆ 

2902. lಾಳp ಪ�ಸ�ಭೂ�ಯ'& ಉಗಮSೊಳ�Yವ ಗಂSಾನ�ಯ ಎರಡು 

ಉಪನ�ಗಳ� �ಾವAವA? 

 ಚಂಪG ಮತು( Uೆ9ಾp 

2903. ಕನsಡದ'& ರಚ�ೆSೊಂಡ -ದಲ $ೕವನಚ	9ೆ� �ಾವAದು? 

 ಕುTಗG �ಾlಾ6ಾ4�ಗಳ $ೕವನ ಚ	9ೆ� 

2904. �ಾರತದ ಅಣು uದು2� oಾ�ವರಗಳ'& ಬಳ�ೆ�ಾಗು(ರುವ 

ಇಂಧನ? 

 (�ೋ	ಯಂ) 

2905. !ಾ2:kೕ	ಯಗಳ'&ರುವ �ೊ�ೕ-ೕoೋe ಗಳ ಸಂ1ೆ2? 

 1 

2906. 1962ರ'& ಸಂಭu4ದ �ಾರತ-^ೕ�ಾ ಸಮರದ ಕು	ತ ರಹಸ2 

lಾI *ೊಂ�ದ ವರ�? 

 *ೆಂಡK ಸ� ಬೂ�@z - ಭಗ� ವರ� 

2907. ಸತತ 3�ೇ !ಾ	 ಮI`ಾ uಶpಕ= ಕಬt? ಪಂದ2ವನುs SೆದL �ೇಶ? 

 �ಾರತ. (ನೂ2$%ೆಂ� �ೇಶದ uರುದL) 

2908. �ಾಲುಗಳ� ಇಲ&�ರುವ ಉಭಯ+ಾ4 $ೕu �ಾವAದು? 

 ಈ:(��D 

2909. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಉಚi �ಾ2�ಾಲಯ ದ ಸಂUಾ	 �ೕಠ ಎ'&�ೆ? 

 0ಾರ+ಾಡ 

2910. ಪuತ� ಪವ�ತ (Holy Mountain) ಎಂದು �ಾವAದನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಯೂ$�ಾlಾ (ಜbಾ�) 

2911. ಬ�ೕ�ಾ� ಸಂoೆ�ಯ ಸಂoಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 :ರ� ಮಜುಂ�ಾK �ಾ 

2912. uಶpದ 6ೇಕ�ಾ+ಾರು ಎಷkರ ಪ�lಾಣದ Fೕರು Iಂದೂ 

ಮ*ಾoಾಗರದ'&�ೆ? 

 6ೇ.20 ರಷುk 

2913. ಪ�ಾlಾ �ಾಲು+ೆ �ಾವ ಎರಡು oಾಗರಗಳನುs oೇ	ಸುತ(�ೆ? 

 ಅjಾ&ಂ�@ oಾಗರ ಮತು( �ೆ4}@ oಾಗರ 

2914. ಉತçನನ ಸಂದಭ�ದ'& �ೊ�ೆತ ಪA�ಾತತp ಪ`ೆಯುX�ೆಗಳನುs 

�ಾವ u0ಾನಗXಂದ +ೆ�ಾsFಕ ಪ	ೆSೊಳಪt4 ಅವAಗಳ �ಾಲ ಮತು( 

bಾ�^ೕನ9ೆಯನುs Fಧ�	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ಾಬ�� 14 ಮತು( �jಾ2�ಯಂ 

2915. ಕನsಡದ -ದಲ �ಾವ2 Fಘಂಟು �ಾವAದು? 

 ರನsಕಂದ 

2916. ಸಂಘ�9ೆ�ಯು ��ೕಲಂ�ಾ�ೆ5 �ೊಂ�ೊಯL �ೋ�ವೃ�ದ 

�ೊಂ!ೆಯನುs ಎ'& �ೆಡ%ಾVತು? 

 ಅನು�ಾಧಪAರ 

2917. ಅೕ ಉದL+ಾದ ನರತಂತು ಎಷುk oೆಂ.�ೕ. ಉದLuರುತ(�ೆ? 

 100 cm 

2918. �ಾವ �ಾಷgವA �ಾರತ�ೊಂ�Sೆ ಅತ2ಂತ ಉದL�ೆಯ ಗt 

*ೊಂ��ೆ? 

 !ಾಂSಾ&�ೇಶ 

2919. 9ೈ%ೋ9ಾHದ�ೆSಾh !ಾಂ!ೆ *ೈನ'& 1400 ಅt ಆಳ�ಂದ 

ಕUಾi9ೈಲವನುs ಉ9ಾH�ಸಲು F��4ರುವ bಾ&{ �ಾe� �ಾವAದು? 

 oಾಗK oಾlಾ�{ 

2920. ಕನsಡದ -ದಲ uಷಯ uಶp�ೋಶ �ಾವAದು? 

 u+ೇಕ ^ಂ9ಾಮT 

2921. u�ೇ� ಆಕ�ಮಣ ಮತು( +ಾಯುಗುಣದ +ೈಪ	ೕತ2�ಂ�ಾh 

uಫಲSೊಂಡ ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆ �ಾವAದು? 

 ಮೂರ�ೆಯ ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆ 

2922. 'ಹ'�t' 6ಾಸನದ �ಾ�ೆಯ ಪ��ಾರ �ಾವAದು? 

 ಪ«ವ�ದ ಹ`ೆಗನsಡ 

2923. oಾ@� ಎಂದ�ೆ : 

— bಾ��ೇ�ಕ ಸಹ�ಾರ ಉ�ೆLೕಶದ ದ�ಣ ಏ�ಾ2 ಸಂಘಟ�ೆ (South Asian 

Association for Regional Co-operation) 

2924. ಪಂಚ �ಾ�uಡ �ಾ�ೆಗಳ� �ಾವAವA? 

 ತ�ಳ�, ಕನsಡ, 9ೆಲುಗು, ಮಲ�ಾಳಂ, ತುಳ� 

2925. oಾ@� ನ ಸದಸ2 �ೇಶಗಳ� �ಾವವA? 
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 bಾ:oಾ(ನ, ��ೕಲಂ�ಾ, �ೇbಾಳ, ಭೂ9ಾನ, lಾ'?ೕÉz, !ಾಂSಾ& 

ಮತು( ಆ�ಾÏFoಾ(ನ (�ಾರತ ಕೂ�ಾ ಸದಸ2 �ೇಶ) 

2926. '*ೆ��{ �ಾ��' ಎಂಬ ಸಮುದ� $ೕuಯ �ೕ%ೆ !ೆ`ೆಯುವ $ೕವ 

�ಾವAದು? 

 ಸಮುದ� ಕಮಲ 

2927. ಅಂತ�ಾ��gೕಯ +ಾ2bಾರದ �ಾವಲುSಾರ ಸಂoೆ� �ಾವAದು? 

 uಶp +ಾ2bಾರ ಸಂoೆ� 

2928. ಪಾಂತರ u�ೋಧ (Anti defection) �ಾನೂFನ ಪ��ಾರ, 

ಸದನ�ಂದ ಸದಸ2�ೊಬ¦ರನುs ಅನಹ�SೊXಸುವAದನುs Fಧ�	ಸುವ ಅಂಮ 

ಅ��ಾರ �ಾ	Sೆ oೇ	�ೆ? 

ಸದನದ 4HೕಕK 

2929. �ಾರತರತs ಪ�ಶ4(ಯನುs ಗX4ದ -ದಲ �ಾರೕªೕತರ ವ2:( 

�ಾರು? 

 1ಾ� ಅಬುLG ಗ�ಾK 1ಾ� 

2930. ಅÞಲ �ಾರತ oೇ+ೆಗಳ ಸದಸ2ರನುs �ಾರು �ೇಮಕ 

lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಷgಪಗಳ� 

2931. -ಘಲರ �ಾಲದ'& ಕ�ಾ�ಟಕದ'&ದL ಆಡXತ �ೇಂದ� 

�ಾವA�ಾhತು(? 

 ��ಾ 

2932. 'ಕು	9ೋದ�ೆಯುಂ �ಾವ2 ಪ��ೕಗ ಪರಣತ ಮಗ¢' ಎಂದು 

�ಾವ ಕೃಯ'& ಉ%ೆ&ೕÞತSೊಂt�ೆ? 

 ಕu�ಾಜ lಾಗ� 

2933. �ಾರತದ ಕಪAH ಎ�ೆ ಭೂ�ಯನುs Iೕಗೂ ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಅಾಂಶ 

2934. ಸಮುದ�ದ ಉಪHನುs (ಅಡುSೆ ಉಪHನುs) ಬಹು�ೊಡ? ಪ�lಾಣದ'& 

ಉ9ಾH�ಸುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ 

2935. 'oಾಧುSೆ oಾಧು lಾಧು�ಂSೆ lಾಧುಯ�ಂ' ಎಂಬ ನುt 

oಾಲುಗಳ� �ಾವ 6ಾಸನದ'& ಉ%ೆ&ೕÞತSೊಂt+ೆ? 

 !ಾ�ಾ� 6ಾಸನ 

2936. ಸಮುದ�ದ ಸlಾನ ಆಳದ Eಂದುಗಳ ಮೂಲಕ oಾಗುವ �ಾಲHFಕ 

�ೇ1ೆಗಳನುs ಸೂ^ಸುವ bಾ	�ಾ�ಕ ಪದ �ಾವAದು? 

 ಐoೊ�ಾ�z 

2937. Fೕರನುs 0ಾರcೆ lಾಡುವ +ಾ2bಾ29ಾ �%ಾ ಪದರದ *ೆಸ�ೇನು? 

 ಅಕpಕೂ&� 

2938. -ಘG �ೊ�ೆ�ಾh ಅಕ¦ರನ 4ಂ*ಾಸ�ಾ�ೋಹಣ ನ�ೆದ ಸ�ಳ 

�ಾವAದು? 

 ಕ%ಾನೂK 

2939. 'UಾವAಂಡ�ಾಯ ಪA�ಾಣ' ಕೃಯ ರಚ�ೆSೆ ಸಂಸ�ತದ ಗುಣಭದ�ರ 

�ಾವ ಕೃ ಆ0ಾರ+ಾದ ಕೃ? 

 �ಷ�kಪAರುಷ ಪ�ಬದv ಪA�ಾಣ 

2940. ಯ�Hನ ಮತವA �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ೈನ ಧಮ�ದ 6ೆpೕ9ಾಂಬರ	Sೆ. 

2941. 'ಉಭಯ �ಾ�ಾ ಚಕ�ವ�' ಎಂಬ Eರುದು �ಾ	hತು(? 

 ಹ4(ಮಲ& ಚಕ�ವ� 

2942. ಆಯ�ರು ಮತು( bಾ�^ೕನ ಇ�ಾFನವ�ೆ%ಾ& ಪ«$ಸು(ದL ಏ�ೈಕ 

�ೇವರು? 

 ಅhs 

2943. ರೂöಯ'&ರುವ ಕನsಡದ ಅ�ರಗಳ� ಏಷುk? 

 49 

2944. �ಾರತದ'& 'ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂ�ಾ� ವೃತ(' ವನುs ಎರಡು !ಾ	 *ಾದು 

*ೋಗುವ ನ� �ಾವAದು? 

 lಾI ನ� 

2945. �ಾರತದ'& ರ^ಸಲHಟk �ೊ�ೆಯ !ೌದv oಾIತ2 ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? 

 �ೋ*ಾ�ೋಶ 

2946. +ೇದ�ಾಲದ'& -ಟk-ದಲ !ಾ	Sೆ ಕE¦ಣವನುs ಉಪ�ೕh4ದ 

bಾ�ಂತ2 �ಾವAದು? 

 Sಾಂ0ಾರ 

2947. 'ಕನsಡದ �ೇ@z �ಯK' ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಕಂದಗG ಹನುಮಂತ�ಾÉ 

2948. uಶpದ +ಾಹನಗಳ ತ�ಾ	�ಾ �ಾಜ0ಾF '(Automobile 

Capital Of The World) �ಾವAದು? 

 �ೆjಾ�V� 

2949. oೌರವ«2ಹದ'& ಅತ2ಂತ oಾಂದ�+ಾದ ಗ�ಹ �ಾವAದು? 

 ಭೂ� 

2950. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪ�ಥಮ $%ಾ& ಪ��ೆ �ಾವAದು? 

 Äಾ�ೋದಯ (�ವ-ಗ³) 

2951. �:K !ೆಟkಗಳ� ಕಂಡು ಬರುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಅoಾzಂ 

2952. ಸlಾಜದ �ಾ2ಯ ಸ^+ಾಲಯ Eಡುಗ�ೆ lಾtದ ಅಂ: ಅಂಶಗಳ 

ಪ��ಾರ, *ೆ^iನ ಸಂ1ೆ2ಯ ��ುಕರು *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2ಗಳ ಪ�kಯ'& �ಾವ 

�ಾಜ2ವA ಅಗ�oಾ�ನ ಪ�ೆ��ೆ? 

 ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ 

2953. 100% oೌರ ಶ:(ಯ ಆ�ೋಗ2 �ೇಂದ�ಗಳನುs *ೊಂ�ರುವ 

�ಾರತದ -ದಲ $%ೆ& �ಾವAದು $%ೆ&�ಾh�ೆ? 

 ಸೂರ� 

2954. �ಾರತದ -ದಲ :ೕಟ ಮೂ24ಯಂ �ಾವ �ಾಜ2ದ'& 9ೆ�ೆVತು? 

 ತ�ಳ��ಾಡು 

2955. �ಾರತ ಮತು( �ಾವ �ೇಶದ ನಡು+ೆ �ೕDk ಇ%ಾ1ೆ ಕೂG 

ಇಎಂಎD oೇ+ೆಯನುs bಾ�ರಂ�4�ೆ? 

 ಜbಾ� 

2956. ಮುರುe 4'& ಅcೆಕಟುk �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಛ(ೕಸ³ಢ 

2957. �ಾಜoಾ(ನದ -ದಲ �Sಾ ಆ*ಾರ ಉ�ಾ2ನವA �ಾವ 

ನಗರದ'&�ೆ? 

 ಅ$ÇK 

2958. ಇಲ¦{� ಮಸೂ�ೆಯನುs �ಾ	Sೆ ತಂದು, ಏಕರೂಪ �ಾನೂನು 

ವ2ವoೆ�Sೆ �ಾ	 lಾt�ೊಟkವನು �ಾರು? 

 %ಾ�� 	ಪH� (�ಾರತದ ಸ�Xೕಯ ಸ�ಾ�ರಗಳ �9ಾಮಹ) 

2959. "ಎ ಸೂ2jೆಬG !ಾ¯" ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 uಕ�ಂoೇ� 
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2960. ಸುವಣ� ಚತು�ೊ5ೕನ �ಾ	ಡK *ೆ�ಾL	 �ೕಜ�ೆಯನುs 

ಆರಂ�ಸ%ಾhದುL �ಾ+ಾಗ *ಾಗೂ ಆhನ �ಾರತದ ಪ�0ಾF �ಾರು? 

 1999 ರ'&. ಅಟG E*ಾ	 +ಾಜbೇV. 

2961. "uಶp ಸು�ಾ� �ಾಗೃ �ನ"ವನುs �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ನ+ೆಂಬK 5 

2962. �ಾರತ jೆDk :��ೆ{ ತಂಡದ -ದಲ �ಾಯಕ �ಾರು *ಾಗೂ 

ಅವರ 100 �ೇ ಜನ� ��ಾಚರcೆ Iನs%ೆಯ'& 1994 ರ'& ಆರಂ�ಸ%ಾದ ಪ�ಶ4( 

�ಾವAದು? 

 4.�ೆ.�ಾಯು?, 4.�ೆ.�ಾಯು? ಪ�ಶ4( 

2963. ಭುವನ ಸುಂದ	 ಸH0ೆ�ಯ u�ೇ9ೆಯ *ೆಸರನುs ತbಾHh 

ಪ�ಕ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾ	 ಅ+ಾಂತರ ಎಸhದL Fರೂಪಕ �ಾರು? 

 4kೕÉ *ಾ+ೆ� 

2964. �ಾಷgಕu ಕು+ೆಂಪA ಅವರ ಜನ��ನ+ಾದ toೆಂಬK 29 ನುs ಪ� 

ವಷ� �ಾವ �ನವ�ಾsh ಆಚ	ಸಲು �ಾಜ2 ಸ�ಾ�ರ Fಧ�	4�ೆ? 

 uಶp lಾನವ �ನವ�ಾsh 

2965. " ಆ� �ೖ ಟez�" ಇದು �ಾರ ಆತ�ಕ�ೆ�ಾh�ೆ? 

 ಶರ° ಪ+ಾK 

2966. ನಂಜನಗೂಡು : ರಸ!ಾ`  ೆ:: �ೊಡಗು : ------. 

 :ತ(`  ೆ

2967. 500 :5ಂತ *ೆಚುi ಜನಸಂ1ೆ2 *ೊಂ�ರುವ ಹXYಗಳನುs ಮುಖ2 

ರoೆ(ಗ` ೆಂ�Sೆ ಸಂಪಕ� ಕ'HಸುವAದು �ಾವ �ೕಜ�ೆಯ ಮುಖ2 

ಉ�ೆLೕಶ+ಾh�ೆ? 

 ಪ�0ಾನಮಂ� Sಾ�ಮ ಸಡ@ �ೕಜ�ೆಯ 

2968. ಎಲ& 	ೕಯ ಆK ಎ� ಎ ಗಳ ಗುಂ�Sೆ ------ ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 jಾ��z :�= jೋe 

2969. ದ�ಣ ಆ}��ಾ�ಂದ ಮ*ಾತ� Sಾಂ�ೕ$ �ಾರತ�ೆ5 ಮರX ಬಂದದುL 

�ಾ+ಾಗ? 

 :�ಶ 1915 ರ'& (ಜನವ	 9) 

2970. �ೇಶದ%ೆ&ೕ �ೕನು ಉ9ಾHದ�ೆಯ'& ಮುಂಚೂTಯ'&ರುವ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 ಪ�iಮಬಂSಾಳ 

2971. �ಾರತದ'& ಸೂsಕK ಮತು( E'ಯ�z� %ೋಕದ'& "Sೋಲ?� 

!ಾ¯" ಎಂದು *ೆಸ�ಾದವರು �ಾರು? 

 ಪಂಕ~ ಅ�ಾpT 

2972. �ಾರತ-�ೋe ಗಳ ಸಂಬಂಧ ಮತು( ಅಂ�ನ �ಾರತದ 

�ಾಜ:ೕಯ 4�ಯ ಕು	ತು Xಸುವ �&Fಯ ಗ�ಂಥ �ಾವAದು? 

 �ಾ2ಚುರG Ioೊkೕ	�ಾ 

2973. �ೈರುತ2 �ೈ%ೆp ಆರಂಭSೊಂಡದುL �ಾ+ಾಗ? 

 2003 ರ'& (�ೇಂದ� ಕÑೇ	 - ಹುಬ¦XY) 

2974. "oೆgೕಬ�z�" ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ರuೕಂದ��ಾಥ jಾ2SೋK (ಬಂSಾX ಕu) 

2975. t$ಟG ಇಂt�ಾ �ೕಜ�ೆ ಬSೆ³ ಜನ�ಾಗೃ ಮೂtಸುವAದರ'& 

�ಾಜ2ದ �ಾವ $%ೆ& ಪ�ಥಮ oಾ�ನದ'&�ೆ? 

 ^ಕ5ಮಗಳ ರು. (2nd !ೆಂಗಳ ರು Sಾ�lಾಂತರ. 3�ೇ 

�ೋ%ಾರ) 

2976. t$ಟG ಇಂt�ಾ �ೕಜ�ೆSೆ ನ�ೇಂದ� -ೕ�ಯವರು 

�ಾ+ಾಗ Uಾಲ�ೆ Fೕtದರು? 

 ಜು%ೈ 1, 2015 

2977. ವನ2$ೕu �ಾªL �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL �ಾ+ಾಗ? 

 1972 ರ'& 

2978. ಉತ(ರ ಕ�ಾ�ಟಕದ ಸ*ಾ2�� 6ೆ�ೕT ಎಂದು 1ಾ2 ಪ�ೆದ ಅರಣ2 

ಪ��ೇಶ �ಾವAದು? 

 ಕಪHತಗುಡ? ( 9ಾಲೂಕು :- ಮುಂಡರh. $%ೆ& :- ಗದಗ) 

2979. ಅ�ಾF ಗೂ�= ನ ಅಧ2�ರು �ಾರು? 

 Sೌತe ಅ�ಾF 

2980. ಏಕ�ನ :��ೆ{ ನ'& ದ�ಣಆ}��ಾದರ ಎ.E.tu'ಯD� �ೇವಲ 

16 ಎoೆತಗಳ'& ಅಧ� ಶತಕ ಗX4ದ �ಾಖ%ೆ *ೊಂ�ರುವAದು �ಾವ �ೇಶದ 

uರುದv? 

 +ೆDk ಇಂtೕD (2015) 

2981. ಇoಾ&ಂ ಧಮ�ದ oಾ�ಪಕ ಮಹ�° bೈಗಂಬದ� ಹುಟುk ಹಬ¦ವನುs 

�ಾವ *ೆಸ	Fಂದ ಆಚ	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 �%ಾ-ಇ-ನE(ಈ��%ಾ°) 

2982. ದಮಯಂ �ೋ� �ಾವ ೇತ�ದ'& *ೆಸರು lಾt�ಾL�ೆ? 

 ಕಥ@ 

2983. !ೇಗಂ ಅಕ¦K �ಾವ ೇತ�ದ'& *ೆಸರು ಮt�ಾL�ೆ? 

 ಗಜG 

2984. ಕು+ೆಂಪAರವ�ೊಂ�Sೆ Äಾನ�ೕಠ ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದವರು? 

 ಉlಾಶಂಕK �ೋ� 

2985. ಅಭFೕಂದ��ಾಥ jಾSೋK �ಾವ ೇತ�ದ'& *ೆಸರು 

lಾt�ಾL�ೆ? 

 ^ತ�ಕ%ೆ 

2986. 4ಖ� ಪuತ� ಗ�ಂಥ oಾ*ೇಬವನುs ಸಂಗ�I4ದವರು? 

 ಗುರು ಅಜು�� �ೇವ 

2987. �ಾ�gೕಯ hೕ9ೆಯ'& ಮೂt ಬಂದ ನ�ಗಳ�? 

 4ಂಧೂ, ಯಮೂ�ಾ, ಗಂSಾ 

2988. ಅತ2ಂತ �ೊಡ? �ೇ%ೆpೕ ವಲಯ? 

 ಉತ(ರವಲಯ 

2989. �ಾರತ�ಂದ *ಾ	Eಟk ಪ�ಥಮ ಕೃತಕ ಉಪಗ�ಹ? 

 �ೋIT 

2990. oಾuರ ಕಂಬಗಳ �ೇ+ಾಲಯ ಇರುವ ಸ�ಳ? 

 +ಾರಂಘಲ & ಮೂಡE��ೆ 

2991. �ಾpರ�ಾ	ೕಶ �ೇ+ಾಲಯ ಇರುವ ಸ�ಳ? 

 ಮಥ�ಾ 

2992. ನಂದನ�ಾನ� ಮೃSಾಲಯ ಇರುವ ಸ�ಳ? 

 ಉತ(ರಪ��ೇಶ(�ಾರತದ -ದಲ ಮೃSಾಲಯ) 

2993. !ಾ*ಾ2�ಾಶದ'& ನ�ೆ�ಾtದ ಪ�ಥಮ lಾನವ? 

 ಅ%ೆyº %ೆ�ೆ± 

2994. ಜಮ�F ಮತು( �ೕಲಂಡ ಮಧ2ದ ಗt �ೇ1ೆ? 

 Iಂಡ� ಬy� 

2995. oಾಂy ಆ� � �ಾಥ� �ಾವ �ೇಶ �ಾಷghೕ9ೆ? 

 4pೕಡ� 

2996. �ಾ� ಪ��ೆ �ಾವ ನಗರ�ಂದ ಪ�ಕಟSೊಳ�Yತ(�ೆ? 

 ಕ�ಾ^ 
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2997. �ಾಮ� +ೆG( �ೇಂಧ�ದ ಕÑೇ	ಯ ಸ�ಳ? 

 ಲಂಡ� 

2998. OPEC ದ �ೇಂಧ� ಕUೇ	? 

 uಯ�z (ಆ4gೕ�ಾದ �ಾಜ0ಾF) 

2999. ಪ�ಥಮ ತದೂ�� lಾನವ? 

 ಇÉ 

3000. ಇಂt�ಾ *ೌD ಎ'&�ೆ? 

ಲಂಡ� 

3001. ಅಂತ�ಾ�gೕಯ ಯುವ ವಷ�? 

 1985 

3002. ಎರಡು ಬ	 ಹಂSಾ� ಪ�0ಾF�ಾh �ಾಯ�Fವ�I4ದ ವ2:(? 

 ಗು%ಾº	%ಾಲ ನಂ�ಾ 

3003. ^ತ� ನಟ �'ೕಪಕುlಾರನ ಮೂಲ *ೆಸರು? 

 ಯಶ©ಪಸ�ಾ�ರ!ಾ� 

3004. !ಾ:zಂy ಪಟು ಮಹ�° ಅ'ಯವರ ಮೂಲ *ೆಸರು? 

 �ಾ24ಯ� �ೊ&ೕ 

3005. uಶp ಪ��ಾ oಾpತಂತ�q ��ಾಚರcೆ? 

 �ೕ3 

3006. ಮ*ಾತ� Sಾಂ�ಯವರ ಹುಟುk ಹಬ¦ವನುs ಏ�ೆಂದು ಆಚ	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 uಶp ಅIಂoಾ �ನ 

3007. �ೆjಾ¦G ಆಟದ'& ಎಷುk ಆಟSಾರರು ಇರು9ಾ(�ೆ? 

 7 ಜನ 

3008. ಡE� jೊ�ೕ�ಯನುs �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ Fೕಡ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಕುದು�ೆ ಸH0ೆ� 

3009. ಒ'ಂ�@z ಆಟಗಳನುs -ದಲು bಾ�ರಂಭ4ದವರು? 

 h�ೕಕರು 

3010. �ೊಡ?�ಾದ �ುದ� ಗ�ಹ? 

 4ರD 

3011. ಜಗ(ನ �ೊಡ?�ಾದ �pೕಪ �ಾವ oಾಗರದ'&�ೆ? 

 ಉತ(ರ ಅjಾ&ಂ�@ 

3012. *ೋe Sಾ�� ರಚ�ೆ�ಾದ ವಷ�? 

 1962 

3013. �ಾರತದ �ೊಡ?�ಾದ ಯುದL ಹಡಗು? 

 INS u�ಾ{ 

3014. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ನೂ2jಾ�� 	�ಾಕkK? 

 �ಾ�F 

3015. �ಾ2ಷನG ಮೂ24ಯಂ ಎ'&�ೆ? 

 ಕಲ59ಾ( 

3016. ರuೕಂಧ��ಾಥ ರಂಗಭೂ� ಎ'&�ೆ? 

 �ೆಹ' 

3017. ಸಂhೕತ �ಾಟಕ ಅ�ಾಡ� ಎ'&�ೆ? 

 �ೆಹ' 

3018. �ಾರತದ 1ಾಸh �ಾSೋ� ��{? 

 u'ಯಂ bಾಸ�%ೆ�ೆzúÖD 

3019. ಇಂtಯ� ಆVG �ಾ�ೕ��ೇಷ� oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ವಷ�? 

 1964 

3020. �ೇez !ಾಂ� bಾತ�ವನುs ಸೃ�k4ದವರು? 

 �ಾ� bೆ&ೕ�ಂy 

3021. ಅಲಹ!ಾದದ'& ಗಂSಾನ��ಂ�Sೆ ಕೂt�ೊಳ�Yವ ನ�? 

 ಯಮು�ಾ 

3022. ದ%ಾG 4gೕ{ ಎ'&�ೆ? 

 !ಾಂ!ೆ 

3023. ಅಮೃತಸರ ಸpಣ� ಮಂ�ರ�ೆ5 ಭೂ�ಾನ lಾtದ -ಗG 

ಚಕ�ವ�? 

 ಅಕ¦K 

3024. �ಲುç½ ಅರಮ�ೆ ಎ'&�ೆ? 

 ಲ1ೌs 

3025. ಇಂ�ೋF��ಾದ ಅಧ2�ರ +ಾಸಸ�ಳ *ೆಸರು? 

 !ೇ6ಾ�ಾ ಅರಮ�ೆ 

3026. E�ಟ� ಪ�0ಾನಮಂ� ಅ�ಕೃತ ಕUೇ	 �ಾವ ರoೆ(ಯ'&�ೆ? 

 �ೈFಂy oೊHೕ{ 

3027. ಅ�ೕ	�ಾದ �ೊಡ? �ಾಜ2? 

 jೆ�ಾzD 

3028. ನೂ2�ಾಕ�ದ'&ರುವ ಪ�4ದL ರoೆ(? 

 +ಾಲೂzÆÖ{ 

3029. +ೈjಾ�G ಎ'&�ೆ? 

 ಲಂಡ� 

3030. �ಾರತ ರತs Eರುದು ಪ�ೆದ -ಟk -ದಲ ಸಂhೕತ uದು�? 

 ಎe.ಎD. ಸುಬ¦ಲ�åೕ 

3031. �ಾರತದ'& ಪ�ಥಮ+ಾh ಎD.�.t ಸಂಪಕ� �ಾವ ನಗರಗಳ 

ಮಧ2 ಆರಂಭ+ಾVತು? 

 ಲ�ೊsೕ ಮತು( �ಾನೂHರ 

3032. ಮ*ಾlಾನ2 ಎಂದು �ಾ	Sೆ ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಮದ� -ೕಹ� lಾXpೕ�ಾ 

3033. ಅಂಕ%ಾzqe ಎಂದು �ಾವ �ೇಶದ ಜನರನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಯು.ಎD.ಎ 

3034. E�ಟ� ಧÔಜದ *ೆಸರು? 

 ಯುFಯ� �ಾ� 

3035. �ಾ�gೕಯ ತಂತ�Äಾನ �ನ? 

 �ೕ 11 

3036. �ಾಜ2ಸ�ೆಯ ಪ�ಥಮ u�ೋಧ ಪ�ದ �ಾಯಕ? 

 ಕಮಲ�ಾಥ �ೕbಾjೆ 

3037. ವಸು(ಗಳ �ಾಲlಾನ Fಧ�	ಸಲು ಬಳಸುವAದು? 

 �ಾಬ�� 14 

3038. ಯು�ೋ�ನ �ಾಣ2 ಯು�ೋ �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL? 

 27 �ಾಷgಗಳ�, lಾC� 2000 

3039. �ಾರತ ರತs ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ ಪ�ಥಮ uÄಾF? 

 4.u. �ಾಮ� 

3040. �ಾರತದ ಹ`ೆ�ಾದ bೆ��z ಮೂ24ಯಂ? 

 National Musium of india �ೆಹ' 

3041. �ಾರತದ ಹ`ೆ�ಾದ ಇಂh&ೕ½ ಪ��ೆ? 

The State Man 

3042. ಅಂUೆ ವಲಯಗಳ� ಎ�k+ೆ? 

 8 ವಲಯಗಳ� 
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3043. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ 1ಾಸh �ೇt�ೕ? 

 �ೇt�ೕ 4� !ೆಂಗಳ ರು 

3044. ಚಂದ�ನ �ೕ'ರುವ lಾನವFSೆ ಆ�ಾಶವA �ಾವ ಬಣ��ಂದ 

�ಾಣುತ(�ೆ? 

 ಕಪAH 

3045. bಾ2ರ� Iೕ{ ಮತು( oೆಂ��Sೆ�ೕಡ³ಳ'& ಉಷ�9ೆ ಸಮ+ಾhರುತ(�ೆ 

�ಾವ ವಸು(uನ'&? 

 4ೕ� ಎcೆ�ಯ'& 

3046. ಆ%ೊ5ೕ*ಾG �ಾವAದನುs ಒಳSೊಂtರುತ(�ೆ? 

 ಅ%ೆ5ೕನುಗಳನುs 

3047. $ೕವ u�ಾಸ+ಾh ಎಷುk ವಷ�+ಾVತು? 

 40000 ವಷ� 

3048. bೆjೊ�ೕG ಇಂ$� ಸಂ6ೆ©ೕಧಕರು �ಾರು? 

 �ಾಲ�!ೆಂC ಜಮ�F 

3049. ಕ��ೕ$Fಕ uÄಾನ �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 !ಾ*ಾ2�ಾಶ 

3050. ಎ@z �ೇ ಸಂ6ೆ©ೕಧಕ �ಾಂಟಜ� �ಾವ �ೇಶದವನು? 

 ಜbಾ� 1895 

3051. ಪ�ಥಮ 1ಾಸh �.u ಸು�L Uಾ�ೆG? 

 6ೆಹK 

3052. �ಾರತದ'& ಅ �ೊಡ? ಚಲನ^ತ� Flಾ�ಣ ಸ�ಳ? 

 *ೈ�ಾ�!ಾ°-�ಾ-ೕ$�ಾÉ 

3053. ಆಸ5K ಪ�ಶ4(Sೆ �ಾಮಕರಣSೊಂಡ ಪ�ಥಮ ^ತ�? 

 Sಾಂ�(�ಾರತ) 

3054. u�ೇಶದ'& ^�ೕಕರಣSೊಂಡ ಪ�ಥಮ �ಾರೕಯ ^ತ�? 

 Sಾಂ� 

3055. Uೆ�ೆsೖನ'&ರುವ ಕ%ಾ ೇತ� oಾ��4ದವರು? 

 ��ೕಮ ರು:�T�ೇu ಅರುಂ�ಾ 

3056. ಇಂh&ೕ½ ನ ಅ �ೊಡ? �ಾದಂಬ	? 

 �'ಯಂ ಶp� 

3057. �ಾರತದ ಅ �ೊಡ? ಪAಸ(ಕ ಮXSೆ? 

 ಸೂke ಬು�ಾzÆG 

3058. ಜಗ(ನ'& ಬಂSಾರ ಉ9ಾHದ�ೆಯ'& ಪ�ಥಮ oಾ�ನ *ೊಂ�ದ 

�ೇಶ? 

 ಆ}��ಾ 

3059. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಅಣು !ಾಂಬನುs ಪ�ಥಮ+ಾh ಪ	ೕೆ ನ�ೆದ 

ವಷ�? 

 1997 

3060. !ಾ�ೆH ulಾನ F%ಾLಣ ಎ'&�ೆ? 

 Sೋ+ಾ 

3061. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಎ%ೆ�ಾgF@ �ೇ%ೆp? 

 :p� ಕಲ59ಾ( 

3062. �ಾರತದ �ೊಡ?�ಾದ �ೆ4�ೆFz? 

 �ಾಷgಪ ಭವನ 

3063. Sೌತಮ ಬುದL ಮರಣ *ೊಂ�ದ ಸ�ಳ? 

 ಕು�ನಗರ 

3064. Sೋ+ಾದ ಮುಖ2 �ಾ�ೆ? 

 �ೊಂಕT 

3065. ಸ	oಾz ಪ�0ಾಮ ಎ'&�ೆ? 

 �ಾಜoಾ�ನ 

3066. ಅಂಡlಾ� F�ೋ!ಾದ�'& ಎಷುk �pೕಪಗX+ೆ? 

 283 �pೕಪಗಳ� 

3067. ಜಗ(ನ *ೆಚುi ಚಲನ^ತ� F��ಸುವ �ೇಶ? 

 �ಾರತ 

3068. ಸಂಸ�ತ �ಾ�ೆಯ'&ನ -ದಲ 6ಾಸನ? 

 ರುದ��ಾಮನನ h�ಾ�K 6ಾಸನ 

3069. �ಾರತದ ಉದL+ಾದ Iಮನ�? 

 4�ಾ^� 

3070. ಎ.�ೆ. 47 ಸಂ6ೆ©ೕ�ಸಲHಟk �ೇಶ? 

 ರ�ಾ2 

3071. �ೆ.�ೆ �ೋI'ಂy ಸೃ�k4ದ bಾತ�? 

 *ಾ2	 bಾಟK 

3072. �ಾರತದ ಅ �ೊಡ? �ಾ9ೆ�? 

 oೊ�ೆಪ«ರ(ಉತ(ರಪ��ೇಶ) 

3073. ಆ{� ಆ� 'uಂy ಇಂt�ಾ oಾ��4ದವರು? 

 ರuಶಂಕK ಗುರೂ$ 

3074. ಪ�4ದL �ಾ�ಾ ತ´ �ೋಮ Uೋಮ4s �ಾವ �ೇಶದವನು? 

 ಯು.ಎD.ಎ 

3075. ಗ%ೆ³ೖ���� ಸಂಘಟ�ೆ ರೂ�4ದವರು? 

 u�ೆ�z 

3076. ಪ�4ದL ಕೃ The tree at man ಬ�ೆದವರು? 

 bೆ���@ +ೈ{ 

3077. �ಾರತದ'& ಅ ಎತ(ರ+ಾದ �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ? 

 �ಾಂಚನ ಜುಂSಾ bಾ@� 

3078. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi ಪ�oಾರವAಳY ಪ��ೆ? 

 Times of India (English News Paper) 

3079. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ bಾತರh( bಾ@�? 

 ತನಮG bಾ@�(ಕಲ59ಾ() 

3080. ಉತ(ರ �ೊ	�ಾ ಮತು( ದ�ಣ �ೊ	�ಾಗಳ ಮ0ೆ2 ಇರುವ 

ಗt�ೇ1ೆ? 

 38�ೇ bಾ2ರಲG 

3081. �ಾವ $%ೆ&Sೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ 'ಮರಯೂರ !ೆಲ&' ಎಂಬ 

�ೌSೋXಕ ^�ೆ� (GI) bಾ�ಪ(+ಾh�ೆ? 

 ಇಡು:5 (�ೇರಳ) 

3082. oಾಮೂIಕ ಔಷ� �ನವನುs �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 7 lಾC� 

3083. �ಾವ ನಗರ�ೆ5 Fರಂತರ+ಾh 3�ೇ !ಾ	 ಸpಚ· ಸ+ೇ��ಣ 2019ರ 

ಸpಚ· ನಗರ ಎಂಬ Eರುದು 4:5�ೆ? 

 ಇಂ�ೋK 

3084. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi �ೆ�ೆ*ಾವX ಇರುವ ನ� ಮುಖಜಭೂ� 

�ಾವAದು? 

 ಬ�ಹ�ಪAತ� ನ� ಮುಖಜಭೂ� 

3085. �ಾ�gೕಯ ಸಂಘದ oಾ�ಪ�ೆ �ಾ+ಾಗ ಆVತು? 

 1920 
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3086. ಸ ಪದvಯನುs �ಾರು �ೊ�ೆSೊX4ದರು? 

 �ಾ�ಾ�ಾe -ೕಹ� �ಾ¯ 

3087. �ಾರತದ Eoಾ�@� ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಸ�ಾ�K ವಲ&ಭ�ಾ¯ ಪjೇG 

3088. �ಾ2ನzK ನ ಅಧ2ಯನ lಾಡುವAದ�ೆ5 ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ONCOLOGY 

3089. ಪೃdÔಯ ಭೂಮಧ2 �ೇ1ೆಯ +ಾ2ಸ+ೆಷುk? 

 12757 km 

3090. �ಾರತದ 4�ೇ ಉಪ�ಾಷgಪ�ಾh �ಾಯ�Fವ�I4ದ 

ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾಜ2bಾಲರು �ಾರು? 

 SೋbಾG ಸpರೂ= bಾಠ@ 

3091. ಜಗ(ನ ಅತ2ಂತ ಶ:(6ಾ' ದೂರದಶ�ನದ *ೆಸರು? 

 ALMA (ಅಟ�ಾlಾ ಮರುಭೂ�ಯ'&ದುL -66 �ೇt�ೕ t� 

ಗಳನುs �ೋtಸ%ಾh�ೆ) 

3092. ಮುಹಮ�° ಘ$sಯು ೧೭�ೇ ದಂಡ�ಾ9ೆ� �ಾರ �ೕ%ೆ 

�ೈSೊಂಡನು? 

 ಪಂ�ಾEನ �ಾಟರು 

3093. ಕನsಡದ -ದಲ 9ಾಂ�ಕ ಪದ�ೋಶ �ಾವAದು? 

 ಔದ2�ಕ Fಘಂಟು 

3094. 'Indian Premier League'ನ'& lಾ2C }:zಂy ಹಗರಣವನುs 

ತF1ೆ ನ�ೆಸಲು �ೇ�4ದ ಸ� �ಾವAದು? 

 ಮುದ³G ಸ� 

3095. lೌಂ{ ಎವ�ೆDk �ಖರವನುs ಏ	ದ ಪ�ಥಮ uಕಲUೇತನ 

ಮI`ೆ? 

 ಅರುFlಾ 4�ಾ� 

3096. ^ೕ�ಾ �ೇಶವನುs ಆXದ �ೊ�ೆಯ �ಾಜವಂಶ? 

 ಮಂಚು 

3097. �ೆಹ'ಯ ಸು%ಾ(ನ ರ$�ಾ !ೇಗಂ ಹ9ೆ2SೈಯಲHಟk ಸ�ಳ? 

 �ೈ9ಾG 

3098. ನಮ� �ೇಹದ ಉ�ಾ�ಂಶವನುs Fಯಂ�ಸುವ ಗ�ಂd? 

 *ೈ�ಥ%ಾಮD 

3099. �ೇವ�ಾ4 ಪದvಯ ಬSೆ³ uವರವನುs Fೕಡುವ -ದಲ 6ಾಸನ 

�ಾವAದು? 

 �ಾಮಘರ 6ಾಸನ 

3100. ಭೂSೋಳದ �ೕ%ೆ �ಾಲHFಕ+ಾh ಎ`ೆಯ%ಾhರುವ 

�ೇ1ಾಂಶಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 360 

3101. ಮ*ಾ�ಾರತವನುs ಬಂSಾXSೆ ಅನು+ಾ�4ದ ಮುಸ%ಾ�ನ �ೊ�ೆ? 

 �ೕK �ಾಫK 

3102. �ಾರತ�ೆ5 oಾpತಂತ�q ಬಂ�ಾಗ �ಾ�gೕಯ �ಾಂSೆ�D 

ಅಧ2��ಾhದLವರು? 

 ಕೃಪ%ಾF 

3103. "PAN" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Permanent Account Number 

3104. "VIRUS" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Vital Information Resources Under Seize. (computer 

virus) 

3105. Sೌತಮ ಬುದvನ $ೕವನ ಚ	9ೆ�ಗಳನುs Xಸುವ ಕೃ? 

 �ಾತಕಗಳ� 

3106. -jೆk ಇಡುವ ಸಸ(F bಾ�Tಗಳ�? 

 bಾ&�ಪD, ಯ:�ಾs. 

3107. 4ಂಧೂ '��ಂ�Sೆ *ೋ'�ೆVರುವ �ಾರೕಯ '� 

�ಾವAದು? 

 �ಾ�utಯ� 

3108. �ಾಜ2ಗಳ ಪAನK uಂಗಡcೆ ಸ�ಯ ಅಧ2�9ೆಯನುs �ಾರು 

ವI4ದLರು? 

 ಫಜG ಅ' 

3109. ಪ�ಪಂಚದ'& ಅತ2ಂತ ಉದL+ಾದ ಪವ�ತ6ೆ�ೕT �ಾವAದು? 

 ಆಂtೕD ಪವ�ತಗಳ� (ದ.ಅ�	ಕ) 

3110. oೆkೕ{ !ಾ2ಂ@ ಆ� ಇಂt�ಾ oಾ�ಪ�ೆ ಮತು( �ೇಂದ� ಕUೇ	? 

 ಜು%ೈ ೧, ೧೯೫೫. ಮುಂ!ೈ 

3111. �ೆನ�ಾ !ಾ2ಂ@ oಾ�ಪ�ೆ ಮತು( �ೇಂದ� ಕUೇ	? 

 ೧೯೦೬. !ೆಂಗಳ ರು 

3112. !ಾ2ಂ@ ಆ� ಬ�ೋ�ಾ oಾ�ಪ�ೆ ಮತು( �ೇಂದ� ಕUೇ	? 

 ಜು%ೈ 20, 1908. ವ�ೋದರ 

3113. �ಾ�ೕ��ೇಷ� !ಾ2ಂ@ oಾ�ಪ�ೆ ಮತು( �ೇಂದ� ಕUೇ	? 

 lಾC� 12, 1906. ಮಂಗಳ ರು 

3114. ಅಲ*ಾ!ಾ° !ಾ2ಂ@ oಾ�ಪ�ೆ ಮತು( �ೇಂದ� ಕUೇ	? 

 ಏ��G 24, 1865. �ೊಲ59ಾ( 

3115. ಇಂtಯ� !ಾ2ಂ@ oಾ�ಪ�ೆ ಮತು( �ೇಂದ� ಕUೇ	? 

 ಆಗDk 15, 1907. Uೆ�ೆsೖ 

3116. ಐtEಐ !ಾ2ಂ@ oಾ�ಪ�ೆ ಮತು( �ೇಂದ� ಕUೇ	? 

 ಜು%ೈ ೧, ೧೯೬೪. ಮುಂ!ೈ 

3117. ಪಂ�ಾ� �ಾ2ಷನG !ಾ2ಂ@ oಾ�ಪ�ೆ ಮತು( �ೇಂದ� ಕUೇ	? 

 1894. ನವ�ೆಹ' 

3118. "DGP" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Director General of Police 

3119. "ADGP" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Additional Director General of Police 

3120. "IGP" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Inspector General of Police 

3121. "DIGP" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Deputy Inspector General of Police 

3122. "SP" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Superintendent of Police 

3123. "ASP" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Additional Superintendent of Police 

3124. "DySP" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Deputy Superintendent of Police 

3125. "FIR" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 First Information Report 

3126. "OC" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Officer-in-Charge 

3127. "NCR" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Non-Cognizable Report 

3128. "CSR" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Community service register 

3129. "RI" uಸ¿ತ ರೂಪ? 
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 Rigorous Imprisonment 

3130. "TI" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Test Identification Parade 

3131. "SHO" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Station House Officer 

3132. "SI" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Sub-Inspector 

3133. "DSP" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Deputy Superintendent of Police 

3134. "CI" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Circle Inspector 

3135. "ACP" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Assistant Commissioner of Police 

3136. "DCP" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Deputy Commissioner of Police 

3137. "CO" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Circle Officer 

3138. "PC" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Police Constable 

3139. "HC" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Head Constable 

3140. "ASI" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Assistant sub-inspector 

3141. "API" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Assistant Police Inspector 

3142. "PI" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Police Inspector 

3143. "PSC" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Public Service Commission 

3144. "IAS" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Indian Administrative Service 

3145. "UPSC" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Union Public Service Commission 

3146. "SSC" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Staff Selection Commission 

3147. "IPS" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Indian Police Service 

3148. "POLICE" uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 Public Officer for Legal Investigations and Criminal 

Emergencies 

3149. �ೋ!ಾ� ಎಂದ�ೆ? 

 u6ೇಷ ನಕzG u�ೋ� ಪ�ೆ 

3150. lಾನವ ಶ	ೕರದ'&ರುವ lಾಂಸಖಂಡಗಳ ಸಂ1ೆ2? 

 400 ಕೂ5 *ೆಚುi 

3151. ಮ*ಾತ� Sಾಂ�ಯವರ ಆತ� ಕಥನ? 

 � oೊkೕ	 ಆ� �ೖ ಎ@z'bೆ	�ಂ{z u� ಟೂ�� 

3152. ಅ�ಾGÁ Iಟ&ರನ ಆತ� ಕಥನ? 

 Mein Kampf 

3153. �ಾ ಎ��ೆ ಅಬುLG ಕ%ಾಂ ಅವರ ಆತ� ಕಥನ? 

 uಂyz ಆ� �ೈK (೧೯೯೯) 

3154. �.�. ಉ�ಾ ಅವರ ಆತ� ಕಥನ? 

 Sೋಲ?� ಗG� 

3155. �ವ�ಾಮ�ಾರಂತ ಅವರ ಆತ� ಕಥನ? 

 ಹುಚುi ಮನ4zನ ಹತು( ಮುಖಗಳ� ಮತು( ಸ� ಪಟಲ�ಂದ �ಾಗ 

೧, ೨, ೩ 

3156. �ಾ. 4ದv'ಂಗಯ2 ಅವರ ಆತ� ಕಥನ? 

 ಊರು�ೇ	 

3157. �ೈ� !ೋ �ಾ�ಂ �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಕೃ� ೇತ� 

3158. ನಮ� �ೇಶದ'& ಈ-�ಾ2ಯಲಯವನುs ಎ'& bಾ�ರಂ�ಸ%ಾVತು? 

 ಅಹಮ�ಾ!ಾ° 

3159. ಸ�ಾಸ	 60+ವ�ೕlಾನದ *ೆ^iರುವ �ೇಶ? 

 ಜಮ�F 

3160. ಎ4 *ಾ`ೆಯ lಾನಕ Sಾತ�? 

 210mm x 297mm 

3161. �ೇbಾಳವA ಗಣ�ಾಜ2+ಾದ ವಷ�? 

 28 May 2008 

3162. ಶುಷ5 ಹ+ಾlಾನ �ಾಲದ'& ಪ�ೇ ಪ�ೇ �ಾX³^iನ ಅಪÎತ�ೆ5 

ಒಳSಾಗುವ �ೇಶ? 

 ಆoೆgೕ'�ಾ 

3163. !ೆ� ಹK ಕೃಯನುs ರ^4ದವರು? 

 Lew Wallace 

3164. oೆgೖ{ �ೆ¾É ಕೃಯನುs ರ^4ದವರು? 

 ಸುFG ಗ+ಾಸ5K 

3165. ulಾನವA �ೕ%ೇ	�ಾಗ �ೌಂಟ� bೆFsನ ಇಂಕು 

oೋ	�ೆ�ಾಗಲು �ಾರಣ? 

 bೆFsನ ಒಳhನ ಮತು( *ೊರhನ ಒತ(ಡದ'& ವ29ಾ2ಸ+ಾಗುವAದು 

3166. ವಸು(uನ ತೂಕವA ಭೂಮ0ೆ2 �ೇ1ೆಯ'&ರುವAದ:5ಂತ ಧು�ವಗಳ 

ಹ(ರ ಕt� ಇರುತ(�ೆ �ಾರಣ? 

 ಭೂಮ0ೆ2 �ೇ1ೆಯ ಬX ಗುರು9ಾpಕಷ�cೆVಂದ ಉಂjಾಗುವ 

+ೇSೋತ5ಷ�ವA ಧು�ವಗಳ ಬX ಇರುವAದ:5ಂತ ಕt��ಾಗುತ(�ೆ 

3167. �ಾಲK oೊoೆ ಎಂಬ �ಾದಂಬ	ಯನುs ಬ�ೆದವರು? 

 ಸು0ಾಮೂ� 

3168. ಸಂhೕತ Sೋ�ÒSಾh F��4ದ ಸ�ಾಂಗಣದ Sೋ�ೆಗಳ�? 

 ಧÔFಯನುs ಪ�ಫ'ಸುವಂರ!ೇಕು 

3169. ಸೂಯ� ಮತು( ನ�ತ�ಗಳ'& ಶ:(ಯು �ಾವ ಪ�:�ªVಂದ 

Eಡುಗ�ೆ�ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಹಗುರ ನೂ2:&ಯD ಸ��ಲನ�ಂದ �ಾರ+ಾದ ನೂ2:&ಯD 

ರೂಪSೊಳ�YವAದು 

3170. Fರbೇ� ಶ©ನ2�ೆ5 ಸ�ೕಪದ ಉ�ಾ�ಂಶದ'&ರುವ ಜ�ೕ�Fಯe 

ಸH�ಕವA ಒಂದು? 

 ಆದಶ� F�ೋಧಕ 

3171. ಧÔ�ಾಂh ವಸು( ವ2ವoೆ�ಯ'& ಕೂಡುu�ೆಯ Fಯಮಗಳ ಪ��ಾರ 

1+1 �ಾವAದ�ೆ5 ಸlಾನ? 

 10 

3172. ಅತ2ಂತ 4I�ಾದ ಸಕ5�ೆ? 

 Â��ೊkೕD 

3173. ಮಂಜುಗ�ೆ?ಯು Fೕ	ನ'& 9ೇಲುತ(�ೆ ಆದ�ೆ ಆ%ೊ5ೕ*ಾG ನ'& 

ಮುಳ�ಗುತ(�ೆ �ಾರಣ? 

 ಮಂಜುಗ�ೆ?ಯು Fೕ	hಂತ ಹಗುರ ಮತು( ಆ%ೊ5ೕ*ಾG hಂತ �ಾರ 
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3174. ಶುಷ5�ಾ	 9ೈಲಗಳನುs �ಾವAದರ ತ�ಾ	�ೆಯ'& 

ಬಳಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಬಣ�ಗಳ� 

3175. ಮ�ಾF ಪ�0ಾಮ ಎ'&�ೆ? 

 ಸ9ಾ�ಾ (ಮ*ಾ�ಾಷg) 

3176. ದುಲ¦ ಮತು( ತಂh�ಾK ಗ�ಂಥದ ಕತೃ�? 

 9ಾ�ಾ�ಾಥ 

3177. ರಕ(ದ ಕು	ತು ಅಧ2ಯನ lಾಡುವ 6ಾಸ� �ಾವAದು? 

 *ೆಮjಾ%ೋ$ 

3178. :ರುತjೆkಗಳ $ೕu9ಾವ� ಎಷುk? 

 12 �ನಗಳ� 

3179. �ಾವ ರಕ( ಕಣಗಳ ಸಂ1ೆ2 *ೆUಾi�ಾಗ'ರಕ(ದ �ಾ2ನzK' 

ಉಂjಾಗುತ(�ೆ? 

 EX ರಕ(ಕಣಗಳ 

3180. EX ರಕ(ಕಣಗಳ $ೕu9ಾವ� ಎಷುk? 

 6-12 �ನಗಳ� 

3181. *ಾಲನುs ಕ�ೆದು !ೆcೆ� lಾಡು+ಾಗ �ಾವ �ಾರಣ�ಂದ !ೆcೆ� 

!ೇಪ�ಡುತ(�ೆ? 

 Centrifugal Force 

3182. ಆoೆgೕ'�ಾ ಖಂಡವನುs ಕಂಡು Itದವರು? 

 u%ೆ&e �ಾ�z ಜೂ� 1606 

3183. ರಕ( *ೆಪAHಗಟk�ರುu�ೆ ಅoಾಧ29ೆಯನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 Iೕ-ೕ}ೕ'�ಾ 

3184. ಪ9ೆ(�ಾ	 ಪದವನುs ಕಂಡು Itದವರು? 

 UಾGz� tಕ�z 

3185. ತF1ಾ��ಾ	ಯು �ಾವ +ೇ`ೆಯ'& 'ಪಂಚ�ಾ�' ನ�ೆಸ!ೇಕು? 

 ಅಪ�ಾಧದ ದೃ6ಾ2ವXಯ ತF1ೆಯ ಪ«ವ�ದ'& 

3186. �ೕ�ೆ�ಾಟು ಅcೆಕಟುk �ೕಜ�ೆ �ಾವ ನ�Sೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ಾ+ೇ	 

3187. ದಸ(@ ಎಂದ�ೇನು? 

 +ಾ2bಾರ ನ�ೆಸಲು ಪರವ�ಾh ಪತ�ವನುs ದಸ(@ ಎನುsವರು 

3188. +ಾoೊ5ೕ ಡ Sಾಮನು �ಾವ ನಗರ�ಂದ *ೊರಟನು? 

 'ಸ¦� 

3189. Uೆಂtನಂ9ೆ Sೋ`ಾ�ಾರದ ವಸು(ಗಳ +ಾ2ಸವನುs ಕಂಡುItಯಲು 

ಬಳಸುವ oಾಧನ? 

 �ಾ2'ಪD� 

3190. 19 �ೇ ಶತlಾನದ'& ಯುವ ಬಂSಾಳ ಚಳವXSೆ bೆ�ೕರcೆ 

Fೕtದವರು �ಾರು? 

 *ೆF� uuಯ� �ೊ�ೊ�ೆÉ 

3191. �ಾವ �ೇಶದ'& ಆ�ಾ° Iಂ° �ೌ~ ರಚ�ೆ�ಾVತು? 

 4ಂSಾಪAK 

3192. 1940 ರ +ೈಯ:(ಕ ಸ9ಾ2ಗ�ಹ�ೆ5 ಮ*ಾತ� Sಾಂ�ಯವರು -ದಲ 

ಸ9ಾ2ಗ�I�ಾh �ಾಮF�ೇ�ಶನSೊಂಡವರು �ಾರು? 

 u�ೋ!ಾ �ಾ+ೆ 

3193. �ಾರು ವ�ಾ�ಕು2ಲK bೆ�D ಆ@k ಅನುs ಪ	ಚV4ದರು? 

 %ಾ�� 'ಟk� 

3194. 1907 ರ'& ನ�ೆದ �ಾರೕಯ �ಾ�gೕಯ �ಾಂSೆ�D ನ ಸೂರ� 

ಅ�+ೇಶನದ ಅಧ2�9ೆ ವI4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾD E*ಾ	 �ೂೕ½ 

3195. �ಾರತದ'& -ದಲ ಜನಗಣಯನುs �ಾವ ವಷ�ದ'& 

ನ�ೆಸ%ಾVತು? 

 1872 

3196. �ಾರತದ -ದಲ 9ೈಲ ಸಂಸ5ರcಾSಾರ �ಾವAದು? 

 tSಾ¦¯ ಸಂಸ5ರcಾSಾರ 

3197. ಬಂSಾಳದ'& “ಬಂSಾಳದ'& ಮು4&ಂ ನ±ೕದಯದ �9ಾಮಹ” 

ಎಂದು ಪ	ಗTಸಲHಟkವರು �ಾರು? 

 ಅಬುLG ಲೕ� 

3198. :p{ ಇಂt�ಾ ಚಳವXಯ ಸಂದಭ�ದ'& �ಾನೂನು ಅಸಹ�ಾರದ 

ಸಂಪ«ಣ� ಅ��ಾನ�ಾ5h Sಾಂ�ಯವರ ಪ�oಾ(ಪವನುs ಅತ2ಂತ 

ಉ9ಾzಹ�ಂದ !ೆಂಬ'4ದವರು �ಾರು? 

ಸ�ಾ�K ವಲ&ಭ�ಾ¯ ಪjೇG 

3199. ಅವ÷ ಅನುs E��½ ಈDk ಇಂt�ಾ bಾ�ಂತ2ಗXSೆ �ಾವ 

�ೆಲದ'& oೇ	ಸ%ಾVತು? 

 ಆbಾ�ತ ತಪAH ಸ�ಾ�ರ 

3200. ಲಂಡ� ನ'& ನ�ೆದ ಎರಡ�ೇ �ೌಂ� jೇಬG ಸ�Çಳನದ ಸ�ಳ 

�ಾವAದು? 

 oೇಂ{ �ೇez bಾ2%ೇD 

3201. uಶp ಆd�ಕ +ೇ��ೆ (WEF) ಸ�Çಳನವನs ಪ� ವಷ� ಡವ«D 

ನ'& ಆ�ೕ$ಸ%ಾಗುತ(�ೆ. ಡ±D ನಗರ �ಾವ �ೇಶದ'&�ೆ? 

 4pಟº%ಾ2�ಂ� 

3202. �ಾ�ಾ ಒ�ೆಯK ಅವರು �ೖಸೂರು �ಾಜ2ವನುs ಆಳ��ಾLಗ 

ಉತ(ರ �ಾರತದ'& -ಘG oಾlಾ�ಜ2ವನುs ಆಳ�(ದL �ಾಜ �ಾರು? 

 ಅಕ¦K 

3203. �ಾರತ oಾpತಂತ�q *ೋ�ಾಟದ'& ಪ�ಮುಖ ಘಟk+ೆF4ದ 4bಾV 

ದಂSೆ ನ�ೆ�ಾಗ �ಾರತದ ಗವನ�K ಜನರG ಆhದLವರು �ಾರು? 

 %ಾ�� !ೆಂ�@ 

3204. ಕ�ಾ�ಟಕ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದಂ9ೆ ಆಡXತದ'& ಅêಾರ ಕUೇ	 

ವ2ವoೆ�ಯನುs �ಾ	Sೆ ತಂದ �ೖಸೂ	ನ ಅರಸ �ಾರು? 

 ^ಕ5�ೇವ�ಾಜ ಒ�ೆಯK 

3205. uಶp �ಾ2ನzK �ನವನುs _ ರಂದು ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ೆಬ�ವ	 4 

3206. ಭೂ�ಯು ಸೂಯ�FSೆ ಕ�ಮ+ಾh ಅತ2ಂತ ಸ�ೕಪ ಮತು( 

ಅತ2ಂತ ದೂರದ'&ರುವ �ನಗಳ� �ಾವAವA? 

 ಜು%ೈ 4 ಮತು( ಜನವ	 3 

3207. �ಥ'ೕಕರಣವA ಕಂಡುಬರುವAದು ………………? 

 ಭೂ�ಯ �ೕಲHದರದ'& 

3208. ಭೂ�ಯ �ೕ%ೆ ಒಂದು F��ಷk ಪ��ೇಶದ'& Fಗ�ತ ಸಮಯದ'& 

ಅೕ *ೆಚುi ಉ�ಾ�ಂಶವನುs *ೊಂ�ರುತ(�ೆ ಎಂ�ಾದ�ೆ, ಆ 

ಪ��ೇಶವA………………………? 

 ಕt� ಒತ(ಡ ಪ��ೇಶ+ಾhರುತ(�ೆ 

3209. ಶುಂಗ ಸಂತಯ oಾ�ಪಕ �ಾರು? 

 ಪAಷ2�ತ� ಶುಂಗ 

3210. ಶಕರ ಪ�4ದL �ೊ�ೆ �ಾರು? 
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 ರುದ��ಾಮ� 

3211. �ಾವ ಕu ಶಕರನುs ಅFವ�4ತ ಶ©ದ��ೆಂದು *ೇX�ಾL�ೆ? 

 ಪತಂಜ' 

3212. ಕXಂಗದ Uೇ9ಾಸ ಸಂತಯ oಾ�ಪಕ �ಾರು? 

 ಮ*ಾ�ೕಘ+ೆನ 

3213. ಪ�ಥಮ !ಾ	Sೆ ^ನsದ �ಾಣ2ಗಳನುs ಪ	ಚV4ದ �ೊ�ೆ �ಾರು? 

 ulಾ �ಾಡ�ೈ4D 

3214. $ೕಣ�:�ªSೆ ಸ*ಾಯ+ಾಗುವ 'ಅ�ೖ%ೇD :ಣp' �ಾವ 

ಗ�ಂdಯ'& ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 %ಾ%ಾರಸ ಗ�ಂd 

3215. lಾಸkK ಆ� lಾಸkK ಗ�ಂd ಎಂದು �ಾವ ಗ�ಂdಯನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 *ೈ�ೕಥ%ಾಮD ಗ�ಂd 

3216. ಎ� ಆK ಎD 4 uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 �ಾ2ಷನG  	-ೕ{  oೆFzಂy  oೆಂಟK , ಇoೊ� 

3217. 1947 ರ'& �ೇಮಕ+ಾದ ಎD . �ೆ . ಧK ಆ�ೕಗ �ಾವAದರ ಬSೆ³ 

ಅಧ2ಯನ ನ�ೆ4ತು(? 

 �ಾ�ಾ+ಾರು �ಾಜ2 ರಚ�ೆ 

3218. ನೂತನ+ಾh ಆª5�ಾದ �ಾಷgಪಗXSೆ �ಾರು ಪ�lಾಣ 

ವಚನವನುs !ೋ�ಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಸು��ೕಂ �ೋ{� ಮುಖ2�ಾ2ಯಮೂ� 

3219. �ಾವ ವಷ�ದ'& �ಾ�gೕಯ ಮI`ಾ ಆ�ೕಗವನುs ರಚ�ೆ 

lಾಡ%ಾVತು? 

 1992 

3220. ಎರಡು !ಾ	 �ಾರತದ ಹಂSಾ� ಪ�0ಾನಮಂ��ಾh �ಾರು 

�ಾಯ�Fವ�I4ದLರು? 

 ಗು%ಾº	 %ಾG ನಂ�ಾ 

3221. ಅu�ೋಧ+ಾh ಆª5�ಾದ �ಾರತದ -ಟk-ದಲ �ಾಷgಪ 

�ಾರು? 

 Fೕಲಂ ಸಂ$ೕವ �ೆt? 

3222. 370 �ೇ u�ಯ ಅನುoಾರ u6ೇಷ oಾ�ನ *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 ಜಮು� ಮತು( �ಾ�Çರ 

3223. 1983 ರ'& �ೇಂದ� ಮತು( �ಾಜ2ಗಳ ಸಂಬಂಧ ವೃ�vSೆ ಸಲ*ೆಗಳನುs 

�ೊಡುವಂ9ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ ರ^4ದ ಆ�ೕಗ �ಾವAದು? 

 ಸ�ಾ�	�ಾ ಆ�ೕಗ 

3224. ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳನುs ಸಂರ�ಸಲು �ಾವ u�ಯt 

ಸು��ೕಂ�ೋ{� 	{ ಗಳನುs �ಾ	 lಾಡುತ(�ೆ? 

 32�ೇ u� 

3225. �ಾರತದ'& ಸೂಯ� ಉದVಸುವ ಅರುcಾಚಲ ಪ��ೇಶ, 

ಗುಜ�ಾ� �ಾಷgಗಳ ನಡು+ೆ ಇರುವ ವ29ಾ2ಸ ಎಷುk? 

 2 ಗಂjೆಗಳ� 

3226. ಅಂತ�ಾ��gೕಯ ಒಲಂ�@ ಸ� ಯ ಪ�0ಾನ �ಾ�ಾ�ಲಯ 

ಎ'&�ೆ? 

 ಲುoಾz�ೆ (4pಟº%ೆ�ಂ�) 

3227. RTE ಇದರ uಸ�ತ ರೂಪ? 

 (Right to Education) 

3228. Sಾ�ಂ� ಟ�ಂ@ ರoೆ(ಯ ಮೂಲಕ oೇರುವ ನಗರಗ`ಾವವA? 

 �ೊಲ59ಾ( -ಅಮೃತಸರ 

3229. �ಾರತದ'& !ಾ2ಂಕುಗXಲ&ದ ಪ��ೇಶಗಳ'& Microfinance 

oೇ+ೆಗಳನುs ಉತ(ಮಪtಸುವ ಸಲು+ಾh $407 E'ಯ� -ತ(ದ oಾಲವನುs 

�ಾರತ�ೆ5 Fೕtರುವ ಸಂoೆ�? 

 uಶp!ಾ2ಂ@ 

3230. �ಾರತದ ಅ6ಾಂ �9ಾಮಹ (Father of Indian unrest) 

ಎಂದು 1ಾ2 ಪ�ೆದವರು? 

 !ಾಲ ಗಂSಾಧರ ಲಕ 

3231. ಒಂದು ಟ� �ಾಗದವನುs ಉ9ಾH�ಸಲು ಬಳಸ%ಾಗುವ Fೕ	ನ 

ಪ�lಾಣ? 

 55,000 'ೕಟK 

3232. ಸಂu0ಾನದ �ಾವ u�ಯ ಪ��ಾರ �ಾಜ2bಾಲರನುs 2 ಅಥ+ಾ 

ಅದ:5ಂತ *ೆ^iನ �ಾಜ2ಗXSೆ �ೇ�ಸುವ ಅವ�ಾಶ ಕ'H4�ೆ? 

 7�ೇ u� 

3233. �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಸೂಯ� �ೊ�ೆಯ�ಾh 

ಉದVಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಗುಜ�ಾ� 

3234. �ಾರತದ ಪ�ಪ�ಥಮ ಸಮ��ತ �'ಟ	 ಉಪಗ�ಹ GSAT -7 ರ 

*ೆಸರು? 

 ರು:�T 

3235. '^ನsದ ಪSೋ�ಾಗಳ �ಾಡು' ಎಂಬ ಅನpಥ�ಕ �ಾಮವನುs 

*ೊಂ�ರುವ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 ಮಯ�ಾ�K 

3236. �ಾವ ನ� ಕT+ೆ �ೕಜ�ೆಯನುs" �ಾರತದ �ೋK" ಎಂದು 

ಕ�ೆಯುವರು? 

 �ಾ-ೕದK ನ� ಕT+ೆ �ೕಜ�ೆ 

3237. �ಾರತದ �ಾನ ನ� ಕT+ೆ �ೕಜ�ೆಯನುs "ಅ�ೕ	�ಾದ jೆFFz 

ಕT+ೆ �ೕಜ�ೆ" lಾದ	ಯ'& ರ^ಸ%ಾh�ೆ? 

 �ಾ-ೕದರ ನ� ಕT+ೆ �ೕಜ�ೆ 

3238. �ಾವ �ೕಜ�ೆಯ ಜ%ಾಶಯವನುs "Sೋuಂದ oಾಗರ" ಎಂದು 

ಕ�ೆಯುವರು? 

 �ಾಂ�ಾ� ನಂಗG �ೕಜ�ೆ 

3239. ತುಂಗಭ�ಾ� ಆcೆಕಟkನುs ಕ�ಾ೯ಟಕದ �ಾವ �ಾಜ2ದ'& 

F�೯ಸ%ಾh�ೆ? 

 ಬ`ಾY	 

3240. "ಇಂ��ಾSಾಂ� �ಾಲು+ೆ �ೕಜ�ೆ"ಯು �ಾವ ನ�Sೆ 

ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಸjೆ&ೕ~ ಮತು( E�ಾD 

3241. 1200 th� oೆ. ವ�ೆhನ ಉಷ�9ೆಯನುs ಅ`ೆಯುವ oಾಧನ 

�ಾವAದು? 

 bಾ&�ನಂ �ೋಧ ಉಷ�9ಾ lಾಪಕ 

3242. ಉಷ�ದ ಅಂತ�ಾ�gೕಯ ಏಕlಾನ �ಾವAದು? 

 ಜೂG 

3243. 9ಾಪದ ಅಂತ�ಾ�gೕಯ ಏಕlಾನ �ಾವAದು? 

 �ೆ'p� 

3244. ಎD.ಐ.ಪದvಯ'& ಉಷ�9ೆಯ'& lಾನ? 
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 �ೆ'p� ಆh�ೆ. 

3245. Fೕ	ನ 9ಾಪವನುs 0° oೆ'zಯD Fಂದ 4° oೆ'zಯD ವ�ೆSೆ 

ಏ	ಸು9ಾ( *ೋ�ಾಗ ಅದರ Sಾತ�ವA? 

 ಕt��ಾಗುತ(�ೆ 

3246. ಒಂದು Sಾ�ಂ Fೕ	ನ 9ಾಪವನುs 1°C ನಷುk ಏ	ಸಲು !ೇ�ಾಗುವ 

ಉಷ��ೆ5 ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾ2ಲ	 

ಒಂದು Sಾ�ಂ Fೕ	ನ 9ಾಪವನುs 1°C ನಷುk ಏ	ಸಲು !ೇ�ಾಗುವ ಉಷ��ೆ5 ಒಂದು 

�ಾ2ಲ	 ಎನುs9ಾ(�ೆ. 

# ಸುlಾರು 4.2 ಜೂG ಗಳಷುk ಉಷ�ವA ಒಂದು �ಾ2ಲ	Sೆ ಸಮ. 

# ಒಂದು :%ೋ �ಾ2ಲ	 ಎಂದ�ೆ oಾuರ �ಾ2ಲ	. 

3247. �ಾವ uಟ�� �ಾಂ� oೆkೖರG ಆh ವ�ಸುತ(�ೆ? 

 uಟ�� 4 

3248. jೈ�ಾ¯? �ಾV%ೆSೆ �ಾವ ಔಷ�ಯನುs �ೊಡ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ೊ&ೕ�ೋ�ೖ4�� 

3249. ಅ%ಾÁ �ೆರ�� ಎಂಬ ��ೕ�ೕ� ಇದರ'&ರುತ(�ೆ? 

 ಉcೆ� 

3250. ಆG ಇಂt�ಾ jೆ�ೕ� ಯೂFಯ� �ಾಂSೆ�D ಎಂದು 

ರಚ�ೆ�ಾVತು? 

 1920 

3251. ವG?� *ಾ{� �ೇ" (uಶp ಹೃದಯ �ನ) ವನುs ಎಂದು 

ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 oೆbೆkಂಬK 29 

3252. ಏ�ಾ2ದ%ೆ&ೕ ಕt� ಮೂಲ+ೇತನ Fೕಡುವ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 �ಾರತ 

3253. 4�೦{ ಕ೦ಡುItದವರು �ಾರು? 

 �ೋoೆ� ಆಸHt� 

3254. 120 ವಷ�ಗಳ ಒ'ಂ�@z ಇ*ಾಸದ'& ಸತತ ಮೂರು !ಾ	 100 

�ೕಟK ಓಟದ Uಾಂ�ಯ� ಆದ -ಟk-ದ'ಗರು �ಾರು? 

 ಉoೇ� !ೋGk 

3255. uಶpದ ಅ ಎತ(ರದ ಮತು( ಅ ಉದLದ Sಾಜು oೇತು+ೆಯನುs 

�ಾವ �ೇಶ �ಾನು+ಾರ %ೋ�ಾಪ�cೆSೊX4�ೆ? 

 ^ೕ�ಾ 

3256. �ಾಜ:ೕಯ ಪ�ಗXSೆ Fೕಡ%ಾಗುವ �ಾ�gೕಯ *ಾಗೂ �ಾಜ2 ಪ� 

ಎಂಬ lಾನ29ೆಯನುs ಎಷುk ವಷ�ಗXSೊ�� ಮರುಪ	�ೕ'ಸಲು ಚು�ಾವcಾ 

ಆ�ೕಗ Fಧ�	4�ೆ? 

 ಹತು( ವಷ�ಗXSೊ�� 

3257. ಭೂ�ಯ ಕೆಯನುs -ಟk -ದಲ !ಾ	Sೆ ಸು(ದ ಮI`ಾ 

ಗಗನ�ಾ�? 

 +ೆ%ೆಂ��ಾ jೆ�ೆ�ೊ5ೕವ 

3258. ಅ�ೕನ �ಾ2�ಾಲಯದ'&ರುವ 0ಾ+ೆಗಳನುs �ೕ'ನ 

�ಾ2�ಾಲಯ�ೆ5 ವSಾ�Vಸುವಂ9ೆ *ೊರtಸುವ 	{ �ಾವAದು? 

 ಷ���ರ	 

3259. ಸ�ಾ�ರದ ಧನ ಸ*ಾಯ ಪ�ೆಯು(ರುವ u�ಾ2 ಸಂoೆ�ಗಳ� �ಾ, 

ಧಮ�, �ಾ�ೆಯ ಆ0ಾರದ �ೕ%ೆ �ಾವA�ೇ ವ2:(Sೆ ಪ�+ೇಶ 

F�ಾಕ	ಸುವಂಲ& ಎಂದು Xಸುವ ಸಂu0ಾನದ u� �ಾವAದು? 

 29�ೇ u� 

3260. %ೋಹಗಳ� ಉತ(ಮ uದು2� +ಾಹಕಗ`ಾhರಲು �ಾರಣ+ೇನು? 

 ಅವAಗಳ'& ಸpತಂತ� ಇ%ೆ�ಾg� ಗXರುವAದು 

3261. 4'�ಾ� �ಾ!ೈ�� ಅನುs �ಾವAದ�ೆ5 ಬಳಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಅ ಕÙಣ ವಸು(ಗಳನುs ಕತ(	ಸಲು 

3262. ಭೂbಾG ಅFಲ ದುರಂತದ'& oೋ	�ೆ�ಾದ ಅFಲ �ಾವAದು? 

 �ೕ�ೈG ಐoೋoೈ�ೇ{ 

3263. Sಾ$ನ'&ರುವ �ಾoಾಯFಕ ವಸು(ಗಳ ಸಮರೂಪ �ಶ�ಣ 

ಇ�ಾh�ೆ? 

 oೋtಯಂ 4'�ೇ{ ಮತು( �ಾ2'zಯಂ 4'�ೇ{ 

3264. %ೋ*ಾಂಶuಲ&ದ ಾರ �ಾವAದು? 

ಅ-ೕFಯಂ *ೈ�ಾ��ೆzೖ� 

3265. ಪ�9ಾ2ಮ&ಗಳ� �ೆಂಪA 'ಟ�D *ಾ`ೆಯನುs �ಾವ ಬಣ��ೆ5 

ಬದ'ಸುತ(+ೆ? 

Fೕ' 

3266. ಅ ಕt� oಾಂದ�9ೆಯನುs *ೊಂ�ರುವ Fೕ	ನ �ೕ%ೆ 9ೇಲುವ 

ಗ�ಹ �ಾವAದು? 

ಶF ಗ�ಹ 

3267. 3�ೇ bಾTಪ� ಕದನದ ಅವ�ಯ'& ಮ�ಾಠರ bೇ6ೆp�ಾ hದLವನು 

�ಾರು? 

!ಾ%ಾ$ !ಾ$�ಾÉ 

3268. %ಾ�� +ೆ%ೆ&4& �ಾ	Sೆ ತಂದ ಸ*ಾಯಕ oೈನ2 ಪದvSೆ ಒಳಪಟk 

-ದಲ ಸಂoಾ�ನ �ಾವAದು? 

*ೈದ�ಾ!ಾ° 

3269. ಐD %ಾ2ಂ� �ೇಶದ ಪ�ಮುಖ ರÂ( oಾlಾನು? 

 �ೕನು 

3270. �ೇಶದ'& !ೇ` �ೆಾಳ�ಗಳ �ೊರ9ೆಯನುs Fೕhಸುವ ಸಲು+ಾh 

ಉ9ಾHದ�ೆ *ೆ^i4 !ೆ%ೆ ಏ	�ೆಯನುs ತ�ೆಯಲು �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ �ಾರ 

�ೇತೃತpದ'& ಸ�ಯನುs ರ^4ತು(? 

 ಅರuಂದ ಸುಬ�ಮTಯ� 

3271. Gandhi : An Illustrated Biography' ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಪ�-ೕ° ಕಪ«K 

3272. Sಾ2ಂE{ ಮತು( :pೕ� ಎಂಬ ಪದಗಳನುs �ಾವ :�ೕ�ೆಯ'& 

ಬಳಸುವರು? 

 UೆD 

3273. 1905ರ'& `ಸ+ೆ�ಂ{z ಆ� ಇಂt�ಾ oೊoೈ�'ಯನುs 

oಾ��4ದವರು? 

 Sೋbಾಲ ಕೃಷ� Sೋಖ%ೆ 

3274. ಭೂ�ಯ �ಾವ �ಾಗದ'& ಪ	ಭ�ಮಣ +ೇಗವA 

ಅ�ಕ+ಾhರುತ(�ೆ? 

 ಸಮ�ಾಜಕ ವೃತ( 

3275. uಶpದ ಹT�ನ 9ೋಟ+ೆಂದು ಪ�4�v ಪ�ೆ�ರುವ ಪ��ೇಶ? 

 �tಟ�ೇFಯ� ಪ��ೇಶ 

3276. �ಾರತದ'& u6ಾಲ+ಾದ ಖಂ�ಾವರಣ ಪ��ೇಶ ಕಂಡುಬರುವ 

ಪ��ೇಶ �ಾವAದು? 

 ಕೃ�ಾ� ಮತು( Sೋ�ಾವ	 ಮುಖಜ ಭೂ� 

3277. ಮ%ೊ�ೕ9ಾ� ಸ� �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ulಾೇತ�ದ ಸು0ಾರcೆ 
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3278. �ಾರೕಯ 	ಸÉ� !ಾ2ಂ@ ನ %ಾಂಛನ ಒಳSೊಂtರುವ bಾ�T 

�ಾವAದು? 

 ಹು' 

3279. ["�ೇವ�ಾಂ��ಯ " ಇದು �ಾರ *ೆಸ	Sೆ ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 ಅ6ೆ©ೕಕ 

3280. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನದ �ಾವ ಅನುUೆ·ೕದ “ $ೕವನದ ಹ:5ನ “ ಬSೆ³ 

Xಸುತ(�ೆ? 

 ಆ�೯ಕG 21 

3281. ರೂ�ೆ�%ಾ ಉ:5ನ �ೈSಾ	�ೆಯನುs �ಾರ ಸಹ�ೕಗ�ೊಂ�Sೆ 

bಾ�ರಂ�ಸ%ಾVತು? 

 ಜಮ�F 

3282. E%ಾ¯ ಉ:5ನ �ೈSಾ	�ೆಯನುs �ಾರ ಸಹ�ೕಗ�ೊಂ�Sೆ 

bಾ�ರಂ�ಸ%ಾVತು? 

 ರ�ಾ2 

3283. ದುSಾ�ಪAರ ಉ:5ನ �ೈSಾ	�ೆಯನುs �ಾರ ಸಹ�ೕಗ�ೊಂ�Sೆ 

bಾ�ರಂ�ಸ%ಾVತು? 

 E�ಟ� 

3284. bೆjಾ�ಲ$? 

 �%ೆಗಳ ಅಧ2ಯನ+ಾh�ೆ. 

3285. bೇ'ಎ� jೋಲ$? 

 ಅವ6ೇಷಗಳ ಅಧ2ಯನ+ಾh�ೆ. 

3286. ಆಂ9ೊ�ೕ�%ೊ$? 

 lಾನವನ ಉಗಮ, �ೌಕ ಮತು( oಾಂಸ�ಕ ಅ�ವೃ�v 

3287. bಾ2�ೋಲ$? 

 �ೋಗಗಳ ಬSೆ³ ಅಧ2ಯನ+ಾh�ೆ. 

3288. �ಾರತದ'& ^ನsದ �ಾಣ2ಗಳನುs -ದಲು ಪ	ಚV4ದವರು 

�ಾರು? 

 ಇಂ�ೋh�ೕಕರು 

3289. �ಾವ %ೋಹವA lಾನವರ'& ಕ�ಮಗತ+ಾh uಷವನುs 

ಹರಡುವAದು? 

 4ೕಸ 

3290. ರಕ( *ೆಪAHಗಟುku�ೆಯನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ೊ�ಂ!ೋ4D 

3291. ಬಂಡು�ೋರರ Itತದ'&ದL ಅ%ೆ�H ನಗರವನುs �ಾವ �ೇಶದ 

ಸ�ಾ�	 ಪ�ೆಗಳ� ವಶಪt4�ೊಂಡವA? 

 4	�ಾ 

3292. 100 ಚ.:.�ೕ. ಪ��ೇಶದ'& +ಾ2�4ರುವ �ೋhಮ�k ವನ20ಾಮ 

�ಾವ $%ೆ&ಯಲ&�ೆ? 

 ^ತ�ದುಗ� 

3293. �ಾವ �ೇಶ ಇಂSಾಲ *ೊರಸೂಸುu�ೆ �ೕ%ೆ FSಾ ಇ	ಸಲು 

“jಾ2�ಾzq{ (TanSat)” ಉಪಗ�ಹವನುs ಉ�ಾV4�ೆ? 

 ^ೕ�ಾ 

3294. �ಾವ �ಾಜ2ದ'& �ೇಶದ%ೆ& -ದಲ !ಾ	Sೆ ಅರಣ2 uಷಯ�ೆ5 

ಸಂಬಂ�4ದಂ9ೆ 24X7 ಸ*ಾಯ+ಾTಯನುs �ಾ	SೊX4�ೆ? 

 ಮ*ಾ�ಾಷg 

3295. �ಾರತ�ೆ5 oಾpತಂತ�qವನುs E��½ ಪ�0ಾF �ೂೕ�4�ಾಗ 

�ಾರತದ'& +ೈಸ�ಾ¯ �ಾ�ಾhದLರು? 

 %ಾ�� !ೆ+ೆG 

3296. �ಾರತದ ಪ�ಮುಖ Fೕ�ಾವ	 �ೕಜ�ೆಗಳ'& ಒಂ�ಾದ !ಾh� 

�ೕಜ�ೆಯನುs �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಇ�ೆ? 

 ಮಧ2ಪ��ೇಶ 

3297. �ಾರತ ಚು�ಾವcಾ ಆ�ೕಗವA �ಾವ ಚು�ಾವcೆಯನುs 

ನ�ೆಸುವA�ಲ&? 

 ಮುF4bಾ'� ಮತು( ಪಂUಾಯ� ಸಂoೆ�ಗಳ ಚು�ಾವcೆ 

3298. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ ಪ��ಾರ ಅjಾF� ಜನರG ಅವರ 

ಸಂಬಳವನುs �ಾರು Fಧ�	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಷgಪ 

3299. 4ಂಧೂ �ಾಗ	ಕ9ೆಯ �ಾವ ನಗರವನುs u�ಾpಂಸರು "Sೇ{ +ೇ 

4�" ಎಂ��ಾL�ೆ? 

 ಹರbಾH 

3300. 4ಂಧೂ �ಾಗ	ಕ9ೆಯ lಾ2ಂUೆಸkK ಎಂದು �ಾವ ನಗರವನುs 

ಕ�ೆಯುವರು? 

 %ೋ�ಾG 

%ೋ�ಾG ಹ( +ಾ2bಾರ �ೇಂದ�+ಾhದL	ಂದ ಇದನುs 4ಂಧೂ �ಾಗ	ಕ9ೆಯ 

lಾ2ಂUೆಸkK ಎಂದುಕ�ೆಯುವರು. 

3301. 4ಂಧೂ �ಾಗ	ಕ9ೆಯ'& ಒಂjೆಯ ಮೂ`ೆಗಳ� �ೊ�ೆತ ಸ�ಳ 

�ಾವAದು? 

 �ಾ'ಬಂಗನ 

 ಕುದು�ೆಯ ಮೂ` -ೆ ಸು�ೋ�jಾಡ 

3302. 4ಂಧೂ �ಾಗ	ಕ9ೆಯ'& ಇಂ@ bಾ{ ನ ಅವ6ೇಷಗಳ� �ೊ�ೆತ 

ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 Uಾನು��ಾ�ೊ 

3303. 4ಂಧೂ �ಾಗ	ಕ9ೆಯ �ಾವ ನಗರದ'& ಜ%ಾಶಯuದL 

ಕುರುಹುಗಳ� �ೊ�ೆ+ೆ? 

 �ೋಲuರ 

4ಂಧೂ �ಾಗ	ಕ9ೆಯ ನಗರಗಳ� ಎರಡು �ಾಗಗ`ಾh uಭ$ತ+ಾhದL�ೆ ಈ 

ನಗರವನುs lಾತ� ಮೂರು �ಾಗಗ`ಾh uಭ$ಸ%ಾh�ೆ. 

3304. ಆಯ� ಪದದ ಅಥ�+ೇನು? 

 ಉತ(ಮ ಕುಟುಂಬ�ೆ5 oೇ	ದವನು 

3305. Sಾಯಂ� ಮಂತ�ವA �ಾವ +ೇದದ �ಾಗ+ಾh�ೆ? 

 ಋSೆpೕದ 

3306. ಋSೆpೕದದ �ಾಲದ'& ಪ��ೆಗಳ� �ಾಜFSೆ �ೊಡು(ದL 

ಕಪAH�ಾT�ೆಯನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು(ದLರು? 

 ಬ' 

3307. ನಗರ �ಾಗ	ಕ9ೆ�ಾದ 4ಂಧೂ �ಾಗ	ಕ9ೆಯ'& Sಾ�ಮ$ೕವನ 

ಕಂಡುಬರುವ ಏ�ೈಕ ನಗರ �ಾವAದು? 

 �ೋಜt 

3308. ನಗರ �ಾಗ	ಕ9ೆಯ *ೆಣು� ಮಕ5ಳ� ಉಪ�ೕhಸು(ದL�ೆಂದು 

*ೇಳ%ಾದ ತು�Sೆ ಹಚುiವ ರಂಗು('ಪ4k@) ಎ'& �ೊ�ೆ�ೆ? 

 Uಾನು��ಾ�ೊ 

3309. ಮtದವರ �ಬ¦ (mound of dead)ಎಂಬ ಅಥ� �ೊಡುವ 4ಂಧೂ 

�ಾಗ	ಕ9ೆಯ ಇ�ೊsಂದು �ೆ%ೆ? 

 %ೋ�ಾಲ 

ಗುಜ�ಾ �ಾ�ೆಯ'& %ೋ�ಾಲ ಎಂದ�ೆ ಮtದವರ �ಬ¦ ಎಂದಥ�. 



GURUPRASAD BADIGER                                                      DREAM KPSC GURU 88 

3310. ಜಗ(Sೆ Sೊ(ರದ �ಾವ %ೋಹ -ದಲು �ಾರೕಯ	Sೆ 

Sೊ(ತು(? 

 !ೆXY 

3311. �ಾವ !ೆ`ೆಯನುs ಹರಪHನsರು ಪ�iಮ ಏ�ಾ2�ಂದ 

ತ	4�ೊಂಡರು? 

 Sೋ� 

3312. �ಾವ ಹರಪH �ೆ%ೆಯ'& ಕ�kSೆಯ ಶವbೆ�kSೆ ಬಳ4ರುವ ಅವ6ೇಷ 

�ೊ�ೆ�ೆ? 

 ಹರbಾH 

3313. �ಾವ ಹರಪH �ೆ%ೆ 7 !ಾ	 �ೆ�ೆ *ಾವXSೊಳSಾh ಪAನK 

Flಾ�ಣSೊಂt�ೆ? 

 -ಹಂ�ೊ�ಾ�ೊ 

3314. �ಾವ ಗ�ಂಥವನುs ��ೆವ'&ಯ ��ನz ಗ�ಂಥ�ೆ5 *ೋ'ಸ%ಾh�ೆ? 

 �ೌ�ಲ2ನ ಅಥ�6ಾಸ� 

3315. ಸpಕಥನSಾರ ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 ಅ6ೆ©ೕಕ 

3316. h�ೕ@ ಬರಹSಾರರು oಾಂಡ��ೊಟkD ಎಂದು �ಾರನುs 

ಕ�ೆ��ಾL�ೆ? 

 ಚಂದ�ಗುಪ( lೌಯ� 

3317. �ಾವ !ೌದv E�ುuನ ಪ��ಾವ�ಂದ ಅ6ೆ©ೕಕನು !ೌದv ಧಮ�ವನುs 

4pೕಕ	4ದ? 

 FSೊ�ೕಧನ 

3318. ಅ6ೆ©ೕಕನು "�ಾನು ಎ%ಾ& ಮತಪಂಥಗXSೆ ಧಮ� 

ಮ*ಾlಾತ�ರನುs �ೇ�4�ೆL�ೆ.ಅವರು ಎ%ಾ& ಧಮ�ಗಳ ೇಮ 

ಪ	bಾ'ಸುವರು" ಎಂದು *ೇXರುವ 6ಾಸನ �ಾವAದು? 

 13 �ೇ ಬಂ�ೆಗಲು& 6ಾಸನ 

3319. !ೌದv ಚಕ�ವ� ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆ��ಾL�ೆ? 

 ಅ6ೆ©ೕಕ 

3320. �ಾರನುs u6ಾಖದತ(ನ ಮು�ಾ��ಾ�ಸವA u�6ಾಲ ಮತು( 

ಕುಲIೕನ�ೆಂದು ಕ�ೆ��ೆ? 

 ಚಂದ�ಗುಪ( lೌಯ� 

3321. �ಾರಯ�ೆಲ& ಮುಕ(ರು, ಅವರ'& �ಾ�ೊಬ¦ರೂ ಗು%ಾಮ	ಲ& 

ಎಂದು *ೇXದವರು �ಾರು? 

 �ೕSಾoಾ(FD 

3322. ಕ�ಾಸ	9ಾzಗರವA �ಾವ ನಗರವನುs ಜಗ(ನ ನಗರಗಳ �ಾT 

ಎಂದು *ೇX�ೆ? 

 bಾಟ'ೕಪAತ� 

3323. ಚಂದ�ಗುಪ( lೌಯ�ನು ತನs $ೕuತದ �ೊ�ೆSಾಲದ'& �ೈನ 

ಧಮ�ವನುs 4pೕಕ	4ದ�ೆಂದು *ೇXರುವ ಕೃ �ಾವAದು? 

 ಪ	�ಷk ಪ	ವಣ 

3324. �ಾರತದ ಕಂjೊ�ೕಲK ಮತು( ಆtಟK ಜನರಲ� ವರ�ಯನುs 

ಪ	�ೕ'ಸುವ ಸಂಸ�ೕಯ ಸ�? 

 oಾವ�ಜFಕ %ೆಕ5ಪತ� ಸ� 

3325. �ಾರು �ಾರತದ �ಾಷgಪಯವರ ಚು�ಾವcೆಯ'& 

ಮತ�ಾರರಲ&? 

 �ಾಜ2 u0ಾನಪ	ಷತು(ಗಳ ಚು�ಾVತ ಸದಸ2ರು 

3326. �ಾಜ2bಾಲರ +ೇತನ, ಭ9ೆ2 *ಾಗೂ ಇತ�ೆ oೌಕಯ�ಗಳನುs 

Fಧ�	ಸುವವರು �ಾರು? 

 ಸಂಸತು( 

3327. �ಾವ u�ಯಂ9ೆ ಪ�0ಾನಮಂ�ಯ �ೇಮಕ+ಾಗುತ(�ೆ? 

 75(1)�ೇ u� 

3328. ಬಸುzಗಳನುs ತ�ಾ	ಸುವ ಓ%ೊpೕ(volvo) ಸಂoೆ� �ಾವ �ೇಶ�ೆ5 

oೇ	�ೆ? 

 4pೕಡ� 

3329. oಾ@� ನ ಪ�0ಾನ �ಾಯ�ದ���ಾh �ಾಯ�Fವ�I4ದ 

ಇ!ಾ�Iಂ ಹುoೇ� ಝ: �ಾವ �ಾಷgದವರು? 

 lಾ'?ೕÉz 

3330. "ನನs ನಂತರ ಪ�ಳಯ+ಾಗುತ(�ೆ" ಎಂದು ಉ�ಾÏರ *ಾ:ದ 

�ಾ�Fzನ ಲೂV �ಾರು? 

 15 �ೇ ಲೂV 

3331. :�.ಶ. 1776 ರ ಜು%ೈ 4 ರಂದು ಅ�	�ಾ oಾpತಂತ2 

ಸಂSಾ�ಮವನುs �ೂೕ�4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾಮD �ಾಫಸ�� 

3332. uಶpಸಂoೆ�ಯ oಾlಾನ2 ಸ�ೆಯು 2015 �ೇ ಇಸuಯನುs �ಾವ 

ವಷ�ವ�ಾsh �ೂೕ�4�ೆ? 

 ಅಂತ�ಾ�gೕಯ ಮT�ನ ವಷ� 

3333. ಅjಾ&ಂ�@ oಾಗರದ ಪ«ವ� ೕರ ಮತು( ಉತ(ರ �ಾಗದ 

ಇಟ'ಯ'& u6ೇಷ+ಾh ಚXSಾಲದ'& ಅನುಭವ+ಾಗುವ ತಣ�hನ ಶುಷ5 

SಾXಯನುs IೕSೆನುs9ಾ(�ೆ-? 

 !ೋ�ಾ 

3334. �ೇಶದ ಪ�ಥಮ ಕೃ� uಶpu�ಾ2ಲಯ �ಾವAದು? 

 �ೆ.E.�.ಏ.ಯು. ಪಂತನಗರ 

3335. 'ಅರ� 4gಂy' ಎಂದು *ೆಸ�ಾದ ಜನರ ಬಂ�ಾಯಗಳ ಸರT 

ಆರಂಭ+ಾದದುL �ಾವ �ೇಶದ'&? 

 ಟು2Fೕ��ಾ 

3336. Sಾ$ನ �ೕ%ೆ ಬ�ೆಯಲು �ಾವAದನುs ಬಳಸುವರು? 

 *ೈ�ೊ�ೕಜ� �&ೕ�ೈ� 

3337. 1ೈ�ಾ ಎಂಬುವAದು ಇದರ �ೊರ9ೆVಂದ ಉಂjಾಗುವ 

ಸಸ2�ೋಗ? 

 ಸತು 

3338. oೌ� ಅ�ೇE�ಾದ �ಾಜ ಅಬುL%ಾ& ಮರಣದ ನಂತರ 

�ಾಜಮ�ೆತನ�ೆ5 oೇ	ದ ಅತ2ಂತ I	ಯ ವ2:( ಎಂಬ *ೆಗ³X�ೆ �ಾರ *ೆಸ	Sೆ 

ವSಾ�ವcೆSೊಂt�ೆ? 

 2�ೇ ಎ'ಜ!ೆ� �ಾT 

3339. ಅತ2ಂತ ಆ�ೋಗ2ಕರ ಚ*ಾ ಎಂದು ಪ	ಗTತ+ಾhರುವ 'ಪಪ�G 

�ೕ' ಯನುs ಉ9ಾH�ಸುವ uಶpದ ಏ�ೈಕ �ಾಷg �ಾವAದು? 

 :ೕ�ಾ2 

3340. '�ಾಜ2bಾಲರು ^ನsದ ಪಂಜರದ'& +ಾ4ಸುವ ಪ�Sೆ ಸlಾನ" ಈ 

*ೇX�ೆ Fೕtದವರು �ಾರು? 

 ಸ�ೋ$F �ಾಯು? 

3341. ಕಪ«�ರ ಮಂಜ	 ಬ�ೆದವರು? 

 �ಾಜ6ೇಖರ 
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3342. ಚಂದ�FSೆ ಭೂ� !ೆಳಕು ತಲುಪಲು 1.5 oೆ�ೆಂ� !ೇಕು 

ಸೂಯ�Fಂದ ಭೂ�Sೆ !ೆಳಕು ತಲುಪಲು 8F�ಷ !ೇಕು ಭೂ�Sೆ 

ಹ(ರuರುವ ಅತ2ಂತ ಪ�1ಾರ ನ�ತ��ಂದ !ೆಳಕು ಬಂದು ತಲುಪಲು ಎಷುk 

ಸಮಯ !ೇಕು? 

 4.3 �ೊ2ೕK ವಷ� 

3343. ರು�ೆ4�ಾದ *ೊಸ *ೆಸರು ಏನು? 

 $ಂ!ಾ!ೆp 

3344. 1960 ರ'& �ಾವ �ೇಶದ'& ರಕ(ರIತ �ಾ�ಂ ನ�ೆVತು? 

 ಟ:� 

3345. !ೆಂ:ಕt? ತು�ಯ'& oಾlಾನ2+ಾh ಬಳಸಲHಡುವ ಪ�ಾಥ�? 

 �ೆಂಪA ರಂಜಕ 

3346. ಕE¦ಣ ತುಕು5 It�ಾಗ ತೂಕ ಏ�ಾಗುತ(�ೆ? 

 *ೆUಾiಗುತ(�ೆ 

3347. �ಾt ಬtತ ಅಳ9ೆ lಾಡಲು ಉಪ�ೕhಸುವ oಾಧನ? 

 4SೊÇlಾ�ೋ�ೕಟK 

3348. ಅ�ಾಟ�? 

 ಶ	ೕರ Flಾ�ಣ 6ಾಸ� 

3349. �ೖ�ೊ�ೕ ಬ�ಾಲ$? 

 ಸೂ�å $ೕuಗಳ ಬSೆ³ Xಸುವ ಅಧ2ಯನ 

3350. ಎಂಟlಾಲ$? 

 :��:ೕಟಗಳ ಬSೆ³ ಅಭ24ಸುವ 6ಾಸ� 

3351. Ibಾs�ಸಂ? 

 ಸ-Çಹನ 6ಾಸ� 

3352. +ೈ�ಾಲ$? 

 +ೈರD ಗಳ ಬSೆhನ ಅಧ2ಯನ 6ಾಸ� 

3353. *ೈ�ಾ�ಲ$? 

 Fೕ	ನ ಲಭ29ೆ ಅದರ Fಯಮಗಳ ಬSೆ³ Xಸುವ 6ಾಸ� 

3354. ಎ�ಾಲ$? 

 ಜಂತುಗಳ ಗುಣಲ�ಣ oಾp�ಾವಗಳ ಬSೆ³ Xಸುವ 6ಾಸ� 

3355. �ೆ�ೆ�@z? 

 ಅನುವಂ�ಯ9ೆ *ಾಗೂ ಅವAಗಳ Fಯಮಗಳ ಬSೆ³ Xಸುವ 6ಾಸ� 

3356. oೈjಾಲ$? 

 ಕಣಗಳ ಅಧ2ಯನ 6ಾಸ� 

3357. ಬ�ೕ���? 

 $ೕuಗಳ ಪ	6ೆ©ೕಧ�ೆSೆ ಉಪ�ೕhಸುವ ಗTತ6ಾಸ� 

3358. �ಾt��ಾಲ$? 

 ಹೃದಯ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದ +ಾ2�ಗಳನುs ಪ	�ೕ'ಸುವ 6ಾಸ� 

3359. Sೈನ�ಾಲ$? 

 4�ೕ ಸಂಬಂ� +ಾ2�ಗಳ ಬSೆ³ Xಸುವ 6ಾಸ� 

3360. �ೆ�ಾ�ಲ$? 

 ಮೂತ��ಂಡ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದ +ಾ2�ಗಳನುs uವ	ಸುವ 6ಾಸ� 

3361. ನೂ2�ಾಲ$? 

 ನರಮಂಡಲದ ಚಟುವ��ೆ *ಾಗೂ +ಾ2�ಗಳ ಬSೆ³ uವ	ಸುವ 6ಾಸ� 

3362. *ೆಮjಾಲ$? 

 ರಕ( *ಾಗೂ ರಕ(�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದ +ಾ2�ಗಳ ಬSೆ³ Xಸುವ 6ಾಸ� 

3363. bೆFz'� ಸಂ6ೆ©ೕಧಕರು? 

 ಅ%ೆ�ಾzಂಡK �ೆ&�ಂy 

3364. ಇನುz'� ಸಂ6ೆ©ೕಧಕರು? 

 ಬಂ�ಂy 

3365. ಈರುXY +ೈÄಾFಕ *ೆಸರು? 

 ಏ'ಯಂ 4ಪ 

3366. 4ಂಹ +ೈÄಾFಕ *ೆಸರು? 

 �ೆ'D '�ೕ 

3367. ಕುದು�ೆ +ೈÄಾFಕ *ೆಸರು? 

 ಈ�D �ಾ2!ಾಲD 

3368. jೆ'�ೕಟK? 

 ದೂರದ'& ನ�ೆಯುವ ಘಟ�ೆಗಳನುs ನಮೂ�ಸುವ oಾಧನ 

3369. �ೈನ-ೕ? 

 �ಾಂ�ಕ ಶ:(ಯನುs uದು2� ಶ:(ಯ�ಾsh lಾಪ�tಸುವ oಾಧನ 

3370. oೋ�ೋ�ೕಟK? 

 ಸಮುದ�ದ'& �ೌ�ೆ �ಾವ �ೇ1ಾಂಶದ'& ಇ�ೆ ಎಂಬುವAದನುs 

Xಯಲು ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ 

3371. ಅ�ÇಟK? 

 uದು2ತø+ಾಹದ ಬಲವನುs ಅಳ9ೆ lಾಡಲು ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ 

 3372. 4oೊÇSಾ��? 

 ಭೂಕಂಪದ ೕವ�9ೆ Xಯಲು ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ 

3373. 4ಗ� ಮ�ೋ�ೕಟK? 

 ರಕ(ದ ಒತ(ಡವನುs ಪ	ೕ�ಸಲು ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ 

3374. �ೇt�ೕ �ೕಟK? 

 ಅಣುಗಳ ಚಲ�ೆಗಳನುs ಅಳ9ೆ lಾಡಲು 

3375. �ಾ�ಾK? 

 �ೇt�ೕ ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ulಾನ�ಾನವನುs ಗುರುಸುವ 

lಾನದಂಡ 

3376. bೈ�ೋ�ೕಟK? 

 ಸೂಯ�ನ ಉ�ಾ�ಂಶ ಇ9ಾ2� ಅ�ಕ ಉ�ಾ�ಂಶ ಗಳನುs ಆª5 

lಾಡಲು ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ 

3377. *ೈSೊ�ೕ�ೕಟK? 

 SಾXಯ'&ನ 9ೇ+ಾಂಶವನುs ಅಳ9ೆ lಾಡಲು ಬಳಸು9ಾ(�ೆ 

3378. *ೈ�ೊ�ೕ�ೕಟK? 

 ದ�ವಗಳ u�ಷk oಾಂದ�9ೆಯನುs ಅ`ೆಯಲು ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ 

3379. �ಾ9ೋ�ೕಟK? 

 ಸಮುದ�ಗಳ ಆಳವನುs ಅಳ9ೆ lಾಡಲು ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ 

3380. !ಾ�ೋ�ೕಟK? 

 +ಾ9ಾವರಣದ ಉಷ�9ೆಯನುs ಅಳ9ೆ lಾಡಲು 

ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ 

3381. ಆt�ೕ �ೕಟK? 

 ಶಬLದ ೕವ�9ೆ ಅಳ9ೆ lಾಡಲು ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ 

3382. ಅF-ೕ �ೕಟK? 

 SಾXಯ +ೇಗವನುs ಅಳ9ೆ lಾಡಲು ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ 

3383. ಅ'k�ೕಟK? 

 +ಾ9ಾವರಣದ'& ಎತ(ರವನುs ಅಳ9ೆ lಾಡಲು ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ 

3384. ಅ�ೊkೕಬK 1? 
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 ರಕ(�ಾನ �ನ 

3385. oೆbೆkಂಬK 21? 

 ಅ'ºಮK �ನ 

3386. ಪ�ಬಲ+ಾದ ರಕ(Iೕನ9ೆಯು ಇದರ ಕt� ಇಂ�ಾh ಆಗುತ(�ೆ? 

 uಟ�� E12 

3387. ದನ ಮತು( ಎ��ಗಳ'& ಕಂಡುಬರುವ �ಾಲು!ಾV ಜpರ �ೋಗ�ೆ5 

�ಾರಣ? 

 ಸೂ�åಣು $ೕuಗಳ� 

3388. hಡದ ಎ%ೆಗಳ� ಹ4�ಾhರಲು �ಾರಣ? 

 �ೊ&ೕ�ೋ}G 

3389. ರಕ( ಗ�k�ಾಗದಂ9ೆ ಬ&� !ಾ2ಂಕುಗಳ'& ಉಪ�ೕhಸುವಂತದುL? 

 oೋtಯಂ 4jೆ�ೕ{ 

3390. ರಕ(ದ *ೆಪAHಗಟುku�ೆSೆ ರಕ(ದ'&ರುವ �ಾವ ಪ�ಾಥ� �ಾರಣ? 

 �ೈE��ೋಜ� 

3391. ಎಲಬುಗಳ ರಚ�ೆSೆ �ಾವ ಖFಜಗಳ� ಅವಶ2ಕ+ಾh+ೆ? 

 �ಾ2'zಯಂ ಮತು( ರಂಜಕ 

3392. ಪರlಾಣುಗXSೆ ಎ%ೆ�ಾgನುಗಳನುs oೇ	ಸುವAದನುs ಏ�ೆಂದು 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ಯಕರಣ 

3393. ಪರlಾಣುಗXಂದ ಎ%ೆ�ಾgನುಗಳನುs *ೋಗ%ಾtಸುವAದ�ೆ5 

ಏ�ೆನುs9ಾ(�ೆ? 

 ಆ:zೕಕರಣ 

3394. ನುಣುbಾh �ರುಗುSೊX4ದ �ೕ%ೆÛಯನುs ಏ�ೆಂದು 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ದಪ�ಣ 

3395. �ೇಹದ ಅ �ೊಡ? ಮೂ`ೆ? 

 }ೕಮK 

3396. ಸೂಯ�ನ ಸುತ(ಲೂ ಅ+ೇಗ+ಾh ರುಗುವ ಗ�ಹ? 

 ಯು�ೇನD 

3397. �ೇಹದ ಅ �ೊಡ? ಒಳhನ ಅಂಗ? 

 �ತ(ಜನ�ಾಂಗ 

3398. ಸಸ2ಗಳ ಹ4ರು ಬಣ��ೆ5 �ಾರಣ+ೇನು? 

 ಪತ�ಹ	ತು( 

3399. ಚಂದ� %ೋಕದ'& ಶಬLಗಳ� �ೇXಸುತ(+ೆ? 

 ಇಲ& 

3400. ಭೂ� �ಾ+ಾ2ವ ಗ�ಹಗಳ ನಡು+ೆ ಇ�ೆ? 

 ಶುಕ� ಮತು( ಮಂಗಳ ಗ�ಹ 

3401. *ೆಚುi ಉಪಗ�ಹಗಳನುs *ೊಂ�ರುವ ಗ�ಹ? 

 ಗುರು ಗ�ಹ 

3402. E uಟ�� *ೆUಾiದ'& �ೇಹದ �ಾವ �ಾಗ 

*ಾFSೊಳSಾಗುತ(�ೆ? 

 ಮೂತ��ಂಡಗಳ� 

3403. 9ಾV *ಾ'ನ'& ಇಲ&�ರುವ uಟ�ನಗಳ�? 

 E ಮತು( t 

3404. ಕT�ನ �ೆ��ಾ �ೕ'ನ ಪ�Eಂಬ *ೇhರುತ(�ೆ? 

 ತ%ೆ�ೆಳSಾh ಇರುತ(�ೆ 

3405. �ಾವ ಅFಲದ'& ಧÔFಯ +ೇಗ ಅ�ಕ+ಾhರುತ(�ೆ? 

 *ೈ�ೊ�ೕಜ� 

3406. EX ಬಣ�ದ'& ಎಷುk ಬಣ�ಗX+ೆ? 

 7 

3407. ಸpಚ· Fೕ	ನ �ಎC ಗುಣಮಟk? 

 7 

3408. ಆಯoಾ5ಂತ �ಕೂz^ 9ೋ	ಸುವ �ಕು5ಗಳ�? 

 ಉತ(ರ ದ�ಣ �ಕು5ಗಳ� 

3409. ಸೂಯ�ನ ಸುತ(ಲೂ ರುಗಲು *ೆಚುi ಸಮಯ 9ೆSೆದು�ೊಳ�Yವ 

ಗ�ಹ? 

 ಶF 

3410. ಚುಚುiಮದLನುs ಕಂಡು Itದವರು? 

 ಎಡp�� �ೆನsK 

3411. -ಟk-ದಲ !ಾ	Sೆ ಕಂಡುItದ ಆಂ�ಬ�ೕ�@? 

 bೆFz'� 

3412. �ದು$ೕರಕ ಗ�ಂd ಏನನುs ಉ9ಾH�ಸುತ(�ೆ? 

 ಇನುz'� 

3413. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1983: 

 'ಪಯFಯK 10’(Pioneer 10) ಪ«&jೋ ಕೆಯನೂs �ೕ	 

ಪಯT4ತು 

3414. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2015: 

 �ೇbಾಳದ'& ಉಂjಾದ 7.8 ಪ�lಾಣದ ಭೂಕಂಪನದ'& ಸುlಾರು 

9100 ಜನ ಅಸುFೕhದರು. 

3415. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1721: 

 �ೕಕರ ಭೂಕಂಪನದ'& ಇ�ಾFನ jಾE�~ ನಗರ �ಾಶ 

3416. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1958: 

 ಅ�	ಕದ -ಟk-ದಲ ಎ%ೆ:g@ �ೈಲುSಾt�ಾದ ‘�ಾಯG 

ಬೂ&’ 68 ವಷ�ಗಳ ನಂತರ ತನs �ೊ�ೆಯ �ಾನವನುs ನ�ೆ4ತು. 

3417. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1962: 

 �ಾoಾದ �ೇಂಜK 4 ಗಗನ�ೌ�ೆಯು ಚಂದ�ನ �ೕ%ೆ t:5 

*ೊ�ೆVತು. 

3418. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1981: 

 -ಟk-ದಲ ಭೂ�ಣ ^:9ೆz ನ�ೆ4ದ �ಾ. �ೖ1ೇG ಆK. 

*ಾ2	ಸ� 

3419. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1989: 

 !ಾಂSಾ&�ೇಶದ'& uಶpದ ಚ	9ೆ�ಯ%ೆ&ೕ ಅತ2ಂತ �ೕಕರ 

ಸುಂಟರSಾX 

3420. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2005: 

 ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ಒ9ಾ(ಯಗXಂ�ಾh 4	�ಾವA ತನs �ೊ�ೆಯ 

14,000 ಮಂ� oೈFಕರನುs %ೆ!ಾ�ಾ� �ೇಶ�ಂದ 

Iಂ9ೆSೆದು�ೊಂtತು. 

3421. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1667: 

 ಕುರುಡುತನ ಮತ( ಬಡತನ�ಂದ ಬಳ'ದL �ಾ� �ಲk� ತಮ� 

bಾ2ರ�ೈD %ಾDk ಕೃಯ ಹಕು5ಗಳನುs �ೇವಲ ಹತು( 

bೌಂಡುಗXSೆ lಾ�ಾಟ lಾtದರು. 

3422. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1861: 
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 ಅ�	ಕದ ಅಧ2��ಾದ ಅಬ�*ಾಂ 'ಂಕ� ಆವರು ‘ಹEೕ�ಾD 

�ಾಪ�D’ ವ2:(oಾpತಂತ�qದ �ಾನೂFನ'& �ಾ+ೆ *ೋಗುವ ಹಕ5ನುs 

ಅlಾನತುSೊX4ದರು 

3423. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1865: 

 2400 ಜನರನುs �ೊಂ�ೊಯು2(ದL ‘ಸು%ಾ(ನ’ ಎಂಬ 

ಹ!ೆ�ೋTಯು oೊHೕಟ�ೊ5ಳSಾh 1800 ಜನ Fಧನ�ಾದರು. 

3424. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1996: 

 %ೆಬ�ಾ� ಯುದv �ೊ�ೆSೊಂtತು 

3425. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1861: 

 ^�ಾಪAಂ$ಯ'& 22,990 �.�ೕ ಮ`ೆ�ಾh uಶp 

�ಾಖ%ೆ�ಾVತು. 

3426. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1879: 

 oಾವ�ಜFಕ+ಾh uದು2� ಪ��ಾಶlಾನ �ೕಪದ -ದಲ 

ಪ�ದಶ�ನವನುs �ಾಮD ಆ%ಾp ಎtಸ� ಅವರು Fೕtದರು. 

3427. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1938: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ'& Uಾಲಕ	Sೆ -ದಲ !ಾ	Sೆ ಉ4�ಾಟದ ಪ	ೕೆಯ 

ಮೂಲಕ ಮದ2bಾನವನುs lಾtರುವAದರ ಬSೆ³ ಪ9ೆ( 

lಾಡುವAದನುs ಪ	ಚVಸ%ಾVತು. 

3428. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1944: 

 ಹಂSೇ	 ಜಮ�Fಯ �ೕ%ೆ ಯುದL �ೂೕ�4ತು. 

3429. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1996: 

 �ಾರತದ'& ^ನsದ ಅಮದು Fೕಯನುs ಉ�ಾ	ಕರಣ 

lಾಡ%ಾVತು. 

3430. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1999: 

 �ೇez ನ�ಯ ದಂ�ೆಗಳ �ೕ%ೆ uಶpದ ಅ �ೊಡ? �ೆ	�D ಚಕ� 

‘ಲಂಡ� ಐ’ಯನುs 9ೆ�ೆಯ%ಾVತು. 

3431. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1984: 

 �:z�ೋದ'& oೆH%ೆ%ೋ%ೊ$Dk uಶpದ ಅತ2ಂತ ಆಳ+ಾದ 

ಗು*ೆ�ಂದನುs ಕಂಡುItದರು. 

3432. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1862: 

 !ೌ'ಂy !ಾG ಅನುs ಕಂಡು Itಯ%ಾVತು. 

3433. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1891: 

 �ಾಮD ಎtಸ� uದು2�ಾ�ನ ಸಂ�ೇತಗಳ ಪ�ಸರಣ 

(�ೇt�ೕ)Sೆ bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3434. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1908: 

 4 ಚಕ� +ಾಹನಗXSೆ !ೆ�ೕ@ ಅನುs ಕಂಡುIt�ರುವAದ�ೆ5 uಸ54� 

ಅವ	Sೆ bೇjೆಂ{ Fೕಡ%ಾVತು. 

3435. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1612: 

 Sೆ''�ೕ -ದಲ !ಾ	Sೆ “�ೆಪ«kq� ಗ�ಹ”ವನುs �ೋtದರು. 

3436. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1849: 

 ಎಂ.�ಾ' !ೆ'&� ಒಣ-ಶು^SೊXಸುu�ೆಯನುs 

ಕಂಡುItದರು.http://www.birkhaus.ee/eng/ajalugu.aja

lugu2.est.html 

3437. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1877: 

 �ಾ� 4kೕu�z Iಟುk hರTSಾh bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3438. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1895: 

 uಶpದ ಪ�ಥಮ ಚಲನ^ತ� ಮಂ�ರ bಾ2	4zನ'& 9ೆ�ೆಯ%ಾVತು. 

3439. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1981: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ -ದಲ “jೆDk ಟೂ2�” ಮಗು ಆಸH9ೆ�ಯ'& ಜF4ತು. 

3440. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2010: 

 4,00,000 ವಷ�ಗಳ Iಂ�ೆ $ೕu4ದL lಾನವರ ಪಳಯುX�ೆಗಳ� 

ಇoೆ�ೕ'ನ'& ಪ9ೆ(�ಾದವA. 

3441. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1845: 

 �ಾ.�ಾ�ಫ�� u'ಯಮz� -ದಲ !ಾ	Sೆ *ೆ	SೆSೆ 

ಅರವX�ೆಯನುs ಬಳ4ದರು 

3442. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2002: 

 �ೊ&ೕ�ೈ� -ದಲ ಅEೕಜ lಾನವ ಮಗುuನ ಜನನವನುs 

�ೂೕ�4ತು. 

3443. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1854: 

 ಮರದ ರುXFಂದ ತ�ಾ�ಾದ bೇಪರನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ 

ಪ�ದ��ಸ%ಾVತು. 

3444. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1865: 

 �ಾ} 6ೆ©ೕ�ಸುವ ಉಪಕರಣ�ೆ5 �ೇez *ೆC �ೕಸ� bೇjೆಂ{ 

ಪ�ೆದರು. 

3445. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1898: 

 �ೕ	 ಮತು( bೈ	ೕ ಕೂ2	 �ೇtಯಂ ಅನುs ಪ9ೆ( lಾಡ%ಾVತು. 

3446. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1986: 

 �ಾರತದ'& Sಾ�ಹಕರ ಹಕು5 �ಾV�ೆಯನುs ಅಂhೕಕ	ಸ%ಾVತು. 

3447. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2004: 

 Iಂದೂ ಮ*ಾoಾಗರದ'& ಬೃಹ� ಭೂದೃಶ2 ಭೂಕಂಪನ�ಂದ 

ಉಂjಾದ ಬೃಹ� ಸು�ಾ� �ಾರತ, ��ೕಲಂ�ಾ ಮತು( ಅSೆsೕಯ 

ಏ��ಾದ'& ಸುlಾರು 3,00,000 ಜನರನುs �ೊಂ�ತು. 

3448. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1991: 

 oೋuಯ� �ೇಶಗಳ ಸು��ೕಂ ಆಡXತ ವ2ವoೆ� oೋuಯ� 

ಒಕೂ5ಟವನುs ಔಪUಾ	ಕ+ಾh ಅಂತ2SೊXಸ%ಾVತು. 

3449. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2001: 

 �ೆ¾ಸ( ಮತದ ಸಂoಾ�ಪಕ�ಾದ ಏಸು:�ಸ(ರ ಜನುಮ�ನ�ವನುs 

:�ಸ�D ಆh ಆಚ	ಸ%ಾVತು. 

3450. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1818: 

 -ದಲ :�ಸ�D �ಾ2�ೆG (*ಾಡು) *ಾಡ%ಾVತು. 

3451. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1741: 

 ಖSೋಳ6ಾಸ�´ ಆಂಡD� oೆ'zಯD oೆಂ�Sೆ�ೕ� 9ಾಪlಾನದ 

ಪ�lಾಣವನುs ಪ	ಚV4ದರು. 

3452. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1851: 

 +ಾ�ಂಗkFsನ'&ರುವ �ಾಂSೆ�4zನ ಗ�ಂ�ಾಲಯದ'&ದL 35000 

ಸಂಪAಟಗಳ� !ೆಂ: ಅ�ಾಹುತ�ಂದ �ಾಶ+ಾVತು. 

3453. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1894: 

 -ದಲ +ೈದ2:ೕಯ ಸ�Çಳನವನುs ಕಲ59ಾ(ದ'& ನ�ೆಸ%ಾVತು. 

3454. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1986: 

 �ಾರತದ �ಾಷgಪಯವರ ಒ�HSೆ ಪ�ೆದು Sಾ�ಹಕರ ರ�cೆ 

�ಾV�ೆಯನುs �ಾ	Sೆ ತರ%ಾVತು. 

3455. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1919: 

 �ೋhಗಳನುs oಾhಸಲು ಆಂಬು2%ೆ�z ಆh ಬಳಸ%ಾಗುವ ಹಡhನ 

u�ಾ2ಸವನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ ಆರಂ�ಸ%ಾVತು. 
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3456. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1947: 

 �ಾ� !ಾ�ೕ�� jಾ�FzಸkK ಅನುs ಕಂಡುItದರು. 

3457. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2000: 

 �ೋಲ59ಾ( ಎಂದು ಮರು�ಾಮಕರಣ lಾಡಲು ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ 

ಸ�ಾ�ರದ ಪ�oಾ(ವ�ೆSೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರವA ಹ4ರು F6ಾ�ೆ 

Fೕtತು. 

3458. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1851: 

 �ಾರತದ -ದಲ ಸರಕು �ೈಲನುs ರೂ:�Vಂದ �ಾ�ಾ�ಚರcೆ 

bಾ�ರಂ�ಸ%ಾVತು. 

3459. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1882: 

 �ಾಮD ಆ%ಾp ಎtಸ� :�ಸ�D ಮರ�ೆ5 ಅಳವtಸಲು oಾಲು 

�ೕಪವನುs ಸೃ�k4ದರು. 

3460. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1942: 

 ಎರಡ�ೇ uಶpಯುದvದ'& ಜbಾF +ಾಯು ಪ�ೆಗಳ� �ಾರತದ 

ಕಲ59ಾ( �ೕ%ೆ !ಾಂಬು �ಾX ನ�ೆ4ದರು. 

3461. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1961: 

 �ಾರತವA �ಾಮ� ಮತು( tಯುವನುs �ಾರತದ �ಾಗ+ಾh 

ವಶಪt4�ೊಳY%ಾVತು. 

3462. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1978: 

 ಇಂ��ಾSಾಂ�ಯನುs %ೋಕಸ�ೆಯ ಸದಸ2ತp 

ಅನೂ$�ತSೊXಸ%ಾVತು ಮತು( oೆ�ೆSೆ ಕಳ�Iಸ%ಾVತು. 

3463. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1903: 

 ಮುಖ2 �ೇಬG ಗXSೆ ಪ«ರಕ+ಾhರುವ ಉ:5ನ SೋಪAರಗಳನುs 

*ೊಂ� -ದಲ ತೂಗು oೇತು+ೆ�ಾದ � u'ಯಂಸ¦y� 

oೇತು+ೆಯನುs 9ೆ�ೆಯ%ಾVತು. 

3464. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1961: 

 �ೕಚು�hೕD Fಯಂತ�ಣದ'&ದL Sೋ+ಾ ಅನುs �ಾರತದ �ಾಗ 

lಾಡ%ಾVತು. ಇದನುs Sೋ+ಾ oಾpತಂತ� �ನ ಎಂದು 

ಕ�ೆಯ%ಾVತು. 

3465. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1996: 

 jೆ'uಷ� ಉದ2ಮದ �ಾಯ�F+ಾ�ಹಕರು �ೇ�ಂy 

ವ2ವoೆ�ಯನುs ಅಳವಡ4�ೊಳYಲು ಒ�Hದರು. 

3466. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1969: 

 E�ಟFsನ ಸಂಸತು( �ೊ%ೆSೆ ಮರಣದಂಡ�ೆ �ೆಯನುs 

ರದುLಪt4ತು. 

3467. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1957: 

 bೆFz%ೆpೕF�ಾದ'& ��Hಂy �ೕ��ನ'& ಪರlಾಣು uದು2� 

oಾ�ವರ ಉ�ಾÏ�ಸ%ಾVತು. ಇದು ಪರlಾಣು oೌಲಭ2ದ ಮೂಲಕ 

uದು2� ಉ9ಾH�4ದ -ದಲ ಘಟಕ. 

3468. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1862: 

 -ದಲ ಮೂ`  ೆ ^:9ಾz ಆಸH9ೆ�ಯನುs ನೂ2�ಾ:�ನ'& 

oಾ��ಸ%ಾVತು. 

3469. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1791: 

 ನೂ2�ಾ@� ಸಂUಾರ Fಯಂತ�ಣ -ದಲ !ಾ	Sೆ ಏಕಮುಖ 

ರoೆ(ಯನುs ಸೃ�k4ತು. 

3470. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1895: 

 �ಾಗದದ ಹು	 (lಾD) lಾಡುವ ಯಂತ�ವನುs �ಾ~� !ೌ��ೆG 

bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3471. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1927: 

 �ಾ�ಂ�ಾ	ಗ`ಾದ ಭಗ� 4ಂy ಮತು( �ಾಜಗುರು E��½ 

ಸ*ಾಯಕ �ೕ'ೕD ಅ�ೕ�ಕ�ಾhದL �ಾ� oೌಂಡD� ಅವರನುs 

ಗುಂt:5 �ೊಂದರು. 

3472. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1927: 

 �ಾರತದ �ಾ�ಂ�ಾ	 �ಾ�ೇಂದ� %ಾI	ಯವರನುs ಉತ(ರ 

ಪ��ೇಶದ Sೋಂ�ಾ �ೈ'ನ'& F�ೕ$ತ ��ಾಂ:5ಂತ ಎರಡು 

�ನ ಮುಂ^ತ+ಾhªೕ ಗ'&Sೇ	ಸ%ಾVತು. 

3473. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1947: 

 E��½ �ೈSಾ	�ಾ ಸಂoೆ�ಯು �ೆFsD Sಾ2ಬK ತಮ� 

ಪ��ೕSಾಲಯದ'& ಕಂಡು Itದ ಪ«ಣ�%ೇಖನ 

(*ೋ%ೋSಾ�})Sೆ bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3474. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1965: 

 ಅತ2ಂತ �ೊಡ? ಪ��ೆ �ಾನು+ಾರದ ನೂ2�ಾ@� jೈez ಒಟುk 

946 ಪAಟಗಳ� ಪ�ಕಟcೆ ಆVತು. 

3475. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1897: 

 ಆಂತ	ಕ ದಹನ�ಾ	 ಇಂ$� *ೊಂ�ರುವ -ದಲ 

ಜ%ಾಂತSಾ��ಯನುs ಪ�ದ��ಸ%ಾVತು. 

3476. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1920: 

 ^ೕ�ಾದ'& ಭೂಕಂಪ�ಂದ ಸುlಾರು 1 ಲ�ಕು5 *ೆಚುi ಜನ ಮೃತ 

ಪಟkರು. 

3477. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1945: 

 ಯುದv ಅಪ�ಾಧಗಳ uUಾರcೆ ಎದು	ಸುವ ಬದಲು ಜbಾFನ 

ಎರಡು !ಾ	 ಪ�0ಾನ ಮಂ��ಾದ Â�lಾ�ೊ �ಾ2�ೋ¯ 

ಆತ�ಹ9ೆ2 lಾt�ೊಂಡರು. 

3478. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1971: 

 �ಾರತ !ಾಂSಾ& ಯುದvದ'& bಾ:oಾ(ನವನುs oೋ'4ತು. 

3479. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1971: 

 !ಾಂSಾ&�ೇಶ ಸpತಂತ� �ಾಷg+ಾh ಹು�kತು. 

3480. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1972: 

 !ಾಂSಾ&�ೇಶದ ಸಂu0ಾನವA �ಾ	Sೆ ಬಂ�ತು. 

3481. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1593: 

 �ಾ�ಂ�ಾü}kನ ಮೂಲಕ ನ�ೆಯುವ SಾXಯಂತ��ೆ5 *ಾ%ೆಂ� 

bೇjೆಂ{ Fೕtತು. 

3482. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1654: 

 ಟುoಾ5Fಯ'& �ನFತ2ದ ಉಷ�9ೆಯನುs �ಾಖ'ಸಲು ಹವlಾನ 

ಕÑೇ	ಯನುs oಾ��ಸ%ಾVತು. 

3483. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1791: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ -ದಲ �ಾನೂನು 6ಾ%ೆಯನುs bೆFz%ೆpೕF�ಾ 

uಶpu�ಾ2ಲಯದ'& oಾ��ಸ%ಾVತು. 

3484. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1792: 

 }%ಾ�ೆ'Á�ಾದ'& -ದಲ $ೕವulಾ bಾ'4ಯನುs 

Fೕಡ%ಾVತು. 

3485. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1854: 
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 ರoೆ( ಸpಚ·SೊXಸುವ ಯಂತ�ವನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ 

}%ಾ�ೆ'Á�ಾದ'& ಬಳಸ%ಾVತು. 

3486. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1877: 

 �ಾಮD ಆ%ಾp ಎtಸ� ಧÔF %ೇಖನ ಯಂತ��ೆ5 bೇjೆಂ{ 

ಪ�ೆದರು. 

3487. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1939: 

 �ೈ%ಾ� ನೂಲುಗಳ -ದಲ +ಾTಜ2 ತ�ಾ	�ೆ lಾಡ%ಾVತು. 

3488. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1656: 

 bಾ2	4zನ ಎಂ.�ಾ2:p� ತ�ಾ	4ದ ಕೃತಕ ಮುತು(ಗಳನುs 

$ಪze ಉಂ�ೆಗXಂದ ಮತು( �ೕನುಗಳ ಚಮ��ಂದ 

ತ�ಾ	ಸ%ಾVತು. 

3489. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1751: 

 uಶpದ -ದಲ �'ಟ	 ಅ�ಾ�ೆ��ಾದ �ೆ�ೆ4ಯ� �'ಟ	 

ಅ�ಾ�ೆ� ಅನುs ಆ4g�ಾದ'& oಾ��ಸ%ಾVತು. 

3490. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1793: 

 -ದಲ �ಾಜ2 ರoೆ(�ಾದ �ಾ�ಂ@ ¼ೕ{� ಅನುs ಅ�ಕೃತ+ಾh 

9ೆ�ೆಯ%ಾVತು. 

3491. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1798: 

 �ೇu� u'5ನz� ನ{ ಮತು( !ೋGk ಯಂತ�ವನುs bೇjೆಂ{ 

lಾtದರು. 

3492. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1901: 

 -ದಲ jೇಬG jೆFsD ಪಂದ2ವನುs ನ�ೆಸ%ಾVತು. 

3493. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1967: 

 jೆDk ಟೂ2Eನ'& t.ಎ�.ಎ ಅನುs ಸೃ�kಸ%ಾVತು. 

3494. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1642: 

 ಡC �ಾuಕ ಏಬG 9ಾoಾ�� ನೂ2$%ಾ2ಂ� �ೇಶವನುs 

ಕಂಡುItದರು. 

3495. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1928: 

 jೈ �ೕ%ೆ :&= ಅನುs u�ಾ2ಸSೊXಸ%ಾVತು. 

3496. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1884: 

 �ಾಣ2ವನುs ಬಳ4 ತೂಕ �ೋಡುವ ಯಂತ��ೆ5 ಪ4� ಏವ	 

bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3497. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1800: 

 +ಾ�ಂಗk� t.4. ಅ�ೕ	�ಾದ ಸಂಯುಕ( ಸಂoಾ�ನದ 

�ಾಜ0ಾF�ಾh oಾ��ಸ%ಾVತು. 

3498. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1871: 

 ಜೂGz �ಾ�ೆz� oೌರ ಕ�ೋ�ಾ oೆHಕg��ನ'& ಕಪAH �ೇ1ೆಗಳನುs 

ಕಂಡು Itದರು. 

3499. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1941: 

 ಎರಡ�ೇ uಶpಯುದvದ'& �ಾರತವA ಜbಾFನ �ೕ%ೆ ಯುದv 

�ೂೕ�4ತು. 

3500. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1991: 

 ರ�ಾ2ದ ಒಕೂ5ಟವA ಯು.ಎD.ಎD.ಆK Fಂದ ಸpತಂತ�+ಾVತು. 

3501. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1844: 

 �ೈಟ�D ಆ�ೆzೖಡನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ ಹಲು&ಗಳ ಬಳ�ೆSೆ 

ಬಳಸ%ಾVತು. 

3502. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1907: 

 ನೂ2$%ಾ2ಂ� ಸಂಸ(ನ ಕಟkಡವA !ೆಂ:ಯ ಅ�ಾಹುತ�ಂದ 

ಸಂಪ«ಣ�+ಾh �ಾಶ+ಾVತು. 

3503. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1913: 

 ಲ+ೆ� ವಸು( ಸಂಗ�*ಾಲಯ�ಂದ ಕಳ�+ಾದ “-ೕ�ಾ'oಾ” ಎರಡು 

ವಷ�ಗಳ ನಂತರ ಪ9ೆ( lಾಡ%ಾVತು. 

3504. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1984: 

 oೌರ ಮಂಡಲದ ಆUೆ ಇರುವ ಗ�ಹವನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ ಪ9ೆ( 

lಾಡ%ಾVತು. 

3505. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2013: 

 ಉರುSೆp Sಾಂ�ಾದ !ೆಳವTSೆ, lಾ�ಾಟ ಮತು( ಬಳ�ೆSೆ �ಾನೂನು 

ಬದvSೊX4ದ -ದಲ �ೇಶ+ಾVತು. 

3506. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1783: 

 ಲಂಡFsನ ನೂ2Sೇ{ �ೈ'ನ'& -ದಲ ಮರಣ ದಂಡ�ೆಯನುs 

lಾಡ%ಾVತು. 

3507. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1868: 

 ಲಂಡFsನ'& -ದಲ ಸಂUಾ	 �ೕಪಗಳನುs ರoೆ(ಯ �ೕ%ೆ 

ಅಳವtಸ%ಾVತು. 

3508. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1884: 

 'ವಂ{ 	ಚಡz�� !ಾG-!ೇ	ಂy oೆ5ೕ{z Sೆ bೇjೆಂ{ 

ಪ�ೆದರು. 

3509. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1907: 

 u'�ಂಗk� ಅಂUೆ ಕÑೇ	ಯ'& -ದಲ :�Dk ಮD ಮು�ೆ�ಯನುs 

lಾ�ಾಟ lಾಡ%ಾVತು. 

3510. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1953: 

 �ೆನರG ಎ%ೆ:gಕG ಸಂoೆ�ಯು ಎ%ಾ& ಕಮು�FDk �ೌಕರರನುs 

9ೆSೆದು *ಾಕುವA�ಾh �ೂೕ�4ತು. 

3511. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2010: 

 Iಮ�ಂ�ಾh bಾ2	4ನ ಐ}G SೋಪAರವನುs ಮುಚi%ಾVತು. 

3512. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1945: 

 �ೖ�ೊ�+ೇÉ ಓವ� ಅನುs bೇjೆಂ{ lಾಡ%ಾVತು. 

3513. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1997: 

 ಒಂದು ಶತlಾನದ Iಂ�ೆ 1,00,000 �ಂದ uಶpದ ಹು'ಗಳ ಸಂ1ೆ2 

6000 �ೆ5 ಇX��ೆ ಎಂದು ವರ� lಾಡ%ಾVತು. 

3514. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1982: 

 lಾರಕ ಚುಚುiಮ�LFಂದ -ದಲ ಮರಣದಂಡ�ೆಯನುs jೆ�ಾz4ನ 

ಹTzÐ'&ನ �ಾಜ2 oೆ�ೆಮ�ೆಯ'& lಾಡ%ಾVತು. 

3515. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1941: 

 ಜbಾFನ ulಾನಗಳ� ಅ�ೕ	�ಾದ �ೌ�ಾ �ೆ%ೆ�ಾದ ಪG� 

*ಾಬ�K ಭೂಪ��ೇಶದ'& �ಾX lಾtದ �ಾರಣ 2,300 

ಅ�ೕ	ಕರು ಮೃತಪಟkರು. 

3516. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1934: 

 u' �ೕDk �ೆ{ 4gೕe ಅನುs ಕಂಡು Itದರು. 

3517. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1926: 

 ಅFಲ�ಂದ �ಾಯ�Fವ�ಸುವ �ೆ}�$�ೇಟK ಅನುs � 

ಎ%ೆ�ೊgಲ@z ಸ+ೆ�G �ಾ���ೇಷ� ಸಂoೆ� bೇjೆಂ{ 

ಪ�ೆVತು. 

3518. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1909: 
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 ಸಂ6ೆ©ೕಧಕ '�ೕ !ೇ�ಾ&ಂ� ಅವರು bಾ&4k@ ಉದ2ಮವನುs 

ಚುರುಕುSೊXಸುವ -ದಲ ಥ-ೕ�-oೆ�kಂy bಾ&4k@ ಆದ 

!ಾ�ೆ&ೖ{ ಅನುs bೇjೆಂ{ lಾtದರು. 

3519. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1774: 

 ಆ4gಯ �ಾಜ2 ��ಣ ವ2ವoೆ�ಯನುs ಪ	ಚV4ದ -ದಲ 

�ಾಷg+ಾVತು. 

3520. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1822: 

 ಉjೆ�:kನ'& ಪಶು+ೈದ2 6ಾ%ೆಯು 9ೆ�ೆಯ%ಾVತು. 

3521. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1876: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ -ದಲ ಸ�6ಾನದ �ಾ�ಾ�ಚರcೆ ಆರಂಭ+ಾVತು. 

3522. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1877: 

 �ಾಮD ಎtಸ� -ದಲ Sಾ�ಮ¼ೕ� ಅನುs ಪ�ದ��4ದರು. 

3523. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1897: 

 %ೈoೆ�z ಪ�ೆದ jಾ2:z�ಾ2ಬುಗಳನುs Fೕಡಲು ಲಂಡ� uಶpದ 

ಪ�ಥಮ ನಗರ+ಾh�ೆ. 

3524. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1966: 

 !ೆ'ºಯ��ನ'& �ೕ'�ೕ ಲ4�ೆಯನುs ಕ�ಾ?ಯ 

lಾಡ%ಾVತು. 

3525. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1992: 

 16�ೇ ಶತlಾನದ !ಾE� ಮ4ೕ�ಯನುs ಧÔಂಸ lಾಡ%ಾVತು. 

3526. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2006: 

 �ಾoಾ ಸಂoೆ�ಯು ಮಂಗಳ ಗ�ಹದ ಎರಡು ಗ'&ಗಳ'& Fೕರು ಕಂಡು 

ಬಂ�ರುವA�ಾh *ೇX�ೆ Fೕtದರು. 

3527. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1846: 

 4.ಎ�.oೊ5ೕF¦ೕ� oೆಲು&%ೋD �ೈjೆ�ೕ{ oೊHೕಟಕ�ಾ5h 

bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3528. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1876: 

 4kಲz� ರುಚXSೆ t.4.4kಲz� bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3529. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1879: 

 -ದಲ ಸpಯಂUಾ'ತ ದೂರ+ಾT ಬದ%ಾVಸುವ ವ2ವoೆ�Sೆ 

bೇjೆಂ{ Fೕಡ%ಾVತು. 

3530. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1943: 

 ಜbಾ� ಏ¼ೕ�D� (ಐ�ೆಎಎಎ�) ಮತು( �ೌ�ಾಪ�ೆ 

(ಐ$ಎ�ಎಎ�) ಗಳ ಸಂ�ೕ$ತ ಪ�ೆಗಳ� ಕಲ59ಾ(ದ'& ೕವ� 

!ಾಂ� �ಾX ನ�ೆ4ದರು. 

3531. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1951: 

 -ದಲ ಪA� ಬಟ� Fಯಂ�ತ Sಾ2�ೇ~ +ಾ�ಂಗk� t4 ಯ'& 

bಾ�ರಂಭ+ಾVತು. 

3532. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1999: 

 �ಾರತದ ಯು�ಾ( ಮುÞ uಶp ಸುಂದ	 99 ಸH0ೆ�ಯ'& SೆದುL, 

ಲಂಡFsನ'& :	ೕಟ 0ಾರcೆ lಾtದರು. 

3533. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1791: 

 E�ಟFsನ “ಅಬzವ�K” uಶpದ ಅತ2ಂತ ಹ`ೆಯ �ಾನು+ಾರದ 

ವೃತ(ಪ��ೆ -ದಲ !ಾ	Sೆ ಪ�ಕ�ಸ%ಾVತು. 

3534. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1812: 

 ಕುದು�ೆ ಎ`ೆದ SಾtSೆ �ೕಟK Sೈ%ಾ�� bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3535. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1843: 

 ಹಡಗು, �ಾ2�ಾpಸ ಮತು( ಹಗ³ಗXಂದ ತ�ಾ	ಸಲHಟk ಮF%ಾ 

bೇಪ	Sೆ bೇjೆಂ{ Fೕಡ%ಾVತು. 

3536. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1829: 

 E��ೕಷರು, �ಾರತದ'& “ಸ” ಪದLಯನುs F�ೇ�4ದರು. 

3537. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1586: 

 ಸK �ಾಮD Iೕ	�ಾ{ ಅವರು �ೊಲಂE�ಾ�ಂದ 

ಇಂSಾ&ಂtSೆ ಆಲೂಗ�ೆ?ಯನುs ಪ	ಚV4ದರು. 

3538. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1621: 

 Sೆ''�ೕ ದೂರದಶ�ಕವನುs ಕಂಡು Itದರು. 

3539. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1835: 

 �ೋ� �pೕಪದ'& lಾ2ನು�ಾ2ಕiK ಮೂ2ಚುಯG �ೈಯK 

ಇನುü�ೆ�z ಸಂoೆ�ಯು -ದಲ ಅhs ulಾ bಾ'4ಯನುs Fೕtತು. 

3540. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1910: 

 bಾ2	D -ೕjಾರು ಪ�ದಶ�ನದ'& F�ಾ� �ೕಪವನುs -ದಲ 

!ಾ	Sೆ ಪ�ದ��ಸ%ಾVತು. 

3541. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1922: 

 -ದಲ ಯಶ4p jೆ:sಕಲK ಚಲನ^ತ�ವನುs ನೂ2�ಾ:�ನ'& 

ಪ�ದ��ಸ%ಾVತು. 

3542. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1948: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ oೇ�ೆಯ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ ಮI`ಾ ಅ��ಾ	ಯನುs 

�ೇ�ಸ%ಾVತು. 

3543. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1967: 

 ದ�ಣ ಆ}��ಾದ'& -ದಲ lಾನವ ಹೃದಯದ ಕ4 

ಶಸ�^:9ೆzಯನುs lಾಡ%ಾVತು. 

3544. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1971: 

 �ಾರತ-bಾ:oಾ(ನ ಯುದvವA !ಾಂSಾ&�ೇಶದ *ೊಸ �ೇಶವನುs 

ರೂ�ಸಲು �ೊ�ೆSೊಂtತು. 

3545. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1984: 

 �ಾರತದ ಭೂbಾ'ನ'& ಯೂFಯ� �ಾ!ೈ�� :ೕಟ�ಾಶಕ 

ಘಟಕ�ಂದ ��ೈG ಐoೋoೈ�ೇ{ oೋ	�ೆVಂದ 3800 

ಜನರು ಮೃತಪಟುk 1,50,000 	ಂದ 6,00,000 ಜನರು 

ಅಸpಸ�Sೊಂಡರು. 

3546. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1816: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ'& -ದಲ ಉX9ಾಯ !ಾ2ಂ@ 9ೆ�ೆಯ%ಾVತು. 

3547. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1942: 

 ^�ಾSೋ uಶpu�ಾ2ಲಯದ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ ಸpಯಂ Fರಂತರ 

ಪರlಾಣು ಸರಪX :�ªಯನುs ಪ�ದ��ಸ%ಾVತು. 

3548. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1970: 

 ಪ	ಸರ ಸಂರ�cೆ ಏ�ೆFzಯನುs oಾ��ಸ%ಾVತು. 

3549. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1971: 

 ಅಬು0ಾE, ಅ�ಾ��, ದು!ೈ, Â2�ೈ�ಾ, ರD ಅG 1ೈlಾ, 

6ಾ�ಾ�, ಮತು( ಉe ಅG �ಾp+ಾನs ಏಳ� ಎ��ೈಟುಗXಂದ 

ಸಂಯುಕ( �ಾಷg+ಾh ಯು�ೈjೆ� ಅರ� ಎ��ೈ{z (ಯು.ಎ.ಇ) 

ಸಂಯುಕ(+ಾh ರೂಪASೊಂtತು. 

3550. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1982: 

 ಉ9ಾ§ �tಕG oೆಂಟK uಶpu�ಾ2ಲಯದ +ೈದ2ರು 6ಾಶpತ 

ಕೃತಕ ಹೃದಯವನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ ಶಸ�^:9ೆz lಾtದರು. 
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3551. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1993: 

 ಹಬG !ಾ*ಾ2�ಾಶ ದೂರದಶ�ಕವನುs ಸ	ಪtಸಲು �ಾoಾ oೆHೕD 

ಶಟG ಅನುs bಾ�ರಂ�4ತು. 

3552. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1891: 

 !ಾoೆ5{ !ಾG ಆಟವನುs �ೇez �ೈ4�� ಸೃ�k4ದರು. 

3553. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1878: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ ಅಧ2�ರ ಮ�ೆ�ಾದ “+ೈ{ *ೌD” ನ'& -ದಲ 

ದೂರ+ಾTಯನುs oಾ��ಸ%ಾVತು. 

3554. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1959: 

 ಭೂ�ಯ -ದಲ ಬಣ�ದ Ñಾ�ಾ^ತ�ವನುs !ಾ*ಾ2�ಾಶ�ಂದ 

oೆ�ೆItಯ%ಾVತು. 

3555. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1913: 

 ¼ೕ�� -ೕjಾK ಸಂoೆ�ಯು � lಾ�ೆG ¼ೕಡ³�XSಾh uಶpದ 

-ದಲ ಚ'ಸುವ ಅoೆಂE& %ೈನsನುs oಾ��4ದರು. 

3556. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1921: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ ಅಂUೆ ಕÑೇ	 ಅಂUೆ^ೕ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ�ೆ5 

ಸಂಬಂ�4ದ ಸಂoೆ� oಾ��4ತು. 

3557. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1858: 

 �ಾ� %ಾ2ಂtD �ೕಸ� -ದಲ �ಣಸು ಅ	ಯುವ ಯಂತ��ೆ5 

bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3558. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1872: 

 -ದಲ ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ Âjಾ¦G ಪಂದ2ವನುs oಾ5jಾ&ಂtನ'& 

ನ�ೆVತು. 

3559. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1875: 

 ಓ{z ಪAt lಾಡುವ ಯಂತ��ೆ5 ಎ.�ೆ.ಎ	ಕz� bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3560. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1900: 

 +ಾಹನಗXSಾh ಜಮ�� ಇಂ$FಯK ಮುಂ!ಾಗದ ಚಕ� 

ಚಲ�ೆಯ ಪ�:�ªSೆ bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3561. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1956: 

 �ೕuಯ'& uೕt�ೕ jೇಪನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ ಬಳಸ%ಾVತು. 

3562. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1987: 

 ಅ�ಾÏFoಾ(ನವA ಸಂu0ಾನವನುs ಅಳವt4�ೊಂtತು. 

3563. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2005: 

 -ದಲ ಮುಖದ ಕ4 ಶಸ�^:9ೆzಯನುs �ಾ�Fzನ'& 

lಾಡ%ಾVತು. 

3564. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2011: 

 +ಾ�ಂಗkFsನ oೆkೕ{ ಯು2Fವ4�� ಸಂ6ೆ©ೕಧಕರು “oಾ5¼ೕG?” 

ಕೃತಕ ಮೂ`ೆಯನುs ಅ�ವೃ�vಪt4ದರು. 

3565. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1775: 

 ಸK �ೇez �ೇ �ಾಣದ 6ಾIಯನುs ಕಂಡುItದರು. 

3566. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1870: 

 ಇಂSೆ&ಂtನ'& ಕ�ಾ?ಯ ��ಣ �ೂೕ�ಸ%ಾVತು. 

3567. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1893: 

 ನೂ2$%ಾ2ಂtನ ಚು�ಾವcೆಯ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ ಮI`ೆಯರು 

ಸH��4ದರು. 

3568. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1987: 

 ದ�ಣ ಆ}��ಾದ ulಾನ !ೋVಂy 747 Iಂದೂ 

ಮ*ಾoಾಗರ�ೆ5 ಅಪHX4ದ �ಾರಣ 159 ಪ��ಾTಕರು 

Fೕರುbಾ%ಾದರು. 

3569. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2001: 

 ಎ%ಾ& ಸ�ಾ�	 ಮತು( ಸ�ಾ�	 �ೆರuನ bಾ�ಥ�ಕ 6ಾ%ೆಗಳ'& 

ಮ0ಾ2*ಾs ಊಟದ �ಾಯ�ಕ�ಮವನುs �ಾಯ�ಗತSೊXಸಲು 

ಸ±ೕ�ಚi �ಾ2�ಾಲಯವA ಎ%ಾ& �ಾಜ2 ಸ�ಾ�ರಗXSೆ F�ೇ�ಶನ 

Fೕಡುವ ಒಂದು ಪ�ಮುಖ ೕಪA� Fೕtತು. 

3570. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1703: 

 ಮ*ಾ� ಚಂಡlಾರುತದ'& -ದಲ ಎt? ಕಲು& %ೈ{ *ೌD 

�ಾಶ+ಾVತು. 

3571. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1989: 

 $ೕವಂತ �ಾFVಂದ ಯಕೃ(ನ ಶಸ�^:9ೆzಯನುs ಯಶ4p�ಾh 

lಾಡ%ಾVತು. 

3572. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 2006: 

 ಒಳಬರುವ �ಾ�ೆಟkನುs �ಾಶlಾಡಲು ಎರಡ�ೇ �ಪT ಬಳ4 

�ಾರತವA ತನs -ದಲ ಯಶ4p ಪ	ೕಾ ಪ�ಬಂಧವನುs 

!ಾ2'4k@ �ಪTಯ'& ನ�ೆ4ತು. 

3573. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1715: 

 �ಾರೕಯ �ೋಳವನುs ಸpಚiSೊXಸುವ ಮತು( ಸಂಸ5	ಸುವ 

ಪ�:�ªSೆ 4E%ಾ& �ಾಮD bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3574. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1837: 

 u'ಯಂ �ಾ�ಮk� uದು2� ಶ:(ಯ �ೇ�ೆ� ಮಗ³ಗXSೆ bೇjೆಂ{ 

ಪ�ೆದರು. 

3575. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1839: 

 ದ�ಣದ ಪ«ವ� �ಾರತವನುs ಚಂಡlಾರುತ �ಾಶಪt4 ಸುlಾರು 

20,000 ಹಡಗುಗಳ� ಮತು( 3,00,000 ಜನರು ಮೃತ ಪಟkರು. 

3576. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1867: 

 �ೈನ�ೖ�Sೆ ಆ%ೆÁÖ� �ೋ!ೆG bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3577. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1983: 

 uಶpದ ಅ �ೊಡ? ದ�ೋ�ೆ 25,000,000 bೌಂ� ^ನsವನುs 

ಇಂSೆ&ಂtನ'& �ೋಚ%ಾVತು. 

3578. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1639: 

 �ೆ�ೆ��ಾ ಮತು( u'ಯಂ ಅವರು ಶುಕ�ನ ಚಲ�ೆಯನುs -ದಲ 

!ಾ	Sೆ uೕ�4ದ �ಾರಣ oೌರಮಂಡಲದ Sಾತ�ವನುs oಾ��ಸಲು 

�ೆರ+ಾVತು. 

3579. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1715: 

 ಲಂಡFsನ �ೇez ನ�ಯು *ೆಪAHಗ�kತು. 

3580. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1874: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ ಸಂ6ೆ©ೕಧಕ �ೋoೆ� h&�ೆ?� ಮುಳ�Y !ೇ'Sೆ 

bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3581. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1949: 

 E��½ ಉಕು5 ಮತು( ಕE¦ಣ ಉದ2ಮವನುs �ಾ�gೕಯ9ೆ 

lಾಡ%ಾVತು. 

3582. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1835: 

 ಕುದು�ೆ%ಾಳ ತ�ಾ	ಸುವ ಯಂತ��ೆ5 *ೆF� ಬಡ�� bೇjೆಂ{ 

ಪ�ೆದರು. 
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3583. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1848: 

 !ಾಸkFsನ'& ಮI`ಾ +ೈದ2:ೕಯ ��ಣ oೊoೈ�ಯು 

ರೂ�ತSೊಂtತು. 

3584. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1863: 

 ಬಣ�ದ Ñಾ�ಾ^ತ�ಗಳನುs ತ�ಾ	ಸುವ ಪ�:�ªSೆ bೇjೆಂ{ 

Fೕಡ%ಾVತು 

3585. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1897: 

 bೆFzG ಅನುs ಚೂಪASೊXಸುವ ಯಂತ��ೆ5 �ೆ.ಎG.ಲÉ bೇjೆಂ{ 

ಪ�ೆದರು. 

3586. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1909: 

 ulಾನ ತ�ಾ	ಸಲು �'ಯ� �ಾಲK �ಾ���ೇಷ� 

ಸಂoೆ�ಯನುs �ೈ{ ಬ�ದD� ರೂ�4ದರು. 

3587. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1948: 

 “ಝೂlಾK %ೆ�z”Sೆ �ಾ.�ಾ�ಂ@ $ !ಾ@ bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3588. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1992: 

 10,000,000 -!ೈG ದೂರ+ಾTಯನುs lಾ�ಾಟ 

lಾಡ%ಾVತು. 

3589. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1899: 

 lಾ�ೋ�F +ೈಯK %ೆD ಸಂoೆ� ಅ�ೕ	�ಾದ ನೂ2ಜ4�ಯ'& 

oಾ��ಸ%ಾVತು. 

3590. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1906: 

 ಬ'�Fನ ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ �ೇt�ೕ jೆ'Sಾ�}@ ಕ�ೆpನù� 

SOS ಸಂ�ೇತವನುs ಅಳವt4�ೊಳY%ಾVತು. 

3591. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1910: 

 SಾGÁ ಕ&� ಗಳ'& ಮರದ �ಬ¦ಗಳ ಬದಲು 4kೕG �ಬ¦ವನುs 

ಅಳವtಸಲು ಆಥ�K ಎ� �ೈ{ bೇjೆಂ{ ಪ�ೆದರು. 

3592. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1932: 

 !ೆ%ೆಯನುs ಮತು( ಪ�lಾಣವನುs uತ	ಸುವ ಪಂ�Sೆ bೇjೆಂ{ 

ಪ�ೆಯ%ಾVತು. 

3593. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1951: 

 �ಾರತದ �ಾಷgಪ ಸಂu0ಾನದ ಆ��ಕG 280ರ ಅtಯ'& 

�ಾರತದ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗವನುs oಾ��ಸ%ಾVತು. 

3594. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1954: 

 ಅ�ೕ	�ಾದ'& ಹು2�ೕ� oೊoೈ�ಯನುs oಾ��ಸ%ಾVತು. 

3595. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1969: 

 *ಾವ��� uಶpu�ಾ2ಲಯದ'& uÄಾFಗಳ� ಒಂದು $ೕFನ 

ಪ�9ೆ2ೕಕ9ೆಯನುs �ೂೕ�4ದರು. 

3596. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1972: 

 �ೆ�ೆರG ಇನುz�ೆ�z �ಾಪ��ೇಷ� ಆ� ಇಂt�ಾ, �ಾರತದ 

ಅತ2ಂತ ಹ`ೆಯ u� ಸಂoೆ�ಯನುs oಾ��ಸ%ಾVತು. 

3597. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1989: 

 uೕನD, lಾD�, ಯು�ೇನD, �ೆಪ«kq�, oಾಟ�� ಮತು( 

ಚಂದ�ನ ಸಂ�ೕಗ ಜರುhತು. 

3598. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1871: 

 4SಾK ಹಚುiವ ಯಂತ��ೆ5 ಎಂ.ಎ�.Sೆ%ೆá ಅವರು bೇjೆಂ{ 

ಪ�ೆದರು. 

3599. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1877: 

 �ಾಮD ಎtಸ� ತಮ� ಧÔF%ೇಖನ ಯಂತ�ದ ಆu�ಾ5ರವನುs 

�ೂೕ�4ದರು. 

3600. ಪ�ಮುಖ ಘಟ�ಾವXಗಳ�:- 1947: 

 ಸpತಂತ� �ಾರತದ -ದಲ ಅಂUೆ ^ೕ�ಯ'& �ಾರತದ ಧÔಜವನುs 

ಮು��ಸ%ಾVತು. ಇದನುs �ೇವಲ u�ೇ� ವ2ವ*ಾರಗXSೆ 

ಬಳಸ%ಾVತು. 

3601. ಲ�ಾ@ ನ �ಾವ *ೆಪAHಗ�kದ ನ�ಯು ಮೂಲತಃ 'UಾದK jೆ�@' 

Sಾh ಪ�ವಷ� oಾಹ4 ಪ�+ಾ4ಗರನುs ಆಕ��ಸುತ(�ೆ? 

 ಝಂoಾ5ರ ನ� 

3602. ಏ�ಾ2ದ%ೆ&ೕ -ದಲ ಬೂ& �ಾ&y lಾನ29ೆ ಪ�ೆದ �ಾರತದ ಸಮುದ� 

ೕರ �ಾವAದು? 

 ಚಂದ��ಾಗ ಸಮುದ� ೕರ 

3603. Uೋಳರ ಕಂ^ನ ಮೂ�ಗಳ� ಉತ�ಷk �ೌಶಲ2�ೆ5 *ೆಸ�ಾh�ೆ. ಈ 

%ೋಹದ ಮೂ�ಗಳನುs ಎಷುk %ೋಹಗಳ �ಶ�ಣ�ಂದ lಾಡ%ಾh�ೆ? 

 ಐದು 

3604. Micro blogging ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ oಾlಾ$ಕ lಾಧ2ಮ? 

 Twitter 

3605. RDX ನ ಇ�ೊsಂದು *ೆಸರು? 

 oೈ�ೊ&ೕ�ೇ{ (Cyclonate) 

3606. 9ಾವ�ೆ ಹೂuನ ಎ%ೆಗಳ� Fೕ	ನ �ೕ%ೆ 9ೇಲಲು �ಾರಣ+ೇನು? 

 Aerenchyma 

3607. ಒಂದು ಪರlಾಣುuನ'& ��ೕjಾ� ಸಂ1ೆ2 ಇದ�ೆ5 

ಸಮ�ಾhರುತ(�ೆ? 

 ಎ%ೆ�ಾg� 

3608. �ಾ�Çರದ'& CRPF ಅನುs ಮುನs�ೆ4ದ -ದಲ ಮI`ಾ IG 

�ಾರು? 

 Uಾರು 4�ಾ� 

3609. �ಾರತದ'& u(ೕಯ Fೕ ರೂ�4ವAದು �ಾವAದು? 

 ಹಣ�ಾಸು ಸ^+ಾಲಯ 

3610. ಪ�iಮ ಅ�ಮುಖ+ಾh ಹ	ಯುವ ನ�ಗಳ ಹ	ವನುs ಸಂರ�ಸಲು 

ಮತು( ಸಂಗ�Iಸಲು ':ಂt ಆcೆಕಟುk' ಗಳನುs F��ಸುವ �ೕಜ�ೆಯ 

*ೆಸ�ೇನು? 

 ಪ�iಮ +ಾIF 

3611. ಕ�ಾ�ಟಕದ uuಧ ವಗ�ದ Sಾ�ಹಕ	Sೆ ಸರಬ�ಾಜು lಾಡುವ 

uದು2� Sೆ ದರವನುs Fಗ� lಾಡುವ ಸಂoೆ� �ಾವAದು? 

 KERC (Karnataka Electricity Regulatory Commission) 

3612. �ಾ�ೆ{ ಗಳ'& ಇಂಧನವ�ಾsh .........ಮತು(.......... 

ಬಳಸ%ಾಗುತ(�ೆ.? 

 ದ�ವ ಜಲಜನಕ & ದ�ವ ಆಮ&ಜನಕ 

3613. ಎG.�.$ ಯ'&ರುವ �ಾoಾಯFಕ ವಸು(ಗಳ�....... ಮತು(..........? 

 ಬೂ2jೇ� & ��ೕbೇ� 

3614. ISRO ಸಂoೆ�ಯು oಾ�ಪ�ೆSೊಂಡ ವಷ�? 

 1969 August 15 

3615. %ೇಸK ��ಂ�ಂK ನ'& �ಾವ uಧದ %ೇಸK ಬಳ�ೆ�ಾಗುತ(�ೆ? 

 oೆ�ಕಂಡಕkK (ಅ�ೆ+ಾಹಕ) 

3616. �ೌಲ� �ಾV�ೆ ಅಂhೕ�ಾರ +ಾ�ಾಗ �ಾರತದ +ೈಸ�ಾ¯ 

�ಾ�ಾhದLರು? 

 Uೆ%ೊ���ೕ�� (Chelmsford) 
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3617. 6ಾಂbೇ� ಬುಡಕಟುk �ಾವ ಸ�ಳದ'& ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 F�ೋ!ಾK �pೕಪಗಳ� 

3618. �ಾರತ�ಂದ ಉ�ಾವcೆ lಾಡ%ಾದ ಪ�ಪ�ಥಮ ಭೂ 4�ರ 

ಉಪಗ�ಹ? 

 ಆ2ಪG 

3619. lಾ2@ ನಂಬK �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ulಾನಗಳ� 

3620. ವ2:( : $ೕವನ ಚ	9ೆ�= �ೇಶ : ? 

 ಇ*ಾಸ 

3621. ಗು%ಾE �ಾ�ಂ �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 4ೕಗt ಉ9ಾHದ�ೆ 

3622. oಾlಾನ2 ಮನುಷ2ನ ಸ�ಾಸ	 ಬು�vಶ:( �ಾಗಲಬv (IQ) ಪ�lಾಣ? 

 90 - 110 

3623. Dinosaurs ಈ ಯುಗದ'&ದLವA? 

 �ೕoೊ�ೋV@ ಯುಗ 

3624. ಒಂದು ಪ	ಸರ ವ2ವoೆ�ಯ'& ಸ�ಾ �ೕಷ�ಾಂಶಗಳ� �ಾವ 

	ೕಯ'& ಸಂಚಲನ+ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಚ:�ೕಯ 

3625. 'ಗಗ� ಮಹG' ಕಟkಡವA �ಾವ ಮ�ೆತನದ +ಾಸು(�'Hಯ 

oಾಧ�ೆ? 

 ಆ�G �ಾIಗಳ� 

3626. 4ಂಧೂ ಸಂಸ�ಯ �ಾವ ನಗರದ'& +ಾ2ಪಕ+ಾದ 

ಜಲಸಂಗ�ಹcೆಯ ವ2ವoೆ� ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 0ೋ%ಾuರ 

3627. �ೈuಕ ಅFಲವA ......... ಗಳ �ಶ�ಣ+ಾh�ೆ? 

 �ೕ�ೇ� ಮತು( ಇಂSಾಲದ �ೈಆ�ೆzೖ� 

3628. �ಾರತದ'& ಕೃಷ� ಮೃಗಗಳನುs ರ�ಸು(ರುವ ಜನ? 

 E�ೊ�ೕVಗಳ� 

3629. IMF ನ ಮುಖ2 ಆd�ಕ ಸಲ*ೆSಾರ ಹು�ೆL ಪ�ೆದ -ದಲ ಮI`  ೆ

�ಾರು? 

 hೕ9ಾ Sೋ��ಾá 

3630. ಯು�ೇFಯಂ ಮತು( �ೇtಯಂ ಎರಡು u:ರಣ ವಸು(ಗಳನುs 

*ೊಂ�ರುವ ಅ�ರು? 

 �ಂC !ೆ&ಂ�ೆ 

3631. ಪರlಾಣು :��ಾ�ಾ	ಗಳನುs F��ಸಲು ಅಗತ2+ಾದ 

ಮೂಲವಸು( �ಾವAದು? 

 $�ೊ�Fಯಂ 

3632. ನ�ಗಳ ಜಲlಾ'ನ2 ಅನುs Fೕ	ನ'& ಕರಗದ �ಾವ ಅಂಶದ 

ಪ�lಾಣವನುs ಅ`ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಆಮ&ಜನಕ 

3633. bಾDk Â� ಗಳ'& ಬಳಸುವ �ಾoಾಯFಕ ವಸು( �ಾವAದು? 

 -�ೊ oೋtಯಂ ಗು&ಟ�jೆ 

3634. "The Grand old Man of India" ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡು(ದLವರು? 

 �ಾ�ಾ�ಾ¯ ನವ�ೋ$ 

3635. �ಾವ u�ೇಶದ ಸಂu0ಾನ�ಂದ ಸಂಸ�ೕಯ ಪ��ಾಪ�ಭುತp 

ಮತು( �p ಸದನಗಳ ವ2ವoೆ�ಯ ಪ	ಕಲH�ೆಯನುs ಎರವಲು ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 E��½ ಸಂu0ಾನ 

3636. ಉತ(ರ Sೋ`ಾಧ�ದ'& SಾXಯ �ಕು5 ಬಲ�ೆ5 u6ೆ&ೕಷcೆSೊಳ�Yತ(�ೆ 

�ಾರಣ ಏನು? 

 ಭೂ�ಯ ಪ	ಭ�ಮಣ 

3637. ಆ�ಾಶದ'& -ೕಡuಲ&�ಾಗ ಇರುವAದ:5ಂತ -ೕಡuರುವ 

�ಾ�ಗಳ� *ೆಚುi 9ಾಪಯುಕ(+ಾhರುತ(+ೆ .ಏ�ೆಂದ�ೆ? 

 ಹ4ರು ಮ�ೆ ಪ	cಾಮ 

3638. ಸುbಾ(ವoೆ�ಯ'&ರುವ ಅ �ೊಡ? �ಾp%ಾಮುÞಯ ಪವ�ತ 

�ಾವAದು? 

 ಅ�ೊಂ�ಾಗು+ಾ 

3639. Sಾ!ೊ�ೕ ಎನುsವAದು? 

 ಅhs �%ೆ 

3640. lೌ�ಾ %ೋ+ಾ ಎಂಬುದು? 

 $ೕವಂತ �ಾp%ಾಮುÞ 

3641. ಲ�ಾಂy ಎನುsವAದು? 

 ಮ%ೇ��ಾದ ಕದಲು !ೇoಾಯ 

3642. ನಂ�ಾ�ೇu �ಖರ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಉತ(�ಾಂಚಲ 

3643. �ೋG ಡ�ez ಎಂದ�ೇನು? 

 ಭೂ ಮ0ೆ2 �ೇ1ೆಯುದLಕೂ5 ಇರುವ ಕt� ಒತ(ಡದ ಪ��ೇಶ 

3644. ಜ+ಾಹರ%ಾG �ೆಹರು ಅವರು �ಾ2ಯ+ಾ�ಯ �ೋಟನುs 

�ೊ�ೆಯ !ಾ	Sೆ ಧ	4ದುL �ಾವ ಸಂದಭ�ದ'&? 

 I.N.A ಬಂ�ಗಳವ uUಾರcೆ 

3645. �ಾ�ಾ�ಾ¯ �ೌ�ೊ$ ಯವರ ಕೃ? 

 bಾವ�� ಆಂ� ಆ� E��½  ರೂG ಇ� ಇಂt�ಾ 

3646. ಜ*ಾಂhೕK ನ ಆoಾ�ನ�ೆ5 �ೇ� Fೕtದ E�ಟ� �ಾಜಮ�ೆತನದ 

�ಾಯ�ಾ	ಯ *ೆಸರು? 

 �ಾಮD �ೋ 

3647. ಸು%ಾ(�ಾ ರ$�ಾ �ಾವ �ಾಜವಂಶ�ೆ5 oೇ	ದವಳ�? 

 ಗು%ಾ� 

3648. 9ಾಳಗುಂದ 6ಾಸನದ'& �ಾರನುs 'ಕದಂಬ' ಕುಟುಂಬದ ಭೂಷಣ 

ಎಂದು ಕ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 �ಾಕುಸ�ವಮ� 

3649. bಾ�^ೕನ �ಾರತದ �ಾವ ಅರಸನು h�ೕಕ	Sೆ ಅ�9ೊ�ೕ1ೇಟz 

ಎಂಬ *ೆಸ	Fಂದ ಪ	^ತ�ಾhದLನು? 

 Eಂದುoಾರ 

3650. �ಾವ ಸ�ಳವA ನವ�%ಾಯುಗ ಮತು( ಮಧ2�%ಾಯುಗದ ವಣ� 

^ತ�ಗXSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 Eಂ!ೆಡ5 

3651. ಋSೆpೕದದ'&ರುವ ಪAರುಷ ಸೂಕ�ಂನ'& ಏF�ೆ? 

 �ಾಲು5 ವಣ�ಗಳ -ತ( -ದಲ ಉ%ೆ&ೕಖ 

3652. "ಯುವನ��ೕಯ " ಎಂಬ ಪದವನುs ಸಂಸ�ತದ'& uಷಯವನುs 

ವT�ಸುವAದ�ಾ5h ಬಳಸ%ಾh�ೆ? 

 �ಣಸು 

3653. 4'ಂt�ಕG ಮಸೂರಗಳನುs �ೆಳಕಂಡ �ೋಷದ ಸ	ಪt�ೆSಾh 

ಬಳಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಅಸಮ ದೃ�k 
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3654. ಭೂ�ಯ ಗ�k ಕವಚವA ಆ�ೆzೖ� ಗಳ ರೂಪದ'& ಸಮೃದv+ಾದ 

ಆಮ&ಜನಕವನುs *ೊಂ��ೆ. ಇವAಗಳ'& ಅ*ೆಚುi ಪ�lಾಣದ'&ರುವ ಆ�ೆzೖ� 

�ಾವAದು? 

 4'�ಾ 

3655. ಅಂತ	� ದ ಆಳದ'& ಆ�ಾಶವA *ೇSೆ �ಾಣುತ(�ೆ? 

 ಕತ(ಲು 

3656. ಸಸ(Fಗಳ'& !ೆವ	ನ ಉ9ಾHದ�ೆ / !ೆವರು ಗ�ಂd ಮೂಲ ಉ�ೆLೕಶ? 

 �ೇಹದ ಉ�ಾ�ಂಶದ Fಯಂತ�ಣ 

3657. ಆ*ಾರದ �ಷk ಪ�ಾಥ�ದ'&ರುವ ಪ�0ಾನ+ಾದ ಶ:( ಘಟಕ 

�ಾವAದು? 

 �ಾ!ೋ�*ೈ�ೆ�ೕಟ³ಳ� 

3658. Uಾ	�ಕ+ಾh ಅತ2ಂತ ಪ	ಶುದv ಗುಣ *ೊಂ�ರುವ +ಾTಜ2 

ಕE¦ಣದ ರೂಪ? 

 �ಾಡು ಕE¦ಣ 

3659. $ೕವ�ೋಶದ ಶ:( ಗೃಹ �ಾವAದು? 

 �ೖjೊ�ಾಂt�ಯ 

3660. ಎ�ೆºೖe ಗಳ� (:ಣpಗಳ�) ಎಂದ�ೆ? 

 $ೕವ6ಾ4�ೕಯ +ೇಗವಧ�ಕಗಳ� 

3661. 0° c ಯ'&ರುವ Fೕರನುs 20° c Sೆ �ಾVಸ%ಾh�ೆ. ಅದರ Sಾತ�ವA? 

 -ದಲು ಕt��ಾh ಅನಂತರ *ೆUಾiಗುತ(�ೆ 

3662. oಾವ�ಜFಕ oಾಲ ಎಂದ�ೆ? 

 ಸ�ಾ�ರ ಎತು(ವ oಾಲ 

3663. ಆd�ಕ ಅ�ವೃ�v�ಂ�Sೆ , ಸೂ�ಲ�ೇ�ಯ ಉತHನsದ'& oೇ+ಾ 

ೇತ�ದ bಾಲು? 

 *ೆUಾihರುತ(�ೆ 

3664. �ಾರತದ'& ಹಣ�ಾಸು Fೕಯನುs ಅನು�ಾÒನSೊXಸುವವರು 

�ಾರು? 

 �ೕಜ�ಾ ಆ�ೕಗ 

3665. �ಾ�gೕಯ �ೕಜ�ಾ ಆ�ೕಗವA? 

 ಒಂದು ಸಲ*ಾ ಸಂoೆ� 

3666. 1ಾಯಂ ಜ�ೕ�ಾL	 ಪದvಯನುs �ಾ	Sೆ ತಂದವರು________? 

 %ಾ�� �ಾನ�+ಾ'ೕD 

3667. �ಾರತ �ೇಶದ �ೊ9ೆ ಪ�ಥಮ+ಾh +ಾ2bಾರ ಸಂಬಂಧವನುs 

oಾ��4ದ �ೇಶ"_______? 

 �ೕಚು�ಗG 

3668. �ಾರತ�ೆ5 :�=z �ಷ� �ಾರ ಅವ�ಯ'& �ೇ� Fೕtತು? 

 %ಾ�� 'F&� Sೋ 

3669. ಇಂSೆ&ಂ� Fಂದ �ಾರತ�ೆ5 ಅ��ಾರ ವSಾ�Vಸಲು "!ಾಲ5� 

�ೕಜ�ೆಯನುs ರೂ�4ದವರು ಮತು( ಸಲ*ೆ lಾtದವರು �ಾರು? 

 lೌಂ{ !ಾ2ಟ� 

3670. 1962ರ'& ^ೕ�ಾ �ಾರತದ �ೕ%ೆ �ಾX lಾಡಲು �ಾರಣ? 

 ದ%ೈ%ಾಮ ಮತು( ಅವನ ಅನು�ಾVಗXSೆ ಆಶ�ಯ FೕtದುL 

3671. 15�ೇ ಶತlಾನದ �ಾರತದ'& ಜರುhದ oಾlಾ$ಕ ಸು0ಾರcಾ 

ಚಳ�ವXಯ ಮುಖ2 ಪ	cಾಮ? 

 oಾlಾ$ಕ �ಡುಗುಗಳ Fಮೂ�ಲ�ೆ 

3672. "+ೇದಗXSೆ Iಂ�ರುh" ಇದು �ಾವ ಸlಾಜದ 

�ೂೕಷcೆ�ಾh�ೆ? 

 ಆಯ� ಸlಾಜ 

3673. UಾGz� ವA� ಸ�ಯನುs ರ^4ದ ಉ�ೆLೕಶ? 

 6ೈ�Tಕ ರಂಗದ'& ಸು0ಾರcೆ ತರಲು 

3674. ಎ@z - %ಾ - ÑಾbೆG ಒಪHಂದದ ಮಹತp+ೇನು? 

 ಇದು ಪ�ಥಮ ಕ�ಾ��@ ಯುದv *ಾಗೂ ಆ4gಯ� ಯುದvವನುs 

�ೊ�ೆSೊX4ತು 

3675. Sಾಂ�ೕ$ಯವರ ಉ�Hನ ಸ9ಾ2ಗ�ಹ ಮುಖ2 ಉ�ೆLೕಶ ಏFತು(? 

 ಉ�Hನ ಬSೆhನ �ಾನೂನುಗಳನುs Iಂ9ೆSೆದು�ೊಳ�YವAದು 

3676. "�ೈನರ 9ಾಣ" ಎಂದು ಗುರು4�ೊಂಡ ಉತ(ರ ಕನsಡ $%ೆ&ಯ 

9ಾಲೂ&ಕು_______? 

 ಭಟ5ಳ 

3677. "ಅ(+ೇ	 ಪ�0ಾಮ" ಉತ(ರ ಕನsಡದ �ಾವ 9ಾಲೂ&:ನ'& 

ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 ಮುಂಡSೋಡು 

3678. �ಾಂ�ೇ' ಅಭ�ಾರಣ2ದ'& ಕಂಡುಬರುವ u�ಷk ಪ�______? 

 *ಾ�� EG 

3679. "uಶp ಅರಣ2 �ನ"ವನುs ಆಚ	ಸ%ಾಗುವ ��ಾಂಕ �ಾವAದು? 

 21�ೇ lಾC� 

3680. ಭೂ�ಯ ಇtೕ �ೌSೋXಕ ಇ*ಾಸವನುs ಎಷುk ಯುಗಗಳ'& 

uಂಗtಸಬಹುದು? 

 5 ಯುಗ 

3681. uಶpದ +ಾ9ಾವರಣ ವಲಯವನುs �ೊbೆk� ಅವರು ಎಷುk uಧಗಳ'& 

uಂಗt4�ಾL�ೆ? 

 ಐದು ಪ�ಮುಖ uಧಗಳ� 

3682. ಭೂ�ಯ u-ೕಚ�ಾ +ೇಗ ಎಷುk? 

 11.2 :. �ೕ/oೆ 

3683. ಸೂಯ� ಗ�ಹಣ ಉಂjಾಗುವAದು �ಾ+ಾSೆಂದ�ೆ_______=? 

 ಚಂದ�ನು ಸೂಯ� ಮತು( ಭೂ�ಯ ನಡು+ೆ ಬಂ�ಾಗ 

3684. ಚಂದ� ಗ�ಹಣ ಸಂಭuಸುವAದು �ಾ+ಾSೆಂದ�ೆ_______? 

 ಚಂದ� ಮತು( ಸೂಯ� ನಡು+ೆ ಭೂ� ಬಂ�ಾಗ 

3685. ಭೂ�ಯ �ೕ'ನ ಒಂದು F��ಷk ಸ�ಳ�ಂದ �ಾವA ಸೂಯ� 

ಗ�ಹಣ:5ಂತ ಚಂದ�ಗ�ಹಣಗಳನುs �ಾಣು9ೆ(ೕ+ೆ. ಇದ�ೆ5 �ಾರಣ+ೇನು? 

 ಎಲ& ಚಂದ� ಗ�ಹಣಗಳ� Sೋ`ಾಧ��ಾದ2ಂತ ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ 

ಆದ�ೆ ಎಲ& ಸೂಯ� ಗ�ಹಣಗಳ� IೕSೆ �ಾಣುವA�ಲ& 

3686. ಭೂ�ಯ'& ಅತ2ಂತ :	�ಾದ ಖಂಡ_______? 

 ಆoೆgೕ'�ಾ 

3687. ಭೂ�ಯ ಎರಡು Eಂದುಗಳನುs ಅ`ೆಯುವ ^ಕ5�ಾದ 

ದೂರ_______? 

 ವೃತ(ಗ` ೆಂ�Sೆ 

3688. ಭೂ�ಯ ಮೂಲದ +ೈÄಾFಕ 4�ಾvಂತವನುs ಪ�ಥಮ+ಾh 

�ಾರು ಕಂಡುItದರು? 

 ��. ಇlಾ2ನುªG �ಾ2ಂ{ 

3689. ಸೂಯ�ನು ಭೂ�ಯ ಸಮ�ಾಜಕ ವೃತ( �ೇ1ೆಯ �ೇರ 

ಲಂಬದ'&�ಾLಗ ಅಂತಹ 4�ಯನುs IೕSೆ ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ______? 

 uಷವತzಂ�ಾ�ಂ� 

3690. ನಮ� oೌರವ«2ಹದ'&ರುವ ಪ�ಸು(ತ ಗ�ಹಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 8 
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3691. ಭೂ�ಯ ಉಗಮ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದಂ9ೆ 9ಾನು ಪ�bಾ�4ದ 

ಊ*ಾ 4�ಾvಂತವನುs !ೆಂಬ'ಸುವAದ�ಾ5h ಈ �ೆಳಕಂಡ ಪಂtತ IೕSೆ *ೇXದ 

"ನನSೆ ದ�ವ2ವನುs �ೋt, ಆದ	ಂದ �ಾನು ಜಗತ(�ೆsೕ. F��ಸು9ೆ(ೕ�ೆ"? 

 ಇlಾ2ನುªG �ಾ2ಂ{ 

3692. ಪೃdÔಯು ಸೂಯ�Fಂದ ಅ *ೆಚುi ದೂರ ಈ ��ಾಂಕದಂದು 

ಬರುತ(�ೆ? 

 ಜು%ೈ 4 

3693. ಒಂದು +ೇ`  ೆ ಭೂ�ಯು ಸೂಯ�Fಂದ ಈhರುವ ದೂರ�ೆ5 

ಬದ%ಾh �ಾಲ5�ೇ ಒಂದು �ಾಗದಷುk ದೂರದ'&�LದL�ೆ ಒಂದು ವಷ�ದ ಅವ� 

ಎ�ಾkhರು(ತು(? 

 ಈhರುವ ವಷ�ದ ಎಂಟ�ೇ ಒಂದು �ಾಗದಷುk 

3694. ಒಟುk ಸಮುದ�ದ Fೕ	ನ ಲವcಾಂಶಗಳ ಆ0ಾರದ �ೕ%ೆ �ಾರು 

ಭೂ�ಯ ವಯಸzನುs ಕಂಡುItದರು? 

 �ೋ' 

3695. ಭೂ�ಯ �ಾವ ಸ(ರವA 4sಗv9ಾ 4�ಯ'&�ೆ? 

 ಅoೆ(�ೋ4HೕಯK 

3696. ಭೂ�ಯ �ೕ%ೆÛಯ'& ವ2:(�ಬ¦ನ ತೂಕವA 

ಭೂಮಧ2�ೇ1ೆhಂತ ಧು�ವಗಳ ಬX *ೆUಾihರುತ(�ೆ. ಇದ�ೆ5 �ಾರಣ? 

 ಭೂ�ಯು ಧು�ವ ಪ��ೇಶಗಳ'& ಚಪHjೆ�ಾhದುL ಭೂಮಧ2�ೇ1ೆಯ 

ಬX ಉE¦�ೆ 

3697. �ೌSೋXಕ Fಯಮಗಳ uವರಗಳ� �ಾವAದರ �ೕ%ೆ ಆಧ	4+ೆ? 

 ಅಾಂಶ ಮತು( �ೇ1ಾಂಶಗಳ ನಡುuನ ಪ�k 

3698. �ಾ+ಾಗ ಭೂ� ಮತು( ಸೂಯ�ನ ನಡುuನ ಅಂತರ 

ಅತ2�ಕ+ಾhರುತ(�ೆ? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂ�ಾ�ಂಯ'& 

3699. Sಾತ�ದ'& ಭೂ�ಯ ಆಂತ	ಕ Sೋಳಗಳ'& �ಾವAದು ಅ 

*ೆ^iನ�ಾh�ೆ? 

 ಪ«ಣ� ಅಂತ�ಾಳ ಸ(ರ 

3700. ಭೂ�ಯ 4�ಾG ಪದರವA �ಾವAದರ �ಾಗ+ಾh�ೆ 

ಎಂದ�ೆ_______? 

 '�ೋ4HಯK 

3701. ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ��ಾಂಕ Sೆ�ೆಯು ಎಷುk ಸಲ 180 th� 

�ೇ1ಾಂಶ�ಂದ ಅಕ��ಸುತ(�ೆ? 

 4 ಸಲ 

3702. bೌಣ��ಯು �ಾ+ಾಗ ಸಂಭuಸುತ(�ೆ? 

 ಸೂಯ� ಮತು( ಚಂದ�ನ ನಡು+ೆ ಭೂ� ಬಂ�ಾಗ 

3703. ಋತುಗಳ ಬದ%ಾವcೆ �ಾವAದ	ಂದ ಉಂjಾಗುತ(�ೆ? 

 ಭೂ� ತನs ಅೆಯ'& ಸೂಯ�ನ ಸುತ( ಸುತು(ವAದ	ಂದ 

3704. ನ� ಭೂಸವಕX �ಾಯ��ೆ5 *ೊರ9ಾದ ಭೂu�ಾ2ಸಗ`ೆಂದ�ೆ? 

 ಗರಗಸದ ಹ'&�ಾ�ಾರದ �ಖರ �ಬ¦ಗಳ� ಮತು( ಶೃಂSಾಕೃಯ 

�ಖರಗಳ� 

3705. �ಾರತದ'& ಮT�ನ ಸವಕXSೆ ಈ �ೆಳhನವAಗಳ'& �ಾವAದು 

�ಾರTೕಭೂತ+ಾh�ೆ? 

 ಅರಣ2 �ಾಶ 

3706. �ಾವ ಪ�ಸ�ಭೂ�ಯನುs "ಬಯಲು 4ೕ�" ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ದಖ�� ಪ�ಸ�ಭೂ� 

3707. �ಾರತದ ��ೕ� ಟೂGz Fಗಮ '�jೆ� ಎ'&�ೆ? 

 ಅ�ೆÇK 

3708. "ಸp�ಾ~ bಾ��" ಯು __________ ಇವರುಗXಂದ 

oಾ��ಸಲH�kತು(? 

 4 .ಆK. �ಾD ಮತು( -ೕ%ಾG �ೆಹರೂ 

3709. �ಾರತ �ಾ�gೕಯ �ಾಂSೆ�D ನ ಅ�+ೇಶನದ ಅಧ2�9ೆಯನುs 

ವI4ದ �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಮI`ೆ______? 

 ಸ�ೋ$F �ಾಯು? 

3710. "'ೕy ಆ= �ೇಷ�z" Fಂದ *ೊರಬಂದ -ದಲ �ಾಷg? 

 ಇಟ' 

3711. ಒಂದ�ೇ ಮ*ಾಯುದvದ ಪ	cಾಮ+ಾh ಅ4(ತp�ೆ5 ಬಂದ 

ಸಂoೆ�______? 

 �ಾಷg ಸಂಘ 

3712. uಶp ಸಂoೆ�ಯ �ಾವ ಅಂಗವನುs "uಶp bಾ'��ಂ{" ಎಂದು 

ಪ	ಗTಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಜನರG ಅoೆಂE& 

3713. �ೈSಾ	�ಾ ಉ�ೆLೕಶಗಳ ಆ%ೊ5ೕ*ಾG Sೆ ಈ �ೆಳಕಂಡದLನುs 

5%ನಷುk oೇ	ಸುವ ಮೂಲಕ lಾನವ oೇವ�ೆSೆ ಅನಹ�+ಾಗುವಂ9ೆ 

lಾಡ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ೕ�ೈG ಆ%ೊ5ೕ*ಾG 

3714. ನೂ2:&ಯK ಶ:(ಯನುs ಬಳ4�ೊಳ�YವAದ	ಂದ ಎ�ೊkೕ 

+ೇ`ೆ_________? 

 �ೇt�ೕ Active �ೇtªೕಶ� lಾ'ನ2 ಉಂjಾಗುತ(�ೆ 

3715. ಜbಾFನ'& ಇjಾV-ಇjಾV �ೋಗವA ಈ �ೆಳಕಂಡ ಅಂಶ�ಂದ 

ಕಲು�ತSೊಂಡ ಅ:5ಯನುs oೇu4ದL	ಂದ ಉಂjಾVತು 

 �ಾ2t�ಯಂ 

3716. ಪರlಾಣು ಸಂ1ೆ2 7 ಒಂದು ಇರುವ 0ಾತುuನ ಪರlಾಣುuನ'&? 

 7 ಎ%ೆ�ಾg� ಮತು( 7 �jಾ�� ಇರುತ(+ೆ 

3717. ವಜ�ದ ನಂತರ ಕÙಣ+ಾದು�ೆಂದು ನಮSೆ Sೊ(ರುವ ಪ�ಾಥ�? 

 �ಾ!ೊ�ರಂಡe 

3718. Fೕ	ನ 9ಾ9ಾ5'ಕ ಕÙಣ9ೆSೆ ಈ �ೆಳಕಂಡ ಅಂಶ 

�ಾರಣ___________? 

 �ಾ2'zಯಂ !ೈ�ಾಬ��ೇ{ 

3719. bೆjೊ�ೕ'ಯಂ ಈ �ೆಳhನ �ಾವAದರ ಸಂ:ೕಣ�ದ �ಶ�+ಾh�ೆ? 

 *ೈ�ೊ�ೕ�ಾಬ��z ಗಳ� 

3720. ರಬ¦K �ಾವAದ�ೆ5 ಉ�ಾಹರcೆ�ಾh�ೆ? 

 �ೊ%ಾV� 

3721. �ಾವ �ೈuಕ ಅಣುವA ಸಂ�ಸ� �ೋ!ಾGk %ೋಹವನುs 

*ೊಂ��ೆ? 

 B12 $ೕವಸತp 

3722. �ಾoಾಯFಕ $ೕವ u�ಾಸವನುs ಮಂt4ದ uÄಾF? 

 ಒbಾ2	� 

3723. SಾXಯ'& *ೆಚುi(ರುವ �ಾಬ�� �ೈ ಆ�ೆzೖ� ನ ಪ�lಾಣವA 

+ಾ9ಾವರಣದ ಉಷ�9ೆಯನುs F0ಾನ+ಾh *ೆ^iಸುತ(�ೆ. ಏ�ೆಂದ�ೆ 

ಇದು________ನುs Iೕ	�ೊಳ�Yತ(�ೆ.? 

 oೌರ u:ರಣದ ಅವ�ೋIತ �ಾಗವನುs 

3724. ಭೂ�ಯ �ೕ'ನ $ೕವದ ಉಗಮ�ೆ5 �ೆಳhನವAಗಳ ಮೂಲ 

ವಸು(ಗಳ ಗಣಗಳ'& ಮೂಲತಃ *ೊcೆSಾರ�ಾh�ೆ? 
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 �ಾಬ��, *ೈ�ೊ�ೕಜ�, �ೈjೊ�ೕಜ� 

3725. oೋ�ಾ Fೕರು ಈ �ೆಳhನ �ಾವAದನುs ಒಳSೊಂtರುತ(�ೆ? 

 �ಾ!ೋ�'@ ಆಮ& 

3726. �ಾವA ಅhಯುವ ಕE¦ನ �ಾಂಡದ 4I ರು^Sೆ �ಾರಣ ಅದರ'&ರುವ 

ಸಕ5�ೆ, ಅದರ �ಾoಾಯFಕ �ಾಮ+ೇನು? 

 ಸು�ೊ�ೕD 

3727. ಅಣುಗಳ'&ನ ಕಂಪನ�ಾ	 ಸಂ�ಸ�ಗಳ ಅಧ2ಯನ�ೆ5 uದು2� 

�ಾಂೕಯ �ೋIತದ �ಾವ ವಲಯ ಉಪಯುಕ(+ಾh�ೆ? 

 ರಕ( ವcಾ�ೕತ ವಲಯ 

3728. Sಾ$ನ ತ�ಾ	�ೆ �ಾವAದರ �ಶ�ಣ�ಂ�ಾh�ೆ? 

 ಮರಳ� ಮತು( 4'�ೇ{ ಗಳ� 

3729. oೌರಶ:( *ೇSೆ ಉಂjಾಗುತ(�ೆ? 

 ನೂ2:&ಯK ಸ��ಲನ 

3730. ತುಕು5uನ �ಾoಾಯFಕ ಸೂತ�_________? 

 Fe2O3+Fe(OH)3 

3731. ನೂ2:&ಯK 	�ಾಕkK ನಲ& Sಾ��ೈ{ ನನುs ಬಳಸುವ 

ಉ�ೆLೕಶ_______? 

 ಲೂE��ೆಂjಾh 

3732. ವಜ�ದ'&ರುವ ಇಂSಾಲದ ಪರlಾಣುuನ ಬಂಧದ �ೋಡcೆ ಈ 

	ೕ ಇ�ೆ? 

 ಅಕp*ೆಡ�G 

3733. Fೕ	�ೊಳhನ ವಸು(ಗಳನುs ಕಂಡುItಯಲು ಬಳಸುವ 

ತರಂಗ_______? 

 ಶ�ವcಾೕತ ತರಂಗ 

3734. ಅತ2ಂತ *ೆ^iನ �ಾ2%ೋ	}@ ಗುಣuರುವ ಇಂಧನ? 

 *ೈ�ೊ�ೕಜ� 

3735. ಸುಟk ಸುಣ��ೆ5 Fೕರನುs oೇ	4�ಾಗ �ೊ�ೆಯುವ ವಸು( �ಾವAದು? 

 �ಾ2'zಯಂ *ೈ�ಾ��ೆzೖ� 

3736. Fೕ	ನ ಅಣುuನ'&ರುವ ಜಲಜನಕದ ಬಂಧಗಳ ಅತ2�ಕ ಸಂ1ೆ2 

ಎಷುk? 

 2 

3737. Fೕ	ನ ಅತ2�ಕ oಾಂದ�9ೆಯನುs ಈ �ೆಳhನ ಉಷ�9ೆಯ'& 

�ಾಣಬಹುದು? 

 4°oೆ. 

3738. Fೕ	ನ ಗಡಸುತವನುs ತಂದು�ೊಡಬಲ& ಲವಣ? 

 CA(HCO3)2 

3739. ಕೃತಕ ಮ`ೆSೆ ಬಳಸ%ಾಗುವ �ಾoಾಯFಕ? 

 4ಲpK ಅ��ೈ� 

3740. Sಾ$ನ �ೕ%ೆ �ೆತ(�ೆ lಾಡಲು ಬಳಸುವ ಆಮ&? 

 HF 

3741. ಒಂದು ಹ4ರು ಹೂವನುs �ೆಂಪA Sಾ$ನ ಮೂಲಕ �ೋt�ಾಗ 

�ಾವ ಬಣ�ದ'& �ಾcೆಸುತ(�ೆ? 

 ಹಳ� 

3742. ಗಂಧ�ಾಮ&ದ'&, ಆಮ&ಜನಕದ ಉತ5ಷ�ಣ �ಾವAದು? 

 2 

3743. ಜಲಜನಕದ -ೕ�ಾ�ೆzೖ� ನ ಸp�ಾವ+ೇನು? ಲ�ಣ+ೇನು? 

 ತಟಸ� (Neutral) 

3744. oಾlಾನ2 Äಾನ: ಎ%ಾ& �ೈjೆ�ೕ{ ಗಳ� Fೕ	ನ'& 

u'ೕನ+ಾಗಬಲ&ವA 

3745. oಾlಾನ2 Äಾನ: !ೆXY ಮತು( bಾದರಸಗಳ *ಾ%ೈಡುಗಳ� 

Fೕ	ನ'& u'ನ+ಾಗುವA�ಲ& 

3746. oಾlಾನ2 Äಾನ: %ೋಹಗಳ ಾ	ೕಯ ಲವಣಗ`ೆಲ& Fೕ	ನ'& 

u'ೕನ+ಾಗಬಲ&ವA 

3747. �ಾp{z� Fಂದ 4'�ಾನನುs ಪ�ೆಯಲು ಉಪ�ೕhಸುವ 

ಅಪಕಷ�ಣ�ಾ	 �ಾವAದು? 

 �hs�ಯಂ 

3748. ಕ'&ದLಲನುs ಶುಷ5 ಅಸವನ�ೆ5 ಒಳಪt4�ಾಗ ಉಂjಾಗುವ 

ಉತHನsಗ`ಾವAವA? 

 ಕ'&ದLಲು ಅFಲ, ಕ'&ದLಲು jಾರು, �ೋ@ 

3749. �ಾರತದ'& ಸಂಸ�ೕಯ ಸರ�ಾರ oಾ�ಪ�ೆಯ'& �ೖ'ಗಲು& 

ಎF4ದ E��½ �ಾV�ೆ �ಾವAದು? 

 1861ರ �ಾರೕಯ ಮಂಡX �ಾV�ೆ 

3750. �ಾವ ಅ�Fಯಮದ ಪ��ಾರ ಗವನ�K ಜನರG ಅನುs 

+ೈಸ�ಾ¯ ಎಂದು ಪAನ�ಾ�ಮಕರಣ lಾಡ%ಾVತು? 

 1858ರ ಅ�Fಯಮ 

3751. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ ರಚ�ಾ ಸ�ೆಯ ಪ�ಥಮ(9ಾ9ಾ5'ಕ) 

ಅಧ2�9ೆ ವI4ದವರು_______? 

 �ಾ|| ಸ^i�ಾನಂದ 4ನ� 

3752. ಸಂu0ಾನ ರಚ�ಾ ಸ�ೆಯ ಪ�ಥಮ ಸ�ೆ ನ�ೆ�ದುL? 

 1946 toೆಂಬK 9 

3753. ಸಂu0ಾನ ರಚ�ಾ ಸ�ೆಯ 6ಾಶpತ ಅಧ2�ರು? 

 �ಾ|| �ಾ�ೇಂದ� ಪ�oಾ° 

3754. ಸಂu0ಾನ ಕರಡು ಸ�ಯು ಒಳSೊಂtದL ಸದಸ2ರ 

ಸಂ1ೆ2_______? 

 7 

3755. ಸಂu0ಾನದ ಕರಡು ಸ� 4ದvಪt4ದ ಕರಡನುs ಎಂದು 

ಅಂhೕಕ	ಸ%ಾVತು? 

 1949 ನ+ೆಂಬK 26 

3756. uಶpದ ಅ �ೕಘ� ಸಂu0ಾನ______? 

 �ಾರತ 

3757. uಶpದ ಅ ^ಕ5 ಸಂu0ಾನ? 

 +ಾ2�ಕ� ನಗರ 

3758. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ ಜನಕ ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾ|| E. ಆK. ಅಂ!ೇಡ5K 

3759. ಸಂu0ಾನ ರ^ಸಲು 9ೆSೆದು�ೊಂಡ ಸಮಯ? 

 2 ವಷ� 11 ಂಗಳ� 18 �ನಗಳ� 

3760. ಸಂu0ಾನ ಸ�ೆಯು �ಾವ ��ಾರ4zನ �ೕ�ೆSೆ ರ^ತ+ಾh�Lತು? 

 :�=z ಪ�oಾ(ವ�ೆಗಳ� 

3761. ಸಂಸ�ೕಯ ಪದv ಸರ�ಾರ ಆಳವtಸಲು ಸೂH��ಾದ �ೇಶ? 

 ಇಂSೆ&ಂ� 

3762. ಸಂu0ಾನ ಸ�ೆಯ ಸದಸ2ರು ಆª5�ಾದುದು_____? 

 uuಧ bಾ�ಂತಗಳ 6ಾಸFೕಯ ಸ�ೆಗXಂದ ಆª5 

3763. ಸಂu0ಾನದ ಮೂಲ �ಾಖ%ೆಯ'& ಎಷುk ಕಲಮುಗX+ೆ? 

 395 ಕಲಮುಗಳ� 
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3764. �ಾವ ಒಂದು �ಾV�ೆVಂದ �ಾರತ ಸಂu0ಾನ ಅ *ೆಚುi 

ಅಂಶಗಳನುs 9ೆSೆದು�ೊಂt�ೆ? 

 1935ರ �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ �ಾV�ೆ 

3765. ಎಷk�ೇ ದುLಪt ಮೂಲಕ ಪ�oಾ(ವ�ೆಯ'& �ಾತ2ೕತ ಮತು( 

ಸlಾಜ+ಾ� ಎಂಬ ಪದಗಳನುs oೇ	ಸ%ಾVತು? 

 42�ೇ ದುLಪt 

3766. ಪ�oಾ(ವ�ೆಯನುs ಮುಖ2+ಾh ಎಷುk �ಾಗಗ`ಾh uಂಗt4�ಾL�ೆ? 

 4 

3767. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನದ'& ಅಸHâಶ29ಾ F+ಾರcೆಯು �ೆಳhನ 

�ಾವAದರ'& EಂEತ+ಾh�ೆ? 

 ಸlಾನ9ೆಯ ಹಕು5 

3768. ಇ'&ಯವ�ೆSೆ ಸಂu0ಾನದ ಪ�oಾ(ವ�ೆಯನುs ಎಷುk !ಾ	 ದುLಪt 

lಾಡ%ಾh�ೆ? 

 1 

3769. ಸಂu0ಾನದ ಮೂರ�ೇ �ಾಗದ'& ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳ ಬSೆ³ 

uವರcೆ Fೕtರುವ u�ಗಳ�? 

 12-35 

3770. �ಾವ u�ಗಳ ಪ��ಾರ oಾpತಂತ�qದ ಹ:5ನ ಬSೆ³ uವರcೆ 

Fೕಡುತ(�ೆ? 

 19-22 u�ಗಳ� 

3771. ಜbಾFನ 6ಾಸ�ಾಂಗ *ೆಸರು? 

 ಡಯ{ 

3772. ಸlಾನ9ೆಯ ಹ:5ನ ಬSೆ³ uವರcೆ Fೕಡುವ u�ಗ`ಾವAವA? 

 14-18 

3773. �ಾವ u�ಯ ಪ��ಾರ oಾವ�ಜFಕ ಉ�ೊ2ೕಗ ಅವ�ಾಶಗಳನುs 

ಪ�ೆಯಲು ಎಲ&ರೂ ಸlಾನರು? 

 u� 16 

3774. �ಾರ ಅಧ2�9ೆಯ'& ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳ ಬSೆSೆ !ೇt�ೆVಟುk 

ವರ� 4ದLಪtಸ%ಾVತು? 

 -ೕ%ಾG �ೆಹರು 

3775. ಎಷk�ೇ u�ಯ ಪ��ಾರ 14 ವಷ��ೊಳhನ ಮಕ5ಳನುs �ಾ1ಾ��ೆ, 

ಗT ಅಥ+ಾ ಅbಾಯ�ಾ	 �ೆಲಸಗXSೆ �ೇ�4�ೊಳ�YವAದನುs ಖಂt4�ೆ? 

 u� 24 

3776. ಎಷk�ೇ u�ಯು ಧಮ� ಪ�Uಾರ�ೆ5  ಸಂಬಂ�4ದಂ9ೆ uವರcೆ 

Fೕಡುತ(�ೆ? 

 u� 27 

3777. ಎಷk�ೇ u�ಯ ಅtಯ'& ಅಲHಸಂ1ಾ2ತರು ��ಣ ಸಂoೆ�ಗಳನುs 

oಾ�ಪ�ೆ lಾt�ೊಳ�Yವ ಹಕ5ನುs *ೊಂ��ಾL�ೆ? 

 u� 30 

3778. �ಾ�gೕಯ ಮಹತpವAಳY oಾ�ರಕಗಳ�, ಸ�ಳಗಳ� *ಾಗೂ ವಸು(ಗಳ 

ರ�cೆ Fೕಡಲು ಎಷk�ೇ u� uವ	ಸುತ(�ೆ? 

 49�ೇ u� 

3779. ಅ6ೆ©ೕಕನ 6ಾಸನ'�ಯನುs ಕಂಡುItದ -ದಲ u�ಾpಂಸ? 

 �ೇez ���ೆz= 

3780. ಗುಪ(ರ �ಾಲದ'& "u�k" ಎಂದ�ೆ? 

 $ೕತದ ದುt� 

3781. Sಾಂಧರ ಕ%ಾಪ�oಾ�ನವನುs �ಾ	Sೆ ತಂದವರು? 

 ಮ*ಾ�ಾನ ಪಂಥದವರು 

3782. ಅರ� ಆಕ�ಮಣ�ಾಲದ'& 4ಂ÷ bಾ�ಂತ2ವನುs �ಾರು 

ಆಳ�(ದLರು? 

 �ಾIK 

3783. ಆ*ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳನುs 4I�ಾhಸಲು ಈ �ಾoಾಯFಕವನುs 

ಅಡುSೆ 9ಾಪದ'& oೇ	4ದರೂ �ಾ2%ೋ	 ಉಂjಾಗದು? 

 ಸು�ೊ�ೕ%ೋD 

3784. ಈ �ೆಳhನ �ಾವ ಸಂಯುಕ(ಗXಂದ ಮುಖ2+ಾದ :ts ಕಲು& 

ಉಂjಾಗುತ(+ೆ? 

 �ಾ2'zಯಂ ಆಕz%ೇ{ 

3785. 9ೈಲಗಳ *ೈ�ೊ�ೕ$�ೇಷ� ಸಲು+ಾh ಬಳ�ೆ ಆಗುವ +ೇಗವಧ�ಕ 

%ೋಹ? 

 Ni 

3786. �ಾoಾಯFಕಗಳ� ಇಲ&+ೇ ಮದುLಗXಂದ oೋಂಕು�ಾರಕ 

ಸೂ�å$ೕuಗಳ�ೆsೕ ಆª5 lಾt �ಾಶlಾಡುವ ಅ�ೇಯ ಅಥ+ಾ $ೕವಂತ 

ಅಂSಾಂಶಗಳನುs �ಾಶಪtಸುವ ಪ�:�ª? 

 �ೆ-ೕ�ೆರ� 

3787. lಾನವನ �ೇಹವA ಅ�ೇಕ �ಾoಾಯFಕ 0ಾತುಗXಂದ ಆh�ೆ 

�ೇಹದ'& ಅತ2�ಕ ಪ�lಾಣದ'& (65%) ಇರುವ 0ಾತು? 

 ಆ:zಜ� 

3788. I-ೕSೊ&ೕE� ನ �ಾಯ�? 

 ಆ:zಜ� oಾಗcೆ 

3789. �ಾವ �ಾoಾಯFಕ ವಸು(uFಂದ ಕುtಯುವ Fೕರು 

ಕಲು�ತ+ಾದ'& "!ಾ2@ ಪA{" �ೋಗ�ೆ5 �ಾರಣ+ಾಗುವAದು? 

 ಆoೆ�F@ 

3790. ಕಲು&ಹೂವAಗಳ� ಇವAಗಳ ಕೂt�ೆVಂ�ಾhರುತ(�ೆ? 

�'ೕಂಧ� ಮತು( bಾ^ 

3791. ಇದರ ಅ��ಾಂಶ�ಂದ ಕುtಯುವ Fೕ	ನ'& ಬೂ&q!ೇE 

4ಂ�ೊ�ೕe ಉಂjಾಗುತ(�ೆ? 

 �ೈjೆ�ೕ{ 

3792. ಸು�ೊ�ೕD ನ ಅಣುಸೂತ�? 

 C12H22O11 

3793. ಅ�ೇರ`ೆಯ !ೆಳಕನುs 6ೆ©ೕ�ಸುವ *ಾಗೂ u:ರಣ�ಂದ 

ರ�ಸುವ +ಾಯುಮಂಡಲದ'&ನ ಅFಲ? 

 ಓÀೕ� 

3794. SಾXಯ'& ಅ *ೆಚುi ಪ�lಾಣದ'&ರುವ ಘಟಕ �ಾವAದು? 

 oಾರಜನಕ 

3795. t.ಎ�.ಎ.ಯ ರಚ�ೆಯನುs -ದಲು uವ	4ದವರು? 

 +ಾ2ಟz� ಮತು( :�@ 

3796. lಾನವನ �ೇಹದ'& ಅ uoಾ(ರ+ಾದ ಅಂಗ? 

 ಚಮ� 

3797. ನೂ2-ೕF�ಾ �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 6ಾpಸ�ೋಶಗಳ� 

3798. ಹT�ನ ಸಕ5�ೆ �ಾವAದು? 

 ಪA��ೊkೕD 

3799. :ಣpಗಳ� u�ಷk+ಾದ ___________? 

 ಸoಾರಜನಕಗಳ� 

3800. ಅ'�ೕ%ೈ �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದುL? 
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 6ಾpಸ�ೋಶ 

3801. �ಾಟ� �ೈಬK ಗಳನುs ಇದ	ಂದ lಾಡ%ಾh�ೆ? 

 oೆಲು2%ೋD ಮತು( �ೋಶಗಳ� 

3802. ��ೇ� ಅFಲವನುs ಉತH( lಾಡುವ *ೊಲ ಅಥ+ಾ ಗ�ೆL? 

 ಭತ(ದ ಗ�ೆL 

3803. $ೕವನದ'& ಒಂದು oಾ	 ಹೂEಟುk ಸತು( *ೋಗುವ hಡ�ೆ5 

IೕSೆನುs9ಾ(�ೆ? 

 -ೕ�ೋ�ಾ��@ 

3804. ರಕ(ದ ಆK.ಎC ಎಂದ�ೇನು? 

 ಪ��ಾಯ ಜನಕ 

3805. Sೆ�ೋಂjೋಲ$ ಈ ಅಧ2ಯನ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ವಯoಾzಗುu�ೆ 

3806. ಮೂತ�ಜನ�ಾಂಗಗಳ'& Fೕ	ನ uಸಜ��ೆಯನುs Fಯಂ�ಸುವ 

*ಾ-ೕ�ನು? 

 +ಾ2oೋbೆ�4� 

3807. oೌರಮಂಡಲದ'& �ುದ� ಗ�ಹಗಳ� ಈ �ೆಳhನ ನಡು+ೆ 

ಕಂಡುಬರುತ(+ೆ? 

 ಮಂಗಳ ಮತು( ಗುರು 

3808. ಸಸ2 EೕಜಗXಂದ ಪ�ೆದ ಕUಾi ಎcೆ�ಯನುs ಉಪಯುಕ( 

ಇಂಧನವ�ಾsh ಪ	ವ�ಸುವ :�ª? 

 jಾ��z ಎಸkK }�ೇಶ� 

3809. ಆ*ಾರದ'&ರುವ �ಷkವನುs ಪ9ೆ(ಹಚುiವ'& ಬಳಸುವ �ಾoಾಯFಕ 

ವಸು(? 

 ಅ�ೕt� �ಾ�ವಣ 

3810. ರಕ(ದ bಾ&oಾ�ದ'&ರುವ ಬೃಹ� ಪ�lಾಣದ 0ಾತು? 

 �Sೆsೕ�ಯಂ 

3811. ಯಕೃ(ನ ನೂ2ನ29ಾ �ಾಯ��ಂದ ಬಳಲು(ರುವ 

�ೋh�ಬ¦FSೆ +ೈದ2ನು �ಾವ uಧದ $ೕವಸತpವನುs ಸಲ*ೆ Fೕಡುವರು? 

 $ೕವಸತp ಇ 

3812. ಪ�ಪಂಚ�ಾದ2ಂತ "ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ದ( �ನ" �ಾ+ಾಗ 

ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 oೆbೆkಂಬK 5 

3813. ಜಮು� ಮತು( �ಾ�Çರ �ಾಜ2�ೆ5 �ೇಂದ� ಸಂಪAಟವA ಅ�ಕೃತ �ಾ�ಾ 

ಮಸೂ�ೆಯನುs �ಾ+ಾಗ ಅಂhೕಕ	4ತು? 

 2 oೆbೆkಂಬK 2020 

3814. ಪ�ಪಂಚ�ಾದ2ಂತ "ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ oಾ�ರ9ಾ �ನ" �ಾ+ಾಗ 

ಆಚ	ಸಲHಡುತ(�ೆ? 

 oೆbೆkಂಬK 8 

3815. 5$ ತಂತ�Äಾನದ'& �ಾರತ �ಾವ �ೇಶಗ` ೆಂ�Sೆ 

�ಾಯ�Fವ�Iಸುತ(�ೆ? 

 ಅ�	ಕ ಮತು( ಇoೆ�ೕG 

3816. ಸಬು~ ಸ �ೕಜ�ೆSಾh 2020 ರ'& ಡಬು&qಎDಐಎD ಪ�ಶ4( 

SೆದL �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ 

3817. �ಾರತದ -ದಲ �ೋ �ೋ �ೈಲು oೇ+ೆಯನುs �ಾವ 

�ಾಜ2�ಂದ bಾ�ರಂ�ಸ%ಾh�ೆ? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ 

3818. �ೇಶದ -ದಲ ಸಮುದ� ಆಂಬು2%ೆ�z +ೇ�ಂy ಅನುs �ಾವ 

�ಾಜ2ದ ಸ�ಾ�ರವA bಾ�ರಂ�4�ೆ? 

 �ೇರಳ 

3819. �ಾ�gೕಯ ಸಣ� ಉದ2ಮ �ನವನುs �ಾವ ��ಾಂಕದಂದು 

ಆಚ	ಸ%ಾVತು? 

 30 ಆಗDk 

3820. �ಾವ ವಷ�ದ'& ಉ�ಾರ+ಾದ uFಮಯ ದರ Fವ�ಹಣ 

ವ2ವoೆ�ಯನುs ಆರಂ�ಸ%ಾVತು? 

 1992 

3821. �ಾವAದು �ಾರತದ ಅತ2ಂತ ಹ`ೆಯ oಾವ�ಜFಕ ವಲಯದ 

!ಾ2ಂ@ ಆh�ೆ? 

 ಅಲ*ಾ!ಾ° !ಾ2ಂ@ 

3822. ಒಂದು ಆd�ಕ9ೆಯ'& ಹಣದುಬ¦ರಗಳ ಪ�ವೃ(ಯು ಉಂjಾ�ಾಗ 

!ಾ2ಂ@ ನ ಉತHನsಗಳ !ೆ%ೆಯ ಪ�ವೃ(ಯು *ೇhರುತ(�ೆ? 

 *ೆUಾihರುತ(�ೆ 

3823. �ಾರನುs ಸಸ26ಾಸ�ದ �9ಾಮಹ ಎಂದು ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 d�ೕbಾ�ಸkD 

3824. bಾ�Tಗಳ ಗುಂಪAಗಳ'& �ೊಡ? ವಂಶ �ಾವAದರದುL? 

 ಸಂ�ಪ�ಗಳದುL 

3825. �ಾವ ಚಳ�ವXಯ'& Sಾಂ� ಉಪ+ಾಸ ಸ9ಾ2ಗ�ಹವನುs ತಮ� 

ಅಸ�ವ�ಾsh lಾt�ೊಂಡರು? 

 ಅಹಮ�ಾ!ಾ° ಮುಷ5ರ 1918 

3826. 2003ರ'& �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ ಎಷk�ೇ ದುLಪt ಪ��ಾರ 

ಸಂ�ಾ', �ೖd', �ೋh�, ಮತು( !ೋ�ೋ �ಾ�ೆಗಳನುs ಅ�ಕೃತ+ಾh 

oೇ	ಸ%ಾVತು? 

 92�ೇ ದುLಪt 

3827. �ಾರೕಯ ಸಂu0ಾನದt �ೊಂಕT ಮcೆಪA	 ಮತು( �ೇbಾX 

�ಾ�ೆಗಳನುs �ಾವ ವಷ� oೇ	ಸ%ಾVತು? 

 1992 

3828. ಇಂh&ೕ½ �ಾ�ೆSೆ �ಾ2�ಾಂhೕಯ ಮತು( �ಾನೂFನ oಾ�ನlಾನ 

Fೕtದ ಅನುUೆ·ೕದ? 

 348�ೇ ಅನುUೆ·ೕದ 

3829. �ೋಶ�ೇಂದ�ದ'&ರುವ �ಾಲರೂ� ರಚ�ೆSೆ ಏ�ೆಂದು 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ೊ�lಾ2�� 

3830. �ೋಶ�ೇಂದ�ದ ಒಳSೆ %ೋ`ೆಯಂರುವ ವಸು(uSೆ ಏ�ೆಂದು 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ೋಶ�ೇಂದ�ರಸ 

3831. �ೋಶ�ೇಂದ�ದ ಒಳಗೂ *ೊರಗೂ �ಾoಾಯFಕ ವಸು(ಗಳ 

oಾSಾT�ೆಯನುs �ಾವAದರ ಮೂಲಕ Fಯಂ�ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ನೂ2:&ಯK ರಂಧ� 

3832. oಾlಾನ2 Äಾನ: ಐ*ೊ`  ೆ6ಾಸನವನುs ಬ�ೆದವರು Uಾಲುಕ2 �ೊ�ೆ 

2�ೇ ಪAಲ�ೇ�ಯ ಆoಾ�ನ ಕu ರu:ೕ� 

3833. oಾlಾನ2 Äಾನ: ಕದಂಬರ ಮೂಲವನುs Xಸುವ 6ಾಸನ 

9ಾಳಗುಂದ 6ಾಸನ 

3834. oಾlಾನ2 Äಾನ: ಸಂಸ�ತದ'&ರುವ 9ಾಳಗುಂದ 6ಾಸನವನುs 

ರ^4ದ ಕu ಕುಬº 
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3835. oಾlಾನ2 Äಾನ: 3�ೇ Sೋuಂದನ ಆಲಂಪAರ .9ಾಮ� 

6ಾಸನವನುs ಪ9ೆ( ಹ^iದವರು - �ಾ� �&ೕ{ 

3836. ಆರ�ೇ uಕ�lಾ�ತ2ನು ಸಮಸ( ಭುವ�ಾಶ�ಯ, ಪೃdÔವಲ&ಭ, ಎಂಬ 

Eರುದುಗಳನುs *ೊಂ� ಕ%ಾ2ಣ�ಂದ �ಾಜ2+ಾಳ�(ದL�ೆಂದು uವ	ಸುವ 

6ಾಸನ? 

 ಕbೆH ಅರಭಟkನ 6ಾಸನ 

3837. �ೋಶ�ೇಂದ�ವA ಸlಾನ2+ಾh �ೋಶದ ಮಧ2�ಾಗದ'&ರುತ(�ೆ ಈ 

ಕಣದಂಗ ಒಂದು �ೋt ��ೆVಂದ ಆವೃತ(+ಾhರುತ(�ೆ ಈ ��ೆSೆ ಏ�ೆಂದು 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ನೂ2:&ಯK ��ೆ 

3838. "ಒ�ೈoಾ ಸjೈ+ಾ" ಎಂಬುದು �ಾವ ಆ*ಾರ 0ಾನ2ದ +ೈÄಾFಕ 

*ೆಸ�ಾh�ೆ? 

 ಭತ( (Paddy) 

3839. ಕೂಡಲಸಂಗಮವA �ಾವ ನ�ಗಳ ಸಂಗಮ? 

 ಕೃಷ� ಮತು( ಮಲಫ�ಭ 

3840. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಚಲನ^ತ�? 

 �ಾಜ ಹ	ಶiಂದ� 

3841. �ೇ*ಾಂತರವ�ಾಶ ಇಲ&ದ �ಾರಣ�ೆ5 ಚಪHjೆ ಹುಳ�ಗಳನುs ಏ�ೆಂದು 

ಗುರುಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಏ4%ೋ�{ 

3842. ಹವಳಗಳ �ೕಪವA ಸಂಪ«ಣ� ನ�4 *ೋ�ಾಗ ಅ'& ಹವಳಗಳ 

ಉಂಗುರ ಆ�ಾರದ ರಚ�ೆ ಆhರುತ(�ೆ. ಇದ�ೆ5 ಎ�ೆನುs9ಾ(�ೆ? 

 ಅjಾG 

3843. ಪಂ�ಾ� ನ �ಾಜ0ಾF�ಾhರುವ ಚಂtೕಗಡನುs F��4ದ 

+ಾಸು(�'H �ಾರು? 

 %ೆ�ಾಬು�4ಯK 

3844. �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಮಧುಬF ^ತ�ಕ%ೆಯ ಉದಯ+ಾVತು? 

 E*ಾರ 

3845. ನವ�ೆಹ'ಯ'&ರುವ "ಇಂt�ಾSೇ{"ನ ಎತ(ರ ಎಷುk? 

 42 �ೕಟK 

3846. "ಆ�ಾV-�ನ-�ಾ-Uೋbಾ�" �ಾವ ನಗರದ'&�ೆ? 

 ಅ$Çರ 

3847. ಹಷ�ವಧ�ನ -ದಲ �ಾಜ0ಾF �ಾವAದು? 

 �ಾ�ೇಶüರ 

3848. ದಶಕುlಾರ ಚ	9ೆ�ಯ %ೇಖಕರು �ಾರು? 

 ದಂt� 

3849. !ಾ�ಾ� Uಾಲುಕ2ರು �ೕ�4ದ ಕ%ಾ6ೈ' �ಾವAದು? 

 +ೇಸರ 6ೈ' 

3850. uಕ�lಾಂಕ�ೇವ ಚ	ತಂ ಕೃಯ %ೇಖಕರು �ಾರು? 

 Eಲ�ಣ 

3851. :tsಗಳ ಬSೆ³ ಸಂಬಂ�4ದ ಅಧ2ಯನ �ಾವAದು? 

 �ೆ�ಾ�ಲ$ 

3852. �ೈಪAರದ'&ರುವ ಜ+ಾಹರ ಕ%ಾ�ೇಂದ�ವನುs u�ಾ2ಸSೊX4ದ 

+ಾಸು( �'H �ಾರು? 

 UಾGz� �ಾ	�ಾ 

3853. �ಾವ bಾ�Tಯು ರಕ(uಲ&�ದLರು ಉ4�ಾಡುತ(�ೆ? 

 *ೈ�ಾ� 

3854. ನಮ� �ಾಜ2ದ'& !ಾಗಲ�ೋjೆ, �ಾವಣSೆ�ೆ -ದ%ಾದ 7 *ೋಸ 

$%ೆ&ಗಳನುs �ಾವ ವಷ� ಸೃ�kಸ%ಾVತು? 

 1997 ಆಗDk 

3855. ಸಂu0ಾನದ'&ರುವ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳನುs ಸಂಸತು( ದುLಪt 

lಾಡುವಂಲ& ಎಂದು ಸ±ೕ�ಚi �ಾ2�ಾಲಯ �ಾವ ಪ�ಕರಣದ'& 

ಪ�bಾ�4ತು(? 

 �ೇಶ+ಾನಂದ �ಾರ uರುದv �ೇರಳ ಪ�ಕರಣ 1973 

3856. �ಾವ ಮT�ನ'& �jಾ½ ಮತು( ಸುಣ�ದ ಅಂಶ *ೆUಾihರುತ(�ೆ? 

 �ಕ5ಲು ಮಣು� 

3857. �ಾರತದ'& 23 1/2° ಉತ(ರ ಅಾಂಶದ ಮೂಲಕ �ಾವAದು 

*ಾಯುL*ೋಗುತ(�ೆ? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂ�ಾ�ಂ ವೃತ( 

3858. 2696�ೕಟK ಎತ(ರuರುವ __________ಯು ದ�ಣ �ಾರತದ'& 

ಅತ2ಂತ ಎತ(ರದ �ಖರ+ಾh�ೆ? 

 ಅ�ೈಮುt 

3859. ಪ�ಪಂಚದ'& ಅತ2ಂತ �ೊಡ?�ಾದ ನ� ಮುಖಜಭೂ�ಯನುs 

�ಾವ ನ�ಗಳ� oೇ	 ರ^4+ೆ? 

 ಬ�ಹ�ಪAತ� ಮತು( ಗಂSಾನ� 

3860. ಗತಸಪ(ಪ ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 *ಾಲ 

3861. _____________ಅ�ಾವX !ೆಟkದ'&ರುವ ಅತ2ಂತ ಎತ(ರದ 

�ಖರ+ಾh�ೆ? 

 ಗುರು�ಖರ 

3862. �ಾರತದ'& -ದಲು ^ನsದ �ಾಣ2 ಪ	ಚV4ದ �ಾಜ �ಾರು? 

 �lಾಖ� �ೈಸD 

3863. ಜಗ(ನ ಅತ2ಂತ ಎತ(ರ+ಾದ ಪವ�ತ lೌಂ{ ಎವ�ೆDk 

*ಾSಾದ�ೆ ಜಗ(ನ ಅತ2ಂತ ಉದL+ಾದ ಪವ�ತ 6ೆ�ೕT �ಾವAದು? 

 ಆಂtD ಪವ�ತ 6ೆ�ೕT 

3864. �ಾರತದ'& ಪ�ಥಮ �ಾ1ಾ��ೆ �ಾªL �ಾ	SೊX4ದ +ೈಸ�ಾ¯ 

�ಾರು? 

 	ಪH� 

3865. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ ಪ��ೇಶದ'& ನ	 ಅಭ�ಾರಣ2 ಇ�ೆ? 

 �ೕಲು�ೋjೆ 

3866. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ �ಾವ 6ೆಡೂ2G ನ'&, Anti-

Defection(ಪಾಂತರ u�ೋ�) �ಾನೂನು ಇ�ೆ? 

 6ೆಡೂ2G 10 

3867. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ �ಾವ ಆ��ಕG ನ'& 4�ಜ� �= ಬSೆ³ 

lಾI ಇ�ೆ? 

 ಆ��ಕG 5 

3868. ಐ*ಾ4ಕ 73 ಮತು( 74�ೆಯ ಅ�ಂ� �ಂ{ ಆ@k 

_________Sೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಸ�Xೕಯ ಸpಸ�ಾ�ರ 

3869. ನಮ� �ಾಜ2/�ೇಶವA ಉ^ತ ಮತು( ಕ�ಾ?ಯ ��ಣವನುs 

ಎ%ಾ&_____________ವಯ4zನ ಮಕ5XSೆ ಒದhಸುತ(�ೆ.? 

 ಆರ	ಂದ ಹ��ಾಲು5 ವಷ� 
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3870. ಪ�4ದv !ೋಧ�ೆ (�ಾ:g�) "!ೇ4@ ಸgಕiK ಆ� 

�ಾFzÆಟೂ2ಶ�" �ಾರತದ ಸು��ೕಂ�ೋ{�_________�ೇ4ನ'& 

uಸ(	ಸ%ಾhತು(.? 

 �ೇಶ+ಾನಂದ �ಾರ 

3871. �ಾಯ�F+ಾ�ಹಕ ಅಥ+ಾ ಇತರ �ಾವA�ೇ ಅ�ೕನ ಸಂoೆ�ಗಳ� 

�ೆಲವA ಕತ�ವ2ಗಳನುs ಅಥ+ಾ �ಾಯ�ಗಳನುs Fವ�Iಸಲು ಆ�ೇ�ಸುತ(�ೆ ಈ 

ಆ�ೇಶವನುs ________ಎನs%ಾಗು(�ೆ.? 

 lಾ2ಂಡಮD 

3872. t�ೕ{ ಅ�ೌಂ{ ಎಂದ�ೇನು? 

 6ೇರುಗಳ ಖ	ೕ� *ಾಗೂ lಾ�ಾಟ�ಾ5h 6ೇರು�ಾರರು ಈ 

1ಾ9ೆಯನುs 9ೆ�ೆಯ!ೇಕು 

3873. ಕಂಪ«2ಟK ಬಳ�ೆ�ಾರರ ಆ	uಲ&�ೆ, ಅನಗತ2 oಾ�ೆkÐೕK ಅನುs 

oಾ��ಸುವAದು ಮತು( ಇಂಟ�ೆ�{ ಬಳ�ೆಯ �ೇjಾ ಮತು( ಇತರ ಸೂ�å 

lಾIಯನುs ಕ�ಯುವAದು, ಇದನುs __________ಎಂದು 

ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 oೆHೖ+ೇK 

3874. ಸ�ಾ�	�ಾ ಕ�ಷ�___________Sೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ೇಂದ� - �ಾಜ2ಗಳ ಸಂಬಂಧಗಳ� 

3875. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ �ಾವ ಆ��ಕG ಅಸHâಶ29ೆಯ 

Fಮೂ�ಲ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಆ��ಕG 17 

3876. ಸರಕು ಮತು( oೇ+ಾ 9ೆ	Sೆಯು ಒಂದು? 

 ಪ�ೋ� 9ೆ	Sೆ 

3877. ಆE�ಐ -�ೆಟ	 bಾ'4ಯ ಸಂದಭ�ದ'&, 4 ಆK ಆK ಎಂಬ 

ಪದವA________ಅನುs ಸೂ^ಸುತ(�ೆ? 

 �ಾ2� 	ಸÉ� �ೇ�� 

3878. ಮನುಷ2ನ ಹೃದಯವA________ವ2ವoೆ�ಯ ಒಂದು �ಾಗ+ಾh�ೆ? 

 oಾ	Sೆ 

3879. 1ಾದ26ೆ�ೕcೆ(ಪA� Uೈ�)ಯ'& , ಹುಲು& ನುsವ bಾ�T 

�ಾಯನುs_________ಎಂದು ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 bಾ�ಥ�ಕ(bೆ¾ಮ	)Sಾ�ಹಕರು 

3880. �ಾವ ಬ&� ಗೂ�= ಅನುs ಯೂFವಸ�G �ೋನK 

ಎನs%ಾಗುತ(�ೆ? 

 "ಓ" �ೆSೆ�É 

3881. �ಾವAದು ನuೕಕ	ಸ%ಾಗದ ಶ:(ಯ ಮೂಲ(�ಾ� 	ನೂ2ವಬG 

oೋಸ� ಆ= ಎನ$�)? 

 ಕ'&ದLಲು ಶ:((�ೋG ಎನ$�) 

3882. ಸಕ5�ೆಯನುs ಆ%ೊ5ೕ*ಾG ಆh ಪ	ವ�ಸುವ ಪ�:�ªಯನುs 

______ಎಂದು ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಫ��ಂjೇಶ� 

3883. ಸಸ2ದ ಅ�ವೃ�v, !ೆಳವTSೆ ಮತು( �ೕಗೇಮ�ೆ5 ಅಗತ2+ಾದ 

ಸೂ�å �ೕಷ�ಾಂಶ+ೆಂದ�ೆ________? 

 �ೊ&ೕ	� 

3884. �ಾರತದ'& ^ಲ&�ೆ bಾವ ಮತು( ೕರು+ೆ/ವoಾಹತು 

ವ2ವoೆ�ಗXSಾh ಸಂ�ೕ$ಸಲHಟk ಸಂoೆ�______? 

 ಎ� � 4 ಐ 

3885. ತ+ಾಂy +ಾ2' �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಅರುcಾಚಲ ಪ��ೇಶ 

3886. �ಾವAದು ಐ4ಎeಆK ಅನುs ಸೂ^ಸುತ(�ೆ? 

 ಇಂtಯ� �ೌFzG ಆ� �tಕG 	ಸC� 

3887. E{ �ಾV� ಎಂದ�ೇನು? 

 ಒಂದು t$ಟG :��k ಕ�ೆFz 

3888. �ೋIಂಗ2 ವಲ4ಗರು �ಾವ ಮೂಲoಾ�ನ �ೇಶಗXಂದ ಇ�ಾL�ೆ? 

 lಾ2�ಾ�K 

3889. �ಾ~� �ಾ&¯? oಾuSೆ, �'ೕಸರ uರುದv +ಾ2ಪಕ ಪ�ಭಟ�ೆ 

ನ�ೆ4ದ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 ಯುಎDಎ 

3890. ದ %ೈ� ಆ� ಆಕುiವG ಕಂjೊ�ೕG (LAC)_________ಅನುs 

ಪ�9ೆ2ೕ:ಸುತ(�ೆ? 

 ಇಂt�ಾ ಮತು( Uೈ�ಾ 

3891. �ಾರತದ -ದಲ ^ೕ� ಆ� t�ೆ�z oಾk=(cods)______? 

 ಜನರG E�� �ಾವ� 

3892. "!ೆ�:z{" ಈ ಪದದ ಅಥ� ಏನು? 

 E�ಟ�, ಯು�ೋ�ಯ� ಯೂFಯ� Fಂದ Fಗ��4ದುL 

3893. �ಾವAದರ ರೂbಾಂತರ oಾಧ2? 

 Sಾ��ೈ{ Fಂದ ವಜ� 

3894. +ಾ9ಾವರಣದ'&, ಅತ2ಂತ *ೇರಳ+ಾh 

ಪ�ಸುತ(+ಾhರುವ.ಅFಲ____? 

 oಾರಜನಕ 

3895. �ಾವ ನ�ಯನುs "ಕ�ಾ�ಟಕದ ನ�ಾಗರ" ಎಂದು 

ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 Sೋ�ಾ@ �ಾGz 

3896. �ಾರು "ಕನsಡ �ೈತ hೕ9ೆ" ಯನುs ರ^4�ಾL�ೆ? 

 ಕು+ೆಂಪA 

3897. �ಾ2ಷನG �ೌFzG ಆ� ಅbೆ&ೖ� ಎ�ೊ�ೋ�@ 

	ಸC�(NCAER)ನ ವರ�ಯ ಪ��ಾರ, ಪ�ಪಂಚದ ಅ�ೊಡ? ಬಡತನ u�ೋ� 

�ಾಯ�ಕ�ಮ �ಾವAದು? 

 ಮ*ಾ9ಾ�Sಾಂ� �ಾ2ಶನG ರೂರG ಎಂbಾ&ª�ಂ{ Sಾ2ರಂ� 

45ೕe(MNREGS) 

3898. h�ೕ� �ೆವಲೂ2ಶ� ಆ*ಾರ 0ಾನ2ಗಳನುs ಸೂ^4ದ�ೆ, !ಾ2@ 

�ೆವಲೂ2ಶ� �ಾವAದನುs ಸೂ^ಸುತ(�ೆ? 

 bೆjೊ�ೕ'ಯಂ ಉತHನsಗಳ� 

3899. ��ೕರಂಗಪಟkಣ ಸಂ�/ಒಪHಂದವನುs �ಾವ ಯುದvದ ನಂತರ 

lಾಡ%ಾVತು? 

 ಮೂರ�ೇ ಆಂSೊ&ೕ �ೖಸೂರು ಯುದv 

3900. �ಾ2ಶನG ಇFzÆಟೂ2{ ಆ� +ೈ�ೊಲ$_______ನ'&�ೆ? 

 ಪAcೆ 

3901. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ ಉತHನs $ಐ($�ಗ�}ಕG ಇಂt�ೇಶ�) 

jಾ2y 4pೕಕ	4ಲ&? 

 ಕೂy� ಅt�ೆ 

3902. Fೕ	ನ Sಾ�ಂ ಅಣು�ಾ� ಎಷುk? 

 18 $. 

3903. �ಾಜ2ದ'& ಅ ಕt� ಅರಣ2 *ೊಂ�ದ $%ೆ& �ಾವAದು? 

 uಜಯಪAರ 
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3904. �ಾಜ2ದ'& ಅ *ೆಚುi ಅರಣ2 *ೊಂ�ದ $%ೆ& �ಾವAದು? 

 ಉತ(ರಕನsಡ 

3905. ಆಯು�+ೇದದ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 ಚರಕ 

3906. ಒಂ�ೇ 	ೕಯ ಪರlಾಣುಗXಂದ lಾಡಲH�kರುವ ವಸು(uSೆ ----- 

ಎನುsವರು? 

 0ಾತು (ಮೂಲವಸು(). 

3907. 1 !ಾ2ರG Sೆ ಎಷುk 'ೕಟK? 

 159 'ೕಟK 

3908. lಾನವನ ಕಣು� !ೆಳhನ +ೇ`  ೆ �ಾವ ಬಣ��ೆ5 ೕವ� 

ೕ�+ಾhರುತ(�ೆ? 

 ಹ4ರು. 

3909. !ೆ�ೕ@ !ೋ� }ೕವK ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ �ೋಗ �ಾವAದು? 

 �ೆಂಗೂ2 ಜpರ 

3910. �ೇನುತುಪH ------- ಒಳSೊಂtರುತ(�ೆ? 

 ಫ��ೊkೕD 

3911. 4�oಾ5q� ನ'& ---- ಬಳಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಎ@z �ೇ. 

3912. ಘನಗಳ ರಚ�ೆಯನುs ಪ9ೆ( ಹಚiಲು ಬಳಸುವAದು �ಾವದನುs? 

 � :ರಣ 

3913. ಎ%ಾ& ಆಮ&ಗಳ ಮೂಲವಸು( �ಾವAದು? 

 ಜಲಜನಕ 

3914. ಹಳ� �ೇ@ ಎಂದು �ಾವದನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಯು�ೇFಯಂ 

3915. ಉ:5ನ'&ರುವ ಮೂಲವಸು(ಗಳ� �ಾವAವA? 

 ಕE¦ಣ & ಇಂSಾಲ 

3916. ಅಯoಾ5ಂತ ತ�ಾ	ಸಲು ಬಳಸುವ �ಶ�%ೋಹ �ಾವAದು? 

 ಆ's�ೋ 

3917. lಾD� Sಾ2D ಎಂದು �ಾವದನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ೕ�ೆ� 

3918. ಗ	ಷÒ ಪ�lಾಣದ ��ೕ�� *ೊಂ�ರುವ ಆ*ಾರ �ಾವAದು? 

 �ೆಲಗಡ%ೆ 

3919. ಹ4ರು ಹಣು� lಾhಸಲು ಬಳಸುವ �ಾoಾಯFಕ �ಾವAದು? 

 ಈಥ'ೕ� 

3920. :ಣpಗಳ�(Enzymes) ------- ಗ`ಾhರುತ(+ೆ? 

 ��ೕ�� 

3921. ಆಂ�ಕ ಭ�k ಇXಸುu�ೆಯ -ದಲ ಉತHನs �ಾವAದು? 

 bೆjೊ�ೕ'ಯಂ ಈಥK. 

3922. ಎರಡು ವಷ�:5ಂತ ಕt� ವಯ4zನ ಮಕ5XSೆ ��ೕ�ೕ� 

�ೊರ9ೆVಂ�ಾh ಬರುವ �ೋಗ �ಾವAದು? 

 ಮ�ಾಸ�D 

3923. $ೕವ�ೋಶದ'& ಆತ�ಹ9ೆ2 ಸಂ^ ಎಂದು �ಾವAದನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 %ೈoೋoೋe 

3924. $ೕವ�ೋಶಗಳ'& ��ೕ�ೕನುಗಳ �ಾ1ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾವAದನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ೈ!ೋoೋe 

3925. ಅತ2ಂತ *ೆಚುi ಬಳ�ೆಯ'&ರುವ �ಾವAದು? 

 ಕE¦ಣ 

3926. ಕಪAH ಅ�ರು ಎಂದು �ಾವAದನುs �ೇಳ�9ಾ(�ೆ? 

 lಾ2Sೆsjೈ{ 

3927. ಹಳ� ಕE¦ಣ ಎಂದು �ಾವAದ�ೆ5 ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಅ-�ೈ{ 

3928. ವh�D ಕು	ಯ� ರವರು 'EX �ಾ�ಂಯ �9ಾಮಹ' ಎಂದು 

*ೆಸರು+ಾ4�ಾಗಲು �ಾರಣ+ೇನು? 

 ಆನಂ°/ ಅಮುG *ೈನುSಾ	�ೆ bಾ�ರಂಭ 

3929. �ಾರತವA -ದಲ !ಾ	Sೆ ಜಂ� ಆ�ೕಗದ ಸ�ೆಯನುs �ಾವ 

�ೇಶ�ೊಂ�Sೆ ನ�ೆ4�ೆ? 

 ಅಂSೋ%ಾ 

3930. ಭೂ� ಮತು( ಚಂದ�ನ ನಡು+ೆ ಇರುವ ಅಂತರವನುs Fಖರ+ಾh 

�ಾವ u0ಾನ/ oಾಧನ�ಂದ ಅ`ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 	jೊ�ೕ 	�ೆ&ಕkK. 

3931. ಜಮು� �ಾ�Çರದ �ಾಜ2bಾಲರನುs �ಾರು �ೇಮಕ lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾರತದ �ಾಷgಪಗಳ� 

3932. ಕರಗುವ �ಾ2'zಯಂ ಮತು( �hsೕ�ಯಂ ಲವಣಗಳನುs *ೊಂ�ರುವ 

Fೕರನುs IೕSೆನುs9ಾ(�ೆ____? 

 ಗಡಸು Fೕರು 

3933. �ಾlಾಯಣದ �ಾಮನ 9ಾVಯ *ೆಸ�ೇನು? 

 �ೌಸ%ೆ2 

3934. ಹ`ೆ�%ಾಯುಗದ ಜನರು -ದಲು oಾ:ದುL �ಾವ bಾ�Tಯನುs? 

 �ಾV 

3935. �ಾಜ2ಸ�ೆಯು ಒಂದು+ೇ`  ೆ ಧನಮಸೂ�ೆಯ'& ಮೂಲಭೂತ+ಾh 

ಬಹಳಷುk ದುLಪt ತಂದ�ೆ ಏ�ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ಾಜ2ಸ�ೆಯ ದುLಪtಗಳನುs ಸಮ�4 ಅಥ+ಾ ಸಮ�ಸ�ೇ 

%ೋಕಸ�ೆಯು ಮಸೂ�ೆ�ಂ�Sೆ ಮುಂದುವ�ೆಯಬಹುದು. 

3936. �ಾರತದ'& ಅ*ೆಚುi Fೕರು ಬಳಸುವ �ೈSಾ	�ೆ �ಾವAದು? 

 6ಾ1ೋತHನs uದು2� 

3937. ಪ� ವಷ� �ಾವ �ನದಂದು uಶp ಹು' �ನವನುs 

ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 29 ಜು%ೈ 

3938. uಶpದ *ೆಚುi ಜನಸಂ1ೆ2 *ೊಂ�ದ �ಾಲ5�ೇ �ಾಷg �ಾವAದು? 

 ಇಂ�ೋ�ೇ�ಾ2 

3939. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi SೋಡಂE !ೆ`ೆಯುವ �ಾಜ2? 

 ಮ*ಾ�ಾಷg 

3940. ಅರಣ2 ಮತು( ವನ2$ೕu ಸಂರ�cೆಯ �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ೇಂದ� ಪ�k 

3941. ನ�ಗಳ ಸಂಚಯ'ನ�ಂದ �ಾವ ಸ�ೋವರ Flಾ�ಣ+ಾh�ೆ? 

 ಕುಂಭ ಕುX ಸ�ೋವರ 

3942. Iಂದೂ ಮ*ಾoಾಗರದ ಆಳ+ಾದ ತಗು³ �ಾಗ �ಾವAದು? 

 �ಾ+ಾ ಟ�ಂC 

3943. $ೕವ +ೈuಧ29ಾ �ಾªL �ಾ+ಾಗ �ಾ	Sೆ ಬಂ�ತು? 

 2002 

3944. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಪ�ilಾ�ಮುಖ+ಾh �ಾವ ನ� ಹ	ಯುವA�ಲ&? 
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 %ೋಕbಾವF 

3945. ಉತ(ರ �ಾರತದ lಾ2ಂUೆಸkK �ಾವAದು? 

 �ಾನುHK 

3946. ಪ�ಪಂಚದ'& ಅ *ೆಚುi bಾ�Tಗಳ *ೊಂ�ರುವ �ೇಶ? 

 �ಾರತ 

3947. ಹು' ಗಣ ಎಷುk ವಷ�ಗXSೊ�� ನ�ೆಯುತ(�ೆ? 

 4 

3948. bಾ�^ೕನ �ಾಗ	ೕಕ9ೆ ನಗರ �ಾಗ	ೕಕ9ೆ F��4ದ -ದ'ಗರು? 

 4ಂಧೂಜನ 

3949. 4ಂಧೂಬಯ'ನ �ಾಗರಕ9ೆಯನುs IೕSೆ ಕ�ೆಯುವರು? 

 ಹರbಾH ಸಂಸ� 

3950. ಹರbಾH ಸಂಸ�ಯ ಅವ6ೇಷಗಳನುs ಪ9ೆ( ಹ^iದವರು? 

 ದ�ಾ�ಾe oಾಹF 

3951. ಹರbಾH ಮತು( -*ೆಂ�ೋ�ಾ�ೋ ನಗರಗಳ� ಈ bಾ�ಂತ2ದ'&�ೆ? 

 +ಾಯುವ2 �ಾರತದ'& ಪಂ�ಾ� ಮತು( 4ಂ÷ bಾ�ಂತ2ದ'& 

3952. ಪ�ಪಂಚದ ಅ �ೊಡ? *ಾವA? 

 ಅ�ಾ�ೊಂಡ 

3953. ಪ�ಪಂಚದ ಅ ಉದL  *ಾವA? 

 *ೆ!ಾ¦ವA (bೈ�ಾ�) 

3954. ಗೂಡು ಕಟುkವ *ಾವA? 

 �ಾXಂಗ ಸಪ� 

3955. oಾlಾನ2 Äಾನ: -ಸ`ೆಯು �ಾ'Sೆಯನುs *ೊರUಾಚುವA�ೆ 

ಇಲ& 

3956. %ೋಹಗXSೆ - - - - - - - - - - ತ�ೆಯಲು ಬಣ� ಬXಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಸಂಾರಣ 

3957. CaO +H2O---- __________? 

 Ca(OH) 2 

3958. 9ಾಮ�ದ ಸ%ೆÁಟ ಅಣುಸೂತ�? 

 CuSO4 

3959. 4ೕಸದ �ೈjೆ�ೕಟ uಭಜ4�ಾಗ ಉಂjಾಗುವ ಉತHನsಗಳ�? 

 PbO, NO4, O2 

3960. ಆ*ಾರ �ಟkಣಗಳ'&----------- ಅFಲ *ಾVಸುವAದ	ಂದ 

ಕಮಟುu�ೆ ತ�ೆಯಬಹುದು? 

 �ೈjೊ�ೕಜನ 

3961. 9ಾಮ�ದ ಸ%ೆÁಟ �ಾ�ವಣದ'& ಕE¦ಣದ -`  ೆ ಇjಾkಗ �ಾ�ವಣದ 

ಬಣ� - - - - -lಾಸುವAದು? 

 Fೕ' 

3962. ಒಂದು +ೇ`  ೆ1×2×3=312, 2×3×4=423 ಎಂದು ಬ�ೆದ�ೆ 2×4×3 

*ೇSೆ ಬ�ೆಯಬಹುದು:? 

 324 

3963. 30 ಹುಡುಗರು Fಂರುವ oಾ'ನ'& �ಾಜು ಒಂದು ತು�Vಂದ 

9�ೇಯವ�ಾh�ಾL�ೆ. ಆದ�ೆ ಇ�ೊsಂದು ತು�Vಂದ ಎಷk�ೇವನು:? 

 22 �ೇಯವನು 

3964. �ಾV ಎಂಬುದು 4ಂಹ+ಾದ�ೆ, 4ಂಹವನುs !ೆಕು5 ಎಂದು ಕ�ೆದ�ೆ 

!ೆಕ5ನುs -ಲ ಎಂದು ಸಂ�ೇ4ದ�ೆ -ಲವನುs ಇ' ಎಂದು ಕ�ೆದ�ೆ ಈ 

�ಾtನ �ಾಜ �ಾವAದು? 

 �ಾV 

3965. 8 : 64 : : 27 :____-ದ%ೆರಡು ಸಂ1ೆ2ಗXSೆ ಸಂಬಂ�4ದಂ9ೆ 

ಉX�ೆರಡು ಸಂ1ೆ2ಗಳ ಸಂಬಂಧ? 

 125 

3966. 1 	ಂದ100 ರವ�ೆSೆ ಎಷುk 9 ಗX+ೆ:? 

 20 

3967. oಾlಾನ2 Äಾನ: ಹರಪH �ಾಗ	ಕ9ೆಯ ಉSಾ�ಣವA �ಾu ನ� ಬX 

ಪ9ೆ(�ಾhತು(. 

3968. oಾlಾನ2 Äಾನ: oಾlಾ�ಟ ಅ6ೆ©ೕಕನು ತನs�ೇ 6ಾಸನದ'& 

ತನsನುs �ೇವ�ಾಂ��ಯ ��ಯದ��F �ೊ�ೆ ಎಂದು ಕ�ೆದು�ೊಂtದLನು. 

3969. oಾlಾನ2 Äಾನ: ಗುಜ�ಾ� ನ'& ಕಂಡು ಬಂದ ಹರಪH 

�ಾಗ	ಕ9ೆಯ ಸ�ಳಗಳ�: �ೇoಾಲುHK, ಸು�ೋ�ಟಡ & ರಂಗಪ«�. 

3970. ಸು4�ರ ಅರಣ2 ಭೂ ದೃಶ2ಗXSಾh "�ೈuಕ ಇಂSಾಲ F�" 

ಉಪಕ�ಮವನುs Fವ�Iಸುವ ಸಂoೆ� ಇದು? 

 ವG?� !ಾ2ಂ@ 

3971. ಸಂu0ಾನ ರಚ�ೆ ಆಗುವ ಮುನs ಕರಡು ಪ� ಎಷುk !ಾ	 ದುLಪt 

ಆhತು(? 

 2000 !ಾ	 

3972. Iಂದೂ ಮ*ಾoಾಗರ ವನುs ಸುತು(ವ�ೆ�ರುವ �ೇಶಗಳ ಸಂ1ೆ2 

ಎಷುk? 

 67 �ೇಶಗಳ� 

3973. �ಾರತದ'& Sಾಂ0ಾರ ಕ%ೆSೆ ಸಂಬಂ�4ದ �ೇ+ಾಲಯ 

�ಾವAದು? 

 ಖುಜೂ�ಾ±ೕ �ೇ+ಾಲಯ 

3974. �ಾವ ಸು%ಾ(ನನ �ಾಲದ'& �ೕಕರ ಾಮ�ಂದ "ದುSಾ��ೇu 

ಬರSಾಲ" ಎಂಬ ಒಂದು �ೕಕರ ಘಟ�ೆ ನ�ೆ�ತು( ಈ ಾಮವನುs ಪ	ಹ	ಸಲು 

ಅವನು ತನs *ೆ!ೆ¦ರಳನುs �ೇuSೆ ಬ'�ೊ�kದLನು? 

 ಎರಡ�ೇ ಮಹಮ�° �ಾ 

3975. �ಾರತದ �ಾವ ಒಂದು �ಾಜ2ವನುs Fಜ ಅಥ�ದ'& ಒಂದು �ಾಜ2 

ಎಂದು *ೇಳ%ಾಗದು? 

 �ಾSಾ%ಾ2ಂ� 

3976. "ರೂಟK" ಎಂಬುದು �ಾವ �ೇಶದ ಒಂದು ಸು�L ಸಂoೆ� ಆh�ೆ? 

 ಯು�ೈjೆ� :ಂಗ?e 

3977. ಗುಪ(ರ �ಾಲವನುs �ಾರತದ ಇ*ಾಸದ'& ಒಂದು ಮುಖ2+ಾದ 

ಘಟ�ೆ ಎಂದು ಪ	ಗTಸಲು �ಾರಣ ಇದು? 

 ಅತ2ಂತ ದ�9ೆಯ ಆಡXತ ಇದL	ಂದ 

3978. ರ�ಾ2 �ೇಶವA ಹಲ+ಾರು �ಾಲವಲಯಗಳನುs *ೊಂ�ರಲು 

ಸ	�ಾದ �ಾರಣ ಇದು? 

 ಅದು �ೌSೋXಕ+ಾh ಪ«ವ� ಪ�iಮ�ೆ5 ಬಳಷುk ಹ	t 

�ೊಂtರುವAದು 

3979. "�ೆ� oಾ2ಂ� D�" ಎಂಬುದು ಒಂದು? 

 ದ�ಣ �ಾರತದ'&ನ ಒಂದು ವೃ� ಪ�!ೇಧ 

3980. ಟೂ� bೇDk ಒಂದನುs �ೊಳ�Y+ಾಗ Fೕಡುವ lಾ�ಾಟ 9ೆ	Sೆಯು? 

 �ಾಜ2 ಸರ�ಾರ u�4 ಸಂಗ�Iಸುವ 9ೆ	Sೆ 

3981. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ ಒಂದು $%ೆ&ಯ ಪ�4ದL ಸ�ಳದ'& ಮುಸು:ನ 

!ಾuಗಳ� ಕಂಡು ಬರುತ(+ೆ? 

 ಗದಗ 
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3982. �ೌದv ಧಮ�ದ ಮೂರು ಪಂಥಗಳ'& ಒಂ�ಾದ ಮ*ಾ�ಾನ�ೆ5 

ಸಂಬಂ�4ದ ಒಂದು ಪAಸ(ಕ ಇ�ಾhತು(? 

 ಲ'ತ uoಾ(ರ 

3983. $ೕವ ಭೂ �ಾoಾಯFಕ �ೈjೊ�ೕಜ� ಚಕ�ವA ಇವAಗಳ �ೕ%ೆ 

*ೆಚುi ಅವಲಂEತ ಆh�ೆ? 

 !ಾ2:kೕ	�ಾ 

3984. ಕE¦ಣದ ತಗಡುಗಳ� ತುಕು5 Itಯದಂ9ೆ ಅದ�ೆ5 %ೇ�ಸುವ %ೋಹ 

�ಾವAದು? 

 ಸತು 

3985. ಋSೆpೕದವನುs ಮನುಕುಲದ ಪ�ಥಮ ಗ�ಂಥ ಎಂದು ಕ�ೆದವರು? 

 lಾ2@z ಮುಲ&K 

3986. ಫÜ@z �ೕಟK (Flux Meter) ಅನುs ಬಳಸುವAದು? 

 ಅಯoಾ5ಂೕಯ ಪ�+ಾಹವನುs ಅ`ೆಯಲು 

3987. ಉತ(ರ ಕನsಡ $%ೆ&ಯ %ೊಂಡ & ಸುಪ �ಾವ ಅ�	ನ 

Fೇಪಗ`ಾh+ೆ? 

 lಾ2ಂಗFೕD 

3988. ಪಂ�ಾ� �ಾ2ಷನG !ಾ2ಂ@ oಾ�ಪ�ೆ ಆದ ವಷ�? 

 1894 

3989. ಆಮ&ಗಳ'& oಾlಾನ2+ಾh ಕಂಡು ಬರುವ ಅFಲ? 

 ಜಲಜನಕ 

3990. ಅಂjಾ��ಕ ಖಂಡ ಎ'& ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 ದ�ಣ ದು�ವ 

3991. ಪಮ�jೈ{ u0ಾನದ'& �ಾವ %ೋಹವನುs ಬಳಸು9ಾ(�ೆ? 

 oೋtಯಂ ಅಲೂ2�Fಯಂ 4'�ೇ{ 

3992. ಅ�s�k ಇಂಟ�ಾ2�ಷನG ನುs ಎಷkರ'& oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 1961 

3993. +ಾ2{ ಅನುs( vat ) �ಾರತದ'& ಅಳವt4�ೊಂಡ ಪ�ಥಮ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 ಹ	�ಾಣ 

3994. ನ� ಮುಖಜಭೂ� ಮತು( ನ� ಕT+ೆಗಳ'& lಾತ� ಕಂಡುಬರುವ 

ಸಸ2ವಗ�? 

 lಾ2ಂSೊ�ೕÉ 

3995. ಪ�ಾ�ಯ ಪ�ಸ�ಭೂ�ಯ'& *ೆUಾih ಹರtರುವ ಮಣು� 

�ಾವAದು? 

 �ೆಂಪA ಮಣು� 

3996. oೋಲಖಂ!ಾ~ ಮ4ೕ� ಮತು( ಅಷkK ನ 12 ಮ4ೕ�ಗಳ� ಎ'& 

ಕಂಡು ಬರುತ(+ೆ? 

 EೕದK 

3997. �ಾರತ�ಂದ ಬlಾ� ಇ!ಾ¦ಗ+ಾದ ವಷ�? 

 1935 

3998. ಒ!ೈದು%ಾ& ಸpಣ� ಕ= �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 *ಾ: 

3999. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& �ೊ�ೕ�ೖ{ *ೆUಾih ಕಂಡು ಬರುವ $%ೆ&ಗಳ�? 

 *ಾಸನ ಮತು( �ೖಸೂರು 

4000. %ಾ¯ ಹ�ೋಬ ಹಬ¦ವನುs �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಮTಪAರ 

4001. �ೋ%ಾರದ ^ನsದ ಗTಯನುs -ಟk -ದಲು bಾ�ರಂ�4ದ 

ಕಂಪF �ಾವAದು? 

 �ಾ� jೇಲK ಆಂ� ಸ�z 

4002. ಸpರೂಪ ಇದು �ಾರ ಕೃ? 

 '�ೕನG �ಾE�z 

4003. ದ�ಾರ (Measles) �ೋಗ�ೆ5 ಲ4�ೆಯನುs ಕಂಡು Itದವರು? 

 ಎಂಡD� 

4004. ಇ�ೈG ಮ�ಾ2�ಪk� Fಂದ ಏನು Eಡುಗ�ೆ�ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಗಂಧಕ 

4005. ಅ *ೆಚುi ಆ�ಾಯ 9ೆ	Sೆ ಸಂಗ�Iಸುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಮ*ಾ�ಾಷg 

4006. �ಾರತ ತಂಡ ಅಂjಾ��ಕ ಖಂಡದ'& oಾ��4ದ -ದಲ ಸ�ಳ? 

 ದ�ಣ ಗಂSೋ� 

4007. ಸಮುದ�ಕ`  ೆಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ 6ೈವಲ? 

 ಸSಾ2�ಸಂ 

4008. bಾ�Tಗಳ'& �ೊಬು¦ ಸಂಗ�ಹcೆ ಆಗುವ ಅಂSಾಂಶ? 

 ಅt�ೕD ಅಂSಾಂಶ 

4009. �ತ( �ೋಶದ'& ಸಂಗ�ಹ+ಾಗುವ uಟ��? 

 A 

4010. ಒಣhದ ಮT�ನ �ೕ%ೆ ಮ`  ೆ E�ಾLಗ ಆ ಮಣು� ಉ9ಾH�4ರುವ 

+ಾಸ�ೆSೆ �ಾರಣ? 

 oೆ��kೕ �ೖD 

4011. ಸಸ2 $ೕವ�ೋಶದ ಅಡುSೆ ಮ�ೆ? 

 �ೊ&ೕ�ೋbಾ&ಸk 

4012. $ೕವ�ೋಶದ ಅ�ೊಡ? ಕಣದಂಗ? 

 ನೂ2:&ಯD 

4013. 1 �ೖ�ಾ�� ಎಂದ�ೆ? 

 1/1000ಎಂಎಂ 

4014. $ೕವ�ೋಶದ *ೆ!ಾ¦hಲು? 

 �ೋಶ��ೆ 

4015. :ರುತjೆkಗಳ $ೕu9ಾವ�? 

 ಎಂಟ	ಂದ ಒಂಬತು( �ನಗಳ� 

4016. MMR uಸ(	4? 

 Measles mumps rubella 

4017. ಈ �ೆಳhನ �ಾವAದು +ೈರD Fಂದ ಬರುವ �ೋಗವಲ&.? 

 ಆಮಶಂ�ೆ �ೋಗ 

4018. �ಾವAದು �ಾರತದ ಅತ2ಂತ ಎತ(ರ+ಾದ �ಖರ? 

 �ಾಂಚನಜುಂSಾ 

4019. :ರುತjೆkಗಳ� ಒಂದು ಲ�:5ಂತ ಕt��ಾ�ಾಗ ಬರುವ �ಾV%ೆ? 

 �ೆಂಗೂ2 

4020. ಅತ2ಂತ ಸರಳ+ಾದ ಅಂSಾಂಶ �ಾವAದು? 

 ಅನು%ೇಪಕ ಅಂSಾಂಶ 

4021. $ೕವ�ೋಶದ ಯಜlಾನ? 

 �ೋಶ�ೇಂದ� 

4022. ರಕ( *ೆಪAHಗಟkಲು ಸ*ಾಯಕ+ಾಗುವAದು? 

 bೆ&ೕjೆ&{z 

4023. ಈ �ೆಳhನ �ಾವAದು ಏಕ�ೋಶ $ೕu ಇಂದ ಬರುವ �ೋಗವಲ&.? 

 t}(ೕ	�ಾ 

4024. *ಾ'ನ'&ರುವ ���ೕ�? 
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 �ೆ4� 

4025. ಸ�ೆüೖ� uಟ��? 

 D 

4026. ಅ �ೊಡ? +ೈರD? 

 TMV 

4027. ಕಲ!ೆರ�ೆ Fವರಣ �ಾನೂನು �ಾ	Sೆ ಬಂದದುL? 

 1954 

4028. lಾನವ �ೇಹದ ಉದL+ಾದ ನರ? 

 Sciatic 

4029. EX ರಕ(ಕಣಗಳ ಸಂ1ೆ2 *ೆUಾiಗುವAದ	ಂದ ಬರುವ �ೋಗ? 

 ಲು�ೇ��ಾ 

4030. $ೕವ�ೋಶದ ^ಕ5 ಕಣದಂಗ? 

 �ೈ!ೋoೋe 

4031. ಸಸ2ಗಳ uuಧ ಬಣ�ಗXSೆ �ಾರಣ+ಾದ ವಣ�ಕ? 

 bೈjಾ�ೊ�ೕಮ 

4032. �ೊE¦ನ �ೊರ9ೆVಂದ ಬರುವ �ೋಗ? 

 bೆ¾�ೊಡe� 

4033. ಅತ2ಂತ ಬ'ಷÒ+ಾದ oಾsಯು? 

 �ಾ'Sೆ 

4034. oಾsಯು ಅಂSಾಂಶ ದ ಬSೆ³ ಅಧ2ಯನ lಾಡುವAದು......? 

 lಾ�ೕಲ$ 

4035. $ೕವ�ೋಶದ oಾ	Sೆ ವ2ವoೆ�? 

 ಎಂ�ೊbಾ&4�@ �ೆ�ಕು2ಲe 

4036. �ಾವAದು ಮೂ`ೆಗಳ �ೋಗ+ಾh�ೆ? 

 ಅಥು�ಟD, Sೌ{, 	�ೆ{z, ಆ4k�ೕ ಮಲ4ಯ 

4037. oಾlಾನ2 Äಾನ: Sಾ'³ ಸಂ:ೕಣ�- $ೕವ�ೋಶದ �ಾoಾಯFಕ 

�ಾ1ಾ��ೆ 

4038. ಅ�ೊkೕಪD ರಕ( Fೕ'�ಾhರಲು �ಾರಣ? 

 Iೕ-ೕoಾಯF� 

4039. ಅತ2ಂತ �ೊಡ? oಾsಯು? 

 ಗು&�ಯD 

4040. lಾನವನ �ೇಹದ ಅ �ೊಡ? $ೕವ�ೋಶ? 

 ಅಂ�ಾನು 

4041. oಾsಯುಗಳ� ಆ�ಾಸSೊಂ�ಾಗ Eಡುಗ�ೆ�ಾಗುವ ಆಮ&? 

 %ಾ2:k@ ಆಮ& 

4042. ಉಗುರು ಮತು( ಕೂದಲನುs ಸುjಾkಗ �ೆಟk +ಾಸ�ೆ ಬರಲು �ಾರಣ? 

 ಗಂಧಕದ �ೈಆ�ೆzೖ� 

4043. �ೇಹದ 9ಾಪlಾನವನುs �ಾbಾಡುವ ಅಂSಾಂಶ? 

 ಅನು%ೇಪಕ ಅಂSಾಂಶ 

4044. +ೈ�ಾಲ$ ಯ �9ಾಮಹ? 

 oಾkq� %ೆ 

4045. lಾನವನ �ೇಹದ ^ಕ5 $ೕವ�ೋಶ? 

 uೕ�ಾ�ಣು 

4046. ಸಮ u�ಾಜಕ �ೋಶuಭಜ�ೆ *ೊಂ�ರುವAದು? 

 �ೖjಾ4D 

4047. ಒಂದು ಅಂಗದ $ೕವ�ೋಶದ ಅತ2ಂತ ಶ:(ಯುತ �ಾಗ? 

 �ೖjೋ�ಾಂt��ಾ 

4048. oಾವ��ಕ 4pೕ�ಾ	 ಎಂದು ಎE ಕ�ೆಯಲು �ಾರಣ? 

 ಪ�ಜನಕ ಗಳ� ಇರುತ(+ೆ 

4049. oಾlಾನ2 Äಾನ: !ೆXY �ಾ�ಂ - -jೆk 

4050. -ದಲು ಕಂಡುItದ uಟ��? 

 C 

4051. ಉತ(ರ �ಾರತದ'& �ಾಷgಕೂಟ oಾlಾ�ಜ2 �ೊಡ�ೆ ಸH��ಸಲು 

ಮತು( ಪ�ಬಲ+ಾhರುವ ಇದLವರು? 

 bಾಲರು ಮತು( ಪ�*ಾರರು 

4052. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ ಅ�ಕೃತ 22 �ಾ�ೆಗಳ��ಾವ �ಾಗ 

ಒಳSೊಂt�ೆ? 

 17 �ಾಗ 

4053. IPPB ಎಂದ�ೆ ಏನು? 

 ಇಂtಯ� �ೕDk bೇ�ಂ{ !ಾ2ಂ@ 

4054. UDAN �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ulಾನ�ಾನ�ೆ5 

4055. ಎಂಟ�ೆಯ ತಪ�ೕಲು ಪ�k ಯ ಪ��ಾರ �ಾರತದ'& ಎಷುk F�iತ 

ಆ}ೕ4ಯG �ಾ�ೆಗX+ೆ? 

 22 

4056. ಋSೆpೕದದ bಾ�ಥ��ೆಯನುs ಪಠನ�ಾ5h ಸಮಯ ಅನುoಾರ+ಾh 

ಬದ%ಾV4 ಒಟುkಗೂt4ದ-------ಎಂದು *ೇಳ%ಾh�ೆ? 

 oಾಮ+ೇದ 

4057. Ñೋjಾ �ಾಗಪAK bೆ&ೕjೋ ವನುs ಇಂt�ಾದ------ಎಂದು 

*ೇಳ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 �ೋK 

4058. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ'& ಎಷುk ಫಂಡ�ಂಟG ಡೂ2� ಇ+ೆ? 

 11 

4059. ದ�ಣ �ಾರತದ ಅ ಉದL+ಾದ ನ�? 

 Sೋ�ಾವ	 

4060. �ಾರತದ'& ಒಟುk ಅಂUೆ ವಲಯಗಳ�? 

 9 

4061. �ಾರತದ'& ಪ��ೆಗXSೆ------ಪ��ಾರ ಚು�ಾವcೆಯ'& ಮತ Fೕಡಲು 

ಅವ�ಾಶu�ೆ? 

 ವಯಸುz 

4062. �ಾರತದ -ಟk -ದಲ �ೈ%ೆp F%ಾLಣ? 

 ಛತ�ಪ �+ಾ$ �ೈ%ೆp F%ಾLಣ 

4063. �ಾರತದ ರೂbಾV �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 6ೇK �ಾ ಸೂ	 

4064. ಪ�ಪಂಚದ'& ಅ *ೆಚುi �ಾh !ೆ`ೆಯುವ �ೇಶ? 

 �ಾರತ 

4065. �ಾರತದ'& ಅತ2ಂತ *ೆUಾih �ಾ2ಚುರG Sಾ2D ಉತH(�ಾಗುವ 

ಸ�ಳ? 

 ಗುಜ�ಾ� 

4066. Sಾ�ಂ� ಟ�ಂ@ ರoೆ( ಗಳನುs �ಾವ ಅ��ಾ	ಯ ಆXp�ೆಯ'& 

F��ಸಲH�kತು? 

 6ೇK �ಾ ಸೂ	 

4067. �ೇಶದ ಅ �ೊಡ? ulಾನ F%ಾLಣ? 

 ಇಂ��ಾ Sಾಂ� ulಾನ F%ಾLಣ 

4068. ಮಲ�ಾಳಂ �ಾ�ೆSೆ 6ಾ4�ೕಯ oಾ�ನlಾನ 4ಕ5 ವಷ�? 

 2013 
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4069. �ಾರತದ'& �ೊ�ೆಯುವ !ಾ�ೆzೖ{ ಗಳ� �ಾವ ಮT�ನ 

�ೕಥ'ೕಕರಣ�ಂದ Flಾ�ಣ+ಾh�ೆ? 

 ಜಂಬ�kSೆ ಮಣು� 

4070. ಕ�ಾ�ಟಕದ...............$%ೆ&ಯ ಹನುlಾಪAರ ದ'& bಾ&�ನe 

Fೇಪ ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 !ಾಗಲ�ೋjೆ 

4071. �ಾರತದ'& ಒjಾk�ೆ�ಾh ಎಷುk bೆjೊ�ೕ'ಯಂ ಶು�vೕಕರಣ 

ಘಟಕಗX+ೆ? 

 22 

4072. ಪ�ಪಂಚದ'&ªೕ 9ಾಮ�ದ Fೇಪuರುವ ಅ �ೊಡ? ಪ��ೇಶ+ಾದ 

"ಚು:ಕಮ9ಾ" �ಾವ �ೇಶದ'& ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 ^' 

4073. �ಾವ �ೇಶದ'& -ಟk-ದಲ !ಾ	Sೆ !ಾ�ೆzೖ{ ಅನುs 

ಸಂ6ೆ©ೕ�ಸ%ಾVತು? 

 �ಾ��z 

4074. ಜಗ(ನ'&ªೕ ಅ *ೆಚುi !ೆXY ಉ9ಾHದ�ೆ lಾಡುವ �ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 �:z�ೋ 

4075. ಏ�ಾ2ದ%ೆ&ೕ ಅ *ೆಚುi 9ಾಮ� ಉ9ಾH�ಸುವ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 ^ೕ�ಾ 

4076. �ಾರತದ'& ಇ'&ಯವ�ೆSೆ �ಾಷgಪಗಳನುs ಎಷುk !ಾ	 ವ�ಾ 

lಾಡ%ಾh�ೆ? 

 ಇ'&ಯವ�ೆಗೂ lಾtಲ& 

4077. �ಾಜ2ದ ತುತು� ಪ	4�ಯ ಗ	ಷÒ ಅವ�? 

 ಆರು ಂಗಳ� 

4078. �ಾಷgಪಗಳ� �ಾರ ಸಲ*ೆ �ೕ�ೆSೆ �ಾ�gೕಯ ತುತು� 

ಪ	4�ಯನುs �ೂೕ�ಸು9ಾ(�ೆ? 

 �ೇಂದ� ಮಂ�ಮಂಡಲ ಸಲ*ೆ �ೕ�ೆSೆ 

4079. ಜಂ� ಅ�+ೇಶನದ ಅಧ2�9ೆಯನುs ವIಸುವರು �ಾರು? 

 %ೋಕಸ�ೆಯ ಸ�ಾಪ 

4080. �ಾಷgಪಗಳ ಭವನ ಎಷುk �ೋcೆಗಳನುs *ೊಂ��ೆ? 

 340 

4081. �ಾರತ �ೇಶದ 3 ಪ�ೆಗಳ ದಂಡ�ಾಯಕರು �ಾ�ಾhರು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಷgಪ 

4082. �ಾಜ2 ತುತು� ಪ	4� ಬSೆ³ Xಸುವ ಕಲಂ? 

 356 

4083. ಸಂu0ಾನದ �ಾವ �ಾಗದ'& �ಾಷgಪ ಬSೆ³ lಾI ಇ�ೆ? 

 �ಾಗ-5 

4084. �ಾಷgಪ �ಾವ ಕಲಂ ಅtಯ'& *ೈ�ೋಟs� �ಾ2�ಾ�ೕಶರನುs 

�ೇಮಕ lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 217 

4085. �ಾಜ2ದ'& �ಾನೂನು!ಾIರ ಚಟುವ��ೆಗXSೆ 9ೊಡh�ಾLಗ *ಾಗೂ 

u0ಾನಸ�ೆ ಚು�ಾವcೆಯ'& ಬಹುಮತ 4ಗ��ಾLಗ�ಾಷgಪಗಳ� �ಾಜ2 ಗಳ'& 

�ಾವ uಧದ ತುತು�ಪ	4�ಯನುs �ೂೕ�ಸು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಜ2 ತುತು� ಪ	4� 

4086. �ಾಷgಪ ಎಷುk ಬSೆ³ ತುತು�ಪ	4�ಯನುs �ೂೕ�ಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಮೂರು 

4087. �ಾಷgಪ �ಾವ ಕಲ� ನ�ೆಯ' ಪ�0ಾನ ಮಂ�ಯವ	Sೆ 

ಪ�lಾಣವಚನ !ೋ�ಸು9ಾ(�ೆ 
 75 

4088. �ಾ�gೕಯ ತುತು� ಪ	4� �ಾ	�ಾಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳ� 

ರ�ಾLಗುತ(�ೆ *ಾSಾದ�ೆ �ಾವ ಕಲಂಗಳ� ರದುL ಆಗುವA�ಲ&? 

 20 ಮತು( 21 

4089. �ೇಂದ� �ಾಯ�ಂಗದ �ೈಜ ಮುಖ2ಸ�ರು? 

 ಪ�0ಾನಮಂ� 

4090. �ಾಷgಪ ಚು�ಾವcೆಯ'& �ಾವ �ೇಂ�ಾ�ಡXತ ಪ��ೇಶದ 

ಸದಸ2ರು ಮತ�ಾರರು ಆhರು9ಾ(�ೆ? 

 �ೆಹ' ಮತು( bಾಂtUೇ	 

4091. �ಾಷgಪಯು ಜಂ� ಅ�+ೇಶನ �ಾವ u�ಯ ಮೂಲಕ 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 108 

4092. ಪ�ಥಮ ಮI`ಾ �ಾಷgಪ? 

 ಪ��ಾ�ೇu bಾ�ೕG 

4093. �ಾಷgಪಗಳ� %ೋಕಸ�ೆ ಚು�ಾವcೆಯ'& ಅಥ+ಾ ಪ�0ಾನಮಂ� 

ಆª5 ಸಂದಭ�ದ'& �ಾವ u0ಾನ ಬಳಸು9ಾ(�ೆ? 

 u+ೇಚ�ಾ �ಾಯ� 

4094. �ಾಷgಪಗಳ� �ಾವ ಕಲ�ನ ಅನpಯ ಸು��ೕಂ�ೋ{� Fಂದ 

ಸಲ*ೆಗಳ� ಪ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 143 

4095. �ಾಷgಪಗಳ� �ಾರ ವರ� �ೕ�ೆSೆ �ಾಜ2ಗಳ'& �ಾಜ2 ತುತು� 

ಪ	4�ಯನುs �ೂೕ�ಸು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಜ2bಾಲರು 

4096. �ಾ�gೕಯ ತುತು� ಪ	4� ಬSೆ³ Xಸುವ u�? 

 352 

4097. ಜಂ� ಅ�+ೇಶನ ಕ�ೆಯುವರು �ಾರು? 

 �ಾಷgಪ 

4098. �ಾಷgಪ �ಾವ ಕಲ�ನ ಅtಯ'& ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗವನುs 

ರ^ಸು9ಾ(�ೆ? 

 280 

4099. ಅ�	ಕದ'& ಒಬ¦ ವ2:( ಎಷುk !ಾ	 �ಾಷgಪ ಹು�ೆLಯನುs 

ಅಲಂಕ	ಸಬಹುದು? 

 ಎರಡು !ಾ	Sೆ 

4100. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ �ಾಷgಪ? 

 !ಾಬು �ಾ�ೇಂದ� ಪ�oಾ° 

4101. �ಾಷgಪ �ಾವ u�ಯ ಅನpಯ ಮ*ಾ %ೆಕ5 ಪ	6ೆ©ೕಧಕರ 

�ೇಮಕ lಾಡ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 148 

4102. �ಾಷgಪಗಳ� �ಾವ ಕಲ�ನ ಅtಯ'& �ಾಜ2ಸ�ೆSೆ 12 ಜನರ 

ಸದಸ2ರನುs �ಾಮಕರಣ lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 80 

4103. �ಾಷgಪಗಳ� �ಾವ u�ಯ ಅನpಯ ಸಂಸ(ನ'& ಅ�+ೇಶನ 

ಇಲ&��ಾLಗ ಸುh�ೕ+ಾÄೆಯನುs *ೊರtಸು9ಾ(�ೆ? 

 123 

4104. �ಾಷgಪ ಚು�ಾವcೆ ಬSೆ³ Xಸುವ u�? 

 54 

4105. �ಾಷgಪಯು �ೇಶದ.........? 
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 ಪ�ಥಮ ಪ��ೆ 

4106. ಅ :	ಯ ವಯ4zನ �ಾಷgಪ? 

 Sಾ2F �ೈ4ಂy 

4107. �ಾರತದ'& ಒಬ¦ ವ2:(ಯು ಎಷುk !ಾ	Sೆ �ಾಷgಪ ಹು�ೆLಯನುs 

ಅಲಂಕ	ಸಬಹುದು? 

 ಎಷುk !ೇ�ಾದಷುk 

4108. �ಾರತದ'& ಇ'&ಯವ�ೆSೆ �ಾಷgಪಗಳ ಎಷುk !ಾ	 ಜಂ� 

ಅ�+ೇಶನ ಕ�ೆ��ಾL�ೆ? 

 ಮೂರು !ಾ	 

4109. �ಾಷgಪಯನುs �ಾವ ಚು�ಾವcೆ u0ಾನ ಮೂಲಕ ಆª5 

lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 ಪ�ೋ� ಚು�ಾವcೆ 

4110. �ಾ�gೕಯ ತುತು� ಪ	4� ಇ'&ಯವ�ೆSೆ ಎಷುk !ಾ	 

�ೂೕ�ಸ%ಾh�ೆ? 

 3 

4111. �ಾಷgಪ ಹು�ೆLSೆ ಚು�ಾವcೆSೆ ಸH��ಸಲು ಒಬ¦ ವ2:( ಎಷುk 

-ತ(ವನುs RBI ನ'& ಇಡ!ೇಕು? 

 15000 

4112. �ಾ�gೕಯ ತುತು�ಪ	4�ಯನುs �ಾಷgಪಗಳ� ಸಂಸ(ನ 

ಅನುಮ ಪ�ೆದು ಎಷುk ವಷ� uಸ(	ಸಬಹುದು? 

 ಒಂದು ವಷ� 

4113. �ಾಷgಪಯ ವ�ಾ lಾಡುವ ಮಸೂ�ೆಯನುs ಸದನದ'& 

ಮಂtಸುವ :ಂತ ಮುಂUೆ �ಾಷgಪSೆ ಎಷುk �ನಗಳ ಮುಂUೆ �ೋ�ಸ 

ಕXಸ!ೇಕು? 

 14 

4114. �ಾಷgಪಗಳ ಹು�ೆLಯ ಅಹ�9ೆಯ ಬSೆ³ Xಸುವ ಕಲಂ? 

 58 

4115. �ೇಶದ'& ಆd�ಕ ಪ	4� ಉಂjಾ�ಾಗ ಅಥ+ಾ ಕು4�ಾಗ 

�ಾಷgಪಗಳ� �ಾವ uಧದ ತುತು� ಪ	4� �ೂೕಷcೆ lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 ಹಣ�ಾಸು ತುತು� ಪ	4� 

4116. �ಾಷgಪಯು �ೇಶದ'& !ಾಹ2 �ಾXಗ`ಾದಗ ಅಥ+ಾ �ೇಶದ'& 

ಆಂತ	ಕ ಗಲ�ೆಗಳ� ಆ�ಾಗ �ೇಶದ'& �ಾವ uಧದ ತುತು�ಪ	4�ಯನುs 

�ೂೕ�ಸು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾ�gೕಯ ತುತು� ಪ	4� 

4117. �ಾಷgಪಗಳ ಅ��ಾರ ಅವ� ಎಷುk? 

 ಐದು ವಷ� 

4118. �ಾಷgಪ ಅ��ಾರ ಅವ� ಬSೆ³ Xಸುವ u�? 

 56 

4119. �ೇಶದ'& ಇ'&ಯವ�ೆSೆ ಹಣ�ಾಸು ತುತು� ಪ	4�ಯನುs ಎಷುk 

!ಾ	 �ೂೕ�ಸ%ಾh�ೆ? 

 ಇ'&ಯವ�ೆSೆ ಇಲ& 

4120. �ಾಷgಪ ಭವನ �ಾವ +ಾಸು(�ಲH lಾದ	 *ೊಂ��ೆ? 

 ಎtp� ಲೂ�ಯD 

4121. �ಾಷgಪಯ ಮ*ಾ��ೕಗ ಬSೆ³ XಸುವAದು ಕಲಂ? 

 61 

4122. ಅಡುSೆ ಉ�Hನ'& ಕಂಡು ಬರುವ ಬಂಧ �ಾವAದು? 

 ಎ%ೆ�ೊg +ೆ%ೆಂ{ 

4123. ಏ�ೈಕ 6ಾಶpತ ಹ	ದpಣ�ವನ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ �ೇಂದ� �ಾರತದ'& 

ಎ'& 4�ತ+ಾh�ೆ? 

 ಆಗುಂ!ೆ 

4124. ಪ��ಾಪ�ಭುತp lಾದ	 ಸರ�ಾರದ ಯಶಸುz ಬಹುಮುಖ2+ಾh ಈ 

�ೆಳhನ ಒಂದು uಷಯವನುs ಅವಲಂ�4ರುತ(�ೆ? 

 ಪ��ೆಗಳ ಸ:�ಯ �ಾಗವIಸುu�ೆ ಮತು( ಸಹ�ಾರ�ಂದ 

4125. "�ೊ&ೕ�ೊ bೇ� ನೆ" �ಾವAದನುs ಅ`ೆಯಲು ಬಳಸುವರು? 

 ಜನoಾಂದ�9ೆSೆ 

4126. ಜಗ(ನ ಅ �ೊಡ? ಒಣ ಮರುಭೂ� ಆಟ�ಾlಾ ಮರುಭೂ� 

ಆhದುL ಈ ಮರಭೂ�ಯ'& ಹ	ಯುವ ನ� �ಾವAದು? 

 '�ೕ %ಾ*ೋ ನ� 

4127. �ಾರತದ'& ಜ*ಾಂhೕK ಆ{� Sಾ2ಲ	 ಇರುವ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 ಮುಂ!ೈ 

4128. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& F��4ರುವ ಮ*ಾತ� Sಾಂ� ಜಲuದು2� 

�ೕಜ�ೆಯನುs -ದಲು ಈ *ೆಸ	Fಂದ ಕ�ೆಯು(ದLರು? 

 ಕೃಷ� �ಾ�ೇಂದ� ಜಲ uದು2� �ೕಜ�ೆ 

4129. "�ೕ dಯ	 ಆ� lಾ�ೆG oೆಂ��ಂ{" ಇದು �ಾವ 

ಅಥ�6ಾಸ�´ ನ ಕೃ ಆh�ೆ? 

 ಆಡಂ 4�� 

4130. �ಾರತ ಮತು( bಾ:oಾ(ನದ uಭಜ�ೆಯ ಒಪHಂದದಂ9ೆ �ಾರತ 

bಾ:oಾ(ನ�ೆ5 ಎಷುk �ೋ� ರೂbಾVಗಳನುs Fೕಡ!ೇ�ಾhತು(? 

 55 �ೋ� ರೂ 

4131. �ಾರತದ ಎರಡ�ೇ Sಾಂ�ೕ$ ಎಂದು �ಾರು *ೆಸ�ಾhದLರು? 

 ಜಯ ಪ��ಾ� �ಾ�ಾಯ� 

4132. ಪ«ವ� ೕರದ ಕ�ಾವXಯ'& ಅ ಕt� ಕ�ಾವX *ೊಂ�ರುವ 

�ಾರತದ ಒಂದು ಸ�ಳ ಇದು? 

 ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ 

4133. ನಮ�ನುs ಎಚiರ+ಾh ಇಡಲು ಮತು( �ೆಲ±�� ನಮSೆ 

ದT+ಾhದLರೂ F�ೆL ಬರುವಂ9ೆ lಾಡುವAದ�ೆ5 �ಾರಣ+ಾದ *ಾ-ೕ�ನು 

�ಾವAದು? 

 ಅt�ೋ4ನ *ಾ-ೕ�ನು 

4134. �ಾರತದ'& �ಾ5 ಹಬ¦ವನುs ಆಚ	ಸುವ ಪ�ಮುಖ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 ಪಂ�ಾ� 

4135. ಅ��Fಯ� 6ೆ�ೕT �ಾವ �ೇಶದ �ಾವ �:5Sೆ ಬರುತ(�ೆ? 

 ಇ�ಾ� �ೇಶದ +ಾಯುವ2 �:5Sೆ 

4136. �ಾರತ �ೇಶದ ಮೂರ�ೇ ಮI`ಾ �ಾಜ2bಾಲರು ಆh 

�ಾಯ�Fವ�I4ದರು �ಾರು? 

 uಜಯಲ�å ಪಂt� 

4137. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& " ಕt� " ಎಂಬ ಊರು �ಾವ $%ೆ&ಯ +ಾ2�(ಯ'& 

ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 ಉತ(ರಕನsಡ 

4138. ಇ� :pೕ%ಾ� $ಂ�ಾ!ಾ° ಎಂಬ ಪದವನುs ತಂ:4ದವರು 

ಇವರು? 

 ಅಬುLG ಕ%ಾಂ ಅ�ಾ° 

4139. ರಕ(ದ ಆK. ಏC. ಅಂಶವನುs ಪ9ೆ(ಹಚiಲು ಬಳಸ%ಾದ ರ½ ಶ 

�ಾಯ �ೋಗಳ� ಕಂಡುಬರುವ �ಾರತದ �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ 

�ಾವAದು? 

 !ಾjಾ& �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ 
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4140. �ಾರತದ'& ಪಾಂತರ F�ೇಧ �ಾªL -ದಲು �ಾ	 ಆhದL ಸ�ಳ 

ಇದು ಆhತು(? 

 bಾಂtUೇ	 

4141. 352 �ೆ u�ಯ ಅನpಯ �ಾ�gೕಯ ತುತು� ಪ	4� *ೇರಲು" 

ಆಂತ	ಕ ಗಲ�ೆ" ಎಂಬ ಪದವನುs 9ೆSೆದು *ಾ: "ಶoಾ�ಸ� ದಂSೆ" ಎಂಬ 

ಪದವನುs oೇ	4ದ ಸಂಧಭ�ದ'& �ಾರತದ ಪ�0ಾನ ಮಂ� �ಾ	ದLರು? 

 -�ಾ$� �ೇoಾV 

4142. ಮ%ಾ&' ಜಲbಾತ ಕ�ಾ�ಟಕದ ಈ ಮುಂ�ನ ಒಂದು ನ�Sೆ 

F��ತ+ಾದ ಜಲbಾತ ಆh�ೆ? 

 ಕುlಾರ0ಾ�ಾ ನ� 

4143. �ಾರತದ ರಂಗ ಭೂ�ಯ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 ಭರ� ಮುF 

4144. 1969 ರ'& ಇಂ��ಾSಾಂ� ಅವರು 14 !ಾ2ಂಕುಗಳನುs �ಾ�gೕಕರಣ 

lಾtದ ಸಂಧಭ�ದ'& ಆK Eಐ ನ ಗವನ�K ಇವ�ಾhದLರು? 

 L. K . éಾ 

4145. �ಾ�gೕಯ ರ�cಾ uಶpu�ಾ2ಲಯವನುs oಾ��ಸುವ ಮಸೂ�ೆಯನುs 

�ಾವ �ಾಜ2 ಅಂhೕಕ	4�ೆ? 

 ಗುಜ�ಾ� 

4146. �ಾರತದ -ದಲ �ಾ�ೆG ಮI`ಾ �ೈಟK bೈಲ{ �ಾರು? 

 �+ಾಂh ��� 

4147. uಶp ಕಡಲ �ನವನುs �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 24 oೆbೆkಂಬK 

4148. *ೊಯzಳ ವಂಶದ -ದಲ ಸpತಂತ� �ಾಜ? 

 uಷು�ವಧ�ನ 

4149. ದ�ಣ �ಾರತದ'& ಅ uoಾ�ರ+ಾದ �ಾಜ2 ಇದು? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ 

4150. ಒt6ಾದ "Fಯಮh	 !ೆಟkಗಳ�" �ಾವ ಅ�	F೦ದ 

ಸಂಪ�è	ತ+ಾh+ೆ? 

 !ಾ�ೆzೖ{ 

4151. bೈ lೌಲ2ದ %ೆ�ಾ5Uಾರದ ಸಂ6ೆ©ೕಧಕರು ಇವರು? 

 �ೋ0ಾಯನ 

4152. ನ�ಗಳ ಸ+ೆತ �ಾಯ��ಂದ Flಾ�ಣSೊಂಡ ಪ��ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 �&ೕuೕಯG ಆವತ�ನ 

4153. �ೖಸೂರು oಾlಾ�ಜ2 oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ಸಂಧಬ�ದ'& ಆಳ�(ದL 

uಜಯನಗರದ ಮ�ೆತನ �ಾವAದು? 

 ಅರuೕಡು 

4154. �ಾವ ವಷ�ದ'&, �ಾ��ಕರ ಎರಡ�ೇ �ಾ�gೕಯ ಆ�ೕಗವನುs 

oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 2002 

4155. �ಾವ �ಾರೕಯ �ಾಜ2ವA *ೆ^iನ ಸಂ1ೆ2ಯ ನ4�ಂy 

�ಾ%ೇಜುಗಳನುs *ೊಂ��ೆ? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ 

4156. �ಂಕು� %ಾ ಸುರಂಗವA �ಾವ ಎರಡು �ಾರೕಯ �ಾಜ2ಗಳನುs / 

�ೇಂ�ಾ�ಡXತ ಪ��ೇಶಗಳನುs ಸಂಪ:�ಸುತ(�ೆ? 

 ಲ�ಾÅ ಮತು( Ilಾಚಲ ಪ��ೇಶ 

4157. "ಜಗ�ೊÇಹನ---ಇದು �ಾವ ಸಂ�Sೆ ಉ�ಾಹರcೆ? 

 ಅನು�ಾ4ಕ ಸಂ� 

4158. " ಮನ6ಾiಪಲ2 " ಇದು �ಾವ ಸಂ�Sೆ ಉ�ಾಹರcೆ 

 ಶುiತpಸಂ� 

4159. " ಅಮ�ಯ" Et4 ಬ�ೆV	? 

 ಅ=+ ಮಯ 

4160. ಮ*ೋನsತ2 ,,,ಇದು �ಾವ ಸಂ�Sೆ ಉ�ಾಹರcೆ? 

 ವೃ�v ಸಂ� 

4161. ಪರlಾಣು ,, Et4 ಬ�ೆV	? 

 ಪರಮ+ಅಣು 

4162. "ಚರcಾರuಂದ" ಇದು �ಾವ ಸಂ�Sೆ ಉ�ಾಹರcೆ? 

 ಸವಣ��ಘ� ಸಂ� 

4163. ಮನpಂತರ--? 

 ಮನು+ಅಂತರ 

4164. ಕೃಷು2ತHನ ---ಇದು �ಾವ ಸಂ�Sೆ ಉ�ಾಹರcೆ? 

 ಯ� ಸಂ� 

4165. !ೆಂಬತು( ,,,Et4 ಬ�ೆV	? 

 !ೆ�+ಪತು( 

4166. ರಸಗಬು¦ --ಇದು �ಾವ ಸಂ�Sೆ ಉ�ಾಹರcೆ? 

 ಆ�ೇಶ ಸಂ� 

4167. ಮನ�ೊಳSೆ? 

 ಮನದ+ಒಳSೆ 

4168. �ೋ+ಇಸು= �ೋVಸು ಇದು �ಾವ ಸಂ�Sೆ ಉ�ಾಹರcೆ? 

 ಆಗಮಸಂ� 

4169. " �ೆಡವಂದುL " ಇದು �ಾವ ಸಂ�Sೆ ಉ�ಾಹರcೆ? 

 %ೋಪ ಸಂ� 

4170. ಸಂಸ�ತ ಸಂ�ಯ'& ಎಷುk uಧ? 

 ೪ 

4171. ಕನsಡ ಸಂ�ಯ'& ಎಷುk uಧ? 

 3 

4172. ಸಂ� ಪ��ಾರ ಎಷುk? 

 2 

4173. ಸಂ��ಾಯ�ದ'& ಎಷುk uಧ? 

 2 

4174. "ಪರಸHರ ಸFsಕಷ� ಸಂI9ಾ" *ೇX�ೆ Fೕtದವರು �ಾರು? 

 ೨ �ಾಗವಮ� 

4175. oಾlಾನ2 Äಾನ: *ೆಚುi �ಕ5ಲು ಮಣು� *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2? 

 ಉತ(ರಪ��ೇಶ 

4176. oಾlಾನ2 Äಾನ: �ಾರತದ ಅ �ೊಡ? ಮರಭೂ�? 

 �ಾರ 

4177. �ಾರತದ ಅ ಉದL+ಾದ ಆcೆಕಟುk? 

 I�ಾಕು� 

4178. ಅ ಉದL+ಾದ �ಾ�gೕಯ *ೆ�ಾL	 *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2? 

 �ಾಜoಾ�ನ 

4179. �ಾರತದ'&ರುವ 'ಪ�iಮ ಘಟkಗಳ�' ಯು�ೆoೊ5ೕ ಪ�kSೆ 

oೆಪ��ೆ�ಾದ ವಷ�? 

 2012 

4180. ಕ�ಾ� �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ? 

 ಮಧ2ಪ��ೇಶ 
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4181. �ೈಬುಲು %ಾಮ�ೊ �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ? 

 ಮTಪAರ 

4182. ದು�ಾp �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ? 

 ಉತ(ರ ಪ��ೇಶ 

4183. lಾ2ಕ-ೕಹ� - �ಾರತ ಮತು( ^ೕ�ಾ  

 �ಾಡ:&= - �ಾರತ ಮತು( bಾ:oಾ(ನ  

 10° �ಾಲು+ೆ - ಅಂಡlಾ� ಮತು( F�ೋ!ಾK 

4184. �ಾರತದ'& '��ೕF�ೇತ� �ೕಜ�ೆ' bಾ�ರಂಭ+ಾದ ವಷ�? 

 1921 

4185. (�ಾರತದ ಪ�ಮುಖ ನಗರಗಳ oಾ�ಪಕರು) 

 ಆSಾ� - 4ಕಂದರ %ೋ�  

 ಮ*ಾಬ'ಪAರಂ - ನರ4ಂಹ ವlಾ�  

 ಜು�ಾಘಡ - �ಾ�ಾ ಜಯ4ಂy  

 �ೈಪAರ - ಸ+ಾV �ೈ4ಂy ಗಂSೈ�ೊಂಡ UೋಳಪAರಂ - 

ಒಂದ�ೇ �ಾ�ೇಂದ� Uೋಳ 

4186. �ಾ�ಾಯಣ ಸ�ೋವರ - ಗುಜ�ಾ�  

 ಜಲlಾ%ಾ ಸ�ೋವರ - �ಾಜoಾ�ನ  

 ಹುoೇ� oಾಗರ ಸ�ೋವರ - ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ  

 ಕ�ಾ�ಳ ಸ�ೋವರ - ಹ	�ಾಣ 

4187. �ಂ@ 4� - �ೇಪAರ  

 ಆ�ೆಂ~ 4� - �ಾಗಪAರ  

 +ೈ{ 4� - ಉದಯಪAರ  

 ಪಂಚ ನ�ಗಳ �ಾಡು - ಪಂ�ಾ� 

4188. �ೇಶಬಂಧು - ^ತ(ರಂಜ� �ಾD  

 �ಾರತದ �ೈ�ಂSೆG - ಸ�ೋ$F �ಾಯು?  

 �ಾರತದ �ೆ�ೕ'ಯ� - ಸಮುದ�ಗುಪ(  

 �ಾರತದ ವೃದv �9ಾಮಹ - �ಾ�ಾ!ಾV ನವ�ೋ$  

 �ೕನಬಂಧು - 4. ಎ� . ಆಂಡೂ�qD 

4189. (�ಾರತದ ಪ�ಮುಖ �ಾಜಮ�ೆತನಗಳ� ಮತು( �ಾಜ0ಾF) 

 ವಧ�ನರು - �ಾ�ೇಶpರ  

 !ಾ�ಾ� Uಾಲುಕ2ರು - +ಾ9ಾ�  

 �ಾಷgಕೂಟರು - lಾನ21ೇಡ  

 ಕು6ಾಣರು - ಪAರುಷಪAರ 

4190. ಸK ಸಯ2° ಅಹ�ದ1ಾ� ಅವರು �ಾವ ವಷ� 'ಅ'ಘK 

ಚಳ�ವX' (ಮು4&ಂಮತ 6ೈ�Tಕ ಸlಾ+ೇಶ) ಯನುs bಾ�ರಂE4ದರು? 

 1875 

4191. ಪ�iಮ �ೇ%ೆp - ಮುಂ!ೈ  

 �ೈರುತ2 �ೇಂದ� �ೇ%ೆp - ಹುಬ¦XY  

 +ಾಯುವ2 �ೇ%ೆp - �ೈಪAರ  

 ದ�ಣ �ೇ%ೆp - Uೆ�ೆsೖ 

4192. (�ಾರತದ ಪ�ಮುಖ oಾ�ರಕಗಳ� ಮತು( oಾ�ಪಕರು) 

 EE�ಾ ಮಕ¦G - ಔರಂಗ�ೇಬ  

 uಜಯಸ(ಂ� - �ಾcಾಕುಂಬ  

 ಖಂ�ೇ�ಾÉ �ೇ+ಾಲಯ - ಚಂ�ೇಲರು  

 �ೕ{� u'ಯಂ - %ಾ�� �ೆ&ೖÉ 

4193. (�ಾರತದ ಪ�ಮುಖ �ೇ+ಾಲಯಗಳ� ಮತು( ಸ�ಳಗಳ�) 

 �ೈ%ಾಸ �ೇ+ಾಲಯ - ಎ%ೊ&ೕ�ಾ  

 ಬೃಹ�ೇಶpರ �ೇ+ಾಲಯ - ತಂ�ಾವ«ರು  

 ಸೂಯ� �ೇ+ಾಲಯ - �ೋ�ಾಕ�  

 ಚನs�ೇಶವ �ೇ+ಾಲಯ - ಹ` ೕೆEೕಡು 

4194. (�ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಮI`ಾ ಮುಖ2ಮಂ�ಗಳ� ಮತು( �ಾಜ2ಗಳ�) 

 ಉತ(ರಪ��ೇಶ - ಸುUೇ9ಾ ಕೃಪ%ಾF  

 ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ - ಮಮ9ಾ !ಾ2ನ$�  

 �ೆಹ' - ಸು�ಾ� ಸp�ಾ~  

 �ಾಜoಾ�ನ - ವಸುಂಧ�ಾ �ಾ�ೆ 

4195. (�ಾರತದ ಪ�ಮುಖ ವ2:(ಗಳ ಸlಾ�ಗಳ�) 

 ಮ*ಾ9ಾ� Sಾಂ�ೕ$ - �ಾಜÎ{  

 ಚರಣ4ಂy - :oಾನÎ{  

 -�ಾ$� �ೇoಾV - ಅಭಯÎ{  

 E. ಆK . ಅಂ!ೇಡ5K - Uೈತ2 ಭೂ� 

4196. �ಾವ ವಷ� ಕಲ59ಾ(ದ'& ಸು�ಾ½ ಚಂದ� !ೋD ಅವರು 

'�ಾವ�ಡ� !ಾ&@" ಸಂoೆ�ಯನುs oಾ��4ದರು? 

 1939 

4197. (:�ೕ�ೆಯ'& ಪ�ಥಮರು) 

 ಇಂh&½ �ಾಲು+ೆಯನುs ಈ$ದ ವ2:( - �Iರ oೇ�  

 ಒಲಂ�ಕz'& ಪದಕ ಪ�ೆದ ಪ�ಥಮ �ಾರತದ ಮI`  ೆ - ಕಣ�ಂ 

ಮ%ೆ&ೕಶp	  

 ಪ�ಥಮ FIDE uಶp UೆD Uಾಂ�ಯ� - uಶp�ಾá ಆನಂ°  

 :��ೆ{ ಮI`ಾ jೆಸkನ'& �pಶತಕ lಾtದ ಆಟSಾ� - ��ಾ' 

�ಾ~ 

4198. (�ಾರತದ ಪ�ಥಮ uಷಯಗಳ�) 

 �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಅಣುoಾ�ವರ - 9ಾ�ಾಪAರ, ಮ*ಾ�ಾಷg  

 �ಾರತದ ಪ�ಥಮ uದು2� �ೇ%ೆp - �ೆಕ5� :pೕ�  

 �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಕೃತಕ ಉಪಗ�ಹ - ಆಯ�ಭಟ  

 �ಾರತದ ಪ�ಥಮ �ಪT - ಪೃdÔ 

4199. (�ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಮI`ೆಯರು) 

 �ಾರತದ -ದಲ ಮI`ಾ �ಾಯ�ಾ	 - 4. E. ಮುತ(ಮ�  

 	ಜವ� !ಾ2ಂ:� ಪ�ಥಮ ಮI`ಾ ಉಪ ಗವನ�K - �ೆ. $. 

ಉ�ೇ4  

 Äಾನ�ೕಠ ಪ�ಶ4( ಪ�ೆದ -ದಲ ಮI`  ೆ- ಆ6ಾಪ«ಣ� �ೇu  

 �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಮI`ಾ %ೋಕಸ�ಾ 4HೕಕK - �ೕ�ಾಕುlಾK 

4200. "F6ಾ2ನ - ಇ - bಾ:oಾ(ನ" Eರುದು ಧ	4ದ ಪ�ಥಮ ವ2:( - 

-�ಾ$� �ೇoಾV  

 ಅಂತ�ಾ�gೕಯ �ೋ��ನ �ಾ2�ಾ�ೕಶ�ಾದ �ಾರತದ ಪ�ಥಮ 

ವ2:( - �ಾSೇಂದ� 4ಂy  

 ಇಂSೆ&ಂtSೆ �ೇ� Fೕtದ -ದಲ �ಾರೕಯ �ಾಯ�ಾ	 - 

�ಾ�ಾ�ಾಂ -ೕಹ� �ಾ¯  

 �ಾ�ಾoಾ*ೇಬ bಾ%ೆ5 ಪ�ಶ4( u�ೇತ ಪ�ಥಮ ವ2:( - �ೇu�ಾ �ಾT 

4201. (�ಾರತದ ನಗರಗಳ� ಮತು( �ೈSಾ	�ೆಗಳ�) 

 �ೈ+ೇ' - 'Sೆsೖ{  

 �ೇ�ಾ ನಗರ - ನೂ2D ��ಂ{ bೇಪK  

 ಆನಂದ - *ಾ'ನ ಉತHನs  

 ಝ	�ಾ - ಕ'&ದLಲು 

4202. (�ಾರತದ ನ�ದಂ�ೆಯ �ೕ'ನ ಪ�ಮುಖ ನಗರಗಳ�) 
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 �ೆಹ' - ಯಮು�ಾ ನ�  

 *ೈದ�ಾ!ಾ° - ಮೂ4 ನ�  

 ಕಲ59ಾ( - ಹೂh& ನ�  

 !ೆಂಗಳ ರು - ವೃಷ�ಾವ ನ� 

4203. �ಾರತದ %ೋಕ oೇ+ಾ ಆ�ೕಗವನುs oಾ��4�ೊಟk �ಾV�ೆ 

�ಾವAದು? 

 1919 - �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ �ಾV�ೆ 

4204. Fಯಂತ�ಣ ಮಂಡXಯ ಅಧ2�ನನುs �ಾಜ2 �ಾಯ�ದ��Vಂದ 

oಾ�ನಪಲ&ಟSೊX4ದ �ಾV�ೆ �ಾವAದು? 

 1858 -ಇಂt�ಾ �ಾV�ೆ 

4205. �ಾವ �ಾV�ೆ ಪ��ಾರ ಬಂSಾಳದ ಗವನ�K ಜನರG ನು 

�ಾರತದ ಗವನ�K ಜನರG ಆದನು? 

 1833 - Uಾಟ�K �ಾV�ೆ 

4206. �ಾನೂFನ ಅ�ಪತ2 oಾ��4ದ ಗವನ�K ಜನರG �ಾರು? 

 �ಾರ� +ಾ'ೕD 

4207. ಇಂtಯ� 4uG ಸu�D ನುs ಪ	ಚV4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾರ�ಾp'D 

4208. ಬಂSಾX %ೇಖಕ ಶರ� ಚಂದ� *ೆಸ�ಾhರುವAದು? 

 �ಾದಂಬ	 

4209. Sೋ�ಾ �ಾದಂಬ	ಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ರuೕಂದ��ಾಥ jಾSೋK 

4210. ಪ�4ದv+ಾದ1835 ರ ��ಣ �ಪHT ಈ ವ2:(�ಂ�Sೆ 

ಸಂಬಂ�4ತು(? 

 �ಾಮD ��ಾ%ೆ 

4211. %ಾಡ� ಕಜ�� �ಾ	Sೆ ತಂದ ಸು0ಾರcೆ ಗಳ� �ಾರೕಯರನುs 

�ೆರX4ದವA. ಆದ�ೆ �ೆಳhನ �ಾ±ಂದು �ಾರೕಯರ �ಚುiSೆ ಪ�ೆVತು? 

 bಾ�ಚ2 oಾ�ರಕಗಳ ರ�cಾ �ಾV�ೆ 

4212. F�ಾಂ ಉG ಮುG5 ನು ........ಸpತಂತ� �ಾಜ2ವನುs oಾ��4ದನು? 

 *ೈದ�ಾ!ಾ° 

4213. bೆ�ೕಜK ಕ�ೕಷ� ಇದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ೕ'D Sೆ 

4214. �ಾಬಟz�� ಆ�ೕಗ ಇದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ೈ%ೆp 

4215. �ಾರೕಯ uಶpu�ಾ2ಲಯ �ಾV�ೆ �ಾ	Sೆ ಬಂದ ವಷ�? 

 1904 

4216. ಸ�Xೕಯ ಸ�ಾ�ರದ ಬSೆ³ Fಣ�ಯ �ಾ	Sೆ ಬಂದ ವಷ�? 

 1882 

4217. �ಾರತ ದಂಡ ಸಂI9ೆ �ಾ	Sೆ ಬಂದ ವಷ�? 

 1860 

4218. �ಾರತದ'& �ೊ%ೆ�ಾದ ಏ�ೈಕ E��½ ಗವನ�K ಜನರG? 

 %ಾ�� �ೕ�ೕ 

4219. �ಾರತದ �ಾಗ	ಕ oೇ+ೆSೆ ಆª5�ಾದ -ದಲ �ಾರೕಯನು 

�ಾರು? 

 ಸು�ೇಂದ��ಾಥ !ಾ2ನ$� 

4220. �ಾರತದ'& ಅಂUೆ ಪದL ಆರಂ�4ದ ಗವನ�K ಜನರG �ಾರು? 

 �ಾG *ೌ4 

4221. �ಂ�ಾ	ಗಳನುs ಅಡh4ದ ಗವನ�K ಜನರG �ಾರು? 

 u'ಯಂ !ೆಂ�ಂ@ 

4222. �ಾರತದ'& ಜನಗಣ ಆರಂಭ+ಾದ ವಷ�? 

1871 

4223. bಾ�^ೕನ oಾ�ರಕಗಳ ��ಣ 6ಾಸನ bಾಸು lಾtದವರು? 

 ಕಜ಼�� 

4224. *ೊಸಗನsಡ =? 

 *ೊಸ+ ಕನsಡ 

4225. ಕಂದ ಪದ2ವA........ oಾ'ನ ಪದ2? 

 ೪ 

4226. �ಾ�ಾ !ೋಧ�ೆಯ ��ಕ	Sೆ ಈ Äಾನ ಬಹಳ ಅವಶ2ಕ? 

 �ಾ�ೆಯ ಸpರೂಪದ ಆಳ+ಾದ Äಾನ 

4227. �ಾ�ೆಯ ಉತ(ಮ ಕ'�ಾ ಪದvªಂದ�ೆ? 

 ಆ'ಸು- lಾ9ಾಡು - ಓದು -ಬ�ೆ 

4228. "�ಾ�ೆ "ಎಂಬ ಪದ ಸಂಸ�ತದ ಈ 0ಾತುuFಂದ ಬಂ��ೆ? 

 �ಾಸ 

4229. �ಾ�ೆ �ೈವದತ(+ಾದುದಲ& ಅದು ಒಂದು? 

 lಾನವ F��ತ ಕ'ತ ಕ%ೆ 

4230. �ಾ�ೆಯು ಮೂಲಭೂತ+ಾh ........? 

 lೌÞಕ ಸpರೂಪ�ಾLh�ೆ 

4231. +ಾ2ಕರಣ !ೋಧ�ಾ ಪದvಗಳ� ಎ�k+ೆ? 

 3 

4232. 'Þತ ಅ�ವ2:( oಾಮಥ2� !ೆ`ೆಸಲು ಸೂಕ(+ಾದ oಾಧನ? 

 ಪ�ಬಂಧ lಾದ	 ಪ�6ೆs 

4233. oಾಬೂನು ಪದವನುs ಈ �ಾ�ೆVಂದ ಎರವಲು ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 �ೕಚು�hೕD 

4234. +ಾ2ಕರಣ�ಂದ ಪದ 4�v ಪದ�ಂದ ಅಥ� ಅಥ� 4�vVಂದ 

ತತpÄಾನ ತತpÄಾನ�ಂದ lಾನವರು ಬಯಸುವ -ೕ� �ೊ�ೆಯುತ(�ೆ ಎಂದು 

+ಾ2ಕರಣದ ಮಹತp oಾ	ದವರು? 

 �ೇ��ಾಜ 

4235. ಕುರುೇತ� ದ'& �ೌರವರು bಾಂಡವ�ೊಡ�ೆ ಯುದvlಾt 

ಸವ��ಾಶ *ೊಂ�ದರು ಈ +ಾಕ2ದ'& "ಸವ��ಾಶ" ಎಂಬ ನುtಗ�kನ ಅಥ�? 

 �ೆಲಸಮ lಾಡು 

4236. �ೇಶ�ಾ5h ದುt�ೕಣ .............. ಶುಭನುt ಪ«ಣ�SೊX4? 

 �ೇಶ�ಾ5h !ಾ` ೇಣ 

4237. �ಾಹುG ಎ'& ಜF4ದನು? ಈ +ಾಕ2ದ'&ನ %ೇಖನ ^*ೆs? 

 ಪ�6ಾsಥ�ಕ 

4238. ತಂ�ೆSೆ ಪತ� ಬ�ೆಯು+ಾಗ ಬಳಸುವ ಸಂ!ೋಧ�ೆ? 

 ೕಥ�ರೂಪ 

4239. ಎರಡು ಅಥ+ಾ ಎರಡ:5ಂತ *ೆಚುi ಪದಗಳ� oೇ	 u�ಷk ಅಥ� 

�ೊಡುವ ಪದ+ೇ? 

 ನುtಗಟುk 

4240. ಚೂಣ� ಪದದ ತದèವ ರೂಪ? 

 ಸುಣ� 

4241. �ಾ9ೊ�ೕ�ಾ� ಈ ಪದ ........Sೆ ಉ�ಾಹರcೆ? 

 �pರು:( 

4242. ದವಲತು( ಎಂಬ ಪದ ಈ �ಾ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಪ��ಯ� 
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4243. ಸ(ಂಭ ಪದದ ತದèವ ರೂಪ? 

 ಕಂಬ 

4244. "4ೕ9ೆಯ ಮುಖಕಮಲ ಅರXತು" ಇದು ಈ ಅಲಂ�ಾರ�ೆ5 

ಉ�ಾಹರcೆ? 

 ರೂಪಕ ಅಲಂ�ಾರ 

4245. ಎರಡು ಅ�ರಗಳ� �ಾಲuಳಂಬuಲ&�ೆ 

oೇರುವAದನುs.......ಎನುsವರು? 

 ಸಂ� 

4246. ಪದ2ವನುs ಓದು+ಾಗ ಅಥ� �ೆಡದಂ9ೆ ಉ4ರು ತ�ೆದು 

ಓದುವAದ�ೆ5? 

 ಯ 

4247. ಷಟH�ಯ ಪ��ಾರಗಳ�? 

 ೬ 

4248. ಆಶiಯ�ಸೂಚಕ +ಾಕ2ದ'& u6ೇಷ+ಾh ಬರುವ %ೇಖನ ^*ೆs? 

 ! 

4249. :��ಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪ ......? 

 0ಾತು 

4250. ಕನsಡದ'&ರುವ �ಾಲಗಳ ಪ��ಾರಗಳ�? 

 ೩ 

4251. �ಾಮನು ಎಂಬ ಪದದ'&ರುವ uಭ:( ಪ�ತ2ಯ? 

 ಪ�ಥಮ 

4252. ಒಗ³ಟುk ಎಂಬ ಪದವA ...... ಸlಾಸ�ೆ5 ಉ�ಾಹರcೆ? 

 �pಗು 

4253. ವ�ೌಷಧ ಎಂಬ ಪದ .......ಸಂ�Sೆ ಉ�ಾಹರcೆ? 

 ವೃ�v 

4254. "ಹೂuಂದ "ಎಂಬ ಪದ �ಾವ ಸಂ�Sೆ ಉ�ಾಹರcೆ? 

 ಆಗಮ 

4255. ಯ ಮತು( ವ ಎಂಬ ವ2ಂಜನ ಗಳ� *ೊಸ�ಾh ಬಂದು oೇರುವ 

ಸಂ�? 

 ಆಗಮ ಸಂ� 

4256. ಸಂ��ಾಯ� ನ�ೆ�ಾಗ ಒಂದು ಅ�ರವA Eಟುk *ೋದ�ೆ 

ಅದನುs.......ಸಂ�ªನುsವರು? 

 %ೋಪ 

4257. ಕನsಡದ ಸಂಧ2�ರಗಳ� ........ಆh+ೆ? 

 ಐ ಔ 

4258. �ಾ4ಕದ ಸ*ಾಯ�ಂದ ಉಚi	ಸುವ ವ2ಂಜನಗXSೆ 

........ಎನುsವರು? 

 ಅನು�ಾ4ಕಗಳ� 

4259. ಕನsಡದ �ೕಗ+ಾಹಗಳ�......? 

 ಅಂ ಅಃ 

4260. ವhೕ�ಯ ವ2ಂಜನಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 25 

4261. ಕನsಡದ'&ನ ಹೃಸp ಸpರಗಳ ಸಂ1ೆ2? 

 6 

4262. ಮುಕುಂದರ !ೆಟkಗಳ ಹು' �ೕಸಲು? 

 �ಾಜoಾ�� 

4263. oಾತುHರ ಹು' �ೕಸಲು? 

 ಮಧ2ಪ��ೇಶ 

4264. ಪ�ಾs jೈಗK 	ಸÉ�? 

 ಮಧ2ಪ��ೇಶ 

4265. �ಾSಾಜು�ನoಾಗK ��ೕ6ೈಲಂ jೈಗK 	ಸÉ�? 

 ಎ.� / 9ೆಲಂSಾಣ 

4266. oಾlಾನ2 Äಾನ:- lಾ%ಾv	ಗಳ� hK ಅಭ�ಾರಣ2 ಪ��ೇಶದ'& 

+ಾ4ಸುವ 0ಾ��ಕ Sಾ��ೕಣ ಸಮು�ಾಯಗಳ�. ಅವರ ವoಾಹತುಗಳನುs 

"�ೆD" ಎಂದು ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ. 

4267. oಾlಾನ2 Äಾನ:- 

*"lಾಲv	D"* 

ಅವರು 4ಂಹ�ೊಂ�Sೆ ಸಹ$ೕವನದ ಸಂಬಂಧವನುs *ೊಂದುವ ಮೂಲಕ 

ಯುಗಗಳ'& ಉXದು�ೊಂt�ಾL�ೆ. 

4268. oಾlಾನ2 Äಾನ:-"hK �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನ" 

hK �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನ ಮತು( ವನ2$ೕu ಅಭ�ಾರಣ2ವA ಗುಜ�ಾ� ನ 

ಜು�ಾಗ� $%ೆ&ಯ'&�ೆ. 

hK �ಾಡುಗಳ� ಏ�ಾ2�@ 4ಂಹಗಳ ಏ�ೈಕ �ೈಸh�ಕ ಆ+ಾಸoಾ�ನ+ಾh�ೆ. 

4269. ಪ�ಪಂಚದ'& ಅ *ೆಚುi !ೌದvರು ಕಂಡುಬರುವAದು? 

 ^ೕ�ಾ 

4270. ಪ�ಪಂಚದ'& ಅ *ೆಚುi �ೈನರು �ಾವ �ೇಶದ'& ಕಂಡು 

ಬರು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾರತ 

4271. ಸಂu0ಾನ �'H E ಆK ಅಂ!ೇಡ5K �ಾ+ಾಗ !ೌದv ಧಮ�ವನುs 

4pೕಕ	4ದರು? 

 1956 

4272. 4ಂಧೂ �ಾಗ	ಕ9ೆಯು �ಾರತದ ಎಷುk �ಾಜ2ಗಳ'& +ಾ2�4ತು(? 

 7 �ಾಜ2ಗಳ� 

4273. ಮ*ಾuೕರನ ^*ೆs? 

 4ಂಹ � 

4274. 4ಂಧೂ �ಾಗ	ಕ9ೆ ಜನ	Sೆ ಈ bಾ�Tಗಳ ಪ	ಚಯuರ'ಲ&? 

 ಕುದು�ೆ � ಮತು( 4ಂಹ � 

4275. +ೇದಗಳ �ಾಲದ'& �ಾವAದು �ಾಜFSೆ ಸಲ*ೆ Fೕಡುವ 

ಸಂoೆ��ಾhತು(? 

 ಸ�ಾ 

4276. ಬುದvನು ಸಂoಾರ 9ಾ2ಗ lಾt ಮು:(ಯ lಾಗ� ಹುಡು: 

*ೊರಟನು ಇದನುs IೕSೆನುsವರು? 

 ಮ*ಾಪ	9ಾ2ಗ 

4277. �ೕಪವಂಶ ಮತು( ಮ*ಾವಂಶ �ಾವ �ೇಶದ ಮ*ಾ�ಾವ2ಗಳ�? 

 ��ೕಲಂ�ಾ 

4278. �ೈನ ಧಮ�ದ ಪಂಗಡಗಳ�? 

 6ೆpೕ9ಾಂಬರರು ಮತು( �ಗಂಬರರು 

4279. !ೌದvಧಮ�ದ ಪuತ� ಗ�ಂಥಗ`ಾದ "��ಟಕಗಳ�" �ಾವ 

�ಾ�ೆಯ'& ರ^ತ+ಾh�ೆ? 

 bಾX 

4280. ದ�ಣ �ಾರತದ'&ದL ಏ�ೈಕ ಮ*ಾಜನಪದ? 

 ಅಸz�ಾ 

4281. !ೌದvರ ಅ �ೊಡ? oಾಂ^ ಸೂ(ಪ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಮಧ2ಪ��ೇಶ 
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4282. �ಾಜoಾ�ನದ �ೕ1ಾ�� ನ'& ಅಣು!ಾಂ� ಪ	ೕೆ lಾtದುL? 

 1974 

4283. ಕ�ಾ�ಟಕ ರತs ಪ�ಶ4( oಾ�ಪ�ೆ Sೊಂಡ ವಷ�? 

 1992 

4284. ಪ«ಣ�ಚಂದ� 9ೇಜ4pಯವರ ಈ ಕೃSೆ ಪಂಪ ಪ�ಶ4( �ೊರ:�ೆ? 

 ^ದಂಬರ ರಹಸ2 

4285. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& -ದಲ ಮಂ: � bಾ@� ಎ'&�ೆ? 

 �ವ-ಗ³ 

4286. ಅ *ೆಚುi ಸುಣ�ದಕಲು& *ೊಂ�ರುವ $%ೆ&? 

 �ಾದh	 

4287. �ೆ�ಂC �ಾ�ೆಯ'& ರ�ೆG ಎಂದ�ೇನು? 

 EರುSಾX 

4288. ಅ *ೆಚುi ನಗ	ೕಕರಣ *ೊಂ�ದ �ೇಂ�ಾ�ಡXತ ಪ��ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 �ೆಹ' 

4289. ಅಟG ಭೂಜಲ �ೕಜ�ೆ �ಾವ ಸ^+ಾಲಯದt ಬರುತ(�ೆ? 

 ಜಲಶ:( ಸ^+ಾಲಯ 

4290. ಜಲ0ಾ�ೆ �ೕಜ�ೆSೆ ಹಣ ಒದh4ದ !ಾ2ಂ@ �ಾವAದು? 

 Aiib 

4291. �ಾವ ವಷ�ವನುs ಜಲವಷ� +ೆಂದು ಕ�ಾ�ಟಕ �ೂೕ�4�ೆ? 

 2019 

4292. ಕ�ಾ�ಟಕ�ೆ5 ಅ*ೆಚುi �ೊಡುSೆ �ೊಟk ವಲಯ �ಾವAದು? 

 ತೃೕಯ ವಲಯ 

4293. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಪಂUಾಯ� �ಾಜ2 �ನ �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 �ೕ 10 

4294. lಾಗt ಪ�0ಾಮ ಮತು( ಘಟಪ��ಾ ಪ�0ಾಮ ಇರುವ $%ೆ&ಗಳ� 

ಕ�ಮ+ಾh? 

 �ಾಮನಗರ, !ೆಳSಾu 

4295. ಉತ(ರ ಅ�ೕ	ಕದ ಸಮ�ೕ9ೋಷ�ವಲಯದ ಹುಲು&Sಾವಲನುs 

ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 bೆ¾	 

4296. �ೋಗಗ�ಸ( �ೈSಾ	�ೆ ಎಂದ�ೇನು? 

 ತನs oಾಮಥ2�:5ಂತ ಕt� ಉ9ಾH�ಸುವ �ೈSಾ	�ೆ  

 ಸತತ+ಾh ನಷkದ'&ರುವ �ೈSಾ	�ೆ  

 ತನs ಉತHನsದ lಾ�ಾಟವನುs *ೆ^iಸ%ಾಗದ �ೈSಾ	�ೆ 

4297. �ಾಷgಕೂಟರ �ಾವ ಧಮ�ದ �ೕಷಕ�ಾhದLರು? 

 �ೈನ 

4298. ಅ�ಾkಂಗ lಾಗ�ವನುs !ೋ�4ದವರು �ಾರು? 

 ಬುದv 

4299. �ಾರತದ'& ಇರುವ u�ೇ�ಯ	Sೆ �ಾವ ಹಕು5ಗಳ� ಲಭ2uಲ&? 

 +ಾTಜ2 ಮತು( ವೃ( oಾpತಂತ�q 

4300. *ಾ2	 bಾಟK 6ೆ�ೕTಯ ಕೃಗಳ ಕತೃ� �ಾರು? 

 �ೆ.�ೆ. �ೌ'ಂy 

4301. ಸಂu0ಾನದ ಪ��ಾರ �ಾರತದ ಸು��ೕಂ �ೋ{� ಮುಖ2 

�ಾ2�ಾ�ೕಶರನುs *ೊರತುಪt4 ಎಷುk ಜನ ಇತ�ೆ �ಾ2�ಾ�ೕಶರುಗನುs 

*ೊಂ�ರಬಹುದು? 

 31 :5ಂತ ಅ�ಕuಲ&ದಷುk �ಾ2�ಾ�ೕಶರು 

4302. u�ೊkೕ	�ಾ ಜಲbಾತ ವನುs ಸೃ�k4ರುವ ನ� �ಾವAದು? 

 ಜಂ!ೇ$ 

4303. 1893 ರ'& oಾp� u+ೇ�ಾನಂದರು �ಾಗವI4ದ uಶpಧಮ� 

ಸ�Çಳನ ಅ�ೕ	�ಾದ �ಾವ ನಗರದ'& ನ�ೆVತು? 

 ^�ಾSೋ 

4304. +ಾ9ಾವರಣದ'& h�ೕನ*ೌD ಅFಲಗಳ *ೆಚiಳ�ಂದ ಈ �ೆಳhನ 

�ಾವ ಪ	cಾಮ+ಾಗುವA�ಲ&? 

 ಆಮ&ಜನಕದ ಫ'ೕಕರಣ ಪ	cಾಮ 

4305. ಪ�ಪಂಚದ ಜನಸಂ1ೆ2 ಎಷುk �ಾಗದ ಜನರು ಏ�ಾ2ದ'& 

+ಾ4ಸು9ಾ(�ೆ? 

 6ೇಕ�ಾ50:5ಂತಲೂ ಅ�ಕ 

4306. 49�ೇ ಸlಾ�ಾಂತರ �ಾವ �ಾವ �ೇಶಗಳನುs 

!ೇಪ�tಸುತ(�ೆ? 

 ಯು ಎD ಎ ಮತು( �ೆನ�ಾ 

4307. �ಾರತದ �ಾಷgಪಗಳ� ಪ�ೆಯುವ +ೇತನ ಮತು( ಭ9ೆ2ಗಳನುs 

�ಾರು Fಧ�	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಸಂಸತು( 

4308. ಈ �ೆಳhನ �ಾವ �ಾV%ೆಗಳ� Fೕ	Fಂದ ಬರುತ(+ೆ? 

 *ೆbಾ��D E 

4309. �ಾವ u�ಾಗಗಳ'& �ೕಡಂ ಕೂ2	 ಎರಡು ಪ�9ೆ2ೕಕ �ೊ!ೆG 

ಪ�ಶ4(ಗಳನುs ಪ�ೆದರು? 

 ರoಾಯನ6ಾಸ� ಮತು( �ೌತ6ಾಸ� 

4310. ಸಂu0ಾನದ ಪ��ಾರ �ಾರತದ'& �ಾಜ2 u0ಾನ ಸ�ೆಯ ಸದಸ2ರ 

ಸಂ1ೆ2 ಎ�kರಬಹುದು? 

 500 

4311. �ಾ �ಾ�ೇಂದ� ಪ�oಾದರು �ಾರತದ �ಾಷgಪ�ಾh �ಾ	ಂದ 

ಚು�ಾVಸಲHಟkರು? 

 ಚು�ಾVತ ಸಮು�ಾಯ�ಂದ 

4312. oಾವ�ಜFಕ I9ಾಸ:( -ಕದL� ಕಲH�ೆ -ದಲು ಎ'& 

bಾ�ರಂಭ+ಾVತು? 

 ರ�ಾ2 

4313. 5�ೇ ಶತlಾನದ'& ಜF4ದನು ಎಂದು ನಂಬ%ಾದ ಆಯ�ಭಟನು 

�ಾವ ೇತ�ದ'& u�ಾpಂಸ�ಾhದLನು? 

 ಖSೋಳ6ಾಸ� 

4314. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& �ೆ%ೆ�ಾhರುವ u��ೕ oಾ�ೆkÐೕK ಕಂಪFಯ 

ಮುಖ2ಸ�ರು �ಾರು? 

 ಅ$ಂ bೆ�ೕಂ$ 

4315. �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ �ಾವ u�ಯು ಅಸHâಶ29ೆಯ ಆಚರcೆಯನುs 

F�ೇ�4�ೆ? 

 17�ೇ u� 

4316. ಪ�ಪಂಚದ'& ಈhರುವ ಅತ2ಂತ u6ಾಲ+ಾದ lಾ2ಂSೊ�ೕÉ 

ಅರಣ2 �ಾವAದು? 

 ಸುಂದರಬನ ಅರಣ2ಗಳ� 

4317. �ಾರತದ uದು2� ಸರಬ�ಾಜು lಾಗ�ಗಳ'& �ಾವ ಅಂಶವನುs 

4�ರ+ಾh ಇ�kರು9ಾ(�ೆ? 

 }��ೆpFz 

4318. ತಂ!ಾ:ನ'& �ಾವ *ಾF�ಾರಕ ವಸು( uರುತ(�ೆ? 

 F�ೋ�� 
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4319. ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳನುs ಅನುಸ	ಸುವಂ9ೆ Fೕಡುವ 	{ ಗಳನುs 

�ಾರು Fೕಡಬಹುದು? 

 ಸು��ೕಂ�ೋ{� 

4320. �ಾವ �ೇಶವA �ಾರತ�ೆ5 ರÂ( lಾಡ%ಾದ ಮತು( 

9ೈ%ೋತHನsಗಳ ಪ�ೆಯ!ೇ:ರುವ lೌಲ2ವನುs �ಾಲರಗಳ ಬದ%ಾh 

ರೂbಾV ರೂಪದ'& 4pೕಕ	ಸು(�ೆ? 

 ಇ�ಾ� 

4321. ಸಂಸತು( ಅಥ+ಾ �ಾಜ2 6ಾಸನಸ�ೆಯು ತನs ಸದಸ2�ೊಬ¦ರು 

ಸತತ+ಾh ಎಷುk �ನಗಳ �ಾಲ ಅ�+ೇಶನ�ೆ5 *ಾಜ�ಾಗ�ೆ ಇದL'& ಆ ಸದಸ2ನ 

�ಾಗ 1ಾ' E�L�ೆ ಎಂದು �ೂೕ�ಸಬಹುದು? 

 60 �ನಗಳ� 

4322. ಕಂದು ಬಣ�ವನುs �ಾವ ಎರಡು ಬಣ�ಗಳನುs �ಶ�lಾt 

ಪ�ೆಯಬಹುದು? 

 Fೕ' ಮತು( �ೆಂಪA 

4323. �ಾರತದ'& 9ೆ	Sೆ u�ಸುವ ಪ�ಮುಖ ಉ�ೆLೕಶ+ೇನು? 

 ಸರ�ಾರದ +ೆಚi�ೆ5 ಹಣ *ೊಂ�ಸಲು 

4324. �ಕ5ಲು ಮT�ನ'& !ೆ`ೆಯುವ *ಾಗೂ 150 oೆಂ.�ೕಟK ಮ`  ೆ

!ೇ�ಾಗುವ !ೆ`  ೆ�ಾವAದು? 

 ಭತ( 

4325. �ಾರತದ ಅತ2ಂತ �ೊಡ? oಾವ�ಜFಕ ೇತ�ದ !ಾ2ಂಕು 

�ಾವAದು? 

 �ಾರೕಯ oೆkೕ{ !ಾ2ಂ@ 

4326. ಯು�ೋ= ಮತು( ಆ}��ಾವನುs !ೇಪ�tಸುವ ಜಲಸಂ� 

�ಾವAದು? 

 h!ಾ�ಲkK 

4327. ಕ�ೆFzಯ ಅಪlೌ'2ೕಕರಣದ ಫ'9ಾಂಶ+ೇನು? 

ರ}(ನ'& *ೆಚiಳ ಮತು( bಾವ �'5ನ '& ಸು0ಾರcೆ 

4328. ಅಂತ�ಾ�gೕಯ +ಾ2bಾರದ �ಾವಲುSಾರ �ಾರು? 

 uಶp +ಾTಜ2 ಸಂಘಟ�ೆ 

4329. �ೇಂ��ೕಯ �ಾ} ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಸಂoೆ�ಯು ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ 

ಸ�ಳದ'&�ೆ? 

 ಕಡೂರು 

4330. �ಾರತದ'& %ೋಕbಾಲ ಮತು( %ೋ�ಾಯುಕ( ಹು�ೆLಗಳ� 

�ಾವAದನುs ಆದ	4+ೆ? 

 oಾ5ಂt�ೇu�ಾದ ಒಂಬುಡz �� 

4331. ಅ6ೆ©ೕಕನ ಧಮ�ದ �ೇಂದ�Eಂದು ಏನು? 

 0ಾ��ಕ ಸIಷ�9ೆ 

4332. uuಧ �ಾರಣಗXಂದ u�ೇಶದ'& +ಾ4ಸು(ರುವ �ಾರತದ 

ಪ��ೆಗXSೆ ಮತ�ಾನ lಾಡುವ ಹಕ5ನುs �ಾವ ವಷ��ಂದ Fೕಡ%ಾh�ೆ? 

 2010 

4333. �ಾರತದ -ದಲ %ೋಕಸ�ೆಯ u�ೋಧ ಪ�ದ �ಾಯಕ 

�ಾ�ಾhದLರು? 

 A.K. Sೋbಾಲ� 

4334. !ೆ�$G �ೇಶದ ಸ�`ಾಂತರ !ೇoಾಯ�ೆ5 ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ೋ�ಾ 

4335. ಗTSಾ	�ೆ, �ೇ�ೆ� oಾ�ಾT�ೆ, �ೇನುSಾ	�ೆ, bಾ�Toಾ�ಾT�ೆ 

ಮತು( ಕೃ� ಇವA �ಾವ ಉ�ೊ2ೕಗದ'& ಬರುತ(+ೆ? 

 bಾ�ಥ�ಕ 

4336. ಅ *ೆಚುi *ಾಲು ಉ9ಾH�ಸುವ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಉತ(ರ ಪ��ೇಶ 

4337. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಏ�ೈಕ ಅಣುuದು2� �ೇಂದ�uರುವ $%ೆ&? 

 ಉತ(ರ ಕನsಡ 

4338. �ೆ.6ೇ�ಾ�� ಐಯ2K ಜಲuದು2� �ೕಜ�ೆ ಇರುವ $%ೆ&? 

 ಮಂಡ2 

4339. �ಾರೕಯ ಉಪಗ�ಹ ಉ�ಾವcಾ �ೇಂದ� �ಾವAದು? 

 ��ೕ ಹ	�ೋjಾ 

4340. �ಾರತದ -ಟk-ದಲ �ನ ಪ��ೆ �ಾವAದು? 

 � !ೆಂSಾಲ Sೆ�ೆ{ 

4341. 4�ಾ'@ ಇಂ�ೆ@z  �ಾವAದನುs ಸೂ^ಸುತ(�ೆ? 

 ತ%ೆಬುರು�ೆ ಸೂUಾಂಕ 

4342. ಜbಾ� �ೇಶದ ನSೋ�ಾ �ಾವ �ೈSಾ	�ೆ Sೆ ಪ�4ದv+ಾh�ೆ? 

 �ಾರು 

4343. �ೆನ�ಾ �ೇಶದ �ೕ	ವಸ� ನಗರ �ಾವ �ೈSಾ	�ೆ Sೆ 

ಪ�4ದv+ಾh�ೆ? 

 �ಾಗದ 

4344. 4pಟº%ೆ�ಂ�  �ೇಶದ ಝ	@ �ಾವ �ೈSಾ	�ೆ Sೆ ಪ�4ದL+ಾh�ೆ? 

 ಇಂ$Fಯ	ಂy 

4345. ಅ�	ಕದ �ೆjಾ�V{ ನಗರ �ಾವ �ೈSಾ	�ೆ Sೆ ಪ�4ದL+ಾh�ೆ? 

 ಆjೋ-!ೈG 

4346. ನೆಗಳ uಸ(	ೕಕರಣ ಮತು( ನೂ2Fೕಕರಣ lಾಡಲು �ಾವ oಾಧನ 

ಉಪ�ೕhಸುವದು? 

 bಾ2ಂjೋSಾ�� 

4347. ಅ *ೆಚುi �ೕ�ೇ� ಅFಲ ಉ9ಾH�ಸುವ bಾ�T? 

 ಆ�ೆ 

4348. ಸಮ -ೕಡಗಳನುs �ಾವ �ೇ1ೆಗXಂದ 9ೋ	ಸುವರು? 

 ಐoೋF� 

4349. ಪ�ಪಂಚದ EರುSಾXಗಳ ನಗರ �ಾವAದು? 

^�ಾSೋ 

4350. ಅ *ೆಚುi �ೇಶಗ` ೆಂ�Sೆ ಭೂಗt *ೊಂ�ದ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 ^ೕ�ಾ 

4351. ಸುವಣ� ಭೂ� ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ulಾನ F%ಾLಣ �ಾವ 

�ೇಶದ'&�ೆ? 

 �ೈ%ಾ2ಂ� 

4352. �ಾSಾಜು�ನ oಾಗರ �ೕಜ�ೆ �ಾವ �ಾಜ2ಗಳ ಜಂ� 

�ೕಜ�ೆ�ಾh�ೆ? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ - ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ 

4353. ಸಹ�ಾ ಮರುಭೂ� ಆ}�ಕ ಖಂಡದ ಎಷುk �ೇಶಗಳ'& 

ಹಂ^�ೆ�ಾh�ೆ? 

 10 

4354. ಪG� *ಾಬ�K ಬಂದರು �ಾವ �ೇಶದ'&�ೆ? 

 ಅ�	�ಾ 

4355. 6ಾಂbೇ� ಬುಡಕಟುk ಜ�ಾಂಗ �ೆಳhನ �ಾವ ಪ��ೇಶದ'& 

�ೆಲ4�ಾL�ೆ? 

 F�ೋ!ಾK 
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4356. ಅ *ೆಚುi $ೕu9ಾ ಅವ� (ಆಯುರF	ೕೆ) *ೊಂ�ದ �ೇಶ 

�ಾವAದು? 

 ಜbಾ� 

4357. ಅ *ೆಚುi ಜನoಾಂದ�9ೆ *ೊಂ�ದ ಖಂಡ �ಾವAದು? 

 ಯು�ೋ= 

4358. ಸಮ�ಾಜಕ ವೃತ(ವನುs ಎರಡು ಸಲ �ಾಟುವ ನ� �ಾವAದು? 

 ÚೕK 

4359. ಅನ�ೊಂಡ ಮತು( ��ಾನ $ೕuಗಳ +ಾಸ ನ� �ಾವAದು? 

 ಅ��ಾ� 

4360. ಮಕರ ಸಂ�ಾ�ಂ ವೃತ( ಆoೆgೕ'�ಾದ �ಾವ �ಾಗದ'& *ಾದು 

*ೋಗುತ(�ೆ? 

 ಮಧ2 �ಾಗ 

4361. uಜಯನಗರ oಾlಾ�ಜ2 1336 ರ'& ತುಂಗಭದ� ನ�ಯ �ಾವ 

ದಡದ'& oಾ�ಪ�ೆ�ಾVತು? 

 ದ�ಣ 

4362. ಅ�	�ಾ ಮತು( �ೆನ�ಾ �ೇಶಗಳ� ಅ ಪ�ಮುಖ ನ� �ಾವAದು? 

 oೇಂ{ %ಾ�ೆ�z 

4363. *ೇX�ೆಯನುs ಗಮF4! 

�ೆಂಪA ಮತು( ಕಂದು ವಣ�ದ ಎ%ೆಗಳ'& �ೊ&ೕ�ೋ}G? 

 ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ 

4364. ವದ�ಕರ ಮಸೂರವ�ಾsh �ಾವ ಮಸೂರವನುs ಬಳಸು9ಾ(�ೆ? 

 �ೕನ ಮಸೂರ 

4365. ^ತ�ದುಗ�ದ �ಾಯಕರ'& ಅ *ೆಚುi ಆXp�ೆ lಾtದ ಅರಸ 

�ಾರು? 

 Eಚುiಗ( ಭರಮಣ� �ಾಯಕ 

4366. ನೂತನ ^ಕT ^ತ�ಕ%ಾ ಸಂಪ��ಾಯ �ಾರ �ಾಲದ'& ಹು�kದುL? 

 -ಘಲರು 

4367. "%ೋI ಕು	" ತXಯ ಉತ(ಮ ಗುಣಮಟkದ ಉcೆ�ಯು �ಾವ 

�ಾಜ2ದ'& ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 �ಾಜoಾ�ನ 

4368. ಆಲೂರು +ೆಂಕಟ�ಾಯ	Sೆ ಕ�ಾ�ಟಕ ಕುಲಪA�ೋIತ ಎಂಬ 

Eರುದನುs Fೕtದ ವಷ�? 

 1941 

4369. ಆoೆgೕ'�ಾದ ಅ �ೊಡ? ಸ�ೋವರ �ಾವAದು? 

 ಐ	 ಸ�ೋವರ 

4370. �ಾರತ�ೆ5 �ೕಚು�hೕಸರು ಎಷುk ವಷ��ೊ5�� ಒಬ¦ 

+ೈoಾ�ಯರನುs ಕಳ�I4�ೊಡು(ದLರು? 

 ಮೂರು ವಷ��ೊ5�� 

4371. ಪ�ಗಳ ಖಂಡ ಎಂದು �ಾವAದನುs ಕ�ೆಯು9ೆ(ೕ+ೆ? 

 ದ�ಣ ಅ�ೕ	ಕ 

4372. ಕ�ಾ�ಟಕ ಏ:ೕಕರಣ ಸ�ಾ �ಾ+ಾಗ oಾ�ಪ�ೆ�ಾVತು? 

 1918 

4373. L.G. *ಾವನೂರು ಅವರ �ೇತೃತpದ'& ಪ�ಥಮ IಂದುXದ ವಗ�ಗಳ 

ಆ�ೕಗವ« �ಾವ ವಷ� �ಾ	Sೆ ಬಂತು? 

 1975 

4374. 1885 ರ'& ಮುಂ!ೈನ'& ನ�ೆದ �ಾಂSೆ�D ನ -ದಲ ಅ�+ೇಶನದ 

ಅಧ2�9ೆಯನುs �ಾರು ವI4�ೊಂtದLರು? 

 ಉ�ೕಶ ಚಂದ� !ಾ2ನ$� 

4375. ಏಂಜG ಜಲbಾತ �ಾವ �ೇಶದ'&�ೆ? 

 ಗ�ಾ�ಾ 

4376. ಚ4( ಪಂತದ oಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 �ೖನು�L� ಚ4( 

4377. !ೇರು, �ಾಂಡ, �ೆಂ!ೆಗಳ� ಮತು( ಎ%ೆಗಳ ಮೂಲಕ *ಾದು*ೋh 

Fೕರು ಮತು( ಖFಜಗಳನುs ಎ%ೆಗXSೆ oಾSಾT�ೆ lಾಡುವ �ೊಳ+ೆ �ಾವAದು? 

 +ೆoೆG 

4378. u6ಾ�ಂಯ'& ಇರುವ ವಯಸ5 ವ2:(ಯು ಒಂದು F�ಷ�ೆ5 ಸ�ಾಸ	 

ಎಷುk !ಾ	 ಉ4ರು ಒಳSೆ`ೆದು�ೊಂಡು *ೊರEಡು9ಾ(�ೆ? 

 15-18 

4379. �ೇಹದ ಎ%ಾ& �ಾಗಗXಂದ ಹೃದಯ�ೆ5 ರಕ(ವನುs oಾhಸುವAದು 

�ಾವAದು? 

 ಅ�ದಮFಗಳ� 

4380. �ಾರತದ ಸಂಪತ(ನುs E��ಷರು �ೋಚು(ದL ಕ�ಮವನುs ತಮ� 

"ಸಂಪ(ನ oೋ	�ೆ 4�ಾvಂತ"ದ ಮೂಲಕ ಪ�bಾ�4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾ�ಾ!ಾV ನವ�ೋ$ 

4381. EೕದK ನ'& ಮದರಸ oಾ�ಪ�ೆ �ಾ+ಾಗ ಆVತು? 

 1461 

4382. ರೂಕ	 ಎಂದ�ೇನು? 

 bೆಂhp� ಗಳ ಗೂಡುಗಳ� 

4383. uಶpದ ಎತ(ರ+ಾದ ಎಂಜG ಜಲbಾತವನುs F��4ದ ನ�? 

 ಚೂರ� 

4384. !ೆಂಗಳ 	ನ %ಾG !ಾy ಉ�ಾ2ನವನದ oಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 *ೈದ�ಾ' 

4385. ದ�ಣ ಅ�ೕ	�ಾದ'&ರುವ ಕ�ಮ+ಾh �ೊಡ? ಮತು( ^ಕ5 �ೇಶಗಳ� 

�ಾವAವA? 

 !ೆ�$G ಮತು( �ೆ�ಂC ಗ�ಾನ 

4386. +ಾ9ಾವರಣದ �ೈjೊ�ೕಜ� ನ I	�ೊಳYಬಹುದು ಮತು( ಅದನುs 

ಕರhಸಬಲ& !ಾ2:kೕ	�ಾ �ಾವAದು? 

 �ೈ�ೋEಯe 

4387. ಅಪರೂಪದ bಾ�T ಪ�ಗಳ �ಾಡು ಎಂದು �ಾವ ಖಂಡವನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಆoೆgೕ'�ಾ ಖಂಡ 

4388. *ಾನಗG uಜಯಸ(ಂಭ ವನುs +ೆಂಕಟಪH �ಾಯಕ �ಾರನುs 

oೋ'4ರುವAದರ �ೆನ�Sಾh oಾ��4ದರು? 

 ಆ�G 6ಾI 

4389. ಸಂಸ�ತದ'& ಸತ2 ಎಂದ�ೆ______? 

 +ಾಸ(uಕ ಸಂಗ 

4390. "��ಯದ��F" ಎಂಬ 4I Fೕ	ನ ಸ�ೋವರ ವನುs ಎ'& 

�ಾಣಬಹುದು? 

 ಅಂjಾಕ��ಕ 

4391. ಉತ(ರ ಅ�ೕ	ಕ uಶpದ ಎಷk�ೇ �ೊಡ? ಕಂಡ ಮತು( ಅದರ 

u4(ೕಣ�ದ bಾಲು ಎಷುk? 

 ಮೂರ�ೇ �ೊಡ? ಕಂಡ ಮತು( u4(ೕಣ�ದ'& 16.46% 

4392. �ಾವAದರ ಮೂಲಕ ಈDk ನ'& ಸಂ9ಾ�ೋತH( ನ�ೆಯುತ(�ೆ? 

 -ಗು³u�ೆ 

4393. �+ಾ$Sೆ ಶoಾ�ಸ� u�ೆ2 ಕ'4ದವರು �ಾರು? 
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 9ಾ�ಾ$ lಾಲಸು�ೆ 

4394. oಾuರ:5ಂತಲೂ ಅ�ಕ+ಾದ ಉಪನ�ಗಳನುs *ೊಂ�ರುವ ನ� 

�ಾವAದು? 

 ಅ��ಾ� 

4395. ಭ�ಾ�ವಯ'& ನ ಉ:5ನ �ಾ1ಾ��ೆ ಮತು( �ಾಗದ �ಾ1ಾ��ೆ 

�ಾರು oಾ��4ದರು? 

 ��ಾ� ಇoಾ�VG 

4396. *ಾ'?Sಾ{ ಕದನ �ಾರ �ಾರ ನಡು+ೆ ನ�ೆVತು? 

 ಅಕ¦K ಮತು( �ಾcಾ ಪ�9ಾಪ 4ಂಹ 

4397. ದ�ಣ ಅ�ೕ	�ಾದ ಅ ಎತ(ರದ �ಖರ+ಾದ lೌಂ{ 

ಅಕಂ�ಾಗುವ �ಾವ �ೇಶದ'&�ೆ? 

 ಅ�ೆ�ಂjೈ�ಾ 

4398. ಸಂಸ�ತದ'& ಆಗ�ಹ ಎಂದ�ೆ________? 

 ಒ9ಾ(ಯ 

4399. uಜಯನಗರ oಾlಾ�ಜ2ದ'& �ಾವ ವಂಶ ಅ *ೆಚುi �ಾಲ ಆXp�ೆ 

ನ�ೆ4�ೆ? 

 ಸಂಗಮ ವಂಶ 

4400. �ಾರತ�ೆ5 ಬಂದ �ೕಚು�hೕD +ೈಸ�ಾಯರ'& ಅ6ೆ�ೕಷÒ 

+ೈoಾ�¯ �ಾರು? 

 ಅ%ೆpೕ�ೋ t ಅಲು¦ಕ@� 

4401. �ಾಜ2 ಸ�ಾ�ರವA �ಾಜ2ದ'& ಮದ2bಾನ F�ೇಧ �ಾನೂನು 

�ಾ	�ಾಗ�ದL�ೆ ವ2:(ಯು �ೋ��Sೆ �ೇರ+ಾh_____? 

 *ೋಗುವಂಲ& 

4402. ಆರ	ಂದ ಹ��ಾಲು5 ವಷ�ದ ಮಕ5XSೆ ತಂ�ೆ-9ಾV 

ಕ�ಾ?ಯ+ಾh ��ಣ �ೊtಸುವ ಕತ�ವ2ವA �ಾವ u�ಯ'& ಮೂಲಭೂತ 

ಕತ�ವ2ಗಳ'& oೇ	ಸ%ಾh�ೆ? 

 51-A 

4403. ಪ�ಪಂಚದ *ೆಸ�ಾಂತ SೈಸK (E4Fೕ	ನ ಬುSೆ³) �ಾವ 

�ೇಶದ'&�ೆ? 

 ಅ�	ಕ 

4404. lಾನವ ರಕ(ವA ಎಷುk ಬSೆಯ $ೕವ�ೋಶವನುs *ೊಂ��ೆ? 

 4 

4405. ಪ�9ಾ2ಮ& ವA �ೆಂಪA 'ಟ�D *ಾ`ೆಯನುs �ಾವ ಬಣ��ೆ5 

ಪ	ವ�ಸುತ(�ೆ? 

 Fೕ' 

4406. �ಾವ �ಾ�ೆ ಉದು� �ಾ�ೆಯ !ೆಳವTSೆSೆ �ಾರಣ+ಾVತು? 

 ದಖF 

4407. "�ೕ	�ೋ" �ಾSೆ oೇ	ದ oಾಕು ಕು	ಗಳ� �ಾವ �ೇಶದ'& 

ಅ *ೆಚುi ಕಂಡು ಬರುತ(+ೆ? 

 ಆoೆgೕ'�ಾ 

4408. ಹುಲು&Sಾವಲುಗಳ �ಾಡು ಎಂದು �ಾವAದ�ೆ5 ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ದ�ಣ ಅ�	ಕ 

4409. F6ಾpಸದ ಸಮಯದ'& ಪ�ೆ5ಲುಬುಗಳ�___________? 

 ಚ'ಸುವA�ೇ ಇಲ& 

4410. 1905ರ ಬಂSಾಳದ uಭಜ�ೆ ಅಂಗ+ಾh �ಾ�gೕಯ 6ೆ©ೕಕ 

�ನವನುs �ಾವ �ನದಂದು ಆಚ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಅ�ೊkೕಬK 16 

4411. ಸಮುದ�ದ ಗ�k ^ಪAH �ಾವ +ೈÄಾFಕ �ಾoಾಯನ�ಂದ 

ಕೂtರುತ(�ೆ? 

 �ಾ2'zಯಂ �ಾ!ೊ��ೇ{ 

4412. ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂhೕತ �9ಾಮಹ ��ೕF+ಾಸ�ಾಯಕ	 Sೆ �ೕೆ 

�ೊಟುk ಪAರಂದರ ಎಂದು �ಾಮಕರಣ lಾtದವರು �ಾರು? 

 +ಾ2ಸ�ಾಯರು 

4413. ನಮ� �ೇಹದ ಬಣ� ಮುಖಲ�ಣ ಮತು( ಎತ(ರ ಲ�ಣಗಳನುs �ಾವ 

ಆಮ&ವA Fಯಂ�ಸುತ(�ೆ? 

 t ಎ� ಎ 

4414. ಕ�ಾವX ೕರ ಮತು( �pೕಪವನುs ರ�ಸುವ �ಾರೕಯ 

�ೌ�ಾದಳವA uಶpದ ಎಷk�ೇ ಅ�ೊಡ? �ೌ�ಾದಳ +ಾh�ೆ? 

 6�ೇ 

4415. ಕೃಷ��ೇವ�ಾಯನು 1527 ರ'& �ಾಯಚೂರು �ೋjೆಯ'& �ಾವ 

�ೊ�ೆಯನುs oೋ'4ದನು? 

 ಇoಾ�VG ಆ�G 6ಾ 

4416. ಪಂbಾD ಹುಲು&Sಾವಲು ಪ��ೇಶ �ಾವ �ೇಶದ'&�ೆ? 

 ಅ�ೆ�ಂjೈ�ಾ 

4417. 1906 ರ'& ಮು4&ಂ'ೕy ಎ'& oಾ�ಪ�ೆ�ಾVತು? 

 Óಾ�ಾ 

4418. ^�ಾSೋ ನಗರವA �ಾವ �ೈSಾ	�ೆSೆ *ೆಸರು+ಾ4�ಾh�ೆ? 

 bಾ&4k@ 

4419. �ೖಸೂರು �ಾಜ2�ೆ5 "ಕ�ಾ�ಟಕ" ಎಂದು �ಾಮಕರಣ lಾtದವರು 

�ಾರು? 

 t �ೇವ�ಾಜ ಅರಸು 

4420. ತಮ� $ೕವನದ'& �ಾರತವ�ೆsೕ �ೋಡ�ೆ �ಾರತದ ಬSೆ³ 

(�ಾರೕಯ6ಾಸ�) ಅಧ2ಯನ lಾtದ u�ೇ� u�ಾpಂಸ �ಾರು? 

 lಾ2@z ಮುಲ&K 

4421. 98% �ಾಗ Ilಾವೃತ+ಾದ ಮತು( Iಮದ ಮರುಭೂ� ಎಂದು 

ಪ�4�v ಪ�ೆದ ಪ��ೇಶ �ಾವAದು? 

 ಅಂjಾ:k�ಕ 

4422. $ೕಣ� SೊಳYದ ಆ*ಾರ�ಂದ Fೕರನುs ಮುಖ2+ಾh �ಾವAದು 

Iೕ	�ೊಳ�Yತ(�ೆ? 

 �ೊಡ? ಕರುಳ� 

4423. ಪ�ಪಂಚದ%ೆ&ೕ ಅತ2ಂತ ಕt� ಉ�ಾ�ಂಶವನುs �ಾಖ'ಸುವ ಸ�ಳ 

�ಾವAದು? 

 ±ೕoಾk@ 

4424. !ೆಂಗಳ ರು ನಗರವನುs I	ಯ �ೆಂbೇSೌಡರು �ಾ+ಾಗ 

oಾ��4ದರು? 

 1537 

4425. ಬ�ಹ�u�ಾ2 ಸlಾಜವನುs oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 H.S. ಅ%ಾ5{ 

4426. ದ�ಣ ಅ�	ಕದ'& ಕಂಡುಬರುವ *ಾರ%ಾರದ �ೊಡ? ಪ� 

�ಾವAದು? 

 	�ಾ 

4427. ಉತ(ರ ಅ�	�ಾದ ಮ*ಾ ಕಂದರ (Sಾ�ಂ� �ಾ2Fಯ�) 

Flಾ�ಣ�ೆ5 �ಾರಣ +ಾದ ನ� �ಾವAದು? 

 �ೊಲ�ಾ�ೊ 
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4428. jೊಳ�Y ಭೂ� ಎಂದು �ಾವ ಖಂಡವನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ದ�ಣ ಅ�ೕ	ಕ 

4429. bೆ¾	D �ೖ�ಾನ ಪ��ೇಶವA �ಾವAದ�ೆ5 *ೆಸರು+ಾ4�ಾh�ೆ? 

 Sೋ� !ೇoಾಯ 

4430. SಾXಯ'&ರುವ �ಾಬ�� �ೈ�ಾ�ೆzೖ� �ಾವAದರ ಸ*ಾಯದ 

ಮೂಲಕ ಎ%ೆಗಳ'& oೇ	�ೊಳ�Yತ(�ೆ? 

 ಪತ�ರಂದ� 

4431. }�ೋ~ �ಾ Flಾ�ಣ lಾtದ ಪ�4ದv ಆ�ಾಶ uೕ�cಾಲಯ ಎ'& 

oಾ�ಪ�ೆ�ಾh�ೆ? 

 �ೌಲ9ಾ!ಾ° 

4432. ದು2ಸಂ6ೆ&ೕಷcೆ ಯ'&___________ಉತH(�ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಆ:zಜ� 

4433. 	��ೇ ಸಂu0ಾನ ದುLಪt ತಂದ ವಷ�? 

 ���� 

4434. 	��ೇ ಸಂu0ಾನ ದುLಪt �ಾ	Sೆ ಬಂದ �ನ �ಾ+ಾಗ? 

 ����� ��-���� 

4435. ಪಂUಾಯ� ಅ��ಾರವ�ಯನುs Xಸುವ u� �ಾವAದು? 

 ���� 

4436. �ಾಜ2 ಚು�ಾವcಾ ಆ�ೕಗ�ೆ5 ವI4ದ �ಾಯ�ಗಳನುs 

Fವ�Iಸಲು ಅವಶ2+ಾದ 4ಬ¦ಂ�ಯನುs ಒದhಸುವಂ9ೆ �ಾಜ2 ಚು�ಾವcಾ 

ಆ�ೕಗ �ೋ	�ಾಗ �ಾ	Sೆ ಒದhಸುವ ಆ��ಾರu�ೆ? 

 �ಾಜ2bಾಲ 

4437. "�ಾ�gೕಯ ಪಂUಾಯ� �ವಸ" ವನುs ಆಚ	ಸುವದು? 

 ಏ��G �� 

4438. ಕ�ಾ�ಟಕ ಪಂUಾಯ� �ಾ~ ���� ರ �ಾªL �ಾಷgಪಗಳ 

ಅಂ:ತ ಪ�ೆದ ವಷ�? 

 ���� ��-���
 

4439. +ಾಡ� ಸ�ೆSೆ *ಾಜ�ಾಗುವ ಮತ�ಾರರ'& ಎಷುk ಕt�Vಲ&ದಷುk 

ಮI`ೆಯರು ಇರ!ೇಕು? 

 6ೇ�� 

4440. ಪಂUಾಯ� ಪ��ೇಶದ ಪ��ಂದು +ಾಡ� ಸ�ೆVಂದ ಕFಷÒ 

ಎಷುk ಜನ ಸದಸ2ರು ಸ�ೆSೆ *ಾಜ�ಾಗ!ೇಕು? 

 �� 

4441. 	� �ೇ ಸಂu0ಾನ ದುLಪt �ಾಷgಪ ಅವ	ಂದ �ಾ+ಾಗ 

ಅನು-ೕದ�ೆ ಪ�ೆVತು? 

 ಏ��G ��, ���� 

4442. ಪಂUಾಯತ �ೕ���ೆಯನುs �ಾವ �ಾಗದ'& oೇ	ಸ%ಾh�ೆ? 

 ಒಂಬತ(�ೇ �ಾಗ 

4443. �ಾರತ ಮತು( ಮಯ�ಾ�K �ೇಶಗಳ ನಡು+ೆ ಗt �ೇ1ೆ ಆhರುವ 

!ೆಟkಗಳ� ಇವA? 

 ಪ«+ಾ�ಚಲ !ೆಟkಗಳ� 

4444. 1991 ರ'& �ಾರತವA ಆd�ಕ ಸಂಕಷk ಅನುಭuಸಲು �ಾರಣ ಇದು? 

 u�ೇ� oಾಲದ *ೆ^iನ *ೊ�ೆ 

4445. ಕೃತಕ ಬು�vಶ:(ಯ ಸ*ಾಯ�ಂದ �ಾರತದ ಉಪಖಂಡದ'& 

ಪ�ಗಳ ಗುರುಸುu�ೆಯ ಒಂದು +ೇ��ೆ �ಾವAದು? 

 ಪ�ಗಳ ಅಂತ�ಾ�ಲ 

4446. ಸವ� 6ೆ©ೕಧಕ ಸlಾಜ oಾ��4ದವರು ಇವರು? 

 oಾಹು ಮ*ಾ�ಾ~ 

4447. �ಾವ ಅರಸನ �ಾಲದ'& "ದಂಡbಾ�ಕ" ಎಂಬ ಅ��ಾ	ಗಳನುs 

�ೇಮಕ lಾಡ%ಾhತು(? 

 ಹಷ�ವಧ�ನ 

4448. ಸಜe �ಾವ �ೇಶದ ಸಂಸ(ನ *ೆಸರು ಆh�ೆ? 

 �ೕ%ೆಂ� 

4449. ಆK Eಐ ಗವನ�K ಗಳ ಕFಷk ಮತು( ಗ	ಷk ಅ��ಾ�ಾವ� ಎಷುk 

ವಷ�? 

 03 ವಷ� ಮತು( 05 ವಷ� 

4450. ಬಡSಾD ಎಂಬ ಆ�+ಾ4 ಗುಂಪAಗಳ� �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ದ 

+ಾ2�(ಯ'& �ಾಣ4ಗುವರು? 

 ತ�ಳ��ಾಡು 

4451. ಕ�ಾ�ಟಕ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗದ ಎರಡ�ೇ ಅದ2�ರು 

�ಾ�ಾhದLರು? 

 �ೆ. �ೕ.ಸು�ೇಂದ� �ಾá 

4452. �ಾರತದ'& �ಾ��ಕರ �ಾನೂನುಗಳನುs ಪ	�ೕ'ಸಲು -ದಲ 

�ಾ�gೕಯ �ಾ��ಕ ಆ�ೕಗ �ಾರ �ೇತೃತpದ'& �ೇಮಕ+ಾhತು(? 

 �.E.ಗ�ೇಂದ� ಗಡ5ರ 

4453. ಪ�ಪಂಚದ �ಾವ �ಾಷgದ'& ಇSಾಜು ಜಲbಾತ ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 ಅ�ೆ�ಂjೈ�ಾ 

4454. ಕ�ಾ�ಟಕದ 224 u0ಾನಸ�ಾ oಾ�ನಗಳ'& ಎಷುk oಾ�ನಗಳ� 

ಪ	�ಷk �ಾSೆ �ೕಸ%ಾh+ೆ? 

 36 

4455. �ಾ} �oಾ �ಾªLಯನುs ಸಂu0ಾನದ ಎಷk�ೇ ದುLಪt �ಾªL 

ಅನpಯ �ಾ	SೊXಸ%ಾVತು? 

 39 �ೆ ದುLಪt 

4456. ಸಂu0ಾನದ 08 �ೆ �ಾಗದ'& 239 	ಂದ 241 ರವ�ೆSೆ �ಾವ 

�ಾವ uಷಯದ ಬSೆ³ uವರcೆ Fೕಡ%ಾh�ೆ? 

 �ೇಂ�ಾ�ಡXತ ಪ��ೇಶಗಳ ಬSೆ³ 

4457. ಏ��ಾದ%ೆ&ೕ ಅತ2ಂತ ಹ`ೆಯ ಮತು( ಉದL+ಾದ ರoೆ( Sಾ�ಂ� 

ಟ�ಂ@ ರoೆ( -ದಲು �ಾ	ಂದ ಅರ೦�ಸಲH�kತು(? 

 ಚಂದ� ಗುಪ( lೌಯ� 

4458. %ೇಡ ಆ4� !ಾ2ಟ	ಯ �ಾ2bಾ4�ಯ� �ಾವAದ	ಂದ 

ಅ`ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಅಂbೇರ ಅವK 

4459. ±ೕ{ ಆ� ಅ�ೌಂ{ ಬ�ೆ{ ನೂs ಎಷುk ಂಗಳ� ಅವ�Sೆ 

ಮಂಡ�ೆ�ಾಗುವ ಬ�ೆ{ ಆh�ೆ? 

 02 ಂಗಳ� 

4460. �ೆ� �ಾ�D ಸಂoೆ�Sೆ ಐ*ಾ4ಕ+ಾh ಎಷುk !ಾ	 �ೊ!ೆG 6ಾಂ 

ಪ�ಶ4(ಗಳ� ಬಂ�ದLವA? 

 04 

4461. 1932 ರ'& ಆರಂ�4ದ uಶpದ ಅತ2ಂತ ಹ`ೆಯ ಚಲನ^9ೊ�ೕತzವ 

�ಾವAದು? 

 +ೆFD ಚಲನ^9ೊ�ೕತzವ 

4462. �ಾರತದ'& "ಪ�iಮ �ಾರತದ lಾ2೦UೆಸkK" ಎಂದು �ಾವAದನುs 

ಕ�ೆಯುವರು? 

 ಅಹಮ�ಾ!ಾ° 
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4463. ಸಂಸ(ನ �ಾವ ಒಂದು ಸ�ಯನುs "Fರಂತರ �ತವ2ಯ 

ಸ�" ಎಂದು ಪ�4�v ಆh�ೆ? 

 ಅಂ�ಾಜು ಸ� 

4464. �ಾರತದ'& �Uಾವರಂ ಅರಣ2ಗಳ� ಈ ಮುಂ�ನ uಷಯ�ೆ5 ಪ�4�v 

ಆh+ೆ? 

 ಇವA �ಾರತದ'& ಎರಡ�ೇ oಾ�ನದ'& lಾ2ಂSೊ�ೕÉ ಅರಣ2 

*ೊಂ�+ೆ 

4465. oೊ` Yೆಗಳ� �ಾವAದ	ಂದ ಆಕ��ಸಲHಡುತ(+ೆ? 

 Co2 

4466. ಅ �ೕತ+ಾದ lಾ*ೆ? 

 ಜನವ	 

4467. �ೇಹದ'&ನ EXರಕ(ಕಣಗಳ ಪ�ಮುಖ �ಾಯ�? 

 �ಾV%ೆ uರುದv �ೇಹವನುs ರ�cೆ lಾಡುತ(�ೆ 

4468. +ೈದ2ರ �ನ �ಾ+ಾಗ ಆಚ	ಸಲHಡುತ(�ೆ? 

 ಜು%ೈ1 

4469. �ೇಂದ� %ೆಕ5 ಪತ� ಸ�ಯ'& ಇರುವ ಸದಸ2ರ ಸಂ1ೆ2? 

 22 

4470. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& -ದಲ !ಾ	 ತುತು� ಪ	4� ಏ	ದLಗ 

�ಾಜ2bಾಲರು �ಾ�ಾhದLರು? 

 �ೆ.ಧಮ�uೕರ 

4471. �ಾಜ2 ಸ�ೆಯ Uೇಮ�� �ಾರು? 

 ಉಪ�ಾಷgಪ 

4472. lಾI ಹ:5ನ uವರವನುs ಸಂಬಂ�4ದ ಅ��ಾ	 ಎಷುk �ನದ'& 

ಉತ(	ಸ!ೇಕು? 

 45 

4473. ಅÞಲ �ಾರತ oೇ+ೆಗಳ� �ಾವAದು? 

 IAS, INS, IFS 

4474. ಸಂu0ಾನದ'& ಒಟುk ಎಷುk ಬSೆಯ 	ಟುkಗX+ೆ? 

 5 

4475. �ೆu� ಕ�� oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ವಷ�? 

 1948 

4476. �ಾಜ2ಗಳ ಪAನK uಂಗಡcೆSೆ �ೇಮಕ+ಾದ -ದಲ ಸ�? 

 �ಾರ ಸ� 

 �ೆ u � ಸ� 

4477. ನಮ� �ೇಶದ'& ಕುಟುಂಬ �ಂಚT �ೕಜ�ೆ �ಾ	Sೊಂಡ ವಷ�? 

 1971 

4478. �ೇಶವನಂದ -ಕದL�(�ೇರಳ ಸ�ಾ�ರ) �ಾವAದ�ೆ5 

ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳ� 

4479. ಸಂu0ಾನದ !ೇt�ೆಯನುs ಎಷkರ'& ಮಂtಸ%ಾVತ? 

 1934 

4480. ಸಂu0ಾನದ'& �ಾವ bಾ�Tಯನುs ಬಳಸ%ಾh�ೆ? 

 ಆ�ೆ 

4481. ಸಂu0ಾನದ ಸ�ೆSೆ ಸI lಾtದವರ ಸಂ1ೆ2? 

 284 

4482. �ೇಶದ'& ಸ±ೕ�ಚi �ಾ2�ಾಲಯ *ೊಂದುವ ಪ	ಕಲH�ೆಯನುs 

�ಾವ �ೇಶ�ಂದ ಎರವಲು ಪ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಅ�	ಕ 

4483. �ಾಜ2ಸ�ೆSೆ �ೇಂ�ಾ�ಡXತ ಪ��ೇಶ�ಂದ ಆª5 ಆಗುವ ಸದಸ2ರ 

ಸಂ1ೆ2? 

 4 

4484. �ಾಜ2ಸ�ೆಯ ಒಟುk ಶ:(? 

 250 

4485. %ೋಕಸ�ೆಯ ಒಟುk ಶ:( ಎಷುk? 

 552 

4486. %ೋಕ ಸ�ೆಯ'& 4HೕಕK ಉ�ೆLಯನೂs �ಾವAದ	ಂದ ಎರವಲು 

ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 ಯು�ೆ 

4487. �ಾರತದ ರಚ�ಾ ಸ!ೆಯ ಸಲ*ೆSಾರ? 

 E ಎ� �ಾ¯ 

4488. ಸಂu0ಾನದ ಹೃದಯ �ಾವAದು? 

 ಪ�oಾ(ವ�ೆ 

4489. +ೈoಾ�¯ �ಾªLಯನುs �ಾ	Sೆ ತಂದವರು? 

 %ಾ�� �ಂjೋ 

4490. �ಾರೕಯ �ಾಗ	ಕ oೇ+ೆ ಸH0ಾ�ತ�ಕ ಪ	ೕೆಗXSೆ 

�ಾರೕಯ	Sೆ ಅವ�ಾಶ Fೕtದ ಆ@k? 

 1853 ರ Uಾಟ�K �ಾªL 

4491. ಸpತಂತ� �ಾರತ�ೆ5 ಸಂu0ಾನ !ೇಕು ಎಂದು ಒ9ಾ(ಯ 

lಾtದವರು? 

 ಎಂ ಎ� �ಾ¯ 

4492. ಸ�Xೕಯ ಅಂತಗಳ ಎರಡು ಸ�ಾ�ರಗಳ �9ಾಮಹ? 

 Ashok �*ಾ( 

4493. ಪ�ಸು(ತ �ೇಂದ� ಪ�kಯ'& ಎಷುk uಷಯಗX+ೆ? 

 100 

4494. �ಾಷgಪಗಳ� +ಾ4ಸುವ oಾ�ನ? 

 *ೈದ�ಾ!ಾ° 

4495. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ ಎರಡ�ೇ ಅತ2ಂತ ಉನsತ �ಾನೂನು 

ಸಲ*ೆSಾರ? 

 oಾ'ಟ	 ಜನರG 

4496. ಸಂu0ಾನದ �ಾವ u� ಅನpಯ �ಾಷgಪಯ +ಾ�ಾ 

lಾಡಬಹುದು? 

 61 

4497. GST ಎಷk�ೇ ದುLಪt? 

 101 

4498. 101 �ೇ ದುLಪt �ಾ+ಾಗ lಾಡ%ಾVತು? 

 2015 

4499. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನ �ಾವ �ಾªLಯನುs ಆದ	4 

ರಚ�ೆ�ಾh�ೆ? 

 1935 �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ �ಾªL 

4500. ಮಂ� ಮಂಡಲದ ಸೃ�k ಕತ�ಃ ಎಂದು �ಾರನುs 

ಪ	ಗTಸಬಹುದು? 

 ಪ�0ಾನ ಮಂ�ಗಳ� 

4501. �ಾವ�ೇ �ಾರಣಕೂ5 u0ಾನ ಪ	ಷ� ಸದಸ2 ಸಂ1ೆ2? 

 40 :ಂತ ಕt� ಇರ!ಾರದು 

4502. �ಾರತದ �ೕಜ�ಾ ಆ�ೕಗವA? 

ಒಂದು 6ಾಸನ ಬದv ಸಂoೆ� 
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4503. �ಾರೕಯ ಸಂಸ�ೕಯ'& ಶ©ನ2 ಅವ� �ಾ+ಾಗ 

ಉದಯ+ಾVತು? 

 1962 

4504. �ಾವ �ೇಶದ ಚು�ಾವcೆಯು, ಆ �ೇಶದ'& ಚು�ಾವcೆ ನ�ೆಯುವ 

3 ಂಗಳ� -ದಲು �ಾಜ:ೕªೕತರ ತಟಸ� ಸ�ಾ�ರ ಇರ!ೇ�ೆಂದು ಸೂ^4�ೆ? 

 !ಾಂSಾ&�ೇಶ 

4505. ಸಂಸ(ನ'& ಅ�ಕೃತ+ಾh u�ೋಧ ಪ� +ಾh 

ಗುರುಸಲHಡುವ,ಸದ	 ಪ�ವA ಎಷುk oಾ�ನಗಳನುs *ೊಂ�ರ!ೇಕು? 

 1/10 

4506. ಪಂUಾಯ� �ಾ~ ವ2ವoೆ�ಯ -ದಲ �ಾಯ�F+ಾ�ಹಕ ಹಂತ 

�ಾವAದು? 

 Sಾ�e ಪಂUಾಯ� 

4507. ಶ©ನ2 ಅವ� ಎಂದ�ೆ? 

 ಅ bಾ�ಮುಖ2 uಷಯಗಳನುs ಕ%ಾಪದ'& ಮಂtಸುವ ಅವ� 

4508. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನ ರೂ�ಸಲು ರಚ�ಾ ಸ�ೆಯು ಎಷುk 

ಸ�ಗಳನುs *ೊಂ�ತು(? 

 7 

4509. oಾlಾನ2 Äಾನ:- u0ಾನ ಸ�ೆ ಸದಸ2ರು ಜನ	ಂದ �ೇರ+ಾh 

ಆª5 ಆಗು9ಾ(�ೆ 

4510. oಾlಾನ2 Äಾನ:- �ಾನೂFನ ಮುಂ�ೆ ಎಲ&ರೂ ಸlಾನರು 

ಎಂಬುದರ ಮೂಲ - ಸಂu0ಾನ 

4511. �ಾವ ದುLಪt ಮೂಲಕ ಮತ�ಾನ ಹಕ5ನುs 21-18 �ೆ5ೕ 

ಇXಸ%ಾVತು? 

 61 

4512. �ಾವ ದುLಪt %ೋಕಸ�ೆಯ ಸದಸ2ರ ಗ	ಷk ಸಂ1ೆ2ಯನುs 525-

545 �ೆ5 ಏ	ಸ%ಾVತು? 

 31 

4513. �ಾವ ದುLಪt �ಾSಾ%ಾ2ಂ� �ಾಜ2ವನುs �ಾರತದ 

�ಾಜ2ವ�ಾsh ರೂ�4ತು? 

 13 

4514. ಸಂu0ಾನ ಮೂಲದ'& ಒಟುk ಎಷುk ಪ	Uೆiದ ಗಳನೂs 

ಒಳSೊಂtತು(? 

 10 

4515. ಎಷk�ೇ �ಾಗಗಳ� ಸಂu0ಾನದ ಪ	Uೆiದ ಗಳನುs ಒಳSೊಂt�ೆ? 

 22 

4516. ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗ �ಾಷgಪಯನುs oೇ	 ಎಷುk ಸದಸ2ರನುs 

ಒಳSೊಂtರುತ(�ೆ? 

 5 

4517. ಚು�ಾವcಾ ಆ�ೕಗ ಎಷk�ೇ u�Sೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 324 

4518. ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗ�ೆ5 ಸಭಂದ ಪಟk u�? 

 280 

4519. �ಾಜ2 %ೋಕ oೇ+ಾ ಆ�ೕಗದ ಅಧ2�ರ ಅ��ಾರ ಅವ� ಎಷುk? 

 62 ವಷ�ಗಳ� 

4520. �ೇಂದ� %ೋಕ oೇ+ಾ ಆ�ೕಗದ ಅಧ2�ರ ಅ��ಾರ ಅವ�? 

 65 ವಷ�ಗಳ� 

4521. ಸಂu0ಾನದ ಎಷk�ೇ u� %ೋಕ oೇ+ಾ ಆ�ೕಗಗXSೆ 

ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 315 

4522. �ಾರತದ'& ಒಟುk ಉಚ· �ಾ2�ಾಲಯಗಳ ಸಂ1ೆ2? 

 24 

4523. ಪ��ಂದು �ಾಜ2�ೆ5 ಒಂದು ಉಚ· �ಾ2�ಾಲಯ ಇರ!ೇಕು 

ಎಂದು ಎಷk�ೇ u� Xಸುತ(�ೆ? 

 214 

4524. u0ಾನ ಪ	ಷ(ನ ಒಟುk ಸದಸ2ರ ಸಂ1ೆ2ಯೂ u0ಾನ ಸ�ೆಯ 

ಒಟುk ಸದಸ2ರ ಸಂ1ೆ2 ಎಷkರ ಒಂದು �ಾಗ ಇರುತ(�ೆ? 

 1/3 

4525. ಸಂu0ಾನದ ಎಷk�ೇ u� ಪ� �ಾಜ2ಕೂ5 ಒಂದು 6ಾಸನ ಸ�ೆ 

ಇರ!ೇಕು ಅನುsವ ಮನu ಇ�ೆ? 

 168 

4526. ಸ±ೕ�ಚi �ಾ2�ಾಲಯದ �ಾ2�ಾ�ೕಶ�ಾh ಆª5 ಆಗಲು 

ಕFಷk ಎಷುk ವಷ�ಗಳ �ಾಲ *ೈ�ೋ��ನ ವ:ೕಲ�ಾhರ!ೇಕು? 

 10 

4527. ಎಷk�ೇ ದುLಪt ಮೂಲಕ %ೋಕಸ�ೆಯ ಅವ�ಯನುs 5 ವಷ��ೆ5 

ಇXಸ%ಾVತು? 

 44 

4528. 42 �ೇ ದುLಪt ಮೂಲಕ %ೋಕಸ�ೆಯ ಅ��ಾರ ಅವ� ಎಷುk? 

 6 ವಷ� 

4529. ಮೂಲಭೂತ ಕತ�ವ2ಗಳನುs �ಾರತ ಸಂu0ಾನದ'& ಎಷkರ'& 

oೇ	ಸ%ಾVತು? 

 1976 

4530. ಸಂu0ಾನದ 86 �ೇ ದುLಪtಯನುs �ಾವ ವಷ� 

lಾಡ%ಾVತು? 

 2002 

4531. ಸಂu0ಾನದ 86 �ೆ ದುLಪt ಪ��ಾರ ಮೂಲಭೂತ ಕತ�ವ2ಗಳ 

ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 11 

4532. ಎಷk�ೇ �ಾಗವA �ಾಜ2 Fೕಯ F�ೇ�ಶಕ ಸೂತ�ಗಳನುs �ಾರತ 

ಸಂu0ಾನದ'& ಇಡ%ಾh�ೆ? 

 4 

4533. ಕರಡು ಸ� ಎಷkರ'& ರೂ�ತ+ಾVತು? 

 ಆಗDk 27,1947 

4534. 9�ೇ ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯ ಆದ29ೆಯ ೇತ�ಗಳ�? 

 Sಾ��ೕcಾ�ವೃ�v  

 bಾ�ಥ�ಕ ಆ�ೋಗ2  

 IಂದುXದ ವಗ�ಗಳ ಸಬ'ೕಕರಣ  

 bಾ�ಥ�ಕ ��ಣ 

4535. 10 �ೆಯ ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯ �ಾ%ಾವ�? 

 2002-2007 

4536. 1991 ರ'& �ಾ	�ಾದ ಆd�ಕ Fೕ ಒಳSೊಂಡ ಅಂಶಗಳ�? 

 Globalisation  

 Privatisation  

 Liberalisation 

4537. Sಾt³ೕ¢ �ೕಜ�ೆ ಮತು( ದೂರದೃ�k �ೕಜ�ೆ ಎಂದು �ಾವ 

ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಮೂರ�ೇ ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆ 

4538. �ಾರತದ ಆ*ಾರ Fಗಮ oಾ��ತ+ಾದ (FCI) ವಷ� .....? 

 1965 

4539. 2 �ೆಯ �ೕಜ�ಾ ಆ�ೕಗದ ಉbಾಧ2�......? 

 �.�.ಕೃಷ�lಾUಾ	 

4540. 2 �ೇ ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯ �ಾ%ಾವ�? 

 1956-61 
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4541. NITI ಆ�ೕಗ bಾ�ರಂಭ+ಾದ ವಷ�? 

 2015 ಜನವ	 1 

4542. �ಾ�gೕಯ �ೕಜ�ಾ ಆ�ೕಗ oಾ�ಪ�ೆ? 

 lಾC� 15, 1950 

4543. IIT ಖರy ಪAರ lೌ%ಾ�ಾ ಆ�ಾ° �ಾ�gೕಯ ಉದು� 

uಶpu�ಾ2ಲಯ oಾ��4ದ ವಷ�? 

 1951 

4544. -ದಲ�ೆಯ ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯ'& oಾ��ತ+ಾದ ಪ�ಮುಖ 

�ೈSಾ	�ೆಗಳ�? 

 ರಸSೊಬ¦ರ �ೈSಾ	�ೆ (4ಂ�� )  
 HMTBEL(Bengaloor)  

 bೆFz'�, �ಾlಾ�ಸು2�ಕGz ಆ2ಂ� ಬ�ೕ�@z (�ಂ��)  

 ಹಡಗು Flಾ�ಣ �ಾ1ಾ��ೆ(u6ಾಖಪಟkಣ) 

4545. 1 �ೇ ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯ'& oಾ��ತ+ಾದ ಪ�ಮುಖ ಸಂoೆ� 

ಯು.$.4 ಆರಂಭ+ಾದ ವಷ�? 

 1956 

4546. -ದಲ�ೇ ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯ ಒಟುk �ೕಜ�ೆ ಹೂt�ೆ? 

 2378 �ೋ� ರೂ 

4547. -ದಲ�ೆ ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯ $t� !ೆಳವTSೆಯ 

ಗು	.......? 

 2.1% 

4548. -ದಲ�ೆಯ �ೕಜ�ಾ ಆ�ೕಗದ ಉbಾಧ2�? 

 ಗು%ಾº	%ಾG ನಂ�ಾ 

4549. -ದಲ�ೇ �ೕಜ�ಾ ಆ�ೕಗದ ಅಧ2� �ಾರು? 

 ಜ+ಾಹರ%ಾG �ೆಹರು 

4550. 1 �ೇ ಪಂಚ+ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಯ ವಷ�? 

 1951-56 

4551. !ಾ*ಾ2�ಾಶದ'& ಕಂಡುItದ -ದಲ�ೆ ಅಣು �ಾವAದು? 

 *ೈ�ಾ��ೆzೖ� 

4552. �ಾವAದನುs �'ೕಂಧ� �ಾಶಕ+ಾh ಬಳಸು9ಾ(�ೆ? 

 ಗಂಧಕ 

4553. bಾ&ಸkK ಮತು( �ಾಗದವನುs ತ�ಾ	ಸಲು ಈ ಖFಜವನುs 

ಉಪ�ೕhಸುವರು? 

 $ಪzಂ 

4554. Science ಶಬLವನುs ಪ	ಚV4ದವರು? 

 u'ಯಂ +ೆ+ೆG 

4555. ಕE¦ಣ�ಂದ ಉಕು5 ತ�ಾ	ಸುವAದನುs ಪ	ಚV4ದವರು? 

 *ೆF� !ೆoೆಮK 

4556. �ಾರತದ oೈ�ೊ&ೕjಾ�� ಯಂತ�ವನುs ಎ'& oಾ��ಸ%ಾh�ೆ? 

 ಕಲ59ಾ( 

4557. ಅoಾ5E�@ ಆಮ&�ೆ5 ಈ *ೆಸರು ಇ�ೆ? 

 ಅ4�@ 

4558. ಮ` �ೆೊಟನುs �ಾವAದ	ಂದ ತ�ಾ	ಸುವರು? 

 bಾ'�ೊ&�ೊd� 

4559. �ೆ�ಾ� ಕಂಡುItದು ಎರಡ�ೆ uಶpಯುಧ
ದ �ಕು5 

ಬದ%ಾV4ದವರು? 

 �ಾಬ{� +ಾಟz�ಾ+ಾ{ 

4560. �ಾವ �ೈSಾ	�ೆ *ೆಚುi ಮರವನುs ಬಳಸುತ(�ೆ? 

 �ಾಗದ ಮತು( ರುಳ� 

4561. ಭೂ�ಯ �ೕ%ೆ 0ಾ�ಾಳ+ಾh ಇರುವ bಾ'ಮK �ಾವAದು? 

 ಮರ ��� 

4562. ಈತ �ಾV%ೆಗಳ $+ಾಣು Fಯಮವನುs �ೊಟkನು? 

 ಲೂV bಾಶiK 

4563. ನೂ2:&ಯD ಕಂಡುItದವರು? 

 �ಾಬ{� !ೌ�� 

4564. ಮ�Lನ ಪAt ಕಂಡುItದ �ೇಶ? 

 ^ೕ�ಾ 

4565. Fೕ	ನ'& 4ೕಸuದL�ೆ �ಾವ �ಾV%ೆ ಬರುತ(�ೆ? 

 ಮೂತ��ಂಡ�ೆ5 ಅbಾಯ 

4566. !ೆಳ:ನ ೕವ�9ೆಯನುs ಅ`ೆಯಲು �ಾವ ಉಪಕರಣವನುs 

ಬಳಸು9ಾ(�ೆ? 

 ¼jಾ�ಟK 

4567. !ಾ2ಂ@, �ೕ'D ಮತು( �ೈಲು ಇವA �ಾವ �ಾ�ೆಯ 

ಶಬLಗ`ಾh+ೆ? 

 ಇಂh&½ 

4568. ಕನsಡದ'& �ಾ+ೆಲ& �ಾ�ೆಯ ಶಬLಗಳ� oೇ	+ೆ? 

bಾ4� ಮತು( ಉದು�  

 �ೕಚು�hೕD  

 Iಂದೂoಾ(F ಮತು( ಇಂh&½ 

4569. Iಂದೂoಾ(F (bಾ4-ಅರE¦ೕ) ಶಬLಗಳ� �ಾವAದು? 

 �ಾಗದ, ಕÑೇ	, ಸ%ಾಮು, ಅ$� etc... 

4570. ಸಂಸ�ತ ಸpರಸಂ�ಗ`ಾವವA? 

 ಗುಣಸಂ�  

 ಸವಣ��ೕಘ�ಸಂ�  

 ವೃ�v ಸಂ�  

 ಯ� ಸಂ� 

4571. ಕನsಡ ಸಂ�ಗಳ 'ಸಂ��ಾಯ�'ಕಂಡು Itಯುವ ಸುಲಭ u0ಾನ 

�ಾವAದು? 

 ಪ«ವ�ಪದ + ಉತ(ರ ಪದ=ಸಂ�ಪದ 

4572. ಕನsಡ ಸಂ�ಗಳ�? 

 %ೋಪ, ಆಗಮ, ಆ�ೇಶ 

4573. ಅವhೕ�ಯ ವ2ಂಜನಗಳ� ಒಟುk ಎಷುk? 

 9 

4574. ಅಂಗುXನ ಮುಂ�ಾಗ uನ ಸ*ಾಯ�ಂದ ಹುಟುkವ ಅ�ರಗಳ�? 

 9ಾಲವ2 

4575. ಕನsಡ ವಣ�lಾ%ೆಯ'& ವhೕ�ಯ ವ2ಂಜ�ಾ�ಗ`ೆಷುk? 

 25 

4576. ಕನsಡ ವಣ�lಾ%ೆಯ'& ಒಟುk ಸpರಗಳ� ಎಷುk? 

 13 

4577. ಕನsಡ ವಣ�lಾ%ೆಯ ಒಟುk ಅ�ರಗಳ� ಎಷುk? 

 50 

4578. oಾlಾನ2 Äಾನ:- ಕ�ಾ�ಟಕ ಸ�ಾ�ರವA ತನs ಪಠ2 ಕ�ಮ�ಂದ ೠ 

ಸpರವನುs ಕನsಡ ವಣ�lಾ%ೆVಂದ ೧೯೯೦ ರ'& E�kತು. 

4579. ಪ ಫ ಬ ಭ ಮ ಈ ಐದು ಅ�ರಗಳನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಆಷkವ2 

4580. ತ ಥ ದ ಧ ನ. ಈ ಐದು ಅ�ರಗಳನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 
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 ದಂತವ2 

4581. ಕನsಡದ ವಣ�lಾ%ೆಯು ........�ಾವ uಧಗಳನುs *ೊಂ�+ೆ.? 

 ಗುT9ಾ�ರ  

 ಮೂ%ಾ�ರ  

 ಸಂಯು�ಾ(�ರಗಳ� 

4582. ಟ ಠ ಡ ಢ ಣ, ಈ ಐದು ಅ�ರಗಳನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಮುಧ�ನ2 

4583. ಚ ಛ ಜ ಝ ಞ, ಈ ಐದು ಅ�ರಗಳನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಅಂಗುಳ 

4584. ಕ ಖ ಗ ಘ ಙ , ಈ ಐದು ಅ�ರ ಗುಂಪನುs ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಂತವ2 

4585. Fೕ' Fೕ	ನ Fೕ �ಾ	Sೆ ತಂದವರು? 

 �ಾ�Fzoೊ5 t ಅ%ೆÇ�ಾ 

4586. oಾlಾನ2 Äಾನ:- -ದಲ ಆಂSೊ&ೕ-ಮ�ಾಠ ಯುದvವA oಾ%ಾ¦¯ 

ಒಪHಂದ�ೊಂ�Sೆ �ೊ�ೆSೊಂಡ�ೆ, 2�ೇ ಯುದvವA !ೆ4z� ಒಪHಂದ�ೊಂ�Sೆ 

ಅಂತ2Sೊಂtತು. 

4587. ಹರಪH �ಾಗ	ಕ9ೆಯ ಈ uಷಯಗಳ� X�ರ'... 
====================  

>ಹರಪH �ಾಗ	ಕ9ೆಯು ಉತ(ರ �ಾರತದ ಬಯಲು 4ೕ� ಮತು( ಮ*ಾ�ಾಷgದ 

�ೆಲ ಪ��ೇಶದ'& +ಾ2�4ತು(.  

>ಈ �ಾಗ	ಕ9ೆಯ'&ನ ನ�ಗ`ೆಂದ�ೆ ಇಂh *ೋhರುವ ಸರಸp ಮತು( ಘಗ�, 

ಹಕ�.  

>ಹರಪH ಜನರು ಒಳ ಚರಂtSಾh ಬಳ4ದ ತಂತ� - ಬ4ಗುಂ�L ಮತು( 

9ೆರಪAಗಳ�.  

>ಹರಪH ಜನರು ಮ�ೆ Flಾ�ಣ�ಾ5h ಸುಟk ಇ�kSೆಗಳನುs ಬಳಸು(ದLರು.  

>ಮ*ೆಂ�ೋ�ಾ�ೊದ'& oಾsನದ �ೊಳ ಕಂಡು ಬಂ�ತು(. 

4588. �ಾರತದ'& "ನಗು(ರುವ ಬುದv" ಈ ಒಂದು ವಷ�ದ *ೆಸ	ನ'& 

ಪ�ಚ'ತ+ಾh�ಾL�ೆ? 

 1974 

4589. �ಾರತದ'& ಅರು� ನ�, ಬರು� ನ�, ತಮೂK ನ�, �ಾವ 

ನ�ಯ ವ2ವoೆ�ಯ �ಾಗ+ಾh+ೆ? 

 �ೋ4 ನ� ವ2ವoೆ� 

4590. ಈ ಮುಂ�ನ ಒಂದು ಸಂhೕತ ಹಬ¦ವನುs ಒt6ಾ �ಾಜ2 

ಆಚ	ಲHಡುತ(�ೆ? 

 �ಾ�ಾ �ಾT ಸಂhೕತ ಹಬ¦ 

4591. "!ಾಂ� ತತ(Ð6ಾಸ�" ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ ಒಂದು 

ಪ�cಾX�ೆಯನುs ಈ �ೆಳhನ ಒಂದು ಸಂoೆ� *ೊರತಂ�ತು(? 

 Iಂದುoಾ�� oೋಷ'Dk 	ಪE&@ 

4592. ಮ�ೆಟk� �ೋ%ಾ �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನ? 

 �ೇರಳ 

4593. �ಾ�gೕಯ ಸಣ� ಉX9ಾಯ F� �ಾವAದರ ಒಂದು �ಾಗ+ಾh�ೆ? 

 �ಾರತದ oಾವ�ಜFಕ 1ಾ9ೆ F� 

4594. �ಾರತದ �ಾವ +ೈಸ�ಾ¯ "ಪ���ಾ" ಎಂಬ ಪAಸ(ಕವನುs 

ಬ�ೆದರು? 

 %ಾ�� ಕಜ�� 

4595. �ಾರತದ'& ಗು*ಾಂತರ �ೇ+ಾಲಯಗಳ ಪರಂಪ�ೆ ಆರಂಭ+ಾhದುL 

ಇವ	ಂದ? 

 ಅ6ೆ©ೕಕ Fಂದ 

4596. ಕ�ಾ�ಟಕ ಆಡX9ಾತ�ಕ �ಾ2ಯ ಮಂಡX (KAT) �ಾವ 

ಸ�ಯ ��ಾರ4zನ �ೕ%ೆ oಾ�ಪ�ೆ ಆh�ೆ? 

 ಜ4kೕD �ಾ ಸ� 

4597. ಸಂಸ�ತ ಮತು( ಯು�ೋ�ಯ� �ಾ�ೆಗಳ ನಡು+ೆ ಸಂಬಂಧu�ೆ 

ಎಂಬುದನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ ಗುರು4ದವರು �ಾರು? 

 �ಾದK �ಾK �ಾ@z 

4598. ಓ�ೋ� E4 lಾt�ಾಗ ಅದರ ಪ�lಾಣವA....? 

 ಬದ%ಾಗ�ೆ ಉXಯುತ(�ೆ 

4599. uಶp ಸಂoೆ�ಯ -ದಲ�ೇ oಾಧ�ೆ ಇದು..? 

 ಇ�ಾFನ ಸಮoೆ2ಯನುs ಬSೆಹ	4ದುL 

4600. ಪಂUಾಯ� �ಾ~ ವ2ವoೆ�ಯ'& ಆಡXತದ u�ೇಂ��ಕರಣ ವ2ವoೆ� 

ಎಂದ�ೆ? 

 ಸ�Xೕಯ ಸpಯಂ ಆಡXತ 

4601. ಅoಾzಂ ನ ಮಜೂ'ೕ �ೕಪದ ಮ�ೆ2 ಅ�ೇಕ ಸಣ� ಸಣ� �pೕಪ 

ಸಮೂಹಗXದುL ಅವAಗಳನುs ಸ�Xೕಯ+ಾh ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವರು? 

 ಚ�ೕ	D 

4602. �ೊIನೂK ವಜ� -ದಲ lಾ'ೕಕರು ಇವ�ಾhದLರು? 

 �ಾಕೕಯರು 

4603. ಆರು ಶತlಾನಗಳ Iಂ�ೆ �ೆಹ'ಯ ಸು%ಾ(ನರ �ಾವ ಸು%ಾ(ನ 

ಅ6ೆ©ೕಕನ 6ಾಸನಗಳನುs ಓ�ಸುವ ಪ�ಯತs ನ�ೆ4 uಫಲ�ಾhದL? 

 ��ೋಜ �ಾ ತುಘಲ@ 

4604. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಬೂoಾ ಪ�ಕರಣವನುs ಹುಟುk *ಾ:ದವರು? 

 Eೕ.ಬಸವ'ಂಗಪH 

4605. �ಾರತದ ಹಣ�ಾಸು ಸ^+ಾಲಯದ ಆವರಣವA ಈ ಮುಂ�ನ 

ಒಂದು *ೆಸ	Fಂದ ಕ�ೆಯಲHಡುವAದು? 

 �ಾ�� !ಾ&@ 

4606. ಮಸೂರದ ಶ:(ಯನುs ಈ �ೆಳhನ ಒಂದು oಾಧನ�ಂದ 

ಅ`ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 � �ೕಫkK 

4607. ಅಷk ಭೂ�ಾಕೃಯ ಸlಾ�ಗಳ ಆ�ಾರ ಮದ2�ಾ'ನ �ಾರತದ 

�ಾವ �ಾಜ ವಂಶದ u�ಷk ಲ�ಣ+ಾh�ೆ? 

%ೋ� 

4608. ಗಂಗರ ಅರಸರ ಗುರುಗಳ� ಇವರು? 

 4೦ಹ ನಂ� 

4609. "*ಾ� �ೆಲz�" ಎಂಬ ಪದ �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4�ಾLh�ೆ? 

 ಕು4( 

4610. �ಾವ ನಗರವನುs "jೈಗK Sೇ{ +ೇ ಆ� ಇಂt�ಾ" ಎಂದು 

ಕ�ೆಯುವರು? 

�ಾಗಪAರ 

4611. �ೖಕ%ಾಂಜ%ೋ ಒಂದು ...? 

 +ೈರD ನ *ೆಸರು 

4612. ಪೃdÔ �ಪTಗಳ ಜನಕ ಎಂದು �ಾರನೂs ಕ�ೆಯುವರು? 

 uೕ.�ೆ. oಾರಸpತ 

4613. �ಾರತದ'& "jೆ�ೕ� ಆಂ� ಎಕ�ಾ�@ �ೆ%ೇಶ�z ಸ�ಯ" 

ಮುಖ2ಸ�ರು �ಾರು ಆhರು9ಾ(�ೆ? 

 ಪ�0ಾನಮಂ� 
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4614. ಸK ಎಂ u6ೆpೕಶpರಯ2 ಅವರ ಗುರುಗಳ� �ಾರು? 

 �ಾಥಮುF �ಾಯು? 

4615. "ಅ-ೕಸ" ಸರTಯ ಉಪಗ�ಹಗಳ� �ಾವ �ೇಶ�ೆ5 oೇ	ದವA? 

 ಇoೆ�ೕG 

4616. �ಾವ lಾಧ2ಮದ'& !ೆಳಕು ಅ +ೇಗ+ಾh ಚ'ಸುತ(�ೆ? 

 SಾX 

4617. ಕೃ�ಾ� ನ� ಹ	ಯುವ �ಾಜ2ಗಳ�? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ ಮ*ಾ�ಾಷg ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ 

4618. ಇ!ಾ�Iಂ �ೋ�ಾ ವನುs ದ�ಣ �ಾರತದ 9ಾಜಮಹG ಎಂದು 

ಕ�ೆದವರು �ಾರು? 

 �ೇoೆ�z 

4619. �ೖಸೂ	Fಂದ !ೆಂಗಳ 	Sೆ �ಾಜ0ಾFಯನುs ವSಾ�V4ದವರು 

�ಾರು? 

 lಾ@� ಕಬ¦� 

4620. �ೖಸೂರು ಸಂoಾ�ನದ -ದಲ �ೆ4�ೆಂ{ �ಾರು? 

 ಸK !ಾ2	�ೊ&D 

4621. ನವ�ೋಜ ಉತzವವನುs bಾ�ರಂ�4ದ �ೆಹ' ಸು%ಾ(ನ �ಾರು? 

 ಬಲ¦� 

4622. :p{ ಇಂt�ಾ ಚಳ�ವXಯ'& Sಾಂ�ೕ$ಯವರ ಬಂಧನ+ಾ�ಾಗ 

ಚಳವXಯನುs ಮುಂದುವ	4ದರು? 

 ಜಯಪ��ಾ� �ಾ�ಾಯಣ ಅರು� ಅಸ� ಅ' 

4623. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಏ:ೕಕರಣದ ಉ�ಾ9ಾ�ೆಎಂದು �ಾರನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಜಯ�ೇu9ಾV 'Sಾ�ೆ 

4624. ಮ�ಾ�4ನ oಾ�ಪಕ? 

 �ಾ�Fzಸ5 �ೇ 

4625. �ಾರತದ'& �ೆ�ಂಚರ ಅವನSೆ �ಾರಣ+ಾದ ಕದನ? 

 +ಾಂt+ಾ½ ಕದನ 

4626. 1920ರ ಅಸಹ�ಾರ ಚಳ�ವXಯ'& Sಾಂ�ೕ$ಯ ಆಪ(�ತ��ಾದ 

ಜlಾs%ಾG ಬ�ಾ~ ಅವರು �ಾವ Eರುದನುs ತ2$4ದರು? 

 �ಾÉ ಬಹದೂLK 

4627. ಅ%ಾ&ವA�Lೕ� Þ'ºಯು ಮ'&�ಾಫK ನನುs �ಾವ �ಾXಯ 

ಸಂದಭ�ದ'& ಖ	ೕ� lಾtದ? 

 ಗುಜ�ಾ� �ೕ%ೆ ದಂಡ�ಾ9ೆ� 

4628. ಮ*ಾ�ಾರತದ ಕುರುೇತ� ಯುದv ನ�ೆಯುವ ಸಂದಭ�ದ'& 

ದೃತ�ಾಷgFSೆ ಯುದvದ uವರcೆಯನುs Fೕಡು(ದL ವ2:( �ಾರು? 

 ಸಂಜಯ 

4629. ಒಂದು *ೆ�ೆkೕK ಎಷುk ಎಕ�ೆ Sೆ ಸಮ? 

 2.47 

4630. ಮಹಮ° ಗಜF oೋಮ�ಾಥಪAರದ �ೇ+ಾಲಯವನುs 

�ೊ` Yೆ*ೊ�ೆದು +ಾಪಸುz ಬರು+ಾಗ ಅವನನುs ತ�ೆದ �ಾರೕಯ �ಾರು? 

 1�ೇ �ೕಮ�ೇವ 

4631. �'ೕD ಧÔಜ �ನ? 

 ಏ��G 02 

4632. �'ೕD ಹು9ಾತ�ರ �ನ? 

 ಅ�ೊkೕಬK 21 

4633. KSRP uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ oೆkೕ{ 	ಸÉ� �'ೕD 

4634. ಜಮು�-�ಾ�Çರದ ಚ	9ೆ�ಯ ಬSೆ³ *ೇಳ�ವ ಕೃ? 

 �ಾಜತರಂhT 

4635. ಅ��ಾ� ಮ` �ೆಾಡು �ಾವ ಖಂಡದ'&�ೆ? 

 ದ�ಣ ಅ�	ಕ 

4636. �ೊ&ೕ�ೋ}G ನ'&ರುವ %ೋಹ? 

 �hsೕ�ಯಂ 

4637. �ಾರತದ +ಾಯುoೇ�ೆ ಯನುs -ದಲು ಈ ವಷ�ದ'& 

oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 1932 

4638. Fೕ(NITI) ಆ�ೕಗದ uಸ¿ತ ರೂಪ? 

 �ಾ2ಷನG ಇFzÆಟೂ2ಷ� �ಾK jಾ��ಾz���ಂy ಇಂt�ಾ 

4639. �ಾರ ಜನ� +ಾ���ೋತzವವನುs ಸ�ಾèವನ �ನ ಎಂದು 

ಆಚ	ಸು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾ$ೕÉ Sಾಂ� 

4640. �ಾರತ �ಾವ �ೇಶ�ೊಂ�Sೆ ಶ©ನ2 �ೖ� ಸಮರ�ಾ2ಸ ವನುs 

lಾtತು(? 

 ಜbಾ� 

4641. 9ೇಜD ಎ@z bೆ�D �ೈಲು? 

 ಲ�ೊsೕ ನವ�ೆಹ' 

4642. ಇವರ ಅನುಮVಲ&�ೆ %ೋಕಸ�ೆಯ'& ಹಣ�ಾಸು ಮಸೂ�ೆ 

ಯನುs ಮಂtಸುವಂ9ೆ ಇಲ&? 

 �ಾಷgಪ 

4643. �ಾಜ2ಸ�ೆಯ'& �ಾಜ2ದ ಪ�F� ಯನುs �ಾರು ಆª5 

lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಜ2 u0ಾನಸ�ೆಯ ಚು�ಾVತ ಸದಸ2ರು 

4644. ಮುಖ2 ಚು�ಾವcಾ ಅ��ಾ	ಯನುs �ಾರು �ೇಮಕ lಾಡು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಷgಪ 

4645. *ಾ'ನ oಾಂದ�9ೆಯನುs ಅ`ೆಯುವ lಾಪಕ? 

 %ಾ2�ೊk �ೕಟK 

4646. ಕನsಡ ಶಬL�ೋಶ ರ^4ದ u�ೇ� u�ಾpಂಸ �ಾರು? 

 :jೆkG 

4647. ಶ	ೕರದ �ಾವ �ಾಗ�ೆ5 Sಾ&�ೋಮ �ಾV%ೆ ತಗಲುತ(�ೆ? 

 ಕಣು� 

4648. �ಾರತದ'& �ಪTಗಳ ಪ	ೕಾ �ೇಂದ� ಇರುವAದು? 

 ಚಂtಪAರ 

4649. uಶpದ 2 �ೇ ಅ ಎತ(ರದ ಸ�ಾ�K ವಲ&ಭ�ಾV ಪjೇG ಅವರ 

ಪ��ಯನುs u�ಾ2ಸSೊX4ದವರು �ಾರು? 

 E. �ಾe u. ಸು9ಾK 

4650. �ಾರತದ'& -ದಲ !ಾ	Sೆ ��ೕ�ೕ� �ನವನುs �ಾ+ಾಗ 

ಆಚ	ಸ%ಾVತು? 

 �ೆಬು�ವ	 27 

4651. "jೈjಾFಯ" ಇದು �ಾವ ಗ�ಹದ ಪ�ಮುಖ ಉಪಗ�ಹ+ಾh�ೆ? 

 ಯು�ೇನD 

4652. �ೇಂದ� %ೋಕoೇ+ಾ ಆ�ೕಗದ ಅಧ2�ರು �ಾ	Sೆ �ಾ$ೕ�ಾ� 

ಪತ�ವನುs Fೕಡು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಷgಪSೆ 
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4653. ಕ�ಾ�ಟಕ %ೋ�ಾಯುಕ( ಸಂoೆ� oಾ�ಪ�ೆ �ಾದ ವಷ�? 

 1885 

4654. ಭೂ�ಯ ಪ�ದ�cೆ *ಾ:ದ -ದಲ ಹಡಗು �ಾವAದು? 

 u�ೊkೕ	�ಾ 

4655. lಾ�` Yೆ ದಂSೆ �ಾ+ಾಗ ಜರುhತು? 

 1921 

4656. �ಾವ ಖFಜ �ೊರ9ೆVಂದ ಐ¼ೕಕ%ೇ��ಾ �ೋಗ 

ಬರುತ(�ೆ? 

 �jಾ2�ಯಂ 

4657. Äಾಪಕ ಶ:(ಯ ಉSಾ�ಣ ಎಂದು �ದುXನ �ಾವ �ಾಗವನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 oೆ�ೆಬ�ಂ 

4658. "ಪ�0ಾನ ��ೋಮF" ಎಂಬ Eರುದು *ೊಂ�ದL �ೖಸೂ	ನ 

�+ಾನರ �ಾರು? 

 ಎ� lಾಧವ�ಾÉ 

4659. �ಾರತದ -ದಲ �ೋ!ೋ�@ jೆ'oೊ5ೕ= ಎ'&�ೆ? 

 ಲ�ಾ@ 

4660. ಸಂಪ«ಣ� ಮI`ೆಯ	ಂದ �ಾಯ�Fವ�Iಸಲು ಪಡುವ �ೇಶದ 

ಅ �ೊಡ? �ೈ%ೆp F%ಾLಣ? 

 Sಾಂ�ನಗರ 

4661. ಸಂಪ«ಣ� ಮI`ಾ 4ಬ¦ಂ�Vಂದ Fವ�IಸಲHಡುವ ಕ�ಾ�ಟಕ 

�ಾಜ2ದ -ದಲ �ೈ%ೆp F%ಾLಣ �ಾವAದು? 

 !ಾಣಸ+ಾt 

4662. !ೇ4Sೆ bಾ2�ಾ ಒ'ಂ�@z 2024 �ಾವ �ೇಶದ'& ನ�ೆಯ'+ೆ? 

 �ಾ��z 

4663. �ೇಶದ ಎರಡ�ೇ ಅತು2ನsತ :�ೕ�ಾ ಪ�ಶ4( �ಾವAದು? 

 ಅಜು�ನ ಪ�ಶ4( 

4664. ಅ�ಯ ಆ*ಾರ bಾ@� ಎ'&�ೆ? 

 ^ತ�ದುಗ�ದ I	ಯೂರು 

4665. uಶp ಪAಸ(ಕ �ನ______❓ 

 ಏ��G 23 

4666. �ಾರೕಯ ಪರlಾಣು �ಾಯ�ಕ�ಮದ �9ಾಮಹ? 

 �ಾಕkK *ೋ� ಜ*ಾಂhೕK !ಾ!ಾ 

4667. Fೕ	ನ ಕು�ಯುವ Eಂದು �ಾ2ರನ I{ ನ'&? 

 212 th� 

4668. oಾpತಂತ�qದ ಚಳ�ವXಯ'& ರಹಸ2 ಸಂಘಟ�ೆಯನುs 

ರೂ�4�ೊಂಡ -ದಲ �ಾ�ಂ�ಾ	 �ಾರು? 

 +ಾಸು�ೇವ ಪ�ೆ5 

4669. �ಾಂ:�ೕ{ ಅನುs �ಾರು ಕಂಡುItದರು? 

 �ೋಮ� �ಾಗ	ಕ9ೆ 

4670. "�ಾ2ಯ F�ೆÒ ಸು%ಾ(ನ" ಎಂದು �ಾವ -ಘG �ಾಜFSೆ Eರುದು 

ಬಂ�ತು(? 

 6ೇK �ಾ 

4671. "ಬ�ಹ� �ೇಶ" ಇದು ಈ �ೇಶದ bಾ�^ೕನ *ೆಸರು? 

 ಮಯ�ಾ�K 

4672. �ಾವ ಬಂದರನುs" �ನದ�ಾಳ" ಬಂದರು ಎಂದು 

ಮರು�ಾಮಕರಣ lಾಡ%ಾh�ೆ? 

 �ಾಂ�ಾ& 

4673. �ಾರತದ ಭೂ ಪ��ೇಶದ �ೌSೋXಕ �ೇಂದ� ಎ'&�ೆ? 

 ಮಧ2ಪ��ೇಶದ ಜಬ¦G ಪAರ 

4674. ¼&ೕ	ಕಲiK ಎಂದ�ೆ_______? 

 ಪAಷHಗಳ ಬSೆ³ ಅಧ2ಯನ 

4675. �ಾರತದ'& -ದಲ oೌರ ಶ:( ಉ9ಾHದ�ೆ �ೇಂದ�ವನುs ಎ'& 

oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 �ಾಜoಾ�ನದ !ಾಮ�K 

4676. �ಾ�gೕಯ *ೆ�ಾL	ಗಳ'& �ೖಲುಗಲು&ಗಳ ಬಣ� �ಾವAದು? 

 EX ಮತು( ಹಳ� 

4677. �ೈ%ೆp ಬ�ೆ{ ಅನುs -ದಲ !ಾ	Sೆ ಮಂt4ದ ವಷ�_______? 

 1924 

4678. �ಾರತ �ೇಶದ'& ಎಷುk �ೈ%ೆp ವಲಯಗX+ೆ? 

 17 

4679. -ದಲ ಸp�ೇ� �ಾ�ೆ{ ಬಳ4 ಉ�ಾV4ದ ಉಪಗ�ಹ 

�ಾವAದು? 

 �ೋIF 

4680. oೌರ�ೇಂದ� 4�ಾvಂತವನುs �ಾರು ಮಂt4ದರು? 

 �ೋಪF�ಕD 

4681. ಸಂu0ಾನದ 6�ೇ ಅನುಸೂ^ �ಾವ uಷಯ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 ಈ6ಾನ2 ಪ��ೇಶ 

4682. �ಾರೕಯ uÄಾನ (IISC) ಸಂoೆ� oಾ�ಪ�ೆ ಆದ ವಷ�? 

 1909 

4683. �ೇಶದ -ದಲ oೌರ Uಾ'ತ �ೈ%ೆp F%ಾLಣ �ಾವAದು? 

 ಗು+ಾಹ� 

4684. " M-STrIPES " ಎಂಬ ಪದವA ಈ ಮುಂ�ನ ಒಂದು ಪ��ೇಶ 

Fವ�ಹcೆSೆ ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 ಹು' �ೕಸಲು ಪ��ೇಶ 

4685. �ಾರತದ'& %ೈ{ ಕಂ!ಾ2@k ಏK �ಾ��k �ೕಜ�ೆ ಆರಂಭ+ಾದ 

ವಷ� ಇದು? 

 1983 

4686. �ಾರತದ'& 9ಾ9ಾ5'ಕ �ಾಜ0ಾFಯನುs *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2 

ಉತ(�ಾಖಂಡ *ಾSಾದ�ೆ 6ಾಶpತ �ಾಜ0ಾF *ೊಂದಲು ಈ ಮುಂ�ನ ಒಬ¦ರ 

ಅಧ2�9ೆಯ'& ಒಂದು ಸ�ಯನುs �ೇ�ಸ%ಾhತು(? 

 �ೕ�� ಸ� 

4687. �ಾರತದ ದೂರ ಸಂಪಕ� u�ಾಗವA �ೇಂದ�ದ �ಾವ 

ಸ^+ಾಲಯದ ಅtಯ'& ಬರುವAದು? 

 ಸಂವಹನ ಸ^+ಾಲಯ 

4688. "Sೊ&ೕಬG �ೆಂಡK Sಾ2= ಇಂ�ೆ@z" ನೂs Eಡುಗ�ೆ lಾಡುವ 

ಸಂoೆ� �ಾವAದು? 

 ವG?� ಎಕ�ಾ�@ ¼ೕರe 

4689. ವಸು(±ಂದು ಸೂಪK ಕಂ�ೆಕkK ಆh ಪ	ವತ��ೆ ಆಗುವAದು 

ಮುಂ�ನ ಒಂದು :�ªVಂದ? 

ಅೕ ಕt� ಉಷ�9ೆSೆ ಒಳಪt4ದ�ೆ 

4690. ವG?� jೆ�ೕ� ಸಂoೆ�ಯ oೇ+ೆಗಳ +ಾ2bಾರ ಕು	ತ oಾlಾನ2 

ಒಪHಂದವA oೇ+ೆಗಳ ಸರಬ�ಾ$ನ ಪ��ಾರಗಳನುs ಎಷುk uಧದ'& 

uಂಗtಸ%ಾh�ೆ? 

 �ಾಲು5 ಪ��ಾರ 
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4691. ಅ%ೆ�ಾzಂಡK ನು ಹುಟುk *ಾ:ದ ಸಂಸ�ಯ ಯುಗವನುs ಈ 

ಮುಂ�ನ ಒಂದು *ೆಸ	Fಂದ ಗುರುಸುವರು? 

 *ೇ'F4k@ 

4692. "�ಾ�� ಫÜವK" �ಾವ �ೇಶದ ಒಂದು �ಾ�gೕಯ ಹೂವA ಆh�ೆ? 

 ಜಮ�F 

4693. �ಾರತದ'& ನ�ಾಗರ ^ತ�ಕೂಟ �ಾGz �ಾವ ನ�Vಂದ 

F��ತ+ಾh�ೆ? 

 ಇಂ�ಾ�ವ ನ� 

4694. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನದ �ಾಜ2 F�ೇ�ಶಕ ತತpಗಳನುs ಮತು( 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳನುs Sಾ�� uG ಎಂಬುವರು ಈ 	ೕ ಕ�ೆ��ಾL�ೆ? 

 ಸಂu0ಾನ ಪ�Äೆ 

4695. �ಾರತ ಮತು( bಾ:oಾ(ನ ದ ನಡು+ೆ ಗt �ೇ1ೆ ಗುರುಸಲು E��½ 

ಸರ�ಾರ �ೇ�4ದL ಆ�ೕಗ ಈ ಮುಂ�Fಂದ ಕೂtತು(? 

 ಏಕ ಸದಸ2 ಆ�ೕಗ 

4696. %ೋಕಸ�ಾ ಚು�ಾವcೆಯ'& �ಾಮ F�ೇ�ಶನ ಪತ�ವನುs ಇವರು 

ತುಂಬಬಹುದು? 

 ಚು�ಾವcಾ ೇತ� ±ಂದರ ಮತ�ಾರರ ಪ�kಯ'&ರುವ �ಾವA�ೇ 

�ಾಗ	ಕ 

4697. E��½ ಸಂಸ(ನ'& ಜಗ(ನ'& -ಟk -ದಲ !ಾ	Sೆ 

ಮ*ಾ��ೕಗ ಪ�:�ªSೆ ಒಳSಾದವರು ಇವರು ಆhದLರು? 

 u'ಯe %ಾ2�ಮK 

4698. ಪ�ಪಂಚದ'& ಆSಾಗ ತನs ಬಣ�ವನುs ಬದ%ಾVಸುವ ಊಲುರು 

ಎಂಬ ಪವ�ತ ಈ ಮುಂ�ನ ಒಂದು �ೇಶದ'& �ಾಣ4ಗುವAದು? 

 ಆoೆgೕ'�ಾ 

4699. ಉತ(ಮ *ಾಗೂ bೌ�kಕ ಗುಣಮಟkದ ಆ*ಾರ ಪ�ಾಥ�ಗಳ� ಈ 

ಮುಂ�ನ ಒಂದ�ೆ5 ಸೂಕ( ಪದ+ಾh�ೆ? 

 ಆ*ಾರ ಭದ�9ೆ 

4700. "ಉನsತ �ಾರ� ಅ��ಾನ" ದ ಗು	 ಇದು? 

 ಸೂಕ( ತಂತ�Äಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅ�ವೃ�v 

4701. �ಾರತದ �ಾವ ಎರಡು �ಾಜ2ಗಳ'& ಇ'&ವ�ೆಗೂ ಸಂu0ಾನದ 

356 �ೆ u�ಯನುs *ೆರ%ಾhಲ&? 

 ಛ(ೕD ಗಢ ಮತು( 9ೆಲಂSಾಣ 

4702. uಶpದ ಅ �ೊಡ? 9ೇವಯುತ ಭೂ� ವ2ವoೆ� ಕಂಡು ಬರುವAದು 

ಇ'&? 

 ಪಂತ�ಾG (ಇದು ಇರುವAದು south America ದ'&) 

4703. �ಾರತದ'& " ಚ'*ಾ oಾ*ೇ� ಉತzವ " ಆಚ	ಸುವ ಸಮು�ಾಯ 

�ಾವAದು? 

 4ಂ� 

4704. +ಾಯುಗುಣದ ಜನಕ �ಾರು? 

ಪ	ವತ��ಾ ಮಂಡಲ (Troposphere) 

4705. "ವೃ�ಾ�ಾರದ lಾದ	" (Dendritic Pattern) ನ� 

ವ2ವoೆ�ಯನೂs *ೊಂ�ರುವ �ಾರತದ ಒಂದು u6ೇಷ+ಾದ ನ� ಇದು? 

 Sೋ�ಾವ	 ನ� 

4706. "SPICE" ಎಂಬ ಪದವA �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 +ಾ2bಾರ ಮತು( ಆd�ಕ9ೆSೆ 

4707. "My presidential year '' ಪAಸ(ಕವನುs ಬ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಆK +ೆಂಕಟ�ಾಮ� 

4708. 9ಾK ಮರುಭೂ� ಯನುs bಾ:oಾ(ನದ'& ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 Uೋ'ಸ(� 

4709. �ೊಕ5�ೆ !ೆಳ Yರು ಪ�0ಾಮ ಕಂಡುಬರುವ $%ೆ&? 

 ಮಂಡ2 

4710. ಜ'ಯ� +ಾ%ಾ!ಾy ಹ9ಾ2�ಾಂಡ ತF1ೆSಾh �ಾವ 

ಆ�ೕಗವನುs �ೇ�ಸ%ಾVತು? 

 ಹಂಟK ಆ�ೕಗ 

4711. ಆಧುFಕ �ಾರತದ ರuೕಂದ��ಾಥ jಾSೋK ಎಂದು 

1ಾ2ತ�ಾhರುವ ಕ�ಾ�ಟಕದ ಕu? 

 �ೆ �ವ�ಾಮ �ಾರಂತರು 

4712. ��ೕಮ ಅF!ೆoೆಂ{ ರವರು �ಾವ �ಾಂSೆ�D ಅ�+ೇಶನದ 

ಅಧ2�9ೆ ವI4�ೊಂtದLರು? 

 ಕಲ59ಾ( 

4713. ಅತ2ಂತ ಪA�ಾತನ+ಾದ ನೃತ2 ಪ��ಾರ �ಾವAದು? 

 ಒt4z 

4714. Simbex ಸಮರ�ಾ2ಸ �ಾವ �ಾವ �ೇಶಗಳ ನಡು+ೆ 

ನ�ೆಯುತ(�ೆ? 

 �ಾರತ ಮತು( 4ಂSಾಪAK 

4715. Sಾಂ�ೕ$ಯವರು �ಾವ �ಾªLಯನುs Ilಾಲಯ� ಬ&ಂಡK 

ಎಂದು ಕ�ೆ��ಾL�ೆ? 

 1919 

4716. �ಾರತದ ಅ ಎತ(ರದ ಜಲbಾತ �ಾವAದು? 

 �ೌಕ'�ೈ 

4717. lಾ2ಂSೋ ಆ� oೇಲಂ ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 4 �ಾಜSೋbಾಲUಾ	 

4718. ತುತು�ಪ	4�ಯ ಅ�ೇಕಗಳ ಬSೆ³ uUಾರcೆ ನ�ೆಸಲು 

�ೇಮಕSೊಂಡ ಆ�ೕಗ �ಾವAದು? 

 6ಾ ಆ�ೕಗ 

4719. �ಾರೕಯ �ೌ�ಾಪ�ೆಯ �9ಾಮಹ ಎಂದು �ಾರನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಛತ�ಪ �+ಾ$ 

4720. ಎC ಎ ಎG F��4ರುವ ಲಘ¹ ಯುದv ulಾನ �ಾವAದು? 

 9ೇಜD 

4721. ಕXಂಗ ಪ�ಶ4(ಯನುs �ಾವ ಸಂoೆ�ಯು Fೕಡುತ(�ೆ? 

 ಯು�ೆoೊ5ೕ 

4722. *ೆಚುi �ಾ2%ೊ	ಯನುs *ೊಂ�ರುವ �ೕಷ�ಾಂಶ? 

 �ೊಬು¦ 

4723. 12�ೇ ಆವೃ(ಯ ಏK 6ೆ©ೕ �ಾವ 0ೆ2ೕಯ+ಾಕ2�ೊಂ�Sೆ 

ಜರhತು? 

 Runway to a billion opportunities 

4724. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi oೆಣಬನುs ಉ9ಾHದ�ೆ lಾಡುವಂತಹ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ 

4725. ""ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ lಾತೃ �ಾ�ಾ �ನ""? 

 �ೆಬ�ವ	 21 

4726. uಶp ದ'& ಅ *ೆಚುi ಬಳ�ೆlಾಡುವ �ಾ�ೆಗಳ'& """3�ೆ""" ಅ 

*ೆಚುi lಾತ�ಾಡುವ �ಾ�ೆ �ಾವAದು? 
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 Iಂ� 

4727. �ಾರತದ -ದಲ bಾ&4k@ ರIತ ulಾನ F%ಾLಣ �ಾವAದು? 

 ಇಂ��ಾSಾಂ� ulಾನ F%ಾLಣ 

4728. "ಅಂತರ�ಾ�gೕಯ ಮI`ಾ ಮತು( *ೆಣು�ಮಕ5ಳ uÄಾನ" �ನ? 

 �ೆಬ�ವ	 11 

4729. "ಅಜ¯ +ಾ	ಯK" ಜಂ� ಸಮರ�ಾ2ಸ �ಾವ �ಾವ �ೇಶಗಳ 

ನಡು+ೆ? 

 �ಾರತ - UK 

4730. ಮI`ೆಯರು �ೕ'ನ �ೌಜ�ನ2 ತ�ೆಯಲು �ಾವ �ಾಜ2ದ'& 

�ೇಶದ -ದಲ ""�6ಾ"" "("DISHA"") �'ೕD êಾcೆ ಯನುs 

ಉ�ಾÏ�4ದರು? 

 ಆಂಧ� ಪ��ೇಶ 

4731. �ಾ�gೕಯ *ೆಣು� ಮಕ5ಳ �ನ? 

 ಜನವ	 24 

4732. �ಾ�gೕಯ ಮತ�ಾರರ �ನ? 

 ಜನವ	 25 

4733. �ಾ�gೕಯ ಯುವಕರ �ನ? 

 ಜನವ	 12 

4734. �Iರರೂ ಎಂದ�ೆ �ಾರು? 

 ಹೂಣರು 

4735. uಧ+ಾ ಪAನu�+ಾಹವನುs ��ೕ9ಾzIಸಲು "ಸತ2ಪ��ಾ�" ಎಂಬ 

ಗುಜ�ಾ ಪ��ೆಯನುs ಆರಂ�4ದವರು? 

 ಕDz� ನ�ಾD ಮು'º 

4736. ಬೂ& !ಾ@z , h�ೕ� !ಾ@z, ಅಂಬK !ಾ@z, ಎಂಬ ಪದಗಳ� ಈ 

ಒಂದು ಅಂ9ಾ�ಾ�gೕಯ ಮಟkದ ಸಂoೆ�Sೆ ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 WTO 

4737. ದ�ಣ 4ಂಧೂ �ೊಳYದ'& ಅ%ೆ�ಾzಂಡK ನು ಆಕ��4ದ �ೊ�ೆಯ 

ನಗರ �ಾವAದು? 

 ಪjಾಲ 

4738. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನದ ಎ%ಾ& �ಾಜ2 F�ೇ�ಶಕ ತತpಗಳನುs 

bಾ'4ದ�ೆ ನಮ� �ೇಶ ಭೂ�ಯ �ೕ'ನ ಸpಗ� ಆhEಡುತ(�ೆ ಎಂದು 

*ೇXದವರು ಇವರು? 

 M.C. Uಾಗ& 

4739. ಐ%ೆ�ಂ� ಸಂu0ಾನವA �ಾಜ2 F�ೇ�ಶಕ ತತpಗಳನುs �ಾವ 

�ೇಶದ ಸಂu0ಾನ�ಂದ ಎರವಲು ಪ�ೆದು�ೊಂt�ೆ? 

 oೆHೕ� 

4740. ತಮ� �ಾಯ�Fವ�ಹcೆಯ'& �ಾಷgಪ ಮಂ�ಮಂಡಲದ ಸಲ*ೆSೆ 

ಬದv+ಾhರುವAದನೂs ಕ�ಾ?ಯSೊX4ದ ದುLಪt ಸಂಬಂ�4ದುL ಇದು? 

 42 �ೆ ದುLಪt 

4741. ಕ�ಾ�ಟಕ�ೆ5 -ದಲ !ಾ	Sೆ ಪರಮuೕರ ಚಕ� ಪ�ಶ4( ತಂದು�ೊಟk 

ಕನstಗ? 

 ಕನ�G ವಸಂ� 

4742. "!ೆನz� ಆ� *ೇಡºD" ಎಂಬ ಆಟ ಈ ಮುಂ�ನ ಒಂದು :�ೕ�ೆSೆ 

ಸಂಬಂ�4ದುL ಆh�ೆ? 

 :��ೆ{ 

4743. ಜನರG dಯ	 ಆ� 	ೕ%ೇ�u� 4�ಾvಂತ ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 ಆಲ¦{� ಐFzÆೕ� 

4744. uಶp ಸಂoೆ�ಯ ಪ�0ಾನ �ಾ�ಾ�ಲಯದ'& ಇರುವ 6ಾಂ ಘಂjೆ 

�ಂದನುs ತ�ಾ	4ದುL �ಾವ �ೇಶ? 

 ಜbಾ� 

4745. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& �ಾಳಹ4( (ಕಲ�()ಜಲbಾತ �ಾವ $%ೆ&ಯ'& ಕಂಡು 

ಬರುವAದು? 

 ^ಕ5ಮಂಗಳ ರು 

4746. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಸಂಸ�ತ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಅ�ಾ�ೆ� ಇರುವAದು 

�ಾವ $%ೆ&ಯ +ಾ2�(ಯ'&? 

 ಮಂಡ2 

4747. ಪ�ಪಂಚದ'& ಅ *ೆಚುi 'dಯಂ 4ಗುವ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 �ೈ�ೆ 

4748. ಕೃ� ಮತು( ಕೃ� ಸಂಬಂ�ತ ಚಟುವ��ೆಗXSೆ oಾಲ Fೕt�ೆಯ'& 

�ಾರತದ'& ಅ *ೆ^iನ bಾಲು *ೊಂ�ದುL �ಾವAದು? 

 +ಾTಜ2 !ಾ2ಂಕುಗಳ� 

4749. ಗುಪ( ವಂಶದವರು ಈ ಒಂದು ಸ�ಳ�ಂದ ತಮ� ಆXp�ೆಯನುs 

ಆರಂ�4ದLರು? 

 ಪ��ಾಗ 

4750. �ಾರತದ �ೇಂದ� ಆಯವ2ಯದ'& ಅ *ೆಚುi bಾಲು 

ಇದರ�ಾLhರುತ(�ೆ? 

 �ೕಜ�ೇತರ +ೆಚi 

4751. �ಾ�gೕಯ �ೕರ �ನವನುs ಈ �ನದಂದು ಆಚ	ಸುವರು? 

 ನ+ೆಂಬK ೨೬ 

4752. �ೕÎಲಯದ'& ಅ *ೆಚುi ಮ`ೆ�ಾಗುವ ಒಂದು ಸ�ಳ ^�ಾಪAಂ$ 

ಆhದುL *ಾSಾದ�ೆ ಈ "^�ಾಪAಂ$" ಪದದ ಅಥ�+ೇನು? 

 :ತ(`  ೆಭೂ� 

4753. �ಾರತದ'& ಅಲುSಾಡುವ ��ಾರಗಳನುs *ೊಂ�ರುವ ಮ4ೕ� 

ಇದು ಆh�ೆ? 

 ಅಹಮ�ಾ!ಾ° 

4754. "ಗG� oಾkK bಾ&�" ಸಂಬಂ�4ದುL ಈ �ೆಳhನವರು ರ�cೆSೆ? 

 *ೆಣು� ಮಕ5ಳ� 

4755. ಕ�ೇ�ಾ ವನ2 $ೕu0ಾಮ �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ದ'& 4�ತ+ಾh�ೆ? 

 ಮಧ2 ಪ��ೇಶ 

4756. "bೈ�ಾFzಯG oಾ�E'k ಆಂ� �ೆವಲbೆ�ಂ{" �ೌFzG ನ 

ಅದ2�ರು ಈ ಮುಂ�ನವರು ಆhರು9ಾ(�ೆ? 

�ೇಂದ� ಹಣ�ಾಸು ಮಂ� 

4757. "^@ ಎಂE��" �ಾವ �ೋಗ�ೆ5 Fೕಡುವ ಲ4�ೆ �ಾವAದು? 

 �ೇED �ೋಗ 

4758. �ಾವ ಖಂಡವನುs ಖಗ³ತ(%ೆಯ ಖಂಡ ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಆ}��ಾ 

4759. ಮಜೂ' �pೕಪವA �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 ಅoಾzಂ 

4760. lೌಂ{ ಎಲ¦ÖD ಪವ�ತ �ಾವ ಖಂಡದ'& ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 ಯು�ೋ= ಖಂಡ 

4761. ಸುª~ �ಾಲು+ೆ....? 

 �tjೇ	ಯ� ಸಮುದ� ಮತು( �ೆಂಪA ಸಮುದ� 

4762. ಮೃತ2 ಸಮುದ� �ಾವ �ೇಶದ'& ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 �ೋ�ಾ�� 
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4763. ಜಗ(ನ ಅ�ೊಡ? oಾಗರಗಳ'& ಎರಡ�ೇ �ೊಡ? oಾಗರ 

�ಾವAದು? 

 ಅjಾ&ಂ�@ ಮ*ಾoಾಗರ 

4764. ಜಗ(ನ ಎರಡ�ೇ ಅ ಉದL+ಾದ ನ� �ಾವAದು? 

 ಅ��ಾ� ನ� 

4765. �ಾವ -ೕಡವA ಅ *ೆಚುi ಮ`ೆಯನುs ತರುತ(+ೆ? 

 �ಾ� ವೃ�k -ೕಡಗಳ� 

4766. �ಾರತದ'& ಸ�Xೕಯ lಾರುತಗಳನುs �ಾವ *ೆಸ	Fಂದ 

ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಲೂ 

4767. ಐoೊ*ೈ{z.......? 

 ಸlಾನ ಮ`  ೆEೕಳ�ವ ಸ�ಳ ಗಳನುs oೇ	ಸುವ �ೇ1ೆ 

4768. ಹ+ಾlಾನದ ಎ%ಾ& ಬದ%ಾವcೆಗಳ� ಈ �ೆಳhನ �ಾವ 

ವಲಯದ'& ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 jೊ�ೕ�ೕ4HಯK 

4769. �ಾವ ಮT�ನ ಆ*ಾರ oೇವ�ೆVಂದ ಗಳಗಂಡ �ೋಗ ಬರುತ(�ೆ? 

 ಜಂಬ�kSೆ ಮಣು� 

 4770. oಾlಾನ2 Äಾನ:- �ಾರತ ಮತು( lಾ'?Éz - 

8°Uಾ�ೆG 

4771. �ಾವ ಮಣು� ಮ`ೆSಾಲದ'& ಉಬು¦ತ(�ೆ *ಾಗೂ !ೇ4Sೆಯ'& 

Eರುಕು Eಡುತ(�ೆ? 

 ಕಪAH ಮಣು� 

4772. ಚ*ಾ, �ಾ}, ರಬ¦K ಮತು( ಮoಾ%ೆಯನುs ಉ9ಾHದ�ೆ lಾಡುವ 

ಮಣು� �ಾವAದು? 

ಜಂಬ�kSೆ ಮಣು� 

4773. �ಾವ ಮಣು� ಮ`ೆSಾಲದ'& ಮcಾ�h *ಾಗೂ !ೇ4Sೆಯ'& �%ೇ 

ಆಗುತ(�ೆ? 

 ಜಂಬ�kSೆ ಮಣು� 

4774. �ಾವ ಮಣ�ನುs �ೆಗು2K ಮಣು� ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಕಪAH ಮಣು� 

4775. ಜಗ(ನ'&ªೕ ಅ *ೆಚುi *ಾಲು ಉ9ಾH�ಸುವ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 �ೆ�ಾ�@� 

4776. �ಾವ ಮಣ�ನುs �ೆ+ೆ ಮಣು�ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ಕ5ಲು ಮಣು� 

4777. ಗ	ಷÒ ಪ�lಾಣದ'& oಾಗ	ಕ �ೕನುSಾ	�ೆ *ೊಂ�ರುವ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 �ೇರಳ 

4778. ಜಗ(ನ ಅತ2ಂತ �ೊಡ? �ಾಲು+ೆ�ಾದ ಇಂ��ಾSಾಂ� 

�ಾಲು+ೆಯ ಒಟುk ಉದL +ೆಷುk? 

 760 :.�ೕ. 

4779. �ಾರತದ'& ಅ *ೆ^iನ ಪ�lಾಣದ'& �ೇಸ	ಯನುs ಉ9ಾH�ಸುವ 

ಮಣು� �ಾವAದು? 

 ಪವ�ತದ ಮಣು� 

4780. �ಾರತದ'& ಗ	ಷÒ ತರ�ಾ	 ಉ9ಾHದ�ೆ lಾಡುವ �ಾಜ2 

�ಾವAದು? 

 ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ 

4781. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi Sೋ� ಮತು( ಕಬ¦ನುs ಉ9ಾHದ�ೆ lಾಡುವ 

�ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಉತ(ರಪ��ೇಶ 

4782. ಭೂ�ಯ �ೕಲHದರದ'& ಆಮ&ಜನಕ ಮತು( 4'�ಾ� ನಂತರ 

*ೆUಾih �ೊ�ೆಯುವ ಮೂಲವಸು( �ಾವAದು? 

 ಅಲು2�Fಯಂ 

4783. �ಾರತದ'& �ೊ�ೆಯುವ ಒಟುk ಕE¦ಣದ ಅ�	ನ'& *ೇಮjೈ{ 

ಅ�ರು ಎಷುk 6ೇಕ�ಾ *ೊಂ��ೆ? 

 75% 

4784. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi EXಯ ^ನsವನುs ( ಹ( ) ಉ9ಾH�ಸುವ 

�ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ಗುಜ�ಾ� 

4785. �ೆಮ�ನಗುಂt ಕE¦ಣದ ಅ�ರು Fೇಪ �ಾವ ವಲಯದ'& 

ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 ^ಕ5ಮಂಗಳ ರು ವಲಯ 

4786. ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ2ದ'& ಅ *ೆಚುi ಕE¦ಣದ Fೇಪ *ೊಂ�ರುವ 

ವಲಯ �ಾವAದು? 

 ಬ`ಾY	 ವಲಯ 

4787. ಕE¦ಣದ ಅ�ರು ಭೂ�ಯ ಒಟುk ಖFಜದ 6ೇಕಡ ಎ�k�ೆ? 

 4% 

4788. ಕE¦ಣ ದ �ಾಲು5 ಅ�ರು ಗಳ'& ಈ �ೆಳhನ �ಾವ ಅ�ರು 

�ಾರತದ'& ಕಂಡು ಬರುವA�ಲ&? 

 4ಡ�ೈ{ 

4789. ಕE¦ಣದ ಅ�ರು ಗಳ'& �ಾವ ಅ�ರು ಕಳbೆ ದ�ೆ�ಯ ಅ�ರು 

ಆh�ೆ? 

 4ಡ�ೈ{ 

4790. �ಾವ ಅ�ರನುs �ೆಂಪA ಅ�ರು ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 *ೆಮjೈ{ 

4791. ಪ�ಪಂಚದ'&ªೕ ಅ *ೆಚುi *ೆಮjೈ{ ಅ�ರನುs *ೊಂ�ರುವ 

�ೇಶ �ಾವAದು? 

 �ಾರತ 

4792. �ಾವ ಅ�ರನುs ಕಪAH ಅ�ರು ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 lಾ2Sೆsjೈ{ 

4793. ಪ�ಮುಖ+ಾh ಕE¦ಣದ ಅ�	ನ'& ಎಷುk ಪ��ಾರಗX+ೆ? 

 4 

4794. �ಾವ ಬಂದರು �ಾರತದ'& ಅ *ೆ^iನ ಕE¦ಣದ ಅ�ರನುs ರÂ( 

lಾಡುತ(�ೆ?(-ದಲ oಾ�ನದ'&�ೆ) 

 ಮಮ�Sೋ+ಾ ಬಂದರು 

4795. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi ಕE¦ಣದ ಅ�	ನ ಉ9ಾHದ�ೆಯ'& ದ'& 

�ಾವ �ಾಜ2 -ದಲ oಾ�ನದ'&�ೆ? 

 ಒt6ಾ 

4796. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi ಕE¦ಣದ Fೇಪ ದ'& �ಾವ �ಾಜ2 -ದಲ 

oಾ�ನದ'&�ೆ? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ 

4797. ಏ�ಾ2ದ'&ªೕ ಅ *ೆ^iನ ಕE¦ಣದ ಅ�	ನ Fೇಪಗಳನುs 

*ೊಂ�ರುವ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 ರ�ಾ2 
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4798. !ಾ�ೆzೖ{ ನಂತರ ಭೂ�ಯ'& *ೇರಳ+ಾh 4ಗುವ ಅ�ರು 

�ಾವAದು? 

 ಕE¦ಣ 

4799. ನಮ� �jೊ�ೕ �ೈ%ೆp oಾ�ಪ�ೆ.........? 

 2011 

4800. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ ಎರಡು $%ೆ&ಗಳ'& �ೈಲು !ೋh ತ�ಾ	�ಾ 

�ಾ1ಾ��ೆ ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 �ೋ%ಾರ ಮತು( �ಾದh	 

4801. �ೕಟK Sೇ~....? 

 1000 �. 

4802. �ೊಂಕಣ �ೈ%ೆp ವಲಯದ ಒಟುk ಉದL +ೆಷುk? 

 738 Km 

4803. �ಾರತದ'& ಒjಾk�ೆ�ಾh ಪ�ಸು(ತ ಎಷುk �jೊ�ೕ �ೈಲು oಾ	Sೆ 

ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 10 

4804. �ಾರತ �ೇಶದ'& ಅ *ೆಚುi ಸುರಂಗದ'& ಚ'ಸುವ �jೊ�ೕ �ೈ%ೆp 

�ಾವAದು? 

 ನಮ� �jೊ�ೕ 

4805. �ಾರತ �ೇಶದ -ಟk-ದಲ �jೊ�ೕ �ೈ%ೆp �ಾವAದು? 

 ಕಲ5ತ( �jೊ�ೕ 

4806. �ೈಲು ಚ'ಸುವ ಸ�ಳ ಮತು( ಸಮಯ Xಸುವ oೇ+ೆಯನುs 

ಒದhಸುವ App �ಾವAದು? 

 Where is my train app 

4807. �ೊಂಕಣ �ೈ%ೆp ವ2ವoೆ�ಯು ಈ �ೆಳhನ �ಾವ �ಾಜ2ಗಳ ಮೂಲಕ 

*ಾದು*ೋಗುತ(�ೆ? 

 ಕ�ಾ�ಟಕ ಮ*ಾ�ಾಷg Sೋ+ಾ 

4808. �ಾವ ವಷ�ದ'& �ೊಂಕಣ �ೈ%ೆp �ಾ�ೕ��ೇಷ� ಅನುs 

oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 1990 ಜು%ೈ 19 

4809. ಪವ�ತ �ೈ%ೆpಯ'& ಅ ಉದL+ಾದ �ೈ%ೆp �ಾವAದು? 

 �ಾಂSಾ� +ಾ2' �ೈ%ೆp 

4810. �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಇಂಟ	ಗG �ೋC �ಾ2ಕk	 ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 ತ�ಳ��ಾtನ Uೆ�ೆsೖ 

4811. �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ^ತ(ರಂಜ� %ೋ�ೋ -ೕ�É ವ@z� 

ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ 

4812. �ಾರನುs �ಾರತದ �jೊ�ೕ lಾ2� ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಇ. ��ೕಧರ� 

4813. �ೈಲು !ೋh ತ�ಾ	�ಾ �ಾ1ಾ��ೆಯ �ೇಂದ� ಕUೇ	 ಯ'&�ೆ? 

 ಕಪ«K ತG 

4814. �ೖ� ಎ�ೆzúÖD ಇದು �ಾವ ಎರಡು �ೇಶಗಳ ಮ0ೆ2 ಸಂಪಕ� 

ಕ'Hಸುತ(�ೆ? 

 �ಾರತ ಮತು( !ಾಂSಾ&�ೇಶ 

4815. �ಾರತ �ೇಶದ'&ªೕ -ಟk-ದಲ !ಾ	Sೆ ಸಂಪ«ಣ�+ಾh 

ಮI`ಾ 4ಬ¦ಂ�ಗXಂದ Fವ�ಹcೆ ಆಗು(ರುವ �ೈಲು F%ಾLಣ �ಾವAದು? 

 lಾತುಂಗ �ೈಲು F%ಾLಣ 

4816. ಜಗ(ನ'&ªೕ ಅ ಉದL+ಾದ �ೈಲು F%ಾLಣ �ಾವAದು? 

 Sೋರ@ ಪAK �ೈಲು F%ಾLಣ 

4817. �ಾರತ �ೇಶದ -ದಲ 1ಾಸh ವಲಯದ �ೈಲು F%ಾLಣ 

�ಾವAದು? 

 ಮಧ2ಪ��ೇಶದ ಹEೕ� ಗ~ �ೈಲು F%ಾLಣ 

4818. �ೇಶದ ಅ �ೊಡ? �ೈ%ೆp ವಲಯ �ಾವAದು? 

 ಉತ(ರ �ೈ%ೆp ವಲಯ 

4819. ಈ6ಾನ2 ಗt �ೈ%ೆp ವಲಯದ �ೇಂದ� ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 ಅoಾzಂ ನ Sೌ*ಾ 

4820. �ೈರುತ2 �ೇಂದ� ವಲಯದ �ೇಂದ� ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 ಹುಬ¦XY 

4821. ದ�ಣ ಕ�ಾವX �ೈ%ೆp ವಲಯದ �ೇಂದ� ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 u6ಾಖಪಟkಣಂ 

4822. ಪ�iಮ �ೇಂದ� ವಲಯದ �ೇಂದ� ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 ಜಬ¦ಲುHK 

4823. ಉತ(ರ �ೈ%ೆp ವಲಯದ �ೇಂದ� ಕUೇ	 ಯ'&�ೆ? 

 �ೆಹ' 

4824. ಪ�ಸು(ತ �ಾರತದ �ೈ%ೆp ವಲಯಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

 18 

4825. �ಾವ ನ�Sೆ ಅಡ?%ಾh �ೇಶದ ಎತ(ರದ �ೈ%ೆp oೇತು+ೆ 

F��ಸ%ಾh�ೆ? 

 ^ೕ�ಾ� ನ� 

4826. ಡಬG �ೆಕ5K �ೈಲು ನಗರದ ಮ0ೆ2 ಸಂಚ	ಸುತ(�ೆ? 

 ಪAcೆ to ಮುಂ!ೈ 

4827. ಜಗ(ನ ಅ ಉದLದ �ೈಲು ಸುರಂಗ ಎಂಬ 1ಾ2 *ೊಂ�ರುವ 

Sೋ�ಾ�� !ೆD ಸುರಂಗವA �ಾವ �ೇಶದ'& ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 4pಜ%ೆ�ಂ� 

4828. �ಾರತದ -ದಲ *ೈ4Hೕ� ಬು%ೆ{ �ೈಲನುs �ಾವ �ೇಶ�ಂದ 

ಪ�ೆಯ%ಾh�ೆ? 

 ಜbಾ� 

4829. jೆ¾� 18 ಅಥ+ಾ ವಂ�ೇ �ಾರತ ಎ@z bೆ�D �ೈಲು -ದಲ !ಾ	Sೆ 

�ಾವ ಎರಡು ನಗರಗಳ ಮಧ2 ಸಂಚ	4ತು 

 �ೆಹ' ಮತು( +ಾರcಾ4 

4830. �ಾರತದ'&ªೕ ಅ ಉದL+ಾh ಚ'ಸುವ �ೈಲು �ಾವAದು? 

 u+ೇ�ಾನಂದ ಎ�ೆzúÖD 

4831. ಪ�ಸು(ತ �ಾರತ �ೇಶದ ಅ +ೇಗದ �ೈಲು �ಾವAದು? 

 ಒಂ�ೇ �ಾರ� ಎ�ೆzúÖD 

4832. ಅರಣ2ದtVರುವ uಶpದ ಭೂ�ಯ ಒಟುk 6ೇಕಡ? 

 31% 

4833. ಪ	�ಷk ಪಂಗಡಗಳ ಅತ2ಂತ �ೊಡ? ಜನಸಂ1ೆ2 ಇರುವAದು ಎ'&? 

 ಮಧ2 ಪ��ೇ� 

4834. �ಾರತದ bಾ�T ೇlಾ�ವೃ�v ಮಂಡXಯ ಮುಖ2 ಕUೇ	 ಎ'&�ೆ? 

 ಹ	�ಾಣ 

4835. *ಾ-ೕ�ನುಗಳ'& �ಾವAದು lಾನವ ಶ	ೕರದ'& ರಕ( 

�ಾ2'zಯe ಮತು( bಾoೆH{ Fಯಂ�ಸುತ(�ೆ? 

 bಾ2�ಾ�ೈ�ಾ¯? *ಾ-ೕ�ನು 

4836. ಸರಕುಗಳ� ಮತು( oೇ+ೆಗಳ oಾlಾನ2 !ೆ%ೆ ಮಟkದ'& ಒಂದು 

Fರಂತರ ಕು4ತವನುs IೕSೆನುs9ಾ(�ೆ? 

 ಹಣದುಬ¦ರuXತ 
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4837. bಾ&�? ಎ�ಾನ� �ಾK ಇಂt�ಾ1936 ಪAಸ(ಕವನುs ಬ�ೆದವರು 

�ಾರು? 

 ಸK ಎಂ u6ೆpೕಶpರಯ2 

4838. �ೆ{ ulಾನಗಳ *ಾ�ಾಟ�ೆ5 �ಾವ ಅತ2ಂತ ಸೂಕ( �ೕ%ೆ� 

ಆhರುತ(�ೆ? 

 oಾgjೋ4HಯK 

4839. �ಾರತದ ಕ�ಾವX ಉದL? 

 7500 : �ೕ 

4840. ಕ�ೋ~ ಕದನದ ಇ�ೊsಂದು *ೆಸರು? 

 E%ಾ³Öe ಕದನ 

4841. �ಾ�ಾ�ಾe -ೕಹ� �ಾಯ	Sೆ �ಾಜ ಎಂಬ Eರುದನುs Fೕtದ 

-ಗG oಾlಾ�ಟ? 

 ಎರಡ�ೇ ಅಕ¦K 

4842. ಔರಂಗ�ೇಬನ Eರುದು $ಂ�ಾ �ೕK ಆh�ೆ. $ಂದ �K ಎಂದ�ೆ? 

 $ೕವಂತ ಸಂತ 

4843. �ಾರು ಆXp�ೆಯನುs �ಾರತದ ಚ	9ೆ�ಯ'& ಇoಾ&�@ ಎನುsವರು? 

 ಔರಂಗ�ೇ� 

4844. E��ಷ	ಂದ Fವೃ(+ೇತನ ಪ�ೆದ -ದಲ �ೊ�ೆ? 

 ಎರಡ�ೇ �ಾ ಆಲಂ 

4845. �ೆ�ೆsಯ �ೕ'ನ ̂ ರಂತನ ಹF ಎಂದು 9ಾ~ ಮಹಲನುs ಕು	ತು ಈ 

*ೇX�ೆಯನುs Fೕtದವರು? 

 ರuೕಂದ��ಾá êಾಗೂK 

4846. ಉ�ಾ2ನವನಗಳ �ಾಜ ಎಂಬ Eರುದನುs ಪ�ೆದವರು? 

 !ಾಬK 

4847. Amicus ಎಂದ�ೇನು? 

 F��ಷk ಪ�ಕರಣದ'& �ಾ2�ಾಲಯ�ೆ5 FಷH�bಾತ ಸಲ*ೆSಾರ 

4848. ಪ��ಾಪ�ಭುತpವನುs ಜನರ ಜನ	ಂದ ಜನ	Sಾh ಸರ�ಾರ ಎಂದು 

�ಾರು u6ೆ&ೕ�4ದರು? 

 ಅ!ಾ�ಂ 'ಂಕ� 

4849. ಸಂu0ಾನ ಮಂಡXಯನುs ಇದರtಯ'& ರೂ�ಸ%ಾVತು? 

 �ಾ2E�ೆ{ �ಷ� �ೕಜ�ೆ 

4850. ಗುಪ(ರ ಆXp�ೆ ಅವ�ಯ'& �ಾರು ತನs ಔಷ�ಗಳ �ೕ'ನ 

�ೆಲಸಗXSಾh 1ಾ2ತ�ಾhದLರು? 

 ಸುಶು�ತ 

4851. �ೈಕ9ೆ ಶಬLದ ಅಥ�+ೇನು? 

 ಸlಾಜ�ೊಳSೆ ಸ	�ಾದು�ೆಂದು ಪ	ಗTಸಲHಡುವ ಅಂತದುL 

4852. �ಾವAದು �ಾರತದ'& ಅತ2ಂತ ಪA�ಾತನ �%ೆಯನುs *ೊಂ��ೆ? 

 ಅ�ಾವX 

4853. ಪ�ಾ�ಯ�pೕಪದ �ಾರತದ ಅ ಉದLದ ನ� �ಾವAದು? 

 Sೋ�ಾವ	 

4854. �ಾವAದು �ಾಕkK EಆK ಅಂ!ೇಡ5K ಅವರ ಸಂu0ಾನದ 

ಹೃದಯ ಮತು( ಆತ� ಎಂದು ವT�ಸಲH�k�ೆ? 

 oಾಂu0ಾFಕ ಪ	*ಾರಗಳ ಹಕು5 

4855. $%ಾ& �ಾ2�ಾ�ೕಶರು ಇವ	ಂದ �ೇಮ�ಾ *ೊಂದು9ಾ(�ೆ? 

 �ಾಜ2ದ �ಾಜ2bಾಲರು 

4856. 1930 ರ'& ಮ*ಾತ� Sಾಂ�ೕ$ಯವರು �ಾಗ	ಕ 6ಾಸನ ಬಂಗ 

ಚಳ�ವXಯನುs ಇ'&ಂದ bಾ�ರಂ�4ದರು? 

 ಸಬರಮ 

4857. -ದಲ +ೈ�ಕ ಆಯ�ನsರ ಧಮ�ವA ಮೂಲತಃ ಇ�ಾhತು(? 

 Fಸಗ� ಪ«�ೆ ಮತು( ಯ´ಗಳ� 

4858. �ೇಂ�ಾ�ಡXತ ಪ��ೇಶಗಳ'& ಅತ2ಂತ ಸಣ�ದು �ಾವAದು 

(u4(ೕಣ�ದ'&)? 

 ಲ��pೕಪ 

4859. �ಾರತದ'&ರುವ ಪ�1ಾ2ತ �ಪT ಪ	ೕೆ 9ಾಣ+ಾದ uೕಲK 

ಐ%ಾ2ಂ� �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 

 ಒtoಾz 

4860. �ಾoಾಯFಕ *ೆಸರು "uಟ�� ��"? 

 ಥ�ಾ�� 

4861. �ಾoಾಯFಕ *ೆಸರು "uಟ�� "? 

 ಆoಾ5E�@ ಎ4� 

4862. �ಾoಾಯFಕ *ೆಸರು "uಟ�� ��"? 

 �ೈ!ೋ�ೆ&�� 

4863. �ಾoಾಯFಕ *ೆಸರು "uಟ�� �"? 

 ಕು2'z�ೆ�ಾG 

4864. �ಾ9ಾ� ನೃತ2 oೇ	ದುL? 

 ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ 

4865. ತlಾ�ಾ ನೃತ2 oೇ	ದುL? 

 ಮ*ಾ�ಾಷg 

4866. ಭ+ೈ ನೃತ2 oೇ	ದುL? 

 ಗುಜ�ಾ� 

4867. �ೌಟಂ: ನೃತ2 oೇ	ದುL? 

 ಉತ(ರಪ��ೇಶ 

4868. ಖ�ಾG ನೃತ2 oೇ	ದುL? 

 �ಾಜoಾ�ನ 

4869. ನ�ಾpG ನೃತ2 oೇ	ದುL? 

 ಪಂ�ಾ� 

4870. �ಾರತದ 16 ಗಣ�ಾಜ2ಗಳ ಬSೆ³ Xಸುವ ಕೃ? 

 ಅಂಗು9ಾ(ರ F�ಾಯ 

4871. ಪ�ಸು(ತ ಅ�ೊಡ? �ೇಂ�ಾ�ಡXತ ಪ��ೇಶ? 

 ಲ�ಾÅ 

4872. ಮೂರು ದುಂಡು�ೕ$ನ ಸ�Çಳನಗಳ'& �ಾರು 

�ಾಗವI4�ಾL�ೆ? 

 ��ಾ� ಇoಾ�VG, uu h	, ಅಂ!ೇಡ5K 

4873. ಅ:5 �ಾhಯ ಸತp ಪ	ೕೆಯನುs ಎ(Itದ ಕೃ? 

 �ಾಮ0ಾನ2ಚ	9ೆ 

4874. bೆjೊ�ೕ'ಯಂ -ದಲು ಕಂಡುItಯಲH�kದುL? 

 �Sಾ¦¯ 

4875. Haifa ಯುದv ನ�ೆದದುL? 

 1918 

4876. bಾ'��ಂ{ ನ �ೋVಂ{ oೆಷ� ನ ಅಧ2�9ೆ ವIಸುವರು? 

 4HೕಕK 

4877. ಐಎಂಎ� ನ ಆd�ಕ ಸಲ*ೆSಾರ ಹು�ೆLಯನುs ಪ�ೆದ -ಟk 

-ದಲ ಮI`ೆ? 

 hೕ9ಾ Sೋ��ಾá 
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4878. �ಾವAದು �ೋಟs�'& �ಾ2ಯ +ಾದದುL? 

 ಫಂಡ�ಂಟG �ೈ{z 

4879. 6ೇK �ಾ ಆXp�ೆಯ'& �+ಾ�-ಇ-1ಾ�ಾ ಏನನುs ಸೂ^ಸುತ(�ೆ? 

 �ಾ2ಯ ವಗ� 

4880. � Sೇ{ +ೇ ಆ� ಇಂt�ಾ ಇರುವAದು? 

 ಮುಂ!ೈ 

4881. �ೇಶದ -ದಲ h�ೕFÁೕG? ulಾನ F%ಾLಣ? 

 ದುSಾ�ಪAರ 

4882. ಪ�ಪಂಚದ'& ಅ *ೆಚುi ಜನರಭ	ತ �pೕಪ? 

 �ಾವ 

4883. �ೇಶದ ಅತ2ಂತ ಎತ(ರ+ಾದ jೆ'uಜ� ಟವK? 

 �ಾ�ೕಶpರಂ 

4884. -ಟk -ದಲ ಆಧುFಕ �ಾದಂಬ	ಯ ಕತೃ�? 

 ಗು%ಾpt +ೆಂಕಟ�ಾÉ 

4885. �'ಂ� ಪ� *ೋ ಒಂದು? 

 0ಾ��ಕ ಸಂ�ಾಷcೆ 

4886. ಮT�ನ ಸತpವನುs ರ�ಸಲು �ಾವ ಸ� ಏಪ�tಸ%ಾh�ೆ? 

 ಇಂtಯ� oಾVG ಕನz+ೇ�ಷ� !ೋ�� 

4887. �ಾವ }%ಾಸ} ಆಟಂ dಯ	 ಎಂದು ಪ�bಾ�4ತು? 

 +ೈ6ೇ�ಕ 

4888. �ಾವAದು ಪಂ�ಾEನ ಭೂ�ಯ ಅವನSೆ ಮುಖ2 �ಾರಣ? 

 ಅತ2ಂತ +ಾದ Fೕ�ಾವ	 

4889. ಘ¹ಮK ನೃತ2 ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 �ಾಜoಾ�ನ 

4890. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನದ ಪ��ಾರ ಸಂಪ(ನ 

�ೇಂ��ೕಕರಣ............ವನುs ಉಲ&ಂ�ಸುತ(�ೆ? 

 �ೈ�ೆ:kÉ ��FzbಾG 

4891. ಇ(ೕUೆSೆ ರuೕಂದ��ಾಥ jಾ2SೋK ಅವರ *ೆಸ	ನ'& �ಾವ 

�ೇಶವA ತನs Eೕ�Sೆ ಅವರ *ೆಸರನುs ಇ�k�ೆ? 

 ಇoೆ�ೕG 

4892. �ೇಶದ -ದಲ bೇಪ%ೆ�D ಇ *ೈ�ೋ{�? 

 *ೈದ�ಾ!ಾ° *ೈ �ೋ{� 

4893. �ೖಸೂ	ನ ಹ(ರ �ಾರತದ -ದಲ �ಾoಾಯFಕ Sೊಬ¦ರ 

�ಾ1ಾ��ೆ.........ದ'& ಆರಂಭ+ಾVತು? 

 !ೆಳSೊಳ 

4894. �ೆoೋಲೂ2ಷ� ಅ� :�ªೕಶ� ಆG ಇಂt�ಾ ಸu�ಸನುs 

�ಾ	ಂದ bಾ�ರಂ�ಸಬಹುದು? 

 �ಾಜ2ಸ�ಾ 

4895. ಸು��ೕಂ�ೋಟs� -ದಲ ಮI`ಾ �ಾ2�ಾ�ೕಶರು? 

 �ಾlಾ Eೕu 

4896. ಕE¦ಣದ ಅ�	ನ �ೊ9ೆ lಾ2ಂಗFೕD oೇ	4 ಏನನುs 

ಉ9ಾH�ಸು9ಾ(�ೆ? 

 4kೕG 

4897. �ಾಜ2ಸ�ೆಯ ಪದF�ತ( ಅಧ2�ರು? 

 ಉಪ�ಾಷgಪ 

4898. �ಾರತದ ಸಂu0ಾನದ ಬದ%ಾವcೆಯನುs ........... Fಂದ 

ಆರಂ�ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 %ೋಕಸ�ೆ ಅಥ+ಾ �ಾಜ2ಸ�ೆ 

4899. oೈಮ� ಕ�ಷ� +ಾಪಸುz �ಾ*ೋ ಎಂದು ಕೂhದವರು? 

 ಲಜಪತ�ಾಯ 

4900. ಸಂu0ಾನವನುs +ಾ2ಕ2 �ಾರ lಾಡಲು ಅಂಮ ಅ��ಾರ 

ಇರುವAದು? 

 ಸ±ೕ�ಚi �ಾ2�ಾಲಯ 

4901. ಚು�ಾವcೆಯ'& �ೋ� ಆ� ಕಂಡ@k Fಶiಯ lಾಡುವವರು? 

 ಎ%ೆ�� ಕ�ಷ� 

4902. ಮಂಪರು ಪ	ೕೆ ಅ'& ಬಳಸ%ಾಗುವ �ಾoಾಯFಕ �ಾವAದು? 

 d�ೕ bೆಂ9ಾG oೋtಯಂ 

4903. ಅ}e ಯುದv �ಾವ ಎರಡು �ಾಷgಗಳ ನಡು+ೆ ನ�ೆ�ತು(? 

 ^ೕ�ಾ ಮತು( E�ಟ� 

4904. RDX full form? 

 Research and Development Explosive 

4905. ಸಪ�ಗಳ� ತಮ� �ೇjೆಗಳನುs �ಾವ :ರಣಗಳ ಸ*ಾಯ�ಂದ 

ಗುರುಸುತ(+ೆ? 

 ಅವ�ೆಂಪA :ರಣ 

4906. �ಾ~ ಮ�ಾsK ಸ� ಇದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 �ೇಂದ� �ಾಜ2 ಹಣ�ಾಸು ಸಂಬಂಧ�ೆ5 

4907. ಸಂu0ಾನದ 88 �ೆ ದುLಪt ಸಂಬಂ�4ದುL ಈ �ೆಳhನ uಷಯ�ೆ5? 

 oೇ+ಾ 9ೆ	SೆSೆ 

4908. Sಾಂ�ೕ$ ಅವರ *ೆಸ	Sೆ ಮ*ಾತ� ಎಂಬ *ೆಸರು oೇ	�ೊಂtದುL 

ಈ ಸಂದಬ�ದ'&? 

 ಚಂbಾ ರಣ2 ಚಳ�ವX 

4909. ಮಣು� ಇ�kSೆ Sಾ�ೆ ಮತು( ಮರದ ಬಳ�ೆVಲ&�ೆ �ೇವಲ ಕ'&Fಂದ 

�ೇ+ಾಲಯ Flಾ�ಣವನುs ಆರಂ�4ದ -ದ'ಗ ಇವನು? 

 ಒಂದ�ೇ ಮ*ೆಂದ�ವಮ� 

4910. �ಾಷgಪಗಳ +ೈಯ:(ಕ ಸಮುದ��ಾನ �ೌ�ೆ �ಾವAದು? 

 INS ಸುಭದ� 

4911. ಹು'ಯ �ೊಂದ ಸ�ಳ *ೊಯzಳರ �ಾಜ %ಾಂಛನ ಆh�ೆ *ಾSಾದ�ೆ 

ಈ ಘಟ�ೆ ನ�ೆದ �ೇ+ಾಲಯ �ಾವAದು? 

 ಅಂಗtಯ +ಾಸಂಕ �ೇ+ಾಲಯ 

4912. ಪಚlಾ	 h	0ಾಮ ಕಂಡು ಬರುವ !ೆಟk ಇದು? 

 ಮ*ಾ�ೇವ !ೆಟk 

4913. ಋSೆpೕದದ'& ಉ%ೆ&ೕÞ4ರುವ ಎರಡು �ೈನ ೕಥ�ಂಕರರು �ಾರು? 

 ವೃಷಭ�ಾಥ ಮತು( ಅ	ಷk�ೇ� 

4914. ಮ*ಾ�ಾ�ಾ��ಾಜ ಎಂಬ Eರುದನುs ಪ�ೆದ -ದಲ ಗುಪ( �ೊ�ೆ 

�ಾರು? 

 ಒಂದ�ೇ ಚಂದ�ಗುಪ( 

4915. ಮಗಧದ'& ಹ	*ಾಂಕ �ಾಜವಂಶವನುs oಾ��4ದವರು �ಾರು? 

 Eಂಬoಾರ 

4916. uಶpದ ಅತ2ಂತ ಹ`ೆಯ ಆಪ�ೇ�ಂy ಆVG 	�ೈನ	 

�ಾವAದು? 

 �Sಾ¦¯ 

4917. 4lಾ& ಒಪHಂದವA �ಾವ-�ಾವ �ೇಶಗಗXSೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 �ಾರತ ಮತು( �!ೆ{ 

4918. �ೈರುತ2 lಾನೂz� �ಾರತದ ಒಟುk ಮ`ೆಯ �ೊಡುSೆ? 
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 86% 

4919. �ಾರತದ �ಾವ ಪರlಾಣು uದು2� �ೇಂದ� ವನುs 

ಸಂಪ«ಣ�+ಾh �ೇ�ಯ+ಾh F��ಸ%ಾh�ೆ? 

 ಕಲHಕe 

4920. uಶp!ಾ2ಂ@ ವರ�ಯ ಪ��ಾರ �ಾರತದ'& Fೕ�ಾವ	 ಭೂ�ಯ 

6ೇಕಡ+ಾರು? 

 35% 

4921. ಜbಾ� ಸ*ಾಯ�ಂದ ಪ«ಣ�Sೊಂಡ bೈ9ಾ� ಜಲuದು2� 

�ೕಜ�ೆ �ಾವ ನ�Sೆ ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

 Sೋ�ಾವ	 

4922. �ಾರತದ ಅ �ೊಡ? ಸೂಪK ಥಮ�G uದು2� �ೇಂದ� ಎ'&�ೆ? 

 ಮ*ಾ�ಾಷg 

4923. �ಾ�gೕಯ ಉಷ� uದು2� Fಗಮವನುs ಎಷkರ'& oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 1975 

4924. ನಂ�ಾ�ೇu ಬ�ೕ4HಯK 	ಸÉ� ಎ'&�ೆ? 

 ಉತ(�ಾಖಂ� 

4925. uಶpದ ಅ �ೊಡ? lಾ2ಂSೊ�ೕ �ಾಡುಗಳ�? 

 ಪ�iಮ ಬಂSಾಳ 

4926. �ಾp%ಾಮುÞ ಪವ�ತ lೌಂ{ oೈಂ{ *ೆ'�z ಎ'&�ೆ? 

 ಯುಎDಎ 

4927. ಅಂಕ%ೇಶpರ ಜ%ಾನಯನ ಪ��ೇಶ ಎ'&�ೆ? 

 ಗುಜ�ಾ� 

4928. ಸುಂದಬ�ಂD ಅನುs uಶp ಪರಂಪ�ೆಯ 9ಾಣ+ೆಂದು �ಾ+ಾಗ 

�ೂೕ�ಸ%ಾVತು? 

 1987 

4929. ಮರುಭೂ� ಇಲ&ದ ಕಂಡ �ಾವAದು? 

 ಯೂ�ೋ= 

4930. bಾ&4 ಕದನ ಎಷkರ'& ನ�ೆVತು? 

 1757 

4931. ಕಲ59ಾ(ದ ಸು��ೕಂ�ೋ{� ಎ'&ಯವ�ೆSೆ �ಾಯ�Fವ�I4ತು? 

 1862 

4932. �ಾವ �ಾªL ಪ��ಾರ ಸು��ೕಂ�ೋ{� oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 1773 

4933. ಅÞಲ �ಾರತ oೇ+ೆSೆ ಅವ�ಾಶ lಾt�ೊಟk u�? 

 312 

4934. *ೈ�ೋ��ನ �ಾ2�ಾ�ೕಶರು ವSಾ�ವcೆ ಕು	ತು Xಸುವ u�? 

 222 

4935. �ೆಡರG �ೋ{� ಎಷkರ'& oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 1937 

4936. ಕಲ59ಾ(ದ'& ಸು��ಂ�ೋ{� ಎಷkರ'& ಆಯು(? 

 1774 

4937. ಒಂದು �ೇಶದ ಆd�ಕ ಕ%ಾ2ಣವನುs �ಾವAದು ಸೂ^ಸುತ(�ೆ? 

 ತ%ಾ ಆ�ಾಯ 

4938. !ಾಗಲ�ೋjೆ $%ೆ&ಯ !ಾ�ಾ� 9ಾಲೂ:ನ ತಟುk �ೋjೆಯ'&ನ 

!ಾ�ಾ� 6ಾಸನವನುs *ೊರt4ದವರು �ಾರು? �ಾವ �ಾ�ೆಯ'&�ೆ? 

 ಕbೆH ಆಯ�ಭಟ - ಹ`ೆಗನsಡ 

4939. ಕಪAH ಮಣು� ಉತH(�ಾಗುವAದು? 

 ಅhs �%ೆಗXಂದ 

4940. �ಾರು 1916 ರ'& *ೋಂ ರೂG ಚಳ�ವXಯನುs 

bಾ�ರಂ�4ದರು? 

 ಅF!ೆoೆಂ{ 

4941. �ವ-ಗ³ ಕುಂ�ಾಪAರ ನಡು+ೆ ಸಂಪಕ� ಕ'HಸುವAದು? 

 ಹು'ಕG Î{ 

4942. �ಾರತದ ಒಟುk �ೌSೋXಕ u4(ೕಣ�ದ'& ಕ�ಾ�ಟಕದ bಾಲು 

ಎ�k�ೆ? 

 6ೇಕಡ 5.85 

4943. �ಾರೕಯ 	ಸÉ� !ಾ2ಂ@ oಾ�ಪ�ೆ�ಾದ ವಷ� *ಾಗೂ ಅದನುs 

�ಾ�gೕಕ	4 �ಾರತದ �ೇಂದ� !ಾ2ಂ@ ಅ�ಾsh ಪ	ವ�4ದ ವಷ�? 

 ಏ��G 01 1935 - ಜನವ	 01 1949 

4944. �ಶ©2 ಕಲiK ಎಂದ�ೆ? 

 $ೕವ�ಾoಾಯFಕ ಪ	ೕೆSಾh $ೕu�ಂದರ �ೋಶಗಳ 

ಘಟಕಗಳನುs F��ಸುವAದು 
4945. Food safety day ___? 

 June 7 

4946. ಯುಎD ಎ !ಾ*ಾ2�ಾಶ �ೌ�ೆಯ'& �ಾವ �ಾರೕಯ ಮI`  ೆ

ಮೃತಪ�kದುL? 

 ಕಲH�ಾ Uಾ+ಾ& 

4947. ��ೕ uೕ�ೇಂದ� *ೆಗ³�ೆಯವರು �ಾವ ೇತ�ದ ಧlಾ���ಾ	ಗಳ�? 

 ��ೕ ೇತ� ಧಮ�ಸ�ಳ 

4948. ನಮ� �ಾ�gೕಯ ಧÔಜದ'& ಇರುವ ಚಕ�ದ'& ಒಟುk ಎಷುk Sೆ�ೆಗX+ೆ? 

 24 

4949. 1ಾ	� !ೆ`  ೆಯನುs �ಾವ �ಾಲದ'& !ೆ`ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಜೂ� Fಂದ oೆbೆkಂಬK 

4950. ಗೂh& ಪದ �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 :��ೆ{ 

4951. ದೂರದಶ�ನವನುs ಕಂಡುItದವರು �ಾರು? 

 �ೆ ಎG !ೈ� 

4952. �ಾಡK ಅನುs �ಾವAದರ ಪ9ೆ(Sಾh ಉಪ�ೕhಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 *ಾ�ಾಡುವ ವಸು(ಗಳ� 

4953. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಉಪಗ�ಹ ಆಯ�ಭಟ ವನುs �ಾವ ಸ�ಳ�ಂದ 

ಉ�ಾವcೆ lಾಡ%ಾVತು? 

 EಯD� %ೇ@ 

4954. �ಾರತದ'& ಉಪಗ�ಹಗಳನುs Fಯಂ�ಸುವ ಮುಖ2 �ೇಂದ� ಎ'&�ೆ? 

 *ಾಸನ 

4955. �ಾ�gೕಯ ಕೃ� ulಾ �ೕಜ�ೆಯನುs �ಾ+ಾಗ �ಾ	Sೆ 

ತರ%ಾVತು? 

 ಅ�ೊkೕಬK 1999 

4956. �ೕನು ಉ9ಾHದ�ೆಯ *ೆಚiಳದ'&ನ ಪ�ಗಯನುs ಏ�ೆಂದು 

ಕ�ೆಯ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 Fೕ' �ಾ�ಂ 

4957. ಎcೆ��ಾಳ�ಗಳ ಉ9ಾHದ�ೆಯ'&ನ *ೆಚiಳವA �ಾವ �ಾ�ಂSೆ 

�ಾರಣ? 

 ಹಳ� �ಾ�ಂ 

4958. ಆಪ�ೇಷ� ಪ�+ಾಹದ �9ಾಮಹ �ಾರು? 

 �ಾ. ವhೕ�D ಕು	ಯ� 

4959. �ಾರೕಯ ಆd�ಕ9ೆಯ ಮುಖ2 ಆ0ಾರ �ಾವAದು? 

 ಕೃ� 
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4960. ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೕಗದ ಅಧ2�ರನುs �ೇಮಕ lಾಡುವವರು? 

 �ಾಷgಪ 

4961. �ಾಜ2 %ೋಕಸ�ಾ ಸದಸ2ರ ಅ��ಾ�ಾವ� ಎಷುk? 

 6 ವಷ� ಅಥ+ಾ 62 ವಷ� 

4962. ಚು�ಾವcಾ ಆ�ೕಗದ ಆಯುಕ(ರ ಅ��ಾ�ಾವ� ಎಷುk? 

 6 ವಷ� 

4963. ' ರೂG ಆ� %ಾ ' �ಾವ �ೇಶದ �ೊಡುSೆ? 

 E�ಟ� 

4964. 'ಸಂಸತು(' ಎಂದು ಕ�ೆಯಲHಡುವ �ಾರತದ ಒಕೂ5ಟದ ಸದನವA 

ಇವAಗXಂದ ಕೂt�ೆ? 

 �ಾಷgಪ, �ಾಜ2ಸ�ೆ ಮತು( %ೋಕ ಸ�ೆ 

4965. ಸಂu0ಾನದ ಪ	*ಾ�ೋbಾಯಗಳ�? 

 ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5ಗಳ� 

4966. lಾ2ಂಡಮD 	{ *ೊರtಸುವAದು ಈ �ೆಳಕಂಡ �ಾರಣ�ಂದ? 

 oಾವ�ಜFಕ oೇ+ೆಗಳ ಕತ�ವ2 Fವ�Iಸ�ೇ ಇರುವAದು 

4967. *ೇEಯD �ಾಪ�D 	{ ಎಂದ�ೆ? 

 ವ2:(ಯನುs �ಾ2�ಾಲಯದ ಮುಂ�ೆ *ಾಜರು ಪtಸುವAದು 

4968. "�ಾನೂFನ ಎದುರು ಸlಾನ9ೆ" ಅನುUೆ·ೕದ 42 

1ಾತ	ಪt4ರುವAದು? 

 ಎ%ಾ& ವ2:(ಗXSೆ 

4969. ಸಂu0ಾನ ಮೂಲ ರಚ�ೆಯನುs ಸಂಸತು( ದುLಪt lಾಡುವ 

ಅ��ಾರ *ೊಂ�ಲ& ಎಂದು ಸ±ೕ�ಚ· �ಾ2�ಾಲಯವA ಆ�ೇ�4ದುL ಈ 

�ೆಳಕಂಡ �ಾವ ಪ�ಕರಣದ'&? 

 �ೇಶ+ಾನಂದ �ಾರ V / s oೆsೕ{ ಆ� �ೇರಳ 

4970. �ಾವAದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕು5 ಅಲ&? 

 ಮುಷ5ರದ ಹಕು5 

4971. �ಾ�ಾoಾ*ೇಬ bಾ%ೆ5 ಪ�ಶ4( �ಾ+ಾಗ oಾ�ಪ�ೆ ಆVತು? 

 1969 

4972. ಆಡXತದ'& IಂದುಗXSೆ ಉನsತ oಾ�ನವನುs Fೕtದ -ದಲ 

�ೆಹ' ಸು%ಾ(ನ �ಾರು? 

 ಮು!ಾರ@ �ಾ 

4973. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎಷುk ಸ�ಳಗಳ'& !ಾಹುಬ' ಮೂ�ಗಳ� 

ಕಂಡುಬರುತ(+ೆ? 

 05 

4974. �ಾರತ�ೆ5 49ಾK ಮತು( ತಬ%ಾ ವನುs ಪ	ಚV4ದವರು �ಾರು? 

 ಅ�ೕK ಖುoೊ�ೕ 

4975. �ಾವ ಸು%ಾ(ನನನುs ಅಕ¦ರನ ಮುನೂzಚಕ ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

6ೇK �ಾ 

4976. ದ�ಣ �ಾರತದ �ೕ%ೆ �ಾX lಾtದ -ದಲ �ೊ�ೆ �ಾರು? 

 ಅಕ¦K 

4977. �ಾ�ಯ +ೇ`ೆಯ'& ಆ�ಾಶದ'& �ಾವ ಗ�ಹವA �ೆಂbಾh 

�ಾಣುತ(�ೆ? 

 ಮಂಗಳ 

4978. ಪರ�ಾ5 ಆcೆಕjೆkಯನುs �ಾವ ನ�Sೆ ಅಡ?%ಾh F��ಸ%ಾh�ೆ? 

 ಗಂSಾ 

4979. 2011 ರ ಜನಗಣಯ ಪ��ಾರ �ಾರತದ ಜನoಾಂದ�9ೆ ಎ�k�ೆ? 

 319 ಚ.:.�ೕ 

4980. �ೇವ9ಾ 4�ಾLಂತದ �ೕ%ೆ ಆXp�ೆ lಾtದ -ದಲ �ಾರೕಯ 

ಮು4&ಂ �ೊ�ೆ �ಾರು? 

 ಬಲ¦ಣ 

4981. ಅಕ¦ರನ ದಂಡ�ಾಯಕನ *ೆಸ�ೇನು? 

 lಾನ4ಂಗ 

4982. ತನs oಾlಾ�ಜ2ವನುs bಾ�ಂತ2 ಗಳ�ಾsh u�ಾh4ದ -ದಲ 

-ಘಲ �ೊ�ೆ �ಾರು? 

 ಅಕ¦K 

4983. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ uದು2� �ೇಂದ� �ಾವAದು? 

 9ಾ�ಾಪAರ 

4984. *ಾ: :�ೕ�ೆಯ'& ಎಷುk ಜನ ಆಟSಾರ	ರು9ಾ(�ೆ? 

 11 

4985. ಮಧ2�ಾ'ೕನ �ಾರತದ'& �ೇಹ'ಯ�ಾsXದ �ೊ�ೆಯ Iಂದೂ 

oಾlಾ�ಟ �ಾರು? 

 *ೇಮು 

4986. lೌಂ{ ಅಬು ಪವ�ತ ಎ'& ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ? 

 �ಾಜoಾ�� 

4987. �ಾಕkK ಎ��ೆ ಅಬುLG ಕ%ಾಂರವರು �ಾರತದ ಎಷk�ೇ �ಾಷgಪ 

ಆhದLರು? 

 11 

4988. �ಾರನುs �ಾರತದ lಾ��� ಲೂಥK ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಬಸವಣ� 

4989. %ಾಲಗುX ಜಲbಾತ �ಾವ ನ�Sೆ ಅಡ?%ಾh F��ಸ%ಾh�ೆ? 

 �ಾX 

4990. ಕ�ೆ�ಾದಳ� ಹುಡುh ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಯಶವಂತ ^9ಾ(ಲ 

4991. ಚುಂಚನಕjೆk ಜಲbಾತವನುs �ಾವ ನ�Sೆ ಅಡ?%ಾh 

F��ಸ%ಾh�ೆ? 

 �ಾ+ೇ	 

4992. �ಾಮ0ಾ2ನ ಚ	9ೆ ಕೃಯ ಕತೃ� �ಾರು? 

 ಕನಕ�ಾಸರು 

4993. �ಾವ ನಗರವನುs �ಾರತದ lಾ2ಂUೆಸkK ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಮುಂ!ೈ 

4994. !ಾ�ಾ�� ಜಲbಾತ ವನುs �ಾವ ನ�Sೆ ಅಡ?%ಾh 

F��ಸ%ಾh�ೆ? 

 4ೕ9ಾ 

4995. �ಾರತದ ಪ�ಥಮ ಮುಖ2 ಚು�ಾವcಾ ಆಯುಕ(ರು �ಾರು? 

 ಸುಕುlಾರ oೇ�ಾ 

4996. ತನs $ೕu9ಾವ�ಯನುs ಬಹು�ಾಲ ಯುದv ಭೂ�ಯ'& ಕ`ೆದ 

�ಾರೕಯ ಅರಸ �ಾರು? 

 �ಾcಾ ಸಂSಾ�e 4ಂy 

4997. �ಾವ $%ೆ&ಯನುs ಜಲbಾತಗಳ $%ೆ& ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಉತ(ರಕನsಡ 

4998. ಅಜಂ9ಾ bಾGz �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಕಂಡು ಬರುತ(�ೆ? 

 �ೕÎಲಯ 

4999. $ೕತ ಪದvಯ Fಮೂ�ಲನ�ಾ5h ೧೯೭೬ರ'& �ಾ	SೊX4%ಾದ 

6ಾಸನ �ಾವAದು? 
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 $ೕತ uಮುಕ( 6ಾಸನ 

5000. ^�ಾSೋದ'& uಶp 0ಾ��ಕ ಸ�Çಳನ ನ�ೆದ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೮೯೩ 

5001. ಆG ಇಂt�ಾ jೆ�ೕ� ಯೂFಯ� �ಾಂSೆ�D (ಎಐ�ಯು4) 

�ಾ��ಕ ಸಂಘಟ�ೆ oಾ�ಪ�ೆ�ಾ ವಷ� �ಾವAದು? 

 ೧೯೨೦ 

5002. �ೊ!ೆG ಬಹುlಾನವನುs ಎರಡು !ಾ	 ಪ�ೆದ ಏ�ೈಕ ಮI`  ೆ

�ಾರು? 

 �ೕಡಂ ಕೂ2	 

5003. oಾlಾನ2 Äಾನ:- ದ�ಣ ಅಂಡlಾ� & '{& ಅಂಡlಾ� 

ನಡು+ೆ ಡಂಕ� �ೊ'& ಇ�ೆ. 

5004. oಾlಾನ2 Äಾನ:- ಜಮು� & �ಾ�Çರದ ��ೕನಗರ *ಾಗೂ %ೇ§ 

ನಡು+ೆ �ೋ$%ಾ ಕT+ೆಯ lಾಗ�u�ೆ. 

5005. �ಾಜoಾ�ನ �ಾಲು+ೆSೆ ಮೂಲ+ಾhರುವ ನ�? 

 ಸಟ&~ 

5006. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& "ಲ�ಾ2 ಜ%ಾಶಯ" �ಾವ �ಾ�gೕಯ 

ಉ�ಾ2ನವನದ'& ಕಂಡು ಬರುವAದು? 

 ಕುದು�ೆಮುಖ �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ 

5007. "4�ೆ�{k ಆ� ಸಕzD "ಇದು �ಾರ $ೕವನ ಚ	9ೆ�ಯ ಪAಸ(ಕ? 

 ಎG. tೕ. �ತ(G 

5008. �ಾ{� 4ಸke �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 ಸು�ಾ�Sೆ 

5009. 1905 ರ'& ೕವ�Sಾ� ಗಳ� ಬಂSಾಳ uಭಜ�ೆಯ *ೋ�ಾಟವನುs 

ೕವ�SೊXಸಲು �ಾರಣ+ಾದ ಪ��ೆ ಇದು? 

 ಕ�ಾ^ �ಾ�FಕG ಪ��ೆ 

5010. �ಾ�gೕಯ ಹ4ರು �ಾ2ಯಮಂಡXಯ ಮುಖ2 �ೕಠ ಈ ಮುಂ�ನ 

ಒಂದು ಸ�ಳದ'& �ೆ%ೆ�ಾh�ೆ? 

 ಭೂbಾG 

5011. uಜಯ ಕೃಷ� �-ೕ	ಯG ಕ= �ಾವ :�ೕ�ೆSೆ ಸಂಬಂಧ 

*ೊಂ��ೆ? 

 ಕುದು�ೆ �ೇD 

5012. ವರದ�ಾಜ� ಆ�ೕಗ ಈ ಮುಂ�ನ ಘಟ�ೆSೆ ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 ಬೂbಾG ಅFಲ ದುರಂತ�ೆ5 

5013. "ನSೊ¯ ��ೕjೋ�ಾG" ಈ ಮುಂ�ನ ಒಂದು uಷಯ�ೆ5 

ಸಂಬಂ�4�ೇ? 

 $ೕವ +ೈuಧ29ೆSೆ 

5014. ತಂ!ಾಕು ಉ9ಾHದ�ೆಯ'& ಕ�ಾ�ಟಕದ'& -ದಲ oಾ�ನದ'& 

ಇರುವ $%ೆ& �ಾವAದು? 

 �ೖಸೂರು 

5015. ಸp�ಾಜ2 ಪ�ದ ಒಂದು oಾಧ�ೆ ಎಂದ�ೆ ಇದು? 

 �ಾಜ2೦ಗ ಸು0ಾರcೆSೆ ಮು�Llಾ� ಸ� �ೇಮಕ lಾtದುL 

5016. *ೈ�ೊ�ೕ ¼ೕF@z� ಎಂದ�ೆ? 

 Fೕ	ನ'& ಸಸ2ಗಳ ಕೃ� 

5017. ಅಂತರ �ಾಜ2 ಪ	ಷತು( ರಚ�ೆSೆ ಅವ�ಾಶ ಕ'H4ದ ಸಂu0ಾನದ 

u� ಇದು? 

 263 

5018. �ಾಷgಪ ಆh ಆª5�ಾhದL ಅ I	ಯ �ಾರೕಯ ವ2:( 

ಇವರು? 

 ಶಂಕK ದ�ಾ¢ ಶlಾ� 

5019. 0ೈಯ�6ಾ' oೈFಕರು !ೇ�ಾh�ೆ, ಉ�ೊ2ೕಗ - �ಾರತದ'& ದಂSೆ 

ಏಳಲು , +ೇತನ - oಾವA, !ೆ%ೆ - uೕರಮರಣ, u6ಾ�ಂ +ೇತನ - oಾpತಂತ�q, 

ಯುದv ನ�ೆಯುವ ಸ�ಳ - ಇಂt�ಾ IೕSೆ ಪ�ಕಟcೆ Fೕtದ ಒಂದು ಪ��ೆ 

�ಾವAದು? 

 ಗದLK ಪ��ೆ 

5020. bೆ&ೕy ಮ*ಾlಾ	 ಯ �ೋಗ�ೆ5 ತು9ಾ(ದವರ oೇ+ೆಯನುs ತಮ� 

ಮಗ�ೊಡ�ೆ oೇ	 lಾಡು(ರು+ಾಗ%ೇ bೆ&ೕy �ೋಗ�ೆ5 ತು9ಾ(ದ ಸlಾಜ 

ಸು0ಾರ:ೕ ಇವಳ�? 

 oಾu�!ಾV Â%ೆ 

5021. �ಾಗಕ }ಸ5G lಾFಟK ವರ� ಪ�ಕಟ ಪtಸುವAದು ಈ �ೆಳhನ 

ಒಂದು ಸಂoೆ�? 

 ಇಂಟK �ಾ2ಷನG lಾFಟ	 ಫಂ� 

5022. ಬಂಡ+ಾಳ lಾರುಕjೆk ವ2ವoೆ�ಯ'& ಎಷುk ವಷ�ಗಳ ಅವ�Sೆ oಾಲ 

ಒದhಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 20-30 ವಷ� 

5023. ತನs �ೇಹದ *ೊರಗ�ೆ ಆ*ಾರ $ೕT�4�ೊಳ�Yವ $ೕu ಇದು? 

 �ೇಡ 

5024. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಇರುವ �ೕಮ ಸಮುದ� ಜ%ಾಶಯ, ಮತು( 

ಭರಮoಾಗರ ಜ%ಾಶಯಗಳ� ಇವರ �ೊಡುSೆಗಳ�? 

 ^ತ�ದುಗ�ದ �ಾಯಕರು 

5025. �ಾರತದ �ಾವ ಆಟSಾರ "bಾ�ೆ{ �ೈನ-ೕ" ಎಂದು 

*ೆಸರು+ಾ4 ಆh�ಾL�ೆ? 

 �ೆ. tೕ �ಾಧÉ 

5026. �ೆಹ' ಸು%ಾ(ನರ ಗು%ಾ� ಸಂತ Sೆ "ಗು%ಾ�" ಎಂಬ *ೆಸರು ಈ 

ಮುಂ�ನ ಒಂದು ಘಟ�ೆVಂದ ಬಂ��ೆ? 

 �ೂೕ	 ಮಹಮ�ದ ನ ಗು%ಾಮರು ಆhದL	ಂದ 

5027. ಆಮದು ಮತು( ರÂ( lಾಡುವ ಸಂoೆ�ಗXSೆ ಹಣ�ಾಸು ಒದhಸುವ 

ಎ:zಂ !ಾ2ಂ@ ಒಂದು? 

 ಸರ�ಾ	 ಒ�ೆತನದ !ಾ2ಂ@ 

5028. +ೇ�ಾವ ನ�ಯ ಈ �ೆಳhನ ಒಂದು ನ�ಯ ಉಪನ� ಆh�ೆ? 

 ತುಂಗಭ�ಾ� ನ� 

5029. �ಾರತ ಮತು( bಾ:oಾ(ನ ದ ಗt �ೇ1ೆ ಗುರು4ದL 4	G 

�ೆ�ಾ� :&= ನು E��½ ಕಂಪFಯ'& ಈ ಮುಂ�ನ ಹು�ೆLಯ'& �ಾಯ�Fರತ 

�ಾhದLನು? 

 ವ:ೕಲ ವೃ( 

5030. �ಾಲpt ಕೃಷ��ಾಜ ಒ�ೆಯರು �ೆ.ಆK.ಎD. ಅcೆಕಟkನುs 

F��ಸು+ಾಗ ಹಣ�ಾಸು ಸಮoೆ2 ಉಂjಾ�ಾಗ ಅವರು �ಾಜ ಪ	+ಾರದ 

^�ಾsಭರಣಗಳನುs ಈ �ೆಳhನ ಒಂದು lಾರುಕjೆkಯ'& lಾ�ಾಟ lಾt ಅದರ 

�ೆಲಸ ಆರಂ�4ದLರು? 

 ^F+ಾರ lಾರುಕjೆk 

5031. 1997 ರ'& ಈ �ೆಳhನ �ಾವ �ೇಂದ� ಸ^+ಾಲಯ "u%ೇ~ 0ಾನ2 

!ಾ2ಂ@ �ೕಜ�ೆ" �ಾ	SೊX4�ೆ? 

 ಆ*ಾರ ಮತು( oಾವ�ಜFಕ uತರcೆ ಸ^+ಾಲಯ 



GURUPRASAD BADIGER                                                      DREAM KPSC GURU 135 

5032. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಈ ಮುಂ�ನ ಕ�ಮ+ಾh $%ೆ&ಗಳ� ಅ *ೆಚುi ಅರಣ2 

*ೊಂ�ರುವ ಎರಡು ಮತು( ಮೂರ�ೇ oಾ�ನದ $%ೆ&ಗಳ� ಆh+ೆ? 

 �ವ-ಗ³ ಮತು( Uಾಮ�ಾಜನಗರ 

5033. �ಾರತದ'& �ವ�ಾ~ ಪAರ ಕಡಲೕರ ಕಂಡುಬರುವ �ಾಜ2 ಇದು? 

 ಒt6ಾ 

5034. �ಾರತದ'& 1857 ರ'& oಾpತಂತ� ಸಂSಾ�ಮ ನ�ೆಯುದL 

ಸಂದಭ�ದ'& E�ಟ� ನ ಪ�0ಾನ ಮಂ� ಇವ�ಾh�ಾLರು? 

 %ಾ�� bಾ%ೆÇK oೊkೕ� 

5035. !ೇoಾ¦G :�ೕ�ೆಗಳ'& �ಾವ ಆ�ಾರದ �ೖ�ಾನವA ಇರುತ(�ೆ? 

 ವಜ�ದ ಆ�ಾರ 

5036. "hೕ9ಾ � ಮದK" ಇದು �ಾರ ಪ�4ದL ಕೃ �ಾh�ೆ? 

 ಮ*ಾತ� Sಾಂ�ೕ$ 

5037. �ಾರತದ'& !ೈ�ೕ jೆ�ಾsಲ$ ಇ%ಾ1ೆ �ಾವ ವಷ� oಾ�ಪ�ೆ 

ಆh�ೆ? 

 1986 

5038. ಒಂದ�ೇ ಆಂSೊ&ೕ ಬ�ೕ�D ಯುದv �ೊ�ೆSೊಳYಲೂ �ಾವ 

ಒಪHಂದ �ಾರಣ+ಾhತು(? 

 �ಾಂಡ!ೋ ಒಪHಂದ 

5039. %ೋಕ ಸ�ೆಯ'& ಅ *ೆಚುi �ನ 4HೕಕK ಆh 

�ಾಯ�Fವ�I4ದವರೂ ಇವರು? 

 ಬಲ�ಾe �ಾಖರ 

5040. �ಾರತದ'& "ದ	!ೋ" ಎಂಬ ಸ�ಳ ಈ ಮುಂ�ನ ಒಂದು Fೇಪ�ೆ5 

*ೆಸರು+ಾ4�ಾh�ೆ? 

 9ಾಮ� 

5041. 1885 ರ'& �ಾರೕಯ �ಾ�gೕಯ �ಾಂSೆ�D �ಾವ ಸ�ಯ 

��ಾರ4zನ �ೕ%ೆ oಾ�ಪ�ೆ ಆh�ೆ? 

 ಆ^ಸ� ಸ� 

5042. *ೈ�ಾ�!ಾ° ನ'& Uಾರ��ಾK ಇರುವಂ9ೆ ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಈ 

�ೆಳhನ �ಾವ $%ೆ&ಯ'& �ೋ��ಾK ಇರುವAದು? 

 ಕಲು¦h� 

5043. ಸಂu0ಾನದ ಎಷk�ೇ u� ಅನpಯ �ಾಜ2ವA �ೇಂದ� �ಾ�ಾ�ಂಗ�ೆ5 

ಅಡಚcೆ ಆಗದಂ9ೆ �ಾಯ�Fವ�Iಸ!ೇಕು? 

 257 

5044. ತುಳ4�ಾಸರ �ಾಮಚ	ತ lಾನಸ ಈ ಮುಂ�ನ ಒಂದು 

�ಾ�ೆಯ'& ಬ�ೆದ ಮ*ಾ�ಾವ2 ಆh�ೆ? 

 ಆವt 

5045. Iಮ ^ರ9ೆಯು ಪ�ಪಂಚದ �ಾವ �ೇಶದ �ಾ�gೕಯ bಾ�T 

ಆh�ೆ? 

 ಅ� ÎFoಾ�ನ 

5046. "�ೕ{� %ೇ�ಾ �ೂೕಷcೆ" ಒಂದು �ಾವ ಒಕೂ5ಟ�ೆ5 

ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 E�@z ಒಕೂ5ಟ 

5047. E��½ ಅರಸರ ಬSೆSೆ �ಾರೕಯರ'& ಮೂtದ $ಗುbೆz ಅತೃ�( 

ಪ�ಭಟ�ೆಯನುs F0ಾನ+ಾh *ೋಗ%ಾtಸಲು �ಾಂSೆ�ಸzನುs ಒಂದು 

�ಾಜ:ೕಯ +ೇ��ೆ�ಾh ಬಳಸ!ೇ�ೆಂದು ಈ 4�ಾvಂತದ oಾರ+ಾhತು(? 

 ರಾ ಕ+ಾಟ 4�ಾvಂತ 

5048. �ೋಲbಾಡು ವನ2$ೕu0ಾಮ �ಾರತದ �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಕಂಡು 

ಬರುವAದು? 

 ಆಂಧ�ಪ��ೇಶ 

5049. "ಐದು ಇಂt½ ಗಳ ಅ�ಪ" ಎಂದು ಈ ಅರಸನನುs ಕ�ೆಯುವರು? 

 ಹಷ�ವಧ�ನ 

5050. -ದಲ !ಾ	Sೆ ಗಂSಾ ಮತು( �ಾ+ೇ	 ನ�ಗಳ �ೋಡcೆ 

ಪ�oಾ(ವ�ೆಯನುs �ೇಂದ�ದ ಮುಂ�ಟk ವರು ಇವರು? 

 �ಾಕkK �ೆ. ಏG. �ಾÉ 

5051. ಉಷ�ವಲಯ�ಂದ ಉಪ ಉಷ�ವಲಯ ಮತು( ಸಮ�ೕ9ೋಷ� 

ವಲಯ�ಂದ ಅ:�ಟk@ ವಲಯದ +ಾ9ಾವರಣದ ಏ	Xತಗಳನುs *ೊಂ�ದ 

�ಾರತದ �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ �ಾವAದು? 

 ನಮದ= �ಾ�gೕಯ ಉ�ಾ2ನವನ 

5052. "uUಾರ ಲಹ	" ವೃತ( ಪ��ೆ ಸಂoಾ�ಪಕರು ಈ �ೆಳhನವರು 

�ಾರು? 

 ಕೃಷ� 6ಾ4� ^ಪ&ಂಕK 

5053. +ೆಂಚುವK �ಾ2�ಟG ಎಂದ�ೇ..? 

 *ೊಸ ಉದ2ಮ�ೕಲ	Sೆ ಒದhಸುವ �ೕÎ�ವ� ಆರಂ�ಕ 

ಬಂಡ+ಾಳ 

5054. uಶp ಸಂoೆ�ಯ ಇ*ಾಸದ'& ಪ�ಥಮ !ಾ	Sೆ �ಾವ ಒಪHಂದವA 

oಾವ��ಕ ಒ�HSೆ ಪ�ೆ�ತು(? 

 ಕು2jೋ ��ೕjೋ�ಾG 

5055. "!ಾ2ನ $�ಾ@ �ೇ�ಯ�" ಜಲbಾತ ಪ�ಪಂಚದ �ಾವ ಎರಡು 

�ೇಶಗಳ ಗt �ಾಗದ'& �ಾಣ 4ಗುವAದು? 

^ೕ�ಾ ಮತು( uªjಾsಂ 

5056. uಶpದ SೋಡಂE �ಾಜ0ಾF ಇದು? 

 �ೊಲ&ಂ 

5057. "oೈರD � Sೆ�ೕ{" ಎಂಬ ಪ�4ದL ಅರಸ �ಾವ oಾlಾ�ಜ2�ೆ5 

ಸಂಬಂ�4ದವರು? 

 ಆ:�ೕF�ಾ 

5058. *ಾ2ಮ %ಾ@ ಎಂಬ uಷbಾ�ಶನ �ಂದ Fಧನ�ಾದ bಾ6ಾiತ2 

ತತpÄಾF ಇವರು? 

 bೆ&ೕjೋ 

5059. Fೕ ಆ�ೕಗ �ಾ+ಾಗ ಆರಂಭ+ಾVತು? 

 2015 ಜನವ	 1 

5060. �ಪAH ಸು%ಾ(� �ಾವ �ೖಸೂರು ಯುದvದ'& ಮಕ5ಳನುs ಒ9ೆ( 

ಇಟkನು? 

 ಮೂರ�ೇ ಆಂSೊ&ೕ �ೖಸೂರು ಯುದv 

5061. ಕನsಡದ -ದಲ �ಾಷgಕu ಎಂ Sೋuಂದ bೈ ಎಂಬ Eರುದು 

Fೕtದ ಸ�ಾ�ರ 

 ಮ�ಾ�D ಸ�ಾ�ರ 

5062. �ಾರತ �ೇಶವA �ಾವ �ೇಶದ'& ಅ ಕt� ಗtಯನುs 

*ೊಂ��ೆ? 

 ಅ�ಾÏFoಾ(� 

5063. �ಾರತ�ೆ5 !ಾಬರನನುs ಆಮಂ�4 ದವರು �ಾರು? 

�ೌಲ� oqan 

5064. �ಾರತ�ೆ5 ಗು%ಾEಯನುs ಪ	ಚV4ದವರು �ಾರು? 

 !ಾಬK 
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5065. �ಾರತದ'& ಅ *ೆಚುi ಉಪHನುs ಉ9ಾH�ಸುವ �ಾಜ2? 

 ಗುಜ�ಾ� 

5066. ಸಂu0ಾನದ ಕನst ಎಂದು �ಾವAದನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ���ಾಂಬG 

5067. 2008 ಚಂದ��ಾನ-1 �ೕಜ�ೆSೆ ಬಳ4ದ ಉ�ಾವcಾ +ಾಹಕ 

�ಾವAದು? 

 �ಎDಎ'p 11 

5068. ಇಂ��ಾSಾಂ�ಯವ	Sೆ ��ಯದ��F Eರುದು Fೕtದವರು 

�ಾರು? 

 ರuೕಂದ��ಾಥ jಾSೋK 

5069. ಸpತಂತ� �ಾರತದ -ದಲ �ಾನೂನು ಆ�ೕಗದ ಅಧ2�ರು 

�ಾರು? 

 ಎಂ 4 oೆಟG +ಾಡ 

5070. ಹ:5ಯ �ೇಹದ'& ಎಷುk �ೋcೆಗX+ೆ? 

 �ಾಲು5 

5071. ಭೂತ ಕನst ಮತು( ಗ� bೌಡK ಅನುs ಕಂಡುItದವರು? 

 �ೋಜK !ೇಕ� 

5072. �ಾ�gೕಯ ಆ*ಾರ ತಂತ�Äಾನ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ ಸಂoೆ�? 

 �ೖಸೂರು 

5073. ಚರಕ ಮತು( ಸುಶು�ತ �ಾವ ೇತ�ದ'& 1ಾ2ತ�ಾh�ಾL�ೆ? 

ಔಷಧ +ೈದ26ಾಸ� 

5074. oಾlಾನ2 ಬಳ�ೆಯ oಾಂ!ಾರ ವಸು( ಲವಂಗವA �ೊ�ೆಯುವAದು? 

 -h³Fಂದ 

5075. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ದಲ IIT ಎ'& oಾ��ಸ%ಾh�ೆ? 

0ಾರ+ಾಡ 

5076. 6ೇK �ಾ ನ ಮೂಲ *ೆಸರು? 

 ಫ	ೕ° 

5077. ಗ��T 4�ೕಯರನುs ಪ	ೕೆ lಾಡಲು ಉಪ�ೕhಸುವ 

ಶ�ವcಾೕತ ಶಬLದ ಆವೃ( ಎಷುk ಇರುತ(�ೆ? 

 30KHZ 

5078. �ಾe ಎಂಬ �ಾಣ2ವನುs ಚ%ಾವcೆSೆ ತಂದವರು �ಾರು? 

 6ೇK �ಾ 

5079. Fೕ	hಂತ bಾದರಸವನುs ಉಷ�9ಾ lಾಪಕದ'& ದ�ವ+ಾh 

ಉಪ�ೕhಸಲು �ಾರಣ? 

 bಾದರಸದ F��ಷk 6ಾಖವA Fೕ	hಂತ ಅ�ಕ+ಾhರುತ(�ೆ 

5080. 1981ರ'& ಇ�ೊÁೕ4D ಸಂoೆ�ಯನುs -ದಲು ಎ'& 

oಾ��ಸ%ಾVತು? 

 ಪAcೆ 

5081. ಔರಂಗ�ೇಬನು �+ಾ$ಯನುs ಬಂ�4 �ಾವ �ೈ'ನ'& ಇ�kದLನು? 

 ಆSಾ� 

5082. u �ಾಮ� ರವ	Sೆ �ೊ!ೆG ಪ�ಶ4( �ೊ�ೆಯಲು �ಾರಣ? 

 ಪರlಾಣುಗXಂದ !ೆಳ:ನ ಚದುರುu�ೆ 

5083. ಪ	ಸರ lಾ'ನ2 ತ�Hಸಲು bೆjೊ�ೕG �ೊ9ೆ �ಶ�ಣ lಾಡುವ 

ಎಥ�ಾG ಅನುs �ಾವAದ	ಂದ ತ�ಾ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಕಬು¦ 

5084. ಹೂuನ ಬಣ��ೆ5 �ಾರಣ? 

 �ೈjೊ �ೊ�ez 

5085. Uೆನsಪಟkಣ Sೊಂ!ೆಗಳ �9ಾಮಹ ಎಂದು �ಾರನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 !ಾ!ಾoಾ*ೇ� �ಯ 

5086. ರ�cಾ Fವ�ಹcಾ ��ಣ ಸಂoೆ� ಎ'&�ೆ? 

 4ಕಂದ�ಾ!ಾ° 

5087. :ೕಟಗಳ� ಈ ವಗ��ೆ5 oೇರುತ(+ೆ? 

 ಸಂ�ಪ�ಗಳ� 

5088. ಹರಪH ನಗರವA ಈಗ bಾ:oಾ(ನದ? 

 %ಾ*ೋK ಬX ಇ�ೆ 

5089. uÄಾನದ'& Room Temperature ಎಂದ�ೆ? 

 27 C 

5090. �ೇವoಾ�ನದ ಗಂjೆಯ ಸದುL *ೆಚುi lಾಡಲು ___ ಬಳಸು9ಾ(�ೆ? 

 Phosphorus 

5091. Einstein Sೌರ+ಾಥ� Eistienium ಎಂದು �ಾವ element Sೆ 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 99 

5092. �ಾರತದ �ಾವ +ೈoಾ�¯ ಬಂSಾಳದ uಭಜ�ೆಯ F0ಾ�ರವನುs 

9ೆSೆದು�ೊಳ�Y9ಾ(�ೆ? 

 %ಾ�� ಕಜ�� 

5093. .ಬಂSಾಳದ'& ಉಭಯ ಸ�ಾ�ರದ ವ2ವoೆ�ಯನುs �ಾರು 

�ೊ�ೆSೊX4ದರು? 

 +ಾ�ೆ� *ೇ4kಂyz 

5094. E��½ ಸರಕುಗಳ ಬI�ಾ5ರ" ಎಂಬ ಪದವನುs ಈ �ೆಳhನ �ಾವ 

ಚಳ�ವXಗಳ'& ಬಳಸ%ಾh�ೆ?(The term “Boycott of British Goods” 

was used in which of the following movements?) 

 ಸp�ೇ� ಚಳ�ವX (Swadeshi Movement) 

5095. �ಾರತದ'& -ದಲ ಜನಗಣಯನುs �ಾವ ವಷ�ದ'& 

ನ�ೆಸ%ಾVತು? 

 1872 

5096. 1861 ರ'& ಇಂtಯ� �ರK ಪ��ೆ ಸಂbಾ�4 ಪ�ಕ�4ದವರು 

�ಾರು? 

 ಮನ-ೕಹ� �ೂೕ½ ಮತು( �ೇ+ೇಂದ��ಾಥ jಾ2SೋK 

5097. Óಾ�ಾ �ಾವAದ�ೆ5 ಪ�4�v�ಾh�ೆ? 

 ಮ4&� ಬjೆk 

5098. ಅ!ೋ	ಕಲiK �ಾವAದ�ೆ5 ಸಂಬಂ�4�ೆ? 

hಡಗXSೆ 

5099. �ಾರತದ -ಟk-ದಲ ಆSೆ�F@ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 4:5ಂ 

5100. oಾlಾನ2 Äಾನ:- u'& u'& ಅ�ಾಪAರ ಸಮುದ�ದ'& ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ 

5101. oಾlಾನ2 Äಾನ:- 9ೈ¼ೕ� ದ�ಣ ^ೕ�ಾ ಸಮುದ� ದ'& 

ಕಂಡುಬರುತ(�ೆ 

5102. oಾlಾನ2 Äಾನ:- oೈ�ೊ&ೕ� ಬಂSಾಳ�ೊ'&ಯ'& ಕಂಡುಬರುವ 

ಚಂಡlಾರುತ 

5103. ಭೂ ಉಗಮ�ೆ5 ಸಂಬಂಧಪಟkಂ9ೆ Big Bang theory 

(ಮ*ಾoೊHೕಟ 4�ಾvಂತ) �ಾ+ಾಗ ಮಂtಸ%ಾVತು? 

 1920 

5104. �ಯು ಒಂದು..........ದ �pೕಪ+ಾh�ೆ? 

 ಗುಜ�ಾ� 

5105. ತjೆk�ಾ� ಪ�0ಾಮ �ಾವ �ಾಜ2ದ'&�ೆ? 
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 �ೇರಳ 

5106. �ಾರತದ �ೕತ ಮರುಭೂ� ಎಂ�ೇ ಪ�4�v�ಾದ 6ೆ�ೕT 

�ಾವAದು? 

 �K ಪಂಜG 

5107. oಾlಾನ2 Äಾನ:- �ೇ1ಾಂಶಗಳ ನಡುuನ ಅಂತರ ಉತ(ರ�ೆ5 

*ೋದಂ9ೆ ಕt��ಾಗುತ(�ೆ  

 �ೇ1ಾಂಶಗಳ ನಡುuನ ಅಂತರ 4 F�ಷ 

5108. Eoೆ& �ಾಡುಗಳ� ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾವ $%ೆ&ಯ'&+ೆ? 

 *ಾಸ� 

5109. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& lಾSೋಡು ಜಲbಾತವನುs ಉಂಟುlಾಡುವ ನ� 

�ಾವAದು? 

 !ೇt( 

5110. ಹಣು� !ೇoಾಯ�ೆ5 �ೕಗ2+ಾದ +ಾಯುಗುಣ �ಾವAದು? 

 �tಟ�ೇFಯ� 

5111. ಅಂಡlಾ� �pೕಪಗXSೆ ಹ(ರ+ಾದ �ೇಶ �ಾವAದು? 

 lಾ2�ಾ�K 

5112. ^ೕ�ಾ�ೊಂ�Sೆ ಗtಯನುs ಹಂ^�ೊಂಡ �ಾರತದ �ಾಜ2ಗಳ� 

ಎಷುk? 

 ೫ 

5113. �ಾರತದ ಪ«ವ� ಮತು( ಪ�iಮ �ಾಜ2ಗಳ ನಡುuನ +ೇ`ೆಯ 

ಅಂತರ+ೆಷುk? 

 2.30F�ಷ 

5114. �ಾರತದ ಎಷುk �ಾಜ2ಗಳ� u�ೇಶಗ` ೆಂ�Sೆ ಗtಯನುs 

ಹಂ^�ೊಂt�ೆ? 

 17 

5115. �ಾರತದ -ಟk-ದಲ ರಸSೊಬ¦ರ �ೈSಾ	�ೆಯ'& 

oಾ��ಸ%ಾh�ೆ? 

 �ಾTbೇ{ 

5116. ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂ�ಾ�ಂ ವೃತ( �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ಅ ಕt� 

*ಾದು*ೋh�ೆ? 

��ೋ�ಾಂ 

5117. ಅಂತ�ಾ�gೕಯ ಜಲಗt ಮತು( ಭೂಗt ಎರಡು *ೊಂ�ದ 

�ಾಜ2ಗಳ� �ಾವAವA? 

ಪ�ಮ ಬಂSಾಳ ಮತು( ಗುಜ�ಾ� 

5118. �ಾರತ�ೊಂ�Sೆ ಅ �ೕಘ� ಮತು( ಅ ಕt� ಗtಯನುs 

*ೊಂ�ರುವ �ಾಷgಗಳ�? 

 !ಾಂSಾ&�ೇಶ ಮತು( ಅಪÎFoಾ(ನ 

5119. ಸೂಯ�ನ uರುದv �:5Sೆ ಪ�ದ�cೆ *ಾಕುವ ಗ�ಹಗಳ� �ಾವAವA? 

 ಶುಕ� ಮತು( ಯು�ೇನD 

5120. �ಾರತದ ಉದL+ಾದ ನ� oೇತು+ೆ �ಾವAದು? 

 �ೊ%ಾ oಾ�ಯ 

5121. �ೈರುತ2 lಾನೂz� lಾರುತಗಳ� �ಾರತದ �ಾವ ಪ��ೇಶ�ೆ5 

-ಟk-ದ'Sೆ ಪ�+ೇ�ಸುತ(+ೆ? 

 ಅಂಡlಾ� ಮತು( F�ೋ!ಾK 

5122. u�ೇ� ಭೂಗt *ಾಗೂ ಕ�ಾವXಯನುs *ೊಂದ�ೇ ಇರುವ 

�ಾಜ2ಗಳ� ಎಷುk? 

 7 

5123. ತಂ�ಾ� ಪ��ೇಶದ'& +ಾ4ಸುವ ಬುಡಕಟುk ಜ�ಾಂಗ �ಾವAದು? 

 ಎ45-ೕ 

5124. jೆ'Sಾ�� ಪ�ಸ�ಭೂ� �ಾವ oಾಗರದ'&�ೆ? 

 ಉತ(ರ ಅjಾ&ಂ�@ 

5125. ಅಲ*ಾ!ಾ° �ೇ1ಾಂಶ ಮತು( ಕ�ಾ�ಟಕ ಸಂ�ಾ�ಂ ವೃತ( ಎರಡೂ 

*ಾದು *ೋಗುವ �ಾಜ2ಗಳ� �ಾವAವA? 

 ಮಧ2ಪ��ೇಶ ಮತು( ಛ(ಸ³ಢ 

5126. ಏ�ಾ2 ಮತು( ಆ}��ಾ ಖಂಡಗಳನುs !ೇಪ�tಸುವ ಸಮುದ� 

�ಾವAದು? 

 �ೆಂಪA ಸಮುದ� 

5127. ಪ�ಪಂಚದ ಎರಡ�ೇ ಜನಭ	ತ ಕಂಡ �ಾವAದು? 

 ಆ}��ಾ 

5128. ಇಂ�ಾ�ವ �ಾವ ನ�ಯ ಉಪನ�? 

 Sೋ�ಾವ	 

5129. �ಾರತದ ಸೂ�ೕ�ದಯದ �ಾಡು ಎಂದು �ಾವ �ಾಜ2ವನುs 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಅರುcಾಚಲ ಪ��ೇಶ 

5130. �ಾ. E ಆK ಅಂ!ೇಡ5K ಅವರನುs "�ಾರತದ ಸಂu0ಾನ �'H" 

ಎಂದು ಕ�ೆದವರು �ಾರು? 

 ಎಂ.u bೈ' 

5131. ಏ�ಾ2ದ%ೆ&ೕ ಅ �ೊಡ? ದನಗಳ �ಾ9ೆ� ಎಂದು ಪ�4�L ಪ�ೆ�ರುವ 

“oೋ�ೆಪAರ” ದನಗಳ �ಾ9ೆ� �ಾವ �ಾಜ2ದ'& ನ�ೆಯುತ(�ೆ? 

 E*ಾರ 

5132. �ೆಹರುರವರ ಸlಾ� ಸ�ಳ ಏ�ೆಂದು ಕ�ೆಯುವರು? 

 6ಾಂವನ 

5133. :oಾ� Î{ ಇದು �ಾರ ಸlಾ� ಸ�ಳ+ಾh�ೆ? 

 ಚರ� 4ಂy 

5134. 1991 ರ'& ��ೕ bೇರಂಭದೂರ ನ'& ಹ9ೆ2 �ಾದ ಪ�0ಾF �ಾರು? 

 �ಾ$ೕÉ Sಾಂ� 

5135. ತನs ಅಂಗರ�ಕ 	ಂದ ಹ9ೆ2SೊಳSಾದ ಪ�0ಾF �ಾರು? 

 ಇಂ��ಾ Sಾಂ� 

5136. bಾ:oಾ(ನ�ೊಂ�Sೆ 9ಾ�ೆ5ಂ{ ಒಪHಂದ�ೆ5 ಸI *ಾ:ದ ಪ�0ಾF? 

 %ಾG ಬಹದೂLK 6ಾ4� 

5137. �ಾರತದ -ದಲ ಹಂSಾ� ಪ�0ಾF �ಾರು? 

 ಗು%ಾº	%ಾG ನಂ�ಾ 

5138. 1982 ರ'& nabard !ಾ2ಂ@ ನುs oಾ��4ದ ಪ�0ಾF �ಾರು? 

 ಇಂ��ಾ 

5139. ಶ:( ಸ�ಳ ಇದು �ಾರ ಸlಾ� �ಾh�ೆ? 

 ಇಂ��ಾ 

5140. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಒಟುk 9ಾಲೂಕು ಪಂUಾV(ಗಳ�? 

 225 

5141. ಕt� ಜನಸಂ1ೆ2 *ೊಂ�ರುವ $%ೆ& �ಾವAದು? 

 �ೊಡಗು 

5142. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಅ *ೆಚುi oೈFಕರನುs Fೕtರುವ ನಮ� *ೆ��ಯ 

$%ೆ& �ಾವAದು? 

 �ೊಡಗು 

5143. *ೆಚುi 'ಂSಾನುbಾತ *ೊಂ�ರುವ $%ೆ&? 
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 ಉಡು� 

5144. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎಷುk Sಾ�ಮಗX+ೆ? 

 29340 

5145. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎಷುk Sಾ�ಮ ಪಂUಾV ಗX+ೆ? 

 6021 

5146. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& *ೆಚುi�ಶು 'ಂSಾನುbಾತ *ೊಂ�ದ $%ೆ&? 

 !ೆಂಗಳ ರು Sಾ�lಾಂತರ 

5147. ಅ *ೆಚುi $%ೆ&ಗಳನುs ಒಳSೊಂಡ ಕಂ�ಾಯ u�ಾಗ �ಾವAದು? 

 !ೆಂಗಳ ರು u�ಾಗ 

5148. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎಷುk ಅನುಸೂ^ತ ಪ��ೇಶಗX+ೆ? 

 4 

5149. ಕ�ಾ�ಟಕದ �ಾ�Çರ, oಾ5jಾ&qಂ�, :ತ(`ೆಯ �ಾಡು ಈ ಎ%ಾ& 

*ೆಸರುಗಳ� �ಾವ $%ೆ&Sೆ◌ೆ ಇ�ೆ? 

 �ೊಡಗು $%ೆ& 

5150. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಸಕ5�ೆಯ ಬಟkಲು ಎಂದು �ಾವ $%ೆ&Sೆ ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 !ೆಳSಾu 

5151. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಅ *ೆಚುi ಉ�ಾ�ಂಶ �ಾಖ%ಾದ $%ೆ&? 

 �ಾಯಚೂರು 

5152. !ಾ!ಾಬುಡನh	ಯ ಮ9ೊ(ಂದು *ೆಸರು? 

 ಚಂದ��ೊ�ೕಣ ಪವ�ತ 

5153. �ಾವ u�ಾಗವA ಕ%ಾ2ಣ ಕ�ಾ�ಟಕ�ೆ5 ಒಳಪ�k�ೆ? 

 ಕಲಬುh� u�ಾಗ 

5154. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಒಟುk u4(ೕಣ�? 

 191791ಚ.:.� 

5155. ಕ�ಾ�ಟಕದ *ೆ!ಾ¦hಲು ಎಂದು �ಾವ ಊರನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 ಮಂಗಳ ರು 

5156. oೆಂ{ �ೕ	D �ೕಪವನುs ಇ�ೊsಂದು *ೆಸ	Fಂದ ಕೂಡ 

ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ ಅ'&ಯ ಸ�Xೕಯರು? 

 9ೋ�ೆzbಾK 

5157. ನಮ� �ಾಜ2 ಅ4(ತp�ೆ5 ಬಂ�ಾಗ ಎಷುk $%ೆ&ಗಳನುs ಒಳSೊಂtತು(? 

 19 

5158. ಎಷುk ಉಪ ಕಂ�ಾಯ u�ಾಗಗX+ೆ? 

 52 

5159. ಕ�ಾ�ಟಕದ ಒಟುk $%ಾ& ಪಂUಾಯಗಳ�? 

 30 

5160. ಬಂtೕಪAರ... ಭ�ಾ� ..�ಾಗರ*ೊ`  ೆ ...�ಾಂ�ೇ' EXರಂಗನ 

jೆಂಪG...... ಇವA? 

 ಐದು ಹು' ಸಂರ�cಾ 9ಾಣಗಳ� 

5161. ಮ%ೆ�ಾtನ *ೆ!ಾ¦hಲು ಎಂದು �ಾವAದನುs ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 �ವ-ಗ³ 

5162. �ಾ�gೕಯ *ೆ�ಾL	ಯನುs *ೊಂದ�ೇ ಇರುವ $%ೆ& ಗಳ�? 

 �ೊಡಗು ...�ಾಯಚೂರು 

5163. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎಷುk ಮ*ಾನಗರ bಾ'�ೆಗX+ೆ? 

 11 

5164. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& ಎಷುk ಬಂ�ಾರ ( ಲಂ!ಾT) 9ಾಂಡಗX+ೆ? 

 3352 

5165. ಕ�ಾ�ಟಕದ'&ರುವ ಭೂಕಂಪ ಸಂ6ೆ©ೕಧ�ಾ �ೇಂದ�ಗಳ�? 

 ^ಕ5ಬ`ಾYಪAರದ Sೌ	Eದನೂರು  

 ಕಲಬುh� ಅರಸನಗುಂಡh 

5166. !ೆಂಗಳ 	ನ ಸ�ೕಪ.................. ಎಂಬ'& ಅ �ೊಡ? ಆಲದ 

ಮರu�ೆ? 

 �ಾ-ೕಹXY 

5167. ಅ *ೆಚುi �ಾಲು+ೆ ಒಳSೊಂಡ $%ೆ&? 

 �ಾಯಚೂರು 

5168. ಕ�ಾ�ಟಕದ'& -ದಲು ಸೂಯ� ಉದVಸುವ ಸ�ಳ? 

 �ೋ%ಾರದ ಮುಳ!ಾhಲು 

5169. ಕ�ಾ�ಟಕದ -ಟk -ದಲ �ೊಡ? ಜ%ಾಶಯ +ಾTu%ಾಸ 

oಾಗರ 1907 ರ'& ಇರು ಊ	ನ ಬX F��ಸ%ಾVತು 

ಇದನುs........................ �ೕಜ�ೆ ಎಂದು ಕ�ೆಯು9ಾ(�ೆ? 

 lಾ	ಕT+ೆ 

5170. �ೊಡಗು $%ೆ&ಯ'& ಕಂಡುಬರುವ ಅ!ೆ¦ �ಾGz �ಾವ ನ�Vಂದ 

ಉಂjಾಗುತ(�ೆ? 

 �ಾ+ೇ	 ನ� 

5171. �ಾರತದ'& ಅತ2ಂತ ^ಕ5 $%ೆ&ªಂದು 1ಾ2 ಪ�ೆದ lಾ*ೆ ಯ 

u4(ೕಣ� ಎಷುk? 

 9 ಚ :�ೕ 

5172. ಲ��pೕಪದ u4(ೕಣ� ಎಷುk? 

 32 ಚ :�ೕ 

5173. ಅಕ¦ರನು ವಶಪt4�ೊಂಡ ಕಟkಕ�ೆಯ ಪ��ೇಶ �ಾವAದು? 

 ಅ4ರಘK 

5174. Sಾಜನೂರು ಅcೆಕಟುk �ಾವ ನ�Sೆ ಕಟk%ಾh�ೆ? 

 ತುಂSಾ 

5175. �ೋ�ೕಯ ಮತು( ಅಣು u�ಾºನ �ೇಂದ�ವA ಇ'&�ೆ? 

 *ೈದ�ಾ!ಾ° 

5176. oೋ'ಗರ ಬುಡಕ�kನ ಆ�ಾಧ2 �ೇವರು? 

 �ಾರಯ2 ಮತು( lಾ�ೇಶpರ 

5177. ಸಂSಾ	 ನೃತ2 �ಾವ �ಾಜ2? 

 �ಪAರ 

5178. ಅಂಡlಾ� F�ೋ!ಾK �pೕಪಗಳ'&ರುವ ulಾನ F%ಾLಣದ 

*ೆಸ�ೇನು? 

 uೕರ oಾವಕ�K ulಾನ F%ಾLಣ 

5179. ಸ�ಾ�K ಸ�ೋವK �ೕಜ�ೆಯು �ಾವ ನ�Sೆ ಸಂಬಂ�4ದುL? 

 ನಮ��ಾ 

5180. oೆಲೂ2ಲK �ೈಲು �ಾರತದ'& ಎ'&�ೆ? 

 �ೆಹ' 

5181. ಪಂ�ಾEನ 1ಾ2ತ ಕವV� ಅಮೃ9ಾ ��ೕತಂ ಅವ	Sೆ Äಾನ�ೕಠ 

ಪ�ಶ4( ತಂದು �ೊಟk ಕೃ �ಾವAದು? 

 �ಾಗಜ�ೆ �ಾ�ಾpD 

5182. ಮ`  ೆ Fೕ	ನ ಸಂಗ�ಹcೆಯನುs ಕ�ಾ?ಯ+ಾh ಪ��ಬ¦ರು 

lಾಡ!ೇ�ೆಂಬ ಆ�ೇಶ *ೊರt4ದ -ದಲ �ಾಜ2 �ಾವAದು? 

 ತ�ಳ��ಾಡು 

5183. $ಂ!ಾ!ೆಯ -ದಲ *ೆಸರು ಏ�ಾhತು(? 

 �ೊ�ೆ�ೕ�ಾ 

5184. �ಾರತದ ಒಲಂ�@z ಅoೋ4ªಷ� ನ ಪ�ಥಮ ಅಧ2�ರು 

�ಾರು? 

 oೊ�ಾEº jಾjಾ 
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5185. �ಾh�G ಯುದvದ ಸಮಯದ'& bಾ:oಾ(ನದ ಪ�0ಾನಮಂ� 

�ಾ�ಾhದLರು? 

 ಪ+ೇ�~ ಮುಷರ� 

5186. ನಟ�ಾಜನ ಭರತ�ಾಟ2 ಮೂ� ಇರುವ ಸ�ಳ �ಾವAದು? 

 ^ದಂಬರಂ 

5187. %ಾ*ೋK ನ 6ಾ'lಾK ಉ�ಾ2ನವನದ oಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 ಶಹಜ*ಾ� 

5188. �ಾವ ಮರವನುs ಕಲHವೃ� ಎನs%ಾಗುತ(�ೆ? 

 9ೆಂಗು 

5189. ಪA�Ò lಾಗ� ತತpದ oಾ�ಪಕರು �ಾರು? 

 ವಲ�ಾUಾಯ� 

5190. ಮ*ಾಬ'ಪAರಂನ �ೇ+ಾಲಯವನುs �ಾವ �ಾಜವಂಶದ �ಾಜರು 

ಕ�k4ದರು? 

 ಪಲ&ವರು 

5191. �ಾVಗXಲ&�ೆ Eೕಜಗಳನುs Eಡುವ ಮರ �ಾವAದು? 

 �ೈ� ಮರಗಳ� 

5192. UೆD !ೋ� �ನ'&ರುವ Uೌಕಗಳ ಸಂ1ೆ2 ಎಷುk? 

64 

5193. ಹ'�t 6ಾಸನವನುs %ಾಂಛನ+ಾh *ೊಂ�ರುವ 

uಶpu�ಾ2Fಲಯ? 

 ಹಂ� u u 

5194. oೌರ�ೋಶವನುs �ಾವAದ	ಂದ lಾtರು9ಾ(�ೆ? 

 4'�ಾ� 

5195. �ಾಂbಾ2@k ¼&ೕ�ೆoೆಂ{ %ಾ2ಂ= ಗಳ�? 

 ಕt� uದು2ತ(ನುs ಬಳಸುತ(+ೆ 

5196. ಮರುಭೂ�ಯ'& ಮ	ೕ^�ೆಗಳ� �ಾT4�ೊಳ�Yವ uದ2lಾನ? 

 !ೆಳ:ನ ಸಂಪ«ಣ� ಆಂತ	ಕ ಪ�ಫಲನ 

5197. ಎರಡು �ಾಂತ ಧು�ವಗಳ ನಡುuನ ಅಂತರವನುs ಅಧ�ದಷುk ಕt� 

lಾt�ಾಗ ಅವAಗಳ ನಡುuನ ಬಲವA.......? 

 4 ರಷುk *ೆUಾiಗುತ(�ೆ 

5198. uದು2� ಇ4� bೆ�kSೆ, uದು2ತು( ಒ%ೆ ಮುಂ9ಾದ ಉಪಕರಣಗಳ'& 

ಬಳಸ%ಾದ uದು2� ತಂ ಸುರುXಯು oಾlಾನ2+ಾh........? 

 *ೆಚುi ಪ��ೋಧವನುs *ೊಂ�ರುತ(�ೆ 

5199. ರೂE %ೇಸK ನ �ೆಂಪA ಬಣ��ೆ5 �ಾರಣ? 

 �ೊ�ೕ�ಯಂ ಅ�ಾನುಗಳ� 

5200. ಒಂದು 9ಾ9ಾ5'ಕ ಅಯoಾ5ಂತವನುs ಇದ	ಂದ 

ತ�ಾ	ಸ%ಾಗುತ(�ೆ? 

 ಉಕು5 

5201. ಚ'ಸುವ ಬಸುz ಒ��ಂ�ೊ��%ೇ Fಂ9ಾಗ ಅದ�ೊಳhದL 

ಪ��ಾTಕರನುs ಮುಂದ�ೆ5 ತXYದಂ9ಾಗಲು �ಾರಣ+ೇನು? 

 ಪ��ಾTಕರ ಜಡತp�ಂದ 

5202. ಸಸ2ಗಳ� ಎ%ೆಯ ಬಣ� ಕ`ೆದು�ೊಳYಲು �ಾರಣ? 

 �ಾoೆÁೕ{ ನ �ೊರ9ೆVಂದ 

5203. ಅFಖರ+ಾh ಸಮಯವನುs ಅ`ೆಯುವ ಉಪಕರಣ? 

 ಪರlಾಣು ಗt�ಾರ 

5204. !ೆರಳ� ಮು�ೆ�ಗಳನುs ಗುರುಸಲು �ಾವ �ಾಂಯನುs 

ಉಪ�ೕhಸು9ಾ(�ೆ? 

 

ಅFೕಲ%ೋIತ(ಅ%ಾgವಯ%ೆ{ �ಾಂ) 
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