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Q.1

_________________________
Question

No.

ನಿರ್ದೇಶನ: ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ Q.2
ಪಕ್ಕದ ಅಕ್ಷರಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸರಣಿಯು ಈ
ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ? (As on 01/21)

_________________________
Question

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲೇಖನವು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ
ನೀಡುತ್ತದೆ? (As on 01/21)
(1) ಲೇಖನ 72 (2) ಲೇಖನ 73 (3) ಲೇಖನ 74 (4)
ಲೇಖನ 75

(1) SPMJG (2) SQOLJ (3) SPNLJ (4) WUTRQ
Q.3

ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ
Q.4
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಟ್
ಅಕ್ಷರಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . m - nm - n - an a -ma - (As on 01/21)
(1) ಅಮ್ಮಮ್ನ್ (2) ಆರ್ಟಿಮ್ನ್ (3) ಅಮ್ಮನ್ಮ್
(4) ಆಮ್ನಾನ್

Q.5

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2017ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಯೋಗದ ನೈತಿಕ
ಆಯೋಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ (UN) ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ? (As on 01/21)

Q.6

ವಿಜಯನಗರದ ಹಳೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಈಗ
ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
(As on 01/21)

(1) ಹಂಪಿ (2) ಬಾದಾಮಿ (3) ಬಿಜಾಪುರ (4)
ವಿಜಯನಗರ
ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವನು (As on 01/21)
(1) ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ (2) ಸ್ಥಳೀಯ (3)
ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರ (4) ಗ್ರಂಥಸೂಚಿ

(1) ಬಾನ್ ಕಿ ಮೂನ್ (2) ಬೆನ್ ಅಜೀಜಿ (3) ಲ್ಯಾರಿ
ಗೋಮ್ಸ್ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.7

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ Q.8
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಒಂದು
ವಸ್ತುವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡುವುದು (As on 01/21)

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತನ್ನ ಗಡಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು
ರಾಜ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ? (As on 01/21)
(1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6

(1) ಸ್ಮಶಾನ (2) ವಿಶ್ರಾಂತಿ (3) ಹೇರಿ (4)
ಜಕ್ಸ್ಟಾಪೋಸ್
Q.9

M1 ಒಳಗೊಂಡಿದೆ:

(As on 01/21)

Q.10

(1) ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಕರೆನ್ಸಿ (2) ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ
ಠೇವಣಿ ಬೇಡಿಕೆ (3) RBI ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಠೇವಣಿಗಳು (4)
ಇವೆಲ್ಲ
Q.11

ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ: (As on 01/21)
(1) ಷೇರುಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಸಾಲಪತ್ರಗಳನ್ನು
ನೀಡಬಹುದು (2) ಷೇರುದಾರರು ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ
ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್
ಹೊಂದಿರುವವರು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ (3) ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಷೇರುಗಳಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಡಿಬೆಂಚರ್ಗಳಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (4) ಷೇರುದಾರರು ಕಂಪನಿಯ
ಮಾಲೀಕರು ಆದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಂಪನಿಯ
ಸಾಲದಾತರು

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದವನು (As on 01/21)
(1) ಅವೇಧನೀಯ (2) ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗದ (3)
ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು (4) ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗದ

Q.12

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ. ಪದಗಳ
ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಬಳಕೆ (As on 01/21)
(1) ಒನೊಮಾಟೊಪಿಯಾ (2) ಮಾಲಾಪ್ರೊಪಿಸಮ್ (3)
ನಿಯೋಲಾಜಿಸಂ (4) ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ

G1907202211124239

Q.13

ಗಾಜನ್ನು ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

(As on 01/21)

Q.14

(1) ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಮೈಕಾ (2) ಮರಳು ಮತ್ತು
ಉಪ್ಪು (3) ಮರಳು ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕೇಟ್ಗಳು (4) ಸ್ಫಟಿಕ
ಶಿಲೆ ಮತ್ತು ಮರಳು
Q.15

ಅಕ್ಬರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಊರಿನ ಹೆಸರೇನು?

(As on 01/21)

ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು
ಪಾವತಿಸುವುದು ಒಂದು ಷರತ್ತು? (As on 01/21)
(1) ಆಸುರ (2) ಬ್ರಾಲ್ಮಿಯಾ (3) ಡೇವಿಯಾ (4)
ಗಂಧರ್ವ

Q.16

(1) ಆಗ್ರಾ (2) ದೆಹಲಿ (3) ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ (4)
ನಿಜಾಮಾಬಾದ್

ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧ; ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 2017- ಭಾರತದ
ಮೊದಲ ಸೂಪರ್ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ತಂದೆ ಮತ್ತು
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್-ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಾನನ್ ಭಾರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ನಳಂದ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ?
(As on 01/21)

(1) ಡಾ ವಿಜಯ್ ಭಟ್ಕರ್ (2) ಡಾ ಹರ್ಷಿತ್ ಸಿಂಗ್ಲಾ
(3) ಡಾ ಹರ್ಷ್ ಗೋಯಲ್ (4) ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.17

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
ಇಲಿಯಂತೆ ಕಚ್ಚುವುದು (As on 01/21)

Q.18

(1) ಅಗಿಯಿರಿ (2) ಕತ್ತರಿಸಿ (3) ವಿಭಜನೆ (4)
ಕೊರಕಲು
Q.19

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯನ್ನು ಯಾರು
ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ? (As on 01/21)

(1) NMLK (2) KLMN (3) LKNM (4) KLNM
Q.20

(1) ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ (2) RBI (3) SEBI (4)
ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ

Q.21

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
ಭಯವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುವವನು (As on

Q.22

(As on 01/21)

ಎರಡನೆಯ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು
ನೀಡಿತು: (As on 01/21)
(1) ಕೃಷಿ (2) ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ (3) ಬಡತನವನ್ನು
ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ (4) ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ

(1) ಉಗ್ರಗಾಮಿ (2) ಭಯೋತ್ಪಾದಕ (3) ಉಗ್ರಗಾಮಿ
(4) ಅರಾಜಕತಾವಾದಿ
ನವಶಿಲಾಯುಗವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಷಯವು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಏಳನೇ
ಶೆಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪಟ್ಟಿಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿದೆ? (As on 01/21)
(1) ಗಣಿ ಮತ್ತು ತೈಲಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ (2) ಕೃಷಿ (3)
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ (4) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ

01/21)

Q.23

ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು
ಸೆಟ್ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . KLM_, KLN,
K_MN, _LMN (As on 01/21)

Q.24

(1) ಕಂಚಿನ ಬಳಕೆ (2) ತಾಮ್ರದ ಬಳಕೆ (3) ಪ್ರಾಣಿಗಳ
ಸಾಕಣೆ (4) ಮೀನುಗಾರಿಕೆ

ನೀಡಲಾದ 4 ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪದವನ್ನು ಹುಡುಕಿ.
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ರೋಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು
ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (As on 01/21)
(1) ರೋಗನಿರ್ಣಯ (2) ಪರೀಕ್ಷೆ (3) ಪಠಣ (4)
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

Q.25

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು Q.26
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. BCD, DBC,
EFG, ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು
ಆರಿಸಿ? , ಎಚ್ಐಜೆ (As on 01/21)

ಭಾರತವು ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ
ಗಣರಾಜ್ಯವಾಯಿತು: (As on 01/21)
(1) ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 (2) ಜನವರಿ 30, 1948 (3)
ಜನವರಿ 26, 1950 (4) ನವೆಂಬರ್ 26, 1949

(1) IJH (2) GEF (3) EGF (4) FEG
Q.27

ನಿರ್ದೇಶನ: ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ
Q.28
ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಸೆಟ್
ಅಕ್ಷರಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ . nc-den-edde-nddenn-d (As on 01/21)
(1) ಎಡ್ಂಡೆ (2) dnnee (3) dendd (4) ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಪೆನಿನ್ಸುಲರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ
ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ: (As on 01/21)
(1) ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ (2) ಗೋದಾವರಿ
ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ (3) ನರ್ಮದಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ
(4) ಕೃಷ್ಣಾ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶ
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Q.29

ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ದ್ವೀಪ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ Q.30
ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು. ಆದರೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಜೀವಿ
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಇತರ ಡೈನೋಸಾರ್ಗಳು ಕಾಡು ಓಡಲು
ಕಾರಣವಾಗುವ ಸರಣಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರೇನು? (As on 01/21)

ಕೀಲ್ ಕಾಲುವೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

(As on 01/21)

(1) ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರ
(2) ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ (3)
ಬಾಲ್ಟಿಕ್ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರ (4)
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ

(1) ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ಕಾಬಾನ್ ಖೈದಿ (2)
ಜುರಾಸಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ (3) ತಾರಾಮಂಡಲದ ಯುದ್ಧಗಳು (4)
ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
Q.31

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವು
ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ? (As

Q.32
on

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಎರಡನೇ ದುಂಡುಮೇಜಿನ
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು: (As on 01/21)

01/21)

(1) ಮಾರ್ಚ್ 1931 ರ ಗಾಂಧಿ-ಇರ್ವಿನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ
ಸಹಿ ಹಾಕುವುದು (2) ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ಜೊತೆ ನೇರ
ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು (3) ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ (4) ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ
ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ

(1) ಯುಎಸ್ಎ (2) ಕೆನಡಾ (3) ಹಿಂದಿನ USSR (4) ಯುಕೆ

Q.33

ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಭಾರತದ ಯಾವ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, Q.34
ಅದರ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ತಿರುಪತಿ ಅಥವಾ
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ? (As on

ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫೆಡರಲ್
ರಚನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? (As

on

01/21)

01/21)

(1) ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್, 1909 (2)
ಮಾಂಟೇಗ್-ಚೆಮ್ಸ್ಫೋರ್ಡ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್,
1919 (3) ಚಾರ್ಟರ್ ಆಕ್ಟ್, 1831 (4) ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಯಿದೆ, 1935

(1) ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (2) ದ್ವಾರಸಮುದ್ರದ
ಹೊಯ್ಸಳರ ರಾಜ್ಯ (3) ವಾರಂಗಲ್ನ ಕಾಕತಿಯರ
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (4) ದೇವಗಿರಿಯ ಯಾದವರ ರಾಜ್ಯ
Q.35

ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್
ಯಾವುದೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು? (As on 01/21)

Q.36

ನಂದಾ ದೇವಿ ಶಿಖರವು ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ:

(As on

(As on

01/21)

(1) ವಿಜಯರಾಜ್ (2) ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ (3) ದೇವರಾಯ
(4) ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕ

(1) ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಶಿಫಾರಸು
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. (2) ಅದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು (3) ಇದು ದೇಶದ
ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವಾಗಿದೆ. (4) ಅದರಲ್ಲಿ
ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರವಿದೆ.
Q.37

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು

Q.38

01/21)

(1) ಅಸ್ಸಾಂ ಹಿಮಾಲಯ (2) ಕುಮಾನ್ ಹಿಮಾಲಯ (3)
ನೇಪಾಳ ಹಿಮಾಲಯ (4) ಪಂಜಾಬ್ ಹಿಮಾಲಯ

ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವು
ತಪ್ಪಿಹೋಗಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. N, P,
R, ಸರಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದವುಗಳಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಯಾಯವನ್ನು
ಆರಿಸಿ? (As on 01/21)
(1) ಟಿ (2) ಯು (3) ಓ (4) ವಿ

Q.39

ಬೆಳೆ ವೈಫಲ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೈತರ ವಿಮೆಯು
ಭಾರತೀಯ ರೈತರಿಂದ ಅಪಾಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ
ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ? (As on 01/21)
(1) ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ (2) ಒಣ ಬೇಸಾಯ (3) ರಿಲೇ
ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ (4) ಶೇರ್ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್

Q.40

ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರವಂಶದ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಮೂಲ
ಸ್ಥಳ (As on 01/21)
(1) ಕಾಶಿ (2) ಅಯೋಧ್ಯೆ (3)
ಪ್ರತಿಷ್ಟಲಿಯನ್ಪುರ (4) ಶ್ರಾವಸ್ತಿ
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