केन्द्रीम-व द्यालमः काशीऩुयभौ

संस्कृत-सप्ताहान्तगशत-प्रश्नॊत्तयी प्रवतमॊभगतामाः प्रश्नऩद्धवतः(Pattern)
1.

अभबज्ञान-शाकुन्तलभौ नाटकस्य यचनाकायः कः?
भहाकव ः काललदास:

केन्द्रीम-व द्यालम-संगठनस्य स्थाऩना कदा
अब तौ?
15, ददसम्बय 1963

12.

बायतस्य प्रथभः प्रधानभन्त्री कः आसीतौ?
ऩं. ज ाहय-लाल-नेहरु भहॊदमः

13.

बायतस्य तशभानप्रधानभन्त्री कः?
भाननीम नयेन्द्र दाभॊदय दास भॊदी भहॊदमः

2.

केन्द्रीम-व द्यालम-संगठनस्य
आदशश ाक्यं(Motto) वकभौ अस्ति?
ततौ त्वं ऩूषनौ अऩा ृणु
3.

संगणकस्य जनकः (Father of Computer)
कः कथ्यते?
चार्ल्श फैफेज भहॊदमः
14.

4.

बायतस्य उऩयाष्ट्रऩवतः क: अस्ति?
भाननीम ेंकैमा नामडू

15.

बायतस्य याष्ट्रऩवतः कः अस्ति?
भहाभदहभ याभनाथ कॊव िं द भहॊदमः

5.

संस्कृतदद सः कदा ब वत?
श्रा ण-भासस्य ऩूर्णि भामाभौ

16.

“दडस्क यी ऑप इंदडमा” ऩुिकस्य लेखकः कः?
ऩं. ज ाहय-लाल-नेहरु भहॊदमः

6.

बायतदे शः कदा स्वतन्त्रः अब तौ?
15 अगि 1947

17.

श्रीभद्भग द्-गीतामां कवत श्लॊका: सन्तन्त?
700 सप्तशतभौ

7.

संस्कृत-बाषामाः ललवऩः का?
दे नागयी

18.

सद्भा ना दद सः कदा ब वत?
20 अगि

8.

कस्य याज्यस्य दितीम-याजबाषा संस्कृतभौ अस्ति?
उत्तयाखण्ड-याज्यस्य

19.

बायतस्य आभथि कयाजधानी का अस्ति?
भुम्बई

9.

बायत-स शकायस्य आदशश ाक्यं वकभौ?
सत्यभे जमते

10.

“सत्यभे जमते” इवत ाक्यं कुतः स्वीकृतभौ?
भुण्डकॊऩभनषदतः

21.

व श्व-मॊगदद सः कदा ब वत?
21 जून

11.

भान व काससंसाधन(HRD) भन्त्री कः अस्ति?
श्रीभानौ प्रकाश-जा डे कयः

22.

बायतस्य याष्ट्रध्वजे कवत णाशः सन्तन्त?

20. याभामण-काव्यस्य यचभमता कः?
भहवषि ः ाल्मीवकः

त्रमः
23.

24.

तेलंगाना याज्यस्य याजधानी का?
हैदयाफाद
गूगल इत्यस्य CEO कः?
सुन्दय वऩचाई

25. भहाबायतस्य यचभमता कः?
भहवषि ः ेदव्यासः
26.

28. प्रथभः भुगलशासकः कः आसीतौ?
फाफयः
29. लसखधभशस्य संस्थाऩकः कः आसीतौ?
गुरुनानकदे ः
30. संमुक्त-याष्ट्र-संघस्य स्थाऩना कस्मिनौ षे अब तौ?
1945

32.

36. बायते स शप्रथभं येलमानं कदा चाललतभौ?
1853 तभे षे
37. सोयभण्डले ऩृथ्वव्याः बभगभन कः ग्रहः उच्यते ?
शुक्रग्रहः
38.

न्युट्रान इत्यस्य अन्वेषकः कः आसीतौ?
चैडव कः
E=mc2 इति सुत्रं केन दत्िम ्?
आइन्सटाइन

प्रलसद्धे षु भुगलशासकेषु कः अलशलितः आसीतौ?
अकफयः

बायतस्य प्रथभः उऩप्रधानभन्त्री कः आसीतौ?
सयदाय ल्रबबाई ऩटेल भहॊदमः

27. शुन्यस्य (०) अन्वेषकः कः आसीतौ?
आमशबटः

31.

35. व भानभनभाशणव षमकं संस्कृतग्रन्थस्य नाभ वकभौ?
मन्त्रस शस्वभौ

39.

सोयभण्डले स ाशभधकशीतलः ग्रहः कः?
रुणग्रहः

40. बायतस्य अन्तन्तभः ग नशय जनयल कः आसीतौ?
चक्र ती याजगॊऩालाचामशः
41.

बायतदेशे िुसे ाकयः GST कदा आयब्धः?
01 जुलाई 2017 तभे षे

42. लशिकदद सः कस्य िृवतदद सः ब वत?
डॉ. स शऩल्री याधाकृष्णनौ
43. एप्पल संस्थामाः संस्थाऩकः कः?
स्टी जॉब्स
44. चललचत्रजगतः (Cinema) स शश्रेष्ठ-ऩुयस्कायस्य
नाभ वकभौ अस्ति?
ऑस्कयऩुयस्कायः

33. लोहऩुरुषः इवत ना म्ना कः प्रलसद्धः?
सयदाय ल्रबबाई ऩटेल भहॊदमः

45. भभसाइल भैन कः कथ्यते?
डॉ. ए. ऩी. जे. अब्दल
ु कलाभ भहॊदमः

34. गीतांजली यचनामाः कृते कः नॊफेलौ ऩुयस्कायः
प्राप्त ानौ?
गुरुदे यव न्द्रनाथ टै गॊयः

46. इसयॊ ( ISRO) इत्यस्य ऩूणशनाभ वकभौ?
Indian Space Research Organisation
बायतीम अन्तदयि अनुसन्धान संगठनभौ

47.

जम दहन्द इवत उद्घोषः कः दत्त ानौ?

नेताजी सुबाष चन्द्र फॊसः

48. गूगल इत्यस्य संस्थाऩकः कः?
लेयी ऩेज तथा सगी विन Larry Page and
Sergey Brin
49. स्वतन्त्र-बायतस्य प्रथभः लशिा भन्त्री कः आसीतौ?
भोलाना अफुल कलाभ आजादः
50. ऑलम्पिक-लचह्ने कवत ृत्ताः (Circle) ब न्तन्त?
5 ऩञ्च
51. संस्कृते आददकाव्यस्य नाभ वकभौ?
याभामणभौ
52. इस्लाभधभशस्य संस्थाऩकः कः आसीतौ?
हजयत भुहम्मद सादहफ
53. अशॊकस्य सायनाथिम्भे कवत लसिं हाः सन्तन्त?
चत्वायः ४
54. व श्वस्य दीघशतभ-भहाकाव्यस्य नाभ वकभौ?
भहाबायतभौ
55. कादम्बयी ग्रन्थस्य लेखकः कः?
फाणबट्टः
56. बायतदेशस्य नाभ बायतं कस्य नाभानुसायं जातभौ?
याजा-दष्य
ु न्तस्य ऩुत्रः बयतः
57. बायतस्य स ोच्चऩुयस्कायस्य नाभ वकभौ अस्ति?
बायत-यत्नपयु स्कायः
58. अष्टाध्यामीग्रन्थस्य लेखकः कः?
भहवषि ः ऩार्णभन
59. भान ेन स प्र
श थभः कस्य धातॊः उऩमॊगः कृतः?
ताम्रधातॊः तांफा

60. लसन्धुसभ्यतामाः जनाः केन शस्त्रेण अनभबज्ञाः
आसनौ?
खड्गेन (तल ाय)
61.

स शप्राचीनः ेदः कः?
ऋग्वेदः

62. गीतगॊव न्दस्य यचभमता कः?
जमदे ः
63. बायतस्य स ोच्चन्यामालमः कुत्र अस्ति?
न देहली भध्ये
64. कालीदाससम्मानः कस्मिनौ बाषािेत्रे दीमते?
संस्कृतबाषािेत्रे
65. प्राचीन-ओल्म्पिकक्रीडा स शप्रथभं कस्मिनौ देशे
अब तौ?
मूनानदेशे
66. इस्तण्डका ऩुिकस्य लेखकः कः?
भेगस्थनीज
67. संगीतेन सह कस्य ेदस्य सम्बन्धः?
साभ ेदस्य
68. बायतस्य थलसेनाध्यिस्य नाभ वकभौ?
जनयल व वऩन या तः
69. उत्तयाखण्डयाज्यस्य स्थाऩना कदा अब तौ?
9 न म्बय 2000 तभे षे
70. दहन्दी दद सः कदा ब वत?
१४ लसतम्बय
71.

तेहयान कस्य देशस्य याजधानी अस्ति?
इयानदेशस्य

72. अष्टादशतः 18th एलशमनखेलस्य आमॊजनं कुत्र
प्रचलवत?
जकाताश इण्डॊनेलशमा
73. भान शयीयस्य दीघशतभा ग्रन्थी का?
मकृत
74. उत्तयाखण्डस्य उच्चन्यामालमः कुत्र अस्ति?
नैनीताले
75. सोयभण्डलस्य अन्वेषकः कः कथ्यते?
कॉऩयभनकस
76. बायतस्य प्रथभ-याष्ट्रष्ट्रम-उद्यानस्य नाभ वकभौ?
जजभ कॉफेट याष्ट्रष्ट्रम उद्यानभौ
77. बायतस्य भानकसभमः GMT किातौ नगयातौ
अस्ति?
भभजाशऩुय इलाहाफादतः
78.

सोयभण्डलीमस्य ग्रहाणाभौ अन्वेषकः कः कथ्यते?
केऩलयभहॊदमः

79. शल्यलचवकत्सामाः जनकः कः ऋवषः आसीतौ?
सुश्रुतः
80.

81.

ामुभण्डलस्य प्रफलता भाऩनं केन मन्त्रेण ब वत?
फैयॊभीटय
ऩृथ्वव्याः ऩलामन ग
े ः वकमतौ वकभी प्रवत सेकेण्ड
अस्ति?
11.2 वकभभ प्रवत सेकेण्ड

82. व भानशास्त्रग्रन्थ- मन्त्रस शस्वस्य यचभमता कः?
बायिाजभुभनः
83. २०१४ तभे षे कः बायतीमः नॊफेल ऩुयस्कायं
प्राप्त ानौ?
कैलाश सत्याथी भहॊदमः

84. याष्ट्रगीतस्य यचनाकायः कः?
फंवकभ चन्द्र चटजी भहॊदमः
85. “जम ज ान जम वकसान” इवत कस्य उद् घोषणा
आसीतौ?
लालफहादयु शास्त्रीभहॊदमस्य १९६५ तभे षे
86. दयदशश
नस्य (TV) आव ष्कताश कः?
ू
जॉन लॊगी ेमडश (John Logie Baird)
87. स ाशभधक- उन्नता दीघाश च भबलत्तः( wall) अस्ति?
चीनाभबलत्तः Wall of China

88. येदडमभ इत्यस्य अन्वेवषका का?
भैडभ क्यूयी
89. शयीयस्य लघुतभा अस्थी का?
स्टॆवऩजौ
90. भान ेन स शप्रथभं कस्य अन्नस्य कृवषः कृता??
गॊधूभस्य म स्य च {गेह ूँ तथा जो}

