
02 ಫೆಬ್ರವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಕೆೊರೆೊೋನ ಲಸಿಗೆ ಎರಡು ಡೆೊೋಸ್ ನಲ್ಲಿ 100% 
ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ೆಿ ಯಾವುದು ?

ಎ)ಮೈಸೊರು 
ಬಿ)ಬೆೆಂಗಳೂರು ಗಾರಮಾೆಂತರ 
ಸಿ)ಕಲುುರ್ಗಿ 
ಡಿ)ಧಾರವಾಡ 
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ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ಪ್ರದೆೋಶ್ ದಿನ"( World Wetlands Day )

ಪ್ರತಿ ವರ್ಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರೆಂದು, ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ಪ್ರದೆೋಶ್  ದಿನವನ್ಾಾರ್ಗ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗುವುದು. ಪ್ರಪ್ೆಂಚದ
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತಿಿರುವ ಜೌಗು ಪ್ರದೆೋಶ್ಗಳ ಬ್ಗೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೊಡಿಸುತದಿೆ.
1971ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರೆಂದು ಕಾಾಸಿಿಯನ  ಸಮುದರ ತಿೋರದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ  ನಗರ ಜೌಗು ಪ್ರದೆೋಶ್ 
ರಾಮಸರ ನಲ್ಲಿ ರಾಮಸರ  ಸಭ ೆನಡೆಯಿತು. 1997ರಿೆಂದ ಜೌಗು ಅಥವಾ    ಪ್ರದೆೋಶ್ಗಳ ಪ್ಾರಮುಖ್ಾತೆ ಮತುಿ 
ಮೌಲಾದ ಬ್ಗೆೆ ಸಾವಿಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೊಡಿಸಲು ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ಪ್ರದೆೋಶ್ ದಿನವನುಾ ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರೆಂದು 
ಆಚರಿಸಲ್ಾಗುತಿದೆ.
ಗುಜರಾತ ನ "ಖಿಜಾಡಿಯಾ ವನಾಜಿೋವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಾ" ಮತುಿ ಉತಿರ ಪ್ರದೆೋಶ್ದ "ಬ್ಖಿೋರಾ ವನಾಜಿೋವಿ
ಅಭಯಾರಣ್ಾ"ವನುಾ ಇತಿಿೋಚಿನ ರಾಮ ಸರ ಸೆೈಟ್ ಎೆಂದು ಘೊೋಷಿಸುವುದರೊೆೆಂದಿಗೆ, ಅೆಂದರೆ, 
ಅೆಂತರರಾಷಿರೋಯ ಪ್ಾರಮುಖ್ಾತೆಯ ಜೌಗು ಪ್ರದೆೋಶ್ಗಳು, ಭಾರತವು ಈಗ 49 ರಾಮ ಸರ ಸೆೈಟ್ ಗಳನುಾ 
ಹೆೊೆಂದಿದೆ.
ಧೆಾೋಯವಾಕಾ:-‘ವೆಟ್ ಲ್ಾಾೆಂಡ್ಸಸ ಆಾಕ್ಷನ ಫಾರ ಪೋಪ್ಲ್ ಆಾೆಂಡ್ಸ ನ್ೆೋಚರ’
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Daryl Mitchell: ನೊಾಜಿಲ್ೆೆಂಡ್ಸ ನ ಡೆೋರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಗೆ ಒಲ್ಲದ ಐಸಿಸಿ 
ಕ್ರೋಡಾಸೊೂತಿಿ ಪ್ರಶ್ಸಿ.ಿ

ನೊಾಜಿಲ್ೆೆಂಡ್ಸ ಕ್ರಕೆಟಿಗ "ಡೆೋರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್" ಅವರಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಸಿಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಕೆಟ್ 
ಪ್ರಶ್ಸಿಯಿನುಾ ಇೆಂಟರ ನ್ಾಾರ್ನಲ್ ಕ್ರಕೆಟ್ ಕೌನಿಸಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಘೊೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದರೆೊೆಂದಿಗೆ ಐಸಿಸಿ ಸಿಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಕೆಟ್ ಪ್ರಶ್ಸಿಯಿನುಾ ಗೆದದ ನೊಾಜಿಲ್ೆೆಂಡ್ಸ ನ 
ನ್ಾಲಕನ್ೆೋ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೆೊೆಂಡಿದಾದರ.ೆ ಇದಕೊಕ ಮುನಾ ಡೋೆನಿಯಲ್ ವೆಟೆೊಟೋರಿ, 
ಬೆರೆಂಡನ ಮಕಲಮ ಮತು ಿಕೆೋನ ವಿಲ್ಲಯಮಸನ ಐಸಿಸಿಯ ವಿಶೆೋರ್ ಗೌರವಕೆಕ
ಪ್ಾತರರಾರ್ಗದಾದರ.ೆ

🍁"2020ರ ಕ್ರೋಡಾಸೊೂತಿಿ ಪ್ರಶ್ಸಿ"ಿ
👉"ಮಹೆೋೆಂದರ ಸಿೆಂಗ್ ಧೆೊೋನಿ" ಅವರನುಾ ಉತಿಮ ಕ್ರೋಡಾಸೊೂತಿಿ ಮರೆದ 
ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶ್ಸಿಗಿೆ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಲ್ಾರ್ಗತುಿ
👉ಸರ ಗಾಾರಿ ಸೆೊೋಬ್ಸ್ಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿೋಡುವ "ದಶ್ಕದ ಕ್ರಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶ್ಸಿ"ಿಗೆ 
"ವಿರಾಟ್ ಕೆೊಹ್ಲಿ" ಭಾಜನರಾರ್ಗದದರು.
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ಭಾರತಿೋಯ ಕೆೊೋಸ್ಟ ಗಾಡ್ಸಿ"

ಸಾಾಪ್ನ್:ೆ- 1 ಫೆಬ್ರವರಿ 1977
ಪ್ರಧಾನ ಕಛೋೆರಿ:- ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ,ನವದೆಹಲ್ಲ
ಮಹಾ ನಿದೆೋಿಶ್ಕರು:-
ವಿೋರೆೋೆಂದರ ಸಿೆಂಗ್ ಪ್ಠಾನಿಯಾ

ಧೆಾೋಯವಾಕಾ:-
"ವಯೆಂ ರಕ್ಷಮಃ" ಅಥವಾ "ನ್ಾವು ರಕ್ಷಿಸುತೆಿೋವ"ೆ.



ಗುಜರಾತ ನ ಖಿಜಾಡಿಯಾ ಮತುಿ ಉತಿರಪ್ರದೆೋಶ್ದ ಬ್ಖಿೋರಾ ವನಾಜಿೋವಿ 
ಅಭಯಾರಣ್ಾ, ಭಾರತದ ಎರಡು ಹೆೊಸ ರಾಮ ಸಾರ ತಾಣ್ಗಳು. (48th and 

49th)

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇನೊಾ ಎರಡು ಜೌಗು ಪ್ರದೆೋಶ್ಗಳನುಾ ರಾಮ ಸಾರ ತಾಣ್ಗಳಾರ್ಗ 
ಘೊೋಷಿಸಲ್ಾರ್ಗದ,ೆ ಇದು ದೋೆಶ್ದ ಒಟುಟ ಸೆಂರಕ್ಷಿತ ತಾಣ್ಗಳ ಸೆಂಖ್ೆಾಯನುಾ 49 ಕೆಕ
ಏರಿಸಿದ ೆಎೆಂದು ಕೆೋೆಂದರ ಪ್ರಿಸರ ಸಚಿವ ಭೊಪೆ್ೋೆಂದರ ಯಾದವ್ ಬ್ುಧವಾರ 
ಹೆೋಳಿದಾದರ.ೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಸರ ತಾಣ್ಗಳೆೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಿಡುವ ಒಟುಟ ತೆೋವಭೊಮಿಗಳ
ಸೆಂಖ್ೆಾ ಈಗ 49 ರಷಿಟದೆ.
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🔸 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟುಟ ರಾಮಸಾರ ತಾಣ್ಗಳು - 49

🔸 47ನ್ೆೋ ರಾಮಸಾರ ತಾಣ್ - ಹೆೈದಪ್ುಿರ ಜೌಗು ಪ್ರದೋೆಶ್, ಉತಿರ ಪ್ರದೋೆಶ್.

🔶 48th - ಗುಜರಾತ ನ ಖಿಜಾಡಿಯಾ

🔶 49th ಉತಿರಪ್ರದೆೋಶ್ದ ಬ್ಖಿೋರಾ ವನಾಜಿೋವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಾ, ಭಾರತದ ಎರಡು ಹೆೊಸ 
ರಾಮ ಸಾರ ತಾಣ್ಗಳು.



1)2023 ರ ವಾಸುಿಶಿಲ್ಲಿಗಳ ರಾಜಧಾನಿ ಎೆಂದು ಯುನ್ೆಸೆೊಕೋ ಯಾವ ನಗರವನುಾ ಹೆಸರಿಸಿದೆ? 
Which city is named by UNESCO as the capital of the Architects of 2023? 

ಎ) ರಿಯೋ ಡಿ ಜನ ೈರ  ೋ
ಬಿ) ಪ್ಯಾರಿಸ್
ಸಿ) ಮೆಲ  ಬೋರ್ನ್
ಡಿ) ಕ  ೋಪರ್ನ ಹ್ಯಾಗರ್ನ

ಡಿ) ಕ  ೋಪರ್ನ
ಹ್ಯಾಗರ್ನ

ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಾಟೆಕ್ಟ್ಸ್ (UIA) ನ ಜನರಲ್ 
ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಶಿಫ್ರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ UNESCO ನ ಮಹ್ನಿರೆೇಾಶಕ ಆಡ್ೆೆ 
ಅಜೌಲೆ ಅವರು ಕೊೇಪನ್ ಹ್ಯಗನ್ ನಗರವನುು ಅಧಿಕೃತವ್ಗಿ 2023 ಕೆೆ 
ವಿಶವ ವ್ಸ್ುುಶಿಲ್ಪದ ರ್ಜಧ್ನಿ ಎಂದು ಗೊತುುಪಸಿಸಿರ್ಾರೆ.
ವಿಶವಸ್ಂಸೆೆಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೆೈಜ್ಞ್ನಿಕ ಮತುು ಸ್ಂಸ್ೃತಿಕ ಸ್ಂಸೆೆಯು 
ವಿಶವಸ್ಂಸೆೆಯ ವಿಶೆೇಷ ಸ್ಂಸೆೆಯ್ಗಿದುಾ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲೆ, ವಿಜ್ಞ್ನ ಮತುು 
ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ಹಕ್ರದ ಮೂಲ್ಕ ವಿಶವ ಶ್ಂತಿ ಮತುು
ಭದೆತೆಯನುು ಉತೆುೇಜಿಸ್ುವ ಗುರಿಯನುು ಹೊಂದಿರೆ.
ಪೆಧ್ನ ಕಛೆೇರಿ: ಪ್್ಯರಿಸ್, ಫ್ೆನ್್
ಸ್ೆಪರ್ನೆ: 16 ನವೆಂಬರ್ 1945, ಲ್ಂಡನ್, ಯುರ್ನೆೈಟೆಡ್ ರ್ಕಂಗ್ ಡ್



2)ಅೆಂತಾರಾಷಿರೋಯ ಸಿರಿಧಾನಾ ವರ್ಿ  ಎೆಂದು ಯಾವ ವರ್ಿವನುಾ 
ಗುರುತಿಸಿಲ್ಾರ್ಗದೆ ?

ಎ)2020
ಬಿ)2021
ಸಿ)2022
ಡಿ)2023

ಡಿ)2023

ಅಂತ್ರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಿರಿಧ್ನಯ ವಷಾ - 2023 (ವಿಶವ ಸ್ಂಸೆೆ ಘೂೇಷಣೆ)

• 2023 ರ್ನೆೇ ವಷಾವನುು ಅಂತ್ರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಿರಿಧ್ನಯ ವಷಾವೆಂದು 
ಆಚರಿಸ್ಲ್ಗುತಿುರುವ ಹಿರ್ನೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧ್ನಯಗಳಿಗೆ ಪ್ೆೇತ್್ಹ 
ರೂಪಿಸ್ಲ್ು ಕೆೇಂದೆ ಸ್ರಕ್ರ ವಿಶೆೇಷ ಯೇಜರ್ನೆ ರೂಪಿಸ್ಲ್ಲರೆ. 
ಅಂತ್ರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ಮ್ರುಕಟೆಸಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧ್ನಯಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಲ್ು ಕೆಮ 
ಕೆೈಗೊಳಳುವುದರ ಜತೆಗೆ ಸಿರಿಧ್ನಯಗಳಿಗೆ ಕಟ್ವು ನಂತರದ ಸ್ಂಸ್ೆರಣೆಗೆ 
ಬೆಂಬಲ್ ನಿೇಡುವ ಯೇಜರ್ನೆಗಳನುು ರೂಪಿಸ್ಲ್ಗುತುರೆ.

• ಇನುು ಪೆಧ್ನಮಂತಿೆ ರ್ಕಸ್ನ್ ಸ್ಮ್ಾನ್ ಯೇಜರ್ನೆಗೆ 6,75,000 ಕೊೇಟಿ 
ರೂ., ಬೆಳೆ ವಿಮ ಯೇಜರ್ನೆಗೆ 15,500 ಕೊೇಟಿ ರೂ., ರ್ಷ್ಟ್ರೇಯ ಕೃಷ್ಟ್ 
ವಿಕ್ಸ್ ಯೇಜರ್ನೆಗೆ 10,433 ಕೊೇಟಿ ರೂ., ಬೆಲೆ ಬೆಂಬಲ್ ಯೇಜರ್ನೆಯಲ್ಲಿ 
ಮ್ರುಕಟೆಸ ಮಧ್ಯಪೆವೆೇಶಕೆೆ 1,500 ಕೊೇಟಿ ರೂ . ನಿಗದಿಪಸಿಸ್ಲ್ಗಿರೆ.



3)ಸೆಂಪ್ೊಣ್ಿ ಸವರಾಜ್ ಘೊೋರ್ಣೆ ಯನುಾ ಎೆಂದು ಘೊೋಷಿಸಲ್ಾಯಿತು?

ಎ)1928
ಬಿ)1929
ಸಿ)1930
ಡಿ)1931

ಬಿ)1929



4)ಕೆೊರೆೊೋನ ಲಸಿಗ ೆಎರಡು ಡೆೊೋಸ್ ನಲ್ಲಿ 100% ಸಾಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ಜಿಲ್ೆಿ 
ಯಾವುದು ?

ಎ)ಮೆೈಸ ರು
ಬಿ)ಬ ೆಂಗಳೂರು ಗ್ಯಾಮಯೆಂತರ
ಸಿ)ಕಲ್ುಬರ್ಗ್
ಡಿ)ಧಯರವಯಡ

ಬಿ)ಬ ೆಂಗಳೂರು
ಗ್ಯಾಮಯೆಂತರ



5) ಪ್ುರುರ್ರ ವಿಶ್ವ ಟೆನಿಸ್ ಶೆರೋಯಾೆಂಕ ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಗರಸಾಾನದಲ್ಲಿದಾದರೆ? 

ಎ) ರ  ೋಜರ್ ಫ ಡರರ್
ಬಿ) ರಯಫ ಲ್ ನಡಯಲ್
ಸಿ) ಡ ೋನಿಯಲ್ ಮೆಡ ೆಡ ವ್
ಡಿ) ನ  ೋವಯಕ್ ಜ  ಕ  ವಿಚ್

ಡಿ) ನ  ೋವಯಕ್ ಜ  ಕ  ವಿಚ್



6)ದಾ.ರಾ.ಬೆೋೆಂದೆರ ಯವರಿಗ ೆಜ್ಞಾನಪೋಠ ಪ್ರಶ್ಸಿಿ ಯಾವಾಗ ಸಿಕ್ಕತು?

ಎ)1967
ಬಿ)1973
ಸಿ)1977
ಡಿ)1983

ಬಿ)1973



7)ಯಾವ ಯೋಜನ್ೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1 ರಿೆಂದ 12 ತರಗತಿಯ ಮಕಕಳಿಗೆ ಆಯಾ 
ಪ್ಾರದೆೋಶಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ನಿೋಡಲ್ಾಗುವುದು?

ಎ) ಇ- ವಿದ್ಯಾ
ಬಿ) ಇ- ಪ್ಯಟಶಯಲ್
ಸಿ) ಇ- ಶಿಕ್ಷಣ
ಡಿ) ಇ-ವ ೋದ

ಎ) ಇ- ವಿದ್ಯಾ



8)ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಬ್ಜೆಟ್ ಅನುಾ ಎೆಂದು ಮೆಂಡಿಸಲ್ಾಯಿತು ?

ಎ) 1860
ಬಿ) 1947
ಸಿ) 1950
ಡಿ) 1952

ಎ) 1860

• ವ್ಷ್ಟ್ಾಕ ಹಣಕ್ಸ್ು ವರದಿಯನುು 'ಸ್ಮ್ನಯ ಬಜೆಟ್' 
ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಗುತುರೆ.

• ಸ್ಂವಿಧ್ನದ 112 ರ್ನೆೇ ವಿಧಿ ಆರ್ಯದ ವೆಚಿವನುು 
ರ್ಖಲ್ಲಸ್ುತುರೆ.

• ಭ್ರತದ ಮೊದಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅನುು ಏಪಿೆಲ್ 7, 1860ರಂದು 
ಮಂಸಿಸ್ಲ್ಯಿತು. ಬಜೆಟ್ ಅನುು ಬ್ಲೆಟಿಷ್ ಸ್ಕ್ಾರದ 
ಹಣಕ್ಸ್ು ಸ್ಚ್ಚವ ಜೆೇ್್ ವಿಲ್್ನ್ ಮಂಸಿಸಿದರು.

• ಆರ್.ಕೆ.ಶಣುಾಖಂ ಚೆಟಿಸ ಸ್ವತಂತೆಯದ ನಂತರ ಮೊದಲ್ 
ಹಣಕ್ಸ್ು ಸ್ಚ್ಚವರ್ದರು. ಆರ್.ಕೆ.ಶಣುಾಖ್ ಚೆಟಿಸ 26 
ನವೆಂಬರ್ 1947 ರಂದು ಬಜೆಟ್ ಮಂಸಿಸಿದರು.

• ಸ್ಂವಿಧ್ನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ್ ಬಜೆಟ್ ಅನುು ಫೆಬೆವರಿ 
28, 1950 ರಂದು ಮಂಸಿಸ್ಲ್ಯಿತು.

• ಜವ್ಹರಲ್ಲ್ ರ್ನೆಹರು, ಇಂದಿರ್ ಗ್ಂಧಿ ಮತುು 
ರ್ಜಿೇವ್ ಗ್ಂಧಿ Budget ಮಂಸಿಸಿದ ಪೆಧ್ನಿಗಳಳ.

• ಬಜೆಟ್ ಪೆರ್ಕೆಯೆಯು ಸ್ಮ್ನಯವ್ಗಿ ಸೆಪ್ೆಸಂಬರ್ ನಿಂದ
ಪ್್ೆರಂಭವ್ಗುತುರೆ.



9) ಯಾವ ರಾಜಾದ ಮುಖ್ಾ ಚುನ್ಾವಣಾಧಿಕಾರಿ 'ಶೆೋರಾ' ಹೆಸರಿನ ಅದರ 
ಮಾಾಸಾಕಟ್ ಅನುಾ ಅನ್ಾವರಣ್ಗೊೆಳಿಸಿದರು?

ಎ)ಪೆಂಜಯಬ್
ಬಿ)ಹರ್ಯ್ಣ
ಸಿ)ಮೆೋಘಾಲ್ಯ
ಡಿ)ದ್ ಹಲಿ

ಎ)ಪೆಂಜಯಬ್

• ಪಂಜ್ಬ್ ಮುಖಯ ಚುರ್ನ್ವಣ್ಧಿಕ್ರಿ 'ಶೆೇರ್' ಹೆಸ್ರಿನ ಅದರ 
ಮ್ಯಸ್ೆಟ್ ಅನುು ಅರ್ನ್ವರಣಗೊಳಿಸಿದರು

• ಪಂಜ್ಬ್ ನ ಮುಖಯ ಚುರ್ನ್ವಣ್ ಅಧಿಕ್ರಿಯ ಕಚೆೇರಿಯು ತನು 
ಚುರ್ನ್ವಣ್ ಚ್ಚಹೆುಯ್ದ "ಶೆೇರ್" (ಸಿಂಹ) ಅನುು ಅರ್ನ್ವರಣಗೊಳಿಸಿತು.

• ಇದು 20 ಫೆಬೆವರಿ 2022 ರಂದು ನಿಗದಿಯ್ಗಿರುವ ಪಂಜ್ಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ 
ಚುರ್ನ್ವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತರ್ರರ ಜ್ಗೃತಿ, ಭ್ಗವಹಿಸ್ುವಿಕೆ ಮತುು ರ್ನೆೈತಿಕ 
ಮತರ್ನವನುು ಉತೆುೇಜಿಸ್ುವ ಗುರಿಯನುು ಹೊಂದಿರೆ. ಸಿಂಹವನುು 
ಚ್ಚತಿೆಸ್ುವ ಮ್ಯಸ್ೆಟ್ "ಶೆೇರ್".

• ಇದು ಪಂಜ್ಬ್ಲನ ಶಿೆೇಮಂತ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನುು 
ಪೆತಿನಿಧಿಸ್ುತುರೆ. ಇದನುು ಭ್ರತದ ಚುರ್ನ್ವಣ್ ಆಯೇಗದ (ಇಸಿಐ) 
ವಯವಸಿೆತ ಮತರ್ರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುು ಚುರ್ನ್ವಣ್ ಭ್ಗವಹಿಸ್ುವಿಕೆ 
(SVEEP) ಯೇಜರ್ನೆಯಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಚ್ರ ಮ್ಡಲ್ಗಿರೆ.

• ಮತರ್ರರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ೆಗಿ ECI ಯ ಪೆಮುಖ ಕ್ಯಾಕೆಮವ್ಗಿ SVEEP 
ಯೇಜರ್ನೆಯನುು 2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್್ೆರಂಭಿಸ್ಲ್ಯಿತು.



10)ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಭೊವೆೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉದಾಾನವನವನುಾ ಎಲ್ಲಿ  
ನಿಮಿಿಸಲ್ಾಗುವುದು?

ಎ)ಪಶಿಿಮ ಬೆಂಗ್ಯಳ
ಬಿ)ಮಧ್ಾಪಾದ್ ೋಶ
ಸಿ)ಉತತರ ಪಾದ್ ೋಶ
ಡಿ)ಉತತರಕಯೆಂಡ

ಬಿ)ಮಧ್ಾಪಾದ್ ೋಶ

• ಭ್ರತದ ಮೊದಲ್ ಭೂವೆೈಜ್ಞ್ನಿಕ ಉರ್ಯನವನವನುು 
ಮಧ್ಯಪೆರೆೇಶದ ಜಬಲ್ುಪರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಸ್ಲ್ಗುವುದು

• ಭ್ರತದ ಮೊದಲ್ ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಉರ್ಯನವನವನುು ಮಧ್ಯಪೆರೆೇಶದ 
ಜಬಲ್ುಪರದ ಲ್ಮೆಟ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಸ್ಲ್ಗುವುದು. ಗಣಿಗ್ರಿಕೆ 
ಸ್ಚ್ಚವ್ಲ್ಯದ ಅಸಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರತಿೇಯ ಭೂವೆೈಜ್ಞ್ನಿಕ ಸ್ರ್ಮೇಕ್ಷೆಯು 
ಉರ್ಯನವನಕೆೆ ಅನುಮೊೇದರ್ನೆ ನಿೇಸಿರೆ. ಐದು ಎಕರೆ ಜ್ಗದಲ್ಲಿ 35 
ಕೊೇಟಿ ರೂಪ್್ಯಿ ಬಂಡವ್ಳದಲ್ಲಿ ಪ್್ಕ್ಟ್ಾ ನಿಮ್ಾಣವ್ಗಲ್ಲರೆ. 
ಭೂವೆೈಜ್ಞ್ನಿಕ ಉರ್ಯನವನವನುು ಲ್ಯಮೆಟ್ದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಸ್ಲ್ಗುವುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ೆಳವು ಭೂವೆೈಜ್ಞ್ನಿಕ 
ದೃಷ್ಟ್ಸಕೊೇನದಿಂದ ವಿಶವದ ಪೆಮುಖ ಸ್ೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂರ್ಗಿರೆ.

• ಜಿಯೇಪ್್ಕ್ಟ್ಾ ಒಂದು ಏರ್ಕೇಕೃತ ಪೆರೆೇಶವ್ಗಿರೆ, ಇದು ಭೌಗೊೇಳಿಕ 
ಪರಂಪರೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಬಳಕೆಯನುು ಸ್ಮರ್ಾನಿೇಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುನುಡ್ೆಸ್ುತುರೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಸಿಸ್ುವ ಜನರ ಆರ್ಥಾಕ 
ಯೇಗಕ್ಷೆೇಮವನುು ಉತೆುೇಜಿಸ್ುತುರೆ.



ನ್ೆನಾಯ ಪ್ರಶೆಾ

ಭಾರತದ ಅತಿ ದೆೊಡಡ EV ಚಾಜಿಿೆಂಗ್ ಸೆಟೋರ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲ್ಾರ್ಗದ?ೆ

ಎ) ಗುರುಗಾರಮ
ಬಿ) ಮುೆಂಬೆೈ
ಸಿ) ನವದೆಹಲ್ಲ
ಡಿ) ಚೆನ್ೆಾೈ 

ಎಲಿರಿಗೊ ಧನಾವಾದಗಳು



ಇೆಂದಿನ ಪ್ರಶೆಾ 
ವಲ್ಡಿ ಗೆೋಮಸ ಅಥ್ಲೋಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ ಪ್ರಶ್ಸಿಿ 2021 ಅನುಾ ಯಾರು 
ಗೆದಿದದಾದರ?ೆ

ಎ) ರೆೊೋಜರ ಫೆಡರರ
ಬಿ) ಪಆರ ಶಿರೋಜೆೋಶ್
ಸಿ) ಡೆೋನಿಯಲ್ ಮಡೆವಡೆವ್
ಡಿ) ಡೆೋನಿಯಲ್ ಮಡೆವಡೆವ್

ಎಲಿರಿಗೊ ಧನಾವಾದಗಳು


