
03 ಫೆಬ್ರವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಸ್ವಾತಂತರಯದ ನಂತರ ಭವರತದ ಯವವ ರವಜ್ಯವು ತನನ 
ಮೊದಲ ಉತತಮ ಸರಕು ರೆೈಲು ಸಂಪಕಕವನುನ 
ಪಡೆದುಕೆ ಂಡಿದ?ೆ
ಎ) ಗೆ ೋವವ
ಬಿ)] ಮಣಿಪುರ
ಸಿ) ಲಡವಖ್
ಡಿ) ಅರುಣವಚಲ ಪರದೆೋಶ





ಪ್ವಯಲಿಯಂಟವಲಜಿಸ್ಟ ಗಳು ಇತ್ತೋಚೆಗೆ ಮ್ವಯನ್ವಾರ ನಲಿಿ ಎರಡು ಪಳಯೆುಳಿಕೆ 
ಹ ವುಗಳನುನ ಕಂಡುಹಿಡಿದರು.
ಕ್ರರಟೆೋಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯ ಅಂತಯದ ವೋೆಳಗೆೆ ಹ ವುಗಳು ವವಸಿಸುತ್ತದದವು.
ಅವು ಸುಮ್ವರು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಕಗಳರ್ುಟ ಹಳಯೆವು.
ಎರಡು ಹ ವುಗಳು ಫಿಲಿಕವ ಪಿಲೆ ೋಬ್ರ್ಮಕನ್ಸಿಸ್ ಮತುತ ಇಯೋಫಿಲಿಕವ 
ಪಿರಸ್ವಾಸ್ೆಟಲಿಟವ.
ಎರಡು ಹೆ ಸ ಪಳಯೆುಳಿಕೆ ಹ ವುಗಳ ಆವಿಷ್ವಾರವು ಈ ಹ ವುಗಳು ಭ ಮಿಯ 
ವಿವಿಧ ವಿಕಸನದ ಅವಧಿಗಳನುನ ಉಳಿಸಿಕೆ ಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸ ಚಿಸುತತದೆ.
ಅವರ ಕ ಂಟರ ಭವಗಗಳು ಇನ ನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿರಕವದಲಿಿ ವವಸಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವು ಇನ ನ ಬ್ದಲವಗದ ಸಿಿತ್ಯಲಿಿವೆ.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ಅವರ ಆಧುನ್ಸಕ ಕ ಂಟರ ಭವಗಗಳ ನಡುವೆ ಯವವುದೋೆ ಗಮನ್ವಹಕ ಬ್ದಲವವಣೆಗಳಿಲ.ಿ 
ಇದರರ್ಕ ಹ ವುಗಳು ನ್ಸರಂತರವವಗಿ ಬ್ದಲವಗುತ್ತರುವ ಪರಿಸರ ವಯವಸ್ೆಿಯನುನ 
ಉಳಿಸಿಕೆ ಳುುತತವೆ.

ಆವಿಷ್ವಾರದ ವಿಶೆೋರ್ತೆ ಏನು?
ಸ್ವಮ್ವನಯವವಗಿ ಹ ವುಗಳು ಹಣುು ಅರ್ವವ ಬಿೋಜ್ಗಳವಗಿ ಬ್ದಲವಗುತತವೆ ಮತುತ 
ಕಣಾರೆಯವಗುತತವ.ೆ ಮತುತ, ಹ ವುಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋಲಿಸಿದರೆ, ಎಲೆಗಳು ಹೆಚುು ಸಿಿತ್ಸ್ವಿಪಕತಾವನುನ 
ಹೆ ಂದಿವೆ.
ಎಲೆಗಳು ವವಸತವವವಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗವಗಿ ಹೆಚಿುನ ಸ್ವಮರ್ಯಕ ಮತುತ ತವರಣವನುನ ಹೆ ಂದಿವೆ. ಇದು 
ಪಳಯೆುಳಿಕೆ ದವಖಲೆಗಳಲಿಿ ಹ ವುಗಳ ಆವಿಷ್ವಾರವನುನ ಬ್ಹಳ ವಿರಳವವಗಿ ಮ್ವಡುತತದೆ.
ಹಿೋಗವಗಿ, ಇತ್ತೋಚೆಗೆ ಮ್ವಯನ್ವಾರ ನಲಿಿ ಕಂಡುಬ್ರುವ ಹೆ ಸ ಪಳಯೆುಳಿಕೆ ಹ ವುಗಳು ಹೆಚುು 
ಮ್ ಲಯಯುತವವಗಿವ ೆಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಅಪರ ಪ.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ಅರಣಯ ಪರದೋೆಶದ ಹೆಚುಳದಲಿಿ ಭವರತವು ಜವಗತ್ಕವವಗಿ ಮ ರನ್ೆೋ ಸ್ವಿನದಲಿಿದ:ೆ

ಕಳದೆ ದಶಕದಲಿಿ ಭವರತದಲಿಿ ಅರಣಯ ಪರದೆೋಶ ಹೆಚಿುದೆ ಮತುತ 2010–2020ರ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಅರಣಯ ಪರದೆೋಶದಲಿಿ ಸರವಸರಿ 
ವವರ್ಷಕಕ ನ್ಸವಾಳ ಹೆಚುಳದಲಿಿ ಭವರತವು ಜವಗತ್ಕವವಗಿ ಮ ರನ್ೆೋ ಸ್ವಿನದಲಿಿದೆ.
ಭವರತದ ಒಟುಟ ಭ ಗೆ ೋಳಿಕ ಪರದೋೆಶದ 24% ಪರದೋೆಶವು ಅರಣಯಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿದ,ೆ ಇದು 2020 ರಲಿಿ ವಿಶಾದ ಒಟುಟ ಅರಣಯ
ಪರದೆೋಶದ 2% ಆಗಿದ.ೆ
ಪರಪಂಚದ ಒಟುಟ ಅರಣಯ ಪರದೆೋಶದ 66% ರರ್ುಟ ವಿಶಾದ ಅತ್ ಹೆಚುು ಅರಣಯವನುನ ಹೆ ಂದಿರುವ ಟವಪ್ 10 ದೆೋಶಗಳಲಿಿ
ಕಂಡುಬ್ರುತತದ.ೆ ಇವುಗಳಲಿಿ, ಬ್ೆರಜಿಲ್ (59%), ಪ್ೆರು (57%), ಕವಂಗೆ ೋ ಪರಜವಸತವತತಾಕ ಗಣರವಜ್ಯ (56%) ಮತುತ ರಷ್ವಯ
(50%) ತಮಾ ಒಟುಟ ಭ ಗೆ ೋಳಿಕ ಪರದೋೆಶದ ಅಧಕ ಅರ್ವವ ಅದಕ್ರಾಂತ ಹೆಚಿುನ ಭವಗದಲಿಿ ಅರಣಯಗಳನುನ ಹೆ ಂದಿದೆ.
ಭವರತದ ರವಜ್ಯಗಳ ಪ್ೆೈಕ್ರ, ಭವರತದ ಒಟುಟ ಅರಣಯದ 11% ರರ್ಟನುನ ಹೆ ಂದಿರುವ ಮಧಯಪರದೆೋಶವು 2021 ರಲಿಿ ಅತ್ ಹೆಚುು
ಅರಣಯ  ಪರದೆೋಶವನುನ ಹೆ ಂದಿತುತ, ಅದರ ನಂತರ ಅರುಣವಚಲ ಪರದೆೋಶ (9%), ಛತ್ತೋಸ್ ಗಢ (8%), ಒಡಿಶವ (7%) ಮತುತ 
ಮಹವರವರ್ರ (7%) ಗಳಿವ.ೆ
2021 ರಲಿಿ ರವಜ್ಯದ ಭ ಗೆ ೋಳಿಕ ಪರದೆೋಶದ ತುಲನ್ಯೆಲಿಿ ಅತ್ ಹೆಚಿುನ ಪರಮ್ವಣದಲಿಿ ಅರಣಯ ಪರದೆೋಶವನುನ ಹೆ ಂದಿರುವ 
ಮೊದಲ ಐದು ರವಜ್ಯಗಳಲಿಿ ಮಿಜೆ ೋರವಂ (85%), ಅರುಣವಚಲ ಪರದೆೋಶ (79%), ರ್ಮೋಘಾಲಯ (76%), ಮಣಿಪುರ 
(74%) ಮತುತ ನ್ವಗವಲವಯಂಡ್ (74%) ಗಳಿವೆ.



1)ವಿಶಾ ಕವಯನಿರ  ದಿನ ವನುನ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲವಗುತತದೆ ? 

ಎ) 02 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಬಿ) 01 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಸಿ) 03 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಡಿ) 04 ಫೆಬ್ರವರಿ

ಡಿ) 04 ಫೆಬ್ರವರಿ

ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ  ದಿನ್-2022( World Cancer Day-2022 )

ಫೆಬ್ರವರಿ 4 ರಂದು "ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ದಿನ್"ವನ್ುು ವಿಶ್ಯವದಾಂತ 
ಆಚರಿಸಲಯಗುತತದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ  ತಡೆಗಟ್ುುವಿಕ್ೆ, ಆರಂಭಿಕ ಪತ್ೆತ ಮತುತ ಚಿಕಿತ್ೆಸಯ 
ಬ್ಗ್ೆೆ ಜನ್ರಿಗ್ೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಮತುತ ಪ್ರೋತ್ಯಸಹಿಸುವುದು ಇದರ 
ಉದೆದೋಶ್ವಯಗಿದೆ
2000ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ವಿರುದಧದ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ಶ್ ಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ 
ದಿನ್ವನ್ುು ಅಧಿಕ ತಗ್ೆೊಳಿಸಲಯಯಿತು. ಈ ಕ್ಯಯಯಕರಮವು ಪ್ಯಾರಿಸ ನ್ಲ್ಲಿ
ನ್ಡೆಯಿತು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಸದಸಾರು ಮತುತ ವಿಶ್ವದಯದಾಂತದ ಪರಮುಖ 
ಸಕ್ಯಯರಿ ಮುಖಂಡರು ಭಯಗವಹಿಸಿದದರು. ಈ ಚಯಟ್ಯರ ನ್ ಆರ್ಟಯಕಲ್ ಎಕ್ಸಸ 
ಅಧಿಕ ತವಯಗಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ ದಿನ್ವನ್ುು ಘೊೋಷಿಸಸಿತು.
2022ರ ಥೋಮ್: "ಕ್ೆೊಿೋಸ ದಿ ಕ್ೆೋರ ಗ್ಯಾಪ್"(Close the Care Gap)
2021ರ ಥೋಮ್:"I Am and I Will"



2)"ನ್ವಯರ್ನಲ್ ಮಿರ್ನ್ ಫವರ ಕ್ರಿೋನ್ ಗಂಗವ"(NMCG)ನ ಮಹವ 
ನ್ಸದೆೋಕಶಕರನ್ವನಗಿ ಯವರನುನ ನ್ೆೋಮಕ ಮ್ವಡಲವಗಿದ?ೆ

ಎ)ಅತುಲ್ ಕೆೇಶಪ್
ಬಿ)ಜಿ.ಅಶೆ ೇಕ್ ಕುಮಾರ್
ಸಿ)ಅಲ್ಾಾ ಮಿತತಲ್
ಡಿ)ಆದಿತಯಮಿತತಲ್

ಬಿ)ಜಿ.ಅಶೆ ೇಕ್ ಕುಮಾರ್

ನೆೋಮಕ – ಜಿ.ಅಶ್ೆ ೋಕ್ಸ ಕುಮಯರ
ಹುದೆದ - ನಯಾಷನ್ಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಯರ ಕಿಿೋನ್ ಗಂಗ್ಯ ( NMCG ) ನ್ 
ಮಹಯ ನಿದೆೋಯಶ್ಕರನಯುಗಿ ನೆೋಮಕಗ್ೆೊಂಡಿದಯದರೆ.
ನಯಾಷನ್ಲ್ ಮಿಷನ್ ಫಯರ ಕಿಿೋನ್ ಗಂಗ್ಯ ( NMCG ) ಕುರಿತು 
ಮಯಹಿತಿ

ಸ್ಯೆಪನೆ :- 2011
ಪ್ಯರಧಿಕ್ಯರ :- ರಯಷಿಸರೋಯ ಗಂಗ್ಯ ನ್ದಿ ಜಲಯನ್ಯನ್ ಪ್ಯರಧಿಕ್ಯರ ( 
NRGBA- National Ganga River Basin Authority )
ಸಚಿವಯಲಯ - ಜಲಸಂಪನ್ೊೂಲ ಅಭಿವ ದಿಧ ಮತುತ ಗಂಗ್ಯ 
ಪುನ್ರುಜಿೋವನ್ ಇಲಯಖೆ,ಜಲ ಶ್ಕಿತ ಸಚಿವಯಲಯ
ಉದೆದೋಶ್ :- ನಿೋರಿನ್ ಗುಣಮಟ್ು ಮತುತ ಪರಿಸರ ಸುಸಿೆರ 
ಅಭಿವ ದಿಧಯನ್ುು ಖಯತಿರಪಡಿಸುವುದರೆೊಂದಿಗ್ೆ ಗಂಗ್ಯ ನ್ದಿಯಲ್ಲಿ
ಕನಿಷಠ ಪರಿಸರ ಹರಿವನ್ುು ಕ್ಯಪ್ಯಡಿಕ್ೆೊಳಳುವುದು.



3)ರೆೈತರಿಗೆ ಪರತ್ ಎಕರೆಗೆ 20,000 ರ ಪ್ವಯಿಗಳ ಎಕ್ಸಿ-ಗೆರೋರ್ಷಯವ ಪರಿಹವರವನುನ 
ಯವವ ರವಜ್ಯ/UT ಅನುಮೊೋದಿಸಿದ?ೆ

[ಎ] ಪಶ್ಚಿಮ ಬ್ಂಗಾಳ
[ಬಿ] ದೆಹಲಿ
[ಸಿ] ಪಂಜಾಬ್
[ಡಿ] ಉತತರ ಪರದೆೇಶ

[ಬಿ] ದೆಹಲಿ

ಕಳೆದ ವಷಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಭೊಮಿ ಹಯನಿಗ್ೆೊಳಗ್ಯದ ರೆೈತರಿಗ್ೆ ಪರತಿ 
ಎಕರೆಗ್ೆ 20,000 ರೊಪ್ಯಯಿಗಳ ಎಕ್ಸಸ ಗ್ೆರೋಷಿಸಯಯ ಪರಿಹಯರವನ್ುು 
ದೆಹಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನ್ುಮೊೋದಿಸಿತು.
ಸ್ೆಪ್ೆುಂಬ್ರ-ಅಕ್ೆೊುೋಬ್ರ 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಯರಿೋ ಮಳೆ ಮತುತ 
ಹೆೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರು ನಿಂತಿದದರಿಂದ ಹಲವಯರು ಎಕರೆ ಕ ಷಿಸ ಭೊಮಿ 
ಹಯನಿಯಯಗಿದೆ.
ಹಯನಿಯು 70% ಅಥವಯ ಅದಕಿಕಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದದರೆ ಪರಿಹಯರವು 
ಮೊತತದ 70% ಆಗಿರುತತದೆ.
ಅಂದಯಜು ನ್ಷು ಶ್ೆೋ.70ಕಿಕಂತ ಹೆಚಿಿದದರೆ ಎಕರೆಗ್ೆ 20,000 ರೊ.



4) ಮ ರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿರಕವದ ದೆೋಶಗಳ ರ್ಮೋಲೆ ಭ ಕುಸಿತವನುನ ಮ್ವಡಿದ 
ಉರ್ುವಲಯದ ಚಂಡಮ್ವರುತದ ಹೆಸರೆೋನು?

[ಎ] ರಿೇನಾ
[ಬಿ] ಅನಾ
[ಸಿ] ಬಾಸ್
[ಡಿ] ಮೊಕದ್ದಮೆ

[ಬಿ] ಅನಾ

ಉಷಣವಲಯದ ಚಂಡಮಯರುತ ಅನಯ ಮೊರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ್ಯದ 
ದೆೋಶ್ಗಳಿಗ್ೆ ಅಪಪಳಿಸಿತು, ಇದು ಸ್ಯವಿನ್ ಸಂಖೆಾ 70 ಕ್ೆಕ 
ಕ್ಯರಣವಯಯಿತು. 
ಚಂಡಮಯರುತವು ಮೊಜಯಂಬಿಕ್ಸ ಮತುತ ಮಲಯವಿಗ್ೆ ಪರವೆೋಶಿಸುವ 
ಮೊದಲು ಮಡಗ್ಯಸಕರ ನ್ಲ್ಲಿ ಭೊಕುಸಿತವನ್ುು ಮಯಡಿತು.
ಮಡಗ್ಯಸಕರ ಮೊಜಯಂಬಿಕ್ಸ ನ್ಲ್ಲಿ 41 ಮತುತ 18 ಇತರರು ಮತುತ 
ಮಲಯವಿಯಲ್ಲಿ 11 ಸತತರು ಎಂದು ವರದಿ ಮಯಡಿದೆ. 
ಹಯನಿಗ್ೆೊಳಗ್ಯದ ಮೊಲಸ್ೌಕಯಯಗಳನ್ುು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತುತ 
ಹತ್ಯತರು ಸ್ಯವಿರ ಸಂತರಸತರಿಗ್ೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲು ತುತುಯ 
ತಂಡಗಳಳ ಹೆೊೋರಯಡುತಿತದದವು.



5)2022 ರಂತೆ, ಯವವ ದೆೋಶವು ವಿಶಾದ ಅಗರ ಉಕುಾ ಉತವಕದಕವವಗಿದೆ?

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ಚೇನಾ
ಸಿ)USA
ಡಿ) ಆಸ್ಟೆರೇಲಿಯಾ

ಬಿ) ಚೇನಾ

ವಲ್ಡಯ ಸಿುೋಲ್ ಅಸ್ೆೊೋಸಿಯೋಷನ್ ಪರಕ್ಯರ, ಭಯರತದ ಕಚಯಿ 
ಉಕಿಕನ್ ಉತ್ಯಪದನೆಯು 2021 ರಲ್ಲಿ 118 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟ್ನ್ (MT) 
ಗ್ೆ 18 ಶ್ೆೋಕಡಯ ಏರಿಕ್ೆಯಯಗಿದೆ.
ಭಯರತವು ಎರಡನೆೋ ಅತಿ ದೆೊಡಡ ಉಕುಕ ಉತ್ಯಪದಿಸುವ 
ರಯಷರವಯಗಿದೆ, ಏಕ್ೆಂದರೆ ಇದು 2020 ರಲ್ಲಿ 100.3 MT ಉಕಕನ್ುು 
ತಯಯರಿಸಿದೆ ಮತುತ ಅದೆೋ ವಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿೋನಯ 1 064.7 MT 
ಉಕಕನ್ುು ಉತ್ಯಪದಿಸಿದೆ.
ಚಿೋನಯ 2021 ರಲ್ಲಿ 1 032.8 MT ಗ್ೆ 3 ಶ್ೆೋಕಡಯ ಕುಸಿತವನ್ುು 
ದಯಖಲ್ಲಸಿದೆ.



6)ಯವವ ಸಂಸ್ೆಿಯು 'Death Penalty in India' ವರದಿಯನುನ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ವಡಿದ?ೆ
[ಎ] ರಾಷ್ಟ್ರೇಯಅಪರಾಧ ದಾಖಲ್ೆಗಳ
ಬ್ಯಯರೆಯೇ
[ಬಿ] ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಾನಯನು ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ
[ಸಿ] NITI ಆಯೇಗ್
[ಡಿ] ಸುಪರೇಂ ಕೆಯೇರ್ಟ್

[ಬಿ] ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಾನಯನು
ವಿಶವವಿದಾಯಲಯ

ಡೆತ್ ಪ್ೆನಯಲ್ಲು ಇನ್ ಇಂಡಿಯಯ ವರದಿಯನ್ುು 
ದೆಹಲ್ಲಯ ರಯಷಿಸರೋಯ ಕ್ಯನ್ೊನ್ು
ವಿಶ್ವವಿದಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಕಿರಮಿನ್ಲ್ ಕ್ಯನ್ೊನ್ು
ಸುಧಯರಣಯ ವಕಿೋಲರ ಗುಂಪು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಯಡಿದೆ- ಪ್ಯರಜೆಕ್ಸು 39A ಎಂದು 
ಹೆಸರಿಸಲಯಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪರಕ್ಯರ, 2021 ರ ಅಂತಾದ ವೆೋಳೆಗ್ೆ 
ಮರಣದಂಡನೆಗ್ೆ ಒಳಗ್ಯದ ಕ್ೆೈದಿಗಳ ಸಂಖೆಾ 
488 ರಷಿಸುದೆ, ಇದು 17 ವಷಯಗಳಲ್ಲಿ
ಅತಾಧಿಕವಯಗಿದೆ. 
ಇದು 2020 ರಿಂದ ಸುಮಯರು 21% ರಷುು
ಹೆಚಿಳವಯಗಿದೆ. 
ಇದು 2004 ರಿಂದ (563) ಮರಣದಂಡನೆ 
ಜನ್ಸಂಖೆಾಯ ಅತಾಧಿಕವಯಗಿದೆ.



7)ಸುದಿದಯಲಿಿ ಕಂಡುಬ್ರುವ ಮಸ್ಯಡಯ ಕ್ೆೊೋಟೆ ಯವವ ದೆೋಶದಲಿಿದ?ೆ

[ಎ] ಭಾರತ
[ಬಿ] ಶ್ಚರೇಲಂಕಾ
[ಸಿ] ಇಸ್ಟೆರೇಲ್
[ಡಿ] ಯುಎಇ

[ಸಿ] ಇಸ್ಟೆರೇಲ್

ಇಸ್ೆರೋಲ್ ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಮಸ್ಯಡಯ ಕ್ೆೊೋಟೆಯು 
ಯಹೊದಿ ವಿೋರರ ಸಂಕ್ೆೋತವಯಗಿದೆ.
ಭಯರತದಲ್ಲಿನ್ ಇಸ್ೆರೋಲ್ ನ್ ರಯಯಭಯರಿ ನೌರ 
ಗಿಲೆೊೋನ್ ಅವರು ಇಸ್ೆರೋಲ್ ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಮಸ್ಯಡಯ 
ಕ್ೆೊೋಟೆಯನ್ುು ದಿೋಪಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಿಸುತಿತರುವ 
ವಿೋಡಿಯೊವನ್ುು ಹಂಚಿಕ್ೆೊಂಡಿದಯದರೆ.
ಉಭಯ ದೆೋಶ್ಗಳಳ 30 ವಷಯಗಳ ರಯಜತ್ಯಂತಿರಕ 
ಸಂಬ್ಂಧಗಳನ್ುು ಆಚರಿಸುತಿತರುವಯಗ ಇದು 
ಭಯರತ-ಇಸ್ೆರೋಲ್ ಬಯಂಧವಾವನ್ುು ಸೂರಿಸುತತದೆ.
ಇದಕೊಕ ಮುನ್ು ಎರಡೊ ದೆೋಶ್ಗಳಳ ಸೂರಣಯಥಯ 
ಲಯಂಛನ್ವನ್ುು ಅನಯವರಣಗ್ೆೊಳಿಸಿದವು.



8) ಸುದಿದಯಲಿಿ ಕಂಡುಬ್ರುವ ‘HERMES ಮಿರ್ನ್’ ದೆೋಶಕೆಾ ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದ?ೆ

ಎ)USA
ಬಿ) ರಷ್ಾಯ
ಸಿ)ಚೇನಾ
ಡಿ) ಯುಎಇ

ಎ)USA

• HERMES ಎಂದರೆ ಹಿೋಲ್ಲಯೊೋಫ್ರಸಿಕ್ಸಸ ಎನಿವರಯನೊಂಟ್ಲ್
ಮತುತ ರೆೋಡಿಯೋಶ್ನ್ ಮೆಷರ ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸ ಪರಿಮೆಂಟ್ 
ಸೊಟ್.(Heliophysics Environmental and 
Radiation Measurement Experiment Suite. )

• ಇದು ನಯಸ್ಯದ ಆಟೆಯಮಿಸ ಮಿಷನ್ ನ್ ನಿಣಯಯಯಕ 
ಭಯಗವಯಗಿದೆ

• HERMES ಎಂಬ್ುದು NASA ದ ಚಂದರನ್-ಕಕ್ಷೆಯ
ಗ್ೆೋಟ್ ವೆೋಯ ಹೆೊರಗ್ೆ ಅಳವಡಿಸಬೆೋಕ್ಯದ ನಯಲುಕ-
ವಯದಾಗಳ ಸೊಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತುತ ಇತಿತೋಚೆಗ್ೆ ನಿಣಯಯಯಕ 
ಮಿಷನ್ ವಿಮಶ್ೆಯಯನ್ುು ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದೆ.

• HERMES ಬಯಹಯಾಕ್ಯಶ್ ಹವಯಮಯನ್ ಮತುತ ಸೊಯಯನಿಂದ 
ಚಯಲ್ಲತ ಬಯಹಯಾಕ್ಯಶ್ದಲ್ಲಿನ್ ಏರಿಳಿತದ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳನ್ುು 
ಮೆೋಲ್ಲವಚಯರಣೆ ಮಯಡುತತದೆ.



9)ಸ್ವಾತಂತರಯದ ನಂತರ ಭವರತದ ಯವವ ರವಜ್ಯವು ತನನ ಮೊದಲ ಉತತಮ ಸರಕು 
ರೆೈಲು ಸಂಪಕಕವನುನ ಪಡೆದುಕೆ ಂಡಿದ?ೆ

ಎ) ಗೆಯೇವಾ
ಬಿ) ಮಣಿಪುರ
ಸಿ) ಲಡಾಖ್
ಡಿ) ಅರುಣಾಚಲ ಪರದೆೇಶ

ಬಿ) ಮಣಿಪುರ

• ಈಶ್ಯನ್ಾ ರಯಜಾದ ರಯಣಿ ಗ್ೆೈಡಿನಿಿಯು ನಿಲಯದಣಕ್ೆಕ
ಮೊದಲ ಸರಕು ಸ್ಯಗಣೆ ರೆೈಲು ಆಗಮಿಸಿದ ಕ್ಯರಣ 
ಮಣಿಪುರವು ಸ್ಯವತಂತರಯದ ನ್ಂತರ ತನ್ು ಮೊದಲ 
ಉತತಮ ಸರಕು ರೆೈಲು ಸಂಪಕಯವನ್ುು 
ಪಡೆದುಕ್ೆೊಂಡಿತು.

• ಇದಕೊಕ ಮುನ್ು ಅಸ್ಯಸಂನ್ ಸಿಲಯಿರ ನಿಂದ ಪರಯಯಣಿಕ
ರೆೈಲು ಮಣಿಪುರದ ಬೆೊಂಗ್ೆೈಚುಂಗ ಪ್ಯವೊ ರೆೈಲು 
ನಿಲಯದಣವನ್ುು ತಲುಪಿತುತ. 

• ಇದು 111 ಕಿಮಿೋ ಉದದದ ಜಿರಿಬಯಮ್-ಇಂಫಯಲ್ 
ಹೆೊಸ ಮಯಗಯದ ಯೊೋಜನೆಯ ಭಯಗವಯಗಿದೆ, ಇದು 
ಇಂಫಯಲ್ ಅನ್ುು ಗುವಯಹರ್ಟಯೊಂದಿಗ್ೆ 
ಸಂಪಕಿಯಸುತತದೆ.



10) ಭವರತ ಸಕವಕರವು ಮ್ವರ್ಚಕ 2023 ರವರೆಗೆ ವಿಸತರಿಸಿದ LIC ಅಧಯಕ್ಷರು 
ಯವರು??

ಎ) ಎಂ ಆರ್ ಕುಮಾರ್
ಬಿ) ಸಿದಾಾರ್್ಮೊಹಂತಿ
ಸಿ) ಪಂಕಜ್ ಜೆೈನ್
ಡಿ) ಮುಖೆೇಶ್ ಗುಪ್ಾತ

ಎ) ಎಂ ಆರ್ ಕುಮಾರ್

• ಐಪಿಒ-ಬೌಂಡ್ ಲೆೈಫ್ ಇನ್ುುರೆನ್ಸ ಕ್ಯಪ್ಯರೆೋಷನ್ (ಎಲ್ ಐಸಿ) 
ಅಧಾಕ್ಷ ಎಂ ಆರ ಕುಮಯರ ಅವರ ಅಧಿಕ್ಯರಯವಧಿಯನ್ುು 
ಸಕ್ಯಯರವು ಮಯರ್ಚಯ 2023 ರವರೆಗ್ೆ ಒಂದು ವಷಯದವರೆಗ್ೆ 
ವಿಸತರಿಸಿದೆ.

• ಲೆೈಫ್ ಇನ್ುುರೆನ್ಸ ಕ್ಯಪ್ಯರೆೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಯ ಭಯರತಿೋಯ 
ಶ್ಯಸನ್ಬ್ದಧ ವಿಮೆ ಮತುತ ಹೊಡಿಕ್ೆ ನಿಗಮವಯಗಿದುದ, ಭಯರತದ 
ಮುಂಬೆೈ ನ್ಗರದಲ್ಲಿ ಪರಧಯನ್ ಕಛೆೋರಿಯನ್ುು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭಯರತ 
ಸಕ್ಯಯರದ ಹಣಕ್ಯಸು ಸಚಿವಯಲಯದ ಮಯಲ್ಲೋಕತವದಲ್ಲಿದೆ.

• ಅಧಾಕ್ಷರು: ಎಂ ಆರ ಕುಮಯರ
• ಪರಧಯನ್ ಕಛೆೋರಿ: ಮುಂಬೆೈ
• ಸ್ಯೆಪಕರು: ಭಯರತ ಸಕ್ಯಯರ
• ಸ್ಯೆಪನೆ: 1 ಸ್ೆಪ್ೆುಂಬ್ರ 1956



ನ್ೆನನಯ ಪರಶೆನ
ವಲ್ಡಕ ಗೆೋಮ್ಸಿ ಅಥ್ಲೋಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ ಪರಶಸಿತ 2021 ಅನುನ ಯವರು 
ಗೆದಿದದವದರ?ೆ

ಎ) ರೆ ೋಜ್ರ ಫೆಡರರ
ಬಿ) ಪಿಆರ ಶಿರೋಜೆೋಶ್
ಸಿ) ಡೆೋನ್ಸಯಲ್ ರ್ಮಡೆಾಡೆವ್
ಡಿ) ಡೆೋನ್ಸಯಲ್ ರ್ಮಡೆಾಡೆವ್

ಎಲಿರಿಗ  ಧನಯವವದಗಳು



ಇಂದಿನ ಪರಶೆನ 

2022 ರ ಮಹಿಳವ ಏಷ್ವಯ ಕಪ್ ಪರಶಸಿತಯನುನ ಯವರು ಗೆದಿದದವದರ?ೆ

ಎ) ಭವರತ
ಬಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಕೆ ರಿಯವ
ಸಿ) ಜ್ಪ್ವನ್
ಡಿ) ಕೆನಡವ

ಎಲಿರಿಗ  ಧನಯವವದಗಳು


