
09&10 ಫೆಬ್ರವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧನರಾದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೆೀಮ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೆೀತ 
ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತದ ಭೀಮನ ಪಾತರಧಾರಿ ಾಾರ ?

ಎ)ಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್
ಬಿ)ಥೆರೆಸ್ ಜೊೀಹಾಗ್
ಸಿ)ಅಡೊೀವಾ ಹಾಸನ
ಡಿ)ಪರವಿೀಣ್ ಕ ಮಾರ್ 



'ಪರಧಾನ ಮಂತ್ರ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಪದಾ ಯೀಜನೆ (PMKSY)' ಅನ ು 4,600 ಕೊೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 
ಹಂಚಿಕೆಯಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರವರೆಗೆ ವಿಸತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

👉ಈ ಯೀಜನೆಯನ ು ಆಹಾರ ಸಂಸಕರಣಾ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿವ್ಹಿಸ ತತದೆ.

👉ಈ ಯೀಜನೆಯ  ಆಹಾರ ಸಂಸಕರಣಾ ಕ್ೆೀತರದ ಒಟ್ಾಾರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ ತ ಅಭವೃದಿಿಯ 
ಗ ರಿಯನ ು ಹೊಂದಿದ.ೆ

👉ಮೀ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಕೆೀಂದರ ಸಕಾ್ರವು ಸಂಪದ (ಕೃಷಿ-ಸಾಗರ ಸಂಸಕರಣೆ ಮತ ತ ಕೃಷಿ-ಸಂಸಕರಣಾ
ಕಿಸಾರ್ ಗಳ ಅಭವೃದಿಿ ಯೀಜನ)ೆ 6,000 ಕೊೀಟಿ ರೂ.  ಈ ಯೀಜನೆಯನ ು ಆಗಸ್ಾ 2017 ರಲ್ಲಿ
PMKSY ಎಂದ  ಮರ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತ .



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ಬಾಟ್ಾ ಇಂಡಿಾಾ ಲ್ಲಮಿಟ್ೆಡ್ ತನು ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಬಾಲ್ಲವುಡ್ ನಟಿ ದಿಶಾ
ಪಟ್ಾನಿ ಅವರನ ು ನೆೀಮಿಸಿದೆ.
ಅವರ  ಬಾರಂಡ್ ಅನ ು ಪರಚಾರ ಮಾಡ ತ್ಾತರೆ ಮತ ತ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ೆಗಳ ಫಾಯಷ್ನ್ ಅನ ು 
ಹೆಚಿಿಸಲ  ಯ ವ ಸಂಪಕ್ವನ ು ಬ್ಲಪಡಿಸ ತ್ಾತರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಬಾಟ್ಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆೀಬ್ಲ ಗಳನ ು ಪರಚಾರ ಮಾಡಲ  ಕೃತ್ ಸನೊೀನ್, 
ಸ ಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಜಪೂತ್ ಮತ ತ ಕಿರಕೆಟ್ ಆಟಗಾತ್್ ಸೃತ್ ಮಂಧಾನ ಸೆೀರಿದಂತ್ೆ 
ಸೆಲಬೆಿರಟಿಗಳ ೆಂದಿಗ ೆಬಾಟ್ಾ ಸಂಬ್ಂಧ ಹೊಂದಿದದರ .
ಬಾಟ್ಾ ಇಂಡಿಾಾ ಲ್ಲಮಿಟ್ೆಡ್ ಸಾಾಪನೆ: 1931;
ಬಾಟ್ಾ ಇಂಡಿಾಾ ಲ್ಲಮಿಟ್ೆಡ್ ಪರಧಾನ ಕಛೀೆರಿ: ಗ ರ ಗಾರಮ್ಸ, ಹರಿಾಾಣ;
ಬಾಟ್ಾ ಇಂಡಿಾಾ ಲ್ಲಮಿಟ್ಡೆ್ CEO: ಗ ಂಜನ್ ಶಾ.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ಅಕ್ಷಯ್ ಕ ಮಾರ್ ಅವರನ ು ಉತತರಾಖಂಡ್ 2022 ರ ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ 
ನೆೀಮಿಸಲಾಗಿದೆ

ಉತತರಾಖಂಡದ ಮ ಖಯಮಂತ್ರ ಪ ಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರ  ಬಾಲ್ಲವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ 
ಕ ಮಾರ್ ಅವರನ ು 2022 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ ನಾವಣೆಗೆ ಮ ಂಚಿತವಾಗಿ ಉತತರಾಖಂಡದ 
ಬಾರಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೆೀಮಿಸಿದಾದರೆ.
2017 ರಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ್ ಕ ಮಾರ್ ಅವರನ ು 'ಸವಚಛತ್ಾ ಅಭಾಾನ'ದ ಉತತರಾಖಂಡದ ಬಾರಂಡ್
ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ನೆೀಮಿಸಲಾಯಿತ .
ಅಕ್ಷಯ್ ಕ ಮಾರ್, ಕೆನಡಾದ-ಭಾರತ್ೀಯ ನಟ, 100 ಕೂಕ ಹೆಚ ಿ ಚಲನಚಿತರಗಳಲ್ಲಿ 
ನಟಿಸಿರ ವ ಚಲನಚಿತರ ನಿಮಾ್ಪಕ.



1)ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಿಧನರಾದ ಏಷ್ಯನ್ ಗೆೀಮ್ಸ್ ಪದಕ ವಿಜೆೀತ ಹಾಗೂ ಮಹಾಭಾರತದ 
ಭೀಮನ ಪಾತರಧಾರಿ ಾಾರ  ? 

ಎ) ಡಾಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ನಾಯರ್
ಬಿ) ಥೆರೆಸ್ ಜೆ ೋಹಾಗ್
ಸಿ) ಅಡೆ ೋವಾ ಹಾಸನ
ಡಿ)ಪ್ರವೋಣ್ ಕುಮಾರ್

ಡಿ)ಪ್ರವೋಣ್ ಕುಮಾರ್



2)ಪರಧಾನಿ ನರೆೀಂದರ ಮೀದಿ ಅವರ  ಗೊಿೀಬ್ಲ ಲ್ಲೀಡರ್ ಅಪೂರವಲ 
ರೆೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಾಾವ ಸಾಾನ ಪಡೆದಿದಾದರೆ ?

ಎ) ಮೊದಲ
ಬಿ) ಎರಡನೆೋ
ಸಿ) ಮ ರನೆೋ
ಡಿ)ನಾಲಕನೆೋ

ಎ) ಮೊದಲ



3)ಬಿರಟನ್ ದೆೀಶದ ಮ ಂದಿನ ರಾಣಿ ಾಾರ  ?

ಎ) ಆಂಟನ್ನ ಜಕ್ಾರ
ಬಿ) ಥೆರೆಸ್ ಜೆ ೋಹಾಗ್
ಸಿ) ಎಲಿಜಬೆತ್
ಡಿ)ಕ್ಾಾಮಿಲ್ಾಾ

ಡಿ)ಕ್ಾಾಮಿಲ್ಾಾ



4) ಭಾರತವು ಇಸೆರೀಲ ನ ಸಹಭಾಗಿತವದಲ್ಲಿ ಎಷ್ ಾ ಹಳ್ಳಿಗಳನ ು 'ವಿಲೆೀಜ್ 
ಆಫ್ ಎಕ್ಲೆನ್್' ಆಗಿ ಪರಿವತ್್ಸಲ್ಲದೆ?

ಎ) 200
ಬಿ) 150
ಸಿ)165
ಡಿ)148

ಬಿ) 150

ರೆೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕ್ೆೇತರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 
ತಂತರಜ್ಞಯನವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳಲು ಸಹಯಯ 
ಮಯಡಲು, ದೆೇಶದ 12 ರಯಜ್ಾಗಳಲ್ಲಿ 150
'ಉತೃಷ್ಟತ್ೆಯ ಗಯರಮ'ಗಳನುು ರಚಿಸಲು ಭಯರತ 
ಸಕಯಾರವು ಇಸೆರೇಲ್ ಸಕಯಾರದೆೊಂದಿಗೆ 
ಕೆೈಜೆೊೇಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಯನ ಮಂತ್ರರ: ನಫ್ಯಾಲ್ಲ ಬೆನೆಟ್ ಟೆರಂಡಿಂಗ್
ರಯಜ್ಧಯನಿ: ಜೆರುಸಲೆಮ್
ಅಧಾಕ್ಷ: ಐಸಯಕ್ ಹೆಜಯಾಗ್
ಜ್ನಸಂಖ್ೆಾ: 92.2 ಲಕ್ಷ (2020) ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ್
ಕರೆನಿಿ: ಇಸೆರೇಲ್ಲ ಶೆಕೆಲ್



5)‘ಕಾಂಚೊೀತ್ ಹಬ್ಬ’ವನ ು ಭಾರತದ ಾಾವ ರಾಜಯ/UT ನಲ್ಲಿ 
ಆಚರಿಸಲಾಗ ತತದೆ?

ಎ) ಬಿಹಾರ
ಬಿ) ಜಮುು ಮತ್ುು ಕ್ಾಶ್ಮೀರ
ಸಿ) ಪ್ಶ್ಮಿಮ ಬಂಗಾಳ
ಡಿ) ಅಸಾಸಂ

ಬಿ) ಜಮುು ಮತ್ುು
ಕ್ಾಶ್ಮೀರ

‘ಕಯಂಚೆೊೇತ್ ಹಬ್ಬ’ ಎಂಬ್ುದು ನಯಗ್ 
ಸಂಸೃತ್ರಯ ಅನುಯಯಯಿಗಳಿಗೆ ಧಯರ್ಮಾಕ ಮತುಾ
ವರ್ಾರಂಜಿತ ಕಯಯಾಕರಮವಯಗಿದೆ. ಇದನುು 
ಇತ್ರಾೇಚೆಗೆ ಜ್ಮುು ಮತುಾ ಕಯಶ್ಮೀರದ ಹಂದಿನ 
ಜಿಲೆಿಯ ದೆೊೇಡಯದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಯಯಿತು.
ಜ್ನರು ಪಯವಾತ್ರ ದೆೇವಿಯೊಡನೆ ಶ್ಮವನ 
ವಿವಯಹವನುು ಆಚರಿಸುತ್ಯಾರೆ ಮತುಾ ತಮು 
ಸಂಗಯತ್ರಯ ದಿೇರ್ಘಾಯುಷ್ಾಕಯಾಗಿ 
ಪಯರರ್ಥಾಸುತ್ಯಾರೆ. ಇದನುು ಗೌರಿ-ತೃತಾ ಎಂದೊ 
ಕರೆಯುತ್ಯಾರೆ.



6)ಾಾವ ಸಂಸೆಾಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ‘ಸೆಪೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೆೀಷ್ನ್್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ ತ 
ಫಿಸಿಕಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಲಾಯಬೊರೆೀಟರಿ’ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಿಸ ತತದೆ?

ಎ)DRDO
ಬಿ) ಇಸೆ ರೋ
ಸಿ) ಸಿಎಸ್ಐಆರ್
ಡಿ) ಬಾರ್ಕ್

ಬಿ) ಇಸೆ ರೋ

ಅಹಮದಯಬಯದ್ ಮೊಲದ ಬಯಹಯಾಕಯಶ ಅಪ್ಲಿಕೆೇಶನ್ 
ಕೆೇಂದರ ಮತುಾ ಭೌತ್ರಕ ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ಪ್ರಯೊೇಗಯಲಯವು 
ಭಯರತ್ರೇಯ ಬಯಹಯಾಕಯಶ ಸಂಶೆ ೇಧನಯ ಸಂಸೆೆ (ISRO) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಯಯಾನಿವಾಹಸುತಾದೆ.
ಇತ್ರಾೇಚೆಗೆ, ಸಂಸೆೆಯ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು 'ಕಯವಂಟಮ್ 
ಎಂಟಯಾಂಗಲೆುಂಟ್' ಅನುು ಯಶಸಿವಯಯಗಿ 
ಪ್ರದಶ್ಮಾಸಿದರು.
ರಿಯಲ್-ಟೆೈಮ್ ಕಯವಂಟಮ್ ಕೇ ಡಿಸಿಿಬ್ೊಾಷ್ನ್
(QKD) ಅನುು ಬ್ಳಸಿಕೆೊಂಡು ಅವರು 300
ರ್ಮೇಟರ ಗಳಿಂದ ಬೆೇಪ್ಾಟಟ ಎರಡು ಕಟಟಡಗಳ ನಡುವೆ 
ಹಯಾಕ್-ಪ್ೊರಫ್ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದರು.



7) ಭಾರತವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಾಾವ ಬಾಿಕ ನೊಂದಿಗೆ 
ನವಿೀಕರಿಸಬ್ಹ ದಾದ ಇಂಧನ (RE) ಕ ರಿತ  ಉನುತ ಮಟಾದ 
ಸಮೇಳನವನ ು ನಡೆಸಿತ ?
ಎ) ಸಾರ್ಕ್
ಬಿ) ಆಸಿಯಾನ್
ಸಿ) ಬಿರರ್ಕಸ
ಡಿ)ಜಿ-20

ಬಿ) ಆಸಿಯಾನ್

ಹೆೊಸ ಮತುಾ ನವಿೇಕರಿಸಬ್ಹುದಯದ ಇಂಧನ 
ಸಚಿವಯಲಯ (MNRE) ಮತುಾ ವಿದೆೇಶಯಂಗ 
ವಾವಹಯರಗಳ ಸಚಿವಯಲಯ (MEA) ಮತುಾ ASEAN 
ಸೆಂಟರ ಫ್ಯರ ಎನಜಿಾ (ACE), ಇಂಡೆೊೇನೆೇಷ್ಯಾ 
ಜ್ಂಟಿಯಯಗಿ 'ASEAN-India High Level 
Conference on Renewable Energy (RE)' ಅನುು 
ಆಯೊೇಜಿಸುತ್ರಾವೆ.
ಇದನುು ದಿ ಎನಜಿಾ ಅಂಡ್ ರಿಸೆೊೇಸಾಸ್ ಇನ್ ಸಿಟಟೊಾಟ್ 
(TERI) ಸಹಯೊೇಗದಲ್ಲಿ ಆಯೊೇಜಿಸಲಯಗಿದೆ.
ಸಮ್ಮೀಳನದ ವಿಷ್ಯವು Experience and 
Innovations for Integrated Renewables Market'.



8)ಆಫಿರಕನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2022 ರ ಅತ್ಥೆೀಯ ದೆೀಶ 
ಾಾವುದ ?

ಎ) ಜಿಂಬಾಬೆೆ
ಬಿ) ಮಾಲಿ
ಸಿ) ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ
ಡಿ) ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರರಕ್ಾ

ಸಿ) ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ

ಆಫ್ರರಕನ್ ಯೊನಿಯನ್ ಶೃಂಗಸಭೆ 2022 ಇತ್ರಾೇಚೆಗೆ AU 
ಪ್ರಧಯನ ಕಛೆೇರಿ ಅಡಿಸ್ ಅಬಯಬಯ, ಇರ್ಥಯೊೇಪ್ಲಯಯದಲ್ಲಿ 
ಪಯರರಂಭವಯಯಿತು.
ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಯರು ರ್ಮಲ್ಲಟರಿ ದಂಗೆಗಳು ಮತುಾ 
ಕರೆೊೇನವೆೈರಸ್ ಸಯಂಕಯರರ್ಮಕದ ನಡುವೆ ಶೃಂಗಸಭೆಯನುು 
ನಡೆಸಲಯಯಿತು.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಕಳೆದ 18 ತ್ರಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ಆರು ದಂಗೆಗಳು ಅಥವಯ ಪ್ರಯತುದ ದಂಗೆಗಳನುು ಮತುಾ 
ಕಡಿಮ್ಮ ವಯಾಕಿನೆೇಷ್ನ್ ದರಗಳನುು ತ್ರಳಿಸುತಾದೆ.
55-ಸದಸಾ AU ಸಹ ಆತ್ರಥೆೇಯ ರಯಷ್ಿವಯದ 
ಇರ್ಥಯೊೇಪ್ಲಯಯದಲ್ಲಿ ಕದನ ವಿರಯಮಕೆಾ ಒತ್ಯಾಯಿಸಲು 
ಒತಾಡವನುು ಎದುರಿಸುತ್ರಾದೆ.



9) ಚ ನಾವಣಾ ಬಾಂಡ  ಗಳನ ು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ  ಅಧಕಾರ 
ಹೊಂದಿರ ವ ಏಕೆೈಕ ಬಾಯಂಕ ಾಾವುದ  ?

ಎ) ಎಸ್್ಬಿಐ
ಬಿ) YES ಬಾಾಂರ್ಕ
ಸಿ)ಕನಾ್ಟಕ ಬಾಾಂರ್ಕ
ಡಿ)PNB

ಎ) ಎಸ್್ಬಿಐ

ಈ ವಷ್ಾದ ಜ್ನವರಿ ತ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಟೇಟ್ ಬಯಾಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಯ ಒಟುಟ ₹ 1,213 ಕೆೊೇಟಿ ಮೊತಾದ ‘ಎಲೆಕೆೊಿೇರಲ್
ಬಯಂಡ್’ಗಳನುು (Electoral Bonds) ಮಯರಯಟ ಮಯಡಿದೆ.

ಈ ಹೆಚಿಿನ ಬಯಂಡ್ ಗಳು (₹784.84 ಕೆೊೇಟಿ) ಎಸ್ ಬಿಐನ 
ನವದೆಹಲ್ಲ ಶಯಖ್ೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಕಯಾಶ್ ಆಗಿದುು, ರಯಷಿಿೇಯ 
ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೆೇಣಿಗೆ ನಿೇಡಿರುವುದನುು ಸೊಚಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಎಸ್ ಬಿಐನ ಮುಂಬೆೈ ಶಯಖ್ೆಯಿಂದ ಅತ್ರ ಹೆಚುಿ
‘ಎಲೆಕೆೊಿೇರಲ್ ಬಯಂಡ್ ಗಳು’ (₹ 489.6 ಕೆೊೇಟಿ ಮೌಲಾ) 
ಮಯರಯಟವಯಗಿದೆ.



ಚುನಯವಣಯ ಬಯಂಡುಗಳು ಎಂದರೆೇನು?

• ಈ ಯೊೇಜ್ನೆಯನುು 2017 ರ ಕೆೇಂದರ ಬ್ಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಘೊೇಷಿಸಲಯಯಿತು. ಚುನಯವಣಯ ಬಯಂಡ್ (electoral bond) ಯೊೇಜ್ನೆಯು 
ಬ್ಡಿಿರಹತ ಧಯರಕ ಹರ್ವನುು (Interest-Free Bearer Instrument) ರಯಜ್ಕೇಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನಯಮಧೆೇಯವಯಗಿ ದೆೇಣಿಗೆ 
ನಿೇಡುವ ಆರ್ಥಾಕ ಸಯಧನವಯಗಿದೆ ಅಥವಯ ರಯಜ್ಕೇಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನಯಮಧೆೇಯವಯಗಿ ಹರ್ ಒದಗಿಸಲು ಬ್ಳಸುವ ಬ್ಡಿಿರಹತ 
ವಿಶೆೇಷ್ ಪಯವತ್ರ ಸಯಧನಗಳಯಗಿವೆ.

• ಬಯಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದಯನಿಗಳ ಹೆಸರನಯುಗಲ್ಲ ಪ್ಡೆಯುವವರ ಹೆಸರನಯುಗಲ್ಲ ಉಲೆಿೇಖಿಸಲಯಗುವದಿಲಿ.
• ಬಯಂಡ್ ಗಳ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಾಕ ಸಹಯಯ ಪ್ಡೆಯುವವರನುು (ಮುಖಾವಯಗಿ ರಯಜ್ಕೇಯ ಪ್ಕ್ಷ) ಅದರ ಮಯಲ್ಲೇಕರು ಎಂದು 
ಭಯವಿಸಲಯಗುತಾದೆ.

• ಈ ಬಯಂಡ್ ಗಳಿಗೆ 1,000 ರೊ, 10,000 ರೊ, 1 ಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ ಮತುಾ 1 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಂತ್ೆ ದಿವಗುರ್ ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಯಗುತಾದೆ 
ಮತುಾ ಇದಕಯಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ರ್ಮತ್ರಯನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಯಗಿಲಿ ಮತುಾ ಭಯರತ್ರೇಯ ಸೆಟೇಟ್ ಬಯಾಂಕ್ (SBI) ಮಯತರ ಈ ಬಯಂಡ್ 
ಗಳನುು ಮಯರಯಟ ಮಯಡಲು ಅಧಿಕಯರ ಹೆೊಂದಿರುವ ಏಕೆೈಕ ಬಯಾಂಕ್ ಆಗಿದೆ.

• ಈ ಬಯಂಡ್ ಗಳನುು ವಿತರಿಸಲು ಮತುಾ ಎನ್ ಕಯಾಶ್ ಮಯಡಲು ಸೆಟೇಟ್ ಬಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಯಕೆಾ ಅಧಿಕಯರ ನಿೇಡಲಯಗಿದೆ.ಈ 
ಬಯಂಡ್ ಗಳು ವಿತರಣೆಯ ದಿನಯಂಕದಿಂದ ಹದಿನೆೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಯನಾವಯಗಿರುತಾವೆ.

• ದಯನಿಗಳು ಈ ಬಯಂಡ್ ಗಳನುು ಖರಿೇದಿಸಿ ರಯಜ್ಕೇಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದಯನ ಮಯಡಬ್ಹುದು ಮತುಾ ದಯನವಯಗಿ ಪ್ಡೆದ ರಯಜ್ಕೇಯ 
ಪ್ಕ್ಷವು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ/ಗೆೊತುಾಪ್ಡಿಸಿದ ಖ್ಯತ್ೆಯ ಮೊಲಕ 15 ದಿನಗಳೆೊಳಗೆ ಎನ್ ಕಯಾಶ್ ಮಯಡಿಕೆೊಳಳಬ್ಹುದು ಅಥವಯ ಈ 
ಬಯಂಡ್ ಗಳನುು ನಗದಿೇಕರಿಸಿ ಕೆೊಳಳಬ್ಹುದಯಗಿದೆ.

• ಒಬ್ಬ ವಾಕಾ ಅಥವಯ ಒಂದು ಸಂಸೆೆಯು ಎಷ್ುಟ ಬೆೇಕಯದರೊ ಬಯಂಡ್ ಗಳನುು ಖರಿೇದಿಸಬ್ಹುದು ಇದಕೆಾ ಯಯವುದೆೇ ರ್ಮತ್ರಯಿಲಿ.
• ಒಂದು ವೆೇಳೆ ರಯಜ್ಕೇಯ ಪ್ಕ್ಷವೂ 15 ದಿನಗಳೆೊಳಗಯಗಿ ಈ ಬಯಂಡುಗಳನುು ನಗದಿೇಕರಿಸಿಕೆೊಳಳದಿದುರೆ ಭಯರತ್ರೇಯ ಸೆಟೇಟ್ 
ಬಯಾಂಕ್ ಇವುಗಳನುು ಪ್ರಧಯನಮಂತ್ರರಗಳ ಪ್ರಿಹಯರ ನಿಧಿಗೆ ಜ್ಮ್ಮ ಮಯಡುತಾದೆ.



10) ಾಾವ ದೆೀಶವು "ಕಾಯನ್ರ್ ಮೂನ್ ಶಾಟ್" ಕಾಯ್ಕರಮವನ ು ಮರ -
ಪಾರರಂಭಸಿತ ?

ಎ)ಚೋನಾ
ಬಿ) USA
ಸಿ)ರಷ್ಾಾ
ಡಿ) UK

ಬಿ) USA

• ಒಬಯಮಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಯರರಂಭವಯದ "ಕಯಾನಿರ ಮೊನ್ ಶಯಟ್" 
ಕಯಯಾಕರಮದ ಮರುಪಯರರಂಭವನುು US ಅಧಾಕ್ಷ ಜೆೊೇ ಬಿಡೆನ್ 
ಘೊೇಷಿಸಿದರು.

• ಯುಎಸುಲ್ಲಿ ವಷ್ಾಕೆಾ 600,000 ಕೊಾ ಹೆಚುಿ ಜ್ನರನುು ಕೆೊಲುಿವ 
ಕಯಾನಿರ ಅನುು ಕೆೊನೆಗೆೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಯಯಾಕರಮವನುು
ಪಯರರಂಭಿಸಲಯಯಿತು, ಪ್ರಿಷ್ೃತ ಉಪ್ಕರಮವು ಮುಂದಿನ 25 
ವಷ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಾನಿನಿಾಂದ ಸಯವಿನ ಪ್ರಮಯರ್ವನುು ಕನಿಷ್ಠ 50
ಪ್ರತ್ರಶತದಷ್ುಟ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಯಡುವ ಗುರಿಯನುು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಅಧಾಕ್ಷರು
ಕಯಾನಿಗಯಾಗಿ ಹೆಚಿಿನ ಜ್ನರನುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಯನವನುು 
ಘೊೇಷಿಸಿದರು.



ನೆನುಯ ಪರಶೆು
'ಪಂಡಿತ್ ಭೀಮಸೀೆನ್ ಜೊೀಶಿ' ಅವರ 100 ನೆೀ ಜನಮದಿನವನ ು ಾಾವಾಗ 
ಆಚರಿಸಲಾಗ ತತದೆ?

ಎ) 03 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಬಿ) 05 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಸಿ) 04 ಫೆಬ್ರವರಿ
ಡಿ) 06 ಫೆಬ್ರವರಿ

ಎಲಿರಿಗೂ ಧನಯವಾದಗಳು



ಇಂದಿನ ಪರಶೆು 

ಗೊೀಲಡನ್ ಬಾಯ್ ನಿೀರಜ್ ಚೊೀಪಾರ' ಪ ಸತಕವನ ು ಬ್ರೆದವರ  
ಾಾರ ?

ಎ) ನವದಿೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ
ಬಿ) ಶಿವಾಂಕ ಜೊೀಶಿ
ಸಿ) ಅಮೃತ್ಾ ಜೊೀಶಿ
ಡಿ) ಮೀಲ್ಲನ ಎಲಾಿ

ಎಲಿರಿಗೂ ಧನಯವಾದಗಳು


