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             ನವ ೆಂಬರ್ 16 
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1) ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ ದಿನವನುು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತತದ ? 

ಎ. 13 ನವ ೆಂಬರ್ 

ಬಿ. 14 ನವ ೆಂಬರ್ 

ಸಿ. 12 ನವ ೆಂಬರ್ 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 

• ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವ ೆಂಬರ್ 14 ರೆಂದ್ು ವಿಶ್ವ ಮಧುಮೇಹ 
ದಿನವನುು ಆಚರಿಸಲಾಗುತತದ .  

• ಇದ್ು ಜಾಗತಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನುು ಉತ ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನುು 
ಹ ೂೆಂದಿದ  ಮತುತ ಮಧುಮೇಹವನುು ಸಮರ್ಷ ರಿೇತಿಯಲಿಲ 
ನಿವಷಹಿಸುವಾಗ ಜನರು ಬಯಸಿದ್ ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಹ ೇಗ  
ಬದ್ುಕಬಹುದ್ು. 

• Theme is 'The Nurse and Diabetes'. 

 

 



2) ಇತಿತೇಚ ಗ , ವಿದ ೇಶಾೆಂಗ ಕಾಯಷದ್ರ್ಶಷ ಹರ್ಷಷ ವಧಷನ್ ರ್ಶರೇೆಂಗಾಲ 
ಅವರು ಭಾರತ ಮತುತ ಯಾವ ದ ೇಶ್ದ್ ನಡುವ  4 ಒಪ್ಪೆಂದ್ಗಳಿಗ  
ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾಾರ ? 

ಎ. ರಷ್ಾಯ 

ಬಿ. ಜಪಾನ್ 

ಸಿ. ಮಾಲಿಡೇವ್ಸ್ 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

• ಭಾರತ ಮತುತ ಮಾಲಿಡೇವ್ಸ್ ನಾಲ್ುು ಒಪ್ಪೆಂದ್ಗಳಿಗ  ಸಹಿ 
ಹಾಕಿದ್ುಾ, ಮಾಲಿಡೇವ್ಸ್ ವಿದ ೇಶಾೆಂಗ ಕಾಯಷದ್ರ್ಶಷ ಹರ್ಷಷ 
ವಧಷನ್ ರ್ಶೆಂಗಾಲ ಅವರ ಭ ೇಟಿಯ ಸೆಂದ್ರ್ಷದ್ಲಿಲ. 

• ರ್ಶರೆಂಗಾಲ ಹಿೆಂದ್ೂ ಮಹಾಸಾಗರದ್ ದಿವೇಪ್ಸಮೂಹಕ ು ಎರಡು 
ದಿನಗಳ ಭ ೇಟಿಯಲಿಲದಾಾರ . 

• ಈ ಒಪ್ಪೆಂದ್ಗಳು ಉರ್ಯ ದ ೇಶ್ಗಳ ನಡುವಿನ 
ಸೆಂಬೆಂಧವನುು ಸುಧಾರಿಸಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದ . 

• ಮಾಲಿಡೇವ್ಸ್ ಅಧಯಕ್ಷ: ಇಬ್ಾರಹಿೆಂ ಮೊಹಮಮದ್ ಸ ೂಲಿಹ್. 
• ಮಾಲಿಡೇವ್ಸ್ ರಾಜಧಾನಿ: ಪ್ುರುರ್; ಮಾಲಿಡೇವ್ಸ್ ಕರ ನಿ್: 

ಮಾಲಿಡೇವಿಯನ್ ರುಫಿಯಾ. 



 

3) ಇತಿತೇಚ ಗ  ಯಾವ ದ ೇಶ್ದ್ ಸದ್ತ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರು 
ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಕುಳ ಶಾೆಂತಿ ಪ್ರಶ್ಸಿತಯನುು ಗ ದಿಾದಾಾರ ? 

ಎ. ಪಾಕಿಸಾತನ 

ಬಿ. ಬ್ಾೆಂಗಾಲದ ೇಶ್  

ಸಿ. ಅಫ್ಾಾನಿಸಾತನ 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 

 

• ಬ್ಾೆಂಗಾಲದ ೇಶ್ದ್ ಸದ್ತ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರಿಗ  ಪ್ರತಿಷ್ಟ್ಿತ 
ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಕುಳ ಶಾೆಂತಿ ಪ್ರಶ್ಸಿತ 2020 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ . 

• ಸ ೈಬರ್ ಬ್ ದ್ರಿಕ  ತಡ ಯಲ್ು ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೆಂಸ ೆ ಮತುತ 
ಮೊಬ್ ೈಲ್ ಅಪ್ಲಲಕ ೇಶ್ನ್ ‘Cyber Teens’ ಸಾೆಪ್ಲಸುವಲಿಲ 
ತ ೂಡಗಿದ್ಾಕಾುಗಿ ಅವರಿಗ  ಬಹುಮಾನ ನಿೇಡಲಾಯಿತು. 

• ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಕುಳ ಶಾೆಂತಿ ಪ್ರಶ್ಸಿತಯನುು 2005 ರಿೆಂದ್ 
ನ ದ್ರ್ ಲಾಯೆಂಡ್್ ನ ಆಮ್ಟರ್ ಡಾಯಮ್ ಮೂಲ್ದ್ ಕಿಡ್್ ರ ೈಟ್ಸ್ 



ಎೆಂಬ ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಕುಳ ಹಕುುಗಳ ಸೆಂಸ ೆ 
ನಿೇಡುತಿತದ . 

• ಮಕುಳ ಹಕುುಗಳನುು ಉತ ತೇಜಿಸಲ್ು ಮತುತ ದ್ುಬಷಲ್ ಮಕುಳ 
ಪ್ರಿಸಿೆತಿಯನುು ಉತತಮಗ ೂಳಿಸಲ್ು ವಿಶ ೇರ್ ಪ್ರಯತು 
ಮಾಡಿದ್ ಮಗುವಿಗ  ಪ್ರತಿಷ್ಟ್ಿತ ಪ್ರಶ್ಸಿತಯನುು ವಾಷ್ಟ್ಷಕವಾಗಿ 
ನಿೇಡಲಾಗುತತದ . 

 

4) ಕರ ೂೇನಾ ರ ೂೇಗಿಗಳ ಉಚಿತ ಸಾರಿಗ ಗಾಗಿ ಜಿೇವನ್ ಸ ೇವಾ 
ಆಯಪ್ ಅನುು ಯಾವ ರಾಜಯ ಸಕಾಷರ ಇತಿತೇಚ ಗ  ಬಿಡುಗಡ  
ಮಾಡಿದ ? 

ಎ. ತ ಲ್ೆಂಗಾಣ 

ಬಿ. ಕನಾಷಟಕ 

ಸಿ. ದ ಹಲಿ 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 

 



• ಆರ ೂೇಗಯ ಸಚಿವ ಸತ ಯೇೆಂದ್ರ್ ಜ ೈನ್ ಜಿೇವನ್ ಸ ೇವಾ ಆಯಪ್ 
ಅನುು ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡುವುದ್ರ ೂೆಂದಿಗ  ದ ಹಲಿ ಸಕಾಷರ  
"ಉಚಿತ" ಸೌಲ್ರ್ಯವನುು ತೆಂದಿತು. 

• ದ ಹಲಿ-ಎನ್ ಸಿಆರ್ ನಲಿಲನ ಕಾಯಬ್ ಸ ೇವ ಗಳಾದ್ ಎವ ರಾ 
ಸಹಯೇಗದ ೂೆಂದಿಗ  ಈ ಅಪ್ಲಲಕ ೇಶ್ನ್ ಅನುು 
ಪಾರರೆಂಭಿಸಲಾಗಿದ .  

• ನಿರ್ಾಷಯಕವಲ್ಲದ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನುು ದ ಹಲಿಯಳಗಿನ 
ಆರ ೂೇಗಯ ಸೌಲ್ರ್ಯಗಳಿಗ  ಉಚಿತವಾಗಿ ವಗಾಷಯಿಸಲ್ು 
ಎವ ರಾ ಎಲ ಕಿರಕ್ ವಾಹನಗಳನುು ಆೆಂಬುಯಲ ನ್್ ಆಗಿ 
ಬಳಸುತತದ . 

 

5) ಇತಿತೇಚ ಗ  ನಿಧನರಾದ್ ರವಿ ಬ್ ಲ್ಗರ  ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ಾರು? 

ಎ. ನಟ 

ಬಿ. ಸಿೆಂಗರ್ 

ಸಿ. ಪ್ತರಕತಷ 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 



 

 

• ಸುಮಾರು 50 ಪ್ುಸತಕಗಳ ಲ ೇಖಕರು, ನಟ ಮತುತ 
ನಿರೂಪ್ಕರೂ ಆಗಿರುವ ಕನುಡ ಟ್ಾಯಬ್ಾಲಯ್ಡಡ 'ಹ ೈ ಬ್ ೆಂಗಳೂರು' 
ಸೆಂಪಾದ್ಕ ರವಿ ಬ್ ಳಗ ರ  ಅವರು  ಹೃದ್ಯಾಘಾತದಿೆಂದ್ 
ನಿಧನರಾದ್ರು. 

•  ಅವರಿಗ  62 ವರ್ಷ ವಯಸಾ್ಗಿತುತ. ಬ್ ಳಗ ರ   ಬ್ ೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ 
'ಪಾರರ್ಷನ ' ಎೆಂಬ ಜನಪ್ಲರಯ ಶಾಲ ಯನುು ನಡ ಸುತಿತದ್ಾರು. 

 

6) ಇತಿತೇಚ ಗ  #Local4diwali ಅಭಿಯಾನವನುು 
ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದ್ವರು ಯಾರು? 

ಎ. ಕೃಷ್ಟ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯ 

ಬಿ. ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯ 

ಸಿ. ರ್ಶಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲ್ಯ 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 



• ಕ ೇೆಂದ್ರ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲ್ಯವು ದಿೇಪಾವಳಿ- 
“#Local4diwali” ಗಾಗಿ ಅಭಿಯಾನವನುು ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದ . 

• ದ ೇಶ್ದ್ ಸಾೆಂಸೃತಿಕ ಪ್ರೆಂಪ್ರ ಯಾಗಿರುವ ಮತುತ ಅನ ೇಕರಿಗ  
ಜಿೇವನ ೂೇಪಾಯದ್ ಮೂಲ್ವಾಗಿರುವ ಭಾರತಿೇಯ 
ಕರಕುಶ್ಲ್ತ ಯನುು ಉತ ತೇಜಿಸಲ್ು ಈ ಅಭಿಯಾನವನುು 
ಪಾರರೆಂಭಿಸಲಾಗಿದ . 

• ಜವಳಿ ಸಚಿವ: ಸೃತಿ ಜುಬಿನ್ ಇರಾನಿ. 

 

7) ಇತಿತೇಚ ಗ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲ್ಯವು ಕ ೂೇವಿಡ್ -19 ರ್ದ್ರತಾ 
ಕಾಯಾಷಚರರ್ ಗ  ಎರ್ುು ಕ ೂೇಟಿ ಅನುದಾನವನುು ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದ ? 

ಎ. 500 

ಬಿ 700 

ಸಿ. 900 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 



8) ಸಾೆಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔರ್ಧಿಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಕ ೇೆಂದ್ರವಾಗಿ WHO 

ಇತಿತೇಚ ಗ  ಯಾವ ದ ೇಶ್ವನುು ಆಯ್ಕು ಮಾಡಿದ ? 

ಎ. ನ ೇಪಾಳ 

ಬಿ. ಭಾರತ 

ಸಿ. ಬ್ಾೆಂಗಾಲದ ೇಶ್ 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 

 

• ವಿಶ್ವ ಆರ ೂೇಗಯ ಸೆಂಸ ೆ ಭಾರತದ್ಲಿಲ ಸಾೆಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔ 
ರ್ಧಕಾುಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಕ ೇೆಂದ್ರವನುು ಸಾೆಪ್ಲಸುವುದಾಗಿ 
ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದ್ುಾ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರ ೇೆಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ದ ೇಶ್ವನುು 
'ವಿಶ್ವದ್ ಔರ್ಧಾಲ್ಯ'ವಾಗಿ ಹ ೂರಹ ೂಮ್ಮಮದ್ೆಂತ ಯ್ಕೇ, 
ಡಬುಲುಎಚ ಒ ಸೆಂಸ ೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಾವಸೆುದ್ ಕ ೇೆಂದ್ರವಾಗಲಿದ  
ಎೆಂದ್ು ವಿಶಾವಸ ವಯಕತಪ್ಡಿಸಿದ್ರು.  

 

9) ಐಆಸಿಷಟಿಸಿ ಇತಿತೇಚ ಗ  'ಭಾರತ್ ದ್ಶ್ಷನ ಯಾತ ರ' 
ಪಾರರೆಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಘೂೇಷ್ಟ್ಸಿದ ? 



ಎ. ಜನವರಿ 2021 

ಬಿ. ಫ್ ಬರವರಿ 2021 

ಸಿ. ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 2020 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 

• ಭಾರತಿೇಯ ರ ೈಲ ವ ಅಡುಗ  ಮತುತ ಪ್ರವಾಸ ೂೇದ್ಯಮ ನಿಗಮ 
(ಐಆರ್ ಸಿಟಿಸಿ) ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 12 ರಿೆಂದ್ ‘ಭಾರತ್ ದ್ಶ್ಷನ - 
ದ್ಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ ಯಾತ ರ’ ಪಾರರೆಂಭಿಸಲಿದ . 

• ಭಾರತ ದ್ಶ್ಷನ ಯಾತ ರ ಹ ೈದ್ರಾಬ್ಾದ್ ಮತುತ 
ಸಿಕೆಂದ್ರಾಬ್ಾದ್ ನಿೆಂದ್ ಡಿಸ ೆಂಬರ್ 12 ರಿೆಂದ್ 18 ರವರ ಗ  
ಪಾರರೆಂರ್ವಾಗಲಿದ . 

• ಈ ಯಾತ ರಯ ವಿರ್ಯವು ‘Show India to Indians’’. 

 

10) ಇತಿತೇಚ ಗ  ಪಾಯನಸ ೂೇನಿಕ್ ಅನುು ಅದ್ರ ಸಿಇಒ ಆಗಿ 
ನ ೇಮ್ಮಸಿದ್ವರು ಯಾರು? 

ಎ. ವಿಶ್ವಜಿೇತ್ ಜ ೂೇರ್ಶ 



ಬಿ. ಯೂಕಿ ಕುಸುಮ್ಮ 

ಸಿ. ಕಜರ ೂೇಗ ೂೇ ಟು್ಗಾ 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 

 

• ಜಪಾನ್ ನ ಪಾಯನಾಸ ೂೇನಿಕ್ ಕಾಪ್ಷ ತನು ಆಟ್ ೂೇಮೊೇಟಿವ್ಸ 
ವಯವಹಾರದ್ ಮುಖಯಸೆ ಯೂಕಿ ಕುಸುಮ್ಮಯನುು ಕೆಂಪ್ನಿಯ 
ಮುೆಂದಿನ ಮುಖಯ ಕಾಯಷನಿವಾಷಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 
ನ ೇಮ್ಮಸಿದ . 

 

11) ಇತಿತೇಚ ಗ  15 ನ ೇ ಪ್ೂವಷ ಏಷ್ಾಯ ಶ್ೃೆಂಗಸಭ ಯಲಿಲ 
ಭಾರತವನುು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ವರು ಯಾರು? 

ಎ. ನರ ೇೆಂದ್ರ ಮೊೇದಿ 

ಬಿ.ರಾಜನಾರ್ ಸಿೆಂಗ್ 

ಸಿ. ಎಸ್ ಜ ೈಶ್ೆಂಕರ್ 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 



 

• ನವ ೆಂಬರ್ 14, 2020 ರೆಂದ್ು ನಡ ದ್ 15 ನ ೇ ಪ್ೂವಷ ಏಷ್ಾಯ 
ಶ್ೃೆಂಗಸಭ ಯಲಿಲ ವಿದ ೇಶಾೆಂಗ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಸ್.ಜ ೈಶ್ೆಂಕರ್ 
ಭಾರತವನುು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ರು. 

• ಶ್ೃೆಂಗಸಭ ಯ ಅಧಯಕ್ಷತ ಯನುು ವಿಯ್ಕಟ್ಾುೆಂ ಪ್ರಧಾನಿ ಎಚ.ಇ. 
ನುುಯ್ಕೇನ್ ಕು್ವಾನ್ ಫುಕ್ ವಹಿಸಿಕ ೂೆಂಡಿದಾಾರ . 

 

12) ಇತಿತೇಚ ಗ  ವಿಶ್ವದ್ ಕಿರಿಯ ಬರಹಗಾರ ಎೆಂದ್ು 
ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟುವರು ಯಾರು? 

ಎ. ಅರುಣ್ ಮ್ಮತತಲ್ 

ಬಿ. ಅಭಿಜಿತಾ ಗುಪಾತ 

ಸಿ. ಜಗಿಿತ್ ಸಿೆಂಗ್ 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 

• 7 ವರ್ಷದ್ ಅಭಿಜಿತಾ ಗುಪಾತ ಅವರನುು ವಿಶ್ವದ್ ಅತಯೆಂತ 
ಕಿರಿಯ ಲ ೇಖಕಿಯಾಗಿ ಇೆಂಟನಾಯಷರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ 



ರ ಕಾಡ್್ಷ ಗುರುತಿಸಿದ  ಮತುತ ಏಷ್ಾಯ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರ ಕಾಡ್್ಷ 
ತನು 'ಗಾರುೆಂಡ್ ಮಾಸುರ್ ಇನ್ ರ ೈಟಿೆಂಗ್' ರ್ಶೇಷ್ಟ್ಷಕ ಯನುು 
ನಿೇಡಿದ . 

13) 'ಮುಖಯ ಗಾರಮ್ಮೇಣ ಸಡಕ್ ಯೇಜನ ' ಯನುು ಯಾವ ಸಕಾಷರ 
ಪಾರರೆಂಭಿಸಿದ ? 

ಎ. ಉತತರಾಖೆಂಡ 

ಬಿ. ಮಹಾರಾರ್ರ 

ಸಿ. ಮಧಯಪ್ರದ ೇಶ್  

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 

14) ಇತಿತೇಚ ಗ  ಡಯಾಸ್ ಅವರ ಅತಿದ ೂಡಡ ಪ್ರದ್ಶ್ಷನಕಾುಗಿ 
ಗಿನ ುಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲ  ನಿಮ್ಮಷಸಿದ್ವರು ಯಾರು? 

 

ಎ. ಮರ್ುರಾ 

ಬಿ. ಅಯೇಧ ಯ 

ಸಿ. ವಾರರ್ಾಸಿ 



ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 

• ಉತತರ ಪ್ರದ ೇಶ್ದ್ ನಗರವಾದ್ ಅಯೇಧ ಯ 6,06,569 ತ ೈಲ್ 
ದಿೇಪ್ಗಳನುು (ದಿಯಾ) ಬ್ ಳಗಿಸಿ ಮತುತ ದಿೇಪಾವಳಿ 
ಆಚರರ್ ಯ ಅೆಂಗವಾಗಿ ಕನಿರ್ಿ 45 ನಿಮ್ಮರ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಬ್ ಳಗುವ 
ಮೂಲ್ಕ ತನು ಗಿನ ುಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲ ಯನುು ಎರಡನ ೇ ವರ್ಷ 
ಉಳಿಸಿಕ ೂೆಂಡಿದ . 

 

15) ಇತಿತೇಚ ಗ  ರಕ್ಷರ್ಾ ಸಚಿವಾಲ್ಯವು QRSAM ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಯನುು 
ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಎಲಿಲ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ? 

ಎ. ಮಹಾರಾರ್ರ 

ಬಿ. ಆೆಂಧರಪ್ರದ ೇಶ್ 

ಸಿ. ಒಡಿಶಾ 

ಡಿ. ಇದಾಯವುದ್ೂ ಅಲ್ಲ 

 

 



• ಆಲ್-ವ ದ್ರ್ ಕಿವಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಫ್ ೇಷಸ್ ಟು ಏರ್ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ 
(ಕೂಯಆಎಷಸ್ಎಎೆಂ) ವಾಯು ರಕ್ಷರ್ಾ ವಯವಸ ೆಯನುು ಭಾರತ 
ಶ್ುಕರವಾರ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ . 

• ವಾಯು ರಕ್ಷರ್ಾ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ವಯವಸ ೆಯನುು ಬ್ಾಲ್ಸ ೂೇರ್ ಹಾರಾಟ 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾ ವಾಯಪ್ಲತಯಿೆಂದ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. 

• ಇದ್ರ ೂೆಂದಿಗ , ಕಳ ದ್ ಕ ಲ್ವು ವರ್ಷಗಳಿೆಂದ್ ಮುೆಂದ್ುವರ ದಿದ್ಾ 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ರಯೇಗಗಳನುು ಭಾರತ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ 
ಸುತಿತಕ ೂೆಂಡಿದ . QRSAM ನ ಮೊದ್ಲ್ ಪ್ರಯೇಗವನುು 4 
ಜೂನ್ 2017 ರೆಂದ್ು ನಡ ಸಲಾಯಿತು. 


