
06 ಫೆಬ್ರವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಮಯನ್ಾಾರನ್ೆ ೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನನು
ಹೊಂಚಿಕೆ ೊಂಡಿದೆ?

ಎ)ಅರನಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶ
ಬಿ)ತ್ರರಪ್ನರ
ಸಿ)ಅಸಾಸೊಂ
ಡಿ)ಮೇಘಾಲಯ



"ಮದನ್ ಮೇಹನ್ ತ್ರರಪಾಠಿ“ ಅವರನನು NIELIT ನ ಮಹಾನಿದೆೇೇಶಕರನ್ಾುಗಿ ನ್ೆೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

• 👉ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಸಸ ಮತ್ನು ಮಾಹಿತ್ರ ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೊಂಸೆೆ (NIELIT) ಭಾರತ್ ಸಕಾೇರದ 
ಎಲೆಕಾರನಿಕ್ಸಸ ಮತ್ನು ಮಾಹಿತ್ರ ತ್ೊಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ (MeitY) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಾಯತ್ು 
ಸೊಂಸೆೆಯಾಗಿದೆ.

• 👉 National Institute of Electronics And Information Technology (NIELIT)

• 👉 Ministry of Electronics and Information Technology(MeitY)



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ಖಾಸಗಿ ಉದೆ ಯೇಗದಲ್ಲಿ ಸೆಳೇಯರಿಗ ೆಶೆೇ.75ರಷ್ನು ಮಿೇಸಲಾತ್ರ: ಹರಿಯಾಣ ನಿರ್ಾೇರಕೆೆ ಹೆೈಕೆ ೇರ್ಟೇ
ಬೆರೇಕ್ಸ!

ಖಾಸಗಿ ಉದೆ ಯೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೇಯರಿಗ ೆಶೆೇ.75ರಷ್ನು ಮಿೇಸಲಾತ್ರ ನಿೇಡನವ ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾೇರದ 
ಆದೆೇಶವನನು, ಪ್ೊಂಜಾಬ್ ಮತ್ನು ಹರಿಯಾಣ ಹೆೈಕೆ ೇರ್ಟೇ ತ್ಡೆಹಿಡಿದಿದ.ೆ

50 ಸಾವಿರ ರ . ಮಾಸಿಕ ವೆೇತ್ನದ ಖಾಸಗಿ ಉದೆ ಯೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೇಯರಿಗೆ ಶೆೇ.75ರಷ್ನು ಮಿೇಸಲಾತ್ರ 
ನಿೇಡಬೇೆಕನ ಎೊಂದನ ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾೇರ ಕಳದೆ ವಷ್ೇ ಆದೆೇಶ ಹೆ ರಡಿಸಿತ್ನು. ಅಲಿದೆೇ ಈ ನ ತ್ನ 
ಕಾಯ್ದೆ ಜ್ನವರಿ 15, 2022ರಿೊಂಧ ಜಾರಿಗೆ ಬ್ರಲ್ಲದೆ ಎೊಂದನ ಅಧಿಸ ಚನ್ೆ ಹೆ ರಡಿಸಿತ್ನು.



1)"ಗಾಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮನ್ಾುರ್ ಮರೆೈನ್"ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ  ಉದಾಯನವನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.?

ಎ)ಕ ೇರಳ
ಬಿ)ತಮಿಳುನಾಡು
ಸಿ)ಆಂಧ್ರಪ್ರದ ೇಶ
ಡಿ)ಗುಜರಾತ್

ಬಿ)ತಮಿಳುನಾಡು



2)ಗಣ ರಾಜೆ ಯೇತ್ಸವ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶೇನ ಗೆ ೊಂಡ ಕನ್ಾೇಟಕ ಸುಬ್ೆ ಚಿತ್ರ  ಇದನವರಿಗೆ ಎಷ್ನು 
ಬಾರಿ ಬ್ಹನಮಾನ ಗೆದಿೆದೆ?

ಎ) 2
ಬಿ) 3
ಸಿ) 4
ಡಿ) 5

ಸಿ) 4



3)"ಸಿಲಾರ್ ಫಗೆೇರ್ಟ -ಮಿ-ನ್ಾರ್ಟ"ಚಿಟ್ೆು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ೊಂಡಿದೆ?

ಎ)ಕನಾಾಟಕ
ಬಿ)ಕ ೇರಳ
ಸಿ)ತಮಿಳುನಾಡು
ಡಿ)ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಸಿ)ತಮಿಳುನಾಡು



4)ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ  ಮಯನ್ಾಾರನ್ೆ ೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನನು ಹೊಂಚಿಕ ೆೊಂಡಿದೆ?

ಎ)ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದ ೇಶ
ಬಿ)ತ್ರರಪ್ುರ
ಸಿ)ಅಸಾಸಂ
ಡಿ) ಮೇಘಾಲಯ

ಎ)ಅರುಣಾಚಲ
ಪ್ರದ ೇಶ

ತ್ರಿಪುರ (Tripura), ಅಸ್ಸಾಂ (Assam) ಮತ್ುು ಮೇಘಾಲಯವು 
(Meghalaya) ಮಯನ್್ಾರನ್ೆ ಾಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ುು ಹಾಂಚಿಕೆ ಾಂಡಿಲಲ.

👉 ಭ್ರತ್ದಲ್ಲಲ ಕೆೇವಲ 04 ರ್ಜ್ಯಗಳು ಮಯನ್್ಾರನ್ೆ ಾಂದಿಗೆ 
(Mynamar) ಗಡಿಯನ್ುು ಹಾಂಚಿಕೆ ಳುುತ್ುವೆ ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ:-
🔹 ಅರುಣ್ಚಲ ಪಿದೆೇಶ (AP)
🔹 ನ್್ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (Nagaland)
🔹ಮಣಿಪುರ (Manipur)
🔹ಮಜೆ ೇರ್ಾಂ (Mizoram)
ನ್್ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ (Nagaland) ಭ್ರತ್ದಲ್ಲಲ ಮಯನ್್ಾರನ್ೆ ಾಂದಿಗೆ 
ಅತ್ರದೆ ಡ್ಡ ಗಡಿ ಪಿದೆೇಶವನ್ುು ಹಾಂಚಿಕೆ ಾಂಡಿದೆ. (Nagaland shares 
the largest border area with Myanmar in India)



5)ಕದೊಂಬ್ ರವಿವಮೇನ ಕಾಲದ ಶಾಸನ ಇತ್ರುೇಚೆಗೆ  ಎಲ್ಲಿ ಪ್ತ್ೆು ಆಗಿದ?ೆ  

ಎ)ಶಿವಮೊಗಗ
ಬಿ)ಕಾರವಾರ
ಸಿ)ಮೈಸೂರು
ಡಿ)ಬಿೇದರ್

ಎ)ಶಿವಮೊಗಗ



6)1000 ನ್ೆೇ ಏಕದಿನ ಪ್ ರೆೈಸನವ ಕ್ರರಕೆರ್ಟ ತ್ೊಂಡ ಯಾವದದನ?

ಎ) ಭಾರತ
ಬಿ) ಆಸ ರೇಲಿಯಾ
ಸಿ) ಪಾಕಿಸಾಾನ
ಡಿ) ಶಿರೇಲಂಕ

ಎ) ಭಾರತ



7)ದೆೇಶದ ಎರಡನ್ೆೇ ಅತ್ರ ಎತ್ುರದ ತ್ರರವಣೇ ಧವಜ್ ಎಲ್ಲಿ 
ಹಾರಿಸಲಾಯಿತ್ನ?

ಎ) ಕ ೇರಳ
ಬಿ) ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದ ೇಶ
ಸಿ) ಕನಾಾಟಕ
ಡಿ) ಉತಾರ ಪ್ರದ ೇಶ

ಬಿ) ಅರುಣಾಚಲಪ್ರದ ೇಶ



8)ಅತ್ರ ಕಡಿಮ ನಿರನದೆ ಯೇಗಿಗಳ ಹೆ ೊಂದಿದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಮದಲ 
ಸಾೆನ ದಲ್ಲಿದ?ೆ

ಎ) ತ ಲಂಗಾಣ
ಬಿ) ಗುಜರಾತ್
ಸಿ)ಮೇಘಾಲಯ
ಡಿ)ಓಡಿಸಾ

ಎ) ತ ಲಂಗಾಣ



9)ಕಾಳದಾಸ್ ಸಮಾಾನ್ ಯನನು ಯಾರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಯಿತ್ನ ?

ಎ)ವ ಂಕಟ ೇಶ ಕುಮಾರ್
ಬಿ) ಪ್ರತ್ರೇಕ್ ಸಿನಾಾ
ಸಿ) ಅಮಿತಾಬ್ ದಯಾಳ್
ಡಿ) ಯೇಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜ ೂೇಶಿ

ಎ)ವ ಂಕಟ ೇಶ
ಕುಮಾರ್



10) ಯಾವ ಈಶಾನಯ ರಾಜ್ಯವದ ಇತ್ರುೇಚೆಗೆ ಐಟ್ಟ ಕ್ೆೇತ್ರಕಾೆಗಿ ಮಿೇಸಲಾದ 'ಟ್ೆಕಾುಲಜಿ 
ಪಾಕ್ಸೇ' ಅನನು ಉದಾಾಟ್ಟಸಿದ?ೆ

ಎ)ಅಸಾಸಂ
ಬಿ)ಮೇಘಾಲಯ
ಸಿ)ಮಣಿಪ್ುರ
ಡಿ) ಮಿಜ ೂೇರಾಂ

ಬಿ)ಮೇಘಾಲಯ

• ಮೇಘಾಲಯ ಮುಖ್ಯಮಾಂತ್ರಿ ಕ್ನ್್ಿಡ್ ಕೆ. ಸಾಂಗ್ಾ ಅವರು 
ಇತ್ರುೇಚೆಗೆ 'ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಟೆಕ್ುಲಜಿ ಪ್ರ್ಕ್' ಅನ್ುು 
ಉದ್ಾಟಿಸಿದರು. ಹಲವ್ರು ಕಾಂಪನಿಗಳು ತ್ಮಾ ಶ್ಖೆಗಳನ್ುು 
ತೆರೆಯಲು ತ್ಮಾ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ುು ಸಲ್ಲಲಸಿವೆ.

• ಪಿಸುುತ್, ಮೇಘಾಲಯವು 35 ವರ್್ಕ್ಕಾಂತ್ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸನ್ 
70% ಜ್ನ್ಸಾಂಖೆಯಯನ್ುು ಹೆ ಾಂದಿದೆ. ಟೆಕ್ುಲಜಿ ಪ್ರ್ಕ ್ ನ್ 
ಮೊದಲ ಹಾಂತ್ದ ಕಟ್ಟಡ್ವು ನ್ೆೇರವ್ಗಿ 1,500 ಕ ಕ ಹೆಚುು 
ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಉದೆ ಯೇಗವನ್ುು ಸೃಷ್ಟಟಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಪರೆ ೇಕ್ಷವ್ಗಿ 
ಹೆಚಿುನ್ ಉದೆ ಯೇಗಗಳನ್ುು ಸೃಷ್ಟಟಸುತ್ುದೆ.



11UGC(University Grants Commission) ಯ ಹೆ ಸ ಅಧಯಕ್ಷರನ
ಯಾರನ?

ಎ)ಎಂ ಜಗದ ೇಶ್
ಬಿ) ಪ್ರತ್ರೇಕ್ ಸಿನಾಾ
ಸಿ) ಅಮಿತಾಬ್ ದಯಾಳ್
ಡಿ) ಯೇಗ ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜ ೂೇಶಿ

ಎ)ಎಂ ಜಗದ ೇಶ್



ನ್ೆನುಯ ಪ್ರಶೆು
ICC ಸಾೆಪ್ನ್ೆ ಯಾದ ವಷ್ೇ ಯಾವದದನ ?

ಎ) 1909

ಬಿ) 1919

ಸಿ) 1958

ಡಿ) 1897

ಎಲಿರಿಗ  ಧನಯವಾದಗಳು



ಇೊಂದಿನ ಪ್ರಶೆು 

IUCN ಇತ್ರುೇಚೆಗೆ ಅರಾವಳ ಜಿೇವವೆೈವಿಧಯ ಉದಾಯನವನನು ಮತ್ೆ ುೊಂದನ 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರದೆೇಶ ಆರ್ಾರಿತ್ ಸೊಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ 
ಗೆ ತ್ನುಪ್ಡಿಸಿದ?ೆ

ಎ) ಜೆೈಪ್ನರ
ಬಿ) ಭಾರತ ಪ್ನರ
ಸಿ) ಗನರನಗಾರಮ್
ಡಿ) ಚೆನ್ುೆೈ ಎಲಿರಿಗ  ಧನಯವಾದಗಳು


