
07&08 ಫೆಬ್ರವರಿ - CURRENT AFFAIRS

8)ಯಡಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಧಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ೆೆಯಲ್ಲೆ 
ಕಂಡುಬ್ರುತ್ತದೆ.

ಎ) ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ
ಬಿ) ಬಿೋದರ್
ಸಿ) ಕಲಬ್ುರ್ಗಿ
ಡಿ) ರಾಯಚ ರು.



8 ಫೆಬ್ರವರಿ:(ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡನೆೋ ವಾರದ ಎರಡನೆೋ ದಿನ್)

🖥 ಇಂಟನೆಿಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ದಿನ್

ಥೋಮ್ 2022 : "ಉತ್ತಮ ಇಂಟನೆಿಟ್ ಗಾರ್ಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ"

💻 ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ುತ ಉತ್ತಮ ಇಂಟನೆಿಟ್ ಅನ್ುು ಒದರ್ಗಸುವ ಗುರಿಯನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಿ, ಅಲ್ಲೆ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಳಕೆದಾರರು ತ್ಮಮ ಡೆೋಟಾ ಸೆ ೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಜವಾಬಾಾರಿಯುತ್ವಾರ್ಗ ಇಂಟನೆಿಟ್ 
ಅನ್ುು ಬ್ಳಸುತಾತರ.ೆ

📱ಈ ಕಲಪನೆಯನ್ುು ಯುರೆ ೋಪ ನ್ಲ್ಲೆ 2004 ರಲ್ಲೆ EU ಸೆೋಫ ಬಾಡಿರ್ಸಿ ಯೊೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾರ್ಗ 
ಮೊದಲು ಕಲ್ಲಪಸಲ್ಾಯಿತ್ು.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

🧰 ಸಮಿತಿ 👇👇

🔶ವಿಜಯ್ ಶೆೋಖರ್ ಶರ್ಾಿ ಅವರನ್ುು ಯುಎಎರ್ಸ ಜಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೆ ಇಂಟನೆಿಟ್ ಪ್ಾಯನೆಲ ನ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾರ್ಗ ಹೆಸರಿಸಲ್ಾರ್ಗದೆ.

🔶ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ರೆೋಡಿಯೊೋ ಓವರ್ ಇಂಟನೆಿಟ್ ಪ್ ೆರೋಟೆ ೋಕಾಲ ಸಿಸಿಮ್ ಅನ್ುು ಕೆ ೋಲಕತಾತದಲ್ಲೆ ಉದಾಾಟ್ಟಸಲ್ಾಯಿತ್ು.

🔶ಐಟ್ಟ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೋೆಶದ ಮೊದಲ ಇಂಟನೆಿಟ್ ಆಡಳ್ಳತ್ ವೆೋದಿಕೆಯನ್ುು ಆಯೊೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

🔶Satellite Internet ಸೆೋವಯೆನ್ುು ಒದರ್ಗಸಲು Google Cloud SpaceX ನೆ ಂದಿಗೆ ಪ್ಾಲುದಾರಿಕ ೆಹೆ ಂದಿದೆ.

🔶ಭಾರತ್ವು ಅಂತ್ಗಿತ್ ಇಂಟನೆಿಟ್ ಸ ಚಯಂಕ 2021ರಲ್ಲೆ 49ನೆೋ ಸಾಾನ್ದಲ್ಲೆದ.ೆ

🔶2024 ಭಾರತ್ವು 6ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ಳಗೆ ಇಂಟನೆಿಟ್ ಸಂಪ್ಕಿವನ್ುು ಒದರ್ಗಸಲು ಘ ೋಷಿಸಿದೆ.

🔶ಕನೆ್ರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಇಂಟನೆಿಟ್ ಬಾಯಂಕಂಗ್ ಮ ಲಕ ವಿದೆೋಶೋ ವಿನಿಮಯಕಾಕರ್ಗ "FX 4 U" ಅನ್ುು ಅನಾವರಣಗೆ ಳ್ಳಸುತ್ತದೆ.

🔶ಅಂತ್ರರಾಷಿರೋಯ ಇಂಟನೆಿಟ್ ದಿನ್ 2021 - ಅಕೆ ಿೋಬ್ರ್ 29



1)ಕುಳ್ಳತ್ ಭಂರ್ಗಯಲ್ಲೆರುವ ರಾರ್ಾನ್ುಜಾಚಾಯಿರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ುು ಏನೆಂದು 
ಕರೆಯಲ್ಾರ್ಗದೆ? 

ಎ) ಏಕತೆ ಪ್ರತಿಮೆ
ಬಿ) ಸ್ವಾತಂತರಯತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ
ಸಿ) ಸಮವನತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ
ಡಿ) ಜವತವಾತಿೀತತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ

ಸಿ) ಸಮವನತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ



2)ಸುಪಟ್ಟುಕ್ ವಿ ತ್ುತ್ುಿ ಬ್ಳಕೆಗೆ ಭಾರತ್ದಲ್ಲೆ ಯಾವಾಗ ಅನ್ುಮೊೋದನೆ
ನಿೋಡಲ್ಾರ್ಗತ್ುತ.

ಎ) 2021ಏಪ್ರರಲ್
ಬಿ) 2021ಮೆೀ
ಸಿ) 2021ಅಕೆ್ಟೀಬರ್
ಡಿ)2021ಡಿಸ್ೆಂಬರ್

ಎ) 2021ಏಪ್ರರಲ್



3)U19 ಕರಕೆಟ್ ವಿಶವಕಪ 2022 ಪ್ರಶಸಿತಯನ್ುು ಯಾರು ಗೆದಿಾದಾಾರ?ೆ

ಎ) ಆಸ್ೆರೀಲಿಯವ
ಬಿ) ಇಂಗೆಲಂಡ್
ಸಿ) ಭವರತ
ಡಿ) ಬವಂಗವಲದೆೀಶ

ಸಿ) ಭವರತ



4) 'ಗೆ ೋಲಡನ್ ಬಾಯ್ ನಿೋರಜ್ ಚೆ ೋಪ್ಾರ' (Golden Boy Neeraj Chopra) ಎಂಬ್ 
ಶೋಷಿಿಕಯೆ ನಿೋರಜ್ ಚೆ ೋಪ್ಾರ ಅವರ ಜಿೋವನ್ ಚರಿತೆರಯ ಲ್ೋೆಖಕರು ಯಾರು? ]

ಎ) ಮನೆ್ ೀರಮವ ಜವಫವ
ಬಿ) ನವದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್
ಸಿ) ಬಿ ಎನ್ ಗೆ್ ೀಸ್ವಾಮಿ
ಡಿ) ಜವಗಿೀತ್ ಕೌರ್

ಬಿ) ನವದೀಪ್
ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್

ಕ್ರೀಡಾ ಲ ೀಖಕ ನವದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಗಿಲ್ ಬರ ದರುವ 
‘ಗ  ೀಲ್ಡನ್ ಬಾಯ್ ನೀರಜ್ ಚ  ೀಪ್ಾರ’ ಎಿಂಬ 
ಶೀರ್ಷಿಕ ಯ ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲೀಟ್ ನೀರಜ್ ಚ  ೀಪ್ಾರ 
ಅವರ ಕ್ರು ಜೀವನಚರಿತ್ ರಯನುು ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಲಾಗಿದ . 
ನೀರಜ್ ಚ  ೀಪ್ಾರ ಅವರು 2020 ರ ಟ  ೀಕ್ಯೊ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ ನಲಿ ಜಾವ ಲನ್ ಥ  ರೀನಲಿ ಚಿನುದ ಪದಕವನುು 
ಗ ದಿದಾಿರ . ಟ  ೀಕ್ಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ-2021 ರ ಚಿನುದ ಪದಕ 
ವಿಜ ೀತ ನೀರಜ್ ಚ  ೀಪ್ಾರ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ ರಯನುು 
ಪಿಂಜಾಬ್ ಕಲಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಜಿತ್ ಪತ್ಾಾರ್ 
ಮತುಾ ಪಿಂಜಾಬಿ ಸಾಹಿತಯ ಅಕಾಡ ಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಲ್ಖ್ವಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಜ  ೀಹಲ್ ಅವರು ಲ ೀಖಕರು ಮತುಾ 
ಅವರ ಕುಟುಿಂಬ ಸದಸಯರ ಉಪಸಿತಯ ನಡುವ  ಬಿಡುಗಡ  
ಮಾಡಿದರು.



5)ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ ಕಾಪ್ೆ ೋಿರೆೋಶನ್ ನ್ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ 
ಕಾಯಿಕಾರಿ ನಿದೆೋಿಶಕ ಆರ್ಗ ಯಾರು ಆಯ್ಕಕಯಾದರು ?

ಎ) ಆಂಟನಿ ಜಕವರ
ಬಿ) ಥೆರೆಸ್ ಜೆ್ೀಹವಗ್
ಸಿ) ಅಡೆ್ ೀವವ ಹವಸನ
ಡಿ)ಶುಕವಲ ಮಿಸಿರೀ

ಡಿ)ಶುಕವಲ ಮಿಸಿರೀ



6)ಜವಾಹರಲ್ಾಲ ನೆಹರು ವಿಶವ ವಿದಾಯಲಯದ ನ್ ತ್ನ್ ಕುಲಪ್ತಿಯಾರ್ಗ 
ಯಾರು ನೆೋಮಕಗೆ ಂಡಿದಾಾರೆ?

ಎ) ಆಂಟನಿ ಜಕವರ
ಬಿ) ಥೆರೆಸ್ ಜೆ್ೀಹವಗ್
ಸಿ) ಅಡೆ್ ೀವವ ಹವಸನ
ಡಿ)ಶವಂತಿಶ್ರೀ ಪ್ಂಡಿತ್

ಡಿ)ಶವಂತಿಶ್ರೀ ಪ್ಂಡಿತ್



7)ಇತಿತೋಚೆಗೆ ಯಾವ ದೆೋಶವನ್ುು ಬಾಟ್ಟ ರಾಯ ಚಂಡರ್ಾರುತ್ 
ಅಪ್ಪಳ್ಳಸಿದ.ೆ

ಎ) ಬವಂಗವಲದೆೀಶ
ಬಿ)ಮಡಗವಸಕರ್
ಸಿ) ಅಫವಾನಿಸ್ವಾನ
ಡಿ)ಮೊರವಕೆ್

ಬಿ)ಮಡಗವಸಕರ್



8)ಯಡಹಳ್ಳಿ ವನ್ಯಧಾಮ ಯಾವ ಜಿಲ್ೆೆಯಲ್ಲೆ ಕಂಡುಬ್ರುತ್ತದೆ?

ಎ) ಬವಗಲಕೆ್ೀಟೆ
ಬಿ) ಬಿೀದರ್
ಸಿ)  ಕಲಬುಗಿಿ
ಡಿ)ರವಯಚ್ರು

ಎ) ಬವಗಲಕೆ್ೀಟೆ



9) ವಿಕರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಕೆೋಂದರದ ಹೆ ಸ ನಿದೆೋಿಶಕರಾರ್ಗ 
ಯಾರನ್ುು ಹೆಸರಿಸಲ್ಾರ್ಗದೆ?

ಎ) ಡವಉನಿಿಕೃಷ್ಣನ್ ನವಯರ್
ಬಿ) ಥೆರೆಸ್ ಜೆ್ೀಹವಗ್
ಸಿ) ಅಡೆ್ ೀವವ ಹವಸನ
ಡಿ)ಶುಕವಲ ಮಿಸಿರೀ

ಡಿ)ಶುಕವಲ ಮಿಸಿರೀ



10)ಭಾರತ್ದ ಪ್ತಿರಕಾ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ವರದಿ 2021 ರಲ್ಲೆ ಯಾವ ರಾಜಯ/ಕೆೋಂದಾರಡಳ್ಳತ್ 
ಪ್ರದೆೋಶವು ಅಗರಸಾಾನ್ದಲ್ಲೆದೆ?

ಎ) ಜೆ & ಕೆ
ಬಿ) ಕನವಿಟಕ
ಸಿ) ಛತಿಾೀಸ್್ಗಢ*
ಡಿ)ಮೆೀಘಾಲಯ

ಎ) ಜೆ & ಕೆ

• ಇಿಂಡಿಯಾ ಪ್ ರಸ್ ಫ್ರೀಡಿಂ ವರದ 2021 ಅನುು ಇತಾೀಚ ಗ  ಹಕುುಗಳು 
ಮತುಾ ಅಪ್ಾಯಗಳ ವಿಶ ಿೀಷಣ  ಗುಿಂಪು ಬಿಡುಗಡ  ಮಾಡಿದ .

• ವರದಯ ಪರಕಾರ, ದ ೀಶದಲಿ 13 ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಂಸ ಿಗಳು ಮತುಾ 
ಪತರಕ ಗಳನುು ಗುರಿಯಾಗಿಸಕ  ಿಂಡು, 108 ಪತರಕತಿರ ಮೀಲ  ದಾಳಿ 
ನಡ ಸಲಾಯಿತು ಮತುಾ 6 ಪತರಕತಿರನುು ಕ  ಲ್ಿಲಾಯಿತು.

• 2021 ರಲಿ ಪತರಕತಿರು ಮತುಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಂಸ ಿಗಳನುು 
ಗುರಿಯಾಗಿಸಕ  ಿಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುಾ ಕ ೀಿಂದಾರಡಳಿತ ಪರದ ೀಶಗಳ 
ಪಟ್ಟಿಯಲಿ ಜ್ಮುು ಮತುಾ ಕಾಶೀರ, ಉತಾರ ಪರದ ೀಶ, ಮಧ್ಯಪರದ ೀಶ 
ಮತುಾ ತರಪುರಾ ಅಗರಸಾಿನದಲಿದ .

• ಜ  & ಕ  (25), ಉತಾರ ಪರದ ೀಶ (23), ಮಧ್ಯಪರದ ೀಶ (16), ತರಪುರಾ 
(15), ದ ಹಲ (8), ಬಿಹಾರ (6), ಅಸಾಸಿಂ (5) ನಲಿ ಅತ ಹ ಚುು 
ಪತರಕತಿರು ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಿಂಸ ಿಗಳನುು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗಿದ . 
ಹರಿಯಾಣ ಮತುಾ ಮಹಾರಾಷರ (ತಲಾ 4), ಗ  ೀವಾ ಮತುಾ 
ಮಣಿಪುರ (ತಲಾ 3), ಕರ್ಾಿಟಕ, ತಮಿಳುರ್ಾಡು ಮತುಾ ಪಶುಮ 
ಬಿಂಗಾಳ (ತಲಾ 2), ಮತುಾ ಆಿಂಧ್ರಪರದ ೀಶ, ಛತಾೀಸ್ ಗಢ ಮತುಾ ಕ ೀರಳ 
(ತಲಾ 1) ಎಿಂದು ವರದ ಹ ೀಳಿದ .



ನೆನ್ುಯ ಪ್ರಶೆು

IUCN ಇತಿತೋಚೆಗೆ ಅರಾವಳ್ಳ ಜಿೋವವೆೈವಿಧ್ಯ ಉದಾಯನ್ವನ್ುು ಮತೆ ತಂದು 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರದೆೋಶ ಆಧಾರಿತ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕರಮವಾರ್ಗ ಎಲ್ಲೆ 
ಗೆ ತ್ುತಪ್ಡಿಸಿದ?ೆ

ಎ) ಜೆೈಪ್ುರ
ಬಿ) ಭಾರತ ಪ್ುರ
ಸಿ) ಗುರುಗಾರಮ್
ಡಿ) ಚೆನುೆೈ ಎಲೆರಿಗ  ಧ್ನ್ಯವಾದಗಳು



ಇಂದಿನ್ ಪ್ರಶೆು 
'ಪ್ಂಡಿತ ಭೋಮಸೋೆನ್ ಜೆ ೋಶ' ಅವರ 100 ನೆೋ ಜನ್ಮದಿನ್ವನ್ುು ಯಾವಾಗ 
ಆಚರಿಸಲ್ಾಗುತ್ತದೆ?

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

ಎಲೆರಿಗ  ಧ್ನ್ಯವಾದಗಳು


