
11 ಫೆಬ್ರವರಿ - CURRENT AFFAIRS

ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರ ಸರ್ಾಾರಿ ಶಾಲೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ನನನ ರ್ೆೊಡುಗೆ"
ಉಪಕ್ರಮ್ವನುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದೆೆ?

ಎ) ರಾಜ್ಸ್ಾಾನ
ಬಿ) ಮ್ಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಸಿದ) ಗುಜ್ರಾತ್
ಡಿ) ಕ್ರ್ಾಾಟಕ್



ಪವರ ಥಾನ್-2022ರ್ೆೆ ವಿದ್ುಯತ್ ಸಚಿವ ಆರ ರ್ೆ ಸಿದಂಗ್ ಚಾಲರ್ೆ ನೀಡಿದ್ರು

ವಿದ್ುಯತ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಾ ಸಮ್ಸ್ೆಯಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಮ್ತುು ಗುರ್ಮ್ಟಟ ಮ್ತುು
ವಿಶಾಾಸ್ಾಹಾ ವಿದ್ುಯತ್ ಸರಬ್ರಾಜ್ನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರ್ೆೊಳಳಲು ತಂತರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲ್ಲತ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ 
ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಯಲು ರ್ೆೀಂದ್ರ ವಿದ್ುಯತ್ ಸಚಿವ ಆರ ರ್ೆ ಸಿದಂಗ್ ಅವರು ಪವಥಾಾನ್-2022 ಅನುನ 
ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದೆಾಾರ.ೆ
ದ್ಕ್ಷ ವಿದ್ುಯತ್ ರ್ೆಟ ವರ್ ಾಗಳಿಗಾಗಿ ತಂಡಗಳನುನ ರಚಿಸಲು ಸಪರ್ೆಾಯು TSPಗಳು, ರ್ಾವಿೀನಯರ್ಾರರು 
ಮ್ತುು ಇತರ ಭಾಗವಹಿಸುವವರೆೊಂದ್ಧಗೆ ಅಹಾ ಮಾಗಾದ್ರ್ಾಕ್ರನುನ ್ಟುಟಗೊಡಿಸುತುೆೆ.
ಅಸಿದುತಾದ್ಲ್ಲಿರುವ ಸಮ್ಸ್ೆಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ೆಂದ್ಧಗೆ ಮಾತರವಲಿೆೆ ಇತರ ಸಮ್ಸ್ಯೆ ಹೆೀಳಿರ್ೆಗಳು ಮ್ತುು 
ವಿಶಾಾಸ್ಾಹಾ ವಿದ್ುಯತ್ ಸರಬ್ರಾಜಿಗಾಗಿ ಆಲೆೊೀಚರ್ೆಗಳ ೆಂದ್ಧಗ ೆಸಹ ಮ್ುಂೆೆ ಬ್ರಲು ಅವರು 
ತಂತರಜ್ಞರನುನ ಪ್ೆೊರೀತ್ಾಾಹಿಸಿದದ್ರು.



TELEGRAM QUESTIONS:@sbkkannada

ನತಿನ್ ಗಡೆರಿ ಅವರು 18 ರ್ೆೀ ದ್ಧವಂಗತ ಮಾಧವರಾವ್ ಲ್ಲಮಾಯೆ ಪರರ್ಸಿದುಯನುನ ಪಡೆದ್ರು

ರ್ೆೀಂದ್ರ ರಸ್ೆು ಸ್ಾರಿಗೆ ಮ್ತುು ಹೆೆಾಾರಿ ಸಚಿವ ನತಿನ್ ಗಡೆರಿ ಅವರಿಗೆ 2020-21ರ್ೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ 
ರ್ಾಯಾಕ್ರಮ್ ಖಾಸಾರ (ದ್ಕ್ಷ ಸಂಸದ್) ವಿಭಾಗದ್ಲಿ್ಲ 18ರ್ೆೀ ದ್ಧವಂಗತ ಮಾಧವರಾವ್ 
ಲ್ಲಮಾಯೆ ಪರರ್ಸಿದುಯನುನ ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವದದ್ು.
ಈ ಪರರ್ಸಿದುಯನುನ ರ್ಾಶಿರ್ ಸ್ಾವಾಜ್ನಕ್ ಗರಂಥಾಲಯ, ಸವಾಜ್ನಕ್ ವಚರ್ಾಲಯವದ 
ಸುಗಮ್ಗೆೊಳಿಸುತುೆೆ.
ಈ ಹಿಂೆೆ ಮ್ಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ್ ದ್ಕ್ಷ ಶಾಸಕ್ (ಎಂಎಲ ಎ) ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮ್ ಆಮಾಾರ ಅವರಿಗೆ ಪರರ್ಸಿದು 
ನೀಡಲಾಯಿತು.



2021 ರಲ್ಲಿ ಆರ ಬಿಐ 2ರ್ೆೀ ಅತಿೆೆೊಡಡ ಚಿನನದ್ ಖರಿೀದ್ಧೆಾರ

• ಅತಿೆೆೊಡಡ ಖರಿೀದ್ಧೆಾರ, ಸ್ೆಂಟರಲ ಬಾಯಂರ್ ಆಫ್ ಥೆೈಲಾಯಂಡ್, 90 ಮೆಟ್ರರರ್ ಟನ್ ಚಿನನವನುನ
ಖರಿೀದ್ಧಸಿದದ್ರೆ, ಆರ ಬಿಐ 77.5 ಮೆಟ್ರರರ್ ಟನ್ ಗಳನುನ ಖರಿೀದ್ಧಸಿದತು, ಡಿಸ್ೆಂಬ್ರ 2021 ರ ಅಂತಯದ್ 
ವೆೀಳಗೆೆ ತನನ ್ಟುಟ ಚಿನನದ್ ಮೀಸಲು 754.1 ಟನ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿೆ.ೆ

• ಚಿನನದ್ ಖರಿೀದ್ಧಗ ೆಬ್ಂೆಾಗ, ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಾ ಬಾಯಂರ್ (RBI) 2021 ರಲ್ಲಿ ವಿರ್ಾದ್ ಸ್ೆಂಟರಲ 
ಬಾಯಂರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಳದ್ಧ ಲೆೊೀಹದ್ ಎರಡರೆ್ೀ ಅತಿ ೆೆೊಡಡ ಖರಿೀದ್ಧೆಾರರ್ಾಗಿ ಹೆೊರಹೆೊಮಮೆ.ೆ

• ಗೆೊೀಲಡ ಹಬ ನ ಪರರ್ಾರ, ಭಾರತದ್ ಅಧಿಕ್ೃತ ಚಿನನದ್ ನಕ್ೆೀಪಗಳು ವಿರ್ಾದ್ಲೆಿೀ ್ಂಬ್ತುರ್ೆೀ ಅತಿ 
ೆೆೊಡಡೆಾಗಿೆೆ.

• ಗೆೊೀಲಡ ಹಬ ವಿರ್ಾ ಗೊೆೀಲಡ ರ್ೌನಾಲ ನ ಅಧಿಕ್ೃತ ವೆಬ ಸ್ೆೈಟ ಆಗಿದ್ುಾ ಅದ್ು ಅಮ್ೊಲಯ ಲೆೊೀಹಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬ್ಂಧಿಸಿದದ್ ಎಲಾಿ ಡೆೀಟಾವನುನ ನವಾಹಿಸುತುೆ ೆ.

• ವಲಡಾ ಗೆೊೀಲಡ ರ್ೌನಾಲ CEO: ಡೆೀವಿಡ್ ಟೆೈಟ
• ವಲಡಾ ಗೆೊೀಲಡ ರ್ೌನಾಲ ಪರರ್ಾನ ಕ್ಛೆೀರಿ: ಲಂಡನ್, ಯುರ್ೆೈಟೆಡ್ ಕಂಗ್ ಡಮ್
• ವಲಡಾ ಗೆೊೀಲಡ ರ್ೌನಾಲ ಸ್ಾಾಪರ್ೆ: 1987
• ವಲಡಾ ಗೆೊೀಲಡ ರ್ೌನಾಲ ಅಧಯಕ್ಷ: ರ್ೆಲ್ಲಾನ್ ದ್ುಶಿನಸಿದೆ



1) ಹೆೊಸ ಉದ್ಯಮ್ಗಳ ಆರಂಭರ್ೆೆ ಪೊರಕ್ ವಾತ್ಾವರರ್ ಇರುವ ವಿರ್ಾದ್ ಐದ್ು 
ೆೆೀರ್ಗಳ ಪಟ್ರಟಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಾವ ಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಿೆೆ.? 

ಎ) 1
ಬಿ) 2
ಸಿ) 3
ಡಿ) 5

ಡಿ)5



2) ಎಕ್ರ್ಾಮರ್ ಇಂಟಲ್ಲಜೆನ್ಾ 2021 ರ್ೆೀ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಪರಜಾಪರಭುತಾ 
ಸೊಚಯಂಕ್ದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವ ೆೆೀರ್ ಅಗರಸ್ಾಾನದ್ಲ್ಲಿೆ?ೆ

ಎ) ನಾರ್ವೆ
ಬಿ) ನ್ಯೂಜಿಲವೆಂಡ್
ಸಿ) ಫಿನ್ಲವೆಂಡ್
ಡಿ) ಸಿವೀಡನ

ಎ) ನಾರ್ವೆ



3) ಇತಿುೀಚೆಗೆ ಕರಪ್ೆೊಟೀಕ್ರೆನಾಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿರ್ೆ ಮಾಡುವದದ್ು ರ್ಾಗರಿಕ್ರ ರಿಸ್ೆೆೆ ಬಿಟ್ರಟದ್ುಾ 
ಎಂದ್ು  ಆರ ಬಿಐನ ಗವನಾರ ತಿಳಿಸಿದೆಾಾರ.ೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಸುುತ ಆರ ಬಿಐನ
ಗವನಾರ ಯಾರು?

ಎ) ಸರ್ಓಸವಯಬೀನೆ ಸಿಿತ್
ಬಿ) ಸರ್ಸಿ ಡಿ ದವೀಶಮುಖ್
ಸಿ) ಉಜಿೆತ್ಆರ್. ಪಟವೀಲ್
ಡಿ) ಶಕ್ತಿಕಾೆಂತ ದಾಸ್

ಡಿ) ಶಕ್ತಿಕಾೆಂತ
ದಾಸ್



4) PSLV-ಸಿದ52 ಅನುನ ಯಾವ ಬಾಹಾಯರ್ಾರ್ ಸಂಸ್ೆಾ ಇದ್ನುನ ಉಡಾವಣೆ
ಮಾಡುತುೆೆ?

ಎ) ISRO
ಬಿ) NASA
ಸಿ)SPACEX
ಡಿ)TESTLA

ಎ) ISRO



5)ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ರ್ೆೀಂೆಾರಡಳಿತ ಪರೆೆೀರ್ದ್ಲ್ಲಿ  10000 ಅಡಿಗಳ 
ಎತುರದ್ ಅತ್ಾಯಧುನಕ್ ಸುಸಜಿಿತ ಫುಟಾಾಲ ಮೆೈೆಾನವನುನ ನಮಾಾರ್ 
ಮಾಡಲಾಗುತುೆೆ.

ಎ) ಪಾೆಂಡಿಚವೀರಿ
ಬಿ) ಜಮುಿ ಮತುಿ ಕಾಶ್ಮೀರ
ಸಿ) ಲಡಾಖ್
ಡಿ) ಅಸಾಸೆಂ

ಸಿ) ಲಡಾಖ್



6)ಇತಿುೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ್ ಸಂಚಾರ ದ್ಟಟಣೆ ಪಟ್ರಟಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ್
ಯಾವ ನಗರಗಳು ಸ್ಾಾನವನುನ ಪಡೆದ್ಧವೆ?

ಎ)ಬವೆಂಗಳೂರು &ಚವನವನೈ
ಬಿ) ಬವೆಂಗಳೂರು &ಮುೆಂಬವೈ
ಸಿ) ದವಹಲಿ &ಚವನವನೈ
ಡಿ) ದವಹಲಿ &ಬವೆಂಗಳೂರು

ಡಿ) ದವಹಲಿ &ಬವೆಂಗಳೂರು



7)ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರ ಸರ್ಾಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ 
ನನನ ರ್ೊೆಡುಗ"ೆ  ಉಪಕ್ರಮ್ವನುನ ಪ್ಾರರಂಭಿಸಿದೆ?ೆ

ಎ) ರಾಜಸಾಾನ್
ಬಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಸಿ) ಗುಜರಾತ್
ಡಿ) ಕನಾೆಟಕ

ಡಿ) ಕನಾೆಟಕ



8) ವೆೈಟ ಚಿೀರ್ಡ ಮ್ರ್ಾರ್, ೆೆೀರ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ಸಸುನ ಜಾತಿಯನುನ ಯಾವ 
ರಾಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿೆೆ?

ಎ)ಉತಿರಾಖೆಂಡ
ಬಿ)ಅಸಾಸೆಂ
ಸಿ)ಅರುಣಾಚಲ ಪರದವೀಶ
ಡಿ)ಸಿಕ್ತಕೆಂ

ಸಿ)ಅರುಣಾಚಲ
ಪರದವೀಶ

• ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (ZSI) 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕವನ್ವೆಯ
ಮಕಾಕ್ ಎಂಬ ಹವೂಸ ಸಸತನಿ ಪ್ರಭವೇದವನ್ುೆ ದವೇಶದಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದಾಾರವ.

• ಮಕಾಕ್ ಅನ್ುೆ ಮೊದಲು 2015 ರಲ್ಲಿ ಚೇನ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು ಮತುತ ಈ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಅದರ ಅಸ್ತತತವವು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ. 

• ಬಿಳಿ ಕವನ್ವೆಯ ಮಕಾಕ್ ಬಿಳಿ ಕವನ್ವೆ, ಕುತಿತಗವಯ ಮೇಲವ ಉದಾ
ಮತುತ ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಮತುತ ಇತರ ಮಕಾಕ್ ಗಳಿಗಂತ 
ಉದಾರ್ಾದ ಬಾಲವನ್ುೆ ಹವೂಂದಿರುತತದವ. 

• ಇದು ಆಗವೆೇಯ ಏಷ್ಾಾದಲ್ಲಿ ಪ್ತ್ವತಯಾದ ಕವೂನ್ವಯ 
ಸಸತನಿಯಾಗದವ.



9) ಏಳು ಸ್ೆೀರ್ಾ ಸಿದಬ್ಾಂದ್ಧಗಳು ಹಿಮ್ಪ್ಾತದ್ಲ್ಲಿ ಸ್ಾವನನಪಿಪದ್ ಕ್ಮೆಂಗ್
ಸ್ೆಕ್ಟರ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯ/UT ನಲ್ಲಿೆ?ೆ?

[ಎ] ಸಿಕ್ತಕೆಂ
[ಬಿ] ಲಡಾಖ್
[ಸಿ] ಅರುಣಾಚಲ ಪರದವೀಶ
[ಡಿ] ಹಿಮಾಚಲ ಪರದವೀಶ

[ಸಿ] ಅರುಣಾಚಲ
ಪರದವೀಶ

• ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದವೇಶದ ಕಮಂಗ್ ಸವಕಟರ ನ್ ಎತತರದ 
ಪ್ರದವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಗಸುತ ತಂಡದ 
ಭಾಗರ್ಾಗದಾ ಏಳು ಭಾರತಿೇಯ ಸವೇನ್ವಯ ಸ್ತಬಬಂದಿಗಳು 
ಗಾಯಗವೂಂಡಿದಾಾರವ.

• ಎಲಾಿ ಏಳು ಸ್ತಬಬಂದಿ ನ್ಂತರ ಶವರ್ಾಗ ಪ್ತ್ವತಯಾಗದಾಾರವ. 
ಈ ಪ್ರದವೇಶವು 14,500 ಅಡಿ ಎತತರದಲ್ಲಿದವ ಮತುತ ಕಳವದ 
ಕವಲವು ದಿನ್ಗಳಿಂದ ಭಾರೇ ಹಿಮಪಾತಕವೆ ಸಾ್ಷಿಯಯಾಗದವ.

• 2019 ರಲ್ಲಿ ಸ್ತಯಾಚನ್ ಗವಿೇಸ್ತಯರ ನ್ಲ್ಲಿ ಹಿಮಕುಸ್ತತಗಳು
ಮತುತ ಹಿಮ-ಸವಿೈಡ ಗಳಿಗವ ಸವೇನ್ವಯು ಆರು ಸ್ತಬಬಂದಿಯನ್ುೆ
ಕಳವದುಕವೂಂಡಿತುತ ಮತುತ ದವೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 11
ಇತರರನ್ುೆ ಕಳವದುಕವೂಂಡಿತುತ.



10) ವದಮೆನ್ ಇನ್ ದ್ಧ ಬೆೊೀಡ್ ಾರೊಮ್ ವರದ್ಧ' ಪರರ್ಾರ, 2021 ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ್ಲ್ಲಿ ಬೆೊೀಡ್ಾ ಸಿದೀಟುಗಳ ಶೆೀಕ್ಡಾವಾರು ಮ್ಹಿಳಾ ಪ್ಾರತಿನಧಯ ಎಷ್ಟ್ುಟ??

ಎ)4.1
ಬಿ)7.1
ಸಿ)17.1
ಡಿ)27.1

ಸಿ)17.1

• ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಬವೂೇಡ ೆ ರೂಮ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಡವಲಾಯ್ಟ ನ್ 
ಮಹಿಳವಯರ ಪ್ರಕಾರ ಬವೂೇಡೆ ಸ್ತೇಟುಗಳ ಮಹಿಳಾ ಪಾರತಿನಿಧ್ಾವು
2014 ರಂದ 17.1 ರಷ್ುಟ 2021 ರಲ್ಲಿ ಶವೇಕಡಾ 9.4 ರಷ್ುಟ ಹವಚಾಾಿಗದವ.

• ಆದರವ ಮಹಿಳವಯರು ಕವೇವಲ 3.6 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ುಟ ಮಂಡಳಿಯ 
ಕುಚೆಗಳನ್ುೆ ಹವೂಂದಿದಾಾರವ, 2018 ರಂದ ಶವೇಕಡಾ 0.9 ರಷ್ುಟ 
ಕಡಿಮಯಾಗದವ. 

• ಜಾಗತಿಕರ್ಾಗ, ಬವೂೇಡೆ ಸಾಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ 19.7 ಶವೇಕಡಾವನ್ುೆ 
ಮಹಿಳವಯರು ಹವೂಂದಿದಾಾರವ ಎಂದು ವರದಿಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದವ, ಇದು 
2018 ರಂದ ಶವೇಕಡಾ 2.8 ರಷ್ುಟ ಹವಚಾಾಿಗದವ. 

• ಪ್ರಸುತತ ರ್ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪ್ಂಚವು 2045 ರಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಸಮಾನ್ತ್ವಯನ್ುೆ
ತಲುಪ್ುತತದವ ಎಂದು ನಿರೇ್ಷಿಯಸಬಹುದು.



ರ್ೆನನಯ ಪರಶೆನ

ಗೆೊೀಲಡನ್ ಬಾಯ್ ನೀರಜ್ ಚೆೊೀಪ್ಾರ' ಪುಸುಕ್ವನುನ ಬ್ರೆದ್ವರು 
ಯಾರು?

ಎ) ನವದ್ಧೀಪ್ ಸಿದಂಗ್ ಗಿಲ
ಬಿ) ಶಿವಾಂರ್ ಜೆೊೀಶಿ
ಸಿದ) ಅಮ್ೃತ್ಾ ಜೆೊೀಶಿ
ಡಿ) ಮೆೀಲ್ಲನ ಎಲಾಿ

ಎಲಿರಿಗೊ ಧನಯವಾದ್ಗಳು



ಇಂದ್ಧನ ಪರಶೆನ 
ೆೆೀರ್ದ್ ಎರಡರ್ೆೀ ಅತಿ ಎತುರದ್ ಭಾರತಿೀಯ ಧವಜ್ವನುನ ಯಾವ 
ರಾಜ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಲಾಗಿೆೆ?

ಎ) ಅರುಣಾಚಲ ಪರೆೆೀರ್
ಬಿ) ಸಿದಕೆಂ
ಸಿದ) ಉತುರ ಪರೆೆೀರ್
ಡಿ) ಲಡಾಖ್

ಎಲಿರಿಗೊ ಧನಯವಾದ್ಗಳು


