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1. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಐಸ್ ಹಬ್ಬವು ಯಾವ ದೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾರಂಭವಾಗಿದ? 

ಅ) ಇಟಲ್ಲ  

ಆ) ಜಪ್ಾನ್ 

ಇ)  ಚೇನಾ 

ಈ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ  

ಚೇನಾ 

34 ನೇ ಹರ್ಬಿನ್ ಇಂಟನಾಯಿಷನಲ್ ಐಸ್ ಮತ್ುು ಸ್ೊನೇ ಫೆಸ್ಟಟವಲ್-2018 ಮತ್ುು 3 ನೇ ಚೇನಾ ಅಂತ್ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಐಸ್ ಮತ್ುು ಸ್ೊನೇ ಪ್ಾವಾಸ್ೊೇದಯಮ ಶ್ೃಂಗಸಭೆಯು ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಈಶಾನಯ ಚೇನಾದ 

ಹಿಲೊೇಂಗಿಿಯಾಂಗ್ ಪ್ಾಾಂತ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಹರ್ಬಿನನಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾರಂಭವಾಯಿತ್ು. ಉತ್್ವವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಸ್ 

ಮತ್ುು ಹಿಮ-ವಿಷಯದ ದೃಶ್ಯ ತಾಣಗಳನುನ ಒಳಗೊಂಡಿದ, ಉದಾಹರಣೆಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಐಸ್ ಮತ್ುು 

ಹಿಮಪ್ದರ ಉದಾಯನ, ಹಿಮ ಶಿಲ್ಪಕಲ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಐಸ್ ಮತ್ುು ಹಿಮ ಕ್ಾೇಡೆಗಳು ಮತ್ುು ಮನೊೇರಂಜನ. 

 

2. ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ರಿಂಡ್ ರ್ಯಭ್ರಿಯ್ಗಿ  ಆಯ್ಕಕಯ್ದ ಬ್ಲಿವುಡ್ ನಟ ಯ್ರು? 

 ಅ) ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮ್ರ್  

ಆ) ನಸಿೀರುದ್ದೀನ್ ಷ್  

ಇ) ಇರ್್ಾನ್ ಖ್ನ್ 

ಈ) ಎ ಆರ್ ರಹಮ್ನ್ 

ಎ ಆರ್ ರಹಮಾನ್ 

ಆಸಕರ್ ಪ್ಾಶ್ಸ್ಟು ವಿಜೇತ್ರಾದ, ಸಂಗಿೇತ್ ಸಂಯೇಜಕ ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಅವರು ಸ್ಟಕ್ಕಂನ ಅಧಿಕೃತ್ ಬಾಾಂಡ್ 

ರಾಯಭಾರಿಯಾದರು. ಜನವರಿ 8 ರಂದು ಗಾಯಂಗಾಟಕನ ಪ್ಾಲೊಿರ್ ಕ್ಾೇಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 2018ರ ಸ್ಟಕ್ಕಂ ರೆಡ್ ಪ್ಾಂಡ್ 

ವಿಂಟರ್ ಕಾನಿಿವಲ್ನ ಉದಾಾಟನಯ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸ್ಟದಧ ಸಂಗಿೇತ್ ಸಂಯೇಜಕ ಎ.ಆರ್. ರಹಮಾನ್ ಅರನುನ 

ಸ್ಟಕ್ಕಂನ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಾ ಪ್ವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮ್ಿಂಗ್ ಅವರು ಬ್ರಿಂಡ್ ರ್ಯಭ್ರಿ ಎಿಂದು ಘೊೇಷ್ಟ್ಸ್ಟದರು. 

ಚಳಿಗಾಲ್ದ ಕಾನಿೇಿವಲ್ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಾವಾಸ್ೊೇದಯಮವನುನ ಉತ್ುೇಜಿಸುವ ಉದದೇಶ್ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ುು ಸಂಗಿೇತ್ , 

ನೃತ್ಯ, ಸಾಹಸ ಕ್ಾೇಡೆಗಳು ಮತ್ುು ರಾಜಯ ಘಟನಗಳ ಸಾವಯವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನನಗಳ ಪ್ಾದಶ್ಿನವನೊನಳಗೊಂಡಿದ. 

 

3. ಭಾರತಿೇಯ ಯಾವ ರೆೈಲವಯ ಸಂಶೊೇಧ್ನಾ ಅಂಗವು  "ಹೊಸ ಆನಿೈನ್ ಮಾರಾಟಗಾರರ ನೊೇಂದಣಿ 

ವಯವಸ್ೆ" ಅನುನ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸ್ಟದ? 

ಅ) ಇಂಡಿಯನ್ ರೆೈಲವ ಇನಿ್ಟಟೊಯಟ್ಸ ಆಫ್ ಸ್ಟಗನಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಟೆಲ್ಲಕಮುಯನಿಕೇಷನ್ 

ಆ) ಭಾರತಿೇಯ ರೆೈಲವ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಕಾಡೆಮ್  

ಇ) ರಿಸರ್ಚಿ ಡಿಸ್ೈನ್  & ಸಾಟಯಂಡ್ಡ್ ಿ ಆಗಿನೈಸ್ೇಶ್ನ್ (RDSO) 

ಈ) ಎಲಕ್ರಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯಸನಿ ಭಾರತಿೇಯ ರೆೈಲವ ಸ್ೇವ 

ರಿಸರ್ಚಿ ಡಿಸ್ೈನ್  & ಸಾಟಯಂಡ್ಡ್ ಿ ಆಗಿನೈಸ್ೇಶ್ನ್ (RDSO) 

ರೆೈಲವಯ ಕೇಂದಾ ಸಚವಾಲ್ಯದ ಸಂಶೊೇಧ್ನಾ ಅಂಗವಾದ ರಿಸರ್ಚಿ ಡಿಸ್ೈನ್  & ಸಾಟಯಂಡ್ಡ್ ಿ ಆಗಿನೈಸ್ೇಶ್ನ್ 

(RDSO), ಜನವರಿ 9, 2018 ರಂದು "ಹೊಸ ಆನಿೈನ್ ವಂಡ್ರ್ ರಿಜಿಸ್ರೇಶ್ನ್ ಸ್ಟಸ್ಟಮ್" ಅನುನ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸ್ಟದ. ಈ 

ಹೊಸ ಸ್ಟಸಟಮ್ ಹಿಂದಿನ ದಾಖ್ಲಾತಿ ವಯವಸ್ೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಮುಖ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ುು ಮಾದರಿ ಬ್ದಲಾವಣೆಗಳನುನ 

ಒದಗಿಸುವ ವಯವಸ್ೆಯನುನ ಹೊಂದಿದ. 
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4. ಸಾವಿಜನಿಕ ಬ್ಸು್ಗಳ ಮತ್ುು ೆಟಟೆೊಾೇದ ಸವಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನಯ ೊಬೈಲ್ಲಟಿ ಕಾಡ್ಿ ಹೊಂದಿರುವ 

ಭಾರತ್ದ ೊದಲ್ ನಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ದಹಲ್ಲ  

ಆ) ಚೆನೈ 

ಇ) ಕೊಚಿ 

ಈ) ಕೊಲ್ಕತಾು 

ದಹಲ್ಲ 

ದಹಲ್ಲಯ ಮುಖ್ಯಮಂತಿಾ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜಿಾವಾಲ್, ನಗರದ ಬ್ಸ್ ಸಾರಿಗ ಮತ್ುು ೆಟಟೆೊಾ ವಯವಸ್ೆಯನುನ ಜನವರಿ 8, 

2018 ರ ನಡ್ುವ ತ್ಡೆರಹಿತ್ ಪ್ಾಯಾಣಕಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ೊಬೈಲ್ಲಟಿ ಕಾಡ್ಿ ಯೇಜನಯನುನ 

ಪ್ಾಾರಂಭಿಸ್ಟದಾದರೆ. ಇದರೆೊಂದಿಗ, ದಹಲ್ಲಯು ಸಾಮಾನಯ ೊಬೈಲ್ಲಟಿ ಕಾಡ್ಿ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ್ದ ೊದಲ್ 

ನಗರವಾಗಿದ . ಈ ೊಬೈಲ್ಲಟಿ ಕಾಡ್ಿನುನ ೆಟಟೆೊಾೇ ರೆೈಲ್ುಗಳನುನ ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸ್ಟ ವಿವಿಧ್ ಮಾಗಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಚಲ್ಲಸುತಿುರುವ 200 DTC ಮತ್ುು 50 ಕಿಸಟರ್ ಬ್ಸಗಳಲ್ಲಿಯೊ  ಬ್ಳಸಬ್ಹುದಾಗಿದ. 

 

5. 4 ನೇ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಧ್ಮಿ ಧ್ಮಾಾ ಸೆಟಾೇಳನವನುನ (IDDC-2018) ಯಾವ ರಾಷರವು 

ಆಯೇಜಿಸುತಿುದ? 

ಅ) ಭಾರತ್  

ಆ) ಶಿಾೇಲ್ಂಕಾ 

ಇ) ಮಾಯನಾಾರ್ 

ಈ) ನೇಪ್ಾಳ 

ಭಾರತ್ 

ಜನವರಿ 11, 2018 ರಂದು ರ್ಬಹಾರದ ರಾಜಿಗನಿಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಧ್ಮಿ ಧ್ಮಾ ಸಮಾವೇಶ್ದ 4 ನೇ 

ಆವೃತಿು (ಐಡಿಡಿಸ್ಟ-2018)ಯನುನ ರಾಷರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೇವಿಂದ್ ಅವರು ಉದಾಾಟಿಸ್ಟದರು . ಈ 3 ದಿನಗಳ 

ಸಮಾವೇಶ್ವನುನ ಭಾರತ್ ಫ ಂಡೆೇಶ್ನ್, ನಳಂದ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಲ್ಯ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚವಾಲ್ಯ, ಏಷ್ಟ್ಯನ್-ಇಂಡಿಯಾ 

ಮತ್ುು ವಿಯೆಟ್ಾನಮ್ೇಸ್ ಬ ದಧ ಸಂಘಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೇಜಿಸ್ಟದದವು. 

 

6. ಎಲಾಿ ಸಕಾಿರಿ ರಕು ಬಾಯಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿುೇಚೆಗ ‘ಇ-ರಕುಕೊೇಶ್’ ವಬ್ ಪ ೇಟಿಲ್ ಅನುನ ಯಾವ ರಾಜಯ 

ಸಕಾಿರವು ಹೊರಡಿಸ್ಟದ? 

 

ಅ) ಒಡಿಶಾ 

ಆ) ಮಧ್ಯ ಪ್ಾದೇಶ್ 

ಇ) ಪ್ಂಜಾಬ್ 

ಈ) ರಾಜಸಾುನ 

ಪ್ಂಜಾಬ್ 

ಎಲಾಿ 45 ಸಕಾಿರಿ ರಕು ಬಾಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಂಜಾಬ್ ಸಕಾಿರ ‘ಇ-ರಕುಕೊೇಶ್’ ವಬ್ ಪ ೇಟಿಲ್ ಅನುನ ಹೊರಡಿಸ್ಟದ. 

ಈ ವಬ್ ಪ ೇಟಿಲ್,ಮಾಗಿದಶಿಿಗಳನುನ ಒದಗಿಸುತ್ುದ ಮತ್ುು ರಾಷರದಲಿಲಾಿ ರಕುದಾಖ್ಲಗಳು ಮತ್ುು 

ಶೇಖ್ರಣಾ ಕೇಂದಾಗಳ ಕಲ್ಸದ ಹರಿವನುನ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ುದ. ಇದು ಎಲಾಿ ರಕು ಬಾಯಂಕುಗಳನುನ ಒಂದು 

ಜಾಲ್ಬ್ಂಧ್ದೊಂದಿಗ ಅಂತ್ಸಿಂಪ್ಕಿವನುನ ಕಲ್ಲಪಸುತ್ುದ. ಮುಂದಿನ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ರಾಜಯದ 59 ಖಾಸಗಿ ರಕು 

ಬಾಯಂಕುಗಳು ‘ಇ-ರಕುಕೊೇಶ್’  ಅಪ್ಲಿಕೇಶ್ನನ ಸಾಫೆಟವೇನೊಿಂದಿಗ ಸಂಬ್ಂಧ್ ಹೊಂದಲ್ಲವ ಎಂದು ರಾಜಯದ ಆರೆೊೇಗಯ 

ಮಂತಿಾಗಳಾದ ಬ್ಾಹಾ ಮಹಿೇಂದಾಾ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಟದಾದರೆ. 
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7. ಎಸ್ಟ್ ಕುಟುಂಬ್ಗಳಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲ್ು ಈ ಕಳಗಿನ ಯಾವ  ಭಾರತಿೇಯ ಬಾಯಂಕ್  ‘ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ರಿಶಿಷಟ 

ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿಧ ನಿಗಮದೊಂದಿಗ  (NSFDC)’  ಸಂಬ್ಂಧ್ ಹೊಂದಿದ? 

 

ಅ) ದೇನಾ ಬಾಯಂಕ್  

ಆ) ಸ್ಟೇಟ್ಸ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ  

ಇ) ಪ್ಂಜಾಬ್ ನಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಈ) ಭಾರತ್ದ ಬಾಯಂಕ್ 

ಪ್ಂಜಾಬ್ ನಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಪ್ಂಜಾಬ್ ನಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ (PNB) ಮತ್ುು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿಧ 

ನಿಗಮ (ಎನ್ಎಸ್ಎಫ್ಡಡಸ್ಟ) ಡ್ಬ್ಲ್ ಪ್ಾವಟಿಿ ಲೈನ್ (ಡಿಪ್ಲಎಲ್) ಕಳಗ ವಾಸ್ಟಸುವ ಪ್ರಿಶಿಷಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್ಟ್) 

ಕುಟುಂಬ್ಗಳಿಗ ಸ್ೇರಿದ ವಯಕ್ುಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬ್ಲ್ಲೇಕರಣಕಕ ಹಣಕಾಸ್ಟನ ಸಹಾಯವನುನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, PNBಯು  (NSFDC)ಯ ಸಾಲ್ದ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಚಾನೈಸ್ಟಂಗ್ ಏಜಂಟ್ಸ ಆಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ುದ. 

ಡ್ಬ್ಲ್ ಪ್ಾವಟಿಿ ಲೈನಿಗಂತ್ ಕಳಗಿರುವ ನಿರುದೊಯೇಗಿಗಳ ಎಸ್ಟ್ ವಯಕ್ುಗಳಿಗ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ುು ಕ ಶ್ಲ್ಯ 

ತ್ರಬೇತಿ ಅನುದಾನವನುನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

8. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಾನವ್ ಸಂಗಾಹಾಲ್ಯ (IGRMS) ನ ಪ್ಾಧಾನ ಕಛೇರಿ ಎಲ್ಲಿದ? 

 

ಅ) ಜೈಪ್ುರ  

ಆ) ಭೆೊೇಪ್ಾಲ್ 

ಇ) ದಹಲ್ಲ 

ಈ) ಲ್ಕೊನೇ 

ಭೆೊೇಪ್ಾಲ್ 

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಾನವ್ ಸಂಗಾಹಾಲ್ಯ (IGRMS) ಎಂಬ್ುದು ಮಾನವಶಾಸರ 

ವಸುುಸಂಗಾಹಾಲ್ಯವಾಗಿದುದ, ಭಾರತ್ದ ಬ್ಗಗ ವಿಶೇಷ ಉಲಿೇಖ್ದೊಂದಿಗ ಮನುಷಯ ಮತ್ುು ಸಂಸಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸದ 

ಸಮಗಾ ಕಥೆಯನುನ ಪ್ಾಸುುತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ುದ. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ಾದೇಶ್ದ ಭೆೊೇಪ್ಾಲ್ನಲ್ಲಿದ ಮತ್ುು ಇದನುನ ಮಾನವಕುಲ್ದ 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಸುುಸಂಗಾಹಾಲ್ಯ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ುದ. ಈ ವಸುು ಸಂಗಾಹಾಲ್ಯವು ಸಮಯ ಮತ್ುು 

ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲ್ದ ಕಥೆಯನುನ ಚತಿಾಸುತ್ುದ. ಪ ಾಫೆಸರ್ ಸರಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಚ ಧ್ರಿ IGRMS ನ ಪ್ಾಸುುತ್ 

ನಿದೇಿಶ್ಕರಾಗಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತಿುದಾದರೆ. ಈ ಮೊಯಸ್ಟಯಂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ್ದ ಪ್ಾದೇಶ್ಕಕ (ಕನಾಿಟಕದ ೆಟೈಸೊರು) 

ಒಂದು ಪ್ಾಾದೇಶಿಕ ಕೇಂದಾವನುನ ಹೊಂದಿದ. 

 

9. ISRO ಯಶ್ಸ್ಟವಯಾಗಿ ಕಾಟೆೊಿಸಾಟ್ಸ-2 ಸರಣಿಯ ಉಪ್ಗಾಹವನುನ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ಕಕ ಯಾವ ಲಾಂರ್ಚ 

ವಹಿಕಲ್ಲದಂದ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸ್ಟದ? 

ಅ) ಪ್ಲಎಸ್ಎಲ್ಲವ ಸ್ಟ -40 

ಆ) ಪ್ಲಎಸ್ಎಲ್ಲವ ಸ್ಟ -42 

ಇ) ಪ್ಲಎಸ್ಎಲ್ಲವ ಸ್ಟ -44 

ಈ) ಪ್ಲಎಸ್ಎಲ್ಲವ ಸ್ಟ -46 

ಪ್ಲಎಸ್ಎಲ್ಲವ ಸ್ಟ -40 

ಆಂಧ್ಾಪ್ಾದೇಶ್ದ ಶಿಾೇಹರಿಕೊೇಟ್ಾದಲ್ಲಿ ಸತಿೇಶ್ ಧ್ವನ್ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ಕೇಂದಾ (SDSC)ನಿಂದ ಹವಾಮಾನ ವಿೇಕ್ಷಣೆ 

ಉಪ್ಗಾಹ ಕಾಟೆೊೇಿಸಾಟ್ಸ 2 ಸ್ಟೇರಿೇಸ್ ಮತ್ುು 29 ಇತ್ರ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ನ ಕಗಳನುನ ಪ ೇಲಾರ್ ಸಾಯಟಲೈಟ್ಸ ಲಾಂರ್ಚ 
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ವಹಿಕಲ್ (ಪ್ಲಎಸ್ಎಲ್ಲವ) ಸ್ಟ -40 ನಿಂದ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ಕಕ ಯಶ್ಸ್ಟವಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸ್ಟದ. ಕಾಟೆೊಿಸಾಟ್ಸ-2 ಸರಣಿಯ 

ಉಪ್ಗಾಹವು ಹಚಿನ ರೆಸಲ್ೊಯಶ್ನ್ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ುು ನಿದಿಿಷಟ ಸಾಪಟ್ಸ ಚತ್ಾಣಗಳನುನ ಒದಗಿಸುತ್ುದ. 

 

10. ಭಾರತ್ದ ಯಾವ ಟೆಲ್ಲಕಾಂ ಕಂಪನಿ ತ್ನನದೇ ಕ್ಾಪ ಟೇಕೊನಿ್ಿಯನುನ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸ್ಟದ? 

 

ಅ) ಏಟೆಿಲ್  

ಆ) ಟ್ಾಟ್ಾ ಡೆೊೇಕೊೊ 

ಇ) ಐಡಿಯಾ ಸ್ಲ್ುಯಲಾರ್  

ಈ) ರಿಲ್ಯನ್  ಜಿಯ 

ರಿಲ್ಯನ್  ಜಿಯ 

ರಿಲ್ಯನ್  ಜಿಯ ಇನೊಫೇಕಾಮ್ ಲ್ಲಮ್ಟೆಡ್ ತ್ನನದೇ ಆದ ಕ್ಾಪ ಟಕರೆನಿ್ "ಜಿಯಕೊಯಿನ್" ಅನುನ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಲ್ು 

ಯೇಜಿಸ್ಟದ. ಬಾಿಕಿೈನ್ ತ್ಂತ್ಾಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸಲ್ು ಯುವ ವೃತಿುಪ್ರರ 50 ಸದಸಯರ ತ್ಂಡ್ವನುನ 

ನಿಮ್ಿಸುವ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯಿದ, ಇದನುನ ಸಾಾಟ್ಸಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ುು ಸರಬ್ರಾಜು ಸರಪ್ಳಿ ನಿವಿಹಣೆಯ 

ಲಾಜಿಸ್ಟಟಕ್ಗಳಂತ್ಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶ್ನಗಳನುನ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲ್ು ಬ್ಳಸಬ್ಹುದಾಗಿದ . ಜಿಯಕೊಯಿನ್ ಯೇಜನ 

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪ್ುತ್ಾ ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ನೇತ್ೃತ್ವ ವಹಿಸಲ್ಲದಾದರೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


