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1. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ "2018 ಗ್ಲೀಬಲ್ ಎಕ್ನ್ಮಿಕ್ ಪ್್ಾಸ್ಪೆಕ್ಸ್ (ಜಿಇಪಿ)" ಯ ಪ್ಾಕ್ರ 

ಭ್ರತದ ಜಿಡಿಪಿ ದರ 2018 ರಲ್ಲಲ ಎಷ್ಟಸದೆ? 

ಅ) 7.0% 

ಆ) 7.6% 

ಇ) 7.5% 

ಈ) 7.3% 
7.3% 

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ "2018 ಗ್ಲೀಬಲ್ ಎಕ್ನ್ಮಿಕ್ ಪ್್ಾಸ್ಪೆಕ್ಸ್ (ಜಿಇಪಿ)" ಯ  ಪ್ಾಕ್ರ 

ಭ್ರತದ ಜಿಡಿಪಿ  ಬೆಳವಣಿಗಯ ದರವು 2018 ರಲ್ಲಲ 7.3% ಮತತತ ಮತಾಂದಿನ ಎರಡತ 

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಲ 7.5% ಇರಬಹತದತ ಎಾಂದತ ಊಹಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಈ  ವರದಿಯಾಂತೆ,  ಗ್ಡ್ಸ  ಮತತತ 

ಸ್ಪೀವ್ ತೆರಿಗ (GST)ಯ ಹಿನನಡೆಯಾಂದ ಹಿಾಂದತಳಿದಿದದರ್, ಭ್ರತದ ಆರ್ಥಷಕ್ತೆಯತ 2017 

ರಲ್ಲಲ 6.7% ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಎಾಂದತ ಅಾಂದ್ಜಿಸಲ್ಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಡಬ್ಲಯಬಿ)ನ ಅಭಿವೃದಿಿ 

ಪ್್ಾಸ್ಪೆಕ್ಸ್ ಗ್ಾಪ್ (ಡಿಬಿಜಿ)ಯತ ಮತಾಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಲ ಭ್ರತದ ಬೆಳವಣಿಗ ಸ್ಮರ್ಥಯಷ 

7% ನಷ್ಟಸರತತತದೆ ಎಾಂದತ ಹೀಳಿದೆ. 

2. ಆಾಂಚಲ್ ಠ್ಕ್್ರ್ ಅವರತ ಸ್ೆೀಯಾಂಗನಲ್ಲಲ ಅಾಂತ್ರ್ಷ್ಟರೀಯ ಪ್ದಕ್ವನತನ ಗದದ ಮೊದಲ 

ಭ್ರತ್ೀಯರ್ದರತ. ಅವರತ ಯ್ವ ರ್ಜ್ಯದವರತ? 

ಅ) ಹಿಮ್ಚಲ ಪ್ಾದೆೀಶ್ 

ಆ) ಕ್ಕೀರಳ 

ಇ) ಪ್ಾಂಜ್ಬ್ 

ಈ) ಒಡಿಶ್ 

ಹಿಮ್ಚಲ ಪ್ಾದೆೀಶ್ 

ಹಿಮ್ಚಲ ಪ್ಾದೆೀಶ್ದ 21ರ ಹರೆಯದ ಆಾಂಚಲ್ ಠ್ಕ್್ರ್ ಅವರತ ಸ್ೆೀಯಾಂಗನಲ್ಲಲ ಅಾಂತರ್ಷ್ಟರೀಯ 

ಪ್ದಕ್ವನತನ ದ್ಖಲ್ಲಸ್ದ ಮೊದಲ ಭ್ರತ್ೀಯರ್ಗಿ ಇತ್ಹ್ಸವನತನ ಸೃಷ್ಟಸಸ್ದ್ದರೆ. ಸ್ೆೀಯಾಂಗನ 

ಅಾಂತರರ್ಷ್ಟರೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಾಂಡಳಿ, ಫೆಡರೆೀಶ್ನ್ ಇಾಂಟನ್ಯಷರ್ನಲ್ ಡೆ ಸ್ೆೀ (FIS), ಟರ್ಾಂಡೆ್ದ 

ಎಜ್ತಷರಮನಲ್ಲಲ ಜ್ನವರಿ 9, 2018 ರಾಂದತ ಪ್ಲ್ಾಂಡೆ್ೀಕ್ಕನ್ ಸ್ೆೀ ಸ್ಪಾಂಟನಷಲ್ಲಲ ಆಯೀಜಿಸ್ದ 

ಆಲ್ೆೈನ್ ಈಜೆಡರ್ 3200 ಕ್ಪ್ನಲ್ಲಲ ಸ್ಲಲ್್ೀಮ್ ಓಟದ ವಿಭ್ಗದಲ್ಲಲ ಆಾಂಚಲ್ ಠ್ಕ್್ರ್ ಅವರತ 

ಕ್ಾಂಚಿನ ಪ್ದಕ್ವನತನ ಗದದರತ. 

3. ಮಹಿಳ್ ಸ್ಬಬಾಂದಿ ಹ್ಾಂದಿರತವ “ಲ್ಲಮ್ೆ ಬತಕ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಡ್ಸ ಷ – 2018” ರಲ್ಲಲ ಯ್ವ ರೆೈಲ್ವ 

ನಿಲ್ದಣವು ಸ್ಪೀರಲೆಟ್ಟಸದೆ? 

ಅ) ಛತಾಪ್ತ್ ಶಿವ್ಜಿ ಟಮಿಷನಸ್ ರೆೈಲತ ನಿಲ್ದಣ 

ಆ) ಕ್ಕ್ಲೆತ್ತ ರೆೈಲತ ನಿಲ್ದಣ  

ಇ) ಹಜ್ರತ್ ನಿಜ್ಮತದಿದೀನ್ ರೆೈಲತ ನಿಲ್ದಣ 

ಈ) ಮ್ತತಾಂಗ ರೆೈಲತ ನಿಲ್ದಣ 
 

ಮ್ತತಾಂಗ ರೆೈಲತ ನಿಲ್ದಣ 

ಮಹಿಳ್ ಸ್ಬಬಾಂದಿ ಹ್ಾಂದಿರತವ “ಲ್ಲಮ್ೆ ಬತಕ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಡ್ಸ ಷ – 2018” ರಲ್ಲಲ ಮತಾಂಬೆೈ ವಿಭ್ಗದ 

ಕ್ಕೀಾಂದಾ ರೆೈಲ್ವಯ (CR) ಮ್ತತಾಂಗ್ ಉಪ್ನಗರದ ರೆೈಲ್ವ ನಿಲ್ದಣವು ಸ್ಪೀರಿದೆ. ಮ್ತತಾಂಗ ರೆೈಲತ 

ನಿಲ್ದಣವು ಮಹಿಳ್ ಸ್ಬಬಾಂದಿಗಳತ ಕ್ಯಷ ನಿವಷಹಿಸತತ್ತರತವ ಮೊದಲ ರೆೈಲ್ವ ನಿಲ್ದಣವ್ಗಿ ಆರತ 

ತ್ಾಂಗಳ ನಾಂತರ ಈ ಸ್ಧನೆ ಬಾಂದಿದೆ. ನಿಲ್ದಣದಲ್ಲಲ ಆಪಿಷಎಫ್, ವ್ಣಿಜ್ಯ ಮತತತ ಕ್ಯ್ಷಚರಣ್ 

ಇಲ್ಖೆಗಳಲ್ಲಲ 41 ಮಹಿಳ್ ಸ್ಬಬಾಂದಿಗಳ ತಾಂಡ ಕ್ಯಷ ನಿವಷಹಿಸತತ್ತದೆ. 

4. ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ಯಲಪ್ ಇಾಂಟನ್ಯಷರ್ನಲ್ ವ್ಷ್ಟಷಕ್ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ "ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೀಬಲ್ ಲ್ಲೀಡಸ್ಷ" 

ನಲ್ಲಲ ಯ್ರತ ಮೊದಲ ಸ್ಾನ ಪ್ಡೆದಿದ್ದರೆ? 

ಅ) ನರೆೀಾಂದಾ ಮೊೀದಿ  
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ಆ) ವ್ಲದಿಮಿರ್ ಪ್ುಟ್ಟನ್ 

ಇ) ಎಮ್ಯನತಯೆಲ್ ಮ್ಯಕ್ಾನ್ 

ಈ) ಏಾಂಜೆಲ್ ಮಕ್ಕಷಲ್ 

ಎಮ್ಯನತಯೆಲ್ ಮ್ಯಕ್ಾನ್ 

ಫೆಾಾಂಚ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯನತಯೆಲ್ ಮ್ಯಕ್ಾನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಗ್ಯಲಪ್ ಇಾಂಟನ್ಯಷರ್ನಲ್ ವ್ಷ್ಟಷಕ್ 

ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಲ "ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೀಬಲ್ ಲ್ಲೀಡಸ್ಷ" ನಲ್ಲಲ ಮೊದಲ ಸ್ಾನ ಪ್ಡೆದಿದ್ದರೆ, 

ಅದರ ನಾಂತರದ ಸ್ಾನದಲ್ಲಲ ಜ್ಮಷನ್ ಚ್ನ್ಲರ್ ಏಾಂಜೆಲ್ ಮಕ್ಕಷಲ್ ಮತತತ ಪ್ಾಧ್ನಿ ನರೆೀಾಂದಾ 

ಮೊೀದಿ ಅವರತ ಇದ್ದರೆ. 50 ರ್ರ್ರಗಳಲ್ಲಲ ಈ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯನತನ ನಡೆಸಲ್ಯತತ ಮತತತ 53,769 

ಜ್ನರನತನ ಸಾಂದಶಿಷಸಲ್ಯತತ. ಪ್ಾತ್ ದೆೀಶ್ದಲ್ಲಲ ಸತಮ್ರತ 1,000 ಪ್ುರತರ್ರತ ಮತತತ ಮಹಿಳೆಯರ 

ಪ್ಾತ್ನಿಧಿ ಮ್ದರಿ ಮತಖ್ ಮತಖಿ ಅರ್ಥವ್ ಫೆ ೀನ್ ಮ್ಲಕ್ ಅರ್ಥವ್ ಆನೆಲೈನ್ ಮ್ಧಯಮಗಳ 

ಮ್ಲಕ್ ಸಾಂದಶಿಷಸಲೆಟ್ಟಸದೆ. 

 

5. ಭ್ರತ್ೀಯ ಒಲ್ಲಾಂಪಿಕ್ ಅಸ್ಪ್ೀಸ್ಯೆೀರ್ನ್ (ಐಓಎ) 23 ನೆೀ ವಿಾಂಟರ್ ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಗೀಮ್  (WOG-2018) 

ಗ್ಗಿ ಚೆಫ್ ಡೆ ಮಿರ್ನ್ ಗ್ಗಿ ನೆೀಮಕ್ಗ್ಾಂಡವರತ ಯ್ರತ? 

ಅ) ಮೀರಿ ಕ್ಕ್ಮ್  

ಆ) ಅಭಿನವ್ ಬಿಾಂದ್ಾ 

ಇ) ಹಜಿಷಾಂದರ್ ಸ್ಾಂಗ್ 

ಈ) ಧತಾವ ಬ್ತ್ಾ 

ಹಜಿಷಾಂದರ್ ಸ್ಾಂಗ್ 

2018 ರ ಫೆಬಾವರಿಯಲ್ಲಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಕ್ರಿಯ್ದ ಪಿಯೀಾಂಗ್ಚಾಂಗನಲ್ಲಲ ನಡೆಯಲ್ಲರತವ 23 ನೆೀ ವಿಾಂಟರ್ 

ಒಲಾಂಪಿಕ್ ಗೀಮ್  (WOG-2018) ಗ್ಗಿ ಚಿೀಫ್ ಡೆ ಮಿರ್ನನಲ್ಲಲ ಭ್ರತ್ೀಯ ಒಲ್ಲಾಂಪಿಕ್ 

ಅಸ್ಪ್ೀಸ್ಯೆೀರ್ನ್ (ಐಓಎ)ಗ ಹಜಿಷಾಂದರ್ ಸ್ಾಂಗ್ ಅವರನತನ ನೆೀಮಕ್ ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ.  

6. ಸತಪಿಾೀಾಂ ಕ್ಕ್ೀರ್ಟಷ (SC) ನ  ನ್ಯಯ್ಧಿೀಶ್ರ್ಗಿ ನೆೀರವ್ಗಿ ಉತೆತೀಜಿಸಲೆಡತವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳ್ ವಕೀಲರತ 

ಯ್ರತ? 

ಅ) ಇಾಂದತ ಮಲ್್ಹೀತ್ಾ  

ಆ) ಮಿೀನ್ಕ್ಷಿ ಅರೆ್ೀರ್  

ಇ) ಸತಧ್ ಮಿಶ್ಾ 

ಈ) ರೆ್ೀಮ್ ಜೆ್ೀಸ್ಪಫ್ 

ಇಾಂದತ ಮಲ್್ಹೀತ್ಾ 

ಸ್ಜೆಐ ದಿಪ್್ಕ್ ಮಿಶ್ಾ ನೆೀತೃತವದ ಸತಪಿಾೀಾಂ ಕ್ಕ್ೀರ್ಟಷ ಕ್ಕ್ಲ್ಲಿಯಾಂ ಇಾಂದತ ಮಲ್್ಹೀತ್ಾ ಅವರನತನ 

ಸತಪಿಾೀಾಂ ಕ್ಕ್ೀಟನಷ ನ್ಯಯ್ಧಿೀಶ್ರ್ಗಿ ನೆೀರವ್ಗಿ ಉತೆತೀಜಿಸತವ ಮೊದಲ ಮಹಿಳ್ ವಕೀಲರ್ಗಿ ಆಯೆೆ 

ಮ್ಡಿಕ್ಕ್ಾಂಡಿದೆ. ಸತಪಿಾೀಾಂ ಕ್ಕ್ೀಟನಷಲ್ಲಲ ಅವರತ 7 ನೆೀ ಮಹಿಳ್ ನ್ಯಯ್ಧಿೀಶ್ರ್ಗಿದ್ದರೆ. 

ಮಲ್್ಹೀತ್ಾ ಜೆ್ತೆಗ, ಉತತರ್ಖಾಂಡ್ಸ ಹೈಕ್ಕ್ೀರ್ಟಷ ಮತಖಯ ನ್ಯಯ್ಧಿೀಶ್ ಕ್ಕ.ಎಾಂ. ಜೆ್ೀಸ್ಪಫ್ ಕ್್ಡ 

ಸತಪಿಾೀಾಂ ಕ್ಕ್ೀಟನಷ ನ್ಯಯ್ಧಿೀಶ್ರ್ಗಿ ಬಡಿತ ಹ್ಾಂದಿದ್ದರೆ. 
 

7. National Payments Corporation of India (NPCI)ಯ ಹ್ಸ ವಯವಸ್ಾಪ್ಕ್ ನಿದೆೀಷಶ್ಕ್ ಮತತತ CEO 

ಆಗಿ ನೆೀಮಕ್ಗ್ಾಂಡವರತ ಯ್ರತ? 

ಅ) ದಿಲ್ಲೀಪ್ ಅಸ್ಪಬ  

ಆ) ಎ ಪಿ ಹ್ೀಟ್  

ಇ) ಟ್ಟ ಎಸ್ ಜೆ್ೀಶಿ  

ಈ) ಕ್ಕ ಎಸ್ ಝ್ 

ದಿಲ್ಲೀಪ್ ಅಸ್ಪಬ 
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ದಿಲ್ಲೀಪ್ ಅಸ್ಪಬಯನತನ ಭ್ರತದ ರ್ಷ್ಟರೀಯ ಪ್್ವತ್ಗಳ ನಿಗಮದ (ಎನಿೆಸ್ಐ)ಯ ಹ್ಸ ವಯವಸ್ಾಪ್ಕ್ 

ನಿದೆೀಷಶ್ಕ್ ಮತತತ CEO ಆಗಿ ನೆೀಮಕ್ ಮ್ಡಲ್ಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮತಾಂಚೆ, ಅಸ್ಪಬ ಎನಿೆಸ್ಐಯ ಸ್ಇಒ-

ಇನ್-ಚ್ರ್ಜಷ ಆಗಿದದರತ. ಅವರತ ಆಗಸ್ಸ 2017 ರಲ್ಲಲ ನಿವೃತತರ್ದರತ ಎಪಿಹ್ಟ್ ಅವರತ 

ಉತತರ್ಧಿಕ್ರಿಯ್ದರತ. ಅಸ್ಪಬ ಅವರತ ಆರಾಂಭದಿಾಂದಲ್ NPCI ನಲ್ಲಲ ಮತತತ ಯ್ನಿಫೆೈಡ್ಸ 

ಪೀಮಾಂರ್ಟ  ಇಾಂಟಫೆೀಷಸ್ (ಯತಪಿಐ), ಭ್ರತ್ ರಿೀತ್ಯ ದೆ್ಡಡ ಪ್ಾಮ್ಣದ ಪ್್ವತ್ ಪ್ಾಕಾಯೆ 

ವೀದಿಕ್ಕಗಳ ವಿನ್ಯಸ, ಕ್ಟಸಡ, ಕ್ಯ್ಷಚರಣೆಯನತನ ನಿವಷಹಿಸತವಲ್ಲಲ ಪ್ಾಮತಖ ಪ್್ತಾ ವಹಿಸ್ದ್ದರೆ.  

8. 2018ರ ಕ್ಕ್ೀಲೆತ್ ಓಪ್ನ್ ಇಾಂಟನ್ಯಷರ್ನಲ್ ಇನಿವಟೀಶ್ನ್ ಸ್ನಕ್ರ್ ಚ್ಾಂಪಿಯನಿಿಪ್ ಅನತನ ಯ್ರತ 

ಗದಿದದ್ದರೆ? 

ಅ) ಲಕ್ಷಮಣ್ ರ್ವತ್  

ಆ) ಬಿಾಜೆಶ್ ದಮ್ನಿ 

ಇ) ಆಲ್ಲಫೀ ಬಡಷನ್ 

ಈ) ಆದಿತಯ ಮಹ್ತ 

ಆದಿತಯ ಮಹ್ತ 

 ಭ್ರತ್ೀಯ ವೃತ್ತಪ್ರ ಸ್ನಕ್ರ್ ಆಟಗ್ರ ಮತತತ ಏರ್ಯನ್ ಗೀಮ್  ಪ್ದಕ್ ವಿಜೆೀತರ್ದ ಆದಿತಯ 

ಮಹ್ತ ಅವರತ 2018 ರ ಜ್ನವರಿ 8 ರಾಂದತ ಪ್ಶಿಚಮ ಬಾಂಗ್ಳದ ಕ್ಕ್ಲೆತ್ತದ ಹಿಾಂದ್ಸ್ಾನ್ 

ಕ್ಲಬನಲ್ಲಲ ನಡೆದ 2018 ರ ಕ್ಕ್ೀಲೆತ್ ಓಪ್ನ್ ಇಾಂಟನ್ಯಷರ್ನಲ್ ಇನಿವಟೀಶ್ನ್ ಸ್ನಕ್ರ್ 

ಚ್ಾಂಪಿಯನಿಿಪ್ಅನತನ ಗದತದಕ್ಕ್ಾಂಡಿದ್ದರೆ. ರೆ್ೀಮ್ಾಂಚಕ್ ಅಾಂತ್ಮ ಪ್ಾಂದಯದಲ್ಲಲ ಅವರತ ಇಾಂಗಿಲಷ್ 

ವೃತ್ತಪ್ರ ಆಟಗ್ರ ಆಲ್ಲಫೀ ಬಡಷನ್ ಅವರನತನ 5-4 ರಿಾಂದ ಸ್ಪ್ೀಲ್ಲಸ್ದರತ. ಈ ಚ್ಾಂಪಿಯನಿಿಪ್ 

ಪ್್ಾರಾಂಭವ್ದ್ಗಿನಿಾಂದ ಇದತ ಅವರ ಪ್ಡೆದ ಮ್ರನೆೀ ಕ್ಕ್ೀಲೆತ್ ಓಪ್ನ್ ಪ್ಾಶ್ಸ್ತಯ್ಗಿದೆ. 

9. ಭ್ರತ್ೀಯ ಬ್ಹ್ಯಕ್ಶ್ ಸಾಂಶ್ೀಧನ್ ಸಾಂಸ್ಪಾ (ಇಸ್ಪ್ಾೀ) ಯ ಹ್ಸ ಅಧಯಕ್ಷ ಯ್ರತ? 

ಅ) ನರಿಾಂದರ್ ಸ್ಾಂಗ್ ಕ್ಪ್ನಿ 

ಆ) ಕ್ಕ ಶಿವನ್  

ಇ) ನರಿಾಂದರ್ ಸ್ಾಂಗ್ ಕ್ಪ್ನಿ 

ಈ) ಅಮರ್ ಗತಪ್್ತ 

ಕ್ಕ ಶಿವನ್ 

ಡ್. ಕ್ಕ. ಶಿವನ್ ಅವರತ ಬ್ಹ್ಯಕ್ಶ್ ಇಲ್ಖೆಯ ಹ್ಸ ಕ್ಯಷದಶಿಷ ಮತತತ ಬ್ಹ್ಯಕ್ಶ್ 

ಆಯೀಗದ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಮತತತ ಭ್ರತ್ೀಯ ಬ್ಹ್ಯಕ್ಶ್ ಸಾಂಶ್ೀಧನ್ ಸಾಂಸ್ಪಾ (ಇಸ್ಪ್ಾೀ)ಯ ಹ್ಸ 

ಅಧಯಕ್ಷರ್ಗಿದ್ದರೆ. ಭ್ರತದ ಬ್ಹ್ಯಕ್ಶ್ ಕ್ಯಷಕ್ಾಮದ ಕ್ಕಾೈಯಜೆನಿಕ್ ಇಾಂಜಿನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿಯಲ್ಲಲನ 

ಶಿವನ್ ಅವರ ಗಮನ್ಹಷ ಕ್ಕ್ಡತಗಗ್ಗಿ "ರ್ಕ್ಕರ್ಟ ಮ್ಯನ್" ಎಾಂದತ ಪ್ಾಸ್ದಿರ್ಗಿದ್ದರೆ. ಪ್ಾಸತತತ 

ಅವರತ ವಿಕ್ಾಮ್ ಸ್ರ್ಭ್ಯ್ ಬ್ಹ್ಯಕ್ಶ್ ಕ್ಕೀಾಂದಾದ ನಿದೆೀಷಶ್ಕ್ರ್ಗಿದ್ದರೆ. 2018 ರಾಂದತ 

ನಿವೃತತರ್ಗಲ್ಲರತವ ಕರಣ್ ಕ್ತಮ್ರ್ ಅವರತ 1982 ರಲ್ಲಲ ಐಎಸ್ಆಒಷಗ ಸ್ಪೀರಿದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲವ 

ಯೀಜ್ನೆಯಲ್ಲಲ ಮತತತ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ಲವ ರ್ಕ್ಕಟನ ಯೀಜ್ನ್ ನಿದೆೀಷಶ್ಕ್ರ್ಗಿದ್ದರೆ. 

 

10. ಗತಜ್ರ್ತ್ ಚೆೀಾಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಮಸ್ಷ ಮತತತ ಇಾಂಡಸ್ರ (GCCI)ಯತ ವಯವಹ್ರ ಸಹಕ್ರಕ್ೆಗಿ ಯ್ವ 

ದೆೀಶ್ದೆ್ಾಂದಿಗ ಒಪ್ೆಾಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹ್ಕದೆ? 

ಅ) ಚಿೀನ್  

ಆ) ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಕ್ರಿಯ್ 

ಇ) ಜ್ಪ್್ನ್ 

ಈ) ಜ್ಮಷನಿ 

ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಕ್ರಿಯ್ 

ಗತಜ್ರ್ತ್ ಚೆೀಾಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಮಸ್ಷ ಮತತತ ಇಾಂಡಸ್ರ (GCCI)ಯತ, ವಯವಹ್ರ ಸಹಕ್ರಕ್ೆಗಿ ದಕ್ಷಿಣ 

ಕ್ಕ್ರಿಯ್ದೆ್ಾಂದಿಗ ಒಪ್ೆಾಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹ್ಕದೆ. ಇದತ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಕ್ರಿಯ್ದ ವ್ಯಪ್್ರ ಸಹಕ್ರಕ್ೆಗಿ 
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ಮೊೀಟ್ರತ ವ್ಹನ, ರಕ್ಷಣ್ ಮತತತ ಜ್ವಳಿ ಕ್ಷೆೀತಾಗಳ ಮೀಲ್ ಗಮನ ಹರಿಸ್ದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಕ್ರಿಯ್ದ 

ಉದಿದಮಗಳತ, ವಿಶೀರ್ವ್ಗಿ ಆಟ್ೀಮೊಬೆೈಲ್, ರಕ್ಷಣ್ ಮತತತ ಜ್ವಳಿ ಕ್ಷೆೀತಾಗಳಲ್ಲಲ ಜ್ಾಂಟ್ಟ 

ಉದಯಮಗಳ ಮ್ಲಕ್ ಅವಕ್ಶ್ಗಳನತನ ಅನೆವೀಷ್ಟಸಲತ ಗತಜ್ರ್ತ್ ಮ್ಲದ ಸಣಣ ಮತತತ ಮಧಯಮ 

ಉದಯಮಗಳಿಗ (SMEs) ಸಹ್ಯ ಮ್ಡತವುದತ MoU ಮತಖಯ ಉದೆದೀಶ್ವ್ಗಿದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


