
 

 
www.karunaduexams.com 
ಸಾಮಾನ್ಯ  ಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಚಲಿತ ವಿದ್ಯ ಮಾನ್ ಕಿ್ವಜ್-

ಜನ್ವರಿ,30,31,2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 | P a g e  
 

1. 13 ನೇ ಜಂಟಿ ಸೇನಾ ಡ್ರಿಲ್ ವ್ಾಾಯಾಮ "ಐರನ್ ಫಿಸ್ಟ  - 2018" ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ೇಟ್ಸ  ಮತ್ುು ಯಾವ ದೇಶದ ನಡುವೆ 

ಪ್ಾಿರಂಭವ್ಾಗಿದ? 

ಅ) ಜಪ್ಾನ್  

ಆ) ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಇ) ಫ್ಾಿನ್   

ಈ) ಜಮಮನಿ 

ಜಪ್ಾನ್ 

ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರಿಲ್ ವ್ಾಾಯಾಮದ 13 ನೇ ಆವೃತ್ತು "ಐರನ್ ಫಿಸ್ಟ - 2018" ಯು ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಕ್ಾಾಲಿಫ ೇನಿಮಯಾದ 

ಕ್ಾಾಂಪ್ ಪಂಡಲ್್ನ್ ನಲಿಿ ಅಮೇರಿಕ ಮತ್ುು ಜಪ್ಾನಿಯರ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಆರಂಭವ್ಾಗಿದ ಮತ್ುು ಇದು ಫಬ್ಿವರಿ 12 ರವರೆಗೆ 

ಮುಂದುವರಿಯುತ್ುದ.ಇದರಲಿಿ 500 ಕ್ಕಂತ್ಲ್ೊ ಹೆಚ್ುು ಯುಎಸ್ಟ ಮರಿೇನ್ ಮತ್ುು ನಾವಿಕರು 350 ಸದಸಾರ ಜೊತೆ 

ಪ್ಾಲ್ೊೊಳುುತ್ತುದ್ಾಾರೆ. ಅಗಿಿಶಾಮಕ ಬಂಬ್ಲ್ ಕ್ಾಯಾಮಚ್ರಣೆಗಳು ಮತ್ುು ಉಭಯಚ್ರಗಳ ಆಕಿಮಣಗಳಲಿಿ ತ್ರಬೇತ್ತ ನಿೇಡಲ್ು 

ಜಪ್ಾನಿೇಸ್ಟ ಗ್ಿಂಡ್ ಸಲ್ -ಡ್ರಫನ್  ಫ ೇಸ್ಟಮ ಪ್ಾಲ್ೊೊಳುುತ್ುದ.ಈ ಐರನ್ ಫಿಸ್ಟ  , ದ್ವಿಪಕ್ಷಿೇಯ ತ್ರಬೇತ್ತ ವ್ಾಾಯಾಮವ್ಾಗಿದುಾ, 

ಯುಎಸ್ಟ ಮತ್ುು ಜಪ್ಾನಿ ಸೇವ್ಾ ಸದಸಾರು ತ್ಮಮ ಸಂಯೇಜಿತ್ ಕ್ಾಯಾಮಚ್ರಣೆ ಸಾಮರ್ಥಾಮಗಳನುಿ ಸುಧಾರಿಸಲ್ು ತ್ಂತ್ಿಗಳನುಿ  

ಮತ್ುು ಕ್ಾಯಮವಿಧಾನಗಳನುಿ ಹಂಚಿಕೊಳುುತ್ಾುರೆ. 

 

2. ಕೃಷಿ ಮತ್ುು ಅರಣಾ (AIMMAF)ಯ ಕುರಿತ್ು 4 ನೇ ಏಷಿಯಾನ್-ಭಾರತ್ ಸಚಿವ ಸಭೆಯನುಿ ಆಯೇಜಿಸಿದಾ ನಗರ ಯಾವುದು? 

ಅ) ಬ್ೊಿನಿ  

ಆ) ದಹಲಿ 

ಇ) ಜಕ್ಾತ್ಾಮ 

ಈ) ಕ್್ಲಾಲ್ಂಪುರ್ 

ನವ ದಹಲಿ 

 ಕೃಷಿ ಮತ್ುು ಅರಣಾ (AIMMAF)ಯ ಕುರಿತ್ು 4 ನೇ ಏಷಿಯಾನ್-ಭಾರತ್ ಸಚಿವ ಸಭೆ ಜನವರಿ 12, 2018 

ರಂದು ಹೆೊಸದ್ವಲಿಿಯಲಿಿ ನಡೆಯಿತ್ು.ಈ ಸಭೆಯ ಚ್ರ್ಚಮಯ ವಿಷಯವು ಆಹಾರ ಮತ್ುು ಕೃಷಿ ಭವಿಷಾದ ಬಳವಣಿಗೆಗಳ ಮೇಲ್ 

ಆಧಾರಿತ್ವ್ಾಗಿದ. ಕೃಷಿ ಮತ್ುು ರೆೈತ್ರ ಕಲಾಾಣ ಸಚಿವ ರಾಧಾ ಮೇಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ುು ಥಾಯ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ುು ಸಹಕ್ಾರ ಸಂಘದ 

ಗಿಿಸಾಡಾ ಬ್ೊನಾಿಚ್ ಅವರು ಈ ಸಭೆಯಲಿಿ ಸಹ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿದಾರು. ಇದರಲಿಿ 10 ಏಷಿಯಾನ್ ರಾಷರಗಳ ಪಿತ್ತನಿಧಿಗಳು 

ಹಾಜರಿದಾರು. ಇದರಲಿಿ, 2019 ರಲಿಿ ಬ್ೊಿನಿ ದರುಸ್ಲಾಮಿಲಿಿ 5 ನೇ ಏಷಿಯಾನ್-ಭಾರತ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಕೃಷಿ ಮತ್ುು 

ಅರಣಾಗಳ ಕುರಿತ್ು ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದ ಎಂದು ಘೊೇಷಿಸಲಾಯಿತ್ು. 

 

3. ಭಾರತ್ತೇಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೊೇಸಿಯೇಷನ್ ( IOA )ನ  ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ರೊಪುಗೆೊಂಡ ಹಣಕ್ಾಸು ಆಯೇಗದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೆೊಂಡವರು ಯಾರು? 

ಅ) ತ್ಾಲ್ೊೇಮಚ್ನ್ ಸಿಂಗ್  

ಆ) ಬಿಎಸ್ಟ ಲಾಾಂಡ್  

ಇ) ಜಿಎಸ್ಟ ಮಾಂಡರ್ 

ಈ) ಅನಿಲ್ ಖನಾಿ 

ಅನಿಲ್ ಖನಾಿ 

ಭಾರತ್ತೇಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೊೇಸಿಯೇಷನ್ (IOA)ನ ಹೆೊಸದ್ಾಗಿ ರೊಪುಗೆೊಂಡ ಹಣಕ್ಾಸು ಆಯೇಗದ ಅಧ್ಾಕ್ಷರಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಖನಾಿ 

ಅವರನುಿ ಹಿರಿಯ ಕ್ಿೇಡಾ ಆಡಳಿತ್ಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ. IOA ಸಹ ವೆೈದಾಕ್ೇಯ ಆಯೇಗ ಮತ್ುು ಕ್ಿೇಡಾ ತ್ಾಂತ್ತಿಕ 

ನಿೇತ್ತ ಸಮಿತ್ತ ಮತ್ುು IOA ಮತ್ುು ನಾಾಷನಲ್ ಸೊಪೇಟ್ಸ ಮ ಫಡರೆೇಷನ್ (NSFs) ನ ಸಮಿತ್ತಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿದೇಮಶನಗೆೊಂಡ್ರದ. 

ಸಲ್ಹಾ ಸಮಿತ್ತಯಲಿಿ Tarlochan ಸಿಂಗ್, ಜಿಎಸ್ಟ ಮಂಡರ್, ಎಸ್ಟ ರೆಗುಾನಾರ್ಥನ್ ಮತ್ುು ಬಿಎಸ್ಟ ಲಾಾಂಡ್  ಒಳಗೆೊಂಡ್ರದ. 

ಖನಾಿ ನೇತ್ೃತ್ಿದ ಹಣಕ್ಾಸು ಆಯೇಗದ ಸದಸಾರಾದ ಸಹಡೆವ್ ಯಾದವ್, ಭಾರತ್ತೇಯ ಭಾರತ್ ತ್ರಬೇತ್ತ ಸಂಘದ ಪಿಧಾನ 

ಕ್ಾಯಮದರ್ಶಮ ಮತ್ುು ಉತ್ುರಾಖಂಡ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೊೇಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಾಯಮದರ್ಶಮ ಡ್ರ.ಕ.ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸದಸಾರಾಗಿದ್ಾಾರೆ. 
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4. ಇತ್ತುೇಚಿನ ವಿಶಿ ಆರ್ಥಮಕ ವೆೇದ್ವಕಯ (WEF) ನ ಗೆೊಿೇಬ್ಲ್ ಮಾಾನುಫ್ಾಾಕುರಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್  (GMI) ಯಲಿಿ ಭಾರತ್ದ ಶ್ಿೇಯಾಂಕ 

ಏನು? 

ಅ) 44 ನೇ 

ಆ) 68 ನೇ 

ಇ) 57 ನೇ 

ಈ) 30 ನೇ  

 

30 ನೇ 

ವಿಶಿ ಆರ್ಥಮಕ ವೆೇದ್ವಕ (WEF) ಜಾಗತ್ತಕ ಉತ್ಾಪದನಾ ಸೊಚ್ಾಂಕ (GMI) ಯಲಿಿ 30 ನೇ ಸಾಾನದಲಿಿ ಭಾರತ್ವನುಿ ಹೆೊಂದ್ವದ. 

ಅದರ ಮದಲ್ "ಉತ್ಾಪದನಾ ಭವಿಷಾದ ಸಿದಧತೆ" ವರದ್ವಯಲಿಿ, ಜಪ್ಾನ್ ಉತ್ುಮ ಉತ್ಾಪದನಯ ರಚ್ನಯನುಿ ಹೆೊಂದ್ವದ 

ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜಮಮನಿ, ಸಿಿಟ್ಲಾಾಮಂಡ್, ಚಿೇನಾ, ಝೆಕ್ ರಿಪಬಿಿಕ್, ಯುಎಸ್ಟ, ಸಿಿೇಡೆನ್, ಆಸಿರಯಾ ಮತ್ುು 

ಐಲ್ಮಂಡ್. ಬಿಿಕ್  ದೇಶಗಳಲಿಿ, ರಷ್ಾಾ 35 ನೇ ಸಾಾನದಲಿಿದ, ಬಿಜಿಲ್ 41 ನೇ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿಿಕ್ಾ 45 ನೇ ಸಾಾನದಲಿಿದ. 

ವರದ್ವ ಹಂಗರಿ, ಮಕ್್ಕೊ, ಫಿಲಿಪೈನ್ , ರಷ್ಾಾ, ಥೈಲಾಾಂಡ್ ಮತ್ುು ಟಕ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರ ದೇಶಗಳೊಂದ್ವಗೆ ಲ್ಗಸಿ ಗುಂಪಿನಲಿಿ 

ಭಾರತ್ವನುಿ ಇರಿಸಿದ. ಚಿೇನಾವು 'ಪಿಮುಖ ದೇಶಗಳಲಿಿ' ಮತ್ುು ಬಿಜಿಲ್ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿಿಕ್ಾ ಮದಲಾದವುಗಳಲಿಿ ಸೇರಿವೆ. 

 

5. ಕಳಗಿನವುಗಳಲಿಿ ಯಾವುದು ನೈಮಮಲ್ಾ ಕರವಸರ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ಿವನುಿ ಹೆೊಂದ್ವರುವ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ್ ರೆೈಲ್ು ನಿಲಾಾಣವ್ಾಗಿದ? 
 

ಅ) ಭೆೊೇಪ್ಾಲ್ ರೆೈಲ್ು ನಿಲಾಾಣ  

ಆ) ಹಜರತ್ ನಿಜಾಮುದ್ವಾೇನ್ ರೆೈಲ್ು ನಿಲಾಾಣ 

ಇ) ಕೊಲ್ಕತ್ಾು ರೆೈಲ್ು ನಿಲಾಾಣ 

ಈ) ಥಾಣೆ ರೆೈಲ್ು ನಿಲಾಾಣ 

ಭೆೊೇಪ್ಾಲ್ ರೆೈಲ್ು ನಿಲಾಾಣ 

'ಹಾಾಪಿ ನರಿ' ಎಂಬ್ ಹೆಸರಿನ ನೈಮಮಲ್ಾ ಕರವಸರ ಮಾರಾಟ ಯಂತ್ಿವನುಿ ಹೆೊಂದ್ವರುವ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ್ ರೆೈಲ್ಿ ನಿಲಾಾಣವ್ಾಗಿ 

ಭೆೊೇಪ್ಾಲ್ ರೆೈಲ್ಿೇ ನಿಲಾಾಣವು ಮಾಪಮಟಿ್ದ. ಯಂತ್ಿವು ಕೇವಲ್ 5 ರೊ. ವೆಚ್ುದಲಿಿ ಎರಡು ನೈಮಮಲ್ಾ ಕರವಸರಗಳನುಿ 

ವಿತ್ರಿಸುತ್ುದ ಮತ್ುು 5 ನಾಣಾಗಳನುಿ ಸಿಿೇಕರಿಸುತ್ುದ. ಬೊೇಪ ೇಲ್ಿ ರೆೈಲ್ಿೇ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾಾಣ ಸಂಘದ್ವಂದ ವೆೇದ್ವಕಯ ನಂ 1 

ನಲಿಿ ಸಾಾನಿಟರಿ ಪ್ಾಾಡ್ ವಿತ್ರಣಾ ಯಂತ್ಿವನುಿ ಸಾಾಪಿಸಲಾಗಿದ. ಯಂತ್ಿವು 75 ನೈಮಮಲ್ಾ ಪ್ಾಾಡೊಳನುಿ ಹಿಡ್ರದ್ವಡುವ ಸಾಮರ್ಥಾಮ 

ಹೆೊಂದ್ವದ. ವಿಶ್ೇಷವ್ಾಗಿ ತ್ರಬೇತ್ತ ಪಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದ್ವ ಯಂತ್ಿವನುಿ ಮರುಪರಿರ್ಶೇಲಿಸುತ್ಾುರೆ. 

 

6. ವಿಕ್ಲಿೇಕ್ಿ ಸಂಸಾಾಪಕ ಜೊಲಿಯನ್ ಅಸಾ್ಂಜಿಗೆ ಪ್್ರತ್ಿವನುಿ ಯಾವ ದೇಶವು ನಿೇಡ್ರದ? 
 

ಅ) ಸಿಿೇಡನ್  

ಆ) ಈಕಿಡಾರ್ 

ಇ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ಂಗಡಮ್ 

ಈ) ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ 

ಈಕಿಡಾರ್ 

ಈಕಿಡಾರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ಂಗಡಮ್ (ಯುಕ) ನಲಿಿ ತ್ನಿ ಮುಂದುವರಿದ ಅಸಿುತ್ಿದ ಮೇಲ್ ರಾಜಕ್ೇಯ ಬಿಕಕಟ್ನುಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ು 

ಪಿಯತ್ಿದಲಿಿ ವಿಕ್ಲಿೇಕ್  ಸಂಸಾಾಪಕ ಜೊಲಿಯನ್ ಅಸಾ್ಂಜಯವರಿಗೆ ಪ್್ರತ್ಿವನುಿ ನಿೇಡ್ರದ. ಈಕಿಡಾರ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ 

ಮರಿಯಾ ಫನಮಂದ್ಾ ಎಸಿಪನೊಸಾ ಅವರು ಆಸರೇಲಿಯದ ಅಸಾ್ಂಜಿನುಿ 2017 ಡ್ರಸಂಬ್ರ್ 12 ರಂದು ಈಕಿಡಾರ್ 

ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ಾಾರೆ ಎಂದು ತ್ತಳಿಸಿದರು. 

 

7. 22 ನೇ ರಾಷಿರೇಯ ಯುವ ಉತ್್ವದ ವಿಷಯ (NYF-2018) ಏನು? 
 

ಅ) ಯುನೈಟೆಡ್ ಇಂಡ್ರಯಾಕಕ ಯುವಕ 

ಆ) ಡ್ರಜಿಟಲ್ ಭಾರತ್ಕ್ಾಕಗಿ ಯೊತ್ 

ಇ) ಲ್ಕ್ಷಾ ಎಕ್ ದ್ವೇಶಾ 

ಈ) ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ವಧ  

ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ವಧ 

22 ನೇ ರಾಷಿರೇಯ ಯುವ ಉತ್್ವ (ಎನಿೈಎಫ್-2018) ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಗೆಿೇಟರ್ ನೊೇಯಾಡದ ಗ್ತ್ಮ್ ಬ್ುದಧ 

ವಿಶಿವಿದ್ಾಾನಿಲ್ಯದಲಿಿ ಪಿಧಾನ ಮಂತ್ತಿ ನರೆೇಂದಿ ಮೇದ್ವ ಅವರು ಉದ್ಾಾಟಿಸಿತ್ುು. ಭಾರತ್ದ ಯುವ ಐಕ್ಾನ್ ಸಾಿಮಿ ವಿವೆೇಕ್ಾನಂದ 

ಜನಮದ್ವನೊೇತ್್ವದ ಸಂದಭಮದಲಿಿ ಈ ಉತ್್ವವು ಪ್ಾಿರಂಭವ್ಾಗಿದ. 5 ದ್ವನ ಉತ್್ವದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ 'ಭಾರತ್ದ ಸಂಕಲ್ಪ 

ಸಿದ್ವಧ', ಯುವ ಭಾರತ್ದ ಜನಸಂಖ್ಾಾ ಲಾಭಾಂಶವನುಿ ಹೆಚಿುಸಲ್ು, ಯುವಕರ ಹೆೊಸತ್ನ ಮತ್ುು ಹೆೊಸ ದೃಷಿ್ಕೊೇನವನುಿ 

ಹಿಡ್ರಯಲ್ು ಮತ್ುು ಹೆೊಸ ಭಾರತ್ದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲ್ು ಪಿತ್ತಜ್ಞೆ ಮಾಡಲ್ು 
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8. ಭಾರತ್ತೇಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದಿ ಸಂಸಾ (ಸಿಐಐಎಲ್) ಯಾವ ರಾಜಾದಲಿಿದ? 
 

ಅ) ಪರ್ಶುಮ ಬ್ಂಗಾಳ 

ಆ) ಪಂಜಾಬ್  

ಇ) ಉತ್ುರ ಪಿದೇಶ 

ಈ) ಕನಾಮಟಕ 

ಕನಾಮಟಕ 

ಭಾರತ್ತೇಯ ಭಾಷೆಗಳ ಕೇಂದಿ ಸಂಸಾ (ಸಿಐಐಎಲ್) ಕನಾಮಟಕದ ಮೈಸೊರಿನಲಿಿರುವ ಭಾರತ್ತೇಯ ಸಂಶ್ೊೇಧ್ನ ಮತ್ುು ಬೊೇಧ್ನಾ 

ಸಂಸಾಯಾಗಿದ. ಇದು ಮಾನವ ಸಂಪನೊಮಲ್ ಅಭಿವೃದ್ವಧ ಸಚಿವ್ಾಲ್ಯದ ಭಾಷ್ಾ ಬ್ೊಾರೆೊೇದ ಭಾಗವ್ಾಗಿದ. ಸಣಣ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಾತ್ 

ಮತ್ುು ಬ್ುಡಕಟು್ ಭಾಷೆಗಳನುಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ದ್ಾಖಲಿಸುವುದು ಇನಿ್್ಟೊಾಟಿ ಗುರಿಯಾಗಿದ. ಸಾಳಿೇಯರ ಕಲಿಯುವವರಿಗೆ 15 

ಭಾರತ್ತೇಯ ಭಾಷೆಗಳನುಿ ಬೊೇಧಿಸುವುದರ ಮೊಲ್ಕ ಭಾಷ್ಾಶಾಸರದ ಸಾಮರಸಾವನುಿ ಇದು ಉತೆುೇಜಿಸುತ್ುದ. ಇದನುಿ 17 ಜುಲ್ೈ 

1969 ರಂದು ಸಾಾಪಿಸಲಾಯಿತ್ು 

 

9. ಕ.ಕ. ಇತ್ತುೇರ್ಚಗೆ ನಿಧ್ನರಾದ ರಾಮಚ್ಂದಿನ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಕೇರಳದ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ಿದ ಶಾಸಕರಾಗಿದಾರು? 
 

ಅ) ಮಾವೆಲಿಕಕರ ಕ್ಷೇತ್ಿ  

ಆ) ಕರುಣಾಜಪಲಿಿ ಕ್ಷೇತ್ಿ 

ಇ) ತ್ತರುವಲಾಿ ಕ್ಷೇತ್ಿ 

ಈ) ರ್ಚಂಗಣೊಣರು ಕ್ಷೇತ್ಿ 

ರ್ಚನಿಣೊಣರು ಕ್ಷೇತ್ಿ 

ಕೇರಳ ಎಂಎಲ್ಎ ಕ.ಕ. ರಾಮಚ್ಂದಿನ್ ನಾಯರ್ (65) ಅವರು ತ್ಮಿಳುನಾಡ್ರನ ರ್ಚನಿೈನಲಿಿ ಜನವರಿ 14, 2018 ರಂದು 

ನಿಧ್ನರಾದರು. ಅವರು 2016 ರಿಂದ ರ್ಚನಿಣೊಣರು ಕ್ಷೇತ್ಿದ ಶಾಸನ ಸಭೆಯನುಿ ಪಿತ್ತನಿಧಿಸುತ್ತುದಾರು. ಅವರು ಎಸ್ಟಎಫ್ಐ 

ಕಲ್ಸಗಾರರಾಗಿ ರಾಜಕ್ೇಯ ಜಿೇವನವನುಿ ಪ್ಾಿರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ುು ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ರ್ಚಗಣೊಣರು ಪಿದೇಶ ಕ್ಾಯಮದರ್ಶಮ ಸಾಾನಕಕ 

ಏರಿದರು. 2016 ರ ಚ್ುನಾವಣೆಯಲಿಿ ಅವರು ಪಿ.ಸಿ. 7983 ಮತ್ಗಳ ಅಂತ್ರದ್ವಂದ ಕ್ಾಂಗೆಿಸಿ ವಿಷುಣನಾಥ್. 

 

10. ಯಾವ ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಭಾರತ್ದಲಿಿ ಮಟ್ಮದಲ್ ಕೃಷಿ-ಸರಕು ಆಯಕಗಳನುಿ ಗುತ್ತುಗೆಗಳಲಿಿ ವಿತ್ರಿಸಿದ? 
 

ಅ) ಯೊನಿವಸಮಲ್ ಕಮಡ್ರಟಿ ಎಕ್ುೇಂಜ್ (ಯುಸಿಎಕ್ ) 

ಆ) ಮಲಿ್ ಕಮಡ್ರಟಿ ಎಕ್ುೇಂಜ್ (ಎಂಸಿಎಕ್ ) 

ಇ) ನಾಾಷನಲ್ ಕಮಡ್ರಟಿ ಅಂಡ್ ಡೆರಿವಟಿವ್  ಎಕ್ುೇಂಜ್ (ಎನಿ್ಡ್ರಎಕ್ ) 

ಈ) ನಾಾಷನಲ್ ಮಲಿ್-ಕಮಡ್ರಟಿ ಎಕ್ುೇಂಜ್ (ಎನ್ಎಂಸಿಇ) 

ರಾಷಿರೇಯ ಸರಕು ಮತ್ುು ಉತ್ಪನಿಗಳ ವಿನಿಮಯ (ಎನಿ್ಡ್ರಎಕ್ ) 

ಕೇಂದಿ ಹಣಕ್ಾಸು ಮಂತ್ತಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ, ಭಾರತ್ದ ಮದಲ್ ಕೃಷಿ-ಸರಕು ಆಯಕಗಳ ಒಪಪಂದವನುಿ ಸರಕು ಬೊೇಸೇಮ ರಾಷಿರೇಯ 

ಸರಕು ಮತ್ುು ಡೆರಿವಟಿವ್  ಎಕ್ುೇಂಜ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನಿ್ಡ್ರಎಕ್ ) ಮೇಲ್ ನಿೇಡ್ರದ್ಾಾರೆ. ಈ ಹೆೊಸ ಉಪಕಿಮದ ಉದಾೇಶವೆಂದರೆ 

ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ುು ಮುಂದ್ವನ ದ್ವನಗಳಲಿಿ ಉತ್ುಮ ಬಲ್ಗಳನುಿ ಖಚಿತ್ಪಡ್ರಸುವುದು. ವಿನಿಮಯ ಪ್ಾಿಾಟ್ಾ್ಮಿಮಲಿಿ ಹೆಚ್ುು 

ದಿವದ ಒಪಪಂದಗಳಲಿಿ ಒಂದ್ಾಗಿದ. ಸುಮಾರು 1.5 ಮಿಲಿಯನ್ ರೆೈತ್ರು ಈ ಸರಕುಗಳೊಂದ್ವಗೆ ಸಂಬ್ಂಧ್ ಹೆೊಂದ್ವದ್ಾಾರೆ. 

 

 


