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1) ವಿಶೆ ಶೌಚಾಲಯ ದಿನವನತು ನವವಂಬರ್ 19 ರಂದ್ತ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗತತುದವ

ವಿಶೆ ಶೌಚಾಲಯ ದಿನವನತು 19ನವೇ ನವವಂಬರ್ 2021 ರಂದ್ತ ವಿಶೆದಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ವಿಶೆಸಂಸ್ವೆಯ 
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗತತುದವ.
ಜಾಗತಿಕ ನವೈಮಭಲಯ ಬಿಕಕಟ್ಟನತು ನಿಭಾಯಿಸಲತ ಕ್ರರಯೆಯನತು ಪವರೇರವೇಪಿಸಲತ ದಿನವನತು ಆಚರಿಸಲ್ಾಗತತುದವ.
ವಿಶೆ ಶೌಚಾಲಯ ದಿನ 2021 ಥೇಮ್: "ಶೌಚಾಲಯಗಳನತು ಮೌಲಿಯೇಕರಿಸತವದದ್ತ(valuing 

toilets)".

ದಿನದ್ ಇತಿಹಾಸ:

• ವಿಶೆ ಶೌಚಾಲಯ ದಿನವನತು ಮೊದ್ಲತ 19 ನವವಂಬರ್ 2012 ರಂದ್ತ ವಿಶೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಸ್ವೆಯತ 
2001 ರಲಿಿ ಸ್ಾೆಪಿಸಿತತ ಮತತು ಉದಾಾಟ್ನಾ ವಿಶೆ ಶೌಚಾಲಯ ಶೃಂಗಸಭವಯನತು ಅದವೇ ದಿನದ್ಲಿಿ 
ನಡವಸಲ್ಾಯಿತತ ಮತತು ಹನವುರಡತ ವರ್ಭಗಳ ನಂತರ 2013 ರಲಿಿ UN ಜನರಲ್ ಅಸ್ವಂಬಿಿಯತ ವಿಶೆ 
ಶೌಚಾಲಯ ದಿನವನತು ಅಧಿಕೃತ UN ದಿನವವಂದ್ತ ಘೊೇಷ್ಟ್ಸಿತತ.
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ವಿಶೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಸ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಛವೇರಿ: ಸಿಂಗಾಪ್ತರ
ವಿಶೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಸ್ವೆಯ ಸಂಸ್ಾೆಪ್ಕ ಮತತು ನಿದವೇಭಶಕ: ಜಾಯಕ್ ಸಿಮ್
ವಿಶೆ ಶೌಚಾಲಯ ಸಂಸ್ವೆ ಸ್ಾೆಪ್ನವ: 19 ನವವಂಬರ್ 2001
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2) ರಾರ್ರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕವೊೇವಿಂದ್ ಅವರತ ಹರಿಯಾಣದ್ಲಿಿ ಆದ್ಶಭ ಗಾರಮ 'ಸತಯಿ' 
ಅನತು ಉದಾಾಟಿಸಿದ್ರತ

• ಭಾರತದ್ ರಾರ್ರಪ್ತಿ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕವೊೇವಿಂದ್ ಅವರತ ಹರಿಯಾಣದ್ ಭಿವಾನಿ ಜಿಲ್ವಿಯ
ಸತಯಿ ಗಾರಮಕವಕ ವಿವಿಧ್ ಸ್ಾವಭಜನಿಕ ಸ್ೌಲರ್ಯಗಳನತು ಉದಾಾಟಿಸಲತ ಭವೇಟಿ ನಿೇ ದ್ರತ.

• ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾಭರದ್ ಸೆ-ಪವರೇರಿತ್ ಆದ್ಶಭ ಗಾರಮ ಯೇಜನವ (SPAGY) 

ಯೇಜನವಯ ಯಲಿಿ ಮಹಾದವೇವಿ ಪ್ರಮೆೇಶೆರಿದಾಸ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಚಾರಿಟ್ಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ ನಿಂದ್ 
ಈ ಗಾರಮವನತು ಆದ್ಶಭ ಗಾರಮವಾಗಿ (ಮಾದ್ರಿ ಗಾರಮ) ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ ಸಲ್ಾಗತತಿುದವ.
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ಸತಯಿ ಗಾರಮದ್ ಬಗವೆ:

ರಾರ್ರಪ್ತಿ ಮತತು ಅವರ ಪ್ತಿು ಸವಿತಾ ಕವೊೇವಿಂದ್ ಅವರತ ಸತಯಿ ಗಾರಮದ್ಲಿಿ ಪಿೇಪ್ಲ್ ಮರವನತು 
ನವಟ್ಟರತ.
ಸತಯಿಯನತು ಆದ್ಶಭ ಗಾರಮವನಾುಗಿ ಪ್ರಿವತಿಭಸಲತ ಜಿಂದಾಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ 25 ಕವೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಾಯಭಗಳನತು ಕವೈಗವೊಂ ದವ.
ಇಬಬರತ ರಾರ್ರಪ್ತಿಗಳು ಭವೇಟಿ ನಿೇ ದ್ ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಜಿಲ್ವಿ ಭಿವಾನಿ ಎಂಬತದ್ನತು 
ಗಮನಿಸಬವೇಕತ.
ಇದ್ಕೊಕ ಮತನು ರಾರ್ರಪ್ತಿ ಎಪಿಜವ ಅಬತುಲ್ ಕಲ್ಾಂ ಅವರತ 2007ರಲಿಿ ಭಿವಾನಿಗವ ಭವೇಟಿ ನಿೇ ದ್ುರತ.
ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾಭರದ್ ಸೆ-ಪವರೇರಿತ್ ಆದ್ಶಭ ಗಾರಮ ಯೇಜನವ (Swa-Prerit Adarsh 

Gram Yojana-SPAGY) ಅ ಯಲಿಿ ಮಹಾದವೇವಿ ಪ್ರಮೆೇಶೆರಿದಾಸ್ ಜಿಂದಾಲ್ 
ಚಾರಿಟವೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ ಈ ಗಾರಮವನತು 'ಆದ್ಶಭ ಗಾರಮ' ಎಂದ್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ ಸತತಿುದವ.
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3) ತವಲಂಗಾಣದ್ ಪವೊೇಚಂಪ್ಲಿಿ ಅತತಯತುಮ ಪ್ರವಾಸ್ವೊೇದ್ಯಮ ಗಾರಮಗಳಲಿಿ ಒಂದಾಗಿದವ

• ತವಲಂಗಾಣದ್ ಯಾದಾದಿರ ರ್ತವನಗಿರಿ ಜಿಲ್ವಿಯ ಪವೊೇಚಂಪ್ಲಿಿ ಗಾರಮವದ ಕವೈಯಿಂದ್ ನವೇಯು ಐಕಾತ್
ಸಿೇರವಗಳಿಗವ ಹವಸರತವಾಸಿಯಾಗಿದವ, ಇದ್ತ ವಿಶೆಸಂಸ್ವೆಯ ವಿಶೆ ಪ್ರವಾಸ್ವೊೇದ್ಯಮ ಸಂಸ್ವೆ (United Nations 
World Tourism Organisation -UNWTO) ಯಿಂದ್ ಅತತಯತುಮ ಪ್ರವಾಸ್ವೊೇದ್ಯಮ ಗಾರಮಗಳಲಿಿ 
ಒಂದಾಗಿ ಆಯೆಕಯಾಗಿದವ.

•  ಸ್ವಂಬರ್ 2 ರಂದ್ತ ಮಾಯ ರಡ ನಲಿಿ ನಡವಯತವ UNWTO ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಭವಯ 24 ನವೇ ಅಧಿವವೇಶನದ್ಲಿಿ
ಪ್ರಶಸಿುಯನತು ನಿೇಡಲ್ಾಗತವದದ್ತ.

• UNWTO ಪವೈಲಟ್ ಉಪ್ಕರಮದ್ ಅತತಯತುಮ ಪ್ರವಾಸ್ವೊೇದ್ಯಮ ಗಾರಮಗಳು ಗಾರಮೇಣ ಸೆಳಗಳ ಅತತಯತುಮ 
ಉದಾಹರಣವಗಳಾಗಿರತವ ಹಳಿಿಗಳಿಗವ ಪ್ರಶಸಿು ನಿೇಡತವ ಗತರಿಯನತು ಹವೊಂದಿದವ ಮತತು ಅದ್ರ ನಿದಿಭರ್ಟ 
ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ ಪ್ರದವೇಶಗಳಿಗವ ಅನತಗತಣವಾಗಿ ಉತುಮ ಅಭಾಯಸಗಳನತು ಪ್ರದ್ರ್ಶಭಸತತುದವ.

• ತರಬವೇತಿ ಮತತು ಸತಧಾರಣವಗವ ಅವಕಾಶಗಳ ಪ್ರವವೇಶದ್ ಮೊಲಕ ತಮಮ ಗಾರಮೇಣ ಪ್ರವಾಸ್ವೊೇದ್ಯಮ
ಸ್ಾಮರ್ಥಯಭವನತು ಹವಚ್ಚಿಸಲತ ಹಳಿಿಗಳನತು ಬವಂಬಲಿಸತವ ಗತರಿಯನತು ಇದ್ತ ಹವೊಂದಿದವ.
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ಪವೊೇಚಂಪ್ಲಿಿ ಬಗವೆ:

• ಪವೊೇಚಂಪ್ಲಿಿ ಹವೈದ್ರಾಬಾದ್ ನಿಂದ್ ಸತಮಾರತ 50 ಕ್ರಮೇ ದ್ೊರದ್ಲಿಿದವ ಮತತು ಇಕಾತ್ ಎಂಬ ವಿರ್ಶರ್ಟ
ಶವೈಲಿಯ ಮೊಲಕ ನವೇಯು ಸ್ವೊಗಸ್ಾದ್ ಸಿೇರವಗಳಿಗಾಗಿ ಇದ್ನತು ಭಾರತದ್ ರವೇಷ್ವಮ ನಗರ ಎಂದ್ತ 
ಕರವಯಲ್ಾಗತತುದವ.

• ಈ ಶವೈಲಿ, ಪವೊೇಚಂಪ್ಲಿಿ ಇಕಾತ್, 2004 ರಲಿಿ ಭೌಗವೊೇಳಿಕ ಸೊಚಕವನತು (ಜಿಐ ಸ್ಾೆನಮಾನ) 
ಪ್ಡವದ್ತಕವೊಂ ತತ ಮತತು ಏಪಿರಲ್ 18, 1951 ರಂದ್ತ ಈ ಗಾರಮದಿಂದ್ ಆಚಾಯಭ ವಿನವೊೇಭಾ ಭಾವವ 
ಅವರತ ಪಾರರಂಭಿಸಿದ್ ರ್ೊದಾನ ಚಳವಳಿಯ ಸಮರಣಾರ್ಥಭವಾಗಿ ರ್ೊದಾನ ಪವೊೇಚಂಪ್ಲಿಿ ಎಂದ್ೊ 
ಕರವಯತತಾುರವ.

• ತವಲಂಗಾಣ ರಾಜಧಾನಿ: ಹವೈದ್ರಾಬಾದ್;
• ತವಲಂಗಾಣ ರಾಜಯಪಾಲರತ: ತಮಳಿಸ್ವೈ ಸ್ೌಂದ್ರರಾಜನ್;
• ತವಲಂಗಾಣ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ: ಕವ. ಚಂದ್ರಶವೇಖ್ರ ರಾವ್.
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4) 552 ನವೇ ಗತರತನಾನಕ್ ಜಯಂತಿಯನತು 19 ನವವಂಬರ್ 2021 ರಂದ್ತ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗತತುದವ

• ಸಿಖ್ ಸಂಸ್ಾೆಪ್ಕ ಗತರತನಾನಕ್ ದವೇವ್ ಜಿ ಅವರ ಜನಮದಿನದ್ಂದ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಭ ಗತರತನಾನಕ್ ಜಯಂತಿಯನತು
ಆಚರಿಸಲ್ಾಗತತುದವ.

• ಈ ವರ್ಭ ಗತರತ ನಾನಕ್ ಅವರ 552 ನವೇ ಜನಮ ವಾಷ್ಟ್ಭಕವೊೇತಸವವನತು ಗತರತತಿಸತತುದವ, ಇದ್ನತು ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಉತಸವ ಅರ್ಥವಾ ಗತರತ ಪ್ತರಬ್ ಎಂದ್ೊ ಕರವಯಲ್ಾಗತತುದವ ಏಕವಂದ್ರವ ಇದ್ತ ಸಿಖ್ ಸಮತದಾಯಕವಕ ಪ್ರಮತಖ್ 
ಹಬಬವಾಗಿದವ.

• ಜಗತಿುಗವ ಜ್ಞಾನವೊೇದ್ಯವನತು ತಂದ್ವರತ ಎಂದ್ತ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಪಟ್ಟ ಹತತು ಸಿಖ್ ಗತರತಗಳಲಿಿ ಗತರತನಾನಕ್ 
ಮೊದ್ಲಿಗರತ.

• ಅವರತ ಪ್ರಸತುತ ಪಾಕ್ರಸ್ಾುನದ್ ನಂಕಾನಾ ಸ್ಾಹಿಬ್ ನಲಿಿರತವ ತಲ್ಾೆಂ  ಎಂಬ ಗಾರಮದ್ಲಿಿ 1469 ರಲಿಿ ಜನಿಸಿದ್ರತ.
• ಗತರತ ನಾನಕ್ ದವೇವ್ ಅವರತ ಪಾರರ್ಥಭನವಯ ಮೊಲಕ ದವೇವರವೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪ್ಕಭಕವಕ ಹವಸರತವಾಸಿಯಾಗಿದಾುರವ 

ಮತತು ಅವರ ಬವೊೇಧ್ನವಗಳು ತಾಯಗವನತು ಪವೊರೇತಾಸಹಿಸತವದದಿಲಿ. ಅವರ ಬವೊೇಧ್ನವಗಳನತು ಗತರತ ಗರಂರ್ಥ ಸ್ಾಹಿಬ್ 
ಎಂದ್ತ ಕರವಯಲಪಡತವ ಪ್ವಿತರ ಪ್ತಸುಕದ್ಲಿಿ ಸಂಕಲಿಸಲ್ಾಗಿದವ.

• ಹಿಂದ್ೊ ಕಾಯಲ್ವಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ, ದಿನವನತು ಹವಚಾಿಗಿ ಕಾತಿಭಕ ಪ್ೊಣಿಭಮೆಯಂದ್ತ ಆಚರಿಸಲ್ಾಗತತುದವ.
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5) ಉತುರ ಪ್ರದವೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ವಾಯತ ಮಾಲಿನಯ ವಿರವೊೇಧಿ ಗವೊೇಪ್ತರವನತು ನವೊೇಯಾದದ್ಲಿಿ ಉದಾಾಟಿಸಲ್ಾಯಿತತ

• ಕವೇಂದ್ರ ಭಾರಿೇ ಕವೈಗಾರಿಕವಗಳ ಸಚ್ಚವ ಮಹವೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಪಾಂಡವ ಅವರತ ಉತುರ ಪ್ರದವೇಶ ರಾಜಯದ್ ಮೊದ್ಲ ವಾಯತ 
ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತರಣ ಗವೊೇಪ್ತರವನತು ನವೊೇಯಾದದ್ಲಿಿ ಉದಾಾಟಿಸಿದ್ರತ.

• ವಾಯತ ಮಾಲಿನಯ ನಿಯಂತರಣ ಟ್ವರ್ (Air Pollution Control Tower-APCT) ಮೊಲಮಾದ್ರಿಯನತು ಸಕಾಭರಿ 
ಸ್ಾೆಮಯದ್ ಭಾರತ್ ಹವವಿ ಎಲ್ವಕ್ರರಕಲ್ಸ ಲಿಮಟವಡ (ಭವಲ್) ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ ಸಿದವ.

• ಸೆಳಿೇಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ ಸಲ್ಾದ್ APCT ಅನತು DND ಫವಿೈವವೇ ಮತತು ನವೊೇಯಾದ ಎಕ್ಸ ಪವರಸ್ ವವೇಗವ ಸಿಿಪ್ ರಸ್ವುಯ ನಡತವವ 
ಸ್ಾೆಪಿಸಲ್ಾಗಿದವ.

• ನಗರದ್ಲಿಿ ಹವಚತಿತಿುರತವ ವಾಯತ ಮಾಲಿನಯ ಸಮಸ್ವಯಯನತು ತಗಿೆಸಲತ ಈ ಟ್ವರ್ ನವರವಾಗಲಿದವ.
• ಗವೊೇಪ್ತರವದ ತನು ಸತತುಲಿನ ಕಲತಷ್ಟ್ತ ಗಾಳಿಯನತು ಸೆಚಛಗವೊಳಿಸತತುದವ ಮತತು ಶತದಿಧೇಕರಿಸಿದ್ ಗಾಳಿಯನತು ಬಿಡತಗಡವ 
ಮಾಡತತುದವ. ಇನ್ ಟವೇಕ್ ಮತತು ಎಕಾಸಸ್ಟ ಫಾಯನ್ ಗಳನತು ಹವೊಂದಿರತವ ಟ್ವರ್ ಆರಂರ್ದ್ಲಿಿ ವಿದ್ತಯತ್ ಸಹಾಯದಿಂದ್ 
ಚಲಿಸತತುದವ.

• ಆದಾಗೊಯ, ಪಾರಧಿಕಾರವದ ನಂತರ ಸ್ೌರಶಕ್ರುಯ ಸಹಾಯದಿಂದ್ ಟ್ವರ್ ಅನತು ಓ ಸಲತ ಯೇಜಿಸಿದವ.
• ಯತಪಿ ರಾಜಧಾನಿ: ಲಕವೊುೇ
• ಯತಪಿ ಗವನಭರ್: ಆನಂದಿಬವನ್ ಪ್ಟವೇಲ್
• ಯತಪಿ ಮತಖ್ಯಮಂತಿರ: ಯೇಗಿ ಆದಿತಯನಾಥ್
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6)2021 TRACE ಜಾಗತಿಕ ಲಂಚ ಅಪಾಯದ್ ಶವರೇಯಾಂಕಗಳು: ಭಾರತವದ 82 ನವೇ ಸ್ಾೆನದ್ಲಿಿದವ

• TRACE ಇಂಟ್ರ್ ನಾಯರ್ನಲ್ ಬಿಡತಗಡವ ಮಾ ರತವ ವಾಯಪಾರದ್ ಲಂಚದ್ ಅಪಾಯಗಳನತು ಅಳವಯತವ 
2021 TRACE Bribery Risk Matrix (TRACE Matrix) ಜಾಗತಿಕ ಪ್ಟಿಟಯಲಿಿ 44 ರ ಅಪಾಯದ್ 
ಸ್ವೊಕೇರ್ ನವೊಂದಿಗವ ಭಾರತವದ 82 ನವೇ ಸ್ಾೆನಕವಕ (2020 ರಿಂದ್ 5 ಸ್ಾಿಟ್ ಗಳ ಕತಸಿತ) ಕತಸಿದಿದವ.

• 2020 ರಲಿಿ ಭಾರತವದ 45 ಅಂಕಗಳವ ಂದಿಗವ 77 ನವೇ ಸ್ಾೆನದ್ಲಿಿದವ.
• ಡವನಾಮಕ್ಭ 2 ಅಂಕಗಳವ ಂದಿಗವ ಶವರೇಯಾಂಕದ್ಲಿಿ ಅಗರಸ್ಾೆನದ್ಲಿಿದವ.
• TRACE ಎಂದ್ತ ಕರವಯಲಪಡತವ ಲಂಚ-ವಿರವೊೇಧಿ ಮಾನದ್ಂಡ-ಹವೊಂದಿಸತವ ಸಂಸ್ವೆಯತ 194

ದವೇಶಗಳು, ಪಾರಂತಯಗಳು ಮತತು ಸ್ಾೆಯತು ಮತತು ಅರವ ಸ್ಾೆಯತು ಪ್ರದವೇಶಗಳಲಿಿ ವಾಯಪಾರ ಲಂಚದ್ 
ಅಪಾಯವನತು ಅಳವಯತತುದವ.

• ಪ್ರತಿ ದವೇಶದ್ ಅಂಕವನತು ನಾಲತಕ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೆೇಲ್ವ ಲ್ವಕಕಹಾಕಲ್ಾಗತತುದವ: ಜಾರಿ ಮತತು ಲಂಚ-
ವಿರವೊೇಧಿ ತಡವಗಟ್ತಟವಿಕವ, ಸಕಾಭರದವೊಂದಿಗವ ವಯವಹಾರ ಸಂವಹನಗಳು, ಸಕಾಭರ ಮತತು ನಾಗರಿಕ ಸ್ವೇವಾ
ಪಾರದ್ಶಭಕತವ ಮತತು ಮಾಧ್ಯಮದ್ ಪಾತರವನತು ಒಳಗವೊಂ ರತವ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ್ ಮೆೇಲಿೆಚಾರಣವಯ
ಸ್ಾಮರ್ಥಯಭ.
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7)ಎಂಸಿ ಮೆೇರಿ ಕವೊೇಮ್ ಅವರತ TRIFED ಆದಿ ಮಹವೊೇತಸವದ್ ಬಾರಂಡ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ 
ನವೇಮಕಗವೊಂ ದಾುರವ

• ರ್ಗವಾನ್ ಬಿಸ್ಾಭ ಮತಂಡಾ ಅವರ ಮೊಮಮಗ ಸತಖ್ರಾಮ್ ಮತಂಡಾ ಅವರ ಸಮತಮಖ್ದ್ಲಿಿ ಕವೇಂದ್ರ 
ಬತಡಕಟ್ತಟ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚವ ಅಜತಭನ್ ಮತಂಡಾ ಅವರತ ಹವೊಸ ದವಹಲಿಯ ದಿಲಿಿ ಹಾತ್ ನಲಿಿ
TRIFED (ಟವೈಬಲ್ ಕವೊೇಆಪ್ರವೇಟಿವ್ ಮಾಕವಭಟಿಂಗ್ ಡವವಲಪ್ ಮೆಂಟ್ ಫವಡರವೇಶನ್ ಲಿಮಟವಡ) 
ಆದಿ ಮಹವೊೇತಸವವನತು ಉದಾಾಟಿಸಿದ್ರತ.

• ಈ ಸಂದ್ರ್ಭದ್ಲಿಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪ್ದ್ಕ ವಿಜವೇತ ಮತತು ಬಾಕಸರ್ ಪ್ದ್ಮವಿರ್ೊರ್ಣ ಎಂಸಿ ಮೆೇರಿ ಕವೊೇಮ್
ಅವರನತು TRIFED ಆದಿ ಮಹವೊೇತಸವದ್ ಬಾರಂಡ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಎಂದ್ತ ಘೊೇಷ್ಟ್ಸಲ್ಾಯಿತತ.

• ಇದ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಬತಡಕಟ್ತಟ ಹಬಬ ಮತತು ಬತಡಕಟ್ತಟ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಮತತು TRIFED 

ನ ಜಂಟಿ ಉಪ್ಕರಮವಾಗಿದವ.
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ರಾಜಯಸಭವಯ ಹವೊಸ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಯಭದ್ರ್ಶಭಯಾಗಿ
ಯಾರತ ನವೇಮಕಗವೊಂ ದಾುರವ?

ಎ)ಪಿ.ಪಿ.ಕವ. ರಾಮಾಚಾಯಭಲತ
ಬಿ) ರಾಜಿೇವ್ ಗೌಬಾ
ಸಿ) ನಿತಿನ್ ಗತಪಾು
 ) ಪ್ರಮೊೇದ್ ಚಂದ್ರ ಮೊೇದಿ
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