
10-15 ಅಕ ್ಟೋಬರ್ : CURRENT AFFAIRS 2022

ಭಾರತದ ಮುುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಾಯಯಮ್ ರ್ತಿ(50ನ್ ೋ) ಯಾರು? 

ಎ) ಚುಂದರ ಚ ್ಡ
ಬಿ) ಉಮೋಶ ಲಲಿತ್ 
ಸಿ) ದಿೋಪಕ್ ಮಿಶ್ಾರ 
ಡಿ) ರಮೋಶ್ ರಾವತ್ 



1)ಲಿೋಡ್ಸ್ (Logistics Ease Across Different States) 2022 ವರದಿಯಲಿಿ
ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಲಾಜಿಸಿಟಕ್್ ಇುಂಡ ಕ್್ ನಲಿಿ  ಅರಸರಥಾಾದನದಲಿಿದ ?

ಎ) ತಮಿಳುನಾಡು
ಬಿ) ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಸಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಡಿ) ಗುಜರಾತ್

ಬಿ) ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದ ೇಶ

• ಕ  ೇಂದ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ ೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯವು
ಲ ಡ್ಸ್ (ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯೇಂತ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್
ಸತಲಭ) 2022 ವರದಿಯನ್ತು ಬಿಡತಗಡ  ಮಾಡಿದೆ .

• ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇೇಂಡ ಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ 2022 ರಲಿ 
ಸಾಧಕರಾಗಿ ವಗಿ ್ಕರಿಸಲಾದ್ 15 ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಮತ್ತು ಯತಟಿಗಳಲಿ ಆೇಂಧರ ಪ್ರೆ  ಶ, ಅಸಾ್ೇಂ ಮತ್ತು
ಗತಜ್ರಾತ್ ಸ  ರಿವ .

• ಸೂಚ್ಯೇಂಕವು ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥ್ಕ 
ಬ ಳವಣಿಗ ಯನ್ತು ಉತ ು ಜಿಸಲತ ಅಗತ್ಯವಾದ್ 
ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಸ  ವ ಗಳ ದ್ಕ್ಷತ ಯ ಸೂಚ್ಕವಾಗಿೆ .



2) ಯಾವ ಸುಂಥಾ ದಯು 'ಲಿವುಂಗ್ ಪ್ಾಿನ್ ಟ್ ವರದಿ 2022' ಅನುು ಬಿಡುರಸಡ  
ಮಾಡಿದ ?

ಎ) ವರ್ಲ್ಡ್ ವ ೈಡ್ ಫಂಡ್
ಬಿ) ಯುಎನ್ಇಪಿ
ಸಿ) ಯುನ ಸ ್ ಕೇ
ಡಿ) FAO

ಎ) ವರ್ಲ್ಡ್ ವ ೈಡ್
ಫಂಡ್

• ವಲ್ಡ್ ವ ೈಡ್ಸ ಫೇಂಡ್ಸ ಫಾರ್ ನ  ಚ್ರ್ ನ್ ಇತ್ು ಚಿನ್ 
ಲವಿೇಂಗ್ ಪ್ಾಿನ ರ್ಟ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಳ ದ್ 50 
ವರ್್ಗಳಲಿ ಜ್ಗತ್ುನಾದ್ಯೇಂತ್ ಸಸುನಿಗಳು, ಪ್ಕ್ಷಿಗಳು, 
ಉಭಯಚ್ರಗಳು, ಸರಿ ಸೃಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮ ನ್ತಗಳ 
ವನ್ಯಜಿ ವಿ ಜ್ನ್ಸೇಂಖ್ ಯಯಲಿ ಶ  ಕಡಾ 69 ರರ್ತಿ ಕತಸ್ಟತ್ 
ಕೇಂಡತಬೇಂದಿೆ .

• ಲಾಯಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕ ರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರೆ  ಶದ್ಲಿ 
ಅತ್ಯಧಿಕ ಕತಸ್ಟತ್ (ಶ   94) ಆಗಿೆ .

• ಜಿ ವವ ೈವಿಧಯದ್ ನ್ರ್ಿ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ್ ಬಿಕಕಟ್ತಿ 
ಪ್ರಸಪರ ಹ ಣ ದ್ತಕ ೂೇಂಡಿದೆ  ಎೇಂದ್ತ ವರದಿಯತ 
ಒತ್ುಹ  ಳಿೆ .

• ಆಫ್ರರಕಾ ತ್ನ್ು ವನ್ಯಜಿ ವಿ ಜ್ನ್ಸೇಂಖ್ ಯಯಲಿ 1970-2018
ಮತ್ತು ಏಷ್ಾಯ ಪ್ ಸ್ಟಫ್ರಕ್ಸ 55 ಪ್ರತ್ಶತ್ದ್ರ್ತಿ ಕತಸ್ಟತ್ವನ್ತು 
ೆಾಖಲಸ್ಟೆ .



3) ನ್ರಾರು ಪ್ ೈಲಟ್ ರ್ತಮಿುಂಗಿಲರಸಳು ಸರ್ತಿರುವ ಪಿ ಟ್ ದಿವೋ ಪವು ಯಾವ 
ದ ೋಶದಲಿಿದ ?

ಎ) ಯುಎಸ್ಎ
ಬಿ) ನ್್ೂಜಿಲ ಂಡ್
ಸಿ) ಜಪಾನ್
ಡಿ) ಇಂಡ ್ ೇನ ೇಷ್ಾೂ

ಬಿ) ನ್್ೂಜಿಲ ಂಡ್

• ಪ್ ಸ್ಟಫ್ರಕ್ಸ ಮಹಾಸಾಗರದ್ ನ್ೂಯಜಿಲ ೇಂಡ್ಸ ನ್ 
ಪಿರ್ಟ ದಿವ ಪ್ದ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ಕಕಬಿದ್ದ 240 ಪ್ ೈಲರ್ಟ 
ತ್ಮೇಂಗಿಲಗಳ ಪ್ಾಡ್ಸ ಜಿ ವ ಕಳ ದ್ತಕ ೂೇಂಡಿದೆ .

• ಕನಿರ್ಠ ಮಾನ್ವ ಉಪ್ಸ್ಟಿತ್ಯೇಂದಿಗ  ಪಿರ್ಟ 
ದಿವ ಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಥಮ್ ದಿವ ಪ್ವನ್ತು 
ಒಳಗ ೂೇಂಡಿದರತವ ಚಾಥಮ್ ದಿವ ಪ್ಗಳ 
ದಿವ ಪ್ಸಮೂಹದ್ಲಿ ತ್ಮೇಂಗಿಲಗಳ ಪ್ಾಡ್ಸ 
ಕೇಂಡತಬೇಂದಿೆ .

• ಈ ಹೇಂೆ , ೆ  ಶದ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಬಿ ಚಿೇಂಗ್ 
ಘಟ್ನ ಯ ನ್ೇಂತ್ರ 215 ತ್ಮೇಂಗಿಲಗಳು
ಸಾವನ್ುಪಿಪದ್ದವು



4) ಅಳಿವನುಂಚಿನಲಿಿರುವ 'ಥಾ ಿುಂಡರ್ ಲ ್ೋರಿಸ್' ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 
ಅಭಯಾರಣ್ಯವನುು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ/UT ನಲಿಿ  ಥಾಾದಪಿಸಲಾರಸುವುದು?

ಎ) ಅಸಾಸಂ
ಬಿ) ತಮಿಳುನಾಡು
ಸಿ) ಗ ್ ೇವಾ
ಡಿ) ಕನಾ್ಟಕ

ಬಿ) ತಮಿಳುನಾಡು

• ಅಳಿವಿನ್ೇಂಚಿನ್ಲಿರತವ ಸ ಿೇಂಡರ್ ಲ ೂ ರಿಸ ಗಾಗಿ ಭಾರತ್ದ್ ಮೊದ್ಲ 
ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ತು ತ್ಮಳುನಾಡಿದನ್ಲಿ ಸಾಿಪಿಸಲಾಗತವುದ್ತ.

• ಕರೂರತ ಮತ್ತು ದಿೇಂಡಿದಗಲ್ ಜಿಲ ಿಗಳ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೆ  ಶದ್ಲಿ 11,806
ಹ ಕ ಿ ರ್ ಪ್ರೆ  ಶವನ್ತು ವಿಲ ನ್ಗ ೂಳಿಸ್ಟ ಕಡವೂರತ ಸ ಿೇಂಡರ್ 
ಲ ೂ ರಿಸ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ತು ರಚಿಸಲಾಗತವುದ್ತ.

• ಇೇಂಟ್ನಾಯ್ರ್ನ್ಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್್ವ  ್ಶನ್ ಆಫ್ 
ನ  ಚ್ರ್ (IUCN) ಪ್ರಕಾರ ಸ ಿೇಂಡರ್ ಲ ೂ ರಿಸ ಅನ್ತು 
ಅಳಿವಿನ್ೇಂಚಿನ್ಲಿರತವ ಪ್ರಭ  ದ್ವ ೇಂದ್ತ ಪ್ಟಿಿ ಮಾಡಲಾಗಿೆ .

• ಇದ್ತ ಚಿಕಕ ರಾತ್ರಯ ಸಸುನಿಯಾಗಿದ್ತದ ಅದ್ತ ತ್ನ್ು ಜಿ ವನ್ದ್ 
ಬಹತಪ್ಾಲತ ಮರಗಳ ಮೆ ಲ  ಕಳ ಯತತ್ುೆ .

• ಕೃಷಿ ಬ ಳ ಗಳಿಗ  ಹಾನಿ ಮಾಡತವ ಕ್ಕ ಟ್ಗಳ ಜ ೈವಿಕ 
ಪ್ರಭಕ್ಷಕಗಳಾಗಿ ಕಾಯ್ನಿವ್ಹಸತವ ಮೂಲಕ ಅವರತ ರ ೈತ್ರಿಗ  
ಸಹಾಯ ಮಾಡತತಾುರ .



5) 'PM-DevINE' ಯೋಜ್ನ್ ಯು ಸುದಿಿಯಲಿಿ ಕುಂಡುಬುಂದಿದ . ಇದು ಯಾವ 
ಪರದ ೋಶದ ಅಭಿವೃದಿಿಗ  ರಸುರಿಯಾಗಿದ ?

ಎ) ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದ ೇಶಗಳು
ಬಿ) ಗುಡಡಗಾಡು ಪ್ರದ ೇಶಗಳು
ಸಿ) ಈಶಾನ್ೂ ಪ್ರದ ೇಶಗಳು
ಡಿ) ಗಡಿ ಪ್ರದ ೇಶಗಳು

ಸಿ) ಈಶಾನ್ೂ ಪ್ರದ ೇಶಗಳು

• ಈಶಾನ್ಯದ್ಲಿ ಭೌತ್ಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಗಳನ್ತು ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿದಸಲತ ರೂ 
6,600 ಕ ೂ ಟಿ-ಯ ಜ್ನ  ಸ  ರಿದ್ೇಂತ  ₹ 13,000
ಕ ೂ ಟಿಗೂ ಹ ಚ್ತು ಮೌಲಯದ್ ಯ ಜ್ನ ಗಳಿಗ  ಕ  ೇಂದ್ರ 
ಸಚಿವ ಸೇಂಪ್ತಟ್ ಅನ್ತಮೊ ದ್ನ  ನಿ ಡಿದೆ .

• 2022-23 ರಿೇಂದ್ 2025-26 ರವರ ಗಿನ್ 15 ನ   ಹಣ್ಕಾಸತ 
ಆಯ ಗದ್ ಉಳಿದ್ ನಾಲತಕ ವರ್್ಗಳಲಿ ಈಶಾನ್ಯ 
ಪ್ರೆ  ಶಕಾಕಗಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮೇಂತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಉಪ್ಕರಮವನ್ತು ಜಾರಿಗ ೂಳಿಸಲಾಗತವುದ್ತ.

• ಇದ್ತ ಕ  ೇಂದ್ರ ವಲಯದ್ ಯ ಜ್ನ ಯಾಗಿೆ  ಮತ್ತು 
ಇದ್ನ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರೆ  ಶದ್ ಅಭಿವೃದಿಿ 
ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿವ್ಹಸತತ್ುೆ .



6) 'ದಿ ಟ್ರಾರಾಪಿುಂಗ್ ಝ ೋನ್' ನ ಥಾಾಕ್ಷ್ಾವನುು ಯಾವ ದ ೋಶದಲಿಿ 
ಕುಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದ ?

ಎ) ಮಾಲ್ಡೇವ್ಸಸ

• ನ ಕಿನ್ ಮಾಲಡ ವ್ಸ್ ಮರ್ನ್ ನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ದಿ 
ಟ್ರಾರಾಪಿೇಂಗ್ ಜ ೂ ನ್' ನ್ ಪ್ತರಾವ ಗಳನ್ತು 
ಕೇಂಡತಹಡಿದದಿೆಾದರ .

• ಇದ್ನ್ತು 'ಸಾಗರದ್ ಜಿ ವನ್ದ್ ಓಯಸ್ಟಸ' ಎೇಂದ್ತ 
ವಿವರಿಸಲಾಗಿೆ , ಮೆ ಲ ೈಯೇಂದ್ 500 ಮ ಟ್ರ್ 
ಕ ಳಗ .

• ೆ  ಶದ್ ಅಧಯಕ್ಷ ಇಬಾರಹೇಂ ಮೊಹಮಮದ್ ಸ ೂ ಲಹ್
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 'ದಿ ಟ್ರಾರಾಪಿೇಂಗ್ ಝ ನ್' ಮತ್ತು 
ಮಾಲಡ ವ್ಸ್ ಸತತ್ುಮತತ್ುಲನ್ ಜಿ ವನ್ದ್ ಓಯಸ್ಟಸ 
ಆವಿಷ್ಾಕರವು ಮ ನ್ತಗಾರಿಕ  ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾಸ ೂ ದ್ಯಮವನ್ತು ಬ ೇಂಬಲಸತವ ಹ ೂಸ 
ಜ್ಞಾನ್ವನ್ತು ಒದ್ಗಿಸತತ್ುೆ .

ಎ) ಮಾಲ್ಡೇವ್ಸಸ
ಬಿ) ಆಸ ರೇಲ್ಯಾ
ಸಿ) ಜಪಾನ್
ಡಿ) ಇಟಲ್



7)ಯುನ್ ೈಟ್ರ ಡ್ಸ ನ್ ೋಷನ್್ ವರ್ಲ್ಡಿ ಜಿಯೋಥಾ ಪೋಷಿಯಲಯರ್ಲ್ ಕಾುಂಗ ರಸ್ (UNWGIC) 
2022 ರ ಅರ್ತಥ ೋಯ ನರಸರ ಯಾವುದು?

ಎ) ಬ ಂಗಳೂರು
ಬಿ) ಹ ೈದರಾಬಾದ್
ಸಿ) ಢಾಕಾ
ಡಿ) ಪ್ುರುಷ್ಟ್

ಬಿ) ಹ ೈದರಾಬಾದ್

• ಪ್ರಧಾನಿ ನ್ರ  ೇಂದ್ರ ಮೊ ದಿ ಅವರತ 
ಹ ೈದ್ರಾಬಾದ್ ನ್ಲಿ ವಿಶವಸೇಂಸ ಿಯ ವಲ್ಡ್ 
ಜಿಯ ಸ ಪ ಷಿಯಲ್ ಕಾೇಂಗ ರಸ (UNWGIC) 
2022 ಅನ್ತು ಉೆಾಾಟಿಸ್ಟದ್ರತ

• UNWGIC 2022 ರ ವಿರ್ಯವು 'ಜಾಗತ್ಕ 
ಗಾರಮವನ್ತು ಜಿಯ -ಸಕ್ಕರಯಗ ೂಳಿಸತವಿಕ : 
ಯಾರೂ ಹೇಂೆ  ಉಳಿಯಬಾರದ್ತ' ಇದ್ತ
ಮಾನ್ವ ಡ  ಟ್ರಾ ಮತ್ತು ಭೌಗ ೂ ಳಿಕತ ಗಾಗಿ 
ಸಮತೆಾಯವನ್ತು ನಿಮ್ಸಲತ 
ಕ  ೇಂದಿರ ಕರಿಸತತ್ುೆ .



8)ನ್ಾಯಯಮ್ರ್ತಿ ಯುಯು ಲಲಿತ್ ನುಂತರ ಭಾರತದ 50 ನ್ ೋ ಮುಖ್ಯ 
ನ್ಾಯಯಮ್ರ್ತಿಯಾಗಿ (CJI) ಯಾರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿ ಸಿಕ ್ ಳಳಲಲಿದಾಿರ ?

ಎ) ನಾೂಯಮ್ರ್ತ್ ಡಿವ ೈ ಚಂದರಚ್ಡ್
ಬಿ) ನಾೂಯಮ್ರ್ತ್ ಸಂಜಯ್ ಕಿಶನ್ ಕೌರ್ಲ್
ಸಿ)ನಾೂಯಮ್ರ್ತ್ ಎಸ್.ಅಬ್ುುರ್ಲ್ ನ್ಜಿೇರ್
ಡಿ) ನಾೂಯಮ್ರ್ತ್ ಕ .ಎಂ. ಜ ್ೇಸ ್

ಎ) ನಾೂಯಮ್ರ್ತ್
ಡಿವ ೈ ಚಂದರಚ್ಡ್

• ಪರಸುಿ ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಾಯಯಮ್ ರ್ತಿ ಯು ಯು  ಲಲಿತ್
ಅವರು ತಮಮ ಉತಿ ರಾಧಿಕಾರಿಯಾ ಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ 
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ನುಂತರ ನ್ಾಯಯಮ್ರ್ತಿ 
ಧನುಂಜ್ಯ ಯಶವುಂತ್ ಚುಂದರಚ್ಡ್ಸ ಅವರು
ಭಾರತದ 50 ನ್ ೋ ಮುಖ್ಯ ನ್ಾಯಯಮ್ ರ್ತಿಯಾಗಿ 
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ ್ಳಳಲಲಿದಾಿರ .

• ಕಾಯಿವಧಾನದ ಪರಕಾರ, ಸು ಪಿರೋುಂ ಕ ್ ೋಟ್ ಿ ನ 
ಹಿರಿಯ ನ್ಾಯಯಾಧಿೋಶರು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ 
ನ್ಾಯಯಮ್ರ್ತಿಯಾಗಿ ಥಾ ೋವ  ಸ ಲಿಿಸುತ್ಾಿ ರ  ಮತುಿ  
ಸಕಾಿರವು ಅವರ ಉತಿರಾಧಿಕಾರಿ ಯನುು ಹ ಸರಿಸ ಲು
CJI ನುಂದ ಶಿಫಾರಸನುು ಕ ೋಳುತಿದ .



9)ಇರ್ತಿೋಚ ಗ  ಉದಾಾಟನ್  ಗ ್ುಂಡ ಮಹಾಕರ್ಲ್ ಲ ್ೋಕ ಯೋಜ್ನ್ ಯು ಯಾವ 
ರಾಜ್ಯ/UT ನಲಿಿದ ?

ಎ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಬಿ) ಮಧ್ೂಪ್ರದ ೇಶ
ಸಿ) ಉತತರ ಪ್ರದ ೇಶ
ಡಿ) ಗುಜರಾತ್

ಬಿ) ಮಧ್ೂಪ್ರದ ೇಶ

• ಪ್ರಧಾನ್ಮೇಂತ್ರ ನ್ರ  ೇಂದ್ರ ಮೊ ದಿಯವರತ 
ಮಧಯಪ್ರೆ  ಶದ್ ಉಜ್ಜಯನಿಯ ಶ್ರ  ಮಹಾಕಾಲ್ 
ಲ ೂ ಕದ್ಲಿ ಮಹಾಕಲ್ ಲ ೂ ಕ ಯ ಜ್ನ ಯ 
ಮೊದ್ಲ ಹೇಂತ್ವನ್ತು ರಾರ್ರಕ ಕ ಸಮಪಿ್ಸ್ಟದ್ರತ.

• ಇಡಿದ  ಯ ಜ್ನ ಯ ಒಟ್ತಿ ವ ಚ್ು ಸತಮಾರತ ₹ 850
ಕ ೂ ಟಿ.

• ಮಹಾಕಲ್ ಪ್ಥವು 108 ಸುೇಂಭಗಳನ್ತು (ಸುೇಂಭಗಳು) 
ಒಳಗ ೂೇಂಡಿದೆ , ಇದ್ತ ಶ್ವನ್ ಆನ್ೇಂದ್ ತಾೇಂಡವ್ಸ 
ಸವರೂಪ್ವನ್ತು (ನ್ೃತ್ಯ ರೂಪ್) ಚಿತ್ರಸತತ್ುೆ .



10) ಭಾರತದ ಮೊದಲ 24×7 ಥಾೌರಶಕ್ತಿ ಚಾಲಿತ ಗಾರಮವ ುಂದು ಘ್ೋಷಿಯಲಸಲಪಟಟ
ಮೊಧ ೋರಾ, ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ದಲಿಿದ ?

ಎ) ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ ೇಶ
ಬಿ) ರಾಜಸಾಾನ್
ಸಿ) ಗುಜರಾತ್
ಡಿ) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಸಿ) ಗುಜರಾತ್

• ಗತಜ್ರಾತ್ ನ್ ಮೆಹಾ್ನಾ ಜಿಲ ಿಯ ಮೊಧ  ರಾ 
ಗಾರಮವನ್ತು ಭಾರತ್ದ್ ಮೊದ್ಲ ಸೌರಶಕ್ಕು ಚಾಲತ್ 
ಗಾರಮ ಎೇಂದ್ತ ಪ್ರಧಾನಿ ನ್ರ  ೇಂದ್ರ ಮೊ ದಿ 
ಘೂ ಷಿಸ್ಟದ್ರತ.

• ಮೊಧ  ರಾ, ಸೂಯ್ ೆ  ವಾಲಯೆ ೂೇಂದಿಗ  ಸಹ 
ಸೇಂಬೇಂಧ ಹ ೂೇಂದಿೆ .

• ಗತಜ್ರಾತ್ ಸಕಾ್ರದ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಳಿಿಗರಿಗ  ವಿದ್ತಯತ್ 
ಉತಾಪದಿಸತವ ಹಳಿಿಯ ಮನ ಗಳ ಮೆ ಲ  1000
ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ತು ಅಳವಡಿದಸಲಾಗಿೆ .

• ಅವರಿಗ  ಶೂನ್ಯ ವ ಚ್ುದ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ತಯತ್ 
ಒದ್ಗಿಸಲಾಗತವುದ್ತ.



೧ ೧) ಭಾರತದ ಮುುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಾಯಯಮ್ ರ್ತಿ(50) ಯಾರು ? 

ಎ) ಚಂದರ ಚ್ಡ
ಬಿ) ಉಮೇಶ ಲಲ್ತ್
ಸಿ) ದೇಪ್ಕ್ ಮಿಶಾರ
ಡಿ) ರಮೇಶ್ ರಾವತ್

ಎ) ಚಂದರ ಚ್ಡ



ಇುಂದಿನ ಪರಶ್ ು 

ಎಲಿರಿರಸ್ ಧನ ಯ ವಾದರಸಳು

ಯಾವ ವಷಿವನುು ಅುಂತರಾಷಿಯಲರೋಯ ಸಿ ರಿಧಾನಯರಸಳ ವಷಿ 
ಎುಂದು ಘ್ೋಷಣ  ಮಾಡಲಾಗಿದ ?
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