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ಅಂತರ್ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ 
 

ಬಂಗಲ ದೇಶದ್ ಸ್ವಾ ತಂತರ  ಹೀರಾಟಗಾರರ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ರೂ 35 ಕೀಟಿ ನೀಡಲಿರುವ್ ಭಾರತ  

ಬಾಂಗಲ ದೇಶದ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಹೀರಾಟಗಾರರ ಮಕಕ ಳಿಗೆ “ಮುಕ್ತು ಜೀಧ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ವೇತ್ನ”ದಡಿ ರೂ 35 ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಮುಾಂದಿನ ಐದು 

ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಉನು ತ್ 

ಮಾಧಯ ಮಿಕ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ರೂ 15,370 (20000 ಬಾಂಗಲ  ಟಕಕ ) 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ವೇತ್ನವನ್ನು  ಹಾಗೂ ಪದವಿ ಪೂವಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ರೂ 38, 430 (50000 ಟಕಕ ) 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ವೇತ್ನವನ್ನು  ಒಾಂದು ಬರಿಗೆ ಪಡೆಯಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  

ಹೀರಾಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇರ್ ವಿಸ್ವ ಸಿಗಲಿದುದ ,ಇದನ್ನು  ಬಳಸಿ ಅನೇಕ ಬರಿ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  

ಬರಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಅಷ್ು ೀ ಅಲಲ ದೆ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 100 ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಹೀರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಭಾರತ್ದ 

ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿಲ  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಸೌಲಭ್ಯ  ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

 ಮುಕು ಜೀಧ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  2006ರಲಿಲ  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದುದ , 1971ರ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  

ಹೀರಾಟಗಾರರ ಅವಲಂಭಿತ್ರನ್ನು  ಬಾಂಬಲಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. ಇದುವರೆಗೂ 

ಸುಮಾರು 10,000 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ವೇತ್ನವನ್ನು  ಯೀಜನೆಯಡಿ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1971ರ 

ಯುದದ ದಲಿಲ  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ವಿರುದದ  ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಲು ಭಾರತ್ ಮಹತ್ಾ ದ 

ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು . 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಾಂಗಲ ದೇಶದ ಪರ ಧಾನ ಶೇಖ್ ಹಸಿೀನಾ ಅವರು ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿದದ  ವೇಳೆ ಪರ ಧಾನ 

ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರು “ಮುಕ್ತು ಜೀಧ ಯೀಜನೆ”ಯಡಿ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ 10,000 ಸ್ವವಿರ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ವೇತ್ನ ನೀಡುವುದ್ಯಗಿ ಘೀಷಿಸಿದದ ರು. ಹಸಿೀನಾ ಅವರು ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ 

ನೀಡಿದದ  ವೇಳೆ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ , ಪರಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ 22 

ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು .  

ಬಂಗಲ ದೇಶ ಯುದ್ದ  ವಿಮೀಚನೆ ಸ್ನ ೀಹ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ಯುದದ ದ ವೇಳೆ ಬಾಂಬಲ ನೀಡಿದ ವಯ ಕ್ತು /ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ಸಕಾಿರ ಬಾಂಗಲ ದೇಶ 

ಯುದದ  ವಿಮೀಚನೆ ಸ್ಥು ೀಹ ಪರ ಶಸಿು  (ಫ್ರ ಾಂಡೆ್ಸ  ಆಫ್ ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ಲಿಬರರ್ನ್ ವಾರ್ ಆವಾಡ್ಸಿ) 

ನೀಡುತಿು ದೆ. ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನ ಇಾಂಗಿರಾ ಗಾಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಮದಲಿಗರು. 

ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಭ್ ಮುಖಜಿಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಇತ್ರರು. 
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ಮೈಕರ ೀಸ್ವಫ್್ಟ  ವಿನ್ಯಯ ಸದ್ ಸಾ ಂತ ಬರಹ ಶೈಲಿ ಹಂದಿದ್ ಮದ್ಲ ನಗರ 

ಮೈಕರ ೀಸ್ವಫ್ು  ವಿನಾಯ ಸದ ಸಾ ಾಂತ್ ಬರಹ ಶೈಲಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ನಗರ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ದುಬೈ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಅರಬಿಕ್ 

ಮತ್ತು  ಲಾಯ ಟಿನ್ ಲಿಫಿಯನ್ನು  ಈ ಬರಹ ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. ಆಫಿರ ಕಾನೆ್ , 

ಅರಬಿಕ್, ಬಿರ ಟನಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ಈ ಬರಹ ಶೈಲಿ 

ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದುಬೈ ದೊರೆ ಶೇಖ್ ಹಮದ ನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮ ದ್ ಬಿನ್ ರಷಿೀದ್ ಅಲ್ ಮಕ್ಟು ಮ್ 

ಅವರು ಈ ಬರಹ ಶೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ದುಬೈನ ಎಲಾಲ  ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 

100ಮಿಲಿಯನ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಈ ಬರಹ ಶೈಲಿಯನ್ನು  ಬಳಸಲಿವೆ. 

ದುಬೈ ನಗರ: 

 ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆಟೆ್ಸ  ನಲಿಲ  ಅತಿ ದೊಡಡ  ನಗರ ದುಬೈ. 

ವಿಶಾ  ಅತಿದೊಡಡ  ಕಟು ಡ “ಬುರ್ಜಿ ಖಲಿೀಫ” ದುಬೈನಲಿಲ ದೆ 

 

ಕ್ನನ ಡ ಮತಿ್ತ  ನೇಪಾಳಿ ಸ್ವಹಿತಯ  ನಡುವೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ನೇಪಾಳಿ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ವನ್ನು  ಪರಸಪ ರ ವಿನಮಯ 

ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಮಹತ್ಾ ದ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರಿರ್ತ್ತು  ಸಹಿ 

ಹಾಕ್ತದೆ. ನೇಪಾಳದ ಕಲಾ ಡಾಟ್ಸ ಕಾಾಂ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನದ ಹಾಗೂ ಕನು ಡ 

ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರಿರ್ತ್ತು  ನಡುವೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  

ಪರಿರ್ತಿು ನ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮನ್ನ ಬಳಿಗಾರ್ ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳಿ ಕಲಾ ಡಾಟ್ಸ ಕಾಾಂ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ 

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಮಿಲ ಜೀಶ್ ಸಮುಮ ಖದಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

  ಈ ಒಪಪ ಾಂದದ ಪರ ಕಾರ ಕನು ಡದ 50 ಕವಿಗಳ 50 ಕವನಗಳನ್ನು  ನೇಪಾಳಿ ಭಾಷ್ಗೆ 

ಭಾಷ್ಠಾಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದೇ ರಿೀತಿ ನೇಪಾಳದ 50 ಕವಿತೆಗಳನ್ನು  ಕನು ಡಕ್ಕಕ  

ಭಾಷ್ಠಾಂತ್ರಿಸಬೇಕು. 

 ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರಿರ್ತ್ತು  ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

ಹಾಕ್ತದೆ. ಎಾಂದು  

ಕ್ನನ ಡ ಸ್ವಹಿತಯ  ಪ್ರಿಷತಿ್ತ : 

ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರ ೀ ಕೃರ್ಣ ರಾಜ ಪರಿರ್ನಮ ಾಂದಿರದಲಿಲ  1915 ಸುಮಾರಿಗೆ ಕನಾಿಟಕ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರಿರ್ತ್ತು  

ಸೆ್ವಪನೆಯಾಯಿತ್ತ. ಆಗ ಮೈಸೂರು ಅರಸರಾಗಿದದ  ರಾಜಷಿಿ ನಾಲಾ ಡಿ ಕೃರ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು 

ಪರಿರ್ತಿು ನ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಾಂದೆ 1938ರಲಿಲ  ಈ ಹೆಸರನ್ನು  ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರಿರ್ತ್ತು  

ಎಾಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.ಇದು ಕನು ಡ ಪುಸು ಕ ಪರ ಕಟಣೆ, ಕನು ಡ ನಾಡು-ನ್ನಡಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  

ಕನು ಡ ಭಾಷ್ಗಾಗಿ ಶರ ಮಿಸಲು ಕಟು ಲಾಗಿರುವ ಸಂಸೆ್ಥ . ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  ಕನಾಿಟಕದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  

ಸಮ್ಮ ೀಳನಗಳನ್ನು  ಏಪಿಡಿಸುತ್ು ದೆ. ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ವನ್ನು  ನಾಡಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲಿಲ  

ಹಬಿಿ ಸಲು ಈ ಹಿಾಂದೆ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಈಗಿನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ. ಮನ್ನ ಬಳಿಗಾರ್ ಅವರು 

ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 
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ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ ಬೃಹತ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಪಾರ ರಂಭ 

ಚಿೀನಾದ ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ C919 ಪರ ಯಾಣಿಕರ ಜೆಟ್ಸ ವಿಮಾನ ತ್ನು  

ಮದಲ ಹಾರಾಟವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಏರ್ ಜೆಟ್ಸ 

ಮಾರುಕಟೆು ಯಲಿಲ  ಬೀಯಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ಏರ್ ಬಸ್ ಪಾರ ಬಲಯ  

ಹಾಂದಿರುವ ಪಾರ ಬಲಯ ವನ್ನು  ಮುಾಂದಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲಿಲ  ಚಿೀನಾ 

ಪಡೆದುಕಳುು ವ ಗುರಿ ಹಾಂದಿದುದ , ಜೆಟ್ಸ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೆಟ್ಸ ವಿಮಾನವನ್ನು  

ಚಿೀನಾದ ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  “ಮೇಡ್ಸ ಇನ್ ಚಿೀನಾ 2025” ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಹಾರಾಟದಲಿಲ  C919 ಜೆಟ್ಸ ವಿಮಾನ 80 ನಮಿರ್ಗಳ ಕಾಲ ಯಾಾಂಗೆು ೆ  

ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿ ಶಾಂಘೈ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಇಳಿಯಿತ್ತ. 

 ಚಿೀನಾದ ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆ್ಥ  “ಕಮಷಿಿಯಲ್ ಏರ್ ಕಾರ ಪ್ಟು  ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ಆಫ್ ಚಿೀನಾ” ಈ 

ಜೆಟ್ಸ ವಿಮಾನವನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿದೆ. 

 2008ರಲಿಲ  ಈ ಜೆಟ್ಸ ವಿಮಾನ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕಯ ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ. 158-168 

ಪರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  ಹತ್ತು ಯುಯ ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಜನರಲ್ ಎಲೆಕಕ್ತು ರಕ್, ಫ್ರರ ನೆ್  ಸಫ್ರರ ನ್, ಹನವೆಲ್ ಇಾಂಟನಾಯ ಿರ್ನಲ್ ಇಾಂಕ್ ನಂತ್ಹ 

ವಿದೇಶ್ ಕಂಪನಗಳ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಚಿೀನಾ, ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ಯುರೀಪಿನಾಂದ ಪರ ಮಾಣಿೀಕರಣ ಪತ್ರ  ಪಡೆಯಲು C919 ಜೆಟ್ಸ ವಿಮಾನ 

ಕ್ಕಲವು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕ್ತದೆ. ಆಗಾಗಿ ಮದಲ ಹಾರಾಟದಿಾಂದ 

ವಾಣಿಜಯ  ಬಳಕ್ಕಗೆ ಹಲವು ವರ್ಿಗಳು ಬೇಕಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಚಿೀನಾ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದ ARJ 21 ಜೆಟ್ಸ 

ವಿಮಾನ ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದ ಆರು ವರ್ಿಗಳ ನಂತ್ರ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು .  

ರವಿೀಂದ್ರ ನ್ಯಥ ಠ್ಯಯ ಗೀರ್ 156ನೇ ಜ್ನಮ ದಿನ್ಯಚರಣೆ: ಈಜಿಪ್್ಟ  ನಲಿಲ  ಸ್ವಂಸಕ ೃತಿಕ್ ಉತಸ ವ್ 

ಕವಿ ರವಿೀಾಂದರ ನಾರ್ ಠ್ಯಯ ಗೊೀರ್  ಅವರ 156ನೇ ಜನಮ ದಿನಾಚರಣೆ 

ಅಾಂಗವಾಗಿ ಈಜಿಪ್ಟು ನಲಿಲ  ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ಮೇ 8-12 ರಿಾಂದ 

ಭಾರತ್ ಆಯೀಜಿಸಲಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟು  ನ ಕೈರೀದಲಿಲ ರುವ ಭಾರತ್ದ 

ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ವಿಭಾಗವಾದ “ಮೌಲಾನ ಅಜಾದ್ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ 

ಕಲು ರ್ “ ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟು  ನ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ಕೈರೀ ಓಪೆರಾ 

ಹೌಸ್, ಕಲು ರಲ್ ರ್ರ ಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿೀಯ ಸಮುದ್ಯಯ ಒಕ್ಕಕ ಟ ಸಹ ಉತೆ್ ವಕ್ಕಕ  

ಕೈಜೀಡಿಸಿವೆ. ಈ ಉತೆ್ ವದಲಿಲ  ನೃತ್ಯ  ಪರ ದಶಿನ, ಸಿನಮಾ ಪರ ದಶಿನ, ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ ಕಲೆ 

ಸಪ ರ್ಧಿಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ಸ ವದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ, ಟಾಗೋರ್ ಅವರ 'ಚಿತ್ರ ಂಗದ' 

ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದ ನೃತ್ಯ  ನಾಟಕವನ್ನು  ಕೋಲ್ಕ ತ್ ಮೂಲ್ದ ಡ್ಯಯ ನ್ಸ ರ್ಸ್ ಗಿಲ್್ಡ  

ನ್ಡೆಸಲಿದೆ. ಮಹಾಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಚಿತಾರ ಾಂಗದಾ  ಒಬಿ  ಶೂರ ರಾಜಕುಮಾರಿ. 
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ಈಜಿಪ್್ಟ  ಸಂಬಂಧ: 

ರವಿೀಾಂದರ ನಾಥ್ ಠ್ಯಯ ಗೊೀರ್ ಅವರು ಯುವಕರಾಗಿದದ  1878 ರಲಿಲ  ಹಾಗೂ ನಂತ್ರ 1926 ರಲಿಲ  ಈಜಿಪ್ಟು  

ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದದ ರು. ಈಜಿಪಿು ನ ಬಲವಾದ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರ ವೃತಿು ಗಳಿಾಂದ ಠ್ಯಯ ಗೊೀರ್ ಅವರು 

ಪರ ಭಾವಿತ್ರಾಗಿದದ ರು. ತ್ಮಮ  ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅಲೆಕೆಾ ಾಂಡಿರ ಯಾ ಹಾಗೂ ಕೈರೀದಲಿಲ ನ ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ 

ಸ್ವಹಿತಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚನೆ ನಡೆಸಿದದ ರು. ಈಜಿಪ್್ಟ ು  ಕವಿ ಅಹ್ಮ ದ್ ಶೌಕಿ ಅವರಂದಿಗಿನ್ 

ನಿರಂತ್ರ ಸ್ು ೋಹ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದದ  ಅವರು 1932 ರಲಿ್ಲ  ಅವರ ಸಾವಿನ್ ಬಗೆ್ಗ  ಚಲ್ಲಸುವ ಸುವಾರ್ತ್ 

ಬರೆದರು. ನೈಲ್ಡ ನ್ದಿಯ ಮತ್ತು  ಈಜಿಪ್ತು ಯನ್ು ರ ಪ್ಟರ ವಧ್ಮಾನ್ ನಾಗರಿಕರ್ತಯ ನ್ಡುವಿನ್ ಸುಂದರ 

ಸಂಬಂಧ ಬಗೆ್ಗ  ಸಹ ಅವರು ಬರೆದಿದಾದ ರೆ. 

ರವಿೀಂದ್ರ ನ್ಯಥ್ ಠ್ಯಯ ಗೀರ್: 

 ರವಿೀಾಂದರ ನಾಥ್ ಠ್ಯಯ ಗೊೀರ್ (1861-1941) ಭಾರತ್ದ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಕವಿ. 

 ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದ ಯುರೀಪಿಯನ್ ನೇತ್ರ ಮದಲ ವಯ ಕ್ತು . ರವಿೀಾಂದರ ನಾಥ್ ಅವರ 

ಕವನ ಸಂಕಲನ “ಗಿೀತಾಾಂಜಲಿ”ಗೆ 1913ರಲಿಲ  ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಠ್ಯಯ ಗೊೀರ್ ಅವರ ಕವಿತೆ, ನಾಟಕ, ಕಾದಂಬರಿಗಳು ವಿಶಾ  ಮನು ಣೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ಅಲಲ ದೇ 

ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಓದುಗರನ್ನು  ಆಕಷಿಿಸಿದದ ವು. ಬಂಗಾಳಿ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಅವರ 

ಕಡುಗೆ ಅಪಾರ. 

 ಠ್ಯಯ ಗೊೀರ್ ಅವರು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಬಗ್ ಹತ್ಯ ಕಾಾಂಡವನ್ನು  ವಿರೀಧಿಸಿ ತ್ಮಗೆ ನೀಡಿದದ  

ನೈಟ್ಸ ಹುಡ್ಸ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಹಿಾಂದಿರುಗಿಸಿದರು.  

 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ್ ಮೂವ್ರು ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳಿಗೆ ಯುಕೆ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫೆಲೀಶಿಪ್ಟ 

ಗೌರವ್ 

ಬಿರ ಟನು ನ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥ  “ದಿ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ”ಯ ಫ್ಲೀ 

ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ಮೂವರು ವಿಜಾಾ ನಗಳನ್ನು  

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯುಕ್ಕ ಅರ್ವಾ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ು  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  

ನೆಲೆಸಿರುವ ಅರ್ವಾ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದುದ , ವಿಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  

ಗಣನೀಯ ಕಡುಗೆ ನೀಡುವ ಎಾಂಜನಯರ್ ಗಳು, ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ 

ವರ್ಿ ಈ ಗೌರವವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಕೃಷಣ  ಚಟಜಿಿ:  ಕಾಂಬಿರ ಡೆ್ಸ  ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಕೃರ್ಣ  ಚಟಜಿಿ ಅವರು ಥೈರಾಯಿಡ್ ಗರ ಂಥಿ 

ರಚನೆಯ ಆನ್ನವಂಶಿಕ ಅಸವ ಸಥ ರ್ತಗಳು, ಹಾರ್ೋ್ನ್ ಸಂಶಿ್ೋಷಣೆ ಮತ್ತು  ಹಾರ್ೋ್ನ್ನ ಕಿರ ಯೆಯ 

ನಿಯಂತ್ರ ಣಕ್ಕಕ ಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ಈ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಚಟಜಿ್ ಅವರು ಕಂಬ್ರರ ಜ್ 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕಿಿನಿಕಲ್ಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ಗ ಶರ ಮಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ಸುಭಾಷ್ ಖೀಟ್: ನ್ಯಯ ಯಾರ್ಕ್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದಿಂದ ಸುಭಾಷ್ ಖೊಟ್ ಸೈದಿಾ ಂತಿಕ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಯಾಗಿದುದ , ಅವರು "ವಿಶಿಷ್  ಆಟಗಳ (Unique Games)" ಸಮಸ್ಯ ಯ 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದಾದ ರೆ.  

ಯದಿಾ ಂದ್ರ್ ಮಲಿಿ : ಆಕಸ ಫ ಡ್್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯದ ಯದಿವ ಂದರ್ ಮಲಿ್ಲ  

ಪ್ಟರಿಸರವಿಜ್ಞಾ ನಿಯಾಗಿದುದ , ಭೂಮಿಯ ಪ್ಟರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಥ ಗಳ ಕ್ಕಯ್ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  

ಅರ್್ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ಅದರಿಂದಾಗುವ ಹ್ವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಅವನ್ತಿ ಬಗೆ್ಗ  

ನ್ಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗ್ಗ ಈ ಗೌರವ ಲ್ಭಿಸಿದೆ.  

ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ:  

ರಾಯಲ್ಡ ಸೊಸೈಟಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ್, ಔಷಧ ಮತ್ತು  ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳ ಎಲಿ್  ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳಂದ ಪ್ಟಡೆದ 

ವಿಶ್ವ ದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಸವ ಯಂ ಆಡಳತ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಸಂಾಂಸೆ್ಥ . ಇದು ವಿಶ್ವ ದ 

ಅತ್ಯ ಂತ್ ಹ್ಳೆಯ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಅಕ್ಕಡೆಮಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು  1660 ರಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ವಿಜ್ಞಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಶ್ರ ೋಷಠ ರ್ತಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವುದು, ಬಂಬಲ್ಲಸುವುದು ಮತ್ತು  ಉರ್ತು ೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಮಾನ್ವಿೋಯರ್ತಯ ಪ್ಟರ ಯೋಜನ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು  ಮತ್ತು  ಬಳಕೆಯನ್ನು  

ಪ್ರ ೋತ್ಸ ಹಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ಡ ಸೊಸೈಟಿ ಪ್ಟರ ತಿವಷ್ ಹಸ ಫೆಲೋಗಳು ಮತ್ತು  

ವಿದೇಶಿ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಆಯೆಕ  ಮಾಡುತ್ು ದೆ, ಇವರು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ್, ಗಣಿತ್ ಮತ್ತು  

ವೈದಯ ಕಿೋಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಸೇರಿದಂರ್ತ ನೈಸಗಿ್ಕ ಜ್ಞಾ ನ್ದ ಸುಧಾರಣೆಗ್ಗ ಗಣನಿೋಯ ಕಡುಗ್ಗ ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ. 

ಅದರ ಅಡಿಪ್ರಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 8,000 ಫೆಲೋಗಳನ್ನು  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1841 ರಲಿ್ಲ  

ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಡ್ಸೇರ್ ಕಸ್್ಟಿಿ ಯವರು ಆಯೆಕ ಯಾದ ರ್ದಲ್ ಭಾರತಿೋಯ ಮತ್ತು  

ಗಣಿತ್ಶಾಸು ರಜಾ  ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ರಾಮನ್ನಜನ್, 1918 ರಲಿ್ಲ  ಸೊಸೈಟಿಗ್ಗ ಆಯೆಕ ಯಾದ ಎರಡನೇ 

ಭಾರತಿೋಯ.  

 

UN-Habitat ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸ್ವಾ ನಕೆಕ  ಭಾರತ ಆಯ್ಕಕ   

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ -ಆವಾಸಸೆ್ವನ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ ಅವಿರೀಧವಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದೆ. UN-Habitat ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸಂಘಟನೆಯ ಅಾಂಗಸಂಸೆ್ಥ  

(UNO)ಯಾಗಿದುದ , ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಮಂಡಳಿಗೆ ವರದಿ 

ಮಾಡಿಕಳು ಲಿದೆ. ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ 

ಸಮರ್ಿನೀಯ ಮಾನವ ವಸತಿಗಳನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು ಈ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ 

ಮುಖಯ  ರ್ಧಯ ೀಯ. ಹತ್ತು  ವರ್ಿಗಳ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದೆ. 

ಮೂರನೇ ಬರಿ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸೆ್ವನ ದಕ್ತಕ ದುದ , ಈ ಹಿಾಂದೆ 2007 ಮತ್ತು  1988 ರಲಿಲ  

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿತ್ತು . UN-Habitat ಅನ್ನು  1978ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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 UN-Habitat ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ್ರ-ಸಕ್ಕ್ರಿ ನಿೋತಿ ಮತ್ತು  ನಿಣ್ಯ ಮಾಡುವ 

ಅಂಗವಾಗಿದುದ , ಮಾನ್ವನ್ ವಸತಿಗಳಗ್ಗ ಅವಿಭಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಸಮಗರ ವಾದ ಮಾಗ್ವನ್ನು  ಉರ್ತು ೋಜಿಸುವ 

ಉದೆದ ೋಶ್ದಿಂದ, ಮಾನ್ವ ಪ್ಟರಿಹಾರ ಸಮಸ್ಯ ಗಳಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂರ್ತ ದೇಶ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಗ್ಗ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ವ ಸಮಸ್ಯ ಯ ಕುರಿತ್ತ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹ್ಕ್ಕರವನ್ನು  

ಬಲ್ಪ್ಟಡಿಸುತ್ು ದೆ. ಚುನಾವಣೆ ತ್ರುವಾಯ, ಕಂದರ  ವಸತಿ ಮತ್ತು  ನ್ಗರ ಬಡತ್ನ್ ನಿಮೂ್ಲ್ನೆ ಸಚಿವ 

ಎಂ.ವಂಕಯಯ  ನಾಯ್್ಡ  ಮಂದಿನ್ ಎರಡು ವಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  UN-Habitat ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರ್ತ ವಹಿಸಲ್ಲದಾದ ರೆ. ಅಂರ್ತಯೇ ಅವರು ಕಿೋನಾಯ ದ ನೈರೋಬ್ರಯಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ UN-Habitat 

ನ್ 58 ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ಆಡಳತ್ ಮಂಡಳಯ 26 ನೇ ಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ 

ವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಭೆಯ ಚರ್ಚ್ ವಿಷಯವು "ಹಸ ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಿ  ಕ್ಕಯ್ಸೂಚಿಯ 

ಪ್ಟರಿಣಾಮಕ್ಕರಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಕೆಕ  ಅವಕ್ಕಶ್ಗಳು" ಆಗಿದೆ.  

UN-Habitat: 

UN-Habitat, ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  ಹ್ಯಯ ಮನ್ ಸ್ಟಿೆ ಮ ಂಟ್ಸ  ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಂ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುವ 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಾಂಗಸಂಸ್ಥ . ಸಮರ್್ನಿೋಯ ನ್ಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಮಾನ್ವ ವಸಾಹ್ತ್ತಗಳ 

ನಮಾಿಣದ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಇದು 1978 ರಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ಟನೆಗಂಡಿದುದ  ಮತ್ತು  ಕಿೋನಾಯ ದ 

ನೈರೋಬ್ರಯ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕಚೇರಿಯಲಿಲ  ಕಂದರ  ಕ್ಕಯಾ್ಲ್ಯವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಎಲಿ್ರಿಗೂ 

ಸಾಕಷ್್ಟ  ಆಶ್ರ ಯ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯಂದಿಗ್ಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಿಸರ ಸುಸಿಥ ರ ಪ್ಟಟ್ ಣಗಳು ಮತ್ತು  

ನ್ಗರಗಳನ್ನು  ಉರ್ತು ೋಜಿಸಲು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸ್ವಮಾನಯ  ಮಂಡಳಿಯಡಿ ಇದು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ.   

 

ಅಮೆರಿಕ್ದ್ FERCಗೆ ಭಾರತ ಮೂಲದ್ ನೀಲ್ ಚಟಜಿಿ ನೇಮಕ್  

ಭಾರತ್ ಮೂಲದ ಅಮ್ರಿಕ ಪರ ಜೆ ನೀಲ್ ಚಟಜಿಿ ಅವರನ್ನು  ಅಮ್ರಿಕದ 

ಫ್ಡರಲ್ ಎನಜಿಿ ರೆಗೂಯ ಲೇಟರ್ ಕಮಿೀರ್ನ್ (FERC)ನ ಸದಸಯ ರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ವಿದುಯ ತ್ ಗಿರ ಡ್ ಮೇಲ್ಲವ ರ್ಚರಣೆ ಮತ್ತು  

ಬಹು ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಡ್ಯಲ್ರ್ ಇಾಂಧನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ನಿಧ್ರಿಸುವ 

ಜವಾಬ್ದದ ರಿಯ್ಡ ಈ ಆಯೀಗದ್ಯಗಿದೆ. ಚಟಜಿಿ ಅವರ ಅವಧಿಯ್ಡ ಜೂನ್ 

30, 2021 ರಂದು ಮಕ್ಕು ಯಗಳಳ ಲ್ಲದೆ. ಫೆಡರಲ್ಡ ಎನ್ಜಿ್ ರೆಗುಯ ಲೇಟರಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸಯ ರಾಗಿ 

ಅಧಿಕ್ಕರ ಸಿವ ೋಕರಿಸುವ ರ್ದಲು US ಸ್ನೆಟ್ ಚಟಜಿ್ ಅವರನ್ನು  ಅನ್ನರ್ೋದಿಸಬೇಕು. 

ನೀಲ್ ಚಟಜಿಿ: 

ನಿೋಲ್ಡ ಚಟಜಿ್ಯವರು ಕೆಂಟುಕಿ ಮೂಲ್ದವರು. ಅವರು ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದಿಂದ 

ಮತ್ತು  ಸಿನಿಸ ನಾು ಟಿ ಕ್ಕಲೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ಟದವಿ ಪ್ಟಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಚಟಜಿ್ 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಗ್ರ ಮಿೋಣ ವಿದುಯ ತ್ ಸಹ್ಕ್ಕರ ಸಂಘದ ಸಕ್ಕ್ರಿ ಸಂಬಂಧಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಮಖ ಪ್ರತ್ರ  
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ವಹಿಸಿದಾದ ರೆ. ಯ್ಡ.ಎರ್ಸ. ಸ್ನೇಟ್ ಮೆಜ್ಞರಿಟಿ ಲ್ಲೋಡರ್ ಮಿರ್ಚ ಮಾಯ ರ್ಕ ಕ್ಕನೆು ಲೆ್ಗ  ಇಂಧನ್ ನಿೋತಿ 

ಸಲ್ಹೆಗ್ರರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾದ ರೆ.  

 

ಚ್ಚೀನ್ಯಬ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿ ಎತಿ ರದ್ ರೈಲೆಾ  ಸೇತ್ತವೆ 

ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ಎತ್ು ರದ ರೈಲು ಸೇತ್ತವೆ ಚಿೀನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಜಮುಮ  

ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಸೆ್ವಪನೆಗೊಳು ಲಿದೆ. ಐಫ್ಲ್ ಟವರ್ ಗಿಾಂತ್ಲೂ 35ಮಿೀ 

ಎತ್ು ರವಿರಲಿರುವ ಈ ಸೇತ್ತವೆ ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದ ರೆಯಾಸಿ ಜಿಲೆಲ ಯ 

ಬಕಕ ಲ್ ಮತ್ತು  ಕ್ಟರಿ ನಡುವೆ ಪರ ಗತಿ ಹಂತ್ದಲಿಲ ದೆ.  

 1,315 ಮಿೀಟರ್ ಉದದ ದ ಈ ಸೇತ್ತವೆಯ ನಮಾಿಣ ಕಾಯಿ ಪೂಣಿಗೊಾಂಡ ಬಳಿಕ ಈ 

ಸೇತ್ತವೆ ಜಗತಿು ನ ಅತಿ ಎತ್ು ರದ ರೈಲೆಾ  ಸೇತ್ತವೆ ಎನಸಿಕಳು ಲಿದೆ. 

  ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವಾಲಯ ಕೈಗೆತಿು ಕಾಂಡಿರುವ ಜಮುಮ –ಉಧಂಪುರ್– ಶ್ರ ೀನಗರ–ಬರಾಮುಲಲ  

ನಡುವಿನ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೀಜನೆಯ ಒಟ್ಟು  ಮತ್ು  ರೂ 512 ಕೀಟಿ. ಈ ಸೇತ್ತವೆ ರೈಲೆಾ  

ಸಂಚಾರಕ್ಕಕ  ಮಾತ್ರ ವಲಲ ದೆ ವಾಹನಗಳ ದಿಾ ಮುಖ ಸಂಚಾರಕ್ಕಕ  14 ಮಿೀಟರ್ ಜಾಗ ಹಾಗೂ 

ನಡುವಿನ ಭಾಗದಲಿಲ  1.2 ಮಿೀಟರ್ ಅಗಲದ ಹೂವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು  ಒಳಗೊಳು ಲಿದೆ.  

 ಈ ಸೇತ್ತವೆಯ ಜಿೀವಿತಾವಧಿ 120 ವರ್ಿ.  

ಸೇತ್ತವೆಯ ವಿನ್ಯಯ ಸ: 

 ಚಿೀನಾಬ್ ಸೇತ್ತವೆ ಉಕ್ತಕ ನ ಬೃಹತ್ ಕಮಾನ್ನಗಳನೊು ಳಗೊಾಂಡಿದುದ , ಇದು ಭಾರತ್ದಲಿಲ ಯೇ 

ಈ ಮಾದರಿಯ ಮದಲ ಸೇತ್ತವೆ.  

 ನಾವೆಿ ಮೂಲದ ಫೀಸ್ಿ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಲಾಯ ಬರಟರಿಯು ಗಾಳಿಯ ವೇಗವನ್ನು  

ಅರಿತ್ತಕಳು ಲು ಹಲವು ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 260 ಕ್ತ.ಮಿ. ವೇಗ 

ಬಿೀಸುವ ಗಾಳಿಯನ್ನು  ತ್ಡೆದುಕಳುು ವಂತೆ ಸೇತ್ತವೆ ವಿನಾಯ ಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 17 ಅಾಂಕಣಗಳು ಮತ್ತು  ಚೆನಾಬ್ ನದಿಯನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿ ಕರ ಮಿಸುವ 469 ಮಿೀಟರ್ ಉದದ ದ 

ಮುಖಯ  ಕಮಾನನ್ನು  ಸೇತ್ತವೆ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಸೇತ್ತವೆಗೆ 130 ಮಿೀ ಉದದ  ಮತ್ತು  100 ಮಿೀ 

ಎತ್ು ರದ ಕಂಬಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿರಲಿದುದ , ಎರಡೂ ತ್ತದಿಗಳಿಗೆ ಕಬಲ್ಗಳ ಬಲದ ಆಧಾರ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

  ಸೇತ್ತವೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ವೈಮಾನಕ ಭ್ದರ ತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಗಂಭಿೀರ ಸನು ವೇಶಗಳು ಉಾಂಟಾ-

ದಲಿಲ  ಪರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸಲು ಆನ್ಲೈನ್  ನವಿಹಣೆ, ಎಚು ರಿಕ್ಕ ನೀಡುವ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.  
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ವಿಜ್ಯವಾಡ ವಿಮಾನ ನಲ್ದದ ಣಕೆಕ  ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ವಿಮಾನ ನಲ್ದದ ಣ ಸ್ವಾ ನಮಾನ 

ವಿಜಯವಾಡ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣಕ್ಕಕ  ಕಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 

ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲಾದ ಣದ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ ನಿೋಡಿದೆ. 2014ರ 

ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಪುನರ್ ರಚನೆ ಕ್ಕಯಿದೆ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ ಈ 

ಅನ್ನರ್ೋದನೆಯನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಕರ ಸಂರ್ಚರ ದಟು ಣೆಯಲಿಲ  ವಿಮಾನ್ನಿಲಾದ ಣವು 

ಗಮನಾಹ್್ ಬಳವಣಿಗ್ಗಯನ್ನು  ಕಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು  ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಹಾಗೂ 

ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ಸರಕ್ಕರದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು  ಪ್ಯರೈಸಲು ನಿಧಾ್ರ ರ್ತಗ್ಗದುಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ್ 

ನಿಲಾದ ಣವು ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯ್ಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗ್ಗ ಒಳಗ್ಗುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗಳ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿೋಯ 

ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ ಪ್ರರ ಧಿಕ್ಕರವು ಉನ್ು ತಿೋಕರಿಸುವ ಕ್ಕಯ್ಗಳನ್ನು  ಕೈಗಳುಳ ತಿು ದೆ. 

ಮಹತಾ : 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ ಮನು ಣೆಯಿಾಂದ ದೇಶ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶ್ ಪರ ವಾಸಿಗರ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಲ  ಹೆಚು ಳವಾಗಲಿದುದ , ಪರ ವಾಸೊೀಧಯ ಮಕ್ಕಕ  ವರವಾಗಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಈ ಭಾಗದ 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.  

ವಿಜ್ಯವಾಡ: 

ವಿಜಯವಾಡ ಒಾಂದು ಮಹಾನ್ಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕ ನಗರವಾಗಿದುದ , ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಕೃಷಣ  ನ್ದಿಯ 

ದಂಡೆಯ ಮೇಲ್ಲದೆ. ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ 

ರಾಜಧಾನ ವಲಯ ಅಭಿವೃದಿದ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿಯನ್ನು  ನ್ಗರವು ಹಂದಿದೆ. ಈ ನ್ಗರವು 

ರಾಜಯ ದ ಪ್ಟರ ಮಖ ವಾಯ ಪ್ರರಿ ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪ್ರರ ಕಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  "ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ 

ವಾಣಿಜಯ  ರಾಜಧಾನಿ" ಎಂದು ಜನಪಿರ ಯಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ದ್ಕಿ್ ಣ ಕರಿಯಾದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮೂನ್ ಜೆ ಇನ್ ಆಯ್ಕಕ  

ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾದ ಅಧಯ ಕ್ತಷ ೀಯ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಡೆಮಾಕರ ಟಿಕ್ 

ಪಕ್ಷದ  ನಾಯಕ  ಮೂನ್ ಜೆ ಇನ್ ಭ್ಜಿರಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಮೂನ್ ಅವರಿಗೆ ಶೇ 41.08% ಮತ್ಗಳು ಸಂದಿವೆ. 

ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ಹಗರಣದಲಿಲ  ಪದಚ್ಚಯ ತಿಯಾದ ಹಿಾಂದಿನ ಅಧಯ ಕ್ಕಷ  ಪಾಕ್ಿ ಜಿಯುನ್ ಹೈ ಅವರ 

ಉತಾು ರಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 2012ರ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಮೂನ್ ಅವರು ಪಾಕ್ಿ 

ಜಿಯುನ್ ವಿರುದದ  ಕಡಿಮ್ ಮತ್ಗಳಿಾಂದ ಪರಾಭ್ವಗೊಾಂಡಿದದ ರು. ಪಾಕ್ಿ ಅವರು ಪದಚ್ಚಯ ತಿಗೊಾಂಡ 

ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾದ ಮದಲ ಅಧಯ ಕ್ಷರು.  

ಮೂನ್ ಜೆ ಇನ್: 
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ಮೂನ್ ರವರು 1950-53ರ ಕರಿಯನ್ ಯ್ಡದಿ ದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರ ಕರಿಯಾದಿಂದ ಓಡಿಹೋದ 

ನಿರಾಶಿರ ತ್ರ ಮಗ. 1975 ರಲಿ್ಲ , ಸರಕ್ಕರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ಟರ ತಿಭ್ಟನೆ ನಡೆಸಿದಕಾಕ ಗಿ ಅವರನ್ನು  

ಜೈಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ನಂತ್ರ, ಅವರು ಮಾನ್ವ ಹ್ಕುಕ ಗಳ ವಕಿೋಲ್ರಾದರು ಮತ್ತು  ಬಡ ಕ್ಕಮಿ್ಕರ 

ಮತ್ತು  ವಿದಾಯ ಥಿ್ ಕ್ಕಯ್ಕತ್್ರ ಹ್ಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಸಮಥಿ್ಸಿ ಹೀರಾಟದಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡರು. 

1972 ರಲಿ್ಲ , ಪ್ರರ್ಕ್ ಚುಂಗ್-ಹಿೋ ಸವಾ್ಧಿಕ್ಕರವನ್ನು  ಉರುಳಸಲು ಮೂನ್ ಪ್ಟರ ಜ್ಞಪ್ಟರ ಭುತ್ವ  

ಚಳವಳಯ ಭಾಗವಾದರು. ಪ್ರರ್ಕ್ ಚುಂಗ್-ಹಿೋ ದಕಿಷ ಣ ಕರಿಯಾವನ್ನು  18 ವಷ್ಗಳ ಕ್ಕಲ್ 

ಆಳದರು. ಅವರು ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ ಅಧಯ ಕಿಷ ೋಯ ಸೆ್ವನದಿಾಂದ ಪದಚ್ಚಯ ತಿಗೊಾಂಡ ಜಿನ್-ಹೈ ಅವರ 

ತಂದೆಯಾಗಿದದ ರು. 

 

ಶಿರ ೀಲಂಕಾದ್ಲಿಲ  ವೆಸಕ್ ದಿನ (ಬುದ್ದ  ಜ್ಯಂತಿ) ಆಚರಣೆಯಲಿಲ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಲಿರುವ್ 

ಮೀದಿ 

ಬುದಿ ನ್ ಜನಮ , ಜ್ಞಾ ನೊೀದಯ ಮತ್ತು  ಮರಣದ 

ಸಮ ರಣಾರ್್ವಾಗಿರುವ ‘ವಸರ್ಕ ದಿನ' (ಬುದಿ  ಜಯಂತಿ)” ಬೌದಿ  

ಉತ್ಸ ವದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೆಳಳ ಲು ಪರ ಧಾನ ರ್ೋದಿ ಅವರು ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕಕೆಕ  

ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಸಿಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಧಾನ ಆದ ಮೇಲೆ ರ್ೋದಿ ಅವರು ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕಕೆಕ  ನಿೋಡುತಿು ರುವ 

ಎರಡನೇ ಭೇಟಿ ಇದ್ಯಗಲಿದೆ. ಮೇ 12 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗ್ಗ 'ವಸರ್ಕ ಅಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ದಿನ್' 

ಉತ್ಸ ವವನ್ನು  ಕಲಂಬೊದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. 100 ಕಿಕ ಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ್ ದೇಶ್ಗಳಂದ 400 ಕಿಕ ಂತ್ಲೂ 

ಹೆಚಿಿ ನ್ ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಬೌದಿ ರ ಕ್ಕಯ ಲ್ಗಂಡನ್್ಲಿ್ಲ  ವಸರ್ಕ ಪ್ಟರ ಮಖ 

ದಿನ್ವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕ ಈ ಉತ್ಸ ವದ ಆತಿರ್ಯ  ವಹಿಸಲ್ಲದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕ ನ್ಡುವಿನ್ ಬೌದಿ ರ ಸಂಪ್ಟಕ್ ಕಿರ .ಪ್ಯ. 2ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಷ್್ಟ  

ಹಿಂದಿನ್ದು. ಚಕರ ವತಿ್ ಅಶೋಕನ್ ಆಳವ ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಬೌದಿ  ಧಮ್ವನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಅಧಿಕೃತ್ 

ಧಮ್ವಂದು ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಅಶೋಕನ್ ಪುತಿರ  ಸಂಗಮಿತ್ು  ಮೂಲ್ ಬೀಧಿ ಮರದ 

ಕಾಂಬಯಾಂದನ್ನು  ಅನ್ನರಾಧಪುರಕೆಕ  ತಂದಳೆಾಂದ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕದಲಿ್ಲ  

ಥೆರವಾಡ್ಯ ಬೌದಿ ಧಮ್ ವಾಯ ಪ್ಟಕವಾಗಿ ಹಬಿಿ ದೆ.  

ಕಳೆದ ವಷ್ ವಸರ್ಕ ಉತ್ಸ ವ ಲುಂಬ್ರನಿ ಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದಿತ್ತು . ಚಿೀನಾ ರಾರ್ು ರ 

ನೇಪಾಳದೊಾಂದಿಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ದಲಿಲ  ಈ ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  

 

 

 



www.karunaduexams.com 

11 | P a g e  
 

ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ ಓನ್ ಬೆಲ್್  ಓನ್ ರೀಡ್ ಶಂಗಸಭೆಗೆ ಭಾರತ ಗೈರು 

ಚಿೀನಾ ಆಯೀಜಿಸುತಿು ರುವ ಓನ್ ಬಲ್ು  ಓನ್ ರೀಡ್ಸ ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸದಿರಲು ಭಾರತ್ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ ತ್ನು ದೇ ಆದ ವಾಯ ಪಾರ 

ಮಾಗಿಗಳ ಜಾಲವನ್ನು  ನಮಿಿಸುವ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಭಾರತ್ 

ಹಾಂದಿದೆ. ಓನ್ ಬಲ್ು  ಓನ್ ರೀಡ್ಸ ಯೀಜನೆ ಚಿೀನಾದ 

ಮಹ್ತ್ವ ಕ್ಕಂಕೆಷ ಯ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ಏಷ್ಠಯ , ಆಫ್ರರ ಕ್ಕ, ಮಧಯ ಪ್ಯವ್ ಮತ್ತು  ಐರೀಪ್ಟ ಭಾಗಗಳ 

ನಡುವೆ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪ್ರರವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ಚಿೋನಾ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಕಿಸ  ಜಿಂಪ್ತಂಗ್ 2013 ರಲಿ್ಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ಸಾು ಪ್ತಸಿದರು. 

 ಶಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಸುಮಾರು 65 ರಾಷ್ ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಆದ್ಯಗೂಯ  ಕವಲ್ 20 

ರಾಷ್ ರಗಳ ಮಖಯ ಸಥ ರು ಮಾತ್ರ  ಶಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರಿೋಕೆಷ ಯಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು  

ಜಪ್ರನ್ ಕನೆಯ ನಿಮಿಷದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಲು ನಿಧ್ರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ್ ಯಾವುದೇ 

ಪರ ತಿನಧಿಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುತಿು ಲಲ . ಚಿೋನಾ-ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ ಆಥಿ್ಕ ಕ್ಕರಿಡ್ಯರ್ (ಸಿಪ್ತಇಸಿ)ನಿಂದ ಭಾರತ್ದ 

ಸಾವ್ಭೌಮತ್ವ ಕೆಕ  ದಕ್ಕಕ  ಬರಲಿದೆ ಎಾಂದು ಭಾರತ್ ಧೃಡವಾಗಿ ಪರ ತಿಪಾದಿಸುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ 

ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ದಿಕಕ ರಿಸಿದೆ. 

 ರಷ್ಠಯ , ದಕಿಷ ಣ ಕರಿಯಾ, ಫ್ರರ ನ್ಸ , ಜಮ್ನಿ ಮತ್ತು  ಯ್ಡಕೆ ಮಂತ್ದ ರಾಷ್ ರಗಳು 

ತ್ಮಮ  ಸಚಿವರು ಅರ್ವಾ ಅಧಿಕೃತ್ ನಿಯೋಗವನ್ನು  ಶಂಗಸಭೆಗ್ಗ ಕಳುಹಿಸಲಿವ. ಭಾರತ್ದ 

ನೆರೆಹರೆಯವರೆಯ ರಾರ್ು ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ್ ಂರ್ತ, ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ವು ನಾಲುಕ  ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಐದು ಫೆಡರಲ್ಡ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು ಳಗಂಡ ದೊಡ್  ನಿಯೋಗವನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ. ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕ, 

ಬ್ದಂಗಿ್ ದೇಶ್, ನೇಪ್ರಳ ಮತ್ತು  ಮಾಲ್್ಲ ೋವ್ಸಸ  ಮಂತ್ದ ರಾಷ್ ರಗಳ ಉನು ತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡ ನಯೀಗ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. ಚಿೋನಾದೊಂದಿಗ್ಗ ರಾಜತ್ಂತಿರ ಕ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ್ದ ಕ್ಕರಣ 

ಭೂತ್ನ್ ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ಲಿ್ . 

ಭಾರತದ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ: 

ಚಿೋನಾ-ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ ಆಥಿ್ಕ ಕ್ಕರಿಡ್ಯರ್ (ಸಿಪ್ತಇಸಿ) 3000 ಕಿ.ಮಿೋ. ಉದದ ದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದುದ , 

ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ದ ಗ್ವ ಡ್ಯರ್ ಬಂದರು ಮತ್ತು  ಚಿೋನಾದ ಕಿಸ ನಿಿ ಯಾಂಗ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದೊಂದಿಗ್ಗ ಜಲ್ 

ಸಂಪ್ಟಕ್ವನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸುತ್ು ದೆ. ಸಿಪ್ತಇಸಿ ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ ಆಕರ ಮಿತ್ ಕ್ಕಶಿಮ ೋರದ ಗಿಲೆ್ಲ ಟ್-ಬ್ದಲ್್ಲ ಸಾು ನ್ 

ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ು ದೆ. ಈ ವಿವಾದಿತ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಚಿೀನಾದ ಉಪ್ಟಸಿಥ ತಿಯ್ಡ 

ಭಾರತ್ದ ಸಾವ್ಭೌಮತ್ವ ದ ಬಗೆಗ  ಪರ ಶ್ು ಗಳನ್ನು  ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತದೆ. ಗ್ವ ಡ್ಯರ್ ಬಂದರು ಮೂಲಕ 

ಅರಬಿಿ  ಸಮದರ  ಮತ್ತು  ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲಿಲ  ಚಿೀನಾ ತ್ನ್ು  ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸುವ 

ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಈಗ್ಗಲೇ, ಚಿೋನಾವು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಹಾನ್್ ಆಫ್ 

ಆಫ್ರರ ಕ್ಕದಲಿ್ಲ  ಜಿಬೌಟಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ು  ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆಗಳನ್ನು  ನಿಯೋಜಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.  
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ಫ್ರರ ನ್ಸ  ನ ನೂತನ ಪ್ರ ಧಾನಯಾಗಿ ಎಡಾ ಡ್ಿ ಫಿಲಿಪ್ಪಪ  ನೇಮಕ್ 

ಫೆರ ಂರ್ಚ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಎಮಾಯ ನ್ನಯೆಲ್ಡ ಮಾಯ ಕ್ಕರ ನ್ ಫ್ರರ ನ್ಸ ನ ಹಸ 

ಪ್ಟರ ಧಾನಿಯಾಗಿ ಎಡವ ಡ್್ ಫ್ರಲ್ಲಪ್ಪಪ  ಅವರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

 46 ವರ್ಿದ ಎಡವ ಡ್್ ಫ್ರಲ್ಲಪೆಪ  ಅವರು ಲಾಡ್್ ಫೇಬ್ರಯರ್ಸ (1984 

ರಿಂದ 1986) ಅವರ ನಂತ್ರ ಫ್ರರ ನ್ಸ ು  ಎರಡನೇ ಅತಿ ಕಿರಿಯ 

ಪ್ಟರ ಧಾನಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಫೇಬಿಯಸ್ ಅವರು ತ್ಮಮ  37ನೇ ವರ್ಿದಲಿಲ  ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದದ ರು.  

 ಫ್ರಲ್ಲಪೆಪ  2010 ರಿಂದ ಪ್ೋಟ್್ ಸಿಟಿ ಲ್ಗ ಹಾವರ ಯ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದುದ , ಲ್ಗರ್ಸ ರಿಪ್ಟಬಿ್ರ ಕನ್ಸ  

ಪ್ಟಕ್ಷದ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

 

ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಪಾಯ ಲೇಸಿ್ವನ್ ನಡುವೆ ಐದು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರಯ ಲೇಸ್ವು ನ್ ನಡುವೆ ಐದು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  4 ದಿನ್ಗಳ ಕ್ಕಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಪಾಯ ಲೇಸ್ವು ನ್ 

ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮಹ್ಮಮ ದ್ ಅಬ್ದಾ ರ್ಸ ಮತ್ತು  ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರ ನಡುವೆ 

ಮಾತ್ತಕತೆ ಬಳಿಕ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ.  ಇದು ಭಾರತ್ಕೆಕ  

ಅಬ್ದಾ ರ್ಸ ಅವರ ಐದನೇ ಭೇಟಿ. ರಾಜತ್ಂತಿರ ಕ ಪ್ರಸೊಪ ೋಟ್್ ಹಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿೀಸ್ವ ವಿನಾಯತಿ, 

ಕೃಷ್ಟ ಸಹ್ಕ್ಕರ, ಐಟಿ ಮತ್ತು  ಎಲ್ಗಕ್್ಕ ರನಿರ್ಕಸ  ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಹ್ಕ್ಕರ, ಆರೋಗಯ  ಕೆಷ ೋತ್ರ  ಮತ್ತು  ಯ್ಡವ 

ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು  ಕಿರ ೋಡಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ಇತರೆ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪ್ರಯ ಲ್ಗಸ್್ ೈನ್ ಮತ್ತು  ಇಸ್ರ ೋಲ್ಡ ನ್ಡುವೆ ಮಾತ್ತಕರ್ತಗಳನ್ನು  ಮುಾಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಭಾರತ್ವು 

ಕರೆ ನಿೋಡಿದೆ. ಇಸ್ರ ೋಲು ಂದಿಗ್ಗ ಶಾಂತಿಯ್ಡತ್ವಾಗಿ ಸಹ್ಕರಿಸು ಮೂಲಕ ಸಾವ್ಭೌಮ, 

ಸವ ತಂತ್ರ  ಕ್ಕಯ್ಸಾಧಯ ವಾದ ಪ್ರಯ ಲ್ಗಸ್್ ೈನ್ ಅನ್ನು  ನಮಿಿಸುವುದು ಭಾರತ್ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.  

 ವಿವಿಧ ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ಪಾಯ ಲೇಸ್ವು ನನ ಬಂಬಲ್ಕ್ಕಕ  ನಾಂತಿರುವುದಕ್ಕಕ  

ಪಾಯ ಲೇಸ್ವು ನ್ ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ. ಮಧಯ ಪ್ರರ ಚಯ ದಲಿ್ಲ  ಶಾಂತಿ ಪ್ಟರ ಕಿರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಪ್ಟರ ಮಖ 

ಪ್ರತ್ರ ವಹಿಸಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಪ್ರಯ ಲ್ಗಸ್್ ೈನ್ ಭ್ರವಸ್ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ತಕತೆ ವೇಳೆ 

ಪ್ರಯ ಲ್ಗಸ್ವು ನನ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಎಲಾಲ  ಸಾ ರೂಪಗಳ ಭ್ಯೋತ್ಪ ದನೆಯನ್ನು  ಖಂಡಿಸಿದರಲಲ ದೆ, 

ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಪ್ಟರ ಯತ್ು ಗಳಗ್ಗ ಕರೆ 

ನಿೋಡಿದರು. 

ಭಾರತ-ಪಾಯ ಲೇಸಿ್ವನ್ ಸಂಬಂಧ: 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರಯ ಲ್ಗಸ್್ ೈನ್ ದಿೋಘ್ಕ್ಕಲ್ದ ಸ್ು ೋಹ್ವನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. 1947 ರಲಿ್ಲ , ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಜನ್ರಲ್ಡ ಅಸ್ಂಬಿ್ರ ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಪ್ರಯ ಲೇಸ್ವು ನ್ ವಿಭ್ಜನೆಯ ವಿರುದಿ  ತ್ನ್ು  ಮತ್ವನ್ನು  
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ಚಲಾಯಿಸಿತ್ತ. 1974 ರಲಿ್ಲ , PLOವನ್ನು  ಪ್ರಯ ಲ್ಗಸ್ವು ನ್ ಜನ್ರ ಏಕೈಕ ಮತ್ತು  ಕ್ಕನ್ಯನ್ನಬದಿ  

ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ ರ್ದಲ್ ನಾನ್-ಅರಬ್ ರಾರ್ು ರ ಭಾರತ್. 2012 ರಲಿ್ಲ , ಭಾರತ್ವು 

ಪಾಯ ಲೇಸ್ವು ನೆಗ  "ನಾನ್ ಮ್ಾಂಬರ್" ಸಾಥ ನ್ಮಾನ ದೊರೆಕ್ತಸಲು ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಾಹಿಸಿತ್ತು . 

ಕ್ಕರಣವಾಯಿತ್ತ. 2014 ರಲಿ್ಲ , ಯ್ಡಎನ್ ಮಾನ್ವ ಹ್ಕುಕ  ಮಂಡಳಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು ಪ್ರಯ ಲ್ಗಸ್್ ೈನ್ 

ಪ್ಟರವಾಗಿ ಮತ್ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. 2015ರಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಇತ್ರೆ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳ ಧವ ಜಗಳಂರ್ತ 

ಪಾಯ ಲೇಸ್ವು ನ್ ಧಾ ಜವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲು ಭಾರತ್ ಬಾಂಬಲಿಸಿದೆ.   

 

ಇರಾನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಹಸನ್ ರೌಹನ ಮರು ಆಯ್ಕಕ  

ಹ್ಸನ್ ರೌಹಾನಿ ಅವರು ಇರಾನನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮರು ಆಯೆಕ ಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ರೌಹನ 2013 ರಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ರ್ದಲ್ ಅವಧಿಗ್ಗ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಆಯೆಕ ಯಾಗಿದದ ರು. ಇರಾನನ ಪ್ಟರ ರ್ತಯ ೋಕರ್ತಯನ್ನು  ಅಂತ್ಯ ಗಳಸಲು ಮತ್ತು  

ದೇಶದಲಿಲ  ನಾಗರಿಕ ಹ್ಕುಕ ಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ತಿಪ್ರದಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 

2013ರ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಜಯಗಳಸಿದರು. ರೌಹಾನಿ ಅವರು ಸ್ಹಾು ನ್ ಪ್ರರ ಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನ್ವಂಬರ್ 12, 

1948 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಟೆಹಾರ ನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ಟದವಿ ಪಡೆದಿದುದ , ಸಾಕ ಟಿೆ ಂಡು  ಗಿ್ ಯ ಸೆೊೋ 

ಕ್ಕಯ ಲ್ಗಡೋನಿಯನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದಿಂದ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 68 ವಷ್ ವಯಸಿಸ ನ್ ರೌಹಾನಿ 

ವಕಿೋಲ್, ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ಜಾ  ಮತ್ತು  ಮಾಜಿ ರಾಜತ್ಂತಿರ ಕರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

 ರೌಹನ 1980-88 ಇರಾನ್-ಇರಾರ್ಕ ಯ್ಡದಿ ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  

ಪ್ಟರ ಮಖ ಸಾಥ ನ್ಗಳನ್ನು  ನವಿಹಿಸಿದದ ರು. ಇರಾನನ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಭ್ದರ ತಾ ಹುದೆದಯಾದ  

ಸುಪ್ತರ ೋಂ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ಡ ಸ್ಕುಯ ರಿಟಿ ಕೌನಿಸ ಲ್ು  ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ಯಾಗಿ 16 ವಷ್ಗಳ ಕಾಲ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.. ಪಾಶ್ು ಮಾತ್ಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಾಂದಿಗೆ ಇರಾನನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  

ಪುನ್ನಿ್ಮಿ್ಸಲು ರೌಹಾನಿ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬರ್ 2013ರಲಿ್ಲ  

ಅಮ್ರಿಕ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಬರಾರ್ಕ ಒಬ್ದಮಾ ಅವರಾಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ನಾಡಿದ 

ಇರಾನಿನ್ ರ್ದಲ್ ಮಖಂಡ. 
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ಜೇಮ್ಸಸ  ಬಂಡ್ ಖಯ ತಿಯ ರೀಜ್ರ್ ಮೂರೆ ನಧನ 

ಜೇಮೆ್  ಬಾಂಡ್ಸ ಪಾತ್ರ ಗಳಿಾಂದ ಪರ ಸಿದಧ ರಾದ ಬಿರ ಟಿಷ್ ನಟ ರೀಜರ್ 

ಮೂರೆ (89) ಅವರು ಸಿಾ ಜರ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ನಲಿಲ  ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮೂರೆ ಅವರು 1973ರಿಾಂದ 1985ರ  ಜೇಮೆ್  ಬಾಂಡ್ಸ ಪಾತ್ರ ದ 7 

ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಅಭಿನಯಿಸಿದದ ರು. 'Live and Let Die', “A view to Kill” 

ಮತ್ತು  'The Spy Who Loved Me' ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಮೂರೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ 

ಮೀಡಿ ಮಾಡಿದದ ರು.  

 ದಕ್ತಷ ಣ ಲಂಡನ್ ನು ನ ಸ್ವು ಕ್ ವೇಕ್ ನಲಿಲ  ಮೂರೆ ಜನಸಿದದ  ಬಾಂಡ್ಸ ಸಿನಮಾದ 

ಜತೆಗೆ ಕ್ತರುತೆರೆಯಲೂಲ  ಕ್ಕಡ ತ್ಮಮ  ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದದ ರು.  

 ಮೂರೆ ಅವರು 'ಮೈ ವಡ್ಸಿ ಇಸ್ ಮೈ ಬಾಂಡ್ಸ' ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಆತ್ಮ ಕತೆಗಳನ್ನು  

ಬರೆದಿದದ ರು.  

 ಮೂರೆ ಅವರು 1962 ರಿಾಂದ 1969 ರವರೆಗೆ ಖ್ಯಯ ತ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿ ಕಾಯಿಕರ ಮ “ದಿ 

ಸೇಾಂಟ್ಸ”ನಲಿಲ  ಸಿಮನ್ ಟೆಾಂಪಲ ರ್ ಪಾತ್ರ ದಲಿಲ  ಜನರನ್ನು  ರಂಜಿಸಿದದ ರು. 

 

ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಸ್ಪ ೀನ್ ನಡುವೆ ಏಳು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

 

ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ಮತ್ತು  ಸಾಪ ಯ ನಿಷ್ ಮಖಂಡ ಮೇರಿಯಾನ್ನ 

ರಾಜ್ಞಯ್ ನ್ಡುವೆ ಸಾಪ ಯ ನಿಷ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮಾಂಕಿೋವಾದ 

ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಮಾತ್ತಕರ್ತ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಸ್ಪ ೋನ್ ಏಳು 

ಒಪ್ಟಪ ಂದಗಳಗ್ಗ ಸಹಿ ಹಾಕಿವ. ಸುಮಾರು 30ವರ್ಿಗಳ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ 

ಪರ ಧಾನಯಬಿರು ಸ್ಥಪ ೀನೆಗ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿದುದ  ವಿಶೇರ್. 1988 ರಲಿ್ಲ  ರಾಜಿೋವ್ಸ 

ಗ್ಂಧಿ ರವರು ಸ್ಪ ೋನೆೆ  ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿದದ  ಭಾರತ್ದ ಕನೆಯ ಪ್ಟರ ಧಾನಿ. ಈ ಮಂಚೆ ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ರ್ೋದಿ 

ಮತ್ತು  ಸಾಪ ಯ ನಿಷ್ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ರವರು ನ್ವಂಬರ್ 2015ರಲಿ್ಲ  ಟಕಿ್ಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಜಿ 20 

ಶಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಭೇಟಿ ಆಗಿದದ ರು.  

 ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ಅವರು ಸ್ಪ ೋನ್ ನ್ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯ್, ಪ್ಟರ ವಾಸೊೋದಯ ಮ, 

ಇಾಂದನ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪ್ಟನಿಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಆದಯ ರ್ತ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹ್ಯಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಭೇಟಿ ವೇಳೆ 

ಸ್ವಾ ಗತಿಸಿದರು. ಸ್ಪ ೋನ್ ಯ್ಡರೋಪ್ತಯನ್ ಒಕ್ಕಕ ಟದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ 7 ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್  ವಾಯ ಪ್ರರ 

ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆ ರಾರ್ು ರವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶ್ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ದಿವ ಪ್ಟಕಿಷ ೋಯ ವಾಯ ಪ್ರರವು 2016 ರಲಿ್ಲ  5.27 

ಬ್ರಲ್ಲಯನ್ ಡ್ಯಲ್ಗ್ಳಷ್್ಟ ತ್ತು . 
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ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲ್ದದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು: 

 ಪರಸಪ ರ ಖೈದಿಗಳ ವಗಾಿವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಅಾಂಗಾಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕ್ಕಗೆ ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ 

 ಸೈಬರ್ ಭ್ದರ ತೆಯಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ಯದ ಇಾಂಧನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ ಹಾಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿೀಸ್ವ ವಿನಾಯಿತಿ 

 ಫ್ರರಿಸ್ ಸವಿೀಿಸ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಮತ್ತು  ಡಿರ್ಲ ಮ್ಟಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ 

ಒಪಪ ಾಂದ. 

 

ಏಲ್ದಯ ಿಂಡರ್ 10: ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿ ದೊಡಡ  ವಿಮಾನನೌಕೆ ಯಶಸ್ತಾ  ಪ್ರ ಯೀಗಾಥಿ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  

ಏಲ್ಗ್ಂಡರ್ 10, ವಿಶ್ವ ದ ಅತಿ ದೊಡ್  ವಿಮಾನ್ನೌಕ್ಕ ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ಸ 

ಕ್ತಾಂಗಡ ಮು  ಕ್ಕಡಿ್ಂಗ್ ನ್ು ಲಿ್ಲ  ಒಟ್ು  180 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ಕಲ್ ವಿಮಾನ್ 

ಹಾರಾಟವನ್ನು  ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಪ್ಯಣ್ಗಳಸಿದೆ. ಪ್ಟರಿೋಕ್ಕಷ  ಹಾರಾಟದ 

ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ , ವಿಮಾನ್ ನಯಂತಿರ ಸುವ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಿತ್ ಲಾಯ ಂಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  

ಪ್ಟರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆ ಮೂಲಕ ವಾಣಿಜಯ  ಬಳಕೆಗ್ಗ ಸನಹವಾಗಿದೆ. 

ಏಲ್ದಯ ಿಂಡರ್ 10: 

ಏಲಾಯ ್ಂಡರ್ 10 ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ನೌಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಇದು ಭಾಗಶಃ ವಿಮಾನ್ ಮತ್ತು  ಹಿೋಲ್ಲಯಂ ಅನಿಲ್ ತ್ತಾಂಬಿದ 

ಭಾಗಶಃ ವಾಯ್ಡನೌಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಮಾನ್, ಹೆಲ್ಲಕ್ಕಪ್್ಟ ರ್ ಮತ್ತು  ವಾಯ್ಡನೌಕೆಗಳ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಾಂದ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 92 ಮಿೋಟರ್ ಉದದ  ಮತ್ತು  

43.5ಮಿೋ ಅಗಲ್ವಿದೆ. ಗಂಟೆಗ್ಗ 148 ಕಿಲೋಮಿೋಟರ್ ವೇಗದಲಿಲ  6,100 ಮಿೋಟಗ್ಳವರೆಗ್ಗ 

ಹಾರಬಲಲ ದ್ಯಗಿದೆ. ಇದು 10-ಟನ್ ತೂಕವನ್ನು  ಹತ್ತು ಯುಯ ವ ಸ್ವಮರ್ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಮಾನವ ಸಹಿತ್ ಐದು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ರಹಿತ್ವಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳಗಿಂತ್ಲೂ 

ಮೇಲ್ಪ ಟ್ಟು  ವಾಯುಮಂಡಲದಲಿಲ  ಸೆಿ ರವಾಗಿ ನಲಲ ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು  ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ US ಸಕ್ಕ್ರವು 

ಕಣೆಾವಲು ವಿಮಾನ್ವಂದು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಿತ್ತ, ಆದರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದ್ಯನವನ್ನು  

ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು   ಸಥ ಗಿತ್ಗಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 
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ಮೇ 31: ವಿಶಾ  ತಂಬಕು ವಿರೀಧಿ ದಿನ 

ವಿಶ್ವ ದಾದಯ ಂತ್ ತಂಬ್ದಕು ವಿರೀಧಿ ದಿನ್ವನ್ನು  ಪ್ಟರ ತಿ ವಷ್ ಮೇ 31 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ತಂಬ್ದಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಪ್ಟರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾದ ನಿೋತಿಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 

ತಂಬ್ದಕು ಸೇವೆನೆಯಿಾಂದ ಆರೋಗಯ ದ ಮೇಲಾಗುವ ಅಪ್ರಯಕಾರಿ 

ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನ್ವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 1988 ರಲಿ್ಲ , WHOದ  ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗಯ  ಅಸ್ಂಬಿ್ರ ಯಲಿಲ  

ಮೇ 31 ರಂದು ಪ್ಟರ ತಿ ವಷ್ ವಿಶ್ವ  ತಂಬ್ದಕು ದಿನ್ವನ್ನು  ಆಚರಿಸುವ ನಿಣ್ಯವನ್ನು  

ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದಿೋಚೆಗ್ಗ ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ತಂಬ್ದಕು ವಿರೋಧಿ ದಿನ್ 

(ಡಬಿು ಯ ಎನ್ಿ ಡಿ)ವನ್ನು  ಪ್ಟರ ತಿವಷ್ ಆಚರಿಸಲು ಬಾಂಬಲ ನೀಡುತಿು ದೆ. WHO ಗುರುತಿಸಿರುವ ಎಂಟು 

ಅಧಿಕೃತ್ ಜ್ಞಗತಿಕ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  ಅಭಿಯಾನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದು ಸಹ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ವರದಿ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ ಧೂಮಪ್ರನ್ ಮತ್ತು  ತಂಬ್ದಕು ಬಳಕೆಯ್ಡ ಪ್ಟರ ತಿವಷ್ 7 

ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜನ್ರ ಸ್ವವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ತಂಬ್ದಕು ವಿಶ್ವ ದಲಿ್ಲ  ತ್ಡೆಗಟ್ ಬಹುದಾದ 

ಸಾವಿನ್ ಕ್ಕರಣವಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. 2030 ರ ಹತಿು ಗ್ಗ, ತಂಬ್ದಕು ಕಂಪ್ಪನಿಗಳಿಾಂದ ಹೆಚಿು  

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಂದುತಿು ರುವ ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲ  80% ರಷ್್ಟ  ಸಾವು ಸಂಭ್ವಿಸಲಿದೆ ಎಾಂದು 

ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ತಂಬ್ದಕು ಉತ್ಪ ದನೆ, ವಿತ್ರಣೆ ಮತ್ತು  ತ್ಯ ಜಯ ದಿಾಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಗಂಭಿೀರ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರಲಿದೆ ಎಾಂದು ವರದಿಯಲಿಲ  ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ತಂಬ್ದಕು ಬಳಕೆಯಿಾಂದ 

ಪ್ಟರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆ್ಗ  ವರದಿಯಲಿಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲ  

ಅರಣಯ ನಾಶ್ದ ಹಿಂದಿನ್ ಮಖಯ  ಕ್ಕರಣವಂದರೆ ತಂಬ್ದಕು ಕೃಷ್ಟ. ತಂಬ್ದಕು ಉದಯ ಮ ವಾಷ್ಟ್ಕವಾಗಿ 

ಸುಮಾರು ನಾಲುಕ  ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಕ್ಕಬ್ನ್ ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ ಅನ್ನು  ಹರಸೂಸುತ್ು ದೆ ಎಂದು ವರದಿ 

ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. 

 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕಕ ಟ ಚೌಕ್ಟ್್ಟ  ಒಪ್ಪ ಂದ್ವ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಮೀದಿಸ್ತದ್ “ನೌರು” 

ರಾಷ್ ರ  

ಪ್ಟರ ಪಂಚದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಚಿಕಕ  ಗಣರಾಜಯ ವಾದ “ಐಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಆಫ್ ನೌರು” 

ಅಾಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕಕ ಟ (ISA) ಚೌಕಟ್ಟು  ಒಪ್ಟಪ ಂದವನ್ನು  

ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದ 

ಆರನೇ ರಾಷ್ ರ ಎನಸಿದೆ. ಗ್ಂಧಿನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಆಫ್ರರ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಬ್ದಯ ಂಕಿನ್ ವಾಷ್ಟ್ಕ 

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕಕ ಟ (ISA) ಚೌಕಟ್ಟು  ಒಪ್ಟಪ ಂದವನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಲು 
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ಐದು ರಾಷ್ ರಗಳಾದ ಕರ್ರರ್ಸ, ಕೋಟ್ ಡಿ ಐವೊಯಿರ್, ಸೊಮಾಲ್ಲಯಾ, ಘಾನಾ ಮತ್ತು  ಜಿಬೌಟಿ 

ಒಪಿಪ ವೆ. ಆಫಿರ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ವಾಷ್ಟ್ಕ ಸಭೆಯನ್ನು  ಭಾರತ್ವು ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ 

ಆಯೋಜಿಸುತಿು ದೆ. 1983ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು ಆಫಿರ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಬಯ ಾಂಕ್ತಗೆ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರವಾಗಿ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ನೌರು:  

ನೌರು ರಾಷ್ ರ ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾದ ಈಶಾನ್ಯ  ದಿಕ್ತಕ ನಲಿಲ ರುವ ಮೈಕರ ೋನೇಶಿಯಾದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಸಣಣ   ದಿವ ೋಪ್ಟ 

ಗಣರಾಜಯ ವಾಗಿದೆ. ನೌರು ಸರಿ ಸುಮಾರು 10,200 ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ದಿವ ೋಪ್ಟದ ಅತ್ಯ ಧಿಕ 

ಎತ್ು ರದ ಪರ ದೇಶ ಸಮದರ  ಮಟ್ ಕಿಕ ಂತ್ 65 ಮಿೋಟಗ್ಳಷ್್ಟ ದೆ. ಹಾಗ್ಗಿ, ಹ್ವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ 

ದುಷಪ ರಿಣಾಮ ದಿವ ೋಪ್ಟದಲಿಲ  ಸವೇಿಸ್ವಮಾನಯ . ನೌರು ದೇಶವು ತ್ನು  ಶ್ಕಿು ಯ ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತಗಳಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 30% ರಷ್್ಟ  ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಥ ಪ್ಟನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಭ್ರಿಸುತಿು ದೆ. ಈ ಸಣಣ  ರಾರ್ು ರ 2020ರಳಗ್ಗ 

ನ್ವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮೂಲ್ಗಳಂದ ಶೇಕಡ 50 ರಷ್್ಟ  ಶ್ಕಿು ಯ ಉತ್ಪ ದನೆ ಹಾಂದುವ ಗುರಿಯನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ. 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕಕ ಟ: 

Cconference of Parties-21 (COP-21) ಶಂಗಸಭೆಯ ರ್ದಲ್ ದಿನ್ದಂದು, ಭಾರತಿೋಯ ಪ್ಟರ ಧಾನಿ 

ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ಮತ್ತು  ಫೆರ ಂರ್ಚ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಫ್ರರ ಂಕೋಯಿರ್ಸ ಹಾಲಾಾಂಡೆ ಅವರು ಹೇರಳವಾದ ಸೌರ 

ಶಕ್ತು ಯನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ದೇಶ್ಗಳ ಒಕ್ಕಕ ಟವಾಗಿ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕಕ ಟವನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಮೈತಿರ  ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಉಷಣ ವಲ್ಯದ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ 121 ದೇಶ್ಗಳಲಿಲ  ಸೌರ 

ಶ್ಕಿು ಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕಂಡು ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ಪ ದಿಸುವ ಪರ ಯತ್ು ಕ್ಕಕ  ಸಹ್ಕ್ಕರ ನೀಡಲು 

ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ್ವು ಏಷ್ಠಯ , ಆಫ್ರರ ಕ್ಕ ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣ ಅಮೆರಿಕ್ಕದಲಿ್ಲವ. 

ಅಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕಕ ಟ ಮೂರು ಉದೆದ ೀಶಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ರ್ದಲ್ನೆಯದಾಗಿ 

ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಬಲ್ಗಯನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸುವುದು; ಎರಡನೆಯದು ಸೌರ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರ ಮಾಣಿೋಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು  

ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು. 

 

WHO ಡೈರೆಕ್್ ರ್ ಜ್ನರಲ್ ಆಗಿ ಡಾ. ಟೆಡ್ರರ ಸ್ ಅಹಾನೊಮ್ಸ ಘೆಬೆರ ಯ್ಕಸುಸ್ ನೇಮಕ್ 

ಇಥೀಪಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆರೋಗಯ  ಸಚಿವ ಡ್ಯ. ಟೆಡರ ರ್ಸ ಅಹಾನ್ನಮ್ 

ಘೆಬರ ಯ್ಕಸುಸ್ ರವರು  ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸ್ಥ ಯ ನೂತ್ನ ಡೈರೆಕು ರ್-

ಜನ್ರಲ್ಡ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಮತ್ದಾನ್ ಪ್ಟರ ಕಿರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  

ವಿಶಾ ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಎಲಾಲ  ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆದಿದುದ  ವಿಶೇರ್ವಾಗಿತ್ತು . ಡ್ಯ. ಟೆಡರ ರ್ಸ ಅಹಾನ್ನಮ್ ಘೆಬರ ಯ್ಕಸುರ್ಸ ರವರು 

ಇಬಿ ರು ಸಪ ಧಿಿಗದದ ಯ್ಡಕೆಯ ಡ್ಯ. ಡೇವಿಡ್ ನ್ಬರೋ ಮತ್ತು  ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ದ ಡ್ಯ. ಸಾನಿಯಾ ನಿಶಾು ರ್ 

ಸೊೀಲಿಸಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ಡಾ. ಟೆಡ್ರರ ಸ್: 

ಡ್ಯ ಟೆಡ್ರರ ಸ್ ಅವರು ಇಥಿಯೋಪ್ತಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾಗಿ (2012-2016) 

ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಸಚಿವರಾಗಿ (2005-2012) ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. “ಬೀಡ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೊಲ ೀಬಲ್ 

ಫಂಡ್ಸ ಟ್ಟ ಫೈಟ್ಸ ಏಡ್ಸ , ಟ್ಟಯ ಬಕ್ಕಯ ಿಲಸಿ ಅಾಂಡ್ಸ ಮಲೇರಿಯಾದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಅಲಲ ದೇ 

“ರೋಲ್ಡ ಬ್ದಯ ರ್ಕ ಮಲೇರಿಯಾ (ಆಬ್ರ್ಎಂ)” ಮಂಡಳಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸಹ್ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾದ ರೆ. 

ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಾ : 

ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸ್ಥ  (WHO) ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದುದ  ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ 

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಆರೋಗಯ ದ ಮೇಲ್ಗ ಸಹ್ಕ್ಕರ ನಿೋಡುವ ಅಧಿಕ್ಕರವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 1948ರ ಏಪ್ತರ ಲ್ಡ 7 

ರಂದು ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. WHOದ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಜಿನೀವಾದಲಿಲ ದೆ. 

 

ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಕ್ತಾರ್ ನಡುವೆ ಏಳು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಪಂಚರಾರ್ು ರಗಳ ಪರ ವಾಸದಲಿಲ ರುವ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಮೀದಿ ರವರು ತ್ಮಮ  ಕತಾರ್ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಕತಾರ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ಪರ ಮುಖ ಏಳು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದರು. ಪರ ಧಾನ 

ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಮತ್ತು  ಕತಾರ್ ಅಮಿೀರ ಶೇಖ್ ತ್ಮಿಮ್ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತ್ತಕತೆಯ 

ನಂತ್ರ ಏಳು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.  

ಯಾವುವು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು: 

 

ಭಾರತ – ಆಪಾಾ ನಸಿ್ವ ನ ಸ್ನ ೀಹಸಂಬಂಧ ಅಣೆಕ್ಟ್್ಟ  ಲೀಕಾಪ್ಿಣೆ  

 

ಭಾರತ್-ಅಫ್ರಾ ನಸ್ವು ನ ನಡುವಿನ ಸ್ಥು ೀಹಸಂಬಂಧದ ಪರ ತಿೀಕ ಎಾಂದೇ ಬಣಿಣ ಸಲಾಗಿರುವ ಸಲಾಮ  

ಅಣೆಕಟು ನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ರವರು ತ್ಮಮ  ಆಪಾ ನ್ ಪರ ವಾಸದ ವೇಳೆ ಆಫಾ ನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ 

ಅಶರ ಫ್ ಘನ ಜತೆಗೂಡಿ ಉದ್ಯಾ ಟನೆ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಸುಮಾರು ರೂ 1,700 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  

ಭಾರತ್ ಈ ಅಣೆಕಟೆು ಯನ್ನು  ನವಿವಿಸಿಕಟಿು ದೆ.  

ಸ್ನ ೀಹಸಂಬಂಧ ಅಣೆಕ್ಟ್ಿ ನ ಬಗೆೆ : 

 ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನದ ಪಶ್ು ಮ ಹೇರತ್ನ ಚಿಶ್ತು  ಎ ಶರಿೀಫ್ ಪರ ದೇಶದ ಹರಿರುದ್  ನದಿಗೆ ಈ 

ಅಣೆಕಟು ನ್ನು  ನವಿವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಅಾಂದ್ಯಜು 75 ಸ್ವವಿರ ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಭೂಮಿಗೆ 

ನೀರಾವರಿ ಅನ್ನಕ್ಕಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಹಾಗೂ 42 ಮ್.ವಾ. ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಿಸಲಿದೆ. ಈ 

ಅಣೆಕಟಿು ನ ಎತ್ು ರ 104.3ಮಿೀ, ಉದದ  540 ಮಿೀ ಮತ್ತು  ಅಗಲ 450 ಮಿೀ ಇದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಸಂಸೆ್ಥ  ವಾಯ ಪ್ಟಕೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (WAPCOS Ltd) 

ನವಿಹಿಸಿದೆ. ಈ ಅಣೆಕಟೆು ಗೆ ಅಗತ್ಯ  ವಿರುವ ಎಲಲ  ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳನೂು  ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ರಫ್ತು  

ಮಾಡ ಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಇರಾನ್ನ ಬಂದರ್ ಎ ಅಬಿ ಸ್ ಬಂದರಿಗೆ ಸ್ವಗಿಸಿ ಅಲಿಲ ಾಂದ 

ಇರಾನ್ -ಅಫ್ರಾ ನ್ನ ಇಸ್ವಲ ಮ್ ಕ್ತಲಾ ಗಡಿಯ ಮೂಲಕ 1,500 ಕ್ತ.ಮಿೀ ರಸ್ಥು  ಮಾಗಿದಲಿಲ  

ಸ್ವಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 1,500ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಭಾರತ್ ಹಾಗೂ ಆಫಾ ನ್ ಇಾಂಜಿನಯರುಗಳು ಈ ಅಣೆಕಟೆು  

ನವಿಣದಲಿಲ  ಹಲವು ವರ್ಿಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಕಳೆದ ಆರು ತಿಾಂಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಮೀದಿ ಅವರು ಆಪಾಾ ನ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದದ  ವೇಳೆ ಆಫಾ ನ್ನ 

ಸಂಸತ್ ಭ್ವನದ ಉದ್ಯಾ ಟನೆ ಮಾಡಿದದ ರು. ಈ ಸಂಸತ್ ಭ್ವನವನೂು  ಭಾರತ್ವೇ ನಮಾಿಣ 

ಮಾಡಿತ್ತು . ಪರ ಸುು ತ್ ಭಾರತ್ ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನದಲಿಲ  13 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ರೂ. ವೆಚು ದ 

ಯೀಜನೆಗಳ ನಮಾಿಣ ಕಾಯಿದಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ.  
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ನರಂದ್ರ  ಮೀದಿಗೆ ಆಪಾಾ ನಸಿ್ವ ನದ್ ಅತ್ತಯ ನನ ತ ನ್ಯಗರಿೀಕ್  “ಅಮೀರ್ ಅಮಾನ್ನಲ್ದಲ ಖನ್ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ”  

 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ರವರು ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ನಾಗರಿೀಕ 

ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ “ಅಮಿೀರ್ ಅಮಾನ್ನಲಾಲ ಖ್ಯನ್” ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಆಪಾಾ ನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಶರ ಪ್ಟ ಘನ ರವರು ಮೀದಿ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಸನಾಮ ಸಿದರು 

 

ಉತಿ ಮ ದೇಶ ಸೂಚಯ ಂಕ್: ಅಗರ ಸ್ವಾ ನ ಪ್ಡೆದ್ “ಸ್ತಾ ೀಡನ್” ದೇಶ 

 ದೇಶದ ಜನರ ಬೇಡಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಈಡೇರಿಸುವ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಇಟ್ಟು ಕಾಂಡು ನಡೆಸಲಾದ 

ಉತ್ು ಮ ದೇಶ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಸಿಾ ೀಡನ್ ಜಗತಿು ನಲಿಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ದೇಶವಾಗಿ 

ಹರಹಮಿಮ ದೆ. ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ 70ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಈ 

ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ನೀಡಿದ ವಿವಿಧ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ವಿಶಾ ದ 163 ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿ, ವಿಜಾಾ ನ, ಸಂಸಕ ೃತಿ, 

ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಸಮಾನತೆ ಆಧಾರದಲಿಲ  

ದೇಶಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳು ಲಾಗಿತ್ತು . 

 ವಿಶಾ ದ್ ಟಾಪ್ಟ 5 ಉತಿ ಮ ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಸಿಾ ೀಡನ್, ಡೆನಾಮ ಕ್ಿ, ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ, ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ, 

ಜಮಿನ 

 ವಿಶಾ ದ್ ಅತಯ ಂತ ಕ್ಳಪ್ಪ ರಾಷ್ ರ : ಲಿಬಿಯಾ 

 ಭಾರತದ್ ಸ್ವಾ ನಮಾನ: 

 ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಒಟಾು ರೆ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  70ನೇ ಸೆ್ವನ ಲಭಿಸಿದುದ , ಚಿೀನಾಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಮೂರು ಸೆ್ವನ 

ಕಡಿಮ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ತೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  27ನೇ ಸೆ್ವನ 

ಸಿಕ್ತಕ ದದ ರೆ, ಸಮೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಸಮಾನತೆಯಲಿಲ  124ನೇ ಸೆ್ವನ ಹಾಂದಿದೆ. ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ (62ನೇ ಸೆ್ವನ), ಸಂಸಕ ೃತಿ (119ನೇ ಸೆ್ವನ), ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ಸೆ ತೆ (37) 

ಪಡೆದಿದೆ. 

 

ತಾಯಿಯಿಂದ್ ಮಗುವಿಗೆ ಏಡ್ಸ  ಬರದಂತೆ ನಯಂತಿರ ಸ್ತದ್ ಏಷ್ಯಯ ದ್ ಮದ್ಲ ರಾಷ್ ರ  

ಥಾಯ್ಕಲ ಂಡ್ 

ತಾಯಿಯಿಾಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಸೊೀಾಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವ ಏಷ್ಠಯ ದ ಮದಲ 

ರಾರ್ು ರವಾಗಿ ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ನ ಈ ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  

ಸಂಸೆ್ಥ  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಶಾ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯಲಿಲ  ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ನ ಆರೀಗಯ  

ಸಚಿಚರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 ಒಟಾು ರೆ ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸನಲಿಲ  2000 ದಿಾಂದ ಈಚೆಗೆ ಗಭಿಿಣಿ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಸೊೀಾಂಕು 

ಬರದಂತೆ ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವಲಿಲ  ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಶರ ಮಿಸುತಿು ತ್ತು , ಈಗ ತಾಯಿಯಿಾಂದ ಮಗುವಿಗೆ 

ಸೊೀಾಂಕು ಹರಡುವ ಪರ ಕರಣಗಳು ಶೇ 2 ಕ್ತಕ ಾಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ್ ಇದೆ. ಗಭಿೀಿಣಿ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ ಆಯ ಾಂಟಿ 

ರೆಟ್ರ ೀವೈರಲ್ ಲಸಿಕ್ಕ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ  ತಾಯಿಯಿಾಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಸೊೀಾಂಕು 

ಹರಡುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಇಳಿಮುಖಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ತಾಯಿಯಿಾಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ಸೊೀಾಂಕು ಹರಡುವುದನ್ನು  ಈ ಮದಲು ಕ್ಕಯ ಬ ದೇಶ 

2015 ರ ಜುಲೈನಲಿಲ  ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿತ್ತು . ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ 

ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ರಾರ್ು ರ ಕ್ಕಯ ಬ. 

ಏಷ್ಯಯ ದ್ ಸುಂದ್ರ ತಾಣಗಳ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  “ತಾಜ್ ಮಹಲ್” 
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ವಿಶಾ  ಪರ ಸಿದದ  ತಾರ್ಜ ಮಹಲ್ ಈಗ ಮತ್ತು ಾಂದ ಗರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಡೆ ನಾಸ್ು  ಟಾರ ವೆಲರ್ (ಸಿ ಎನ್ 

ಟಿ) ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಏಷ್ಠಯ ದ 50 ಸುಾಂದರ ತಾಣಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ 

ತಾರ್ಜ ಮಹಲ್ ಸೆ್ವನ ಗಳಿಸಿದೆ. 1684ರಲಿಲ  ರ್ಹಜಹಾನ್ ತ್ನು  ಪತಿು  ಮಮಾು ರ್ಜಳ ಪಿರ ೀತಿಯ 

ಕುರುಹುಗಾಗಿ ಈ ಸುಾಂದರ ಸ್ವಮ ರಕ ನಮಿಿಸಿದುದ , ವಿಶಾ ದ ಏಳು ಅದಿು ತ್ಗಳಲಿಲ  ಸೆ್ವನ ಪಡೆಯುವ 

ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶಾ ದ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆದಿದೆ. ಇದಿೀಗ ಸಿಎನ್ಟಿ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಏಷ್ಠಯ ದ ಸುಾಂದರ 

ತಾಣಗಳ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸಿದುದ , ಭಾರತ್ದ ತಾರ್ಜ ಸೆ್ವನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತ್ನು  ಕ್ತೀತಿಿಯನ್ನು  

ಇನು ಷ್ಟು  ವಿಸು ರಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

 ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಚಿೀನಾದ ಬಿೀಝಾಂಗ್, ಗೆರ ೀಟ್ಸ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ಟಿಬಟ್ಸ ನ ಲಾಸ್ವಾ  

ಗುರುತಿಸಿಕಾಂಡಿವೆ. 

 

ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಿಮಾನ ನಲ್ದದ ಣದ್ಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಚರಕ್ ಆನ್ಯವ್ರಣ 

ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಚರಕದವನ್ನು  ನವದೆಹಲಿಯ ಇಾಂದಿರಾಗಾಾಂಧಿ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಮಾನ 

ನಲಾದ ಣದ ಟಮಿಿನಲ್ 3 ಬಳಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಈ ಬೃಹತ್ ಚರಕವನ್ನು  ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಠು ರಧಯ ಕ್ಷ 

ಅಮಿತ್ ಶ ಅವರು ಆನಾವರಣಗೊಳಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣದ 

ಟಮಿಿನಲ್ ಗಳಲಿಲ  ವೊಲಿಿ ಕಲೆ, ಅನೆ ಪರ ತಿಮ್, ಸೂಯಿ ವಿಗರ ಹ, ನಲಾದ ಣದ ಒಳಗೆ ಬುದಧ ದ 

ಮೂತಿಿ ಇದುದ , ಚರಕ ಹಸ ಸೇಪಿಡೆ ಎನಸಿದೆ. 

 

ಚರಕ್ದ್ ವೈಶಿಷ್ ಯ ತೆ: 

 ಈ ಚರಕವು 27 ಅಡಿ ಉದದ  ಹಾಗೂ 15 ಅಡಿ ಎತ್ು ರವಿದೆ, ಆನೆ ಚಿತ್ರ  ಹಾಗೂ ಸೂಯಿನ 

ಪರ ತಿಮ್ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 ಅಹಮದ್ಯಬದಿನ 42 ಕಾವಿವಿಕರು 50 ದಿನ ಸತ್ತ್ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು  ನವಿವಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಈ ಚರಕವನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಗತ್ವೈಭ್ವ ಬಣಿಣ ಸಲು ಹಾಗೂ ರಾರ್ು ರದ ಸ್ವಮರಸಯ  

ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ಬಿಾಂಬಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮಹಾತಾಮ  ಗಾಾಂಧಿಯವರ ಆದಶಿ ಸಮಾನತಾವಾದ 

ಸ್ವರುವುದು ನಮಮ  ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ನಮಿಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತ- ಮಜ್ಞಂಬಿಕ್ ನಡುವೆ ಮೂರು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

ದಿಾ ದಳ ಧಾನಯ  ವಾಯ ಪಾರ, ಕ್ತರ ೀಡೆ ಹಾಗೂ ಔರ್ಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಮಜಾಾಂಬಿಕ್ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. ಆಫಿರ ಕಾದ ನಾಲುಕ  ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪರ ಯಾಣ ಬಳೆಸಿರುವ 

ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿರವರು ತ್ಮಮ  ಮಜಾಾಂಬಿಕ್ ದೇಶದ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ಮಜಾಾಂಬಿಕ್ ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ 

ಫಿಲಿಪೆ ಯೂಸಿ ರವರ ಸಮುಮ ಖದಲಿಲ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದರು. 

ಮಹತ್ಾ ದ ಒಪಪ ಾಂದಗಳು: 

 ಧಾನಯ ಗಳ ಖರಿೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟು ಾಂತೆ ದಿೀರ್ಘಿವಧಿ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಯುವ ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟು ಾಂತೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಮಾದಕ ದರ ವಯ  ಸ್ವಗಣೆ ತ್ಡೆ ನಟಿು ನಲಿಲ  ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದ 

ಇವುಗಳ ಜತೆ ಮಜಾಾಂಬಿಕ್ ಜನರ ಆರೀಗಯ  ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬರತ್ವು 

ಏಡೆ್ಸ  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಔರ್ಧಗಳನ್ನು  ಮಜಾಾಂಬಿಕ್ಗೆ ಕಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿದೆ. 
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ನೇಪಾಳದ್ ಪ್ರ ಥಮ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯ  ನ್ಯಯ ಯಮೂತಿಿ ಸುಶಿೀಲ ಕ್ಕ್ಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ವ್ಚನ 

ಸ್ತಾ ೀಕಾರ 

ಸುಶ್ೀಲ ಕಕ್ತಿರವರು ನೇಪಾಳದ ಪರ ರ್ಮ ಮಹಿದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ 

ವಹಿಸಿಕಾಂಡರು. ನೇಪಾಳದ ರಾರ್ು ರಪತಿ ನಲಯವಾದ ಶ್ೀತ್ಲ್ ನವಾಸ್ ನಲಿಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದದ  

ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಸುಶ್ೀಲ ರವರಿಗೆ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಬಿದಯ  ದೇವಿ ಭಂಡಾರಿ ರವರು ಪರ ಮಾಣ ವಚನ 

ಬೀಧಿಸಿದರು. ಸುಶ್ೀಲ ರವರು ಜೂನ್ 6, 2017 ರ ತ್ನಕ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಆಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸುಶಿೀಲ ಕ್ಕ್ಿ ಬಗೆೆ :  

 ಸುಶ್ೀಲ ರವರು ಬನರಸ್ ಹಿಾಂದೂ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ, ವಾರಾಣಾಸಿ ಯಲಿಲ  ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನೆ್  

ನಲಿಲ  ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 1985 ರಲಿಲ  ಮಹೇಾಂದರ  ಮಲಿು ಪಲ್ ಕಾಯ ಾಂಪಸ್, ಧರನ್ ರಲಿಲ  

ಸಹಾಯಕ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿ, 1979 ರಲಿಲ  ವಕ್ತೀಲರಾಗಿ ಕಾಯಿರಂಭ್ ಮಾಡಿದರು. 

 2009 ರಲಿಲ  ಇವರು ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ನ ಆಡ್ಸ-ಹಾಕ್ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡು, 

ನಾಯ ಯಾಾಂಗದಲಿಲ  ಭ್ರ ರ್ು ಚಾರ ನಮೂಿಲನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರ ಸಿದಿದ  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಸುಶ್ೀಲ ರವರು ನವೆಾಂಬರ್ 2010 ರಲಿಲ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ನ ಖ್ಯಯಂ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. 

 

ಭಾರತ-ತಾಂಜ್ಞನಯ ನಡುವೆ ಐದು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ತಾಾಂಜಾನಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಉತ್ು ಮಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ಮಹತ್ಾ ದ ಐದು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. ಆಫಿರ ಕಾ ಪರ ವಾಸದಲಿಲ ರುವ ಪರ ಧಾನ 

ಮೀದಿ ರವರು ತಾಾಂಜಾನಯಾ ಭೇಟಿ ವೇಳೆ ತಾಾಂಜಾನಯ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜಾನ್ ಮಗುಫ್ತಲಿ ಅವರ ಜತೆಗೆ 

ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಅರು ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಉಭು ನಾಯಕರ ಸಮುಮ ಖದಲಿಲ  

ಒಪಪ ಾಂದ ಪರ ತಿಗಳನ್ನು  ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಯಿತ್ತ. 

ಐದು ಒಪಪ ಾಂದಗಳು ಯಾವುವು? 

 ತಾಾಂಜಾನಯಾದ ಝಾಂಝಬರ್ ನಲಿಲ  ವತಿು ಪರ ತ್ರಭೇತಿ ಕಾಂದರ  ಸೆ್ವಪನೆ 

 ಝಾಂಝಬರ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಾಗಿ 920 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು  

ಸ್ವಲವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ. 

 ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ನವಿಹಣೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸ್ವಮ ಲ್ ಇಾಂಡೆ ಟಿರ ೀಸ್ ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮ ಲ್ 

ಇಾಂಡೆ ಟಿರ ೀಸ್ ಡೆವೆಲಪ್ಟ ಮ್ಾಂಟ್ಸ ಆಗಿನೇರ್ನ್, ತಾಾಂಜಾನಯಾ ನಡುವೆ ಜಂಟಿ ಕ್ತರ ಯಾ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ರಾಜಕ್ತೀಯ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿ ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ ಹಾಂದಿರುವವರ ವಿೀಸ್ವ ಮೇಲಿನ 

ಸಡಿಲಿೀಕರಣ ಒಪಪ ಾಂದ  

ಇವುಗಳನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಸ್ವಗರಯಾನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  

ಭ್ದರ ತಾ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ, ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯವಾಗಿ, ಪಾರ ದೇಶ್ಕವಾಗಿ  ಮತ್ತು  ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ 

ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಬದರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ 

ನೀಡಲು ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದವು. 
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ಭಾರತ-ಕ್ೀನ್ಯಯ  ನಡುವೆ ಏಳು ಮಹತಾ ದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಕ್ತೀನಾಯ  ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಉತ್ು ಮಗೊಳಿಸುವ 

ನಟಿು ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಕ್ತೀನಾಯ  ಮಹತ್ಾ ದ ಏಳು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  

ಮೀದಿ ಮತ್ತು  ಕ್ತೀನಾಯ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಉಹುರು ಕ್ತೀನಯ ಟು  ಅವರ ಸಮುಮ ಖದಲಿಲ  ಈ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಬಹಯ ಕಾಶ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ  

 ದುಪಪ ಟ ತೆರಿಗೆ ತ್ಡೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಕ್ತೀನಾಯ ದ ರಿಪ್ಟು  ವಾಯ ಲಿ ಜವಳಿ ಕಾಖ್ಯಿನೆ ಉನು ತಿೀಕರಣಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ದಿಾಂದ 29.95 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಡಾಲರ್ ಸ್ವಲ 

 ಕ್ತೀನಾಯ ದಲಿಲ  ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಕಾಖ್ಯಿನೆ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಸ್ವಲದ ನೆರವು 

 ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ ಹಾಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿೀಸ್ವ ವಿನಾಯತಿ 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ವಸತಿ ನಯಮ ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ನವಿಹಣೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ 

 ಬ್ಯಯ ರೀ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಸ್ವು ಾಂಡಡ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಬ್ಯಯ ರ ಆಫ್ ಕ್ತೀನಾಯ  ಸ್ವು ಾಂಡಡ್ಸಿ 

ನಡುವೆ ಪರಸಪ ರ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯ ಹಾಗೂ ವಾಯ ಪಾರ ಒಪಪ ಾಂದ 

ಇವೆಲಲ ದರ ಜತೆಗೆ ಭಾರತ್ 30 ಫಿೀಲ್ಡ  ಅಾಂಬುಲೆನೆ್ಗಳನ್ನು  ಕ್ತೀನಾಯ ಕ್ಕಕ  ಕಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದೆ 

ಹಾಗೂ ಕಾಯ ನೆ ರ್ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. 

 

ಕ್ಲಿಲ ದ್ದ ಲು ಆಧಾರಿತ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕ್ ನಮಾಿಣ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಭಾರತ-ಬಂಗಲ  ಸಹಿ 

ಸುಾಂದರಬನೆ್  ಬಳಿ ಕಲಿಲ ದದ ಲು ಆಧಾರಿತ್ 1,320 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕ 

ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ಸಹಿಹಾಕ್ತವೆ.  ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಂಗಲ ದೇಶ-

ಇಾಂಡಿಯಾ ಫ್ರ ಾಂಡ್ಸ ಶ್ಪ್ಟ ಪವರ್ ಕಂಪನ ಮತ್ತ್ತ ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ತು ರಕಲೆ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (BHEL) 

ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗಲ ದ ನೈರುತ್ಯ  ಭಾಗದ ಸುಾಂದರಬನೆ್  ಬಳಿಯ 

ರಾಮಪಾಲ್ ಎಾಂಬ ಸೆ ಳದಲಿಲ  ಈ ಘಟಕ ತ್ಲೆ ಎತ್ು ಲಿದೆ. 

 ಈ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕವೂ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಘಟಕವಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಭಾರತ್ ಮೂಲದ ಎಕೆ್ತ ಾಂ ಬಯ ಾಂಕ್ 1.49 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು 

ನೀಡುತಿು ದುದ , 2019 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ವಿರೀಧ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದುದ , ವಿಶಾ ದಲೆಲ ೀ ಅತಿ 

ದೊಡಡ  ಮಾಯ ಾಂಗೊರ  ಪರ ದೇಶ ಎನಸಿರುವ ಸುಾಂದರಬನೆ್  ಗೆ ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ದಕ್ಕಕ  ಆಗಲಿದೆ 

ಎಾಂಬುದು ಕಾರಣ.  

 

 

ಬಿರ ಟನ್ ನ ನೂತನ ಪ್ರ ಧಾನಯಾಗಿ ತೆರೆಸ್ವ ಮೇ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ತಾ ೀಕಾರ 

ಬಿರ ಟನ್ ನ ನೂತ್ನ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಕನೆ ವೇಿಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ್ತ ತೆರೆಸ್ವ ಮೇ ರವರು 

ಅಧಿಕಾರ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಿರ ಟನ್ ನ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಹುದೆದ  ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಎರಡನೇ 

ಮಹಿಳೆ ಎಾಂಬ ಕ್ತೀತಿಿಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಬಿರ ಟನ್ ನ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದದ  ಡೇವಿಡ್ಸ ಕಾಯ ಮರೂನ್ ಬರ ಕೆ್ತಟ್ಸ ಗಾಗಿ ತ್ಮಮ  ಹುದೆದ ಗೆ 

ರಾಜಿನಾಮ್ ನೀಡಿದದ  ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ತೆರವಾಗಿದದ  ಪರ ಧಾನ ಹುದೆದ ಯನ್ನು  ತೆರೆಸ್ವ 

ವಹಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಡೇವಿಡ್ಸ ಕಾಯ ಮರೂನ್ ರವರು ಆರು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಬಿರ ಟನ್ ಪರ ಧಾನ 

ಆಗಿದದ ರು. 
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 ಮಾಗಿರಟ್ಸ ಥಾಯ ಚರ್ ಬಿರ ಟನ್ ನ ಮದಲ ಮಹಿದ ಪರ ಧಾನ ಆಗಿದದ ರು. ಥಾಯ ಚರ್ ರವರು 

1979-90ರ ತ್ನಕ ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ ದದ ರು. 59 ವರ್ಿದ ತೆರೆಸ್ವ ಬಿರ ಟನ್ ನ ಎರಡನೇ ಮಹಿದ 

ಪರ ಧಾನ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ತೆರೆಸ್ವ ಮೇ ಹಿನು ಲೆ: 

 ರಾಜಕ್ತೀಯ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ವನು  ಸೇರುವ ಮುನು  ತೆರೆಸ್ವ ರವರು ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ನಲಿಲ  1977 

ರಿಾಂದ 1983 ರ ತ್ನಕ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು 

 ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪರ ವೇಶದ ಬಳಿಕ 1986 ರಿಾಂದ 1994 ರವರೆಗೆ ಲಂಡನ್ ಬರೀ ಆಫ್ ಮ್ಟಿನ್ ನ 

ಕ್ಟನೆ ಲರ್ ಆಗಿದದ ರು. 1997 ರಿಾಂದ ತೆರೆಸ್ವ ರವರು ಪಾಲಿಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ಆಫ್ ಮ್ಡನ್ ಹೆಡ್ಸ ನ 

ಸದಸ್ಥಯ ಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪರ ಧಾನ ಹುದೆದ  ತ್ಯ ಜಿಸಿರುವ ಡೆವಿಡ್ಸ ಕಾಯ ಮರೂನ್ ರವರು ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದದ  ಅವಧಿಯಲಿಲ  

ತೆರೆಸ್ವ ರವರು ಬಿರ ಟನ್ ನ ಗೃಹ ಸಚಿವೆಯಾಗಿದದ ರು. ಬಿರ ಟನ್ ಇತಿಹಾಸದಲೆಲ ೀ ದಿೀಘಿ ಕಾಲ 

ಗೃಹ ಸಚಿವೆ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕ ತೆರೆಸ್ವ ಅವರದು. 

 

ಸೂಡಾನ್ ನಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಆಪ್ರಷನ್ “ಸಂಕ್ಟ್ 

ಮೀಚನ್” 

ಯುದಧ  ಪಿೀಡಿತ್ ದಕ್ತಷ ಣ ಸೂಡಾನ್ನ ಜುಬದಲಿಲ  ಅಪಾಯಕ್ಕಕ  ಸಿಲುಕ್ತರುವ ಭಾರತಿೀಯರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ  

ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರವು ‘ಸಂಕಟ ಮೀಚನ್’ ಎಾಂಬ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದೆ.  ಭಾರತಿೀಯ 

ಸೇನಾ ಪಡೆ ಕೈಗೊಳು ಲಿರುವ ಈ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಮುಾಂದ್ಯಳತ್ಾ ವನ್ನು  ವಿದೇಶಾಂಗ ಖ್ಯತೆ ರಾಜಯ  

ಸಚಿವ ವಿ. ಕ್ಕ. ಸಿಾಂಗ್ ವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ.  ಹಿಾಂದಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  ಸಂಕಟ್ಸ ಮೀಚನ್ ಎಾಂದರೆ ಅಪಾಯದಿಾಂದ 

ಪಾರು ಮಾಡುವುದು ಎಾಂದರ್ಿ. 

 ಯುದಧ  ಪಿೀಡಿತ್ ದಕ್ತಷ ಣ ಸೂಡಾನ್ನಲಿಲ  ಸುಮಾರು 600 ಜನ ಭಾರತಿೀಯರು ಸಿಲುಕ್ತದುದ , 

ಅದರಲಿಲ  ರಾಜಧಾನ ಜುಬದಲಿಲ  450 ಜನ ನೆಲೆಸಿದದ ರೆ, ಇನ್ನು ಳಿದವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ವಾಸವಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯರನ್ನು  ಸುರಕ್ತಷ ತ್ವಾಗಿ ಮರಳಿ ತ್ರಲು ಎರಡು ಸಿ-17 ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ವರಿಗೆ 

ವಿಮಾನವನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಬಳಸಲಿದೆ. 

 ದಕ್ತಷ ಣ ಸೂಡಾನನ ಭಾರತ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ವಕಾು ರ ಮ್ನನ್ ಸಹಕಾರದೊಾಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾಯಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 

 

ದ್ಕಿ್ ಣಾ ಚ್ಚೀನ್ಯ ಸಮುದ್ರ ದ್ ಮೇಲೆ ಚ್ಚೀನ್ಯಗೆ ನೈತಿಕ್ ಹಕ್ಕ ಲಲ : ಹೇಗ್ ನ್ಯಯ ಯಾಲಯ  

ದಕ್ತಷ ಣ ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ  ವಾಯ ಪಿು ಯ ಭೂಪರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸ್ವವಿಭೌಮತ್ಾ  ಸ್ವಧಿಸಲು 

ಪರ ಯತಿು ಸುತಿು ದದ  ಚಿೀನಾಗೆ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿಲ  ತಿೀವರ  ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ.  

ಹೇಗು ಲಿಲ ರುವ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣವು ನೇಮಿಸಿದದ  ಐದು ಸದಸಯ ರ ಪಾರ ಧಿಕಾರ 

ದಕ್ತಷ ಣಾ ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ ದ ಮೇಲೆ ಚಿೀನಾಗೆ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕ ಹಕ್ತಕ ಲಲ  ಎಾಂದು ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ.  

 'ನೈನ್-ಡಾಯ ಶ್ತ ಲೈನ್' ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ಬರುವ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ತ್ನು ದೆಾಂದು 

ಸ್ವಬಿೀತ್ತಪಡಿಸಿಕಳು ಲು ಚಿೀನಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಾತ್ಮ ಕ ಪುರಾವೆಯಿಲಲ  ನಾಯ ಯಾಲಯ 

ತಿಳಿಸಿದೆ. 

 ದಕ್ತಷ ಣಾ ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ ದ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಫೈನೆ್ ಗಿರುವ ಹಕಕ ನ್ನು  ಚಿೀನಾ ಉಲಲ ಾಂಘಿಸಿದೆ ಅಲಲ ದೇ, 

ಈ ಸಮುದರ ದಲಿಲ  ಕೃತ್ಕ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ನಮಿಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹವಳಗಳ ಮೇಲೆ 

ವಯ ತಿರಿಕು  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿದೆ ಎಾಂದು ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ. 
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ಹಿನನ ಲೆ: 

 ದಕ್ತಷ ಣಾ ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ ದ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ತಕ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ಫಿಲಿಫೈನೆ್ 

ನಡುವಿನ ತಿಕಾಕ ಟ 2009 ರಿಾಂದ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ದಕ್ತಷ ಣ ಚಿೀನಾ ಸಮುದ್ಯರ ದಯ ಾಂತ್ದ ನೈಸಗಿಿಕ 

ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಚಿೀನಾದ ಪಾರಮಯ ವನ್ನು  ಫಿಲಿಪಿಪ ೀನೆ್  ಸರಕಾರ 2013 ರಲಿಲ  

ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಕೀಟಿಿನಲಿಲ  ಪರ ಶ್ು ಸಿತ್ತು . ಆದರೆ ಇದನ್ನು  ಚಿೀನಾ ವಿರೀಧಿಸುತ್ು ಲೇ 

ಬಂದಿದೆ. 

 

ದ್ಕಿ್ ಣಾ ಚ್ಚೀನ್ಯ ಸಮುದ್ರ  ವಿವಾದ್ ಮತಿ್ತ  ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆ: 

 ದಕ್ತಷ ಣಾ ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ ದ ಮೇಲೆ ಸ್ವವಿಭೌಮತ್ಾ  ಸ್ವಧಿಸಲು ಕವಲ ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  

ಫಿಲಿಫೈನೆ್ ಸ್ಥಣಸುತಿು ಲಲ . ಬ್ಯರ ನ, ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂ, ಮಲೇಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ತೈವಾನ್ ದೇಶಗಳು ಸಹ 

ದಕ್ತಷ ಣ ಚಿೀನಾ ಸಮುದ್ಯರ ದಯ ಾಂತ್ದ ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಕಕ ನ್ನು  

ಚಲಾಯಿಸುತ್ು  ಹಾಗೂ ಚಿೀನಾದ ಕರ ಮವನ್ನು  ಖಂಡಿಸುತಿು ವೆ. 

 ದಕ್ತಷ ಣಾ ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ  ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಭಂಡಾರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ 

ಮಿೀನ್ನ ಸಂಕುಲ ಹಾಂದಿದೆ. ಪರ ಮುಖ ಆಯಾಕಟಿು ನ ಜಾಗದಲಿಲ ರುವ ಈ ಸಮುದರ ದ 

ಮೂಲಕ ವಿಶಾ ದ ಅಧಿದಷ್ಟು  ವಾಯ ಪಾರಿ ಹಡಗಗಳು ಈ ಸಮುದರ ದ ಮೂಲಕ ಹಾದು 

ಹೀಗುತ್ು ವೆ. 

 

ಸೇನ್ಯ ಕಾರ ಂತಿ ಹಿನೆನ ಲೆ: ಟಕ್ಿಯಲಿಲ  ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ತ್ತತ್ತಿ ಪ್ರಿಸ್ತಾ ತಿ 

ಟಕ್ತಿಯಲಿಲ  ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ಸೇನಾ ದ್ಯಳಿಯ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಮೂರು ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲ ತ್ತತ್ತಿ 

ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  ಟಕ್ತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ರಿಸ್ಥಪ್ಟ ತ್ಯಿಯ ಪ್ಟ ಎಡ್ರಿಗನ್ ಘೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಠತಾು ಗಿ ನಡೆದ ಸೇನಾ 

ದ್ಯಳಿಯನ್ನು  ಹತಿು ಕ್ತಕ , ಮತೆು  ಮರುಕಳಿಸಿದಂತೆ ನಗಾ ವಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  

ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯ ಸಲುವಾಗಿ ದೇಶದ ಭ್ದರ ತಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಹೆಚಿು ಸಲಾಗಿದುದ , ಕಪೂಯ ಿ ಮತ್ತು  ಬಂಧನ ವಾರೆಾಂಟ್ಸ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಭ್ದರ ತಾ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿನೆನ ಲೆ: 

 ಟಕ್ತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ರಿಸ್ಥಪ್ಟ ತ್ಯಿಯ ಪ್ಟ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಜಸಿು ೀಸ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಡೆವೆಲಪ್ಟ ಮ್ಾಂಟ್ಸ ಪಕ್ಷದ 

ಸಕಾಿರವನ್ನು  ಕ್ತತ್ತು ಗೆದು ಸೇನಾಡಳಿತ್ ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟಕ್ತಿ ಸೇನೆ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ದ್ಯಳಿ 

ನಡೆಸಿತ್ತು .  ಆದರೆ ಸೇನೆಯ ಈ ಪರ ಯತ್ು  ಯಶಸೆು  ಕಾಣದೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು . 

 ಟಕ್ತಿ ಸೇನೆಪಡೆಯ ಗುಾಂರ್ಾಂದು “ಪಿೀಸ್ ಅಟ್ಸ ಹೀಮ್ ಕ್ಟನೆಲ್” ಎಾಂಬ ಹೆಸರಿನಡಿ 

ಟಕ್ತಿಯ ಪರ ಮುಖ ನಗರಗದದ ಇಸ್ವು ಾಂಬುಲ್, ಅಾಂಕಾರ ಮುಾಂತಾದ ನಗರಗಳಲಿಲ  ದ್ಯಳಿ 

ಪರ ಯತ್ು  ನಡೆಸಿತ್ತು . 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಸಕಾಿರದಲಿಲ  ಜಾಯ ತ್ಯ ತಿೀತ್ತೆ, ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ, ಪರ ಜಾಪರ ಭುತ್ಾ  ಮತ್ತು  ಟಕ್ತಿ 

ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಖ್ಯಯ ತಿ ಕುಗುಗ ತಿದೆ ಎಾಂಬ ಕಾರಣದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ದ್ಯಳಿಯನ್ನು  

ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಅಧಯ ಕ್ಷ ರಿಸ್ಥಪ್ಟ ತ್ಯಿಯ ಪ್ಟ ಎಡ್ರಿಗನ್ ಬಾಂಬಲಕ್ಕಕ  ನಾಂತ್ 

ಸ್ವವಿಜನಕರು ಬಿೀದಿಗಿಳಿದು ಸೇನಾದಂಗೆಯನ್ನು  ಹತಿು ಕುಕ ವಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದದ ರು. 

 ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  ನೆಲೆಸಿರುವ ಧಮಿಗುರು ಫ್ತ್ತಲಾಲ  ಗುಲೆನ್ ಅವರ ಬಾಂಬಲಿಗರು ಈ ದಂಗೆಯ 

ಹಿಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ ಎಾಂದು ಎಡ್ರಿಗನ್ ಆರೀಪಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಆದರೆ  ಫ್ತ್ತಲಾಲ  ಗುಲೆನ್ ಈ 

ಹೇಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಅಲಲ ಗೆಳೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 1987ರಲಿಲ  ಕುದಿಿಶ್ತ ಉಗರ ರ ವಿರುದಧ ದ ಹೀರಾಟಕಾಕ ಗಿ ದೇಶದ ಆಗೆು ೀಯ ಪಾರ ಾಂತ್ಯ ಗಳಲಿಲ  

ಟಕ್ತಿ ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಘೀಷಿಸಿತ್ತು . 2002ರಲಿಲ  ಅದನ್ನು  ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 
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ಭಾರತ-ಬಂಗಲ  ನಡುವಿನ ಪ್ಪಟ್ರರ ಪೀಲ್ ಚೆಕ್ ಪೀಸ್್  ಉದ್ಘಾ ಟನೆ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸುವ ಮಹತ್ಾ ದ ಪೆಟ್ರ ರ್ಲ್ ಚೆಕ್ ರ್ೀಸ್ು  

ಅನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗಲ  ಪರ ಧಾನ ಶೇಖ್ ಹಸಿೀನಾ ರವರು 

ವಿಡಿಯೀ ಕಾನಪ ರೆನೆ್  ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮಮತಾ 

ಬಯ ನಜಿಿ ರವರು ಸಹ ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದದ ರು. 

 ಪೆಟ್ರ ರ್ಲ್ ಚೆಕ್ ರ್ೀಸ್ು  ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ 24 ಪಗಿಣ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ ದೆ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ಬಾಂಗಲ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸುವ ಮೂಲಕ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಾಯ ಪಾರ 

ವಯ ವಹಾರಗಳಿಾಂದ ಪರ ಮುಖ ಸೆ ಳ ಎನಸಿದೆ. ಈ ಚೆಕ್ ರ್ೀಸ್ು  ಉದ್ಯಾ ಟನೆಯಿಾಂದ್ಯಗಿ ಎರಡು 

ದೇಶಗಳ ಮದೆಯ  ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಂದಯ ವದ ಜತೆಗೆ ಸ್ಥು ೀಹ ಸೌಹದಿತೆಯು ವೃದಿದ ಸಲಿದೆ. 

 ಅಗತ್ಿಲಾ-ಅಖ್ಯರ ಚೆಕ್ ರ್ೀಸ್ು  ನಂತ್ರ ಭಾರತ್-ಬಾಂಗಲ  ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಚೆಕ್ ರ್ೀಸ್ು  

ಇದ್ಯಗಿದೆ.  

  ಭಾರತ್ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶದ ಪಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ರ ರ್ಲ್ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಮಹತ್ಾ ದ ಸೆ ಳವಾಗಿದೆ. 

ಸುಮಾರು 50ರಷ್ಟು  ವಾಯ ಪಾರ-ವಯ ವಹಾರಗಳು ಈ ಭಾಗದಲೆಲ ೀ ನಡೆಯುತ್ು ವೆ. 

 ಪೆಟ್ರ ರ್ಲ್ ಚೆಕ್ ರ್ೀಸ್ು  ದಕ್ತಷ ಣಾ ಏಷ್ಠಯ ದಲೆಲ ೀ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ದೊಡಡ  ಭೂ ಬಂದರು, ಅಲಲ ದೇ 

ಏಷ್ಠಯ ದಲೆಲ ೀ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಕಸು ಮ್ ಸ್ಥು ೀರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ರೂ 15000 

ಕೀಟಿಕ್ತಕ ಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿು ನ ವಾಯ ಪಾರ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಈ ಚೆಕ್ ರ್ೀಸ್ು  ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. 

 ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ ೀ ಭಾರತ್ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗಾಲ  ಗಡಿಯಲಿಲ  ಇದೇ ರಿೀತಿ ಎಾಂಟ್ಟ ಚೆಕ್ ರ್ೀಸ್ು  

ನಮಾಿಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಸುಸ್ತಾ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಂಕ್(Sustainability Development Index): ಭಾರತಕೆಕ  110 ಸ್ವಾ ನ 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  149 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ 

110ನೇ ಸೆ್ವನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಭಾರತ್ ತಿೀರಾ ಹಿಾಂದಿ ಬಿದಿದ ದುದ , ಸ್ವಕಷ್ಟು  

ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  ಸ್ವಗಿಸಬೇಕ್ತದೆ.  

ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ಲಿಲ ರುವ್ ಟಾಪ್ಟ ಹತಿ್ತ  ರಾಷ್ ರ ಗಳು: 

 ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಸಿಾ ೀಡನ್ ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಗಿಟಿು ಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಟಾಪ್ಟ ಹತ್ು ರಲಿಲ ರುವ 

ಇತ್ರೆ ದೇಶಗಳೆಾಂದರೆ ಡೆನಾಮ ಕ್ಿ, ನಾವೆಿ, ಫಿನ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ, ಜಮಿನ, 

ಆಸಿು ರೀಯಾ, ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡೆ್ಸ , ಐಸ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಯು.ಕ್ಕ. ಟಾಪ್ಟ ಟೆನ್ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಜಿ-7 

ರಾರ್ು ರಗಳು ಮಾತ್ರ ವೇ ಕಾಣಿಸಿಕಾಂಡಿವೆ. 

ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ಲಿಲ ರುವ್ ಕೆಳಮಟ್ ದ್ ಐದು ರಾಷ್ ರ ಗಳು: 

 ಚದ್ ದೇಶ (145), ನೈಜರ್ (146), ಕಾಾಂಗೊೀ (147), ಲೈಬಿೀರಿಯಾ (148) ಮತ್ತು  ಸ್ಥಾಂಟರ ಲ್ 

ಆಫಿರ ಕನ್ ರಿಪಬಿಲ ಕ್ 

ಬಿರ ಕ್ಸ  ದೇಶಗಳ ಪೈಕ್: 

 ರಷ್ಠಯ  (47), ಚಿೀನಾ (76) ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ (110) 

ಭಾರತದ್ ನೆರೆ ರಾಷ್ ರ ಗಳ ಸ್ವಾ ನಮಾನ: 

 ಬಾಂಗಲ ದೇಶ (118), ಮಯನಾಮ ರ್ (117), ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ (115) ಮತ್ತು  ಆಫ್ರಾ ನಸ್ವು ನ (139). 

ಸುಸ್ತಾ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಸಸ್ಥು ೈನೆಬಲ್ ಡೆವೆಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಸಲೂರ್ನೆ್  ನೆಟವಕ್ಿ ಮತ್ತು  ಬಟೆಿಲೆಮನ್ ಸಿು ಪ್ಟ ಟಂಗ್ 

ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದುದ , ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಗುರಿಗಳನ್ನು  

ಮುಟು ವಲಿಲ  ಯಾವ ರಾರ್ು ರಗಳು ಎರ್ು ರ ಮಟಿು ಗೆ ಸಫಲವಾಗಿವೆ ಎಾಂಬ ಫಲಿತಾಾಂಶವನ್ನು  

ಹರತ್ರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ 17 ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳಲಿಲ  ಪರ ಮುಖವುಗಳೆಾಂದರೆ ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ ಯಲಿಲ  ಆರ್ಥಿಕ 

ಅಭಿವೃದಿದ , ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸೇಪಿಡೆ, ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಸುಸೆಿ ರತೆ ಹಾಗೂ ಒಳೆು ಯ ಆಡಳಿತ್ 

ಸೇರಿವೆ. 

 

ಬೆರ ಜಿಲ್ ಅನ್ನನ  ದ್ಡಾರ ಮುಕಿ್ವೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ತದ್ ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಾ  

ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಬರ ಜಿಲ್ ದೇಶವನ್ನು  ದಡಾರ (Measles) ಮುಕು  ರಾರ್ು ರವೆಾಂದು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ 

ಘೀಷಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಅಾಂದರೆ 2015 ರಲಿಲ  ಬರ ಜಿಲ್ ನಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ದಡಾರ ಪರ ಕರಣ ಕಂಡು 

ಬಂದಿರದ ಕಾರಣ ದಡಾರ ಮುಕು ವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಿದೆ. ದಡಾರವನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಮೂಿಲನೆ 

ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬರ ಜಿಲ್ ನಲಿಲ  ಅನೇಕ ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಹಲವು ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಬರ ಜಿಲ್ ನಲಿಲ  ದಡಾರ ನವಾರಣೆಗೆ ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯೂ ಪಾನ್-ಅಮ್ರಿಕಾ 

ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಂದಿಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸಿತ್ತು . 

 ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ಪಾನ್-ಅಮ್ರಿಕಾ ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಜಂಟಿ ಪರ ಯತ್ು ದಿಾಂದ 

ಬರ ಜಿಲ್ ನಲಿಲ  1985 ರಿಾಂದ 2000 ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದಡಾರ ಪರ ಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರಲಿಲಲ . 

ಆದರೆ 2013 ಬರ ಜಿಲ್ ನ ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ಗದದ ಪೆನಿಾಂಬುಕೀ ಮತ್ತು  ಕ್ಕರಾ ಗಳಲಿಲ  ದಡಾರ 

ಪರ ಕರಣ ಮರುಕಳಿಸಿತ್ತು . 

ದ್ಡಾರ ರೀಗದ್ ಬಗೆೆ : 

 ದಡಾರ ಕಾಯಿಲೆಯು ಒಾಂದು ಸ್ವಾಂಕರ ಮಿಕ ರೀಗವಾಗಿದುದ , ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ 

ಅರ್ವಾ ಜಲುಲ  ಮೂಲಕ ಒಬಿ ರಿಾಂದ ಒಬಿ ರಿಗೆ ಹರಡುತ್ು ದೆ. 

 ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ದಡಾರ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸಿೀನ್ನವಿಕ್ಕ ಅರ್ವಾ 

ಕ್ಕಮುಮ ವಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ು ದೆ. 

 ರೀಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸೊೀಾಂಕು ತ್ಗುಲಿದ ಹತ್ತು  ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಚಮಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಕಾಂಪು 

ಕಲೆಗದಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾಣಿಸಿಕಳುು ತ್ು ವೆ. ರೀಗದ ತಿೀವರ ತೆ ಹೆಚಾು ದಗ ನೂಯ ಮೀನಯ, 

ದೃಷಿು ಹಿೀನತೆ ಅರ್ವಾ ಅಪೌಷಿಾ ಕತೆಯಿಾಂದ ಸ್ವವು ಸಹ ಸಂಭ್ವಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ 

ಐದು ವರ್ಿಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ವಯಸೆಿ ನ ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಸ್ವವಿನ ಪರ ಮಾಣ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು . 

  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ದಡಾರ ರೀಗಕ್ಕಕ  ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 

ತ್ತತಾು ಗುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಅದರಲೂಲ  ಏಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಆಫಿರ ಕಾ ಖಂಡಗಳಲಿಲ  ಸ್ವವು ಪರ ಕರಣಗಳು ಅತಿ 

ಹೆಚ್ಚು . 

 

 

ದ್ಕಿ್ ಣ ಚ್ಚೀನ್ಯಕೆಕ  ಅಪ್ಪ ಳಿಸ್ತದ್ ಚಂಡಮಾರುತ ನಡಾ  

ದಕ್ತಷ ಣ ಚಿೀನಾದ ಗಾಾಂಗ್ ಡಾಾಂಗ್ ಪಾರ ಾಂತ್ಕ್ಕಕ  ನಡಾ ಚಂಡಮಾರುತ್ ಅಪಪ ಳಿಸಿದುದ , ಸ್ವವಿರಾರು ಜನ 

ತ್ತಾಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕ್ತದ್ಯದ ರೆ. ಫ್ರಲ್ಲಪೈನ್ಸ  ನ್ ಮನಿಲಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 1,020 ಕಿಮಿೋ ಪ್ಯವ್-

ಆಗ್ಗು ೋಯದಲಿ್ಲ  ದಿಕಿಕ ನ್ಲಿ್ಲ  ವಾಯ್ಡ ಕುಸಿತ್ದಿಂದ ಚಂಡಮಾರುತ್ ಉಂಟಾಗಿದುದ , ಫ್ರಲ್ಲಪೈನ್ಸ  ಗ್ಗ 

ಅಪ್ಟಪ ಳಸಿದ ನಂತ್ರ ಚಿೋನಾದಲಿ್ಲ  ಅವಾಂತ್ರ ಸೃಷ್್ಟ ಸಿದೆ. 

 ನಡಾ ಚಂಡಮಾರುತ್ ಕಳೆದ 33 ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಚಿೀನಾಕ್ಕಕ  ಅಪಪ ಳಿಸಿದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಬಲಿರ್ಾ  

ಚಂಡಮಾರುತ್ ಎನು ಲಾಗಿದೆ.  

 ದಕ್ತಷ ಣ ಚಿೀನಾದ ಗಾಾಂಗ್ ಡಾಾಂಗ್ ನಲಿಲ  ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ಕಾಂದರ ಬಿಾಂದುವಿದುದ , 

ಚಂಡಮಾರುತ್ದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಗಂಟೆಗೆ 151 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ವೇಗದಲಿಲ  ಗಾಳಿ ಬಿೀಸುತಿು ದೆ. 
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 ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಎಚು ರಿಕ್ಕ ನೀಡಲಾಗಿದುದ , ಜನಜಿೀವನ 

ಅಸೆ ವಯ ಸೆವಾಗಿದೆ. 

 ನಡಾ ಚಂಡಮಾರುತ್ದಿಾಂದ ಚಿೀನಾದ ಈಶನಯ  ಭಾಗದಲಿಲ  ಮಳೆಯಾಗುತಿು ದುದ , 180 ಬುಲೆಟ್ಸ 

ರೈಲು ಸೇರಿದಂತೆ 200 ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸು ಬಧ ವಾಗಿದೆ. 

 ಚಿೀನಾದಲಿಲ  1983ರಲಿಲ  ಇಾಂರ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ ಬಿೀಸಿತ್ತು .  

 

ಹಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ್ ಅಮೆರಿಕಾದ್ ಸ್ಕ ೈಡೆರ ೈವ್ರ್ ಲೂಕ್ ಐಕ್ನ್ಸ  

ಅಮ್ರಿಕಾದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಸ್ಥಕ ೈಡೆರ ೈವರ್ ಲೂಕ್ ಐಕ್ತನೆ್ ರವರು ಪಾಯ ರಾಚೂಟ್ಸ ಬಳಸದೇ 25 ಸ್ವವಿರ 

ಅಡಿಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕಳಕ್ಕಕ  ಧುಮುಕುವ ಮೂಲಕ ದ್ಯಖಲೆ ಸೃಷಿು ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟು  ಎತ್ು ರದಿಾಂದ 

ಸುರಕ್ತಷ ತ್ವಾಗಿ ಧುಮುಕ್ತದ ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ವಯ ಕ್ತು  ಲೂಕ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 25000 ಅಡಿ ಎತ್ು ರದಿಾಂದ ವಿಮಾನದಿಾಂದ ಜಿಗಿದ ಲೂಕ್ ರವರು ಎರಡು ನಮಿರ್ಗಳಲಿಲ  100 

ಅಡಿ ಉದದ  100 ಅಡಿ ಅಗಲದ ನೆಟ್ಸ ಮೇಲೆ ಸುರಕ್ತಷ ತ್ವಾಗಿ ಇಳಿಯುವ ಮೂಲಕ 

ನೊೀಡುಗರನ್ನು  ಬರಗಾಗಿಸಿದರು. ಪಾಯ ರಾಚೂಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಬಳಸದೇ ಇಾಂತ್ಹ ಸ್ವಹಸ ಮಾಡಿದ 

ಹಿರಿಮ್ ಅವರದು. ದಕ್ತಷ ಣ ಕಾಯ ಲಿರ್ೀನಿಯಾದ ಸಿಮಿ ಕಣಿವೆಯಲಿಲ  ಈ ಸ್ವಹಸವನ್ನು  

ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ತ್ಮಮ  26 ವರ್ಿ ಸ್ಥಕ ೈಡೆರ ೈವಿಾಂಗ್ ವೃತಿು ಯಲಿಲ  ಲೂಕ್ ರವರು 18,000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಜಿಗಿತ್ಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಲೂಕ್ ಐಕ್ನ್ ಬಗೆೆ : 

 ಲೂಕ್ ಐಕ್ತನ್ ರವರು ಅಮ್ರಿಕಾದ ಪರ ಸಿದದ  ವೃತಿು ಪರ ಸ್ಥಕ ೈಡೆರ ೈವರ್, ಪೈಲಟ್ಸ ಹಾಗೂ ಬೇಸ್ 

ಸ್ಥಕ ೈಡೆರ ೈವ್ ತಂಡದ ಸದಸಯ . ತ್ಮಮ  12ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ ಯೇ ಇವರು ಸ್ಥಕ ೈಡೆರ ೈವ್ ಅನ್ನು  ಕರಗತ್ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದದ ರು. ಲೂಕ್ ಕವಲ ಸ್ಥಕ ೈಡೆರ ೈವಿಾಂಗ್ ಅಲಲ ದೇ ವೈಜಾಾ ನಕ ಛಾಯಾಗಾರ ಹಕರೂ 

ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ, ಇವರು ತೆಗೆದಿರುವ ಅನೇಕ ರ್ೀಟ್ೀಗಳನ್ನು  ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  

ವೃತ್ು ಪತಿರ ಕ್ಕಗಳಲಿಲ  ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 

ನೇಪಾಳದ್ ನೂತನ ಪ್ರ ಧಾನಯಾಗಿ ಪುಷಪ  ಕುಮಲ್ ದ್ಹಲ್ ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾವೊೀವಾದಿ ಬಂಡುಕೀರ (Communist Party of Nepal-Maoist Chairperson (CPN-MC)) 

ಮುಖಯ ಸೆ  ಪುರ್ಪ  ಕಮಲ್ ದಹಲ್ ಅವರು ನೇಪಾಳದ ನೂತ್ನ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಬುಧವಾರ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ರಾಜಕಿೋಯ ಪ್ಟರ ಕುಷ ಬಿ ರ್ತ ಹಿನ್ು ಲ್ಗಯಲಿ್ಲ  ಜುಲೈ 2016 ರಂದು ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ಕೆ ಪ್ತ ಓಲ್ಲ 

ರವರು ರಾಜಿೋನಾಮೆ ನಿೋಡಿದ ನಂತ್ರ ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ಹುದೆದ ಗ್ಗ ಸಪ ಧಿ್ಸಿದದ  ಏಕೈಕ ವಯ ಕಿು  ದಹ್ಲ್ಡ ಆಗಿದದ ರು. 

ದಹಲ್ ರವರು ನೇಪಾಳದಲಿಲ  ಹಸ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತ್ರ ಈ ಹುದೆದ ಯನ್ನು  

ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಎರಡನೇಯವರು. ಎರಡನೇ ಬರಿಗೆ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿರುವ ದಹಲ್ ರವರು 

ಈ ಹಿಾಂದೆ 2008 ರಿಾಂದ 2009 ರವರೆಗೆ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ಸೇವೆ ನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ನೇಪಾಳಿ ಸಂಸತಿು ನಲಿಲ  ನೂತ್ನ ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಆಯ್ಕಕ ಗಾಗಿ ನಡೆದ ಮತ್ದ್ಯನದಲಿಲ  ಶೇ 

50ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಅಧಿಕ ಮತ್ವನ್ನು  ಪುರ್ಪ  ಕಮಲ್ ಪಡೆದುಕಾಂಡದ ರು. 573 ಜನಪರ ತಿನಧಿಗಳ ಪೈಕ್ತ 

363 ಮಂದಿ ದಹಲ್ ಪರ ಮತ್ ಹಾಕ್ತದರು. ಪರ ಧಾನ ಪಟು ಕ್ಕಕ ೀರಲು ದಹಲ್ ಅವರಿಎಗ್ ಒಟಾು ರೆ 

595 ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರ ಪೈಕ್ತ 298 ಮತ್ಗಳು ಅಗತ್ಯ ವಿತ್ತು . 
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ಹಿನನ ಲೆ: 

ನೇಪಾಳದ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದದ  ಕ್ಕ.ಪಿ.ಓಲಿ ರವರು ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ನೀಡಿದದ  ಬಾಂಬಲವನ್ನು  

ಮಾದೇಸಿ ಪೂಯ ಪಲೆ್ ರೈಟೆ್ಸ ರ್ೀರಂ ಡೆಮಕ್ಕರ ಟಿಕ್ ಮತ್ತು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ಜಾತಂತ್ರ  ಪಕ್ಷ ಹಿಾಂಪಡೆದ 

ಕಾರಣ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಅಸೆಿ ರತೆ ಉಾಂಟಾಗಿತ್ತು . ಅವಿಶಾ ಸದ ಗೊತ್ತು ವಳಿಯಲಿಲ  ಪರಾಭ್ವಗೊಳುು ವ 

ಸ್ವಧಯ ತೆಯಿಾಂದ ಪಾರಾಗಲು ಕ್ಕ.ಪಿ. ಒಲಿ ಅವರು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಪರ ಧಾನ ಪಟು ಕ್ಕಕ  ರಾಜಿೀನಾಮ್ ನೀಡಿದದ ರು.  

ಭಾರತ- ರಷ್ಯಯ  ಅಣು ಒಪ್ಪ ಂದ್ 1988: 

 ಭಾರತ್ ರಷ್ಠಯ  ಅಣು ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಅಾಂದಿನ ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದದ  ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಾಂಧಿ 

ಮತ್ತು  ಸೊವಿಯತ್ ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿದದ  ಮೈಕ್ಕಲ್ ಗೊಬಿಚೆವ್ 1988 ರಲಿಲ  ಸಹಿ 

ಮಾಡಿದದ ರು. ಈ ಒಪಪ ಾಂಧವನ್ನು  1998 ರಲಿಲ  ಪುನಶ್ು ೀಿತ್ನಗೊಳಿಸಲಾಗಿತಾು ದರೂ, ರಷ್ಠಯ ದ 

ಅಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಥಯ ಯಿಾಂದ್ಯಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2002 ರಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಈ ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವವರದಿಾಂದ ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುವ ವಿದುಯ ತ್ ಅನ್ನು  ತ್ಮಿಳು ನಾಡು (925 

ಮ್.ವಾಯ ), ಕನಾಿಟಕ (442 ಮ್,ವಾಯ ), ಕರಳ (266 ಮ್.ವಾಯ ) ಮತ್ತು  ಪುದುಚೇರಿ (67 ಮ್.ವಾಯ ) 

ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಗಲ ೀಬಲ್ ಇನೊೀವೇಶನ್ ಸೂಚಯ ಂಕ್ (Global Innovation Index) ಭಾರತಕೆಕ  66 ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಗೊಲ ೀಬಲ್ ಇನೊೀವೇಶನ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದುದ , ಕಳೆದ ಬರಿಗಿಾಂತ್ ಭಾರತ್ 

ಉತ್ು ಮ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 66ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 2015ರ ಗೊಲ ೀಬಲ್ 

ಇನೊೀವೇಶನ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ 81 ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, 

ಸ್ವಪ್ಟು  ವೇರ್ ರಫ್ತು  ಮತ್ತು  ಕಾರ್ೀಿರೆಟ್ಸ ಆರ್ & ಡಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರ ಗತಿ ಆಗಿರುವುದು ಭಾರತ್ದ ಸೆ್ವನ 

ಮೇಲೆರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನೊೀವೇಶನ್ ಗುಣಮಟು ದಲಿಲ  ಮಧಯ ಮ ಆದ್ಯಯ ದೇಶಗಳ ಪೈಕ್ತ 

ಭಾರತ್ 27 ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದದ ರೆ, ಚಿೀನಾ 25ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

ಅಗರ  ಐದು ಸ್ವಾ ನದ್ಲಿಲ ರುವ್ ದೇಶಗಳು: 

 ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ, ಸಿಾ ೀಡನ್, ಯು.ಕ್ಕ, ಯುಎಸ್, ಫಿನ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಟಾಪ್ಟ ಐದರಲಿಲ ರುವ ದೇಶಗಳು 

ಇನೊೀವೇಶನ್ ಗುಣಮಟ್ ದ್ಲಿಲ : 

 ಜಪಾನ್, ಯು.ಎಸ್, ಉಕ್ಕರ ೀನ್, ಜಮಿನ ಮತ್ತು  ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ 

ಬಿರ ಕ್ಸ  (BRICS) ದೇಶಗಳ ಪೈಕ್: 

 ಚಿೀನಾ (25), ರಷ್ಠಯ  (43), ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ (54), ಭಾರತ್ (66) ಮತ್ತು  ಬರ ಜಿಲ್ (69). 

ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ ಬಗೆೆ : 

ವಿಶಾ  ಭೌಧಿಕ ಹಕುಕ  ಸಂಸೆ್ಥ  (ಡಬುಲ ಯ ಐಪಿಒ) ಕಾನೆಿಲ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಮತ್ತು  

ಇನೆಯಾಡ್ಸ(ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಬುಯ ಸಿನೆಸ್ ಸೂಕ ಲ್)  ಜತೆಯಾಗಿ ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  2007 ರಿಾಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿು ವೆ. ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರ್ & ಡಿ, ಪೇಟೆಾಂಟ್ಸ ಅಜಿಿ ಹಾಕ್ತರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ 

80 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳು ಲಾಗುವುದು.  
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ಸ್ತಂಗಾಪುರದ್ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಎಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಥನ್ ನಧನ 

ಭಾರತ್ ಮೂಲದ ಸಿಾಂಗಾಪುರದ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಎಸ್.ಆರ್.ನಾರ್ನ್ ನಧನರಾದರು. ನಾರ್ನ್ 

ಸಿಾಂಗಾಪುರದ ಆರನೇ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದುದ  ಈ ಹುದೆಯಲಿಲ  ದಿೀಘಿಕಾಲ ಸೇವೆಸಲಿಲ ಸಿದದ  ಖ್ಯಯ ತಿಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ.  

ನ್ಯಥನ್ ಬಗೆೆ : 

 ಸ್ಥಲಲ ಪನ್ ರಾಮನಾರ್ನ್ ಜುಲೈ 3, 1924 ರಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. ಭಾರತ್ ಮೂಲದ ತ್ಮಿಳು 

ಕುಟ್ಟಾಂಬದಲಿಲ  ಜನಸಿದ ಇವರು ಸಿಾಂಗಾಪುರದಲಿಲ  ನೆಲೆಸಿದದ ರು. 

 1999 ರಿಾಂದ 2011ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 1999 ರಲಿಲ  

ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹುದೆದ ಗೆ ಅವಿರೀಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದುದ  ವಿಶೇರ್. 

 2011 ರಲಿಲ  ಮೂರನೇ ಬರಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸಲು ಇಚಿು ಸಿದೆ ಹುದೆದ ಯಿಾಂದ 

ಕ್ಕಳಗಿಳಿದು ಇನ್ ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಏಷಿಯನ್ ಸು ಡಿೀಸ್ ಮತ್ತು  ಸಿಾಂಗಾಪುರ 

ಮಾಯ ನೆಜೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಯೂನವಸಿಿಟಿ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಸೊೀಶ್ಯಲ್ ಸೈನೆ್ ನಲಿಲ  ಸಿನಯರ್ ಫ್ಲ 

ಆಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಸಿಾಂಗಾಪುರ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದಕಾಕ ಗಿ ಭಾರತ್ 

ಸಕಾಿರ ಇವರಿಗೆ 2012 ರಲಿಲ  ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ಸಮಾಮ ನ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಿ 

ಗೌರವಿಸಿತ್ತು . 

 

ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿ ಎತಿ ರದ್ ಮತಿ್ತ  ಉದ್ದ ದ್ ಗಾಜು ಸೇತ್ತವೆ ಅನ್ಯವ್ರಣ 

ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ಎತ್ು ರದ ಮತ್ತು  ಉದದ ದ ಗಾಜಿನ ಸೇತ್ತವೆಯನ್ನು  ಚಿೀನಾದಲಿಲ  ಲೀಕಾಪಿಣೆ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಚಿೀನಾದ ಹುನಾನ್ ಪಾರ ಾಂತ್ಯ ದಲಿಲ  ಬೃಹತ್ ಗಾಜಿನ ಸೇತ್ತವೆಯನ್ನು  

ನಮಿಿಸಲಾಗಿದುದ , ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ಎತ್ು ರದ ಮತ್ತು  ಅತಿ ಉದದ ದ ಗಾಜು ಸೇತ್ತವೆ ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ 

ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಚಿೀನಾನ್ ಹುನಾನ್ ಪಾರ ಾಂತ್ಯ ದಲಿಲ ರುವ ಎರಡು ಬಟು ಗಳನ್ನು  ಈ ಸೇತ್ತವೆ 

ಸಂಪಕಿಸಲಿದೆ. 

ಗಾಜು ಸೇತ್ತವೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: 

 ಮೂರು ಪದರ ಗಾಜಿನ ಕೀಟಿಾಂಗ್ ಹಾಂದಿರುವ ಈ ಗಾಜಿನ ಸೇತ್ತವೆ 430 ಮಿೀಟರ್ ಉದದ  

ಮತ್ತು  6 ಮಿೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ. 

 ಯಾನಮ ನ್ ಮೌಾಂಟೇನ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಪಾಕು ಿ ಕಣಿವೆಯಲಿಲ  ಸಮುದರ  ಮಟು ದಿಾಂದ 430 

ಮಿೀಟರ್ ಎತ್ು ರದಲಿಲ  ಈ ಸೇತ್ತವೆ ನಮಾಿಣಗೊಾಂಡಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ಸನ ಸೂಪರ್ಹಿಟ್ಸ ಚಿತ್ರ  

“ಅವತಾರ್’ ಕ್ಕಲಭಾಗವನ್ನು  ಇದೇ ಪಾಕು ಿ ಬಟು ದ ತ್ಪಪ ಲಲಿಲ  ಶೂಟಿಾಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು  

ಎಾಂಬುದು ವಿಶೇರ್. 

 ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ನ ವಾಸುು ಶ್ಲಿಪ  ಹೈಮ್ ಡ್ರಟನ್ ಈ ಸೇತ್ತವೆಯನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಈ ಸೇತ್ತವೆಯ ನಮಾಿಣ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2015 ರಂದು ಪೂಣಿಗೊಾಂಡಿತ್ತು . ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷತ್ 

ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ ವಿೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮುಕು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ತಿದಿನ 8000 ಪರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ಸೇತ್ತವೆಯನ್ನು  ವಿೀಕ್ತಷ ಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
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ಬಂಗಲ ದೇಶದ್ ಬಂಗಾಳಿ ಕಳುಗರಿಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈತಿರ  ಚಾನೆಲ್  

ಬಂಗಾಳಿ ಕಳುಗರಿಗಾಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈತಿರ  ಚಾನೆಲ್ ಮತ್ತು  ಅದರ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಸ ಅನ್ನು  ರಾರ್ು ರಪತಿ 

ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ಅವರು ಕಲಕ ತಾು ದಲಿಲ  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಮೈತಿರ  ಚಾನೆಲ್ ಕಲಕ ತ್ು  ಆಕಾಶವಾಣಿ 

ಕಾಂದರ ದ ವಿಶ್ರ್ು  ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶದ ಕಳುಗರಿಗೆ ಸಮಾನ 

ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಈ ಹಸ ವಾಹಿನಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ವಾಹಿನಯನ್ನು  ಹಸ ಬಗೆಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿರುವ 1000kw DRM 

(Digital Radio Mondiale) ಟಾರ ನೆ ಮಿಟರ್ ಮೂಲಕ ಪರ ಸ್ವರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  

 ಇದು ಮಧಯ ಮ ತ್ರಂಗದ ಮೂಲಕ ಬಾಂಗಲ ದೇಶದ ಉದದ ಗಲ ವಿಸು ರಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಸ ಮತ್ತು  ಮಬೈಲ್ ಆಪ್ಟ ಮೂಲಕವೂ ಕಳಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ 2015ರಲಿಲ  ಢಾಕಾಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ಯಗ ಹಸ ಚಾನೆಲ್ ವಿಚಾರ 

ಕಲಪ ನೆಯನ್ನು  ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತದದ ರು. 

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈತಿರ : 

 ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ವಿಮೀಚನ ಚಳುವಳಿ 1971ರಲಿಲ  ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದಲಿಲ  ಆಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ 

ರಡಿಯೀ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮೈತಿರ ಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು . ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ವಿಭ್ಜನೆಯ 

ಹೀರಾಟದಲಿಲ  ಈ ವಾಹಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು . ಆದರೆ 2010ರಲಿಲ  

ಸೆ ಗಿತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  

ಪುನರ್ ಆರಂಭ ಏಕೆ?  

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಉತ್ು ಮಪಡಿಸುವುದು. 

 ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಬಂಗಾಳಿ ಕಳುಗರನ್ನು  ಆಕಷಿಿಸಿ, ಸ್ವಮರಸಯ  ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 ಈ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಅಧಿಪತ್ಯ  ಸ್ವಧಿಸಲು ಪರ ಯತಿು ಸುತಿು ರುವ ಚಿೀನಾ ರಡಿಯೀದ 

ಪರ ಭಾವವನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸುವುದು. 

 

ಆಫ್ರಾ ನಸಿ್ವ ನದ್ ಸಿೊೀರ್ ಪಾಯ ಲೆಸ್ (Stor Palace) ಲೀಕಾಪ್ಿಣೆ ಮಾಡಿದ್ ಮೀದಿ 

ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಮತ್ತು  ಆಪಾಾ ನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಆಶರ ಫ್ ರ್ಘನ ಅವರು ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನದ 

ಕಾಬ್ಯಲ್ ನಲಿಲ  ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೊು ೀರ್ ಪಾಯ ಲೆಸ್ ಅನ್ನು  ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿಡಿಯೀ ಸಂವಾದ 

ಮೂಲಕ ಲೀಕಾಪಿಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊು ೀರ್ ಪಾಯ ಲೆಸ್ ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವಲಾಯದ ಆವರಣದಲಿಲ ದುದ , ಹಸದ್ಯಗಿ ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಭ್ವನದಲಿಲ  ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ 

ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನದ ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವಲಾಯ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಮತ್ತು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ್ಗಳು ಇಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿವೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಸೊು ೀರ್ ಪಾಯ ಲೆಸ್ ನವಿೀಕರಿಸುವ ತಿರ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧ ಅಾಂದಿನ ಭಾರತ್ದ 

ಪರ ಧಾನ ಮನಮೀಹನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿದದ  ವೇಳೆ ಸಹಿ 

ಹಾಕ್ತದದ ರು. ಅಗಾ ಖ್ಯನ್ ಡೆವಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ ನೆಟವಕ್ಿ, ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನ ಸಕಾಿರ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ 

ಸಕಾಿರ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕ್ತದದ ವು. 

ಆಪಾಾ ನಸಿ್ವ ನ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಭಾರತ ಕಡುಗೆ: 

 ಭಾರತ್ ಕಳೆದ ಕ್ಕಲವು ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನದಲಿಲ  ಪುನನಿಮಾಣ ಮತ್ತು  ಪುನವಿಸತಿ 

ಕಾಯಿದಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 

 ಕಳೆದ ಜೂನ್ 2016 ರಲಿಲ  ಆಪಾಾ ನ್ ಹೆರಾತ್ ಪಾರ ಾಂತ್ಯ ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ನೆರವಿನಾಂದ 

ನಮಿಿಸಲಾದ $300 ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನ ಫ್ರ ಾಂಡ್ಸ ಶ್ಪ್ಟ ಡಾಯ ಾಂ ಅನ್ನು  

ಲೀಕಾಪಿಣೆಗೊಳಿಸಿದದ ವು. 2015 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನದಲಿಲ  ಹಸ 

ಸಂಸತ್ ಭ್ವನವನ್ನು  ನಮಿಿಸಿ ಕಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿತ್ತು . 
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 ಇಲಿಲ ಯವರೆಗೆ ಭಾರತ್ ಸರಿಸುಮಾರು $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೆರವನ್ನು  ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನದ 

ಪುನನಿಮಾಣ ಮತ್ತು  ಪುನವಿಸತಿ ಕಲಿಪ ಸುವ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ.  

  

ಜ್ಗತಿಿ ನ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸ್ವಗರ ಸಂರಕಿ್ತ ಪ್ರ ದೇಶ (Marine Protected Area) ರಚ್ಚಸದ್ ಅಮೆರಿಕ್ 

ವಿಶಾ ದ ಅತಿದೊಡಡ  ಸ್ವಗರ ಸಂರಕ್ತಷ ತ್ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಅಮ್ರಿಕಾದಲಿಲ  ರಚಸಿಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾಪಾನೊಮೌಮ ವುಕ ಕ್ತ ಸ್ವಗರ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಮ ರಕ (Papahanaumokuakea Marine National 

Monument)ಹೆಸರಿನ ಈ ಸಂರಕ್ತಷ ತ್ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಪರ ಸುು ತ್ ಇರುವ ಹವಾಯಿ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಮ ರಕ 

ಪರ ದೇಶದ ವಿಸಿು ೀಣಿವನ್ನು  ಅಮ್ರಿಕಾದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಬರಾಕ್ ಒಬಮರವರು ವಿಸು ರಿಸಿದುದ  ಜಗತಿು ನ ಅತಿ 

ದೊಡಡ  ಸ್ವಗರ ಸಂರಕ್ತಷ ತ್ ಪರ ದೇಶವೆನಸಿದೆ.  

 ವಿಸು ರಣದ ನಂತ್ರ ಪಾಪಾನೊಮೌಮ ವುಕ ಕ್ತ ಸ್ವಗರ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಮ ರಕದ ವಿಸಿು ೀಣಿತೆ 582,578 

ಚದರ ಮಿೀಟರಷಿು ದುದ , ಮೂಲ ವಿಸಿು ೀಣಿತೆಗಿಾಂತ್ ನಾಲುಕ ಪಟ್ಟು  ಹೆಚಾು ಗಿದೆ.  

 ಈ ಪರ ದೇಶದ ವಿಸು ರಣೆತೆಯಿಾಂದ ಸುಮಾರು 7000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಪರ ಭೇದಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಸ್ವಗರ ಆಮಿಲ ೀಕರಣ ಮತ್ತು  ತಾಪಾಮಾನ ನವಿಹಣೆಯಲೂಲ  

ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.  

 ಈ ಸ್ವಗರ ಸಂರಕ್ತಷ ತ್ ಪರ ದೇಶವೂ ಹವಳದ ಬಂಡೆಗಳಿಗೆ ಶಶಾ ತ್ ನೆಲೆ ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ 

ಅಪರೂಪದ ತಿಮಿಾಂಗಿಲ ಮತ್ತು  ಸಮುದರ  ಆಮ್ಗಳಂತ್ಹ ಸಮುದರ  ಆಳದಲಿಲ  ಜಿೀವಿಸುವ 

ಜಲಜಿೀವಿಗಳ ವಾಸಕ್ಕಕ  ಯೀಗಯ  ನೆಲೆಯಾಗಲಿದೆ. 

 2006ರಲಿಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಜಾರ್ಜಿ ಬುಷ್ ಅವರು ಈ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಸ್ವಗರ ಸಂರಕ್ತಷ ತ್ 

ಪರ ದೇಶವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಿದದ ರು. ಆಗ ಇದನ್ನು  ನಾಥ್ಿ ವೆಸು ನ್ಿ ಐಲಾಯ ಾಂಡೆ್ಸ  ಮ್ರೈನ್ 

ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಮನ್ನಮ್ಾಂಟ್ಸ ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು . ತ್ದನಂತ್ರ ಇದನ್ನು  

ಪಾಪಾನೊಮೌಮ ವುಕ ಕ್ತ ಸ್ವಗರ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಮ ರಕವೆಾಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನದ್ ಇಸಲ ಮಾಬದ್ ನಲಿಲ  19ನೇ ಸ್ವಕ್ಿ ಸಮೆಮ ೀಳನ 

ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕಕ ಟ (SAARC) ರಾರ್ು ರಗಳ 19ನೇ ಸಮ್ಮ ೀಳನ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ 

ಇಸಲ ಮಾಬದ್ ನಲಿಲ  ನವೆಾಂಬರ್ 9-10 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಸ್ವಕು ಿ ಎಾಂಟ್ಟ 

ರಾರ್ು ರಗಳ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದರ ಜತೆ ಸ್ವಕ್ಿ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಸೆ್ವನಪಡೆದಿರುವ 

ಒಾಂಬತ್ತು  ರಾರ್ು ರಗಳು ಸಹ ಪಾಲಗಳು ಲಿವೆ. 18ನೇ ಸ್ವಕ್ಿ ಸಮ್ಮ ೀಳನ 2014 ರಲಿಲ  ನೇಪಾಳದ 

ಕಠಮ ಾಂಡುವಿನಲಿಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಸ್ವಕ್ಿ ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ವಯ ವಸೆಿ ತ್ 

ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸಿ ಸ್ವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು  ಒತ್ತು  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

ಸ್ವಕ್ಿ ಬಗೆೆ : 

 ಸ್ವಕ್ಿ ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದ ಒಾಂದು ಪಾರ ದೇಶ್ೀಕ ಹಾಗೂ ಭೌಗೊೀಳಿಕ-ರಾಜಕ್ತೀಯ 

ಒಕ್ಕಕ ಟವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾ ದ ಶೇ 3% ವಿಸಿು ೀಣಿತೆ, ಶೇ 21% ವಿಶಾ ದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಇದು 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಬಾಂಗಲ ದೇಶದ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಝಯಿರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು 1980 ರಲಿಲ  ಸ್ವಕ್ಿ 

ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಕಲಪ ನೆಯನು  ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತದರು. ಆನಂತ್ರ 1985 ರಲಿಲ  ಸ್ವಕ್ಿ ಒಕ್ಕಕ ಟವನ್ನು  

ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದರ ಮದಲ ಸಮ್ಮ ೀಳನ ಬಾಂಗಲ ದೇಶದ ಡಾಕಾದಲಿಲ  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 

1985ರಲಿಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ. ಸ್ವಕ್ಿ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ನೇಪಾಳದ ಕಠಮ ಾಂಡುವಿನಲಿಲ ದೆ.  
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 ಬ್ದಂಗಿ್ ದೇಶ್, ಭೂತ್ನ್, ಭಾರತ್, ಮಾಲ್್ಲ ೋವ್ಸಸ , ನೇಪ್ರಳ, ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್, ಮತ್ತು  ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕ ಇದರ 

ಮೂಲ್ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳಾಗಿದದ ವು. 2006ರಲಿ್ಲ  ಈ ಸಮೂಹ್ದ ಎಂಟನೇ ಸದಸಯ ನಾಗಿ 

ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನ್ವನ್ನು  ಸೇರಿಸಿಕಳಳ ಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾ, ಚಿೋನಾ, ಯ್ಡರೋಪ್ತಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಜಪ್ರನ್, ಇರಾನ್, ಮಾರಿಷರ್ಸ, 

ಮಯನಾಮ ರ್, ದಕಿಷ ಣ ಕರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕ್ಕ ಸಾರ್ಕ್ ನ್ ಒಂಬತ್ತು  ವಿೋಕ್ಷಣಾ (Observer) 

ರಾಷ್ ರಗಳಾಗಿವ. 

  ಅಜುಿನ್ ಬಹದೂದ ರ್ ಥಾಪ ರವರು ಸ್ವಕ್ಿ ನ ಪರ ಸುು ತ್ ಸ್ಥಕ್ಕರ ಟರಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

 

ಪ್ರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ: ಭಾರತ-ಮಾಯ ನ್ಯಮ ರ್ ನ್ಯಲುಕ  ಪ್ರ ಮುಖ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಮಯನಾಮ ರ್ ನಡುವೆ ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಉತ್ು ಮಗೊಳಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಉಭ್ಯದೇಶಗಳು ನಾಲುಕ  ಪರ ಮುಖ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿಹಾಕ್ತದವು. ಭಾರತ್ 

ಭೇಟಿಯಲಿಲ ರುವ ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಯು ತಿನ್ ಕಾಯ ವ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಾಂದರ  

ಮೀದಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಉನು ತ್ ಮಟು ದ ಮಾತ್ತಕತೆ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಈ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ 

ಸಹಿಹಾಕ್ತದರು. ಯು ತಿನ್ ಕಾಯ ವ್ ಅವರು ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತ್ಾ ದಿಾಂದ 

ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಮದಲ ಅಧಯ ಕ್ಷ. 

ಸಹಿಮಾಡಲ್ದದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು: 

 ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ಯದ ಇಾಂಧನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 69 ಸೇತ್ತವೆಗಳ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಔರ್ಧ ಪದದ ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಕಲೆವ-ಯಾಗಿಯ  ರಸ್ಥು  ನಮಾಿಣ ಮತ್ತು  ಉನು ತಿೀಕರಣಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪಪ ಾಂದ 

 

ಕಂದ್ರ  ಸಂಪುಟ ಜ್ನಸ್ವಮಾನಯ  ಇನೊನ ೀವೇಶನ್ ಸಹಕಾರ ಸ್ವಾ ಪಿಸಲು ದ್ಕಿ್ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ ಜೊತೆ 

ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆ  

 ಕಾಂದರ  ಸಂಪುಟ ಜನಸ್ವಮಾನಯ  ಇನೊು ೀವೇಶನ್ ಸಹಕಾರ ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ 

ಆಫಿರ ಕಾ ನಡುವೆ ಅಾಂಡಸ್ವು ಯ ಿಾಂಡಿಾಂಗ್ (ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ ) ಒಾಂದು ಮ್ಮರಾಾಂಡಮ್ ಸಹಿ 

apprised ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಅಾಂತ್ರ್ ಸಕಾಿರದ ಪಿರ ಟ್ೀರಿಯಾ, ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ 

ಜುಲೈ, 2016 ರಲಿಲ  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಹಕಾರ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸಹಿ. ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಅಡಿಯಲಿಲ  ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲಿಲ  

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇಾಂತ್ಹ ವೇದಿಕ್ಕಗಳು, ಕಾಯಾಿಗಾರಗಳು, ವಿಚಾರಗೊೀಷಿಾ ಗಳು ಮತ್ತು  

ನಾವಿೀನಯ ತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ಯಗಳ ತ್ರಬೇತಿ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಸಂಘಟಿಸಲು 

ಕಾಣಿಸುತ್ು ದೆ. ಅವರು ಪರಸಪ ರ ಮುಕು  ಮೂಲ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳು ಹಂಚಿಕಳುು ತೆು ೀವೆ ಮತ್ತು  

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಲಲ ಬಲುಲ ದ್ಯಗಿ ನಾವಿೀನಯ ತೆಗಳ ತ್ಮಮ  ಭಾವನೆಗಳನ್ನು  ಪರಿವತಿಿಸುವ 

ಹಸತ್ನದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ. ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಲಿಲ  

ಮೂಲಭೂತ್ ಮಟು ದಲಿಲ  ಸೇರಿದೆ ನಾವಿೀನಯ ತೆ ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮಶ್ೀಲತೆ ಪರ ಚಾರ ಎಾಂದು 

ಒಾಂದು ಪರಿಸರ ಸೃಷಿು ಸುವಲಿಲ  ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದು ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಜಾಾ ನ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇರ್ ಗಮನ ನೀಡುತ್ು ದೆ. 

ಕಂದ್ರ  ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ಪ್ರಿಷಕ ೃತ ಭಾರತ-ಸೈಪ್ರ ಸ್ ಡಬಲ್ ತೆರಿಗೆ ತಪಿಪ ಸುವುದು ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

 ಕಾಂದರ  ಸಂಪುಟ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಸೈಪರ ಸ್ ನಡುವೆ ಆದ್ಯಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ಡಬಲ್ ತೆರಿಗೆ ತ್ಪಿಪ ಸುವುದು ಒಪಪ ಾಂದ (DTAA) ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸಿನ 
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ತ್ಪಿಪ ಸಿಕಳುು ವಿಕ್ಕ ತ್ಡೆ ಅನ್ನಮೀದನೆ. ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ DTAA ನವಾಸ ಆಧರಿಸಿ ಬದಲಿಗೆ ಒಾಂದು 

ಷೇರುಗಳ ವಗಾಿವಣೆ ಬಂಡವಾಳ ಗಳಿಕ್ಕಗಳ ಮೂಲ ಆಧಾರಿತ್ ತೆರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ, 

ಇದು ತೆರಿಗೆ, ಸುತಿು ನಲಿಲ  ಮುಗಗ ರಿಸಿ ಬಿೀಳುವುದನ್ನು  ಮತ್ತು  ಬೇಸ್ ಸವೆತ್ / ಲಾಭ್ 

ಬದಲಾಯಿಸುವ ವಿರುದಧ  ಹೀರಾಟದಲಿಲ  ಒಾಂದು ಪರ ಮುಖ ಹೆಜೆೆ  ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದು ಭಾರತ್ ಉದಭ ವವಾಗುವ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ್ಗಳು ತೆರಿಗೆ ಹಕಕ ನ್ನು  ಹಾಂದಲು 

ಅನ್ನಮತಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದು ಮತ್ು ಷ್ಟು  ತೆರಿಗೆ ತ್ಪಿಪ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನವಾಸ ಆಧಾರಿತ್ ತೆರಿಗೆ 

ಹಿಾಂದಿನ ಒಪಪ ಾಂದದ ನಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಉಾಂಟಾಗುವ ಅಸಪ ರ್ು ತೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ು ದೆ. ಹಿನೆು ಲೆ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಸೈಪರ ಸ್ DTAA 1994 ರಲಿಲ  ಸೈಪರ ಸ್ ವಿದೇಶ್ ನಧಿಗಳ ಒಾಂದು ಪರ ಮುಖ 

ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಹರಿಯುತ್ು ದೆ ಸಹಿಹಾಕ್ತದದ ರು. ಏಪಿರ ಲ್ 2000 ರಿಾಂದ ಮಾಚ್ಿ 

2016 ರ ವರೆಗೆ ಭಾರತ್ದ ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಹೂಡಿಕ್ಕ (ಎಫಿಡ ಐ) 42,680.76 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸೈಪರ ಸ್ 

ನಾಂದ ಪಡೆದರು. ಸೈಪರ ಸ್ ಮನ ಲಾಾಂಡರಿಾಂಗ್, ರೌಾಂಡ್ಸ ಮುಗಗ ರಿಸಿ ಬಿೀಳುವುದನ್ನು , ಮತ್ತು  

ಲಾಭ್ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪರ ಮುಖ ಧಾಮ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ DTAA ಮಹತ್ಾ  

ಮಾರಿರ್ಸ್ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ಒಪಪ ಾಂದ ಸಹಿ ನಂತ್ರ ಶ್ೀಘರ ದಲೆಲ ೀ ಬರಲಿದೆ ಭಾವಿಸುತ್ು ದೆ. ಡಬಲ್ 

ಟಾಯ ಕೆ್ಕ ೀಶನ್ ಅವಾಯ್ಕಡ ನೆ್  ಒಪಪ ಾಂದ (DTAA) ಏನ್ನ? ಒಾಂದು DTAA ತ್ಪಿಪ ಸಲು ಅರ್ವಾ ಎರಡು 

ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಅದೇ ಆದ್ಯಯದ ಡಬಲ್ ಟಾಯ ಕೆ್ಕ ೀರ್ನ್ ತ್ತಡೆದುಹಾಕಲು ಗುರಿ ಎಾಂದು ಎರಡು 

ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪಪ ಾಂದ. ಇದು ಒಾಂದು ತೆರಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ 

ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿದೊಡಡ  ನದಿ ದಿಾ ೀಪ್ ಪ್ರ ದೇಶ “ಮಜುಲಿ” ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೀಷಣೆ 

ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ಮಜುಲಿ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ವಿಶಾ ದ ಅತಿದೊಡಡ  ನದಿ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶವೆಾಂದು ಗಿನು ಸ್ 

ವಿಶಾ ದ್ಯಖಲೆ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಘೀಷಿಸಿದೆ. ಮಜುಲಿ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶ ಬರ ಹಮ ಪುತ್ರ  ನದಿಯಲಿಲ ದೆ. ಇದು 880 

ಚದರ ಕ್ತ.ಮಿೀ ವಿಸಿು ೀಣಿ ಹಾಂದಿದೆ. ಬರ ಜಿಲ್ ನ ಅಮ್ಜಾನ್ ನದಿಯಲಿಲ ರುವ ಮರಜ (Marajo) 

ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶ ಇದುವರೆಗೂ ವಿಶಾ ದ ಅತಿದೊಡಡ  ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶ ಎನಸಿತ್ತು . 

ಮಜುಲಿ ದಿಾ ೀಪ್ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಮಜುಲಿ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶ ಬರ ಹಮ ಪುತ್ರ  ನದಿಯಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗಿರುವ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ 

ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶವು ಉತ್ು ರಕ್ಕಕ  ಸುಬನಶ್ರ  ನದಿ, ದಕ್ತಷ ಣಕ್ಕಕ  ಮೂಲ ಬರ ಹಮ ಪುತ್ರ  ನದಿ ಮತ್ತು  

ಈಶನಯ ಕ್ಕಕ  ಬರ ಹಮ ಪುತ್ರ  ನದಿಯ ಕವಲು ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ಸುತ್ತು ವರೆದಿದೆ. 

 ಈ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  144 ಹಳಿು ಗಳಿದುದ , 1,60,000 ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಪರ ತಿ 

ಚದರ ಕ್ತ.ಮಿೀ ಗೆ 300  ಜನಸ್ವಾಂದರ ತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಮಜುಲಿಯಲಿಲ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಮಿಶ್ಾಂಗ್ (Mishing) ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಇವರನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ದಿಯರಿ (Deori) ಮತ್ತು  ಸೊನೊವಾಲ್ ಕಚರಿಸ್ (Sonowal 

Kacharis) ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರು ಕಂಡುಬರುತಾು ರೆ. ಮಿಸಿಾಂಗ್, ಅಸೆ್ವಮಿೀಸ್ ಮತ್ತು  ದಿಯರಿ 

ಇಲಿಲ ನ ಜನರ ಪರ ಮುಖ ಭಾಷ್. 

 ಮಜುಲಿ ದಿಾ ೀಪ ಸಮೃದದ ವಾದ ಮತ್ತು  ಭಿನು ವಾದ ಕೃಷಿ ಸಂಪರ ದ್ಯಯವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಭ್ತ್ು  ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  ಇಲಿಲ  ಬಳೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಅದರಲೂಲ  

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು  ಕ್ತೀಟನಾಶಕವನ್ನು  ಬಳಸದೇ ಬಳೆಯುವುದು ವಿಶೇರ್ವೆನಸಿದೆ. 

 15ನೇ ಶತ್ಮಾನದಲಿಲ  ಸಂತ್-ಸುಧಾರಕ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ಶಂಕರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನವ ವೈರ್ಣ ವ 

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಆರಂಭ್ದ ಕಾಂದರ  ಬಿಾಂದು ಮಜುಲಿ ಆಗಿದೆ. 

 ಮಜುಲಿ ದಿಾ ೀಪ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ಪರಿಸರ ಸಂಪತ್ು ನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಹಲವಾರು ವಿಶೇರ್, 

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಲ ರುವ ಪರ ಬೇಧಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಲಸ್ಥಹಕ್ತಕ ಗಳಿಗೆ ಆಶರ ಯವಾಗಿದೆ. 
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 ಕಳೆದ 30-40 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಬರ ಹಮ ಪುತ್ರ  ನದಿಯಲಿಲ ನ ಪರ ವಾಹದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಶೇ1/3 ರಷ್ಟು  ದಿಾ ೀಪ 

ಪರ ದೇಶದ ಸವಕಳಿಗೆ ಮಜುಲಿ ತ್ತತಾು ಗಿದೆ.  

 ಇತಿು ೀಚೆಗಷ್ು  ಅಸೆ್ವ ಾಂ ಸಕಾಿರ ಮಜುಲಿಗೆ ಜಿಲೆಲ ಯ ಸೆ್ವನಮಾನವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಮದಲ ನದಿ ದಿಾ ೀಪ ಜಿಲೆಲ  ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಮಜುಲಿಯನ್ನು  ಯುನೆಸೊಕ ೀ ವಿಶಾ  ಪರಂಪರಿಕ ಪರ ದೇಶ ಪಟಿು ಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲು 

ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಸದಯ  ಯುನೆಸೊಕ ೀ ತಾತ್ಕ ಲಿಕ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ವಿಶಾ  ಬಯ ಂಕ್ ಲ್ದಜಿಸ್್ತ ಕ್ ಸ್ವಧನೆ ಸೂಚಯ ಂಕ್: 35ನೇ ಸ್ವಾ ನದ್ಲಿಲ  ಭಾರತ 

ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ 2016-ಲಾಜಿಸಿು ಕ್ ಸ್ವಧನೆ ಸೂಚಯ ಾಂಕ (Logistic 

Performance Index)ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ 160 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ 35ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

“ಕನೆಕ್ತು ಾಂಗ್ ಟ್ಟ ಕಂಪಿಲ ೀಟ್ಸ-2016” ಶ್ೀಷಿಿಕ್ಕಯಡಿ ವರದಿಯನ್ನು  ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದುದ , 

ಭಾರತ್ 2014ರ ಸೂಚಯ ಾಂಕಕ್ತಕ ಾಂತ್ 19 ಸೆ್ವನ ಮೇಲೆರಿದೆ. 2014 ಲಾಜಿಸಿು ಕ್ ಸ್ವಧನೆ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  

ಭಾರತ್ 54ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ತ್ತು . 

ಲಾಜಿಸಿು ಕ್ ಸ್ವಧನೆ ಸೂಚಯ ಾಂಕದ ಬಗೆಗ : 

 ಲಾಜಿಸಿು ಕ್ ಸ್ವಧನೆ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನು  ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ಪರ ತಿ ಎರಡು ವರ್ಿಗಳಿಗೊಮ್ಮ  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  

ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಆರು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಕಸು ಮೆ್ , ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿ, ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಗಣೆಗಳು, 

ಲಾಜಿಸಿು ಕ್ ಗುಣಮಟು  ಮತ್ತು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ, ಟಾರ ಕ್ತಾಂಗ್, ಟೆರ ೀಸಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ಸಮಯ ಬದದ ತೆ. 

 ಲಾಜಿಸಿು ಕ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯಾ ದೇಶಗಳಲಿಲ ರುವ ಸವಾಲು ಮತ್ತು  

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕ ಒಾಂದು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. 

 2016 ಲಾಜಿಸಿು ಕ್ ಸ್ವಧನೆ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಕಸು ಮ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  38ನೇ ಸೆ್ವನ, 

ಮೂಲಭೂತ್ಸೌಕಯಿದಲಿಲ  36ನೇ ಸೆ್ವನ, ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಗಣೆಯಲಿಲ  39ನೇ ಸೆ್ವನ, 

ಲಾಜಿಸಿು ಕ್ ಗುಣಮಟು  ಮತ್ತು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದಲಿಲ  32ನೇ ಸೆ್ವನ, ಟಾರ ಕ್ತಾಂಗ್, ಟೆರ ೀಸಿಾಂಗು ಲಿಲ  33ನೇ 

ಸೆ್ವನ ಮತ್ತು  ಸಮಯ ಬದದ ತೆಯಲಿಲ  42ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

 

ನವ್ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಪ್ರ ಥಮ ಬಿರ ಕ್ಸ  (BRICS) ಸ್ತನಮಾ ಉತಸ ವ್ ಆರಂಭ 

ಪರ ರ್ಮ ಬಿರ ಕೆ್  ಸಿನಮಾ ಉತೆ್ ವ ನವದೆಹಲಿಯ ಸಿರಿಫೀಟ್ಸಿ ಆಡಿಟ್ೀರಿಯಂ ಕಾಾಂಪೆಲ ಕೆ್  ನಲಿಲ  

ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಸ್ವರ ರಾಜಯ  ಸಚಿವ ರಾಜಯ ವಧಿನ್ ರಾಥೀರ್ ಮತ್ತು  

ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ರಾಜಯ  ಸಚಿವ ವಿ.ಕ್ಕ.ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು ಈ ಸಿನ ಉತೆ್ ವಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗದದ ಬರ ಜಿಲ್, ರಷ್ಠಯ , ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ ನಡುವೆ 

ಸ್ವಮರಸಯ  ಮತ್ತು  ಸ್ಥು ೀಹ ಸೇತ್ತವೆಯನ್ನು  ನಮಿಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಿನಮಾ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಹಂಚಿಕ್ಕಗೆ ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಸಿನಮಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಅಪಾರ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ನಟರು, ನದೇಿಶಕರು, ನಮಾಿಪಕರಿಗೆ 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 
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ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ವಿಯಟಾನ ಂ ನಡುವೆ 12 ಮಹತಾ ದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ  

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ವಿಯಟಾು ಾಂ ನಡುವೆ ಪರಸಪ ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ವೃದಿದ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 12 ಮಹತ್ಾ ದ 

ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ವಿಯಟಾು ಾಂ ಪರ ವಾಸದಲಿಲ ರುವ ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ 

ಮೀದಿ ಹಾಗೂ ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂ ಪರ ಧಾನ ಗುಯ್ಕನ್ ಕೆು ವಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸುದಿೀಘಿ ಮಾತ್ತಕತೆ 

ಬಳಿಕ್ಕ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.  ಮೀದಿ ಅವರು 15 ವರ್ಿಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಯಟಾು ಾಂಗೆ ಭೇಟಿ 

ನೀಡಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಪರ ಧಾನ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 2001 ರಲಿಲ  ಅಾಂದಿನ ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನಯಾದ 

ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ವಿಯಟಾು ಾಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕನೆಯ ಪರ ಧಾನ. 

ಯಾವ್ ಕಿೆೀತರ ದ್ಲಿಲ  ಒಪ್ಪ ಂದ್: 

 ಶಾಂತಿಯುತ್ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಹರ ಬಹಯ ಕಾಶದಲಿಲ  ಸಂಶೀಧನೆ, ದುಪು ಟ ತೆರಿಗೆ ನವಾರಣೆ, 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಶಾಂತಿ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ. 

  ಆರೀಗಯ , ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಸೈಬರ್ ಭ್ದರ ತೆ ಮತ್ತು  ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ಸ್ವಗರ ಸ್ವರಿಗೆ 

ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯ. 

 ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಬಲಗೊಳಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು 500 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು  

ವಿಯಟಾು ಾಂಗೆ ನೀಡುವುದ್ಯಗಿ ಘೀಷಿಸಿದರು. ಇದರಡಿ ಭಾರತ್ದ ಎಲ್&ಟಿ ಕಂಪನಯು 100 

ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಳಸಿಕಾಂಡು ವಿಯಟಾು ಾಂನ ಕರಾವಳಿ ತಿೀರದಲಿಲ  ಗಸುು  ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಿದೆ. 

 ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂನಲಿಲ  ಸ್ವಫ್ು ಾ ೀರ್ ಪಾಕ್ಿ ಸೆ್ವಪನೆಗಾಗಿ ಭಾರತ್ವು 5 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ 

ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದ್ಯಗಿ ಪರ ಧಾನಯವರು ಈ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಘೀಷಿಸಿದರು. 

 ಎರಡು ದೇಶಗಳು 2017 ಅನ್ನು  “ಸ್ಥು ೀಹ ವರ್ಿ (Year of Friendship)ವನಾು ಗಿ ಆಚರಿಸಲು 

ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದವು. ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು ವಿಯಟಾು ಾಂನ ಹನೊಯಿಯಲಿಲ ರುವ 15ನೇ 

ಶತ್ಮಾನದ “ಕಾಾ ನ್ ಸು ಪಗೊೀಡ (QUAN SU PAGODA)ಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. 

 

ಸ್ವಗರ ಸ್ವರಿಗೆ ಕಿೆೀತರ ದ್ಲಿಲ  ಪ್ರಸಪ ರ ಸಹಕಾರಕೆಕ  ಭಾರತ-ಈಜಿಪ್್ಟ  ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಈಜಿಪ್ಟು  ಸ್ವಗರ ಸ್ವರಿಗೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಮಹತ್ಾ ದ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಸಹಿಹಾಕ್ತವೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭಾರತ್ ಪರ ವಾಸದಲಿಲ ರುವ ಈಜಿಪ್ಟು  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಬದ ಲ್ ಫತಾಹ್ ಅಲ್ 

ಸಿೀಸಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತ್ತಕತೆ ವೇಳೆ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಿಾಂದ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಬಲಿರ್ಾ ಗೊಳು ಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಕಡಲ 

ವಿರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನರಂತ್ರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ನಾಾಂದಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಒಪ್ಪ ಂದ್ ಉದೆದ ೀಶ: 

 ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಗರ ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮಚೆಿಾಂಟ್ಸ ಶ್ಪಿಪ ಾಂಗ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ 

ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಉತ್ು ಮಪಡಿಸುವುದು. 

 ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಲ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಿ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸೆಿ ರ ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು. 

 ವಿವಿಧ ಕಡಲ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ತ್ರಭೇತಿ ಮತ್ತು  ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ವಿನಮಯ 

ಮಾಡಿಕಳುು ವುದು. 

 ಸ್ವಗರ ಮತ್ತು  ಬಂದಿರನಲಿಲ  ವಾಣಿಜಯ  ಸರಕುಗಳ ಸ್ವಗಣಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಅಗತ್ಯ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದು. 
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ಉಜೆಬ ೀಕ್ಸಿ್ವ ನದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ‘ಇಸ್ವಲ ಮ್ಸ ಕ್ರಿಮೀವ್’ ನಧನ 

ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ  ಉಜಿೆ ೀಕ್ತಸ್ವು ನದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಇಸ್ವಲ ಾಂ ಕರಿಮೀವ್ ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಕಠಿಣ ಮುಸಿಲ ಾಂ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಧಯ  ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ರಕ್ಷಕ ಎಾಂದೇ ಅವರು 

ಖ್ಯಯ ತ್ರಾಗಿದದ ರು. 78 ವರ್ಿದ ಕರಿವೊೀವ್ ಕಳೆದ ಒಾಂದು ವಾರದಿಾಂದ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಪಡೆಯುತಿು ದದ ರು.  

ಕರಿಮೀವ್ ಬಗೆಗ : 

 ಕರಿಮವ್ 1989ರಿಾಂದ ಉಜಿೆ ೀಕ್ತಸ್ವು ನದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. 

 ಆರಂಭ್ದಲಿಲ  ಕಮುಯ ನಸ್ು  ಪಾಟಿಿಯ ಮುಖಯ ಸೆನಾಗಿ ಹಾಗೂ 1991ರಿಾಂದ ನೂತ್ನ ಸಾ ತಂತ್ರ  

ರಿಪಬಿಲ ಕು  ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಸೊೀವಿಯತ್ ಒಕ್ಕಕ ಟದಿಾಂದ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ತತ್ತು ಕಳುು ವ ಸಂದಭ್ಿ 27 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ 

ರಾರ್ು ರದಲಿಲ  ಭಾರಿ ಹಿಾಂಸ್ವಚಾರ ನಡೆಸಿದದ ರು. 

 ಕರಿಮವ್ ತ್ನು  ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಯಾರನೂು  ನಯೀಜಿಸಿಲಲ . ಈ ಬಗೆಗ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅವರ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಸದಸಯ ರು ನಧಿರಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ.  

 

ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದ್ಘರರಿಗೆ ಖಯಂ ಭಾರತಿೀಯ ನವಾಸ್ತ ಸ್ವಾ ನಮಾನ ನೀಡಲು 

ಕಂದ್ರ  ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ವಿದೇಶ್ಯರಿಗೆ ಖ್ಯಯಂ ಭಾರತಿೀಯ ನವಾಸಿ (Permanent 

Residency Status) ನೀಡುವ ಯೀಜನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಯೀಜನೆಯು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ನಯಮಕ್ಕಕ  ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕಕ  ತ್ರುವ 

ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟಿು ರುತ್ು ದೆ. ದೇಶದಲಿಲ  ವಿದೇಶ್ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ “ಮೇಕ್ ಇನ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ” ಯೀಜನೆಯ ಉತೆು ೀಜನಕ್ಕಕ  ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭಾರತಿೀಯ ನವಾಸಿಗಳ ಸೆ್ವನಮಾನ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿೀಸ್ವ 

ಕೈಪಿಡಿಯಲಿಲ  ಸೂಕು  ನಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಕ್ಕಲವನ್ನು  ಪಡೆಯ ಬಯಸುವ ವಿದೇಶ್ಗರು ಕನರ್ಾ  ರೂ 10 ಕೀಟಿ 

ಬಂಡವಾಳವನ್ನು  18 ತಿಾಂಗಳಳಗೆ ಅರ್ವಾ ರೂ 25 ಕೀಟಿಯನ್ನು  36 ತಿಾಂಗಳಳಗೆ 

ಹೂಡಬೇಕು. 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ ಭಾರತಿೀಯ ನವಾಸಿ ಸೆ್ವನಮಾನವನ್ನು  10 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ 

ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಗತ್ಯ ವೆನಸಿದರೆ ಇನ್ನು  10 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ವಿಸು ರಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

TERI ವಿಶಾ ವಿದ್ಘಯ ಲಯದ್ ನೂತನ ಕುಲಪ್ತಿಯಾಗಿ ಅಶೀಕ್ ಚಾವ್ಲ  ನೇಮಕ್  

ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಅಶೀಕ್ ಚಾವಲ  ಅವರು “ದಿ ಎನಜಿಿ ಅಾಂಡ್ಸ ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಇನೆ್ 

ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ (TERI)” ನ ನೂತ್ನ ಕುಲಪತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಆಡಳಿತ್ 

ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ ತಿೀಮಾಿನವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲಾಗಿದೆ. ಚಾವಲ  ಅವರು ಕಳೆದ 

ಫ್ಬರ ವರಿಯಿಾಂದ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. TERIಯ ಮುಖಯ ಸೆ  ಮತ್ತು  

ಕುಲಪತಿಯಾಗಿದದ  ಆರ್.ಕ್ಕ.ಪಚೌರಿ ಅವರು ಮಹಿದ ಸಿಬಿ ಾಂದಿಯಬಿ ರಿಗೆ ಲೈಾಂಗಿಕ ಆರೀಪ ನೀಡಿದ 

ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ವಜಾಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 

ಅಶೀಕ್ ಚಾವ್ಲ  ಬಗೆೆ : 

 ಚಾವಲ  ಅವರು 1973ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಗುಜರಾತ್ ಕಾಯ ಡೆರ ಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಇವರು 

ಭಾರತಿೀಯ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ಆಯೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು 

ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ದಿ ಎನಜಿಿ ಅಂಡ್ ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಇನ್ಸ  ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ (TERI): 

 ಇಾಂಧನ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸುವ 

ಲಾಭಾಪೇಕ್ಕಷ ಯಿಲಲ ದ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 1974 ರಲಿಲ  ಟಾಟಾ ಎನಜಿಿ ರಿಸಚ್ಿ ಇನೆ್ ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಗಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2003 ರಲಿಲ  ದಿ 

ಎನಜಿಿ ಅಾಂಡ್ಸ ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಇನೆ್ ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಎಾಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಇಾಂಧನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಸುಮಾರು 1200ಕ್ಕಕ  

ಹೆಚ್ಚು  ಸಿಬಿ ಾಂದಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದುದ , ಸಂಶೀಧನೆಯಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿದ್ಯದ ರೆ.  
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ಬೇಜ್ಞಾ ಡ ವಿಲಸ ನ್ ಮತಿ್ತ  ಕೃಷಣ  ರವ್ರಿಗೆ 2016 ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆಸ ಸ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಧಾನ 

ಮಾನವ ಹಕುಕ  ಹೀರಾಟಗಾರ ಬೇಜಾಾ ಡ ವಿಲೆ ನ್ ಹಾಗೂ ಪರ ಸಿದದ  ಕನಾಿಟಕ ಶಸಿು ರೀಯ 

ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರ ಟಿ.ಎಾಂ.ಕೃರ್ಣ  ರವರಿಗೆ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸ್ಥ-2016 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಆಗಸ್ು  31 ರಂದು ಫಿಲಿಫೈನೆ್  ಮನಲಾದಲಿಲ  ನಡೆದ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆಗಸ್ು  31 ಫಿಲಿಪಿಪ ೀನೆ ು  ಮೂರನೇ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ರಮನ್ 

ಮಾಯ ಗೆೆ ಸ್ಥ ಅವರ ಜನಮ ದಿನ. ಏಷ್ಠಯ ದ ನೊಬಲ್ ಎಾಂದೇ ಪರ ಸಿದಿದ  ಹಾಂದಿರುವ ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸ್ಥ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಈ ಬರಿ ಆರು ಜನರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಈ ಇಬಿ ರನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ್ವ್ರ ಬಗೆೆ : 

ಬೇಜ್ಞಾ ಡ ವಿಲಸ ನ್: ಮೂಲತಃ ಕನಾಿಟಕದ ಕ್ಕಜಿಎಪ್ಟ ನವರಾದ ಬೇಜಾಾ ಡ ವಿಲೆ ನ್ ರವರು ಪರ ಮುಖ 

ಮಾನವ ಹಕುಕ  ಹೀರಾಟಗಾರರು. ಮಾನವಿೀಯ ಘನತೆಯ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಹಕುಕ  

ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಬೇಜಾಾ ಡ ರವರ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಫ್ರಯಿ 

ಕಮಿಚಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಾಂದೊೀಲನದಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಕಾಂಡು ಅವರ ಹಕುಕ ಗಳಿಗೆ ಹೀರಾಟ 

ಮಾಡುತ್ು  ಬಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಮಲ ಹರುವ ಅನಷ್ಠ ಪದದ ತಿಯನ್ನು  ನಮೂಿಲನೆ 

ಮಾಡುವಲಿಲ  ಇವರು ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ತೊಡುರ್ ಮದ್ಬುಸ್ತ ಕೃಷಣ : ಟಿ.ಎಾಂ.ಕೃರ್ಣ  ರವರು ಖ್ಯಯ ತ್ ಕನಾಿಟಕ ಶಸಿು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರರು. 

ಸಂಸಕ ೃತಿಯಲಿಲ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳುು ವಿಕ್ಕಗೆ ಅವರ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಂಚ್ಚಟಾ ಕಾಪಿಿಯ ಮರಾಲಿಸ್ (ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ ): ಫಿಲಿಫೈನೆ್  ರವರಾದ ಮರಾಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು  

ಕಾನೂನನಲಿಲ  ನಂಬಿಕ್ಕ ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದ  ಸಲುವಾಗಿ ಪುರಸ್ವಕ ರಕ್ಕಕ  

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ದೊೀಪ್ಪಟ್ ಧುವಾಪಾ (ಇಂಡ್ರೀನೇಷ್ಟಯಾ): ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾದ ಝಕತ್ ನಲಿಲ  ಪರಿವತ್ಿನೆಯ 

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಿದಕಾಕ ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವೈಂಟಿಯಿೀನ್ ರೆಸೂಕ ಯ  ಸಂಸ್ಾ (ಲ್ದವೀಸ್): ಸಾ ಯಂ ಪೆರ ೀರೆಪಣೆಯಿಾಂದ ಅಪಾಯದಲಿಲ ರುವ 

ಜಿೀವಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಶಲ ಘನೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಓವ್ಸ್ತೀಿಸ್ ಕೀ ಆಪ್ರಷನ್ ಸಾ ಯಂ ಸೇವಾ ತಂಡ (ಜ್ಪಾನ್): ವಿಶಾ  ನಮಾಿಣಕಾಕ ಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ  

ನೀಡಿರುವ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆಸ ಸ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತಯ ಬಗೆೆ : 

 ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸೆ್ಥ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1957 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಇದನ್ನು  ಏಷ್ಠಯ  

ಖಂಡದ ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಯ್ಕಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಫಿಲಿಪಿಪ ೀನೆ ು  ಮೂರನೇ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸ್ಥ ರವರು ವಾಯು ದುರಂತ್ದಲಿಲ  

ಮರಣ ಹಾಂದಿದರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ಏಷ್ಠಯ  ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಪರಹಿತ್ ಚಿಾಂತ್ನೆ ಮತ್ತು  ಪರೀಪಕಾರಿ 

ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು ಅರ್ವಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಮಾಯ ಗೆಸ ಸ್ ಪ್ಡೆದ್ ಇತರ ಕ್ನನ ಡಿಗರು : ಕನಾಿಟಕದ ಹರಿೀಶ್ತ ಹಂದೆ (2011), ಆರ್ ಕ್ಕ ಲಕ್ಷಮ ಣ (1984), 

ಕ್ಕ ವಿ ಸುಬಿ ಣಣ  (1991) ಅವರಿಗೂ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸ್ಥ ಪರ ಶಸಿು  ಸಂದಿದೆ. 
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ಗಡಿ ಭದ್ರ ತೆ: ವ್ರದಿ ಸಲಿಲ ಸ್ತದ್ ಮಧುಕ್ರ್ ಗುಪಿಾ  ಸಮತಿ  

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ನಡುವೆ ಗಡಿ ಭ್ದರ ತೆಯ ಬಗೆಗ  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ರಚಿಸಿದದ  ಮಧುಕರ್ ಗುಪಾು  ಸಮಿತಿ ತ್ನು  ವರದಿಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕಕ  

ಸಲಿಲ ಸಿದೆ. ಪಠ್ಯಣ್ಕ ೀಟ್ಸ ದ್ಯಳಿಯ ಬಳಿಕ ಗಡಿ ಭ್ದರ ತೆ ಬಲಗೊಳಿಸುವ ನಟಿು ನಾಂದ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಈ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಮಧುಕರ್ ಗುಪಾು  ಅವರು ಸಮಿತಿಯ 

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ವಹಿಸಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಪಾಕ್ತಸೆ್ವನದ ಜತೆ ಗಡಿ ಹಂಚಿಕಳುು ವ ಜಮುಮ -ಕಾಶ್ಮ ೀರ, ರಾಜಸೆ್ವನ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು  

ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಯ ಗಳು ಒಾಂದೊಾಂದು ರಿೀತಿಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ವೆ ಎಾಂದು ಸಮಿತಿ 

ತಿಳಿಸಿದೆ. 

 ವಿವಿಧ ಭೂಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತೆಯ ೀಕ 

ಶ್ಫ್ರರಸೆ ನ್ನು  ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 

 ಭಾರತ್- ಪಾಕ್ ಗಡಿಯ ಬೇಲಿಗಳು ದುಬಿಲವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು  ಉಗರ ರು ನ್ನಸುಳಬಹುದ್ಯದ 

ಸಂದುಗಳು ಇದುದ , ವೈಜಾಾ ನಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಿೀಕ್ಷ್ಣ ಕಣಾಗ ವಲು ಇರಿಸಬೇಕ್ತದೆ ಎಾಂದು 

ಸಮಿತಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

 ಉಗರ ರು ಒಳನ್ನಸುಳುವಿಕ್ಕ ನಡೆಸಿದ ಜಾಗದಲಿಲ  ವೈಜಾಾ ನಕ ವಿಧಾನಗದದ ಲೇಸರ್ 

ಗೊೀಡೆಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರಲಿಲಲ . ನದಿಗಳು ಪಾತ್ರ ದ ಜವುಗು ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  

ಬೇಲಿಗಳನ್ನು  ಇದುವರೆಗೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿಲಲ  ಎಾಂಬ ಅಾಂಶವನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನದ್ ಜೊತೆ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಚಕಳುು ವ್ ರಾಜ್ಯ ಗಳು: 

 ಭಾರತ್ದ ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳು ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದೊಾಂದಿಗೆ 3,323 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರದ ಗಡಿಭಾಗವನ್ನು  

ಹಾಂದಿವೆ.  

 ಇವುಗಳಲಿಲ  ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರ 1,225 ಕ್ತ.ಮಿೀ, ರಾಜಸ್ವು ನ 1,037 ಕ್ತ.ಮಿೀ, ಪಂಜಾಬ್ 553 

ಕ್ತ.ಮಿೀ ಮತ್ತು  ಗುಜರಾತ್ 508 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಗಡಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಾಂಡಿವೆ. 

 

ಪೀಪ್ಟ ಫ್ರರ ನಸ ಸ್ ರವ್ರಿಂದ್ ಮದ್ರ್ ತೆರೆಸ್ವಗೆ ಸಂತ ಪ್ದ್ವಿ ಪ್ರ ದ್ಘನ  

ಬಡವರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತ್ಮಮ  ಜಿೀವನವನ್ನು  ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು  ವಿಶಾ  ಮನು ಣೆಗಳಿಸಿದ ಮದರ್ ತೆರೆಸ್ವ 

ಅವರಿಗೆ ಸಂತ್ ಪದವಿ ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ವಾಯ ಟಿಕನ್ ನ್ ಸೇಂಟ್ ಪ್ತೋಟರ್ ಸ್ಕ ವ ೋರ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ 

ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ೋಪ್ ಫ್ರರ ನಿಸ ರ್ಸ ಅವರು ರ್ತರೆಸಾ ಅವರಿಗ್ಗ ಸಂತ್ ಪ್ಟದವಿ ಪ್ಟರ ದಾನ್ ಮಾಡಿದರು. 

ಕಂದರ  ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸುಷ್ಠಮ  ಸವ ರಾಜ್ ಭಾರತ್ದ ನಿಯೋಗದ 

ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದದ ರು. ರ್ತರೆಸಾ ಅವರು ಸಂತ್ ಪ್ಟದವಿ ಪ್ಟಡೆದ ಭಾರತ್ದ ನಾಲ್ಕ ನೇಯವರು. ಈ ಹಿಂದೆ 

ಫ್ರದರ್ ಕುರಿಯಾಕರ್ಸ ಎಲ್ಲಯಾರ್ಸ ರ್ಚವರ, ಸಿಸ್ ರ್ ಅಲಪ ನ್ಸ  ಮತ್ತು  ಸಿಸ್ ರ್ ಯ್ಡಪ್ಪರ ಸಿಯಾಗಿ 

ಸಂತ್ ಪ್ಟದವಿ ಪ್ಟರ ದಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು .  

ಮದ್ರ್ ತೆರೆಸ್ವ 

 ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ರವರು ಹುಟ್ಿ ದುದ  26 ಆಗರ್್ಸ 1910 ರಂದು. ಇವರ ರ್ದಲ್ ಹೆಸರು 

ಆಗೆ್ನ ಸೇ ಗೋನ ಕೆ್ಸ  ಬೋಜಕೆ್ಸ ಯು. 

 1950ರಲಿ್ಲ  ಮಿಷನ್ರಿೋರ್ಸ ಆಫ್ ರ್ಚರಿಟಿ ಎಂಬ ಸವ ಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಘವನ್ನು  

ಕೋಲಕ ತ್ು (ಕಲ್ಕ ತ್ು )ದಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದರು. ಮಿಷನ್ರಿೋಷ್ ಆಫ್ ರ್ಚರಿಟಿೋರ್ಸ ಎಂಬ ಸವ ಯಂ 

ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥ ಯನ್ನು  ರ್ದಲು ಭಾರತ್ದಯ ಂತ್ ವಿಸು ರಿಸಲು ಮಾಗ್ದಶಿ್ ಯಾಗಿ, ನಂತ್ರ 

ವಿಶ್ವ ದ ಇತ್ರೆ ರಾಷ್ ರಗಳಗೂ ಸಂಸ್ಥ ಯ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯನ್ನು  ವಾಯ ಪ್ತಸುವಂರ್ತ 

ಮೇಲ್ಲವ ರ್ಚರಣೆ ನ್ಡೆಸಿದರು. 

https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%AE%E0%B2%BF%E0%B2%B7%E0%B2%A8%E0%B2%B0%E0%B3%80%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E2%80%8C_%E0%B2%86%E0%B2%AB%E0%B3%8D%E2%80%8C_%E0%B2%9A%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%BF%E0%B2%9F%E0%B2%BF&action=edit&redlink=1
https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%95%E0%B3%8B%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%95%E0%B3%8A%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%BE&action=edit&redlink=1
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 ಸುಮಾರು 45 ವಷ್ಗಳಗೂ ಹೆಚಿು  ಕ್ಕಲ್ ಇವರು ಬಡವರ, ರೋಗಿಗಳ, ಅನಾರ್ರ ಮತ್ತು  

ಮರಣ ಸಂಕಟದಲಿ್ಲರುವವರ ಸೇವಯಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ ನ್ನು  ತ್ವು ತೊಡಗಿಸಿ ಕಂಡವರು.1970ರ 

ವೇಳೆಗ್ಗ ಇವರು ಒಬಾ  ಮಾನ್ವತ್ವಾದಿಯಾಗಿ ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ಅಲಿ್ದೆ ಬಡವರ,ಅಸಹಾಯಕರ ಪ್ಟರ ಪ್ಟರ ಬಲ್ ಪ್ಟರ ತಿಪ್ರದಕರಾಗಿದದ ರು. 

 ತೆರೆಸ್ವ ಅವರು 1997 ರಲಿಲ  ತ್ಮಮ  87ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  ನಧನರಾದರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 1962 ರಲಿಲ  ಪದಮ ಶ್ರ ೀ, 1962 ರೆಮನ್ ಮಾಯ ಗೆ ಸ್ಥ ಪರ ಶಸಿು , 1979 ನೊಬಲ್ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  1980 

ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ ರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದದ ರು. 

 

“ಶಿರ ೀಲಂಕಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಮುಕಿ್ರಾಷ್ ರ ” ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಾ  ಘೀಷಣೆ 

ದಿಾ ೀಪ ರಾರ್ು ರ ಶ್ರ ೀಲಂಕಾವನ್ನು  ಮಲೇರಿಯಾ ಮುಕು ರಾರ್ು ರವೆಾಂದು ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  

ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಘೀಷಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ ದಲಿಲ  ಮಲೇರಿಯಾ ರೀಗವನ್ನು  

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಮೂಿಲನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ರಾರ್ು ರವೆನಸಿದೆ. ಈ ಮುಾಂಚೆ 2015 ರಲಿಲ  

ಮಾಲಿಡ ೀವೆ್  ಮಲೇರಿಯಾ ಮುಕು ರಾರ್ು ರವೆನಸಿತ್ತು . 

 ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ ಕಲಾಂಬದಲಿಲ  ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿದದ  69ನೇ ಆಗೆು ೀಯ 

ಏಷ್ಠಯ  ವಲಯ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸ್ವವಿಜನಕ ಆರೀಗಯ  

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಮಹತ್ಾ  ನೀಡಿರುವ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮೈತಿರ ಪಾಲ ಸಿರಿಸೇನ ರವರಿಗೆ 

ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  “ಎಕೆ ಲೆನೆ್  ಇನಲ್ ಪಬಿಲ ಕ್ ಹೆಲ್ು ” ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. 

 ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದಲಿಲ  ಮಲೇರಿಯಾ ಪರ ಕರಣ ಅಧಿಕ ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  

ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು . ಆದರೆ ಸಕಾಿರ ಕೈಗೊಾಂಡ ಅನೇಕ ಕರ ಮಗಳು ಫಲಪರ ದವಾದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ 

3.5 ವರ್ಿದಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ಪರ ಕರಣ ಪತೆು ಯಾಗಿಲಲ . 

ಮಲೇರಿಯಾ:  

 ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗವಾಹ್ಕ ಪ್ರ ೋಟೊಸೊೋವನ್ ಪ್ಟರಾವಲಂಬ್ರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಹ್ರಡುವ 

ಒಂದು ಸಾಂಕ್ಕರ ಮಿಕರೋಗ.  

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಸೊೋಂಕಿತ್ ಹೆಣ್ಣಣ  "ಅನಾಫ್ರಲ್ಲರ್ಸ " ಸೊಳೆಳ  ಕಚಿು ವುದರಿಂದ ಜನ್ರು 

ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗಕೆಕ  ಈಡ್ಯಗುತ್ು ರೆ. ಕವಲ್ ಅನಾಫ್ರಲ್ಲರ್ಸ ಸೊಳೆಳ ಗಳು ಮಾತ್ರ  

ಮಲೇರಿಯಾವನ್ನು  ಹ್ರಡಬಲಿ್ದು; 

 ಪ್ಟರ ತಿ ವಷ್, ಸುಮಾರು 350-500 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಮಲೇರಿಯಾ ಪ್ಟರ ಕರಣಗಳು ಪ್ಟರ್ತು ಯಾಗುತಿು ದುದ ,  

ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಜನ್ರು ಪ್ರರ ಣ ಕಳೆದುಕಂಡಿದುದ ಂಟು; ಇವರಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ್ವರು 

ಆಫ್ರರ ಕ್ಕ ಖಂಡದ ಉಪ್ಟ-ಸಹಾರಾ ವಲ್ಯದಲಿ್ಲನ್ ಸಣಣ  ಮಕಕ ಳು.  

 ಪಿ್ರ ಸೊಮ ೋಡಿಯಂ ಜ್ಞತಿಗ್ಗ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರ ೋಟೊಸೊೋವನ್ ಪ್ಟರಾವಲಂಬ್ರಯ್ಡ ಈ ರೋಗಕೆಕ  

ಕ್ಕರಣ. ಪಿ್ರ ಸೊಮ ೋಡಿಯಂ ಪ್ಟರಾವಲಂಬ್ರಯ ಐದು ಜ್ಞತಿಗಳು ಮನ್ನಷಯ ರಿಗ್ಗ ಸೊೋಂಕು 

ತ್ಗುಲ್ಲಸಬಹುದು; ರೋಗದ ಅತಿ ಗುರುತ್ರವಾದ ಸವ ರೂಪ್ಟಕೆಕ  ಪಿ್ರ ಸೊಮ ೋಡಿಯಂ 

ಫ್ರಲ್ಲಸ ಪ್ರರಮ್ ಕ್ಕರಣ. ಪಿ್ರ ಸೊಮ ೋಡಿಯಂ ವೈವಾಯ ರ್ಕಸ , ಪಿ್ರ ಸೊಮ ೋಡಿಯಂ ಓವಲ್ಗ, ಮತ್ತು  

ಪಿ್ರ ಸೊಮ ೋಡಿಯಂ ಮಲೇರಿಯೆ ಹುಟ್ು ಹಾಕುವ ಮಲೇರಿಯಾ, ಮನ್ನಷಯ ರಲಿ್ಲ  ತಿೋಕ್ಷಣ ವಲಿ್ದ 

ರೋಗಕೆಕ  ಕ್ಕರಣವಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಪ್ಟರ ತಿ ವಷ್ ಏಪ್ತರ ಲ್ಡ 25 ರಂದು ವಿಶ್ವ  ಮಲೇರಿಯಾ ದಿನ್ವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

 

 

 

 

https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%A8%E0%B2%B5%E0%B2%A4%E0%B2%BE%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B2%BF&action=edit&redlink=1
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ಬಿರ ಕ್ಸ  ಸ್ತನಮಾ ಉತಸ ವ್: ಕ್ನನ ಡದ್ ತಿಥಿ ಚ್ಚತರ ಕೆಕ  ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಸ್ತನಮಾ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ವಿಶಾ ಮನು ಣೆಗಳಿಸಿರುವ ಕನು ಡದ ಹೆಮ್ಮ ಯ ಸಿನಮಾ “ತಿರ್ಥ” ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ಮುಕಾು ಯಗೊಾಂಡ ಚೊಚು ಲ ಬಿರ ಕೆ್ ಸಿನಮಾ ಉತೆ್ ವದಲಿಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಚಿತ್ರ  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. 

ಆ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಕೀಟಿ ರೂ. ವೆಚು ದಲಿಲ  ತ್ಯಾರಾಗಿದದ  ರಾಜಮೌಳಿ ನದೇಿಶನದ ತೆಲುಗಿನ 

ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ಸ ಚಿತ್ರ  "ಬಹುಬಲಿ', ಹಿಾಂದಿಯ ಬಜಿೀರಾವ್ ಮಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ಕ್ಟಶ್ಕ್ ಗಂಗೂಲಿ 

ನದೇಿಶನದ ಸಿನೆಮಾವಾಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ ದೆ. ಬಿರ ಕೆ್ ರಾರ್ು ರಗಳ 

ಚಲನಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವದಲಿಲ  ಭಾರತ್, ರಷ್ಠಯ , ಚಿೀನಾ, ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ ಮತ್ತು  ಬರ ಜಿಲ್ ದೇಶಗಳ ತ್ಲಾ 4 

ಚಿತ್ರ ಗಳು ಸಪ ಧಿಿಸಿದದ ವು. ಬಿರ ಕೆ್ ಸಿನಮಾ ಉತೆ್ ವಕ್ಕಕ  ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು .  

ಇತರೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಚಿತ್ರ : ತಿಥಿ 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನದೇಿಶಕ ಪರ ಶಸಿು : ಹೂಒ ಜಿಯಾನಕ  (ಚ್ಚೀನ್ಯ) 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನಟ: ಥಾಬೊ ರಮ್ ಸ  (ದ್ಕಿ್ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ) 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನಟಿ: ಯುಲಿಯ ಪ್ಪರೆಸ್ತಲ್ದ  (ರಷ್ಯಯ ) 

 ತಿೀಪುಿಗಾರರ ವಿಶೇರ್ ಪರ ಶಸಿು : ಬೆರ ಜಿಲ್ ನ ಫಿಲಿಪ್ಪಪ  ಬಸ್ತಿನಸ ಕ  (ಬಿಟಿಾ ೀನ್ ವಾಯ ಲಿ 

ಚ್ಚತರ ಕಾಕ ಗಿ) 

 

ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಗಿರ ೀಸ್ ನಡುವೆ ವಾಯುಯಾನ ಕುರಿತಾದ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಗೆ ಸಹಿ 

ಗಿರ ೀಸ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ ನಡುವೆ ಅಪರಿಮಿತಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ 

ಗಿರ ೀಸ್ ದೇಶದೊಾಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗೆ ಸಹಿಹಾಕ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಮುಕು  ಆಕಾಶ (Open Skies)ಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಾಯು ಸೇವೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ 

ಭಾರತ್ದ ಹಸ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನೀತಿಯಡಿ ಒಪನ್ ಸ್ಥಕ ೈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಮಾಡಿದ 

ಮದಲ ದೇಶ ಗಿರ ೀಸ್ ಆಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಗಿರ ೀಸ್ ನಡುವೆ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೌಕಯಿವಿಲಲ . ಗಿರ ೀಸ್ ದೇಶಕ್ಕಕ  

ಹೀಗಬಯಸುವ ಪರ ಯಾಣಿಕರು ಟಕ್ತಿ ಅರ್ವಾ ಗಲ್್  ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಹೀಗಬೇಕ್ತದೆ.  

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಗಿರ ೀಸ್ ನಡುವೆ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ವಾಯು ಸೇನೆ ಒಪಪ ಾಂದವಿರಲಿಲಲ . ಆ 

ಕಾರಣ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕಕ  ಅಡಿಡಯಾಗಿತ್ತು . 

 ಒಪನ್ ಸ್ಥಕ ೈ ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಭಾರತ್ದ ಏಲೈಿನೆ್  ಗಳು ಗಿರ ೀಸ್ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಅಪರಿಮಿತ್ ವಿಮಾನ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಗಿರ ೀಸ್ ಏಲೈಿನೆ್  ಗಳು ಭಾರತ್ದ 

ಆರು ಮ್ಟ್ರ ೀ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅಪರಿಮಿತ್ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಹಸ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನೀತಿಯಡಿ ಸ್ವಕ್ಿ ಮತ್ತು  ದೆಹಲಿಯಿಾಂದ 5000ಕ್ತ.ಮಿೀ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ ರುವ ದೇಶಗಳಾಂದಿಗೆ “ಒಪನ್ ಸ್ಥಕ ೈ” ವಾಯು ಸೇವೆ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  

ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಭಾರತ್ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಇದರಡಿ ಒಪಪ ಾಂದ ಬಯಸುವ ದೇಶದೊಾಂದಿದೆ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಸಹಿಹಾಕಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹಾರಾಡುವ ವಿಮಾನಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ನಧಿರಿಸಬಹುದು.  
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ಭಾರತ-ಕ್ಝಾಕ್ಸಿ್ವ ನ ಜಂಟಿ ದಿಾ ಪ್ಕಿ್ೀಯ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ PRABAL DOSTYLK-16 ಆರಂಭ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಕಝಕ್ತಸ್ವು ನ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ “PRABAL DOSTYLK-

16” ಕಝಕ್ತಸ್ವು ನದ ಕರಗಂದ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಹದಿನಾಲುಕ  ದಿನಗಳ ಕಾಲ 

ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಅಭಾಯ ಸ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 17 ರಂದು ಕನೆಗೊಳು ಲಿದೆ. ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 

ಮಿಲಿಟರಿ ಮತ್ತು  ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಬಸ್ಥಯುವಲಿಲ  ಇದೊಾಂದು ಮಹತ್ಾ ದ 

ಹೆಜೆೆಯಾಗಿದೆ. “ಪರ ಬಲ್ ದೊೀಸಿು ಕ್” ಎಾಂದರೆ ಬಲವಾದ ಸ್ಥು ೀಹ ಎಾಂದರ್ಿ. 

 ಈ ಸಮರಾಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಸೇನೆಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ ಮತ್ತು  ಕಝಕ್ತಸ್ವು ನದ ವಿಶೇರ್ 

ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಪಡೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತ್ರಭೇತಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. 

 ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ನಗರ ಹ ಮತ್ತು  ಒಳನ್ನಸುಳುವಿಕ್ಕ ತ್ಡೆ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು  

ನಡೆಸಲಿವೆ. 

 ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ಎರಡು ಹಂತ್ದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, 

ಕ್ಟಶಲಯ , ಶಸ್ವು ಸು ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಕಾಯಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 ಎರಡನೇ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ಸೇನೆ ಪಡೆಗಳು ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ 

ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯಲಿಲ  ಪಾಲಗ ಳು ಲಿವೆ. 

 ಯುದದ  ಅಭಾಯ ಸ ಮತ್ತು  ದೈಹಿಕ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಕಡೆಗೂ ಈ ಸಮರಾಭಾಯ ಸದಲಿಲ  

ಗಮನಹರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕಾ ಜಂಟಿ ಮಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ “ಯುದ್ದ  ಅಭಾಯ ಸ್”ಉತಿ ರಖಂಡ್ ನಲಿಲ  ಆರಂಭ 

ಭಾರತ್-ಅಮ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ “ಯುದದ  ಅಭಾಯ ಸ್-2016” ಉತ್ು ರಖಂಡದ 

ಚೌಭಾಟಿಯಾದಲಿಲ  ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿದೆ. ಇದು ಉಭ್ಯದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವ 12ನೇ ಜಂಟಿ 

ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಅಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಉಭ್ಯ 

ದೇಶಗಳ 225 ಯೀಧರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು  

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಮ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಸೇನಾ ಅಭಾಯ ಸಗಳಲಿಲ  ದಿೀಘಿ ಕಾಲ 

ನಡೆಯುವ ಅಭಾಯ ಸಗಳಲಿಲ  ಇದು ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಹಕಾರ ಬಲಪಡಿಸುವ ಪರ ಯತ್ು  ಸಹ ಆಗಿದೆ. 

  ಪವಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ನಗರ ಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಒಳನ್ನಸುಳುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ತ್ಡೆಯುವ ಕ್ಟಶಲಯ ವನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದು ಈ ಅಭಾಯ ಸದ ಮೂಲ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಸಮರಾಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಪರಿಚಯ 

ಮಾಡಿಕಳುು ವುದರ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ಯುದದ  ಕ್ಟಶಲಯ ಗಳಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 

 

ವಿಶಾ  ಆಥಿಿಕ್ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  112 ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

2016 ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  ಸೂಚಯ ಾಂಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡಿದುದ , 159 ದೇಶಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ 112ನೇ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೂಚಯ ಾಂಕಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತ್ 10 ಸೆ್ವನಗಳ 

ಕುಸಿತ್ಕಂಡಿದುದ , ಕಳಪೆ ಸ್ವಧನೆ ತ್ತೀರಿದೆ.  

ಟಾಪ್ಟ ಹತಿ್ತ  ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  ಹಾಂಕ್ಕಂಗ್ ರ್ದಲ್ ಸಾಥ ನ್ ಪ್ಟಡೆದುಕಂಡಿದೆ. 

ಸಿಂಗಪುರ, ನ್ಯಯ ಜಿಲ್ಗಂಡ್ , ಸಿವ ಟಿ ಲ್ಗ್ಂಡ್ , ಕೆನ್ಡ್ಯ, ಮಾರಿಷರ್ಸ , ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾ ಮತ್ತು  ಇಂಗಿ್ಗ ಂಡ್ 

ನಂತ್ರದ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಇವ.  

ದ್ಕಿ್ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ರಾಷ್ ರ ಗಳ ಪೈಕ್: 
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 ಚಿೀನಾ (113), ಬಾಂಗಲ ದೇಶ (121) ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ (133) ಭಾರತ್ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಹಿಾಂದೆ ಬಿದಿದ ವೆ. 

ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಭೂತಾನ್ 78ನೇ ಸೆ್ವನಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ದೆ. ನೇಪಾಳ 108 ನೇ ಸೆ್ವನ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 111 ನೇ ಸೆ್ವನಗಳಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಮುಾಂದಿವೆ. 

ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಲ  ಭಾರತದ್ ಸ್ವಧನೆ: 

 ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ ವಯ ವಸ್ಥ  ಮತ್ತು  ಆಸಿಥ  ಹ್ಕುಕ  86ನೇ ಸಾಥ ನ್, ಕರೆನಿಸ  ಸಿಥ ರ ಮೌಲ್ಯ  130ನೇ ಸಾಥ ನ್, 

ಅಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ವಾಯ ಪ್ರರದ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ಮತ್ತು  ನಿವ್ಹ್ಣೆಯಲಿ್ಲ  144ನೇ ಸಾಥ ನ್ 

ಪ್ಟಡೆದುಕಂಡಿದೆ.  

ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  ಕನೆಯ ಸ್ವಾ ನದ್ಲಿಲ ರುವ್ ಹತಿ್ತ  ರಾಷ್ ರ ಗಳು: 

 ಇರಾನ್, ಅಲೆಿ ೀರಿಯಾ, ಚದ್, ಗುಯ ನಯಾ, ಅಾಂಗೊೀಲ, ಸ್ಥಾಂಟರ ಲ್ ಆಫಿರ ಕನ್ ರಿಪಬಿಲ ಕ್, 

ಅಜಿೀಿಾಂಟಿನಾ, ರಿಪಬಿಲ ಕ್ ಆಫ್ ಕಾಾಂಗೊೀ, ಲಿಬಿಯಾ ಮತ್ತು  ವೆನೆಜುವೆಲ. 

ವಿಶಾ  ಆಥಿಿಕ್ ಸ್ವಾ ತಂತರ ಯ  ಸೂಚಯ ಂಕ್: 

 ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ 

ಮತ್ತು  ಕ್ಕನಡಾದ ಫ್ರ ಸರ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿದದ ಪಡಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತಿು ವೆ. 

 

“2016-ಏಷ್ಯಯ  ಟಾರ ಕ್ ಸೈಕ್ಲ ಂಗ್ ಕ್ಪ್ಟ” ಭಾರತಕೆಕ  ಎರಡನೇ ಸ್ವಾ ನ 

2016 ಏಷ್ಠಯ  ಟಾರ ಕ್ ಸೈಕ್ತಲ ಾಂಗ್ ಕಪ್ಟ ಮುಕಾು ಯಗೊಾಂಡಿದುದ , ಪದಕ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಎರಡನೇ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 2016 ಏಷ್ಠಯ  ಟಾರ ಕ್ ಸೈಕ್ತಲ ಾಂಗ್ ಕಪ್ಟ ಆತಿರ್ಯ ವನು  ಭಾರತ್ವಹಿಸಿದುದ  

ನವದೆಹಲಿಯ ಇಾಂದಿರಾಗಾಾಂಧಿ ಕ್ತರ ೀಡಾಾಂಗಣದಲಿಲ  ಸಪ ರ್ಧಿಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಹಾಾಂಕ್ ಕಾಾಂಗ್ 18 ಪದಕ(11 ಚಿನು , 4 ಬಳಿು , 3 ಕಂಚ್ಚ)ಗಳನ್ನು  ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಪರ ರ್ಮ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ. 

 ಭಾರತ್ ಐದು ಚಿನು , ನಾಲುಕ  ಬಳಿು  ಮತ್ತು  ಮೂರು ಕಂಚ್ಚ ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು  16 

ಪದಕಗಳನ್ನು  ಗೆದುದ  ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ.  

 ಅರ್ೋಘ ಸಾಮರ್ಯ ್ ತೊೋರಿದ ದೆಬೊರಾ ಹೆರಾಲ್್ಡ ಮತ್ತು  ನ್ಯನಾ ರಾಜೇಶ್ ಕರ ಮವಾಗಿ 

ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು  ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ದಲ್ಕಿಯರ ಸಿಪ ರಂಟ್ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಚಿನ್ು  ಗ್ಗದದ ರು.  

 ಕಿೋರಿನ್ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಬಳಳ : ಕಿೋರಿನ್ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಸವಾಲು ಎತಿು ಹಿಡಿದಿದದ  ದೆಬೊರಾ 

ಅವರು ಬಳಳ  ಪ್ಟದಕಕೆಕ  ಮತಿು ಕಿಕ ದರು. ಇದರಂದಿಗ್ಗ ಅವರು ರ್ಚಂಪ್ತಯನ್ ಷ್ಟಪ್ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಮೂರು ಚಿನ್ು  ಮತ್ತು  ಒಂದು ಬಳಳ  ಗ್ಗದದ  ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಜಿ ವಗಿೋ್ರ್ಸ ಈ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಕಂಚಿಗ್ಗ ತೃಪ್ತು ಪ್ಟಟ್ ರು. 

ಜೂನಿಯರ್ ಬ್ದಲ್ಕಿ ಯರ ಸಿಪ ರಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನ್ಯನಾ ರಾಜೇಶ್ ಚಿನ್ು  ಗ್ಗದದ ರೆ, ಅನ್ನ ಚುಟಿಯಾ 

ಬಳಳ ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 

2016 ಸ್ತಂಗಪುರ ಗಾರ ಂಡ್ ಪಿರ ಕ್ಸ  ಫ್ರಮೂಿಲ್ದ-1 ರಸ್ ನಕ ರೀಸಬ ಗ್ಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ 

2016ರ ಸಿಾಂಗಪುರ ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಪಿರ ಕೆ್ ಫ್ರಮೂಿಲಾ-1 ರಸ್ ನಲಿಲ  ಮಸಿಿಡಿೀಸ್ ನ ಜಮಿನಯ ಚಾಲಕ 

ನಕ ರೀಸಿ ಗ್ಿ ಅವರು ವಿಜೇತ್ರಾದರು. ಈ ರಸ್ ನಲಿಲ  ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಫ್ರಮೂಯ ಿಲಾ ಒನ್ 

ವಿಶಾ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಅಗರ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ ೀರಿದ್ಯದ ರೆ. ಕನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ರೀಚಕವಾಗಿ ನಡೆದ 

ರಸ್ ನಲಿಲ  ರೆಡ್ಸ ಬುಲ್ ನ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಚಾಲಕ ಡೇನಯಲ್ ರಿಕ್ತಯಾಡ್ರಿ ಅವರನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  

ನಕ ರೀಸ್ ಬಗ್ಿ ಮದಲಿಗರಾಗಿ ಬಂದರು. ಕವಲ 0.488 ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡುಗಳ ಅಾಂತ್ರದಲಿಲ  ಡೇನಯಲ್ 

ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ತೃಪಿು  ಪಟು ರು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಪ್ರ ಥಮ ಸ್ವಾ ನ: ನಕ ರೀಸಿ ಗ್ಿ 

ದಿಾ ತಿೀಯ ಸ್ವಾ ನ: ಡೇನಯಲ್ ರಿಕ್ತಯಾಡ್ರಿ 

ತೃತಿೀಯ ಸ್ವಾ ನ: ಲೆವಿಸ್ ಹಾಯ ಮಿಲು ನ್ 
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ಮದ್ಲ ವಿಶಾ  ಕ್ವುಡರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಕಂಚು ಗೆದ್ದ  ಪಿರ ಯೇಷ 

ದೇಶ್ಮಮ ಖ್ 

ಭಾರತ್ದ ಪಿರ ಯೇರ್ ದೇಶ್ಮಮ ಖ್ ರವರು ಚೊಚು ಲ ವಿಶಾ  ಕ್ತವುಡರ ಶೂಟಿಾಂಗ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ನಲಿಲ  

ಕಂಚ್ಚ ಗೆದುದ  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮದಲ ವಿಶಾ  ಕ್ತವುಡರ ಶೂಟಿಾಂಗ್ (World’s Deaf 

Shooting) ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ಅನ್ನು  ರಷ್ಠಯ ದ ಕಝಕ್ ನಲಿಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 10 ಮಿೀಟರ್ 

ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಾಂಗ್ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ದೇಶ್ಮಮ ಖ್ ಅವರು 180.4 ಅಾಂಕಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ 

ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ತೃಪಿು ಪಟಿು ಕಾಂಡರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪ್ರ ಥಮ ಸ್ವಾ ನ: ಉಕ್ಕರ ೀನು  ಸಿಾ ಟಾಲ ನ ಯಾಟೆೆಾಂಕ(Svitlana Yatsenko) 201.6 

ಅಾಂಕಗಳಾಂದಿಗೆ ಪರ ರ್ಮ ಸೆ್ವನಗಳಿಸಿದರು 

 ದಿಾ ತಿೀಯ ಸ್ವಾ ನ: ಸ್ಥಬಿಿಯಾದ ಗೊಡಿನಾ ಮಿಕವಿಕ್ (Gordana Mikovic) 200.3 

ಅಾಂಕದೊಾಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಗಳಿಸಿದರು. 

 ತೃತಿೀಯ ಸ್ವಾ ನ: ಭಾರತ್ದ ಪಿರ ಯೇರ್ ದೇಶ್ಮಮ ಖ್ ರವರು 180.4 ಅಾಂಕಗಳಾಂದಿಗೆ ತೃತಿೀಯ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಗಿಟಿು ಸಿಕಾಂಡರು. 

 

ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ನಡುವೆ ಮೂರು ಮಹತಾ ದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ನೇಪಾಳ ಮಹತ್ಾ ದ ಮೂರು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿಹಾಕ್ತವೆ. ಭೂಕಂಪ ಸಂತ್ರ ಸೆ  ನೇಪಾಳ 

ಪುನರ್ ನಮಾಿಣ, ರಸ್ಥು  ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ 

ಸಹಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳ ಪರ ಧಾನ ಪುರ್ಪ  ಕುಮಾರ್ ಧಮಾಲ್ ಅವರು ನಾಲುಕ  ದಿನಗಳ ಕಾಲ 

ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಪರ ಯಾಣ ಕೈಗೊಾಂಡಿದದ  ವೇಳೆಯಲಿಲ  ಈ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 750 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಥಿಿಕ್ ನೆರವು: ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಸಂಭ್ವಿಸಿದ ಭೂಕಂಪದಿಾಂದ 

ತ್ತ್ು ರಿಸಿರುವ ನೇಪಾಳದ ಪುನರ್ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ 750 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು 

ಘೀಷಿಸಿದೆ. 

 ತೆರೈ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ರಸಿ್  ಅಭಿವೃದಿದ : ನೇಪಾಳದ ತೆರೈ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ರಸ್ಥು  ಉನು ತಿೀಕರಣ 

ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಲುವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನೇಪಾಳದ ರಸ್ಥು  ಮತ್ತು  

ರ್ಸು ಲ್ ಹೈವೇ ಪಾರ ಜೆಕ್ು  ಆಫ್ ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಮತ್ತು  

ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಅಭಿವೃದಿದ  ನಗಮ ನಯಮಿತಿ (NHIDCL) ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ “ಟಿಯಾಂಗಾಂಗ್-2” ಬಹಯ ಕಾಶ ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯ ಕಂದ್ರ  ಕ್ಕಿೆ ಗೆ ಸೇಪ್ಿಡೆ  

ಚಿೋನಾ ತ್ನ್ು  ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ಪ್ಟರ ಯೋಗ್ಲ್ಯ ‘ಟಿಯಾಂಗ್ಂಗ್–2’ ನ್ನು  ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ 

ಕಕೆಷ ಗ್ಗ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಮಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ದಹ್ಯ ಕ್ಕಶ್ದಲಿ್ಲ  ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗಳಳ ಲು ಹಾಗೂ ಸುಸಜಿಿ ತ್ 

ಬ್ದಹ್ಯ ಕ್ಕಶ್ ಕಂದರ ವನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲು ಇದು ಸಹ್ಕ್ಕರಿಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಚಿೋನಾದ ಗೋಬ್ರ 

ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜಿಯ್ಡಕ್ಕವ ನ್ ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ ಉಡ್ಯವಣಾ ಕಂದರ ದಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್-2F T2 

ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು  ಕಕೆಷ ಗ್ಗ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ಟಿಯಾಾಂಗಾಾಂಗ್-2 ಚಿೀನಾದ ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾರ ಜೆಕ್ು  921-2 ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ  ಕಾಯಿಕರ ಮದ 

ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಪಿೀಳಿಗೆಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  

ನಮಿಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಚಿೀನಾ ಹಾಂದಿದೆ. 

 8 ಟನ್ ತೂಕದ ಟಿಯಾಾಂಗಾಾಂಗ್-2 ಕಾಂದರ  ಚಿೀನಾ ಈ ಹಿಾಂದೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಟಿಯಾಾಂಗಾಾಂಗ್-1 

ಕಾಂದರ ದ ಬದಲಿಗೆ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಟಿಯಾಾಂಗಾಾಂಗ್-1 ಕಳೆದ ಮಾಚ್ಿ 2016 ರಿಾಂದ 

ತ್ನು  ಕಾಯಿವನ್ನು  ಸೆ ಗಿತ್ಗೊಳಿಸಿದೆ. 

 8.6 ಟನ್ ತೂಕದ ಈ ಪ್ಟರ ಯೋಗ್ಲ್ಯ ಸದಯ  ಭೂಮಿಯಿಂದ 380 ಕಿ.ಮಿೋ ಎತ್ು ರದಲಿ್ಲರುವ 

ಕಕೆಷ ಯಲಿ್ಲದೆ. ಮಂದಿನ್ ತಿಂಗಳು ಇದು 393 ಕಿ.ಮಿೋ ಎತ್ು ರದ ಕಕೆಷ ಗ್ಗ ವಗ್್ವಣೆಗಳಳ ಲ್ಲದೆ. ಆ 

ಬಳಕ, ಚಿೋನಾವು ಇಬಾ ರು ಗಗನ್ಯಾತಿರ ಗಳನ್ನು  ‘ಶ್ಂಜೌ–11’ ನೌಕೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಅಂತ್ರಿಕ್ಷಕೆಕ  

ಕಳುಹಿಸಲ್ಲದೆ. ಇವರಿಬಾ ರೂ ಪ್ಟರ ಯೋಗ್ಲ್ಯದಲಿ್ಲ  30 ದಿನ್ ವಿವಿಧ ಪ್ಟರ ಯೋಗಗಳನ್ನು  

ನ್ಡೆಸಲ್ಲದಾದ ರೆ.  

 ‘ಟಿಯಾಂಗಂಗ್–2’ ಐದು ವಷ್ಗಳಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿು  ಕ್ಕಲ್ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸಲ್ಲದೆ ಎಂದು 

ಕಿಸ ನ್ ಹುವಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 

 

 

ಮುಂಬೈ: ಜಾಗತಿಕ ಸಿನಮಾ ರಂಗದಲಿಲ  ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಿರುವ ಆಸಕ ರ್ ಅಾಂಗಳಕ್ಕಕ  ದಕ್ತಷ ಣ 

ಭಾರತ್ದ ‘ವಿಸ್ವರಣೈ’ ಚಿತ್ರ  ಪರ ವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಕನು ಡದ ‘ತಿರ್ಥ’ ಸಿನಮಾ ಪೈರ್ೀಟಿಯಲಿಲ ತ್ತು . 

 

ವೆಟಿರ ಮಾರನ್ ನದೇಿಶನದ ತ್ಮಿಳು ಚಿತ್ರ  ‘ವಿಸ್ವರಣೈ(ವಿಚಾರಣೆ)’ ವಿದೇಶ್ ಭಾಷ್ಠ ಚಿತ್ರ ಗಳ 

ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಚಿತ್ರ ರಂಗವನ್ನು  ಪರ ತಿನಧಿಸುತಿು ದೆ. ಇದು ವೆಟಿರ ಮಾರನ್ ನದೇಿಶನದ 

ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ವಾಗಿದುದ , ವಿಚಾರಣೆ ನೆಪದಲಿಲ  ಕೈದಿ ಅನ್ನಭ್ವಿಸುವ ಯಾತ್ನೆ, ರ್ಲಿೀಸ್ 

ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿಲ ನ ಲೀಪ, ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರದಂತ್ಹ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಪರ ತಿಬಿಾಂಬಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

ಕನು ಡದ ‘ತಿರ್ಥ’ ಸಿನಮಾ, ಉಡಾು  ಪಂಜಾಬ್, ನೀಜಾಿ, ಸೈರತ್, ಧಾನಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 29 

ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸಿನಮಾಗಳ ಪೈಕ್ತ ಆಸಕ ರ್ಗೆ ವಿಸ್ವರಣೈ ಸಿನಮಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ ವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಕತ್ನ್ 

ಮ್ಹಾು  ನೇತೃತ್ಾ ದ ಭಾರತಿೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ  ಒಕ್ಕಕ ಟ(ಎಫ್ಎಫ್ಐ)ದ ಸಮಿತಿಯು ಗುರುವಾರ ಆಯ್ಕಕ  

ಪರ ಕಟಿಸಿದೆ. 

 

2017ರ ಫ್ಬರ ವರಿ 27ರಂದು ಲಾಸ್ ಏಾಂಜಲಿೀಸ್ನಲಿಲ  89ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾಡೆ್ಸಿ(ಆಸಕ ರ್) 

ಸಮಾರಂಭ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 

ವಿದೇಶ್ ಚಿತ್ರ  ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 5 ಸಿನಮಾಗಳು ನಾಮನದೇಿಶನಗೊಳುು ತ್ು ವೆ. ಈವರೆಗೆ ಈ 

ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಮೂರು ಸಿನಮಾಗಳು ನಾಮನದೇಿಶನಗೊಾಂಡಿದದ ವು. 

* ಮದ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ (1957) 

* ಸಲ್ದಂ ಬಂಬೆ (1988) 

* ಲಗಾನ್(2001) 

 

**** 

ಚ್ಚತರ : ವಿಸ್ವರಣೈ 

ನದೇಿಶನ: ವೆಟಿರ ಮಾರನ್ 

ನಮಾಿಣ: ಧನ್ನಷ್ 

ತಾರಾಗಣ: ದಿನೇಶ್ತ, ಆನಂದಿ, ಸಮುತಿರಕಣಿ 
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ಸಂಗಿೀತ: ಜಿ.ವಿ.ಪರ ಕಾಶ್ತ ಕುಮಾರ್ 

ಛಾಯಾಗರ ಹಣ: ಎಸ್.ರಾಮಲಿಾಂಗಮ್ 

 

ನರಾಶಿರ ತರು ಮತಿ್ತ  ವ್ಲಸ್ತತರ ಹಕುಕ  ರಕ್ಷಣೆಗೆ “ನೂಯ ಯಾಕ್ಿ ಘೀಷಣೆ (New York 

Declaration)”  

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ 71ನೇ ಸ್ವಮಾನಯ  ಅಧಿವೇಶನದಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ ನಾಯಕರು ನರಾಶ್ರ ತ್ರು ಮತ್ತು  ವಲಸಿತ್ರ 

ಹಕುಕ  ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡುವ ಮಹತ್ಾ ದ “ನೂಯ ಯಾಕ್ಿ ಘೀರ್ಣೆ”ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ್ಯದ ರೆ. ನರಾಶ್ರ ತ್ರ ಮತ್ತು  

ವಲಸಿತ್ರ ಹಕುಕ  ಕಾಪಾಡಲು ಹಾಗೂ ಜಿೀವ ರಕ್ತಷ ಸಲು ವಿಶಾ ದ ನಾಯಕರು ಒಮಮ ತ್ದಿಾಂದ 

ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳು ಬೇಕು ಎಾಂಬುದು ಘೀರ್ಣೆಯ ಮೂಲ ತಿರುದಗಿದೆ. 

ಘೀಷಣೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ದುಬಿಲ ಸಂದಭ್ಿಗಳಲಿಲ  ವಲಸಿಗರನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸಲು ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವುದು. 

 ನರಾಶ್ರ ತ್ರು ಮತ್ತು  ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸಮ್ಮ ೀಳನ 

ಆಯೀಜಿಸಲು ಮಾತ್ತಕತೆ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು  2018ರಳಗೆ ಸುರಕ್ತಷ ತ್ ಮತ್ತು  

ಕರ ಮಬದದ ವಾದ ವಲಸ್ಥಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ರೂಪುರಷ್ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವುದು. 

ಘೀಷಣೆಯಲಿಲ  ಏನದೆ? 

 ನರಾಶ್ರ ತ್ರು ಮತ್ತು  ವಲಸಿತ್ರ ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಕಾಪಾಡುವುದು. ಅದರಲೂಲ  

ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸುವುದು. 

 ನರಾಶ್ರ ತ್ರು ಮತ್ತು  ವಲಸ್ಥ ಬಂದವರ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನಗದಿತ್ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಸೂಕು  ಶ್ಕ್ಷಣ 

ದೊರೆಯುವಂತೆ ನೊೀಡಿಕಳುು ವುದು. 

 ಲಿಾಂಗ ತಾರತ್ಮಯ  ಮತ್ತು  ಲೈಾಂಗಿಕ ಕ್ತರುಕುಳಗನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದು. 

 ನರಾಶ್ರ ತ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ವಲಸಿಗರಿಗೆ ಆಶರ ಯ ನೀಡುವ ರಾರ್ು ರಗಳಿಗೆ ಬಾಂಬಲ ನೀಡುವುದು. 

 ನಿರಾಶಿರ ತ್ರು ಮತ್ತು  ವಲ್ಸ್ಗ್ರರ ವಿರುದಿ  ಬಲ್ವಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೆವ ೋಷ ಬ್ದವವನ್ನು  

ಖಂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಜ್ಞಗತಿಕ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ನು  ಬಂಬಲ್ಲಸುವುದು. 

 

ಅಮೆರಿಕ್ಕೆಕ  ಭಾರತದ್ ನೂತನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನವ್ತೇಜ್ ಸರನ್ಯ ನೇಮಕ್ 

ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರ ನ್ವತೇಜ್ ಸರನಾ ಅವರನ್ನು  ಅಮೆರಿಕಕೆಕ  ಭಾರತ್ದ ನ್ಯತ್ನ್ ರಾಯಭಾರಿಯನಾು ಗಿ 

ನೇಮಕಮಾಡಿದೆ. ಸರನಾ ಅವರು ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ ಸೇವಯಿಂದ ನಿವೃತಿು  ಹಂದಿದೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 

ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಹುದೆದ ಯನ್ನು  ವಹಿಸಿಕಳಳ ಲಿ್ಲದಾದ ರೆ. ನ್ವಂಬರ್ 2016ರಲಿ್ಲ  ಅಮೆರಿಕ್ಕದಲಿ್ಲ  ಹಸ 

ಆಡಳತ್ ಶುರುವಾಗಲ್ಲದುದ , ಹಸ ಸಕ್ಕ್ರದೊಂದಿಗ್ಗ ಕೆಲ್ಸ ನಿವ್ಹಿಸುವ ಗುರಿ ಇವರ ಮಂದಿದೆ.  

ನವ್ತೇಜ್ ಸರನ್ಯ: 

 ಸರನಾ ಅವರು ಭಾರತಿೋಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವಯ 1980ನೇ ತಂಡದ ಅಧಿಕ್ಕರಿ. ತ್ಮಮ  

35ವಷ್ದ ಸೇವಯಲಿ್ಲ  ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲ್ಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಹುದೆದ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸಿದಾದ ರೆ. 

 ನೇಮಕ್ಕತಿಗ್ಗ ಮನ್ು  ಇವರು ಯ್ಡ.ಕೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಹೈಕಮಿನ್ಷರ್ ಆಗಿದದ ರು. 

 ಸರನಾ ಅವರು 2002ರಿಂದ 2008ರವರೆಗ್ಗ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖ್ಯ ವಕ್ಕು ರರಾಗಿದದ ರು. ನಂತ್ರದ 4 

ವಷ್ ಇಸ್ರ ೋಲ್ಡ ಗ್ಗ ಭಾರತ್ದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದದ ರು. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ  

ಅಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸಂಘಟನೆಯ ಹೆಚಿು ವರಿ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್, ವಿಶೇಷ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್, ಪ್ಟಶಿಿ ಮ 

ವಿಭಾಗದ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ಯಾಗಿದದ ರು. 
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ಇಬಬ ರು ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ “2016 ಕಾಲ ಕ್ಿ ಆರ್ ಭಾವಿನ್ ವೈಲ್ಡ  ಲೈಫ್ಟ ಲ್ದ ಎನೊಪ ೀಸ್ಮ ಿಂಟ್ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ” 

ಭಾರತ್ದ ಇಬಿ ರು ಅರಣಾಯ ಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  “2016 ಕಾಲ ಕ್ಿ ಆರ್ ಭಾವಿನ್ ವೈಲ್ಡ  ಲೈಫ್ ಲಾ 

ಎನೊಪ ೀಸ್ಥಮ ಿಾಂಟ್ಸ ಪರ ಶಸಿು ” ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯಯ ಸಹಾಯಕ 

ಅರಣಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ “ರಿತೇಶ್ತ ಸರೀರ್ಥಯ” ಮತ್ತು  ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಲಕಬ 

ಅರಣಯ ದಲಿಲ  ರಾಂರ್ಜ ಆಫಿೀಸರ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಜಯ್ ದತಾು  ಅವರನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸಮಪಿಕವಾಗಿ ಕಾನೂನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂರಕ್ತಷ ಸಲು ದಿಟು  ಧೈಯಿ ತ್ತೀರಿರುವುದಕ್ಕಕ  

ಇವರನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾದ ಜಹೆನೆಬಗ್ಿ ನಲಿಲ  ಅಕು ೀಬರ್ 16ರಂದು 

ನಡೆಯಲಿರುವ “ಕನೆಾ ನಷ ನ್ ಆನ್ ಇಾಂಟರ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಟೆರ ೀಡ್ಸ ಇನ್ ಎಾಂಡೇಾಂಜಡ್ಸಿ ಸಿಪ ೀಸಿಸ್ ಆಫ್ 

ವೈಲ್ಡ  ಫೌನ ಅಾಂಡ್ಸ ರ್ಲ ೀರ (CITES”)ದ 17ನೇ ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಅಮ್ರಿಕ ಮೂಲದ ಸ್ಿ ೀಸಿಸ್ ಸವೇಿವಲ್ ನೆಟವಕ್ಿ (Species Survival Netw) ಮತ್ತು  

ಅನಮಲ್ ವೆಲ್ೆ ೀರ್ ಇನೆ್  ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ (Animal Welfare Institute) ಸಹಯೀಗದಡಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಅಮ್ರಿಕಾದ ಖ್ಯಯ ತ್ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾರ “ಕಾಲ ಕ್ಿ ಆರ್ ಭಾವಿನ್” ಅವರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಸೂಕು  ಕಾನೂನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಶರ ಮಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

 

ಅಮೆರಿಕ್ದ್ ಗಾಲ್್  ದಂತಕ್ತೆ “ಅನ್ಯಿಲ್ಡ  ಪಾಮರ್” ವಿಧಿವ್ಶ 

ಅಮ್ರಿಕಾದ ಗಾಲ್್ ದಂತ್ಕತೆ ಎನಸಿದದ  “ಅನಾಿಲ್ಡ  ಪಾಮರ್” ನಧನರಾದರು. 87 ವರ್ಿದ ಪಾಮರ್ 

ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. ಸ್ವವಿಕಾಲಿಕ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಗಾಲ್ ರ್ ಎನಸಿದದ  

ಪಾವರ್ ಏಳು ಪರ ಮುಖ ಚಾಾಂಪಿಯನಷ ಪಗ ಳು ಹಾಗೂ 62 ಪಿಜಿಎ ಟ್ಯಗಿಳಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದದ  ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕ 

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಅನಾಿಲ್ಡ  ಪಾಮರ್ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 10, 1929 ರಂದು ಲಾಯ ಟ್ರ ೀಬ್, ಪೆನ್ ಸಿಲೆಾ ೀನಯದಲಿಲ  

ಜನಸಿದರು. 

 ಪಾಮರ್ ಚಿಕಕ ವಯಸೆಿ ನಾಂದಲೇ ಗಾಲ್ ು ಲಿಲ  ಆಸಕ್ತು  ಬಳೆಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. ಆರಂಭ್ದಲಿಲ  ತ್ಮಮ  

ತಂದೆಯ ಮಾಗಿದಶಿನದಲಿಲ  ಆಟದ ಪಾಠಗಳನ್ನು  ಕಲಿತ್ ಅವರು 1954ರಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕ 

ಅಮ್ಚೂರ್ ಗಾಲ್ ು ಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದದ ರು. ಅದೇ ವರ್ಿ ವೃತಿು ಪರ ಗಾಲ್ೆ ಗ  ಪದ್ಯಪಿಣೆ ಮಾಡಿದ 

ಅವರು ಹಲವು ಚಾಾಂಪಿಯನಷ ಪಗ ಳಲಿಲ  ಕ್ತರಿೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 'ದಿ ಗಾಲ್್  ಕ್ತಾಂಗ್' ಎಾಂದೇ ಖ್ಯಯ ತಿ ಹಾಂದಿದದ  ಅವರು 1958, 1960, 1962 ಮತ್ತು  1964ರಲಿಲ  

ಮಾಸು ಸ್ಿ ಟ್ಯನಿ, 1961 ಮತ್ತು  1962ರಲಿಲ  ಬಿರ ಟಿಷ್ ಓಪನ್ ಹಾಗೂ 1960ರಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕ 

ಓಪನ್ ಗಾಲ್್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪಗ ಳಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಜಯಿಸಿದದ ರು.  1950ರ ದಶಕದಲಿಲ  ಗಾಲ್್ 

ಕ್ತರ ೀಡೆ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಟಿ.ವಿಯಲಿಲ  ಪರ ಸ್ವರವಾಗಿತ್ತು . ಆ ಕಾಲದಲಿಲ  ಪಾಮರ್ ಅವರು 

ಯಶಸೆಿ ನ ಉತ್ತು ಾಂಗದಲಿಲ ದದ ರು.  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 1974 ರಲಿಲ  ವಿಶಾ  ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗೌರವ. 

 1960 ಮತ್ತು  62 ರಲಿಲ  ಪಿಜಿಎ ವರ್ಿದ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಆಟಗಾರ ಪರ ಶಸಿು . 

 1998 ರಲಿಲ  ಪಿಜಿಎ ಟ್ಯರ್ ಜಿೀವಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪರ ಶಸಿು . 

 2004 ರಲಿಲ  ಫ್ರ ಸಿಡೆನೆಯಲ್ ಮ್ಡಲ್ ಆಫ್ ಫಿರ ಡಂ ಪದಕ  
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ಪಾಯ ರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ ಒಪ್ಪ ಂದ್ ಅನ್ನಮೀದ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ತ್ಗಿಗ ಸುವ ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಲು ಕಾಂದರ  

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಕು ೀಬರ್ 2 ರಂದು ಗಾಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಭಾರತ್ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ 

ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಲಿದೆ. ವಿಶಾ ದ 185 ರಾರ್ು ರಗಳು ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2015 ರಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ವು. ಭಾರತ್ ಏಪಿರ ಲ್ 2016 ರಂದು ನೂಯಯಾಕ್ಿ ನಲಿಲ  ಈ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಮಾಡಿತ್ತು . ಇಲಿಲ ಯವರೆಗೆ 191 ರಾರ್ು ರಗಳು ಈ ಮಹತ್ಾ ದ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. 

ಒಪ್ಪ ಂದ್ ಯಾವಾಗ ಜ್ಞರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ? 

 ಪಾಯ ರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ ಒಪಪ ಾಂದವು ಕನರ್ು  ಪಕ್ಷ 55 ರಾರ್ು ರಗಳು ಅನ್ನಮೀದಿಸಿ ಹಸಿರುಮನೆ 

ಅನಲ ಹರಸೂಸಿವಿಕ್ಕ ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  ಶೇ55% ಕುಗಿಗ ಸಿದ್ಯಗ ಒಪಪ ಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 

 ಸದಯ  61 ರಾರ್ು ರಗಳು ಈ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದುದ , ಒಟಾು ರೆಯಾಗಿ ಈ ರಾರ್ು ರಗಳು 

ಶೇ 47.79% ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲವನ್ನು  ಹರಸೂಸುತಿು ವೆ. 

 ಭಾರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರೆ ವಿಶಾ ದ ಪರ ಮುಖ ರಾರ್ು ರಗಳು ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಲು 

ಮುಾಂದೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಬಹುಬೇಗ ಈ ಒಪಪ ಾಂದ ಜಾರಿಬರಲಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಭಾರತದ್ ಮಹತಾ : 

 ಭಾರತ್ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕ್ತದರೆ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿರುವ ದೇಶಗಳ ಒಟಾು ರೆ 

ಜಾಗತಿಕ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕ ಪರ ಮಾಣ ಶೇ 51.89%ಗೆ ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ಾ ದ ಒಪಪ ಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಲಿಲ  

ಭಾರತ್ ಬಹು ಮುಖಯ  ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. 

 ಪ್ರಯ ರಿರ್ಸ ಒಪ್ಟಪ ಂದವನ್ನು  ಅನ್ನರ್ೋದಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಜ್ಞಗತಿಕ ತ್ಪ್ಟಮಾನ್ ಕುಗೆಿ ಸಿ ಪ್ಟರಿಸರ 

ಸಮತೊೋಲ್ನ್ ಕ್ಕಪ್ರಡಲು ಭಾರತ್ ಬದಿ ರ್ತಯನ್ನು  ತೊೋರಿಸಲ್ಲದೆ.  

 

ವಿಶಾ ದ್ ಮದ್ಲ ಥಿರ ೀ-ಪೇರೆಂಟ್ ಮಗು (Three Parent Baby) ಮೆಕ್ಸ ಕದ್ಲಿಲ  ಜ್ನನ  

ಮ್ಕೆ್ತಕದಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ರ್ಥರ ೀ-ಪೇರೆಾಂಟ್ಸ ಮಗುವಿಗೆ ಜನಮ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಜನಮ ದ್ಯತ್ರ 

ಡಿಎನ್ಎ ಬಳಸಿ ಮಗು ಪಡಡೆಯುವ ಈ ವಿವಾದತ್ಮ ಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಮೂಲಕ ಜೀಡಾಿನ್ 

ಮೂಲದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಗು ಜನಸಿದೆ. ರ್ಥರ ೀ-ಪೇರೆಾಂಟ್ಸ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  “ಮೈಟ್ರ ೀಕಾಾಂಡಿರ ಯಲ್ 

ಡ್ರನೇಶನ್ (Mitochondrial Donation)” ಎಾಂತ್ಲೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಾಂದ ಅಪರೂಪದ 

ತ್ಳಿ ರೂಪಾಾಂತ್ರಗೊಾಂಡಿರುವ ರ್ೀರ್ಕರು ಸಹ ಆರೀಗಯ ವಂತ್ ಮಗುವನ್ನು  ಪಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:   

 ಮಗುವಿನ ತಾಯಿಯು ಲಿೀಗ್ ಸಿಾಂಡ್ರರ ೀಮ್ (Leigh Syndrome) ಎಾಂಬ ಮಾರಣಾಾಂತಿಕ 

ವಂಶವಾಹಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದದ ರು. ಇದರಿಾಂದ ಭೂರ ಣ ಅವಸೆ್ಥಯಲಿಲ ರುವ ಮಗುವಿನ 

ಮ್ದುಳು ಮತ್ತು  ನರಗಳು ಹಾನಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸ್ವವನು ಪುಪ ತ್ು ದೆ. 

 ಈ ರೀಗಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾಗುವ ವಂಶವಾಹಿ ಮಾನವನ ಶರಿೀರದ ಜಿೀವಕೀಶಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತು ಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸುವ ‘ಮೈಟ್ೀಕಾಾಂಡಿರ ಯಾ ’ದಲಿಲ ನ ಡಿಎನ್ಎದಲಿಲ ರುತ್ು ದೆ.  

 ಈ ಪರ ಕರಣದಲಿಲ  ನೂಯ ಕ್ತಲ ಯರ್ ಸಿಪ ಾಂಡಲ್ ಟಾರ ನೆಫ್ರರ್ (Spindle Nuclear transfer) 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲಿಲ  ತಾಯಿಯಿ ಅಾಂಡ ಮತ್ತು  ದ್ಯನಯ ಅಾಂಡವನ್ನು  ತಂದೆಯ 

ವಿೀಯಾಿಣುವಿನೊಾಂದಿಗೆ ಫಲದ್ಯಯಕಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಫಲದ್ಯಯಕಗೊಾಂಡ ಅಾಂಡಗಳು 

ಭೂರ ಣದ ಆರಂಭ್ದ ಹಂತ್ಗದಗಿ ವಿಭ್ಜನೆಗೊಳುು ವ ಮುನು  ಪರ ತಿ ಬಿೀಜಾಣುವನ್ನು  

ಹರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ದ್ಯನಯ ಫಲವತ್ತು ಗೊಾಂಡ ಅಾಂಡವನ್ನು  ತ್ಯ ಜಿಸಿ ಅದರ ಜಾಗದಲಿಲ  

ತಾಯಿಯ ಫಲವತ್ತು ಗೊಾಂಡ ಅಾಂಡವನ್ನು  ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ಪಿ ಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಹಿೀಗೆ ಬಳವಣಿಗೆಯಾದ ಭೂರ ಣವನ್ನು  ತಾಯಿಯ ಗಭ್ಿಕ್ಕಕ  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದುದ , ಒಾಂಬತ್ತು  ತಿಾಂಗಳ 

ನಂತ್ರ ಆರೀಗಯ ವಂತ್ ಮಗು ಜನಸಿದೆ.  
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ಮೈಟ್ರಕಾಂಡಿರ ಯ ರಿಪ್ಪಲ ೀಸ್ಮ ಂಟ್ ಥೆರಪಿ: 

 ಇದೊಾಂದ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವಾಗಿದುದ , ನೂಯ ನತೆ ಇರುವ ಮಹಿಳೆ 

ಮೈಟ್ೀಕಾಾಂಡಿರ ಯವನ್ನು  ದ್ಯನಯ ಆರೀಗಯ ವಂತ್ ಮೈಟ್ೀಕಾಾಂಡಿರ ಯ 

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಅನಂತ್ರ ಪರ ನಾಳಿಕ್ಕ ಫಲಿೀಕರಣ ತಂತ್ರ  (IVF)ದ ಮೂಲಕ ಅಾಂಡವನ್ನು  ಸಂಗಾತಿಯ 

ವಿೀಯಿದೊಾಂದಿಗೆ ಫಲದ್ಯಯಕಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಗಾಗಿ ಭೂರ ಣದಲಿಲ  ಯಾವುದೇ 

ನೂಯ ನತೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲಲ . 

 ಆದದ ರಿಾಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಿಾಂದ ಮೈಟ್ೀಕಾಾಂಡಿರ ಯಲ್ ನೂಯ ನತೆ ಕಾಯಿಲೆಯು ಒಾಂದು 

ಪಿೀಳಿಗೆಯಿಾಂದ ಮತ್ತು ಾಂದು ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ ಪರ ಸರಣವಾಗುವುದನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ತ್ಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಮೈಟ್ಕಾಾಂಡಿರ ಯ ರಿಪೆಲ ೀಸ್ಥಮ ಾಂಟ್ಸ ಥೆರಪಿಯಲಿಲ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ 

ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ “ಮ್ಟರನಲ್ ಸಿಪ ಾಂಡಲ್ ಟಾರ ನೆ ಫರ್” ಮತ್ತು  “ರ್ರ ನೂಯ ಕ್ತಲ ಯರ್ ಟಾರ ನೆ ಫರ್”. 

 

“ಜಿಮ್ಸ ಯಾಂಗ್ ಕ್ಮ್ಸ” ವಿಶಾ ಬಯ ಂಕ್ ನ ಅಧಯ ಕ್ಷ ರಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅವ್ಧಿಗೆ ನೇಮಕ್ 

ವಿಶಾ  ಬಯ ಾಂಕ್ ನ ಹಾಲಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜಿಮ್ ಯಾಾಂಗ್ ಕ್ತಮ್ ರವರು ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಕ್ತಮ್ ರವರು ಜುಲೈ 1, 2017 ರಿಾಂದ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಿಭಾರ ಮಾಡಲಿದುದ , ಮುಾಂದಿನ ಐದು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ ರಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಜಿಮ್ಸ ಯಾಂಗ್ ಕ್ಮ್ಸ ಬಗೆೆ : 

 ಜಿಮ್ ಯಾಾಂಗ್ ಜಿಮ್ ರವರು ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾ ಮೂಲದ ಅಮ್ರಿಕ ವೈದಯ  ಮತ್ತು  

ಮಾನವಶಸು ರಜಾ . 

 ಕ್ತಮ್ ಅವರು ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ನ 12ನೇ ಅಧಯ ಕ್ಷರು. 2012 ರಲಿಲ  ಮದಲ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 

 ಫೀಬೆ್ಿ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ 2013 ರಲಿಲ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶಾ ದ 50 ಪರ ಭಾವಿ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಕ್ತಮ್ ಅವರು ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದದ ರು. 

ವಿಶಾ ಬಯ ಂಕ್: 

 ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ಒಾಂದು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ವಿಶಾ ದ 

ಮುಾಂದುವರೆಯಿತಿು ರುವ ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಕೈಗೊಳುು ವ ಪರ ಮುಖ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲದ 

ನೆರವನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. 

 ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ 1944 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪನೆಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ವಾಷಿಾಂಗು ನ್, ಅಮ್ರಿಕಾದಲಿಲ ದೆ 

 

36 ರಫೇಲ್ ಯುದ್ದ  ವಿಮಾನ ಖ್ರಿೀದಿಗೆ ಭಾರತ-ಫ್ರರ ನ್ಸ  ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

36 ರಫೇಲ್ ಯುದಧ  ವಿಮಾನಗಳನ್ನು  ಫ್ರರ ನೆ್ ನಾಂದ ಖರಿೀದಿಸುವ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ 

ಸೊೀಮವಾರ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 60 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ರೂ (7.87 ಬಿಲಿಯನ್ ಯೂರೀ) 

ಮೌಲಯ ದ ಖರಿೀದಿ ಒಪಪ ಾಂದ ಇದ್ಯಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಮನೊೀಹರ್ 

ಪರಿಕಕ ರ್ ಮತ್ತು  ಫ್ರರ ನೆ್ ನ ಜಿೀನ್ ಯ್ಕಾ ಸ್ ಲೆ ಡಿರ ಯಾನ್ (Jean Yves Le Drian) ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಸಹಿಹಾಕ್ತದರು. 1990 ರಲಿಲ  ರಷ್ಠಯ ದಿಾಂದ ಸುಖೀಯ್ ಯುದದ  ವಿಮಾನ ಖರಿೀದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ 

ನಂತ್ರ ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶದೊಾಂದಿಗೆ ಯುದದ  ವಿಮಾನ ಖರಿೀದಿಸಲು ಭಾರತ್ ಸಹಿ 

ಮಾಡಿದೆ.  

ರಫೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ್ ವಿಶೇಷ: 

 ಫ್ರರ ನೆ್ ನ ಡಸೆ್ವಲ್ು  ಕಂಪನಯ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕಯ ಅಧಿಕ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಅತಾಯ ಧುನಕ 

ಯುದಧ ವಿಮಾನವಿದು.  

 "ಬಹುವಿಧ'ದ (ಏಕಕಾಲಕ್ಕಕ  ಆಗಸದಲಿಲ  ದ್ಯಳಿ, ಆಗಸದಿಾಂದ ಭೂಮಿಗೆ ದ್ಯಳಿ) ಯುದಧ ಗಳಲಿಲ  

ಬಳಸಬಹುದ್ಯದ ಯುದಧ ವಿಮಾನ.  
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 ಈ ಯುದಧ  ವಿಮಾನ ಎರಡು ಎಾಂಜಿನ್ ಹಾಂದಿದುದ , 1986ರಲಿಲ  ಮದಲ ಆವಿಷ್ಠಕ ರವಾಗಿತ್ತು . 

2001ರಿಾಂದ ಇದರ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಡಸೆ್ವಲ್ು  ತ್ತಡಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು  9 ಮಾದರಿಗಳಲಿಲ ರುವ 

ಮಧಯ ಮಗಾತ್ರ ದ ಯುದಧ ವಿಮಾನ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಗರಿರ್ಾ  24,500 ಕ್ತ.ಗಾರ ಾಂ. ಭಾರದಷ್ಟು  ಶಸ್ವು ರಸು ರಗಳನ್ನು  ಹತ್ತು  ಗಂಟೆಗೆ 1,912 

ಕ್ತ.ಮಿೀ.ವೇಗದಲಿಲ  ಸಂಚರಿಸಬಲಲ ದು. ವಿವಿಧ ಮಾದರಿ ಶಸ್ವು ರಸು ರ ಪರ ಯೀಗಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ 

ಹಾಂದಿದೆ.  

 ರಾಡಾರ್ ಗಳ ಕಣು ಪಿಪ ಸಿ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಗುಪು  ದ್ಯಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದ್ಯದ ಯುದಧ ವಿಮಾನವಿದು. 

ಭಾರತ್ದ ಮಿಗ್-21 ಯುದಧ  ವಿಮಾನಗಳು ತಿೀರ ಹಳತಾಗಿದುದ , ಮಧಯ ಮಗಾತ್ರ ದ ದ್ಯಳಿ 

ವಿಮಾನಗಳ ತಿೀವರ  ಕರತೆಯಿದೆ. ಮಿಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು  ನಯೀಜಿಸುವ ಇರಾದೆ ಇದೆ. 

 

19ನೇ ಸ್ವಕ್ಿ ಶಂಗಸಭೆಯನ್ನನ  ಮುಂದೂಡಿದ್ ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನ   

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಇಸ್ವಲ ಮಾಬದಿನಲಿಲ  ನಡೆಯಬೇಕ್ತದದ  19ನೇ ಸ್ವಕ್ಿ (South Asian Association for 

Regional Cooperation) ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಮುಾಂದೂಡಿದೆ. ಉರಿ ಉಗರ  ದ್ಯಳಿ 

ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದಲಿಲ  ನಡೆಯಬೇಕ್ತದದ  ಸ್ವಕ್ಿ ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ಭಾರತ್ ಬಹಿರ್ಕ ರಿಸಿದ 

ಬನು ಲೆಲ ೀ ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶ, ಆಫ್ರಾ ನಸ್ವು ನ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು  ನೇಪಾಳ ರಾರ್ು ರಗಳು ಕ್ಕಡ ಭಾರತ್ವನ್ನು  

ಬಾಂಬಲಿಸಿ ಸ್ವಕ್ಿ ಶಾಂಗಸಭೆ ಬಹಿರ್ಕ ರಿಸಿದದ ವು. ಈ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಸ್ವಕ್ಿ ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  

ಮುಾಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ರಾಜಧಾನ ಇಸ್ವಲ ಮಾಬದಿನಲಿಲ  ಇದೇ ನವೆಾಂಬರ್ 9 ಮತ್ತು  10 

ರಂದು 19ನೇ ಸ್ವಕ್ಿ ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ನಡೆಯಲು ನಗದಿಯಾಗಿತ್ತು . ಸ್ವಕ್ಿ ಚಾಟಿರ್ ಪರ ಕಾರ 

ಸ್ವಕ್ಿ ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರ ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಪಾಲಗಳು ದಿದ್ಯದ ರೆ ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  

ಮುಾಂದೂಡಬೇಕ್ತದೆ.  

ದ್ಕಿ್ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ಪಾರ ದೇಶಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕಕ ಟ (ಸ್ವಕ್ಿ): 

 ಸ್ವಕ್ಿ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಸಕಾಿರಗಳ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದ ರಾಜಕ್ತೀಯ 

ಒಕ್ಕಕ ಟವಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತ್, ಭೂತಾನ್, ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ, ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ, ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್, ಮಾಲಿಡ ೀವೆ್ ಮತ್ತು  

ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು. 

 ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ, ಚಿೀನಾ, ಯುರೀಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕಕ ಟ, ಜಪಾನ್, ಇರಾನ್, ಮಾರಿರ್ಸ್, 

ಮಯನಾಮ ರ್, ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಅಮ್ರಿಕಾ ಸ್ವಕ್ಿ ಒಕ್ಕಕ ಟದ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಸೆ್ವನಮಾನ 

ಹಾಂದಿರುವ ರಾರ್ು ರಗಳು.  

ಇತಿಹಾಸ: 

 ‘ಸ್ವಕ್ಿ’ ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಗರ ಹಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಮುಾಂದಿಟು ವರು ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶದ ಮಾಜಿ 

ರಾರ್ು ರಪತಿ ಜಿಯಾಪುರ್ ರೆಹಮಾನ್. 1979ರಲಿಲ  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಸ್ವಕ್ಿ ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ಕರೆದು 

ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದ ಸ್ವಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ, ವಾಣಿಜಯ , ಧಾಮಿಿಕ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಯನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸಲು ಏಳು ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಾಂದಿಗೆ ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  

ನವಂಬರ್ 1980ರಲಿಲ  ಭಾರತ್, ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶ, ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ, ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ, ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳ, 

ಮಾಲಿಡ ೀವೆ್ ಒಟಿು ಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಿ ಒಾಂದು ಶ್ಾ ೀತ್ಪತ್ರ ವನ್ನು  ಹರಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಪತ್ರ ದಲಿಲ  ಸದಸಯ  

ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಪರ ಯೀಜನವನ್ನು  ಎಲಲ  ರಂಗದಲಿಲಯೂ 

ಸ್ವಧಿಸುವುದರ ಬಗೆಗ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದರಿಾಂದ ತ್ಮಮ  ನಡುವೆ ಇರುವ ಆಾಂತ್ರಿಕ 

ವಾಯ ಜಯ ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಪರ್ದಲಿಲ ರುವ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು , ಗಡಿವಿವಾದಗಳನ್ನು , ವಣಿ, 

ಜನಾಾಂಗಿೀಯ ಮತ್ತು  ಭಾಷ್ಠವಾರು ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಮುಕು ವಾಗಿ ಚಚಿಿಸಲು ಒಾಂದು ವೇದಿಕ್ಕ 

ನಮಾಿಣವಾಯಿತ್ತ.. 

 ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಢಾಕಾದಲಿಲ  1985ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 8ರ ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಸ್ವಕ್ಿ 

ಸೆ್ವಪನೆಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಇಲಿಲ  ಮಂಡಿಸಿದ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ  ಮತ್ತು  ಶಸನದ ಪರ ಕಾರ ಸ್ವಕ್ ಿ ನ 

ಏಳು ಸದಸಯ ರಾರ್ು ರಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿದ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಮತ್ತು  

ಕರ ೀಡಿೀಕೃತ್ ಸ್ವಾ ವಲಂಬನೆಯನ್ನು  ವೃದಿದ ಸಲು, ಶಾಂತಿಪಾಲನೆ, ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  

ಸೆಿ ರತೆಯನ್ನು  ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ಕಾಪಾಡಿಕಳುು ವುದರ ಬಗೆಗ  



www.karunaduexams.com 

50 | P a g e  
 

ನಣಿಯವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲಾಯಿತ್ತ. ಮಾತ್ರ ವಲಲ ದೆ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಮರ್ಧಯ  ಆರ್ಥಿಕ 

ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಸಹಯೀಗಕಾಕ ಗಿ ಒಾಂದು ನಯೀಗರೂಪದಲಿಲ  ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸಲು 

ಸ್ವಕ್ ಿ ನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 2007 ರಲಿಲ  ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನ ಸ್ವಕ್ಿ ನ 8ನೇ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರವಾಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ಇಸ್ರ ೀಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತಿ್ತ  ನೊಬೆಲ್ ಪುರಸಕ ೃತ ಶಿಮಾನ್ ಪ್ಪರೆಸ್ ನಧನ  

ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಶ್ಮಾನ್ ಪೆರೆಸ್ ಅವರು ಇಸ್ಥರ ೀಲು  ರಮತ್ ಗನ್ ನಲಿಲ  ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 

93 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಪೆರೆಸ್ ಅವರು ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ನ ಹಿರಿಯ ಮುತೆ್ ದಿದ  ಮತ್ತು  ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ಸೆ್ವಪಕರ 

ಪೈಕ್ತ ಉಳಿದಿರುವ ಕ್ಕಲವರಲಿಲ  ಒಬಿ ರಾಗಿದದ ರು.   

 ಪೆರೆಸ್ ಅವರು ಆಗಸ್ು  16, 1923 ರಲಿಲ  ರ್ಲೆಾಂಡ್ಸ ನ ಸಣಣ  ಹಳಿು ಯಲಿಲ  ಜನಸಿದದ ರು. 

 1948 ರಲಿಲ  ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ಸೆ್ವಪನೆಯಾದಗಿಾಂದಲೂ ಎಲಾಲ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾಯಿಗಳಲಿಲ  ಪೆರೆಸ್ 

ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ನಲಿಲ  ಅಸ್ವಧಾರಣ ಮಿಲಿಟರಿ ನಮಾಿಣ ಹಾಗೂ ಅಣಾ ಸು ರ ಅಭಿವೃದಿದ ಯಲಿಲ  ಪೆರೆಸ್ 

ಅವರ ಶರ ಮ ಪರ ಮುಖವೆನಸಿತ್ತು . 

 ಪೆರೆಸ್ ಅವರು ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ಎರಡು ಭಾರಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. ಅಲಲ ದೇ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಚಿವರಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸಹ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. ಪೆರೆಸ್ 

ಅವರು 2007ರಿಾಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು.  

 1994ರಲಿಲ  ಓಸೊಲ ೀ ಒಪಪ ಾಂದ ಹಾಗೂ ಸಾ ತಂತ್ರ ಯ  ಪಾಯ ಲೆಸಿು ೀನ್ ಸಂಧಾನದಲಿಲ  ಮಹತ್ು ರ 

ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಇದಕಾಕ ಗಿ 1994 ರಲಿಲ  ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಪೆರೆಸ್ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. ಪೆರೆಸ್ ರಾಂದಿಗೆ ಪರ ಧಾನ 

ಯಿಟೆಾಕ್ ರಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯ ಲೆಸಿು ೀನ ನಾಯಕ ಯಾಸರ್ ಅರಾಫತ್ ಕ್ಕಡ ಜಂಟಿ ನೊಬಲ್ 

ಶಾಂತಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

 

ಪ್ರ ಸ್ತದ್ದ  ಬಂಗಲ  ಲೇಖ್ಕ್ ಸೈಯದ್ ಶಂಸುಲ್ ಹಕ್ (Syed Shamsul Haq) ವಿಧಿವ್ಶ  

ಬಾಂಗಲ ದೇಶದ ಪರ ಮುಖ ಲೇಖಕರುಗಳಲಿಲ  ಒಬಿ ರಾಗಿದದ  ಸೈಯದ್ ಶಾಂಸುಲ್ ಹಕ್ ಬಾಂಗಲ ದ 

ಡಾಕಾದಲಿಲ  ನಧನರಾದರು. ಹಕ್ ಅವರು ಶಾ ಸಕೀಶದ ಕಾಯ ನೆ ರ್ ನಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. 

ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾವಯ , ಪರ ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು  ನಾಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾನ ಪಾಾಂಡಿತ್ಯ  ಹಾಂದುವ ಮೂಲಕ 

ಹಕ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದದ ರು. ಅಲಲ ದೇ ಧಾಮಿಿಕ ಮೂಲಭೂತ್ವಾದ ವಿರುದದ  ಧಾ ನ ಎತ್ತು ವ 

ಮೂಲಕವು ಗುರುತಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. 

ಸೈಯದ್ ಶಂಸುಲ್ ಹಕ್ ಬಗೆೆ : 

 ಬಿರ ಟಿಷ್ ಭಾರತ್ದ ಬಂಗಾಳ ಪೆರ ಸಿಡೆನೆಯ ಕುರಿಗಾರ ಮ್ ನಲಿಲ  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 27, 1935ರಲಿಲ  

ಜನಸಿದರು. 

 ಬಯಿಶಖ್ಯ ರಚಿತ್ತ ರ್ನಕ ತಿಮಾಲ (Boishakhey Rochito Ponktimala), ಇಕಡ ಎಕ್ 

ರಜೆೆ  ( Ekoda Ek Rajjey),  ಬಿರತಿಹಿನ್ ಉಸು ದ್ (Birotihin Utsab), ರ್ರ ತಿದೊಾ ನಗಾನ್ 

(Protidhwonigon) ಇವರ ಪರ ಮುಖ ಪುಸು ಕಗದಗಿವೆ. 

 ಅಪಾರ ದೇಶಭ್ಕ್ತು  ಗಿೀತೆಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿರುವ ಹಕ್ ಅವರು 1971 ಬಾಂಗಲ  ವಿಮೀಚನಾ 

ಯುದದ ಕ್ಕಕ  ತ್ಮಮ  ದೇಶಭ್ಕ್ತು  ಗಿೀತೆಗಳಿಾಂದ ಸೂಪ ತಿಿ ತ್ತಾಂಬಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 1966 ರಲಿಲ  ಬಾಂಗಲ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರ ಶಸಿು , ಬಂಗಾಳಿ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಗಣನೀಯ ಕಡುಗೆ 

ನೀಡಿದವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಬಾಂಗಲ ದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ನಾಗರಿೀಕ ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ ಸ್ವಾ ಧಿನಾರ್ ಪದಕ 

(2000) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದದ ರು. 
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ಪಾಯ ರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ ಒಪ್ಪ ಂದ್ವ್ನ್ನನ  ಅನ್ನಮೀದಿಸ್ತದ್ ಭಾರತ 

ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ತ್ಗಿಗ ಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪಾಯ ರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಭಾರತ್ 

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿತ್ತ. ಮಹಾತ್ಮ  ಗಾಾಂಧಿ ಅವರ 147ನೇ ಜನಮ ದಿನದಂದು ಈ ಮಹತ್ಾ ದ ನಣಿಯಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ 

ಕೈಜೀಡಿಸಿತ್ತ. ನಣಿಯವನ್ನು  ಭಾರತ್ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿದದ ರ ಕುರಿತಾಗಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ 

ಅವರ ಸಹಿ ಇರುವ ಅಾಂಗಿೀಕಾರದ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ ನ ಭಾರತ್ದ ರಾಯಭಾರಿ ಸಯಯ ದ್ 

ಅಕರುದಿದ ೀನ್ ಅವರು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  

ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದ 62ನೇ ರಾರ್ು ರ ಭಾರತ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 62 ರಾರ್ು ರಗಳು ಒಟಾು ರೆಯಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ 

ಮಟು ದಲಿಲ  ಶೇ 52% ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲವನ್ನು  ಹರಸೂಸುತಿು ವೆ.  

 ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲವನ್ನು  ಹರಸೂಸುತಿು ರುವ 

ರಾರ್ು ರಗಳ ಕಡುಗೆಯ ಮಿತಿ ಶೇ 55% ರಷಿು ರಬೇಕು. 

 ಇಾಂಗಾಲ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕಯ ಒಟ್ಟು  ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಪಾಲು ಶೇ 4.1% ರಷಿು ದೆ. 

ಯುರೀಪಿನ್ ಒಕ್ಕಕ ಟ ಸಹ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಲು ನಣಿಯಿಸಿದುದ  ಒಾಂದು 

ವೇಳೆ ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದರೆ ಒಪಪ ಾಂದ ಜಾರಿ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ.  

 ಪಾಯ ರಿಸ್ ಸಮ್ಮ ೀಳನದ ಒಪಪ ಾಂದದಲಿಲ  2020ರ ಒಳಗಾಗಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲ ಪರಿಣಾಮ 

ತ್ಗಿಗ ಸುವುದು, ಭೂಮಿಯ ಒಟಾು ರೆ ಶಖವನ್ನು  2 ಡಿಗಿರ  ಸ್ಥಲೆಿ ಯಸ್ ಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ಇಡುವುದು. 

ಮರುಬಳಕ್ಕಯ ಇಾಂಧನ ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. 

 

ರಫೆಲ್ ಜೆಟ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಡಸ್ವಲ್್ -ರಿಲಯನ್ಸ  ಒಪ್ಪ ಂದ್  

ಅನಲ್ ಅಾಂಬನ ನೇತೃತ್ಾ ದ ರಿಲಯನೆ್ ಮತ್ತು  ಫ್ರರ ನೆ್ ನ ಡಸ್ವಲ್ು  ಏವಿೀಯೇರ್ನ್ ನಡುವೆ ರಫ್ಲ್ 

ಯುದದ  ವಿಮಾನ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಒಪಪ ಾಂದ ಏಪಿಟಿು ದೆ. ಈ ಜಂಟಿ ಉದಿದ ಮ್ಯನ್ನು  ಇನ್ನು  

ಮುಾಂದೆ ಡಸ್ವಲ್ು  ರಿಲಯನೆ್ ಏರೀಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಎನು ಲಾಗುವುದು. ಫ್ರರ ನೆ್ ನಾಂದ ಭಾರತ್ ಖರಿೀದಿಸಲಿರುವ 

36 ರಫ್ಲ್ ಜೆಟಗ ಳ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕಗೆ ಡಸ್ವಲ್ು  ರಿಲಯನೆ್ ಏರೀಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಅಗತ್ಯ  ಸೇವೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 

ಸುಮಾರು ರೂ 30,000 ಕೀಟಿ ಒಪಪ ಾಂದ ಇದ್ಯಗಿದುದ , ಭಾರತ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ತ್ಯಾರಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಂದು 

ಇಷ್ಟು  ದೊಡಡ  ಮತ್ು ದ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕ್ತರುವುದು ಇದೇ ಮದಲು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ರಿಲಯನೆ್ ಮತ್ತು  ಡಸ್ವಲ್ು  ಏರೀಸ್ಥಪ ೀಸ್ ನಡುವೆ ಏಪಿಟಿು ರುವ ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ 

ಐಐಡಿಎಾಂ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  (ಆರ್ & ಡಿ)ಗು ಒತ್ತು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಐಐಡಿಎಂ ಎಾಂದರೆ ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ವಿನಾಯ ಸ, ನಮಾಿಣ ಮತ್ತು  ತ್ಯಾರಿಸಲಪ ಟು  

(Indigenously Designed, Developed and Manufactured) ಎಾಂದರ್ಿ. ಇದನ್ನು  ರಕ್ಷಣಾ 

ಇಲಾಖ್ಯಯ ಖರಿೀದಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ (DPP)2016 ರಡಿ ಹಸದ್ಯಗಿ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2016 ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಫ್ರರ ನೆ್ ನಡುವೆ 36 ಅತಾಯ ಧುನಕ ರಫ್ಲ್ ಯುದದ  ವಿಮಾನ 

ಖರಿೀದಿ ಸಂಬಂಧ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು . ಸುಮಾರು 59 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ಒಪಪ ಾಂದ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

ಒಪಪ ಾಂದದ ಪರ ಕಾರ ಭಾರತಿೀಯ ಕಂಪನಯಾಂದಿಗೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು  ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕಯಾಂದಿಗೆ ಯುದದ  

ವಿಮಾನವನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಬೇಕ್ತದೆ.  
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ಆನೆಗಳ ಸಂಶೀಧಕ್ ಪ್ರ ಜ್ಞಾ  ಚೌತಗೆ ಫ್ರರ ನ್ಸ  ನೈಟ್ ಹುಡ್ ಗೌರವ್ 

ಸಿನಮಾ ನಮಾಿಪಕ್ತ ಮತ್ತು  ಆನೆಗಳ ಸಂಶೀಧಕ್ತ ಪರ ಜಾಾ  ಚೌತ್ಗೆ ಫ್ರರ ನೆ್ ಸಕಾಿರದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 

ನಾಗರಿೀಕ ಪರ ಶಸಿು ಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯದ “ನೈಟ್ಸ ಇನ್ ದಿ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಆಡಿರ್ ಆಫ್ ಮ್ರಿಟ್ಸ” ಗೌರವ 

ಸಂದಿದೆ. ಏಷ್ಠಯ  ಆನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಇವರು ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಸಂಶೀಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಗೌರವಕ್ಕಕ  

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತಿು ೀಚೆಗಷ್ು ೀ ಫ್ರರ ನೆ್ ಸಕಾಿರ ನೈಟ್ಸ ಹುಡ್ಸ ಗೌರವವನ್ನು  ಕ್ತರಣ್ ಮಜುಾಂಧರ್ 

ಷ್ಠ ಮತ್ತು  ತ್ಮಿಳು ನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು . ಈ ಸ್ವಲಿಗೆ ಚೌತ್ ರವರು ಈಗ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಜ್ಞಾ  ಚೌತ ಬಗೆೆ : 

 ಪರ ಜಾಾ  ಅವರು ಆನೆ ಮನೆ ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಸಂಸೆ್ವಪಕ್ತ. ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಈ 

ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಆನೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧನೆ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  

ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

 ಆನೆಗಳ ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಕಾಲರ್ ಮತ್ತು  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮಾನಟರಿಾಂಗ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದ ಕ್ತೀತಿಿ ಇವರದು. 

 ಸ್ಥರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಆನೆಗಳ ನವಿಹಣೆ ಹೇಗೆ ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಚೌತ್ ಅವರು “ಎಲಿಫಂಟ್ಸ 

ಕೀಡ್ಸ” ಪುಸು ಕವನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಜ್ಪಾನನ ಒಶಿನೊೀರಿ ಓಹುಸ ಮಗೆ ಒಲಿದ್ 2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ವೈದ್ಯ ಕ್ೀಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದುದ , ಜಪಾನನ ಒಶ್ನೊೀರಿ ಓಹೆುಮಿ (Yoshinori 

Ohsumi) ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ವಿಭಾಗದ ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಆಟ್ೀಫಗಿ (Autophagy) 

ವಿಧಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ಸಂಶೀಧನೆಗಾಗಿ  ಅವರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರಾಂದಿಗೆ ಓಹೆುಮಿ ಅವರು ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದ ಜಪಾನನ 23ನೇ ಯವರು ಹಾಗೂ 

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದ ಜಪಾನನ ಆರನೇಯವರು. ಓಹೆುಮಿ ಟ್ೀಕ್ತಯೀ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  1974 ರಲಿಲ  ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದುದ , ಪರ ಸುು ತ್ ಟ್ೀಕ್ತಯ 

ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿಯಲಿಲ  ಪಾರ ಧಯ ಪಕರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಆಟ್ರೀಫಗಿ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

 ಆಟ್ೀಫಗಿ ಎಾಂದರೆ ಜಿೀವಕೀಶಗಳು ತ್ಮಮ ನ್ನು  ತಾವೇ ತಿನ್ನು ವುದು ಎಾಂದರ್ಿ. ಇದನ್ನು  

ಸಾ ಯಂಭ್ಕ್ಷಣ ಎನು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಜಿೀವಕೀಶಗಳು ತ್ಮಮ ಲಿಲ ನ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಮರುಬಳಕ್ಕ 

ಮಾಡುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಇದ್ಯಗಿದೆ.  

 ಹಾನಗೊಳಗಾದ ಜಿೀವಕೀಶಗಳು ಹೇಗೆ ಮರುಬಳಕ್ಕ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಿಯಲು ಇದು 

ಬಹುಮುಖಯ ವಾಗಿದೆ. ಆಟ್ೀಫಗಿಯ ಉತ್ು ಮ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ದೇಹದ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  

ರೀಗಗಳ ಬಗೆಗ  ತಿಳಿದುಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಬಲೆಿಯಂ ವಿಜಾಾ ನ ಕ್ತರ ಸಿು ಯನ್ ಡೆ ಡುವೆ ಇದರ ಬಗೆಗ  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಿ 1974 ರಲಿಲ  ನೊಬಲ್ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದದ ರು. ಆಟ್ೀಫಗಿ ಎಾಂದು ಮದಲು ಕರೆದವರು ಡುವೆ. ಗಿರ ೀಕ್ 

ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  ಆಟ್ೀಫಗಿ ಎಾಂದರೆ ಸಾ ಯಂಭ್ಕ್ಷಣ ಎಾಂದರ್ಿ.  

ಓಶಿನೊೀರಿ ಸಂಶೀಧನೆ: 

 ಓಶ್ನೊೀರಿ ಆಟ್ೀಫಗಿ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಸಂಶೀಧನೆಯಲಿಲ  ಜಿೀವಕೀಶಗಳು ಹೇಗೆ 

ತ್ನು ಳಗಿರುವುದನ್ನು  ಮರುಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ು ವೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ತಿಳಿಸಿಕಟಿು ದ್ಯದ ರೆ.  

 ತ್ನು  ಸಂಶೀಧನೆಯಲಿಲ  ಓಶ್ನೊೀರಿಯವರು ಸಾ ಯಂಭ್ಕ್ಷಣಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಜಿೀನ್ ಗಳನ್ನು  

ಪತೆು  ಮಾಡಲು ಬೇಕಸ್ಿ ಈಸ್ು  ಬಳಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಈಸು ು ಲಿಲ  ಇದರ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಗಮನಸಿ, ನಂತ್ರ ಮನ್ನರ್ಯ ರ ಜಿೀವಕೀಶಗಳಲಿಲ  ಆಗುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯಾ 

ಸೂತ್ರ ವನ್ನು  ವಿವರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಸಂಶೀಧನೆಯ ಮಹತಾ : 



www.karunaduexams.com 

53 | P a g e  
 

 ಈ ಸಂಶೀಧನೆಯಿಾಂದ ಓಶ್ನೊೀರಿ ರವರು ಆಟ್ೀಫಗಿ ನಯಂತಿರ ಸುವ ಜಿೀನ್ ಗಳನ್ನು  

ಪತೆು ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಜತೆಗೆ ಈ ಜಿೀನ್ ಗಳು ಏರುಪೇರುನಾಂದ ರೀಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದನ್ನು  

ವಿವರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಸಂಶೀಧನೆಯಿಾಂದ ಆಟ್ೀಫಗಿಯ ಮಹತ್ಾ ವೇನ್ನ ಎಾಂಬುದು ಅರಿಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿದೆ. 

 ಮುಪಿಪ ನ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಪಾಕ್ತಿನೆ ನ್, ಟೈಪ್ಟ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತಿು ತ್ು ರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ 

ಸಾ ಯಂಭ್ಕ್ಷಣ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಕಾರಣವೆಾಂಬುದಕ್ಕಕ  ಪುರಾವೆ ಒದಗಿಸಿದೆ. 

ಭಾರತ-ಸ್ತಂಗಾಪುರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಸಿಾಂಗಾಪುರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡು ಒಪಪ ಾಂದಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು  ಮೂರು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಹಾಗೂ ದಿಲಿಲ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಸಿಾಂಗಾಪುರದ ಪರ ಧಾನ 

ಲಿೀ ಹೆಿ ೀನ್ ಲೂಾಂಗ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ನಯೀಗಗಳ ಮಟು ದ ಮಾತ್ತಕತೆಯ ಬಳಿಕ, ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳು 

ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಮೂರು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ.  

ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು: 

 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಸಿು  ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದ: ಕೈಗಾರಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಚಾರ ಇಲಾಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಭೌದಿದ ಕ 

ಆಸಿು  ಕಚೇರಿ, ಸಿಾಂಗಾಪುರ ನಡುವೆ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

 ತಾಾಂತಿರ ಕ, ವೃತಿು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದ: ಸಿಾಂಗಾಪುರದ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸೆ್ಥ (ಐಟಿಇ) ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳು(ಐಟಿಇಇಎಸ್) ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ದ ಕ್ಟಶಲಾಭಿವೃದಿಧ  

ನಗಮಗಳು ತಾಾಂತಿರ ಕ ಹಾಗೂ ವೃತಿು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿಯ ಸಂಬಂಧ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ 

ಪತ್ರ ವೊಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. 

 ತಾಾಂತಿರ ಕ, ವೃತಿು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದ: ಅಸೆ್ವ ಾಂ ಸಕಾಿರ ಮತ್ತು  

ಐಟಿಇಇಎಸ್, ಸಿಾಂಗಾಪುರ ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

 

ಚ್ಚೀನ್ಯ ಓಪ್ನ್: ರಾಂಡಾಾ ಂಸ್ವಕ , ಆಯಂಡಿ ಮರೆಿಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : ರ್ಲೆಾಂಡು  ಅಗೆು ಸ್ವಕ  ರಾಾಂಡಾಾ ಾಂಸ್ವಕ  ಚಿೀನಾ ಓಪನು ಲಿಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಾಂಗಲೆ್ 

ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ರಾಾಂಡಾಾ ಾಂಸ್ವಕ  ಅವರು ಅಮ್ರಿಕದ ಜಹನಾು  

ಕಾಾಂಟಾರನ್ನು  6-4, 6-2 ನೇರ ಸ್ಥಟಗ ಳಿಾಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ವೃತಿು ಜಿೀವನದಲಿಲ  20ನೆ ಹಾಗೂ 

ಬಿೀಜಿಾಂಗು ಲಿಲ  2ನೆ ಪರ ಶಸಿು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡರು. 

ಪುರುಷರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : ಬಿರ ಟನು  ಆಯಂಡಿ ಮರೆಿ ಚಿೀನಾ ಓಪನ್ ಪುರುರ್ರ ಸಿಾಂಗಲೆ್ ಪರ ಶಸಿು  

ಜಯಿಸಿದರು.  ಫೈನಲು ಲಿಲ  ಅವರು ಗಿರ ಗೊರ್ ಡಿಮಿಟಿರ  ಅವರನ್ನು  6-4, 7-6(7-2) ನೇರ ಸ್ಥಟಗ ಳ 

ಅಾಂತ್ರದಿಾಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಾಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು  1000 ಅಾಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ವಿಶಾ  

ಯಾಿಾಂಕ್ತಾಂಗು ಲಿಲ  ನಂ.2ನೆ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ರುವ ಮರೆಿ ಅಗರ  ಸೆ್ವನದತ್ು  ಹೆಜೆೆ  ಇಟಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 

 ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಭದ್ರ ತಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಪಿ ಎಸ್ ರಾಘವ್ನ್ ನೇಮಕ್ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ದರ ತಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯನು  (ಎನ್ ಎಸ್ ಎಬಿ) ಪುನರ್ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಇದರ 

ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಘವನ್ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿ ಎಸ್ ರಾಘವನ್ ಹಿಾಂದೆ ರಷ್ಠಯ ದಲಿಲ  

ಭಾರತ್ದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದದ ರು. ಪುನರ್ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ದರ ತಾ ಸಲಹಾ 

ಮಂಡಳಿಯು ಮುಖಯ ಸೆರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲುಕ  ಜನರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಭದ್ರ ತಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಬಗೆೆ : 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ದರ ತಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯನು  ಮದಲ ಬರಿಗೆ 1998 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಕ್ಕ ಸುಬರ ಮಣಯ ಾಂರವರು ಮದಲ ಭ್ದರ ತಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿದದ ರು. 

 ಕನೆಯ ಬರಿಗೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದದ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ದರ ತಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ  

ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಶಯ ಮ್ ಶರಣ್ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. ಅವರ ಅವಧಿ 

2015ರ ಜನವರಿಗೆ ಕನೆಗೊಾಂಡಿತ್ತು . ಈ ಮಂಡಳಿಯು ಒಟ್ಟು  14 ಸದಸಯ ರನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿತ್ತು . ಆದರೆ ಹಸದ್ಯಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ  ಸದಸಯ ರ  

ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲಕ ಕ್ಕಕ  ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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 ಗುಪು ಚರ ಸಂಸೆ್ಥ  'ರಾ'ದ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ಬಿ. ಮಾಥೂರ್, ಲೆ.ಜ.(ನವೃತ್ು ) ಎಸ್.ಎಲ್. 

ನರಸಿಾಂಹನ್ ಮತ್ತು  ಗುಜರಾತ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಲಾ ಯುನವಸಿಿಟಿಯ ರ್ರ . ವಿಮಲ್ ಎನ್. 

ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು  ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರನಾು ಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ತಿವ್ಯ : 

 ಆಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ಬಹಯ  ಭ್ದರ ತೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರ, ರಕ್ಷಣೆ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ  ಈ ಮಂಡಳಿಯು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ು ದೆ.ಇದು ಉನು ತ್ 

ಮಟು ದ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದುದ  ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮ  ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ು ದೆ. 

 

 

“S-400” ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  ಖ್ರಿೀದಿಸಲು ರಷ್ಯಯ ದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ರಷ್ಠಯ ದಿಾಂದ ಐದು ಅತಾಯ ಧುನಕ “ಎಸ್-400” ಟರ ಯಂಪ್ಟ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಖರಿೀದಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 39,000 ಕೀಟಿ ಮತ್ು ದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ ಸಹಿಹಾಕ್ತದೆ. ಅಲಲ ದೇ ನಾಲುಕ  ರಹಸಯ  ಯುದದ ನೌಕ್ಕಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ 

ಕೈಜೀಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕಮಾವ್ 226ಟಿ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ 

ಅನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ತ್ಯಾರಿಸುವುದು ಒಪಪ ಾಂದಲಿಲ  ಸೇರಿವೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 

ಅಾಂತ್ರ್ ಸಕಾಿರ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

“ಎಸ್-400” ಟರ ಯಂಪ್ಟ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ ”: 

 ಎಸ್–400 ಅರ್ವಾ ಟರ ಯಂಫ ಇದು ಜಗತಿು ನ ಅತಾಯ ಧುನಕ ಭಾರಿ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ದೂರಗಾಮಿ 

ವಾಯು ಪರ ದೇಶ ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥ . ನಾಟ್ೀ ಇದನ್ನು  ಎಸ್ಎ-21 ಎಾಂತ್ಲೂ ಕರೆಯುತಿು ದೆ. 

 ಇದು ಎಸ್-300 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಮುಾಂದುವರೆದ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವಾಗಿದುದ , 

ಅಲಮ ಝ್-ಅಾಂಟೇ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 2007 ರಿಾಂದ ರಷ್ಠಯ  ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯಲಿಲ  ಇದನ್ನು  

ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

  ವಿಭಿನು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿಗಳಿರುವ ಮೂರು ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಇದು ಹಾಂದಿದೆ. ಒಾಂದೇ ಬರಿಗೆ 36 

ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಯಿಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಒಳ ಬರುವ ಶತ್ತರ  ವಿಮಾನಗಳು, ರಹಸಯ  ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ವಿಮಾನಗಳು, ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಹಾಗೂ 

ಡ್ರರ ೀನ್ ಗಳನ್ನು  ಹಡೆದುರುಳಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಮತ್ತು  ಸೂಪರ್ ಸ್ವನಕ್ ಮತ್ತು  

ಹೈಪರ್ ಸ್ವನಕ್ ವೇಗದಲಿಲ  (ಶಬದ ತಿೀತಿ ವೇಗ) 120ರಿಾಂದ 400 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ ರುವ 

ವೈರಿಯನ್ನು  ಛಿದರ ಗೊಳಿಸುತ್ು ದೆ. 

Ka-226T ಹೆಲಿಕಾಪ್್ ರ್: 

 ಕ್ಕಎ-226ಟಿ ಅರ್ವಾ ಕಮಾವ್ ವಿವಿಧೀರ್ಧದ ೀಶ ಲಘು ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಆಗಿದುದ , ಎತ್ು ರದ 

ಪವಿತ್, ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು  ಸಮುದರ  ಸೆ ಳಗಳಲಿಲ  ಬಳಸಲು ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಈ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಗಳನ್ನು  ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ್ ಏರೀನಾಟಿಕೆ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ರಷ್ಠಯ ದ 

ಸಹಕಾರದೊಾಂದಿಗೆ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಚೇತ್ಕ್ ಮತ್ತು  ಚಿೀತ್ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

 ಸುಮಾರು 20,000 ಅಡಿ ಎತ್ು ರದಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿರುವ 

ಕಮಾವ್ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಗಳು ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗೆಲ ೀಸಿಯರ್ ನಲಿಲ  ಸೇನಾ ಕಾಯಿಕ್ಕಕ  ನೆರವಾಗಲಿವೆ. 

ಯುದ್ದ ನೌಕೆ(frigates): 

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  ನಾಲುಕ  ರಹಸಯ  ಯುದದ ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲಿದುದ , ತ್ಲಾಾ ರ್ ಕಾಲ ಸ್ 

ಯುದದ ನೌಕ್ಕಗಳಿಗಿಾಂತ್ಲೂ ಉನು ತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿವೆ. 

 ಇವುಗಳ ಪೈಕ್ತ ಎರಡು ಯುದದ ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ರಷ್ಠಯ  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಎರಡು 

ಯುದದ ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ರಷ್ಠಯ  ಸಹಕಾರದೊಾಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. 
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ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ರಷ್ಯಯ  ನಡುವೆ ವಿವಿಧ ಕಿೆೀತರ ಗಳಲಿಲ  16 ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಹಾಗೂ ರಷ್ಠಯ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ವಾಲ ಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಶ್ಕ್ಷಣ, ರಕ್ಷಣೆ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 16 ಮಹತ್ಾ ದ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಪರಸಪ ರ ಸಹಿಹಾಕ್ತದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ರಕ್ಷಣ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ , ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ , ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಸಿಟಿ ಯೀಜನೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ನೈಸಗಿಿಕ ಅನಲ ಉತಾಪ ದನೆ ಕುರಿತ್ 

ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದುದ , ಇದಲಲ ದೆ ಕ್ಕಡಂಕುಳಂ ಅಣುಸೆ್ವವರ 2ನೇ ಘಟಕ ನಮಾಿಣ 

ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ದ ರೈಲೆಾ ೀ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ರಷ್ಠಯ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಪರ ಮುಖ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

ಇಂಡ್ರೀ-ರಷ್ಯಯ  ಪ್ರ ಮುಖ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು ಇಂತಿವೆ.  

 2016-17 ಶಕ್ತು  ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ನಡುವೆ ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರ ಸಮಾಲೀಚನೆ 

 ಸೈಬರ್ ಭ್ದರ ತಾ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ರಷ್ಠಯ  ಯುದಧ ನೌಕ್ಕಯು ಖರಿೀದಿ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಎಸ್-400 ಕ್ತಷ ಪಣಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಖರಿೀದಿ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಸಮಕಾಲಿೀನ ಪರಿಸೆಿ ತಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತ್-ರಷ್ಠಯ  ಜಾಗತಿಕ ಭ್ದರ ತಾ ಜಂಟಿ 

ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಕ್ಕಡಂಕುಳಂ ಘಟಕ 3 ಮತ್ತು  4 ಅಣು ಸೆ್ವವರಗಳ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಕ್ಕಡಂಕುಳಂ ಘಟಕ 2 ಶಕ್ತು ಯ ಉತಾಪ ದನೆಯ ಪಾರ ರಂಭ್ 

 ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶ ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಸಿಟಿ ಯೀಜನೆ 

 ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶ ಹಡಗು ತ್ಯಾರಿಕಾ ಯೀಜನೆ 

 ಹರಿಯಾಣ ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಸಿಟಿ ಯೀಜನೆ 

 ರಾಸ್ಥು ಫ್ು  ಮತ್ತು  ಎಸೆ್ವ ರ್ ತೈಲ ಶ್ಮದಿಧ ೀಕರಣ ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಅಭಿವೃದಿಧ  

 ರಾಸ್ಥು ಫ್ು  ಮತ್ತು  ಒವಿಎಲ್ ಇಾಂಧನ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ನಾಗುಪ ರ-ಸಿಕಂದರಾಬದ್-ಹೈದರಾಬದ್ ವೇಗದ ರೈಲು ಯೀಜನೆ 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ರಷ್ಠಯ ದ ಕ್ಕಎ 226 ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ನಮಾಿಣ ಒಪಪ ಾಂದ 

 

ರಷ್ಯಯ ದ್ ರೀಸ್ನೆಫ್್ಟ  ತೆಕೆಕ ಗೆ ಎಸ್ವಸ ರ್ ತೈಲ ಕಂಪ್ನ 

ರಷ್ಠಯ ದ ರೀಸ್ನೆಫ್ು  ಮತ್ತು  ಅದರ ಪಾಲುದ್ಯರ ಕಂಪೆನಗಳು ಖ್ಯಸಗಿ ವಲಯದಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ 

ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡಡ  ತೈಲ ಕಂಪೆನ ಎಸೆ್ವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು   ಖರಿೀದಿ ಮಾಡಲು ಸಮಮ ತಿಸಿವೆ. 

ಸ್ವಲವನೂು  ಒಳಗೊಾಂಡು ಒಟ್ಟು  ರೂ 87,100 ಕೀಟಿ ಮತ್ು ದ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಒಪಪ ಾಂದ ನಡೆದಿದೆ. ರೀಸ್

ನೆಫ್ು  ಮತ್ತು  ಇದರ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗದದ ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ಮೂಲದ ಟಾರ ಫಿಗುರ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಬಂಡವಾಳ ಗೂರ ಫ್ ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್ ಪಾಟಿನಸ್ಿ ಖರಿೀದಿಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸಿವೆ. ಈ ಮತ್ು ದಲಿಲ  

ಎಸೆ್ವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು  ರೂ 40,200 ಕೀಟಿ ಸ್ವಲವೂ ಸೇರಿಕಾಂಡಿದೆ. 

 ಈ ಮತ್ು ವನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಗದು ರೂಪದಲಿಲ  ಪಾವತಿಸಲು ಕಂಪೆನಗಳು 

ನಧಿರಿಸಿವೆ.   

 ಎಸೆ್ವರ್ ಕಂಪೆನಯ ಶೇ 49 ರಷ್ಟು  ಷೇರುಗಳನ್ನು  ರೀಸ್ನೆಫ್ು  ಖರಿೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ರಷ್ಠಯ ದ 

ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್ ಪಾಟ್ಸಿನಸ್ಿ ಮತ್ತು  ನೆದರ್ಲೆಾಂಡೆ್ಸ  ಮೂಲದ ಟಾರ ಫಿಗರ್ ಗೂರ ಪ್ಟ 

ಕಂಪೆನ ಶೇ 49ರಷ್ಟು  ಷೇರುಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಿವೆ. 

 ಉಳಿದ ಶೇ 2 ರಷ್ಟು  ಷೇರು ಮಾತ್ರ ವೇ ಎಸೆ್ವರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಿ ಇದೆ. 

ಖ್ರಿೀದಿಯ ಮಹತಾ : 

 ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ವಿದೇಶ್ ಸ್ವಾ ಧಿೀನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ತೈಲ ಸಂಸಕ ರಣ ವಲಯದಲಿಲ  

ಅತಿ ದೊಡಡ  ವಿದೇಶ್ ಹೂಡಿಕ್ಕ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಈ ಖರಿೀದಿಯು ರಷ್ಠಯ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ವಿದೇಶ್ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ಭ್ರವಸ್ಥಯ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿು ರುವ ವಿಶಾ ದ ಮಾರುಕಟೆು ಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯದ 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವುದರಿಾಂದ ರೀಸ್ನೆಫ್ು  ವಿಸು ರಣೆಯಲಿಲ  ಮೈಲಿಗಲುಲ  
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ಆಗಲಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಡಚ್ ಮತ್ತು  ಶ್ಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿರ ಟಿಷ್ ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ 

ತೈಲ ಮಾರುಕಟೆು ಗೆ ಪರ ವೇಶ್ಸುತಿು ರುವ ಮೂರನೇ ವಿದೇಶ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಇವೆಲಲ ದರ ಜತೆಗೆ ರಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲಿು ಯಲಿಲ ರುವ 

ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಬಲ ಬರಲಿದುದ , ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

 

 

ಅಂಟ್ರನಯ ಗುಟೆರಸ್ ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ ಯ ನೂತನ ಮಹಾ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿ 

ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲ್ ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನ ಅಾಂಟ್ನಯ ಗುಟೆರಸ್ ಅವರನ್ನು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನೂತ್ನ 

ಮಹಾಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯನಾು ಗಿ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಿದೆ. 15 

ರಾರ್ು ರಗಳ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಭ್ದರ ತಾ ಮಂಡಳಿಯು ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆಸಿದ ರಹಸಯ  ಸಭೆಯಲಿಲ  

ಗುಟೆರಸ್ ಆಯ್ಕಕ ಗೆ ತಿೀಮಾಿನ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದುದ , ಅನ್ನಮೀದನೆಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  193 

ದೇಶಗಳ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು . ಬನ್ ಕ್ತ ಮೂನ್ ಅವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, 

ಮಹಾಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಹುದೆದ ಗೆ ಗುಟೆರಸ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಈ ಹಿಾಂದೆ ಅನೇಕ ಬರಿ 

ಕಳಿಬಂದಿತ್ತು . ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಈಗಿನ ಮಹಾಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಬನ್ ಕ್ತ ಮೂನ್ ಅವರ ಅವಧಿ 

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 31ಕ್ಕಕ  ಮುಕಾು ಯವಾಗಲಿದೆ. 

67 ವರ್ಿದ ಗುಟೆರಸ್ ಅವರು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ 9ನೇ ಮಹಾ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ 

ನೇಮಕವಾಗಲಿದುದ , 2017ರ ಜನವರಿ 1ರಿಾಂದ 2022ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ 

ಇರಲಿದೆ.  

ಅಂಟ್ರನಯ ಗುಟೆರಸ್:  

 1976 ರಲಿಲ  ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪರ ವೇಶ್ಸಿದ ಗುಟೆರಸ್ ಅವರು 1995ರಿಾಂದ 2002ರವರೆಗೆ 

ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲು  ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದದ ರು.  

 2005ರಿಾಂದ 2015ರವರೆಗೆ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನರಾಶ್ರ ತ್ರ ಹೈ ಕಮಿರ್ನರ್ ಆಗಿ ಕತ್ಿವಯ  

ನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ ಯ ಮಹಾ ಪ್ರ ಧಾನ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿ: 

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸಚಿವಾಲಯದ 

ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ವಕಾು ರ ಹಾಗೂ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನಾಯಕ ಸಹ 

ಆಗಿರುತಾು ರೆ. 

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯ ಕತ್ಿವಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಚಾಟಿರ್ ನ 

ಅಧಾಯ ಯ XV ಪರಿಚೆಛ ೀದ 97 ರಿಾಂದ 101 ರಲಿಲ  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪರ ಧಾನ 

ಕಾಯಿದಶ್ಿಯ ಅವಧಿ ಐದು ವರ್ಿಗಳ ವರೆಗೆ ಇದುದ , ಗರಿರ್ಾ  ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ  

ನೇಮಕವಾಗಬಹುದು. 

 

ಥಾಯ್ಕಲ ಂಡ್ನ ದೊರೆ ಭೂಮಬೊೀಲ್ ಅದುಲಯ ದೇಜ್ ನಧನ 

ಸತ್ತ್ 70 ವರ್ಿಗಳ ಆಡಳಿತ್ ನಡೆಸಿದದ  ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ನ ದೊರೆ ಭೂಮಿಬೀಲ್ 

ಅದುಲಯ ದೇರ್ಜ ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ  88 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಭೂಮಿಬೀಲ್ ಜಗತಿು ನಲಿಲ  

ಸುದಿೀಘಿ ಆಡಳಿತ್ ನಡೆಸಿದ ರಾಜನೆಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿ ಹಾಂದಿದದ ರು. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಅವರು ಬಹು 

ಸಮಯ ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿಲಯೇ ಕಳೆದಿದದ ರು. 

 ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ಜನತೆಯಿಾಂದ ದೇವಮಾನವ ಎಾಂದೇ ಕರೆಯಲಪ ಡುತಿು ದದ  ಅವರು ಚಕ್ತರ  

ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ದ 9ನೇ ಸ್ವಮಾರ ಟರಾಗಿದದ ರು. ಅಣಣ ನ ಸ್ವವಿನ ನಂತ್ರ 1946ರಲಿಲ  ಪಟು ಕ್ಕಕ ೀರಿದದ  

ಅವರಿಗೆ ‘ರಾಮ 9’ ಎಾಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ತ್ತು . 

 63 ವರ್ಿದ ಯುವರಾಜ ಮಹಾ ವಾಚಿರಾಲೀನ್ ಕನ್ ಮುಾಂದಿನ ದೊರೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ 

ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ ಎಾಂದು ಪರ ಧಾನ ಪರ ಯುತ್ ಚಾನ್–ಓಚಾ ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 
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  2014ರ ನಂತ್ರದ ಘರ್ಿಣೆ ಬಳಿಕ ಜಾರಿಯಲಿಲ ರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತ್ ದೊರೆಯ ನಧನದ 

ನಂತ್ರವೂ ಮುಾಂದುವರಿಯಲಿದೆ.’ 

  

 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮತಿಯ (ಐಒಸ್ತ) ಅಥಿಲ ೀಟ್ ಗಳ ಆಯೀಗದ್ ಸದ್ಸ್ಯ ಯಾಗಿ 

ಸೈನ್ಯ ನೆಹಾ ಲ್ ನೇಮಕ್ 

ಭಾರತ್ದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ತಾರೆ ಸೈನಾ ನೆಹಾ ಲ್ ಅವರು ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ 

ಸಮಿತಿಯ (ಐಒಸಿ) ಅರ್ಥಲ ೀಟ್ಸ ಗಳ ಆಯೀಗದ ಸದಸ್ಥಯ ಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಭಾರತಿೀಯ 

ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟ ಒಬಿ ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಕ ರುವ ವಿಶೇರ್ ಗೌರವ ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಐಒಸಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಥಾಮಸ್ ಬಕ್ ಅವರು 

ಸೈನಾಗೆ ಪತ್ರ  ಬರೆದು ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಏಾಂಜೆಲಾ ರುಗೆಯಿರ ಅವರು ಆಯೀಗದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದುದ , ಒಾಂಬತ್ತು  ಮಂದಿ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ.  ಆಯೀಗದಲಿಲ  

ಒಟ್ಟು  ಹತ್ತು  ಮಂದಿ ಸದಸಯ ರಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸೈನ್ಯ ನೆಹಾ ಲ್ ಬಗೆೆ : 

 ಒಲಂಪಿಕೆ್ ನ ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಕ್ತರ ೀಡೆಯಲಿಲ  ಪದಕ ಗೆದದ  ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟ. ಸೈನಾ 

ಅವರು ಈ ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  2012 ಲಂಡನ್ ಒಲಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ 

ಮಾಡಿದರು. 

 ವಿಶಾ  ಜೂನಯರ್ ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ಮತ್ತು  ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾ ಒಪನ್ 

ಗೆದದ  ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟ. 

 ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಅಪಾರ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಇವರಿಗೆ 2009 ರಲಿಲ  ಅಜುಿನ ಪರ ಶಸಿು , 2009-10 

ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಾಂಧಿ ಖೇಲ್ ರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು , 2010 ರಲಿಲ  ಪದಮ  ಶ್ರ ೀ ಮತ್ತು  2016 ರಲಿಲ  ಪದಮ  ಭೂರ್ಣ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಅಥೆಲ ಟಿಕ್ ಗಳ ಆಯೀಗ ಸಮತಿ: 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ (ಐಒಸಿ) ಅರ್ಥಲ ೀಟ್ಸ ಗಳ ಆಯೀಗವನ್ನು  1981ರಲಿಲ  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಒಲಂಪಿಕ್ ಚಾಟಿರ್ 21ರ ನಯಮದ ಪರ ಕಾರ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು  ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಿ 

ಸೇತ್ತವೆಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 ವರ್ಿಕ್ಕಕ  ಒಾಂದು ಅರ್ವಾ ಎರಡು ಬರಿ ಸಭೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಐಒಸಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ 

ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  ಈ ಆಯೀಗ ಮಾಡುತಿು ದೆ. 

 

ತಫಿಸ (TAFISA) ವಿಶಾ  ಕ್ರ ೀಡಾಕ್ಕಟದ್ಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  ಒಂದು ಚ್ಚನನ  ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಯಲುಕ  

ಪ್ದ್ಕ್ಗಳು 

ಭಾರತ್ದ ಕುಸಿು ಪಟ್ಟಗಳು ಇಾಂಡ್ರನೇಷ್ಠಯ ದ ಜಕಾಿರದಲಿಲ   ಮುಕಾು ಯಗೊಾಂಡ 6ನೇ ತ್ಫಿಸ ವಿಶಾ  

ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದಲಿಲ  ಒಾಂದು ಚಿನು  ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲುಕ  ಪದಕಗಳನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 60ಕ್ಕ.ಜಿ 

ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ದ್ಯಲಿಮ ಯ ಚಿನು ದ ಪದಕ ತಂದುಕಟಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಫೈನಲ್ನಲಿಲ  ಅವರು 4–1ರಲಿಲ  

ಮಹಮಮ ದ್ ಸಹಾನ್ ಎದುರು ಜಯ ದ್ಯಖಲಿಸಿದರು. 

ಲುವ್ ಸ್ತಂಗ್: ಲುವ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು 80ಕ್ಕ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಬಳಿು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. ಅಜಬೈಿಜನ್ ನ 

ಮಹಮಮ ದ್ ಅಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಶರಣಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬಳಿು ಗೆ 

ತೃಪಿು ಪಟ್ಟು ಕಾಂಡರು. 

ನವಿೀನ್ ಕುಮಾರ್: ನವಿೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡರು. 90ಕ್ಕ.ಜಿ 

ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಲಿಥುನಯಾದ ಒಲೆಗ ಅವರನ್ನು  5-2 ರಿಾಂದ ಮಣಿಸಿ ಕಂಚನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. 

ಜೊೀಸ್ತಲ್:  ಸೂಪರ್ ಹೆವಿವೇಟ್ಸ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನದ ಮುಸ್ವು ಪ ಸುಲಾು ನ ಅವರನ್ನು  3-1 

ಅಾಂಕಗಳಿಾಂದ ಸೊೀಲಿಸಿ ಕಂಚಿಗೆ ಕರಳಡಿಡ ದರು. 
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ಅಕ್ ೀಬರ್ 17: ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಬಡತನ ನಮೂಿಲನ ದಿನ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಬಡತ್ನ ನಮೂಿಲನ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಅಕು ೀಬರ್ 17 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ಬಡತ್ನವನ್ನು  ನಮೂಿಲನೆ ಮಾಡುವ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಈ 

ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಜಗತಿು ನಲಿಲ  ಬಡತ್ನ ಮತ್ತು  ದ್ಯರಿದರ ಯ ವನ್ನು  ಹೀಗಲಾಡಿಸುವುದು, ಅದರಲೂಲ  

ಮುಾಂದುವರೆಯುತಿು ರುವ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಬಡತ್ನವನ್ನು  ತ್ತಡೆದುಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸಲು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಬಡತ್ನ ನಮೂಿಲನ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. 

2016 ಥಿೀಮ್ಸ: “Moving from humiliation and exclusion to participation: Ending poverty in all 

its forms”.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 22, 1992 ರಲಿಲ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯಲಿಲ  ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಳುು ವ 

ಮೂಲಕ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಬಡತ್ನ ನಮೂಿಲನ ದಿನದ ಆಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

1993 ರಲಿಲ  ಪರ ರ್ಮ ಬರಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಗೀವಾದ್ಲಿಲ  8ನೇ ಬಿರ ಕ್ಸ  ಶಂಗಸಭೆ ಮುಕಿಾಯ 

ಗೊೀವಾದಲಿಲ  ಅಕು ೀಬರ್ 15 ಮತ್ತು  16 ರಂದು ನಡೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ 8ನೇ ಬಿರ ಕೆ್  ಶಾಂಗಸಭೆ 

“ಗೊೀವಾ ಘೀರ್ಣೆ(Goa Declaration)”ಯಾಂದಿಗೆ ಮುಕಾು ಯಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಈ ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  

ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ, ಚಿೀನಾದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಕೆ್ತ  ಜಿನ್ ಪಿಾಂಗ್, ರಷ್ಠಯ ದ ಅಧಯ ಕ್ಷ 

ವಾಲ ದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್, ಬರ ಜಿಲ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮಿಷ್ಲ್ ಟೆಮ್ರ್ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜಾಕೀಬ್ 

ಝೂಮ ರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

ಗೀವಾ ಘೀಷಣೆ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಎಲಾಲ  ವಿಧದ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳು ತಿೀವರ ವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದವು ಹಾಗೂ 

ಇಾಂತ್ಹ ಕೃತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಿನೆ ಇಲಲ ವೆಾಂಬ ಒಮಮ ತ್ಕ್ಕ ಬಂದವು. 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ಅದರಲೂಲ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಇಸ್ವಲ ಮಿಕ್ ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ನಾಂದ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ತೆಗೆ ಇರುವ ಬದರಿಕ್ಕ ಬಗೆಗ  ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಭ್ದರ ತಾ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸುಧಾರಣೆಯ ತ್ತತ್ತಿ 

ಅಗತ್ಯ ವಿದುದ , ಅಭಿವೃದಿದ ಶ್ೀಲ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಾರ ತಿನಧಯ ವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಬಗೆಗ  

ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ಕುರಿತ್ ಸಮಗರ  ಒಪಪ ಾಂದ’ದ (ಸಿಸಿಐಟಿ) ಭಾರತ್ 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಈ ಹಿಾಂದೆಯೇ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದಿದ ದೆ. 

ಈ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಕಾಯಿರೂಪಕ್ಕಕ  ತ್ರಲು ಪರ ಯತ್ು  ಚ್ಚರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಒತಾು ಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಗುರಿಗಳ 2030 ಅಜೆಾಂಡವನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಬಗೆಗ  ಮುಕು ವಾಗಿ ಶಲ ಘಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 9ನೇ ಬಿರ ಕೆ್  ಶಾಂಗಸಭೆ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2017 ರಲಿಲ  ಚಿೀನಾದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಬಿರ ಕ್ಸ  ಬಗೆೆ :  

 ಬಿರ ಕೆ್  ಎಾಂದರೆ ಬರ ಜಿಲ್, ರಷ್ಠಯ , ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕ ಐದು ಪರ ಮುಖ 

ಉದಯೀನ್ನಮ ಖ ರಾಷಿು ರೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಂಕ್ತಷ ಪು  ರೂಪವಾಗಿದೆ. 

 ಬಿರ ಕೆ್  ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು  2009ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಾಂಚೆ ಇದನ್ನು  ಬಿರ ಕ್ ಎನು ಲಾಗುತಿತ್ತು . 

ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡ ನಂತ್ರ ಬಿರ ಕೆ್  ಎನು ಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳ ಮದಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಾಂಗಸಭೆ “ಯ್ಕಕಟೇನಿ ಗ್ಿ, ರಷ್ಠಯ ”ದಲಿಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ. 
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 ಬಿರ ಕೆ್  ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು ಅಭಿವೃದಿದ  ಹಾಂದುತಿು ರುವ ಅರ್ವಾ ಹಸ ಕೈಗಾರಿೀಕೃತ್ 

ರಾರ್ು ರಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ಐದು ರಾರ್ು ರಗಳು ಜಿ-20 ಗೂರ ಫ್ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು ಆಗಿವೆ. 

 

ಮಾನವ್ ಸಹಿತಿ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನನ  ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸ್ತದ್ ಚ್ಚೀನ್ಯ 

ಬಹಯ ಕಾಶ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಚಿೀನಾ ದೇಶ ಮತ್ತು ಾಂದು ಮಹತ್ಾ ದ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿೀನಾವು ಮಾನವ 

ಸಹಿತ್ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಅಾಂತ್ರಿಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇಬಿ ರು ಗಗನಯಾತಿರ ಗದದ ಜಿಾಂಗ್ 

ಹೈಪೆಾಂಗ್ (50), ಚೆಾಂಗ್ ಡಾಾಂಗ್ (37) ಅವರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ‘ಶ್ಾಂಝೌ–11’ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಉತ್ು ರ ಚಿೀನಾದ ಜಿಯುಖ್ಯಾ ನ್ ಉಪಗರ ಹ ಉಡಾವಣಾ 

ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಇದನ್ನು  ಲಾಾಂಗ್ ಮಾಚ್ಿ–2ಎಫ್ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಇಬಿರೂ ಗಗನಯಾತಿರ ಗಳು ಟಿಯಾಾಂಗಾಾಂಗ್-2 (Tiangong-2 (Heavenly Palace 2)) 

ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಪರ ಯೀಗಾಲಯದಲಿಲ  30 ದಿನ ಇರಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಇಷ್ು ಾಂದು ದಿೀಘಿ ಅವಧಿಗೆ 

ದೇಶದ ಗಗನಯಾತಿರ ಗಳು ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಪರ ಯೀಗಾಲಯದಲಿಲ  ತಂಗಲಿರುವುದು ಇದೇ 

ಮದಲು. 

 ಪರ ಯೀಗಾಲಯದಲಿಲ  ಗಗನಯಾತಿರ ಗಳು  ಬಹಾಯ ಕಾಶ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ಪರ ಯೀಗಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಬಹಯ ಕಾಶದಲಿಲ  ಅಲಾು ರಸೌಾಂಡ್ಸ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಅಲಲ ದೇ ಬಹಯ ಕಾಶದಲಿಲ  ಸಸಯ ಗಳನ್ನು  ಬಳೆಸುವ ಪರ ಯೀಗವನ್ನು  ಮಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 “ಶ್ಾಂಝೌ–11’ ಚಿೀನಾದ ಆರನೇ ಮಾನವ ಸಹಿತ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ. ಈ ಮುಾಂಚೆ 2013 ರಲಿಲ  

ಚಿೀನಾದ ಗಗನಯಾತಿರ ಗಳು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಹಯ ಕಾಶದಲಿಲ  ತಂಗಿದದ ರು.  

ಗಗನಯಾತಿರ ಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಪರ ಯೀಗಾಲಯ “ಟಿಯಾಾಂಗಾಾಂಗ್-2” 

ಚಿೀನಾ ಕಳೆದ ತಿಾಂಗಳು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು . ಸದಯ  ಅಮ್ರಿಕ, ರಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಐರೀಪಯ  ಬಹಾಯ ಕಾಶ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣ ಹಾಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕಕ  ಪೈರ್ೀಟಿ ನೀಡುವುದು ಚಿೀನಾದ 

ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಸಿು ತ್ಾ ದಲಿಲ ರುವ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣದ ಕಾಲಾವಧಿ 

2024ಕ್ಕಕ  ಕನೆಗೊಳು ಲಿದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ, ಚಿೀನಾದ ಪರ ಯತ್ು  ಯಶಸಿಾ ಯಾದಲಿಲ  2024ರ ನಂತ್ರ 

ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣ ಹಾಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾರ್ು ರ ಎಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕ ಆ 

ರಾರ್ು ರದ್ಯದ ಗಲಿದೆ. 

 

ಭಾರತ-ಜ್ಪಾನ್ ನಡುವೆ ನ್ಯಗರಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣು ಒಪ್ಪ ಂದ್ ಸೇರಿ ಹತಿ್ತ  ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಸಹಕಾರ ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಭ್ಯ 

ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು  ಹತ್ತು  ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಜಪಾನ್ 

ಪರ ವಾಸದಲಿಲ ರುವ ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಹಾಗೂ ಜಪಾನ್ ಪರ ಧಾನ ಶ್ಾಂಜ ಅಬ ಅವರು 

ಟ್ೀಕ್ತಯೀದಲಿಲ  ಈ ಮಹತ್ಾ ದ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ್ಯದ ರೆ. ಒಪಪ ಾಂದದ ಬಳಿಕ 

ಮಾತ್ನಾಡಿದ ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು, ನಾಗರಿೀಕ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್-

ಜಪಾನ್ ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿದುದ , ಇದೊಾಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಧಾಿರ ಎಾಂದು ಬಣಿಣ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲ್ದದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು 
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 ನ್ಯಗರಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣು ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಹಲವು ದಿನಗಳಿಾಂದ ಭಾರತ್ ಎದುರು ನೊೀಡುತಿು ದದ  ಈ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದವು. ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಶಾಂತಿ ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕಕ  

ಮಾತ್ರ  ಪರಮಾಣು ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಾಂದ ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ದ ಇಾಂಧನ ಭ್ದರ ತೆ ಬಲಗೊಳು ಲಿದೆ.   

 ತಯಾರಿಕ್ ಕೌಶಲಯ  ವೃದಿದ ಸಲು ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ 30,000 ಭಾರತಿೀಯ 

ಯುವಕರಿಗೆ ಮುಾಂದಿನ ಹತ್ತು  ವರ್ಿದಲಿಲ  ಜಪಾನ್ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ ಶೈಲಿಯಲಿಲ  ಕ್ಟಶಲಯ  

ಹೆಚಿು ಸಲು ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಭಾರತ್-ಜಪಾನ್ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ಆಯಾದ  

ಎಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿಲ  ಜಪಾನೀಸ್ ಎಾಂಡ್ರೀವೊಡ್ಸ ಕೀಸ್ಿ ಮೂಲಕ ತ್ರಭೇತಿ 

ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

 ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪ ಂದ್: ನಾಸ್ವ ಮತ್ತು  JAXA ನಡುವೆ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಸಹಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೀಧನೆ ಕೈಗೊಳು ಲು ಉಭ್ಯ 

ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸಪ ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಕೃಷ್ಟ ಮತಿ್ತ  ಆಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಸಹಕಾರ ವೃದಿದ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.  

 ಸ್ವಗರ, ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತಿ್ತ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಭೂ ವಿಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು  

ಜಪಾನ್ ಏಜೆನೆ  ಫ್ರರ್ ಅಥ್ಿ ಸೈನೆ್  ಅಾಂಡ್ಸ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ನಡುವೆ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.  

 ಸ್ವರಿಗೆ ಮತಿ್ತ  ನಗರಾಭಿವೃದಿದ  ಕುರಿತಾದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಕಯಿಗದದ ಸ್ವರಿಗೆ, ರೈಲೆಾ , ಬಂದರು, ಏರ್ೀಿಟ್ಸಿ ಟಮಿಿನಲ್, ನಗರಾಭಿವೃದಿದ  

ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುವುದು. 

 ಸಂಸಕ ೃತಿ ವಿನಮಯ ಕಿೆೀತರ ದ್ಲಿಲ  ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳನ ನಡುವೆ ಕಲೆ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುವುದು.  

 ಕ್ರ ೀಡಾ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಮುಾಂಬರುವ 2020 ಟ್ೀಕ್ತಯ ಒಲಂಪಿಕೆ್  ಮತ್ತು  

ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕ್ ಸಲುವಾಗಿ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ 

ಚೌಕಟ್ಟು  ನೀಡುವುದು ಒಪಪ ಾಂದದ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಗುಜ್ರಾತ್ ಮತಿ್ತ  ಹಯ ಗ ಸಕಾಿರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಹಯ ಗೊ ಮತ್ತು  ಗುಜರಾತ್ 

ನಡುವೆ ವಯ ವಹಾರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ. ವಿಪತ್ತು  ನವಿಹಣೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು. 

ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ “ಒನ್ ಬೆಲ್್  ಅಂಡ್ ಒನ್ ರೀಡ್” ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ದ್ ಲ್ದಟಿಾ ಯಾ 

ಚಿೀನಾದ ಒನ್ ಬಲ್ು  ಅಾಂಡ್ಸ ಒನ್ ರೀಡ್ಸ ನೊಾಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಹಾಂದಲು ಲಾಟಿಾ ಯಾ ದೇಶ 

ಚಿೀನಾದೊಾಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗೆ ಸಹಿಹಾಕ್ತದೆ. ಚಿೀನಾದ ಈ ಮಹತ್ಾ ದ ಯೀಜನೆಯ ಉಪಯೀಗ 

ಪಡೆಯಲು ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ ಬಲಿು ಕ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ಮದಲ ರಾರ್ು ರ ಲಾಟಿಾ ಯಾ. ಲಿೀ ಕ್ಕಕ್ಕಯಾಾಂಗ್ ಮತ್ತು  
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ಲಾಟಿಾ ಯಾದ ಮರಿೀಸ್ ಕುಸೆಿ ನೆ ಕ  ನಡುವೆ ಲಾಟಿಾ ಯಾದ ರಾಜದ್ಯನ ರಿಗಾದಲಿಲ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಚಿೀನಾದ ಪರ ಧಾನಯಬಿರು ಐರೀಪಯ  ಒಕ್ಕಕ ಟ ರಾರ್ು ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ 

ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದಲಲ ದೇ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಉದಿದ ಮ್, ಸ್ವರಿಗೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಪರ ಮುಖ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಉಭ್ಯ ರಾರ್ು ರಗಳು ಈ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಸಹಿಹಾಕ್ತದವು. 

ಚ್ಚೀನ್ಯ ಒನ್ ಬೆಲ್್  ಒನ್ ರೀಡ್ ಯೀಜ್ನೆ:  

 ಒನ್ ಬಲ್ು  ಆಾಂಡ್ಸ ಒನ್ ರೀಡ್ಸ’ ಯೀಜನೆಯಡಿ ರಸ್ಥು , ರೈಲು ಮತ್ತು  ಬಂದರು 

ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಚಿೀನಾ ಹಾಂದಿದೆ. ಏಷ್ಠಯ , ಎಾಂಎಸ್ಆರ್

,ಭಾರತ್, ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶ, ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ (ಬಿಸಿಐಎಾಂ) ಮೂಲಕ ಯುರೀಪ್ಟಗೆ ಸಂಪಕಿ 

ಕಲಿಪ ಸುವ ಯುರಷಿಯನ್ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ–ಪಾಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಿಾಂದ 

(ಸಿಪಿಇಸಿ) ತ್ನು  ವಾಣಿಜಯ  ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಿಕಳುು ವುದು ಚಿೀನಾದ ಗುರಿ. 

 

ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ ಯ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗಕೆಕ  ಭಾರತಿೀಯ ಅನಲ ರಜ್ಪೂತ್  

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ 

ಆಯೀಗಕ್ಕಕ  ಭಾರತಿೀಯ ವಕ್ತೀಲ ಅನರುದದ  ರಜಪೂತ್ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗ ಸದಸಯ ತ್ಾ ಕ್ಕಕ  

ನಡೆದ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ವಕ್ತೀಲ ಅನರುದಧ  ರಜಪೂತ್ 

ಅವರಿಗೆ ಏಶಯ -ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗುಾಂಪಿನಲಿಲ  ಅತಿೀ ಹೆಚ್ಚು  ಮತ್ಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ 

ಭ್ಜಿರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ರಹಸಯ  ಮತ್ದ್ಯನದಲಿಲ  ಅನರುದಧ  ಅವರು ಏಶಯ  ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗುಾಂಪಿನಲಿಲ  

160 ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಪರ ತಿಸಪ ಧಿಿ ಜಪಾನು  ಶ್ನಾಯ  ಮುರಾಸ್ಥ 148 ಮತ್ಗಳನು ಷ್ು ೀ 

ಗಳಿಸಲು ಶಕು ರಾದರು. 

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾದ 34 ಸದಸಯ ರ ಪೈಕ್ತ ಇವರು ಅತಿೀ ಕ್ತರಿಯ 

ಕಾನೂನ್ನ ತ್ಜಾ  ಹಾಗೂ ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ನೂತ್ನವಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿರುವ 34 ಸದಸಯ ರು ಐರು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಯಲಿಲ ರುವರು. 

 ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟು ಿಲಿಲ  ವಕ್ತೀಲ ವೃತಿು  ಮಾಡುತಿು ರುವ ಅನರುದಧ  ಅವರು ಲಂಡನ್ ಸೂಕ ಲ್ 

ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕೆ್  ಆಯಂಡ್ಸ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನೆ್  ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ  ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗ: 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗವನ್ನು  1947ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗವು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ 

ಮತ್ತು  ಅದರ ಸಂಕತಿಕರಣದ ಪರ ಗತಿಪರ ಬಳವಣಿಗೆಯ ಗುರುತ್ರ ಜವಾಬದ ರಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗದ ಕಾಂದರ  ಕಾಯಾಿಲಯವು 

ಜಿನೇವಾದಲಿಲ ದೆ.  
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ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ “ಸೂಯಿ ಕ್ರಣ್-10”ಗೆ ಚಾಲನೆ 

 

ಭಾರತ್-ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ಸೂಯಿ ಕ್ತರಣ್-10 

ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯ ರಾರ್ು ರ ನೇಪಾಳದ ಸಲ್ ಝಾಂಡಿಯ 

ಸೇನಾ ಸಮರ ಶಲೆಯಲಿಲ  ಸೂಯಿ ಕ್ತರಣ್-10ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ 

ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಬಲಗೊಳಿಸಲಿದೆ. 

 ಸೂಯಿ ಕ್ತರಣ ಸರಣಿಯನ್ನು  ವಿಶಾ ದ ಬೃಹತ್ ಭೂಸೇನಾ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ಎಾಂದು 

ಬಣಿಣ ಸಲಾಗಿದೆ.  

 ದೆಾ ೈವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಯುದಧ ಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು 

ಕಸರತ್ತು  ನಡೆಸಲಿದುದ , ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸವು ನವೆಾಂಬರ್ 13ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.  

 ಕುಮಾವ್ ರೆಜಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ನ ತ್ತಕಡಿಯು ಭಾರತ್ ಸೇನೆಯನ್ನು  ಪರ ತಿನಧಿಸಿದದ ರೆ, ನೇಪಾಳ ಜಬರ್ 

ಜಂಗ್ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 

  ಪವಿತ್ ಶ್ರ ೀಣಿಗಳಲಿಲ  ಎದುರಾಗಬಹುದ್ಯದ ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರ ಆಕರ ಮಣ ನಗರ ಹ, ವಿಪತ್ತು  

ನವಿಹಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಂದಭ್ಿಗಳ ಅಣಕು ಪಾರ ತ್ಯ ಕ್ತಷ ಕ್ಕಯಾಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ನೇಪಾಳ ಯೀಧರು ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಪಾಲಗ ಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

ಭಾರತ-ಯುಕೆ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಕ್ತಾಂಗಡ ಮ್ ಎರಡು ಮಹತ್ಾ ದ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗೆ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದುದ , ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ 

ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಸುಗಮಕಳು ಲಿದೆ. ಯುಕ್ಕ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಥೆರೆಸ್ವ ಮೇ ಅವರು 

ಮೂರು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ್ ಪರ ವಾಸದ ಆಗಮಿಸಿರುವ ವೇಳೆ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಬಿರ ಟನ್ ಪರ ಧಾನಯಾದ ನಂತ್ರ ಥೆರೆಸ್ವ ಮೇ ಅವರು ಯುರೀಪ್ಟ 

ನಂತ್ರ ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲ್ದದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು: 

 ಸುಲಭ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತಾದ ಒಪಪ ಾಂದ: ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಯುಕ್ಕ ತ್ಜಾ ರು 

ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಂಬಂಧಪಟು  ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ತು  ಏಜೆನೆ ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ  ಸಲಹೆ ನೀಡಿ 

ಸುಲಭ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸಲು ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಸುಲಭ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ರಾರ್ು ರಗಳ 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಶ್ರ ೀಣಿಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ತಾಾಂತಿರ ಕ ನೆರವು, ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 

ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಯುಕ್ಕ ಭಾರತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕಳು ಲಿದೆ. 
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 ಭೌದಿದ ಕಕ  ಆಸಿು  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಒಪಪ ಾಂದ: ಭಾರತ್ದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು  ಉತೆು ೀಜನ 

ಇಲಾಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಯುಕ್ಕ ಭೌದಿದ ಕ ಆಸಿು  ಕಚೇರಿ ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಭೌದಿದ ಕ 

ಆಸಿು  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ  ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯುಕ್ಕ ಭೌದಿದ ಕ ಕಚೇರಿಗಳ 

ನಡುವೆ ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ವೃದಿದ ಸುವುದು ಈ ಒಪಪ ಾಂದದ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 

“ಪ್ಪರು”ನಲಿಲ 2016 ಏಷ್ಯಯ -ಫೆಸ್ತಪಿಕ್ ಆಥಿಿಕ್ ಸಹಕಾರ (APEC) ಶಂಗಸಭೆ 

2016 ಏಷ್ಠಯ  ಫ್ಸಿಪಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ರಾರ್ು ರ ನಾಯಕರ ಶಾಂಗಸಭೆ 

ಪೆರುವಿನ ಲಿಮಾದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಶಾಂಗಸಭೆ ನವೆಾಂಬರ್ 19-20, 2016 

ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಶಾಂಗಸಭೆಯ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ  “ಗುಣಮಟು  

ಬಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿದ  (Quality Development and 

Human Development)”. ಎರಡನೇ ಬರಿ ಪೆರು ಈ ಅಪೆಕ್ 

ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ. 2008 ರಲಿಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಿತ್ತು . 

ವಿಶಾ ದ 21 ಪರ ಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ರಾರ್ು ರಗಳ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ 1500 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ಯರರು 

ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ನಾಲುಕ  ಆದಯ  ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಚಚಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ಅಭಿವೃದಿದ , ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟೆು , ಸಣಣ , ಮಧಯ ಮ 

ಉದಿದ ಮ್ಗಳನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಐಕಯ ತೆ.  

ಏಷ್ಯಯ -ಫೆಸ್ತಪಿಲ್ ಆಥಿಿಕ್ ಸಹಕಾರ (ಅಪ್ಪಕ್): 

 ಅಪೆಕ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಮ್ ನ 21 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಒಕ್ಕಕ ಟವಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲಿಲ  ಮುಕು  ವಾಯ ಪಾರವನ್ನು  ನಡೆಸುವುದು ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. 

 ಅಪೆಕ್ ನ 21 ರಾರ್ು ರಗಳು ಒಟಾು ರೆಯಾಗಿ ವಿಶಾ ದ ಶೇ 50% ವಾಯ ಪಾರ ಹಾಗೂ ಶೇ 57% 

ಜಿಡಿಪಿಯಲಿಲ  ಪಾಲು ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಅಪೆಕ್ ಅನ್ನು  1989 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಸಿಾಂಗಾಪುರದಲಿಲ ದೆ. 

ಅಪ್ಪಕ್ ಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್ ರ ಗಳು: 

 ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ, ಬ್ಯರ ನ, ಕ್ಕನಡಾ, ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾ, 

ಮಲೇಷಿಯಾ, ನೂಯ ಜಿಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, ಫಿಲಿಫೈನೆ್ , ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ, ಅಮ್ರಿಕ, ತೈವಾನ್, ಹಾಾಂಕ್ 

ಕಾಾಂಗ್, ಚಿೀನಾ, ಮ್ಕೆ್ತಕ, ಪಾಪ್ಟ ನೂಯ  ಗಿನಯಾ, ಚಿಲೆ, ಪೆರು, ರಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂ.  

 ಭಾರತ್ 2011 ರಿಾಂದ ವಿೀಕ್ಷಣ ರಾರ್ು ರ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಹಾಂದಿದುದ , ಅಪೆಕ್ ಸದಸಯ ತ್ಾ ಕ್ಕಕ  ಅಜಿಿ 

ಸಲಿಲ ಸಿದೆ.  
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ಯುಎಸ್ ಸ್ನೆಟ್ ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ್ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ್ ಸಂಜ್ಞತೆ ಕ್ಮಲ್ದ ಹಾಯ ರಿಸ್ 

ಭಾರತ್ ಸಂಜಾತೆ ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಯದ ಅಟಾನಿ ಜನರಲ್ ಕಮಲಾ 

ಹಾಯ ರಿಸ್ ಅಮ್ರಿಕದ ಸ್ಥನೆಟರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗುವುದರಾಂದಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ 

ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ತ್ವರು ರಾಜಯ  ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಯದಲಿಲ  ನಡೆದ 

ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಪರ ತಿಸಪ ಧಿಿ ಡೆಮಾಕರ ಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಲರೆಟಾು  

ಸ್ವಯ ಾಂಚೆಝ್ ವಿರುದಧ  34.8 ಶೇ. ಅಾಂಕಗಳ ಅಾಂತ್ರದಿಾಂದ ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಿರುವ 51ರ ಪಾರ ಯದ ಹಾಯ ರಿಸ್ 

1,904,714 ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಪಡೆದಿದದ ರು. ಹಾಯ ರಿಸ್ ಅಮ್ರಿಕದ ಶಸಕಾಾಂಗದ ಮೇಲಮ ನೆ ಸ್ಥನೆಟೆಗ  

ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಜಾತೆ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಕ್ಮಲ್ದ ಹಾಯ ರಿಸ್ ಬಗೆೆ : 

 ಕಮಲಾ ಹಾಯ ರಿಸ್ ರವರು ಅಮ್ರಿಕದ ರಾಜಕಾರಿಣಿ, ವಕ್ತೀಲೆ ಮತ್ತು  ಡೆಮಾಕ್ಕರ ಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ 

ಸದಸ್ಥಯ . 

 ಕಮಲಾ ರವರು ಭಾರತ್-ಅಮ್ರಿಕ ಸಂಜಾತೆ ಡಾ. ಶಯ ಮಲ ಗೊೀಪಾಲನ್ ಹಾಯ ರಿಸ್ ಮತ್ತು  

ಜಮೈಕನ್-ಅಮ್ರಿಕ ಪರ ಜೆ ಡ್ರನಾಲ್ಡ  ಹಾಯ ರಿಸ್ ರವರ ಪುತಿರ . 

 2011 ರಿಾಂದ ಇವರು ಕಾಯ ಲಿರ್ೀನಿಯಾದ ಅಟಾನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

2010 ರಲಿಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಕಾಯ ಲಿರ್ೀನಿಯಾದ ಅಟಾನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 2014 ರಲಿಲ  ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಪುನರ್ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 

 

2016 ಬ್ರರ ಸ್ಲಲ ಸ್ತಸ್ ಕುರಿತಾದ್ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸಮೆಮ ೀಳನಕೆಕ  ನವ್ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  

ಚಾಲನೆ 

2016 ಬ್ಯರ ಸ್ಥಲಲ ಸಿಸ್ (ಕಂದುರೀಗ) ಮೇಲಿನ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಸಮ್ಮ ೀಳನ ಮತ್ತು  ಇಾಂಟನಾಯ ಿರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆನ್ ಬ್ಯರ ಸ್ಥಲಲ ಸಿಸ್ 69ನೇ 

ಸಭೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 

ನಡೆಯುವ ಸಮ್ಮ ೀಳನವನ್ನು  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖ್ಯಯು ಭಾರತಿೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೀಧನಾ 

ಮಂಡಳಿ (ICAR) ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ಆಯೀಜಿಸಿದೆ.  

ಸಮೆಮ ೀಳನದ್ ಮುಖಯ ಂಶಗಳು: 

 26 ದೇಶಗಳಿಾಂದ ಆಗಮಿಸಿದದ  ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಮತ್ತು  ತ್ಜಾ ನರಿಗೆ ತಾಾಂತಿರ ಕ ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ರೂಪಿಸುವುದು. 

 ರೀಗಪಿೀಡಿತ್ ರಾರ್ು ರಗಳಿಗೆ ಜಾನ್ನವಾರು ಉತಾಪ ದನೆ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ನವಿಹಿಸುವ ಕಾನೂನನ 

ಮೂಲಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಯೀಜನೆ ಹಾಗೂ ರೀಗ ನಯಂತ್ರ ಣ ವಿಧಾನದಿಾಂದ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವುದು. 
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ಬ್ರರ ಸ್ಲಲ ಸ್ತಸ್ ಮುಕಿ್  ಗಾರ ಮ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ: 

 ಸಮ್ಮ ೀಳನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಬ್ಯರ ಸ್ಥಲಲ ಸಿಸ್ ಮುಕು  ಗಾರ ಮ ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  10 ರಾಜಯ ಗಳ 50 ಗಾರ ಮಗಳಲಿಲ  

ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಬ್ರರ ಸ್ಲಲ ಸ್ತಸ್ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

ಬ್ಯರ ಸ್ಥಲಲ ಸಿಸ್ ಒಾಂದು ಮಾರಣಾಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದುದ , ಬ್ಯರ ಸ್ಥಲಾಲ  ಎಾಂಬ ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಾದ 

ಹರಡುತ್ು ದೆ. ಹಸು, ಎಮ್ಮ , ಮೇಕ್ಕ, ಕುರಿ, ಹಂದಿ, ನಾಯಿ, ಇತ್ರೆ ಪಾರ ಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವರಲೂಲ  ಈ 

ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುತ್ು ದೆ. 

ಸೊೀಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ಹೇಗೆ? 

ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಾದ ಸೊೀಾಂಕ್ತಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಪಾರ ಣಿ ಅರ್ವಾ ಪಾರ ಣಿ ಉತ್ಪ ನು ದ ಸಂಪಕಿಕ್ಕಕ  ಬಂದ್ಯಗ 

ಮಾನವರಲಿಲ  ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. ಡೈರಿ ಕಾಮಿಿಕರು, ಪಶ್ಮವೈದಯ ರು ಹಾಗೂ ಮಾಾಂಸದ 

ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತ್ತತಾು ಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು . 

ರೀಗದ್ ಲಕ್ಷಣ: 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಾಂದರೆ ಜಾ ರ, ತ್ಲೆನೊೀವು, ಬವರುವುದು, ಬನ್ನು  ನೊೀವು 

ಮತ್ತು  ಸುಸುು . 

 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕ್ರ ಮನಲ್ ಕೀಟ್ಿ ನಂದ್ ಹರನಡೆದ್ ರಷ್ಯಯ  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ಕೀಟ್ಸಿ ನಾಂದ ರಷ್ಠಯ  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ 

ಹರ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಷ್ಠಯ ದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ವಾಲ ದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ 

ರವರು ಅಧಿಕೃತ್ ಆದೇಶಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ್ಯದ ರೆ. ಆದೇಶದಲಿಲ  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ಕೀಟ್ಸಿ (ಐಸಿಸಿ)ಗೆ ಸೆ್ವನಮಾನ ಮತ್ತು  

ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿರುವ 2002 ರೀಮ್ ನಯಮದಿಾಂದ ರಷ್ಠಯ  ಹರಬಂದಿರುವುದ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಏನದು ವಿವಾದ್: 

 2014 ರಲಿಲ  ಉಕ್ಕರ ೀನನ ಕ್ತರ ಮಿಯ ಪಯಾಿಯದಿಾ ೀಪವನ್ನು  ರಷ್ಠಯ  ಸಶಸು ರ ಸಂಘರ್ಿದ 

ಮೂಲಕ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪಡೆಸಿಕಾಂಡಿದೆ ಎಾಂದು ಐಸಿಸಿ ಹೇಳಿತ್ತು . ಆದರೆ ರಷ್ಠಯ  ಈ ಹೇಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ಬಲವಾಗಿ ತಿರಸಕ ರಿಸಿತ್ತು . ಅಲಲ ದೇ ಸಿರಿಯಾ ಮೇಲೆ ರಷ್ಠಯ  ನಡೆಸಿದ ಬಾಂಬ್ ದ್ಯಳಿಯಿಾಂದ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಒತ್ು ಡಕ್ಕಕ  ಒಳಗಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಇವೆಲಲ ವನ್ನು  ರಷ್ಠಯ  ಅಲಲ ಗೆಳೆದಿತ್ತು . ಇದರ 

ಜತೆಗೆ ರಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಜಾಜಿಿಯಾ ನಡುವೆ 2008 ರಲಿಲ  ನಡೆದ ಯುದದ  ಅಪರಾಧವನ್ನು  ಐಸಿಸಿ 

ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತಿು ತ್ತು .  
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ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕ್ರ ಮನಲ್ ಕೀಟ್ಿ: 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ಕೀಟ್ಸಿ ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ಹೇಗ್ ನಲಿಲ ದೆ. ಇದು 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ನಾಯ ಯಾಲಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. 

 ಜುಲೈ 1998ರಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾದ ರೀಮ್ ನಯಮದಡಿ ಐಸಿಸಿಯನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , 2002 ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ 124 ರಾರ್ು ರಗಳು ರೀಮ್ ನಯಮಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಮಾಡಿದುದ , ಐಸಿಸಿಯ ಸದಸಯ  

ರಾರ್ು ರಗದಗಿವೆ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ಇದರ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಲಲ . 

 

ಕ್ಕಯ ಬದ್ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಫಿಡೆಲ್ ಕಾಯ ಸ್ೊ ರ ೀ ನಧನ 

ಕ್ಕಯ ಬದ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಕಮೂಯ ನಷ್ು  ಕಾರ ಾಂತಿಯ ನಾಯಕ  

ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 90 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . 1959ರ ಕ್ಕಯ ಬ ಕಾರ ಾಂತಿ 

ವೇಳೆ ಕಾಯ ಸೊು ರೀ ರವರು ಕಮಾಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚಿೀಫ್ ಆಗಿ ಪರ ಮುಖ 

ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದ ರು. 1976 ರಿಾಂದ 2008 ರವರೆಗೆ  ಕ್ಕಯ ಬದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಸುಮಾರು ಅಧಿ ಶತ್ಕ ಕಾಲ ಮುನು ಡೆಸಿದದ ರು. ಅನಾರೀಗಯ  ಕಾರಣ 2008 ರಲಿಲ  ತ್ಮಮ  ಸಹೀದರ 

ರೌಲ್ ಕಾಯ ಸೊು ರೀ ರವರಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಬಿಟ್ಟು ಕಟಿು ದದ ರು. 

ಫಿಡೆಲ್ ಕಾಯ ಸ್ೊ ರ ೀ ಬಗೆೆ : 

 ಕಾಯ ಸೊು ರೀ ಜನಸಿದುದ  ಆಗಸ್ು  13, 1926 ಕ್ಕಯ ಬದ ಹಲೆಗ ೈನ್ ಪಾರ ಾಂತ್ಯ ದ ಬಿರನ್ ನಲಿಲ . 

ಫಿಡೆಲ್ ಅಲೆಜಂಡ್ರರ  ಕಾಯ ಸೊು ರೀ ರುಝ್ ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು. 

 1956 ರಲಿಲ  ಮಾಕೆ್ಿವಾದಿ ಹೀರಾಟಗಾರರಾದ ಚೆ ಗುವೆರಾ ಹಾಗೂ ಫಿಡೆಲ್ ಕಾಯ ಸೊು ರ 

ಕ್ಕಯ ಬ ಸಕಾಿರದ ವಿರುದದ  ಗೆರಿಲಾಲ  ಯುದದ  ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸುದಿದಯಾದರು. 

 1959 ರಲಿಲ  ಫ್ತಲೆಗ ನೆಯ ಬಟಿಸು  ಸಕಾಿರವನ್ನು  ಕಮೂಯ ನಷ್ು  ಕಾರ ಾಂತಿ ಮೂಲಕ ಕ್ತತ್ತು ಗೆದು 

1959 ರಿಾಂದ 1976 ರವರೆಗೆ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 1976ರಿಾಂದ 2008ರವರೆಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ ದದ ರು. ಅನಾರೀಗಯ ದ ಕಾರಣದಿಾಂದ 

2008ರಲಿಲ  ಕ್ಕಯ ಬ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹುದೆದ  ತ್ತರೆದು, ಸಕ್ತರ ಯ ರಾಜಕ್ತೀಯಕ್ಕಕ  ವಿದ್ಯಯ ಘೀಷಿಸಿ 

ತ್ಮಮ  ಸೊೀದರ ರೌಲ್ ಕಾಯ ಸೊು ರಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಚ್ಚಕಾಕ ಣಿ ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸಿದದ ರು. 

 ಕಾಯ ಸೊು ರೀ ರವರು ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬತ್ ಮತ್ತು  ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ದೊರೆ ನಂತ್ರ ದಿೀಘಿ ಕಾಲ 

ಆಡಳಿತ್ ನಡೆಸಿದ ಮೂರನೇಯವರು. 

 ಕಾಯ ಸೊು ರ ಈ ವರ್ಿದ ಆಗಸ್ು  13ರಂದು ತ್ಮಮ  90ನೇ ಹುಟ್ಟು ಹಬಿ  ಆಚರಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. 
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ಲೆಪ್ಿ ನೆಂಟ್ ಜ್ನರಲ್ ಜ್ಞವೇದ್ ಬಜ್ಾ  ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನದ್ ನೂತನ ಸೇನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾ  

ಲೆಪಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಜನರಲ್ ಕಮರ್ ಜಾವೇದ್ ಬಜಾ  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ನೂತ್ನ 

ಸೇನಾ ಮುಖಯ ಸೆ ರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಾವೇದ್ ಬಜಾ  

ಅವರನ್ನು  ಜನರಲ್ ರಹಿೀಲ್ ರ್ರಿೀಪ್ಟ ನವೃತ್ು ರಾದ ಕಾರಣ ಅವರ 

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲೆಪಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಜನರಲ್ 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಮಹತ್ಾ ದ ಹುದೆದಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಸೇನೆ ವಿಶಾ ದ 

ಆರನೇ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸೇನಾಪಡೆ ಎನಸಿದೆ.  

ಜ್ಞವೇದ್ ಬಜ್ಾ  ಬಗೆೆ : 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಆಕರ ಮಿತಿ ಕಾಶ್ಮ ೀರ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಉತ್ು ರ ಭಾಗದಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿರುವ 

ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು  ಬಜಾ  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸೇನಾ ಪಡೆ “10 ಕಾಪೆ್ಟಿ” ಮುನು ಡೆಸಿರುವ ಅನ್ನಭ್ವ ಇವರಿಗಿದೆ. 10 

ಕಾಪೆ್ಟಿ ಗಡಿ ನಯಂತ್ರ ಣ ರಖ್ಯ ಕಾಯುವ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸೇನಾ ಪಡೆ. 

ಲೆಪಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಳುು ವ ಮುಾಂಚೆ ಇವರು ಇನೆ ಪೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಟೆರ ೈನಾಂಗ್ 

ಅಾಂಡ್ಸ ಎವಲೂಯ ರ್ನ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದದ ರು. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ್ ಸಜಿಿತ್ ಸ್ತಂಗ್ ಮವ್ಿಹ್ ಕೆನಡಾದ್ ಮದ್ಲ ಸ್ತಖ್ ಸ್ನೆಟರ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ಸಜಿಿತ್ ಸಿಾಂಗ್ ಮವಿಹ್ ಅವರು ಕ್ಕನಡಾದ 

ಮದಲ ಸಿಖ್ ಸ್ಥನೆಟರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಧಾನ ಜಸಿು ನ್ 

ಟ್ಟರ ಡೆ ಅವರು ಆರು ಜನರನ್ನು  ಸ್ಥನೆಟ್ಸ ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದುದ , ಅದರಲಿಲ  

ಸಿಾಂಗ್ ಸಹ ಒಬಿ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕ್ಕನಡಾದ ಸಂಸತಿು ಗೆ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡ ಭಾರತ್ ಮೂಲದ ಮದಲಿಗರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು 

ಕ್ಕನಡಾ ಸಂಸತಿು ಗೆ ನೇಮಕಗೊಾಂಡ ಮೂರನೇ ಸಿಖ್ ವಯ ಕ್ತು . ಈಗಾಗಲೇ ಹಜಿೀಿತ್ ಸಜೆ ನ್ ಅವರು 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು  ನವದಿೀಪ್ಟ ಬೇನ್ ರವರು ವಿಜಾಾ ನ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸಜಿಿತ್ ಸ್ತಂಗ್ ಮವ್ಿಹ್ ಬಗೆೆ :   

 ವವಿಹ್ ರವರು ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಲಕ ತಾು ದಲಿಲ  1952 ರಲಿಲ  ಜನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ದೆಹಲಿಯ  ಸೇಾಂಟ್ಸ ಸಿು ೀಫನ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು  ದೆಹಲಿಯ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕೆ್  ನಲಿಲ  

ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದುದ , ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಯಾ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಎಾಂಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು  

ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 1978 ರಲಿಲ  ಟ್ರಾಂಟ್ದ ಸ್ವಕ ಟಿಯಾಬಯ ಾಂಕ್ ನಲಿಲ  ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲ ೀರ್ಕರಾಗಿ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡು ನಂತ್ರ 1998 ರಲಿಲ  ರಲಿಲ  ಇದೇ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಮುಖಯ  ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ 

ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. 
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 2008ರಲಿಲ  ಸ್ವಕ ಟಿಯಾಬಯ ಾಂಕ್ ನ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿಒಒ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡು, 2014ರಲಿಲ  

ನವೃತಿು  ಹಾಂದುವ ತ್ನಕ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಸಿಖ್ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತ್ತು  ಕಲೆಯನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವ ಕ್ಕನಡಾ ಸಿಖ್ ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ 

ಸೆ್ವಪಿಸುವಲಿಲ  ಇವರು ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಮೆಂಗ್ ಹಾಂಗ್ ವೆ (Meng Hongwei) ಇಂಟಪೀಿಲ್ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಸಾ  

ಚಿೀನಾದ ಹಿರಿಯ ರ್ಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮ್ಾಂಗ್ ಹಾಾಂಗ್ ವೆ ಅವರನ್ನು  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಅಪರಾಧ ರ್ಲಿೀಸ್ ಸಂಸೆ್ಥ  (International Criminal 

Police Organisation (INTERPOLE))ಇಾಂಟರ್ೀಿಲ್ ನ ಮುಖಯ ಸೆ ರನಾು ಗಿ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾದ ಬಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆದ 85ನೇ 

ಇಾಂಟರ್ೀಿಲ್ ವಾಷಿಿಕ ಸಭೆಯಲಿಲ  ವಾಾಂಗ್ ವೆ ಅವರನ್ನು  

ಮುಖಯ ಸೆ ರನಾು ಗಿ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಹುದೆದ ಯನ್ನು  

ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಚಿೀನಾದ ಮದಲಗಿರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಾಾಂಗ್ ವೆ ನಾಲುಕ  

ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಈ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ ಮುಾಂದುವರೆಯಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ.  

 ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಾಂಚೆ ವಾಾಂಗ್ ವೆ ಅವರು ಚಿೀನಾದ ಸ್ವವಿಜನಕ ಭ್ದರ ತೆಯ 

ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ಜಸಿು ೀಸ್ ಮತ್ತು  ರ್ಲಿೀಸ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸುಮಾರು 40 

ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಇಂಟಪೀಿಲ್: 

 ಇದು ಜಾಗತಿಕ ರ್ಲಿೀಸ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಸೆ್ಥ  ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರತ್ರ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 ಮಾನವರ ವಿರುದದ  ಅಪರಾಧ ತ್ಡೆಯುವುದು, ಯುದದ  ಅಪರಾಧ, ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ವಿರುದದ  

ಹೀರಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ವವಿಜನಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಕಾಪಾಡುವುದು ಇದರ ಪರ ಮುಖ 

ಕತ್ಿವಯ . 

 1923 ರಲಿಲ  ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಫ್ರರ ನೆ್  ನ ಲಿಯೀನ್ 

ನಗರದಲಿಲ ದೆ. 

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನಂತ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ವಿಶಾ ದ ಎರಡನೇ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 
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ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಕ್ ಕಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಾ  (ILO) ಡೈರೆಕ್್ ರ್ ಜ್ನರಲ್ ಆಗಿ ಗೈ ರೈಡರ್ ಪುನರ್ ಆಯ್ಕಕ  

ಯುನೈಟೆಕ್ ಕ್ತಾಂಗಡ ಮ್ ನ ಗೈ ರೈಡರ್ (Guy Ryder) ರವರು 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪುನರ್ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿ ಮುಾಂದಿನ ಐದು ವರ್ಿಗಳ 

ತ್ನಕ ಇರಲಿದೆ. ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಆಡಳಿತ್ 

ಮಂಡಳಿ ಇವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿದುದ , ರೈಡರ್ ಅವರು 56 ಮತ್ಗಳ ಪೈಕ್ತ 

54 ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಪಡೆದರು. ರೈಡರ್ ಅವರು ಐಎಲ್ಒ ದ ಹತ್ು ನೇ ಜನರಲ್ 

ಡೈರೆಕು ರ್, ಮೇ 2012 ರಲಿಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಡೈರೆಕು ರ್ 

ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು.  

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಾ :  

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಏಜೆನೆಯಾಗಿದುದ , ಕಾಮಿಿಕ ಸಮಸ್ಥಯ  

ಅದರಲೂಲ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿಗೆ ಸಪ ಾಂದಿಸುವುದು, 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಎಲಲ ರಿಗೂ ದುಡಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸುವುದು ಇದರ ಪರ ಮುಖ 

ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಮದಲ ವಿಶಾ  ಸಮರದ ನಂತ್ರ ಲಿೀಗ್ ಆಫ್ ನೇರ್ನೆ್  ನ ಏಜೆನೆಯಾಗಿ 1919 ರಲಿಲ  ಐಎಲ್ಒ 

ಅನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಿಶಾ  ಸಮರದ ನಂತ್ರ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಏಜೆನೆಯಾಗಿ ಇದು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಜಿನವಾ, ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ನಲಿಲ ದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  186 ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕ 

ನೀತಿ ಮತ್ತು  ನಯಮಗಳನ್ನು  ಉಲಲ ಾಂಘಿಸಿದ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ದ್ಯಖಲಿಸುವ ಹಕಕ ನ್ನು  ಸಂಸೆ್ಥ  

ಹಾಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾರ್ು ರದ ಮೇಲೆ ನಬಿಾಂಧ ಹೇರುವ ಹಕಕ ನ್ನು  ಹಾಂದಿಲಲ . 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ 1969 ರಲಿಲ  ನೊಬಲ್ ಶಾಂತಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅಮೆರಿಕ್ದ್ 45ನೇ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಡ್ರೀನ್ಯಲ್ಡ  ಟರ ಂಪ್ಟ ಆಯ್ಕಕ  

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಉದಯ ಮಿ ಮತ್ತು  ರಿಪಬಿಲ ಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿ 

ಡ್ರೀನಾಲ್ಡ  ಟರ ಾಂಪ್ಟ ರವರು ಅಮ್ರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸೆ್ವನದ 45ನೇ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಟರ ಾಂಪ್ಟ ರವರು ಡೆಾ ೈಟ್ಸ ಡಿ 

ಐಸೊನೊಾ ೀವರ್ (34ನೇ ಅಧಯ ಕ್ಷ) ನಂತ್ರ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಅನ್ನಭ್ವವಿಲಲ ದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಹಿಡಿದ ಅಮ್ರಿಕಾ ಮದಲ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಲಲ ದೇ ಅಮ್ರಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲೆಲ  ಅಧಯ ಕ್ಷ 

ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹಿರಿಯ ವಯಸೆಿ ನ ವಯ ಕ್ತು . ಟರ ಾಂಪ್ಟ ರವರು ಒರಾಕ್ ಒಬಮ ರವರ 

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿದುದ , 20ನೇ ಜನವರಿ 2017 ರಂದು ಕಚೇರಿ ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ಹಿನನ ಲೆ: 

ಅಮ್ರಿಕಾ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ನಡೆದ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಡ್ರನಾಲ್ಡ  ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಅವರು 

ಶೇ48 ಮತ್ ಪಡೆಯುವದರಾಂದಿಗೆ 279 ಸೆ್ವನಗಳನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರೆ ಅವರ ಪರ ತಿಸಪ ಧಿಿ 

ಡೆಮಾಕರ ಟಿಕ್ ಪಕ್ಷದ ಹಿಲರಿ ಕ್ತಲ ಾಂಟನ್ ಶೇ47 ಮತ್ ಪಡೆದು  218 ಸೆ್ವನಗಳಲಿಲ  ಜಯ ಸ್ವಧಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಟರ ಂಪ್ಟ ಬಗೆೆ : 

 ಡ್ರೀನಾಲ್ಡ  ಜಾನ್ ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಆಗಿ ಜೂನ್ 14, 1946 ರಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕದ ನೂಯ ಯಾಕ್ಿ ನಗರದಲಿಲ  

ಜನನ. 

 ಟರ ಾಂಪ್ಟ ರವರು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ವಯ ವಹಾರಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಟರ ಾಂಪ್ಟ 

ಆಗಿನೈಸೇರ್ನ್ ನ ಮುಖಯ ಸೆ  ಹಾಗೂ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪೆನೆ ಲೆಾ ೀನಯಾ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ ಅರ್ಿಶಸು ರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಅವರು 

1968 ರಲಿಲ  ತ್ಮಮ  ತಂದೆಯ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೇರಿಕಾಂಡರು. 1971 ರಲಿಲ  ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಸಂಪೂಣಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ವಹಿಸಿಕಾಂಡು ಈ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಆಗಿನೈಸೇರ್ನ್ ಎಾಂದು 

ಹೆಸರಿಟು ರು. 

 2016 ರಲಿಲ  ಫೀಬೆ್ಿ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಅವರನ್ನು  ವಿಶಾ ದ 324ನೇ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ವಯ ಕ್ತು  

ಹಾಗೂ ಅಮ್ರಿಕದ 156ನೇ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ಎಾಂದು ಬಣಿಣ ಸಿತ್ತು . 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಸೇವಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ್ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಜೆ ಎಸ್ 

ಖೇಹರ್ ನೇಮಕ್ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶ ಜಗದಿೀಶ್ತ ಸಿಾಂಗ್ ಖೇಹರ್ ರವರನ್ನು  

ರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಸೇವಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ 

ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಅನಲ್ ಆರ್ ದ್ಯವೆ 

ರವರು ತ್ಮಮ  ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ನವೃತ್ು ರಾದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಈ 

ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಖೇಹರ್ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಸೇವಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರ: 

 ಬಡವರು ಮತ್ತು  ದುಬಿಲ ವಗಿದವರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಕಾನೂನ್ನ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಕಾನೂನ್ನ ಸೇವಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಪರ ಮುಖ ಕತ್ಿವಯ ವಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನ್ನ ಸೇವಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರ 

ಕಾಯಿದೆ, 1987 ರಡಿ ಇದನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಇನಾು ವುದೇ ಉದೆದ ೀಶಗಳಿಾಂದ ನಾಯ ಯವನ್ನು  ನರಾಕರಿಸಿದಂತೆ 

ಎಲಲ ರಿಗೂ ಸಮಾನ ನಾಯ ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ರ್ಧಯ ೀಯ. 

 ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯಾಲಯ ಅರ್ವಾ ಟಿರ ಬ್ಯಯ ನಲ್ ನಲಿಲ  ಕಾನೂನ್ನ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗದ ಬಡ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಳಮಟು ದ ಜನರಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಅರ್ವಾ ಅಪರಾಧ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿಲ  

ಉಚಿತ್ ಕಾನೂನ್ನ ನೆರವು ನೀಡುವುದು. 
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 ಅಲಲ ದೇ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ಮೂಲಕ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಇತಾಯ ರ್ಿ ಪಡಿಸಲು ಲೀಕಾದಲತ್ 

ಆಯೀಜಿಸುವುದು. ಜತೆಗೆ ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಜಿಲಾಲ  ಮಟು ದ ಕಾನೂನ್ನ ಸೇವಾ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರದೊಾಂದಿಗೆ ಸಮಲೀಚನೆ ನಡೆಸಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವುದು ಪಾರ ಧಿಕಾರದ 

ಕತ್ಿವಯ ವಾಗಿದೆ. 

 

14ನೇ ಪ್ರ ವಾಸ್ತ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವ್ಸದ್ ಮುಖ್ಯ  ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪೀಚುಿಗಲ್ ಪ್ರ ಧಾನ 

ಅಂಟ್ರನಯೀ ಕೀಸ್್ವ  

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲ್ ಪರ ಧಾನ ಅಾಂಟ್ನಯೀ ಕೀಸ್ವು  

ರವರು ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಜನವರಿ 7 ರಿಾಂದ 9 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 14ನೇ 

ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸದ ಮುಖಯ  ಅತಿರ್ಥಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಕೀಸ್ವು  ರವರು ಜನವರಿ 8 ರಂದು ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ ಪರ ತಿನಧಿಗಳನ್ನು  ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ 

ಮಾತ್ನಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಲಲ ದೇ ಸುರಿನಾಮ್ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಮೈಕ್ಕಲ್ ಅಶ್ಾ ನ್ ಸತ್ಯ ಾಂದೆರ  ಅಧಿನ್ 

ರವರು ಜನವರಿ 7 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಯುವ ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ ಅತಿರ್ಥಯಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಅಂಟ್ರನಯೀ ಕೀಸ್್ವ : 

 ಅಾಂಟ್ನಯೀ ಕೀಸ್ವು  ರವರು 17ನೇ ಜುಲೈ 1961 ರಂದು ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲ್ ರಾಜಧಾನ 

ಲಿಸಿ ನ್ ನಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. ವೃತಿು ಯಲಿಲ  ವಕ್ತೀಲರಾಗಿರುವ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮೂಲ 

ಸೆ ಳ ಗೊೀವಾ. 

 ಇವರ ತಂದೆ ಒಲಾಿಾಂಡ್ರ ಕೀಸ್ವು  ಒಬಿ  ಪರ ಸಿದದ  ಕವಿ ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ. ಗೊೀವಾದಲಿಲ  

ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 2015ರಲಿಲ  ನಡೆದ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಚ್ಚನಾವಣೆ ನಂತ್ರ ಇವರು ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು.  

 2004ರಲಿಲ  ಐರೀಪಯ  ಸಂಸತಿು ಗೆ ನೇಮಕಗೊಾಂಡ 14 ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರ ಪೈಕ್ತ ಕೀಸ್ವು  ಕ್ಕಡ 

ಒಬಿ ರು.  

 2007 ರಿಾಂದ 2015ರವರೆಗೆ ಲಿಸಿ ನ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ವಾಸ್ತ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವ್ಸ್: 

 ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಸ್ವಗರೀತ್ು ರ ಭಾರತಿೀಯರ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಸಮ ರಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು  2003ರಿಾಂದ ಪರ ತಿ 

ವರ್ಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಜನವರಿ 9, 1915 ರಲಿಲ  ಮಹಾತ್ಮ  ಗಾಾಂಧಿರವರು ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾದಿಾಂದ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಮರಳಿಬಂದ 

ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಈ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ ಎಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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ಅಮೆರಿಕ್ದ್ ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ  ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನಕ್ಕ  ಹಾಯ ಲೆ ನೇಮಕ್ 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಮ್ರಿಕದ ರಾಯಭಾರಿ ಹುದೆದ ಗೆ ದಕ್ತಷ ಣ ಕ್ಕರಲಿನಾದ 

ಗವನಿರ್, ಭಾರತ್ ಮೂಲದ ನಕ್ತಕ  ಹಾಯ ಲೆ ಅವರನ್ನು  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡ್ರನಾಲ್ಡ  

ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 44 ವರ್ಿದ ನಕ್ತಕ  ಹಾಯ ಲೆ, ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಅವರ 

ಸಂಪುಟದಲಿಲ  ಉನು ತ್ ಸೆ್ವನ ಪಡೆಯುತಿು ರುವ ಮದಲ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು  

ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ ಸಮುದ್ಯಯದ ವಯ ಕ್ತು  ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ 

ಪಾತ್ರ ರಾಗಲಿದ್ಯದ ರೆ. ನಕ್ತಕ  ಹಾಯ ಲೆ ಅಮೀಘ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದುದ , 

ಪಕ್ಷಭೇದವಿಲಲ ದೇ ಜನರನ್ನು  ಒಗೂಗ ಡಿಸುವಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ನಕ್ತಕ  ಹಾಯ ಲೆ ರವರು ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಅಮ್ರಿಕಗೆ ವಲಸ್ಥ ಹೀದ ದಂಪತಿಯ ಮಗಳು. ಪರ ಸುು ತ್ 

ಇವರು ದಕ್ತಷ ಣ ಕ್ಕರಲಿನಾದಲಿಲ  ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಗವನಿರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 2011 ರಲಿಲ  ಇವರು ದಕ್ತಷ ಣ ಕ್ಕರಲಿನಾದ ಮದಲ ಮಹಿದ ಗವನಿರ್ ಆಗಿ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. ಪರ ಸುು ತ್ ಹಾಯ ಲೆ ಅವರು ಅಮ್ರಿಕಾದ ಕ್ತರಿಯ ವಯಸೆಿ ನ ಗವನಿರ್ 

ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಬಬಿ ಜಿಾಂದ್ಯಲ್ ನಂತ್ರ ಗವನಿರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡ ಭಾರತ್ದ ಎರಡನೇಯವರು ಸಹ 

ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಗವನಿರ್ ಆಗುವ ಮುಾಂಚೆ ದಕ್ತಷ ಣ ಕ್ಕರಲಿನಾದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪೆರ ಸ್ಥಾಂಟೇಟಿವ್ ನಲಿಲ  

ಪರ ತಿನಧಿಯಾಗಿ 2005 ರಿಾಂದ 2011 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 

145 ಎಂ777 ಹವಿಟಜ ರ್ ಗನ್ ಖ್ರಿೀದಿಸಲು ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಮ್ರಿಕದೊಾಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 500 ಕೀಟಿ ರಕ್ಷಣಾ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ 145 “ಎಾಂ777 ಅಲಾು ರ ಲೈಟ್ಸ 

ಹವಿಟು ರ್” ಗನ್ ಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ ಅಮ್ರಿದಿಾಂದ ಖರಿೀದಿಸಲಿದೆ.  ಇದು 

750 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲಯ ದ ಒಪಪ ಾಂದ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 1980ರ 

ಬಫೀಸ್ಿ ಹಗರಣದ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಭಾರಿೀ ಪರ ಮಾಣದ 

ಶಸ್ವು ರಸು ರ ಖರಿೀದಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಭ್ದರ ತೆ 

ಮೇಲಿನ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಹಸಿರು ನಶನೆ ತ್ತೀರಿದೆ. 

 ಹೌವಿಟೆರ್ ಗನ್ ಗಳನ್ನು  ಅಮ್ರಿಕದ BAE ಸಿಸು ಾಂ ಸಂಸೆ್ಥ  ತ್ಯಾರಿಸುತಿು ದೆ. 145 ಗನ್ ಗಳ ಪೈಕ್ತ 

25 ಗಳನ್ನು  ಅಮ್ರಿಕದಿಾಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದ 120 ಗನ್ 

ಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು.  

 BAE ಸಿಸು ಾಂ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ್ದ ಮಹಿೀಾಂದರ  ಗೂರ ಫ್ ಅನ್ನು  ತ್ನು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆ. 

ಹೂವಿಟಜ ರ್ ಗನ್: 

ಹೂವಿಟೆರ್ ಗನ್ಅನ್ನು  ಅಮ್ರಿಕದ ಬಿಎಇ ಸಿಸು ಮೆ್ ಗೊಲ ೀಬಲ್ ಕಂಬಟ್ಸ ಡಿವಿರ್ನ್ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುತಿು ದೆ. ಹವಿಟೆರ್ ಗನ್ ಗಳು ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಲಘು ತೂಕದ ಗನ್ ಗದಗಿವೆ. ಇದರ 
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ತೂಕ 4,100 ಕ್ಕ.ಜಿಯಾಗಿದುದ  ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ನಲಿಲ  ಸ್ವಗಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 24 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರ ಪೈರಿಾಂಗ್ 

ಮಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ಭಾರತ-ಖ್ತಾರ್ ನಡುವೆ ಐದು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ವಿೀಸ್ವ, ಸೈಬರ್ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಮತ್ತು  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು 

ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಖತಾರ್ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. ಭಾರತ್ 

ಪರ ವಾಸದಲಿಲ ರುವ ಖತಾರ್ ನ ಶೇಕ್ ಅಬುದ ಲಲ  ಬಿನ್ ನಸೆ್ಥ ರ್ ಬಿನ್ ಖ್ಯಲಿಫ 

ಅಲ್ ಥಾನ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ರವರ ನಡುವೆ 

ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆದ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಂತ್ರ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ.  

ಸಹಿಹಾಕ್ಲ್ದದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು: 

 ಸೈಬರ್ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಮತ್ತು  ಸೈಬರ್ ಕ್ಕರ ೈಾಂ ತ್ಡೆಯಲು ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಉದಯ ಮಿಗಳು ಮತ್ತು  ಪರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಇ-ವಿೀಸ್ವ ನೀಡುವ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಬಂದರು ನವಿಹಣೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ವಿನಮಯ 

 ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕರು, ವಿಶೇರ್ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕೃತ್ ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ ಗಳಿಗೆ ವಿೀಸ್ವ ವಿನಾಯತಿ 

ಒಪಪ ಾಂದ. 

 ಖತಾರ್ ನ ಸವೊೀಿಚು  ಸಮಿತಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು  ಲೆಗಸಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ದ ಭಾರತಿೀಯ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಕ್ಕಕ ಟ (ಸಿಐಐ) ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದ. 

ಇದಲಲ ದೇ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಇಾಂಧನ, ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ತೆ ಕುರಿತಾಗಿ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ 

ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಖತಾರ್ ನ ಹೈಡ್ರರ ೀಕಾಬಿನ್ ಪಾರ ಜೆಕ್ು  ನಲಿಲ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲು ಭಾರತ್ 

ತ್ನು  ಇಚೆು ಯನ್ನು  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿತ್ತ. ಜತೆಗೆ ಭ್ದರ ತೆ ಅದರಲೂಲ  ಸೈಬರ್ ಭ್ದರ ತೆ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ  ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಭಾರತ-ಖ್ತಾರ್ ಸಂಬಂಧ: 

ಭಾರತ್ ಖತಾರ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ನಕಟ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ಮ ಸ್ಥು ೀಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಖತಾರ್ ರಾರ್ು ರ 

ಭಾರತ್ದ ಪರ ಮುಖ ವಾಯ ಪಾರ ವಯ ವಹಾರ ಗಲ್ಪ  ರಾರ್ು ರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಇಾಂಧನ ಭ್ದರ ತೆಗೆ ಖತಾರ್ 

ರಾರ್ು ರದ ಕಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಎಲ್ಎನ್ ಜಿ (LNG) ಪೂರೈಸುವ ಅತಿ ದೊಡಡ  ರಾರ್ು ರ. 2015-

16ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಶೇ 66% ಎಲ್ಎನ್ ಜಿಯನ್ನು  ಭಾರತ್ ಖತಾರ್ ನಾಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆ.  

 

ಶಂತಿಯುತ ಉದೆದ ೀಶಕೆಕ  ಬಹಯ ಕಾಶ ಬಳಕೆಗೆ ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಅಫ್ರಾ ನಸಿ್ವ ನ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಶಾಂತಿಯುತ್ ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕಕ  ಬಹಯ ಕಾಶ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಲು 

ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಫ್ರಾ ನಸ್ವು ನ ನಡುವಿನ 

ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ 

ನಡುವೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಬಹಯ ಕಾಶ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸುವುದು 

ಒಪಪ ಾಂದದ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಹವಾಮಾನ ಮುನೊಚನೆ, 

ಗಾರ ಮಿೀಣ ಆರೀಗಯ , ದೂರಸಂಪಕಿ, ನಗರಾಭಿವೃದಿದ , ನೈಮಿಲಯ , ದೂರ ಸಂವೇದನೆ 

ಮುಾಂತಾದವುಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಇದು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉಪ್ಯೀಗ: 

 ಅಫ್ರಾ ನಸ್ವು ನದಲಿಲ  ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಬಹಯ ಕಾಶ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಅಫ್ರಾ ನಸ್ವು ನವನ್ನು  ಸಾ ವಲಂಬಿಯನಾು ಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ಬಹಯ ಕಾಶ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ವಿಶಾ ಸವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ 

ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ನೆರವು ನೀಡಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 
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 ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥು ೀಹ ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಉತ್ು ಮಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ 

ಅಫ್ರಾ ನಸ್ವು ನದ ಬಹಯ ಕಾಶ ಮತ್ತು  ದೂರಸಂಪಕಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ದ್ಯಪುಗಾಲಿಡಲು 

ಪರ ಯೀಜನವಾಗಲಿದೆ. 

 ಎರಡು ದೇಶಗಳಲಿಲ  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಉದೊಯ ೀಗ ಸೃಷಿು ಯಾಗಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಯುಕೆ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಕ್ಡಲ ಸಮರಭಾಯ ಸ “ಕಂಕ್ಣ್-16” ಚಾಲನೆ 

 ಭಾರತ್ ನೌಕಪಡೆ ಮತ್ತು  ಯುಕ್ಕಯ ರಾಯಲ್ ನೇವಿ (ಬಿರ ಟಿಷ್ ನೌಕಪಡೆ) 

ನಡುವಿನ ವಾಷಿಿಕ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಜಂಟಿ ಕಡಲ ಸಮರಭಾಯ ಸ ಕಾಂಕಣ್-

16 ಗೆ ಮುಾಂಬೈನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಕಾಂಕಣ್-16 ಸಮರಭಾಯ ಸ ಎರಡು ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಮುಾಂಬೈ ಮತ್ತು  ಗೊೀವಾದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಮುಾಂಬೈನಲಿಲ  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 5 ರಿಾಂದ 9 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 ಎರಡನೇ ಹಂತ್ದಲಿಲ  “ಲೈವ್ ಎಕೆ ಸೈಿಸ್ (LIVE EXERCISE) (LIVEX)” ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 12 ರಿಾಂದ 16 

ರವರೆಗೆ ಗೊೀವಾದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 ಎರಡು ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ  ಉಭ್ಯ ಸೇನೆಗಳ ನಡುವೆ ಮಾನವಿಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ವಿಪತ್ತು  

ನವಿಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ವಿನಮಯ 

ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುವುದು. 

 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಕಾಂಕಣ್ ನೌಕಪಡೆ ಸಮರಭಾಯ ಸವನ್ನು  2004ರಿಾಂದ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಪಶ್ು ಮ 

ಕರಾವಳಿ ತಿೀರದ ಹೆಸರನ್ನು  ಇದಕ್ಕಕ  ಇಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಸಮರಭಾಯ ಸವನ್ನು  

ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳು ಸರತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯೀಜಿಸುತ್ು ವೆ. 

ಇಂಗಿಲ ೀಷ್ ವಿಶಾ ದ್ ಅತಯ ಂತ ಪ್ರ ಭಾವ್ಶಲಿ ಭಾಷೆ: WEF 

ವಿಶಾ ದ ಪರ ಭಾವಿ ಭಾಷ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕ-2016 ರಲಿಲ  ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಮದಲ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಗಳಿಸಿದುದ , ವಿಶಾ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಪರ ಭಾವಶಲಿ ಭಾಷ್ಯಾಗಿ 

ಹರಹಮಿಮ ದೆ. ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕ್ಕ ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  

ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. ಭಾರತ್ದ ರಾರ್ು ರ ಭಾಷ್ ಹಿಾಂದಿ ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  

ಹತ್ು ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಗಳಿಸಿದೆ. 

ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸೂಚಯ ಾಂಕದ ಪರ ಕಾರ ವಿಶಾ ದಲಿಲ  ಸುಮಾರು 6000 ಭಾಷ್ಗಳು 

ಬಳಕ್ಕಯಲಿಲ ವೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕ್ತ ಸುಮಾರು 2000 ಭಾಷ್ಗಳನು  ಕವಲ 1000 ಜನಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕಮಿಮ  

ಜನರು ಮಾತ್ನಾಡುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಕವಲ 15 ಭಾಷ್ಗಳು ವಿಶಾ ದ ಅಧಿದಷ್ಟು  ಜನರು ಮಾತ್ನಾಡುವ ಭಾಷ್ಗದಗಿವೆ. ಜಿ-7 

ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಮೂರು ರಾರ್ು ರಗದದ ಯುಎಸ್, ಯುಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಕ್ಕನಡಾದಲಿಲ  ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ 

ಪರ ಭಾವಿ ಭಾಷ್ಯಾಗಿದೆ. 

 ಟಾಪ್ಟ ಹತ್ತು  ಪರ ಭಾವಿ ಭಾಷ್ಗಳು: ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್, ಮಾಯ ಾಂಡರಿನ್, ಫ್ರ ಾಂಚ್, ಸ್ವಪ ಯ ನಷ್, ಅರಬಿಕ್, 

ರರ್ಯ ನ್, ಜಮಿನ್, ಜಪಾನೀಸ್, ರ್ೀಚ್ಚಿಗಿೀಸ್ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂದಿ. 

 ಟಾಪ್ಟ ಹತ್ತು  ಭಾಷ್ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಮದಲ ಆರು ಭಾಷ್ಗಳು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಧಿಕೃತ್ 

ಭಾಷ್ಗದಗಿವೆ.  
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 ಹಿಾಂದಿ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಬಳಕ್ಕಯಲಿಲ ರುವ ಪರ ಭಾವಿ ಭಾಷ್ಯಾಗಿದೆ. ಶೇ 41% ಜನರು ಭಾರತ್ದಲಿಲ  

ಹಿಾಂದಿಯನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಭಾಷ್ಯನಾು ಗಿ ಬಳಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ.  

ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ ಬಗೆೆ : 

 ವಿಶಾ  ಪರ ಭಾವಿ ಭಾಷ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ತ್ಮಮ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ಾ ವನ್ನು  

ಆಧರಿಸಿ ಭಾಷ್ಗಳಿಗೆ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಸೂಚಯ ಾಂಕ ಸಿದದ ಪಡಿಸಲು ಭಾಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಪರ ಭಾವ ಬಿೀರುವ 20 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.   

 ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕ್ಕ (WEF) ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. 

 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಭಯೀತಾಪ ದ್ಕ್ ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  7ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಜಾಗತಿಕ ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  2015ರಲಿಲ  ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಗೆ ತ್ತತಾು ದ 163 ರಾರ್ು ರಗಳ 

ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ 7ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಸಿಡಿು  ಮೂಲದ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಫ್ರರ್ ಎಕಾನಮಿಕೆ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಪಿೀಸ್ 

ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಹರತಂದಿದೆ. ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಗೆ ತ್ತತಾು ದ ಟಾಪ್ಟ ಹತ್ತು  ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ 

ಏಷ್ಠಯ ದ ಆರು ರಾರ್ು ರಗಳಿದುದ , ಅವುಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಸಹ ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸೂಚಯ ಾಂಕದ ಪರ ಕಾರ 2015ರಲಿಲ  ಭಿೀಕರ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ದ್ಯಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ 

ಇರಾನ್ ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಆಪಾಾ ನಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ನೈಜಿೀರಿಯಾ ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು  

ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ಸಿರಿಯಾ ನಾಲುಕ  ಮತ್ತು  ಐದನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

 ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ದ್ಯಳಿಯಿಾಂದ ಜಗತಿು ನಾದಯ ಾಂತ್ ಸತ್ು ವರ ಸಂಖ್ಯಯ  2014ಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 

10% ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿದೆ. 2014ರಲಿಲ  32,765 ಜನ ಸ್ವವನು ಪಿಪ ದದ ರೆ 2015 ರಲಿಲ  29,376 ಜನ 

ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಯಿಾಂದ ಸ್ವವನು ಪಿಪ ದ್ಯದ ರೆ. 

 2000 ದಿಾಂದ 2016 ರ 16 ವರ್ಿ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಯಿಾಂದ್ಯಗಿರುವ ಆಗಿರುವ 

ನರ್ು  ಸುಮಾರು 635 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ಈ ಮತ್ು  ಈಜಿಪ್ಟು  ಮತ್ತು  ಮಲೇಷಿಯಾ 

ರಾರ್ು ರಗಳ ಒಟಾು ರೆ ವಾಷಿಿಕ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. 

 ಆಫಿರ ಕಾದ ಬಕ ಹರಮ್ ಅನ್ನು  ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ವಿಶಾ ದ 

ಮಾರಣಾಾಂತಿಕ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಐಎಸ್ಐಎಸ್ 2014 ರಲಿಲ  ಆರು 

ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಕಾಯಿಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಾಂದಿತ್ತು  ಆದರೆ 2015 ರಲಿಲ  11 ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  

ತ್ನು  ಅಸೆಿ ತ್ಾ ವನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ.  

ಭಾರತಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ: 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  2015 ರಲಿಲ  ಸರಿಸುಮಾರು 797 ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ದ್ಯಳಿ ಪರ ಕರಣಗಳು 

ದ್ಯಖಲಾಗಿದುದ , 2014ಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 4% ಹೆಚು ಳವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 289 

ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ದ್ಯಳಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವವು ಪರ ಕರಣಗಳು ಸಂಭ್ವಿಸಿದುದ , 2014ಕ್ಕಕ  

ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 45% ತ್ಗಿಗ ದೆ. 

  ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ದ್ಯಳಿಯಿಾಂದ ಸ್ವವನು ಪಿದದ  ಭಾರತಿೀಯ ಸೈನಕರು ಮತ್ತು  ಪಾಯ ರಮಿಲಿಟರಿ 

ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಸಂಖ್ಯಯ  ಎಾಂಟ್ಟ ವರ್ಿಗಳಲೆಲ ೀ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. 

 ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ಸಂಭ್ವಿಸಿದ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ದ್ಯಳಿಯಲಿಲ  ಶೇ 7% ರಷ್ಟು  ಪರ ಕರಣಗಳು 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಸಂಭ್ವಿಸಿದೆ. ಇರಾಕ್ (20%), ಆಫ್ರಗ ನಸ್ವು ನ (14%) ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ (7%) 

ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ ನಾಲಕ ನೇ ಸ್ವು ನದಲಿಲ ದೆ. 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಭಯೀತಾಪ ದ್ನೆ ಸೂಚಯ ಂಕ್: 

ಜಾಗತಿಕ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ಚಟ್ಟವಟಕ್ಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ರಾರ್ು ರವನ್ನು  ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ವರ್ಿದಲಾಲ ದ ಒಟಾು ರೆ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ಪರ ಕರಣಗಳು, ಗಾಯಗಳು, 
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ಸ್ವವುನೊೀವು ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಪಾಸಿು  ನರ್ು  ಈ ನಾಲುಕ  ಮಾನದಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಹರತ್ರಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಭಾರತ-ವಿಯ್ಕಟನ ಂ ನಡುವೆ ನ್ಯಗರಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣು ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ವಿಯ್ಕಟು ಾಂ ನಡುವೆ ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣ ಸಹಕಾರ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಭಾರತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು 

ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ 14ನೇ ರಾರ್ು ರ ವಿಯ್ಕಟು ಾಂ.  ಅಣು ಶಕ್ತು  

ಇಲಾಖ್ಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಶೇಖರ್ ಬಸು ಮತ್ತು  ವಿಯ್ಕಟು ಾಂನ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಉಪ ಸಚಿವ ಫ್ರಮ್ ಕಾಾಂಗ್ ಟಾಕ್ ನಡುವೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  

ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ.  

 ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ರೆ ಮೂರು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಸಹಿ 

ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಇಾಂಧನ, ವಿಮಾನಯಾನ ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರ ಸಹಕಾರ.  

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಪಕಿ, ಇಾಂಧನ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಸದಿೀಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು  

ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದ್ಯಗಿದೆ.  

 

 

 

ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿ ದೊಡಡ  ರೈಲು ಸುರಂಗ “ಗಥಾಾ ಡ್ಿ ಸುರಂಗ ಮಾಗಿ” ಸೇವೆ ಆರಂಭ 

ಜಗತಿು ನ ಅತಿ ದೊಡಡ  ರೈಲು ಸುರಂಗ “ಗೊಥಾಾ ಡ್ಸಿ ಸುರಂಗ 

ಮಾಗಿ”ವನ್ನು  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕಕ  ಮುಕು ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಸುರಂಗ ಮಾಗಿದ ಮೂಲಕ ಜೂರಿರ್ಜ ನಾಂದ ಲುಗನೊ ವರೆಗೆ ಮದಲ 

ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಎರಡು ಸುರಂಗ ಮಾಗಿಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ 57 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಇದು ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಮತ್ತು  

ಆಳವಾದ ಸುರಂಗ ಮಾಗಿವಾಗಿದೆ. ಜಪಾನನ 53.9 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಸೈಕನ್ ಸುರಂಗ ಮಾಗಿ 

ಇದುವರೆಗೂ ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸುರಂಗ ಮಾಗಿವೆನಸಿತ್ತು .  

 ಸಿಾ ಜಲಾಯ ಾಂಡಿನ ಆಲ್ಪ ೆ  ಪವಿತ್ದ 2.3 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಆಳದಲಿಲ  ಹಾಗೂ 57 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಸುರಂಗ 

ಮಾಗಿ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಉತ್ು ರ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಯುರೀಪ್ಟ ಗೆ ಇದು ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸುತ್ು ದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಅನೇಕ ರೈಲು 

ಸಂಚಾರಗಳ ಸಮಯ ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ. 

 70 ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆಯೇ ಸಿಾ ಸ್ ತ್ಜಾ ರು ಈ ಹಾದಿಯ ಬಗೆಗೆ ನೀಲಿನಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  

ತ್ಯಾರಿಸಿದದ ರು. ಅದರ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ದ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಗಳು ನಡೆದು 1996ರಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸ 

ಉದ್ಯಾ ಟನೆಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಕ  ಪೂಣಿವಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ನಡೆದಿರುವುದು ಸತ್ತ್ ಹದಿನೇಳು 

ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ. ಸರಾಸರಿ ದಿನಕ್ಕಕ  ಎರಡು ಸ್ವವಿರ ಕಾಮಿಿಕರ ದುಡಿಮ್ ಇದಕಾಕ ಗಿ 

ವಯ ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ದಿನದಲಿಲ  ಕರೆದ ಸುರಂಗ ಕವಲ ನೂರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು  ಮಾತ್ರ . 

 ಈ ಸುರಂಗದ ನಮಾಿಣದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಪರ ತಿದಿನ ಎರಡೂ ಮಾಗಿಗಳಲಿಲ  260 ಸರಕು ಸ್ವಗಣೆ 

ಮತ್ತು  65 ಪರ ಯಾಣಿಕರ ರೈಲುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. ಇಟಲಿ, ಜಿನೊೀವಾಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ್ 

ಸಂಪಕಿವಾಗಲಿದೆ. 
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ಭಾರತ-ರಷ್ಯಯ  ನಡುವಿನ ಕ್ಡಲ ಸಮರಭಾಯ ಸ “ಇಂದ್ಘರ  ನ್ಯಯ ವಿ(INDRA NAVY)-2016” ಆರಂಭ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  ನಡುವಿನ ವಾಷಿಿಕ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಕಡಲ 

ಸಮರಭಾಯ ಸ “ಇಾಂದ್ಯರ  ನಾಯ ವಿ” ಬಂಗಾಳ ಕಲಿಲ ಯಲಿಲ  ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಒಾಂಬತ್ು ನೇ ವರ್ಿದ ಕಡಲ ಸಮರಭಾಯ ಸ 

ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕ್ತರ ಯಾಸ್ವಧಯ ತೆ ಹೆಚಿು ಸುವುದು 

ಹಾಗೂ ಕಡಲ ಭ್ದರ ತೆ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗಳ ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು “ಇಾಂದ್ಯರ  ನಾಯ ವಿ-2016” ಅಭಾಯ ಸದ 

ರ್ಧಯ ೀಯವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸಮರಭಾಯ ಸವು ಎರಡು ಹಂತ್ದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮದಲ ಹಂತ್ (ಹಾಬಿರ್ ಹಂತ್) 

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 14 ರಿಾಂದ 18 ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಹಂತ್ (tSea ಹಂತ್) ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 19 ರಿಾಂದ 

21 ರವರೆಗೆ ವಿಶಖಪಟು ಣದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ನೌಕಪಡೆ ಪರವಾಗಿ ಐಎನ್ಎಸ್ ರಣವಿೀರ್, ಐಎಎನ್ ಸತ್ತಪ ರ, ಐಎನ್ಎಸ್ 

ಕಮಟಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ರಷ್ಠಯ  ನೌಕಪಡೆಯ ಪರವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಅಡಿಮ ರಲ್ ಎಡಾ ಡ್ಸಿ 

ಮಿಖ್ಯಲವ್, ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ಫಿಲ ೀಟ್ಸ ಸಮರಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  ನಡುವಿನ ಇಾಂದ್ಯರ  ನಾಯ ವಿ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಕಡಲ ಸಮರಭಾಯ ಸವನ್ನು  ಮದಲ 

ಬರಿಗೆ 2003 ರಲಿಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಹತ್ಾ ದ ಸ್ಥು ೀಹ 

ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಬಸ್ಥಯಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ವರ್ಿದಿಾಂದ ವರ್ಿಕ್ಕಕ  ಈ ಸಮರಭಾಯ ಸದ 

ವಾಯ ಪಿು , ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯ ಸಂಕ್ತೀಣಿತೆ ಹಾಗೂ ಪಾಲಗಳುು ವಿಕ್ಕಯ ಮಟು  ಪರಿಪಕಾ ವಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಭಾರತ ವಿಶಾ ದ್ ನ್ಯಲಕ ನೇ ಅತಿ ದೊಡಡ  ರಕ್ಷಣಾ ಕಿೆೀತರ ಕೆಕ  ವೆಚಿ ಮಾಡುವ್ ರಾಷ್ ರ  

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡ 2016 ಐಎಚ್ಎಸ್ ಜೇನೆ್  ರಕ್ಷಣಾ ಆಯವಯ ಯ 

ವರದಿ ಪರ ಕಾರ ಭಾರತ್ವು ಪರ ಪಂಚದ ನಾಲಕ ನೇ ಅತಿ ದೊಡಡ  ರಕ್ಷಣಾ 

ಕತ್ರ ಕ್ಕಕ  ವೆಚು ಮಾಡುವ ರಾರ್ು ರವೆನಸಿದೆ. ಅಮ್ರಿಕ ಮೂಲದ ಐಎಚ್ಎಸ್ 

ಜೇನೆ್  ಹರತಂದಿರುವ ವರದಿಯಲಿಲ  ರಷ್ಠಯ , ಫ್ರರ ನೆ್ , ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು  

ಸೌಧಿ ಅರಬಿಯಾ ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  ಭಾರತ್ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ಗಳಿಸಿದೆ.  

ವ್ರದಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಅಮ್ರಿಕ, ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ಯುಕ್ಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ವಯ ಯಿಸುವ ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ಮೂರು 

ರಾರ್ು ರಗಳು.  

 ಅಮ್ರಿಕ 622 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು  ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ವಯ ಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮದಲ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 191.75 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ಚಿೀನಾ ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

 2016 ರಲಿಲ  ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ 50.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದೆ. 2015 ರಲಿಲ  

46.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತ್ ವಯ ಯಿಸಿತ್ತು . ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ದ ಒಟ್ಟು  

ಜಿಡಿಪಿಯಲಿಲ  ಶೇ 1.8% ರರ್ು ನ್ನು  ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ವರದಿ ಪರ ಕಾರ 2018ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ್ವು ಯುಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕಕ ಲಿದೆ. 
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ಭಾರತ-ಕ್ಗಿಿಸಿ್ವ ನ್ ನಡುವಿನ ಕೃಷ್ಟ ಸಹಕಾರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಕಂದ್ರ  ಸಂಪುಟ 

ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಕ್ತಗಿಿಸ್ವು ನ್ ನಡುವಿನ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ  ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಹಕಾರ ಮೇಲಿನ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಕಾಂದರ  

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಒಪಪ ಾಂದವು 

ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ವಿವಿಧ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. 

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಪಾರ ಣಿ ತ್ಳಿ ಅಭಿವೃದಿದ , ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ, ಕಾಲು ಮತ್ತು  ಬಯಿ ರೀಗ ಮತ್ತು  ಪಶ್ಮ ಔರ್ಧಿ 

ಕತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು  ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದು. 

 ಅತಾಯ ಧುನಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿ ಬಿೀಜ ಉತಾಪ ದನೆ, ಬಿೀಜ ಪರ ಮಾಣಿೀಕರಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ 

ನೀರಾವರಿ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯನ್ನು  ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ಪರ ತಿನಧಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಜಂಟಿ ಕಾಯಿ ಪಡೆಯನ್ನು  ರಚಿಸಲು 

ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ, 

ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಅನ್ನಷ್ಠು ನ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲು ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  

ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕಾಯಿವನ್ನು   ಈ ಜಂಟಿ ಕಾಯಿ ಪಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಇದಲಲ ದೇ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಕ್ತಗಿಿಸ್ವು ನ ನಡುವೆ ಪರ ವಾಸೊೀಧಯ ಮ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ.  

 

ಒಮನ್ ನ ಮಸಕ ಟ್ ನಲಿಲ  ಐದ್ನೇ ಭಾರತ-ಅರಬ್ ಪಾಲುದ್ಘರಿಕೆ ಸಮೆಮ ೀಳನ  

ಐದನೇ ಭಾರತ್-ಅರಬ್ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ಸಮ್ಮ ೀಳನ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 14-15 

ರಂದು ಒಮನ್ ನ ಮಸಕ ಟ್ಸ ನಗರದಲಿಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ. ‘Partnership towards 

innovation and cooperation in IT’ ಇದು ಈ ವರ್ಿದ ಸಮ್ಮ ೀಳನದ 

ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . ಈ ಸಮ್ಮ ೀಳನವನ್ನು  ಅರಬ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ಅರಬ್ ಲಿೀಗ್ ಕಾಯಾಿಲಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ 

ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯೀಜಿಸಿದದ ವು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಎರಡು ಕಡೆಯಿಾಂದ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಹರಿವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವುದು, ಆದಯ ತಾ ವಲಯಗಳಲಿಲ  

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ತ್ಾ ರಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ರಪುು  ಉತೆು ೀಜನಕ್ಕಕ  

ಸೂಕು  ವಾತಾವರಣವನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸುವುದು ಸಮ್ಮ ೀಳನದ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಆರೀಗಯ , ಔರ್ಧ ವಲಯ,  ಸಾ ಚು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ಯದ 

ಇಾಂಧನ, ಆಹಾರ ಭ್ದರ ತೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಹಾಗೂ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳ ಬಗೆಗ  

ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಅರಬ್ ಲಿೀಗ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಹಿರಿಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದಯ ಮಿಗಳು, 

ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ಯರರು ಸೇರಿದಂತೆ 500ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಪರ ತಿನಧಿಗಳು ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 
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ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಕ್ಗಿಿಸಿ್ವ ನ ನಡುವೆ ಆರು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಕ್ತಗಿಿಸ್ವು ನ ನಡುವೆ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ, ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ 

ಉದಯ ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ 

ನೀಡಿರುವ ಕ್ತಗಿಿಸ್ವು ನ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಲಮ ಜಿೆ ಕ್ ರ್ಶ್ಿನೊವಿಚ್ ಅಟಂಬಯ್ಕವ್ 

ನಡುವೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆದ ಉನು ತ್ ಮಟು ದ ಮಾತ್ತಕತೆಯ ವೇಳೆ 

ಈ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲ್ದದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು: 

 ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಯುವ ವಿನಮಯ ಸಹಕಾರ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಯುವಜನ ಅಭಿವೃದಿದ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕರ ತ್ರಭೇತಿ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

 ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಉದಯ ಮ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಆಡಿಯೀ ವಿಶ್ಮವಲ್ ಪರ ಸ್ವರ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ವಿನಮಯ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ. 

 

ಬಿರ ಟನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕ  ವಿಶಾ ದ್ 5ನೇ ಬೃಹತ್ ಆಥಿಿಕ್ ದೇಶವಾದ್ ಭಾರತ 

ಫೀಬೆ್ಿ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪರ ಕಾರ 

ನೂರೈವತ್ತು  ವರ್ಿಗಳಲೆಲ ೀ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಭಾರತ್ವು ಬಿರ ಟನ್ ಅನ್ನು  

ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  ವಿಶಾ ದ 5ನೇ ಬೃಹತ್ ಜಿಡಿಪಿ ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶವಾಗಿ 

ಹರಹಮಿಮ ದೆ. ಅಮ್ರಿಕ, ಚಿೀನ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು  ಜಮಿನಯ ಬಳಿಕ 

ಭಾರತ್ ವಿಶಾ ದ 5ನೇ ಬೃಹತ್ ಜಿಡಿಪಿ ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ.  

 ಕಳೆದ 25 ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ವು ತಿೀವರ  ಹಾಗೂ ಅತಿ ವೇಗದ ಆರ್ಥಿಕಾಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನು  

ಸ್ವಧಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು  ಬಿರ ಟನ್ ಈಚಿನ ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕರ್ು ಗಳನ್ನು  

ಎದುರಿಸುತಿು ರುವುದು, ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಬರ ಕೆ್ತಟ್ಸ , ಇದಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ವರದಿಯು 

ಹೇಳಿದೆ. 

 ಬಿರ ಟನ್ ಈಚೆಗೆ 28 ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಒಕ್ಕಕ ಟವಾಗಿರುವ ಯುರೀಪಿಯನ್ 

ಯೂನಯನ್ ನಾಂದ ಹರ ಬರಲು ತಿೀಮಾಿನಸಿರುವುದು, ಬಿರ ಟನ್ ನ ಸೆ್ವನ ನರ್ು ಕ್ಕಕ  

ಕಾರಣವಾಗಿದುದ  ಭಾರತ್ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಅನ್ನಕ್ಕಲಕರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ; ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತ್ 

ಬಿರ ಟನ್ ಅನ್ನು  ಕ್ಕಳಕ್ಕಕ  ತ್ಳಿು  ಈಗ ವಿಶಾ ದ ಐದನೇ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶ ಎಾಂಬ ಜಾಗತಿಕ 

ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಯ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

 

ಐದ್ನೇ ಪಿೀಳಿಗೆಯ ರಹಸಯ  ಯುದ್ದ ವಿಮಾನ FC-31ಜ್ಫ್ರಿಲಕ ನ್ ಪ್ರಿೀಕಿ್ ಸ್ತದ್ ಚ್ಚೀನ್ಯ 

ಚಿೀನಾದ ಐದನೇ ಪಿೀಳಿಗೆಯ ರಹಸಯ ವಾಗಿ ಯುದದ  ಕಾಯಾಿಚರಣೆ 

ನಡೆಸುವ FC-31 ಜಫ್ರಿಲಕ ನ್ (Gyrfalcon) ಯುದದ ವಿಮಾನವನ್ನು  

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಈ 

ಯುದದ ವಿಮಾನವದ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಐದನೇ 

ಪಿೀಳಿಗೆಯ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು  ಅಮ್ರಿಕದ ಎಫ್–35 ವಿಮಾನಕ್ಕಕ  ಸ್ಥಡುಡಹಡೆಯಲು ಚಿೀನಾ 

ನಮಿಿಸಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗುತಿು ದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ಹಿಾಂದಿನ ರಹಸಯ  ಯುದದ  ವಿಮಾನಕ್ತಕ ಾಂತ್ಲೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು  ರಹಸಯ ವಾಗಿ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ 

ಮಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು  ಭಾರದ ಶಸ್ವು ಸು ರಗಳನ್ನು  

ಒಯಯ ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಏವಿಯೇಶನ್ ಇಾಂಡಸಿು ರ ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ಆಫ್ ಚಿೀನಾದ ಅಾಂಗ ಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ಶ್ನ್ಯಗ್ 

ಏರ್ಕಾರ ಫ್ು  ಕಾರ್ಿರಶನ್ ಈ ಯುದಧ  ವಿಮಾನವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಸೆ್ಥ . 

 8ಟನ್ (8000 ಕ್ಕ.ಜಿ) ಭಾರದ  ಶಸ್ವು ರಸು ರಗಳನ್ನು  ಒಯಯ ಬಹುದು ತ್ಳಭಾಗದಲಿಲ  

ಮತ್ತು   ರೆಕ್ಕಕ ಗಳಲಿಲ  ತ್ಲಾ ಆರು ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಸ್ವಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಶಬದ ದ ವೇಗಕ್ತಕ ಾಂತ್ 1.8 ಪಟ್ಟು  ಅಧಿಕ ವೇಗದಲಿಲ  ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಬಲಲ ದು. 

 

ಸುಸಜಿಜ ತ ನಗರ ಯೀಜ್ನೆ ಹರಪ್ಪ ರು ಶಂತಿಯಾಗಿರಲು ಕಾರಣ 

ಹರಪಪ  ನಾಗರಿಕತೆ ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿದದ  ಸುಸಜೆಿ ತ್ ನಗರ ಯೀಜನೆ 

ಹರಪಪ ರು ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಜಿೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತೆಾಂದು ಸಿಾಂಧೂ 

ಕಣಿವೆ ತ್ಜಾ ರಾದ ಜನಾರ್ನ್ ಮಾಕ್ಿ ಕ್ಕನೊಯ್ಕರ್ 

ಅಭಿಪಾರ ಯಪಟಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಸಮರ್ಿನೀರು ಪೂರೈಕ್ಕ, ಸುಸಜೆಿ ತ್ವಾದ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ಮವಾದ ಚರಂಡಿ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಹರಪಪ ರಲಿಲ  ಸಂಘರ್ಿ ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 

ಹರಪಪ  ನಾಗರಿಕತೆಯ ಈ ಕಲಪ ನೆಯಿಾಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು ಸ್ವಕಷಿು ದೆ. 

 

ಹರಪ್ಪ : 

 ಹರಪಪ  ಸಿಾಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪರ ಮುಖ ನಗರ ಕಾಂದರ . ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಪಂಜಾಬ್ ಪಾರ ಾಂತ್ಯ ದ 

ರಾವಿ ನದಿಯ ದಡದಲಿಲ  ಹರಪಪ  ನಗರ ನೆಲೆಗೊಾಂಡಿತ್ತು . 

 ಸಿಾಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮದಲು ಉತ್ಖ ನನ ಮಾಡಿದ ಸೆ ಳವಿದು. ದಯಾ 

ರಾಮ್ ಸಹನ ನೇತೃತ್ಾ ದ ತಂಡ 1921 ರಲಿಲ  ಈ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಪತೆು ಹಚಿು ತ್ತ. 

 ಸುಸಜೆಿ ತ್ವಾದ ನಗರ ಯೀಜನೆ, ಚರಂಡಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಹಾಗೂ ಸುಟು  ಇಟಿು ಗೆ ಬಳಕ್ಕ ಈ ನಗರದ 

ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆ. 

 

ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ ಯ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಮಕ್ಕ ಳ ನಧಿಗೆ ಪ್ರ ಚಾರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಪಿರ ಯಾಂಕಾ 

ಚೀಪಾರ  

ಬಲಿವುಡ್ಸ ನಟಿ ಪಿರ ಯಾಾಂಕಾ ಚೊೀಪಾರ  ಅವರು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಮಕಕ ಳ ನಧಿಗೆ (ಯುನಸ್ಥಫ್ ) ನೂತ್ನ ಪರ ಚಾರ 

ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  ಫ್ತಟ್ಸ ಬಲ್ ಆಟಗಾರ 

ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ನ ಡೇವಿಡ್ಸ ಬಕಂ ಮತ್ತು  ನಟಿ ಮಿಲಿಲ  ಬಬಿ ಬ್ರರ ನ್ ಅವರು 

ಪಿರ ಯಾಾಂಕಾ ಆಯ್ಕಕ ಯನ್ನು  ಘೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  
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ಪ್ರಮಾಣು ನೆಲೆ ಮತಿ್ತ  ಸೌಲಭಯ ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಪ್ರಸಪ ರ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಂಡ 

ಭಾರತ-ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ತ್ಮಮ  ಪರಮಾಣು ನೆಲೆ ಮತ್ತು  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪರಸಪ ರ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಾಂಡವು. ಉಭ್ಯ 

ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಮಾಣು ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ದ್ಯಳಿ ತ್ಡೆಯುವ ಒಪಪ ಾಂದದ 

ಅನಾ ಯ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಜನವರಿ 1, 1992 ರಿಾಂದ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯವನ್ನು  ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುತಿು ದುದ , ಈ ವರ್ಿ 26ನೇ ಬರಿಗೆ 

ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಯಿತ್ತ.  ಅಲಲ ದೇ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ಜೈಲಿನಲಿಲ ರುವ 

ತ್ಮಮ  ನಾಗರಿಕರ (ಮಿೀನ್ನಗಾರರು ಮತ್ತು  ಖೈದಿಗಳು) ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ದೂತ್ವಾಸ ಪರ ವೇಶ 

ಒಪಪ ಾಂದ (Agreement on Consular access) ಸಹ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಾಂಡವು. 

ಏನದು ಒಪ್ಪ ಂದ್: 

 ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಪರಮಾಣು ನೆಲೆ ಮತ್ತು  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬಹುದ್ಯದ 

ಹಠ್ಯತ್ ದ್ಯಳಿಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು  ಈ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಒಪಪ ಾಂದದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದದ ಅನಾ ಯ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ಎರಡು ದೇಶಗಳಲಿಲ ರುವ ಪರಮಾಣು 

ನೆಲೆ ಮತ್ತು  ಸೌಲಭ್ಯ ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳು ಬೇಕು. 

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 31, 1988 ರಲಿಲ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದುದ , ಜನವರಿ 27, 1991 ರಿಾಂದ 

ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಾಂದಿನ ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಾಂಧಿ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಪರ ತಿನಧಿ 

ಬನಝೀರ್ ಭುಟ್ು ರವರ ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ದೂತವಾಸ ಪ್ರ ವೇಶ ಒಪ್ಪ ಂದ್:  

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಮೇ 21, 2008ರಲಿಲ  ಸಹಿಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಒಪಪ ಾಂದದ ಪರ ಕಾರ ಎರಡು 

ದೇಶಗಳ ಜೈಲಿನಲಿಲ ರುವ ನಾಗರಿಕರ ಬಗೆಗ  ವರ್ಿದಲಿಲ  ಎರಡು ಬರಿ ಅಾಂದರೆ ಜನವರಿ 1 ಮತ್ತು  

ಜುಲೈ 1 ರಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು. 

 

ಜ್ನವ್ರಿ 4: ವಿಶಾ  ಬೆರ ೈಲಿ ಲಿಪಿ ದಿನ 

ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಜನವರಿ 4 ರಂದು ವಿಶಾ  ಬರ ೈಲಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಬರ ೈಲಿ ಲಿಪಿ ಅರ್ವಾ ಬರ ೈಲಿ ಕೀಡ್ಸ ಅನೆಾ ೀರ್ಣಕಾರ ಲೂಯಿಸ್ ಬರ ೈಲಿ 

ರವರ ಜನಮ ದಿನವನ್ನು  ಬರ ೈಲಿ ಲಿಪಿ ದಿನವನಾು ಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಬರ ೈಲಿ ಭಾಷ್ಯ ಮಹತ್ಾ ವನ್ನು  ಸ್ವರುವುದು ಹಾಗೂ ದೃಷಿಾ  ಮಾಾಂದಯ ರಿಗೆ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತೆ ಬರ ೈಲಿ ಲಿಪಿಯಲಿಲ  ಹೆಚೆು ಚ್ಚು  ಅನೆಾ ೀರ್ಣಾ ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  

ಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ ಪೆರ ೀರಪಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ಾ . 
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 ಈ ದಿನಚರಣೆಯ ಅಾಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ NGO ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಒಾಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ದೃಷಿಾ  

ಮಾಾಂದಯ ರ ಬಗೆಗ  ಜನರಲಿಲ ರುವ ಧೀರಣೆಯನ್ನು  ನವಾರಿಸಿ ಇತ್ರರಂತೆ ಸಮಾನತೆ 

ಕಾಪಾಡಲು ಶರ ಮಿಸುತ್ು ವೆ. 

ಲೂಯಿಸ್ ಬೆರ ೈಲಿ: 

 ಅಾಂಧರು ಓದಲು ಮತ್ತು  ಬರೆಯಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವ ಬರ ೈಲಿ ಲಿಪಿಯನ್ನು  ಸಂಶೀಧಿಸಿದ 

ಕ್ತೀತಿಿ ಲೂಯಿಸ್ ಬರ ೈಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲುಲ ತ್ು ದೆ.  

 ಬರ ೈಲಿ ರವರು ಫ್ರರ ನೆ್ ನಲಿಲ  ಜನವರಿ 4, 1809 ರಲಿಲ  ಜನಸಿದದ ರು. ತ್ಮಮ  ಮೂರನೇ 

ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ ಯೇ ಅಪರ್ಘತ್ವೊಾಂದರಲಿಲ  ಕಣುಣ ಗಳನ್ನು  ಕಳೆದುಕಾಂಡು ಅಾಂಧರಾದರು. 

 ಇವರು ಸಂಶೀಧಿಸಿದ ಬರ ೈಲಿ ಲಿಪಿ ಇವತ್ತು  ಲಕಾಷ ಾಂತ್ರ ಅಾಂಧರಿಗೆ ಓದಲು ಮತ್ತು  ಬರೆಯಲು 

ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಿಕಟಿು ದೆ. 

 

ದಿಾ ತೆರಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್ವ್ನ್ನನ  ತಿದುದ ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಭಾರತ-ಕ್ಜ್ಖ್ಸಿ್ವ ನ ನಧಾಿರ 

ದಿಾ ತೆರಿಗೆ (ಎರಡೂ ಕಡೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ(DTAA))ಯನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಲು ಭಾರತ್-

ಖಜಕ್ತಸ್ವು ನ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಯ ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಲು ನಧಿರಿಸಿವೆ.  ಭಾರತ್-

ಖಜಕ್ತಸ್ವು ನ, (ಡಬಲ್ ಟಾಯ ಕೆ್ಕ ೀಶನ್ ಅವಾಯ್ಕಡ ನೆ್ ಕನೆಾ ನಷ ನ್-ಡಿಟಿಎಸಿ) ಗೆ 

ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರುವುದಕ್ಕಕ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದುದ , ಒಪಪ ಾಂದದ 

ತಿದುದ ಪಡಿಯಿಾಂದ ತೆರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪರಸಪ ರ ತೆರಿಗೆ ವಿರ್ಯಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕಳು ಲು ಭಾರತ್-ಖಜಕ್ತಸ್ವು ನ 1996ರ ಡಿ.9 ರಂದು ಡಿಟಿಎಸಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದದ ವು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ್ ಮಾನದಂಡಗಳಲಿಲ  ತೆರಿಗೆ ವಿರ್ಯಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ 

ಅವಕಾಶವನ್ನು  ದೊರೆಯಲಿದೆ.  

 ದಿಾ ತೆರಿಗೆ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ದುಬಿಳಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸುವುದು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ 

ಪಾವತಿಯನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಿಕಳುು ವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ “ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಆಫ್ 

ಬನಫಿಟ್ಸ ಆಫ್ ಆಟಿಿಕಲ್” ಅನ್ನು  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದೊಾಂದು ತೆರಿಗೆದ್ಯರ ಸ್ಥು ೀಹಿ ಒಪಪ ಾಂದವಾಗಿದುದ , ದೇಶದ ಬೇಸ್ ಎರೀಶನ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಪಾರ ಪಿಟ್ಸ 

ಶ್ಪಿು ಾಂಗ್ ಯೀಜನೆಯ ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಬಬರ್-III ಕಿ್ಪ್ಣಿ ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ನಡೆಸ್ತದ್ ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನ 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಜಲಂತ್ಗಾಿಮಿಯಿಾಂದ ಬಬರ್-III 

ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪರ ಯೀಗದಿಾಂದ 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನಕ್ಕಕ  ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿ ಬೇಕ್ತದದ  ಕ್ತಷ ಪಣೆ ಶಕ್ತು  ದೊರೆತಾಾಂಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಬರ್-III ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಹಿಾಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದಲಿಲ  

ಗೌಪಯ  ಸೆ ಳದಿಾಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಬಬರ್-3 ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಬಬರ್-2 ರ ಮುಾಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದುದ  ಸಮುದರ , ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  

ಆಗಸದಿಾಂದ ಎದುರಾಗುವ ಪರಮಾಣು ದ್ಯಳಿ ಎದುರಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. ಈ 

ಕ್ತಷ ಪಣಿಗೆ ಮಘಲ್ ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ದ ಮದಲ ದೊರೆ “ಝಯಿೀರ್-ಉದ್-ದಿನ್-ಬಬರ್” 

ಹೆಸರನ್ನು  ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

 ವರದಿಯ ಪರ ಕಾರ ಅಣಾ ಸು ರ ಸಿಡಿತ್ಲೆ ಹತ್ತಯ ಯುಯ ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವಿರುವ ಕ್ಕರ ಸ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ 

(ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿಎಾಂ) ಬಬರ್-3 450 ಕ್ತಮಿೀ ಸ್ವಗುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

  ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಗುವ ಪರಮಾಣು ದ್ಯಳಿಯನ್ನು  ಎದುರಿಸುವ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿಹಾಂದಿರುವ ಬಬರ್-2 ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು .  

 ಈ ಮೂಲಕ ಸಮುದರ , ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ಆಗಸದಿಾಂದ ಎದುರಾಗುವ ಪರಮಾಣು ದ್ಯಳಿ 

ಎದುರಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಟಿು ಗೆ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನವು 

ಸೇಪಿಡೆಯಾಗಿದೆ. 

 

ಮಳೆ ನೀರು ಕಯುಲ  ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  ಅಳವ್ಡಿಸಲು ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಶಿರ ೀಲಂಕಾ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ ರಿನ್ ಜಫ್ರು  ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ಮೂರು ಸ್ವವಿರ ಮಳೆ ನೀರು 

ಕಯುಲ  ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲು ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ಸಕಾಿರದೊಾಂದಿಗೆ 

ಭಾರತ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕ್ತದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮತ್ು  

300 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿ (ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ). ಇದರಡಿ ರಿನ್ ಜಾಫ್ರು  ಜಿಲೆಲ ಯ 

ಆಯಾದ  ವಿಭಾಗದಲಿಲ  3000 ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ 3000 ಮಳೆ ನೀರು ಕಯುಲ  

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ ರಿನ್ ಜಾಫ್ರು  ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ   ಸುಧಾರಿತ್ ಮಳೆ ನೀರು ಕಯುಲ  ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸಿ ಆಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಸೆದಾಂತ್ರಿಸಲಪ ಟು  ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳ ಪುನರ್ ವಸತಿ ಪರ ಯತ್ು ಕ್ಕಕ  

ಶರ ಮಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕಯುಲ  ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಹಾಗೂ ನವಿಹಣೆ ಬಗೆಗ  

ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಾಂದ ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದಲಿಲ  ಉದೊಯ ೀಗವಕಾಶಗಳು 

ಸೃಷಿು ಯಾಗಲಿವೆ. 
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 ಯೀಜನೆಯ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದೊಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 

ಸಕಾಿರ ಗುರುತಿಸಲಿದೆ. ಮಹಿದ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಪುನರ್ ವಸತಿ 

ಕಲಿಪ ಸಲಾದ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ಮದಲ ಆದಯ ತೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ಸಕಾಿರದ ಕೀರಿಕ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತ್ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಾಂಡಿದೆ. 

ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಪೀಚುಿಗಲ್ ಮಧ್ಯಯ  ಆರು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ  

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲ್ ಆರು ಪರ ಮುಖ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಮಾಡಿವೆ. ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಮತ್ತು  ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲ್ ಪರ ಧಾನ 

ಆಾಂಟ್ನಯ ಕೀಸು  ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಮಾತ್ತಕತೆಯ 

ನಂತ್ರ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಒಪಪ ಾಂದಗಳು: 

 ರಕ್ಷಣಾ ಸಹಕಾರ ಕುರಿತಾಗಿ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

  ಸಹಕಾರ, ವಾಣಿಜಯ , ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ, ವಾಯ ವಹಾರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ , ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ಯದ ಶಕ್ತು  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರಕಾಕ ಗಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಮಾಡಿವೆ. ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ನಗರ ಹ, ಮಸೂದ್ ಅಜನಿನ್ನು  ಉಗರ ರ ಪಟಿು ಗೆ 

ಸೇರಿಸುವಲಿಲ  ಚಿೀನಾ ಅಡಡ ಗಾಲು ಹಾಕುತಿು ರುವ ಬಗೆಗ  ಮಾತ್ತಕತೆ ವೇಳೆ ಚಚಿಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಎಾಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ನಗರ ಹಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದ್ಯಯವು 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಭ್ದರ ತಾ ಮಂಡಳಿಯ '1267 ಸಮಿತಿ'ಯ ನಯಮಗಳನ್ನು  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೇಕು' ಎಾಂದು ಮೀದಿ ಮತ್ತು  ಕೀಸ್ವು  ಅವರು 

ಹರಡಿಸಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಆಗರ ಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

'ಭಾರತ್ವು ಕ್ತಷ ಪಣಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ನಯಂತ್ರ ಣ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಸೇರಲು ಬಾಂಬಲ ನೀಡಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಹಾಗೂ 

ಭಾರತ್ ಪರಮಾಣು ಪೂರೈಕ್ಕದ್ಯರರ ಗುಾಂಪನ್ನು  ಸೇರಲು ಬಾಂಬಲ ನೀಡುತಿು ರುವುದಕಾಕ ಗಿ 

ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲೆಗ  ಧನಯ ವಾದಗಳು' ಎಾಂದು ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಹೇಳಿದರು. 

 

ಚ್ಚೀನ್ಯದಿಂದ್ ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನಕೆಕ  ಎರಡು ಗಸಿು  ನೌಕೆಗಳ ಹಸಿ್ವ ಂತರ 

ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಚಿೀನಾ-ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಗಿದಲಿಲ  

ಗಸುು  ಕಾಯಲು ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಗಾ ದ್ಯರ್ ಬಂದರಿಗೆ ಭ್ದರ ತೆ 

ಒದಗಿಸಲು ಚಿೀನಾ ಎರಡು ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನಕ್ಕಕ  ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸಿದೆ. ಈ 

ಎರಡು ನೌಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಗಾ ದ್ಯರ್ ಬಂದರಿನ ಬಳಿ ಇರುವ ಎರಡು ನದಿಗದದ 

ಹಿಾಂಗೊೀಲ್ ಮತ್ತು  ಬಸೊೀಲ್ ಹೆಸರನ್ನು  ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೌಕ್ಕಗಳು 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ನೌಕಪಡೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದುದ , ಅತಾಯ ಧುನಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಗನ್ 

ಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಲ ದೇ ಇನೆು ರಡು ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಚಿೀನಾ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನಕ್ಕಕ  

ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸಲಿದೆ. ಬಲೀಚಿಸ್ವು ನದ ಎರಡು ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಹೆಸರಾದ Zhob ಮತ್ತು  Dasht ಎಾಂದು 

ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಹಿನನ ಲೆ: 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಚಿೀನಾ ದೇಶ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನಕ್ಕಕ  ಚಿೀನಾ-ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮಾಗಿದಲಿಲ  ಸೂಕು  

ಭ್ದರ ತೆ ಒದಗಿಸಲು ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ ತ್ನು  ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ದೆ. 

ಗಾ ದ್ಯರ್ ಬಂದರು ಮತ್ತು  ಸಿಪಿಇಸಿ ಉದದ ಗಲ ಭ್ದರ ತೆ ಒದಗಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಸೇನಾ 

ವಿಭಾಗವನ್ನು  ತೆರೆದಿದೆ. ಗಾ ದ್ಯರ್ ನಗರಕ್ಕಕ  ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ಸಹ ಈ ಸೇನಾ ವಿಭಾಗವೇ ನೊೀಡಿಕಳು ಲಿದೆ. 

ಗಾ ದ್ಘರ್ ಬಂದ್ರು: 

ಗಾ ದ್ಯರ್ ಬಂದರು ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಬಲೂಚಿಸ್ವು ನ ಪಾರ ಾಂತ್ರ ದಲಿಲ ದೆ. ಈ ಬಂದರನ್ನು  ಸಿಪಿಇಸಿಯಡಿ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುತಿು ದುದ , ಪಶ್ು ಮ ಚಿೀನಾವನ್ನು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಮೂಲಕ ಮಧಯ  ಪಾರ ಚಯ , ಆಫಿರ ಕಾ 

ಮತ್ತು  ಯುರೀಪ್ಟ ನೊಾಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ. 2016 ನವೆಾಂಬರ್ ನಲಿಲ  ಈ ಬಂದರು 

ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಕಾಯಿರಂಭ್ ಮಾಡಿತ್ತ. 

 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಲಸ್ತಕೆ ಸಂಸ್ಾ ಯಲಿಲ  ಭಾರತದ್ ಸದ್ಸಯ ತಾ ಕೆಕ  ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಲಸಿಕ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥ (International Vaccine Institute)ಯ 

ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ  ಪೂಣಿ ಸದಸಯ ತ್ಾ  ಪಡೆದುಕಳುು ವ ಭಾರತ್ದ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಣಿಯದ 

ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 50,000 ಅಮ್ರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು  ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ 

ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಲಸಿಕ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಸಿಯಲ್, ದಕ್ತಷ ಣ 

ಕರಿಯಾದಲಿಲ ದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನ್ನಮೀದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಭಾರತ್ 2007ರಲಿಲ  ಐವಿಐಗೆ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಅಾಂದಿನಾಂದ ಭಾರತ್ ಐವಿಐನ ಪರ ಮುಖ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. 2012 ರಲಿಲ  

ಐವಿಐನ “ಬೀಡ್ಸಿ ಆಫ್ ಟರ ಸಿು ” ಹಸ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿತ್ತು . ಹಸ ಆಡಳಿತ್ 

ಮಂಡಳಿಯ ನಯಮದಂತೆ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರವು ಸಂಸೆ್ಥಯ ವಾಷಿಿಕ ಬಜೆಟ್ಸ ಸಾ ಲಪ  ಭಾಗವನ್ನು  

ಭ್ರಿಸಬೇಕು. ಅದರಂತೆ ಭಾರತ್ ಗೂರ ಪ್ಟ-1 ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ವಾಷಿಿಕ 50,000 

ಅಮ್ರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು  ನೀಡಬೇಕ್ತದೆ. 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಲಸ್ತಕೆ ಸಂಸ್ಾ : 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಲಸಿಕ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಒಾಂದು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಲಾಭ್ದ್ಯಯಕವಲಲ ದ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಹಸ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ್ ಲಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಸಂಶೀಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಜನರನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸುವುದು ಅದರಲೂಲ  ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಮಾರಕ ರೀಗಗಳಿಾಂದ ರಕ್ತಷ ಸುವುದು ಇದರ 

ಉದೆದ ೀಶ. 

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಅಾಂಗವಾಗಿ 1997ರಲಿಲ  ಐವಿಐ ಅನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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 ಪರ ಸುು ತ್ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಲಸಿಕ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  40 ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 

“ಒಟ್ಾ ರೆ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಂಕ್ (Inclusive Development Index)”ದ್ಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  60ನೇ 

ಸ್ವಾ ನ 

 ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಒಟಾು ರೆ ಬಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿದ  ವರದಿಯಲಿಲ  2017 ಒಟಾು ರೆ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  79 

ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ 60ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಒಟ್ಟು  12 ಸ್ವಧಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ 

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದುದ , 1 ರಿಾಂದ 7 ಅಾಂಕಗಳ ಮಾಪವನ್ನು  ಆಧರಸಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ವ್ರದಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 2017 ಟಾಪ್ಟ ಹತಿ್ತ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಹಂದುತಿಿ ರುವ್ ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಲಿಥುಯಾನಯ (1), 

ಅಜಬೈಿಜನ್ (2), ಹಂಗೇರಿ (3), ರ್ೀಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ (4), ರಮಾನಯ (5), ಉರುಗೆಾ  (6), ಲಾಟಿಾ ಯ 

(7), ಪನಮಾ (8), ಕಸು  ರಿಕ (9) ಮತ್ತು  ಚಿಲಿ (10). 

 2017 ಟಾಪ್ಟ ಹತಿ್ತ  ಸುಧಾರಿತ ಆಥಿಿಕ್ತೆ ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ನಾವೆಿ (1), ಲಕೆ ಾಂಬಗ್ಿ (2), 

ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ (3), ಐಸ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ (4), ಡೆನಾಮ ಕ್ಿ (5), ಫ್ರರ ನೆ್  (6), ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ (7), 

ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ (8), ನೂಯ ಜಿಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ (9) ಮತ್ತು  ಆಸಿು ರೀಯಾ (10). 

 ಬಿರ ಕ್ಸ  ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ರಷ್ಠಯ  (13), ಚಿೀನಾ (30) ಮತ್ತು  ಬರ ಜಿಲ್ (30). 

 ಭಾರತದ್ ನೆರೆಹರೆ ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಭಾರತ್ದ ನೆರೆಹರೆ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಚಿೀನಾ (15),  

ನೇಪಾಳ (27), ಬಾಂಗಲ ದೇಶ (36) ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ (52) ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

 ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ 3.38 ಅಾಂಕಗಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 79 ಅಭಿವೃದಿದ  

ಹಾಂದುತಿು ರುವ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಕಳಪೆ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಯ ವಹಾರ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ 

ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಮತ್ತು  ನೈತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಂಡವಾಳದಲಿಲ  ಉತ್ು ಮ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 

 

ವಿಶಾ ದ್ ಕ್ರ ಯಾಶಿೀಲ ನಗರಗಳ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮದ್ಲ ಸ್ವಾ ನ 

ವಿಶಾ ದ ಕ್ತರ ಯಾಶ್ೀಲ ನಗರಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಬಾಂಗಳೂರು ಅಗರ ಸೆ್ವನ 

ಪಡೆದಿದೆ. ಜಿಎಲ್ ಎಲ್ ಗೊಲ ೀಬಲ್ ರಿಸಚ್ಿ ಕಂಪನ ನಡೆಸಿದ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯ 

ಆಧಾರದಲಿಲ  ಈ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ಕ್ಷಣ, 

ಮೂಲಸೌಕಯಿ, ಅಗಾಧವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿು ರುವ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಹಾಂದಿಕಳುು ವುದು ಸೇರಿದಂತೆ 

ದೇಶದ ಪರ ಗತಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಕಾಣಿಕ್ಕಯನೂು  ನೀಡುತಿು ರುವ ವಿಚಾರಗಳನಾು ಧರಿಸಿ ಜಗತಿು ನ ಮೂವತ್ತು  

ನಗರಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ನಗರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿೀನಾ, ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂ ಮತ್ತು  

ಅಮ್ರಿಕದ ಹಲವು ನಗರಗಳು ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೆ್ವನ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  
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ಬಾಂಗಳೂರು ಅಗರ  ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದುದ , ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರ ನಗರಗದದ ಹೈದರಾಬದ್ ( 5ನೇ ಸೆ್ವನ), ಪುಣೆ 

(13), ಚೆನೆು ೈ(18) ದೆಹಲಿ (23) ಮತ್ತು  ಮುಾಂಬೈ 25 ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ.  

 

 ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  ಟಾಪ್ಟ 10 ಸ್ವಾ ನದ್ಲಿಲ ರುವ್ ನಗರಗಳು: 

 ಬಾಂಗಳೂರು, ಹೀ ಚಿ ಮಿನಾ ಸಿಟಿ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ವಾಯ ಲಿ, ಶಾಂಘೈ, ಹೈದ್ಯರ ಬದ್, ಲಂಡನ್, 

ಆಸಿು ನ್, ಹನೊೀಯಿ, ಬೀಸು ನ್,  ನೈರೀಬಿ 

 

ಭಾರತದ್ ರಷ್ಯಯ  ರಾಯಭಾರಿ ಅಲೆಕಾಸ ಂಡರ್ ಕ್ಡಕ್ನ್ ನಧನ 

ಭಾರತ್ದ ರಷ್ಠಯ  ರಾಯಭಾರಿ ಅಲೆಕೆಾ ಾಂಡರ್ ಕಡಕ್ತನ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ 

ತಿೀವರ  ಹೃದಯಾರ್ಘತ್ಕಕ ಳಗಾಗಿ ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ ಎಾಂದು 

ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

67 ವರ್ಿದ ಅಲೆಕೆಾ ಾಂಡರ್ ಕಡಕ್ತನ್ ಅವರು ಇಾಂದು ಬಳಗೆಗ  

ಬರವಣಿಗೆಯಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿದ್ಯದ ಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾರ್ಘತ್ವಾಗಿದೆ 

ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಅವರ ಸ್ವವಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಅವರ ಕಚೇರಿ 

ಮೂಲಗಳು ಯಾವುದೇ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲಲ . ಈ ಹಿಾಂದೆಯೂ ಕ್ಕಡ 

ಕಡಕ್ತನ್ ಅವರು ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಬರಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿಾಂದ್ಯಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿಲ  ಚಿಕ್ತತೆೆ  

ಪಡೆಯುತಿು ದದ ರು ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೆಚಿು ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಈ ಹಿಾಂದೆ ಪಾಕ್ ಆಕರ ಮಿತ್ ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಪಡೆಗಳು ಸಜಿಿಕಲ್ ಸ್ಥು ರೈಕ್ ನಡೆಸಿದ್ಯಗ 

ಅದನ್ನು  ರಷ್ಠಯ  ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕಾಂಡಿದದ  ಕಡಕ್ತನ್ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕಕ  ತ್ನು  ಬಹಯ  

ಬದರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನವಿಹಿಸುವ  ಅರ್ವಾ ನಗರ ಹಿಸುವ ಹಕ್ತಕ ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದದ ರು. ಅಾಂತೆಯೇ 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಬಹುತೇಕ ಉಗರ  ದ್ಯಳಿಗಳಿಗೆ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಮೂಲದ ಉಗರ ರ ಕಾರಣ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದದ ರು. ಅಾಂತೆಯೇ  ಈ ಹಿಾಂದೆ ರಷ್ಠಯ  ದೇಶ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ  ಸೇನೆಯಾಂದಿಗೆ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ 

ನಡೆಸಿದ್ಯದ ಗ ಭಾರತ್ ತ್ನು  ಅಸಮಾಧಾನ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿತ್ತು . ಆಗ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ತ್ಮಮ ದೇ ಆದ ವಿಶ್ರ್ಾ  

ರಿೀತಿಯಲಿಲ ಯಲಿಲ  ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದದ  ಕಡಕ್ತನ್ ಅವರು, ರಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಜಂಟಿ   

ಟಾರ ನ್ಸ -ಫೆಸ್ತಫಿಕ್ ಪಾಟಿನರ್ ಶಿಪ್ಟ ನಂದ್ ಹರ ನಡೆದ್ ಅಮೆರಿಕ್ 

ಅಮ್ರಿಕ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡ್ರೀನಾಲ್ಡ  ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಅವರು ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  “ಟಾರ ನೆ್-

ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ಪಾಟಿನರ್ ಶ್ಪ್ಟ (Trans-Pacific Partnership)” 

ಮಾತ್ತಕತೆಯಿಾಂದ ಅಮ್ರಿಕ ಹಿಾಂದೆ ಸರಿಯುವುದ್ಯಗಿ ಘೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ 

ಬಗೆಗ  ಅಧಿಕೃತ್ ಘೀರ್ಣೆಯನ್ನು  ಸಹ ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಾರ ನೆ್-ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ಪಾಟಿನರ್ ಶ್ಪ್ಟ 12 

ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ರಿಮ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವಿನ ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ವಾಯ ಪಾರ ಒಪಪ ಾಂದವಾಗಿದೆ. ಟಿಪಿಪಿ ಅಮ್ರಿಕದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸೆ್ವನದಿಾಂದ ಕ್ಕಳಗಿಳಿದ ಬರಾಕ್ ಒಬಮ ರವರ  ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ  ಕೈಗೊಳು ಲಾದ ಪರ ಮುಖ 

ನಧಾಿರವಾಗಿದುದ , ವೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿು ರುವ ಚಿೀನಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು  ಹತಿು ಕಕ ಲು ಅಮ್ರಿಕಾ 

ವಿಶಾ ದ ಇತ್ರೆ ರಾರ್ು ರಗಳಾಂದಿಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸುವ ನಣಿಯವಾಗಿದೆ. ಅಮ್ರಿಕದ ಅಧಯ ಕ್ತಷ ೀಯ 

ಚ್ಚನಾವಣ ಪರ ಚಾರ ವೇಳೆ ಡ್ರೀನಾಲ್ಡ  ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಅವರು ಟಿಪಿಪಿಗೆ ಅಮ್ರಿಕ ನೀಡಿರುವ ಬಾಂಬಲವನ್ನು  
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ಹಿಾಂಪಡೆಯುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಿದದ ರು. ಈ ಒಪಪ ಾಂದಿಾಂದ ದೇಶದ ಉದೊಯ ೀಗ ಮತ್ತು  ಉತಾಪ ದನ ವಲಯದ 

ಮೇಲೆ ವಯ ತಿರಿಕ್ತು  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲಿದೆ ಎಾಂದು ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಹೇಳಿದದ ರು. 

 

ಟಾರ ನ್ಸ -ಫೆಸ್ತಫಿಕ್ ಪಾಟಿನರ್ ಶಿಪ್ಟ ಬಗೆೆ : 

 ಟಾರ ನೆ್-ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ಪಾಟಿನರ್ ಶ್ಪ್ಟ ಒಪಪ ಾಂದ ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ರಿಮ್ ನ 12 ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವಿನ 

ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ವಾಯ ಪಾರ ಒಪಪ ಾಂದವಾಗಿದುದ , ಮಾತ್ತಕತೆ ಹಂತ್ದಲಿಲ ದೆ. ಈ 12 ರಾರ್ು ರಗಳು 

ವಿಶಾ ದ ಶೇ 40% ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿವೆ. 2015 ರಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕ ಈ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  

ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ 12 ರಾರ್ು ರಗಳು ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದವು. 

 ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ, ಬ್ಯರ ನ, ಚಿಲೆ, ಕ್ಕನಡಾ, ಜಪಾನ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಮ್ಕೆ್ತಕ, ನೂಯ ಜಿಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, 

ಪೆರು, ಸಿಾಂಗಾಪುರ, ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂ ಈ 12 ರಾರ್ು ರಗದಗಿವೆ. ಭಾರತ್ ಈ 

ಒಪಪ ಾಂದದ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರವಲಲ . 

 ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಸುಗುಮವಾಗಿ ವಸುು ಗಳ ಸ್ವಗಾಟ, ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳ  ಹೂಡಿಕ್ಕ 

ಉತೆು ೀಜನ ನೀಡುವುದು ಅಲಲ ದೇ 21ನೇ ಶತ್ಮಾನದಲಿಲ  ವಾಯ ಪಾರ ನಯಮವನ್ನು  

ರೂಪಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ರಿಮ್ ವಲಯದಲಿಲ  ಅತಿ ದೊಡಡ  ಆರ್ಥಿಕ ದೇಶವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿು ರುವ ಚಿೀನಾ ದೇಶದ 

ಪರ ಭಾವವನ್ನು  ಹತಿು ಕುಕ ವುದು ಸಹ ಒಪಪ ಾಂದದ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 

ಟಿಪಿಪಿ ಭಾರತದ್ ಮೇಲೆ ಬಿೀರಲಿರುವ್ ಪ್ರಿಣಾಮ: 

 ಟಿಪಿಪಿ ಯಿಾಂದ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಉಪಯೀಗಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲಗಳು ಜಾಸಿು . ಭಾರತ್ದ ರಫ್ತು  

ಮಾರುಕಟೆು ಯ ಮೇಲೆ ಈ ಒಪಪ ಾಂದ ಋಣಾತ್ಮ ಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಪರ ಮುಖ 

ರಫ್ತು  ಸರಕುಗದದ ಚಮಿ, ಜವಳಿ, ಪಾಲ ಸಿು ಕ್, ಹತಿು  ಮತ್ತು  ಉಣೆಣ  ಬೇಡಿಕ್ಕ ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ. 

ಅಲಲ ದೇ ಭಾರತ್ದ ಔರ್ಧಿ ವಲಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲಿದೆ.   

 

ವಿಶಾ ದ್ ಅತಯ ಂತ ಪ್ರ ಭಾವಿೀ ಪಾಸ್ ಪೀಟ್ಿ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  78ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ವಿಶಾ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಪರ ಭಾವಿೀ ಪಾಸೊಪ ೀಟಗ ಿಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  78ನೇ 

ಸೆ್ವನ ಲಭಿಸಿದೆ. ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಜಮಿನ 157 ಮುಕು  ವಿಸ್ವ ಅಾಂಕದೊಾಂದಿಗೆ 

ಅಗರ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಸಿಾಂಗಾಪುರ 

ಅಗರ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಭಾರತ್ವು 46 ಮುಕು  ವಿಸ್ವ ಅಾಂಕದೊಾಂದಿಗೆ 78ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನವನ್ನು   ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ ದೆ.  
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 ಅಪರ್ಘನಸ್ವು ನವು ಕವಲ 23 ಅಾಂಕದೊಾಂದಿಗೆ ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಅಾಂತಿಮ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ ಬಗೆೆ : 

ಪರ ಭಾವಿ ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಜನಪಿರ ಯ ಅಾಂತ್ಜಾಿಲ ಸಂಸೆ್ಥ  “ಆಟಿನ್  ಕಾಯ ಪಿಟಲ್”' 

ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. ರಾಷಿು ರೀಯ ಪಾಸೊಪ ೀಟ್ಸಿ ಬಳಸಿ ಇನೊು ಾಂದು ದೇಶಕ್ಕಕ  ನಡೆಸುವ ಪರ ಯಾಣದ 

ಪರ ಮಾಣದ ಆಧಾರದಲಿಲ  ಈ ಸೂಚಾಯ ಾಂಕವನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಿದೆ. ಒಬಿ  ವಯ ಕ್ತು  ತ್ನು  ದೇಶದ ಪಾಸೊಪ ೀಟ್ಸಿ 

ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಮುಕು  ವಿಸ್ವ ಅರ್ವಾ ಆಗಮನ ಸಂದಭ್ಿದ ವಿಸ್ವದ ಮೂಲಕ ಒಾಂದು ವರ್ಿದಲಿಲ  

ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರಾರ್ು ರಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಈ ಸೂಚಾಯ ಾಂಕವನ್ನು  

ಸಿದದ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.   

 

ಕ್ಚಿಾ  ತೈಲ ಸಂಗರ ಹಕೆಕ  ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಯುಎಇ ಒಪ್ಪ ಂದ್  

ಭಾರತ್ದ ಇಾಂಧನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಕಚಾು  ತೈಲ 

ಸಂಗರ ಹಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯುಎಇ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. ಒಪಪ ಾಂದದ 

ಅನಾ ಯ ಯುಎಇ ನ ಅಬುದ್ಯಬಿ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನ 

ಕನಾಿಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನಲಿಲ ರುವ ಕಚಾು  ತೈಲ ಸಂಗರ ಹಾಗಾರದ ಒಟ್ಟು  

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದಲಿಲ  ಶೇಕಡ 50 ರಷ್ಟು  ಭ್ತಿಿ ಮಾಡಲು ಕಚಾು  ತೈಲವನ್ನು  

ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಚಾು  ತೈಲ ಸಂಗರ ಹಗಾರ ಶೇ 50% (6 ಬಿಲಿಯನ್) ರರ್ು ನ್ನು  

ಇರಾನ್ ನಾಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳು ಲಾದ ಇಾಂಧನವನ್ನು  ಶೇಖರಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ 

ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ವಿಝಗ್ ಕಚಾು  ತೈಲ ಸಂಗರ ಹಾಗಾರದಲೂಲ  ಸಹ ಇರಾನನ 7.55 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಬಯ ರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ವಿಶಾ ದಲಿಲ  ವೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿು ರುವ ಆರ್ಥಿಕ ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿರುವ ಹಾಗೂ ಜಗತಿು ನ 

ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ತೈಲವನ್ನು  ಬಳಸುವ ದೇಶ ಭಾರತ್, ಅಾಂದ್ಯಜು 10 ದಿನಗಳಿಗೆ 

ಸ್ವಕಾಗುವರ್ು  ಅಾಂದರೆ 36.87 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಯ ರೆಲ್ ಕಚಾು  ತೈಲವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ 

ಇಟ್ಟು ಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಳಗೆ ಕಚಾು  ತೈಲವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿಡಲು ಯೀಜನೆ 

ರೂಪಿಸಿದೆ. ತ್ತತ್ತಿ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ತೈಲವನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಇದು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಭ್ ಎಮರಟ್ಸ  (ಯುಎಇ) ನಡುವೆ 14 ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ  

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯುಎಇ ನಡುವಿನ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಸಹಕಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  

ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಉತ್ು ಮಗೊಳಿಸಲು ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವಿವಿಧ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  14 ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  

ಮೀದಿ ಹಾಗೂ 68ನೇ ಗಣರಾಜಯ ೀತೆ್ ವದ ಅತಿರ್ಥಯಾಗಿರುವ ಶೇಖ್ ಮಹಮಮ ದ್ ಬಿನ್ ಝಯೇದ್ 
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ಅಲ್ ನಹಾಯ ನ್ ರವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಉನು ತ್ ಮಟು ದ ಮಾತ್ತಕತೆ ವೇಳೆ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲ್ದದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು: 

 ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

 ತೈಲ ಸಂಗರ ಹ ಮತ್ತು  ನವಿಹಣೆಗೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಕಾಯಿಕರ ಮ ವಿನಮಯ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗೆ ಸಹಿ 

 ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

 ಸಮಗರ  ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

 ನೌಕ ಸ್ವರಿಗೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

 ಮಾನವ ಕಳು ಸ್ವಗಣೆ ಹಾಗೂ ತ್ಡೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಪರಸಪ ರ ಇತಾಸಕ್ತು  ಇರುವ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಸಹಕಾರ ಉತೆು ೀಜನಕ್ಕಕ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಉದಿದ ಮ್ ಹಾಗೂ ನಾವಿೀನಯ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕರು, ವಿಶೇರ್ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕೃತ್ ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ 

ಹಾಂದಿರುವವರಿಗೆ ವಿೀಸ್ವ ಮುಕು  ಪರ ವೇಶಕ್ಕಕ  ಒಪಪ ಾಂದ. 

 ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹೆದ್ಯದ ರಿ ವಲಯದಲಿಲ  ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ. 

 

ಬಿಇಪಿಎಸ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಹಸದ್ಘಗಿ ಏಳು ರಾಷ್ ರ ಗಳು ಸೇಪ್ಿಡೆ 

ತೆರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳುು ವ ಮಲಿು ಲಾಯ ಟರಲ್ ಕಾಾಂಪಿಟೆಾಂಟ್ಸ 

ಆಥಾರಿಟಿ ಅಗಿರ ಮ್ಾಂಟ್ಸ ಫ್ರರ್ ಕಂಟಿರ -ಬೈ-ಕಂಟಿರ  (Multilateral Competent 

Authority Agreement for Country-by-Country CbC MCAA) ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಲಿಥುಯಾನಯ, ಗಬನ್, ಹಂಗೇರಿ, ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾ, ಮಾಲು , ಮಾರಿೀರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಠಯ  

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ ರಾರ್ು ರಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  57ಕ್ಕಕ  ಏರಿಕ್ಕ ಆಗಿದೆ. 

ಭಾರತ್ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಮೇ 2015 ರಲಿಲ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತತ್ತು . CbC MCAA ಒಾಂದು ತೆರಿಗೆ ಸಹಕಾರ 

ಒಪಪ ಾಂದವಾಗಿದುದ , ರಾರ್ು ರ ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ತೆರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳು ಲು 

ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಬಹು ರಾಷಿು ರೀಯ ಉದಯ ಮಗಳಲಿಲ  ಪಾರದಶಿಕತೆ ತ್ರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ 

ನಡುವೆ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾ ಯಂಚಾಲಿತ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯನ್ನು  ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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 OECD ಮತ್ತು  ಜಿ-20 ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ “ಬೇಸ್ ಎರೀರ್ನ್ ಅಾಂಡ್ಸ 

ಪಾರ ಫಿಟ್ಸ ಶ್ಪಿು ಾಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾಲ ನ್(Base Erosion and Profit Shifting Action Plan)“ ರಂತೆ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಫ್ರರ ನ್ಸ  ನ ಐರಿಸ್ ಮಟನೀರ್ ಅವ್ರಿಗೆ 2017ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಮಸ್ ಯೂನವ್ಸ್ಿ ಕ್ರಿೀಟ 

ಫ್ರರ ನೆ್ ನ ದಂತ್ವೈದಯ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿನ ಐರಿಸ್ ಮಿಟನೀರ್ (Iris Mittenaere) 

ಅವರು 2017ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಮಿಸ್ ಯೂನವಸ್ಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮನಲಾದಲಿಲ  ಜರುಗಿd ಮಿಸ್ ಯೂನವಿಸ್ಿ ಆಯ್ಕಕ  ಅಾಂತಿಮ ಸುತಿು ನಲಿಲ  

ಅವರು, ಹೈಟಿಯ ಸುಾಂದರಿ ರಾಕ್ಕಾ ಲ್ ಪೆಲಿಸಿಯರ್ ಹಾಗೂ 

ಕಲಂಬಿಯಾದ ಸುಾಂದರಿ ಆಾಂಡಿರ ಯಾ ಟ್ೀವರ್ ಅವರನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  

ಮಿಸ್ ಯೂನವಸ್ಿ ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. 

 ಐರಿಸ್ ಮಿಟನೀರ್ ಮಿಸ್ ಯೂನವಸ್ಿ ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡ ಫ್ರರ ನೆ್ ನ 

ಎರಡನೇಯವರು. 1953 ರಲಿಲ  ಕ್ತರ ಸಿು ಯಾನೆ ಮಾಟೆಿಲ್ ಮಿಸ್ ಯೂನವಸ್ಿ ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  

ಪಡೆದ ಫ್ರರ ನೆ್ ನ ಮದಲ ಸುಾಂದರಿ. 

 ಐರಿಸ್ ಮಿಟನೀರ್ ಅವರಿಗೆ 2016 ಮಿಸ್ ಫ್ರರ ನೆ್ ಕ್ತರಿೀಟ ಸಹ ಲಭಿಸಿದೆ.. 

 

ಕ್ಲುಷ್ಟತ ಪ್ರಿಸರದಿಂದ್ ಪ್ರ ತಿ ವ್ಷಿ 1.7 ಮಲಿಯನ್ ಮಕ್ಕ ಳು ಸ್ವವು 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ವರದಿಯ ಪರ ಕಾರ ಪರಿಸರ 

ಮಾಲಿನಯ ದಿಾಂದ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 1.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕಕ ಳು ಮರಣ 

ಹಾಂದುತಿು ರುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಹರತಂದಿರುವ “ಇನ್ 

ಹೆರಿಟಿಾಂಗ್ ಅ ಸಸು ನೈಬಲ್ ವಲ್ಡ ಿ: ಅಟಾಲ ಸ್ ಆನ್ ಚಿಲಡ ರನೆ್  ಹೆಲ್ು  ಅಾಂಡ್ಸ ದಿ ಎನಾ ರನೆಮ ಾಂಟ್ಸ” 

ಶ್ೀಷಿಿಕ್ಕಯಡಿ ಹರತಂದಿರುವ ವರದಿಯಡಿ ಈ ಅಾಂಶ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯಲಿಲ  ಪರಿಸರ 

ಮಾಲಿನಯ ದಿಾಂದ ಅದರಲೂಲ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ದಿಾಂದ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲಾಗುವ 

ದುರ್ಪ ರಿಣಾಮದ ಬಗೆಗ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಕಾಂದಿರ ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವವನು ಪುಪ ವ ಐದು ವರ್ಿದೊಳಗಿನ ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಶೇ 1/3 ರಷ್ಟು  

ಮಕಕ ಳು ಹರ ಮತ್ತು  ಒದಾಂಗಣ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ , ನೈಮಿಲಯ ದ ಕರತೆ, ಅಶ್ಮದದ  

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ ಸ್ವವನು ಪುಪ ತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಡಯೀರಿಯಾ, ಮಲೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ನೂಯ ಮೀನಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಕಕ ಳ ಸ್ವವಿಗೆ 

ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಕಾರಣವಾದ ರೀಗಗಳು. 
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 ಹಾನಕಾರಿಕ ರಾಸ್ವಯನಕಗಳಿಗೆ ಒಡುಡ ವುದು ಅವಧಿಪೂವಿ ಜನನಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾಗುತಿು ದೆ. 

ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಶ್ಶ್ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಶಲಾ ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಅಸು ಮಾದಂತ್ಹ ತಿೀವರ  

ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚು ಳವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತಿು ದೆ. 

 ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ದಿಾಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಪಾಶಾ ಿವಾಯು ಮತ್ತು  ಕಾಯ ನೆ ರ್ 

ನಂತ್ಹ ರೀಗಗಳು ದುಪಪ ಟು ವಾಗುತಿು ವೆ.  

 

ವಿಶಾ ದ್ ಅತಯ ಂತ ಹಳೆಯ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ್ ನೌಕೆ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿರಾಟ್ ಗೆ ವಿದ್ಘಯ 

ಸರಿಸುಮಾರು ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನೌಕಾಸೇನೆಯಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ 

ಸಮರ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕ್ಕ ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿರಾಟ್ಸಗೆ ಮುಾಂಬೈ, 

ಮಹಾರಾರ್ು ರದಲಿಲ  ವಿದ್ಯಯ ಹೇಳಲಾಯಿತ್ತ. ದಿೀರ್ಘಿವಧಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿದ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕ ಹಾಂದಿರುವ ಈ ಯುದಧ ನೌಕ್ಕ ಸೇನೆಯ ಶಕ್ತು ಯ 

ಪರ ತಿೀಕವಾಗಿತ್ತು . ಹಲವಾರು ಕಠಿಣ ಸಂದಭ್ಿಗಳಲಿಲ  ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು .  

 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ದಿೀಘಿಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿರುವ ವಿರಾಟ್ಸ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕ್ಕ “ಗಿನು ಸ್ ದ್ಯಖಲೆ”ಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. ಬಿರ ಟಿರ್ರು ನಮಿಿಸಿ ಭಾರತ್ ನೌಕಪಡೆಯ ಸೇವೆಯಲಿಲ ರುವ ಕನೆಯ ನೌಕ್ಕ ಸಹ 

ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 1943ರಲಿಲ  ಎರಡನೇ ವಿಶಾ  ಮಹಾಯುದದ  ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ನಮಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ನವೆಾಂಬರ್ 1959ರಲಿಲ  ವಿರಾಟ್ಸ ಬಿರ ಟಿಷ್ ರಾಯಲ್ ನೌಕಾದಳದಲಿಲ  ಎಚ್ಎಾಂಎಸ್ ಹವೆಿಸ್ 

ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ತ್ತು .  

 1982 ರಲಿಲ  ನಡೆದ ಫಲಕ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಯುದದ ದಲಿಲ  ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿರಾಟ್ಸ ನೌಕ್ಕ ಬಿರ ಟಿಷ್ ರಾಯಲ್ 

ನೌಕಪಡೆಯನ್ನು  ಮುನೆು ಡೆಸಿತ್ತು . 1985 ರಲಿಲ  27 ವರ್ಿಗಳ ಸತ್ತ್ ಸೇವೆಯ ನಂತ್ರ ಬಿರ ಟಿಷ್ 

ನೌಕಪಡೆ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಸೇವೆಯಿಾಂದ ಮುಕು ಗೊಳಿಸಿತ್ತ. ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿರಾಟ್ಸ ನೌಕಾಪಡೆಯ 

‘ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸ ಓಲ್ಡ  ಲೇಡಿ’ ಅಾಂತ್ಲೇ ಖ್ಯಯ ತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು .  

 ಆ ಬಳಿಕ 1987ರ ಮೇ 12ರಂದು ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಈ ಹಡಗನ್ನು  6.5 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ 

ಖರಿೀದಿಸಿ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಿತ್ತ. ಆ ಮೂಲಕ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದ 

ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹಳೆಯ ಹಡಗು ಎಾಂದು ಗಿನೆು ಸ್ ದ್ಯಖಲೆಗೂ ಸೇಪಿಡೆಯಾಗಿ, ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ವಲಯದಲಿಲ  ಸುದಿದ  ಮಾಡಿತ್ತ. 

 1989 ರಲಿಲ  ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದಲಿಲ  ಶಾಂತಿ ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ “ಆಪರರ್ನ್ ಜುಪಿಟರ್” 

ಹಾಗೂ ಸಂಸತಿು ನ ಮೇಲಿನ ದ್ಯಳಿಯ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ನಡುವಿನ 

“ಆಪರರ್ನ್ ಪರಾಕರ ಮ್” ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು .  

 



www.karunaduexams.com 

93 | P a g e  
 

27 ಬರಿ ವಿಶಾ ಪ್ಯಿಟನೆ! 

ಐಎನ್ಎಸ್ ವಿರಾಟ್ಸ 27 ಬರಿ ವಿಶಾ  ಪಯಿಟನೆ ಮಾಡಿದುದ , 11 ಲಕ್ಷ ಕ್ತಲೀಮಿೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು  

ಕರ ಮಿಸಿದೆ. ಅಲಲ ದೆ, 2,250 ದಿನಗಳನ್ನು  ಸಮುದರ ದಲೆಲ ೀ ಕಳೆದಿದೆ. 

 

ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಮಲಿಟರಿ ಸಮರಭಾಯ ಸ ಸೂಯಿ ಕ್ರಣ್-XI ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ನೇಪಾಳ ನಡುವಿನ 11ನೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮರಭಾಯ ಸ ಸೂಯಿ 

ಕ್ತರಣ್-XI ಉತ್ು ರಖಂಡದ ಪಿಥರಗರ್ ನಲಿಲ  ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿದೆ. ಉಭ್ಯ 

ದೇಶಗಳ ಸೇನೆ ನಡುವೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಸಮರಭಾಯ ಸ 

ಇದ್ಯಗಿದೆ. ನೈಸಗಿಿಕ ವಿಪತ್ತು  ನವಿಹಣೆ, ಒಳನಸುಳುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ತ್ಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಅರಣಯ  ಸಮರಕ್ಕಕ  ಅಗತ್ಯ  ಕ್ಟಶಲಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮರಭಾಯ ಸದಲಿಲ  

ಕಾಂದಿರ ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸೂಯಿ ಕ್ತರಣ್-XI ಸಮರಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಬಂಡುಕೀರರ ನಗರ ಹ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಬಗೆಗ  ವಿವಿಧ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಎರಡು ದೇಶದ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ತ್ರಭೇತಿಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ನೈಸಗಿಿಕ ವಿಕೀಪ ಸಂದಭ್ಿಗಳಲಿಲ  ಮಾನವಿೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಸರ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಈ ಸಮರಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಒತ್ತು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಸಮರಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನಾಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ 

ಸೇನಾತ್ತಕಡಿಯ ಎಕಾು  ಶಕ್ತು  ಬಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಇನ್ನು  ನೇಪಾಳದ ಪರವಾಗಿ 

ದುಗಿ ಬಕ್ಷ್ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದೆ. 

 ಸಮರಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ತ್ಮಮ  ಅನ್ನಭ್ವ ಹಾಗೂ 

ಕ್ಟಶಲಯ ವನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸ್ಥು ೀಹ ಸಂಬಂದ 

ಬಲಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿವೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಸೂಯಿ ಕ್ತರಣ್ ಸಮರಭಾಯ ಸ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ನೇಪಾಳ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ವಾಷಿಿಕ 

ಎರಡು ಬರಿ ನಡೆಯುವ ಸಮರಭಾಯ ಸ. ಸೂಯಿ ಕ್ತರಣ್ ಸಮರಭಾಯ ಸದ 10ನೇ ಆವೃತಿ ಕಳೆದ 

ನವೆಾಂಬರ್ 2016 ರಲಿಲ  ನೇಪಾಳದ ಸಲೆಹಂಡಿಯಲಿಲ  ನಡೆದಿತ್ತು .  

  

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ಭಾರತ-ಒಮನ್ ಜಂಟಿ ಸಮರಭಾಯ ಸ ಅಲ್-ನಗಹ್-II 2017  

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಒಮನ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಸಮರಭಾಯ ಸ್ ಅಲ್-ನಗಹ್-II, 

2017 ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ದೌಲಧರ್ ಶ್ರ ೀಣಿ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಜರುಗಿತ್ತ. 

ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸುವುದು 
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ಸಮರಭಾಯ ಸದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್-ನಗಹ್-I ಸಮರಭಾಯ ಸ ಒಮ್ನ್ ನ ಮಸಕ ಟ್ಸ ನಲಿಲ  2015 ರಲಿಲ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಒಳನ್ನಸುಳುವಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಹತಿು ಕುಕ ವ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯನ್ನು  

ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಸಮರಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ತಾಲಿೀಮು ನಡೆಸಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು  14 

ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮರಭಾಯ ಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 ಸುಮಾರು 60 ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು ಸಮರಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 

 

ಏಷ್ಯಯ -ಫೆಸ್ತಫಿಕ್ ರಾಷ್ ರ ಗಳ ಪೈಕ್ ಭಾರತ ಅತಯ ಂತ ಭರ ಷ್  ರಾಷ್ ರ : ಸಮೀಕಿೆ  

ಟಾರ ನೆ್ಪರೆನೆ  ಇಾಂಟರ್ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇತಿು ೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪರ ಕಾರ ಏಷ್ಠಯ  

ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ದಲೆಲ ೀ ಹೆಚ್ಚು  ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರವಿದೆ 

ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 2015 ರಿಾಂದ ಜನವರಿ 2017ರವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ 

ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  16 ಏಷ್ಠಯ -ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರದಲಿಲ  

ಭಾರತ್ ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 21000 ಜನರನ್ನು  ಈ 

ವಲಯದಲಿಲ  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದುದ ,  ಪರ ತಿ ನಾಲಾ ರಲಿಲ  ಒಬಿ ರು ಮೂಲಭೂತ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ 

ಲಂಚ ಕಡಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಅತಿ ಹೆಚಿು  ಭರ ಷ್್ಯ ಚಾರವಿರುವ್ ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾದ 

ಗುಾಂಪುಗಳ ಪೈಕ್ತ ಶೇ 69% ರಷ್ಟು  ಜನರು ಲಂಚ ನೀಡಿರುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. ನಂತ್ರದ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂ (ಶೇ 65%), ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ (ಶೇ 41%) ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ (ಶೇ 40%). 

ಚಿೀನಾದಲಿಲ  ಶೇ 26% ರಷ್ಟು  ಅತಿ ಕಡಿಮ್ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಅತಿ ಕ್ಡಿಮೆ ಭರ ಷ್್ಯ ಚಾರವಿರುವ್ ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಜಪಾನ್ (ಶೇ 0.2%), ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾ  

ಮತ್ತು  ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ (ಶೇ 3%) ಮತ್ತು  ತೈವಾನ್ ಶೇ 6%. 

 ಭಾರತಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ: ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಪರ ತಿ 10 ಜನರಲಿಲ  7 ಜನರು ಸ್ವವಿಜನಕ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳುು ವಾಗ ಲಂಚ ನೀಡುತಿು ರುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಶೇ 46-60% ಜನರು ಸ್ವವಿಜನಕ ಸೇವೆಗದದ ಸಕಾಿರಿ ಶಲೆ, ಆಸಪ ತೆರ , ಇತ್ರೆ ಅನ್ನಮತಿ 

ಪಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಲಂಚವನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಸ್ವಂಸ್ತಾ ಕ್ವಾಗಿ: ರ್ಲಿೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ಹಾಂದಿರುವ ಇಲಾಖ್ಯ 

ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಜನರ ಪೈಕ್ತ ಇಬಿ ರು ರ್ಲಿೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿಲ  ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರದ ಬಗೆಗ  ವರದಿ 

ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಟಾರ ನ್ಸ ಪ್ರೆನಸ  ಇಂಟರ್ನ್ಯಯ ಷನಲ್: 
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ಇದೊಾಂದು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸಕಾಿರತ್ರ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಜಮಿನಯ ಬಲಿಿನ್ ನಲಿಲ ದೆ. ಪರ ತಿ 

ವರ್ಿ ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  ಗೊಲ ೀಬಲ್ ಕಪಿಶನ್ ಬರೀಮಿೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಕಪಿಶನ್ ಪಸ್ಥಿಪಶನ್ ಇಾಂಡೆಕೆ್  

ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. 

 

ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ  ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿೀಕ್ರಣ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಕಂದ್ರ  ಸಂಪುಟ 

ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ವಿಶಾ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಲಿಾಂಗ ಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಮಹಿದ 

ಸಬಲಿೀಕರಣ (UN-Women) ನಡುವಿನ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದೆ. ಒಪಪ ಾಂದ ಅನಾ ಯ ಕಾಂದರ  ಪಂಚಾಯತ್ 

ರಾರ್ಜ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಯುಎನ್-ವುಮ್ನ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ಮಹಿಳೆಯರ 

ಪಾಲಗಳುು ವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಲು ಪರಸಪ ರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿವೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ಲಿಾಂಗ ಸಮಾನತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ತಾಾಂತಿರ ಕ 

ಬಾಂಬಲವನ್ನು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕಕ  ನೀಡುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಒಪಪ ಾಂದ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಲಿಾಂಗ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯಾಶ್ೀಲ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ನಯಮ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ನಷ್ಠು ನಕ್ಕಕ  ಕಾಂದರ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಯುಎನ್-

ವುಮ್ನ್ ಕೈಜೀಡಿಸಲಿವೆ. 

 MoPR ಮತ್ತು  ಯ್ಡಎನ್ ವುಮೆನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ನಿದಿ್ಷ್  

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಲ್ಮಿತಿಯಳಗ್ಗ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಗೊಳಿಸಿ ಫಲ್ಲತ್ಂಶ್ಗಳು ಸಾಧಿಸಲು 

ಒಪ್ಟಪ ಂದ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ ಮಾಡಲಿದೆ. 

 ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಆರು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಜಿಲಾಲ  ಹಾಗೂ 

ಜಿಲಾಲ  ಮಟು ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕ್ಕಳಹಂತ್ಗಳಲಿಲ  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಆರು 

ರಾಜಯ ಗಳೆಾಂದರೆ ಒಡಿಶ, ಕನಾಿಟಕ, ಆಾಂಧ್ರ ಪರ ದೇಶ, ತೆಲಂಗಣ, ರಾಜಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ಮಧಯ  

ಪರ ದೇಶ. 

 

ಶತ್ತರ  ಆಸಿ್ತ  (ತಿದುದ ಪ್ಡಿ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರಿಷಕ ರಣೆ) ಮಸೂದೆ-2016ಗೆ ಸಂಸತಿ್ತ  ಅಂಗಿೀಕಾರ 

ಶತ್ತರ  ಆಸಿು  ಮಸೂದೆ (Enemy Property Bill) 2016ಗೆ ಸಂಸತಿು ನಲಿಲ  ಧಾ ನ 

ಮತ್ದ ಮೂಲಕ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಶತ್ತರ  ಆಸಿು  

ಕಾಯಿದೆ, 1968ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ರಾರ್ು ರಪತಿಯವರು ಐದು 

ಬರಿ ಹರಡಿಸಿದದ  ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ  ಸಹ ತೆರವಾಗಲಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 
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ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ಆಯ್ಕಕ  ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನ ಮೇರೆಗೆ 

ರಾಜಯ  ಸಭೆ ಕ್ಕಲವು ಶ್ಫ್ರರಸೆು ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿತ್ತು . ಈ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳನ್ನು  ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  

ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡು ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಶತ್ತರ  ಆಸಿ್ತ  ಬಗೆೆ  ವಾಯ ಖಯ ನ: ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ಶತ್ತರ  ಆಸಿು  ಎಾಂದರೆ ಏನ್ನ ಎಾಂದು 

ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶತ್ತರ ಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅರ್ವಾ ಸಂಸೆ್ಥ  

ನೊೀಡಿಕಳುು ತಿು ದದ ರೆ ಅದನ್ನು  ಶತ್ತರ  ಆಸಿು  ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಶತ್ತರ  ಎಾಂದರೆ 1962 

ಭಾರತ್-ಪಾಕ್ ಯುದದ ದ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಬಿಟ್ಟು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ದೇಶದಲಿಲ  

ನೆಲೆಸಿರುವವರು.  

 ಶತ್ತರ  ಆಸಿ್ತ ಯ ಮೇಲಿನ ಹಕುಕ : ಮಸೂದೆಯ ಪರ ಕಾರ ಶತ್ತರ ಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅರ್ವಾ 

ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಯಾರು ನೊೀಡಿಕಳುು ತಿು ರುತಾು ರೀ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ ಆಸಿು ಯ 

ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಕುಕ  ಇರುವುದಿಲಲ . ಈ ಆಸಿು ಗಳನ್ನು  ಸಕಾಿರ ತ್ನು  ವಶಕ್ಕಕ  

ಪಡೆದುಕಳು ಲಿದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಒಾಂದು ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

ಭಾರತ-ಬೆರ ಜಿಲ್ ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರ ತೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಅನ್ನಮೀದ್ನೆ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಬರ ಜಿಲ್ ನಡುವಿನ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಉಭ್ಯ 

ದೇಶಗಳು ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿವೆ. 2018ರ ಪಾರ ರಂಭ್ದಲಿಲ  ಈ ಒಪಪ ಾಂದ 

ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರವೊಾಂದರ ಜತೆ ಭಾರತ್ ಇಾಂತ್ಹ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕುತಿು ರುವುದು ಇದೇ ಮದಲು. ಈ ಒಪಪ ಾಂದ 

ಗೊೀವಾದಲಿಲ  ನಡೆದ 8ನೇ ಬಿರ ಕೆ್  ಶಾಂಗಸಭೆಯ ಫಲವೆಾಂದು ಬಣಿಣ ಸಲಾಗಿದೆ.  

ಒಪ್ಪ ಂದ್ದ್ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ತ್ಮಮ  ದೇಶಗಳಿಾಂದ ಬೇಪಿಟ್ಟು  ಎರಡು ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತಾ ಕಡುಗೆಯಿಾಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತ್ಮಮ  ಸಾ ಾಂತ್ ದೇಶದಲಿಲ  

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತೆಗೆ ಕಡುಗೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ  ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಜಾರಿಯಲಿಲ ರುತ್ು ದೆ. 

 ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ಪರ ಜೆಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕುಕ  ಮತ್ತು  ನಬಿಾಂಧಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಭಾರತ್ ಇಲಿಲ ಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು  18 ರಾರ್ು ರಗಳಾಂದಿಗೆ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತಾ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಈ 

ರಾರ್ು ರಗಳೆಾಂದರೆ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ, ಬಲೆಿಯಂ, ಆಸಿು ರೀಯಾ, ಕ್ಕನಡಾ, ಡೆನಾಮ ಕ್ಿ, ಫಿನಾಲ ಯ ಾಂಡ್ಸ, ಝೆರ್ಜ 



www.karunaduexams.com 

97 | P a g e  
 

ರಿಪಬಿಲ ಕ್, ಫ್ರರ ನೆ್ , ಜಮಿನ, ಜಪಾನ್, ಲುಕೆಾಂಬಗ್ಿ, ಹಂಗೇರಿ, ನೆದರ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲ್, 

ಸಿಾ ೀಡನ್, ನಾವೆಿ, ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯ. 

 

ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ ಗೆ ಭಾರತ ನೀಡುವ್ ದೇಣಿಗೆಯಲಿಲ  ಶೇ 55% ಹೆಚಿ ಳ 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನಯಮಿತ್ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನೆ ಬಜೆಟ್ಸ ಗೆ ಭಾರತ್ 

ನೀಡುವ ದೇಣಿಗೆಯಲಿಲ  ಭಾರಿ ಹೆಚು ಳವಾಗಿದೆ. 2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  

ಭಾರತ್ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ರೂ 256 ಕೀಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದುದ , ಕಳೆದ ವರ್ಿಕ್ಕಕ  

ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 55% ಹೆಚು ಳವಾಗಿದೆ. 2014-15 ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ 157 ಕೀಟಿಯನ್ನು  ನೀಡಿತ್ತು . ಈ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಠಮ  ಸಾ ರಾರ್ಜ ಅವರು ಲೀಕಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಇದೇ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ರೂ 22 ಕೀಟಿ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ವಿಶೇರ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ ವೈಯುಕ್ತು ಕವಾಗಿ 

ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. 

ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ ಗೆ  ದೇಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ನೀಡಲ್ದಗುತಿ ದೆ? 

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನಯಮಿತ್ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ ಪಾಲನ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು 

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ನಗದಿತ್ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು  ನೀಡಬೇಕು.  

 ಎಷ್ಟು  ಮತ್ು ವನ್ನು  ನೀಡಬೇಕು ಎಾಂಬದನ್ನು  ಆ ರಾರ್ು ರದ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ 

ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ರಾರ್ು ರದ ಒಟಾು ರೆ ಆದ್ಯಯವನ್ನು  ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದ ಆದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿ ದೇಶದ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಅಳೆಯಲಾಗುವುದು. 

 

ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದ್ರ ಪ್ರ ಮಾಣ: ಭಾರತಕೆಕ  148ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡ 2017 ರಾಜಕ್ತೀಯದಲಿಲ  ಮಹಿಳೆಯರು 

ವರದಿಯಲಿಲ  ವಿಶಾ ದಲಿಲ  ಮಹಿದ ಸಂಸದರ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ 148ನೇ 

ಸೆ್ವನ ಹಾಂದಿದೆ. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ವುವೆನ್ ಹಾಗೂ ಇಾಂಟರ್-

ಪಾಲಿಿಯಮ್ಾಂಟರಿ ಯೂನಯನ್ ಈ ವರದಿಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.  

ವ್ರದಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 2015 ರಿಾಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು  ಹಾಗೂ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಸಕಾಿರದಲಿಲ  ಮಹಿಳೆಯರ 

ಪಾಲು ಸೆಿ ರವಾಗಿದುದ , ಗಮನಾಹಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲಲ ವೆಾಂದು ವರದಿಯಲಿಲ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

 ಟಾಪ್ಟ ಹತಿ್ತ  ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಹೆಚ್ಚು  ಮಹಿದ ಸಂಸದರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಟಾಪ್ಟ ಹತ್ತು  

ರಾರ್ು ರಗಳೆಾಂದರೆ ರಾವಂಡ, ಬಲಿವಿಯಾ, ಕ್ಕಯ ಬ, ಐಸ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, ನಕಾರಗುವ, ಸಿಾ ೀಡೆನ್, 

ಸ್ಥನೆಗಲ್, ಮ್ಕೆ್ತಕೀ, ಫಿನಾಲ ಯ ಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ. 
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  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  542 ಮಂದಿ ಸದಸಯ ರಲಿಲ  64 ಮಂದಿ ಮಹಿದ ಸಂಸದರು 

ಇರುವ ಮೂಲಕ ಶೇಕಡಾ 11.8ರಷ್ಟು  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಸಭೆಯ 245 ಮಂದಿ ಸದಸಯ ರ ಪೈಕ್ತ 27 

ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದುದ  ಅವರ ಪರ ಮಾಣ ಶೇಕಡಾ 11ರಷಿು ದೆ.  

 ಮಹಿದ ಸಚಿವರ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಯಗ ಭಾರತ್ 88ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದುದ  ಸಂಪುಟದಲಿಲ  ಐವರು 

ಅರ್ವಾ ಶೇಕಡಾ 18.5ರಷ್ಟು  ಮಹಿದ ಸಚಿವೆಯರಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಆದರೂ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಪರ ಸುು ತ್ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದಲಿಲ  ಇಬಿ ರು ಮಹಿಳೆಯರು ಪರ ಮುಖ ಸೆ್ವನ 

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಸುಮಿತಾರ  ಮಹಾಜನ್ ಸಿಪ ೀಕರ್ ಆದರೆ ಸುಷ್ಠಮ  ಸಾ ರಾರ್ಜ ವಿದೇಶಾಂಗ 

ಸಚಿವೆಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 2015ರ ಅಾಂಕ್ತಅಾಂಶ ಪರ ಕಾರ ಸಂಸತಿು ನಲಿಲ  ಮಹಿದ ಸದಸಯ ರ ಸಂಖ್ಯಯ  ಶೇಕಡಾ 22.6 ಇದದ ರೆ, 

2016ರಲಿಲ  ಶೇಕಡಾ 23.3 ಆಗಿದೆ. ವಿಶಾ ದ ಮಹಿದ ಸಂಸದರ ಅಧಿದಷ್ಟು  ಭಾರತ್ದಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

 

2030ಕೆಕ  ಕ್ಷಯರೀಗ ನಮೂಿಲನೆ ಮಾಡುವ್ ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಾ ಯ ಕ್ರೆಗೆ ಭಾರತ ಸಹಿ 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ -ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  2030ರ ವೇಳೆಗೆ 

ಕ್ಷಯರೀಗವನ್ನು  ನಮೂಿಲನೆ ಮಾಡುವ ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಕರೆಗೆ (Call to End Tuberculosis by 2030) ಭಾರತ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ 

ರಾರ್ು ರಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಕ್ಷಯರೀಗ ನಮೂಿಲನೆ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆದ ಎರಡು 

ದಿನಗಳ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ -ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವರ 

ಸಭೆಯಲಿಲ  ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 2030ರ ವೇಳಗೆ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ  ವಲಯ(WHO-SEARO)ವನ್ನು  

ಕ್ಷಯರೀಗದಿಾಂದ ಮುಕು ಗೊಳಿಸಲು  ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲು ನಧಿರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಕ್ಷಯರೀಗ ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪನೂಮ ಲ ವಿನಮಯಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ವಲಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ನಧಿ”ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ತಿೀಮಾಿನ 

ಕೈಗೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ. 

 2030ರ ವೇಳಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ಕ್ಷಯರೀಗದಿಾಂದ್ಯಗುವ ಮರಣ ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  ಶೇ 

90% ಹಾಗೂ ಹಸ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಶೇ 80% ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ವಿಶಾ  

ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಜಗತಿು ನ ಅಧಿದಷ್ಟು  ಕ್ಷಯರೀಗ ಪರ ಕರಣಗಳು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ -ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  

ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈ ಭಾಗದ ಆರು ದೇಶಗದದ ಬಾಂಗಲ ದೇಶ, ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾ, ಭಾರತ್, 

ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾ, ಮಯನಾಮ ರ್ ಮತ್ತು  ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಕ್ಷಯರೀಗ 

ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 30 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ ವೆ.  
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 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ -ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ವಲಯ ಭೂತಾನ್, ಬಾಂಗಲ ದೇಶ, ದಕ್ತಷ ಣ 

ಕರಿಯಾ, ಭಾರತ್, ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾ, ಮಯನಾಮ ರ್, ಮಾಲಿಡ ೀವೆ್ , ನೇಪಾಳ, ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ, 

ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ತಿಮರ್-ಲೆಸ್ಥು  ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ಮಾರ್ಚಿ 23: ವಿಶಾ  ಪ್ವ್ನಶಸಿ ರ  ದಿನ 

ವಿಶಾ  ಪವನಶಸು ರ ದಿನವನ್ನು  ಮಾಚ್ಿ 23 ರಂದು ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 1950 ರಲಿಲ  ವಿಶಾ  ಪವನಶಸು ರ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಿದ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಈ ದಿನವನ್ನು  ವಿಶಾ  ಪವನಶಸು ರ ದಿನವೆಾಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

2017 ಧ್ಯಯ ೀಯವಾಕ್ಯ :  

 “ಮೀಡಗಳನ್ನು  ಅರ್ಿಮಾಡಿಕಳುು ವುದು (Understanding Clouds)” ಇದು ಈ ವರ್ಿದ 

ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ನವಿಹಣೆಯಲಿಲ  ಮೀಡಗಳು ಹೇಗೆ 

ಪಾರ ಮುಖಯ ವಾಗಿವೆ ಎನ್ನು ವುದನ್ನು  ಸ್ವರುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. ಮೀಡಗಳ ಜಲ ಚಕರ ದಲಿಲ  

ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲಕ್ಕಕ  ಆಗಾಧ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  

ನೀಡುತಿು ವೆ.  

 ಈ ದಿನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ವಿಶಾ  ಪವನಶಸು ರ ಸಂಸೆ್ಥ  “ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮೀಡ ಅಟಾಲ ಸ್” 

ಅನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲಿಲ  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೀಡಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 

ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಮೀಡಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಇತ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ವಿದಯ ಮಾನಗದದ ಸಿಡಿಲು, ಕಾಮನಬಿಲುಲ , ಹಿಮಪಾತ್ಗಳ ಬಗೆಗ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ವಿಶಾ  ಪ್ವ್ನಶಸಿ ರ  ಸಂಸ್ಾ : 

 ವಿಶಾ  ಪವನಶಸು ರ ಸಂಸೆ್ಥ  ಒಾಂದು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಹವಾಮಾನ, 

ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕರ ೀಢಕರಿಸುವ 

ಜವಬದ ರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ವಿಶಾ  ಪವನಶಸು ರ ಸಂಸೆ್ಥ  191 ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡಿನ ಜಿನವಾದಲಿಲ ದೆ. 

 

ಕಾಯ ರಿ ಲ್ದಯ ಮ್ಸ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ನ ಮದ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ತಇಓ 

ಚಿೀನಾದ ವಿಶೇರ್ ಆಡಳಿತ್ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಹಾಾಂಕಾಾಂಗ್ ನ ಮದಲ 

ಮಹಿದ ಮುಖಯ ಕಾಯಿನವಿಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯ ರಿ ಲಾಯ ಮ್ ಅವರು 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಲಾಯ ಮ್ ಅವರು ಜುಲೈ 1, 2017 ರಿಾಂದ ಅಧಿಕಾರ 
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ವಹಿಸಿಕಳು ಲಿದುದ , ಲಿಯಾಾಂಗ್ ಚ್ಚನ್-ಯಿಾಂಗ್ ಅವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಮುಖಯ ಕಾಯಿನವಿಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹುದೆದ ಗೆ ನಡೆದ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಲಾಯ ಮ್ ಅವರು 777 

ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡರೆ, ಅವರ ಪರ ತಿ ಸಪ ಧಿಿ 365 ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯುವಲಿಲ  

ಶಕು ರಾದರು. 

 ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುನು  ಲಾಯ ಮ್ ಅವರು ಹಾಾಂಕಾಾಂಗ್ ಎಸ್ಎಆರ್ ಸಕಾಿರದ ಮುಖಯ  

ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದದ ರು. 

 ಹಾಾಂಕಾಾಂಗ್ ನ ಮುಖಯ ಕಾಯಿನವಿಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಾಂಕಾಾಂಗ್ ಸಕಾಿರದ ಪರ ತಿನಧಿ ಹಾಗೂ 

ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿರಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಭಾರತ-ಮಲೇಷ್ಟಯಾ ನಡುವೆ ಏಳು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಮಲೇಷಿಯಾ ಏಳು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದುದ , ಉಭ್ಯ 

ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂದವಯ ವನ್ನು  ಗಟಿು ಗೊಳಿಸಲು ದಿಟು  ಹೆಜೆೆ  ಇಟಿು ವೆ. 

ಭಾರತ್ ಪರ ವಾಸದಲಿಲ ರುವ ಮಲೇಷಿಯಾದ ಪರ ಧಾನ ನಜಿೀಬ್ ಅಬುದ ಲ್ 

ರಜಾಕ್ ಹಾಗೂ ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ನಡುವೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  

ನಡೆದ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಮಾತ್ತಕತೆಯಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ.  

ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲ್ದದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು: 

 ವಾಯು ಸೇವೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 1974ರಲಿಲ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ವಾಯು 

ಸೇವೆ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಪರಿರ್ಕ ರಿಸುವುದ್ಯಗಿ. 

 ರಸಗಬಬ ರ ವ್ಲಯದ್ಲಿಲ  ಸಹಕಾರಕೆಕ  ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಮಲೇಷಿಯಾದಲಿಲ  ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ 

ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಅಮೀನಯಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.  

 ಕ್ರ ೀಡಾ ಕಿೆೀತರ ದ್ಲಿಲ  ಸಹಕಾರಕೆಕ  ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಕ್ತರ ೀಡಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ತ್ರಭೇತ್ತದ್ಯರರ ವಿನಮಯ, 

ಕ್ತರ ೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯವನ್ನು  ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುವುದು. 

 ತರಭೇತಿ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಮಲೇಷಿಯಾದ ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿದ  ನಧಿ ಮತ್ತು  

ಅಹಮದಬದಿನ ಇಐಐಡಿ ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಅಗತ್ಯ  

ತ್ರಭೇತಿಯನ್ನು  ಅಹಮದಬದಿನ ಇಐಐಡಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

 ತಾಳೆ ಎಣೆಣ  ಕಿೆೀತರ ದ್ಲಿಲ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಮಲೇಷಿಯಾ ತಾಳೆ ಎಣೆಣ  

ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಕ್ಕಮಿಕಲ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ನಡುವೆ ಈ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 
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 ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  4ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ತಾಂತಿರ ಕ್ ಪಾಕ್ಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್: 

ಎಾಂಐಜಿಹೆಚಿು  ಮಲೇಷಿಯಾ ಹಾಗೂ ಎಪಿ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಡೆಮ್ಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಬೀಡ್ಸಿ ನಡುವೆ 

ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಅಹಿತೆಯನ್ನನ  ಪ್ರಸಪ ರ ಗುರುತಿಸುವ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ: ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ 

ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಯೂನವಸಿಿಟಿಸ್ ಹಾಗೂ ಮಲೇಷಿಯನ್ ಕಾಾ ಲಿಫಿಕಶನ್ ಏಜೆನೆ  

ನಡುವೆ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ.  

 

ಅಮೆರಿಕ್ದ್ ಎರಡು ಪ್ರ ಮುಖ್ ಹುದೆದ ಗಳಿಗೆ ಭಾರತಿೀಯರು ನೇಮಕ್ 

ಅಮ್ರಿಕ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡ್ರನಾಲ್ಡ  ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಅವರು ಎರಡು ಪರ ಮುಖ 

ಹುದೆದ ಗಳಿಗೆ ಇಬಿ ರು ಭಾರತ್ ಸಂಜಾತ್ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ನಯೀಮಿ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು  ಅಮ್ರಿಕದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಅವರು ತ್ಮಮ  

ಫ್ಡರಲ್ ರೆಗುಯ ಲೇಶನೆ್  ತ್ಜಾ ರನಾು ಗಿ ನೇಮಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಫ್ಡರಲ್ ರೆಗುಯ ಲೇಶನೆ್  ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು  ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಧಯ ಕ್ಷ ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಅವರು ನಧಿರಿಸಿದುದ , ನಯೀಮಿ ರಾವ್ ಅವರು ಈ 

ನಟಿು ನಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ, ಅಮ್ರಿಕದ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಶ್ಾ ೀತ್ಭ್ವನದಲಿಲ  ಕಾಯಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲಿಲ  ಅವರು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ನಯೀಮಿ ರಾವ್ ಅವರು ಪರ ಸುು ತ್ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವೊಾಂದರಲಿಲ  ರ್ರ ಫ್ಸರ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಇನ್ಾ ರಮೇಶನ್ 

ಅಾಂಡ್ಸ ರೆಗುಯ ಲೇಟರಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಅಧಯ ಕ್ಷರ ರ್ಧಯ ೀಯೀದೆದ ೀಶಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರದಿದದ ಲಿಲ  ಈ ವಿಭಾಗವು ತಿರಸಕ ರಿಸುವ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ನಯೀಮಿ ರಾವ್ ಅವರು ಜಾರ್ಜಿ ಡಬುಲ ಯ  ಬುಷ್ 

ಆಡಳಿತ್ದಿಾಂದಲೂ ಶ್ಾ ೀತ್ಭ್ವನದಲಿಲ  ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ ದದ ರು. ನಯೀಮಿ ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  ಉನು ತ್ 

ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ವಿಶಲ್ ಅಮನ್ 

 ಬ್ರದಿಧ ಕ ಆಸಿು  ಜಾರಿ ಸಂಯೀಜಕರಾಗಿ ವಿಶಲ್ ಅಮಿನ್ ಅವರನ್ನು  ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  

ನಯಂತ್ರ ಣ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಕಚೇರಿ (ಒಐಆರ್ಎ) ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಯೀಮಿ ರಾವ್ 

ಅವರನ್ನು  ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಂಸತ್ನ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ಅಮಿನ್ 

ಅವರು, ಜಾರ್ಜಿ ಬುಷ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ಗ ದೇಶ್ೀಯ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜಯ  ಇಲಾಖ್ಯಯ ಸಹ 

ನದೇಿಶಕರಾಗಿದದ ರು. 

 

 



www.karunaduexams.com 

102 | P a g e  
 

ಸುಧಾರಿತ ಕಿ್ಪ್ಣಿ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  ಪೂರೈಕೆಗೆ ಇಸ್ರ ೀಲ್-ಭಾರತ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಸುಧಾರಿತ್ ಮಧಯ ಮ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಮೇಲೆಮಯಿಾಂದ ಆಕಾಶಕ್ಕಕ  ಹಾರುವ ಕ್ತಷ ಪಣಿ 

ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥ  (Medium Range Surface to air Missile System 

(MRSMS)) ಪೂರೈಸುವ ಸಂಬಂಧ ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ಭಾರತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಒಪಪ ಾಂದ ಅನಾ ಯ ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ಏರೀಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಇಾಂಡಸಿು ರಯು ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಎಾಂಟ್ಟ ಬರಾಕ್-8 

ಸುಧಾರಿತ್ MRSMS ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲಿದೆ. 

 

MRSMS: 

 ಎಾಂಆಎಿಸ್ಎಾಂಎಸ್ ಒಾಂದು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸುಧಾರಿತ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಶತ್ತರ  

ವಿಮಾನ, ಡ್ರರ ೀಣ್ ಹಾಗೂ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಒಡೆದು ಉರುಳಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. 

  ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ಏರೀಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಇಾಂಡಸಿು ರ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಇದನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿವೆ. ಬಿಇಎಲ್, ಬಿಹೆಚ್ಇಎಲ್, ಎಲ್ &  ಟಿ ಇತ್ರೆ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗದಗಿವೆ. 

 ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯುದಳ ಹಾಗೂ ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ರಕ್ಷಣಾ 

ದಳದಲಿಲ  ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸೇಪಿಡೆಯಿಾಂದ ಭಾರತ್ದ ರಕ್ಷಣಾ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಅಧಿಕ ಬಲ ಬರಲಿದೆ. 

ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಶಸ್ವು ರಸು ರ ಪೂರೈಕ್ಕ ಮಾಡುತಿು ರುವ ನಾಲಕ ನೇ ಅತಿದೊಡಡ  ರಾರ್ು ರ ಇಸ್ಥರ ೀಲ್. ಅಮ್ರಿಕ, ರಷ್ಠಯ  

ಮತ್ತು  ಫ್ರರ ನೆ್  ಮದಲ ಮೂರು ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ 

ನಡುವಿನ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಷ್ಟು  ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿದೆ.   

 

2017 ಪ್ರ ಯಾಣ ಮತಿ್ತ  ಪ್ರ ವಾಸೊೀದ್ಯ ಮ ಸಪ ಧಾಿತಮ ಕ್ತೆ ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  40ನೇ 

ಸ್ವಾ ನ 

ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕ್ಕ ಹರತಂದಿರುವ 2017 ಪರ ಯಾಣ ಮತ್ತು  

ಪರ ವಾಸೊೀದ್ಯಮ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕತೆ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ 40ನೇ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  136 ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ 

ಒಳಪಡಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು .  2015ನೇ ವರ್ಿದ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ 52ನೇ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ತ್ತು . ಈ ಬರಿ 12 ಸೆ್ವನಗಳನ್ನು  ಜಿಗಿಯುವ ಮೂಲಕ 40ನೇ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಟಾಪ್ಟ 10 ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಸ್ಥಪ ೀನ್ (1), ಫ್ರರ ನೆ್  (2),  ಜಮಿನ (3), ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ (4), ಯುಕ್ಕ (5), 

ಅಮ್ರಿಕ (6), ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ (7), ಇಟಲಿ (8), ಕ್ಕನಡಾ (9) ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ (10). 
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 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ  ಹಾಂದಿರುವ ರಾರ್ು ರಗಳು ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  

ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ವೆ. ಟಾಪ್ಟ 15 ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  12 ರಾರ್ು ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಹಾಂದಿರುವ ರಾರ್ು ರಗದಗಿವೆ.  

 ಪರ ವಾಸೊೀಧಯ ಮಕ್ಕಕ  ಏಷ್ಠಯ  ಅಚ್ಚು ಮ್ಚಿು ನ ತಾಣವಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. ಆದರೆ ಭ್ದರ ತೆ, 

ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಉತೆು ೀಜನ, ದೃಡವಾದ ವಿೀಸ್ವ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಸುಧಾರಿಸಬೇಕ್ತದೆ. 

 ವಿಶಾ ದ ವಾಷಿಿಕ ಜಿಡಿಪಿ ಪಾಲಿನಲಿಲ  ಪರ ವಾಸೊೀಧಯ ಮದ ಪಾಲು ಶೇ 10% ರಷಿು ದೆ. ಸೆಿ ರ 

ಆರ್ಥಿಕತೆ  ಅನೇಕ ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಇದು ಪರ ಮುಖ ವಯ ವಹಾರವೆನಸಿದೆ. 

  ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವ ವಿೀಸ್ವ ನೀತಿ, ಇ-ವಿೀಸ್ವ ಸೌಲಭ್ಯ , ಸೆ ಳಿೀಯ ಸ್ವರಿಗೆ ವಯ ವಸೆ್ಥ  

ಸುಧಾರಣೆಯಿಾಂದ್ಯಗಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಜಿಗಿತ್ ಕಾಣಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಭಾರತ್ದ ವಿಸ್ವು ರವಾದ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಹಾಗೂ ನೈಸಗಿಿಕ ತಾಣಗಳು ವಿದೇಶ್ 

ಪರ ವಾಸಿಗರನ್ನು  ಸ್ಥಳೆಯಲು ನೆರವಾಗಿವೆ. 

ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಪರ ಯಾಣ ಮತ್ತು  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕತೆ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕ್ಕ 

ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. ಒಟ್ಟು  14 ಆಯಾಮಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  

ಹರತ್ರಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಏಪಿರ ಲ್ 10: ವಿಶಾ  ಹಮಯಪ್ಥಿ ದಿನ 

ವಿಶಾ  ಹಮಿಯಪರ್ಥ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಏಪಿರ ಲ್ 10 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಹಮಿಯಪರ್ಥ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಚಿಕ್ತತೆಾ  ಪದದ ತಿಯ 

ಪಿತಾಮಹ ಡಾ. ಕ್ತರ ಸಿು ಯನ್ ಫ್ರ ಡರಿಕ್ ಸಮುಯ ಯ್ಕಲ್ ಹಹೆು ಮನ್ ಅವರಿಗೆ 

ಗೌರವ ಸಲಿಲ ಸುವ ಪರ ತಿೀಕವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ 

ವರ್ಿ ಫ್ರ ಡರಿಕ್ ಅವರ 262ನೇ ಜನಮ  ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಹಮಿಯಪರ್ಥ ಚಿಕ್ತತೆಾ  ಪದದ ತಿಯ ಬಗೆಗ  

ಸ್ವವಿಜನಕರಲಿಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದಯ ಈ ದಿನದ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

ಹಮಯಪ್ಥಿ: 

 ಹಮಿಯಪರ್ಥ ಒಾಂದು ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಚಿಕ್ತತೆಾ  ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಕ್ತರ ಸಿು ಯನ್ ಫ್ರ ಡರಿಕ್ 

ಸಮುಯ ಯ್ಕಲ್ ಹಹೆು ಮನ್ ಅವರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದ ಮದಲಿಗರು. 

ಇಾಂದು ಹಮಿಯಪರ್ಥ ಪರ ಸಿದದ  ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಚಿಕ್ತತೆಾ  ವಿಧಾನವಾಗಿದುದ , ವಿಶಾ ದ ಅನೇಕ 

ವೈದಯ ರು ಇದನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 



www.karunaduexams.com 

104 | P a g e  
 

 ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡಡ  ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಚಿಕ್ತತೆಾ  ವಿಧಾನ 

ಇದ್ಯಗಿದೆ. ದೇಹದ ಸಾ ಾಂತ್ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತು ಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಿ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಮಾಡುವುದು 

ಹಮಿಯಪರ್ಥ ಚಿಕ್ತತೆೆಯ ಮುಖಯ  ಲಕ್ಷಣ. 

 

ಭಾರತ-ಮಂಗೀಲಿಯಾ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ “ನೊಮಾಡಿಕ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್-2017”ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಮಂಗೊೀಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ 

ಸಮರಾಭಾಯ ಸ “ನೊಮಾಡಿಕ್ ಎಲಿಫ್ಾಂಟ್ಸ (Nomadic 

Elephant)”ಮಿಜೀರಾಾಂನ ವೈರೆಾಂಗೆು ಯಲಿಲ  ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಉಭ್ಯ 

ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವ 12ನೇ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಮಿಜೀರಾಾಂನ 

ವೈರೆಾಂಗೆು ಯಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆಯ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಜಂಗಲ್ ವಾಫೇಿರ್ ಸೂಕ ಲ್ ಇದೆ. 2004 ರಲಿಲ  

ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಮದಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ಅಾಂದಿನಾಂದ 

ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಮಂಗೊೀಲಿಯಾ ನಡುವೆ ಮಿಲಿಟರಿ 

ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಸಮರಾಭಾಯ ಸದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಏಪಿರ ಲ್ 5 ರಿಾಂದ 18 ವರೆಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ನಗರ ಹ ಹಾಗೂ ಒಳನ್ನಸುಳುವಿಕ್ಕ ವಿರುದದ  ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯ ಬಗೆಗ  

ಸಮರಾಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಭಾರಿಯ ಸಮರಾಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಸೇನೆಯನ್ನು  ಮೂರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಾಲುಕ  

ಜೂನಯರ್ ಕಮಾಾಂಡ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರ ರೈಫಲ್ ಪಡೆ ಪರ ತಿನಧಿಸಿದೆ. 

 ಮಂಗೊೀಲಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ 36 ಸೈನಕರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ 084 ಸ್ಥಪ ರ್ಲ್ ಫೀಸ್ಿ ಟಾಸ್ಕ  

ಬಟಾಲಿಯನ್ ಪರ ತಿನಧಿಸಿದೆ. 

 

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ಂಗಡ ಮ್ಸ ನಂದ್ ಚ್ಚೀನ್ಯಗೆ ಮದ್ಲ ಸರಕು ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ 

ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಕ್ತಾಂಗಡ ಮ್ ನಾಂದ ಚಿೀನಾಗೆ ಮದಲ ಸರಕು ರೈಲು ಸಂಚಾರ 

ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಈ ಮುಾಂಚೆ ಚಿೀನಾದಿಾಂದ ಯುಕ್ಕ ಗೆ ಸರಕು ರೈಲು 

ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡು, ಜನವರಿ 2017 ರಲಿಲ  ಲಂಡನ್ ತ್ಲುಪಿತ್ತು . 

ಚಿೀನಾದ “ಒನ್ ಬಲ್ು , ಒನ್ ರೀಡ್ಸ” ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಈ ರೈಲು 

ಸಂಚಾರವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾತ್ನ ಕಾಲದ ಸಿಲ್ಕ  ರೀಡ್ಸ ಗೆ ಮತೆು  

ಜಿೀವ ತ್ತಾಂಬುವ ಸಲುವಾಗಿ “ಒನ್ ಬಲ್ು  ಒನ್ ರೀಡ್ಸ” ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 30 ಬೀಗಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಈ ರೈಲು ಔರ್ಧಿೀಯ ವಸುು ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿರ ಟನ್ 

ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಚಿೀನಾದ ಯಿವು ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಸ್ವಗಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 7500 ಮೈಲಿ 

ಕರ ಮಿಸಲಿದೆ.  

 ಪರ ಯಾಣದ ವೇಳೆ ಈ ಸರಕು ರೈಲು ಏಳು ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಈ ರಾರ್ು ರಗಳೆಾಂದರೆ 

ಫ್ರರ ನೆ್ , ಜಮಿನ, ಬಲೆಿಯಂ, ರ್ೀಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, ರಷ್ಠಯ , ಕಜಕಸ್ವು ನ ಆ ನಂತ್ರ ಕನೆಯದ್ಯಗಿ 

ಚಿೀನಾ. 

 ಮೂಲಗಳ ಪರ ಕಾರ ಯುಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ನಡುವೆ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸ್ವಗಣೆ  ವಿಮಾನ 

ಹಾಗೂ ಹಡುಗಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತ-ಬಂಗಲ ದೇಶ ನಡುವೆ 22 ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ನಡುವೆ 22 ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಹಾಗೂ ಬಾಂಗಲ ದೇಶದ ಪರ ಧಾನ 

ಶೇಖ್ ಹಸಿೀನಾ ಅವರ ನಡುವೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆದ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ 

ಮಾತ್ತಕತೆ ವೇಳೆ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಅಲಲ ದೆ, ಮೂಲಸೌಕಯಿ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ ₹ 30,600 ಕೀಟಿ ಸ್ವಲ ನೀಡಲಿದೆ ಎಾಂದು ಪರ ಧಾನ 

ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಘೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರಿೀದಿಗಾಗಿ ₹ 3,200 ಕೀಟಿ ಸ್ವಲ 

ನೀಡುವುದ್ಯಗಿಯೂ ಭಾರತ್ ಹೇಳಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು:  

 ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ವಲಯ ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಮಾಸ್ ಮಿೀಡಿಯಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಸೈಬರ್ ಭ್ದರ ತೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಅಣುಶಕ್ತು ಯ ಶಾಂತಿಯುತ್ ಬಳಕ್ಕಗೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಒಪಪ ಾಂದ 

 ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ರೂ 3,200 ಕೀಟಿ ಸ್ವಲ 

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ಗಡಿಯಲಿಲ  ಗಡಿ ಮಾರುಕಟೆು ಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ಪಾಯ ಸೇಾಂಜರ್ ಟಾರ ಫಿಕ್ ನಯಂತ್ರ ಣ ಒಪಪ ಾಂದ 

 ಬಾಂಗಲ ದೇಶದಲಿಲ  ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವವರಗಳ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

 

ಭಾರತ-ಆಸ್್ ರ ೀಲಿಯಾ ನಡುವೆ ಆರು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ನಗರ ಹ, ಕ್ತರ ೀಡೆ, ಆರೀಗಯ , ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  

ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ 

ನಡುವೆ ಆರು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  
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ಮೀದಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಪರ ಧಾನ ಮಾಲಕಮ್ ಟನಿಬುಲ್ ನಡುವಿನ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ 

ಮಾತ್ತಕತೆ ವೇಳೆ ಈ ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲ್ದದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು: 

 ಕ್ತರ ೀಡಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

 ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಔರ್ಧಿೀಯ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

 ಪರಿಸರ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು  ವನಯ ಜಿೀವಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

 ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಭ್ದರ ತೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ಮಟು  ಹಾಕಲು ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಸಹಿ 

 ಇಸೊರ ೀ ಮತ್ತು  ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಜಿಯೀಸೈನೆ್  ನಡುವೆ ಭೂವಿೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಉಪಗರ ಹ 

ನಾಯ ವಿಗೇರ್ನ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತ-ಆಸ್್ ರ ೀಲಿಯಾ ಕ್ರ ೀಡಾ ಸಹಭಾಗಿತಾ  (IASP)ಕೆಕ  ಚಾಲನೆ 

ಕ್ತರ ೀಡಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ “ಭಾರತ್-

ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ  (India-Australia Sports 

Partnership)”ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಭೇಟಿಯಲಿಲ ರುವ 

ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಪರ ಧಾನ ಮಾಲಕಮ್ ಟನಿ್ನ ಿಲ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂದರ  ಯುವ ವಯ ವಹಾರ ಹಾಗೂ ಕ್ತರ ೀಡಾ 

ಸಚಿವ ವಿಜಯ್ ಗೊೀಯ್ಕಲ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಾಜಿ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ 

ತೆಾಂಡಲೂಕ ರ್ ಅವರು ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. IASP ಯಡಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ 

ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ನಾಲುಕ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಅಥೆಲ ೀಟ್ಸ ಮತ್ತು  ಕೀಚ್ ಗಳ ತ್ರಭೇತಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿದ  

 ಕ್ತರ ೀಡಾ ವಿಜಾಾ ನ 

 ಕ್ತರ ೀಢಾ ಆಢಳಿತ್ ಮತ್ತು  ಸಮಗರ ತೆ 

 ತ್ಳಮಟು ದ ಪಾಲಗಳುು ವಿಕ್ಕ. 

ಈ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ದ ಅಡಿಯಲಿಲ  ವಿಕು ೀರಿಯಾ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಹಾಗೂ  ಕ್ಕನಿ ರಾ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  “ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ”ವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಿವೆ. 

 

ನೇಪಾಳ-ಚ್ಚೀನ್ಯ “ಸ್ವಗರಮಾತ ದೊೀಸಿ್ತ -2017” ಮಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ 

ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ನಡುವಿನ ಪರ ಪರ ರ್ಮ ಮಿಲಿಟರಿ 

ಸಮರಾಭಾಯ ಸ “ಸ್ವಗತ್ಮಾತ್ ದೊೀಸಿು -2017” ಏಪಿರ ಲ್ 17 ರಿಾಂದ 

ಏಪಿರ ಲ್ 24 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹತ್ತು  ದಿನಗಳ ಕಾಲ 

ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ನಗರ ಹ ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತು  
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ನವಿಹಣೆ ತಾಲಿೀಮು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ಜತೆ ನೇಪಾಳ ಈಗಾಗಲೇ 

ಮಿಲಿಟರಿ ಅಭಾಯ ಸ ನಡೆಸುತಿು ದೆ ಆದರೂ ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಚಿೀನಾದೊಾಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ 

ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ನಡೆಸುತಿು ದೆ. ಚಿೀನಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಜನರಲ್ ಚಾಾಂಗ್ ವಾಾಂಕನ್ 

ಅವರು ನೇಪಾಳಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿದದ  ವೇಳೆ ಈ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತ್ತ 

ಚಚಿಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಚಿೀನಾ ಜತೆ ನೇಪಾಳ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ನಡೆಸುತಿು ರುವುದು 

ಭಾರತ್-ನೇಪಾಳ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಸ್ಥು ೀಹ ಒಪಪ ಾಂದ-1950 ರ ಉಲಲ ಾಂಘನೆಯಾಗದೆ ಇದದ ರು ಸಹ 

ನೇಪಾಳದೊಾಂದಿಗೆ ಚಿೀನಾದ ಸಂಬಂಧ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಗಡಿ ಸಮಸ್ಥಯ ಯನ್ನು  ತಂದೊಡಡ ಲಿದೆ 

ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತ-ನೇಪಾಳ ಶಂತಿ ಮತಿ್ತ  ಸ್ನ ೀಹ ಒಪ್ಪ ಂದ್-1950: 

ಭಾರತ್-ನೇಪಾಳ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಸ್ಥು ೀಹ ಒಪಪ ಾಂದ-1950ಕ್ಕಕ  ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 

ಕಠಮ ಾಂಡುವಿನಲಿಲ  ಜುಲೈ 31, 1950 ರಲಿಲ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 

ಸ್ವವಿಜನಕರ ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳ ಮುಕು  ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಾಂಗ 

ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಸುಗುಮಗೊಳಿಸುವುದು ಒಪಪ ಾಂದದ ಉದೆದ ೀಶ. ಒಪಪ ಾಂದವು ಒಟ್ಟು  10 

ಪರಿಚೆು ೀದಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದುದ , ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಶಶಾ ತ್ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಸ್ಥು ೀಹ 

ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

“457” ವಿೀಸ್ವ ನೀತಿಯನ್ನನ  ರದುದ ಪ್ಡಿಸ್ತದ್ ಆಸ್್ ರ ೀಲಿಯಾ 

ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದಲಿಲ  ಉದೊಯ ೀಗ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸುತಿು ದದ  ವಿದೇಶ್ 

ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳ '457 ವಿೀಸ್ವ' ನೀತಿಯನ್ನು  ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ಸಕಾಿರ 

ರದುದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿೀಸ್ವ ನೀತಿಯಡಿ ಉಪಯೀಗಪಡೆಯುತಿು ರುವವರ 

ಸಂಖ್ಯಯ  ಅತಿ ಹೆಚಿು ದುದ , ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದಲಿಲ  ಉದಿ ವವಾಗಿರುವ 

ನರುದೊಯ ೀಗ ಸಮಸ್ಥಯ ಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರದುದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ 

“ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ಮದಲು” ನೀತಿಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಸುಮಾರು 95,757 ಕ್ಕಲಸಗಾರರು “457 ವಿೀಸ್ವ ನೀತಿ”ಯಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಇದರಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯರು ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದುದ , ಯುಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ನಂತ್ರದ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ.  

 ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಪರ ಧಾನ ಟನಿ್ನ ಿಲ್ ಅವರು ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಪರ ವಾಸ ನೀಡಿದ ವೇಳೆ ಈ 

ನಧಾಿರವನ್ನು  ಘೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ದರ ತೆ, ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ನಗರ ಹ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  
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ಇಾಂಧನ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ವೇಳೆ ಉಭ್ಯ 

ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಆರು ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

“457 ವಿೀಸ್ವ ನೀತಿ”: 

457 ವಿೀಸ್ವ ನೀತಿಯಡಿ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಕ್ಟಶಲಯ  ಉದೊಯ ೀಗಕ್ಕಕ  ಕ್ಕಲಸಗಾರರ ಕರತೆ 

ಇದ್ಯದ ಗ ವಿದೇಶ್ಯರನ್ನು  ನಾಲುಕ  ವರ್ಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಈ ವಿೀಸ್ವದಡಿ ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ  

ನೇಮಿಸಿಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 1996 ರಲಿಲ  ಅಾಂದಿನ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಪರ ಧಾನ ಜಾನ್ ಹೀವಡ್ಸಿ ಅವರ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಈ ವಿೀಸ್ವ ನೀತಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ವಿೀಸ್ವವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವವರು 

ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಸದಸಯ ರಾಂದಿಗೆ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದಲಿಲ  ನೆಲಸಬಹುದು. 

 

ಆಸ್್ ರ ೀಲಿಯಾ ಪೌರತಾ  ಕಾನೂನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಹತಾ ದ್ ಬದ್ಲ್ದವ್ಣೆ 

ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಪರ ಧಾನ ಮಾಲಕ ಾಂ ಟನಿ್ನ ಿಲ್ ಅವರು ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ 

ಪೌರತ್ಾ ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ಾ ದ ಬದಲಾವಣೆ 

ಮಾಡಿರುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ 457 ವಿೀಸ್ವ 

ನೀತಿಯನ್ನು  ರದುದ ಪಡಿಸಿದ ಬನು ಲೆ ಈ ಹಸ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಪೌರತ್ಾ  ಬಯಸುವವರು ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಭಾಷ್ಯ ಕ್ಟಶಲಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಕಠಿಣ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  

ಎದುರಿಸಬೇಕು. 

 ಪೌರತ್ಾ ಕ್ಕಕ  ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಸುವವರು ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದಲಿಲ  ಕನರ್ಾ  ನಾಲುಕ  ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ 

ಶಶಾ ತ್ ನವಾಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು.  

 ಪೌರತ್ಾ  ಬಯಸುವವರು ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯದ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ಎತಿು ಹಿಡಯಬೇಕು. 

 ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧ, ಕ್ಟಟ್ಟಾಂಬಿಕ ಹಿಾಂಸ್ವಚಾರ, ಇನು ತ್ರ 

ಅಪರಾಧಿಗಳಲಿಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಿರಬರದು. 

  ಒಟಾು ರೆ, ಪೌರತ್ಾ ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಉತಿು ೀಣಿರಾಗಲು ಮೂರು 

ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

 ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ಎತಿು  ಹಿಡಿಯುವ ನಟಿು ನಲಿಲ  ಈ ಕರ ಮವನ್ನು  

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 
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LPG ಆಮದು: ವಿಶಾ ದ್ಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  ಎರಡನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಅಡುಗೆ ಅನಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ವಲಿಲ  ಭಾರತ್ ವಿಶಾ ದಲೆಲ  ಎರಡನೇ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಈ ಮುಾಂಚೆ ಜಪಾನ್ LPGಯನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ವ 

ವಿಶಾ ದ ಎರಡನೇ ದೇಶವೆನಸಿತ್ತು . ಪರ ಸುು ತ್ ಚಿೀನಾ ವಿಶಾ ದಲೆಲ  ಮದಲ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ಪಾಲ ನಾಂಗ್ & ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಥಲ್ ಈ 

ವರದಿಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದುದ , 2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿದಲಿಲ  ದೇಶದ LPG ಆಮದು 

ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಶೇ 23% ರಷ್ಟು  ಹೆಚು ಳವಾಗಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಉಚಿತ್ ಅನಲ 

ಸಂಪಕಿ ಯೀಜನೆಗಳಿಾಂದ್ಯಗಿ LPG ಆಮದು ಹೆಚು ಳವಾಗಲು ಪರ ಮುಖ ಕಾರಣ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಕಡು 

ಬಡ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಮಹಿಳೆಯರು ಮರದ ಕಟಿು ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಗಣೆ ಬರಣಿಯನ್ನು  ಉರುವಲಾಗಿ 

ಬಳಸುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಮೇ 2016ರಿಾಂದ ಉಚಿತ್ ಅನಲ ಸಂಪಕಿ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ್ಯಗಿ ದೇಶದಲಿಲ  ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ LPG ಬಳಸುವವರ ಸಂಖ್ಯಯ  200 

ಮಿಲಿಯನ್ ರಷಿು ದುದ , ಜಪಾನಗಿಾಂತ್ ಶೇ 60% ರಷ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು . ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ವರದಿ ಪರ ಕಾರ 

ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಕ ಉರುವಲು ಬಳುಸುವುದರಿಾಂದ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  1.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಸ್ವವು 

ಸಂಭ್ವಿಸುತಿು ದೆ. 2019ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಶೇ80% ರಷ್ಟು  ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಲ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  

ಕಲಿಪ ಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಹಾಂದಿದೆ. 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಉಜ್ಾ ಲ ಯೀಜ್ನೆ 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಉಜಾ ಲ ಯೀಜನೆಗೆ ಮೇ 2016 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

“ಸಾ ಚು  ಇಾಂಧನ, ಉತ್ು ಮ ಜಿೀವನ” ಯೀಜನೆಯ ಟಾಯ ಗ್ ಲೈನ್. ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶಗಳು: 

 ದೇಶದ ಎಲಲ  ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸಂಪಕಿ ಸಿಕ್ತಕ ದಂತೆ ಮಾಡುವುದು 

  ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೀಗಯ  ಸೂಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು 

 ಮಾಲಿನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ  

 

ಭಾರತ-ರಷ್ಯಯ  ನಡುವೆ ಐದು ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

ರಷ್ಠಯ  ಪರ ವಾಸದಲಿಲ ರುವ ಭಾರತ್ದ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ 

ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ ದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ವಿಾ ಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನ್ಡುವ ರಷ್ಠಯ ದಲಿಲ  ನಡೆದ 

ವಾಯ ಪ್ಟಕ ಮಾತ್ತಕರ್ತಯ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  5 ಒಪ್ಟಪ ಂದಗಳಿಗೆ 

ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ.  

ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲ್ದದ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಗಳು: 

 ಎರಡು ವಷ್ಗಳ ಅವಧಿಯ ವರೆಗೆ (2017-2019) ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಟಪ ಂದಕ್ಕಕ  ಎರಡು 

ದೇಶ್ಗಳ ನ್ಡುವ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 
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 ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಕ್ಕಡುಾಂಕುಳಂದಲಿಲ ರುವ ಪರಮಾಣು ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವವರದಲಿಲ  5 ಮತ್ತು  6ನೇ 

ಘಟಕ ಸೆ್ವಪನೆ ಸಂಬಂಧದ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ. 

 ಇಾಂಡಿಯನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರ ರಿ ಆಫ್ ಟರ ಡಿರ್ನಲ್ ನಾಲೆಡೆ್ಸ ಅನ್ನು  ರಾಸಪ ಟೆಾಂಟ್ಸ ತ್ಜಾ ರು 

ಬಳಸಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತೆ ಕ್ಟನೆ ಲ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಆನ್ ಸೈಾಂಟಿಫಿಕ್ ಅಾಂಡ್ಸ 

ಇಾಂಡಸಿು ರಯಲ್ ರಿಸಚ್ಿ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ ದ ಫ್ಡರಲ್ ಸವಿೀಿಸ್ ಫ್ರರ್ ಇಾಂಟಲೆಕುು ಯಲ್ 

ಪಾರ ಪಟಿಿ (ರಾಸಪ ಟೆಾಂಟ್ಸ) ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

 ನಾಗುಪ ರ್-ಸಿಕಂದರಾಬ್ದದ್ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಹೈಸಿಪ ೋಡ್ ರೈಲು ಸೇವಯ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಕೆಕ  ಜೆಎಸಿಸ  

(ರಷ್ಠಯ ದ ರೈಲ್ಗವ ೋರ್ಸ) ಮತ್ತು  ರೈಲ್ಗವ ಯ ಸಚಿವಾಲ್ಯ ನ್ಡುವೆ ಒಪ್ಟಪ ಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ALROSA ಮತ್ತು  ಕ್ಟನೆ ಲ್ ಫ್ರರ್ ದಿ ಪರ ವೊೀರ್ನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕೆಫೀಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಪಿರ ಶ್ಯಸ್ 

ಸೊು ೀನೆ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಜೂಯ ವೆಲಲ ರಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ. 

ಇತರೆ: 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  ಈ ವಷ್ ಪ್ಟರ ಪರ ರ್ಮ ತಿರ ಕೋನ್ ಸೇನೆಗಳ ಅಭಾಯ ಸ “ಇಂದರ -2017” ಆಯೀಜಿಸಲು 

ನಧಿರಿಸಿವೆ. ಎರಡೂ ರಾಷ್ ರಗಳು ಕರ್ವ್ಸ -226 ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಹೆಲ್ಲಕ್ಕಪ್್ಟ ಗ್ಳ ಜಂಟಿ ತ್ಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಯುದದ ನೌಕ್ಕಗಳ ಜಂಟಿ ಉತ್ಪ ದನೆಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲು ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. 

 ಈ ಎಲಾಲ  ಒಪಪ ಾಂದಗಳ ಪೈಕ್ತ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಕ್ಕಡುಾಂಕುಳಂದಲಿಲ ರುವ ಪರಮಾಣು ವಿದುಯ ತ್ 

ಸೆ್ವವರದಲಿಲ  5 ಮತ್ತು  6ನೇ ಘಟಕ ಸೆ್ವಪನೆ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಮಹತ್ಾ ದ್ಯಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ನ್ಯಯ ಕಿಿಯರ್ ಪ್ಟವರ್ 

ಕ್ಕಪ್ೋ್ರಶ್ನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಎನಿಪ ಸಿಐಎಲ್ಡ) ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ ದ 

ಆಟೊಸ್ಾ ರಯ್ಎಕಸ ಪ ೋಟ್್ ಕಂಪ್ಪನಿಯಿಂದ ರಿಯಾಕ್ ರುಗಳನ್ನು  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗುವುದು. 

ಆಟೊಸ್ಾ ರಯ್ಎಕಸ ಪ ೋಟ್್ ಸಂಸೆ್ಥ  ರೋಸಟಮು  ಅಂಗಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಘಟಕಗಳು 1,000 

ಮೆಗ್ವಾಯ ಟ್ ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ಪ ದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ಹಂದಿವ. 

 

ವಿಶಾ ದ್ ಮದ್ಲ ಹೈಬಿರ ಡ್ “ಏರೀಬೊೀಟ್” ಆನ್ಯವ್ರಣ 

ಇಂಡೋ-ರಷ್ಠಯ ದ ಜಂಟಿ ಉದಯ ಮ ಸಂಸ್ಥ  ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಟಡಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವ ದ 

ರ್ದಲ್ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ 'ಏರೋಬೀಟ್' ಅನ್ನು  ರಷ್ಠಯ ದಲಿ್ಲ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದದ  ಸೊಕ ೋಲಕ ವ ವೊ ಫಂಡೇಶ್ನ್ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಪ್ಟ 

ಪರ ದಶಿನದಲಿಲ  ಆನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಈ ಏರೋಬ್ದಟ್ ಭೂಮಿ, ನಿೋರು, ಹಿಮ ಮತ್ತು  ಮರಳನ್ ಮೇಲ್ಗ ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಸುವ 

ಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಕಷ್ ಕರವಾದ ಭೂಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿಲ  ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಪ್ಟರ ವಾಹ್ ಅರ್ವಾ 

ಜವುಗು ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಳವಿಲಿ್ದ ನಿೋರಿನ್ ಕ್ಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ  ದೊೋಣಿಗಳು ಹಾದು 
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ಹೋಗದಂತ್ಹ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದು ಚಲ್ಲಸಲ್ಲದೆ. ಏರೋಬಬೀಟಿನಲಿಲ  10 ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು  

ಒಬಾ  ಸಿಬಾ ಂದಿಗಾಗಿ ಒಾಂದು ಕೀಣೆ ಇರಲಿದೆ . 

ಏರೋಬೀಟ್ ಅನ್ನು  IIAAT ಹೋಲ್್ಲ ಂಗ್ ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಿದೆ. IIAAT ಹೋಲ್್ಲ ಂಗ್ 

ಇಂಟನಾಯ ್ಶ್ನ್ಲ್ಡ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಫ್ರರ್ ಅಡ್ಯವ ನ್ಸ ್  ಏರೋಸ್ಪ ೋರ್ಸ ಟೆಕ್ಕು ಲ್ಜಿೋರ್ಸ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ 

ಸಂಸೆ್ಥ  ಮಿಲೇನಿಯಮ್ ಏರೀಡೈನಾಮಿಕೆ್  ನ್ಡುವಿನ್ ಜಂಟಿ ಉದಯ ಮವಾಗಿದೆ. 

ಹೋವಕ್ಕರ ್ಫ್ ೆ ಳಗ್ಗ (Hovercraft) ಹೋಲ್ಲಸಿದಾಗ ಏರೋಬೀಟಗಳು ಹೆಚಿು  ದೃಢವಾಗಿದುದ , 

ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲಲ ವಾಗಿವೆ. ಏರೀಬೀಟಗಳು ನಿೋರಿನ್ ಮೇಲ್ಗ ಸುಮಾರು 150 kmph ಅರ್ವಾ 

ಹೆಚಿಿ ನ್ ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಚಲ್ಲಸುವ ಸಾಮರ್ಯ ್ ಹಂದಿವ. ಆದರೆ ಹೀವಕ್ಕರ ್ಫ್ ೆ ಳು ಸುಮಾರು 45-50 

ಕಿ.ಮಿೋ. ಅರ್ವಾ ಸವ ಲ್ಪ  ಹೆಚಿು  ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಚಲ್ಲಸುತ್ು ವೆ. 

ಹೋವಕ್ಕರ ್ಫ್ ೆ ಳಗ್ಗ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಏರೋಬೀಟಗ ಳ ನಿವ್ಹ್ಣೆ ಸುಲಭ್ವಾಗಿದುದ , ಇಂಧನ್ 

ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚು . ಏರೋಬೀಟೆ್ಸ  "ಹೈಬ್ರರ ಡ್" ಇಂಜಿನ್ ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಡ ಅರ್ವಾ ವಿದುಯ ಚಛ ಕಿು ಯನ್ನು  

ಚಲ್ಲಸುವ ಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ, ಹಿೋಗ್ಗಿ ಕ್ಕಬ್ನ್ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಇಾಂಧನ ದಕ್ಷರ್ತಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ , ಈ ಏರೋಬೀಟ್ಟಗಳು ವಿಕೋಪ್ಟ ನಿವ್ಹ್ಣೆ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳಗ್ಗ 

ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯಸ ನ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನ್ಯರಾರು ಜಿೋವಗಳನ್ನು  ಉಳಸಲು 

ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಶಿರ ೀಲಂಕಾಕೆಕ  $ 318 ಮಲಿಯನ್ ಸ್ವಲ ನೀಡುವ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ ಭಾರತಕೆಕ  ಸಹಿ 

 

ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕದಲಿಲ  ರೈಲ್ಗವ  ವಲ್ಯವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಲು 318 

ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಯ್ಡಎರ್ಸ ಡ್ಯಲ್ರ್ ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತ್ ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕದೊಂದಿಗ್ಗ 

ಒಪ್ಟಪ ಂದ ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ. ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕದ ಹ್ಣಕ್ಕಸು ಮತ್ತು  ಮಾರ್ಸ 

ಮಾಧಯ ಮದ ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ರಫ್ತು  ಆಮದು ಬ್ದಯ ಂಕ್ತನ ವಯ ವಸಾಥ ಪ್ಟಕ ನಿದೇ್ಶ್ಕರ 

ನ್ಡುವ ಕಲಂಬೊದಲಿ್ಲ  ಈ ಒಪ್ಟಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

2015ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿಯವರು ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕಕೆಕ  ಭೇಟ ನೀಡಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕದ 

ರೈಲ್ಗವ  ವಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ಗಿ 318 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಾಲ್ವನ್ನು  ಘೋಷ್ಟಸಿದದ ರು. ಪ್ಟರ ಧಾನಿ 

ರ್ೋದಿಯವರ ಭೇಟಿಯು 1987ರಿಂದ ಭಾರತ್ದ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ಮಂತಿರ ಯಬಿರು ಶ್ರ ೀಲಂಕಾಕ್ಕಕ  ನೀಡಿದ 

ರ್ದಲ್ ಸವ ತಂತ್ರ  ದಿವ ಪ್ಟಕಿಷ ೋಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ರಾಷ್ ರದಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಿೋ ಉಪ್ಟಸಿಥ ತಿ ಹೆಚಿು ತಿು ರುವ ಹಿನೆು ಲ್ಗಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಈ 

ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ. ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕದಲಿ್ಲ  ಮಖಯ ವಾಗಿ ಬಂದರುಗಳಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾ ಹ್ಯಡಿಕೆಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಚಿೀನಾದ “ಬಲ್್ಡ  ಮತ್ತು  ರೋಡ್” ಉಪಕರ ಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಿೋನಾ 
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ಹೇಳುತಿು ದದ ರೂ,  ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮೂಲ್ಕ ಯ್ಡರೋಪ್ ಮತ್ತು  ಆಫ್ರರ ಕ್ಕಗಳಂದಿಗ್ಗ ಸಂಪ್ಟಕ್ 

ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 ಪ್ಟರ ಸುು ತ್, ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕಕೆಕ  ಭಾರತಿೋಯ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನೆರವು ಪ್ರರ ರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೂಲ್ಸೌಕಯ್, 

ಜಿೋವನ್ನೋಪ್ರಯ ಅಭಿವೃದಿಿ , ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗಯ , ಮತ್ತು  ಸಾಮರ್ಯ ್ ಅಭಿವೃದಿದ ಗಳಿಗೆ 

ಬಳಕ್ಕಯಾಗುತಿು ದೆ. ಭಾರತ್ವು ಸುಮಾರು 40 ವಷ್ಗಳಿಾಂದ ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕಕೆಕ  ಪ್ಟರ ಮಖ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಪ್ರಲುದಾರನಾಗಿ ಮಂದುವರೆದಿದೆ. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ ಭಾರತ್ ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದಲಿಲ  ರೈಲ್ಗವ  ವಲ್ಯವನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸುವುದಕ್ಕಕ ಗಿ ನಾಲುಕ  ಬರಿ ನೆರವು ನೀಡಿದುದ , ಅದರ ಮತ್ು  966 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಡ್ಯಲ್ರ್ 

ಆಗಿದೆ. ದಕಿಷ ಣ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ರೈಲ್ಗವ  ಮಾಗ್ಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕವು ಈ ಸೌಕಯ್ಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಿಕಳುು ತಿು ದೆ.  

 

ಕ್ತಾರ್ ದೇಶಕೆಕ  ಅರಬ್ ದೇಶಗಳ ಬಹಿಷ್ಯಕ ರ 

ಈಜಿಪ್ಟು , ಬಹರನ್, ಸೌದಿ ಅರಬಿಯಾ, ಸಂಯುಕು  ಅರಬ್ ಒಕ್ಕಕ ಟ (ಯುಎಇ), ಯ್ಕಮನ್ ಹಾಗೂ 

ಮಾಲಿಡ ೀವೆ್   ದೇಶಗಳು ಕತಾರ್ ಜತೆ ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  

ಬಹಿರ್ಕ ರಿಸುವುದ್ಯಗಿ ಘೀಷಿಸಿವೆ. ಕತಾರ್ ನಲಿಲ ರುವ ತ್ಮಮ  ದೇಶದ 

ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು  ಹಿಾಂದಕ್ಕಕ  ಕರೆಸಿ ಕತಾರ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು  

ದೇಶದಿಾಂದ ಹರ ಕಳುಹಿಸುವುದ್ಯಗಿ ಈ ದೇಶಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಅಲಲ ದೇ 

ಕತಾರ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ವೈಮಾನಕ ಹಾಗೂ ಸಮುದರ  ಮಾಗಿದ ಸಂಚಾರವನ್ನು  ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಲು 

ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುದಧ ಪಿೀಡಿತ್ ಯ್ಕಮನ್ನಲಿಲ ರುವ ಕತಾರ್ ಸೇನೆಯನ್ನು  ವಾಪಸ್ 

ಕಳುಹಿಸುವುದ್ಯಗಿ ಸೌದಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಕಾರಣ: 

ಮಸಿಿ ಂ ಬರ ದಹು್ಡ್, ಅಲ್ಡ-ಖೈದಾ, ಇಸಿಾಮಿರ್ಕ ಸ್್ ೋಟ್ ಗೂರ ಪ್ ಮತ್ತು  ಇರಾನ್ ಬಂಬಲ್ಲತ್ 

ಇತ್ರ ಭ್ಯೋತ್ಪ ದಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು  ಕತಾರ್ ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ  ಪ್ಟರ ದೇಶ್ವನ್ನು  

ಅಸಿಥ ರಗಳಸುವ ಗುರಿ ಹಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರಬ್ರಯಾ ಆರೋಪ್ತಸಿದೆ. ಇದೇ ರಿೋತಿಯ 

ಆರೋಪ್ಟವನ್ನು  ಈಜಿಪ್್  ಸಹ ಮಂಡಿಸಿದೆ.   

 ಮಾಧಯ ಮ ಪ್ಟರ ಚೋದನೆ, ಸಶ್ಸು ರ ಭ್ಯೋತ್ಪ ದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಗ್ಗ ಬಂಬಲ್ ಮತ್ತು  ಪರ ಮುಖ 

ತಿೋಮಾ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಇರಾನಿನ್ ಭ್ಯೋತ್ಪ ದಕ ಗುಂಪುಗಳಂದ ಕತ್ರ್ ಹ್ಣ ಪಡೆಯುತಿು ದೆ ಎಾಂದು 

ಬಹೆರ ೀನ್ ದೂಷಿಸಿದೆ.  

 ಇಸಿಾಮಿಸ್ ೆ ಳನ್ನು  ಬಂಬಲ್ಸುತಿು ರುವುದ್ಯಗಿ ಅರಬ್ ದೇಶಗಳು ಕತ್ರ್ ದೇಶವನ್ನು   

ದಿೋಘ್ಕ್ಕಲ್ದಿಂದ ಆರೀಪಿಸುತಿು ವೆ. ಸೌದಿ ಅರಬ್ರಯಾ ಮತ್ತು  ಯ್ಡಎಇ ದೇಶದಲಿಲ  ನಷೇಧಕ್ಕಕ  

ಒಳಗಾಗಿರುವ ಸುನಿು  ಇಸಿಾಮಿಕ್ ರಾಜಕಿೋಯ ಗುಂಪಾದ ಮಸಿಿ ಂ ಬರ ದಹು್ಡ್ ಅನ್ನು  ಕತಾರ್ 

ಬಾಂಬಲಿಸುತಿು ರುವುದನ್ನು  ಖಂಡಿಸಿ ಸೌದಿ ಅರಬ್ರಯ, ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರಟ್ಸ  ಮತ್ತು  
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ಬಹೆರ ೋನ್ 2014ರಲಿ್ಲ  ಕತ್ನಿ್ಂದ ತ್ಮಮ  ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು  ಹಿಾಂದಕ್ಕಕ  ಕರೆಸಿಕಾಂಡಿದದ ವು. ಎಂಟು 

ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತ್ರ, ಕೆಲ್ವು ಬರ ದಹು್ಡ್ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ದೇಶದಿಾಂದ ಹರ ಹೀಗುವಂತೆ ಕತ್ರ್ 

ಒತ್ು ಯಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ವಮಾನಯ  ಸೆಿ ತಿಗೆ ತ್ಲುಪಿತ್ತ. 

ಪ್ರಿಣಾಮ: 

ಕತ್ರ್ ಜೊರ್ತಗಿನ್ ರಾಜತ್ಂತಿರ ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಆರು ದೇಶ್ಗಳು ಅಮಾನ್ತ್ತಗಳಸಿದ ನಂತ್ರ 

ತೈಲ್ ಬಲ್ಗಯಲಿ್ಲ  ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕತ್ರ್ ವಿಶ್ವ ದ ಅತಿದೊಡ್  ತೈಲ್ ಮತ್ತು  ಅನಿಲ್ ರಫ್ತು ದಾರರ 

ದೇಶವಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕಕ  ಕಾರಣ. ಅಲಲ ದೇ ಕತ್ರ್ ವಿಶಾ ದ ಅನಿಲ್ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಹಾಗೂ ದರ ವಿೋಕೃತ್ 

ನೈಸಗಿ್ಕ ಅನಿಲ್ (ಎಲ್ಡಎನಿಿ ) ಪೂರೈಸುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ.  

 ಕತ್ರ್ 2022 ಫ್ರಫ್ರ ವಿಶ್ವ ಕಪೆ್ಪ  ಆತಿರ್ಯ  ವಹಿಸಲ್ಲದೆ. ಸೌದಿ ಅರಬ್ರಯವು ತ್ನ್ು  ಕರಾವಳ 

ಗಡಿಯನ್ನು  ಕತ್ರ್ ನ್ನಂದಿಗ್ಗ ಕಡಿತ್ಗಳಸುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅರಬ್ರಾ ನ್ ಪ್ಪನಿನ್ನಸ ಲಾದ 

ಇತ್ರೆ ರಾರ್ು ರಗಳಿಾಂದ ಕತಾರ್ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಕಳೆದುಕಳು ಲಿದೆ. 

 

ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ದಿಂದ್ ಹರಗುಳಿಯಲು ಅಮೆರಿಕ್ ನಧಾಿರ 

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದಕಾಕ ಗಿ ಜಾಗತಿಕ 

ಮಟು ದಲಿಲ  2015ರಲಿಲ  ಮಾಡಲಾದ ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಾಂದದಿಾಂದ 

ಅಮ್ರಿಕ ಹರಗುಳಿಯುವುದ್ಯಗಿ ಅಮ್ರಿಕದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡ್ರನಾಲ್ಡ  ಟರ ಾಂಪ್ಟ 

ಘೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ‘ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಾಂದವು ಅಮ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಅದರ 

ಅರ್ಿವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಎಾಂದು ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಅಮ್ರಿಕದ ಈ ನಧಾಿರದಿಾಂದ ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಾಂದದಿಾಂದ ಹಿಾಂದುಳಿದಿರುವ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ 

ರಾರ್ು ರಗದದ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು  ನಿಕರಾಗುವಾ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಇತ್ರೆ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಟಿು ಗೆ ಅಮೆರಿಕ್ಕ 

ಸಂಯ್ಡಕು  ಸಂಸಾಥ ನ್ ಸೇಪ್ಟ್ಡೆಗಳಳ ಲ್ಲದೆ. ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  2015ರಲಿ್ಲ  195 ರಾಷ್ ರಗಳಂದ ಸಹಿ 

ಮಾಡಿದುದ  ಕಳೆದ ವಷ್ ನ್ವಂಬರ್ ನಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ನಧಾಿರಕೆಕ  ಕಾರಣ: 

ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಾಂದವೂ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾದಂತ್ಹ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಬಿಾಂಧ ಹೇರದೆ 

ಲಾಭ್ಕರವಾಗಿದುದ , ಅಮ್ರಿಕಕ್ಕಕ  ಇದರಿಾಂದ ಅನಾಯ ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಾಂಬ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಅಮ್ರಿಕ ಈ 

ನಧಾಿರ ತ್ಳಿದಿದೆ. ಪ್ರಯ ರಿರ್ಸ ಒಪಪ ಾಂದದ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ದಿಾಂದ ಅಮೆರಿಕ್ಕದ ಆಥಿ್ಕ ವಲಯಗದದ 

ಕ್ಕಗದ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಕಬ್ರಾ ಣ ಮತ್ತು  ಉಕಿಕ ನ್, ಕಲಿ್ಲದದ ಲು ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿ್ಕ ಅನಿಲ್ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳ ಮೇಲ್ಗ 

ವಯ ತಿರಿಕು  ಪ್ಟರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದ್ಯಗಿ ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಹೇಳದಾದ ರೆ. ಇದರಿಾಂದ ಅಮ್ರಿಕದ ಜಿಡಿಪ್ತಗೆ 3 ಟಿರ ಲ್ಲಯನ್ 

ಡ್ಯಲ್ರ್ ನ್ಷ್ ವನ್ನು  ಉಾಂಟಾಗಲಿದುದ , 6.5 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಕೈಗ್ರಿಕ್ಕ ಉದೊಯ ೋಗಗಳು ನಶ್ಸಲಿದುದ , ಅಮೆರಿಕ 

ಕುಟುಂಬಗಳಗ್ಗ $7,000ರಷ್್ಟ  ವಾಷ್ಟ್ಕ ಆದಾಯದಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ.   

ಪ್ರಿಣಾಮ: 
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ವಿಶಾ ದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಹ್ಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ್ಗಳ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕ ರಾರ್ು ರ ಅಮ್ರಿಕ.  

ಒಪ್ಟಪ ಂದದಿಂದ ಹರಬಂದಿರುವ ಅಮ್ರಿಕದ ಈ ನಧಾಿರ ಒಪ್ಟಪ ಂದದ ಭ್ವಿರ್ಯ ದ ಬಗೆ್ಗ  ಪ್ಟರ ಶಿು ಯನ್ನು  

ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಪಪ ಾಂದದ ಬಗೆಗ  ಅಷ್ು ೀನ್ನ ಆಸಕ್ತು  ವಹಿಸಿದ ಕ್ಕಲವು ದೇಶ್ಗಳು ಹ್ವಾಮಾನ್ 

ಒಪ್ಟಪ ಂದವನ್ನು  ತೊರೆಯ್ಡವಲಿ್ಲ  ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಗ್ವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಭಿೋತಿ 

ಶ್ಮರುವಾಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ್ ವಾರಡಕ ರ್ ಐಲೆಿಂಡಿನ ನೂತನ ಪ್ರ ಧಾನ 

ಐಲ್ಗ್ಂಡಿನ ಫೈನ್ ಗೇಲ್ಡ ಪಕ್ಷ 38 ವಷ್ ವಯಸಿಸ ನ್ ಲ್ಲಯೋ ವಾರಡಕ ರ್ 

ಅವರನ್ನು  ಐಲ್ಗ್ಂಡ್ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಿದೆ. ವಾರಡಕ ರ್ 

ಅವರು ಎಂಡ್ಯ ಕೆನಿು  ರವರ ಉತಾು ರಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಜೂನ್ 13ರಂದು 

ಐರಿಶ್ ಸಂಸತ್ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದುದ , ಅಾಂದು ವಾರಡಕ ರ್ ಅವರು ಪ್ಟರ ಧಾನ್ 

ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿರುವುದನ್ನು  ದೃಢಪ್ಟಡಿಸಲ್ಲದೆ. 

ಲಿಯೀ ವರಾಡಕ ರ್ ಅವರು ಐಲ್ಗ್ಂಡು  ರ್ದಲ್ ಸಲ್ಲಂಗಕ್ಕಮಿ ಪ್ಟರ ಧಾನಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಇಂದೊಮೆಮ  ಬಲಿರ್ಾ  ಕ್ಕಯ ಥೋಲ್ಲರ್ಕ ದೇಶವಾಗಿದದ  ಐಲಾಯ ಿಾಂಡಿನಲಿಲ  ಈ ಚುನಾವಣೆ ತ್ವ ರಿತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಬದಲಾವಣೆಯ ಒಂದು ಗಮನಾಹ್್ ಚಿಹೆು ಯಾಗಿದೆ. ಲ್ಲಯೋ ಅವರು ಐಲ್ಗ್ಂಡಿನ್ ಅತಿೋ ಕಿರಿಯ 

ಪರ ಧಾನ ಮತ್ತು  ಜನಾಂಗಿೋಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ ಹಿನೆು ಲ್ಗಯಿಂದ ಆಯ್ಕಕಯಾದ  ಐಲ್ಗ್ಂಡ್ ರ್ದಲ್ 

ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ವರಾಡಕ ರ್ ಅವರು ಶೇ 60%ರಷ್ಟು  ಮತ್ಗಳಿಸಿ ತ್ಮಮ  ಪ್ಟರ ತಿಸಪ ಧಿ್ ಸೈಮನ್ ಕವನಿ ಅವರನ್ನು  

ಸೊೋಲ್ಲಸಿದರು. 

 ಐಲ್ಗ್ಂಡ್ 1993 ರಲಿ್ಲ  ಸಲ್ಲಂಗಕ್ಕಮವನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿತ್ತ. 2015ರಲಿ್ಲ  ಸಲ್ಲಂಗ 

ವಿವಾಹವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡ ವಿಶಾ ದ ರ್ದಲ್ ರಾಷ್ ರವೆನಸಿದೆ. 

 ಲ್ಲಯೋ ವಾರಡಕ ರ್ ತಂದೆ ಮಂಬೈ ಮೂಲ್ದ ವೈದಯ ರಾಗಿದಾದ ರು. 1970ರ ದಶ್ಕದಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಮಿರಿಯಮ್ ಎಾಂಬ ಐರಿಷ್ ನಸಿನ್ನು  ಇಂಗಿ್ಗ ಂಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ವಿವಾಹದ ನಂತ್ರ ಐಲ್ಗ್ಂಡೆೆ  

ರ್ತರಳ ಅಲೆಲ ೀ ನೆಲೆಸಿದರು. 
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UNCTAD: ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಟಾಪ್ಟ ರಾಷ್ ರ ಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ 

UNCTAD ವಿಶಾ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ವರದಿ 2017ರ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ವಿದೇಶಿ 

ಹ್ಯಡಿಕೆದಾರರಿಗ್ಗ ರ್ತರಿಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಳವಳಗಳ ನಡುವೆಯೂ ವಿದೇಶ್ 

ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಗೆ ಭಾರತ್ವು ನೆಚಿಿ ನ್ ತ್ಣವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ವರದಿ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಗೆ ಯ್ಡಎರ್ಸ, ಚಿೋನಾ  

ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ ನೆಚಿಿ ನ್ ತ್ಣಗದಗಿವೆ. 

 ಏಷ್ಠಯ ಕೆಕ  ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಒಳಹ್ರಿವು 2016ರಲಿ್ಲ  

ಶೇ.15% ರಿಂದ 443 ಬ್ರಲ್ಲಯನ್ ಡ್ಯಲ್ಗ್ಳಗ್ಗ ಕುಸಿದಿದೆ. 2012 ರಿಂದಿೋಚೆಗ್ಗ 

ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಕುಸಿತ್ಕಂಡಿದೆ.  ದಕಿಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ವನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಟಡಿಸಿ, 

ಏಷ್ಠಯ ದ ಮೂರು ಉಪ್ಟಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿಲ  ಎಫಿಡ ಐ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದಾಗೂಯ  

ಅಸಿಯಾನ್, ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದಂತ್ಹ್ ಪ್ಟರ ಮಖ ಆಥಿ್ಕರ್ತಗಳಲಿ್ಲ  

ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಂದಿರುವುದು ಹ್ಯಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶಾವ ಸವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲಿದೆ ಎಂದು 

ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ.  

 ದಕಿಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದಲಿ್ಲ , ಎಫ್್ರ ಐ ಒಳಹ್ರಿವು ಶೇ.6% ಹೆಚಿ ಳವಾಗಿ 54 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಡ್ಯಲ್ಗ್ಗ್ ಏರಿಕ್ಕ 

ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಹರಹ್ರಿವು 29% ಇಳಕೆಯಾಗಿ 6 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಡ್ಯಲ್ಗ್ಗ್ ಇಳದಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಎಫ್್ರ ಐ ಒಳಹ್ರಿವು 44 ಬ್ರಲ್ಲಯನ್ ಯ್ಡಎರ್ಸ ಡ್ಯಲ್ರ್ ನಷಿು ದುದ , ಸೆಿ ರವಾಗಿ 

ನಿಂತಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಹರ ಹ್ರಿವು ಸುಮಾರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್್ಟ  ಕುಸಿತ್ಕಂಡಿದೆ. 

 ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ, ಚಿೋನಾ ವಿದೇಶ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ವಿಶ್ವ ದ ಎರಡನೇ ದೊಡ್  

ಹ್ಯಡಿಕೆದಾರನಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. 

 ಜ್ಞಗತಿಕ ಜಿಡಿಪ್ತಯ ಶೇ. 22% ರಷ್್ಟ  ಭಾಗವನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ಬ್ರರ ರ್ಕಸ  ರಾರ್ು ರಗಳು (ಬರ ಜಿಲ್ಡ, 

ರಷ್ಠಯ , ಭಾರತ್, ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ) ಜ್ಞಗತಿಕ ಎಫ್್ರ ಐ ಒಳಹ್ರಿವಿನ್ ಕವಲ್ 11% 

ರಷ್ ನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದಿವ. 

ವಿಶಾ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ: 

ವಿಶಾ  ಹೂಡಿಕ್ಕ ವರದಿಯನ್ನು  1991 ರಿಂದಿೋಚೆಗ್ಗ ಪರ ತಿವರ್ಿ ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  ಕ್ಕನ್ಫ ರೆನ್ಸ  ಆಫ್ 

ಟೆರ ೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ (UNCTAD) ಪ್ಟರ ಕಟಿಸುತಿು ದೆ. ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ರಾರ್ು ರ ಮಟ್ ಗಳಲಿ್ಲ  
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ವಿಶಾವ ದಯ ಂತ್ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹ್ಯಡಿಕೆಯ (ಎಫ್್ರ ಐ) ಪ್ಟರ ವೃತಿು ಯನ್ನು  ಈ ವರದಿಯ್ಡ ಕಂದಿರ ೋಕರಿಸಿದೆ. 

1964ರಲಿ್ಲ  ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  ಕ್ಕನ್ಫ ರೆನ್ಸ  ಆಫ್ ಟೆರ ೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ (UNCTAD) ಅನ್ನು  

ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಮಾಧಯ ಮ ಸಹಕಾರವ್ನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ಬಿರ ಕ್ಸ  ನಂದ್ ಒಂದು ಮಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಧಿ 

ಬರ ಜಿಲ್ಡ-ರಷ್ಠಯ -ಭಾರತ್-ಚಿೋನಾ-ದಕಿಷ ಣ ಆಫ್ರರ ಕ್ಕ (BRICS) ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಾಧಯ ಮ ಸಹ್ಕ್ಕರವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಡ್ಯಲ್ರ್ 

ನಿಧಿಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿವ. ಬ್ರೋಜಿಂಗು ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಬ್ರರ ರ್ಕಸ  ಮಿೋಡಿಯಾ ಫೋರಂ ಉದಾಾ ಟನಾ 

ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿ್ಲ , ಕಿಸ ನಿ್ನ ಆ ನ್ಯಯ ರ್ಸ ಏಜೆನಿಸ  ಮತ್ತು  ಫೋರಂನ್ ಕ್ಕಯ್ನಿವಾ್ಹ್ಕ ಅಧಯ ಕ್ಷರು 

ಕಿಸ ನಿ್ನ ಆ ನ್ಯಯ ರ್ಸ ಏಜೆನಿಸ  ಬ್ರರ ರ್ಕಸ  ಮಾಧಯ ಮವನ್ನು  ಬಲ್ಗಳಸಲು ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಯ್ಡ.ಎರ್ಸ. 

ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು  ಹೂಡುವುದ್ಯಗಿ ಘೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಚಿೀನಾದ ಕಿಸ ನಿ್ನ ಆ ನ್ಯಯ ರ್ಸ ಏಜೆನಿಸ , ಬರ ಜಿಲ್ು  ಸಿಎಂಎ ಗೂರ ಪ್, ರಷ್ಠಯ ದ ಸುಪ ಟಿು ರ್ಕ ನ್ಯಯ ರ್ಸ 

ಏಜೆನಿಸ  ಮತ್ತು  ರಡಿಯ, ಭಾರತ್ದ ದಿ ಹಿಂದೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಟರ ಕ್ಕಶ್ನ್ಗಳ ಸಮೂಹ್ ಮತ್ತು  

ದಕಿಷ ಣ ಆಫ್ರರ ಕ್ಕದ ಇಂಡಿಪ್ಪಂಡೆಂಟ್ ಮಿೋಡಿಯ ಬ್ರರ ರ್ಕಸ  ಮಿೋಡಿಯಾ ಫೋರಮ್ನ ಜಂಟಿ 

ಉಪ್ಟಕರ ಮವಾಗಿವೆ. 

ಬಿರ ಕ್ಸ  ಮಾಧಯ ಮ: 

ಸಮತೊೋಲ್ಲತ್ ವರದಿ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಆರು ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳನ್ನು  ಉರ್ತು ೋಜಿಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನು  ಬ್ರರ ರ್ಕಸ  

ಮಿೋಡಿಯಾ ಹಂದಿದೆ. ಪ್ರಶಿಾ ತ್ಯ  ರಾಷ್ ರಗಳ ಮಾಧಯ ಮದಿಂದ ಭಿನ್ು ವಾದ ಪ್ಟಯಾ್ಯ ಮಾಧಯ ಮ 

ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಇದು ಹಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ಟರ ಸಾು ಪ್ಟವು ಬ್ರರ ರ್ಕಸ  ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ಮಾಧಯ ಮ, ಹ್ಣಕ್ಕಸಿನ್ 

ಮಾಹಿತಿ ಸೇವಗಳು ಮತ್ತು  ಜನ್ರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ಟರ ರ್ಚರ ಸಂಪ್ಟಕ್ಗಳನ್ನು  ಜಂಟಿ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಾಡುವ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ಬಿರ ಕ್ಸ : 

ಬಿರ ಕ್ಸ  ಅರ್ವಾ ಬಿರ ಕ್ಸ  ಸಂಘಟನೆ – ಬರ ಜಿಲ್, ರಷ್ಠಯ , ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕ ಐದು 

ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಒಾಂದು ಸಂಘಟನೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ಮದಲ ಅಕ್ಷರಗದದ (ಅಕರ ನಮ್ 

ಅರ್ವಾ ಪರ ರ್ಮಾಕ್ಷರ) B –ಬರ ಜಿಲ್, R-ರಷ್ಠಯ , I –ಭಾರತ್ ಅರ್ವಾ ಇಾಂಡಿಯಾ, C- ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  S- 

ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕ (ಸೌತ್ ಆಫಿರ ಕಾ) ಸೇರಿಸಿದ ಹೆಸರು BRICS. ಮದಲು ಈ ಮದಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು  

ಗೊೀಲ್ಡ  ಮನ್ ಸ್ವಯ ಕೆ್ (ಒಾಂದು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಕಾಪಿರಶನ್) 2001ರಲಿಲ  (ನಾಲುಕ  ದೇಶಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡ ಬಿರ ಕ್ ಆಗಿ) ಬಳಸಿತ್ತ. 2009ರಲಿಲ  ನಾಲುಕ  ದೇಶಗಳ BRIC ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡ 

ಇದು 2010ರಲಿಲ  ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕವೂ ಸೇರಿದ ನಂತ್ರ ಬಿರ ಕೆ್ ಆಯಿತ್ತ. 2009ರಿಾಂದಲೂ ಈ ಸಂಘಟನೆ 

ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ಶಾಂಗಸಭೆ ಸೇರುತಾು  ಬಂದಿದೆ. 
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2015ರಂತೆ ಬಿರ ಕೆ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  3.6 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ (ಟಿರ ಲಿಯನ್) ಅರ್ವಾ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ 

ಅಧಿ ಮತ್ತು  ಈ ದೇಶಗಳ ಒಟಾು ರೆ ನಾಮಮಾತ್ರ  ಜಿಡಿಪಿ ಅರ್ವಾ ಒಟಾು ರೆ ಅಾಂತ್ರಿಕ ಉತಾಪ ದನೆ 

(ನಾಮಿನಲ್ ಅರ್ವಾ ಇಾಂದಿನ ಬಲೆಯಲಿಲ ನ ಜಿಡಿಪಿ) 16.6 ಲಕ್ಷಕೀಟಿ ಅಮ್ರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದುದ  

ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಒಟಾು ರೆ ಉತಾಪ ದನೆಯ ಶೇ 22ರಷ್ಟು .  

 

ಇಂಗೆಲ ಂಡ್ ಸಂಸತಿಿ ಗೆ ಮದ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ತಖ್ ಪ್ರ ಜೆ ಆಯ್ಕಕ  

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ಚಾಲಕರ ಮಗದದ ಪಿರ ೀತ್ ಕ್ಟರ್ ಗಿಲ್ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ

ನ ಸಂಸತಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಂಸತಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಮದಲ 

ಸಿಖ್ ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರು. ಕಳೆದ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2012ರಲಿಲ  ಸೇಾಂಟ್ಸ ಪಾಲೆ್ 

ವಾಡ್ಸಿನ ಸ್ವಯ ಾಂಡ್ಸವೆಲ್ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕ ಸದಸ್ಥಯ ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ 

ತ್ನ್ಮ ನಿಿ ೋತ್ ಸಿಂಗ್ ದೇಶಿ ಅವರು ಹೌರ್ಸ ಆಫ್ ಕ್ಕಮನೆಸ ೆ  ಆಯೆಕ ಯಾದ ರ್ದಲ್ ಪೇಟ ಧರಿಸಿದ ಸಿಖ್ 

ಆಗಿದಾದ ರೆ. 

 ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಹೌರ್ಸ ಆಫ್ ಕ್ಕಮನ್ಸ  12 ಭಾರತಿೋಯ-ಮೂಲ್ದ ಸಂಸದರು 

ಹಂದಿದೆ.  

 ಪಿರ ೀತ್ ಕೌರ್ ಗಿಲ್ಡ ಮತ್ತು  ತ್ನಾಮ ನಿಿ ೋತ್ ಸಿಂಗ್ ದೇಶಿ ಅವರ ಗ್ಗಲುವು ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಮು ಲಿ್ಲ  

ಸಿಖ್ ರಾಜಕ್ತೀಯ ವಲಯದಲಿಲ  ಗಮನಾಹ್್ ಮೈಲ್ಲಗಲಿು  ಎಂದು ಪ್ಟರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಿ ಮತ್ತು  ಗಿಲ್ಡ 

ವಿರೋಧ ಲೇಬರ್ ಪ್ಟಕ್ಷದಿಂದ ಬಂದವರು. ದೇಶ್ ಅವರು ಸಿೊ  ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಿಂದ ಗ್ಗದಿದ ದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಗಿಲ್ಡ 

ಬಮಿ್ಂಗಿ್ ಯ ಮ್ ಎಡಿ್ಯ ಾ ಸ್ ನಿು ಂದ ಗ್ಗದಿದ ದಾದ ರೆ. 

 

ಮಾಲಿನಯ  ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನನ  ತಗೆಿ ಸಲು ಫ್ರರ ನ್ಸ  & ಇಯು ನಂದ್ ಭಾರತಕೆಕ  3.5 

ಮಲಿಯನ್ ಯುರೀಸ್ ನೆರವು 

ಪ್ರಯ ರಿರ್ಸ ಹವಾಮಾನ ಒಪ್ಟಪ ಂದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಐರೋಪ್ಟಯ  ಒಕ್ಕಕ ಟದ 

ಬದಿ ರ್ತಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಐರೀಪಯ  ಒಕ್ಕಕ ಟ ಮತ್ತು  ಫ್ರರ ನ್ಸ  ಭಾರತ್ದ 

ಮೂರು ನ್ಗರಗದದ ನಾಗುಪ ರ್, ಕಚಿಿ  ಮತ್ತು  ಅಹ್ಮದಾಬ್ದದ್ ಗೆ 3.5 

ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಯ್ಡರೋಗಳಷ್್ಟ  ಅನ್ನದಾನ್ವನ್ನು  ನಿೋಡಲಿವೆ. ಈ ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಾಲ್ಲನ್ಯ  ಹರಸೂಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು  ನಿಗರ ಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸುಸೆಿ ರತೆಯನ್ನು  ಉರ್ತು ೋಜಿಸಲು ಈ ನೆರವನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 'ರ್ಬಿ ೈರ್ಸ ಯ್ಡವರ್ ಸಿಟಿ' (ಎಂವೈಸಿ) ಉಪ್ಟಕರ ಮದಡಿ ಭಾರತ್ದ ಸಾಮ ಟ್್ ಸಿಟಿ 

ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅನ್ನದಾನ್ವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಎಂವೈಸಿ ಉಪ್ಟಕರ ಮದಿಂದ ಪ್ಟರ ಯೋಜನ್ ಪ್ಟಡೆದ ಮದಲ ರಾರ್ು ರ ಭಾರತ್. 
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 ಎಂವೈಸಿ ಉಪ್ಟಕರ ಮ ಫೆರ ಂರ್ಚ ಮತ್ತು  ಜಮ್ನ್ ಸಕ್ಕ್ರದಿಂದ ಬಂಬಲ್ಲತ್ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಯ್ಡರೋಪ್ತಯನ್ ಒಕ್ಕಕ ಟದ (EU) ಆಥಿ್ಕ ಬಂಬಲ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ಟರ ಯತ್ು ವು 

ವಿಶಾ ದ 100 ನಗರಗಳಲಿಲ  ಸುಸಿಥ ರ ನ್ಗರ ಸಾರಿಗ್ಗ ಮತ್ತು  ನ್ಗರ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಸೆಿ ರತೆಯನ್ನು  

ಉರ್ತು ೋಜಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲ (ಜಿಹೆಚಿಿ ಜಿ) ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ತ್ಗೆಿ ಸುವ 

ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ರ್ೋದಿ ಅವರ ಇತಿು ೋಚಿನ್ ಯ್ಡರೋಪ್ ಪ್ಟರ ವಾಸದ ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೋಯ ಮತ್ತು  

ಯ್ಡರೋಪ್ತಯನ್ ಮಖಂಡರು ಎಂವೈಸಿ ಉಪ್ಟಕರ ಮವನ್ನು  ಒತ್ತು  ನಿೋಡಿದರು. 

 

ನೇಪಾಳದ್ ನೂತನ ಪ್ರ ಧಾನಯಾಗಿ ಶೇರ್ ಬಹದೂದ ರ್ ದುಬೌ ಆಯ್ಕಕ  

ನೇಪ್ರಳದ ಪ್ಟರ ಧಾನಿಯಾಗಿ ಶೇರ್ ಬಹ್ದೂದ ರ್ ದುಬೌ ನಾಲ್ಕ ನೇ ಬ್ದರಿಗ್ಗ 

ಆಯೆಕ ಯಾಗಿದಾದ ರೆ. ನೇಪ್ರಳದ ಪ್ಟರ ಮಖ ವಿರೋಧ ಪ್ಟಕ್ಷವಾದ 

ಯ್ಡಎಂಎಲ್ಡ ಸಂಸತಿು ನ್ಲಿಲ  ಅಡಚಣೆಯನ್ನು  ಅಂತ್ಯ ಗಳಸಲು 

ನಧಿರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯನ್ನು  ಕಣಕ್ತಕ ಳಿಸಿರಲಿಲಲ  ಆಗಾಗಿ 

ದುಬ್ರ ಅವರು ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ ದದ  ಏಕೈಕ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯಾಗಿದದ ರು. 598 ಮತ್ಗಳಿರುವ ಸಂಸತಿು ನ್ಲಿ್ಲ  388 

ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ದುಬ್ರ ಅವರು ಬಹುಮತ್ವನ್ನು  ಸ್ವಬಿೀತ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

 ದುಬ್ರ ಅವರು 1995 ರಿಂದ 1997, 2001 ರಿಂದ 2002 ರವರೆಗ್ಗ ಮತ್ತು  2004 ರಿಂದ 2005 ರವರೆಗ್ಗ 

ಮೂರು ಬರಿ ನೇಪ್ರಳದ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದದ ರು. 2005ರಲಿ್ಲ  ಮೂರನೇ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದ್ಯದ ಗ ಮಾವೊೋವಾದಿ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು  ಮಾತ್ತಕರ್ತಗಳಗ್ಗ ತ್ರಲು 

ವಿಫಲವಾದಗ ಅಾಂದಿನ ರಾಜ ಜಾಾ ನೇಾಂದರ  ಷ್ಠ ಅವರನ್ನು  2005ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಟದಚುಯ ತ್ಗಳಸಿದರು. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಶೇರ್ ಬಹ್ದೂದ ರ್ ದುಬ್ರ ನೇಪ್ರಳದ 40ನೇ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ . ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಮಾವೊೋವಾದಿ ನಾಯಕ 

ಪ್ಟರ ಚಂಡ ಕಮಲ್ಡ ದಹಾಲ್ಡ ಅವರು ನೇಪ್ರಳ ಕ್ಕಂಗ್ಗರ ರ್ಸ ನಾಯಕರಾಂದಿಗ್ಗ ಅಧಿಕ್ಕರ ಹಂಚಿಕೆ 

ಒಪ್ಟಪ ಂದದಿಂದ ರಾಜಿೋನಾಮೆ ನಿೋಡಿದದ ರು. ಆಡಳತ್ತ್ಮ ಕ ಪ್ಟಕ್ಷಗಳು ಜೂನ್ 28 ರಂದು ಉಳದ 

ಪ್ರರ ಂತ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಥ ಳೋಯ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು  ನ್ಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಜನ್ವರಿ 2018ರ ನಂತ್ರ ಪ್ರರ ಂತಿೋಯ 

ಮತ್ತು  ಸಂಸತಿು ನ್ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲು ಒಪಿಪ ಕಾಂಡ ನಂತ್ರ ಸಿಪ್ತಎನ್-ಯ್ಡಎಂಎಲ್ಡ 

ಸಂಸತಿು ನ್ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು  ಅಂತ್ಯ ಗಳಸಲು ನಿಧ್ರಿಸಿತ್ತ. 
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ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ  ಮತಿ್ತ  UNOSSC ನಂದ್ ಸುಸ್ತಾ ರ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಪಾಲುದ್ಘರಿಕೆ ನಧಿ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ದಕಿಷ ಣ-ದಕಿಷ ಣ ಸಹ್ಕ್ಕರ ಸಂಸೆ್ಥ  (UNOSSC) 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಿೋಲ್ ಪರ ಪಂಚದ್ಯದಯ ಾಂತ್  ಸುಸಿಥ ರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  

ಉರ್ತು ೋಜಿಸಲು ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆ ನಿಧಿಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿವ. ವಿಶ್ವ  ಸಾಗರಗಳ 

ದಿನ್ ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್-ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಹ್ಭಾಗಿತ್ವ  

ನಿಧಿಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 2030 ಅಜೆಂಡ್ಯದ 17 ಸುಸಿಥ ರ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು  (SDG ಗಳು) ಸಾಧಿಸಲು ದೇಶ್-

ಮಟ್ ದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ವೇಗವಧ್ಕಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ್-ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಸಹ್ಭಾಗಿತ್ವ  ನಿಧಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳಳ ಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಈ ಸಹ್ಭಾಗಿತ್ವ  ನಿಧಿಯ ನವಿಹಣೆಯನ್ನು  UNOSSC ನೊೀಡಿಕಳು ಲಿದೆ. ಇದೇ ರ್ದಲ್ 

ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಭಾರತ್ವು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಜತೆ ಇತ್ರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಿೋಲ್ ರಾಷ್ ರಗಳಂದಿಗ್ಗ ತಿರ ಕೋನ್ 

ಸಹ್ಕ್ಕರ ಪ್ರಲುದಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದೆ.  

 ಬಡತ್ನ್ ಮತ್ತು  ಹಸಿವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಆರೋಗಯ , ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಸಮಾನ್ರ್ತಯನ್ನು  

ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಮತ್ತು  ಶುದಿ  ನಿೋರು, ಇಾಂಧನ ಮತ್ತು  ಜಿೋವನ್ನೋಪ್ರಯ ಸೇವಗಳನ್ನು  

ವಿಸು ರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದೆದ ೋಶ್ದೊಾಂದಿಗೆ ನಿಧಿಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಪ್ಟರ ಪಂಚದಾದಯ ಂತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಂದುತಿು ರುವ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಂದಿದ 

ದೇಶ್ಗಳು (ಎಲ್್ಲ ಸಿಗಳು) ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ದಿಾ ೀಪ ಅಭಿವೃದಿದ  ದೇಶ(ಎರ್ಸಐಡಿಎರ್ಸ) ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಮರ್್ನಿೋಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ಗ ನಿಧಿ ಗಮನ್ಹ್ರಿಸಲ್ಲದೆ. 

ರ್ದಲ್ನೆದಾಗಿ ಪ್ಪಸಿಫ್ರರ್ಕ ದಿವ ೋಪ್ಟ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  'ಹ್ವಾಮಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ಎಚಿ ರಿಕೆ ವಯ ವಸ್ಥ 'ಯನ್ನು  

ಹಸ ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆ ನಧಿಯಡಿ ಬಂಬಲ್ಲಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ್ಡ ಏಳು ಪ್ಪಸಿಫ್ರರ್ಕ ದಿವ ೋಪ್ಟ 

ರಾಷ್ ರಗಳ (ಕುರ್ಕ ದಿವ ೋಪ್ಟಗಳು, ಕಿರಿಬ್ದಟಿ, ಮಾಷ್ಲ್ಡ ದಿವ ೋಪ್ಟಗಳು, ಮೈಕರ ೋನೇಶಿಯಾ, ನೌರು, 

ಸೊಲಮನ್ ದಿವ ೋಪ್ಟಗಳು ಮತ್ತು  ಟೊಂಗ್) ಸಕ್ಕ್ರಗಳಂದಿಗ್ಗ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಮಿು ಂದ ರೂಪ್ತಸಲ್ಪ ಟ್ಿ ದೆ. ಈ ಪ್ಪಸಿಫ್ರರ್ಕ ದಿವ ೋಪ್ಟ 

ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ನೈಸಗಿ್ಕ ವಿಪ್ಟತ್ತು ಗಳಂದ ರಕ್ತಷ ಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. 

UNSOCC: 

ದಕಿಷ ಣ-ದಕಿಷ ಣ ಸಹ್ಕ್ಕರಕ್ಕಕ ಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ ಕಚೇರಿ (UNOSSC) ಅನ್ನು  ದಕಿಷ ಣ-ದಕಿಷ ಣ ಮತ್ತು  

ತಿರ ಕೋನ್ ಸಹ್ಕ್ಕರವನ್ನು  ವಿಶ್ವ ದಾದಯ ಂತ್ ಮತ್ತು  ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ ವಯ ವಸ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  ಉರ್ತು ೋಜಿಸುವ, 

ಸಂಘಟಿಸುವ ಮತ್ತು  ಬಂಬಲ್ಲಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ದಿಂದ ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ. ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  

ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಮ್ (ಯ್ಡಎನ್ಿ ಪ್ತ) ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಿೋಲ್ ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಂತಿರ ಕ 

ಸಹ್ಕ್ಕರವನ್ನು  ಉರ್ತು ೋಜಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಘಟಕವನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲು ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  ಜನ್ರಲ್ಡ 

ಅಸ್ಂಬಿ್ರ  1974 ರಲಿ್ಲ  ಅನ್ನರ್ೋದಿಸಿದಾಗ UNOSSC ತ್ನ್ು  ಹುಟ್ ನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ.  
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AUSINDEX-17 ನಲಿಲ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಲು ಆಸ್್ ರ ೀಲಿಯಾ ತಲುಪಿದ್ ಭಾರತದ್ ಯುದ್ದ ನೌಕೆಗಳು 

ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾದ ಕರಾವಳಯಲಿಲ  ಒಾಂದು ವಾರ ಕಾಲ 

ನಡೆಯಲಿರುವ ನೌಕ್ಕ ಸಮರಭಾಯ ಸದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾರತಿೋಯ 

ಯ್ಡದಿ ನೌಕೆಗಳು ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾದ ಬಂದರು ನ್ಗರವಾದ ಫ್ರರ ೋಮಾಯ ಂಟಲೆ್ಗ  

ತ್ಲುಪ್ತವೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾ-ಭಾರತ್ ನಡುವಿನ ನೌಕ ಸಮರಭಾಯ ಸ (AUSINDEX) ವನ್ನು  ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ 

ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬರ್ 2015ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಪ್ಯವ್ ಕರಾವಳಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. AUSINDEX-17 

ಭಾರತಿೋಯ ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆ ಮತ್ತು  ರಾಯಲ್ಡ ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯನ್ ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆಯ ನ್ಡುವಿನ್ 

ಎರಡನೆಯ ಒಟ್ಾ ರೆ ದಿವ ಪ್ಟಕಿಷ ೋಯ ಸಮರಭಾಯ ಸ ಆಗಿದೆ. 

 AUSINDEX-17 ದಿವ ಪ್ಟಕಿಷ ೋಯ ಅಭಾಯ ಸವು ಎರಡು ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಪ್ಟರಸಪ ರ 

ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯನ್ನು  ಮತ್ತು  ವೃತಿು ಪ್ಟರರ್ತಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲಿದೆ. ಈ ವಷ್ ಭಾರತ್-ನೇತೃತ್ವ ದ 

ಮಲ್ಬ್ದರ್ ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆಯ ವಾಯ ಯಾಮದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೆಳಳ ಲು ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯದ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು  

ಸರಿಹಂದುವಂರ್ತ ಭಾರತ್ವು ಇನ್ಯು  ಅಂತಿಮ ತಿೋಮಾ್ನ್ ರ್ತಗ್ಗದುಕಳಳ ದ ಕ್ಕರಣ 

ರಾಜಕಿೋಯವಾಗಿ ಜಂಟಿ ಅಭಾಯ ಸ ಮಹ್ತ್ವ ದ ಪಾತ್ರ ವನ್ನು  ವಹಿಸಲಿದೆ. ಮಲ್ಬ್ದರ್ 

ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆಯ ವಾಯ ಯಾಮವು ಭಾರತ್, ಜಪ್ರನ್, ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕ್ಕ ಸಂಯ್ಡಕು  ಸಂಸಾಥ ನ್ದ 

ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೋಯ ಯ್ಡದಿ ನೌಕೆಗಳಾದ ಐಎನ್ಎರ್ಸ ಕ್ಕರ್ೋಟಾ್, ಐಎನ್ಎರ್ಸ ಶಿವಾಲ್ಲರ್ಕ 

(ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ನಿಮಿ್ಸಲಾದ ರ್ದಲ್ ಸ್್ ಲ್ಡು  ಯ್ಡದಿ ನೌಕೆ), ಮತ್ತು  ಐಎನ್ಎರ್ಸ ಜೊಯ ೋತಿ, ಈ 

ವಾಯ ಯಾಮದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೆಳು ಲಿವೆ. ವಾಯ ಯಾಮದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೆಳುಳ ವ ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾದ 

ಯ್ಡದಿ ನೌಕೆಗಳೆಂದರೆ ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿ ಫ್ರರ ಗೇಟ್ HMAS ನ್ನಯ ಕೆಸಲ್ಡ; ಡಿೋಸ್ಲ್ಡ-ವಿದುಯ ತ್ 

ಜಲಾಂತ್ಗ್್ಮಿ HMAS ವಾಲ್ರ್; ವಿಶೇಷ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆ ಘಟಕ, ನಾಲುಕ  ಕಿಿಯರೆನ್ಸ  

ಡೈವಿಂಗ್ ತಂಡ ಮತ್ತು  ರಾಯಲ್ಡ ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯನ್ ಏರ್ ಫೋಸು ್ ಪ್ತ 3 ಓರಿಯನ್ ಮೆರಿಟೈಮ್ 

ಗಸುು  ವಿಮಾನ್.  
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ಭಾರತ-ಮಾಯ ನ್ಯಮ ರ್ ಗಡಿಯಲಿಲ  ಜ್ನರ ಸಂಚಾರ ಮೇಲಿನ ನಯಮ ರೂಪಿಸಲು ಸಮತಿ 

ಇಂಡೋ-ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಜನರು ಮುಕು ವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ 

ಅನ್ನಮತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಗೃಹ್ ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಪ್ಟರಿಣಿತ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತಿೋಯ ಮತ್ತು  

ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ನಾಗರಿಕರಿಗ್ಗ ಅಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಗಡಿಯ 16 ಕಿ.ಮಿೋ 

ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ಮಕು  ಸಂಚಾರವನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಶ್ಸಾು ರಸು ರಗಳು, 

ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು  ನ್ಕಲ್ಲ ಭಾರತಿೋಯ ಕರೆನಿಸ ಗಳನ್ನು  ಕಳಳ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಲು ವಾಯ ಪ್ಟಕವಾಗಿ 

ಬಳಸಿಕಳಳ ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಮಯನಾಮ ರ್ ಜೊರ್ತ ಗಡಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳುಳ ವ ಈಶಾನ್ಯ  ರಾಜಯ ಗಳ ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಜೊರ್ತ ನ್ಡೆಸಲಾದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸುವ ನಿಧಾ್ರವನ್ನು  

ರ್ತಗ್ಗದುಕಂಾಂಡಿದೆ. ಮಯನಾಮ ರ್ ಗಡಿಯ ಸಮಸ್ಯ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಚಚಿ್ಸಲು ಇದೇ ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ರಾಜಯ  

ಸರಕ್ಕರಗಳಂದಿಗ್ಗ ಸಭೆಯನ್ನು  ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಗೃಹ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜಯ  

ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವ ಕಿರೆನ್ ರಿಜಿಜು ಮತ್ತು  ಅರುಣಾಚಲ್ಪ್ಟರ ದೇಶ್, ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು  ಮಿಜೊೋರಾಂ 

ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ನಾಗ್ಲಾಯ ಂಡ್ ಗೃಹ್ ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಗೃಹ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ (ಆಂತ್ರಿಕ ಭ್ದರ ರ್ತ) ತ್ಜಾ ರ ಸಮಿತಿಯ 

ನೇತೃತ್ವ  ವಹಿಸಲ್ಲದಾದ ರೆ. ಜನ್ರ ಮಕು  ಸಂಚಾರಕ್ಕಕ  ಗಡಿ ರಾಜಯ ಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕಂಡಿರುವ 

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಸಮಿತಿಯ್ಡ ಪ್ಟರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲಿದೆ. ಮಯನಾಮ ರ್ ಜೊರ್ತಗಿನ್ 

ಗಡಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳುಳ ವ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಕು  ಸಂಚಾರಕ್ಕಕ  ಏಕರೂಪ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಿಣಾಮಕ್ಕರಿ 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಕೆಕ  ಸಮಿತಿ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಲಿದೆ. ನೈಜ ಜನ್ರಿಗ್ಗ ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲ್ರ್ತ ಉಂಟಾಗದಂರ್ತ 

ಉಗರ ಗ್ಮಿಗಳನ್ನು , ಅಪರಾಧಿಗಳ ಒಳನ್ನಸುಳುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಎಲಿಾ  ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳಗೂ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾದ ಕ್ಕಯ್ವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ರಚಿಸಲಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ್ಡ ತ್ನ್ು  ವರದಿಯನ್ನು  ಮೂರು 

ತಿಂಗಳಳಗ್ಗ ಸಲಿಲ ಸಲಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಭಾರತ್ವು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್, ನಾಗ್ಲಾಯ ಂಡ್, ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು  ಮಿಜೊೋರಾಂ ಈ ನಾಲುಕ  

ರಾಜಯ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಹಾದುಹೋಗುವ 1,643 ಕಿಮಿೋ ಉದದ ದ ಗಡಿಯನ್ನು  ಮಯನಾಮ ರ್ ಜತೆಗೆ 

ಹಂಚಿಕಂಡಿದೆ. ಪ್ಟರ ಸುು ತ್, ಭಾರತಿೋಯ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನಾಮ ರಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗ್ಗ ಗಡಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲಿ್ಲ  16 

ಕಿಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ವಿೋಸಾ ಮಕು  ಸಂಚಾರವನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ  

ಪ್ಟರವಾನ್ಗಿಗಳಂದಿಗ್ಗ 72 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗ್ಗ ಉಳಯಲು ಅವರಿಗ್ಗ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿ 

ಜನ್ರಲಿ್ಲ  ಸಾಂಪ್ಟರ ದಾಯಿಕ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ದೃಷ್್ಟ ಯಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  

ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಗಡಿರಖ್ಯಯ 10 ಕಿ.ಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲಿ್ಲ  2.5 ಲ್ಕ್ಷ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಇರುವ ಸುಮಾರು 240 

ಹ್ಳಳ ಗಳವ. ಆದಾಗೂಯ , ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ಜೊರ್ತಗಿನ್ ಭಾರತ್ದ ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಗಡಿರಖ್ಯಯಲಿಲ  
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ಬಂಡ್ಯಯಗ್ರರು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ್ ಚಲ್ನೆ ಮತ್ತು  ಶ್ಸಾು ರಸು ರ ಮತ್ತು  ಯ್ಡದಿ ಸಾಮಗಿರ ಗಳನ್ನು  

ಕಳಳ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿದೆ. 

 

ಚ್ಚೀನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ತಾಂತಿರ ಕ್ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಾ ಪಿಸ್ತದ್ ಪ್ನ್ಯಮ 

ಚಿೋನಾದೊಂದಿಗ್ಗ ಔಪ್ಟರ್ಚರಿಕ ರಾಜತ್ಂತಿರ ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಪ್ಟನಾಮ 

ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದುದ , ತೈವಾನ್ ನೊಾಂದಿಗ್ಗ ತ್ನ್ು  ಎಲಿಾ  ಸಂಬಂಧವನ್ನು  

ಮರಿದುಕಾಂಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜಗತಿು ನ್ ಉಳದ ಭಾಗಗಳಂದ ತೈವಾನ್ 

ಅನ್ನು  ಪ್ಟರ ರ್ತಯ ೋಕಿಸಲು ಚಿೀನಾ ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಪ್ಟರ ಯತ್ು ಕ್ಕಕ  ಜಯ ಸಂದಿದ ಆಗಿದೆ. ತೈವಾನ್ ತ್ನ್ು ದೇ ಆದ 

ಭೂಪ್ಟರ ದೇಶ್ವಂದು ಚಿೋನಾ ಹೇಳುತಿು ದೆ. 

ಪ್ನ್ಯಮ ನಲುವು: 

ಪ್ಟನಾಮದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜುವಾನ್ ಕ್ಕಲೋ್ರ್ಸ ವಾರೆಲಾ ಅವರು ತ್ಮಮ  ದೇಶ್ವು ಚಿೋನಾದೊಂದಿಗಿನ್ ತ್ನ್ು  

ವಾಣಿಜಯ  ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ನ್ವಿೋಕರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಚಿೋನಾದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಯಣ್ ರಾಜತ್ಂತಿರ ಕ 

ಸಂಪ್ಟಕ್ಗಳನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದೆ ಎಂದು ಘೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಚಿೀನಾ ಪನಾಮ ಕಾಲುವೆಯ ಎರಡನೇ ಪ್ಟರ ಮಖ 

ಗ್ರ ಹ್ಕ ಮತ್ತು  ಪ್ಟನಾಮದಲಿ್ಲನ್ ಕಲನ್ ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಮಕು  ವಾಣಿಜಯ  ವಲ್ಯಕೆಕ  ವಾಯ ಪ್ರರದ 

ಪ್ಟರ ಮಖ ಪ್ಯರೈಕೆದಾರ.  

ಇದಲಿ್ದೆ, ಪ್ಟನಾಮವು ತೈವಾನ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ತ್ನ್ು  ಔಪ್ಟರ್ಚರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  

ಮರಿಯ್ಡತಿು ದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆ. ತೈವಾನ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ವಾ ಅಧಿಕೃತ್ 

ವಿನಿಮಯವನ್ನು  ಅದು ನಿವ್ಹಿಸುವುದಿಲಿ್  ಎಂದು ಹೇಳದೆ.  

ಪ್ಟನಾಮ ರ್ತಗ್ಗದುಕಂಡ ನಿಧಾ್ರವನ್ನು  ಚಿೋನಾ ಸಾವ ಗತಿಸಿದೆ. ಚಿೋನಾ ಇತಿು ೋಚಿನ್ ವಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ತೈವಾನ್ ಜೊರ್ತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಮರಿಯಲು ಮಧಯ  ಅಮೇರಿಕ್ಕದಾ ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಗಾಢವಾಗಿ 

ಪ್ಪರ ೋರಪ್ತಸುತಿು ದೆ. 

ತೈವಾನ್ ಪ್ರ ತಿಕ್ರ ಯ್ಕ: 

ತೈವಾನ್ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪನಾಮದೊಾಂದಿಗೆ ತ್ನು  ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಕಡಿದು ಎಲಿಾ  ದಿವ ಪ್ಟಕಿಷ ೋಯ ಸಹ್ಕ್ಕರ 

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆ. ಪ್ಟನಾಮದಿಂದ ಎಲಿಾ  ರಾಜತ್ಂತಿರ ಕ ಸಿಬಾ ಂದಿ ಮತ್ತು  

ತ್ಂತಿರ ಕ ಸಲ್ಹೆಗ್ರರನ್ನು  ಹಿಾಂಪಡೆಯುವುದ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪ್ಟನಾಮವು ತೈವಾನನ ಹ್ಳೆಯ ಸ್ು ೋಹಿತ್ 

ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಒಂದಾಗಿದೆ. ತೈವಾನ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ರಾಜತ್ಂತಿರ ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ಅತಿದೊಡ್  ಆಥಿ್ಕ ವಯ ವಸ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಟನಾಮ ಒಂದಾಗಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಪ್ಟನಾಮ ತ್ನು  ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಕಳೆದುಕಾಂಡ ನಂತ್ರ ತೈವಾನ್ ಈಗ ಕವಲ್ 20 ಔಪ್ಟರ್ಚರಿಕ 

ರಾಜತ್ಂತಿರ ಕ ಪ್ರಲುದಾರ ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ , 12 ರಾರ್ು ರಗಳು ಲಾಯ ಟಿನ್ 

ಅಮೆರಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಕೆರಿಬ್ರಯನ್ ಗ್ಗ ಸೇರಿವೆ. 1949ರಲಿ್ಲ  ಚಿೀನಾ ನಾಗರಿಕ ಯ್ಡದಿ ದ ನಂತ್ರ ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  

ತೈವಾನ್ ಪ್ಟರ ರ್ತಯ ೋಕ ಸಕ್ಕ್ರಗಳಂದ ಆಳಲ್ಪ ಡುತ್ು ವ. ಚಿೋನಾದ ಸಂವಿಧಾನ್ವು ತೈವಾನ್ ತ್ನ್ು ದೇ ಆದ 
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ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಭಾಗವಂದು ಹೇಳುತ್ು ದೆ. ತೈವಾನಿೋರ್ಸ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸಾಯಿ ಇಂಗ್-ವನ್ ಕಳೆದ ವಷ್ ಅಧಿಕ್ಕರ 

ವಹಿಸಿಕಂಡ ನಂತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ು ಷ್್ಟ  ಹ್ದಗ್ಗಟ್ಿ ದೆ. ಚಿೋನಾದ ಒತ್ು ಯದ ಮೇರೆಗೆ ತೈವಾನ್ 

ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ  ಮತ್ತು  ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸ್ಥ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಅಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಒಕ್ಕಕ ಟಗಳಿಾಂದ 

ಹರಗಿಡಲ್ಪ ಟ್ಿ ದೆ. 

 

ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ ಯ ನ್ಯಯ ಯಸಂಸ್ಾ ಗೆ (ILTO) ಭಾರತದ್ ನೀರೂ ಛಡಾಡ  ಆಯ್ಕಕ  

ಸ್ವಗರ ಸಂಬಂಧಿ ವಿವಾದಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಗ್ಗ ಕ್ಕನ್ಯನಿನ್ ತ್ಜೆಾ  ನಿೋರೂ ಛಡಾಡ  

ಅವರು ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಂದಿಗ್ಗ, ಸಮದರ ದ 

ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ ವಿವಾದಗಳಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉನ್ು ತ್ ನಾಯ ಯಾಲದ 

ನಿಣಾ್ಯಕ ಚುನಾವಣೆ ಗ್ಗದದ  ರ್ದಲ್ ಭಾರತಿೋಯ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದಾದ ರೆ 

ಹಾಗೂ ಈ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗೆ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ ರ್ದಲ್ ಭಾರತಿೋಯ ಮಹಿಳೆ 

ನಿೋರೂ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ 

 ಐಟಿಎಲ್ಡಒಎರ್ಸ 21 ಸವ ತಂತ್ರ  ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಸಮದರ  ಕ್ಕನ್ಯನಿನ್ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ  

ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಜಾಾ ನವನ್ನು   ಹಂದಿರುವವರನ್ನು  ಸದಸಯ  ಸಾಥ ನ್ಕೆಕ  ಆಯೆಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಮಂಡಳಿಗೆ ಲಕ್ತಷ ಮ  ಪಂಡಿತ್  ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ನಂತ್ರ 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಉನ್ು ತ್ ಸಾಥ ನ್ ಪ್ಟಡೆದಿರುವ ಎರಡನೇ ಭಾರತಿೋಯ ಮಹಿಳೆ ನಿೋರೂ ಎಾಂಬುದು ಸಹ 

ಗಮನಾಹಿ. 

ನೀರೂ ಛಡಾಡ : 

ನಿೋರೂ ಛಡಾಡ  ದೆಹ್ಲ್ಲ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯ ಮತ್ತು  ಮಿಚಿಗನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯದಿಂದ ಕ್ಕನ್ಯನಿನ್ 

ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ತಎಚ್ಿ  ಸೇರಿದಂರ್ತ ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ ಪ್ಟದವಿಗಳನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ 

ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಮಖಯ  ಸಲ್ಹೆಗ್ರರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ ರ್ದಲ್ ಮಹಿಳೆ ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಸಚಿವಾಲ್ಯದಲಿಲ  ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ ಮತ್ತು  ಒಪ್ಟಪ ಂದಗಳ ವಿಭಾಗದ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದದ ರು. 

 ವಿವಿಧ ಒಕ್ಕಕ ಟಗಳು ಮತ್ತು  ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋರೂ ಛಡಾಡ  ಅವರು ಭಾರತಿೋಯ ಸಕ್ಕ್ರವನ್ನು  

ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿಸಿದಾದ ರೆ. ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ , ಆಲಕ  (ಏಷಯ ನ್-ಆಫ್ರರ ಕನ್ ಲ್ಲೋಗಲ್ಡ ಕನ್ಸ ಲ್್ಗ ೋಟಿವ್ಸ 

ಆಗ್ನೈಸೇಶ್ನ್), UNIDROIT (ಯೂನಿಫ್ರಕಶ್ನ್ ಆಫ್ ಪ್ಪರ ೈವೇಟ್ ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ 

ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್), UNCITRAL (ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ ಟೆರ ೋಡ್ ಲಾ ಯ್ಡಎನ್ ಆಯೋಗ), ದಿ ಹೇಗ್ 

ಕ್ಕನ್ಫ ರೆನ್ಸ , ಬಿಮೆ್ ು ಕ್ ನಲಿಲ  ಮಾನ್ವಿೋಯ ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ, ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ವಾಯ ಪ್ರರ, 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಭ್ಯೋತ್ಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕಿರ ಮಿನ್ಲ್ಡ ಕ್ಕನ್ಯನಿನಂತ್ಹ್ ವಿವಿಧ 

ವಿಷಯಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಪರ ತಿನಧಿಸಿದದ ರು. 

ITLO: 
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ITLOವನ್ನು  1996ರಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಒಂದು ಅಂತ್ರಸಕ್ಕ್ರಿ ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. ITLO ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಜಲ 

ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ ನಿಯಂತಿರ ಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸಮುದರ  ಕಾನೂನ್ನ 

ಸಮಾವೇಶ್ದ (UNCLOS) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿವಾದಗಳನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸುವ ವಯ ವಸ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಇದು ಜಮ್ನಿಯ ಹಾಯ ಂಬಗು ್ಲಿ್ಲದೆ. 

 

ಮೂಲಸೌಕ್ಯಿ ಮತಿ್ತ  ದಿಾ ಪ್ಕಿ್ೀಯ ವಾಯ ಪಾರ ವೃದಿದ ಗೆ ಭಾರತ-ದ್ಕಿ್ ಣ ಕರಿಯಾ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಮೂಲ್ಸೌಕಯ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಗಳಗ್ಗ 10 ಬ್ರಲ್ಲಯನ್ 

ಡ್ಯಲ್ರ್ ನೆರವು ಒಪ್ಟಪ ಂದಕೆಕ  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣ ಕರಿಯಾ ಸಹಿ 

ಮಾಡಿವೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  $ 9 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು  $1 ಬ್ರಲ್ಲಯನ್ 

ಅಧಿಕೃತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಹಾಯ (ಒಡಿಎ) ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಧಿಯ ಭಾಗವನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಸಾಮ ಟ್್ 

ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಗ್ಗ ಬಳಸಿಕಳಳ ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಒಪ್ಟಪ ಂದದ ಮೂಲ್ಕ, ದಕಿಷ ಣ ಕರಿಯಾವು ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  

ಒಡಿಎ ಕಡುಗ್ಗ ನಿೋಡಿದ G-7 ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ರ್ದಲ್ನೆಯದು.  

 ಹ್ಣಕ್ಕಸು ಮಂತಿರ  ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  ರವರು ನಾಲುಕ  ದಿನ್ಗಳ ಭಾರತ್-ಕರಿಯಾದ ಆಥಿ್ಕ 

ಡೈಲಾಗ್ ನಲಿಲ  ಪಾಲಗಳು ಲು ದಕಿಷ ಣ ಕರಿಯಾಕೆಕ  ಅಧಿಕೃತ್ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿದ ವೇಳೆ ಈ ಒಪ್ಟಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ.  

 ದಕಿಷ ಣ ಕರಿಯಾವು ತ್ನ್ು  ಆಥಿ್ಕ ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲು ಶ್ರ ಮಿಸುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  

ವಿಶ್ವ ದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯ್ಡತಿು ರುವ ಆಥಿ್ಕ ದೇಶವಾಗಿರುವ ಭಾರತ್ವು ತ್ನ್ು  ಆಥಿ್ಕ 

ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು  ವೈವಿಧಯ ಗಳಸಲು ಕರಿಯಾಕೆಕ  ಅಪ್ರರ ಅವಕ್ಕಶ್ಗಳನ್ನು  ನಿೋಡುತಿು ದೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಮೂಲ್ಸೌಕಯ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಸಮಪ್ಟ್ಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ನಿಧಿಯನ್ನು  ಸೂಕು ವಾಗಿ 

ಬಳಸಿಕಳಳ ಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಯಾಂತಿರ ಕ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲು ಎರಡೂ 

ದೇಶ್ಗಳು ನಿಧ್ರಿಸಿವೆ. 

 

ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ ಯ ECOSOCಗೆ ಭಾರತ ಪುನರ್ ಆಯ್ಕಕ  

ಆಥಿ್ಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಿಸರ ಸಮಸ್ಯ ಗಳ ಕುರಿತಾದ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ಮೂರು ವಷ್ಗಳ ಅವಧಿಗ್ಗ ಭಾರತ್ ಪುನರ್ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದೆ. ಆಥಿ್ಕ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌನಿಸ ಲ್ಡ (ECOSOC) 

ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಗೆದದ  18 ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು ಒಂದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ 183 ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ. ಏಷ್ಠಯ -ಪ್ಪಸಿಫ್ರರ್ಕ 

ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಜಪ್ರನ್ ನಂತ್ರ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚಿು  ಮತ್ ಪಡೆದ ದೇಶ ಭಾರತ್. 



www.karunaduexams.com 

125 | P a g e  
 

  ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ದ ಅವಧಿ ಕ್ಕಡ ಮಗಿದಿದುದ , ಮರುಚುನಾವಣೆಗ್ಗ ಪ್ಟರ ಯತಿು ಸಿತ್ತು  ಆದರೆ ಕವಲ್ 

ಒಂದು ಮತ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೊೀಲು ಕಂಡಿತ್ತ. 

  ECOSOC ಚುನಾವಣೆಗೊಾಂಡ ಇತ್ರೆ ರಾರ್ು ಗಳೆಾಂದರೆ ಬಲಾರರ್ಸ, ಈಕೆವ ಡ್ಯರ್, ಎಲ್ಡ 

ಸಾಲ್ವ ಡ್ಯರ್, ಫ್ರರ ನ್ಸ , ಜಮ್ನಿ, ಘಾನಾ, ಭಾರತ್, ಐಲ್ಗ್ಂಡ್, ಜಪ್ರನ್, ಮಲಾವಿ, ಮೆಕಿಸ ಕ, 

ರ್ರಾಕ, ಫ್ರಲ್ಲಪೈನ್ಸ , ಸ್ಪ ೋನ್, ಸುಡ್ಯನ್, ಟೊೋಗ, ಟಕಿ್ ಮತ್ತು  ಉರುಗ್ಗವ . 2018ರ ಜನ್ವರಿ 

1 ರಿಂದ ಮೂರು ವಷ್ಗಳ ಅವಧಿಗ್ಗ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿವೆ. 

ECOSOC: 

ECOSOC ಸದಸತ್ಾ  ಪಡೆದುಕಳು ಲು ಒಂದು ದೇಶ್ವು ಒಟ್ು  ಮತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್್ಟ  

ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಡೆಯಬೇಕು. ECOSOC ಒಟ್ು  54 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಕೌನಿಸ ಲ್ು  54 ಸದಸಯ ರನ್ನು  

ಮೂರು ವಷ್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸಭೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಚುನಾಯಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 54ರಲಿ್ಲ , 14 

ಸಾಥ ನ್ಗಳನ್ನು  ಆಫ್ರರ ಕನ್ ರಾರ್ು ರಗಳು, 11 ಏಷಯ ನ್ ರಾರ್ು ರಗಳು, 6 ಪ್ಯವ್ ಯ್ಡರೋಪ್ತಯನ್ 

ರಾರ್ು ರಗಳು 10 ಲಾಯ ಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು  ಕೆರಿಬ್ರಯನ್ ರಾಷ್ ರಗಳು ಮತ್ತು  13 ಪ್ಟಶಿಿ ಮ 

ಯ್ಡರೋಪ್ತಯನ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ರಾರ್ು ರಗಳು ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. 

 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಆವಿಷ್ಯಕ ರ ಸೂಚಯ ಂಕ್: ಭಾರತಕೆಕ  60ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಜಾಗತಿಕ ಆವಿಷ್ಠಕ ರ ಸೂಚಯ ಾಂಕ (Global Innovation Index) 2017ರಲಿಲ  

ಭಾರತ್ 130 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ 60ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ಸ್ವಲಿಗಿಾಂತ್ 6 

ಸೆ್ವನ ಏರಿಕ್ಕ ಕಂಡಿದೆ.  ಕ್ಕನೆ್ಲ್ಡ ಯೂನಿವಸಿ್ಟಿ, INSEAD ಮತ್ತು  ವಿಶ್ವ  ಬೌದಿಿ ಕ ಆಸಿು  ಸಂಸ್ಥ  

(ಡಬಿು ಯ ಐಪ್ತಒ) ಸಂಸ್ಥ ಗಳ ಸಹ್ಭಾಗಿತ್ವ ದಲಿ್ಲ  2017 ಜ್ಞಗತಿಕ ಆವಿಷ್ಠಕ ರ ಸೂಚಯ ಂಕ ಪ್ಟರ ಕಟಗಂಡಿದೆ.  

ಇದು 10ನೇ ಆವೃತಿು ಯಾಗಿದೆ. 

ಟಾಪ್ಟ 10 ರಾಷ್ ರ ಗಳು: 

 ಸಿವ ಟಿ ಲಾಯ ್ಂಡ್, ಸಿವ ೋಡನ್, ನೆದಲ್ಗ್ಂಡ್ಸ , ಯ್ಡಎರ್ಸ, ಯ್ಡಕೆ, ಡೆನಾಮ ರ್ಕ್, ಸಿಂಗಪ್ಯರ್, 

ಫ್ರನಿಾ ಯ ಂಡ್, ಜಮ್ನಿ ಮತ್ತು  ಐಲ್ಗ್ಂಡ್ ಟಾಪ್ಟ ಹತ್ತು  ರಾರ್ು ರಗಳು.  

 ಸತ್ತ್ 7ನೇ ವಷ್ದಲಿ್ಲ  ಸಿವ ಟಿ ಲ್ಗ್ಂಡ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ನೆರೆಯ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ  ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕವು 90 ನೇ ಸಾಥ ನ್ ಮತ್ತು  ನೇಪ್ರಳ 109ನೇ 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ 113 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಬ್ದಂಗಿ್ ದೇಶ್ 114ನೇ ಸಾಥ ನ್ ಪ್ಟಡೆದಿದೆ. 

 

ಕ್ಪುಪ ಹಣ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯಕೆಕ  ಭಾರತ-ಸ್ತಾ ಟಜ ಲ್ದಯ ಿಂಡ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಕಪುಪ ಹಣ ಠೇವಣಿದ್ಯರರ ಬಗೆಗ  ಸಾ ಯಂಚಾಲಿತ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯಕ್ಕಕ  

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 40 ರಾರ್ು ರಗಳಾಂದಿಗೆ   ಸಿಾ ಟೆ ಲೆಿಾಂಡ್ಸ 

ಸಕಾಿರ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೊೀಪಯ ತೆ ಮತ್ತು   ಡೇಟಾ ಭ್ದರ ತೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ತ್ನು  ನಲುವನ್ನು  ಬದಲಿಸುವುದಿಲಲ  ಎಾಂದು ಸಪ ರ್ು ಪಡಿಸಿದೆ. 
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 ಸಿಾ ಸ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳಲಿಲ ರುವ ಭಾರತಿೀಯರ ಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು  ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿತ್ ಹಣದ 

ವಹಿವಾಟಿನ  ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಕನರ್ಾ  ಎರಡು ವರ್ಿ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ. ಸಾ ಯಂಚಾಲಿತ್ 

ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯ   ವಯ ವಸೆ್ಥ  (ಎಇಒಐ) ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕಕ  ಇನೂು  ಕನರ್ಾ  ಒಾಂದು 

ವರ್ಿವಾದರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

 2018ರಲಿಲ  ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳುು ವ ನರಿೀಕ್ಕಷ  ಇದುದ , 2019ರ ಅಾಂತ್ಯ ಕ್ಕಕ  

ಮದಲ  ಹಂತ್ದ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಯ ಕಾಯಿ ಆರಂಭ್ವಾ 

ಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ಸಿಾ ಸ್ ಫ್ಡರಲ್ ಕ್ಟನೆ ಲ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

 ಈ ವರ್ಿ ಸಿಾ ಟೆ ಲೆಿಾಂಡ್ಸ ಸಕಾಿರ ಎಲಲ  ಐರೀಪಯ   ರಾರ್ು ರ ಸೇರಿದಂತೆ 38 ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಈ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. 2018ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ರಾರ್ು ರಗಳ ಜತೆ ಮದಲ ಹಂತ್ದ 

ಮಾಹಿತಿ ವಿನಮಿಯ ಆರಂಭ್ವಾಲಿದೆ.  

 

ಭಾರತ-ಆಫ್ರಾ ನಸಿ್ವ ನ ನಡುವೆ ಶಿೀಘರ ದ್ಲಿಲ  ವಾಯು ಸ್ವಗಣೆ ಕಾರಿಡರ್  

ಮಂಬರುವ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನ್ಗಳು ತ್ಮಮ  

ರ್ದಲ್ ವಾಯ್ಡ-ಸಾಗಣೆ ಕ್ಕರಿಡ್ಯರ್ ಅನ್ನು  ಕ್ಕಯ್ಗತ್ಗಳಸಲು 

ಸಿದಿ ವಾಗಿವ. ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನ್ದ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ವಿಮಾನ್ ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಅರಿಯಾನಾ ಆಫ್ರಾ ನ್ ಏಲೈ್ನ್ಸ  ರ್ದಲು ಕ್ಕಯಾ್ರಂಭ್ ಮಾಡಲ್ಲದೆ. ಆರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  ಒಂದು 

ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ಒಮೆಮ  ಅರ್ವಾ ಎರಡು ಬ್ದರಿ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೆಹ್ಲ್ಲಗ್ಗ ಮತ್ತು  

ದೆಹ್ಲ್ಲಯಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು  ಸಾಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ಯರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಅವಲಂಬ್ರಸಿ 

ಹಾರಾಟವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲಾಗುವುದು. 

 ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನ್ದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಶ್ರ ಫ್ ಘಾನಿಯವರ ಭೇಟಿಯ ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ  ಕಳೆದ ವಷ್ 

ವಾಯು ಸ್ವರಿಗೆ ಕ್ಕರಿಡ್ಯರ್ ಆರಂಭ್ದ ಬಗೆಗ  ಭಾರತ್-ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನ್ ಚಚಿ್ಸಿದದ ವು. ಭಾರತ್ದ 

ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನ್ ನಿೋತಿಯ ಮಖಯ  ಅಂಶ್ಗಳೆಾಂದರೆ ಆಫ್ರಗ ನ್ ಬಣಗಳಂದಿಗಿನ್ ಸೌಹಾದ್ 

ಸಂಬಂಧಗಳು, ತ್ಲ್ಲಬ್ದನ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ಟಡೆಗಳಗ್ಗ ಸಮಪ್ಟ್ಕ ಬಂಬಲ್, ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸಹಕಾರ, 

ಮಾನ್ವಿೋಯ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ನೆರವು ಇತಾಯ ದಿ. 

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನ್ದ ನ್ಡುವಿನ್ ವಾಯ ಪ್ರರ ವಯ ವಹಾರಕ್ಕಕ  ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ದ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳುಳ ವ ನಿರಾಕರಿಸುತಿು ರುವ ಹಿನೆು ಲ್ಗಯಲಿ್ಲ  ಈ ಬಳವಣಿಗ್ಗ ಮಹ್ತ್ವ ವನ್ನು  

ವಹಿಸಿದೆ. ವಾಯ್ಡ ಸರಕು ಕ್ಕರಿಡರ್ ನಾಂದ ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನ್ದ ಖ್ಯಸಗಿ ವಲ್ಯ ತ್ನ್ು  ರಫ್ತು ಗಳನ್ನು  

ವಿಸ್ವು ರವಾದ ಭಾರತಿೋಯ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗ್ಗ ಕನಿಷಠ  ವಚಿ ದಲಿಲ  ರಫ್ತು  ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.  
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ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ್ ಮದ್ಲ ವ್ಚುಿಯಲ್ ಟಾರ ಕ್ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುವ್ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಲೋಹ್ದ ಹ್ಳಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಸಂವೇದಕ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ಬಳಸಿ 

ವಚ್ಚಿಯಲ್ ಟಾರ ಕ್ (Virtual Track) ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಿಶ್ವ ದ ರ್ದಲ್ 

ರೈಲ್ನ್ನು  ಚಿೋನಾ ಅನಾವರಣಗಳಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಹಸ ರೈಲುಗಳು ಬ್ದಯ ಟರಿ ರ್ಚಲ್ಲತ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಶೂನಯ  ಮಾಲಿನಯ  ಎನಸಿವೆ.  ಈ 

ರೈಲುಗಳು 70 ಕಿ.ಮಿೋ. ವೇಗದಲಿ್ಲ  ತ್ಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ಹಂದಿವೆ ಮತ್ತು  10 

ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ಕಲ್ ರ್ಚಜ್್ ಮಾಡಿದರೆ 25 ಕಿ.ಮಿೋ ದೂರ ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಸಬಹುದು. 

 ಕವಲ್ 32 ಮಿೋಟರ್ ಉದದ ವಿರುವ ರೈಲಿನಲಿಲ  307 ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಬಹುದು. 

 ಹಸ ರೈಲುಗಳಲಿಲ  ಸಂವೇದಕಗಳಂದಿಗ್ಗ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ರಸ್ು ಗಳ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಿ ಲೋಹ್ದ ಹ್ಳಗಳ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ್ದೆಯೇ ಮಾಗ್ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ ಸಂಚರಿಸಲಿವೆ. 

ರಬಾ ರ್ ಚಕರ ಗಳನ್ನು  ಇವು ಹಾಂದಿವೆ. ಈ ಹಸ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವು ಚಿೋನಾ ರೈಲು ನಿಗಮದಿಂದ 

ಹ್ಕುಕ ಸಾವ ಮಯ  ಪ್ಟಡೆದಿದೆ. 

 2018ರ ವೇಳೆಗ್ಗ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಬಳಕೆಗ್ಗ ಹಸ ರೈಲುಗಳ ಮುಕು ವಾಗಲಿವೆ. ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ 

ದಟ್ ಣೆಯನ್ನು  ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಚಿೋನಾದ ನ್ಗರ ಝುಝೌನ್ಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಸ ರೈಲುಗಳು 25 ವಷ್ಗಳ ಜಿೋವಿತ್ವಧಿಯನ್ನು  ಹಂದಿವೆ 

ಎಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ವಚಿ ವು ಸಾಂಪ್ಟರ ದಾಯಿಕ ಸಬವ ೋ ಸಿಸ್ ಮು  ಬಲ್ಗಗಿಂತ್ 

ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

 

ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ ಯ ಭಯೀತಾಪ ದ್ನೆ ವಿರೀಧಿ ಕಂದ್ರ ದ್ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿ ರಷ್ಯಯ ದ್ ವಾಲ ಡಿಮರ್ 

ವರನೊಕ ವ್ ನೇಮಕ್ 

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  ನ್ಡುವಿನ್ ಉದಿವ ಗು ರ್ತಯ ಹರತ್ಗಿಯೂ, 

ಹಸದಾಗಿ ಸಾಥ ಪ್ತತ್ವಾದ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ವಿರೀಧಿ ಕಾಂದರ  

(UNCCT) ಗ್ಗ ರಷ್ಠಯ ದ ರಾಯಭಾರಿ ವಿಾ ಡಿಮಿರ್ ವೊರನ್ನಕ ವ್ಸ ಅವರನ್ನು  

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ ಆಂಟೊೋನಿಯ ಗುಟೆರೆರ್ಸ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

 ವಿಾ ಡಿಮಿರ್ ವೊರನ್ನಕ ವ್ಸ ಅವರಿಗ್ಗ ಅಂಡರ್-ಸ್ಕೆರ ಟರಿ ಜನ್ರಲ್ ಸಾಥ ನ್ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಹಸ 

ಅಂಡರ್-ಸ್ಕೆರ ಟರಿ-ಜನ್ರಲ್ಡ ಅವರು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ವಿರೀಧಿ ಕಾಂದರ  

ಕಾಯಿಪಡೆಯ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಯ್ನಿವಾ್ಹ್ಕ ನಿದೇ್ಶ್ಕರಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ 

ನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

UNCCT: 
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ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ ಜ್ಞಗತಿಕ ಭ್ಯೋತ್ಪ ದನಾ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳು ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ 

ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತ್ರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂರ್ತ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆ ಹಸ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ 

ಭ್ಯೋತ್ಪ ದನಾ ಕಚೇರಿಯ ಸಾಥ ಪ್ಟನೆಯನ್ನು  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದೆ.  

 

2024ಕೆಕ  ಭಾರತ ವಿಶಾ ದ್ ಅತಯ ಂತ ಜ್ನಸಂಖ್ಯಯ  ಹಂದಿರುವ್ ರಾಷ್ ರ : ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ  

ಭಾರತ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  2024ರ ವೇಳೆಗೆ 144 ಕೀಟಿ ತ್ಲುಪಲಿದುದ  

ಚಿೀನಾಗಿಾಂತ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಹಾಂದಿರುವ ರಾರ್ು ರವಾಗಲಿದೆ 

ಎಾಂದು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2017ರ ವಿಶಾ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  

ಹರನೊೀಟ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್  ವರದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರ ಕಾರ, ಕಳೆದ 

40 ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯರ ಜನನ ಪರ ಮಾಣ ಅಧಿದಷ್ಟು  ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ವಿಶ್ವ ವಾಯ ಪ್ತ ಫಲ್ವತ್ು ರ್ತ ದರಗಳಲಿ್ಲ  ಕುಸಿತ್ದ ಹರತ್ಗಿಯೂ, ವಿಶ್ವ ದ ಒಟ್ು  

ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  2050ರ ವೇಳೆಗ್ಗ 9.8 ಶ್ತ್ಕೋಟಿಯನ್ನು  ತ್ಲುಪ್ಟಲ್ಲದೆ ಎಂದು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  

ವರದಿಯಲಿಲ  ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಿಲಾಗಿದೆ. 

 ವರದಿ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ವಿಶ್ವ ದ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ್ಡ ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ 7.6 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ 7.4 

ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಇತ್ತು . ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಂದುತಿು ರುವ ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಪ್ಟರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  

ಫಲ್ವತ್ು ರ್ತಯಿಂದ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಹೆಚಿ ಳವು ಉರ್ತು ೋಜಿಸಲ್ಪ ಟ್ಿ ದೆ.  

 ಪರ ಸುು ತ್ ಜನನ ಪರ ಮಾಣ 2.3ರಷಿು ದೆ ಹಾಗೂ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಜಿೀವಿತಾವಧಿ ಹತ್ತು  

ವರ್ಿಗಳಷ್ಟು  ಸೇಪಿಡೆಯಾಗಿದುದ , 69 ವರ್ಿಕ್ಕಕ  ಸಮಿೀಪಿಸಿದೆ. 134 ಕೀಟಿ ಇರುವ ಭಾರತ್ದ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ  2024ರ ವೇಳೆಗೆ  144 ಕೀಟಿ ಮುಟು ಲಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ 141 ಕೀಟಿ ಇರುವ ಚಿೀನಾದ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಸೆಿ ರತೆ ಕಾಯುದಕಳು ಲಿದುದ , ಭಾರತ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚು ಲಿದೆ. 2050ರ ವೇಳೆಗೆ 

ಭಾರತ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  166 ಕೀಟಿಯಾಗುವುದ್ಯಗಿ ನರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿದೆ. 
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ರಸ್ ಅಕಾರ ಸ್ ಅಮೆರಿಕ್ ಭಾರತದ್ ಇಬಬ ರಿಂದ್ ವಿನೂತನ ದ್ಘಖ್ಲೆ 

 

ವಿಶಾ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಕಠಿಣ ಸಪ ರ್ಧಿ ಎನಸಿರುವ ರಸ್ ಅಕಾರ ಸ್ ಅಮ್ರಿಕ ಸಕ್ತಲ ಾಂಗ್ (ಆರ್ ಎಎಎಾಂ) ಸಪ ರ್ಧಿಯ 

ವೈಯಕ್ತು ಕ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ ಗೊೀಕುಲನಾಥ್ ಮತ್ತು  

ಅಮಿತ್ ಸಮಥ್ಿ ವಿನೂತ್ನ ದ್ಯಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 4900 ಕ್ತಲೀಮಿೀಟಸ್ಿ ದೂರದ ಸಪ ರ್ಧಿಯನ್ನು  ಲೆಫಿು ನೆಾಂಟ್ಸ 

ಕನಿಲ್ ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ ಗೊೀಕುಲನಾಥ್ ಮತ್ತು  ಅಮಿತ್ ಸಮಥ್ಿ ಅವರು 

ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಅದರಾಂದಿಗೆ ಮದಲ ಬರಿ ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ 

ಭಾರತ್ದ ಸಪ ಧಿಿಗಳೆಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 11 ದಿನಗಳು, 18 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು  45 ನಮಿರ್ಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ 

ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ   ಭಾರತ್ದ ಸೈಕ್ತಲ ಸ್ು  ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. ಅದರಲಿಲ  

ಕ್ತರ ಸೊು ೀಫರ್ ಸ್ವು ರಸ್ಿ ಪರ ರ್ಮ ಸೆ್ವನ ಗಳಿಸಿದರು. 

 ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ ಅವರು ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ನಾಸಿಕ್ ನಗರದವರು. ಅವರು ಸಹಾಯ ದಿರ  ತಂಡವನ್ನು  

ಪರ ತಿನಧಿಸುತಾು ರೆ. ಅಮ್ರಿಕದ ರಸ್ ನಲಿಲ  ಅವರು 4–ಮ್ನ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಸಪ ಧಿಿಸಿದದ ರು. 

ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ ಎಾಂಟ್ಟ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಸಪ ರ್ಧಿಯನ್ನು  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಪರ ತಿದಿನವೂ 

ಹತ್ತು  ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೈಕ್ತಲ ಾಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗುರಿ ತ್ಲುಪಿದರು. 

 ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ ಅವರು ವೃತಿು ಯಿಾಂದ ವೈದಯ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಏರೀಸ್ಥಪ ಸ್ ಮ್ಡಿಸಿನ್ ನಲಿಲ  ಅವರು 

ಪರಿಣತ್ರು. ಸೇನೆಯಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಿವೂ ರಸ್ ನಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. ಆದರೆ ಆಗ ಮೂರು ಸ್ವವಿರ ಕ್ತಲೀಮಿೀಟಸ್ ಿ ಗಳಷ್ಟು  

ಮಾತ್ರ   ಕರ ಮಿಸಿದದ ರು. 

 ನಾಗಪುರದ ಅಮಿತ್ ಅವರು ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಈ ರಸ್ ನಲಿಲ  ಸಪ ಧಿಿಸಿದದ ರು.  ಅವರು ಈ 

ಹಿಾಂದೆ  ಟರ ಯಥಾಲ ನ್ ನಲಿಲ  ಐರನ್ ಮಾಯ ನ್ ಆಗಿದದ ರು. ಮಾಯ ರಾಥಾನ್ ನಲಿಲಯೂ 

ಸಪ ಧಿಿಸಿದದ ರು. 
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ವಿಶಾ ದ್ ಮದ್ಲ ಎಟಿಎಂ ಗೆ 50 ವ್ಷಿದ್ ಸಂಭರ ಮ 

ವಿಶ್ವ ದ ರ್ದಲ್ ಎಟಿಎಂ (ಸವ ಯಂರ್ಚಲ್ಲತ್ ಟೆಲಿ್ರ್ ಯಂತ್ರ ) ತ್ನ್ು  50ನೇ ವಾಷ್ಟ್ಕೋತ್ಸ ವವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಿಕಳುು ತಿು ದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ದಶ್ಕಗಳಲಿ್ಲ , ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರ ಗಳು ಜನ್ರು ಹ್ಣವನ್ನು  ಪ್ಟಡೆಯ್ಡವ 

ಮತ್ತು  ಬಳಸುವ ವಿಧಾನದಲಿಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ತಂದಿವೆ. 

 

 ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರ ಗಳು ಸಾಕ ಟಿಷ್ ಸಂಶೋಧಕ ಶ್ಫಡ್್-ಬ್ದಯ ರನ್ು  

ಕನಸಿನ ಕ್ಕಸು. 

 ಉತ್ು ರ ಲಂಡನ್ು  ಎನಿಫ ೋಲ್್ ು ಲಿ್ಲನ್ ಬ್ದಕಿೆೋ್ರ್ಸ ಬ್ದಯ ಂಕಿು ಂದ ರ್ದಲ್ 

ಎಟಿಎಂ ಜೂನ್ 27, 1967 ರಂದು ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ. 

 ಇಂಗಿಿ ಷ್ ನ್ಟ ರೆಗ್ ವಾನೆ್ಯವರು ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರ ದಿಂದ 

ಹ್ಣವನ್ನು  ಪಡೆದ ರ್ದಲ್ ವಯ ಕಿು . 

  ಪ್ಟರ ಸುು ತ್, ಪ್ಟರ ಪಂಚದಾದಯ ಂತ್ 3 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ನ್ಗದು ಯಂತ್ರ ಗಳು ಇವ. UK 

ಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 70,000 ನ್ಗದು ಯಂತ್ರ ಗಳು ಇವೆ. 

 ನಾವ್ಯ ಸಾವ ಲಾಾ ಡು ್ ಲೋಂಗೈಬೈ್ನ್ು ಲಿ್ಲ  ವಿಶ್ವ ದ ಅತ್ಯ ಂತ್ 

ಉತ್ು ರ ಭಾಗದ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರ ವಿದೆ. ದಕಿಷ ಣ ಧ್ರರ ವದ ಮೆಕುಮ ಡೋ್ 

ನಿಲಾದ ಣದಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ದ ದಕ್ತಷ ಣ ಭಾಗದ ಎಟಿಎಂ ಇದೆ. 

  50 ನೇ ವಾಷ್ಟ್ಕೋತ್ಸ ವದ ಸಮ ರಣಾರ್್ವಾಗಿ, ಬ್ದಕಿೆೋ್ರ್ಸ ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ತ್ನ್ು  ಎನಿಫ ೋಲ್್ಡ 

ಶಾಖ್ಯಯಲಿ್ಲ ನ ಎಟಿಎಾಂ ಅನ್ನು  ಚಿನ್ು ದ ಎಟಿಎಂ ಆಗಿ ಮಾಪ್ಟ್ಡಿಸಿದೆ. 

 

ಭಾರತ-ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನಕೆಕ  SCO ಸದ್ಸಯ ತಾ  

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಗೆ (ಎಸ್ ಸಿಒ) 

ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗದಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿವೆ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ 

ಬವುಟಗಳನ್ನು  ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ರಾರ್ು ರಗಳ ಸದಸಯ ತ್ಾ ವನ್ನು  

ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಘೀಷಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಚಿೀನಾಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ದ 

ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ಗೊೀಖಲೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಸಹವತಿಿ ಮಸೂದ್ ಖ್ಯಲಿದ್ 

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಡರ ಮ್ ಬರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ತಾವು ಸದಸಯ ತ್ಾ  ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು  

ಸ್ವರಿದರು. 

 ಜೂನ್ 8–9ರಂದು ಖಜಕ್ತಸ್ವು ನದ ರಾಜಧಾನ ಅಸ್ವು ನಾದಲಿಲ  ನಡೆದ  ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  

ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳೂ ಎಸ್ ಸಿಒ ಸದಸಯ ತ್ಾ ಕ್ಕಕ  ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದದ ವು. 

SCO: 
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ಶಾಂಘೈ ಸಹ್ಕ್ಕರ ಸಂಸ್ಥ  (SCO) ಯ್ಡರಷ್ಟಯಾದ ರಾಜಕಿೋಯ, ಆಥಿ್ಕ ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ತ್ 

ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದುದ , 15 ಜೂನ್ 2001 ರಂದು ಚಿೋನಾದ ಶಾಂಘೈನಲಿಲ , ಚಿೀನಾ, ಕಝಾಕಿಸಾು ನ್, 

ಕಿಗಿ್ಸಾು ನ್, ರಷ್ಠಯ , ತ್ಜಿಕಿಸಾು ನ್ ಮತ್ತು  ಉಜೆಾ ೋಕಿಸಾು ನ್ ಮಖಂಡರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪ ಟ್ಿ ತ್ತ. ಶಾಂಘೈ 

ಸಹ್ಕ್ಕರ ಸಂಸ್ಥ  ರ್ಚಟ್ಗ್ಗ್ ಜೂನ್ 2002 ರಲಿ್ಲ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದುದ , 19 ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬರ್ 2003ರಂದು 

ಜ್ಞರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ ಕಝಾಕಿಸಾು ನ್ದ ಅಸಾು ನಾದಲಿ್ಲ  9 ಜೂನ್ 2017 ರಂದು 

ಪ್ಯಣ್ ಸದಸಯ ರಾಗಿ SCO ಗ್ಗ ಸೇರಿಕಂಡಿವೆ. 

 

ಯ್ಡನೆಸೊಕ ೋ ವಿಶ್ವ  ಪುಸು ಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಶಾಜ್ಞ್  

ಯ್ಡನೆಸೊಕ ೋ 2019 ರ ವಿಶ್ವ  ಪುಸು ಕ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಶಾಜ್ಞ್ 

ನಗರವನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಡಿೋ ಜನ್ರಿಗ್ಗ ಪುಸು ಕಗಳು 

ಲಭ್ಯ ವಾಗಿರುವಂತೆ ಶಜಾಿದ ಪ್ಟರ ಯತ್ು ಗಳನ್ನು  ಗಮನಸಿ ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಯ್ಡನೆಸೊಕ ೋ ವಿಶ್ವ  ಪುಸು ಕ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪ ಟ್  19 ನೇ ನ್ಗರ ಶಾಜ್ಞ್. 

ವಲ್್ಡ್ ಬುರ್ಕ ಕ್ಕಯ ಪ್ತಟಲ್ಡ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪ ಟ್  ಹಿಂದಿನ್ ನ್ಗರಗಳು: ಮಾಯ ಡಿರ ಡ್ 

(2001), ಅಲ್ಗಕ್ಕಸ ಂಡಿರ ಯಾ (2002), ನ್ವ ದೆಹ್ಲ್ಲ (2003), ಆಂಟೆವ ಪ್್ (2004), 

ಮಾಂಟಿರ ಯಲ್ಡ (2005), ಟುರಿನ್ (2006), ಬೊಗಟಾ (2007) 2008 ರಲಿ್ಲ , ಬೈರುತ್ 

(2009), ಲುಜುಬಿ್ದ ನಾ (2010), ಬ್ಯಯ ನ್ರ್ಸ ಐರಿರ್ಸ (2011), ಯೆರೆವಾನ್ (2012), 

ಬ್ದಯ ಂಕ್ಕರ್ಕ (2013), ಪ್ೋಟ್್ ಹಾಕೋ್ಟ್್ (2014), ಇಂಚೆಯಾನ್ (2015), ರಕಿ್ಕ  

(2016), ಕನಾಕಿರ  (2017) ಅಥೆನ್ಸ  (2018). 

 ಗಲ್ಡಫ  ಸಹ್ಕ್ಕರ ಮಂಡಳಯಲಿ್ಲ  ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಮದಲ ನಗರ ಮತ್ತು  ಅರಬ್ 

ದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಪ್ರರ ಚಯ ದಲಿ್ಲ  ಈ ಗೌರವ ಪ್ಟಡೆದ ಮೂರನೆಯ ನಗರ. ಗಲ್ಡಫ  

ಸಹ್ಕ್ಕರ ಮಂಡಳಯ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳೆಾಂದರೆ ಕುವೈತ್, ಒಮಾನ್, ಕತ್ರ್, ಸೌದಿ 

ಅರಬ್ರಯಾ ಮತ್ತು  ಯ್ಡಎಇ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಶಜಾಿ ನಗರ ಅರಬ್ ಸಂಸಕ ೃತಿ ರಾಜಧಾನಿ 

(1998), ಕ್ಕಯ ಪ್ತಟಲ್ಡ ಆಫ್ ಇಸಿಾಮಿರ್ಕ ಕಲಿ್ ರ್ (2014), ಮತ್ತು  ಅರಬ್ 

ಪ್ಟರ ವಾಸೊೋದಯ ಮದ ರಾಜಧಾನಿ (2015) ಎಾಂದು ಕರೆಸಿಕಾಂಡಿತ್ತು . 
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ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು 

 
 

ಸಾ ಚಿ  ನಗರ ಪ್ಟ್ಿ : ಇಂಧೀರ್ ಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ಸ್ವಾ ನ 

ಸಾ ಚಛ  ಸವೇಿಕ್ಷಣ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ -2017 ವರದಿಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ನಗರ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಸಚಿವ ವೆಾಂಕಯಯ  ನಾಯುಡ  ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಇಾಂಧೀರ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸಾ ಚು  ನಗರ ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ 

ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದದ ರೆ, ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಗೊಾಂಡ ದೇಶದ ಕಳಕು ನಗರ 

ಎನಸಿದೆ. ಒಾಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಇರುವ 434 ನಗರಗಳನ್ನು  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ 

ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಹತ್ತು  ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಹಾಂದಿರುವ 73 

ನಗರಗಳಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು . ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮಮತಾ 

ಬಯ ನಜಿಿ ಅವರು ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ವಿರೀಧ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಪಟು ಣ ಹಾಗೂ 

ನಗರಗಳನ್ನು  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರಲಿಲಲ . 

ರಾಜ್ಯ  ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಕನಾಿಟಕದ ಒಟ್ಟು  27 ನಗರ/ಟೌನ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾ ಚಛ  ನಗರಗಳ 

ಟಾಪ್ಟ 50ರ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕದ ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರ  ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದೆ. 2016ರಲಿಲ  38ನೇ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದದ  ಬಾಂಗಳೂರು 210ಕ್ಕಕ  ತೃಪಿು ಪಟಿು ಕಾಂಡಿದೆ. 

 54 ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದದ  ಹುಬಿ ಳಿು –ಧಾರವಾಡ 199ಕ್ಕಕ  ಇಳಿದಿದದ ರೆ ಮಂಗಳೂರು 63ರಲಿಲ  

ಕಾಣಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ.  

 ರಾಜ್ಯ ದ್ ಟಾಪ್ಟ ಹತಿ್ತ  ಸಾ ಚಛ  ನಗರಗಳು: 

 ಮೈಸೂರು(5ನೇಸೆ್ವನ) ಮಂಗಳೂರು(63), ಉಡುಪಿ(143), ಶ್ವಮಗಗ (147), ಮಂಡಯ  (148), 

ತ್ತಮಕ್ಕರು(152), ಗದಗ–ಬಟಗೇರಿ(167), ಹುಬಿ ಳಿು –ಧಾರವಾಡ(199), ಬಗಲಕೀಟೆ(203), 

ಬಾಂಗಳೂರು(210). 

 ಟಾಪ್ಟ ಹತಿ್ತ  ಸಾ ಚಿ  ನಗರಗಳು:  

 ಇಾಂಧೀರ್ (1), ಭೀಪಾಲ್ (2), ವಿಶಖಪಟು ಣ (3), ಸೂರತ್ (4), ಮೈಸೂರು (5), 

ತಿರುಚರಪಲಿಲ  (6), ನವ ದೆಹಲಿ ಮುನಸಿಪಲ್ ಕ್ಟನೆಲ್ (7), ಮುಾಂಬೈ (8), ತಿರುಪತಿ (9) ಮತ್ತು  

ವಡ್ರದರ (10). 

 ಕನೆಯ ಹತಿ್ತ  ಸ್ವಾ ನ ಪ್ಡೆದಿರುವ್ ನಗರಗಳು(434–424): 

 ಗೊಾಂಡಾ(ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ)(434), ಭುಸವಾಲ್ (ಮಹಾರಾರ್ು ರ), ಬಗಹಾ(ಬಿಹಾರ), 

ಹರದೊೀಯಿ(ಉತ್ು ರಾಖಂಡ), ಕಟಿಹಾರ್(ಬಿಹಾರ), ಬಹರಾಯಿಚ್ (ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ) 
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ಮುಕ್ು  ಸರ್ (ಪಂಜಾಬ್ ), ಅಬೀಹರ್ (ಪಂಜಾಬ್ ), ರ್ಹಜಹಾನ್ ಪುರ್ (ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ), 

ಖುಜಾಿ(ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ). 

 

ವಿಸಡ ನ್-ಎಂಸ್ತಸ್ತ ವ್ಷಿದ್ ಛಾಯಾಗಾರ ಹಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ಕಾಶಿಮ ೀರದ್ ಸ್ವಕ್ಾ  ಮಜಿೀದ್ ಆಯ್ಕಕ  

ಕಾಶ್ಮ ೀರ ಮೂಲದ ಛಾಯಾಗಾರ ಹಕ ಸ್ವಕ್ತಾ  ಮಜಿೀಬ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 

“ವಿಸಡ ನ್-ಎಾಂಸಿಸಿ ವರ್ಿದ ಛಾಯಾಗಾರ ಹಕ” ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಶ್ರ ೀನಗರದ 

ಹರವಲಯದಲಿಲ ರುವ ನಶತ್ ತ್ತೀಟದಲಿಲ  ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಡುವ ಹುಡುಗರ 

ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಅದಿು ತ್ವಾಗಿ ಸ್ಥರೆಹಿಡಿದಿರುವುದಕ್ಕಕ  ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಸ್ವಕ್ತಾ  ಅವರು ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಏಷ್ಠಯ ದ ಎರಡನೇ ವಯ ಕ್ತು  ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮ ೀರದ 

ಮದಲಿಗೆ ಎಾಂಬ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಅತ್ತಲ್ ಕಾಾಂಬು  ಅವರು ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಏಷ್ಠಯ ದ ಮದಲಿಗ. 

 ಸ್ವಕ್ತಾ  ಮಜಿೀಬ್ ಅವರು ವೃತಿು ಯಲಿಲ  ಎಾಂಜನಯರ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಮ್ಲಿ ೀನ್ಿ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಕಲ ಬ್ (ಎಾಂಸಿಸಿ) “ವಿಸ್ಥಡ ನ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟರ್ ಅಲಾಮ ಯ ಕ್” ಹೆಸರಿನ 

ಪುಸು ಕವನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸುತಿು ದೆ. ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಕ್ತರ ೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅದುಭ ತ್ ರ್ೀಟ್ಗಳನ್ನು  ಈ 

ಪುಸು ಕ ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಿದ ಪುಸು ಕವು ಸ್ವಕ್ತಾ  ಮಜಿೀದ್ ಅವರು ಸ್ಥರೆಹಿಡಿದಿರುವ 

ರ್ೀಟ್ವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 

ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಎಮಾಮ  ವಾಯ ಟನ್ಸ  ಗೆ ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಲಿಂಗಧಾರ ರಹಿತ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಎಂಟಿವಿ ಮೂವಿ ಮತ್ತು  ಟಿವಿ ಪರ ಶಸಿು ಯಲಿಲ  ಹಾಲ್ಲವುಡ್ ನ್ಟಿ ಎಮಾಮ  

ವಾಯ ಟಸ ನ್ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನ್ಟಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಲ್ಲಂಗಧಾರ 

ರಹಿತ್ (Genderless) ನ್ಟನೆ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದು ಕಾಂಡಿದಾದ ರೆ.  

 ಲ್ಲಂಗವನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದೆ ಪ್ಟರ ರ್ತಯ ೋಕವಾಗಿ ನಾಮಕರಣಗಳಳ ದ ರ್ದಲ್ 

ಲ್ಲಂಗಧಾರ ರಹಿತ್ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯಾಗಿದೆ. 

  2017ರ ಎಪ್ತರ ಲ್ಡ 7, 2017 ರಂದು ಕ್ಕಯ ಲ್ಲಫೋನಿ್ಯಾದ ಲಾರ್ಸ 

ಏಂಜಲ್ಲೋಸು ಲಿ್ಲ  ಎಂಟಿವಿ ಮೂವಿ & ಟಿವಿ ಪರ ಶಸಿು ಯ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಇದು ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯ 26 ನೇ ಆವೃತಿು ಯಾಗಿದೆ.  

 ಎಮಾಮ  ವಾಯ ಟಸ ನ್ ಒಬಾ  ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ನ್ಟಿ, ರೂಪದಶ್ಿ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಯ್ಕತೆಿ. ಹಾಯ ರಿ ಪ್ರಟರ್ 

ಫ್ರಲ್ಡಮ  ಸರಣಿಯಲಿ್ಲ  ಹೆಮಿ್ಯೋನ್ ಗ್ರ ಯ ಂಗರ್ ಪ್ರತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ಸಂಜ್ಯ್ ಪ್ರ ತಿಹಾರ್ ರವ್ರಿಗೆ INSA ಯುವ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ತೇಜುಪ ರ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಜಯ್ ಪರ ತಿಹಾರ್ 

ರವರಿಗೆ ಇಾಂಡಿಯನ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸೈನೆ್  ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀಡುವ ಯುವ 

ವಿಜಾಾ ನ-2017 ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. "ಬಹು-ಲೋಹ್ದ ಸಂಕಿೋಣ್ಗಳು, 

ಸೈದಿಾ ಂತಿಕ ತಿಳುವಳಕೆ, Hq2 + ಅಯಾನ್ನಗಳ ಆಯದ  ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು  

ಕೃಷ್ಟಯಲಿ್ಲನ್ ಪ್ಟರ ಮಖ ಅನ್ವ ಯಿಕೆಗಳಗ್ಗ" ನಿೋಡಿದ ಕಡುಗ್ಗಗ್ಗಿ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜಯ್ ಪರ ತಿಹಾರ್ ಅವರು ಆಗಿನಕ್ ಕ್ಕಮಿಸಿು ರಯಲಿಲ  ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ 

ಪದವಿಯನ್ನು  ಐಐಟಿ, ಖರಗಪುರದಿಾಂದ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ.  

 2012ರಲಿಲ  DST-INSPIRE Faculty ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 INSA ಪರ ಶಸಿು ಯು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಹಾಗೂ ರೂ 25,0000 ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ ನಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ INSA ವಾಷಿಿಕ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಇಾಂಡಿಯನ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸೈನೆ್  ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1974ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. 

ಅಾಂದಿನಾಂದ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಕ್ಕಕ  ಕಡುಗೆ ನೀಡುವ ಯುವ 

ವಿಜಾಾ ನಗಳಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಟಿಯ್ಕಸ್ವಸ ರ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ನ್ಯಗೇಶ ಹೆಗಡೆ ಆಯ್ಕಕ  

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಕಡಮಾಡುವ ಟಿಯ್ಕಸೆ್ವರ್ ಪರ ಶಸಿು  2016ನೇ 

ಸ್ವಲಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರ ಕತ್ಿ ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದೇ 

ವೇಳೆ ಮಹರೆ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಗಂಗಾಧರ ಹಿರಗುತಿು  

ಅವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾಧರ ಹಿರಗುತಿು  ರವರು ಕಾರವಾರದ ‘ಕರಾವಳಿ 

ಮುಾಂಜಾವು’ ಪತಿರ ಕ್ಕ ಸಂಪಾದಕ. ಮಹರೆ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪತಿರ ಕಾ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಕಟಿು  ಬಳೆಸಿದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ನವೃತ್ು  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾದ ಇಾಂದರ ಕಲಾ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ  ಸಮಿತಿ ಇವರುಗಳನ್ನು  

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿದೆ. 

  ಜುಲೈ 1ರಂದು ಪತಿರ ಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ತ್ಲಾ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಸಮ ರಣಿಕ್ಕ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  
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 ವಿಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪತಿರ ಕೀದಯ ಮದಲಿಲ  ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ 

‘ಪರ ಜಾವಾಣಿ’ಯ ಅಾಂಕಣಕಾರರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಸಂಜ್ಯ್ ಗುಬಿಬ ಮತಿ್ತ  ಪೂಣಿಿಮಾ ದೇವಿ ಬಮಿನ್ ಅವ್ರಿಗೆ “ವೈಟಿಲ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ” 

ಕನಾ್ಟಕದ ಸಂಜಯ್ ಗುಬ್ರಾ  ಮತ್ತು  ಅಸಾಸ ಂನ್ ಪ್ಯಣಿ್ಮಾ ಬಮಾ್ನ್ 

ಅವರಿಗೆ ವನ್ಯ ಜಿೋವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕಡುಗ್ಗಗ್ಗಿ ಪ್ಟರ ತಿಷ್ಟಠ ತ್ ವೈಟಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ. ವೈಟಿಿ  ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  “ಗಿರ ೋನ್ ಆಸಕ ರ್” ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

66 ದೇಶ್ಗಳಂದ 169 ಅಭ್ಯ ಥಿ್ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಆಯೆಕ ಯಾದ ಎಾಂಟ್ಟ ಜನರಲಿ್ಲ  ಇಬಾ ರು ಭಾರತಿೋಯರು. 

 ಪ್ಯಣಿ್ಮಾ ದೇವಿ ಬಮ್ನ್ ಅವರನ್ನು  ಗೆರ ೀಟರ್ ಅಡೆು ಟೆಾಂಟ್ಸ ತ್ಳಿಯ ಕಕಕ ರೆ (ಹಗಿಿಲಾ) 

ಮತ್ತು  ಅದರ ಆವಾಸಸಾಥ ನ್ದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ಟರ ಯತ್ು ಗಳಗ್ಗಿ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಮ್ನ್ 

ಅವರು ಕಕಕ ರೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಕಮರ ಪ್ ಜಿಲಿ್ಗ ಯ ಮೂರು ಹ್ಳಳ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾಲವನ್ನು  

ಸೃಷಿು ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಗೆರ ೀಟರ್ ಅಡೆು ಟೆಾಂಟ್ಸ ತ್ಳಿ ಕಕಕ ರೆಗಳು ಜ್ಞಗತಿಕವಾಗಿ 1200-1800 ರಷಿು ದೆ. 

ಇವುಗಳಲಿಲ  ಸುಮಾರು 800 ಅಸಾಸ ಂನ್ಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  150 ಬ್ರಹಾರದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಸಿಗುತ್ು ವೆ. 

 

ಕನಾ್ಟಕದಲಿ್ಲ  ಹುಲ್ಲ ಕ್ಕರಿಡ್ಯಗ್ಳನ್ನು  ಸಂರಕ್ತಷ ಸುತಿು ರುವ ಕಾಯಿಕ್ಕಕ  ಸಂಜಯ್ ಗುಬ್ರಾ  

ಅವರನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿೋವಶಾಸು ರಜಾ  ಮತ್ತು  ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಆಗಿರುವ ಗುಬಿಿ  ಅವರು 

ಮೈಸೂರು ಮೂಲ್ದ ನೇಚರ್ ಕನ್ಸ ವೇ್ಷನ್ ಫಂಡೇಶ್ನಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಗುಬ್ರಾ  

ಅವರು ರಾಜಯ  ವನ್ಯ ಜಿೋವಿಗಳ ಮಂಡಳಯ ಸದಸಯ ರು ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 1970 ರಿಂದ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಸಂರಕಿಷ ತ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳ ಅತಿದೊಡ್  ವಿಸು ರಣೆಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸುವಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಮಖ ಪ್ರತ್ರ  ವಹಿಸಿದರು. 

ಕನಾ್ಟಕದಲಿ್ಲ  ಸಂರಕಿಷ ತ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳ ಗ್ತ್ರ ವನ್ನು  ಶೇ 37% ಹೆಚಿಿ ಸುವಲಿಲ  ಅವರ ಕಡುಗೆ ಅಪಾರ. 

ವೈಟಿಲ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಯುಕ್ಕ ಮೂಲದ ವೈಟಿಲ  ಫಂಡ್ಸ ಫ್ರರ್ ನೇಚರ್ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  

ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿದವರನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಲು ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು  ₹29ಲಕ್ಷ ನಗದು ಪುರಸ್ವಕ ರ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ಭಾರತದ್ ವಿದ್ಘಯ ಥಿಿಗೆ ಇಂಟೆಲ್ ಇಂಟನ್ಯಯ ಿಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ  ಆವಾಡ್ಿ 

ಪೌರ ಢಶಲಾ ಮಟು ದ  ಅತಿೀ ದೊಡಡ  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸಪ ರ್ಧಿ 

ಹಾಗೂ ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ಸಮಾವೇಶದಲಿಲ   ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಹಿತಿ ಪಿಾಂಗಳಿ 

ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿಯ ಚೈತ್ನಯ  ಹಾಗೂ ಗಿೀವ್ ಜಾರ್ಜಿ ಪರ ಶಸಿು  

ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ.ಅಭಿವೃದಿಧ  ಹಾಂದುತಿು ರುವ ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ‘ಕ್ಕರೆಗಳ ನಗಾ ವಯ ವಸೆ್ಥ ’ 
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ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದಕಾಕ ಗಿ ‘ಪರಿಸರ ವಿಜಾಾ ನ ವಿಭಾಗ’ದಲಿಲ  ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಇನ್ವೆಾಂಚರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿನ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ‘ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿಫೀನ್ ಆಧರಿತ್, ಮಲಿು ಸ್ಥಪ ಕು ರಲ್ ಇಮೇಜಿಾಂಗ್ ಸಿಸು ಮ್’  ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಉಡುಪಿಯ 

ಲಿಟಲ್ ರಾಕ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಸೂಕ ಲ್ನ ಚೈತ್ನಯ  ಹಾಗೂ ಗಿರ ೀವ್ ಜಾರ್ಜಿ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪರಿಸರ ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ   ಜೈವಿಕ ವಿದಳನ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಜೆಮ್ಶ್ಡ್ಸಪುರದ 

12ನೇ ತ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ಪರ ಶಾಂತ್ ರಂಗನಾರ್ನ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 'ನೈಸಗಿ್ಕ 

ಬ್ದಯ ಕ್ಿ ೋರಿಯಾವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಂಡು ಕಿೋರಿಪ್ತರಿಫಸು  ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನೆ' ಎಂಬ ಶಿೋಷ್ಟ್ಕೆಯ 

ಯೋಜನೆಯು ರೈತ್ರಿಗ್ಗ ಹಾನಿಕ್ಕರಕ ಕಿೋಟನಾಶ್ಕಗಳನ್ನು  ಜೈವಿಕವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 

ಕೆ ಗೀವಿಂದ್ಭಟ್ ರಿಗೆ ಸಂಗಿೀತ ನ್ಯಟಕ್ ಅಕಾಡೆಮ ಪುರಸ್ವಕ ರ 

ಪರ ಸಕು  2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕಾಂದರ  ಸಂಗಿೀತ್ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು  

ಪರ ಕಟ ವಾಗಿದುದ , ತೆಾಂಕುತಿಟ್ಟು  ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೇರು ಕಲಾವಿದ 

ಸೂರಿಕುಮೇರಿ ಕ್ಕ. ಗೊೀವಿಾಂದ ಭ್ಟು ರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವರು ಈ ಸ್ವಲಿನ 

ಪರ ಶಸಿು  ಪುರಸಕ ೃತ್ರಾದವರ ಪೈಕ್ತ ಕನಾಿಟಕದ ಏಕೈಕ ಯಕ್ಷಗಾನ 

ಕಲಾವಿದರು. ತೆಾಂಕುತಿಟಿು ನಲಿಲ  ಕೀಳೂಯ ರು ರಾಮಚಂದರ  ರಾಯರಿಗೆ 

ಈ ಗೌರವ ಸಂದಿತ್ತು . ಗೊೀವಿಾಂದ ಭ್ಟು ರು 66 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ 

ಯಕ್ಷಗಾನ ತಿರುಗಾಟದ ಅನ್ನಭ್ವ ಹಾಂದಿದುದ , 50 ವರ್ಿ ಗಳ ಕಾಲ 

ಧಮಿಸ್ರ್ಳ ಮೇಳವೊಾಂದ ರಲೆಲ ೀ ಕಲಾಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಒಟ್ಟು  43 

ಮಂದಿಗೆ ಪುರಸ್ವಕ ರ ದೊರೆತಿದುದ , ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ಗುವಾಹಾಟಿ ಯಲಿಲ  ನಡೆದ ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಸಭೆಯಲಿಲ  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗಿೀತ್, ನಾಟಕ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಜನಪದ, ಗೊಾಂಬಕುಣಿತ್ 

ಮದಲಾದ ಪರ ಕಾರ ಗಳಿಗೆ ಈ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪರ ಶಸಿು  1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು, ತಾಮರ  

ಪತ್ರ  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ವಯಲಿನ್ ವಾದಕ ಮೈಸೂರಿನ ಎಾಂ. ಮಂಜು ನಾಥ್ ಕ್ಕಡ ಈ ಬರಿಯ 

ಪರ ಶಸಿು  ಪುರಸಕ ೃತ್ರ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ.  

 ಸಂಗಿೋತ್ ನಾಟಕ ಅಕ್ಕಡೆಮಿ ಪುರಸಾಕ ರ (ಅಕ್ಕಡೆಮಿ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ) ಸಂಗಿೋತ್ ನಾಟಕ 

ಅಕ್ಕಡೆಮಿಯಿಂದ ನಿೋಡಲ್ಪ ಡುವ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಗನಿರತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು  ಗೌರವಿಸಲು 

ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ್ ಪರ ಶಸಿು  ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಸಂಗಿೋತ್, ನೃತ್ಯ , ರಂಗಭೂಮಿ, ಇತ್ರ 

ಸಾಂಪ್ಟರ ದಾಯಿಕ ಕಲ್ಗಗಳು ಮತ್ತು  ತ್ತಗಲು ಬೊಂಬಗಳ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗಳನ್ನು  

ನಿೋಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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ಪ್ರಾಶರ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ ರವ್ರ “ಕೌ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ನ” ಗೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲಿ್ ಸಣಣ  ಕ್ಥೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಭಾರತಿೀಯ ಪರಾಶರ್ ಕುಲಕಣಿಿ ರವರ “ಕ್ಟ ಅಾಂಡ್ಸ ಕಂಪನ” ಕಥೆಗೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ು  ಸಣಣ  ಕಥೆ ಪರ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚೊಚು ಲ ಬರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯರಬಿ ರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು  

ಸಂದಂತಾಗಿದೆ. ಜೂನ 5 ರಂದು ನಡೆದ ಜಮೈಕಾದಲಿಲ  ನಡೆದ ಕಾಲಬಶ್ತ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಹಬಿ ದಲಿಲ  

ಕುಲಕಣಿಿ ರವರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಕುಲಕಣಿಿ ರವರು ಪರ ಸುು ತ್ ಸಿಾಂಗಾಪುರದ ಯೇಲ್ ಎನ್ ಯು ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ  ಸಮಾಜ 

ವಿಜಾಾ ನ ಸಹಾಯಕ ಪಾರ ಧಯ ಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ವಿಶಾ ದ 47 ರಾರ್ು ರಗಳ ಸುಮಾರು 

4000 ಕಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಪರಾಶರ್ ರವರು ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 1990 ರ ದಶಕದಲಿಲ  ನಡೆದ ಈ ಕಥೆ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ನಡೆಯುವ ಸನು ವೇಶಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ.  

 

ಕಾಮನ್ ವೆಲಿ್ ಸಣಣ  ಕ್ಥೆಪ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

 ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಅಪರ ಕಟಗೊಳು ದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸಣಣ  ಕಥೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ 

 ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಕಾಮಲ್ ವೆಲ್ು  ರಾರ್ು ರಗಳ 18 ವರ್ಿ ತ್ತಾಂಬಿದ ಎಲಲ ರು ಅಹಿರಾಗಿರುತಾು ರೆ 

 ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2012 ರಿಾಂದ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದುದ , ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 4.8 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ಫೆರ ಂರ್ಚ ಓಪ್ನ್ ಟ್ಯನಿಮೆಂಟ್ ಗಾಬಿಿನ್ ಮುಗುರುಜ್ಞ ಮತಿ್ತ  ನೊವಾಕ್ ಜೊಕವಿಕ್ ಗೆ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಗರಿ 

 ಸ್ಥಪ ೀನ್ ನ 22 ವರ್ಿದ ಗಾಬಿಿನ್ ಮುಗುರುಜಾ ರವರು ವಿಶಾ ದ ನಂ.1 ಆಟಗಾತಿಿ ಸ್ಥರೆನಾ 

ವಿಲಿಯಮೆ್ ರವರನ್ನು  ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಟ್ಯನಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ 

ಸಿಾಂಗಲೆ್ ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡರು. ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಮುಗುರುಜಾ 7-

5, 6-4ರಿಾಂದ 21 ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಸ್ವಲ ಾಂ ಪರ ಶಸಿು ಗಳ ಒಡತಿ ಅಮ್ರಿಕದ ಸ್ಥರನಾ ವಿಲಿಯಮೆ್ ರನ್ನು  

ಸೊೀಲಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಾಂದಿಗೆ ಮುಗುರುಜಾ ವಿಶಾ  ಯಾಿಕ್ತಾಂಗ್ ನಲಿಲ  ಎರಡನೇ 

ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ ೀರಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಲಲ ದೆ, ಕಳೆದ 24 ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಸ್ವಲ ಾಂಗಳಲಿಲ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆದ 9ನೇ ಹಸ 

ಆಟಗಾತಿಿ ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಪುರುಷರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ  ನಲಿಲ  ನೊವಾಕ್ ಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ :  

 ಫೆರ ಂರ್ಚ ಓಪ್ನ್ ಮಶರ  ಡಬಲ್ಸ : ಮಿಶರ  ಡಬಲೆ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಲಿಯಾಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ 

ಮತ್ತು  ಸಿಾ ಜಲೆಿಾಂಡ್ಸನ ಮಾಟಿಿನಾ ಹಿಾಂಗಿೀಸ್ ಜೀಡಿ ಸ್ವನಯಾ ಮಿಜಾಿ ಮತ್ತು  ಇವಾನ್ 

ಡಾಡಿಗ್ ಜೀಡಿಯನ್ನು  ಮಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು  ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಪೇಸ್ಗೆ ಇದು 18ನೇ ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ 

ಸ್ವಲ ಾಂ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದುದ , ಮಿಶರ  ಡಬಲೆ್ನಲಿಲ  10ನೇ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು  35 ವರ್ಿದ 

ಮಾಟಿಿನಾ ಹಿಾಂಗಿೀಸ್ಗೆ ಇದು 22ನೇ ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಸ್ವಲ ಾಂ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದುದ , ಮಿಶರ  ಡಬಲೆ್ನಲಿಲ  5ನೇ 

ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದೆ. 

 

2016 ವಿಶಾ  ಮರಳು ಶಿಲಪ  ಉತಸ ವ್: ಚ್ಚನನ  ಗೆದ್ದ  ಸುದ್ಶಿನ ಪ್ಟಾನ ಯಕ್  

ಭಾರತ್ದ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಖ್ಯಯ ತಿಯ ಮರಳು ಶ್ಲಪ  ಕಲಾವಿದ ಸುದಶಿನ ಪಟಾು ಯಕ್ 2016 ವಿಶಾ  

ಮರಳು ಶ್ಲಪ  ಉತೆ್ ವದಲಿಲ  ಜನರ ಆಯ್ಕಕ  ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಚಿನು ದ ಪದಕವನ್ನು  ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಪಟಾು ಯಕ್ ಅವರ 'ಡರ ಗೆ್ ಕ್ತಲ್ ಸೊಪ ೀಟೆ್ಸಿ' ಮರಳು ಶ್ಲಪ ಕ್ಕಕ  ಈ ಚಿನು ದ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ. 

ಉತೆ್ ವದಲಿಲ  ಸುದಶಿನ್ ಪಟಾು ಯಕ್ ಅವರು ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಪರ ತಿನಧಿಸಿ ಪಾಲಗ ಾಂಡಿದದ ರು.  

 ಸುದಶಿನ್ ಅವರು ತಾವು ರಚಿಸಿದದ  ಶ್ಲಪ ದಲಿಲ  ಎರಡು ಮುಖಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿದದ ರು. ಒಾಂದು 

ಲಾನೆ್ ಆಮ್ಿಸ್ವು ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ಇನೊು ಾಂದು ಮರಿಯಾ ಶರರ್ೀವಾ. ಈ ಇಬಿ ರು ಐಕಾನಕ್ 
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ಆಟಗಾರರು ಮಾದಕ ದರ ವಯ  ವಿವಾದದಲಿಲ  ಸಿಲುಕ್ತ ಬಿದುದ  ತ್ಮಗೆ ವೈಯಕ್ತು ಕವಾಗಿ ಅಷ್ು ೀ ಅಲಲ  

ಇಡಿೀ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಜಗತಿು ಗೂ ಕ್ಕಟು  ಹೆಸರು ತಂದಿದದ ರು.  

 

 

ದ್ಕಿ್ ಣಾ ಆಫಿರ ಕಾ ಸ್ವಹಿತಿ ಲಿಡುಡುಮಲಿಂಗನ (Lidudumalingani) ಗೆ ಒಲಿದೆ 2016 ಕೈನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ದಕ್ತಷ ಣಾ ಆಫಿರ ಕಾದ ಖ್ಯಯ ತಿ ಸ್ವಹಿತಿ, ಸಿನಕಾರ ಹಾಗೂ ರ್ೀಟ್ಗಾರ ಫರ್ ಆಗಿರುವ ಲಿಡುಡುಮಲಿಾಂಗನ 

ರವರಿಗೆ ಪರ ತಿಷಿು ತ್ 2016 ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕೈನ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಲಿಡುಡುಮಲಿಾಂಗನ ರವರ ಪರ ಸಿದದ  ಸಣಣ  ಕಥೆ “ಮ್ಮರಿೀಸ್ ವಿ ಲಾಸ್ು ” ಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಸಂದಿದೆ. 

ಸ್ವಾಂಪಾರ ದ್ಯಯಿಕ ನಂಬಿಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಝೀಪೆರ ನಯಾ (Schizophrenia) 

ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು  ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಸುತ್ು  ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಕೈನ್ ಪರ ಶಸಿು ಯ ಬಗೆಗ  (Caine Prize):  

 ಕೈನ್ ಪರ ಶಸಿು ಯು ವಾಷಿಿಕ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದುದ , ಆಫಿರ ಕಾದ ಸ್ವಹಿತಿಗಳಿಗೆ 

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಆಫಿರ ಕಾದ ಬುಕರ್ ಎಾಂತ್ಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಆಾಂಗಲ  ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  ಬರೆಯಲಾದ ಸಣಣ  ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2010 ರಲಿಲ  ಯು.ಕ್ಕ ಯಲಿಲ  ಸರ್ ಮೈಕಲ್ ಹಾಯ ರಿಸ್ ಕೈನ್ ರವರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ 

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈನ್ ರವರು ಬ್ಯಕರ್ ಗೂರ ಪ್ಟ ನ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರು. 

 

ರಾಧಿಕಾ ಮೆನನ್: ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸ್ವಗರಯಾನ ಸಂಸ್ಾ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ಡೆದ್ ಮಟ್  ಮದ್ಲ 

ಮಹಿಳೆ 

ಕಾಯ ಪು ನ್ ರಾಧಿಕಾ ಮ್ನನ್ ರವರು ಸ್ವಗರದಲಿಲ  ತ್ತೀರಿದ ಅನಯ ನ ಸ್ವಧನೆಗಾಗಿ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಸ್ವಗರಯಾನ ಸಂಸೆ್ಥ  ನೀಡುವ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಧಿಕಾ ಮ್ನನ್ ರವರು ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದ ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಾಂಬ 

ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ರಾಧಿಕಾ ಮ್ನನ್ ರವರು ತ್ಮಮ  ಪಾರ ಣವನ್ನು  ಬದಿಗಿಟ್ಟು  ಏಳು ಮಂದಿ ಮಿೀನ್ನಗಾರರನ್ನು  

ರಕ್ತಷ ಸಿದ ಸ್ವಹಸಕಾಕ ಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಒಲಿದಿದೆ. 2015 ರಲಿಲ  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ಕಾಕ್ತನಾಡದಿಾಂದ 

ಒಡಿಶದ ಗೊೀಪಾಲಪುರಕ್ಕಕ  ಹೀಗುತಿು ದದ  ದುಗಿಮಮ  ಹೆಸರಿನ ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕಾ ನೌಕ್ಕ 

ಚಂಡಮಾರುತ್ಕ್ಕಕ  ಸಿಲುಕ್ತ ನೌಕ್ಕಯ ಇಾಂಜಿನ್ ವಿಫಲವಾಗಿ ಸಿಕ್ತಕ ಹಾಕ್ತಕಾಂಡಿದದ ನ್ನು  ಮ್ನನ್ 

ತಂಡ ಪತೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . ಬದುಕುವ ಆಸ್ಥಯನು  ಬಿಟಿು ದದ  ಏಳು ಜನರನ್ನು  ರಾಧಿಕಾ ಮ್ನನ್ 

ರವರು ರಕ್ತಷ ಸಿದದ ರು.  

 ರಾಧಿಕಾ ರವರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  21 ನವೆಾಂಬರ್ 2016 ರಂದು ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಗರ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಇರುವ ಲಂಡನ್ ನಲಿಲ  ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ರಾಧಿಕಾ ಮೆನನ್ ಬಗೆೆ : 

 ರಾಧಿಕಾ ಮ್ನನ್ ರವರು ಮೂಲತಃ ಕರಳದ ಕಡುಾಂಗಲೂಲ ರು ರವರು. 1991 ರಲಿಲ  ಶ್ಪಿಪ ಾಂಗ್ 

ಕಾರ್ಿರರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ದಲಿಲ  ಟೆರ ೈನ ರಡಿಯ ಆಫಿೀಸರ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು.  

 2011 ರಲಿಲ  ರಾಧಿಕಾ ಮ್ನನ್ ಭಾರತ್ದ ಮಚೆಿಾಂಟ್ಸ ನೇವಿಯ ಮಟು ಮದಲ ಮಹಿದ 

ಕಾಯ ಪು ನ್ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದದ ರು.  

 2012 ಎಾಂಟಿ ಸುಮಣಿ ಸಾ ರಾಜಯ  ಹಡಗಿನ ಉಸುು ವಾರಿ ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ.  
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ಜೂನಯರ್ ಈಜು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್ಟ ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ಕೆಕ  ಸಮಗರ  ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ಟ್  

ಗೆಲ ನ್ವಾಕ್ಿ 43ನೇ ಜೂನಯರ್ ಈಜು ಚಾಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಟನಲಿಲ  ಆತಿಥೇಯ ಕನಾಿಟಕ ತಂಡ ಸಮಗರ  

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. ಬಸವನಗುಡಿ ಈಜು ಕಾಂದರ ದಲಿಲ  ಮುಕಾು ಯಗೊಾಂಡ 

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ, ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮತ್ತು  

ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ತೃಪಿು ಪಟ್ಟು ಕಾಂಡವು. 

 ಪರ ರ್ಮ ಸೆ್ವನ ಕನಾಿಟಕ (37ಚಿನು , 22 ಬಳಿು  ಮತ್ತು  23 ಕಂಚ್ಚ: ಒಟ್ಟು  82 ಪದಕ)607 

ಪಾಯಿಾಂಟ್ಸಗಳಿಾಂದ ಅಗರ  ಸೆ್ವನ ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತ. 

 ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನ ಮಹಾರಾರ್ು ರ (17ಚಿನು , 18 ಬಳಿು , 15 ಕಂಚ್ಚ: ಒಟ್ಟು  50 ಪದಕ) 406 

ಪಾಯಿಾಂಟ್ಸಗಳಿಾಂದ 2ನೇ ಸೆ್ವನ ಸಂಪಾದಿಸಿತ್ತ. 

 

ಡಾ. ರಘುವಿೀರ್ ಚೌಧರಿಗೆ 51ನೇ ಜ್ಞಾ ನಪಿೀಠ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ದ್ಘನ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಗುಜರಾತಿ ಸ್ವಹಿತಿ ಡಾ. ರಘುವಿೀರ್ ಚೌಧರಿ ರವರಿಗೆ 2015 ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಲೀಕದ 

ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಭ್ ಮುಖಜಿಿ ರವರು ಪರ ದ್ಯನ 

ಮಾಡಿದರು. ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು ಯು ನಗದು ಹಣ, ಫಲಕ ಮತ್ತು  ಜಾಾ ನದೇವತೆ ಸರಸಾ ತಿ 

ಮೂತಿಿಯನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಚೌಧರಿರವರು ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದ ನಾಲಕ ನೇ ಗುಜರಾತಿ 

ಸ್ವಹಿತಿ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಉಮಾ ಶಂಕರ್ ಜೀಷಿ (1967), ಪನು ಲಾಲ್ ಪಟೇಲ್ (1985) ಹಾಗೂ ರಾಜೇಾಂದರ  

ಷ್ಠ (2001) ರಲಿಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ರಘುವಿೀರ್ ಚೌಧರಿ ಕುರಿತ್ತ 

 ರಘುವಿೀರ್ ಚೌಧರಿ ರವರು ಪರ ಸಿದದ  ಗುಜರಾತಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಕವಿ, ವಿಮಶಿಕ ಮತ್ತು  

ಗಾಾಂಧಿವಾದಿ. ಇವರು ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 5, 1938 ರಂದು, ಗುಜರಾತ್ ನ ಗಾಾಂಧಿೀನಗರದ ಬಳಿಯ 

ಬಪುಪುರ ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. ವೃತಿು ಯಲಿಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರಾದ ಇವರು 1998 ರಲಿಲ  ನವೃತಿು  

ಹಾಂದುವ ತ್ನಕ ಗುಜರಾತ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ  

 ರಘುವಿೀರ್ ರವರು ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ, ಅವುಗಳಲಿಲ  ಕ್ಕಲವು 

ಪರ ಸಿದದ  ಕಾದಂಬರಿಗಳೆಾಂದರೆ ಅಮೃತ್, ವೆನ್ನ ವಸು ಲ, ಪುವಿರಾಗ. ಕವಲ ಸ್ವಹಿತಿ ಅಲಲ ದೇ 

ಪರ ಸಿದದ  ಪತಿರ ಕ್ಕಗದದ ಸಂದೇಶ್ತ, ಜನಮಭೂಮಿ, ದಿವಯ  ಭಾಸಕ ರ್ ಪತಿರ ಕ್ಕಗಳಲಿಲ  

ಅಾಂಕಣಕಾರರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಜ್ಞಾ ನಪಿೀಠ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ  

ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು ಯು ದೇಶದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರ ಶಸಿು . ಭಾರತಿೀಯ ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಟರ ಸ್ು  ನಾಂದ 

1961 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾದ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಸಂವಿಧಾನ 8ನೇ ಷ್ಡೂಯ ಲ್ 

ನಲಿಲ  ಅಾಂಗಿೀಕೃತ್ವಾಗಿರುವ 22 ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದರಲಿಲ  ಸ್ವಹಿತಿ ಆಗಿರುವ ಭಾರತಿೀಯ ಪರ ಜೆಗೆ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು 11 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಫಲಕ ಮತ್ತು  ಸರಸಾ ತಿ ಪರ ತಿಮ್ಯನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ಪೀಬ್ಸ ಿ ಸ್ಲೆಬಿರ ಟಿ ಪ್ಟ್ಿ : ಶರೂಖ್ ಮತಿ್ತ  ಅಕ್ಷಯ್ ಗೆ ಸ್ವಾ ನ 

ವಿಶಾ ದ ಅತಿೀ ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ 100 ಸ್ಥಲೆಬಿರ ಟಿಗಳ ಫೀಬೆ್ಿ ಪಟಿು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. 2016 ರ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಬಲಿವುಡ್ಸ ನಟರಾದ ಶರುಖ್ ಖ್ಯನ್ ಹಾಗೂ 

ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ  ಸೆ್ವನ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  
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 2016ರ ರ್ೀಬೆ್ಿ ಸ್ಥಲೆಬಿರ ಟಿ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಗಾಯಕ್ತ ಟೇಲರ್ ಸಿಾ ಪ್ಟು  ರವರು ಅಗರ ಸೆ್ವನ 

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಿಾ ಪ್ಟು  ರವರು 2015-16 ವರ್ಿದ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಸುಮಾರು 170 

ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ಯದ ರೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರ ಓನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ($110 

ಮಿಲಿಯನ್), ಲೇಖಕ ಜೇಮೆ್ ಪಾಯ ಟಸಿನ್ ($95 ಮಿಲಿಯನ್) ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು  

ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಬಲಿವುಡ್ಸ ನಟರಾದ ಶರುಖ್ ಖ್ಯನ್ ಅವರ ವಾಷಿಿಕ ಆದ್ಯಯ 221ಕೀಟಿ ರೂ. 

ಆಗಿದುದ , 86ನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಇನೊು ೀವಿ ಬಲಿವುಡ್ಸ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ( 211 

ಕೀಟಿ ರೂ.) 94ನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

2016 - ವಿಂಬಲಡ ನ್ ಟೆನನ ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್ಟ ವಿಜೇತರು 

 ಪುರುಷರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : ಪುರುರ್ರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಆಯಂಡಿ ಮರೆಿ 6-4, 7-6, 

7-6ರಲಿಲ  ಕ್ಕನಡಾದ ಮಿಲಸ್ ರಾಯನಕ್ ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸಿ ಮೂರನೇ ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸ ಸ್ವಲ ಮ್ 

ಟ್ರ ೀಫಿ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡರು. ಮರೆಿ ವಿಾಂಬಲಡ ನು ಲಿಲ  ಜಯಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಪರ ಶಸಿು  

ಇದ್ಯಗಿದೆ. 2013ರಲಿಲ  ಇಲಿಲ  ಮದಲ ಬರಿ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದದ ರು. 2012ರ ಅಮ್ರಿಕ ಓಪನ್ 

ಟ್ಯನಿಯಲಿಲಯೂ ಟ್ರ ೀಫಿ ಎತಿು  ಹಿಡಿದಿದದ ರು.  

 ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : ಅಮ್ರಿಕಾದ ಸ್ಥರೆನಾ ವಿಲಿಯೆ ಾಂ ರವರು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  

ವಿಜೇತ್ರಾದರು. ಫೈನಲ್ ನಲಿಲ  ಜಮಿನಯ ಅಾಂಜೆಲಿಕ್ ಕ್ತಬಿರ್ ರವರನ್ನು  7-5, 6-3 ರಲಿಲ  

ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದದ ರು. ಇದು ವಿಲಿಯೆ ಾಂ ರವರ 7ನೇ ವಿಾಂಬಲಡ ನ್ ಪರ ಶಸಿು  ಹಾಗೂ 

ಒಟಾು ರೆ 22ನೇ ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಸ್ವಲ ಾಂ ಪರ ಶಸಿು . 

 ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಬ ಲ್ಸ : ಸ್ಥರೆನಾ ವಿಲಿಯಮೆ್ ಮತ್ತು  ವಿೀನಸ್ ವಿಲಿಯೆ ಾಂ ಸಹೀದರಿಯರು 

ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  6-3, 6-4ರ ರಲಿಲ  ಹಂಗರಿಯದ ಟಾಮಿಯ್ಕ ಬಬಸ್ ಹಾಗೂ 

ಕಜಕಸ್ವು ನದ ಯರಸೊಲ ೀವಾ ಶ್ಾ ಡ್ರೀವಾ ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸಿದರು. ವಿಲಿಯಮೆ್ 

ಸಹೀದರಿಯರು ಒಟಾು ಗಿ ಡಬಲೆ ು ಲಿಲ  ಜಯಿಸಿದ 14ನೇ ಪರ ಶಸಿು  ಇದ್ಯಗಿದೆ. ವಿಾಂಬಲಡ ನ್ 

ನೆಲದಲಿಲ  ಈ ಜೀಡಿ 2000, 2002, 2008, 2009, 2012ರಲಿಲ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು . ಇವರು 

1999ರ ಟ್ಯನಿಯ ಬಳಿಕ ಫೈನಲ್ ತ್ಲುಪಿದ ಎಲಾಲ  ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲಯೂ ಜಯ ಸ್ವಧಿಸಿದದ ರು. 

17 ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಮಾತ್ರ  ಫೈನಲ್ ನಲಿಲ  ಸೊೀತಿದದ ರು.  

 ಪುರುಷರ ಡಬಬ ಲ್ಸ : ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಜೀಡಿ ಪೈರಿ ಹೂಯ ಗಸ್ ಹಬಿಟ್ಸ ಮತ್ತು  ನಕಲಸ್ ಮಹುತ್ 

ವಿಾಂಬಲಡ ನ್ ಪುರುರ್ರ ಡಬಿ ಲೆ್ ನಲಿಲ  ವಿಜೇತ್ರಾದರು. ಈ ಜೀಡಿ ಜೂಲಿಯನ್ ಬನೆು ಟ್ಯಯ  

ಮತ್ತು  ಎಡಾಾ ಡ್ಸಿ ರಜರ್ ವಸಲಿನ್ ಜೀಡಿಯನು  6-4, 7-6, 6-3 ಸ್ಥಟ್ಸ ಗಳಲಿಲ  ಸೊೀಲಿಸಿ 

ಪರ ಶಸಿು  ಬಚಿದರು. 

 

 

VRL ಲ್ದಜಿಸ್್ತ ಕ್ಸ  ಗೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಜಿನಸ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಏಷ್ಠಯ ದ ನಂ.1 ಸರಕು ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ  ಎನಸಿರುವ ವಿಆರ್ಎಲ್ ಲಾಜಿಸಿು ಕೆ್ಗೆ ಸಿಬ (ಸೌತ್ 

ಇಾಂಡಿಯನ್ ಬಿಜಿನೆಸ್ ಅಚಿೀವಸ್ಿ) ಪರ ಶಸಿು  ಪಾರ ಪು ವಾಗಿದೆ. ಸಿಾಂಗಾಪುರದಲಿಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದದ  

ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ವಿಆರ್ಎಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ವಯ ವಸೆ್ವಪಕ ನದೇಿಶಕ ಆನಂದ ಸಂಕಶಾ ರ 

ಅವರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. 



www.karunaduexams.com 

141 | P a g e  
 

 ಕನಾಿಟಕ, ಆಾಂಧರ , ತ್ಮಿಳುನಾಡು, ಕರಳದ ಉದಯ ಮ ನೇತಾರರು ಮತ್ತು  ಸ್ವಧಕರಿಗೆ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ವಿಭಿನು  ಸ್ವಧನೆಯಮೈಲಿಗಲುಲ  

ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ದಕ್ತಷ ಣ ಭಾರತ್ದ ಸಂಸೆ್ಥ , ಕಂಪನಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಸ್ಥಲೆಬಿರ ಟಿ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಲಿೀಗ್, ದಕ್ತಷ ಣ ಭಾರತ್ ಮಟು ದ ಸಿನಮಾ ಪರ ಶಸಿು  ಸೆ್ವಪಿಸಿ ನಡೆಸಿಕಾಂಡು 

ಬರುತಿು ರುವ ಮಾಧಯ ಮ ಮತ್ತು  ಮನರಂಜನಾ ಉದಯ ಮ ಸಂಸೆ್ಥ  ವಿಬಿರ  ಮಿೀಡಿಯಾ 

ಪರ ತಿವರ್ಿವೂ ಅಹಿರಿಗೆ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಸಿಬ ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡುತ್ು  ಬಂದಿದೆ. 

 

ಬಕ್ಸ ರ್ ವಿಜೇಂದ್ರ್ ಸ್ತಂಗ್ ಗೆ ಏಷ್ಯಯ  ಪ್ಪಸ್ತಪಿಕ್ ಸೂಪ್ರ್ ಮಡಲ್ ವೇಟ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಭಾರತ್ದ ಬಕೆರ್ ವಿಜೇಾಂದರ್ ಸಿಾಂಗ್ ವಲ್ಡ ಿ ಬಕೆ್ತಾಂಗ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ ನ(ಡಬುಲ ಯ ಬಿಒ) ಏಷ್ಠಯ  

ಪೆಸಿಪಿಕ್ ಸೂಪರ್ ಮಿಡಲ್ ವೇಟ್ಸ ಪರ ಶಸಿು  ಸುತಿು ನಲಿಲ  ವಿಜಯ ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. 

ವಿಜೇಾಂದರ್ ರವರು ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಕ್ಕರಿಿ ಹೀಪ್ಟ ರನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು.  

 ದೆಹಲಿಯ ತಾಯ ಗರಾಜ ಒದಾಂಗಣ ಕ್ತರ ೀಡಾಾಂಗಣದಲಿಲ  ನಡೆದ 10 ಸುತ್ತು ಗಳ ಕಠಿಣ ಹೀರಾಟದ 

ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ವಿಜೇಾಂದರ್ ಸಿಾಂಗ್ ವೇಲೆ್ ಮೂಲದ ಅಸಿೀಸ್ ಬಕೆರ್ ಕ್ಕರಿಿ ಹೀಪ್ಟ ರನ್ನು  

ಮಣಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

  ವಿಜೇಾಂದರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಗೆ ಬಕೆ್ತ ಾಂಗ್ ಕಣದಲಿಲ  ಇದು ಸತ್ತ್ 7ನೇ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಾಂದಿನ ಆರು 

ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  ನಾಕ್ಟಟ್ಸ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಿದದ ರು. 

  ಬಕೆ್ತ ಾಂಗ್ ರಿಾಂಗ್ ನಲಿಲ  ಗರಿರ್ಾ  ಸಮಯ ಫೈಟ್ಸ ಮಾಡಿದ ವಿಜೇಾಂದರ್ 98-92, 98-92, 100-90 

ರಿಾಂದ ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

ನೈಜಿೀರಿಯಾದ್ ಪ್ತರ ಕ್ತೆಿ ದಿದಿ ಅಕ್ನೆಯ ಲುರೆಗೆ ಬಿಬಿಸ್ತ ವ್ಲ್ಡ ಿ ನೂಯ ಸ್ ಕಮಲ  ಡುಯ ಮರ್ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ     

ನೈಜಿೀರಿಯಾದ ಪತ್ರ ಕತೆಿ ದಿದಿ ಅಕ್ತನೆಯ ಲುರೆ (Didi Akinyelure) ರವರನ್ನು  ಬಿಬಿಸಿ ಸುದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥ  

ಕಡಲಾಗುವ ವಲ್ಡ ಿ ನೂಯ ಸ್ ಕಮಲ  ಡುಯ ಮರ್ (Komla Dumer) ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ದಿದಿ ಅಕ್ತನೆಯ ಲುರೆ ರವರು ಈ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆಯುತಿು ರುವ ಎರಡನೇಯವರು ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಕ್ತನೆಯ ಲುರೆ ರವರು ಬಿಬಿಸಿ ಯಲಿಲ  ಮೂರು ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲ ಉದೊಯ ೀಗವನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಬಿಬಿಸಿಯಲಿಲ  ಕ್ಟಶಲಯ  ಮತ್ತು  ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ 

ಒದಗಲಿದೆ.  

 ಪರ ಸುು ತ್ ದಿದಿ ಅಕ್ತನೆಯ ಲುರೆ ರವರು ನೈಜಿೀರಿಯಾದ ಸುದಿದ  ಚಾನೆಲ್ ಆದ CNBC ಯಲಿಲ  

ವಯ ವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದಿದ  ಬಿತ್ು ರಣೆಯ ಪರ ಮುಖ ಸುದಿದ ಗಾತಿಿ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಕಮಲ  ಡುಯ ಮರ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

 ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ರ್ಘನದ ಪತ್ರ ಕತ್ಿ ಕಮಲ  ಡುಯ ಮರ್ ರವರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬಿಬಿಸಿ ಸುದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ನರೂಪಕನಾಗಿದದ  ಕಮಲ  ಡುಯ ಮರ್ ರವರು ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ 

41ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  ಮರಣ ಹಾಂದಿದದ ರು.  

 ಉಗಾಾಂಡದ ಸುದಿದ  ನರೂಪಕ ನಾಯ ನೆ  ಕಕುಾಂಗಿರ (Nancy Kacungira) ರವರು ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಮದಲಿಗರು. 
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“ರೀಹಿತ್ ಖಂಡೇಲ್ ವಾಲ್ “ ಮಸ್ ರ್ ವ್ಲ್ಡ ಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಗೆದ್ದ  ಮದ್ಲ ಭಾರತಿೀಯ  

ಕ್ತರುತೆರೆ ನಟ, ರೂಪದಶ್ಿ ಆಗಿರುವ ರೀಹಿತ್ ಖಂಡೇಲ್ ವಾಲ್ ರವರು ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಮಿಸು ರ್ ವಲ್ಡ ಿ 

ಪಟು  ಪಡೆದು ಹಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷಿು ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಈ ಪರ ಶಸಿು  

ಪಡೆದ ಪರ ಪರ ರ್ಮ ಭಾರತಿೀಯ ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಷ್ು ೀ ಅಲಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದ ಮಟು  ಮದಲ ಏರ್ಯ ನ್ 

ಸಹ ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ'ನ ಸೌಥ್'ರ್ೀಟ್ಸಿ ನಗರದಲಿಲ  ನಡೆದ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  48 ದೇಶಗಳ 

ಸಪ ಧಾಿಳುಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ದ ರೀಹಿತ್ ದಿ ಬಸ್ು  ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಪೂಯ ಟ್ೀಿ ರಿಕೀದ ಫನಾಿಡ್ರೀ 

ಅಲಿಟ್ೀಿ ಅಲಾ ರಝ್ ಸೊಟ್ ಮತ್ತು  ಮ್ಕೆ್ತಕೀ ದೇಶದ ಅಲಡ  ಎಸಪ ರ ರಮಿೀರೆಝ್ ಸಪ ಧಿಿಗಳು 

ಕರ ಮವಾಗಿ 2 ಮತ್ತು  3ನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೀಹಿತ್ 

ರವರು 50,000 ಡಾಲರ್ ಮತ್ು ವನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. 

 ರೀಹಿತ್ ಖಂಡೇಲ್ ವಾಲ್ ರವರು ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ನಲಿಲ  1989 ರಂದು ಜನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 2015 ರಲಿಲ  ಮಿಸು ರ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಇವರು ಪಡೆದಿದದ ರು. 

 ಮಾಡೆಲಿಾಂಗ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಬರುವ ಮುನು  ಇವರು ಡೆಲ್ ಕಂಪೂಯ ಟಸ್ಿ ನಲಿಲ  ತಾಾಂತಿರ ಕ 

ಸಹಾಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 

ಸ್ತನಮಾ ನಮಾಿಪ್ಕ್ ಪಾವ್ಿತಮಮ  ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ರವ್ರಿಗೆ ಬಿ. ಸರೀಜ್ದೇವಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಖ್ಯಯ ತ್ ಕನು ಡ ಸಿನಮಾ ನಮಾಿಪಕ್ತಯಾದ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪಾವಿತ್ಮಮ  ರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಡಾ. ಬಿ. 

ಸರೀಜದೇವಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 ಭಾರತಿೀಯ ವಿದ್ಯಯ ಭ್ವನ ನೀಡುವ ಪದಮಭೂರ್ಣ ಡಾ.ಬಿ.ಸರೀಜಾದೇವಿ ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪಾವಿತ್ಮಮ  ರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯಶ್ವನಗರದ ಅವರ 

ನವಾಸದಲಿಲ  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 ಪರ ಶಸಿು ಯು ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಮತ್ತು  ಪರ ಶಸಿು  ಫಲಕ ಒಳಗೊಾಂಡದೆ. 

 ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಹಿಾಂದೆ ಹರಿಣಿದೇವಿ, ವೈಜಯಂತಿ ಮಾಲಾ, ಏಸುದ್ಯಸ್, ಗಿೀತ್ಪಿರ ಯ 

ಕ್ಕ.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸ್ವಾ ಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತಿು ತ್ರ ಗಣಯ ರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ವಿದ್ಯಯ ಭ್ವನದ ನದೇಿಶಕ ಎನ್.ಎಚ್.ಸುರಶ್ತ, 

ಅಧಯ ಕ್ಷ ಎನ್.ರಾಮಾನ್ನಜ, ಬಿ.ಸರೀಜಾದೇವಿ ಮತಿು ತ್ರರು ಉಪಸೆಿ ತ್ರಿದದ ರು. 

 

 

73ನೇ ಹಿರಿಯರ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸ್ವಕ ಾ ಷ್ ದಿೀಪಿಕಾ ಪ್ಳಿು ಕ್ಲ್ ಕಾತಿಿಕ್ ಮತಿ್ತ  ಸೌರವ್ ಘೀಷಲ್ 

ಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

ದಿೀಪಿಕಾ ಪಳಿು ಕಲ್ ಕಾತಿಿಕ್ ಮತ್ತು  ಸೌರವ್ ಘೀರ್ಲ್ ರವರು 73ನೇ ಹಿರಿಯರ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಕ ಾ ಷ್ 

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ನ ಮಹಿದ ಮತ್ತು  ಪುರುರ್ರ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಕರ ಮವಾಗಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 73ನೇ ಹಿರಿಯರ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಕ ಾ ಷ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ಮುಾಂಬೈ, 

ಮಹಾರಾರ್ು ರದಲಿಲ  ಜುಲೈ 12 ರಿಾಂದ 17 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತ್ತ. 

ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : 

 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಾಂಗಲೆ್  ನಲಿಲ  19ನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದ ದಿೀಪಿಕಾ ಪಳಿು ಕಲ್ ರವರು ಜೀಶು  ಚಿನು ಪಪ  

ರವರನ್ನು 4-11, 11-6, 11-2, 11-8 ರಲಿಲ  ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡರು. 

 ದಿೀಪಿಕಾ ರವರು 2011 ರಲಿಲ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಪಟು ವನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು ಆದರೆ 

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಸಪ ಧಿಿಸಿರಲಿಲಲ . 

ಪುರುಷರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : 



www.karunaduexams.com 

143 | P a g e  
 

 ಅಗರ  ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ್ತತ್ ಸೌರವ್ ಘೀರ್ಲ್ ರವರು ಪುರುರ್ರ ಸಿಾಂಗಲೆ್  ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡರು. ಘೀರ್ಲ್ ರವರು 11-7, 7-11, 3-11, 11-8, 14-12 ರಲಿಲ  ಹರಿಾಂದರ್ ಪಾಲ್ 

ಸಿಾಂಗ್ ರವರನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸಿ ವಿಜೇತ್ರಾದರು. 

 ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  11 ನೇ ಬರಿ ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಘೀಷ್ಠಲ್ ರವರು ದ್ಯಖಲೆ 

ನಮಿಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಆರ್.ಕ್ಕ.ನಪಿತ್ ಸಿಾಂಗ್ ರವರು 1945-56 ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಹತ್ತು  

ಬರಿ ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ದ್ಯಖಲೆ ನಮಿಿಸಿದದ ರು. 

 

ಮೂವ್ರು ಗಣಯ ರಿಗೆ “ಭಾರತರತನ  ಮೈಸೂರು ವಿಶಾ ವಿದ್ಘಯ ಲಯ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಮೈಸೂರು ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯದ ಶತ್ಮಾನೊೀತೆ್ ವ ಸಮಾರಂಭ್ದ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂವರು ಗಣಯ ರಿಗೆ 

ಭಾರತ್ರತ್ು  ಮೈಸೂರು ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2015ರ ಜುಲೈ 27ರಂದು 

ಆರಂಭ್ವಾದ ಶತ್ಮಾನೊೀತೆ್ ವ ವಷ್ಠಿಚರಣೆಯು ಜುಲೈ 22, 2016 ರಂದು ಮುಗಿದಿದುದ , ಈ 

ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಶತಮಾನೊೀತಸ ವ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 'ಭಾರತ್ರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು ' ಪುರಸುಕ ರತ್ರಾದ ಎಾಂ.ವಿಶ್ಾ ೀಶಾ ರಯಯ , ಡಾ.ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃರ್ಣ ನ್, 

ರ್ರ .ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್.ರಾವ್ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಅವರ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  'ಭಾರತ್ರತ್ು  ಮೈಸೂರು 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯ ಶತ್ಮಾನೊೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು ' ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಕರ ಮವಾಗಿ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಸಮಾಜ ವಿಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ವಿಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಮೂವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು  ತ್ಲಾ ರೂ 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಚಿನು ದ ಪದಕ, ಪರ ಶಸಿು ಪತ್ರ ವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ಡೆದ್ವ್ರು: 

 ಭಾರತರತನ  ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶ್ಾ ೀಶಾ ರಯಯ  ಶತಮಾನೊೀತಸ ವ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಆವಿಷ್ಯಕ ರ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಇಸೊರ ೀ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಎಸ್. ಕ್ತರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಭಾರತರತನ  ಡಾ.ಎಸ್.ರಾಧಾಕೃಷಣ ನ್ ಶತಮಾನೊೀತಸ ವ್ ಸಮಾಜ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಾಜಿ ರಾಜಯ ಪಾಲ ಗೊೀಪಾಲಕೃರ್ಣ  ಗಾಾಂಧಿ ರವರಿಗೆ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಭಾರತರತನ  ಪರ .ಸ್ತ.ಎನ್.ಆರ್.ರಾವ್ ಶತಮಾನೊೀತಸ ವ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ರ್ರ .ಎಚ್.ಶರತ್ು ಾಂದರ , ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಹೂಯ ಮನ್ ಜೆನೆಟಿಕೆ ು  ಗೌರವ ನದೇಿಶಕರು ಇವರಿಗೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ಬಗೆೆ : 

 ಮೈಸೂರು ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  ಸೆ್ವಪನೆಯಾದ ಮದಲ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ. 

ಕೃರ್ಣ ರಾಜ ಓಡೆಯರ್ ಆಳಿಾ ಕ್ಕಯಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾದ ಈ ವಿವಿಯನ್ನು  ಜುಲೈ 27, 1916 ರಲಿಲ  

ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಹೆಚ್, ವಿ, ನಂಜುಾಂಡಯಯ  ಇದರ ಮದಲ ಉಪ ಕುಲಪತಿ.  

 

ಕರಳ ಪ್ರ ವಾಸೊೀದ್ಯ ಮಕೆಕ  ಫೆಸ್ತಪಿಕ್ ಏಷ್ಯಯ  ಟಾರ ವೆಲ್ ಅಸೊೀಸ್ತಯೇಷನ್ಸ  (PATA)ನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಉತೆು ೀಜನಕಾಕ ಗಿ ಕರಳ ಸಕಾಿರ ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಫ್ಸಿಪಿಕ್ ಏಷ್ಠಯ  ಟಾರ ವೆಲ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನೆ್  (PATA)ನ ಎರಡು ಚಿನು ದ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕರಳ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮದ ಪರ ವಾಸ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಪರ ಸರಣ ಮಾಧಯ ಮ 

ಮತ್ತು  ಇ-ಸುದಿದ ಪತ್ರ  ವಿಭಾಗಕ್ಕಕ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 9, 2016 ರಲಿಲ  

ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷ್ಠಯ ದ ಜಕತಾಿದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ PATA ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
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 ಪರ ವಾಸ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಪರ ಸರಣ ಮಾಧಯ ಮ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಕರಳ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮದ “ವಿಸಿಟ್ಸ 

ಕರಳ ದೂರದಶಿನ ಪರ ಚಾರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

 ಇ-ಸುದಿದ  ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಕರಳ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಇ-ಸುದಿದ ಪತ್ರ  

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

 2015 ರಲೂಲ  ಸಹ ಕರಳ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ PATA ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿತ್ತು . ಪಾರಂಪರಿಕ 

ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಕರಳದ ಮಝರಿಸ್ ಪಾರಂಪರಿಕ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

PATA ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಫ್ಸಿಪಿಕ್ ಏಷ್ಠಯ  ಟಾರ ವೆಲ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನೆ್  ಮತ್ತು  ಮಕಾವು (Macau) 

ಸಕಾಿರದ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಕಚೇರಿ ಪಾರ ಯೀಜಕತ್ಾ ದಲಿಲ  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮಕ್ಕಕ  ಗಣನೀಯ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿದ 25 ಪರ ತೆಯ ೀಕ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪ್ತಎಟಿಎ ಏಷ್ಠಯ  ಪ್ಪಸಿಫ್ರರ್ಕ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ವಾಸ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ವಾಸೊೋದಯ ಮದ 

ಜವಾಬ್ದದ ರಿಯ್ಡತ್ ಬಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಂಘವಾಗಿದೆ. 

 

ಪ್ರ ಸ್ತದ್ದ  ಗಾಯಕ್ ಬಪಿ ಲಹಿರಿಗೆ ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ್ ಮಹನ್ಯಯಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಖ್ಯಯ ತ್ ಸಂಗಿೀತಾ ನದೇಿಶಕ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕ ಬಪಿ ಲಹಿರಿಗೆ ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ ಸಕಾಿರ ನೀಡುವ 

ಮಹನಾಯಕ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  

ಮಮತಾ ಬಯ ನಜಿಿ ರವರು ಖ್ಯಯ ತ್ ಬಂಗಾಳಿ ನಟ ಉತ್ು ಮ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ 36ನೇ ಪುಣಯ  ತಿರ್ಥ 

ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಆಯೀಜಿಸಿದದ  ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಲಹಿರಿಗೆ ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಿದರು.  

 ಇದೇ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಬಂಗಾಳಿ ಚಿತ್ರ ಗದದ “ಬಲ ಶ್ಶ್” ಹಾಗೂ “ಶಂಕಚಿಲ್” ವರ್ಿದ 

ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಚಿತ್ರ  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾದವು. 

 ಮಹನಾಯಕ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ ಸಕಾಿರ 2012 ರಿಾಂದ ಕಡ ಮಾಡುತಿು ದೆ. 

ಬಂಗಾಳದ ಪರ ಸಿದದ  ನಟ ಉತ್ು ಮ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಜ್ಞಯ ವೆಲಿನ್ ಥ್ರ ೀನಲಿಲ  ಐತಿಹಾಸ್ತಕ್ ದ್ಘಖ್ಲೆ ನಮಿಸ್ತದ್ ನೀರಜ್ ಚೀಪ್ರ  

ಭಾರತ್ದ ಜಾಯ ವೆಲಿನ್ ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟ ನೀರರ್ಜ ಚೊೀಪಾರ  ರವರು ಕ್ತರಿಯರ ಅಥೆಲ ಟಿಕೆ್  ನಲಿಲ  ಚಿನು  ಗೆದುದ  

ವಿಶಾ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯ 

ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ನೀರರ್ಜ ರವರು ರ್ೀಲೆಾಂಡ್ಸನ ಬೈಡ್ರಗ ಸಿಗೆ್ನಲಿಲ  ನಡೆದ ಐಎಎಎಫ್ ವಿಶಾ  ಯು-20 

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ಶ್ಪ್ಟನಲಿಲ  ಜಾಯ ವೆಲಿನ್ ಥರ ೀ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  86.48 ಮಿೀ ದೂರಕ್ಕಕ  ಎಸ್ಥಯುವ 

ಮೂಲಕ ವಿಶಾ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ದ್ಯಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಈ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಚಿನು  ಗೆದದ  ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಯೂ ಅವರದ್ಯಗಿದೆ. 

 ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾದ ಜೀಹಾನ್ ಗಾರ ಬಲ ರ್ ಅವರು 80.59 ಮಿೀ. ದೂರಕ್ಕಕ  ಎಸ್ಥದು ಎರಡನೇ ಸೆ್ವ ನ 

(ಬಳಿು ) ಗಳಿಸಿದರೆ, 79.65 ಮಿೀ ದೂರಕ್ಕಕ  ಎಸ್ಥದ ಗರ ನಡಾದ ಆಯಂಡಸಿನ್ ಪಿೀಟಸ್ಿ ಅವರು 

ಕಂಚಿನ ಪದಕ (3ನೇ ಸೆ್ವನ)ವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡರು. 

 ಚೊೀಪಾರ  ರವರು ಲಾಯ ಟಿವಿಯನ್ ಜಿಗಿಸಮುಾಂಡೆ್ಸ  ಸಿಮಾಿಯಿಸ್ ಅವರು 84.69 ಮಿೀಟರ್ 

ದೂರಕ್ಕಕ  ಜಾಯ ವೆಲಿನ್ ಎಸ್ಥದು ನಮಿಿಸಿದದ  ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  ಮುರಿದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಚೊೀಪಾರ  ರವರು ಐಎಎಎಫ್ ವಿಶಾ  ಯು-20 ಚಾಾಂಪಿಯನ್ಶ್ಪ್ಟನಲಿಲ  ಪದಕ ಗೆದದ  ಮೂರನೇ 

ಭಾರತಿೀಯ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಡಿಸಕ ಸ್ ಥರ ೀ ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟಗದದ ಸಿೀಮಾ ಅಾಂಟಿಲ್ ಪುಣಿಯ (2002 



www.karunaduexams.com 

145 | P a g e  
 

ರಲಿಲ  ಕಂಚಿನ ಪದಕ) ಮತ್ತು  ನವಜಿೀತ್ ಕ್ಟರ್ ದಿಲಾಲ ನ್ (2014 ರಲಿಲ  ಕಂಚ್ಚ) ಪದಕವನ್ನು  

ಗೆದಿದ ದದ ರು.  

 

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನ ಇಂಟರ್ ನೆಟ್ ಡ್ರರ ೀನ್ “ಅಖ್ವಾ ಲ್ದ” ಪ್ರಿೀಕಿಾ ಥಿ ಹಾರಾಟ ಯಶಸ್ತಾ  

ಪರ ಸಿದದ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ತಾಣ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನ ಬಹುನರಿೀಕ್ತಷ ತ್ ಇಾಂಟರ್ ನೆಟ್ಸ ಡ್ರರ ೀನ್ “ಅಖಿಾ ಲಾ” 

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಮ್ರಿಕಾದ ಅರಿಜೀನಾ ಬಳಿ ಹಾರಿಬಿಡಲಾದ ಡ್ರರ ೀನರ್ ಗಳು 

96 ನಮಿರ್ಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿವೆ. ಮದಲಿಗೆ ಡ್ರರ ೀನರ್ ಗಳನ್ನು  ಕವಲ 30 

ನಮಿರ್ಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಲಾಗಿತ್ತು . 

ಅಖ್ವಾ ಲ್ದ (Aquila) ಬಗೆೆ : 

 ಜಗತಿು ನ ದೂರ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಇಾಂಟರ್ ನೆಟ್ಸ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಅಖಿಾ ಲಾ ಡ್ರರ ೀನ್ ಗಳನ್ನು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ತಾಣ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ತ್ಯಾರಿಸಿದೆ. 

 ಸೌರಶಕ್ತು  ಆಧಾರಿಸಿ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಈ ಡ್ರರ ೀನ್ ಗಳನ್ನು  ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಕನೆಕ್ತು ವಿಟಿ ಲಾಯ ಬ್ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ಕಾಬಿನ್ ಫೈಬರ್ ಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಡ್ರರ ೀನ್ ಗಳು 1000 ಫೌಾಂಡ್ಸ ಗಿಾಂತ್ ಕಮಿಮ  

ತೂಕದ್ಯಗಿವೆ.  

 ಭೂಮಿಯಿಾಂದ ಸುಮಾರು 18 ರಿಾಂದ 27 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಎತ್ು ರದಲಿಲ  ಡ್ರರ ೀನ್ ಗಳ ಹಾರಾಟ 

ಮಾಡಲಿದುದ , ವಾತಾವರಣದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಇವುಗಳ ಮೇಲಾಗುವುದಿಲಲ . ಒಾಂದು 

ಡ್ರರ ೀನ್ ಸುಮಾರು 60 ಮೈಲಿವರೆಗೆ ಇಾಂಟರ್ ನೆಟ್ಸ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಲಿವೆ.  

 ಭೂಮಿಯಿಾಂದಲೇ ಈ ಡ್ರರ ೀನ್ ಗಳ ಎತ್ು ರ, ದಿಕಕ ನ್ನು  ಸ್ವಪು ವೇರ್ ಮೂಲಕ 

ನವಿಹಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಒಾಂದು ಬರಿ ಹಾರಿಸಲಾದ ಡ್ರರ ೀನ್ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲ 

ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಹಾರಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಡ್ರರ ೀನ್ ನ ಸಂಪಕಿ ಉಪಕರಣವು ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿ ಡಾಟಾ ವನ್ನು  ಭೂಮಿಗೆ 

ರವಾನಸಲಿದೆ. 

 

ಪಿಟಿೀಲು ವಾದ್ಕ್ ಎ.ಕೃಷಣ ಕುಮಾರಿಗೆ ಸಂಗಿೀತಾ ಕ್ಲ್ದ ನಧಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

ದಕ್ತಷ ಣ ಭಾರತ್ದ ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಪಿಟಿೀಲು ವಾದಲಿ ಎ.ಕೃರ್ಣ ಕುಮಾರಿ ರವರನ್ನು  ಸಂಗಿೀತಾ ಕಲಾ ನಧಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲಿರುವ ಮದಲ ಮಹಿದ 

ಪಿಟಿೀಲು ವಾದಕ್ತ ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಎ.ಕೃರ್ಣ ಕುಮಾರಿ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಜನವರಿ 

1,2017 ರಂದು ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.   

 ಕೃಷಣ ಕುಮಾರಿ ರವರು ಡಿಸ್ಂಬರ್ 15, 2016 ರಿಂದ ಜನ್ವರಿ 1, 2017 ರವರೆಗ್ಗ ನ್ಡೆಯಲ್ಲರುವ 

ಸಂಗಿೋತ್ ಅಕ್ಕಡೆಮಿಯ 90 ನೇ ವಾಷ್ಟ್ಕ ಸಮೆಮ ೋಳನ್ದ ಅಧಯ ಕ್ಷರ್ತಯನ್ನು  ವಹಿಸಲ್ಲದಾದ ರೆ. 

 ಈವರೆಗ್ಗ ಎಂಟು ಪ್ತಟಿೋಲು ವಾದಕರಿಗ್ಗ ಈ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರುಗಳೆಂದರೆ 

ಚಂದರ ಶೇಖರನ್ (2005), ಎಂ.ಎರ್ಸ. ಗೋಪ್ರಲ್ ಕೃಷಣ ನ್ (1997), ಪ್ರಪ್ಟ ಕೆ,ಎರ್ಸ 

ವಂಕಟರಾಮಯಯ  (1962), ಟಿ.ಕೆ.ಜಯರಾಮ ಅಯಯ ರ್ (1960), ಟಿ ಚೌಡಯಯ  (1957), ಎಂ 

ಗೋಪ್ರಲ್ಕೃಷಣ  ಅಯಯ ರ್ (1955), ಕರೂರು ಚಿನ್ು ಸಾವ ಮಿ ಅಯಯ ರ್ (1950) ಮತ್ತು  

ಕುಂಭ್ಕೋಣಂ ರಾಜಮಣಿಕಂ ಪ್ತಳೆಳ ೈ (1948). 

ಕ್ನ್ಯಯ ಕುಮಾರಿ ರವ್ರ ಬಗೆೆ : 

 ಆಾಂದರ ಪರ ದೇಶದ ವಿಜಯನಗರಂ ಮೂಲದವರಾದ ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿ ರವರು ಸುಮಾರು 50 

ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗಿೀತಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ನೈಪುಣಯ ತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ದಕ್ತಷ ಣ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  

ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಪಿಟಿೀಲು ವಾದಕ್ತಯಾದ ಇವರು ಕನಾಿಟಕ ಶಸಿು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತಾದಲಿಲ  ಅಪಾರ 

ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ಸಂಗಿೀತಾ ಕ್ಲ್ದ ನಧಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಮದ್ಯರ ಸ್ ಸಂಗಿೀತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಕನಾಿಟಕ ಸಂಗಿೀತಾದಲಿಲ  ಅಪಾರ ಸ್ವಧನೆ 

ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ನೀಡುತಿು ದೆ. 

 ಕನಾಿಟಕ ಸಂಗಿೀತಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ನೀಡುವ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಗಳಲಿಲ  ಇದು ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ದ್ ಬೇಜ್ಞಾ ಡ ವಿಲಸ ನ್ ಮತಿ್ತ  ಚೆನೆನ ೈನ ಕೃಷಣ  ರವ್ರಿಗೆ 2016 ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆಸ ಸ್ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಮಾನವ ಹಕುಕ  ಹೀರಾಟಗಾರ ಬೇಜಾಾ ಡ ವಿಲೆ ನ್ ಹಾಗೂ ಪರ ಸಿದದ  ಕನಾಿಟಕ ಶಸಿು ರೀಯ 

ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರ ಟಿ.ಎಾಂ.ಕೃರ್ಣ  ರವರನ್ನು  ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸ್ಥ-2016 ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಠಯ ದ ನೊಬಲ್ ಎಾಂದೇ ಪರ ಸಿದಿದ  ಹಾಂದಿರುವ ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸ್ಥ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಈ ಬರಿ ಆರು ಜನರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಈ ಇಬಿ ರನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ್ವ್ರ ಬಗೆೆ : 

ಬೇಜ್ಞಾ ಡ ವಿಲಸ ನ್: ಮೂಲತಃ ಕನಾಿಟಕದ ಕ್ಕಜಿಎಪ್ಟ ನವರಾದ ಬೇಜಾಾ ಡ ವಿಲೆ ನ್ ರವರು ಪರ ಮುಖ 

ಮಾನವ ಹಕುಕ  ಹೀರಾಟಗಾರರು. ಮಾನವಿೀಯ ಘನತೆಯ ಪರಭಾರೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಹಕುಕ  

ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಬೇಜಾಾ ಡ ರವರ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಫ್ರಯಿ 

ಕಮಿಚಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಾಂದೊೀಲನದಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಕಾಂಡು ಅವರ ಹಕುಕ ಗಳಿಗೆ ಹೀರಾಟ 

ಮಾಡುತ್ು  ಬಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಮಲ ಹರುವ ಅನರ್ಾ  ಪದದ ತಿಯನ್ನು  ನಮೂಿಲನೆ 

ಮಾಡುವಲಿಲ  ಇವರು ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ತೊಡುರ್ ಮದ್ಬುಸ್ತ ಕೃಷಣ : ಟಿ.ಎಾಂ.ಕೃರ್ಣ  ರವರು ಖ್ಯಯ ತ್ ಕನಾಿಟಕ ಶಸಿು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರರು. 

ಸಂಸಕ ೃತಿಯಲಿಲ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳುು ವಿಕ್ಕಗೆ ಅವರ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಂಚ್ಚಟಾ ಕಾಪಿಿಯ ಮರಾಲಿಸ್ (ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ ): ಫಿಲಿಫೈನೆ್  ರವರಾದ ಮರಾಲಿಸ್ ಅವರನ್ನು  

ಕಾನೂನನಲಿಲ  ನಂಬಿಕ್ಕ ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದ  ಸಲುವಾಗಿ ಪುರಸ್ವಕ ರಕ್ಕಕ  

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ದೊೀಪ್ಪಟ್ ಧುವಾಪಾ (ಇಂಡ್ರೀನೇಷ್ಟಯಾ): ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾದ ಝಕತ್ ನಲಿಲ  ಪರಿವತ್ಿನೆಯ 

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಿದಕಾಕ ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವೈಂಟಿಯಿೀನ್ ರೆಸೂಕ ಯ  ಸಂಸ್ಾ (ಲ್ದವೀಸ್): ಸಾ ಯಂ ಪೆರ ೀರೆಪಣೆಯಿಾಂದ ಅಪಾಯದಲಿಲ ರುವ 

ಜಿೀವಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಶಲ ಘನೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಓವ್ಸ್ತೀಿಸ್ ಕೀ ಆಪ್ರಷನ್ ಸಾ ಯಂ ಸೇವಾ ತಂಡ (ಜ್ಪಾನ್): ವಿಶಾ  ನಮಾಿಣಕಾಕ ಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ  

ನೀಡಿರುವ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆಸ ಸ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತಯ ಬಗೆೆ : 

 ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸೆ್ಥ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1957 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಇದನ್ನು  ಏಷ್ಠಯ  

ಖಂಡದ ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಯ್ಕಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಫಿಲಿಪಿಪ ೀನೆ ು  ಮೂರನೇ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸ್ಥ ರವರು ವಾಯು ದುರಂತ್ದಲಿಲ  

ಮರಣ ಹಾಂದಿದರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ಏಷ್ಠಯ  ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಪರಹಿತ್ ಚಿಾಂತ್ನೆ ಮತ್ತು  ಪರೀಪಕಾರಿ 

ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು ಅರ್ವಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಮಾಯ ಗೆಸ ಸ್ ಪ್ಡೆದ್ ಇತರ ಕ್ನನ ಡಿಗರು : ಕನಾಿಟಕದ ಹರಿೀಶ್ತ ಹಂದೆ (2011), ಆರ್ ಕ್ಕ ಲಕ್ಷಮ ಣ (1984), 

ಕ್ಕ ವಿ ಸುಬಿ ಣಣ  (1991) ಅವರಿಗೂ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸ್ಥ ಪರ ಶಸಿು  ಸಂದಿದೆ. 
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ಮಾಜಿ ಪುಟ್ ಬಲ್ ಆಟಗಾರ ಸಯಯ ದ್ ನಯಿೀಮುದಿದ ೀನ್ ಗೆ ಮಹುನ್ ಬಗನ್ ರತನ  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಭಾರತ್ದ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಮಾಜಿ ಪುಟ್ಸ ಬಲ್ ಆಟಗಾರ ಸಯಯ ದ್ ನಯಿೀಮುದಿದ ೀನ್ ರವರಿಗೆ ಮಹುನ್ 

ಬಗನ್ ಪುಟ್ಸ ಬಲ್ ಕಲ ಬ್ ನ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯಾ ಮಹುನ್ ಬಗನ್ ರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಯಯ ದ್ ರವರು ಈ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ 16 ನೇ ಆಟಗಾರ.  

ಸಯಯ ದ್ ನಯಿೀಮುದಿದ ೀನ್ ಬಗೆೆ : 

 ಸಯಯ ದ್ ರವರು ಭಾರತ್ ಕಂಡ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಮಾಜಿ ಪುಟ್ಸ ಬಲ್ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಪುಟ್ಸ 

ಬಲ್ ತಂಡ ಕೀಚ್. 

 1970 ರ ಏಷ್ಠಯ ನ್ ಗೇಮೆ್  ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಪುಟ್ಸ ಬಲ್ ತಂಡ ಸಯಯ ದ್ ರವರ ನಾಯಕತ್ಾ ದಲಿಲ  

ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದಿದ ತ್ತು . 

 ಭಾರತ್ ಪುಟ್ಸ ಬಲ್ ತಂಡದ ಕೀಚ್ ಆಗಿ ಇವರು 1997 ರಲಿಲ  ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. ಇವರ 

ತ್ರಭೇತಿಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಪುಟ್ಸ ಬಲ್ ತಂಡ ದಕ್ತಷ ಣಾ ಏಷ್ಠಯ  ಪುಟಿಾಲ್ ಫ್ಡರರ್ನ್ ಕಪ್ಟ 

ಅನ್ನು  ಗೆದಿದ ತ್ತು . 

 ಅಜುಿನ ಪರ ಶಸಿು  ಹಾಗೂ ದೊರ ೀಣಚಾಯಿ ಪರ ಶಸಿು  ಎರಡನ್ನು  ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಪುಟಿಾಲ್ 

ಆಟಗಾರ. 

ಮಹುನ್ ಬಗನ್ ರತನ  

 ಮಹುನ್ ಬಗನ್ ರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು ಯು ಮಹುನ್ ಬಗನ್ ಪುಟ್ಸ ಬಲ್ ತಂಡದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ 

ಪರ ಶಸಿು  

 ಮಹುನ್ ಬಗನ್ ಪುಟ್ಸ ಬಲ್ ತಂಡದ ಶ್ರ ೀಯಸೆಿ ಗೆ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ಪುಟ್ಸ ಬಲ್ 

ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಮಹುನ್ ಬಗನ್ ದಿನವಾದ ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ದ್ಯನ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮರಣ್ೀತ್ು ರವಾಗಿ ಕರುಣ ಶಂಕರ್ 

ಭ್ಟು ಚಾಯಿರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 

2015 ರ ರಾಜ್ಯ  ಚಲನಚ್ಚತರ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಹರಿಣಿ, ರಾಜ್ನ್ ಮತಿ್ತ  ನ್ಯಗತಿಹಳಿು  ಚಂದ್ರ ಶೇಖ್ರ್ ಗೆ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

2015 ರ ಸ್ವಲಿನ ರಾಜಯ  ಚಲನಚಿತ್ರ  ಪರ ಶಸಿು  ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದದ , ಡಾ. ರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್ 

ಪರ ಶಸಿು , ಡಾ.ವಿಷ್ಟಣ ವಧಿನ್ ಪರ ಶಸಿು  ಹಾಗೂ ಪುಟು ಣಣ  ಕಣಗಾಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಹರಿಣಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಣಿರವರು 

1950ರಿಾಂದ 1970ರ ಅವದಿಯಲಿಲ  29ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ನಟಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ‘ಜಗನೊಮ ೀಹಿನ’ ಚಿತ್ರ ದಿಾಂದ 

ಖ್ಯಯ ತಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ಡಾ. ರಾರ್ಜ ಜತೆ 10ಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಕಾಣಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ನಂದ್ಯದಿೀಪ, 

ನಾಾಂದಿ, ಕನಾಯ ದ್ಯನ ಅವುಗಳಲಿಲ  ಪರ ಮುಖವಾದವು. 

ಡಾ.ವಿಷ್ಣಣ ವ್ಧಿನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಖ್ಯಯ ತ್ ಸಂಗಿೀತಾ ನದೇಿಶಕ ರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ರಾಜನ್ ರವರು ಕನು ಡ, ತ್ಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಾಂದಿ ಸೇರಿ 370ಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ 

ಸಂಗಿೀತ್ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಪುಟ್ ಣಣ  ಕ್ಣಗಾಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ನದೇಿಶಕ ನಾಗತಿಹಳಿು  ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ರವರನ್ನು  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಗತಿಹಳಿು  ರವರ ಮದಲ ನದೇಿಶನದ ಚಿತ್ರ  ಉಾಂಡು ಹೀದ ಕಾಂಡು 

ಹೀದ’. ಈ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕಕ  ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿು  ದೊರೆತಿದೆ. ಅವರ ‘ಕೀಟೆರ ೀಶ್ ಕನಸು’, ‘ಅಮ್ರಿಕ ಅಮ್ರಿಕ’, 

‘ಹೂಮಳೆ’ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ ರಾರ್ು ರ ಪರ ಶಸಿು , ‘ಅಮೃತ್ಧಾರೆ’, ‘ಮಾತಾಡ್ಸ ಮಾತಾಡು ಮಲಿಲ ಗೆ’ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ 

ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿು  ಸಿಕ್ತಕ ದೆ. 
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 ಹಿರಿಯ ನದೇಿಶಕ ಭ್ಗವಾನ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿ ಈ ಮೂವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿದೆ. 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳು 2 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು  50 ಗಾರ ಾಂ ಚಿನು ದ ನಾಣಯ ವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ು ವೆ. 

 

ಜ್ಞಹಿೀರಾತ್ತದ್ಘರ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಮೂತಿಿಗೆ AAAI ಜಿೀವ್ಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪರ ಸಿದದ  ಜಾಹಿೀರಾತ್ತದ್ಯರ ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ ಮೂತಿಿರವರಿಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಏಜೆನೆ ಸ್ 

ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ (Advertising Agencies Association of India) ನ ಜಿೀವಮಾನ ಸ್ವಧನೆ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಾಂದರ್ ಎಾಂಬ ಹೆಸರಿನಾಂದ ಜನಪಿರ ಯವಾಗಿರುವ ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ 

ಮೂತಿಿರವರು ಹಿರಿಯ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಉದಯ ಮಿ ಹಾಗೂ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ನಾಲುಕ  ದಶಕಗಳ 

ಅಗಾಧ ಅನ್ನಭ್ವನ್ನು  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಮೂತಿಿ ರವರು ಆರ್.ಕ್ಕ. ಸ್ವಾ ಮಿ ಹಂಸ, ಮಾಕ್ಕಿಟಿಾಂಗ್ ಕಮೂಯ ನಕರ್ನ್ ಗೂರ ಪ್ಟ 

ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರು. 

 2004 ರಿಾಂದ 2007 ರವರೆಗೆ ಸತ್ತ್ ಮೂರು ಬರಿ ಭಾರತಿೀಯ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಏಜೆನೆ ಸ್ 

ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ (Advertising Agencies Association of India) ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು ಭಾರತ್ದ ಅಡವ ಟೈ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಾ ಯ ಂಡಡ್್ ಕೌನಿಸ ಲ್ಡ (ASCI) ನ್ ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರು 

ಮತ್ತು  ಆಡಿಟ್ ಬ್ಯಯ ರೋ ಆಫ್ ಸಕುಯ ್ಲೇಷನ್ಸ  ನ್ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಭಾರತಿೀಯ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಏಜೆನೆ ಸ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ ನ ಜಿೀವಮಾನ ಸ್ವಧನೆ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1988 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಗಣನೀಯ ಸ್ವಧನೆ 

ಮಾಡಿದ ಭಾರತಿೀಯ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಕಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಭಾರತಿೀಯ ಜ್ಞಹಿೀರಾತ್ತ ಏಜೆನಸ ಸ್ ಅಸೊೀಸ್ತಯೇಷನ್ ಬಗೆೆ : 

 ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಕಂಪನಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯನ್ನು  ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೆ್ವಪಿತ್ವಾಗಿರುವ 

ರಾರ್ು ರಮಟು ದ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , 1945 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ತ್ನು  ಸೆ್ವಪನೆಯ ತ್ತ್ಾ ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತದ್ಯರರು ಮತ್ತು  ಏಜೆನೆ ಗಳ ತಾತಿಾ ಕ 

ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಎತಿು ಹಿಡಿಯುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ಪರ ೀ ಸ್ತ.ಎನ್.ಆರ್ ರಾವ್ ಗೆ ಗಣಿತತಜ್ಾ  “ಭಾಸಕ ರ” ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಹಿರಿಯ ವಿಜಾಾ ನ, ಭಾರತ್ ರತ್ು  ಪುರಸಕ ೃತ್ ರ್ರ ೀ ಚಿಾಂತಾಮಣಿ ನಾಗೇಶ ರಾಮಚಂದರ  ರಾವ್ ರವರನ್ನು  

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲೆಲ ಯ ಸಿಾಂದಗಿ ಸ್ವರಂಗಮಠದ ಚೆನು ವಿೀರ ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನ ನೀಡುತಿು ರುವ 

ಮದಲ 'ಭಾಸಕ ರ' ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಣಿತ್ತ್ಜಾ , ಖಗೊೀಳವಿಜಾಾ ನ ಭಾಸಕ ರಾಚಾಯಿರ 

(ಭಾಸಕ ರ-2) ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ 

ಫಲಕವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ವಿಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ವಿಶ್ರ್ು  ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದೆಾಂದು ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಸ್ತ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್ ಬಗೆೆ : 

 ಚಿಾಂತಾಮಣಿ ನಾಗೇಶ ರಾಮಚಂದರ  ರಾವ್ ರವರು ಜೂನ್ 30, 1934 ರಲಿಲ  ಜನಸಿದ್ಯದ ರೆ. ರಾವ್ 

ರವರು ವಿಶಾ  ಪರ ಸಿದದ  ವಿಜಾಾ ನಯಾಗಿದುದ , ರಸ್ವಯನಶಸು ರ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಅಪಾರ ಸ್ವಧನೆ 

ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರು ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಸ್ವಲಿಡ್ಸ  ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಮತ್ತು  ಸು ರಕು ರಲ್ ಕ್ಕಮಿಸಿು ರಯಲಿಲ  

ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳ ವೈಜಾಾ ನಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಸುಮಾರು 60 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳಿಾಂದ ಗೌರವ ಡಾಕು ರಟ್ಸ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು, 

1500 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಶೀಧನಾ ಪತಿರ ಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ 60 ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 
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 ವಿಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಇವರ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಇವರಿಗೆ ಭಾರತ್ದ 

ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ನಾಗರಿೀಕ ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ ಭಾರತ್ ರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2014 ರಲಿಲ  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. 

ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಂ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ ರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದ 

ಮೂರನೇ ವಿಜಾಾ ನ ಇವರು. 

 ಅನೇಕ ವಿದೇಶ್ ಪರ ಶಸಿು ಗಳಿಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ ಇವರಿಗೆ 1974 ರಲಿಲ  ಪದಮ  ಪರ ಶಸಿು , 1985 ರಲಿಲ  

ಪದಮ  ವಿಭೂರ್ಣ ಸಹ ದೊರೆತಿದೆ. ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ನೀಡುವ ಕನಾಿಟಕ ರತ್ು  

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2001 ರಲಿಲ  ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಶ್ಮಭಾ ಮುದೆ್ ಲ್ ಗೆ ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಂಧಿೀ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸದ್ಘಬ ವ್ನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪರ ಸಿದದ  ಗಾಯಕ್ತ ಶ್ಮಭಾ ಮುದಗಲ್ ರವರನ್ನು  ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 23ನೇ ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಾಂಧಿೀ ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಸದ್ಯಭ ವನ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೀಮು ಸೌಹದಿತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಅಭಿಮಾನ 

ಪರ ಚಾರಕಾಕ ಗಿ ಶ್ಮಭಾ ರವರು ನೀಡಿದ ಮಹೀನು ತ್ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಶ್ಮಭಾ ಮುದೆ್ ಲ್ ಬಗೆೆ : 

 ಶ್ಮಭಾ ಮುದಗಲ್ ರವರು ಹಿಾಂದೂಸೆ್ವನ ಶಸಿು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತಾದಲಿಲ  ಪರಿಣಿತಿ ಹಾಂದಿರುವ 

ಪರ ಸಿದದ  ಗಾಯಕ್ತ. ಅಲಲ ದೇ ತ್ತಮಿರ , ಖ್ಯಯಲ್, ದ್ಯದರ  ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಪಾಪ್ಟ 

ಸಂಗಿೀತ್ದಲೂಲ  ಅಪಾರ ಜಾಾ ನ ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಸಂಗಿೀತಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಇವರ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಇವರಿಗೆ ಪದಮ ಶ್ರ ೀ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2000 ವರ್ಿದಲಿಲ  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅಮೃತ್ ಬಿೀರ್ಜ ಚಿತ್ರ ಕಾಕ ಗಿ ನೀಡಿದ ಇವರ 

ಸಂಗಿೀತಾ ನದೇಿಶನಕಾಕ ಗಿ 1996 ರಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಸಿನಮಾ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಂಧಿೀ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸದ್ಘಾ ವ್ನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಬಗೆೆ : 

 ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಾಂಧಿೀ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸದ್ಯಭ ವನ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಆಗಸ್ು  20 ರಂದು 

ಭಾರತ್ದ ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನಯಾದ ದಿವಂಗತ್ ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಾಂಧಿೀ ರವರ ಹುಟ್ಟು ಹಬಿ ದ 

ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ನ ಅಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಸಮಿತಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

1992 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು 10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು  ಫಲಕವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಕೀಮು ಸೌಹದಿತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಅಹಿಾಂಸ್ಥಗೆ ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಾಂಧಿೀ ರವರು ನೀಡಿದ 

ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಸಮ ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಮದರ್ ಥೆರೆಸ್ವ, ಮಹಮದ್ ಯೂನಸ್, ಲತಾ ಮಂಗೇಶಕ ರ್, ಉಸು ದ್ ಬಿಸಿಮ ಲಾಲ  ಖ್ಯನ್ ಮತ್ತು  

ಉಸು ದ್ ಅಮೆದ್ ಅಲಿ ಖ್ಯನ್ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಪರ ಮುಖರು. 

 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಸಂಗಿೀತ ನೃತಯ  ಅಕಾಡೆಮಯ 2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನ 'ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಕ್ಲ್ದಶಿರ ೀ' ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪ್ರ ಕ್ಟ 

ಕನಾಿಟಕ ಸಂಗಿೀತ್ ನೃತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ನೀಡುವ ಕನಾಿಟಕ ಕಲಾಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಲಾವಿದರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲು ಕಲಾವಿದರ ಪರ ತಿಭೆ, ಸೇವಾ ಹಿರಿತ್ನ, ಶ್ರ್ಯ ರನ್ನು  ತ್ಯಾರು 

ಮಾಡಿರುವುದು, ಗರ ಾಂರ್ಗಳ ರಚನೆ, ಪರ ಸುು ತ್ ಸಂಬಂಧಪಟು  ಪರ ಕಾರಕ್ಕಕ  ಮಾಡುತಿು ರುವ ಸೇವೆ 

ಇವುಗಳನೆು ಲಲ  ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 'ಕನಾಿಟಕ ಕಲಾಶ್ರ ೀ' 

ವಾಷಿಿಕ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಖ್ಯಯ ತ್ ತ್ಬಲಾ ವಾದಕ (ಹಿಾಂದುಸ್ವು ನ) ಧಾರವಾಡದ ಪಂ. ರವಿೀಾಂದರ  ಯಾವಗಲ್ 

ಮತ್ತು  ಗಮಕ ಕಲಾವಿದ ಕಾಸರಗೊೀಡಿನ ಸುಬರ ಹಮ ಣಯ  ಭ್ಟ್ಸ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಇತರೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು 
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 ವಾಷ್ಟಿಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಸಂಗಿೀತ ಗಾಯನ: ಡಾ. ಕ್ಕ. ವರದರಂಗನ್ ಬಾಂಗಳೂರು 

ಪಿಟಿೀಲು- ನಾಗರತ್ು ಮಮ  ಮೈಸೂರು ಮೃದಂಗ-ಸೂಯಿನಾರಾಯಣಾಚಾಯಿ ಕೀಲಾರ 

ಮೀಚಿಿಾಂಗ್ - ಗುರುರಾರ್ಜ ಬದು ರಿ 

 ಹಿಂದುಸಿ್ವ ನ ಸಂಗಿೀತ ಗಾಯನ: ಪರಮೇಶಾ ರ ಹೆಗಡೆ ಹನಾು ವರ ಉ.ಕ ಗಾಯನ- 

ರಾಮುಲ ಗಾದಗಿ ಬಿೀದರ್ ತ್ಬಲ- ಬಂಡ್ರೀಪಂತ್ ಕುಲಕಣಿಿ ಬಳಗಾವಿ. 

  ಸುಗಮ ಸಂಗಿೀತ: ಆಮಯಯ ಮಠ ಯಾದಗಿರಿ ವಿೀರಶ ಕ್ತತೂು ರ ಗದಗ ಸುಕುಮಾರ ಬಬು 

ಬಾಂಗಳೂರು (ಲಯವಾದಯ )  

 ನೃತಯ : ಶ್ೀಲಾ ಶ್ರ ೀಧರ್ ಮೈಸೂರು ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣರಾಜು ಬಾಂಗಳೂರು ಪೂಣಿಿಮಾ 

ಅಶೀಕ್ ಬಾಂಗಳೂರು ಕಥಾಕ್ತೀತ್ಿನ-ಹನ್ನಮಂತ್ದ್ಯಸ್ ತ್ತಮಕ್ಕರು  

 ಗಮಕ್: ಭಾರತಿ ಭ್ಟ್ಸ ಬಳಗಾವಿ ಶೈಲಜಾ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಮಂಡಯ   

 

ವಿೀರ ಯೀಧ “ಹವಾಲ್ದದ ರ್ ಹಂಗಪ ನ್ ದ್ಘದ್ಘ” ಗೆ ಅಶೀಕ್ ಚಕ್ರ  ಗೌರವ್ 

ವಿೀರ ಯೀಧ ಹುತಾಮ ತ್ ಹವಾಲಾಡ ರ್ ಹಂಗಪ ನ್ ದ್ಯದ್ಯ ರವರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಸೇನಾ 

ಗೌರವವಾದ ಅಶೀಕಚಕರ ವನ್ನು  ಮರಣ್ೀತ್ು ರವಾಗಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  

ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಸಂಜೆ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಭ್ವನದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ರಾರ್ರ ಪತಿ 

ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ಅವರು ಅಶೀಕ ಚಕರ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮರಣ್ೀತ್ು ರವಾಗಿ ದ್ಯದ್ಯ ಅವರಿಗೆ 

ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಮತ್ತು  ಅರೆ ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಯೀಧರಿಗೆ 82 ಶೌಯಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ದ್ಘದ್ಘ ತೊೀರಿದ್ ಶೌಯಿ: 

 ಮೇ 27 ರಂದು ಉತ್ು ರ ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  13,000 ಅಡಿ ಎತ್ು ರದ ಕ್ತಷ ರ್ು ಕರ ವಾತಾವರಣದಲಿಲ  

ಕಾಯಿನರತ್ರಾಗಿದದ  ದ್ಯದ್ಯ ಗಡಿ ನಯಂತ್ರ ಣ ರಖ್ಯಯ ಬಳಿ ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರು 

ಒಳನ್ನಸುಳುವದನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ನಡೆಸಿದ ಗುಾಂಡಿನ ಕಾಳಗದಲಿಲ  ದ್ಯದ್ಯ ಹುತಾತ್ಮ ರಾಗಿದದ ರು. 

ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾಯಿಚರಣೆಯಲಿಲ  ದ್ಯದ್ಯ ಮರಣ ಹಾಂದುವ 

ಮುನು  ನಾಲಾ ರು ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರನ್ನು  ಕಾಂದಿದದ ರು. ಇವರ ಶೌಯಿವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿದ 

ಸೇನಾ ಪಡೆ ಅಶೀಕ ಚಕರ  ನೀಡಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . 

ದ್ಘದ್ಘ ಬಗೆೆ : 

 1997 ರಲಿಲ  ಸೇನೆಯ ಅಸೆ್ವ ಾಂ ರೆಜಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ಸೇರಿದ ದ್ಯದ್ಯ ಅವರನ್ನು , ದಂಗೆ ಹತಿು ಕುಕ ವ 

ಸಲುವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿರುವ 35 ರಾಷಿು ರೀಯ ರೈಪಲೆ್ ಗೆ ನಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ತ್ಮಮ  ಅಪರ ತಿಮ 

ಶೌಯಿದಿಾಂದ ಇವರು ತಂಡದಲಿಲ  ದ್ಯದ್ಯ ಎಾಂತ್ಲೇ ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿದದ ರು. ದ್ಯದ್ಯ ಪತಿು  ಹಾಗೂ 

ಇಬಿ ರು ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಅಗಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಲೆ.ಕ್ಜ್ಿನ್ ನರಂಜ್ನ್ ಗೆ ಶೌಯಿ ಚಕ್ರ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲಿಲ  ಪಂಜಾಬ್ನ ಪಠ್ಯಣ್ಕೀಟ್ಸ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉಗರ ರು ದ್ಯಳಿ 

ನಡೆಸಿದದ  ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಹುತಾತ್ಮ ರಾಗಿದದ  ಕನು ಡಿಗ ಯೀಧ ಲೆ.ಕನಿಲ್ ನರಂಜನ್ 

ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ‘ಶೌಯಿ ಚಕರ ’ ಪುರಸ್ವಕ ರವನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. ಜನವರಿಯಲಿಲ  

ಪಠ್ಯಣ್ ಕೀಟ್ಸ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ ಉಗರ ರು ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  

ನರಂಜನ್ ಮರಣಹಾಂದಿದದ ರು. ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಕಮಾಾಂಡ್ರೀ ಪಡೆಯ ಬಾಂಬ್ ನಷಿಕ ರಯ 

ದಳದಲಿಲ  ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸುತಿು ದದ  ನರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ 
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ಮೃತ್ ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರನ್ನು  ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸುತಿು ದ್ಯದ ಗ ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರು ಹೆಣೆದ ಸಂಚಿನ 

ಫಲವಾಗಿ ಗೆರ ನೇಡ್ಸ ಸೊಪ ಟಗೊಾಂಡು ನರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿೀವರ ವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 

ಆದರೆ ಚಿಕ್ತತೆೆ ಗೆ ಸಪ ಾಂದಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮರಣ ಹಾಂದಿದರು. 

ಅಶೀಕ್ ಚಕ್ರ ದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಅಶೋಕ ಚಕರ ವು ಭಾರತಿೋಯ ಸೇನೆ ತ್ನ್ು  ಯೋಧರಿಗ್ಗ ನಿೋಡುವ ಶೌಯ್ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯಾಗಿದೆ. 

ಅಶೋಕ ಚಕರ ವನ್ನು  ರ್ಟ್ ರ್ದಲ್ಲಗ್ಗ ಜನ್ವರಿ 4, 1952 ರಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ು ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ರಣರಂಗದ ಹರಗಡೆ ಯೋಧನ್ನಬಾ  ತ್ನ್ು  ಅಪ್ಟರ ತಿಮ ಶೌಯ್,ಸಾಹ್ಸ ಮತ್ತು  ತ್ಯ ಗಕ್ಕಕ ಗಿ 

ಪ್ಟಡೆಯಬಹುದಾದ ಪ್ಟದಕವಿದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ದಾನ್ ಮಾಡುವ 

ಪ್ಟರಮ ವಿೋರ ಚಕರ ಕೆಕ  ಸಮಾಂತ್ರವಾದ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಇದಾಗಿದೆ. ಕಿೋತಿ್ ಚಕರ  ಮತ್ತು  ಶೌಯ್ ಚಕರ  

ಪ್ಟದಕಗಳು ಅಶೋಕ ಚಕರ ದ ವಿಸು ರಿತ್ಗಂಡ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗಳಾಗಿವ. 

 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ದ್ ಮೂವ್ರು ಸಂಸಕ ೃತ ವಿದ್ಘಾ ಂಸರಿಗೆ ರಾಷ್ ರ ಪ್ತಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಕನಾಿಟಕದ ವಾಯ ಕರಣ ವಿದ್ಯಾ ಾಂಸ ಮಹಾಮಹೀಪಾಧಾಯ ಯ ಸೊೀ.ತಿ. ನಾಗರಾಜ, ಸಂಸಕ ೃತ್ 

ಅಷ್ಠು ವಧಾನ ಡಾ. ಶಂಕರ್ ರಾಜಾರಾಮನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಸಕ ೃತ್ ವಿದ್ಯಾ ಾಂಸ ರ್ರ . ಗುರುಪಾದ ಕ್ಕ. ಹೆಗಡೆ 

ಸೇರಿದಂರ್ತ ಒಟ್ು  15 ಮಂದಿ ಸಂಸಕ ೃತ್ ಪಂಡಿತ್ರಿಗ್ಗ ರಾಷ್ ರಪ್ಟತಿ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಟರ ತಿ 

ವಷ್ ಸಾವ ತಂತೊರ ಯ ೋತ್ಸ ವ ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಘೋಷ್ಟಸಲಾಗುವುದು.  

 ಸೊೀ.ತಿ. ನ್ಯಗರಾಜ್ ಅವರನ್ನು  ‘ಸಟಿಿಫಿಕಟ್ಸ ಆಫ್ ಆನರ್’ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರ ೀ ಚಾಮರಾಜೇಾಂದರ  ಸಂಸಕ ೃತ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ  ವಾಯ ಕರಣಶಸು ರದ 

ಅಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿ ನವೃತಿು  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ನಾಗರಾರ್ಜ 

ಕೃರ್ಣ  ಯಜುವೆಿದ ಸ್ವಯಣ ಭಾರ್ಯ ದ ಕನು ಡಾನ್ನವಾದ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸಂಶೀಧನಾ 

ಕಾಯಿಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪರ .ಗುರುಪಾದ್ ಕೆ. ಹೆಗಡೆ ಲಾಲ್ಡ ಬಹ್ದೂದ ರ್ ಶಾಸಿು ರ ಕ್ಕಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸಂಸಕ ೃತ್ 

ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಟಕರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿ ನಿವೃತ್ು ರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಸಂಸಕ ೃತ್ದಲಿ್ಲ  ಹ್ಲ್ವಾರು ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  

ಬರೆದಿದಾದ ರೆ. ಶ್ಲ ೀರ್ ಸಿದ್ಯಧ ಾಂತ್ ಗರ ಾಂರ್ವನ್ನು  ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ಗೆ ಅನ್ನವಾದ ಮಾಡಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಅಮ್ರಿಕದ 

ಮಿಸೌರಿ ಕಾಸೊಮ ೀಪಲಿಟನ್ ವಿವಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕು ರಟ್ಸ ನೀಡಿದೆ.  

 ಡಾ. ಶಂಕ್ರ್ ರಾಜ್ಞರಾಮನ್ ಸಂಸಕ ೃತ್ ಭಾಷ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆಗೆ ಮಹಷಿಿ 

ಬದರಾಯಣ ವಾಯ ಸ ಸಮಾಮ ನ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು ಈವರೆಗೆ 10 ಸಂಸಕ ೃತ್ 

ಅಷ್ಠು ವಧಾನ ನಡೆಸಿಕಟಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಹಲವು ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕಗಳಲಿಲ  ಸಂಶೀಧನಾ ಲೇಖನ, 

ಪರ ವಚನದಲಿಲ  ಪರ ಸಿದಿಧ  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಸಂಗಿೀತ ನದೇಿಶಕ್ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಗೆ ತಮಳು ರತನ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ವಿಶಾ  ಪರ ಸಿದದ  ಸಂಗಿೀತ್ ನದೇಿಶಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ತ್ಮಿಳು ರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಿ 

ಗೌರವಸಿಲಾಗಿದೆ. ನೂಯಯಾಕ್ಿ ಮೂಲದ ತ್ಮಿಳು ಸಂಗಮ್ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. ವಿಶಾ  

ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಶಸಿು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ್ ಖ್ಯಯ ತಿಯ ಎಾಂ.ಎಸ್.ಸುಬಿು ಲಕ್ತಷ  

ರವರ ಜನಮ ಶತಾಬಿದ  ಅನಾ ಯ ಏಪಿಡಿಸದದ  ಸಂಗಿೀತ್ ಕಾಯಿಕರ ಮ ನಡೆಸಿಕಟು  ಬಳಿಕ ರೆಹಮಾನ್ 

ಅವರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಈ ಮುಾಂಚೆ ಭ್ರತ್ ನಾಟಯ  ಪರ ವಿೀಣೆ ಕಮಲ ಲಕ್ಷಣ್, ಖ್ಯಯ ತ್ ತ್ಮಿಳು ನದೇಿಶಕ 

ಭಾರತಿ ರಾಜ ಮತ್ತು  ಗಣಿತ್ಶಸು ರಜಾ  ಶ್ರ ೀನವಾಸ ವಧಿನ್ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ 
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ರೆಹಮಾನ್ ಬಗೆೆ : 

 ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ವಿಶಾ ಮಟು ದಲಿಲ  ಗುರುತಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಭಾರತ್ದ ಪರ ಸಿದದ  ಸಂಗಿೀತ್ 

ನದೇಿಶಕ. “ಮಜಾಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು” ಎಾಂದೇ ಇವರು ಖ್ಯಯ ತ್ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪೌರತ್ಯ  ಸಂಗಿೀತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ವಿದುಯ ನಾಮ ನ ಸಂಗಿೀತ್ವನ್ನು  ಸಂಯೀಜಿಸುವುದರಲಿಲ  ಇವರು 

ಪರ ಸಿದಿದ  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ವಿಶಾ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯಲಿಲ  ಸಂಗಿೀತ್ 

ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಸಂಗಿೀತ್ ಕಾಯಿಕರ ಮ ನೀಡಿದ 

ಎರಡನೇ ಭಾರತಿೀಯ ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾದರು. 

 ತ್ಮಮ  ಸಂಗಿೀತ್ ಮೂಲಕ ವಿಶಾ ದ ಜನರನ್ನು  ಮೀಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಆಸಕ ರ್ ಪರ ಶಸಿು , 2 

ಬರಿ ಗಾರ ಮಿ ಪರ ಶಸಿು , ಬಫು  ಪರ ಶಸಿು , ಗೊೀಲಡ ನ್ ಗೊಲ ೀಬ್ ಪರ ಶಸಿು  ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಮಾಜಿ ಸಚ್ಚವ್ ಬಿ.ಎ.ಮಯಿೀದಿದ ನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿ ದೇವ್ರಾಜು ಅರಸು ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಹಿರಿಯ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಮುತೆ್ ದಿದ  ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿ.ಎ.ಮಯಿದ ನ್ ಅವರನ್ನು  ಪರ ಸಕು  

ಸ್ವಲಿನ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 'ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಪರ ಶಸಿು 'ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರಸು ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಹೆಸರು 

ಶ್ಫ್ರರಸು ಮಾಡಲು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದದ  ಡಾ.ಕೃರ್ಣ ಮೂತಿಿ ಹನೂರು ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿದ 

ಶ್ಫ್ರರಸಿನಂತೆ ಮಹಿದಿದ ೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬರಿಯ ಅರಸು ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಆ.20ರಂದು 

ನಡೆಯುವ ಜನಮ ಶತ್ಮಾನೊೀತೆ್ ವ ಸಮಾರೀಪ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರಘುಪತಿ, ಎಾಂ.ಸಿ.ನಾಣಯಯ , ಎಸ್.ಕ್ಕ.ಕಾಾಂತಾ, ಎಸ್ .ವಿ.ಸಿದ್ಯು ಳ್, 

ಜೆ.ಶ್ರ ೀನವಾಸನ್ ಹಾಗೂ ಭಿೀಮಿಷ  ಕಲಾದಗಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪರ ಸ್ವು ಪವಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಅಾಂತಿಮವಾಗಿ 

ಮಯಿೀದಿದ ನ್ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಮಯಿೀದಿದ ನ್ ಬಗೆೆ :  

 1938ರ ಮೇ 5ರಂದು ದಕ್ತಷ ಣ ಕನು ಡ ಜಿಲೆಲ ಯ ಬಜೆಪ ಯಲಿಲ  ಅಬುದ ಲ್ ಖ್ಯದರ್ ಮತ್ತು  

ಹಲಿೀಮಾ ದಂಪತಿಗೆ ಜನಸಿದರು. ಬಾಂಗಳೂರಿನ ವಿಜಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ  ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 

1969ರಲಿಲ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಸೇರಿದ ಮಯಿದ ನ್ 1978ರಲಿಲ  ಬಂಟಾಾ ಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ 

ಶಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾದರು.  

 1995ರಲಿಲ  ಜೆ.ಎಚ್. ಪಟೇಲ್ ಸಂಪುಟದಲಿಲ  ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. ಹತ್ತು -ಹಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು  ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ 

ಜನಮನು ಣೆಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದದ ರು. ಜನಪರ ಜನಪರ ತಿನಧಿ, ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ್ಗಾರ, ಕಳಂಕರಹಿತ್ 

ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿರುವ ಮಯಿದ ನ್ ಅವರು, ತ್ನು  ರಾಜಕ್ತೀಯ ಬದುಕನ್ನು  ಹಿಾಂದುಳಿದ 

ಹಾಗೂ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು  ಶರ ಮಿಸಿದ ನೇತಾರರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಸಂಜಯನಗರದಲಿಲ  ವಾಸವಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಆ.20ರಂದು ಕಂಠಿೀರವ ಒದಾಂಗಣ ಕ್ತರ ೀಡಾಾಂಗಣದಲಿಲ  ಏಪಿಡಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ 101ನೆ ಜನಮ  ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಜನಮ  

ಶತ್ಮಾನೊೀತೆ್ ವ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಒಲಂಪಿಕ್ಸ  ಓಟದ್ಲಿಲ  9 ಚ್ಚನನ ದ್ ಪ್ದ್ಕ್ ಗೆದುದ  ದ್ಘಖ್ಲೆ ನಮಿಸ್ತದ್ ಉಸೇನ್ ಬೊೀಲ್್  

ಜಮೈಕಾದ ವೇಗಿ ಉಸೇನ್ ಬೀಲ್ು  ಅವರು ರಿಯೀ ಒಲಂಪಿಕೆ ು ಲಿಲ  ಮೂರು ಚಿನು ದ ಪದಕಗಳನ್ನು  

ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬೊೋಲ್್ಡ ರಿಯೋ ಕ್ಕಟದ ಪುರುಷರ 4X100 ಮಿೋ. 

ರಿಲೇ ಸಪ ರ್ಧ್ಯಲಿ್ಲ  ಜಮೈಕ ತಂಡವನ್ನು  ಚಿನ್ು ದೆಡೆಗ್ಗ ಮನ್ು ಡೆಸಿ ಈ ದ್ಯಖಲೆ ನಮಿಿಸಿದರು. ಈ ರಿಲೇ 

ತಂಡದಲಿಲ  ಉಸೇನ್ ಬೀಲ್ು , ಅಸಫ್ ರ್ವೆಲ್, ಯಹನ್ ಬಲ ಕ್ ಮತ್ತು  ನಕಲ್ ಅಶಮ ಡೆ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. ರಿಯೀ ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದ 100ಮಿೀ ಓಟದಲಿಲ  ಚಿನು ದ ಪದಕವನ್ನು  
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ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. ಆ ಮೂಲಕ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಮೂರು ಒಲಂಪಿಕೆ್  ನಲಿಲ  ಚಿನು  ಗೆದದ  ಮದಲ 

ಅಥೆಲ ಟ್ಸ ಎನಸಿದದ ರು. ನಂತ್ರ 200 ಮಿೀ 200 ಮಿೋ. ಓಟದಲಿೂ  ಚಿನ್ು  ಜಯಿಸಿದದ  ಬೊೋಲ್್ಡ ರಿಯ 

ಕ್ಕಟದಲಿ್ಲ  ‘ಟಿರ ಪ್ಟಲ್ಡ’ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 2008ರ ಬ್ರೋಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು  2012ರ ಲಂಡನ್ ಕ್ಕಟದಲಿೂ  

ಅವರು ಇದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದದ ರು.  

ಉಸೇನ್ ಬೊೀಲ್್ : 

 ಉಸೇನ್ ಬೀಲ್ು  ಜಮೈಕಾದ ವೇಗದ ಸರದ್ಯರ. ಓಟದಲಿಲ  ವಿಶೇರ್ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಇವರನ್ನು  “ಲೈಟಿು ಾಂಗ್ ಬೀಲ್ು ” ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ವಿಶಾ ದಲೆಲ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ವಯ ಕ್ತು  ಎಾಂದೇ ಇವರನ್ನು  ಬಣಿಣ ಸಲಾಗಿದೆ. 100 

ಮಿೋಟರ್ ಓಟ ಹಾಗು 2೦೦ ಮಿೋಟರ್ ಓಟ ಸಪ ರ್ಧ್ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶ್ವ  ಹಾಗು ಒಲಂಪ್ತರ್ಕ 

ದಾಖಲ್ಗಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದಾದ ರೆ. 

 ಜಮೈಕದ ಇತ್ರ ತಂಡಗ್ರರಂದಿಗ್ಗ 4 x 1೦೦ ಮಿೋಟರ್ ರಿಲೇ ಸಪ ರ್ಧ್ಯಲಿೂ  ವಿಶ್ವ ದಾಖಲ್ಗ 

ಸೃಷ್್ಟ ಸಿದಾದ ರೆ. 

 

ರಿಯೀ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ : ಬೆಳಿು  ಗೆದುದ  ಐತಿಹಾಸ್ತಕ್ ದ್ಘಖ್ಲೆ ಬರೆದ್ ಪಿ.ವಿ.ಸ್ತಂಧು 

ಭಾರತ್ದ ಉದಯೀನ್ನಮ ಖ ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ತಾರೆ ಪುಸಲಿ ವೆಾಂಕಟ ಸಿಾಂಧು (P V ಸಿಾಂಧು) ರಿಯೀ 

ಒಲಂಪಿಕೆ್  ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಾಂಗಲೆ್  ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಬಳಿು  ಪದಕ ಗೆದುದ  ದ್ಯಖಲೆ ಬರೆದರು. 

ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಸಿಾಂಧು ಸ್ಥಪ ೀನ್ ನ ಕರಲಿನ ಮರಿನ್ ಅವರಿಾಂದ 21-19, 12-21, 15-21 ರಿಾಂದ 

ಪರಾಭ್ವಗೊಾಂಡು ಬಳಿು  ಪದಕಕ್ಕಕ  ತೃಪಿು ಪಟ್ಟು ಕಾಂಡರು. ಆ ಮೂಲಕ ಒಲಂಪಿಕೆ್  ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದಲಿಲ  

ಬಳಿು  ಪದಕ ಗೆದದ  ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮಹಿದ ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟ ಎಾಂಬ ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  

ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. ಅಲಲ ದೇ ಒಲಂಪಿಕೆ್  ನಲಿಲ  ಬಳಿು  ಗೆದದ  ಭಾರತ್ದ ನಾಲಕ ನೇ ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟ 

ಎನಸಿದರು. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಕುಸಿು ಪಟ್ಟ ಸುಶ್ೀಲ್ ಕುಮಾರ್ (2012 ಲಂಡನ್ ಒಲಂಪಿಕೆ್ ), ಶೂಟರ್ 

ರಾಜಯ ವಧಿನ್ ರಾಥೀಡ್ಸ (2004 ಅಥೆನೆ್  ಒಲಂಪಿಕೆ್) ಮತ್ತು  ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ (2012 ಲಂಡನ್ 

ಒಲಂಪಿಕೆ್) ಬಳಿು  ಪದಕ ಗೆದಿದ ದದ ರು. ಸೈನಾ ನೆಹಾಾ ಲ್ ನಂತ್ರ ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ನಲಿಲ  ಪದಕ ಗೆದದ  

ಭಾರತ್ದ ಎರಡನೇ ಮಹಿದ ರ್ಟಲ ರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪಿ.ವಿ.ಸ್ತಂಧು ಬಗೆೆ : 

 ಸಿಾಂಧು 5 ಜುಲೈ 1995 ರಲಿಲ  ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ನಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. 2012 ರಲಿಲ  ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ವಿಶಾ  

ಫ್ಡರರ್ನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶಾ ದ ಟಾಪ್ಟ ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಆಟಗಾರರ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ಸೆ್ವನಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲಲ ರ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆದಿದದ ರು. 

 2013 ವಿಶಾ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಕಂಚ್ಚ ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ್ದ 

ಪರ ರ್ಮ ಮಹಿದ ಆಟಗಾತಿಿ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದದ ರು. 

 ಭಾರತ್ದ ನಾಲಕ ನೇ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ನಾಗರಿೀಕ ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2015 ರಲಿಲ  

ಸಿಾಂಧು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಖಯ ತ ಹಿಂದಿ ಲೇಖ್ಕ್ ಸುನೀತಾ ಜೈನ್ ಗೆ ವಾಯ ಸ ಸಮಾಮ ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಧಾನ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಹಿಾಂದಿ ವಿದ್ಯಾ ಾಂಸಕ್ತ ಮತ್ತು  ಲೇಖಕ್ತ ಸುನೀತಾ ಜೈನ್ ಅವರಿಗೆ 25ನೇ ವಾಯ ಸ ಸಮಾಮ ನ್ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಗವನಿರ್ ಕ್ಕ.ಎನ್.ತಿರ ಪಾಠಿ ಅವರು 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಿದರು. ಸುನೀತಾ ಜೈನ್ ಅವರ 2008 ರಲಿಲ  ಪರ ಕಟಣಗೊಾಂಡ “ಕ್ಷಮಾ” 

ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕಕ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಸುನೀತಾ ಜೈನ್ ಬಗೆೆ : 

 ಸುನೀತಾ ಜೈನ್ ಖ್ಯಯ ತ್ ಹಿಾಂದಿ ಲೇಖಕ್ತ ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಾ ಾಂಸಕ್ತ. ಹಿಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಎರಡು 

ಭಾಷ್ಯಲೂಲ  ಸಣಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಸುನೀತಾ 

ತ್ಮಮ  22ನೇ ವಯಸೆಿ ನಾಂದಲೇ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದ ಕಡೆ ಆಕರ್ಿಣೆಗೊಾಂಡವರು. 
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 ಕಥೆ, ಸಣಣ  ಕಥೆ ಮತ್ತು  ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಸುಮಾರು 100 ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  

ಇವರು ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಜೈನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು  ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಗೆ ತ್ಜುಿಮ್ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಲೀಕಕ್ಕಕ  ಆಗಾಧ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗೆ 2004 ರಲಿಲ  ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು  

ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ವಾಯ ಸ ಸಮಾಮ ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಬಗೆೆ : 

 ಕ್ಕ.ಕ್ಕ.ಬಿಲಾಿ ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1991 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. 

 ಹಿಾಂದಿ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಅಗಾಧ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಭಾರತಿೀಯ ಪರ ಜೆಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 2.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಸಮ ರಣಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಫಲಕವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

IEI-IEEE ಮದ್ಲ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ಭಾಜ್ನರಾದ್ ಜಿ.ಸತಿೀಶ್ ರೆಡಿಡ  

ರಕ್ಷಣ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥ  (DRDO)ಯ ಹಿರಿಯ ವಿಜಾಾ ನ ಜಿ.ಸತಿೀಶ್ತ ರೆಡಿಡ  ಅವರು 

IEI-IEEE ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ನೀಡುತಿು ರುವ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಮತ್ತು  

ಅಾಂತ್ರಿಕ್ಷಯಾನ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಸತಿೀಶ್ತ ನೀಡಿರುವ ಅಗಾಧ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸತಿೀಶ್ ರೆಡಿಡ  ಬಗೆೆ : 

 ಸತಿೀಶ್ತ ಅವರು ಹೆಸರಾಾಂತ್ ಏರೀಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಮತ್ತು  ನಾಯ ವಿಗೇರ್ನ್ ವಿಜಾಾ ನ. ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ವೈಜಾಾ ನಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಮತ್ತು  DRDOದ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 DRDOದ ಅಾಂಗಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ರಿಸಚ್ಿ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಇಮರತ್ (Research Centre Imarat)ನ 

ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಭಾರತ್ ಕ್ತಷ ಪಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿವೃದಿದ ಯಲಿಲ  ರೆಡಿಡ  ಅವರು 

ಮುಾಂಚೂಣೆಯಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. ಮಧಯ ಮ ಶ್ರ ೀಣಿಯ ಭೂಮಿಯಿಾಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಚಿಮುಮ ವ ಕ್ತಷ ಪಣೆ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ  (Medium Range Surface-to-Air Weapon System) ಸೇರಿದಂತೆ ಗೈಡೆಡ್ಸ ಬಾಂಬ್ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಯಲಿಲ  ಇವರು ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಅಗಿು -V ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗುವಲಿಲ  ಸತಿೀಶ್ತ ಮಹತ್ಾ ದ 

ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದ ರು. 

 2015 ರಲಿಲ  ರಾಯಲ್ ಇನೆ್  ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ನಾಯ ವಿಗೇರ್ನ್ ಇಾಂದ ಫೇಲಶ್ಪ್ಟ ಪಡೆದ 

ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

IEI-IEEI ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಬಗೆೆ : 

 Institution of Engineers (India) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers, 

50ನೇ ಸಂಸೆ್ವಪನ ದಿನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದುದ , ಮದಲ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಸತಿೀಶ್ತ ರೆಡಿಡ  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಪ್ದ್ಮ  ಸಚೆದ ೀವ್ ರವ್ರಿಗೆ 2015 ಸರಸಾ ತಿ ಸಮಾಮ ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಧಾನ  

ಖ್ಯಯ ತ್ ಡ್ರಗಿರ  ಭಾಷ್ಯ ಕವಯತಿರ  ಮತ್ತು  ಕಾದಂಬರಿಗಾತಿಿ ಪದಮ  ಸಚೆದ ೀವ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 

2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಸರಸಾ ತಿ ಸಮಾಮ ನ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಸಚೆದ ೀವ್ ಅವರ 

ಆತ್ಮ ಕತೆ ಚಿತ್-ಚೇಟೆ (Chit-Chete)ಗಾಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್-ಚೇಟೆ ಕೃತಿಯನ್ನು  ಡ್ರಗಿರ  

ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  ರಚಿಸಲಾಗಿದುದ , 2007 ರಲಿಲ  ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಪ್ದ್ಮ ಸಚೆದ ೀವ್: 

 ಪದಮ  ಸಚೆದ ೀವ್ ಅವರು ಡ್ರಗಿರ  ಭಾಷ್ಯ ಆಧುನಕ ಕವಯತಿರ . ಡ್ರಗಿರ  ಅಲಲ ದೇ ಹಿಾಂದಿ 

ಭಾಷ್ಯಲೂಲ  ಕವಿತೆಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 
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 ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಪುಸು ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಹಲವು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು  ಸಚೆದ ೀವ್ 

ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರ “ಮೇರಿ ಕವಿತ್ ಮೇರಿ ಗಿೀತಾ” ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕಕ  1971 ರಲಿಲ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು  ದೊರೆತಿದೆ. 

 ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಅಪಾರ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಚೆದ ೀವ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು  

(1971), ಪದಮ ಶ್ರ ೀ (2001), ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಕಬಿೀರ್ ಸಮಾಮ ನ್ (2007-08) ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿವೆ. 

ಸರಸಾ ತಿ ಸಮಾಮ ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

  ಸರಸಾ ತಿ ಸಮಾಮ ನ್ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಭಾರತಿೋಯ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬರೆಯ್ಡವ ಶ್ರ ೋಷಠ  ಗದಯ  ಮತ್ತು  

ಪ್ಟದಯ  ಪ್ಟರ ಕ್ಕರಕೆಕ  ಕಡಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದನ್ನು  ವಿದೆಯ ಯ ದೇವಿಯಾಗಿರುವ ಸರಸವ ತಿಯ 

ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ತತ್ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಈ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯ್ಡ 15ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಿ ನ್ಗದನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಕೆ. 

ಕೆ. ಬ್ರಲಾ್ ಪ್ಟರ ತಿಷ್ಠಥ ನ್ವು ಈ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  1991ರಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದೆ. 

 

2016 ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗಾರ ಂಡ್ ಫಿರ ಕ್ಸ : ನಕ ರೀಸಬ ಗ್ಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ 

ಮಸಿಿಡೇಸ್ ಚಾಲಕ ನಕ ರೀಸಿ ಗ್ಿ ಅವರು 2016 ಇಟಾಲಿಯನ್ ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಫಿರ ಕೆ್ ಫ್ರಮೂಿಲಾ-

1 ರಸ್ ನಲಿಲ  ವಿಜೇತ್ರಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದರು. ಪರ ಸು ಕ ವರ್ಿದಲಿಲ  ಇದು ರೀಸಿ ಗ್ಿ ಅವರಿಗೆ 

ಲಭಿಸಿದ 7ನೇ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದುದ , ಒಟಾು ರೆಯಾಗಿ 11ನೇ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಿದಲಿಲ  ಬರ ಲೆಿಯನ್ 

ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಫಿರ ಕೆ್,  ಬಹೆರ ನ್ ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಫಿರ ಕೆ್, ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯನ್ ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಫಿರ ಕೆ್, ಚಿೀನೀಸ್ ಮತ್ತು  ರರ್ಯ ನ್ 

ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಫಿರ ಕೆ್ ಗೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ವಿವ್ರ: 

 ಮದ್ಲ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ನಕ ರೀಸಿ ಗ್ಿ, ಜಮಿನ 

 ಎರಡನೇ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಲೆವಿಸ್ ಹಾಯ ಮಿಲು ನ್, ಅಮ್ರಿಕಾ 

 ಮೂರನೇ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಸ್ಥಬಸಿು ಯನ್ ವೆಟಾಲ್, ಜಮಿನ 

 ನ್ಯಲಕ ನೇ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಕ್ತಮಿ ರೈಕನೆನ್, ಫಿನ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ 

 ಐದ್ನೇ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಡೆನಯಲ್ ರಿಕ್ತಕಯಾಡ್ರಿ, ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ 

 

2016 ಪಾಯ ರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ  ನಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  ಮದ್ಲ ಚ್ಚನನ ದ್ ಪ್ದ್ಕ್ ತಂದ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ನ್ 

ತಂಗವೇಲು 

2016 ರಿಯೀ ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಮರಿಯಪಪ ನ್ ತಂಗವೇಲು ರವರು ಚಿನು ದ ಪದಕ 

ಗೆದುದ  ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ಟಿ-42 ಹೈಜಂಪ್ಟ ನಲಿಲ  ತಂಗವೇಲು ಚಿನು ದ ಪದಕವನ್ನು  

ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. ಹೈಜಂಪ್ಟ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಮರಿಯಪಪ ನ್ ತಂಗವೇಲು 1.89 ಮಿೀಟರ್ ಎತ್ು ರ ಜಿಗಿದು 

ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ಹೈಜಂಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಚಿನು  ಗೆದದ  ಭಾರತ್ದ 

ಮದಲಿಗ ಎಾಂಬ ದ್ಯಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ.  ವರುಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ಭಾಟಿ 1.96 ಮಿೀಟರ್ ಜಿಗಿದು ಮೂರನೇ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಕಂಚ್ಚ ಪದಕವನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು.  

 ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಇದು ಮೂರನೇ ಚಿನು . 1972ರಲಿಲ  ಹೈಡೆಲಿ ಗ್ಿ ನಲಿಲ  ನಡೆದ 

ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದಲಿಲ  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಮದಲ ಚಿನು ದ ಪದಕ ಲಭಿಸಿತ್ತು . ಈಜುಗಾರ ಮುರಳಿಕಾಾಂತ್ 

ಪೆಟಕ ರ್ ಚಿನು ದ ಪದಕ ಗೆದುದ  ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದದ ರು. 

 2004ರಲಿಲ  ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸ್ಥತ್ಗಾರ ದೇವೇಾಂದರ  ಝಹರಿಯಾ ಚಿನು  ಗೆದುದ  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಎರಡನೇ 

ಪದಕ ತಂದುಕಟು ರು. ಇದೇ ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದಲಿಲ  ಪವರ್ ಲಿಪಿು ಾಂಗ್ ನಲಿಲ  ರಾಜಿಾಂದರ್ ಸಿಾಂಗ್ 

ಬಳಿು  ಗೆದಿದ ದದ ರು.  

 2012 ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಒಾಂದು ಬಳಿು  ಪದಕ ಮಾತ್ರ  ಲಭಿಸಿತ್ತು . ಕನಾಿಟಕ 

ಗಿರಿೀಶ್ತ ನಾಗರಾಜಗೌಡ ಹೈಜಂಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದದ ರು. 
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ಹರಿಯಾಣಕೆಕ  ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ  (Best Horticulture State) ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಇಾಂಡಿಯನ್ ಕ್ಟನೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ತಡ್ಸ ಅಾಂಡ್ಸ ಅಗಿರ ಕಲು ರ್ (ICFA) ನೀಡುವ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 

ತ್ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಹರಿಯಾಣ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.. ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ICFA 

ಪಾರ ಯೀಜಕತ್ಾ ದ 9ನೇ ಕೃಷಿ ನಾಯಕತ್ಾ  ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ದ್ಯನ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ತ್ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಿ ರೈತ್ರ ಆದ್ಯಯವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಹರಿಯಾಣ 

ಸಕಾಿರ ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಕೃಷಿ 

ಸಚಿನ ದಂಕರ್ ಅವರು ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. 

 ಇದೇ ವೇಳೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಕೃಷಿ ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಒಡಿಶ ರಾಜಯ  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಕೃಷಿ 

ಉತೆು ೀಜನ ಮೂಲಕ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಸಮೃದಿದ ಗೆ ಸಕಾಿರ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಹರಿಯಾಣದ್ಲಿಲ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಹಿನೊನ ೀಟ: 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಹರಿಯಾಣದ ಸುಮಾರು 2.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ತ್ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳನ್ನು  

ಬಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಕಾಿರ 9 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು ಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ತ್ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾಿರ 

ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಇದರೆ ಜತೆ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  340 ತ್ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ಹಳಿು ಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಫ್ರರ ನೆ್  ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾದಲಿಲ ರುವಂತೆ ರಾಜಯ ದ ಗನೌರ್ ಬಳಿ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡಡ  ತ್ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ 

ಮಂಡಿಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

2016 ಯುಎಸ್ ಓಪ್ನ್ ಟೆನನ ಸ್ ಟ್ಯನಿ ಅಂಜ್ಲಿಕ್ ಕೆಬಿರ್, ಸ್್ವ ನ್ ವಾವಿರ ಂಕ್ ಗೆ 

ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ಟ್  

ಸ್್ವ ನ್ ವಾವಿರ ಂಕಾಗೆ ಪುರುಷರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : ಸಿಾ ಸ್ ಆಟಗಾರ ಸ್ವು ನ್ ವಾವಿರ ಾಂಕಾ ಅವರು ಯುಎಸ್ 

ಓಪನ್ ಟೆನಸ್ ಪುರುರ್ರ ಫೈನಲ್ ನಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಟಗಾರ ಸಬಿಿಯಾದ ನೊವಾಕ್ 

ಜಕವಿಕ್ ರನ್ನು  ಮಣಿಸಿ ಗಾರ ಯ ನ್ ಸ್ವಲ ಯ ಮ್ ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಮೂರನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದ 

ವಾವಿರ ಾಂಕಾ ನೊವಾಕ್ ರನ್ನು  6-7(1/7), 6-4, 7-5, 6-3 ಸ್ಥಟ್ಸ ಗಳಿಾಂದ ಪರಾಭ್ವಗೊಳಿಸಿ ತ್ಮಮ  ಮೂರನೇ 

ಗಾರ ಯ ನ್ ಸ್ವಲ ಮ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದರು. ವಾವಿರ ಾಂಕಾಗೆ ಇದು ಮದಲ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದೆ. 31ರ 

ಹರೆಯದ ವಾವಿರ ಾಂಕಾ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಎರಡನೇ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಸಿದರು. 1970ರಲಿಲ  

35 ವರ್ಿದ ಕ್ಕನ್ ರೀಸ್ ವಾಲ್ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 2014ರಲಿಲ  

ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತು  2015ರಲಿಲ  ರೀಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಗಾಯ ರೀಸ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದಿದದ ರು. 

ಇದರಾಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು  ಮೂರು ಗಾರ ಯ ನ್ ಸ್ವಲ ಯ ಮ್ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ವಾವಿರ ಾಂಕಾ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಅಂಜ್ಲಿಕ್ ಕೆಬಿರ್ ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : ಜಮಿನಯ ಆಾಂಜಲಿಕ್ ಕ್ಕಬಿರ್ ಯುಎಸ್ 

ಓಪನು ಲಿಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಾಂಗಲೆ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಕ್ತರಿೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರು ಝೆಕ್ 

ಆಟಗಾತಿಿ ಕಾಯ ರಲಿನಾ ಪಿಸೊಕ ೀವಾರನ್ನು  -3, 4-6, 6-4 ಸ್ಥಟಗ ಳಿಾಂದ ಮಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು  ಎತಿು  ಹಿಡಿದರು. 

ಮಾತ್ರ ವಲಲ  ವಿಶಾ ದ ನಂ.1 ಪಟು ವನ್ನು  ಏರಿದರು. ಕ್ಕಬಿರ್ ಅವರು ಜನವರಿಯಲಿಲ  ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯನ್ 

ಓಪನ್ ಪರ ಶಸಿು  ಜಯಿಸಿದದ ರು. ಕ್ಕಬಿರ್ ಅವರು ಸ್ಥು ಫಿ ಗಾರ ಫ್ ನಂತ್ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಗೆದದ  

ಜಮಿನಯ ಎರಡನೇಯವರು ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಬಿರ ಟನನ  ಜೆಮ ಮರೆಿ ಮತಿ್ತ  ಬೆರ ಝಿಲನ  ಬುರ ನೊ ಸೊರೆಸ್ ಗೆ ಪುರುಷರ ಡಬಬ ಲ್ಸ : ಬಿರ ಟನು  ಜೆಮಿ 

ಮರೆಿ ಮತ್ತು  ಬರ ಝಲು  ಬುರ ನೊ ಸೊರೆಸ್ ಜೀಡಿ ಅಮ್ರಿಕನ್ ಓಪನು  ಪುರುರ್ರ ಡಬಲೆ್ 

ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಪುರುರ್ರ ಡಬಲೆ್ ಫೈನಲು ಲಿಲ  ನಾಲಕ ನೆ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ್ತತ್ 

ಜೀಡಿ ಮರೆಿ-ಸೊರೆಸ್ ಸ್ಥಪ ೀನು  ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕರಹಿತ್ ಪಾಬಲ  ಕಾರೆಿನೊ ಬುಸೊು  ಹಾಗೂ ಗುಲೆಮಿ 

ಗಾಸಿಿಯಾ-ಲಪೆಝ್ ವಿರುದಧ  6-2, 6-3 ಸ್ಥಟಗ ಳ ಅಾಂತ್ರದಿಾಂದ ಮಣಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಬೆಥಾನ-ಸಫರವ್ ಜೊೀಡಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಬ ಲ್ಸ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಅಮ್ರಿಕಾದ ಬಥಾನ ಮಟೆು ಕ್-

ಸ್ವಯ ಾಂಡೆ್ಸ ಮತ್ತು  ಝೆರ್ಜ ರಿಪಬಿಲ ಕ್ ನ ಲೂಸಿ ಸಫರವ ಅವರು ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳೆಯರ 

ಡಬಿ ಲೆ್ ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. ಈ ಜೀಡಿ ಅಗರ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ್ತತ್ ಫ್ರ ಾಂಚ್ 
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ಕಾಯ ರೀಲಿನ ಗಸಿಿಯಾ ಮತ್ತು  ಕ್ತರ ಸಿು ನ ಲಡೆನೊವಿಕ್ ಜೀಡಿಯನ್ನು  2-6, 7-6, 6-4 ಅಾಂತ್ರದಿಾಂದ 

ಸೊೀಲಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ.  

 

ರಿಯೀ ಪಾಯ ರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ  ನಲಿಲ  ಬೆಳಿು  ಗೆದುದ  ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ್ ದಿೀಪಾ ಮಲಿಕ್ 

ಭಾರತ್ದ ದಿೀಪಾ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ರಿಯೀ ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  ಷ್ಠಟ್ಟಪ ಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಬಳಿು  ಗೆಲುಲ ವ 

ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  ಪದಕ ಗೆದದ  

ಭಾರತ್ದ ಪರ ಪರ ರ್ಮ ಮಹಿಳೆ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದರಾಂದಿಗೆ ರಿಯೀ 

ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮೂರಕ್ಕಕ ೀರಿದೆ. ಆರು ಪರ ಯತ್ು ಗಳಲಿಲ  4.61 

ಮಿೀಟರ್ ದೂರದ ಎಸ್ಥತ್ ದಿೀಪಾ ಅವರ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಪರ ದಶಿನವಾಗಿತ್ತು . ಬಹರೈನ್ ನ ಫ್ರತಿಮಾ 

ನಧಾಮ್ ಚಿನು  ಗೆದದ ರೆ, ಗಿರ ೀಸ್ ನ ದಿಮಿಟಾರ  ಕಂಚ್ಚ ಪಡೆದರು.  

ದಿೀಪಾ ಮಲಿಕ್ ಬಗೆೆ : 

 ದಿೀಪಾ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ಸೊನಪತ್ ನವರು. 

 ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಭಾರತ್ದ ರ್ೋಟಾರು ಕಿರ ೋಡ್ಯ ಕಿಬ್ ಫೆಡರಷನ್ (FMSCI) ಮತ್ತು  

ಹಿಮಾಲ್ಯದ ರ್ೋಟಾರ್ ಅಸೊೋಸಿಯೇಷನ್ (HMA) ಒಡನಾಟ ಹಂದಿದಾದ ರೆ. 

 ಕಿರ ೋಡೆ ಮತ್ತು  ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 12ನೇ ಪಂಚವಾಷ್ಟ್ಕ ಯೋಜನೆ (2012-17)ಯ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

 

“Into the Hidden Valley” ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ಎಂಎಂ ಬೆನೆನ ಟ್ಸ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಅಪತ್ಣಿ (Apatani) ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಾಂಗ ಆಧಾರಿತ್ ಕಾದಂಬರಿ “Into the 

Hidden Valley”ಗೆ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಎಾಂಎಾಂ ಬನೆು ಟೆ್ಸ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದೆ. 

“ಸುು ವಟ್ಸಿ ಬಲ ಕ್ ಬನ್ಿ” ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಲೇಖಕರು. ಆಕೆ ಫಡ್ಸಿ HNS ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಇವರಿಗೆ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  

“Into the Hidden Valley” ಕಾದಂಬರಿ: 

 ಬಿರ ಟಿಷ್ ಭಾರತ್ದ ವಸಹತ್ತಶಹಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗೆಗ  ಕ್ಕಲವು ತಿಳಿದಿರದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಈ 

ಕಾದಂಬರಿ ಬಳಕು ಚೆಲಿಲ ದೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಅಪತ್ಣಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಾಂಗ ಮತ್ತು  

ಬಿರ ಟಿಷ್ ವಸ್ವಹತ್ತ ನೀತಿ ಈ ಜನಾಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಿೀರಿದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಸ್ು ವ್ಟ್ಿ ಬಲ ಕ್ ಬನ್ಿ: 

 ಸುು ವಟ್ಸಿ ಬಲ ಕ್ ಬನ್ಿ “ರರ್ಧ ಐಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ” ಮೂಲದ ಪರ ಸಿದದ  ಲೇಖಕ 

 ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತ್ತು  ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ದಕ್ತಷ ಣ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಈಶನಯ  

ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 12 ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. “ಮಡಿರ್ ಇನ್ ಮೇಲೂರ್” 

ಇವರ ಮದಲ ಕಾದಂಬರಿ. 

 ಕರಳದ ನೆರಳು ಕೈಗೊಾಂಬ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಧಯ ಯನ ಆಧರಿಸಿ ಇವರು ರಚಿಸಿದ 

ಪುಸು ಕವೊಾಂದಕ್ಕಕ  ಯುಕ್ಕ ಜಾನಪದ ವರ್ಿದ ಪುಸು ಕ ರನು ರ್ ಆಫ್ ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದಿದ ದದ ರು. 

  ಇವರು ತ್ಮಿಳಿನಲಿಲ  ಫಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಲೇಖಕ ಮತ್ತು  ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಎಾಂಎಾಂ ಬನೆು ಟೆ್ಸ ರವರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಬನೆು ಟೆ್ಸ ಅವರು 19ನೇ ಶತ್ಮಾನದ ಬಿರ ಟಿಷ್ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು  ನೆರ್ಲಿಯನ್ ಯುದದ ಗಳ 

ಬಗೆಗ  ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದವರು. ಲೇಖಕರಾಗುವ ಮುನು  ಫ್ರ ಾಂಚ್ ನ ತ್ಜುಿಮ್ದ್ಯರರಾಗಿದದ ರು. 
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“ಆಮಿ ಗಿರ ೀನ್”ಗೆ 2016 ಡುರಾಂಡ್ ಕ್ಪ್ಟ ಪುಟಾಬ ಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

2016 ಡುರಾಾಂಡ್ಸ ಕಪ್ಟ ಪುಟಿಾಲ್ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು  ಆಮಿಿ ಗಿರ ೀನ್ ತಂಡ ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿತ್ತ. ಫೈನಲ್ 

ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ನೆರಕ ಪುಟಿಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು  ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಮಿಿ ಗಿರ ೀನ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ 

ಹರಹಮಿಮ ತ್ತ. ನವದೆಹಲಿಯ ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಸ್ಥು ೀಡಿಯಂನಲಿಲ  ನಡೆದ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಉಭ್ಯ 

ತಂಡಗಳು ಗೊೀಲು ಬರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದವು. ಆದರೆ ಪೆನಾಲಿು  ಶೂಟೌಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಆಮಿಿ ಗಿರ ೀನ್ ತಂಡ 

ನೆರಕ ತಂಡವನ್ನು  6-5 ರಲಿಲ  ಸೊೀಲಿಸಿತ್ತ. ನೆಕರ ಪುಟಿಾಲ್ ತಂಡ ಈ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಣಿಪುರದ ಮದಲ ಪುಟಿಾಲ್ ತಂಡ. 

ಡುರಾಂಡ್ ಕ್ಪ್ಟ: 

 ಡುರಾಾಂಡ್ಸ ಕಪ್ಟ ಭಾರತ್ದ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಪುಟಿಾಲ್ ಟ್ಯನಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ಆಗಿದೆ. 

 1888ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿತ್ಗೊಾಂಡಿರುವ ಈ ಟ್ಯನಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ಏಷ್ಠಯ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು  

ವಿಶಾ ದ ಮೂರನೇ ಹಳೆಯ ಪುಟಿಾಲ್ ಟ್ಯನಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ಆಗಿದೆ. 

 ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ನ ಪುಟಿಾಲ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇಶನ್ ಕಪ್ಟ ವಿಶಾ ದ ಹಳೆಯ ಪುಟಿಾಲ್ ಕಪ್ಟ ಆಗಿದೆ.  

 

ಶಿರ ೀಶಿರ ೀ ರವಿಶಂಕ್ರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ “ಸೈಮನ್ ವಿಸ್ಂಥಲ್ ಮಾನವ್ತಾವಾದಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ” 

ಆಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಲಿೀವಿಾಂಗ್ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಮತ್ತು  ಆದ್ಯಯ ತಿಮ ಕ ಗುರು ಶ್ರ ೀಶ್ರ ೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರನ್ನು  

'ಸೈಮನ್ ವಿಸ್ಥಾಂರ್ಲ್ ಮಾನವತಾವಾದಿ ಪರ ಶಸಿು 'ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೇರುಸಲೇಾಂ ಮಾನವ 

ಹಕುಕ ಗಳ ಸಂಘಟನೆ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 21 ರಂದು 

ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಮಾನವನ ಘನತೆ, ಅಾಂತ್ರ್ ಧಮಿೀಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು  ಜನರಲಿಲ  ಸಹನೆ ಪಸರಿಸುವ 

ನಟಿು ನಲಿಲ  ಗುರೂಜಿ ಸಲಿಲ ಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಜೇರುಸಲೇಾಂ ಮಾನಹ ಹಕುಕ  ಸಂಘಟನೆ ಕೈಗೊಾಂಡ ಕಾಯಿಕ್ಕಕ  

ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಕೈಜೀಡಿಸಿದದ ರು. 

ಅಲಲ ದೇ, ಭಾರತ್ದಲಿಲ  2009ರಿಾಂದ ವಯ ವಹಾರದ ಪರ ಮುಖ ಸ್ವಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿು ರುವ 

ಹಿಟಲ ನಿ ಪುಸು ಕ 'ಮೈನ್ ಕಾಾಂಫ್'ನ ಮಾರಾಟಕ್ಕಕ  ಈ ಸಂಘಟನೆ ವಿರೀಧ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿತ್ತು  

ಇದನ್ನು  ರವಿಶಂಕರ್ ಗುರೂಜಿ ಬಾಂಬಲಿಸಿದದ ರು.  

 ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ರಾಷಿು ರೀಯ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.  

 2016 ರಲಿಲ  ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ ಪದಮ  ವಿಭೂರ್ಣವನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಅಜಿಯಾಂಕೆ ರಹಾನೆ ಮತಿ್ತ  ರೀಹಿತ್ ಶಮಾಿಗೆ ಅಜುಿನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ದ್ಘನ  

ಖ್ಯಯ ತ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗರಾದ ಅಜಿಯಾಾಂಕ್ಕ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು  ರೀಹಿತ್ ಶಮಾಿ ಅವರಿಗೆ ಅಜುಿನ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಕ್ಕಕ  ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  

ಗಮನಸಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಕಾಂದರ  ಕ್ತರ ೀಡಾ ಸಚಿವ ವಿಜಯ್ ಗೊೀಯ್ಕಲ್ ಅವರು 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಿದರು. ರೀಹಿತ್ ಶಮಾಿ ಅವರನ್ನು  2015ನೇ ಸ್ವಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನು  

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ರಾರ್ು ರಪತಿಯವರು ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ 

ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲಿಲ  ಇವರಿಬಿ ರು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಟ್ಯನಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ  

ಕಾರಣ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿರಲಿಲಲ . 

ಅಜುಿನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಅಜುಿನ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1961 ರಿಾಂದ ಕಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಕಾಂದರ  ಯುವ ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು  

ಕ್ತರ ೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. 
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 ರಾರ್ು ರಮಟು ದ ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳಿಗೆ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯು ಐದು ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಕಂಚಿನಾಂದ ಮಾಡಿದೆ ಅಜುಿನ ಪರ ತಿಮ್ ಮತ್ತು  ಫಲಕವನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

  

ಲೇಖ್ಕ್ “ಮೇಘನ  ಪಂತ್” ಗೆ FON ದ್ಕಿ್ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ಸಣಣ  ಕ್ಥೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಲೇಖಕ್ತ ಮೇಘು  ಪಂತ್ ಅವರನ್ನು  ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಎಫ್ಒಎನ್ ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ಸಣಣ  ಕಥೆ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ(ಫ್ಲೀಸ್ 

ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಸೌಥ್ ಏಷಿಯಾ ಶಟ್ಸಿ ಸೊು ೀರಿ ಅವಾಡ್ಸಿ) ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕು ೀಬರ್ 

2016ರಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಕುಮೀನ್ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಉತೆ್ ವದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಮೇಘು  ಅವರ “ಪಿೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ (People of the Sun)” ಪರಿಸರ ಆಧಾರಿತ್ ಸಣಣ ಕಥೆಯನ್ನು  

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದ ಸುಮಾರು 165 ಕಥೆಗಳನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಮೇಘು  ಅವರ “ಪಿೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್” ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಇನೆ್  ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ವೈಲ್ಡ  ಲೈಫ್ ಟರ ಸ್ು  ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಕುಮೀನ್ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಉತೆ್ ವ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಂತ್ಹ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಮೇಲೆ 

ಬಳಕು ಚೆಲುಲ ವ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಕಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಸ್ತರಿಯಾ ನ್ಯಗರಿೀಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಡೆ “ವೈಟ್ ಹೆಲೆಮ ಟ್”ಗೆ 2016 ರೈಟ್ ಲೈವಿಲ ಹುಡ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

ಪಯಾಿಯ ನೊಬಲ್ ಎಾಂದೇ ಖ್ಯಯ ತಿ ಹಾಂದಿರುವ ರೈಟ್ಸ ಲೈವಿಲ ಹುಡ್ಸ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದುದ , 2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸಿರಿಯಾದ ನಾಗರಿೀಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ “ದಿ ವೈಟ್ಸ 

ಹೆಲೆಮ ಟ್ಸ” ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದೆ. “ದಿ ವೈಟ್ಸ ಹೆಲೆಮ ಟ್ಸ” ಅರ್ವಾ “ಸಿರಿಯಾ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫ್ನೆ್” ಇದು 

ಸಿರಿಯಾದ ನಾಗರಿೀಕ ಒಕ್ಕಕ ಟವಾಗಿದುದ  ಬಂಡುಕೀರರು ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿರುವ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ತ್ತತ್ತಿ 

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸುವ ಮಹತ್ಾ ದ ಕಾಯಿವನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಯುದದ  ಪಿೀಡಿತ್ ಸಿರಿಯಾದಲಿಲ  

ನಾಗರಿೀಕರನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸಲು ವೈಟ್ಸ ಹೆಲೆಮ ಟ್ಸ ತ್ತೀರಿರುವ ಅಪಾರ ಶೌಯಿ, ಕರುಣೆ ಮತ್ತು  

ಮಾನವಿೀಯತೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 “ದಿ ವೈಟ್ಸ ಹೆಲೆಮ ಟ್ಸ” ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ರಷ್ಠಯ ದ ಮಾನವಹಕುಕ  ಹೀರಾಟಗಾತಿಿ “ಸ್ಥಾ ಟಾಲ ನ 

ಗನ್ನು ಶ್ಕ ನ”, ಈಜಿಪ್ಟು  ಮಹಿಳ ಪರ ಹೀರಾಟಗಾತಿಿ “ಮಝು  ಹಸೆ ನ್” ಮತ್ತು  ಟಕ್ತಿಯ 

ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಸುದಿದ ಪತಿರ ಕ “ಕುಮುಾ ರಿಯ್ಕತ್” ಜತೆ ಹಂಚಿಕಳು ಲಿದೆ. 

ರೈಟ್ ಲೈವಿಲ ಹುಡ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಬಗೆೆ : 

 ರೈಟ್ಸ ಲೈವಿಲ ಹುಡ್ಸ ಒಾಂದು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದುದ , ಪರ ಸುು ತ್ ಜಗತ್ತು  

ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ತ್ತತ್ತಿ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳು ಲು ಶರ ಮಿಸುತಿು ರುವವರಿಗೆ 

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಇದನ್ನು  ಪಯಾಿಯ ನೊಬಲ್ ಎಾಂದೇ ಬಣಿಣ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಜಮಿನ್ –ಸಿಾ ೀಡಿಷ್ ಜನೊೀಪಕಾರಿ “ಜಾಕೀಬ್ ವಾನ್ ಎಕೆು ಕ ಲ್” ಅವರು ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

1980 ರಲಿಲ   ಸೆ್ವಪಿಸಿದುದ , ಪರ ತಿವರ್ಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮಾನವ ಹಕುಕ , ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ , ಆರೀಗಯ , ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಶಾಂತಿ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಮಹತ್ು ರ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿದವರನ್ನು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ತಿೀಪುಿಗಾರರ ಸಮಿತಿ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
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ಪಂಡಿತ್ ಸೊೀಮನ್ಯಥ್ ಮರಡೂರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಗಿೀತ ವಿದ್ಘಾ ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಧಾರಾವಾಡದ ಪಂಡಿತ್ ಸೊೀಮನಾಥ್ ಮರಡೂರ ಅವರನ್ನು  ಪರ ಸು ಕ ಸ್ವಲಿನ ರಾಜಯ  ಸಂಗಿೀತ್ 

ವಿದ್ಯಾ ನ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  

ನೀಡಲಾಗುವುದೆಾಂದು ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಚಿವೆ ಉಮಾಶ್ರ ೀ ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪಂಡಿತ್ ವೆಾಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿಯು ಪಂಡಿತ್ ಮರಡೂರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . 

 ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 3 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಸಮ ರಣಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ಸಂಗಿೀತ ನದೇಿಶಕ್ ಉತಿ ಮ ಸ್ತಂಗ್ ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ ರ  ಸಕಾಿರ ನೀಡುವ್ ಲತಾ ಮಂಗೇಶಕ ರ್ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪರ ಸಿದದ  ಸಂಗಿೀತ್ ನದೇಿಶಕ ಹಾಗೂ ಪಿಟಿೀಲು ವಾದಕ ಉತ್ು ಮ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು  2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ 

ಲತಾ ಮಂಗೇಶಕ ರ್ ಜಿೀವಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಸಕಾಿರ ನೀಡುತಿು ದೆ. ಸಂಗಿೀತ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಉತ್ು ಮ್ ಸಿಾಂಗ್ ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  

ಗಮನಸಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಿದ ಕನೆಯಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಉತಿ ಮ್ಸ ಸ್ತಂಗ್ ಬಗೆೆ : 

 ಸಿಾಂಗ್ ತ್ಮಮ  ಬಲಯ ದಲೆಲ  ಸಂಗಿೀತ್ದ ಕಡೆಗೆ ಆಕಷಿಿತ್ರಾಗಿದದ ರು. ಸಿತಾರ್ ವಾದಕರಾಗಿದದ  

ಇವರ ತಂದೆಯಿಾಂದ ಸಂಗಿೀತ್ದ ಮೂಲ ತ್ರಭೇತಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡರು. 

 ನಂತ್ರದ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಪಿಟಿೀಲು ಹಾಗೂ ತ್ಬಲ ನ್ನಡಿಸುವುದನ್ನು  ಕಲಿತ್ ಸಿಾಂಗ್ ತ್ಮಮ  15ನೇ 

ವರ್ಿದಲಿಲ  ಪಿಟಿೀಲು ನ್ನಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆದರು. 

 ಸಂಗಿೀತ್ ದಿಗಗ ಜರಾದ ನೌಶದ್, ಸಿ ರಾಮಚಂದರ , ರೀರ್ನ್, ಎಸ್ ಡಿ ಬಮಿನ್ ರವರುಗಳ ಬಳಿ 

ಪಿಟಿೀಲು ನ್ನಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ ಸಿದಿದ  ಹಾಂದಿದರು.  

 ಜಗದಿೀಶ್ತ ಖನಾು  ರವರಾಂದಿಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸುವ ಮೂಲಕ “ಉತ್ು ಮ್-ಜಗದಿೀಶ್ತ” ಜೀಡಿ 

ಬಲಿವುಡ್ಸ ಸಂಗಿೀತ್ದಲಿಲ  ಹಸ ಪರ ಯೀಗ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮನಸ್ಥಳೆದಿತ್ತು . ಈ ಜೀಡಿ 

ಸುಮಾರು 65ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಂಗಿೀತ್ ನೀಡಿದೆ. 

 ದಕ್ತಷ ಣ ಭಾರತ್ದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಸಂಗಿೀತ್ ನದೇಿಶಕ ಇಳಯರಾಜ ಅವರಾಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ತ್ಮಿಳು 

ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೂ ಸಂಗಿೀತ್ವನ್ನು  ಸಿಾಂಗ್ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. 1999 ರಲಿಲ  ತೆರೆಕಂಡ ಮಲೆಯಾಳಂ ಸಿನಮಾ 

“ಪೆರ ೀಮ ಪೂಜಾರಿ” ಚಿತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸಿಾಂಗ್ ಸಂಗಿೀತ್ ಸಂಯೀಜನೆ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಮತಿ್ತ  ಗೌರವ್ಗಳು: 

 ಇಾಂಟರ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾಡ್ಸಿ, ಉತ್ು ಮ ಸಂಗಿೀತ್ 

ಸಂಯೀಜನೆಗೆ ಫಿಲ್ಮ  ಫೇರ್ ಪರ ಶಸಿು , ಜಿೀ ಸಿನ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸಿಾಂಗ್ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಭಾರತ್ ರತ್ು  ಲತಾ ಮಂಗೇಶಕ ರ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಿ ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಸಕಾಿರ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

1992 ರಿಾಂದ ನೀಡುತಿು ದೆ. 

 ಸಂಗಿೀತ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು 

ಟ್ರ ೀಫಿ, ಫಲಕ ಮತ್ತು  ರೂ 5,00,000 ಲಕ್ಷ ನಗದನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 
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ಶಿರ ೀಕಿೆೀತರ  ಧಮಿಸಾ ಳಕೆಕ  ಸಾ ಚಿ  ಧಾಮಿಕ್ ಸಾ ಳ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಕನಾಿಟಕದ ಪರ ಸಿದದ  ಧಾಮಿಿಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ  ಧಮಿಸೆ ಳ ಈಗ ದೇಶದ ಸಾ ಚು  ಧಾಮಿಿಕ ಸೆ ಳವೆಾಂಬ 

ಹಿರಿಮ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಇಾಂಡಿಯಾ ಟ್ಟಡೆ ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಪತಿರ ಕಾ ಬಳಗ ರಾಷ್ಠು ರದಯ ಾಂತ್ ಸಾ ಚಛ ತೆಯನ್ನು  

ಕೈಗೊಾಂಡ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳನ್ನು  ವಗಿೀಿಕರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಸವೇಿಕ್ಷಣೆಯಲಿಲ  ರಾರ್ು ರದ ಧಾಮಿಿಕ 

ನಗರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಧಮಿಸೆ ಳವನ್ನು  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ "ಸಾ ಚಛ  ಧಾಮಿಿಕ ನಗರ'ವೆಾಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಇಾಂಡಿಯಾ ಟ್ಟಡೆ ಪತಿರ ಕಾ ಬಳಗದವರು ನೀಡುತಿು ರುವ ಪರ ರ್ಮ ರಾಷಿು ರೀಯ "ಸಫ್ರಯಿಗಿರಿ 

ಪರ ಶಸಿು 'ಯನ್ನು   

ಶ್ರ ೀ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ  ಧಮಿಸೆ ಳ ದೇವಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಧಮಾಿಧಿಕಾರಿ ಡಾ| ಡಿ. ವಿೀರಾಂದರ  ಹೆಗಗ ಡೆ ಯವರ ಪರ ಅವರ ಸಹೀದರ 

ಧಮಿಸೆ ಳದ ಡಿ. ಹಷೇಿಾಂದರ  ಕುಮಾರ್ ಅಕು ೀಬರ್ 2ರಂದು ಗಾಾಂಧಿೀ ಜಯಂತಿಯಂದು 

ಕಾಂದರ  ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ  ಸಚಿವ ವೆಾಂಕಯಯ  ನಾಯುಡ  ಅವರಿಾಂದ ಪಡೆದುಕಾಂಡರು. 

 ಅನು ಸಂತ್ಪಿಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ತ್ಟೆು ಗಳನ್ನು  ಯಂತ್ರ ಗಳಿಾಂದ ಸಾ ಚು ಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ 

ಸಾ ಚು ತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಶ್ರ ೀಕ್ಕಷ ೀತ್ರ  ಧಮಿಸೆ ಳದಲಿಲ  ಅನೇಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ.  

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಲಿೀ. ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ತಾಯ ಜಯ  ಜಲ ಶ್ಮದಿಧ ೀಕರಣ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 

2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಕ್ರ ೀಡಾ ರತನ  ಮತಿ್ತ  ಏಕ್ಲವ್ಯ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಕ್ಟ 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರ 2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ 'ಕ್ತರ ೀಡಾ ರತ್ು ' ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿರುವ 

ಕ್ತರ ಡಾಪಟ್ಟಗಳ ಪರ ಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಬರಿ ರಾಜಯ ದ 16 ಕ್ತರ ೀಡಾ ಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ 2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ 'ಏಕಲವಯ ' 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

ಏಕ್ಲವ್ಯ  ಪುರಸಕ ೃತರು 

ದ್ಯಮಿನ ಕ್ಕ.ಗೌಡ (ಈಜು) – ಬಾಂಗಳೂರು, ವಿದ್ಯಯ  ಪಿಳೆು ೈ(ಬಿಲಿಯಡೆ್ಸಿ) – ಬಾಂಗಳೂರು, ಪವನ್ ಶ್ಟಿು  

(ಬಡಿಬಿಲಿಡ ಾಂಗ್)– ಬಾಂಗಳೂರು, ನತಿನ್ ತಿಮಮ ಯಯ  (ಹಾಕ್ತ)- ಬಾಂಗಳೂರು, ರಾಜಗುರು ಎಸ್.(ಕಬಡಿಡ - 

ಬಾಂಗಳೂರು, ಕೃರ್ಣ  ಎ.ನಾಯಕ ೀಡಿ( ಸೈಕ್ತಲ ಾಂಗ್)- ವಿಜಯಪುರ, ಅರವಿಾಂದ ಎ.(ಬಸ್ಥಕ ಟ್ಸಬಲ್)- 

ಬಾಂಗಳೂರು, ಅಪಿಿತಾ ಎಾಂ.(ಅಥೆಲ ಟಿಕೆ್- ಶ್ವಮಗಗ , ಮಹಮದ್ ರಫಿಕ್ ಹೀಳಿ (ಕುಸಿು )- ಧಾರವಾಡ, 

ಮೇಘನಾ ಎಾಂ. ಸಜೆ ನರ್(ಶೂಟಿಾಂಗ್)- ಬಾಂಗಳೂರು, ಧೃತಿ ತಾತಾಚಾರ್ ವೇಣುಗೊೀಪಾಲ್ (ಟೆನಸ್) – 

ಮೈಸೂರು, ಅನ್ನಪ್ಟ ಡಿಕೀಸ್ವು  (ವಾಲಿಬಲ್)- ಉಡುಪಿ, ಜಿ.ಎಾಂ. ನಶ್ು ತ್(ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್)- 

ಬಾಂಗಳೂರು, ಶವದ್ ಜೆ.ಎಾಂ.(ಪಾಯ ರಾಥೆಲ ಟಿಕೆ್)- ಬಾಂಗಳೂರು, ಉಮೇಶ್ತ ಆರ್.ಕಾಡೆ (ಪಾಯ ರಾ ಈಜು)- 

ಬಳಗಾವಿ, ಕಂಚನ್ ಮುನೂು ರಕರ್(ವೇಟ್ಸಲಿಫಿು ಾಂಗ್)- ಬಳಗಾವಿ 

ಕ್ರ ೀಡಾರತನ  ಪುರಸಕ ೃತರು 

ಡಿ.ಎನ್. ರುದರ ಸ್ವಾ ಮಿ(ಯೀಗ)- ಬಾಂಗಳೂರು, ಪೂಣಿಿಮಾ ಪಿ.(ಥರ ೀಬಲ್)- ದ.ಕ, ಅಮೀಘ್ ಯು. 

ಚಚಡಿ(ಆಟಾಯ -ಪಾಟಾಯ )- ಬಳಗಾವಿ, ರಂಜಿತ್ ಎಾಂ.ಪಿ.(ಬಲ್ಬಡಿಮ ಾಂಟನ್)- ಹಾಸನ, ಪರ ದಿೀಪ್ಟ ಕ್ಕ.ಸಿ. 

(ಖೀ ಖೀ), ಸುಮಿತ್ ಯು.ಎಾಂ. (ಕಬಡಿಡ ), ಡಾ. ಜಿೀವಂಧರ್ ಬಲಾಲ ಳ್ (ಕಂಬಳ), ಆನಂದ್ 

ಇವಿತೂು ರು (ಕಂಬಳ), ಆನಂದ್ ಎಲ್. (ಕುಸಿು ), ಬೀಶಪಪ  ವಿಠಾ ಪಪ  ಗುಳಬಳ (ಗುಾಂಡು ಎತ್ತು ವುದು). 

ಏಕ್ಲವ್ಯ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ :  

ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಏಕಲವಯ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1992ರಿಾಂದ ರಾಜಯ ದ ಕ್ತರ ೀಡಾಸ್ವಧಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಈ ಪರ ಶಸಿು  2 ಲಕ್ಷ ರು. ನಗದು ಹಾಗೂ ಏಕಲವಯ ನ ಕಂಚಿನ ಮೂತಿಿಯನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಕ್ರ ೀಡಾ ರತನ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಗಾರ ಮಿೀಣ ಕ್ತರ ೀಡೆ ಮತ್ತು  ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಉತೆು ೀಜನ ನೀಡಲು 2014-15ರಲಿಲ  ಹಸ ಯೀಜನೆಯಾಗಿ 

ಕನಾಿಟಕ ಕ್ತರ ೀಡಾರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

ಜಿೀವ್ಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ :  



www.karunaduexams.com 

162 | P a g e  
 

ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಈಜು ತ್ರಬೇತ್ತದ್ಯರ ಜಾನ್ ಕ್ತರ ಸೊು ೀಫರ್ ನಮಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು  ದ್ಯವಣಗೆರೆಯ 

ಕುಸಿು  ತ್ರಬೇತ್ತದ್ಯರ ಶ್ವಾನಂದ ಆರ್ ಅವರು ಜಿೀವಮಾನದ ಸ್ವಧನೆ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಇದು 1.50 ಲಕ್ಷ ರು. ನಗದು ಹಾಂದಿದೆ.  

 

ಸ್ತಕ್ಕ ಂ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಪ್ವ್ನ್ ಚಾಮಲ ಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ನ್ಯಯಕ್ತಾ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪ್ರ ದ್ಘನ 

ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ನಾಯಕತ್ಾ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸಿಕ್ತಕ ಾಂ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಪವನ್ ಚಾಮಿಲ ಾಂಗ್ 

ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿ ಎನಜಿಿ ಅಾಂಡ್ಸ ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡುತಿು ದೆ. ವಿಶಾ  ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಭ್ ಮುಖಜಿಿ ಅವರು 

ಚಾಮಿಲ ಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಿದರು. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಚಾಮಿಲ ಾಂಗ್ 

ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಾಮಿಲ ಾಂಗ್ ಅವರ 

ದೂರದೃಷಿು ಯಿಾಂದ ಸಿಕ್ತಕ ಾಂ ದೇಶದ ಮದಲ ಸ್ವವಯವ ರಾಜಯ  ಎನಸಿದೆ. 

 ಸಿಕ್ತಕ ಾಂ ಸಂಪೂಣಿ ಸ್ವವಯವ ರಾಜಯ ವೆನಸಿರುವ ದೇಶದ ಮದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ರಾಜಯ . 

ಜನವರಿ 2016 ರಲಿಲ  ಸಿಕ್ತಕ ಾಂ ಅನ್ನು  ಸ್ವವಯವ ರಾಜಯ ವೆಾಂದು ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ರವರು 

ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದರು. 

 ಸಿಕ್ತಕ ಾಂನ ಸುಮಾರು 75,000 ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಸ್ವವಯವ ಕೃಷಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ದೇಶದ ಸ್ವವಯವ ಕೃಷಿಯಿಾಂದ ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುವ 1.24 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ನಲಿಲ  ಸಿಕ್ತಕ ಾಂ 

ಪಾಲು ಸುಮಾರು 80,000 ಟನ್ ಇದೆ. 

 

ಮೂವ್ರು ಸ್ವಧಕ್ರಿಗೆ 2016 ರಸ್ವಯನಶಸಿ ರ  ವಿಭಾಗದ್ಲಿಲ  ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ರಸಾಯನ್ಶಾಸು ರಕೆಕ  ನಿೋಡಲಾಗುವ 2016ರ ನ್ನಬಲ್ಡ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಜಿೋನ್ -ಪ್ತಯರೆ್ ಸೌವಾಜ್, ಜೆ. ಫೆರ ೋಸರ್ 

ಸೊಡ್್ಯ ಟ್್ ಮತ್ತು  ಬನಾ್ಡ್ ಫೆರಿಂಗ ಅವರಿಗ್ಗ ಲ್ಭಿಸಿದೆ. ರ್ಲಾಯ ಕುಯ ಲ್ರ್(ಅಣ್ಣಗಳ) ಮೆಶಿನ್ 

ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ಟಡಿಸಿದಕ್ಕಕ ಗಿ ಈ ಮೂವರನ್ನು  ರಸಾಯನ್ಶಾಸು ರಕೆಕ  ನಿೋಡಲಾಗುವ 2016ರ 

ನ್ನಬಲ್ಡ ಪುರಸಾಕ ರಕೆಕ  ಪ್ಟರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಸಿವ ೋಡಿಶ್ ಕೌರ ನ್ (9,31,000 ಡ್ಯಲ್ರ್) 

ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಈ ಮೂವರು ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಹಂಚಿಕಂಡಿದಾದ ರೆ. 

ಮಲ್ದಯ ಕುಲಯ ರ್ ಮೆಶಿನ್: 

 ಮಲಾಯ ಕುಲಯ ರ್ ಮ್ಶ್ನ್ ಅರ್ವಾ ನಾಯ ನೊೀಮ್ಶ್ನ್ ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ಚಿಕಕ  ಮ್ಶ್ನಗ ಳು. 

 ಜಿೀವಕೀಶಗಳ ಒಳಗೆ ರ್ರ ೀಟಿನ್ ಗಳು ನೈಸಗಿಿಕವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಯಂತ್ರ ಗಳಂತೆ ವತಿಿಸುವುದು 

ಇವರ ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ಸೂಪ ತಿಿಯಾಗಿದೆ. 

ಮಲ್ದಯ ಕುಲಯ ರ್ ಮೆಶಿನ್ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಸ್ವಧಕ್ರ ಕಡುಗೆ: 

ಫ್ರರ ನ್ಸ  ನ್ ಜಿೋನ್ ಪ್ತರೆ್ ಸುವಾಜ್: 1983ರಲಿ್ಲ  ಅಣ್ಣ ಯಂತ್ರ ದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ಗ ಮನ್ನು ಡಿ ಬರೆದಿದದ ರು. 

ಬಳೆ ಅರ್ವಾ ಉಂಗುರ ಆಕ್ಕರದ ಎರಡು ಅಣ್ಣಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರಸಪ ರ ಕ್ಕಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಣ್ಣಗಳ 

ಸರಪ್ಟಣಿ ಸೃಷ್್ಟ ಸುವಲಿ್ಲ  ಯಶ್ ಕಂಡಿದದ ರು. ಅಣ್ಣ ಯಂತ್ರ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಲಿ್ಲ  ಇದು ರ್ದಲ್ ಹಂತ್ 

ಎಂದು ಬಣಿಣ ಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಯಂತ್ರ ವು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಬೇಕ್ಕದರೆ, ಪ್ಟರಸಪ ರ ಚಲ್ಲಸುವಂತ್ಹ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು  

ಅವು ಹಂದಿರಬೇಕ್ಕಗುತ್ು ದೆ. ಸುವಾಜ್ ಅವರು ಸಂಪ್ಟಕ್ ಬಸ್ದ ಎರಡು ಅಣ್ಣ ಬಳೆಗಳು ಈ 

ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು  ಪ್ಯರೈಸಿವ’ ಎಂದು ನ್ನಬಲ್ಡ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ತಿೋಪು್ದಾರರ ಮಂಡಳ ಹೇಳದೆ. 

ಜೆ. ಫೆರ ೋಸರ್ ಸೊಡ್್ಯ ಟ್್: 1991ರಲಿ್ಲ  ಜೆ.ಫೆರ ೋಸರ್ ಸ್ೊ ಡ್ಯಟ್್ ಅವರು ಅಣ್ಣ ಯಂತ್ರ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ 

ಎರಡನೇ ಹಂತ್ವನ್ನು  ಕೈಗ್ಗತಿು ಕಂಡಿದದ ರು. ಅಣ್ಣ ಬಳೆಗಳನ್ನು  ರ್ತಳಳ ನೆಯ ಅಣ್ಣ ದಂಡಕೆಕ  (ಆಯ ಕಸ ಲ್ಡ ) 

ಅವರು ಪ್ೋಣಿಸಿದದ ರು. ಅಲಿ್ದೇ ಈ ದಂಡದ ಜೊರ್ತಗ್ಗ ಅಣ್ಣ ಬಳೆಗಳೂ ಚಲ್ಲಸುತ್ು ವ ಎಂಬುದನ್ನು  
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ಪ್ರರ ತ್ಯ ಕಿಷ ಕೆ ಮೂಲ್ಕ ತೊೋರಿಸಿದದ ರು. ಸ್ೊ ಡ್ಯಡ್್ ಅವರು ಅಣ್ಣಗಳ ಲ್ಲಫ್್ , ಅಣ್ಣ ಆಧಾರಿತ್ 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ ಚಿಪ್ ಗಳನ್ನು  ಈಗ್ಗಲೇ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ಟಡಿಸಿದಾದ ರೆ.  

ಬನಾ್ಡ್ ಫೆರಿಂಗ: ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಯಂತ್ರ ವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪ್ಟಡಿಸಿದುದ  ಬನಾ್ಡ್್ ಫೆರಿಂಗ್. 

ಒಂದೇ ದಿಕಿಕ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ತಿರುಗುವ ಅಣ್ಣ ಬಿ ೋಡ್ ರೂಪ್ತಸಲು 1999ರಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿದದ ರು. ಅಣ್ಣ ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ನಾಯ ನ್ನ ಕ್ಕರುಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ತಸಿದ ಹೆಗೆ ಳಕೆಯೂ 

ಫೆರಿಂಗ್ ಅವರಿಗಿದೆ. 

 

ಸ್ವಹಿತಿ ದೇವ್ನೂರ ಮಹಾದೇವ್ಗೆ ಕುವೆಂಪು ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಹಿರಿಯ ಸ್ವಹಿತಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವರನ್ನು  2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಕುವೆಾಂಪು 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುವೆಾಂಪು ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನ ನೀಡುವ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಕನು ಡನಾಡಿನ ಖ್ಯಯ ತ್ ಕವಿ ಕುವೆಾಂಪು ಅವರ ಜನಮ ದಿನವಾದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಡಿ.1ರಂದು ಪರ ದ್ಯನ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ರ್ರ ೀ.ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯಯ  ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 2015ನೇ 

ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮರಾಠಿ ಸ್ವಹಿತಿ ಶಯ ಮ ಮನೊೀಹರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

ದೇವ್ನೂರ ಮಹಾದೇವ್ರ ಬಗೆೆ : 

 ಮಹಾದೇವ ರವರು 1948 ರಲಿಲ  ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ ಯ ನಂಜನಗೂಡಿನ ದೇವನೂರಿನಲಿಲ  

ಜನಸಿದರು.  

 ನಂಜನಗೂಡು ಮತ್ತು  ಮೈಸೂರಿನಲಿಲ  ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸ ಮುಗಿಸಿ ಕ್ಕಲಕಾಲ ಅಧಾಯ ಪಕರಾಗಿಯೂ 

ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಕೃಷಿಯಲಿಲ  ವಿಶೇರ್ವಾದ ಆಸಕ್ತು  ಹಾಂದಿರುವ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ 

ಅವರ ಕ್ತರು ಕಾದಂಬರಿ 'ಒಡಲಾಳ' ಕೃತಿಯನ್ನು  ಕೀಲಕ ತ್ದ ಭಾರತಿೀಯ ಪರಿರ್ತ್ 1984ರಲಿಲ  

ಉತ್ು ಮ ಶಜನಶ್ೀಲ ಕೃತಿ ಎಾಂದು ಗೌರವಿಸಿದೆ.  

 1991ರಲಿಲ  ಅವರ 'ಕುಸುಮಬಲೆ' ಕೃತಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. 

ಅಲಲ ದೆ, ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. 

 ದಾಯ ವನ್ಯರು’, ‘ಒಡಲಾಳ’ ಮತ್ತು  ‘ಕುಸುಮಬ್ದಲ್ಗ’ ಇವರ ಪ್ಟರ ಮಖ ಕೃತಿಗಳು. 

 

ಶೂಟರ್ ಜಿತ್ತ ರಾಯೆ್ಕ  “ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ಟ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ ” ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಭಾರತ್ದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಶೂಟರ್ ಜಿತ್ತ ರಾಯ್ ಅವರು 2016 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಶೂಟಿಾಂಗ್ ಸೊಪ ೀಟೆ್ಸಿ 

ಫ್ಡರಶನ್(ISSF)ನ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಚಾಾಂಪಿಯನೆ್  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇಟಲಿಯ 

ಬಲಗಾು ದಲಿಲ  ನಡೆದ 10 ಮಿೀಟರ್ ಏರ್ ಪಿಸೂು ಲ್ ಫೈನಲು ಲಿಲ  ಜಿತ್ತ ರಾಯ್ ಅವರು ಸಬಿಿಯಾದ 

ಡಾಮಿರ್ ಮಿಕ್ಕಕ್ ಅವರನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  5,587 ಡಾಲರ್(5,000 ಯುರೀಸ್) ಮತ್ು ದ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ ವಿಜೇತ್ “ಅನಾು  ಕರಕಕ್ತ” ರವರು ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ತೃಪಿು  

ಪಟ್ಟು ಕಾಂಡರು. 

ರೈಫಲ್ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಲ : 

 ರೈಫಲ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ರಷ್ಠಯ ದ ಸ್ಥಗೆಿ ಕಮ್ನೆ ಕ್ತ ರವರು 

ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. ಎರಡು ಬರಿ ಒಲಂಪಿಕ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಚಿೀನಾದ ದು ಲಿೀ ಅವರನ್ನು  

ಸೊೀಲಿಸಿ ಕಮ್ನೆ ಕ್ತ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು.  

 ಲಂಡನ್ ಒಲಂಪಿಕ್ ವಿಜೇತ್ ಚಿೀನಾದ ಯಿ ಸಿಲಿಾಂಗ್ ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡರು. 
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ನಯನೊಜ ೀತ್ ಲಹಿರಿ ರವ್ರಿಗೆ 2016 ಜ್ಞನ್ ಎಫ್ಟ ರಿಚಡ್ಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಅಶೀಕ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಇತಿಹಾಸ ಪಾರ ಧಯ ಪಕರಾಗಿರುವ ನಯನೆೊೀತ್ ಲಹಿರಿ ಅವರಿಗೆ 2016 

ಜಾನ್ ಎಫ್ ರಿಚಡ್ಸಿ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಲಹಿರಿ ರವರ “ಅಶೀಕ ಇನ್ ಎನಷಿಯ್ಕಾಂಟ್ಸ ಇಾಂಡಿಯಾ 

(Ashoka in Ancient India)” ಪುಸು ಕಕಾಕ ಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತ್ನು  ಶಸನಗಳ  

ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ವನ್ನು  ಬಣಿಣ ಸಿರುವ ಅಶೀಕ ಮಹಾರಾಜನ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಈ ಪುಸು ಕ ವಿಮಶಿಕರ 

ಪರ ಶಂಸ್ಥಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಜಾನ್ ಎಫ್ ರಿಚಡ್ಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನು  ಅಮ್ರಿಕನ್ ಹಿಸು ರಿಕಲ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ ನೀಡುತಿು ದೆ. 

 ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ಇತಿಹಾಸ ಮೇಲೆ ಬಳಕು ಚೆಲುಲ ವ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಪುಸು ಕಗಳಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಜನವರಿ 2017 ರಂದು ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

17 ವ್ಷಿದೊಳಗಿನವ್ರ ಚಚಿ ಲ ಬಿರ ಕ್ಸ  ಫುಟ್ಬಲ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಬೆರ ಜಿಲ್ ಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಮದಲ ಆವೃತಿಯ 17 ವರ್ಿದೊಳಗಿನವರ ಚೊಚು ಲ ಬಿರ ಕೆ್ ಪುಟಿಾ ಲ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಬರ ಜಿಲ್ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ.  ವಿಕು ರ್ ಗೇಬಿರ ಯಲ್ ಮೌರಾ ಡಿ ಒಲಿವಿರಾ ತಂದಿತ್ು  ಎರಡು 

ಗೊೀಲುಗಳ ಬಲದಿಾಂದ ಬರ ಜಿಲ್ ತಂಡ  5–1 ಗೊೀಲುಗಳಿಾಂದ ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ  ತಂಡವನ್ನು  

ಪರಾಭ್ವಗೊಳಿಸಿತ್ತ.  

ಬಿರ ಕ್ಸ  ಪುಟಾಬ ಲ್ ಟ್ಯನಿ: 

 ಬಿರ ಕೆ್  ಅಾಂಡರ್ 17 ಅರ್ವಾ 17 ವರ್ಿದೊಳಗಿನವರ ಪುಟಿಾಲ್ ಟ್ಯನಿಯನ್ನು  ಬಿರ ಕೆ್  

ರಾರ್ು ರಗದದ ಬರ ಜಿಲ್, ರಷ್ಠಯ , ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ 

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಅಕು ೀಬರ್ 2016ರಂದು ಈ ಟ್ಯನಿಮ್ಾಂಟೆಗ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಪರ ತಿವರ್ರ್ ಈ ಟ್ಯನಿ ನಡೆಯಲಿದುದ , ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಎಲಾಲ  ಐದು ತಂಡಗಳು ಪರ ತಿ ತಂಡಗಳ ವಿರುದದ  ಆಡಬೇಕು. ಅಗರ  ಅಾಂಕ 

ಪಡೆದ ಮದಲ ಎರಡು ದೇಶಗಳು ಫೈನಲ್ ನಲಿಲ  ಆಡಲಿವೆ. 

 

ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಿೀಲ್ದವ್ತಿ ರವ್ರಿಗೆ ಡಾ. ವಿಷ್ಣಣ ವ್ಧಿನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರಿರ್ತ್ತು  ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಟಣ  ಸೇನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಹಯೀಗದಲಿಲ  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ನೀಡುವ 

ಅಭಿನವ ಬಗಿವ ಡಾ. ವಿಷ್ಟಣ ವಧಿನ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನು  ಈ ಬರಿ ಕನು ಡದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಿೀಲಾವತಿ 

ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲು ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರಿರ್ತ್ತು  ಆಯ್ಕಕ  ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲಿಲ  

ಈ ನಣಿಯವನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರಿರ್ತ್ ಡಾ. ವಿಷ್ಟಣ ವಧಿನ್ ಅವರ 

ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಮದಲ ವರ್ಿ ಎಸ್.ಪಿ ಬಲಸುಬರ ಮಣಯ ಾಂರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ವರ್ಿ ರೆಬಲ್ ಸ್ವು ರ್ 

ಡಾ.ಅಾಂಬರಿೀಶ್ತ ರವರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೂರನೆ ವರ್ಿದ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಲಿೀಲಾವತಿಯವರನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಲಿೀಲ್ದವ್ತಿ ರವ್ರ ಬಗೆೆ : 

ಲಿೀಲಾವತಿಯವರು ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಕನು ಡ, 

ತೆಲುಗು, ತ್ಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ 600ಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಸುಮಾರು 400 ಕ್ಕಕ  

ಅಧಿಕ ಕನು ಡ ಸಿನಮಾಗಳನು  ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಡಾ.ರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್, ಡಾ.ವಿಷ್ಟಣ ವಧಿನ್, ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟರ ಜತೆ ಲಿೀಲಾವತಿರವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

http://kannada.filmibeat.com/topic/kannada-sahitya-parishat
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ಇಬಬ ರು ಯಜಿದಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಾಯಿಕ್ತಿರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ಸಖ್ರೀವ್ ಮಾನವ್ ಹಕುಕ  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

ಇಸ್ವಮ ಮಿಕ್ ಸ್ಥು ೀಟೆ್ಸ ಉಗರ ರ ಲೈಾಂಗಿಕ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಾಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬದುಕುಳಿದ ಇಬಿ ರು ಯಜಿದಿ 

ಮಹಿದ ಕಾಯಿಕತ್ಿರನ್ನು  ಐರೀಪಯ  ಸಂಸತ್ತು  ನೀಡುವ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಸಖರೀವ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ  

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಡಿಯಾ ಮುರಾದ್ ಹಾಗೂ ಲಾಮಿಯಾ ಹಾಜಿ ಬಶರ್ ಅವರ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾದವರು. ಇಸ್ವಲ ಮಿಕ್ ಸ್ಥು ೀಟೆ್ಸ ನಾಂದ ತ್ಪಿಪ ಸಿಕಾಂಡ ನಂತ್ರ ಈ ಇಬಿ ರು ಯಜಿದಿ 

ಸಮುದ್ಯಯದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತ್ಮಮ ನ್ನು  ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಸಖರೀವ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಐರೀಪಯ  ಒಕ್ಕಕ ಟ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ನೀಡುತಿು ದೆ. 

 1989ರಲಿಲ  ನಧನರಾದ ಸೊೀವಿಯತ್ು  ವಿಜಾಾ ನ ಆಾಂಡೆರ  ಸಖರೀವ್ ಅವರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಸಹಿಷ್ಟಣ ತೆ, ಮತಾಾಂಧತೆ ಮತ್ತು  ದಬಭ ಳಿಕ್ಕ ವಿರುದದ  ಹೀರಾಡುವ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ನಟಿ ರಖಗೆ ಡಿಐಎಫ್ಟಎಫ್ಟ ಜಿೀವ್ಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

ಬಲಿವುಡ್ಸ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ  ಸಭಾ ಸದಸ್ಥಯ  ರಖ್ಯ ಅವರನ್ನು  

ಮುಾಂಬರುವ ದುಬೈ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವದ 

ಜಿೀವಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ನಾಲುಕ  ದಶಕಗಳ 

ಕಾಲ 180 ಸಿನಮಾಗಳಲಿಲ  ನಟಿಸಿ ಸಿನಮಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಅಪಾರ ಕಡುಗೆ 

ನೀಡಿರುವುದಕಾಕ ಗಿ ರಖ್ಯ ಅವರನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 2016 

ದುಬೈ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 7, 2017 ರಂದು 

ಆರಂಭ್ವಾಗಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 14 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ರಖ ಬಗೆೆ : 

 ಭಾನ್ನ ರಖ್ಯ ಗಣೇಶನ್ ಇವರು ಮೂಲ ಹೆಸರು. 10ನೇ ಅಕು ೀಬರ್ 1954 ರಲಿಲ  ಚೆನೆು ೈನಲಿಲ  

ಜನನ. 

 1966 ರಲಿಲ  ಬಲ ನಟಿಯಾಗಿ ತೆಲುಗಿನ ರಂಗುಲಾ ರತ್ು ಾಂ ಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಪಾದ್ಯಪಿಣೆ 

 ಕನು ಡದ ಮೇರುನಟ ಡಾ.ರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಆಪರರ್ನ್ ಜಾಕ್ ಪಾಟ್ಸ ನಲಿಲ  

ಸಿಐಡಿ 999 ಚಿತ್ರ  ರಖ್ಯ ಅವರ ಮದಲ ಚಿತ್ರ . 

 ತ್ಮಮ ದೇ ಆದ ನಟನೆಯಿಾಂದ ಹಿಾಂದಿ ಸಿನಮಾದಲಿಲ  ಪರ ಸಿದದ ರಾದ ರಖ್ಯ ಅವರು 180 

ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ನಟಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 
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 ರಖ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಫಿೀಲ್ಮ  ಫೇರ್ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. 1981 ರಲಿಲ  ತೆರೆಕಂಡ ಉಮರ  

ಜಾನ್ ಚಿತ್ರ ದಲಿಲ ನ ಅಭಿನಯಕಾಕ ಗಿ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸಿನಮಾ ಪರ ಶಸಿು ಯ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನಟಿ ಪರ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ. 2010 ರಲಿಲ  ಇವರಿಗೆ ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಾಕ್ ತಂಡಕೆಕ  2016 ಏಷ್ಯಯ  ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

ಭಾರತ್ ವನತೆಯರ ಹಾಕ್ತ ತಂಡ 2016 ಏಷ್ಠಯ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿತ್ತ. 

ಸಿಾಂಗಾಪುರದಲಿಲ  ನಡೆದ ಏಷ್ಠಯ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಪರ ಶಸಿು  ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಚಿೀನಾವನ್ನು  ಮಣಿಸಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ.  

 ಭಾರತ್ ಮಹಿದ ಹಾಕ್ತ ತಂಡಕ್ಕಕ  ಇದು ಮಟು  ಮದಲ ಏಷ್ಠಯ  ಪರ ಶಸಿು   

 ಪರ ಶಸಿು  ಸುತಿು ನ ಹಣಾಹಣಿಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ ತಂಡ ಚಿೀನಾ ತಂಡವನ್ನು  2-1 ಗೊೀಲುಗಳಿಾಂದ 

ಸೊೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರ ೀಫಿ ಜಯಿಸುವಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿತ್ತ. 

 ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಪುರುರ್ರ ಹಾಕ್ತ ತಂಡ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನವನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿತ್ತು . 

ಏಷ್ಯಯ  ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಏಷ್ಠಯ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರ ೀಪಿಯನ್ನು  ಏಷ್ಠಯ  ಹಾಕ್ತ ಫ್ಡರರ್ನ್ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 

ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ. 2011 ರಿಾಂದ ಈ ಟ್ಯನಿಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಏಷ್ಠಯ ದ ಆರು ರಾರ್ು ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ವೆ. 

 ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾ ಎರಡು ಬರಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದೆ. 

 

ಡಾ.ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ಲ್ದಂ ಇಗೆನ ೈಟ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ದ್ಘನ ಮಾಡಿದ್ ಪ್ರ ಣಬ್ ಮುಖ್ಜಿಿ 

 

ಇಗೆು ೈಟ್ಸ (IGNITE) ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ವಿಜೇತ್ರಾದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾರ್ು ರಪತಿ 

ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ಅವರು ಡಾ. ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ಇಗೆು ೈಟ್ಸ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ರಾರ್ು ರಪತಿ ಭ್ವನದಲಿಲ  ವಿತ್ರಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಿ ಒಟ್ಟು  31 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ನಾಯ ರ್ನಲ್ 

ಇನೊು ೀವೇಶನ್ ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಈ ಸಪ ರ್ಧಿಯನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಇಗೆು ೈಟ್ಸ ಸಪ ರ್ಧಿ ಮೂಲ ತಾಾಂತಿರ ಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು  ನಾವಿೀನಯ ತೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ರಾರ್ು ರಮಟು ದ 

ಸಪ ರ್ಧಿಯಾಗಿದುದ , 12ನೇ ತ್ರಗತಿ ಒಳಗಿನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ವಾ ಶಲೆಯಿಾಂದ ಹರಗುಳಿದ 

17 ವರ್ಿದವರು ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು.  

 ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಸೃಜನಶ್ೀಲತೆ ಮತ್ತು  ಸಹಾನ್ನಭೂತಿ ಚಿಾಂತ್ನೆ ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ 

ಸಪ ರ್ಧಿಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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 2008 ರಿಾಂದ ಈ ಸಪ ರ್ಧಿಯನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗುತಿು ದುದ , ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇನೊು ೀವೇಶನ್ 

ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಈ ಸಪ ರ್ಧಿಯನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಅಕು ೀಬರ್ 15 ರಂದು ಡಾ. ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ರವರ ಜನಮ  ದಿನದಂದು ಈ 

ಸಪ ರ್ಧಿಯ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಘೀಷಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

ನ್ಯಯ ಷನಲ್ ಇನೊನ ೀವೇಶನ್ ಫಂಡೇಷನ್: 

 ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇನೊು ೀವೇಶನ್ ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಒಾಂದು ಸ್ವಾ ಯುತ್ು ತೆ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಕಾಂದರ  

ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖ್ಯಯಡಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಸುಸೆಿ ರ ಮತ್ತು  ತ್ಳಮಟು ದ ನಾವಿೀನಯ ತೆಯನ್ನು  ಬಾಂಬಲಿಸುವ ಸ್ವಾಂಸೆಿ ಕ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ 2000ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಡಾ. ಎಂ. ಪ್ರ ಭಾಕ್ರ ಜೊೀಶಿಗೆ  ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲ್ದಟ ಅಕಾಡೆಮ ಪಾತಿಿಸುಬಬ  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾ ಾಂಸ, ಅರ್ಿಧಾರಿ ಡಾ.ಎಾಂ. ಪರ ಭಾಕರ ಜೀಶ್ ರವರನ್ನು  ಪಾತಿಿಸುಬಿ  

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾತಿಿಸುಬಿ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಕನಾಿಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕಕ  ಮಹತ್ಾ ದ ಕಡುಗೆ ನೀಡುವ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು 1 ಲಕ್ಷ ನಗದು 

ಮತ್ತು  ಫಲಕವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.   

ಡಾ ಎಂ ಪ್ರ ಭಾಕ್ರ ಜೊೀಶಿ: 

 ಜೀಶ್ ಅವರು ಪರ ಮುಖ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಮಶಿಕರು. ಉಪನಾಯ ಸಕರಾಗಿ ನಂತ್ರ ಪಾರ ಾಂಶ್ಮಪಾಲ 

ರಾಗಿ ಬಡಿು ಹಾಂದಿ ನವೃತ್ು ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಜೀಶ್ ರವರು ನಾಲುಕ  ದಶಕಗಳಿಗೂ ಮಿೀರಿ ಅಗರ ಪಂಕ್ತು ಯ ಅರ್ಿದ್ಯರಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಲವು 

ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೃತಿಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿದ್ಯದ ರೆ’. 

ಇತರೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ವಾಷಿಿಕ ಗೌರವ ಪರ ಶಸಿು :  ವಾಷಿಿಕ ಗೌರವ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಉತ್ು ರಕನು ಡದ ಹನಾು ವರದ  ಗುಾಂಡಿಬೈಲು 

ಸುಬರ ಯ ವೆಾಂಕಟರಮಣ ಭ್ಟು  (ಬಡಾಬಡಗುತಿಟ್ಟು  ಯಕ್ಷಗಾನ), ದಕ್ತಷ ಣ ಕನು ಡದ ಕಕಕ ಡದ 

ಗೊೀಪಾಲಕೃರ್ಣ  ಕುರುಪ್ಟ (ತೆಾಂಕುತಿಟ್ಟು  ಯಕ್ಷಗಾನ),ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ  ಉಳೂು ರಿನ ಹೇರಂಜಾಲು 

ಸುಬಿ ಣಣ  ಗಾಣಿಗ (ಬಡಗುತಿಟ್ಟು  ಯಕ್ಷಗಾನ), ಬದು ರಿಯ ಬಸವನಕುಾಂಟೆಯ ಉಷ್ಠರಾಣಿ 

(ಬಯಲಾಟ), ಬಳಗಾವಿ ಕಣಗಾಲದ ತ್ತಕಾರಾಮ ಮಾರುತಿ ನಾಯಕ್ (ಸಣಾಣ ಟ), ಬಗಲಕೀಟೆಯ 

ಜಮಖಂಡಿಯ ವಿಲಾಸ್ವಬಯಿ ತೇರದ್ಯಳ (ಶ್ರ ೀಕೃರ್ಣ  ಪಾರಿಜಾತ್),  ರಾಮನಗರ ಜಿಲೆಲ ಯ ನಾರಸಂದರ  

ಗಾರ ಮದ ನರಹರಿ ಶಸಿು ರ (ಸೂತ್ರ ದ ಗೊಾಂಬಯಾಟ), ಮೈಸೂರಿನ ಹಸಹೆಮಿಮ ಗೆ ಗಾರ ಮದ 

ಚಿಕಕ ಚೌಡಯಯ  ನಾಯಕ  (ಮೂಡಲಪಾಯ ಯಕ್ಷಗಾನ),  ದ್ಯವಣಗೆರೆಯ ತ್ತೀರಣಗಟೆು  ಗಾರ ಮದ ಪಿ. 

ನಾಂಗಪಪ  ತ್ತೀರಣಗಟೆು  (ಬಯಲಾಟ), ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಸ್ವಸ್ವು ನ (ಯಕ್ಷಗಾನ) 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಪರ ಶಸಿು  ತ್ಲಾ ₹50 ಸ್ವವಿರ, ಪರ ಶಸಿು  ಫಲಕ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ 
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ಶಿರ ೀಲಂಕಾದ್ ಖಯ ತ ಗಾಯಕ್ ಮತಿ್ತ  ಸಂಗಿೀತ ನದೇಿಶಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಅಮರದೇವ್ ನಧನ 

ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಸಂಗಿೀತ್ ನದೇಿಶಕ ಪಂಡಿತ್ 

ಅಮರದೇವ ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ ಅಮರದೇವ ರವರು ಭಾರತಿೀಯ 

ಶಸಿು ರೀಯ ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ. ಭಾರತ್ದ ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಪಡೆದಿದದ ರು. 

ಅಮರದೇವ ಅವರು ಭಾರತಿೀಯ ಶಸಿು ರೀಯ ರಾಗಗಳು ಹಾಗೂ 

ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ಜನಪದ ಸಂಗಿೀತ್ ಪರಂಪರೆಗಳಿಾಂದ ಸ್ೂ ತಿಿ ಪಡೆದಿದದ ರು. 

ಅಮರದೇವ್ ಬಗೆೆ : 

 ದೇಶಮಾನಯ  ವನು ಕುವಟು  ವದುಗೆ ಡಾನ್ ಅಲಿ ಟ್ಸಿ ಪೆರೆರ ಇದು ಅಮರದೇವರ ಮೂಲ 

ಹೆಸರು. ಅಮರದೇವ ಎಾಂದೇ ಇವರು ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿದದ ರು. 

 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 5, 1927 ರಲಿಲ  ಜನಸಿದ ಇವರು, ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ಕಂಡ ಪರ ಸಿದದ  ಗಾಯಕ, ವಾಯಲಿನ್ 

ವಾದಕ ಹಾಗೂ ಸಂಗಿೀತ್ ನದೇಿಶಕ. ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ ಸಂಗಿೀತ್ ಮಾಾಂತಿರ ಕ ಎಾಂದೇ 

ಜನಪಿರ ಯರಾಗಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು:  

 ಫಿಲಿಪಿಪ ೀನೆ ು  ರಾಮನ್ ಮಾಯ ಗೆೆ ೀಸ್ಥ ಪರ ಶಸಿು  (2001) 

 ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು  (2002),  

 ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಕಲಾ ಕ್ತೀತಿಿ ಪರ ಶಸಿು  (1986) ಮತ್ತು  ದೇಶಮಾನಯ  ಪರ ಶಸಿು  (1998)ಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು  ಅನೇಕ ದೇಶ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ. 

 

ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪ್ನ್ ಗಾಲ್್  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಗೆದ್ದ  ಅದಿತಿ ಅಶೀಕ್ 

ಬಾಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಉದಯೀನ್ನಮ ಖ ಗಾಲ್್  ಆಟಗಾತಿಿ ಅದಿತಿ 

ಅಶೀಕ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. ಈ 

ಮೂಲಕ  ಲೇಡಿೀಸ್ ಯುರೀಪಿಯನ್ ಟ್ಯರ್ ಪಂದಯ ವನ್ನು  ಗೆದದ  

ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯ ಆಟಗಾತಿಿ ಎಾಂಬ ಕ್ತೀತಿಿಗೆ ಅದಿತಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಹರಿಯಾಣದ 

ಗುರುಗಾರ ಮದ ಡಿಎಲ್ಎಫ್ ಗಾಲ್್  ಮತ್ತು  ಕಂಟಿರ  ಕಲ ಬ್ ನಲಿಲ  ಅದಿರಿ ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆ 

ಮೂಲಕ 60,000 ಡಾಲರ್ ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು.  

 ಒಾಂಭ್ತ್ು ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದದ  ಅದಿತಿ, 17ನೇ ಕುಳಿ (ಹೀಲ್) ನಂತ್ರ 2ನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  

ಜಿಗಿದಿದದ ರು, ಇನೆು ೀನ್ನ ಕ್ತರಿೀಟ ಗೆಲಲ ಲು ಒಾಂದೇ ಒಾಂದು ಪಾಯಿಾಂಟ್ಸ ಅಾಂತ್ರದಲಿಲ ದ್ಯದ ಗ 

ಕನೆಯ ಹೀಲ್ ನಲಿಲ  ಉತ್ು ಮ ಪರ ದಶಿನ ನೀಡಿ ಪರ ಸುು ತ್ ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  

ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. 
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 ಏರ್ಯ ನ್ ಯೂತ್ ಗೇಮೆ್  (2013), ಯೂತ್ ಒಲಂಪಿಕೆ್  ಗೇಮೆ್  (2014), ಏರ್ಯ ನ್ ಗೇಮೆ್  

(2014) ಮತ್ತು  ರಿಯೀ ಒಲಂಪಿಕೆ್  (2016) ಆಡಿದ ದೇಶದ ಮದಲ ಮಹಿದ ಗಾಲ್ ರ್. 

 

ಸ್್ತ ೀಲ್ ಆಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 2016 ಗೀಲಡ ನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಸಿು ೀಲ್ ಆಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾಗೆ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 2016 ಗೊೀಲಡ ನ್ ಪಿಕಾಕ್ 

ಫ್ರರ್ ಕಾರ್ೀಿರೆಟ್ಸ ಗವನೆಿನೆ್  ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಿು ೀಲ್ ಆಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ (SAIL) ಪರವಾಗಿ ರೂಕ್ಕಿಲಾ ಸಿು ೀಲ್ ಉತಾಪ ದನ ಘಟಕದ ಸಿಇಓ 

ಅಶ್ಾ ನ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. ಲಂಡನ್ ನಲಿಲ  

ನಡೆದ 16ನೇ ಲಂಡನ್ ಗೊಲ ೀನಲ್ ಕನೆಾ ರ್ನ್ ಆನ್ ಕಾರ್ೀಿರೆಟ್ಸ ಗವನೆಿನೆ್ 

ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾರ್ೀಿರೆಟ್ಸ ಗವನೆಿನೆ್  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸೇಲ್ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಸ್್ತ ೀಲ್ ಆಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ: 

 ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ.  ವಿಶಾ ದ ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನೆ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದಲಿಲ  24ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

 ಸೇಲ್ ಅನ್ನು  1954 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ ದೆ. 

 ಒಟ್ಟು  ಐದು ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಸೇಲ್ ಒಳಗೊಾಂಡಿದುದ , 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ವೆ. ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಬಿಲಾಯ್, ದುಗಿಪುರ, ರೂಕ್ಕಿಲಾ, ಬಕರ 

ಮತ್ತು  ಬನಿಪುರ್. ಅಲಲ ದೇ ಮೂರು ವಿಶೇರ್ ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನ ಘಟಕಗಳು ಸೇಲಂ, 

ದುಗಿಪುರ್ ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ವತಿಯಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ವೆ. 

 

ಪರ ಫೆಸರ್ ರಾಜ್ ಬಿಸರಿಯಾ ಗೆ ಕಾಳಿದ್ಘಸ ಸಮಾಮ ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ರಂಗಕಮಿಿ ರ್ರ ಫ್ಸರ್ ರಾರ್ಜ ಬಿಸರಿಯಾ ಅವರನ್ನು  

ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ ಸಕಾಿರ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 2015-16 ಕಾಳಿದ್ಯಸ ಸಮಾಮ ನ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿದೆ. ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಿಸರಿಯಾ ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉಜೆೆ ೈನ್ ನಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ 

ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ರಾಜ್ ಬಿಸರಿಯಾ: 

 ನವೆಾಂಬರ್ 10, 1935 ರಲಿಲ  ಜನಸಿರುವ ಬಿಸ್ವರಿಯಾ ರವರು ನದೇಿಶಕ, ನಮಾಿಪಕ, ನಟ 

ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪರ ಸಿದಿದ  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

  ಪೆರ ಸ್ ಟರ ಸ್ು  ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಇವರನ್ನು  ಉತ್ು ರ ಭಾರತ್ದ ಆಧುನಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ 

ಪಿತಾಮಹ ಎಾಂದೇ ಬಣಿಣ ಸಿದೆ. 
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 1966 ರಲಿಲ  ಇವರು ರ್ಥಯೇಟರ್ ಆಟೆ್ಸಿ ವಕ್ಿ ಶಪ್ಟ ಮತ್ತು  1975 ರಲಿಲ  ಭ್ತೆಿಾಂಡು 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಡಾರ ಮಾಟಿಕ್ ಆಟೆ್ಸಿ ಸೆ್ವಪಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಕಾಳಿದ್ಘಸ ಸಮಾಮ ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಕಾಳಿದ್ಯಸ ಸಮಾಮ ನ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ ಸಕಾಿರ 1980 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದುದ , 

ಅಾಂದಿನಾಂದ ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ನೀಡುತಿು ದೆ.  

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನಾಲುಕ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗದದ ಶಸಿು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ್, ಶಸಿು ರೀಯ ನೃತ್ಯ , ಕಲೆ ಮತ್ತು  

ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಪ್ತರ ಕ್ತೆಿ ಮಾಲಿನ ಸುಬರ ಮಣಯ ಂ ರವ್ರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಪ್ತಿರ ಕಾ ಸ್ವಾ ತಂತರ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

ಭಾರತಿೀಯ ಪತ್ರ ಕತೆಿ ಮಾಲಿನ ಸುಬರ ಮಣಯ ಾಂ ರವರಿಗೆ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಪತಿರ ಕಾ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ನಕೆಲ್ ಪಿೀಡಿತ್ ಬಸ್ವು ರ್ ಪರ ದೇಶದಿಾಂದ 

ನಭಿೀಿತ್ರಾಗಿ ವರದಿ ನೀಡಿದಕಾಕ ಗಿ ಮಾಲಿನ ಅವರನ್ನು  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ರ ಕತ್ಿರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ನೀಡುತಿು ರುವ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮಾಲಿನ ಅಲಲ ದೇ ಅಮ್ರಿಕದ ಎಲ್ ಸ್ವಲಾ ಡರ್ ಪತ್ರ ಕತ್ಿ 

ಆಸಕ ರ್ ಮಾಟಿಿನೆರ್ಜ, ಟಕ್ತಿಯ ಕಾಯ ನ್ ದುಾಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಈಜಿಪ್ಟು  ನ ಛಾಯಾಗಾರ ಹಕ ಅಬು ಜೈದ್ 

ರವರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾಲಿನ ಸುಬರ ಮಣಯ ಾಂ ರವರು ಸುದಿದ  ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಸ ಸ್ವಕ ರಲ್.ಇನ್ (Scroll.in) ಸುದಿದ ಗಾತಿಿ 

ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಚತಿು ೀಸ್ ಘರ್ ಬಸ್ವು ರ್ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  ರ್ಲಿೀಸ್ ರಿಾಂದ 

ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಆಗುತಿು ರುವ ಕ್ತರುಕುಳ, ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಶೀರ್ಣೆ, ಅಪಾರ ಪು ರನ್ನು  ಜೈಲಿಗೆ 

ಹಾಕುತಿು ರುವುದು ಮತ್ತು  ಪತ್ರ ಕತ್ಿರ ಮೇಲಿನ ಹಲೆಲ  ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು  

ವರದಿ ಮಾಡಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಬಗೆೆ : 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪತಿರ ಕಾ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪತ್ರ ಕತ್ಿರು ಅರ್ವಾ ಮಾಧಯ ಮ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪತಿರ ಕಾ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  ಎತಿು ಹಿಡಿಯಲು ಜಿೀವದ ಹಂಗು 

ತ್ತರೆದು ವರದಿ ನೀಡುವುದನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1991 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಪತಿರ ಕಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಿತಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡುತಿು ದೆ. 
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ಇರಾನನ ಡಾಟರ್ ಚ್ಚತರ ಕೆಕ  ಸಾ ಣಿ ಮಯೂರ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಗೊೀವಾದಲಿಲ  ಮುಕಾು ಯಗೊಾಂಡ 47ನೇ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಚಲನಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವದಲಿಲ  ಇರಾನ್ ನ ಸಿನಮಾ ನದೇಿಶಕ ರೆಜಾ 

ಮಿೀರ್ ಕರಿೀಮಿ ಅವರ ‘ಡಾಟರ್’ ಚಲನಚಿತ್ರ  ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಸಾ ಣಿ ಮಯೂರ 

ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದೆ. ‘ಡಾಟರ್’ ದಕ್ತಷ ಣ ಇರಾನ್ ನಲಿಲ  ನಡೆಯುವ 

ಕುಟ್ಟಾಂಬವೊಾಂದರ ಕತೆ. ಆತಿಮ ೀಯ ಗೆಳತಿಯ ಬಿೀಳಕ ಡುಗೆ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು 

ಬಲಕ್ತಯಬಿಳು ತ್ನು  ಕಟ್ಟು ನಟಿು ನ ತಂದೆಯ ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಟೆಹರಾನ್ ಗೆ ಹೀಗುವುದರ 

ಸುತ್ು  ಸಿನಮಾ ಸ್ವಗುತ್ು ದೆ.  

ಇತರೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 ವಿಶೇಷ ತಿೀಪುಿಗಾರ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : “ದಿ ಥರ ೀನ್” (ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾ). 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನಟಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಎಲಿನಾ ವಸಕ  (ಲಾಯ ಟಿವಿಯಾ), ಮ್ಲಲ  ಮಡ್ಸ ಚಿತ್ರ ಕಾಕ ಗಿ. 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನಟ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಫಹಿದ್ ಅಸ್ವಲ ನ (ಇರಾನ್), ಡಾಟರ್ ಚಿತ್ರ ಕಾಕ ಗಿ 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನದೇಿಶಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಟಕ್ತಿಯ ಬಯ ರಿಸ್ ಕಾಯಾ ಮತ್ತು  ಸೊನೆರ್ ಕನೆರ್ ಅವರಿಗೆ 

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ರೌಫ್ ಸಿನಮಾದ ನದೇಿಶಕ್ಕಕ  ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. 

 ಯುನೆಸೊಕ ೀ ಗಾಂಧಿ ಪ್ದ್ಕ್: ಟಕ್ತಿಯ ನದೇಿಶಕ ಮುಸು ಫ್ರ ಕಾರಾ ಅವರ ‘ಕೀಲ್ಡ  ಆಫ್ 

ಕಲಂದರ್’ ಸಿನಮಾಕ್ಕಕ  ಈ ಬರಿ ಈ ಪದಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ತಬಲ್ದ ಕ್ಲ್ದವಿದ್ ಸುರಶ್ ತಲ್ದಾ ಲಕ್ರ್ ರವ್ರಿಗೆ 2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಟಿ ಚೌಡಯಯ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ತ್ಬಲಾ ಕಲಾವಿದ ಸುರಶ್ತ ತ್ಲಾಾ ಲಕರ್ ರವರಿಗೆ ಕನು ಡ 

ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯ ನೀಡುವ 2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಟಿ. ಚೌಡಯಯ  

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ಸಿದದ  ಸುಗಮ ಸಂಗಿೀತ್ ಗಾಯಕ್ತ 

ರತ್ು ಮಾಲಾ ಪರ ಕಾಶ್ತ ಅವರನ್ನು  ಸಂತ್ ಶ್ಶ್ಮನಾಳ ರ್ರಿೀಫ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಇತರೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 ವಣಿಶ್ಲಿಪ  ವೆಾಂಕಟಪಪ  ಪರ ಶಸಿು : ಪಿೀಟರ್ ಲೂಯಿಸ್, ದಕ್ತಷ ಣ ಕನು ಡ 

 ಜಕಣಚಾರಿ ಪರ ಶಸಿು : ಎನ್ ಪುರ್ಪ ಮಾಲ, ಬಾಂಗಳೂರು 

 ಶ್ರ ೀನಜಗುಣ ಪುರಂದರ ಪರ ಶಸಿು : ಬಳಕವಾಡಿ ರಂಗಸ್ವಾ ಮಿ ಅಯಯ ಾಂಗಾರ್, ಬಾಂಗಳೂರು 

 ಕುಮಾರವಾಯ ಸ ಪರ ಶಸಿು : ಕಮಲಮಮ  ವಿಠಲರಾವ್, ಬಾಂಗಳೂರು 

 ನಾಟಯ ರಾಣಿ ಶಾಂತ್ಲಾ ಪರ ಶಸಿು : ಎಾಂ ಶಕುಾಂತ್ಲಾ, ಬಾಂಗಳೂರು 

 ಜಾನಪದ ಪರ ಶಸಿು : ಸುತೂು ರ ಇಮಾಾಂಸ್ವಬ್, ಬದು ರಿ 
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ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಬಗೆೆ : 

 ಚೌಡಯಯ  ಪರ ಶಸಿು  ₹ 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು  ಸಮ ರಣಿಕ್ಕ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

  ಶ್ಶ್ಮನಾಳ ರ್ರಿೀಫ ಪರ ಶಸಿು  ₹ 3 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು  ಸಮ ರಣಿಕ್ಕ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 ಇತ್ರ ವಿವಿಧ ಪರ ಶಸಿು ಗಳೂ ತ್ಲಾ ₹ 3 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು  ಸಮ ರಣಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿವೆ. 

ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ ಫ್ರರ . ಯು ಲ್ದಂಗ್ ಯು ರವ್ರಿಗೆ ಇಂಡ್ರೀಲ್ದಜಿಸ್್  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ    

ಇಾಂಡಿಯನ್ ಕ್ಟನೆಲ್ ಫ್ರರ್ ಕಲು ರಲ್ ರಿಲೇರ್ನ್ ನೀಡುವ ಇಾಂಡ್ರೀಲಾಜಿಸ್ು  

(Indologist) ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2016ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಚಿೀನಾದ ಫರ ಫ್ಸರ್ ಯು ಲಾಾಂಗ್ 

ಯು ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ನವದೆಹಲಿಯ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಭ್ವನದಲಿಲ  ನಡೆದ 

ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಭ್ ಮುಖಜಿಿ ರವರು ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಿದರು. 

ಯು ಲ್ದಂಗ್ ಯು ಬಗೆೆ : 

 ಫರ . ಯು ಲಾಾಂಗ್ ಯು ರವರು ಶ್ಾಂಝೆನ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ “ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ 

ಸು ಡಿೀಸ್” ನ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಯು ಸುಮಾರು ಅಧಿ ಶತ್ಕ ಕಾಲ 

ಇಾಂಡ್ರೀಲಾಜಿ ಬಗೆಗ  ಅಧಾಯ ಯನ ನಡೆಸಿದ್ಯದ ರೆ ಹಾಗೂ ದಕ್ತಷ ಣ ಚಿೀನಾ ಇಾಂಡ್ರೀಲಾಜಿಯಲಿಲ  

ಮುಾಂಚೂಣಿಗರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಇಾಂಡಿಯನ್ ಕ್ಟನೆಲ್ ಫ್ರರ್ ಕಲು ರಲ್ ರಿಲೇರ್ನ್ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು 

ಯುಎಸ್$2000 ನಗದು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸ, ಕಲೆ, ತ್ತ್ಾ ಶಸು ರ, ಚಿಾಂತ್ನೆ, ಸ್ವಹಿತ್ಯ , ಭಾಷ್ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕತೆ ಬಗೆಗ  

ಅಧಾಯ ಯ ನಡೆಸುವ ವಿದೇಶ್ ಇಾಂಡ್ರೀಲಾಜಿಸ್ು  ಗಳಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಮಟು ಮದಲ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2015ರಲಿಲ  ಜಮಿನಯ ಫರ . ಹೆನರ ಚ್ ಫ್ರ ಹೆರ್ ವಾನ್ 

ಸ್ಥು ಟೆನ್ ಕರ ನ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 

ವಿಕ್ಲಚೇತನರ ಸವ್ಲತಿ್ತ ಗಳ ಅನ್ನಷಿ್ಯ ನ: ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮಾಡುವಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ 

ತ್ತೀರಿರುವ ಬದದ ತೆಗಾಗಿ ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  “ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿು ” ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  

ಸಬಲಿೀಕರಣ ಇಲಾಖ್ಯ ನೀಡುತಿು ದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರವು ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಕಲಾಯ ಣಕಾಕ ಗಿ ಸುಮಾರು 22 ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ಘೀಷಿಸಿದುದ , ಇವುಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕಕ  ತ್ರುವಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕಕ್ಕಕ  "ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ರಾಜಯ ' ಪರ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ. 

 ವಿಶಾ  ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ದಿನಾಚರಣೆ- 2016 ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ನವದೆಹಲಿಯ 

ವಿಜಾಾ ನ ಭ್ವನದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಇಲಾಖ್ಯಯ ಸಚಿವೆ ಶ್ರ ೀಮತಿ 

ಉಮಾಶ್ರ ೀ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸಕಾಿರದ ಪರವಾಗಿ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ವಿಕ್ಲಚೇತನರಿಗೆ ಇರುವ್ ಕೆಲವು ಯೀಜ್ನೆಗಳು: 

 ವಿಕಲಚೇತ್ನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟಾಕ್ತಾಂಗ್ ಲಾಯ ಪ್ಟಟಾಪ್ಟ ವಿತ್ರಣೆ, ಬರ ೈಲ್ಯಂತ್ರ  ವಿತ್ರಣೆ, 

ಕ್ಕ.ಎ.ಎಸ್ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ಇನು ತ್ರ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾರಿ ನಡೆಸುವ ವಿಕಲಚೇತ್ನರ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗರಿರ್ಾ  1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಜಿಲಾಲ  ಕಾಂದರ ಗಳಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಪುನವಿಸತಿ ಕಾಂದರ ಗಳ 

ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತಿು ರುವ ಅನ್ನದ್ಯನದ ಮತ್ು ವನ್ನು  28 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಾಂದ 36 ಲಕ್ಷ 
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ರೂ. ಗಳಿಗೆ ಹೆಚು ಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಕಲಚೇತ್ನರಿಗಾಗಿ 10,000 ರೂ. ಮೌಲಯ ದ ಸ್ವಧನ 

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು  ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದುದ , ಆ ಮತ್ು ವನ್ನು  15,000 ರೂ. ಗಳಿಗೆ 

ಹೆಚಿು ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಾಂಧ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಜನಸಿದ ಮಕಕ ಳ ಪಾಲನೆ ರ್ೀರ್ಣೆಗಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 2000 ರೂ. ಗಳ 

ಶ್ಶ್ಮಪಾಲನೆ ಭ್ತೆಯ . ಹಿೀಗೆ ಹತ್ತು  ಹಲವು ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಸಕಾಿರ ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿದೆ. 

 

ಕೀಟ ಹರಿನ್ಯರಾಯಣ ಮತಿ್ತ  ಡಾ ಟಿ.ಕೆ.ಅಲೆಕ್ಸ  ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಿಭಟ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

2014ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಆಯಿಭ್ಟ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಂಸೆ್ಥ  (ಡಿಆರ್ ಡಿಒ) ವಿಜಾಾ ನ ಡಾ. ಕೀಟ ಹರಿನಾರಾಯಣ 

ಅವರನ್ನು  ಮತ್ತು  2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಇಸೊರ ದ ಡಾ. ಟಿ.ಕ್ಕ. ಅಲೆಕೆ್ 

ಅವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯಿಭ್ಟ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ವೈಮಾನಕ, 

ಆಸೊು ರೀನಾಟಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ (ಎಎಸ್ ಐ) ನೀಡುತಿು ದೆ. 

ಅದೇ ರಿೀತಿ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, 

ಬಹಾಯ ಕಾಶ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ನವಿಹಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಉತ್ು ಮ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ 

ಡಿಆರ್ ಡಿಒ ಮತ್ತು  ಇಸೊರ ದಲಿಲ ನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿರುವ 

ಹಲವು ವಿಜಾಾ ನಗಳನ್ನು  ವಿಶೇರ್ ಚಿನು ದ ಪದಕಗಳಿಗೆ  ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಎಎಸ್ ಐ  ಚ್ಚನನ ದ್ ಪ್ದ್ಕ್: ರಾಕೆಟ್ , ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ: ರ್ರ . ಆರ್ .ಐ. 

ಸುಜಿತ್ , ಐಐಟಿ ಮದ್ಯರ ಸ್ (2014 ), ಡಾ. ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ , ಲಿಕ್ತಾ ಡ್ಸ ರ್ರ ಪಲಷ ನ್ ಸಿಸು ಮ್ 

ಸ್ಥಾಂಟರ್ (ಎಲ್ ಪಿಎಸ್ ಸಿ–ವಿ) (2015). 

 ಗಗನನೌಕೆ, ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ: ಕ್ಕವಿವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಆಾಂಜನೇಯುಲು, 

ಐಎಸ್ ಟಿಆರ್ ಎಸಿ (2014), ಡಾ. ಜಿ. ನಾಗೇಾಂದರ  ರಾವ್ , ಎಲೆಕು ರ ಆಪಿು ಕೆ್ ಸಿಸು ಮೆ್ 

ಲಾಯ ಬರಟರಿ (ಎಲ್ ಇಒಎಸ್) (2015).  

 ಬಹಾಯ ಕಾಶ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ ಗಳ ನವ್ಿಹಣೆ: ಬಿ. ಜಯಕುಮಾರ್ , ವಿಕರ ಮ್ ಸ್ವರಾಭಾಯಿ 

ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ  (ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ) (2014), ಕ್ಕ.ಎಚ್. ನವಲಗುಾಂದ ಇಸೊರ  ಉಪಗರ ಹ ಕಾಂದರ  

(ಐಎಸ್ ಎಸಿ) (2015). 

ಬಹಾಯ ಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು ಮತಿ್ತ   ಅನಾ ಯಗಳು: ರ್ರ . ಎ. ಚಂದರ ಶೇಖರ್ , ಭಾರತಿೀಯ 

ಬಹಾಯ ಕಾಶ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಐಐಎಸ್ ಟಿ) (2014), ರ್ರ . ಶಯ ಮ್ ಎನ್ . 

ಟಂಡನ್  ಅಾಂತ್ರ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಖಗೊೀಳ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಖಭೌತ್ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ಕಾಂದರ  

(ಐಯುಸಿಎಎ) (2015) 

 ಇಸೊರ –ಎಎಸ್ ಐ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ರಾಕೆಟ್ , ಅದ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ: ಶಮ್ ದಯಾಳ ದೇವ್ ಡಿ. ಇಸೊರ  

ಇಾಂಟನಿಲ್ ಸಿಸು ಮೆ್ ಯೂನಟ್ಸ (ಐಐಎಸ್ ಯು) (2014), ಟಿ.ಟಿ. ಮಸಿಿ, ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ 

(2015). 

 ಗಗನನೌಕೆ ಮತಿ್ತ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ:  ಜಿ.ಎನ್ .ವಿ. ಪರ ಸ್ವದ್ ಐಎಸ್ ಎಸಿ (2014), 

ಸದ್ಯನಂದ ರಾವ್ ಎಾಂ.ಎ., ಐಎಸ್ ಎಸಿ  (2015). 

 ಬಹಾಯ ಕಾಶ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ ಗಳ ನವ್ಿಹಣೆ: ವಿ. ಮಹಾದೇವನ್ , ಐಎಸ್ ಎಸಿ (2014), ಉಮಾ 

ಮಹೇಶಾ ರನ್ ಆರ್ , ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ (2015). 

 ಬಹಾಯ ಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು ಮತಿ್ತ  ಅನಾ ಯ: ಡಾ. ಪಿ.ಜಿ. ದಿವಾಕರ್ ಇಸೊರ – ಪರ ಧಾನ 

ಕಚೇರಿ (2014), ಡಾ. ಪರ ದಿೀಪ್ಟ ಕುಮಾರ್ ತ್ಪಿಲಯಾಳ್ , ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಅಪಿಲ ಕರ್ನ್ ಸ್ಥಾಂಟರ್ (ಎಸ್ ಎಸಿ) 

(2015). 
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ಇಸೊರ –ಎಎಸ್ ಐ ಉತಿ ಮ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ :  ಜಿ. ವಿದ್ಯಯ , ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ 

(2014),  ಲಕ್ತಷ ಮ ೀ ವಿ. ಐಎಸ್ ಎಸಿ (2015). 

 ಇಸೊರ –ಎಎಸ್ ಐ ಯುವ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಬಿಜೀಯ್ ಕೃರ್ಣ  ಹಂಡಿಕ್ 

(ಎಮ್ ಇಎಸ್ ಎಸಿ) (2014),  ಲಕ್ತಷ ಮ ೀ ಎಸ್ . ರಾಜನ್ (ಎಲ್ ಇಒಎಸ್) (2015). 

 ತಂಡ ಸ್ವಧನೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಮಾಯ ಥೂಯ  ಮತ್ತು  ತಂಡ, ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ (2014), ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಬಬು 

ಮತ್ತು  ತಂಡ, ಸತಿೀಶ್ತ ಧವನ್ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ  (ಎಸ್ ಡಿಎಸ್ ಅಇ–ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಆರ್) 

(2015) 

ಎಸ್ ಐ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಚ್ಚನನ ದ್ ಪ್ದ್ಕ್: ಎಾಂ. ಪೆರ ೀಮದ್ಯಸ್ (ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ), ಎ.ಕ್ಕ. ಕುಲಕಣಿಿ 

(ಐಎಸ್ ಎಸಿ), ವಿನತಾ ಪಿ.ನಾಯರ್ (ಎಲ್ ಪಿಎಸ್ ಸಿ–ಬಿ) ಮತ್ತು   ಮುಕಶ್ತ ಸಿ. ಗಜೆಾರ್ 

(ಎಸ್ ಎಸಿ) (ಎಲಲ ರಿಗೂ 2014ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಪರ ಶಸಿು ). ಬಿ. ವೆಾಂಕಟ ರಮಣ (ಐಎಸ್ಎಸ್ ಯು), ಡಾ. 

ಎಸ್ . ಶಂಕರನ್  (ಎಸ್ ಡಿಎಸ್ ಅಇ–ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಆರ್ ), ಜಯಂತಿ ರಾಜೇಶ್ತ (ಐಎಸ್ ಎಸಿ) 

ಮತ್ತು  ರಾಜೇಶ್ತ ಕುಮಾರ್ ಎಾಂ.ಆರ್ (ವಿಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ) (ಎಲಲ ರಿಗೂ 2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಪರ ಶಸಿು ). 

 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಮಕ್ಕ ಳ ಶಂತಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಗೆದ್ದ  ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ್ ಬಲಕ್ 

ಯುಎಇಯಲಿಲ  ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ಪರಿಸರ 

ಹೀರಾಟಗಾತಿಿ ಕ್ಕಹಕಶನ್ ಬಸು ಅವರಿಗೆ 2016 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಮಕಕ ಳ ಶಾಂತಿ ಪರ ಶಸಿು  ದೊರೆತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಪರಿಹರ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಹೀರಾಟ ನಡೆಸುತಿು ರುವುದಕಾಕ ಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ.  

ಹೇಗು ಲಿಲ  ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶದ ನೊಬಲ್ ಶಾಂತಿ 

ಪರ ಶಸಿು  ವಿಜೇತ್ ಮಹಮಮ ದ್ ಯೂನ್ನಸ್ ರವರು ಕ್ಕಹಕಶನ್ ಬಸು ಪರ ಶಸಿು  

ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಿದರು.  

ಕೆಹಕ್ಶನ್ ಬಸು: 

 ಕ್ಕಹಕಶನ್ ತ್ಮಮ  8ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  ನೆರೆಹರೆಯವರಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ಾ  ಕುರಿತ್ತ 

ತಿಳಿಸಿಕಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ತ್ಮಮ  ಅಬಿಯಾನವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದರು. 

 ಕ್ಕಹಕಶನ್ ಮಕಕ ಳ ಜತೆಗೂಡಿ ತಾಯ ಜಯ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು  ಮರುಬಳಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು  

ನೆಡುವ ಕಾಯಿಕೈಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ತ್ಮಮ  12ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  ಗಿರ ೀನ್ ಹೀಪ್ಟ ಎಾಂಬ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿ ಅದರ ಮೂಲಕ 

ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಜಗತಿು ನ 10ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  ಇಾಂದು 1000 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ಸಾ ಯಂಸೇವಕರನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಕಲಂಬಿಯಾ, ಮ್ಕೆ್ತಕ, ಫ್ರರ ನೆ್, ನೇಪಾಳ, ಒಮ್ನ್ ಮತ್ತು  ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  5000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ಸಸಿಗಳನ್ನು  ಸಂಸೆ್ಥ  ನೆಟಿು ದೆ. 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಮಕ್ಕ ಳ ಶಂತಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಮಕಕ ಳ ಹಕುಕ ಗಳ ಬಗೆಗ  ವಾದಿಸುವ ಮತ್ತು  ದುಬಿಲ ಸೆಿ ತಿಯಲಿಲ ರುವ ಮಕಕ ಳ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  

ಸುಧಾರಿಸಲು ಶರ ಮಿಸುವ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪತಿರ  ವರ್ಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದದ ವರಿಗೆ 100,000 ಯುರೀ ವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2005ರಲಿಲ  ಡಚ್ ಕ್ತಡೆ್ಸ ರೈಟೆ್ಸ ಫೌಾಂಡೇಶನ್ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಮಾಕ್ಿ ಡುಲಲ ರೆಟ್ಸ 

ಸೆ್ವಪಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 2006 ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಓಾಂ ಪರ ಕಾಶ್ತ ಗುಜಿರ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

ಗುಜಿರ್ ರವರು ಮಕಕ ಳ ಸ್ಥು ೀಹಿ ಹಳಿು ಗಳ ನೆಟವಕ್ಿ ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ ತಿ ಮಕಕ ಳಿಗೂ 
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ಜನನ ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ನೀಡಿ ಮಕಕ ಳ ಶೀರ್ಣೆ ವಿರುದದ  ಹೀರಾಡಲು ಶರ ಮಿಸಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 

ದೇವೇಂದ್ರ  ಫಡಾನ ವಿೀಸ್, ಎ,ಎಸ್,ಕ್ರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಞನ್ ರಾಲಸ ್ ನ್ ಗೆ SIES-

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಶ್ರ ೀಷಿ ತಾ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದೇವೇಾಂದರ  ಫಡಾು ವಿೀಸ್, ಇಸೊರ ೀದ ಅಧಯ ಕ್ಷ 

ಎ.ಎಸ್.ಕ್ತರಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅಮ್ರಿಕ ಮೂಲದ ಶ್ಕ್ಷಣತ್ಜಾ  ಜಾನ್ 

ರಾಲೆ ು ನ್ ಹಾಗೂ ಹರಿಕಥೆ ನರೂಪಕ್ತ ಕಮಲ ಮೂತಿಿರವರಿಗೆ SIES ಶ್ರ ೀ 

ಚಂದರ ಶೇಖರ ಸರಸಾ ತಿ ರಾಷಿು ರೀಯ ಶ್ರ ೀರ್ಾ ತಾ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಇಸೊರ ೀದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಕ್ತರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರವರಿಗೆ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಸ್ವವಿಜನಕ ನಾಯಕತ್ಾ  ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದೇವೇಾಂದರ  ಫಡಾು ವಿೀಸ್ 

ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಸ್ವಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಕರು, ದ್ಯಶಿನಕರು ಹಾಗೂ ಪರ ವಚನ ಕತ್ಿರು ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಹರಿಕಥಾ 

ನರೂಪಕ್ತ ಕಮಲಾ ಮೂತಿಿ ರವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಜಾನ್ ರಾಲೆ ು ನ್ ಮಾರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ 

ರವರು ಸಂಸಕ ೃತಿ, ತ್ಮಿಳು ಮತ್ತು  ತೆಲುಗು ಭಾಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಾಂಸರು. ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ನಲಿಲ  

ಮೂವತ್ತು  ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಕನಾಿಟಿಕ ಸಂಗಿೀತಾ ಸಿದದ ಾಂತಾವನ್ನು  ಬೀಧಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಸೌಥ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕರ್ನ್ ಸೊಸೈಟಿ (SIES) ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. ಕಂಚಿಯ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಗುರು ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಶೇಖರಾಂದರ  ಸರಸಾ ತಿ ರವರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ 1998ರಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಸ್ವವಿಜನಕ ನಾಯಕತ್ಾ , ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಚಿಾಂತ್ನೆ, ದ್ಯಶಿನಕ 

ಹಾಗೂ ಪರ ವಚನ ಮತ್ತು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 2.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಫಲಕ ಹಾಗೂ ಶಲುವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಈ ಹಿಾಂದೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದು ಹಲವು ಗಣಯ ರೆಾಂದರೆ ಡಾ.ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ, ಆರ್ 

ಚಿದಂಬರಂ, ಅನಲ್ ಕಾಕಡಕ ರ್, ದಿಲಿೀಪ್ಟ ಕುಮಾರ್, ವಗಿೀಿಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಹಾಗೂ 

ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚು ನ್. 

 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ರಾಜ್ಯ  ರಸಿ್  ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಾ ಗೆ ಸ್ವಕ ರ್ಚ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಕ್ಕಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿ)ಗೆ ಸ್ವಕ ಚ್ ಆಡಿರ್ 

ಆಫ್ ಮ್ರಿಟ್ಸ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಮಬಿಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  

20 ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಕ್ಕಎಸ್ಆಟಿಿಸಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಿರುವ 

ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ   ನಡೆದ 46ನೇ ರಾಷಿು ರೀಯ ‘ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಮಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಕ ಚ್’ 

ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಕನಾಿಟಕ 

ರಾಜಯ  ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ಈವರೆಗೆ 150 ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. 

 ಸ್ವಕ ಚ್ ಆಡಿರ್ ಆಫ್ ಮ್ರಿಟ್ಸ ವಿಭಾಗದಡಿ ಚತ್ತರ ಸ್ವರಿಗೆ ವಯ ವಸೆ್ಥ  (ಐಟಿಎಸ್ ), ಮಬೈಲ್ 

ಆಯ ಪ್ಟ , ಇದು ನನು  ಬಸ್ , ಸುಧಾರಿತ್ ರಸ್ಥು  ಸುರಕ್ಷತಾ ಕರ ಮ, ಫ್ಲ ೈ ಬಸ್, ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಕ್ಕಲಸ ಮತ್ತು  
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ರಜೆ ನವಿಹಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥ , ಕಾಯಿಸೆ ಳಗಳಲಿಲ  ಸಾ ಚಛ ತೆ, ಶೇ 100ರಷ್ಟು  ಪಯಾಿಯ ಇಾಂಧನ 

ಬಳಸಿ ಓಡಿಸುವಂತ್ಹ ‘ಬಯೀ ಬಸ್’ ಅಳವಡಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. 

 ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಮಬಿಲಿಟಿ ವಿಭಾಗದಡಿಯಲಿಲ  ಸಣಣ  ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಮ ನಗರಗಳ ಸ್ವರಿಗೆ ಸೇವೆ, 

ಮದಯ ಪಾನ ತ್ಡೆಗೆ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು  20 ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಈ ಬರಿಯ ಸಂದೇಶ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ನಟ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ರೈ ಸೇರಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಆಯ್ಕಕ   

ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂದೇಶ ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಫ್ರರ್ ಕಲು ರ್ ಆಾಂಡ್ಸ ಎಜುಕಶನ್ 

ವತಿಯಿಾಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ರಾಜಯ  ಮಟು ದ ‘ಸಂದೇಶ’ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಈ ಬರಿ 

ಏಳುಮಂದಿಯನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ್ವ್ರು: 

 ಹಿರಿಯ ಸ್ವಹಿತಿ ಡಾ.ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ, ನಟ ಪರ ಕಾಶ್ತ ರೈ , ಕ್ಕ. 

ಯುವರಾರ್ಜ (ಕಲೆ),  ಅನಲ್ ಪತಾರ ವೊ (ಕಾಂಕಣಿ ಸಂಗಿೀತ್), ಜಾನ್ 

ದೇವರಾರ್ಜ (ವಿಶೇರ್ ಪರ ಶಸಿು ) ಮತ್ತು  ಶಮಿತಾ ರಾವ್–ರೆನಟಾ ಲೀಬ (ಶ್ಕ್ಷಣ) ಅವರು 

ಸಂದೇಶ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿರುವ ಗಣಯ ರು. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯು ತ್ಲಾ ₹ 10 ಸ್ವವಿರ ನಗದು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಜನವರಿ 13ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  

ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಹಿರಿಯ ಸ್ವಹಿತಿ ನಾ.ಡಿಸೊೀಜ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿ ಈ ಆಯ್ಕಕ  

ನಡೆಸಿದೆ ಎಾಂದರು. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಕನು ಡ, ಕಾಂಕಣಿ ಹಾಗೂ ತ್ತಳು ಸ್ವಹಿತ್ಯ –ಸಂಸಕ ೃತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕಕ  

ವಿವಿಧ ಕಡುಗೆ ನೀಡುತಾು  ಬಂದಿರುವ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಹಿತಿ, ಕಲಾವಿದರ, ಶ್ಕ್ಷಕ ಹಾಗೂ 

ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಐಸ್ತಸ್ತ ವ್ಷಿದ್ ಕ್ರ ಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ರವಿಚಂದ್ರ ನ್ ಅಶಿಾ ನ್ ಆಯ್ಕಕ   

ಭಾರತ್ದ ಆಲ್ರ ಾಂಡರ್ ಆರ್. ಅಶ್ಾ ನ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಿದ ಐಸಿಸಿ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗ 

ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಶ್ಾ ನ್ಗೆ ಸೊೀಬಸ್ಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನೂು  ನೀಡಿ 

ಗೌರವಿಸಲಾಗುತಿು ರುವುದು ಇನೊು ಾಂದು ವಿಶೇರ್ವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ಟ್ಿ : 

 ರವಿಚಂದರ ನ್ ಅಶ್ಾ ನ್ (ಭಾರತ್) – ವರ್ಿದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗ 

ಪರ ಶಸಿು  

 ರವಿಚಂದರ ನ್ ಅಶ್ಾ ನ್ (ಭಾರತ್) – ಸರ್ ಗಾಫಿೀಿಲ್ಡ  ಸೊೀಬಸಿ ಪರ ಶಸಿು  

 ಡಿಕಾಕ್ (ದ.ಆಫಿರ ಕಾ) – ಐಸಿಸಿ ವರ್ಿದ ಏಕದಿನ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗ ಪರ ಶಸಿು  

 ಮುಸು ಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್ (ಬಾಂಗಾಲ )- ವರ್ಿದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಉದಯೀನ್ನಮ ಖ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗ ಪರ ಶಸಿು  

 ಕಾಲೀಸ್ ಬರ ಥ್ ವೇಟ್ಸ (ವೆಸ್ು  ಇಾಂಡಿೀಸ್) -ವರ್ಿದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಪರ ದಶಿನ ನೀಡಿದ 

ಆಟಗಾರ ಪರ ಶಸಿು  

 ಮಹಮದ್ ಶಹಜಾದ್ (ಆಫ್ರಾ ನಸ್ವು ನ) – ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ಸ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪರ ಶಸಿು  

 ಮರಸ್ ಎರಾಸಮ ಸ್ (ದ.ಆಫಿರ ಕಾ)- ವರ್ಿದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ತಿೀಪಿಗಾರ ಗೌರವ 

 ಸುಜಿ ಬೇಟೆ್ಸ (ನೂಯ ಜಿಲೆಾಂಡ್ಸ)- ವರ್ಿದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಮಹಿದ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಗಾತಿಿ ಪರ ಶಸಿು  

 ಸುಜಿ ಬೇಟೆ್ಸ (ನೂಯ ಜಿಲೆಾಂಡ್ಸ)- ವರ್ಿದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಏಕದಿನ ಮಹಿದ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಗಾತಿಿ 

ಪರ ಶಸಿು  

 ಮಿಸಿ್ವ  ಉಲ್ ಹಕ್ (ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ)-ಐಸಿಸಿ ಸಿಪ ರಿಟ್ಸ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪರ ಶಸಿು  
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ಸ್ವಹಿತಿ ಬೊಳುವಾರು ರವ್ರಿಗೆ 2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕಂದ್ರ  ಸ್ವಹಿತಯ  ಅಕಾಡೆಮ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಕನು ಡದ ಹಿರಿಯ ಸ್ವಹಿತಿ ಬಳುವಾರು ಮಹಮಮ ದ್ ಕುಾಂಞಿ ಅವರನ್ನು  

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕಾಂದರ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಾಂಞಿ ರವರ ‘ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ ದ ಓಟ’ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ.  ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ. ಬೀರಲಿಾಂಗಯಯ , ಎಲ್.ಹನ್ನಮಂತ್ಯಯ  

ಹಾಗೂ ಎಸ್.ಜಿ.  ಸಿದಧ ರಾಮಯಯ  ಅವರಿದದ  ಆಯ್ಕಕ  ಸಮಿತಿಯು ಕನು ಡ 

ವಿಭಾಗದಿಾಂದ ಬಳುವಾರು ಅವರ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗಾಗಿ 

ಶ್ಫ್ರರಸು ಮಾಡಿತ್ತು .  

ಬೊಳುವಾರು ಬಗೆೆ : 

 ಬಳುವಾರು ಮಹಮಮ ದ್ ಕುಾಂಞಿ ರವರು ಮೂಲತಃ ದಕ್ತಷ ಣ ಕನು ಡ ಜಿಲೆಲ ಯ 

ಪುತೂು ರಿನವರು. ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ನೆಲೆಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದ ಮೂಲಕ 

ಮುಸಿಲ ಾಂ ಜಿೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಇವರ ನೂರಾರು ಕತೆಗಳು ಕನು ಡದ 

ಪತಿರ ಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕಗಳಲಿಲ  ಪರ ಕಟವಾಗಿವೆ. ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರ ಭಾಷ್ಗಳಿಗೂ ಇವರ 

ಕತೆಗಳು ಅನ್ನವಾದಗೊಾಂಡಿವೆ.  

 1997ರಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದಿರುವ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು 

1983 ಮತ್ತು  1992ರಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪುಸು ಕ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ 

ಪಡೆದಿವೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

ಕೀಲಕ ತ್ದ ಭಾಷ್ಠ ಸಂಸೆ್ವನವು 1983ರಲಿಲ  ಇವರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದುದ , 1991ರಲಿಲ  

‘ಆಯಿಭ್ಟ’, 1992ರಲಿಲ  ‘ಪರಶ್ಮರಾಮ’, 1994ರಲಿಲ  ದೆಹಲಿಯ ಕಥಾ ಪರ ಶಸಿು , 2010ರಲಿಲ  ‘ತೌಳವ’ 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳನೂು  ಬಳುವಾರು ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.ಚಲನಚಿತ್ರ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲೂಲ  ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸಿರುವ 

ಬಳುವಾರು ಅವರ ‘ಮುನ್ನು ಡಿ’ ಮತ್ತು  ‘ಅತಿರ್ಥ’ ಚಿತ್ರ ಗಳು ರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿವೆ. 

ಕಂದ್ರ  ಸ್ವಹಿತಯ  ಅಕಾಡೆಮ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಕಾಂದರ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಒಟ್ಟು  24 ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ಪರ ಕಟವಾಗಿರುವ 

ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಕಾವಯ  ವಿಭಾಗದ ಎಾಂಟ್ಟ, ಸಣಣ  ಕಥಾ ಪರ ಕಾರದ ಏಳು, 

ಕಾದಂಬರಿ ಪರ ಕಾರದ ಐದು, ವಿಮಶಿ ವಿಭಾಗದ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಪರ ಬಂಧ ಮತ್ತು  ನಾಟಕ ವಿಭಾಗದ 

ತ್ಲಾ ಒಾಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯೂ ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ 

ಸಮ ರಣಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

ಕನು ಡದ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ಕ್ಕ.ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ತ ಅವರು 2015ರ ಸ್ವಲಿನ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 

ಅವರ ‘ಅಕ್ಷಯ ಕಾವಯ ’ ಕೃತಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 

ಕೈಸ್ವ ಮಟ್ರಮಕ್ ಮತಿ್ತ  ಮಕ್ಸ ಮ್ಸ ರಡಿಿ ವಿಲ್ ರವ್ರಿಗೆ 2016 SASTRA ರಾಮಾನ್ನಜ್ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಕೈಸ್ವ ಮಟ್ಮಕ್ತ ಮತ್ತು  ಮಕೆ್ತಮ್ ರಡಿಿ ವಿಲ್ ರವರಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ SASTRA ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ಗಣಿತ್ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಂಖ್ಯಯ  

ಸಿದ್ಯದ ಾಂತ್ ಮೇಲೆ ಇವರ ಮಹತ್ು ರ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬಿರೂ ಮಹನೀಯರು ಫಿೀಲ್ಡ  ಪದಕ ವಿಜೇತ್ ಟೆರೆನೆ್  ಟವೊ ರವರಾಂದಿಗೆ 

“ಚೌಲ ಕಂಜೆಕು ರ್ (Chowla Conjecture)” ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದದ ರು. 

ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಾಂಭ್ಕೀಣನಲಿಲ ರುವ SASTRA ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ನಡೆದ “ಇಾಂಟನಾಯ ಿರ್ನಲ್ 

ಕಾನೆಪ ೀರೆನೆ್  ಆನ್ ನಂಬರ್ ರ್ಥಯರಿ” ಉದ್ಯಾ ಟನೆ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  
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 ಫಿನ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ನ ಟ್ಟಕುಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದವರಾದ ಕೈಸ್ವ ಮಟ್ಮಕ್ತ ರವರು ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಮದಲ ಮಹಿಳೆ. ಮಕೆ್ತಮ್ ರಡಿಿ ವಿಲ್ ರವರು ಕ್ಕನಡಾದ ಮಾಯ ಕ್ ಗಿಲ್ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಸಹಾಯಕ ಪಾರ ಧಯ ಪಕರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

SASTRA ರಾಮಾನ್ನಜ್ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಗಣಿತ್ಶಸು ರಕ್ಕಕ  ಅಘನೀಯ ಕಡುಗೆ ನೀಡುವ ಯುವ ಗಣಿತ್ಶಸು ರಜಾ ರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ರ್ಣುಗ ಾಂ ಆಟ್ಸಿ ಸೈನೆ್ , ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಮತ್ತು  ರಿಸಚ್ಿ ಅಕಾಡೆಮಿ (SASTRA) ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

2005 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಗಣಿತ್ತ್ಜಾ  ಶ್ರ ೀನವಾಸ ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ರವರ 

ಹೆಸರನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳು ಲು ವಯಸೆಿ ನ ಮಿತಿಯನ್ನು  32 ವರ್ಿಕ್ಕಕ  ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ರವರು ತ್ಮಮ  32ನೇ ವಯಸೆಿನೊಳಗೆ ಗಣಿತ್ದಲಿಲ  ಅಪಾರ 

ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದದ ರು. 

 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಪ್ವ್ನ ವಿದುಯ ತ್ ಸ್ವಾ ಪಿತ ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ಲಿಲ  ಭಾರತಕ್ಕ  ನ್ಯಲಕ ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಜಾಗತಿಕ ಪವನ ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವಪಿತ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕ (Global Wind Power 

Installed Index)ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

2015ರ ಅಾಂತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ದ ಒಟಾು ರೆ ಪವನ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ 25,088 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ. ಜಾಗತಿಕ ಪವನ ಶಕ್ತು  ಮಂಡಳಿ ಈ 

ವರದಿಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ವ್ರದಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಚಿೀನಾ ಪರ ರ್ಮ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ಜಮಿನ 

ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. ಚಿೀನಾದ ಒಟಾು ರೆ ಪವನ ವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದನೆ 145362 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ರಷಿು ದದ ರೆ, ಅಮ್ರಿಕ 74471 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ಹಾಗೂ 

ಜಮಿನ 44947 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ರಷಿು ದೆ. 

 ಆಫಿರ ಕಾ ಖಂಡದಲಿಲ  ದಕ್ತಷ ಣಾ ಆಫಿರ ಕಾ 2015 ರಲಿಲ  1000 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ಉತಾಪ ದಿಸಿ ಈ ಸ್ವಧನೆ 

ಮಾಡಿದ ಮದಲ ರಾರ್ು ರವೆನಸಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟು , ಮರಕಕ , ಇಥೀಪಿಯಾ ಮತ್ತು  ಕ್ತೀನಾಯ  

ಪವನ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆಯಲಿಲ  ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ರುವ ರಾರ್ು ರಗದಗಿವೆ. 

 ಲಾಯ ಟಿನ್ ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  ಬರ ಜಿಲ್ ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ದದ ರೆ ನಂತ್ರದ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಚಿಲಿ ಮತ್ತು  

ಉರುಗೆಾ  ಇವೆ. 

 

ರಾಜ್ಸಿ್ವ ನದ್ ಸ್ವಹಿತಿ ಸತಯ  ನ್ಯರಾಯಣ್ ರವ್ರಿಗೆ 2016ಬಿಹಾರಿ ಪುರಸ್ವಕ ರ 

ರಾಜಸ್ವು ನದ ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಸ್ವಹಿತಿ ಡಾ. ಸತ್ಯ  ನಾರಾಯಣ್ ರವರನ್ನು  

ಕ್ಕ.ಕ್ಕ.ಬಿಲಾಿ ಪೌಾಂಡೇಶನ್ ನೀಡುವ 26ನೇ ಬಿಹಾರಿ 2016 ಪುರಸ್ವಕ ರಕ್ಕಕ  

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ರವರ “ಯ್ಕಹ್ ಏಕ್ ದುನಯಾ” 

ಹಿಾಂದಿ ಪುಸು ಕಕ್ಕಕ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2010 ರಲಿಲ  ಈ ಪುಸು ಕ 

ಪರ ಕಟಣೆಗೊಾಂಡಿದೆ.  

ಡಾ.ಸತಯ  ನ್ಯರಾಯಣ್ ಬಗೆೆ : 

 ಡಾ.ಸತ್ಯ  ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ರಾಜಸ್ವು ನದ ಪರ ಸಿದದ  ಸ್ವಹಿತಿ. 

 “ಪಾತಿ ಜಬ್ ಸ್ಥ ಏಕ್ ದಿನ್”, “ಯಹಿನ್ ಕಹಿನ್ ನೀಾಂದ್ ತಿ”, “ರೆತ್ ಕ್ತ ಕಕ್ ಮೇನ್” ಸೇರಿದಂತೆ 

ಹಲವಾರು ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ.  
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 ಡಾ. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ರವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಸಂದಿವೆ. “ಆಚಾಯಿ ನರಂಜನಾಥ್ 

ಸಮಾಮ ನ್”, ರಾಜಸ್ವು ನ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು  ಅವುಗಳಲಿಲ  ಪರ ಮುಖವಾದವು. 

ಬಿಹಾರಿ ಪುರಸ್ವಕ ರ: 

 ಕ್ಕ.ಕ್ಕ ಬಿಲಾಿ ಪೌಾಂಡೇಶನ್ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1991 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. ಖ್ಯಯ ತ್ ಹಿಾಂದಿ ಕವಿ ಬಿಹಾರಿ 

ಹೆಸರನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 2 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಫಲಕವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಕಳೆದ ಹತ್ತು  ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ರಾಜಸ್ವು ನ ಲೇಖಕರು ಹಿಾಂದಿ ಅರ್ವಾ ರಾಜಸ್ವು ನ ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  

ಪರ ಕಟಿಸಿದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಪುಸು ಕಕ್ಕಕ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಲೇಖಕ “ಭ್ಗವತಿ ಲಾಲ್ ವಾಯ ಸ್” ರವರ ಕವನ ಸಂಕಲನ 

“ಕಥಾ ಸುನ್ ಅವೆ ಹೈ ಸಬದ್”ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 

6117 ಕುಚ್ಚಪುಡಿ ನೃತಯ ಪ್ಟ್ಟಗಳಿಂದ್ ಗಿನನ ಸ್ ದ್ಘಖ್ಲೆ 

ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶದ ವಿಜಯವಾಡ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ಒಾಂದೇ ಬರಿಗೆ ಸುಮಾರು 

6117 ಕುಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಪಟ್ಟಗಳು ಕುಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ  ಪರ ದಶಿನ ಮಾಡುವ 

ಮೂಲಕ ನೂತ್ನ ಗಿನು ಸ್ ದ್ಯಖಲೆಯನು  ನಮಿಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 12 ನಮಿರ್ಗಳ  

“ಜಯಮು ಜಯಮು” ಕುಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ  ಪರ ದಶಿನ ಅತಿ ದಿೀಘಿಕಾಲದ 

ಪರ ದಶಿನವೆಾಂದು ಗಿನು ಸ್ ದ್ಯಖಲೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಅಮ್ರಿಕ, ಯುಕ್ಕ, ಯುಎಇ, ರಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಹಾಾಂಕ್ ಕಾಾಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 

ಕುಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಪಟ್ಟಗಳು ಪರ ದಶಿನದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಾಂಧರ  ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಆಾಂಧರ  

ಪರ ದೇಶ ಸಕಾಿರದ ಸಹಕಾರದೊಾಂದಿಗೆ ಆಯೀಜಿಸಿತ್ತು . 

 ಖ್ಯಯ ತ್ ನೃತ್ಯ  ನದೇಿಶಕ ವೆಾಂಪಟಿ ಚಿನ ಸತ್ಯ ಾಂ ರವರು ಜಯಮು ಜಯಮುಗೆ ನೃತ್ಯ  

ಸಂಯೀಜನೆ ಮಾಡಿದದ ರು. 

ಕುಚ್ಚಪುಡಿ:  

 ಕುಚಿಪುಡಿ ಭಾರತ್ದ ಹತ್ತು  ಶಸಿು ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ನೃತ್ಯ ದ ಮೂಲ ಆಾಂಧರ  

ಪರ ದೇಶದ ಕೃಷ್ಠಣ  ಜಿಲೆಲ ಯ ಒಾಂದು ಹಳಿು . ಆ ಹಳಿು ಯ ಹೆಸರನೆು  ಈ ನೃತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದು ನೃತ್ಯ  ರೂಪಕ ಒಾಂದು ರೂಪ. ಸಿದೆಧ ಾಂದರ  ಯೀಗಿ, ಮಹಾನ್ ಖ್ಯಯ ತಿ ಮತ್ತು  

ಬುದಿಧ ವಂತಿಕ್ಕಯ ಋಷಿ ಕ್ಕಚಿಪುಡಿ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

  ನೃತ್ಯ ವನ್ನು  ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಕನಾಿಟಕ ಸಂಗಿೀತ್ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು  ಹಾಡುಗಳನ್ನು  

ಜತೆಗೂಡಿ ಆಕರ್ಿಕವಾದ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು  ವೇಗದ ಲಯಬದಧ  ನಮೂನೆಗಳ ಸರಣಿ 

ಬಳಸಿಕಳುು ತ್ು ದೆ. ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಇಾಂದಿನ ಏಕವಯ ಕ್ತು  ಅರ್ವಾ ಸಮೂಹ ಸಂಗಿೀತ್ 

ನೀಡಲಪ ಟಿು ರುವ, ಇದು ಇನೂು  ತ್ನು  ರ್ಥೀಮ್ ಹಿಾಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲಿಲ  ತೆಗೆದುಕಳು ಲಾಗಿದೆ 

ವಿವಿಧ ಉಳಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 
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ಬಂಗಾಳಿ ಕ್ವಿ ಶಂಖ್ ಘೀಷ್ ರವ್ರಿಗೆ 2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಜ್ಞಾ ನಪಿೀಠ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಬಂಗಾಳದ ಪರ ಸಿದದ  ಆಧುನಕ ಕವಿ ಶಂಖ ಘೀಷ್ ಅವರಿಗೆ 2016ನೇ 

ಸ್ವಲಿನ ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು  ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ. ಘೀಷ್ ಅವರನ್ನು  52ನೇ 

ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಂಖ ಘೀಷ್ ಅವರು 

ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆಯುತಿು ರುವ ಬಂಗಾಳದ ಆರನೇಯವರು. 

ಈ ಹಿಾಂದೆ ತಾರಶಂಕರ್ ಬಂಡ್ರೀಪಾಧಯ ಯ (1966), ಬಿಷ್ಟಣ  ಡೇ (1971), 

ಆಶಪೂಣಿ ದೇವಿ (1976), ಸುಭಾಷ್ ಮುಖೀಪಾಧಯ ಯ (1991) ಮತ್ತು  

ಮಹಾಶ್ಾ ೀತ್ ದೇವಿ ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಂಖ್ ಘೀಷ್ ಬಗೆೆ : 

 ಫ್ರ ಬವರಿ 6, 1932ರಲಿಲ  ಚಾಾಂಡ್ಸ ಪುರ್ ನಲಿಲ  (ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶದಲಿಲ ದೆ) 

ಜನಸಿದರು. ಘೀರ್ರ್ ರವರು ಕವಿ, ವಿಮಶಿಕ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣತ್ಜಾ . 

 ಅವರ ಕವಿತೆ, ವಿಮಶ್ಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಪರ ಶಸಿು  ಮತ್ತು  ಗೌರವ ಸಂದಿವೆ. ಅವರು ಸ್ವಹಿತ್ಯ  

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ವಕ ರ, ಸರಸಾ ತಿ ಸಮಾಮ ನ್ ಮತಿು ತ್ರ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಗೌರವಗಳಿಗೆ 

ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ರವಿೀಾಂದರ ನಾರ್ ಟಾಯ ಗೊೀರ್ ಅವರ ಬರಹಗಳ ಬಗೆಗ  ಹೆಚ್ಚು  ಅಧಿಕಾರಯುತ್ವಾಗಿ 

ಮಾತಾಡಬಲಲ  ಬಂಗಾಳಿ ಕವಿಗಳ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಶಂಖ ಘೀಷ್ (84) ಅವರ ಹೆಸರು ಮದಲು 

ಕಳಿಬರುತ್ು ದೆ. 

 ಆಧುನಕೀತ್ು ರ ಬಂಗಾಳ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದಲಿಲ  ಹಸ ಕಾವಯ  ಪರ ಕಾರಕ್ಕಕ  ಮುನ್ನು ಡಿ ಬರೆದ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕ 

ಘೀಷ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲೆಲ ೀ ಇದೆ. ಸ್ವಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಕವಿತೆಗಳ ವಸುು . 

ಅವರ ಒಾಂದು ಕವಿತೆಯಲಿಲ , ಜನರು  ಸಮಾಜದ ಎದುರು ಮುಖವಾಡ ತ್ತಟ್ಟು  

ಅಭಿನಯಿಸುತಾು ರೆ. ಮತಾಯ ರನೊು ೀ ಮ್ಚಿು ಸಲು ಬದುಕುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬದುಕಾಗದೆ 

ಕವಲ ಕ್ಕಲಿಯಾಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ವಿಡಂಬಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 “ಕಬಿೀರ್ ಅಭಿಪಾರ ಯ್”, “ಮುಖಿಬರೀ ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ನಾಯ್”, ಅವರ ‘ದಿನ್ ಗೂಲಿ, 

ರಾತ್ ಗೂಲಿ’ ಕವಿತೆ ಆಧುನಕೀತ್ು ರ ಬಂಗಾಳ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದಲಿಲ  ಹಸ ಸಂಚಲನವನೆು ೀ 

ಸೃಷಿು ಸಿತ್ತ.  

 ಘೀಷ್ ರವರು ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ವಕ ರ, ಸರಸಾ ತಿ ಸಮಾಮ ನ್ ಮತಿು ತ್ರ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ 

ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಜ್ಞಾ ನಪಿೀಠ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಭಾರತ್ದ ಸ್ವಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಲುಲ ವ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಪರ ತಿಷಿು ತ್ ಪರ ಶಸಿು . ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯು ಭಾರತ್ದ 

ಸಂವಿಧಾನದ ಎಾಂಟನೆ ಅನ್ನಚೆಛ ೀದದಲಿಲ  ಉಲೆಲ ೀಖವಾಗಿರುವ ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 

ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಕೃತಿಯನ್ನು  ಅರ್ವಾ ಸಮಗರ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ನೀಡಿದ ಭಾರತಿೀಯ 

ನಾಗರಿಕನಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಸ್ವಹು ಜೈನ್ ಪರಿವಾರದವರು, ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮೇ 22, 1961 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದರು.  

 ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಪರ ರ್ಮವಾಗಿ 1965ರಲಿಲ  ಮಲೆಯಾಳಂ ಲೇಖಕ ಜಿ. ಶಂಕರ ಕುರುಪರಿಗೆ 

ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

  ವಿಜೇತ್ರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು  ಫಲಕ, 11 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಚೆಕ್ ಹಾಗು ವಾಗೆದ ೀವಿಯ ಕಂಚಿನ ವಿಗರ ಹವನ್ನು  

ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಬಂಗಾಳದ ಮಹಾಶ್ಾ ೀತ್ದೇವಿ ರವರು ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಮದಲ ಮಹಿಳೆ. 1976 ರಲಿಲ  

ಅವರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  
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 ಕನಾಿಟಕದ ಕುವೆಾಂಪು, ದ.ರಾ.ಬೇಾಂದೆರ , ವಿ.ಕೃ.ಗೊೀಕಾಕ, ಶ್ವರಾಮ ಕಾರಂತ್, ಮಾಸಿು  

ವೆಾಂಕಟೇಶ ಅಯಯ ಾಂಗಾರ್, ಯು.ಆರ್.ಅನಂತ್ಮೂತಿಿ, ಗಿರಿೀಶ್ತ ಕಾನಾಿಡ್ಸ ಮತ್ತು  

ಚಂದರ ಶೇಖರ ಕಂಬರ ರವರಿಗೆ ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ್ ಶಂಕ್ರ್ ಬಲಸುಬರ ಮಣಿಯನ್ ಗೆ ನೈಟ್ ಹುಡ್ ಗೌರವ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ರಸ್ವಯನವಿಜಾಾ ನ ಪಾರ ಧಯ ಪಕ ಹಾಗೂ ಕಾಂಬಿರ ಡೆ್ಸ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಜಿೀವಕೀಶ ತ್ಜಾ   ಶಂಕರ್ ಬಲಸುಬರ ಮಣಿಯನ್ 

ಅವರಿಗೆ  ಬಿರ ಟನ್ ರಾಣಿ ಎರಡನೇ ಎಲಿಜಬತ್ ನೀಡುವ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 

ನೈಟ್ಸ ಹುಡ್ಸ ಪುರಸ್ವಕ ರ ಲಭಿಸಿದೆ. ಶಂಕರ್ ಅವರು ಹಸ ಪಿೀಳಿಗೆಯ 

ಡಿಎನ್ ಎ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಡಿರುವ ಸಂಶೀಧನೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಈ ಗೌರವ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಶೀಧನೆ ದಶಕದಲಿಲ  ಜಿೀವಶಸು ರ ಮತ್ತು  ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ.  

ಶಂಕ್ರ್ ಸುಬರ ಮಣಿಯನ್ ಬಗೆೆ : 

 ಶಂಕರ್ ಬಲಸುಬರ ಮಣಿಯನ್ ರವರು 30ನೇ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 1966ರಲಿಲ  ಚೆನೆು ೈನಲಿಲ  

ಜನಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಕಾಂಬಿರ ಡೆ್ಸ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ “ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮ್ಕಾನಸಂ ಆಫ್ ದಿ ಎಾಂಜೈಮ್ 

ಕರ ರಿಸ್ಥಮ ಟ್ಸ ಸಿಾಂಥೆಸ್”ವಿರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪಿಎಚಿಡ  ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ನೂಯ ಕ್ತಲ ಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ನೀಡಿರುವ ಗಣನೀಯ ಕಡುಗೆಯಿಾಂದ ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿರುವ ಶಂಕರ್ 

ರವರು ಸೊಲೆಕೆ  ಮತ್ತು  ಕಾಂಬಿರ ಡೆ್ಸ ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕೆ್ ನ ವೈಜಾಾ ನಕ ಸಂಸೆ್ವಪಕರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು ಕಾಂಬಿರ ರ್ಜ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಔರ್ಧ ರಸ್ವಯನ ವಿಜಾಾ ನ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  

ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ.  

ನೈಟ್ ಹುಡ್ ಗೌರವ್: 

ನೈಟ್ಸ ಹುಡ್ಸ ಪರ ಶಸಿು  ಯುಕ್ಕಯಲಿಲ  ವಯ ಕ್ತು ಯಬಿ ರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡವರು ತ್ಮಮ  ಹೆಸರಿನ ಮುಾಂದೆ “ಸರ್” ಶ್ೀಷಿಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸೇರಿಸಕಳು ಲು 

ಅಹಿರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ನೈಟ್ಸ ಹುಡ್ಸ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಬಿರ ಟನ್ ರಾಣಿ ಅರ್ವಾ ರಾಣಿಯ ಪರವಾಗಿ 

ರಾಯಲ್ ಕ್ತಾಂಗ್ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ರು ಪರ ಧಾನ ಮಾಡುತಾು ರೆ.   

 

ಶರ ದ್ಘದ  ಮತಿ್ತ  ಘ್ಯಯ ನಶಮ್ಸ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ನ್ಯಶ್ ಗೆ 2016 ಭಾರತಿೀಯ ಜ್ಞಾ ನಪಿೀಠ 

ನವ್ಲೇಖ್ನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಭಾರತಿೀಯ ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ನವಲೇಖನ 2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಹೆಸರಾಾಂತ್ 

ಇಬಿ ರು ಹಿಾಂದಿ ಲೇಖಕರಾದ ಶರ ದ್ಯದ  ಮತ್ತು  ರ್ಘಯ ನಶಮ್ ಕುಮಾರ್ 

ದೇವನಾಶ್ತ ರವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶರ ದ್ಯದ  ರವರ ಸಣಣ ಕಥೆ “ಹವಾ ಮೇನ್ ಫ್ರದ್ಯಪ ದತಿ ಛಿತಿು ” 

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B3%81%E0%B2%B5%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B3%81
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A6.%E0%B2%B0%E0%B2%BE.%E0%B2%AC%E0%B3%87%E0%B2%82%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%86
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF.%E0%B2%95%E0%B3%83.%E0%B2%97%E0%B3%8B%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%95
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B6%E0%B2%BF%E0%B2%B5%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%AE_%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%82%E0%B2%A4
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%BF_%E0%B2%B5%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%95%E0%B2%9F%E0%B3%87%E0%B2%B6_%E0%B2%85%E0%B2%AF%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%82%E0%B2%97%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%8D
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%BF_%E0%B2%B5%E0%B3%86%E0%B2%82%E0%B2%95%E0%B2%9F%E0%B3%87%E0%B2%B6_%E0%B2%85%E0%B2%AF%E0%B3%8D%E0%B2%AF%E0%B2%82%E0%B2%97%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%8D
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AF%E0%B3%81.%E0%B2%86%E0%B2%B0%E0%B3%8D.%E0%B2%85%E0%B2%A8%E0%B2%82%E0%B2%A4%E0%B2%AE%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A4%E0%B2%BF
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%97%E0%B2%BF%E0%B2%B0%E0%B3%80%E0%B2%B6%E0%B3%8D_%E0%B2%95%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%A1%E0%B3%8D
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%9A%E0%B2%82%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%B6%E0%B3%87%E0%B2%96%E0%B2%B0_%E0%B2%95%E0%B2%82%E0%B2%AC%E0%B2%BE%E0%B2%B0
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ಮತ್ತು  ದೇವನಾಶ್ತ ರವರ “ಆಕಾಶ್ತ ಮೇನ್ ದೆಹ್” ಕವಿತೆಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಕವಿ 

ವಿಷ್ಟಣ  ನಗರ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಆಯ್ಕಕಮಂಡಳಿ ಈ ಇಬಿ ರನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿದೆ. 

ಜ್ಞಾ ನಪಿೀಠ ನವ್ಲೇಖ್ನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ನವಲೇಖನ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಯುವ ಲೇಖಕರ ಮದಲ ರಚನೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಭಾರತಿೀಯ ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಟರ ಸ್ು  2006ರಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯು ಸರಸಾ ತಿ ದೇವಿ ಪರ ತಿಮ್, ಫಲಕ ಹಾಗೂ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಬಸವ್ ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ತಿರ ಪುರ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಮಾಣಿಕ್ ಸಕಾಿರ್ ಆಯ್ಕಕ  

ಕ್ಕಡಲ ಸಂಗಮದ ಲಿಾಂಗಾಯತ್ ಪಂಚಮಸ್ವಲಿ ಜಗದುಗರು ಮಹಾಪಿೀಠದ 

ವತಿಯಿಾಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ರಾರ್ು ರಮಟು ದ ಪರ ಸು ಕ ಸ್ವಲಿನ ಬಸವ ಕೃಷಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ತಿರ ಪುರ ರಾಜಯ ದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮಾಣಿಕ್ ಸಕಾಿರ್ ಅವರನ್ನು  

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಜನವರಿ 15ರ ಸಂಕಾರ ಾಂತಿಯಂದು 

ಕ್ಕಡಲ ಸಂಗಮದ ಸಭಾಭ್ವನದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  

ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಮಾಣಿಕ್ ಸಕಾಿರ್: 

 ಜನವರಿ 22, 1949ರಲಿಲ  ಜನಸಿರುವ ಮಾಣಿಕ್ ಸಕಾಿರ್ ರವರು 11ನೇ ಮಾಚ್ಿ 1998 ರಿಾಂದ 

ತಿರ ಪುರದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 2013 ರಲಿಲ  ನಾಲಕ ನೇ ಬರಿಗೆ ತಿರ ಪುರದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾದರು. 

 ದೇಶದಲೆಲ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸರಳವಾಗಿ ಜಿೀವನ ನಡೆಸುತಿು ರುವ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿ ಸಕಾಿರ್ 

ಗೆ ಸಂದಿದೆ. ಸಕಾಿರ್ ರವರು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದದ ರು ಸಾ ಾಂತ್ ಮನೆ, ಕಾರು ತ್ಮಮ  

ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಹಾಂದಿಲಲ . 

  ಕೃಷಿಕರ, ಕಾಮಿಿಕರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಸಲಿಲ ಸಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ ಇವರನ್ನು  ಬಸವ ಕೃಷಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಬಸವ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಕ್ಕಡಲ ಸಂಗಮದ ಲಿಾಂಗಾಯತ್ ಪಂಚಮಸ್ವಲಿ ಜಗದುಗರು ಮಹಾಪಿೀಠದ ವತಿಯಿಾಂದ 

ಬಸವ ಕೃಷಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ಶಸಿು  1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು,  ತಾಮರ ಪತ್ರ  ಸಮ ರಣಿಕ್ಕ 

ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ು ದೆ.  

 ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಜಲತ್ಜಾ  ರಾಜೇಾಂದರ ಸಿಾಂಗ್, ಗಾಾಂಧಿವಾದಿ ಅಣಾಣ  ಹಜಾರೆ, 

ಪರಿಸರ ವಾದಿ ಮೇಧಾ ಪಾಟಕ ರ್ ಹಾಗೂ ಉದೊಯ ೀಗಖ್ಯತಿರ  ಯೀಜನೆಯ ರೂವಾರಿ 

ಡಾ.ಬಬ ಅಡಾವೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  
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ಕ್ರ ಸ್್ತ ಯಾನೊೀ ರನ್ಯಲಡ  ಗೆ ಫಿಫ್ರ ವ್ಷಿದ್ ಶ್ರ ೀಷಿ  ಆಟಗಾರ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಕ್ತರ ಸಿು ಯಾನೊೀ ರನಾಲಡ  ಅವರಿಗೆ 

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಫಿಫ್ರ ವರ್ಿದ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಆಟಗಾರ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಜೂರಿಚ್, 

ಸಿು ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡು ಲಿಲ  ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ರನಾಲಡ  ರವರು ಶೇ 

34.45% ಮತ್ವನ್ನು  ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. 

ಬಸಿಿಲೀನದ ಲಿಯನೆಲ್ ಮ್ಸೆಿ  (26.42%) ಮತ್ತು  ಅಲಿು ಕ 

ಮಾಯ ಡಿರ ಡು  ಅಾಂಟ್ನೆ ಗೆರ ೈಝ್ ಮನ್ (7.53%) ರವರನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  ರನಾಲಡ  ರವರು ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಇತರೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 ವ್ಷಿದ್ ಮಹಿಳಾ ಪುಟಾಬ ಲ್ ಆಟಗಾತಿಿ: ಕಾಲಿಿ ಲಾಲ ಯ್ಡ  (ಅಮ್ರಿಕ) 

 ಫಿಫ್ರ ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಪುರುಷರ ತಂಡದ್ ಕೀರ್ಚ: ಕಾಲ ಡಿಯೀ ರನೈರಿ (ಇಟಲಿ) 

 ಫಿಫ್ರ ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಮಹಿಳೆಯ ತಂಡದ್ ಕೀರ್ಚ: ಸಿಲಿಾ ಯಾನೀಡ್ಸ (ಜಮಿನ) 

 ಫಿಫ್ರ ಫೇರ್ ಪ್ಪಲ ೀ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಅಟಾಲ ಾಂಟಿಕೀ ನಾಯ ಕನಲ್ 

 ಫಿಫ್ರ ಔಟ್ ಸ್್ವ ಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯರ್ (ಜಿೀವ್ಮಾನ ಶ್ರ ೀಷ್  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ )ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಫ್ರಲಕ ೀ 

(ಬರ ಜಿಲ್). 

 

ಏಳು ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳಿಗೆ ಇನೊಪ ೀಸ್ತಸ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಧಾನ 

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ‘ಇನ್ೊ ಸಿಸ್ ವಿಜಾಾ ನ ಪರ ಶಸಿು ’ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ  ಏಳು 

ವಿಜಾಾ ನಗಳಿಗೆ ನೊಬಲ್ ಪುರಸಕ ೃತ್ ರ್ರ . ವೆಾಂಕಟರಮಣ ರಾಮಕೃರ್ಣ ನ್ 

ಅವರು ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. ಪರ ಶಸಿು  ₹65 ಲಕ್ಷ  ನಗದು, 

ಚಿನು ದ ಪದಕ ಮತ್ತು  ಪರ ಮಾಣಫಲಕವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ಡೆದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು:  

 ವಿ.ಕುಮಾರ್ : ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ   ಕ್ಕಮಿಕಲ್ ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ 

ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರು.   

 ಸುನೀಲ್ ಅಮೃತ್ (ಮಾನವಿಕ): ಅಮ್ರಿಕದ ಹಾವಿಡ್ಸಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ   

 ಗಗನ್ ದಿೀಪ್ಟ ಕಂಗ್ (ಜಿೀವ ವಿಜಾಾ ನ): ಫರಿದ್ಯಬದ್ ನ  ಟಿಎಚ್ ಎಸ್ ಟಿಐನ  

 ಅಕ್ಷಯ ವೆಾಂಕಟೇಶ್ತ (ಗಣಿತ್): ಅಮ್ರಿಕ ಸ್ವು ನ್ ಫೀಡ್ಸಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ  

 ಅನಲ್ ಭಾರಧಾಾ ರ್ಜ (ಭೌತ್ವಿಜಾಾ ನ): ವಿಕರ ಾಂಸ್ವರಾಭಾಯ್ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದ  

 ಕೈವನ್ ಮುನಷ  (ಸಮಾಜ ವಿಜಾಾ ನ): ಬಿರ ಟನ್ನ ಕಾಂಬಿರ ರ್ಜ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ 
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ಭಾರತ ಮೂಲದ್ ನ್ಯಲುಕ  ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ್ ಅಧಯ ಕಿ್ೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಅಮ್ರಿಕ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸೆ್ವನದಿಾಂದ ಕ್ಕಳಗಿಳಿಯುತಿು ರುವ ಬರಾಕ್ ಒಬಮ 

ರವರು ಭಾರತ್ ಮೂಲದ ನಾಲುಕ  ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 102 

ಸಂಶೀಧಕರನ್ನು  ಪೆರ ಸಿಡೆನಷ ಯಲ್ ಅಲಿಿ ಕ್ಕರಿಯರ್ ಆವಾಡೆ್ಸಿ ಫ್ರರ್ 

ಸೈನು ಸ್ು  ಅಾಂಡ್ಸ ಇಾಂಜನಯಸ್ಿ (Presidential Early Career Awards for 

Scientist and Engineers(PECASE)) ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿರುವ ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ವಿಜಾಾ ನಗಳೆಾಂದರೆ ಪಂಕರ್ಜ ಲಾಲ್, ಕ್ಟಶ್ಕ್ ಚೌಧರಿ, 

ಮನೀಶ್ತ ಅರರ ಮತ್ತು  ಅರಾದು  ತಿರ ಪಾಠಿ.  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಗೆದ್ದ ವ್ರ ಬಗೆೆ : 

 ಪಂಕ್ಜ್ ಲ್ದಲ್: ಪಂಕರ್ಜ ಲಾಲ್ ರವರು ಮಾಾಂಟೆಕ ಲ ರ್ ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಭೂಮಿ 

ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಅಧಯ ಯನ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಸಹಾಯಕ ಪಾರ ಧಯ ಪಕರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಲಾಲ್ ಅವರು 

ಪ್ಟರಿಸರ ಅರ್್ಶಾಸು ರ ಮತ್ತು  ಆಥಿ್ಕ ಭೂಗೋಳ, ನೈಸಗಿ್ಕ ಸಂಪ್ಟನ್ಯಮ ಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  

ನಿೋತಿ ಮತ್ತು  ಹ್ವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಾನ್ವ ಆಯಾಮಗಳ ಪ್ಟರಿಸರ ನವಿಹಣೆಯಲಿಲ  

ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಕೌಶಿಕ್ ಚೌಧರಿ: ನೆಕೆ್ು  ಜನರಶನ್ ನೆಟಾ ಕೆ್ಿ ಅಾಂಡ್ಸ ಸಿಸ್ು ೆ ಾಂ ಲಾಯ ಬ್ ನ 

ನದೇಿಶಕರಾಗಿರುವ ಚೌಧರಿರವರು NSF ಕ್ಕರಿಯರ್ ಪರ ಶಸಿು  ಹಾಗೂ ಆಫಿೀಸ್ ಆಫ್ ನಾವಲ್ 

ರಿಸಚ್ಿ ಡೈರೆಕು ರ್ ಆಫ್ ರಿಸಚಿರ್ ಅಲಿಿ ಕ್ಕರಿಯರ್ ಅವಾಡ್ಸಿ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಮನೀಶ್ ಅರರ: ಮನೀಶ್ತ ಅರರರವರು ಎನಾ ರಾನೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಎಪಿಡೆಮಿಯಲಾಜಿಸ್ು  

ಹಾಗೂ ಜಿೀವಶಸು ರಜಾ . ಪರ ವಸಪೂವಿ ಹಾಗೂ ಬಲಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ರಾಸ್ವಯನಕಗಳಿಾಂದ 

ಜಿೀವನಾವಸೆ್ಥ  ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರ ಸಂಶೀಧನೆ ಕಾಂದಿರ ಕೃತ್ವಾಗಿದೆ. 

 ಅರಾದ್ನ  ತಿರ ಪಾಠಿ: ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ ಎನ್ನು ವುದರ ಬಗೆಗ  ತಿರ ಪಾಠಿ ಅವರು 

ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಇವರ ಸಂಶೀಧನಾ ಮಾದರಿಗಳು 

ಹ್ವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾಗರಗಳು, ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ, ವಾತ್ವರಣ ನಡುವೆ ಇಾಂಗಾಲ ಹೇಗೆ 

ಪರ ಸರಿಸುತ್ು ದೆ ಎಾಂಬುದನು  ಅರ್್ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವಾಗಿದೆ. 

PECASE ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 PECASE ಪರ ಶಸಿು  ಅಮ್ರಿಕ ಸಕಾಿರ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಎಾಂಜನಯರ್ ವೃತಿು ಪರರಿಗೆ ನೀಡುವ 

ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1996ರಲಿಲ  ಅಾಂದಿನ ಅಮ್ರಿಕ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಬಿಲ್ 

ಕ್ತಲ ಾಂಟನ್ ರವರು ಸೆ್ವಪಿಸಿದರು. 

 ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ನವಿೀನ ಸಂಶೀಧನೆ ಹಾಗೂ ತ್ಮಮ  ವೈಜಾಾ ನಕ 

ಸಂಶೀಧನೆ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ಯಯ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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62ನೇ ಫಿಲ್ಮ  ಫೇರ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಅಮೀರ್ ಖನೆೆ  ಉತಿ ಮ ನಟ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಫಿಲ್ಮ  ಫೇರ್ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕಯ 62ನೇ ಜಿಯೀ ಫಿಲ್ಮ  ಫೇರ್ ಪರ ಶಸಿು  

ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಮುಾಂಬೈನಲಿಲ  ವಿಜಾಂಭ್ಣೆಯಿಾಂದ ನಡೆಯಿತ್ತ. 

2016ರಲಿಲ  ತೆರೆಕಂಡ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸಿನಮಾಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಅಮಿೀರ್ ಖ್ಯನ್ ಅಭಿನಯದ ದಂಗಲ್ 

ಚಿತ್ರ  ವರ್ಿದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಚಿತ್ರ  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನವಾಯಿತ್ತ. ನೀಜಾಿ 

ಮತ್ತು  ಕಪೂರ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಸನೆ್  ಚಿತ್ರ ಗಳು ತ್ಲಾ ಐದು ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  

ಗೆದುದ ಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಗೆದದ  ಚಿತ್ರ ಗದಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದವು. 

ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಲ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಗೆದ್ದ ವ್ರು: 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನಟ: ಅಮಿೀರ್ ಖ್ಯನ್ (ದಂಗಲ್) 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನಟಿ: ಅಲಿಯಾ ಭ್ಟ್ಸ (ಉಡು  ಪಂಜಾಬ್) 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಚ್ಚತರ : ದಂಗಲ್ 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನದೇಿಶಕ್: ನತೇಶ್ತ ತಿವಾರಿ (ದಂಗಲ್) 

 ಜಿೀವ್ಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಶತ್ತರ ಜಾ  ಸಿನಾಾ  

 ಉದ್ಯೀನ್ನಮ ಖ್ ನದೇಿಶಕ್: ಅಶ್ಾ ನ ಅಯಯ ರ್ ತಿವಾರಿ  

ತಿೀಪುಿಗಾರರ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಪೀಷಕ್ ನಟ: ರಿಷಿ ಕಪೂರ್ (ಕಪೂರ್ & ಸನೆ್ ) 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಪೀಷಕ್ ನಟಿ: ಶಬನ ಅಜಿಮ ೀ (ನೀಜಾಿ) 

 ಉದ್ಯೀನ್ನಮ ಖ್ ನಟ: ದಿಲೆಿ ತ್ ದೊಸನೆ  (ಉಡು  ಪಂಜಾಬ್) 

 ಉದ್ಯೀನ್ನಮ ಖ್ ನಟಿ: ರಿತಿಕಾ ಸಿಾಂಗ್ (ಸ್ವಲ ಖದೂಸ್) 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಗಾಯಕ್: ಅಜಿಿತ್ ಸಿಾಂಗ್ (ಏ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷಿಕ ಲ್) 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಗಾಯಕ್: ನೇಹಾ ಬಸಿನ್ (ಸುಲಾು ನ್) 

 ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಸಂಗಿೀತಾ ನದೇಿಶಕ್: ಪಿರ ೀತ್ಮ್ (ಏ ದಿಲ್ ಹೈ ಮುಷಿಕ ಲ್) 

 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ದ್ ಮೂಲದ್ ಕ್ರಣ್ ಭಟ್ ಗೆ  ತಾಂತಿರ ಕ್ ಆಸಕ ರ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಕನಾಿಟಕದ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಮೂಲದ ಕ್ತರಣ್ ಭ್ಟ್ಸ ಹಾಲಿವುಡ್ಸ ಜಗತಿು ನ 

ಸಿನಮಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ ನ ವಿಶ್ರ್ು  ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸ್ವಧನೆ ಗಾಗಿ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ತಾಾಂತಿರ ಕ 

ಆಸಕ ರ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಕ್ತರಣ್ ಭ್ಟ್ಸ ರವರು 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೊಳಿಸಿರುವ "ಐಎಲ್ ಎಾಂ ಫೇಸಿಯಲ್ ಪರ್ ಫ್ರಮ್ಿನೆ್-

ಕಾಯ ಪcರ್ ಸ್ವಲಿಾ ಾಂಗ್ ಸಿಸು ಮ್'ಗಾಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಫ್.11ರಂದು 

ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 



www.karunaduexams.com 

186 | P a g e  
 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಕ್ತರಣ್ ಭ್ಟ್ಸ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೊಳಿಸಿದ "ಐಎಲ್ ಎಾಂ ಫೇಸಿಯಲ್ ಪಫ್ರಿಮ್ಿನೆ್-ಕಾಯ ಪರ್ 

ಸ್ವಲಿಾ ಾಂಗ್ ಸಿಸು ಮ್'ಗಾಗಿ ಆಸಕ ರ್ ಲಭಿಸಿದೆ. 

  ಇವರ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಸ್ವು ವಾಿರ್-7, ವಾಕಾರ ಿಫ್ು , ಎವೆಾಂಜರ್, ಸ್ವು ವಾಿರ್ ರೀಗ್-1 

ಮುಾಂತಾದ ಹಾಲಿವುಡ್ಸ ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿರುವ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೀಶನ್ ಪಿಕು ರ್ ಆಟೆ್ಸಿ ಆಯಂಡ್ಸ 

ಸೈನೆ್, ಫ್. 11ರಂದು ಬವೆಲಿಿ ವಿಲೆಶ ೈನಿಲಿಲ  ಆಸಕ ರ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ಧಾನ ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಈವರೆಗೆ 7 

ಮಂದಿ ಭಾರತಿೀಯರು ಮಾತ್ರ  ಆಸಕ ಗೆಿ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಕ್ರಣ್ ಭಟ್ ಬಗೆೆ : 

 ಕ್ತರಣ್ ಭ್ಟ್ಸ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕನಾಿಟಕದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ  ಸಮಿೀಪದ 

ಕಡಂದಲೆ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಭ್ಟ್ಸ. ತಾಯಿ ಕಲಾಯ ಣಪುರ ಮೂಲದ ಜಯಶ್ರ ೀ. ಭ್ಟ್ಸ ಅವರ ಮೂಲ 

ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಡಂದಲೆಯ ಶ್ರ ೀ ಸುಬರ ಹಮ ಣಯ  ದೇವಸೆ್ವನದ ಪೂಜಾ ಕೈಾಂಕಯಿ ನವಿಹಿಸುತಿು ತ್ತು . 

ಭ್ಟ್ಸ ಅವರು 15 ವರ್ಿ ವಿರ್ರ ೀದಲಿಲ ದದ ರು. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಯಮುತೂು ರಿನಲಿಲ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದಯ ಮಿಯಾಗಿರುವ ಕ್ತರಣ್ 

ಭ್ಟ್ಸ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಯ ಮ್ರಾ ಮೂಲಕವೇ ಮುಖ ಭಾವಗಳನ್ನು  ಪರಿರ್ಕ ರಿಸುವ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಹಾಲಿವುಡ್ಸ ಜಗತಿು ಗೆ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಪಿಲಾನಯ ಬಿಲಾಿ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಮ್ಕಾಯ ನಕಲ್ ಮತ್ತು  ಎಲೆಕ್ತು ರಕಲ್ ಆಯಂಡ್ಸ 

ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ಅಮ್ರಿಕದ ಕಾನೆಿಗಿ ಮ್ಲನ್ ವಿ.ವಿ.ಯಲಿಲ  ಕಂಪೂಯ ಟರ್ 

ಸೈನ್ ನಲಿಲ  ಡಾಕು ರಟ್ಸ ಪಡೆದರು. ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಂದರಲಿಲ  ಉದೊಯ ೀಗಿಯಾಗಿ, ಬಳಿಕ 

ಸ್ವಯ ನ್ಾ ರನೆ ಸೊಕ ೀದಲಿಲ  ತ್ನು ದೇ ಆದ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದರು. ಆರು ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ, 

ತ್ನು  ಸಹೀದೊಯ ೀಗಿಗಳ ಜತೆ ಐಎಲ್ ಎಾಂ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ನಮಿಿಸಿದುದ , ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ಸ 

ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲಿಲ  ಕಾರ ಾಂತಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತ. ಭ್ಟ್ಸ ಅವರ ಪತಿು  ಮುಾಂಬಯಿಯ ಪಾಯಲ್ ಅವರು 

ಕ್ಕಡ ಡಾಕು ರಟ್ಸ ಪಡೆದವರು. 

 

74ನೇ ಗೀಲಡ ನ್ ಗಲ ೀಬ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಧಾನ 

74ನೇ ವಾಷಿಿಕ ಗೊೀಲಡ ನ್ ಗೊಲ ೀಬ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ಧಾನ ಸಮಾರಂಭ್ ಬವೆಲಿಿ 

ಹಿಲೆ್ , ಕಾಯ ಲಿರ್ೀನಿಯಾ, ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  ವಿಜಾಂಭ್ಣೆಯಿಾಂದ 

ನಡೆಯಿತ್ತ. ಗೊೀಲಡ ನ್ ಗೊಲ ೀಬ್ ಪರ ಶಸಿು  ವಾಷಿಿಕ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದುದ , 

ಹಿಾಂದಿನ ವರ್ಿದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಮೀರ್ನ್ ಪಿಕು ರ್ ಹಾಗೂ ಅಮ್ರಿಕನ್ 

ಟೆಲಿವಿರ್ನ್ ಗುರುತಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  ಹಾಲಿವುಡ್ಸ ಸಿನಮಾ 'ಲಾ ಲಾ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ'ಗೆ ಗೊೀಲಡ ನ್ 

ಗೊಲ ೀಬೆ್  ವತಿಯಿಾಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಏಳು ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಭಾನ್ನವಾರ ರಾತಿರ  ನಡೆದ 
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ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಹಾಸಯ , ಸಂಗಿೀತ್, ಉತ್ು ಮ ನಟನೆ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದ ಎಲಲ  ವಿಭಾಗಗಳಲೂಲ  ಸಿನಮಾಗೆ ಪರ ಶಸಿು  ದೊರೆತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ 

ಮ್ಲಿಿ ಸಿು ರೀಪ್ಟ ರವರಿಗೆ ಸ್ಥಸಿಲ್ ಬಿ ಡೆಮಿಲೆಲ  ಜಿೀವಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪರ ಶಸಿು  ದೊರೆತಿದೆ. 

ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಲ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ವಿವ್ರ: 

 ಬಸ್ು  ಮೀರ್ನ್ ಪಿಕು ರ್ ಡಾರ ಮಾ: ಮೂನ್ ಲೈಟ್ 

 ಬಸ್ು  ಮೀರ್ನ್ ಪಿಕು ರ್ ಮೂಯ ಸಿಕಲ್/ ಕಾಮಿಡಿ: ಲ್ದ ಲ್ದ ಲ್ದಯ ಂಡ್ 

 ಬಸ್ು  ಡೈರೆಕು ರ್ ಇನ್ ಮೀರ್ನ್ ಪಿಕು ರ್ –ಡಾರ ಮಾ: ಡಮಯನ್ ಚಾಝೆಲ್ (ಲ್ದ ಲ್ದ 

ಲ್ದಯ ಂಡ್) 

 ಬಸ್ು  ಆಕು ರ್ ಇನ್ ಮೀರ್ನ್ ಪಿಕು ರ್ –ಡಾರ ಮಾ: ಕಾಯ ಸ್ ಅಫೆಲ ಕ್ (ಮಾಯ ಂಚೆಸ್ ರ್ ಬೈ ದ್ ಸ್ತ). 

 ಬಸ್ು  ಆಕ್ಕು ರಸ್ ಇನ್ ಮೀರ್ನ್ ಪಿಕು ರ್ –ಡಾರ ಮಾ: ಇಸ್ವ ಬೆಲೆಲ  ಹಪ್ಪ ಟ್ಿ (ಎಲೆಲ ) 

 ಬಸ್ು  ಆಕು ರ್ ಇನ್ ಮೀರ್ನ್ ಪಿಕು ರ್/ಮೂಯ ಸಿಕಲ್/ಕಾಮಿಡಿ: ಯಾಿನ್ ಗಸ್ತಲ ಂಗ್ (ಲ್ದ 

ಲ್ದ ಲ್ದಯ ಂಡ್) 

 ಬಸ್ು  ಆಕ್ಕು ರಸ್ ಇನ್ ಮೀರ್ನ್ ಪಿಕು ರ್/ಮೂಯ ಸಿಕಲ್/ಕಾಮಿಡಿ: ಎಮಮ  ಸ್ೊ ೀನ್ (ಲ್ದ ಲ್ದ 

ಲ್ದಯ ಂಡ್) 

 ಬಸ್ು  ಅನಮ್ಟೆಡ್ಸ ಫಿೀಚರ್ ಫಿಲ್ಮ : ಝೀಟ್ರಪಿಯ 

 ಬಸ್ು  ಫ್ರರಿನ್ ಲಾಾಂಗೆಾ ರ್ಜ ಫಿಲ್ಮ : ಎಲೆಲ  (ಫ್ರರ ನೆ್ ) 

 

ಪ್ದ್ಮ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  2017 

ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಭ್ ಮುಖಜಿಿ ಅವರು 2017 ಪದಮ  ಪರ ಶಸಿು ಗದದ ಪದಮ  

ವಿಭೂರ್ಣ, ಪದಮ  ಭೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿರುವ 

ಗಣಯ ರ ಹೆಸರನ್ನು  ಘೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಬರಿ 89 ಸ್ವಧಕರನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರಲಿಲ  

7 ಪದಮ  ವಿಭೂರ್ಣ, 7 ಪದಮ  ಭೂರ್ಣ ಹಾಗೂ 75 ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು  ವಿಜೇತ್ರು. ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡವರಲಿಲ  19 ಮಹಿಳೆಯರು, 5 ವಿದೇಶ್, ಎನ್ಆಐಿ ಹಾಗೂ 6 ಜನರಿಗೆ 

ಮರಣ್ೀತ್ು ರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ದ್ಮ  ವಿಭೂಷಣ: ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾದವರ ಪಟಿು  

ಇಾಂತಿದೆ. 

ಕ್ಕ.ಜೆ. ಯೇಸುದ್ಯಸ್ ಕಲೆ-ಸಂಗಿೀತ್ ಕರಳ 

ಸದುಗರು ಜಗಿಗ  ವಾಸುದೇವ್ ಇತ್ರೆ-ಅಧಾಯ ತ್ಮ  ತ್ಮಿಳುನಾಡು 

ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಸ್ವವಿಜನಕ ಆಡಳಿತ್ ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಮುರಳಿ ಮನೊೀಹರ ಜೀಶ್ ಸ್ವವಿಜನಕ ಆಡಳಿತ್ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ 

ರ್ರ . ಉಡುಪಿ ರಾಮಚಂದರ  ರಾವ್ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಕನಾಿಟಕ 

ಸುಾಂದರ್ ಲಾಲ್ ಪಟಾಾ  (ಮರಣ್ೀತ್ು ರ) ಸ್ವವಿಜನಕ ಆಡಳಿತ್ ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ 
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ಪಿ.ಎ. ಸಂಗಾಮ  (ಮರಣ್ೀತ್ು ರ) ಸ್ವವಿಜನಕ ಆಡಳಿತ್  ಮೇರ್ಘಲಯ 

 ಪದಮಭೂರ್ಣ  

ಹೆಸರು ಕಿೆೀತರ  ರಾಜ್ಯ  

ವಿಶಾ  ಮೀಹನ್ ಭ್ಟ್ಸ ಕಲೆ-ಸಂಗಿೀತ್ ರಾಜಸ್ವು ನ 

ರ್ರ . ದೇವಿ ಪರ ಸ್ವದ್ ದಿಾ ವೇದಿ 
ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಉತ್ು ರ 

ಪರ ದೇಶ 

ಟೆಹೆಮ್ಪ ು ನ್ ಉದ್ಯಾ ಡಿಯಾ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ರತ್ು  ಸುಾಂದರ್ ಮಹಾರಾರ್ಜ ಇತ್ರೆ-ಅಧಾಯ ತ್ಮ  ಗುಜರಾತ್ 

ಸ್ವಾ ಮಿ ನರಂಜನ ನಂದ ಸರಸಾ ತಿ ಇತ್ರೆ-ಯೀಗ ಬಿಹಾರ 

ಎಚ್.ಆರ್.ಎಚ್. ಪಿರ ನೆೆ ಸ್ ಮಹಾ ಚಕ್ತರ  ಸಿರಿಾಂಧೀನ್ಿ 

(ವಿದೇಶ್ ಪರ ಜೆ) 

ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ 

ಚೊೀ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ (ಮರಣ್ೀತ್ು ರ) ಪತಿರ ಕೀದಯ ಮ ತ್ಮಿಳುನಾಡು 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ದ್ ಸ್ವಧಕ್ರು  

ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಟಣ ವಧಿನ್ ಕಲೆ-ಸಿನಮಾ 

ಸುಕ್ತರ  ಬಮಮ ಗೌಡ ಕಲೆ-ಸಂಗಿೀತ್ 

ರ್ರ . ಜಿ. ವೆಾಂಕಟಸುಬಿಯಯ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಚ.ಮೂ. ಕೃರ್ಣ  ಶಸಿು ರ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಗಿರಿೀಶ್ತ ಭಾರದ್ಯಾ ರ್ಜ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ 

ಶೇಖರ್ ನಾಯ್ಕ  ಕ್ತರ ೀಡೆ-ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ 

ವಿಕಾಸ ಗೌಡ ಕ್ತರ ೀಡೆ- ಡಿಸಕ ಸ್ ತ್ತರ ೀ 

 

ಐದು ಸ್ವಹಿತಿಗಳಿಗೆ 2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಸ್ವಹಿತಯ  ಅಕಾಡೆಮ ಗೌರವ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕನಾಿಟಕ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಐವರು 

ಸ್ವಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಗಯು ತ್ಲಾ 50 ಸ್ವವಿರ 

ನಗದು ಹಾಗೂ ಪರ ಶಸಿು  ಫಲಕವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ್ವ್ರು: 

 ಡಾ. ನಾಗೇಶ್ತ ಹೆಗಗ ಡೆ (ವಿಜಾಾ ನ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ) 

 ರ್ರ .ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭೂರ್ಣ ಸ್ವಾ ಮಿ (ವಿಮಶಿಕ) 

 ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ರ ೀಮತಿ (ವಿಮಶಿಕರು) 

 ರ್ರ .ಓ.ಎಲ್.ನಾಗಭೂರ್ಣ ಸ್ವಾ ಮಿ, 

 ಕಥೆಗಾರ ಬಸವರಾಜು ಕುಕಕ ರಹಳಿು ,  

 ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಡಾ.ಬದಸ್ವಹೇಬ ಲೀಕಾಪುರ  
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89ನೇ ಅಕಾಡೆಮ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು (ಆಸಕ ರ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ) ಪ್ರ ಕ್ಟ 

89ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು  ಅರ್ವಾ ಆಸಕ ರ್ ಪರ ಶಸಿು ಯ್ಕಾಂದೇ 

ಪರ ಸಿದದ ವಾಗಿರುವ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಲಾಸ್ ಏಾಂಜಲಿೀಸ್ ನ ಡಾಲಿಿ  

ರ್ಥಯೇಟರ್ ನಲಿಲ  ವಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಮೀರ್ನ್ ಪಿಕು ರ್ 

ಆಟೆ್ಸಿ ಅಾಂಡ್ಸ ಸೈನೆ್ (AMPAS) ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಒಟ್ಟು  24 ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ  ನೀಡುತಿು ದೆ. ಸಂಗಿೀತ್ ನಾಟಕ 

‘ಲಾ ಲಾ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ” ಚಿತ್ರ  ಒಟ್ಟು  ಆರು ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  

ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಗೆದದ  ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ವಿಭಾಗ: 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಚಿತ್ರ  : ಮೂನ್ ಲೈಟ್ಸ 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನಟಿ: ಲಾ ಲಾ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ನಟಿ ಎಮಾಮ  ಸೊು ೀನ್ 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನಟ : ಕಾಯ ಸಿ ಅಫ್ಲ ಕ್ (ಮಾಯ ಾಂಚೆಸು ರ್ ಬೈ ದಿ ಸಿೀ) 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನದೇಿಶನ: ಲಾ ಲಾ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಡೇನಯಲ್ ಛಾಜೆಲ್ 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡ ಚಿತ್ರ  ಕಥೆ: ಮೂನ್ ಲೈಟ್ಸ 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಮೂಲ ಚಿತ್ರ ಕಥೆ: ಮಾಯ ಾಂಚೆಸು ರ್ ಬೈ ದಿ ಸಿಟಿ  

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಡಾಯ ಕುಮ್ಾಂಟರಿ (ಕ್ತರು ಚಿತ್ರ ) : ದಿ ವೈಟ್ಸ ಹೆಲೆಮ ಟೆ್ಸ  

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸಂಗಿೀತ್ (ಮೂಲ) : ಲಾ ಲಾ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ (ಜಸಿು ೀನ್ ಹವಿಿಟೆ್ಸ)  

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಗಿೀತೆ: ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಸ್ವು ಸ್ಿ : ಲಾ ಲಾ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ , ಜಸಿು ೀನ್ ಹವಿಿಟೆ್ಸ ಸಂಗಿೀತ್, ಬನೆ್ 

ಪಸ್ಥಕ್ ಹಾಗೂ ಜಸಿು ೀನ್ ಪಾಲ್ ಗಿೀತ್ ರಚನೆ 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಕ್ತರುಚಿತ್ರ  (ಲೈವ್ ಆಕ್ಷನ್) : ಸಿಾಂಗ್, ಕ್ತರ ಸೊು ಫ್ ಡಿೀಕ್ ಹಾಗೂ ಅನಾು  ಉದ್ಯಾ ಡಿಿ  

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸಿನಮಾಟ್ೀಗಾರ ಫಿ: ಲಾ ಲಾ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಚಿತ್ರ   

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸಂಕಲನ : ಹಾಕೆಾ  ರಿಡೆ್ಸ ಚಿತ್ರ   

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ವಿಷ್ಟಯ ವಲ್ ಎಫ್ಕ್ು  : ದಿ ಜಂಗಲ್ ಬುಕ್ 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ರ್ರ ಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನ್: ಲಾ ಲಾ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ  

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಅನಮೇರ್ನ್ ಚಿತ್ರ : ಜೂಟ್ಪಿಯಾ 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ವಿದೇಶ್ ಚಿತ್ರ : ದಿ ಸೇಲೆ್ ಮನ್ (ಇರಾನ್)  

 ರ್ೀರ್ಕ ಪಾತ್ರ  ನಟಿ: ವಿಯೀಲಾ ಡೇವಿಸ್ (ಫ್ನೆ ಸ್)  

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸೌಾಂಡ್ಸ ಎಡಿಟಿಾಂಗ್ : ಅರೈವಲ್  

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸೌಾಂಡ್ಸ ಮಿಕೆ್ತಾಂಗ್ : ಹಾಕೆಾ  ರಿಡೆ್ಸ  
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2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಚಲನಚ್ಚತರ  ಅಕಾಡೆಮ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಕ್ಟ 

2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕನಾಿಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು  

ಪರ ಕಟವಾಗಿದುದ , ಹಿರಿಯ ನಟರಾದ ಜೆ.ಕ್ಕ.ಶ್ರ ೀನವಾಸಮೂತಿಿ, ನಟಿ 

ಆದವಾನ ಲಕ್ತಷ ಮ ೀದೇವಿ, ಹಾಸಯ ನಟ ಎಾಂ.ಎಸ್.ಉಮೇಶ್ತ, ಎಸ್.ದೊಡಡ ಣಣ  

ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಕಲಾವಿದರು ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಚಲನಚಿತ್ರ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು ಯು 50 ಸ್ವವಿರ ನಗದು, ಸಮ ರಣಿಕ್ಕ, 

ಪರ ಶಸಿು  ಪತ್ರ  ಒಳಗೊಾಂಡಿದುದ , ಇದೇ ಮಾಚ್ಿ 3 ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 

ಪುರಭ್ವನದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶೇರ್ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 

ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪುರಸಕ ೃತರ ಪ್ಟ್ಿ  ಇಂತಿದೆ.  

 ಆರ್ ನಾಗೇಾಂದರ  ರಾವ್ ಪರ ಶಸಿು : ಅಭಿನಯ ನಟ- ಜೆಕ್ಕ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಮೂತಿಿ 

 ಎಾಂ.ವಿ.ರಾಜಮಮ  ಪರ ಶಸಿು : ಆದವಾನ ಲಕ್ತಷ ಮ ೀದೇವಿ 

 ಬಲಕೃರ್ಣ  ಪರ ಶಸಿು  (ಹಾಸಯ ) : ಎಾಂ.ಎಸ್ ಉಮೇಶ್ತ 

 ತೂಗುದಿೀಪ ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ ಪರ ಶಸಿು (ಖಳ): ಎಸ್ ದೊಡಡ ಣಣ  

 ಬಿಆರ್ ಪಂತ್ತಲು (ನದೇಿಶನ): ಕ್ಕ.ವಿ ರಾಜು  

 ಶಂಕರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಪರ ಶಸಿು  (ನಮಾಿಣ): ಸಿ.ಜಯರಾಾಂ 

 ಬಿ ಜಯಮಮ (ಪರ ದಶಿನ): ಕುಮಾರ್ ಶ್ಟು ರ್ 

 ವಿೀರಾಸ್ವಾ ಮಿ ಪರ ಶಸಿು  (ಹಂಚಿಕ್ಕ) : ಪಟಲ್ ಎಸ್ ಚಂದ್ಯನ 

 ಜಿವಿ ಅಯಯ ರ್ ಪರ ಶಸಿು  (ಸಂಗಿೀತ್, ಗಾಯನ): ಬಿ.ಕ್ಕ.ಸುಮಿತಾರ   

 ಹುಣಸೂರು ಕೃರ್ಣ ಮೂತಿಿ ಪರ ಶಸಿು  (ಚಿತ್ರ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ ): ಡಾ.ಬಿ.ಎಲ್ ವೇಣು 

 ಬಿ.ಎಸ್. ರಂಗ ಪರ ಶಸಿು (ಛಾಯಾಗಾರ ಹಣ): ಎಸ್ ವಿ ಶ್ರ ೀಕಾಾಂತ್ 

 ಪಂಡರಿೀಬಯಿ ಪರ ಶಸಿು  (ರ್ೀರ್ಕ) ಬಿ.ವಿ. ರಾಧಾ 

 ಎಾಂ.ಪಿ ಶಂಕರ್ ಪರ ಶಸಿು (ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ): ದೇವಿ(ನೃತ್ಯ ) 

 ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಪರ ಶಸಿು  (ಕಾಮಿಿಕ): ಎನ್ ಎಲ್ ರಾಮಣಣ  

 ಕ್ಕ.ಎನ್. ಟೈಲರ್ ಪರ ಶಸಿು  (ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಭಾಷ್ಠ ಚಿತ್ರ ): ರಾಮ್ ಶ್ಟಿು  

 

ಟೈಮ್ಸಸ  ಹೈಯರ್ ಎಜುಕಶನ್ ಸಂಸ್ಾ  ಸಮೀಕಿೆ : ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಸ್ಸ್ತ ಗೆ 8ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಟೈಮೆ್  ಹೈಯರ್ ಎಜುಕಶನ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ನಡೆಸಿದ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  

ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಐಐಎಸ್ಸಿ)ಯು ‘ಜಗತಿು ನ 

ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸಣಣ  ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ’ಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  8ನೇ ಸೆ್ವನ ಗಳಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ಐಐಎಸ್ಸಿಯು 2011ರಲಿಲ  ಇದೇ ಸಂಸೆ್ಥ  ನಡೆಸಿದದ  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  91ರಿಾಂದ 100ನೇ ಸೆ್ವನ 

ಗಳಿಸಿತ್ತು . 

 ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಕರ ಮವಾಗಿ 14 ಮತ್ತು  18ನೇ ಸೆ್ವನ ಗಳಿಸಿದದ  ಗುವಾಹತಿಯ ಭಾರತಿೀಯ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಐಐಟಿ) ಹಾಗೂ ಪುಣೆಯ ಸ್ವವಿತಿರ ಬಯಿ ಫ್ತಲೆ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳು 

ಈ ಬರಿ ಆ ಸೆ್ವನ ಕಾಯುದಕಳುು ವಲಿಲ  ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಯಾವುದೇ ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥಯೂ ಜಗತಿು ನ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 200 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೆ್ವನ ಗಳಿಸಲು ಸಫಲವಾಗಿಲಲ  

ಐಐಎಸ್ತಸ  ಬೆಂಗಳೂರು: 

ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥಯು (Indian Institute of Science (IISc)) ಭಾರತ್ದ ಪರ ಮುಖ 

ಸ್ವು ತ್ಕೀತ್ು ರ, ಸಂಶೀಧನೆ ಹಾಗೂ ಉಚು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದುದ , 

ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ ದೆ. ಜಮ್ಷ ೀಟೆಿ  ಟಾಟಾ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಎಚ್.ಎಚ್ ಶ್ರ ೀ ಕೃರ್ಣ ರಾಜ 

ಒಡೆಯರ್ ರವರ ಸಕ್ತರ ಯ ನೆರವಿನೊಾಂದಿಗೆ 1909 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕೃರ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ್ 321 

ಎಕರೆ (೧.೫೦ ಕ್ತಮಿೀ ಚದರಡಿ) ಭೂಮಿ ದ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೇ ಜೆಮ್ಷ ೀಟೆಿ ೀ ಟಾಟಾರವರು ಐಐಎಸೆಿ  

ಸೃಷಿು ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಟು ಡಗಳ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ 

"ಟಾಟಾ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ" ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

ಜಿೀವ್ನ ಗುಣಮಟ್ : ಭಾರತ ನಗರಗಳ  ಪೈಕ್ ಹೈದ್ಘರ ಬದ್ ಗೆ ಮದ್ಲ ಸ್ವಾ ನ  

ಮಸಿರ್ ಕಾಾ ಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿೀವಿಾಂಗ್ ಇಾಂಡೆಕೆ್  ‘(Mercer Quality of Living 

Index)”-2017 ರಲಿಲ  ಜಿೀವನ ಗುಣಮಟು  ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ 

ಭಾರತ್ದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನಗರವಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. ಜಾಗತ್ಲಿ ಮಟು ದಲಿಲ  

ಆಸಿು ರೀಯಾದ ವಿಯ್ಕನಾು  ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ನಾಲುಕ  ವರ್ಿ ವಿಯ್ಕನಾು  ಈ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಪರ ಸು ಕ ಸ್ವಲಿನ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಯುರೀಪ್ಟ ನ ಎಾಂಟ್ಟ ನಗರಗಳು ಟಾಪ್ಟ ಹತ್ತು  ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ವಿಯ್ಕನಾು  (1), ಜೂರಿಚ್ (2), ಮುನಚ್ (4), 

ಡಸೆ್ಥ ಲ್ ಡ್ರಫ್ಿ (6), ಫ್ರರ ನಕ ಫಟ್ಸಿ (7), ಜಿನೆವಾ (8), ಕಪೆನ್ ಹೆಗ್ (9) ಮತ್ತು  ಬೇಸ್ಥಲ್ (10). 

  ಅಕ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ವಾಾಂಕವರ್ ಟಾಪ್ಟ ಹತ್ತು  ನಗರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿರುವ 

ಯುರೀಪೇತ್ರ ನಗರಗಳು. 

 ಏಷ್ಠಯ  ಖಂಡದಲಿಲ  ಸಿಾಂಗಾಪುರ (25) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ನಗರ. 

 ನಗರ ಮೂಲಸೌಕ್ಯಿ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ್ದ್ಲಿಲ  ಸಿಾಂಗಪುರ ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಫ್ರರ ನಕ ಫಟ್ಸಿ 

ಮತ್ತು  ಮುನಚ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. 
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 ನಗರ ಮೂಲ ಸೌಕಯಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಮುಾಂಬೈ (141) ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

ಬಾಂಗಳೂರು 177ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕಡೆಯ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಮಸಿರ್ ಒಾಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಲಹಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಜಗತಿು ನಾದಯ ಾಂತ್ 230 

ನಗರಗಳಲಿಲ  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ನಡೆಸಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಹರತ್ರುತಿು ದೆ.  

 

ಇಂದ್ಘರ ಣಿ ದ್ಘಸ್ ಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ರಿೀಜ್ನರಷನ್ ಸೈನ್ಸ  ಟಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚಿ ಸಪ ಧ್ಯಿಯಲಿಲ  ಪ್ರ ಥಮ 

ಸ್ವಾ ನ 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ಅಮ್ರಿಕದ ಬಲಕ್ತ ಇಾಂದ್ಯರ ಣಿ ದ್ಯಸ್ ರವರು 

ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ರಿೀಜನರರ್ನ್ ಸೈನೆ್ ಟಾಲೆಾಂಟ್ಸ ಸಚ್ಿ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಪರ ರ್ಮ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಮ್ದುಳಿನ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು  

ರೀಗಕ್ಕಕ  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ನೀಡುವುದಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಪಟು  ಮಹತ್ಾ ದ ಸಂಶೀಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. 

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಇದೊಾಂದು ಮಹತ್ು ರ ಸಂಶೀಧನೆ ಎನಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ಡೆದ್ ಇತರ ಭಾರತಿೀಯರು: 

 ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ಬಲಕ ಅಜುಿನ್ ರಮಣಿ ತೃತಿು ೀಯ ಸೆ್ವನ ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮಾಯ ಥೆಮಾಯ ಟಿಕಲ್ ಫಿೀಲ್ಡ  ಆಫ್ ಗಾರ ಫ್ ರ್ಥಯರಿ ಮತ್ತು  ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ರ್ರ ೀಗಾರ ಮಿಾಂಗ್ 

ಆಧಾರಿತ್ ನೆಟ್ಸ ವಕ್ ಿ ಗಳ ಕುರಿತ್ ಸಂಶೀಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯು 1.5 

ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ (98 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು) ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಂದಿದೆ.  

 ಭಾರತ್ದ ಬಲಕ್ತ ಅಚಿನಾ ವಮಾಿ ಐದನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಸೌರಶಕ್ತು ಯನ್ನು  

ಉತಾಪ ದಿಸಬಹುದ್ಯದ ಕ್ತಟಕ್ತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಂಶೀಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಪರ ತ್ಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯು 90,000 ಡಾಲರ್ (58.89 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು) ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ.   

 ಪರ ತಿೀಕ್ ನಾಯುಡ  (ಜಿೀನೊೀಮ್ ಮತ್ತು  ಕಾಯ ನೆ ರ್ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಅಧಯ ಯನ) ಹಾಗೂ ವೃಾಂದ್ಯ 

ಮದನ್ (ಮಲೇರಿಯಾ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಸಂಶೀಧನೆ) ಕರ ಮವಾಗಿ ಏಳು ಮತ್ತು  ಒಾಂಭ್ತ್ು ನೇ ಸೆ್ವನ 

ಪಡೆದಿದುದ , 50,000 ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಾಂತಿಮ ಸುತಿು ಗೆ ಬಂದ 40 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ಇತ್ರ ಎಾಂಟ್ಟ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ತ್ಲಾ 25,000 ಡಾಲರ್ 

ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ರಿೀಜನರರ್ನ್ ಸೈನೆ್ ಟಾಲೆಾಂಟ್ಸ ಸಚ್ಿ ಸಪ ರ್ಧಿ ಅಮ್ರಿಕದ ಹಳೆಯ ವಿಜಾಾ ನ 

ಸಪ ರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  ಜೂಯ ನಯರ್ ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು  ಎಾಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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ಫ್ರರ ನ್ಸ  ಗಣಿತಶಸಿ ರ ಜ್ಾ  ವಾಯ ಸ್ ಮೆಯೇರ್ ಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ಅಬೆಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಫ್ರರ ನೆ್  ನ ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಗಣಿತ್ಶಸು ರಜಾ  ವಾಯ ಸ್ ಮ್ಯೇರ್ ಅವರಿಗೆ 2017ನೇ 

ಸ್ವಲಿನ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಅಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಬಲ್ ಅವರ ಸಣಣ  ತ್ರಂಗ 

ಹಾಗೂ ಅಲೆಗಳ ಗಣಿತ್ಶಸಿು ರೀಯ ಸಿದ್ಯದ ಾಂತ್ಕ್ಕಕ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಬಲ್ ಅವರ ಈ ಸಿದ್ಯದ ಾಂತ್ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಸಂಕುಚಿತ್ಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಗುರತಾಾ ಕರ್ಿಣ ಅಲೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ 

ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಲಿಲ  ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಅಬೆಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ನಾವೆಿನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನೆ್  ಅಾಂಡ್ಸ ಲೆಟಸ್ಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ  ಖ್ಯಯ ತ್ 

ಗಣಿತ್ಶಸು ರಜಾ ರಿಗೆ ನೀಡುತಿು ದೆ. ನಾವೆಿಯ ಖ್ಯಯ ತ್ ಗಣಿತ್ಶಸು ರಜಾ  ನೀಲೆ್  ಹೆನರ ಕ್ ಅಬಲ್ 

ಅವರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ನಾವೆಿ ಸಕಾಿರ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2001 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗಣಿತ್ಶಸು ರದ 

ನೊಬಲ್ ಎಾಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯು 6 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾವೆಿಯನ್ ಕರ ನರ್ (600,000 ಯುರೀ) ನಗದು 

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ಅಮ್ರಿಕ ಮೂಲದ ಗಣಿತ್ಶಸು ರಜಾ  ಆರ್ ಶ್ರ ೀನವಾಸನ್ ವರಧನ್ ಅವರಿಗೆ 2007 

ರಲಿಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ವರಧನ್ ಅವರ ಸಂಭ್ವನೀಯ ಸಿದ್ಯದ ಾಂತ್ಕ್ಕಕ  ಪರ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ. 

ಶಿವ್ಕುಮಾರ ಸ್ವಾ ಮೀಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೀರ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಸಿದಧ ಗಂಗಾ ಮಠದ ಶ್ವಕುಮಾರ ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿರವರನ್ನು  ಕನು ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಭ್ಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೀರ ಶಾಂತಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಕನು ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ  ಇಲಾಖ್ಯಯಿಾಂದ  ಭ್ಗವಾನ್ ಮಹಾವಿೀರ ಶಾಂತಿ ಪರ ಶಸಿು  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಹಂಪಿಯ ಕನು ಡ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿ ಡಾ. ಮಲಿಲ ಕಾ ಘಂಟಿ ಅವರನ್ನು  

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಾ. ಮಲಿಲ ಕಾ ಘಂಟಿ  

ಅವರು ಮಹಿದ ಪರವಾದ ಹೀರಾಟಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

  ಈ ಎರಡೂ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದುದ , ಎರಡೂ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ತ್ಲಾ 

₹ 3 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಹಾಗೂ ಸಮ ರಣ ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 
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 ಶಿವ್ಕುಮಾರಸ್ವಾ ಮೀಜಿ 

ಶ್ವಕುಮಾರ ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿ 110 ವರ್ಿಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಚಿಕಕ  ವಯಸೆಿ ನಲೆಲ ೀ 

ಸಿದದ ಗಂಗೆ ಪಿೀಠದ ನೇತೃತ್ಾ  ವಹಿಸಿಕಾಂಡು ತಿರ ವಿಧ ದ್ಯಸೊೀಹದಿಾಂದ ಜಾತಿ, ಮತ್, ಪಂರ್ಗಳ 

ಬೇಧವಿಲಲ ದೇ ಅಕ್ಷರ, ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಅನು ದ್ಯಸೊೀಹದ ಕಾಂದರ ವಾಗಿ ಸಿದದ ಗಂಗಾ ಮಠವನ್ನು  

ಬಳೆಸಿದರು. 

 ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ವಿಶೇರ್ ಆದಯ ತೆ ನೀಡಿ ಅವರ ಬದುಕನ್ನು  ರೂಪಿಸುವಲಿಲ  ಶ್ರ ೀಗಳು 

ಮಾಡಿದ ಕ್ಕಲಸ ಅಸಮಾನಯ ವಾದದುದ . ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಹಾವಿೀರ ಶಾಂತಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಡಾ. ಶ್ವಕುಮಾರ ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿಯವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು   ಏಪಿರ ಲ್ 9ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಹಾವಿೀರ ಜಯಂತಿ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  

ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 

NIRF ಸಮೀಕಿೆಯಲಿಲ  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸಂಸ್ಾ ಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ಸ್ವಾ ನ  

ಕಾಂದರ  ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಇಲಾಖ್ಯ ಪರ ಕಟಿಸಿರುವ ದೇಶದ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದಲಿಲ  ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಭಾರತಿೀಯ 

ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಮದಲ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದೆ. ಮಾನವ 

ಸಂಪನೂಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಇಲಾಖ್ಯಯ ಎನ್ಐಆರ್ಎಫ್ ವಿಭಾಗವು 

ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಿದೆ. ಒಟಾು ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸೆ್ವನಮಾನ, ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್, 

ಸ್ವಮಾನಯ  ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಯ ನೇರ್ಜವೆವಾಂಟ್ಸ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಫ್ರಮಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಎಾಂಬ 6 ಪರ ತೆಯ ೀಕ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ  ತ್ಲಾ 100 ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿಕಾ 

ವಿಧಾನ, ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನೂಮ ಲ, ಸಂಶೀಧನೆ, ಪದವಿೀಧರರ ಸಂಖ್ಯಯ , ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥಯ ವಾಯ ಪಿು  ಹಾಗೂ 

ಸಂಸೆ್ಥ  ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಆಧರಿಸಿ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಏನದು NIRF ಸಮೀಕಿೆ ? 

ದೇಶದ ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಗಳ ಗುಣಮಟು ವನ್ನು  ಅಳೆಯುವ ದೇಶ್ಯ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನ, ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನೂಮ ಲ, ಸಂಶೀಧನೆ, ಪದವಿೀಧರರ ಸಂಖ್ಯಯ , ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥಯ ವಾಯ ಪಿು  

ಹಾಗೂ ಸಂಸೆ್ಥ  ಬಗೆಗಿನ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಆಧರಿಸಿ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಒಟಾು ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸೆ್ವನಮಾನ, ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್, ಸ್ವಮಾನಯ  ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ಮಾಯ ನೇರ್ಜವೆವಾಂಟ್ಸ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಫ್ರಮಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಎಾಂಬ 6 ಪರ ತೆಯ ೀಕ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ  ತ್ಲಾ 

100 ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ:  
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ಎರಡನೇ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  2995 ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಇವುಗಳಲಿಲ  232 ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳು, 1024 ಎಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, 546 

ಮಾಯ ನೆಜೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, 318 ಫ್ರಮಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  637 ಪದವಿ 

ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.   

ಟಾಪ್ಟ ಐದು ಭಾರತದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಾ ಗಳು (ಒಟ್ಾ ರೆ): 

 ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥ , ಬಾಂಗಳೂರು 

 ಐಐಟಿ, ಮದ್ಯರ ಸ್ 

 ಐಐಟಿ, ಬಾಂಬ 

 ಐಐಟಿ, ಖರಗಪುರ 

 ಐಐಟಿ, ನವದೆಹಲಿ 

ಟಾಪ್ಟ ಐದು ಎಂಜ್ನಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಾ ಗಳು: 

 ಐಐಟಿ, ಮದ್ಯರ ಸ್ 

 ಐಐಟಿ ಬಾಂಬ 

 ಐಐಟಿ, ಖರಗಪುರ 

 ಐಐಟಿ, ನವ ದೆಹಲಿ 

 ಐಐಟಿ, ಖ್ಯನ್ನಪ ರ 

ಟಾಪ್ಟ ಐದು ಮಾಯ ನೇಜೆಮ ಂಟ್ ಸಂಸ್ಾ ಗಳು: 

 ಐಐಎಾಂ, ಅಹಮದಬದ್ 

 ಐಐಎಾಂ, ಬಾಂಗಳೂರು 

 ಐಐಎಾಂ, ಕಲಕ ತಾು  

 ಐಐಎಾಂ, ಲಕು ೀ 

 ಐಐಎಾಂ, ಕೀಝಕಡೆ 

ಟಾಪ್ಟ ಐದು ಕಾಲೇಜುಗಳು: 

 ಮಿರಾಾಂಡ ಹೌಸ್, ನವದೆಹಲಿ 

 ಲಯಲ ಕಾಲೇಜು, ಚೆನೆು ೈ 

 ಶ್ರ ೀರಾಮ್ ಕಾಮಸ್ಿ ಕಾಲೇರ್ಜ, ನವದೆಹಲಿ 

 ಬಿಷ್ಠಪ್ಟ ಹೆಬರ್ ಕಾಲೇಜು, ತಿರುಚನಪಲಿಲ  

 ಆತ್ಮ ರಾಮ್ ಸನಾತ್ನ ಧಮಿ ಕಾಲೇಜು, ನವದೆಹಲಿ 

ಟಾಪ್ಟ ಐದು ಫ್ರಮಿಸ್ತ ಸಂಸ್ಾ ಗಳು: 

 ಜಾಮಿೀಯ ಹಮದದ್ಿ, ನವದೆಹಲಿ 

 ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಫ್ರಮಿಸಿಟಿಕಲ್ ಎಜುಕರ್ನ್ ಅಾಂಡ್ಸ ರಿಸಚ್ಿ, ಮಹಲಿ, 

ಪಂಜಾಬ್ 
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 ಯೂನವಸಿಿಟಿ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಫ್ರಮಿಸಿಟಿಕಲ್ ಸೈನೆ್, ಚಂಡಿೀಗರ್ 

 ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಕ್ಕಮಿಕಲ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ, ಮುಾಂಬೈ 

 ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಫ್ರಮಿಸಿಟಿಕಲ್ ಎಜುಕರ್ನ್ ಅಾಂಡ್ಸ ರಿಸಚ್ಿ, 

ಹೈದರ ಬದ್ 

ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ್ದ್ಲಿಲ  ಸ್ವಾ ನ ಪ್ಡೆದಿರುವ್ ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ದ್ ಸಂಸ್ಾ ಗಳು:  

 1. ಐಐಎಸ್ಸಿ, ಬಾಂಗಳೂರು 

 11. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಅಡಾಾ ನೆ್ ಡ  ಸೈಾಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸಚ್ಿ, ಬಾಂಗಳೂರು 

 25. ಐಐಎಾಂ, ಬಾಂಗಳೂರು 

 30. ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕಶನ್, ಮಣಿಪಾಲ್ 

 57. ಮಾನಸ ಗಂಗೊೀತಿರ  ಮೈಸೂರು ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ 

 60. ಎನ್ಐಟಿ, ಸುರತ್ಕ ಲ್ 

 74. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ, ಮೈಸೂರು 

 100. ಕ್ಕಎಲ್ಇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ರರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕಶನ್ ಆಾಂಡ್ಸ ರಿಸಚ್ಿ, ಬಳಗಾವಿ 

ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳು 

 29. ಸೇಾಂಟ್ಸ ಜೀಸ್ಥಫ್ ಕಾಲೇಜು, ಬಾಂಗಳೂರು 

 44. ಸೇಾಂಟ್ಸ ಅಲೀಶ್ಯಸ್ ಕಾಲೇಜು, ಮಂಗಳೂರು 

 71. ಎಸ್ಡಿಎಾಂ ಕಾಲೇಜು, ಉಜಿರೆ 

 89. ಪಿ.ಸಿ.ಜಾಬಿನ್ ಕಾಲೇಜು, ಹುಬಿ ಳಿು  

 94. ಜೆ.ಜಿ.ವಾಣಿಜಯ  ಕಾಲೇಜು, ಧಾರವಾಡ 

 96. ಪೆರ ಸಿಡೆನೆ  ಕಾಲೇಜು, ಬಾಂಗಳೂರು 

ಇಂಜಿನಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು 

 22. ಎನ್ಐಟಿ, ಸುರತ್ಕ ಲ್ 43. ಮಣಿಪಾಲ್ ಇನ್ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ 

 45. ಎಾಂ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ  ಇನ್ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ, ಬಾಂಗಳೂರು 

 49. ಆರ್.ವಿ.ಕಾಲೇರ್ಜ ಆಫ್ ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್, ಬಾಂಗಳೂರು 52. ಬಿಎಾಂಎಸ್ ಕಾಲೇರ್ಜ ಆಫ್ 

ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್, ಬಾಂಗಳೂರು 

 72. ಸಿದದ ಗಂಗಾ ಇನ್ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ, ತ್ತಮಕ್ಕರು 

 86. ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ, ಬಾಂಗಳೂರು 

 95. ಬಿಎಾಂಎಸ್ ಇನ್ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಆಾಂಡ್ಸ ಮಾಯ ನೇಜೆಮ ಾಂಟ್ಸ, ಬಾಂಗಳೂರು 

 ಮಾಯ ನೇರ್ಜವೆವಾಂಟ್ಸ 

 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 

 2. ಐಐಎಾಂ, ಬಾಂಗಳೂರು 3. ಕೆ್ಕ ೀವಿೀಯರ್ ಇನ್ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಮಾಯ ನೇರ್ಜವೆವಾಂಟ್ಸ ಆಾಂಡ್ಸ 

ಎಾಂಟರ್ಪಿರ ನರ್ಶ್ಪ್ಟ, ಬಾಂಗಳೂರು 
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ವಿಶಾ ವಿದ್ಘಯ ಲಯಗಳು 

 1.ಐಐಎಸ್ಸಿ, ಬಾಂಗಳೂರು  

 4. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಅಡಾಾ ನೆ್ ಡ  ಸೈಾಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸಚ್ಿ, ಬಾಂಗಳೂರು 

 18. ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕಶನ್, ಮಣಿಪಾಲ್  

 36. ಮಾನಸ ಮೈಸೂರು ಗಂಗೊೀತಿರ  ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ  

 45. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ, ಮೈಸೂರು  

 62. ಕ್ಕಎಲ್ಇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ರರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕಶನ್ ಆಾಂಡ್ಸ ರಿಸಚ್ಿ, ಬಳಗಾವಿ  

 83. ನಟೆು  ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ, ನಟೆು   

 94. ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ, ಬಾಂಗಳೂರು 

ಫ್ರಮಿಸ್ತ ಕಾಲೇಜುಗಳು 

 7. ಮಣಿಪಾಲ್ ಕಾಲೇರ್ಜ ಆಫ್ ಫ್ರವಿಸುಟಿಕಲ್ ಸೈನೆ್ , ಮಣಿಪಾಲ್ 

 10. ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇರ್ಜ ಫ್ರಮಿಸಿ, ಮೈಸೂರು 

 27. ಎನ್ಜಿಎಸ್ಎಾಂ ಇನ್ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಫ್ರವಿಸುಟಿಕಲ್ ಸೈನೆ್ , ಮಂಗಳೂರು 

 37. ಕ್ಕಎಲ್ಇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ರರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕಶನ್ ಆಾಂಡ್ಸ ರಿಸಚ್ಿ, ಬಳಗಾವಿ 

 

64ನೇ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಚಲನಚ್ಚತರ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಕ್ಟ 

64ನೇ ರಾಷಿು ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ  ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ. ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರ  ಕಸ್ವವೆಗ  ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಕಥಾಚಿತ್ರ  

ಪರ ಶಸಿು  ದೊರೆತಿದೆ. ಕನು ಡದ ಅಲಲ ಮಮ  ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರ ಗಳು 

ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದಿವೆ. ರಿಸವೇಿರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಅಲಲ ಮಮ  ಚಿತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಪರ ಶಸಿು  

ಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿ ಬಲಿವುಡ್ಸ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ  ಪರ ಶಸಿು  ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳ ವಿವ್ರ: 

ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಕ್ನನ ಡ ಚ್ಚತರ  : ರಿಸವೇಿರ್ನ್ 

ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಹಿಂದಿ ಚ್ಚತರ  : ನಜಾಿ 

ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ತಮಳು ಚ್ಚತರ  : ಜೀಕರ್ 

ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನಟ: ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ( ರುಸುು ಾಂ) 

ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನಟಿ : ಮಲಯಾಳಂನ ಸುರಭಿ ಲಕ್ತಷ ಮ  

ವಿಶೇಷ ಎಫೆಕ್್  ಚ್ಚತರ  : ಶ್ವಾಯ್ 

ತಿೀಪುಿಗಾರರ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಮೀಹನ್ ಲಾಲ್  

ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಪೀಷಕ್ ನಟಿ : ಜಾಯಿರಾ ವಸಿೀಮ್  



www.karunaduexams.com 

198 | P a g e  
 

ಮೀಸ್್  ಫಿಲ್ಮ  ಫೆರ ಂಡಿಲ  ಸ್್ ೀಟ್: ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ  ‘  

ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಆಕ್ಷನ್ ನದೇಿಶಕ್ : ಪುಲಿ ಮುರುಗನ್ 

ಶ್ರ ೀಷಿ  ಬಲ ನಟ: ಮನೊೀಹರ್ ಕ್ಕ (ಕನು ಡ- ರೈಲೆಾ  ಚಿಲಡ ರನ್) ಆದಿೀಶ್ತ ಪರ ವಿೀಣ್ 

(ಮಲೆಯಾಳಂ ಸಿನಮಾ ಕುಾಂಜು ದೈವಂ). 

 

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ರಾಜ್ಯ  ವಾಷ್ಟಿಕ್ ಚಲನಚ್ಚತರ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಕ್ಟ 

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ರಾಜ್ಯ  ವಾಷ್ಟಿಕ್ ಚಲನಚ್ಚತರ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು 

ಪ್ರ ಕ್ಟಗಂಡಿವೆ. ಕ್ವಿತಾ ಲಂಕಶ್ ನೇತೃತಾ ದ್ ಎಂಟ್ಟ ಜ್ನ ಸದ್ಸಯ ರ 

ಆಯ್ಕಕ  ಸಮತಿ 126 ಸ್ತನಮಾಗಳನ್ನನ  ವಿೀಕಿ್ ಸ್ತ 25 ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿದೆ.  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ವಿವ್ರ: 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಚ್ಚತರ : ಅಮರಾವ್ತಿ: 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನಟ” (ಸುಬಬ ಯಯ  ನ್ಯಯುಡ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ): ಅಚುಯ ತ್ ಕುಮಾರ್  (ಅಮರಾವ್ತಿ) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನಟಿ: ಶ್ಮರ ತಿ ಹರಿಹರನ್ (ಬ್ರಯ ಟಿಫುಲ್  ಮನಸುಗಳು) 

• ಎರಡನೇ ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಚಲನಚ್ಚತರ : ರೈಲೆಾ ೀ ಚ್ಚಲಡ ರ ನ್ 

• ಮೂರನೇ ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಚಲನಚ್ಚತರ : ಅಂತಜ್ಿಲ 

• ವಿಶೇಷ ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯ ಚ್ಚತರ : ಮೂಡಲ  ಸ್ತೀಮೆಯಲಿ 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಜ್ನಪಿರ ಯ ಮನರಂಜ್ನ್ಯ ಚ್ಚತರ : ಕ್ರಿಕ್ ಪಾಟಿಿ 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಮಕ್ಕ ಳ ಚ್ಚತರ : ಜಿೀಜಿಿಂಬೆ 

• ನದೇಿಶಕ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ನದೇಿಶನದ್ ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಚ್ಚತರ : ರಾಮಾ ರಾಮಾ ರ 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಪಾರ ದೇಶಿಕ್ ಭಾಷ್ಯ ಚ್ಚತರ : ಮದಿಪು  

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಪೀಷಕ್ ನಟ (ಕೆ ಎಸ್ ಅಶಾ ತ್ಾ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ) : ನವಿೀನ್ ಡಿ ಪ್ಡಿೀಲ್ (ಕುಡಲ ಕೆಫೆ) 

ತ್ತಳುಚ್ಚತರ  

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಪೀಷಕ್ ನಟಿ : ಅಕ್ಷತಾ ಪಾಂಡವ್ಪುರ(ಚ್ಚತರ :ಪ್ಲಲ ಟ) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಕ್ಥೆ : ನಂದಿತಾ ಯಾದ್ವ್ (ಚ್ಚತರ :ರಾಜು ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ  ಅಕ್ಷರ) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಚ್ಚತರ ಕ್ಥೆ : ಅರವಿಂದ್ ಶಸಿ್ತ ರ  (ಚ್ಚತರ :ಕ್ಹಿ) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಸಂಭಾಷಣೆ: ಬಿ ಎಂ ಗಿರಿರಾಜ್ (ಅಮರಾವ್ತಿ) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಛಾಯಾಗರ ಹಣ: ಶೇಖ್ರ್ ಚಂದ್ರ  (ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ-2) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಸಂಗಿೀತ ನದೇಿಶನ: ಎಂ ಆರ್ ಚರಣ್ ರಾಜ್ (ಚ್ಚತರ : ಜಿೀರ್ ಜಿಂಬೆ) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಸಂಕ್ಲನ: ಮಾಸ್ ರ್ ಸ್ತ ರವಿಚಂದ್ರ ನ್ (ಚ್ಚತರ  : ಮಮಮ ) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಬಲ ನಟ: ಮನೊೀಹರ್ ಕೆ (ಚ್ಚತರ  : ರೈಲೆಾ ೀ ಚ್ಚಲಡ ರ ನ್) 
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• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಬಲ ನಟಿ: ಬೇಬಿ ಸ್ತರಿವಾನಳಿು  (ಚ್ಚತರ : ಜಿೀರ್ ಜಿಂಬೆ) ಬೇಬಿ ರವ್ತಿ (ಬೇಟಿ) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಕ್ಲ್ದ ನದೇಿಶನ: ಶಶಿಧರ ಅಡಪ್ (ಚ್ಚತರ  :ಉಪಿಪ ನ ಕಾಗದ್) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಗಿೀತೆ ರಚನೆ: ಕಾತಿಿಕ್ ಸರಗೂರು (ಚ್ಚತರ :ಜಿೀರ್ ಜಿಂಬೆ) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಹಿನೆನ ಲೆ ಗಾಯಕ್: ವಿಜ್ಯ ಪ್ರ ಕಾಶ್ (ಚ್ಚತರ :ಬ್ರಯ ಟಿಫುಲ್ ಮನಸುಸ ಗಳು) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಹಿನೆನ ಲೆ ಗಾಯಕ್ : ಸಂಗಿೀತ ರವಿೀಂದ್ರ ನ್ಯಥ್ (ಚ್ಚತರ : ಜ್ಲ್ದಸ ) 

• ತಿೀಪುಿಗಾರರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಚ್ಚನಮ ಯ್ (ಸಂತೆಯಲಿಲ  ನಂತ ಕ್ಬಿೀರ-ವ್ಸಿ್ವ ರ ಲಂಕಾರ 

ವಿಭಾಗ) 

• ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನಮಾಿಣ ನವಾಿಹಕ್ : ಕೆ ವಿ ಮಂಜ್ಯಯ  (ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ-2) 

 

 

ತಮಳುನ್ಯಡು, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತಿ್ತ  ತಿರ ಪುರಗೆ 2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕೃಷ್ಟ ಕ್ಮಿನ್ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕೃಷಿ ಕಮಿನ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿದುದ , 2015-

16ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳ ಉತಾಪ ದನೆಗಾಗಿ 

ತ್ಮಿಳುನಾಡು, ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಹಾಗೂ ತಿರ ಪುರ ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಕೃಷಿ 

ಕಮಿನ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಕಾಂದರ  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ರೈತ್ರ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಾಜಯ ಗಳಲಲ ದೆ, ಒಟ್ಟು  ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳ ಉತಾಪ ದನೆಗಾಗಿ ಮೇರ್ಘಲಯ ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  

ಪರ ಶಂಸನೀಯ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದುದ , ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 1 ಕೀಟಿ ನಗದು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ತ್ಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಯ ವನ್ನು  ದೊಡಡ  ಮಟು  (10 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳ ಉತಾಪ ದನೆ) ವಿಭಾಗ, 

ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಮಧಯ ಮ ವಗಿ (1 ರಿಾಂದ 10 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು  ಉತಾಪ ದನೆ) ಹಾಗೂ 

ತಿರ ಪುರಾವನ್ನು  ಸಣಣ  ಮಟು ದ ಉತಾಪ ದನೆ (1 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ್) ವಿಭಾಗದಲಿಲ  

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಲ  2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  130 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳನ್ನು  

ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ ಮಾಣ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಿಗಳಲೆಲ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು . ಇನ್ನು  ಇಳುವರಿ 

ವಿಚಾರದಲೂಲ  ಸಹ ತ್ಮಿಳುನಾಡು ರಾಷಿು ರೀಯ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ ಪರ ಮಾಣಕ್ತಕ ಾಂತ್ 

ಮುಾಂದಿದೆ. ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಲ  ಪರ ತಿ ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಗೆ 3.38 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಇದದ ರೆ ರಾರ್ು ರ 

ಮಟು ದಲಿಲ  ಈ ಪರ ಮಾಣ 2.028 ರಷಿು ದೆ. ವಿನೂತ್ನ, ಪರಿಸರ-ಸ್ಥು ೀಹಿ ಸಮಗರ  ಕ್ತೀಟ ನವಿಹಣೆ 

ಪದದ ತಿಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುವುದು ಈ ಸ್ವಧನೆಗೆ ಹಾದಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಸ್ವಧನೆಗಾಗಿ ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ರೂ 5 ಕೀಟಿ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಲಿದೆ. ತ್ಮಿಳುನಾಡು 

ಸಕಾಿರ ಈ ಹಿಾಂದೆ ಮೂರು ಬರಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿತ್ತು . 

 ಸಣಣ  ರಾಜಯ ಗಳ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ತಿರ ಪುರ ಸಕಾಿರ 2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕೃಷಿ ಕಮಿನ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 
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5 ಕೀಟಿ ನಗದನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದುದ , ಎರಡನೇ ಬರಿ ತಿರ ಪುರ ಸಕಾಿರ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡತಾಗಿದೆ. 

ಕೃಷ್ಟ ಕ್ಮಿನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಕಾಂದರ  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ರೈತ್ರ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯ 2010-11ರಲಿಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. 

ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳ ಉತಾಪ ದನೆ ಹಾಗೂ ಭ್ತ್ು , ಗೊೀದಿ, ಧಾನಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಅಧಿಕ 

ಉತಾಪ ದನೆ ಮಾಡುವ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲ್ದಖ್ಯಯಲಿಲ  ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಬಳಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೆಕ  “ಇ-ಪುರಸ್ವಕ ರ” 

ಕನಾಿಟಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ 2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನ “ಇ-

ಪುರಸ್ವಕ ರ” ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿಲ  ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  

ಸಂವಹನ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ (ಐಸಿಟಿ) ಸಮರ್ಿ ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ. ಏಪಿರ ಲ್ 24ರಂದು ಲಖನೌದಲಿಲ  ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ 

ಮಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ  

 ಸತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಬರಿ ‘ಇ–ಪುರಸ್ವಕ ರ’ ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  ಲಭಿಸಿದೆ. 

 ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿಲ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲಿಲ  ಪಾರದಶಿಕತೆ 

ಸ್ವಧಿಸಲು “ಗಾಾಂಧಿ ಸ್ವಕ್ತಷ  ಕಾಯಕ” ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜಯ ಮಟು ದಲಿಲ  ಕಡಗು ಜಿಲಾಲ  ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಪುತೂು ರು ಮತ್ತು  ಸ್ವಗರ 

ತಾಲೂಲ ಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ತಿೀರ್ಿಹಳಿು  ತಾಲೂಲ ಕ್ತನ ಮೇಳಿಗೆ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಇ–ಪುರಸ್ವಕ ರ ಲಭಿಸಿದೆ.  

 

ಶಂಕ್ರಾಭರಣಂ ವಿಶಾ ನ್ಯಥ್ ಗೆ 2016- ದ್ಘದ್ಘಸ್ವಹೇಬ್ ಪಾಲೆಕ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಖ್ಯಯ ತ್ ನದೇಿಶಕ, ನಟ ಹಾಗೂ ಧಾ ನ ವಿನಾಯ ಸಕ ಕ್ಕ. ವಿಶಾ ನಾಥ್ 

ಅವರನ್ನು  2016 ದ್ಯದ್ಯಸ್ವಹೇಬ್ ಫ್ರಲೆಕ  ಗೌರವಕ್ಕಕ  

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 10 ಲಕ್ಷ ನಗದು,  ಸಾ ಣಿ 

ಕಮಲ ಹಾಗೂ ಶಲು ಒಳಗೊಾಂಡಿದುದ , ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಭ್ ಮುಖಜಿಿ ಅವರು ಮೇ 3ರಂದು 

ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಲವು ರಾರ್ು ರ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿರುವ ಕ್ಕ ವಿಶಾ ನಾಥ್ 

ಅವರು 50 ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನದೇಿಶನ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಕೃಷ್ಠಣ  ನದಿ ತಿೀರದ ಪೆದಪುಲಿವರುಿ ಎಾಂಬ ಹಳಿು ಯಲಿಲ  ಸುಬರ ಹಮ ಣಯ ಾಂ ಹಾಗೂ 

ಸರಸಾ ತಿ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾಗಿ 1930ರಲಿಲ  ಹುಟಿು ದರು.   
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  ಚೆನೆು ೈನ ಸುು ಡಿಯದಲಿಲ  ತಂತ್ರ ಜಾ ನಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರ  ವೃತಿು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು. 

ನದೇಿಶಕರಾದ ಅದುತಿಿ ಸುಬಿ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ರಾಮನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ 

ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಭ್ವ ಪಡೆದುಕಾಂಡರು..  

 ಅಕ್ತಕ ನೇನ ನಾಗೇಶಾ ರ ರಾವ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಆತ್ಮ ಗೌರವಂ’ ಮೂಲಕ ಸಾ ತಂತ್ರ  

ನದೇಿಶಕರಾದರು. 

 ಪಯಾಿಯ ಸಿನಮಾಗಳಿಗೆ ಇರುವಂರ್ ಕಲಾತ್ಮ ಕತೆಯನ್ನು  ಜನಪಿರ ಯ ಧಾಟಿಗೆ 

ಒಗಿಗ ಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಾ ನಾಥ್ ತಾವು ನಂಬಿದ ಸಿನಮಾ ಮಾಲೆ ಕಟು ತ್ತಡಗಿದರು. 

‘ಶರದ್ಯ’, ‘ಓ ಸಿೀತ್ ಕಥಾ’ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಪರ ಯೀಗಶಲೆ ಆಗಿತಾು ದರೂ ‘ಸಿರಿ ಸಿರಿ 

ಮುವಾಾ ’ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ದಲಿಲ  ಅವರ ಅನನಯ ತೆ ಮದಲು ವಯ ಕು ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಅದು 

ಗೆದುದ ದೇ ಸಂಗಿೀತ್, ನಾಟಯ ದಂರ್ ಕಲೆಯನ್ನು  ಬಸ್ಥದು ಚಿತ್ರ ಕಥೆ 

ಹಸ್ಥಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಭಾರತಿೀಯ ಶಸಿು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ್ವನ್ನು  ಪಾಶು ತ್ಯ  

ಸಂಗಿೀತ್ಕ್ಕಕ  ಮುಖ್ಯಮುಖಿಯಾಗಿಸಿದ ಹರಳುಗಟಿು ದ ಯತ್ು ವಾಗಿ ಸದುದ  ಮಾಡಿದುದ  

‘ಶಂಕರಾಭ್ರಣಂ’. 

 ತೆಲುಗಿನ ‘ಸಪು ಪದಿ’, ‘ಓ ಸಿೀತ್ ಕಥಾ’, ‘ಜಿೀವನ ಜಯ ೀತಿ’, ‘ಶ್ಮಭ್ಲೇಖ’ ಮುಾಂತಾದ 

ಜನಪಿರ ಯ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನದೇಿಶ್ಸಿ ಪರ ಸಿದದ ರಾದರು.  

 ‘ಕಾಮ್ಚೊೀರ್’, ‘ಸಂಜೀಗ್’, ‘ಜಾಗ್ ಉಠ್ಯ ಇನೆಾನ್’, ‘ಈಶಾ ರ್’ (ಸ್ವಾ ತಿಮುತ್ಯ ಾಂ 

ರಿೀಮೇಕ್), ‘ಸುರ್ ಸಂಗಮ್’, ‘ಶ್ಮಭ್ ಕಾಮಾು ’, ‘ಸಂಗಿೀತ್’, ‘ಧನ್ವಾನ್’ ಅವರು 

ನದೇಿಶನದ ಹಿಾಂದಿ ಚಿತ್ರ ಗಳು. ಐದು ರಾರ್ು ರ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು, ಆರು ನಂದಿ ಹಾಗೂ ಹತ್ತು  

ಫಿಲ್ಮ ಫೇರ್ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಅವರ ಪರ ಭಾವಳಿಗೆ ಮ್ರುಗು ನೀಡಿವೆ. 

 ಇವರ ಸ್ವಾ ತಿ ಮುತ್ಯ ಾಂ ಚಿತ್ರ  1987ರಲಿಲ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಾಡೆೆ ಗ ಿ 

ನಾಮನದೇಿಶನಗೊಾಂಡ ಭಾರತ್ದ ಸಿನಮಾ. 

 1979ರಲಿಲ  ತೆರೆಕಂಡ ಶಂಕರಭ್ರಣಂ ಸಿನಮಾ ವಿಶಾ ನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕ್ತೀತಿಿ 

ತಂದು ಕಟಿು ತ್ತ. ಈ ಚಿತ್ರ ದಿಾಂದ ಜನ ಅವರನ್ನು  ಶಂಕರಭ್ರಣಂ ವಿಶಾ ನಾಥ್ 

ಎಾಂತ್ಲೇ ಈಗಲೂ ಗುರುತಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 
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ಪ್ರ ಫುಲ್ದಲ  ಸಮಂತಾರ ಗೆ ಗೀಲ್ಡ  ಮನ್ ಎನಾ ರಾನೆಮ ಂಟಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕಾಯಿಕತ್ಿ ಪರ ಫ್ತಲಾಲ  ಸಮಂತಾರ  ಅವರನ್ನು  ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 

ಗೊೀಲ್ಡ  ಮನ್ ಎನಾ ರಾನೆಮ ಾಂಟಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಒಟ್ಟು  ಆರು ಜನರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಅದರಲಿಲ  

ಪರ ಫ್ತಲಾಲ  ಅವರು ಸಹ ಒಬಿ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 12 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ 

ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಹೀರಾಟ ನಡೆಸಿ ದೊಾಂಗಿರ  ಕಾಾಂಡು  ಭೂಮಿ ಹಕಕ ನ್ನು  

ಎತಿು ಹಿಡಿದಕಾಕ ಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲೂಯ ಮಿನಯಂ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ನಯಾಮಗಿರಿ ಬಟು  ಪರ ದೇಶವನ್ನು  

ಸಂರಕ್ತಷ ಸಲು ಶರ ಮಿಸಿದಕಾಕ ಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸಮಂತಾರ  ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಗೆದ್ದ  ಇತರ ಐದು ಮಂದಿ: 

ಮಾಕ್ಿ ಲಪೆಝ್ (ಅಮ್ರಿಕ), ಉರಸ್ ಮಸ್ಥಲ್ಿ (ಸೊಲವೊನಯಾ), ರಡಿರ ಗೊ ಟ್ಟ್ಸ 

(ಗಾಾ ಟೆಮಾಲ), ರಡಿರ ಗೊ ಕಟೆಮಿ  (ಡೆಮಾಕರ ಟಿಕ್ ರಿಪಬಿಲ ಕ್ ಆಫ್ ಕಾಾಂಗೊ) ಮತ್ತು  ವೆಾಂಡಿ ಬ್ರಮನ್ 

(ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ). 

ಪ್ರ ಫುಲ್ದಲ  ಸಮಂತಾರ : 

ಕಾನೂನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿರುವ ಪರ ಫ್ತಲಾಲ  ಸಮಂತಾರ  ಅವರು ಜಯಪರ ಕಾಶ್ತ ನಾರಾಯಣ್ 

ಚಳುವಳಿ ಅವಧಿಯಿಾಂದಲೂ ಅವರು ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ ಹೀರಾಟದಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ನಯಾಮಗಿರಿ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ವೇದ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪನ ಅಲೂಯ ಮಿನಯಂ ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ನಡೆಸುವುದರ ವಿರುದದ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಾಂಗದವರು ನಡೆಸಿದ ಹೀರಾಟದ ನಾಯಕತ್ಾ ವನ್ನು  

ಪರ ಫ್ತಲಾಲ  ಅವರು ವಹಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. ಸಮಂತಾರ  ಅವರ ಹೀರಾಟದಿಾಂದ್ಯಗಿ ನಯಾಮಗಿರಿ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ವೇದ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಅಲೂಯ ಮಿನಯಂ ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸೆ ಗಿತ್ಗೊಳಿಸಿತ್ತ. 

ಏಪಿರ ಲ್ 18, 2013 ರಲಿಲ  ಅಲೂಯ ಮಿನಯಂ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕ್ಕ ಅರ್ವಾ ಬೇಡವೆ ಎನ್ನು ವ 

ನಧಾಿರವನ್ನು  ಗಾರ ಮಸಭೆಯಲಿಲ  ನಧಿರಿಸತ್ಕಕ ದುದ  ಎಾಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿತ್ತು . 

ಅದರಂತೆ ನಯಾಮಗಿರಿಯಲಿಲ  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ನಡೆಸುವುದರ ವಿರುದದ  ಅಲಿಲ ನ ಗಾರ ಮ ಸಭೆ ಠರಾವು 

ಹರಡಿಸಿತ್ತ. ಇದರಿಾಂದ್ಯಗಿ 2015 ಆಗಸ್ು  ರಲಿಲ  ವೇದ್ಯಾಂತ್ ಕಂಪನ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ನಲಿಲ ಸುವುದ್ಯಗಿ 

ತ್ನು  ತಿೀಮಾಿನವನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಿತ್ತ. 

 ಸಮಂತಾರ  ಅವರು ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಆರನೇ ಭಾರತಿೀಯ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಮೇಧಾ ಪಾಟಕ ರ್, 

ಎಾಂ ಸಿ ಮ್ಹಾು , ರಶ್ೀದ ಬಿ, ಚಂಪಾರಣ್ ಶ್ಮಕಾಲ  ಮತ್ತು  ರಮೇಶ್ತ ಅಗರವಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಗೀಲ್ಡ  ಮನ್ ಎನಾ ರಾನೆಮ ಂಟಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1990 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಪಾರ ಣವನ್ನು  ಒತೆು  ಇಟ್ಟು  ತ್ಳಮಟು ದಲಿಲ  

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತ್ಮಮ ನೇ ತಾವೆ ತ್ತಡಗಿಸಿಕಳುು ವ ಸ್ವಧಕರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಸ್ವಯ ನ್ ಫ್ರರ ನೆಕದಲಿಲ ರುವ ಗೊೀಲ್ಡ  ಮನ್ ಎನಾ ರಾನೆಮ ಾಂಟಲ್ ಫೌಾಂಡೇಶನ್ 
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ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗಿರ ೀನ್ ನೊಬಲ್ ಎಾಂತ್ಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಆರು ಜನರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಚಲನಚ್ಚತೊರ ೀತಸ ವ್ದ್ಲಿಲ  “ನೂಯ ಟನ್” ಚ್ಚತರ ಕೆಕ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಹಿಾಂದಿ ಸಿನಮಾ “ನೂಯ ಟನ್”ಗೆ ಹಾಾಂಗ್ ಕಾಾಂಗ್ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಚಲನಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವದಲಿಲ  ತಿೀಪುಿಗಾರರ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸಿನಮಾ ಪರ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ಮುಾಂಚೆ ಬಲಿಿನಾಲು ಲಿಲ  ಈ ಚಿತ್ರ  ಮದಲ ಪರ ದಶಿನ 

ಕಂಡಿತ್ತು . ಅಲಲ ದೇ ಬಲಿಿನಾಲು  ಫೀರಂ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಕಲಾ 

ಸಿನಮಾ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . 16ನೇ ವಾಷಿಿಕ ಟಿರ ಬಕಾ 

ಚಲನಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವಕ್ಕಕ  ಸಹ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿತ್ತು . 

 ನೂಯ ಟನ್ ಸಿನಮಾ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಹಾಸಯ  ಭ್ರಿತ್ ಚಿತ್ರ ವಾಗಿದುದ , 

ಅಮಿತ್ ಮಸುಕಿರ್ ಅವರು ನದೇಿಶ್ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಚತಿು ಸ್ ಘರ್ ನ ಸಂಘಷಿಿತ್ ಸೆ ಳದಲಿಲ  

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಕಾಯಿಕ್ಕಕ  ನಯೀಜನೆಗೊಾಂಡ ಗುಮಾಸು ನೊಬಿ ನ ಸುತಾು  ಕತೆಯನ್ನು  

ಎಣೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಚತಿು ಸ್ ಘರ್ ನ ಕಾಡಿನಲಿಲ  ಚಿತಿರ ೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಚಲನಚ್ಚತೊರ ೀತಸ ವ್: 

ಹಾಾಂಗ್ ಕಾಾಂಗ್ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವವನ್ನು  1976 ರಿಾಂದ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಇದು ಏಷ್ಠಯ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹಳೆಯ ಚಲನಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವ. ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಸುಮಾರು 55 ದೇಶಗಳ 250 

ಸಿನಮಾಗಳನ್ನು  ಚಲನಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವದಲಿಲ  ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಭಾರತದ್ ಸೃಷ್್ಟ  ಕೌರ್ ಅವ್ರಿಗೆ  2017ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಮಸ್ ಟಿೀನ್ ಯೂನವ್ಸ್ಿ ಕ್ರಿೀಟ 

ನೊೀಯಾಡ ದ ನವಾಸಿ ಸೃಷಿು  ಕ್ಟರ್ 2017ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಮಿಸ್ ಟಿೀನ್ 

ಯೂನವಸ್ಿ ಪಟು ವನ್ನು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ನಕಾರುಗಾ  

ರಾರ್ು ರದ ರಾಜಧಾನ ಮನಗುವಾದಲಿಲ  ನಡೆದ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಕ್ಟರ 

ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. ರಾಷಿು ರೀಯ ಉಡುಗೆ ವಿಭಾಗದಲೂಲ  

ಸೃಷಿು  ಅವರು ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. ಭಾರತ್ದ ರಾರ್ು ರಪಕ್ತಷ  

ನವಿಲು ಚಿತ್ರ ವಿರುವ ಉಡುಗೆಗೆ ಪರ ಶಸಿು  ದೊರೆತಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಿದ 

ಆರಂಭ್ದಲಿಲ  ಸೃಷಿು  29 ಸಪ ಧಿಿಗಳನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  ಮಿಸ್ ಟಿೀನ್ ಟಿಯಾರಾ ಇಾಂಟರ್ನಾಯ ರ್ನಲ್ 

ಪಟು ವನು  ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು.  

ಮಸ್ ಟಿೀನ್ ಯೂನವ್ಿಸ್:  

ಈ ಸೌಾಂದಯಿ ಸಪ ರ್ಧಿಯನು  6 ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದುದ  15 ರಿಾಂದ 19 ವರ್ಿ 

ವಯಸೆಿ ನವರಿಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ಯೂನವಸ್ಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಈ ಸಪ ರ್ಧಿಯನು  ಆಯೀಜಿಸುತ್ು ದೆ. 
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ಗರ ಹಕೆಕ  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹುಡುಗಿಯನ ಹೆಸರು 

ಬಾಂಗಳೂರಿನ 16 ವರ್ಿದ ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಹಿತಿ ಪಿಾಂಗಳಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  

ಮಿಲಿಕ  ವೇ  ಗೆಲಾಕೆ್ತಯಲಿಲ ರುವ ಒಾಂದು ಪುಟು  ಗರ ಹಕ್ಕಕ  ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

ಜಲ್ಸಂಪ್ಟನ್ಯಮ ಲ್ಗಳ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ವನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ರ್ಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಏಕಿೋಕೃತ್ 

ರ್ಬೈಲ್ಡ ಫೋನ್ ಅಪಿ್ತ ಕಶ್ನ್ ಮತ್ತು  ಕ್ಕರೆ ಮೇಲ್ಲವ ರ್ಚರಣಾ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸುವ ಪ್ಟರ ತಿಫಲ್ವಾಗಿ ಗರ ಹಕ್ಕಕ  ಪಿಾಂಗಳಿ ಹೆಸರನ್ನು  ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಇಂಟೆಲ್ಡ ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ ಸೈನ್ಸ  ಎಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೇನ್್ಲಿ್ಲ  (ಐಎರ್ಸಇಎಫ್) 

ಸ್ವಹಿತಿ ಪ್ತಂಗಳಿ ಅವರು "ಯಾನ್ ಇನೊು ೀವೇಶನ್ ಕೌರ ಡಸ ೋಸಿ್ಂಗ್ ಅಪ್ರ ೋರ್ಚ ಟು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ 

ಫೆರ ಶಾವ ಟರ್ ಬ್ದಡಿೋರ್ಸ" ಎಂಬ ಶಿೋಷ್ಟ್ಕೆಯಡಿ ಸಂಶೀಧನೆಯನ್ನು  ಮಂಡಿಸಿದದ ರು. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಅವರು 

ಎರಡನೇ ಸಾಥ ನ್ ಲಭಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮೂರು ವಿಶೇಷ 

ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಅವರು ವತೂ್ರ್ ಕ್ಕರೆ ಮೇಲ್ಲನ್ ಸಂಶೋಧನೆಗ್ಗಿ ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ 

ಸಸ್್ ೈನ್ಬಲ್ಡ ವಲ್್ಡ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎನ್ಜಿ್ ಎನಿವ ರಾನೆಮ ಂಟ್ ಪ್ರರ ಜೆರ್್ಕ  (ISWEEEP) ನ್ಲಿ್ಲ  ಚಿನ್ು ದ 

ಪ್ಟದಕವನ್ನು  ಗ್ಗದಿದ ದಾದ ರೆ. 

ಐಎಸ್'ಇಎಫ್ಟ ಸಪ ಧ್ಯಿ: 

ಇಂಟೆಲ್ಡ ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ ಸೈನ್ಸ  ಎಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫೇರ್ (ಐಎರ್ಸಇಎಫ್) ಅನ್ನು  ವಿಶಾ ದ 

ಕ್ಕಲೇಜು ಪ್ಯವ್ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮವಂದು ಪ್ಟರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಸಚುಸ್ಟ್ಸ  

ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಕು ಲ್ಜಿಯ ಲ್ಲಂಕನ್ ಪ್ಟರ ಯೋಗ್ಲ್ಯದ ಸಿೋರೆರ್ಸ ಕನೆಕ್ಷನ್ 

ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಂನ್ನಂದಿಗ್ಗ ಐಎರ್ಸಇಎಫ್ ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆ ಹಂದಿದುದ , ಅದು ಚಿಕಕ  ಗರ ಹ್ವನ್ನು  

ಗುರುತಿಸುತ್ು ದೆ. ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ದಲಿ್ಲ ನ ಪುಟು  ಗರ ಹಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು  ನಿೋಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಯ್ಡವಕ 

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳನ್ನು  ಪ್ಪರ ೋರಪ್ತಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗರ ಹ್ಗಳಗ್ಗ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಇಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳಕೆಕ  ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ  ಸ್ವವ್ಿಜ್ನಕ್ ಸೇವಾ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಬಂಗ್ಳದ ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಮಮತ್ ಬ್ದಯ ನ್ಜಿ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ 

ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ  ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸೇವಾ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮಮತ್ ಬ್ದಯ ನ್ಜಿ್ ರವರು ಹೇಗ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. 

ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಯ  ಸಕ್ಕ್ರದ ಕನಾಯ ಶಿರ ೋ ಪ್ಟರ ಕಲಾಪ  (ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕಕ ಳ) 

ಯೋಜನೆಗ್ಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಬಂಗ್ಳದ ಕನಾಯ ಶಿರ ೋ ಪ್ಟರ ಕಲಾಪ  ಯೋಜನೆಯ್ಡ 62 

ರಾಷ್ ರಗಳಂದ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ನಾಮನದೇಿಶನಗೊಾಂಡಿದದ  552 ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ 

ರ್ದಲ್ನೆಯದ್ಯಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. 

 ಏಷ್ಠಯ -ಪ್ಪಸಿಫ್ರರ್ಕ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಬಂಗ್ಳಕ್ಕಕ  ಗುಂಪ್ತನ್ಲಿ್ಲ  ಈ ವಿಭಾಗಕೆಕ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ: 

'ಅಂತ್ಗ್ತ್ ಸೇವ ಮತ್ತು  ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮೂಲ್ಕ ಬಡವರಿಗ್ಗ ಹಾಗೂ ದುಬಿಲ ವಗಿದವರಿಗೆ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿು ರುವ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಸಂದಿದೆ. ಬ್ದಲ್ಯ  ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಿಕರ ಮದ 
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ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕಾಕ ಗಿ ಅಜೆ್ಂಟೈನಾ ಲಾಯ ಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ್ಕ-ಕೆರಿಬ್ರಯನ್ ವಲಯದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ವಸ್ ನ್್ ಗೂರ ಪ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಮ್ ಗ್ಗ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಲ್ಭಿಸಿದೆ.  

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು   ರ್ೋಸಗಳಸದಂರ್ತ ತ್ಡೆಗಟ್ು ವ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಯುಕ್ಕ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಗ್ಗದುದ ಕಂಡಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಕನಾಯ ಶಿರ ೋ ಪ್ಟರ ಕಲಾಪ  ಹ್ದಿಹ್ರೆಯದ ಹುಡುಗಿಯರ ಜಿೋವನ್ ಮತ್ತು  ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ಟಶಿಿ ಮ 

ಬಂಗ್ಳ ಸರಕ್ಕರದ ಒಂದು ಉಪ್ಟಕರ ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನಾನ್ನಕ್ಕಲ್ಕರ ಕುಟುಂಬಗಳ 

ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಉನ್ು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಪ್ಟಡೆಯಲು ಹ್ಣಕ್ಕಸಿನ್ ಸಹಾಯವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಇದು ಬ್ದಲ್ಯ  ವಿವಾಹ್ವನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟ್ು ವ ಗುರಿ ಹಂದಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ, ಬ್ದಲ್ಯ  ವಿವಾಹ್ 

ತ್ಡೆಗಟ್ು ವುದು ಮತ್ತು  ಆಥಿ್ಕ ಸೇಪ್ಟ್ಡೆ ಯೋಜನೆಯ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳು. ಅಕ್ ೋಬರ್ 2013ರಲಿ್ಲ  

ಮಮತ್ ಬ್ದಯ ನ್ಜಿ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದರು. 

 ಕನಾಯ ಶಿರ ೋ ಪ್ಟರ ಕಲಾಪ  ಯೀಜನೆಗೆ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಸಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಮದಲಲಲ .  ರ್ದಲ್ಲಗ್ಗ, ಇದು 

ಯ್ಡನಿಸ್ಫು  ಮೆಚಿು ಗ್ಗ ಪ್ಟಡೆದಿತ್ತು . ಯೋಜನೆಯಡಿ 40 ಲ್ಕ್ಷ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಲೇಜು ಬ್ದಲ್ಕಿಯರ 

ಉಪಯೀಗವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಶಾಲ್ಗಯನ್ನು  ಮಂದುವರೆಸುವವರೆಗ್ಗ 

ವಿದಾಯ ಥಿ್ಗಳಗ್ಗ ಹ್ಣದ ವಗ್್ವಣೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯ್ಡಎನ್ ಪ್ಟಬಿ್ರ ರ್ಕ ಸವಿ್ರ್ಸ 

ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗಳನ್ನು  2003 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಇಸ್ರ ೀಲ್ ಲೇಖ್ಕ್ ಡೇವಿಡ್ ಗಾರ ಸಮ ನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಯ ನ್ ಬುಕ್ರ್ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಇಸ್ರ ೋಲ್ಲ ಲೇಖಕ ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರ ಸಮ ನ್ ರವರ "ಎ ಹಾರ್ಸ್ ವಾರ್ಕಸ  ಇನ್್ನ  ಎ 

ಬ್ದರ್" ಎಂಬ ಕ್ಕದಂಬರಿಗ್ಗಿ ಮಾಯ ನ್ ಬ್ಯಕರ್ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಗ್ಗದಿದ ದಾದ ರೆ. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಯ ನ್ ಬ್ಯಕರ್ 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಗ್ಗದದ  ರ್ದಲ್ ಇಸ್ರ ೋಲ್ಲ ಲೇಖಕ 

ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರ ಸಮ ನ್ ಅವರು ತ್ಮಮ  ಭಾಷ್ಠಂತ್ರಕ್ಕರ ಜೆಸಿಸ ಕ್ಕ ಕಹೆನ್ನರ ಂದಿಗ್ಗ £ 50,000 ($ 

64,000) ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಹ್ಣವನ್ನು  ಹಂಚಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರ ಸಮ ನ್ ಇತ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗಳನ್ನು  ಗ್ಗದಿದ ದಾದ ರೆ. ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರ ಸಮ ನ್ 

ಅವರ 1986ರ ಕ್ಕದಂಬರಿ "ಸಿೋ ಅಂಡರ್: ಲ್ವ್ಸ" ಅಪಾರ ಮನು ಣೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು . 

 ಡೇವಿಡ್ ಗ್ರ ಸಮ ನ್ು  ಇತ್ರೆ ಮಖಯ  ಕೃತಿಗಳೆಂದರೆ “ದ ಯೆಲಿೋ ವಿಂಡ್, ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 

ಲಾಯ ಂಡ್”. ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು  30 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು  ಭಾಷೆಗಳಗ್ಗ ಭಾಷ್ಠಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1998 ರಲಿ್ಲ  ಫ್ರರ ನ್ಸ ು  

ಚೆವಾಲ್ಲಯರ್ ಡೆ ಎಲ್ಡ'ಆಡೆರ ್ ಡೆರ್ಸ ಆಟ್ಸ ್ ಎಟ್ ಡೆರ್ಸ ಲ್ಗಟೆರ ಸು  ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಿರಿಯಾ ಸಕ್ಕ್ರದ 

ಮೇಲ್ಗ ನಿಬ್ಂಧ ಹೇರುವಂರ್ತ ವಿಶ್ವ  ಸಂಸ್ಥ ಯ ಭ್ದರ ತ್ ಮಂಡಳಗ್ಗ ಮನ್ವಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದದ  ಏಳು ಪರ ಸಿದದ  

ಲೇಖಕರಲಿಲ  ಡೇವಿಡ್ಸ ಗಾರ ಸಮ ನ್ ಸಹ ಒಬಿ ರು. 
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ಮಾಯ ನ್ ಬುಕ್ರ್ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ದಿ ಮಾಯ ನ್ ಬ್ಯಕರ್ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ವಿಶ್ವ ದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಇಂಗಿಿ ಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ಟರ ತಿಷ್ಟಠ ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನು  1969 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಮಾಯ ನ್ ಬುಕರ್ ಪರ ಶಸಿು  ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ 

ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  2005 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 2016 ರಿಂದ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಭಾಷ್ಗೆ 

ಅನ್ನವಾದಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಮು ಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಕೃತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಇದು 50,000 ಪಂಡ್ ನ್ಗದು ಬಹುಮಾನ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಷ್, ದಕಿಷ ಣ ಕರಿಯಾದ 

ಲೇಖಕ ಹಾಯ ನ್ ಕ್ಕಂಗ್ ಅವರ ಕ್ಕದಂಬರಿ “ದಿ ವಜಿಟೇರಿಯನ್”ಗೆ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಒಲಿದಿತ್ತು . 

 

ಪ್ರ ಸ್ತದ್ದ  ಲೇಖ್ಕ್ ಯ್ಕಶ್ ದೊೀಜಿಿ ತೊಂಗಿಜ ಗೆ 2017-ಭೂಪೇನ್ ಹಜ್ಞರಿಕಾ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪ್ಟರ ಸಿದಿ  ಲೇಖಕ ಯೆಶ್ ದೊೋಜಿ್ ತೊಂಗಿಷ ಗೆ 2017 ಭೂಪೇನ್ ಹ್ಜ್ಞರಿಕ್ಕ 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  2012 ರಿಾಂದ 

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದುದ , ಇದು ಐದನೇಯದು. ಮಹಾರಾಷ್ ರ ಮೂಲ್ದ 

ಸಹಾ್ದ್ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಮತ್ತು  ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕೃತಿಗಳನ್ನು  ಗೌರವಿಸಲು 

ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  51,000 ರೂಪ್ರಯಿ, ಒಂದು ಸಮ ರಣಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ಮಾಣಪ್ಟತ್ರ ವನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಿದೆ 

ಯ್ಕಶ್ ದೊೀಜಿಿ ತೊಂಗಿಜ  ಬಗೆೆ : 

ಯೆಶ್ ದೊೋಜಿೋ್ ತೊೋಂಗಿಿ  ಅವರು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಕಮೆಂಗ್ ಜಿಲಿ್ಗ ಯವರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

ಅವರು ಗುವಾಹಾಟಿಯ ಕ್ಕಟನ್ ಕ್ಕಲೇಜಿು ಂದ ಪ್ಟದವಿ ಮತ್ತು  ಗುವಾಹಾಟಿ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದಿಾಂದ 

ಎಂ.ಎ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಶ್ಡು್ಕೆಪ ನ್ ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿದದ ರೂ ಸಹ್, ಯೆಶ್ 

ದೊೋಜಿೋ್ ಅವರು ಅಸಾಸ ಮಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  ಕೃತಿಗಳನ್ನು  ಬರೆಯಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದರು. ಅಸೆ್ವಮಿ 

ಭಾಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಹಿಡಿತ್ವನ್ನು  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ, ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು 

ಡಜನ್ ಕ್ಕದಂಬರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಹ್ಲ್ವಾರು ಸಣಣ  ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು  ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದಾದ ರೆ. ಅವರ 

ಪ್ಟರ ಸಿದಿ  ಕ್ಕದಂಬರಿ “ಮೌನಾ ಒನ್ಥ  ಮಖರ್ ಹೃದಾವ ರ (ಮೌನ ತ್ತಟಿಗಳು, ಮಣಗಿಸುವ 

ಹೃದಯಗಳು)”ಗೆ 2005 ರಲಿ್ಲ  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಅಕ್ಕಡೆಮಿ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಯೆಶ್ ದೊೋಜಿ್ ಅವರು 1977 ರಲಿ್ಲ  

ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾದರು ಮತ್ತು  1992 ರಲಿ್ಲ  ಐಎಎಸೆ್  ಬಡಿು  

ಹಾಂದಿದರು. ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಸಂಸ್ಥ ಯ  ಸಂಸಾಥ ಪ್ಟಕ ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ರಮಾಮಣಿ ಐಯಂಗಾರ್ ಮೆಮರಿಯಲ್ ಯೀಗ ಸಂಸ್ಾ ಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಯೀಗ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಪುಣೆಯ ರಮಾಮಣಿ ಅಯಯ ಂಗ್ರ್ ಮೆರ್ೋರಿಯಲ್ಡ ಯೋಗ 

ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ಯೀಗ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. ಯೀಗ 

ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಪೆರ ೀರಪಣೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ  

ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ರ್ದಲ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಎನಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ಅವರು ಚಂಡಿೋಗಢದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ 2 ನೇ ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಯೋಗ 

ಉತ್ಸ ವದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ಯೋಗ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದರು. ಪ್ರರ ಚಿೋನ್ ಭಾರತಿೋಯ ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ ಶಿಸುು  

ಎನಸಿರುವ ಯೀಗವನ್ನು  ಉರ್ತು ೋಜಿಸಲು ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ಈ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಆಯ್ಡಶ್ 

ಸಚಿವಾಲ್ಯವು ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗಳಗ್ಗ ಮಾಗ್ದಶಿ್ ಸೂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲು ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು  

ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಿಕ ರೋನಿಂಗ್ ಸಮಿತಿ (ಪ್ರರ ರ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್ಕೆಕ ) ಮತ್ತು  ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್ 

ಸಮಿತಿ (ಜೂಯ ರಿ). 

 ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 85 ಸಂಸ್ಥ ಗಳನ್ನು  ನಾಮನಿದೇ್ಶ್ನ್ಗೊಾಂಡಿದದ ವು ಅವುಗಳ ಪೈಕ್ತ ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಆಯೆಕ ಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಕಯ ಬ್ರನೆಟ್ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ ನೇತೃತ್ವ ದ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್ ಸಮಿತಿ (ಜೂಯ ರಿ) ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . ರಮಾಮಣಿ ಅಯಯ ಂಗ್ರ್ ಮೆರ್ೋರಿಯಲ್ಡ ಯೋಗ ಸಂಸೆ್ಥ  ನಾಲುಕ  ದಶ್ಕಗಳ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಯೋಗವನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಪರ ಸಿದದ ಗೊಳಿಸಲು 

ಅಪಾರ ಶರ ಮವಹಿಸಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಯೋಗ ಕುರಿತಾದ ಅನೇಕ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರ ಕಟಿಸಿದೆ, ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  

ಬಹು ಭಾಷೆಗಳಗ್ಗ ಅನ್ನವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಅಂಕ್ತ್ ಕ್ವ್ತಾರ ಗೆ “ಕ್ಾ ೀನ್ಸ  ಯಂಗ್ ಲಿೀಡರ್” ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಹಸಿವು ವಿರೋಧಿ ಕ್ಕಯ್ಕತ್್ ಅಂಕಿತ್ ಕವಾತ್ರ  ಅವರಿಗ್ಗ ಕಿವ ೋನ್ 

ಯಂಗ್ ಲಿೀಡರ್-2017 ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಕಿವ ೋನ್ ಎಲ್ಲಜಬತ್ II ರವರು 

ಬಕಿಂಗಿ್ ಯ ಮ್ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಧಾನ್ 

ಮಾಡಿದರು. 

 ಕಿವ ೋನ್ಸ  ಯಂಗ್ ಲ್ಲೋಡರ್ಸ್ ಅವಾಡ್್ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಹ್ಸಿವು 

ಮತ್ತು  ಅಪಷ್ಟಠ ಕರ್ತಯನ್ನು  ಪ್ಟರಿಹ್ರಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು  ಗುರುತಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಅಂಕಿತ್ ಕವಾತ್ರ  ಅವರು ಫ್ರೋಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥ ಯ ಸಾಥ ಪ್ಟಕರು. ಈ ಸಂಸ್ಥ  

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಹ್ಸಿವು ಮತ್ತು  ಆಹಾರವನ್ನು  ಹಾಳುಮಾಡುವುದನ್ನು  ನಿಮೂ್ಲ್ನ್ ಮಾಡುವ 

ಕಾಯಿದಲಿಲ  ನರತ್ವಾಗಿದೆ. 2014 ರಲಿ್ಲ  ದೇಶದ 43 ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ತತ್ವಾದ ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  4,500 

ಸವ ಯಂಸೇವಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ಟರ ತಿ ದಿನ್ 8 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಊಟಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸುತಿು ದೆ. 
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ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಜಬತ್ ಜೂಬ್ರಲ್ಲ ಟರ ರ್್ಸ , ರಾಯಲ್ಡ ಕ್ಕಮನೆವ ಲ್ಡು  ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಮಿರ್ಕ ರಿಲ್ಲೋಫ್ 

ಈ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿವೆ. ರಾಣಿ ಎಲ್ಲಜಬತ್ ಸಿಂಹಾಸನ್ ಅಲಂಕರಿಸಿ 60 ವಷ್ಗಳು ಆದ 

ಕಾರಣ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಮನೆವ ಲ್ಡು  ರಾಷ್ ರಗಳಗ್ಗ ಆರು ದಶ್ಕಗಳ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದರ ಗೌರವಾರ್ಿವಾಗಿ 

ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಪ್ರಿಸರ 
 

ಮೇ 22: ವಿಶಾ  ಜಿೀವ್ ವೈವಿಧಯ  ದಿನ (World Biological Diversity Day) 

ಪ್ಟರ ತಿ ವಷ್, ಮೇ 22 ಅನ್ನು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಜಿೋವವೈವಿಧಯ  ಅರ್ವಾ ವಿಶ್ವ  ಜಿೋವ ವೈವಿಧಯ  

ದಿನ್ವೆಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಮೇ 22, 1992 ರಂದು ನೈರೋಬ್ರಯ UNEP ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  

ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧಯ ದ ಒಪ್ಟಪ ಂದದ ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಯಿತ್ತ. 2000ರಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಜನ್ರಲ್ಡ 

ಅಸ್ಂಬಿ್ರ  ನಣಿಯ ಸಂಖ್ಯಯ  55/201 ರಂತೆ ಮೇ 22ರಂದು ವಿಶಾ  ಜಿೀವ ವೈವಿಧಯ  ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲು 

ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 29ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಜಿೋವವೈವಿಧಯ  ದಿನ್ವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ತ್ತು .  

ಥಿೀಮ್ಸ: 

ವಿಶ್ವ  ಜಿೋವವೈವಿಧಯ  ದಿನ್-2017 ರ ಥಿೋಮ್ "ಜಿೋವವೈವಿಧಯ  ಮತ್ತು  ಸುಸಿಥ ರ ಪ್ಟರ ವಾಸೊೋದಯ ಮ" ಆಗಿದೆ. 

ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ ಜನ್ರಲ್ಡ ಅಸ್ಂಬಿ್ರ  2017ನೇ ವಷ್ವನ್ನು  ರ "ಸುಸೆಿ ರ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವರ್ಿವೆಾಂದು" ಘೀಷಿಸಿದುದ , ಅದಕೆಕ  ಪ್ಯರಕವಾಗಿ ಈ ಥಿೋಮ್ 

ಹಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿೋವವೈವಿಧಯ ರ್ತಯ ವಿನಾಶವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉರ್ತು ೋಜಿಸಲು 2011-20 

ದಶಕವನ್ನು  ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ ಜಿೋವವೈವಿಧಯ ತೆ ದಶಕ ಎಾಂದು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಘೋಷ್ಟಸಿದೆ. 

ಜಿೀವ್ ವೈವಿಧಯ ತೆ: 

ಜಿೀವ ವೈವಿಧಯ ತೆ ಎಂಬ ಪ್ಟದವನ್ನು  ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ 1968 ರಲಿ್ಲ  ವನ್ಯ ಜಿೋವಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಮತ್ತು  ಸಂರಕ್ಷಕ 

ರಮಂಡ್ ಎಫ್. ಡಸಾಮ ನ್ ಅವರು ಸೃಷ್್ಟ ಸಿದರು. ಈ ಪ್ಟದವು 1980ರ ದಶ್ಕದಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪ್ಟಕವಾಗಿ 

ಬಳಕೆಯಲಿ್ಲತ್ತು . ಜಿೋವವೈವಿಧಯ ರ್ತಯ್ಡ "ಒಂದು ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಜಿೋನೆ್ಳು, ಪರ ಭೇದಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಿಸರ 

ವಯ ವಸ್ಥ ಗಳ ಸಂಪ್ಯಣ್ರ್ತ" ಯನ್ನು  ಉಲಿ್ಗೋಖಿಸುತ್ು ದೆ. ಜಿೋವವೈವಿಧಯ ರ್ತಯಲಿಲ  ಮೂರು ಹಂತ್ಗಳವ. 

ಪರ ಭೇದ ವೈವಿಧಯ ರ್ತ, ಪ್ಟರಿಸರ ವೈವಿಧಯ ರ್ತ ಮತ್ತು  ತ್ಳ ವೈವಿಧಯ ರ್ತ. ಹ್ವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ 

ಯಿಾಂದ್ಯಗುವ ಪ್ಟರಿಣಾಮಗದದ ಜಿೋವಿಗಳ ನ್ಷ್ , ಆವಾಸಸಾಥ ನ್ಗಳ ನಾಶ್, ಆಕರ ಮಣಶಿೋಲ್ ಜ್ಞತಿಗಳು, 

ಆನ್ನವಂಶಿಕ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ , ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಿಣಾಮಗಳು ಸೇರಿದಂರ್ತ ಪ್ಟರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಹ್ಲ್ವಾರು ಸಮಸ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರಿಹ್ರಿಸಲು ಜಿೀವವೈವಿದಯ ತೆ ಪ್ಟದವನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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“ಬಯೀನಕ್ ಲಿೀಫ್ಟ 2.0” ದೃವ್ ಇಂಧನ ಉತಾಪ ದಿಸುವ್ ಕೃತಕ್ ಎಲೆ ಆವಿಷ್ಯಕ ರ 

ನೈಸಗಿಿಕವಾಗಿ ಸಸಯ ಗಳು ಸೂಯಿನ ಕ್ತರಣಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ದುಯ ತಿಸಂಶ್ಲ ೀರ್ಣೆ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯ ಮೂಲಕ 

ಆಹಾರ ತ್ಯಾರಿಸುವ ರಿೀತಿಯಲೆಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬಲಲ  ಕೃತ್ಕ ಎಲೆಯನ್ನು  ಹಾವಿಡ್ಸ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಅನೆಾ ೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಎಲೆಗೆ “ಬಯೀನಕ್ ಲಿೀಫ್ 2.0” ಎಾಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗಿದುದ , ಸೂಯಿನ ಕ್ತರಣಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ನೀರನ್ನು  ಆಮಲ ಜನಕ ಮತ್ತು  ಜಲಜನಕವಾಗಿ 

ಬೇಪಿಡಿಸಿ ದೃವ ಇಾಂಧನ ಉತಾಪ ದಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  

 ಬಯೀನಕ್ ಲಿೀಫ್ 2.0 ಸಸಯ ಗಳಿಗಿಾಂತ್ಲೂ 10 ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ಶಕ್ತು ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ 

 ಈ ಎಲೆಯಿಾಂದ ಬಳಕ್ಕಗೆ ಯೀಗಯ ವಾದ ಇಾಂಧನವನ್ನು  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಸೃಷಿು ಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ 

 ವಾಣಿಜಯ  ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕಕ  ಬಳಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದದ ತೆ ನಡೆದಿದುದ , ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 

ಆವಿಷ್ಠಕ ರ ಎನಸಲಿದೆ. 

 

NBAGR ಯಿಂದ್ ಓಡಿಶ ಕುರಿಗೆ ಅಪ್ರೂಪ್ದ್ ತಳಿ ಸ್ವಾ ನಮಾನ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಾನ್ನವಾರು ವಂಶವಾಹಿ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಸಂಸೆ್ಥಯು (ದಿ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಬ್ಯಯ ರೀ ಆಫ್ 

ಅನಮಲ್ ಜೆನಟಿಕ್ ರಿಸೊೀಸ್ಿ) ಓಡಿಶದ ಜಗತೆಿ ಾಂಗುಪ ರ ಹಾಗೂ ಕಾಂದರ ಪಾಡ ಕರಾವಳಿ 

ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಕುರಿ ತ್ಳಿ “ಕಾಂದರ ಪಾಡ ಕುರಿಯನ್ನು ” ಅಪರೂಪದ 

ಪರ ಬೇಧ ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಕ  INDIA_SHEEP_1500_KENDRAPADA_14042 ಎಾಂದು ರಿಜಿಸ್ವು ರರ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಇಾಂತ್ಹ ಸೆ್ವನಮಾನ ಪಡೆದ 42ನೇ ಕುರಿ ತ್ಳಿ ಇದ್ಯಗಿದೆ. ವಿಶೇರ್ ಸೆ್ವನ 

ಪಡೆದಿರುವುದರಿಾಂದ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಲ  ಈ ಕುರಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ವಿಶೇರ್ ಸಹಾಯ 

ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 ಕಾಂದರ ಪಾಡ ಕುರಿ ತ್ಳಿಯು ಓಡಿಶದ ಜಗತೆಿ ಾಂಗುಪ ರ ಹಾಗೂ ಕಾಂದರ ಪಾಡ ಕರಾವಳಿ 

ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಕುರಿ ತ್ಳಿ. ಇದನ್ನು  ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಕುಜಿ 

ಮ್ಾಂಧಾ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಸರಾಸರಿ 18-20 ಕ್ಕ,ಜಿ ತೂಗುವ ಈ ಕುರಿಗಳು ಕುಳು ಗಿದುದ , ಒರಟಾದ ಕ್ಕದಲು ಹಾಂದಿವೆ 

ಹಾಗೂ ಅತಿ ಉರ್ಣ ತೆ ಅರ್ವಾ ಮಳೆ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೂ  ಹಾಂದಿಕಳುು ವ ಗುಣ ಹಾಂದಿವೆ. 

 ಈ ಕುರಿತ್ಳಿ FecB Mutation gene ಹಾಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಹಲವು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲಿಲ  

ಜನಮ  ನೀಡುತ್ು ವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಕುರಿತ್ಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಇವುಗಳು ವಿಶೇರ್ವಾಗಿವೆ. ಇಾಂತ್ಹ 

ಅಪರೂಪದ ಅನ್ನವಂಶ್ೀಯ ಗುಣ ಹಾಂದಿರುವ ಭಾರತ್ದ ಎರಡನೇ ಪರ ಭೇದ ಹಾಗೂ 

ವಿಶಾ ದ ಆರನೇ ತ್ಳಿ. 

 

ಮದ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಖುಷ್ಟ ಇಲ್ದಖ್ಯ (Happiness Department) ಸ್ವಾ ಪ್ನೆ 

ಸ್ವವಿಜನಕರ ಖುಷಿ ಕಾಪಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿಯೇ ದೇಶದಲೆಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಖುಷಿ 

ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು  ಮದಯ ಪರ ದೇಶ ಸಕಾಿರ ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರ ಸಂತ್ತೀರ್ 

ಕಾಪಾಡುವುದಕಾಕ ಗಿಯೇ ರಚಿಸಲಾದ ಈ ಇಲಾಖ್ಯಯು ಭೂತಾನ್ ಸಕಾಿರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಖುಷಿ 

ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ.  

 ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಶ್ವರಾರ್ಜ ಸಿಾಂಗ್ ಚೌಹಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ 

ತಿೀಮಾಿನ ಕೈಗೊಾಂಡಿದುದ , ಇದಕಾಕ ಗಿ ವರ್ಿಕ್ಕಕ  3.80 ಕೀಟಿ ಅನ್ನದ್ಯನ ನೀಡಲು 

ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಇಲಾಖ್ಯಯು ಇದಕ್ಕಕ ಾಂದೆ ರಚಿಸಲಾಗುವ ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲ  

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಿಯು ಅಧಯ ಕ್ಷರಬಿ ರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದುದ , ರಾಜಯ ದ 

ಒಟಾು ರೆ ಸಂತ್ತೀರ್ದ ಮಟು ವನ್ನು  ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಿದೆ. 
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 ಈ ಹಸ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಇತ್ರೆ ಇಲಾಖ್ಯಗದದ ಮಹಿಳ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ, 

ಆರೀಗಯ  ಇಲಾಖ್ಯ, ಕ್ತರ ೀಡಾ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಾಂದಿಗೆ ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರದೊಾಂದಿಗೆ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದುದ , ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಸಂತ್ತೀರ್ವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ರೂಪುರಶ್ಗಳನ್ನು  ಸಿದದ ಪಡಿಸಲಿದೆ. 

 ಒಟಾು ರೆಯಾಗಿ ಈ ಸಮಿತಿಯು ಜಿೀವನದಲಿಲ  ಸಂತ್ತೀರ್ದಿಾಂದಿರಲು ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಅಾಂಶಗಳ 

ಬಗೆಗ  ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಭೂತಾನ್ ದೇಶದ ವಿಶಾ ದಲೆಲ ೀ ಒಟಾು ರೆ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸಂತ್ತೀರ್ (Gross National Happiness) 

ಪರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡ ಮದಲ ದೇಶ. ಒಬಿ  ವಯ ಕ್ತು ಯು ಸಂತ್ತೀರ್ದಿಾಂದಿರಲು 

ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಜಿೀವನ ಗುಣಮಟು , ಉತ್ು ಮ ಆಡಳಿತ್, ಆರೀಗಯ  ಮುಾಂತಾದ 

ಮಾನದಂಡಗಳು ಎಷಿು ರಬೇಕ್ಕಾಂದ ಭೂತಾನ್ ನಲಿಲ  ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ವಿಶಾ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಹರತಂದಿರುವ 2016 ವಿಶಾ  ಸಂತ್ತೀರ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  156 

ದೇಶಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ 118ನೇ ಸೆ್ವನಗಳಿಸಿರುವುದು ದೇಶದಲಿಲ  ಖುಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ 

ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವುದು ತ್ತೀರುತ್ು ದೆ.  

 

ಪ್ರ ವಾಸೊೀದ್ಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿದ  ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ  ಪ್ರ ಥಮ, ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ಕೆಕ  ಮೂರನೇ ಸ್ವಾ ನ  

2014-15ನೇ ಸ್ವಲಿನ ರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದುದ , 

ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮದ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡ ರಾಜಯ ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ 

ಪರ ರ್ಮ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಲೀಕಸಭಾ ಸಿಪ ೀಕರ್ ಸುಮಿತಾರ  ಮಹಜನ್ ರವರು 

ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಿದರು. 

 ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯ  ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನ ಹಾಗೂ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. 

 ತೆಲಂಗಣದ ವಾರಂಗಲ್ ಉತ್ು ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ ನಗರ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. 

 ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಅಮರ್ಕಂಟಕ್ ಸ್ವಮ ರಕಗಳು ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನವಿಹಣೆಯ ಮತ್ತು  ಅಶಕು ರ 

ಸ್ಥು ೀಹಿ ಸ್ವಮ ರಕ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿವೆ. 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಜವಾಬದ ರಿಯುತ್ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಯೀಜನೆ ವಿಭಾಗದಡಿ ಯ್ಕಸ್ ಬಯ ಾಂಕ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ನ “ಎಡೆ್ಸ  ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ” ಮತ್ತು  ಕರಳದ ವಯನಾಡ್ಸ ನ “ರೆಸ್ವಪ ನೆ ಬಲ್ 

ಟ್ಯರಿಸಂ ಇನ್ ವಯನಾಡ್ಸ” ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿವೆ. 

 ರಾಜಸ್ವು ನದ ಸವಾಯ್ ಮಧೀಪುರ ರೈಲು ನಲಾದ ಣವು ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸ್ಥು ೀಹಿ 

ರೈಲು ನಲಾದ ಣ ಎಾಂಬ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಮುಾಂಬೈನ ಛತ್ರ ಪತಿ ಶ್ವಾಜಿ 

ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣಕ್ಕಕ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ ಪರ ಶಸಿು  ಗೌರವ 

ದೊರೆತಿದೆ. 

 ಗೊೀವಾದ ತಾರ್ಜ ಎಕೆ ೀಟಿಕಾ, ಪಂಚತಾರಾ ಹೀಟೆಲ್ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 

ಹೀಟೆಲ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

 ಉದಯಪುರದ ಫತೇಹ್ ಪರ ಕಾಶ್ತ ಪಾಯ ಲೇಸ್, ಕಟಾುಯಂ ಜಿಲೆಲ ಯ ಕುಮಾರಗಂನ 

ಕಕನಟ್ಸ ಲಗೂನ್ ಮತ್ತು  ಬಿಕಾನೆರ್ನ ಗಜೆು ರ್ ಪಾಯ ಲೇಸ್ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಪಾರಂಪರಿಕ 

ಹೀಟೆಲ್ಗಳೆನಸಿಕಾಂಡಿವೆ. 

 

ಪುಣೆಯಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಬಯೀ-ಕಂಪ್ಪರ ಸ್ಡ  ನ್ಯಯ ಚುರಲ್ ಗಾಯ ಸ್ (Bio-CNG) ಉತಾಪ ದ್ನ 

ಘಟಕ್ 

ದೇಶದ ಮದಲ ಬಯೀ-ಕಂಪೆರ ಸ್ಡ  ನಾಯ ಚ್ಚರಲ್ ಗಾಯ ಸ್ ಉತಾಪ ದನ ಘಟಕ ಪುಣೆಯಲಿಲ  

ಕಾಯಾಿರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಕೃಷಿ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು  ಬಳಸಿ ಅನಲ ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಈ ಘಟಕವನ್ನು  ಕಾಂದರ  
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ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಸಚಿವ ನತಿನ್ ಗಡಕ ರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂದರ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಮನೊೀಹರ್ ಪಣಿಕಕ ರ್ 

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

ಈ ಘಟಕ್ದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಪೆರ ೈಮವ್ ಎಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ ಪೆರ ೈವೆಟ್ಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಈ ಘಟಕವನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಪರ ದಶ್ಿಸಲು ನಮಿಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಘಟಕವನ್ನು  ಅತಿ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ 

ಬೇಕ್ಕಾಂದ ಕಡೆ ನಮಿಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಕೃಷಿ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು  ವಿಶೇರ್ ಬಯ ಕ್ತು ರಿೀಯಾ ದ್ಯರ ವಕ ಬಳಸಿ ಕಳಸುವ ಮೂಲಕ ಅನಲವನ್ನು  

ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಅನಲವನ್ನು  ಶ್ಮದಿದ ೀಕರಿಸಿ, ಕಂಪೆರ ಸ್ ಮಾಡಿ ವಾಹನಗಳಲಿಲ  

ಇಾಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಜೈವಿಕ್ ಇಂಧನದ್ ಮಹತಾ : 

 ಜೈವಿಕ ಇಾಂಧನದ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ ಶೇ 50% ಡಿೀಸ್ಥಲ್ ಆಮದನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಆ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಮತ್ು ದ ವಿದೇಶ್ ವಿನಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಎಲಲ ದಕ್ತಕ ಾಂತ್ 

ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಇಾಂಧನವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ವೆಚು ದಲಿಲ  ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದುದ , ಪರಿಸರ 

ಸ್ಥು ೀಹಿಯಾಗಿದೆ.  

 ಇಾಂತ್ಹ ಯೀಜನೆಗಳು ಭಾರತ್ದ ಪರ ಮುಖ ಯೀಜನೆಯಾದ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯಾಗೆ 

ಸೂಪ ತಿಿಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ದೇಶವಾದ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಕೃಷಿ ತಾಯ ಜಯ  ವಿಲೇವಾರಿ ದೊಡಡ  

ಸವಾಲಿಗಿದುದ , ಈ ಅನೆಾ ೀರ್ಣೆ ಹಸ ಕಾರ ಾಂತಿ ಮಾಡಲಿದೆ.  

 

ಉಮಮ ತಿ್ತರು ಅರಣಯ ಪ್ರ ದೇಶವ್ನ್ನನ  ಕೃಷಣ ಮೃಗ ವ್ನಯ ಜಿೀವಿಧಾಮವಾಗಿ ಘೀಷ್ಟಸಲು ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲೆಲ ಯ ಉಮಮತೂು ರು ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಕೃರ್ಣ ಮೃಗ ವನಯ ಜಿೀವಿಧಾಮವಾಗಿ 

ಘೀಷಿಸಲು ರಾಜಯ  ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯು ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ನಧಾಿರದಿಾಂದ್ಯಗಿ 

ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಕೃರ್ಣ ಮೃಗ ವನಯ ಜಿೀವಿಧಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮೂರಕ್ಕಕ ೀರಲಿದೆ. ಸದಯ  ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ ಯ 

ರಾಣೇಬನೂು ರು ಮತ್ತು  ತ್ತಮಕ್ಕರು ಜಿಲೆಲ ಯ ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಲ ಕ್ತನ ಮೈದನಹಳಿು ಯಲಿಲ  ಕೃರ್ಣ ಮೃಗ 

ವನಯ ಜಿೀವಿಧಾಮಗಳಿವೆ. ಈಗ ಉಮಮತೂು ರು ಅರಣಯ ವು ಕನಾಿಟಕದ ಮೂರನೇ ಕೃರ್ಣ ಮೃಗ 

ವನಯ ಜಿೀವಿಧಾಮಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಯ  ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಅವರು ಉಮಮತೂು ರು ಅರಣಯ ವನ್ನು  ಕೃರ್ಣ ಮೃಗಧಾಮವಾಗಿ 

ಘೀಷಿಸಲು ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕೃತ್ ಆದೇಶ ಹರ 

ಬಿೀಳಲಿದೆ.  

ಉಮಮ ತಿ್ತರು ಅರಣಯ  ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಉಮಮತೂು ರು ಅರಣಯ  (ಬಗಳಿ ಗಾರ ಮದ ಸಕಾಿರಿ ಜಮಿೀನ್ನ ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ) 

ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾರ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ತಷ ತ್ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದುದ , 1,500 ಎಕರೆ ವಿಸಿು ೀಣಿ 

ಹಾಂದಿದೆ.  

 ಈ ಅರಣಯ ಕ್ಕಕ  ಹಾಂದಿಕಾಂಡಂತೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ ಯ ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಲ ಕ್ತನ ಕಾಯಿ, 

ದ್ಯಸನೂರು ಮತ್ತು  ಹನ್ನಮನಪುರ ಗಾರ ಮ ಬರುತ್ು ವೆ. ಈ ಪರ ದೇಶ ವಿಸ್ವು ರವಾದ 

ಹುಲುಲ ಗಾವಲು ಹಾಂದಿದೆ. ಇಲಿಲ  200ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಕೃರ್ಣ ಮೃಗಗಳಿವೆ ಎಾಂದು 

ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಈ ಅರಣಯ ದಲಿಲ  ಮುಳುು ಹಂದಿ, ಚಿಪುಪ ಹಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 40ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಪಾರ ಣಿ, ಪಕ್ತಷ  

ಪರ ಭೇದಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದ ಪಾರ ಣಿಗಳಿವೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ವೈವಿದಯ ಮಯ ಜಿೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಶರ ಯವಾಗಿರುವ ಉಮಮತೂು ರು ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶವನ್ನು  

ಕೃರ್ಣ ಮೃಗ ಸಂರಕ್ತಷ ತ್ ಪರ ದೇಶವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಲು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಒತಾು ಯಿಸಿದದ ರು. 

ಅದರಂತೆ ರಾಜಯ  ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮುಖಯ  ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಟಿ.ಎಾಂ.ವಿಜಯಾಭ ಸಕ ರ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಹಿರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಈ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶ್ೀಲಿಸಿತ್ತು .  
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 ಇದಿೀಗ ಈ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಕೃರ್ಣ ಮೃಗ ಸಂರಕ್ತಷ ತ್ ಪರ ದೇಶವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಿರುವುದರಿಾಂದ 

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಲ ರುವ ಕೃರ್ಣ ಮೃಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಕೃಷಣ ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕ್: 

 ಉಮಮತೂು ರು ಅರಣಯ  ಸೇರಿದಂತೆ ನಲೂಲ ರು, ಹಾಂಡ ರಬಳು, ಅಮೃತ್ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ು ಮು 

ತ್ು ಲೂ ಕೃರ್ಣ ಮೃಗಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ು ವೆ. ಈ ಭಾಗದಲಿಲ  ಕಾಡುಹಂದಿಗಳ ಉಪಟಳ ಹೆಚಿು ದೆ. 

ಕ್ಕಲವು ಜಮಿೀನನ ಮಾಲಿೀಕರು ಸೌರ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಲಲ . ರಾತಿರ ವೇಳೆ ಅನಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ 

ಜಮಿೀನನ ಸುತ್ು ಲೂ ಅಳವಡಿಸಿದ ತಂತಿಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಹರಿಸುತಾು ರೆ. ಮೇವು ಅರಸಿ ಬರುವ 

ಕೃರ್ಣ ಮೃಗಗಳು ವಿದುಯ ತ್ ಪರ ವಹಿಸಿ ಸ್ವಯುತಿು ವೆ. ಜತೆಗೆ, ಈ ಭಾಗದ ಬೇಟೆಗಾರರ ಗುಾಂಡೇಟಿಗೆ 

ಬಲಿಯಾಗುತಿು ವೆ.  

 

ರಾಜ್ಯ ದ್ ಚ್ಚಟ್ೆ ಯಾಗಿ “ಸದ್ನ್ಿ ಬಡ್ಿ ವಿಂಗ್ (Southern Birdwing)”ಅನ್ನನ  

ಅಳವ್ಡಿಸ್ತಕಳು ಲು ಒಪಿಪ ಗೆ 

ದೇಶದಲಿಲ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯದ ಚಿಟೆು ಗಳ ಪರ ಭೇದಗಳಲಿಲ  ಅತಿ ದೊಡಡ  ಚಿಟೆು  ಎನಸಿರುವ “ಸದನ್ಿ 

ಬಡ್ಸಿ ವಿಾಂಗ್” ಅನ್ನು  ರಾಜಯ  ಚಿಟಿು ಯನಾು ಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ನಂತ್ರ ಚಿಟೆು ಯಾಂದನ್ನು  ನಾಡ ಚಿಟೆು ಯನಾು ಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಿರುವ ಎರಡನೇ 

ರಾಜಯ  ಕನಾಿಟಕ. ವಿಶ್ರ್ು ವಾದ ಕ್ಕಾಂಪು ಮತ್ತು  ಹಳದಿ ಬಣಣ ದ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಸದನ್ಿ 

ಬಡ್ಸಿ ವಿಾಂಗ್ ಅನ್ನು  ನಾಡ ಚಿಟೆು ಯನಾು ಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು ರಾಜಯ  ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿ 

ಒಪಿಪ ದುದ , ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದ ಅಾಂತಿಮ ಒಪಿಪ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

“ಸದ್ನ್ಿ ಬಡ್ಿ ವಿಂಗ್” ಬಗೆೆ : 

 ಸದನ್ಿ ಬಡ್ಸಿ ವಿಾಂಗ್ ಚಿಟೆು  ದೇಶದಲಿಲ  ಸಿಗುವ ಚಿಟೆು ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಅತಿದೊಡಡ  ಚಿಟೆು ಯಾಗಿದೆ. 

ದಕ್ತಷ ಣ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಚಿಟೆು  ಪರ ಭೇದ ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  ಹೇರಳವಾಗಿ 

ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಈ ಚಿಟೆು ಯ ರೆಕ್ಕಕ ಗಳು 140-190 ಮಿಮಿ ಇದುದ , ಹೆಣುಣ  ಚಿಟೆು ಗಳು 190 ಮಿಮಿ 

ದೊಡಡ ದ್ಯಗಿರುತ್ು ವೆ.  

 ಇದರ ಬಣಣ  ಕ್ಕಾಂಪು ಮತ್ತು  ಹಳದಿ ಇದುದ , ರಾಜಯ  ಬವುಟವನ್ನು  ಹೀಲುವ ಕಾರಣ ನಾಡ 

ಚಿಟೆು ಯನಾು ಗಿ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ರಾಜಯ ದ ಪಶ್ು ಮ ಘಟು ಗಳಲಿಲ  ಹೇರಳವಾಗಿ ಈ ಚಿಟೆು  ಕಾಣಸಿಗುತ್ು ದೆ. ಭೂಮಿಯಿಾಂದ 

ಸುಮಾರು 30-40 ಅಡಿ ಎತ್ು ರದಲಿಲ  ಇವು ಹಾರುತ್ು ವೆ. 

 Troides Minos ಇದು ಈ ಚಿಟೆು ಯ ವೈಜಾಾ ನಕ ಹೆಸರು. 

ರಾಜ್ಯ  ಪಾರ ಣಿ ಮತಿ್ತ  ಪ್ಕಿ್ : 

 ಆನೆ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಪಾರ ಣಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಇಾಂಡಿಯನ್ ರೀಲರ್ ಅರ್ವಾ ನೀಲಕಂಠ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಪಕ್ತಷ  ರಾಜಯ ದ 

ಪಕ್ತಷ ಯಾಗಿದೆ. ಇಾಂಡಿಯನ್ ರೀಲರ್ ತೆಲಂಗಣ ರಾಜಯ ದ ರಾಜಯ  ಪಕ್ತಷ  ಸಹ ಆಗಿದೆ. 

 

ಪ್ರಿಸರಶಸಿ ರ ಜ್ಾ  ಬಿಭೂತಿ ಲಹಕ ರ್ ಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ಐಯುಸ್ತಎನ್ 2016 ಹೆರಿಟೇಜ್ ಹಿೀರೀಸ್ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕಕ ಟ (IUCN) ನೀಡುವ  ಹೆರಿಟೇರ್ಜ ಹಿೀರೀಸ್ ಪರ ಶಸಿು ಯು 

ಭಾರತ್ದ ಪರ ಸಿದದ  ಪರಿಸರಶಸು ರಜಾ  ಮತ್ತು  ಸಂರಕ್ಷಣಗಾರ ಬಿಭೂತಿ ಲಹಕ ರ್ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಈ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಏಷ್ಠಯ ದ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ದ ಮದಲಿಗ ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಹವಾಯಿಯಲಿಲ  ನಡೆದ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕಕ ಟದ ವಿಶಾ  ಸಂರಕ್ಷಣ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ 

ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಲಹಕ ರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಲಹಕ ರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶಾ ದ ಐದು ಪರಿಸರ 

ಸಂರಕ್ಷಣಕಾರರನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ನಾಮನದೇಿಶನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ವಿಶಾ  ಪರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು  

ಸಂರಕ್ತಷ ಸಲು ಮಹಾನ್ ಸೇವೆ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಬಿಭೂತಿ ಲಹಕ ರ್ ಬಗೆೆ : 
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 ಲಹಕ ರ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಾಂದ ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ಮಾನಸ್ ರಾಷಿು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಹುಲುಲ ಗಾವಲು, ಸಸಯ  ಹಾಗೂ ಪಾರ ಣಿ ಪರ ಭೇದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲಿಲ  

ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು ಈಶನಯ  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಜಿೀವವೈವಿಧಯ ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲಿಲ  ನರತ್ವಾಗಿರುವ 

ಅರಣಯ ಕ್ ಹೆಸರಿನ NGO ದಲಿಲ  ಲಾಯ ಾಂಡೆೆ ಕ ೀಪ್ಟ ಅಡಿಮ ನಸ್ಥು ರೀಟರ್ ಆಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಮಾನಸ್ ಹುಲುಲ ಗಾವಲನ್ನು  ಮತ್ತು  ಹಿಮಾಲಯ ಪವಿತ್ದ ತ್ಪಪ ಲಿನ ಪಾರ ಣಿ, ಸಸಯ  

ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನು  ಆಳವಾಗಿ ಲಹಕ ರ್ ರವರು ಅಧಯ ಯನಮಾಡಿ ವಿಶಾ  ಮನು ಣೆಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಭೂತಾನ್ ನ ರಾಯಲ್ ಮಾನಸ್ ರಾಷಿು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನದ ಜತೆ ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ಮಾನಸ್ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನ್ನು  ಬಸ್ಥಯುವಲಿಲ  ಇವರು ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಅಷ್ು ೀ ಅಲಲ ದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಮಾನಸ್ ಪರ ದೇಶದ ಜಿಐಎಸ್ (GIS) ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ಮಾಡಿದ 

ಕ್ತೀತಿಿ ಇವರದು. ಇವರ ಈ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ಮಾನಸ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ 

ನಮಾಿಣಗೊಳುು ವಲಿಲ  ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು . 

 

“ಕೆನ್-ಬೆತಾಾ ” ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ  ನದಿ ಜೊೀಡಣೆಯ ಮದ್ಲ ಹಂತಕೆಕ  ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ವ್ನಯ ಜಿೀವಿ 

ಮಂಡಳಿ ಸಮಮ ತಿ 

ಕ್ಕನ್-ಬತಾಾ  ನದಿ ಜೀಡಣೆ ಯೀಜನೆಗೆ ರಾಷಿು ರೀಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಹಸಿರು ನಶನೆ ತ್ತೀರಿದೆ. 

ಕಾಂದರ  ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಖ್ಯತೆ ರಾಜಯ  ಸಚಿವ ಅನಲ್ ಮಾಧವ್ ದ್ಯವೆ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ನಡೆದ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ವನಯ  ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ ತಿೀಮಾಿನವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲಾಯಿತ್ತ. ರೂ 

10000 ಕೀಟಿಯ ಕ್ಕನ್-ಬತಾಾ  ಯೀಜನೆ ದೇಶದ ಮದಲ ಅಾಂತ್ರರಾಜಯ  ನದಿ ಜೀಡಣೆ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಕ್ಕನ್-ಬತಾಾ  ನದಿ ಜೀಡಣೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಎರಡು ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಲಾಗುವುದು. 

ಸದಯ  ಮದಲ ಹಂತ್ಕ್ಕಕ  ರಾಷಿು ರೀಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. 

 ಅನ್ನಮೀದನೆಯಿಾಂದ ಯೀಜನೆ ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ 

ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ. 

 ಯೀಜನೆಯ ಮುಖಯ  ಲಕ್ಷಣವೆಾಂದರೆ 230 ಕ್ತ,ಮಿೀ ಉದದ ದ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಕನ್ ಬತಾಾ  

ನದಿಗಳನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತಿಸಲು ಹಲವಾರು ಬಯ ರೆರ್ಜ ಮತ್ತು  ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. 

ಅದರಲಿಲ  ಮಕಡಿಯ ಮತ್ತು  ದೌದನ್ ಅಣೆಕಟು ಗಳು ಪರ ಮುಖವಾಗಿವೆ. 

ಯೀಜ್ನೆ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆ: 

 ಕ್ಕನ್-ಬತಾಾ  ನದಿ ಜೀಡಣೆ ಯೀಜನೆಯು ದೇಶದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಬರಪಿೀಡಿತ್ ಪರ ದೇಶವೆನಸಿರುವ 

ಬುಾಂದೇಲಖಂಡ್ಸ ಪಾರ ಾಂತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸುವ ಮಹತ್ಾ ದ ಗುರಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯು ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ 3.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ 14,000 ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ 

ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ. 

 ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ 5 ಜಿಲೆಲ ಗದದ ಛತ್ು ರಪುರ್, ರೈಸ್ಥನ್, ಪನಾು , ಟಿಕಂಗರ್ ಮತ್ತು  ವಿದಿಶ ಹಾಗೂ 

ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಮೂರು ಜಿಲೆಲ ಗದದ ಮಹಬ, ಜಾನೆ  ಮತ್ತು  ಬಂದ ಜಿಲೆಲ ಗಳು ಇದರಿಾಂದ 

ಉಪಯೀಗಪಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಜಿಲೆಲ ಗಳಿಗೆ ಯೀಜನೆಯಡಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಸೇರಿದಂತೆ, 

ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕ್ಕ ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರಿಸರ ಕಾಳಜಿ: 

 ಕ್ಕನ್-ಬತಾಾ  ನದಿ ಜೀಡಣೆ ಯೀಜನೆ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮದಲಿಲ  

ಕೈಗೊಳು ಲಿರುವ ಮದಲ ನದಿ ಜೀಡಣೆ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. 
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 ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ರಾರ್ು ರದ ಆದಶಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ ಎನಸಿರುವ 

ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಪನು  ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ ಶೇ.10% ಪರ ದೇಶ ಮುಳುಗಡೆಗೊಳು ಲಿದೆ.  

 ಅಲಲ ದೇ, ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠು ನಕಾಕ ಗಿ ಸುಮಾರು 38 ಹಳಿು ಗಳು ಮುಳಗಡೆಗೊಳಲಿಲ ದುದ , 

20,000 ಜನರಿಗೆ ಪುನವಿಸತಿ ಕಲಿಪ ಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

ಚತಿಿೀಸಘರ್ ನಲಿಲ  ಸೌರ ಸುಲಭ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಚಾಲನೆ 

ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ರವರು ಚತಿು ೀಸಘರ್ ದಲಿಲ  ಸೌರ ಸುಲಭ್ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಬೆಿ ಡಿ 

ದರದಲಿಲ  ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿಯ ಪಂಪ್ಟ ಸ್ಥಟ್ಸ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಚತಿು ೀಸಘರ್ ದ 16ನೇ ಸಂಸೆ್ವಪನ ದಿನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮದಲ ರಾಜಯ  ಚತಿು ೀಸಘರ್ ಎನಸಿದೆ.   

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ 3 ಹೆಚ್.ಪಿ ಮತ್ತು  5 ಹೆಚ್.ಪಿ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಪಂಪ್ಟ 

ಸ್ಥಟ್ಸ ಗಳನು  ರೈತ್ರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಬೆಿ ಡಿ ದರದಲಿಲ  ಪಂಪ್ಟ ಸ್ಥಟ್ಸ 

ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ ವಿದುಯ ತ್ ಅಭಾವ ಪರ ದೇಶಗಳ ರೈತ್ರಿಗೆ ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 2018ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 51,000 ರೈತ್ರು ಈ ಯೀಜನೆ ಉಪಯೀಗವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಇದಕ್ಕಕ  ಮುಾಂಚೆ ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು ಏಷ್ಠಯ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಮಾನವ ನಮಿಿತ್ ಜಂಗಲ್ 

ಸಫ್ರರಿಯನ್ನು  ನಯ ರಾಯುಪ ರ, ಚತಿು ೀಸಘರದಲಿಲ  ಉದ್ಯಾ ಟಸಿದರು. ಈ ಸಫ್ರರಿ 320 ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ 

ವಿಸಿು ೀಣಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ.  

 

ತಮಳುನ್ಯಡಿನಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ್ ಮದ್ಲ ಉಪುಪ  ಸಹಿಷ್ಣಣ  ಸಸಯ  ತೊೀಟ 

ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ಉಪುಪ  ಸಹಿಷ್ಟಣ ತೆ ಸಸಯ  (Hypophytes) ತ್ತೀಟವನ್ನು  

ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರಾವಳಿ ತಿೀರದ ವೇದ್ಯರಣಯ ಾಂ ಬಳಿ 

ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಿಶಾ ದಲೆಲ  ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಇಾಂತ್ಹ ವಿಶ್ರ್ು  

ತ್ತೀಟ ನಮಿಿಸಲಾಗಿದುದ , ಮಾರಿರ್ಸ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಮಿನ ಗರಿಭ್ ಫಕ್ತಾಂ ಈ ತ್ತೀಟವನ್ನು  ವಿಡಿಯೀ 

ಸಂವಾದ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಹಸಿರು ಕಾರ ಾಂತಿ ಹರಿಕಾರ ಎಾಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾ ಮಿನಾರ್ನ್ ರವರ ಎಾಂ ಎಸ್ ಸ್ವಾ ಮಿನಾರ್ನ್ ರಿಸಚ್ಿ 

ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಈ ತ್ತೀಟವನ್ನು  ನಮಿಿಸಿದೆ.  

 ಉಪುಪ  ಸಹಿಷ್ಟಣ ತೆ ಕುಟ್ಟಾಂಬಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದ  550 ಪರ ಬೇಧ ಹಾಗೂ 1600 ಸಸಯ  ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 
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 ಪಾರ ರಂಭಿಕವಾಗಿ ಭಾರತ್ದ ಕರಾವಳಿ ತಿೀರಾ ಪರ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಅಾಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  

ನಕೀಬರ್ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಸಿಗುವ ಉಪುಪ  ಸಹಿಷ್ಟಣ ತೆ ಸಸಯ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಹಾಯ ಲೀಫೈಟ್ಸ  ಅಥವಾ ಉಪುಪ  ಸಹಿಷ್ಣಣ ತೆ ಸಸಯ ವೆಂದ್ರೆ? 

ಉಪುಪ  ಸಹಿಷ್ಟಣ ತೆ ಸಸಯ ವೆಾಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು  ಲವಣಾಾಂಶವಿರುವ ನೀರಿನಲಿಲ  ಬಳೆಯುವ ಗಿಡಗಳು ಅರ್ವಾ 

ಉಪುಪ  ನರೀಧಕ ಗಿಡಗದಗಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಸಸಯ ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಶೇ 2% ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಈ 

ಸಸಯ ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ು ವೆ. 

ಈ ಸಸಯ ಗಳ ಉಪ್ಯೀಗ: 

 ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚು ಳದಿಾಂದ ಸಮುದರ  ಮಟು ದ 

ಏರಿಕ್ಕಯಾಗುತಿು ದುದ , ಭೂಮಿಯಲಿಲ  ಲವಣಾಾಂಶ ಹೆಚಿು ತಿು ರುವ ಕಾರಣ ಈ ಸಸಯ ಗಳು 

ಭ್ವಿರ್ಯ ದಲಿಲ  ಮುಖಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ. ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಈ 

ಸಸಯ ಗಳನ್ನು  ಭ್ವಿರ್ಯ ದಲಿಲ  ಮನ್ನರ್ಯ  ಮತ್ತು  ಜಾನ್ನವಾರುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ರೂಪದಲಿಲ , ಇಾಂಧನ 

ಅರ್ವಾ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಯ ಗಳ ರೂಪದಲಿಲ  ಬಳಸಿಕಳು ಬಹುದ್ಯದ ಸ್ವಧಯ ತೆಗಳನ್ನು  

ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲು ಹಾಯ ಲೀಫೈಟೆ್ಸ  – ತ್ಳಿ ತ್ತೀಟವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಆಸ್್ ರ ೀಲಿಯಾದ್ ಗೆರ ೀಟ್ ಬಯ ರಿಯರ್ ರಿೀಫ್ಟ ನಲಿಲ  ಹವ್ಳ ದಿಬಬ ಗಳ ವಿನ್ಯಶ 

ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಗೆರ ೀಟ್ಸ ಬಯ ರಿಯರ್ ರಿೀಫ್ ನಲಿಲ  ಇದೆಾಂದಿಗಿಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು   

“ಕೀರಲ್ ಬಿಲ ೀಚಿಾಂಗ್“ ಆರಂಭ್ವಾಗಿದುದ , ಹವಳದ ದಿಬಿ ಗಳ ಸ್ವಮೂಹಿಕ 

ನಾಶಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಾಂದ್ಯಜಿನ ಪರ ಕಾರ 2300 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ 

ಕೀರಲ್ ರಿೀಫ್ ಪೈಕ್ತ ಉತ್ು ರಭಾಗದಲಿಲ  ಸುಮಾರು ಎರಡನೇ ಮೂರರಷ್ಟು  

ಅರ್ವಾ 700 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಹವಳ ದಿಬಿ  ಕಳೆದ ಒಾಂಬತ್ತು  ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  

ನಾಶವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗೆರ ೀಟ್ಸ ಬಯ ರಿಯತ್ ರಿೀಫ್ ನಲಿಲ  ಈ ಮಟು ದ ಹವಳದ ವಿನಾಶ 

ದ್ಯಖಲಾಗಿರುವುದು ಇದೇ ಮದಲು ಅಲಲ ದೇ ವಿಶಾ ದಲೆಲ ೀ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು .  

ಹವ್ಳದ್ ದಿಬಬ  ಎಂದ್ರನ್ನ? 

 ಸಮುದರ ದಲಿಲ ನ ಬಂಡೆಗಳು, ಬಟು ಗಳನ್ನು  ಆಶರ ಯಿಸುವ ಸೂಕಾಷ ಮ ಣು ಜಿೀವಿಗಳ (Polyps) 

ಮಟೆು ಗಳಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಪಾಚಿಗಳು ಕವಲಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹವಳಗಳು 

ಉತ್ಪ ತಿು ಯಾಗುತ್ು ವೆ. ಈ ಹವಳದ ದಿಬಿ ಗಳ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ಸ್ವವಿರಾರು ವರ್ಿ ಬೇಕು. 

ಕೀಟಿಗಟು ಲೆ ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಬಟು ಗುಡಡ ಗಳು ಸೆಿ ತ್ಯ ಾಂತ್ರ ಹಾಂದುವಾಗ ಈ ಸ್ವಲು 

ದಿಬಿ ಗಳು ಸೃಷಿು ಯಾದವು.  

 ಈಗಿರುವ ದಿಬಿ ದ ರಚನೆಯು 20 ಸ್ವವಿರ ವರ್ಿದ ಹಿಾಂದೆ ರೂಪುಗೊಾಂಡಿರುವಂರ್ವು. ಆ ವೇಳೆ 

ಸಮುದರ  ನೀರಿನ ಮಟು  ಕವಲ 60 ಮಿೀಟರ್ ಇತ್ತು . ಹವಳಗಳು ಆಗ ಕರಾವಳಿಯುದದ ಕ್ಕಕ  

ಇರುವ ಬಟು ಗಳನ್ನು  ಆವರಿಸಿಕಳು ತ್ತಡಗಿದವು. ಸಮುದರ  ಮಟು  ಏರಿದಂತೆ ಹವಳದ 

ವಾಯ ಪಿು ಯೂ ಹಿಗಗತ್ತಡಗಿತ್ತ. ಹವಳಗಳು ಕ್ಕಾಂಪು, ಹಳದಿ, ಕಂದು, ಹಸಿರು ಮುಾಂತಾದ 

ಬಣಣ ಗಳಲಿಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ು ವೆ. ಒಾಂದು ಹವಳ 3 ರಿಾಂದ 56 ಮಿಲಿ ಮಿೀಟರ್ ಬಳೆಯಬಲಲ ದು. 

ಹವಳಗಳ ದಿಬಿ ಗಳು 75 ರಿಾಂದ 1,500 ಮಿೀಟರ್ ಉದದ ದವರೆಗೆ ಹರಡುತ್ು ವೆ.  

ಹವ್ಳಗಳ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆಗೆ ಅಗತಯ ವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ ಅಂಶಗಳು: 

 ಕನರ್ಾ  20 ಡಿಗಿರ  ಉಷ್ಠಣ ಾಂಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಉರ್ಣ ವಲಯದ ಬಚು ಗಿನ ಸ್ವಗರಗಳು. 

ಸ್ವಗರದ ನೀರು ಶ್ಮದದ ವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಲವಣಾಾಂಶ ಕಡಿವೆ ಇರಬೇಕು. 
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ಕೀರಲ್ ಅಥವಾ ಹವ್ಳದ್ ಬಿಲ ೀಚ್ಚಂಗ್ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

 ಹವಳಗಳ ರಾಶ್ಯ ನಾಶಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗೆ 'ಕೀರಲ್ ಬಿಲ ೀಚಿಾಂಗ್' ಎನ್ನು ತಾು ರೆ. 

ಪರಿಸರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ು ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಾಂದ ಈ ಹವಳದ ದಂಡೆಗಳು ತ್ಮಮ  ಮ್ರುಗು 

ಕಳೆದುಕಳು ತ್ತಡಗುತ್ು ವೆ. ಮುಖಯ ವಾಗಿ, ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಾಂದ ಸಮುದರ ದ ನೀರು 

ಬಿಸಿಯಾದಂತೆ ಹವಳಗಳು ತ್ಮಮ  ಸುತ್ು ಲಿನ ಪಾಚಿಗಳನ್ನು  ಹರಹಾಕುತ್ು ವೆ. ಪಾಚಿಗಳಿಲಲ ದೆ 

ಅವು ಉಳಿದುಕಳು ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . ಈಗ ನಡೆಯುತಿು ರುವುದು ಇದೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ. 

ಕಡಲ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ಹವಳಗಳು ತ್ಮಮ  ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವ ಪಾಚಿಗಳನ್ನು  

ಕಳೆದುಕಳುು ತಿು ವೆ. ಕರ ಮೇಣ ಹಳಪು ಕಳೆದುಕಾಂಡು ಬಿಳಿಬಣಣ ಕ್ಕಕ  ತಿರುಗುತಿು ವೆ. 

 ಮಾನವ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಲಿಲ  ಹೆಚು ಳ ಹಾಗೂ ಎಲ್ನನೊೀ 

ನಂತ್ರದಲಿಲ  ತಾಪಮಾನ ಹೆಚಿು  ಈ ರಿೀತಿ ಬಿಲ ೀಚಿಾಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ು ದೆ. 

ಹವ್ಳಗಳ ಉಪ್ಯೀಗ: 

 ಹವಳವೆಾಂಬ ಆಸರೆ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿಲ  ಓಯಸಿಸ್ ಹೇಗೊೀ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಗರದಲಿಲ  ಈ 

ಹವಳಗಳ ರಾಶ್ ಅಸಂಖ್ಯಯ ತ್ ಜಿೀವಿಗಳ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆಸರೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಎರಡನೂು  

ಒದಗಿಸುತ್ು ವೆ. ಹವಳಗಳ ರಾಶ್ಯ ವಿಸಿು ೀಣಿ ಒಟ್ಟು  ಸ್ವಗರದ ವಾಯ ಪಿು ಯ ಕವಲ ಶೇಕಡ 

0.1ರಷಿು ದದ ರೂ, ಶೇಕಡ 25ರಷ್ಟು  ಸಮುದರ  ಜಿೀವಿಗಳ ಬದುಕು ಇವುಗಳನಾು ಶರ ಯಿಸಿಯೇ 

ನಡೆಯುವುದು. 

  ಮಿೀನ್ನ ಮಟೆು  ಇಟ್ಟು , ಅವು ಮರಿಗದಗಿ ಬಳೆಯುವುದು ಇದೇ ಹವಳಗಳ ರಾಶ್ಯ 

ಮರೆಯಲಿಲ .  

 ಹವಳಗಳ ರಾಶ್ಯ ನಾಶ ಸಂಭ್ವಿಸಿದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮನ್ನಕುಲದ 

ಮೇಲೂ ಆಗುತ್ು ದೆ.  

 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಾಂದ್ಯಜು 50 ಕೀಟಿ ಜನ ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಆಶರ ಯಿಸಿ ಬದುಕುತಿು ದ್ಯದ ರೆ.  

ಆಸ್್ ರ ೀಲಿಯಾದ್ ಗೆರ ೀಟ್ ಬಯ ರಿಯರ್ ರಿೀಫ್ಟ: 

 ಗೆರ ೀಟ್ಸ ಬಯ ರಿಯರ್ ರಿೀಫ್ ವಿಶಾ ದ ದೊಡಡ  ಹವಳದ ಬಂಡೆಯ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಲ  2,900 ಪರ ತೆಯ ೀಕ 

ದಿಬಿ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸುಮಾರು 344.400 ಚದರ ಕ್ತಲೀಮಿೀಟನಿಷ್ಟು  ವಿಸಿು ೀಣಿವಿದುದ  (133,000 

ಚದರ ಮೈಲಿ ಮೇಲೆ 2,300 ಕ್ತಲೀಮಿೀಟರ್ (1,400 ಮೈಲಿ) ವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ ಹಬಿಿ ದೆ. ಇದು 900 

ದಿಾ ೀಪಗಳ ಸಂಯೀಜನೆ ಹಾಂದಿದೆ. ಈ ಹವಳದ ದಿಬಿ ಗಳು ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ 

ಕ್ತಾ ೀನೆಾ ಲ ಯ ಾಂಡ್ಸ ನ ಸಮುದರ ದ ಕರಾವಳಿಯಲಿಲ ದೆ ಇದೆ. 

 ಗೆರ ೀಟ್ಸ ಬಯ ರಿಯರ್ ರಿೀಫ್ ನ್ನು  ಬಹಾಯ ಕಾಶದಿಾಂದ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು  ಇದು ಸೂಕ್ಷಮ  

ಜಿೀವಿಗಳು ನಮಿಿಸಿದ ವಿಶಾ ದ ದೊಡಡ  ಏಕೈಕ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಬಿ ಗಳ ಸ್ವಲಿನ ರಚನೆ 

ಸಂಯೀಜನೆಯು ಶತ್ಕೀಟಿ ಹವಳದ ಹುಳುಗಳೆಾಂಬ ಎಾಂಬ ಪುಟು  ಜಿೀವಿಗಳಿಾಂದ 

ನಮಿಿತ್ಗೊಾಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಾಂದು ವಾಯ ಪಕ ವೈವಿಧಯ ತೆಯ ಜಿೀವಜಾಲದ ಬದುಕನ್ನು  

ತ್ತೀರಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದನ್ನು  1981 ರಲಿಲ  ವಿಶಾ  ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಿಎನ್ಎನ್ ವಿಶಾ ದ ಏಳು ನೈಸಗಿಿಕ ಅದುಭ ತ್ಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದು ಎಾಂದು ಗುರತ್ತ (ಲೇಬಲ್) 

ಮಾಡಲಪ ಟಿು ದೆ. ಕ್ತಾ ೀನೆಾ ಲ ಯ ಾಂಡ್ಸ ನ ರಾಷಿು ರೀಯ ಟರ ಸ್ು , ಇದನ್ನು  ಕ್ತಾ ೀನೆಾ ಲ ಯ ಾಂಡ್ಸ ರಾಜಯ ದ 

ವಿಶ್ರ್ು  ಸೆ ಳ ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. 
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ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮರುಬಳಕೆ ಅಂತಜ್ಿಲವ್ನ್ನನ  ಬಳಸಬೇಕು; ಜ್ಲ ಸಚ್ಚವಾಲಯ 

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು, ರೈತ್ರು ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ನೀರು ಬಳಕ್ಕ 

ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಕಲವು ನಬಿಾಂಧವನ್ನು  ಹೇರಲು ಕಾಂದರ  ಜಲ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಚಿಾಂತ್ನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಅಾಂತ್ಜಿಲ ನವಿಹಣೆ 

ಮಸೂದೆಗೆ ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲು ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಅಾಂತ್ಜಿಲ 

ಮಂಡಳಿ ಏಪಿಡಿಸಿದದ  ಸ್ಥಮಿನಾರ್ ವೇಳೆ ಕಾಂದರ  ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ 

ಸಚಿವೆ ಉಮಾ ಭಾರತಿಯವರು ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಿದ 

ಪಾರ ರಂಭ್ದಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಜಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಾಂತ್ಜಿಲ ನವಿಹಣೆಯಲಿಲ  

ಗಮನಾಹಿ ಬದಲಾವಣೆ ತ್ರಲು ಕರಡು ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಸ್ವವಿಜನಕ ಅಭಿಪಾರ ಯಕ್ಕಕ  ತ್ರಲಾಗಿತ್ತು . 

ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪರ ತಿ ವಯ ಕ್ತು ಗೂ ನದಿಿರ್ು  ಪರ ಮಾಣದ ನೀರನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅನಯಮಿತ್ವಾಗಿ 

ಅಾಂತ್ಜಿಲದ ಬಳಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದು. 

 ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ಮರುಬಳಕ್ಕ (Recycled) ಅಾಂತ್ಜಿಲವನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಗಾಡಿನ್ 

ಬಳೆಸಲು ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು  ಬಳಸಬೇಕು. ಅಲಲ ದೇ ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲಿಲ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 

ಮಳೆ ನೀರು ಕಯುಲ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಬೇಕು. 

 ಅಾಂತ್ಜಿಲವನ್ನು  ಮಿತ್ವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಬಗೆಗ  ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದಕ್ಕಕ  ವಿರುದದ ವಾಗಿ ನಡೆದುಕಾಂಡರೆ ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ಕಷ  ಒಳಪಡಿಸುವ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಮಸೂದೆ 

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ವಿಶಾ ಪ್ರ ಸ್ತದ್ದ  ಹಾನ್ಿ ಬಿಲ್ ಉತಸ ವ್ಕೆಕ  ನ್ಯಗಲ್ದಯ ಂಡ್ ನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ವಿಶಾ ಪರ ಸಿದದ  ಹಾನ್ಿ ಬಿಲ್ ಉತೆ್ ವ ನಾಗಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ನಲಿಲ  

ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿದೆ. ನಾಗ ಹೆರಿಟೇರ್ಜ ವಿಲೇರ್ಜ ಕ್ತಸಮ ದಲಿಲ  ಉತೆ್ ವಕ್ಕಕ  

ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 1 ನಾಗಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ರಾಜಯ  ಸಂಸೆ್ವಪನ 

ದಿನವಾಗಿದುದ , ಈ ತಿಾಂಗಳ ಮದಲ ವಾರದಲಿಲ  ಹಾನ್ಿ ಬಿಲ್ 

ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಹಬಿ ವನ್ನು  “ಫ್ಸಿು ವಲ್ ಆಫ್ 

ಫ್ಸಿು ವಲ್ (Festival of Festival)” ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಹಾನ್ಿ ಬಿಲ್ 

ಉತೆ್ ವ ನಾಗಾ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರ ಜಿೀವನ ಮತ್ತು  ಇತಿಹಾಸದ ಕಡೆ ಸಂಪೂಣಿ ಬಳಕು ಚೆಲುಲ ತ್ು ದೆ. 

ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬಿ ದಲಿಲ  ವಿವಿಧ ನಾಗಾ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಾಂಗಗಳ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ 

ಮತ್ತು  ಸಪ ಾಂದನಶ್ೀಲ ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು  ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಹಾನ್ಿ ಬಿಲ್ ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ ಮದಲ ವಾರದಲಿಲ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಹಬಿ ಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದು.  

 ಹಾನ್ಿ ಬಿಲ್ ಹಕ್ತಕ ಯ ಗರಿಯನ್ನು  ನಾಗಾ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರು ತ್ಮಮ  ಶ್ರವಸು ರದಲಿಲ  

ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಹಬಿ ಕ್ಕಕ  ಹಾನ್ಿ ಬಿಲ್ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಹಾನ್ಿ ಬಿಲ್ 

ಹಕ್ತಕ ಯನ್ನು  ನಾಗ ಜನರು ಪೂಜಯ ಹಕ್ತಕ  ಎಾಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

  ಈ ಹಕ್ತಕ  ನಾಗ ಜನರ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಜಿೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಹಾನ್ಿ ಬಿಲ್ 

ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ನೃತ್ಯ  ಪರ ದಶಿನ, ಕರಕುಶಲ, ಮ್ರವಣಿಗೆಗಳು, ಆಟಗಳು, ಕ್ತರ ೀಡೆ, ಆಹಾರ 

ಜಾತೆರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಧಾಮಿಿಕ ಸಮಾರಂಭ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಉತೆ್ ವದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪರ ವಾಸಿಗಳು ನಾಗಾ ಜಿೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಬಿಾಂಬಿಸುವ 

ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ವಣಿಚಿತ್ರ ಗಳು, ಮರದ ಕ್ಕತ್ು ನೆಗಳು, ಶಲುಗಳು ಮತ್ತು  ಶ್ಲಪ ಕಲೆಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆ ವಿವಿಧ ನಾಗಾ ಸಮ ರಣಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದು. ನಾಗಾ ವಿೀರರ 
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ಕ್ಕಚೆು ದೆಯ ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  ಹಗಳುವ ಹಾಡುಗಳು ಹಬಿ ದ ಸಮಯದಲಿಲ  ದೊಡಡ  

ಆಕರ್ಿಣೆಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಗೆರ ೀಟರ್ ಮೆಕಾಂಗ್ ವ್ಲಯದ್ಲಿಲ  163 ಹಸ ಪ್ರ ಭೇದ್ಗಳು ಪ್ತಿೆ  

ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ ದ ಪರಿಸರ ವೈವಿಧಯ ತೆ ಪರ ದೇಶವಾದ ಗೆರ ೀಟರ್ ಮ್ಕಾಾಂಗ್ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  163 ಹಸ ಪರ ಬೇಧಗಳನ್ನು  ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಪತೆು ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಈ ಹಸ ಪರ ಭೇದಗಳಲಿಲ  3 ಸಸು ನಗಳು, 9 ಉಭ್ಯಚರಗಳು, 11 

ಮಿೀನ್ನಗಳು, 14 ಸರಿೀಸೃಪಗಳು ಹಾಗೂ 143 ಸಸಯ ಗಳನ್ನು  

ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗಿದೆ. ಕಾಾಂಬೀಡಿಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಲಾವೊಸ್, 

ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂ ಮತ್ತು  ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ನಲಿಲ  ಈ ಪರ ಭೇದಗಳು ಪತೆು ಯಾಗಿವೆ. ವಿಶಾ  ವನಯ ಜಿೀನ ಫಂಡ್ಸ 

ವರದಿಯಲಿಲ  ಹಸ ಪರ ಭೇದಗಳ ಅನೆಾ ೀರ್ಣೆ ಬಗೆಗ  ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಡಾರ ಗನ್ ತ್ರ ಕಾಂಬುಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಹಸ ಹಲಿಲ  ಪರ ಭೇದ “Acanthosaura 

phuketensis” ಅನ್ನು  ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ನ ಪರ ಸಿದದ  ಪರ ವಾಸಿ ತಾಣ “ಐಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಆಫ್ ಪುಕ್ಕಟ್ಸ”ನಲಿಲ  

ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಬರಳ ತ್ತದಿ ಮೇಲೆ ಹಾಂದುಕಳುು ವ ಹಸ ಕಪೆಪ  ಪರ ಭೇದಗಳ “Leptolalax isos ಅನ್ನು  

ಕಾಾಂಬೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂನಲಿಲ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. 

 ಕಣುಣ  ಸ್ಥಳೆಯುವ Parafimbros lao” ಹಸ ಹಾವಿನ ಪರ ಬೇಧ ಬಳಕ್ತಗೆ ಬಂದಿದುದ , ಈ ಹಾವು 

ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಮನಬಿಲುಲ  ಬಣಣ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಚಮಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನು  ಉತ್ು ರ ಲಾವೊಸ್ ನಲಿಲ  ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗಿದೆ. 

ಗೆರ ೀಟರ್ ಮೆಕಾಂಗ್ ಪ್ರ ದೇಶ: 

 ಗೆರ ೀಟರ್ ಮ್ಕಾಾಂಗ್ ಪರ ದೇಶ ವಿಶಾ  ಜಿೀವವೈದು ತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  

ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಅಪಾರ ಜಿೀವ ಸಂಕುಲವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಈ ಪರ ದೇಶ ವಿಶಾ ದ ಪರ ಮುಖ ಜಿೀವ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಾಣವಾಗಿದೆ. 

 ಗೆರ ೀಟರ್ ಮ್ಕಾಾಂಗ್ ಪರ ದೇಶ ನೈರುತ್ಯ  ಚಿೀನಾ, ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂ, ಕಾಾಂಬೀಡಿಯಾ, ಲಾವೊಸ್, 

ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ನಲಿಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. ಮ್ಕಾಾಂಗ್ ನದಿಯ ಹರಿಯುವಿಕ್ಕ ಈ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಜಿೀವವೈವಿಧಯ ತೆ ಉಳಿವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಸರಿ ಸುಮಾರು 20,000 ಹಸ ಸಸಯ  ಪರ ಭೇದ, 1,300 ಮಿೀನ್ನ ಪರ ಭೇದ, 1,200 

ಪಕ್ತಷ ಗಳು, 800 ಬಗೆಯ ಸರಿಸೃಪಗಳು ಹಾಗೂ 430 ಸಸು ನ ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದು. 

 

ತೆರದ್ ಜ್ಞಗದ್ಲಿಲ  ತಾಯ ಜ್ಯ ವ್ನ್ನನ  ಸುಟ್ ರೆ ರೂ 25,000 ದಂಡ: ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಹಸ್ತರು ಮಂಡಳಿ 

ತೆರೆದ ಸೆ ಳದಲಿಲ  ತಾಯ ಜಯ  ಸುಡುವುದನ್ನು  ದೇಶದಯ ಾಂತ್ ಸಂಪೂಣಿ 

ನಷೇಧಿಸಿ ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಸಿರು ಮಂಡಳಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು  

ಉಲಲ ಾಂಘಿಸಿದರೆ ಗರಿರ್ಾ  25 ಸ್ವವಿರ ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಘನ ತಾಯ ಜಯ  ನವಿಹಣೆಯ ಬಗೆಗ  ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳ 

ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಸಪ ರ್ು  ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕ್ಕಾಂದು ಕೀರಿ 

ಸಲಿಲ ಸಲಾಗಿದದ , ಅಜಿಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ನಾಯ ಯಾಲಯ ಈ ತಿೀಪುಿ 

ನೀಡಿದೆ. 

ತಿೀಪಿಿನ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ತೆರದ ಜಾಗದಲಿಲ  ಕಸ ಸುಡುವುದನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ನಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಪಿಲ್ಲ  ಪರ ದೇಶಗಳಲೂಲ  ಸುಡುವ ಆಗಿಲಲ . 
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 ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು , ಸಂಸೆ್ಥ  ಅರ್ವಾ ಯೀಜನೆ ನವಾಿಹಕರು, ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ಸಣಣ  ಪರ ಮಾಣದ 

ಕಸವನ್ನು  ಸುಟು ರೆ 5,000 ರೂ. ಹಾಗೂ ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಸುಟು ರೆ 25,000 ರೂ. 

ಪಾರಿಸರಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. 

 ನಗದಿತ್ ಕಾಲಾವದಿಯಲಿಲ  ಪರ ತಿ ರಾಜಯ  ಹಾಗೂ ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳು 2016ರ ಘನ 

ತಾಯ ಜಯ  ನವಿಹಣೆ ನಯಮಗಳನ್ನು  ಪಾಲಿಸಬೇಕು. 

 ಕಡಿಮ್ ಬಳಿಕ್ಕಯ ಪಿವಿಸಿ ಹಾಗೂ ಕಲ ೀರಿನೇಟ್ಸ ಗೊಳಿಸಿದ ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಗಳನ್ನು  ಆರು 

ತಿಾಂಗಳುಗಳ ಒಳಗೆ ನಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ ಎಲಲ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಸೂಕು  

ನದೇಿಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಆದೇಶ ಹರಬಿದದ  ನಾಲುಕ  ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ ನದೇಿಶನಗಳು 

ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಗದಿತ್ ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ಕಾಯಿಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ದೇಶದಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೇಕ್ಕಾಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ತಾಯ ಜಯ  ಸಂಸಕ ರಣೆ, ವಿಲೇವಾರಿ ಹಾಗೂ ಹೂಳುವ ಸೆ ಳದ ಆಯ್ಕಕ  ಮತ್ತು  ನಮಾಿಣವು 2016ರ 

ಕಾಯ್ಕದಯಂತೆಯೇ ಆಗಬೇಕು. ಜೈವಿಕವಾಗಿ ವಿಘಟನೆಯಾಗದ ತಾಯ ಜಯ  ಮತ್ತು  

ಮರುಬಳಕ್ಕಯಾಗದ ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಗಳನ್ನು  ಹೂಳುವ ಸೆ ಳದಿಾಂದ ಪರ ತೆಯ ೀಕ್ತಸಿ, ದೇಶದಯ ಾಂತ್ 

ಕೈಗೊಳುು ವ ರಸ್ಥು  ಮತ್ತು  ತ್ಟಗಳ ಗೊೀಡೆ ನಮಾಿಣ ಯೀಜನೆಗಳಲಿಲ  ಬಳಸಬೇಕ್ಕಾಂದು 

ಆದೇಶದಲಿಲ  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಹಸ್ತರು ಮಂಡಳಿ: 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಸಿರು ಪಿೀಠ ಒಾಂದು ಶಸನಬದದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಸಿರು ಮಂಡಳಿ 

ಕಾಯಿದೆ-2010 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 3 ರಡಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮೂಲಕ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ 

ಸಂಬಂಧಿ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಈ ನಾಯ ಯಾಲಯವನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 21 ರಡಿ ಪರ ತಿಯಬಿ  ಪರ ಜೆಗೂ ಉತ್ು ಮ ವಾತಾವರಣದ 

ಹಕುಕ  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕೆನ್-ಬೇತಾಾ  ನದಿ ಜೊೀಡಣೆಗೆ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ವ್ನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಹಸ್ತರು ನಶನೆ  

ಕ್ಕನ್-ಬೇತಾಾ  ನದಿ ಜೀಡಣೆ ಯೀಜನೆಗೆ ರಾಷಿು ರೀಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿ 

ಹಸಿರು ನಶನೆ ತ್ತೀರಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡು ನದಿ ಜೀಡಣೆ 

ಕಾಯಿಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಪನು  ಹುಲಿ ಮಿೀಸಲು ಪರ ದೇಶದಿಾಂದ 

ಅರಣಯ  ಭೂಮಿ ಅವಶಯ ವಿದದ  ಕಾರಣ ರಾಷಿು ರೀಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿಯ 

ಅನ್ನಮೀದನೆ ಅವಶಯ ಕತೆಯಿತ್ತು . ಆದ್ಯಗೂಯ  ರಾಷಿು ರೀಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ 

ಮಂಡಳಿ ಕ್ಕಲವು ನಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸಿದೆ, ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ: 

 ರಾಣಿಪುರ ಮತ್ತು  ರಾಣಿ ದುಗಿವತಿ ಅಭ್ಯಾರಣಯ  ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  

ಪನು  ಹುಲಿ ಮಿೀಸಲು ಪರ ದೇಶದೊಾಂದಿಗೆ ಏಕ್ತೀಕರಣಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಈ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂಣಿ ನಷೇಧ ಹೇರುವುದು. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರವೂ ಭಾರತಿೀಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  

ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯ ಸಹಕಾರದೊಾಂದಿಗೆ ಯೀಜನೆಯ ಭೂಪರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಗಾವಹಿಸುವುದು. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಕ್ಕನ್-ಬೇತಾಾ  ನದಿ ಜೀಡಣೆ ಯೀಜನೆಗೆ 2014ರಲೆಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿತಾು ದರೂ, 

ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಕಾರರು ಮತ್ತು  ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ವಿರೀಧಿಸಿದ ಕಾರಣ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿತ್ತು . ಆದದ ರಿಾಂದ 

ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠು ನ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು . ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶದ ಪನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನ 
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ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 8,650 ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಪರ ದೇಶ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠು ನದಿಾಂದ 

ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಹುಲಿ ಮತಿು ತ್ು ರ ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಯ ತಿರಿಕು  ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರಲಿದೆ ಎಾಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು  ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಕಾರರು ಯೀಜನೆಗೆ ವಿರೀದ 

ವಯ ಕು ಪಡಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಕೆನ್-ಬೇತಾಾ  ಯೀಜ್ನೆ ಬಗೆೆ : 

 ಕ್ಕನ್ ನದಿಯ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನೀರನ್ನು  ಕಾಾಂಕ್ತರ ಟ್ಸ ಕಾಲುವೆ ಮೂಲಕ ಬೇತಾಾ  ನದಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಆ 

ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಬರಗಾಲ ಪಿೀಡಿತ್ ಬುಾಂದೇಲ್ ಖಂಡ್ಸ ಭಾಗಕ್ಕಕ  ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  

ಕಲಿಪ ಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯು ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ 6 ಜಿಲೆಲ ಗಳಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, 

ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಸೌಕಯಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 

 221 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಕಾಾಂಕ್ತರ ಟ್ಸ ಕಾಲುವೆಯು ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಜಾನೆ , ಬಂಡ ಮತ್ತು  

ಮಹಬ ಜಿಲೆಲ  ಹಾಗೂ ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶದ ಛತ್ು ರ್ ಪುರ್, ಟಿಕಮ್ ಘರ್, ಪನು  ಜಿಲೆಲ ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೀಗಲಿದೆ. 

 

ಕ್ಮಲ್ದಪುರ ನಸಿಗಧಾಮದ್ಲಿಲ  ಮೂರನೇ “ಹಕ್ಕ  ಹಬಬ ” 

ಕಮಲಾಪುರ ಬಳಿಯ ನಸಗಿಧಾಮದಲಿಲ  ಎರಡು ದಿನ ‘ಕನಾಿಟಕ ಹಕ್ತಕ  

ಹಬಿ ’ಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  ದೇಶದ ವಿವಿರ್ಧಡೆಯ 300ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ಪಕ್ತಷ  ತ್ಜಾ ರು, ಛಾಯಾ ಗಾರ ಹಕರು, ಪಕ್ತಷ  ಸಂಶೀಧಕರು 

ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ನೂರಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ತಷ ಗಳ 

ಛಾಯಾಚಿತ್ರ  ಪರ ದಶಿನ, ಸಂವಾದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಂಪಿ, ದರೀಜಿ ಕರಡಿಧಾಮ, ಹಂಪಿ ಕನು ಡ ವಿಶಾ  

ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಮತ್ತು  ಕಮಲಾಪುರ ಕ್ಕರೆ ಬಳಿ ಪಕ್ತಷ  ವಿೀಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿ ಕರ ಮವಿದುದ , ಹಕ್ತಕ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ 

ಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರ  ಪರ ದಶಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ.   

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಹಕ್ಕ  ಹಬಬ : 

 ಕನಾಿಟಕ ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯ, ದರೀ ಜಿ ಕರಡಿ ಧಾಮ ಹಾಗೂ ಕನಾಿಟಕ ಪರಿಸರ 

ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮಂಡಳಿ ಸಹಯೀಗದಲಿಲ  ಈ ಬರಿಯ ಹಕ್ತಕ  ಹಬಿ ವನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 2015 ಜನೆವರಿಯಲಿಲ  ರಂಗನ ತಿಟ್ಟು ವಿನಲಿಲ  ಮದಲನೇ ಕನಾಿಟಕ ಹಕ್ತಕ  ಹಬಿ ವನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಎರಡನೇ ಕನಾಿಟಕ ಹಕ್ತಕ  ಹಬಿ  ದ್ಯಾಂಡೇಲಿಯಲಿಲ  2016ರಲಿಲ  ನಡೆದಿತ್ತು . 

ಕಯ ೀಟ್ರೀ ಶಿಷ್್ಯ ಚಾರದ್ಡಿ ಎರಡನೇ ಬದ್ದ  ಅವ್ಧಿ ಅನ್ನಮೀದ್ನೆಗೆ ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲಗಳ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸುವ “ಕಯ ೀಟ್ೀ 

ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರ (Kyoto Protocol)”ದ ಎರಡನೇ ಬದದ ತೆ ಅವಧಿ (Second 

Commitment Period)ಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 

ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕಯ ೀಟ್ೀ ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರ (Kyoto Protocol)”ದ ಎರಡನೇ ಬದದ  ಅವಧಿಯನ್ನು  

2012ರಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದುದ , 2020ರ ವೇಳಗೆ ಅಾಂತ್ಯ ಗೊಳು ಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 75 ರಾರ್ು ರಗಳು 

ಇದಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿವೆ.  
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ಅನ್ನಕ್ಕಲ: 

 ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಬದದ ತೆಗಳನ್ನು  ತ್ಲುಪಲು ಅಭಿವೃದಿದ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ು ಡ 

ಹಾಕಲು ಈ ನಧಾಿರ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತ್ದ 

ಬದದ ತೆಯನ್ನು  ಪರ ದಶ್ಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಈ ನಣಿಯ ಇತ್ರೆ ರಾರ್ು ರಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿದುದ , ಅಭಿವೃದಿದ  ರಾರ್ು ರಗಳು 

ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಲು ಪೆರ ೀರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. 

ಕಯ ೀಟ್ರೀ ಶಿಷ್್ಯ ಚಾರ: 

 ಕಯ ೀಟ್ೀ ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರವನ್ನು  1997 ರಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದುದ , ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲ 

ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚು ಳ ವಿರುದದ  ಹೀರಾಡುವುದು ಇದರ ಗುರಿ. 

2005 ರಿಾಂದ ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದುದ , ಇದರ ಮದಲ ಬದದ ತೆ ಅವಧಿ  2008 ರಿಾಂದ 2012 

ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲಿಲ ತ್ತು . 

 ಎರಡನೇ ಬದದ ತೆ ಅವಧಿಯನ್ನು  ದೊೀಹಾ ಕಯ ೀಟ್ೀ ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರ ತಿದುದ ಪಡಿಯಡಿ 2012 

ರಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದುದ , ಇದರ ಅವಧಿ 2012-2020. 

 2012ರಲಿಲ , ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  1990ರಲಿಲ ದದ  ಮಟು ಕ್ತಕ ಾಂತ್ಲೂ ಸರಾಸರಿ 5.2%ರಷ್ಟು  

ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವುದು ಎಾಂದು ಒಪಿಪ ಕಳು ಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಭಾರತ್ದಂತ್ಹ ಅಭಿವೃದಿದ  ಹಾಂದುತಿು ರುವ ರಾರ್ು ರಗಳಿಗೆ ಈ ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರದಡಿ ಯಾವುದೇ 

ನಬಿಾಂಧ ಅರ್ವಾ ಗುರಿ ಇಲಲ . 

 

ಮೂರು ಅರಣಯ  ಸಂಶೀಧನೆ ಸಂಸ್ಾ ಗಳಿಂದ್ ಅಧಿಕ್ ಇಳುವ್ರಿ ಸಸಯ  ತಳಿಗಳನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿದ  

ಇಾಂಡಿಯನ್ ಕ್ಟನೆಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರರೆಸ್ು  ರಿಸಚ್ಿ ಅಾಂಡ್ಸ ಎಜುಕರ್ನ್ 

(ICFRE), ಡೆಹಾರ ಡೂನ್ ನ ಮೂರು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 20 ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಸಸಯ  

ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿವೆ.  ಡೆಹಾರ ಡೂನ್ ನ ಫ್ರರೆಸ್ು  ರಿಸಚ್ಿ 

ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ, ಜಬಲುಪ ರದ ಟಾರ ಫಿಕಲ್ ಫ್ರರೆಸ್ು  ರಿಸಚ್ಿ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ 

ಮತ್ತು  ಕಯಮುತೂು ರಿನ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಫ್ರರೆಸ್ು  ಜೆನೆಟಿಕೆ್  ಅಾಂಡ್ಸ 

ಟಿರ ೀ ಬಿರ ೀಡಿಾಂಗ್ ಈ ಸಸಯ  ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿರುವ ಸಂಸೆ್ಥ ಗದಗಿವೆ. 

ICFREನ ತ್ಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಿತಿ ಈ ಹಸ ಸಸಯ  ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಅನ್ನಮೀದನೆ 

ನೀಡಿದೆ. ಈ ಹಸ ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ದಿೀಘಿಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ನಟಾು ದ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ  ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗಳಿಗೆ 

ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ಉತ್ು ಮ ಫಲಿತಾಾಂಶ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಡೆಹಾರ ಡೂನ್ ಮೂಲದ ಫ್ರರೆಸ್ು  ರಿಸಚ್ಿ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಮಲಬರ್ ಬೇವು ಅರ್ವಾ 

ಮ್ಲಿಯ ದುಬಿಯಾದ 10 ಹಸ ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಯುಕಲಿಪ ಟಸ್ 
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ಟೆರೆಟಿಕನಿಸ್ (Eucolyptus Tereticornis)ನ ಮೂರು ಹಸ ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಯುಕಲಿಪ ಟಸ್ ಮರಗಳ ದಿಮ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಇದೆ. 

 ಮಲಬರ್ ಬೇವಿನ ಹಸ ತ್ಳಿಗಳು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ವೈಶ್ರ್ು ಯ ತೆಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿವೆ. ಪೆಲ ೈವುಡ್ಸ ಉದಿದ ಮ್ಯಲಿಲ  ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಬೇಡಿಕ್ಕಯಿದೆ. 

 ಕಯಮುತೂು ರಿನ IFGTB ಸಂಸೆ್ಥ  Casuarina equisetifolia ದ ಐದು ಹಸ ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದುದ , ಮರದ ದಿಮ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಬಳಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 TFRI, ಜಬಲುಪ ರ: ಔರ್ಧಿೀಯ ಗುಣವುಳು  ರಾವೊಲ್ಿಯ ಸ್ಥಪೆಿಾಂಟಿನ (Rauvoflia Serpentina) 

ದ ಎರಡು ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  ಟಿಎಫ್ಆರ್ ಐ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 

ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನಸ ಲ್ ಆಫ್ಟ ಫ್ರರೆಸ್್  ರಿಸರ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಎಜುಕಷನ್: 

 

 ICFRE ಒಾಂದು ಸ್ವಾ ಯತ್ು  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಕಾಂದರ  ಅರಣಯ , 

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 ಅರಣಯ  ಸಸಯ  ಪರ ಬೇಧಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಸಂಶೀಧನೆಯನ್ನು  

ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ರಾಜಯ ಗಳಾಂದಿಗೆ ವಿನಮಯ 

ಮಾಡಿಕಳುು ವುದು ಇದರ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶ. 

 ICFRE ಯಡಿ ಒಟ್ಟು  ಒಾಂಬತ್ತು  ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಹಾಗೂ 4 ಸುಧಾರಿತ್ ಕಾಂದರ ಗಳು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ವೆ. 

 

ಮಾರ್ಚಿ 3: ವಿಶಾ  ವ್ನಯ ಜಿೀವಿ ದಿನ (World Wildlife Day) 

ವಿಶಾ  ವನಯ ಜಿೀವಿ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಮಾಚ್ಿ 3 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಜಗತಿು ನ ಸಸಯ  ಹಾಗೂ ಪಾರ ಣಿ ಪರ ಬೇಧಗಳ ಬಗೆಗ  ಜಾಗೃತಿ 

ಮೂಡಿಸುವುದು ವಿಶಾ  ವನಯ ಜಿೀವಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ರ್ಧಯ ೀಯ. 2013ರ 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸಮಾವೇಶದಲಿಲ  ಮಾಚ್ಿ 3ನ್ನು  ವಿಶಾ  ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ 

ದಿನವೆಾಂದು ಘಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಐಟಿಇಎಸ್ (Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಮಾಚ್ಿ 3, 1973ರಲಿಲ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಮಾಚ್ಿ 3 ರಂದು ವನಯ ಜಿೀವಿ 

ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಈ ದಿನದ್ ಮಹತಾ : ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ ಬೇಟೆ ಅಲಲ ದೆ ಅವುಗಳ ಚಮಿ, ಉಗುರು, ಕಾಂಬು, ದಂತ್ಗಳ 

ಮಾರಾಟ ಅಕರ ಮವಾಗಿ ಎಗಿಗ ಲಲ ದೆ ಸ್ವಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಹಲವು ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ ಸಂತ್ತಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ 

ಸ್ವಗುತಿು ದೆ. ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶದ ಒತ್ತು ವರಿ, ಮರಗಳ ಮಾರಣಹೀಮದಿಾಂದ ಕಾಡುಪಾರ ಣಿಗಳು 
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ಜನವಸತಿ ಪರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಲಗೆಗಯಿಡುತಿು ವೆ. ಹಿೀಗೇ ಮುಾಂದುವರಿದರೆ ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  

ಪರ ಕೃತಿಯಲಿಲ  ಅಸಮತ್ತೀಲನ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಅರಣಯ ಸಂಪತಿು ನ ಬಗೆಗ  ಜನರಲಿಲ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ಾ . 

 

2017 ಧ್ಯಯ ೀಯ: 

 Listen to the Young Voice (ಯುವಕರ ದನಗೆ ಕ್ತವಿಕಡಿ) ಇದು ಈ ವರ್ಿದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . 

ಸಸಯ  ಪಾರ ಣಿ ಸಂಕುಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯುವಕರನ್ನು  ಪೆರ ೀರೆಪಿಸುವುದು ಈ ವರ್ಿದ 

ಆಚರಣೆಯ ರ್ಧಯ ೀಯದ ಹಿನು ಲೆ. 

CITES ಬಗೆೆ : 

 CITES ಒಾಂದು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಒಪಪ ಾಂದವಾಗಿದುದ , ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಸಸಯ  ಹಾಗೂ ವನಯ  

ಜಿೀವಿ ಸಂಕುಲಗಳ ವಾಣಿಜಯ  ವಾಯ ಪಾರವನ್ನು  ನಯಂತಿರ ಸುವ ಗುರಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮಾರಾಟದಿಾಂದ ಜಗತಿು ನಲಿಲ  ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಜಿೀವ ಸಂಕುಲಗಳ 

ಮೇಲೆ ಹಾನ ಆಗದಂತೆ ನಗಾವಹಿಸುವುದು CITESನ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶ. 

 CITES ಒಪಪ ಾಂದ 1975 ರಿಾಂದ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಒಾಂದು ಕಾನೂನ್ನ ಬದದ  

(Legally Binding)ವಾದ ಒಪಪ ಾಂದವಾಗಿದುದ , ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು ಒಪಪ ಾಂದದ ಗುರಿಯನ್ನು  

ಕಾಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸಲು ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಕಾನೂನ್ನ ರೂಪಿಸಲು ಬದದ ವಾಗಿರಬೇಕು. 

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಪಾರ ಣಿ ಹಾಗೂ ಸಸಯ  ಸಂಕುಲಗಳನ್ನು  ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ 

ವಿಾಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ. 

 Appendix I: ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಅಳಿವಿನ ಅಾಂಚಿನಲಿಲ ರುವ ಪಾರ ಣಿ, ಸಸಯ  ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನು  ಇದರಡಿ 

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ ರುವ ಜಿೀವಿಗಳನ್ನು  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿ ವಾಣಿಜಯ  ವಾಯ ಪಾರ 

ಮಾಡತ್ಕಕ ದದ ಲಲ . ವೈಜಾಾ ನಕ ಅರ್ವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಧಯ ಯನಕ್ಕಕ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಅಗತ್ಯ ವೆನಸಿದರೆ 

ಮಾತ್ರ  ಬಳಸಬಹುದು. 

 Appendix II: ಅಪಾಯದ ಅಾಂಚಿನಲಿಲ  ಇರದ ಆದರೆ ಇವುಗಳ ವಾಣಿಜಯ  ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ 

ನಗಾವಹಿಸದೆ ಇದದ ರೆ ಅಳಿವಿನ ಅಾಂಚಿಗೆ ತ್ಲುಪುವ ಸಸಯ  ಹಾಗೂ ಪಾರ ಣಿ ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನು  

ಇದರಡಿ ಪಟಿು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 Appendix III: CITES ನ ಯಾವುದ್ಯದರು ಒಾಂದು ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರದಲಿಲ  ಸಂರಕ್ತಷ ತ್ವಾಗಿರುವ 

ಪರ ಭೇದಗಳು ಹಾಗೂ  ಆ ಪರ ಭೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಾಯ ಪಾರದ ಮೇಲೆ 

ಹತ್ತೀಟಿಗೆ ತ್ರುವಂತೆ ಇತ್ರೆ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲಿಲ ಸಿರುವ 

ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನು  ಇದರಡಿ ಪಟಿು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 
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ಮಟ್  ಮದ್ಲ ನದಿ ಜ್ಲಚರ ಜಿೀವಿಗಳ ಸಮೀಕಿೆ ಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಚಾಲನೆ 

ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಡಾಲ್ಿ ನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲಿಲ ನ 

ಜಲಚರ ಜಿೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಗಂಗಾ 

ನದಿಯ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟು ವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯ 

ಫಲಿತಾಾಂಶವನ್ನು  ವೈಜಾಾ ನಕ ಮಾಹಿತಿಯನಾು ಗಿ ಬಳಸಿಕಳು ಲಾಗುವುದು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ನಮಾಮಿ ಗಂಗಾ ಯೀಜನೆಯಡಿ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಮಿರ್ನ್ ಫ್ರರ್ ಕ್ತಲ ೀನ್ ಗಂಗಾ ಈ 

ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ವೈಲ್ಡ  ಲೈಫ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತಿು ದೆ. 

 ಮಾಚ್ಿ 1, 2017 ರಲಿಲ  ಮದಲ ಹಂತ್ದ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ನರೀರದಿಾಂದ 

ಬಿಜು ರ್ ವರೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ (165 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ). ಇದರಡಿ ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಲಚರ 

ಪಾರ ಣಿ ಗಂಗಾ ಡಾಲ್ಿ ನ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಲೆಕಕ ಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.   

 ಮುಾಂದಿನ ಹಂತ್ದ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಅಲಾಹಬದ್ ನಾಂದ ವಾರಣಾಸಿ 

ವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು (250 ಕ್ತ.ಮಿೀ). 

 ಡಾಲ್ಿ ನ್ ಗಳ ವಾಸಸೆಳ, ಅಲಿಲ ನ ಪರಿಸೆಿ ತಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಂತ್ತಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ 

ಸಂಕರ್ು ಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಡಿ ಗಮನಸಲಾಗುವುದು. 

 ಅಲಲ ದೇ 2225 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲಿಲ  ಮಿೀನನ ಪರ ಬೇಧಗಳ ಬಗೆಗ  ಅಧಯ ಯ 

ನಡೆಸಲು ಉತ್ು ರಖಂಡದ ಹಶ್ಿಲ್ ನಲಿಲ  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಸಹ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

ಆನೆ ಗಣತಿಗೆ ಮುಂದ್ಘದ್ ನ್ಯಲುಕ  ರಾಜ್ಯ ಗಳು  

ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ದೇಶದ ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಆನೆ ಗಣತಿ ನಡೆಸಲು 

ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳೆಾಂದರೆ ಓಡಿಶ, ಚತಿು ೀಸಗರ್. 

ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು  ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ. ಮೇ 2017 ರಿಾಂದ ಆನೆ ಗಣತಿಯನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ದೇಶದಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  

ಆನೆ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಿಣೆ ದ್ಯಖಲಾಗಿವೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಪರೀಕ್ಷ ಮತ್ ಎಣಿಕ್ಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಗಣತಿಯನ್ನು  

ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 

 ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷ ವಿಧಾನದಲಿಲ  ಆನೆಗಳನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ನೊೀಡಿ ದ್ಯಖಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪರೀಕ್ಷ 

ವಿಧಾನದಲಿಲ  ಆನೆಗಳ ಲದಿದ ಯ ವಿಶ್ಲ ೀರ್ಣೆಯನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ ಗಣತಿಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 

 ಪರೀಕ್ಷ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಬಳಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು  ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  

ಗಣತಿಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.  
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 2015 ರ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯ ಪರ ಕಾರ ಓಡಿಶದಲಿಲ  1,954 ಆನೆಗಳಿದುದ  ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

ನಂತ್ರದ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ 700, ಚತಿು ೀಸಘರ್ ಮತ್ತು  ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದಲಿಲ  275 

ಹಾಗೂ 130 ಆನೆಗಳು ಇರುವುದ್ಯಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

 

ಗುಜ್ರಾತ್ ಪಾರ ಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ತಿದುದ ಪ್ಡಿ) ಮಸೂದೆ-2017 

ಗುಜರಾತ್ ಪಾರ ಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ-2017ಗೆ ಗುಜರಾತ್ 

ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು 

ಗುಜರಾತ್ ಪಾರ ಣಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ-1954ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಗೊೀಹತೆಯ  ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ಕಷ  ಹಾಗೂ 

ಅಧಿಕ ದಂಡವನ್ನು  ವಿಧಿಸಲು ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಗೊೀಹತೆಯ  ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗೊೀಹತೆಯ ಗೆ ಹಸುಗಳ ಸ್ವಗಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ 

ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ಕಷ  ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಮಸೂದೆಯಡಿ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರದ ಅಧಿಕೃತ್ ಪಾರ ಧಿಕಾರದಿಾಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆದು ಹಸುಗಳ ಸ್ವಗಾಣಿಕ 

ಮಾಡಬಹುದು. 

 ಈ ಮುಾಂಚೆ 25 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹಾಂದಿದದ ರು, ಆದರೆ 

ಈಗ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  7 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ರಾತಿರ  ವೇಳೆ ಹಸುಗಳ ಸ್ವಗಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತಿಲಲ .  

 ಕಾಯ್ಕದ  ಉಲಲ ಾಂಘಿಸಿದವರಿಗೆ ಕನರ್ಾ  10 ವರ್ಿ ಜೈಲು ಶ್ಕ್ಕಷ ಯಿಾಂದ ಹಿಡಿದು ಜಿೀವಾವಧಿವರೆಗೂ 

ಶ್ಕ್ಕಷ  ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕಾನೂನ್ನಬಹಿರವಾಗಿ ಹಸು, ಗೊೀಮಾಾಂಸ ಅರ್ವಾ 

ಗೊೀಮಾಾಂಸದ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಸ್ವಗಾಟ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಿ ಜೈಲು ಶ್ಕ್ಕಷ  

ವಿಧಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಮೂರು ವರ್ಿ ಮಾತ್ರ  ಶ್ಕ್ಕಷ  ವಿಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು . 

 ಹಸುಗಳ ಸ್ವಗಾಣಿಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಸಕಾಿರ ಶಶಾ ತ್ವಾಗಿ ವಶಕ್ಕಕ  

ಪಡೆದುಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಆರು ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ  ಸಕಾಿರ ತ್ನು  ವಶಕ್ಕಕ  

ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು . 
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ಕ್ನಿ್ಯ  ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ್ಲಯ ಅಧಿಕೃತ ಚ್ಚನಿೆ  ಹಂದಿದ್ ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಹುಲಿ 

ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ್ಲಯ  

ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶದ ಕನಾಾ  ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಅಧಿಕೃತ್ ಚಿನೆಾ  

ಹಾಂದಿದ ದೇಶದ ಮದಲ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವೆಾಂಬ ಗೌರವಕ್ಕಕ  

ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. “ಬ್ಯಸಿಿಾಂಗ್ ದಿ ಬರಸಿಾಂಘ (Bhoorsingh the Barasingha)” 

ವನ್ನು  ಇದರ ಅಧಿಕೃತ್ ಚಿನೆಾ  ಎಾಂದು ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿನೆಾ ಯನ್ನು  

ಇನ್ನು ಮುಾಂದೆ ಪಾಕ್ತಿನ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ರ್ೀಸು ರ್ ಗಳಲಿಲ  ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಯುವ ಜನತೆಗೆ ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಬಸ್ಥಯುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ಮುಾಂದ್ಯಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿನೆಾ ಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಬರಸಿಾಂಗ ಅರ್ವಾ ಜೌಗು ಜಿಾಂಕ್ಕ (Swamp Deer) ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಸ್ವಧಯ ವಾದಷ್ಟು  

ಸಂರಕ್ತಷ ಸುವುದು. 

 ಅಲಲ ದೇ ಕನಾಾ  ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕಕ  ಇದೊಾಂದು ವಿಶ್ರ್ಾ  ಗುರುತ್ತ ನೀಡಲಿದೆ.  

 ಈ ಚಿನೆಾ ಯನ್ನು  ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ವಯ ಾಂಗಚಿತ್ರ ಕಾರ ರೀಹನ್ ಚಕರ ವತಿಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಬರಸ್ತಂಘ: 

 ಬರಸಿಾಂಘ ಅರ್ವಾ ಜೌಗು ಪರ ದೇಶದ ಜಿಾಂಕ್ಕಗಳು ಭಾರತ್ ಉಪಖಂಡದಲಿಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಜಿಾಂಕ್ಕ 

ಪರ ಭೇದಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದು. ಬರಸಿಾಂಘ ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶದ ರಾಜಯ  ಪಾರ ಣಿ. 

 ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶದ ಕನಾಾ  ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಣದಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಬರಸಿಾಂಘಗಳು ವಿಶಾ ದಲಿಲ  ಕಾಣ 

ಸಿಗುತ್ು ವೆ. 

 ಐಯುಸಿನ್ ಕ್ಕಾಂಪು ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಇವುಗಳನ್ನು  ಅಪಾಯದಲಿಲ ರುವ ಪರ ಭೇದಗಳು ಎಾಂದು 

ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕಾಡೆಿಚಿು  ನವ್ಿಹಣೆಗೆ ಡ್ರರ ೀನ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿರುವ್  ಉತಿ ರಖಂಡ ಸಕಾಿರ 

ಉತ್ು ರಖಂಡ ರಾಜಯ  ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯ ಕಾಡಿಗಚ್ಚು  ನೈಜ ಸಮಯದ 

ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಡ್ರರ ೀನ್ ಗಳನ್ನು  ನಯೀಜಿಸಿದೆ. ಕಾಡಿಗಚ್ಚು  

ನವಿಹಣೆಗೆ ಡ್ರರ ೀನ್ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳುು ತಿು ರುವುದು ದೇಶದಲೆಲ  

ಮದಲೆನಸಿದೆ. ಕವಲ ಕಾಡಿಗಚ್ಚು  ನವಿಹಣೆ ಅಲಲ ದೆ ಹಕ್ತಕ ಗಳ ಗೂಡಿನ 

ಸೆಿ ತಿ, ಮಸಳೆ, ನೀರಕ್ತಕ ಗಳು ಹಾಗೂ ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೂ ಡ್ರರ ೀನ್ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಉತ್ು ರಖಂಡದಲಿಲ  ಭಾರತ್ದಲೆಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಡಿಗಚ್ಚು  ಪರ ಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತಿು ವೆ. 2016 ರಲಿಲ  

ಸರಿಸುಮಾರು 2000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಡಿಗಚ್ಚು  ಪರ ಕರಣಗಳಿಾಂದ್ಯಗಿ 4500 ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶ ನಾಶ 

ಹಾಂದಿತ್ತು . ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಶೇ 71% ರಷ್ಟು  ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಪರ ದೇಶ ಅರಣಯ ದಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದೆ. ಆಗಾಗಿ 
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ನೈಜ ಸಮಯದಲಿಲ  ಕಾಡಿಗಚ್ಚು  ಮೇಲೆ ನಗಾವಹಿಸುವುದರಿಾಂದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ್ವನ್ನು  

ತ್ಪಿಪ ಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.   

 ಉತ್ು ರಖಂಡದಲಿಲ  ಕಂಡು ಬರುವ ಕಾಡಿಗಚ್ಚು  ಪರ ಕರಣಗಳು ಮಾನವ ಪೆರ ೀರಿತ್ವಾಗಿದೆ. 

 2016 ರಲಿಲ  ಉತ್ು ರಖಂಡ ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಪೈನ್ (Pine) ಅರಣಯ ದಲಿಲ  ಬಾಂಕ್ತ 

ಹತಿು ಕಾಂಡು ಭಾರಿ ಅರಣಯ  ಸಂಪತ್ತು  ನಾಶವಾಗಿತ್ತು . 

 ಉತ್ು ರಖಂಡದ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಕಾಡಿಗಚ್ಚು  ಪರ ಕರಣಗಳು ಚಿರ್ ಪೈನ್ (ಪೈನ್ರ್ಸ ರಕಸ ಾ ರ್ಘ್) ಕ್ಕಡಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಸಂಭ್ವಿಸುತ್ು ವ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕೋನಿಫರ್ ಮರದ ಎಲ್ಗಗಳಿಗೆ ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿ ಬಂಕಿ 

ಹತಿು ಕಳುಳ ತ್ು ದೆ. 

 

ಪಾಲ ಸ್್ತ ಕ್ ತಿನ್ನನ ವ್ “ವಾಯ ಕ್ಸ  ವ್ಮ್ಸಿ (Wax Worm)” ಕ್ೀಟಾಣು 

ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ತಿಾಂದು ಅರಗಿಸಿಕಳುು ವ ಕ್ತೀಟವನ್ನು  ವಿಜಾಾ ನಗಳು 

ಪತೆು ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಗಲಾಲ ರೆಯಾ ಮ್ಲಲ ನೆಲಾಲ  (Galleria Mellonella) ಕ್ತೀಟದ 

ಲಾವೆಿ “ವಾಯ ಕೆ್ ವಮ್ಿ” ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ತಿನ್ನು ವ ಕ್ತೀಟವಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚಾು ಗಿ 

ಬಳಕ್ಕಯಲಿಲ ರುವ “ಪಾಲಿಎರ್ಥಲಿನ್” ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಅನ್ನು  ಈ ಕ್ತೀಟ 

ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ತಿಾಂದು ಅರಗಿಸಿಕಳುು ತಿು ರುವುದ್ಯಗಿ ವಿಜಾಾ ನಗಳು 

ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. ವಾಯ ಕೆ್  ವಮ್ಿ ನ ಜಿೀಣಿಶಕ್ತು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಸಂಶೀಧಿಸಲಾದ ಇತ್ರೆ ಸೂಕಾಷ ಮ ಣುಗಳುಗಿಾಂತ್ 

ತ್ತಾಂಬ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ತಿನ್ನು ವ ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಾವನ್ನು  

ಸಂಶೀಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಾ ದಿನವೊಾಂದಕ್ಕಕ  0.13 ಮಿ.ಗಾರ ಾಂ ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ತಿನ್ನು ವ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿತ್ತು . 

ಸಂಶೀಧನೆಯ ಮಹತಾ : 

ಇತಿು ೀಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಅನ್ನು  ಮಿತಿಮಿೀರಿ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ಪರಿಸರ 

ಮಾಲಿನಯ ದಲಿಲ  ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ನದೆ ಸಿಾಂಹ ಪಾಲು ಎನಸಿದೆ. ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಕಳೆಯದ 

ವಸುು ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಇದರ ಸೂಕು  ವಿಲೇವಾರಿ ತ್ಲೆನೊೀವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ವಾಯ ಕೆ್  ವಮ್ಿ 

ಪಾಲಿಎರ್ಥಲಿನ್ ಅನ್ನು  ಎರ್ಥಲಿನ್ ಗೆಲ ೈಕಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವತಿಿಸುತ್ು ದೆ. ಆಗಾಗಿ ಇದು ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ 

ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಒಾಂದು ಉತ್ು ಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 

ವಾಯ ಕ್ಸ  ವ್ಮ್ಸಿ: 

ವಾಯ ಕೆ್  ವಮ್ಿ ಗಳು ಜೇನ್ನಗೂಡಿನಲಿಲ  ಜೇನ್ನನೊಣಗಳ ಮರ್ಧಯ  ಪರಾವಲಂಭಿಗದಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ು ವೆ. 

ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಮಿೀನ್ನಗಳ ಆಹಾರವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇವುಗಳು ಮೇಣದ 

ಪತಂಗ (Wax moths)ಗಳ ಲಾವೆಿಗದಗಿವೆ. ಜೇನ್ನಗೂಡಿನಲಿಲ  ಈ ಮೇಣದ ಪತಂಗಗಳು 

ಮಟೆು ಯನ್ನು  ಇಡುತ್ು ವೆ. ಬಳಿಕ ಮಟೆು  ಒಡೆದು ಜೇನನ ಮೇಣದ ಮೇಲೆಯ್ಕ ಬಳೆಯುತ್ು ವೆ. ವಾಯ ಕೆ್ 

ವಮ್ಿ ಗಳು ಜೇನ್ನಹುಳಗಳ ಚಮಿ, ಮಟೆು  ಹಾಗೂ ಪರಾಗಗಳನ್ನು  ತಿಾಂದು ಬಳೆಯುತ್ು ವೆ.  
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ಮುಂಬೈ ಮತಿ್ತ  ಎಲಿಫ್ರಂಟ ದಿಾ ೀಪ್ ಪ್ರ ದೇಶ ನಡುವೆ ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ರೀಪ್ಟ ವೇ 

ದೇಶದ ಮದಲ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಉದದ ನೆಯ ರೀಪ್ಟ ವೇ ಮುಾಂಬೈ ಹಾಗೂ 

ಎಲಿಫ್ಾಂಟ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶದ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ. ಈ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ 

ರೀಪ್ಟ ವೇ ಯನ್ನು  ಮುಾಂಬೈ ರ್ೀಟ್ಸಿ ಟರ ಸ್ು  ನಮಿಿಸಲಿದುದ , ಅರಬಿಿ  

ಸಮುದರ ದ ಮೇಲೆ ನಮಾಿಣಗೊಳು ಲಿದೆ. ಎಲಿಫ್ರಾಂಟ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶ 

ಎಲಿಫ್ಾಂಟ ಗುಹೆಗಳಿಾಂದ ವಿಶಾ  ಪರ ಸಿದಿದಯಾಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಇದು ಯುನೆಸೊಕ  

ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಸಹ ಆಗಿದೆ. 8 ಕಿಮಿೋ ಉದದ ದ ರೋಪ್ ವೇ ಮಂಬೈಯ ಪ್ಯವ್ 

ಕರಾವಳಯಲಿ್ಲರುವ ಸ್ವರಿಯಿಂದ ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಗಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ರಾಯೆಡ್ ಜಿಲಿ್ಗ ಯ ಎಲಿಫ್ಾಂಟ 

ದಿವ ೋಪ್ಟದಲಿ್ಲ  ಕನೆಗಳುಳ ತ್ು ದೆ. 

 20 ಆಸನಗಳ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಕಬಲ್ ಕಾರು ಮೂಲಕ 40 ನಮಿರ್ದಲಿಲ  ತ್ಲುಪುಬಹುದ್ಯಗಿದುದ , 

ಪರ ವಾಸೊೀಧಯ ಮಕ್ಕಕ  ವರದ್ಯನವಾಗಲಿದೆ. 

 ಸದಯ  ಈ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಹಡುಗಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ  ತ್ಲುಪಬಹುದ್ಯಗಿದುದ , ಸುಮಾರು 1 

ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು  ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ.  

ಎಲಿಫೆಂಟ ಗುಹೆಗಳು: 

ಎಲಿಫ್ಾಂಟಾ ಗುಹೆಗಳು ಮುಾಂಬಯಿ ನಗರದ ಸಮಿೀಪ ಸ್ವಗರದಲಿಲ ರುವ ಎಲಿಫ್ಾಂಟಾ ದಿಾ ೀಪದಲಿಲ ವೆ. 

ಎಲಿಫ್ಾಂಟಾ ದಿಾ ೀಪದ ಮೂಲ ಮರಾಠಿ ಹೆಸರು ರ್ಘರಾಪುರಿ. ರ್ೀಚ್ಚಿಗಿೀಸರು ಈ ಹೆಸರನ್ನು  

ಎಲಿಫ್ಾಂಟಾಎಾಂದು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. 1987ರಲಿಲ  ಎಲಿಫ್ಾಂಟಾ ಗುಹೆಗಳನ್ನು  ಯುನೆಸೊಕ ೀ ವಿಶಾ  

ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಿತ್ತ. ಎಲಿಫ್ಾಂಟಾ ಗುಹೆಗಳ ಇತಿಹಾಸವು 9 ರಿಾಂದ 13ನೆಯ 

ಶತ್ಮಾನದಲಿಲ ದದ  ಸಿಲಾ ರ ಅರಸರ ಕಾಲದೆದ ಾಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲಿಲ ನ ಕ್ಕಲ ಶ್ಲಾಮೂತಿಿಗಳು 

ಮಾನಯ ಖೇಟದ ರಾರ್ು ರಕ್ಕಟರ ಕಾಲದವೆಾಂದು ಸಹ ಕ್ಕಲ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳಿವೆ. ಇಲಿಲ  ಶ್ವನ ಮೂರು 

ಮುಖಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ತಿರ ಮೂತಿಿ ಸದ್ಯಶ್ವ ವಿಗರ ಹವು ಬರ ಹಮ , ವಿಷ್ಟಣ  ಮತ್ತು  ಮಹೇಶಾ ರರನ್ನು  

ಬಲು ಮಟಿು ಗೆ ಹೀಲುತ್ು ದೆ. ಈ ಸದ್ಯಶ್ವ ತಿರ ಮೂತಿಿಯು ರಾರ್ು ರಕ್ಕಟರ ರಾಜಲಾಾಂಛನವು ಸಹ 

ಆಗಿತ್ತು . ನಟರಾಜ ಮತ್ತು  ಅತಾಯ ಕರ್ಿಕವಾಗಿರುವ ಅಧಿನಾರಿೀಶಾ ರ ಮೂತಿಿಗಳು ಸಹ ರಾರ್ು ರಕ್ಕಟ 

ಶೈಲಿಯವು. ಶ್ಲೆಯಲಿಲ  ಕರೆದು ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲಿಫ್ಾಂಟಾ ಗುಹೆಗಳು ಸುಮಾರು ೬೦೦೦೦ ಚದರ 

ಅಡಿಗಳಷ್ಟು  ವಿಸ್ವು ರವಾಗಿವೆ. ಇಲಿಲ  ಅನೇಕ ಮಗಸ್ವಲೆಗಳು, ಹಜಾರಗಳಿದುದ  ಹಲವು ಗುಡಿಗಳನ್ನು  

ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಗುಡಿಗಳಲಿಲ  ನಾನಾ ಶ್ಲಾಮೂತಿಿಗಳಿವೆ. ಜತೆಗೆ ಒಾಂದು ಶ್ವಾಲಯವು ಸಹ 

ಪರ ಧಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕ್ತೀಣಿವು ಶ್ವನ ಆವಾಸತಾಣವೆಾಂದು ಸೆ ಳಿೀಯರ ನಂಬಿಕ್ಕ. 
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ಜೂನ್ 5: ವಿಶಾ  ಪ್ರಿಸರ ದಿನ 

ಪ್ಟರ ತಿ ವಷ್ ವಿಶ್ವ  ಪ್ಟರಿಸರ ದಿನ್ವನ್ನು  (WED) ಜೂನ್ 5 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ನ್ಮಮ  ಪ್ಟರಿಸರ ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ 

ಜಗತಿು ನಾದಯ ಾಂತ್ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ನ್ಮಮ  ಪ್ಟರಿಸರಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್  

ಆಚರಣೆ ಇದ್ಯಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ  ಪ್ಟರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯು “ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  ಎನಿವ ರಾನೆಮ ಂಟ್ 

ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಮ್ (ಯ್ಡಎನ್ಇಪ್ತ)”ನ ಜ್ಞಗತಿಕ ಉಪ್ಟಕರ ಮವಾಗಿದೆ. 

2017 ಥಿೀಮ್ಸ: “ಕ್ನೆಕ್್ ಂಗ್ ಪಿೀಪ್ಲ್ ಟ್ಟ ದಿ ನೇಚರ್” 

2017 ಆತಿಥಯ  ರಾಷ್ ರ  ಕೆನಡಾ: ಈ ಬರಿಯ ವಿಶಾ  ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಆತಿರ್ಯ ವನ್ನು  ಕ್ಕನಡಾ 

ವಹಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 1987 ರಿಂದ, ವಿಶ್ವ  ಪ್ಟರಿಸರ ದಿನ್ವನ್ನು  ವಿವಿಧ ದೇಶ್ಗಳಲಿಲ  ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ ರದಲಿ್ಲ  ಈ ದಿನ್ವನ್ನು  ಅಧಿಕೃತ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇತಿು ೋಚಿಗೆ 

ಆತಿರ್ಯ ವಹಿಸಿದದ  ರಾರ್ು ರಗಳೆಾಂದರೆ ಅಂಗೋಲಾ, ಇಟಲ್ಲ, ಬ್ದಬ್ಡೋರ್ಸ, ಬರ ಜಿಲ್ಡ, ನಾವ್ ಮತ್ತು  

ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ಸ್್ ೋಟ್ಸ . 

ವಿಶ್ವ  ಪ್ಟರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ (WED) ಅನ್ನು  1972ರಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದದ  ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ನೇರ್ನ್ 

ಕಾನಪ ರೆನೆ್  ಆನ್ ದಿ ಹೂಯ ಮನ್ ಎನಾ ರಾನೆಮ ಾಂಟ್ಸ ನ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಮಂಡಳಿ 

ನಣಿಯದಂತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ರ್ದಲ್ ಬರಿಗೆ ವಿಶ್ವ  ಪ್ಟರಿಸರ ದಿನ್ವನ್ನು  1973ರಲಿ್ಲ  

ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಆ ನಂತ್ರ ಪ್ಟರ ತಿ ವಷ್ ವಿವಿಧ ರ್ಥೀಮ್ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

UNEP: 

ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ನೇರ್ನ್ ಕಾನಪ ರೆನೆ್  ಆನ್ ದಿ ಹೂಯ ಮನ್ ಎನಾ ರಾನೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಫಲಿತಾಾಂಶವಾಗಿ ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ 

ನೇಷನ್ಸ  ಎನಿವ ರಾನೆಮ ಂಟ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಮ್ (ಯ್ಡಎನ್ಇಪ್ತ) ಅನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ 

ಕ್ತೀನಾಯ ದ ನೈರೀಬಿಯಲಿಲ ದೆ. ಯುಎನ್ಇಪಿ ಆರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಹಲವು 

ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ.  

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಳಗೆ ಪರಿಸರದ ಬಗೆಗ  ಧಾ ನ ಎತ್ತು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಯುಎನ್ಇಪಿ 

ಯನ್ನು  1972ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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ಪ್ರಿಸರ ಸ್ನ ೀಹಿ ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಮುಂದ್ಘದ್ ಕರಳ ಸಕಾಿರ 

ಕರಳ ರಾಜಯ  ಸಕ್ಕ್ರವು ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುವ ಮದುವಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿು  

ಪ್ಟರಿಸರ-ಸ್ು ೋಹಿಯನಾು ಗಿಸಲು ಹ್ಸಿರು ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರವನ್ನು  ಹರತಂದಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಶ್ರ್ು ಚಾರದ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ಪಿ್ರ ಸ್ಿ ರ್ಕ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಜೈವಿಕವಾಗಿ 

ವಿಘಟನೆಯಾಗದೆ ಬಳಸಿ ಬ್ರಸಾಡುವ  ವಸುು ಗದದ ಗಿ್ ಸೆಳು, ತ್ಟೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ರ್ೋ್ಕೋಲ್ಡ 

ಅಲಂಕ್ಕರಗಳನ್ನು  ಮದುವಯ ಸಮಾರಂಭ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಸುವುದನ್ನು  ನಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಜೈವಿಕ 

ಕಳೆಯದ ವಸುು ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಗ್ಜಿನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಿಸರ-ಸ್ು ೋಹಿ ಲೋಹ್ಗಳಂದ ಮಾಡಿದ ಲೀಟಗಳು, 

ತ್ಟೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಪ್ರರ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಮದುವ ಸಮಾರಂಭ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಸುವಂತೆ 

ಮನವೊಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಕ್ಕ್ರದ ಪಿ್ರ ಯ ಸ್ಿ ರ್ಕ ವಿರೋಧಿ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು  ಹಸಿರು-ಕರಳ 

ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರವನ್ನು  ಹರತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

ನೈಮ್ಲ್ಯ ದ ರಾಜಯ  ನ್ನೋಡಲ್ಡ ಸಂಸ್ಥ ಯಾದ ಸುಚಿತ್ವ  ಮಿಷನ್ ಈಗ್ಗಲೇ ಕಣ್ಣಣ ರು, 

ಎನಾ್ಕುಲಂ, ಕಲಿ್ಂ ಮತ್ತು  ಅಲ್ಪುಪ ಳದಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಶಿೋಘರ ದಲಿ್ಗ ೋ ಉಳದ ಜಿಲಿ್ಗ ಗಳಲಿ್ಲ  ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ಬರಲ್ಲದೆ ಎಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ಹ್ಸಿರು ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರ 

ಉಪ್ಟಕರ ಮವನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತ್ರಲು ಜಿಲಿಾ  ಆಡಳತ್, ಪಂರ್ಚಯತ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ-

ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಮತ್ತು  ಧಾಮಿ್ಕ ಸಮೆಮ ೋಳನ್ಗಳಂದಿಗ್ಗ ಕೈಜೀಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮದುವ ಸಭಾಂಗಣ, ಸಮಾವೇಶ್ ಕಂದರ ಗಳು, ಹೋಟೆಲೆ್ಳು ಮತ್ತು  ವಿವಾಹ್ ಸಮಾರಂಭ್ 

ನಡೆಯುವ ಇತ್ರ ಸಥ ಳಗಳಲಿಲ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸುಚಿತ್ವ  ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ಯಯ 

ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳು ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರ ಉಲಿ್ಂಘನೆಯ 

ಸಂದಭ್್ಗಳಲಿ್ಲ , ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲಾಗುವ ಪ್ರರ್ತರ ಗಳ ಮತ್ತು  ವಸುು ಗಳ ಸವ ರೂಪ್ಟವನ್ನು  

ಅವಲಂಬ್ರಸಿ ಕರ ಮವನ್ನು  ರ್ತಗ್ಗದುಕಳಳ ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

Environmental Impact Survey: ಒಂದು ನೊೀಟ 

ಪ್ಟರ ತಿ ವಯ ಕಿು ಯಿಾಂದ ಪ್ಟರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರ ಭಾವ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  

ಭಾರತ್ವು 102 ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲ  75 ನೇ ಸಾಥ ನ್ವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಈ 

ಶ್ರ ೋಯಾಂಕವನ್ನು  ಯ್ಡಕೆ ಮೂಲ್ದ ಹ್ಣಕ್ಕಸು ಸೇವಗಳ ವಬಸ ೈಟ್ 

“ಮನಿಸೂಪರ್ ಮಾಕ್ಕಿಟ್” ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಾಂಧನ ಬಳಕೆ, 

ವಾಯ್ಡಮಾಲ್ಲನ್ಯ , ತ್ಯ ಜಯ  ಉತ್ಪ ದನೆ, ನ್ವಿೋಕರಿಸಲಾಗದ ಶ್ಕಿು ಯ ಮೇಲ್ಗ 

ಅವಲಂಬನೆ, ತ್ಲಾವಾರು ಇಂಗ್ಲ್ದ ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ ಹರಸೂಸುವಿಕೆ, 

ತ್ಯ ಜಯ ನಿೋರಿನ್ ಸಂಸಕ ರಣ ಸಾಮರ್ಯ ್, ಪುರಸಭೆಯ ಘನ್ ತ್ಯ ಜಯ ವನ್ನು  ಉತ್ಪ ದಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 

ನಾಗರಿಕರು ಪ್ಟರಿಸರದ ಮೇಲ್ಗ ಬಿೀರುವ ಪರ ಭಾವ ಈ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಕಾಂಡು 

ಶ್ರ ೋಯಾಂಕವನ್ನು  ಸಿದದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾನದಂಡಗಳಲಿಲ  ಇಂಗ್ಲ್ದ ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ 

ಹರಸೂಸುವಿಕೆ, ಪುರಸಭೆ ಘನ ತಾಯ ಜಯ  ಹಾಗೂ ಇಾಂಧನ ಬಳಕ್ಕಗೆ ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಓತ್ತು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಟಾಪ್ಟ 10 ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಮಜಾಾಂಬಿಕ್ (1), ಇಥಿಯೋಪ್ತಯಾ (2 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ಜ್ಞಂಬ್ರಯಾ (3 ನೇ 

ಸಾಥ ನ್), ಲಾಟಿವ ಯಾ (4), ಕಿೋನಾಯ  (5), ಅಲ್ಗಾ ೋನಿಯಾ (6 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ಘಾನಾ (7 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ತ್ಜ್ಞಕಿಸಾಥ ನ್ 

(8 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ನೇಪ್ರಳ (9 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ಕಲಂಬ್ರಯಾ (10 ನೇ ಸಾಥ ನ್). 

ಕ್ಳಪ್ಪ ಸ್ವಧನೆ 10 ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಟಿರ ನಿಡ್ಯಡ್ ಮತ್ತು  ಟೊಬ್ದಗ (102), ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ಸ್್ ೋಟ್ಸ  (101), 

ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕ (100 ನೇ), ಐಲ್ಗ್ಂಡ್ (99 ನೇ), ಕೆನ್ಡ್ಯ (98 ನೇ), ಚಿೋನಾ (97 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾ (96 

ನೇ ಸಾಥ ನ್), ದಕಿಷ ಣ ಆಫ್ರರ ಕ್ಕ (95 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ಸೈಪ್ಟರ ರ್ಸ (94 ನೇ ಸಾಥ ನ್) ಮಲೇಷ್ಟಯಾ (93 ನೇ ಸೆ್ವನ). 

ರ್ಜ್ಞಂಬ್ರರ್ಕ ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ಯದ ಮೂಲ್ಗಳಂದ ಬಹುತೇಕ ಇಾಂಧನ ಪೂರೈಕ್ಕ ಮಾಡುತಿು ರುವ 

ಕಾರಣ ಈ ಪ್ಟಟ್ಿ ಯ ಅಗರ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಮತೊು ಂದೆಡೆ ಭಾರತ್ವು 75 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದೇಶ್ದ 

ಒಟ್ಾ ರೆ ಇಂಧನ್ ಉತ್ಪ ದನೆ ಪೈಕಿ ನ್ವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ್ ಮೂಲ್ಗಳು ಕವಲ್ 15.2% ರಷ್್ಟ  

ಮಾತ್ರ . ಅಮ್ರಿಕದ ಇಂಗ್ಲ್ದ ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯ್ಡ ತ್ಲಾ 17 ಟನ್ ಇರುವುದರಿಂದ 

ಯ್ಡಎರ್ಸ 101 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲರುವ ಮೂಲಕ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಕನೆಯ ಎರಡನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, 

ಪ್ಟರ ತಿ ವಯ ಕಿು ಗ್ಗ 2.58 ಕೆಜಿ ಮನಿಸ ಪ್ಟಲ್ಡ ಘನ್ ತ್ಯ ಜಯ ವನ್ನು  ಉತ್ಪ ದನೆಯಾಗುತಿು ದೆ ಹಾಗೂ ಇಾಂಧನ ಬಳಕೆ 

ಪರ ತಿ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ 312.79 ಬ್ರಟಿಯ್ಡ ರಷ್್ಟ ದೆ.  

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಪ್ಟರ ತಿವಷ್ಕೆಕ  1.7 ಟನ್ ಇಂಗ್ಲ್ದ ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ (1990 ಮತ್ತು  2011 ರ ನ್ಡುವ) ಮತ್ತು  

ಪ್ಟರ ತಿ ದಿನ್ 0.34 ಕೆಜಿ ಮನಿಸ ಪ್ಟಲ್ಡ ಘನ್ ತ್ಯ ಜಯ ವನ್ನು  ಉತ್ಪ ದಿಸುತಿು ದೆ. ದೇಶದ ಇಾಂಧನ ಬಳಕೆ 19.75 

ಬ್ರಟಿಯ್ಡ (ಬ್ರರ ಟಿೋಷ್ ರ್ಮ್ಲ್ಡ ಯ್ಡನಿಟ್). ಭಾರತ್ವು ನ್ವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶ್ಕಿು  (15.2%) ನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಅವಲಂಬ್ರಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಳಪ್ಪ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಟಿರ ನಿಡ್ಯಡ್ ಮತ್ತು  ಟೊಬ್ದಗೋವು ಯಾವುದೇ ಹ್ಸಿರು 

ಶ್ಕಿು  ಮೂಲ್ಗಳ ಮೇಲ್ಗ ಅವಲಂಬ್ರತ್ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕನೆಯ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ.  

 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ 

 
 

ರಿಯಲ್ ಎಸ್್ ೀಟ್ ಕಾಯಿದೆ ಜ್ಞರಿಗೆ  

ಮನೆ ಖರಿೀದಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಲಿಲ  ಪಾರದಶಿಕತೆ ತಂದು ಗಾರ ಹಕರ ಹಿತ್ ರಕ್ಷಣೆ 

ಕಾಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಕಾಯಿದೆ-

2016 ಮೇ 1 ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಾಂದರ  ವಸತಿ ಮತ್ತು  ನಗರ ಬಡತ್ನ 

ನಮೂಿಲನೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಸ್ವಧಯ ವಾದಷ್ಟು  ಬೇಗ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು  

ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಎಲಾಲ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಭೂಮಿ ರಾಜಯ  ಪಟಿು ಯಲಿಲ ರುವ ವಿರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರಗಳ ಅಡಿ ಬರಲಿದೆ. 

 ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೀಟ್ಸ (ನಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ ) ಕಾಯಿದೆ-2016 ಕಳೆದ ವರ್ಿ 

ಮಾಚ್ಿ ನಲಿಲ  ಸಂಸತಿು ನ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . ಕಾಯಿದೆಯ 92 ಸ್ಥಕ್ಷನ್ ನಲಿಲ  59 ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 
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ಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಮೇ 1 ರಿಾಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಉಳಿದ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ ಗಳು ಇದಿೀಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿವೆ. 

ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇ, ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ, ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ 13 ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೆ 

ಬಂದಿದೆ. 

ಕಾಯಿದೆಯ ವಿಶಿಷಿ ತೆ: 

 ಯೀಜನೆಯ ಅರ್ವಾ ಕಾಯಿದೆಯ ಉಲಲ ಾಂಘನೆಯಾದರೆ “ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ 

ಮತ್ತು  ನಯಂತ್ರ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಮರೆ ಹೀಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಏಜೆಾಂಟ್ಸ ಗಳು ಹಾಗೂ ಗೃಹ ನಮಾಿಣ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 

ನೊೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 

 ಗಾರ ಹಕರಿಾಂದ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಹಣದ ಶೇ 70ರರ್ು ನ್ನು  ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಬಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತೆಯಲಿಲ  

ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಈ ಮತ್ು ವನ್ನು  ನಮಾಿಣ ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ  ಮಾತ್ರ  ಬಳಸಬೇಕು. 

 ಸಕಾಲದಲಿಲ  ಯೀಜನೆ ಪೂಣಿಗೊಳಿಸುವುದು ಕಡಾಡ ಯ 

 ಯೀಜನೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಕಟು ಡ ನಮಾಿಣಗಾರರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಯೀಜನೆಗಳ ವಿವರ ಮತ್ತು  ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  ನಯಂತ್ರ ಣ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಾಂತ್ಜಾಿಲ ತಾಣದಲಿಲ  

ಪರ ಕಟಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡಾಡ ಯ. 

  ಯೀಜನೆ ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಖರಿೀದಿದ್ಯರ ಪಡೆದ ಬಯ ಾಂಕ್ ಸ್ವಲದ ತಿಾಂಗಳ 

ಬಡಿಡ ಯನ್ನು    ಕಟು ಡ ನಮಾಿಣಗಾರ ಭ್ರಿಸಬೇಕು. 

 ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು  ನಯಂತ್ರ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ  ಆದೇಶ ಉಲಲ ಾಂಘಿಸಿದರೆ 

ಡೆವಲಪಸ್ಿಗೆ 3 ವರ್ಿ ಮತ್ತು  ಏಜೆಾಂಟ್ಸ ಹಾಗೂ ಖರಿೀದಿದ್ಯರರಿಗೆ 1 ವರ್ಿ ಜೈಲು ಶ್ಕ್ಕಷ  

 ರಾಜಯ ಗಳು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ರಚಿಸಬೇಕು.  

ಮಹತಾ : 

ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ವಲಯದಲಿಲ  ಪಾರದಶಿಕತೆ ಮತ್ತು  ಜವಾಬದ ರಿಯನ್ನು  ತ್ರುವಲಿಲ  ಕಾಯಿದೆ 

ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ‘ಕಾಯ್ಕದಯು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿಶಾ ಸ್ವಹಿತೆ, 

ಪಾರದಶಿಕತೆ ಮತ್ತು   ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚಿು ಸಲಿದೆ. ಖರಿೀದಿದ್ಯರ ಮತ್ತು  ಗೃಹ ನಮಾಿಣ ವಸತಿ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕಾಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸುವ ಕಟು ಡ ನಮಾಿಣಗಾರರ ಹಕುಕ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಕತ್ಿವಯ ಗಳನ್ನು  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಸಲಿದೆ’. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ವಲಯದಲಿಲ   ಪಾರದಶಿಕತೆ ಹೆಚಿು ಸಲಿರುವ 

ಕಾಯ್ಕದಯು, ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶ್ ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ಯರರ ಆತ್ಮ ವಿಶಾ ಸ ಹೆಚಿು ಸಲಿದೆ. 
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ಕಾಫಿ ಮತಿ್ತ  ಟಿೀ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ನೇಮಕ್ಕೆಕ  ಅಸಿು  

ಕಾಂದರ  ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ಸ ನೇಮಕ ಸಮಿತಿ ಟಿೀ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ 

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದೆ. ಟಿೀ 

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಪರ ಭಾತ್ ಕಮಲ್ ಬಝಿರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಫಿ 

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಎಾಂ.ಎಸ್.ಬೀಜೆ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಭಾತ್ ಕಮಲ್ ಅವರು ಚಹಾ ಒಕ್ಕಕ ಟದ 

ಮುಾಂಚೂಣಿ ಉದಯ ಮಿ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  ಬಯ ಾಂಕರ್ ಆಗಿದದ ರು. 

ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು ಚಹಾ ಸಂಶೀಧನಾ ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಮುಖಯ ಸೆ  ಸಹ 

ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಸೆ್ವ ಾಂ ಟಿೀ ಬಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಸಹ ಆಗಿದದ ರು. 

 ಪರ ಭಾತ್ ಕಮಲ್ ಅವರು ಟಿೀ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹುದೆದ ಯನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮದಲ 

ಐಎಎಸ್ ಯೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ. 

 ನವೆಾಂಬರ್ 1, 2018ರ ತ್ನಕ ಇವರು ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ  ಇರಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಹರಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪರ ಕಾರ ಕಾಂದರ  ವಾಣಿಜಯ  

ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ಎಲಾಲ  ಕೃಷಿ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷರುಗಳು 

ಐಎಎಸ್ ಅಲಲ ದ ಹಾಗೂ ಉದಯ ಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ  ಆಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರುಗಳು 

ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರತ್ಕಕ ದುದ . 

ಟಿೀ ಮಂಡಳಿ: 

ಟಿೀ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಕಲಕ ತಾು ದಲಿಲ ದೆ. ಟಿೀ ಬಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನು  

ನಯಂತಿರ ಸುವುದು ಮಂಡಳಿಯ ಪರ ಮುಖ ಕತ್ಿವಯ . ಪರ ಸುು ತ್ ದೇಶದ ಟಿೀ ಉದಯ ಮ ಅಧಿಕ ಉತಾಪ ದನಾ 

ವೆಚು , ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಜವಾಬದ ರಿ, ಕಾಮಿಿಕರ ಸಮಸ್ಥಯ  ಹಾಗೂ ವೇತ್ನಗಳ ಸಮಸ್ಥಯ ಯಿಾಂದ 

ಭಾದಿತ್ವಾಗಿದೆ. 

ಎಂ ಎಸ್ ಬೊೀಜೆಗೌಡ:  

ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಕಾಫಿ ಬಳೆಗಾರ ಎಾಂ ಎಸ್ ಬೀಜೆಗೌಡ ಅವರನ್ನು  ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೀಜೆಗೌಡ ಅವರು ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 14, 2018 ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ  ಇರಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

ಬಾಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಕಾಫಿ ಬಳೆಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯನ್ನು  ಕಾಯುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. 

ಅಶಿಸಿು  ಪ್ರ ಯಾಣಿಕ್ರ ಮೇಲೆ ನಷೇಧ ಹೇರುವ್ “ನೊೀ-ಪ್ಪಲ ೈ ಪ್ಟ್ಿ ” ಕ್ರಡು ನಯಮ  

ಅಶ್ಸುು  ಪರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  ನಷೇಧಿಸುವ ನಟಿು ನಲಿಲ  “ನೊೀ-ಪೆಲ ೈ ಪಟಿು  (No 

Fly List)” ಕರಡು ನಯಮಗಳನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಅಾಂತಿಮ ನಯಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ವಿಮಾನಯಾನ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯಾಂದನ್ನು  ಸಹ ರಚಿಸಿದೆ. ಹಸ ನಯಮಗಳ 

ಬಗೆಗ  ಸಲಹೆ/ಆಕ್ಕಷ ೀಪಗಳನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸಲು ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಲಹೆ/ಆಕ್ಕಷ ೀಪಣೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಶ್ೀಲಿಸಿ, ಸೂಕು  ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಾಂತಿಮ 

ನಯಮಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಮೂರು ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ  ವಿಮಾನ ಪರ ಯಾಣ ನಷೇಧಿಸುವ ನಯಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಂತ -1: 

ಭೌತಿಕ ಸನೆು ಗಳಂತ್ಹ ವಿಚಿಛ ದರ ಕಾರಕ ನಡವಳಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ತ್ತೀರುವ ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳ 

ಕಾಲ ನಷೇಧ ಹೇರಲಾಗುವುದು. 

ಹಂತ-2: 

ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಾಂದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಲೈಾಂಗಿಕ ಕ್ತರುಕುಳ ಅಪಾದಿತ್ ಪರ ಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಆರು ತಿಾಂಗಳ 

ಕಾಲ ವಿಮಾನಯಾನದ ಮೇಲೆ ನಷೇಧ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಹಂತ-3: 

ಕಲೆ ಬದರಿಕ್ಕ,ಮಾರಣಾಾಂತಿಕ ಹಲೆಲ , ವಿಮಾನ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಅಡಿಡ ಪಡಿಸುವವರಿಗೆ 2 ವರ್ಿ 

ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ತಕ ಾಂತ್ಲೂ ಅಧಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ರದುದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.  

ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲಾಲ  ನಯಮಗಳು ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಕ  ಮಾತ್ರ  ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಶ್ವ ಸೇನಾ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ರವಿೀಾಂದರ  ಗಾಯಕಾಾ ಡ್ಸ ಅವರು ಏರ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಕಾಮಿಿಕನ ಮೇಲೆ ಹಲೆಲ  

ನಡೆಸಿದುದ  ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ವಿರೀಧ ವಯ ಕು ವಾದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಹಸ ನಯಮಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಚಿಾಂತಿಸಿದೆ.  

 

ಫೇಸುಬ ಕ್ ನಂದ್ “ಎಕ್ಸ  ಪ್ಪರ ಸ್ ವೈ-ಫೈ”ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಪರ ಸಿದದ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಫೇಸಿು ಕ್ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  “ಎಕೆ್  ಪೆರ ಸ್ ವೈ-

ಫೈ” ಅಾಂತ್ಜಾಿಲ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಉತ್ು ರಖಂಡ, 

ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ಮೇರ್ಘಲಯ ಈ ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳ 700 

ಸೆ ಳಗಳಲಿಲ  ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ ವಿದೆ. 

 ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತಿ ಏಟಿಲ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ಫೇಸಿು ಕ್ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಸಹಿಹಾಕ್ತದೆ. ಈ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕಯಡಿ ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 20000 ಹಾಟ್ಸ ಸ್ವಪ ಟ್ಸ ಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಮಿಲಿಯನ್ ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ ಅಾಂತ್ಜಾಿಲ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಓದಗಿಸಲಾಗುವುದು.  

 ಭಾರತ್ ರಾರ್ು ರವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ “ಎಕೆ್  ಪೆರ ಸ್ ವೈ-ಫೈ” ಸೇವೆಯನ್ನು  ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾ, 

ಕ್ತೀನಾಯ , ನೈಜಿೀರಿಯಾ ಮತ್ತು  ತಾಾಂಜಾನಯಾದಲಿಲ  ಫೇಸಿು ಕ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

“ಎಕೆ್  ಪೆರ ಸ್ ವೈ-ಫೈ” ಸೇವೆ ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರಿಗೆ ಅಾಂತ್ಜಾಿಲ ಬಳಕ್ಕ, ಆಯ ಪ್ಟ ಡೌನ್ ಲೀಡ್ಸ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಇನು ತ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ. ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರು ಮದಲು “ಎಕೆ್  ಪೆರ ಸ್ ವೈ-ಫೈ” ನೆಟ್ಸ ವಕ್ಿ ಗೆ 

ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಾಂಡು ಆನಂತ್ರ ಡಾಟಾ ಪಾಯ ಕ್ ಖರಿೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 
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ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಖಸಗಿ ವ್ಲಯದ್ ಸಣಣ  ಶಸಿ್ವ ಸಿ ರ  ಉತಾಪ ದ್ನ್ಯ ಘಟಕ್ ಕಾಯಾಿರಂಭ 

 ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಖ್ಯಸಗಿ ವಲಯದ ಸಣಣ  ಶಸ್ವು ಸು ರ ತ್ಯಾರಿಕಾ 

ಘಟಕವನ್ನು  ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶಾ ದಜೆಿಯ 

ಅತಾಯ ಧುನಕ ಶಸ್ವು ಸು ರಗಳನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಈ ಘಟಕ ಪೂರೈಸಲಿದೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಪುಾಂರ್ಜ ಲಾಯ್ಡ  ಮತ್ತು  ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ವೆಪನ್ ಸಿಸು ಾಂ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ 

ಉಧಯ ಮ ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಘಟಕದಲಿಲ  ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ನಾಲುಕ  ಶಸ್ವು ಸು ರಗದದ X95 ಕಾಬೈಿನ್ & 

ಅಸ್ವಲ್ು  ರೈಫಲ್, ಗಲಿಲ್ ಸಿು ಪರ್ ರೈಫಲ್, ಟವೊರ್ ಅಸ್ವಲ್ು  ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು  ನೆಗೆವ್ ಲೈಟ್ಸ ಮಷಿನ್ 

ಗನ್ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಘಟಕಕ್ಕಕ  “ಪುಾಂರ್ಜ ಲಾಯ್ಡ  ರಕಾಷ  ಸಿಸು ಾಂ” ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ಭೇಟಿ ನೀಡುತಿು ರುವಾಗಲೇ ಈ ಘಟಕವನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದುದ , ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ರಕ್ಷಣಾ ಒಪಪ ಾಂದಗಳನ್ನು  ನರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಬರತ್ ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ನಾಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಡ್ಸಿ ವೇರ್ ಖರಿೀದಿಸುತಿು ರುವ 

ರಾರ್ು ರವಾಗಿದೆ. 

  ಕಳೆದ ಕ್ಕಲವು ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ವಿವಿಧ ಶಸ್ವು ಸು ರಗಳನ್ನು  ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ನಾಂದ ಭಾರತ್ ಖರಿೀದಿಸಿದೆ. 

 

7 ಸ್ವವ್ಿಜ್ನಕ್ ವ್ಲಯ ಬಯ ಂಕುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರ ನೇಮಕ್ 

ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಪುನರ್ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ಓತ್ತು  ನೀಡುತಿು ರುವ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ 7 ಸ್ವವಿಜನಕ ವಲಯ ಬಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಮುಖಯ ಸೆ ರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿದೆ. ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಂಪುಟ ನೇಮಕಾತಿ 

ಸಮಿತಿ ಏಳು ಸ್ವವಿಜನಕ ವಲಯದ ಬಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ  ಮುಖಯ ಸೆ ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. 

 ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರೆಕು ರ್ ಉಷ್ಠ ಅನಂತ್ಸುಬರ ಮಣಯ ಾಂ 

ಅವರನ್ನು  ಕಲಕ ತಾು  ಮೂಲದ ಅಲಹಬದ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಓರಿಯ್ಕಾಂಟಲ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಿ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ನದೇಿಶಕ ರಾರ್ಜ ಕ್ತರಣ್  

ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು  ಯೂನಯನ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರೆಕು ರ್ 

ಮತ್ತು  ಸಿಇಓ ಆಗಿ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಆರ್ ಸುಬರ ಮಣಯ ಾಂ, ಇಾಂಡಿಯನ್ ಓವಸಿೀಿಸ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಪರ ಸುು ತ್ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ 

ನದೇಿಶಕ ಇವರನ್ನು  ಇದೇ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರೆಕು ರ್ ಮತ್ತು  ಸಿಇಓ ಆಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
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 ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ನದೇಿಶಕ ಸುನೀಲ್ ಮ್ಹಾು  ಅವರನ್ನು  

ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಕ್ಕನರಾ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ನದೇಿಶಕ ಧಿೀನಬಂಧು ಮಹಪತ್ರ  ಅವರನ್ನು  

ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರೆಕು ರ್ ಮತ್ತು  ಸಿಇಓ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಆರ್, ಎ, ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರನ್ನು  ವಿಜಯ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರೆಕು ರ್ 

ಮತ್ತು  ಸಿಇಓ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ವಿಶಾ ಸಹಿ ಉದೊಯ ೀಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಸೃಷ್್ಟ ಸಲು ಕಾಯಿಪ್ಡೆ ರಚನೆ 

ಸಮಯೋಚಿತ್ ಮತ್ತು  ವಿಶಾವ ಸಾಹ್್ ಉದೊಯ ೋಗ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸೃಷ್್ಟ ಸಲು ಸೂಕು  

ವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು ನೀತಿ  

ಆಯೋಗದ ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷ ಅರವಿಂದ 

ಪ್ಟನಾಗರಿಯಾ ನೇತೃತ್ವ ದ ಟಾರ್ಸಕ  ಫೋರ್ಸ್ 

ಅನ್ನು  ಸಕ್ಕ್ರ ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದೆ. ಪ್ಟರ ಧಾನ್ಮಂತಿರ  ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ಸವ ತಃ ಈ ಪ್ಟರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದುದ  ಮತ್ತು  ಅದಷ್ಟು  ಬೇಗನೆ ತ್ನ್ು  ಶಿಫ್ರರಸನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಕ್ಕಯ್ಪ್ಟಡೆಗೆ 

ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಕಯ್ಪ್ಟಡೆಯ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರು ಕ್ಕಮಿ್ಕ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ ಎ. ಸತ್ಯ ವತಿ, 

ಸಂಖ್ಯಯ ಶಾಸು ರ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ ಟಿ.ಸಿ.ಎ. ಅನಂತ್, ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಪುಲ್ರ್ಕ ಘೋಷ್ 

ಮತ್ತು  ಟಿೋಮಿೆ ೈರ್ಸ ಸವಿ್ಸರ್ಸ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಸಹ್ ಸಂಸಾಥ ಪ್ಟಕ ಮನಿೋಶ್ ಸಭ್ವಾ್ಲ್ಡ. 

ಅಗತಯ ತೆ: 

 ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಉದೊಯ ೋಗಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶಾವ ಸಾಹ್್ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿ್ . ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ 

ಲ್ಭ್ಯ ವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಮಿೋರಿದೆ. ದೇಶ್ದ ಬಹುಪ್ರಲು ಉದೊಯ ೋಗಿಗಳನ್ನು  

ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅನೌಪ್ಟರ್ಚರಿಕ ವಲ್ಯದಲಿ್ಲನ್ ಉದೊಯ ೋಗಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮಾಹಿತಿಯ್ಡ 

ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿ ಲ್ಭ್ಯ ವಾಗುವುದಿಲಲ . ಅಲಿ್ದೆ, ಲೇಬರ್ ಬ್ಯಯ ರೋ ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮಾಹಿತಿ 

ಸಂಘಟಿತ್ ವಲ್ಯಕೆಕ  ಮಾತ್ರ  ಮಿೋಸಲು. ಉದೊಯ ೋಗಗಳಲಿ್ಲ  ಲ್ಭ್ಯ ವಿರುವ ಅತ್ಯ ಂತ್ 

ಸಮಗರ ವಾದ ದತ್ು ಂಶ್ವಾದ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಮಾದರಿ ಸಮಿೋಕ್ಕಷ  ಕಚೇರಿ (ಎನ್ಎರ್ಸಎರ್ಸಒ) 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸಮಯ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗ್ಗ ಹರತ್ರಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ವಿಶಾ ಬಯ ಂಕ್ ವಿದುಯ ತ್ ಲಭಯ ತೆ ಪ್ಟ್ಿ : ಭಾರತಕೆಕ  26ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ವಿಶ್ವ ಬ್ದಯ ಂಕ್ತನ ವಿದುಯ ತ್ ಲ್ಭ್ಯ ರ್ತ ಪ್ಟಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  73 ಸಾಥ ನ್ಗಳ ಏರಿಕ್ಕ 

ಕಂಡಿರುವ ಭಾರತ್ 26ನೇ ಸಾಥ ನ್ವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 2014ರಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ 99ನೇ ಸಾಥ ನ್ವನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . ವಿದುಯ ತ್ ಕರರ್ತಯಿರುವ 
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18,452 ಗ್ರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  13,000ಕಿಕ ಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಸ ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಪ್ಟಕ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ಅಜಿ್ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ವಯ ಕಿು ಯ್ಡ ವಿದುಯ ತ್ ಮೂಲ್ಸೌಲ್ಭ್ಯ  ಇರುವ 

ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗ್ಗ ಸಂಪ್ಟಕ್ವನ್ನು  ಪ್ಟಡೆಯಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ 

ಮೂಲ್ಸೌಕಯ್ವಿಲಿ್ದ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ , ವಿದುಯ ತ್ ಸಂಪ್ಟಕ್ವನ್ನು  ವಾರದೊಳಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಸಕ್ಕ್ರದ ಗ್ರ ಮಿೋಣ ವಿದುಯ ದಿೋಕರಣ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮವು ಪ್ಟರ ಗತಿಯಲಿ್ಲದುದ , ಉದೆದ ೋಶಿತ್ 1,000 ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ಯಣ್ಗಳುು ವ ಹಾದಿಯಲಿಲ ದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

2022 ರಳಗ್ಗ ದೇಶಾದಯ ಂತ್ ಪ್ಟರ ತಿ ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಕುಟುಂಬಕೆಕ  24 × 7 ನಿರಂತ್ರ ವಿದುಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು 

ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ದಿಂದ ದಿೋನ್ದ ಯಾಲ್ಡ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ ಗ್ರ ಮ ಜೊಯ ೋತಿ ಯೋಜನೆ (ಡಿಡಿಯ್ಡಜಿಜೆವೈ) 

ಅನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿದುಯ ತ್ ನ್ಷ್ ವನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಉಪ್ಟ-ಪ್ಟರ ಸರಣ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರಣಾ 

ಜ್ಞಲ್ವನ್ನು  ಬಲ್ಪ್ಟಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಇದರಡಿ ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಮನೆಗಳಗ್ಗ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟ 

ಉದೆದ ೋಶ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಫಿೀಡರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಇಾಂಧನ ಸಚಿವಾಲ್ಯ 

ರಾಷ್ ರದ ಎಲಿಾ  ಆರು ಲ್ಕ್ಷ ಗ್ರ ಮಗಳ ನೈಜ-ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು GARV-II ಹಸ 

ಅಪಿ್ತ ಕಶ್ನ್ ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಗ್ರ ಮಿೋಣ ವಿದುಯ ದಿೋಕರಣ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮದ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರದಶ್್ಕರ್ತಯನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪ್ಟಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಅಪಿ್ತ ಕಶ್ನ್ ಅನ್ನು  ರೂಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಉನನ ತ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಉಡುಪುಗಳನ್ನನ  ಭಾರತಕೆಕ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿರುವ್ ಅಮೆರಿಕ್ 

ಅಮ್ರಿಕ $75 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಮೌಲ್ಯ ದ “ಹೈಟೆರ್ಕ ಜ್ಞಯಿಂಟ್ ಸವಿೋ್ರ್ಸ 

ಲೈಟೆವ ೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ಗರ ೋಟೆಡ್ ಸೂಟ್ ಟೆಕ್ಕು ಲ್ಜಿ (ಜೆಎಸಿಿ ರ್್ಸ )” 

ರಕ್ಷಣಾತ್ಮ ಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ಲದೆ. ಇದೇ 

ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ, ಯ್ಡಎರ್ಸ ಕ್ಕಂಗ್ಗರ ಸೆ್  CBRN (ರಾಸಾಯನಿಕ, ಜೈವಿಕ, ವಿಕಿರಣ ಮತ್ತು  

ಪ್ಟರಮಾಣ್ಣ) ಬಂಬಲ್ ಸಲ್ಕರಣೆ, ಜ್ಞಯಿಂಟ್ ಸವಿೋ್ರ್ಸ ಲೈಟೆವ ೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ಗರ ೋಟೆಡ್ ಸೂಟ್ 

ಟೆಕ್ಕು ಲ್ಜಿ (ಜೆಎಸಿಿ ರ್್ಸ ) ರಕ್ಷಣಾತ್ಮ ಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ಪಂಟಗನ್ 

ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಸಂಪ್ಯಣ್ ಪ್ರಯ ಕಜ್ 38,034 M50 ಸಾಮಾನ್ಯ  ಮಖವಾಡಗಳು, 38,034 

ಸೂಟೆ ಳು, ಪ್ರಯ ಂಟೆಳು, ಕೈಗವಸುಗಳು, ಬ್ಯಟುಗಳು ಮತ್ತು  ಎನಿಾ ಸಿ ಚಿೋಲ್ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

ವೈಶಿಷಿ ತೆ: 

ಜಾಯಿಾಂಟ್ಸ ಸವಿೀಿಸ್ ಲೈಟ್ಸವೇಟ್ಸ ಇಾಂಟಿಗೆರ ೀಟೆಡ್ಸ ಸೂಟ್ಸ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಬಳಸಿ ತ್ಯಾರಾಗಿರುವ 

ಈ ಉಡುಪುಗಳು, ವಿಕ್ತರಣ ಹಾಗೂ ಪರಮಾಣು ದ್ಯಳಿಗಳನೂು  ತ್ಡೆಯುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿವೆ.  
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ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧ: 

ಭಾರತ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆಯ್ಡ ವಿಶ್ವ ದಲಿ್ಗ ೋ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ 

ಬಳೆಯ್ಡತಿು ದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲ್ವು ವಷ್ಗಳಲಿ್ಲ , ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  $ 10 

ಬ್ರಲ್ಲಯನ್ ಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿು  ಒಪ್ಟಪ ಂದಗಳಗ್ಗ ಸಹಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಡೋನಾಲ್್ಡ ಟರ ಂಪ್ 

ಆಡಳತ್ವು ಅನ್ನರ್ೋದಿಸಿದ ರ್ದಲ್ ಪ್ಟರ ಮಖ ವಿದೇಶಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 

ಒಬ್ದಮಾ ಆಡಳತ್ವು ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಪ್ಟರ ಮಖ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಲುದಾರ ರಾಷ್ ರವಂದು 

ನೇಮಿಸಿತ್ತು . ಇದರಿಾಂದ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮ ಕ ವಾಯ ಪ್ರರ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂರ್ತ USನ್ ಇತ್ರ ಪ್ಟರ ಮಖ ಮೈತಿರ ಕ್ಕಟಗಳಂದಿಗ್ಗ ಭಾರತ್ ಸಮಾನ ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡತಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2015 ರಲಿ್ಲ , ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಯ್ಡಎರ್ಸ ಡಿಫ್ನೆ್ ಫ್ರ ೀಾಂವಕ್ಿ 

ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಮಂದಿನ್ 10 ವಷ್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನ್ವಿೋಕರಿಸಿವ. ಈ ಒಪಪ ಾಂದ ಎರಡೂ 

ರಾಷ್ ರಗಳ ಸಶ್ಸು ರ ಪ್ಟಡೆಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ನಿರಂತ್ರ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು  

ಸಾಮರ್ಯ ್ಗಳನ್ನು ಬಲ್ಪ್ಟಡಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

2017ರಲಿಲ  ಭಾರತದ್ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ ದ್ರ ಶೇ 7.3%: ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ  

ವಿಶ್ವ  ಸಂಸ್ಥ  ಬ್ರಡುಗಡೆಗಳಸಿರುವ “ವಿಶಾ  ಆಥಿ್ಕ 

ಪ್ಟರಿಸಿಥ ತಿ ಮತ್ತು  ಮುನೊು ೀಟ” ಶಿೋಷ್ಟ್ಕೆಯ ವರದಿಯಲಿ್ಲ , 

2017 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಜಿಡಿಪಿ ಶೇ 7.3%ರಷ್್ಟ  

ಬಳವಣಿಗ್ಗಯನ್ನು  ಕಾಣಲಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ  ಕಳೆದ 

ಜನ್ವರಿಯಲಿಲ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ  ವರದಿಯಲಿಲ  

2017ರಲಿಲ  ಶೇ 7.7% ರಷ್್ಟ  ಬಳವಣಿಗ್ಗ ಇರಲಿದೆ ಎಾಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಪ್ಟರಿಷಕ ೃತ್ 

ವರದಿಯಲಿಲ  2018ನೇ ವಷ್ದಲಿ್ಲ  ಶೇ 7.9% ನ್ಷ್್ಟ  ಜಿಡಿಪ್ತ ಬಳವಣಿಗ್ಗಯನ್ನು  

ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ವರಿಯಲಿಲ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡ ವರದಿಯಲಿಲ  ಶೇ.7.6%ರಷ್ಟು  

ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ವರದಿಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಜಿಡಿಪಿ ಬಳವಣಿಗೆ ಕುಾಂಠಿತ್ಗೊಳು ಲಿದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಲಾದರೂ, ಭಾರತ್ವು ವೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯ್ಡತಿು ರುವ ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಿೋಲ್ ಆಥಿ್ಕ 

ವಯ ವಸ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿದುದ , ಚಿೋನಾಕಿಕ ಂತ್ಲೂ ಮುಾಂದಿದೆ. 2017 ಮತ್ತು  2018 ರಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾವು 

6.5% ರಷ್್ಟ  ಬಳೆಯಲ್ಲದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳದೆ. ನೊೀಟ್ಟ ರದದ ತಿ ನಿೋತಿಯಿಾಂದ ಉಂಟಾದ 
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ತ್ತ್ಕ ಲ್ಲಕ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳ ಹರತ್ಗಿಯೂ, ಹ್ಣಕ್ಕಸು ಮತ್ತು  ಆಥಿ್ಕ ನಿೋತಿಗಳಂದ ಆಥಿ್ಕ 

ಪ್ಟರಿಸಿಥ ತಿಗಳು ದೃಢವಾಗಿದೆ.  

ವಿಶಾ  ಆಥಿಿಕ್ ಪ್ರಿಸ್ತಾ ತಿ ಮತಿ್ತ  ಮುನೊನ ೀಟ: 

ವಿಶಾ  ಆಥಿ್ಕ ಪ್ಟರಿಸಿಥ ತಿ ಮತ್ತು  ಮುನೊು ೀಟ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಹರತ್ರುವ ಪ್ಟರ ಮಖ 

ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ ಆಥಿ್ಕ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ (UN / 

DESA), ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  ಕ್ಕನ್ಫ ರೆನ್ಸ  ಆಫ್ ಟೆರ ೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ (UNCTAD) 

ಮತ್ತು  ಐದು ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಆಯೋಗಗದದ: ಆಫಿರ ಕಾದ ಆಥಿ್ಕ 

ಆಯೋಗ(ಇಸಿಎ), ಯ್ಡರೋಪ್ತಯನ್ ಎಕನಾಮಿರ್ಕ ಕಮಿಷನ್ (ಇಸಿಇ), ಲಾಯ ಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕ್ಕ 

ಮತ್ತು  ಕೆರಿಬ್ರಯನ್ ಆಥಿ್ಕ ಇಲಾಖ್ಯ (ಇಸಿಎಲ್ಲಸ ಸಿ), ಏಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಪ್ಪಸಿಫ್ರರ್ಕ (ಇಎಸಿಸ ಎಪ್ತ) 

ಆಥಿ್ಕ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು  ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಏಷ್ಠಯ  ಆಥಿ್ಕ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಆಯೋಗ (ಇಎಸಿಸ ಡಬಿ್ಯ ಯ ಎ) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು  ಹರತ್ರುತಿು ವೆ. ಮೇಲ್ಲನ್ 

ಸಂಸ್ಥ ಗಳು ಹರತ್ತಪ್ಟಡಿಸಿ, ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  ವಲ್್ಡ್ ಟ್ಯರಿಸಮ್ ಆಗ್ನೈಸೇಶ್ನ್ 

(ಯ್ಡಎನ್್ ಬಿ್ಯ ಯ ಟಿಒ) ಸಹ್ ವರದಿಗ್ಗ ಕಡುಗ್ಗ ನಿೋಡುತ್ು ದೆ. 

 

ಫ್ರೀಬ್ಸ ಿ “ಗಲ ೀಬಲ್ ಗೇಮ್ಸ ಚೇಂಜ್ಸ್ಿ” ಪ್ಟ್ಿ  ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬನಗೆ ಅಗರ ಸ್ವಾ ನ 

ರಿಲಯನೆ್ ಇಾಂಡಸಿು ರೀಸ್ ನ ಮುಖಯ ಸೆ  ಮುಕಶ್ತ ಅಾಂಬನ ಅವರು, 

ಫೀಬೆ್ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ "ಗೊಲ ೀಬಲ್ ಗೇಮ್ 

ಚೇಾಂಜರ್' ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಅಗರ  ಸೆ್ವನ ಕಾಯುದ ಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ರಿಲಯನೆ್ 

ಜಿಯೀದಿಾಂದ್ಯಗಿ ದೇಶದ ದೂರಸಂಪಕಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಮಾತ್ರ ವಲಲ ದೆ, 

ಕೀಟಯ ಾಂತ್ರ ಮಂದಿಯ ಬದುಕ್ತಧಿನಲೂಲ  ಮಹತ್ಾ ದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  

ಮುಖೇಶ್ತ ಅಾಂಬನ ಅವರನ್ನು  ಜಾಗತಿಕ ಗೇಮ್ ಚೇಾಂಜಸ್ಿ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ 

ಜನಸಮುದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ಇಾಂಟನೆಿಟ್ಸ ತ್ಲುಪಿಸುವಲಿಲ  ಅವರ ಕಾಯಿ ಮಹತ್ಾ ದುದ  ಎಾಂದು ಫೀಬೆ್ 

ಹೇಳಿದೆ. 

 ಇದು ಫಬ್ಸ ್ ನ್ ಎರಡನೆ ವಾಷ್ಟ್ಕ ಗಿೋಬಲ್ಡ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಪ್ಟಟ್ಿ ಯಾಗಿದುದ , 

ಜಗತಿು ನಾದಯ ಂತ್ದ ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಜನ್ರ ಜಿೋವನ್ಕೆಕ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವ 25 ವಯ ವಹಾರ 

ನಾಯಕರು" ಅನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

ಟಾಪ್ಟ 10 ಸ್ವಾ ನ ಪ್ಡೆದಿರುವ್ವ್ರು: 

ಭಾರತ್ದ ಮಕಶ್ ಅಂಬ್ದನಿ (1 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ಜಿವ್ಸ ಅವಿರಾಮ್, ಇಸ್ರ ೋಲ್ಲನ್ ಶ್ಶುವಾ (2 ನೇ ಸಾಥ ನ್), 

ಅಮ್ರಿಕದ ಸ್ಿ ೋವಟ್್ ಬಟಫ್ರೋ್ಲ್್ಡ (3 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ಜ್ಞನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರಯ ಟಿರ ರ್ಕ ಕಲಿ್ಲ ಸನ್, ಅಮ್ರಿಕ (4 

ನೇಯವರು) , ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ ಮು  ಜೇಮ್ಸ  ಡೈಸನ್ (5 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ಸಾಕ ಟ್ ಫಕು್ಹಾರ್, ಮೈರ್ಕ 
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ಕ್ಕಯ ನ್ನ್-ಬ್ಯರ ರ್ಕಸ  ಆಫ್ ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾ (6 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ಅಮ್ರಿಕದ ಲಾಯ ರಿ ಫ್ರಂರ್ಕ (7 ನೇಯ), ಅಮ್ರಿಕದ 

ಕೆನ್ ಫೆರ ೋಜಿಯರ್ (8 ನೇ ಸಾಥ ನ್), ತ್ವಟ್ ಹಿನಿರ ಕರ್ಸ, ಕಿರ ಸ್ೊ ೋ ಕ್ಕಮಾ್ನ್್ ಯ್ಡಕೆ (9 ನೇ ಸಾಥ ನ್), 

ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ಸ್್ ೋಟಸ ು  ರಾಬಟ್್ ಕ್ಕಟಿ್ (10 ನೇ ಸಾಥ ನ್). 

 

ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ದಖ್ಯಯಿಂದ್ “ಆಪ್ರಶನ್ ಕ್ಲ ೀನ್ ಮನ”ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಆದಾಯ ರ್ತರಿಗ್ಗ ಇಲಾಖ್ಯ (ಐಟಿಡಿ) ರ್ತರಿಗ್ಗ ವಂಚಕರನ್ನು  ತ್ನಿಖ್ಯ ಮಾಡಲು 

“ಆಪ್ಟರಷನ್ ಕಿಿೋನ್ ಮನಿ” ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯ 

ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಕ್ಕ್ರವು 'ಆಪ್ಟರಶ್ನ್ ಕಿಿೋನ್ ಮನಿ' ವಬ್ ಸೈಟ್ 

ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಆಪ್ಟರಷನ್ ಕಿಿೋನ್ ಮನಿ 'ಪ್ೋಟ್ಲ್ಡ ಅನ್ನು  ಕಂದರ  ನೇರರ್ತರಿಗ್ಗ ಮಂಡಳ (ಸಿಬ್ರಡಿಟಿ) 

ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಿದೆ. ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ  2016ರ ನ್ವಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಡಿಸ್ಂಬರ್ 

30 ರವರೆಗ್ಗ ದೊಡ್  ರ್ತ್ು ದ ಠೇವಣಿ ಅರ್ವಾ ಖರಿೋದಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದ್ಯರರ 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಇಲಲ ದ ಸುಮಾರು 18 ಲ್ಕ್ಷ ಜನ್ರನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು,  

 ಪ್ರನ್ ಕಾಡ್ಸಿ ಹಂದಿರುವವರು ಪ್ೋಟ್ಲ್ು ಲಿ್ಲ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ವಿೋಕಿಷ ಸಬಹುದು. 

ಆದಾಯ ರ್ತರಿಗ್ಗ ಕಛೇರಿಗ್ಗ ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ್ದೆ ಆನಿೆ ೈನ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು 

ರ್ತರಿಗ್ಗದಾರರಿಗ್ಗ ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ೋಟ್ಲ್ು ಲಿ್ಲ  ಆನಿೆ ೈನ್ ಪ್ಟರ ತಿಕಿರ ಯೆಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು 

ರ್ತರಿಗ್ಗದಾರರಿಗ್ಗ ಇ-ಮೇಲ್ಡ ಮತ್ತು  ಎರ್ಸಎಂಎರ್ಸ ಮೂಲ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಅಘೀಷಿತ್ ಆಸಿು , ಆದ್ಯಯದೊಾಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆದ್ಯರರನ್ನು  ರ್ತರಿಗ್ಗ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು 

“ಆಪ್ಟರಷನ್ ಕಿಿೋನ್ ಮನಿ”ಗ್ಗ ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರದ ನೊೀಟ್ಟ ರದದ ತಿ ಬನು ಲೆಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  

ದುಘ್ಟನೆಯ ಡೆರ ೈವ್ಸ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ ತ್ಕ್ಷಣ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆದಾಯ ರ್ತರಿಗ್ಗ ಇಲಾಖ್ಯ 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ ಸುಮಾರು 1.8 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜನ್ರನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿದುದ , ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಗರಿೋಬ್ ಕಲಾಯ ಣ 

ಯೋಜನೆ ಮೂಲ್ಕ ಅವರ ಠೇವಣಿಗಳ ಬಗೆಗ  ವಿವರ ನೀಡಲು, ರ್ತರಿಗ್ಗ ಪ್ರವತಿಸಿಲು ಅರ್ವಾ ಹಿಂದೆ 

ಬಹಿರಂಗಪ್ಟಡಿಸದ ಆದಾಯವನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪ್ಟಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ಟಾಟಾ ಗೂರ ಫ್ಟ ದೇಶದ್ ಅತಯ ಂತ ಮೌಲಯ ಯುತ ಬರ ಂಡ್ 

ಬರ ಾಂಡ್ಸ ಫೈನಾನೆ್ ಹರತಂದಿರುವ ಭಾರತ್ದ 100 ಅತ್ಯ ಂತ್ 

ಮೌಲ್ಯ ಯ್ಡತ್ ಬ್ದರ ಂಡೆಳನ್ನು  2017 ಪ್ಟಟ್ಿ ಯಲಿಲ  ಟಾಟಾ ಗೂರ ಫ್ ಮದಲ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  ಟಾಟಾ ಗೂರ ಫ್ 13.1 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಡ್ಯಲ್ರ್ 

ಮೌಲ್ಯ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ ಎಾಂದು ವರದಿಯಲಿಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಬ್ದರ ಯ ಂಡ್ 

ಫೈನಾನ್ಸ  ಜ್ಞಗತಿಕ ಬ್ದರ ಯ ಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ  ಸಲ್ಹಾ ಸಂಸ್ಥ . ಟಾಟಾ ಗೂರ ಪ್ಟು  ಬ್ದರ ಂಡ್ 

ಮೌಲ್ಯ ವು 2016 ರಲಿ್ಲ  13.7 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಡ್ಯಲ್ನಿ್ಂದ ಶೇ 4% ಇಳಮಖವಾಗಿದದ ರೂ ಸಹ್ ಈ 

ಪ್ಟಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ಅಗರ  ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. 
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 ವರದಿಯ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ಭಾರತ್ದ ಅಗರ  100 ಬ್ದರ ಯ ಂಡೆಳ ಒಟ್ು  ಬ್ದರ ಯ ಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ವು 2017 ರಲಿ್ಲ  

15% ರಷ್್ಟ  ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 100 ಮೌಲ್ಯ ಯ್ಡತ್ ಬ್ದರ ಂಡೆ ಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ು  68 ಬರ ಾಂಡಗ ಳು ಈ ವಷ್ 

ಮೌಲ್ಯ ವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಿಕಾಂಡಿವೆ. 

 ದೂರಸಂಪಕಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಏಟೆ್ಲ್ಡ  ಅಾಂದ್ಯಜು 7.7 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಡ್ಯಲ್ರ್ ಮೌಲ್ಯ ದ ಮೂಲಕ 

ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಲೈಫ್ ಇನಿ್ನ ರೆನ್ಸ  ಕ್ಕಪ್್ರಶ್ನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಲ್ಡಐಸಿ) 6.8 

ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಡ್ಯಲ್ರ್ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

 ಐಟಿ ಸಂಸ್ಥ  ಇನ್ನಫ ೋಸಿರ್ಸ ಮತ್ತು  ಸ್್ ೋಟ್ ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ ಮವಾಗಿ 6.2 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ 

ಡ್ಯಲ್ರ್ ಮತ್ತು  5.5 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ $ ನ್ಷ್್ಟ  ಮೌಲ್ಯ ದೊಂದಿಗ್ಗ ಪ್ಟಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ನಾಲ್ಕ ನೇ ಮತ್ತು  

ಐದನೇ ಸಾಥ ನ್ವನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. 

 ಇಾಂಡಿಗೊೀ ಏಲೈಿನೆ್ ಈ ಬರಿ 62ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ 95ನೇ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ತ್ತು . 

 ಮಬೈಲ್ ತ್ಯಾರಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಮೈಕರ ೋಮಾಯ ರ್ಕಸ  ತ್ನ್ು  ಬ್ದರ ಯ ಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ  ಶೇ.39% 

ಇಳಿಕ್ಕಯಾಗಿದುದ , ಪ್ಟಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  95 ನೇ ಸಾಥ ನ್ಕೆಕ  ಕುಸಿದಿದೆ. 

 ವರದಿಯಲಿಲ  ಐಟಿಸಿ ದೇಶ್ದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಶ್ಕಿು ಶಾಲ್ಲ ಬ್ದರ ಂಡ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್್ ರಂತ್ 

ಇಂಡೆರ್ಕಸ  ಸೊಕ ೋರ್ 86 ಮೂಲಕ AAA ರಟ್ ಬ್ದರ ಂಡ್ ಎನಸಿರುವ ಭಾರತ್ದ ಏಕೈಕ ಬ್ದರ ಂಡ್ 

ಐಟಿಸಿ.  

 

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಪ್ರಿಷತ್ ನಂದ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದ್ರ ನಗದಿ 

 

ಕಾಂದರ  ಹ್ಣಕ್ಕಸು ಮಂತಿರ  ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಿ  ನೇತೃತ್ವ ದ ಜಿಎಸ್ಟಿ 

ಪರಿರ್ತ್ ರ್ತರಿಗ್ಗ ದರವನ್ನು  ಅಂತಿಮಗಳಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಜಿಎಸ್ಟಿ 

ಪರಿರ್ತ್ ಆಡಳತ್ಕೆಕ  ಪ್ಯರಕವಾದ ಏಳು ನಿಯಮಗಳನ್ು  

ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದುದ , ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ಬರಲಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಟಿಯ 

ಉಳದ ಎರಡು ನಿಯಮಗದದ ಟಾರ ನೆ ರ್ನ್ ಮತ್ತು  ರಿಟನ್ಿ 

ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಯಲಿಲ ವೆ. ಒಟ್ಾ ರೆಯಾಗಿ, ಪರಿರ್ತ್ 

1211 ಸರಕುಗಳ ದರಗಳನ್ನು  ನಿಗದಿಪ್ಟಡಿಸಿದೆ. ಮಂಬರುವ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ವು ಇತ್ರ 

ಸರಕುಗಳ ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ ದರಗಳನ್ನು  ನಿಧ್ರಿಸಲಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 1211 ಸರಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ. 81% ರಷ್್ಟ  ಸರಕುಗಳು ಶೇ. 18% ಅರ್ವಾ ಅದಕಿಕ ಂತ್ ಕಡಿಮೆ 

ರ್ತರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿವೆ. ಉಳದ ಶೇ.19% ರಷ್್ಟ  ಸರಕುಗಳಿಗೆ 28% ಗರಿರ್ಾ  ತೆರಿಗೆ ದರ 

ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದೆ. 
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 ಸಕಕ ರೆ, ಚಹಾ, ಖ್ಯದಯ  ಮತ್ತು  ಖ್ಯದಯ  ತೈಲ್ಗಳಂತ್ಹ್ ಗೃಹೀಪಯೀಗಿ ವಸುು ಗಳು 

ಶೇ.5% ರ್ತರಿಗ್ಗಯನ್ನು  ಆಕಷ್ಟ್ಸಲಿವೆ. ಧಾನ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹಾಲಿಗೆ ರ್ತರಿಗ್ಗಯಿಂದ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಮನ್ನಫ್ರಯ ಕು ಡ್ಸಿ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಶೇ 18% ಸುಾಂಕವನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಐಷ್ಠರಾಮಿ ಕ್ಕರುಗಳು ಶೇ.28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜೊರ್ತಗ್ಗ ಶೇ.15% ಸ್ರ್ಸ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಸಣಣ  ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಡ ಕ್ಕರುಗಳು ಶೇ.28% ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು  ಶೇ.1% ಸ್ರ್ಸ ಮತ್ತು  ಡಿೋಸ್ಲ್ಡ 

ಕ್ಕರುಗಳನ್ನು  28% ಮತ್ತು  3% ಸ್ಥಸ್ ಗೆ ಒಳಪಡಲಿವೆ. 

 ತಂಪು ಪ್ರನಿೋಯಗಳು ಶೇ.28% ರ್ತರಿಗ್ಗ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರಲಿವೆ. 

ಮಹತಾ : 

 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನಿಸ ಲ್ಡ 1211 ಸರಕುಗಳ ಯಾವುದೇ ಸರಕ್ತನ ಒಟ್ಾ ರೆ ರ್ತರಿಗ್ಗಯನ್ನು  

ಹೆಚಿಿ ಸಿಲಿ್ . ಆದರೆ ಅನೇಕ ವಸುು ಗಳ ಮೇಲ್ಗ ರ್ತರಿಗ್ಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹ್ರಣೆಗ್ಗ 

ಸ್ವಬ್ಯನಗೆ ಶೇ.22-24% ನ್ಷ್್ಟ  ರ್ತರಿಗ್ಗ ವಿಧಿಸಲ್ಪ ಡುತಿು ದುದ , ಈಗ ಶೇ.18% ನ್ಷ್್ಟ  

ರ್ತರಿಗ್ಗಯನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಐಷ್ಠರಾಮಿ ವಸುು ಗಳ ಮೇಲ್ಗ ಶೇ.28% ಕ್ತಕ ಾಂತ್ಲೂ ವಿಧಿಸಲಾಗುವು ಹೆಚ್ಚು  ರ್ತರಿಗ್ಗಯನ್ನು  

ಸ್ರ್ಸ ಎಂದು ಪ್ಟರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಸ್ಥಸ್ ಅನ್ನು  ಆದಾಯ ನ್ಷ್ ವನ್ನು  

ಅನ್ನಭ್ವಿಸುವ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಪ್ಟರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಆಹಾರ ಪ್ಟದಾರ್್ಗಳು ಅಗೆ ವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ಕಶತೈಲ್, 

ಟ್ಯರ್ತಪ ೋರ್್ಸ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಬ್ಯನನಂತ್ಹ ದಿನ್ನಿತ್ಯ ದ ಬಳಕೆಯ ವಸುು ಗಳು ಶೇ.28% ರ 

ಬದಲು ಶೇ.18% ರ್ತರಿಗ್ಗ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಕಲಿ್ಲದದ ಲ್ಲನ್ ಮೇಲ್ಗ ರ್ತರಿಗ್ಗ ದರ ಶೇ.11% ರಿಂದ ಶೇ.5% ಕೆಕ  ಇಳದಿರುವ ಕಾರಣ ಇಾಂಧನ 

ಉತ್ಪ ದನೆಯ ವಚಿ ವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲದೆ ಎಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಆಫಿರ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಬಯ ಂಕ್ನ 52ನೇ ವಾಷ್ಟಿಕ್ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆ 

ಆಫ್ರರ ಕನ್ ಅಭಿವೃದಿದ  ಬ್ದಯ ಂಕಿನ್ 52 ನೇ ವಾಷ್ಟ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸಭೆ (ಎಫ್್ರ ಬ್ರ) 

ಯನ್ನು  ಮೇ 22-26, 2017ರಿಂದ ಗುಜರಾತ್ು  ಗ್ಂಧಿನ್ಗರದಲಿ್ಲ  

ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಇದೇ ಮದಲ ಭಾರಿಗ್ಗ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಈ ಸಭೆಯನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಆಫಿರ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಸದಸಯ  ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರಲಿ್ದ 

ರಾಷ್ ರಗಳ ಹ್ಣಕ್ಕಸು ಮಂತಿರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಂದರ  ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಗವನ್್ಗ್ಳು ಸೇರಿದಂರ್ತ ಸುಮಾರು 4500 

ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲದಾದ ರೆ. 

ಆಫಿರ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಬಯ ಂಕ್: 
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ಆಫ್ರರ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಗೂರ ಪ್ (ಎಎಫ್್ರ ಬ್ರ) ಅನ್ನು  “ಬ್ದಂರ್ಕ ಆಫ್ರರ ಕ್ಕನ್ ಡೆ ಡೆವಲ್ಗಪ ಮ ಂಟ್ 

(ಬ್ರಎಡಿ)” ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 1964ರಲಿ್ಲ  ಈ ಬಯ ಾಂಕನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕ್ರ ಮತ್ತು  

ಖ್ಯಸಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹ್ಯಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ಆಫ್ರರ ಕ್ಕದ 

ಖಂಡದಲಿಲ  ಬಡತ್ನ್ದ ವಿರುದಿ  ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು  ಜನ್ರ ಜಿೋವನ್ಮಟ್ ವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ 

ಉದೆದ ೋಶ್ದಿಂದ ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆಫಿರ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಆಫ್ರರ ಕನ್ ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ, ಆಫ್ರರ ಕನ್ ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ ಫಂಡ್ 

ಮತ್ತು  ನೈಜಿೋರಿಯಾ ಟರ ರ್್ಸ  ಫಂಡ್. ಇದರ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಕಛೇರಿ, ಕೋಟ್ ಡಿ ಐವೊರ್ (ಐವರಿ ಕೋರ್್ಸ )ನ್ 

ಅಬ್ರಡಿ್ಯ ನ್ು ಲಿ್ಲದೆ ಬ್ದಯ ಂಕಿನ್ ರ್ಧಯ ೋಯವಾಕಯ ವು "Building today, a better Africa tomorrow" ಆಗಿದುದ , 

ಭಾರತ್ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಒಟ್ು  78 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 1983ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಈ ಬ್ದಯ ಂಕಿಗೆ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿತ್ತ.  

 ಭಾರತ್ವು ಆಫ್ರರ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಆಫಿರ ಕತ್ರ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರ. ಆಫ್ರರ ಕಾ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಬ್ದಯ ಂಕಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮತ್ದಾನ್ ಅಧಿಕ್ಕರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಗ ನೈಜಿೋರಿಯಾವು ಅತಿ ದೊಡ್  ರಾಷ್ ರವಾಗಿದೆ, 

ನಂತ್ರದ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕ ಇದೆ. ಅಮೇರಿಕ್ಕ, ಜಪ್ರನ್, ಜಮ್ನಿ, ಕೆನ್ಡ್ಯ, ಫ್ರರ ನ್ಸ , ಚಿೋನಾ ಇತ್ರೆ 

ಆಫಿರ ಕತ್ರ ರಾರ್ು ರಗಳು. 

ಮಹತಾ : 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ ಬ್ದಯ ಂಕಿನ್ ವಾಷ್ಟ್ಕ ಸಮೆಮ ೋಳನ್ಗಳು ಆಫ್ರರ ಕ್ಕದ ಖಂಡದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ರ ವೇ ನ್ಡೆದಿವೆ. 

2017ರಲಿ್ಲ  ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ತ್ನ್ು  ರ್ದಲ್ ವಾಷ್ಟ್ಕ ಸಭೆಯು ಆಫ್ರರ ಕ್ಕದ ಹರಗ್ಗ 

ಗುಜರಾತಿನ್ ಗ್ಂಧಿನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ. ಈ ಸಭೆಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ 

ಉದಾಾ ಟಿಸಿದರು. ದೆಹ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  2015ರಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಭಾರತ್ ಆಫ್ರರ ಕ್ಕ ಫೋರಮ್ ಶಂಗಸಭೆಯ ಬನು ಲೆಲ ೀ 

ಈ ಸಭೆಯನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದುದ  ವಿಶೇರ್. 

 

ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬರ್ ನಲಿಲ  ಇಂಡಿಯಾ ಮಬೈಲ್ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ 

ಭಾರತ್ ರ್ಬೈಲ್ಡ ಕ್ಕಂಗ್ಗರ ರ್ಸ 2017 (ಐಎಂಸಿ 2017) ನ್ವದೆಹ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬರ್ 27 ರಿಂದ 297 ರವರೆಗ್ಗ ಮೂರು ದಿನ್ಗಳ ಕಾಲ ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ 

ಎಂದು ಕಂದರ  ಸಂವಹ್ನ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವ ಮನ್ನೋಜ್ ಸಿನಿಾ  

ಅವರು ಘೋಷ್ಟಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದೇ ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಭಾರತ್ವು ಮಬೈಲ್ 

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಅನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ. ಚಿೋನಾದ ನಂತ್ರ ಟೆಲ್ಲಕ್ಕಂ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಎರಡನೇ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 1.18 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಭಾರತ್ ಹಂದಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಇಾಂಡಿಯಾ ರ್ಬೈಲ್ಡ ಕ್ಕಂಗ್ಗರ ರ್ಸ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಸಂವಹ್ನ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ (ಐಸಿಟಿ) ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಮತ್ತು  

ಸಕ್ಕ್ರದ ಎಲಿಾ  ಪ್ರಲುದಾರರನ್ನು  ಒಗೂಗ ಡಿಸುವ ಅತಿ ದೊಡ್  ವೇದಿಕ್ಕಯನಸಲಿದೆ. ಸಕ್ಕ್ರಿ 
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ಸಂಸ್ಥ ಗಳು, ಟೆಲ್ಲಕ್ಕಂ ಸೇವ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಟೆಲ್ಲಕ್ಕಂ ಉಪ್ಟಕರಣ ತ್ಯಾರಕರು,  ಹಾಯ ಂಡೆಸ ಟ್ 

ತ್ಯಾರಕರು ಮತ್ತು  ಅಪಿ್ತ ಕಶ್ನ್ ಪ್ಯರೈಕೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಶಾಂಘೈ ಮತ್ತು  ಬ್ದಸಿ್ಲೋನಾದ ರ್ಬೈಲ್ಡ ವಲ್್ಡ್ ಕ್ಕಂಗ್ಗರ ರ್ಸ ನಂತ್ಯೇ ಇಾಂಡಿಯಾ 

ಮಬೈಲ್ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಅನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದುದ , ಈ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮವು ಭಾರತಿೋಯ ಟೆಲ್ಲಕ್ಕಂ 

ಉದಯ ಮವನ್ನು  ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಉದಯ ಮದೊಾಂದಿಗೆ ಪರ ತಿಸಪ ಧಿಿಯಾಗಿ ಹರಹಮುಮ ವ 

ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಈ ರ್ಬೈಲ್ಡ ಕ್ಕಂಗ್ಗರ ಸಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅತ್ಯ ಕಷ್ಕ ಹಸ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳು ಮತ್ತು  

ನಾವಿೋನ್ಯ ರ್ತಗಳನ್ನು  ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಲುಯ ಲ್ರ್ ಆಪ್ಟರಟರ್ಸ್ ಅಸೊೋಸಿಯೇಶ್ನ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾ (COAI) ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ಈ 

ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮವನ್ನು  ದೂರಸಂಪ್ಟಕ್ ಇಲಾಖ್ಯ ಆಯೋಜಿಸುತ್ು ದೆ. 

  ಅಮ್ರಿಕ, ಯ್ಡಕೆ, ಸಿವ ೋಡನ್, ಫ್ರನಿಾ ಯ ಂಡ್, ಜಮ್ನಿ, ಕರಿಯಾ, ಫ್ರಲ್ಲಪೈನ್ಸ , ಭೂತ್ನ್ ಮತ್ತು  

ಜಪ್ರನ್ ದೇಶ್ಗಳ 5000 ಪರ ತಿನಧಿಗಳು ಕಾಾಂಗೆರ ಸು ಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಹುವಾವೇ, 

ಎರಿಕಸ ನ್, ನ್ನೋಕಿಯಾ, ಭಾತಿ್ ಏಟೆ್ಲ್ಡ, ವೊಡ್ಯಫೋನ್ ಮತ್ತು  ಐಡಿಯಾ ಸ್ಲುಯ ಲಾಗ್ಳಂತ್ಹ್ 

ಟೆಲ್ಲಕ್ಕಂ ದೈತ್ಯ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಈ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮದಲಿಲ  ಪಾಲಗ ಳು ಲಿಲ ವೆ ಎಾಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಹಸ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ನೊೀಟ್ಟ ಶಿೀಘರ  ಚಾಲನೆಗೆ 

ಹಸ ಒಂದು ರೂಪ್ರಯಿ ನ್ನೋಟ್ ಗಳನ್ನು  ಸರಕ್ಕರ ಮದಿರ ಸಿದುದ , 

ಶಿೋಘರ ದಲಿ್ಗ ೋ  ಚಲಾವಣೆಗೆ ತ್ರುವುದ್ಯಗಿ ರಿಸವ್ಸ್ ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಪ್ಟರ ಕಟಿಸಿದೆ. ಒಂದು ರೂಪ್ರಯಿ ನ್ನೋಟುಗಳನ್ನು  1994 ರಲಿ್ಲ  

ಸಥ ಗಿತ್ಗಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಒಂದು ರೂಪ್ರಯಿ ನಾಣಯ ಗಳಗ್ಗ ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ ನೊೀಟ್ಟಗಳ ಮುದರ ಣ 

ದುಬ್ದರಿ ಎನಸಿದ ಕಾರಣ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು  ನಲಿಲ ಸಲಾಗಿತ್ತು . ಅಧಿಕ ಮುಖಬಲೆ ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  

ಮುದಿರ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂದಿನ್ ವಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  ರೂ. 2 ಮತ್ತು  ರೂ. 5 ಮುಖಬಲೆಯ ನೊೀಟ್ಟಗಳ 

ಮುದರ ಣವನ್ನು  ನಲಿಲ ಸುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಈ ಹ್ಳೆಯ ನೊೀಟ್ಟಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಮಂದುವರಿಯಲಿವೆ ಎಾಂದು ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಹೇಳಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

ಹಸ ರೂ 1 ನ್ನೋಟುಗಳು ಗುಲಾಬ್ರ-ಹ್ಸಿರು ಬಣಣ ವನ್ನು  ಹಂದಿರಲಿವೆ. ಈ  ನ್ನೋಟು  ರೂಪ್ರಯಿ 

ಸಂಕತ್ವನ್ನು  ಹಂದಿರಲಿದುದ  8.3 X 9.7 ಸ್ಂಮಿೋ  ಇರಲಿದೆ.  
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BSNL ನಂದ್ ಸ್ವಯ ಟೆಲ ೈಟ್ ಪೀನ್ ಸೇವೆ ಆರಂಭ 

 ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸ್ವಯ ಟಲೈಟ್ಸ ಫೀನ್  ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮಬೈಲ್ ಉಪಗರ ಹ ಸಂಘಟನೆ (ಇನ್

ಮಾರ್ಸ್ವಯ ಟ್ಸ) ಮೂಲಕ ಈ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಸೇವೆಗೆ 

ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಭೂ ವಿನಮಯ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಪುಣೆಯಲಿಲ  

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದಯ  ಸ್ವಯ ಟಲೈಟ್ಸ ಫೀನ್ ಸೇವೆಯನ್ನು   ಟಾಟಾ ಕಮುಯ ನಕರ್ನೆ್  ಲಿ. (ಟಿಸಿಎಲ್

) ಒದಗಿಸುತಿು ದೆ. ಜೂನ್ 30ರಿಾಂದ ಈ ಸೇವೆ ಸೆ ಗಿತ್ವಾಗಲಿದೆ. 

ಸ್ವಯ ಟಲೈಟ್ ಫ್ರೀನ್ :  

 ಸ್ವಯ ಟಲೈಟ್ಸ ಫೀನ್ ಮಬೈಲ್ ಫೀನ್ ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ದೊಡಡ  

ಉಪಕರಣ ಇರುವುದಿಲಲ . 

 ಈ ರ್ೀನ್ ಅನ್ನು  ವಿಕೀಪ ಪರಿಹಾರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ರ್ಲಿೀಸ್, ರೈಲೆಾ , ಗಡಿ ಭ್ದರ ತಾ 

ಪಡೆ, ಸಕಾಿರದ ಇತ್ರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಹಡಗುಗಳು/ದೊೀಣಿಗಳು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

ಇನ್ಮಾರ್ಸ್ವಯ ಟ್? 

ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದರ  ಮರ್ಧಯ  ಇದ್ಯದ ಗ ಬಂದರಿನೊಾಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಸ್ವಧಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಅಪಾಯದ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ನೆರವು ಕೀರಲು 1979ರಲಿಲ  ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ  ಜಲ ಸ್ವರಿಗೆ 

ಸಂಘಟನೆ (ಐಎಾಂಒ) ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿತ್ತ. ಇನ್ಮಾರ್ಸ್ವಯ ಟ್ಸ ಒಟ್ಟು  14 

ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಮಹತಾ : 

ಈ ತ್ನಕ ವಿದೇಶ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಪೂರೈಸಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಭ್ದರ ತಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 

ಬಳಸುತಿು ದದ ವು. ಇವುಗಳ ವಿನಮಯ ಕಾಂದರ ಗಳು ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಹರಗೆ ಇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ 

ಇಾಂತ್ಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಬಳಸಬರದು ಎಾಂದು ಗುಪು ಚರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಎಚು ರಿಸಿದದ ವು. 

ದೇಶದೊಳಗೆ ವಿನಮಯ ಕಾಂದರ  ಹಾಂದುವ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕ್ಕ  ಈಗ ಈಡೇರಿದೆ. 

 

IAMAI ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಗೂಗಲನ  ರಾಜ್ನ್ ಆನಂದ್ನ್ ನೇಮಕ್ 

ಆಗ್ಗು ೋಯ ಏಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಗೂಗಲ್ು  ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ  ರಾಜನ್ 

ಆನಂದನ್ ಅವರು ಇಂಟನೆ್ಟ್ ಮತ್ತು  ರ್ಬೈಲ್ಡ ಅಸೊೋಸಿಯೇಷನ್ 

ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಐಎಎಂಎಐ)ದ ನ್ಯತ್ನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದಾದ ರೆ. ಫ್ರರ ೋರ್ಚಜ್್ ಸಹ್-ಸಂಸಾಥ ಪ್ಟಕ ಮತ್ತು  ಮಖಯ  

ಕ್ಕಯ್ನಿವಾ್ಹ್ಕ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಕುನಾಲ್ಡ ಷ್ಠ ಅವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಾಜನ್ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಮೇರ್ಕ ಮೈ ಟಿರ ಪ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಗುಂಪು CEO ಡಿೋಪ್ ಕಲಾರ  ಅವರು IAMAIನ 
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ಉಪ್ಟ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದಾದ ರೆ. ಫೇಸುಾ ಕು  ವಯ ವಸಾಥ ಪ್ಟಕ ನಿದೇ್ಶ್ಕ (ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣ 

ಏಷ್ಠಯ ), ಉಮಾಂಗ್ ಬೇಡಿ ಐಎಎಂಎಐನ್ ಹಸ ಖಜ್ಞಂಚಿಯಾಗಿದುದ  ಸಬೊ ರ IAMAI ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಮಂದುವರಿದಿದ್ಯದ ರೆ. 

IAMAI ಮುಂದಿದೆ ಗುರಿ: 

ಹಸ ಮಂಡಳಿ ಅಂತ್ಜ್ಞ್ಲ್ ಸಂಪ್ಟಕ್ವನ್ನು  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಧಾರಿಸಲು 

ಪ್ಟರ ಯತಿು ಸಬೇಕ್ತದೆ. 906 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  156 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜನ್ರು ಗ್ರ ಮಿೋಣ 

ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಂತ್ಜ್ಞ್ಲ್ವನ್ನು  ಬಳಸುತಿು ದಾದ ರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರ ಮಿೋಣ 

ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ 750 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗ್ಗ ಇಾಂಟನೆಿಟ್ಸ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಲಿಪ ಸುವ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  IAMAI ಕೈಗಳಳ ಬೇಕ್ತದೆ. 

IAMAI: 

IAMAI ಸೊಸೈಟಿೋರ್ಸ ಆರ್್ಕ , 1986 ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನ್ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿರುವ ಲಾಭ್ರಹಿತ್ ಉದಯ ಮ 

ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  2004 ರಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ಬೈಲ್ಡ ಮತ್ತು  ಹ್ಲ್ವಾರು ಆನಿೆ ೈನ್ 

ಸೇವಗಳಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೌಲ್ಯ  ಸೇಪ್ಟ್ಡೆ ಸೇವಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ವಿಸು ರಿಸುವುದು 

ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.  

 

ಮುಂಬೈ ಮತಿ್ತ  ಕೀಟಾ ವಿಶಾ ದ್ ಜ್ನದ್ಟ್ ಣೆ ನಗರಗಳು 

ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕ್ಕಯು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ -ಆವಾಸಸಾಥ ನ್ದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಉದಾಹ್ರಿಸಿ ಭಾರತ್ದ ಮಂಬೈ ಮತ್ತು  ಕೋಟಾವನ್ನು  ವಿಶ್ವ ದ ಅತಿ ಹೆಚಿು  

ಜನದಟು ಣೆ ನ್ಗರಗಳು ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಬಾಂಗಲ ದೇಶದ 

ರಾಜಧಾನ ಢಾಕ ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನ ಮುಾಂಬೈ ಎರಡನೇ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಢಾಕ್ಕ ಪ್ಟರ ತಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮಿೋಟರಿಗ್ಗ 44,500 ಜನ್ಸ್ವಾಂದರ ತೆ ಹಂದಿದೆ. ಮಂಬೈ 

ಒಂದು ಚದರ ಕಿಲೋಮಿೋಟರಿಗ್ಗ 31,700 ಜನ್ಸಾಂದರ ರ್ತಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಮತೊು ಂದು 

ನ್ಗರ ರಾಜಸಾಥ ನ್ದ ಕೋಟಾ ಪ್ಟರ ತಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮಿೋಟರಿಗ್ಗ 12,100 ಜನ್ಸ್ವಾಂದರ ತೆಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿದುದ , ಏಳನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. 

 ಪ್ಟರ ತಿ ಚದರ ಕಿಲೋಮಿೋಟರಿಗ್ಗ 19,700 ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಹಂದಿರುವ ಕಲಂಬ್ರಯಾದ ಮೆಡೆಲ್ಲನ್ 

ಮೂರನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ, ನಂತ್ರ ಫ್ರಲ್ಲಪ್ತಪ ೋನ್ಸ ನ ಮನಿಲಾ 14,800 ಜನ್ಸಾಂದರ ರ್ತಯಂದಿಗ್ಗ 4ನೇ 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ; ರ್ರಾಕದ ಕ್ಕಸಾಬಿ್ದಂಕ್ಕ 5ನೇ ಸಾಥ ನ್ (14,200 ಜನ್ಸಾಂದರ ರ್ತ), ನೈಜಿೀರಿಯಾದ 

ಲಾಗೋರ್ಸ 6ನೇ ಸೆ್ವನ(13,300 ಜನ್ ಸಾಂದರ ರ್ತ), ಸಿಂಗಪುರ 8 ನೇ ಸಾಥ ನ್ (10,200) ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲ ವೆ. 

 ವಿಶ್ವ ದ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಅಧ್ಕಿಕ ಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿು  ಜನ್ರು ನ್ಗರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ವಾಸಿಸುತಿು ದಾದ ರೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2050ರ ಹತಿು ಗ್ಗ ಈ ಪರ ಮಾಣ ಶೇ.66% ಕೆಕ  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ 

ಎಾಂದು ನರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಆಫ್ರರ ಕ್ಕದಲಿ್ಲ  ಶೇ. 90% ಹೆಚಿ ಳವಾಗಲಿದೆ. 



www.karunaduexams.com 

247 | P a g e  
 

ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ -ಆವಾಸಸ್ವಾ ನ (UN-Habitat): 

ಯುಎನ್-ಹಾಯ ಬ್ರಟೇಟ್ ಅರ್ವಾ ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  ಹ್ಯಯ ಮನ್ ಸ್ಟಿೆ ಮ ಂಟ್ಸ  ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಂ 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ವಿಶೇರ್ ಏಜೆನೆಯಾಗಿದುದ , ಸಮರ್್ನಿೋಯ ನ್ಗರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಮಾನ್ವ ನೆಲೆ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1978 ರಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ಟನೆಗಂಡಿದುದ , ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ 

ಕಿೋನಾಯ ದ ನೈರೋಬ್ರಯಲಿಲ ದೆ.  

 

ಸ್ತಾ ಟಜ ಲ್ದಯ ಿಂಡನ  ನಲಿಲ   ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿ ಉದ್ದ ನೆಯ ರೈಲು ಸುರಂಗ ಮಾಗಿ 

ವಿಶಾ ದ ಅತಿೀ ಉದದ ನೆಯ ರೈಲೆಾ  ಸುರಂಗ ಮಾಗಿ ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡು ನಲಿಲ  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ 

ಉದ್ಯಾ ಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 17 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಳಿಕ ಈ ಮಾಗಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕಕ  

ಮುಕಾು ವಾಗಿದುದ , 2016ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ ನಲಿಲ  ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಆರಂಭ್ವಾಗಲಿದೆ. 

ಫ್ರರ ನೆ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಫ್ರರ ಾಂಕೀಯಿಸ್ ಹಲಾಾಂಡೆ, ಜಮಿನ್ ಚಾನೆೆ ಲರ್ ಏಾಂಜೆಲಾ ಮಕ್ಕಿಲ್, ಇಟಲಿ 

ಪರ ಧಾನ ಮಟೆು ವೊೀ ರೆಾಂಝ ರೈಲೆಾ  ಸುರಂಗ ಮಾಗಿ ಉದ್ಯಾ ಟನಾ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  

ಪಾಲಗ ಾಂಡಿದದ ರು. 

ಸುರಂಗ ಮಾಗಿದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಗೊೀಟು ಹಾಡ್ಸಿ ರೈಲೆಾ  ಸುರಂಗ ಮಾಗಿದ ಬಗೆಗ  1947ರಲಿಲ  ಸಿಾ ಸ್ ಇಾಂಜಿನಯರ್ ಕಾಲ್ಿ 

ಎಡಾ ಡ್ಸಿ ಗುರ ನೆರ್ ಮದಲ ನೀಲಿನಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಿದದ ರು. ಆದರೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಶಹಿಗಳಿಾಂದ್ಯಗಿ ಅದು ತ್ಡವಾಗಿತ್ತು .  

 1999ರಲಿಲ  ಸುರಂಗ ಮಾಗಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ತಕ ತ್ತು  

 ಈ ಮಾಗಿವು 57 ಕ್ತಲೀ ಮಿೀಟರ್ ಉದದ  ಹಾಗೂ 2.3ಕ್ತಲೀ ಮಿೀಟರ್ ಆಳವಿದೆ. 

 ಆಲಪ ೆ ು  ರೆಸ್ು  ಫ್ಲ್ಡ  ನ ಸ್ಥಾಂಟರ ಲ್ ಕಾಯ ಾಂಟನ್ ನ ಯೂರಿಯಿಾಂದ ದಕ್ತಷ ಣ ಟಿಸಿನೊೀ ಕಾಯ ಾಂಟನ್ 

ನ ಬೀಡಿಯೀವರೆಗೆ 57 ಕ್ತಲೀ ಮಿೀಟರ್ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ. 

 ಸುಮಾರು 12 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಸುರಂಗ ಮಾಗಿ ನಮಾಿಣವಾಗಿದೆ. 

ಸುರಂಗದ ಟಾರ ಯ ಕ್ ಸ್ವಲ ಯ ಬ್ ನಮಾಿಣಕಾಕ ಗಿ 125 ಕಾಮಿಿಕರು ಪರ ತಿದಿನ 3 ಪಾಳಿಯಲಿಲ  

ಒಟ್ಟು  43,800 ಗಂಟೆ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 2016ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ ನಲಿಲ  ರೈಲು ಸುರಂಗ ಮಾಗಿದಲಿಲ  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದುದ , 

ದಿನಂಪರ ತಿ 260 ಗೂಡೆ್ಸ ಹಾಗೂ 65 ಪರ ಯಾಣಿಕರ ರೈಲು ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ ಎಾಂದು 

ನರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿದೆ. 2020ರಳಗೆ ಪರ ಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯಯ  15 ಸ್ವವಿರಕ್ಕಕ  ಏರಲಿದೆ ಎಾಂದು ಸಿಾ ಸ್ 

ಫ್ಡರಲ್ ರೈಲೆಾ  ಸವಿಿಸ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

 

ಖಯ ತ ಮರಾಠಿ ಸ್ವಹಿತಿ “ರಾಮಚಂದ್ರ  ಧೇರೆ” ನಧನ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಮರಾಠಿ ಸ್ವಹಿತಿ, ವಿದ್ಯಾ ಾಂಸ ರಾಮಚಂದರ  ಚಿಾಂತ್ಮನ್ ಧೇರೆ ರವರು ಧಿೀಘಿಕಾಲದ 

ಅನಾರೀಗಯ ದ ನಮಿತ್ು  ನಧನರಾದರು. ಧೇರೆ ರವರು ತ್ಮಮ  ಆಳವಾದ ಸಂಶೀಧನೆ ಮೂಲಕ 

ಮರಾಠಿ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ಬಳಕು ಚೆಲಿಲ ದದ ರು.  

ರಾಮಚಂದ್ರ  ಧೇರೆ ಬಗೆೆ : 

 ರಾಮಚಂದರ  ಧೇರೆ ರವರು ಪುಣೆ ಬಳಿಯ ನಗಡೆ ಹಳಿು ಯಲಿಲ  ಜುಲೈ 21, 1930 ರಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. 

1966 ರಲಿಲ  ಪದವಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿ, 1975 ರಲಿಲ  ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿಯನ್ನು  ಹಾಗೂ 1980 ರಲಿಲ  

ಪುಣೆ ವಿವಿಯಿಾಂದ ಡಿ.ಲಿಟ್ಸ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ತ್ಮಮ  ಸಂಶೀಧನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 105 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಇವರು 

ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ.  
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 “ಹಿಸು ರಿ ಆಫ್ ನಾಥ್ ಕಲ್ು ”, “ಹಿಸು ರಿ ಆಫ್ ದತ್ು  ಕಲ್ು ”, “ಚಕರ ಪಾಣಿ”, “ಶ್ರ ೀ ತ್ತಳಜ ಭ್ವಾನ” 

ಇವು ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಪರ ಮುಖ ಪುಸು ಕಗಳು. 

 ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಗೌರವ ಪರ ಶಸಿು , ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು , ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರಿರ್ತ್ು  

ಪರ ಶಸಿು  ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪರ ಶಸಿು ಗಳಿಗೆ ರಾಮಚಂದರ  ಧೇರೆ ರವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಜಂಕ್ ಆಹಾರ ಮೇಲೆ ಶೇ 14.5% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಕರಳ ಸಕಾಿರ ನಧಾಿರ 

ಪಿಜೆಾ , ಬಗಿರ್ ನಂತ್ಹ ಜಂಕ್ ಆಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 14.5% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಕರಳ ಸಕಾಿರ 

ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಸಕಾಿರದ ಈ ನಣಿಯದಿಾಂದ ಕರಳದಲಿಲ  ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಜಂಕ್ ಪುಡ್ಸ ಗಳ ಬಲೆ 

ದುಬರಿ ಎನಸಲಿದೆ. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಕ ೀರಿದ ಸಿಪಿಎಾಂ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಎಡರಂಗ ಸಕಾಿರ ತ್ನು  

ಮದಲನೇ ಬಜೆಟ್ಸ ಮಂಡಿಸಿದುದ , ಅದರಲಿಲ  ಈ ಪರ ಸ್ವು ವವನ್ನು  ಮುಾಂದಿಟಿು ದೆ. 

 ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯಂತೆ ಬಗಿರ್, ಪಿಜೆಾ , ಪಾಸ್ವು ಗಳಂತ್ಹ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 

ಬರ ಾಂಡೆಡ್ಸ ಹೀಟೆಲುಗಳಿಗೆ ಈ ತೆರಿಗೆ ಅನಾ ಯ ಆಗಲಿದೆ.  

 ಜನರ ಆರೀಗಯ  ರಕ್ತಷ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾಿರ ಈ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ ಎಾಂದು ಹಣಕಾಸು 

ಸಚಿವ ಟಿ.ಎಾಂ. ಥಾಮಸ್ ಐಸ್ವಕ್ ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಬಜೆು  ತೆರಿಗೆಯಿಾಂದ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ವರ್ಿಕ್ಕಕ  ರೂ 10 ಕೀಟಿ ವರಮಾನ ದೊರೆಯಬಹುದು 

ಎಾಂದು ನರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಜನವರಿ 2016 ರಲಿಲ  ಬಿಹಾರ ಸಕಾಿರ ಕ್ಕಡ ಇಾಂತ್ಹದೇ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿತ್ತು . ಈ 

ನಣಿಯದಂತೆ ಖ್ಯದಯ  ಆಹಾರಗದದ ಪಿ ನಟ್ಸ, ಸಮೀಸ್, ಕ್ಕಲವು ಲಘು ತಿಾಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 

13.5 VAT ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಆಥಿಿಕ್ ಹಣಕಾಸು ವ್ಷಿ ಪ್ರಿಶಿೀಲನೆಗೆ ಸಮತಿ 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಭಾರತ್ ಅನ್ನಸರಿಸುತಿು ರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿದ ಬದಲಿಗೆ ಪಯಾಿಯ 

ವರ್ಿವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಸಮಿತಿಯಾಂದನ್ನು  ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಸ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು ಇರುವ 

ಸ್ವಧಕ ಬಧಕಗಳನ್ನು  ಸಮಿತಿಯು ಪರಶ್ೀಲಿಸಿ ತ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆ ನ್ನು  ಮಾಡಲಿದೆ. ಸದಯ  

ದೇಶದಲಿಲ  ಏಪಿರ ಲ್ 1ರಿಾಂದ ಆರಂಭ್ವಾಗಿ ಮಾಚ್ಿ 31ಕ್ಕಕ  ಅಾಂತ್ಯ ಗೊಳುು ವ ಹಣಕಾಸು 

ವರ್ಿವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಸಮತಿ ಯಾರನ್ನನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ? 

 ಮಾಜಿ ಮುಖಯ  ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಶಂಕರ್ ಆಚಾಯಿ ಅವರು ಸಮಿತಿಯ 

ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿದುದ , ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಪಿ.ವಿ ರಾಜರಾಮನ್ (ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದಶ್ಿ, 

ತ್ಮಿಳುನಾಡು), ಕ್ಕ.ಎಾಂ.ಚಂದರ ಶೇಖರ್ (ಮಾಜಿ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ಸ ಕಾಯಿದಶ್ಿ) ಮತ್ತು  

ಡಾ.ರಾಜಿೀವ್ ಕುಮಾರ್ (ಸಿೀನಯರ್ ಫ್ಲ, ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸಚ್ಿ) 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಮಿತಿಗೆ 2016ರ ಡಿ.31ರಳಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಮಿತಿಯೂ ಪರ ಸುು ತ್ ಇರುವ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿದ ಮೂಲ ಮತ್ತು  ಈ ಹಿಾಂದೆ ಆರ್ಥಿಕ 

ವರ್ಿವನ್ನು  ಬದಲಿಸಲು ನಡೆಸಲಾದ ಅಧಯ ಯನವನ್ನು  ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ವಿವಿಧ 

ಆಯಾಮಗಳನ್ನು  ಮಾನದಂಡವಾಗಿಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಿ ತ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆ ನ್ನು  

ಮಾಡಲಿದೆ. 
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 ಕಾಯ ಲೆಾಂಡರ್ ವರ್ಿಗಳು ಜನವರಿ 1ರಿಾಂದ ಆರಂಭ್ವಾಗುತ್ು ವೆಯಾದರೂ, ಹಣಕಾಸು 

ವರ್ಿಗಳು ಏ.1ರಿಾಂದ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗುತ್ು ವೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳು ಕಾಯ ಲೆಾಂಡರ್ 

ವರ್ಿವನೆು ೀ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿವನಾು ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿವೆ. ಏ.1ರಿಾಂದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿ 

ಆರಂಭಿಸುವ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತು  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ವೂ ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಕಾಯ ಲೆಾಂಡರ್ 

ವರ್ಿವನೆು ೀ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು 1984ರಲೆಲ ೀ ಎಲ್.ಕ್ಕ. ಜಾ ಸಮಿತಿ 

ಶ್ಫ್ರರಸು ಮಾಡಿತ್ತು . ಆದರೆ ಅದನ್ನು  ಅಾಂದಿನ ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ರಲಿಲಲ .  

 

ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಬಿರ ಕ್ಸ  ದೇಶಗಳ ಡರ ಗ್ ನಯಂತರ ಣ ಪ್ರ ತಿನಧಿಗಳ ಸಭೆ 

ಬಿಕೆ್  ದೇಶಗಳ ಮಾದಕ ವಸುು  ವಿರೀಧಿ ಪಡೆ ಸಭೆಯನ್ನು  ರಾಜಧಾನ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಎರಡನೇ ಬರಿಗೆ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಿರ ಕೆ್  ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಮಾದಕ ವಸುು  

ವಿರೀಧಿ ಪರ ತಿನಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. ಒಾಂದು ದಿನದ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು  ಗೃಹ ಸಚಿವ 

ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂಗ್ ರವರು ಉದ್ಯಾ ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.  

 ಈ ಸಭೆಯನ್ನು  ನಾಕೀಿಟಿಕೆ್  ಕಂಟ್ರ ೀಲ್ ಬ್ಯಯ ರೀ ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ. 

 ಬಿರ ಕ್ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ (ಬರ ಜಿಲ್, ರಷ್ಠಯ , ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣಾ ಆಫಿರ ಕಾ) 

ಪರ ತಿನಧಿಗಳು ಸಭೆಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ನಾಕಿ ಟೆರರಿಸಂ ಮತ್ತು  ಮನ ಲಾಾಂಡರಿಗ್ ಬಗೆಗ  ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಚಚಿಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಭಾರತ್ವನ್ನು  ನಾಕೀಿಟಿಕೆ್  ಕಂಟ್ರ ೀಲ್ ಬ್ಯಯ ರೀದ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆದ 

ರಾಜಿೀವ್ ರಾಯ್ ಭ್ಟು ಗರ್ ರವರು ಪರ ತಿನಧಿಸಿದದ ರು. 

ಸಭೆಯ ಬಗೆೆ : 

 ಮಾದಕ ವಸುು  ವಿರೀಧಿ ಪಡೆಯ ಸಭೆಯನ್ನು  “eThekwani Declaration” ಅನಾ ಯ 

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. eThekwani Declaration ಅನ್ನು  2013 ರಲಿಲ  ದಕ್ತಷ ಣಾ ಆಫಿರ ಕಾದ 

ಡಬಿನ್ ನಲಿಲ  ನಡೆದ ಬಿರ ಕೆ್  ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘೀರ್ಣೆ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ 

ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳು ಮಾದಕ ವಸುು  ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ 

ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಉದೆದ ೀಶಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. 

 

ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಉಲಬ ಣ: ತ್ತತ್ತಿ ಆರೀಗಯ  ಪ್ರಿಸ್ತಾ ತಿ ಘೀಷ್ಟಸ್ತದ್ ಪ್ಪರು 

ಪೆರು ದೇಶದಲಿಲ  ಝಕಾ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ ಉಲಿ ಣಗೊಾಂಡಿರುವ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ದೇಶದ ಉತ್ು ರ 

ಭಾಗದಲಿಲ  ತ್ತತ್ತಿ ಆರೀಗಯ  ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 100 ಕ್ಕಕ  

ಹೆಚ್ಚು  ಝಕಾ ವೈರಸ್ ಸೊೀಾಂಕ್ತನ ಪರ ಕರಣಗಳು ಪೆರುವಿನಲಿಲ  ಪತೆು ಯಾಗಿವೆ. 

 ರೀಗ ಹರಡದಂತೆ ನಯಂತಿರ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 90 ದಿನಗಳ ತ್ತತ್ತಿ ಆರೀಗಯ  ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  

ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 34ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಗಭಿೀಿಣಿ ಸಿು ರೀಯರಲಿಲ  ಝಕಾ ವೈರಸ್ ಪತೆು ಯಾಗಿದೆ. 

 ಪೆರುವಿನ ನೆರೆ ದೇಶವಾದ ಬರ ಜಿಲ್ ನಲಿಲ  ಮದಲು ಬಳಕ್ತಗೆ ಬಂದ ಝಕಾ ವೈರಸ್ ಬರ ಜಿಲ್ 

ನಲಿಲ  ಸುಮಾರು 1600 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಮೈಕರ ಸಿಫ್ರಲಿ ಎಾಂಬ ನೂಯ ನತೆಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು . ಮೈಕರ ಸಿಫ್ರಲಿ ಸಣಣ  ತ್ಲೆ ಮತ್ತು  ಮ್ದುಳು ಹಾಂದಿರುವ ಮಕಕ ಳ ಜನನ. 

ಝಿಕಾ ವೈರಸ್ ಬಗೆೆ : 

 ಝಕಾ ವೈರಸ್ ಸೊಳೆು ಯಿಾಂದ ಹರಡಬಲಲ  ವೈರಸ್ ಆಗಿದುದ , ಈಡಿೀಸ್ ಏಜಿಪಿು  ಸೊಳೆು  ಕಚ್ಚು ವ 

ಮೂಲಕ ಒಬಿ ರಿಾಂದ ಒಬಿ ರಿಗೆ ಹರಡುತ್ು ದೆ. ಈಡಿೀಸ್ ಏಜಿಪಿು  ಸೊಳೆು  ಡೆಾಂಗೂಯ , ಚಿಕನ್ ಗೂನಯ , 

ಹಳದಿ ಜಾ ರ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು  ತಂದೊಡುಡ ತ್ು ದೆ. 

 ಪಾಲ ವಿವೈರಿಡೆ (Flaviviridae) ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ವೈರಸ್ ಇದ್ಯಗಿದುದ , ಪರ ರ್ಮ ಬರಿಗೆ 1947 ರಲಿಲ  

ಉಗಾಾಂಡದಲಿಲ  ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗಿತ್ತು . ಉಗಾಾಂಡದ ಝಕಾ ಅರಣಯ ದಲಿಲ  ಪತೆು  ಆದ ಕಾರಣ ಝಕಾ 

ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 
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 ಸದಯ  ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕು  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಇಲಲ  ಆದರೆ ಸೊಳೆು ಗಳ ಕಚು ದಂತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಕರ ಮವನ್ನು  ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಹೆಲಿಕಾಪ್್ ರ್ ತಯಾರಿಕೆ: ಟಾಟಾ ಅಡಾಾ ನ್ಸ  ಸ್ತಸ್ ಮ್ಸಸ  ಮತಿ್ತ  ಅಮೆರಿಕ್ದ್ ಬೆಲ್ ಕಂಪ್ನ 

ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ದೇಶದಲಿಲ  ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ ಸಲುವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಅಡಾಾ ನೆ್  ಸಿಸು ಮೆ್  ಮತ್ತು  ಅಮ್ರಿಕದ ಬಲ್ 

ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಕಂಪನಗಳು ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿವೆ. ಭಾರತ್ದಲೆಲ ೀ ತ್ಯಾರಿಸಿ (Make in India) ಅಡಿ 

ಭಾರತ್ದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹೆಚಿು ಸುವುದು, ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ, ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ವಿನಮಯಕ್ಕಕ  ಈ ಒಪಪ ಾಂದ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.  

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಡಿಯಲಿಲ  ಎರಡೂ ಕಂಪನಗಳು ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು  ಸೇನಾ ಉದೆದ ೀಶಗಳಿಗೆ 

ಬಳಸುವ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಗಳನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲಿವೆ ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ದ ದೇಶದಲಿಲ  

ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಮಾರುಕಟೆು  ಸೃಜನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಬಿಡಿಭಾಗ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ, ತ್ರಬೇತಿ ಮತ್ತು  

ನವಿಹಣೆ, ಸಂಶೀಧನೆ, ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ವಿನಮಯಕ್ಕಕ  

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

 

 

ಟಾಟಾ ಅಡಾಾ ನ್ಸ  ಸ್ತಸ್ ಮ್ಸಸ  ಬಗೆೆ : 

 ಟಾಟಾ ಅಡಾಾ ನೆ್  ಸಿಸು ಮೆ್  ಟಾಟಾ ಗೂರ ಪ್ಟ ನ ಪರ ಮುಖ ವಾಯುಯಾನ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ 

ಅಾಂಗವಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸನೆ್  ಇದರು ಸಂಪೂಣಿ ಸ್ವಮಾ ತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಸುು ತ್ 

ಟಾಟಾ ಅಡಾಾ ನೆ್  ಸಿಸು ಮೆ್  ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ವಾಯುಯಾನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ವೇಗವಾಗಿ 

ಬಳೆಯುತಿು ರುವ ಕಂಪನಯಾಗಿದೆ. 

ಬೆಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್್ ರ್ ಕಂಪ್ನ ಬಗೆೆ : 

 ಬಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಕಂಪನ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಅನ್ನು  

ಪೂರೈಸುತಿು ದೆ. ಈ ಕಂಪನಯು 1953ರಲಿಲ  ಮದಲ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಿತ್ತು . ಪರ ಸುು ತ್ ಸುಮಾರು 90 ಬಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಬಳಸಲಾಗುತಿು ವೆ. 

 

ಕ್ಲುಬುಗಿಿ ಯಲಿಲ  ರಾಜ್ಯ ದ್ ಮದ್ಲ ಕುರಿ ಹಾಲು ಉತಾಪ ದ್ನ್ಯ ಘಟಕ್ 

ಕಲುಬುಗಿಿ ಬಳಿ ರಾಜಯ ದ ಮದಲ ಕುರಿ ಹಾಲು ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕ ಸೆ್ವಪನೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಯ ಸಭಾ 

ಸದಸಯ  ಡಾ| ಬಸವರಾಜ ಪಾಟಿೀಲ ಸೇಡಂ ಘಟಕಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಕಲಬುರಗಿ-ಬಿೀದರ ನಡುವಿನ ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿಯಲಿಲ  ಬರುವ ಕಮಲಾಪುರ 

ಪಟು ಣದಿಾಂದ 5 ಕ್ತಮಿೀ ದೂರದ ಓಕಳಿ ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಈ ಘಟಕ ಸೆ್ವಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ 

ಯೀಗಯ ವಲಲ ದ ವಿಶಲವಾದ 23 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲಿಲ  ಇದು ತ್ಲೆ ಎತ್ು ಲಿದುದ , ಒಾಂದೇ 

ಸೂರಿನಡಿ ಡೈರಿ ಫ್ರಮ್ಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕಯ ಉದಿದ ಮ್ ಇರಲಿದೆ. 

ಕ್ಕಎಾಂಎಫ್ (ಕನಾಿಟಕ ಮಿಲ್ಕ  ಫ್ಡರರ್ನ್) ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ಸಿಾಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ 

ಉದಯ ಮಿಗಳು ಈ ಘಟಕ ಸೆ್ವಪನೆ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

  7,000 ಕುರಿಗಳನ್ನು  ಸ್ವಕಲು ಆಧುನಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳುಳು  ಶ್ಡಗ ಳ ನಮಾಿಣ ಕಾಯಿ ನಡೆದಿದೆ. 

ಸದಯ ಕ್ಕಕ  ಪೂಣಿಗೊಾಂಡಿರುವ ಒಾಂದು ಶ್ಡು ಲಿಲ  ನೂರು ಕುರಿಗಳಿಾಂದ ಫ್ರಮ್ಿ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು  35 ಶ್ಡಗ ಳ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ನೀಲನಕ್ಕಷ  ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ನಖಿೀಲ್ ಗೊೀಪಾಲರತ್ು ಾಂ, ಸಿಾಂಗಾಪುರದ ಕ್ತರ ಸು ವ್ ಚೈಲೆಸ್ ಹಾಗೂ 

ಇತ್ರರು ಸೇರಿ "ಕ್ತಾ ದಿತಾಸ್ ಪೆರ ೈವೆಟ್ಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ' ಎಾಂಬ ಕಂಪನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತದುದ , ಅದರ 
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ಮೂಲಕ ಕುರಿ ಸ್ವಕಾಣಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಹಾಲು ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕ ಸೆ್ವಪಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಸದಯ  3 ಕೀಟಿ 

ರೂ.ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. ಕೃಪ್ಪ: ಉದ್ಯವಾಣಿ 

 

ರೈತರ ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಂದ್ರ  ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಗೆ ಉತಿ ರಪ್ರ ದೇಶ, ನೆದ್ಲ್ದಯ ಿಂಡ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ರೈತ್ರ ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾಂದರ  ಸೆ್ವಪನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ ಸಕಾಿರ 

ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ನೊಾಂದಿಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸಿದದ , ಈ ಸಂಬಂಧ ತಿಳುವಳಿ ಪತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. 

ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ನ ಭಾರತ್ದ ರಾಯಭಾರಿ ಅಲಪ ೀನಸಸ್ ಸೊು ೀಲಿಾಂಗ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ ಮುಖಯ  

ಕಾಯಿದಶ್ಿ ದಿೀಪಕ್ ಸಿಾಂಗಲ್ ಉಪಸೆಿ ತಿಯಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದದ ಮೂಲಕ ರೈತ್ರು ಆಹಾರ ಸಂಸಕ ರಣೆ ಅಲಲ ದೇ ಕಬಿು , ಆಲೂಗಡೆಡ  ಮುಾಂತಾದ 

ಬಳೆಯಲಿಲ  ಉತ್ು ಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಲು ನೂತ್ನ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.  

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದದ ಅನಾ ಯ ನಮಿಿಸಲಾಗುವ ರೈತ್ರ ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ರೈತ್ರ 

ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಅಷ್ು ೀ ಅಲಲ ದೆ, ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಂತೆ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಘನ ತಾಯ ಜಯ  

ನವಿಹಣೆ, ನಗರ ಅಭಿವೃದಿದ , ಮೂಲ ಸೌಕಯಿ ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಜಲ ನವಿಹಣೆಯಲೂಲ  

ಸಹಕಾರಿಸಲಿದೆ. 

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಲಿದೆ. 

 

ಯುನೆಸೊಕ  ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ ತಾಣಗಳ ಪ್ಟ್ಿ ಗೆ ಭಾರತದ್ ಮೂರು ಸ್ವಾ ನಗಳು 

 ಯುನೆಸೊಕ ೀ ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ನೂತ್ನ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡಿದುದ , 

ಭಾರತ್ದ ಮೂರು ಸೆ ಳಗಳು ಈ ಬರಿ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೆ್ವನಗಿಟಿು ಸಿಕಾಂಡಿವೆ. ಇಸ್ವು ಾಂಬುಲ್ 

ನಲಿಲ  ನಡೆದ 40ನೇ ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿವೇಶನದಲಿಲ  ನೂತ್ನ ತಾಣಗಳ 

ಹೆಸರನ್ನು  ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಾಂದೇ ದೇಶದ ಮೂರು ತಾಣಗಳು ಒಾಂದೇ ಅಧಿವೇಶನದಲಿಲ  

ಯುನೆಸೊಕ  ಪಟಿು ಯನ್ನು  ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮದಲು ಆಗಿದೆ. 

 ಯಾವ ಯಾವ ಸೆ ಳಗಳು: 

ಚಂಡಿೀಗಡದ್ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಪಲ ಕ್ಸ : ಸಿಾ ಸ್-ಫ್ರ ಾಂಚ್ ವಾಸುು ಶ್ಲಿಪ  ಲೆ ಕಬುಿಸಿರ್ (Le Corbusier) 

ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿದ ಕಟು ಡಗಳ ಸಮೂಹ ಇದರ ವಿಶೇರ್ತೆ. ಪರಿವತ್ಿನಗೊಳುು ತಿು ರುವ ತಾಣಗಳ 

ವಿಭಾಗದಲಿಲ  (Transnational category) ಇದನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಚಂಡಿೀಗಡ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್ 

ಕಾಾಂಪೆಲ ಕೆ್ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣದ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ, ಅಸ್ಥಾಂಬಿಲ  ಹಾಲ್ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಕ್ಕರ ಟಿಯ್ಕಟ್ಸ 

ಅನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಸ್ತಕ್ಕ ಂನ ಖಂಗಿೆ ಂನದ ಝಂಗ (Khangchendzonga) ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಉದ್ಘಯ ನವ್ನ : 

ವಿಶಾ ದ ಮೂರನೇ ಅತಿೀ ಎತ್ು ರದ ಶ್ಖರ ಕಾಾಂಚನಜುಾಂಗಾದ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ 

ಖಂಗೆು ಾಂನದಝಾಂಗ ರಾಷಿು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನವನ್ನು  “ಮಿಶರ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ (Mixed 

heritage site)” ಪಟಿು ಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಅಾಂದರೆ ಈ ಉದ್ಯಯ ನವನವು ನೈಸಗಿಿಕ ಮತ್ತು  

ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ವೈಷಿಸಾ ತೆಯಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದೆ. ಸಿಕ್ತಕ ಾಂ ನ ಶೇ 25% ಭಾಗವನ್ನು  ಆವರಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ 

ಉದ್ಯಯ ನವನದಲಿಲ  ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಲ ರುವ ಅನೇಕ ಪಾರ ಣಿ, ಪಕ್ತಷ  ಹಾಗೂ ಸಸಯ  

ಸಂಕುಲಗಳನ್ನು  ನೊೀಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 



www.karunaduexams.com 

252 | P a g e  
 

 ನಳಂದ್ಘ ವಿಶಾ ವಿದ್ಘಯ ಲಯ: ಪಟನಾದಿಾಂದ ೯೫ ಕ್ತ.ಮಿೀ ಅಾಂತ್ರದಲಿಲ ದೆ.ಪುರಾತ್ನ ನಳಂದ್ಯ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನ್ನು  ೫ರಿಾಂದ ೧೨೦೦ ಕ್ತರ .ಪೂದಲಿಲ  ಕಲಿಕ್ಕಯ ಪರ ಮುಖ ತಾಣವನಾು ಗಿ 

ಮಾಡುವಲಿಲ  ಮಹಾವಿೀರ ಹಾಗೂ ಬ್ರದಧ  ಧಮಿಗುರುಗಳು ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ  ವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಈ ಮೂರು ತಾಣಗಳ ಸೇಪಿಡೆಯಿಾಂದ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ರುವ ಯುನೆಸೊಕ  ವಿಶಾ ಪಾರಂಪರಿಕ 

ತಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಈಗ 35 ಆಗಿದುದ , ಇವುಗಳಲಿಲ  27 ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ, 7 ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ ಹಾಗೂ 1 

ಮಿಶರ  ತಾಣ ಆಗಿವೆ. ` 

 

ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಇ-ಕೀಟ್ಿ ಹೈದ್ಘರ ಬದ್ ನಲಿಲ  ಉದ್ಘಾ ಟನೆ 

ದೇಶದ ಪರ ಪರ ರ್ಮ ಇ-ಕೀಟ್ಸಿ ಗೆ ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ಹೈಕೀಟು ಿಲಿಲ  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ 

ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ತೆಲಂಗಣ ಮತ್ತು  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳಿಗೂ ತ್ನು  ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಮೂಲಕ ಏಕ್ತೀಕೃತ್ ಅಪರಾಧ ನಾಯ ಯವಯ ವಸೆ್ಥ  (ಐಸಿಜೆಎಸ್) ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಮದಲ ನಾಯ ಯಾಲಯ 

ಎಾಂಬ ಕ್ತೀತಿಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶಗಳು ಪಾತ್ರ ವಾಗಿವೆ. ಈ ಕೀಟಿನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟ್ಸಿ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಹಾಗೂ ಇ-ಕೀಟ್ಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಯ ಸೆರೂ ಆದ ನಾಯ .ಮದನ್ ಬಿ 

ಲೀಕ್ ರವರು ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

 ಇ-ಕೀಟ್ಸಿ ನಾಂದ ಪರ ಕರಣಗಳ ತ್ಾ ರಿತ್ ಗತಿಯಲಿಲ  ಬಗೆಹರಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. ಆಗಾಗಿ 

ದೇಶದಲಿಲ  ಬಕ್ತ ಇರುವ ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ  ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ 

ಇತ್ಯ ರ್ಿಗೊಳಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಕಾಗದ ಮುಕು  ನಾಯ ಯಾಲಯವಾದ ಇ-ಕೀಟ್ಸಿ ನಾಂದ ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಉತ್ು ಮವಾದ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇಶದ ಮದಲ ಏಕ್ತೀಕೃತ್ ಅಪರಾಧ ನಾಯ ಯವಯ ವಸೆ್ಥ  (ಐಸಿಜೆಎಸ್) ಅನ್ನು  

ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ನಾಯ ಯಾಲಯ ಸಂಕ್ತೀಣಿದಲಿಲ  ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಏಕ್ತೀಕೃತ್ ಅಪರಾಧ 

ನಾಯ ಯವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ರ್ಲಿೀಸ್ ಠ್ಯಣೆಗಳು, ಜೈಲುಗಳು, ಕಾನೂನ್ನ ಕರ ಮ, ವಿಧಿ ವಿಜಾಾ ನ 

ಪರ ಯೀಗಾಲಯಗಳು ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಜತೆ ಸಂಯೀಜನೆಯಾಂದಿಗೆ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿವೆ. 

 

ಯುನೆಸೊಕ  ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ ತಾಣಗಳ ಪ್ಟ್ಿ ಗೆ 9 ಹಸ ತಾಣಗಳ ಸೇಪ್ಿಡೆ 

ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ಸಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥ  (ಯ್ಡನೆಸೊಕ ) ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ 

ತಾಣಗಳ ಪಟಿು ಗೆ 9 ಹಸ ತಾಣಗಳನ್ನು  ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟಕ್ತಿಯ ಇಸ್ವು ಾಂಬುಲ್ ನಲಿಲ  ನಡೆದ 

ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಮಿತಿಯ 40ನೇ ಸಮಾವೇಶದಲಿಲ  ಈ ತಿೀಮಾಿನವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಯುನೆಸೊಕ  ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  981 ಕ್ಕಕ ೀರಿದೆ. 

ಯಾವುವು 9 ಹಸ ತಾಣಗಳು? 

 ಓಲ್ಡ  ಸ್ತಟಿ ಆಫ್ಟ ಅನ (Old City of Ani):  ಇದು ಟಕಿ್ಯ ಕ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ರರ ಂತ್ಯ ದಲಿ್ಲದುದ , 10 ನೇ 

ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಅಮೇ್ನಿಯನ್ ಸಾಮಾರ ಜಯ ದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸಿತ್ತು . 

 ಝಜಿಯಾಂಗ್ ಹುಷ್ಯನ್ ಶಿಲ್ದಕ್ಲೆ ಸ್ವಂಸಕ ೃತಿಕ್ ಭೂದೃಶಯ (Zuojiang Huashan 

rock art cultural landscape (China): ನೈಋತಯ  ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ಲಿಲ ರುವ್ ಈ ತಾಣವು 5 ನೇ 

ಶತಮಾನದ್ಲಿಲ  ನಮಿಸಲಪ ಟ್ಿ ದುದ , ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ ಲುವೀ ಜ್ನರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ್ ಕೆಲವು 

ಕುರುಹುಗಳಲಿಲ  ಇದು ಒಂದ್ಘಗಿದೆ.  

 ಕಾಾ ನತ್ (Qanat) ಇರಾನ್: ಕಾಾ ನತ್ ಪರ ದೇಶ ಪುರಾತ್ನ ಕಾಲದ ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿದುದ , ಕಣಿವೆಗಳ ಮಾಗಿದಲಿಲ  ನೀರನ್ನು  ಸ್ವಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮಿಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಶ್ಮರ್ಕ  ಭೂಮಿಯಲಿಲ  ಕೃಷಿ ಜಿೀವನ ಮತ್ತು  ವಸ್ವಹತ್ತಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಇದು 

ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ. 
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 ನನ್ ಮಡ್ರಲ್ ನ ಕೃತಕ್ ದಿಾ ೀಪ್ಗಳು (Artificial islets of Nan Madol (Micronesia)): 

ನನ್ ಮಡ್ರಲ್ ನ ಕೃತಕ್ ದಿಾ ೀಪ್ಗಳು ಬಸ್ವಲ್್  ಮತಿ್ತ  ಹವ್ಳದಿಂದ್ ಮಾಡಲ್ದದ್ 99 

ಕೃತಕ್ ದಿಾ ೀಪ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರ ಸಿು ತ ಇಲಿಲ  ಕ್ರ .ಶ 1200-1500 ಅವ್ಧಿಗೆ ಸೇರಿದ್ ದೇವ್ಸ್ವಾ ನ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಗೀರಿಗಳ ಅವ್ಶೇಷಗಳನ್ನನ  ಕಾಣಬಹುದ್ಘಗಿದೆ. 

  ಸ್್ ಕ್ಕ  ಸೈಟ್ಟಗಳು (Stecci Sites): ಬೊೋಸಿು ಯಾ, ಕಂದರ  ಮತ್ತು  ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಮಾಂಟೆನೆಗರ , 

ದಕಿಷ ಣ ಕರ ಯೇಷ್ಟಯಾ ಮತ್ತು  ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಸಬ್ರೋ್ಯಾದಲಿ್ಲ  ಕಂಡು ಬರುವ ಸ್್ ಕಿಕ  ಸೈಟುಗಳು 

ಮಧಯ ಯ್ಡಗಕೆಕ  ಸೇರಿದ ಸಮಾಧಿ ಶಿಲ್ಗಗಳಾಗಿದುದ , ಇವುಗಳನ್ನು  ಸುಣಣ ದ ಕಲಿು ಗಳಂದ 

ಕೆತ್ು ಲಾಗಿದೆ. ಅಲಂಕ್ಕರಿಕ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳಂದ ಇವುಗಳನ್ನು  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಪ್ರರ ಚಿೋನ್ ಫ್ರಲ್ಲಪ್ತಪ  (ಸ್ಪ ೋನ್): ಇದು ಗಿರ ೋರ್ಕ ನ್ ಪುರಾತ್ತ್ವ  ತ್ಣವಾಗಿದುದ , 356 BC ಯಲಿ್ಲ  

ಮೆಸಿಡೋನಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ ಫ್ರಲ್ಲಪ್ II ಇದನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದದ ರು. ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ಇದು ಇಂದಿನ್ ಪ್ಯವ್ 

ಮಾಯ ಸ್ಡನಿಯ ಮತ್ತು  ಟೆರ ೋರ್ಸ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲದೆ. 

 ಅಂಟೆಕೆಾ ರ ಡ್ರಲೆಮ ನ್ಸ  (Antequera Dolmens): ಸ್ಥಪ ೀನ್ ನಲಿಲ ರುವ ಅಾಂಟೆಕ್ಕಾ ರ ಡ್ರಲೆಮ ನೆ್  

ಮೂರು ಶ್ಲಾಯುಗದ ಸ್ವಮ ರಕಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಎರಡು ನೈಸಗಿಿಕ ಪವಿತ್ ರಚನೆಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಗಹಿಮ್ಸಸ  ಗುಹೆಗಳ ಸಂಕ್ೀಣಿ (Gorhams Cave Complex): ಬಿರ ಟನ್ ನ ಸ್ವಗೊೀರತ್ು ರ 

ಪರ ದೇಶವಾದ ಗಿಬರ ಲು ರ್ ನಲಿಲ  ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸಗಿಿಕ ಸಮುದರ  ಗುಹೆಗದಗಿದುದ , ಸಮಾರು 

125000 ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ ನಯಾಾಂಡತಾಿಲ್ ಇಲಿಲ  ಜಿೀವಿಸಿದದ  ಪುರಾವೆ ಇದ್ಯಗಿದೆ.  

 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಬಯ ಂಕ್ ಗೆ ಬಯ ಂಕ್ಂಗ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತಿ್ತ  ಸಂಶೀಧನ್ಯ ಸಂಸ್ಾ  

(IDBRT) ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ನ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಐಡಿಆರ್ ಬಿಟಿ) 

ನೀಡುವ “ಸಟಿಿಫಿಕ್ಕಟ್ಸ ಆಫ್ ಸ್ಥಪ ರ್ಲ್ ಮ್ನಷ ನ್” 2015-16 ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಕಣಾಿಟಕ ಬಯ ಾಂಕ್ 

ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಸಣಣ  ಪರ ಮಾಣದ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳಲಿಲ  ಹಣಕಾಸು ಸೇಪಿಡೆಗಾಗಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಸಮಪಿಕ 

ಬಳಕ್ಕಗಾಗಿ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡುತಿು ದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗವನಿರ್ ರಘುರಾಾಂ ರಾಜನ್ ಅವರು ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ನಲಿಲ  

ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಬಯ ಾಂಕ್ ನ ವಯ ವಸೆ್ವಪಕ ನದೇಿಶಕ ಪಿ.ಜಯರಾಾಂ 

ಭ್ಟ್ಸ ಮತ್ತು  ಮಹಾಪರ ಬಂಧಕ ರಾಘವೇಾಂದರ  ಭ್ಟ್ಸ ಎಾಂ. ಗೆ ನೀಡಿದರು. 

 ‘ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಅಳವಡಿಕ್ಕಗಾಗಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಇದಕ್ಕಕ  ಮದಲು ನಾಲುಕ  ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  

ಪಡೆದಿದೆ’. 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಬಯ ಂಕ್ ಬಗೆೆ : 

1924ರಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಜನಮ ತ್ಳೆದ ಕಣಾಿಟಕ ಬಯ ಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ, ಇಾಂದು ದೇಶದಲೆಲ ೀ 

ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ರುವ ಅಭಿವೃದಿಧ ಶ್ೀಲ ಬಯ ಾಂಕುಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 93 ವರ್ಿ ಹಳೆಯ ಈ ಬಯ ಾಂಕ್ 

ವಾಷಿಿಕ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ಹಂತ್ಕ್ಕಕ  ಬಳೆದಿದುದ , ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿದ 

ಅಾಂತ್ಯ ದ ವೇಳೆಗೆ 765 ಶಖ್ಯಗಳು, 1,500 ಎಟಿಎಾಂಗಳು ಹಾಗೂ 100 ಇ–ಲಾಬಿ, ಮಿನ ಲಾಬಿಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದುವ ಗುರಿ 

ಹಾಕ್ತಕಾಂಡಿದೆ. 

 

ಬಯ ಂಕ್ಂಗ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತಿ್ತ  ಸಂಶೀಧನ್ಯ ಸಂಸ್ಾ  

ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಐಡಿಆರ್ ಬಿಟಿ) ಅನ್ನು  ರಿಸವ್ಿ 

ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ 1996 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿತ್ತ. ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ನಲಿಲ ದೆ. 

ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಅಭಿವೃದಿದ  ಕುರಿತಾಗಿ RBI ರಚಿಸಿದದ  ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನ 

ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ರೈಲು ಅಪ್ಘ್ಯತ ತಡೆಗೆ: ತಿರ -ನೇತರ  (TRI-NETHRA) ಅಳವ್ಡಿಕೆಗೆ ರೈಲೆಾ  ಇಲ್ದಖ್ಯ ಕ್ರ ಮ  

ರೈಲು ಅಪರ್ಘತ್ಗಳನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲೆಾ ೀ TRI-NETHRA ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲು ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ತಿರ -ನೇತ್ರ  ಎಾಂದರೆ ಟೇರೆನ್ ಇಮೇಜಿಾಂಗ್ ಫ್ರರ್ ಡಿೀಸ್ಥಲ್ ಡೆರ ೈವಸ್ಿ-

ಇನಾಪ ರರೆಡ್ಸ ಎನೆಾ ಸ್ಡ  ಆಫಿು ಕಲ್ ಅಾಂಡ್ಸ ರಾಡಾರ್ ಅಸಿಸ್ಥು ಡ್ಸ (Terrain Imaging for Diesel Drivers- 

Infrared Enhanced Optical and Radar Assisted (Tri-NETRA) system) ಎಾಂದರ್ಿ. ಈ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ರೈಲು ಇಾಂಜಿನಗ ಳ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಿಲ ದುದ , ಕ್ತಲ ರ್ು  ವಾತಾವರಣದಲಿಲ  

ಲೀಕಮಟಿವ್ ಪೈಲಟ್ಸ ಗಳ ದೃಷಿು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲಿದೆ.  

ಏನದು ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ ? 

 ತಿರ -ನೇತ್ರ  ಸ್ವಧನದಲಿಲ  ಅತಿಗೆಾಂಪು ಮತ್ತು  ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಬಳಕ್ಕ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 

2-3 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರದಿಾಂದಲೇ ಸಂಕತ್ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ, ಇಾಂಜಿನ್ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 

ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಭಿತ್ು ರಿಸುತ್ು ದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರೈಲೆಾ  ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಭೌತಿಕ 

ಅಡಚಣೆ ಇದದ ಲಿಲ  ಚಾಲಕನಗೆ ಎಚು ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನಕನಗೆ ಬರ ೀಕ್ ಹಾಕಲು 

ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಸಮಯ ನೀಡಿ ಅಪರ್ಘತ್ವಾಗುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯುತ್ು ದೆ. ದಟು  ಮಂಜು ಕವಿದ 

ವಾತಾವರಣ, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ಉಪಯುಕು ವಾಗಲಿದೆ. 

 ತಿರ -ನೇತ್ರ  ವಯ ವಸ್ಥ ಯ್ಡ ಅಧಿಕ ಸಂವೇದನೆಯ ಅತಿಗ್ಗಂಪು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಕಯ ಮರಾ, ಹೈ 

ರೆಸಲೂಯ ಶ್ನ್ ಆಪ್್ತ ಕಲ್ಡ ವಿೋಡಿಯ ಕ್ಕಯ ಮರಾ ಮತ್ತು  ರಡ್ಯರ್ ಆಧಾರಿತ್ ಭೂಪ್ಟರ ದೇಶ್ 

ಮಾಯ ಪ್ತಂಗ್ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ು ದೆ. ಯ್ಡದದ  ವಿಮಾನ್ ಹಾಗೂ ನೌಕೆಯಲಿ್ಲ  

ಈಗ್ಗಲೇ ಈ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ಆ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲ್ಗಯೇ ಈ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಟಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ಹಸ NIT ಸ್ವಾ ಪ್ನೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಲೀಕ್ಸಭೆಯಲಿಲ  ಅಂಗಿೀಕಾರ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ತಾಾಂತಿರ ಕ, ವೈಜಾಾ ನಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ 

ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ, ಸೈನೆ್ , ಎಜುಕರ್ನ್ ಮತ್ತು  ರಿಸಚ್ಿ) (NITSER) ಮಸೂದೆ-2016 ತಿದುದ ಪಡಿಗೆ ಗೆ 

ಲೀಕ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ನಾಯ ರ್ನಲ್ 

ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿಯನ್ನು  NITSER ಕಾಯಿದೆ, 2007ರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಪಾರ ಮುಖಯ ತ್ ಸಂಸೆ್ಥಯನಾು ಗಿ ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶದೊಾಂದಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ.  

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಪರ ಸು ಕ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ರೂ 40 ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಈ NITಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸುವ 

ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ನೀಡಲಿದೆ 

 ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಮರುವಿಾಂಗಡಣಾ ಕಾಯಿದೆ-2014 ರ ನಬಂಧನೆಗಳಂತೆ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದದ  NIT ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ವಿಭ್ಜನೆಗೊಾಂಡ ನಂತ್ರ ತೆಲಂಗಣಕ್ಕಕ  

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡ ಕಾರಣ ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಮರುವಿಾಂಗಡಣಾ ಕಾಯಿದೆ-2014ರಡಿ 

ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಹಸ NITಯನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿತ್ತು . 
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ಫ್ರಚೂಿನ್ ವಿಶಾ ದ್ ಅಗರ  500 ಕಂಪ್ನಗಳ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  ಭಾರತದ್ ಏಳು ಕಂಪ್ನಗಳು 

ಫ್ರಚೂಿನ್ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ 500 ಗರಿರ್ಾ  ವರಮಾನ ಹಾಂದಿರುವ 

ಕಂಪನಗಳ  ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಏಳು ಸಂಸೆ್ಥ  ಸೆ್ವನ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ 

ಇಾಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂಸೆ್ಥ  161ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದುದ , ಪಟಿು ಯಲಿಲ ರುವ ಭಾರತ್ದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ 

ಅಗರ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

 ಅಮ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಚಿಲಲ ರೆ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಸಂಸೆ್ಥ  ವಾಲ್ ಮಾಟ್ಸಿ ವಾಷಿಿಕ 32.29 ಲಕ್ಷ 

ಕೀಟಿಗಳಷ್ಟು  ವರಮಾನದೊಾಂದಿಗೆ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಅಗರ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಕಾಯುದ ಕಾಂಡಿದೆ. 

 ಚಿೀನಾದ ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಗಿರ ಡ್ಸ (₹22.11 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ) ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ 

(₹20.03 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ) ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

 ಸಿಾಂಗಪುರದ ರಾಯಲ್ ಡಚ್ ಷ್ಲ್ , ಎಕೆಾನ್ ಮಬಿಲ್ , ಫೀಕೆ್ ವಾಯ ಗನ್ , ಟ್ಯಟಾ 

ಮೀಟಾಸ್ ಿ , ಆಯ ಪಲ್ ಮತ್ತು  ಬಿಪಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮದಲ 10 ಸೆ್ವನಗಳಲಿಲ ರುವ 

ಕಂಪೆನಗದಗಿವೆ.  

  ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಈ ಬರಿ ಒಟ್ಟು  ಏಳು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ ದುದ , ಇದರಲಿಲ  ನಾಲುಕ  ಸಕಾಿರಿ ಒಡೆತ್ನಕ್ಕಕ  

ಸೇರಿದದ ರೆ, ಇನ್ನು ಳಿದ ಮೂರು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಖ್ಯಸಗಿ ವಲಯದಲಿಲ ವೆ. ಇಾಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ 

ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ ನಂತ್ರದ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ್ 

ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ,ರಿಲಾಯನೆ್ ಇಾಂಡಸಿು ರೀಸ್ ಲಿಮ್ಟೆಡ್ಸ, ಟಾಟಾ ಮೀಟಾಸ್ಿ ಮತ್ತು  ರಾಕಶ್ತ 

ಎಕೆ್ ರ್ೀಟೆ್ಸಿ ಇವೆ.  

 ‘ನವರತ್ು ’  ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿರುವ ತೈಲ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿಿಕ ಅನಲ ನಗಮವು (ಒಎನ್ ಜಿಸಿ) 

ಕಂಪೆನಯು ಈ ಬರಿ ಫ್ರಚೂಿನ್ ಪಟಿು ಯಿಾಂದ ಹರಬಿದಿದ ದೆ. ಅದರ ಜಾಗವನ್ನು  (423ನೇ 

ಸೆ್ವನ) ಖ್ಯಸಗಿ ವಲಯದ ಹರಳು ಮತ್ತು  ಚಿನಾು ಭ್ರಣ ಕಂಪೆನ ರಾಜೇಶ್ತ ಎಕೆ್ ರ್ೀಟೆ್ಸಿ 

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

 

ಘಟಂಪುರ ಉಷಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕ್ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಗೆ ಆಥಿಿಕ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶದ ಘಟಂಪುರದಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿರುವ ಉರ್ಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ 

ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. 1980 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನಾ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿರುವ ಘಟಕ ಇದ್ಯಗಿದುದ , ನೈವೇಲಿ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ 

ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ದಲಿಲ  ಈ ಘಟಕವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕದ ಅಾಂದ್ಯಜು ವೆಚು  ಸುಮಾರು 17,238 ಕೀಟಿ 

 ಈ ಘಟಕದಲಿಲ  ಉತಾಪ ದನೆ ಆಗುವ ವಿದುಯ ತ್ ಅನ್ನು  ಪೂಣಿವಾಗಿ ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶ 

ಬಳಸಿಕಳು ಲಿದೆ 

 ಈ ಘಟಕಕ್ಕಕ  ಬೇಕಾಗುವ ಕಲಿಲ ದದ ನ್ನು  ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ನ ಪಚಾ ರ ಕಲಿಲ ದದ ಲು ಗಣಿಯಿಾಂದ 

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 

 

ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಹಸ್ತರು ರೈಲು ಕಾರಿಡರ್ ಗೆ ತಮಳುನ್ಯಡಿನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ದೇಶದ ಮದಲ ಹಸಿರು ರೈಲು ಮಾಗಿಕ್ಕಕ  ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮೇಶಾ ರಂ-ಮನಮಧುರೈ ನಡುವಿನ 114 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಅಾಂತ್ರದ ಹಸಿರು ರೈಲು 

ಮಾಗಿಕ್ಕಕ  ಕಾಂದರ  ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವ ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು ರವರು ವಿಡಿಯೀ ಕಾನಪ ರೆನೆ್  ಮುಾಂಖ್ಯತ್ರ 

ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

 ಈ ರೈಲು ಮಾಗಿದಲಿಲ  ಚಲಿಸುವ ರೈಲುಗಳ ಶೌಚಾಲಯದಿಾಂದ ಮಲ ಮೂತ್ರ  ರೈಲು ಹಳಿಗಳ 

ಮೇಲೆ ಬಿೀಳದೆ ಸಾ ಚು ತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಸಿರು ಕಾರಿಡಾನಿ ಉದೆದ ೀಶ. ಸಾ ಚಛ  ರೈಲು-
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ಸಾ ಚಛ  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರಿಡರ್ ಅನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದುದ , ಸಾ ಚಛ  

ವಾತಾವರಣ ಸೃಷಿಾ ಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಇದಕಾಕ ಗಿ ಈ ಮಾಗಿದಲಿಲ  ಸಂಚರಿಸುವ ಎಲಾಲ  ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಜೈವಿಕ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು  (Bio 

toilets) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಶೌಚಾಲಯದಲಿಲ  ಮಾನವ ಮಲ ಮೂತ್ರ ಗಳು ರೈಲೆಾ  

ಬೀಗಿಯಲೆಲ ೀ ಸಂಗರ ಹವಾಗಲಿದುದ , ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು  ಸಂಸಕ ರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.   

 ಇದೇ ವೇಳೆ ಚೆನೆು ೈನ ಸ್ಥಾಂಟರ ಲ್ ರೈಲು ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಯ ವತಿಯಿಾಂದ 

ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

 

ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ ಚೆಂಗುಡ  ನಲಿಲ  ಜಿ-20 ಆಥಿಿಕ್ ಸಚ್ಚವ್ರ ಮತಿ್ತ  ಸ್ಂಟರ ಲ್ ಬಯ ಂಕ್ ಗವ್ನಿಸ್ಿ ಸಭೆ 

ಗೂರ ಪ್ಟ -20 ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವರ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಾಂಟರ ಲ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗವನಿರ್ ಗಳ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಚಿೀನಾದ ಚೆಾಂಗುಡ ವಿನಲಿಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ 

ಸಭೆಯಲಿಲ  ಮಂದಗತಿಯಲಿಲ  ಚೇತ್ರಿಕ್ಕ ಕಾಣುತಿು ರುವ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು  ಸಧೃಡಗೊಳಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು ನಧಾಿರ ಕೈಗೊಾಂಡವು.  

 ಯುರೀಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕಕ ಟವನ್ನು  ತ್ತರೆಯುತಿು ರುವ ಬಿರ ಟನು  ನಧಾಿರದ ಬಗೆಗ  ಜಿ-20 ಸದಸಯ  

ರಾರ್ು ರಗಳ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ವಿಷ್ಠದ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಬಿರ ಟನ್ ನ ಈ 

ನಧಾಿರದಿಾಂದ ವಿಶಾ ದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ 

ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಇಾಂತ್ಹ ಬಳವಣಿಗೆಗಳಿಾಂದ ವಿಶಾ ದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಸಕಾರತ್ಮ ವಾಗಿ 

ಎದುರಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳುು ವ ಬಗೆಗ  ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಸಭೆಯಲಿಲ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಪರ ಮುಖ ವಿರ್ಯವಾದ ವಾಯ ಪಾರ ರಕ್ಷಣೆ ನೀತಿಯನ್ನು  ಬಲವಾಗಿ 

ತಿರಸಕ ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಅತಿಯಾದ ಉಕ್ತಕ ನ ಉತಾಪ ದನೆಯಿಾಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟೆು ಯಲಿಲ  ನಮಾಿಣವಾಗಿರುವ 

ಸಂಕರ್ು ವನ್ನು  ನವಾರಿಸುವ ಬಗೆಗ  ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಆಕ್ಷಿಣೆಯಲಿಲ  ನಂ.1 ಸ್ವಾ ನ ಪ್ಡೆದ್ ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ 

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಆಕರ್ಿಣೆಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಈಗ ದೇಶದಲಿಲ  ನಂ.1 ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ "ಉದಯ ಮ ಸುಧಾರಣಾ 

ಕ್ತರ ಯಾ ಯೀಜನೆ' ಸೂಚಯ ಾಂಕದ ಪರ ಕಾರ, 2016ರ ಜನವರಿಯಿಾಂದ-ಜೂನ್ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲಿಲ  

ಕನಾಿಟಕ 67,757 ಕೀಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಆಕಷಿಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಅನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ ದೆ. 

 ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಗುಜರಾತ್ ಸಕಾಿರ 21,309 ಕೀಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಿಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಇನೂು  ಒಾಂದು ಅಚು ರಿಯ ಸಂಗತಿ ಎಾಂದರೆ 2015ರ ಇಡಿೀ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಗುಜರಾತ್ 64,733 

ಕೀಟಿ ರೂ. ಬಂಡವಾಳ ಆಕಷಿಿಸಿದದ ರೆ, ಅದನ್ನು  ಈ ವರ್ಿ ಕನಾಿಟಕ ಕವಲ ಅಧಿ 

ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ಮಿೀರಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲೆಲ ೀ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಿಣೆಯ 

ಅಗರ ಸೆ್ವನಯಾಗಿದೆ.  

 2015ರಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಹೂಡಿಕ್ಕ ಆಕಷಿಿಸಿದ ರಾಜಯ ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಕನಾಿಟಕ ನಾಲಕ ನೇ 

ಸೆ್ವನ(31,668 ಕೀಟಿ ರೂ.) ಗಳಿಸಿತ್ತು . ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಎರಡನೇ(33,277 ಕೀಟಿ ರೂ.) ಹಾಗೂ 

ಒಡಿಶ ಐದನೇ(24,524 ಕೀಟಿ ರೂ.) ಸೆ್ವನ ಗಳಿಸಿದದ ವು. 

 ಉಳಿದಂತೆ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಆಕಷಿಿಸಿದ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಮಹಾರಾರ್ು ರ (15,688 ಕೀಟಿ 

ರೂ.), ತೆಲಂಗಾಣ (13,600 ಕೀಟಿ ರೂ.), ಛತಿು ೀಸಗ ಢ (8,514 ಕೀಟಿ ರೂ.) ಇವೆ. 
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ಸಶಸಿ ರ  ಪ್ಡೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ಕದ  ಎಂದ್ರೆ ಏನ್ನ? 

 ಸಶಸು ರಪಡೆ ವಿಶೇಷ್ಠಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ಕದ  (ಅರ್ವಾ Armed Forces Special Powers Act) ಭಾರತ್ 

ಸಂವಿಧಾನ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇರ್ ಅಧಿಕಾರ. ಈ ಕಾಯ್ಕದ  ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 11, 

1958ರಲಿಲ  ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ನಾಗ ಹಿಲೆ್  ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿತ್ತು . ತ್ದನಂತ್ರ 

ಒಾಂದರ ನಂತ್ರ ಒಾಂದರಂತೆ ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ಗದದ ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಅಸೆ್ವ ಾಂ, 

ಮೇರ್ಘಲಯ, ಮಣಿಪುರ, ಮಿೀಝೀರಾಾಂ, ನಾಗಾಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ತಿರ ಪುರಾದಲಿಲ  

ಕಾಯ್ಕದ ಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಆದರೆ 1983 ರಲಿಲ  ಕಾಯಿದೆ ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು  ಛತಿು ೀಸ್ ಘಡಕ್ಕಕ  

ವಿಸು ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆದರೆ 1997 ರಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ಹಿಾಂಪಡೆಯಲಾಯಿತ್ತ. 

 ತ್ದನಂತ್ರ 1990 ರಲಿಲ  ಅಾಂಗಿೀಕಾರವಾದ ನಯಾಮವಳಿಯಂತೆ ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  

ಈ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ, ಸದಯ  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಇಾಂದಿಗೂ ಜಾರಿಯಲಿಲ ದೆ. 

ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವೇನ್ನ? 

 ವಾರಂಟ್ಸ ಇಲಲ ದೇ ಯಾರನ್ನು  ಬೇಕಾದರೂ ದಸು ಗಿರಿ ಮಾಡುವ, ಬಂಧನ ಮಾಡುವ, ಅಗತ್ಯ  

ಬಿದದ ರೆ ಗೊೀಲಿಬರ್ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಸೇನೆಗೆ ಕಾನೂನ್ನ ನೀಡುತ್ು ದೆ. 

 

 

ಫ್ರೀಬ್ಸ ಿ ನಯತಕಾಲಿಕೆಯ ನೂರು ಶಿರ ೀಮಂತ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಉದ್ಯ ಮಗಳ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  

ಪ್ಪರ ೀಮ್ಸ ಜಿ, ಶಿವ್ ನ್ಯದ್ರ್ 

ಫೀಬೆ್ಿ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನೂರು ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಉದಯ ಮಿಗಳ 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಇಬಿ ರು ಭಾರತಿೀಯರು ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ವಿರ್ರ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಜಿೀಾಂ ಪೆರ ೀಮ್ ಜಿ ಹಾಗೂ 

ಎಚೆಿ ಎಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಹ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಶ್ವ ನಾದ್ಯರ್ ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಇಬಿ ರು ಭಾರತಿೀಯರು ಮದಲ 20 ಕರ ಮಾಾಂಕದಲಿಲ  ಸೆ್ವನ 

ಗಿಟಿು ಸಿರುವುದ್ಯಗಿ ವಿಶೇರ್. 

.  

 ಫೀಬೆ್ಿ '2016ರ ವಿಶಾ ದ ನೂರು ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಶತ್ಕೀಟಯ ಧಿೀಶ ಉದಯ ಮಿಗಳು' 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಮೈಕರ ಸ್ವಫ್ು  ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಬಿಲ್ ಗೇಟೆ್ಸ ಪರ ರ್ಮ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಅಮ್ಜಾನ್ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಜೆಫ್ ಬಜಸ್ ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ 

ಸಂಸೆ್ವಪಕ, ಸಿಇಓ ಮಾಕ್ಿ ಝುಕಬಿಗ್ಿ ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಗಿಟಿು ಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಫೀಬೆ್ಿ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಪೆರ ೀಮ್ ಜಿ 13ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದುದ , ಅವರ ಸಂಪತಿು ನ ಮತ್ು  16 

ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮ್ರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. ನದರ್ 17ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದುದ , ಅವರಲಿಲ  11.6 

ಶತ್ಕೀಟಿ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟು  ಆಸಿು  ಮೌಲಯ ವಿದೆ. 

 ಕವಲ ಐದು ಮಹಿದ ಉದಯ ಮಿಗಳು ಮಾತ್ರ  ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೆ್ವನಗಿಟಿು ಸಲು 

ಸಫಲರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಭಾರತ್ ಮೂಲದ ಅಮ್ರಿಕ ಸ್ವಫು ವೇರ್ ಉದಯ ಮಿಗದದ ಸಿಾಂಫೀನ 

ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಗೂರ ಪ್ಟ ಸಿಇಒ ರಮೇಶ್ತ ವಾಧಾಾ ನ, ಹರಗುತಿು ಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸಿಾಂಟೆಲ್ ಸಂಸೆ್ವಪಕ 

ಭ್ರತ್ ದೇಸ್ವಯಿ ಮತ್ತು  ಅವರ ಪತಿು  ನೀರರ್ಜ ಸೇಠಿ ಕ್ಕಡ ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ.  

 ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ ರುವ 51 ಜನರು ಅಮ್ರಿಕದವರ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಮದಲ ಹತ್ತು  ಸೆ್ವನಗಳ ಪೈಕ್ತ 

ಎಾಂಟ್ಟ ಸೆ್ವನಗಳನ್ನು  ಅಮ್ರಿಕಾದವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶಾ ದಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕಾ ಅತಿ 

ಹೆಚ್ಚು  ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಉದಯ ಮಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಮ್ರಿಕವನ್ನು  
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ಹರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಚಿೀನಾದ 19 ಉದಯ ಮಿಗಳು ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೆ್ವನ ಗಿಟಿು ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಪೈಕ್ತ 

ಅಲಿಬಬ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಜಾಕ್ ಮಾ ಎಾಂಟನೇ ಕರ ಮಾಾಂಕದಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಬುಬ ಲಕಿ್  ಜ್ನಮ ಶತಾಬಿದ  ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ ಯಿಂದ್ ಅಂಚೆ ಚ್ಚೀಟಿ  

ಖ್ಯಯ ತ್ ಕನಾಿಟಕ ಶಸಿು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ್ ಗಾಯಕ್ತ ಎಾಂ.ಎಸ್.ಸುಬಿು ಲಕ್ತಷ ಮ  ಅವರ ಜನಮ  

ಶತ್ಮಾನೊೀತೆ್ ವದ ಗೌರವಾರ್ಿ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯು ವಿಶೇರ್ ಅಾಂಚೆ ಚಿೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 

ನಧಿರಿಸಿದೆ. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಭಾರತ್ದ ಪರ ತಿನಧಿಯು ಕಚೇರಿಯು ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಖಚಿತ್ಗೊಳಿಸಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ 70ನೇ ಸ್ವಾ ತಂತ್ತರ ಯ ೀತೆ್ ವ ದಿನವಾದ ಆಗಸ್ು  15ರಂದು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪರ ಧಾನ 

ಕಚೇರಿಯಲಿಲ  ನಡೆಯುವ ಸ್ವಮಾನಯ  ಅಧಿವೇಶನದಲಿಲ  ಅಾಂಚೆ ಚಿೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 1966ರಲಿಲ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮುಖಯ ಕಚೇರಿಯಲಿಲ  ಸುಬಿು ಲಕ್ತಷ ಮ  ಅವರು ಸಂಗಿೀತ್ ಕಾಯಿಕರ ಮ 

ನೀಡಿದದ ರು. ಈ ವರ್ಿ ಅದಕ್ಕಕ  50 ವರ್ಿ ತ್ತಾಂಬುತ್ು ದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು  ಜನಮ ಶತಾಬಿದ  

ಅಾಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇರ್ ಅಾಂಚೆ ಚಿೀಟಿ ಹರತ್ರಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುಬಿು ಲಕ್ತಷ ಮ  ಅವರ ಜಿೀವನ ಮತ್ತು  ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  ಬಿಾಂಬಿಸುವ ಅವರ 

ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗಳ ಪರ ದಶಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 ಈ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಖ್ಯಯ ತ್ ಸಂಗಿೀತ್ ನದೇಿಶಕ ಎ.ಆರ್.ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಸಂಗಿೀತ್ ಕಾಯಿಕರ ಮ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸುಬಿು ಲಕ್ತಷ  ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ 

ಸಲಿಲ ಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಸುಬಿು ಲಕ್ತಷ  ನಂತ್ರ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಸಂಗಿೀತ್ ನಡೆಸಿಕಟು  ಎರಡನೇ 

ಭಾರತಿೀಯ ಇವರಾಗಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಸರಕು ಮತಿ್ತ  ಸೇವಾ (GST) ಮಸೂದೆಗೆ ಅನ್ನಮೀದ್ನೆ ನೀಡಿದ್ ಮದ್ಲ ರಾಜ್ಯ  “ಅಸ್ವಸ ಂ” 

ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ಗಳ ಅಸೆ್ವ ಾಂ ರಾಜಯ  ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ಮಸೂದೆ-2014 (ಸಂವಿಧಾನ 122ನೇ 

ತಿದುದ ಪಡಿ)ಗೆ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಮದಲ ರಾಜಯ  ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಈ 

ಸಂಬಂಧ ಅಸೆ್ವ ಾಂ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿಲ  ಅವಿರೀಧವಾಗಿ ಜಿಎಸ್'ಟಿಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದನೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಜಿಎಸ್'ಟಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಆಗರ್್ಸ 2016 ರಲಿ್ಲ  ಸಂಸತ್ತು  ಅನ್ನರ್ೋದನೆಗಳಸಿ, 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಕಲಂ 368 ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ ಅನ್ನರ್ೋದನೆಗ್ಗ ರಾಜಯ ಗಳಗ್ಗ ಕಳುಹಿಲಾಗಿತ್ತು . 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಕಲಂ 368 ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ ಶೇ 50% ರಾಜಯ ಗಳು ಅಂದರೆ 29 ರಲಿ್ಲ  15 ರಾಜಯ ಗಳು 

ಅನ್ನರ್ೋದನೆ ನಿೋಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ  ಈ ಮಸೂದೆ ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ಬರಲ್ಲದೆ. 

ಸಂವಿಧಾನದ್ ಕ್ಲಂ 368: 

 ಯಾವುದೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಒಕ್ಕಕ ಟ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ 

ತ್ರುವಂತ್ದ್ಯಗಿದದ ರೆ, ವಿಶೇರ್ ಬಹುಮತ್ದೊಾಂದಿಗೆ, ಶೇ50 ರಷ್ಟು  ರಾಜಯ ಗಳು ಅನ್ನಮೀದನೆ 

ನೀಡಬೇಕಾಗುವುದು ಕಡಾಡ ಯ.  

 ಈ ಕಲಂ ಅನಾ ಯ ಎರಡೂ ಸದನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದು ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು  ಬಹುಮತದಿಂದ 

ಅಿಂಗೋಕಾರಗಳ್ಳ ಬೇಕು. 

 ಜೊರ್ತಗ್ಗ, ಸರಳ ಬಹುಮತ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಶೇ 50% ರಷ್್ಟ  ರಾಜಯ ಗಳು (15/ 29 ರಾಜಯ ಗಳು) 

ಅನ್ನರ್ೋದಿಸಬೇಕು. 

ಜಿಎಸ್’ಟಿ:  

 ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ನ್ಮಮ  ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ರ್ತರಿಗ್ಗ ವಿಧಾನ್ಗಳವ. ಕಂದರ  ಮತ್ತು  ಅಬಕ್ಕರಿ 

ಸುಂಕ , ಸೇವಾ ರ್ತರಿಗ್ಗ ಮತ್ತು  ಕಸ್ ಮ್ಸ  ರ್ತರಿಗ್ಗಗಳನ್ನು  ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರ ಹಾಕುವುದಿದದ ರೆ, 
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ಮೌಲ್ಯ ವಧಿ್ತ್ ರ್ತರಿಗ್ಗವಾಯ ಟ್, ಮನ್ರಂಜನಾ ರ್ತರಿಗ್ಗ, ಐಷ್ಠರಾಮಿ ರ್ತರಿಗ್ಗ ಅರ್ವಾ ಲಾಟರಿ 

ರ್ತರಿಗ್ಗಗಳನ್ನು  ಆಯಾ ರಾಜಯ  ಸರಕ್ಕರಗಳು ವಿಭಿನ್ು ವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ು ವ. ಈ ಎಲಿಾ  

ರ್ತರಿಗ್ಗಗಳನ್ನು  ಒಂದೇ ರ್ತರಿಗ್ಗ ವಿಧಾನ್ದಡಿ ತ್ರಲು ಜಿಎರ್ಸ ಟಿಯನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತ್ರಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಇದರಿಂದ ದೇಶಾದಯ ಂತ್ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತ್ಡೆಯಿಲಿ್ದೆ ವಹಿವಾಟು ನ್ಡೆಸಬಹುದು. 

ವಹಿವಾಟು ವಚಿ  ಕ್ಕಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ು ದೆ. ಭಾರತ್ದ ಆಥಿ್ಕ ಮಟ್  

ಸುಧಾರಣೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಇಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ರ್ತರಿಗ್ಗ ಪ್ಟದದ ತಿ ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ವಾಗಿದೆ.ಇದು 

ಭ್ರ ಷ್ ರ್ತಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚಿು  ಪ್ರರದಶ್್ಕವಾಗಿ ಆಡಳತ್ ನ್ಡೆಸಲು 

ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

 

ಐದು ಸಹವ್ತಿಿ ಬಯ ಂಕೆ್ಳ ವಿಲಿೀನಕೆಕ  SBI ಮಂಡಳಿ ಸಮಮ ತಿ 

ಐದು ಸಹವತಿಿ ಬಯ ಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿದ ಬಯ ಾಂಕ್ ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತಿೀಯ 

ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ನ ನದೇಿಶಕ ಮಂಡಳಿ ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ 

ಬಿಕಾನೇರ್ ಮತ್ತು  ಜೈಪುರ (ಎಸಿಿ ಬಿಜೆ), ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು (ಎಸಿಿ ಎಾಂ), ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ 

ಆಫ್ ಟರ ವಾಾಂಕ್ಕರ್ (ಎಸಿಿ ಟಿ) ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿದ ಬಯ ಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡಗ ಳನ್ನು  (ಬಿಎಾಂಬಿಎಲ್) 

ವಿಲಿೀನಗೊಳು ಲಿವೆ. 

 ಷೇರುಪೇಟೆಯಲಿಲ  ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ಬಯ ಾಂಕಗ ಳ ಷೇರುಗಳ ವಿನಮಯ ಅನ್ನಪಾತ್ವನೂು  

ಅನ್ನಮೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸಿಕಳು ಲು ಎಸಿಿ ಐ ನದೇಿಶಕರ ಕಾಂದಿರ ೀಯ 

ಮಂಡಳಿಯು ಸಮಮ ತಿ ನೀಡಿದೆ. 

 ಷೇರುಪೇಟೆಯಲಿಲ  ನೊೀಾಂದ್ಯಣಿಯಾಗಾದ ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಪಾಟಿಯಾಲ ಮತ್ತು  ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ 

ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ಅನ್ನು  ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸಲು ಸಮಮ ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ವಿಲಿೀನ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಿಾಂದ ರೂ 37 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ು ದ ಜಾಗತಿಕ ಗಾತ್ರ ದ ಬೃಹತ್ 

ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳು ಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದ 50 ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಗುಾಂಪಿಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ಲಿದೆ. 

 ವಿಲಿೀನದ ನಂತ್ರ ಭಾರತಿೀಯ ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಶಖ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  22,500 ಹಾಗೂ ಎಟಿಎಾಂಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ  58,000 ಕ್ಕಕ  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್  ಭಾರತಿೀಯ ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ 36 ದೇಶಗಳಲಿಲ  191 ವಿದೇಶ್ ಶಖ್ಯಗಳು ಸೇರಿ 

ಸುಮಾರು 16,500 ಶಖ್ಯಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಐದು ಸಹವತಿಿ ಬಯ ಾಂಕಗಳು ಸುಮಾರು 6000 

ಶಖ್ಯಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. 

 

ನಮಾಮ ಗಂಗೆಯಡಿ ಉತಿ ರಪ್ರ ದೇಶದ್ ಐದು ಹಳಿು ಗಳನ್ನನ  ದ್ತಿ್ತ  ಪ್ಡೆದ್ “ಐಐಟಿ 

ಖನ್ನಪ ರ್” 

ಖ್ಯನ್ನಪ ರ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ (ಐಐಟಿ) ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಐದು ಹಳಿು ಗಳನ್ನು  ದತ್ತು ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ 

ರಮ್ಲ್ ನಗರ್, ಪರ ತ್ಪುರ್, ಹರಿ ಹಿಾಂದುಪ ರ್, ಕರ ಕತಾರಿಯ ಮತ್ತು  ಕತಿರ  ಲದಾ  ಖೇರ 

ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ದತ್ತು  ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಐಐಟಿ ಖ್ಯನ್ನಪ ರ್ ತ್ನು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿ ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಚರಂಡಿ 

ನೀರು ಸೇಪಿಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿವನ್ನು  ಐಐಟಿ ಖ್ಯನ್ನಪ ದಿ 

ಸಿವಿಲ್ ಎಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಕೈಗೊಳು ಲಿದೆ. 

 ನದಿ ನೀರಿಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ದಂತೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟು  ಮತ್ತು  

ಸಾ ಚು ತೆಗೆ ಒತ್ತು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
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 ಹಳಿು ಗಳನ್ನು  ದತ್ತು  ಪಡೆದುಕಾಂಡು ನೈಮಲಯ ಿ ಮಾದರಿ ಗಾರ ಮಗಳನಾು ಗಿ 

ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 13 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ನದೇಿಶ್ಸಿತ್ತು . ಈ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  

ಐಐಟಿ ಖ್ಯನ್ನಪ ರ ಸಹ ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ನಮಾಮ ಗಂಗೆ ಯೀಜ್ನೆ: 

ಗಂಗ್ ನ್ದಿಯನ್ನು  ಶುದಿಿ ೋಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರ ನ್ವಾಮಿ ಗಂಗ್ಗ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  

ಜ್ಞರಿಗಳಸಿದೆ. ನ್ದಿ ಶುದಿಿ ೋಕರಣಕ್ಕಕ ಗಿ ಕಳಚೆ ನಿೋರು ಸಂಸಕ ರಣಾ ಘಟಕ ಸಾಥ ಪ್ಟನೆ ಹಾಗೂ 

ಅನಿಯಂತಿರ ತ್ ನಿೋರಿನ್ ಹ್ರಿವು ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಸೇರಿದಂರ್ತ 300 ಯೋಜನೆಗಳು ‘ನ್ಮಾಮಿ ಗಂಗ್ಗ’ಯಲಿ್ಲ  

ಸೇರಿವ. ಯೋಜನೆಯ ರ್ದಲ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಗಂಗ್ ನ್ದಿ ಹ್ರಿಯ್ಡವ ಐದು ರಾಜಯ ಗಳ 104 ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ಏಕಕ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ಸಮ ಶಾನ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ಗ್ರ ನಿಮಾ್ಣ, ದುರಸಿು , ಸುಂದರ ನ್ದಿ ತಿೋರ ನಿಮಾ್ಣ ಹಾಗೂ 

ಕಳಚೆ ನಿೋರು ಸಂಸಕ ರಣ ಘಟಕಗಳ ನಿಮಾ್ಣ, ದುರಸಿು  ಸೇರಿದಂರ್ತ ಇತ್ರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕೆಲ್ಸ ಗಳನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಬಿರ ಕ್ಸ  (BRICS) ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದ್ರ ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳ ಮಹಿದ ಸಂಸದರ ಸಭೆ ರಾಜಸ್ವು ನದ ಜೈಪುರದಲಿಲ  ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಬಿರ ಕೆ್  

ರಾರ್ು ರಗಳೆಾಂದರೆ ಬರ ಜಿಲ್, ರಷ್ಠಯ , ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಆಪಿರ ಕಾ. ಎರಡು ದಿನದ ಈ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಲೀಕ ಸಭಾ ಸಿಪ ೀಕರ್ ಸುಮಿತಾರ  ಮಹಾಜನ್ ಉದ್ಯಗ ಟಿಸಿದರು. 

 ಸಭೆಯಲಿಲ  ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳ 43 ಮಹಿದ ಸಂಸದರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಬರ ಜಿಲ್ ನ ಐದು ಮಹಿದ ಸಂಸದರು, ರಷ್ಠಯ ದ ಮೂರು, ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಇಪಪ ತೆು ಾಂಟ್ಟ, ಚಿೀನಾದ 

ಇಬಿ ರು ಹಾಗೂ ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾದಿಾಂದ ನಾಲುಕ  ಮಹಿದ ಸಂಸದರು ಪಾಲಗಳು ಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಮದಲ ಅಧಿವೇಶನದಲಿಲ  ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಗುರಿಗಳನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಅದಕ್ಕಕ  

ನಾಗರಿೀಕರನ್ನು  ಒಳಪಡಿಸುವಲಿಲ  ಮಹಿದ ಸಂಸದರ ಪಾತ್ರ ದ ಬಗೆಗ  ಚಚಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಎರಡನೇ ದಿನದ ಅಧಿವೇಶನದಲಿಲ  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ನಗರ ಹಿಸುವುದು-ಜಾಗತಿಕ 

ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ ದ ಬಗೆಗ  ಚಚಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಭಾರತಿೀಯ ಅಂಚೆ ಪಾವ್ತಿ ಬಯ ಂಕ್ ಲಿಮೆಟೆಡ್ ಗೆ (IPPBL)ಅಧಿಕೃತ ಒಪಿಪ ಗೆ  

ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಮೈಲುಗಲುಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆ ಸಜೆಾ ಗಿದುದ , ಇದಿೀಗ ಭಾರತಿೀಯ 

ಅಾಂಚೆ ಪಾವತಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಲಿಮ್ಟೆಡ್ಸ (Indian Post Payments Bank Limited) ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ 

ಅನ್ನಮೀದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಕಾರ್ೀಿರಟ್ಸ ವಯ ವಹಾರದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಕಂಪನ 

ನೊೀಾಂದ್ಯಣಲಯ ಐಪಿಪಿಬಿಎಲ್ ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಪರ ಮಾಣ ಪತ್ರ  ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನ ಕಾಯಿದೆ 2013 ರಡಿ 

ಇದಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  ಐಪಿಪಿಬಿಎಲ್ ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮದಲ 

ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮದಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ (PSU). ಇದರ ಜತೆ ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆ ಪಾವತಿ ಬಯ ಾಂಕ್ 

ಲಿಮ್ಟೆಡ್ಸ ಮಂಡಳಿ ಸಹ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆ ಪಾವತಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಲಿಮ್ಟೆಡ್ಸ ಸೆ್ವಪನೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಚೆ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಹಾದಿ 

ಸುಗಮವಾಗಲಿದುದ , ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ವೃತಿು ಪರರ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭ್ಗೊಳು ಲಿದುದ , 2017ರಲಿಲ  

ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2017 ರ ಅಾಂತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಅಾಂಚೆ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಶಖ್ಯಗಳನ್ನು  ತೆರೆಯಲು 

ಅಾಂಚೆ ಇಲಾಖ್ಯ ನಧಿರಿಸಿದೆ. 

ಅಂಚೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್ ಬಗೆೆ : 

 ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ  ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ, ಭಾರತ್ 

ಸಕಾಿರದ ಶೇ.100 ಈಕ್ತಾ ಟಿಯಾಂದಿಗೆ ಅಾಂಚೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಸ್ವವಿಜನಕ 
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ನಯಮಿತ್ ಕಂಪನಯಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆ ಪಾವತಿ ಬಯ ಾಂಕ್ (ಐ.ಪಿ.ಪಿ.ಬಿ) ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ತ್ನು  

ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ.  

 ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ತ್ಗಲುವ ಒಟ್ಟು  ವೆಚು  800 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಎಲಲ  ನಾಗರಿಕರೂ, 

ಅದರಲೂಲ  ಶೇ.40ರಷ್ಟು  ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ನಾಂದ 

ಹರಗಿದುದ , ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ್ವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.  

 2015 ರಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ 

ಬಯ ಾಂಕ್ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿತ್ತು . 

 

ಸ್ತಾ ರ ಬರ ಡ್ ಬಯ ಂಡ್ ಸಂಪ್ಕ್ಿ: ಏಷ್ಯಯ -ಫೆಸ್ತಫಿಕ್ ದೇಶಗಳ ಪೈಕ್ ಭಾರತಕೆಕ  39ನೇ ಸ್ವಾ ನ  

ಸೆಿ ರ ಬರ ಡ್ಸ ಬಯ ಾಂಡ್ಸ (Fixed Broadband) ಸಂಪಕಿ ಹಾಂದಿರುವ ಏಷ್ಠಯ -ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ನ 53 ರಾರ್ು ರಗಳ 

ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ ಅತಿ ಕಡಿಮ್ ಅಾಂದರೆ 39ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಏಷ್ಠಯ -ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ನ 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಆಯೀಗ (United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)) ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಹರ ತಂದಿರುವ “State of ICT in Asia 

and the Pacific 2016: Uncovering the Widening Broadband Divide” ವರದಿಯಲಿಲ  ಈ ವಿರ್ಯ 

ಬಹಿರಂಗಗೊಾಂಡಿದೆ.  

ವರದಿಯ ಪರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: 

 ಸೆಿ ರ ಬರ ಡ್ಸ ಬಯ ಾಂಡ್ಸ ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ತ್ನು  ನೆರ ಹರೆಯ 

ರಾರ್ು ರಗದದ ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಲ ದೇಶಕ್ತಕ ಾಂತ್ಲೂ ಹಿಾಂದೆ ಬಿದಿದ ದೆ.  

 ಹಾಾಂಗ್ ಕಾಾಂಗ್, ನೂಯ ಜಿಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, ಜಪಾನ್, ಮಾಕ, ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ಮತ್ತು  ಸಿಾಂಗಾಪುರ 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಅಗರ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. 

 2015 ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಕವಲ 1.35 ರಷ್ಟು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಮಾತ್ರ  ಸೆಿ ರ ಬರ ಡ್ಸ ಬಯ ಾಂಡ್ಸ 

ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪರ ತಿ 100 ಜನರಿಗೆ ಸೆಿ ರ ಬರ ಡ್ಸ ಬಯ ಾಂಡ್ಸ ಹಾಂದಿರುವ ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ಏಷ್ಠಯ -ಫ್ಸಿಫಿಕ್ 

ವಲಯವು ಲಾಯ ಟಿನ್ ಅಮ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು  ಕ್ಕರೆಬಿಯನ್ ರಾರ್ು ರಗಳಿಗಿಾಂತ್ಲೂ ಹಿಾಂದೆ ಬಿದಿದ ದೆ. 

ಯುರೀಪ್ಟ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಅಮ್ರಿಕಾಗಿಾಂತ್ಲೂ ತಿೀರಾ ಹಿಾಂದುಳಿದಿದೆ. 

 ಏಪಾಯ -ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲಿಲ  ಬರ ಡ್ಸ ಬಯ ಾಂಡ್ಸ ಸಂಪಕಿ ವಿಶಾ ದ ಸರಾಸರಿ 11.5/100 

ಗಿಾಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ್ ಇದೆ. ಆದರೆ 2005 ರಿಾಂದ ಈಚೆಗೆ ಸೆಿ ರ ಬರ ಡ್ಸ ಬಯ ಾಂಡ್ಸ ಸಂಪಕಿದಲಿಲ  

ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. 

 

ಹೈದ್ಘರ ಬದ್ ನಲಿಲ  ದ್ಕಿ್ ಣ ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಮಕ್ಕ ಳ ನ್ಯಯ ಯಾಲಯ ಕಾಯಿರಂಭ 

ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ನಂಪಳಿು  ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ಕೀಟ್ಸಿ ಸಂಕ್ತೀಣಿದಲಿಲ  ದಕ್ತಷ ಣ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮಕಕ ಳ 

ನಾಯ ಯಾಲಯವನ್ನು  ಉದ್ಯಾ ಟನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  

ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಮಕಕ ಳ ಕೀಟಿನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಮಕಕ ಳ ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹಾಂದಿರುವ ಮೂರನೇ ರಾಜಯ ವೆಾಂಬ ಕ್ತೀತಿಿಗೆ ತೆಲಂಗಣ 

ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು  ಗೊೀವಾದಲಿಲ  ಮಕಕ ಳ ನಾಯ ಯಾಲವಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ದೇಶದ 6 

ನೇ ಮಕಕ ಳ ನಾಯ ಯಾಲವಾಗಿದೆ. 

 ಮಕಕ ಳ ನಾಯ ಯಾಲ್ಯವು ಮಕಕ ಳಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ಟರ ಕರಣಗಳನ್ು ಷ್ೆ ೋ ವಿರ್ಚರಣೆ ನ್ಡೆಸಲ್ಲದೆ.  

 ಪ್ಸೊಕ  ಕ್ಕಯಿದೆಯಡಿ ಕಡ್್ಯ ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕ್ಕದ ಮಕಕ ಳಸ್ು ೋಹಿ ಕಠಡಿಗಳ ವಯ ವಸ್ಥ  

ಮತ್ತು  ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಕಯ ಮೆರ ಮೂಲ್ಕ ವಿರ್ಚರಣೆ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಈ ಕೋಟ್್ ಹಂದಿದೆ.  
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 ಮಕಕ ಳ ಸ್ು ೋಹಿಯಾಗಿ ಈ ಕೋಟ್ನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಟಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ಮಕಕ ಳಗಸಕ ರ ಆಟದ 

ಸಾಮಾಗಿರ ಗಳು ಸೇರಿದಂರ್ತ ಬಣಣ  ಬಣಣ ದ ಪ್ತೋಠೋಪ್ಟಕರಣಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 

ಮಹಿಳಾ ಸಾ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಶೇ. 7 ಬಡಿಡ ದ್ರದ್ಲಿಲ  ಸ್ವಲ: RBI 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್  ದೇಶದಲಿಲ ರುವ ಮಹಿದ ಸಾ ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ (Self Help Group)  

ವಾಷಿಿಕ ಶೇ. 7ರ ಬಡಿಡ ದರದಲಿಲ  ರೂ 3ಲಕ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸ್ವಲ ನೀಡುವಂತೆ ಬಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ 

ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸ್ವಲದ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನ ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಜಿೀವನೊೀಪಾಯ 

ಯೀಜನೆ-ಅಜಿೀವಿಕಾ (NRLM) ಅಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

 ಕಾಂದರ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯದಿಾಂದ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಪಡೆದ ನಂತ್ರ ಈ ಸ್ವಲದ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

 2016-17ರ ಪರಿರ್ಕ ರತ್ ಮಾಗಿಸೂಚಿಯಂತೆ ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಜಿೀವನೊೀಪಾಯ 

ಯೀಜನೆ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಎಲಾಲ  ಮಹಿದ ಸಾ  ಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳು ಶೇ. 7ರ ಬಡಿಡ ದರದಲಿಲ  ರೂ. 

3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸ್ವಲ ಪಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಸಾ ಣಿಜಯಂತಿ ಗಾರ ಮ ಸಾ ರಾರ್ಜ ಯೀಜನೆ ಅಡಿ ಸಬೆಿ ಡಿ ಪಡೆಯುತಿು ರುವ ಸಾ  ಸಹಾಯ 

ಗುಾಂಪುಗಳು ಈ ಸ್ವಲ ಸೌಲಭ್ಯ  ಪಡೆಯಲು ಅಹಿವಲಲ . 

 ಪಾರ ಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಗುಾಂಪುಗಳಿಗೆ ಉತೆು ೀಜನ ನಡುವ 

ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಸಕಾಿರ ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ ಶೇ. 3ರಷ್ಟು  ಅನ್ನದ್ಯನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಗಾರ ಮೀಣ ಜಿೀವ್ನೊೀಪಾಯ ಯೀಜ್ನೆ 

 ಕಾಂದರ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಜಿೀವನೊೀಪಾಯ 

ಯೀಜನೆ-ಅಜಿೀವಿಕಾವನ್ನು  ಜೂನ್ 2011ರಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತ್ತ. ನವೆಾಂಬರ್ 2015ರಲಿಲ  ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ದಿೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅಾಂತ್ತಯ ೀದಯ ಯೀಜನೆಯ್ಕಾಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ 

ಮಾಡಿ ಅನ್ನಷ್ಠು ನ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ವಿಶಾ  ಬಯ ಾಂಕ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದೊಾಂದಿಗೆ 

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಗಾರ ಮಿೀಣ ಬಡಜನರ ಕ್ಟಟ್ಟಾಂಬಿಕ ಆದ್ಯಯವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಮುಖ 

ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಇದು ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಬಡತ್ನ ನಮೂಿಲನೆ ಮತ್ತು  ಮಹಿದ ಸಬಲಿೀಕರಣ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ಸುಮಾರು 70 ಮಿಲಿಯನ್ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳನ್ನು  ತ್ಲುಪುವ ಗುರಿ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ವಿಮಾನ ನಲ್ದದ ಣ ನಮಾಿಣ: ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರರಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ದ್ ಮದ್ಲ ರಾಜ್ಯ  

ಮಹಾರಾಷ್ ರ  

ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಸಂಪಕಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಹತ್ತು  ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣಗಳನ್ನು  ನಮಿಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಸಕಾಿರ ಕಾಂದರ  ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ವಿಮಾನ 

ನಲಾದ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರದೊಾಂದಿಗೆ ಒಡಂಬಡಕ್ತಗೆ ಸಹ ಹಾಕ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕದ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಸಂಪಕಿ 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ ಮದಲ ರಾಜಯ  ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಎನಸಿದೆ. ಕಾಂದರ  ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಅಶೀಕ್ ಗಜಪತಿ ರಾಜು ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದೇವೇಾಂದರ  ಫಡು ವಿೀಸ್ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕ್ತದರು. 

 ಶ್ರಡಿ, ಗೊಾಂಡಿಯ, ಅಮರ ವತಿ, ಜಲಗಾನ್, ನಾಸಿಕ್, ಸೊೀಲಾಪುರ್, ನಂದೇಡ್ಸ, ಕಲಾ ಪುರ, 

ರತ್ು ಗಿರಿ ಮತ್ತು  ಸಿಾಂಧೂದುಗ್ಿ ನಲಿಲ  ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ವಾಯುಯಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು  ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ವಾಯುಯಾನ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಉತ್ು ಮಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯಾಂದಿಗೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.  

 ಒಪಪ ಾಂದಡಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅನ್ನದ್ಯನ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಈ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣಗಳ 

ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. 
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  ಇದಕಾಕ ಗಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ನೀಡಲಿದುದ , ವಾಯು 

ಇಾಂಧನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಶೇ 10%ಸೆ ಳಿೀಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಶೇ 1% ಇಳಿಸಲಿದುದ , 10 

ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಲಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ನೀರು, ವಿದುಯ ತ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಅಗತ್ಯ  

ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  ರಿಯಾಯತಿ ದರದಲಿಲ  ನೀಡಲಿದೆ. 

ಪಾರ ದೇಶಿಕ್ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಯೀಜ್ನೆ ಬಗೆೆ : 

 ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಸಂಪಕಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ನಾಗರಿಕ 

ವಿಮಾನಯಾನ ನೀತಿ (NCAP)-2015 ರಲಿಲ  ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನವನ್ನು  ಕೈಗೆಟಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು, 

ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು, ಉದೊಯ ೀಗವಕಾಶವನ್ನು  ಸೃಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಸಮತ್ತೀಲನ ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮಹತ್ಾ ದ 

ಉದೆದ ೀಶಗದಗಿವೆ. ಸೇವೆಯಿಾಂದ ವಂಚಿತ್ವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು  ನರಿೀಕ್ತಷ ತ್ ಮಟು ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ಸೇವೆ 

ನೀಡುತಿು ರುವ ವಿಮಾನನಲಾದ ಣಗಳನ್ನು  ಪುನಜಿೀಿವನಗೊಳಿಸಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ 

ವಲಯವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ವಿಮಾನನಲಾದ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠು ನ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ.  

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ ನವಿೀಕರಣಕ್ಕಕ  ತ್ಗಲುವ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಶೇ 80% ಅನ್ನು  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಭ್ರಿಸಲಿದೆ. ಉಳಿದ ವೆಚು ವನ್ನು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಭ್ರಿಸಬೇಕು. ಈಶನಯ  

ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಶೇ 90% ರಷ್ಟು  ಭ್ರಿಸಲಿದುದ , ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಶೇ 10% ಮಾತ್ರ  

ಭ್ರಿಸಲಿವೆ. 

 

22ನೇ ದೆಹಲಿ ಪುಸಿ ಕ್ ಮೇಳ (Delhi Book Fair )ಆರಂಭ 

ಇಪಪ ತೆು ರಡನೇ ದೆಹಲಿ ಪುಸು ಕ ಮೇಳ ದೆಹಲಿಯ ಪರ ಗತಿ ಮೈದ್ಯನದಲಿಲ  ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಒಾಂಬತ್ತು  

ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮೇಳ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 4 ರಂದು ಮುಕಾು ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪರ ಸು ಕ ಸ್ವಲಿನ 

ಪುಸು ಕ ಮೇಳದಲಿಲ  ಸವಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಕಾಿರ ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಒತ್ತು  

ನೀಡಲಾಗಿದುದ , ಆ ಮೂಲಕ ಯುವ ಜನತೆಯಲಿಲ  ಓದುವ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದ್ಯಗಿದೆ.  

 ಇಾಂಡಿಯನ್ ಟೆರ ೀಡ್ಸ ಪರ ಮೀಶನ್ ಆಗಿನೈಸೇಶನ್ (ITPO) ಈ ಪುಸು ಕ ಮೇಳವನ್ನು  

ಫ್ಡರರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಪಬಿಲ ೀರ್ಸ್ಿ ಜತೆಗೂಡಿ ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿರುವ ರಾರ್ು ರಮಟು ದ 

ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು  ಈ ಮೇಳದಲಿಲ  ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮಹತ್ಾ ದ 

ಕಾಯಿಕರ ಮಗದದ ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ ಈ ಬರಿಯ ಪರ ಮುಖ ಆಕರ್ಿಣೆಗದಗಿವೆ. 

 ಇವಲಲ ದೇ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕತೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಮೇಳದಲಿಲ  

ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಭಾರತ್ದ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶದ ಪುಸು ಕ ಪರ ಕಟಣಗಾರರು, ಪುಸು ಕ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು, ವಿತ್ರಕರು, ವಿದ್ಯಯ  

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಪರ ಕಟಣಗಾರರು ಈ ಮೇಳದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಯೂನಯನ್ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ಸರಗಸ್ತ (ನಯಂತರ ಣ) ಮಸೂದೆ ಪ್ರಿಚಯ, 2016 ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಯೂನಯನ್ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ಸ ಸರಗಸಿ (ನಯಂತ್ರ ಣ) ಮಸೂದೆ 2016 ಪರಿಚಯ ದೇಶದಲಿಲ  ವಾಣಿಜಯ  

ಸರಗಸಿ ನಷೇಧಿಸುವುದರ ತ್ನು  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಲ್, ಸರಗಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ನಯಂತ್ರ ಣ ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕಳು ಲು ವಾಣಿಜಯ  ಸರಗಸಿ ನಷೇಧಿಸುವ ಮತ್ತು  ನಗಿತಿಕರಿಗೆ 

ಫಲವತ್ು ತೆಯನ್ನು  ದಂಪತಿಗಳು ನೈತಿಕ ಸರಗಸಿ ಅನ್ನಮತಿಸುತ್ು ದೆ. ಬಿಲ್ ಪರ ಮುಖ ಅಾಂಶಗಳು 
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ದೇಶದಲಿಲ  ನೈತಿಕ ಸರಗಸಿ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ನಯಂತ್ರ ಣಕ್ಕಕ  ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಭೂರ ಣವನ್ನು  

ಮತ್ತು  ಗಾಯ ಮಿೀಟಗ ಳ ಖರಿೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಣಿಜಯ  ಸರಗಸಿ ನಷೇಧಿಸುತ್ು ದೆ. ಕಾಂದರ  ಮಟು ದಲಿಲ  

ಸೆ್ವಪನೆ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸರಗಸಿ ಮಂಡಳಿ (NSB) ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸರಗಸಿ ಮಂಡಳಿಗಳು (ಎಸ್ಎಸಿಿ ) 

ಮತ್ತು  ಸೂಕು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥು ೀಟೆ್ಸ  / ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳ ಕರೆ. ದೇಶದ ಎಲಾಲ  

ಫಲವತ್ು ತೆಯನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ವೈವಾಹಿಕ ನೈತಿಕ ಸರಗಸಿ ಅನ್ನಮತಿಸುತ್ು ದೆ. ಸರಗಸಿ ಹರಗೆ 

ಜನನ ಬಡಿಗೆ ತಾಯಿ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ರಕ್ತಷ ಸುತ್ು ದೆ. ಕಾನೂನ್ನ ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರ 

ರಾಜಯ ವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಇಡಿೀ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಅನಾ ಯಿಸುತ್ು ದೆ. ಎಲಾಲ  ಅಸಿಸ್ಥು ಡ್ಸ ರಿರ್ರ ಡಕ್ತು ವ್ 

ಟೆಕಾು ಲಜಿ (ಕಲೆ) ಕ್ತಲ ನಕಗ ಳ ನೊೀಾಂದಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಂಕ್ ನ 24ನೇ ಗವ್ನಿರ್ ಆಗಿ ಉಜಿಿತ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ತಾ ೀಕಾರ  

ಖ್ಯಯ ತ್ ಅರ್್ಶಾಸು ರಜಾ  ಮತ್ತು  ಬ್ದಯ ಂಕರ್ ಉಜಿ್ತ್ ಪ್ಟಟೇಲ್ಡ ಅವರು ಭಾರತಿೋಯ ರಿಸವ್ಸ್ ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ 

ನ್ ನ್ಯತ್ನ್ ಗವನ್್ರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕ್ಕರ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಾದ ರೆ. ಪ್ಟಟೇಲ್ಡ ರಿಸವ್ಸ್ ಬ್ದಯ ಂಕಿನ್ 24ನೇ ಗವನ್್ರ್ 

ಆಗಿದಾದ ರೆ. ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗವನಿರ್ ಆಗಿದದ  ರಘುರಾಂ ರಾಜನ್ ಅವರ ಅವಧಿ 

ಮಕ್ಕು ಯವಾದ ಕ್ಕರಣ ಗವನ್್ರ್ ಸಾಥ ನ್ವನ್ನು  ಉಜಿ್ತ್ ಪ್ಟಟೇಲ್ಡ ಅಲಂಕರಿಸಿದಾದ ರೆ. ಪ್ಟಟೇಲ್ಡ 

ಅವರು ಮೂರು ವಷ್ಗಳ ಕ್ಕಲ್ ಹುದೆದ ಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸಲ್ಲದಾದ ರೆ. 2013ರಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ 

ಉಪ್ಟ ಗವನ್್ರ್ ಆಗಿ ಪ್ಟಟೇಲ್ಡ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸುತ್ು  ಬಂದಿದದ ರು. ಡೆಪ್ಯಯ ಟಿ ಗವನ್್ರ್ ಹುದೆದ ಯಿಂದ 

ಗವನ್್ರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡ ಎಂಟನೇಯವರು. 

 ಉಜಿಿತ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಬಗೆೆ : 

 1998ರಿಂದ 2001ರವರೆಗ್ಗ ಹ್ಣಕ್ಕಸು ಸಚಿವಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಸಲ್ಹೆಗ್ರರಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

 ಕಲ್ಕ ರ್ ಸಮಿತಿಯ ನೇರ ರ್ತರಿಗ್ಗಗಳ ಕ್ಕಯ್ಪ್ಟಡೆ, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವ ಪ್ತಂಚಣಿ 

ವಯ ವಸ್ಥ ಯ ಪ್ಟರಾಮಶ್್ಯ ಉನ್ು ತ್ ಮಟ್ ದ ತ್ಜಾ ರ ಸಮಿತಿ, ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯ್ಗಳ ಕ್ಕಯ್ಪ್ಟಡೆ, ಟೆಲ್ಲಕ್ಕಂ ಮಾಯ ಟರ್ಸ್ ನ್ ಸಚಿವರ ಗುಂಪು, 

ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ಟಟೇಲ್ಡ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ 

 ಖ್ಯಸಗಿ ಮತ್ು  ಸಾವ್ಜನಿಕ ಹ್ಣಕ್ಕಸು ವಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಅಪ್ರರ ಅನ್ನಭ್ವ ಮತ್ತು  ಜ್ಞಾ ನ್ 

ಹಂದಿರುವ ಪ್ಟಟೇಲ್ಡ ಹಸ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ ವಹಿಸಿಕಂಡಿದಾದ ರೆ. ಹ್ಣದುಬಾ ರ, ವಿದೇಶಿ 

ಬಂಡವಾಳ ಹ್ಯಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಿಣಾಮ, ಅರ್್ ವಯ ವಸ್ಥ  ಸುಧಾರಣೆ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಹ್ಲ್ವಾರು 

ಸವಾಲುಗಳು ಪ್ಟಟೇಲ್ಡ ಮಂದಿವ. 

 

ಸರಕು ಮತಿ್ತ  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚೆು ೀದ 279ಎ ಅಡಿ ಈ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಾಂದರ  

ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ ಮಹತ್ಾ ದ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ.  

ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಕೈಗಳು ಲ್ದದ್ ಇತರೆ ತಿೀಮಾಿನಗಳು: 

 ನವಹದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಕಾಯಾಿಲಯದ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ 

ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಕಂದ್ಯಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯನ್ನು  ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಪದನಮಿತ್ು  ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಮಾಡಿಕಳು ಲು ಒಪಿಪ ಗೆ 

 ಕಾಂದರ  ಅಬಕಾರಿ ಸುಾಂಕ ಮಂಡಳಿ (CBSE) ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲಾಲ  

ಕಾಯಿಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಶಶಾ ತ್ ಆಮಂತಿರ ತ್ರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಆದರೆ ಇವರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ 

ನಣಿಯದಲಿಲ  ಮತ್ದ್ಯನ ಮಾಡುವ ಹಕ್ತಕ ಲಲ . 
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 ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಕಾಯಾಿಲಯದಲಿಲ  ಒಾಂದು ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಮತ್ತು  ನಾಲುಕ  

ಕಮಿೀರ್ನರ್ ಹುದೆದ ಗಳ ಸೃಜನೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

 ದೇಶದಲಿಲ  ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ 

122ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  18 ರಾಜಯ ಗಳು ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾರ್ು ರಪತಿಗಳು 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಅಾಂಕ್ತತ್ ಹಾಕ್ತದರು. 

 ರಾರ್ು ರಪತಿಗಳ ಅಾಂಕ್ತತ್ ಬಳಿಕ ಮಸೂದೆಯು ಕಾನೂನ್ನ ಆಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದುದ , 

ಸಂವಿಧಾನದ 101 ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ-2016 ಆಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಂವಿಧಾನದ 101ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ ಮೂಲಕ 279ಎ ಪರಿಚೆಛ ೀದವನ್ನು  ಹಸದ್ಯಗಿ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಸಂವಿಧಾನದ ಪರ ಕರಣ 279ಎ (1) ರಂತೆ ಈ ಪರ ಕರಣ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಅರವತ್ತು  (60) 

ದಿನದೊಳಗೆ ರಾರ್ು ರಪತಿಯವರು ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಬೇಕು. 

ಗಮನಸ್ತ: ಸಂವಿಧಾನ 122ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು  

ರಾರ್ು ರಪತಿಗಳ ಅಾಂಕ್ತತ್ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ 101ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಕಾನೂನ್ನ ಆಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ್ಿ ಇನ್ನು  21 ಮಸೂದೆಗಳು ಕಾನೂನ್ನ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳು ಲು ಬಕ್ತ ಇವೆ.  

ಮಂಡಳಿಯ ಸಾ ರೂಪ್: 

ಸಂವಿಧಾನದ ಪರ ಕರಣ 279ಎ ರಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳ ಜಂಟಿ 

ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಿದುದ , ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವರುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು (ಅಧಯ ಕ್ಷರು) 

 ಕಂದ್ಯಯ ಇಲಾಖ್ಯ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯ ರಾಜಯ  ಸಚಿವ 

 ರಾಜಯ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು 

ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ತಿವ್ಯ ಗಳು: 

 ಜಿಎರ್ಸ ಟಿ ವಾಯ ಪ್ತು ಗ್ಗ ತ್ರಬೇಕ್ಕದ ಅರ್ವಾ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಬೇಕ್ಕದ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ 

ಬಗೆ್ಗ  ಕಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳಗ್ಗ ಶಿಫ್ರರಸು  

 ಜಿಎರ್ಸ ಟಿ ಮಾದರಿ ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ ರಚನೆ 

 ರಾಜಯ ಗಳಗ್ಗ ರ್ತರಿಗ್ಗ ವರಮಾನ್ ಹಂಚಿಕೆ ತ್ತ್ವ  ರೂಪ್ತಸುವಿಕೆ 

 ಕನಿಷಠ  ಮಿತಿ ನಿಗದಿ 

 ಸಾಮಾನ್ಯ  ದರ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ಕೃತಿ ವಿಕೋಪ್ಟ ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿು ವರಿ ಸಂಪ್ಟನ್ಯಮ ಲ್ ಸಂಗರ ಹ್ಕೆಕ  

ವಿಶೇಷ ದರ ನಿಗದಿ 

ಮತದ ಹಕುು  

 ಮೂರನೇ ಒಂದು ಮತ್ದ ಹ್ಕುಕ  ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರಕೆಕ  ಇರುತ್ು ದೆ 

 ಮೂರನೇ ಎರಡು ಮತ್ದ ಹ್ಕುಕ  ರಾಜಯ ಗಳದಾದ ಗಿರುತ್ು ದೆ 

 ನಿಣ್ಯ ಅಂಗಿೋಕ್ಕರಕೆಕ  ನಾಲ್ಕ ನೇ ಮೂರರಷ್್ಟ  ಅಂಗಿೋಕ್ಕರ ಅಗತ್ಯ  

 

ಎಪಿಎಂಸ್ತ ಮಾರುಕ್ಟ್ೆ ಯಲಿಲ  ರೈತರ ಕೃಷ್ಟ ಉತಪ ನನ  ಗುಣಮಟ್  ಪ್ರಿಶಿೀಲನೆಗೆ “ಅನನ ದ್ಪ್ಿಣ” 

ತಂತಾರ ಂಶ  

ರಾಜಯ ದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನು  ಮಾರುಕಟೆು  ಸಮಿತಿಗಳಿಗಲಿಲ  ರೈತ್ರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಗುಣಮಟು  ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸಿ, 

ವಗಿೀಿಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆತಾಯ ಧುನಕ “ಅನು ದಪಿಣ' ಹೆಸರಿನ ತಂತಾರ ಾಂಶವನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತಾರ ಾಂಶವನ್ನು  ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಗದಗಿನ ಎಪಿಎಾಂಸಿಯಲಿಲ  

ಆರಂಭ್ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಮೂರು ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಜಾರಿಯಲಿಲ ರುವ 'ಇ-ಮಾರಾಟ' ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ 

ಇದು ದೊಡಡ  ಮಟು ದಲಿಲ  ಉತೆು ೀಜನ ನೀಡುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಗಳಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

ತಂತಾರ ಂಶದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಕೀಲಕ ತ್ು ದ ಆಧುನಕ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕಾಂದರ ದ (ಸಿ-ಡಾಕ್) ತಂತ್ರ ಜಾ ರು 

ಅನು ದಪಿಣ' ತಂತಾರ ಾಂಶ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ತಂತಾರ ಾಂಶದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ 

ದಿಾ ದಳ ಧಾನಯ ಗಳ ತೇವಾಾಂಶ, ಗಾತ್ರ , ಬಣಣ , ಕಸ-ಕಡಿಡ  ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  ನಖರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲ ೀರ್ಣೆ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಗುಣಮಟು ದ ಮೇಲೆ ಬಲೆಯನ್ನು  ನಗದಿ 

ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಮಧಯ ವತಿಿಗಳು ಗುಣಮಟು ವನ್ನು  ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ 
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ವಿಧಾನದಲಿಲ  ಅಾಂದರೆ ರೈತ್ರು ತ್ರುತಿು ದದ  ಮೂಟೆಗಳಿಾಂದ ಒಾಂದಿಷ್ಟು  ಕಾಳುಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಒಾಂದು ಪಾತೆರ ಯಲಿಲ  ಹಾಕ್ತ, ಕಸ ಬೇಪಿಡಿಸಿ, ಶ್ರ ೀಣಿ ಮಾಡುತಿು ದದ ರು.  

 ಈ ತಂತಾರ ಾಂಶದ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ ಕ್ತಷ ಪರ ಗತಿಯಲಿಲ  ಈ ದತಾು ಾಂಶವನ್ನು  ಆನೆಲ ೈನೆಗ  ಅರ್ಲ ೀಡ್ಸ 

ಮಾಡಬಹುದು. ಹರ ರಾಜಯ ದ ಖರಿೀದಿದ್ಯರರು ರಾಷಿು ರೀಯ ಇ-ಮಾಕ್ಕಿಟ್ಸ ಸವಿೀಿಸಸ್ 

(ಆರ್.ಇ.ಎಾಂ.ಎಸ್) ಜಾಲತಾಣಕ್ಕಕ  ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ, ಪರ ತಿ ಎ.ಪಿ.ಎಾಂ.ಸಿ.ಗಳಲಿಲ  ಮಾರಾಟಕ್ಕಕ  

ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಜತೆಗೆ, ಗುಣಮಟು ದ ವಿವರಗಳನೂು  ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಇದನ್ನು  ನೊೀಡಿಕಾಂಡು ಇ-ಹರಾಜಿನಲಿಲ  ಬಲೆ ನಮೂದಿಸಬಹುದು. ಇ-ಹರಾಜಿನಲಿಲ  ಬಲೆ 

ನಮೂದಿಸುವ ಕಾರಣ ವಿವಿಧ ರಾಜಯ ದ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ವಾಗುವುದರಿಾಂದ 

ಹರಾಜಿನಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸುಲಭ್ವಾಗಲಿದೆ. 

 ಮಧಯ ವತಿಿಗಳ ಕಾಟ ತ್ಪಪ ಲಿದುದ , ಇದರಿಾಂದ ರೈತ್ರಿಗೆ ಗರಿರ್ಾ  ಲಾಭ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 

CBDTಯಿಂದ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವ್ತಿದ್ಘರರ ಕುಂದು ಕರತೆ ನವಾರಣೆಗೆ “ಇ-ನವಾರಣ್”  

ಕಾಂದರ  ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದ್ಯರರ ಕುಾಂದುಕರತೆಯನ್ನು  ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಮೂಲಕ ನವಾರಿಸಲು “ಇ-ನವಾರಣ್” ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಕಾಂದರ  ನೇರ ತೆರಿಗೆ 

ಮಂಡಳಿಯ ಆನ್ ಲೈನ್ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  https://incometaxindiaefiling.gov.in. ಈ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ಸಕ್ತರ ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಪರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: 

 ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವವಾಗ ಎದುರಾಗಬಹುದ್ಯದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ್, 

ಟಿಡಿಎಸ್, ಇ-ಆದ್ಯಯ ದ್ಯಖಲಿಸುವುದು, ಪಾಯ ನ್ ಸಮಸ್ಥಯ  ಮುಾಂತಾದವುಗಳನ್ನು  ಇದರಡಿ 

ಬಗೆಹರಿಸಿಕಳು ಬಹುದು. 

 ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ವೇಳೆ ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತಿು ದದ  ಸಂಕರ್ು ಗಳನ್ನು  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ 

ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಈ ವಿಶೇರ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ದಡಿ ತೆರಿಗೆದ್ಯರರು ತ್ಮಮ  ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಬಳಸಿ ದೂರನ್ನು  ದ್ಯಖಲು 

ಮಾಡಬಹುದು. 

 ದೂರು ದ್ಯಖಲಾದ ನಂತ್ರ ದೂರುದ್ಯರರ ಮಬೈಲ್ ಮತ್ತು  ಇ-ಮೇಲ್ ವಿದಸಕ್ಕಕ  ಪಿಸ್ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ರವಾನಸಲಾಗುದು. ಈ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ  ದೂರಿನ ಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  

ತಿಳಿಯಬಹುದು. 

 “ಇ- ನವಾರಣ್” ನಮೂನೆಗಳನ್ನು  ಭೌತಿಕವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಾಂದರ ಗಳಲಿಲಯೂ ಪಡೆದು 

ದೂರನ್ನು  ದ್ಯಖಲಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  

 

ಕಂದ್ರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ನಧಿ ವೆಚಿ ಕೆಕ  ಹಸ ಮಾಗಿಸೂಚ್ಚ ಪ್ರ ಕ್ಟಿಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  

ಸಕಾಿರ 

ಕಾಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಗಳ (Centrally Sponsored Schemes) ನಧಿ ವೆಚು ಕ್ಕಕ  ಕಾಂದರ  

ಸರಕಾರವು ಹಸ ನಮನೀಯ-ನಧಿ (Flexi-Fund)ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಸ 

ಮಾಗಿ ಸೂಚಿ ಅನಾ ಯ ಸೆ ಳಿೀಯ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ 

ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನಾ ಯ(ಸಿಎಸ್ ಎಸ್) ಹಣ ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  

ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ತ್ಕಿಬದದ ವಾಗಿಸುವಿಕ್ಕ ಸಲುವಾಗಿ ನೀತಿ 

ಆಯೀಗ ನೀಡಿದದ  ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಹಸ ಮಾಗಿದಶಿನವನ್ನು  ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಹಸ ನಯಮಗಳ ಪರ ಕಾರ, ಪರ ತಿ ಸಿಎಸ್ ಎಸು  ನಮನೀಯ ನಧಿಯನ್ನು  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಈಗಿನ 

ಶೇ.10ರಿಾಂದ ಶೇ.25ಕ್ಕಕ  ಹಾಗೂ ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶೇ.30ಕ್ಕಕ  ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಅಾಂದರೆ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ್ ಯೀಜನೆ ಒಟಾು ರೆ ಗುರಿ ಹಾಗೂ ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುವ 

ಯಾವುದೇ ಉಪಯೀಜನೆ, ಭಾಗ ಅರ್ವಾ ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ನಮನೀಯ 

ನಧಿಗಾಗಿ, ರಾಜಯ ಗಳು ಬಯಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಎಸ್ ಎಸ್ ಶೇ.25ರರ್ು ನ್ನು  ತೆಗೆದಿಡಬಹುದು.  
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 ಪರ ಕೃತಿ ವಿಕೀಪಗಳ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಉಪಶಮನ ಅರ್ವಾ ಪುನಸೆ್ವಪನಾ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕ 

ಕೈಗೊಳು ಲು ಅರ್ವಾ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಭ್ದರ ತಾ ತ್ತಾಂದರೆಗಳಿಾಂದ ಸಂತ್ರ ಸು ವಾದ ಪರ ದೇಶಗಳ 

ಸೆ ಳಿೀಯ ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು  ತೃಪಿು ಪಡಿಸಲು ರಾಜಯ ಗಳು ಈ ನಧಿಯನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದು. 

 ಈ ನಮನೀಯ ನಧಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಪಡೆಯಲು ರಾಜಯ  ಸರಕಾರಗಳು ರಾಜಯ ಮಟು ದ ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಸಮಿತಿಯಾಂದನ್ನು  (State Level Sanctioning Committee) ರಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಾಯಿದೆ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೀಜನೆಗಳು ಉದ್ಯ MGNREGA 

ಯೀಜನೆಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವುದಿಲಲ . 

 

ವಿಶಖ್ಪ್ಟ್ ಣದ್ಲಿಲ  “3ನೇ ಬಿರ ಕ್ಸ  ನಗರಿೀಕ್ರಣ ವೇದಿಕೆ” ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ವಿಶಖಪಟು ಣದಲಿಲ  ಮೂರನೇ ಬಿರ ಕೆ್ ನಗರಿೀಕರಣ ವೇದಿಕ್ಕ ಸಭೆ ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. 

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಚಂದರ ಬಬು ನಾಯುಡ  

ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ವೆಾಂಕಯನಾಯುಡ  ರವರು ಉದ್ಯಾ ಟಣ ಭಾರ್ಣವನ್ನು  ಮಾಡುವ 

ಮೂಲಕ ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 ಈ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಬಿರ ಕೆ್ ರಾರ್ು ರಗದದ ಬರ ಜಿಲ್, ರಷ್ಠಯ , ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾದ 

ಪರ ತಿನಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಬಿರ ಕೆ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ನೂರು ಮತ್ತು  ವಿಶಾ ದ ಇತ್ರೆ ರಾರ್ು ರಗಳ 

ನಾಲುಕ  ನೂರು ಪರ ತಿನಧಿಗಳು ಪಾಲಗ ಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ 

 ಮೂರು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ನಗರಿೀಕರಣ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಸವಾಲುಗಳು, ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ನಗರ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಹಾಗೂ ನಗರ 

ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಅಭಿವೃದಿದ  ಬಗೆಗ  ಚಚಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಸಭೆಯ ಕನೆಯ ದಿನದಂದು ಚಚಿಿತ್ವಾದ ವಿರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ “ವಿಝಗ್ 

ಘೀರ್ಣೆ (Vizag Declaration)”ಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಘೀರ್ಣೆ ಗೊೀವಾದಲಿಲ  

ಅಕು ೀಬರ್ 15-16 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿರ ಕೆ್  ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ 

ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. 

 

ಅಂಚೆ ದೂರು ದ್ಘಖ್ಲಿಸಲು ಉಚ್ಚತ ಟ್ರೀಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಅಾಂಚೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರು ದ್ಯಖಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ “1924” ಉಚಿತ್ ಟ್ೀಲ್ 

ಸಂಖ್ಯಯ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಾಂಚೆ ಇಲಾಖ್ಯ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸುತಿು ದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಸೇವೆ ಬಳಿಗೆಗ  8 ರಿಾಂದ ರಾತಿರ  8 ರವರೆಗೆ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಲಭ್ಯ ವಿರಲಿದೆ. 

 ಪಾಲಿಸಿ ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರೆ ದೂರುಗಳನ್ನು  ದೂರು ದ್ಯಖಲಾದ 24 

ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಮೂರು ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ಅಾಂದರೆ ಹಿಾಂದಿ, ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಮತ್ತು  

ಮಲೆಯಾಳಂ ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ ವಿರಲಿದುದ , ಮುಾಂದಿನ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ  ಎಲಾಲ  ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗುವುದು. 

 ಉಚಿತ್ ಟ್ೀಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ದೂರುಗಳು ಗಣಕ್ತೀಕೃತ್ ಗಾರ ಹಕ 

ಸೇವಾಕಾಂದರ ದಲಿಲ  ನೊೀಾಂದಣಿಯಾಗಲಿದೆ. ದೂರುದ್ಯರರಿಗೆ 11 ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ 

ನಂಬರನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ನಂಬರ್ ಬಳಸಿ ದೂರುದ್ಯರರು ತ್ಮಮ  ದೂರಿನ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯನ್ನು  

ಪತೆು ಹಚು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 
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ರಿಲ್ದಯನ್ಸ  ಕ್ಮುಯ ನಕಷನ್ಸ  ಮತಿ್ತ  ಏರ್ ಸ್ಲ್ ವಿಲಿೀನಕೆಕ  ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಅನಲ್ ಅಾಂಬನ ಒಡೆತ್ನದ ರಿಲಯನೆ್ ಕಮುಯ ನಕರ್ನೆ್ (ಆಕಾಿಾಂ) ಮತ್ತು  ಏರ್ ಸ್ಥಲ್ ತ್ಮಮ  

ವೈಲೆಿಸ್ ವಹಿವಾಟನ್ನು  ಪರಸಪ ರ ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸಲು ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಈ ವಿಲಿೀನದೊಾಂದಿಗೆ 

ಉದಯಿಸಲಿರುವ ಹಸ ಸಂಸೆ್ಥಯು ಗಾರ ಹಕರ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ವರಮಾನದ ವಿರ್ಯದಲಿಲ   ದೇಶದ 

4ನೇ ಅತಿದೊಡಡ  ದೂರಸಂಪಕಿ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಹರಹಮಮ ಲಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ವಿಲಿೀನಗೊಾಂಡ ಕಂಪನಯು 850, 900, 1800 ಮತ್ತು  2100 ಮ್ಗಾ ಹಟೆ್ಸಿ ನಲಿಲ  ಒಟಾು ರೆ 448 

ಮ್ಗಾ ಹಟೆ್ಸಿ ಹಾಂದುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲಿಲ  ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸ್ಥಪ ಕು ರಾಂ ಹಾಂದಿರುವ 

ಸಂಸೆ್ಥ  ಎನಸಲಿದೆ. 

 ವಿಲಿೀನದ ನಂತ್ರ ಅಸಿು ತ್ಾ ಕ್ಕಕ  ಬರಲಿರುವ ಹಸ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಎರಡು ಕಂಪನಗಳು ತ್ಲಾ ಶೇ 

50ರಷ್ಟು  ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಂದಿರಲಿವೆ. ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ  ಎರಡೂ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ 

ಸಮಾನ ಪಾರ ತಿನಧಯ  ಇರಲಿದೆ.  

 ದೇಶ್ ದೂರಸಂಪಕಿ ವಲಯದಲಿಲ ನ ಅತಿದೊಡಡ  ವಿಲಿೀನ ಇದ್ಯಗಿದುದ , ಜಂಟಿ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಒಟ್ಟು  ಆಸಿು  ಮೌಲಯ ವು ರೂ 65 ಸ್ವವಿರಕೀಟಿಗಳಷ್ಠು ಗಲಿದೆ. 

 

 

ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನನ  ಹಣಕಾಸು ಬಜೆಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲಿೀನಗಳಿಸಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಒಪಿಪ ಗೆ 

ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ ಹಣಕಾಸು ಬಜೆಟ್ಸ ನೊಾಂದಿಗೆ ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸುವ 

ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖ್ಯಯ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಮುಾಂದಿನ 

ಹಣಕಾಸು ಬಜೆಟ್ಸ ನಲಿಲ  ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ಅನ್ನು  ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಆ ಮೂಲಕ 92 ವರ್ಿಗಳ 

ಚರಿತೆರ  ಹಾಂದಿರುವ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ಮಂಡನೆ ಸಂಪರ ದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ಅಾಂತ್ಯ  ಹಾಡಲಾಗುವುದು. 

ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ಸದಸಯ  ಬಿಬೇಕ್ ದೇಬ್ ರಾಯ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿ ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಸ್ವಮಾನಯ  

ಬಜೆಟು ಲಿಲ  ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . 

 ವಿಲಿೀನ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಂದ ರೈಲೆಾ  ಕ್ಕಡಾ ಇತ್ರೆ ಇಲಾಖ್ಯಯಂತೆ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ.  

 ಈಗ ಅಸೆಿ ತ್ಾ ದಲಿಲ ರುವ ಮಾಗಿಸೂಚಿಯಂತೆ ರೈಲೆಾ  ಇಲಾಖ್ಯ ಕಾಯಾಿತ್ಮ ಕ ಸ್ವಾ ಯತ್ತೆ ಮತ್ತು  

ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. 

 ಇದರ ಹಣಕಾಸು ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಈಗಿರುವಂತೆಯೇ ಮುಾಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಅಾಂದರೆ ರೈಲೆಾ  ಇಲಾಖ್ಯ 

ತ್ನು  ಆದ್ಯಯದ ಮೂಲಕವೇ ಖಚಿನ್ನು  ಭ್ರಿಸಲಿದೆ. 

ಪ್ರ ಯೀಜ್ನಗಳು: 

 ಬಜೆಟ್ಸ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸುವುದರಿಾಂದ ರೈಲೆಾ  ವಯ ವಹಾರಗಳು ಒಾಂದೆಡೆ 

ಕಾಂದಿರ ೀಕರಣಗೊಳು ಲಿದುದ , ಸಕಾಿರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೆ್ವನಮಾನದ ಸಮಗರ  ಚಿತ್ರ ಣ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 ಸ್ವಮಾನಯ  ಬಜೆಟ್ಸ ನೊಾಂದಿಗೆ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಹಸ ನೀತಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರಲು ಸುಲಭ್ವಾಗಲಿದೆ. ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಬಜೆಟ್ಸ ಮಂಡನೆಯಿಾಂದ ಹಸ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು 

ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಸಮಯ ವಯ ರ್ಿವಾಗುತಿು ತ್ತು . 

 ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ ವಾಷಿಿಕ ಲಾಭಾಾಂಶವನ್ನು  ರೈಲೆಾ  ಇಲಾಖ್ಯ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಲ . 

ಆದದ ರಿಾಂದ ಈ ಹಣವನ್ನು  ರೈಲೆಾ  ಇಲಾಖ್ಯ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ 

ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಹಿಂದೂಸಿ್ವ ನ್ ಡೈಮೆಂಡ್ ಕಂಪ್ನ ಪ್ಪರ ೈವೆಟ್ ಲಿಮಟೆಡ್ ವಿಸಜ್ಿನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ್ ಡೈಮ್ಾಂಡ್ಸ ಕಂಪನ ಪೆರ ೈವೆಟ್ಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (HDCPL) ಅನ್ನು  ವಿಸಿಜಿಸಲು ಕಾಂದರ  

ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ದೇಶದಲಿಲ  ವಜರ  ಉದಯ ಮ 
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ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಬಳೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಸಕಾಿರದ ಈ ಕರ ಮದಿಾಂದ ವಜರ  ಉದಿದ ಮ್ಗೆ ಕಚಾು  ವಜರ ಗಳ ಪೂರೈಕ್ಕ 

ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ವಯ ತ್ಯ ಯ ಆಗುವುದಿಲಲ  ಎನು ಲಾಗಿದೆ.  

ಹಿಂದೂಸಿ್ವ ನ್ ಡೈಮೆಂಡ್ ಕಂಪ್ನ ಪ್ಪರ ೈವೆಟ್ ಲಿಮಟೆಡ್: 

 ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ್ ಡೈಮ್ಾಂಡ್ಸ ಕಂಪನ ಪೆರ ೈವೆಟ್ಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಮತ್ತು  ಡಿ ಬಿೀಸ್ಿ 

ಸ್ಥಾಂಟಿನರಿ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಲಿಮ್ಟೆಡ್ಸ ನ ಜಂಟಿ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ಮತ್ತು  ಡಿ ಬಿೀಸ್ಿ ಸ್ಥಾಂಟಿನರಿ ಮಾರಿಷಿಯಸ್ ಲಿಮ್ಟೆಡ್ಸ 50:50 ಪಾಲು ಹಾಂದಿವೆ. 

 ವಜರ  ಉದಿದ ಮ್ಗೆ ಕಚಾು  ವಜರ ವನ್ನು  ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪನ ಕಾಯಿದೆ 1956 ರಡಿ 1978 

ರಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಅದರಲೂಲ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಗಾತ್ರ ದ ವಜರ  ಆಭ್ರಣ ರಪುು ದ್ಯರರಿಗೆ ಕಚಾು  

ವಜರ ವನ್ನು  ಪೂರೈಸುವುದು ಇದರ ಪರ ಮುಖ ಕಾಯಿವಾಗಿದೆ. 

 

ವಿಶಖ್ಪ್ಟ್ ಣ-ಚೆನೆನ ೈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗೆ ಏಷ್ಯಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಬಯ ಂಕ್ ನೆರವು 

ವಿಶಖಪಟು ಣ ಮತ್ತು  ಚೆನೆು ೈ ನಡುವೆ ಸೆ್ವಪನೆಯಾಗಲಿರುವ ದೇಶದ ಮದಲ ಕರಾವಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಕಾರಿಡಾಗೆಿ $631 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು ಏಷ್ಠಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಬಯ ಾಂಕ್ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ನೀಡಿದೆ. ಈ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ಉದದ  2,500 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಇದುದ , ಈ ಪೈಕ್ತ 800 ಕ್ತ.ಮಿೀ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು  ಉಪಯೀಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಕರಾವಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಾಂದ ದೇಶದ ಪೂವಿ ಕರಾವಳಿಯ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ 

ಉತೆು ೀಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಇದರಾಂದಿಗೆ ಆಗೆು ೀಯ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಾಂದಿಗೆ 

ವಾಣಿಜಯ  ಸಂಪಕಿ ಬಸ್ಥಯುವಲಿಲ  ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.  

  ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅಾಂದ್ಯಜು ಮತ್ು  $ 846 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದುದ , 2031ರ ವೇಳೆಗೆ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣಿಗೊಳು ಲಿದೆ ಎಾಂದು ನರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ $ 215 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 

ಮತ್ು ವನು  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಭ್ರಿಸಲಿದೆ. 

 ಏಷ್ಠಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಬಯ ಾಂಕ್ ನೀಡಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಾಂದ ಅತಾಯ ಧುನಕ ಕೈಗಾರಿಕ 

ಕಲ ಸು ಗಿಳು, ರಸ್ಥು ಗಳು, ಸುಗಮ ಸ್ವರಿಗೆ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಹಾಗೂ ವಿದುಯ ತ್ ಸರಬರಾಜು ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಹಸದ್ಯಗಿ ನಾಲುಕ  ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಅಾಂದರೆ ವಿಶಖಪಟು ಣ, ಅಮರಾವತಿ, ಕಾಕ್ತನಾಡ ಮತ್ತು  

ಯ್ಕಪೆಿಡು-ಶ್ರ ಕಾಳಹಸಿು  ಗಳಲಿಲ  ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗೆೆ : 

 ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ತಿೀರಾದಲಿಲ ರುವ ನಾಲುಕ  ಆರ್ಥಿಕ ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  

ಒಾಂಬತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮೂಹಗಳನು  ಸಂಪಕ್ತಿಸಲಿದೆ.  

 ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಯೀಜನೆ ಪೂಣಿಗೊಾಂಡ ನಂತ್ರ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು  ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ 

ಕಲಕ ತಾು ದಿಾಂದ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಟ್ಟಯ ಟಿಕ್ಕರಿನ್ ವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಮೂರನೇ ಹಂತದ್ ಸ್ವಮ ಟ್ಿ ಸ್ತಟಿ ಪ್ಟ್ಿ  ಬಿಡುಗಡೆ: ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ನ್ಯಲುಕ  ನಗರಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್್ಟ  

27 ನಗರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾ ನ 

ಮೂರನೇ ಹಂತ್ದ ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ನಗರ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ನಗರಾಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ 

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದುದ . 12 ರಾಜಯ ಗಳ 27 ನಗರಗಳು ಮೂರನೇ ಹಂತ್ದ ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ನಗರ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ಸೆ್ವನಪಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದದ  ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ನಗರ ಚಾಲೆಾಂರ್ಜ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಪಡೆದ 

ಅಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಗರಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  67 

ನಗರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ವು, ಆ ಪೈಕ್ತ 27 ನಗರಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  
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ಪಂಜಾಬ್ ನ ಅಮೃತ್ಸರ ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಐದು 

ನಗರಗಳು ಈ ಬರಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿವೆ. 

 ಕನಾಿಟಕ ಮತ್ತು  ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಲುಕ  ನಗರಗಳು ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿವೆ. 

 ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು  ರಾಜಸ್ವು ನದ ತ್ಲಾ ಮೂರು ನಗರಗಳು ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೆ್ವನ 

ಪಡೆದಿವೆ. 

 ಸಿಕ್ತಕ ಾಂ ಮತ್ತು  ನಾಗಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ರಾಜಯ ಗಳಿಾಂದ ತ್ಲಾ ಒಾಂದು ನಗರಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  20 ನಗರಗಳು ಮತ್ತು  ಎರಡನೇ ಬರಿ 13 ನಗರಗಳು ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಸಿಟಿ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ವು. 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ದ್ ನಗರಗಳು: 

 ಮೂರನೇ ಹಂತ್ದ ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಸಿಟಿ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕದ ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬಿ ಳಿು - 

ಧಾರವಾಡ, ಶ್ವಮಗಗ  ಮತ್ತು  ತ್ತಮಕ್ಕರು ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿವೆ. 

 

ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮತಿ (Monetary Policy Committee)ಗೆ ಮೂರು ಸದ್ಸಯ ರ ನೇಮಕ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಅಲಾಪ ವಧಿ ಬಡಿಡ ದರ ನಗಧಿಪಡಿಸಲು ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಣಕಾಸು 

ನೀತಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಮೂವರು ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ಸ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ 

ತ್ಜಾ ರಾದ ಚೇತ್ನ್ ರ್ಘಟೆ, ಪಮಿ ದುವಾ ಮತ್ತು  ರವಿೀಾಂದರ  ಎಚ್ ಧೀಲಕ್ತಯಾ ಅವರ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿರುವ ಸದಸಯ ರು. ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ನಾಲುಕ  ವರ್ಿಗಳ ಇರಲಿದುದ , ಪುನರ್ 

ನೇಮಕಕ್ಕಕ  ಅಹಿರಾಗಿರುವುದಿಲಲ . 

ಸದ್ಸಯ ರ ಪ್ರಿಚಯ:  

ಪ್ಮ ದುವಾ: ದೆಹಲಿ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕೆ್  ನ ನದೇಿಶಕ್ತ. ದುವಾ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಸೂಕ ಲ್ 

ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕೆ್  ನಲಿಲ  ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ದುವಾ ಅವರು ಪರ ಸುು ತ್ ದೆಹಲಿಯ 

ಕೃಷಿ ಅರ್ಿಶಸು ರ ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾಂದರ ದ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಚೇತನ್ ಘ್ಯಟೆ: ಇಾಂಡಿಯನ್ ಸ್ವು ಟಿಸಿು ಕಲ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಇವರು ರ್ರ ೀಫ್ಸರ್ ಆಗಿ 

ಸೇವೆಸಲಿಲ ಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ರ್ಘಟೆ ಅವರು ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಲಹೆ ಸಮಿತಿಯಲಿಲ  

ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು. 

ರವಿೀಂದ್ರ  ಧೀಲಕ್ಯಾ: ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಮಾಯ ನೇಜೆಮ ಾಂಟ್ಸ, ಅಹಮದ್ಯಬದ್ 

ನಲಿಲ  ಭೀದನಾ ವಿಭಾಗದ ಸದಸಯ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಧೀಲಕ್ತಯಾ ಅವರು ಯೂನಯನ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ, ಏರ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, ಗುಜರಾತ್ ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ ಅಲಿಲ  ಸಾ ತಂತ್ರ  

ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮತಿ: 

 ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಒಟ್ಟು  ಆರು ಜನ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ 

ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕು  ಗವನಿರ್, ಡೆಪೂಯ ಟಿ ಗವನಿರ್ ಮತ್ತು  ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ನದೇಿಶಕರು 

ಆಬಿಿಐನಾಂದ ಪರ ತಿನಧಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಇನ್ನು  ಉಳಿದ ಮೂವರು ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ಈಗ ನೇಮಕಮಾಡಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗವನಿರ್ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮತಿ ಕಾಯಿಗಳು: 

 ಇದುವರೆಗೂ ಅಲಾಪ ವಧಿಯ ಬಡಿಡ ದರವನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗವನಿರ್ 

ಅವರು ನಗಧಿಪಡಿಸುತಿು ದದ ರು. ಇವರಿಗೆ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಬಡಿಡ ದರವನ್ನು  

ನಗದಿಪಡಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುತಿು ತ್ತು . ಇನ್ನು ಮುಾಂದೆ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರ 

ನಣಿಯದಂತೆ ಬಡಿಡ ದರ ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಹಣದುಬಿ ರ ಕರತೆಯನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಕ್ಕಲಸ ನವಿಹಿಸಲಿದೆ. 
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 ವರ್ಿದಲಿಲ  ನಾಲುಕ  ಬರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಸೇರಲಿದುದ , ಪರ ತಿ ಸಭೆಯ ನಣಿಯವನ್ನು  

ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಮುಕು ವಾಗಿ ಇಡಲಿದೆ. 

 

ಕ್ಬಿಬ ನ ತಾಯ ಜ್ಯ ದಿಂದ್ ಉತಿ ಮಗುಣಮಟ್ ದ್ ಇಂಗಾಲ ತಯಾರಿಸ್ತದ್ ಸಂಶೀಧಕ್ರು   

ಕವಲ ನಮಿರ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಕಬಿಿ ನ ತಾಯ ಜಯ ದಿಾಂದ ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟು ದ ಇಾಂಗಾಲವನ್ನು  

ತ್ಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಸಂಶೀಧಕರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ಯದ ರೆ. ಕಡಿಮ್ ಶಕ್ತು ಯುಳು  

ಮೈಕರ ೀವೇವ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಬಳಸಿ ಇಾಂಗಾಲವನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಳ, ಮಿತ್ವಯ ಯಕಾರಿ ಮತ್ತು  

ಕ್ತಷ ಪರ  ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಇದ್ಯಗಿದುದ , ಇದರಿಾಂದ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಇಾಂಗಾಲವನ್ನು  ಲಿ-ಐಯಾನ್ 

ಬಯ ಟರಿಗಳಲಿಲ  ಬಳಸಬಲಲ ದ್ಯಗಿದೆ. 

ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲ್ದಗಿದೆ? 

 ಕಬಿಿ ನ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು  ಗಂಧಕಾಮಲ  ಜತೆ ಬರೆಸಿ ಇಡಿೀ ರಾತಿರ  ಕಠಡಿ ತಾಪಮಾನದಲಿಲ  

ಇಾಂಗಾಲಿೀಕರಣ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಗಂಧಕಾಮಲ ವು ಕಬಿಿ ನ ತಾಯ ಜಯ ದಲಿಲ ರುವ ಸಿಲಿಕಾವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರೆ ಅಜೈವಿಕ 

ಕಲಮ ಶಗಳನ್ನು  ಕರಗಿಸಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಬಲಿರ್ಾ ವಾದ ಕಾಬಿನ್ ರಚನೆಯಾಗಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿದೆ. 

 ನಂತ್ರ ಈ ಘನ ಉತ್ಪ ನು ವನು  ತ್ತಳೆದು ಸುಮಾರು 70C ವರೆಗೆ ಒಣಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆನಂತ್ರ 

ರ್ಟಾಸಿಯಂ ಹೈಡಾರ ಕೆ್ಕ ೈಡ್ಸ ನೊಾಂದಿಗೆ ಬರಸಿ ಸಲ ರಿಯನಾು ಗಿ ಪರಿವತಿಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಲ ರಿಯನ್ನು  ಮೈಕರ ೀವೇವ್ ಓವನ್ ನಲಿಲ  ಕ್ಕಲವು ನಮಿರ್ಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿಸಿಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಯಿಸುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಿಾಂದ ರ್ಟಾಸಿಯಂ ಹೈಡಾರ ಕೆ್ಕ ೈಡ್ಸ ಇಾಂಗಾಲದೊಾಂದಿಗೆ ವತಿಿಸಿ 

ರಂಧರ ಗಳು ರೂಪುಗೊಾಂಡಿವೆ. 

ಸಂಶೀಧನೆಯ ಮಹತಾ : 

 ಅತಿ ಕಡಿಮ್ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಬಯ ಟರಿಗಳಲಿಲ  ಬಳಸಬಹುದ್ಯದ ಇಾಂಗಾಲವನ್ನು  

ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ವಿದುಯ ತ್ ಶಕ್ತು  ಬಳಕ್ಕಯಲಿಲ  ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಇಾಂಗಾಲಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಈ ವಿಧಾನದಲಿಲ  

ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಇಾಂಗಾಲವು ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟು ದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲಿಲ  ಬಳಸುವ ಮೈಕರ ೀವೆವ್ ಒಲೆಯನ್ನು  ಬಳಸಿ ಕ್ಕಲವೇ ನಮಿರ್ಗಳಲಿಲ  

ಇಾಂಗಾಲ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಸರಕು ಮತಿ್ತ  ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ ಹೆಚಿು ವ್ರಿ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಯಾಗಿ ಅರುಣ್ ಗೀಯಲ್ 

ನೇಮಕ್ 

ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರುಣ್ ಗೊೀಯಲ್ ಅವರನ್ನು  ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ಮಂಡಳಿಯ (GST) 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗೊೀಯಲ್ ಅವರು ಈ ಮಂಡಳಿಯ 

ಮದಲ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಗೊೀಯಲ್ ರವರು 1985 ನೇ ತಂಡದ ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ 

ಪರ ದೇಶ ಕಾಯ ಡೆರ ಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಾಂಚೆ ಇವರು ಕಾಂದರ  ಸಂಪುಟ 

ಸಚಿವಾಲಯದ ಪಾರ ಜೆಕ್ು  ಮಾನಟರಿಾಂಗ್ ಗೂರ ಪ್ಟ ನ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದದ ರು. 

 ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾದ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಲ  ಅವರು ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ 

ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಸಂವಿಧಾನ 122ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು  

ರಾರ್ು ರಪತಿಗಳ ಅಾಂಕ್ತತ್ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ 101ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಕಾನೂನ್ನ ಆಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ 

ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ್ಿ ಇನ್ನು  21 ಮಸೂದೆಗಳು ಕಾನೂನ್ನ ಆಗಿ ರೂಪುಗೊಳು ಲು ಬಕ್ತ ಇವೆ.  

ಮಂಡಳಿಯ ಸಾ ರೂಪ್: 
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ಸಂವಿಧಾನದ ಪರ ಕರಣ 279ಎ ರಂತೆ ಮಂಡಳಿಯು ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳ ಜಂಟಿ 

ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಿದುದ , ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವರುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು (ಅಧಯ ಕ್ಷರು) 

 ಕಂದ್ಯಯ ಇಲಾಖ್ಯ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯ ರಾಜಯ  ಸಚಿವ 

 ರಾಜಯ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು 

ಮಂಡಳಿಯ ಕ್ತಿವ್ಯ ಗಳು: 

 ಜಿಎರ್ಸ ಟಿ ವಾಯ ಪ್ತು ಗ್ಗ ತ್ರಬೇಕ್ಕದ ಅರ್ವಾ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೋಡಬೇಕ್ಕದ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ 

ಬಗೆ್ಗ  ಕಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳಗ್ಗ ಶಿಫ್ರರಸು  

 ಜಿಎರ್ಸ ಟಿ ಮಾದರಿ ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ ರಚನೆ 

 ರಾಜಯ ಗಳಗ್ಗ ರ್ತರಿಗ್ಗ ವರಮಾನ್ ಹಂಚಿಕೆ ತ್ತ್ವ  ರೂಪ್ತಸುವಿಕೆ 

 ಕನಿಷಠ  ಮಿತಿ ನಿಗದಿ 

 ಸಾಮಾನ್ಯ  ದರ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ಕೃತಿ ವಿಕೋಪ್ಟ ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿು ವರಿ ಸಂಪ್ಟನ್ಯಮ ಲ್ ಸಂಗರ ಹ್ಕೆಕ  

ವಿಶೇಷ ದರ ನಿಗದಿ. 

 

ದೇಶದ್ ಅತಿ ಉದ್ದ ದ್ ಅಡುಗೆ ಅನಲ (LPG) ಕಳವೆ ಮಾಗಿ ನಮಿಸಲಿರುವ್ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಆಯಿಲ್ ಕಾಪಿರಷನ್ 

ದೇಶದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಉದದ ದ ಎಲಿಪ ಜಿ (ಅಡುಗೆ ಅನಲ) ಕಳವೆಮಾಗಿ ನಮಿಿಸಲು ಯೀಜನೆ 

ರೂಪಿಸುತಿು ರುವುದ್ಯಗಿ ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ತೈಲ ಕಂಪೆನ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಿರರ್ನ್ 

(ಐಒಸಿ) ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಮಾಗಿವು ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಯಿಾಂದ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಗೊೀರಖುಪ ರದವರೆಗೆ 

ನಮಾಿಣಗೊಳು ಲಿದೆ. ದೇಶದಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚು ತಿು ರುವ ಅಡುಗೆ ಅನಲ ಬೇಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಲಾಗುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ಕಂಪೆನ ಹೇಳಿದೆ. ಇದಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ 

ಕೀರಿ ಐಒಸಿಯು ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿಿಕ ಅನಲ ನಯಂತ್ರ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ಅಜಿಿ 

ಸಲಿಲ ಸಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ು  ಕಾಾಂಡಾಲ  ಬಂದರಿಗೆ ಅನಲವನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳು ಲಿರುವ ಇಾಂಡಿಯನ್ 

ಆಯಿಲ್, ಅದನ್ನು  ಕಳವೆ ಮೂಲಕ ಗೊೀರಖುಪ ರಕ್ಕಕ  ಸ್ವಗಿಸಲಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಕಳವೆ ಮಾಗಿದ ಉದದ  1,987 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ಗುಜರಾತ್ ನ ಕಾಾಂಡಲ ದಿಾಂದ ಉತ್ು ರ 

ಪರ ದೇಶದ ಗೊೀರಖ್ ಪುರಕ್ಕಕ  ಅಡುಗೆ ಅನಲವನ್ನು  ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದು ಈ 

ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಕಾಾಂಡಲ , ಅಹಮದ್ಯಬದ್, ಉಜೆಯನ, ಭೀಪಾಲ್, ಕಾನ್ನಪ ರ, ಲಖನೌ, ವಾರಾಣಾಸಿ, 

ಅಲಹಾಬದ್ ಮತ್ತು  ಗೊೀರಖ್ ಪುರ ನಗರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಕಳವೆ ಮಾಗಿ 

ಹಾದುಹೀಗಲಿದೆ. 

 ಈ ಮಾಗಿದ ಮೂಲಕ ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ 37.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಡುಗೆ ಅನಲವನ್ನು  

ರವಾನಸಲಾಗುವುದು. 

 ಸದಯ  ಗುಜರಾತ್ು  ಜಾಮ್ ನಗರದಿಾಂದ ದೆಹಲಿ ಬಳಿಯ ಲೀನ ನಡುವೆ ಇರುವ  1,415 ಕ್ತ.ಮಿೀ 

ಉದದ ದ ಮಾಗಿ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಕಳವೆ ಮಾಗಿ ಎನಸಿದೆ. 

 

ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ನೀರು ಹಂಚ್ಚಕಳಿು : ಕೃಷ್ಯಣ  ನ್ಯಯ ಯಾಧಿಕ್ರಣ ಮಹತಾ ದ್ ತಿೀಪುಿ 

ಕೃಷ್ಠಣ  ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣದ ತಿೀಪುಿ ಹರಬಿದಿದುದ , ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ನೀರನೆು ೀ ಹಂಚಿಕಳುು ವಂತೆ 

ತೆಲಂಗಣಕ್ಕಕ  ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ತಿೀಪಿಿನಾಂದ ತೆಲಂಗಣಕ್ಕಕ  ಹಿನು ಡೆ ಉಾಂಟಾಗಿದೆ. 

ತಿೀಪಿಿನ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ  ಆಾಂಧರ   ಪರ ದೇಶದೊಾಂದಿಗೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಆದೇಶ್ಸಿದೆ. 2013ರಲಿಲ  ನೀಡಿದದ  ಕೃಷ್ಠಣ  ನದಿ ಐ ತಿೀಪಿನ್ನು  ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು 
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ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . ಹಿೀಗಾಗಿ ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನೀರಲೆಲ ೀ ತೆಲಂಗಾಣ 

ರಾಜಯ  ಕ್ಕಡ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು ಎಾಂದು ಆದೇಶ್ಸಿದೆ. 

 ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣದ ತಿೀಪಿಿನಾಂದ್ಯಗಿ ಕನಾಿಟಕ ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾರ್ು ರ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 

ನೀರಾಳವಾಗಿದುದ , ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮತ್ತು  ಕನಾಿಟಕ ಪಾಲಿನ ನೀರಿನ ಹಂಚಿಕ್ಕಯಲಿಲ  

ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲಲ  ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣ ಹೇಳಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ:  

2010ರಲಿಲ  ಕೃಷ್ಠಣ  ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕ ಅಾಂತಿಮ ತಿೀಪುಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಇನು ಷ್ಟು  ನೀರು 

ಬೇಕು ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣದಲಿಲ  ಮರು ಅಜಿಿಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸಿತ್ತು .  2013ರಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕದ 

ಪಾಲಿನ 911 ಟಿಎಾಂಸಿ ನೀರಿನಲಿಲ  4 ಟಿಎಾಂಸಿ ನೀರನ್ನು  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಬಿಡುವಂತೆ ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣ 

ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು . ಅದರಂತೆ ಮಹಾರಾರ್ು ಕ್ಕಕ  666 ಟಿಎಾಂಸಿ, ಕನಾಿಟಕಕ್ಕಕ  907 ಟಿಎಾಂಸಿ ಹಾಗೂ 

ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  1005 ಟಿಎಾಂಸಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕಯಾಗಬೇಕ್ಕಾಂದು ಆದೇಶ್ಸಲಾಗಿತ್ತು .ಈ ನಡುವೆ 

ಪರ ತೆಯ ೀಕ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ ರಚನೆಯಾದ ಬಳಿಕ ತೆಲಂಗಾಣ ಸಕಾಿರ ಮತೆು  ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕ 

ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ವಾದಿಸುತಿು ತ್ತು . ಈ ಹಿಾಂದೆ ಘೀರ್ಣೆಯಾಗಿದದ  ಮೂರು  ರಾಜಯ ಗಳ ಬದಲಿಗೆ 

ನೂತ್ನ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ  ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು  ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಕೃಷ್ಠಣ  ನದಿ ನೀರು 

ಮರುಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ತೆಲಂಗಾಣ ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಸಿತ್ತು .ಆದರೆ ಕನಾಿಟಕ ಮತ್ತು  

ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಸಕಾಿರಗಳು ಇದಕ್ಕಕ  ವಿರೀಧ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದದ ವು. ಯೀಜನಾವಾರು ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕ 

ಮಾಡುವಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ  ಸಲಿಲ ಸಿದದ  ಅಜಿಿಯ ಇತ್ಯ ರ್ಿ ಪಡಿಸಿದ ಕೃಷ್ಠಣ  ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷ  ನಾಯ .ಬಿರ ಜೇಶ್ತ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ತೆಲಂಗಾಣಕಾಕ ಗಿ ಐ ತಿೀಪಿನ್ನು  ಮರು ಪರಿಶ್ೀಲಿಸುವ 

ಅಗತ್ಯ ವಿಲಲ . ಹಿೀಗಾಗಿ ಈ ಹಿಾಂದೆ ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ನೀರಲೆಲ ೀ 

ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕಕ  ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಾಂತೆಯೇ ಮುಾಂದಿನ 

ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 14ಕ್ಕಕ  ಮುಾಂದೂಡಿದೆ.  

 

ಸರಕು ಮತಿ್ತ  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ನ್ಯಲುಕ  ಸ್ವಲ ಯ ಬ್ ತೆರಿಗೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಒಲವು 

ಹಸದ್ಯಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸಿು )ಯಲಿಲ  ನಾಲುಕ  ಸ್ವಲ ಯ ಬಗ ಳನ್ನು  

ರೂಪಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಸರಕಾರ ಚಿಾಂತ್ನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಾಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯು ಶೇ 0% ರಿಾಂದ ಶೇ 26% ವರೆಗೆ 

ಇರಲಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಲ  ಅವರ ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಲ  ನಡೆದ ಜಿಎಸಿು  ಸಭೆಯಲಿಲ  

ಈ ತಿೀಮಾಿನಕ್ಕಕ  ಬರಲಿದೆ.  

ಸಭೆಯಲಿಲ  ಕೈಗಂಡ ಪ್ರ ಮುಖ್ ತಿೀಮಾಿನಗಳು: 

 ಮುಾಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿದಿಾಂದ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಜಾರಿಗೆ 

ಬರುವುದರಿಾಂದ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ನರ್ು  ಭ್ತಿಿ ಮಾಡಿಕಡುವ ಬಗೆಗ  ಜಿಎಸ್ಟಿ 

ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಒಮಮ ತ್ಕ್ಕಕ  ಬರಲಾಗಿದೆ. 

 ರಾಜಯ ಗಳ ವರಮಾನ ಲೆಕಾಕ ಚಾರ ಹಾಕುವಾಗ 5 ವರ್ಿಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ   ವರಮಾನ ಶೇ 14ರ 

ದರದಲಿಲ  ಏರಲಿದೆ ಎನ್ನು ವ ಅಾಂದ್ಯಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ರಾಜಯ ವೊಾಂದರ ನರ್ು ದ ಪರ ಮಾಣ ನಗದಿಪಡಿಸಲು 2015–16ನೆ ವರ್ಿವನ್ನು  ಮೂಲ 

ವರ್ಿವನಾು ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಕಡಿಮ್ ಆದ್ಯಯಗಳಿಸುವ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ನರ್ು ವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರವೇ ಭ್ರಿಸಲಿದೆ. 

ಇದಕಾಕ ಗಿ ವಿಲಾಸಿ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಅಧಿಕ ಸ್ಥಸ್ ಗಳಿಾಂದ ಬರುವ ಮತ್ು ದಿಾಂದ 

ನಧಿಯಾಂದನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿ ಅದರಿಾಂದ ಭ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಆಹಾರ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿು  ನೀಡುವ ಮತ್ತು  ಹಣದುಬಿ ರಕ್ಕಕ  ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ 

ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಸ್ವಮಾನಯ  ಬಳಕ್ಕಯ ಶೇ 50ರಷ್ಟು  ಸರಕುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿು  ನೀಡುವ 

ತಿೀಮಾಿನಕ್ಕಕ  ಬರಲಾಗಿದೆ. 
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ಉದೆದ ೀಶಿತ ನ್ಯಲುಕ  ಸ್ವಲ ಯ ಬ್ ಗಳು:  

 ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಶೇಕಡ 6, 12, 18 ಹಾಗೂ 26ರ ನಾಲುಕ  ಸು ರಗಳನ್ನು  

ರೂಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಚಿನು ದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 4ರ ಲೆವಿ ವಿಧಿಸಲು ಜಿಎಸಿು  ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಯಲಿಲ  

ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಪರ ಸ್ವು ಪ ಮುಾಂದಿಟಿು ದೆ. 

 ಆಹಾರ, ಆರೀಗಯ , ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತಿು ತ್ು ರ ಸ್ವಮಾನಯ  ಬಳಕ್ಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಜಿಎಸಿು  ಶೇ 0% ಇರಲಿದೆ. 

ವಿಲಾಸಿ ಸರಕು ಮತ್ತು  ತಂಬಕು ಉತ್ಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಶೇ 26% ದರ ವಿಧಿಸುವ ಪರ ಸ್ವು ವನೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

 

“ಭಾರತಿೀಯ ವಾಣಿಜೊೀದ್ಯ ಮ ಮತಿ್ತ  ಕೈಗಾರಿಕ್ ಮಂಡಳಿ (FICCI)” ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಪಂಕ್ಜ್ 

ಪ್ಟೇಲ್ ಆಯ್ಕಕ  

ಭಾರತ್ ವಾಣಿಜಯ ೀದಯ ಮ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕ ಒಕ್ಕಕ ಟ (ಫಿಕ್ತಕ )ಯ 2017ನೇ 

ಸ್ವಲಿಗೆ ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಪಂಕರ್ಜ ಪಟೇಲ್ ರವರು 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಫಿಕ್ತಕ  ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಅಾಂಬುಜ 

ನಯಟಿಯ ಗೂರ ಫ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಹರ್ಿವಧಿನ್ ನಯಟಿಯ ರವರ 

ಅವಧಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2016ಕ್ಕಕ  ಪೂಣಿಗೊಳು ಲಿದುದ , ಆ ನಂತ್ರ ಪಟೇಲ್ 

ರವರು ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಪಟೇಲ್ ಪರ ಸುು ತ್ ಝೈಡಸ್ ಕಾಯ ಡಿಲ (Zydus Cadila)ದ ಚಿೀಫ್ 

ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರೆಕು ರ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಲಲ ದೇ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ 

ಮಂಡಳಿಗಳಲಿಲ  ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಕಾಯ ನೆ ರ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ 

ಕಾಯ ನರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ, ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

 

ಫಿಕ್ಕ : 

 ಫಿಕ್ತಕ  (ಫ್ಡರರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಚೆಾಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಿ ಅಾಂಡ್ಸ ಇಾಂಡಸಿು ರ ) ಭಾರತ್ದ 

ಅತಿ ದೊಡಡ  ಮತ್ತು  ಹಳೆಯ ವಯ ವಹಾರ ಸಂಸೆ್ಥ . ಫಿಕ್ತಕ  ಸಕಾಿರತ್ರ ಮತ್ತು  

ಲಾಭ್ದ್ಯಯಕವಲಲ ದ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 1927 ರಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಿಕ್ತಕ  ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ ದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ಉದಯ ಮದ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಜಾಗತಿಕ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಇದರ 

ಉದೆದ ೀಶ. 

 

 

 

ಬೇನ್ಯಮ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟ (ತಡೆ) ತಿದುದ ಪ್ಡಿ ಕಾಯಿದೆ-2016 ಜ್ಞರಿ 
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ಕಪುಪ ಹಣ ನಗರ ಹಿಸಲು ಸಂಸತಿು ನಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕಾರಗೊಾಂಡ “ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟ್ಟ (ತ್ಡೆ) ತಿದುದ ಪಡಿ 

ಕಾಯಿದೆ-2016” ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಸ ಕಾಯಿದೆಯು ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಕಾಯಿದೆ-1988ಕ್ಕಕ   

ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಬೇನಾಮಿ ಆಸಿು  ವಹಿವಾಟ್ಟ ತ್ಡೆ ಕಾಯಿದೆ-1988 ಎಾಂದು 

ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿದುದ ಪಡಿ ಮೂಲಕ ಮೂಲ ಕಾಯಿದೆಗೆ ಕಾನೂನತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಕಠಿಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬೇನ್ಯಮ ಆಸಿ್ತ  ಎಂದ್ರನ್ನ? 

ಬಿ  ವಯ ಕ್ತು ಯ ಹೆಸರಿಗೆ ನೊೀಾಂದಣಿಯಾಗುವ ಅರ್ವಾ ವಗಾಿವಣೆಯಾಗುವ  ಆಸಿು ಗೆ ಬೇರಬಿ ರು ಹಣ 

ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು  ಬೇನಾಮಿ ಆಸಿು  ಎಾಂದು ಕಾಯ್ಕದ ಯಲಿಲ  ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟಿನಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಬಿೀತಾದರೆ  7 ವರ್ಿ ಜೈಲು ಮತ್ತು  ದಂಡವನ್ನು  

ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ತ್ಪುಪ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೀಡಿದರೆ ಐದು ವರ್ಿ ಜೈಲು ಮತ್ತು  ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ 

ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟಿನಲಿಲ  ನಡೆಸಲಾದ ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಸಕಾಿರ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದೆ 

ವಶಪಡಿಸಿಕಳು ಬಹುದು. 

 

ಸುಗಮವಾಗಿ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ನಡೆಸುವ್ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿಲ  ಆಂಧರ  ಮತಿ್ತ  ತೆಲಂಗಣ ನಂ.1 

ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸುಗಮವಾಗಿ ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರುವ ರಾಜಯ ಗಳ 

ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ   ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಣ ರಾಜಯ ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. ಈ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ 13ನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಜಾರಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ ರಾಜಯ  

9ನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿತ್ತು . ವಾಯ ಪಾರೀದಯ ಮ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸುಲಭ್ವಾಗಿರುವ ರಾಜಯ  ಎಾಂಬ ಹಿರಿಮ್ಯನ್ನು  

ಗುಜರಾತ್ನಾಂದ ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣಗಳು ಕ್ತತ್ತು ಕಾಂಡಿವೆ.  

 ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮದಲ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿವೆ. 

ನಂತ್ರದ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಗುಜರಾತ್ ಇದೆ.  

 ಚತಿು ೀಸಘರ್, ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣ ರಾಜಯ ಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ 4, 5 ಮತ್ತು  6ನೇ ಸೆ್ವನ 

ಪಡೆದಿವೆ. 

 ವಿಶಾ  ಬಯ ಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ  ಇಲಾಖ್ಯಯು ವಾಯ ಪಾರ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ತರ ಯಾ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 340 ಅಾಂಶಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ ಆಧಾರದಲಿಲ  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸಿವೆ. 

 ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರ ಹಾಗೂ ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ವಾಯ ಪಾರೀದಯ ಮಕ್ಕಕ  ಉತೆು ೀಜನ 

ನೀಡಲು ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಬೇಕ್ತದೆ ಎಾಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಉದಯ ಮ ಸ್ಥು ೀಹಿ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷಿು ಸಲು ರಾಜಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಪ ರ್ಧಿ 

ಉಾಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯ ಉದೆದ ೀಶ.  
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ಕ್ನ್ಯಿಟಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ 

ಕ್ಕಲವು ಅಾಂಶಗಳಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ :  ಮೌಲಯ ವಧಿಿತ್ ತೆರಿಗೆ, ಕಾಂದರ  ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, 

ವೃತಿು  ತೆರಿಗೆ, ಪರ ವೇಶ ತೆರಿಗೆ ಮುಾಂತಾದವುಗಳನ್ನು  ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವಂತೆ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ, ಗುಜರಾತ್, ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ, 

ಮಹಾರಾರ್ು ರ, ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ, ಬಿಹಾರ ರಾಜಯ ಗಳು ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ವೆ. 

ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಕಾಮಿಿಕ ಕಾನೂನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಚಾರಗಳಲಿಲಯೂ ಕನಾಿಟಕ ಮುಾಂದೆ ಇದೆ 

ಎಾಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ. 

 

ಖಯ ತ ಉದ್ಯ ಮ ಹಾಗೂ ಸ್ತನಮಾ ನಮಾಿಪ್ಕ್ ಶಿರ ೀಹರಿಖೀಡೆ ನಧನ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಉದಯ ಮಿ ಹಾಗೂ ಕನು ಡ ಚಲನಚಿತ್ರ  ನಮಾಿಪಕರಾದ ಶ್ರ ೀಹರಿ ಖೀಡೆ ನಧನರಾದರು. 

ಅವರಿಗೆ 78 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಖೀಡೆ ರವರು ಉದಯ ಮವಲಲ ದೆ ಹಲವು ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಕಾಯಿಗಳಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. ಅಲಲ ದೇ ಕಲೆಯ ಬಗೆಗ  ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತು  ಹಾಂದಿದದ ರು.  

 ಖೀಡೇಸ್ ಗೂರ ಪ್ಟ ಆಫ್ ಇಾಂಡಸಿು ರೀಸ್'ನ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಹಾಗೂ ವಯ ವಸೆ್ವಪಕ ನದೇಿಶಕದದ ರು. 

 ಖೀಡೆ ಯಜಮಾನ್ ಎಾಂಟರ್ ಪೆರ ೈಸಸ್ ಬಯ ನರ್'ನಡಿಯಲಿಲ  ರಾರ್ು ರ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದ ಸಂತ್ 

ಶ್ಶ್ಮನಾಳ ರ್ರಿೀಫ, ಮೈಸೂರು ಮಲಿಲ ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದ ನಾಗಮಂಡಲ 

ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ನಮಿಿಸಿದದ ರು. 

 

ಸರಕು ಮತಿ್ತ  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ ಟಿ)ನ್ಯಲುಕ  ಹಂತದ್ ತೆರಿಗೆ ದ್ರ ನಗದಿ 

ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ(ಜಿಎಸ್ ಟಿ) ಮಂಡಳಿ ನಾಲುಕ  ಹಂತ್ದ ಹಸ ತೆರಿಗೆ ಪದಧ ತಿಯನ್ನು  

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ನಧಿರಿಸಿದುದ , ಕನರ್ಾ  ಶೇ.5ರಿಾಂದ ಗರಿರ್ಾ  ಶೇ.28ರಷ್ಟು  ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಒಟ್ಟು  ನಾಲುಕ  ಹಂತ್ದ ತೆರಿಗೆ ಪದಧ ತಿಯನ್ನು  

ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತಿು ದುದ , ವಿವಿಧ ವಸುು ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ,5, ಶೇ.12, ಶೇ.18 ಮತ್ತು  ಶೇ.28ರಷ್ಟು  ತೆರಿಗೆ 

ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಸಭೆಯಲಿಲ  ಕೈಗಳು ಲ್ದದ್ ನಣಿಯಗಳು: 

 ಒಟ್ಟು  ನಾಲುಕ  ಹಂತ್ದ ತೆರಿಗೆ ಪದಧ ತಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತಿು ದುದ , ವಿವಿಧ ವಸುು ಗಳ ಮೇಲೆ 

ಶೇ, 5, ಶೇ.12, ಶೇ.18 ಮತ್ತು  ಶೇ.28ರಷ್ಟು  ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಲಲ ದೇ ವಿಲಾಸಿ 

ಪದ್ಯರ್ಿಗದದ ಪಾನ್ ಮಸ್ವಲ, ತಂಬಕು ಉತ್ಪ ನು , ವಿಲಾಸಿ ಕಾರು ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ರಿತ್ 

ಪಾನೀಯಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 40 ರಿಾಂದ ಶೇ 65% ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆಯಿಾಂದ ವಿನಾಯಿು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಜನ ಸ್ವಮಾನಯ ರಿಗೆ 

ಹಣದುಬಿ ರ ತ್ತಾಂದರೆ ನವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ.  

 ಶೇ 5ರ ದರವನ್ನು  ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರು ಸ್ವಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಸುು ಗಳ ಮೇಲೆ 

ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 
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 ಐಷ್ಠರಾಮಿ ಕಾರು, ತಂಬಕು ಇತ್ರ ವಸುು ಗಳಿಗೆ ಕ್ತಲ ೀನ್ ಎನಜಿಿ ಸ್ಥಸ್ ಜತೆಗೆ ಸ್ಥಸ್ 

ಹಾಕಲಾಗಿದುದ , ಆದ್ಯಯದಲಿಲ  ನರ್ು ವಾಗುವ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಈ ರಿೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದ ಸ್ಥಸ್ ಮುಾಂದಿನ ಐದು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ು ದೆ. 

 ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿಯಾದ ಮದಲ ವರ್ಿ ರಾಜಯ ಗಳ ಆದ್ಯಯದಲಿಲ  ಆಗುವ ನರ್ು ವನ್ನು  

ಸರಿದೂಗಿಸಲು 50 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ಜೇಟಿಲ  ಹೇಳಿದರು. ಏಪಿರ ಲ್ 

1, 2017ರಿಾಂದ ಈ ಜಿಎಸ್ ಟಿಯ ಹಸ ತೆರಿಗೆ ಪದಧ ತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 

 

ವಿಶಾ ಬಯ ಂಕ್ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಶ್ರ ೀಣಿಯಲಿಲ  ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ  ಮದ್ಲ ಸ್ವಾ ನ 

ಇಾಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಅನ್ನಷ್ಠು ನದಲಿಲ  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ದೇಶದಲಿಲ  ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ದೆ ಎಾಂದು  

ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. “ಇಾಂಡಿಯಸ್ ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಲೆವೆಲ್ ಎನಜಿಿ ಎಫಿಶ್ಯ್ಕನೆ  ಇಾಂಪಿಲ ಮ್ಾಂಟೇಶನ್ 

ರೆಡಿನೆಸ್” ವರದಿಯನ್ನು  ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದುದ , ಇಾಂಧನ ಉಳಿತಾಯದಲಿಲ  ದೇಶದ 

ವಿವಿಧ ರಾಜಯ ಗಳ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಇಾಂಧನ ಉಳಿತಾಯದಲಿಲ  42.01 ಅಾಂಕ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಮದಲ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ.  ರಾಜಸ್ವು ನ (41.89) ಮತ್ತು  ಕನಾಿಟಕ (39.34) ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾರ್ು ರ (39.29) 

ಮದಲ ನಾಲುಕ  ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

 ಟಾಪ್ಟ ಟೆನ್ ನಲಿಲ ರುವ ರಾಜಯ ಗಳೆಾಂದರೆ ಕರಳ, ಗುಜರಾತ್, ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್, ಒಡಿಶ ಮತ್ತು  

ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ.  

 ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಿದಲಿಲ  1,500 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಟೆ್ಸ  ಇಾಂಧನ ಉಳಿತಾಯ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಾಂದರೆ 650 ಮ್,ವಾಯ ಟ್ಸ. ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲಿ್  ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ 

ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ದೇಶದ್ಘದ್ಯ ಂತ ಆಹಾರ ಭದ್ರ ತಾ ಕಾಯಿದೆ ಜ್ಞರಿ 

ಸಬೆಿ ಡಿ ದರದಲಿಲ  ಆಹಾರಧಾನಯ  ವಿತ್ರಿಸುವ ಆಹಾರ ಭ್ದರ ತಾ ಕಾಯಿದೆ-2013 ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಜಾರಿಗೆ 

ಬಂದಿದೆ. ಕರಳ ಮತ್ತು  ತ್ಮಿಳು ನಾಡು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಆಹಾರ ಭ್ದರ ತಾ ಕಾಯ್ಕದ  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಾಂಡಿರಲಿಲಲ , ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದರಿಾಂದ ಎಲಾಲ  

ರಾಜಯ /ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಾಂಡಿದೆ ಎಾಂದು ಕಾಂದರ  ಆಹಾರ ಸಚಿವ ರಾಮ್ 

ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸ್ವಾ ನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಎಲಾಲ  ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಈ ಕಾಯಿದೆ 

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಾಂಡಿರುವುದರಿಾಂದ 81.34 ಕೀಟಿ ಜನರು ಪರ ಸುು ತ್ ಕಾಯ್ಕದ ಯ ಪರ ಯೀಜನ 

ಪಡೆಯಲಿದ್ಯದ ರೆ. 
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 ಕಾಯ್ಕದ  ಅಡಿ ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು ಒಬಿ ರಿಗೆ ಪರ ತಿ ಕ್ಕ.ಜಿ.ಗೆ ₹1–3 ದರದಲಿಲ  5 ಕ್ಕ.ಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನಯ  

ಪೂರೈಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಕಾಯಿದೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠು ನದಿಾಂದ ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು 45.5 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನಯ  ವಿತ್ರಿಸಬೇಕ್ತದೆ. 

 ಸಬೆಿ ಡಿ ಮತ್ು  ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ರೂ 11,726 ಕೀಟಿ ಆಗಲಿದೆ ಅಾಂದರೆ ವಾಷಿಿಕ 1,40,700 

ಕೀಟಿ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ತ್ಗುಲಲಿದೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರ ತಾ ಕಾಯಿದೆ-2013 

 ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಮೂರರಷ್ಟು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಸಬೆಿ ಡಿ ದರದಲಿಲ  ಆಹಾರ 

ಧಾನಯ ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಗೊೀಧಿ, ಅಕ್ತಕ  ಮತ್ತು  ದಿಾ ದಳ ಧಾನಯ ಗಳನ್ನು  ಕ್ಕ,ಜಿಗೆ ರೂ 3, 2 ಮತ್ತು  1 ಬಲೆಯಲಿಲ  

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಕಾಯಿದೆಯಡಿ 6 ರಿಾಂದ 14 ವರ್ಿ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ರ್ೀರ್ಕಾಾಂಶಯುಕು  ಆಹಾರವನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲಲ ದೇ ಗಭಿಿಣಿ ಸಿು ರೀ ಮತ್ತು  ಬಣಂತಿಯರು ಮಾಸಿಕ ರೂ 6000 ಕ್ತಕ ಾಂತ್ 

ಕಡಿಮ್ ಇಲಲ ದಂತೆ ಮಾತೃತ್ಾ  ಲಾಭ್ ಪಡೆಯಲು ಅಹಿರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

 

ಕ್ನನ ಡಪ್ರ ಭ ಪ್ತಿರ ಕೆಗೆ ವಿಶಾ ದ್ಜೆಿಯ ಸೊಸೈಟಿ ಫ್ರರ್ ಡಿಸೈನ್ (ಎನ್ಎಸ್ತಡ ) ಮನನ ಣೆ 

ರಾಜಯ ದ ಪರ ಮುಖ ಸುದಿದ ಪತಿರ ಕ್ಕಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯದ 'ಕನು ಡಪರ ಭ್' ಪತಿರ ಕ್ಕಯು ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸುದಿದ -ಚಿತ್ರ  

ವಿನಾಯ ಸಕಾಕ ಗಿ ವಿಶಾ ದಜೆಿಯ ಎನ್ ಎಸಿಡ  ಮನು ಣೆಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವಧನೆಗೈದ ಕನು ಡದ ಏಕೈಕ 

ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಎರಡನೆ ಪಾರ ಾಂತಿೀಯ ಪತಿರ ಕ್ಕಗ ಎಾಂಬ ಹಿರಿಮ್ಗೆ ಪತಿರ ಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. 

 ಬರ ಝಲು ಲಿಲ  ಜರಗಿದ 2016-ರಿಯೀ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟ ಹಾಗೂ ಈ ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದ 

ಇತಿಹಾಸದ ಸುದಿದ  ಚಿತ್ರ ಣಗಳ ವಿನಾಯ ಸಕಾಕ ಗಿ ಪತಿರ ಕ್ಕಯು ಗೌರವಾನಾ ತ್ ಉಲೆಲ ೀಖ 

(ಹಾನರಬಲ್ ಮ್ನಷ ನ್) ಗರಿ ಪಾರ ಪು ವಾಗಿದೆ.  

 ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ಕ್ಕಟದ ಹಾಗುಹೀಗುಗಳನ್ನು  ಸುಾಂದರವಾಗಿ ಚಿತಿರ ಸಿದದ  ಜಗತಿು ನ ಪತಿರ ಕ್ಕಗಳ 

ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  'ಕನು ಡಪರ ಭ್'ದ ಪರ ಧಾನ ವಿನಾಯ ಸಕಾರ ಬಿ.ಜಿ.ಜನಾದಿನ್ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿದದ  

ಜೂನ್ 26ರ 'ಭಾವ ಬಸುಗೆಯ 27 ಕಾಂಡಿಗಳು' ಮತ್ತು  ಆಗಸ್ು  4ರ '16 ದಿನಗಳ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮಟು ದ ಏಕೈಕ ಸಂಘಟನೆ ಸೊಸೈಟಿ ಫ್ರರ್ ಡಿಸೈನ್(ಎಸ್ ಎನಡ )ನ 

ಮ್ಚ್ಚು ಗೆಯ ಪಟಿು ಗೆ ಸೇಪಿಡೆಯಾಗಿದೆ.  

 ಕರಳದ 'ಮಲಯಾಳ ಮನೊೀರಮಾ'ಗೆ ಸಾ ಣಿ, 'ಇಾಂಡಿಯನ್ ಎಕೆ್ಕ ಪ ರಸ್'ಗೆ ಬಳಿು  ಪದಕ 

ದೊರೆತ್ರೆ, 'ಹಿಾಂದೂಸೆ್ವನ್ ಟೈಮೆ್' 'ಕನು ಡಪರ ಭ್'ದಂತೆ 'ಗೌರವಾನಾ ತ್ ಉಲೆಲ ೀಖ'ಕ್ಕಕ  

ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. 

ರೂ 500, 1000 ನೊೀಟ್ಟಗಳು ಇನ್ನನ  ಅಮಾನಯ : ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ  
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ಚಾಲಿು ಯಲಿಲ ರುವ ರೂ 500 ಮತ್ತು  ರೂ 1000 ನೊೀಟಗಳ ಚಲಾವಣೆ 

ಮೇಲೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ರಾಷಿು ರೀಯ ಜನತೆಯನ್ನು  

ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ರವರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ನಧಾಿರವನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಪುಪ  ಹಣ, ಖೀಟಾ ನೊೀಟ್ಟ ಮತ್ತು  

ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಧಾಿರವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೂ 100, ರೂ 50, 

ರೂ 20, ರೂ 10, ರೂ 5, ರೂ 2 ಮತ್ತು  1 ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಬಿಾಂಧವಿಲಲ .  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 500 ರೂ. ಹಾಗೂ 1000 ರೂ. ಹಳೆಯ ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವವರು ನವೆಾಂಬರ್ 

10ರಿಾಂದ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 30ರ ವರೆಗೆ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳಲಿಲ   ಮತ್ತು  ಅಾಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲಿಲ  ಆಧಾರ್ , 

ಪಾಯ ನ್ ನಂರ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಗುರುತ್ತ ಪತ್ರ  ನೀಡಿ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಾಂಡು 100 ಅರ್ವಾ 

ಇನಾು ವುದೇ ನಷೇಧಿತ್ವಲಲ ದ ಮೌಲಯ ದ ಕರೆನೆ  ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 31 ರಳಗೆ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಆಗದವರು ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ 

ಬಯ ಾಂಕ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಮಾಚ್ಿ 31, 2017 ರಳಗೆ ಘೀರ್ಣೆ ಪತ್ರ  ಸಲಿಲ ಸುವ ಮೂಲಕ 

ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕು. 

 ಈಗ ರದ್ಯದ ಗುವ 500 ರೂ. ನೊೀಟಿನ ಬದಲು ಹಸ ವಿನಾಯ ಸ ಹಾಗೂ ಅಾಂಶಗಳುಳು  500 ರೂ. 

ಹಾಗೂ ಹಸ 2000 ರೂ. ಮೌಲಯ ದ ಹಸ ನೊೀಟನ್ನು  ನವೆಾಂಬರ್ 10 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ನಗದು ರಹಿತ್ ವಯ ವಹಾರ ಅಾಂದರೆ ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ಸ ಕಾಡ್ಸಿ, ಡೆಬಿಟ್ಸ ಕಾಡ್ಸಿ, ಡಿಡಿ, ಚೆಕ್ ಮತ್ತು  

ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ ಫಂಡ್ಸ ಟಾರ ನೆ ಫರ್ ಮೂಲಕ ವಯ ವಹರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ನಬಿಾಂಧವಿಲಲ .  

36ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ವಾಯ ಪಾರ ಮೇಳಕೆಕ  ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ  

36ನೇ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಾಯ ಪಾರ ಮೇಳಕ್ಕಕ  ನವದೆಹಲಿಯ ಪರ ಗತಿ 

ಮೈದ್ಯನದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ವಾಯ ಪಾರ ಮೇಳ ನವೆಾಂಬರ್ 

14 ರಿಾಂದ 18 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ರವರು 

ಈ ಮೇಳವನ್ನು  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ವರ್ಿದ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಾಯ ಪಾರ ಮೇಳದ ರ್ಥೀಮ್ “ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ” 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಾಯ ಪಾರ ಮೇಳವನು  ಕಾಂದರ  ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿೀನದಲಿಲ ರುವ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಟೆರ ೀಡ್ಸ ರ್ರ ಮಶನ್ ಆಗಿನೈಸೇರ್ನ್ (ITPO) 

ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ. 
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 ಈ ವರ್ಿ ವಾಯ ಪಾರ ಮೇಳದ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ರಾರ್ು ರ ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಪಾರ ಮುಖಯ ತ್ 

ರಾರ್ು ರ ಬಲಾರಸ್. ಜತೆಗೆ ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ 

ರಾಜಯ ಗದಗಿದುದ , ಹರಿಯಾಣ ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆ ರಾಜಯ ವಾಗಿದೆ. 

 ಈ ವಾಯ ಪಾರ ಮೇಳದಲಿಲ  ಸುಮಾರು 27 ರಾರ್ು ರಗಳ 150 ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 

 ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಇ-ಗವನೆಿಸ್ ಒಗೂಗ ಡಿಸಿಕಾಂಡು ದೇಶದಲಿಲ ನ ಬಡತ್ನವನ್ನು  

ಹೀಗಲಾಡಿಸುವ ಪರ ಯತ್ು ವನ್ನು  ಸ್ವರುವುದು ಈ ವರ್ಿದ ರ್ಥೀಮ್ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆ, ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ 

ತ್ತೀಪಿಡಿಸಲು ಈ ಮೇಳ ವೇದಿಕ್ಕ ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ. 

 

ಇರಾನ್ ಈಗ ಭಾರತಕೆಕ  ಅತಿ ಹೆಚಿು  ಕ್ಚಿಾ  ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ರಾಷ್ ರ  

ಇರಾನ್ ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಕಚಾು  ತೈಲ ರಫ್ತು  

ಮಾಡುವ ದೇಶವಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. ಸೌದಿ ಅರಬಿಯಾವನ್ನು  

ಹಿಾಂದಿಕುಕ ವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಕಚಾು  ತೈಲ ಪೂರೈಕ್ಕ 

ದೇಶವೆನಸಿದೆ. 2010-11 ರವರೆಗೆ ಇರಾನ್ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಕಚಾು  ತೈಲ ರಫ್ತು  

ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಪೈಕ್ತ ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ತ್ತು . ಆದರೆ ಪಾಶ್ು ಮಾತ್ಯ  

ರಾರ್ು ರಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಬಿಾಂಧ ಹೇರಿದ ಕಾರಣ ಇರಾಕ್ ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ತ್ತು .  

 ಜನವರಿ 2016 ರಲಿಲ  ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ನಬಿಾಂಧ ತೆರವಾದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಾಂದ ಕಚಾು  ತೈಲ 

ಆಮದಿನಲಿಲ  ಗಣನೀಯ ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ನಾಂದ ಕಚಾು ತೈಲ ಆಮದು ಅಕು ೀಬರ್ 

2016 ರಲಿಲ  ಅಕು ೀಬರ್ 2015ಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಮೂರು ಪಟ್ಟು  ಹೆಚಾು ಗಿದೆ. 

 ಅಕು ೀಬರ್ 2016 ರಲಿಲ  ಇರಾನ್ ನಾಂದ ಭಾರತ್ 7,89,000 ಬಿಪಿಡಿ (ಬಯ ರಲ್ ಪರ್ ಡೆ) 

ಕಚಾು ತೈಲವನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಸೌದಿ ಅರಬಿಯಾದಿಾಂದ 

6,79,000 ಬಿಪಿಡಿ (ಬಯ ರಲ್ ಪರ್ ಡೆ ಕಚಾು ತೈಲವನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆ. 

ಹೆಚಿ ಳಕೆಕ  ಕಾರಣ: 

 ಇರಾನ್ ದೇಶ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಪಿಡಿ (ಬಯ ರಲ್ ಪರ್ ಡೆ ಕಚಾು  ತೈಲವನ್ನು  

ಉತಾಪ ದಿಸುತ್ು ದೆ. ಅದರಲಿಲ  2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಪಿಡಿ ಕಚಾು  ತೈಲವನ್ನು  ರಫ್ತು  ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಪರ ತಿಸಪ ದಿಿ ಎನಸಿರುವ ಸೌದಿ ಅರಬಿಯಾ ಕಚಾು  ತೈಲ ರಫಿು ಗಿಾಂತ್ ತೈಲ 

ಶ್ಮದಿದ ೀಕರಣಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಮಹತ್ಾ  ನೀಡಿದೆ. 

 ಇರಾನ್ ಕಚಾು  ತೈಲ ದರವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಆಕಷಿಿಸಲು 

ಮತ್ತು ಾಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 
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2016 ಐಸ್ತಟಿ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  138ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

2016 ಐಸಿಟಿ (ICT) ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  175 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ 

ಭಾರತ್ 138ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ದೂರಸಂಪಕಿ ಒಕ್ಕಕ ಟ (ITU)ದ ಇನಪ ಮ್ಿಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ರಿರ್ೀಟ್ಸಿ 

ಅಾಂಗವಾಗಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಐಸ್ತಟಿ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಂಕ್ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ದೂರಸಂಪಕಿ ಒಕ್ಕಕ ಟ ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  

ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಐಸಿಟಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಯ ಸೆ್ವನಮಾನವನ್ನು  

ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕ ತ್ತೀರಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಐಸಿಟಿ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  11 ಐಸಿಟಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು  

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಮದಲ ಐದು ರಾರ್ು ರಗಳು: ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾ, ಐಸ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, ಡೆನಾಮ ಕ್ಿ, ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ 

ಮತ್ತು  ಯುಕ್ಕ. 

 ಕನೆಯ ಐದು ಸೆ್ವನದಲಿಲ ರುವ ರಾರ್ು ರಗಳು: ನೈಜರ್, ಚಾಡ್ಸ, ಗಿನಯಾ-ಬಿಸೆೌ , ದಕ್ತಷ ಣ 

ಸೂಡಾನ್ ಮತ್ತು  ಬುರುಾಂಡಿ. 

 ಐರೀಪ್ಟ ಮತ್ತು  ಅಮ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ರಾರ್ು ರಗಳು ಐಸಿಟಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಯಲಿಲ  ಉತ್ು ಮ ಸ್ವಧನೆ 

ಮಾಡಿವೆ.  

 ಏಷ್ಠಯ -ಫ್ಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲಿಲ  34 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ 26ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  ಆಫಿರ ಕಾ ಖಂಡ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಕಳಪೆ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 

 2015ರ ಸೂಚಯ ಾಂಕಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದ್ಯಗ ಭಾರತ್ದ ಸ್ವಧನೆ ಉತ್ು ಮವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 

ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ 2.50 ಅಾಂಕಗಳಿಸಿದದ ರೆ, 2016 ರಲಿಲ  2.69 ಅಾಂಕಗಳಿಸಿದೆ. 2015ರಲಿಲ  

ಭಾರತ್ 140ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ತ್ತು .   

 

ಏಟೆಿಲ್ ನಂದ್ ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್  

ಏಟೆಿಲ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಅರ್ವಾ ಏಟೆಿಲ್ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ 

ದೇಶದಲಿಲ  ಪರ ಪರ ರ್ಮ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ವು ನದಲಿಲ  

ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಮದಲ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಅನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದುದ , ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  

ದೇಶದ ಎಲೆಲ ಡೆ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು.  ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಸಿ ಬಳಸಿ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತೆ 

ತೆರೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದುದ , ಗಾರ ಹಕರ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಮಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯೇ ಖ್ಯತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಯೂ ಆಗಿರಲಿದೆ.  

 ಏಟೆಿಲ್ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಭಾತಿಿ ಏಟೆಿಲ್ ನ ಒಾಂದು ಅಾಂಗಸಂಸೆ್ಥ . ಮಹಿೀಾಂದ್ಯರ  

ಬಯ ಾಂಕ್ ಇದರಲಿಲ  ಶೇ 19.9% ಪಾಲನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ.  
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 ರಾಜಸ್ವು ನ ಪಟು ಣ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಿಲ ರುವ ಏಟೆಿಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳು ಬಯ ಾಂಕ್ ನಂತೆ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಮಾಗಿಸೂಚಿಯಂತೆ ಇವು 

ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿವೆ. 

 ಒಾಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಮಿೀರದಂತೆ ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಯತೆಯಲಿಲ  ಠೇವಣಿ ಇಡಬಹುದ್ಯಗಿದುದ , 

ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ಶೇ. 7.25ರಷ್ಟು  ಬಡಿಡ  ನೀಡಲಿದೆ.  

 ನಗದು ರಹಿತ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ, ಹಣ ವಗಾಿವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯ  ಸಹ ಇಲಿಲ  

ಲಭ್ಯ ವಾಗಲಿದೆ. ಏರ್ ಟೆಲ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಹಣ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಿೀಮಿತ್ 

ಪರ ಮಾಣದ ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸಲಿದುದ , ಗಾರ ಹಕರು ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಚಾಲಿು  ಖ್ಯತೆ 

ತೆರೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  

 ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಯತೆದ್ಯರರಿಗೆ ಅಪರ್ಘತ್ ವಿಮ್ ರೂಪದಲಿಲ  ಒಾಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇನೊ ರೆನೆ್ ಸಹ 

ಲಭ್ಯ ವಿರುತ್ು ದೆ. ಆದರೆ ಇಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಸ್ವಲ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿರುವುದಿಲಲ .  

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಆಗಸ್ು  2015 ರಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ 11 ಅಜಿಿದ್ಯರರಿಗೆ ಫ್ಬರ ವರಿ 2017ರ ಒಳಗೆ 

ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು . ಆದರೆ 11 ಅಜಿಿದ್ಯರರ ಪೈಕ್ತ ಟೆಕ್ 

ಮಹಿೀಾಂದ್ಯರ , ಚೊೀಳಮಂಡಲಂ ಫೈನಾನೆ್ ಮತ್ತು  ಇನಾ ಸು ಮ್ಾಂಟ್ಸ ಹಾಗೂ ಬಿಲಿನಯೇರ್ 

ದಿಲಿೀಪ್ಟ ಶಾಂಘಿಾ  ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಸೆ್ವಪನೆಯಿಾಂದ ಹಿಾಂದೆ ಸರಿದಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

ಹಿರಿಯ ಪ್ತರ ಕ್ತಿ ದಿಲಿೀಪ್ಟ ಪ್ಡಗಾಂವ್ಕ ರ್ ನಧನ 

ಹಿರಿಯ ಪತ್ರ ಕತ್ಿ ಹಾಗೂ ಟೈಮೆ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಪತಿರ ಕ್ಕಯ ಮಾಜಿ 

ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದದ  ದಿಲಿೀಪ್ಟ ಪಡಗಾಾಂವಕ ರ್ ನಧನರಾದರು. ಕ್ಕಲವು 

ವಾರಗಳಿಾಂದ ಅನಾರೀಗಯ ಕ್ತಕ ೀಡಾಗಿದದ ರು. ಅವರಿಗೆ 72 ವರ್ಿ 

ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . 2008ರಲಿಲ  ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 

ಉದಿಾ ಗು  ವಾತಾವರಣ ಉಾಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಮಾತ್ತಕತೆಗೆ ಮೂವರು ಸದಸಯ ರ 

ಗುಾಂರ್ಾಂದನ್ನು  ರಚಿಸಿತ್ತು . ಫರ ಫ್ಸರ್ ಎಾಂ.ಎಾಂ.ಅನೆಾ ರಿ, ಫರ ಫ್ಸರ್ ರಾಧ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ 

ಪಡಗಾಾಂವಕ ರ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು. 

ದಿಲಿೀಪ್ಟ ಪ್ಡಗಾಂವ್ಕ ರ್ ಬಗೆೆ : 

 1944 ರಲಿಲ  ಪುಣೆಯಲಿಲ  ಜನಸಿದ ಪಡಗಾಾಂವಕ ರ್ ರವರು ಫ್ಗುಿಸನ್ ಕಾಲೇಜಿನಾಂದ 

ರಾಜಕ್ತೀಯಶಸು ರದಲಿಲ  ಪದವಿ ಪಡೆದಿದದ ರು. 

 ಪತಿರ ಕೀದಯ ಮ ವೃತಿು ಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನು  1968ರಲಿಲ  ಮಾನವಿಕ ಶಸು ರದಲಿಲ  ಫ್ರರ ನೆ್ 

ನ ಸೊಬಿನೆು  ವಿವಿಯಿಾಂದ ಡಾಕು ರಟ್ಸ ಪಡೆದಿದದ ರು. 

 ಅವರು ಟೈಮೆ್ ಆಫ್ ಂ  ಇಾಂಡಿಯಾ ಪತಿರ ಕ್ಕ ಮೂಲಕ ಪತಿರ ಕೀದಯ ಮ ವೃತಿು  ಆರಂಭಿಸಿದದ ರು. 

1988ರಿಾಂದ ಆರು ವರ್ಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅವರು ಟೈಮೆ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದದ ರು. 
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 1978ರಿಾಂದ 1986ರವರೆಗೆ ಅವರು ಬಯ ಾಂಕಾಕ್ ಹಾಗೂ ಪಾಯ ರಿಸ್ ನಲಿಲ  ಯುನೆಸೊಕ  ಜತೆ ಅವರು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಪತಿರ ಕೀದಯ ಮ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಅವರು ನೀಡಿದ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ  ಫ್ರರ ನೆ್ ನ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ 

ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ ಲಿಜಾ ನ್ ಡಿ ಹಾನರ್ ಗೌರವನ್ನು  2002 ರಲಿಲ  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 

ಪ್ರ ಖಯ ತ ಮರಾಠಿ ಲೇಖ್ಕ್ ಆನಂದ್ ಯಾದ್ವ್ ನಧನ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಮರಾಠಿ ಲೇಖಕ ಆನಂದ್ ಯಾದವ್ ರವರು ಪುಣೆ, 

ಮಹಾರಾರ್ು ರದಲಿಲ  ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 80 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . 

ಯಾದವ್ ರವರ ಆತ್ಮ ಚರಿತೆರ  “ಝಾಂಬಿ” ಅವರಿಗೆ 1991 ರಲಿಲ  ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 

ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತಂದುಕಟಿು ತ್ತು . ಝಾಂಬಿ ಒಬಿ  

ಬಲಕ, ಅವನ ಪಿರ ೀತಿಯ ತಾಯಿ, ಕ್ತತ್ತು  ತಿನ್ನು ವ ಬಡತ್ನ ಆದರೂ 

ಓದಬೇಕು ಎನ್ನು ವ ಆತ್ನ ಆಸ್ಥಯನ್ನು  ಆಧರಿತ್ ಕಥೆ. 

ಆನಂದ್ ಯಾದ್ವ್: 

 ಆನಂದ್ ಯಾದವ್ ರವರು ಕಲಾಾ ಪುರ ಜಿಲೆಲ ಯ ಕಗಲ್ ಹಳಿು ಯಲಿಲ  ನವೆಾಂಬರ್ 30, 1935 

ರಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. 

 ಕಥೆ, ಪರ ಬಂಧ ಮತ್ತು  ಕವಿತೆಗಳನ್ನು  ಸೇರಿದಂತೆ 40ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಅವರು 

ಬರೆದಿದದ ರು. 

 17ನೇ ಶತ್ಮಾನದ ಸಂತ್ ಕವಿಯಾದ ಸಂತ್ ತ್ತಕರಾಮ್ ಕುರಿತ್ತ “ಸಂತ್ಸೂಯಿ ತ್ತಕರಾಮ್” 

ಪುಸು ಕವನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 2009 ರಲಿಲ  ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಸಮ್ಮ ೀಳನದ ಗೌರವಾನಾ ತ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 

 2010 ರಲಿಲ  ತೆರೆಕಂಡ ನತ್ರ ಾಂಗ್ ಮರಾಠಿ ಸಿನಮಾ ಆನಂದ್ ರವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧರಿತ್ 

ಸಿನಮಾವಾಗಿತ್ತು . 

 

ದೆಹಲಿ ಮತಿ್ತ  ಸುತಿ ಮುತಿ ಲಿನ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ಪ್ಟಾಕ್ ಮಾರಾಟದ್ ಮೇಲೆ ಸುಪಿರ ೀಂ ನಷೇಧ 

ರಾಜಧಾನ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು  ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಪಟಾಕ್ತಗಳನ್ನು  

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬರದು ಎಾಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಕೈಮಿೀರಿ ಏರುತಿು ರುವ ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು 

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಈ ನಧಾಿರವನ್ನು  ತ್ಳಿದಿದೆ.  ಕೀಟ್ಸಿ ಆದೇಶದಿಾಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು  

ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಪಟಾಕ್ತ ಮಾರಾಟ, ಖರಿೀದಿ ಮತ್ತು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿಡುವುದು ಕಾನೂನ್ನ 

ಬಹಿರ.  
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ಇದುವರೆಗೆ ಲೈಸ್ಥನೆ್  ಹಾಂದಿದದ  ಎಲಾಲ  ಮಾರಾಟಗಾರರು ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಪಟಾಕ್ತಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿತ್ತು . ಎಲಾಲ  ಮಾರಾಟಗಾರರ ಅನ್ನಮತಿ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ರದುದ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟ್ಸಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಹಸ ಲೈಸ್ಥನೆ್  ಅನ್ನು  ನೀಡಬರದು. 

 ಪಟಾಕ್ತಯಲಿಲ  ಬಳಸಲಾಗುವ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳ ಹಾನಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಮಾಲಿನಯ  

ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ (CBPC) ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಿ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳಳಗೆ ವರದಿ ಸಲಿಲ ಸುವಂತೆ 

ಕೀಟ್ಸಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

 ಆದರೆ ಪಟಾಕ್ತ ಸುಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಷೇಧವನ್ನು  ಹೇರಲಾಗಿಲಲ . ಏಕ್ಕಾಂದರೆ 

ನಗಾವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು  ಸುಲಭ್ವಲಲ . 

 ಏನದು ಪರ ಕರಣ? 

 ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು  ನಯಂತಿರ ಸಲು ಏನಾದರಾಂದು ಪರ ಯತ್ು  ಮಾಡಬೇಕ್ಕಾಂದು 

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಈ ಹಿಾಂದೆ ಹೇಳಿತ್ತು . ದಿೀಪಾವಳಿ ಕಳೆದ ನಂತ್ರ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು  ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಮಾಲಿನಯ ದ ಪರ ಮಾಣ ಅಪಾಯದ ಮಟು  ಮಿೀರುತಿು ತ್ತು .ದೇಶದ ರಾಜಧಾನ 

ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಮಾಲಿನಯ  ದಿೀಪಾವಳಿ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಮಿತಿಮಿೀರುತಿು ದುದ  ಪಟಾಕ್ತಗಳ ಮಾರಾಟ 

ಮತ್ತು  ಕಳುು ವಿಕ್ಕಗೆ ನಷೇಧ ಹೇರಬೇಕ್ಕಾಂದು ಸಲಿಲ ಸಲಾಗಿದದ  ಅಜಿಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಈ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ. 

 

ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ : ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಚಂದ್ರ ಬಬು ನ್ಯಯುಡ  ನೇತೃತಾ ದ್ಲಿಲ  

ಸಮತಿ  

ನೊೀಟ್ಟ ಅಮಾನಯ ದ ಬಳಿಕ ದೇಶವನ್ನು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರ್ಿವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿ 

ರೂಪಿಸುವ ನೀಲ ನಕ್ಕಷ  ರೂಪಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಐದು 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳಿರುವ ಸಮಿತಿಯಾಂದನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ. ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಚಂದರ ಬಬು ನಾಯುಡ  ಅವರು ಸಮಿತಿಯ 

ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ, ಮುಖಯ  ಕಾಯಿನವಿಹಣಾಧಿಕಾರಿ 

ಸಮಿತಿಯಲಿಲ  ಇರುತಾು ರೆ. ವಿಶ್ರ್ು  ಗುರುತ್ತ ಚಿೀಟಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ನಂದನ್ ನಲೇಕಣಿ 

ಅವರನೂು  ಸಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ವನ್ನು  ನಗದುರಹಿತ್ ಅರ್ಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 

ಪದಧ ತಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು  ಇಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವುದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.  

 ಸಮಿತಿಯಲಿಲ ರುವ ಇತ್ರ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳೆಾಂದರೆ ಒಡಿಶದ ನವಿೀನ್ ಪಟಾು ಯಕ್ , ಸಿಕ್ತಕ ಾಂನ 

ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾಮಿಲ ಾಂಗ್ , ಪುದುಚೇರಿಯ ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿ, ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ 

ಶ್ವರಾರ್ಜ ಸಿಾಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ದೇವೇಾಂದರ  ಫಡಣವಿೀಸ್.  

 ಬಸು ನ್ ಕನೆ ಲಿು ಾಂಗ್ ಗೂರ ಪ್ಟ ನ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜನಮೇಜಯ ಸಿನಾಾ , ನೆಟ್ಸ ಕೀರ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ವಯ ವಸೆ್ವಪಕ ನದೇಿಶಕ ರಾಜೇಶ್ತ ಜೈನ್ , ಐಸಿಪ ರಿಟ್ಸ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸಹ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಶರದ್ 
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ಶಮಾಿ ಮತ್ತು  ಅಹಮದ್ಯಬದ್ ಐಐಎಾಂನ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕ ಜಯಂತ್ ವಮಾಿ ವಿಶೇರ್ 

ಆಹಾಾ ನತ್ರು. 

 ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುವ 

ಹಣೆಯನ್ನು  ನೀತಿ ಆಯೀಗಕ್ಕಕ  ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ನಗದುರಹಿತ್ ಪಾವತಿ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಇದು ಜನರಲಿಲ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕ್ಕಲಸವನೂು  ಮಾಡಲಿದೆ. 

 

ಗುಜ್ರಾತ್ ನ ಅಕಡರ ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಳಿು  

ಗುಜರಾತಿನ ಸಬರಕಾಾಂತ್ ಜಿಲೆಲ ಯ ಅಕಡರ ದೇಶದ ಮದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಹಳಿು  ಎಾಂಬ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಅಕಡರ ಗಾರ ಮದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  1,191 

ಹಾಗೂ 250 ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದುದ , ಪರ ತಿನತ್ಯ ದ 

ವಯ ವಹಾರಗಳನ್ನು  ನಗದು ರಹಿತ್ವಾಗಿ  ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕಕ  

ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಕಡರದ ಜನರು ತ್ಮಮ  ದಿನನತ್ಯ ದ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಎಸ್ಎಾಂಎಸ್, ನೆಟ್ಸ 

ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ಕಾಡ್ಸಿ ಬಳಕ್ಕ ಮೂಲಕ ಮಾಡುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಅಕಡರ ಗಾರ ಮವನ್ನು  ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಯ ಾಂಕ್ ತ್ನು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಳಿು  ಯೀಜನೆಯಡಿ 2015 

ರಲಿಲ  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡು 

ನಗದು ರಹಿತ್ ಗಾರ ಮವನಾು ಗಿ ಪರಿವತಿಿಸಿದೆ. 

 ಐಸಿಐಸಿಐ ಗೂರ ಫ್ ನ 60ನೇ ಸಂಸೆ್ವಪನ ದಿನದ ಪರ ಯುಕು  ಜನವರಿ 2016ರಲಿಲ   ಪರ ಧಾನ 

ಮೀದಿ ಹಾಗೂ ಐಸಿಐಸಿಐ ಎಾಂ.ಡಿ ಮತ್ತು  ಸಿಇಓ ಚಂದ್ಯ ಕಚು ರ್ ರವರು ಯೀಜನೆಗೆ 

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.  

 ಅಕಡರ ಗಾರ ಮದ ಪರ ತಿ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಯ ಾಂಕ್ತನಲಿಲ  ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  

ತೆರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಬಯ ಾಂಕ್ ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಖ್ಯತೆದ್ಯರರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಬಗೆಗ  ತ್ರಭೇತಿ 

ನೀಡಿದುದ , ನಗದು ರಹಿತ್ ವಯ ವಹಾರಕ್ಕಕ  ನಾಾಂದಿ ಆಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಗಾರ ಮದ ಪರ ಮುಖ ವಹಿವಾಟಾದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನಗಳನ್ನು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟೆು ಯಲಿಲ  

ಮಾರಾಟ ನಡೆಸುವುದು, ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಎಲಲ ವೂ ನಗದು ರಹಿತ್ವಾಗಿದೆ. 

 ಅಕಡರ ಗಾರ ಮದ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ, ಮಧಯ ಮ ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ ಪಾಠಶಲೆಗಳಲಿಲ  ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ 

ಬೀಡ್ಸಿ, ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಹಾಗೂ ಟಾಯ ಬಲ ಟ್ಸ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಏಷ್ಯಯ ದ್ ಮದ್ಲ ಸೈಕ್ಲ್ ಹೆದ್ಘದ ರಿಗೆ ಉತಿ ರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ಏಷ್ಠಯ ದ ಮದಲ ಮತ್ತು  ಉದದ ನೆಯ ಸೈಕಲ್ ಹೆದ್ಯದ ರಿಯನ್ನು  ಉತ್ು ರ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಮದಲ ಸೈಕಲ್ ಹೆದ್ಯದ ರಿ 

ಸಹ ಆಗಿದೆ. 207 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಈ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಇಟಾವ ಮತ್ತು  ಆಗಾರ  ನಡುವೆ 
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ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸಿದೆ. ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಅಖಿಲೇಶ್ತ ಯಾದವ್ ರವರು ಈ ಹೆದ್ಯದ ರಿಗೆ 

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 ಈ ಸೈಕಲ್ ಹೆದ್ಯದ ರಿಯನ್ನು  ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ ಸಕಾಿರದ ಸ್ವವಿಜನಕ ಕ್ಕಲಸ ಇಲಾಖ್ಯ 

ನವಿಹಿಸಿದೆ. ಪರ ಮುಖ ಹೆದ್ಯದ ರಿಯ ಸಮನಾಾಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಚಲಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಹೆದ್ಯದ ರಿ 7 ಅಡಿ ಅಗಲವಿದುದ , ಸೈಕಲ್ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷಿಾ ಯಿಾಂದ ಮುಖಯ  

ಹೆದ್ಯದ ರಿಯಿಾಂದ ವಿಭ್ಜಕದಿಾಂದ ಬೇಪಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಇಟಾವದ ಲಯನ್ ಸಫ್ರರಿಯಿಾಂದ ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗಿ ಎರಡು ಜಿಲೆಲ ಯ 92 ಹಳಿು ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಈ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಹಾದು ಹೀಗುತ್ು ದೆ.  

 

ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲಿಲ  ಮೈಲುಗಲುಲ  ಸ್ವಧಿಸ್ತದ್ ಭಾರತ 

ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಆಕರ್ಿಣೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಹಸ ಮೈಲುಗಲುಲ  

ಸ್ವಧಿಸಿದೆ. ಏಪಿರ ಲ್ 2000 ಮತ್ತು  ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2016 ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ 

ಯುಎಸ್ 300 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ಆಕಷಿಿಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಒಟಾು ರೆಯಾಗಿ ಭಾರತ್ 310.26 ಬಿಲಿಯನ್ 

ಡಾಲರ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು  ಆಕಷಿಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶ ನೇರ 

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಗೆ ವಿಶಾ ಸಹಿ ರಾರ್ು ರವೆಾಂದು ಮತ್ತು ಮ್ಮ  

ಸ್ವಬಿೀತ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಒಟಾು ರೆ ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಶೇ 33% ಮಾರಿರ್ಸ್ ನಾಂದ ಹರಿದು 

ಬಂದಿದೆ. ಏಪಿರ ಲ್ 2000 ಮತ್ತು  ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2016ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ  101.76 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 

ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಮಾರಿರ್ಸ್ ನಾಂದ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಬಂದಿದೆ. 

 ದುಪಪ ಟ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  (DTAA) ತ್ಪಿಪ ಸಿಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರಿರ್ಸ್ ನಾಂದ ಅಧಿಕ ನೇರ 

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

ಟಾಪ್ಟ ಎಫ್ಟ ಡಿ ಐ ರಾಷ್ ರ ಗಳು: 

 ಮಾರಿರ್ಸ್ ನಂತ್ರ ಸಿಾಂಗಾಪುರ, ಯುಎಸ್, ಯುಕ್ಕ ಮತ್ತು  ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಅತಿ 

ಹೆಚ್ಚು  ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿರುವ ರಾರ್ು ರಗಳು. 

ವ್ಲಯ ವಾರು: 

 ಸೇವಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ  (Service Sector) ಶೇ 18% ಬಂಡವಾಳವನ್ನು  ಆಕಷಿಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  

ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು  ಆಕಷಿಿಸಿದ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ನಂತ್ರ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ನಮಾಿಣ 

ಅಭಿವೃದಿದ , ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಸ್ವಪ್ಟು  ವೇರ್ ಮತ್ತು  ಹಾಡೆಾ ೀಿರ್, ದೂರಸಂಪಕಿ ಮತ್ತು  

ಆಟ್ೀಮಬೈಲ್ ಇದೆ. 

 ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಪರ ಮುಖ ಯೀಜನೆಗದದ “ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯಾ”, “ಸಿಕ ಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ”, 

“ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ”ದಂತ್ಹ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಯಲಿಲ  

ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಪೂರಕವಾಗಿದೆ.  
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ಅಸ್ವಸ ಂನ ಹೈಲಕಂಡಿ (Hailakandi) ನಗದು ರಹಿತ ವೇತನ ಪಾವ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ 

ಜಿಲೆಲ   

ಅಸೆ್ವ ಾಂ ರಾಜಯ ದ ಹೈಲಕಂಡಿ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ಚಹಾ ತ್ತೀಟದ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ 

ನೇರವಾಗಿ ವೈಯುಕ್ತು ಕ ಖ್ಯತೆಗೆ ವೇತ್ನವನ್ನು  ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ನಗದು ರಹಿತ್ ವೇತ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಮದಲ ಜಿಲೆಲ  

ಎಾಂಬ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಹೈಲಕಂಡಿ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 15, 2016 ರರಳಗೆ 

ನಗದು ರಹಿತ್ ವೇತ್ನ ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ವಂತೆ ಅಸೆ್ವ ಾಂ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ 

ಆದೇಶ್ಸಿತ್ತು . ಆದರೆ ನಗದಿತ್ ಅವಧಿಗೆ ಮುನು ವೇ  ಈ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ನಗದು ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಬನಿ ಬರ ಸ್ ಟಿೀ ಎಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ನ ಸರಿ ಸುಮಾರು 540 ಕಾಮಿಿಕರು ತ್ಮಮ  ವೇತ್ನವನ್ನು  ಬಯ ಾಂಕ್ 

ಖ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಅಸೆ್ವ ಾಂ ಗಾರ ಮಿೀಣ ವಿಕಾಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ನಗದು ರಹಿತ್ ವೇತ್ನವನ್ನು  ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಬಯ ಾಂಕ್ ನೌಕರರು, ಚಹಾ ತ್ತೀಟದ ಕಾಮಿಿಕರು ಮತ್ತು  ಮಬೈಲ್ ಸೇವಾದ್ಯರರ ಸಂಘಟಿತ್ 

ಪರ ಯತ್ು ದಿಾಂದ ಈ ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನವೆಾಂಬರ್ 8 ರಂದು ರೂ 500 ಮತ್ತು  ರೂ 1000 ಮುಖಬಲೆಯ ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  

ರದುದಮಾಡಿದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಅಸೆ್ವ ಾಂ ಸಕಾಿರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 15, 2016ರ ರಳಗೆ ಚಹಾ ತ್ತೀಟ 

ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ್ ವೇತ್ನ ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು . 

 

ಪ್ರ ಸ್ತದ್ದ  ಪ್ತರ ಕ್ತಿ ಚೀ ರಾಮಸ್ವಾ ಮ ನಧನ 

ಹಿರಿಯ ಪತ್ಿಕತ್ಿ, ರಾಜಯ ಸಭಾ ಸದಸಯ  ಹಾಗೂ ರಾಜಕ್ತೀಯ ವಿಶ್ಲ ೀರ್ಕ 

ಚೊೀ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ(82) ನಧನರಾದರು. ಕ್ಕಲವು ದಿನಗಳಿಾಂದ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ 

ರವರು ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. ಚೊೀ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ರವರು 

ವಕ್ತೀಲ, ನಟ, ಪತ್ರ ಕತ್ಿ ಮತ್ತು  ರಾಜಕ್ತೀಯ ವಿಶ್ಲ ೀರ್ಕರಾಗಿ 

ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿದದ ರು. ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ಆವರು ‘ತ್ತಘಲಕ್’ ತ್ಮಿಳು ರಾಜಕ್ತೀಯ 

ವಾರಪತಿರ ಕ್ಕಯ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಸಂಪಾದಕರು. 

ಚೀ ರಾಮಸ್ವಾ ಮ: 

 ಅಕು ೀಬರ್ 5, 1934ರಲಿಲ  ಜನಸಿದ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ರವರು ಆರಂಭ್ದಲಿಲ  ವಕ್ತೀಲರಾಗಿ 

ವೃತಿು ಜಿೀವನವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ನಂತ್ರ ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಿನಮಾಗಳಲಿಲ  ನಟನೆ ಮತ್ತು  

ಅಾಂತಿಮವಾಗಿ ಪತ್ರ ಕತ್ಿರಾಗಿ ಉಳಿದರು. 

 ಚೊೀ ರವರು 180ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಸಿನಮಾಗಳಲಿಲ  ನಟಿಸಿದದ ರು ಹಾಗೂ 4 ಸಿನಮಾಗಳನ್ನು  

ನದೇಿಶ್ಸಿದದ ರು. ತ್ಮಿಳು ಸಿನಮಾದ ದಿಗಗ ಜರಾದ ಎಾಂ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದರ ನ್, ಜಯಲಲಿತಾ, 

ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ರಜನ ಕಾಾಂತ್ ರವರ ಸಿನಮಾಗಳಲಿಲ  ಅಭಿನಯಿಸಿದದ ರು. ಹಲವಾರು 

ತ್ಮಿಳು ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ನದೇಿಶ್ಸಿದದ ರು. ರಾಜಕ್ತೀಯ ವಿಡಂಬನೆಯಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದದ  ಇವರ 

ನಾಟಕಗಳು ಜನಪಿರ ಯವಾಗಿದದ ವು. 

 ಪತಿರ ಕೀದಯ ಮದಲಿಲ  ಉತ್ಕ ೃರ್ು ತೆಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಬಿ ಡಿ ಗೊೀಯ್ಕಾಂಕಾ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ರವರು ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದದ ರು.  

 ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ರವರು 1999 ರಿಾಂದ 2005 ರವರೆಗೆ ರಾಜಯ ಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು. ಅಾಂದಿನ ಎನ್ 

ಡಿ ಎ ಸಕಾಿರ ಇವರನ್ನು  ರಾಜಯ ಸಭಾಗೆ ನೇಮಕಮಾಡಿತ್ತು . 
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ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಗದಿೀಕ್ರಣಕೆಕ  ಎಪಿ ಪ್ಸ್ಿ ಮಬೈಲ್ ಆಯ ಪ್ಟ 

ನಗದು ರಹಿತ್ ವಯ ವಹಾರಕ್ಕಕ  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಸಕಾಿರ ಎಪಿ ಪಸ್ಿ 

ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಲ ೀಕಶನ್ ಹರತಂದಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನೊೀಟ್ಟ ನಷೇಧ 

ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಹಣದ ಕರತೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ 

ಈ ಆಯ ಪ್ಟ ಅನ್ನು  ಹರತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಎನ್ 

ಚಂದರ ಬಬು ನಾಯುಡ  ವಿಜಯವಾಡದಲಿಲ  ಈ ಆಯ ಪ್ಟ ಅನ್ನು  

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 13 ಮಬೈಲ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಮತ್ತು  10 ಮಬೈಲ್ ವಾಯ ಲೆಟ್ಸ ಗಳನ್ನು  ಈ ಅಪಿಲ ೀಕಶನ್ 

ಹಾಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು  ಬಳಸಿ ಸ್ವವಿಜನಕರು ವಿವಿಧ ಬಿಲ್ ಗಳನ್ನು  ಪಾವತಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ 

ನಗದು ರಹಿತ್ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ನಡೆಸಬಹುದು. 

 ಇದಲಲ ದೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗ  ಜನರಲಿಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಸಕಾಿರ “ಮಪುಿ 

ನೆಸು ಾಂ” ಹೆಸರಿನ ಏಜೆಾಂಟ್ಸ ಗಳನ್ನು  ನೇಮಕಮಾಡಲಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಸೂಕು  ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಇದಕಾಕ ಗಿ ಎಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳು ಲು ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ. 

ಇದರಿಾಂದ ಓದಿನ ಜತೆಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಕುದುರೆ ರಸ್ ಪಾರ ಣಿ ಹಿಂಸ್ಯಲಲ : ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೀಟ್ಿ  

ಕುದುರೆ ರಸ್ ಅನ್ನು  ಪಾರ ಣಿ ಹಿಾಂಸ್ಥಯಂದು ಭಾವಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ ವೆಾಂದು 

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜಲಿಲ ಕಟ್ಟು  ಕ್ತರ ೀಡೆಗಿಾಂತ್ ಕುದುರೆ ರಸ್ 

ಭಿನು ವಾಗಿದುದ , ಜಲಿಲ ಕಟ್ಟು  ಕ್ತರ ೀಡೆಯಲಿಲ  ಪಾರ ಣಿ ಹಿಾಂಸ್ಥ ವಾಯ ಪಕವಾಗಿದೆ 

ಎಾಂದು ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜಸ್ವು ನ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಟ್ಾಂಗ ರಸ್ ಅನ್ನು  

ನಷೇಧಿಸಿರುವುದರ ವಿರುದದ  ಸಲಿಲ ಸಲಾಗಿದದ  ಪಿಐಎಲ್ ಅಜಿಿ ವಿಚಾರಣೆ 

ವೇಳೆ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಎ.ಎಾಂ.ಖ್ಯನಾ ಕರ್ ಮತ್ತು  ಡಿ.ವೈ.ಚಂದರ ಚೂಡ ರವರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಪಿೀಠ 

ಈ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ. 

ಏನದು ಪ್ರ ಕ್ರಣ: 

 ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ 2014 ರಲಿಲ  ಜಲಿಲ ಕಟ್ಟು  ಕ್ತರ ೀಡೆಯನ್ನು  ನಷೇಧಿಸದ ರಿೀತಿಯಲೆಲ  ರಾಜಸ್ವು ನ 

ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಟ್ಾಂಗ ರಸ್ ಅನ್ನು  ನಷೇಧಿಸಿತ್ತು .  

 ರಾಜಸ್ವು ನ ಹೈಕೀಟು ಿ ಈ ತಿೀಪಿಿನ ವಿರುದದ  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟಿಿನಲಿಲ  ಸ್ವವಿಜನಕ ಹಿತಾಸಕ್ತು  

ಅಜಿಿಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟು  2014ರ ತಿೀಪುಿ ಹೀರಿಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ , ಕುದುರೆಗಳಿಗಲಲ  ಎಾಂದು ಅಜಿಿಯಲಿಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಅಲಲ ದೇ ಟ್ಾಂಗ ರಸ್ 

ಅನ್ನು  ಉತ್ು ರ ಅಮ್ರಿಕ, ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ, ಯುರೀಪ್ಟ ಮತ್ತು  ನೂಯ ಜಿಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಸೇರಿದಂತೆ 

ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ಅಜಿಿಯಲಿಲ  ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು . 

ಸುಪಿರ ೀಂಕೀಟ್ಿ ತಿೀಪುಿ: 

ಕುದುರೆ ರಸ್ ಪಾರ ಣಿ ಹಿಾಂಸ್ಥಯಲೆಲ , ಆದರೆ ಲೀಹದ ಮೇಲಿನ ರಸ್ಥು ಯಲಿಲ  ಟ್ಾಂಗ ರಸ್ 

ಆಯೀಜಿಸುವುದರಿಾಂದ ಪಾರ ಣಿ ಹಿಾಂಸ್ಥಯಾಗುತ್ು ದೆ. ಹೀರಿಗಳು ಓಟಕ್ಕಕ  ಅಸ್ವಮರ್ಯ ಿವಾಗಿವೆ ಆದರೆ 

ಕುದುರೆಗಳ ದೇಹ ಮಾಪಿಡು ಓಟಕಾಕ ಗಿ ಸ್ವಕಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ.   
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ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತಿ್ತ  ನಗದು ರಹಿತ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ ಉತಿೆೀಜ್ನಕೆಕ  ಹಲವು ಪಾಯ ಕಜ್ ಘೀಷ್ಟಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  

ಸಕಾಿರ 

ದೇಶದಲಿಲ  ನಗದು ರಹಿತ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಉತೆು ೀಜನಕ್ಕಕ  ಸಕಾಿರ ಹಲವು 

ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು  ಘೀಷಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳ ಶ್ಮಲಕ  ಪಾವತಿಗೆ 

ಡೆಬಿಟ್ಸ /ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ಸ ಕಾಡ್ಸ ಿ , ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು  ಇ–ವಾಲೆಟ್ಸ ಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಿದರೆ ಗರಿರ್ಾ  ಶೇ 10ರಷ್ಟು  ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೀಷಿಸಿದೆ. 

 ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮೂಲಕ ಪೆಟ್ರ ೀಲ್ ಮತ್ತು  ಡಿಸೇಲ್  ಖರಿೀದಿಸುವ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ 0.75% 

ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 ‘ಇ–ಪಾವತಿ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಖರಿೀದಿಸಿದರೆ, ₹ 10 ಲಕ್ಷದ ಅಪರ್ಘತ್ ವಿಮ್ 

ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 ಸಕಾಿರಿ ಕಚೇರಿ, ಸ್ವವಿಜನಕ ವಲಯದ ಕಂಪೆನಗಳ ಜತೆಗಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲಿಲ  

ಡೆಬಿಟ್ಸ /ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ಸ ಕಾಡ್ಸಿ ಬಳಸಿದರೆ, ವಹಿವಾಟ್ಟ ಶ್ಮಲಕ  ಇರುವುದಿಲಲ . 

 ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಿಮ್ ಖರಿೀದಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಜನರಲ್ ವಿಮ್ ಮೇಲೆ 10% ಹಾಗೂ 

ಹಸ ಜಿೀವಾ ವಿಮ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳ ಮೇಲೆ 8% ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿಗಳಲಿಲ  RFID ಟಾಯ ಗ್ ಬಳಸಿ ಟ್ೀಲ್ ಶ್ಮಲಕ  ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಶೇ 10% 

ರಿಯಾಯಿತಿ. 

 1 ಲಕ್ಷ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾ ೈಪಿಾಂಗ್ ಯಂತ್ರ : 10 ಸ್ವವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಇರುವ ಪರ ತಿ ಗಾರ ಮಕ್ಕಕ  ಎರಡು 

ಸ್ಥಾ ೈಪಿಾಂಗ್ (ಕಾಡ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಯಂತ್ರ . ಪಾಾಂಯ್ು  ಆಫ್ ಸೇಲ್– ಪಿಒಎಸ್ 

ಯಂತ್ರ ) ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಹಾಲು ಉತಾಪ ದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ, ಕೃಷಿ ಪತಿು ನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು 

ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ಕಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ಈ ಯಂತ್ರ  

ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಡೆಬಿಟ್ಸ , ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ಸ ಕಾಡ್ಸ ಿ ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ಗರಿರ್ಾ  ₹ 2,000 ವರೆಗಿನ ವಹಿ ವಾಟಿಗೆ ಸೇವಾ 

ತೆರಿಗೆ ಇಲಲ . 

 

ಗಾರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿದ  ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಮತಿ್ತ  ಆಹಾರ ಮತಿ್ತ  ಕೃಷ್ಟ ಸಂಸ್ಾ  (FAO) ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ 

ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಕಾಂದರ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಮತ್ತು  

ಕೃಷಿ ಸಂಸೆ್ಥ (FAO) ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲಿಲ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿದ  

ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯನಾು ಗಿಸುವುದು 

ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

ಜಂಟಿ ತ್ಂತಿರ ಕ ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣ-ದಕಿಷ ಣ ಸಹ್ಕ್ಕರ ಮೇಲಿನ ಈ 

ಆಂತ್ರಿಕ ಸಕ್ಕ್ರ ಒಪ್ಟಪ ಂದವು ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಬಡತ್ನ್ ನಿಮೂ್ಲ್ನೆಗೆ ಬಾಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 

ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಿಕ ಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  ಉತ್ು ಮಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಬಡವರು 

ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನೂಮ ಲವನ್ನು  ಸುಗಮವಾಗಿ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಗುರಿ ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ.   

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿದ  ಯೀಜನೆ/ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಉತ್ು ಮ ಪಡಿಸುವ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 
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 ದಿೀನ ದಯಾಳ್ ಅಾಂತ್ತಯ ೀದಯ-ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಜಿೀವನೊೀಪಾಯ ಅಭಿಯಾನ 

(DAY-NRLM)ದ ಅನ್ನಭ್ವ ಮೂಲಕ ಸೌಥ್-ಸೌಥ್ ಕ-ಆಪರಶನ್ ಗೆ ಅನ್ನವು ಮಾಡಲಿದೆ. 

 ಇದಲಲ ದೇ, ಉದೊಯ ೀಗ ವಿಭಿನು ತೆ, ಗಾರ ಮಿೀಣ ಯುವಕರ ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ , ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಪತ್ತು  ನವಿಹಣೆ ತಂತ್ರ ಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಬಲಿರ್ಾ ಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  

ಒಪಪ ಾಂದಡಿ ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 

ಇ-ಪ್ರ ವಾಸ್ತ ವಿೀಸ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನನ  161 ರಾಷ್ ರ ಗಳಿಗೆ ವಿಸಿ ರಿಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಇ-ಪರ ವಾಸಿ ವಿೀಸ್ವ ಸೇವೆಯನ್ನು  161 ರಾರ್ು ರಗಳ 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸಿದೆ. ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸಚಿವ ಮಹೇಶ್ತ ಶಮಾಿ 

ರವರು ರಾಜಯ ಸಭೆಗೆ ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಇ-ಪರ ವಾಸಿ ವಿೀಸ್ವ 

ಬಳಸಿ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ವಿದೇಶ್ ಪರ ವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯಯ  ಜನವರಿ 

ಮತ್ತು  ನವೆಾಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲಿಲ  9,17,446 ರಷಿು ದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಇದೇ 

ಅವಧಿಗಿಾಂತ್ 168.5% ಹೆಚು ಳವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಇ-ಪರ ವಾಸಿ ವಿೀಸ್ವ ಅದುಭ ತ್ ಯಶಸೆ ನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 

ಇ- ಪ್ರ ವಾಸ್ತ ವಿೀಸ್ವ: 

 ಇ-ಪರ ವಾಸಿ ವಿೀಸ್ವ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನವೆಾಂಬರ್ 27, 2014 ರಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ 

ತಂದಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ವಿೀಸ್ವಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನೊೀಾಂದಣೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡ ನಂತ್ರ ವಿದುಯ ನಾಮ ನ 

ಮೂಲಕ ಪರ ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ನೊೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ವಿೀಸ್ವ ಅನ್ನಮೀದನೆಗೊಾಂಡ ನಂತ್ರ ಅಜಿಿದ್ಯರರ ಇ-ಮೇಲ್ 

ವಿದಸಕ್ಕಕ  ವಿೀಸ್ವ ಅನ್ನಮೀದನೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು  ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅನ್ನಮೀದನೆ 

ಸಿಕ್ತಕ ರುವ ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಪಿರ ಾಂಟ್ಸ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಪರ ಯಾಣ ಬಳಸಬಹುದು. 

 ದೇಶದ ಅಗಾಧವಾದ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ವನ್ನು  ಸಮರ್ಿವಾಗಿ ಸದಿ ಳಕ್ಕ ಮಾಡುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಪರ ೀತಾಸ ಹಿಸಲು ಡಿಜಿ ಧನ್ ವಾಯ ಪಾರ, ಲಕ್ಕ  ಗಾರ ಹಕ್ ಯೀಜ್ನೆ  

ನಗದುರಹಿತ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಉತೆು ೀಜನಕ್ಕಕ  ಸಕಾಿರ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಾಂಡಿದುದ , 

ಅದೃರ್ು ವಂತ್ ಗಾರ ಹಕ ಯೀಜನೆ(ಲಕ್ತಕ  ಗಾರ ಹಕ ಯೀಜನೆ) ಹಾಗೂ ‘ಡಿಜಿ 

ಧನ್ ಯೀಜನೆ’ಗಳನ್ನು  ನೀತಿ ಆಯೀಗ ಪರ ಕಟಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ, 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗುವ ಅದೃರ್ು ವಂತ್ರಿಗೆ ₹ 1 ಕೀಟಿ ಬಹುಮಾನ ಘೀಷಿಸಿದೆ. 

 ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ಗಾರ ಹಕರು ಮತ್ತು  

ವಾಯ ಪಾರಸೆ ರಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಸಣಣ , ಮಧಯ ಮ ಹಾಗೂ ಬಡ ಜನರನ್ನು  ನಗದು ರಹಿತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಸ್ಥಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ರಾಷಿು ರೀಯ ಪಾವತಿ ನಗಮ (NPCI) ಈ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸುವ 

ಜವಬದ ರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

  ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಡಿ, ರುಪೇ, ಆಧಾರ್ ಆಧರಿತ್ ಪಾವತಿ, ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುವ 

ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮಾತ್ರ  ಯೀಜನೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಯಡಿ ಇರಲಿವೆ. ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ಸ ಕಾಡ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಇ-

ವಾಯ ಲೆಟ್ಸ ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವಯ ವಹಾರಗಳನ್ನು  ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಹರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. 

 ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸಿರುವ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಬಳಸಿ ಲಕ್ತಕ  ಡಾರ  ಮೂಲಕ ವಿಜೇತ್ರನ್ನು  

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
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ಲಕ್ಕ  ಗಾರ ಹಕ್ ಯೀಜ್ನೆ: 

 ಲಕ್ತಕ  ಗಾರ ಹಕ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ಗಾರ ಹಕರು 

ಪರ ತಿ ದಿನ ರೂ 1000 ಹಾಗೂ ವಾರಕ್ಕಕ  ರೂ 100000 ನಗದನ್ನು ಗೆಲುಲ ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 25, 2016 ರಿಾಂದ ಏಪಿರ ಲ್ 14,2017 ರವರೆಗೆ ಪರ ತಿ ದಿನ 15000 ಗಾರ ಹಕರು ರೂ 1000 

ವನ್ನು  ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಇದರ ಜತೆಗೆ ವಾರಕಕ ಮ್ಮ  7000 ಗಾರ ಹಕರು ರೂ 1 ಲಕ್ಷ, ರೂ 10,000 ಹಾಗೂ ರೂ 5000 

ಬಹುಮಾನವನ್ನು  ಇದರಡಿ ಗೆಲಲ ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಯೀಜನೆಯ ಕನೆಯ ದಿವಸ್ ಮ್ಗಾ 

ಬಹುಮಾನವನ್ನು  ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದುದ , ರೂ 1 ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಒಬಿ ರಿಗೆ 

ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

ಡಿಜಿ ಧನ್ ವಾಯ ಪಾರ್ ಯೀಜ್ನ್ಯ: 

 ಈ ಯೀಜನೆ ದೇಶವಾಯ ಪಿು  ಇರುವ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಿೀಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಗದು ರಹಿತ್ 

ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸಲು ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಪಾಯಿಾಂಟ್ಸ ಆಫ್ ಸೇಲ್ (POS) ಮ್ಷಿನ್ 

ಹಾಂದಿರಬೇಕು. 

 POS ಮ್ಷಿನ್ ಬಳಸಿ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 25, 2016 ರಿಾಂದ ಏಪಿರ ಲ್ 

14,2017 ರವರೆಗೆ ಪರ ತಿ ವಾರ ರೂ 50,000 ನಗದು ಗೆಲುಲ ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿದ್ಯದ ರೆ.   

 ನವೆಾಂಬರ್ 8 ರಿಾಂದ ಏಪಿರ ಲ್ 13, 2017 ರವರೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸಿರುವ 

ವಾಯ ಪಾರಸೆ ರಿಗೆ ಮೂರು ಮ್ಗಾ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಅಾಂದರೆ ರೂ 50 ಲಕ್ಷ, ರೂ 25 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 

ರೂ 12 ಲಕ್ಷವನ್ನು  ಏಪಿರ ಲ್ 13, 2017 ರಂದು ಘೀಷಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಮತಿ್ತ  ರಾಜ್ಯ  ಹೆದ್ಘದ ರಿಗಳಲಿಲ  ಮದ್ಯ  ಮಾರಾಟ ನಷೇಧ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಹೆದ್ಯದ ರಿಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲಿಲ  500 ಮಿೀಟರ್ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಳಗಿನ ಎಲಲ  ಮದಯ ದಂಗಡಿಗಳನ್ನು  ಮುಚ್ಚು ವಂತೆ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿದೆ. ಕುಡಿದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಅದರಿಾಂದ ಆಗುವ 

ಅಪರ್ಘತ್ಗಳಿಾಂದ ವರ್ಿದಲಿಲ  ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಸ್ವವಿರಾರು ಜನರು ಸ್ವವನು ಪುಪ ತಿು ರುವ ಕಾರಣ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ಈ ತಿೀಪಿನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ. ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾದ 

ಟಿ.ಎಸ್.ಠ್ಯಕ್ಕರ್ ರವರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಮೂರು ಜನರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಪಿೀಠ “ಅರೈವ್ ಸೇಫ್” 

ಎಾಂಬ ಎನೆ ಒ ಸಲಿಲ ಸಿದ ಪಿಐಎಲ್ ತಿೀಪಿಿನ ವೇಳೆ ಈ ತಿೀಪಿನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. ರಸ್ಥು  ಬದಿಯಲಿಲ  ಮದಯ  

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಕುಡಿದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿದುದ , ಇದರಿಾಂದ 

ವರ್ಿದಲಿಲ  1.42 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಅಪರ್ಘತ್ದಿಾಂದ ಮರಣ ಹಾಂದುತಿು ರುವುದ್ಯಗಿ ಅಜಿಿದ್ಯರರು 

ತಿಳಿಸಿದದ ರು.  

ಸುಪಿರ ೀಂಕೀಟ್ಿ ಆದೇಶವೇನ್ನ? 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಹೆದ್ಯದ ರಿಗಳ ಬದಿಗಳಲಿಲ  ಇರುವ ಮದಯ ದಂಗಡಿಗಳನ್ನು  

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಷೇಧಿಸುವುದು. 

  ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವ ಮದಯ ದಂಗಡಿಗಳ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು  ಮುಾಂದಿನ ಮಾಚ್ಿ 31ರ ನಂತ್ರ 

ನವಿೀಕರಿಸಬರದು. 

  ಮದಯ ದಂಗಡಿ ಇದೆ ಎಾಂಬ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನೂು  ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. 

  ಹೆದ್ಯದ ರಿಗಳ ಅಾಂಚಿನಾಂದ 500ಮಿೀ ದೂರದಲಿಲ  ಮದಯ ದಂಗಡಿಗಳರಬೇಕು. 

 ಮುನಸಿಪಾಲ್ ಕಾರ್ೀಿರಶನ್, ನಗರ, ಪಟು ಣ, ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಕಾಿರಗಳ ಹೆದ್ಯದ ರಿಗಳಿಗೂ ಈ 

ಆದೇಶ ಅನಾ ಯಿಸುತ್ು ದೆ. 

 



www.karunaduexams.com 

292 | P a g e  
 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಗರಿೀಬ್ ಕ್ಲ್ದಯ ಣ ಯೀಜ್ನೆ ಜ್ಞರಿ 

ನೊೀಟ್ಟ ರದದ ತಿ ನಂತ್ರ ಕಾಳಧನವನ್ನು  ಬಿಳಿ ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಯೀಜನೆಯಾದ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಗರಿೀಬ್ 

ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನ್ನ (ಎರಡನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ) 

ಕಾಯಿದೆ-2016 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 17, 2016 ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ  ಗರಿೀಬ್ ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಎರಡನೇ ಆದ್ಯಯ 

ಘೀರ್ಣೆ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿತ್ರು ಅಘೀಷಿತ್ ತೆರಿಗೆಯಿಾಂದ ಹರ ಬರಲು ಅವಕಾಶ 

ನೀಡಲಿದೆ. ಅಘೀಷಿತ್ ಕಪುಪ  ಹಣದ ಆದ್ಯಯದ ಮೇಲೆ ಶೇ. 50 ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ 

ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು  ನಗದು ಅರ್ವಾ ಬಯ ಾಂಕ್ತನಲಿಲ ರುವ ಅಘೀಷಿತ್ 

ಹಣವನ್ನು  ಘೀಷಿಸಿಕಳು ಬಹುದು. 

 ಹಿೀಗೆ ಘೀಷಿಸಲಾದ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಶೇ 30% ತೆರಿಗೆ, ಶೇ 10% ದಂಡ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಶೇ 

33% ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಗರಿೀಬ್ ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನೆ ಸ್ಥಸ್ ಅನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಇದಲಲ ದೇ ಅಘೀಷಿತ್ ಹಣದ ಶೇ 25% ರರ್ು ನ್ನು  ಶೂನಯ  ಬಡಿಡ  ದರದಲಿಲ  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  

ಗರಿೀಬ್ ಕಲಾಯ ಣ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ ಯೀಜನೆ-2016 ಯಡಿ ನಾಲುಕ  ವರ್ಿ ಲಾಕ್ ಇನ್ ಅವಧಿಯಲಿಲ  

ಇಡಬೇಕು. 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಘೀರ್ಣೆಯನ್ನು  ರಹಸಯ ವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುವುದು.  

 ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ನಗದು ಅರ್ವಾ ಖ್ಯತೆಗಳಲಿಲ  ಠೇವಣೆ ಇಟಿು ರುವ ಹಣಕ್ಕಕ  ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ತೆರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚಾ ವರಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಸ್ ಸೇರಿ ಒಟಾು ರೆ ಶೇ 77.5% ರರ್ು ನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುವ ಹಣವನ್ನು  ಬಡವರ ಕಲಾಯ ಣಕಾಕ ಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

ಮುಖಯ ವಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿ, ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ, ವಸತಿ, ಶೌಚಾಲಯ 

ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೊೀಪಾಯಕ್ಕಕ  ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಭಾರತಿೀಯ ಕೌಶಲಯ  ಸಂಸ್ಾ ಗೆ ಶಂಕು ಸ್ವಾ ಪ್ನೆ 

ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿರವರು ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಇಾಂಡಿಯನ್ 

ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಸಿಕ ಲೆ್  ಗೆ (ಐಐಎಸ್) ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶದ ಖ್ಯನ್ನಪ ರದಲಿಲ  

ಶಂಕು ಸೆ್ವಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಭಾರತ್ವನ್ನು  ವಿಶಾ ದ ಕ್ಟಶಲಯ  

ರಾಜಧಾನಯನಾು ಗಿ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ 

ಕಾಂದರ  ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಲವು 

ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ “ಕ್ಟಶಲಯ  ಪರ ದಶ್ಿನ”ಯನ್ನು  

ಮೀದಿ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

ಭಾರತಿೀಯ ಕೌಶಲಯ  ಸಂಸ್ಾ  (ಐಐಎಸ್): 

 ಐಐಎಸ್ ಅನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಿಾಂಗಾಪುರದ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ 

ಆಫ್ ಟೆಕ್ತು ಕಲ್ ಎಜುಕರ್ನ್ ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. 

 ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ರವರು ಸಿಾಂಗಾಪುರದ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕ್ತು ಕಲ್ ಎಜುಕರ್ನ್ 

ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವೇಳೆ ಐಐಎಸ್ ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಬಗೆಗ  ಚಿಾಂತ್ನೆ ಮಾಡಿದದ ರು. 

 ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಯನ್ನು  ಸ್ವಾ ವಲಂಭಿಗಳನಾು ಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸಾ -

ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳನಾು ಗಿಸುವುದು ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸೆ್ವಪನೆಯ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯವು ದೇಶದ ವಿವಿದೆಡೆ ಇಾಂತ್ಹದೇ ಆರು 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಿದೆ. 
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ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ್ ವೇತನ ಪಾವ್ತಿ “ಸುಗಿರ ವಾಜೆಾ ”ಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮೀದ್ನೆ 

ನಗದು ರಹಿತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಉತೆು ೀಜನಕ್ಕಕ  ಮತ್ತು ಾಂದು ಹೆಜೆೆ  ಇಟಿು ರುವ ಸಕಾಿರ 

ಈಗ ದೇಶದ ಎಲಲ  ನೌಕರರ ವೇತ್ವನ್ನು  ನಗದು ರಹಿತ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲು 

ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ನಗದು ರಹಿತ್ ವೇತ್ನ ಪಾವತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಕರಡು 

“ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ ”ಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಕ್ಕಡ 

ಪಡೆದಿದೆ. ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಸುಗಿರ ವಾಜೆಾ ಯು ವೇತ್ನ ಪಾವತಿ ಕಾಯಿದೆ-1936ರ 

ಪರ ಕರಣ 6ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲಾಗುವುದು. ಸಂವಿಧಾನದ 123ನೇ ವಿಧಿಯಡಿ 

ರಾರ್ು ರಪತಿ ರವರ ಅನ್ನಮೀದನೆ ದೊರೆತ್ರೆ ಕಾಯಿದೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 

 ಮಾಸಿಕ ರೂ 18,000 ರವರೆಗೆ ವೇತ್ನ ಪಡೆಯಲಿರುವ ನೌಕರರ ವೇತ್ನವನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ 

ಅವರ ಬಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತೆಗೆ ಅರ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಕ  ನೌಕರರ 

ಒಪಿಪ ಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಲ . 

 ಕಾಮಿಿಕರ ವಿರ್ಯ ಸಹವತಿಿ ಪಟಿು ಯಲಿಲ ರುವ ಕಾರಣ ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸುವ ತ್ನಕ ಹಸ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಕವಲ 

ಐಚಿು ಕವಾಗಿರಲಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ವೇತ್ನ ಪಾವತಿ ಕಾಯಿದೆ-1936 ರ ಪರ ಕಾರ ವೇತ್ನ ಪಾವತಿಯನ್ನು  ನಗದು ರೂಪದಲಿಲ  

ಮಾಡಬೇಕು. ಬಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತೆ ಮೂಲಕ ಅರ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ 

ಉದೊಯ ೀಗದ್ಯತ್ರು ಕಾಮಿಿಕರಿಾಂದ ಲಿಖಿತ್ವಾಗಿ ಮನವಿಯನ್ನು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಬೇಕು. 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಈ ನಧಾಿರರಿಾಂದ ಎರಡು ರಿೀತಿಯ ಉಪಯೀಗ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ 

ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮದಲನೇಯದ್ಯಗಿ ವಿಳಂಬ ವೇತ್ನ ಪಾವತಿ ಅರ್ವಾ ಕನರ್ು  ವೇತ್ನ 

ಪಾವತಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ವೇತ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ನಗಾ ಇಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಎರಡನೇಯದ್ಯಗಿ 

ನಗದು ರಹಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಹಾಂದಿಕಳು ಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.  

 

ಕೃಷಣ  ನದಿ ನವ್ಿಹಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಾಯ ಸಮತಿ ಪುನರ್ ರಚನೆ 

ಕಾಂದರ  ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಕೃಷ್ಠಣ  ನದಿ ನವಿಹಣಾ 

ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಾಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಪುನರ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾಂದರ  

ಜಲ ಆಯೀಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖಯ ಸೆರಾದ ಎ.ಕ್ಕ.ಬಜಾರ್ಜ ರವರು ಹಸ 

ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಗೊೀಪಾಲ ಕೃರ್ಣ ನ್, ಆರ್.ಪಿ. ಪಾಾಂಡೆ, 

ಪರ ದಿೀಪ್ಟ ಕುಮಾರ್ ಶ್ಮಕಾಲ , ಮತ್ತು  ಎನ್. ಎನ್. ರಾಯ್ ರವರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸಮತಿಯ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ: 

 ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಣ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಮಾನಯ ವಾದ ಯೀಜನಾ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು  

ರಚಿಸಲು ಕೃಷ್ಠಣ  ನದಿ ನವಿಹಣಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. 

 ಗೊೀದ್ಯವರಿ ಜಲ ವಿವಾದ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ತಿೀಪಿಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಗೊೀದ್ಯವರಿ ನದಿ ನೀರನ್ನು  

ಕೃಷ್ಠಣ  ಬೇಸಿನ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ವಗಾಿಯಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ನಧಿರಿಸುವುದು. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಕಳೆದ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ ನಲಿಲ  ಮಹಿಲೆ (Mohile) ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದ ತಿೀಪುಿ ಏಕಪಕ್ತಷ ೀಯವಾಗಿದುದ , 

ಅನಾಯ ಯವಾಗಿರುವುದ್ಯಗಿ ತೆಲಂಗಣ ಸಕಾಿರ ವಿರೀದ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿತ್ತು . ಆದದ ರಿಾಂದ ಈ ಹಸ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಠಣ  ನದಿ ನವಿಹಣಾ ಮಂಡಳಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲು ಮಹಿಲೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು   ಸ್ಥಪು ಾಂಬರ್ನಲಿಲ  ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  
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ಲಿಂಗ ವೇತನ ಅಸಮಾನತೆ ಭಾರತದ್ಲಿಲ  ಅತಯ ಧಿಕ್: ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಾ  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಹರತಂದಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ವೇತ್ನ 

ವರದಿ-2016-17 ಯ ಪರ ಕಾರ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಲಿಾಂಗ ವೇತ್ನ ಅಸಮಾನತೆ 

ಅತ್ಯ ಧಿಕವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಲಿಾಂಗ ವೇತ್ನ ತಾರತ್ಮಯ  

ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ದುದ , ಪುರುರ್ ಮತ್ತು  

ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ವೇತ್ನ ಅಸಮಾನತೆ ಶೇ 30 ರಷಿು ದೆ. ಅಾಂದರೆ ಸಮಾನ ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ  ಪುರುರ್ರು 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿಾಂತ್ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ವೇತ್ನ ಪಡೆಯುತಾು ರೆ ಎಾಂದು ವರದಿಯಲಿಲ  

ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವ್ರದಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಸಿಾಂಗಾಪುರ ಅತಿ ಕಡಿಮ್ ಲಿಾಂಗ ವೇತ್ನ ಅಸಮಾನತೆ ಹಾಂದಿರುವ ರಾರ್ು ರವೆಸಿದೆ. 

ಸಿಾಂಗಾಪುರದಲಿಲ  ಶೇ 3% ರಷ್ಟು  ಮಾತ್ರ  ಲಿಾಂಗ ವೇತ್ನ ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  

ಆರ್ಥಿಕ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾದಲಿಲ  ಶೇ 37% ರಷ್ಟು  ಲಿಾಂಗ ವೇತ್ನ 

ಅಸಮಾನತೆ ಇದೆ. 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಕಡಿಮ್ ವೇತ್ನ ಪಡೆಯುತಿು ರುವವರಲಿಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ಶೇ 60% ರಷಿು ದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕಡಿಮ್ ವೇತ್ನ ಪಾವತಿಸುತಿು ರುವುದಲಲ ದೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಭಾವನೆ 

ಪಡೆಯುವ ಕ್ಕಲವೇ ಕ್ಕಲವರು ಮಹಿಳೆಯರು. 

ವ್ಲಯವಾರು ಅಸಮಾನತೆ: 

 ವೇತ್ನ ಗಳಿಸುವವರಲಿಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದಲಿಲ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ಇದೆ. 

ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ವೇತ್ನ ಗಳಿಸುವವರ ಪಾಲು ಶೇ 40% ರಷಿು ದದ ರೆ, ಏಪಾಯ -ಫ್ಸಿಫಿಕ್ 

ವಲಯದಲಿಲ  ಶೇ 38% ರಷಿು ದೆ. ಆದರೆ ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದಲಿಲ  ಶೇ 20% ರಷಿು ದೆ. 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕಾಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಾ  (ILO): 

 ಐಎಲ್ಒ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಏಜೆನೆ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದರಲೂಲ  ಕಾಮಿಿಕರ ಹಿತ್ರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಎಲಲ ರಿಗೂ 

ಉದೊಯ ೀಗ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲು ಹೀರಾಡುವ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 ಐಎಲ್ಒ ಅನ್ನು 1919 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ನ 

ಜಿನವಾದಲಿಲ ದೆ. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ಉದ್ಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೇವೆಗಳ ಸೃಜ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಭಾರತಿೀಯ ಉದಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೇವೆಗಳು (Indian Enterprise 

Development Services (IEDS)) ಹೆಸರಿನಡಿ ಹಸ ಸೇವೆಗಳ ಸೃಜನೆಗೆ  

ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.  ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ 

ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಲ  ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲ  ನಣಿಯವನ್ನು  

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಕಾಂದರ  ಸೂಕ್ಷ, ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಉದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಡೆವೆಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಕಮಿೀರ್ನರ್ 

ಕಚೇರಿಯಲಿಲ  IEDS ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಸೃಜಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಸಂಸೆ್ಥಯ ಆಡಳಿತ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು  ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, 

ಸ್ವು ಾಂಡ್ಸ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ಗುರಿಯನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸುವುದು 

ಇದರ ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶ. 
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  ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಮತ್ತು  ಕಾಯಿದಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ವಧಿಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 

ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಹುದೆದ ಗಳ ಸೃಜನೆ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ, ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಉದಯ ಮ ವಲಯದ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಯನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಬುಡಕ್ಟ್್ಟ  ಜ್ನರ ಅಭಿವೃದಿದ ಯಲಿಲ  ಕ್ಳಪ್ಪ ಸ್ವಧನೆ: ವ್ರದಿ 

ಕಾಂದರ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಹರತಂದಿರುವ ವರದಿ 

ಪರ ಕಾರ ದೇಶದಲಿಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರ ಅಭಿವೃದಿದ  ವಿವಿಧ ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಆಯಾಮಗಳಲಿಲ  ಹಿತ್ರೆ ವಗಿದವರಿಗಿಾಂತ್ ತಿೀರಾ ಹಿಾಂದೆ ಉಳಿದಿರುವುದ್ಯಗಿ 

ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಶ್ಶ್ಮ ಮತ್ತು ಮಕಕ ಳ ಮರಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೀಗಯ , 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಬಡತ್ನದಲಿಲ  ತಿೀರಾ ಹಿಾಂದುಳಿದಿರುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ವ್ರದಿಯ ಮುಖಯ ಂಶಗಳು: 

 ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಬಹುಪಾಲು ಸಂಖ್ಯಯ  ಕೃಷಿ ಕ್ಕಲಸದಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ರಕು  ಕ್ತಷ ೀಣತೆಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂಖ್ಯಯ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರಲಿಲ  ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.  

 ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ: ಶ್ಶ್ಮ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಪರ ಮಾಣ ಇತ್ರೆ ವಗಿದವರಿಗಿಾಂತ್ ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನರಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚು  ದ್ಯಖಲಾಗಿದೆ. 

 ಶಿಕ್ಷಣ: ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಾಂಗದ ಮಕಕ ಳ ದ್ಯಖಲಾತಿ ಪರ ಮಾಣ 

2013-14 ರಲಿಲ  113.2 ಇದದ ರೆ 2015-16 ರಲಿಲ  109.4 ಕ್ಕಕ  ಇಳಿದಿದೆ. 

 ಬಡತನ: ಬಡತ್ನ ಪರ ಮಾಣ ಕಳೆದ ವರ್ಿಗಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚಾು ಗಿದೆ. ಸ್ವಕಷ್ಟು  

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರು  ಈಗಲೂ ಬಡತ್ನದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಆರೀಗಯ : ಆರೀಗಯ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಕರತೆ ತಿೀವರ ವಾಗಿದೆ. 

ಮಾಚ್ಿ 31, 2015 ಅಾಂತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಮಾಹಿತಿ ಪರ ಕಾರ 1, 267 ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಆರೀಗಯ  ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  

309 ಸಮುದ್ಯಯ ಆರೀಗಯ  ಕಾಂದರ ಗಳ ಕರತೆ ಇದೆ. 

 ಪುನವ್ಿಸತಿ ಕರತೆ: ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿದ  ಯೀಜನೆಗಳಿಾಂದ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರು ವಿವಿಧ 

ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳಿಾಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗಿದುದ , ಪುನವಿಸತಿ ಕರತೆ ಸ್ವಕಷಿು ದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ.  

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸ್ಾ  ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಅಸಿು  

ದೆಹಲಿ-ಮುಾಂಬೈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೀಜನೆ ಅನ್ನಷ್ಠು ನ ಟರ ಸ್ು  

ನಧಿಯನ್ನು  (DMICPTF) ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನ ಟರ ಸ್ು  (NICDIT) ಎಾಂದು ಮರು ಅಾಂಕ್ತತ್ಗೊಳುಸಲು 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. NICDIT ದೇಶದ ಎಲಲ  ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಕಾರಿಡಾನಿ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸವೊೀಿನು ತ್ 

ಮಂಡಳಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಐದು ಪರ ಸ್ವು ವಿತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ 

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬದ ರಿ ಇದರದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು  ಉತೆು ೀಜನ ಇಲಾಖ್ಯಯಡಿ 

ಇದು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೀಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ ಯಲಿಲ  ಸಮನಾ ಯತೆ 

ಸ್ವಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠು ನದ ಮೇಲೆ ನಗಾವಹಿಸುವ ಕತ್ಿವಯ ವನ್ನು  

ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. 
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 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಅನ್ನದ್ಯನ ಮತ್ತು  

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿರುವ ಅನ್ನದ್ಯನವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳು ಲು NICDITಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದಲಲ ದೇ, NICDITಯ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಯೀಜನೆಗಳ ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  ಪರಿಶ್ೀಲಿನೆ 

ನಡೆಸಲು ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ಅಪೆಕೆ್ ಮಾನಟರಿಾಂಗ್ 

ಆಥಾರಿಟಿಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರು, ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಸಚಿವರು, ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವರು, ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ರಾಜಯ ಗಳ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಇದರ ಸದಸಯ ರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

ಪ್ರ ಸಿ್ವ ವಿತ ಐದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ 

 ದೆಹಲಿ-ಮುಾಂಬೈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್, ಬಾಂಗಳೂರು-ಮುಾಂಬೈ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್, ಚೆನೆು ೈ-

ಬಾಂಗಳೂರು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್, ಅಮೃತ್ ಸರ-ಕಲಕ ತಾು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು  

ವಿಶಖಪಟು ಣಂ-ಚೆನೆು ೈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್. 

 

ಚಾರ್ ದ್ಘಮ್ಸ ಹೆದ್ಘದ ರಿ ಅಭಿವೃದಿದ  ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಶಂಕುಸ್ವಾ ಪ್ನೆ 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಾಂದರ  ಮೀದಿರವರು ಮಹತಾಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಚಾರ್ ದ್ಯಮ್ 

ಯೀಜನೆ ಅರ್ವಾ ಚಾರ್ ದ್ಯಮ್ ಮಹಾಮಾಗಿ ವಿಕಾಸ್ ಪರಿಯೀಜನೆಗೆ 

ಉತ್ು ರಖಂಡದ ಡೆಹಾರ ಡೂನ್ ನಲಿಲ  ಶ್ಲಾನಾಯ ಸವನ್ನು  ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 

ಹಿಮಾಲಯದ ಚಾರ್ ದ್ಯಮ್ ಯಾತ್ರ  ಸೆ ಳಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸುವುದು 

ಈ ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 900 ಕ್ತ.ಮಿೀ ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿಯನ್ನು  ನಮಿಿಸುವುದು 

ಯೀಜನೆಯ ಮುಖಯ  ಗುರಿ. ರೂ 12,000 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಲಾಗುವುದು. 

 ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ ಮುಖ ಯಾತ್ರ ಸೆ ಳಗದದ ಉತ್ು ರಖಂಡನಲಿಲ ರುವ ಕದರ್ ನಾಥ್, 

ಬದಿರ ನಾಥ್, ಗಂಗೊೀತಿರ  ಮತ್ತು  ಯಮುನೊೀತಿರ  ಯಾತ್ರ ಸೆ ಳಗಳ ನಡುವೆ ಸಲಿೀಸ್ವದ ಸಂಪಕಿ 

ಕಲಿಪ ಸಲಾಗುವುದು. 

 ರಸ್ಥು  ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಅನಬಿಾಂಧಿತ್ ಪರ ಯಾಣಕಾಕ ಗಿ ಸೇತ್ತವೆ, ಸುರಂಗ ಮಾಗಿಗಳನ್ನು  

ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. 

 ಸೆ ಳಿೀಯ ಜನರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗವಕಾಶ ನಮಾಿಣವಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ಪರ ವಾಸೊೀಧಯ ಮ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಈ ಯೀಜನೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

 

ನವ್ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಸ್ವಗರಮಾಲ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸ್ಾ ಯ ಕ್ಚೇರಿ ಉದ್ಘಾ ಟನೆ 

ಕಾಂದರ  ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಸಚಿವ ನತಿನ್ ಗಡಾಕ ರಿ ರವರು 

ಸ್ವಗರಮಾಲ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು  ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  

ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಸ್ವಗರಮಾಲೆ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಕಂಪನ 

ಕಾಯಿದೆ, 2013 ರಡಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಶ್ಪಿಪ ಾಂಗ್ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ 

ಸ್ವಗರಮಾಲ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ಜುಲೈ, 2017 ರಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿತ್ತು .  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಮಹತಾಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಸ್ವಗರಮಾಲ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಬಂದರು ಆಧರಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ಕೈಗೊಳುು ವುದು ಸ್ವಗರಮಾಲ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮುಖಯ  ರ್ಧಯ ೀಯ. 
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 ಕಾಂದರ , ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಬಂದರು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಈಕ್ತಾ ಟಿ ನೆರವು ನೀಡುವುದು. 

ಗುರುತಿಸಲಪ ಟು  ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನವನ್ನು  ಬಹು ಏಜೆನೆ ಗಳು ಕೈಗೊಳು ಲಿದುದ  ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದ 

ಎಸ್ ಡಿಸಿ, ನೊೀಡಲ್ ಏಜೆನೆಯಾಗಿ ಇವೆಲಲ ದರ ನಡುವೆ ಸಮನಾ ಯ ಸ್ವಧಿಸುವ ಮತ್ತು  ಎಲಲ  

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲುಸುು ವಾರಿ ಜವಾಬದ ರಿಯನ್ನು  ನವಿಹಿಸಲಿದೆ.  

ಮಾಲಿನಯ  ತಡೆಯಲು ಪ್ರಿಸರ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನ್ನ ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲಿರುವ್ ಚ್ಚೀನ್ಯ 

ಮಲಿನಕಾರರಿಗೆ ಅದರಲೂಲ  ಭಾರಿೀ ಉದಯ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಸರ ತೆರಿಗೆ 

ವಿಧಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು  ಚಿೀನಾದ ಉನು ತ್ ಶಸಕಾಾಂಗ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿದುದ , 

ಜನವರಿ 1, 2018 ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ತೆರಿಗೆದ್ಯರರಲಿಲ  ಪರಿಸರದ 

ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು 

ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಒತ್ು ಡ ಹೇರುವುದು ಮತ್ತು  ಸಾ ಚು  ಉತಾಪ ದನೆಗೆ 

ಪರಿವತ್ಿನೆಗೊಳುು ವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗುತಿು ದೆ.  

  

ಕಾನೂನನ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಹಸ ಕಾನೂನನಡಿ ಶಬದ  ಮಾಲಿನಯ ಕಾಕ ಗಿ ಕಂಪನಗಳು ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ 350 ಯ್ಕನ್ ನಾಂದ 

11,200 ಯ್ಕನ್ ಪರಿಸರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

 ಜನ ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಕಗಳ ಮೇಲೆ 1.4 ಯ್ಕನ್, ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಿಕಗಳ 1.2 ಯ್ಕನ್ ಮತ್ತು  

ಪರ ತಿ ಟನ್ ಘನ ತಾಯ ಜಯ ದ ಮೇಲೆ 5 ರಿಾಂದ 1000 ಯ್ಕನ್ ವಿಧಿಸಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಕಾಿರಗಳು ಜಲ ಮತ್ತು  ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಸರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  

ಹೆಚಿು ಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಕಾನೂನ್ನ ಉಲಲ ಾಂಘನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಶ್ಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ವಿಧಿಸಬಹುದೆಾಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿಲಲ . 

ಆದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಕಾನೂನ್ನ ಉಲಲ ಾಂಘನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ 

ಶ್ಕ್ಕಷ ಗೆ ಅಹಿರಾಗಿರುತಾು ರೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

ಚಿೀನಾ ವಿಶಾ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲ ಹರಸೂಸುವ ರಾರ್ು ರ. ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆಗೆ  

ಚಿೀನಾ ಕಲಿಲ ದದ ಲ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲ 

ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 1979 ರಿಾಂದ ಚಿೀನಾ ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಕ ವಿಸಜಿನೆ 

ಶ್ಮಲಕ ವನ್ನು  ವಿಧಿಸುತಿು ದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು  ಕಾನೂನ್ನ ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ  

ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಕಾಿರಗಳು ಮನಬಂದತೆ ಶ್ಮಲಕ  ವಿಧಿಸುತಿು ರುವುದು ವಿರೀದಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು .  

 

ಡಿಜಿಟಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಗಾರ ಹಕ್ ಪ್ರ ಚಾರಕೆಕ  ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತಿ್ತ  ಗಾರ ಹಕ್ ವ್ಯ ವ್ಹಾರ 

ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಗಾರ ಹಕರಲಿಲ  ಆನ್ ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗೆಗ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ಆನ್ 

ಲೈನ್ ಗಾರ ಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತು  ಕಾಪಾಡಲು ರಾರ್ು ರವಾಯ ಪಿು  “ಡಿಜಿಟಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಗಾರ ಹಕ ಪರ ಚಾರ (Digitally Safe Consumer Campaign)” 

ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಗಾರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು  ಗೂಗಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕ್ತವೆ. ಜನವರಿ 2017 ರಲಿಲ  ಈ ಪರ ಚಾರ 

ಕಾಯಿಕರ ಮ ಆರಂಭ್ವಾಗುವ ನರಿೀಕ್ಕಷ  ಇದೆ. ಎಲಾಲ  ರಾಜಯ /ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳ ಗಾರ ಹಕ 

ವಯ ವಹಾರ ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ತು  ಸುಮಾರು 1200 ಗಾರ ಹಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ತ್ರಭೇತಿ ಪಠಯ ಪುಸು ಕಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಪರ ಚಾರ ಕಾಯಿಕರ ಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. 
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ವರ್ಿಪೂತಿಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪರ ಚಾರ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ , ಇಾಂಟನೆಿಟ್ಸ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗೆಗ  

ಗಾರ ಹಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಗಾರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಹಕ 

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಲಹೆಗಾರರ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲಾಗುವುದು. 

 ಇದರಡಿ ಗೂಗಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ತ್ನು  ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ಏಜೆನೆ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಕಾಯಾಿಗಾರ 

ಏಪಾಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭ್ದರ ತೆ ಮತ್ತು  ಪೆರ ೈವೆಸಿ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕಳು ಲಿದೆ. 

 ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 250 ಗಾರ ಹಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 500 ಜನರಿಗೆ “ಟೆರ ೈನ್ ದಿ ಟೆರ ೈನರ್” 

ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ತ್ರಭೇತಿಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಯುಪಿಐ ಆಧರಿತ ಭಿೀಮ್ಸ ಆಯ ಪ್ಟ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ 

ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಸುಲಭ್ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪರ ಧಾನ 

ನರಾಂದರ  ಮೀದಿಯವರು ಇಾಂದು ಭಿೀಮ್ (BHIM (Bharat Interface for Money)) ಆಯ ಪ್ಟ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ನವದೆಹಲಿಯ ಟಾಲಕ ಟರಾ ಸ್ಥು ೀಡಿಯಂನಲಿಲ  ನಡೆದ ಡಿಜಿ ಧನ್ 

ಮೇಳದಲಿಲ  ಮೀದಿರವರು ಭಿೀಮ್ ಆಯ ಪ್ಟ ಅನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಿೀಮ್ ಆಯ ಪ್ಟ 

ಯುನಪೈಡ್ಸ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಇಾಂಟಫ್ಿಸ್ (ಯುಪಿಐ) ಮತ್ತು  ಅನೆ ು ರಕು ಡ್ಸಿ ಸಪಿಲ ಮ್ಾಂಟರಿ ಸವಿೀಿಸ್ 

ಡಾಟ (USSD)ದ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ಆವೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಬಬ ಸ್ವಹೇಬ್ ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಅವರ ಹೆಸರನೆು ೀ ಈ 

ಆಯ ಪ್ಟ ಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಮೀದಿ ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಭಿೀಮ್ ಆಧಾರ್ ಆಧರಿತ್ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ 

ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ (NPCI) ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ಕವಲ ಮಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ಬಳಸಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತೆಯಿಾಂದ ಹಣ ಪಾವತಿ ಅರ್ವಾ 

ವಗಾಿವಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು. ಬೇಸಿಕ್ ಮಬೈಲ್ ಗಳಲೂಲ  ಇದನ್ನು  

ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಈ ಆಯ ಪ್ಟ ಮೂಲಕ ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರು QR ಕೀಡ್ಸ ಅನ್ನು  ಸ್ವಕ ಯ ನ್ ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ವಾಯ ಪರಸೆರು ಆಯ ಪ್ಟ ಮೂಲಕ QR ಸ್ವಕ ಯ ನ್ ಸೃಜಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೀಡ್ಸ ಅನ್ನು  ಸ್ವಕ ಯ ನ್ 

ಮಾಡಿ ಹಣವನ್ನು  ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ? 

ಒಾಂದು ಬರಿ 10 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು  24 ಗಂಟೆಯಲಿಲ  20 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ು ವನ್ನು  ಈ 

App ಮೂಲಕ ವಗಾಿವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಂಕ್ ನ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ್ ನದೇಿಶಕ್ಯಾಗಿ ಸುರಖ ಮರಾಂಡಿ 

ನೇಮಕ್ 

 ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಸುರಖ್ಯ ಮರಾಾಂಡಿ ಅವರನ್ನು  ಬಯ ಾಂಕ್ತನ 

ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ನದೇಿಶಕ್ತಯನಾು ಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಿದೆ. 

ಯು.ಎಸ್.ಪಾಲಿವಾಲ್ ರವರು ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 31, 2016 ರಂದು ನವೃತ್ು ರಾದ 

ಕಾರಣ ಅವರ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಸುರಖ್ಯ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಸುರಖ್ಯ ಅವರು ಗಾರ ಹಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ತೆ ಇಲಾಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇಪಿಡೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  

ಇಲಾಖ್ಯಯ ಉಸುು ವಾರಿಯನ್ನು  ವಹಿಸಿಕಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸುರಖ ಮರಾಂಡಿ: 

 ಈ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಾಂಚೆ ಸುರಖ್ಯ ಅವರು ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ತನಲಿಲ  ಚಿೀಫ್ 

ಜನರಲ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ ಹಾಗೂ ಮುಖಯ  ಜಾಗೃತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ 

ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಆರ್ಥಿಕ ಸೇಪಿಡೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ , ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ ನವಿಹಣೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸ 

ನವಿಹಿಸಿರುವ ಅಪಾರ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು  ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಮತ್ತು  ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೀಡ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲಯೂ ಸಹ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಜಾಧವ್ ಪುರ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ ಇವರು ಸ್ವು ತ್ಕೀತ್ು ರ ಪದವಿಯನ್ನು  

ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ 11 ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ನದೇಿಶಕರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದುದ , ವಿವಿಧ 

ಇಲಾಖ್ಯಗಳ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ನೊೀಡಿಕಳುು ವ ಜವಾಬದ ರಿಯನ್ನು  ಹತಿು ರುತಾು ರೆ.  

 

ಸ್ವವಿತಿರ ಭಾಯಿ ಪುಲೆ ರವ್ರಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ನಂದ್ ಗೌರವ್ 

19ನೇ ಶತ್ಮಾನದ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕ್ತ ಸ್ವವಿತಿರ  ಭಾಯಿ ಪುಲೆ ರವರಿಗೆ 

ಸಚ್ಿ ಎಾಂಜಿನ್ ದೈತ್ಯ  ಗೂಗಲ್ ತ್ನು  ಡೂಡಲ್ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು  

ಅಪಿಿಸಿದೆ. ಪುಲೆ ಅವರ 184ನೇ ಜನಮ ದಿನಾಚರಣೆ (ಜನವರಿ 3) ಅಾಂಗವಾಗಿ 

ಗೂಗಲ್ ತ್ನು  ವೆಬ್ ಪೇರ್ಜ ನಲಿಲ  ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಡೂಡಲ್ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವನ್ನು  ಅಪಿಿಸಿದೆ. 

ಸ್ವವಿತಿರ  ಭಾಯಿ ಪುಲೆ: 

 ಸ್ವವಿತಿರ  ಭಾಯಿ ಪುಲೆ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯ ಪರ ಧಾ ನ ಎತಿು ದ ದೇಶದ ಮದಲ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೂ 

ಮದಲ ಮಹಿದ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ.  

 ಸ್ವವಿತಿರ  ಭಾಯಿ ಪುಲೆ ರವರು ಹುಟಿು ದುದ  3ನೇ ಜನವರಿ 1831ರಲಿಲ . ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಸತಾರ 

ಜಿಲೆಲ ಯ ನಾಯಿಗನ್ ಎಾಂಬಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. ಪುಲೆ ಅವರಿಗೆ 9ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ ಯೇ 13 ವರ್ಿದ 

ಜಯ ೀತಿರಾವ್ ಪುಲೆ ರವರಾಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ತ್ಮಮ  ಪತಿಯಿಾಂದ ಮನೆಯಲೆಲ ೀ ಓದು ಬರಹವನ್ನು  ಪುಲೆ ಅವರು ಕಲಿತ್ರು. ನಂತ್ರ ಈ 

ದಂಪತಿಗಳು ಭಾರತ್ದಲೆಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 

ಶಲೆಯಾಂದನ್ನು  ಪುಣೆಯ ಭಿಡೆವಾಡದಲಿಲ  ತೆರೆದರು. 

 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಒಾಂಬತ್ತು  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳನ್ನು  ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಳುು ವ ಮೂಲಕ 

ಶಲೆಯನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  ಸಂಪರ ದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದಿದ ದದ  ಅಾಂದಿನ ಕಾಲದಲಿಲ  

ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಪಾಪವೆಾಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಅಾಂತ್ಹ ಸಮಯದಲಿಲ  

ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಶಲೆಯನ್ನು  ತೆರೆದಿದುದ  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ವಧನೆಯ್ಕ ಸರಿ. 
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 ಬಿರ ಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ್ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಪುಲೆ ದಂಪತಿಗಳು ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಲಿಾಂಗ ಆಧರಿತ್ ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಶೀರ್ಣೆ ವಿರುದದ  ಹೀರಾಟವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನ 

ಹಕುಕ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಹೀರಾಟದ ಕ್ತಡಿಯನ್ನು  ಹಚಿು ದರು. 

 ಪಿತೃಪರ ಧಾನ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಭಾರತಿೀಯ ಸಮಾಜ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಮಹಿಳೆಯರು 

ಮಾತ್ನಾಡಲು ಹೆದರುತಿು ದದ  ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಸ್ವವಿತಿರ  ಭಾಯಿ ರವರು ಧೈಯಿವಾಗಿ ಬಲಯ  

ವಿವಾಹ, ಮಹಿದ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸತಿ ಪದದ ತಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನ ಹಕುಕ ಗಳ ವಿರುದದ  ಹೀರಾಟ 

ನಡೆಸಿದರು. 

 1890 ರಲಿಲ  ಜಯ ೀತಿರಾವ್ ಪುಲೆ ಕನೆಯುಸಿರೆಳದ ಮೇಲೆ ಸ್ವವಿತಿರ  ಭಾಯಿ ರವರು 

ಸತ್ಯ ಶೀಧಕ ಸಮಾಜದ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಕಾಂಡು ಮುನೆು ಡಿಸಿದರು.  

ಪೆಲ ೀಗ್ ರೀಗಿಗಳ ಹಾರೈಕ್ಕ ಮಾಡುತಿು ದದ  ವೇಳೆ 1897 ರಲಿಲ  ಸ್ವವಿತಿರ  ಭಾಯಿ ರವರು ಮರಣ 

ಹಾಂದಿದರು. 

 ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಹೀರಾಟ ಮತ್ತು  ಲಿಾಂಗ ಸಮಾನತೆಗೆ ಪುಲೆ ಅವರು ಹೀರಾಟದ 

ಮೂಲಕ ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಸಕಾಿರ ಪುಣೆ ವಿವಿಯನ್ನು  

ಸ್ವವಿತಿರ  ಭಾಯಿ ಪುಲೆ ವಿವಿಯ್ಕಾಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆ 

ಇಲಾಖ್ಯ ಪುಲೆ ಅವರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಮಾಚ್ಿ 10, 1998ರಲಿಲ  ಅಾಂಚೆ ಸ್ವು ಾಂಪ್ಟ ಅನ್ನು  

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. 

 

ಮಣಿಪುರದ್ ಖಯ ತ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಗಂಗುಮ ಮೈ ಕ್ಮೈ ನಧನ 

ಮಣಿಪುರ ಮೂಲದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರ, ಸ್ವಹಿತಿ ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಾ ಾಂಸ 

ಗಂಗುಮಮೈ ಕಮೈ (Gangumumei Kamei) ಅನಾರೀಗಯ ದ ಕಾರಣ 

ಇಫ್ರಾಂಲದಲಿಲ  ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 77 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಕಮೈ 

ಅವರು ಪರ ಸುು ತ್ ಈಶನಯ  ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು. ಈ ಹಿಾಂದೆ 

ಅವರು ಎರಡು ಸಂದಭ್ಿಗಳಲಿಲ  ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

ಗಂಗುಮ ಮೈ ಕ್ಮೈ: 

 ಕಮೈ ಅವರು 21ನೇ ಅಕು ೀಬರ್, 1939 ರಲಿಲ  ಇಾಂಫ್ರಲದಲಿಲ  ಜನಸಿದದ ರು. ಈಶನಯ  ಭಾಗದ 

ಇತಿಹಾಸ ಅದರಲೂಲ  ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಮಣಿಪುರದ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಿಣಿತ್ ಎನಸಿದದ ರು. 

 ಕಮೈ ಅವರು ಅಸೆ್ವ ಾಂ, ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು  ನಾಗಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಕಂಡುಬರುವ 

ಝೆಲಿಯಾನ್ ಗಾರ ಾಂಗ್ ಸಮುದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದದ ವರಾಗಿದದ ರು. 

 ಮಣಿಪುರ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಇತಿಹಾಸ ಪಾರ ಧಯ ಪಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈಶನಯ  ಭಾರತ್ 

ಇತಿಹಾಸ ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಕಮೈ ಅವರು ಅನೇಕ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ ಅವುಗಳಲಿಲ  ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಾಂದರೆ “ಎ 

ಹಿಸು ರಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿನ್ ಮಣಿಪುರ”, “ಆನ್ ಹಿಸು ರಿ ಅಾಂಡ್ಸ ಹಿಸು ರಿಯೀಗಾರ ಫಿ ಆಫ್ 

ಮಣಿಪುರ”. 
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 ರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ಸಿದದ  ಇತಿಹಾಸಕಾರರಲಿಲ  ಒಬಿ ರಾಗಿದದ  ಕಮೈ ಅವರು ಅಾಂಥರ ೀರ್ಲಾಜಿಕಲ್ 

ಸವೇಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ಸಲಹಗಾರ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ರಾಜಕ್ತೀಯ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲೂಲ  ಸಕ್ತರ ಯರಾಗಿದದ  ಕಮೈ, 1993 ರಲಿಲ  ಫ್ಡರಲ್ ಪಾಟಿಿ ಆಫ್ 

ಮಣಿಪುರವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದದ ರು. 1995 ಮತ್ತು  2001ರಲಿಲ  ಮಣಿಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿ ಎರಡು ಬರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 2013ರಲಿಲ  ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡರು. ಜುಲೈ, 2015ರಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಇವರನ್ನು  

ಈಶನಯ  ವಲಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಿತ್ತು . 

ನವ್ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಹಣಕಾಸು ಸ್ತಾ ರತೆ ಮತಿ್ತ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮಂಡಳಿಯ 16ನೇ ಸಭೆ 

ಹಣಕಾಸು ಸೆಿ ರತೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮಂಡಳಿ (Financial Stability and 

Development Council)ಯ 16ನೇ ಸಭೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ. 

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಲ  ರವರು ಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  

ವಹಿಸಿದದ ರು. ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ನಯಂತ್ರ ಕರು 

ಸಭೆಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸಮಸ್ಥಯ  ಹಾಗೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  

ಸಭೆಯಲಿಲ  ಪರಿಶ್ೀಲಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಸಭೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಭಾರತದ್ ಆಥಿಿಕ್ತೆ: ವಿಶಾ ದ ದುಬಿಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯ ಹರತಾಗಿಯೂ ಭಾರತ್ದ 

ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಧೃಡವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಆರ್ಥಿತ್ಕ್ಕ ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸಮಸ್ಥಯ  ಮತ್ತು  ಸವಾಲುಗಳ 

ಬಗೆಗ  ಸಭೆಯಲಿಲ  ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಬಯ ಂಕ್ಂಗ್: ಸ್ವವಿಜನಕ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳಲಿಲ  ವಸೂಲಾಗದ ಸ್ವಲದ ಬಗೆಗ  ಹಾಗೂ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  

ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ನಟಿು ನಲಿಲ  ಕೈಗೊಳು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಹ 

ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಆಥಿಿಕ್ ಸೇಪ್ಿಡೆ/ಆಥಿಿಕ್ ಸ್ವಕ್ಷರತೆ: ಆರ್ಥಿಕ ಸೇಪಿಡೆ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಕ್ಷರತೆಗೆ ಸಕಾಿರ 

ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವ ಹಲವಾರು ಉಪಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಭೆಯಲಿಲ  ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆರ್ಥಿಕ 

ಸೇಪಿಡೆ/ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಕ್ಷರತೆ ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಮುಾಂದೆ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕಾದ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗಯು 

ಸಭೆಯಲಿಲ  ತಿೀಮಾಿನ ಕೈಗೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ. 

 ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ: ಸೈಬರ್ ಭ್ದರ ತೆ, ಫಿನ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ನಾವಿೀನಯ ತೆ ಬಗೆಗ  

ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ನೊೀಟ್ಟ ಅಮಾನಯ : ಜಿಡಿಪಿ ಬಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ ತ್ಡೆಯಲು ನೊೀಟ್ಟ 

ಅಮಾನಯ ಕರಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆಗ  ಸಭೆಯಲಿಲ  ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಹಣಕಾಸು ಸ್ತಾ ರತೆ ಮತಿ್ತ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮಂಡಳಿ:  

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2010ರಲಿಲ  ಹಣಕಾಸು ಸೆಿ ರತೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮಂಡಳಿ 

(FSDC)ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಇದರ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 
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 ಹಣಕಾಸು ವಲಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ 2008 ರಲಿಲ  ರಚಿಸಲಾದ ರಘುರಾಮ್ ರಾಜನ್ ಸಮಿತಿಯ 

ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನಲಿಲ  ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಸೆ್ವಪನೆಯ ಬಗೆಗ  ಮದಲು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಆರೀಗಯ ಕರ ಮತ್ತು  ಸಮರ್ಿವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ 

ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಯಂತ್ರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಇದು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಹಣಕಾಸು ಸೆಿ ರತೆಯನ್ನು  ಕಾಪಾಡುವುದು, ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು 

ಇದರ ಜವಾಬದ ರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಮಂಡಳಿಯ ರಚನೆ: 

 ಅಧಯ ಕ್ಷರು: ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು 

 ಸದ್ಸಯ ರು: ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ನಯಂತ್ರ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಮುಖಯ ಸೆರು ಇದರ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿರುತಾು ರೆ (RBI, PFRDA, SEBI, IRDA ), ಮುಖಯ  ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು, ಆರ್ಥಿಕ 

ವಯ ವಹಾರ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದಶ್ಿ. 

 

44ನೇ ನವ್ದೆಹಲಿ ವಿಶಾ  ಪುಸಿ ಕ್ ಮೇಳ ಆರಂಭ 

ನವದೆಹಲಿ ವಿಶಾ  ಪುಸು ಕ ಮೇಳದ 44ನೇ ಆವೃತಿು  ನವದೆಹಲಿಯ ಪರ ಗತಿ 

ಮೈದ್ಯನದಲಿಲ ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. “ಮನ್ನಷಿ-ಬುಕೆ್  ರಿಟನ್ ಆನ್ ಅಾಂಡ್ಸ 

ಬೈ ವುಮ್ನ್ (Manushi-Books Written on and by Women) ಇದು ಈ 

ವರ್ಿ ಪುಸು ಕ ಮೇಳದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . ಕಾಂದರ  ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಜಯ  ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವ ಮಹೇಾಂದರ  ನಾಥ್ ಪಾಾಂಡೆ ರವರು ಈ 

ಮೇಳವನ್ನು  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಒಾಂಬತ್ತು  ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಪುಸು ಕ ಮೇಳವನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಪುಸು ಕ ಟರ ಸ್ು  ಕಾಂದರ  

ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ. ಇಾಂಡಿಯಾ ಟೆರ ೀಡ್ಸ ಪರ ಮೀರ್ನ್ 

ಆಗಿನೈಸೇಶನ್ (ITPO) ಈ ಮೇಳದ ಸಹ ಸಂಘಟಕ ಸಂಸೆ್ಥ . 

 ಈ ಬರಿಯ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ ದಂತೆ ಪುಸು ಕ ಮೇಳದಲಿಲ  ಪುರಾತ್ನ ಕಾಲದಿಾಂದ ಮಹಿದ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  

ಶ್ರ ೀಮಂತಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಬಿಾಂಬಿಸಲಿದೆ. 

 ಪಾರ ಚಿೀನ ಮತ್ತು  ಮಧಯ  ಪಾರ ಚಿೀನ ಮತ್ತು  ಆಧುನಕ ಭಾರತ್ದ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಮಹಿದ ಸ್ವಹಿತಿಗಳ 

ರ್ೀಸು ರ್ ಹಾಗೂ ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಮೇಳದಲಿಲ  ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ದೇಶದ ವಿವಿರ್ಧಡೆಯಿಾಂದ ಸುಮಾರು 800 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಪರ ಕಾಶಕರು ಮೇಳದಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಲಲ ದೇ ಚಿೀನಾ, ಫ್ರರ ನೆ್ , ಜಮಿನ, ಈಜಿಪ್ಟು , ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು  ಇರಾನ್ 

ಸೇರಿದಂತೆ 20 ದೇಶಗಳು ಪಾಲಗಳು ಲಿವೆ. 

 ಮಕಕ ಳ ಪುಸು ಕ, ಕವಿತೆ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಕಾದಂಬರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ 

ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಮೇಳದಲಿಲ  ಪರ ದಶಿನದ ಆಕರ್ಿಣೆ ಎನಸಲಿವೆ. 
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ಭಾರತಿೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಗಡಿಯಾರಕೆಕ  ಅಧಿಕ್ ಸ್ಕೆಂಡ್ ಸೇಪ್ಿಡೆ 

ಭೂಮಿ ಸುತ್ತು ವಿಕ್ಕಯ ವೇಗದಲಿಲ ನ ಬದಲಾವಣೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಗಡಿಯಾರದಲಿಲ  ಜನವರಿ 1ರ 

ಬಳಗಿನ ಜಾವ 5 ಗಂಟೆ 29 ನಮಿರ್, 59 ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡ್ಸ ನಂತ್ರ ಒಾಂದು ಅಧಿಕ ಕ್ಷಣ 

(ಲಿೀಪ್ಟ ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡ್ಸ ) ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕ್ಕ ನಧಾನವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು  

ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2017ನೇ ವರ್ಿಕ್ಕಕ  ಒಾಂದು ಅಧಿಕ ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡ್ಸ ಅನ್ನು  ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಅಧಿಕ್ ಸ್ಕೆಂಡ್ ಸೇಪ್ಿಡೆ ಏಕೆ? 

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ಭೂಮಿ ತ್ನು  ಅಕ್ಷದ ಸುತ್ು  ತಿರುಗುವ ವೇಗ ಒಾಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲಲ . ಚಂದರ ನ 

ಗುರುತಾಾ ಕರ್ಿಣ ಬಲ ಹಾಗೂ ಭೂಕಂಪ ಇನು ತ್ರ ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕಲವೊಮ್ಮ  ಈ ವೇಗ ಹೆಚಿು ದದ ರೆ 

ಕ್ಕಲವೊಮ್ಮ  ಕಡಿಮ್ ಇರುತ್ು ದೆ. ಇದರಿಾಂದ್ಯಗಿ  ಖಗೊೀಳ ಗಡಿಯಾರ ಮತ್ತು  ಅಣು ಗಡಿಯಾರಗಳ 

ನಡುವಣ ವಯ ತಾಯ ಸ ಉಾಂಟಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ವಯ ತಾಯ ಸ 0.9 ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡ್ಸ ಗಳನ್ನು  ತ್ಲುಪಿದ್ಯಗ ಅದನ್ನು  

ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಒಾಂದು ಅಧಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು  ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಮಹತಾ :  

 ಒಾಂದು ಕ್ಷಣದ ಸೇಪಿಡೆಯಿಾಂದ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜಿೀವನದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಉಾಂಟಾಗುವುದಿಲಲ . ಆದರೆ ಉಪಗರ ಹ ಸಂಚಾರ, ಖಗೊೀಳ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಸಂವಹನ 

ಸಂಪಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ು ದೆ. 

 ಹಿನನ ಲೆ:  

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಅಧಿಕ ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡ್ಸ ಅನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಗಡಿಯಾರಕ್ಕಕ  ಸೇಪಿಡಿಸುವ ಜವಬದ ರಿ 

ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ನಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲಾಯ ಬೀರೆಟರಿ (NPL)ಯದು. NPL 

ದೇಶದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹಳೆಯ ಲಾಯ ಬೀರೆಟರಿಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿದುದ , ಐದು ಅಣು ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. ಅಣು ಗಡಿಯಾರಗಳು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ನಖರತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. 

 

2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಭಾರತದ್ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ ದ್ರ ಶೇ 7.1%: ಸ್ತಎಸ್ಓ 

ಕಾಂದಿರ ಯ ಅಾಂಕ್ತ ಅಾಂಶ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ವರದಿಯ ಪರ ಕಾರ 

ಭಾರತ್ದ ಒಟ್ಟು  ದೇಶ್ಯ ಉತ್ಪ ನು  (ಜಿಡಿಪಿ) ಬಳವಣಿಗೆ ಮಂದಗತಿಯಲಿಲ  

ಇರಲಿಲ ದುದ  2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ   ಶೇ 7.1% ರಷ್ಟು  ಇರಲಿದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದೆ. 2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಜಿಡಿಪಿ ಬಳವಣಿಗೆ ದರ ಶೇ 7.6% ರಷಿು ತ್ತು . ಕೈಗಾರಿಕ ವಲಯದ 

ಬಳವಣಿಗೆಯಲಾಲ ಗಿರುವ ಕುಾಂಠಿತ್ವೇ ಜಿಡಿಪಿ ದರದ ಮಂದಗತಿ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ತಲ್ದವಾರು ಆದ್ಘಯ: 2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ರೂ 93,293 

ರಷಿು ದದ  ಭಾರತ್ದ ತ್ಲಾವಾರು ಆದ್ಯಯ 2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ರೂ 1,03,007 ರಷ್ಟು  

ಅಾಂದರೆ ಶೇ 10% ರಷ್ಟು  ಹೆಚಾು ಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಕೃಷ್ಟ, ಅರಣಯ  ಮತಿ್ತ  ಮೀನ್ನಗಾರಿಕೆ: 2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಕೃಷಿ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  

ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಬಳವಣಿಗೆ ಶೇ 4.1% ರಷ್ಟು  ಇರಲಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಉತಾಪ ದ್ನ ವ್ಲಯ: 2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಶೇ 9.3% ಬಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದದ  ಉತಾಪ ದನ 

ವಲಯ 2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಶೇ 7.4% ರಷಿು ರಲಿದೆ. 

 ಗಾರ ಹಕ್ ಬೆಲೆ ಸೂಚಯ ಂಕ್: 2016-17ನೇ ಏಪಿರ ಲ್-ನವೆಾಂಬರ್ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಗಾರ ಹಕ ಬಲೆ 

ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಶೇ 5% ರಷ್ಟು  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 

ಗುಜ್ರಾತ್ ನಲಿಲ  ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಷೇರು ವಿನಮಯ ಕಂದ್ರ   

ದೇಶದ ಮದಲ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಮಯ ಕಾಂದರ  

‘ಇಾಂಡಿಯಾ ಇಾಂಟರ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಎಕೆ್ ಚೇಾಂರ್ಜ ಇಾಂಡಿಯಾ ಐಎನ್ಎಕೆ್ 

(India INX)’ಗೆ ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿರವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

ಗುಜರಾತ್ನ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಟೆಕ್ಸಿಟಿ (ಗಿಪ್ಟು  ಸಿಟಿ)ಯಲಿಲ  ಈ ಕಾಂದರ  ಸೆ್ವಪನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇಾಂಡಿಯಾ ಐಎನ್ಎಕೆ್ ಬಾಂಬ ಸ್ವು ಕ್ ಎಕೆ್ಕ ು ಾಂರ್ಜ ನ ಸಂಪೂಣಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. ಜ. 

16ರಿಾಂದ ಇಲಿಲ  ವಹಿವಾಟ್ಟ ಆರಂಭ್ವಾಗಲಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಆರಂಭ್ದಲಿಲ  ಇಲಿಲ  ನವಾ ಳ ಬಲೆಯ ಉತ್ಪ ನು ಗಳು, ಕರೆನೆ  ಉತ್ಪ ನು ಗಳು, ಸರಕು ಉತ್ಪ ನು  

ಸೂಚಯ ಾಂಗಳ ವಾಯ ಪಾರವನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅಗತ್ಯ  ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಗೊಾಂಡ ನಂತ್ರ ಡಿಪಾಸಿಟರಿ ರಸಿೀದಿಗಳು ಮತ್ತು  ಬಾಂಡ್ಸ ಗಳನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ದಿನದ 22 ಗಂಟೆ ಕಾಯಿ: ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಮಯ ಕಾಂದರ  ದಿನದ 22 ಗಂಟೆ 

ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಜಪಾನ್ ಮಾರುಕಟೆು  ಆರಂಭ್ದಿಾಂದ ಅಮ್ರಿಕದ ಮಾರುಕಟೆು  

ಮುಕಾು ಯ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕಾಂದರ  ತೆರೆದಿರಲಿದೆ.  

 ಇಾಂಡಿಯಾ ಐಎನ್ಎಕೆ್ ಜಗತಿು ನಲೆಲ ೀ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಸ್ವು ಕ್ ಎಕೆ್

ಚೇಾಂರ್ಜ ಆಗಿದೆ. ಇಲಿಲ  ಒಾಂದು ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸಲು ನಾಲುಕ  ಮೈಕರ  ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡ್ಸ ಸ್ವಕು! ಒಾಂದು 

ಮೈಕರ  ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡ್ಸ ಎಾಂದರೆ ಒಾಂದು ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡ್ಸನ 10 ಲಕ್ಷದ ಒಾಂದು ಭಾಗ. ಸಿಾಂಗಾಪುರದ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟೆು  60 ಮೈಕರ  ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡ್ಸ ವೇಗದಲಿಲ  

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. ಭಾರತ್ದ ಮುಾಂಬೈ ಸ್ವು ಕ್ ಎಕೆ್ಚೇಾಂರ್ಜ 6 ಮೈಕರ  ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡ್ಸ 

ವೇಗದಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

ಇಂಡಿಯಾ ಐಎನ್ಎಕ್ಸ  ಅನ್ನಕ್ಕಲ: 
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 ವಿದೇಶ್ ವಿನಮಯ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ವಾಷಿಿಕ 3.2 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟ್ಟ 

ನಡೆಸುತ್ು ದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚಿು ನ ವಹಿವಾಟ್ಟ ದುಬೈ, ಸಿಾಂಗಾಪುರದಲಿಲ ರುವ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ವಿನಮಯ ಕಾಂದರ ದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ಈಗ ಗುಜರಾತ್ನಲಿಲ  ನೂತ್ನ ಕಾಂದರ  

ಆರಂಭ್ವಾಗಿದುದ , ವಿದೇಶಗಳ ಕಾಂದರ ದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ್ದ ಅವಲಂಬನೆ ತ್ಪಪ ಲಿದೆ. 

ವಿದೇಶದಿಾಂದ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಬಂಡವಾಳ ಹರಿವಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಗುಜ್ರಾತ್ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಸ್ು ಡೆಂಟ್ ಸ್್ವ ಟ್ಿ ಆಫ್ಟ ಹಾಗೂ ನ್ಯವಿೀನಯ  

ನೀತಿ  

ಗುಜರಾತ್ ಸಕಾಿರ ದೇಶದ ಮದಲ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ನವೊೀದಯ ಮ (ಸ್ವು ಟ್ಸಿ 

ಆಫ್) ಹಾಗೂ ನಾವಿೀನಯ  ನೀತಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯಡಿ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ರೂ 200 ಕೀಟಿ 

ಅನ್ನದ್ಯನವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

ನೀತಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸಮಾಜ, ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಸಮುದ್ಯಯ ಆಧರಿತ್ ನಾವಿೀನಯ  ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಲು 

ರಾಜಯ ದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು ನೀತಿಯ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶ. 

 ರಾಜಯ ದ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳಲಿಲ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಲ  ನವೊೀದಯ ಮ ಮತ್ತು  

ನಾವಿೀನಯ ತೆ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸುವುದು. 

 ಗುಜರಾತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಯಡಿ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ 

ಇದಕಾಕ ಗಿ ರೂ 200 ಕೀಟಿಯ “ರಾಜಯ  ನಾವಿೀನಯ ತೆ ನಧಿ”ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. 

 

ಇ-ಆಡಳಿತ ವ್ಯ ವ್ಹಾರದ್ಲಿಲ  ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ಕೆಕ  12ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಹರತಂದಿರುವ ವರದಿ ಪರ ಕಾರ ಕನಾಿಟಕವು ಇ-

ಆಡಳಿತ್ದ ವಯ ವಹಾರದಲಿಲ  12ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿಕ್ತಕ ಾಂತ್ 4 

ಸೆ್ವನ ಕುಸಿತ್ ಕಂಡಿರುವ ಕನಾಿಟಕ, ಈ ವರ್ಿದಲಿಲ  5.67 ಕೀಟಿ ರೂ. 

ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ.  

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ವರದಿ ಪರ ಕಾರ 86 ಸೇವೆಗಳಲಿಲ  ಇ-ಆಡಳಿತ್ 

ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. 2015ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  7.74 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳಿಷಿು ತ್ತು . 

 ಇ-ಆಡಳಿತ್ ವಯ ವಹಾರದಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶವು ಸುಮಾರು 15 ಪಟ್ಟು  

ಮುಾಂದಿದೆ. ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶವು ಈ ವರ್ಿದಲಿಲ  101.94 ಕೀಟಿ ರೂ ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. 

ಹಿಾಂದುಳಿದ ರಾಜಯ ದ ಪಟಿು ಯಲಿಲ ರುವ ಛತಿು ೀಸ್ಘಡ ಕ್ಕಡ 8 ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 
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ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲೆಾ ಯಿಂದ್ “ಐಆಸ್ತಿಟಿಸ್ತ ರೈಲ್ ಕ್ನೆಕ್್  ಆಯ ಪ್ಟ” ಬಿಡುಗಡೆ 

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮೂಲಕ ರೈಲು ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು  

ಸುಲಭ್ವಾಗಿಸಲು  ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲೆಾ  “ಐಆಸಿಿಟಿಸಿ ರೈಲು ಕನೆಕ್ು  ಆಯ ಪ್ಟ” 

ಅನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವ ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು ರವರು ಈ ಆಯ ಪ್ಟ 

ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪರ ಸುು ತ್ ಇರುವ ಐಆಸಿಿಟಿಸಿ ಕನೆಕ್ು  ಆಯ ಪ್ಟ 

ಬದಲಾಗಿ ಮಬೈಲ್ ಆಧರಿತ್ ಈ ಹಸ ಆಯ ಪ್ಟ ಅನ್ನು  

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಬುಕ್ತಕ ಾಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಸುಲಭ್ಗೊಳಿಸಿ ಬಳಕ್ಕದ್ಯರ 

ಸ್ಥು ೀಹಿಯನಾು ಗಿಸಲು ಇದನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಮುಾಂದಿನ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಇ-ಟಿಕ್ಕಟಿಾಂಗ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ದಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಭ್ದರ ತೆಯನ್ನು  

ಹೆಚಿು ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಆಯ ಪ್ಟ ಅನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದೊಾಂದು ಪರ ಯಾಣಿಕರ ಸ್ಥು ೀಹಿ ಆಯ ಪ್ಟ ಆಗಿದುದ , ಸ್ವಮಾನಯ , ತ್ತಾಕ ಲ್ ಮತ್ತು  ಪಿರ ೀಮಿಯಂ 

ತ್ತಾಕ ಲ್ ಕೀಟದಡಿ ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಈ ಆಯ ಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಸುಮಾರು 40 ಹೆಚ್ಚು  ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳ ಡೆಬಿಟ್ಸ ಕಾಡ್ಸಿ, ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ಸ ಕಾಡ್ಸಿ ಹಾಗೂ 

ನೆಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ನವೆಂಬರ್ 2016 ರಲಿಲ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾಪ ದ್ನೆ ಶೇ 5.7 

ಭಾರತ್ದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾಪ ದನೆ ಶೇ.5.7 ಕ್ಕಕ  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿರುವುದ್ಯಗಿ 

ಇಾಂಡೆಕೆ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಸಿು ರೀಯಲ್ ರ್ರ ಡಕ್ಷನ್ (Index of Industrial 

Production) ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.   ನೊೀಟ್ಟ ನಷೇಧದ ಬಳಿಕವೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಉತಾಪ ದನೆ ಕಳೆದ 13 ತಿಾಂಗಳುಗಳಲೆಲ ೀ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಏರಿಕ್ಕ ಕಂಡಿದುದ  ಶೇ.5.7 

ರಷ್ಠು ಗಿದೆ. ನವೆಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಿಗೂ ಮುನು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾಪ ದನೆ ದರ 

ಶೇ.3.4 ರಷಿು ತ್ತು . ಅಕು ೀಬರ್ ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  ಶೇ.1.8 ರಷ್ಟು  ಕುಸಿದಿದದ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾಪ ದನೆ ನವೆಾಂಬರ್ 

ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  ಶೇ.5.7 ಕ್ಕಕ  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಉತಾಪ ದನ ವಲಯ: ನವೆಾಂಬರ್ ನಲಿಲ  ಶೇ 5.5% ಬಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ 

 ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ವಲಯ: ಶೇ 3.5% ಬಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ 

 ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ: ಶೇ 8.9% ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ 

 ಬಂಡವಾಳ ಸರಕು: ಬಂಡವಾಳ ಸರಕು ಉತಾಪ ದನೆ ಶೇ 15% ರಷ್ಟು  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ 

ಐಐಪಿ ಸೂಚಯ ಂಕ್: 

ಇಾಂಡೆಕೆ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಸಿು ರಯಲ್ ರ್ರ ಡಕ್ಷನ್ (ಐಐಪಿ)ಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಅಾಂಕ್ತಅಾಂಶ ಮತ್ತು  

ಕಾಯಿಕರ ಮ ಅನ್ನಷ್ಠು ನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಂದರ  ಅಾಂಕ್ತಅಾಂಶ ಸಂಸೆ್ಥ  ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. 

ಸೂಚಯ ಾಂಕವು ಉತಾಪ ದನ ವಲಯ (620), ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ (61) ಹಾಗೂ ವಿದುಯ ತ್ (1) ವಲಯದ ಒಟ್ಟು  682 

ಸರಕುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  
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2017-18ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಭಾರತದ್ಲಿಲ  ನರುದೊಯ ೀಗ ಪ್ರ ಮಾಣ ಹೆಚಿ ಳ  

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಐಎಲ್ಓ) 

ಹರತಂದಿರುವ 2017 ವಿಶಾ  ಉದೊಯ ೀಗ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಮುನೊು ೀಟ 

ವರದಿ ಪರ ಕಾರ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  2017ರ ವೇಳೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ 2018ರಲಿಲ  2 

ಲಕ್ಷ ಹೆಚು ಳವಾಗಲಿದೆ.  

ವ್ರದಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಭಾರತ್ದ ನರುದೊಯ ೀಗ ಪರ ಮಾಣ 2016ರಲಿಲ  17.7 ದಶಲಕ್ಷವಿದುದ , 2017ರಲಿಲ  17.8 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  

ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 2018ರಲಿಲ  ಈ ಪರ ಮಾಣ 18ದಶಲಕ್ಷ ತ್ಲುಪಲಿದೆ. 

 2016ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಉದೊಯ ೀಗ ಸೃಷಿು  ಉತ್ು ಮವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಸುಮಾರು 13.4 

ಮಿಲಿಯನ್ ಉದೊಯ ೀಗ ಸೃಷಿು ಯಾಗಿದೆ. 

 ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ನರುದೊಯ ೀಗಿಗಳ ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ 

ನರುದೊಯ ೀಗ ಪರ ಮಾಣ ಕಳೆದ ವರ್ಿದ ಶೇಕಡ 5.7% ರಿಾಂದ 5.8%ಕ್ಕಕ  ತ್ಲುಪಲಿದೆ. 

 ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಬಿಕಕ ಟಿು ನಾಂದ ಉದಿ ವವಾದ ತ್ತಾಂದರೆಗಳಿಾಂದ 

ನರುದೊಯ ೀಗ ಪರ ಮಾಣ ಹೆಚಾು ಗಲಿದೆ. 

 

“ SEZ India” ಮಬೈಲ್ ಆಯ ಪ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸ್ತದ್ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಸಚ್ಚವಾಲಯ 

ಕಾಂದರ  ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯ “SEZ India” ಮಬೈಲ್ 

ಆಯ ಪ್ಟ ಅನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸಚಿವಾಲಯದ ಇ-ಆಡಳಿತ್ 

ಅಭಿಯಾನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಈ ಆಯ ಪ್ಟ ಅನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದುದ , 

ವಿಶೇರ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿದ ದ್ಯರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು 

ಈ ಆಯ ಪ್ಟ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಆಯ ಪ್ಟ ಬಳಸಿ ಎಸ್ಇಝೆಡ್ಸ ಘಟಕಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿದ ದ್ಯರರು ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ತ್ಮಮ  ವಹಿವಾಟನ್ನು  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ 

ಗುರುತಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  

ಈ ಆಯ ಪ್ಟ ನಲಿಲ  ನ್ಯಲುಕ  ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ: 

 ಎಸ್ಇಝೆಡ್ ಮಾಹಿತಿ: ಇದರಡಿ ವಿಶೇರ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ-2005 ಕಾಯಿದೆಯ ಸಂಪೂಣಿ 

ಮಾಹಿತಿ, ಎಸ್ಇಝೆಡ್ಸ ನಯಮ-2006, ಎಸ್ಇಝೆಡ್ಸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂಣಿ ಮಾಹಿತಿ 

ಹಾಗೂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸುತ್ತು ೀಲೆಗಳನ್ನು  ನೊೀಡಬಹುದು. 

 ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಹಿತಿ: ಈ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಫ್ರರಿಸ್ ಟೆರ ೀಡ್ಸ ಪಾಲಿಸಿ, ಕಸು ಮ್ & ಎಕೆ್ಕ ೈಸ್ 

ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲಿಲ  ಲಭ್ಯ ವಿರಲಿದೆ. 

 ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಮಾಹಿತಿ: ಎಸ್ಇಝೆಡ್ಸ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಯುಕು ರ ಕಚೇರಿ ಸಂಪಕಿ ಮಾಹಿತಿ, 

ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ರವರ ಸಂಪಕಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರ ಮಾಹಿತಿ 

ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 ಎಸ್ಇಝೆಡ್ ಆನ್ ಲೈನ್ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟ: ಆಮದು/ರಫ್ತು ದ್ಯರರ ಬಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ 

ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂಣಿ ಮಾಹಿತಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ  ಸಿಗಲಿದೆ. 
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ನವ್ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಎರಡನೇ ರೈಸ್ತನ್ಯ ಡೈಲ್ದಗ್ ಸಮಾವೇಶ 

ಕಾಂದರ  ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಯೀಜಿಸುವ ವಾಷಿಿಕ 

ರೈಸಿನಾ ಡೈಲಾಗ್ ನ ಎರಡನೇ ಆವೃತಿು ಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. “ದಿ ನೂಯ  ನಾಮಿಲ್: ಮಲಿು ಲಾಯ ಟರಲಿಸಂ ಇನ್ ಎ 

ಮಲಿು ರ್ಲರ್ ವಲ್ಡ ಿ” ಇದು ಈ ವರ್ಿದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . ಈ 

ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಭೌಗೊೀಳಿಕ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕಕ  ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿರವರು ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದರು. 65 ದೇಶಗಳ ಪರ ತಿನಧಿಗಳು ಸಮಾವೇಶದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಭಾಷಣದ್ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನ ಮತಿ್ತ  ಭಯೀತಾಪ ದ್ನೆ: ಭಾರತ್ದ ಜತೆಗೆ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಾಂದರೆ 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನವು ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಯಿಾಂದ ದೂರವಾಗಲೇಬೇಕು. ಭಾರತ್ವೊಾಂದೇ ಶಾಂತಿಯ 

ಪರ್ದಲಿಲ  ನಡೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ  ಎಾಂದು ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಸಮಾವೇಶದಲಿಲ  

ಹೇಳಿದರು. 

 ಶಂತಿಯುತ ದ್ಕಿ್ ಣ ಏಷ್ಯಯ : ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ರಾರ್ು ರಗಳಾಂದಿಗೆ “ಶಾಂತಿ 

ಹಾಗೂ ಸೌಹಾದಿತೆ” ಕಾಪಾಡಲು ಭಾರತ್ ಸದ್ಯ ಬದದ .  

 ಚ್ಚೀನ್ಯ: ಭಾರತ: ಚಿೀನಾ ಎರಡೂ ರಾರ್ು ರಗಳು ಪರಸಪ ರ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಗಳನ್ನು  ಗೌರವಿಸಬೇಕು. 

ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಚಿೀನಾಗೆ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಅವಕಾಶವಿದೆ ಆದರೆ 

ದಕ್ತಷ ಣ ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ ದ ಮೇಲೆ ಸ್ವವಿಭೌಮತ್ಾ  ಸ್ವಧಿಸಲು ಚಿೀನಾ ಒತ್ು ಡ ಹೇರುತಿು ರುವುದು 

ಸ್ವಧುವಲಲ .  

 ಸ್ತಪಿಇಸ್ತ: ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಚಿೀನಾ-ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪಾಕ್ ಆಕರ ಮಿತ್ ಕಾಶ್ಮ ೀರದ 

ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೀಗುವುದರಿಾಂದ ಸ್ವವಿಭೌಮತ್ಾ  ಅತಿಕರ ಮಣವಾಗುವುದಿಲಲ . 

 ಅಮೆರಿಕ್: ಡ್ರೀನಾಲ್ಡ  ಟರ ಾಂಪ್ಟ ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಮ್ರಿಕ ನಡುವಿನ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ 

ಸಂಬಂಧ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಶರ ಮಿಸಲಾಗುವುದು. 

ರೈಸ್ತನ್ಯ ಡೈಲ್ದಗ್: 

 ರೈಸಿನಾ ಡೈಲಾಗ್ ಸಮಾವೇಶ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆಯುವ ವಾಷಿಿಕ ಸಮಾವೇಶ. 

ಭೌಗೊೀಳಿಕ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಮತ್ತು  ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ್ ನಡೆಸುವ 

ಪರ ಮುಖ ಸಮಾವೇಶ ಇದ್ಯಗಿದೆ.  

 ಕಾಂದರ  ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಾಗೂ ಅಬೆ ವಿರ್ ರಿಸಚ್ಿ ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಎಾಂಬ 

ಸಾ ತಂತ್ರ  ಚಿಾಂತ್ಕರ ಚಾವಡಿ ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸುತಿು ವೆ. 

 ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ ರುವ ರೈಸಿನಾ ಹಿಲ್ ನಲಿಲ  ಈ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುವ ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕಕ  ರೈಸಿನಾ 

ಡೈಲಾಗ್ ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 
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 ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮದಲ ಆವೃತಿ ಮಾಚ್ಿ 2016ರಲಿಲ  ನಡೆದಿತ್ತು . “ಏಷ್ಠಯ : ರಿಜನಲ್ ಅಾಂಡ್ಸ 

ಗೊಲ ೀಬಲ್ ಕಮೂಯ ನಟಿ” ಮದಲ ಸಮಾವೇಶದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ ವಾಗಿತ್ತು . ಸಿಾಂಗಾಪುರದ 

“ಶಾಂಗಿರ  ಲಾ ಡೈಲಾಗ್” ಮಾದರಿಯಲೆಲ  ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

“ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಪ್ರ ತಿಭೆ ಸೂಚಯ ಂಕ್ (Global Talent Index)” ಭಾರತಕೆಕ  92ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಜಾಗತಿಕ ಪರ ತಿಭೆ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ಸೂಚಯ ಾಂಕ-2017ರಲಿಲ  118 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ 

92ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಡಿ ಪರ ತಿಭೆಗಾಗಿ 

ರಾರ್ು ರಗಳ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಗೊಲ ೀಬಲ್ 

ಬುಯ ಸಿನೆಸ್ ಸೂಕ ಲ್ INSEAD ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು , ಅಡೆಕಕ  ಗೂರ ಪ್ಟ ಮತ್ತು  

ಸಿಾಂಗಪುರದ ಹೂಯ ಮನ್ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್ ಲಿೀಡಶ್ಿಪ್ಟ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ 

ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕಯಾಂದಿಗೆ ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಟಾಪ್ಟ 10 ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ (1), ಸಿಾಂಗಾಪುರ (2), ಯುಕ್ಕ (3), ಯುಎಸ್ (4), 

ಸಿಾ ೀಡನ್ (5), ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ (6), ಲಕೆ ಾಂಬಗ್ಿ (7), ಡೆನಾಮ ಕ್ಿ (8), ಫಿನಾಲ ಯ ಾಂಡ್ಸ (9) ಮತ್ತು  

ನಾವೆಿ (10). 

 ಬಿರ ಕ್ಸ  ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಕಳಪೆ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿೀನಾ 

(54), ರಷ್ಠಯ  (56), ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ (67) ಮತ್ತು  ಬರ ಜಿಲ್ (81) ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

 ಪರ ಸು ಕ ಸ್ವಲಿನ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಕಳೆದ ಸೂಚಯ ಾಂಕಕ್ತಕ ಾಂದ 3 ಸೆ್ವನ ಕುಸಿತ್ ಕಂಡಿದೆ. 

2016 ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ 89ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ತ್ತು . 

 ವಿದೇಶ್ ಪರ ತಿಭೆಯನ್ನು  ಆಕಷಿಿಸುವುದು ಭಾರತ್ದ ಮುಾಂದಿರುವ ಬಹು ದೊಡಡ  ಸವಾಲು. 

ನ್ನರಿತ್ ಜನರು ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ವಲಸ್ಥ ಹೀಗುತಿು ರುವುದು ಸಹ ಆತಂಕಕಾರಿ 

ವಿರ್ಯವಾಗಿದೆ. 

 

ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯಕೆಕ  “ಮಷನ್ 41ಕೆ” ಜ್ಞರಿಗಳಿಸ್ತದ್ ರೈಲೆಾ  ಇಲ್ದಖ್ಯ 

ಮುಾಂದಿನ ಹತ್ತು  ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಇಾಂಧನ ಬಳಕ್ಕ ಮೇಲೆ ರೂ 41,000 ಕೀಟಿ 

ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವಾಲಯ “ಮಿರ್ನ್ 41ಕ್ಕ” 

ಆನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವ ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಲ  ನಡೆದ 

ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲೆಾ  ಇಾಂಧನ ಉಪಕರ ಮಗಳ ಮೇಲಿನ ದುಾಂಡು ಮೇಜಿನ ಚಚೆಿ ಸಮಯದಲಿಲ  ಈ 

ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಘೀಷಿಸಲಾಯಿತ್ತ.   

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 



www.karunaduexams.com 

310 | P a g e  
 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಶೇ 50% ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಡಿೀಸ್ಥಲ್ ಅವಲಂಭಿತ್ವಾಗಿದುದ , ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಶೇ 

90% ರೈಲು ಸಂಚಾರವನ್ನು  ವಿದುಯ ತಿು ೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ “ಮಿರ್ನ್ 41ಕ್ಕ”ಯ 

ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ತ್ಲುಪುವ ಗುರಿಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 ರೈಲು ಇಲಾಖ್ಯ ಹೆಚ್ಚು  ಹೆಚ್ಚು  ವಿದುಯ ತ್ ಅನ್ನು  DISCOM ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬದಲು 

ಕಡಿಮ್ ದರದಲಿಲ  ಮುಕು  ಮಾರುಕಟೆು ಯಲಿಲ  ಖರಿೀದಿಸಲು ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಕರ ಮದಿಾಂದ 

ಇಾಂಧನ ಮೇಲಿನ ಖಚಿಿನಲಿಲ  ಶೇ 25%  ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದ್ಯದ ಆಲೀಚನೆಯನ್ನು  

ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಹಸ ಹಸ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳ ಆವಿಷ್ಠಕ ರದ ಮೂಲಕ ರೈಲೆಾ  ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿಲ  

ವಿದುಯ ತ್ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸಲು ಚಿಾಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ರೈಲೆಾ  ಸಂಚಾರವನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ವಿದುಯ ದಿೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಿೀಯ 

ರೈಲೆಾ  ಇಾಂಧನ ಆಮದಿನ ಮೇಲಿನ ಆವಲಂಭ್ನೆಯನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ ಅಲಲ ದೇ ಇಾಂಧನ 

ಮೇಲಿನ ವೆಚು ವನ್ನು  ಕಡಿತ್ಗೊಳಿಸಬಹುದು. 

2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನ ರೈಲು ಬಜೆಟ್ಸ ನಲಿಲ 1000 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಹಾಗೂ 200 ಮ್ಗಾ 

ವಾಯ ಟ್ಸ ಪವನ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಂದಿದೆ.  

 

ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ್ ಐದು ಜ್ನರಲ್ ವಿಮಾ ಕಂಪ್ನಗಳನ್ನನ  ಷೇರು ವಿನಮಯದ್ಲಿಲ  

ಸೇಪ್ಿಡೆಗಳಿಸಲು ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಐದು ಜನರಲ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಗಳನ್ನು  ಷೇರು 

ವಿನಮಯ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲು ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಮೇಲಿನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಐದು ವಿಮಾ 

ಕಂಪನಗಳೆಾಂದರೆ ನೂಯ  ಇಾಂಡಿಯಾ ಅಶ್ಮರೆನೆ್  ಕಂಪನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ, 

ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಇಾಂಡಿಯಾ ಇನ್ನಶ ರೆನೆ್  ಕಂಪನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ, ಒರಿಯ್ಕಾಂಟಲ್ ಇನ್ನಶ ರೆನೆ್  ಕಂಪನ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ, ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇನ್ನಶ ರೆನೆ್  ಕಂಪನ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಜನರಲ್ ಇನ್ನಶ ರೆನೆ್  ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ 

ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ. ಈ ಐದು ವಿಮಾ ಕಂಪನಗಳ ಷೇರು ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸ್ಥಬಿ ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ 

ವಿಮಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ (IRDAI) ನಯಮಗಳ ಪರ ಕಾರ ಕಾಲಕರ ಮೇಣ ಶೇ 100% ರಿಾಂದ ಶೇ 

75%ಕ್ಕಕ  ಇಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

ನಣಿಯದ್ ಮಹತಾ ? 

 ಷೇರು ವಿನಮಯ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಬಿ ಅಾಂಗಿೀಕಾರದ 

ಅವಶಯ ಕತೆಯಂತೆ ಕಂಪನಗಳ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯಲಿಲ  ಪಾರದಶಿಕತೆ ಮತ್ತು  ಇಕ್ತಾ ಟಿಯನ್ನು  

ತ್ರುವುದು. 
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 ಸ್ವಾಂಸೆಿ ಕ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು  ಅಪಾಯ ನವಿಹಣೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು  

ಹೆಚಿು ಸುವುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಬಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು ನ ಗಮನ 

ಹರಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

 ಕಂಪನಗಳು ತ್ಮಮ  ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ನಧಿಯನ್ನು  ಬಂಡವಾಳ 

ಮಾರುಕಟೆು ಯಿಾಂದ ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಸಕಾಿರದ ಮೇಲೆ 

ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗುವುದು ತ್ಪಪ ಲಿದೆ. 

 

ಕ್ರಡು ಉಕುಕ  ನೀತಿ-2017 ಬಿಡುಗಡೆ: ರೂ 10 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ನರಿೀಕಿೆ  

ಉಕುಕ  ಸಚಿವಾಲಯ ಕರಡು ಉಕುಕ  ನೀತಿ-2017 ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದುದ , ರೂ 

10 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ನರಿೀಕ್ಕಷ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅಲಲ ದೇ ದೇಶ್ಯ ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನೆ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  2030-31ರ ವೇಳೆಗೆ 

300 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನೆಗ  ಹೆಚಿು ಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರಿಾಂದ 11 ಲಕ್ಷ ಹಸ ಹುದೆದ  ಸೃಷಿು ಯಾಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನೀತಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಎರಡು ಪ್ರ ಮುಖ್ ಗುರಿ: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಪ ರ್ಧಿಯನ್ನು  ಒಡುಡ ವ ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನೆ 

ಉದಿದ ಮ್ಯನ್ನು  ಸೃಷಿು ಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಾಾಂತಿರ ಕವಾಗಿ ಮುಾಂದುವರೆದ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 

ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕವಾಗಿರುವ ಸ್ವಾ ಲಂಭಿಯಾದ ಉಕ್ತಕ ನ ಉದಯ ಮವನ್ನು  ರಚಿಸುವುದು. 

 ಅಧಿಕ ಬಂಡವಾಳ, ಆಮದು ಅವಲಂಭ್ನೆ, ಕಚಾು  ವಸುು ಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ು ಡ ಉಕುಕ  

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಅಭಿವೃದಿದ ಯನ್ನು  ಕುಾಂಠಿತ್ಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿು ನ ಗಮನವನ್ನು  

ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಗಾಯ ಸ್ ಆಧರಿತ ಉಕುಕ  ಘಟಕ್: ಗಾಯ ಸ್ ಆಧರಿತ್ ಹಾಗೂ ವಿದುಯ ತ್ ಕುಲುಮ್ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿ, ಕಲಿಲ ದದ ಲಿಲ ನ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭ್ನೆಯನ್ನು  

ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸಿ ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನೆಯ ವೆಚು ವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸುವುದು. 

 ಕ್ರಾವ್ಳಿ ತಿೀರಾದ್ಲಿಲ  ಹಸ್ತರುವ್ಲಯ ಉಕುಕ ಘಟಕ್ಗಳು: ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ 

ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಸ್ವಗರಮಾಲ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಈ ಉಕುಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿ 

ಅಗಗ ದ ಕಲಿಲ ದದ ಲಲ ನ್ನು  ಬಳಸಿ  ರಫ್ತು ನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವುದು. 

 

ಭರ ಷ್್ಯ ಚಾರ ಸೂಚಯ ಂಕ್: 79ನೇ ಸ್ವಾ ನದ್ಲಿಲ  ಭಾರತ 

ಬಲಿಿನ್ ಮೂಲದ ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ವಿರೀಧಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಟಾರ ನೆ ಪೆರೆನೆ  

ಇಾಂಟನಾಯ ಿರ್ನಲ್ (Transparency International) ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ 

ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ 79ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಾಂಕ್ತ 

ಅಾಂಶ, ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ 
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ಪಟಿು ಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರವನ್ನು  ಲೆಕಕ ಹಾಕಲು ಸೊನೆು ಯಿಾಂದ 100 ಅಾಂಕಗಳ 

ಮಾಪನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊನೆು  ಸೆ್ವನ ಪಡೆದ ರಾರ್ು ರದಲಿಲ  

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ಹಾಗೂ ನೂರನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದ ದೇಶವನ್ನು  ಅತಿ ಕಡಿಮ್ ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ 

ಹಾಂದಿರುವ ದೇಶ ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಮದ್ಲ ಹತಿ್ತ  ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ನೂಯ ಜಿಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಡೆನಾಮ ಕ್ಿ 90 ಅಾಂಕಗಳನ್ನು  

ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. ಫಿನ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ 

(3ನೇ ಸೆ್ವನ), ಸಿಾ ೀಡನ್ (4ನೇ ಸೆ್ವನ), ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ (5ನೇ ಸೆ್ವನ), ನಾವೆಿ (6ನೇ ಸೆ್ವನ), 

ಸಿಾಂಗಪುರ (7ನೇ ಸೆ್ವನ), ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ (8ನೇ ಸೆ್ವನ), ಕ್ಕನಡ (9ನೇ ಸೆ್ವನ) ಮತ್ತು  ಜಮಿನ 

(10ನೇ) ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

 ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  ಕೆಳಮಟ್ ದ್ಲಿಲ ರುವ್ ರಾಷ್ ರ ಗಳು: ಸೊಮಲಿಯಾ ವಿಶಾ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ಪಿೀಡಿತ್ ರಾರ್ು ರವೆನಸಿದೆ. ಸಿರಿಯಾ, ದಕ್ತಷ ಣ ಸೂಡಾನ್, ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾ, 

ಆಫ್ರಾ ನಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ಇರಾಕ್ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಕ್ಕಳಹಂತ್ದಲಿಲ ವೆ.  

 ಪರ ಸುು ತ್ ಆವೃತಿು ಯ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ಬರ ಜಿಲ್ 40 ಅಾಂಕಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಮಧಯ ಮ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. 

 2016ರ ಸೂಚಯ ಾಂಕಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತ್ ಎರಡು ಅಾಂಕವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 2016 

ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ 38 ಅಾಂಕಗಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . 

 ಧಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ರಾಷ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಬಾಂಗಲ ದೇಶ 27 ಮತ್ತು  ನೇಪಾಳ 28ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ಹೆಚಾು ಗಿರುವ ದೇಶಗದಗಿ ಹರಹಮಿಮ ವೆ. 

 

ವ್ರಿಷಿ  ಪಿಂಚಣೆ ಭಿಮಾ ಯೀಜ್ನೆ-2017ಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ   

ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ “ವರಿರ್ಾ  ಪಿಾಂಚಣಿ ಭಿಮಾ ಯೀಜನೆ 2017” 

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ.  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಆರ್ಥಿಕ 

ಸೇಪಿಡೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತೆ ಬದದ ತೆಯ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  2016-

17ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿದಿಾಂದಲೇ “ಭಾರತಿೀಯ ಜಿೀವ ವಿಮಾ ನಗಮ” ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಿದೆ. 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸದ ಒಾಂದು ವರ್ಿ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಚಂದದ್ಯರರಾಗಬಹುದು. 

ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ 60 ವರ್ಿ ಮೇಲಪ ಟು ವರಿಗೆ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತೆಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನದಿಿರ್ು  ಮಾರುಕಟೆು  ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಿಾಂದ ಆದ್ಯಯ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಡ  

ದರ ಕುಸಿತ್ದಿಾಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶ.  
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 ಯೀಜನೆಯಡಿ ಹತ್ತು  ವರ್ಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಾಷಿಿಕ 8% ಖಚಿತ್ ಪಿಾಂಚಣಿಯನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಳು ಬಹುದು. ಪಿಾಂಚಣಿಯನ್ನು  ಮಾಸಿಕ, ಅಧಿ ವಾಷಿಿಕ, ವಾಷಿಿಕ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ಆಡಳಿತ ನವ್ಿಹಣಾ ಸಂಸ್ಾ ಗಳು (ಐಐಎಂ)-2017 ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಭಾರತಿೀಯ ಆಡಳಿತ್ ನವಿಹಣಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು (ಐಐಎಾಂ) ತ್ಮಮ  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಐಐಎಾಂ ಗಳಿಗೆ ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಮಹತ್ಾ ದ ಸೆ್ವನ ನೀಡುವ 'ಭಾರತಿೀಯ ಆಡಳಿತ್ ನವಿಹಣಾ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಮಸೂದೆ - 2017'ಕ್ಕಕ  ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಆಡಳಿತ್ ನವಿಹಣಾ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಸೊಸೈಟಿಯಾಗಿ ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಪದವಿಯನ್ನು  ನೀಡುವಾಗಿಲಲ . 

ಈಗಿನ ನಯಮಗಳ ಪರ ಕಾರ ಐಐಎಾಂಗಳು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವು ತ್ಕೀತ್ು ರ ಡಿರ್ಲಮಾ ಮತ್ತು  

ಫ್ಲೀಷಿಪ್ಟ ನೀಡುತಿು ವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು  ಕರ ಮವಾಗಿ ಎಾಂಬಿಎ ಹಾಗೂ ಪಿಎಚ್.ಡಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಾಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ 

 ಹಸ ಮಸೂದೆಯು ಐಐಎಾಂಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣಿ ಸ್ವಾ ಯತ್ು  ಸೆ್ವನ ಕಲಿಪ ಸುತ್ು ದೆ. ಐಐಎಾಂನ 

ಸಮನಾ ಯ ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಒಾಂದು ಸಲಹೆಗಾರ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಐಐಎಾಂ ಮಂಡಳಿ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನವಿಹಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲಿದೆ. ಐಐಎಾಂಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಹಾಗೂ 

ನದೇಿಶಕರನ್ನು  ಈ ಮಂಡಳಿ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಿದೆ.  

 ಐಐಎಾಂ ಗಳ ಸ್ವಧನೆ ಹಾಗೂ ಪರ ಗತಿಯ ಪರಾಮಶ್ಿಯನ್ನು  ಸಾ ತಂತ್ರ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಂದು 

ನಡೆಸಲಿದೆ. ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಸ್ವವಿಜನಕ ರ್ೀಟಿಲ್ ಗಳಲಿಲ  ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಐಐಎಾಂ ಗಳ ವಾಷಿಿಕ ವರದಿಯನ್ನು  ಸಂಸತಿು ನಲಿಲ  ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಿಎಜಿ ರವರು ಲೆಕಕ  

ತ್ಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಈ ಮಸೂದೆಯು ಐಐಎಾಂಗಳನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಹತ್ಾ ದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಎಾಂದು ಘೀಷಿಸಲು 

ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸುತ್ು ದೆ. ಪರ ಧಾನ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ 

ತಿೀಮಾಿನ ಕೈಗೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ. ಮುಾಂಬರುವ ಬಜೆಟ್ಸ ಅಧಿವೇಶನದಲಿಲ  ಈ ಮಸೂದೆ ಸಂಸತಿು ನಲಿಲ  

ಮಂಡನೆಯಾಗುವ ನರಿೀಕ್ಕಷ  ಇದೆ.  

ಆದರೆ ಐಐಎಾಂನ ಫ್ಲೀಷಿಪೆಗ  ಎಲೆಲ ಡೆ ಮಾನಯ ತೆ ಇಲಲ  ಎನು ಲಾಗಿದೆ.  
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“ರಬಬ ರ್ ಮಣಿಣ ನ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  (Rubber Soil Information System)”ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ರಬಿ ರ್ ಮಣಿಣ ನ ಮಾಹಿತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  (RubSIS)ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದೆ. ಇದೊಾಂದು ಆನ್ ಲೈನ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ರಬಿ ರ್ ಬಳೆಗಾರರಿಗೆ 

ಮಣಿಣ ನ ಗುಣಕ್ಕಕ  ತ್ಕಕ ಾಂತೆ ರಸಗೊಬಿ ರ ಮಿಶರ ಣವನ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  

ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅತಿ 

ಹೆಚ್ಚು  ರಬಿ ರ್ ಬಳೆಯುವ ಜಿಲೆಲಯಾದ ಕರಳದ ಕಟು ಯಂ ನಲಿಲ  

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದುದ , ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಕರಳ ಹಾಗೂ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ರಬಿ ರ್ 

ಬಳೆಯುವ ಎಲಾಲ  ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸು ರಿಸಲಾಗುವುದು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 RubSIS ಅನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ರಬಿ ರ್ ಸಂಶೀಧನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ರಬಿ ರ್ 

ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಮೂರು ಏಜೆನೆ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಮೂರು ಏಜೆನೆ ಗಳೆಾಂದರೆ ಕರಳದ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಇನ್ ಫ್ರರಮೇಶನ್ 

ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಅಾಂಡ್ಸ ಮಾಯ ನೇರ್ಜ ಮ್ಾಂಟ್ಸ, ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಬ್ಯಯ ರೀ ಆಫ್ ಸ್ವಯಿಲ್ ಸವೇಿ ಅಾಂಡ್ಸ 

ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ಯೂಸ್ ಪಾಲ ನಾಂಗ್, ಐಸಿಎಆರ್ ಮತ್ತು  ನಾಯ ರ್ನಲ್ ರಿಮೀಟ್ಸ ಸ್ಥನೆ ಾಂಗ್ ಸ್ಥಾಂಟರ್, 

ಇಸೊರ ೀ. 

 ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಡಿ ರಬಿ ರ್ ಬಳೆಗಾರರ ಬರಳ ತ್ತದಿಯಲಿಲ  ರಬಿ ರ್ ಬಳೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ 

ರಸಗೊಬಿ ರ ಮಿಶರ ಣ ಮಾಹಿತಿ  ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 ಇದೊಾಂದು ರಬಿ ರ್ ಬಳೆಯುವ ಮಣಿಣ ನ ಸಮರ್ಿನೀಯ ಹಾಗೂ ವೈಜಾಾ ನಕ ನವಿಹಣಗೆ 

ವೆಚು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ವಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಅಳವಡಿಕ್ಕಯಿಾಂದ 

ಅತಿಯಾದ ರಾಸ್ವಯನಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕ್ಕ ತ್ಡೆದು ಮಣಿಣ ನ ಗುಣಮಟು ವನ್ನು  

ಕಾಪಾಡಿಕಳು ಬಹುದು. 

 ಅಲಲ ದೇ ರಬಿ ರ್ ಬಳಗೆ ತ್ಗುಲುವ ವೆಚು ವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸಿ, ಉತಾಪ ದನೆಯಲಿಲ  

ಹೆಚು ಳವಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಯ  ಸಹ ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ಅಂಚೆಯಿಂದ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ  ಬಯ ಂಕ್ ಕಾಯಾಿರಂಭ 

ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆ ಇಲಾಖ್ಯಯಡಿ (ಕಾಂದರ  ಸಂವಹನ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯ) ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆಗೆ (ಇಾಂಡಿಯಾ ರ್ೀಸ್ು ) 

ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ನಡೆಸಲು ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ತನಾಂದ 

ಅಾಂತಿಮ ಪರವಾನಗಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಏಟೆಿಲ್ ಮತ್ತು  ಪೇಟಿಎಾಂ 

ನಂತ್ರ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಸಂಸೆ್ಥ  ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ಪರ ಸುು ತ್ ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆ ಇಲಾಖ್ಯ ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 1,55,000 ಅಾಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. ಈ ಎಲಾಲ  ಕಚೇರಿಗಳಲೂಲ  ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ತಗಾಗಿ 650 ಹಸ ಶಖ್ಯಗಳನ್ನು  ತೆರೆಯಲು 

ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಖ್ಯಗಳು ಪರ ಸುು ತ್ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ಅಾಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಬಳಿ 

ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

ಸಕಾಿರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇಪಿಡೆ ಗುರಿಯನ್ನು  ಸಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ 

ಹರತಂದಿರುವ ವಿನೂತ್ನ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಮಾದರಿಯೇ “ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ ”.  

 ಈ ಬಯ ಾಂಕುಗಳು ಬೇಡಿಕ್ಕ ಆಧರಿಸಿದ ಠೇವಣಿ ಸಂಗರ ಹ, ಹಣ ಜಮಾ ಸೇವೆಗಳು, ಇಾಂಟನೆಿಟ್ಸ 

ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ನೀಡುತ್ು ವೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ ವಿತ್ರಣೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ನೀಡುವುದಿಲಲ . 

 ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳು ಸಣಣ  ಉದಿದ ಮ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೈಯುಕ್ತು  ಖ್ಯತೆಗೆ ಗರಿರ್ಾ  ರೂ 1 ಲಕ್ಷದ 

ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ  ಠೇವಣೆಯನ್ನು  ಇರಿಸಿಕಳು ಬಹುದು.  ತ್ಮಮ  ಖ್ಯತೆದ್ಯರರಿಗೆ ಎಟಿಎಾಂ ಅರ್ವಾ 

ಡೆಬಿಟ್ಸ ಕಾಡ್ಸ ಿ , ಭಿನು  ಸಾ ರೂಪದ ಪಿರ ೀಪೇಯ್ಡ  ಕಾಡ್ಸ ಿ ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 

ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ಸ ಕಾಡ್ಸಿ ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸುವಾಗಿಲಲ . 

 ರಿಸ್ಕ  ಅಲಲ ದ ಸರಳ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಪ ನು ಗಳು ಅಾಂದರೆ ಮೂಯ ಚ್ಚಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ, ವಿಮ್ 

ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಬಹುದು. ಅನವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯರು ಈ ಬಯ ಾಂಕ್ತನಲಿಲ  ಖ್ಯತೆ 

ತ್ರೆಯುವಂತೆ ಇಲಲ . 

 ಈ ವಿನೂತ್ನ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕುಗಳು ಮಬೈಲ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಸೇವೆ, ಸೂಪರ್ 

ಮಾಕ್ಕಿಟ್ಸ ಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ಪರ ಮಾಣದ ವಾಣಿಜಯ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಹಣ 

ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕಡುತ್ು ದೆ. 

 

2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಆಥಿಿಕ್ ಸಮೀಕಿೆ : ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು 

ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಲ  ಅವರು ಸಂಸತಿು ನಲಿಲ  2016-

17ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಮಂಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಆರ್ಥಿಕ 

ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಮುಖಯ  ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಅರವಿಾಂದ್ ಸುಬರ ಮಣಯ ಾಂ 

ಅವರು ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯ ಪರ ಕಾರ 2017-18ರಲಿಲ  ದೇಶದ 

ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗೆ 6.75% ರಿಾಂದ 7.25% ಇರಲಿದೆ. ಜಿಡಿಪಿ ಬಳವಣಿಗೆ ಮೇಲೆ 

ನೊೀಟ್ಟ ರದುದ  ಪರಿಣಾಮ ತಾತ್ಕ ಲಿಕ ಎನು ಲಾಗಿದೆ 

ಆಥಿಿಕ್ ಸಮೀಕಿಾ  ವ್ರದಿಯ ಮುಖಯ ಂಶಗಳು 
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 ಪರ ಸಕು  ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿದ ಬಳವಣಿಗೆ ಶೇಕಡ 6.5% ಇರಲಿದೆ. 2015-16 ರಲಿಲ  ಶೇ 7.5% 

ನರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 2017-18 ರಲಿಲ  ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗೆ 6.75% ರಿಾಂದ 7.25% ಇರಲಿದೆ. 

 ಕೃಷಿ ವಲಯ 2016-17 ರಲಿಲ  4.1% ರಷ್ಟು  ಬಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿದೆ. 

 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಬಳವಣಿಗೆ ದರ ಕಳೆದ ವರ್ಿದ ಶೇಕಡ 7.4ಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಿ 

ಶೇಕಡ 5.2ರ ದರದಲಿಲ  ಸ್ವಧಾರಣವಾಗಿದೆ 

 ಎಲಲ  ಅಧಿಕ ಆದ್ಯಯದ್ಯರರನ್ನು  ಒಳಗೊಳುು ತ್ು  ಆದ್ಯಯ ತೆರಿಗೆ ಜಾಲ 

ವಿಸು ರಣೆಯಾಗಬಹುದು. 

 ಸೇವಾ ವಲಯ ಬಳವಣಿಗೆ 2016-17 ರಲಿಲ  8.9% ರಷ್ಟು  ಇರಲಿದೆ. 

 ಹಸ ನೊೀಟ್ಟಗಳು ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬರುವುದರಾಂದಿಗೆ ಅರ್ಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ , ಬಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಹಜ 

ಸೆಿ ತಿಗೆ ಮರಳಲಿವೆ. 

 ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಯಾಂದಿಗೆ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದುದ , ಇದು ಬಳವಣಿಗೆ ದರವನ್ನು  

ಶೇಕಡ 8ರಿಾಂದ 10ಕ್ಕಕ  ಏರಿಸಲಿದೆ. 

 ತೆರಿಗೆ: ವೈಯಕ್ತು ಕ ಆದ್ಯಯ ತೆರಿಗೆ ದರ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಮುದ್ಯರ ಾಂಕ ತೆರಿಗೆ ಇಳಿಕ್ಕ ಪರ ಸ್ವು ವನೆ. 

ಕಾರ್ೀಿರೆಟ್ಸ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಇಳಿಸಲು ಶ್ರ ೀಘರ ವಾಗಿ ಕರ ಮಕೈಗೊಳು ಲಾಗುವುದು. 

 ಬಯ ಂಕ್ಂಗ್: ಬ್ದಯ ಂಕುಗಳು ವಸೂಲಾಗದ ಸ್ವಲಗಳನ್ನು  ನಿವ್ಹಿಸಲು ಸಾವ್ಜನಿಕ 

ವಲ್ಯದ ಸವ ತ್ತು  ಪುನ್ವ್ಸತಿ ಸಂಸ್ಥ  (PSARA) ಸಾಥ ಪ್ಟನೆಗ್ಗ ಪ್ಟರ ಸಾು ವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕ್ರದ 

ಬಂಬಲ್ದೊಂದಿಗ್ಗ, PSARA ವಸೂಲಾಗದ ಸ್ವಲಗಳನ್ನು  ನವಿಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ನೊೀಟ್ಟ ರದ್ದ ತಿ: ಅನಾಣಿಯ ೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಬಳವಣಿಗೆ ದರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 0.25ರಿಾಂದ 

ಶೇಕಡ 0.5ರಷ್ಟು  ಆಗಿದೆಯಾದರೂ, ದೂರಗಾಮಿ ಪರ ಯೀಜನಗಳಿವೆ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪ ನು ಗದದ 

ಸಕಕ ರೆ, ಹಾಲು, ಆಲೂಗಡೆಡ , ಈರುಳಿು  ಮುಾಂತಾದವುಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಾಣಿಯ ೀಕರಣದ ವಯ ತಿರಿಕು  

ಪರಿಣಾಮ ಉಾಂಟಾಗಬಹುದು. 2017ರ ಏಪಿರ ಲ್ ವೇಳೆಗೆ ನೊೀಟ್ಟಗಳ ಕರತೆ ನೀಗಲಿದೆ. 

 ಸ್ವವ್ಿತಿರ ಕ್ ಮೂಲ ಆದ್ಘಯ (Universal Base Income): ಬಡತ್ನ ನವಾರಣೆ ಮಾಡುವ 

ನಟಿು ನಲಿಲ  ಈಗ ಚಾಲಿು ಯಲಿಲ ರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ 

ಪಯಾಿಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು  ಚಿಾಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಯ  ಸಹಾಯಧನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ 

ಮೂಲ ಆದ್ಯಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪಯಾಿಯವಾಗಿ ಚಿಾಂತಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 
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ವ್ಲಸ್ತಗರ ಹಿತಾಸಕಿ್  ಕಾಯಲು ಕಾನೂನ್ನ ಚೌಕ್ಟ್್ಟ  ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಸಮತಿ ಶಿಫ್ರರಸುಸ  

ದೇಶದಲಿಲ  ವಲಸಿಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯನ್ನು  ಕಾಪಾಡಲು ಸೂಕು  ಕಾನೂನ್ನ 

ಹಾಗೂ ನಯಮ ಚೌಕಟು ನ್ನು  ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಪಾರ್ಿ 

ಮುಖೀಪಾಧಯ ಯ ನೇತೃತ್ಾ ದ “ವಲಸ್ಥ ಮೇಲಿನ ಕಾಯಿಪಡೆ” ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  

ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿದೆ. ವಲಸಿಗರು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ತ್ಮಮ ದೇ 

ಆದ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದುದ , ಅವರ ಸಂವಿಧಾನಕ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಸಂರಕ್ತಷ ಸುವುದು ಅತ್ಯ ವಶಯ ಕ 

ಎಾಂದು ವರದಿಯಲಿಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 18 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಕಾಯಿಪಡೆಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  

ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಬಡತ್ನ ನಮೂಿಲನೆ ಸಚಿವಾಲಯ 2015 ರಲಿಲ  ರಚಿಸಿತ್ತು .  

ಸಮತಿಯ ವ್ರದಿ: 

 ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ್ ಜನಗಣತಿ ಕೈಗೊಳು ಲು ರಿಜಿಸು ರರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ಶ್ರ್ು ಚಾರಕ್ಕಕ  

ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರವು ಮೂಲಕ ವಲಸಿಗರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  ವಲಸ್ಥ ಹೀದರು ಆ 

ರಾಜಯ ದಲಿಲ ನ ಪರ ಯೀಜನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳು ಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಮಾಡಿಕಡಬೇಕು. 

 ಅಾಂತ್ರ್ ರಾಜಯ ಗಳ ಪಡಿತ್ರ ವಿತ್ರಣೆ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ವಲಸಿಗರು 

ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ದಲಿಲ ದದ ರು ಪಡಿತ್ರ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಉಪಯೀಗ ಪಡೆದುಕಳು ಲು ಅವಕಾಶ 

ಕಲಿಪ ಸಬೇಕು. 

 ಕ್ಕಲಸ ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೀಗದಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ತಾರತ್ಮಯ ವನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟು ಲು ಸೆ ಳಿೀಯರ 

ಮಿೀಸಲಾತಿ ಸೆ್ವನಮಾನವನ್ನು  ತ್ತಡೆದುಹಾಕಲು ರಾಜಯ ಗಳು ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಬೇಕು. 

 ವಲಸಿಗರ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಸವಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ವಾಷಿಿಕ ಕ್ತರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯಡಿ ತ್ರುವ 

ಮೂಲಕ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಹಕಕ ನ್ನು  ಎತಿು ಹಿಡಿಯಲು ರಾಜಯ ಗಳು ಶರ ಮಿಸಬೇಕು. 

 ವಲಸಿಗರು ಬಯ ಾಂಕ್ತನಲಿಲ  ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ತೆರೆಯಲು ಬಯ ಾಂಕುಗಳು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 

ಖ್ಯತೆ ತೆರೆಯುವಾಗ “ನಮಮ  ಗಾರ ಹಕನ ಬಗೆಗ  ತಿಳಿಯಿರಿ” ನಯಮಗಳನ್ನು  ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಆದರೆ 

ಅನಗತ್ಯ  ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು  ಕಳಬರದು. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

2011 ಜನಗಣತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಾದರಿ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ಸಂಸೆ್ಥ  (NSSO) ಯ ವರದಿ ಪರ ಕಾರ ದೇಶದ 

ಒಟಾು ರೆ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಲ  ಶೇ 30% ರಷ್ಟು  ವಲಸಿಗರಿದ್ಯದ ರೆ. 2016-17 ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ಪರ ಕಾರ 2011 

ರಲಿಲ  3.30 ಮಿಲಿಯನಷಿು ದದ  ವಾಷಿಿಕ ವಲಸ್ಥ ಹೀಗುವವರ ಸಂಖ್ಯಯ  2016 ರಲಿಲ  9.0 ಮಿಲಿಯನಷಿು ದೆ. 
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ತೇಜ್ಸ್ತಾ ನ ಯೀಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್್ಯ ನಕೆಕ  ವಿಶಾ ಬಯ ಂಕ್ ಜೊತೆ ಆಥಿಿಕ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಹದಿಹರೆಯದ ಬಲಕ್ತಯರ ಹಾಗೂ ಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲಿೀಕರಣದ ಆಶಯ ಹಾಂದಿರುವ ತೇಜಸಿಾ ನ ಯೀಜನೆಯ 

ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ರೂ 63 

ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಥಿಕ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ 

ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ ಹಾಗೂ ಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲಿೀಕರಣ 

ಯೀಜನೆಯಾಂದನ್ನು  ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸುತಿು ದೆ.   

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಹದಿಹರೆಯದ ಹೆಣುಣ ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಮಾರುಕಟೆು  ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ಟಶಲಯ  ತ್ರಭೇತಿಯನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಳು ಲು ಮೂಲ ಜಿೀವನ ಕ್ಟಶಲಯ ವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು. 

 ಇದು ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಮೂರು ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ: ಸ್ವಮಾಜಿಕ, 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುವುದು. ಉತ್ು ಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು 

ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಗಳ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಅಭಿವೃದಿದ . 

 ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾಖಿಾಂಡು  17 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 6,80,000 

ಸ್ವವಿರ ಹದಿಹರೆಯದ ಬಲಕ್ತಯರು ಹಾಗೂ ಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರಿಾಂದ ಅನ್ನಕ್ಕಲ 

ಪಡೆದುಕಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಸ್ತೀಮೈ ಕ್ರುವೇಲಂ (Seemai Karuvelam) ಮರಗಳನ್ನನ  ತೆರವುಗಳಿಸಲು ಕಾನೂನ್ನ 

ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವಂತೆ ಮದ್ಘರ ಸ್ ಹೈಕೀಟ್ಿ ಆದೇಶ 

ಮದ್ಯರ ಸ್ ಹೈಕೀಟಿಿನ ಮಧುರೈ ಪಿೀಠ “ಸಿೀಮೈ ಕರುವೇಲಂ (Seemai 

Karuvelam)” ಮರಗಳನ್ನು  ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಎರಡು ತಿಾಂಗಳಳಗೆ ಸೂಕು  

ಕಾನೂನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಆದೇಶ 

ಮಾಡಿದೆ. ಸಿೀಮೈ ಕರುವೇಲಂ ಆಕರ ಮಣಶ್ೀಲ ಸಸಯ  ಪರ ಭೇದವಾಗಿದುದ , 

ಅತಿಯಾದ ನೀರನ್ನು  ಹಿೀರಿಕಳುು ವುದರಿಾಂದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಗಂಭಿೀರ ಹಾನಯನ್ನು  ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುತಿು ದೆ. 

ಏನದು ವಿವಾದ್: 

 ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗೆಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ ಸಿೀಮೈ ಕರುವೇಲಂ ಮರಗಳನ್ನು  

ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕು  ಆದೇಶವನ್ನು  ಹರಡಿಸುವಂತೆ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್, 2016 ರಲಿಲ  

ಸ್ವವಿಜನಕ ಹಿತಾಸಕ್ತು  ಅಜಿಿಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸಲಾಗಿತ್ತು . ಅಜಿಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಿದ 

ನಾಯ ಯಾಲಯ ರಾಜಯ ದ 13 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಖ್ಯಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರಿ ಜಮಿೀನ್ನಗಳಲಿಲ  
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ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಬಳೆದಿರುವ ಕರುವೇಲಂ ಮರಗಳನ್ನು  ಬುಡಸಮೇತ್ ಕ್ತೀಳುವಂತೆ 

ತ್ಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಆದೇಶದ್ಲಿಲ  ಏನದೆ? 

 ರಾಜಯ ದ 32 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಸಿೀಮೈ ಕರುವೇಲಂ ಮರಗಳನ್ನು  ನಾಶಪಡಿಸಲು ಎರಡು 

ತಿಾಂಗಳಳಗೆ ಸೂಕು  ಕಾನೂನನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. 

 ಖ್ಯಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರಿ ಜಮಿೀನ್ನಗಳಿಾಂದ ಈ ಮರಗಳನ್ನು  ಕ್ತತ್ತು ಗೆಯಲು 

ಜಿಲಾಲ ಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕು  ಅನ್ನದ್ಯನವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಆದೇಶ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸ್ತೀಮೈ ಕ್ರುವೇಲಂ: 

ಸಿೀಮೈ ಕರುವೇಲಂ ಪಶ್ು ಮ ಆಫಿರ ಕಾಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದ ಮರ ಪರ ಭೇದ. 1960 ರಲಿಲ  ಉರುವಲು ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ 

ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಲ  ಈ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು  ಹಿೀರಿಕಳುು ವ ಈ 

ಪರ ಬೇಧದಿಾಂದ ಸೆ ಳಿೀಯ ಪರಿಸರ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 

 

“ದಿ ಸ್ಪ ಸ್ತಫೈಡ್ ಬಯ ಂಕ್ ನೊೀಟ್ಸ  ಆಕ್್ , 2017” ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸ್ತದ್ ಸಕಾಿರ 

ಅಮಾನಯ ಗೊಾಂಡಿರುವ 500 ಮತ್ತು  1,000 ಮುಖಬಲೆಯ ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 31, 2016 ರಿಾಂದ ಇಟ್ಟು ಕಳುು ವುದು, ವರ ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು 

ಹಾಗೂ ಸಿಾ ೀಕರಸಿವುದನ್ನು  ನಬಿಾಂಧಿಸುವ “ದಿ ಸ್ಥಪ ಸಿಫೈಡ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ 

ನೊೀಟೆ್ಸ ಆಕ್ು -2017” ಅನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸಿದೆ. 

ಅದರಂತೆ ಅಮಾನಯ ಗೊಾಂಡಿರುವ 500 ಹಾಗೂ 1000 ಮುಖಬಲೆಯ ನೊೀಟ್ಟಗಳ ಬಳಕ್ಕ ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ 

ಅಪರಾಧವೆಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.  

ಕಾಯಿದೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಅಮಾನಯ ಗೊಾಂಡಿರುವ ರೂ 500 ಹಾಗೂ ರೂ 1000 ಮುಖಬಲೆಯ ನೊೀಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕ ಅಾಂತ್ಯ ಗೊಳು ಲಿದೆ. 

 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 31, 2016ರಿಾಂದ ಅಮಾನಯ ಗೊಾಂಡಿರುವ 500 ಮತ್ತು  1,000 ಮುಖಬಲೆಯ 

ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಇಟ್ಟು ಕಳುು ವುದು, ವರ ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಿಾ ೀಕರಸಿವುದನ್ನು  

ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧವೆಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರ ರ್ಮ ದಜೆಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಿಗೆ ದಂಡ 

ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಒಬಿ  ವಯ ಕ್ತು ಯು 10ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಅಮಾನಯ ಗೊಾಂಡ ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಅರ್ವಾ ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸ, 

ಸಂಶೀಧನೆಗೊಸಕ ರ 25ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಇಟ್ಟು ಕಾಂಡರೆ, 10 ಸ್ವವಿರ ರೂ. 

ಅರ್ವಾ ಅವನಲಿಲ ರುವ ನಗದಿನ 5 ಪಟ್ಟು  ದಂಡವನ್ನು  ಪಾವತಿಸಬೇಕು.  

 ಇನ್ನು  ಅಪನಗದಿೀಕರಣದ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ವಿದೇಶಗಳಲಿಲ  ಇದದ  ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ ಹಳೇ 

ನೊೀಟ್ಟಗಳ ಠೇವಣಿಗೆ ಮಾ.31ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಾಂದು ವೇಳೆ, ಇವರು 
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ಸುಳುು  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲು ಮುಾಂದ್ಯಗಿದುದ  ಗೊತಾು ದರೆ, ಅಾಂರ್ವರಿಗೆ 50 ಸ್ವವಿರ 

ರೂ. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ಕಾಯ್ಕದ ಯಲಿಲ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

 

ಟೆರ ೀಡ್ ಮಾಕ್ಿ ನಯಮ (Trade Mark Rule)-2017 ಜ್ಞರಿಗೆ 

ವಾಯ ಪಾರ ಚಿನೆಾ  ಬಳಕ್ಕ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಸರಳಿೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಟೆರ ೀಡ್ಸ 

ಮಾಕ್ಿ ನಯಮ-2017 ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಂದರ  ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  

ಕೈಗಾರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಹಸ ನಯಮವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದುದ , 

ಹಾಲಿ ಜಾರಿಯಲಿಲ ದದ  2002 ನಯಮದ ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ನಯಮದ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಅಂಶಗಳು: 

 ಟೆರ ೀಡ್ಸ ಮಾಕ್ಿ ನೊೀಾಂದಣಿ ಪರ ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  74 ರಿಾಂದ 8ಕ್ಕಕ  ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಇ-ನೊೀಾಂದಣಿಯನ್ನು  ಪರ ಸಿದದ ಗೊಳಿಸಲು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ  ನೊೀಾಂದಣಿ 

ಮಾಡಿಕಳುು ವವರಿಗೆ ಶೇ 10% ರಿಯಾಯತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಟೆರ ೀಡ್ಸ ಮಾಕ್ಿ ನೀಡುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ತ್ಾ ರಿತ್ಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದ್ಯಖಲಾತಿ 

ಸಲಿಲ ಕ್ಕಯಿಾಂದ ನೊೀಾಂದಣಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ವರೆಗೂ ಇ-ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಜಿಿದ್ಯರರ ವಿದಸದಲಿಲ  ಇ-ಮೇಲ್ ಅನ್ನು  ಕಡಾಡ ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಚೇರಿ 

ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಇ-ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ವಿಡಿಯೀ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಚಿನೆಾ  ಹಂಚಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು  ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ 

ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

ಮಾರ್ಚಿ 15: ವಿಶಾ  ಗಾರ ಹಕ್ ಹಕುಕ ಗಳ ದಿನ 

ವಿಶಾ  ಗಾರ ಹಕ ಹಕುಕ ಗಳ ದಿನವನ್ನು  ಮಾಚ್ಿ 15 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಹಕರ ಚಳುವಳಿಗೆ ಗೌರವ 

ಅಪಿಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗಾರ ಹಕರ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  

ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು ವಿಶಾ  ಗಾರ ಹಕರ ದಿನದ ಉದೆದ ೀಶ. 

ವಿಶಾ  ಗಾರ ಹಕ್ ಹಕುಕ ಗಳ ದಿನದ್ ವಿಶೇಷ: 

 ಪರ ತಿಯಬಿ  ಗಾರ ಹಕನ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು. 

 ಅಾಂತ್ಹ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಗೌರವಿಸಲು ಮತ್ತು  ರಕ್ತಷ ಸಲು ಒತಾು ಯಿಸುವುದು. 

 ಮಾರುಕಟೆು  ದುರುಪಯೀಗ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅನಾಯ ಯಗಳನ್ನು  ವಿರೀಧಿಸುವುದು. 

2017 ಧ್ಯಯ ೀಯವಾಕ್ಯ : ‘Building a Digital World Consumers can Trust’. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಗಾರ ಹಕ ಹಕುಕ ಗಳ ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಬಗೆಗ  ಮದಲು ಮಂಡಿಸಿದವರು ಅಮ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜಾನ್ 

ಎಫ್ ಕ್ಕನಡಿ ಅವರು. 1962 ರಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಅನ್ನು  ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ ಮಾತ್ನಾಡುವಾಗ ಗಾರ ಹಕ 



www.karunaduexams.com 

321 | P a g e  
 

ಹಕುಕ ಗಳು ಎಾಂದರನೆಾಂಬ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವನ್ನು  ನೀಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕ್ಕನಡಿ ಅವರು 

ಗಾರ ಹಕ ಹಕುಕ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮದಲು ಧಾ ನ ಎತಿು ದ ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ನಾಯಕ. ಪರ ರ್ಮ ವಿಶಾ  ಗಾರ ಹಕ ಹಕುಕ  

ದಿನವನ್ನು  15ನೇ ಮಾಚ್ಿ 1983ರಲಿಲ  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಹಕ ದಿನವನ್ನು  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 24 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

1986ರಲಿಲ  ಗಾರ ಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ ಈ ದಿನದಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಗಾರ ಹಕ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಹತಿ್ತ  ರೂ ಮುಖ್ಬೆಲೆಯ ಪಾಲ ಸ್್ತ ಕ್ ನೊೀಟ್ಟ ಮುದಿರ ಸಲು ಆಬಿಿಐ ಗೆ ಅನ್ನಮತಿ 

ಹತ್ತು  ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬಲೆಯ ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  

ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತ್ರಲು ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸಯ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ 

ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಅಜುಿನ್ ರಾಮ್ ಮೇರ್ಘವಾಲ್ ಲೀಕಸಭೆಗೆ ಲಿಖಿತ್ 

ಉತ್ು ರ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ವಿಶ್ರ್ು  ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಹಾಗೂ ಹವಾಮಾನ ಗುಣಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ದೇಶದ ಐದು 

ನಗರಗಳಲಿಲ  ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ನೊೀಟ್ಟಗಳ ಮುದರ ಣಕ್ಕಕ  ಬೇಕಾದ ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಅನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಲು ಹಾಗೂ 

ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಮುದಿರ ಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ತಗೆ 

ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿದೆ. 

 ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ನೊೀಟ್ಟಗಳು ಕಾಗದದ ನೊೀಟ್ಟಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಸುರಕ್ತಷ ತ್ವಾಗಿ ಇರಲಿದುದ , ದಿೀಘಿಕಾಲ 

ಬಳಿಕ್ಕ ಬರಲಿವೆ. ಕನರ್ಾ  ಐದು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಇವು ಬಳಿಕ್ಕ ಬರಲಿದುದ , ನಕಲಿ 

ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಕರ್ು . 

 ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  1988 ರಲಿಲ  ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. 

ಪರ ಸುು ತ್ 20ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ದೇಶಗಳು ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಕರೆನೆಯಾಗಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿವೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಮದಲು ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತಂದು, ನಂತ್ರ ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 

ಚಲಾವಣೆಗೆ ತ್ರುವ ಬಗೆಗ  ಆರ್ಬಿಐ ಈ ಮದಲೇ ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು . ಮೈಸೂರು, ಕಚಿು , ಜೈಪುರ, 

ಶ್ಮಾಲ  ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶಾ ರದಲಿಲ  10 ರೂ. ಮುಖಬಲೆಯ 100 ಕೀಟಿ ನೊೀಟನ್ನು  ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ 

ಚಲಾವಣೆಗೆ ತ್ರುವುದ್ಯಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಕಾಿರ 2014ರಲಿಲ  ಸಂಸತಿು ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿತ್ತು . ಆದರೆ ಇನೂು  

ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲಲ . ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . 
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ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಜ್ಲಶಸಿ ರ  ಯೀಜ್ನೆಗೆ ವಿಶಾ ಬಯ ಂಕ್ನಂದ್ $175 ಮಲಿಯನ್ ನೆರವು 

ಭಾರತ್ದ ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  “ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಲಶಸು ರ ಯೀಜನೆ (National 

Hydrology Project)”ಗೆ ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ $175 ಮಿಲಿಯನ್ ಆರ್ಥಿಕ 

ನೆರವನ್ನು  ನೀಡಲು ಒಪಿಪ ದೆ. ಪರ ವಾಹ ಮುನೊಚನೆ ಹಾಗೂ ತಿೀವರ ವಾಗಿ 

ಕಾಡುವ ಬರಗಾಲ ಮತ್ತು  ಪರ ವಾಹದ ಭಿೀತಿಯನ್ನು  ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸುವುದು 

ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. ಈ ನೆರವನ್ನು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪುನರ್ ನಮಾಿಣ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಬಯ ಾಂಕ್ 23 ವರ್ಿಗಳ ವಾಯಿದೆ ಅವಧಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಲಿಲ  ಮದಲ ಆರು ವರ್ಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ 

ಯಾವುದೇ ಬಡಿಡ ಯನ್ನು  ನೀಡಬೇಕ್ತಲಲ . 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಜ್ಲಶಸಿ ರ  ಯೀಜ್ನೆ: 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಲಶಸು ರ ಯೀಜನೆಯು ಕಾಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ಕಾಂದರ  

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 2016ರಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿತ್ತ. ಆನಂತ್ರ ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಡಳಿತ್ 

ಮಂಡಳಿ ಸಹ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿತ್ತ. ಯೀಜನೆಯ ಒಟ್ಟು  ವೆಚು  ರೂ 3679 

ಕೀಟಿ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯ ಒಟ್ಟು  ಮತ್ು ದಲಿಲ  ರೂ 3640 ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠು ನಕ್ಕಕ  

ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಉಳಿದ ರೂ 39 ಕೀಟಿಯನ್ನು  “ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಲ ಮಾಹಿತಿ ಕಾಂದರ  

(NWIC)” ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ರಾರ್ು ರವಾಯ ಪಿು  ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಈ 

ಕಾಂದರ  ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. 

 ಹೈಡಾರ ಲಜಿ-I ಹಾಗೂ ಹೈಡಾರ ಲಜಿ-II ಯೀಜನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದುದ , ಇದೇ 

ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಹೈಡಾರ ಲಜಿ-I ಹಾಗೂ ಹೈಡಾರ ಲಜಿ-II ಯೀಜನೆಗಳು ದೊಡಡ  ನದಿಗದದ ಕೃರ್ಣ  ಮತ್ತು  

ಸಟೆಲ ೀರ್ಜ-ಬಿಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ  ಸಂಬಂಧಿಸಿತ್ತು . ಆದರೆ ಹಸ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಗಂಗಾ-

ಬರ ಹಮ ಪುತ್ರ  ನದಿ ದಡಗಳ ರಾಜಯ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶವಾಯ ಪಿು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಸಣಣ  ಉಳಿತಾಯ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಡ ದ್ರ ಶೇ 0.1 ರಷ್್ಣ  ಇಳಿಕೆ 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಣಣ  ಉಳಿತಾಯ ಯೀಜನೆಗಳ ಮೇಲಿನ 

ಬಡಿಡ ದರಗಳನ್ನು  ಏಪಿರ ಲ್-ಜೂನ್ ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ 0.1ರಷ್ಟು  

ಇಳಿಕ್ಕ ಮಾಡಿದೆ. ಪಿಪಿಎಫ್, ಕ್ತಸ್ವನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ  ಮತ್ತು  ಸುಕನಯ  ಸಮೃದಿಧ  

ಯೀಜನೆ, ರಾಷಿು ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  ಇತಾಯ ದಿ ಸಣಣ  ಉಳಿತಾಯ ಯೀಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ಏಪಿರ ಲ್-ಜೂನ್ ತೆರ ೈಮಾಸಿಕ ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಶೇ. 0.1ರಷ್ಟು  ಬಡಿಡ ದರವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಾಂಚೆ ಉಳಿತಾಯ ಖ್ಯತೆಗೆ ಇದು ಅನಾ ಯಿಸುವುದಿಲಲ . 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  
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 ಸ್ವವಿಜನಕ ಭ್ವಿರ್ಯ  ನಧಿ (ಪಿಪಿಎಫ್) ಯೀಜನೆಯ ವಾಷಿಿಕ ಬಡಿಡ ದರ 8% ಬದಲಿಗೆ 7.9% 

ಇರಲಿದೆ. 

 ಐದು ವರ್ಿದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ದ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಡ ದರ ಸಹ ಶೇ 7.9% 

ತ್ಗುಲಲಿದೆ. 

 ಕ್ತಸ್ವನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ  ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ದರ ಶೇ 7.6% ರಷಿು ರಲಿದೆ. 

 ಸುಕನಯ  ಸಮೃದಿದ  ಯೀಜನೆ ಬಡಿಡ ದರ ಶೇ 8.5% ಬದಲು ಶೇ 8.4% ರಷಿು ರಲಿದೆ. 

 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೀಜನೆ ಐದು ವರ್ಿದ ಅವಧಿಗೆ ಶೇ 8.4% ಇರಲಿದೆ.  

ಬಯ ಾಂಕ್ಗಳು ಠೇವಣಿ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಡ ದರ ಕಡಿತ್ ಮಾಡಲು ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಧಾಿರ 

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಸಕಾಿರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಕಾಿರಿ ಬಾಂಡ್ಸಗಳ ಗಳಿಕ್ಕ ಆಧರಿಸಿ ಸಣಣ  ಉಳಿತಾಯ 

ಯೀಜನೆಗಳ ಬಡಿಡ ದರ ನಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಷೇಧ ಹೇರಿದ್ ವಿಶಾ ದ್ ಮದ್ಲ ರಾಷ್ ರ  “ಎಲ್ ಸಲಾ ಡಾರ್” 

ಸ್ಥಾಂಟರ ಲ್ ಅಮ್ರಿಕದ ಸಣಣ  ರಾರ್ು ರ “ಎಲ್ ಸಲಾ ಡಾರ್” ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ 

ನಷೇಧ ಹೇರಿದ ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ರಾರ್ು ರವೆಾಂಬ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. 

ಚಿನು  ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರೆ ಲೀಹಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಷೇಧ ಹೇರುವ 

ಕಾನೂನನ್ನು  ಸಲಾ ಡಾರ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಬಿಕಕ ಟ್ಟು  

ನವಾರಣೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಹಸ ಕಾನೂನನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ತೆರೆದ ಗುಾಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಲ  ರಿೀತಿಯ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಷೇಧಿಸುವ 

ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಮಸೂದೆಯಡಿ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಸೈನೆಡ್ಸ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಯ ಿರಿ ಬಳಸುವಂತಿಲಲ . 

 ಕಲುಲ  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ, ಕಲಿಲ ದದ ಲು ಮತ್ತು  ಅಲೀಹ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳಿಗೆ ಹಸ ಕಾಯಿದೆ 

ಅನಾ ಯಿಸುವುದಿಲಲ . 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪರ ಕಾರ ಎಲ್ ಸಲಾ ಡಾರ್ ವಿಶಾ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಜನಸಂದಣಿ ಇರುವ ರಾರ್ು ರ. 

ಅಮ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಲಿಲ  ಹೈಟಿ ನಂತ್ರ ದುಬಿಲ ಪರಿಸರ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಹಾಂದಿರುವ ರಾರ್ು ರ ಎನಸಿದೆ. 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲಿಲ ನ ದುಬಿಲ ಪರಿಸರ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಪರ ಮುಖ ಕಾರಣವೆನಸಿದೆ.  
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ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  NDB ನಡುವೆ $350 ಮಲಿಯನ್ ಸ್ವಲ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ  

ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶದ ಜಿಲಾಲ  ರಸ್ಥು ಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ  ಹಾಗೂ ಉನು ತಿೀಕರಣಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ನೂಯ  ಡೆವಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ನಡುವೆ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೂಯ  ಡೆವೆಲಪ ಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಸಹಿ 

ಹಾಕುತಿು ರುವ ಮದಲ ಒಪಪ ಾಂದವಾಗಿದೆ. ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ ದ ಪರ ಮುಖ ಜಿಲಾಲ  ರಸ್ಥು ಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ದ ಅಾಂತ್ರ ರಸ್ಥು ಗಳನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  

ಹೆದ್ಯದ ರಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಮುಖ  ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 1500 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ರಸ್ಥು ಯನ್ನು  ಉನು ತಿೀಕರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸವಿ ಋತ್ತ ಗುಣಮಟು ದ ರಸ್ಥು ಗಳನಾು ಗಿ 

ಮಾಪಿಡಿಸುವುದು ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ನೂಯ  ಡೆವ್ಲಪ್ಪಮ ಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್: 

 ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗದದ ಬರ ಜಿಲ್, ರಷ್ಠಯ , ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ ರಾರ್ು ರಗಳು ಸೇರಿ 

ನೂಯ  ಡೆವೆಲಪ ಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಅನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿವೆ. 

 ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿ ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾಯುದ ಕಳು ಲು 

ಸ್ವಲ ಸೌಕಯಿ ಕಲಿಪ ಸುವುದು ಈ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಕತ್ಿವಯ . 

 2015ರಲಿಲ  ಬಯ ಾಂಕ್ ಅನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಚಿೀನಾದ ಶಾಂಘೈನಲಿಲ ದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತಗ ಕ್ಕ.ವಿ,ಕಾಮತ್ ಅವರು ಈ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಮದಲ ಅಧಯ ಕ್ಷರು. 

 

ದೆಾ ೈಮಾಸ್ತಕ್ ಹಣಕಾಸು ಪ್ರಾಮಶ್ಿ ವ್ರದಿ: ರೆಪ ದ್ರ ಯಥಾಸ್ತಾ ತಿ 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್, 2017–18ನೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿದ ಮದಲ 

ದೆಾ ೈಮಾಸಿಕ ಹಣಕಾಸು ಪರಾಮಶ್ಿ ವರದಿಯನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಿದೆ.  ರೆರ್ 

ದರಗಳಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಯಥಾಸೆಿತಿಯನ್ನು  

ಕಾಪಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ರಿವಸ್ಿ ರಿರ್ ದರವನ್ನು  ಶೇ.5.75 ರಿಾಂದ ಶೇ.6ಕ್ಕಕ  ಏರಿಕ್ಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲಲ ದೇ ಇರುವ  ಬಯ ಾಂಕುಗಳಲಿಲ  ಹಣದ ಸಂಗರ ಹ 
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ಜಾಸಿು ಯಾದರೆ ಆರ್ಬಿಐ ಅದನ್ನು  ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ಸಿಾ ೀಕರಿಸುತ್ು ದೆ ಇದಕಾಕ ಗಿ ಆರ್ಬಿಐ 

ಬಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಡಿಡ ಯನ್ನು  ನೀಡುತ್ು ದೆ ಈ ದರವನ್ನು  ರಿವಸ್ಿ ರಿರ್ ದರ ಎನು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಗಾರ ಹಕ ದರ ಸೂಚಯ ಾಂಕ(ಸಿಪಿಐ) ಆಧರಿಸಿದ ಹಣದುಬಿ ರ ದರದಲಿಲ  ಸಾ ಲಪ  ಏರಿಕ್ಕ ಕಂಡು 

ಬಂದಿದದ ರಿಾಂದ ಶೇ.6.25ರಷಿು ದದ  ರಿರ್ ದರವನ್ನು  ಯಥಾಸೆಿತಿಯಲಿಲ  ಮುಾಂದುವರಿಸಲು ಆರ್ 

ಬಿಐ ತಿೀಮಾಿನಸಿದೆ. 

ರೆಪ ದ್ರ: ಬಯ ಾಂಕ್ಗಳು ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸಲು ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ನಾಂದ ಸ್ವಲ 

ಪಡೆಯುತ್ು ವೆ. ಈ ಸ್ವಲಕ್ಕಕ  ಆರ್ಬಿಐ ವಿಧಿಸುವ ಬಡಿಡ ದರವಾಗಿದೆ. 

 

ನ್ಯಸ್ವಕ ಂನ ನೂತನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ರಮಣ್ ರಾಯ್ ನೇಮಕ್ 

ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ ಆಫ್ ಸ್ವಫ್ು  ವೇರ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಸವಿೀಿಸ್ 

ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ (ನಾಸ್ವಕ ಾಂ)ನ 2017-18ನೇ ಸ್ವಲಿನ ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ರಮಣ್ ರಾಯ್ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಟೆಕ್ ಮಹಿೀಾಂದ್ಯರ  ಸಿಇಓ ಮತ್ತು  ಎಾಂಡಿ ಆಗಿರುವ ಸಿಪಿ ಗುನಾಿಣಿ 

ಅವರ  ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಮಣ್ ರಾಯ್ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ರಾಯ್ ಅವರು ಭಾರತ್ ಬಿಪಿಓ (ಬುಯ ಸಿನೆಸ್ ರ್ರ ಸ್ಥಸ್ ಔಟ್ಸ ಸೊೀಸಿಿಾಂಗ್) ವಯ ವಹಾರದ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಶರ ಮಿಸಿದ ಪರ ಮುಖರಲಿಲ  ಒಬಿ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ರಾಯ್ ಅವರು ನಾಸ್ವಕ ಾಂನ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಹಾಗೂ 2016-17ನೇ 

ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಲಕ್ಕ  ಗಾರ ಹಕ್ ಮತಿ್ತ  ಡಿಜಿ ಧನ ವಾಯ ಪಾರ ಯೀಜ್ನೆಯ ಲಕ್ಕ  ಗಾರ ಹಕ್ರ ಆಯ್ಕಕ  

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಜಾರಿಗೆ 

ತಂದಿರುವ “ಲಕ್ತಕ  ಗಾರ ಹಕ” ಹಾಗೂ “ಡಿಜಿ ಧನ ವಾಯ ಪಾರ ಯೀಜನೆಯ” 

ಲಕ್ತಕ  ಗಾರ ಹಕ'ರನ್ನು  ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ಅವರು ಲಾಟರಿ 

ಎತ್ತು ವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿದರು. ಲಕ್ತಕ  ಗಾರ ಹಕ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  

ಡಿಜಿ ಧನ ವಾಯ ಪಾರ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮೂವರು ಗಾರ ಹಕರು ಹಾಗೂ ಮೂವರು ವಾಯ ಪಾರಿಗಳನ್ನು  

ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಲಕ್ತಕ  ಡಾರ ನಲಿಲ  ಆಯ್ಕಕಯಾಗುವ ಅದೃರ್ು ಶಲಿಗಳನ್ನು  ಏಪಿರ ಲ್ 14 ರಂದು 

ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಜಯಂತಿಯಂದು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ವಫ್ು  

ವೇರ್ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಐಡಿಗಳನ್ನು  ಲಾಟರಿ ಎತ್ತು ವ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತ್ರನ್ನು  

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಗಾರ ಹಕ್ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಲ :  
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 ಸ್ಥಾಂಟರ ಲ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ಗಾರ ಹಕ ರು.1 ಕೀಟಿ ಬಹುಮಾನ ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. 

ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೀಡದ ಗಾರ ಹಕ ರೂ 50 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ 

ಗಾರ ಹಕನಗೆ ರೂ 25 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಲಭಿಸಿದೆ. 

ವಾಯ ಪಾರಸಾ ರ ವಿಭಾಗ:  

 ಡಿಜಿ–ಧನ ವಾಯ ಪಾರ ಯೀಜನೆ’ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಮೂವರು 50 ಲಕ್ಷ, ರು 25 ಲಕ್ಷ, ರು 12 ಲಕ್ಷ 

ಬಹುಮಾನ ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. 

 

 

 

 

ಮೀಟಾರು ವಾಹನ (ತಿದುದ ಪ್ಡಿ) ಮಸೂದೆ 2016: ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು 

ರಸ್ಥು  ಸುರಕ್ಷತೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು  ಅಪರ್ಘತ್ 

ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ 

ಮೀಟಾರು ವಾಹನ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2016ಕ್ಕಕ  ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  ಧಾ ನ 

ಮತ್ದ ಮೂಲಕ ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ-1988ಕ್ಕಕ  

ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲಿದೆ. 

ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:   

 ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸ್ವರಿಗೆ ನೀತಿ: ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಮಲೀಚಿಸಿ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವರಿಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಬೇಕು. 

 ವಾಹನಗಳನ್ನನ  ಹಿಂಪ್ಡೆಯುವುದು: ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ದೊೀರ್ಪೂರಿತ್ವಾಗಿದುದ , 

ಪರಿಸರ, ಡೆರ ೈವರ್ ಅರ್ವಾ ದ್ಯರಿ ಹೀಕರಿಗೆ ಅದರಿಾಂದ ತ್ತಾಂದರೆ ಇರುವುದ್ಯಗಿ 

ತಿಳಿದುಬಂದರೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅಾಂತ್ಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಹಿಾಂಪಡೆಯಬಹುದು. 

 ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ಅಪ್ಘ್ಯತ ನಧಿ: ಈ ಮಸೂದೆಯಡಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 

ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ಅಪರ್ಘತ್ ನಧಿಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಕಡಾಡ ಯ ವಿಮ್ 

ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಪರ ತಿಯಬಿ  ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕಲಿಪ ಸಬೇಕು. 

 ರಸಿ್  ಅಪ್ಘ್ಯತಗಳಗಾದ್ವ್ರಿಗೆ ಚ್ಚಕ್ತೆಸ : ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ರಸ್ಥು  ಅಪರ್ಘತ್ಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ 

ನಗದು ರಹಿತ್ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ನೀಡಲು ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ. ಅಪರ್ಘತ್ ನಡೆದ “ಒಾಂದು 

ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಳಗೆ (Golden Hour)” ಉಚಿತ್ ನಗದು ರಹಿತ್ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 ಸ್ವವಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ: ಹಿಟ್ಸ ಆಾಂಡ್ಸ ರನ್ ಪರ ಕರಣದಲಿಲ  ಮೃತ್ಪಟು  ವಯ ಕ್ತು ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ 

ಗಾಯಗೊಾಂಡರೆ 50 ಸ್ವವಿರ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ಅರ್ವಾ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನಗಧಿಪಡಿಸಿದಷ್ಟು  

ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ. 
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 ಉತಿ ಮ ದ್ಯಾಳುವಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಅಪರ್ಘತ್ಕ್ಕಕ  ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ತ್ತತ್ತಿ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಅರ್ವಾ 

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯೇತ್ರ ನೆರವಿಗೆ ಧಾವಿಸುವ ದಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸೂಕು  ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  

ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಅಪರ್ಘತ್ವೆಸಗಿ ಪಾರ ಣಹಾನ ಉಾಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ರ್ೀರ್ಕರು ಅರ್ವಾ ಹೆತ್ು ವರಿಗೂ 

ಮೂರು ವರ್ಿ ಜೈಲು ಶ್ಕ್ಕಷ ಯ ಜತೆಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿು ನ ದಂಡ ಬಿೀಳಲಿದೆ.  

 ಅಪರ್ಘತ್ಕಕ ಳಗಾದ ವಯ ಕ್ತು  ಮೃತ್ಪಟು ರೆ ಅಾಂರ್ವರ ಕುಟ್ಟಾಂಬಕ್ಕಕ  ಅಪರ್ಘತ್ ಎಸಗಿದವರು 10 

ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಗಂಭಿೀರ ಗಾಯಗದದರೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು 

 ಸಂತ್ರ ಸು ರಿಗೆ 4 ತಿಾಂಗಳಳಗಾಗಿ ದಂಡ ಪಾವತಿಸುವುದು ಕಡಾಡ ಯ 

 ಮದಯ  ಸೇವಿಸಿ ಸಿಕ್ತಕ ಬಿದದ ರೆ ದಂಡದ ಪರ ಮಾಣ 2ರಿಾಂದ 10 ಸ್ವವಿರ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚು ಳ 

 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಮುದ್ಘರ  ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ಗುರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿು  ಸ್ವಲ ವಿತರಣೆ  

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಮುದ್ಯರ  ಯೀಜನೆಯಡಿ 2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿಗೆ 

ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದದ  ಗುರಿಗಿಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ವಲವನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ರೂ 1.8 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ಸ್ವಲದ ಗುರಿಯನ್ನು  

ಹಾಂದಲಾಗಿದುದ , 1,80,087 ಕೀಟಿ ಸ್ವಲವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಸ್ವಲದಲಿಲ  ರೂ 1.23 ಕೀಟಿ ಸ್ವಲವನ್ನು  ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದದ ರೆ, ರೂ 57,000 

ಕೀಟಿ ಸ್ವಲವನ್ನು  ಬಯ ಾಂಕ್ತನೇತ್ರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಿದ ಬಜೆಟ್ಸ ನಲಿಲ  

2017-18ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿದಲಿಲ  ರೂ 2.44 ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 ಸುಮಾರು 4 ಕೀಟಿ ಜನರು ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸ್ವಲವನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದರಲಿಲ  ಶೇ 70% 

ಮಹಿಳೆಯರು ಎಾಂಬುದು ಗಮನಾಹಿ. ಶೇ 20% ಎಸ್.ಸಿ, ಶೇ 5% ಎಸ್.ಟಿ ಜನಾಾಂಗಕ್ಕಕ  

ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಕಡಿಮ್ ದ್ಯಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯ ತೆ, ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಸ್ವಲ ದೊರೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಗಾಯ ರಂಟಿದ್ಯರರ 

ಅಗತ್ಯ ತೆ ಇಲಲ ದಿರುವುದು ಮುದ್ಯರ  ಯೀಜನೆ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಮುದ್ಘರ  ಯೀಜ್ನೆ:  

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಮುದ್ಯರ  ಯೀಜನೆ (PMMY) ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಒಾಂದು ಪರ ಮುಖ ಯೀಜನೆ ಯಾಗಿದೆ.  

MUDRA ಎಾಂದರೆ Micro Unit Development and Refinance Agency ಎಾಂದರ್ಿ. "ಅನಧಿತ್ರಿಗೆ  ನಧಿ" 

ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದಯ ಮಗಳು, ಔಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಉತ್ು ಮ ಮುನ್ನು ಡಿ 

ಬರೆಯುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. ಇದು ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಅತಿಸಣಣ  ಉದಯ ಮದ್ಯರರಿಗೆ ಕೃಷಿಯೇತ್ರ 

ಆದ್ಯಯದ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಕಾಿರಿ ವಲಯದ ಬಯ ಾಂಕುಗಳು, ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಬಯ ಾಂಕುಗಳು 

ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರಿ ಬಯ ಾಂಕುಗಳು, ಖ್ಯಸಗಿ ವಲಯದ ಬಯ ಾಂಕ್, ವಿದೇಶ್ ಬಯ ಾಂಕುಗಳು, ಕ್ತರು ಹಣಕಾಸು 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು (MFI) ಮತ್ತು  ನಾನ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಗಳು (NBFC) ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹತ್ತು  
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ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರಿಗೆ ಸ್ವಲಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಮಾನಯ  ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಗಳು 8 ನೇ ಏಪಿರ ಲ್, 2015 ರಂದು ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು.  

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಮುದ್ಯರ  ಯೀಜನೆ ಅಡಿಯಲಿಲ , ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಸ್ವಲ ಯೀಜನೆಗಳು 

ಲಭ್ಯ ವಿರುತ್ು ದೆ: 

ಶ್ಶ್ಮ: ರೂ . 50,000/- ವರೆಗೆ ಒಳಗೊಾಂಡ ಸ್ವಲ 

ಕ್ತಶೀರ್: - ರೂ 50,000 /- ದಿಾಂದ ರೂ 5 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಸ್ವಲ 

ತ್ರುಣ್: ರೂ 5 ಲಕ್ಷ ದಿಾಂದ ರೂ. 10 ಲಕ್ಷ ವರೆಗೆ ಸ್ವಲ 

ಉಲೆಲ ೀಖಿತ್  'ಶ್ಶ್ಮ', 'ಕ್ತಶೀರ್' ಮತ್ತು  'ತ್ರುಣ್' ಹೆಸರುಗಳು  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ 

/ವಾಣಿಜಯ ೀದಯ ಮಿ ಗಳ  ಬಳವಣಿಗೆ / ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಹಂತ್ 

ಹಂತ್ ವಾಗಿ ಪರ ತಿನಧಿಸುತ್ು ದೆ. 

12 ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿಲ  ಮಾದ್ರಿ ನಗದು ರಹಿತ ಟೌನ್ ಷ್ಟಪೆ್ಪ  ಚಾಲನೆ   

ದೇಶದ ಹನೆು ರಡು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  81 ಮಾದರಿ ನಗದು ರಹಿತ್/ಕಡಿಮ್ 

ನಗದು ಟೌನ್ ಷಿಪ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು 

ನಾಗಲಾಯ ಾಂಡಿನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 81 ಟೌನ್ ಷಿಪಗ ಳ ಪೈಕ್ತ ಗುಜರಾತಿನಲಿಲ  56 ಹಾಗೂ 

ದೆಹಲಿ, ಗುಜರಾತ್, ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ, ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ, ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮತ್ತು  ಬಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ 

11 ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಉಳಿದ 25 ಟೌನ್ ಷಿಪ್ಟ ಗಳು ಇರಲಿವೆ. ನಗದು ರಹಿತ್/ಕಡಿಮ್ ನಗದು ಟೌನ್ 

ಷಿಪಗ ಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಗುಜರಾತ್ ನಮಿದ್ಯ ವಾಯ ಲಿ ಫಟಿಿಲೈಸರ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಕ್ಕಮಿಕಲೆ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (GNFC) ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ನೆರವಿನೊಾಂದಿಗೆ ಈ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

ನೊೀಟ್ಟ ಅಪಮೌಲಯ ಗೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಗುಜರಾತಿನ ಭ್ರುಚ್ ನಲಿಲ ರುವ GNFC ಟೌನ್ ಷಿಪ್ಟ 

ದೇಶದ ಮದಲ 100% ನಗದು ರಹಿತ್ ಟೌನ್ ಷಿಪ್ಟ ಎನಸಿತ್ತು . ಈ 81 ನಗದು ರಹಿತ್ ಟೌನ್ 

ಷಿಪ್ಟ ಗಳಿಾಂದ ಪರ ತಿದಿನ 2.5 ಲಕ್ಷ ನಗದು ರಹಿತ್ ವಯ ವಹಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಾಂದು 

ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ನಗದು ರಹಿತ ಟೌನ್ ಷ್ಟಪ್ಟ: 

GNFC ಮಾದರಿಯ ನಗದು ರಹಿತ್ ಟೌನ್ ಷಿಪ್ಟ ಅನ್ನು  “ಪೆರ ೈಸ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಕಪಸ್ಿ” ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈಗ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿರುವ 81 ಟೌನ್ ಷಿಪ್ಟ 

ಗಳು ಸಕಾಿರ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗದದ  ONGC, NTPC, SAIL, BHEL, NMDC, CRPF, BSF 

ಹಾಗೂ ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಟೌನ್ ಷಿಪ್ಟ ಗದದ ರಿಲಾಯನೆ್, ಎಸೆ್ವ ರ್, ಅದ್ಯನಗೆ ಸೇರಿವೆ. 

ನಗದು ರಹಿತ ಟೌನ್ ಷ್ಟಪ್ಟ ಎನಸಲು ಮಾನದಂಡಗಳು:  

 ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಸಿಾ ೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರಬೇಕು. 
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 ಟೌನ್ ಷಿಪ್ಟ ನಲಿಲ  ವಾಸವಿರುವ ಎಲಾಲ  ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ನಗದು ರಹಿತ್ ವಯ ವಹಾರದ 

ಬಗೆಗ  ತ್ರಭೇತಿಯನ್ನು  ನೀಡಿರಬೇಕು. 

 ನಗಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಶೇ 80% ವಹಿವಾಟ್ಟ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆಗಿರಬೇಕು. 

 

ಭಾರತದ್ ಸದ್ಯ ದ್ ಉಕುಕ  ರಫಿು  ಹಾಗೂ ಆಮದು ಮಾಹಿತಿ 

ಕಾಂದರ  ಉಕುಕ  ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಾಯಿಾಂಟ್ಸ ಪಾಲ ಾಂಟ್ಸ ಕಮಿಟಿ (Joint Plant 

Committee) ವರದಿಯ ಪರ ಕಾರ 2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಅವಧಿಯಲಿಲ  

ಭಾರತ್ದ ಉಕುಕ  ಆಮದು ಪರ ಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತ್ಗಿಗ ದೆ. ಈ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಒಟಾು ರೆ ಉಕುಕ  ಆಮದು ಪರ ಮಾಣ ಶೇ 36% 

ಅಾಂದರೆ 7.4 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದೆ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಉಕುಕ  ರಫ್ತು  ಪರ ಮಾಣ 8.2 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಟನ್ ಹೆಚು ಳವಾಗಿದುದ , ಶೇ 102%ಗೆ ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇಶದ ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನೆಯು ಸಹ 

ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚಿು ದುದ , ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಕಚಾು  ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನೆ 97,385 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ 

ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನೆ ಶೇ 8.5% ಹೆಚು ಳವಾಗಿದೆ. 

ಉಕುಕ  ವ್ಲಯ: 

 ಕಚಾು  ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ ವಿಶಾ ದಲಿಲ  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  

ಜಪಾನ್ ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

 ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆಯುವ 

ಮಹಾದ್ಯಸ್ಥಯನ್ನು  ಭಾರತ್ ಹಾಂದಿದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ರಾಷಿು ರೀಯ ಉಕುಕ  ನೀತಿ-2017ರ ಕರಡು 

ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯಡಿ ದೇಶದ ಉಕುಕ  ಉತಾಪ ದನ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  2030-31ರ ವೇಳಗೆ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನೆಗ  ಹೆಚಿು ಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  

ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಜ್ಲಮಾಗಿ-1 ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ವಿಶಾ ಬಯ ಂಕ್ನಂದ್ 375 ಮಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೆರವು 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಲಮಾಗಿ-1ರ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವ 

ಮಹಾತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಯೀಜನೆಗೆ ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ $375 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 

ನೆರವು ಘೀಷಿಸಿದೆ. ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ನೆರವಿನಾಂದ ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ 

ಹಾಲಿದಯಾದಿಾಂದ ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿ ನಡುವಿನ ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಜಲಮಾಗಿ-1ರನ್ನು  “ಜಲ ಮಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ”ಯಡಿ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.  ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಸುಮಾರು 1,390 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಜಲಮಾಗಿದಲಿಲ  

1500-2000 ಟನ್ ತೂಕದ ಸರಕು ಹಡುಗುಗಳು ಮುಕು ವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಯೀಜನೆ 
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ಅಾಂಗವಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ಒಳನಾಡು ಜಲಮಾಗಿಗಳ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಲಮಾಗಿ-1ರಲಿಲ  “ನದಿ 

ಮಾಹಿತಿ ಸೇವಾ ಸಂಸೆ್ಥ ”ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ದೇಶದಲೆಲ  ಪರ ರ್ಮ ಎನಸಲಿದೆ.  

 

ಅವ್ಶಯ ಕ್ತೆ: 

ಟಾರ ಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಥಯ ಯಿಾಂದ್ಯಗಿ ರಸ್ಥು  ಮತ್ತು  ರೈಲು ಮಾಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಸ್ವಗಣೆ ದುಸೆ ರವಾಗಿದೆ. 

ಆಗಾಗಿ ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಲಮಾಗಿ-1 ಅಭಿವೃದಿದಯು ಪಯಾಿಯ, ಕಾಯಿಸ್ವಧುವಾದ, ಆರ್ಥಿಕ, 

ಸಮರ್ಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ-ಸ್ಥು ೀಹಿ ಸ್ವರಿಗೆ ವಿಧಾನಕ್ಕಕ  ದ್ಯರಿಮಾಡಿಕಡಲಿದೆ. 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಲಮಾಗಿ-1: 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಲಮಾಗಿ-1 ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಯ ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೀಗುತ್ು ದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಜಯ ಗಳ ಪರ ಮುಖ ನಗರಗದದ ಹಾಲಿದಯಾ, ಹೌರ, 

ಕಲಕ ತ್ು , ಭ್ಗಲುಪ ರ, ಪಾಟಾು , ರ್ಘಜಿಪುರ, ವಾರಾಣಾಸಿ ಮತ್ತು  ಅಲಹಬದ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸರಕು ಸ್ವಗಣೆ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿು ದೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಒಳನ್ಯಡು ಜ್ಲಮಾಗಿಗಳ ಪಾರ ಧಿಕಾರ: 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಒಳನಾಡು ಜಲಮಾಗಿಗಳ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಒಾಂದು ಶಸನಬದದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , 

ಜಲಮಾಗಿಗಳ ನವಿಹಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬದ ರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ಉತ್ು ರ 

ಪರ ದೇಶದ ನೊೀಯಾಡ ದಲಿಲ ದೆ. 

ಜ್ಲ ಮಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಯೀಜ್ನೆ:  

ಜಲ ಮಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆಯು ಗಂಗಾನದಿಯಲಿಲ  ಅಲಹಾಬದ್ ಮತ್ತು  ಹಾಲಿದಯಾ ನಡುವೆ 

1630 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಜಲಮಾಗಿವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಸರಿಸುಮಾರು 1500 ಟನ್ ತೂಕದ ನೌಕ್ಕಗಳು ವಾಣಿಜಯ  ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಮುಕು ವಾಗಿ ಸಂಚಾರ 

ನಡೆಸುವಂತೆ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿ. 

 

ರಕ್ಷಣಾ ಕಿೆೀತರ ಕೆಕ  ವ್ಯ ಯಿಸುವ್ ರಾಷ್ ರ ಗಳ ಪೈಕ್ ಭಾರತಕೆಕ  5ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡುವ ಜಗತಿು ನ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ಭಾರತ್ 5ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಸ್ವು ಕಾ ೀಮ್ 

ಇಾಂಟನಾಯ ಿರ್ನಲ್ ಪಿೀಸ್ ರಿಸಚ್ಿ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ (SIPRI) ವರದಿಯ 

ಪರ ಕಾರ 2016ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  $55.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ಎಾಂದಿನಂತೆ ಅಮ್ರಿಕ ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಚಿೀನಾ, ರಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಸೌದಿ ಅರಬಿಯಾ ನಂತ್ರದ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. ಜಪಾನ್, ದಕ್ತಷ ಣ ಕರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ಟಾಪ್ಟ 15 ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿವೆ. 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ವ್ರದಿ: 
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 ವಿಶಾ ದ ಶೇ 2.2% ಜಿಡಿಪಿ ಯನ್ನು  ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಜಿಡಿಪಿಯಲಿಲ  

ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡುವ ಪರ ಮಾಣ ಮಧಯ ಪಾರ ಚಯ ಗಳಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಮತ್ತು  

ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  ಅತಿ ಕಡಿಮ್. 

  ಏಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಒಷೇನಯಾ ವಲಯದಲಿಲ  ಮಿಲಿಟರಿ ಖಚ್ಚಿ ಶೇ 4.4% ಹೆಚಾು ಗಿದೆ. ದಕ್ತಷ ಣ 

ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ ದ ಮೇಲೆ ಸ್ವವಿಭೌಮತ್ಾ  ಸ್ವಧಿಸಲು ಕ್ಕಲವು ರಾರ್ು ರಗಳು ಸ್ಥಣಸುತಿು ರುವುದು 

ಇದಕ್ಕಕ  ಪರ ಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

 ಜಗತಿು ನಲಿಲ  ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡುವ ಅತಿ ದೊಡಡ  ರಾರ್ು ರವಾದ ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  

2015 ಮತ್ತು  2016ರ ನಡುವೆ ಶೇ 1.7% ಹೆಚಾು ಗಿದುದ  $ 611 ಬಿಲಿಯನ್ ರಷಿು ದೆ. 

 ಚಿೀನಾ $ 215 ಬಿಲಿಯನ್ ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದರೆ, ರಷ್ಠಯ  $ 69.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದೆ.  

 2015ರಲಿಲ  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಸೌದಿ ಅರಬಿಯಾ ಈ ಬರಿ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

 ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ $ 9.93 ಬಿಲಿಯನ್ ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಟಾಪ್ಟ 15 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿಲಲ . 

SIPRI:ಸ್ವು ಕಾ ೀಮ್ ಇಾಂಟನಾಯ ಿರ್ನಲ್ ಪಿೀಸ್ ರಿಸಚ್ಿ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ (SIPRI) ಒಾಂದು 

ಸಾ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸಂಸೆ್ಥ . ಸಂಘಷ್, ಶ್ಸಾು ರಸು ರಗಳು, 

ಶ್ಸಾು ರಸು ರ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು  ನಿರಸಿು ರೋಕರಣದ ಬಗೆ್ಗ  ಸಂಶೋಧನೆಗ್ಗ ಮಿೋಸಲಾಗಿರುವ 

ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 

GNFCಗೆ ಗೀಲಡ ನ್ ಗಲ ೀಬ್ ಟೈಗಸ್ಿ ಅವಾಡ್ಿ 

ಗುಜರಾತ್ ನಮಿದ್ಯ ವಾಯ ಲಿ ಫಟಿಿಲೈಸಸ್ಿ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಮಿಕಲೆ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ 

ಕಂಪನಗೆ 2017 ಗೊೀಲಡ ನ್ ಗೊಲ ೀಬ್ ಟೈಗಸ್ಿ ಆವಾಡ್ಸಿ ಫ್ರರ್ 

ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಇ-ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಲಿೀಡಶ್ಿಪ್ಟ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. GNFC ಟೌನ್ ಷಿಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಡಿಜಿಟಲ್ 

ವಹಿವಾಟನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಿದಕಾಕ ಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಲೇಷಿಯಾದ 

ಕ್ಟಲಾಲಂಪುರದಲಿಲ  ನಡೆದ ಗೊೀಲಡ ನ್ ಗೊಲ ೀಬ್ ಟೈಗಸ್ಿ ನೈಟ್ಸ -2017 ಅಲಿಲ  GNFC ಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 43 ದೇಶಗಳ ಜಾಗತಿಕ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಾಯಕರು ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. GNFCಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ದೊರೆತಿರುವ ಎರಡನೇ ಪರ ಶಸಿು  ಇದ್ಯಗಿದೆ. ನಗದು ರಹಿತ್ 

ವಯ ವಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಗೊೀಲಡ ನ್ ಪಿಕಾಕ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  

GNFC: 

 ಗುಜರಾತ್ ನಮಿದ್ಯ ವಾಯ ಲಿ ಫಟಿಿಲೈಸಸ್ಿ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಮಿಕಲೆ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಸಕಾಿರಿ 

ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , 1976ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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 ನಗದು ರಹಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡ ದೇಶದ ಮದಲ ರಸಗೊಬಿ ರ 

ಸಂಸೆ್ಥ  ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 GNFC ಬರೂಚ್ ಟೌನ್ ಷಿಪ್ಟ ದೇಶದ ಮದಲ 100% ನಗದು ರಹಿತ್ ಟೌನ್ ಷಿಪ್ಟ ಎನಸಿದೆ. 

 ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು 12 ರಾಜಯ ಗಳ 81 GNFC ನಗದು ರಹಿತ್ ಮಾದರಿಯ ಟೌನ್ 

ಷಿಪಗ ಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 

ಭಾರತದ್ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ ಕುಸ್ತತ: ಭಾರತವ್ನ್ನನ  ಹಿಂದಿಕ್ಕ ದ್ ಚ್ಚೀನ್ಯ  

ಕಾಂದಿರ ೀಯ ಅಾಂಕ್ತ–ಅಾಂಶ ಕಚೇರಿ  ಜಿಡಿಪಿ ಪರ ಗತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದುದ , 2016–17ರ ನಾಲಕ ನೇ ತೆರ ೈಮಾಸಿಕದಲಿಲ  ಶೇ 6.1ಕ್ಕಕ  ಮತ್ತು  2016–

17ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿದಲಿಲ  ಶೇ 7.1ಕ್ಕಕ  ಇಳಿಕ್ಕ ಕಂಡಿದೆ. 2015-16ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ 

ಆಥಿ್ಕ ವಷ್ಕೆಕ  ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಜಿಡಿಪಿ ಬಳವಣಿಗೆ ತಿೋವರ ವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. 

2015-16ರಲಿಲ  ಶೇ. 8%ರಷ್ಟು  ದ್ಯಖಲಾಗಿತ್ತು . 2016-17 ರ ನಾಲ್ಕ ನೇ ರ್ತರ ೈಮಾಸಿಕದಲಿ್ಲ , ಚಿೋನಾದ ಜಿಡಿಪಿ 

ಬಳವಣಿಗೆ  ಶೇ.6.9%ರಷ್್ಟ  ದ್ಯಖಲಾಗಿದುದ  ಇದೇ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಜಿಡಿಪಿ ದರ ಶೇ.6.1% ರಷ್್ಟ  

ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 2016-17ರ ನಾಲ್ಕ ನೆಯ ರ್ತರ ೈಮಾಸಿಕದಲಿ್ಲ  ವೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯ್ಡತಿು ರುವ 

ಪ್ಟರ ಮಖ ಆಥಿ್ಕರ್ತ ರಾರ್ು ರವೆಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಯನ್ನು  ಭಾರತ್ ಕಳೆದುಕಂಡಿದೆ. 

ಕಾಂದರ  ಅಾಂಕ್ತ–ಅಾಂಶ ಕಚೇರಿ ಹಸದ್ಯಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು  ಮೌಲಯ  ಸೇಪಿಡೆ (Gross 

Value Added(ಜಿವಿಎ))ಯಲೂಲ  ಸಹ ಬಳವಣಿಗೆ ಕುಾಂಠಿತ್ಗೊಾಂಡಿರುವುದನ್ನು  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

2016–17ರಲಿಲ  ಶೇ7.9 ರಿಾಂದ ಶೇ 6.6ಕ್ಕಕ  ಕುಸಿದಿತ್ತು . 2016–17ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿದ ಮೂರು ಮತ್ತು  

ನಾಲಕ ನೇ ತೆರ ೈಮಾಸಿಕದಲಿಲ  ಜಿಎವಿ ಮೇಲೆ ನೊೀಟ್ಟ ರದದ ತಿಯು ಋಣಾತ್ಮ ಕ ಪರ ಭಾವ ಬಿೀರಿದುದ , 

ಕರ ಮವಾಗಿ ಶೇ 7.3 ರಿಾಂದ ಶೇ 6.7ಕ್ಕಕ  ಮತ್ತು  ಶೇ 8.7 ರಿಾಂದ ಶೇ 5.6ಕ್ಕಕ  ತ್ಗಿಗ ವೆ. ಸಬ್ರಸ ಡಿಗಳ ಪ್ಟರೋಕ್ಷ ರ್ತರಿಗ್ಗ 

ನಿವವ ಳ ಪ್ಟರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ ಳದ ಕ್ಕರಣ ಜಿಡಿಪ್ತ ಬಳವಣಿಗ್ಗ ದರವು ಸವ ಲ್ಪ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಬಳವಣಿಗ್ಗಯನ್ನು  

ದಾಖಲ್ಲಸಿದೆ. 

ಜಿಡಿಪ್ತ ಇಡಿೋ ಆಥಿ್ಕರ್ತಯ ಚಿತ್ರ ಣವನ್ನು  ನಿೋಡಿದರೆ, ಜಿಎವಿ ಉದಯ , ಸಕ್ಕ್ರ ಮತ್ತು  

ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳ ಮಟ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಚಿತ್ರ ಣವನ್ನು  ನಿೋಡುತ್ು ದೆ. ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲಿಲ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 

ಜಿಡಿಪ್ತಯ್ಡ ಉದಯ ಮಗಳು, ಸಕ್ಕ್ರ ಮತ್ತು  ಮನೆಗಳ ಜಿವಿಎ ಆಗಿದೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಒಟ್ಟು  ಮೌಲಯ  ಸೇಪಿಡೆ 

(ಜಿ.ವಿ.ಎ) ಆಥಿ್ಕರ್ತಯ ಪ್ಯರೈಕೆ ಅರ್ವಾ ಉತ್ಪ ದನಾ ಭಾಗವನ್ನು  ವಿಶಾಲ್ವಾಗಿ ಪ್ಟರ ತಿಬ್ರಂಬ್ರಸುತ್ು ದೆ. 

ಕಾರಣ: 

ನೊೀಟ್ಟ ರದದ ತಿ ಪರಿಣಾಮದಿಾಂದ 2016–17ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿದಲಿಲ  ದೇಶದ ಒಟ್ಟು  ಆಾಂತ್ರಿಕ 

ಉತಾಪ ದನೆ (ಜಿಡಿಪಿ) ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಕನರ್ಾ  ಮಟು ವಾದ ಶೇ 7.1ಕ್ಕಕ  ಇಳಿಕ್ಕ ಕಂಡಿದೆ. ನೊೀಟ್ಟ ರದದ ತಿ 

ಬಳಿಕ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲಾಲ  ವಲಯಗಳ ಪರ ಗತಿ ಇಳಿಕ್ಕ ಕಂಡಿದೆ ಎಾಂದು ಕಾಂದರ  

ಅಾಂಕ್ತ–ಅಾಂಶ ಕಚೇರಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 
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ಏಟೆಿಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಟೆಲಿನ್ಯರ್ ಸಂಸ್ಾ  ವಿಲಿೀನಕೆಕ  “ಸ್ಬಿ” ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಟೆಲಿನಾರ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಕಮಯ ನಿಕಷನ್ಸ  ಪ್ಪರ ೈವೇಟ್ 

ಲ್ಲಮಿಟೆಡು  ವಿಲ್ಲೋನ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ಷೇರು ವಿನಮಯ 

ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ (ಸ್ಬ್ರ), ಬ್ದಂಬ ಸ್ಾ ರ್ಕ ಎಕೆಸ ಿ ೋಂಜ್ (ಬ್ರಎರ್ಸಇ) 

ಮತ್ತು  ನಾಯ ಷನ್ಲ್ಡ ಸ್ಾ ರ್ಕ ಎಕೆಸ ಿ ೋಂಜ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್ಎರ್ಸಇ) 

ಯಿಂದ ಅನ್ನರ್ೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದ್ಯಗಿ ಭಾತಿ್ ಏಟೆ್ಲ್ಡ ಹೇಳದೆ. 

ಭಾತಿ್ ಏಟೆ್ಲ್ಡ ಈಗ ನಾಯ ಶ್ನ್ಲ್ಡ ಕಂಪ್ಪನಿ ಲಾ ಟಿರ ಬ್ಯಯ ನ್ಲ್ಡ ನ್ ನ್ವದೆಹ್ಲ್ಲ ಪಿೀಠದಲಿಲ  ಜಂಟಿ 

ಕಂಪ್ಟನಿಯ ಅಜಿ್ಯನ್ನು  ಅನ್ನರ್ೋದನೆಗ್ಗಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದೆ. ಫೆಬರ ವರಿ 2017ರಲಿಲ  ಭಾತಿ್ ಏಟೆ್ಲ್ಡ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಟೆಲ್ಲನಾರ್ ದಕಿಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ಇನೆವ ಸ್್ ಮ ಂಟ್ಸ  ಪ್ಪರ ೈವೇಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡು ಂದಿಗ್ಗ ತ್ನ್ು  ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ವಿಲ್ಲೋನ್ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಘೋಷ್ಟಸಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ವಿಲ್ಲೋನ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಿಾಂದ ಟೆಲ್ಲನಾರ್ ಭಾರತ್ದ ಎಲಿಾ  ಸವ ತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಗ್ರ ಹ್ಕರು 

ಏಟೆ್ಲ್ಡ ಸಂಸ್ಥ ಗ್ಗ ವಗ್್ವಣೆ ಆಗಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಏಟೆ್ಲ್ು  ಒಟ್ಾ ರೆ ಗ್ರ ಹ್ಕರ ವೃಾಂದ 

ಮತ್ತು  ನೆಟವ ರ್ಕ್ ವಾಯ ಪಿು  ವಿಸ್ವು ರಗೊಳು ಲಿದೆ. 

 ವಿಲ್ಲೋನ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯು ಭಾರತಿೀಯ ಸಪ ಧಾ್ತ್ಮ ಕ ಆಯೀಗದ ಶಸನಾತ್ಮ ಕ 

ಅನ್ನರ್ೋದನೆಗಳಗ್ಗ ಒಳಪ್ಟಟ್ಿ ರಲಿದೆ. 

 ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್, ಬ್ರಹಾರ, ಮಹಾರಾಷ್ ರ, ಗುಜರಾತ್, ಯ್ಡಪ್ತ (ಪ್ಯವ್), ಯ್ಡಪ್ತ (ಪ್ಟಶಿಿ ಮ) 

ಮತ್ತು  ಅಸಾಸ ಂ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಏಳು ವಲ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಏಟೆ್ಲ್ು  ಪ್ಟರ ಬಲ್ ಸ್ಪ ಕ್ ರಮ್ ಹಾಂದಲು 

ವಿಲ್ಲೋನ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. ಬೃಹ್ತ್ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಏಳು 

ವಲ್ಯಗಳಲಿಲ  ಏಟೆಿಲ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಬಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ. 

ಸ್ಬಿ: 

ಭಾರತಿೀಯ ಷೇರು ವಿನಮಯ ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ (ಸ್ಬ್ರ) ಯನ್ನು  1988 ರಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಬಿ 

ಕಾಯಿದೆ, 1992 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಬ್ರಯ್ಡ ಶಾಸನ್ಬದಿ  ಆದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕ್ಕರವನ್ನು  

ಪ್ಟಡೆದುಕಂಡಿತ್ತ. ಷೇರುಪೇಟೆಗಳಲಿಲ  ಹ್ಯಡಿಕೆದಾರರ ಹಿತ್ಸಕಿು ಗಳನ್ನು  ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತ್ತು  

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ೆ ಯ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು  ಉರ್ತು ೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು ಸ್ಬ್ರಯ 

ಪ್ಟರ ಮಖ ಕತ್್ವಯ ವಾಗಿದೆ. 
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ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಶಂತಿ ಸೂಚಯ ಂಕ್: ಭಾರತಕೆಕ  137ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕ 2017ರಲಿ್ಲ  163 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ 

137ನೇ ಸಾಥ ನ್ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.. ಕಳೆದ ವಷ್ದ ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ವು 141ನೇ ಸಾಥ ನ್ವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . ಇದು ಗಿೋಬಲ್ಡ ಪ್ತೋರ್ಸ ಇಂಡೆರ್ಕಸ  (ಜಿಪ್ತಐ)ನ್ 

ಹ್ನ್ನು ಂದನೆಯ ಆವೃತಿು ಯಾಗಿದೆ. ಸಿಡಿು  ಮೂಲ್ದ ಚಿಂತ್ಕರ ಚಾವಡಿ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಫ್ರರ್ 

ಇಕನಾಮಿರ್ಕಸ  ಆಂಡ್ ಪ್ತೋಸ್ ಪ್ಟರ ತಿೋ ವಷ್ ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. 

 ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕವು ಶಾಂತಿ, ಅದರ ಆಥಿ್ಕ ಮೌಲ್ಯ , ಮತ್ತು  ಶಾಂತಿಯ್ಡತ್ 

ಸಮಾಜಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸುವುದು ಹೇಗ್ಗ ಎಂಬ ಪ್ಟರ ವೃತಿು ಗಳನ್ನು  ಸ್ರೆಹಿಡಿಯ್ಡವ ಅತ್ಯ ಂತ್ 

ವಿಸು ೃತ್ವಾದ ವಿಶಿ್ೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ. 

 ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷರ್ತ ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ರ್ತಯ ಮಟ್ ;  ದೇಶ್ಯ  

ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯ್ಡತಿು ರುವ ಸಂಘಷ್ದ ವಾಯ ಪ್ತು ; ಮತ್ತು  

ಮಿಲ್ಲಟರಿೋಕರಣದ ಮಟ್  ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಗುಣಾತ್ಮ ಕ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಿಮಾಣಾತ್ಮ ಕ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

ವಿಶಾ ದ್ ಟಾಪ್ಟ ಹತಿ್ತ  ರಾಷ್ ರ ಗಳು: 

ಐಸಿಾ ಯ ಂಡ್ (1), ನ್ಯಯ ಜಿಲ್ಗಂಡ್ (2), ಪ್ೋಚು್ಗಲ್ಡ (3), ಆಸ್ಿ ರಯಾ (4), ಡೆನಾಮ ರ್ಕ್ (5), ಜೆರ್ಕ ರಿಪ್ಟಬಿ್ರ ರ್ಕ 

(6), ಸಿೊವೇನಿಯ (7), ಕೆನ್ಡ್ಯ (8), ಸಿವ ಟಿ ಲ್ಗ್ಂಡ್ (9), ಐಲ್ಗ್ಂಡ್. 

ವಿಶಾ ದ್ ಹತಿ್ತ  ಅಶಂತಿ ರಾಷ್ ರ ಗಳು: 

ಸಿರಿಯಾ (163), ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನ್ (162), ಇರಾರ್ಕ (161), ದಕಿಷ ಣ ಸುಡ್ಯನ್ (160), ಯೆಮೆನ್ (159), 

ಸೊೋಮಾಲ್ಲಯಾ (158), ಲ್ಲಬ್ರಯಾ (157), ಸುಡ್ಯನ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ  ಆಫ್ರರ ಕನ್ ರಿಪ್ಟಬಿ್ರ ರ್ಕ ಎರಡೂ 

ದೇಶ್ಗಳು 155 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಉಕೆರ ೋನ್ (154). 

ಸೂಚಯ ಂಕವು ವಿಶ್ವ ದ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ 99.7% ರರ್ು ನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಶಾಂತಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕ 

2017ರಲಿ್ಲ  ಜ್ಞಗತಿಕ ಮಟ್ ದಲಿಲ  ಶಾಂತಿ ಶೇಕಡ 0.28 ರಷ್್ಟ  ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, 93 ರಾಷ್ ರಗಳಲಿಲ  

ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದದ ರೆ, 68 ದೇಶ್ಗಳಲಿಲ  ಕಿಷ ೋಣಿಸಿದೆ. 

 

 

ಸ್ವಯ ಮಸಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತಿ್ತ  MSME ಸಚ್ಚವಾಲಯ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಸಾಯ ಮಸ ಂಗ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಸೂಕ್ಷಮ , ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ 

ಉದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯ ನಡುವೆ ಬಂಗಳೂರು ಮತ್ತು  ಜಮಿೆ ಡುಪ ರದಲಿ್ಲ  

ಎರಡು ಹಸ ಸಾಯ ಮಸ ಂಗ್ ಟೆಕಿು ಕಲ್ಡ ಶಾಲ್ಗಗಳನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲು ಹಾಗೂ 

ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ದೇಶ್ದಾದಯ ಂತ್ ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ 10 ಶಾಲ್ಗಗಳ ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು  ನ್ವಿೋಕರಿಸಲು 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ.    
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಕಾಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರದ ಬೇಟಿ ಬರ್ಚವೊ, ಬೇಟಿ ಪ್ಟಡಾವೊ ಪ್ಟರ ರ್ಚರದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಸಾಯ ಮಸ ಂಗ್ ಇಾಂಡಿಯಾ 

ಬ್ದಲ್ಕಿಯರು ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತ್ನರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಎಮ್ಎರ್ಸಎಮ್ಇ-ಸಾಯ ಮಸ ಂಗ್ ಟೆಕಿು ಕಲ್ಡ 

ಸೂಕ ಲ್ಡ ಸಾಕ ಲ್ಶಿ್ಪ್ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮವನ್ನು  ಘ ೋಷಿಸಿದೆ.  

 ಈ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮದಡಿಯಲಿ್ಲ , 1,000 ಬಲಕ್ತಯರು ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತ್ನರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ 

ಪ್ಟಡೆಯ್ಡವವರಿಗ್ಗ ರೂ. 20,000. ಪ್ರ ೋತ್ಸ ಹ್ ಧನ್ವನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. ಅಲಿ್ದೆ, ತ್ರಭೇತಿಯಲಿಲ  

ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ರೂ 20,000 ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಸಾಯ ಮಸ ಂಗ್ ಈಗ್ಗಲೇ ರಾಜಸಾಥ ನ್, ಕರಳ, ಬ್ರಹಾರ, ದೆಹ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಬಂಗ್ಳ 

ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  10 ಶಾಲ್ಗಗಳನ್ನು  ನ್ಡೆಸುತಿು ದೆ. ಈ ಶಾಲ್ಗಗಳು ತ್ಂತಿರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಗಳ 

ಸಹ್ಯೋಗದೊಂದಿಗ್ಗ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿು ವೆ.  

ಸಾಯ ಮಸ ಂಗ್ ದಕಿಷ ಣ ಕರಿಯಾದ ಬಹುರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸಂಸ್ಥ . ಇದರ ಕಂದರ  ಕಚೇರಿ ಸಿಯೋಲ್ಡ 

ನಲಿಲ ದೆ. ಸಾಯ ಮಸ ಂಗ್ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  1938ರಲಿ್ಲ  ಲ್ಲೋ ಬೈಂಗ್-ಚುಲ್ಡ ರವರು ಸೆ್ವಪಿಸಿದರು  

 

ಪ್ರ ಸ್ವರ ಭಾರತಿ ಸ್ತಇಓ ಆಗಿ ಶಶಿ ಶೇಖ್ರ್ ವೆಂಪಾಟಿ ನೇಮಕ್ 

ಇನ್ೊ ೀಸಿಸ್ ನ ಮಾಜಿ ಉದೊಯ ೀಗಿ ಶಶ್ ಶೇಖರ್ ವೆಾಂಪಾಟಿ ಪರ ಸ್ವರ 

ಭಾರತಿ ಹಸ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ವೆಾಂಪಾಟಿ ಅವರು 

ಪರ ಸ್ವರ ಭಾರತಿಯ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ  ಅರೆಕಾಲಿಕ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು. 

ಉಪರಾರ್ು ರಪತಿ ಹಮಿೀದ್ ಅನೆಾ ರಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಮೂವರು ಸದಸಯ ರ 

ಶ್ಫ್ರರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಪರ ರ್ಸ ಕೌನಿಸ ಲ್ಡ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಯ ಕ್ಷರು 

ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ಸಾರ, ಇಲಾಖ್ಯ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ರವರು ಸಮಿತಿಯ ಇನು ಬಿ ರು 

ಸದಸಯ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಐಐಟಿ ಬಾಂಬಯಲಿಲ  ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿರುವ ವೆಾಂಪಾಟಿ ಅವರನ್ನು  ಐದು ವರ್ಿದ 

ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಏಳು ತಿಾಂಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಈ ಹಿಾಂದಿನ ಸಿಇಒ ಜವಾಹರ್ ಸಿಕಾಿರ್ ತ್ಮಮ  ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  

ರಾಜಿೀನಾಮ್ ನೀಡಿದದ ರು. ಆ ನಂತ್ರ ವೆಾಂಪಾಟಿ ಅವರನ್ನು  ಆ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 Broadcasting Technologies in India”, “National Digital Security Architecture in India”, 

“Creating a Global Media Platform out of India” ಎಾಂಬ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಶೇಖರ್ 

ವೆಾಂಪಾಟಿ ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 
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 ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಸ್ವರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕ್ಕಳಗೆ ಬರುವ ಪರ ಸ್ವರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾ ಯತ್ು  

ಸಂಸೆ್ಥ . ರಾಷಿು ರೀಯ ವಾಹಿನ ಆಗಿರುವ ಪರ ಸ್ವರ ಭಾರತಿ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಆಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ 

ರಡಿಯೀ ಹಾಗೂ ದೂರದಶಿನ ಕ್ಕಡ ಬರುತ್ು ದೆ.  

 

ಹೀಶಿಯಾರ್ ಸ್ತಂಗ್ ಅವ್ರು ಹಕುಕ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ್ ರಿಜಿಸ್್ವ ರ ರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ್ 

ಭಾರತಿೋಯ ಟೆಲ್ಲಕ್ಕಂ ಸೇವಯ 1994 ಬ್ದಯ ರ್ಚ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯಾಗಿದದ  

ಹೋಶಿಯಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು  ಹ್ಕುಕ ಸಾವ ಮಯ ದ ರಿಜಿಸ್ಾ ರರ್ ಆಗಿ 

ಮುಾಂದಿನ ಐದು ವಷ್ಗಳ ಕ್ಕಲ್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ತ್ರಬೇತಿ ಇಲಾಖ್ಯ (DoPT) 

ಆದೇಶ್ದಂರ್ತ ಹರಡಿಸಿದೆ. 

 ಹಕುಕ ಸಾವ ಮಯ  ಕಚೇರಿಯ್ಡ ಕೈಗ್ರಿಕ್ಕ ನಿೋತಿ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ರ್ಚರ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ು ದೆ. ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯು ರಿಜಿಸ್ಾ ರರ್ ಆಫ್ ಕ್ಕಪ್ತರೈಟಸ ು  ನಿಯಂತ್ರ ಣದಲಿ್ಲದೆ. ಸಂಗಿೋತ್ 

ಮತ್ತು  ಚಲ್ನ್ಚಿತೊರ ೋದಯ ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರೆ ಹಿತ್ಸಕಿು ಗಳನ್ನು  ಕಾಪಾಡುವುದು ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 ಹಕುಕ ಸಾವ ಮಯ  ಕ್ಕಯಿದೆ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 9ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹ್ಕುಕ ಸಾವ ಮಯ  ಕಚೇರಿಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಕುಕ ಸಾವ ಮಯ  ರಿಜಿಸ್ವು ರ್ ರವರನ್ನು  ಕಂದರ  ಸರಕ್ಕರ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರದ 

ಅಧಿವಿೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ನಿದೇ್ಶ್ನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹಕುಕ ಸಾವ ಮಯ  ರಿಜಿಸ್ವು ರ್ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಾು ರೆ.  

 

ಕಾಪೀಿರೆಟ್ ಆಡಳಿತ: ಉದ್ಯ್ ಕೀಟಕ್ ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ಸ್ಬಿ 

ಮಾರುಕಟೆು  ನಯಂತ್ರ ಕ ಸ್ಥಬಿಯು ಕೋಟಾರ್ಕ ಮಹಿೋಂದಾರ  ಬ್ದಯ ಂಕಿನ್ 

ಕ್ಕಯ್ನಿವಾ್ಹ್ಕ ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ವಯ ವಸಾಥ ಪ್ಟಕ ನಿದೇ್ಶ್ಕ ಉದಯ್ 

ಕೋಟಾರ್ಕ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಪ್್ರಟ್ ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ. ಷೇರುಪೇಟೆಯಲಿಲ  ಪ್ಟಟ್ಿ ಮಾಡಿದ ಕಂಪ್ಪನಿಗಳ 

ಸಾಂಸಿಥ ಕ ಆಡಳತ್ದ ಗುಣಮಟ್ ವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯಾಂದಿಗೆ ಈ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಉದಯ್ ಕಟಾರ್ಕ ನೇತೃತ್ವ ದ ಸಮಿತಿಯು ಕ್ಕಪ್್ರಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಾ ರ್ಕ ಎಕೆಸ ಿ ೋಂಜ್, 

ವೃತಿು ಪ್ಟರ ಸಂಸ್ಥ ಗಳು, ಹ್ಯಡಿಕೆದಾರರ ಗುಂಪುಗಳು, ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಕಮರ್ಸ್, ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ 

ಸಂಸ್ಥ ಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜಾ ರು ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧನಾ ವೃತಿು ಪ್ಟರರು ಮತ್ತು  ಸ್ಬ್ರಯ ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಿರಲ್ಲದೆ. ಸಮಿತಿಗೆ ನಾಲುಕ  ತಿಾಂಗಳಳಗೆ ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಮತಿ ಮಾಡಲಿರುವ್ ಶಿಫ್ರರಸುಸ ಗಳು: 

 ಸವ ತಂತ್ರ  ನಿದೇ್ಶ್ಕರ ಆತ್ಮ ವಿಶಾವ ಸ ಮತ್ತು  ಕಂಪ್ಪನಿಯ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಅವರ ಸಕಿರ ಯ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಖ್ಯತ್ರಿಪಡಿಸಿಕಳುು ವುದು. 
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 ವಹಿವಾಟುಗಳಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷರ್ತ ಮತ್ತು  ಅಭಿವಯ ಕಿು ಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು 

ರ್ತಗ್ಗದುಕಳಳ ಬೇಕ್ಕದ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡುವುದು. 

 ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೆಳುಳ ವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ದ್ಯನ ಯ ಮೇಲ್ಗ ಹ್ಯಡಿಕೆದಾರರು 

ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸಮಸ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರಿಹ್ರಿಸಲು ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸುವುದು. 

 ಮಂಡಳಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್ ಅಭಾಯ ಸಗಳ ಪ್ಟರಿಣಾಮಕ್ಕರಿತ್ವ ವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು 

ಕರ ಮವಹಿಸಲು ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡುವುದು. 

 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ರಿಟೇಲ್ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  ಅಗರ ಸ್ವಾ ನ 

'ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫೋಕರ್ಸ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ್ಡಿ ಹರತ್ರಲಾಗಿರುವ 2017 

ಜಾಗತಿಕ ರಿಟೇಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸೂಚಯ ಂಕ (GRDI)ದಡಿ ರಿಟೇಲ್ಡ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ  

ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿ ವಯ ವಹ್ರಿಸುವ 30 ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಂದುತಿು ರುವ ದೇಶ್ಗಳ 

ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಅಗರ ಸೆ್ವನ ಲಭಿಸಿದೆ.  ಇದು ಜ್ಞಗತಿಕ ರಿಟೇಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಸೂಚಯ ಂಕದ (GRDI) 16 ನೇ ಆವೃತಿು ಯಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಚಿೋನಾ ಎರಡನೆಯ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಚಿೋನಾದ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಯ 

ಗ್ತ್ರ  ಮತ್ತು  ರಿಟೇಲ್ ವಾಯ ಪ್ರರದಲಿಲ  ಮಂದುವರಿದ ವಿಕ್ಕಸವು ಚಿಲಿ್ರೆ ಹ್ಯಡಿಕೆಯಲಿ್ಲ  

ಅತ್ಯ ಂತ್ ಆಕಷ್ಕ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ತ್ವ ರಿತ್ವಾಗಿ ವಿಸು ರಿಸುತಿು ರುವ ಆಥಿ್ಕರ್ತ, FDI ನಿಯಮಗಳ ಸಡಿಲಿಕ್ಕ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  

ಭಾರತ್ದ ಅಗರ  ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕವನ್ನು  ಕಾಯುದ ಕಳು ಲು ಪರ ಮುಖ ಕಾರಣ ಎನಸಿವೆ. 

 ದೇಶದ ಚಿಲಿ್ರೆ ವಲ್ಯವು ವಾಷ್ಟ್ಕ 20% ಬಳವಣಿಗ್ಗ ಆಗುತಿು ದೆ. ಇದರ ಜೊರ್ತಗ್ಗ,  2020ರ 

ಹತಿು ಗ್ಗ ಚಿಲಿ್ರೆ ವಲ್ಯದ ಗ್ತ್ರ  ದಿವ ಗುಣಗಳು ಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, 

ಶಿೋಘರ ವಾಗಿ ಬಳೆಯ್ಡತಿು ರುವ ಇ-ವಾಣಿಜಯ ದಿಂದ ಚಿಲಿ್ರೆ ವಲ್ಯವು ಲಾಭ್ಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದಿದೆ. 

ವಾಷ್ಟ್ಕವಾಗಿ ಈ ವಲ್ಯವು ಶೇ 30ರಷ್ಟು  ಬಳೆಯ್ಡತಿು ದುದ , 2020 ರ ಹತಿು ಗ್ಗ 48 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ 

ಡ್ಯಲ್ರ್ ತ್ಲುಪ್ಟಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಚಿಲಿ್ರೆ ವಲ್ಯದಲಿ್ಲನ್ ಪ್ಟರ ಮಖ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಎಫ್್ರ ಐ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು  ಸರಕ್ಕರ ಸಡಿಲ್ಲಸಿದೆ. 

ಕಳೆದ ವಷ್, B2B ಇ-ಕ್ಕಮರ್ಸ್ ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುವ ಚಿಲಿ್ರೆ ವಾಯ ಪ್ರರಿಗಳಗ್ಗ 100% ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ವ ವನ್ನು  ಅನ್ನಮತಿಸಲು ಸಕ್ಕ್ರ 

ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. 

GRDI: 

GRDIಯನ್ನು  ಪರ ತಿವರ್ಿ ಲಂಡನ್ ಮೂಲ್ದ ವಯ ವಹಾರ ಸಲ್ಹಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಎ ಟಿ ಕೆನೆ್ ಪ್ಟರ ಕಟಿಸುತಿು ದೆ. 

ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ದಲಿ್ಲ  ಅತ್ಯ ಂತ್ ಆಕಷ್ಕವಾದ ಹಾಗೂ ಭ್ವಿಷಯ ದ ಸಂಭಾವಯ ರ್ತಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 
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ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಸೂಚಯ ಾಂಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ವಿಶಾವ ದಯ ಂತ್ ಚಿಲಿ್ರೆ 

ಹ್ಯಡಿಕೆಗ್ಗಿ 30 ಅಭಿವೃದಿಿ ಶಿೋಲ್ ರಾಷ್ ರಗಳಗ್ಗ ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿಲ  ಶ್ರ ೋಯಾಂಕವನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ನ್ಯಯ ಷನಲ್ ಸ್್ವ ಕ್ ಎಕ್ಸ  ಚೇಂಜ್ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿ ವಿಕ್ರ ಂ ಲಿಮಯ್ಕ ನೇಮಕ್ 

ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸ್ವು ಕ್ ಎಕೆ್ಕ ು ೀಾಂಜಿನ (ಎನ್ಎಸ್ಇ) ಎಂಡಿ ಮತ್ತು  ಸಿಇಒ ಆಗಿ 

ವಿಕರ ಮ್ ಲ್ಲಮಯೆ ನೇಮಕ್ಕತಿಗ್ಗ SEBI ಷರತ್ತು ಬದಿ  ಅನ್ನರ್ೋದನೆಯನ್ನು  

ನಿೋಡಿದೆ. 

 2017ರ ಫೆಬುರ ವರಿಯಲಿ್ಲ  ಎನ್ಎರ್ಸಇ ಮಖಯ ಸಥ ನ್ ಹುದೆದ ಗ್ಗಿ 

ಮೂಲ್ಸೌಕಯ್ ಹ್ಣಕ್ಕಸು ಸಂಸ್ಥ  IDFC ಎಾಂ.ಡಿ ಮತ್ತು  ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವ ಲ್ಲಮಯ್ಕ ಅವರನ್ನು  ಆಯೆಕ  

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಆದರೆ ಭಾರತಿೋಯ ಕಿರ ಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಯ (ಬ್ರಸಿಸಿಐ) ವಯ ವಹಾರಗಳನ್ನು  

ನಿವ್ಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸವೊೋ್ಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲ್ಯ ನೇಮಿಸಿದದ  ನಾಲುಕ  ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತಿಯಲಿಲ  

ಲಿಮಯ್ಕ ಇರುವ ಕಾರಣ ನೇಮಕ್ಕತಿಯನ್ನು  ಸ್ಬ್ರ ಅನ್ನಮೀದಿಸಿರಲಿಲಲ . 

 ಬ್ರಸಿಸಿಐ ನಿಯೋಜನೆಯಿಂದ ಲ್ಲಮಯೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡರೆ ಮಾತ್ರ  ಅವರ  ನೇಮಕ್ಕತಿಗ್ಗ SEBI 

ಅನ್ನರ್ೋದಿಸಿದೆ. ಈ ವಷ್ದ ಆಗಸ್ ು ಲಿ್ಲ  ಬಿಸಿಸಿಐಯಂದಿಗ್ಗ ಲ್ಲಮಯೆಯ ಅವಧಿಯ್ಡ 

ಕನೆಗಳಳ ಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಾಂಗಳಿನಾಂದ ಮುಖಯ ಸೆ ರಿಲಲ ದೆ ಎನ್ಎಸ್ಇ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಡಿಸ್ಂಬರ್ 2016 ರಲಿ್ಲ  ಚಿತ್ರ  ರಾಮಕೃಷಣ  ಅವರು ವೈಯಕಿು ಕ ಕ್ಕರಣಗಳಿಾಂದ ರಾಜಿೀನಾಮ್ ನೀಡಿದ 

ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ವಿಕರ ಮ್ ಲ್ಲಮಾಯಿಯನ್ನು  ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸ್ಾ ರ್ಕ ಎಕೆಸ ಿ ೋಂಜ್ (ಎನ್ಎರ್ಸಇ) ಯ 

ವಯ ವಸಾಥ ಪ್ಟಕ ನಿದೇ್ಶ್ಕರಾಗಿ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ವಿಕರ ಮ್ ಲ್ಲಮಯ್ಕ ಅವರು ವಾಟ್ನ್ ಸೂಕ ಲ್ಲು ಂದ ಚಾಟೆಿಡ್ಸ ಅಕ್ಟಾಂಟೆಾಂಡ್ಸ ಜತೆ  ಎಂಬ್ರಎ 

ಪ್ಟದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದಕ್ಕಕ  ಮಂಚೆ ಶಿರ ೋ ಲ್ಲಮಯೆ ಅವರು ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ್ ಕಿರ ಕೆಟ್ 

ಮಾಯ ನೇಜೆಮ ಂಟ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ (ಬ್ರಸಿಸಿಐ) ಸುಪ್ತರ ೋಂ ಕೋಟ್್ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ನಾಲುಕ  ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತಿಯ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

 

ನೀತಿ ಆಯೀಗದಿಂದ್ “ಸ್ವಥ್ (SATH)” ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಕೆಕ  ಚಾಲನೆ 

ನೀತಿ ಆಯೀಗ ಸ್ವಥ್ SATH-Sustainable Action for Transforming 

Human Capital ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಸ್ವಥ್ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ನೀತಿ ಆಯೀಗ ಆರೋಗಯ  ವಯ ವಸ್ಥ ಗಳಗ್ಗ ಮೂರು 

ಭ್ವಿಷಯ ದ 'ಮಾದರಿ ರಾಜಯ ಗಳ”ನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲಿದೆ. ಮೂರು ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಈ 

ಮೂರು ರಾಜಯ ಗಳ ಸಕಾಿರಗಳಾಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಹ್ಯೋಗದೊಂದಿಗ್ಗ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 

ದೃಢವಾದ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಯನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲು, ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಆಡಳತ್ ರಚನೆಯನ್ನು  
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ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸುವುದು, ಮೇಲ್ಲವ ರ್ಚರಣೆ ಮತ್ತು  ಟಾರ ಯ ಕಿಂಗ್ ಕ್ಕಯ್ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸುವುದು, 

ಮತ್ತು  ಅಂತಿಮ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ರಾಜಯ  ಸಂಸ್ಥ ಗಳಗ್ಗ ಬಾಂಬಲವನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ. 

 SATH ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಮೆಕಿನೆಸ  & ಕಂಪ್ಟನಿ ಮತ್ತು  IPE ಗಿೋಬಲ್ಡ 

ಕನ್ನಸ ೋಟಿ್ಯಂನ್ನಂದಿಗ್ಗ NITI ಆಯೀಗ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ. 

ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಆಯ್ಕಕ : 

ಮೂರು ಮಾದರಿ ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲು ನೀತಿ ಆಯೀಗ ಮೂರು ಹಂತ್ದ ಪ್ಟರ ಕಿರ ಯೆಯನ್ನು  

ಉಚಿ ರಿಸಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಆಸಕಿು ಯ ಅಭಿವಯ ಕಿು , ರಾಜಯ ಗಳ ಪ್ಟರ ಸುು ತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಕೆಷ ೋತ್ರ  

ಸುಧಾರಣೆಗ್ಗ ಬದಿ ರ್ತಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್. 

 ಅದರಂತೆ 16 ರಾಜಯ ಗಳು ಆಸಕ್ತು ಯನ್ನು  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದುದ , ಇವುಗಳಲಿಲ  14 ರಾಜಯ ಗದದ 

ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್, ಅಸಾಸ ಂ, ಬ್ರಹಾರ, ಚಂಡಿೋಗಢ, ಗೋವಾ, ಗುಜರಾತ್, ಹ್ರಿಯಾಣ, ಜ್ಞಖ್ಂಡ್, 

ಕನಾ್ಟಕ, ಮಧಯ ಪ್ಟರ ದೇಶ್, ಒಡಿಶಾ, ಪಂಜ್ಞಬ್, ರ್ತಲಂಗ್ಣ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ ಗಳು 

ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ಸಾು ವಿಸಿವ. 

 ಈ ಹ್ದಿನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳಂದ ನಿೋತಿ ಆಯೋಗ 5 ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಿದೆ. 

ತ್ರುವಾಯದ ತ್ಪ್ರಸಣೆ ಮತ್ತು  ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್ಗಳ ನಂತ್ರ, ಮೂರು ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಆಯೆಕ  

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಂಭಾವಯ  ಪ್ಟರ ಭಾವವನ್ನು  ನಿಧ್ರಿಸಲು MMR, IMR, ನಿಯಮಾವಳಗಳಂತ್ಹ್ 

ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ವೈದಯ ರ ಸಾಂದರ ರ್ತ ಮತ್ತು  ದಾದಿಯರು, IPHS 

ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಅನ್ನಸರಣೆ ಮಂತ್ದ ಮಾಪ್ಟನ್ಗಳನ್ನು  ಯಶ್ಸಿಸ ನ್ ಸಾಧಯ ರ್ತಯನ್ನು  ನಿಧ್ರಿಸಲು 

ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಈ ಮೂರು ಆಯದ  ರಾಜಯ ಗಳ ಜೊರ್ತ ಒಪ್ಟಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ಈ 

ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಕ್ಲ್ದಡನ್ ಬಹು-ಮಾದ್ರಿ ಸ್ವರಿಗೆ ಯೀಜ್ನೆ (ಕೆಎಂಟಿಟಿ): 

KMTT ಮಖಯ ವಾಗಿ ಶ್ಪಿಪ ಾಂಗ್, ಒಳನಾಡು ಜಲಸ್ವರಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ರಸ್ು  ಸಾರಿಗ್ಗ ವಿಸು ರಣೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುವ ಬಹು-

ಮಾದರಿ ಸಾರಿಗ್ಗ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ 

ಕೋಲ್ಕ ತ್ದಿಂದ ಮಾಯ ನಾಮ ನ್್ಲಿ್ಲನ್ ಸಿಟೆವ  ಬಂದರಿನ ಶಿಪ್ತಪ ಂಗ್ 

ಮಾಗಿ ಅತಿ ಉದದ ದು ಆಗಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ ಸಕ್ಕ್ರವು ಈ ಯೋಜನೆಗ್ಗ ಧನ್ಸಹಾಯವನ್ನು  ನಿೋಡುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ನೆರೆಹರೆಯ 

ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಪ್ಟರ ಮಖ ಬಂಡವಾಳ ಯೀಜನೆಯ್ಕಾಂದು ಪ್ಟರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸರಕುಗಳನ್ನು  ಕಲ್ಕ ತ್ು  ಬಂದರಿನಿಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿ ಮಾಯ ನಾಮ ನ್್ಲಿ್ಲ  ಸಿಟೆವ  ಬಂದರಿಗೆ 

ಹ್ಡುಗಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಗಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಿಟೆವ  ಬಂದರನ್ನು  ಕಶ್ದನ್ ನ್ದಿ ಸಾರಿಗ್ಗ ಮಾಗ್ ಮೂಲ್ಕ 
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ಲ್ಶಿಯೋಗ್ಗ (ಮಾಯ ನಾಮ ರ್) ಸಂಪಕಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಲ್ಶಿಯಾವನ್ನು  ಮಿಜೊೋರಾಮೆೆ  ರಸ್ು  ಸಾರಿಗ್ಗ 

ಮೂಲ್ಕ (ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಹೆದಾದ ರಿ 54) ಸಂಪ್ಟಕಿ್ಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಕಲಾಡನ್ ಬಹು-ಮಾದರಿ ಸಾರಿಗ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಲ್ಪ ನೆಯನ್ನು  2003ರಲಿ್ಲ  ರೂಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಆದಾಗೂಯ , ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ಕಲಾಡನ್ ಯೋಜನೆಗ್ಗ 2008ರಲಿ್ಲ  ಒಪ್ಟಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. 

ನಿಮಾ್ಣವು 2010 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ ಆದರೆ ಅಸಮಪ್ಟ್ಕ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು  ಯೋಜನಾ 

ವಿಫಲ್ರ್ತಯ್ಡ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ಯಣ್ಗಳಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ವಿಳಂಬಗಳಸಿತ್ತ. 2015 ರಲಿ್ಲ , ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ 

ಸಕ್ಕ್ರವು ಸುಮಾರು ಆರು ಬ್ದರಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರಿಷಕ ರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  2019 ರಲಿ್ಲ  

ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ಯಣ್ಗಳಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ದಿಂದ ಸಲ್ಹೆಗ್ರರಾಗಿ ಸಕ್ಕ್ರಿ ಸಾವ ಮಯ ದ ಇಕ್ಕ್ನ್ 

ಇನಾಫ ರಸ್ ರಕಿ ರ್ ಮತ್ತು  ಸವಿೋ್ಸರ್ಸ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು  ನೇಮಿಸಿದೆ. 

 ಒಪ್ಟಪ ಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ಭಾರತ್ವು ಸಿಟೆವ ದಲಿ್ಲ  SEZ ಅನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಿದೆ. ಸಿಟೆವ ಯಲಿ್ಲ  

SEZನ್ ಸಾಥ ಪ್ಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಚಿೀನಾದ ಪ್ಟರ ಭಾವವನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲನ್ ಭಾರತಿೋಯ 

ಬಂಡವಾಳವನ್ನು  ಉರ್ತು ೋಜಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

 

ಯುನಸ್ಫ್ಟ “ಸೂಪ್ರ್ ಡಾಯ ಡ್” ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಕೆಕ  ಸಚ್ಚನ್ ತೆಂಡುಲಕ ರ್  

ಮಕಕ ಳ ಆರಂಭಿಕ ಬಳವಣಿಗ್ಗಯಲಿ್ಲ  ತಂದೆಯ ಪಾತ್ರ ವನ್ನು  ಬಣಿಣ ಸುವ 

ಯುನಸ್ಥಫ್ ನ “ಸೂಪರ್ ಡಾಯ ಡ್ಸ” ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಸಚಿನ್ ರ್ತಂಡುಲ್ಕ ರ್ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ದಾರ ವಿಡ್, ಬಕಿ್ಕ ಯ ಮ್, 

ನ್ನವಾರ್ಕ ಜೊಕವಿರ್ಕ, ಅಕ್ಕಡೆಮಿ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ವಿಜೇತ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ನ್ಟ 

ಮಹೆಶಾ್ಲಾ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಫ್ರಮಯ ್ಲಾ ಒನ್ ರಸಿಂಗ್ ರ್ಚಲ್ಕ ಲ್ಗವಿರ್ಸ 

ಹಾಯ ಮಿಲ್್ ನ್ ಮತ್ತು  ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾದ ನ್ಟ ಹ್ಯಯ  ಜ್ಞಯ ಕಮ ನ್ ಮಂತ್ದ 

ಜ್ಞಗತಿಕ ಸ್ಲ್ಗಬ್ರರ ಟಿಗಳನ್ನು  ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಉಪ್ಟಕರ ಮವು 

ತಂದೆತ್ನವನ್ನು  ಆಚರಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಯ್ಡವ ಮಕಕ ಳ ಮಿದುಳನ್ 

ಆರೋಗಯ ಕರ ಬಳವಣಿಗ್ಗಗ್ಗ ಪಿರ ೀತಿ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ಮ ಪ್ೋಷಣೆಯ ಮಹ್ತ್ವ ವನ್ನು  ತ್ತೀರುವ 

ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

'ಸೂಪ್ಟರ್ ಅಪ್ಟಪ ಂದಿರು' ಉಪ್ಟಕರ ಮ ಯ್ಡನಿಸ್ಫು  # ಆಲ್ಲ್ರ್ಮೆಂಟ್ಸ  ಮಾಯ ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ್ದ ಒಂದು 

ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬ್ದಲ್ಯ ದಲಿಲ  ಪ್ಟರಿಸರ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಭ್ವಗಳು ಮಗುವಿನ್ ಭ್ವಿಷಯ ದ ಆರೋಗಯ , ಕಲ್ಲಯ್ಡವ 

ಸಾಮರ್ಯ ್ ಇತ್ಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಹೇಗ್ಗ ರೂಪ್ತಸುತ್ು ದೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್್ವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವ  ಸಮರ II ರ ನಂತ್ರ ಬದುಕಲು ಹೆಣಗ್ಡುವ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ರಕಿಷ ಸಲು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ  

UNICEF ಅನ್ನು  1946ರಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 



www.karunaduexams.com 

341 | P a g e  
 

ಜೂನ್ 16ರಿಂದ್ ಪ್ರ ತಿ ದಿನ ಪ್ಪಟ್ರರ ೀಲ್ ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರಿಷಕ ರಣೆ 

ಜೂನ್ 16 ರಿಂದ ದೇಶಾದಯ ಂತ್ ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಡ ಮತ್ತು  ಡಿೋಸ್ಲ್ ದರವನ್ನು  

ಪ್ಟರ ತಿದಿನ್ ಪ್ಟರಿಷಕ ರಿಸಲು ಸಕ್ಕ್ರಿ ಸಾವ ಮಯ ದ ಸಂಸ್ಥ ಗಳಾದ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಆಯಿಲ್ಡ ಕ್ಕಪ್್ರಷನ್ (ಐಒಸಿ), ಹಿಂದೂಸಾು ನ್ ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಲಯಂ 

ಕ್ಕಪ್್ರಷನ್ (ಎಚಿಪ ಎಲ್ಡಎಲ್ಡ) ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಲಯಂ 

ಕ್ಕಪ್ೋ್ರಶ್ನ್ (ಬ್ರಪ್ತಸಿಎಲ್ಡ) ನಧಿರಿಸಿವೆ. ಖ್ಯಸಗಿ ತೈಲ ಉದಯ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಡುಡ  ಹಡೆಯಲು ಮತ್ತು  

ಯ್ಡ.ಎರ್ಸ. ತೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಯಂದಿಗ್ಗ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಈ ಕರ ಮಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 

ರಿಲ್ಯನ್ಸ  ಮತ್ತು  ಎಸಾಸ ರ್ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಪ್ಟರ ಮಖ ಖ್ಯಸಗಿ ತೈಲ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಸಹ ಹಸ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಿವೆ ಎಾಂದು ನರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ಹ್ದಿನೈದು ದಿನಗಳ ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕರಿ್ಚ  ತೈಲ್ ಬಲ್ಗ ಮತ್ತು  ಕರೆನಿಸ   ವಿನಿಮಯ 

ದರವನ್ನು  ಗಣನೆಗ್ಗ ರ್ತಗ್ಗದುಕಂಡು ಪ್ಟರ ತಿ ತಿಂಗಳು 1 ಮತ್ತು  16ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಡ ಮತ್ತು  

ಡಿೋಸ್ಲ್ಡ ದರವನ್ನು  ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ತೈಲ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಪ್ಟರಿಷಕ ರಿಸುತ್ು ವ. 

ಉಪ್ಯೀಗ: 

 ದಿನ್ನಿತ್ಯ  ತೈಲ ಪ್ಟರಿಷಕ ರಣೆಯಿಾಂದ ಜ್ಞಗತಿಕ ಕರಿ್ಚ  ಬಲ್ಗಯ ಅಸೆಿ ರತೆಯಿಾಂದ ರಿಟೈಲರ್ ಗಳಿಗೆ 

ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ.  

 ಅಲಿ್ದೇ ದೈನಂದಿನ್ ಪ್ಟರಿಷಕ ರಣೆಯಿಾಂದ ತೈಲ ಬಲೆಯು ಒಾಂದೇ ಬರಿ ಏರಿಕ್ಕಯಾಗದೆ ಅಲಪ  

ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಗಾರ ಹಕರ ಆಕರ ೀಶಕ್ಕಕ  ಕಡಿವಾಣ ಬಿೀಳಲಿದೆ.  

 ತೈಲು ಮಾರುಕಟ್ೆ ಯಲಿ್ಲ  ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕತೆಯನ್ನು  ತ್ರಲಿದೆ. 

  ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ತೈಲ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಖ್ಯಸಗಿ ತೈಲ್ ಕಂಪ್ಪನಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಪ ರ್ಧಿ ಒಡಡ ಲು 

ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಮೇ1ರಿಾಂದ ದೇಶದ ಐದು ನಗರಗಳಲಿಲ  ಪರ ತಿ ದಿನ ತೈಲ ಬಲೆ ಪರಿರ್ಕ ರಿಸುವ ಕರ ಮವನ್ನು  

ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಐದು ನಗರಗಳಲಿಲ  ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ನೂತ್ನ ಕರ ಮ 

ಯಶಸಿಾ ಯಾದ ನಂತ್ರ ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಪಾಾಂಡಿಚೇರಿ, 

ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ವೈಝಗ್,ರಾಜಸೆ್ವನದ ಉದಯ್ ಪುರ್ ,ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ನ ಜೇಮ್ಶಡ್ಸ ಪುರ್ ಮತ್ತು  

ಚಂಡಿೀಗಢ್ ನಲಿಲ  ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿತ್ತು . 
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ವೆರಿಝೀನ್ ತೆಕೆಕ ಗೆ ಯಾಹೂ 

ಟೆಲ್ಲಕ್ಕಂ ದೈತ್ಯ  ವರಿಝೋನ್ ಸಂಸೆ್ಥಯು ಯಾಹ್ಯ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  $ 4.48 

ಬ್ರಲ್ಲಯನ್ (£ 3.51 ಮಿ) ಗ್ಗ ಸಾವ ಧಿೋನ್ಪ್ಟಡಿಸಿಕಂಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಎರಡು-

ದಶ್ಕಗಳ ಕಾಲ ಸಾ ತಂತ್ರ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ  ಯಾಹ್ಯ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗೆ ತೆರೆ 

ಬಿೀಳಲಿದೆ. ವರಿಝೋನ್ ಅಮ್ರಿಕಾದ ನಂಬರ್ 1 ನಿಸು ಂತ್ತ ಆಪ್ಟರಟರ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಆಗಿದೆ. 

 ವರಿಝೋನ್ ಸಂಸ್ಥ  ಎರಡು ವಷ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಖರಿೋದಿಸಿದದ  AOL ಸಂಸೆ್ಥಯಾಂದಿಗೆ 

ಯಾಹ್ಯವನ್ನು  ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಲದೆ. ಎರಡು ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ AOL ಅನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಿ ಓಥ್ ಎನ್ನು ವ 

ಹಸ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತತ್ತು . ವರಿಝೋನ್ು  ಮಿೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಟೆಲ್ಲಮಾಯ ಟಿರ್ಕಸ  

ಸಂಸ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  ಓಥ್ ಒಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಓಥ್ ಹ್ಫಪ ೋರ್್ಸ , ಟೆಕಕ ರಂರ್ಚ ಮತ್ತು  Tumblr ನಂತ್ಹ್ 50 

ಕಿಕ ಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಬ್ದರ ಯ ಂಡೆಳನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 ಸಾವ ಧಿೋನ್ದಿಂದ, ಯಾಹ್ಯವಿನ್ ಮಖಯ  ಕ್ಕಯ್ನಿವಾ್ಹ್ಕ ಮರಿಸಸ  ಮೇಯರ್ ಅವರು 

ರಾಜಿೋನಾಮೆ ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.  

ವಿಶಾವ ದಯ ಂತ್ ಲ್ಕ್ಕಷ ಂತ್ರ ಜನ್ರು ಬಳಸುತಿು ರುವ ಯಾಹ್ಯ ಬ್ದರ ಂಡ್ ಅನ್ನು  ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಿದೆ 

ಎಾಂದು ವರಿಝೋನ್ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿಲಲ . ಆದರೆ ಇದು ಯಾಹ್ಯ ಸೊಪ ೀಟೆ್ಸಿ, ಯಾಹ್ಯ ಫೈನಾನೆ್ , 

ಯಾಹ್ಯ ಮೇಲ್ಡ ಮತ್ತು  ಇನಿು ತ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  ಹಾಗೇ ಉಳಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳದೆ.  

 

ಲ್ದಸಿನ್ & ಟಬೊೀಿದಿಂದ್ ಮದ್ಲ ಸಾ ದೇಶಿ ನಮಿತಿ ತೇಲುವ್ ಬಂದ್ರು 

ಲಾಸ್್ನ್ ಮತ್ತು  ಟಬೊರ  ಉತ್ು ರ ಚೆನೆು ೈನ್ ಕ್ಕಟುಪ್ಟಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೋಯ 

ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆ ಹ್ಡಗುಗಳನ್ನು  ದುರಸಿು  ಮಾಡಲು ರ್ದಲ್ ಸವ ದೇಶಿ ನಿಮಿ್ತ್ 

ತೇಲುವ ಬಂದರನ್ನು  (FDN -2) ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ತೇಲುವ ಬಂದರನ್ನು  

ಮೂರು ಅರ್ವಾ ನಾಲುಕ  ತಿಂಗಳಗಳ ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ ಪ್ಟರಿೋಕೆಷ ಗ್ಗ ಒಳಪ್ಟಡಿಸಿದ 

ನಂತ್ರ ಭಾರತಿೋಯ ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆಗ್ಗ ಹ್ಸಾು ಂತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ನಂತ್ರ FDN-2 ಅನ್ನು  ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಿಕೋಬ್ದರ್ ದಿವ ೋಪ್ಟಗಳಗ್ಗ 

ವಗ್್ಯಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೋಯ ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆ ಸವ ತ್ತು ಗಳ ದುರಸಿಥ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಸೇವಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಈ ತೇಲುವ ಬಂದರುಗಳು ಶಾಂತ್ ನಿೋರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅರ್ವಾ ಅಬಿ ರದ 

ಸಮುದರ ದಲಿಲ  ವರ್ಿ ಪೂತಿಿ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  

ಹಾಂದಿವೆ. ಜಲಾಾಂತ್ಗಿಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ 8000 ಟನ್ ತೂಕದ ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ದುರಸೆಿ  ಮಾಡುವ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಇದು ಹಾಂದಿದೆ. 
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 FDN-2 ಏಕಕ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಹಡಗುಗಳ ಡ್ಯಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಇದರ 

ಯಾವುದೇ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಆರು ಹ್ಡಗುಗಳನ್ನು  ಏಕ ಕ್ಕಲ್ಕೆಕ  ರಿಪೇರಿ ಅರ್ವಾ ಮರು ಜೀಡಣೆ 

ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  

FDN-2: 

FDN -2 ಎಲ್ಡ&ಟಿ ಯ ರ್ದಲ್ ನೌಕ್ಕ ಹ್ಡಗು ನಿಮಾ್ಣ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಡ & ಟಿ  ಸಂಸೆ್ಥ  

ನೌಕ್ಕ ಪಡೆ ಮತ್ತು  ಕರಾವಳಿ ಭ್ದರ ತಾ ಪಡೆಯ ಹ್ಡಗುಗಳ ರಿಪೇರಿಯನ್ನು  ಕೈಗಳುಳ ತಿು ದೆ. ಇದು 

ಅತ್ಯ ಂತ್ ದೊಡ್  ಲಾಜಿಸ್ಿ ರ್ಕಸ  ಟಾಯ ಂಕರ್ ಹ್ಡಗು ಐಎನ್ಎರ್ಸ ಜೊಯ ೋತಿ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಆರು ಹ್ಡಗುಗಳನ್ನು  

ಮರು ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಾಟ್ಟಪ್ಟಲಿ್ಲ  ಶಿಪ್ರಯ ಡು ್ಲಿ್ಲ  ಎಲ್ಡ & ಟಿ 5 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹ್ಯಡಿಕೆ 

ಮಾಡಿದೆ. 

 

ರಾಜ್ಧಾನ ಮತಿ್ತ  ಶತಾಬಿದ  ರೈಲುಗಳಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸುಧಾರಣೆಗೆ “ಆಪ್ರಶನ್ ಸಾ ಣಿ” 

ಭಾರತಿೋಯ ರೈಲ್ಗವ ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು  ಶ್ತ್ಬ್ರದ  ಎಕೆ ಪೆರ ಸ್ ನಂತ್ಹ್ 

ಪ್ತರ ೋಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳ ಸೇವೆಯ ಬಗೆಗ  ಸಾವ್ಜನಿಕರಿಂದ ಆರೀಪಗಳು 

ಕಳಿ ಬಂದಿರುವ ಬಗೆಗ  ರೈಲೆಾ  ಇಲಾಖ್ಯ ಕಳವಳ ವಯ ಕು ಪ್ಟಡಿಸಿದುದ  

"ಆಪ್ಟರಷನ್ ಸವ ಣಿ”ವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. ಈ 

ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆ ಪ್ತರ ೋಮಿಯಂ ರೈಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ನೈಮ್ಲ್ಯ , ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್  ಮತ್ತು  ರೈಲು ಆಗಮನ್ದ ವಿಳಂಬದ ಬಗೆ್ಗ  ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಕರಿಂದ 

ದೂರುಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದ ನಂತ್ರ ರೈಲ್ಗವ  ಈ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಂಬೈ-ದೆಹ್ಲ್ಲ ರಾಜಧಾನಿ ಎಕೆಸ ಪ ರರ್ಸ ಮತ್ತು  ಮಂಬೈ-

ಅಹ್ಮದಾಬ್ದದ್ ಶ್ತ್ಬ್ರದ  ಎಕಸ ಪೆರ ಸ್ ರೈಲುಗಳನ್ನು  ರ್ದಲ್ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  

ನ್ವಿೋಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಂತ್ದ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಉನ್ು ತಿೋಕರಣಕ್ಕಕ ಗಿ ಇನ್ು ಷ್್ಟ  ರೈಲುಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಆಪರರ್ನ್ ಸಾ ಣಿದ ಅಡಿ ಭಾರತಿೋಯ ರೈಲೆಾ  10 ಅಂಶ್ಗಳನ್ನು  ಅಂದರೆ ಸಮಯ, ಸವ ಚಛ ರ್ತ, 

ಹದಿಕ್ಕ ಬಟೆು , ಬೀಗಿಯ ಒಳಾಂಗಣ, ಶೌರ್ಚಲ್ಯಗಳು, ಅಡುಗ್ಗ, ಸಿಬಾ ಂದಿ ನ್ಡವಳಕೆ, 

ಭ್ದರ ರ್ತ, ಮನ್ರಂಜನೆ, ಹೌಸ್ ಕ್ತೀಪಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ಫಿೀಡ್ಸ ಬಯ ಕ್ ಸುಧಾರಣೆ ಕಡೆಗ್ಗ 

ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸಲಾಗುವುದು.  

 ಇದರಡಿ ರೂ 50 ಲ್ಕ್ಷ ರ್ತ್ು ವನ್ನು  ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು  ಶ್ತ್ಬ್ರದ  ರೈಲುಗಳಗ್ಗ ನ್ವಿೋಕರಿಸುವ 

ಉದೆದ ೋಶ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 'ಆಪ್ಟರಷನ್ ಸವ ಣಿ' ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರಿಷಕ ರಿಸುವ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ರ್ಚರಣೆ ಮಾಡಲು 

ಭಾರತಿೋಯ ರೈಲೆಾ   ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲಿದೆ. 
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ಮತದ್ಘರರ ನೊೀಂದ್ಣಿಗೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಜೊತೆ ಚುನ್ಯವ್ಣಾ ಆಯೀಗ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತ್ದ್ಯರರ ಪಟಿು ಗೆ ಅಹ್್ ಭಾರತಿೋಯ 

ಮತ್ದಾರರನ್ನು  ನ್ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನೆನ್ಪ್ತಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ದಿಂದ 

ರಾಷ್ ರವಾಯ ಪ್ತ ಮತ್ದಾರ ನ್ನೋಂದಣಿ ಜ್ಞಾ ಪ್ಟನ್ವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ಫೇಸುಾ ಕು ಂದಿಗ್ಗ ಕೈ 

ಜೊೋಡಿಸಿದೆ. 

 ಉಪ್ಟಕರ ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ, ಮತ್ದಾರರಾಗಿ ತ್ಮಮ ನ್ನು  ತೊಡಗಿಸಿಕಳಳ ಲು ಎಲಿ್  

ಅಹ್್ ಭಾರತಿೋಯರಿಗೆ ನೆನ್ಪ್ತಸಲು ಫೇಸುಾ ರ್ಕ 'ರಿಜಿಸ್ ರ್ ನೌ' ಗುಂಡಿಯನ್ನು  

ಸಕಿರ ಯಗಳಸಲಿದೆ. 

 ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ನಾಲುಕ  ದಿನ್ಗಳವರೆಗ್ಗ ಜ್ಞಾ ಪ್ಟನೆ ಲಭ್ಯ ವಿರಲಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಬಟನ್ 

ಅನ್ನು  ಕಿಿರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು  ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಮತ್ದಾರರ ಸೇವ ಪ್ೋಟ್ಲೆ್ಗ  

ಮರುನಿದೇ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಅಲಿ್ಲ  ಅವರು ಮತ್ದಾರರಾಗಿ ತ್ಮಮ ನ್ನು  

ನ್ನೋಂದಾಯಿಸಿಕಳಳ ಬಹುದು. 

 ಜ್ಞಾ ಪ್ಟನೆ 13 ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಲ್ಭ್ಯ ವಿರುತ್ು ದೆ - ಇಂಗಿಿ ೋಷ್, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ, ತ್ಮಿಳು, 

ರ್ತಲುಗು, ಮಲ್ಯಾಳಂ, ಕನ್ು ಡ, ಪಂಜ್ಞಬ್ರ, ಬಂಗ್ಲ್ಲ, ಉದು್, ಅಸಾಸ ಮಿ, ಮರಾಠಿ 

ಮತ್ತು  ಓರಿಯಾ.  

 ಈ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲ  ಫೇಸುಾ ಕ್ ಮೂಲ್ಕ 180 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಭಾರತಿೋಯರನ್ನು  ತ್ಲುಪಲು 

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಂಡಿದೆ.  
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ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ 

 
ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ ಸ್ತಎಂ ಚಂದ್ರ ಬಬು ನ್ಯಯುಡ  ರವ್ರಿಗೆ USIBC ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಎನ್ ಚಂದರ ಬಬು ನಾಯುಡ  ಅವರನ್ನು  

ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಯುಎಸ್-ಇಾಂಡಿಯಾ ಬುಯ ಸಿನೆಸ್ ಕ್ಟನೆಲ್ (USIBC)ನ ಪರಿವತ್ಿನ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಮ್ರಿಕ 

ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವಲಿಲ  ಶರ ಮಿಸಿದಕಾಕ ಗಿ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಮೇ 8 ರಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ವಾಯ ಲಿಯಲಿಲ  

ನಡೆಯಲಿರುವ USIBC ವೆಸ್ು  ಕೀಸ್ು  ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ 

ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಆಹಾರ 

ಸಂಸಕ ರಣೆ, ಆರೀಗಯ , ಸಾ ಚು  ಇಾಂಧನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯ ವಹಾರ ಹಾಗೂ ಇನು ತ್ರ 150 ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ 

ವಲಯಗಳ ಪರ ಮುಖ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ.   

 ಇದಲಲ ದೆ ಕಾಂದರ  ಎಲೆಕಾು ರನಕೆ್  ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಯಿದಶ್ಿ 

ಅರುಣ ಸುಾಂದರರಾಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿವತ್ಿನ ನಾಯಕತ್ಾ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕಳೆದ 

ವರ್ಿ ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ಸಿಇಓ ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು .  

USIBC:  

ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ವಯ ವಹಾರ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ USIBC ಯನ್ನು  1975ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಭ್ಯ ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  

ಬಂಡವಾಳವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವಲಿಲ  ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  ಕಾಂಡಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. ಭಾರತ್ದ 

ಪರ ಮುಖ ವಾಯ ಪಾರ ಒಕ್ಕಕ ಟಗದದ ಫಿಕ್ತಕ , ಸಿಐಐ ಮತ್ತು  ನಾಸ್ವಕ ಾಂನೊಾಂದಿಗೆ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ 

ಹಾಂದುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. ಮಾಸು ರ್ ಕಾಡ್ಸಿ ನ ಸಿಇಓ ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷ 

ಅಜಯ್ ಬಂಗ ಅವರು USIBC ನ ಪರ ಸುು ತ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಹೈಕೀಟನ ಿ ಮದ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯ  ನ್ಯಯ ಯಮೂತಿಿ ನ್ಯಯ .ಲಿೀಲ್ದ ಸೇಠ್ ನಧನ 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ರಾಜಯ  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಒಾಂದರ ಮದಲ ಮಹಿದ ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದದ  ನಾಯ .ಲಿೀಲಾ ಸೇಠ್(86) 

ರಾತಿರ  ನಧನರಾದರು. ಹೃದಯಾರ್ಘತ್ದಿಾಂದ ನೊೀಯಿಡಾದಲಿಲ ನ ತ್ನು  

ನವಾಸದಲಿಲ  ನವೃತ್ು  ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಲಿೀಲಾ ಸೇಠ್ ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಸಿದದ  ಲೇಖಕ 

ವಿಕರ ಮ್ ಸೇಠ್ ಇವರ ಮೂವರು ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಒಬಿ ರು.  

 ಲಿೀಲಾ ಸೇಠ್ ಅವರು 1959ರಲಿಲ  ಕಲಕ ತಾು  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟಿಿನಲಿಲ  

ಅಡ್ರಾ ೀಕ್ಕಟ್ಸ ಆಗಿ ವೃತಿು ಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದರು.  
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 ಲಂಡನ್ ಬರ್ ಎಗೆಾಮ್ನಲಿಲ  ಟಾಪರ್ ಆದ ಮದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು  ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ ಸಕಾಿರಗಳ ವಕ್ತೀಲರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು. 

 1980ರಲಿಲ  ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀಟಿಿನ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶ್ಯಾಗಿ ನೇಮಕ. 

 1991ರಲಿಲ  ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಹೈಕೀಟಿಿನ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕ. 

 ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀಟ್ಸಿನ ಮದಲ ಮಹಿದ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಮದಲ ಮಹಿದ 

ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ (ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ) ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕ ಲಿೀಲಾ 

ಅವರದು. 

 ಲಿೀಲಾ ಸೇಠ್ ಅವರು 15ನೇ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗ (1997-2000) ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸಹ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ದೆಹಲಿ ಗಾಯ ಾಂಗ್ ರಪ್ಟ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಕ್ತರ ಮಿನಲ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲು ರಚಿಸಲಾದ 

ನಾಯ . ವಮಾಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರು ಸಹ ಆಗಿದದ ರು. 

 ‘On Balance’, ‘We, the Children of India’ (2010), ‘Talking of Justice: People’s Rights 

in Modern India’ (2014) ಸೇಠ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಪುಸು ಕಗಳು. 

 

ನ್ಯಯ ಯಾಂಗ ನಂದ್ನೆ: ನ್ಯಯ ಯಾಮೂತಿಿ ಕ್ಣಿನ್ ಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಶಿಕಿೆ  

ಕಲಕ ತಾು  ನಾಯ ಯಾಮೂತಿಿ ಸಿ.ಎಸ್. ಕಣಿನ್  ಅವರಿಗೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ 

ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಾಮೂತಿಿ ನಾಯ .ಖೇಹರ್ ಸಿಾಂಗ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಏಳು ಮಂದಿ 

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ ಪಿೀಠ 6 ತಿಾಂಗಳ ಜೈಲ ಶ್ಕ್ಕಷ  ವಿಧಿಸಿ  ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿದೆ. 

ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ನಾಂದನೆ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಕಣಿನ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  

ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಬಿ ರಿಗೆ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ 

ನಾಂದನೆ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಶ್ಕ್ಕಷ  ವಿಧಿಸುತಿು ರುವುದು ಇದೇ ಮದಲು.  ಇದೇ 

ವೇಳೆ ಕಣಿನ್ ಅವರು ಹರಡಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸದಂತೆ ಪಿರ ಾಂಟ್ಸ ಮತ್ತು  

ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ ಮಾಧಯ ಮಗಳಿಗೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ಆದೇಶ್ಸಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

ನಾಯ . ಕಣಿನ್ ಅವರು ಕ್ಕಲವು ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ ವಿರುದದ  ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ, ಜಾತಿ ನಾಂದನೆ ಆರೀಪ ವರಿಸಿ 

ನಾಂದಿಸಿದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಮೂತಿಿ ನಾಯ .ಖೇಹರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು ಕಣಿನ್ ವಿರುದದ  

ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ನಾಂದನೆ ನೊೀಟಿಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದದ ರು. ಮಾಚ್ಿ 1 ರಂದು ಕಣಿನ್ ಅವರನ್ನು  

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ವೈದಯ ರ ತಂಡವನ್ನು  ರಚಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸುವಂತೆ 

ಆದೇಶ್ಸಿತ್ತು .   ಆದರೆ ನಾಯ . ಕಣಿನ್ ಅವರು ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟಿಿನ ಆದೇಶವನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸಿದರಲಲ ದೆ, 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಜೆಎಸ್ ಖ್ಯಹರ್  ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ 7 ಮಂದಿ 

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಿ ಕಠಿಣ ಸಜೆ ಮತ್ತು  1 ಲಕ್ಷ ರು.ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ನ 

ಕ್ಕಾಂಗಣಿಣ ಗೆ ತ್ತತಾು ಗಿದದ ರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಎಾಂಬಂತೆ ಇದಿೀಗ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ 

ಕಣಿನ್ ಅವರಿಗೆ 6 ತಿಾಂಗಳ ಸ್ಥರೆವಾಸ ಶ್ಕ್ಕಷ  ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿದೆ. 
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ಒಡಿಶದ್ ಸುಲೆಿರಿ ಮತಿ್ತ  ಸ್ವಾ ಲೆಿರಿ ಸಮುದ್ಘಯಗಳನ್ನನ  ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜ್ಞತಿಗೆ ಸೇಪ್ಿಡೆ 

ಒಡಿಶಾದ ಸುಲೆ್ಲರಿ ಮತ್ತು  ಸಾವ ಲೆ್ಲ ರಿ ಸಮದಾಯಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರಿಶಿಷ್  

ಜ್ಞತಿಗಳನಾು ಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ ರಪ್ಟತಿ ಪ್ಟರ ಣವ್ಸ ಮಖಜಿ್ 

ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ್ದ (ಪ್ಟರಿಶಿಷ್  ಜ್ಞತಿ) ಆದೇಶ (ತಿದುದ ಪ್ಟಡಿ) 

ಕ್ಕಯಿದೆ, 2017 ಕೆಕ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ. ಕಳೆದ 

ಮಾಚಿಿನಲಿಲ  ಲೋಕಸಭೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ನೀಡಿತ್ತು . ಆ 

ನಂತ್ರ ರಾಜಯ ಸಭೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಅಂಗಿೋಕರಿತ್ತು . ಅದರಂತೆ 

ಸುಲೆ್ಲ ರಿ, ಸ್ವಾ ಲೆ್ಲ ರಿ ಸಮದಾಯಗಳನ್ನು  ಒಡಿಶಾದ ಪ್ಟರಿಷಕ ೃತ್ ಪ್ಟಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರಿಶಿಷ್  ಜ್ಞತಿಗಳಂರ್ತ 

ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅನ್ನಕ್ಕಲ: 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ ವಿಧಿ 341ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ಟರಿಶಿಷ್  ಜ್ಞತಿ 

ಸಮುದ್ಯಯದವರಿಗೆ ಕೆಲ್ವು ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು  ಸಂವಿಧಾನ್ವು ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. 

ಪ್ಟರಿಶಿಷ್  ಜ್ಞತಿಗಳ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ವು ಈ ಸಮದಾಯಗಳಗ್ಗ ಸರಕ್ಕರಿ ಉದೊಯ ೋಗಗಳಲಿ್ಲ  ಮಿೋಸಲಾತಿ 

ಪ್ಟಡೆಯಲು ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥ ಗಳಗ್ಗ ಸೇಪ್ಟ್ಡೆಯಾಗುವುದರ ಜೊರ್ತಗ್ಗ ಕೆಲ್ವು ಇತ್ರ ಹ್ಣಕ್ಕಸಿನ್ 

ಪ್ಟರ ಯೋಜನ್ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಸಕಾಿರ ಜಾರಿಗೆ 

ತಂದಿದೆ. 

 

ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ಜ್ನವ್ರಿ-ಡಿಸ್ಂಬರ್ ವ್ರೆಗೆ ಆಥಿಿಕ್ ವ್ಷಿ  

ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ ಸಕಾಿರ ನೂತ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿವನ್ನು  ಏರ ಪಿಲ್-ಮಾಚ್ಿ 

ಬದಲಾಗಿ  ಜನವರಿಯಿಾಂದ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿವನ್ನು  ಜನವರಿಯಿಾಂದ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡ 

ಮದಲ ರಾಜಯ ವೆನಸಿದೆ. ಮುಾಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿದ ಬಜೆಟ್ಸ ಅನ್ನು  

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್-ಜನವರಿ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು.   

 ನೂತ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿವನ್ನು  ಏರ ಪಿಲ್-ಮಾಚ್ಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಾಂದ ತೆರಿಗೆ ಪರಿರ್ಕ ರಣೆ 

ವರ್ಿ ಸಹ ಬದಲಾಗಬೇಕ್ತದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಮಟು ದಲೂಲ  ಸಹ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಕಯಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕ್ತದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಕಳೆದ ತಿಾಂಗಳು 23ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆದಿದದ  ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ಸಭೆಯಲಿಲ  ದೇಶದ ಎಲಲ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳನ್ನು  ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದದ  ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿವನ್ನು  

ಜನವರಿಯಿಾಂದಲೇ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದದ ರು. ಅದರ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಕುರಿತ್ತ ಚಿಚಿಸಿ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕಕ  ತ್ರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದದ ರು. ಇದನ್ನು  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ ಸಿಎಾಂ 

ಶ್ವರಾರ್ಜ ಸಿಾಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಸಕಾಿರ, ಮುಾಂದಿನ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ನಲಿಲ  ಬಜೆಟ್ಸ ಮಂಡಿಸಿ 2018ರ 
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ಜನವರಿಯಿಾಂದ ನೂತ್ನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿ ಆರಂಭಿಸಲು ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ವರ್ಿದ 

ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಬಗೆಗ  ಈಗಾಗಲೇ ಉನು ತ್ಮಟು ದ ಸಮಿತಿಯಾಂದು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ವರದಿ 

ನೀಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ಬಹುತೇಕ ರಾರ್ು ರಗಳು ಜನವರಿಯಿಾಂದ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ 

ವರ್ಿ ನಗದಿಗೊಳಿಸಿವೆ. 

 

ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಬಂಗನ್ಯಪ್ಲಿಲ  ಮಾವಿಗೆ GI ಟಾಯ ಗ್ 

ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಪ್ಟರ ಸಿದಿ  ಬಂಗನಾಪ್ಟಲಿ್ಲ  ಮಾವಿಗೆ ಚೆನೆು ೈನ ರಿಜಿಸ್ಾ ರರ್ 

ಆಫ್ ಜಿಯಾಗರ ಫ್ರಕಲ್ ಇಾಂಡಿಕರ್ನ್ ರಿಜಿಸ್ಿ ರ ಜಿಐ ಟಾಯ ಗ್ ನಿೋಡಿದೆ. ಹಾಗ್ಗಿ 

ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ಸಕ್ಕ್ರಕ್ಕಕ  ಬಂಗನಾಪ್ಟಲಿ್ಲ  

ಮಾವಿನ್ಹ್ಣ್ಣಣ ಗಳ ಜಿಐ ಟಾಯ ಗು  ನ್ನೋಂದಾಯಿತ್ ಓಡೆತ್ನ 

ದೊರೆತಂತಾಗಿದೆ. 

Geographical Identification Tag: 

GI ಟಾಯ ಗ್ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪ ನ್ು ದ ನಿದಿ್ಷ್  ಪ್ಟರ ದೇಶ್ವನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ.. ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಭೌಗೋಳಕ 

ಸೂಚನೆಗಳು ಕೈಗ್ರಿಕ್ಕ ಆಸಿು ಯ ಒಂದು ಅಂಶ್ವಂದು ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಭೌಗೋಳಕ 

ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಒಂದು ದೇಶ್ ಅರ್ವಾ ಅದರ ಉತ್ಪ ನ್ು ದ ಮೂಲ್ ಅರ್ವಾ ಸಥ ಳವಂದು 

ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುವ ಒಂದು ಸಥ ಳವನ್ನು  ಉಲಿ್ಗ ೋಖಿಸುತ್ು ದೆ. ವಿಶಿಷ್ ವಾಗಿ, ಇಂತ್ಹ್ ಹೆಸರು ಗುಣಮಟ್  

ಮತ್ತು  ವಿಶಿಷ್ ರ್ತಯ ಭ್ರವಸ್ ನಿೋಡುತ್ು ದೆ. 

ಬಂಗನ್ಯಪ್ಲಿಲ  ಮಾವು: 

ಬಂಗನಾಪ್ಟಲಿ್ಲ  ಮಾವಿನ್ ಹ್ಣ್ಣಣ ಗಳು ಸಿಹಿಗ್ಗ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  "ಹ್ಣ್ಣಣ ಗಳ ರಾಜ" ಎಂದು 

ಪರ ಸಿದದ ವಾಗಿವೆ. ಬಂಗನಾಪ್ಟಲಿ್ಲ  ಮಾವಿನ್ ಹ್ಣ್ಣಣ ಗಳು ಶಿೋತ್ಲ್ ಶೇಖರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗ್ಗ 

ಗುಣಮಟು  ಹಾದಗದಂತೆ ಶೇಖರಿಡಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಮಾವುಗಳನ್ನು  100 ವಷ್ಗಳಂದ 

ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಬಳೆಯಲಾಗುತಿು ದೆ. ಕನ್ಯ್ಲ್ಡ ಜಿಲಿ್ಗ  ಈ ತ್ಳಿಯ ಮೂಲವೆನು ಲಾಗಿದೆ.. ಖಮಮ ಂ, 

ಮಹಾಬ್ಯಬು ಗರ, ರಂಗರೆಡ್ಿ , ರ್ತಲಂಗ್ಣದಲಿ್ಲ  ಮೆಡ್ಯರ್ಕ ಮತ್ತು  ಅದಿಲಾಬ್ದದ್ ಜಿಲಿ್ಗ ಗಳಲೂಲ  

ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಯ್ಡ.ಎರ್ಸ ಮತ್ತು  ಯ್ಡಕೆ ಮಂತ್ದ ದೇಶ್ಗಳಗ್ಗ 5,500 ಟನೆ್ಳಷ್್ಟ  

ಬಂಗ್ನ್ಪ್ಟಪ ಲಿಲ  ಮಾವಿನ್ ಹ್ಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. 
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ವಾಸಯೀಗಯ  ನಗರ ಸೂಚಯ ಂಕ್ ಹರತರಲಿರುವ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಕಾಂದರ  ನಗರಾಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ ದೇಶದ ವಾಸಯೀಗಯ  

ನಗರ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಮುಾಂದಿನ ತಿಾಂಗಳು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. 

ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು  

ಆಧರಿಸಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಹರತ್ರಲಾಗುವುದು. ನ್ಗರಾಭಿವೃದಿಿ  

ಸಚಿವಾಲ್ಯವು ಈಗ್ಗಲೇ "ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲನ್ ಜಿೋವವೈವಿಧಯ  

ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಸಂಗರ ಹ್ ಮತ್ತು  ಗಣನೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಧಾನ್" ದ ಬಗೆ್ಗ  ವಿವರವಾದ 

ದಾಖಲ್ಗಗಳನ್ನು  ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂಚಯ ಂಕವು 140 ನ್ಗರಗಳ ವಾಸಯೀಗಯ  ಗುಣಮಟ್ ವನ್ನು  

ಅಳೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  1 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಮತ್ತು  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಇರುವ 53 ನ್ಗರಗಳು ಇರಲ್ಲವ. 

ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್ ಕೈಗಳಳ ಲು, ನ್ಗರಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಅಹಿ ಸಂಸ್ಥ ಗಳಿಾಂದ ಬ್ರಡ್ ಆಹಾವ ನಿಸಿದೆ. 

 ದೇಶ್ದಲಿ್ಲನ್ ನ್ಗರಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ಟಟ್ ಣಗಳ ನ್ಡುವ ಆರೋಗಯ ಕರ ಸಪ ರ್ಧ್ಯ ಪ್ಟರ ಜೆಾ ಯನ್ನು  

ಹುಟ್ು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು  ಆಡಳತ್ ಮತ್ತು  ಮೂಲ್ಸೌಕಯ್ ಲ್ಭ್ಯ ರ್ತಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  

ಗಮನ್ವನ್ನು  ಕಂದಿರ ೋಕರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಸಮೀಕಿೆಯ ಮಾನದಂಡ: 

40% -ಭೌತಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಸೂಚಯ ಾಂಕ (ನೀರು, ಇಾಂಧನ, ತಾಯ ಜಯ  ನೀರು, ಘನ ತಾಯ ಜಯ , ವಸತಿ, 

ಬಯಲು ಪರ ದೇಶ, ಸಂಚಾರ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ಮಾಲಿನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ), 30% -ಆಡಳಿತ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕ, 20% 

- ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸೂಚಯ ಾಂಕ (ಆರೀಗಯ , ಶ್ಕ್ಷಣ, ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆ), 10% -ಆರ್ಥಿಕ ಸೂಚಯ ಾಂಕ 

(ನರುದೊಯ ೀಗದ ಪರ ಮಾಣ, ವಾಣಿಜಯ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ). 

 

ಸುಪಿರ ೀಂಕೀಟ್ಿ ICMIS ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  ಉದ್ಘಾ ಟಿಸ್ತದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ನರಂದ್ರ  ಮೀದಿ 

ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ಅವರು ಸುಪ್ತರ ೋಂ ಕೋಟು ್ ಇಂಟಿಗ್ಗರ ೋಟೆಡ್ 

ಕರ್ಸ ಮಾಯ ನೇಜೆಮ ಂಟ್ ಇನ್ಫ ಮೇ್ಷನ್ ಸಿಸ್ ಮ್ (ಐಸಿಎಂಐಎರ್ಸ) ಅನ್ನು  

ಉದಾಾ ಟಿಸಿದಾದ ರೆ. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ಫೈಲ್ಲಂಗ್ ಸಿಸ್ ಮ್ ಸುಪ್ತರ ೋಂ ಕೋಟ್್ 

ಅನ್ನು  ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಕಾಗದ ರಹಿತ್, ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ಕೋಟ್್ ಆಗಿ 

ಮಾಪ್ಟ್ಡಿಸಲಿದೆ. ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ರ್ೋದಿ ಸುಪ್ತರ ೋಂ ಕೋಟ್್ ವಬಸ ೈಟೊು ಂದಿಗ್ಗ ಇಂಟಿಗ್ಗರ ೋಟೆಡ್ ಕರ್ಸ 

ಮಾಯ ನೇಜೆಮ ಂಟ್ ಸಿಸ್ ಮ್ ಅನ್ನು  ಅಪಿ್ೋಡ್ ಮಾಡುವ ಉದಾಾ ಟನಾ ಕ್ಕಯ್ವನ್ನು  ವಿಜಾಾ ನ 

ಭ್ವನ್ದಲಿ್ಲ  ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ ಸಚಿವ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಪ್ಟರ ಸಾದ್ ಮತ್ತು  ಸುಪ್ತರ ೋಂ ಕೋಟು ್ 

ಇತ್ರ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರು ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಹಾಜರಿದದ ರು. ನಾಯ ಯಾಂಗ ವಯ ವಸ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  ಐಸಿಎಂಐಎರ್ಸ 

ಅನ್ನು  ಮಹತ್ಾ ದ ಸುಧಾರಣೆ ಎಾಂದು ಪ್ಟರ ಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಎಲಿಾ  ಹೈಕೋಟೆ ್ಳು, 

ಜಿಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಲ್ಯಗಳು, ಉಪ್ಟ-ವಿಭಾಗ ನಾಯ ಯಾಲ್ಯಗಳು ಹಸ ವಯ ವಸ್ಥ ಯಂದಿಗ್ಗ 

ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ು ವ. ನಂತ್ರ, ದೇಶ್ದ ಎಲಿ್  ಜೈಲುಗಳನ್ನು  ಐಸಿಎಂಐಎರ್ಸ ಸಾಫ್ೆ ವ ೋರ್ ನ್ನಂದಿಗ್ಗ 

ಜೀಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  
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ICMIS ಮಹತಾ : 

ಐಸಿಎಂಐಎರ್ಸ ವಯ ವಸ್ಥ ಯಡಿ ದೂರುದ್ಯರರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲು, ಅಜಿಿ ದ್ಯಖಲಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ವಿಳಂಬ ಇತ್ಯ ದಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಟಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ದೇಶ್ದ ಎಲಿ್  

ನಾಯ ಯಾಲ್ಯಗಳ ಏಕಿೋಕರಣಕೆಕ  ದಾರಿ ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ದೆ. ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಡಿ ಇನ್ನು  ಮಂದೆ 

ಮೇಲ್ಮ ನ್ವಿ ದಾಖಲ್ಗಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವುದಿಲಲ  ಬದಲಿಗೆ ವಿರ್ಚರಣಾ ನಾಯ ಯಾಲ್ಯಗಳು 

ಮತ್ತು  ಉನ್ು ತ್ ನಾಯ ಯಾಲ್ಯಗಳಂದ ವಿದುಯ ನಾಮ ನ್ವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಗಗಳನ್ನು  ರ್ತಗ್ಗದುಕಳಳ ಲಾಗುವುದು. 

ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಡಿ ಪ್ರರದಶ್್ಕರ್ತಯನ್ನು  ಕಾಯುದಕಳು ಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಉತಿ ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅಂಬುಲೆನ್ಸ  ಸೇವೆ 

ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ ಉಪ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಕಶವ ಪರ ಸ್ವದ್ ಮೌಯಿ ಅವರು 

ಹಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಅಾಂಬುಲೆನೆ್  ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಸುಗಳ 

ಅಗತ್ಯ ತೆಯನ್ನು  ಈ ಅಾಂಬುಲೆನೆ್  ಪೂರೈಸಲಿದೆ. “ಗೊೀವಂಶ ಚಿಕ್ತತೆೆ  

ಮಬೈಲ್ ವಾಹನ” ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ವಾರಣಾಸಿ, ಗೊೀರಖಪುರ, 

ಮಥುರಾ ಮತ್ತು  ಅಲಹಬದ್ ನಗರಗಳಲಿಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಐದು ಅಾಂಬುಲೆನೆ್  ವಾಹನಗಳಿಗೆ 

ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ತಿಯಾಂದು ಅಾಂಬುಲೆನೆ್  ಒಬಿ  ಪಶ್ಮ ವೈದಯ  ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕರನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದುದ , ರೀಗ ಪಿೀಡಿತ್ ಅರ್ವಾ ಗಾಯಗೊಾಂಡ ರಾಸುಗಳನ್ನು  ಗೊೀಶಲೆಗೆ ಸ್ವಗಿಸುವ 

ಅರ್ವಾ ಪಶ್ಮ ಆರೀಗಯ  ಕಾಂದರ ಕ್ಕಕ  ಸ್ವಗಿಸಿ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಇದರ ಜತೆಗೆ ಗೊೀ ಸೇವಾ ಉಚಿತ್ ಟ್ೀಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಸಹ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರು ಗೊೀಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಬಹುದು.  

 ಎಾಂಜಿಎನ್ಆಇಿಜಿಎ ಮಝೂದ ರ್ ಕಲಾಯ ಣ ಸಂಘಟನೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ದೊಾಂದಿಗೆ ಅಾಂಬುಲೆನೆ್  

ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಮಝೂದ ರ್ ಕಲಾಯ ಣ ಸಂಘಟನೆ ಕಾಮಿಿಕರ ಹಾಗೂ ಅಸಂಘಟಿತ್ ವಲಯದಲಿಲ  

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವವರ ಹಿತಾರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯುವ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ಐದು 

ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಕಾಯಿಪರ ವೃತ್ು ವಾಗಿದೆ. 

 

ಕಚಿ್ಚ  ಮೆಟ್ರರ ೀದ್ಲಿಲ  ತೃತಿೀಯ ಲಿಂಗಿಗಳ ನೇಮಕ್ 

ಕಚಿು  ಮ್ಟ್ರ  ರೈಲು ನಗಮ 23 ತೃತಿೀಯ ಲಿಾಂಗಿಗಳಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗ 

ನೀಡಲು ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲಿಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ 

ತೃತಿೀಯ ಲಿಾಂಗಿಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ  ನೇಮಿಸಿಕಾಂಡ ಮದಲ 

ಸಕಾಿರಿ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಎಾಂಬ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಕಚಿು  ಮ್ಟ್ರ  ರೈಲು ನಗಮ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಅಲುವಾ–

ಪಲರಿವಟ್ಯು ಮ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲಿಲ  ಸಂಚರಿಸುವ ಮ್ಟ್ರ ೀ ರೈಲಿನ 530 ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳ ಪೈಕ್ತ 
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ಈ 23 ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳು ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಉತ್ು ಮ ವಿದ್ಯಯ ಹತೆಿ ಹಾಂದಿರುವವರು 

ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಕ್ಟಾಂಟರ್ ಗಳಲಿಲ  ಉಳಿದವರನ್ನು  ಪಾಕ್ತಿಾಂಗ್, ಹೌಸ್ ಕ್ತೀಪಿಾಂಗ್, ಉದ್ಯಯ ನವನದಲಿಲ  

ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ  ನೇಮಿಸಿಕಳು ಲಾಗುವುದು. ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ಹಾಗೂ ವೈಯುಕ್ತು ಕ ಸಂದಶಿನ 

ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಸೂಕು  ತ್ರಭೇತಿಯನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಕಚಿ್ಚ  ಮೆಟ್ರರ ೀ: 

ಕಚಿಿ  ಮೆಟೊರ ೋ ಕರಳದ ಕಚಿಿ  ನಗರದ ಅಗತ್ಯ ರ್ತಗಳನ್ನು  ಪ್ಯರೈಸಲು  ನಿಮಾ್ಣ 

ಹಂತ್ದಲಿಲ ರುವ ಮೆಟೊರ ೋ ವಯ ವಸ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. ಅಲುವಾದಿಂದ ಪ್ರಲ್ರಿವಾಯ ಟಮೆೆ  13.4 ಕಿ.ಮಿೋ 

ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಮೆಟೊರ  ಯೋಜನೆಯ ರ್ದಲ್ ಹಂತ್ ಶಿೋಘರ ದಲಿ್ಗ ೋ ಕ್ಕಯ್ರೂಪ್ಟಕೆಕ  

ಬರಲ್ಲದೆ. ಪ್ರಲ್ರಿವಟ್ ಂನಿಂದ ಮಹಾರಾಜ ಕ್ಕಲೇಜ್ ವರೆಗಿನ್ ಎರಡನೆಯ ಹಂತ್ದ 5 ಕಿ.ಮಿೋ 

ವಿಭಾಗವು ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಿದೆ. 

 

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿಯಾಗಿ ಸಂಜ್ಯ್ ಮತಾರ  ನೇಮಕ್ 

ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಬಂಗ್ಳದ ಐಎಎರ್ಸ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಸಂಜಯ್ ಮಿತ್ರ ರನ್ನು  

ಮಂದಿನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ಯಾಗಿ ನೇಮಸಿರುವುದನ್ನು  

ಸಂಪುಟ ನೇಮಕ್ಕತಿ ಸಮಿತಿಯ್ಡ ಅನ್ನರ್ೋದಿಸಿದೆ. ಸಂಜಯ್ 

ಅವರು ಎರಡು ವಷ್ಗಳ ನಿಶಿಿ ತ್ ಅಧಿಕ್ಕರಾವಧಿಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿರಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ನೇಮಕ್ಕತಿಯ ರ್ದಲು, ಮಿತ್ರ  ಅವರು ರಸ್ು  ಸಾರಿಗ್ಗ ಮತ್ತು  

ಹೆದಾದ ರಿಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಲಿಲ  ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ಯಾಗಿದದ ರು. 

ಇತರೆ ನೇಮಕಾತಿಗಳು: 

ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ತಂಗ್: ಉತ್ು ರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ 1984 ಬ್ದಯ ರ್ಚ ಐಎಎರ್ಸ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಅನಂತ್ 

ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜವಳ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದಾದ ರೆ. 

1984ರ ಬ್ದಯ ಚಿು ಾಂದ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ ಮಟ್ ದ ಹುದೆದ ಗ್ಗ ನೇಮಕಗೊಾಂಡ ರ್ದಲ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿ 

ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್. 

 ರಶಿಮ  ವ್ಮಾಿ: ಜವಳ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ಯಾಗಿದದ  ರಶಿಮ  ವಮಾ್ 

ಪ್ಟರ ವಾಸೊೋದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಸಥ ಳಾಂತ್ರಗಂಡಿದಾದ ರೆ. 

ರಾಜಿೀವ್ ಶಿರ ೀವಾಸಿ ವ್:, 1981 ಬ್ದಯ ರ್ಚ ಐಎಎರ್ಸ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ರಾಜಿೀವ್ ಶ್ರ ೀವಾಸು ವ ಅವರು 

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಮಂದಿನ್ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ಯಾಗಿದಾದ ರೆ.  
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ಲಿೀನ್ಯ ನ್ಯಯರ್: 1982 ಬ್ದಯ ರ್ಚ ಐಎಎರ್ಸ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ್ ಕ್ಕಯ ಡೆನ್್ ಲ್ಲೋನಾ ನಾಯರ್ 

ಬುಡಕಟ್ು  ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ಯಾಗಿದಾದ ರೆ. 

ಜ್ಗದಿೀಶ್ ಪ್ರ ಸ್ವದ್ ಮೀನ್ಯ: ಗ್ರ ಹ್ಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ 

ಜಗದಿೋಶ್ ಪ್ಟರ ಸಾದ್ ಮಿೋನಾ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬಿ.ಆರ್.ಶಮಾಿ: ಜಮಮ  ಮತ್ತು  ಕ್ಕಶಿಮ ೋರ ಕಡನ್್ 1984 ಬ್ದಯ ರ್ಚ ಐಎಎರ್ಸ 

ಅಧಿಕ್ಕರಿಯಾಗಿದದ  ಬ್ರ.ಆರ್.ಶ್ಮಾ್ ಗೃಹ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಹೆಚಿು ವರಿ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದಾದ ರೆ. 

 

ಫಿಫ್ರ ಆಡಳಿತ ಸಮತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮುದೆ್ ಲ್ ಆಯ್ಕಕ  

ಫಿಫ್ರ ಆಡಳಿತ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರನಾು ಗಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀಟಿಿನ 

ಮಾಜಿ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ  ಮುಕುಲ್ ಮುದಗಲ್ ಅವರು 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಬಹೆರ ನ್  ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಮನ್ಮಾದಲಿ್ಲ  

ನ್ಡೆದ ಫ್ರಫ್ರನ್ 67ನೇ ಕ್ಕಂಗ್ಗರ ಸು ಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಮೂತಿ್ ಮಕುಲ್ಡ 

ಮದೆ ಲ್ಡ ಅವರನ್ನು  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಫಿಫ್ರದ ಹಿಾಂದಿನ 

ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮಿಗುಯೆಲ್ಡ ಮಡುರ ಅವರನ್ನು  ಆಡಳತ್ ಮಂಡಳಯಿಾಂದ ಪದಚ್ಚಯ ತಿಗೊಳಿಸಿದ 

ಕಾರಣ ಈ ಹುದೆದ ಗೆ ಮುದಗಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಜಸ್ಿ ರ್ಸ ಮದೆ ಲ್ಡ ಅವರು 

ನಾಲುಕ  ವಷ್ಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ  ಇರಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಫ್ರನಿೆ ಂಡು  ಒಲಿ್ಲ  ರೆಹ್ನು  ಅವರು ಫಿಫ್ರದ ಉಪ್ಟನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯೆಕ ಯಾಗಿದಾದ ರೆ. ಒಲಿ್ಲ  

ರೆಹ್ನು  ಯ್ಡರೋಪ್ತಯನ್ ಕಮಿಷನ್ು  ಮಾಜಿ ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಾದ ರೆ.  

ಜಸ್ಿ ರ್ಸ ಮದೆ ಲ್ಡ ರವರು ಪಂಜ್ಞಬ್ ಮತ್ತು  ಹ್ರಿಯಾಣ ಹೈಕೋಟು ್ ಮಖಯ  

ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಾಗಿ 2009 ರಿಂದ 2011ರ ವರೆಗ್ಗ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾದ ರೆ. ಕಳೆದ ವಷ್ ಮೇ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಮೆಕಿಸ ಕೋದಲಿ್ಲ  ಫ್ರೋಫ್ರ ಕ್ಕಂಗ್ಗರ ಸು  ಆಡಳತ್ ಮಂಡಳಯ ಉಪ್ಟ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದದ ರು. 

 

ಹೆಪ್ಟೈಟಿಸ್ ಬಗೆೆ  ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅಮತಾಬ್ ಬಚಿ ನ್ ರಾಯಭಾರಿ 

ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸ್ಥ  (WHO) ಆಗ್ಗು ೋಯ ಏಷ್ಠಯ  ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲನ್ 

ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಗೆಗ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅಮಿತ್ಬ್ ಬಚಿ ನ್ ಅವರನ್ನು  

ರಾಯಭಾರಿಯನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಯಕೃತಿು ನ್ ಕ್ಕಯ ನ್ಸ ರ್ ಮತ್ತು  

ಸಿರೋಸಿರ್ಸಗೆ ಪ್ಟರ ಮಖ ಕ್ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದಾದ ಹೆಪ್ಟಟೈಟಿರ್ಸ 

ಹ್ರಡುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಅವರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
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ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ, ಅಮಿತ್ಭ್ ಬಚಿ ನ್  ಅವರು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ತ್ಡೆಗಟ್ು ವ ಕರ ಮಗಳು, ರೀಗ 

ನಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು  ಚಿಕಿರ್ತಸ  ಬಗೆಗ  ಸಾವ್ಜನಿಕ ಜ್ಞಗೃತಿ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೆಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪ್ಟರ ಪಂಚದಾದಯ ಂತ್ ಸುಮಾರು 325 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜನರು ಹೆಪ್ಟಟೈಟಿರ್ಸ ಬಳಲುತಿು ದಾದ ರೆ ಎಂದು 

ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಯಕೃತಿು ನ್ ಉರಿಯೂತ್ವಾಗಿದುದ , ಯಕೃತಿು ನ್ ಕ್ಕಯ ನ್ಸ ರ್ಗೆ ದ್ಯರಿ 

ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ದೆ.  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಪಡೆಯದಿದದ ರೆ ಸ್ವವು ಖಚಿತ್. 

ಹೆಪ್ಟೈಟಿಸ್: 

ಯಕೃತಿು ನಲಿಲ  ಉರಿಯೂತ್ವನ್ನು ಾಂಟ್ಟ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅರ್ವಾ ರೀಗಗಳಿಗೆ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ು ದೆ.   ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ರೀಗ ವೈರಸ್ ಅಲಲ ದೆ ಸತ್ತ್ ಮದಯ ಪಾನ ಸೇವನೆ, ಕಲುಷಿತ್ 

ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಕ್ಕಟು  ಜಿೀವನ ಶೈಲಿಯಿಾಂದಲೂ ಉಾಂಟಾಗಬಹುದು.  ಹೈಪಟೈಟಿಸ್ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನು  

ಎ, ಬಿ. ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತು  ಇ ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದುದ , ಬಿ ಮತ್ತು  ಇ ವೈರಸ್ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ. 

ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು  ಡಿ ರಕು  ಅರ್ವಾ ದೇಹದ ಸರ ವದಿಾಂದ ಹರಡಬಲಲ ದ್ಯಗಿದೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇ 

ಮತ್ತು  ಎ ಕಲುಷಿತ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುತ್ು ದೆ. ಹೆಪ್ರಟೈಟಿರ್ಸ ಬ್ರ 

ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ರೋಗದ ವಿರುದಿ  ರಕಿಷ ಸಲು 0, 1, 2, ಮತ್ತು  6 ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ  ಮಗುವಿಗ್ಗ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ 

ಮತ್ತು  ತ್ಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗ್ಗ ರೋಗದ ಹ್ರಡುವಿಕೆ ತ್ಡೆಗಟ್ ಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

ಭಯೀತಾಪ ದ್ನೆ ನಗರ ಹ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಭಾಗವಾಗಿ “CASO” ಮರು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಿರುವ್ ಸೇನೆ 

ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆ 15 ವಷ್ಗಳ ನಂತ್ರ ತ್ನ್ು  ಭ್ಯೋತ್ಪ ದನಾ ನಿಗರ ಹ್ 

ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗಳ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಕ್ಕಡ್ನ್ ಮತ್ತು  ಸರ್ಚ್ 

ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗಳನ್ನು  (Cordon And Search Operation) ಮರು-

ಪ್ಟರಿಚಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕ್ಕಶಿಮ ೋರ ಕಣಿವಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರಿಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  

ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು CASO ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯನ್ನು  ಮರು-ಪರಿಚಯಿಸುವುದುರ ಹಿಂದಿನ್ ಪ್ಟರ ಮಖ 

ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತ್ರ, ದಕಿಷ ಣ ಕ್ಕಶಿಮ ೋರದಲಿ್ಲನ್ ಕುಲೆ್ಮ್, ಪುಲಾವ ಮಾ, ಟಾರ ಲ್ಡ, ಬಡೆ ಮ್ 

ಮತ್ತು  ಸಾಯ ಪ್ತಯಾನೆ್ಳ ಉಗರ ಗ್ಮಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮ ಕ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಉಗರ ಗ್ಮಿಗಳನ್ನು  ಸ್ಥದೆಬಡಿಯಲು 

CASOವನ್ನು  ಪ್ಟರ ಮಖ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಸೇನೆ ಕೈಗಳು ಲಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

CASO 1990ರ ದಶ್ಕದಲಿ್ಲ  ಸೈನ್ಯ ದ ಭ್ಯೋತ್ಪ ದನಾ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ  ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು . 

ಭ್ದರ ತ್ ಪ್ಟಡೆಗಳು 1990ರ ದಶ್ಕದಲಿ್ಲ  "ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ಪ್ರರ ಬಲ್ಯ  ಮತ್ತು  ಸಿಾ ೀಪ್ಟ" ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗಳನ್ನು  

ಪ್ಟರ ಬಲ್ವಾಗಿ ಬಳಸುತಿು ದದ ವು. ಆ ಕ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ , ಅಂತ್ಹ್ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗಳನ್ನು  ಭಾರತಿೋಯ ಸೇನೆಯ್ಡ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ನ್ಡೆಸಿತ್ತ. ನಂತ್ರ, ಸಥ ಳೋಯ ಜನ್ರಿಾಂದ ದೂರುಗಳು ಬರಲು ಆರಂಭಿಸದ ವೇಳೆ, 

ಸೈನ್ಯ ವು ಸಣಣ  ತಂಡಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡ ನಿದಿ್ಷ್  ಗುಪ್ಟು ಚರ-ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗಳಗ್ಗ ಒತ್ತು  

ನೀಡುವ ಮೂಲಕ CASO ಅನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲ ಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಇತಿು ೋಚೆಗೆ ಉಗರ ಗ್ಮಿಗಳಂದ ಕ್ಕಶಿಮ ೋರಿ ಸೇನಾಧಿಕ್ಕರಿ ಲ್ಗಫ್್ರ ನೆಂಟ್ ಉಮಮ ರ್ 
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ಫಯಾಜು ಕಲೆಯಾದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  CASO ಅನ್ನು  ಮರು-ಪ್ಟರಿಚಯಿಸುವ ನಿಧಾ್ರವನ್ನು  

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ಮತ್ತು  ಬ್ದಯ ಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಗಳ ಮೇಲ್ಗ ಉಗರ ಗ್ಮಿಗಳ 

ದಾಳಯ ನಂತ್ರ ಸೇನಾ ಭ್ದರ ತ್ ಪ್ಟಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ಲ್ಲೋಸರು ದಕಿಷ ಣ ಕ್ಕಶಿಮ ೋರದ ಸಾಯ ಪ್ತಯಾನ್ 

ಜಿಲಿ್ಗ ಯಲಿ್ಲ  ಬೃಹ್ತ್ ಕ್ಕಡ್ನ್ ಮತ್ತು  ಸೈನಿಕ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆ ನ್ಡೆಸಿದದ ರು. 15 ವಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ದಲ್ 

ಬ್ದರಿಗ್ಗ 4,000 ಪ್ಟಡೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡ ಈ ಪ್ಟರ ಮಾಣದ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯನ್ನು  ಭ್ದರ ತ್ ಪ್ಟಡೆಗಳು 

ನ್ಡೆಸಿದವು. 

 

“ವ್ನ್ಯನ ಕೆರ ೈ ಕುತಂತಾರ ಂಶ”ಕೆಕ  ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ ರ ಗಳು ಬಲಿ 

ಜ್ಞಗತಿಕ ಸೈಬರ್ ದ್ಯಳಿಗೆ ಭಾರತ್ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಸುಮಾರು ನ್ಯರ ದೇಶ್ಗಳನ್ನು  

ತ್ತತಾು ಗಿವೆ. “ಶಾಡೋ ಬೊರ ೋಕರ್ಸ್” ಹೆಸರಿನ ಸೈಬರ್ ಗ್ಯ ಂಗ್ ಈ 

ಕೃತ್ಯ ವನ್ನು  ನಡೆಸಿರುವ ನಿಗೂಢ ಸಂಘಟನೆ ಎನ್ು ಲಾಗಿದೆ.. ಅಮೆರಿಕದ 

ಪ್ಟರ ಬಲ್ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಗುಪ್ಟು ಚರ ಘಟಕವಾದ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ಡ ಸ್ಕುಯ ರಿಟಿ ಏಜೆನಿಸ  

(ಎನ್ಎರ್ಸಎ) ನಿಂದ 'ಎಟನ್್ಲ್ಡ ಬಿ್ಯ ' ಎಂಬ ಹಾಯ ಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಟಕರಣವನ್ನು  ಕದಿಯ್ಡವ ಮೂಲ್ಕ ಈ 

ಸಂಘಟನೆಯ್ಡ ದಾಳ ನ್ಡೆಸಿದೆ. ಹಾಯ ಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಟಕರಣ ‘ಎಟನ್್ಲ್ಡ ಬಿ್ಯ ’ ಮೈಕರ ೋಸಾಫ್್  ವಿಂಡೋರ್ಸ 

ಬಳಸಿಕಂಡು ಎಲಿಾ  ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗ್ಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ು ದೆ. 

ಭ್ಯೋತ್ಪ ದಕರು ಮತ್ತು  ಶ್ತ್ತರ  ರಾರ್ು ರಗಳು ಬಳಸುವ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗ್ಳಿಾಂದ ಮಾಹಿತಿ  ಪ್ಟಡೆಯಲು 

ಎನ್ಎರ್ಸಎ ಇದನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಅಟಾಯ ಕ್ ಅನ್ನು  ದೊಡ್  ರಾನ್ಸ ಮೆವ ೋರ್ ದಾಳ 

ಎಂದು ಪ್ಟರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭ್ದರ ತ್ ಸಾಫ್ೆ ವ ೋರ್ ಕಂಪ್ಟನಿ ಅವಾರ್್ಸ  ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ಅದರ ಸಂಶೋಧಕರು 

ಯ್ಡಕೆ, ರಷ್ಠಯ , ಉಕೆರ ೋನ್, ಭಾರತ್, ಚಿೋನಾ, ಇಟಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಈಜಿಪ್್  ಸೇರಿದಂರ್ತ 99 ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  75,000 

ಕಿಕ ಂತ್ ಹೆಚಿು  ದಾಳಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಹಾಯ ಕಗಿಳು WannaCry, WanaCrypt0r 2.0, WannaCry ಮತ್ತು  WCry ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುವ 

ರಾನ್ಸ ಮೆವ ೋರ್ (ransomware) ಅನ್ನು , ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಇಮೇಲೆ್ಳ ಮೂಲ್ಕ ವಾಯ ಪ್ತಸಿವ. 

ದ್ಯಳಿಗೊಳಗಾದ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗ್ಳಲಿ್ಲರುವ ಫೈಲೆ್ಳನ್ನು  ಬಳಕೆದಾರರು ಅವುಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರ ವೇಶಿಸಲು 

ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ದ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲಯೇ ಲಾರ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಲಾರ್ಕ ಆಗಿರುವ ಫೈಲೆ್ಳನ್ನು  ಹಿಂಪ್ಟಡೆಯಲು 

cryptocurrency Bitcoin ನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರವತಿಯನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

ದ್ಘಳಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮ: 

ಯ್ಡರೋಪ್ ಮತ್ತು  ಏಷ್ಠಯ ದಲಿ್ಲ  ಈ ಸೈಬರ್ ದ್ಯಳಿಯಿಾಂದ ಅನೇಕ ಆಸಪ ರ್ತರ ಗಳು, ಶಾಲ್ಗಗಳು ಮತ್ತು  

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯಗಳ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗೆ ತ್ತಡಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರರ ಟನ್ು  ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಆರೋಗಯ  ಸೇವ 

(ಎನ್ಎರ್ಚಎರ್ಸ) ತಿೋವರ  ದ್ಯಳಿಗೆ ತ್ತತಾು ಗಿದೆ.  ದ್ಯಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಇತ್ರ ಪರ ಮುಖ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳೆಾಂದರೆ ಸ್ಪ ೋನ್ು  

ದೂರಸಂಪ್ಟಕ್ ಕಂಪ್ಪನಿ ಟೆಲ್ಲಫೋನಿಕ್ಕ, ಪ್ೋಚು್ಗಲ್ಡ ಟೆಲ್ಲಕ್ಕಮ್ ಮತ್ತು  ಟೆಲ್ಲಫೋನಿಕ್ಕ 

ಅಜೆ್ಂಟೈನಾ, ಜಮ್ನಿಯ ರೈಲ್ಗವ  ಆಪ್ಟರಟರ್ ಡ್ಯಯಿ  ಬ್ದನ್ ಇತ್ಯ ದಿ.. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ , 

ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಪ್ೋಲ್ಲರ್ಸ ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗ್ಳು ಸೈಬರ್ ದ್ಯಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಚಿತೂು ರು, ಕೃಷಣ , 
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ಗುಂಟ್ಯರು, ವಿಶಾಖಪ್ಟಟ್ ಣಂ ಮತ್ತು  ಶಿರ ೋಕಕುಲಂ ಜಿಲಿ್ಗ ಗಳಲಿ್ಲನ್ 18 ಪ್ೋಲ್ಲರ್ಸ ಘಟಕಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಂಪ್ಯಯ ಟಗ್ಳು ಮೇಲೆ ದ್ಯಳಿಯ ಪ್ಟರಿಣಾಮ ಬ್ರೋರಿದೆ. 

 

ಗಡಿ ಭದ್ರ ತೆಗೆ ಲೇಸರ್ ಗೀಡೆ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಬಳಸಲು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ಟ ನಧಾಿರ 

ಜಮಮ  ಮತ್ತು  ಕ್ಕಶಿಮ ೋರದಲಿ್ಲ  198 ಕಿ.ಮಿೋ ಉದದ ದ ಭಾರತ್-ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಗಡಿಯಲಿಲ  ಭ್ದರ ರ್ತ ಕ್ಕಪ್ರಡಿಕಳಳ ಲು ಹಸ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಗಡಿ ಭ್ದರ ತ್ ಪ್ಟಡೆ ನಿಧ್ರಿಸಿದಿ. 

ಹಸ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಲಿಲ  ನ್ನಸುಳುಕೀರರನ್ನು  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಪ್ಟರ್ತು ಹ್ಚಿು , 

ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ಈ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. 

ದೆಹ್ಲ್ಲ ಮೂಲ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ಐಒಟಿ CRON ಸಿಸ್ ಮ್ಸ  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಕವರ್ಚ 

(KVX) ಸರಣಿ ಲೇಸರ್ ಗೋಡೆಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಹಸ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ಸಾ ದೇಶ್ಯವಾಗಿ 

ನಿಮಿ್ಸಲಾಗಿದುದ  ಮತ್ತು  ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿ್ಲರುವ ಲೇಸರ್ ಗೋಡೆಗಳಗಿಂತ್ ಹೆಚಿು  ಎತ್ು ರವಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಕವಾರ್ಚ ಗೋಡೆಗಳ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಬ್ರಎರ್ಸಎಫ್ ಜಮಮ  ಮತ್ತು  

ಕ್ಕಶಿಮ ೋರದ ಸಾಂಬ ಸ್ಕ್ ರ್ ಗಡಿಯ್ಡದದ ಕ್ಕಕ  ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ಟರಿೋಕಿಷ ಸುತಿು ದೆ. 

ವಿಶೇಷತೆ: 

ಕವಾರ್ಚ ಗೋಡೆಗಳು ನೇರದತಿೀತ್ ಕ್ತರಣಗಳ ಆಧಾರಿತ್ ಒಳನ್ನಸುಳುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಪತೆು ಹಚು ವು 

ವಿಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಅಗೊೀಚರವಾಗಿರುತ್ು ವೆ.  ಪ್ರರದಶ್್ಕ ನಿೋರು ಮತ್ತು  ಗ್ಜಿನ್ಲಿೂ  ಸಹ್ 

ಇವು ಪ್ಟರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬಲಲ ವು. ಕವರ್ಚ ಗೋಡೆಗಳು ಸಂಕಿೋಣ್, 

ಗೂಢಲ್ಲಪ್ತೋಕರಿಸಿದ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವ ಎಲಿಾ -ಭೂಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಹ್ವಾಮಾನ್-ನಿರೋಧಕ 

ವಯ ವಸ್ಥ ಗಳಾಗಿದುದ , ಒಳನ್ನಸುಳುವಿಕ್ಕ ಪ್ಟರ ಯತ್ು ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಹ್ತಿು ರದ ಸೆ ಳಗಳಿಗೆ ತ್ಕ್ಷಣ ಎಚಿ ರಿಸುವುದು. 

ಈ ಸಾಧನ್ಗಳು ಪ್ಟರಸಪ ರ ಸಂವಹ್ನ್ ಮಾಡಲು CRONET, ಎನಿಕ ರಪ್್  ಮಾಡಲಾದ ನೆಟವ ರ್ಕ್ ಅನ್ನು  

ಬಳಸುತ್ು ವ. ಅಂತ್ಹ್ ಐದು KVx- ಸರಣಿ ಗೋಡೆಗಳು ಒಂದು ಕಿಲೋಮಿೋಟರ್-ಉದದ ದ ವಿಸ್ವು ರ 

ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಕಾಯುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ 3000 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಗಡಿ ಭಾಗವನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. ಈ ಪೈಕ್ತ 198 ಕ್ತ.ಮಿೀ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಗಡಿ ಹಾಗೂ 740 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಗಡಿ ನಯಂತ್ರ ಣ ರಖ್ಯ (LoC) ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  

ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ ದೆ. 13 ನದಿಗಳು ಹಾಂದಿರುವ ಈ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದಿಾಂದ ಉಗರ ರ 

ನ್ನಸುಳುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದು ಗಡಿ ಭ್ದರ ತಾ ಪಡೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಎರ್ಸಎಫ್ ವಿದುಯ ತ್ 

ಬೇಲಿಯಂತ್ಹ ಹ್ಲ್ವಾರು ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಲೇಸರ್ ನಂತ್ಹ ಇತ್ರ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳನ್ನು  

ಮೂಲ್ಕ ಒಳನ್ನಗೆು ವಿಕೆಗಳನ್ನು  ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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ನಭಿಯ ನಧಿಯಡಿ ರೈಲೆಾ  ನಲ್ದದ ಣಗಳಲಿಲ  ಸ್ತಸ್ತಟಿವಿ ಅಳವ್ಡಿಸಲು ತಿೀಮಾಿನ  

ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂರ್ತ ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  

ಖಚಿತ್ಪ್ಟಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಭಾರತಿೋಯ ರೈಲ್ಗವ  ನಿಭ್ಿಯ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ರೂ. 500 ಕೋಟಿ ವಚಿ ದಲಿ್ಲ  19,000 ಹೈ ಡೆಫ್ರನಿಷನ್ ಸಿಸಿಟಿವಿ 

ಕ್ಕಯ ಮೆರಾಗಳನ್ನು  ದೇಶಾದಯ ಂತ್ 983 ರೈಲು ನಿಲಾದ ಣಗಳಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲು 

ತಿೀಮಾಿನಸಿದೆ. ರೈಲೆಾ  ಪಾಲ ಟ್ಸ ಫ್ರರಂ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಕರು ಕ್ಕಯ್ಡವ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕ್ಕಯ ಮರಾಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ತ್ರಬೇತಿ ಪ್ಟಡೆದ ರೈಲೆಾ  ರ್ಲಿೀಸ್ ಸಿಬಿ ಾಂದಿಗಳು ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ 

ದೃಶ್ಯ ಗಳ ಮೇಲ್ಲವ ರ್ಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬದ ರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಭಾರತಿೋಯ ರೈಲ್ಗವ  ಸುಮಾರು 8,000 ರೈಲ್ಗವ  ನಿಲಾದ ಣ ಕಂದರ ಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  

ಕವಲ್ 344 ಕಂದರ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಕಯ ಮೆರಾಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಶಾನ್-ಇ-

ಪಂಜ್ಞಬ್ ಎಕೆಸ ಪ ರರ್ಸ ಸಂಪ್ಯಣ್ವಾಗಿ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಕಯ ಮೆರಾಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಮಂಬಯಿ 

ಉಪ್ಟನ್ಗರ ಸೇವಯ ಕೆಲ್ವೊಂದು ರೈಲುಗಳಲಿಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಬೀಗಿಗಳಲಿಲ  ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ. 

ಕ್ಕಯ ಮೆರಾಗಳನ್ನು  ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರಿೋತಿ, ಹ್ಮಾಸ ಫರ್ ಎಕೆಸ ಪ ರರ್ಸ ಮತ್ತು  

ಮಂಬರುವ ತೇಜರ್ಸ ಎಕೆಸ ಪ ರರ್ಸ ರೈಲಿಗಳು ಕ್ಕಡ ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ ಕ್ಕಯ ಮೆರಾಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರಲಿವೆ. 

ನಭಿಯಾ ನಧಿ: 

ಡಿಸ್ಂಬರ್ 16, 2012 ರಂಾಂದು ದೆಹ್ಲ್ಲಯಲಿಲ  ಸ್ವಮೂಹಿಕ ಅತಾಯ ಚಾರ ಘಟನೆಯ ನಂತ್ರ ಯ್ಡಪಿಎ 

ಸಕ್ಕ್ರ ರೂ 1000 ಕೋಟಿಯ ನಿಭ್್ಯಾ ನಿಧಿಯನ್ನು  ಘೀಷಿಸಿತ್ತ. ಅದರಂತೆ 2013ರ ಕಾಂದರ  

ಬಜೆಟು ಲಿಲ  ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರ ಘನ್ರ್ತ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷರ್ತಯನ್ನು  ಕ್ಕಪ್ರಡಿಕಳಳ ಲು ಸಕ್ಕ್ರಿ ಮತ್ತು  

ಎನಿಿ ಒಗಳ ಪ್ಟರ ಯತ್ು ಗಳನ್ನು  ಬಂಬಲ್ಲಸಲು ನಿಭ್್ಯಾ ನಿಧಿಯನ್ನು  ಘೋಷ್ಟಸಲಾಯಿತ್ತ. ಹ್ಣಕ್ಕಸು 

ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಆಥಿ್ಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ (DEA) ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು  ನಿವ್ಹಿಸುತ್ು ದೆ. ಮಹಿಳಾ 

ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಈ ನಧಿಯ ನೊೀಡೆಲ್ ಇಲಾಖ್ಯ. 

 

ಮೂರು ವ್ಷಿಗಳ ನಂತರ “ಮೌಂಟ್ ಲ್ದಟೆಸ ” ಪ್ವ್ಿತಾರೀಹಣ 

ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ನಂತ್ರ “ಮೌಾಂಟ್ಸ ಲಾಟೆೆ ” 

ಪವಿತಾರೀಹಣಕ್ಕಕ  ಮುಕು ವಾಗಿದೆ. ಮೌಂಟ್ ಲಾಟೆಸ  ವಿಶ್ವ ದ 

ನಾಲ್ಕ ನೇ ಅತಿ ಎತ್ು ರದ ಪ್ಟವ್ತ್. ಭಾರತ್ದ ಪ್ಟವ್ತ್ರೋಹಿ ಡೆಬಶಿಶ್ 

ಬ್ರಸಾವ ರ್ಸ ಮತ್ತು  ನ್ಯಯ ಜಿಲ್ಗಂಡು  ಮಹಿಳಾ ಪವಿತಾರೀಹಿ ಮೌಂಟ್ ಲೋಟೆಸ  ಏರಿದ 

ಮದಲಿಗರು. ಐಸಿಾ ಯ ಂಡು  ಜ್ಞನ್ ಸೊು ೋರಿ ಸಿಗಸಸ ್ನ್ ಮತ್ತು  ಐಲ್ಗ್ಂಡು  ಸಿಯಾನ್ ಒ 

ಬೊರ ೋಲಿ್ಗ ೈನ್ ಸಹ್ ಮೌಂಟ್ ಲಾಟೆೆ  ಏರುವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ  ದೇಶ್ಗಳಿಾಂದ ಮೌಾಂಟೆ್ಸ ಲಾಟೆೆ  

ಏರಿದ ರ್ದಲ್ ಪ್ಟವ್ತ್ರೋಹಿಗಳು ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 
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 2014 ರಲಿ್ಲ  ಹಿಮಪ್ರತ್ ಉಲ್ಾ ಣಗಂಡಿದದ ರಿಂದ ಹಾಗೂ 2015 ರಲಿ್ಲ  ವಿನಾಶ್ಕ್ಕರಿ 

ಭೂಕಂಪ್ಟಗಳು ಸಂಭ್ವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೌಂಟ್ ಲೋಟೆಸ ಗ್ಗ 

ಪವಿತಾರೀಹಣವನ್ನು  ರದುದ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕಳೆದ ವಷ್ “ಆಂಗ್ ಫಬ್ದ್ ಶ್ಪ್ರ್” 

ಮರಣ ಹಾಂದಿದ ಕಾರಣ  ಸಥ ಗಿತ್ಗಳಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಋತ್ತವಿನ್ಲಿ್ಲ , 100 ಕಿಕ ಂತ್ ಹೆಚಿಿ ನ್ 

ಪವಿತಾರೀಹಿಗಳು ತ್ಮಮ  ಬಂಬಲ್ಲಗಲ್ಲರಂದಿಗ್ಗ ಮೌಂಟ್ ಲೋಟೆಸ  

ಪವಿತಾರೀಹಣದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮೌಂಟ್ ಲ್ದಟೆಸ : 

ಮೌಂಟ್ ಎವರೆರ್್ಸ , ಕೆ 2 ಮತ್ತು  ಕ್ಕಂಚನ್ಜುಂಗ್ ನಂತ್ರ ಮೌಂಟ್ ಲಾಟೆಸ  (8,516 ಮಿೋಟರ್) 

ವಿಶ್ವ ದ ನಾಲ್ಕ ನೇ ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ್ ಪ್ಟವ್ತ್ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಟಿಬಟ್ ಮತ್ತು  ನೇಪ್ರಳದ ಖಂಬು 

ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಗಡಿಭಾಗದಲಿ್ಲದೆ. ಮಖಯ  ಶಿಖರಕೆಕ  ಹೆಚಿು ವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ಟವ್ತ್ವು 

ಲೋಟೆಸ  ಮಿಡಲ್ಡ (8,414 ಮಿೋ), ಲಾಟೆಸ  ಶಾರ್ (8,383 ಮಿೋ) ನಂತ್ಹ್ ಸಣಣ  ಶಿಖರಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಮಖಯ  ಶ್ಖರವನ್ನು  ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ 1856 ರ ಮೇ 18 ರಂದು ಅನ್ಸ ್ ್ ರಿೋರ್ಸ 

ಮತ್ತು  ಫ್ರರ ಟಿ್  ಲುಚಿಂಗರ್ ಸಿವ ರ್ಸ ತಂಡ ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಏರಿತ್ತು . 

 

UNFCC ಉನನ ತ ಹುದೆದ ಗೆ ಓವೈಸ್ ಸಮಿದ್ ನೇಮಕ್ 

ಭಾರತ್ದ ಓವೈರ್ಸ ಸಮ್ದ್ ಅವರನ್ನು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ 

ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ ಆಂಟೊೋನಿಯೋ ಗುಟರೆರ್ಸ ಅವರು ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ 

ನೇಷನ್ಸ  ಫೆರ ೋಮವ ರ್ಕ್ ಕನೆವ ನ್ಷ ನ್ ಆನ್ ಕಿೆ ೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ 

(UNFCC)ನ್ ಡೆಪುಯ ಟಿ ಎಕಿಸ ಕ್ಕಯ ಟಿವ್ಸ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ ಹುದೆದ ಗ್ಗ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇದು UNFCC ನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಮಖ ಸಾಥ ನ್ವಾಗಿದೆ. ದೆಹ್ಲ್ಲಯ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮಾಹಿತಿ 

ಕಾಂದರ ದ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, UNFCC ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಾಂದಿಗೆ ವಾಯ ಪ್ಟಕವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳನ್ನು  

ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ನೇಮಕವನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. UNFCC ಹ್ವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  

ನಿಧಾನ್ಗಳಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 1960ರಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಿ ದ ಓವೈರ್ಸ ಸಮ್ದ್ ಅವರು ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ ಆಗ್ನೈಸೇಶ್ನ್ 

ಫ್ರರ್ ಮೈಗೆರ ೀಶನ್ (IOM)ನೊಾಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 27 ವಷ್ಗಳ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು   ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಐಒಎಮ್ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಂದಿಗ್ಗ ನಿಕಟ ಸಮಾಲೋಚನೆಯಾಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಥ ಯ 

ಕಾಯಿವನ್ನು  ಬಲ್ಪ್ಟಡಿಸಲು ಹ್ಲ್ವಾರು ನಿೋತಿ ಮತ್ತು  ನಿವ್ಹ್ಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಅಪಾರ ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಓವೈಸಿ ಅವರು ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ ಆಗ್ನೈಸೇಶ್ನ್ ಫ್ರರ್ ಮೈಗೆರ ೀಶನ್ 
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(IOM) ಡೈರೆಕು ರ್-ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಓವೈಸ್ ರವರು ಹೈದರಾಬ್ದದಿನ ಉಸಾಮ ನಿಯಾ 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದಿಂದ ವಾಣಿಜಯ  ಪ್ಟದವಿಯನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದಿದಾದ ರೆ. 

 

ತಿರ ವ್ಳಿ ತಲ್ದಖ್: ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೀಟಿಿನಂದ್ ವಿಚಾರಣೆ ಶರು 

ಭಾರತ್ದ ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿ್ ಜೆ.ಎರ್ಸ. ಖಹೆರ್ ನೇತೃತ್ವ ದ ಐದು 

ಜನ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರ ಪ್ತೋಠವು ತಿರ ವಳಿ ತ್ಲಾರ್ಕ ಪದದ ತಿಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ಶಿು ಸಿ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಲಾಗಿದದ  ಅಜಿ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಾಂಡಿದೆ. 

ತಿರ ವಳಿ ತ್ಲಾರ್ಕ ಪದದ ತಿಯಿಾಂದ ಬಧಿತ್ರಾಗಿರುವ ಮಸಿಿ ಂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಿರ ವಳ ತ್ಲಾಖ್ 

ಪ್ಟದದ ತಿಯಿಂದ ತ್ಮಗ್ಗ ಅನಾಯ ಯವಾಗಿದುದ , ಪದದ ತಿಯನ್ನು  ರದುದ ಪ್ಟಡಿಸುವಂರ್ತ ಕೋರಿ ಕಳೆದ 

ಎರಡು ವಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಲವು ಅಜಿ್ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. ತಿರ ವಳಿ ತ್ಲಾಖ್ ಪದದ ತಿ ಸಮಾನತೆಯ 

ಹಕಕ ನ್ನು  ಉಲಲ ಾಂಘಿಸುತ್ು ದೆ ಎನ್ನು ವುದು ಅವರ ವಾದವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ಟರ ಮಖ ಅಜಿ್ಯನ್ನು  "Quest for Equity vs Jamiat Ulama-i-Hind” ಶ್ೀಷಿಿಕ್ಕಯಡಿ 

ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತು ದ್ಯಯಕ ವಿಚಾರವೆಾಂದರೆ ಈ ಪರ ಕರಣವನ್ನು  ಐದು ವಿವಿಧ 

ಸಮುದ್ಯಯಗಳ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರುಗಳೆಾಂದರೆ 

ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಮೂತಿಿ ಜೆ ಎರ್ಸ ಖೇಹ್ರ್ (ಸಿಖ್), ನಾಯ ಯಮೂತಿ್ಗಳು ಕುರಿಯನ್ 

ಜೊೋಸ್ಫ್ (ಕಿರ ಶಿಿ ಯನ್), ಆರ್ ಎಫ್ ನ್ರಿಮನ್ (ಪ್ರಸಿ್), ಯ್ಡ ಯ್ಡ ಲ್ಲ್ಲತ್ (ಹಿಂದೂ) ಮತ್ತು  

ಅಬುದ ಲ್ಡ ನ್ಝೋರ್ (ಮಸಿಿ ಂ). 

 ಮೇ 19ಕೆಕ  ಮಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಅಜಿ್ಗಳ ವಿರ್ಚರಣೆಯನ್ನು  ಸುಪ್ತರ ೋಂ ಕೋಟ್್ 

ಪ್ಯಣ್ಗಳಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ಟರ ಕರಣದ ತಿೋಪು್ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ಹರಬಿೀಳಬಹುದು 

ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ತಿರ ವಳಿ ತ್ಲಾಖಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಂಧ್ರತ್ವ ವನ್ನು  ನಧಿರಿಸುವುದ್ಯಗಿ ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಕೆ ನಿೋಡಿದುದ  ಮತ್ತು  ಬಹುಪತಿು ತ್ಾ  ಇಸಿಾಮಿರ್ಕ ಸಂಪ್ಟರ ದಾಯದ ಬಗೆಗ  

ಪರಿಶ್ೀಲಿಸುವುದಿಲಲ  ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ವಿಶ್ವ ದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್  ಮಸಿಿ ಂ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಭಾರತ್ ಹಂದಿದೆ. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಮಸಿಿ ಂರು ಷರಿಯಾ ಅರ್ವಾ ಇಸಿಾಮಿರ್ಕ ನಾಯ ಯಶಾಸು ರವನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ರ್ರಿಯಾ ಕಾನೂನನಡಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಾಯ ಯಾಲದ ಮ್ಟಿು ಲೇರದೆ ಮೂರು ಬರಿ 

ತ್ಲಾಖ್ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪತಿು ಯರಿಗೆ ವಿಚೆು ೀದನ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದುದ , ಈ ಪದದ ತಿಯಿಾಂದ 

ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಮುಸಿಲ ಾಂ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಚೆು ೀದನ ಭಿೀತಿಯನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ.  ಅಲಲ ದೇ 

ಫೋನ್, ಸಂದೇಶ್ಗಳು, ವಾತ್್ಪ್ಟತಿರ ಕೆಗಳು ಜ್ಞಹಿೋರಾತ್ತಗಳು, WhatsApp ನಂತ್ಹ್ ಇನೆಸ ್ ಂಟ್ 
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ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಅಪಿ್ತ ಕಶ್ನೆ್ ಳ ಮೂಲ್ಕ ಹ್ಲ್ವಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿವಾಹ್ ವಿಚೆಛ ೋದನ 

ನೀಡುತಿು ರುವ ಬಗೆಗ  ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಜಿ್ದಾರರ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ತಿರ ವಳಿ ತ್ಲಾರ್ಕ ಖರಾನ್ು ಲಿ್ಲ  

ಗುರುತಿಸಲ್ಪ ಟ್  ವಿಚೆಛ ೋದನ ವಿಧಾನವಲಲ . ತಿರ ವಳ ತ್ಲಾರ್ಕ ಪದದ ತಿಯನ್ನು  ರದುದ ಗಳಸುವ 

ಪ್ಟರವಾಗಿ ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರ ನಾಂತಿದೆ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರವು ಈ ಪ್ಟದದ ತಿಯ 

ಬಗೆ್ಗ  ದೃಢವಾದ ನಿಲುವನ್ನು  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದೆ. 

 

ಪ್ರಿಸರ ಸಚ್ಚವ್ ಅನಲ್ ಮಾಧವ್ ದ್ವೆ ನಧನ 

ಕಾಂದರ  ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಖ್ಯತೆಯ ಸಚಿವ ಅನಲ್ ಮಾಧವ್ ದವೆ 

ಹೃದಯಾರ್ಘತ್ದಿಾಂದ ನಧನರಾದರು. ಅನಿಲ್ಡ ಮಾಧವ್ಸ ದವೆ ಅವರು 

ಮಧಯ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಬ್ದದು ಗರದಲಿ್ಲ  ಜುಲೈ 6, 1956 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. 

ಅವರು ಮಧಯ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ವನ್ನು  ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿಸುವ ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು. 

2009 ರಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ಸಭೆಗ್ಗ ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ದವೆ ಆಯೆಕ ಯಾದರು. ಕಳೆದ 

ವಷ್ ಅವರು ಪ್ಟರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹ್ವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಖ್ಯತೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ 

ಪ್ಟರ ಮಾಣವಚನ್ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದದ ರು. ದವೆ ಅವರು ನ್ಮ್ದಾ ನ್ದಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಪ್ಟರಿಸರ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಗಳಸುವಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ ಉತ್ಸ ಹ್ ಹಂದಿದದ ರು. ಅವರು 

ನ್ಮ್ದಾ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ 'ನ್ಮ್ದಾ ಸಮಾಗ್ರ ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದದ ರು. 

 ಅವಿವಾಹಿತ್ರಾಗಿದದ  ದವೆ ಅವರು ಯುವ ವಯಸೆಿ ನಾಂದಲೇ ಆರ್ ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಯಿಕತ್ಿರು. 

2003ರಲಿಲ  ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ದಿಗಿಾ ಜಯ್ ಸಿಾಂಗ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಸಕಾಿರವನ್ನು  

ಸೊೀಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ಬರಲು ದವೆ ಹೆಣೆದಿದದ  ಕಾಯಿತಂತ್ರ ವೇ ಕಾರಣ. 

 ಭ್ರ ಷ್್ಠ ರ್ಚರ (ತಿದುದ ಪ್ಟಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2013 ಮತ್ತು  ಕಲಿ್ಲದದ ಲು ಗಣಿಗಳ (ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನೆ) 

ಮಸೂದೆ, 2015 ರ ಮೇಲಿನ ಆಯದ  ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. 

 ದವೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವುಗಳಲಿಲ  ಪರ ಮುಖವಾದವುಗಳೆಾಂದರೆ 

Beyond Copenhagen; Yes I Can, So Can We; Creation to Cremation; rafting through a 

civilization: a travelogue; Shatabdi ke Paanch Kaale Panne; Sambhal Ke Rehna Apne 

Ghar Me Chhupe Hue Gaddaron Se; Mahanayak Chandrashekhar Azad; Roti Aur Kamal 

ki Kahani; Samagra Gram Vikas etc. 
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ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ವಿಶಖ್ಪ್ಟ್ ಣ ದೇಶದ್ ಅತಯ ಂತ ಸಾ ಚಿ  ರೈಲೆಾ  ನಲ್ದದ ಣ 

ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ವಿಶಖಪಟು ಣ ದೇಶದಲೆಲ ೀ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸಾ ಚಛ  ರೈಲೆಾ  

ನಲಾದ ಣ ಎನ್ನು ವ ಕ್ತೀತಿಿಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. 

ತೆಲಂಗಾಣದ ಸಿಕಂದರಾಬದ್ ಜಂಕ್ಷನ್  ಮತ್ತು  ಜಮುಮ  ತ್ವಿ ರೈಲೆಾ  

ನಲಾದ ಣಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿವೆ. ರೈಲೆಾ  ನಲಾದ ಣಗಳ ಸಾ ಚಛ ತೆ 

ಕುರಿತ್ ಸಮಿೀಕಾಷ  ವರದಿಯನ್ನು  ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವ ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು ಬುಧವಾರ ಇಲಿಲ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು  ಉತೆು ೀಜನ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಭಾರತಿೀಯ ಗುಣಮಟು  ನಯಂತ್ರ ಣ ವಿಭಾಗ ಈ 

ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  407 ರೈಲೆಾ  ನಲಾದ ಣಗಳಲಿಲ  ಕೈಗೊಾಂಡಿತ್ತು . 

ವಾಷಿಿಕ ₹50 ಕೀಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು  ಆದ್ಯಯ ಹಾಂದಿರುವ ರೈಲೆಾ  ನಲಾದ ಣಗಳಿಗೆ ‘ಎ1’ 

ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ರಾ ಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಾಷಿಿಕ ₹6 ಕೀಟಿಯಿಾಂದ 50ಕೀಟಿವರೆಗೆ ಆದ್ಯಯ 

ಹಾಂದಿರುವ ನಲಾದ ಣಗಳನ್ನು  ‘ಎ’ ವಿಭಾಗಕ್ಕಕ  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಎ1’ ಮತ್ತು  ‘ಎ’ ವಿಭಾಗದ ರೈಲೆಾ  

ನಲಾದ ಣಗಳಿಗೆ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ರಾ ಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಎ1’ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರದ 

ಕಾರ ಾಂತಿವಿೀರ ಸಂಗೊಳಿು  ರಾಯಣಣ  ನಲಾದ ಣ 10ನೇ ರಾ ಯ ಾಂಕ್ ಮತ್ತು  ಯಶವಂತ್ಪುರ ರೈಲೆಾ  ನಲಾದ ಣ 

32ನೇ ರಾ ಯ ಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದೆ. 

ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  ಈ ಎರಡು ನಲಾದ ಣಗಳು ಮಾತ್ರ  ‘ಎ1’ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಅಹಿತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನ 

ಬಿೀಯಾಸ್ ‘ಎ‘ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಪರ ರ್ಮ ರಾ ಯ ಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದೆ. ತೆಲಂಗಾಣದ ಕಮಮ ಮ್ ಮತ್ತು  

ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಅಹಮ ದನಗರ ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ರಾ ಯ ಾಂಕ್ ಪಡೆದಿವೆ.  

ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  ಮೈಸೂರು 14 ಮತ್ತು   ಬಂಗಾರಪೇಟೆ 35ನೇ ರಾ ಯ ಾಂಕ್ ಪಡೆದಿವೆ. ಬಿಹಾರದ ದಭಾಿಾಂಗ 

ಜಂಕ್ಷನ್ ‘ಎ1’ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  75ನೇ ಸೆ್ವನ ಹಾಗೂ ‘ಎ’ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಅದೇ ರಾಜಯ ದ ಜೀಗಿಾ ನ 332ನೇ 

ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪಾಕ್ತಿಾಂಗ್ ಪರ ದೇಶ, ಶೌಚಾಲಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ , ವಿಶರ ಾಂತಿ ಕಠಡಿ, ಮುಖಯ  ಪರ ವೇಶ 

ದ್ಯಾ ರದ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ ನ ಸಾ ಚಛ ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ರೈಲೆಾ  ಪರ ಯಾಣಿಕರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನ್ನು  ಸಹ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ಸಚಿವ ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು ತಿಳಿಸಿದರು. 
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“ನಮಿದ್ಘ ಸೇವಾ ಮಷನ್”ಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಚಾಲನೆ 

ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿರವರು ನ್ಮ್ದಾ ನ್ದಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಿ 

ನ್ಮ್ದಾ ಸೇವಾ ಮಿಷನ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಧಯ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ 

ಅನ್ಯಪುಪ ರ್ ಜಿಲಿ್ಗ ಯ ಅಮಕ್ಕ್ಂತ್ಕು ಲಿ್ಲ  ಈ ಮಿರ್ನೆಗ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ನಮಿದ್ಯ ನದಿ ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶದ ಜಿೀವನದಿ ಆಗಿದೆ.  

ನ್ಮ್ದಾ ನ್ದಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗ ರ್ತಗ್ಗದುಕಳಳ ಬೇಕ್ಕದ ಕರ ಮಗಳ ಮಾಗಿಸೂಚಿ ನ್ಕೆಷ ಯನ್ನು  ಸಹ 

ಬ್ರಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪ್ಟರಿಸರವಾದಿಗಳು, ನ್ದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತ್ಜಾ ರು ಸೇರಿದಂರ್ತ ಇತ್ರೆ 

ಪರ ಮುಖರಾಂದಿಗೆ ವಾಯ ಪ್ಟಕವಾದ ಸಮಾಲೋಚನೆಗಳ ನಂತ್ರ ಈ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಯನ್ನು  

ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ 'ನ್ಮಮಿ ದೇವಿ ನ್ಮ್ದೆ ಸೇವಾ ಯಾತ್ರ ' ಸಮಾರಂಭ್ವನ್ಯು  

ಮುಕು ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

'ನ್ಮಮಿ ದೇವಿ ನ್ಮ್ದೆ ಸೇವಾ ಯಾತ್ರ ': 

ನ್ಮಮಿ ದೇವಿ ನ್ಮಿದೆ ಸೇವಾ ಯಾರ್ತರ ಯನ್ನು  ನ್ಮ್ದಾ ನ್ದಿ ಮೂಲ್ದ ಅಮರ ಕಂಟಾಕಿು ಂದ 

ಡಿಸ್ಂಬರ್ 11, 2016 ರಂದು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಯಾರ್ತರ ಯ್ಡ 1,100ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು  ಗ್ರ ಮಗಳು 

ಮತ್ತು  ಪ್ಟಟ್ ಣಗಳನ್ನು  ಹಾದುಹೋಗಿ 3,344 ಕಿ.ಮಿೋ. ದೂರ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ  ಮೇ 15, 2017ರಂದು 

ಮಕ್ಕು ಯವಾಯಿತ್ತ. ಈ ಯಾರ್ತರ ಯನ್ನು  “ಸಾವ್ಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ  ವಿಶ್ವ ದ ಅತಿದೊಡ್  ನ್ದಿ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅಭಿಯಾನ್" ಎಂದು ಪ್ಟರ ಶಂಸಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

ನ್ಮ್ದಾ ನ್ದಿ ಮೈಕಲ್ ಹಿಲೆ ು ಲಿಲ  ಹುಟ್ಿ , 1,312 ಕಿ.ಮಿೋ ಹರಿದು ಗಲ್ಡಫ  ಆಫ್  ಖಂಬ್ದತ್ ಮೂಲ್ಕ 

ಅರಬ್ರಾ ೋ ಸಮದರ ಕೆಕ  ಸೇರುತ್ು ದೆ. ನ್ಮ್ದಾ, ತ್ಪ್ಟತಿ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿ ಪ್ಯವ್ದಿಂದ ಪ್ಟಶಿಿ ಮಕೆಕ  ಹರಿಯುವ 

ದೇಶ್ದ ಮೂರು ಪ್ಟರ ಮಖ ನ್ದಿಗಳು. ನ್ಮ್ದಾ ನ್ದಿ ಸುಮಾರು 17 ಲ್ಕ್ಷ ಹೆಕ್ೆ ೋರ್ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ನೀರಾವರಿ 

ಕಲಿಪ ಸಿ ನಾಲುಕ  ಕೋಟಿ ಜನ್ರಿಗ್ಗ ಕುಡಿಯ್ಡವ ನಿೋರನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ನಮಿದ್ಯ ನ್ದಿಯ ಮೇಲ್ಲರುವ 

ಜಲ್ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕಗಳಂದ ಸುಮಾರು 2400 ಮೆಗ್ವಾಯ ಟ್ ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ಪ ದಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಕಾಂದರ  ಮಾಲಿನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಪ್ತಸಿಬ್ರ) ಇತಿು ೋಚಿಗ್ಗ ನ್ಮ್ದಾ  ನ್ದಿಯ ಕ್ಕಲವು 

ಭಾಗಗಳಲಿಲ  ನಿೋರಿನ್ ಗುಣಮಟು  ಸಾು ನ್ಕೆಕ  ಯೀಗಯ ವಲಲ ವೆಾಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು . ನ್ಮ್ದಾ ಕಣಿವ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಗ್ಗಿ ಮಧಯ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ರಾಜಯ  ಸರಕ್ಕರವು 2016-17ರ ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿನ್ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ 2095.31 

ರೂ. ಮಿೀಸಲಿಟಿು ದೆ. ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  700 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು  ನ್ಮ್ದಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು  

74000 ನ್ಮ್ದಾ ಸೇವಾಕರು ನ್ದಿಯನ್ನು  ರಕಿಷ ಸಲು ನ್ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾದ ರೆ. 
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ಶಲೆಗಳಲಿಲ  ಬೆಂಗಾಳಿ ಕ್ಡಾಡ ಯಗಳಿಸ್ತದ್ ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ ಸಕಾಿರ 

ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಬಂಗ್ಳ ರಾಜಯ  ಸಕ್ಕ್ರ ಖ್ಯಸಗಿ ಶಲೆಗಳು, ಇಂಗಿಿ ಷ್ ಮಾಧಯ ಮ 

ಶಾಲ್ಗಗಳು ಸೇರಿದಂರ್ತ ಎಲಿಾ  ಶಾಲ್ಗಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂಗ್ಳ ಕಲ್ಲಕೆಯನ್ನು  

ಕಡ್್ಯ ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಾದ ನಂತ್ರ, ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಬಂಗ್ಳದ ಸ್ಕೆಂಡರಿ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಮಂಡಳಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಟಡಿಸಿ ಇಂಗಿಿ ಷ್ ಮಾಧಯ ಮ ಶಾಲ್ಗಗಳು 

ಸೇರಿದಂರ್ತ ಎಲಿಾ  ಶಾಲ್ಗಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದನೇ ತ್ರಗತಿಯಿಂದ ಬಂಗಾಳಿಯನ್ನು  

ಐಚಿಛ ಕ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬೊೋಧಿಸುವುದು ಕಡಾಡ ಯ. ಆದದ ರಿಂದ ವಿದಾಯ ಥಿ್ಗಳು ಬಂಗಾಳಿಯನ್ನು  

ಎರಡನೆಯ ಅರ್ವಾ ಮೂರನೇ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

 ಪ್ಟರ ಸುು ತ್, ಶಾಲ್ಗಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂಗ್ಳ ಬೊೋಧನೆ ಕಡ್್ಯ ಯವಲಿ್ . ಬಂಗ್ಳ, ಇಂಗಿಿ ಷ್ ಮತ್ತು  ಹಿಂದಿ 

ಅಲಲ ದೇ, ವಿದಾಯ ಥಿ್ಗಳು ಉದು್, ಗುರುಮಖಿ, ನೇಪ್ರಳ ಮತ್ತು  ಓಲ್ಡ-ಚಿಕಿ ಇತ್ರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು  

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಬೀಧನ ಮಾಧಯ ಮವಾಗಿ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಕರಳ ಸಕಾಿರ ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ ಎಪ್ತರ ಲ್ು ಲಿ್ಲ  ಕರಳದ ಎಲಿ್  ಶಾಲ್ಗಗಳಲಿ್ಲ  ಮಲ್ಯಾಳಂ ಕಡ್್ಯ ಯ ಬೊೋಧನೆ 

ಮಾಡುವ ಆದೇಶ್ದ ಹರಡಿಸಿದ ಬನು ಲೆಲ  ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ ಸಕಾಿರ  ಶಾಲ್ಗಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂಗ್ಲ್ಲ 

ಬೊೋಧನೆ ಕಡ್್ಯ ಯಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಎಡಪಂಥಿೋಯ ಸಕ್ಕ್ರವು 1984ರಲಿ್ಲ  

ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಬಂಗ್ಳದ ಪ್ರರ ರ್ಮಿಕ ಶಲೆಗಳಲಿಲ  ಇಂಗಿಿ ಷ್ ಬೊೋಧನೆಯನ್ನು  ರದುದ ಗಳಸಿತ್ತ. ಆದರೆ 

ಇಂಗಿಿ ಷ್ ಬೊೋಧನೆಯನ್ನು  1992ರಲಿ್ಲ  ಐದನೇ ತ್ರಗತಿ, 1998 ರಲಿ್ಲ  ಮೂರನೇ ತ್ರಗತಿ ಮತ್ತು  ಮರ್ತು  

2003 ರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದನೇ ತ್ರಗತಿ ಇಾಂದ ಎಲಿಾ  ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ  ಪುನಃ ಪ್ಟರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

10 ಪ್ರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್್ ರ್ ಗಳ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ದೇಶ್ೀಯವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ ಹೆಚು ಳಕ್ಕಕ  ಒತ್ತು  

ನೀಡುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ 10 

ಪೆರ ಶರೈಸ್ಡ  ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕು ರ್ ಗಳ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ನೀಡಿದೆ. 10 ರಿಯಾಕು ರ್ ಗಳು ತ್ಲಾ 700 ಮ್ಗಾ ವಾಟ್ಸ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ 

ಮಾಡಲಿವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು  7,000 ಮ್ಗಾ ವಾಟ್ಸ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ನೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ಲಿದುದ , 

ದೇಶದ ಪರಮಾಣು ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆಯಲಿಲ  ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ವು ಪರ ಸುು ತ್ 6,780 ಮ್.ವಾ. ಪರಮಾಣು ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ 22 

ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. ಹಸದ್ಯಗಿ 6,700 ಮ್ಗಾವಾಟ್ಸ ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ 2021-

22ರಳಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ಲಿದೆ ಎಾಂದು ನರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ನಮಾಿಣ ಹಂತ್ದ ಯೀಜನೆಗಳು ರಾಜಸೆ್ವನ, ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು  

ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಲ ವೆ. ಹಸ 10 ರಿಯಾಕು ರ್ ಗಳನ್ನು  ರಾಜಸ್ವು ನದ ಮಣಿ ಬನೆಾ ಾ ರಾ, ಮಧಯ  
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ಪರ ದೇಶದ ಚಟಕ , ಕನಾಿಟಕದ ಕೈಗಾ ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣದ ಗೊೀರಖ್ ಪುರದಲಿಲ  

ನಮಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯು ಭಾರತಿೀಯ ಪರಮಾಣು ಉದಯ ಮವನ್ನು  ಪರಿವತಿಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಹಾಗೂ ನೇರ ಮತ್ತು  ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ 33,400 ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಉದೊಯ ೀಗಗಳು 

ಸೃಷಿು ಯಾಗಲಿವೆ ಎಾಂದು ಸಕಾಿರ ಹೇಳಿದೆ. 

ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಪರ ಶರೈಸ್ಡ  ರಿಯಾಕ್್ ರ್ (PHWR): 

ಪೆರ ಶರೈಸ್ಡ  ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ ರ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ನೈಸಗಿ್ಕ ಯ್ಡರನಿಯಂ ಅನ್ನು  ಇಂಧನ್ವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು  ಮಾಡರಟರ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಕಲೆಾಂಟ್ಸ ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಭಾರತ್ದ ರ್ದಲ್ 

PHWR ಯನ್ನು  ಅಟಾಮಿರ್ಕ ಎನ್ಜಿ್ ಕೆನ್ಡ್ಯ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (AECL) ತ್ಂತಿರ ಕ ಸಹ್ಕ್ಕರದಲಿ್ಲ  

ರಾಜಸಾು ನ್ದ ರಾವತ್ಭ ತ್ದಲಿ್ಲ  ನಿಮಿ್ಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆದಾಗೂಯ , 1974 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ೋಖ್ಯರ ನ್ು ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ 

ರ್ದಲ್ ಪ್ಟರಮಾಣ್ಣ ಪ್ಟರ ಯೋಗದ ನಂತ್ರ ಕೆನ್ಡ್ಯ ತ್ನು  ಬಂಬಲ್ವನ್ನು  ತ್ಕ್ಷಣವೇ 

ಹಿಂರ್ತಗ್ಗದುಕಂಾಂಡಿತ್ತ. ಮಹಾರಾಷ್ ರದ ತಾರಾಪುರದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ರ್ದಲ್ ಅಣ್ಣ ಸಾಥ ವರವನ್ನು  

ನಿಮಿ್ಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ಸುು ತ್ ರಾವತ್ಭ ಟ, ಕೈಗ್, ಕ್ಕಕರ ಪ್ರರ್, ಕಲ್ಪ ಪ್ಟಪ ಮ್ ಮತ್ತು  ನ್ರೋರಾಗಳಲಿ್ಲ  

PHWR ಘಟಕಗಳು ಕ್ಕಯ್ ನಿವ್ಹಿಸುತಿು ವ. ಇತಿು ೋಚಿಗ್ಗ, ಭಾರತ್ದ ನ್ಯಯ ಕಿಿಯರ್ ಪ್ಟವರ್ 

ಕ್ಕಪ್್ರಶ್ನ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (NPCIL) 220 MWe ಅರ್ವಾ 540 MWe ಸಾಮರ್ಯ ್ದ ಒತ್ು ಡದ ಹೆವಿ 

ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕು ರ್ ಗಳನ್ನು  ಇತ್ರ ರಾಷ್ ರಗಳಗ್ಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿದಿ ವಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಘೋಷ್ಟಸಿದೆ. 

 

ನ್ಯಲುಕ  ಬರಿ “ಮೌಂಟ್ ಎವ್ರೆಸ್್ ” ಏರಿ ದ್ಘಖ್ಲೆ ಬರೆದ್ ಅಂಶ್ಮ ಜ್ಮೆಸ ನಪ  

ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಬೊಮ್ಿ ಲಾದ ನವಾಸಿ ಅಾಂಶ್ಮ ಜಮೆಸ ನ್ಪ  ಅವರು 

ನಾಲುಕ  ಬ್ದರಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆರ್್ಸ ಅನ್ನು  ಏರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವಧನೆ 

ಮಾಡಿದ ರ್ದಲ್ ಭಾರತಿೋಯ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗೆ ಳಕೆಗ್ಗ ಪ್ರತ್ರ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

ಇಬಾ ರು ಮಕಕ ಳ ತ್ಯಿಯಾಗಿರುವ ಜಮೆಸ ನಾಪ  ಅವರು ಒಾಂದೇ 

ಋತ್ತವಿನಲಿಲ  ಎರಡು ಬರಿ, ಅದರಲೂಲ  10 ದಿನಗಳ ಅಾಂತ್ರದಲಿಲ  ಎರಡು ಬ್ದರಿ ಎವರೆರ್್ಸ 

ಪ್ಟವ್ತ್ವನ್ನು  ಈಗ್ಗಲೇ ಏರಿದ್ಯದ ರೆ. ಮೇ 2011 ರಲಿ್ಲ  ಅವರು ಎರಡು ಬ್ದರಿ ಮೌಾಂಟ್ಸ ಎವರೆಸ್ು  

ಏರಿದದ ರು. ಮೇ 18, 2013 ರಂದು ಅವರು ಮರ್ತು  ಶಿಖರವನ್ನು  ತ್ಲುಪಿದದ ರು. 

 ನ್ಯಯ ಜಿಲ್ಗಂಡು  ಎಡಮ ಂಡ್ ಹಿಲ್ರಿ ಮತ್ತು  ನೇಪ್ರಳದ ತೆನಿಿ ಂಗ್ ನ್ನೋಗ್ಗ್ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆರ್್ಸ 

ಏರಿದ ರ್ದಲ್ ಪವಿತಾರೋಹಿಗಳು. ಮೇ 29, 1953 ರಂದು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು  ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದರು. 

ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ ಪ್ಟರಿಶೋಧಕ ರನಿ್ನ ೋಲ್್ಡ ಮೆಸು ರ್ ಎಂಬ್ದತ್ 1978 ರಲಿ್ಲ  ಆಮಿ ಜನ್ಕದ ಪೂರೈಕ್ಕ 

ಇಲಿ್ದೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆರ್್ಸ ಅನ್ನು  ಏರಿದ ರ್ದಲ್ ವಯ ಕಿು . ಮೆಸು ರ್ ರವರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆರ್್ಸ 

ಸೇರಿದಂರ್ತ ಸಮದರ  ಮಟ್ ಕಿಕ ಂತ್ 8,000 ಮಿೋಟರ್ (26,000 ಅಡಿ) ಎತ್ು ರವಿರುವ ಹ್ದಿನಾಲುಕ  ಶಿಖರಗಳು 

ಏರಿದ ರ್ದಲ್ ಪವಿತಾರೋಹಿ. 
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30 ವ್ಷಿಗಳ ನಂತರ ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಹವಿಟಜ ರ್ ಗನ್ 

ಬಫೀಸ್ಿ ಹವಿಟೆರ್ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಿದ 30 ವರ್ಿಗಳ 

ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಎಾಂ777 ಫಿರಂಗಿ ಬಂದೂಕು (ಆಟಿಿಲರಿ 

ಗನ್) ಗಳನ್ನು  BAE ಸಿಸು ಾಂನಾಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆ. ಬೊೋಫೋರ್ಸ್ 

ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು  1980ರ ದಶ್ಕದ ಉತ್ು ರಾಧ್ದಲಿ್ಲ  

ಸೇಪ್ಟ್ಡೆಗಳಸಲಾಯಿತ್ತ, ಅದರ ನಂತ್ರ ಸೇನೆಗ್ಗ ಯಾವುದೇ ಆಧ್ರನಿಕ ಫ್ರರಂಗಿ ಗನೆ್ಳನ್ನು  

ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಿಲಲ . ಇದಿೀಗ ಎರಡು ಎಂ777 ಗನೆ್ಳು ಹಸದಿಲಿ್ಲ ಗ್ಗ ಆಗಮಿಸಿದುದ  ರಾಜಸಾಥ ನ್ದ 

ಪ್ೋಖ್ಯರ ನ್ ಫ್ರೋಲ್್ಡ ಫೈರಿಂಗ್ ಶ್ರ ೋಣಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತಿೋಯ ಸೇನೆಯ್ಡ 2020 ರ 

ವೇಳೆಗ್ಗ 3,503 ಗನೆ್ಳಂದಿಗ್ಗ 169 ರೆಜಿಮೆಂಟೆಳನ್ನು  ಸಜಿು ಗಳಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. 

 ಅಮ್ರಿಕದಿಾಂದ ಎಾಂ777 ಫಿರಂಗಿ ಗನಗ ಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗೆ 2010ರಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ ನವೆಾಂಬರ್ ನಲಿಲ  145 ಎಾಂ777 ಗನಗ ಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸುವ ರೂ 

2900 ಕೀಟಿ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ.  

 155ಎಾಂಎಾಂ/39 ಕಾಯ ಲಿಬರ್ ಹವಿಟೆರ್ ಗಳು ಸೇನೆಯ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  

ಹೆಚು ಸಲಿವೆ.  

 24.7ಕ್ತೀ.ಮಿೀ ದೂರದ ವರೆಗೆ ನಖರ ದ್ಯಳಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ಹೀವಿಟೆರ್ ಗಳು  ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಲಾಾಂಚರ್ ನ ನೆರವಿನೊಾಂದಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹಗುರ 

ಮದುದ ಗುಾಂಡುಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ 30 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ದೂರದ ವರೆಗೂ ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ 

ಹಾಂದಿದೆ. ಎಾಂ 777ನಲಿಲ  ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರ ೀಲ್ ಸಿಸು ಮ್ ಅನ್ನು  ಬಳಕ್ಕ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆಯಾದದ ರಿಾಂದ ತ್ಾ ರಿತ್ಗತಿಯಲಿಲ  ಗುಾಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿದೆ. ಒಾಂದು 

ನಮಿರ್ಕ್ಕಕ  5 ಸುತ್ತು  ಗುಾಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿರುವ  ಎಾಂ 777 ಹವಿಟೆರ್ ಗನ್ 

ನವಿಹಣೆಗೆ 8 ಮಂದಿ ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಹವಿಟೆರ್ ಗನ್ ಅನ್ನು  2008ರಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕ 

ಆಫ್ರಾ ನಸೆ್ವನದ ಮೇಲಿನ ಯುದಧ ದಲಿಲ  ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿತ್ತು . 

 ಚಿನ್ಯರ್ಕ ನಂತ್ಹ್ ಹೆವಿ-ಲ್ಲಫ್್ ಹೆಲ್ಲಕ್ಕಪ್್ಟ ಗ್ಳನ್ನು  ಕ್ಕಡ್ಯ ಬಳಸಿ ಗನೆ್ ಳನ್ನು  

ಸಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಯ್ಡ.ಎರ್ಸ.ನಿಂದ ಚಿನ್ಯರ್ಕ ಪ್ಟಡೆಯಲು ಭಾರತ್ವು ಒಪ್ಟಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಹಾಕಿದೆ. C130J ಸೂಪ್ಟರ್ ಹ್ಕುಯ ್ಲ್ರ್ಸ, ಸಹ M777 ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು  ಹತ್ತು ಯುಯ ವ 

ಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. M777 ಬಂದೂಕುಗಳು ಈಗ್ಗಲೇ ಅಮ್ರಿಕ, ಕೆನ್ಡ್ಯ ಮತ್ತು  

ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವಯಲಿ್ಲವ.  

 25 ಹೀವಿಟೆರ್ ಗನ್ ಗಳನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಾಂಡು ನಂತ್ರ 120 ಹೀವಿಟೆರ್ ಗಳನ್ನು  

ಇಲೆಲ ೀ ಜೀಡಣಾ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ, ಇದಕಾಕ ಗಿ ಮಹಿೀಾಂದ್ಯರ  ಜತೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ.  
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ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕ್ಪ್ಡೆ ಮತಿ್ತ  ರಿಪ್ಬಿಲ ಕ್ ಆಫ್ಟ ಸ್ತಂಗಾಪುರ ನಡುವೆ “ಸ್ತಂಬೆಕ್ಸ -17” ಆರಂಭ 

ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು  ರಿಪಬಿಲ ಕ್ ಆಫ್ ಸಿಾಂಗಾಪುರ್ ನೌಕಾಪಡೆ 

ಮರ್ಧಯ  24ನೇ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಕಡಲ ಅಭಾಯ ಸ ಸಿಾಂಬಕೆ್  -17 ದಕ್ತಷ ಣ ಚಿೀನಾ 

ಸಮುದರ ದಲಿಲ  ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿದೆ. ಸಿಾಂಬಕೆ್  ಎಾಂದರೆ Singapore-India 

Bilateral Maritime Exercise” ಈ ಅಭಾಯ ಸ ಮೇ 18, 2017 ರಿಾಂದ  ಮೇ 24, 2017 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.   

 ಈ ವರ್ಿದ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಕಡಲ ವಾಯ ಯಾಮ, ರಿಪಬಿಲ ಕ್ ಆಫ್ ಸಿಾಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು  ಐಎನ್ 

ಮರ್ಧಯ  ಹೆಚ್ಚು ತಿು ರುವ ಪರಸಪ ರ ಕಾಯಿಸ್ವಧಯ ತೆ ಮತ್ತು  ಕಡಲ ಭ್ದರ ತೆ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ 

ಸ್ವಮಾನಯ  ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಆಗಿದೆ.  

 ಕಡಲ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು  ಎರಡು ಹಂತ್ಗದಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಂದರು ಹಂತ್ ಮೇ 20ರವರೆಗೆ 

ಮತ್ತು  ಸಮುದರ  ಹಂತ್ ಮೇ 21ರಿಾಂದ ಮೇ 24ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಾ ಹಡಗುಗದದ ಶ್ವಾಲಿಕ್, ಸಹಾಯ ದಿರ , ಜಯ ೀತಿ ಮತ್ತು  ಕಮತ್ಿ, ಪಿ8-1 

ಕಡಲ ಗಸುು  ಮತ್ತು  ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ವಿರೀಧಿ ಯುದಧ  ವಿಮಾನ ಕಡಲಾಭಾಯ ಸದಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 

 ಐಎನ್ಎಸ್ ಸಹಾಯ ದಿರ  ಮತ್ತು  ಐಎನ್ಎಸ್ ಕಮಾತ್ಿ ಮೇ 12ಕ್ಕಕ  ಆಗಮಿಸಿದದ ರೆ, ಐಎನ್ಎಸ್ 

ಶ್ವಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು  ಐಎನ್ಎಸ್ ಜಯ ೀತಿ ಸಮುದರ  ಹಂತ್ದಲಿಲ  ನೇರವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 

 

ಯಮುನ್ಯ ನದಿ ತಿೀರದ್ಲಿಲ  ಮಲ ವಿಸಜ್ಿನೆ ಹಾಗೂ ತಾಯ ಜ್ಯ  ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ತಡೆ 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಹ್ಸಿರು ನಾಯ ಯಮಂಡಳ ಮುಖಯ ಸೆ  ನಾಯ ಯಮೂತಿ್ 

ಸವ ತಂತ್ರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ದ ಪ್ತೋಠವು ಯಮನಾದ 

ತಿೀರದಲಿಲ  ಬಯಲು ಮಲ್ವಿಸಜ್ನೆ ಮತ್ತು  ತ್ಯ ಜಯ  ವಿಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡುವುದನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಆದೇಶ್ವನ್ನು  ಉಲಿ್ಂರ್ಘಸಿದ ಜನ್ರಿಗ್ಗ ರೂ. 5,000 ನ್ಷ್್ಟ  ಪರಿಸರ 

ಪ್ಟರಿಹಾರವನಾು ಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಲಿ್ದೆ, ನ್ದಿ ಶುದಿಿ ೋಕರಣ ಕ್ಕಯ್ಗಳನ್ನು  

ನ್ನೋಡಿಕಳಳ ಲು ದೆಹ್ಲ್ಲ ಜಲ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸಿಇಒ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿ ಮತ್ತು  

ನಗದಿತ್ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ವರದಿಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸುವಂರ್ತ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಕ್ಕರಕ ಕೈಗ್ರಿಕೆಗಳ ವಿರುದಿ  ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲು ದೆಹ್ಲ್ಲ 

ಸಕ್ಕ್ರ ಮತ್ತು  ಪುರಸಭೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ನಾಯ ಯಾಲ್ಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಕೈಗ್ರಿಕೆಗಳು ಈ ನ್ದಿ 

ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಪ್ಟರ ಮಖ ಮೂಲ್ವಾಗಿವ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಮೇ 1 ರಂದು NGTಯ್ಡ ಯ್ಡಮನಾ ನದಿಗೆ ಬ್ರಡುಗಡೆಯಾಗುವ ರ್ದಲು ಕಳಚೆಯನ್ನು  

ಸಂಸಕ ರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಟಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಕಳಚೆನಿೋರಿನ್ ಸಂಸಕ ರಣಾ 

ಘಟಕಗಳ(STP) ತ್ಪ್ರಸಣೆಗ್ಗ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು . ಯಮನಾ ತ್ಲುಪುವ ಸುಮಾರು 67% 

ತ್ಯ ಜಯ ನಿೋರನ್ನು  'ಮೈಲ್ಲ ಸ್ ನಿಮ್ಲ್ಡ ಯಮನಾ ರಿವೈಟಲೈಸೇಶ್ನ್ ಪ್ರರ ಜೆರ್್ಕ  2017' ಹಂತ್ದ 
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ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗುವ STP ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಂಸಕ ರಿಸಬೇಕು. ತ್ಯ ಜಯ ನಿೋರನ್ನು  

ಸಂಸಕ ರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ು  14 STP ಘಟಕಗಳಲಿಲ  ಏಳು STP ಘಟಕಗಳನ್ನು  ದೆಹ್ಲ್ಲ 

ಜಲ್ಡ ಮಂಡಳಿ ತ್ನ್ು ದೇ ಆದ ಹ್ಣದಿಂದ ನಿಮಿ್ಸಲ್ಲದೆ. 

 ದೆಹ್ಲ್ಲ, ಹ್ರಿಯಾಣ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ರಾಜಯ ಗಳಗ್ಗ ಯಮನಾ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾಲ ನ್ 

(ವೈಎಪ್ತ) -I ಮತ್ತು  ವೈಎಪ್ತ -II ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. 

2019ರಳಗ್ಗ ಪ್ಯಣ್ಗಳಳ ಬೇಕ್ಕದ YAP-III ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು  ಜಪ್ರನ್ ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ 

ಕೋಆಪ್ಟರಷನ್ ಏಜೆನಿಸ ಯ (JICA) ಆಥಿ್ಕ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೆಹ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ಟರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ್ಡ ಒಳಚರಂಡಿ / ಡೆರ ೈನ್ಸ , ಚರಂಡಿ ಸಂಸಕ ರಣಾ ಘಟಕಗಳು, 

ಕಡಿಮೆ-ವಚಿ ದ ನೈಮ್ಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಸಮದಾಯದ ಶೌರ್ಚಲ್ಯ ಸಂಕಿೋಣ್ಗಳು, 

ವಿದುಯ ತ್ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಿತ್ ಮರದ ಶ್ವಸಂಸಾಕ ರವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ಗಂಗಾ ನದಿಯಲಿಲ  ಹೂಳೆತಿ ಲು ಮಾಧವ್ ಚ್ಚತಾಲೆ ಸಮತಿ ಶಿಫ್ರರಸುಸ  

ಕಂದರ  ಜಲ್ ಸಂಪ್ಟನ್ಯಮ ಲ್, ನ್ದಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಗಂಗ್ 

ಪುನ್ವ್ಸತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಕಳೆದ ವಷ್ ಗಂಗ್ ನ್ದಿಯಲಿಲ  ಹೂಳು 

ತೆಗೆಯಲು ರೂಪುರಷ್ಗಳನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿತ್ತು . ನಾಲುಕ  ಸದಸಯ ರ 

ಸಮಿತಿಗೆ “ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಗಂಗ್ ನ್ದಿ ಬೇಸಿನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ತ್ಜಾ  ಸದಸಯ ” ಮಾಧವ್ಸ ಚಿಟಲ್ಗ 

ನೇತೃತ್ವ ವನ್ನು  ವಹಿಸಿದದ ರು. ಕಂದರ  ಜಲ್ ಸಂಪ್ಟನ್ಯಮ ಲ್, ನ್ದಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಗಂಗ್ 

ಪುನ್ವ್ಸತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಯಿದಶ್ಿ, ಕಾಂದರ  ಪರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ 

ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಮತ್ತು  ಪುಣೆಯ ಕಾಂದರ  ಜಲ ಮತ್ತು  ಇಾಂಧನ ಸಂಶೀಧನಾ 

ಕಾಂದರ ದ ನದೇಿಶಕ ಡಾ. ಮುಖೇಶ್ತ ಸಿನಾಾ  ರವರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರುಗಳು. 

ಶಿಫ್ರರಸುಸ ಗಳು: 

 ಪರ ವಾಹ ದಿಕಕ ನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲು ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸುವುದು. 

 ಗಂಗಾ ನದಿಯಲಿಲ  ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂರ್ತ ಮರಳು ನ್ನೋಂದಣೆ 

ರಚಿಸುವುದು. ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಾಗ್ದಶ್್ನ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  

ಸ್ಥಡಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಜೆಟ್ ತ್ಯಾರಿಸಲು ತ್ಂತಿರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಅನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸುವುದು. 

 ಸವತ್ ಮತ್ತು  ಹೂಳು ತ್ತಂಬುವುದು ಬಹ್ಳ ಸಂಕಿೋಣ್ ವಿದಯ ಮಾನ್ವಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಸಮಿತಿಯ್ಡ ಗಮನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಆದದ ರಿಂದ ಹ ಳು ನಿವ್ಹ್ಣೆ ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್ರ ಣ 

ಸಮಸ್ಯ ಗಳು ಪ್ರರ ದೇಶಿಕವಾಗಿ-ನಿದಿ್ಷ್ ವಾಗಿರುತ್ು ವ. ಹಾಗ್ಗಿ, ಹೂಳೆತ್ತು ವಾಗ 
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ವಿಶಾಲ್ ತ್ತ್ವ ಗಳ ಸೂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ತಸಲು ಸಮಿತಿಯ್ಡ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ನಿಲ್್ಕ್ಷಯ ದಲಿ್ಲ  

ಪ್ಟರಿಸರಕೆಕ  ದಕೆಕ  ಆಗಲ್ಲದೆ. 

 ಸಮಿತಿಯ್ಡ ಉತ್ು ಮ ಕೃಷ್ಟ ಪ್ಟದದ ತಿಗಳನ್ನು , ನ್ದಿಯ ದಡದ ಸವತ್ ತ್ಡೆಯುವ 

ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ನ್ದಿಯ ಉದದ ಕ್ಕಕ  ಇರುವ ಕ್ಕರೆಗಳಲಿಲ  ಹೂಳು ಎತಿು  

ಪುನಃಶ್ು ೀತ್ನಕ್ಕಕ  ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಕರೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಳು ಎತ್ತು ವುದರಿಾಂದ ಅವುಗಳ  

ಸಂಗರ ಹ್ ಸಾಮರ್ಯ ್ಗಳನ್ನು  ಹೆಚಾು ಗಲಿದೆ. 

 

ಸಮಗರ  ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ತಬಬ ಂದಿಯ ಉಪ್ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಪ್ರ ಧಾನ್ ನೇಮಕ್ 

ಏರ್ ಮಾಷ್ಲ್ಡ ಪ್ತಎನ್ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಅವರು ಸಮಗರ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬಾ ಂದಿ 

(ಇಂಟಿಗ್ಗರ ೋಟೆಡ್ ಡಿಫೆನ್ಸ  ಸ್ಾ ಫ್ (ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆ)) ಉಪ್ಟ ಮಖಯ ಸಥ ರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದಾದ ರೆ. 

ಸಮಗರ  ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ತಬಬ ಂದಿ:  

ಭಾರತ್ ರಕ್ಷಣಾ ನಿವ್ಹ್ಣೆಯನ್ನು  ಪ್ಟರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2001ರಲಿಲ  ಕ್ಕಗಿ್ಲ್ಡ ಯ್ಡದಿ ದ  ನಂತ್ರ 

ಸಮಗರ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬಾ ಂದಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸಶ್ಸು ರ ಪ್ಟಡೆಗಳ ನ್ಡುವ ಉನು ತ್ ಮಟ್ ದ ಸಹಕಾರ 

ಸ್ವಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಐಡಿಎರ್ಸ ಅನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಿ.ಎನ್.ಪ್ರ ಧಾನ್: 

1981 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ತಎನ್ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಭಾರತಿೋಯ ಏರ್ ಫೋಸು ್ಲಿ್ಲ  ಪೈಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗಂಡರು. ಪ್ಟರ ಧಾನ್ 

ಅವರು ನಾಲುಕ  ಕಮಾಂಡ್ ಹುದೆದ ಗದದ ಅಸಿಸ್ಥು ಾಂಟ್ಸ ಚಿೀಫ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಸ್ವು ಫ್ (ಸಾರಿಗ್ಗ ಮತ್ತು  

ಹೆಲ್ಲಕ್ಕಪ್್ಟ ಗ್ಳು) ಅಸಿಸ್ಥು ಾಂಟ್ಸ ಚಿೀಫ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಸ್ವು ಫ್ (ಪಸಿನಲ್ ಏಮೆ್ನ್ ಮತ್ತು  ಸಿವಿಲ್ಲಯನ್ಸ ) 

ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣ ಏರ್ ಕಮಾಂಡು ಲಿಲ  ಹಿರಿಯ ವಾಯ್ಡ ಸಿಬಾ ಂದಿ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಅವರು ಎಬ್ದರ ಯರ್-135, ಬ್ರಬ್ರಜೆ ಮತ್ತು  ಸಿ-130 ನೌಕೆಗಳನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ 

ವಾಯ್ಡಪ್ಟಡೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗೊಳಿಸುವಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದ ರು. ಅವರ 

ವಿಶೇಷ ಸೇವಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗ್ಗ 2014 ರಲಿ್ಲ  “ಅತಿ ವಿಶ್ರ್ಾ  ಸೇವಾ ಪ್ಟದಕ”ವನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ನಮಿದ್ಘ ನದಿಯಲಿಲ  ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ  ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ನಷೇಧ 

ಮಧಯ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ನ್ಮ್ದಾ ನ್ದಿಯಲಿಲ  ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ 

ಮೇಲ್ಗ ಅನಿದಿ್ಷ್  ಅವಧಿ ನಿಷೇಧವನ್ನು  ಹೇರಿದೆ. ಮಖಯ ಮಂತಿರ  

ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ರವರು ಭೀಪಾಲ್ ನಲಿಲ  ಈ 

ಘೀರ್ಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ನ್ದಿಗಳಲಿಲ  ಮರಳು ಗಣಿಗ್ರಿಕೆಗ್ಗ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂರ್ತ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸಲು ಸಕ್ಕ್ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಸಹ ರಚಿಸಿದೆ. ಈ 
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ಸಮಿತಿಯ್ಡ ನ್ದಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂರ್ತ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ 

ನಡೆಸಿ ನಂತ್ರ ರಾಜಯ  ಸಕ್ಕ್ರಕೆಕ  ವರದಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಅನ್ಧಿಕೃತ್ ಮರಳು ಗಣಿಗ್ರಿಕೆ ಮಧಯ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಭಾರತ್ದ ಅನೇಕ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಗಂಭಿೋರವಾದ ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ ವಿರೀಧತಾತ್ಮ ಕ ಹಾಗೂ ಪ್ಟರಿಸರ ಸಮಸ್ಯ ಗಳಲಿಂದು. ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳು 

ಮತ್ತು  ರಾಜಕ್ಕರಣಿಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಹಾಂದ್ಯಣಿಕ್ಕ ಕ್ಕರಣ ಮರಳು ಮಾಫ್ರಯಾ ಪ್ಟರ ಮಖ 

ವಾಯ ಪ್ರರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ಕನ್ಯನ್ನಬ್ದಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು  ಹತಿು ಕುಕ ವ 

ಹೀರಾಟದಲಿಲ  ಹಲವು ಪ್ಲ್ಲೋರ್ಸ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಕ್ಕಯ್ಕತ್್ರು ತ್ಮಮ  ಪ್ರರ ಣ 

ಕಳೆದುಕಂಡಿದಾದ ರೆ. ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಚೌಹಣ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು "ನ್ಮಮಿ ನ್ಮ್ದಾ ಯಾತ್ರ " 

ಮೂಲ್ಕ "ನ್ಮ್ದಾ ಉಳಸಿ" ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಗೊಳಿಸಲು ನ್ಮ್ದಾ ನ್ದಿಯ ಉದದ ಕ್ಕಕ  

ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಸಿ ಶರ ಮಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಆದರೆ ಫೆಬರ ವರಿ 2017ರಲಿ್ಲ , ಮಖಯ ಮಂತಿರ ಯ ಸೊೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗೆ 

ಸೇರಿದ ಕಂಪ್ಪನಿಯ್ಡ ಅಕರ ಮ ಮರಳು ಗಣಿಗ್ರಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಆರೀಪ 

ಕಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಮುಜುಗರವಾಗಿದೆ. ಸದಯ  ಈ ಪರ ಕರಣ ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಸಿರು 

ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯಲಿಲ ದುದ , ಈಗ ಬಗೆಗ  ಧೃಡ ನಧಾಿರವನ್ನು  ಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  

ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

 

“ದ್ವಾಿಜ್ಞ ಬಂದ್” ಅಭಿಯಾನಕೆಕ  ಚಾಲನೆ 

ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ ಪ್ರ ೋತ್ಸ ಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಹ್ಳಳ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಬಯಲು ಮಲ್ ವಿಸಜ್ನೆಯನ್ನು  ತ್ತಡೆದು ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಕುಡಿಯ್ಡವ ನಿೋರು ಮತ್ತು  ನೈಮ್ಲ್ಯ  ಸಚಿವಾಲ್ಯ 'ದವಾ್ಜ್ಞ ಬಂದ್” 

ಎಂಬ ರಾಷ್ ರವಾಯ ಪ್ತ ಪ್ಟರ ರ್ಚರವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ ರದಲಿ್ಲ  

ನ್ಟ ಅಮಿತ್ಬ್ ಬಚಿ ನ್, ಕುಡಿಯ್ಡವ ನಿೋರು ಮತ್ತು  ನೈಮ್ಲ್ಯ  ಸಚಿವ, 

ನ್ರಂದರ  ಸಿಂಗ್ ತೊೋಮರ್ ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾಷ್ ರದ ಮಖಯ ಮಂತಿರ  

ದೇವೇಂದರ  ಫಡು ವಿರ್ಸ ಅವರ ಉಪ್ಟಸಿಥ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಅಭಿಯಾನ್ಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

ಈ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ನು  ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ 

ದೇಶಾದಯ ಂತ್ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲದೆ. ದವಾ್ಜ್ಞ ಬಂದ್ ಎಾಂದರೆ ಸಾಂಕತಿಕವಾಗಿ ಬಯಲು 

ಮಲ್ವಿಸಜ್ನೆ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಮುಚ್ಚು ವುದು ಎಾಂದರ್ಿ. ವಿಶ್ವ  ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಈ 

ಪ್ಟರ ರ್ಚರಕ್ಕಕ  ಬಂಬಲ್ವನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. ಶೌರ್ಚಲ್ಯಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದುದ  ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡದ ಪುರುಷರ 

ವತ್್ನೆಯಲಿಲ  ಬದಲಾವಣೆ ತ್ರುವ ಉದೆದ ೀಶದೊಾಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬಲಿವುಡ್ಸ ನ್ಟಿ ಅನ್ನಷ್ಠಕ  ಶ್ಮಾ್ ಈ ಅಭಿಯಾನ್ದ ಮತ್ತು ೀವಿ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದುದ , 
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ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು  ಪ್ರ ೋತ್ಸ ಹಿ ಮತ್ತು  ಅವರ ಹ್ಳಳ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಾಯಕತ್ವ  ಪ್ರತ್ರ ಗಳನ್ನು  ವಹಿಕಳುು ವ 

ಪ್ಟರ ರ್ಚರದಲಿಲ  ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಅಲಪ ಸಂಖಯ ತರ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಆಯೀಗದ್ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಜ್ಞಜ್ಿ ಕುರಿಯನ್ ನೇಮಕ್ 

ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ರಾಜಯ  ಖ್ಯರ್ತ ಸಚಿವ ಮಖ್ಯು ರ್ ಅಬ್ದಾ ರ್ಸ 

ನ್ಖಿವ  ಅವರು ಖ್ಯಯ ತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಕಯ್ಕತ್್ ಜ್ಞಜ್್ 

ಕುರಿಯನ್ ಅವರನ್ನು  ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ರ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಆಯೋಗದ ಉಪ್ಟ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಕಯ್ಕತ್್ ಸೈಯದ್ ಘಯೋರುಲ್ಡ ಹ್ಸನ್ ರಿಜಿವ  

(ಅಧಯ ಕ್ಷರು), ಮಹಾರಾಷ್ ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸುಲೇಖ ಕುಂಭ್ರೆ, ಜೈನ್ 

ಧಮ್ದ ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿ ಸುನಿೋಲ್ಡ ಸಿಂರ್ಘ ಮತ್ತು  ವಾ ದ ಸೂು ಜಿ್ ಖಷೆ್ಡ್ ಕೈಕೋಬ್ದದ್ ದಾಸೂು ರ್ ಅವರು 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ ಆಯೋಗದ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

2014ರ ಜನ್ವರಿಯಲಿ್ಲ  ಜೈನ ಸಮದಾಯವನ್ನು  ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ವೆಾಂದು ಘೋಷ್ಟಸಿದ ನಂತ್ರ 

ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಜೈನ್ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಸಮಿತಿಗ್ಗ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಸಿಿ ಮ್, ಕಿರ ಶಿಿ ಯನ್, ಬೌದಿ , 

ಸಿಖ್, ಪ್ರಸಿ್ ಮತ್ತು  ಜೈನ್ ದೇಶ್ದ ಆರು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ ಸಮದಾಯಗದಗಿವೆ. 

 

ಗೀವಾದ್ಲಿಲ  ಪಾಲ ಸ್್ತ ಕ್ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ನಷೇಧ 

ಗೊೀವಾ ಸಕಾಿರ 50 ಮೈಕ್ಕರ ನ್ ಮತ್ತು  ಅದಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ 

ಗಾತ್ರ ದ ಪಿ್ರ ಸ್ಿ ರ್ಕ ಚಿೋಲ್ಗಳ  ಖರಿೋದಿ ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟದ 

ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ನಧಿರಿಸಿದೆ. 40 ಮೈಕ್ಕರ ನ್ ಗಾತ್ರ ದ 

ಪಿ್ರ ಸ್ಿ ರ್ಕ ಚಿೋಲ್ಗಳನ್ನು  ಗೋವಾ ಈಗ್ಗಲೇ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. 

 ನಿಷೇಧ ಜುಲೈನಿಂದ ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ಬರಲ್ಲದೆ. ಆರಂಭ್ದಲಿ್ಲ , 

ನಿಷೇಧ ಉಲಿ್ಂರ್ಘಸಿದವರಿಗ್ಗ ರೂ. 500 ಮತ್ತು  ತ್ರುವಾಯ 

ಶುಲ್ಕ  ರ್ತ್ು ವನ್ನು  5000 ರೂಪ್ರಯಿಗಳಗ್ಗ 

ಹೆಚಿಿ ಸಲಾಗುವುದು. 

 ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಕಸ ಮತ್ತು  ತಾಯ ಜಯ  

ವಿಲೇವಾರಿಯನ್ನು  ನಿವಾರಿಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಸಕ್ಕ್ರ ಈ ಕರ ಮವನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ರ್ತಳುವಾದ ಪಿ್ರ ಯ ಸ್ಿ ರ್ಕ ಚಿೋಲ್ಗಳು ಗಾಳಿಯಲಿಲ  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಹಾರಿ ಹೀಗುವ ಮೂಲಕ 

ಚರಂಡಿಗಳಲಿಲ  ನೀರಿನ ಹರಿಯುವಿಕ್ಕ ಅಡಿಡಯಾಗಿ ಪ್ಟರ ವಾಹ್ದ ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುತ್ು ವೆ. 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲಿಲ  ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸಥ ಳಗಳ ಪರ ವಾಹ ಸೆಿ ತಿ ನಮಾಿಣವಾಗಲಿದೆ. 

 ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ಟರ ವಾಸೊೋದಯ ಮ ರಾಜಯ ವೆನಸಿರುವ ಗೊೀವಾದಲಿಲ  ಶುಚಿತ್ವ  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರವು ಏಕಕ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ಹೆದಾದ ರಿಯ ಪಕಕ ದಲಿಲ  ಸುರಿಸಿದ ಕಸವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲ್ಲದೆ. 
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ಸಂತೊೀಷ ಸೂಚಯ ಂಕ್ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಐಐಟಿ-ಖ್ರಗಪುರದೊಂದಿಗೆ ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಿರ 

ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಐಐಟಿ ಖರಗುಪ ರದ “ರೆಕಿ ಸ್ಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕಸ ಲ್ಗನ್ಸ  ಫ್ರರ್ ದಿ ಹಾಯ ಪ್ತನೆರ್ಸ 

ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ಸಕ್ಕ್ರದ 'ರಾಜಯ  ಆನಂದಂ ಸಂಸಾಥ ನ್' (ಸಂತ್ತೀರ್ 

ಇಲಾಖ್ಯ)” ರಾಜಯ  ನಿವಾಸಿಗಳ ಯೋಗಕೆಷ ೋಮವನ್ನು  ಅಳರ್ತ ಮಾಡಲು 

ಸಂತ್ತೀರ್ ಸೂಚಯ ಂಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. . ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶದ 

ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಶಿವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಹಾಣ್ ಮತ್ತು  ಐಐಟಿ-ಕೆಜಿಪ್ತ ನಿದೇ್ಶ್ಕ ಪ್ರ ಫೆಸರ್ 

ಪ್ತ.ಪ್ತ.ಚಕರ ಬ್ದತಿ್ ಅವರ ಉಪ್ಟಸಿಥ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಭೋಪ್ರಲ್ಡ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಸಂತ್ತೀರ್ ಸೂಚಯ ಂಕವನ್ನು  ಐಐಟಿ-ಕೆಜಿಪ್ತ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಲಿದುದ , ರಾಜಯ  ಸಕ್ಕ್ರಸಂಗರ ಹಿಸುವ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ರಾಜಯ ದ ಜನ್ರ ಸಂತೊೋಷ ಮಟ್ ವನ್ನು  ನಿಣ್ಯಿಸಲು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದಲಿಲ  

ಸಂತೊೋಷ ಮಟ್ ವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಕೈಗೊಳು ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ನಣಿಯಿಸಲು 

ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

2017 ರ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ ವಿಶಾ  ಸಂತ್ತೀರ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕ (WHI) ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ 155 ದೇಶ್ಗಳ ಪೈಕ್ತ 122 ನೇ 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. 8 ಸಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ 80ನೇ ಸಾಥ ನ್, ನೇಪ್ರಳ 99, ಭೂತ್ನ್ 97, 

ಬ್ದಂಗಿ್ ದೇಶ್ 110, ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕ 120ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲ ವೆ. ಈ ಪ್ಟಟ್ಿ ಯ ಟಾಪ್ಟ ಐದು ಸೆ್ವನಗಳಲಿಲ  ನಾವ್, 

ಡೆನಾಮ ರ್ಕ್, ಐಸಿಾ ಯ ಂಡ್, ಸಿವ ಟಿ ಲಾಯ ್ಂಡ್ ಮತ್ತು  ಫ್ರನಿಾ ಯ ಂಡ್ ಇವೆ. ಅಸಮಾನ್ರ್ತ, ಜಿೋವಿತ್ವಧಿ, 

ತ್ಲಾವಾರು ಜಿಡಿಪ್ತ, ಸಾವ್ಜನಿಕ ನಂಬ್ರಕೆ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಬಲ್ದಂತ್ಹ್ ಅಂಶ್ಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ 

ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2012 ರಲಿ್ಲ  ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಸಂತೊೋಷ ಸೂಚಯ ಂಕವನ್ನು  

ಪ್ಟರ ಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 

ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ರೈಲೆಾ  ಸುರಂಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣಿ 

ದೇಶದ ಮದಲ ನೀರಿನೊಳಗಿನ ರೈಲೆಾ  ಸುರಂಗ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಪೂಣಿಗೊಾಂಡಿದೆ. ಹೌರಾ ಮತ್ತು  ಕೀಲಕ ತಾು ವನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತಿಸುವ 

ಸುರಂಗ ಮಾಗಿವನ್ನು  ಹೂಗಿಲ  ನದಿಯಲಿಲ  ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈರ್್ಸ  ವರ್್ಸ  

ಮೆಟೊರ  ಭಾಗವಾಗಿ ಅಫ್ರಕ ನ್ಸ  ಟಾರ ನ್ಸ ಸ ್ ನಾಸ ್ ರಯ್ ಮತ್ತು  ಕಲ್ಕ ತ್ು  ಮೆಟೊರ ೋ ರೈಲ್ಗವ  

ಕ್ಕಪ್ೋ್ರಷನ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಕೆಎಂಸಿಆಎ್ಲ್ಡ) ಈ ಸುರಂಗವನ್ನು  ಕರೆದಿವೆ. 

 ಕೋಲ್ಕ ತ್ು ದ ಈರ್್ಸ  ವರ್್ಸ  ಮೆಟೊರ  ಉದದ ವು 16.6 ಕಿಮಿೋ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಹ್ಯಗಿಿ  ನ್ದಿಯ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  502ಮಿೋಟರ್ ಸುರಂಗ ಮಾಗ್ವಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ್ಡ ಅಫ್ರಕ ನ್ಸ  ಟಾರ ನ್ಸ ್ ನೆು ಸ್ೊ ರೋಯಿು ಂದ 

ನಿಮಿ್ಸಲ್ಪ ಟ್ಿ ದೆ. ಆಫ್ರಕ ನ್ಸ  ಟಾರ ನ್ಸ ್ ನೆು ಸ್ೊ ರ ಇಂಡೋ-ರಷಯ ನ್ ಜಂಟಿ ಉದಯ ಮವಾಗಿದೆ. 
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ಯೋಜನೆಯ್ಡ ಪ್ಟಶಿಿ ಮಕೆಕ  ಹೌರಾ ಮತ್ತು  ಪ್ಯವ್ಕೆಕ  ಸಾಲ್್ಡ  ಸರೋವರವನ್ನು  ಸಂಪ್ಟಕಿ್ಸುತ್ು ದೆ. 

ನಿೋರಳಗೆ ಸುರಂಗ ಕರೆಯುವುದು ಯೋಜನೆಯ ನಿಣಾ್ಯಕ ಕ್ಕಯ್ವಾಗಿತ್ತು . ರರ್ಚು  ಎಂಬ 

ಬೃಹ್ತ್ ಸುರಂಗ ಕರೆಯುವ ಯಂತ್ರ ವನ್ನು  ಬಳಸಿ ಸುರಂಗ ಮಾಗಿವನ್ನು  ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

 ಈರ್್ಸ  ವರ್್ಸ  ಮೆಟೊರ  16.6 ಕಿ.ಮಿೋ ಉದದ ವಿದುದ  12 ನಿಲಾದ ಣಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಆರು ಭೂಮಿಯಡಿ ಇವೆ. 2012ಕ್ಕಕ  ಯೀಜನೆ ಪ್ಯಣ್ಗಳು ಬೇಕ್ತತ್ತು  ಆದರೆ ಕಾರಣಾಾಂತ್ರ 

ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಹ್ಲ್ವು ಬ್ದರಿ ಮಂದೂಡಲಾಯಿತ್ತ. ಡಿಸ್ಂಬರ್ 2019ರ ವೇಳೆಗ್ಗ ಯೀಜನೆ 

ಲೀಕಾಪಿಣೆಗೊಳು ಲಿದೆ ಎಾಂದು ನರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

IARIಗೆ ಶಂಕುಸ್ವಾ ಪ್ನೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ 

ಅಸಾಸ ಂ-ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅಸಾಸ ಂನ್ ದಿಮಾಜಿ 

ಜಿಲಿ್ಗ ಯ ಗಗಮಖು ಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೋಯ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥ ಗೆ 

ಶಂಕುಸೆ್ವಪನೆಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 

ಇದು ಮೂರನೇ ಭಾರತಿೋಯ ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥ  (IARI). 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ರಾಜಧಾನಿ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಹರತ್ತಪ್ಟಡಿಸಿ, ಜ್ಞಖ್ಂಡು  ರಾಂಚಿಯಲಿ್ಲ  ಎರಡನೇ IARI 

ಸಾಥ ಪ್ಟನೆ ಕೆಲ್ಸ ಆರಂಭ್ವಾಗಿದೆ. 

 ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾರತ್ದ ಕೃಷ್ಟ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲಿಲ  ಒಟ್ಾ ರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಕೃಷ್ಟ, ತೊೋಟಗ್ರಿಕೆ ಬಳೆಗಳು, ಪ್ಟಶು ಸಂಗೋಪ್ಟನೆ ಮತ್ತು  ರಷೆಮ  ಕಿೋಟ 

ಕೃಷ್ಟಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರಲಿದೆ. 

 ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾರತ್ದ ಸಮಪ್ಟ್ಕ ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಸಂಪ್ಟಕ್ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  

ರವರು "ಪಂಚ ತ್ತ್ವ "ದ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ಈ ಐದು ತ್ತ್ವ ಗಳೆಂದರೆ ಹೆದಾದ ರಿಗಳು, ರೈಲ್ಗವ , 

ಜಲ್ಮಾಗ್ಗಳು, ವಾಯ್ಡಮಾಗ್ ಮತ್ತು  I- ವೇ ಅರ್ವಾ ಆಪ್್ತ ಕಲ್ಡ ಫೈಬರ್ ನೆಟವ ರ್ಕ್. 

IARI: 

IARI ಕೃಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಸಾು ತ್ಕೋತ್ು ರ ಉನ್ು ತ್ ಅಧಯ ಯನ್ಗಳ ಭಾರತ್ದ 

ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. IARIನ್ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವನ್ನು  ಭಾರತಿೋಯ 

ಕೌನಿಸ ಲ್ಡ ಆಫ್ ಅಗಿರ ಕಲಿ್ ರಲ್ಡ ರಿಸರ್ಚ್ (ICAR) ಭ್ರಿಸುತ್ು ದೆ. 1970ರ ದಶ್ಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಹ್ಸಿರು 

ಕ್ಕರ ಂತಿಗ್ಗ ಕ್ಕರಣವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ತೀತಿಿ IARIಗ್ಗ ಸಲಿು ತ್ು ದೆ.  

 1905ರಲಿ್ಲ  ಬ್ರಹಾರದ ಪುಸಾದಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿ (ಎಆಐ್) 

ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ. 1936ರಲಿ್ಲ  ಸಂಸ್ಥ ಯನ್ನು  ದೆಹಲಿಗೆ  ಸಥ ಳಾಂತ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪ್ಟರ ಸುು ತ್, IARI ನಡಿ  

5 ವಿಭಾಗಗಳು, 5 ಮಲಿು  ಡಿಸಿಪೆಲ ೈನರಿ ಕಂದರ ಗಳು, 8 ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಕಂದರ ಗಳು, 3 ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ 

ಸಂಘಟಿತ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮತ್ತು  10 ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕಂದರ ಗಳನ್ನು  ದೇಶಾದಯ ಂತ್ 

ಹಂದಿದೆ. 

 



www.karunaduexams.com 

372 | P a g e  
 

ಅಸ್ವಸ ಂನ ಚಾಂಗಸ್ವರಿಯಲಿಲ  AIIMSಗೆ ಶಂಕುಸ್ವಾ ಪ್ನೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತದ್ ಮೀದಿ 

ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ರವರು ಅಸಾಸ ಂನ್ ಕ್ಕಮರ ಪ್ ಜಿಲಿ್ಗ ಯ 

ರ್ಚಂಗ್ಸರಿಯಲಿ್ಲ  ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥ  

(ಎಐಐಎಂಎರ್ಸ) ಗ್ಗ ಅಡಿಪ್ರಯ ಹಾಕಿದರು. ಗುವಾಹಾಟಿಯಿಂದ 26 

ಕಿ.ಮಿೋ ದೂರದಲಿ್ಲ  ಈ ಸಂಸ್ಥ ಯನ್ನು  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 'ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಸಾವ ಸಥ ಯ  ಸುರಕ್ಕಷ  ಯೋಜನೆ'ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥ ಯನ್ನು 1,123 ಕೋಟಿ 

ರೂಪ್ರಯಿ ವಚಿ ದಲಿ್ಲ  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗುವುದು. ಮಂದಿನ್ ನಾಲುಕ  ವಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಯಣ್ಗಳಳ ಲ್ಲದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥ ಯ್ಡ 750 ಹಾಸಿಗ್ಗಗಳು, 16 ಆಪ್ಟರಷನ್ ಥಿಯೇಟಗ್ಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಸೂಪ್ಟರ್ ಸ್ಪ ಶಾಲ್ಲಟಿ ಇಲಾಖ್ಯಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರಲಿದೆ. ಪ್ಟರ ತಿ ವಷ್ವೂ 100 

ಎಂಬ್ರಬ್ರಎರ್ಸ ವಿದಾಯ ಥಿ್ಗಳಗ್ಗ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ತಿವಷ್ 60 ವಿದಾಯ ಥಿ್ಗಳಗ್ಗ ಪರ ವೇಶ ಅವಕಾಶ 

ಕಲಿಪ ಸಲಾಗುವುದು.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ದೆಹ್ಲ್ಲಯ AIIMS ದೇಶ್ದ ಮೂಲ್ಗಗಳಂದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು  ಆಕಷ್ಟ್ಸುತಿು ದುದ , ಹೆಚಿು ನ ಜನದಟು ಣೆ 

ಉಾಂಟಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ದೃಷ್್ಟ ಯಿಂದ, ಜನ್ರ ಅಗತ್ಯ ರ್ತಗಳನ್ನು  ಪ್ಯರೈಸಲು ದೇಶ್ದ ವಿಭಿನ್ು  ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  

ಎಐಐಎಂಎರ್ಸ ಸಾಥ ಪ್ಟನೆಗ್ಗ ಸಕ್ಕ್ರವು ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗಳುಳ ತಿು ದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ದೆಹ್ಲ್ಲ, ಭೋಪ್ರಲ್ಡ, 

ಭುವನೇಶ್ವ ರ, ಜೊೋಧ್ರಪ ರ್, ಪ್ರಟಾು , ರಾಯ್ಡಪ ರ್ ಮತ್ತು  ರಿಷ್ಟಕಶ್ದಲಿ್ಲ  AIIMS 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ವೆ. 

 ಕಳೆದ ವಷ್, ಕಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 'ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಸಾವ ಸಥ ಯ  ಸುರಕ್ಕಷ  ಯೋಜನೆ'ಯಡಿ 

ಪಂಜ್ಞಬಿನ ಬತಿಂದದಲಿಲ  AIIMS ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಜೊರ್ತಗ್ಗ, ನಾಗುಪ ರ (ಮಹಾರಾಷ್ ರ), 

ಮಂಗಳಗಿರಿ, ಗುಂಟ್ಯರು (ಆಂಧರ  ಪ್ಟರ ದೇಶ್) ಮತ್ತು  ಕಲಾಯ ಣಿಯಲಿ್ಲ  (ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಬಂಗ್ಳ) ರಲಿ್ಲ  3 ಹಸ 

ಏಮ್ಸ  ಗಳ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ 2015ರಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಸಾವ ಸಥ ಯ  ಸುರಕ್ಕಷ  ಯೋಜನೆ (ಪ್ತಎಮ್ಎರ್ಸಎಸ್ವ ೈ) ಆಗರ್್ಸ  2003 ರಲಿ್ಲ  

ಘೋಷ್ಟಸಲ್ಪ ಟ್  ಕಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶ್ ವಾಯ ಪಿು  ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ 

ಅಸಮತೊೋಲ್ನ್ವನ್ನು  ಸರಿಪ್ಟಡಿಸಿ ಕೈಗ್ಗಟುಕುವ ಮತ್ತು  ವಿಶಾವ ಸಾಹ್್ ತೃತಿೋಯ ಮಟ್ ದ ಆರೋಗಯ  

ಸೇವೆಯನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಮಖಯ  ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. ಜೊರ್ತಗ್ಗ, ಕಡಿಮ್ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಹಾಂದಿರುವ ಅರ್ವಾ ಹಿಂದುಳದ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಗುಣಮಟ್ ದ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  

ವೃದಿಿ ಸುವುದು ಸಹ ಆಗಿದೆ. 
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“ತೇಜ್ಸ್ ಎಕ್ಸ  ಪ್ಪರ ಸ್” ರೈಲಿನ ಪ್ರ ಥಮ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭ 

ವಿಮಾನದಂತ್ಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ‘ತೇಜಸ್ ಎಕೆ್ಪೆರ ಸ್’ ರೈಲು ಮುಾಂಬೈನಾಂದ 

ಗೊೀವಾಕ್ಕಕ  ತ್ನು  ಮದಲ ಪರ ಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತ. ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವ ಸುರಶ್ತ 

ಪರ ಭು ಅವರು ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 400 ಪರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  ಹತ್ತು  

ತೆರಳಿದ  ಈ ಸೂಪರ್ಫ್ರಸ್ು  ರೈಲು ಜನಶತಾಬಿದ  ರೈಲಿಗಿಾಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ್ 

ಸಮಯದಲಿಲ   ಅಾಂದರೆ ಎಾಂಟ್ಯವರೆ ಗಂಟೆಯಲಿಲ  ಗೊೀವಾ ತ್ಲುಪಲಿದೆ.  

ರೈಲಿನ ವಿಶಿಷಿ : 

 ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆ, ಹಣ ಹಾಕ್ತದರೆ ಕಾಫಿ ನೀಡುವ ಯಂತ್ರ , ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯ , ಸಿ.ಸಿ.ಟಿ.ವಿ 

ಕಾಯ ಮ್ರಾ, ಸಹಾಯಕರನ್ನು  ಕರೆಯಲು ಕರೆಗುಾಂಡಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಬೀಗಿಗಳಿಗೆ 

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಜಮಿನ ನಮಿಿತ್ 13 ಬೀಗಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ರೈಲಿನ ಬಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಕಾಂದಿರ ೀಕೃತ್ 

ನಯಂತ್ರ ಣ ವಯ ವಸೆ್ಥ ,  ಬಾಂಕ್ತ ಮತ್ತು  ಹಗೆ ಪತೆು  ವಯ ವಸೆ್ಥ , ಬೀಗಿಯ  ಕವಚ  ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  

ಗಿೀಚಾಗದ ಸ್ವಮಗಿರ  ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಮುಾಂಬೈ–ಗೊೀವಾ ಮಾಗಿದಲಿಲ  ವಾರಕ್ಕಕ   5 ದಿನ ಪರ ಯಾಣ ಹಾಗೂ  ಮುಾಂಗಾರು ಅವಧಿಯಲಿಲ  

ವಾರಕ್ಕಕ  3 ದಿನ ಪರ ಯಾಣ ಮಾಡಲಿದೆ.  

 ತೇಜಸ್ ರೈಲು ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ದೆಹಲಿ–ಚಂಡಿೀಗಡ ಮತ್ತು  ಸೂರತ್–

ಮುಾಂಬೈ ಮಾಗಿದಲಿಲ  ಓಡಲಿದೆ. 

 

“ಆಪ್ರಷನ್ ಬಲ ಕ್ ಥಂಡರ್” ಖಯ ತಿಯ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಗಿಲ್ ನಧನ 

ಕ್ಕ.ಪಿ.ಎಸ್ ಗಿಲ್. 1958ನೇ ಬಯ ಚಿನ ಅಸೆ್ವ ಾಂ-ಮೇರ್ಘಲಯ ಕಡರಿನ 

ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಧನರಾದರು. ಪಂಜಾಬ್ನಲಿಲ  

ತ್ಲೆದೊೀರಿದದ   ಖ್ಯಲಿಸ್ವು ನ ಉಗರ ಗಾಮಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹತಿು ಕುಕ ವಲಿಲ  

ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ  ವಹಿಸಿದದ ರು. ಗಿಲ್ ಅವರು ‘ಸೂಪರ್ಕಾಪ್ಟ’  ಎಾಂದೇ 

ಖ್ಯಯ ತಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದದ ರು.  ಅಮೃತ್ಸರದ “ಗೋಲ್್ ನ್ ಟೆಂಪ್ಟಲ್ಡ”ನಲಿ್ಲ  ಅಡಗಿರುವ ಉಗರ ರನ್ನು  

ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮೇ 1988ರಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಲಾದ 'ಆಪ್ಟರಷನ್ ಬಿ್ದ ಯ ರ್ಕ ಥಂಡರ್'ನ 

ಮುಾಂದ್ಯಳತ್ಾ ವನ್ನು  ಗಿಲ್ಡ ವಹಿಸಿದದ ರು. ಆಪ್ಟರಷನ್ ಬಿ್ಯ  ಸ್ಾ ರ್ (1984) ಗಿಂತ್ಲೂ ಭಿನ್ು ವಾಗಿ, 

ಗೋಲ್್ ನ್ ಟೆಂಪ್ಟಲೆ್ಗ  ಸವ ಲ್ಪ ವೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ು ದೆ ನಡೆಸಲಾದ ಆಪ್ಟರಷನ್ ಬಿ್ದ ರ್ಕ ಥಂಡರ್ 

ಹೆಚಿು  ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಯಿತ್ತ. ಆಪ್ಟರಷನ್ ಬಿ್ದ ರ್ಕ ಥಂಡರ್ ಸುಮಾರು 67 ಸಿಖಖ ರ ಶ್ರಣಾಗತಿ ಮತ್ತು  43 

ಉಗರ ಗ್ಮಿಗಳ ಸಾವಿಗ್ಗ ಕ್ಕರಣವಾಯಿತ್ತ. 

 1988ರಿಾಂದ 1990ರ ತ್ನಕ ಪಂಜಾಬ್ ರ್ಲಿೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮಹಾನದೇಿಶಕರಾಗಿದದ  ಗಿಲ್ 

ಅವರು 1991ರಿಾಂದ 1995ರ ತ್ನಕ ಜವಾಬದ ರಿ ನವಿಹಿಸಿದದ ರು. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ರಾಜಯ ದಲಿಲ ದದ  

ಖ್ಯಲಿಸ್ವು ನ ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರನ್ನು  ಕ್ತತ್ತು ಗೆಯುವಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ  ವಹಿಸಿದದ ರು. 
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 ಲೂಧಿಯಾನದಲಿಲ  ಜನಸಿದ ಗಿಲ್, 1958ರಲಿಲ  ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಸೆ್ವ ಾಂ 

ಹಾಗೂ ಮೇರ್ಘಲಯದಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದದ ರು. 28 ವರ್ಿಗಳ ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ವಿವಿಧ 

ಜವಾಬದ ರಿ ನವಿಹಿಸಿ ದೇಶದ ಗಮನಸ್ಥಳೆದಿದದ ರು. ಸಿಖ್ ಉಗರ ರ ಉಪಟಳ ಹೆಚಾು ಗಿದದ ರಿಾಂದ 

1984ರಲಿಲ  ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಅವರನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿ ಕಡಲಾಗಿತ್ತು . ಸ್ವವಿಜನಕ ವಲಯ ದಿಾಂದ 

‘ಪಂಜಾಬ್ನ ಸಿಾಂಹ’, ‘ಸೂಪರ್ ಕಾಪ್ಟ’ ಎಾಂದು ಬಿರುದ್ಯವಳಿಗಳನ್ನು  ಪಡೆದಿದದ  ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ 

1989ರಲಿಲ  ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು  ಸಂದಿತ್ತು . 

 

ಅಸ್ವಸ ಂನಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸೇತ್ತವೆ ಉದ್ಘಾ ಟಿಸ್ತದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ 

ಬರ ಹಮ ಪುತ್ರ  ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಲೀಹಿತ್ ಮೇಲೆ ನಮಿಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇಶದ 

ಉದದ ದ ಸೇತ್ತವೆಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರು 

ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಈ ಸೇತ್ತವೆಗೆ ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ಗಾಯಕ ಭೂಪೆನ್ ಹಜಾರಿಕಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  

ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸೇತ್ತವಯ ನಿಮಾ್ಣ 2011ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ. ಯೋಜನೆಯ ವಚಿ ವು 

ಸುಮಾರು 2056 ಕೋಟಿ ರೂಪ್ರಯಿಗಳಷಿು ದೆ.  

 ಧೋಲಾ-ಸಾಡಿಯಾ ಸೇತ್ತವ ಬರ ಹ್ಮ ಪುತ್ರ  ನ್ದಿಯ ಉಪ್ಟನ್ದಿಯಾದ ಲೋಹಿತ್ ನ್ದಿಗ್ಗ 

ಕಟ್ ಲಾಗಿರುವ 9.15 ಕಿಲೋಮಿೋಟರಿನ್ ಮೂರು ಲೇನ್ ಸೇತ್ತವಯಾಗಿದೆ. ನ್ವಯ್ಡಗ 

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಪನಿ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಈ ಸೇತ್ತವಯನ್ನು  ನಿಮಿ್ಸಿದೆ. ಮಂಬೈಯ 

ಬ್ದಂದಾರ -ವಲ್ಲ್ ಸಮುದರ  ಸೇತ್ತವೆಗಿಾಂತ್ ಧೋಲಾ-ಸಾಡಿಯಾ ಸೇತ್ತವಯ್ಡ 3.55 ಕಿ.ಮಿೋ. 

ಉದದ ವಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗಿ ಇದು ದೇಶ್ದ ಅತಿ ಉದದ ದ ಸೇತ್ತವಯಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಸೇತ್ತವಯ್ಡ ಗುವಾಹ್ಟಿ ಮತ್ತು  ಧೋಲಾದಿಂದ 540 ಕಿ.ಮಿೋ ದೂರದಲಿ್ಲರುವ 

ಸಾಡಿಯಾವನ್ನು  ಸಂಪ್ಟಕಿ್ಸುತ್ು ದೆ, ಇದು ಇಟಾನ್ಗರದಿಂದ 300 ಕಿ.ಮಿೋ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ. 60-

ಟನ್ ಯ್ಡದಿ  ಟಾಯ ಂರ್ಕ ಗಳ ತೂಕವನ್ನು  ತ್ಡೆದುಕಳುಳ ವಷ್್ಟ  ಸಮರ್್ವಾಗಿರುವಷ್ಟು  ಈ 

ಸೇತ್ತವೆಯನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲಾಗಿದೆ. 

  ಈ ಸೇತ್ತವೆಯಿಾಂದ ಚಿೀನಾ ಗಡಿ ಕವಲ 100 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರದಲಿಲ ದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ತ್ತತ್ತಿ 

ಸಂದಭ್ಿಗಳಲಿಲ  ಸೇನಾ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು  ಟಾಯ ಾಂಕ್ಗಳು ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕಕ  ತೆರಳಲು 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

 ಈ ಸೇತ್ತವೆಯ ನಮಾಿಣದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ಸ್ವದಿಯ ಮತ್ತು  ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ 

ಧೀಲಾ ನಡುವಣ ಪರ ಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ನಾಲುಕ  ಗಂಟೆ ಕಡಿಮ್ ಆಗಲಿದೆ.  ಇದಕ್ಕಕ  

ಮದಲು, ಇಲಿಲ  ನದಿಯನ್ನು  ಲಾಾಂಚ್ ಮತ್ತು  ದೊೀಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ದ್ಯಟಬೇಕ್ತತ್ತು . 

 

ಹಿರಿಯ ಸ್ವಹಿತಿ ದೇ. ಜ್ವ್ರಗೌಡ ಬರದ್ ಲೀಕ್ಕೆಕ  

ಹಿರಿಯ ಸ್ವಹಿತಿ, ಮೈಸೂರು ವಿವಿ ವಿಶರ ಾಂತ್ ಕುಲಪತಿ ನಾಡ್ರೀಜ ದೇ. ಜವರಗೌಡ ರವರು 

ವಿಧಿವಶರಾದರು. ಶ್ರ ೀಯುತ್ರು ದೇಜಗೌ ಎಾಂದೇ ಜನಮಾನಸದಲಿಲ  ಪರ ಸಿದಿಧಯಾಗಿದದ ರು. ಜುಲೈ 6, 1918 

ರಂದು ಬಾಂಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ , ಚನು ಪಟು ಣದ ಚಕ್ಕಕ ರೆಗಾರ ಮದಲಿಲ  ದೇವೇಗೌಡ-ಚೆನು ಮಮ  



www.karunaduexams.com 

375 | P a g e  
 

ಪುಣಯ ದಂಪತಿಗಳ ಸುಪುತ್ರ ರಾಗಿ ದೇಜಗೌ ಕಡುಬಡತ್ನದ ರೈತ್ಕುಟ್ಟಾಂಬದಲಿಲ  ಜನಸಿದವರು. ದೇಜಗೌ 

ರವರು ಶ್ರ ೀಕಂಠಯಯ  ಮತ್ತು  ಕುವೆಾಂಪು ರವರ ಶ್ರ್ಯ ರಾಗಿದದ ವರು. ರಾರ್ು ರಕವಿ ಕುವೆಾಂಪು ಅವರಿಾಂದ 

ಪರ ಭಾವಿತ್ರಾಗಿ,ಮೈಸೂರಿನಲಿಲ  ಕನು ಡ ಎಾಂ.ಎ. ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 1946ರಲಿಲ  ಮೈಸೂರು 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಕನು ಡ ವಿಭಾಗದಲಿಲ , ಕನು ಡ ಅಧಾಯ ಪಕರಾದರು. ಮೈಸೂರು ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ 

ಕುಲಪತಿ ಹುದೆದ  ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಹುದೆದ ಗಳನ್ನು  ದೇಜಗೌ 

ನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸ್ವಹಿತಯ ಕೆಕ  ದೇಜ್ಗೌ ಕಡುಗೆ: 

ನಯಸೇನನ ‘ಧಮಾಿಮೃತ್ ಸಂಗರ ಹ’,(1957), ಲಕ್ತಷ ಮ ೀಶನ ‘ಜೈಮಿನೀ ಭಾರತ್’(1959), ಕನಕದ್ಯಸರ 

‘ನಳಚರಿತೆರ ’ (1965), ಆಾಂಡಯಯ ನ ‘ಕಬಿಿ ಗರ ಕಾವ’,(1964), ಚಿಕುಕ ಪಾಧಾಯ ಯನ ‘ರುಕಾಮ ಾಂಗದ 

ಚರಿತೆರ ’,(1982), ನೇಮಿಚಂದರ ನ ‘ಲಿೀಲಾವತಿೀ ಪರ ಬಂಧ’, (ಜಾನಪದ ಅಧಯ ಯನ’,(1976), ‘ಜಾನಪದ 

ಸೌಾಂದಯಿ’,(1977), ‘ಜಾನಪದ ವಾಹಿನ’,(1983), ‘ಜನಪದ ಗಿೀತಾಾಂಜಲಿ’ (1978), (ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೃತಿ) 

ಭಾಷ್ಠಾಂತ್ರಗಳು ‘ಹಮುಮ  ಮತ್ತು  ಬಿಮುಮ ,’ (ಜೇನ್ ಆಸಿು ನ್ ಅವರ ಪೆರ ೈಡ್ಸ ಅಾಂಡ್ಸ ಪಿರ ಜುಡಿೀಸ್) ‘ನೆನಪು 

ಕಹಿಯಲಲ ’, (ಕೃಷ್ಠಣ  ಹರ್ಥೀಸಿಾಂಗ್ ಅವರ ವಿತ್ ನೊೀ ರಿಗೆರ ಟೆ್ಸ)‘ಆನಾ ಕ್ಕರಿನನಾ’ (ಲಿಯೀ ಟಾಲ್ ಸ್ವು ಯ್ 

ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ)‘ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಶಾಂತಿ’, (ಲಿಯೀ ಟಾಲ್ ಸ್ವು ಯ್ ಅವರ ವಾರ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಪಿೀಸ್) 

‘ಪುನರುತೆಾನ’ (ಲಿಯೀ ಟಾಲ್ ಸ್ವು ಯ್ ಅವರ ರಿಸರೆಕ್ಷನ್)ಸ್ವಹಿತಿಗಳ ಸಂಗದಲಿಲ  ಹೀರಾಟದ 

ಬದುಕು (ಆತ್ಮ ಕಥೆ) 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

ಕನಾಿಟಕ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕು ರಟ್ಸ, ಕನಾಿಟಕ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ 

ಪರ ಶಸಿು , ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು , ತಿರುವನಂತ್ಪುರದ ‘ದರ ವಿಡಿಯನ್ ಲಿಾಂಗಿಾ ಸಿು ಕೆ್ 

ಅಸೊೀಷಿಯೇಶನ್’ನ ಸಿೀನಯರ್ ಫ್ಲೀ ಪರ ಶಸಿು , ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ ಪಂಪ ಪರ ಶಸಿು  ಕನು ಡ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ನಾಡ್ರೀಜ ಪರ ಶಸಿು , ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರಿರ್ತಿು ನ ನೃಪತ್ತಾಂಗ ಪರ ಶಸಿು , ೨೦೦೮ರ 

ಕನಾಿಟಕ ರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸಕಾಿರ ೨೦೧೦ರಲಿಲ  ಘೀಷಿಸಿದೆ. ಅವರು 1970ರಲಿಲ  

ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ನಡೆದ 47ನೇ ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಸಮ್ಮ ೀಳನದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು.‘ಅಾಂತಃಕರಣ’, 

‘ರಸರ್ಷಿಾ ’, ‘ದೇಜಗೌ-ವಯ ಕ್ತು  ಮತ್ತು  ಸ್ವಹಿತ್ಯ ’, ‘ಅಪೂವಿ’ ಮತ್ತು  ‘ನಮಮ  ನಾಡ್ರೀಜ’ಗಳು ಅವರಿಗೆ 

ಸಂದಿರುವ ಅಭಿನಂದನ ಗರ ಾಂರ್ಗಳು.ಕನಾಿಟಕ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯ ೧೯೭೫ ರಲಿಲ  ಗೌರವ ಡಾಕು ರಟ್ಸ 

ಪುರಸ್ವಕ ರ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತ. ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ ೨೦೧೦ ರಲಿಲ  ೨೦೦೮ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕನಾಿಟಕ ರತ್ು  

ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.  

 

ಖಯ ತ ರಂಗಭೂಮ ಮತಿ್ತ  ಚ್ಚತರ  ನಟಿ ಸುಲಭಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ ವಿಧಿವ್ಶ 

ಹಿರಿಯ ರಂಗಭೂಮಿ, ಸಿನಮಾ ಮತ್ತು  ಕ್ತರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದೆ ಸುಲಭಾ ದೇಶಪಾಾಂಡೆ ಅವರು 

ವಿಧಿವಶರಾದರು. 79 ವರ್ಿ ವಯಸೆಿ ನ ಸುಲಭಾ ದೇಶಪಾಾಂಡೆ ದಿೀಘಿಕಾಲದ ಆರೀಗಯ  

ಸಮಸ್ಥಯ ಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು.  

 ಸುಲಭಾ ದೇಶಪಾಾಂಡೆ ರವರು ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂದಿ ಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕಕ  ಚಿರಪರಿಚಿತ್ರಾಗಿದದ ರು. 

ಹಿರಿಯ ನಟ, ನಾಟಕಕಾರ ವಿಜಯ್ ತೆಾಂಡೂಲಕ ರ್ ಅವರಂತ್ಹ ಖ್ಯಯ ತ್ರ ನಾಟಕಗಳಲಿಲ  

ಅಭಿನಯಿಸಿ ಸೈ ಎನಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. 

 ಇವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದದ  ಕ್ಕಲವು ಪರ ಮುಖ ಹಿಾಂದಿ ಚಿತ್ರ ಗಳೆಾಂದರೆ  ಭೂಮಿಕಾ(1977), ಅರವಿಾಂದ್ 

ದೇಸ್ವಯಿ ಕ್ತ ಅಜಿೀಬ್ ದ್ಯಸ್ವು ನ್(1978), ಗಮನ್ (1978) ಮತ್ತು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 

ಗೌರಿ ಶ್ಾಂರ್ಧ ಅವರ ಹಿಟ್ಸ ಚಿತ್ರ  'ಇಾಂಗಿೀಷ್ ವಿಾಂಗಿಲ ಶ್ತ'.  

 ವಿಜಯ್ ಮ್ಹಾು , ಸತ್ಯ ದೇವ್ ದುಬ ಜತೆಗೆ ಮರಾಠಿಯಲಿಲ  ರಂಗಾಯಣ ತಂಡದಲಿಲ  

ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ ತ್ಮಮ ನ್ನು  ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದದ  ಸುಲಭಾ, 1971 ರಲಿಲ  'ಆವಿಷ್ಠಕ ರ್' ಎಾಂಬ 

ಹೆಸರಿನ ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಪತಿ ಅರವಿಾಂದ್ ದೇಶಪಾಾಂಡೆ ಜತೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದದ ರು. 
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ಅಂತರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಓಲಂಪಿಕ್ ಸಮತಿಗೆ ನ್ಯಮನದೇಿನಗಂಡ ಪ್ರ ಥಮ ಮಹಿಳೆ “ನೀತಾ 

ಅಂಬನ” 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಓಲಂಪಿಕ್ ಕಮಿಟಿ (ಐಓಸಿ) ಸದಸಯ  ಸೆ್ವನಕಾಕ ಗಿ ಭಾರತ್ದ ನೀತಾ ಅಾಂಬನ 

ನಾಮನದೇಿಶನಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಐಒಸಿ ಯ ಸದಸಯ  ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ನದೇಿಶನಕಾಂಡ ಪರ ರ್ಮ 

ಮಹಿಳೆ ನೀತಾ ಅಾಂಬನ.   

 ನೀತಾ ರವರು ಮುಾಂಬರುವ ಅಗಸ್ು  2 ರಿಾಂದ 4 ರವರೆಗೆ ಬರ ಜಿಲ್ನ ರಿಯೀ ಡಿ ಜನರಿಯದಲಿಲ  

129ನೇ ಅವಧಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ ಸಪ ಧಿಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಒಾಂದು 

ವೇಳೆ ಅವರು ವಿಜೇತ್ರಾದರೆ ನೀತಾ 70 ವರ್ಿ ಪಾರ ಯದವರಾಗುವರೆಗೂ ಸದಸ್ಥಯ ಯಾಗಿ 

ಮುಾಂದುವರೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಓಲಂಪಿಕ್ನ ಸಾ ಯಂಸೇವಾ ಪರ ತಿನಧಿಯಾಗಿ ತ್ಮಮ  ದೇಶದಲಿಲ  

ಓಲಂಪಿಕ್ ನಡೆಯನ್ನು  ಸ್ವರುವ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ನೀತಾ ಅಾಂಬನ 

ನಾಮನದೇಿಶನಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ 

 ನೀತಾ ರವರು ಹಲವು ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಕ್ತರ ೀಡಾ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ  ಸಕ್ತರ ೀಯವಾಗಿ 

ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಐಪಿಲ್ ನಲಿಲ  ತ್ಮಮ  ಮುಾಂಬೈ ಇಾಂಡಿಯನೆ್ ತಂಡಕ್ಕಕ   ಅವರ 

ರ್ರ ೀತೆಾ ಹ ಅಪಾರ.  

 ಓಲಂಪಿಕ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಸರ್ ದೊರಬೆಿ  ಟಾಟಾ ಭಾರತ್ದ ಪರ ರ್ಮ ಪರ ತಿನಧಿಯಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕ ಗೊಾಂಡಿದದ ರು, 2000-2014 ಅವಧಿಗೆ ರಾಜಾ ರಣಧಿೀರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಓಲಂಪಿಕ್ನ ಗೌರವ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಟೈಮ್ಸಸ  ನಯತಕಾಲಿಕೆ 2016 ಜ್ಗತಿ್ತ  ಬದ್ಲಿಸುವ್ ನ್ಯಯಕ್ರ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  ಭಾರತದ್ ಉಮೇಶ್ 

ಸರ್ಚ ದೇವ್ ಗೆ ಸ್ವಾ ನ 

ಟೈಮೆ್ ನಯತ್ಕಾಲಿಕದ 2016ರ ಜಗತ್ತು  ಬದಲಿಸುವ ನಾಯಕರ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಉಮೇಶ್ತ 

ಸಚ್ದೇವ್ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ.  ಉಮೇಶ್ತ ರವರು ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೆ್ವ ನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ 

ಭಾರತಿೀಯರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 30 ವರ್ಿದ ಸಚ್ ದೇವ್ ರವರು ಯುನರ್ೀನ್ ಸ್ವಪ್ಟು  ವೇರ್ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ, ಸುಮಾರು 150 ಸೆ ಳಿೀಯ ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಇದು 

ಸೆ ಳಿೀಯ ಜನರಿಗೆ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಸೇವೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ ಜಿೀವನ ಮಟು  

ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 

 

ಉಮೇಶ್ ಸರ್ಚ ದೇವ್ ಬಗೆೆ : 

 ವೃತಿು ಯಲಿಲ  ಸ್ವಫ್ು  ವೇರ್ ಎಾಂಜಿನಯರ್ ಆಗಿರುವ ಉಮೇಶ್ತ ರವರು 2008 ರಲಿಲ  ಇವರ 

ಮಿತ್ರ ರಾದ ರವಿ ಸರಗಿ ರವರಾಂದಿಗೆ ರಿಾಂದ ಯುನರ್ೀನ್ ಸ್ವಫ್ು  ವೇರ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಸ್ವಪ್ಟು  ವೇರ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ವಿಶೇರ್ತೆ ಎಾಂದರೆ ವಿಶಾ ದ ಯಾವುದೇ 

ಭಾಷ್ಯನ್ನು  ಗರ ಹಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಸಂವಹನವನ್ನು  ಸುಲಭ್ವಾಗಿಸುವುದು. ವಿಶಾ ದ 25 

ಪರ ಮುಖ ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ಈಗಾಗಲೇ 5 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನತೆ ಇದನ್ನು  ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾ ವಲಂಬನೆ ಸ್ವಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೈತ್ರಿಗೆ ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರಿೀತ್ಯ  ತಿಳಿಯಲು ಈ 

ಸ್ವಫ್ು  ವೇರ್ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಐರಿೀಶ್ತ ನಟ 

ಸೊರೈಸ್ ರನನ್, ಲಿಬೇರಿಯನ್ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸರನ್ ಕಾಬ ಜೀನೆ್, ಅಮ್ರಿಕಾದ 

ಜಿಮಾು ಸಿು ಕ್ ಪಟ್ಟ ಸಿಮನ್ ಬಿಲೆ್, ದಕ್ತಷ ಣ ಕೀರಿಯಾದ ಐರಿನ್ ಕ್ತಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು 

ಸೆ್ವನ ಪಡಿದಿದ್ಯದ ರೆ.  
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ಆಸ್ತಡ್ ದ್ಘಳಿ ಮತಿ್ತ  ದೌಜ್ಿನಯ ಕಕ ಳಗಾದ್ ಮಹಿಳೆರಿಗೆ “ಸ್ಾ ೈಯಿ” ಯೀಜ್ನೆ 

ಜ್ಞರಿಗಳಿಸ್ತದ್ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರ 

ಆಸಿಡ್ಸ ದ್ಯಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ದೌಜಿನಯ ಕ್ಕಕ  ಒಳಗಾಗುವ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ 

ನೆರವಾಗಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ “ಸೆ್ಥ ೈಯಿ” ಎಾಂಬ ಯೀಜನೆಯನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರಾಜಯ ದ ಎಲಲ  ಮಹಿದ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿದ  ಇಲಾಖ್ಯಯು 

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸುತಿು ದೆ. 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಂತ್ರ ಸು  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ತತ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚಿು ನ 

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಚಿಕ್ತತೆೆ ಗಾಗಿ ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಕ್ಕಯಾದ 24 ಗಂಟೆಯಲೆಲ ೀ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ 

 ಈ ಯೀಜನೆಯು ಜ.1ರಿಾಂದ ದ್ಯಖಲಾದ ಪರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಿಡ್ಸ 

ದ್ಯಳಿಗೊಳಗಾದವರಿಗೆ ಗರಿರ್ಾ  ಪರಿಹಾರ ಮತ್ು ವಾಗಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಅತಾಯ ಚಾರ ಮತ್ತು  ತಿೀವರ  

ದೌಜಿನಯ ಕಕ ಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೂ ಅಾಂಗವಿಕಲ ಹಾಗೂ ದುಡಿಯಲು 

ಅಶಕು ರಾದವರಿಗೆ ಪರ ಕರಣದ ಗಂಭಿೀರತೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಜಿಲಾಲ ಮಟು ದ ಸಮಿತಿ 

ಶ್ಫ್ರರಸಿನೊಾಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಬಗೆಗ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಲಿಲ ಸಬೇಕು. 

ಪ್ರಿಹಾರ ಹೇಗೆ? 

ದೌಜಿನಯ ಕಕ ಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರಾವೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಮಹಿದ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಇಲಾಖ್ಯಯ ಉಪನದೇಿಶಕರಿಗೆ ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಸಬೇಕು. ಉಪನದೇಿಶಕರು ಪರ ರ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ, 

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  ಆಧರಿಸಿ ಜಿಲಾಲ ಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಪಡೆದು, ಸಂತ್ರ ಸು  ಮಹಿಳೆಗೆ 

ಮದಲ ಹಂತ್ವಾಗಿ ತ್ತತ್ತಿ ಚಿಕ್ತತೆೆ ಗೆ ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಸಿದ 24 ಗಂಟೆಯಳಗೆ 25 ಸ್ವವಿರ ರೂ. 

ಪರಿಹಾರ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನದ್ ಮದ್ರ್ ಥೇರೆಸ್ವ ಖಯ ತಿ ಅಬುದ ಲ್ ಸತಿಾರ್ ಈದಿ ವಿಧಿವ್ಶ 

ಮದರ್ ಥೇರೆಸ್ವ ಎಾಂದೇ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದಲಿಲ  ಪರ ಸಿದಿದ  ಹಾಂದಿದದ  ಅಬುದ ಲ್ ಸತಾು ರ್ ರವರು 

ವಿಧಿವಶರಾದರು. ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ  ಅವರಿಗೆ 92 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಸತಾು ರ್ 

ರವರು ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಿ ಪಾಕ್ ತೆರಳಿದದ  ಮೂಗ ಮತ್ತು  ಕ್ತವುಡ ಬಲಕ್ತ ಗಿೀತಾ ರವರನ್ನು  

ರಕ್ತಷ ಸಿ, ರ್ೀಷಿಸಿ ಪುನಃ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಕಳುಹಿಸಿಕಡುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದದ ರು. 

 ಅಬುದ ಲ್ ಸತಾು ರ್ ರವರು ಎಧಿ ಪೌಾಂಢೇಶನ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್್ವ ಪಕರು. ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮೂಲಕ 

ಜನಸೇವೆಗೆ ತ್ಮಮ ನೆು ೀ ಮಿೀಸಲಾಗಿಟಿು ದದ ರು. 

 ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಅನೇಕ ಅನಾರ್ ಆಶರ ಮಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿ ಅನಾರ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ನೆರದಗಿದದ ರು. 

 ಸುಮಾರು 1500 ಆಾಂಬುಯ ಲೆನೆ್ಗಳನ್ನು  ಜನರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಮಿೀಸಲಿಟಿು ದುದ , ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇರ್ 

ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಉಗರ ರ ದ್ಯಳಿ ನಡೆದ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಎಧಿ ಫೌಾಂಡೇಶನ್ 

ಅಲಿಲ ಗೆ ತ್ಕ್ಷಣ ಆಾಂಬುಯ ಲೆನೆ್ಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿಕಡುತ್ು ದೆ. ಜತೆಗೆ ಎಧಿ ಫೌಾಂಡೇಶನ್ 

ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶ, ಆಫ್ರಾ ನಸ್ವು ನ, ಇರಾನ್, ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ, ಕರ ಯೇಷಿಯಾ, ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷ್ಠಯ ಗಳಲಿಲ  

ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾಯಿಗಳಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಕಾಂಡಿದೆ. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ್ ಅಮೆರಿಕ್ನ್ ವೈದ್ಯ ರ ಸಂಘದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಜ್ಯ್ ಲೀಧಾ ಆಯ್ಕಕ  

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ಅಮ್ರಿಕನ್ ವೈದಯ ರುಗಳ ಸಂಘಕ್ಕಕ  ಅಜಯ್ ಲೀಧಾ ರವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಲೀಧಾ ರವರು ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಸಂಘದ 34ನೇ ವಾಷಿಿಕ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಪರ ಮಾಣ 

ವಚನ ಸಿಾ ೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಹುದೆದ ಯನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಈ ಸಂಘವೂ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯದ್ಯಗಿದುದ , ಸುಮಾರು ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ ಸದಸಯ ರನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.   



www.karunaduexams.com 

378 | P a g e  
 

 ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಸಂಘದ ಸಹ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ ಗೌತ್ಮ್ ಸಮದದ ರ್, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಡಾ. 

ನರಶ್ತ ಪರಿೀಖ್, ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ಡಾ. ಸುರಶ್ತ ರೆಡಿಡ  ಮತ್ತು  ಖಜಾಾಂಚಿಯಾಗಿ ಡಾ. 

ಮಂಜು ಸಹದೇವ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಬರುವ ಯುವ ವೈದಯ ರಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೀಗ ಅರಸುವ ನಟಿು ನಲಿಲ  ಸಂಘ 

ನೆರವಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಅರುಣಾಚಲ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಪ್ಪಮ ಖಂಡು ಪ್ರ ಮಾಣ ವ್ಚನ ಸ್ತಾ ೀಕಾರ 

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪೆಮ ಖಂಡು ರವರು ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ನೂತ್ನ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ 

ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕಾಂಡರು. ಪೆಮ ಖಂಡು ರವರು ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಹತ್ು ನೇ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  

ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ರಾಜಭ್ವನದಲಿಲ  ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ರಾಜಯ ಪಾಲ ತ್ಥಾಗತ್ ರಾಯ್ ರವರು ಪರ ಮಾಣ 

ವಚನ ಖಂಡು ರವರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಭೀದಿಸಿದರು. 

 1979 ರಲಿಲ  ತ್ವಾಾಂಗ್ ಜಿಲೆಲ ಯ ಹಳಿು ಯಲಿಲ  ಜನಸಿದ 37 ವರ್ಿದ ಪೆಮಾ ಖಂಡು ಅವರು 

ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲೆಲ ೀ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಕ್ತರಿಯ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಪೆಮಾ 

ಖಂಡು ಅವರು ಅರುಣಾಚಲಪರ ದೇಶ ಮಾಜಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದೊೀಜಿಿ ಖಂಡು ಅವರ ಹಿರಿಯ 

ಪುತ್ರ . 

 ಪೆಮಾ ಖಂಡು ಮುಕು ೀ ಮಿೀಸಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ ಎರಡು ಬರಿ ಅವಿರೀಧವಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 2005ರಿಾಂದ ರಾಜಯ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ನಲಿಲ  ವಿವಿಧ ಜವಾಬದ ರಿಗಳನ್ನು  

ನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಕಲಿಕೀ ಫ್ತಲ್ ಸಕಾಿರದಲಿಲ  ಡಿಸಿಎಾಂ ಆಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಖಂಡು ಅವರಿಗೆ ಇಬಿ ರು ಪಕ್ಕಷ ೀತ್ರರು ಸೇರಿ 47 ಶಸಕರು ಬಾಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದದ ರು. 

 ಸೆ್ವನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶಾ ದ 9 ತಾಣಗಳು ಯುನೆಸೊಕ ೀದ ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೆ್ವನ ಗಿಟಿು ಸಿಕಾಂಡಿವೆ. 

ಇಸ್ವು ಾಂಬುಲ್ನಲಿಲ  ನಡೆದ ಯುನೆಸೊಕ ೀದ 40ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲಿಲ  ಬಿಹಾರದ ನಳಂದ್ಯ 

ಮಹಾವಿಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶಾ ದ ಒಟ್ಟು  9 ಹಸ ತಾಣಗಳನ್ನು  ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ 

ಪಟಿು ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ವರ್ಿ ಒಟ್ಟು  27ನಾಮ ನದೇಿಶನಗಳು ಬಂದಿದುದ  ಅವುಗಳಿಾಂದ ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ,ಇರಾನ್, 

ಮೈಕರ ೀನೇಶಯ , ಸ್ಥಪ ೈನ್, ಗಿರ ೀಸ್, ಟಕ್ತಿ, ಬಿರ ಟನ್ ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ನಾಮ ನದೇಿಶನ ನೀಡಿದ 

ಬೀಸಿು ಯಾ ಮತ್ತು  ಹೆಜೆಿಗೊವಿನಾ, ಕರ ಟಿಯಾ, ಮಾಂಟೆನೆಗೊರ  ಮತ್ತು  ಸಬಿಿಯಾದ 9 

ತಾಣಗಳನ್ನು  ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೇರಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತಿೀಯ ವಿಮಾನನಲ್ದದ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಗುರುಪ್ರ ಸ್ವದ್ ಮಹಪಾತರ  

ನೇಮಕ್ 

ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರುಪರ ಸ್ವದ್ ಮಹಪಾತ್ರ ರವರನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ವಿಮಾನನಲಾದ ಣ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ (Airports Authority of India) ದ ಮುಖಯ ಸೆ ರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೇಮಕಾತಿಗೆ 

ಮುನು  ಮಹಪಾತ್ರ  ರವರು ಕಾಂದರ  ವಾಣಿಜಯ  ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ಎರಡು 

ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

ಗುರುಪ್ರ ಸ್ವದ್ ಮಹಪಾತರ  ಬಗೆೆ : 

 ಮಹಪಾತ್ರ  ರವರು ಓಡಿಶದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಸ್ವಹಿತಿ ಮಹಪಾತ್ರ  ನಲಮಣಿ ಶಹೂ ರವರ ಕ್ತರಿಯ 

ಮಗ. ಇವರು 1986 ರ ಬಯ ಚ್ ನ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯ ದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. 
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 ಗುಜರಾತ್ ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿಲ  ವಿಶೇರ್ ಕಮಿೀನರ್ರ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಕೈಗಾರಿಕ 

ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ ನ ಜಂಟಿ ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರೆಕು ರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಇದಲಲ ದೇ ಗುಜರಾತ್ ನ ವಾಣಿಜಯ  ತೆರಿಗೆ ಕಮಿೀರ್ನರ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಕಮಿೀರ್ನರ್ ಆಗಿಯೂ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಭಾರತಿೀಯ ವಿಮಾನನಲ್ದದ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಭಾರತಿೀಯ ವಿಮಾನನಲಾದ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಒಾಂದು ಶಸನಬದದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಕಾಂದರ  

ನಾಗರಿೀಕ ವಿಮಾನಯಾನದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. ನಾಗರಿೀಕ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  ಸೃಜಿಸುವುದು, ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು 

ಹಾಗೂ ನವಿಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಪರ ಮುಖ ಕಾಯಿ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ವಿಮಾನನಲಾದ ಣ ಪಾರ ಧಿಕಾರವೂ ದೇಶದ 125 ವಿಮಾನನಲಾದ ಣಗಳನ್ನು  

ನಯಂತಿರ ಸುತಿು ದೆ. ಇದರಲಿಲ  18 ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ, 7 ಕಸು ಮ್, 78 ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಾಗೂ 26 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

 

ಪ್ರ ಸ್ತದ್ದ  ಹಿನನ ಲೆ ಗಾಯಕ್ ಮುಬರಕ್ ಬೇಗಂ ವಿಧಿವ್ಶ 

ಬಲಿವುಡ್ಸ ನ ಪರ ಸಿದದ  ಹಿನು ಲೆ ಗಾಯಕ್ತ ಮುಬರಕ್ ಬೇಗಂ ರವರು ದಿೀಘಿಕಾಲದ ಅನಾರೀಗಯ ದ 

ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  ವಿಧಿವಶರಾದರು.  

 ರಾಜಸ್ವು ನದ ಸುಜನ್ ಗರ್ ನಲಿಲ  ಜನನಸಿದ ಬೇಗಂ ರವರು ಹತ್ತು  ವರ್ಿ 

ವಯಸೆಿ ನವರಿದ್ಯದ ಗಲೇ ಮುಾಂಬೈಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. 

 ಆಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ರಡಿಯೀದಲಿಲ  ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ  ಗಾಯಕ್ತ ವೃತಿು ಯನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, 1949 ರಲಿಲ  ತೆರೆಕಂಡ ಹಿಾಂದಿ ಚಿತ್ರ  “ಆಯೇ” ಚಿತ್ರ ದಲಿಲ  ಮಟು ಮದಲ 

ಬರಿಗೆ ಹಿನು ಲೆ ಗಾಯಕ್ತ ಆಗಿ ಪರಿಚಿತ್ಗೊಾಂಡರು. 

 ತ್ದ ನಂತ್ರ 1950 ಹಾಗೂ 1960ರ ದಶಕದ ಉದದ ಕ್ಕಕ  ಮುಬರಕ್ ಬೇಗಮ್ ಅವರು ಸುನೀಲ್ 

ದತ್, ನಗಿೀಿಸ್ ಮತ್ತು  ರಾಜೇಾಂದರ  ಕುಮಾರ್ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಂಗಿೀತ್ ನದೇಿಶಕರಾಗಿದದ  

ಎಸ್ ಡಿ ಬಮಿನ್, ಶಂಕರ್ ಜೈಕ್ತಶನ್ ಮತ್ತು  ಖಯಾು ಮ್ ಅವರಾಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದದ ರು. 

 1961ರಲಿಲ  ತೆರೆಕಂಡ ಹಮಾರಿೀ ಯಾದ್ ಆಯೇಗಿೀ ಚಿತ್ರ ಕಾಕ ಗಿ ಮುಬರಕ್ ಬೇಗಂ ಅವರು 

ಹಾಡಿದದ  "ಕಭಿೀ ತ್ನಾಾ ಯಿಯೀಾಂ ಮೇ ಹಮಾರಿೀ ಯಾದ್ ಆಯೇಗಿೀ' ಎಾಂಬ ಹಾಡು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ಪರ ಸಿದಧ ವಾಗಿತ್ತು . “ಹಮ್ ಹಾಲ್-ಈ-ದಿಲ್ ಸುನೆಾಂಗ” ಮತ್ತು  “ಓ ಮೇರೆ ಹಮ್ ರಹಿೀ” ಅವರ 

ಹಾಡಿದದ  ಹಾಡುಗಳಲಿಲ  ಪರ ಸಿದದ ವಾದವು. 

 

ಆಸ್್ ರ ೀಲಿಯಾದ್ ಪ್ರ ಧಾನಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬರಿಗೆ “ಮಾಲಕ ಮ್ಸ ಟನ್ಿ ಬುಲ್” ಅಧಿಕಾರ 

ಮಾಲಕಮ್ ಟನ್ಿ ಬುಲ್ ರವರು ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಬರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ 

ವಹಿಸಿಕಾಂಡರು. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಟನ್ಿ ಬುಲ್ ರವರು ಸರಳ ಮತ್ದಿಾಂದ 

ಜಯಶ್ೀಲರಾಗಿದದ ರು. 150 ಸೆ್ವನಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಟನ್ಿ ಬುಲ್ ರವರ 

ಲಿಬರಲ್/ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸಂಯುಕು  ಪಕ್ಷ 76 ಸೆ್ವನಗಳಿಸಿ ಕವಲ ಒಾಂದು ಸೆ್ವನದಿಾಂದ ಮುನು ಡೆ 

ಸ್ವಧಿಸಿತ್ತು . ಬಿರ ಟನ್ ರಾಣಿ ಕ್ತಾ ೀನ್ ಎಲಿಜಬತ್-II ರವರ ಪರ ತಿನಧಿಯಾಗಿರುವ ಗವನಿರ್ ಜನರಲ್ 

ಪಿೀಟರ್ ಕಸ್ ಗೊರ ೀವ್ ಅವರು ಟನ್ಿ ಬುಲ್ ರವರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣವಚನ ಭೀದಿಸಿದರು. 

 ಮಾಲಕಮ್ ಟನ್ಿ ಬುಲ್ ರವರು ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ 29ನೇ ಪರ ಧಾನ. 

 ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪರ ವೇಶ್ಸುವ ಮುನು  ಇವರು ವಕ್ತೀಲರಾಗಿ,ಪತ್ರ ಕತ್ಿರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕ್ಕ 

ದ್ಯರರಾಗಿದದ ರು. 

 2004 ರಲಿಲ  ವೆಾಂಟವತ್ಿ ನ ಸಂಸತ್ು  ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕ್ತೀಯ 

ಪರ ವೇಶ್ಸಿದರು. 
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 ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2015 ರಂದು ಅಾಂದಿನ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಪರ ಧಾನಯಾದ ಟ್ೀನ ಅಬಿಟ್ಸ 

ರವರನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 

ಟ್ೀನ ಅಬಿಟ್ಸ ಸಕಾಿರದಲಿಲ  ಇವರು ಸಂಪಕಿ ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 

 

UIDAI ನೂತನ ಸ್ತಇಓ ಆಗಿ ಅಜ್ಯ್ ನ್ಯಗಭೂಷಣ್ ನೇಮಕ್ 

ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜಯ್ ನಾಗಭೂರ್ಣ್ ರವರನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ವಿಶ್ರ್ು  ಗುರುತಿನ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ (Unique Identification Authority of India)ದ ನೂತ್ನ ಮುಖಯ  

ಕಾಯಿನವಾಿಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ 

ನೇತೃತ್ಾ ದ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಇವರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದೆ. 

 ಅಜಯ್ ನಾಗಭೂರ್ಣ್ ರವರು 1984 ಬಯ ಚ್ ನ ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಕಾಯ ಡೆರ ಯ ಐಎಎಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಇವರು ವಿಶ್ರ್ು  ಗುರುತಿನ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

ಭಾರತದ್ ವಿಶಿಷ್  ಗುರುತಿನ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಇದೊಾಂದು ಶಸನಬದದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , 12 ಅಾಂಕ್ತಯ ಆಧಾರ್ ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟಿ ನೀಡುವ 

ನೊಡಲ್ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಪಾರ ಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹಿಾಂದಿನ ಯುಪಿಎ ಸಕಾಿರ 2009 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದುದ , ಸ್ವಪೆು ಾ ೀರ್ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಇನೊಪ ೀಸಿಸ್ ನ ಮಾಜಿ ಸಿಇಓ ಆದ ನಂದನ್ ನೀಲಖೇಣಿ ರವರು ಈ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಮದಲ 

ಸಿಇಓ ಆಗಿ 2009 ರಿಾಂದ 2014 ರವರೆಗೆ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಆಧಾರ್ ಕಾಯಿದೆ-(ಹ್ಣಕ್ಕಸು ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಅನ್ನದಾನ್ಗಳು, ಲಾಭ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳು 

ನಿದೇ್ಶಿತ್ ರವಾನೆ)2016 ರಡಿಯಲಿಲ  ಈ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ಶಸನ ಬದದ  ಸೆ್ವನಮಾನವನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ನವ್ಯ  ಭಾರತದ್ ಕ್ಲ್ದವಿದ್ ಸಯಯ ದ್ ಹೈದ್ರ್ ರಝಾ ವಿಧಿವ್ಶ 

ವಿಶಾ  ಪರ ಖ್ಯಯ ತಿ ಆಧುನಕ ಭಾರತ್ದ ಕಲಾವಿದ ಸಯಯ ದ್ ಹೈದರ್ ರಝ ರವರು ವಿಧಿವಶರಾದರು. 94 

ವರ್ಿ ವಯೆ ಸಿನ ರಝ ರವರು ದಿೀಘಿಕಾಲದ ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. ಭಾರತಿೀಯ 

ಕಲೆಯನ್ನು  ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ಪರ ಸಿದಿದ ಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ತೀತಿಿ ರಝ ಅವರಿಗೆ ಸಲಲ ಬೇಕು. 

ಎಸ್.ಎರ್ಚ.ರಝಾ ರವ್ರ ಬಗೆೆ  

 ರಝ ಅವರು 1922 ರಲಿಲ  ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಮಂಡಾಲ  ಜಿಲೆಲ ಯ ಬಬರಿಯಾ ಎಾಂಬಲಿಲ  

ಜನಸಿದರು. ತ್ನು  12ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲೆಲ ೀ ರಝ ಅವರು ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯಿಾಂದ ಆಕಷಿಿತ್ರಾಗಿದದ ರು. 

 ಮದಲು ನಾಗುಪ ರ ಚಿತ್ರ  ಕಲಾ ಶಲೆಯಲಿಲ  (1939-44) ಅನಂತ್ರ ಮುಾಂಬಯಿಯ ಜೆಜೆ 

ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಆಟು ಿಲಿಲ  (1943-47)ಅವರು ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯನ್ನು  ಅಭ್ಯ ಸಿಸಿದರು. 1950ರಲಿಲ  ಚಿತ್ರ  

ಕಲೆ ಅಭ್ಯ ಸಿಸುವ ಸುಲವಾಗಿ ಫ್ರರ ನೆ್  ಗೂ ತೆರಳಿದದ ರು. 

 ತ್ಮಮ  ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯಲಿಲ  ರಝ ರವರು “ಪುರುರ್-ಪರ ಕೃತಿ” “ಬಿಾಂದು” ಮತ್ತು  “ನಾರಿ” 

ಕಲಪ ನೆಗಳನ್ನು  ಸೊಗಸ್ವಗಿ ತ್ತೀರಿಸಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 1981ರಲಿಲ  ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು ಯಿಾಂದ ಪುರಸಕ ೃತ್ರಾಗಿದದ ರು. 1983ರಲಿಲ  ಅವರು ಲಲಿತ್ ಕಲಾ 

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಫ್ಲೀ ಆಗಿ ಪುರಸಕ ೃತ್ರಾಗಿದದ ರು. 2007ರಲಿಲ  ಪದಮ  ಭೂರ್ಣ ಮತ್ತು  2013 

ಪದಮ  ವಿಭೂರ್ಣ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಸರಕಾರದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ "ಲೆಜಿಯನ್ ಆಪ್ಟ ಆನರ್' ಪೌರ 

ಪುರಸ್ವಕ ರವನ್ನು  2015 ರಲಿಲ  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 
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ಪ್ರ ಸ್ತದ್ದ  ಸ್ವಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಕಾಯಿಕ್ತೆಿ ಮಹಾಶ್ಾ ೀತಾ ದೇವಿ ನಧನ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಸ್ವಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಪರ ಸಿದದ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕಾಯಿಕತೆಿ ಮಹಾಶ್ಾ ೀತಾ ದೇವಿ ರವರು ನಧನರಾದರು. 

91 ವರ್ಿ ವಯಸೆಿ ನ ಅವರು ಹಲವು ದಿನಗಳಿಾಂದ ಅನಾರೀಗಯ ಕ್ಕಕ  ಒಳಗಾಗಿದದ ರು, ಬಹು ಅಾಂಗಾಗಳ 

ವೈಫಲಯ ದಿಾಂದ ಕನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. 

ಮಹಾಶ್ಾ ೀತಾ ದೇವಿ ಬಗೆೆ : 

 ಮಹಾಶ್ಾ ೀತಾ ದೇವಿ ರವರು 1927 ರಲಿಲ  ಡಾಕಾ (ಈಗಿನ ಬಾಂಗಲ ದೇಶದಲಿಲ ) ದಲಿಲ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  

ಪರ ಧಾನ ಕುಟ್ಟಾಂಬದಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. 

 ಅವರ ಮದಲ ಕಾದಂಬರಿ “ಜಾನೆ  ರಾಣಿ” 1956 ರಲಿಲ  ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿತ್ತು . 

 ತ್ಮಮ  50 ವರ್ಿಗಳ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಜಿೀವನದಲಿಲ  ಮಹಾಶ್ಾ ೀತಾ ದೇವಿರವರು 120 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದರಲಿಲ  100 ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಹಾಗೂ 20 ಸಣಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು  

ಸೇರಿವೆ. 

 ಅವರ ಹಜಾರ್ ಚೌರಾಶ್ರ್ ಮಾ, ಬರ ಸ್ು  ಸೊು ೀರಿಸ್, ಟಿನ್ ಕರಿರ್ ಸ್ವಧ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ 

ಕೃತಿಗಳು ಜನಪಿರ ಯತೆ ಗಳಿಸಿದದ ಲಲ ದೆ, ಸಿನಮಾಗಳಿಗೂ ಕಥೆ ಒದಗಿಸಿತ್ತು . 

 ಅಗಿು ಗಭ್ಿ, ಡಸ್ು  ಆನ್ ದಿ ರೀಡ್ಸ, ಓಲ್ಡ  ವುಮ್ನ್, ಅರಣೆಯ ರ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಇವರ ಪರ ಮುಖ 

ಪುಸು ಕಗಳು ಆಗಿವೆ. 

 ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕಾಯಿಕತೆಿಯಾಗಿದದ  ಇವರು ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಪುರುಲಿಯಾ ಹಾಗೂ 

ಬಂಕುರಾ ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಖೇರಿಯಾ-ಶಬರ್ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರಾಂದಿಗೇ ಒಬಿ ರಾಗಿ ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಕಳಕಳಿಯಿಾಂದ ದುಡಿದವರು. 1980 ರಲಿಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ “ಬಟಿಿಕ” ವನ್ನು  

ಹರತಂದಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 1979 ರಲಿಲ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು , 1986 ಪದಮ  ಶ್ರ ೀ, 1997 ರಲಿಲ  ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು , 1997 

ರಲಿಲ  ರಮನ್ ಮಾಯ ಗೆೆ ಸ್ ಪರ ಶಸಿು  ಮತ್ತು  1999 ರಲಿಲ  ದೇಶ್ಕತ್ು ಮ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. 

 

ಖಯ ತ ತಬಲ ವಾದ್ಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಲಚಿು  ಮಹಾರಾಜ್ ವಿಧಿವ್ಶ 

ಪರ ಸಿದದ  ತ್ಬಲ ವಾದಕ ಪಂಡಿತ್ ಲಚ್ಚು  ಮಹಾರಾರ್ಜ ರವರು ವಾರಣಾಸಿ, ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  

ನಧನರಾದರು. ಲಚ್ಚು  ರವರಿಗೆ 72 ವರ್ಿ ವಯೆ ಸ್ವಗಿತ್ತು , ಅವರು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ 

ಕಾಯಿಲೆಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. 

 ಲಚ್ಚು  ರವರ ನಜವಾದ ಹೆಸರು ಲಕ್ತಷ  ನಾರಾಯಣ ಸಿಾಂಗ್. ಲಚ್ಚು  ರವರು ಬನಾರಸ್ ಘರಣಾ 

ಶಸಿು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತಾದಲಿಲ  ಪರಿಣಿತಿ ಹಾಂದಿದದ ರು. 

 ತ್ನು  ತಂದೆ ವಾಸುದೇವ ಸಿಾಂಗ್ ರವರ ಮಾಗಿದಶಿನದಲಿಲ  10 ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ ಯೇ ತ್ಬಲಾ 

ನ್ನಡಿಸುವುದನ್ನು  ಲಚ್ಚು  ರವರು ಕರಗತ್ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದದ ರು. 

 ಬನರಸ್ ಶೈಲಿಯಲಿಲ  ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ರಾಗಿದದ  ಇವರು, ತ್ಮಮ ದೇ ಆದ ವೈಶ್ರ್ಾ  ರಿೀತಿಯಲಿಲ  ತ್ಬಲ 

ನ್ನಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಚ್ಚು  ಮಹಾರಾರ್ಜ ಎಾಂಬ ಬಿರುದಿಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದದ ರು. 

 ಸರಳ ಜಿೀವನವನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿದದ  ಲಚ್ಚು  ರವರು ಪರ ಚಾರ, ಪರ ಶಸಿು ಗಳಿಾಂದ ದೂರ 

ಉಳಿದುಕಾಂಡರು. ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಇವರನ್ನು  ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿತಾು ದರೂ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸಿದದ ರು. 

 ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ವೃತಿು ಪರ ಪರ ದಶಿನಗಳಲಲ ದೆ, ಹಲವು ಬಲಿವುಡ್ಸ ಸಿನೆಮಾಗಳ ಸಂಗಿೀತ್ಕ್ಕಕ  

ಅವರು ತ್ಬಲಾ ನ್ನಡಿಸಿದದ ರು. 
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ಪಖರ-ನವ್ದೆಹಲಿ ನೇರ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಕ್ಲಿಪ ಸುವ್ ಬಸ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೇಪಾಳದ ರ್ಖ್ಯರ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ನವದೆಹಲಿ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸುವ ಮದಲ ಬಸ್ 

ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ನೇಪಾಳದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಶಕ್ತು  ಬಹದೂದ ರ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ನೇಪಾಳ 

ರಾಯಭಾರಿ ರಂಜಿತ್ ರೆ ರವರು ಈ ಸೇವೆಗೆ ನೇಪಾಳದ ರ್ಖ್ಯರದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಬಸ್ 

ದಕ್ತಷ ಣಾ ಏಷ್ಠಯ ದ ಎರಡು ಪರ ಮುಖ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಈ ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು  ನೇಪಾಳ-ಭಾರತ್ ನಡುವೆ 2014 ರಲಿಲ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಮೀಟಾರ್ 

ವೆಹಿಕಲ್ ಒಪಪ ಾಂದದ ಅನಾ ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ 

 ಈ ಸೇವೆಗೆ ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ  ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗೆ ನಗಮ ಮದಲು ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಲಿಲ ಸಿತ್ತು .  

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ಮತಿೆ  ನಬಮ್ಸ ಟ್ಟಕ್ ಸಕಾಿರ: ಸುಪಿರ ೀಂ ಆದೇಶ 

ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಹೇರಲಾಗಿದದ  ರಾರ್ು ರಪತಿ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಅಸಿಾಂಧು ಎಾಂದಿರುವ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನಬಮ್ ಟ್ಟಕ್ತ ನೇತೃತ್ಾ ದ 

ಸಕಾಿರವನ್ನು  ಮತೆು  ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ಬರಲಿದೆ.  

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ತಿೀಪುಿ ಏನ್ನ? 

 ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ರಾಜಯ ಪಾಲ ಜಯ ೀತಿ ಪರ ಸ್ವದ್ ರಾಜಖ ೀವಾ ರವರು ಟ್ಟಕ್ತ ನೇತೃತ್ಾ ದ 

ಸಕಾಿರವನ್ನು  ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಆಳಿಾ ಕ್ಕಗೆ ಶ್ಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದದ ರು. ಕಾಾಂಗೆರ ಸು  21 

ಶಸಕರು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ನಬಮ್ ಟ್ಟಕ್ತ ಅವರ ವಿರುದಧ  ಬಂಡಾಯ ಎದಿದ ದದ ರಿಾಂದ 

ರಾಜಯ ಪಾಲ 2015ರ ಡಿ.16 ರಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಆದರೆ ಸಿಪ ೀಕರ್ ಅವರನ್ನು  ವಾಗದ ಾಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಯ ಪಾಲರು ಇದಕ್ಕಕ  

ಮುಾಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದದ ರು. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಪರ ಕಾರ ಅಸಿಾಂಧು ಎಾಂದು 

ಸುಪಿರ ಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ:  

 ಈಶನಯ  ರಾಜಯ  ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ನ 21 ಶಸಕರು ನಬಮ್ ಟ್ಟಕ್ತ ವಿರುದದ  

ಬಂಡಾಯವೆದದ  ಕಾರಣ 47 ಜನ ಬಾಂಬಲಿತ್ ಸಕಾಿರ 27ಕ್ಕಕ  ಕುಸಿದಿ ಕಾರಣ ನಬಮ್ ಟ್ಟಕ್ತ 

ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಕಾಿರ ನವೆಾಂಬರ್ 2015 ರಂದು ಪತ್ನವಾಗಿತ್ತು . ಈ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚೆಛ ೀದ 356 ರಂತೆ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಹೇರಿತ್ತು . ಈ 

ಬಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಸಕರಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕಾಂಡ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಕಲಿಕ ಪುಲ್ 

ರವರು ಬಂಡಾಯ ತ್ತೀರಿದ 21 ಶಸಕರು ಮತ್ತು  11 ಬಿಜೆಪಿ ಶಸಕರ ಜತೆಗೂಡಿ ಫ್ಬರ ವರಿ 

2016 ರಂದು ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ 9 ನೇ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 

ಯುನೆಸೂಕ  ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪ್ರಿಕ್ ಪ್ಟ್ಿ  ಸೇಪ್ಿಡೆಗಂಡ ನಳಂದ್ ಮಹಾವಿಹಾರ 

ಭಾರತ್ದ ನಳಂದ್ಯ ಮಹಾವಿಹಾರ ಅವಶೇರ್ ಯುನೆಸೊಕ ೀ ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟಿು ಗೆ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಬಿಹಾರದಲಿಲ  ಇರುವ ನಳಂದ್ಯ ಮಹಾವಿಹಾರವನ್ನು  ಇತಿಹಾಸದಲಿಲ  ನಳಂದ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಎಾಂತ್ಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 5ನೇ ಶತ್ಮಾನದಿಾಂದ 13ನೇ ಶತ್ಮಾನದವರೆಗೂ 

ಅಸೆಿ ತ್ಾ ದಲಿಲ ದದ  ಈ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು  ನಳಂದ ಮಹಾವಿಹಾರದಲಿಲ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ನಳಂದ ಮಹಾವಿಹಾರವೂ ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನ ಪಾಟಾು ದಿಾಂದ ಸುಮಾರು 26 ಕ್ತ.ಮಿೀ 

ದೂರದಲಿಲ ದುದ , ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟಿು ಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡ 26 ನೇ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ 

ತಾಣವಾಗಿದೆ. 

 ನಳಂದ ಮಹಾವಿಹಾರವನ್ನು  ಗುಪು  ಸಂತ್ತಿಯ ಒಾಂದನೇ ಕುಮಾರಗುಪು ನ್ನ ಕ್ತರ .ಶ 5 

ಶತ್ಮಾನದಲಿಲ  ನಮಿಿಸಿದ್ಯದ ಗಿದೆ. ತ್ದನಂತ್ರ ಕನೌಜ ರಾಜ ಹರ್ಿವಧಿನ ಮತ್ತು  ಪಾಲ 

ದೊರೆಗಳು ಈ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನ್ನು  ರ್ೀಷಿಸಿದದ ರು. 



www.karunaduexams.com 

383 | P a g e  
 

 ಭಾರತ್ ಭೂಖಂಡದಲೆಲ ೀ ಮದಲ ಯೀಜಿತ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಇದ್ಯಗಿದುದ , ಭಾರತ್ ಅಷ್ು ೀ 

ಅಲಲ ದೇ ವಿದೇಶ್ ನೆಲದಿಾಂದಲೂ ಸ್ವವಿರಾರು ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಆಶರ ಯವಾಗಿತ್ತು .  

 ನಳಂದ್ಯ ಮಹಾವಿಹಾರವು ಬಿಹಾರದ ಎರಡನೇ ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣ. ಈ ಮುಾಂಚೆ 

ಬೀಧಗಯ ಮಹಾಬೀಧಿ ದೇವಸೆ್ವನ ಈ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  

 ಯುನೆಸೊಕ ೀ ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ಪಟಿು ಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿು ನ ಮಹತ್ಾ  

ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಅಲಲ ದೇ ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ಯುನೆಸೊಕ ೀದಿಾಂದ ಹೆಚಿು ನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆಯಲಿದೆ.  

 

ಮಹದ್ಘಯಿ ಮದ್ಯ ಂತರ ತಿೀಪುಿ: ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ದ್ ಅಜಿಿ ತಿರಸಕ ೃತ 

ಮಹದ್ಯಯಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕ ವಿವಾದಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನಾಿಟಕ ಸಲಿಲ ಸಿದದ  ಮದಯ ಾಂತ್ರ 

ಅಜಿಿಯನ್ನು  ಮಹದ್ಯಯಿ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ತಿರಸಕ ರಿಸಿದುದ , ನಾಯ ಯಾಲಯದ ತಿೀಪಿಿನಾಂದ 

ಕನಾಿಟಕಕ್ಕಕ  ತಿೀವರ  ಹಿನು ಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕನಾಿಟಕ ನಾಲುಕ  ಜಿಲೆಲ ಗದದ ಬಳಗಾವಿ, ಹುಬಿ ಳಿ-

ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ ಮತ್ತು  ಬಗಲಕೀಟೆ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ದ್ಯಹ ನೀಗಿಸುವ ನಟಿು ನಲಿಲ  7.5 

ಟಿಎಾಂಸಿ ನೀರು ನೀಡುವಂತೆ ಮಧಯ ಾಂತ್ರ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕ್ಕಾಂದು ಸಲಿಲ ಸಿದದ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದ 

ಅಜಿಿಯನ್ನು  ಆಲಿಸಿದ ನಾಯ . ಜೆ.ಎಾಂ.ಪಾಾಂಚಾಲ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ 7.56 ಟಿಎಾಂಸಿ ನೀರನ್ನು  

ನೀಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ ವೆಾಂದು ಹೇಳಿದೆ.  

ಏನದು ಯೀಜ್ನೆ:   

ಮಹದ್ಯಯಿ ನದಿಯಿಾಂದ 7 ಟಿಎಾಂಸಿ ನೀರನ್ನು  ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಕಳಸ್ವ-ಬಂಡೂರಿ ನಾಲದ 

ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ಮಲಪರ ಭಾಕ್ಕಕ  ಹರಿಸಿ, ರಾಜಯ ದ ನಾಲುಕ  ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 

ಪೂರೈಸುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶ. ನಿೋರನ್ನು  ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ಎಂಬ ಎರಡು 

ನಾಲ್ಗಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಜಲಾಶ್ಯಕೆಕ  ಹ್ರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. ಆದದ ರಿಂದ, ಕಳಸಾ-

ಬಂಡೂರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕನಾಿಟಕದ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಗೊೀವಾ ಸಕಾಿರ ವಿರೀಧ 

ವಯ ಕು ಡಿಸಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮರೆ ಹೀಗಿತ್ತು . ಗೊೀವಾ ಸಕಾಿರದ ಆಕ್ಕಷ ೀಪಣೆಗೆ ಸಪ ಾಂದಿಸಿದ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ಮಹದ್ಯಯಿ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಿತ್ತು .  

ಮಹದ್ಘಯಿ ನದಿ: 

 ಮಹದ್ಯಯಿ ನದಿಯು ಬಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಲ  ಭಿೀಮ್ ಘಡದ ಪಶ್ು ಮ ಘಟು ದಲಿಲ  ಉಗಮವಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಮಹದ್ಯಯಿ ನದಿಯ ಒಟ್ಟು  ಉದದ  77 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಈ ಪೈಕ್ತ ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  29 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಹಾಗೂ 

ಗೊೀವಾದಲಿಲ  52 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಹರಿಯುತ್ು ದೆ. ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  2,032 ಚದರ ಕ್ತ.ಮಿೀ ಮತ್ತು  

ಗೊೀವಾದಲಿಲ  1,580 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಚದರ ಕ್ತ.ಮಿೀ ಮುಖಜಭೂಮಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ನಯನ 

ಮನೊೀಹರ ದೂದಸ್ವಗರ ಹಾಗೂ ವರರ್ೀಹ ಜಲಪಾತ್ ಮಹದ್ಯಯಿ ನದಿಯಿಾಂದ 

ಸೃಷಿು ಯಾಗಿರುವ ಜಲಪಾತ್ಗಳು. ಮಹದ್ಯಯಿ ನದಿಯನ್ನು  ಗೊೀವಾದ ಜಿೀವನದಿ 

ಎನ್ನು ತಾು ರೆ. 

ಮಹದ್ಘಯಿ ಯೀಜ್ನೆ ಹಿನೊನ ೀಟ: 

 ಮಹದ್ಯಯಿ ಯೀಜನೆಯ ಯೀಚನೆ ಮದಲು ಪಾರ ರಂಭ್ವಾದದುದ  1978 ರಲಿಲ . ಅಾಂದಿನ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗದಗಿದದ , ಗುಾಂಡುರಾವ್ ರವರು ಸಮುದರ ಕ್ಕಕ  ಹರಿದು ವಯ ರ್ಿವಾಗುತಿು ರುವ 

ಮಹದ್ಯಯಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು  ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸಲು ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಎಸ್.ಆರ್.ಬಮಾಮಯಿ ರವರ ನೇತ್ರ ತ್ಾ ದಲಿಲ  ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು . 

 ಸಮಿತಿಯು ತ್ನು  ವರದಿಯನ್ನು  1980 ರಲಿಲ  ಸಲಿಲ ಸುವ ಮೂಲಕ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಕೈಗೊಳು ಲು ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . ಅದರಂತೆ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ 1988 ರಲಿಲ  
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ಯೀಜನೆಗೆ ಹಸಿರು ನಶನೆ ತ್ತೀರಿತ್ತು . ಆದರೆ ಗೊೀವಾ ಸಕಾಿರ ಇದಕ್ಕಕ  ವಿರೀಧ 

ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿತ್ತು . 

 ಆದರೆ 1989 ಎಸ್ ಆರ್ ಬಮಾಮಯಿ ಮತ್ತು  ಅಾಂದಿನ ಗೊೀವಾ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಪರ ತಾಪ್ಟ ಸಿಾಂಗ್ 

ರಾಣ ಜತೆ ನಡೆದ ಮಾತ್ತಕತೆ ಫಲವಾಗಿ ಗೊೀವಾ ಸಕಾಿರ ವಿರೀಧದಿಾಂದ ಹಿಾಂದೆ ಸರಿದಿತ್ತು . 

 2000 ರಲಿ್ಲ  ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯ ಅನ್ನಮತಿ ಸಿಕಕ  ನಂತ್ರ ಕನಾ್ಟಕ ಸಕ್ಕ್ರ ಬಂಡೂರಿ ನಾಲಾ 

ಯೋಜನೆಗ್ಗ 49.20 ಕೋಟಿ ರೂ., ಕಳಸಾ ನಾಲಾ ಯೋಜನೆಗ್ಗ 44.78 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಚಿ  

ಮಾಡಲು ಆಡಳತ್ತ್ಮ ಕ ಒಪ್ತಪ ಗ್ಗ ನಿೋಡಿತ್ತ. 2002 ರಲಿ್ಲ  ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರ ಹಾಗೂ ಕಂದರ  

ಜಲ್ಸಂಪ್ಟನ್ಯಮ ಲ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯವು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಿದವು. ಆದರೆ ಗೋವಾ ಮರ್ತು  ಯೋಜನೆಗ್ಗ 

ವಿರೋಧ ವಯ ಕು ಪ್ಟಡಿಸಿತ್ತ.  

 ಗೋವಾ ಸಕ್ಕ್ರ 2002 ರಲಿ್ಲ  ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರಕೆಕ  ಪ್ಟತ್ರ  ಬರೆಯ್ಡವ ಮೂಲ್ಕ ಮಹ್ದಾಯಿ 

ನಾಯ ಯಮಂಡಳ ರಚಿಸುವಂರ್ತ ಕಂದರ ದ ರ್ರೆ ಹೋಗಿತ್ತು . ಅದರಂರ್ತ ಕಂದರ  ಜಲ್ 

ಆಯೋಗ ಯೋಜನೆಗ್ಗ ತ್ಡೆ ನಿೋಡಿತ್ತ. ಈ ಮದೆಯ  ಉಭ್ಯ ರಾಜಯ ಗಳ ನ್ಡುವ ಮಾತ್ತಕರ್ತ 

ನ್ಡೆದರು ಗೋವಾ ತ್ನ್ು  ಪ್ಟಟ್ ನ್ನು  ಸಡಿಲ್ಲಸಲ್ಲಲಿ್ .  

  2006 ರಲಿ್ಲ  ಕನಾ್ಟಕ ಸಕ್ಕ್ರ ಕಣಕುಂಬ್ರ ಜಲಾಶ್ಯ ನಿಮಿ್ಸಲು ಭೂಮಿ ಪ್ಯಜೆಯನ್ನು  

ನೇರವರಿಸಿತ್ತ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು  ಸಹಿಸದ ಗೋವಾ ಸಕ್ಕ್ರ ಸುಪ್ತೋಂ ಕೋಟ್್ ಗ್ಗ ರ್ರೆ 

ಹೋಗುವ ಮೂಲ್ಕ ತ್ಡೆ ನಿೋಡಲು ಕೋರಿತ್ತ. ಆದರೆ ಸುಪ್ತರ ೋಂ ಕೋಟ್್ ಗೋವಾದ 

ಮನ್ವಿಯನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸಿತ್ತ. 

 2010 ನ್ವಂಬರ್ 16 ರಂದು ಮಹ್ದಾಯಿ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಯನ್ನು  ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರ 

ರಚಿಸಿತ್ತ. ನಾಯ  ಜೆ.ಎಾಂ.ಪಾಾಂಚಾಲ್ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 2014 ಈ ತಂಡ 

ಉತ್ು ರ ಕನಾಿಟಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು . 2016 ಜುಲೈ 27 ರಂದು ತ್ನು  

ಮದಯ ಾಂತ್ರ ತಿೀಪಿನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಿದೆ.  

ತಿೀಪಿಿನ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳನ್ನನ  ಇಲಿಲ  ಓದ್ಬಹುದು 

http://m.dailyhunt.in/news/india/kannada/kannada-prabha-epaper-kprabha/mahadaayi-

vivaadha-nyaayaadhikaranadha-antima-tirpina-pramukhaamshagalu-newsid-56036484 

 

 

ರಾಜೊಯ ೀತಸ ವ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಮಾನದಂಡ ರೂಪಿಸಲು ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರ 

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ನೀಡುವ ಕನು ಡ ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಅಹಿರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಮಾನದಂಡ ರಚನೆಗೆ ಸಮಿತಿಯಾಂದನ್ನು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ರಚಿಸಿದೆ. ಕನಾಿಟಕ 

ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ನವೃತ್ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಗದದ ನಾಗಮೀಹನ್ ದ್ಯಸ್ ರವರು ಈ ಸಮಿತಿಯ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಮಿತಿಯು ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಿಾಂದ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾದ 22 ಜನ ಸದಸಯ ರನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವ 

ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾನದಂಡ ರಚನೆ ನಂತ್ರ ಸಮಿತಿ 

ವಿಸಜಿನೆಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಚಲನಚಿತ್ರ  ನದೇಿಶಕ ನಾಗಾಭ್ರಣ, ಪರಿಸರ ತ್ಜಾ  ಸುರಶ್ತ ಹೆಬಿು ಕರ್, ಹಿರಿಯ ಸ್ವಹಿತಿ 

ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದರ ಪಪ , ,ಕಲಾವಿದರಾದ ಬಿ.ವಿ.ರಾಜಾರಾಾಂ, ಚೂಡಾಮಣಿ 

ನಂದಗೊೀಪಾಲ್, ಚಂದರ ನಾರ್ ಆಚಾಯಿ, ವೆಾಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅನ್ನಪಮಾ ಹಸ್ಥಕ ರೆ, 

ಅಪಪ ಗೆರೆ ತಿಮಮ ರಾಜು, ಕ್ತಶನ್ ಹೆಗಡೆ, ವಿಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ ಸುಧಿೀಾಂದರ  ಹಾಲದ ಡೆಡ ೀರಿ, ವೈದಯ  

ನಾ.ಸೊೀಮೇಶಾ ರ, ಬರಹಗಾರ ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ, ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟ ಮಾಲತಿ ಹಳು , ಸ್ವಹಿತಿಗದದ 

http://m.dailyhunt.in/news/india/kannada/kannada-prabha-epaper-kprabha/mahadaayi-vivaadha-nyaayaadhikaranadha-antima-tirpina-pramukhaamshagalu-newsid-56036484
http://m.dailyhunt.in/news/india/kannada/kannada-prabha-epaper-kprabha/mahadaayi-vivaadha-nyaayaadhikaranadha-antima-tirpina-pramukhaamshagalu-newsid-56036484
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ಡಾ. ಸಿದದ ಲಿಾಂಗಯ್ಯ, ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿದದ ರಾಮಯಯ , ಕಾ.ತ್.ಚಿಕಕ ಣಣ , ರ್ರ .ಮರುಳಸಿದದ ಪಪ  

ಹಾಗೂ ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯ ನದೇಿಶಕರು ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ 22 ಮಂದಿ 

ಸಮಿತಿಯಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

 ಕಳೆದ 60 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ನೀಡಲಾಗುತಿು ರುವ ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಯಾವ 

ಮಾನದಂಡಗಳಲಿಲ ದೆ ನೀಡುತಿು ರುವುದು ವಿವಾದಕ್ಕಕ  ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು . ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಪರ ಶ್ು ಸಿ ಸ್ವಹಿತಿ 

ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ರವರು ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಮರೆ ಹೀಗಿದದ ರು. 90 ಕೃತಿಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿರುವ 

ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ರವರು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ತ್ಮಗೆ ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು  

ನೀಡದ ಕಾರಣ ಸೂಕು  ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವಂತೆ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಸೂಚಿಸುವಂತೆ 

ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಗೆ ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು.  

ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಸಮಗರ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಸಮಗರ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಪಕಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  (Integrated Defence Communication 

Networks)ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಮನೊೀಹರ್ ಪರಿಕಕ ರ್ ರವರು ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ 

ನೂತ್ನ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನಾ ಪಡೆ, ವಾಯು ಪಡೆ, ನೌಕ ಪಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇರ್ ಪಡೆಗಳ 

ನಡುವೆ ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.  

ಸಮಗರ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  ಬಗೆೆ  

 ಸಮಗರ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಪಕಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ದೇಶದ ಸೇನಾಪಡೆ, ವಾಯು ಪಡೆ ಮತ್ತು  ನೌಕಪಡೆಗೆ 

ಸೇರಿದ ಏಕೈಕ ಉಪಗರ ಹ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಾಂದು ಸುರಕ್ತಷ ತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಭಾರತ್ದ 

ಉದದ ಗಲಕ್ಕಕ  ಲಭ್ಯ ವಿರಲಿದೆ. 

 ಈ ಸಮಗರ  ಸಂಪಕಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ವಾಯೆ್  ಡಾಟಾ, 

ವಿಡಿಯೀ ಡಾಟಾ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮೂಲಕ ಅವಘಡಗಳು, ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕ ದ್ಯಳಿಗಳು ನಡೆದ್ಯಗ ಕ್ತಷ ಪರ ವಾಗಿ 

ನಧಾಿರಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳು ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ ಸಿ 

ಎಲ್ ಸಂಸೆ್ಥ  600 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 

ಭಾರತದಿಂದ್ ನೈಜಿೀರಿಯಾದ್ಲಿಲ  ಉಡುಪು ತರಭೇತಿ ಕಂದ್ರ  (Apparel Training Centre) 

ಸ್ವಾ ಪ್ನೆ 

ನೈಜಿೀರಿಯಾದಲಿಲ  ಜವಳಿ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ್ ನೈಜಿೀರಿಯಾದ ಕಡುನ 

(Kaduna)ದಲಿಲ  ಉಡುಪು ತ್ರಭೇತಿ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಭಾರತ್ 

ನೈಜಿೀರಿಯಾ ಸಕಾಿರದೊಾಂದಿಗೆ ಇಾಂತ್ಹ ತ್ರಭೇತಿ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. 

 ಈ ತ್ರಭೇತಿ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ವಾಣಿಜಯ  ಇಲಾಖ್ಯಯ “ಕಾಟನ್ ಟೆಕ್ತು ಕಲ್ ಅಸಿಸು ನೆ್  ರ್ೀಗಾರ ಾಂ 

ಫ್ರರ್ ಆಫಿರ ಕಾ” ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ತ್ರಭೇತಿ ಕಾಂದರ ದ ಮೂಲಕ ಕ್ಟಶಲಯ ತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಿ, ನೈಜಿೀರಿಯಾದಲಿಲ  ಜವಳಿ 

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲ ಆಶಯ. 

ಭಾರತ-ನೈಜಿೀರಿಯಾ ಸಂಬಂಧ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ನೈಜಿೀರಿಯಾ ನಡುವೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಭಾಾಂದವಯ ವಿದೆ. ನೈಜಿೀರಿಯಾ ದೇಶ ಭಾರತ್ದ 

ಪರ ಮುಖ ವಾಯ ಪಾರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದು. ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವಾಯ ಪಾರ ವಹಿವಾಟ್ಟ 

2015-16 ರಲಿಲ  US 12.17 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದದ ರೆ, 2014-15 ರಲಿಲ  16.36 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 

ರಷಿು ತ್ತು . ಆಫಿರ ಕಾದಲೆಲ ೀ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ತೈಲ ನಕ್ಕಷ ೀಪ ಹಾಂದಿರುವ ನೈಜಿೀರಿಯಾ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ತೈಲ 
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ರಫ್ತು  ಮಾಡುವಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಔರ್ದಿೀಯ ಉತ್ಪ ನು , ಮಷಿನರಿ, ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ 

ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ರಫ್ರು ಗುವ ವಸುು ಗಳು. 

 

ಕಂದ್ರ  ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆ: ಒಂದು ನೊೀಟ  

ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಎನ್ ಡಿಎ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಪುನಾರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಸ 

ಸಂಪುಟಕ್ಕಕ  19 ಹಸ ಮುಖಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪುಟ ಪುನರ್ ರಚನೆಯಾಗಿ ಹಸ 

ಮುಖಗಳ ಪರಿಚಯ ಇಲಿಲ ದೆ.  

ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ಸ ಸಚಿವರು: 

 ವೆಾಂಕಯಯ ನಾಯುಡ : ನಗರಾಭಿವೃದಿದ , ಬಡತ್ನ ನಮೂಿಲನೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಸ್ವರ 

 ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್: ರಸಗೊಬಿ ರ, ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರ 

 ಪರ ಕಾಶ್ತ ಜಾವೇದಕ ರ್: ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿದ  

 ರವಿ ಶಂಕರ್: ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಕಾನೂನ್ನ 

 ನರಾಂದರ  ಸಿಾಂಗ್ ತ್ತೀಮರ್: ಗಾರ ಮಿೀಣಭಿವೃದಿದ   

 ಸಮ ೃತಿ ಇರಾನ: ಜವಳಿ ಖ್ಯತೆ 

ರಾಜ್ಯ  ಸಚ್ಚವ್ರು: 

 ಪಿ.ಪಿ ಚೌಧರಿ :ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯ 

 ಸಿ.ಆರ್ ಚೌಧರಿ : ಗಾರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿೀಕ ಸರಬರಾಜು 

 ಅನ್ನಪಿರ ಯಾ ಪಟೇಲ್ : ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ 

 ಅಜಯ್ ತ್ಮಾು  : ಜವಳಿ 

  ಮಹೇಾಂದರ  ನಾಥ್ ಪಾಾಂಡೆ : ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿದ  

 ಅಜುಿನ್ ರಾಮ್ ಮ್ರ್ಘಾ ಲ್ : ಆರ್ಥಿಕ  ಮತ್ತು  ಕಾರ್ೀಿರಟ್ಸ ವಯ ವಹಾರ 

 ಅನಲ್ ಮಾಧವ್ ದ್ಯವೆ : ಪರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ 

 ರಮೇಶ್ತ ಚಂದರ ಪಪ  ಜಿಗಜಿಣಗಿ : ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು  ನೈಮಲಯ ಿ  

 ರಾಜೇನ್ ಗೊೀಹೈನ್ : ರೈಲೆಾ   

 ರಾಮದ್ಯಸ್ ಅಥಾವುಲೆ : ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಸಬಲಿೀಕರಣ 

 ವಿಜಯ್ ಗೊೀಯಲ್: ಯುವ ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು  ಕ್ತರ ೀಡೆ  

 ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಹುಲ ವಾಲಿಯಾ : ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರ 

 ಫಗುನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಕುಲಸ್ಥು  : ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ 

 

ಗುವಾಹಟಿ ನಗರ ಪಾರ ಣೆಯಾಗಿ “ಡಾಲಿಪ ನ್”  

ಗಂಗಾ ನದಿ ಡಾಲಿಪ ನ್ (Gangatic River Dolphin) ಅನ್ನು  ಅಸೆ್ವ ಾಂ ನ ಗುವಾಹಟಿ ನಗರದ ಪಾರ ಣಿಯಾಗಿ 

ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ನಗರವೊಾಂದು ನಗರ ಪಾರ ಣಿಯನ್ನು  

ಆಯುದ ಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಗುವಾಹಟಿ ಇತಿಹಾಸ ನಮಿಿಸಿದೆ.  

 ಗುವಾಹಾಟಿಯ ಕುಮುರ ಪ್ಟ ಜಿಲಾಲ ಡಳಿತ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಡಾಲ್ಿ ನ್(ಗೇಾಂಜಟಿಕ್ ರಿವರ್ 

ಡಾಲ್ಿ ನ್)ನನ್ನು  ಗುವಾಹಾಟಿ ನಗರ ಪಾರ ಣಿ ಎಾಂದು ಘೀಷಿಸಿದೆ. 

 ಅಸೆ್ವ ಾಂನಲಿಲ ರುವ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು  ವಿನಾಶದ ಅಾಂಚಿನಲಿಲ ರುವ ಮೂರು ಪಾರ ಣಿಗದದ 

ಗಂಗಾನದಿ ಡಾಲ್ಿ ನ್, ಕಪುಪ  ಮೃದುಚಿಪಿಪ ನ ಆಮ್, ದೊಡಡ  ಕಕ್ತಕ ನ ಕಕಕ ರೆ(ಹಗಿಿಲ)ಗಳಲಿಲ  

ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಗರ ಪಾರ ಣಿಯನಾು ಗಿ ಘೀಷಿಸಲು 

ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿತ್ತು .  
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 ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಸಿಹು ಎಾಂದು ಕರೆಸಿಕಳುು ವ ಗಂಗಾ ನದಿ ಡಾಲ್ಿ ನ್ ಹೆಚ್ಚು  ಮತ್ಗಳಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಗುವಾಹಟಿ ನಗರ ಪಾರ ಣಿ ಪಟು ವನ್ನು  ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ.  

 ಪರ ಸುು ತ್ ಡಾಲಿಪ ನ್ ಗಳು ಅಳಿವಿನ ಮಟು ವನ್ನು  ತ್ಲುಪಿವೆ. ಗುವಾಹಾಟಿಯ ಬರ ಹಮ ಪುತ್ರ  ನದಿಯ 

ತಿೀರದಲಿಲ  ಈಗ ಕವಲ 2,000 ಡಾಲ್ಿ ನಗ ಳು ಉಳಿದುಕಾಂಡಿವೆ ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಿನಾಶದ ಅಾಂಚಿನಲಿಲ ರುವ ಈ ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಲು ಈ ಕರ ಮಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಮಹತಾಾ ಕಾಂಕಿ್  “ನಮಾಮ ಗಂಗೆ” ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಚಾಲನೆ 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮಹತಾಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  'ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ' ಯೀಜನೆಗೆ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಉತ್ು ರಖಂಡದಲಿಲ  

ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಮಲಿನಗೊಾಂಡಿರುವ ಗಂಗಾ ನದಿ ಸಾ ಚು ತೆ ಮಾಡುವ 

ಮಹತ್ಾ ದ ಗುರಿಯನ್ನು  ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಹಾಂದಿದೆ. ಗಂಗಾನದಿಗೆ ಪರ ತಿನತ್ಯ  1500 ದಶಲಕ್ಷ ಲಿೀಟರ್ 

ಕಚಾು  ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸೇರುತ್ು ದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ 500 ದಶಲಕ್ಷ ಲಿೀ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯ ಜಯ ವು 700 

ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಕ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನತ್ಯ  ಸೇರುತ್ು ದೆ, ಇದರಿಾಂದ ಗಂಗಾ ನದಿ ತಿೀವರ ವಾಗಿ 

ಮಾಲಿನಯ ಗೊಾಂಡಿದೆ.  

ಯೀಜನೆಯಲಿಲ  ಏನದೆ? 

 ಗಂಗಾ ನದಿ ಧಾಮಿಿಕ ಮಹತ್ಾ  ಪಡೆದಿದುದ , ಜನರ ನಂಬಿಕ್ಕಗೆ ಧಕ್ಕಕಯಾಗದಂತೆ ಯೀಜನೆ 

ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಲಾಗು ವುದು. ವಿಶಾ ದಲಿಲ  ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಲ  ಉನು ತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿ 

ಶ್ಮದಿಧ ೀಕರಣ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 

 ಗಂಗಾ ನದಿ ತ್ಟದ 104 ಕಡೆ ಯೀಜನೆ ಆರಂಭ್. ಇಲಿಲ  ಗಂಗೆಗೆ ಮಲಿನ ನೀರು ಸೇರದಂತೆ 

ಚರಂಡಿ ನೀರು ಸಂಸಕ ರಣಾ ಘಟಕ. 

 ಗಂಗೆಯ ಮಾಲಿನಯ ವನ್ನು  ಅಳೆಯಲು ಅಪಿಲ ಕಶನ್ ಮಾನಟರ್ ಸೆ್ವಪನೆ 

  ಗಂಗಾ ನದಿಯಲಿಲ  ಹೆಣಗಳನ್ನು  ತೇಲಿ ಬಿಡುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ನದಿ ತ್ಟದಲಿಲ  

ಶವಸಂಸ್ವಕ ರಕ್ಕಕ  ಮೀಕ್ಷಧಾಮ ನಮಾಿಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ಗಂಗಾ ನದಿ ದಂಡೆಯಲಿಲ ರುವ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗಳ ತಾಯ ಜಯ  ಸಂಸಕ ರಣೆ, ಮರುಬಳಕ್ಕ ಒಳಗೊಾಂಡಂತೆ 

ಕರ ಮಕೈಗೊಳು ಲಾಗುವುದು. 

 ಗಂಗಾ ನದಿ ಪಾತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗಿಡ ನೆಡುವಿಕ್ಕ, ಇದಕಾಕ ಗಿ 1.34 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಕು ೀನಿಲಿಲ  2000 

ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ವನಮಹೀತೆ್ ವ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗುವುದು. 5 

ವರ್ಿದ ಯೀಜನೆಗೆ 20 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ಮಿೀಸಲು ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಬೇಳೆಕಾಳು ಕರತೆ ನೀಗಿಸಲು ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ದೇಶದಲಿಲ  ಎದುರಾಗಿರುವ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಕರತೆಯನ್ನು  ನಯಂತಿರ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ಉನು ತ್ಮಟು ದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ. ವಿತ್ು  ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೆಟಿಲ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದ  ಸಭೆಯಲಿಲ  

ಈ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮುಖಯ  ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಅರವಿಾಂದ್ 

ಸುಬರ ಮಣಯ ನ್ ರವರು ಈ ಉನು ತ್ ಮಟು ದ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಹಿಡಿತ್ಕ್ಕಕ  ಸಿಗದೆ ಏರುತಿು ರುವ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಬಲೆಯನ್ನು  ನಯಂತಿರ ಸಲು ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಿ, 

ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ಸಮಿತಿ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಲಿದೆ. 

 ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು  ಬಳೆಯುವಂತೆ ರೈತ್ರನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು, ಅದಕ್ಕಕ ಾಂದೆ ರೈತ್ರಿಗೆ 

ಬೀನಸ್ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು  ಕನರ್ಾ  ಬಾಂಬಲ ಬಲೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವುದನ್ನು  ಸಮಿತಿ 

ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

 ದೇಶದಲಿಲ  ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು  ಬಳೆಯಲು ರೈತ್ರಿಗೆ ಸಬೆಿ ಡಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ 

ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಕರತೆಯನ್ನು  ನೀಗಿಸಲು ದಿೀಘಿ ಅವಧಿಯ ನಯಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಿ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಲಿದೆ. 
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ಸಂಸತ್ ಮೇಲೆ ದ್ಘಳಿ ತಡೆಗೆ ಕಂದ್ರ ದಿಂದ್ “ಆಪ್ರಷನ್ ಗೀಲಡ ನ್ ನೊೀಸ್”   

ಸಂಸತ್ ಭ್ವನದ ಮೇಲೆ ದ್ಯಳಿ ತ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ “ಆಪರರ್ನ್ 

ಗೊೀಲಡ ನ್ ನೊೀಸ್” ಎಾಂಬ ಕಾಯಿಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸೊೀಮವಾರದಿಾಂದ ಮುಾಂಗಾರು ಅಧಿವೇಶನ 

ಪಾರ ರಂಭ್ವಾಗುತಿು ದುದ , ಮುನೆು ಚು ರಿಕ್ಕ ಕರ ಮವಾಗಿ ಸಂಸತ್ ಭ್ವನದ ಮೇಲೆ ಉಗರ ರು ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸದಂತೆ 

ತ್ಡೆಯಲು ಈ ಕರ ಮವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಂಸತ್ ಭ್ವನದ ಸುತ್ು  ಸೂಕು  ಭ್ದರ ತಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಕಾಯಿಚರಣೆಯಲಿಲ  ಸೊಪ ೀಟಕ ಪತೆು ಯಲಿಲ  ತ್ರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಶಾ ನಗಳ ತಂಡವನ್ನು  

ಸಂಸತ್ ಭ್ವನದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಇದಕಾಕ ಗಿ K9 ಶಾ ನಗಳ ತಂಡವನ್ನು  ನಯೀಜಿಸಲು ಪಿಎಸ್ಎಸ್ ಇಾಂಡ್ರೀ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ 

ಬಡಿರ್ ರ್ಲಿೀಸ್ (ಐಟಿಬಿಪಿ)ಗೆ ಮನವಿ ಸಲಿಲ ಸಿದೆ. ಇಾಂಡ್ರೀ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಬಡಿರ್ 

ರ್ಲಿೀಸ್ ಶಾ ನಗಳು ವಿಶಾ ದಲೆಲ ೀ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವುಳು  ಶಾ ನಗಳೆನಸಿವೆ.  ಐಟಿಬಿಪಿ 

ಶಾ ನಗಳ ತಂಡವನ್ನು  ನಯೀಜಿಸಿ ಮಾನೊನ್ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಯುವವರಗೆ ಸಂಸತ್ 

ಭ್ವನದ ಭ್ದರ ತೆಯಲಿಲ  ಸಹಕರಿಸಲಿದೆ. 

 ಆಪರರ್ನ್ ಗೊೀಲಡ ನ್ ನೊೀಸ್ ಮಾನೊನ್ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರ 

ಮುಕಾು ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಉಸುು ವಾರಿಯನ್ನು  ಐಟಿಬಿಪಿಯ ಡಿಐಜಿ ಆರ್.ಸಿ. ಬೈಜವಾನ್ 

ವಹಿಸಿಕಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಬೇನ್ಯಮ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟ ತಡೆ ಮಸೂದೆ-2015 ತಿದುದ ಪ್ಡಿಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟ್ಟ ತ್ಡೆ ಮಸೂದೆ-2015 ತಿದುದ ಪಡಿಗಳನ್ನು  ತ್ರುವ ಪರ ಸ್ವು ವಕ್ಕಕ  ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  

ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೇನಾಮಿ 

ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಷೇಧ ಕಾಯಿದೆ-1988 ಅನ್ನು  ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವ 

ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಮಸೂದೆ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಮಸೂದೆಯು ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟ್ಟ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನ್ನ 

ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ವಿಸ್ವು ರಗೊಳಿಸಲಿದೆ. 

 ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ನದಿಿಷ್ಟ ಶ್ಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ 

ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ಇರಲಿದೆ. 

 ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟನ್ನು  ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಿೀಪುಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  

ಮೇಲಮ ನವಿ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಮಸೂದೆಯಡಿ ಬೇನಾಮಿ ಆಸಿು ಗಳನ್ನು  ವಿವರಗಳನ್ನು  ನೀಡಿದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಏನದು ಬೇನ್ಯಮ ವ್ಹಿವಾಟ್ಟ? 

ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಎಾಂದರೆ ನಜವಾದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿ ಬದಲಿಗೆ ಬೇರಬಿ ರ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಆಸಿು ಪಾಸಿು  

ಖರಿೀದಿಸುವುದ ಮತ್ತು  ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಕ  ಬೇನಾಮಿ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಎನು ಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

ಪುದುಚೇರಿಯಲಿಲ  ತಾಯಿ ಹಾಲು ಎಟಿಎಮ್ಸ “ಅಮುಧಮ್ಸ ತಾಯಿಪಾಪ ಲ್ ಮಲಯ ಂ”ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಪುದುಚೇರಿಯ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ರ್ೀಸ್ು  ಗಾರ ಜುಯ ಯೇಟ್ಸ ಮ್ಡಿಕಲ್ 

ಎಜುಯ ಕಶನ್ ಆಾಂಡ್ಸ ರಿಸಚ್ಿ ಸ್ಥಾಂಟರ್ (ಜೇಸ್ಥಮ ರ್)ನಲಿಲ  ತಾಯಿ ಹಾಲು ಎಟಿಎಮ್ ಗೆ 

ಪುದುಚೇರಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ರ್ು ವೆನಸಿರುವ ಈ ಎಟಿಎಮ್ ಗೆ “ಅಮುಧಮ್ 

ತಾಯಿಪಾಪ ಲ್ ಮಲಯ ಾಂ” ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.  
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 ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಹುಟ್ಟು ವ ಅವಧಿಪೂವಿ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಎಟಿಎಲ್ 

ಅನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಕವಲ ತಾಯಿ ದೊರೆಕ್ತಸುವುದಲಲ ದೇ ಸರಿಯಾದ ರಿೀತಿಯಲಿಲ  ಮಲೆಹಾಲುಣಿಸುವ 

ವಿಧಾನವನ್ನು  ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಜೇಸ್ಥಮ ರ್ ನಲಿಲ  ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು ಜಿಪೆಮ ೀನಿಲಿಲ  ಹುಟ್ಟು ವ 1,500 ಮಕಕ ಳ ಪೈಕ್ತ ಕನರ್ಾ  ಶೇ. 30ರಷ್ಟು  

ಶ್ಶ್ಮಗಳು, ಕಡಿಮ್ ತೂಕ ಹಾಂದಿರುತ್ು ವೆ ಅರ್ವಾ ಅವಧಿಪೂವಿವಾಗಿ ಜನಸಿರುತ್ು ವೆ. ಈ 

ನವಜಾತ್ ಶ್ಶ್ಮ ಘಟಕದಲಿಲ  ಇಾಂರ್ ಶ್ಶ್ಮಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ತಾಯಿಯ ಹಾಲು 

ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯ ಗತ್ಯ ವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಈ ಎಟಿಎಮ್ ಅನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿರುವುದ್ಯಗಿ 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

 

'ಬಲ ಕಾಮಿಕ್ (ನಷೇಧ ಹಾಗೂ ನಯಂತರ ಣ) ತಿದುದ ಪ್ಡಿ ಮಸೂದೆ, 2012'ಕೆಕ  ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ 

ಅಂಗಿೀಕಾರ  

ಬಲ ಕಾಮಿಿಕ (ನಷೇಧ ಮತ್ತು  ನಯಂತ್ರ ಣ) ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2012 ಕ್ಕಕ  ರಾಜಯ ಸಭೆಯಲಿಲ  

ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಬಲ ಕಾಮಿಿಕ (ನಷೇಧ ಹಾಗೂ ನಯಂತ್ರ ಣ) ಕಾಯಿದೆ-1986 ತಿದುದ ಪಡಿ 

ತಂದು ಬಲ ಕಾಮಿಿಕ ಪದದ ತಿಯನ್ನು  ಹೀಗಲಾಡಿಸಲು ಕಾನೂನನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಬಲಪಡಿಸುವ 

ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ಅನಾ ಯ ಹದಿನಾಲುಕ  

ವರ್ಿಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕ್ಕಳಗಿನ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ದುಡಿಸಿಕಳುು ವುದು ಅಪರಾಧ. ಆದರೆ 14 ವರ್ಿಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕ್ಕಳಗಿನ 

ಮಕಕ ಳು ಶಲಾ ಸಮಯದ ನಂತ್ರ ಮತ್ತು  ರಜಾ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಕುಟ್ಟಾಂಬವೇ ನಡೆಸುವ ಉದಯ ಮಗಳಲಿಲ  

ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಈ ಮಸೂದೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಿು ದೆ.  

ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ಏನದೆ?  

 ಮಸೂದೆಯಡಿ 14 ವರ್ಿಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕ್ಕಳಗಿನ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಕಾಮಿಿಕರಾಗಿ ದುಡಿಸುಕಳುು ವಂತಿಲಲ , 

ಆದರೆ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಕುಟ್ಟಾಂಬವೇ ನಡೆಸುವ ಉದಯ ಮಗಳಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಈ ಮಸೂದೆ 

ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಿು ದೆ. 

  ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ಹಸದ್ಯಗಿ 'ಹದಿಹರೆಯ' ಎಾಂಬ ವಗಿವನ್ನು  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯ 

ಎಾಂದರೆ 14-18 ವರ್ಿ ವಯಸೆಿ ನವರು ಎಾಂದರ್ಿ. 

 ನದಿಿರ್ು  ಪಡಿಸಿದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೃತಿು ಗಳಲಿಲ  (ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳು 

ಇತ್ರೆ) ಹದಿಹರೆಯವರನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳುು ವಂತಿಲಲ . 

 ಬಲಕಾಮಿಿಕರನ್ನು  ನಯೀಜಿಸುವ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲಾಗಿದೆ. ತಿದುದ ಪಡಿ 

ಮಸೂದೆಯ ಪರ ಕಾರ ಕನರ್ಾ  6 ತಿಾಂಗಳು ಗರಿರ್ಾ  2 ವರ್ಿ ಜೈಲು ವಿಧಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ (ಹಿಾಂದೆ 

ಕನರ್ಾ  ಮೂರು ತಿಾಂಗಳು ಹಾಗೂ ಗರಿರ್ಾ  1 ವರ್ಿ) ಅರ್ವಾ ರೂ 20,000 ದಿಾಂದ 50,000 

ವರೆಗೂ ದಂಡ (ಹಿಾಂದೆ ರೂ 10,000 ದಿಾಂದ 20,000) ಅರ್ವಾ ಎರಡನ್ನು  ವಿಧಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗಳಲಿಲ  ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು  ದುಡಿಸಿಕಾಂಡರೆ 6 ತಿಾಂಗಳು ಗರಿರ್ಾ  2 

ವರ್ಿ ಜೈಲು ವಿಧಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ (ಹಿಾಂದೆ ಕನರ್ಾ  ಮೂರು ತಿಾಂಗಳು ಹಾಗೂ ಗರಿರ್ಾ  1 ವರ್ಿ) 

ಅರ್ವಾ ರೂ 20,000 ದಿಾಂದ 50,000 ವರೆಗೂ ದಂಡ (ಹಿಾಂದೆ ರೂ 10,000 ದಿಾಂದ 20,000) 

ಅರ್ವಾ ಎರಡನ್ನು  ವಿಧಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ರೂ 20,000 ದಿಾಂದ 50,000 ವರೆಗೂ ದಂಡ ಅರ್ವಾ 

ಎರಡನ್ನು  ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ. 

 ಗಾಯ ರಜು ಕ್ಕಲಸ, ಬಿೀಡಿ ಕಟ್ಟು ವುದು, ಕಾಪೆಿಟ್ಸ ಹೆಣಿಗೆ, ಕೈಮಗಗ  ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಮಗಗ , ಗಣಿ 

ಮುಾಂತಾದ ಆರೀಗಯ ಕ್ಕಕ  ಹಾನ ಮಾಡುವ ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ  14ರಳಗಿನ ಮಕಕ ಳನ್ನು  

ನಯೀಜಿಸುವಂತಿಲಲ . 
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 ಕಾನೂನ್ನ ರೂಪುಗೊಾಂಡರೆ ಅದರ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನದ ಹಣೆಯನ್ನು  ಜಿಲಾಲ ಧಿಕಾರಿಗೆ ವಹಿಸುವ 

ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ  ನಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಆಗಾಗ 

ತ್ಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಕ  ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

“ಗೀರಖ್ ಪುರ”ದ್ಲಿಲ  ನೂತನ AIIMS ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಗೊೀರಖ್ ಪುರದಲಿಲ  ನೂತ್ನ ಆಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಮ್ಡಿಕಲ್ 

ಸೈನೆ್  (AIIMS) ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಸ್ವಾ ಸೆ ಯ  ಸುರಕಾಷ  

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಈ ನೂತ್ನ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಿದುದ , ದೇಶದಲಿಲ ರುವ ಆರೀಗಯ  ಸೇವೆ 

ಸೌಲಭ್ಯ ದಲಿಲ  ಅಸಮತ್ತೀಲನೆಯನ್ನು  ಹೀಗಲಾಡಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟು ದ 

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಆಸಪ ತೆರ ಯು 750 ಹಾಸಿಗೆ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಲಿದುದ , ತ್ತತ್ತಿ ಸೇವೆ, 

AYUSH ಚಿಕ್ತತೆೆ , ಸೂಪರ್ ಸ್ಥಪ ಷ್ಠಲಿಟ್ಸ ಬಡೆ್ಸ  ಅಾಂತ್ಹ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ 

ಸಭಾಾಂಗಣ, ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಥು ಲ್ ಅನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. 

 ಈ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಆಸಪ ತೆರ ಯ ಅಾಂದ್ಯಜು ವೆಚು  1011 ಕೀಟಿ.  

 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಸ್ವಾ ಸೆ ಯ  ಸುರಕಾಷ  ಯೀಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಪಾಲ್, ಭುಬನೇಶಾ ರ, 

ಜೀದ್ ಪುರ, ರಾಯ್ ಪುರ, ಪಾಟು  ಮತ್ತು  ರಿಷಿಕಶ್ತ ನಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಯ್ 

ಬರಲಿಯಲಿಲ  ನಮಾಿಣ ಹಂತ್ದಲಿಲ ದೆ. ಇದಲಲ ದೆ ಮಹರಾರ್ಡ ರದ ನಾಗಪುರ, ಪಶ್ು ಮ 

ಬಂಗಾಳದ ಕಲಾಯ ಣಿ ಹಾಗೂ ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ಗುಾಂಟ್ಯರು ಬಳಿಯ ಮಂಗಳಗಿರಿಯಲಿಲ  

ನೂತ್ನ AIIMS ಗಳನ್ನು  2015 ರಲಿಲ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಡಾ. ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ಟ ಎಕಾನಮಕ್ಸ  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಾ  ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಗೆ 

ರಾಒಪಿಪ ಗೆ 

ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಡಾ. ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕೆ್  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದುದ , ಮುಾಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಿದಲಿಲ  ಸೆ್ವಪನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ಉನು ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡಿಡ  ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪರಿರ್ತ್ು  

ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಎಸ್.ವಿ.ರಂಗನಾಥ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ 8 ಮಂದಿ ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಈ 

ಸಂಬಂಧ ರಚಿಸಿದುದ , ಸಮಿತಿಯು 15 ದಿನದೊಳಗೆ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಲಿದೆ. ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನ ಆಧಾರದ 

ಮೇರೆಗೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಇಕನಾಮಿಕೆ್ನ್ನು  ವಿಶಾ ದಲಿಲ ಯೇ ಉತ್ಕ ೃರ್ು  

ಗುಣಮಟು ದ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಇದೊಾಂದು ಸ್ವಾ ಯತ್ು  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. 

 ಈ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಬಾಂಗಳೂರು 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಿಾಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. 

 

ನಕ್ಸ ಲ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಪ್ಟ್ಿ ಯನ್ನನ  (Red Corridor) ಪ್ರಿಷಕ ರಿಸಲಿರುವ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ  

ನಕೆಲ್ ಪಿೀಡಿತ್ ಕ್ಕಲವು ಜಿಲೆಲ ಗಳನ್ನು  ರೆಡ್ಸ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪಟಿು ಯಿಾಂದ ಕೈಬಿಡಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಸಕಾಿರದ ಈ ಕರ ಮ ಜಾರಿಗೊಾಂಡರೆ ಪರ ಸುು ತ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ 106 ನಕೆಲ್ 

ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  20 ಜಿಲೆಲ ಗಳನ್ನು  ನಕೆಲ್ ಪಿೀಡಿತ್ ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಪಟಿು ಯಿಾಂದ ಹರಗುಳಿಯಲಿವೆ.  

 ರೆಡ್ಸ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಾಂದರೆ ನಕೆಲ್-ಮವೊೀವಾದಿ ಬಂಡುಕೀರರಿಾಂದ ಪಿೀಡಿತ್ವಾಗಿರುವ 

ಭಾರತ್ದ ಪೂವಿ ಭಾಗ. 
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 ಸದಯ  10 ರಾಜಯ ಗಳ 106 ಜಿಲೆಲ ಗಳನ್ನು  ನಕೆಲ್ ಪಿೀಡಿತ್ ಎಾಂದು ಘಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳಲಿಲ  

44 ಜಿಲೆಲ ಗಳು ಅತಿ ಭಾದಿತ್ ಜಿಲೆಲ ಗದಗಿವೆ. 

 ಈ ಹತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳೆಾಂದರೆ ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಛತಿು ೀಸ್ಗಢ, ಜಾಖಿಾಂಡ, ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ, 

ಮಹಾರಾರ್ು ರ, ಒಡಿಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ 

 ದಕ್ತಷ ಣ ಭಾರತ್ದ ರಾಜಯ ಗದದ ತ್ಮಿಳುನಾಡು, ಕನಾಿಟಕ, ಕರಳದಲೂಲ  ನಕೆಲ್ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿವೆ. ಕನಾಿಟಕದ ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು, ಉಡುಪಿ, ಶ್ವಮಗಗ ದಲಿಲ  ನಕೆಲ್ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕ ಇದೆ ಆದರೂ ಯಾವ ಜಿಲೆಲ ಗಳು ರೆಡ್ಸ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪಟಿು ಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿಲಲ . 

ರೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನಕ್ಕಲ 

 ರೆಡ್ಸ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಗುರುತಿಕಳುು ವ ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ಹೆಚಿು ನ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ು ದೆ. ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಪಟಿು ಯಿಾಂದ ಕೈಬಿಟು ರೆ ಈ ಅನ್ನಕ್ಕಲ 

ದೊರೆಯುವುದಿಲಲ . 2006 ರಲಿಲ  ಕನೆಯ ಬರಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಈ ಪಟಿು ಯನ್ನು  

ಪರಿರ್ಕ ರಿಸಿತ್ತು . 

 

ಪ್ಪಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಳಕೆ: ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ರ ಸ್ವದ್ ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ  

ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಲಲ ದ ಪಯಾಿಯ ಗನ್ ಗಳ ಬಳಕ್ಕ ಸ್ವದಯ ತೆಯನ್ನು  

ಕಂಡುಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಏಳು ಜನ ತ್ಜಾ ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ.  

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಎನ್. ಪರ ಸ್ವದ್ ಅವರು ತಂಡದ 

ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಮಿತಿಯು ಎರಡು ತಿಾಂಗಳಳಗೆ ತ್ನು  ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸಲಿದೆ.  

ಸಮತಿಯಲಿಲ ರುವ್ ಇತರೆ ಸದ್ಸಯ ರು: 

 ಶ್ರ ೀನಗರ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನ ಇನ್ಸ್ಥಪ ಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಅತ್ತಲ್ ಕಾವಾಿಲ್, ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  

ಕಾಶ್ಮ ೀರದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಇನ್ಸ್ಥಪ ಕು ರ್ ಜನರಲ್ ರಾಜಿೀವ್ ಕೃರ್ಣ , ಭಾರತಿೀಯ ಶಸ್ವು ರಸು ರ 

ಕಾಖ್ಯಿನೆ ಮಂಡಳಿಯ ತ್ತಷ್ಠರ್ ತಿರ ಪಾಠಿ, ಚಂಡಿಗಡದ ಮದುದ ಗುಾಂಡು ಸಂಶೀಧನಾ 

ಪರ ಯೀಗಾಲಯದ ಮಂಜಿೀತ್ ಸಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ದೆಹಲಿ ಐಐಟಿಯ ನರಶ್ತ ಭ್ಟಾು ಗರ್ 

ತಂಡದಲಿಲ ರುವ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರು. 

ಹಿನೆನ ಲೆ: 

 ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಉದಿ ಸಿರುವ ಹಿಾಂಸ್ವಚಾರದಲಿಲ  ಜನರನ್ನು  

ನಯಂತಿರ ಸಲು ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಬಳಕ್ಕ ತಿೀವರ  ವಿವಾದಕ್ಕಕ  ಎಡೆಮಾಡಿಕಟಿು ತ್ತು . ಈ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  

ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಪಯಾಿಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಕಂಡುಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ತ್ಜಾ ರ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸುವುದ್ಯಗಿ ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂಗ್ ರವರು ಲೀಕಸಭೆಗೆ 

ತಿಳಿಸಿದದ ರು. 

ಪ್ಪಲೆಟ್ ಗನ್ ಬಗೆೆ  (Pellet Guns):  

 ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಗಳನ್ನು  ಮಾರಕವಲಲ ದ ಆಯುಧಗಳೆಾಂದ ವಗಿೀಿಕರಸಲಾಗಿದೆ. ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ 

ಗಳಲಿಲ  ಸಿೀಸದ ಬಲೆ್  ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಒಮ್ಮ  ಇವುಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿದ್ಯಗ ಭಾರಿ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಲ  ಹರಡಿಕಳುು ತ್ು ವೆ. 

 ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಮೇಲೆ ಮಾರಣಾಾಂತಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿಲಲ .  ಆದರೆ 

ಚಮಿದ ಅಾಂಗಾಶವನ್ನು  ಭೇದಿಸುವುದರಿಾಂದ ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗದಗಬಹುದು.   

 ಈ ಗನ್ ಗಳನ್ನು  ಮದಲ ಬರಿಗೆ 2010 ರಲಿಲ  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಹಿಾಂಸ್ಥಯನ್ನು  ಹತಿು ಕುಕ ವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು . ಇದರ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ ಕ್ಕಲವರು ದೃಷಿು ಹಿೀನರಾಗಿದದ ರು, ಅಲಲ ದೇ 

ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಾಂಡದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ತಿೀವರ  ವಿರೀಧ ವಯ ಕು ವಾಗಿತ್ತು .   

 

ಜ್ಮುಮ  ಮತಿ್ತ  ಕಾಶಿಮ ೀರದ್ಲಿಲ  ರೂ 1601 ಕೀಟಿ “ಹಿಮಾಯತ್” ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಒಪಿಪ ಗೆ 
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ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಸುಮಾರು 1600 ಕೀಟಿಯ “ಹಿಮಾಯತ್” 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಜಮುಮ  

ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಯುವಕರಿಗೆ ಮುಾಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಟಶಲಯ  

ಮತ್ತು  ವೃತಿು ಪರ ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ರಭೇತಿಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸುವ 

ಕಳುು ವ ಯುವಕರಿಗೆ ಆರು ತಿಾಂಗಳು, ಒಾಂಬತ್ತು  ತಿಾಂಗಳು ಮತ್ತು  ಒಾಂದು ವರ್ಿದ ಉದೊಯ ೀಗ ಆಧಾರಿತ್ 

ಕೀಸಿಗಳ ತ್ರಬೇತಿಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತ್ರಭೇತಿಯನ್ನು  ರಾಜಯ ದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು  

ಹರರಾಜಯ ದಲೂಲ  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಹಿಮಾಯತ್ ಯೀಜನೆಯು ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮೂಲಕ ಉದೊಯ ೀಗ ಕಲಿಪ ಸು 

ಕಾಯಿಕರ ಮ. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮುಾಂದಿನ ಐದು ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದ 

ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗ ಕಲಿಪ ಸುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯು ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಚೇರಿಯ ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೀಗ 

ಯೀಜನೆಯ ಅಾಂಗವಾಗಿದೆ. 

 ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಶ್ಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಐಟಿ, 

ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರ ಸೇವೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಉದೊಯ ೀಗ ಒದಗಿಸುವುದ್ಯಗಿದೆ.  

 

ಅಂಥಿರ ಕ್ಸ -ದೇವಾಸ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್: ಭಾರತದ್ ವಿರುದ್ದ  ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದ್ ಹೇಗ್ ನ್ಯಯ ಯಾಲಯ 

ಉಪಗರ ಹ ತ್ರಂಗ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಸೊರ ೀದ ಅಾಂರ್ಥರ ಕೆ್  ಸಂಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಮಲಿು ಮಿೀಡಿಯಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ದೇವಾಸ್ ನಡುವೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದದ  ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ರದುದ ಗೊಳಿಸಿದದ  

ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಕರ ಮ ಸರಿಯಲಲ ವೆಾಂದು ಹೇಗ್ ನ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ನಾಯ ಯಾಲಯ ತಿೀಪುಿ 

ನೀಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಸಂಸೆ್ಥ  ಇಸೊರ ೀಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನು ಡೆ ಆಗಿದೆ. ತಿೀಪಿಿನ 

ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು  ದಂಡ ತೆರಬೇಕ್ತದೆ. 

ಏನದು ಒಪ್ಪ ಂದ್? 

 2005 ರಲಿಲ  ಇಸೊರ ೀದ ಅಾಂಗ ಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ಅಾಂರ್ಥರ ಕೆ್  ಮತ್ತು  ದೇವಾಸ್ ನಡುವೆ ಎಸ್ ಬಯ ಾಂಡ್ಸ 

ತ್ರಂಗ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು . ಒಪಪ ಾಂದದ ಅನಾ ಯ ಎರಡು 

ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ ದೇವಾಸ್ ಗೆ ತ್ರಂಗ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡುವಾದಗಿತ್ತು . 

 ಈ ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತ್ದಾದಯ ಂತ್ ನಿಸು ಂತ್ತ ಆಡಿಯೋ ವಿಷ್ಟಯಲ್ಡ, 

ಬ್ದರ ಡ್ಯಾ ಯ ಂಡ್ ಮತ್ತು  ರ್ಬೈಲ್ಡ ಇಂಟನೆ್ಟ್ ಸೇವ ಸರಬರಾಜು ಒಂದು ಸಂವಹ್ನ್ ಜ್ಞಲ್ 

ಸಾಥ ಪ್ತಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ ಹಂದಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಆದರೆ 2011 ರಲಿ್ಲ  ಅಂಥಿರ ರ್ಕಸ  ಸಂಸ್ಥ  ಈ ಒಪ್ಟಪ ಂದವನ್ನು  ಕೈಬ್ರಡಲು ತಿೋಮಾ್ನಿಸಿತ್ತ. ಬದಲಾದ 

ಭಾರತಿೋಯ ಬ್ದಹ್ಯ ಕ್ಕಶ್ ನಿೋತಿ ಮತ್ತು  ಎರ್ಸ-ಬ್ದಯ ಂಡ್ ತ್ರಂಗಗಳನ್ನು  ಖ್ಯಸಗಿ ಕಂಪ್ಟನಿಗಳಗ್ಗ 

ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಭ್ದರ ರ್ತಗ್ಗ ಅಪ್ರಯ ಎದುರಾಗಬಹುದೆಂದು 

ಒಪ್ಟಪ ಂದದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯ್ಡವುದಾಗಿ ಹೇಳತ್ತು .  

 ದೆವಾಸ್-ಆಾಂರ್ಥರ ಕೆ್  ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ತಿಲಾಾಂಜಲಿ ಇಟು  ಬಳಿಕ 2015 ರಲಿಲ  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಮರೆ ಹೀಗಿ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಕೈಬಿಟು  ಕಾರಣ ತ್ನಗಾದ 1.6 ಬಿಲಿಯನ್ 

ಡಾಲಸ್ಿ ನರ್ು ವನ್ನು  ತ್ತಾಂಬಿಸಿಕಡಬೇಕ್ಕಾಂದು  ಕಳಿತ್ತು . 

ಅಂಥಿರ ಕ್ಸ  ಸಂಸ್ಾ  ಬಗೆೆ : ಇದು ಭಾರತಿೋಯ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥ  (ಇಸೊರ ೋ)ದ ವಾಣಿಜಯ  

ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಸಕ ೃತ್ ಪ್ಟದವಾದ ಅಂತ್ರಿೋಕ್ಷದ ಆಂಗಿ  ಆವೃತಿು ಯಾಗಿದುದ , "ಸ್ಪ ೋರ್ಸ" ಎಂದು 

ಅರ್್. ಇದು ಬ್ದಹ್ಯ ಕ್ಕಶ್ (DOS) ಇಲಾಖ್ಯ ಆಶ್ರ ಯದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿು ದುದ , ಈ ಇಲಾಖ್ಯಯ್ಡ 

ನೇರವಾಗಿ ಪ್ಟರ ಧಾನಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸವ ತಂತ್ರ ವಾಗಿ ಕೆಲ್ಸ ನಿವ್ಹಿಸುತಿು ದೆ. 
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ಜೂನ್ 11: ವಿಶಾ  ಜ್ನಸಂಖಯ  ದಿನ 

ವಿಶಾ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿವರ್ಿ ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಮಿತಿಮಿೀರಿದ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಅದರಿಾಂದ ಆಗುವ ಆಗುಹೀಗುಗಳ ಬಗೆಗ  ಚಿಾಂತ್ನೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 1989ರ ಜುಲೈ 11ರಂದು ಮದಲ ಬರಿ ವಿಶಾ  ಸಂಸೆ್ಥಯು ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಿತ್ತ. 

ಈ ದಿನದಂದು ವಿಶಾ ದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಐದು ಬಿಲಿಯನ್ ದ್ಯಟಿದುದ , ಅಾಂದಿನಾಂದ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 

ಜುಲೈ 11 ವಿಶಾ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ದಿನವನಾು ಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಇನೆಾ ಸಿು ಾಂಗ್ ಇನ್ ಟಿನೇರ್ಜ ಗಲೆ್ಿ (Investing in Teenage Girls) ಇದು ಈ ವರ್ಿದ 

ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ  

 ಸದಯ  ಜಗತಿು ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ದೇಶ ಚಿೀನಾ. ಆದರೆ ಒಾಂದು ದಶಕದೊಳಗೆ 

ಚಿೀನಾವನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  ಭಾರತ್ ಮದಲ ಸೆ್ವನ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ವಿಶಾ ದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ   (1ನೇ ಜನವರಿ 2014)  7,137,661,030 ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಜುಲೈ 18: ನೆಲಸ ನ್ ಮಂಡೇಲ್ದ ಅಂತರರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ದಿನ 

ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಜುಲೈ 18 ಅನ್ನು  ನೆಲೆ ನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ದಿನ ಅರ್ವಾ ಮಂಡೇಲಾ 

ದಿನವೆಾಂದು ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಜುಲೈ 18 ನೆಲೆ ನ್ ಮಂಡೇಲಾ ರವರ 

ಜನಮ ದಿನ. ಮಂಡೇಲಾ ರವರು ನೊೀಬಲ್ ಶಾಂತಿ ಪರ ಶಸಿು  ಪುರಸಕ ತ್ರು ಹಾಗೂ ದಕ್ತಷ ಣಾ ಆಫಿರ ಕಾದ 

ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ವರು. 

 ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಜಗತಿು ನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪರ ತಿಯಬಿ ರು ಕಾಯಿಪರ ವತ್ರಾಗಬೇಕ್ಕಾಂಬ 

ಸಂದೇಶವನ್ನು  ಸ್ವರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  ಸೆ್ವಪಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಮಂಡೇಲಾ ರವರು ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  

ಗಮನಸಿ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯು 2009 ರಲಿಲ  ಜುಲೈ 18 ಅನ್ನು  ನೆಲೆ ನ್ 

ಮಂಡೇಲಾ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ದಿನವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಿತ್ತ. 

 ಅಷ್ೆ ೋ ಅಲಿ್ದೇ, ವಣ್ಭೇದ ವಿರುದದ  ಹೋರಾಡಿದ ಮಂಡೇಲಾರ ಪ್ಟರ ಜ್ಞಪ್ಟರ ಭುತ್ವ , 

ಜನಾಂಗಿೋಯ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ರ್ಚರ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆ ಮಾನ್ವ ಹ್ಕುಕ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗ್ಗಯಿದದ  

ಬದಿ ರ್ತಯನ್ನು  ಮತ್ತು  ಮಾನ್ವರ ಸೇವಗ್ಗಿ ತ್ನ್ು  ಸಮಪ್ಟ್ಣೆಯನ್ನು  ಸಾರುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಜುಲೈ 29 ಅಂತರರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಹುಲಿ ದಿನ (International Tiger Day) 

ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಜಾಗತಿಕ 

ಮಟು ದಲಿಲ  ಹುಲಿ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ ವಾಸಸೆ್ವನಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ 

ಉದೆದ ೀಶ. 2010 ರಲಿಲ  ನಡೆದ ಸ್ಥಾಂಟ್ಸ ಪಿೀಟಸಿಬಗ್ಿ ಹುಲಿ ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಜುಲೈ29 ನ್ನು  

ಹುಲಿದಿನವೆಾಂದ ಘೀಷಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 ಸ್ಥಾಂಟ್ಸ ಪಿೀಟಸಿಬಗ್ಿ ಘೀರ್ಣೆ 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  

ದಿಾ ಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಮುಹತ್ಾ ದ ಗುರಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯ ಪರ ಕಾರ ಕಳೆದ ಶತ್ಮಾನದಲಿಲ  ಶೇ 97% ರಲಿಲ  ಹುಲಿಗಳು ಕಣಮ ರೆಯಾಗಿವೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಸುಮಾರು 3,000 ಹುಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ  ಉಳಿದಿವೆ. 

ಆದದ ರಿಾಂದ ಅಪಾಯದ ಅಾಂಚಿನಲಿಲ ರುವ ಹುಲಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಪರ ಮುಖ ವಿರ್ಯ. 
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ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ದ್ ಕಡುಗೆ: 

 ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಕೈಗೊಳು ಲಾದ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಅಾಂಕ್ತ ಅಾಂಶಗಳ ಪರ ಕಾರ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  406 ಹುಲಿಗಳು 

ಇವೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ದೇಶದಲೆಲ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಹುಲಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ರಾಜಯ . 

 ನೇಚರ್ ಕನೆ ವೇಿರ್ನ್ ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಈ ವರ್ಿದ ಜನವರಿಯಲಿಲ  ಕೈಗೊಾಂಡಿದದ  

ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  14 ಹೆಚ್ಚು  ಹುಲಿಗಳು ಇರುವುದ್ಯಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 

ರಾಜಯ ದಲಿಲ ರುವ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  420ಕ್ಕಕ  ಏರಿದೆ. 

 ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  ಐದು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮಗಳಿವೆ ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಬಂಡಿೀಪುರ, ಭ್ದರ , 

ದ್ಯಾಂಡೇಲಿ-ಅಾಂಶ್, ನಾಗರಹಳೆ ಮತ್ತು  ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾರ್ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಧಾಮ. 

 ಸುಮಾರು 1517 ಚದರ ಕ್ತ.ಮಿೀ ವಿಸಿು ೀಣಿವಿರುವ ನಾಗರಹಳೆ ಮತ್ತು  ಬಂಡಿೀಪುರ ಹುಲಿ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಧಾಮಗಳ ಪರ ದೇಶ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  221 ಹುಲಿಗಳಿವೆ. 

 ಕಳೆದ ವರ್ಿ ನಡೆಸಲಾದ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ಪರ ಕಾರ ದೇಶದಲಿಲ  2,226 ಹುಲಿಗಳಿವೆ. 2010 ರ ಗಣತಿಗೆ 

ಹೀಲಿಸಿದ್ಯಗ ಹುಲಿ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಲ  ಶೇ 30 ರಷ್ಟು  ಹೆಚು ಳವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾ ದ ಶೇ 60 ರಷ್ಟು  

ಹುಲಿಗಳು ಭಾರತ್ದಲಿಲ ವೆ. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಪರ ಕಾರ 2015 ರಲಿಲ  ದೇಶದಲಿಲ  78 ಹುಲಿಗಳು 

ಸ್ವವನು ಪಿಪ ವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಸ್ವವನು ಪಿಪ ದ ಹುಲಿಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಮದಲ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  ಕಳೆದ ವರ್ಿ 15 ಹುಲಿಗಳು ಮರಣಹಾಂದಿವೆ. 

ಜುಲೈ 28: ವಿಶಾ  ಹೆಪ್ಟಿಟಿಸ್ ದಿನ  

ವಿಶಾ  ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿವರ್ರ್ ಜುಲೈ 28 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆ 

ಬಗೆಗ  ಜಾಗತಿಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದೆದ ೀಶ. ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯು ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ಎ, 

ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಮತ್ತು  ಇ ಎಾಂಬ ಐದು ಬಗೆಯಿದುದ , ಪರ ತಿವರ್ಿ ಸುಮಾರು 1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು 

ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ವಿಶಾ  ಹೆಪ್ಟಿಟಿಸ್ ದಿನ-2016 ಧ್ಯಯ ೀಯ ವಾಕ್ಯ : ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ತ್ಡೆಗಟಿು : ಇದು ನಮಗೆ ಬಿಟಿು ದುದ  

ಹೆಪ್ಟಿಟಿಸ್ ಬಗೆೆ : 

 ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ಎಾಂಬುದು ಯಕೃತ್ತು  (ಪಿತ್ು ಜನಕಾಾಂಗ)ದ ಉರಿಯೂತ್. ಮುಖಯ ವಾಗಿ ೫ ರಿೀತಿಯ 

ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ವೈರಾಣುಗಳಿವೆ ಮತ್ತು  ಇವುಗಳನ್ನು  ಎಬಿಸಿಡಿಇ ಎಾಂಬುದ್ಯಗಿ ಗುತಿಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ಗೆ ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ರೀಗಾಣುವೇ ಸ್ವಮಾನಯ  ಕಾರಣವಾದರೂ ಇತ್ರೆ ಸೊೀಾಂಕುಗಳೂ 

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು (ಉದ್ಯ: ಆಲಕ ೀಹಾಲ್, ಕ್ಕಲವು ಔರ್ಧಗಳು). ಕಲುಷಿತ್ ನೀರು ಮತ್ತು  

ಆಹಾರದಿಾಂದ ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ಸೊೀಾಂಕು ತ್ಗುಲಬಲಲ ದು. 

 ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು  ಸಿ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಗಂಭಿೀರ ಸಾ ರೂಪದ್ಯಗಿದುದ , ಬಹಳಷ್ಟು  ಜನರ ಸ್ವವಿಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

 ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ಅನ್ನು  ನಲಿಕ್ತಷ ಸಿದರೆ ಸೈರಸಿಸ್ ಮತ್ತು  ಕಾಯ ನೆ ರ್ ರೀಗಕ್ಕಕ  

ದ್ಯರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದದ ರಿಾಂದ ರೀಹ ಬಂದ್ಯಗ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಪಡೆಯುವುದು ಅತಿ ಅವಶಯ ಕ. 

 

ರಾಣಿ ಸ್ತಂಗ್ ನ್ಯಯರ್ ಕಂದ್ರ  ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ(CBDT)ಯ ನೂತನ ಚೇರಮನ್ 

ಹಿರಿಯ ಭಾರತಿೀಯ ಕಂದ್ಯಯ ಸೇವೆ (IRS) ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಣಿ ಸಿಾಂಗ್ ನಾಯರ್ ರವರನ್ನು  ಕಾಂದರ  ನೇರ 

ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ (Central Board of Direct Tax) ಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಧಾನ 

ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಂಪುಟ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ನಾಯರ್ ರವರ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು  

ಧೃಡಿೀಕರಿಸಿದೆ. ನಾಯರ್ ರವರು 31 ಅಕು ೀಬರ್ 2016 ರವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ ರಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಾಲಿ 
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ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ  ಅತ್ತಲೇಶ್ತ ಜಿಾಂದ್ಯಲ್ ರವರು ಜುಲೈ 30 ರಂದು ನವೃತಿು  ಹಾಂದಿದ ಕಾರಣ ಈ ಹುದೆದ  

ತೆರವಾಗಿತ್ತು . 

ರಾಣಿ ಸ್ತಂಗ್ ನ್ಯಯರ್ ಬಗೆೆ : 

 ರಾಣಿ ಸಿಾಂಗ್ ರವರು 1979 ನೇ ಬಯ ಚ್ ನ ಭಾರತಿೀಯ ಕಂದ್ಯಯ ಸೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿ 

 ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಮುನು  ಇವರು ಕಾಂದರ  ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ  ಸದಸಯ ರಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಮಹತ್ಾ ದ ಆದ್ಯಯ ಘೀರ್ಣೆ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ಆದ್ಯಯ ಹೆಚು ಳ 

ಮಾಡುವಲಿಲ  ಇವರು ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದ ರು. 

ಕಂದ್ರ  ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ: 

 ಸಿಬಿಡಿಟಿಯನ್ನು  ಸ್ಥಾಂಟರ ಲ್ ಬೀಡ್ಸಿ ಆಪ್ಟ ರೆವಿನೂಯ  ಆಕ್ು -1963 ರಡಿಯಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದೊಾಂದು ಶಸನಬದದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಒಬಿ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಆರು ಜನ ಸದಸಯ ರನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಆದ್ಯಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ನೊಡೆಲ್ ಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ಸಿಬಿಡಿಟಿಯು ನೇರ ತೆರಿಗೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಯಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುವ ಸವೊಿಚು  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. ಸಿಬಿಡಿಟಿಯು 

ಕಾಂದರ  ಆರ್ಥಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮತಿಯ ಸದ್ಸ್ಯ ಯಾಗಿ ನೀತಾ ಅಂಬನ ಆಯ್ಕಕ  

ರಿಲಾಯನೆ್ ಫೌಾಂಡೇಶನ್ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಮುಖಯ ಸೆ್ಥ  ನೀತಾ ಅಾಂಬನರವರು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಥಯ ಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ಭಾರತ್ದಿಾಂದ ಆಯ್ಕಕಯಾದ 

ಮದಲ ಮಹಿದ ಸದಸ್ಥಯ  ಎಾಂಬ ಕ್ತೀತಿಿಗೆ ಅಾಂಬನ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಬರ ಜಿಲ್ ನ ರಿಯೀದಲಿಲ  

ನಡೆದ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ 129ನೇ ಸಭೆಯಲಿಲ  ನೀತಾ ಆಯ್ಕಕ ಯನ್ನು  

ಅಾಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ನೀತಾ ಅಾಂಬನ ಜೂನ್ 2016ರಲಿಲ  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ  

ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ನಾಮನದೇಿಶನಗೊಾಂಡಿದದ ರು.  

 ನೀತಾ ತ್ಮಮ  70 ನೇ ವರ್ಿದವರೆಗೂ ಐಓಸಿ ಸದಸ್ಥಯ ಯಾಗಿ ನೀತಾ ಮುಾಂದುವರೆಯಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ನೀತಾ ಅವರು ಈಗ ಐಒಸಿಯಲಿಲ ರುವ ಭಾರತ್ದ ಏಕೈಕ ಪರ ತಿನಧಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಸರ್ ದೊರಬೆಿ  ಟಾಟಾ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್  ಸಮಿತಿಯ ಪರ ತಿನಧಿಸಿದದ  ಪರ ರ್ಮ 

ಭಾರತಿೀಯನಾಗಿದದ ರು, ನಂತ್ರ ರಾಜಾ ರಣಧಿೀರ್ ಸಿಾಂಗ್ 2000-14 ರವರೆಗೆ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಇದಿೀಗ 

ಗೌರವ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸಮಿತಿಯಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿಯು ಲುಸನೆು , ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ 

ನಲಿಲ ದೆ. 

 

ಅಸ್ವಸ ಂನ ಖಯ ತ ಸ್ವಹಿತಿ ಮಹಿೀಮ್ಸ ಬೊೀರ ನಧನ 

ಅಸೆ್ವಮಿ ಭಾಷ್ಯ ಪರ ಸಿದದ  ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ಜಾ  ಮಹಿೀಮ್ ಬೀರಾ ನಧನರಾದರು. 92 

ವರ್ಿ ವಯಸೆಿ ನ ಬೀರ ವಯೀಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು.  

 ಜುಲೈ 6, 1924 ರಲಿಲ  ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ನಾಗೊೀನ್ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ಬೀರ ಜನಸಿದರು. ಅಸೆ್ವಮಿ 

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದಲಿಲ  ಎಾಂ.ಎ ಪಧವಿೀದರರಾದ ಇವರು ನೌಗಾಾಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ 

ಸೇವೆಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 
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 ಸಣಣ  ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕವಿತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಸೆ್ವಮಿ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಅಪಾರ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  

ಬೀರ ನೀಡಿದದ ರು. 

 ಇವರ “ಇದ್ಯನ ಮಹಿೀರ್ ಹನು ” ಕೃತಿಗೆ 2001ರಲಿಲ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 “ರತಿ ಪುಲ ಪುಲ್”, “ಚಕರ ವತ್”, “ತಿನರ್ ತಿನ ಗೊಲ್”, “ಚಿಾಂತ್ ಬಿಚಿತ್ರ ” “ಬರಯತಿರ ” ಇವರ 

ಪರ ಮುಖ ಕೃತಿಗಳು 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 2011 ರಲಿಲ  ಪದಮ  ಪರ ಶಸಿು  

 2001 ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು  

 1998 ಅಸೆ್ವ ಾಂ ವಾಯ ಲಿ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರ ಶಸಿು  

 

ಗುಜ್ರಾತನ  ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ವಿಜ್ಯ್ ರೂಪಾಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ವ್ಚನ ಸ್ತಾ ೀಕಾರ 

ಗುಜರಾತ್ು  ನೂತ್ನ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ರೂಪಾಣಿ ರವರು ಪರ ಮಾಣ ವಚನ 

ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. ಅನರಿೀಕ್ತಷ ತ್ ಬಳವಣಿಗೆಯಿಾಂದ ಆನಂದಿಬನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ರಾಜಿೀನಾಮ್ ನೀಡಿದ 

ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸೆ್ವನ ತೆರವಾಗಿತ್ತು . ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯ ಪಾಲ ಕ್ಕ.ಪಿ.ಒಲಿ ಅವರು ಪರ ಮಾಣ 

ವಚನ ಬೀಧಿಸಿದರು. 

 ವಿಜಯ್ ರೂಪಾಣಿ ಪರ ಸುು ತ್ ಗುಜರಾತ್ು  ಭಾರತಿೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಬಿಜೆಪಿ 

ಪಕ್ಷದೊಾಂದಿಗೆ ದಿೀಘಿಕಾಲದ ನಂಟಿರುವ ಇವರು ಗುಜರಾತ್ು ಲಿಲ  ಪಕ್ಷದ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಪರ ಮುಖ 

ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಹುದೆದ ಗಳನ್ನು  ನಭಾಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಆಗಸ್ು  2014ರಂದು ವಜುಬಯ್ ವಾಲ ರವರು ಕನಾಿಟಕದ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡ ಬಳಿಕ ತೆರವಾದ ರಾರ್ಜ ಕೀಟ್ಸ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ರೂಪಾಣಿ ಅವರು 

ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಸಪ ಧಿಿಸಿ ಜಯಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಶಸಕರಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 

 ರೂಪಾಣಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ು  16ನೇ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ . 

ನತಿನ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಉಪ್ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  

 ಗುಜರಾತ್ು  ಮತ್ತು ಬಿ  ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ನತಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು  ಉಪ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  

ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ು ಲಿಲ  ಈ ಹುದೆದ  

ಸೃಷಿು ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಖಯ ತ ತ್ತಳು, ಕ್ನನ ಡ ಸ್ವಹಿತಿ ಬೊೀಲ ಚ್ಚತಿ ರಂಜ್ನ್ ಶ್ಟ್ಿ  ವಿಧಿವ್ಶ 

ಪರ ಸಿದದ  ತ್ತಳು, ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತಿ ಬೀಲ ಚಿತ್ು ರಂಜನ್ ಶ್ಟಿು  ಅವರು ಕನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. 72 ವರ್ಿ 

ವಯಸೆಿ ನ ಚಿತ್ು ರಂಜನ್ ಶ್ಟಿು  ಹೃದಯಾರ್ಘತ್ದಿಾಂದ ನಧನರಾದರು. ದಕ್ತಷ ಣ ಕನು ಡ ಜಿಲಾಲ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  

ಸಮ್ಮ ೀಳನದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ  ಅವರು, 2013ರಲಿಲ  ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು  

ಪಡೆದಿದದ ರು. 

 1944ರ ಆಗಸ್ು  30ರಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ಕಾಕಿಳದ ಬೀಳ ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಅವರು 

ಜನಸಿದದ ರು.  

 1973 ರಲಿಲ  'ರ್ಣುಣ  ಮಣ್ಣ್ ದ ಬಾಂಬ' ಎಾಂಬ ತ್ತಳು ನಾಟಕವನ್ನು  ರಚಿಸಿದದ  ಅವರು, 

1983ರಲಿಲ  ಕಂಬುಲ ಎಾಂಬ ಪರ ಬಂಧ ಬರೆದಿದದ ರು. ಇದು ತ್ತಳುನಾಡಿನ ಕ್ತರ ೀಡೆಯಾದ ಕಂಬಳದ 

ಬಗೆಗಿನ ಪರ ರ್ಮ ದ್ಯಖಲೆ ಬರಹ ಆಗಿತ್ತು . 

 1990ರಲಿಲ  ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ಕಟಿು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಅಳಿದುಳಿದವರು' ಎಾಂಬ ಕನು ಡ 

ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು  ಬರೆದಿದದ ರು. ಇದು ಇವರಿಗೆ ಪರ ಖ್ಯಯ ತಿಯನ್ನು  ತಂದು ಕಟಿು ತ್ತ.  
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 2005ರಲಿಲ  'ಕುಡಿ ಕನು ಡ' ಕಾದಂಬರಿ 2006 ರಲಿಲ  'ನೀರ್' ಎಾಂಬ ತ್ತಳು ನಾಟಕವನ್ನು  

ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ ಬರೆದಿದದ ರು. 

 'ಬಿನೆು ದಿ ತ್ತಳು ಪಾಡದ ನ', 'ಅಮರ ಬಿೀರೆರ ಮಾಮಣೆಣ ', 'ಒಾಂಟಿ ಒಬಿ ಾಂಟಿ', 'ತ್ಮಮ ಲೆ ಅರುವತ್ು  

ಕಟ್ಸು ' ಮುಾಂತಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನ, 'ಶ್ರ ೀ ಮದಾ  ಭಾರತ್ ತ್ತಳು ಪಾಡದ ನ', 'ಅನಾು ರ್ಥಿ' ಇವರ 

ಪರ ಸಿದದ  ಕನು ಡ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಆಗಿವೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 2012ರಲಿಲ  ತ್ತಳು ಗೌರವ ಪರ ಶಸಿು , ಶ್ರ ೀಕೃರ್ಣ  ವಾದಿರಾಜ ಪರ ಶಸಿು  ಮತ್ತು  2013ರಲಿಲ  ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಚಿತ್ು ರಂಜನ್ ಶ್ಟಿು  ಪಡೆದಿದದ ರು. ದಕ್ತಷ ಣ ಕನು ಡ ಜಿಲಾಲ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಸಮ್ಮ ೀಳನದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 

 

ಪ್ರ ಖಯ ತ ಯೀಗ ಗುರು ಟಿ.ಕೆ.ವಿ.ದೇಸ್ತಕ್ಚಾರ್ ನಧನ 

ಪರ ಸಿದದ  ಯೀಗ ಗುರು ಟಿ.ಕ್ಕ.ವಿ ದೇಸಿಕಚಾರ್ ಅವರು ಅನಾರೀಗಯ ದ ಕಾರಣ ನಧನರಾದರು. 

ಮೂಲತಃ ಮೈಸೂರಿನವರಾದ ಇವರು 1960ರಲಿಲ  ಚೆನೆು ೈಗೆ ಸೆದಾಂತ್ರಗೊಾಂಡಿದದ ರು. ವೃತಿು ಯಲಿಲ  

ಇಾಂಜನಯರ್ ಆಗಿದದ  ದೇಸಿಕಚಾರ್ ತ್ಮಮ  ತಂದೆಯವರಿಾಂದ ಪೆರ ೀರಣೆಗೊಾಂಡು ಯೀಗ ಅಭಾಯ ಸದ 

ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಿಣೆಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 

 ದೇಸಿಕಚಾರ್ ಅವರು ಆಧುನಕ ಯೀಗದ ಪಿತಾಮಹ ಎಾಂದೇ ಖ್ಯಯ ತ್ರಾಗಿದದ  

ಟಿ.ಕೃರ್ಣ ಮಚಾಯಿರ ಮಗ. 

 ದೇಶದ ಪರ ಸಿದದ  ಯೀಗ ಮಂದಿರಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯದ ಕೃರ್ಣ ಮಚಾಯಿ ಯೀಗ ಮಂದಿರವನ್ನು  

ತ್ನು  ತಂದೆಯವರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಇವರು ಸೆ್ವಪಿಸಿದದ ರು. ಇಾಂದು ಈ ಯೀಗ ಮಂದಿರದಲಿಲ  

1000 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಜನ ಯೀಗ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 “ವಿನಯೀಗ” ದೇಸಿಕಚಾರ್ ರವರು ಕರಗತ್ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದದ  ಯೀಗ ಶೈಲಿಯ ಹೆಸರು. 

 “ದಿ ಹಾಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಯೀಗ” ದೇಸಿಕಚಾರ್ ರವರು ಯೀಗ ಕುರಿತ್ತ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸು ಕ. 

 

ಬಹು ಭಾಷೆ ನಟಿ, ಡಾಯ ನಸ ರ್ ಜೊಯ ೀತಿ ಲಕಿ್  ಇನನ ಲಲ  

ಬಹು ಭಾಷ್ ನಟಿ ಮತ್ತು  ಕಾಯ ಬರೆ ಡಾಯ ನೆ ರ್ ಜಯ ೀತಿ ಲಕ್ತಷ ರವರು ಸ್ವವನು ಪಿಪ ದದ ರು. ಜಯ ೀತಿ ಲಕ್ತಷ  

ಎಪಪ ತ್ು ರ ದಶಕದಲಿಲ  ತ್ಮಮ  ಡಾಯ ನೆ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಮಾ ರಂಗದಲಿಲ  ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದದ ರು.  

ಅವರಿಗೆ 70 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . 

 ಜಯ ೀತಿ ಲಕ್ತಷ  ಅವರು ತೆಲುಗು, ತ್ಮಿಳು, ಕನು ಡ, ಮಲಯಾಳಂ, ಹಿಾಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು 

ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಬಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರ ರಂಗಕ್ಕಕ  ಕಾಲಿಟು  ಲಕ್ತಷ ಮ ೀ 300ಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕ ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  

ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಇನ್ನು  ಕಾಯ ಬರೆ ಡಾಯ ನೆ್ ಮೂಲಕ ಸಿನಮಾ ಲೀಕದಲಿಲ  ಮಿಾಂಚ್ಚ 

ಮೂಡಿಸಿದದ ರು. 

 ಕನು ಡದಲಿಲ  ಕುಳು  ಏಜೆಾಂಟ್ಸ 000 (1965), ಬಾಂಗಳೂರು ಮೇಲ್ (1966), ಪರ ತಿಧಾ ನ (1969), 

ಚೆಲಿಲ ದ ರಕು  (1982), ವಿಜಯದಶಮಿ (2001) ಹಾಗೂ ರಕು  ಕಣಿಣ ೀರು (2004)ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಜಯ ೀತಿ 

ಲಕ್ತಷ ಮ ೀ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಹಿಾಂದಿಯಲಿಲ  ರಾಣಿ ಔರ್ ಜಾನ, ಜವಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  
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16 ವ್ಷಿ ಸುದಿೀಘಿ ಕಾಲದ್ ಉಪ್ವಾಸ ಸತಾಯ ಗರ ಹಕೆಕ  ಅಂತಯ  ಹೇಳಿದ್ ಇರೀಮ್ಸ ಶಮಿಳ 

ಮಣಿಪುರದ ಐರನ್ ಲೇಡಿ ಎಾಂದೇ ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿರುವ ಇರೀಮ್ ಶಮಿಿಳ 16 ವರ್ಿ ದಿೀಘಿಕಾಲದ 

ಉಪವಾಸ ಸತಾಯ ಗರ ವನ್ನು  ಕನೆಮಾಡಿದರು. ಸಶಸು ರಪಡೆ ವಿಶೇಷ್ಠಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ಕದ  (ಎಎಫ್ಎಸ್ಪಿಎ) 

ರದುದಮಾಡಬೇಕ್ಕಾಂದು ಆಗರ ಹಿಸಿ 16 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಇರೀಮ್ ಶಮಿಿದ ಉಪವಾಸ ಸತಾಯ ಗರ ಹ 

ನಡೆಸುತಿು ದದ ರು. ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ತಾವು ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ ರಾಜಕ್ತೀಯದಲಿಲ  ಪಾಲಗಳುು ವ ಮೂಲಕ 

ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ ಸಪ ಧಿಿಸುವ ಇಾಂಗಿತ್ವನ್ನು  ಶಮಿಿಳ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಇರೀಮ್ಸ ಶಮಿಳ ಬಗೆೆ : 

 14 ಮಾಚ್ಿ, 1972ರಲಿಲ  ಮಣಿಪುರದ ಇಪಾಾಂಲ್ ನಲಿಲ  ಜನಸಿದ ಶಮಿಿದ ಅವರು ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಕಾಯಿಕತೆಿ, ಸಕ್ತರ ಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ ಕವಯತಿರ  ಕ್ಕಡ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಮಣಿಪುರದ ಉಕ್ತಕ ನ ಮಹಿಳೆ ಎಾಂತ್ಲೇ ಇವರು ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ನವೆಾಂಬರ್ 1, 2000 ರಂದು 

ಇಾಂಪಾಲ್ ನ ಮಲಮ್ ನಲಿಲ  ಬಸೆಿ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿದದ  ಹತ್ತು  ಜನ ಸ್ವವಿಜನಕರನ್ನು  

ಅಸೆ್ವ ಾಂ ರೈಫಲೆ್  ಯೀಧರು ಗುಾಂಡಿಕ್ತಕ  ಕಾಂದರು ಇದನ್ನು  ಖಂಡಿಸಿ ಇರೀಮ್ ಶಮಿಿಳ 

ತ್ಮಮ  28ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  ಉಪವಾಸ ಸತಾಯ ಗರ ಹ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಾಂದಿನಾಂದ ದರ ವರೂಪದ 

ಆಹಾರವನ್ನು  ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನಳಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ನೀಡಲಾಗುತಿು ತ್ತು . 

 ಮಣಿಪುರದಲಿಲ  ಜಾರಿಯಲಿಲ ದದ  ಸಶಸು ರಪಡೆ ವಿಶೇಷ್ಠಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ಕದ  (ಎಎಫ್ಎಸ್

ಪಿಎ)ಯನ್ನು  ರದುದಮಾಡಬೇಕ್ಕಾಂಬುದು ಅವರ ಪರ ಮುಖ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಆಗಿತ್ತು . 

ಶಮಿಳಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂದಿರುವ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 2007 ರಲಿಲ  ಮಾನವ ಹಕುಕ  ಹೀರಾಟಕ್ಕಕ  ನೀಡುವ ಗಾಾ ಾಂಗೆು  ಪರ ಶಸಿು , 2009 ರಲಿಲ  ಮಹಿಲಮಮ  

ಪರ ಶಸಿು , 2010 ರಲಿಲ  ಏಷ್ಠಯ  ಮಾನವ ಹಕುಕ  ಆಯೀಗ ನೀಡುವ ಜಿೀವಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪರ ಶಸಿು , 

2010 ರಲಿಲ  ರಬಿಾಂದರ ನಾಥ್ ಟಾಗೊೀರ್ ಪರ ಶಸಿು  ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಖಯ ತ ತಮಳು ಸ್ವಹಿತಿ ನ. ಮುತಿ್ತ ಕುಮಾರು ನಧನ 

ತ್ಮಿಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಸ್ವಹಿತಿ, ಎರಡು ಬರಿ ರಾರ್ು ರ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದಿದದ  ನ. ಮುತ್ತು ಕುಮಾರ್ 

ಅವರು ನಧನರಾದರು. ಕ್ಕಲವು ದಿನಗಳಿಾಂದ ಜಾಡಿೀಾಂಸ್ ನಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ  ನ. ಮುತ್ತು ಕುಮಾರ್ (41) 

ಅವರು ಖ್ಯಸಗಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿಲ  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಪಡೆಯುತಿು ದದ ರು. ಆದರೆ, ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ 

ಕನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.  

ನ.ಮುತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಬಗೆಗ : 

 ಜುಲೈ 12, 1975 ರಲಿಲ  ಕಾಾಂಚಿೀಪುರಂನ ಕನು ಕಾಪುರಂನಲಿಲ  ಜನಸಿದ ಮುತ್ತು ಕುಮಾರ್ ನಾಲುಕ  

ವರ್ಿ ಇದ್ಯದ ಗಲೇ ತಾಯಿಯನ್ನು  ಕಳೆದುಕಾಂಡಿದದ ರು. ತಂದೆ ನಾಗರಾಜನ್ ಪುಸು ಕ 

ಪೆರ ೀಮಿಯಾದ ಕಾರಣ ಅವರಂತೆಯೇ ಪುಸು ಕ ಪಿರ ೀತಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಪುಸು ಕದೊಾಂದಿಗೆ 

ಬಳೆದರು. ಮುತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಡಿಎಾಂಕ್ಕ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಸಿ.ಎನ್.ಅಣಣ ದೊರೈ ಅವರ ದೂರದ 

ಸಂಬಂಧಿ ಆಗಿದದ ರು. 

 ನದೇಿಶನಾಗುವ ಆಸ್ಥಯಾಂದಿಗೆ ತ್ಮಿಳು ಸಿನಮಾರಂಗಕ್ಕಕ  ಪಾದ್ಯಪಿಣೆ ಮಾಡಿದದ  

ಮುತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಬಲು ಮಹೇಾಂದರ್ ಅವರಾಂದಿಗೆ ನಾಲುಕ  ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಕಲಸ 

ಮಾಡಿದರು. ತ್ದ ನಂತ್ರ ಕ್ಕಲ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾರ್ಣೆಕಾರರಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿ, ವಿೀರ ನಡೈ 

ಚಿತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಹಿತಿಯಾದರು. 

 ಇವರ ತಂಗ ಮಿೀಾಂಗಲ್ ಸಿನಮಾದ ಆನಂದ ಯಾಜೈ ಮತ್ತು  ಸೈವಂ ಚಿತ್ರ ದ ಅಜಾಗೆ ಅಜಾಗು 

ಹಾಡಿನ ಉತ್ು ಮ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ರಾರ್ು ರ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಮುತ್ತು ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈವರೆಗೂ 1000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಚಿತ್ರ ಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ವಹಿತಿ ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸಿನಮಾ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಇವರು ನೀಡಿದ ಕಡುಗೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಸಂದಿವೆ. 2005 

ರಲಿಲ  ಉತ್ು ಮ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕಾಕ ಗಿ ತ್ಮಿಳು ನಾಡು ರಾಜಯ  ಸಿನಮಾ ಪರ ಶಸಿು , 2006 ರಲಿಲ  ಉತ್ು ಮ 
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ಸ್ವಹಿತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಫಿಲಿಮ ಫೇರ್ ಪರ ಶಸಿು , ಸಿಮಾ ಪರ ಶಸಿು , ವಿಜಯ್ ಪರ ಶಸಿು  ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪರ ಶಸಿು ಗಳಿಗೆ 

ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

ಮಲಯಾಳಂ ನ ಖಯ ತ ಚ್ಚತರ ಕ್ಥೆಗಾರ ಟಿ.ಎ.ರಸಕ್ ನಧನ 

ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಮಾ ರಂಗದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಾರ ಟಿ.ಎ.ರಸಕ್ ಕರಳದ ಕಚಿು ಯಲಿಲ  

ನಧನರಾದರು. ದಿೀಘಿಕಾಲದ ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. ಅವರಿಗೆ 58 ವರ್ಿ 

ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು .  

ರಸಕ್ ಬಗೆೆ : 

 ರಸಕ್ ಅವರು 1958ರಲಿಲ  ಕರಳದ ಮಲಲ ಪುರಂ ಜಿಲೆಲ ಯ ಕಾಂಡ್ರಟಿು ಯಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. 

 ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಯ ತ್ ನದೇಿಶಕ ಕಮಲ್ ಅವರು 1991 ರಲಿಲ  ನದೇಿಶ್ಸಿದ ವಿಷ್ಟಣ ಲೀಕಂ 

ಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಪಾದ್ಯಪಿಣೆ ಮಾಡಿದರು. 

 1996 ರಲಿಲ  ತೆರಕಂಡ “ಕನಕ್ತಕ ನವು(Kanakkinavu)” ಚಿತ್ರ ದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಕಥೆ ಮತ್ತು  

ಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಾಗಿ ಕರಳ ರಾಜಯ  ಸಿನಮಾ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದದ ರು. 

 ಪುನಃ 2002 ರಲಿಲ  ಐರತಿಲ್ ಒರುವನ್ (Ayirathil Oruvan) ಮತ್ತು  2004 ರಲಿಲ  ಪೆರುಮಝಕಲಲ ಾಂ 

(Perumazhakkalam) ಚಿತ್ರ ಗಳ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಕಥೆಗಾಗಿ ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು.   

 ಬಸ್ ಕಂಡಕು ರ್, ವೆಷಂ ನದೊಡಿ, ಗಝಲ್, ಥಾಲಲಂ, ಸ್ಥು ೀಹಂ ಸಫಲಯಂ ಚಿತ್ರ ಗಳು 

ರಸಕ್ ಚಿತ್ರ ಕಥೆ ಬರೆದಿದದ  ಕ್ಕಲವು ಪರ ಮುಖ ಚಿತ್ರ ಗಳು. 

 

ಮಣಿಪುರದ್ ನೂತನ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಾಗಿ ನೆಮಾಜ  ಹೆಪಿು ಲ್ದಲ  

 ಕಾಂದರ  ಮಾಜಿ ಸಚಿವೆ ನೆಮೆಾ  ಹೆಪುು ಲಾಲ  ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲಾ ರು ನೂತ್ನ ರಾಜಯ ಪಾಲರನ್ನು  

ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 ನೆಮಾಜ  ಹೆಪಿು ಲ್ದಲ : ಮಣಿಪುರದ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ವಿ.ಪಿ ಸ್ತಂಗ್ ಬದೊನ ೀರ್: ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ 

ವಿ.ಪಿ.ಸಿಾಂಗ್ ಬದೊು ೀರ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಬನಾ ರಿಲ್ದಲ್ ಪುರೀಹಿತ್: ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು  ನಾಗುಪ ರದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ 

ಪುರೀಹಿತ್ ಅವರನ್ನು  ಅಸೆ್ವ ಾಂ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಜ್ಗದಿೀಶ್ ಮುಖ್ವ: ದೆಹಲಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಜಗದಿೀಶ್ತ ಮುಖಿ ರವರು ಅಾಂಡಮಾನ್ 

ಮತ್ತು  ನಕೀಬರ್ ನ ಲೆಪಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಗವನಿರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಖಯ ತ ಓಡಿಯಾ ನಟ ಮತಿ್ತ  ನದೇಿಶಕ್ ಗೀವಿಂದ್ ತೇಜ್ ನಧನ 

ಓಡಿಯಾ ಸಿನಮಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಜನಪಿರ ಯ ನಟ ಮತ್ತು  ನದೇಿಶಕ ಗೊೀವಿಾಂದ್ ತೇರ್ಜ ಅವರು 

ಭುಬನೇಶಾ ರ್, ಓಡಿಶದಲಿಲ  ಕನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. 88 ವರ್ಿ ವಯಸೆಿ ನ ತೇರ್ಜ ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ 

ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. 50 ವಷ್ಗಳ ದಿೋಘ್ಕ್ಕಲ್ದ ವೃತಿು ಜಿೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ನ್ಟ, ನಿದೇ್ಶ್ಕ ಅರ್ವಾ 

ನಿಮಾ್ಪ್ಟಕನಾಗಿ ಒಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಕೆಕ  ಘಣನಿೋಯ ಸೇವ ನಿೋಡಿದದ ರು.  

ಗೀವಿಂದ್ ತೇಜ್: 

 ಗೋಬ್ರಂದ್ ತೇಜ್ 1954 ರಲಿ್ಲ  ರ್ತರೆಕಂಡ 'ಕದಾರ್ ಗೌರಿ' ಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲ್ಕ ನ್ಟನಾಗಿ 

ಪ್ರದಾಪ್ಟ್ಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತ್ರ 1979 ರಲಿ್ಲ  'ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲ್ಕ 

ನಿದೇ್ಶ್ಕರಾಗಿ ತ್ಮಮ  ವೃತಿು ಜಿೋವನ್ವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದರು. 

 ಮನ್ ಆಕ್ಕಶ್, ಕೃಷಣ  ಸುಧಾಮ, ಧರಿತಿರ , ಗೌರಿ, ಮನ್ ಆಕ್ಕಶ್, ಸೂಕ ಲ್ಡ ಮಾಸ್ ರ್, ಬಂಧ್ರ 

ರ್ಹಂತಿ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ತೇಜ್ ನಿದೇ್ಶಿಸಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 
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 ಸೂಕ ಲ್ ಮಾಸು ರ್, ಕಬೇರಿ ಚಿತ್ರ ಗಳ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನದೇಿಶನಕಾಕ ಗಿ ಓಡಿಯಾ ರಾಜಯ  ಸಿನಮಾ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದದ ರು. 

 “ಬಂದು ಮಹಂತಿ” ಚಿತ್ರ ದಲಿಲ ನ ಅವಿೀಸಮ ರಣಿೀಯ ನಟನೆಗಾಗಿ 1977 ರಲಿಲ  ಓಡಿಯಾ ರಾಜಯ  

ಸಿನಮಾ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನಟ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 

 ಓಡಿಯಾ ಸಿನಮಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ತೇರ್ಜ ನೀಡಿದದ  ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ ಓಡಿಶ 

ಸಿನಮಾ ರಂಗದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ “ಜಯದೇವ” ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1986 ರಲಿಲ  

ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಂಕ್ ನ 24ನೇ ಗವ್ನಿರ್ ಆಗಿ ಉಜಿಿತ್ ಪ್ಟೇಲ್ ನೇಮಕ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ನ ನೂತ್ನ ಗವಿನರ್ ಆಗಿ ಉಜಿಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು  ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಪಟೇಲ್ ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ನ 24ನೇ ಗವನಿರ್. ರಘುರಾಮ್ 

ರಾಜನ್ ಅವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಪಟೇಲ್ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಗವನಿರ್ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಪಟೇಲ್ ಪರ ಸುು ತ್ ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ನಲಿಲ  ಡೆಪೂಯ ಟಿ 

ಗವನಿರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಇವರು ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗವನಿರ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡ 8ನೇ ಡೆಪೂಯ ಟಿ ಗವನಿರ್. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಸಂಸದಿೀಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಎಫ್ಎಸ್ಆರ್ಎಎಸ್ಸಿ (Sector Regulatory 

Appointments Search Committee)ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನ ಮೇರೆಗೆ ಸಂಪುಟ ನೇಮಕಾರಿ ಸಮಿತಿ 

ಉಜಿಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಅಾಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಉಜಿಿತ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಬಗೆೆ : 

 ಅಕು ೀಬರ್ 28, 2963 ರಲಿಲ  ಜನನ. ಲಂಡನ್ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಇಕಾನಮಿಕೆ್ ನಲಿಲ  ನಂತ್ರ 

ಆಕೆ್'ಫಡ್ಸಿ ವಿವಿಯಲಿಲ  1986 ರಲಿಲ  ಎಾಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ. 

 1990 ರಲಿಲ  ಯಾಲೆ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಅರ್ಿಶಸು ರದಲಿಲ  ಪಿ.ಎಚ್'ಡಿ. 

 1990-1995 ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಇಾಂಟರ್'ನೇಶನಲ್ ಮಾನಟರಿ ಫಂಡ್ಸ'ನಲಿಲ  ಸೇವೆ. 1998-2001 

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಲಿಲ  ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ. 

 ಮದಲ ಬರಿಗೆ 2013ರಲಿಲ  ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಡೆಪೂಯ ಟಿ ಗವನಿರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ.  2016ರಲಿಲ  

ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಡೆಪೂಯ ಟಿ ಗವನಿರ್ ಆಗಿ ಪುನರ್'ನೇಮಕ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ರಚಿಸಿದದ  ಹಣಕಾಸು ಪರಾಮಶ್ಿ ನೀತಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಉಜಿಿತ್ 

ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ಾ ವಹಿಸಿದದ ರು. ಬಡಿಡ ದರ ನಗದಿ ಪಡಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಪರಾಮಶ್ಿ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸುವಂತೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . ಇದಲಲ ದೇ ರಾಜಯ  ಹಾಗೂ 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರಗಳ ವಿವಿಧ ಉನು ತ್ ಮಟು ದ ಸಮಿತಿಗಳ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸೇವೆಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಬೇಟಿ ಬಚಾವ ಬೇಟಿ ಪ್ಡಾವ ಯೀಜ್ನೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಕಿ್  ಮಲಿಕ್ 

ಕುಸಿು  ಪಟ್ಟ ಸ್ವಕ್ತಷ  ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು  ಬೇಟಿ ಬಚಾವೊ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೊ (Save Daughter Educate 

Daughter) ಯೀಜನೆಯ ಹರಿಯಾಣದ ರಾಯಭಾರಿಯನಾು ಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹದೂದ ರ್

ಗಢದಲಿಲ  ನಡೆದ ಸಮಾ ರಂಭ್ದಲಿಲ  ಮುಖಯ  ಮಂತಿರ  ಕಟು ರ್ ಅವರು ಸ್ವಕ್ತಷ  ಅವರಿಗೆ ಸಮ ರಣಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  

2.5 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ವೇಳೆ ಸ್ವಕ್ತಷ  ಅವರನ್ನು  ರಾಯಭಾರಿಯನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ರಿಯೀ ಒಲಂಪಿಕೆ್  ಮಹಿಳೆಯರ 58 ಕ್ಕ.ಜಿ ಕುಸಿು  ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಸ್ವಕ್ತಷ  ಮಲಿಕ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು  

ಗೆದಿದ ದದ ರು. ಆ ಮೂಲಕ ಒಲಂಪಿಕೆ್  ಕುಸಿು ಯಲಿಲ  ಪದಕ ಗೆದದ  ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಾಂಬ 

ದ್ಯಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಬೇಟಿ ಬಚಾವ ಬೇಟಿ ಪ್ಡಾವ ಬಗೆೆ : 

 ಬೇಟಿ ಬಚಾವೊ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೊ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ದೇಶದಲಿಲ  ಮಕಕ ಳ ಲಿಾಂಗಾನ್ನಪಾತ್ 

ಇಳಿಮುಖ ಪರ ವೃತಿು ಯ ಕುರಿತ್ತ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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 ಮಹಿಳೆಯರ ಕಲಾಯ ಣಕಾಕ ಗಿ ಮಿೀಸಲಿರುವ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು. 

 ಲಿಾಂಗ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಮಾಡಿ ಲಿಾಂಗ ಆಯ್ಕಕಮಾಡುವುದನ್ನು  ಕಠಿಣ ಕಾನೂನ್ನ ಕರ ಮ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ 

ಮೂಲಕ ನಷೇಧಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಒತಾು ಸ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಮಹಿದ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ನೊೀಡಲ್ 

ಏಜೆನೆಯಾಗಿದುದ , ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನ ಮಾಡುವ ಹಣೆ ಹಾಂದಿದೆ.  

 

ಖಯ ತ ಚ್ಚತರ ಕಾರ, ಲೇಖ್ಕ್ ಮತಿ್ತ  ಕ್ಲ್ದ ಚರಿತೆರ ಕಾರ ದಿೀನನ್ಯಥ ಪ್ಥಿ ನಧನ 

ಒಡಿಶದ ಪರ ಸಿದದ  ಚಿತ್ರ ಕಾರ, ಲೇಖಕ ಮತ್ತು  ಕಲಾ ಚರಿತೆರ ಕಾರ ದಿೀನನಾರ್ ಪರ್ಥ ಅವರು 

ಹೃದಯಸು ಾಂಭ್ನದಿಾಂದ ನಧನರಾದರು. ವಿಶ್ರ್ು  ಪರ ತಿಭೆಯಿಾಂದ ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿದದ  ಪರ್ಥ, ನವದೆಹಲಿ 

ಮತ್ತು  ಭುಬನೇಶಾ ರ ಲಲಿತಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು.  

ದಿೀನನ್ಯಥ ಪ್ಥಿ ಬಗೆೆ : 

 ಪರ್ಥ ಅವರು ಭುವನೇಶಾ ರದ ಬಿ.ಕ್ಕ. ಕಾಲೇರ್ಜ ಆಫ್ ಆಟ್ಸಿ ಆಯಂಡ್ಸ ಕಾರ ಫ್ು ೆ  ನ ಸಂಸೆ್ವಪಕ 

ಪಾರ ಾಂಶ್ಮಪಾಲರಾಗಿದದ ರು. ಕಲೆ, ಕವನ ಹಾಗೂ ಬೀಧನೆಗಳಿಾಂದ ಒಡಿಶದ ಕಲೆಯನ್ನು  

ವಿಶಾ ದಯ ಾಂತ್ ಪಸರಿಸಲು ತ್ಮಮ  ಜಿೀವನವನ್ನು  ಮುಡಿಪಾಗಿಟಿು ದದ ರು. 

 ಒಡಿಶದಲಿಲ  ಕಲಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದ ಮದಲಿಗ ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿ ಪರ್ಥ ಅವರದು. 

 ಸ್ವಹಿತಿಯಾಗಿ ಒಡಿಯಾ, ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಮತ್ತು  ಜಮಿನ್ ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಅವರು ಬರೆದಿದದ ರು 

 ಚಿತ್ರ ಕಲೆಗಾಗಿ 'ಭಾರತ್ದ ರಾರ್ು ರಪತಿಯ ರಜತ್ ಫಲಕ'ದ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದದ ರು. 

ಭಾರತಿೀಯ ಕಲಾ ಚರಿತೆರ ಯ ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ನೀಡಿದ ಕಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರು, ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡು  

ರೈಟಿ ಗ್ಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ರೈಟ್ಸ ಬಗ್ಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 2014ರಲಿಲ  ನಾಮಕರಣಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 

ಅವರ ಆತ್ಮ ಕತೆ “ಡಾರ ಯಿಾಂಗ್ ಮಾಸು ರ್ ಆಫ್ ದಿಗಪಹಂದಿ” ಗಾಗಿ ಒಡಿಶ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. 

 

ಕಂದ್ರ  ಮೀಸಲು ಪಲಿೀಸ್ ಪ್ಡೆ (CRPF)ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಪಿ.ವಿ.ಸ್ತಂಧು ನೇಮಕ್ 

ಒಲಂಪಿಕ್ ಬಳಿು  ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿ.ವಿ,ಸಿಾಂಧು ಅವರನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಮಿೀಸಲು ರ್ಲಿೀಸ್ ಪಡೆಯ 

ರಾಯಭಾರಿಯನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ, ಇದರ ಗೌರವ ಕಮಾಾಂಡಂಟ್ಸ 

ಆಗಿಯೂ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಾಂಧು ನೇಮಕಗೊಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಕಾಂದರ  ಮಿೀಸಲು ರ್ಲಿೀಸ್ ಪಡೆಯ ಡೈರೆಕು ರ್ 

ಜನರಲ್ ಕ್ಕ.ದುಗಿ ಪರ ಸ್ವದ್ ಅವರು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿದುದ , ಸಿಾಂಧು ಇದಕ್ಕಕ  

ಸಮಮ ತಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಸದಯ  ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತ್ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನು  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನ್ನಮತಿಗೆ 

ಸಲಿಲ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಂದ್ರ  ಮೀಸಲು ಪಲಿೀಸ್ ಪ್ಡೆ: 

 ಕಾಂದರ  ಮಿೀಸಲು ರ್ಲಿೀಸ್ ಪಡೆ ಭಾರತ್ದ ಅತಿದೊಡಡ  ಪಾಯ ರಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 

ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಇದು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ರ್ಲಿೀಸ್ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನ್ನ 

ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ  ಕಾಪಾಡುವುದು ಇದರ ಪರ ಮುಖ ಕಾಯಿವಾಗಿದೆ. 

 1939 ರಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಕಾಂದರ  ಮಿೀಸಲು ರ್ಲಿೀಸ್ ಪಡೆ ಕಾಯಿದೆ-1949 ರ 

ಅನಾ ಯ ಶಸನಬದದ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಕಾಂದರ  ಮಿೀಸಲು ರ್ಲಿೀಸ್ ಪಡೆ ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಪಾಯ ರಮಿಲಿಟರಿ 

ಪಡೆಯಾಗಿದುದ , 228 ಬಟಾಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಸಿಬಿ ಾಂದಿಯನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 
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ಸ್ವಕಿ್  ಮಲಿಕ್  ಬೇಟಿ ಬಚಾವ ಫ್ರರ್ ಹಯಾಿಣದ್ ರಾಯಭಾರಿ 

 ಕುಸಿು ಪಟ್ಟ ಸ್ವಕ್ತಷ  ಮಲಿಕ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವೊ ಫ್ರರ್ ಹಯಾಿಣದ ರಾಯಭಾರಿ, ಬೇಟಿ Padao  

(ಮಗಳು ಉಳಿಸಲು ಮಗಳು ಶ್ಕ್ಷಣ) ಹಯಾಿಣದ ಪರ ಚಾರ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸ್ವಕ್ತಷ  ಮಲಿಕ್ 

58 ಕ್ಕಜಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  2016 ರಿಯ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ ು ಲಿಲ  ಕುಸಿು ಯಲಿಲ  ಕಂಚಿನ ಪದಕ 

ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದದ ರು. ಅವರು ಕುಸಿು  ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್  ಪದಕ ಗೆದದ  ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮಹಿದ ಎಾಂಬ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ನಮಿಿಸಿತ್ತ. ಈ ನಟಿು ನಲಿಲ  ಪರ ಕಟಣೆ 2.5 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಶಸಿು  

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  ಜತೆ ಮಲಿಕ್ ಪರ ದ್ಯನ ನಂತ್ರ ಹರಿಯಾಣ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮನೊೀಹರ್ 

ಲಾಲ್ Khattar ಮಾಡಲಪ ಟಿು ತ್ತ. ಬೇಟಿ ಬಚಾವೊ ಬಗೆಗ , ಬೇಟಿ Padhao (BBBP) ಪರ ಚಾರ BBBP 

ಪರ ಚಾರ ದೇಶದಲಿಲ  ಮಕಕ ಳ ಲಿಾಂಗ ಅನ್ನಪಾತ್ ಇಳಿಮುಖ ಪರ ವೃತಿು  ಕುರಿತ್ತ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು  

ಹರಡಲು ಗುರಿ. ಇದು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅರ್ಿ ಕಲಾಯ ಣ ಸೇವೆಗಳ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಗುರಿ. ಇದರ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶ ಉಲಲ ಾಂಘಿಸಿದವರನ್ನು  ಕಠಿಣ 

ಶ್ಕ್ಕಷ  ಕಾನೂನ್ನಗಳನ್ನು  ಕಟ್ಟು ನಟಾು ಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಲಿಾಂಗ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಲೈಾಂಗಿಕ ಆಯದ  

ಎಲಿಮಿನೇರ್ನ್ ತ್ಡೆಯುವುದ್ಯಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  

(WCD), ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕಕ  ಮಧಯ ವತಿಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

24 ಅಗತಯ  ಔಷಧಗಳ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಮತಿ ಹೇರಿದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಕಾಯ ನೆ ರ್, ಎಚ್ಐವಿ, ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಾ ಸೊೀಾಂಕುಗಳು, ಖಿನು ತೆ ಮತ್ತು  ಹೃದಯ ರೀಗಗಳ ಚಿಕ್ತತೆೆ ಗೆ 

ಬಳಸುವ 24 ಅಗತ್ಯ  ಔರ್ಧಗಳ ಬಲೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಮಿತಿ ಹೇರಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಔರ್ಧ ಬಲೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಸುತ್ತು ೀಲೆಯನ್ನು  ಹರಡಿಸಿದುದ , ಈ 24 ಔರ್ಧಗಳ ಬಲೆ ಶೇ 25 ರಷ್ಟು  

ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಲಲ ದೆ ಔರ್ಧ ಬಲೆ ನಯಂತ್ರ ಣ ಆದೇಶದಡಿಯಲಿಲ  31 ಔರ್ಧ ಮಿಶರ ಣಗಳ 

ರಿಟೈಲ್ ದರದ ಮೇಲು ಮಿತಿ ಹೇರಲಾಗಿದೆ 

 ಔರ್ಧ (ಬಲೆ ನಯಂತ್ರ ಣ) ತಿದುದ ಪಡಿ ಆದೇಶ 2016ರ ಪರ ಕಾರ ಷ್ಡೂಯ ಲ್–1 ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಈ 

24 ಔರ್ಧಗಳು ಬರುತ್ು ವೆ.  

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಔರ್ಧ ಬಲೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರವೂ ಅಗತ್ಯ  ಔರ್ಧಗಳ  ಬಲೆ ಮೇಲೆ ಔರ್ಧ ಬಲೆ 

ನಯಂತ್ರ ಣ ಆದೇಶ-2013 ರಡಿಯಲಿಲ  ಮಿತಿ ಹೇರುತಿು ದೆ. ಮೇ 15ರಿಾಂದ ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲ  680 

ಔರ್ಧ ಮಿಶರ ಣಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಔಷಧ ಬೆಲೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರ (National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಔರ್ಧ ಬಲೆ ಪಾರ ಧಿಕಾರವನ್ನು  1997ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಔರ್ಧಗಳ ಬಲೆ ನಗದಿ, 

ಪರಿರ್ಕ ರಣೆ ಮತ್ತು  ಬಲೆ ಮೇಲೆ ನಗಾ ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕ್ಕಲಸ. ಕಾಂದರ  ರಾಸ್ವಯನಕ ಮತ್ತು  

ರಸಗೊಬಿ ರ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಔಷಧ ನಿೋತಿ ಮತ್ತು  ಬಲ್ಗ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರಕೆಕ  ಸಲ್ಹೆ ನಿೋಡುವುದು. ಜೊರ್ತಗ್ಗ, 

ಔಷಧ ನಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  / ಪ್ಟರಿಷಕ ರಣೆಗ್ಗ ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರಕೆಕ  ಸಲ್ಹೆ 

ಸಲಿ್ಲ ಸುವುದು ಎಪ್ತಪ್ತಎ ಯ ಪ್ಟರ ಮಖ ಕೆಲ್ಸ. 

 

ದೆಹಲಿ-ಅಗತಿಲ್ದ ನಡುವೆ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಕ್ಲಿಪ ಸುವ್ ತಿರ ಪುರ ಸುಂದ್ರಿ ಎಕ್ಸ ಪ್ಪರ ಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ 

ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಿಲಾ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸುವ ಮದಲ ಬರ ಡೆಗ ೀರ್ಜ ರೈಲು ಯೀಜನೆಗೆ 

ಕಾಂದರ  ರೈಲೆಾ ೀ ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವ ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭುರವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ತಿರ ಪುರ ಸುಾಂದರಿ ಎಕೆಪೆರ ಸ್ 

ಎಾಂತ್ಲೂ ಕರೆಯುವ ಈ ರೈಲು ಚಾಲನೆ ಮೂಲಕ ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ವಾದ ತಿರ ಪುರ ದೇಶದ ಇತ್ರೆ 

ಭಾಗಗಳಾಂದಿಗೆ ರೈಲೆಾ ೀ ಸಂಪಕಿಕ್ಕಕ  ಮುಕು ವಾಗಲಿದೆ. 

 ತಿರ ಪುರ ಸುಾಂದರಿ ಎಕೆಪೆರ ಸ್ ವಾರಕಕ ಮ್ಮ  ದೆಹಲಿಯ ಆನಂದ ವಿಹಾರ ಮತ್ತು  ತಿರ ಪುರಾದ 

ಅಗತ್ಿಲಾ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. 
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 ಈ ರೈಲು 46 ಗಂಟೆ 56 ನಮಿರ್ಗಳ ಕಾಲ ಸಂಚರಿಸಲಿದುದ , ಒಟ್ಟು  2461 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಕರ ಮಿಸಲಿದೆ. 

ಒಟ್ಟು  16 ರೈಲೆಾ ೀ ನಲಾದ ಣಗಳನ್ನು  ಹಾದುಹೀಗಲಿದೆ. 

 ಪರ ತಿ ಗುರುವಾರ ಅಗತ್ಿಲಾದಿಾಂದ ನವದೆಹಲಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿದುದ , ಪರ ತಿ ಸೊೀಮವಾರ 

ದೆಹಲಿಯಿಾಂದ ಅಗತ್ಿಲಾಗೆ ಹಿಾಂದಿರುಗಲಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯ ಒಟ್ಟು  ಮತ್ು  ರೂ 968 ಕೀಟಿ. 

 

ಭಾರತ- ಬಂಗಲ  ರೈಲೈ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ವಾ ಪ್ನೆ: 

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಲ  ನಡುವೆ ರೈಲೆಾ ೀ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸುವ ಅಗತ್ಿಲಾ-ಅಖೌರ (ಬಾಂಗಲ ) 

ಯೀಜನೆಗೆ ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು ರವರು ಶಂಕುಸೆ್ವಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 

 ಈ ರೈಲು ಯೀಜನೆ ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನ ಮನಮೀಹನ್ ಸಿಾಂಗ್- ಬಾಂಗಾಲ  ಪರ ಧಾನ 

ಶೇಖ್ ಹಸಿೀನಾ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅಾಂತಿಮವಾಗಿತ್ತು . ಅಗತ್ಿಲಾ-ಅಖೌರ ನಡುವಿನ ರೈಲು 

ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರ ವಲಲ ದೆ, 

ಕೀಲಕ ತ್ು ದಿಾಂದ ತಿರ ಪುರಕ್ಕಕ  ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶ ಮಾಗಿವಾಗಿ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸಿದರೆ ಈಶನಯ  

ರಾಜಯ ಗಳ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ದೂರ ಮತ್ತು  ಪರ ಯಾಣದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮ್ ಆಗುತ್ು ದೆ.  

 2012-13 ನೇ ಸ್ವಲಿನ ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಭಾರತ್- ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶದ ನಡುವಿನ ರೈಲೆಾ  

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಘೀಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಮೀಟಾರು ವಾಹನ (ತಿದುದ ಪ್ಡಿ) ಮಸೂದೆ-2016ಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ದೇಶದಲಿಲ  ರಸ್ಥು  ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವ ಮಹತ್ಾ ದ ಗುರಿ ಹಾಂದಿರುವ ಮೀಟಾರ್ ವಾಹನ 

(ತಿದುದ ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ-2016ಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಸೂದೆಯು 

ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ, 1998 ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ರಸ್ಥು  ಸುರಕ್ಷತೆ ನಯಮಗಳ 

ಉಲಲ ಾಂಘನೆಗೆ ದೊಡಡ  ಮತ್ು ದ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ. 

ಮಸೂದೆಯಲಿಲ ರುವ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಅಂಶಗಳು: 

 ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ-1988 ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ 223 ಸ್ಥಕ್ಷನಗ ಳ ಪೈಕ್ತ 68 ಸ್ಥಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ 

ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರುವುದು ಹಾಗೂ ಹಸದ್ಯಗಿ 28 ಸ್ಥಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  

ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ-1988ರ ಅಧಾಯ ಯ 10 ಅನ್ನು  ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು  

ಅಧಾಯ ಯ 11 ರಲಿಲ ರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಮ್ ಕ್ಕಲ ೀಮ ಮತ್ತು  

ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಸರಳಿೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಗುದೊದ ೀಡು ಪರ ಕರಣದ ಸಂತ್ರ ಸು ರಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪರಿಹಾರ, ರಸ್ಥು  ಅಪರ್ಘತ್ದಲಿಲ  

ಸ್ವವನು ಪಿಪ ದವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಎಾಂಬ ಅಾಂಶಗಳು ಹಸ 

ಕಾಯಿದೆಯಲಿಲ ವೆ.  

 ಅಪಾರ ಪು ರು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಪರ್ಘತ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕಕ  ಅವರ ಪಾಲಕರ ನೇರ 

ಹಣೆ, ವಾಹನದ ನೊೀಾಂದಣಿ ರದುದ .  

 ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನೆು ಲೆ ಕಡಾಡ ಯ ಎಾಂಬ ನಯಮ ರದುದ . 

 ವಾಹನ ಚಲಾವಣೆಗೆ ನೀಡಿದ ಲೈಸನೆ್ ಅವಧಿ ಹೆಚು ಳ. 

  ವಾಹನ ತಾತಾಕ ಲಿಕ ನೊೀಾಂದಣಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಸಂಪೂಣಿ ರದುದ . 

 ಲೈಸನೆ್ ಇಲಲ ದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು  ಅನಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ 

5,000 ರೂ ದಂಡ ಮತ್ತು  ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡದಂತೆ ಶ್ಕ್ಕಷ  ವಿಧಿಸಿದದ ರೂ ವಾಹನ 

ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅಾಂರ್ ಸಂದಭ್ಿ ಕನರ್ಾ  10,000 ರೂ ದಂಡ. 

 ಮದಯ ಪಾನ ಮಾಡಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 10,000 ರು. ದಂಡ, ವಿಮ್ ಇಲಲ ದೆ 

ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ 2,000 ರು. ದಂಡ, 3 ತಿಾಂಗಳ ಜೈಲು ಅರ್ವಾ ಎರಡೂ ಶ್ಕ್ಕಷ , ಹೆಲೆಮ ಟ್ಸ 
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ಇಲಲ ದೆ ಬೈಕ್ ಸಂಚಾರಕ್ಕಕ  1,000 ರು. ದಂಡ, 3 ತಿಾಂಗಳು ಲೈಸನೆ್ ಅಮಾನತ್ತ ಮುಾಂತಾದ ಕಠಿಣ 

ನಯಮಗಳನ್ನು  ಮಸೂದೆ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ರಸ್ಥು  ಅಪರ್ಘತ್ಗಳು ಸಂಭ್ವಿಸುವ 

ಮೂಲಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸ್ವವನು ಪುಪ ತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ರಸ್ಥು  ಅಪರ್ಘತ್ಗಳ ತಿೀವರ ತೆಯನ್ನು  

ಮನಗೊಾಂಡ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ರಸ್ಥು  ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆ ಮಸೂದೆಯ ಕರಡು ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಸಿದದ ಪಡಿಸಿತ್ತು , ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಕ  ಅನೇಕ 

ರಾಜಯ ಗಳು ವಿರೀಧ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದವು. 

 ರಾಜಯ ಗಳಿಾಂದ ವಿರೀಧ ವಯ ಕು ವಾದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹೆದ್ಯದ ರಿ 

ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜಯ  ಸ್ವರಿಗೆ ಸಚಿವರುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಸಮಿತಿಯಾಂದನ್ನು  ರಚಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಸಲಹೆ ನೀಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು . 

 ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ರಾಜಸೆ್ವನ ಸ್ವರಿಗೆ ಸಚಿವರಾದ ಯೂನಸ್ ಖ್ಯನ್ 

ವಹಿಸಿದದ ರು. ಸಮಿತಿಯು ವಿವಿಧ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಮೂರು ಬರಿ ಸಭೆ ಕೈಗೊಾಂಡು, ಇದರಲಿಲ  

ಸುಮಾರು 18 ರಾಜಯ ಗಳ ಸ್ವರಿಗೆ ಸಚಿವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.  

 ರಸ್ಥು  ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವರಿಗೆ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪರ ಸುು ತ್ ಇರುವ 

ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯಿದೆ-1988 ಕ್ಕಕ  ಶ್ೀಘರ ವೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಬೇಕ್ಕಾಂದು ಸ್ವರಿಗೆ 

ಸಚಿವರುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಸಮಿತಿ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . 

 

ಸಂವಿಧಾನ (122ನೇ ತಿದುದ ಪ್ಡಿ) (ಸರಕು ಮತಿ್ತ  ಸೇವಾ), 2014 ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಜ್ಯ  ಸಭೆ 

ಅಂಗಿೀಕಾರ 

ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಏಕರೂಪದ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ವಿಧಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಕ  122ನೇ 

ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರುವ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಜಯ ಸಭೆ ಸವಾಿನ್ನಮತ್ದ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲಿಲ  ಜಾರಿಯಲಿಲ ರುವ ಪರೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಒಾಂದು ದೇಶ ಒಾಂದು ತೆರಿಗೆ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ನಾಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ. ಮೇ 2015 ರಂದು ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ 

ಮಸೂದೆಗೆ ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ಲೀಕಸಭೆಯು ಸಂವಿಧಾನ ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ 

ಈಗಾಗಲೇ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  ಅಾಂಗಿೀಕಾರವಾದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಪರಿರ್ಕ ರಿಸಿ 

ರಾಜಯ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ನೀಡಿರುವುದರಿಾಂದ ಅದು ಮತ್ತು ಮ್ಮ  ಲೀಕಸಭೆಯ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ  

ಸರಕು ಮತಿ್ತ  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

ದೇಶವಾಯ ಪಿು  ಪರ ಸುು ತ್ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಪರೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ರದುದ ಗೊಳಿಸಿ ಒಾಂದೇ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  

ವಿಧಿಸುವ ವಯ ವಸೆ್ಥಯೇ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಯಾಂದಿಗೆ ನೊೀಡುವದ್ಯದರೆ 

ಯಾವುದ್ಯದರೂ ಒಾಂದು ವಸುು  ದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ತ್ಯಾರಾಗಿ ಅದು ಗಾರ ಹಕನ ಕೈ ಸೇರುವ ವೇಳೆಗೆ 

ಅನೇಕ ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಪರೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ರಾಜಯ ದಿಾಂದ ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  ಅದು 

ಭಿನು ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಮೌಲಯ ವಧಿಿತ್ ತೆರಿಗೆ(ವಾಯ ಟ್ಸ), ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಸ್ಥಸ್ ಈ ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆಯ 

ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  ಇದಕ್ಕಕ  ಸೇರಿಸಿಕಳು ಬಹುದು. ಉತಾಪ ದಕನ ಕೈಯಿಾಂದ ಗಾರ ಹಕನ ಕೈ ಸೇರುವವರೆಗೆ 

ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  ಹೇರಿಸಿಕಳುು ತ್ು ಲೇ ಸ್ವಗುತ್ು ದೆ. ಆದರೆ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಈ ಎಲಲ  ಪರೀಕ್ಷ 

ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಉಳಿದುಕಳುು ತ್ು ದೆ. ಅಾಂದರೆ ರಾಜಯ ದಿಾಂದ ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  

ಒಾಂದೇ ವಸುು ವಿನ ಬಲೆಯಲಿಲ  ಭಾರಿೀ ದರ ವಯ ತಾಯ ಸ ಕಾಣ ಸಿಗುವುದಿಲಲ . ಅಲಲ ದೇ ಉತಾಪ ದನ 

ಘಟಕಗಳು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ತೆರಿಗೆಯಲಿಲ  ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲಲ . 
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ಜಿಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ್ ರದ್ಘದ ಗಲಿರುವ್ ತೆರಿಗೆಗಳು ಯಾವುವು? 

 ಕಾಂದರ  ಅಬಕಾರಿ ಸುಾಂಕ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಕಸು ಮ್ ಸುಾಂಕ ರದ್ಯದ ಗಲಿವೆ. 

 ರಾಜಯ  ಮಟು ದಲಿಲ  ರಾಜಯ  ಮೌಲಯ  ವಧಿಿತ್ ತೆರಿಗೆ, ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆ, ಐರ್ರಾಮಿ ತೆರಿಗೆ, 

ಮನೊೀರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ, ಲಾಟರಿ ಮತ್ತು  ಜೂಜು ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಲ  ಪರೀಕ್ಷ 

ತೆರಿಗೆಗಳು ರದ್ಯದ ಗಲಿವೆ. 

ಮದ್ಯ  ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್: ಮದಯ ದ ಮೇಲೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳು ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತ್ು ವೆ. ಮದಯ  ಜಿಎಸಿು  

ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುವುದಿಲಲ . ಮದಯ ಕ್ಕಕ  ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳ ಬಳಿಯೇ ಇರಲಿದೆ. 

ಮಸೂದೆಯಲಿಲ ರುವ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಪ್ರಿಷಕ ೃತ ಅಂಶಗಳು: 

ಸರಕು ಮತಿ್ತ  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (GST) ಏಪಿರ ಲ್ 1 ರಿಂದ್ ಜ್ಞರಿಗಳಿಸುವ್ ಗುರಿ: ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಬಹು ನರಿೀಕ್ತಷ ತ್ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಏಪಿರ ಲ್ 1 ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ 

ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಹಾಂದಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಲ  ರವರು 

ಜಿಎಸ್ಟಿ ಜಾರಿಗೆ ನೀಲನಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆ ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಖ್ಯತಿರ ಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ? 

 ಭಾರತ್ದ ಒಕ್ಕಕ ಟ ವಯ ವಸ್ಥ ಗ್ಗ ಸರಿಹಂದುಕಳುಳ ವಂರ್ತ ಕಂದರ  ಜಿಎಸ್ಟಿ (CGST) ಮತ್ತು  

ರಾಜಯ  ಜಿಎಸ್ಟಿ (SGST) ಎಂಬ ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಜಿಎಸ್ಟಿ ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. ಆಗಾಗಿ 

ಕಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳು ಎರಡೂ ಏಕಕ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ಮೌಲ್ಯ  ಸರಪ್ಟಳ ಮೇಲ್ಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ 

ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕ್ಕರವನ್ನು  ಹಂದಿರಲ್ಲವ. ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು  ಪರ ತಿ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಗಳ 

ಪ್ಯರೈಕೆ ಮೇಲ್ಗ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ರಾಜಯ ಗಳು ರಾಜಯ ದೊಳಗ್ಗ ನ್ಡೆಯ್ಡವ ಎಲಿಾ  ಅಂತ್ರಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಮೇಲ್ಗ ರಾಜಯ  ಜಿಎಸ್

ಟಿಯನ್ನು  ವಿಧಿಸುವ ಮತ್ತು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಹಕಕ ನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿವೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ಕಂದರ  ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನು  ವಿಧಿಸಿ, ಸಂಗರ ಹಿಸಲಿದೆ. 

ಜಿಎಸ್ಟಿಯ ಅನ್ನಕ್ಕಲಗಳೇನ್ನ? 

 ಏಕ್ರೂಪ್ದ್ ತೆರಿಗೆ ದ್ರ ಮತಿ್ತ  ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ : ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರ ಸುು ತ್ ಇರುವ ಎಲಾಲ  

ರಿೀತಿಯ ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷ ಪರೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು , ಉಪಕರಗಳು ರದ್ಯದ ಗಿ ಏಕೈಕ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ 

ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸಿು ) ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ು ದೆ. ಜತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣವೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತ್ಗುಗ ತ್ು ದೆ. 

 ಸುಲಭ ಅನ್ನಸರಣೆ: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಮತ್ತು  ಸಮಗರ  ಐಟಿ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  

ಹಂದಿರಲ್ಲದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ರ್ತರಿಗ್ಗ ಪ್ರವತಿದಾರರ ಸೇವಗಳಾದ ನ್ನೋಂದಣಿ, ಪ್ರವತಿ, ಇತ್ಯ ದಿ 

ಸೇವಗಳು ಆನಿೆ ೈನ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಲ್ಭ್ಯ ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಸರಳ ಮತ್ತು  ಪ್ರರದಶ್್ಕ 

ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ರೂಪ್ತಸಲ್ಲದೆ. 

 ಸುಧಾರಿತ ಸಪ ಧಾಿತಮ ಕ್ತೆ: ವಾಯ ಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ತ್ಗುಲುವ ವೆಚು ವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವ 

ಮೂಲಕ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲಿದೆ. 

 ಉತಾಪ ದ್ಕ್ರೂ ಮತಿ್ತ  ರಫಿು ದ್ಘರರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲ: ಉತಾಪ ದಕ ಸರಕುಗಳ ದರ 

ಕಡಮ್ಯಾಗಲಿದುದ , ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲ. ಉತಾಪ ದನಾವೆಚು , ಸ್ವಗಣಾ ವೆಚು  ತ್ಗುಗ ವುದರ 

ಜತೆಗೆ ತೆರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣವೂ ತ್ಗುಗ ವುದರಿಾಂದ ಉತಾಪ ದಕ ವಸುು ಗಳು ಕಡಮ್ ಬಲೆಗೆ ದಕುಕ ತ್ು ವೆ. 

ಹಿೀಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕ್ಕಯೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ು ದೆ. 

ಗಾರ ಹಕ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲ? 

 ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ : ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಈ ಎಲಲ  ಪರೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದು 

ಹಾಕ್ತ ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಉಳಿದುಕಳುು ತ್ು ದೆ. ಅಾಂದರೆ ರಾಜಯ ದಿಾಂದ ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  ಒಾಂದೇ 
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ವಸುು ವಿನ ಬಲೆಯಲಿಲ  ಭಾರಿೀ ದರ ವಯ ತಾಯ ಸ ಕಾಣ ಸಿಗುವುದಿಲಲ . ಇದರಿಾಂದ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮ್ 

ಬಲೆಯಲಿಲ  ವಸುು ಗಳು ಕೈಗೆಟ್ಟಕಲಿವೆ 

ಕಂದ್ರ  ಮತಿ್ತ  ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಗಾಗುವ್ ಅನ್ನಕ್ಕಲಗಳು: 

 ಸರಳ ಮತಿ್ತ  ಸುಲಭ ಆಡಳಿತ: ಕಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಮಟ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಪ್ಟರೋಕ್ಷ 

ರ್ತರಿಗ್ಗಗಳನ್ನು  ರ್ತಗ್ಗದುಹಾಕಿ ಏಕರೂಪ್ಟದ ರ್ತರಿಗ್ಗ ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ಬರುವ ಮೂಲ್ಕ ಆಡಳತ್ 

ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಲ್ಲದೆ. 

 ತೆರಿಗೆ ಕ್ಳು ತನದ್ ಮೇಲೆ ನಗಾ: ಜಿಎಸಿು  ಜಾರಿಯಿಾಂದ ತೆರಿಗೆಗಳು ತ್ನ ತ್ಗಗ ಲಿದುದ  ತೆರಿಗೆ 

ಆದ್ಯಯ ಹಿಗಗ ಲಿದೆ. ಕಡಿಮ್ ತೆರಿಗೆಯೂ ಎಲಲ ರನ್ನು  ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಉತೆು ೀಜಿಸಲಿದೆ. ಕಾಂದರ  

ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮೇಲೆ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ನಗಾ ಇಡಲಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿು  ಸರಕುಗಳ ಪರ ಮಾಣ 

ಬರಳೆಣಿಕ್ಕಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. 

 

ರಾಷ್ ರ ವಾಯ ಪಿಿ  ಸಿ ನಪಾನ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ “ಮಾ” ಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಚಾಲನೆ 

ಮಾ (MAA Mothers Absolute Affection) ಹೆಸರಿನಡಿ ರಾರ್ು ರವಾಯ ಪಿು  ಸು ನಪಾನ ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಚಿವ 

ಜೆ.ಪಿ.ನಡಡ  ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ಬಲಿವುಡ್ಸ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದಿೀಕ್ತಷ ತ್ 

ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

“ಮಾ” ಉದೆದ ೀಶ: 

 ಮಾ ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹತ್ವದ ಕಾಯಿಕರ ಮವಾಗಿದುದ , ದೇಶದಲಿಲ  

ಸು ನಪಾನದ ಬಗೆಗ  ಸೂಕು  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕಕ  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಆರೀಗಯ  ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಮೂಲಕ ಸು ನಪಾನ ಬಾಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು  ಸಮಾಲೀಚನೆ ಸೇವೆ 

ನೀಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ತಾಯಂದಿರು, ಗಂಡ ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಸದಸಯ ರಲಿಲ  ಸು ನಪಾನದ ಮಹತ್ಾ ದ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸಿ, ಸು ನಪಾನವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು. 

ಕಾಯಿಕ್ರ ಮದ್ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಅಂಶಗಳು: 

 ಸಮುದ್ಯಯದಲಿಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ಆಶ ಕಾಯಿಕತೆಿಯರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಸಂಪಕಿ ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಸ್ವವಿಜನಕ ಆರೀಗಯ  ಕಾಂದರ ಗಳಲಿಲ  ಸು ನಪಾನದ ಬಗೆಗ  

ಕ್ಟಶಲಯ  ಮೂಢಸುವುದು, ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡುವಿಕ್ಕ 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ 30 ರೂ ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಮಿೀಸಲಿಟಿು ದೆ. 

ಸಿ ನಪಾನದ್ ಮಹತಾ : 

 ಜನಮ  ನೀಡಿದ ಕ್ಕಡಲೇ, ಅದರಲೂಲ  ಮದಲ ಒಾಂದು ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಹಾಲುಣಿಸುವುದು 

ಬಹಳ ಅವಶಯ ಕತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಮದಲ ಕ್ಕಲವು ಗಂಟೆಗಳಲೆಲ ೀ ಹಾಲುಣಿಸುವುದರಿಾಂದ 

ತಾಯಂದಿರಗೂ ಬಹಳ ಅನ್ನಕ್ಕಲಗಳಿವೆ.  

ಮಗು ಎದೆಹಾಲನ್ನು  ಹಿೀರುವುದರಿಾಂದ ಎದೆಹಾಲಿನ ಉತ್ಪ ತಿು ಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದರ ಜತೆ 

ದೇಹದಲಿಲ  ಆಕೆ್ತಟ್ೀಸಿನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ು ದೆ. ಆಕೆ್ತಟ್ೀಸಿನ್ 

ಗಭ್ಿಕೀಶವನ್ನು  ಕುಗಿಗ ಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ಪರ ಸವದ ನಂತ್ರದ ರಕು ಸ್ವರ ವವನ್ನು  

ಕಡಿಮ್ಮಾಡುತ್ು ದೆ.  

 ಕಲಸು ರಮ್ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಮದಲ ಎದೆಹಾಲಿನಲಿಲ  ನವಜಾತ್ ಶ್ಶ್ಮವನ್ನು  

ರೀಗಗಳಿಾಂದ ಕಾಪಾಡಲು ಅಗತ್ಯ  ಪೌಷಿು ಕಾಾಂಶ ಮತ್ತು  ರೀಗನರೀಧಕ ಶಕ್ತು  ಇರುತ್ು ದೆ. 

 ಮದಲ ಆರು ತಿಾಂಗಳು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು ಏಕ್ಕಾಂದರೆ 

ತಾಯಿಹಾಲು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಶ್ಮದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಮಗುವಿನ ಬದುಕ್ತನ ಮದಲ ಕ್ಕಲವು 

ತಿಾಂಗಳವರಗೆ ಅತ್ಯ ಗತ್ಯ ವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪೌಷಿು ಕಾಾಂಶ ಇದರಲಿಲ ರುತ್ು ದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ 
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ತಾಯಿಯಲಿಲ ರುವ ಪರ ತಿಕಾಯಗಳು ಮಗುವಿನಲಿಲ  ರೀಗನರೀಧಕ ಶಕ್ತು ಯನ್ನು  

ವೃದಿಧ ಸುತ್ು ವೆ. ಸು ನಪಾನದಿಾಂದ ಡಯೀರಿಯಾ ಮತ್ತು  ನೂಯ ಮೀನಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು  

ತ್ಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಮಕಕ ಳು ಹೆಚ್ಚು  ಮರಣ 

ಹಾಂದಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 

 2015ರ ವಲ್ಡ ಿ ಬರ ಸ್ು  ಫಿೀಡಿಾಂಗ್ ಟೆರ ಾಂಡೆ್ಸ  ಇನಶ್ಯೇಟಿವ್(WBTI) ನಡೆಸಿದ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪನದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಸು ನಪಾನ ವಿಚಾರದಲಿಲ  150ಕ್ಕಕ  78 ಅಾಂಕ ಗಳಿಸಿದೆ. 

 .ಆಗಸ್ು  1 ರಿಾಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ವಿಶಾ  ಸು ನಪಾನ ಸಪಾು ಹ ಎಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 2016 ರಲಿಲ  14ನೇ ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆದಿತ್ತು .  

ಲೆಪ್ಿ ನೆಂಟ್ ಗವ್ನಿರ್ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರು: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀಟ್ಿ ತಿೀಪುಿ   

ದೆಹಲಿ ಈಗಲೂ ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶವಾಗಿದುದ , ಲೆಪಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಗವನಿರ್ ದೆಹಲಿಯ ಮುಖಯ ಸೆರ 

ವಿನಾ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಲಲ  ಎಾಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಮಹತ್ಾ ದ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ. ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ 

ಜಿ. ರೀಹಿಣೆ ಮತ್ತು  ಜಯಂತ್ ನಾಥ್ ಒಳಗೊಾಂಡ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಪಿೀಠ ಈ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದುದ , 

ಅರವಿಾಂದ್ ಕಜಿರ ವಾಲ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಕಾಿರ ಮತ್ತು  ದೆಹಲಿಯ ಲೆಪಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಗವನಿರ್ ನಡುವಿನ 

ಸಂಘರ್ಿಕ್ಕಕ  ತೆರೆ ಬಿದಿದ ದೆ. 

ತಿೀಪಿಿನಲಿಲ ರುವ್ ಅಂಶಗಳು: 

 ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿಯನ್ನು  ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟ್ರಿ 

(NCT) ಎಾಂದು ಘೀಷಿಸಿದದ ರೂ ಸಹ ದೆಹಲಿ ಈಗಲೂ ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶವೆಾಂದು 

ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ. 

 ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಮುನು  ಲೆಪಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಗವನಿರ್ ಗಮನಕ್ಕಕ  

ತ್ರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗವನಿರ್ ತಿೀಮಾಿನವೇ ಅಾಂತಿಮ ತಿೀಮಾಿನ. 

 ದೆಹಲಿ ಅಾಂಡ್ಸ ಡಿಸಿು ರಕ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ (DDCA) ಮತ್ತು  CNG ಹಗರಣಗಳ ತ್ನಖ್ಯಗೆ 

ದೆಹಲಿ ಸಕಾಿರ ಆದೇಶ್ಸಿರುವುದು ಕಾನೂನ್ನ ಬಹಿರ. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಲೆಪಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಗವನಿರ್ 

ಪೂವಾಿನ್ನಮತಿ ಇಲಲ ದೇ ತ್ನಖ್ಯಗೆ ಆದೇಶ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಾಜಯ ಪಾಲರ 

ಅನ್ನಮೀದನೆ ಇಲಲ ದೇ ಕಜಿರ ವಾಲ್ ಸರಕಾರ ಕೈಗೊಾಂಡ ಅನೇಕ ಮಹತ್ಾ ದ ಕರ ಮಗಳನೂು  

ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ರದುದ ಗೊಳಿಸಿದೆ. 

 ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ತ್ನು  ತಿೀಪಿನ್ನು  ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚೆಛ ೀದ 239 ಮತ್ತು  239ಎಎ ಆಧಾರಿಸಿ 

ಪರ ಕಟಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರಿಚೆಛ ೀದ್ 239: 

 ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚೆಛ ೀದ 239ರ ಪರ ಕಾರ ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳು ನೇರವಾಗಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ 

ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ  ಇರಲಿವೆ. ರಾರ್ು ರಪತಿಯವರು ತ್ಮಮ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ತಾನ್ನ ನೇಮಕಮಾಡಿದ 

ಅಡಿಮ ನಸ್ಥು ರೀಟರ್/ಲೆಪಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಗವನಿರ್ ಮೂಲಕ ಚಲಾಯಿಸುತಾು ರೆ. ಈ ಪರಿಚೆಛ ೀದ 

ರಾರ್ು ರಪತಿರವರಿಗೆ ಅಡಿಮ ನಸ್ಥು ರೀಟರ್/ಲೆಪಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಗವನಿರ್ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ 

ನೀಡಿದೆ. 

ಪ್ರಿಚೆಛ ೀದ್ 239ಎಎ: 

 ಈ ಪರಿಚೆಛ ೀದವು ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶವಾದ ದೆಹಲಿಯನ್ನು  ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್ 

ಟೆರಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ದೆಹಲಿ ಎಾಂಬ ವಿಶೇರ್ ಸೆ್ವನಮಾನವನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  

ವಿಧಾನಸಭೆ ರಚನೆಗೆ ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದುದ , ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸೆ್ವನಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ 

ಜನರಿಾಂದ ಚ್ಚನಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಿದೆ. 
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ಕಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿಹಾರ (ತಿದುದ ಪ್ಡಿ) ಮಸೂದೆ-2016ಗೆ ಲೀಕ್ಸಭೆ ಅನ್ನಮೀದ್ನೆ  

ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ವೇಳೆ ಉದಭ ವಿಸುವ ಕಾನೂನ್ನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು  

ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸುವ 'ಕಾಮಿಿಕರ ಪರಿಹಾರ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ-2016ಗೆ ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  

ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  ಸವಾಿನ್ನಮತ್ದಿಾಂದ ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಕಾಮಿಿಕ 

ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ-1923ಗೆ ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ 

ಔದೊಯ ೋಗಿಕ ರೋಗಗಳು ಸೇರಿದಂರ್ತ ಕೈಗ್ರಿಕ್ಕ ಅಪ್ಟಘಾತ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಗ್ಯವಾದಾಗ ನೌಕರರು 

ಮತ್ತು  ಅವರ ಅವಲಂಬ್ರತ್ರಿಗ್ಗ ಪ್ಟರಿಹಾರದ ಪ್ರವತಿಯ ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ.  

 ಕ್ಕಯಿದೆಯಡಿ ಸಂಸ್ಥ ಯೂ ತ್ನ್ು  ಕ್ಕಮಿ್ಕರಿಗ್ಗ ಕ್ಕಮಿ್ಕ ಪ್ಟರಿಹಾರದ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೋಡುವುದು ಕಡ್್ಯ ಯ. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಹಿಂದಿ, ಇಂಗಿಿ ೋಷ್ ಅರ್ವಾ ಸಥ ಳೋಯ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  

ಕೆಲ್ಸಕೆಕ  ಸೇರಿಸಿಕಳುಳ ವ ವೇಳೆ ನಿೋಡಬೇಕು. 

 ಕ್ಕಮಿ್ಕ ಪ್ಟರಿಹಾರದ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಹಿತಿ ನಿೋಡದೆ ನಿಲ್್ಕ್ಷಯ ವಹಿಸಿದರೆ ರೂ 50000 ದಿಂದ ರೂ 1 

ಲ್ಕ್ಷದವರೆಗ್ಗ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 ಕ್ಕಮಿ್ಕ ಪ್ಟರಿಹಾರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದವು ಈ ಮಸೂದೆಯಿಾಂದ ಕಾಮಿಿಕರ 

ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಕಾನೂನ್ನ ವಾಯ ಜಯ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟು ಾಂತೆ (ಹ್ತ್ತು  ಸಾವಿರ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ) 

ಒಳಗಿದದ ರೆ ಆಯಾ ರಾಜಯ ಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  ಆಯುಕು ರ ಮಟು ದಲಿಲ  ಕಾನೂನ್ನ 

ಆಯೀಗಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರ ತ್ನ್ಗ್ಗ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಈ ರ್ತ್ು ವನ್ನು  

ಹೆಚಿಿ ಸಬಹುದು. 

 ಮೂಲ್ ಕ್ಕಯಿದೆಯಲಿ್ಲ , ಸಂಸ್ಥ ಯ್ಡ ಆಯ್ಡಕು ರ ಆದೇಶ್ವನ್ನು  ಹೈಕೋಟು ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಶಿು ಸಿದರೆ 

ನೌಕರನಿಗ್ಗ ನಿೋಡಬೇಕ್ಕದ ಪ್ರವತಿಗಳನ್ನು  ತ್ತ್ಕ ಲ್ಲಕವಾಗಿ ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಬಹುದಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ 

ಈ ಅವಕ್ಕಶ್ವನ್ನು  ಈಗ ಕೈಬ್ರಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ದ  “ಕ್ಾ ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 2 ಸಾ ರಾಜ್ಯ  ನಂದ್ ಸುರಾಜ್ಯ ” ಚಳುವ್ಳಿಗೆ 

ಮಹಾರಾಷ್ ರ ದ್ಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಗಳನ್ನು  ತ್ತಲಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ “ಕ್ತಾ ಟ್ಸ ಇಾಂಡಿಯಾ 2 ಸಾ ರಾಜಯ  ನಾಂದ ಸುರಾಜಯ ” 

ಚಳುವಳಿಗೆ ಮಹಾರಾರ್ು ರದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಮುಾಂಬೈನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಗಸ್ು  ಕಾರ ಾಂತಿ 

ಮೈದ್ಯನದಲಿಲ  ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿದದ  ಕ್ತಾ ಟ್ಸ ಇಾಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ಅಮೃತ್ ಮಹೀತೆ್ ವ ಆಚರಣೆ 

ವೇಳೆ ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದೇವೇಾಂದರ  ಪಡು ವಿೀಸ್ ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ವೆಾಂಕಯಯ ನಾಡುಡ  

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 ಸಾ ತಂತ್ರ  ಪೂವಿ ರಾಜಕ್ತೀಯ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸಮಕಾಲಿೀನ ರಾಜಕ್ತೀಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಹೀಲಿಕ್ಕ 

ಮಾಡಿ, ಸಮಾಜದಲಿಲ ರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳನ್ನು  ತ್ತಳೆದು ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು  

ಸಾ ರಾಜಯ  ಅನ್ನು  ಸುರಾಜಯ  ಆಗಿ ಪರಿವತಿಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು  

ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ ಗಳಾದ ರೈತ್ರ ಆತ್ಮ ಹ್ರ್ತಯ , ಅನ್ಕ್ಷರರ್ತ, ನಿೋರು ಪ್ೋಲು, ಅಪಷ್್ಟ ಕರ್ತ, ಯ್ಡವ 

ಜನ್ರ್ತಗ್ಗ ಅಂಟಿಕಂಡಿರುವ ಮಾದಕ ವಸುು ಗಳ ಚಟ ಮತ್ತು  ಭ್ರ ಷ್್ಠ ರ್ಚರವನ್ನು  ನಿಮೂ್ಲ್ನೆ 

ಮಾಡಿ, ಎಲಿಾ  ರಂಗದಲಿೂ  ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಹಂದುವ ಒತ್ು ಸ್ಯನ್ನು  ಚಳುವಳ 

ಹಂದಿದೆ. 

 ಇದೇ ವೇಳೆ ದೇಶದ ಸಾ ತಂತ್ರ ಕಾಕ ಗಿ ಮಡಿದ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ ಗಾಗಿ ದುಡಿದ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು  

ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಸಮ ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 
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ಕಂದ್ರ  ರಷೆಮ  ಮಂಡಳಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆ.ಎಂ.ಹನ್ನಮಂತರಾಯಪ್ಪ  ಅಧಿಕಾರ ಸ್ತಾ ೀಕಾರ 

ಕಾಂದರ  ರಷ್ಮ  ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕ್ಕ.ಎಾಂ.ಹನ್ನಮಂತ್ರಾಯಪಪ  ಅಧಿಕಾರ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. 

ಹನ್ನಮಂತ್ರಾಯಪಪ  ಅವರು ರಷ್ಮ  ಮಂಡಳಿಯ 25ನೇ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರು ಮೂರು 

ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  ಕತ್ಿವಯ  ನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಕೆ.ಎಂ.ಹನ್ನಮಂತರಾಯಪ್ಪ  ಬಗೆೆ : 

 ಕ್ಕ.ಎಾಂ.ಹನ್ನಮಂತ್ರಾಯಪಪ  ಅವರು ವೃತಿು ಯಲಿಲ  ರಷ್ಮ  ಬಳೆಗಾರ ಹಾಗೂ ನೇಕಾರ. ರಷ್ಮ  

ನಗರ ಎಾಂದೇ ಖ್ಯಯ ತಿ ಹಾಂದಿರುವ ಕನಾಿಟಕದ ದೊಡಡ ಬದು ಪುರ ಮೂಲದವರು. 

 ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವ ಇವರು, ಕನಾಿಟಕ ನೇಕಾರ ಹೀರಾಟ ಸಮಿಯ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಈ ಮುಾಂಚೆ ಇವರು 2000 ರಿಾಂದ 2002 ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ರಷ್ಮ  ಮಂಡಳಿಯ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು. 2010 ರಿಾಂದ 2013 ರವರೆಗೆ ಕನಾಿಟಕ ರಷ್ಮ  ಮಾರಾಟ ಮಂಡಳಿಯ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದಿಾಂದ ಇವರು ಉತ್ು ಮ ಕೃಷಿಕಾರ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಕಂದ್ರ  ರಷೆಮ  ಮಂಡಳಿ ಬಗೆೆ : 

 ಕಾಂದರ  ರಷ್ಮ  ಮಂಡಳಿ ಶಸನಬದದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಕಾಂದರ  ರಷ್ಮ  ಮಂಡಳಿ ಕಾಯಿದೆ-

1948 ರಡಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಇದು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 ದೇಶದಲಿಲ  ರಷ್ಮ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿದ ಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ರಾರ್ು ರಮಟು ದ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 

ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ನಯಮ ಪ್ರಾಮಶಿಿಸಲು ಅಮತಾಭ್ ಕಾಂತ್ ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  

ಸಕಾಿರ 

ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ (ಆನ್ ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ) ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಕಲಿಪ ಸಿರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರೆ ಎಲಲ  ವಿವಾದ್ಯತ್ಮ ಕ ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು  ಪರಾಮಶ್ಿಸಲು ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರವು ಸಮಿತಿಯಾಂದನ್ನು  ರಚಿಸಲು ತಿೀಮಾಿನಸಿದೆ. ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ಸಿಇಒ ಅಮಿತಾಭ್ 

ಕಾಾಂತ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರಲಿದ್ಯದ ರೆ. ವಾಣಿಜಯ , ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ, ಎಲೆಕಾು ರನಕೆ್, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಿತಿಯಲಿಲ  ಇರಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಕನಾಿಟಕ, 

ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳ ಪರ ತಿನಧಿಗಳೂ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿರಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ: 

 ಇ-ವಾಣಿಜಯ  ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯ ಗಳ ಪ್ಟರಿಶಿೋಲ್ನೆ.ಮತ್ತು  ನಿೋತಿಯನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್್ಟ  

ಉದಾರಿೋಕರಣಗಳಸಲು ಶಿಫ್ರರಸುಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದು. 

 ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ವೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯ್ಡತಿು ರುವ ಇ-ವಾಣಿಜಯ  ಉದಯ ಮದಲಿ್ಲ  ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ 

ಹೂಡಿಕ್ಕ ಲಾಭ್-ನರ್ು ಗಳ ಪರಾಮಶ್ಿಸುವುದು. 

ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಔರ್ಧಗಳ ಮಾರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಎದುರಿಸುತಿು ವೆ. ಆಹಾರ ಸಂಸಕ ರಣೆ ವಲಯದಲಿಲ  ವಿದೇಶ್ 

ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ(ಎಫಿಡ ಐ) ಮಿತಿಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರವು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಶೇ 100ಕ್ಕಕ  

ಹೆಚಿು ಸಿರುವುದರಿಾಂದ ಈ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಗೆ ಮಹತ್ಾ  ಪಾರ ಪು ವಾಗಿದೆ. 
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ಕಂದಿರ ೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಶಾ ವಿದ್ಘಯ ಲಯ (ತಿದುದ ಪ್ಡಿ) ಮಸೂದೆ-2016ಗೆ ಸಂಸತಿ್ತ  ಅನ್ನಮೀದ್ನೆ 

ಕಾಂದಿರ ೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ-2016 ಸಂಸತಿು ನಲಿಲ  

ಅನ್ನಮೀದನೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯಿಾಂದ ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಪಶಯಸಂಗೊೀಪನೆ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಉತ್ು ಮ ಬಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. ಕಾಂದಿರ ೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ 

ಕಾಯಿದೆ-1992ಗೆ ತಿದುದ ಪಡಿಯನ್ನು  ತ್ರುವ ಮೂಲಕ, ನಾಗಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ರಾಜಯ ವನ್ನು  ಇಾಂಫ್ರಲ ಕೃಷಿ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ತಿದುದ ಪಡಿಯಿಾಂದ ನಾಗಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ರಾಜಯ ವು ಕೃಷಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಾಂಫ್ರಲ ಕೃಷಿ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಡಿ ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ಕಾಂದಿರ ೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಕಾಯಿದೆ-1992ರ ಅನಾ ಯ ಈಶನಯ  ವಲಯದಲಿಲ  ಕೃಷಿ 

ಮತ್ತು  ಕೃಷಿಯೇತ್ರ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸಂಶೀಧನೆ ಕೈಗೊಳು ಲು ಕೃಷಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಿಲಾಗಿದೆ. 

 ಕಾಯಿದೆ ಅನಾ ಯ ಕಾಂದಿರ ೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಈಶಾನ್ಯ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ  

ಬೊೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗಳುಳ ವ ಜವಬಿ್ದ ರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 ಈ ಹಿಂದೆ ಕ್ಕಯಿದೆಯಡಿ ಈಶಾನ್ಯ  ವಲ್ಯ ಎಂದರೆ ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲ್ಯ, ಅರುಣಾಚಲ್ 

ಪ್ಟರ ದೇಶ್, ಮಿಜೊೋರಾಂ, ಸಿಕಿಕ ಂ ಮತ್ತು  ತಿರ ಪುರ ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ವಂದು 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 

ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನನ  ಕಂದ್ರ  ಬಜೆಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲಿೀನಗಳಿಸಲು ಕಂದ್ರ  ನಧಾಿರ 

ಮುಾಂದಿನ ವರ್ಿದಿಾಂದ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ಮಂಡಿಸಿದೆ ಕಾಂದರ  ಬಜೆಟ್ಸ ನೊಾಂದಿಗೆ 

ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಪರ ತೆಯ ೀಕ ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವುದು 

ಸೂಕು ವಲಲ ವೆಾಂದು ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಬಜೆಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಚಿವ ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು 

ಪರ ಧಾನಯವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದದ ರು. ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಕೈಬಿಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ 

ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ 5 ಮಂದಿ ಉನು ತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು .  

ಹಿನು ಲೆ: 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ಅನ್ನು  1924 ರಿಾಂದ ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಬಿರ ಟಿಷ್ 

ರೈಲೆಾ  ಎಕನಾಮಿಷ್ು  ಅಕ್-ವಥ್ಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ 10 ಜನ ಸದಸಯ ರನೊು ಳಗೊಾಂಡ ಸಮಿತಿ ರೈಲೆಾ  

ಬಜೆಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಮಂಡಿಸುವಂತೆ ಬಿರ ಟಿಷ್ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು .  

ಅದರಂತೆ 1924ರಲಿಲ  ಮಟು  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ಮಂಡನೆಗೆ ಅಾಂದಿನ ಬಿರ ಟಿಷ್ 

ಸಕಾಿರ ಸಮಮ ತಿ ನೀಡಿತ್ತು . 

  ಭಾರತ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಗೊಾಂಡ ನಂತ್ರವೂ ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಸ್ವಮಾನಯ  ಬಜೆಟ್ಸ ನಂತ್ರವೇ 

ಮಂಡನೆ ಮಾಡುಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 70 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದಲೂ ಸಂಪರ ದ್ಯಯದಂತೆ 

ನಡೆದುಕಾಂಡು ಬಂದಿತ್ತು .  

 ಜಾನ್ ಮಥಾಯ್ ಅವರು ರೈಲೆಾ  ಬಜೆಟ್ಸ ಮಂಡಿಸಿದ ಮದಲಿಗರು. 

 

10 ನಗರಗಳಲಿಲ  ಮದ್ಲ ಹಂತದ್ ಸ್ವಮ ಟ್ಿ ಗಂಗಾ ನಗರ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಕೆಕ  ಕಂದ್ರ  

ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಚಾಲನೆ 

ಮದಲ ಹಂತ್ದ ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಗಂಗಾ ನಗರ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲಿರುವ 10 

ನಗರಗಳಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂದರ  ನಗರಾಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವ ವೆಾಂಕಯಯ ನಾಯುಡ  

ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವೆ ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಮದಲ ಹಂತ್ದ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 
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10 ನಗರಗಳು: 

 ಹರಿದ್ಯಾ ರ, ರಿಷಿಕಶ್ತ, ಮಥುರಾ, ವಾರಾಣಾಸಿ, ಕಾನ್ನಪ ರ, ಅಲಹಬದ್, ಲಕು ೀ, ಪಾಟಾು , 

ಸ್ವಹಿೀಬ್ ಗಂರ್ಜ ಮತ್ತು  ಬರಕ್ ಪುರ. 

 ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ನಗರಗಳಲಿಲ  ಕಳಚೆ ನೀರು ಶ್ಮದಿದ ೀಕರಣ ಘಟಕ ಮತ್ತು  ಒಳಚರಂಡಿ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸಕಾಿರಿ-ಖ್ಯಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ದಲಿಲ  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಇದಕ್ಕಕ  ತ್ಗಲುವ ವೆಚು ದ ಶೇ 40% ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಭ್ರಿಸಲಿದುದ , ಉಳಿದ ಮತ್ು ವನ್ನು  

ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಡಿಕಾಂಡ ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಭ್ರಿಸಲಿದೆ. 

 

 

ಪಸೊಕ ೀ (POSCO) ಇ-ಬಕ್ಸ  ಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಚಾಲನೆ 

ಲೈಾಂಗಿಕ ಶೀರ್ಣೆಯಿಾಂದ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಮಹಿದ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ 

ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ ಇ-ಬಕೆ್  ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.  ಕಾಂದರ  ಮಹಿದ 

ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವೆ ಮೇನಕಾ ಗಾಾಂಧಿ ಅವರು ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

ಇ-ಬಕ್ಸ  ಬಗೆೆ : 

 ಇ-ಬಕೆ್  ಒಾಂದು ಆನ್ ಲೈನ್ ದೂರು ನವಿಹಣೆ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಮಕಕ ಳ ಮೇಲಾಗುವ 

ಲೈಾಂಗಿಕ ಶೀರ್ಣೆಯ ದೂರನ್ನು  ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು  ನೇರವಾಗಿ ದ್ಯಖಲಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಆರೀಪಿ ವಿರುದದ  ರ್ಸೊಕ  (Protection of Children from Sexual Offenses) 

ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿ ಕರ ಮ ಜರುಗಿಸಬಹುದು.  

 ಮಕಕ ಳ ಮೇಲಾಗುವ ಲೈಾಂಗಿಕ ಶೀರ್ಣೆಯ ದೂರನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ಆಲ್ ಲೈನು ಲಿಲ  

ದ್ಯಖಲಿಸಲು ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಕಕ ಳ ಹಕುಕ  ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೀಗದ ಪರ ಮುಖ ಕಾಯಿಕರ ಮವಾಗಿದೆ. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಕಕ ಳ ಹಕುಕ  ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೀಗದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಸ http://ncpcr.gov.in/. ನಲಿಲ  ಇ-

ಬಕೆ್  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ದೂರುದ್ಯರರು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಸ ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಗತ್ಯ ವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅಾಂದರೆ ಹೆಸರು, ಮಬೈಲ್, ಇ-

ಮೇಲ್ ವಿದಸ ಮತ್ತು  ಶೀರ್ಣೆ ವಿವರರನ್ನು  ತ್ತಾಂಬಿ ದೂರನ್ನು  ದ್ಯಖಲಿಸಬಹುದು. 

 

NBAGR ನಂದ್ ಒಂಬತಿ್ತ  ಹಸ ತಳಿಯ ಜ್ಞನ್ನವಾರು ಮತಿ್ತ  ಕೀಳಿ ನೊೀಂದ್ಣಿ  

ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಾನ್ನವಾರು ವಂಶವಾಹಿ ಸಂಪನೂಮ ಲ (National Bureau of Animal Genetic Resources 

(NBAGR)) ಸಂಸೆ್ಥಯು ಒಾಂಬತ್ತು  ಹಸ ಜಾನ್ನವಾರು ಮತ್ತು  ಕೀಳಿ ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿದುದ , 

ನೊೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿದೆ. ವೈಜಾಾ ನಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ವಾದ ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಶ್ೀಲಿಸಿ ಹಸ ತ್ಳಿಯನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಒಾಂಬತ್ತು  ಹಸ ತ್ಳಿಯ ಜಾನ್ನವಾರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಒಾಂದು ಹಸು ತ್ಳಿ, ಎರಡು ಮೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಕುರಿ 

ತ್ಳಿ, ಮೂರು ಹಂದಿ ತ್ಳಿ ಮತ್ತು  ಒಾಂದು ಕೀಳಿ ತ್ಳಿ ಸೇರಿವೆ. 

 ಉತ್ು ರಖಂಡದ ಬದಿರ  ಹಸು (Badri cow), ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಡಿ ಆಡು ಮೇಕ್ಕ (Kodi Adu 

goat), ನಕೀಬರ್ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶದ ಟೆರೆಸೆ್ವ  ಮೇಕ್ಕ (Teressa goat), ಓಡಿಶದ ಕ್ಕಾಂದರ ಪಡ 

ಕುರಿ (Kendrapada sheep), ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆವಾದು ಕುರಿ (Chevaadu sheep), ನಕೀಬರ್ 

ದಿಾ ೀಪದ ನಕೀಬರಿ ಹಂದಿ (Nicobari pig), ನಾಗಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ನ ತೆನಯ  ವೊ ಹಂದಿ (Tenyi Vo 

pig), ಅಸೆ್ವ ಾಂ ಡೂಮ್ ಹಂದಿ(Doom pig) ಮತ್ತು  ಮಣಿಪುರದ ಕ್ಟನಯ್ಕನ್ 

ಕೀಳಿ(Kaunayenchicken) ಹಸದ್ಯಗಿ ನೊೀಾಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ತ್ಳಿಗದಗಿವೆ. 

 ಇದರಾಂದಿಗೆ ಸಾ ದೇಶ್ ಜಾನ್ನವಾರು ತ್ಳಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  160 ತ್ಲುಪಿದೆ. ಇದರಲಿಲ  40 ಹಸು ತ್ಳಿ, 

13 ಎಮ್ಮ  ತ್ಳಿ, 26 ಮೇಕ್ಕ ತ್ಳಿ, 42 ಕುರಿ ತ್ಳಿ, 6 ಕುದುರೆ ತ್ಳಿ, 9 ಒಾಂಟೆ ತ್ಳಿ, 6 ಹಂದಿ ತ್ಳಿ, 1 ಕತೆು  

ಮತ್ತು  17 ಕೀಳಿ ತ್ಳಿಗಳು ಒಳಗೊಾಂಡಿವೆ. 

http://ncpcr.gov.in/
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ನೊೀಂದ್ಣಿಯ ಉದೆದ ೀಶ: 

 ನದಿಿರ್ು  ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಹಾಂದಿಕಾಂಡಿರುವ ಮತ್ತು  ರೀಗ ನರೀಧಕ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವಿರುವ 

ಸಾ ದೇಶ್ ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಸಂರಕ್ತಷ ಸುವುದು ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶ. 

ಆ ಮೂಲಕ ಸೆ ಳಿೀಯ ಜನತೆಗೆ ತ್ಳಿ ಮಹತ್ಾ ವನ್ನು  ವಿವರಿಸಿ ವಿನಾಶವಾಗದಂತೆ 

ಕರ ಮವಹಿಸಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಜ್ಞನ್ನವಾರು ವಂಶವಾಹಿ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಸಂಸ್ಾ : 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಾನ್ನವಾರು ವಂಶವಾಹಿ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಂಸೆ್ಥ  ಹರಿಯಾಣದ ಕನಿಲ್ ನಲಿಲ ದೆ. 

1995 ರಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲಿಲ  ಸಾ ದೇಶ್ ಜಾನ್ನವಾರು ಮತ್ತು  ಕೀಳಿ 

ತ್ಳಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವುದು, ವಿಾಂಗಡಿಸುವುದು, ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  

ಸಂರಕ್ತಷ ಸುವುದು ಇದರ ಪರ ಮುಖ ಕಾಯಿ.  

 

ಬಡಿಗೆ ತಾಯಿ ನ ಮಸೂದೆ (Surrogacy Regulation Bill)ಮಂಡಿಸಲು ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ 

ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಬಡಿಗೆ ತಾಯು ನ ಕರಡು ಮಸೂದೆಗೆ ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವಾಣಿಜಯ  

ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಬಡಿಗೆ ತಾಯು ನವನ್ನು  ನಷೇಧಿಸುವುದು ಈ ಮಸೂದೆಯ ಪರ ಮುಖ ಅಾಂಶವಾಗಿದೆ. 

ಬಡಿಗೆ ತಾಯಂದಿರ ಹಿತಾಸಕ್ತು  ರಕ್ತಷ ಸುವ ದೃಷಿು ಯಿಾಂದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಅಂಶಗಳು: 

 ವಾಣಿಜಯ  ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕಕ  ಬಳಸುವ ಬಡಿಗೆ ತಾಯು ನವನ್ನು  ನಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮಕಕ ಳಿಲಲ ದ 

ದಂಪತಿಗಳು ಕಾನೂನನ ಮೇರೆಗೆ ತಾಯು ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 ಕಾನೂನಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾದವರು ಬಡಿಗೆ ತಾಯು ನವನ್ನು  ಹಾಂದಬಹುದು. ಅಲಲ ದೆ 

ಮಕಕ ಳು ಹಾಂದುವ ದಂಪತಿಗಳಲಿಲ  ಒಬಿ ರಾದರೂ ಮಕಕ ದಗದ ಬಗೆಗ  ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ 

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  ಹಾಂದಿರಬೇಕು 

 ಏಕ ರ್ೀರ್ಕ, ಪರಸಪ ರ ಒಪಿಪ ಗೆಯ ಜೀಡಿ(ಲಿೀವಿಾಂಗ್ ಪಾಟ್ಸಿ'ನಸ್ಿ), ಸಲಿಾಂಗಕಾಮಿ 

ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿಗೆ ತಾಯು ನಕ್ಕಕ  ಅವಕಾಶವಿಲಲ . 

 ಬಡಿಗೆ ತಾಯು ನ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ದಂಪತಿಗಳು ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕನರ್ಾ  5 

ವರ್ಿಗದಗಿರಬೇಕು 

 ದಂಪತಿಗಳು ಬಡಿಗೆ ತಾಯು ನವನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಹತಿು ರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಾಂದಲೇ(ಭಾರತಿೀಯ 

ನಾಗರಿಕರಾಗಿರಬೇಕು) ಪಡೆಯಬೇಕು.  

 ವಿದೇಶಿಯರು ಮತ್ತು  ಸಾಗರೋತ್ು ರ ಭಾರತಿೋಯ ಪರತ್ವ  (ಒಸಿಐ) ಕ್ಕಡ್್ ಹಂದಿರುವವರು 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಈ ಸೇವ ಪ್ಟಡೆಯ್ಡವಂತಿಲಿ್ . 

 ಮಗುವನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದ ದಂಪ್ಟತಿ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ವಚಿ ವನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ಭ್ರಿಸಬೇಕು. ಬ್ದಡಿಗ್ಗ ತ್ಯಿಗ್ಗ 

ಪ್ಟರಿಹಾರ ರೂಪ್ಟದಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಹ್ಣ ನಿೋಡುವಂತಿಲಿ್ . 

 ನಿಯಮ ಉಲಿ್ಂರ್ಘಸುವವರಿಗ್ಗ 10 ವಷ್ಗಳವರೆಗ್ಗ ಜೈಲು ಮತ್ತು  ₹ 10 ಲ್ಕ್ಷದವರೆಗ್ಗ ದಂಡ. 

 

 

ಉಪ್ಯೀಗಗಳು: 

 ವಾಣಿಜಯ  ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಬಡಿಗೆ ತಾಯು ನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂಣಿ ನಷೇಧ. 

 ಬಡಿಗೆ ತಾಯು ನ ಸೇವೆ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂಣಿ ನಯಂತ್ರ ಣ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

 ಮಕಕ ಳಲಿಲಲ ದ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ವರದ್ಯನವೆನಸಲಿದೆ. 

 ಬಡಿಗೆ ತಾಯು ನ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ದುಬರಿ ಹಣ ಪಡೆದು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಯಂತ್ರ ಣಕ್ಕಕ  

ಬರಲಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 
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ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಬ್ದಡಿಗ್ಗ ತ್ಯಿ ಸೇವ ಪ್ಟಡೆಯ್ಡವುದು ದೊಡ್  ಉದಯ ಮವಾಗಿ ಬಳೆದಿದುದ , ಇದರ ಮೇಲ್ಗ 

ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಹೇರುವ ಉದೆದ ೋಶ್ದೊಂದಿಗ್ಗ ಕಂದರ  ಆರೋಗಯ  ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಕರಡು ಮಸೂದೆ 

ರೂಪ್ತಸಿದೆ. ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಯವರ ಕಚೇರಿಯ ಕೋರಿಕೆಯಂರ್ತ ಸಚಿವರ ಉನ್ು ತ್ಧಿಕ್ಕರ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಸಮಿತಿ ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಸಿದಿ ಪ್ಟಡಿಸಿತ್ತು . 

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸುಷ್ಠಮ  ಸವ ರಾಜ್ , ಕಂದರ  ಆರೋಗಯ  ಸಚಿವ ಜೆ.ಪ್ತ. ನ್ಡ್್ಯ  ಅಲಿ್ದೆ ವಾಣಿಜಯ  ಸಚಿವ 

ನಿಮ್ಲಾ ಸಿೋತ್ರಾಮನ್ , ಆಹಾರ ಸಂಸಕ ರಣ ಖ್ಯರ್ತ ಸಚಿವ ಹ್ರ್ ಸಿಮರ ತ್ ಕೌರ್ ಬ್ದದಲ್ಡ ಅವರು 

ಸಮಿತಿಯಲಿ್ಲದದ ರು. ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಮತ್ತು  ಬುಡಕಟ್ು  ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ದಡಿಗ್ಗ ತ್ಯು ನ್ದ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಮಹಿಳೆಯರ ಶೋಷಣೆ ನ್ಡೆಯ್ಡತಿು ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಒಪ್ತಪ ಕಂಡಿದದ  ಸಕ್ಕ್ರ, ಬ್ದಡಿಗ್ಗ 

ತ್ಯು ನ್ವನ್ನು  ಕ್ಕನ್ಯನಿನ್ ಚೌಕಟ್ಿ ನ್ಡಿ ತ್ರಬೇಕು ಎಂದಿತ್ತು . ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಮತ್ತು  ಬುಡಕಟ್ು  

ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು  ಶೋಷಣೆಯಿಂದ ತ್ಪ್ತಪ ಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ದಿಂದ ವಿದೇಶಿಯರಿಗ್ಗ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಬ್ದಡಿಗ್ಗ ತ್ಯಿ ಸೇವ ಪ್ಟಡೆಯ್ಡವುದನ್ನು  ಕರಡು ಮಸೂದೆ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. 

 

ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ದೃಷ್್ಟ  ಮಾಂದ್ಯ ರಿಗೆ “ಸುಗಮಯ  ಪುಸಿ ಕಾಲಯ” ಇ-ಲೈಬರ ರಿಗೆ ಚಾಲನೆ 

ದೃಷಿು  ಮಾಾಂದಯ  ಓದುಗರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸುಗಮಯ  ಪುಸು ಕಾಲಯ 

ಎಾಂಬ ಇ-ಲೈಬರ ರಿಯನ್ನು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಸುಗಮಯ  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 

ಈ ವಿನೂತ್ನ ಲೈಬಿರ ರಿಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಸಚಿವರುಗದದ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಪರ ಸ್ವದ್, 

ಪರ ಕಾಶ್ತ ಜಾವೇದಕರ್ ಮತ್ತು  ಥಾವರ್ ಚೆಾಂದ್ ಗೆಹಲ ಟ್ಸ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆದ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಲೈಬರ ರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 ಸುಗಮಯ  ಪುಸಿ ಕಾಲಯದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಸುಗಮಯ  ಪುಸು ಕಾಲಯ ಒಾಂದು ಆನ್ ಲೈನ್ ಲೈಬರ ರಿಯಾಗಿದುದ , ದೃಷಿು  ಮಾಾಂದಯ  ಓದುಗರಿಗಾಗಿ 

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲೈಬರ ರಿಯು ಹಲವು ಭಾಷ್ಯ, ವಿಭಿನು  ವಿರ್ಯಗಳ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 ಡೈಸಿ ಫೀರಂ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ಅಾಂಗ ಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇನೆ್  ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ 

ವಿಷ್ಟಯಲಿ ಹಾಯ ಾಂಡಿಕಾಯ ಪ್ಟಡ  ಮತ್ತು  ಬುಕ್ ಶೇರ್ ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ಈ ಲೈಬರ ರಿಯನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟಿಸಿಎಸ್ ಅಕೆ್ಕಸ್ ಇದಕ್ಕಕ  ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. 

 ಈ ಲೈಬರ ರಿಯಲಿಲ  ದೃಷಿು  ಹಿೀನರು ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಮುದರ ಣ ವಿಕಲಾಾಂಗರಿಗೆ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ 

ಓದಬಹುದ್ಯದ ಪುಸು ಕಗಳು ಲಭ್ಯ ವಿರಲಿವೆ. 

 ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ವಿವಿಧ ಭಾಷ್ಯ ಪುಸು ಕಗಳು ಇಲಿಲ ವೆ. ಜತೆಗೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ 

ವಿವಿಧ ಲೈಬರ ರಿಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. 

 

ಕಾಡ್ಿ ಪಾವ್ತಿ ಉತಿೆೀಜ್ನಕೆಕ  ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ದೇಶದಲಿಲ  ನಗದು ಪಾವತಿಯನ್ನು  ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸಿ ಕಾಡ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 11 ಜನ 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ 

ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ವಲಯಕ್ಕಕ  ಪರ ಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿರುವ ರತ್ನ್ ಪಿ ವಟಲ್ ಅವರು 

ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸಮತಿಯ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ: 

 ಕಾಡ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡುವುದು. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ದೇಶದಲಿಲ  ಚಾಲಿು ಯಲಿಲ ರುವ ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಪರಾಮಶ್ಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಅನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಲು ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕ್ತರುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡುವುದು. 
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 ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಿ, ಅಗತ್ಯ ವೆನಸಿದರೆ ಕಾನೂನ್ನ 

ತಿದುದ ಪಡಿಗೆ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡುವುದು. 

 ಕಾಡ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾದ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸಿಡುವ ಮೂಲಕ ಗಾರ ಹಕ ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರಸೆ ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕಳು ಲು 

ಸಹಾಯವಾಗುವ ಬಗೆಗ  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸುವುದು. 

 ಕಾಡ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಕ  ವಿಶ್ರ್ು  ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯಯ  ಅರ್ವಾ 

ಇತ್ರೆ ಪುರಾವೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಿ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡುವುದು. 

 ಎಲಾಲ  ರಿೀತಿಯ ಕಾಡ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸಿಾ ೀಕೃತಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ಗವಾಕ್ತಷ  

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಲು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲಿಲ ಸುವುದು. 

ಸಮಿತಿಯು ತ್ನು  ವರದಿಯನು  ಒಾಂದು ವರ್ಿದೊಳಗೆ ಸಲಿಲ ಸಲಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ 

ಡೆಪೂಯ ಟಿ ಗವನಿರ್ ಎಚ್.ಆರ್.ಖ್ಯನ್, ಭಾರತಿೀಯ ಬಯ ಾಂಕಗ ಳ ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ನಾಸಕ ಾಂ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ನೇರ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ದೇಶದಲಿಲ  ಕಾಡ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಫ್ಬರ ವರಿ 2016 ರಲಿಲ  ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲು 

ನಧಿರಿಸಿತ್ತು . ಕಾಡ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಮೇಲೆು ರಿಗೆ, ಸೇವಾ 

ಶ್ಮಲಕ  ಮತಿು ತ್ರ ಶ್ಮಲಕ ಗಳನ್ನು  ರದುದ ಗೊಳಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಧಿರಿಸಿದೆ.  

 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  15ನೇ ಪ್ರ ವಾಸ್ತ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವ್ಸ್ 

ಹದಿನೈದನೆ ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು  ರಾಜಯ ದ ರಾಜಧಾನ ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದು. 2017ರ ಜನವರಿ 7ರಿಾಂದ 9ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ 

ದಿವಸ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣವ್ ಮುಖಜಿಿ, ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಹಾಗೂ 

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಠಮ  ಸಾ ರಾರ್ಜ ಪಾಲಗಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. ನಗರದ ತ್ತಮಕ್ಕರು ರಸ್ಥು ಯ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಸುು ಪರ ದಶಿನ ಮೈದ್ಯನದಲಿಲ  ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 

2500ಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕ ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನರಿೀಕ್ಕಷ ಯಿದೆ.  

 ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ನ 3 ದಿನ ಸಂಜೆ ಕನಾಿಟಕದ ಹಿರಿಮ್ ಯನ್ನು  ಪರ ದಶ್ಿಸಲು 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ರಾಜಯ ದಲಿಲ ನ ಕಲೆ, ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಪರ ವಾಸಿ ತಾಣ ಹಾಗೂ 

ಉದಯ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಜನವರಿ 7ರಂದು ಯುವ ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದುದ , ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಠಮ  

ಸಾ ರಾರ್ಜ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ವಾಸ್ತ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವ್ಸ್: 

 ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಜನವರಿ 9ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಸ್ವಗರೀತ್ು ರ ಭಾರತಿೀಯ ಸಮುದ್ಯಯ (NRI) ನೀಡುತಿು ರುವ 

ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು  2003 ರಿಾಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದುದ , ಮಹಾತ್ಮ  

ಗಾಾಂಧಿೀರವರು ದಕ್ತಷ ಣಾ ಆಫಿರ ಕಾದಿಾಂದ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಜನವರಿ 9, 1915 ರಲಿಲ  ಹಿಾಂತಿರುಗಿ ಬಂದ 

ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಈ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ರಚಿಸಿದದ  ಎಲ್.ಎಾಂ.ಸಿಾಂಘಿಾ  ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನ ಮೇರೆಗೆ ಪರ ವಾಸಿ 

ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 
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ಆಗಸ್್  7 ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕೈಮಗೆ  ದಿನ (National Handloom Day) 

ಎರಡನೇ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೈಮಗಗ  ದಿನವನ್ನು  ಆಗಸ್ು  7 ರಂದು ದೇಶವಾಯ ಪಿು  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯಲಿಲ  ಕೈಮಗಗ  ದಿನ ಆಚರಣೆ ಪರ ಯುಕು  ಏಪಿಡಿಸಿದದ  ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  

ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಗಣಯ ರು ಪಾಲಗ ಾಂಡಿದದ ರು. ಕೈಮಗಗ  ದಿನದ 

ಅಾಂಗವಾಗಿ ಸಂತ್ ಕಬಿೀರ ಮತ್ತು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೈಮಗಗ  ಪರ ಶಸಿು ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಸಹ ನಡೆಯಿತ್ತ. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೈಮಗಗ  ದಿನವನ್ನು  ಕಳೆದ ವರ್ಿದಿಾಂದ ಆಗಸ್ು  7 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಮದಲನೆ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೈಮಗಗ  ದಿನವನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ರವರು ಚೆನೆು ೈನ ಮದ್ಯರ ಸ್ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಆಗಸ್ು  7, 2015 ರಂದು ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದದ ರು. 

 

 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಕೈಮಗಗ  ಉದಯ ಮದ ಮಹತ್ಾ ವನ್ನು  ಸ್ವರುವ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಆಗಸ್ು  7ನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೈಮಗಗ  

ದಿನವೆಾಂದು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಘೀಷಿಸಿದೆ. 

 ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಕೈಮಗಗ  ಉದಯ ಮದ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ತ್ತೀಪಿಡಿಸುವುದರ 

ಜತೆಗೆ ಕೈಮಗಗ  ಉದಯ ಮವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಿ, ನೇಕಾರರ ಜಿೀವನ ಮಟು ವನ್ನು  

ಉತ್ು ಮಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಆಗಸ್ು  7, 1905 ರಂದು ಕಲಕ ತ್ು  ಟೌನ ಹಾಲ್ ಬಳಿ ರಾರ್ು ರವಾಯ ಪಿು  ಸಾ ದೇಶ್ ಚಳುವಳಿಗೆ 

ಕರೆನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ಇದರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಆಗಸ್ು  7 ಅನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೈಮಗಗ  ದಿನವನಾು ಗಿ 

ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

“ಯಾದ್ ಕ್ರೀ ಕುಬಿನ’ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ ಉದ್ಘಾ ಟಿಸ್ತದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರದರ  ಮೀದಿ ಅವರು 70ನೇ ಸ್ವಾ ತಂತ್ತರ ಯ ತೆ್ ವದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿರುವ ‘ಆಜಾದಿ 70 ಸ್ವಲ್-ಯಾದ್ ಕರೀ ಕುಬಿನ’ ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  

ಹೀರಾಟಗಾರ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಹುಟ್ಯು ರು ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಅಲಿರಾಜುಪ ರ್ ನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದರು. ಯಾದ್ ಕರೀ ಕುಬಿನ  15 ದಿನಗಳ ಕಾಯಿಕರ ಮವಾಗಿದುದ , 70ನೇ ಸ್ವಾ ತಂತ್ತರ ಯ ತೆ್ ವ 

ಹಾಗೂ ಕ್ತಾ ಟ್ಸ ಇಾಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಗೆ 75 ವರ್ಿ ತ್ತಾಂಬಿದ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಈ 

ಕಾಯಿಕರ ಮ ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿದೆ. ಕಾಂದರ ದ ಸಚಿವರು, ಬಿಜೆಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮುಾಂದಿನ 15 

ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದಯ ಾಂತ್ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಲಿಲ  ಪಾಲಗಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 “70 ಸ್ವಲ್-ಯಾದ್ ಕರೀ ಕುಬಿನ’ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಪರ ತಿ ವಯ ಕ್ತು ಯಲೂಲ  ದೇಶ ಮದಲು 

ನಂತ್ರ ತಾನ್ನ ಎಾಂಬ ಭಾವನೆ ಬಿತ್ತು ವ ರ್ಧಯ ೀಯೀದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ  ಹೋರಾಟದಲಿ್ಲ  ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ  ಯೋಧರು ಮಾಡಿದ ಸವೊೋ್ಚಿ  

ತ್ಯ ಗವನ್ನು  ಜನ್ರು ಸಮ ರಿಸಲು ಈ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್್ಟ ಸಲ್ಲದೆ. 

 ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಕಾಂದರ ದ ಸಚಿವರು ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗದಲಿಲ  ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಹೀರಾಟ 

ಇತಿಹಾಸ ಹಿನು ಲೆ ಇರುವ ಸೆ ಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರಾರ್ು ರಭ್ಕ್ತು  ಭಾವನೆಯನ್ನು  

ಪೆರ ೀರಿಪಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ದೇಶದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ದೇಶಕಾಕ ಗಿ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  

ಹೀರಾಟಗಾರರು ಮಾಡಿದೆ ತಾಯ ಗ ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಪೂವಿ ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸದ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ರವಾನಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಹಾಂದಿದೆ. 

ಕ್ಾ ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವ್ಳಿ: 

 ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು  ತೊಲಗ ಚಳುವಳಿಯ್ಡ ಒಂದು ಅಸಹ್ಕ್ಕರ ಚಳುವಳಯಾಗಿದುದ  ಆಗರ್್ಸ 

೧೯೪೨ರಲಿ್ಲ  ಮಹಾತ್ಮ  ಗ್ಂಧಿಯವರ ಮಂದಾಳತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. ಇದರ ಗುರಿ ಬ್ರರ ಟಿಷ್ 

ಸಕ್ಕ್ರದಿಂದ ಭಾರತ್ದ ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ  ಪ್ಟಡೆಯ್ಡವುದಾಗಿತ್ತು . ೮ ಆಗರ್್ಸ ರಂದು ಮಂಬಯಿಯ 
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ಗವಾಳಯ ಮೈದಾನ್(ಇಂದಿನ್ ಹೆಸರು - ಆಗರ್್ಸ ಕ್ಕರ ಂತಿ ಮೈದಾನ್)ದಲಿ್ಲ  ಗ್ಂಧಿೋಜಿಯವರ 

ಮಾಡು ಇಲಿ್ವ ಮಡಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಂದಿಗ್ಗ ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ. ಆದರೆ ಈ 

ಘೋಷಣೆಯ ೨೪ ಗಂಟೆಗಳಳಗ್ಗ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಕಂಗ್ಗರ ರ್ಸ ನಾಯಕರು ಬಂಧಿತ್ರಾಗಿ ಆ 

ವಷ್ವನ್ನು  ಕ್ಕರಾಗೃಹ್ದಲಿ್ಲ  ಕಳೆಯಬೇಕ್ಕಯಿತ್ತ. 

 

ಆಗಸ್್  29: ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕ್ರ ೀಡಾ ದಿನ (National Sports Day) 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿವರ್ಿ ಆಗಸ್ು  29 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಹಾಕ್ತ ದಂತ್ಕಥೆ 

ಮೇಜರ್ ಧಾಯ ನ್ ಚಂದ್ ಅವರ ಹುಟು ಹಬಿ ವನ್ನು  ಕ್ತರ ೀಡಾದಿನವೆಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಮೂಲಕ 

ಗೌರವಸಲಿಲ ಸಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನದಂದು ರಾರ್ು ರಪತಿಗಳು ಕ್ತರ ೀಡಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ವಿಶ್ರ್ು  

ಸ್ವಧನೆಗೈದವರಿಗೆ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸುವರು. 

ಧಾಯ ನ್ ಚಂದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಧಾಯ ನ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಅಲಹಬದ್ ನಲಿಲ  29 ಆಗಸ್ು  1905 ರಂದು 

ಜನಸಿದರು. 

 ಧಾಯ ನ್ ಚಂದ್ ಕವಲ ಭಾರತ್ದಲಲ ಷ್ು ೀ ಅಲಲ  ವಿಶಾ ದಲೆಲ ೀ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಹಾಕ್ತಪಟ್ಟ. 

ಹದಿನಾರನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಚಂದ್ ಅಲಿಲ ಾಂದಲೇ ಹಾಕ್ತ ಆಡುವುದನ್ನು  

ಮೈಗೂಡಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. 

 “ದಿ ವಿಝಡ್ಸಿ (The Wizard) ಎಾಂದೇ ಖ್ಯಯ ತ್ರಾಗಿದುದ  ಇವರು ತ್ಮಮ  ವೃತಿು ಜಿೀವನದಲಿಲ  

1000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಗೊೀಲುಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸಿದದ ರು. 

 ಭಾರತ್ ಹಾಕ್ತ ತಂಡ 1928, 1932 ಮತ್ತು  1936 ರ ಒಲಂಪಿಕೆ್  ನಲಿಲ  ಚಿನು ದ ಪದಕವನ್ನು  

ಗೆದ್ಯದ ಗ ಧಾಯ ನ್ ಚಂದ್ ತಂಡದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು, ಅಲಲ ದೇ ಗೆಲುವಿಗೆ ಪರ ಮುಖ 

ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಇವರಿಗೆ “ಪದಮ  ವಿಭೂರ್ಣ” ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. ಮರಣ್ೀತ್ು ರವಾಗಿ 

ಇವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಬೇಕ್ಕಾಂಬ ಕ್ಕಗು ಸಹ ದೇಶದಲೆಲ ಡೆ ಇದೆ. 

 

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ಪ್ರ ಸ್ತದ್ದ  ಸೊಲುಂಗ್ ಹಬಬ  (Solung Festival) ಆರಂಭ 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ-ಧಾಮಿಿಕ ಹಬಿವಾದ ಸೊಲುಾಂಗ್ ಹಬಿ  ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. 

ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ್ ಈ ಹಬಿ ವನ್ನು  ಆದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರು 

ಆಚರಿಸುತಾು ರೆ. ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ ಮದಲ ವಾರದಲಿಲ  ಈ ಹಬಿ ವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಸೊಲುಂಗ್ ಹಬಬ ದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಆದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರ ಸ್ವಮಾಜಿಕ-ಧಾಮಿಿಕ ವೈಶ್ರ್ಾ ತೆಯ ಯನ್ನು  ಬಿಾಂಬಿಸುವ ಪರ ಮುಖ 

ಹಬಿ ವಾಗಿದೆ.  

 ಈ ಹಬಿ ದ ಆಚರಣೆ ಪರ ಯುಕು  ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲಿಲ ಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ು ಮ 

ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ಪಾರ ರ್ಥಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಆದಿ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಾಂಗದಲಿಲ  ಪವಿತ್ರ  ಪಾರ ಣಿ ಎನು ಲಾಗಿರುವ ಕಾಡೆಮ್ಮ ಯನ್ನು  

ಬಲಿಕಡುವ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ದಿನದಂದು ಮಾಾಂಸ 

ಮತ್ತು  ಭ್ತ್ು ದಿಾಂದ ಮಾಡಲಾದ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು  ನೆರೆಹರೆಯವರು ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ 

ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರ ಮಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಇ-ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕ್ರಿಗೆ ವಿಮಾ ಯೀಜ್ನೆ ಜ್ಞರಿಗಳಿಸ್ತದ್ ರೈಲೆಾ  ಇಲ್ದಖ್ಯ 

ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲೆಾ  ಇ-ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಮ್ ಯೀಜನೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಯೀಜನೆಯಡಿ ರೈಲು 

ಅಪರ್ಘತ್ದಲಿಲ  ಮೃತ್ಪಟು ರೆ ಅರ್ವಾ ಶಶಾ ತ್ ಅಾಂಗವೈಕಲಯ  ಉಾಂಟಾದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟು ವರಿಗೆ 10 
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ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ವಿಮ್ ಸಿಗುತ್ು ದೆ. ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವ ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದರು. ಯೀಜನೆ ಅನ್ನಷ್ಠು ನಕಾಕ ಗಿ ರೈಲೆಾ  ಇಲಾಖ್ಯ ಶ್ರ ೀರಾಮ್ ಜನರಲ್ ಇನೂಶ ರೆನೆ್ ಸಂಸೆ್ಥ , 

ಐಸಿಐಸಿಐ ಲಾಂಬಡ್ಸಿ ಮತ್ತು  ರಾಯಲ್ ಸುದರಂ ಜನರಲ್ ಇನೂಯ ರೆನೆ್ ಜತೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಸಹಿಹಾಕ್ತದೆ. 

ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ IRCTC ವೆಬೆ ೈಟ್ಸ ಮೂಲಕ ಇ-ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪರ ತಿ 

ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಗೂ ವಿಮ್ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಳು ಲು ಪರ ಯಾಣಿಕರು ಕವಲ ರೂ 92ಪೈಸ್ಥಯನ್ನು  ಪಿರ ೀಮಿಯಂ ಆಗಿ 

ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಐದು ವರ್ಿದೊಳಗಿನ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶ್ ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಈ ಯೀಜನೆ 

ಅನಾ ಯುಸುವುದಿಲಲ .  

 ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿಲ  ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಬುಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ 

ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಕ್ಟಾಂಟರ್ ಗಳಲಿಲ  ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಖರಿೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು  

ತಿಾಂಗಳ ಋತ್ತವಿನ ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಖರಿೀದಿಸುವವರಿಗೂ ನೀಡಲು ಇಲಾಖ್ಯ ಚಿಾಂತಿಸಿದೆ. 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ ವಿಮ್ ಮಾಡಿಸಿಕಾಂಡವರಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿಮಾ ಹಣ ದೊರಕಲಿದೆ. 

ಭಾಗಶಃ ಅಾಂಗವೈಕಲಯ  ಅರ್ವಾ ಗಾಯಗದದಲಿಲ  7.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ 

ದ್ಯಖಲಾದಲಿಲ  5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು  ಶವಗಳನ್ನು  ಹತ್ತು ಯಯ ಲು 10 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ 

ವಿಮ್ ಸಿಗಲಿದೆ. 

 

ಒಡಿಶದ್ಲಿಲ  ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಅಡುಗೆ ಅನಲ ಕುರಿತಾದ್ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸಮೆಮ ೀಳನ  

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಅಡುಗೆ ಅನಲ (Cooking Gas) ಕುರಿತಾದ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸಮ್ಮ ೀಳನ 

ಒಡಿಶದ ಭುಬನೇಶಾ ರದಲಿಲ  ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮ ೀಳನವನ್ನು  ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ 

ರಾಜಯ ಪಾಲ ದೌರ ಪದಿ ಮುಮುಿ ಅವರು ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಕಾಂದರ  ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿಿಕ 

ಅನಲ ಸಚಿವ ಧಮೇಿಾಂದರ  ಪರ ಧಾನ್ ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಉದ್ಯಾ ಟನೆಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಈ ಸಮ್ಮ ೀಳನವನು  ಆಯೀಜಿಸಿದುದ , 

ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಇಾಂಧನಗಳ ಬಳಕ್ಕ ಬದಲಾಗಿ LPG ಅನಲ ಬಳಕ್ಕ ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು 

ಸಮ್ಮ ೀಳನದ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಇಾಂಧನಗಳಿಾಂದ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ 

ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆಗ  ಒತ್ತು  ನೀಡುವುದು. 

 ಈ ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಬರ ಜಿಲ್, ರ್ಘನ, ನೈಜಿೀರಿಯಾ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ರಾರ್ು ರಗಳ 

ಪರ ತಿನಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ಸಪ ಧಾಿತಮ ಕ್ ಆಯೀಗದಿಂದ್ 10 ಸ್ತಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಗಳಿಗೆ ದಂಡ  

ಹತ್ತು  ಸಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ಕಂಪನಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ಉತಾಪ ದನ ಸಂಘಕ್ಕಕ  ಭಾರತಿೀಯ 

ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ಆಯೀಗ ಭಾರಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಒಕ್ಕಕ ಟ ರಚಿಸಿಕಾಂಡು ಬಲೆ ಏರಿಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಹಾನ ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ದಂಡವನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸಿಎಲ್, 

ಬಿನಾನ, ಸ್ಥಾಂಚ್ಚರಿ, ಇಾಂಡಿಯಾ ಸಿಮ್ಾಂಟ್ಸ, ಜೆಕ್ಕ ಸಿಮ್ಾಂಟ್ಸ, ಲಫರ್ಜಿ, ರಾಮಕ ೀ, ಅಲಾು ರ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು  

ಜಯಪರ ಕಾಶ್ತ ಅಸೊೀಸಿಯ್ಕಟೆ್ಸ  ದಂಡಕಕ ಳಗಾದ ಕಂಪನಗದಗಿವೆ. 

ಏನದು ವಿವಾದ್? 

 ಒಕ್ಕಕ ಟ ರಚಿಸಿಕಂಡು ಗ್ರ ಹ್ಕರು ಮತ್ತು  ಒಟ್ಾ ರೆ ಆಥಿ್ಕರ್ತಗ್ಗ ಹಾನಿಯ್ಡಂಟು 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದಾಗಿ ಬಿಲಡ ರ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಸಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ಕಂಪನ ಮತ್ತು  

ಸಂಘದ ವಿರುದದ  ಪರ ಕರಣ ಹೂಡಿತ್ತು . ಸಿಮೆಂಟ್ ತ್ಯಾರಕರ ಸಂಘ (ಸಿಎಂಎ) ಮತ್ತು  
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ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಟನಿಗಳು ಬಲ್ಗ, ತ್ಯಾರಿಕೆ, ಪ್ಯರೈಕೆಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂರ್ತ ಪ್ಟರಸಪ ರ ಒಪ್ಟಪ ಂದ 

ಮಾಡಿಕಂಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಲ್ಭ್ಯ ರ್ತ ಮತ್ತು  ಪ್ಯರೈಕೆ ಮೇಲ್ಗ ವಯ ತಿರಿಕು  ಪ್ಟರಿಣಾಮ ಬ್ರೋರುತಿು ದುದ , 

ಇದು ಸಪ ಧಾ್ತ್ಮ ಕ ಕ್ಕಯಿದೆ-2002 ಕೆಕ  ವಿರುದದ ವಾಗಿದೆ ಎನ್ು ಲಾಗಿತ್ತು . ಇದರಿಂದ ಗ್ರ ಹ್ಕರು 

ಮತ್ತು  ಆಥಿ್ಕರ್ತಗ್ಗ ನ್ಷ್ ವಾಗುವುದರ ಜೊರ್ತಗ್ಗ, ಕಟ್ ಡ ನಿಮಾ್ಣಕೆಕ  ಮೂಲ್ವಾಗಿ 

ಬೇಕ್ಕಗಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಪ್ಯರೈಕೆಯಲಿ್ಲ  ಹಿನ್ು ಡೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ದಂಡವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತಿೀಯ ಸಪ ಧಾಿತಮ ಕ್ ಆಯೀಗ (Competition Commission of India): 

 ಭಾರತಿೀಯ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ಆಯೀಗ ಒಾಂದು ಅರೆ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಶಸನಬದದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , 

ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ಕಾಯಿದೆ-2002 ರಡಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 2003ರಲಿಲ  ಕಾಯಿರಂಭ್ ಮಾಡಿದ ಆಯೀಗವು ವಿವಿಧ ಉದಯ ಮಗಳಲಿಲ  ಪರ ತಿಕ್ಕಲ 

ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ವಿರುದದ ವಾದ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು  ಗಾರ ಹಕರ 

ಹಿತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡುವ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ದೇವೆಾಂದರ  ಕುಮಾರಿ ಸಿಕ್ತರ  ಭಾರತಿೀಯ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ಆಯೀಗದ ಈಗಿನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

ಗಂಗಾನದಿಯಲಿಲ  ತ್ತಂಬಿರುವ್ ಹೂಳು ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲು ಎ.ಕೆ.ಸ್ತನಿ್ಯ  ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ 

ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಬಿಹಾರದ ಬಳಿ ಗಂಗಾನದಿಯಲಿಲ  ತ್ತಾಂಬಿರುವ ಹೂಳಿನ (Silt) ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ನಾಲುಕ  ಜನ ತ್ಜಾ ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ. ಗಂಗಾ ಪರ ವಾಹ ನಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗದ ಸದಸಯ ರಾದ 

ಎ.ಕ್ಕ.ಸಿನಾಾ  ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಮಿತಿಯು 10 ದಿನದೊಳಗೆ ತ್ನು  ವರದಿಯನ್ನು  

ಸಲಿಲ ಸಲಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಜಲ ಆಯೀಗದ ಮುಖಯ  ಎಾಂಜನಯರ್ ಆಗಿರುವ ಎಸ್.ಕ್ಕ.ಸ್ವಹು, ಐಐಟಿ 

ಫರ ೀಫ್ಸರ್ ಎ.ಕ್ಕ.ಗೊಸೇನ್ ಮತ್ತು  ರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಪತ್ತು  ನವಿಹಣಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಸದಸಯ ರಾದ 

ಡಾ.ರಜನೀಶ್ತ ರಂಜನ್ ಸಮಿತಿಯ ಇತ್ರೆ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರೆ. 

 ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಹಾರದಲಿಲ  ಗಂಗಾ ನದಿಯಲಿಲ  ಪರ ವಾಹ ಉಾಂಟಾಗಿ ಪಾರ ಣಹಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಆಸಿು ಪಾಸಿು ಗೆ ಹಾನ ಉಾಂಟಾಗಿತ್ತು . ಈ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಬಿಹಾರದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗದದ ನತಿೀಶ್ತ 

ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿಯವರನ್ನು  ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಬಿಹಾರದಲಿಲ  ಗಂಗಾನದಿಯಲಿಲ  ಹೂಳು ತ್ತಾಂಬಿರುವುದೇ  ಪರ ವಾಹಕ್ಕಕ  ಮೂಲ 

ಕಾರಣವಾಗಿದುದ , ಈ ಬಗೆಗ  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲು ತ್ಜಾ ರ ಸಮಿತಿಯಾಂದನ್ನು  ರಚಿಸುವಂತೆ ಆ 

ವೇಳೆ ಪರ ಧಾನ ಅವರನ್ನು  ಕೀರಲಾಗಿತ್ತು .  

 ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವಿಧ ನದಿಗಳಿಾಂದ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ತ್ಲೆದೊೀರಿರುವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ಕಂಡುಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸಿಲ್ು  ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವಂತೆ ನತಿೀಶ್ತ 

ಕುಮಾರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದದ ರು. 

 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ “ವೈಮಾನಕ್ ನೀತಿ 2013-23” ತಿದುದ ಪ್ಡಿ ತರಲು ರಾಜ್ಯ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

'ಕನಾಿಟಕ ವೈಮಾನಕ ನೀತಿ 2013-23'ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ನೀಡಿದೆ. ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ವೈಮಾನಕ ಉದಯ ಮವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಆಕಷಿಿಸಲು ಪೂರಕವಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲು ಸಮಿಮ ಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಾಿಟಕ ವೈಮಾನಕ 

ನೀತಿ 2013-23 ಅನ್ನು  ಫ್ಬರ ವರಿ 7, 2013 ರಂದು ಅಾಂದಿನ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗದದ ಜಗದಿೀಶ್ತ ಶ್ಟು ರ್ 

ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದದ ರು, ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದಲೆಲ ೀ ವೈಮಾನಕ ನೀತಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ 

ಮದಲ ರಾಜಯ  ಕನಾಿಟಕ ಎನಸಿತ್ತು .  

ತಿದುದ ಪ್ಡಿ ಏಕೆ? 

 ರಾಜಯ ದಲಿಲ  2013ರ ಫ್ಬುರ ವರಿ 13 ರಿಾಂದ 'ಕನಾಿಟಕ ವೈಮಾನಕ ನೀತಿ 2013-23' 

ಚಾಲನೆಯಲಿಲ ದೆ. ಕನಾಿಟಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನೀತಿ 2014-19ರಲಿಲ ರುವ ಎಲಲ  ವಿನಾಯಿತಿಗಳು 
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ಅಾಂಶಗಳು ವೈಮಾನಕ ನೀತಿ 2013-23ರಲೂಲ  ಇರುವುದರಿಾಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತ್ತು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹ 

ನೀಡುವಾಗ ಗೊಾಂದಲ ಉಾಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ತಿದುದ ಪ್ಡಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು 

 'ವೈಮಾನಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೀಗ ಅವಕಾಶ ಮತಿು ತ್ರ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಈ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ನೀತಿ ಹಾಂದಿದೆ'.   

 ವೈಮಾನಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ತ್ನು  ನಾಯಕತ್ಾ  ಉಳಿಸಿಕಳು ಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತೆ 

ವೈಮಾನಕ ನೀತಿಗೆ ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ, ರಾಜಯ ವನ್ನು  ಏಷ್ಠಯ ದಲೆಲ ೀ ಶಶಾ ತ್ 

ವೈಮಾನಕ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಉದೆದ ೀಶ್ಸಲಾಗಿದೆ.  

ವೈಮಾನಕ್ ಕಿೆೀತರ ದ್ಲಿಲ  ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ದ್ ಪಾತರ : 

 ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಫ್ರರ ನೆ್, ಅಮ್ರಿಕ ಮತಿು ತ್ರ ಮುಾಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳ ವೈಮಾನಕ ವಿನಾಯ ಸ ಮತ್ತು  

ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ತ್ಯಾರಾಗುತಿು ದೆ.  

 ರಾಜಯ ದ ತ್ತಮಕ್ಕರಿನಲಿಲ  ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಘಟಕ, ಚಿತ್ರ ದುಗಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ಚಳು ಕ್ಕರೆಯಲಿಲ  ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಂಶೀಧನಾ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಂಸೆ್ಥಯಲೂಲ  ಪಯಾಿಯವಾಗಿ ಸಂಶೀಧನಾ ಘಟಕ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 'ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು  ಬಳಗಾವಿ ನಗರಗಳಲಿಲ  ವೈಮಾನಕ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಿವೆ. 

 ರಾರ್ು ರದ ಶೇ 40ರಷ್ಟು  ವೈಮಾನಕ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ತ್ಯಾರಿ ಆಗುತಿು ವೆ.  

 

ಶಸಿ್ವ ರ ಸಿ ರ  ಆಮದು ಮೇಲೆ ಅವ್ಲಂಬನೆ ತಪಿಪ ಸಲು “ಆಮಿ ವಿನ್ಯಯ ಸ ಬ್ರಯ ರೀ” ಸ್ವಾ ಪಿಸ್ತದ್ 

ಇಂಡಿಯನ್ ಆಮಿ 

ಶಸ್ವು ರಸು ರಗಳ ಪೂರೈಕ್ಕಗೆ ವಿದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ವಾಗದೆ ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿ 

ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆ “ಆಮಿಿ ವಿನಾಯ ಸ ಬ್ಯಯ ರೀ”ವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಈ ಬ್ಯಯ ರೀವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆಮಿ ವಿನ್ಯಯ ಸ ಬ್ರಯ ರೀ (Army Design Bureau) ಬಗೆೆ : 

 ಸೇನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳಲಿಲ  ಉನು ತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ 

ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಮಾಗಿರ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಆಮಿಿ ವಿನಾಯ ಸ ಬ್ಯಯ ರೀ 

ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 

 ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ಯರರು ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆ ನಡುವೆ ಏಕ ಸಂಪಕಿ ಕಾಂದರ ವಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದುದ , ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  (R&D) ಕೈಗೊಳು ಲು 

ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಲಾಲ ಗುತಿು ರುವ ಕ್ತಷ ಪರ  ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಯುದದ  ಹೀರಾಟ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಗಮನದಲಿಲ ಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಈ ಬ್ಯಯ ರೀವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಖರಿೀದಿ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ತ್ಾ ರಿತ್ಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಆಧುನೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು ಈ ಬ್ಯಯ ರೀ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. 

 

2016 ಬಿರ ಕ್ಸ  ಪ್ರ ವಾಸೊೀದ್ಯ ಮ ಸಮೆಮ ೀಳನಕೆಕ  ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

2016 ಬಿರ ಕೆ್  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸಮ್ಮ ೀಳನಕ್ಕಕ  ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ವಿಶಾ  ಪರಂಪರಿಕ ತಾಣ 

ಖಜುರಾಹದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮವನ್ನು  

ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮ್ಮ ೀಳನವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿನದ ಈ ಸಮ್ಮ ೀಳನವನ್ನು  

ಕಾಂದರ  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ರಾಜಯ  ಸಚಿವರಾದ ಡಾ.ಮಹೇಶ್ತ ಶಮಾಿ 

ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

 ಎರಡು ದಿನದ ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗದದ ಬರ ಜಿಲ್, ರಷ್ಠಯ , ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  

ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾದ ಪರ ತಿನಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ.  



www.karunaduexams.com 

420 | P a g e  
 

 ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚಾರ, ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ನಾವಿೀನಯ  ಪರಿಕಲಪ ನೆ 

ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಇದು ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು 

ಒತ್ತು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ದೇಶದ ವಿವಿದ ಸಂಸಕ ೃತಿ, ಕಲೆ, ಕರಕುಶಲತೆ ಹಾಗೂ ತಿಾಂಡಿ ತಿನಸುಗಳನ್ನು  

ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಖ್ಜುರಾಹ ದೇವ್ಸ್ವಾ ನ: 

 ಖಜರಾಹ ಹಿಾಂದು ಮತ್ತು  ಜೈನ ಧಮಿಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದ ದೇವಸೆ್ವನಳಿಾಂದ ಪರ ಸಿದಿದಯಾಗಿದೆ. 

ಚಾಾಂದೇಲ ವಂಶದ ರಾಜರು ಈ ದೇವಸೆ್ವನಗಳನ್ನು  ಕ್ತರ .ಶ 950 ಮತ್ತು  ಕ್ತರ .ಶ 1050 ನಡುವೆ 

ನಮಿಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಖಜರಾಹ ಯುನೆಸೊಕ  ಪರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾಗಿದೆ. 

 

 

ಪ್ಪಲೆಟ್ ಗನ್ ಬದ್ಲಿಗೆ ಪಾವಾ (PAVA) ಶ್ಲ್ಸ  ಬಳಸಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಹಿಾಂಸ್ವಚಾರದ ವೇಳೆ ಜನರನ್ನು  ನಯಂತಿರ ಸಲು ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಬದಲಿಗೆ 

ಪಾವಾ ಶ್ಲೆ್  ಬಳಸಲು ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಪಾವಾ ಶ್ಲೆ್  ಅರ್ವಾ ಪೆಲಗೊಿನಕ್ 

ಆಸಿಡ್ಸ ವನಲಿಲ್ಲ  ಅಮೈಡ್ಸ (Pelargonic Acid Vanillyl Amide (PAVA)) ಮ್ಣಸಿನಪುಡಿ ಆಧಾರಿತ್ 

ಗೆರ ನೇಡ್ಸ ಆಗಿದುದ , ನೊನವಮೈಡ್ಸ (Nonivamide) ಎಾಂತ್ಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನೆಗ  

ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಕಡಿಮ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದುದ ,ದೇಹಕ್ಕಕ  ಯಾವುದೇ ಹಾನಯಾಗುವುದಿಲಲ . 

 ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು 

 ಕಾಳು ಮ್ಣಸಿನಲಿಲ  ನೈಸಗಿಿಕವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಆಗಾಿನಕ್ ವಸುು ವಾದ “ಪೆಲಗೊಿನಕ್ 

ಆಸಿಡ್ಸ ವನಲಿಲ್ಲ  ಅಮೈಡ್ಸ” ಅನ್ನು  ಪಾವಾ ಶ್ಲ್ ಗಳಲಿಲ  ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಗಾಿನಕ್ 

ವಸುು ವಿನಾಂದ್ಯಗಿ ಇದಕ್ಕಕ  ಪಾವಾ ಹೆಸರನ್ನು  ಇಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಗಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಪಾವಾ ಶ್ಲ್ ಗಳಿಾಂದ ದೇಹಕ್ಕಕ  ಅಪಾಯವಾಗುವ ಸಂಭ್ವ 

ತಿೀರ ಕಡಿಮ್. ಈ ಶ್ಲ್ ದ್ಯಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಸಾ ಲಪ  ಕಾಲ ತಿೀವರ  ಹುರಿ ಮತ್ತು  ಸು ಬದ ವಾಗುತಾು ರೆ. 

 ಆದ್ಯಗೂಯ  ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಲಿಲ ಸದಿರಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ನಧಿರಿಸಿದೆ. ತಿೀರಾ ಅನವಾಯಿ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

 ಕ್ಟನೆಲ್ ಆಫ್ ಸೈಾಂಟಿಫಿಕ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಇಾಂಡಸಿು ರೀಯಲ್ ರಿಸಚ್ಿ (CSIR)ನ ಅಾಂಗಸಂಸೆ್ಥಯಾದ 

ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆ್  ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟಾಕೆ್ತಕಲಾಜಿ ಪಾವಾ ಸ್ಥಲ್ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ರಚಿಸಿದದ  ಟಿವಿಎಸ್ಎನ್ ಪರ ಸ್ವದ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿಯ 

ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನ ಮೇರೆಗೆ ಪಾವಾ ಶ್ಲ್ ಬಳಸಲು ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಪಯಾಿಯವಾಗಿ ಹಾನಕಾರಕವಲಲ ದ ಆಯುಧವನ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಲು 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಬಳಕ್ಕ ತಿೀವರ  ವಿವಾದವನ್ನು  ಸೃಷಿು ಸಿತ್ತು . ಇದರಿಾಂದ ಸ್ವವಿರಾರು ಜನರು 

ಹಾನಗೊಳಗಾಗಿದದ ರು. ಅನೇಕ ಜನರು ಕಣುಣ ಗಳನ್ನು  ಕಳೆದುಕಾಂಡಿದದ ರು. ಆದದ ರಿಾಂದ 

ಪೆಲೆಟ್ಸ ಗನ್ ಬಳಸದಂತೆ ತಿೀವಿ ಒತ್ು ಡವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು . 
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ಮಮತಾ ಬಯ ನಜಿಿ ನೇತೃತಾ ದ್ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ ಗೆ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಪ್ಕ್ಷ ಸ್ವಾ ನಮಾನ 

ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮಮತಾ ಬಯ ನಜಿಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ತೃಣಮೂಲ 

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕಕ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ನೀಡಿದೆ. 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸೆ್ವನಮಾನ ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪೈಕ್ತ ಒಾಂದನ್ನು  (4 ಅರ್ವಾ 

ಅದಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ರಾಜಯ  ಪಕ್ಷದ ಸೆ್ವನಮಾನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು) ಟಿಎಾಂಸಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. 

ಹಿೀಗಾಗಿ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಟಿಎಾಂಸಿಯನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಪಕ್ಷವನಾು ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು 

ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಟಿಎಾಂಸಿ ಪಶ್ು ಮಬಂಗಾಳದಲಿಲ  ಆಡಳಿತ್ ಚ್ಚಕಾಕ ಣಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಹಾಗೂ 

ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ಗದದ ತಿರ ಪುರಾ, ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಮಣಿಪುರದಲಿಲ  ಟಿಎಾಂಸಿ ರಾಜಯ  ಪಕ್ಷ 

ಎನಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ಈ ನಧಾಿರದಿಾಂದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ 7ನೇ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಎನಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಸದಯ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್, ಬಿಜೆಪಿ, ಬಿಎಸ್ಪಿ, ಎನ್ಸಿಪಿ, ಸಿಪಿಐ ಮತ್ತು  

ಸಿಪಿಎಾಂಗಳು ರಾಷಿು ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆದಿವೆ.  

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಪ್ಕ್ಷ ಸ್ವಾ ನ ಪ್ಡೆಯಲು ಬೇಕಾದ್ ಅಹಿತೆ: 

ಕಾಂದರ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ನಯಮದ ಪರ ಕಾರ ಒಾಂದು ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷ ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಾನಯ ತೆ 

ಪಡೆಯಲು ಲೀಕಸಭೆ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಕನರ್ಾ  ಮೂರು ವಿಭಿನು  ರಾಜಯ ಗಳಿಾಂದ ಲೀಕಸಭೆಯ 

ಒಟ್ಟು  ಬಲದ ಶೇ.2ರಷ್ಟು  ಸೆ್ವನಗಳಲಿಲ  ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಬೇಕು ಅರ್ವಾ ನಾಲುಕ  ವಿಭಿನು  ರಾಜಯ ಗಳಿಾಂದ 

ಕನರ್ಾ  ಶೇ.6ರಷ್ಟು  ಮತ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅರ್ವಾ ನಾಲಕ ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ರಾಜಯ  ಪಕ್ಷದ 

ಸೆ್ವನಮಾನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. 

ಗಮನಸ್ತ: 

 ಆಗಸ್ು -2016 ಭಾರತ್ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಚಿಹೆು  ನಯಮ 1968ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ 

ತಂದಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೆ್ವನಮಾನ ನೀಡುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಇನ್ನು  

ಮುಾಂದೆ ಪರ ತಿ ಹತ್ತು  ವರ್ಿಕಕ ಮ್ಮ  ಮಾತ್ರ  ನಡೆಸಲು ನಧಿರಿಸಿದೆ. 

 ಇದರಿಾಂದ್ಯಗಿ 2014ರ ಲೀಕಸಭೆ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ ನ ಕಳಪೆ ಸ್ವಧನೆ ಕಾರಣಕ್ಕಕ  ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಪಕ್ಷದ ಸೆ್ವನಮಾನ ಕಳೆದುಕಳುು ವ ಅಪಾಯ ಎದುರಿಸುತಿು ದದ  ಬಿಎಸಿಪ , ಸಿಪಿಐ ಹಾಗೂ ಎನ್

ಸಿಪಿ ನರಾಳವಾದಂತಾಗಿದೆ.  

 ಸದಯ  5 ವರ್ಿಕಕ ಮ್ಮ  ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಸೆ್ವನಮಾನ ಕುರಿತಂತೆ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ 

ನಧಿರಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಿಕಕ ಮ್ಮ  ಒಾಂದು ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ 

ಕಳೆದುಕಳುು ತಿು ದದ ಾಂತೆ ಅದರ ಸೆ್ವನಮಾನದಲೂಲ  ಏರುಪೇರಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  

ಎರಡು ಲೀಕಸಭೆ ಅರ್ವಾ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚ್ಚನಾವಣೆ ಅರ್ವಾ 10 ವರ್ಿಗಳಿಗೊಮ್ಮ  

ಸೆ್ವನಮಾನ ಕುರಿತಂತೆ ಪರಾಮಶ್ಿ ನಡೆಸಲು ಆಯೀಗ ನಧಿರಿಸಿದೆ. 

 

ತಮಳುನ್ಯಡಿನ ಹಂಗಾಮ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರಾಗಿ ಸ್ತ ವಿದ್ಘಯ ಸ್ವಗರ್ ರಾವ್ ನೇಮಕ್ 

ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ರಾಜಯ ಪಾಲ ಚೆನು ಮನೇನ ವಿದ್ಯಯ ಸ್ವಗರ್ ರಾವ್ ಅವರು ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಹಂಗಾಮಿ 

ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು.  ಮದ್ಯರ ಸ್ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾದ 

ಸಂಜಯ್ ಕೃರ್ಣ  ಕ್ಟಲ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಯ ಸ್ವಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಬೀಧಿಸಿದರು. 

ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿದದ  ಕ್ಕ.ರೀಸಯಯ  ಅವರ ಅವಧಿ ಆಗಸ್ು  31 ಮುಕಾು ಯವಾದ ಕಾರಣ 

ರಾರ್ು ರಪತಿಯವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಕಲಂ 153 ರಡಿ ವಿದ್ಯಯ ಸ್ವಗರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ 

ಜವಾಬದ ರಿಯನ್ನು  ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ವಿದ್ಘಯ ಸ್ವಗರ್ ರಾವ್ ಬಗೆೆ : 

 ವಿದ್ಯಯ ಸ್ವಗರ್ ಪರ ಸುು ತ್ ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಆಗಸ್ು  

2014 ರಲಿಲ  ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿ ಇವರು ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 
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 ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿರವರು ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದ್ಯದ ಗ ಇವರು ಗೃಹ ವಯ ವಹಾರ, ವಾಣಿಜಯ  

ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲಾಖ್ಯಯ ರಾಜಯ  ಸಚಿವರಾಗಿ 1999 ರಿಾಂದ 2004 ರವರೆಗೆ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ತೆಲಂಗಣದ ಕರಿೀಾಂನಗರ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ 12 ಮತ್ತು  13ನೇ ಲೀಕಸಭೆ ಭಾರತಿೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ ಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 

 

ಕ್ರಣ್ ಮಜುಂದ್ಘರ್ ಷ್ಯ ರವ್ರಿಗೆ ಫ್ರರ ನ್ಸ  ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ನ್ಯಗರಿಕ್ ಸೇವಾ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಬಯೀಕಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಮುಖಯ ಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರೆಕು ರ್ ಆಗಿರುವ ಕ್ತರಣ್ ಮಜುಾಂದ್ಯರ್ 

ಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರರ ನೆ್  ದೇಶದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ನಾಗರಿಕ ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ “ನೈಟ್ಸ ಆಫ್ ದಿ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಆಡಿರ್ 

ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಲಿಜಾ ನ್ ಆಫ್ ಹಾನರ್” (Knight of the National Order of the French Legion of 

Honour (Chevalier de l’Ordre National de la Légion d’Honneur))ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಬಯೀಸೈನೆ್  ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ಷ್ಠ ರವರು ನೀಡಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಈ ವರ್ಿದ ಕನೆಯಲಿಲ  ಪರ ಧಾನ 

ಮಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಮಜುಂದ್ಘರ್ ಷ್ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಕ್ತರಣ್ ಮಜುಾಂದ್ಯರ್ ಷ್ಠ ಭಾರತ್ದ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಮಹಿದ ಉದಯ ಮಿ ಮತ್ತು  ಐಐಎಮ್-

ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಚೇರಮನ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಬಯೀಟೆಕಾು ಲಜಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಬಯೀಕಾನ್ ನ ಚೇರಮನ್ ಮತ್ತು  

ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರೆಕು ರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ರಸ್ವಯನ ಶಸು ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕಕ  ಇವರು ನೀಡಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ 2014 

ರಲಿಲ  ಒರ್ಮ ರ್ ಗೊೀಲ್ಡ  ಮ್ಡಲ್ (Othmer Gold Medal) ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಫೀಬೆ್ಿ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕಯ ವಿಶಾ ದ ಪರ ಭಾವಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಷ್ಠ ಅವರು 85ನೇ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಬಗೆೆ : 

 ಫ್ರರ ನೆ್  ಸಕಾಿರದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ನಾಗರಿಕ ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ ಇದನ್ನು  ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  

ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಅಮಿತಾಬ್ 

ಬಚು ನ್, ಐಶಾ ಯಿ ರೈ, ನಂದಿತಾ ದ್ಯಸ್ ಶರೂಖ್ ಖ್ಯನ್ ಮತ್ತು  ಶ್ವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

“ಗುಮಾಾ ಲ ಗಹುಿ (Gumthal Garhu)” ಹರಿಯಾಣದ್ ಮದ್ಲ ವೈಫೈ ಹಾಟ್ ಸ್ವಪ ಟ್ ಹಳಿು   

ಹರಿಯಾಣದ ಕುರುಕ್ಕಷ ೀತ್ರ  ಜಿಲೆಲ ಯ “ಗುಮೆಾಲ ಗಹುಿ” ಹಳಿು ಗೆ ವೈಫೈ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದುದ , 

ಹರಿಯಾಣದ ಮದಲ ವೈಫೈ ಹಾಟ್ಸ ಸ್ವಪ ಟ್ಸ ಹಳಿು  ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮನೊೀಹರ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ಈ ಸೇವೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಚಾರ್ 

ನಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (BSNL) ತ್ನು  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇಾಂಟರ್ ನೆಟ್ಸ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಕಲಿಪ ಸುವ 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.  

 ಈ ಸೇವೆಯಡಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 10MB ಬಯ ಾಂಡ್ಸ ವಿಡ್ಸು  ವೇಗದಲಿಲ  ಇಾಂಟರ್ ನೆಟ್ಸ 

ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಹಲವು ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರು ಒಾಂದೇ ಬರಿ ಇಾಂಟರ್ ನೆಟ್ಸ 

ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 
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 ಇದಕಾಕ ಗಿ ಹರಾಾಂಗಣದಲಿಲ  ಹತ್ತು  ಮತ್ತು  ಒದಾಂಗಣದಲಿಲ  ಒಾಂದು ಸಂಪಕಿ ಕಾಂದರ ಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ ತಿ ಸಂಪಕಿ ಕಾಂದರ ದ ನಡುವೆ 100ಮಿೀ ಅಾಂತ್ರವಿದುದ , ಇಡಿೀ 

ಗಾರ ಮವನ್ನು  ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಹರಿಯಾಣ ವಿಭಾಗದ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಂಸೆ್ಥಯು ಹರಿಯಾಣದಲಿಲ  238 ವೈಫೈ ಹಾಟ್ಸ 

ಸ್ವಪ ಟ್ಸ ನಮಿಿಸಲು ನಧಿರಿಸಿದುದ , ಇದೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಿದಲಿಲ  ಪೂಣಿಗೊಳು ಲಿದೆ. 

ಕಂದ್ರ  ಒಳನ್ಯಡು ಜ್ಲಸ್ವರಿಗೆ ನಗಮ ವಿಸಜ್ಿನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಕಾಂದರ  ಒಳನಾಡು ಜಲಸ್ವರಿಗೆ ನಗಮ (Central Inland Water Transport Corporation Limited 

(CIWTC)) ವಿಸಜಿನಗೆ ಸಲಿಲ ಸಿಲಾಗಿದದ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂದರ  

ಒಳನಾಡು ಜಲಸ್ವರಿಗೆ ನಗಮವನ್ನು  ಕಂಪನ ಕಾಯಿದೆ 1956 ರಡಿ ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ 

1967 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ವಿಸಜ್ಿನೆ ಯಾಕೆ? 

 ಸೆ್ವಪನೆಯಾದ ಆರಂಭ್ದ ದಿನಗಳಿಾಂದಲೂ ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸೌಲಭ್ಯ  ಮತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಕಯಿ ಕರೆತೆಯಿಾಂದ ನರ್ು ವನ್ನು  ಅನ್ನಭ್ವಿಸಿತ್ತು .  

 ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕರ್ು ಕ್ಕಕ  ಸಿಲುಕ್ತರುವ ಇತ್ರೆ ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಮುಚ್ಚು ವಂತೆಯೇ 

ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಮುಚು ಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಚರಾಸಿು  ಮತ್ತು  ಸೆಿರಾಸಿು ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ನಂತ್ರ ವಿಸಜಿನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

 

“ಬಿಜು ಕ್ನ್ಯಯ  ರತನ  ಯೀಜ್ನೆ” ಆರಂಭಿಸ್ತದ್ ಒಡಿಶ ಸಕಾಿರ 

ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿದ ಗಾಗಿ ಒಡಿಶ ಸಕಾಿರ ಬಿಜು ಕನಾಯ  ರತ್ು  ಯೀಜನೆಯನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಲಿಾಂಗಾನ್ನಪಾತ್ದಲಿಲ  ತಿೀವರ  ಹಿಾಂದೆ ಬಿದಿದ ರುವ ರಾಜಯ ದ ಮೂರು ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸುವುದ್ಯಗಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ನವಿೀನ್ ಪಟಾು ಯಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಗಂಜಮ್, ಡೆಾಂಕನಲ್ ಮತ್ತು  

ಅಾಂಗುಲ್ ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಮೂರು ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಶ್ಶ್ಮ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಲಿಾಂಗಾನ್ನಪಾತ್ವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವುದು 

ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ಕಕ  ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಳುು ವುದು, ಶಲೆ ಬಿಟು  ಹೆಣುಣ  

ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಉತ್ು ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು  ರೂಪಿಸುವ 

ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಲಿಾಂಗ ತಾರತ್ಮಯ , ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ ಆರೀಗಯ , ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ರ್ೀರ್ಕಾಾಂಶಗಳ 

ಬಗೆಗ  ಅರಿವನ್ನು  ಮೂಡಿಸುವುದು ಸಹ ಯೀಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ತಿ ಶಲೆಯಲಿಲ  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಶೌಚಾಲಯ, ಸಾ ಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ತ್ರಭೇತಿ 

ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಗಂಜಮ್, ಡೆಾಂಕನಲ್ ಮತ್ತು  ಅಾಂಗುಲ್ ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಮಕಕ ಳ ಲಿಾಂಗಾನ್ನಪಾತ್ ತಿೀವರ ವಾಗಿ 

ಕುಸಿದಿದೆ. 1991 ರ ಜನಗಣತಿ ಪರ ಕಾರ 967 ಇದುದ  2011 ಜನಗಣತಿ ಪರ ಕಾರ 941ಕ್ಕಕ  ಕುಸಿದಿದೆ.  

 

ಕುಷಿ ರೀಗ ನಮೂಿಲನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಆರೀಗಯ  ಸಚ್ಚವಾಲಯದಿಂದ್ ಅಭಿಯಾನ 

ಕುರ್ಾರೀಗ ನಮೂಿಲನೆಗಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವಾಲಯ “ಕುರ್ಾ ರೀಗ ಪರ ಕರಣ ಪತೆು  

ಅಭಿಯಾನ(Leprosy Case Detection Campaign (LCDC)”)” ವನ್ನು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಎರಡು 

ವಾರಗಳ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಕ  ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ.ನಡಾಡ  ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 
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ಕುರ್ಾರೀಗ ಪರ ಕರಣ ಹೆಚಿು ರುವ ದೇಶದ 20 ರಾಜಯ ಗಳ 149 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಈ ಅಭಿಯಾನ 

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ದೇಶದ 20 ಜಿಲೆಲ ಗಳ 149 ಜಿಲೆಲ ಗಳ 1,600 ಬಲ ಕ್ ಗಳನ್ನು  ಅಭಿಯಾನದಡಿ ತ್ರಲಾಗುವುದು. 

ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಆರೀಗಯ  ತಂಡಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸುವ 

ಮೂಲಕ ಕುರ್ಾರೀಗ ಪರ ಕರಣವನ್ನು  ಪತೆು ಹಚು ಲಿವೆ. 

 ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಕುರ್ಾರೀಗ ಪರ ಕರಣ ಪತೆು , ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಮತ್ತು  ರೀಗದ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ 

ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗುವುದು. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 18 ರಂದು 

ಕನೆಗಳು ಲಿದೆ. 

 ಕುರ್ಾರೀಗವನ್ನು  ರಾರ್ು ರಮಟು ದಲಿಲ  ಈಗಾಗಲೇ ನಮೂಿಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ 

ರಾಜಯ ಗಳು ಸಹ ಈ ರೀಗದಿಾಂದ ಮುಕ್ತು ಹಾಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಜಿಲಾಲ  ಮಟು ದಲಿಲ  ಹಸ 

ಪರ ಕರಣಗಳು ಈಗಲೂ ಪತೆು ಯಾಗುತಿು ವೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಯಾದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕುರ್ಾರೀಗ ನಮೂಿಲನ ಕಾಯಿಕರ ಮ 

(National Leprosy Eradication Programme) ದಡಿ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  10,000ಕ್ಕಕ  1 ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ 

ಪರ ಕರಣ ಪತೆು ಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕುರ್ಾರೀಗ ನಮೂಿಲನೆ ಗುರಿಯನ್ನು  2005 ರಲೆಲ ೀ 

ಸ್ವಧಿಸಿದೆ. 

 

ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬರ್ 5: ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ರ ದಿನ  

ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 5 ರಂದು ರಾಷಿು ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ ದಿನವನ್ನು  ಭಾರತ್ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಉಪರಾರ್ು ರಪತಿ ಮತ್ತು  ಎರಡನೇ ರಾರ್ು ರಪತಿಗದದ 

ಡಾ.ಸವಿಪಲಿಲ  ರಾಧಕೃರ್ಣ ನ್ ಅವರ ಜನಮ ದಿನವನು  1962 ರಿಾಂದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ ದಿನವನಾು ಗಿ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ರಾಷಿು ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ ದಿನವನು  ರಾರ್ು ರವಾಯ ಪಿು  ಶಲೆಗಳಲಿಲ  ವಿವಿಧ 

ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಿಪೂಣಿವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ 

ದಿನದಂದು ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ರಾಧಾಕೃಷಣ ನ್ ಬಗೆೆ : 

 ಡಾ. ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃರ್ಣ ನ್ ಅವರು ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 5, 1988 ರಲಿಲ  ಅಾಂದಿನ ಬಿರ ಟಿಷ್ ಮದ್ಯರ ಸ್ 

ಪೆರ ಸಿಡೆನೆ ಗೆ ಸೇರಿದದ  ರ್ಥರುತ್ು ನ ಯಲಿಲ  ಜನಸಿದರು.  

  ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆ್ಗ  ಅತ್ಯ ಂತ್ ಗೌರವ, ಪ್ತರ ೋತಿ, ನಿಷೆಠ ಯನ್ನು  ಹಂದಿದದ ದವರು. ಸವ ತಃ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ 

ಹ್ಲ್ವಾರು ವಷ್ಗಳ ಕ್ಕಲ್ ಸೇವಗೈದಿರುವ ಡ್ಯ.ರಾಧಾಕೃಷಣ ನ್, ಭಾರತ್ ಕಂಡ ಅಗರ ಗಣಯ  

ಶಿಕ್ಷಕರಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಮಖರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹುದೆದ ಗಳು: 

 ಡ್ಯ.ರಾಧಾಕೃಷಣ ನ್ ಅವರು ಭಾರತ್ದ ರ್ದಲ್ ಉಪ್ಟರಾಷ್ ರಪ್ಟತಿ. 1952 ರಿಂದ 1962 ವರೆಗ್ಗ 

ಇವರು ಉಪ್ಟರಾಷ್ ರಪ್ಟತಿಯಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾದ ರೆ. ಭಾರತ್ದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ ರಪ್ಟತಿಯಾಗಿ 

1962 ರಿಂದ 1967 ವರೆಗ್ಗ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 ಭಾರತ್ ರತ್ು  (1954), ಬಿರ ಟಿಷ್ ರಾಯಲ್ ಆಡಿರ್ ಆಫ್ ಮ್ರಿಟ್ಸ (1963) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 1954 ರಲಿಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಭಾರತ್ ರತ್ು  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ರಾಧಾಕೃರ್ಣ ನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಸಿ.ರಾಜಗೊೀಪಾಲಚಾರಿ ಮತ್ತು  ವಿಜಾಾ ನ 

ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  
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ಖಯ ತ ಅಸ್ವಸ ಮ ಕ್ವಿ “ನಳಿನಧರ್ ಭಟ್ ಚಾಯಿ” ವಿಧಿವ್ಶ 

ಪರ ಸಿದದ  ಅಸೆ್ವಮಿ ಕವಿ, ಲೇಖಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ವಿಮಶಿಕ ನಳಿನಧರ್ ಭ್ಟು ಚಾಯಿ ರವರು 

ವಯೀಸಹಜ ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ ಗುವಾಹಟಿಯಲಿಲ  ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 95 ವರ್ಿ 

ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಗುವಾಹಟಿಯ ಆಯಿ ವಿದ್ಯಯ ಪಿೀಠ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಾಜಿ ಪಾರ ಾಂಶ್ಮಪಾಲರಾಗಿದದ  ಇವರು 

ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಲೇಖಕ ಹಾಗೂ ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು  ಪುರಸಕ ೃತ್ ಬಿರಾಂದರ ಕುಮಾರ್ ಭ್ಟು ಚಾಯಿ 

ರವರ ಸಹೀದರ. 

 1921 ರಲಿಲ  ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ಜಹಿತ್ ಬಳಿಯ ಹಳಿು ಯಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. ಪಾರ ರಂಭ್ದಲಿಲ  ಕವಿಯಾಗಿ 

ಕಾಣಿಸಿಕಾಂಡರಾದರು ನಂತ್ರದ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಪರ ಬಂಧಕಾರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ವಿಮಶಿಕರಾಗಿ 

ಹೆಚ್ಚು  ಖ್ಯಯ ತಿ ಪಡೆದರು. 

 “ಚೆರಶಲಿರ್ ಮಲಿತ್”, “ಐ ಕುನೊಾ ಲೈಟ್ಸ”, “ಅಹಟ ಸರ್ನ್”, “ನೊನ ಅಸನೆ ಘರತ್” ಇವರ 

ಪರ ಸಿದದ  ಕವನ ಸಂಕಲನಗದಗಿವೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 1983 ರಲಿಲ  ಸೊೀವಿಯತ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ನೆಹರೂ ಪರ ಶಸಿು  

 1991 ರಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಭಾಷ್ಠ ಪರಿರ್ತ್ ಪರ ಶಸಿು  

 2002 ರಲಿಲ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು  

 2006 ಅಸೆ್ವ ಾಂ ವಾಯ ಲಿ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರ ಶಸಿು  

 

ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬರ್ 8: ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ದಿನ  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 8 ರಂದು ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು  ಸಮುದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ಸ್ವಕ್ಷರತೆಯ ಮಹತ್ಾ ವನ್ನು  ಒತಿು ಹೇಳುವುದು ಈ 

ದಿನದ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶ. ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ದಿನವನ್ನು  ಯುನೆಸೊಕ ೀ 1966 ರಿಾಂದ 

ಆಚರಿಸುತಿು ದುದ , ಈ ವರ್ಿ 50ನೇ ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ದಿನವನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ಮಿರ್ನ್ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಈ ದಿನದಂದು ಭಾರತ್ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಅನೇಕ 

ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ದೇಶದಲಿಲ  ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು  ತ್ತಲಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ಮಿರ್ನ್ ಅನ್ನು  

1988 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  1951 ರಲಿಲ  ನಡೆಸಲಾದ ಮದಲ ಜನಗಣತಿಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ 

ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ಪರ ಮಾಣ ಶೇ 18% ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ದ್ಯಖಲಾಗಿತ್ತು . 2011ರ ಜನಗಣತಿ ಅಾಂಕ್ತ ಅಾಂಶಗಳ 

ಪರ ಕಾರ ದೇಶದ ಸ್ವಕ್ಷರತೆ ಶೇ 73% ರಷಿು ದೆ. 12ನೇ ಪಂಚವಾಷಿಿಕ ಯೀಜನೆಯ ಅಾಂತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಶೇ 

80% ಸ್ವಕ್ಷರತೆ ಪರ ಮಾಣ ಸ್ವಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

2016 ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ದಿನ ಧ್ಯಯ ೀಯ ವಾಕ್ಯ  

 Reading the Past,  Writing the Future 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 8 ಅನ್ನು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಕ್ಷರತಾ ದಿನವನಾು ಗಿ ಯುನೆಸೊಕ ೀ 1964ರಲಿಲ  

ಘೀಷಿಸಿತ್ತ. 1965 ರಿಾಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಸಮಾಜ ಮತ್ತು  ಸಮುದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ಸ್ವಕ್ಷರತೆ ಮಹತ್ಾ ವನ್ನು  ಸ್ವರುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಯುನೆಸೊಕ ೀ ಈ ದಿನದಂದು ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಸ್ವಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು  ವಯಸಕ  ಕಲಿಕಾ ಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸಮುದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ತಿಳಿಸುವ ಪರ ಯತ್ು  ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 
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ವಾಹನ ಪ್ರವಾನಗಿ ಮತಿ್ತ  ನೊೀಂದ್ಣಿ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ರ ತಗಳನ್ನನ  ಡಿಜಿ ಲ್ದಕ್ಗೆಿ ಸೇರಿಸುವ್ 

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ವಾಹನ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು  ವಾಹನ ನೊೀಾಂದಣಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಡಿಜಿ ಲಾಕಗೆಿ ಅಳವಡಿಸುವ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಂದರ  ಸಚಿವರುಗದದ ನತಿನ್ ಗಡಾಕ ರಿ ಮತ್ತು  ರವಿ ಪರ ಸ್ವದ್ 

ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ವಿಧಾನದಿಾಂದ ಜನರು ತ್ಮಮ  ವಾಹನ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು  ವಾಹನ ನೊೀಾಂದಣಿ 

ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಕಾಂಡ್ರಯುಯ ವ ಅಗತ್ಯ ತೆ ಇರುವುದಿಲಲ . 

 ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕರ್ ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಲ ೀಕರ್ನ್ ಬಳಸಿ ತಾವು ಇದಲಿಲ ಯೇ ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು  

ಮಬೈಲ್ ರ್ೀನ್ ನಲಿಲ  ಪಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ ವಾಹನ ಪರವಾನಗಿ ಮತ್ತು  ವಾಹನ ನೊೀಾಂದಣಿ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರ  ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇತ್ರೆ ಸಕಾಿರಿ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಲಿಲ  

ಇದನ್ನು  ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟಿ ಮತ್ತು  ವಿದಸ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಎಲಲ ದಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಕಾಗದ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸುವ ಮೂಲಕ ಸಕಾಿರಿ 

ಸಚಿವಾಲಯಗಳಲಿಲ  ಆಡಳಿತ್ದ ಒತ್ು ಡವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. 

ಈಗಾಗಲೇ ವಿತ್ರಿಸಿರುವ ಪರ ಮಾಣಿೀಕೃತ್ ದ್ಯಖಲೆಪತ್ರ ಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾಪನವನ್ನು  

ಸರಳಗೊಳಿಸುವುದೂ ಮತ್ತು ಾಂದು ಉದೆದ ೀಶ ಎಾಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 

 

ಯುರನಯಂ ಕಾಪೀಿರಷನ್ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಯಾದ್ (UCI) ನೂತನ CMD ಆಗಿ ಸ್ತ.ಕೆ.ಅಸ್ವನ ನ 

ನೇಮಕ್  

ಸಿ.ಕ್ಕ.ಅಸ್ವು ನ ಅವರು ಸಕಾಿರ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಸಂಸೆ್ಥ  ಯುರನಯಂ ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾದ ಚೇರಮನ್ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರೆಕು ರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಮುಾಂಚೆ 

ಇವರು ಮುಾಂಬೈನಲಿಲ ರುವ ಇಾಂಡಿಯನ್ ರರ್ ಅಥೆ್ಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ನ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದದ ರು.  

ಯುರನಯಂ ಕಾಪೀಿರಷನ್ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ: 

 ಯುರನಯಂ ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಪರಮಾಣು ಇಾಂಧನ ಇಲಾಖ್ಯಯಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 ದೇಶದಲಿಲ  ಯುರನಯಂ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಯುರನಯಂ ಸಂಸಕ ರಣ ಮಾಡುವುದು ಇದರ 

ಪರ ಮುಖ ಕ್ಕಲಸ. 

 ಯುಸಿಐಯನ್ನು  1967 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ರೂ 450 ಕೀಟಿ “ಸಾ ದೇಶಿ ದ್ಶಿನ” ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ದೇಶದ ಐದು ರಾಜಯ ಗದದ ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ, ಉತ್ು ರಖಂಡ್ಸ, ತ್ಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  

ಸಿಕ್ತಕ ಾಂ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  “ಸಾ ದೇಶ್ ದಶಿನ” ಯೀಜನೆಯಡಿ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ರೂ 450 ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಅದರಂತೆ ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಪರಂಪರಿಕ ವತ್ತಿಲ (Heritage Circuit), ಉತ್ು ರ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ರಾಮಾಯಣ ವತ್ತಿಲ, ಸಿಕ್ತಕ ಾಂನಲಿಲ  ಈಶನಯ  ವತ್ತಿಲ ಮತ್ತು  ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಲ  

ಕರಾವಳಿ ವತ್ತಿಲ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಮ ತಿಸಿದೆ.   

ಪರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: 
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 ಉತಿ ರಖಂಡದ್ಲಿಲ  ಪ್ರಂಪ್ರಿಕ್ ವ್ತ್ತಿಲ: ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಜಗೆಶಾ ರ್-ದೇವಿಧುರ-

ಕತ್ಮಾಿಲ್-ಬೈಜಾು ತ್ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕಾಕ ಗಿ ರೂ 83 

ಕೀಟಿ ಮಿೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. 

 ತಮಳುನ್ಯಡಿನಲಿಲ  ಕ್ರಾವ್ಳಿ ವ್ತ್ತಿಲ: ಇದರಡಿ ಚೆನೆು ೈ-ಮಮಮಲಾಲ ಪುರಂ-

ರಾಮೇಶಾ ರಂ-ಮನಪ ಡು-ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಸುಮಾರು ರೂ 100 ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಇದಕಾಕ ಗಿ ವಯ ಯಿಸಲಿದೆ. 

 ಉತಿ ರಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ರಾಮಾಯಣ ವ್ತ್ತಿಲ: ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ ಪರ ಮುಖ ಪರ ವಾಸಿ 

ತಾಣಗದದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಮತ್ತು  ಶ್ರ ಾಂಗವಪುಿರವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.  

 ಸ್ತಕ್ಕ ಂನಲಿಲ  ಈಶನಯ  ವ್ತ್ತಿಲ: ರೂ 95.5 ಕೀಟಿಯಲಿಲ  ಈ ಭಾಗದಲಿಲ  ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಕಾಂದರ , 

ಪಾಯ ರಾಗೆಲ ೈಡಿಾಂಗ್ ಕಾಂದರ , ಕರಕುಶಲ ಬಜಾರು, ಪವಿತ್ರೀಹಣ ಮತ್ತು  ಧಾಯ ನ ಮಂದಿರ 

ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ಪ್ರಂಪ್ರಿಕ್ ವ್ತ್ತಿಲ: ಗಾಾ ಲಿಯರ್-ಒಚು ಿ-ಖಜುರಾಹೀ-ಚಾಾಂದೇರಿ-

ಭಿಮ್ ಬಟಕ -ಮಂಡು ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ರೂ 100 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ 

ಮೂಲಸೌಕಯಿವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.  

ಸಾ ದೇಶ ದ್ಶಿನ ಯೀಜ್ನೆ: 

 ವಿರ್ಯಾಧಾರಿತ್ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ವತ್ತಿಲಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  

ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಾ ದೇಶ ದಶಿನ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 

 ಇದರಡಿ ಉನು ತ್ ಪರ ವಾಸಿ ಮೌಲಯ , ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕತೆ ಮತ್ತು  ಸುಸೆಿ ರತೆ ತ್ತ್ಾ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಪರ ವಾಸಿ ವತ್ತಿಲಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ.  

 ಒಟ್ಟು  13 ಪರ ವಾಸಿ ವತ್ತಿಲಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು ಗುರಿತಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ 

ಬುದದ  ವತ್ತಿಲ, ಈಶನಯ  ಭಾರತ್ ವತ್ತಿಲ, ಕರಾವಳಿ ವತ್ತಿಲ, ಹಿಮಾಲಯ ವತ್ತಿಲ, 

ಕೃರ್ಣ  ವತ್ತಿಲ, ಮರುಭೂಮಿ ವತ್ತಿಲ, ಎಕ ವತ್ತಿಲ, ವನಯ ಜಿೀವಿ ವತ್ತಿಲ, ಬುಡಕಟ್ಟು  

ವತ್ತಿಲ, ಗಾರ ಮಿೀಣ ವತ್ತಿಲ, ಆಧಾಯ ತ್ಮ ಕ ವತ್ತಿಲ, ರಾಮಾಯಣ ವತ್ತಿಲ ಮತ್ತು  

ಪರಂಪರಿಕ ವತ್ತಿಲ. 

 

ಮದ್ಲ ಹಂತದ್ ESICS ಟೆಲಿಮೆಡಿಸ್ತನ್ ಸೇವೆ ಪಾರ ಯೀಗಿಕ್ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಚಾಲನೆ 

ದೂರದಿಾಂದಲೇ ತ್ಜಾ  ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ನೌಕರರ ವಿಮಾ ನಗಮ 

ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ (ESICS)ನ ಟೆಲಿಮ್ಡಿಸಿನ್ ಸೇವೆಯ ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಂದರ  ರಾಜಯ  ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವ ಬಂಡರು ದತಾು ತೆರ ೀಯರವರು ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಈ ಸೇವೆಗೆ 

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಬಸೈದಪುಿರದಲಿಲ ರುವ ESIC ಮಾದರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಯನ್ನು  ಬಿಹಾರದ 

ಕತಿಹಾರ್, ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶ ಉನೊು ೀ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರಖಂಡದ ರುದಪುಿರ ESIC 

ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ನೌಕರರ ವಿಮಾ ನಗಮ ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ ಟೆಲಿಮ್ಡಿಸಿನ್ ಮದಲ ಹಂತ್ದ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  11 ನೌಕರರ ವಿಮಾ ನಗಮದಲಿಲ  C-DAC ನೆರವಿನೊಾಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮಹತ್ಾ ದ ಯೀಜನೆಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ “ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಇನೂಕ ಲ ಸಿೀವ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಕಮೂಯ ನಟಿ” ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಇದಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದರಡಿ ಮೂರು ವಿಶೇರ್ ಸೌಲಭ್ಯ  ಹಾಂದಿರುವ ESIC ಆಸಪ ತೆರ ಗಳನ್ನು  ದೇಶದ ದೂರ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಲ ರುವ ಎಾಂಟ್ಟ ESI ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಆದ್ಯ ತಾ ವಾಯ ಪಾರ ಒಪ್ಪ ಂದ್ (Preferential Trade Agreement) ವಿಸಿ ರಣೆಗೆ ಭಾರತ-ಚ್ಚಲಿ 

ಒಪಿಪ ಗೆ   

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಚಿಲಿ ನಡುವೆ ಪರ ಸುು ತ್ ಚಾಲಿು ಯಲಿಲ ರುವ ಆದಯ ತಾ ವಾಯ ಪಾರ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  

ವಿಸು ರಿಸುವ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗೆ ಭಾರತ್-ಚಿಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದವು. ಆ ಮೂಲಕ ಮತ್ು ಷ್ಟು  ವಸುು ಗಳನ್ನು  

ಒಪಪ ಾಂದಡಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಚಿಲಿ ನಡುವೆ ಆದಯ ತಾ ವಾಯ ಪಾರ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಮಾಚ್ಿ 2006 ರಲಿಲ  ಸಹಿ ಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಆಗಸ್ು  2007 ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.  

ಭಾರತ-ಚ್ಚಲಿ ಸಂಬಂಧ: 

 ಲಾಯ ಟಿನ್ ಅಮ್ರಿಕಾದ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಚಿಲಿ ಭಾರತ್ದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡಡ  ಪಾಲುಗಾರಿಕ 

ದೇಶವಾಗಿ 2015-16 ರಲಿಲ  ಗುರುತಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

 2015-16ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ವು ಚಿಲಿಯಾಂದಿಗೆ 2.64 ಶತ್ಕೀಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲಯ ದ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ 

ವಾಯ ಪಾರವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 0.68 ಡಾಲರ್ ಮತ್ು ದ ರಫ್ತು  ಮತ್ತು  1.96 ಶತ್ಕೀಟಿ ಡಾಲರ್ 

ಮೌಲಯ ದ ಆಮದನ್ನು  2015-16 ರಲಿಲ  ನಡೆಸಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಚಿಲಿ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸ್ಥು ೀಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಮಟು ದಲಿಲ  ಚಿಲಿ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಬಾಂಬಲಿಸುತಾು  ಬಂದಿದೆ.  

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಿಾಂದ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಚಿಲಿ ನಡುವೆ ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧ 

ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಗಟಿು ಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಲಾಯ ಟಿನ್ ಅಮ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ 

ಹಿಾಂದಿನಾಂದಲೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಕರ ೀಢಕರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಮಂಡಿ, ಮಹಾರಾಷ್ ರ ದ್ ಸ್ತಂಧುದುಗಿ ದೇಶದ್ ಸಾ ಚಿ  ಜಿಲೆಲ ಗಳು 

ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಮಂಡಿ ಜಿಲೆಲ  ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಸಿಾಂಧುದುಗಿ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಸಾ ಚು  

ಸವೇಿಕ್ಷಣಾದಲಿಲ  ದೇಶದ ಸಾ ಚು  ಜಿಲೆಲ ಗದಗಿ ಹರಹಮಿಮ ವೆ. ಬಯಲು ಪರ ದೇಶ ಜಿಲೆಲ ಗಳ 

ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಸಿಾಂಧುದುಗಿ ಸಾ ಚು  ಜಿಲೆಲ ಯ್ಕನಸಿದರೆ, ಗುಡಡ ಗಾಡು ಪರ ದೇಶಗಳ 

ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಮಂಡಿ ಪರ ರ್ಮ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಕಾಂದರ  

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೈಮಿಲಯ , ಗಾರ ಮಿೀಣಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಗಾರ ಮಿೀಣ ಸಾ ಚು  ಸವೇಿಕ್ಷಣಾ ವರದಿಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಗುಡಡ ಗಾಡು ಪ್ರ ದೇಶ: 

 ಪ್ರ ಥಮ ಸ್ವಾ ನ: ಮಂಡಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ  

 ದಿಾ ೀತಿಯ ಸ್ವಾ ನ: ಪಶ್ು ಮ ಸಿಕ್ತಕ ಾಂ, ಸಿಕ್ತಕ ಾಂ  

 ತೃತಿೀಯ ಸ್ವಾ ನ: ಶ್ಮಾಲ , ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ 

ಬಯಲು ಪ್ರ ದೇಶ: 

 ಪ್ರ ಥಮ ಸ್ವಾ ನ: ಸಿಾಂಧುದುಗಿ, ಮಹಾರಾರ್ು ರ  

 ದಿಾ ೀತಿಯ ಸ್ವಾ ನ: ನಾದಿಯ, ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ  

 ತೃತಿೀಯ ಸ್ವಾ ನ: ಸತ್ರಾ, ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್: 

 ಕನಾಿಟಕದ ಆರು ಜಿಲೆಲ ಗದದ ಉಡುಪಿ, ಕಡಗು, ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತ್ರ, ರಾಮನಗರ, 

ಮಂಡಯ  ಮತ್ತು  ಗದಗ ಜಿಲೆಲ ಗಳಿಗೆ ಈ ಶ್ರ ೀಯಸೆು  ಲಭಿಸಿದೆ.  

 ಬಯಲು ಪರ ದೇಶದ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಉಡುಪಿ ಶೇಕಡ 91 ಅಾಂಕ ಗಳಿಸಿ 7ನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದೆ. 

ಕಡಗು ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತ್ರ ಕರ ಮವಾಗಿ 11 ಮತ್ತು  17ನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿವೆ. 

ರಾಮನಗರ 23ನೇ ಹಾಗೂ ಮಂಡಯ  26ನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದೆ. 
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ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ದಿಾ ೀಪ್ ಜಿಲೆಲ ಯಾಗಿ ಅಸ್ವಸ ಂನ “ಮಜುಲಿ”  

ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ನದಿ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶವೆಾಂದೇ ಖ್ಯಯ ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಮಜುಲಿ ಈಗ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ 

ಜಿಲೆಲಯಾಗಿದೆ. ಅಸೆ್ವ ಾಂ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಬಿನಂದ ಸೊನೊವಾಲ್ ಅವರು ಮಜುಲಿಯನ್ನು  

ಅಸೆ್ವ ಾಂನ 35ನೇ ಜಿಲೆಲಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ಹೆಸರಾಾಂತ್ 

ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರ ಮತ್ತು  ದ್ಯದ್ಯಸ್ವಹೇಬ್ ಪಾಲೆಕ  ಪುರಸಕ ೃತ್ ಭೂಪೆನ್ ಹಜಾರಿಕ ಅವರ 90ನೇ 

ಜನಮ ವಾಷಿಿಕೀತೆ್ ವದಂದೇ ಮಜುಲಿಯನ್ನು  ಜಿಲೆಲಯಾಗಿ ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2016 

ರಲಿಲ  ಗಿನು ಸ್ ವಲ್ಡ ಿ ರೆಕಾಡ್ಸಿ ಮಜುಲಿಯನ್ನು  ವಿಶಾ ದ ಅತಿದೊಡಡ  ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶವೆಾಂದು 

ಘೀಷಿಸಿತ್ತು .  

 ಜಿಲೆಲಯಾಗಿ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  ಅಸೆ್ವ ಾಂ ವಿಶೇರ್ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ಸ ಸಭೆ 

ಮಜುಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಗುಹವಾಟಿಯ ಹರಗೆ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ಸ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ರಾಜಯ ದ ಕಲೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಅಧಯ ಯನಕಾಕ ಗಿ ಮಜುಲಿಯಲಿಲ  ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿರುವುದ್ಯಗಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಮರುಕಳಿಸುತಿು ರುವ ಪರ ವಾಹ ಮತ್ತು  ಭೂ ಸವೆತ್ವನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಮಜುಲಿಯಲಿಲ  ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸುವುದ್ಯಗಿಯು ಸಕಾಿರ 

ತಿಳಿಸಿದೆ.  

 

ಮಹಾರಾಷ್ ರ ದ್ ಹಿಂಗೀಲಿ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಯಾಗಲಿದೆ ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಲಿಗ 

ಲ್ದಯ ಬೊೀರೆಟರಿ 

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಲಿಗೊ (ಲೇಸರ್ ಇಂಟರ್ ಫೆರಮಿೋಟರ್ ಗ್ರ ವಿಟೇಷನ್ಲ್ಡ ವೇವ್ಸ ಅಬಸ ವೇ್ಟರಿ) 

ಲಾಯ ಬೀರೆಟರಿ ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಹಿಾಂಗೊೀಲಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ಔಾಂಧಾದಲಿಲ  ತ್ಲೆಯತ್ು ಲಿದೆ. ಅಮ್ರಿಕಾ ನಂತ್ರ 

ವಿಶಾ ದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಸೆ್ವಪನೆಯಾಗುತಿು ರುವ ಮದಲ ಲಾಯ ಬೀರೆಟರಿ ಇದ್ಯಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 

ಅಮ್ರಿಕಾದ ವಾಷಿಾಂಗಟನ್ ನ ಹಾಯ ನ್ ರ್ೀಡ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಲೂಸಿಯಾನದ ಲಿವಿಾಂಗ್ ಸು ನ್ ನಲಿಲ  ಎರಡು 

ಪರ ಯೀಗಾಲಯಗಳು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದುದ , ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಸೆ್ವಪನೆಯಾಗುತಿು ರುವುದು 

ಮೂರನೇಯದ್ಯಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಹಿಾಂಗೊೀಲಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ಔಾಂಧ್ ಬಳಿ ಗುರುತಾಾ ಕರ್ಿಕ ಅಲೆಗಳು ಇರುವಿಕ್ಕ ಧೃಡಪಟಿು ರುವ 

ಕಾರಣ ಮಹತಾಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಲಿಗೊ ಪರ ಯೀಗಾಲಯವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖ್ಯ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೀಧನೆಯ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಈ ಸೆ ಳವನ್ನು  ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದಕಾಕ ಗಿ 8 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಹೈ ವಾಯ ಕ್ಕಯ ಾಂ ಕಳವೆಯನ್ನು  ಸಮತ್ಟು ದ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  

ನಮಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಪ್ಟರ ಯೋಗ್ಲ್ಯದ ನಿಮಾ್ಣದಿಂದ ಗುರುತ್ವ ಕಷ್ಣ ಅಲ್ಗ ಖಭೌತ್ಶಾಸು ರದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ಕೆಕ  

ಮಹ್ತ್ವ ದ ಸಾಥ ನ್ ದೊರೆಯಲ್ಲದೆ. ವಿವಿಧ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳಗ್ಗ ಅಪ್ರರ ಅವಕ್ಕಶ್ ಮತ್ತು  

ಉದಯ ಮ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಕೆಕ  ಅತ್ಯ ಧ್ರನಿಕ ಉಪ್ಟಕರಣಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸುವ ಅವಕ್ಕಶ್ 

ಸೃಷ್್ಟ ಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಅಲಿ್ದೇ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಮತ್ತು  ವಿದಾಯ ಥಿ್ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಜ್ಞಾ ನ್ದ ಆಸಕಿು  

ಹೆಚಿಿ ಸುತ್ು ದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಗುರುತಾಾ ಕರ್ಿಣ ಅಲೆಗಳ ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲಿಗೊ-ಭಾರತ್ ಮಹಾ ವಿಜಾಾ ನ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಫ್ಬರ ವರಿ 2016 ರಲಿಲ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು . ಅದರಂತೆ ಲಿಗೊ-
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ಭಾರತ್ ಯೀಜನೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮ್ರಿಕಾ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸೈನೆ್  ಫೌಾಂಡೇಶನ್ 

ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಪರಮಾಣು ಇಾಂಧನ ಇಲಾಖ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖ್ಯ 

ನಡುವೆ ಏಪಿರ ಲ್ 2016 ರಲಿಲ  ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು .  

 

ಲ್ದವೀಸನ  ವಿಯ್ಕಂಟಿಯಾನ್ ನಲಿಲ  2016 ಅಸ್ತಯಾನ್ ಶಂಗಸಭೆ 

ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ (ASEAN) 28 ಮತ್ತು  29ನೇ ಶಾಂಗಸಭೆ ಲಾವೊೀಸ್ ನ ವಿಯ್ಕಾಂಟಿಯಾನ್ 

ನಲಿಲ  ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 6 ರಿಾಂದ 8 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಲಾವೊೀಸ್ ರಾರ್ು ರದ ಪರ ಧಾನ “ಥಾನೌಗ ಲ ನ್ ಸಿಸೌಲಿಥ್ 

(Thongloun Sisoulith)” ಅವರು ಶಾಂಗಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ವಹಿಸಿದದ ರು. Turning Vision into 

Reality for a Dynamic ASEAN Community” ಇದು ಈ ಶಾಂಗಸಭೆಯ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ ವಾಗಿತ್ತು . 

ಅಸಿಯಾನ್ 10 ರಾರ್ು ರಗದದ ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಫಿಲಿಫೈನೆ್ , ಥಾಯ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, 

ಸಿಾಂಗಾಪುರ, ಬ್ಯರ ನ, ಲಾವೊೀ, ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂ, ಮಯನಾಮ ರ್ ಮತ್ತು  ಕಾಾಂಬೀಡಿಯಾ ದೇಶಗಳ 

ನಾಯಕರುಗಳು ಈ ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.  

ಇಂಡಿಯಾ-ಅಸ್ತಯಾನ್: 

 14ನೇ ಇಾಂಡಿಯಾ-ಅಸಿಯಾನ್ ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ 

ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ರಾಜಕ್ತೀಯ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಘಟಿತ್ವಾದ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಜವಾಬದ ರಿ ಹಾಗೂ ಜನರಿಾಂದ ಜನ 

ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿರುವ ಭಾರತ್-ಅಸಿಯಾನ್ ಸಮುದ್ಯಯ ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ 

 ಅಸಿಯಾನ್ ಸಮುದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ ನೀಡುತಿು ರುವ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಅಸಿಯಾನ್ ನಾಯಕರು 

ಮುಕು  ಕಂಠದಿಾಂದ ಹಗಳಿದರು. 

 ಅಸಿಯಾನ ರಾರ್ು ರವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  ಹರಡಿರುವ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ಬಗೆಗ  ಮೀದಿ ಕಳವಳ 

ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದರು. ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಮಟು ಹಾಕಲು ಅಸಿಯಾನ್ ರಾರ್ು ರಗಳು 

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಬಾಂಬಲಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದು ಹೇಳಿದರು. 

 ಮುಕು  ವಾಯ ಪಾರ, ಶಾಂತಿ ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ , ದಕ್ತಷ ಣಾ ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ  ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿರ್ಯಗಳನ್ನು  ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಅಸ್ತಯಾನ್ ಬಗೆೆ : 

 

 ಅಸೊೀಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್  ಸೌಥ್ ಈಸ್ು  ಏಷಿಯನ್ ನೇರ್ನ್ (ASEAN) ಆಗಸ್ು  8, 1967 ರಲಿಲ  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸಿಯಾನ್ ಘೀರ್ಣೆ (ಅರ್ವಾ ಬಯ ಾಂಕಕ್ ಘೀರ್ಣೆ) ನಂತ್ರ ಈ ಒಕ್ಕಕ ಟ 

ಅಸೆಿ ತ್ಾ ಕ್ಕಕ  ಬಂದಿದೆ. 

 ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ಏಕ್ತೀಕರಣ ಅನ್ನವುಗೊಳಿಸುವುದು 

ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಮೂಲ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಗಿದೆ. 

 ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು: ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾ, ಮಲೇಷಿಯಾ, ಫಿಲಿಫೈನೆ್ , ಥಾಯ್ ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, 

ಸಿಾಂಗಾಪುರ, ಬ್ಯರ ನ, ಲಾವೊೀ, ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂ, ಮಯನಾಮ ರ್ ಮತ್ತು  ಕಾಾಂಬೀಡಿಯಾ. 

 “ಒನ್ ವಿರ್ನ್, ಒನ್ ಐಡೆಾಂಟಿಟಿ, ಒನ್ ಕಮೂಯ ನಟಿ” ಇದರ ತಿರುದಗಿದೆ.   
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ಇಸೊರ ೀದಿಂದ್ ಸುಧಾರಿತ ಹವಾಮಾನ ಉಪ್ಗರ ಹ INSAT-3DR ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾವ್ಣೆ  

ಭಾರತಿೀಯ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸ೦ಸೆ್ಥ  (ಇಸೊರ ೀ) ಸಾ ದೇಶ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿ ನಮಿಿಸಿದ 

ಅತಾಯ ಧುನಕ ಹವಾಮಾನ ಉಪಗರ ಹ ಇನೆಾಟ್ಸ-3ಡಿಆರ್ ಅನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಸಾ ದೇಶ್ ಕರ ಯೀಜೆನಕ್ ಎಾಂಜಿನ್ ಬಳಸಿರುವ GSLV- F05 ಉಡಾವಣ ವಾಹಕದಿಾಂದ ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ 

ಶ್ರ ೀಹರಿಕೀಟಾದ ಸತಿೀಶ್ತ ಧವನ್ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  IRNSS ಮತ್ತು  

ಸ್ವಕ ರಮ್ ಜೆಟ್ಸ ಎಾಂಜಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಸೊರ ೀ ಈ ವರ್ಿದಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ಏಳನೇ ಮಿರ್ನ್ 

ಇದ್ಯಗಿದೆ.  

INSAT-3DR ಬಗೆೆ : 

 2211 ಕ್ಕ.ಜಿ. ತೂಕದ ಇನೆಾಟ್ಸ -3ಡಿಆರ್ ಉಪಗರ ಹ ಈ ಹಿಾಂದೆ 2013ರಲಿಲ  ಫ್ರರ ನೆ ನ 

ಗಯಾನದಿಾಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದದ  ಇದೇ ಸರಣಿಯ ಇನೆಾಟ್ಸ-3ಡಿ ಉಪಗರ ಹಕ್ಕಕ  

ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಇದರ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಅವಧಿ 10 ವರ್ಿ.  

 ಈ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಭೂಸೆಿ ರ ವಗಾಿವಣೆ ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ (Geostationary Transfer Orbit 

(GTO). 

INSAT-3DR ಹಂದಿರುವ್ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳು: 

 ಮಲ್ಿ  ಸ್ಪ ಕ್್ ರ ಲ್ ಇಮೇಜ್ರ್: ಪರ ತಿ 26 ನಮಿರ್ಗಳಿಗೊಮ್ಮ  ಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರ ಣವನ್ನು  

ರವಾನಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಗರದ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪಮಾನ, ಹಿಮ ಹದಿಕ್ಕ, ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ ಬಗೆಗ  

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಸೌಂಡರ್: ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಂದರ ತೆ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಡಾಟ-ರಿಲೇ ಟಾರ ನ್ ಸಪ ಂಡರ್: ಹವಾಮಾನ, ಹೈಡಾರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು  ಸ್ವಗರ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಸಟಲೈಟ್ ಅಡೆಡ್ ಸರ್ಚಿ ಅಂಡ್ ರೆಸೂಕ ಯ  ಟಾರ ನ್ ಸಪ ಂಡರ್: ಎಚು ರಿಕ್ಕ ಸಂಕತ್ಗಳನ್ನು  

ಸಿಾ ೀಕರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಉಪ್ಯೀಗ: 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ INSAT ಉಪಗರ ಹಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಸುಧಾರಿತ್ ಹವಾಮಾನ ಮುನೊಚನೆ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 

GSLV-F05 

 GSLV-F05 GSLV ಉಡಾವಣ ವಾಹಕ ಶ್ರ ೀಣಿಯ ಹತ್ು ನೇಯದ್ಯಗಿದೆ. ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ CE-7.5 

ಕರ ಯೀಜನಕ್ ಎಾಂಜಿನ್ ಬಳಸಿರುವ ನಾಲಕ ನೇ GSLV ವಾಹಕ. ಮದಲ ಮೂರು 

ವಾಹಕಗಳಲಿಲ  ಕರ ಯೀಜನಕ್ ಎಾಂಜಿನ್ ಅನ್ನು  ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಕರ ಯೀಜನಕ್ ಎಾಂಜಿನ್ ಬಳಸಿ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಪಗರ ಹ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಮದಲ GSLV 

ವಾಹಕವಾಗಿದೆ.  

 GSLV ಮೂರು ಹಂತ್ದ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಆಗಿದುದ  2-2.5 ಟನ್ ತೂಕದ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಭೂಸೆಿ ರ 

ವಗಾಿವಣೆ ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಘನ ಇಾಂಧನ, 

ಎರಡನೇ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ದರ ವ ಇಾಂಧನ ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಕರ ಯೀಜನಕ್ ಎಾಂಜಿನ್ 

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 

ಭಾರತ “ಯಾಸ್ (Yaws), ತಾಯಿ ಮತಿ್ತ  ನವ್ಜ್ಞತ ಧನ್ನವಾಿಯು ಮುಕಿ್  ರಾಷ್ ರ ” WHO 

ಘೀಷಣೆ 

ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಯಾಸ್, ತಾಯಿ ಮತ್ತು  ನವಜಾತ್ ಧನ್ನವಾಿಯು ಮುಕು  

ರಾರ್ು ರವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಿದೆ. ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ ಕಲಾಂಬದಲಿಲ  ನಡೆದ ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯ 69ನೇ 

ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ  ಸಭೆಯಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ.ನಡಾಡ  ಅವರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವನ್ನು  

ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಮೇ 2016ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಯಾಸ್ ಮುಕು  ರಾರ್ು ರವೆಾಂದು 

ಘೀಷಿಸಿತ್ತು . ತ್ಜಾ ರ ತಂಡ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ನಧಾಿರವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಕಳು ಲಾಗಿತ್ತು . 

 ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯ 2012 ನಲಿಕ್ಷಯ  ಉರ್ಣ ವಲಯದ ರೀಗಗಳು ಮಾಗಿದಶಿನದಡಿ 

ಯಾಸ್ ರೀಗವನ್ನು  ನಮೂಿಲನೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಶಾ ದ ಏಕೈಕ ರಾರ್ು ರ ಭಾರತ್. 
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 ಭಾರತ್ ತಾಯಿ ಮತ್ತು  ನವಜಾತ್ ಧನ್ನವಾಿಯು ಮುಕು  ರಾರ್ು ರವೆಾಂದು ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಆಗಸ್ು  

ನಲಿಲ  ಘೀಷಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ದೇಶದ 675 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  1000 ಸಜಿೀವ ಜನನದಲಿಲ  ಒಾಂದಕ್ತಕ ಾಂತ್ 

ಕಡಿಮ್ ಪರ ಕರಣ ಪತೆು ಯಾದ ದ್ಯಖಲಾದ ಕಾರಣ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ತಾಯಿ ಮತ್ತು  ನವಜಾತ್ 

ಧನ್ನವಾಿಯು ಮುಕು  ರಾರ್ು ರವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  

ಯಾಸ್: 

 ಯಾಸ್ ಒಾಂದು ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಾ ಸೊೀಾಂಕ್ತನಾಂದ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದುದ  ಚಮಿ, ಮೃದಾ ಸೆಿ  

ಮತ್ತು  ಮೂಳೆಗಳು ಈ ಸೊೀಾಂಕ್ತಗೆ ತ್ತತಾು ಗುವ ಪರ ಮುಖ ಅಾಂಗಗದಗಿವೆ.  

 ಇದು ಸೊೀಾಂಕ್ತತ್ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಗಾಯದಿಾಂದ ದರ ವ ಸಂಪಕಿ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ು ದೆ. 15ಕ್ತಕ ಾಂತ್ 

ಕಡಿಮ್ ವಯಸೆಿ ನ ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚಾು ಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. 

 ಇದು ಮಖಯ ವಾಗಿ ನಿೋರು, ನೈಮ್ಲ್ಯ  ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಸೇವಗಳಂತ್ಹ್ ಮೂಲ್ 

ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿರುವ ಕಿಕಿಕ ರಿದ ಸಮದಾಯ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. 

 

ಕ್ರಾವ್ಳಿ ಗಸಿು  ನೌಕೆ (Offshore Patrol Vessel) “ಸ್ವರಥಿ” ಗೀವಾದ್ಲಿಲ  ಸೇಪ್ಿಡೆ  

ಭಾರತಿೀಯ ಕರಾವಳಿ ಭ್ದರ ತಾಪಡೆಯ ಸುಧಾರಿತ್ ಕರಾವಳಿ ಗಸುು  ನೌಕ್ಕ “ಸ್ವರರ್ಥ”ಯನ್ನು  

ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಮನೊೀಹರ್ 

ಪರಿಕಕ ರ್ ಅವರು “ಸ್ವರರ್ಥ” ಗಸುು  ನೌಕ್ಕಗೆ ದಕ್ತಷ ಣ ಗೊೀವಾದ  ವಾಸೊಕ ೀದಲಿಲ ರುವ ಗೊೀವಾ ಶ್ಪ್ಟ 

ಯಾಡ್ಸಿ ಲಿಮ್ಟೆಡ್ಸ ನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 ಸ್ವರರ್ಥ ಗಸುು  ನೌಕ್ಕಯು ಗೊೀವಾ ಶ್ಪ್ಟ ಯಾಡ್ಸಿ ಲಿಮ್ಟೆಡ್ಸ ನಮಿಿಸುತಿು ರುವ ಗಸುು  ನೌಕ್ಕ 

ಸರಣಿಯಲಿಲ  ಮೂರನೇಯದ್ಯಗಿದೆ.  ಗೊೀವಾ ಶ್ಪ್ಟ ಯಾಡ್ಸಿ ಇದನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿ, 

ನಮಿಿಸಿದೆ. 

 ಇದು ಅತಿ ಉದದ ನೆಯ (105 ಮಿೀ) ಮತ್ತು  ಹಸ ಪಿೀಳಿಗೆಯ ಸುಧಾರಿತ್ ಗಸುು  ನೌಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. 

ಆತಾಯ ಧುನಕ ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ ಸಿಸು ಮೆ್ ಮತ್ತು  ಗನ್ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಆತಾಯ ಧುನಕ ಸಂಪಕಿ ಸ್ವಧನ, ಏಕ್ತೀಕೃತ್ ಮ್ಷಿನ್ ನವಿಹಣ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಬಲದ 

ಬಹಯ  ಫೈರಿಾಂಗ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಗೆ ಬಲ ತ್ತಾಂಬಲಿದೆ. 

 ಅತಾಯ ಧುನಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಹಾಂದಿರುವ ಈ ನೌಕ್ಕ 25 ನಾಟ್ಸ ವೇಗದಲಿಲ  ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಕರಾವಳಿ 

ತಿೀರದಲಿಲ  ಗಸುು  ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರೆ ರಕ್ಷಣ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

 2350ಟನ್ನು  ಭಾರದ ಈ ನೌಕ್ಕ ಎರಡು ಇಾಂಜಿನ್ ಹಾಂದಿರುವ ಒಾಂದು ಲಘು ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ 

ಮತ್ತು  5ಅತಿವೇಗದ ಬೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಹತ್ತು ಯುಯ ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ.  

 

ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬರ್ 14: ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿವ್ಸ್  

ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಿಾಂದಿ ದಿವಸವನ್ನು  ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ರಾರ್ು ರವಾಯ ಪಿು  ಹಿಾಂದಿ 

ಮಾತ್ನಾಡುವ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಮತ್ತು  ಹಿಾಂದಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಷ್ಯಾಗಿರುವ ಇತ್ರೆ ರಾರ್ು ರಗಳಲೂಲ  ಸಹ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಿಾಂದಿ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಿಾಂದಿ ಭಾಷ್ಯನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ಅದರ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ಸ್ವರಲು ಈ ದಿನವನ್ನು  ವೇದಿಕ್ಕಯನಾು ಗಿ 

ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಜತೆಗೆ  ಮಾತೃಭಾಷ್ಯನ್ನು  ಪೆರ ೀರಿಪಿಸಿ ಭಾಷ್ಯ ಮಹತ್ಾ ವನ್ನು  ಸ್ವರುವುದು ಈ 

ದಿನದ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ರಾರ್ು ರಪತಿಗಳು ರಾಜಭಾಷ್ಠ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ರಾರ್ು ರಪತಿ 

ಭ್ವನದಲಿಲ  ವಿತ್ರಿಸುವರು.  ರಾಜಭಾಷ್ಠ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಆಡಳಿತ್ ಭಾಷ್ ಇಲಾಖ್ಯ ನೀಡುತಿು ದೆ. ಹಿಾಂದಿ ಭಾಷ್ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆ 

ನೀಡಿರುವ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖ್ಯಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಷಿು ರೀಕೃತ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಹಿಂದಿ ದಿವ್ಸ್ ಬಗೆೆ : 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಿಾಂದಿ ದಿವಸವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಹಿಾಂದಿ ಭಾಷ್ಯನ್ನು  ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಷ್ಯನಾು ಗಿ 1949 ರಲಿಲ  ಈ ದಿನದಂದು 

ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಯಿತ್ತ. ಅದರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಈ ದಿನವನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಿಾಂದಿ ದಿವಸ್ 

ಎಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಹಿಾಂದಿ ಭಾಷ್ಯನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಷ್ಯನಾು ಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ವ 

ನಧಾಿರವನ್ನು  ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನ ಜನವರಿ 26, 1950 ರಂದು ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದುದ , 

ಅಾಂದಿನಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ 

 ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನದ 343 ಪರಿಚೆು ೀದದಡಿ ದೇವನಗರಿ ಲಿಪಿಯಲಿಲ ರುವ ಹಿಾಂದಿ ಭಾಷ್ ಅಧಿಕೃತ್ 

ಭಾಷ್ಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರ ಸುು ತ್ ಹಿಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ದೇಶದ ಅಧಿಕೃತ್ ಆಡಳಿತ್ 

ಭಾಷ್ಗದಗಿವೆ. 

 

ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಾ  (HEFA) ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಂಪುಟ ಅಸಿು  

ದೇಶದ ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟು ದ ಮೂಲಸೌಕಯಿವನ್ನು  ನಮಿಿಸಲು ಉನು ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥ  (Higher Education Financing Agency) ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 

ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ 

ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ ಸಲಿಲ ಸಿದ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನೇತೃತ್ಾ  ಸಂಪುಟ ಸಮಮ ತಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:     

 ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  2 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳದಲಿ್ಲ  

ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಲಿ್ಲ  ಕಂದರ ದ ಪ್ರಲು ₹ 1 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಗಿರಲ್ಲದೆ. 

 ಎರ್ಚ ಇಎಫ್ ಎಯನ್ನು  ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರವು ಬ್ದಯ ಂಕತ್ರ ಹ್ಣಕ್ಕಸು ಸಂಸ್ಥ  ಅರ್ವಾ ಸಕ್ಕ್ರಿ 

ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಜೊರ್ತ ಸೇರಿ ಆರಂಭಿಸಲ್ಲದೆ. 

 ಎರ್ಚ ಇಎಫ್ ಎಯ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು  ₹ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿವರೆಗ್ಗ ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಅವಕ್ಕಶ್ ಇದೆ. 

ಈ ಹ್ಣ ಬಳಸಿ ಐಐಟಿ, ಐಐಎಂ, ಎನ್ ಐಟಿಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶ್ವ ದಜೆ್ಯ ಪ್ಟರ ಯೋಗ್ಲ್ಯಗಳು 

ಹಾಗೂ ಮೂಲ್ಸೌಕಯ್ ನಿಮಿ್ಸಲು ನೆರವು ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

 ಪ್ಟರ ಯೋಗ್ಲ್ಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಕಮಗ್ರಿಗಳಗ್ಗ ಹ್ಣವನ್ನು  ಎರ್ಚ ಇಎಫ್ ಎಯ್ಡ 10 

ವಷ್ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ್ದ ರೂಪ್ಟದಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಲ್ಲದೆ. ಸಾಲ್ದ ಅಸಲ್ನ್ನು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥ ಗಳು 

ವಿದಾಯ ಥಿ್ಗಳಂದ ಪ್ಟಡೆಯ್ಡವ ಶುಲ್ಕ , ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬರುವ ವರಮಾನ್ ಬಳಸಿ 

ಪ್ರವತಿಸಬೇಕು. ಬಡ್ಿ ಯ ರ್ತ್ು ವನ್ನು  ಸಕ್ಕ್ರ ಪ್ರವತಿಸಲ್ಲದೆ. 

 ಸಕ್ಕ್ರಿ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಸಗಿ ಉದಿದ ಮೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಕಯ್ಗಳಗ್ಗ ಮಿೋಸಲ್ಲಡುವ ಹ್ಣವನ್ಯು  

ಎರ್ಚ ಇಎಫ್ ಎ ಬಳಸಿಕಂಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕೆ ಸಂಸ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು  

ಪ್ರ ೋತ್ಸ ಹಿಸಲಾಗುವುದು.  

 ಕಂದರ ದಿಂದ ಅನ್ನದಾನ್ ಪ್ಟಡೆಯ್ಡವ ಉನ್ು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥ ಗಳು ಎರ್ಚ ಇಎಫ್ ಎ ಸದಸಯ ತ್ವ  

ಪ್ಟಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.  

 

ಗೀವಾದ್ ಪ್ಣಜಿಯಲಿಲ  ಬಿರ ಕ್ಸ  ರಾಷ್ ರ ಗಳ ಪ್ರಿಸರ ಸಚ್ಚವ್ರ ಸಭೆ ಆರಂಭ 

ಬಿರ ಕೆ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರ (Environment Ministers) ಸಭೆ ಗೊೀವಾದ ಪಣಜಿಯಲಿಲ  

ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿದೆ. ವಾಯು ಹಾಗೂ ಜಲ ಮಾಲಿನಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  

ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಈ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಚಚಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

ವಿರ್ಯವಾಗಿದೆ ಚಚಿಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಪರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಹಾಗೂ 

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಅನಲ್ ಮಾಧವ ದವೆ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 



www.karunaduexams.com 

434 | P a g e  
 

 ಬಿರ ಕೆ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ಸಚಿವರು ಪರಸಪ ರ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಯ ಸೈದ್ಯಧ ಾಂತಿಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳು ಹಾಗೂ ವಾಯು, 

ಜಲ ಮಾಲಿನಯ , ಘನ-ದರ ವಯ  ತಾಯ ಜಯ  ವಿಲೇವಾರಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವ 

ವೈವಿಧಯ ದ ರಕ್ಷಣೆಯಂತ್ಹ ಪರ ಮುಖ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಸಹಕಾರಕಾಕ ಗಿ ಆದಯ ತೆಯ ಕರ ಮಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿರ್ಯಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಜಂಟಿ ಕಾಯಿಪಡೆಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಬಿರ ಕೆ್ 

ರಾರ್ು ರಗಳು ಸಮಮ ತಿಸಿದವು. 

 ಪಾಯ ರಿಸ್ ಪರಿಸರ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಬಿರ ಕೆ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ಸಂಪೂಣಿ ಸಹಕಾರವಿದುದ , ಪರಿಸರ 

ಮಾಲಿನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣದಲಿಲ  ಬಿರ ಕೆ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಾತ್ರ  ಮಹತ್ಾ ದು ಎಾಂದು ಘೀಷಿಸಿದವು. 

 ಈ ಸಭೆಯು ಮುಾಂದಿನ ತಿಾಂಗಳು ಗೊೀವಾದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿರ ಕೆ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ಮುಖಯ ಸೆ ರ 

ಸಮ್ಮ ೀಳನಕ್ಕಕ  ಪೂವಿಭಾವಿಯಾಗಿ ಕಾಂದರ ದ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಹಮಿಮ ಕಳುು ತಿು ರುವ 

ಸರಣಿ ಸಭೆಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ.  

ಭಾರತಿೀಯ ಅಮೆರಿಕ್ನ್ ವೈದ್ಯ  ಅಬರ ಹಾಂ ವ್ಗಿೀಿಸ್ ರವ್ರಿಗೆ 2015 ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಮಾನವ್ತಾ 

ಪ್ದ್ಕ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ಅಮ್ರಿಕನ್ ವೈದಯ  ಹಾಗೂ ಲೇಖಕ ಅಬರ ಹಾಾಂ ವಗಿೀಿಸ್ ಅವರನ್ನು  2015ರ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಾನವತಾ ಪದಕ (2015 National Humanities Medal)ಕ್ಕಕ  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ವಗಿೀಿಸ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ 11 ಮಂದಿಯನ್ನು  ಈ ಪದಕಕ್ಕಕ  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಅಮ್ರಿಕಾದ ಅಧಯ ಕ್ಷ 

ಬರಾಕ್ ಒಬಮ ಅವರು ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 21 ರಂದು ವಾಷಿಾಂಗು ನ್ ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ದ್ಯನ 

ಮಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. ರೀಗಿಯೇ ಔರ್ಧಿ ಉದಯ ಮದ ಕಾಂದರ ವೆಾಂದು 'ತ್ಮಗೆ' ಜಾಾ ಪಿಸುತಿು ರುವುದಕಾಕ ಗಿ 

ವಗಿೀಿಸಿರ ಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಅಬರ ಹಾಂ ವ್ಗಿೀಿಸ್ ಬಗೆೆ : 

 ವಗಿಿಸ್ ಅವರು ಇಥೀಪಿಯಾದಲಿಲ  ಜನಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಇಥೀಪಿಯಾದಲಿಲ  ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿದದ  ಕರಳ 

ಮೂಲದ ದಂಪತಿಯ ಮಗ 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು ಸ್ವು ಾಂಡಡ್ಸಿ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಡಿಸಿನು ಲಿಲ  ಔರ್ಧ ಶಸು ರ ರ್ರ ಫ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ವೈದಯ ರಲಲ ದೇ ಲೇಖಕರು ಆಗಿರುವ ಇವರು 'ಮೈ ಓನ್ ಕಂಟಿರ ' ಹಾಗೂ 'ಕಟಿು ಾಂಗ್ ಫ್ರರ್ 

ಸೊು ೀನ್' ಸಹಿತ್ ಅನೇಕ ಜನಪಿರ ಯ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಮಾನವ್ತಾ ಪ್ದ್ಕ್: 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಾನವತಾ ಪದಕವನ್ನು  1997 ರಿಾಂದ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಮಾನ್ವತ್ ಪ್ಟದಕವನ್ನು  ದೇಶ್ದ ತಿಳುವಳಕೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಭಾಷೆ, ತ್ತ್ವ ಶಾಸು ರ, 

ಸಾಹಿತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಮಾನ್ವಿೋಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ವಿಸಾು ರಗಳಸಲು ಸೇವ ನಿೋಡಿದ ವಯ ಕಿು  

ಅರ್ವಾ ಸಂಘಟನೆ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ರಮೇಶ್ ರಸಕ ರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ ಲೆಮಲಸ ನ್ ಎಂಐಟಿ 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

ಭಾರತ್ ಮೂಲದ ವಿಜಾಾ ನ ರಮೇಶ್ತ ರಸಕ ರ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಲೆಮಲೆ ನ್ ಎಾಂಐಟಿ ಪರ ಶಸಿು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಸಿಕ್ ಮೂಲದ 46 ವರ್ಿದ ರಮೇಶ್ತ ಮಸಚ್ಚಸ್ಥಟ್ಸು  ಇನೆ್ ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ 

ಟೆಕಾು ಲಜಿ (ಎಾಂಐಟಿ) ಮಿೀಡಿಯಾ ಲಾಯ ಬು ಲಿಲ ರುವ ಕಾಯ ಮರ ಕಲು ರ್ ಸಂಶೀಧನಾ ಗುಾಂಪಿನ ಸೆ್ವಪಕ 

ಹಾಗೂ ಮಿೀಡಿಯ ಆಟೆ್ಸಿ ಆಯಂಡ್ಸ ಸಯನೆ ಸು  ಅಸೊೀಸಿಯೇಟ್ಸ ರ್ರ ಫ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಲಾು ರ-

ಫ್ರಸ್ು  ಇಮೇಜಿಾಂಗ್ ಕಾಯ ಮರವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿರುವುದಕಾಕ ಗಿ ಇವರನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ ಮರ ಬಳಸಿ ಪುಸು ಕವನ್ನು  ತೆರೆಯದೆಯೇ ಕ್ಕಲವು ಒಳ ಪುಟಗಳನ್ನು  

ಓದಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

ರಮೇಶ್ ರಸಕ ರ್ ಬಗೆೆ : 

 ರಮೇಶ್ತ ಅವರು ಮೂಲತ್ ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ನಾಸಿಕ್ ನವರು 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು ಮಸಚ್ಚಸ್ಥಟ್ಸು  ಇನೆ್ ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ (ಎಾಂಐಟಿ) ಮಿೀಡಿಯಾ 

ಲಾಯ ಬು ಲಿಲ ರುವ ಕಾಯ ಮರ ಕಲು ರ್ ಸಂಶೀಧನಾ ಗುಾಂಪಿನ ಸೆ್ವಪಕ ಹಾಗೂ ಮಿೀಡಿಯ ಆಟೆ್ಸಿ 

ಆಯಂಡ್ಸ ಸೈನೆ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇಟ್ಸ ರ್ರ ಫ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 
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 ಇವರು 75ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಪೇಟೆಾಂಟ್ಸ ಹಾಗೂ 120ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ವಿಮಶ್ಿಗಳನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಇವರ ಫ್ಮು  ಫೀಟ್ಗರ ಫಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿಧ ಶ್ೀಲ ಜಗತಿು ಗಾಗಿ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದ ಕಡಿಮ್ 

ವೆಚು ದ ಕಣುಣ  ಆರೈಕ್ಕ ವಿಧಾನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪರ ಸಿದಿಧ ಯನ್ನು  ತಂದುಕಟಿು ವೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಮಸಚ್ಚಸ್ಥಟ್ಸು  ಇನೆ್ ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿಯ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಇಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1994 ರಲಿಲ  ಜೆರಮ್ ಎಚ್ ಲೆಮಲೆ ನ್ 

ಸೆ್ವಪಿಸಿದರು. 

 ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮೂಲಕ ವಿಶಾ ದ ಅಭಿವೃದಿದ  ಶರ ಮಿಸುವ ಅಮ್ರಿಕಾ 

ಸಂಶೀದಕರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯು 500000 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ು ವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ಪಾರ ಣಿ ದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸೌಂದ್ಯಿ ರಜ್ನಕಾಂತ್ 

ತ್ಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ವು ರ್ ರಜನಕಾಾಂತ್ ಅವರ ಪುತಿರ  ಅವರು ಸೌಾಂದಯಿ ರಜನಕಾಾಂತ್ ಅವರನ್ನು  

ಭಾರತಿೀಯ ಪಾರ ಣಿ ದಯಾ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯನಾು ಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ 

ಸೌಾಂದಯಿ ಅವರು ಮಂಡಳಿಯ ಸಹ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.ಚಿತ್ತರ ೀದಯ ಮದಲಿಲ  

ತ್ತಡಗಿಕಾಂಡಿರುವ ಸೌಾಂದಯಿ ಅವರು ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಗಾರ ಫಿಕೆ್ ಮತ್ತು  ಆನಮೇರ್ನ್ ನಲಿಲ  ವಿಶೇರ್ 

ಆಸಕ್ತು  ಹಾಂದಿದುದ , ಅವರಿಾಂದ ಪಾರ ಣಿ ದಯಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಾಂದು 

ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸೌಾಂದಯಿ ಅವರು ಭಾರತಿೀಯ ಪಾರ ಣಿ ದಯಾ ಮಂಡಳಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ 

ಸಿನಮಾಗಳಲಿಲ  ಬಳಸುವ ಪಾರ ಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆಗ  ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಭಾರತಿೀಯ ಪಾರ ಣಿ ದ್ಯಾ ಮಂಡಳಿ: 

 ಭಾರತಿೀಯ ಪಾರ ಣಿ ದಯಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಚೇರಿ ಚೆನೆು ೈನ ತಿರುವನಮಯೂರ್ ನಲಿಲ ದೆ. ಈ 

ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ಪಾರ ಣಿ ಕ್ಟರ ಯಿ ತ್ಡೆ ಕಾಯಿದೆ-1960 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 4 ರಡಿ 1960ರಲಿಲ  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ಪಾರ ಣಿ ದಯಾ ಮಂಡಳಿ ಒಾಂದು ಶಸನಬದದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಪಾರ ಣಿಗಳ 

ಒಳಿತಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಕಾನೂನ್ನ ರೂಪಿಸಲು ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ 

ಪಾರ ಣಿಗಳ ಕಲಾಯ ಣವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖಯ  ಕಾಯಿವಾಗಿದೆ. 

 ಮಾನವಹಿತ್ಕಾರಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ರುಕ್ತಮ ಣಿ ದೇವಿ ಅರುಣದ ಳೆ ರವರು ಈ ಮಂಡಳಿ ಸೆ್ವಪನೆಯ 

ರೂವಾರಿಯಾಗಿದುದ , ಇದರ ಮದಲ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಸಹ ಆಗಿದದ ರು. 

 ಮಂಡಳಿಯು 28 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಹಾಂದಿದುದ , ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಅವಧಿಗೆ 

ನೇಮಕಗೊಳುು ತಾು ರೆ.  

 

ಬೇಳೆಕಾಳು ಉತಾಪ ದ್ನೆ ಮತಿ್ತ  ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಅರವಿಂದ್ ಸುಬರ ಮಣಿಯನ್ ಸಮತಿ 

ವ್ರದಿ ಸಲಿಲ ಕೆ 

ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಬೇಳೆಕ್ಕಳುಗಳ ಕರರ್ತ ನಿೋಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತ್ಪ ದನೆ ಹೆಚಿಿ ಸಿ ಮತ್ತು  ಬಲ್ಗ ಏರಿಕೆ 

ತ್ಡೆಯಲು ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರ ಮಖಯ  ಆಥಿ್ಕ ಸಲ್ಹೆಗ್ರ ಅರವಿಂದ್ ಸುಬರ ಮಣಿಯನ್ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  

ರಚಿಸಿದದ  ಸಮಿತಿ ತ್ನ್ು  ವರದಿಯನ್ನು  ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರಕೆಕ  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದೆ.  ಉತ್ಪ ದನೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ಬಲ್ಗ ಏರಿಕೆ ತ್ಡೆಯಲು ಕನಿಷಠ  ಬಂಬಲ್ ಬಲ್ಗಯನ್ನು (ಎಂಎರ್ಸ ಪ್ತ) ಪ್ಟರ ತಿಕಿವ ಂಟಲ್ಡ ಗ್ಗ ₹1 

ಸಾವಿರದವರೆಗ್ಗ ಹೆಚಿಿ ಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂರ್ತ ವಾಯ ಪ್ಟಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಸಮಿತಿಯ್ಡ ಕಂದರ  

ಸಕ್ಕ್ರಕೆಕ  ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ಪ ದನೆ ಹೆಚಿಿ ಸಲು ರೈತ್ರಿಗ್ಗ ಉರ್ತು ೋಜನ್ ನಿೋಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಕ ಗಿ 

ಕನಿಷಠ  ಬಂಬಲ್ ಬಲ್ಗ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಜರ್ತಗ್ಗ ರಫ್ತು  ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು  ದಾಸಾು ನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು  

ಹಿಂದಕೆಕ  ಪ್ಟಡೆಯಬೇಕು ಎಂದೂ ಸಮಿತಿಯ್ಡ ತ್ನ್ು  ಶಿಫ್ರರಸಿನ್ಲಿ್ಲ  ತಿಳಸಿದೆ.ತ್ವ ರಿತ್ವಾಗಿ 

ಬೇಳೆಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ರೈತ್ರಿಗ್ಗ ಉತ್ಪ ದನಾ ಸಬ್ರಸ ಡಿ ನಿೋಡಲು 

ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವಾಗುವಂರ್ತ ಆಹಾರಧಾನ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥ ಗಳಗ್ಗ ಹೆಚಿು ವರಿಯಾಗಿ ₹10 

ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಿೋಡುವಂರ್ತಯೂ ಸಮಿತಿ ಸಲ್ಹೆ ನಿೋಡಿದೆ.  
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ಸಮತಿಯ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಶಿಫ್ರರಸುಸ ಗಳು: 

 ಮುಾಂಗಾರು ಹಂಗಾಮು ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಬೇಳೆಕಾಳು ಬಳೆಯುವಂತೆ ಉತೆು ೀಜಿಸಲು, ಕಡಲೆಗೆ 

ನೀಡುವ ಬಾಂಬಲ ಬಲೆಯನ್ನು  ಪರ ತಿ ಕ್ತಾ ಾಂಟಲ್ ಗೆ ರೂ 500 ರಿಾಂದ ರೂ 4000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು ಸಬೇಕು. 

 ಉದುದ  ಮತ್ತು  ತ್ತಗರಿಗೆ ಬಾಂಬಲ ಬಲೆಯನ್ನು  2017ರ ಮುಾಂಗಾರು ಅವಧಿಗೆ ಪರ ತಿ ಕ್ತಾ ಾಂಟಾಲ್ 

ಗೆ ರೂ 6000ಕ್ಕಕ  ಏರಿಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು. 

 ಮುಾಂಗಾರಿನ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಬಳೆದಿರುವ ಬೇಳೆಕಾಳು ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕನ್ನು  

ಚ್ಚರುಕುಗೊಳಿಸುವುದು. 

 2018ರಲಿಲ  ತ್ತಗರೆಗೆ ನೀಡುವ ಬಾಂಬಲ ಬಲೆಯನ್ನು  ಪರ ತಿ ಕ್ತಾ ಾಂಟಾಲ್ ಗೆ ರೂ 7000ಕ್ಕಕ  

ಏರಿಸಬೇಕು. 

 ತ್ತಗರಿ, ಉದುದ , ಕಡಲೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪರ ಮಾಣದಲಿಲಯೇ ಇತ್ರೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಿಗೂ ಕನರ್ು  

ಬಾಂಬಲ ಬಲೆ ನೀಡಬೇಕು. 

 ವಿವಿಧ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಕನರ್ು  ಬಾಂಬಲ ಬಲೆ ನಗಧಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು  

ಪರಿಶ್ೀಲಿಸುವುದು. 

 ನೀರಾವರಿ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಬೇಳೆಕಾಳು ಬಳೆಯಲು ರೈತ್ರಿಗೆ ನೇರ ನಗದು ವಗಾಿವಣೆ ಮೂಲಕ 

ರೈತ್ರಿಗೆ ಪರ ತಿ ಕ್ಕ.ಜಿಗೆ ರೂ 10 ರಿಾಂದ ರೂ 15ರಷ್ಟು  ಉತಾಪ ದನ ಸಬೆಿ ಡಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಮಿತಿ 

ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿದೆ. 

 

ಸಾ ದೇಶಿ ನಮಿತ “ಮಮಿಗೀವಾ ಯುದ್ದ ನೌಕೆ” ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಸಾ ದೇಶ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ನಮಿಿತ್ ಮಮಿಗೊೀವಾ ಯುದದ ನೌಕ್ಕ ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಪಡೆಗೆ 

ಸೇಪಿಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅತಾಯ ಧುನಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಕ್ತಷ ಪಣಿ ನಾಶಕ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿರುವ ಈ 

ಹಸ ಯುದಧ ನೌಕ್ಕ ಮುಾಂಬೈನ ಮಝ್ ಗಾಾಂವ್ ಬಂದರಿನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಸಾ ದೇಶ್ಯಾಗಿ ನಮಾಿಣವಾಗುತಿು ರುವ ಈ ಯುದಧ ನೌಕ್ಕ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹಸ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 2015ರಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಪಡೆಗೆ ಐಎನ್ ಎಸ್ 

ವಿಶಖಪಟು ಣಂ ಎಾಂಬ ಶತ್ತರ ಸಂಹಾರಕ ಯುದಧ ನೌಕ್ಕ ಸೇಪಿಡೆಯಾಗಿದದ ರೆ, ಮಮಿಗೊೀವಾ 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ನಮಾಿಣವಾದ 2ನೇ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ನಾಶಕ ಯುದಧ ನೌಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. 

  ಒಟ್ಟು  29,700 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ನಾಲುಕ  ನೂತ್ನ ಯುದಧ ನೌಕ್ಕ ತ್ಯಾರಾಗಲಿದೆ. 

ಮಮಿಗೊೀವಾ ಯುದಧ ನೌಕ್ಕ 7,300 ಟನೆ್ ತೂಕ ಇದೆ.  

 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 56 ಕ್ತಲೀ ಮಿೀಟರ್ ವೇಗದಲಿಲ  ಚಲಿಸಲಿದುದ , ಕ್ತಷ ಪಣಿ ನಾಶಕ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ 

ಹಾಂದಿದೆ.  

 ಮಝ್ ಗಾಾಂವ್ ಡಾಕ್ ಶ್ಪ್ಟ ಬಿಲಡ ಸೆ್ಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ(ಎಾಂಡಿಎಲ್) 15ಬಿ ಪಾರ ಜೆಕ್ು  ಅಡಿಯಲಿಲ  

ಈ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ನಮಿಿಸಿದೆ. 

 ಸಾ ಯಂಚಾಲಿತ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ, ಆಕಾಶದಲಿಲ ನ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಡೆದುರುಳಿಸುವ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳು ಈ 

ಯುದಧ ನೌಕ್ಕಯಲಿಲ ರಲಿವೆ. ಈ ಯುದಧ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ನೌಕಾಪಡೆಯಲಿಲ  2020ಕ್ಕಕ  ಮುನು  

ಪೂಣಿ ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಬಳಸಿಕಳು ಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.  

 ಮಮಿಗೊೀವಾ ಯುದಧ ನೌಕ್ಕಯಲಿಲ  50ಮಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ 250 ಮಂದಿ ನೌಕಾ 

ಸಿಬಿ ಾಂದಿಗಳಿರುತಾು ರೆ. ಇದು ಸಮುದರ ದಲಿಲ  ಸುಮಾರು ಸ್ವವಿರ ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲ್ ದೂರದಲಿಲ  

ಕಾಯಾಿಚರಿಸಲಿದೆಯಂತೆ. ಅತಾಯ ಧುನಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಮಮಿಗೊೀವಾ 

ಯುದಧ ನೌಕ್ಕಯಲಿಲ  ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಸೂಕ್ಷಮ  ನಗಾ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಇದೆ, 

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮುನೊಚನೆ ನೀಡುವ ರಾಡಾರ್(ಎಾಂಎಫ್ ಸ್ವು ರ್. ಅಷ್ು ೀ ಅಲಲ  ಸುಮಾರು 

100 ಕ್ತಲೀ ಮಿೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು  ನಾಶ ಮಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ಕಂದ್ರ  ಲೀಕ್ಸೇವಾ ಆಯೀಗದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಲಕಾ ಸ್ತರೀಹಿ ನೇಮಕ್ 

ನವೃತ್ು  ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲಕಾ ಸಿರೀಹಿ ಅವರನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಲೀಕಸೇವಾ (ಯುಪಿಎಸೆಿ ) 

ಆಯೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರನಾು ಗಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ಅವರು ನೇಮಕಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಾಲಿ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದುದ  ದಿೀಪಕ್ ಗುಪಾು  ರವರು ರಾಜಿೀನಾಮ್ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 20 ರಂದು ಈ 
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ಹುದೆದ  ತೆರವಾಗಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅಲಕಾ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲಕಾ ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷ 

ಅವಧಿ 2017 ಜನವರಿ 3 ರವರೆಗೂ ಇದೆ.  

ಅಲಕಾ ಸ್ತರೀಹಿ ಬಗೆೆ : 

 ಸಿರೀಹಿ ರವರು ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಕಡನಿ ನವೃತ್ು  ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು ಯುಪಿಎಸೆಿ  ಸದಸ್ಥಯ ಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಸದಸಯ ರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗುವುದಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಮದಲು ಅಲಕಾ ಅವರು ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇತಿ 

ಇಲಾಖ್ಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿದದ ರು. 

ಕಂದ್ರ  ಲೀಕ್ಸೇವಾ ಆಯೀಗ: 

 ಕಾಂದರ  ಲೀಕಸೇವಾ ಆಯೀಗ ಒಾಂದು ಸಂವಿಧಾನಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , 

ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗದದ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು  ಐಎಫ್ಎಸ್ ಮತಿು ತ್ರ 

ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವ ಹಣೆ ಹತಿು ದೆ. 

 ಸಂವಿಧಾನದ 315ನೇ ಅನ್ನಚೆಛ ೀದದಡಿ ಆಯೀಗವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಒಬಿ  ಅಧಯ ಕ್ಷ 

ಮತ್ತು  ಹತ್ತು  ಜನ ಸದಸಯ ರನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು  ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರ 

ರಾರ್ು ರಪತಿಯವರದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಆಯೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರುಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಆರು ವರ್ಿ ಅರ್ವಾ 65 ವರ್ಿ 

ವಯಸೆು  ತ್ತಾಂಬುವವರೆಗು, ಇದರಲಿಲ  ಯಾವುದು ಬೇಗವೂ ಅದು ಅನಾ ಯಿಸಲಿದೆ. 

 

ಚಖ್ವಿ ದ್ಘದಿರ  (Charki Dhadri)ಹರಿಯಾಣದ್ 22ನೇ ಜಿಲೆಲ ಯಾಗಿ ಘೀಷಣೆ 

ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾಿರ ಚಖಿಿ ದ್ಯದಿರ ಯನ್ನು  ರಾಜಯ ದ 22 ನೇ ಜಿಲೆಲ ಯನಾು ಗಿ ಘೀಷಿಸಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಇದು 

ರಾಜಯ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಜಿಲೆಲ ಯ್ಕನಸಿರುವ “ಭಿವಾನ”ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಿವಾನ ಜಿಲೆಲ ಯನು  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 

22, 1972 ರಲಿಲ  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮನೊೀಹರ್ ಲಾಲ್ ಖತ್ು ರ್ ಅವರು 

ಭಿವಾನ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ನಡೆಸಿದ ಸ್ವವಿಜನಕ ಯಾಿಲಿ ವೇಳೆ ಚಖಿಿ ದ್ಯದಿರ ಯನ್ನು  ಜಿಲೆಲ ಯನಾು ಗಿ 

ಘೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಹಸ ಜಿಲೆಲ ಯು ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. ದ್ಯದಿರ  ಮತ್ತು  ಭ್ದರ  ಇವೆ 

ಆ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳು. 

 ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಸ ಜಿಲೆಲ ಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ 150 ಕೀಟಿ ಹಸ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠು ನಕ್ಕಕ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗ ಲಾಲ್ ಖತ್ು ರ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 

ಭಾರತ ಹಕ್ಕ  ಜ್ಾ ರ (H5N1) ಮುಕಿ್  ರಾಷ್ ರ : ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಸಾ ಯಂ ಘೀಷಣೆ 

ಭಾರತ್ ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರದಿಾಂದ ಮುಕ್ತು  (Avian Influenza (H5N1))ಹಾಂದಿದೆ ಎಾಂದು ಸಾ ಯಂ ಘೀರ್ಣೆ 

ಹರಡಿಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಪಾರ ಣೆ ಆರೀಗಯ  ವಿಶಾ  ಸಂಸೆ್ಥ  (OIE)ಗೂ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ 

ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪಶ್ಮಸಂಗೊೀಪನೆ, ಡೈರಿ ಮತ್ತು  ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಇಲಾಖ್ಯ 

ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ 2016, ಬಿೀದರ್ ನ ಹುಮಾು ಬದ್ ನಲಿಲ  ಕಾಣಿಸಿಕಾಂಡ ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ಪರ ಕರಣ 

ದೇಶದಲಿಲ  ಪತೆು ಯಾದ ಕನೆಯ ಪರ ಕರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಸಕಾಿರ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಹಕ್ತಕ  

ಜಾ ರ ಮುಕು ವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಿದೆ.  

ಹಕ್ಕ  ಜ್ಾ ರ ನಮೂಿಲನೆಗೆ ಕೈಗಂಡ ಕ್ರ ಮಗಳು: 

 ಸೊೀಕ್ತಾಂತ್ ಕೀಳಿಗಳು ಮತ್ತು  ಮಟೆು ಗಳನ್ನು  ನಾಶಪಡಿಸಲು ಸಕಾಿರ ಕರ ಮಕೈಗೊಾಂಡಿತ್ತು .  

 ಸೊೀಾಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕಾಂಡ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಕೀಳಿ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಉತ್ಪ ನು ದ ಸ್ವಗಾಣಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ 

ನಷೇದ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು . ಸೊೀಾಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕಾಂಡ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಸಾ ಚು ತೆ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು  

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿತ್ತು . 
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 ಇದ್ಯದ ನಂತ್ರ ಸಕಾಿರ ರಾರ್ು ರವಾಯ ಪಿು  ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿತ್ತು . 

ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಹಸ ಪರ ಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬರದ ಕಾರಣ ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ನಮೂಿಲನೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯ್ಕಾಂದು ಘೀಷಿಸಿದೆ. 

ಹಕ್ಕ  ಜ್ಾ ರದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ಅರ್ವಾ H5N1 (Humato Glitamin Nutomeridace Lipid) ವೈರಸ್ ಮೂಲಕ 

ಹರಡುವ ರೀಗ. ಕೀಳಿ, ಬತ್ತ ಕೀಳಿ ಮತ್ತು  ಗಿೀಜುಗಳಲಿಲ  ಈ ರೀಗ ಪರ ಮುಖವಾಗಿ 

ಕಾಣಿಸಿಕಳುು ತ್ು ದೆ.  

 ಈ ರೀಗದ ಸೊೀಾಂಕು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸ್ವಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೀಳಿಗಳನ್ನು  

ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಮನ್ನರ್ಯ ಗೆ ಎಲಾಲ  ತ್ರದ ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ವೈರಸ್ ಗಳು ರೀಗ ತ್ರುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  

ಹಾಂದಿಲಲ . ಆದರೆ A H7N1 ಮತ್ತು  A H5N1 ವೈರಸ್ ಮನ್ನರ್ಯ ರಲಿಲ  ಸೊೀಾಂಕು 

ಹರಡಬಲಲ ವಾಗಿವೆ. ಸೊೀಾಂಕ್ತತ್ ಹಕ್ತಕ ಗಳ ಸಂಪಕಿಕ್ಕಕ  ಬಂದ್ಯಗ ಮನ್ನರ್ಯ ರಲಿಲ  ಈ ರೀಗ 

ಹರಡಬಲಲ ದ್ಯಗಿದೆ. ಸೊೀಾಂಕ್ತತ್ ಪಕ್ತಷ ಗಳ ಬೇಯಿಸಿದ ಮಾಾಂಸ ಸೇವೆನೆಯಿಾಂದ ಈ ರೀಗ 

ಮನ್ನರ್ಯ ರಿಗೆ ಹರಡುತ್ು ದೆ ಎಾಂಬುದು ಧೃಡಪಟಿು ಲಲ .  

 

ಸಾ ರ್ಚಚ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ್ ಸಂಕತವಾಗಿ (Mascot) ಕುನಾ ರ್ ಬಯಿ  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮಹತ್ಾ ದ ಯೀಜನೆಯಾದ “ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ”ಕ್ಕಕ  ಸಂಕತ್ವಾಗಿ 105 

ವರ್ಿದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ಕುನಾ ರ್ ಬಯಿ ಅವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುನಾ ರ್ ಬಯಿ ಚತಿು ೀಸ್ 

ಘರ್ ನ ಧಾಾಂತ್ರಿ ಜಿಲೆಲ ಯವರು. ಸಾ ಚು ತಾ ದಿವಸವಾದ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 17 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದದ  ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು ಕುನಾ ರ್ ಬಯಿ ಅವರನ್ನು  

ಸನಾಮ ನಸಿದರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಕುನಾ ರ್ ಬಯಿ ರವರು ತ್ಮಮ  ಮನೆಯಲಿಲ  ಶೌಚಾಲಯ ನಮಾಿಣಕಾಕ ಗಿ ತಾವು ಸ್ವಕ್ತದದ  8-

10 ಮೇಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದದ ರು. ಬಂದ ಹಣದಿಾಂದ ಎರಡು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು  

ನಮಿಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಮಾದರಿ ಎನಸಿ ಸುದಿದಮಾಡಿದದ ರು. 

 ಅಷ್ು ೀ ಅಲಲ ದೇ, ಶೌಚಾಲಯ ನಮಿಿಸಿ ಹಳಿು ಯ ಇತ್ತ್ರಿಗೂ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕ್ಕ ಮತ್ತು  

ಅದರ ಮಹತ್ಾ ವನ್ನು  ತಿಳಿಸಿಕಡುವ ಕಾಯಿವನ್ನು  ಅವರು ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಈ ಸ್ವಧನೆಯಿಾಂದ  ಅವರ ಹಳಿು ಯಲಿಲ  ಪರ ತಿಯಾಂದು ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಶೌಚಾಲಯ 

ನಮಿಿಸಿಕಾಂಡು ಈಗ ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸಜಿನೆ ಮುಕು  ಹಳಿುಯಾಗಿದೆ. 

 

“ಸಾ ಚಿ ತಾ ಸಪಿಾಹ”ಕೆಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲೆಾ  

ಸಾ ಚು  ಪರಿಸರ ದಿನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲೆಾ  ಸಾ ಚು ತಾ ಸಪಾು ಹಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿತ್ತ. 

ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 17 ರಿಾಂದ 25 ರವರೆಗೆ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ದೊಡಡ  ಸಾ ಚು ತಾ ಕಾಯಿಕರ ಮ 

ಇದ್ಯಗಿದುದ , ಕಾಂದರ  ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವ ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು ರವರು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ನೈಮಿಲಯ ತೆಯ ಬಗೆಗ  ರೈಲು ಪರ ಯಾಣಿಕರಲಿಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ, ರೈಲೆಾ  ಆವರಣದಲಿಲ  ಸಾ ಚು ತೆ 

ಕಾಪಾಡುವುದು ಈ ಸಪಾು ಹದ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 ಸಾ ಚು  ರೈಲು ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ರೈಲೆಾ  ಇಲಾಖ್ಯ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವ 

ನಣಿಯದಂತೆ ನಡೆದುಕಳು ಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 
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 ಈ ಸಪಾು ಹದಡಿ ಪರ ತಿ ದಿನ ನದಿಿರ್ು ಪಡಿಸಿದ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಸಾ ಚು ತಾ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗುವುದು. ಇದರಲಿಲ  ಸಾ ಚು  ನಲಾದ ಣ, ಸಾ ಚು  ನೀರು, ಸಾ ಚು  ರೈಲು, ಸಾ ಚು  

ಪರಿಸರ, ಸಾ ಚು  ಸಹಯೀಗ ಮತ್ತು  ಸು ಚು  ಆಹಾರ ಸೇರಿವೆ. 

 

ಕರಳ ಮತಿ್ತ  ಕಲಕ ತಿಾ  ಹೈಕೀಟ್ಿ ಗೆ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಯ ಯಾಧಿೀಶರುಗಳ ನೇಮಕ್ 

ಮೀಹನ್ ಎಾಂ ಶಾಂತ್ನಗೌಡ ರವರನ್ನು  ಕರಳ ಹೈಕೀಟು ಿ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರನಾು ಗಿ ಮತ್ತು  

ಗಿರಿೀಶ್ತ ಚಂದರ  ಗುಪಾು  ಅವರನು  ಕಲಕ ತಾು  ಹೈಕೀಟು ಿ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಮೀಹನ್ ಎಂ ಶಂತನಗೌಡ: ಕನಾಿಟಕ ಮೂಲದ ಮೀಹನ್ ಎಾಂ ಶಾಂತ್ನಗೌಡರವರು ಕರಳ 

ಹೈಕೀಟು ಿ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಕರಳ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾದ ನವೃತ್ 

ಮುಖಯ ನಾಯಾಧಿೀಶರಾದ ಪಿ.ಸ್ವರ್ಸಿವಂ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಭೀದಿಸಿದರು. 

 ಶಾಂತ್ನಗೌಡ ರವರು 5 ಮೇ 1958 ರಲಿಲ  ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ಚಿಕ್ಕಕ ರೂರಿನಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. 

 ಕನಾಿಟಕ ಹೈಕೀಟು ಿ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ 2003 ರಲಿಲ  ನೇಮಕ. ತ್ದನಂತ್ರ 29 

ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2004 ರಲಿಲ  ಖ್ಯಯಂ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು.  

ಗಿರಿೀಶ್ ಚಂದ್ರ  ಗುಪಿಾ : ಕಲಕ ತಾು  ಹೈಕೀಟು ಿನಲಿಲ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದುದ , 

ಇವರನ್ನು  ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜಯ ಪಾಲ 

ಕಸರಿ ನಾಥ್ ತಿರ ಪಾಠಿ ರವರು ಗುಪಾು  ಅವರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಭೀದಿಸಿದರು. ಗುಪಾು  ರವರು 

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2016 ರಲಿಲ  ನವೃತಿು  ಹಾಂದಲಿಲ ದುದ , ಅಲಪ  ಅವಧಿಗೆ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ.  

 ಗುಪಾು  ಅವರು 1982 ರಲಿಲ  ಅಡ್ರಾ ೀಕ್ಕಟ್ಸ ಆಗಿ ನೊಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ವಕ್ತೀಲ 

ವೃತಿು ಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದರು. 

 ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2000 ರಲಿಲ  ಕಲಕ ತಾು  ಹೈಕೀಟು ಿ ಖ್ಯಯಂ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. 

 

ಖಯ ತ ಸ್ವಹಿತಿ ಗೀಪಾಲ ವಾಜ್ಪೇಯಿ ನಧನ  

ಖ್ಯಯ ತ್ ಸ್ವಹಿತಿ ಗೊೀಪಾಲ ವಾಜಪೇಯಿ ರವರು ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ 64 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . 

ಸಂಯುಕು  ಕನಾಿಟಕ, ಕಸೂು ರಿ, ಕಮಿವಿೀರದಲಿಲ  ಗೊೀಪಾಲ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಕಾಯಿ 

ನವಿಹಿಸಿದದ ರು. ಗೊೀಪಾಲ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ನಟ ದಿ.ಶಂಕರನಾಗ್, ದಿ.ಸಿ.ಅಶಾ ತೆ್ ಮತ್ತು  ಗಿರಿೀಶ್ತ 

ಕಾನಾಿಡ್ಸ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿದದ ರು. ಸೂಪರ್ ನೊೀವಾ ಎಾಂಬ ಮಕಕ ಳ ಚಿತ್ರ ದಲಿಲ  ಚಿನು ವನ್ನು  

ತ್ಯಾರಿಸಲು ಪರ ಯತಿು ಸುವ ಅಕಕ ಸ್ವಲಿಗನ ಪಾತ್ರ  ನವಿಹಿದದ ರು ಗೊೀಪಾಲ ವಾಜಪೇಯಿ. 

 ಹುಬಿ ಳಿು ಯಲಿಲ  'ಅಭಿನಯ ಭಾರತಿ' ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಕಲಾ ತಂಡವೊಾಂದನ್ನು  ಅವರು ಕಟಿು ದದ ರು. 

 “ದೊಡಡ ಪಪ ” ಎಾಂಬ ನಾಟಕ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕ್ತೀತಿಿ ತಂದುಕಟಿು ತ್ತು . 

 ನಾಗಮಂಡಲ, ಸಂತ್ ಶ್ಶ್ಮನಾಳ ಶರಿೀಫ, ಸಂತೆಯಲಿಲ  ನಾಂತ್ ಕಬಿೀರ ಸಿನಮಾಗಳಿಗೆ ಗಿೀತ್ ರಚನೆ 

ಮಾಡಿದದ ರು. 

 ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶ್ವರಾಜ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಸಂತೆಯಲಿಲ  ನಾಂತ್ 

ಕಬಿೀರದಲಿಲ ನ ಗಿೀತೆಗಳು ಅವರ ಹಿಾಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಗಿೀತೆಗಳಂತೆಯೇ ಜನಮ್ಚ್ಚು ಗೆಗೆ 

ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದದ ವು.  

 

ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬರ್ 21: ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಶಂತಿ ದಿನ (International Day of Peace) 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಶಾಂತಿ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 21 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ರಾರ್ು ರದೊಳಗೆ ಮತ್ತು  ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಆದಶಿಗಳನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಶಾಂತಿ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಸಂಘರ್ಿವನ್ನು  ಕನೆಗೊಳಿಸಿ, 
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ಶಾಂತಿಯನ್ನು  ಪರ ಚಾರ ಮಾಡಲು ಶರ ಮಿಸಿದ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಪರ ಯತ್ು ಗಳನು  ಗೌರವಿಸುವುದು ಸಹ ಈ 

ದಿನದ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾದ ಬನ್-ಕ್ತ-ಮೂನ್ ರವರು 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಪರ ಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಶಾಂತಿ ಗಂಟೆ (Peace Bell) ಬರಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಶಾಂತಿ ದಿನಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

2016 ಧ್ಯಯ ೀಯ ವಾಕ್ಯ : The Sustainable Development Goals: Building Blocks for Peace ಇದು ಈ 

ವರ್ಿದ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಶಾಂತಿ ದಿನದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ ವಾಗಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 21ರನ್ನು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಶಾಂತಿ ದಿನವನಾು ಗಿ 

ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 1981 ರಲಿಲ  ನಣಿಯವನ್ನು  ಮಂಡಿಸಿತ್ತ. ಅಾಂದಿನಾಂದ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 21 

ರಂದು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಶಾಂತಿ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 2001 ರಲಿಲ  ಮತ್ತು ಮ್ಮ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯು ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 21 ಅಹಿಾಂಸ್ವ ಮತ್ತು  

ಕದನ ವಿರಾಮ ದಿನವನಾು ಗಿ ಘೀಷಿಸಿತ್ತ. 

 

ನವ್ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  “ಇನೆಕ ರ ಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ವಾಸೊೀದ್ಯ ಮ ಹೂಡಿಕೆದ್ಘರರ ಶಂಗಸಭೆ-

2016” ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿರುವ “ಇನೆಕ ರಡಿಬಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ 

ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ಯರರ ಶಾಂಗಸಭೆ-2016”ಗೆ ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಲ  ರವರು ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯವು 

ಟ್ಯರಿಸಂ ಫೈನಾನೆ್  ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಕ್ಕಕ ಟ 

(ಸಿಐಐ) ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ಆಯೀಜಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಶಾಂಗಸಭೆಯು ಸೆ ಳಿೀಯ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶ್ ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ಯರರಿಗೆ ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ 

ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಈ ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಅಭಿವೃದಿದ , ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್, 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, ಸಾ ದೇಶ್ ದಶಿನ್, ಪರ ಸ್ವದ್ (PRASAD) ಮತ್ತು  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ 

ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಬಗೆಗ  ಚಚೆಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. 

 ಇದಲಲ ದೇ, ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸ್ಥಮಿನಾರ್ ಗಳು, ಬುಯ ಸಿನೆಸ್-2-

ಬುಯ ಸಿನೆಸ್ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 

 ವಿವಿಧ ಬಯ ಾಂಕುಗಳು/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ವಯ ವಹಾರ ಅಭಿವಧಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ 

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ಯರರು ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಪಾಲಗ ಳು ಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಹಿಂದಿ ಮತಿ್ತ  ಉದುಿ ಲೇಖ್ಕ್ ರೆಹತಿ ಸರಣ್ ಶಮಾಿ ನಧನ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಹಿಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಉದುಿ ಲೇಖಕ ರೆಹತಿ ಸರಣ್ ಶಮಾಿ ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 92 ವರ್ಿ 

ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಶಮಾಿ ಅವರು ಆಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ರಡಿಯೀದಲಿಲ  ರಡಿಯೀ ನಾಟಕಗಳ 

ಪರ ವತ್ಿಕರಾಗಿದದ ರು. ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಅಪಾರ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿದದ  ಇವರಿಗೆ 2007ರಲಿಲ  ಸಂಗಿೀತ್ ನಾಟಕ 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

ಸರಣ್ ಶಮಾಿ: 

 ಶಮಾಿ ಅವರು ಆಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ರಡಿಯೀಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದದ ರು. ಇವರ ಹಲವು ನಾಟಕಗಳು ಅನೇಕ ಭಾಷ್ಗಳಿಗೆ 

ಭಾಷ್ಠಾಂತ್ರಗೊಾಂಡಿವೆ. 
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 ನಾ ದರಂ ನಾ ಇಮಾನ್, ದಿೀಪಿಷ ಕ, ಅಾಂದೆಹೆರೆ ಕ ಬೇಟ ಇವರು ರಚಿಸಿದ ನಾಟಕಗಳಲಿಲ  

ಪರ ಮುಖವೆನಸಿವೆ. 

 ಕವಲ ನಾಟಕಗಳಲಲ ದೇ ಸದ್ಯ ಕಾಲ ನೆನಪಿನಲಿಲ ರುವ ಕ್ತರುತೆರೆ ಧಾರಾವಾಹಿಗದದ 

ಅಧಿಕಾರ್, ಪಿರ್ ವಾಹಿ ತ್ಲಾಷ್, ಲೆನಾ-ದೆನಾ ಮತ್ತು  ದಿ ಗೆರ ೀಟ್ಸ ಮರಾಠದಂತ್ಹ 

ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದದ ರು. 

 

ಸುಧಾರಿತ ಕುಟ್ಟಂಬ ಯೀಜ್ನೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ “ಮಷನ್ ಪ್ರಿವಾರ್ 

ವಿಕಾಸ್”  

ದೇಶದ ಏಳು ರಾಜಯ ಗಳ 145 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಸುಧಾರಿತ್ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಯೀಜನೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಲು 

ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಯು “ಮಿರ್ನ್ ಪರಿವಾರ್ ವಿಕಾಸ್” 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಶ್ೀಘರ ದಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಿದೆ. ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟು ದ 

ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ವಿಶಾ ಸಹಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಯ  

ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.  

“ಮಷನ್ ಪ್ರಿವಾರ್ ವಿಕಾಸ್” ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಮಿರ್ನ್ ಪರಿವಾರ್ ವಿಕಾಸ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಏಳು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಅಾಂದರೆ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ, 

ಬಿಹಾರ್, ರಾಜಸ್ವು ನ, ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ, ಛತಿು ೀಚ್ ಗರ್, ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಅಸೆ್ವ ಾಂ ರಾಜಯ ಗಳ 

145 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಏಳು ರಾಜಯ ಗಳು ದೇಶದಲೆಲ ೀ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಫಲವತ್ತೆು  ದರ (Fertility Rate) ಹಾಂದಿದುದ , 

ದೇಶದ ಶೇ 44% ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಹಾಂದಿವೆ.   

 ಅಲಲ ದೇ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಆರೀಗಯ  ಸೂಚಕಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ ಬಲ ಪರಿಣಾಮ ರಾಜಯ ಗಳು 

ಇವಾಗಿವೆ. ದೇಶದ ಶೇ 25-30% ತಾಯಿ ಮರಣ ಪರ ಕರಣ ಮತ್ತು  ಶೇ 50% ಶ್ಶ್ಮ ಮರಣ 

ಪರ ಕರಣಗಳು ಈ ಜಿಲೆಲ ಗಳಿಾಂದ ವರದಿಯಾಗುತಿು ವೆ. 

 ಗಭ್ಿ ನರೀಧಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆಗ  ಸೂಕು  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳು 

ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮಿರ್ನ್ ಪರಿವಾರ್ ವಿಕಾಸ್ ನ ಮುಖಯ  

ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.  

 

ವಿನ್ಯಯಿಿ  ಗರಿಷಿ  ಮತಿಯನ್ನನ  ರೂ 20 ಲಕ್ಷಕೆಕ  ನಗದಿಪ್ಡಿಸ್ತದ್ ಸರಕು ಮತಿ್ತ  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ 

ಮಂಡಳಿ  

ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆದ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮಂಡಳಿಯ ಮದಲ ಸಭೆಯಲಿಲ  ವಾಷಿಿಕ  ರೂ 

20 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು  ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ವತ್ಿಕರನ್ನು  ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸಿು ) 

ವಾಯ ಪಿು ಯಿಾಂದ ಹರಗೆ ಇಡಲು ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳು ಒಮಮ ತ್ಕ್ಕಕ  ಬಂದಿವೆ. ಕಾಂದರ  

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಲ  ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 

ಸಭೆಯಲಿಲ  ಎಲಾಲ  ರಾಜಯ ಗಳ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.  

ಸಭೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ್ ನಣಿಯಗಳು:  

 ವತ್ಿಕರ ವಹಿವಾಟಿನ ಗರಿರ್ಾ  ವಿನಾಯಿು  ಮಿತಿಯನ್ನು  ರೂ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲಲ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದೆ.  

 ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿತಿ ರೂ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ನಯಂತರ ಣ ಅಧಿಕಾರ: 

 ಸಣಣ  ವತ್ಿಕರ ಮೇಲಿನ ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣ ವಿವಾದವನೂು  

ಬಗೆಹರಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. ವಾಷಿಿಕ ರೂ 1.5 ಕೀಟಿಗಳಷ್ಟು  ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ಎಲಲ  

ವತ್ಿಕರ ಮೇಲೆ ರಾಜಯ ಗಳೇ ನಯಂತ್ರ ಣ ಹಾಂದಿರಲಿವೆ. ಒಾಂದು ವೇಳೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿ 1.5 

ಕೀಟಿ ಮಿೀರಿದರೆ ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಯಂತ್ರ ಣ ಹಾಂದಿರಲಿವೆ. 

ಆಧಾರ ವ್ಷಿ: 

 ಜಿಎಸಿು  ಜಾರಿಯಿಾಂದ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ನರ್ು  ಭ್ತಿಿ ಮಾಡಿಕಡಲು ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಕ  

2015-16ನೆ ವರ್ಿವನ್ನು  ಆಧಾರ ವರ್ಿ ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ನಟಿು ನಲಿಲ  

ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಮಹಾರಾಷ್ ರ ದ್ಲಿಲ  ಹಸ ಹಲಿಲ  ಪ್ರ ಬೇಧ ಪ್ತಿೆ   

ನೆಲ್ದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಹ್ಲಿ್ಲ ಗಳ ವಿಶಿಷ್  ಹಸ ಪ್ಟರ ಭೇದಗಳನ್ನು  ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಪ್ಟರ್ತು ಹ್ಚಿಿ ದಾದ ರೆ. 

ಮಹಾರಾಷ್ ರದ ಬದಲುಪ ರ್ ಮತ್ತು  ಗರೆಗ್ನ್ ಅರೆ ಕ್ಕಲೋನಿ ಅರಣಯ  ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲಿ್ಲ  ಈ ಹಸ 

ಹ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಭೇಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವ. ಈ  ಹ್ಲಿ್ಲ ಗಳಗ್ಗ ಬಂಗಳೂರಿನ್ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ಗಳ 

ಕಂದರ ದ ಹಿರಿಯ ಸರಿೋಸೃಪ್ಟತ್ಜಾ  ಡ್ಯ. ವರದಗಿರಿ ಅವರ ಸಮ ರಣಾರ್್ ಸಿಟೊ್ಡ್ಯಕ್ಿ ಲ್ರ್ಸ ವರದಗಿರಿ 

(Cyrtodactylus Varadgirii or Giri’s Geckoella) ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಈ ನ್ಯತ್ನ್ ಪ್ಟರ ಭೇದಗಳು ಎಲ್ಗ ಉದುರುವ ಕ್ಕಡುಗಳು ಯಥೇಚಛ ವಾಗಿ ಕ್ಕಣಿಸುವ ನೆಲ್ವಾಸಿ 

ಹ್ಲಿ್ಲ ಗಳಾದ ಗ್ಗಕಕ ಯೆಲಿಾದ ಉಪ್ಟಕುಲ್ಕೆಕ  ಸೇರಿವ.  

 ಈ ಜ್ಞತಿಯ ಹ್ಲಿ್ಲ ಗಳು ಆಗ್ಗು ೋಯ ಏಷ್ಠಯ , ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ು ವ. 

ಸಿಟೊ್ಡ್ಯಕ್ಿ ಲ್ರ್ಸ ವರದಗಿರಿ ಹ್ಲಿ್ಲ ಗಳು, ಗ್ಗಕಕ ಯೆಲಿಾ ದ ಇತ್ರೆ ಜ್ಞತಿಯ ಹ್ಲಿ್ಲ ಗಳಗಿಂತ್ 

ಅನೇಕ ಗುಣಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಭಿನ್ು ವಾಗಿವ. 

 ಅಮೆರಿಕ ವಿಲಿ್ನ್ನವಾ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದ ಡ್ಯ.ಇಶಾನ್ ಅಗರ್ ವಾಲ್ಡ ನೇತೃತ್ವ ದ ತಂಡವು 

ಹ್ಲ್ವು ವಷ್ ಕ್ಕಲ್ ನ್ಡೆಸಿದ ಸೂಕ್ಷಮ  ಅಧಯ ಯನ್ದಿಂದ ಈ ಫಲ್ಲತ್ಂಶ್ 

ದೊರೆತಿದೆ.ಬಂಗಳೂರಿನ್ ಜೈವಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ಗಳ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕಂದರ ದ ಜಿೋಶಾನ್ ಮಿಜ್ಞ್ 

ಮತ್ತು  ಅನ್ನರಾಗ್ ಮಿಶಾರ , ಮಂಬೈನ್ ಬ್ದಂಬ ನೈಸಗಿ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ಸಮಾಜದ ಸೌನಾರ್ಕ 

ಪ್ರಲ್ಡ ಮತ್ತು  ವಿಲಿ್ನ್ನವಾ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದ ಡ್ಯ. ಆರೋನ್ ಬ್ದಯೆರ್ ಅವರು ಈ 

ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ.  

 ಈ ಹ್ಲಿ್ಲ ಗಳನ್ನು  ಗ್ಗಕಕ ಯೆಲಿಾ  ಕ್ಕಲ್ಗಜಲ್ಗನಿಸ ರ್ಸ ಜ್ಞತಿಗ್ಗ ಸೇರಿವ ಎಂದು ಪ್ಟರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಅಂಗಗಳು ಬಳವಣಿಗ್ಗಯಾಗುವ ರಿೋತಿ ಮತ್ತು  ಡಿಎನ್ ಎ ಮಾಹಿತಿಗಳ 

ಆಧಾರದಲಿ್ಲ  ಇವು ಹಸ ಪ್ಟರ ಭೇದಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಈ ಅಪ್ಟರೂಪ್ಟದ ಹ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಭೇದಗಳು ರಾತಿರ  ವೇಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನ್ಡೆಸುತ್ು ವ. ಹ್ಗಲ್ಲನ್ ವೇಳೆ 

ಕಲಿು ಬಂಡೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಮರದ ಪ್ಟರೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಣಿಸುತ್ು ವ. 

 ಸುಮಾರು 6 ಸ್ಂ.ಮಿೋಯಷ್್ಟ  ಉದದ  ಬಳೆಯ್ಡವ ಈ ಹ್ಲಿ್ಲ ಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ ರ ಮತ್ತು  

ಗುಜರಾತ್ ಗಳ ಹ್ಲ್ವಡೆ ಹಾಗೂ ಮಧಯ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಒಂದು ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದಿವ. ಈ 

ವಂಶ್ದ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಪ್ಟರ ಭೇದದ ಹ್ಲಿ್ಲ ಗಳು ಅರಣಯ ದಲಿ್ಲ  ಇರುತ್ು ವ. ಆದರೆ ಈ ಹಸ ಪ್ಟರ ಭೇದದ 

ಹ್ಲಿ್ಲ ಗಳು ಮಾನ್ವ ವಸತಿ ಹೆಚಿಿ ರುವ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ಟರ್ತು ಯಾಗಿವ. 

 

ಹರಿಯಾಣದ್ ಗುರಗಾಂ ಈಗ ಗುರುಗಾರ ಮವೆಂದು ಅಧಿಕೃತ ಘೀಷಣೆ  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಗುರಗಾಾಂ ಅನ್ನು  ಗುರುಗಾರ ಮವೆಾಂದ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲು ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಆ ಮೂಲಕ ಗುರಗಾಾಂ ನಗರ ಮತ್ತು  ಜಿಲೆಲ ಯನ್ನು  ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ ಗುರುಗಾರ ಮವೆಾಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಹರಿಯಾಣದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮನೊೀಹರ್ ಲಾಲ್ ಖತ್ು ರ್ 

ಅವರು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಘೀಷಿಸಿದರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಗುರುಗಾಾಂ ಎಾಂಬುದು ಪೌರಾಣಿಕ್ಕ ಹೆಸರಾಗಿದುದ , ಗುರು ದೊರ ೀಣಾಚಾಯಿರಿಾಂದ ಬಂದಿದೆ 

ಎಾಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಗುರು ದೊರ ೀಣಚಾಯಿರು ಮಹಾಭಾರತ್ ಕಾಲದಲಿಲ  ಬಿಲುಲ  ವಿದೆಯ  

ಪರಿಣಿತ್ರು.  

 ಈ ಗಾರ ಮವನ್ನು  ಪಾಾಂಡವರು ಗುರುದಕ್ತಷ ಣೆಯಾಗಿ ಗುರು-ದೊರ ೀಣಾಚಾಯಿರಿಗೆ ನೀಡಿದರು 

ಎಾಂಬ ಪರ ತಿೀತಿ ಇದೆ. ಆಗಾಗಿ ಇದನ್ನು  ಗುರುಗಾರ ಮ ಎನು ಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ 

ಗುರುಗಾರ ಮ ಗುರುಗಾಾಂ ಎಾಂದೇ ಕರೆಯಲಿಪ ಟಿು ತ್ತ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಗುರುಗಾರ ಮ ಹರಿಯಾಣದ ಕಾಪೂಿರಟ್ಸ ತಾಣವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ರಾರ್ು ರಮಟು ದಲಿಲ  ಮತ್ತು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮಟು ದಲಿಲ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ, ಸ್ವಫು ವೇರ್ ಮತ್ತು  

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 
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 ಹಲವಾರು ಪರ ಸಿದದ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಮತ್ತು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕ್ಕರ ೀಾಂದರ  ಕಚೇರಿ 

ಗುರಗಾಾಂನಲಿಲ ರುವುದು ಈ ನಗರಕ್ಕಕ  ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಮ್ರಗು ತಂದಿದೆ. 

 

“ಸ್ತಂಧೂನದಿ ಜ್ಲ ಒಪ್ಪ ಂದ್”ದಿಂದ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಭಾರತ ಚ್ಚಂತನೆ  

ಭಾರತ್ದ ಉರಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ ಪರ ಚೊೀದಿತ್ ಉಗರ ರು ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸಿದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  

ಸಿಾಂಧೂನದಿ ಜಲ ಒಪಪ ಾಂದದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಚಚೆಿ ನಡೆಸದಿರಲು ಭಾರತ್ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಪರ ಧಾನ 

ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲಿಲ  

ರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ದರ ತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ದೊವಲ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಎಸ್ ಜಯಶಂಕರ್ 

ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ ದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಪರಾಮಶ್ಿಸಿದಿರಲು ಅರ್ವಾ ರದುದ ಪಡಿಸಿದಿರಲು ತಿೀಮಾಿನ 

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಪಾಲಿನ ನೀರನ್ನು  ಪೂಣಿವಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳು ಲು ನಧಾಿರ. 

 ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಗೆ ಕುಮಮ ಕುಕ  ನೀಡುವುದನ್ನು  ನಲಿಲ ಸುವವರೆಗೂ ಶಶಾ ತ್ ಸಿಾಂಧೂ 

ಆಯೀಗ ಕುರಿತಾದ ಮಾತ್ತಕತೆ ನಡೆಸದಿರಲು ಚಿಾಂತ್ನೆ. 

 ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ವಿರೀದದಿಾಂದ 1987 ರಲಿಲ  ಸೆ ಗಿತ್ಗೊಾಂಡಿರುವ ಟ್ಟಲ್ ಬುಲ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಪುನರ್ ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಲು ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮಾಡುವುದು. 

 ಸಿಾಂದೂ, ಜಿೀಲಂ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾಬ್ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು  ಜಲವಿದುಯ ತ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ಕೈಗೊಳು ಲು ಯೀಚನೆ. 

 ಜಮುಮ  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಪಕಲ್ ದುಲ್, ಸವಲಕ ೀಟ್ಸ, ಬಸಿರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು  

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ತ್ಾ ರಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದು. 

ಸ್ತಂಧೂನದಿ ಜ್ಲ ಒಪ್ಪ ಂದ್ (Indus Water Treaty): 

 ಸಿಾಂಧೂನದಿ ಜಲ ಒಪಪ ಾಂದ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ನಡುವಿನ ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕ ಕುರಿತಾದ 

ಜಲ ಒಪಪ ಾಂದ. ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ಮಧಯ ಸೆಿ ಕ್ಕಯಲಿಲ  ಈ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದವು ಆರು ನದಿಗದದ ಬಿಯಾಸ್, ರಾವಿ, ಸಟೆಲ ೀರ್ಜ, ಸಿಾಂಧೂ, ಚಿೀನಾಬ್ ಮತ್ತು  

ಜಿೀಲಂ ನದಿಗಳ ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

 ಅಾಂದಿನ ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗದದ ಜವಹಾರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಹಾಗೂ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದ ಅಯೂಬ್ ಖ್ಯನ್ ನಡುವೆ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 19, 1960 ರಲಿಲ  ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಸಹಿಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಒಪಪ ಾಂದದ ಅನಾ ಯ ಪೂವಾಿಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗದದ ರಾವಿ, ಬಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು  

ಸಟೆಲ ೀರ್ಜ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ್ ನಯಂತ್ರ ಣ ಹಾಂದಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಶ್ು ಮಭಿಮುಖವಾಗಿ 

ಹರಿಯುವ ನದಿಗದದ ಸಿಾಂಧೂ, ಜಿೀಲಂ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾಬ್ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ 

ನಯಂತ್ರ ಣ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಸಿಾಂಧೂ ನದಿಯ ಕವಲ 20% ನೀರನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ನೀರಾವರಿ, 

ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆಗೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವರಿಗೆ ಸೇವೆಗೆ ಭಾರತ್ ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  

 1965, 1971 ಹಾಗೂ 1999ರ ಕಾಗಿಿಲ್ ಯುದದ  ಹರತಾಗಿಯೂ ಈ ಒಪಪ ಾಂದ ಇದುವರೆಗೂ 

ಜಿೀವಂತ್ವಾಗಿದೆ. ವಿಶಾ ದ ಕ್ಕಲವೇ ಯಶಸಿಾ  ಒಪಪ ಾಂದಗಳಲಿಲ  ಸಿಾಂಧೂನದಿ ಜಲ ಒಪಪ ಾಂದ ಸಹ 

ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 
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“ಗಾಂಧಿ ಪ್ಥ ಗಾರ ಮ ಪ್ಥ” ಯೀಜ್ನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ  

ರಾಜಯ ದ ಗಾರ ಮಿೀಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ರಸ್ಥು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು “ಗಾಾಂಧಿಪರ್ ಗಾರ ಮ ಪರ್” 

ಯೀಜನೆಗೆ ರಾಜಯ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ರಾಜಯ ದ 189 ಗಾರ ಮಿೀಣ 

ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳ ತ್ಲಾ 20 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ರಸ್ಥು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕಾಕ ಗಿ 3,261 ಕೀಟಿ 

ರೂ. ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಹಿಾಂದೆ 'ನಮಮ  ಗಾರ ಮ ನಮಮ  ರಸ್ಥು ' ಹೆಸರಿನಲಿಲ ದದ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಇದಿೀಗ 'ಗಾಾಂಧಿ ಪರ್ 

ಗಾರ ಮ ಪರ್' ಎಾಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ 189 ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳ 4,290 ಕ್ತ.ಮಿೀ ರಸ್ಥು ಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲು ತಿೀಮಾಿನ 

ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಯಾವ ರಸ್ಥು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮಾಡಬೇಕ್ಕಾಂಬುದನ್ನು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಶಸಕರ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಕಾಯಿಪಡೆ 

ನಧಾಿರ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಇತರೆ ನಣಿಯಗಳು: 

 ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯವರ ನಗರೀತೆಾನ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ನಗರಗಳಲಿಲ  

ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪಡಿಸುವ ಮೂರನೇ ಹಂತ್ದ 2,836.50 ಕೀಟಿ ರೂ. 

ಯೀಜನೆಗೂ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ.  

 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾಡಾದ ಿರರಿಗೆ ಪರ ತಿ ಕ್ಕಜಿ ತ್ತಗರಿಬೇಳೆಗೆ 30 ರೂ. ಸಬೆಿ ಡಿ ನೀಡಲು ತಿೀಮಾಿನಸಿದೆ. 

ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾಡಗ ಿಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲಿಲ  ತ್ತಗರಿಬೇಳೆ ನೀಡುವ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ 

ಭ್ರವಸ್ಥಯಂತೆ ಪರ ತಿ ಕುಟ್ಟಾಂಬಕ್ಕಕ  ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಒಾಂದು ಕ್ಕಜಿ ತ್ತಗರಿಬೇಳೆ ವಿತ್ರಿಸುವುದು. ಅದರ 

ಬಲೆಯಲಿಲ  ಪರ ತಿ ಕ್ಕಜಿಗೆ 30 ರೂ. ಸರಕಾರದ ವತಿಯಿಾಂದ ಸಬೆಿ ಡಿ ನೀಡಲು ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಸರಕಾರಕ್ಕಕ  ವಾಷಿಿಕ 360 ಕೀಟಿ ರೂ. ಹರೆಯಾಗಲಿದೆ . 

 ಆಧಾರ್ ಕ್ಡಾಡ ಯ: ಕಾಂದರ ದ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ ಸಿಗುವ ಸಬೆಿ ಡಿ, ರ್ರ ೀತೆಾ ಹ ಧನ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಸುರಕಾಷ  ಯೀಜನೆಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಲು ರಾಜಯ ದಲೂಲ  ಆಧಾರ್ ಕಡಾಡ ಯಗೊಳಿಸಲು 

ಹಾಗೂ ಆ ಎಲಲ  ಯೀಜನೆಗಳ ಹಣ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ ಖ್ಯತೆಗೆ ಜಮ್ ಮಾಡಲು 

ಸಂಪುಟ ತಿೀಮಾಿನಸಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ್ಯಗಿ ಕಾಂದರ ದ ಯೀಜನೆ ಪಡೆಯಲು 2017ರ ಮಾ. 

31ರಳಗೆ ಆಧಾರ್ ಮಾಡಿಸಿಕಳುು ವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ವಾಹನ ಚಾಲಕ್ರಿಗೆ ವಿಮೆ: ರಾಜಯ  ಖ್ಯಸಗಿ ವಾಣಿಜಯ  ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಪರ್ಘತ್ ಪರಿಹಾರ 

ನಧಿ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ರಾಜಯ  ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದುದ , ಇದರಡಿ ಆಟ್ೀ, ಕಾಯ ಬ್ 

ಚಾಲಕರು ಸೇರಿ 30 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಉಪಯೀಗ ಪಡೆದುಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಕತ್ಿವಯ ದಲಿಲ ದ್ಯದ ಗ 

ಚಾಲಕರು ಮೃತ್ಪಟು ರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ., ದೇಹದ ಅಾಂಗಗಳು ಪೂಣಿ ಅರ್ವಾ ಬಗಶಃ 

ಹಾನಯಾದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಆಸಪ ತೆರ  ವೆಚು  1 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಹದಿನೈದು ದಿನ ಒಳರೀಗಿಯಾಗಿ 

ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಪಡೆದರೆ 50 ಸ್ವವಿರ ರೂ. ಸಿಗಲಿದೆ. 

 

ವೈಜ್ಞಾ ನಕ್ ಮತಿ್ತ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೀಧನ್ಯ ಮಂಡಳಿ (CSIR)ಗೆ ವ್ಜ್ರ ಮಹೀತಸ ವ್ ಸಂಭರ ಮ 

ದೇಶದ ಅತಿದೊಡಡ  ನಾಗರಿಕ ಸಂಶೀಧನಾ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿರುವ “ವೈಜಾಾ ನಕ ಮತ್ತು  

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೀಧನಾ ಮಂಡಳಿ (Council of Scientific and Industrial Research)” 

ವಜರ ಮಹೀತೆ್ ವವನ್ನು  ಆಚರಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  

ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ರವರು ವಜರ ಮಹೀತೆ್ ವ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ 

ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಲಾಯ ಬೀರೆಟರಿ ಅಭಿವೃದಿದ  ಪಡಿಸಿರುವ ಏಳು ಸಸಯ ಗಳ ಹಸ ತ್ಳಿಯನ್ನು  

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಲಲ ದೇ ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಗಣನೀಯ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಜಾಾ ನಗಳಿಗೆ 

ಶಾಂತಿ ಸಾ ರೂಪ್ಟ ಭ್ಟಾು ಗರ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಒಾಂದು ಸ್ವಾ ಯತ್ು  ಸಂಸೆ್ಥ . ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸಂಶೀಧನಾ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು  ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 27, 1942ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 



www.karunaduexams.com 

445 | P a g e  
 

 ಸೊಸೈಟಿ ನೊೀಾಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆ-1860ರಡಿ ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಕಾಂದರ  

ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯ ಅನ್ನದ್ಯನಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  

 ಡಾ. ಗಿರಿೀಶ್ತ ಸಹಿು  ಪರ ಸುು ತ್ ಇದರ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

  

ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ  ಕುಂಟಿಯಾ ರಾಜ್ಯ ದ್ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಕಾಯಿದ್ಶಿಿ 

ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ  ಕುಾಂಟಿಯಾ ಅವರು ರಾರ್ಜಯದ ನೂತ್ನ 

ಮುಖಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಕುಾಂಟಿಯಾ ಅವರು ನವೆಾಂಬರ್ 2017ರಲಿಲ  

ನವೃತಿು ಯಾಗಲಿದುದ , ಒಟ್ಟು  13 ತಿಾಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರಾಜಯ ದ ಮುಖಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಆಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಾಲಿ ಮುಖಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಅರವಿಾಂದ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 

30ರಂದು ನವೃತಿು  ಹಾಂದಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ  ಕುಂಟಿಯಾ ಬಗೆೆ : 

 ಮೂಲತಃ ಒಡಿಶದ ಜಗತ್ ಸಿಾಂಗ್ ಪುರದವರಾದ ಕುಾಂಟಿಯಾ 1981ರ ತಂಡದ ಐಎಎಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ 

 ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಲಿಲ  

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಉಪೇಾಂದರ  ತಿರ ಪಾಠಿ ನಂತ್ರ ಕನಾಿಟಕ ಕಡರ್ ನ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರು. 

 ಕಾಂದರ  ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಶಲಾ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಸ್ವಕ್ಷರ ಇಲಾಖ್ಯ 

ಕಾಯಿದಶಿ ಹುದೆದ ಗೆ ಇವರು ನಯೀಜನೆ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿದದ ರು. ಇತಿು ೀಚೆಗಷ್ು ೀ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ಸೇವೆಯಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು . 

 

“ಮುರುಘ್ಯ ಶಿರ ೀ” ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಕ್ಟ: ನ್ಯಲಾ ರಿಗೆ ಒಲಿದ್ ಪ್ರ ಸಿ ಕ್ ಸ್ವಲಿನ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಚಿತ್ರ ದುಗಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ಮುರುರ್ಘ ಮಠ ಸಂಸೆ್ವನ ನೀಡುವ “ಮುರುರ್ಘ ಶ್ರ ೀ” ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶ್ವಮಗಗ  ಜಿಎಲೆ ಭಿೀಮನಕೀಣೆಯ ಚರಕ ಮಹಿದ ವಿವಿಧೀದೆದ ೀಶ ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಮತ್ತು  ನಾಲಾ ರನ್ನು  ಈ ಬರಿ ಪರ ಶಸಿು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗ್ಗ ಆಯೆಕ ಯಾದವರು: 

 ಖ್ಯಯ ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಖ್ಯಯ ತ್ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಡ್ಯ.ಬ್ರ.ರಾಜಶೇಖರಪ್ಟಪ  

 ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಗಿೋತ್ ನಾಗಭೂಷಣ  

 ಮದಕರಿನಾಯಕ ವಿದಾಯ ಸಂಸ್ಥ ಯ ಸಂಸಾಥ ಪ್ಟಕ ಡಿ.ಬೊೋರಪ್ಟಪ  

 ಮಹಾದಾಯಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ವಿೋರಶ್ ಸೊಬರದಮಠ 

 “ಚರಕ ಮಹಿಳಾ ವಿವಿಧೋದೆದ ೋಶ್ ಕೈಗ್ರಿಕ್ಕ ಸಹ್ಕ್ಕರ ಸಂಘ”. 

ಅಕ್ ೋಬರ್ 8ರಂದು ಮರುಘಾ ಮಠದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯಲ್ಲರುವ ಶ್ರಣ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಉತ್ಸ ವದ ಪ್ಟರಿವತ್್ನಾ 

ಸಮಾವೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಪ್ಟರ ದಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಮಾಜಿ ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಬ್ರ.ಎರ್ಸ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಟಪ , 

ಕಂದರ  ಸಚಿವ ಡಿ.ವಿ.ಸದಾನಂದಗೌಡ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಪ್ಟರ ದಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲದಾದ ರೆ’. ಎಂದು ತಿಳಸಿದರು. ಈ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  

ತ್ಲಾ ₹ 25 ಸಾವಿರ ನ್ಗದು ಬಹುಮಾನ್ ಹಂದಿದೆ. 

 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಸಪ ಧಾಿತಮ ಕ್ ಸೂಚಯ ಂಕ್: ಭಾರತಕೆಕ  39ನೇ ಸ್ವಾ ನ  

ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕ್ಕ (WEF) ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ 2016-17ರ “ಜಾಗತಿಕ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ 

ಸೂಚಯ ಾಂಕ”ದಲಿಲ  138 ದೇಶಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ 39ನೇ ಸೆ್ವನಗಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಭಾರತ್ ಈ 

ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  55ನೇ ಸೆ್ವನಗಳಿಸಿತ್ತು . ಈ ಬರಿ 16 ಸೆ್ವನಗಳ ಏರಿಕ್ಕ ಕಂಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಸಿಾಂಗಾಪುರ, ಅಮ್ರಿಕಾ, ನೆದರಲಾಯ ಾಂಡೆ್ಸ , ಜಮಿನ 

ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡು, ಮೂರು, ನಾಲುಕ  ಮತ್ತು  ಐದನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 
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 ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಚಿೀನಾ (29ನೇ ಸೆ್ವನ), ರಷ್ಠಯ  (43ನೇ ಸೆ್ವನ), ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ (47ನೇ 

ಸೆ್ವನ) ಮತ್ತು  ಬರ ಜಿಲ್ 81ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ.  

ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ದ ನಂತ್ರದ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ (71), ಭೂತಾನ್ 

(97) ಮತ್ತು  ನೇಪಾಳ (98) ಇವೆ. ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ 122ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ.  

ಸೂಯ ಚಂಕ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದಂತೆ ಭಾರತದ್ ಪ್ರ ಗತಿ: 

 ವಾಯ ಪಾರ-ವಹಿವಾಟ್ಟ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸುಧಾರಣೆ, ಸರಕು ಮಾರುಕಟೆು  ಸೆಿ ತಿ 

ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಭಾರತ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಮೇಲೆರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

 ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಪಾರದಶಿಕತೆ, ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕರ ಮ, ವಿದೇಶ್ 

ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಾಯ ಪಾರಕ್ಕಕ  ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳಿಾಂದ ಭಾರತ್ 

ಒಟಾು ರೆಯಾಗಿ ಗಮನೀಯ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಜಿ20 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಅತಿ ಹೆಚಿು ನ ಪರ ಗತಿ ಸ್ವಧಿಸಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  

ವಿತಿು ೀಯ ಸುಧಾರಣೆಯಿಾಂದ ಹಾಗೂ ತೈಲ ಬಲೆ ಇಳಿಕ್ಕಯು ಭಾರತ್ದ ಅರ್ಿವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಸೆಿ ರತೆಯತ್ು  ಕಾಂಡ್ರಯುವತ್ು  ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ನಾವಿೀನಯ ತೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ 29ನೇ ಸೆ್ವನಮಾನ, ಸರಕು ಮಾರುಕಟೆು  ಸುಧಾರಣೆಯಲಿಲ  60ನೇ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ.  

 ಭಾರತ್ದ ಕಾಮಿಿಕ ಮಾರುಕಟೆು ಯಲಿಲ ರುವ ಇನ್ನು  ಅಸೆಿ ತ್ಾ ದಲಿಲ ರುವ ಕ್ಕಲವು ಕಠಿಣ 

ನಯಂತ್ರಣ ಕರ ಮಗಳು ವಯ ವಸ್ಥ ಯೂ ಪ್ಟರ ಗತಿಗ್ಗ ಅಡ್ಿ ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ವಿಶಿ್ೋಷಣೆ 

ಮಾಡಿದೆ. 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಸಪ ಧಾಿತಮ ಕ್ ಸೂಚಯ ಂಕ್ದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಜಾಗತಿಕ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. 

 ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  12 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಈ 

ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಸಿದದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ 12 ಮಾನದಂಡಗಳು ಪರ ತ್ಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ದೇಶದವೊಾಂದರ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕತೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರುವಂತ್ವಾಗಿವೆ. 

 ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥ ಗಳು, ಮೂಲ್ಸೌಕಯ್, ಆಥಿ್ಕ ಸಿಥ ತಿ, ಆರೋಗಯ , ಪ್ರರ ರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹ್ಣಕ್ಕಸು 

ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಅಭಿವೃದಿಿ , ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್, ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಗ್ತ್ರ , ವಾಯ ಪ್ರರ, ಹಸತ್ನ್ ಸೇರಿದಂರ್ತ 

ಒಟ್ು  12 ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ು ಕಂಡು ಜ್ಞಗತಿಕ ಸಪ ಧಾ್ತ್ಮ ಕ ಸೂಚಯ ಂಕ 

(ಜಿಸಿಐ) ನಿಧ್ರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 

ವ್ರಕ್ವಿ ದ್.ರಾ.ಬೇಂದೆರ  ರವ್ರ ಪುತರ  ಡಾ.ವಾಮನದ್ತಿಾ ತೆರ ೀಯ ಬೇಂದೆರ  ವಿಧಿವ್ಶ 

ವರಕವಿ ದ. ರಾ. ಬೇಂದೆರ  ಅವರ ಪುತ್ರ  ಡ್ಯ. ವಾಮನ್ದತ್ು ರ್ತರ ೋಯ ಬೇಂದೆರ  ನಿಧನ್ರಾದರು. ಅವರಿಗ್ಗ 81 

ವಷ್ ವಯಸಾಸ ಗಿತ್ತು . ವಾಮನ್ದತ್ು ರ್ತರ ೋಯ ಬೇಂದೆರ  ಅವರು ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಟಕರೂ ಮತ್ತು  

ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿದದ ರು. 

ಡಾ.ವಾಮನದ್ತಿಾತೆರ ೀಯ ಬೇಂದೆರ : 

 ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಡ್ಯ. ವಾಮನ್ ಬೇಂದೆರ  ಹಾವೇರಿ ಜಿಲಿ್ಗ ಯ ರಾಣೆಬನ್ಯು ರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಜುಲೈ 28, 

1935ರಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದದ ರು. 

 ತಂದೆ ವರಕವಿ ದ.ರಾ.ಬೇಂದೆರ , ತ್ಯಿ ಲ್ಕಿಷ ಮ ೋಬ್ದಯಿ.  

 ಕನಾ್ಟಕ ವಿಶ್ವ  ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಬ್ರ.ಎ. ಮತ್ತು  ಎಂ.ಎ. ಪ್ಟದವಿ ಪ್ಟಡೆದಿದದ  ಬೇಂದೆರ  ಪುಣೆ 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯಕೆಕ  ‘ಲ್ಕಿಷ ಮ ೋಶ್ನ್ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ್ - ಒಂದು ಅಧಯ ಯನ್’ ಮಹಾಪ್ಟರ ಬಂಧ 

ಮಂಡಿಸಿ ಪ್ತಎರ್ಚ.ಡಿ. ಪ್ಟದವಿ ಪ್ಟಡೆದಿದದ ರು. 

 ಧಾರವಾಡದ ವಿದಾಯ ರಣಯ  ಕಿರಿಯ ಕ್ಕಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಟನಾಯ ಸಕರಾಗಿ, ಕಿಟಲ್ಡ ಕಲಾ 

ಕ್ಕಲೇಜಿನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಟಕರಾಗಿ, ಕನ್ು ಡ ವಿಭಾಗದ ಮಖಯ ಸಥ ರಾಗಿ ನಿವೃತಿು  ಹಂದಿದದ ರು. 
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 ಕನ್ು ಡ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗಿಿ ಷ್, ಹಿಂದಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು  ಕರಗತ್ ಮಾಡಿಕಂಡಿದದ   ಇವರು ಸಂಗಿೋತ್, 

ನಾಟಕ, ಭಾಷಣ ಮಂತ್ದ ಕಲ್ಗಗಳನ್ನು  ಸಹ್ ತ್ಮಮ  ಹ್ವಾಯ ಸವಾಗಿರಿಸಿಕಂಡಿದದ ರು. 

 “ತೊದಲು” ಇದು ಇವರ ರ್ದಲ್ ಕವನ್ ಸಂಕಲ್ನ್, ನಂತ್ರ ಅನಂತ್ಧಾರೆ, ಸಪ ಂದನ್ 

ರ್ದಲಾದವುಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿದರು. 

 ಸೊಂಡಿಲ್ ಗಣಪ್ಟಪ  ಬಂದ, ಸಪ ಶ್್ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ನಾಟಕಗಳೂ ಸೇರಿ ಮೂವತ್ು ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು  

ರಡಿಯೋ ನಾಟಕಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡಿದದ ರು. 

ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗಳು: 

 ಕನಾ್ಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಅಕ್ಕಡಮಿ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು , ಶಿರ ೋವರದರಾಜ ಆದಯ  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ,  ಕಂದರ  

ಸಾಹಿತ್ಯ  ಅಕ್ಕಡಮಿ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು , ಧಾರವಾಡ ಜಿಲಿಾ  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಸಮೆಮ ೋಳನ್ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು , ವಿದಾಯ ರಣಯ  

ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು , , ಪ್ಟರಶುರಾಮ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು , ಕನ್ು ಡ-ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ಠ ಬ್ದಂಧವಯ  ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು , ಮಂತ್ದ 

ಹ್ಲ್ವಾರು ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಗೌರವಗಳು ವಾಮನ್ ಬೇಂದೆರ ಯವರಿಗ್ಗ ಲ್ಭಿಸಿವ. 

 

ದೇಶದ್ಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿು  ಹೂಬಿಡುವ್ ಸಸಯ  ಪ್ರ ಬೇಧಗಳನ್ನನ  ಹಂದಿರುವ್ ರಾಜ್ಯ  

ತಮಳುನ್ಯಡು 

ಭಾರತಿೀಯ ಸಸಯ ಸವೇಿಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯ (Botanical Survey of India) ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 

ವರದಿಯ ಪರ ಕಾರ ತ್ಮಿಳುನಾಡು ದೇಶದಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಹೂಬಿಡುವ ಸಸಯ  ಪರ ಬೇಧಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. “ಎಾಂಡಮಿಕ್ ವಾಯ ಸುಕ ಲರ್ ಪಾಲ ಾಂಟೆ್ಸ  ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ (Endemic Vascular Plants of 

India)” ಎಾಂಬ ಶ್ೀಷಿಿಕ್ಕಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡಿರುವ ವರದಿಯ ಪರ ಕಾರ ದೇಶದಲಿಲ  ಕಾಣಸಿಗುವ ಪರ ತಿ 

ನಾಲುಕ  ಹೂಬಿಡುವ ಸಸಯ  ಪರ ಬೇಧಗಳ ಪೈಕ್ತ ಒಾಂದು ದೇಶದ ಸೆ ಳಿೀಯ ಪರ ಬೇಧವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  18,259 ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಸಯ ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದ್ಯಗಿ ವರದಿಯಲಿಲ  

ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕ್ತ 4,303 ಸಸಯ ಗಳು (ಶೇ 23%) ಕವಲ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  

ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಈ 4,303 ಸಸಯ ಗಳ ಪೈಕ್ತ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಅಾಂದರೆ 410 ಪರ ಬೇಧಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 

ಕರಳದಲಿಲ  357 ಪರ ಬೇಧಗಳು ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾರ್ು ರದಲಿಲ  278 ಪರ ಬೇಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 

 ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಸಯ  ಪರ ಭೇದಗಳ ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಬಗೆಗ  ಹೇಳುವುದ್ಯದರೆ ಪಶ್ು ಮ ಘಟು ದಲಿಲ  

2,116 ಪರ ಬೇಧಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪೂವಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  466 ಪರ ಬೇಧಗಳು 

ಪತೆು ಯಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಪರ ದೇಶಗಳು ದೇಶದ ಬಯೀಡೈವಸಿಿಟಿ ಹಾಟ್ಸ ಸ್ವಪ ಟ್ಸ ಆಗಿವೆ. 

 ನಾಲುಕ  ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಗಳ ಪರ ಬೇಧ, ಎರಡು ಬಗೆಯ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಎರಡು ಬಳಿು  

ಗಿಡಗಳು ಹಾಗೂ 12 ಬಗೆಯ ಮಲಿಲ ಗೆ ಗಿಡಗಳು ಕವಲ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 40 ಬಿದಿರು ಪರ ಬೇಧಗಳು ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಮಾತ್ರ  ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿವೆ. 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  45 ಕರಿ ಮ್ಣಸು ವಗಿಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದ ಪರ ಬೇಧಗಳು, 19 ಶ್ಮಾಂಠಿ ಪರ ಬೇಧಗಳು 

ಮತ್ತು  13 ದೊಡಡ  ಏಲಕ್ತಕ  ಪರ ಬೇಧಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ು ವೆ ಎಾಂದು ವರದಿಯಲಿಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತ ನೈಮಿಲಯ  ಸಮೆಮ ೀಳನ (INDOSAN)ಕೆಕ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಚಾಲನೆ  

ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಎರಡು ವರ್ಿ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  “ಭಾರತ್ ನೈಮಿಲಯ  

ಸಮ್ಮ ೀಳನ”ವನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ದ ಕನಸು ನನಸ್ವಗಲು 

ವತ್ಿನೆಯಲಿಲ  ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬೇಕ್ತದೆ ಎಾಂದು ಮೀದಿ ರವರು ತ್ಮಮ  ಉದ್ಯಾ ಟನ 

ಭಾರ್ಣದಲಿಲ  ಅಭಿಪಾರ ಯಪಟು ರು. ಬಿರ ಟಿಷ್ ಆಳಿಾ ಕ್ಕಯನ್ನು  ಕನೆಗಾಣಿಸಲು ಮಹಾತ್ಮ  ಗಾಾಂಧಿ 

ಸತಾಯ ಗರ ಹದ ಮರೆ ಹೀದಂತೆ ಇಾಂದು ನಾವು ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಕಸ ಮುಕು ವಾಗಿಸಲು ಪಣತ್ತಡಬೇಕ್ತದೆ 

ಎಾಂದು ಮೀದಿ ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಿದರು. 

ಸಾ ಚಿ ತಾ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 
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 ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅನ್ನಷ್ಠು ನದಲಿಲ  ಅಪರ ತಿಮ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾರಾರ್ು ರದ 

ಸಿಾಂಧೂದುಗಿ ಜಿಲೆಲ , ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಮಂಡಿ ಜಿಲೆಲ , ಪುಣೆ, ಚಂಡಿಘರ್ ಮತ್ತು  

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕ, ಸಿಕ್ತಕ ಾಂನ ಗಾಯ ಾಂಟಕ್ ನಗರ, ಸೂರತ್ ರೈಲೆಾ  ನಲಾದ ಣ, ಕಾಂದಿರ ಯ 

ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಡೆಹಾರ ಡಾನ್ ಗೆ ಸಾ ಚು ತಾ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮೀದಿ ರವರು ವಿತ್ರಿಸಿದರು. 

ಇಂಡ್ರೀಸ್ವನ್ ಸಮೆಮ ೀಳನದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಇಾಂಡ್ರೀಸ್ವನ್ ಒಾಂದು ರಾರ್ು ರಮಟು ದ ವಾಷಿಿಕ ಕಾಯಿಕರ ಮವಾಗಿದುದ , ನೈಮಿಲಯ ಕ್ಕಕ  

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ಪರ ಮುಖರನ್ನು  ಒಾಂದು ವೇದಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ತ್ರುವುದ್ಯಗಿ. 

 ಸಕಾಿರ, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಂಶೀಧಕರು, NGOಗಳು ಸು ಚು  ಭಾರತ್ದ ಸ್ವಧನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ತ್ಮಮ  

ಅನಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳು ಲು ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ದಡಿ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿರುವ ಸ್ವಧನೆ, 

ತ್ಲುಪಬೇಕ್ತರುವ ಗುರಿ, ಗುರಿ ತ್ಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಬಯಲು ಬಹಿಿದೆಸ್ಥ 

ಮುಕು ವನಾು ಗಿ ಮಾಡಲು ಕೈಗೊಳು ಬೇಕ್ತರುವ ಕರ ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಚಚಿಿಸಲಾಗುವುದು.  

  ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 2019ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಬಯಲು ಶೌಚಮುಕು  

ರಾರ್ು ರವನಾು ಗಿ ಮಾಡುವು ಮಹತ್ಾ ದ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 

ಖಯ ತ ಮನೊೀವೈದ್ಯ  ಅಶೀಕ್ ಪೈ ನಧನ  

ಖ್ಯಯ ತ್ ಮನೊೀವೈದಯ , ಲೇಖಕ ಮತ್ತು  ಸಿನಮಾ ನಮಾಿಪಕ  ಡಾ.ಅಶೀಕ್ ಪೈ ಹೃದಯಾರ್ಘತ್ದಿಾಂದ 

ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ 70 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಪೈ ಅವರು ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ತರಣವೊಾಂದರಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಲೆಾಂದು ಪತಿು  ರಜನ ಪೈ ಅವರ ಜತೆಗೆ ಸ್ವಕ ಟೆಲ ಾಂಡ್ಸ ಗೆ ತೆರಳಿದದ  ವೇಳೆ ಅಲಿಲ  

ಹೃದಯಾರ್ಘತ್ವಾಗಿತ್ತು . ಕ್ಕಡಲೇ ಸೆ ಳಿೀಯ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ದ್ಯಖಲಿಸಲಾಗಿದದ ರೂ, ಚಿಕ್ತತೆೆ ಗೆ ಸಪ ಾಂದಿಸದೆ 

ಮೃತ್ಪಟಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಪೈ ಬಗೆೆ :  

 ಪೈ ಅವರು ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 30, 1946 ರಲಿಲ  ಜನಸಿದರು.  

 ಶ್ವಮಗಗ ದಲಿಲ  ಮಾನಸ ನಸಿಿಾಂಗ್ ಹೀಮ್ ಮತ್ತು  ಮಾನಸ ಎಜುಕರ್ನಲ್ ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ 

ಅನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದದ ರು. 

 ಕನಾಿಟಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ  ಕಾಯಿಪಡೆಯ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ  ಇವರು 

ಕನಾಿಟಕ ಮಾನಸಿಕ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. 

 ಪೈ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು  ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದದ ರು.  

ನಮಿಸ್ತದ್ದ  ಸ್ತನಮಾಗಳು: 

 ಪೈ ಅವರು ನಾಲುಕ  ಸಿನಮಾಗಳನ್ನು  ನಮಿಿಸಿದದ ರು. ಈ ನಾಲುಕ  ಸಿನಮಾಗಳನ್ನು  ಸುರಶ್ತ 

ಹೆಬಿು ಕರ್ ಅವರು ನದೇಿಶ್ಸಿದದ ರು 

 ಕಾಡಿನ ಬಾಂಕ್ತ (1989) ರಾರ್ು ರ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿತ್ತು .   

 ಪರ ರ್ಮ ಉಷ್ಠಕ್ತರಣ (1990) ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . ಉಳಿದಂತೆ ಆರ್ಘತ್ 

ಮತ್ತು  ಮನಮಂರ್ನ ಸಿನಮಾಗಳನ್ನು  ನಮಿಿಸಿದದ ರು. 

 ಅಾಂತ್ರಾಳ ಎಾಂಬ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು  ಪೈ ನಮಿಿಸಿದದ ರು. ಗಿರಿೀಶ್ತ ಕಾಸರವಳಿು ರವರು ಈ 

ಧಾರಾವಾಹಿಯಲಿಲ  ಮುಖಯ  ಪಾತ್ರ ದಲಿಲ  ಅಭಿನಯಿಸಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 ಪೈ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು ಯೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗೌರವ ಸಂದಿದೆ.  

 

ಸಾ ಚಿ  ಭಾರತ ಕ್ರು ಚಲನಚ್ಚತೊರ ೀತಸ ವ್ದ್ಲಿಲ  “ಮುಗಿ”ಗೆ ಪ್ರ ಥಮ ಬಹುಮಾನ 

ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಆಾಂದೊೀಲದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಕ್ತರು ಚಲನ ಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವದಲಿಲ  “ಮುಗಿ” ಚಿತ್ರ  

ಪರ ರ್ಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದೆ. ಮುಗಿ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮೂಲದ ನದೇಿಶಕ 

ಕಾತಾಯ ಯನ್ ಶ್ವಪುರಿ ನದೇಿಶ್ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಸ್ವರ ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವ ಎಾಂ.ವೆಾಂಕಯಯ  

ನಾಯುಡ  ಶ್ವಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  ಮತ್ತು  ರೂ 10 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ 
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ಗೌರವಿಸಿದರು.ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳು ತ್ಮಮ  ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನು  ಸಾ ಚಛ ವಾಗಿ 

ಇಟ್ಟು ಕಳು ದ ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತಾು ರೆ ಎಾಂಬ ವಸುು  ವಿರ್ಯ ಆಧರಿಸಿ 'ಮುಗಿ' 

ಚಲನಚಿತ್ರ  ರೂಪುಗೊಾಂಡಿತ್ತು . 

 ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಕ್ತರು ಚಲನಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಸ್ವರ 

ಸಚಿವಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸಿನಮಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ 

ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿತ್ತು . 

 ಈ ಚಲನಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವದಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮಹತ್ಾ ದ ಯೀಜನೆಯಾದ ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ 

ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತ್ತ ಮೂರು ನಮಿರ್ಗಳ ಕ್ತರು ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಪರ ದಶ್ಿಸಬೇಕ್ತತ್ತು .  

 ಚಲನ ಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವದಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  4,346 ಜನರು ಸಪ ಧಿಿಸಿದದ ರು. ಈ ಪೈಕ್ತ 20 ಉತ್ು ಮ 

ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ನಮಾಿಪಕ್ತ ವಾಣಿ ತಿರ ಪಾಠಿ, ನದೇಿಶಕ್ತ 

ಗಿೀತಾಾಂಜಲಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು  ಚಲನಚಿತ್ರ  ಪರ ಚಾರ ಪರ ಹಾಲ ದ್ ಕಾಕರ್ ಅವರು ತಿೀಪುಿಗಾರರಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಚಲನಚಿತ್ರ  ನದೇಿಶಕರಾದ ಸುಧಾಾಂಶ್ಮ ಶಮಾಿ , ಕ್ಕ.ವಿ.ಕ್ಕ. ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು  ಅಕ್ಷಯ್ 

ದನವಾಲೆ ಅವರು ದಿಾ ತಿೀಯ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರು ಕರ ಮವಾಗಿ 

'ನಹನಾ ದೂತ್', 'ಚೆಾಂಬುಕು ಮೂಡಿಾಂದಿ', 'ಸಕಿಮಿಿ ರತಿ ವಾಧೂ' ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ನದೇಿಶ್ಸಿದದ ರು. ಇತ್ರೆ ಆರು ಜನರು ತೃತಿೀಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು  ಹಂಚಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಜೈವಿಕ್ ಆಥಿಿಕ್ತೆ ಮಷನ್ (The National Mission on Bioeconomy)ಗೆ ಶಿಲ್ದಲ ಂಗ್ 

ನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ಮೇರ್ಘಲಯದ ಶ್ಲಾಲ ಾಂಗ್ ನಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮಿರ್ನ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಬಯೀರಿಸೊೀಸೆ್ಿ ಅಾಂಡ್ಸ ಸಸ್ಥು ೈನಬಲ್ ಡೆವೆಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ (IBSD) ಈ ಮಿರ್ನ್ 

ಅನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಜೈವಿಕ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಸದಿ ಳಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ ದಲೆಲ ೀ 

ಇದೊಾಂದು ವಿಶ್ರ್ಾ  ರಿೀತಿಯ ಕಾಯಿಕರ ಮವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಜೈವಿಕ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಗಾರ ಮಿೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು  

ಸಧೃಡಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖಯ  ಗುರಿ. ಜತೆಗೆ ಗಾರ ಮ ಮಟು ದಲಿಲ  ಉದೊಯ ೀಗ ಸೃಜನೆ 

ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಆಗಿದೆ. 

 ಜಾಾ ನ ಆಧಾರಿತ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ಯದ ಜೈವಿಕ ಮೂಲಗಳನ್ನು  

ಆಹಾರ, ಜೈವಿಕ ಇಾಂಧನ ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ಆಧಾರಿತ್ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನಾು ಗಿ ಸುಸೆಿ ರವಾಗಿ ಬಳಕ್ಕ 

ಮಾಡಲು ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಆಹಾರ, ಆರೀಗಯ , ನೀರು, ಇಾಂಧನ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರ ಮುಖ 

ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ಸೃಷಿು ಸಲು ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರದ 

ಲಾಭ್ವನ್ನು  ತ್ಲುಪಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ಜೈವಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಒಾಂದು ಹಸ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯಾಗಿದುದ , ಅಮ್ರಿಕಾ, ಕ್ಕನಡಾ ಮತ್ತು  

ಯುರೀಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕಕ ಟ ರಾರ್ು ರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ವಿನೂತ್ನ ಪರ ಯೀಗಕ್ಕಕ  

ಮುಾಂದ್ಯಗಿವೆ. ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಜೈವಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಅವಕಾಶಗಳಿದುದ , ಭ್ವಿರ್ಯ ದಲಿಲ  

ಬಹಳಷ್ಟು  ಬೇಡಿಕ್ಕ ಬರಲಿದೆ.     

 

21ನೇ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗದ್ ಪೂಣಾಿವ್ಧಿ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ ಎಸ್ ಸ್ತವ್ಕುಮಾರ್ ನೇಮಕ್ 

21ನೇ ಭಾರತ್ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗದ ಪೂಣಾಿವಧಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಎಸ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಕರಳ ಮೂಲದವರಾದ ಎಸ್ ಸಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಾಂಡಿಯನ್ 

ಲಾ ಇನೆ್  ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ, ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಪಾರ ಧಯ ಪಕರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಕಾನೂನ್ನ ಕುರಿತಾದ ಹಲವಾರು 
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ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಇವರು ಬರೆದಿರುವರು. ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಮಾಧಯ ಮ ಕಾನೂನನಲಿಲ  

ಪರಿಣಿತಿ ಹಾಂದಿರುವ ಇವರಿಗೆ 2008ರಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ಪರ ಶಸಿು  ಸಂದಿದೆ. 

21ನೇ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 21ನೇ ಭಾರತ್ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗವನ್ನು  1ನೇ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್, 2015 ರಿಾಂದ 

31ನೇ ಆಗಸ್ು  2018ರ ತ್ನಕ ಮೂರು ವರ್ಿ ಅವಧಿಗೆ ರಚಿಸಿದೆ.  

 ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟು ಿ ನವೃತ್ು  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾದ ಬಲಿಿ ೀರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಚೌಹಣ್ ರವರು 21ನೇ 

ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (ಐಪಿಸಿ), ಅಪರಾಧ ನಾಯ ಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ಜಾಮಿೀನ್ನ 

ಕಾನೂನ್ನ ವಿಮಶ್ಿ ಮಾಡಿ ಏಕರೂಪ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ಶ್ಫ್ರರಸೆು  

ಮಾಡುವುದು ಈ ಆಯೀಗದ ಪರ ಮುಖ ಜವಾಬದ ರಿಗದಗಿವೆ. ಸಮಾನ ನಾಗರಿೀಕ ಸಂಹಿತೆ 

ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ವ ಕಾಯಿಸ್ವಧಯ ತೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನ್ನಗಳನ್ನು  ರದುದ ಪಡಿಸುವ 

ಬಗೆಗಯು ಶ್ಫ್ರರಸೆು ಗಳನ್ನು  ಆಯೀಗ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಭಾರತ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗ: 

 ಭಾರತ್ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗ ಶಸನಬದದ ವಲಲ ದ ಮತ್ತು  ಸಂವಿಧಾನಕವಲಲ ದ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕಕ  ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

 ಪರ ಪರ ರ್ಮ ಭಾರತ್ ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗವನ್ನು  1955ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಅನಂತ್ರ ಪರ ತಿ 

ಮೂರು ವರ್ಿಕಕ ಮ್ಮ  ಆಯೀಗಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ನವೃತ್ು  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಅರ್ವಾ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ನವೃತ್ು  ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

 ದೇಶದಲಿಲ  ಕಾನೂನನ ಪರ ಗತಿಪರ ಅಭಿವೃದಿದ ಗಾಗಿ 262 ಪರ ಮುಖ ಶ್ಫ್ರರಸೆು ಗಳನ್ನು  ವಿವಿಧ 

ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿವೆ.  

 

ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮತಿ (ಎಂಪಿಸ್ತ) ರಚನೆ ಅಧಿಕೃತ ಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಆರು ಜನ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ಅಧಿಕೃತ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಹರಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಕಾಯಿದೆ-1934ರ 45ZB 

ಪರ ಕರಣದಡಿ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಬಳಸಿ ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಈ 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಹರಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮತಿ: 

 ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗವನಿರ್ ಉಜಿಿತ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು. 

 ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಡೆಪೂಯ ಟಿ ಗವನಿರ್ ಆರ್ ಗಾಂಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರು 

 ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ನದೇಿಶಕ “ಮೈಕ್ಲ್ ಪ್ಟರ ” ಸಮಿತಿಯ 

ಸದಸಯ ರು 

 ಇಾಂಡಿಯನ್ ಸ್ವು ಟಿಸಿು ಕಲ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಪಾರ ಧಯ ಪಕರಾದ ಚೇತನ್ ಘ್ಯಟೆ ಸಮಿತಿಯ 

ಸದಸಯ ರು 

 ದೆಹಲಿ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಎಕಾನಮಿಕೆ್ , ನದೇಿಶಕರಾದ ಪರ .ಪ್ಮ ದುವ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರು 

 ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಮಾಯ ನೇಜಮ್ಾಂಟ್ಸ, ಅಹಮದಬದ್ ಪಾರ ಧಯ ಪಕರಾದ 

ರವಿೀಾಂದರ  ಎಚ್ ದೊಲಕ್ತಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರು. 

ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮತಿಯ ಬಗೆೆ : 

 ಆರು ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯು ಅಲಾಪ ವಧಿ ಬಡಿಡ  

ದರವನ್ನು  ನಗದಿಪಡಿಸಿ ಹಣದುಬಿ ರವನ್ನು  ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿ ಮಟು ಕ್ಕಕ  ನಯಂತಿರ ಸುವ 

ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 
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 ವರ್ಿದಲಿಲ  ಕನರ್ಾ  ನಾಲುಕ  ಬರಿ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದುದ , ಸಭೆಯ ನಂತ್ರ 

ತ್ನು  ನಧಾಿರಗಳನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಲಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು  ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದೆ-2016ರಡಿ ತಿದುದ ಪಡಿ 

ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಶಸನಬದದ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಂಸೆಿ ಕ ಚೌಕಟು ನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ತೈಲ ಉತಾಪ ದ್ನೆ ತಗೆಿ ಸಲು ಪ್ಪಟ್ರರ ೀಲಿಯಂ ರಫಿು  ರಾಷ್ ರ ಗಳ ಒಕ್ಕಕ ಟ (OPEC) ನಧಾಿರ 

ಎಾಂಟ್ಟ ವರ್ಿಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ರಫ್ತು  ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ 

ಒಕ್ಕಕ ಟವು (ಒಪೆಕ್) ಕಚಾು  ತೈಲ ಉತಾಪ ದನೆ ತ್ಗಿಗ ಸುವ ನಧಾಿರಕ್ಕಕ  ಬಂದಿವೆ. ಅಲೆಿ ೀರಿಯಾದಲಿಲ  

ನಡೆದ ಅಲೆಿ ೀರಿಸ್ ಒಪೆಕ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಒಪೆಕ್ 

ರಾರ್ು ರಗಳು ಪರ ಸುು ತ್ ಪರ ತಿದಿನ 33.24 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಯ ರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು  ಪರ ತಿದಿನ ಉತಾಪ ದಿಸುತಿು ದುದ , 

ಈ ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  32.5 ರಿಾಂದ 33.0 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಯ ರೆಲ್ ಗೆ ತ್ಗಿಗ ಸಲು ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಯಾವ ರಾರ್ು ರಗಳು ಎಷ್ಟು  ತೈಲ ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸಲಿವೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ನವೆಾಂಬರ್ ನಲಿಲ  

ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಒಮಮ ತ್ಕ್ಕಕ  ಬರಲಿವೆ. 

ಭಾರತದ್ ಮೇಲ್ದಗುವ್ ಪ್ರಿಣಾಮ: 

 ಒಪೆಕ್ ರಾರ್ು ರಗಳಿಾಂದ ತೈಲವನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ವ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ 

ಮೂರನೆ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಭಾರತ್ ಶೇ 85% ರರ್ು  ಕಚಾು  ತೈಲ ಹಾಗೂ ಶೇ 95% ನೈಸಗಿಿಕ 

ಅನಲವನ್ನು  ಒಪೆಕ್ ರಾರ್ು ರಗಳಿಾಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ತಿು ದೆ. 

 ಇತಿು ೀಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಒಪೆಕ್ ರಾರ್ು ರಗಳು ಅಧಿಕ ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ತೈಲವನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸುತಿು ದದ  

ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಒಪೆಕ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರದ ಕರತೆಯಿಾಂದ್ಯಗಿ ಕಚಾು  ತೈಲದ ಬಲೆ 

ಕುಸಿದಿದದ  ಕಾರಣ ಭಾರತ್ದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಆಗಾಧವಾಗಿ ಪರ ಯೀಜನವಾಗಿತ್ತು . 

 ಆದರೆ ಒಪೆಕ್ ರಾರ್ು ರಗಳ ಈ ನಧಾಿರದಿಾಂಗಾಗಿ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಮಾರುಕಟೆು ಯಲಿಲ  

ಕಚಾು ತೈಲ ಬಲೆ ಏರಿಕ್ಕಯಾಲಿದುದ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ತಿು ರುವ ಭಾರತ್ದ 

ಮೇಲೆ ಹೆಚಿು ನ ಹರೆ ಬಿೀಳುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇದೆ.  

ಪ್ಪಟ್ರರ ೀಲಿಯಂ ರಫಿು  ದೇಶಗಳ ಒಕ್ಕಕ ಟ (ಒಪ್ಪಕ್): 

 ಒಪೆಕ್ 14 ತೈಲ ರಪುು  ಮಾಡುವ ರಾರ್ು ರಗಳ ಒಕ್ಕಕ ಟವಾಗಿದೆ. ತ್ನು  ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  

ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ನೀತಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಪರ ಮುಖ ಕಾಯಿ. 

 ಒಪೆಕ್ ಅನ್ನು  1960 ರಲಿಲ  ಇರಾನ್ ನ ಬಗಾದ ದ್ ನಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದರ ಕಾಂದರ  

ಕಚೇರಿ ಆಸಿು ರೀಯಾದ ವಿಯ್ಕನಾು ದಲಿಲ ದೆ.  

 ಒಪೆಕ್ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು: ಅಲೆಿ ೀರಿಯಾ, ಅಾಂಗೊೀಲಾ, ಲಿಬಿಯಾ, ನೈಜಿೀರಿಯಾ, ಗಾಬನ್, 

ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಇರಾಕ್, ಸೌಧಿ ಅರಬಿಯಾ, ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, ಯುಎಇ, 

ಈಕ್ಕಾ ಡರ್ ಮತ್ತು  ವೆನೆಜುವೆಲಾ. 

 2015 ಅಾಂತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಒಪೆಕ್ ರಾರ್ು ರಗಳು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಉತಾಪ ದನೆ ಪೈಕ್ತ ಶೇ 43% ರಷ್ಟು  ಪಾಲು 

ಹಾಂದಿದುದ , ವಿಶಾ ದ ಶೇ 73% ತೈಲ ನಕ್ಕಷ ೀಪಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. 

 

ಭಯೀತಾಪ ದ್ಕ್ರ ವಿರುದ್ದ  ಸಜಿಿಕ್ಲ್ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ನಡೆಸ್ತದ್ ಭಾರತ ಸೇನೆ 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಆಕರ ಮಿತಿ ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಮೇಲೆ ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸಲು ಸಮಯ ಕಾಯುತಿು ದದ  

ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರ ವಿರುದದ  ಭಾರತ್ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಸಜಿಿಕಲ್ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಿ 

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ನಯಂತ್ರ ಣ ರಖ್ಯಯನ್ನು  ದ್ಯಟಿ 

ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು  ಧಾ ಾಂಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಉರಿ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ 

ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರು ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸಿ 18 ಸೈನಕರನ್ನು  ಕಾಂದಿದಕ್ಕಕ  ಪರ ತ್ತಯ ತ್ು ರವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸೇನೆ 

ಸಜಿಿಕಲ್ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ.  

ಸಜಿಿಕ್ಲ್ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಅಥವಾ ಆಪ್ರಷನ್ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

ಸಜಿಿಕಲ್ ಆಪರರ್ನ್ ಇದು ತ್ತಾಂಬ ನಾಜೂಕ್ತನಾಂದ ಮಾಡುವ ಆಪರರ್ನ್ ಆಗಿದುದ  ತ್ತಾಂಬ 

ವಿರಳ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಈ ರಿೀತಿಯ ದ್ಯಳಿಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ದೇಶದ ಮೇಲೆ 

ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರು ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸಿ ಜನರನ್ನು  ಒತೆು ಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕಾಂಡಾಗ ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರನ್ನು  
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ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಗುಪು ವಾಗಿ ಸೇನೆ ಸಜಿಿಕಲ್ ಆಪರರ್ನ್ ನಡೆಸುತ್ು ದೆ. ಇಂತ್ಹ್ 

ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆ ನ್ಡೆಸುವ ಮನ್ು  ಗುಪ್ಟು ಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ವಾಯ ಪ್ಟಕವಾಗಿ ಕಲ್ಗ ಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ವಿರೋಧಿ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಸಬೇಕ್ಕದ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅದು ಅಲ್ಪ  

ಕ್ಕಲಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಮಗಿದುಹೋಗುವಂರ್ತ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ಟರಿಣಾಮ ದಿೋಘಾ್ವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಉಳದುಕಳುಳ ವಂರ್ತ ಯೋಜನೆ ರೂಪ್ತಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇಂರ್ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗ್ಗ ಇಸ್ರ ೋಲ್ಡ ಸೇನೆ 

ಹೆಸರುವಾಸಿ. ನೈಜಿೋರಿಯಾಗ್ಗ ನ್ನಗೆಿ ದ ಇಸ್ರ ೋಲ್ಡ ಸೇನೆ ತ್ನ್ು  ಒರ್ತು  ನಾಗರಿಕರನ್ನು  ವಾಪ್ಟರ್ಸ ಕರೆತಂದಿದುದ , 

ಭಾರತ್ ಸೇನೆ ಈಚೆಗ್ಗ ಬಮಾ್ ಗಡಿಗ್ಗ ನ್ನಗೆಿ  ಭ್ಯೋತ್ಪ ದಕರನ್ನು  ಕಂದಿದುದ  ಸಜಿ್ಕಲ್ಡ 

ಆಪ್ಟರಷನ್ ಗ್ಗ ಉತ್ು ಮ ಉದಾಹ್ರಣೆ. ಸಜಿ್ಕಲ್ಡ ಅರ್ವಾ ಪ್ತರ ಸಿಷನ್ ಕ್ಕಯಾ್ರ್ಚರಣೆಯ್ಡ ಒಂದು 

ದೇಶ್ದ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಬಲ್, ರಾಜಕಿೋಯ ಇರ್ಚಛ ಶ್ಕಿು  ಮತ್ತು  ನಾಯಕರ ಬುದಿಿ ವಂತಿಕೆ ತೊೋರುವ 

ಟಾಯ ಕ್ಿ ಕಲ್ಡ ಯ್ಡದಿ ತಂತ್ರ ವೂ ಹೌದು. 

2016 ಗೂಗಲ್ ಸೈನ್ಸ  ಫೇರ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಗೆದ್ದ  ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ್ ಕೈರಾ ನಗಿಿನ್ (Kiara Nirghin) 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾದ ಕೈರಾ ನಗಿಿನ್ ಅವರು ಅಮ್ರಿಕಾದಲಿಲ  ನಡೆದ ಗೂಗಲ್ 

ಸೈನೆ್  ಫೇರ್ ನಲಿಲ  $50,000 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ವೇತ್ನವನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. ಕ್ತತ್ು ಳೆ ಸಿಪೆಪ ಯನ್ನು  ಬಳಸಿ ಮಣಿಣ ನ 

ತೇವಾಾಂಶವನ್ನು  ಹಿಡಿದಿಡುವ ಅಗಗ ದ ಪದ್ಯರ್ಿವನ್ನು  ಅನೆಾ ೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಕಾಕ ಗಿ ಕೈರಾ ಅವರಿಗೆ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೈರಾ ಅವರು ಸೇಾಂಟ್ಸ ಮಾಟಿಿನ್ ಖ್ಯಸಗಿ ಶಲೆಯಲಿಲ  11ನೇ ತ್ರಗತಿಯ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ. 

ಕೈರಾ ಅವ್ರ ಪಾರ ಜೆಕ್್  ಬಗೆೆ : 

 ಕೈರಾ ಅವರು “ನೊೀ ಮೀರ್ ರ್ಸಿು ಿ ಕಾರ ಪೆ್ಟ  (No More Thirsty Crops’)” ಹೆಸರಿನಡಿ ತ್ಮಮ  

ಪಾರ ಜೆಕ್ು  ಅನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾವನ್ನು  ಕಾಡುತಿು ರುವ ತಿೀವರ  ಬರಕ್ಕಕ  ಪರಿಹಾರ 

ಸೂಚಿಸುವುದು ಈ ಪಾರ ಜೆಕ್ು  ತಿರುದಗಿತ್ತು . 

 ಬಳಸಿ ಬಿಸಡುವ ಕ್ತತ್ು ಳೆ ಮತ್ತು  ಅವೊಕಡ್ರ ಹಣಿಣ ನ ಸಿಪೆಪ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಬರ ನವಾರಣೆಗೆ 

ಸರಳ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಕೈರಾ ತ್ಮಮ  ಪಾರ ಜೆಕ್ು  ನಲಿಲ  ವಿವರಿಸಿದದ ರು. 

 ಈ ಹಣಿಣ ನ ಸಿಪೆಪ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ “ಸೂಪರ್ ಅಬೆ ಬಿಾಂಡ್ಸ ಪಾಲಿಮಸ್ಿ (SAPs) ಅನ್ನು  ಕೈರಾ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದದ ರು. ಈ ಸೂಪರ್ ಅಬೆ ಬಿಾಂಡ್ಸ ಪಾಲಿಮಸ್ಿ ಪದ್ಯರ್ಿವು ತ್ನು  

ತೂಕಕ್ತಕ ಾಂತ್ 300 ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ತೇವಾಾಂಶವನ್ನು  ಹಿಡಿದಿಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಅಲಲ ದೇ ಈ ಪದ್ಯರ್ಿ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಕಳೆಯಬಲಲ ದ್ಯಗಿದುದ , ಯಾವುದೇ ಹಾನಕಾರಕ 

ರಾಸ್ವಯನಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿಲಲ . 

 ಈ ಪದ್ಯರ್ಿವು ದಿೀಘಿಕಾಲದವರೆಗೆ ತೇವಾಾಂಶವನ್ನು  ಹಿಡಿದಿಡುವ ಕಾರಣ ಮಣಣ ನ್ನು  

ತೇವಭ್ರಿತ್ವಾಗಿ ಇಡುತ್ು ದೆ. ಜತೆಗೆ ಕಡಿಮ್ ನೀರಿನ್ನು  ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಬಳೆ 

ಬಳೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಗೂಗಲ್ ಸೈನ್ಸ  ಫೇರ್: 

 ಗೂಗಲ್ ಸೈನೆ್  ಫೇರ್ ಅನ್ನು  ಗೂಗಲ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಆಯೀಜಿಸುತ್ು ದೆ. 13 ರಿಾಂದ 18 

ವರ್ಿದೊಳಗಿನವರು ಇದರಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  

ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಾಂಡ ವಿಶಾ ದ ದೊಡಡ  ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳುು ವುದಕ್ಕಕ  ಯುವ 

ಪರ ತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.  

 

ಅಕ್ ೀಬರ್ 3: ವಿಶಾ  ಆವಾಸ ದಿನ (World Habitat Day) 

ವಿಶಾ  ಆವಾಸ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಅಕು ೀಬರ್ ತಿಾಂಗಳ ಮದಲ ಸೊೀಮವಾರದಂದು 

ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ವರ್ಿ ಅಕು ೀಬರ್ 3 ರಂದು ವಿಶಾ  ಆವಾಸ ದಿನವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳು, ನಗರ ಮತ್ತು  ಪಟು ಣಗಳಲಿಲ  ಕೈಗೆಟ್ಟವ ವಸತಿ ಅಗತ್ಯ ದ ಬಗೆಗ  

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ವಿಶಾ  ಆವಾಸ ದಿನದ ಉದೆದ ೀಶ. 

 “Housing at the Cetre” ಇದು ಈ ವರ್ಿದ ವಿಶಾ  ಆವಾಸ ದಿನದ ರ್ಥೀಮ್ 
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ಹಿನನ ಲೆ: 

 ವಿಶಾ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆ 1986ರಲಿಲ  ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಳುು ವ ಮೂಲಕ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 

ಅಕು ೀಬರ್ ಮದಲ ಸೊೀವಾವರವನ್ನು  ವಿಶಾ  ಆವಾಸ ದಿನವನಾು ಗಿ ಆಚರಿಸಲು 

ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಮುಾಂದಿನ ಪಿೀಳಿಗೆಗೆ ನೆಲೆಯನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸುವುದು ನಮ್ಮ ಲಲ ರ ಹಣೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ವಿಶಾ ಕ್ಕಕ  

ಎಚು ರಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಇಸ್ೊ ೀನಯಾದ್ ಮದ್ಲ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ ರ ಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಸ್್ತ ಿ ಕ್ಜುಲೈದ್ ನೇಮಕ್ 

ಇಸೊು ೀನಯಾದ ಸಂಸತ್ತು  ಕ್ಕಸಿು ಿ ಕಜುಲೈದ್ (Kersti Kaljulaid) ಅವರನ್ನು  ಇಸೊು ೀನಯಾದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರನಾು ಗಿ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿದೆ.  ಕ್ಕಸಿು ಿ ಕಜುಲೈದ್ ಅವರು ಇಸೊು ೀನಯಾದ ಮದಲ ಮಹಿದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ನಡೆದ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  20 ಸದಸಯ ರ ಗೈರು ಹಾಜರಿ 

ಹರತಾಗಿಯೂ ಕ್ಕಸಿು ಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ 81-0 ಮತ್ಗಳು ದ್ಯಖಲಾದವು.  

 ಕ್ಕಸಿು ಿ ಕಜುಲೈದ್ ಇಸೊು ೀನಯಾದ ಐದನೇ ರಾರ್ು ರಧಯ ಕ್ಷರು. ಕ್ಕಸಿು ಿ ಅವರು ಅಕು ೀಬರ್ 10, 

2016 ರಂದು ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಕ್ಕಸಿು ಿ ಅವರು ಇಸೊು ೀನಯಾದ ರಾರ್ು ರಧಯ ಕ್ಷ ಹುದೆದ ಯನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಕ್ತರಿಯ ವಯ ಕ್ತು  ಸಹ 

ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಕ್ಕಸಿು ಿ ಅವರು ಜಿೀವಶಸು ರದಲಿಲ  ಪದವಿ ಪಡೆದಿದುದ  ತ್ಳಿಶಸು ರದಲಿಲ  ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಟಟ್ಟಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ ಎಾಂಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 1999ರಲಿಲ  ಇಸೊು ೀನಯಾದ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಚೇರಿಯಲಿಲ  ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. 

 2011 ರಲಿಲ  ಯುರೀಪಿಯನ್ ಆಡಿಟಸ್ಿ ಕೀಟ್ಸಿ ನಲಿಲ  ಇಸೊು ೀನಯಾದ ಪರ ತಿನಧಿಯಾಗಿ 

ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದದ ರು. 

 

ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತಿ್ತ  ಗುಜ್ರಾತಿನ ನಗರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಬಯಲು ಬಹಿದೆಿಸ್ ಮುಕಿ್  

ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಗುಜರಾತಿನ ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳು ಬಯಲು ಬಹಿದೆಿಸ್ಥ ಮುಕು ವೆಾಂದು ಕಾಂದರ  

ನಗರಾಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ ಘೀಷಿಸಿದೆ. ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಕ  ಎರಡು ವರ್ಿ ಪೂರೈಸಿದ 

ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಹಾಗೂ ಗಾಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಪರ ಯುಕು  ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗಿದದ  ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  

ಘೀಷಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯ ಗಳು ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಬಯಲು 

ಬಹಿದೆಿಸ್ಥಯಿಾಂದ ಮುಕು  ಮಾಡಿದ ದೇಶದ ಮದಲ ರಾಜಯ ಗಳೆನಸಿವೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳ 180 ನಗರಗಳು ಮತ್ತು  110 ಪಟು ಣಗಳನ್ನು  ಬಯಲು ಬಹಿದೆಿಸ್ಥ ಮುಕು  

ಪರ ದೇಶಗಳೆಾಂದು ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು ಘೀಷಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ದೇಶದ 4041 ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳ ಪೈಕ್ತ 405 ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಬಯಲು ಬಹಿದೆಿಸ್ಥ ಮುಕು  

ಪರ ದೇಶಗಳೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 2017ರ ವೇಳೆಗೆ 334 ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸಜಿನೆ ಮುಕು  ಮಾಡುವ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ, ಕರಳ ಮತ್ತು  ಸಿಕ್ತಕ ಾಂ ರಾಜಯ ಗಳು ಶೇ 90% 

ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. 

 ಆದರೆ ಬಿಹಾರ, ಓಡಿಶ ಮತ್ತು  ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಶೇ 30% 

ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ  ಶೌಚಾಲಯ ನಮಿಿಸಿಕಾಂಡಿವೆ. 
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ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸಜ್ಿನೆ ಮುಕಿ್ವೆಂದ್ರನ್ನ? 

 ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸಜಿನೆ ಮುಕು  ಎನು ಬೇಕಾದರೆ ಆ 

ಪರ ದೇಶ ಎಲಾಲ  ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಶೇ 100 ರಷ್ಟು  ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ 

ಬಳಸುತಿು ರಬೇಕು. ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಬಯಲ ಮೇಲೆ ಮಲ ವಿಸಜಿನೆ ಮಾಡುತಿು ರಬರದು. 

 

ಸ್ತೀಮೆಎಣೆಣ  ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ನೇರ ನಗದು ವ್ಗಾಿವ್ಣೆ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ ಮದ್ಲ ರಾಜ್ಯ  

ಜ್ಞಖ್ಿಂಡ್  

ಸಿೀಮ್ಎಣೆಣ  ಯೀಜನೆಯಡಿ ನೇರ ನಗದು ವಗಾಿವಣೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶದ ಮದಲ 

ರಾಜಯ ವೆಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ನ ಛತ್ರ , ಹಜಾರಿಬಗ್, ಖುಾಂತಿ ಮತ್ತು  

ಜಮು ರ ನಾಲುಕ  ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ನೇರ ನಗದು ವಗಾಿವಣೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಅಕು ೀಬರ್ 1, 2017 ರಿಾಂದ 

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಿೀಮ್ಎಣೆಣ ಯನ್ನು  ಸಬೆಿ ಡಿ ರಹಿತ್ ದರದಲಿಲ  ಮಾರಲಾಗುವುದು. ಸಬೆಿ ಡಿ 

ಹಣವನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ಗಾರ ಹಕರ ಬಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತೆಗೆ ಜಮ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ಕಾಂದರ  ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿಿಕ ಅನಲ ಸಚಿವಾಲಯ LPG ಸಬೆಿ ಡಿಗೆ ನೇರ ನಗದು 

ವಗಾಿವಣೆ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯಲೆಲ ೀ ಇದನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಬೆಿ ಡಿ ಹಣ ಯಾವುದೇ ಸೊೀರಿಕ್ಕ ಇಲಲ ದೆ ನೇರವಾಗಿ ಗಾರ ಹಕರ ಕೈಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು 

ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಕಪುಪ  ಮಾರುಕಟೆು ಯಲಿಲ  ಸಿೀಮ್ಎಣೆಣ  ಮಾರಾಟ, ಕಲಬರಕ್ಕ ಮಾಡುವುದನ್ನು  

ತ್ಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.  

ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಲ  ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ ಅಡಿಕೆ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆಗೆ ಶಿಫ್ರರಸುಸ  

ರಾಜಯ ದ ಅಡಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಾರರು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಅಡಿಕ್ಕ 

ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ರಚಿಸುವಂತೆ ಡಾ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮಹೇಶಾ ರ್ ಸಮಿತಿ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿದೆ.  ಇದರ ಜತೆಗೆ 

ಈರುಳಿು  ಬಳೆಗಾರರು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸಲು ಈರುಳಿು  ಮಾರುಕಟೆು  

ಸೆಿ ರಿೀಕರಣದ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹ ಸಮಿತಿ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿದೆ. 

ಸಮತಿಯ ಬಗೆೆ : 

 ರಾಜಯ ದ ಪರ ಮುಖ ವಾಣಿಜಯ  ಬಳೆಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯದ ಅಡಿಕ್ಕಯು ಧಾರಣೆ ಕುಸಿತ್, ವಿವಿಧ 

ರೀಗಗಳಿಗೆ ತ್ತತಾು ಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿಾಂದ ಬಳಗಾರರಿಗೆ ನರ್ು  

ಉಾಂಟಾಗುತಿು ದುದ , ಇದಕ್ಕಕ  ಸಪ ಾಂದಿಸಲು ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಮಂಡಳಿ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಪರ ಕಾಶ್ತ 

ಕಮಮ ರಡಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ರಾಜಯ  ಕೃಷಿ ಬಲೆ ಆಯೀಗ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಸಲಿಲ ಸಿತ್ತು . ಈ 

ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ತ್ಜಾ ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು . 

ಬಗಲಕೀಟೆಯಲಿಲ ನ ತ್ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಕುಲಪತಿ ಡಾ| 

ಡಿ.ಎಲ್.ಮಹೇಶಾ ರ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು.  

ಪ್ರ ಮುಖ್ ಶಿಫ್ರರಸುಸ ಗಳು: 

 ಅಡಕ್ಕ ಬಳೆಗಾರರ ಹಿತ್ ಕಾಪಾಡಲು ಅಡಿಕ್ಕ ಆಮದು ನಷೇಧಿಸಬೇಕು.  

 ಅಡಕ್ಕ ಬಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ವಾಗಿ ಸಪ ಾಂದಿಸಲು ರಾಜಯ  ಸರಕಾರವು ಪರ ತೆಯ ೀಕ 

ಮಂಡಳಿಯಾಂದನ್ನು  ರಚಿಸುವುದು 

 ಅಡಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಈರುಳಿು  ಬಳೆಯುವ ರೈತ್ರು ಮಾರುಕಟೆು ಯಲಿಲ  ಮಧಯ ವತಿಿಗಳ ಸಮಸ್ಥಯ  

ಸೇರಿದಂತೆ ನಾನಾ ರಿೀತಿಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ರೈತ್ರಿಗೆ ಸೂಕು  ರಕ್ಷಣೆ 

ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಈರುಳಿು  ಹಾಗೂ ಅಡಕ್ಕ ಬಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕು.  

 ಈರುಳಿು  ಮಾರುಕಟೆು  ಸೆಿ ರಿೀಕರಣಕ್ಕಕ  ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕು ಎಾಂದು ವರದಿಯಲಿಲ  

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 
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2017 ಗಣರಾಜೊಯ ೀತಸ ವ್ದ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಅಬುಧಾಬಿಯ ಯುವ್ರಾಜ್ 

ಅಬುಧಾಬಿಯ ಯುವರಾಜ ಶೇಕ್ ಮಹಮದ್ ಬಿನ್ ಜಾಯ್ಕದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯ ನ್ ಅವರು ಜನವರಿ 26, 

2017 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 68ನೇ ಗಣರಾಜಯ ೀತೆ್ ವದ ಮುಖಯ  ಅತಿರ್ಥಯಾಗಿ ಪಾಲಗ ಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಭಾರತ್ದ ಆಹಾಾ ನವನ್ನು  ಅಬುಧಾನ ಯುವರಾಜ ಒಪಿಪ ರುವುದ್ಯಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖ್ಯ ವಕಾು ರ 

ವಿಕಾಸ್ ಸಾ ರೂಪ್ಟ ರವರು  ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಹಿಾಂದಿನ ಅತಿರ್ಥಗಳು: 

 2016: ಫ್ರರ ಾಂಕೀಯಿಸ್ ಹಲಂಡೆ (ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ) 

 2015: ಬರಾಕ್ ಒಬಮಾ (ಅಮ್ರಿಕಾ ಅಧಯ ಕ್ಷ) 

 2014: ಶ್ಾಂಜೀ ಅಬ (ಜಪಾನ್ ಪರ ಧಾನ) 

 2013: ಜಿಗಿಮ  ಖೇಸರ್ ನಮ್ಗ ೀಯಲ್ ವಾಾಂಗ್ ಚ್ಚಕ್ (ಭೂತಾನನ ರಾಜ) 

 2012: ಯಿಾಂಗಲ ಕ್ ಶ್ನವಾತ್ರ  (ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ಪರ ಧಾನ) 

ಗಣರಾಜಯ ೀತೆ್ ವದಲಿಲ  ಮುಖಯ  ಅತಿರ್ಥಯಾಗಿ ಫ್ರರ ನೆ್ ಐದು ಬರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಭೂತಾನ ನಾಲುಕ  

ಬರಿ, ಮಾರಿರ್ಸ್ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  ಮೂರು ಬರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. 

2018ರ ಡಿಸ್ಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನ ಗಡಿ ಸಂಪೂಣಿ ಬಂದ್ 

2018ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ್- ಪಾಕ್ ಗಡಿಯನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು 

ಎಾಂದು ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂಗ್ ಹೇಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದೊಾಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು  

ಹಂಚಿಕಳುು ವ ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳ ಪರ ತಿನಧಿಗಳಾಂದಿಗೆ ರಾಜಸ್ವು ನದ ಜೈಸಲೆಮ ೀರ್ ನಲಿಲ  ನಡೆದ 

ಸಭೆಯ ವೇಳೆ ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.  

ಪರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: 

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ನಡುವಿನ 3,323 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಗಡಿಯನ್ನು  ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗೆ 

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಮುಚು ಲು ಕ್ತರ ಯಾಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಈಗಾಗಲೇ 

ತ್ಯಾರಿಸಿದೆ. 

 ಗಡಿಯನ್ನು  ಮುಚ್ಚು ವ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಗಡಿ ಭ್ದರ ತಾ ಪಡೆ 

ಮತ್ತು  ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳ ಮಟು ದಲಿಲ  ನವಿಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಇದರ ಜತೆಗೆ “ಗಡಿ ಭ್ದರ ತಾ ಗಿರ ಡ್ಸ” ಎಾಂಬ ಹಸ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಗಡಿ 

ಭ್ದರ ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರ ತಿಯಬಿ ರು ಇರಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ “ಗಡಿ 

ಭ್ದರ ತಾ ಗಿರ ಡ್ಸ”ಗೆ ಅಾಂತಿಮ ರೂಪುರಶ್ಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಗಡಿ ಎನಸಿಕಾಂಡಿರುವ 3,323 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ 

ಗಡಿ ಹಂಚಿಕಾಂಡಿವೆ. ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು  1947ರ ರಾಡಿಕ ಲ ಪ್ಟ ಲೈನ್ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಜಮುಮ  & ಕಾಶ್ಮ ೀರ (1225 ಕ್ತ.ಮಿೀ), ರಾಜಸ್ವು ನ (1037 ಕ್ತ.ಮಿೀ), ಪಂಜಾಬ್ (553 ಕ್ತ.ಮಿೀ) ಮತ್ತು  

ಗುಜರಾತ್ (508 ಕ್ತ.ಮಿೀ) ಗಡಿಯನ್ನು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದೊಾಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕಾಂಡಿರುವ ರಾಜಯ ಗಳು. 

 3,323 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಗಡಿ ಉದದ ದ ಪೈಕ್ತ ಗಡಿ ಭ್ದರ ತಾ ಪಡೆ (Border Security Force) 2308 ಕ್ತ.ಮಿೀ 

ಗಡಿಯನ್ನು  ಕಾಯುವ ಜವಾಬದ ರಿ ಹತಿು ದೆ. ಕಾಶ್ಮ ೀರ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಆಕರ ಮಿತ್ 
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ಕಾಶ್ಮ ೀರವನ್ನು  ಬೇಪಿಡಿಸುವ 740 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಗಡಿ ನಯಂತ್ರ ಣ ರಖ್ಯಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆಯಿಾಂದ 

ಭ್ದರ ತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.   

 

ರಾಜೊಯ ೀತಸ ವ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಆಯ್ಕಕ ಗೆ ಹಸ ಸಮತಿ ರಚನೆ 

ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲು ಕನು ಡ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಚಿವೆ ಉಮಾಶ್ರ ೀ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  

ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಿಾಂದ 13 ಸದಸಯ ರ ಹಸ ಸಮಿತ್ಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ 

ವಿಮಶಿಕ ಡಾ.ಕ್ಕ.ಮರುಳಸಿದದ ಪಪ  ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ರಚಿಸಲಾಗಿದದ  ಸಮಿತಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡುವ ಜವಬದ ರಿಯನ್ನು  ಹತಿು ತ್ತು . 

ಸಮತಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು:  

ಜಾನಪದ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ ಡಾ.ಅಾಂಬಳಿಕ್ಕ ಹಿರಿಯಣಣ , ಕೃಷಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ ಡಾ.ನಾರಾಯಣಗೌಡ, 

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದಲಿಲ  ರ್ರ .ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದದ ರಾಮಯಯ , ಮಿೀನಾಕ್ತಷ  ಬಳಿ, ಕ್ಕ.ಬಿ.ಸಿದದ ಯಯ , ಮೂಡಾು ಕ್ಕಡು 

ಚಿನು ಸ್ವಾ ಮಿ, ಸರಜೂ ಕಾಟಕ ರ್, ರಹಮತ್ ತ್ರಿೀಕ್ಕರೆ, ನೃತ್ಯ ದಿಾಂದ ವಸುಾಂಧರಾ ದೊರೆಸ್ವಾ ಮಿ, 

ಮಾಧಯ ಮದಿಾಂದ ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ, ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯಿಾಂದ ಪಿ.ಎಸ್.ಕಡೇಮನ, ರಂಗಭೂಮಿಯಿಾಂದ 

ನಾ.ದ್ಯಮೀದರ ಶ್ಟಿು , ಸಂಗಿೀತ್ದಿಾಂದ ಡಾ.ಜಯದೇವಿ ಜಂಗಮಶ್ಟಿು  ಅವರನ್ನು  ಸಮಿತಿ 

ಸದಸಯ ರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಸಮತಿಯ ಕಾಯಿ: 

ಹಸ ಸಮಿತಿಯು ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಅಜಿಿಗಳಲಿಲ  ಹಾಗೂ ಸಾ ಯಂಪೆರ ೀರಿತ್ರಾಗಿ 

ಅಹಿರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಿದೆ. ಕನಾಿಟಕ ಏಕ್ತೀಕರಣವಾಗಿ 61 ವರ್ಿವಾದ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  61 

ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಸ ಸಮಿತಿಯು 1:2 ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿಲ  ಅಾಂದರೆ 122 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  

ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿಗೆ ರವಾನಸಲಿದೆ. ಸಿಎಾಂ 

ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿಯಲಿಲ  6 ಸಚಿವರು, 3 ಪಾರ ಧಿಕಾರ, 7 ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು, ಕಸ್ವಪ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಸೇರಿ 20 ಸದಸಯ ರಿದುದ , ಈ ಸಮಿತಿ ಅಾಂತಿಮ 61 ಸ್ವಧಕರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಿದೆ. ನ.1ರಂದು 

ನಡೆಯುವ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸಿಎಾಂ ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ವಿಮಶಿಕ ಡಾ.ಕ್ಕ. ಮರುಳಸಿದದ ಪಪ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  

ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ ಪರ ತಿವರ್ಿಕಕ ಮ್ಮ  ಆಯ್ಕಕ  

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ನದೇಿಶನ ನೀಡಿದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ 

ಹಸ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯಲಿಲ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು ನ ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆ 

ದೊರೆತಿದುದ , ಸಚಿವರನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ 13 ಸದಸಯ ರ ಪೈಕ್ತ 6 ಸದಸಯ ರು ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  

ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

ಕುಲ್ದಂತರಿ ಸ್ವಸ್ತವೆ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಉದೆದ ೀಶಕೆಕ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದ್ಕೆಕ  ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೀಟ್ಿ ತಡೆ 

ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ ಸ್ವಸಿವೆಯನ್ನು  ವಾಣಿಜಯ  ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕಕ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ತಾತ್ಕ ಲಿಕ ತ್ಡೆ ನೀಡಿದುದ , 

ಅಕು ೀಬರ್ 17, 2016ರವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ತಾಕ್ತೀತ್ತ ಮಾಡಿದೆ. ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ ಸ್ವಸಿವೆಯನ್ನು  

ಬಿತ್ು ನೆ ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕಕ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮುನು  ಸ್ವವಿಜನಕರಿಾಂದ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಸಂಗರ ಹಿಸುವಂತೆ 
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ಕೀಟ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಠ್ಯಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ 

ಎ.ಎಾಂ.ಖನಾ ಲಕ ರ್ ಒಳಗೊಾಂಡ ಪಿೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ ಸ್ವಸಿವೆಯನ್ನು  ವಾಣಿಜಯ  ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕಕ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ತ್ಡೆ ನೀಡಲು 

ಅರುಣ ರೀಡಿರ ಗಸ್ ಎಾಂಬುವವರು ನಾಯ ಯಾಲಕ್ಕಕ  ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು.  

 ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮನಗಾಣದೆ ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ ಸ್ವಸಿವೆ 

ತ್ಳಿಯನ್ನು  ಬಿತ್ು ನೆಗೆ ಬಳುಸುವುದು ಆತಂತ್ಕಾರಿ ಎಾಂದು ಅಜಿಿಯಲಿಲ  ತಿಳಿಸಿದದ ರು. ಅಲಲ ದೇ, 

ತೆರದ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ ಸ್ವಸಿವೆಯನ್ನು  ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸುವುದು ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ  ಬಳಕ್ಕಗೆ 

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬರದೆಾಂದು ಒತಾು ಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಕುಲ್ದಂತರಿ ಸ್ವಸ್ತವೆ: 

 ಸ್ವಸಿವೆಯು ಭಾರತ್ದ ಪರ ಮುಖ ಚಳಿಗಾಲದ ಬಳೆಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿದುದ , ಅಕು ೀಬರ್ 

ಮಧಯ ದಲಿಲ  ಮತ್ತು  ನವೆಾಂಬರ್ ಅಾಂತ್ಯ ದಲಿಲ  ಬಿತ್ು ನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸ್ವಸಿವೆ ಭಾರತ್ದ ಅತಿ 

ಹೆಚ್ಚು  ಖ್ಯದಯ  ತೈಲ ನೀಡುವ ಬಳೆಯಾಗಿದೆ. 

 “ಡಿಎಾಂಎಚ್ (ದ್ಯರ ಮಸು ಡ್ಸಿ ಹೈಬಿರ ಡ್ಸ)-11 (Dhara Mustard Hybrid)” ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ ಸ್ವಸಿವೆ 

ತ್ಳಿಯನ್ನು  ದೆಹಲಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ “ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಜೆನಟಿಕ್ ಮನಪುಲೇರ್ನ್ ಆಫ್ 

ಕಾರ ಪ್ಟ ಪಾಲ ಾಂಟೆ್ಸ” ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಕಾಿರ ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ತ್ಳಿ 

ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಬನೆಿಸ್/ಬಸು ಿರ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿ ಈ ತ್ಳಿಯನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆನಾಶಕ ಸಹಿಷ್ಟಣ  ತ್ಳಿ (It is Herbicide Tolerant (HT) 

crop)ಆಗಿದೆ. 

ಡಿಎಂಎರ್ಚ-11 ಅನ್ನಕ್ಕಲ: 

 ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಸ್ವಸಿವೆ ತ್ಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಡಿಎಾಂಎಚ್-11 ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ ತ್ಳಿ ಶೇ 30% 

ಹೆಚ್ಚು  ಇಳುವರಿ ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು  ಖ್ಯದಯ  ತೈಲವನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಭಾರತ್ 

ವಿದೇಶಗಳಿಾಂದ ಖ್ಯದಯ  ತೈಲವನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ತಿು ದೆ. 

ವಿರೀಧ ಏಕೆ: 

 ಡಿಎಾಂಎಚ್-11 ದೇಶದ ಮದಲ ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ ಆಹಾರ ಬಳೆ ತ್ಳಿ ಎನಸಿದೆ. ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಈ 

ತ್ಳಿಯನ್ನು  ಬಿತ್ು ನೆ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಇತ್ರೆ ಆಹಾರ ಬಳೆಗಳ ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ 

ತ್ಳಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಲಿದೆ ಎಾಂಬುದು ಆಾಂತ್ಕಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

 ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ ತ್ಳಿಯಿಾಂದ ಪರಿಸರ, ಮಾನವ ಮತ್ತು  ಪಾರ ಣಿಗಳ ಆರೀಗಯ ದ ಮೇಲೆ ವಯ ತಿರಿಕು  

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲಿದೆ ಎಾಂಬುದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಕಳವಳ. 

 ಕಳೆನಾಶಕ ಸಹಿಷ್ಟಣ ತೆ ತ್ಳಿಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕಲಿಕಾಮಿಿಕರು ನರುದೊಯ ೀಗಿಗದಗುತಾು ರೆ ಎನ್ನು ವುದು 

ಮತ್ತು ಾಂದು ಕಾರಣ. ಬಳೆಗಳಲಿಲ  ಕಳೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು  ಜನರಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ ನೀಡುತಿು ದೆ. 

 

ಮತದ್ಘರರ ನೊೀಂದ್ಣಿಗೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಜೊತೆ ಕೈಜೊೀಡಿಸ್ತದ್ ಚುನ್ಯವ್ಣಾ ಆಯೀಗ 

ಯುವ ಮತ್ದ್ಯರರನ್ನು  ಮತ್ದ್ಯನಕ್ಕಕ  ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ಆಯೀಗವು ಸ್ವಮಾಜಿಕ ತಾಣ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸಿದೆ. 2017 ರಲಿಲ  ಐದು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  
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ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚ್ಚನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿಲ ದುದ , ಈ ಐದು ರಾಜಯ ಗಳ ಯುವ ಮತ್ದ್ಯರರನ್ನು  ಮತ್ದ್ಯರರ 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲು ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮರೆ ಹೀಗಿದೆ. 

 ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ, ಪಂಜಾಬ್, ಗೊೀವಾ, ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರಖಂಡ್ಸ ನಲಿಲ  ವಿಧಾನ ಸಭಾ 

ಚ್ಚನಾವಣೆ 2017 ರಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವಿನೂತ್ನ ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಮೂಲಕ ಯುವಕರಲಿಲ  

ಮತ್ದ್ಯನದ ಹಕಕ ನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಿ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತ್ಾ  ಸಕಾಿರದಲಿಲ  ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪೆರ ೀರೆಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 18 ವರ್ಿ ತ್ತಾಂಬಿದ ಮತ್ತು  ಮೇಲಪ ಟ್ಸಟ ಎಲಾಲ  ವಯಸಕ ರನ್ನು  ನಾಯ ರ್ನಲ್ ವೊೀಟಸ್ಿ 

ಸವಿೀಿಸೆ್  ರ್ೀಟಿಲ್ ಗೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಬಳಸಿ ಲಿಾಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಐದು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಮತ್ದ್ಯನ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಳುು ವಂತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು  ರವಾನಸಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಸಂದೇಶದಲಿಲ  “ರಿಜಿಸು ರ್ ನೌ” ಲಿಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ತಲ ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರು ನೇರವಾಗಿ 

ನಾಯ ರ್ನಲ್ ವೊೀಟಸ್ಿ ಸವಿೀಿಸೆ್  ರ್ೀಟಿಲ್ ಗೆ ತೆರೆದುಕಳು ಲಿದೆ. ಅಲಿಲ  ಮತ್ದ್ಯರರು 

ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ನೊೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಚ್ಚಹೆನ  ಪ್ರ ಚಾರಕೆಕ  ಸ್ವವ್ಿಜ್ನಕ್ ಹಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತಿಲಲ : ಚುನ್ಯವ್ಣಾ ಆಯೀಗ  

ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮತ್ತು  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಪಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹೆು ಯ 

ಪರ ಚಾರಕಾಕ ಗಿ ಸ್ವವಿಜನಕ ಹಣ, ಸೆ ಳ ಅರ್ವಾ ಸಕಾಿರದ ಕಾಯಿತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಯಾವುದೇ 

ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಬಳಸಿಕಳು ಬರದು ಎಾಂದು ಆಯೀಗ ನದೇಿಶನ ನೀಡಿದೆ. ಜುಲೈ 2016 ರಲಿಲ  

ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ನೀಡಿದ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಈ ನಧಾಿರವನ್ನು  

ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಯಾವುದೇ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮು ತ್ತ ಅವುಗಳ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಚಿಹೆು ಗಳ ಪರ ಚಾರಕಾಕ ಗಿ 

ಸ್ವವಿಜನಕ ಸೆ ಳ, ಹಣವನ್ನು  ಬಳಸುವುದು ಉಚಿತ್ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಯುತ್ ಚ್ಚನಾವಣೆ 

ಪರಿಕಲಪ ನೆಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ.  

 ಇದಕ್ಕಕ  ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ನಡೆದುಕಾಂಡರೆ ಚ್ಚನಾವಣೆ ಗುರುತ್ತ(ಮಿೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು  ಹಂಚ್ಚವಿಕ್ಕ) 

ಆದೇಶ 1968ರ 16ಎಯಡಿ ಕಾನೂನ್ನ ಉಲಲ ಾಂಘನೆಯಾಗುತ್ು ದೆ.  

 1968ರ 16ಎ ರಡಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಹರಡಿಸಿದ ಮಾದರಿ 

ನೀತಿ ಸಂಹಿತಿಯನ್ನು  ಪಾಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅಾಂತ್ಹ ಪಕ್ಷವನ್ನು  ಅಮಾನತ್ತ 

ಮಾಡಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕಕ  ನೀಡಿರುವ ಸೆ್ವನಮಾನವನ್ನು  ಹಿಾಂಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಮಾಯಾವತಿ ಸಕಾಿರದ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹೆು ಯಾದ 

ಆನೆಯ ಮೂತಿಿಯನ್ನು  ರಾಜಾಯ ದಯ ಾಂತ್ ಸ್ವವಿಜನಕ ಸೆ ಳಗಳಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದದ ನ್ನು  ಪರ ಶ್ು ಸಿ ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ತಂಡವೊಾಂದು ಸಲಿಲ ಸಿದದ  ಅಜಿಿಯನ್ನು  ಪರ ಶ್ು ಸಿ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ನಲಿಲ  ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಸಿತ್ತು . ಈ 

ಅಜಿಿಯನ್ನು  ವಿಚಾರ ನಡೆಸಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತ್ಮಮ  ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ಚಿಹೆು ಗಳ ಪರ ಚಾರಕಾಕ ಗಿ ಸ್ವವಿಜನಕ ಸೆ ಳ ಮತ್ತು  ಹಣವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳುು ವುದು ಉಚಿತ್ ಮತ್ತು  

ನಾಯ ಯಯುತ್ ಚ್ಚನಾವಣೆ ಪರಿಕಲಪ ನೆಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿ ಈ  ಬಗೆಗ  

ಕರ ಮಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗಕ್ಕಕ  ನದೇಿಶನ ನೀಡಿತ್ತು . 

 

ಕಲಂಬಿಯಾ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜುವಾನ್ ಮಾಯ ನ್ನಯ ಯಲ್ ಸ್ವಯ ಂಟ್ರೀಸ್ ಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಶಂತಿ 

2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ನೊಬಲ್ ಶಾಂತಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಕಲಂಬಿಯಾದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜುವಾನ್ ಮಾಯ ನ್ನಯ ಯಲ್ 

ಸ್ವಯ ಾಂಟ್ೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲಂಬಿಯಾದಲಿಲ  ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಿಗಳ ಸುದಿೀಘಿ 

ದಂಗೆಯನ್ನು  ಕನೆಗಾಣಿಸಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಶರ ಮಿಸಿದಕಾಕ ಗಿ ಈ ನೊಬಲ್ ಶಾಂತಿ ಪಾರಿತ್ತೀರ್ಕಕ್ಕಕ  



www.karunaduexams.com 

459 | P a g e  
 

ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯ ಬಿರ ಯಲ್ ಗರ ಸಿಯಾ ಮಾಕ್ಕಾ ಿರ್ಜ ನಂತ್ರ ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾದ 

ಕಲಂಬಿಯಾದ ಎರಡನೇಯವರು. ಗಾಯ ಬಿರ ಯಲ್ ಗರ ಸಿಯಾ ಮಾಕ್ಕಾ ಿರ್ಜ ಅವರಿಗೆ 1982 ರಲಿಲ  ಸ್ವಹಿತ್ಯ  

ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ಅಲಲ ದೇ, ಸ್ವಯ ಾಂಟ್ೀಸ್ ಅವರು ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡ ಲಾಯ ಟಿನ್ ಅಮ್ರಿಕಾದ ಎರಡನೇಯವರು. 1992ರಲಿಲ  ಗಾಾ ಟೆಮಾಲದ ರಿಗೊಬಟಿ 

ಮ್ಾಂಚ್ಚ ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದ ಲಾಯ ಟಿನ್ ಅಮ್ರಿಕಾದ ಮದಲನೇಯವರು.   

ಶಂತಿ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಸ್ವಯ ಾಂಟ್ೀಸ್ ಅವರು ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಎಫ್ ಎಆರ್ ಸಿ (FARC) ಬಂಡುಕೀರರ ನಡುವೆ 

ಕಲಂಬಿಯಾದಲಿಲ  ನಡೆಯುತಿು ದದ  ಸಂಘರ್ಿಕ್ಕಕ  ಕನೆಗೊಳಿಸಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪರ ಯತ್ು  ಪಟಿು ದದ ರು. 

ಇವರ ಪರ ಯತ್ು ದಿಾಂದ್ಯಗಿ FARC ಮತ್ತು  ಸಕಾಿರದ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಒಪಪ ಾಂದ ಏಪಿಟಿು ತ್ತು . ಆದರೆ 

ಅಕು ೀಬರ್ 2016ರಲಿಲ  ಕಲಂಬಿಯನು ರು ಈ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಜುವಾನ್ ಮಾಯ ನ್ನಯ ಯಲ್ ಸ್ವಯ ಂಟ್ರೀಸ್: 

 ಸ್ವಯ ಾಂಟ್ೀಸ್ ಅವರು 10ನೇ ಆಗಸ್ು  1951 ರಲಿಲ  ಕಲಂಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನ ಬಗೊಟದಲಿಲ  

ಜನಸಿದರು. 

 2010 ರಲಿಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಕಲಂಬಿಯಾದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. ಆ ನಂತ್ರ 

2014ರಲಿಲ  ಎರಡನೇ ಬರಿಗೆ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಪುನರ್ ಆಯ್ಕಕಯಾದರು. 

 ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗುವ ಮುಾಂಚೆ ರಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿ 2006 ರಿಾಂದ 2009 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 

ಹೃದ್ಯ್ (HRIDAY) ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ರೂ 114 ಕೀಟಿ ಮತಿ ದ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳ 

ಅನ್ನಷ್್ಯ ನಕೆಕ  ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಕಾಂದರ  ನಗರಾಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯವು ಹೃದಯ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಐದು ರಾಜಯ ಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ 

ತಾಣಗಳಲಿಲ  ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು ರೂ 114 ಕೀಟಿ ಮತ್ು ದ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿದೆ.  

ಯಾವ್ ಐದು ರಾಜ್ಯ ಗಳು: 

 ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶ (ವಾರಣಾಸಿ), ಪಂಜಾಬ್ (ಅಮೃತ್ ಸರ್), ಗುಜರಾತ್ (ದ್ಯಾ ರಕ), ಒಡಿಶ (ಪುರಿ) 

ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಣ (ವಾರಂಗಲ್). 

ಹೃದ್ಯ್ ಯೀಜ್ನೆ: 

 ಹೃದಯ್ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ದೇಶದ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ಪಾರಂಪರಿಕ 

ತಾಣಗಳನ್ನು  ಸಂರಕ್ತಷ ಸುವುದು ಮತ್ತು  ಪುನಜಿೀಿವನಗೊಳಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯ ಸಂಪೂಣಿ ವೆಚು ವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರವೇ ಭ್ರಿಸಲಿದುದ , ಪರ ವಾಸಿಗರನ್ನು  

ಆಕಿಷಿಸಲು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಲಿಲ  ಮೂಲಭೂತ್ಸೌಕಯಿವನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿಲಾಗುವುದು. 

 ಒಟಾು ರೆಯಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಲಿಲ  ನಗರ ಯೀಜನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಅವುಗಳನ್ನು  ಸಂರಕ್ತಷ ಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಮುಖಯ  ಆಶಯ. 

 ಇದರಡಿ ಜಿೀವನೊೀಪಾಯ, ಕ್ಟಶಲಯ , ಸಾ ಚು ತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಭ್ದರ ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಯೀಜಿತ್ 

ರಿೀತಿಯಲಿಲ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು  ಸುಾಂದರಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜತೆಗೆ 

ಪರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತೆ ಸುಧಾರಿತ್ ಸಂಪಕಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಯ ಂಕ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಂಕ್ನ  ಪೂವಾಿನ್ನಮತಿ ಕ್ಡಾಡ ಯ 

ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳು ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಹಸ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮುಾಂಚೆ ಭಾರತಿೀಯ 

ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಪೂವಾಿನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡಾಡ ಯವೆಾಂದು ಆರ್ ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ್ 

ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಹರಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಟಿು ನಲಿಲ  ಆರ್ಥಿಕ ಸೇಪಿಡೆಯನ್ನು  ಗಮನದಲಿಲ ಟ್ಟು ಕಾಂಡು 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಹರಡಿಸಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ನೌಕರರು ನಶ್ು ತ್ ಸೆ ಳದಲಿಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ 

ಲಭ್ಯ ವಿರಬೇಕು. ಅಲಲ ದೇ ಬಯ ಾಂಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ  ಲಭ್ಯ ವಿಲಲ ದ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಕನರ್ಾ  

ಪಕ್ಷ ಶೇ 25% ಸೇವಾ ಕಾಂದರ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರಬೇಕು. 
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 ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳು ಠೇವಣೆ ಇಡುವುದು, ಹಣ ವಗಾಿವಣೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ ನೀಡುವ ಆಗಿಲಲ . 

 ವಿಮ್ ಮತ್ತು  ಮೂಯ ಚಯಲ್ ಫಂಡ್ಸ ನಂತ್ಹ ಸಣಣ  ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ 

ನೀಡಲಿವೆ. 

 ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳು ಕಾಯಿವಿಧಾನ ಮತ್ತು  ನೀಡುವ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತಿೀಯ 

ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ನಬಿಾಂಧ ಹೇರಬಹುದು. 

 ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಉತ್ಪ ನು ಗಳು ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಸೂಕು ವಲಲ ವೆಾಂದು ಆರ್ ಬಿಐ ಭಾವಿಸಿದರೆ, 

ಅಾಂತ್ಹ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಆರ್ ಬಿಐ ನಲಿಲ ಸಬಹುದು. 

 ವಾಣಿಜಯ  ಬಯ ಾಂಕ್ ಅರ್ವಾ ಸ್ವಮ ಲ್ ಫೈನಾನೆ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಜತೆ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳು 

ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಡಿಕಾಂಡರೆ ಅದಕ್ಕಕ  ಆರ್ ಬಿಐನಾಂದ ಯಾವುದೇ ಅಡಿಡ ಯಿಲಲ . 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಏಪಿರ ಲ್ 2015 ರಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ 11 ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಪೇಮ್ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ 

ನಡೆಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು . ಆದರೆ ಇವುಗಳಲಿಲ  ಮೂರು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಹಿಾಂದೆ ಸರಿದವು. 

ಉಳಿದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿದ 18 ತಿಾಂಗಳಳಗೆ ಕಾಯಾಿರಂಭ್ ಮಾಡಬೇಕ್ತದೆ. 

 

ಖಯ ತ ಮಣಿಪುರಿ ರಂಗಭೂಮ ಕ್ಲ್ದವಿದ್ ಹಿಸನ ಮ್ಸ ಕ್ನಿೆ ೈಲ್ದಲ್ (Heisnam Kanhailal) ನಧನ 

ಮಣಿಪುರಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ ಹಿಸು ಮ್ ಕನೆಾ ೈಲಾಲ್ ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 75 ವರ್ಿ 

ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ನಾಟಕ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ, ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ಮತ್ತು  ನಟನಾಗಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಿಗಳ 

ಕಾಲ ರಂಗಭೂಮಿಯಲಿಲ  ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು.  

ಹಿಸನ ಮ್ಸ ಕ್ನಿೆ ೈಲ್ದಲ್ ಬಗೆೆ : 

 ಮಣಿಪುರದ ಇಾಂಪಾಲ್ ಸಮಿೀಪದ ಹಳಿು ಯಲಿಲ  17ನೇ ಜನವರಿ 1947ರಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. 

 ಕನೆಾ ೈಲಾಲ್ ಮಣಿಪುರದ ರಂಗಭೂಮಿ ಪರ ಯೀಗಾಲಯ “ಕಲಾಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ”ದ ಸಂಸೆ್ವಪಕ 

ನದೇಿಶಕರು.  

 ಮಣಿಪುರಿ ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯಲಿಲ ನ ಅವರ ರಾಜಕ್ತೀಯ ನಾಟಕ “ಪೆಬಟ್ಸ” ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಕಷ್ಟು  

ಮನು ಣೆ ತಂದುಕಟಿು ತ್ತು . 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

 1985 ರಲಿಲ  ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನೀಡುವ ಮಣಿಪುರಿ ರಾಜಯ  ಪರ ಶಸಿು , ಸಂಗಿೀತ್ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಪರ ಶಸಿು . 

 ಸಂಗಿೀತ್ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ಲೀಶ್ಪ್ಟ (2011). 

 META ಜಿೀವಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪರ ಶಸಿು  (2015) 

 ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು  (2004) ಮತ್ತು  ಪದಮಭೂರ್ಣ (2016). 

 

ವಿಶಾ  ಸುಸ್ತಾ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಶಂಗಸಭೆಗೆ (World Sustainable Development Summit) ಪ್ರ ಣಭ್ 

ಮುಖ್ಜಿಿ ಚಾಲನೆ 

ಮದಲನೆ ವಿಶಾ  ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಶಾಂಗಸಭೆಗೆ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಭ್ ಮುಖಜಿಿರವರು 

ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜಾಾ ನ ಭ್ವನದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ದಿ ಎನಜಿಿ ಅಾಂಡ್ಸ ರಿಸೊೀಸ್ಿ 

ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ (TERI) ಈ ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ. Beyond 2015: People, Planet and 

Progress ಇದು ವಿಶಾ  ಸುಸ್ತಾ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಶಂಗಸಭೆಯ ಥಿೀಮ್ಸ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 



www.karunaduexams.com 

461 | P a g e  
 

 ದೆಹಲಿ ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಶಾಂಗಸಭೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಬರಿ ವಿಶಾ  ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ದೆಹಲಿ ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  

2005ರಲಿಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಜಗತಿು ನ ಪರ ಮುಖ ರಾಜಕ್ತೀಯ ನಾಯಕರು, ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪುರಸಕ ೃತ್ರು ಈ 

ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲಿದುದ , ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ  

ಚಚಿಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಶಾಂಗಸಭೆ 

ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 

ಬಯ ಂಕ್ ಶಖ್ಯ ನಯಮ ಸರಳಿೀಕ್ರಣಕೆಕ  ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಂಕ್ ಸಮತಿ ಶಿಫ್ರರಸುಸ  

ಬಯ ಾಂಕ್ ಶಖ್ಯ ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಈಗಿರುವ ನಯಮವನ್ನು  ಸರಳಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದು ಭಾರತಿೀಯ 

ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಯಿಪಡೆ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿದೆ. ಲಿಲಿ ವದೆರ (Lily Vadera) ಈ 

ಕಾಯಿಪಡೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ವಹಿಸಿದದ ರು. ಆರ್ಥಿಕ ಸೇಪಿಡೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತೆ ಕಟು ಡ, 

ನೌಕರರು ಸಂಖ್ಯಯ  ಸೇರಿದಂತೆ ಬಯ ಾಂಕ್ ಶಖ್ಯ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ಅನ್ನಸರಿಸುತಿು ರುವ ನಯಮಗಳನ್ನು  

ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದು ಕಾಯಿಪಡೆ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿದೆ. 

ಪರ ಮುಖ ಶ್ಫ್ರರಸೆು ಗಳು: 

 ಬಯ ಾಂಕ್ ಶಖ್ಯಗಳು, ವಾಯ ಪಾರ ಪರ ವತ್ಿಕರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಶಖ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಾರದ 

ಐದು ದಿನಗಳಲಿಲ  ಕನರ್ಾ  4 ಗಂಟೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಶಖ್ಯಗಳನ್ನು  ಪೂಣಿ ಶಖ್ಯಗಳನಾು ಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಲು ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಕನರ್ಾ  ಕ್ಕಲಸ ಅವಧಿ ಅನ್ನಸರಿಸದೆ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಬಯ ಾಂಕ್ತನ ಘಟಕವನ್ನು  

“ಅರೆಕಾಲಿಕ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಘಟಕ”ವೆಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿದೆ. 

 ಅರೆಕಾಲಿಕ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು  ಎಲಿಲ  ಬೇಕಾದರು ತೆರೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶೇ 25% 

ರರ್ು ನ್ನು  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಿಲ  ತೆರೆಯುವುದು ಕಡಾಡ ಯ. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ಪುರಾತತಾ  ಇಲ್ದಖ್ಯ ಸಂರಕಿ್ ಸ್ತರುವ್ ಐತಿಹಾಸ್ತಕ್ ಸ್ವಮ ರಕ್ಗಳು ಮತಿ್ತ  ಪುರಾತತಾ  

ಸಾ ಳಗಳನ್ನನ  ಪಾಲಿಥಿನ್ ಮುಕಿ್  

ಭಾರತಿೀಯ ಪುರಾತ್ತ್ಾ  ಇಲಾಖ್ಯಯಡಿ ಸಂರಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ವಮ ರಕಗಳು ಮತ್ತು  ಪುರಾತ್ತ್ಾ  

ಸೆ ಳಗಳನ್ನು  ಪಾಲಿರ್ಥನ್ ಮುಕು ವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕಾಂದರ  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಎಲಾಲ  ರಾಜಯ /ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದುದ , ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ವಮ ರಕಗಳ 

ಸುತ್ು  300 ಮಿೀಟರ್ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ಪಾಲಿರ್ಥನ್ ಯಿಾಂದ ಮುಕು ವಾಗಿಸಲು ಕರ ಮಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ 

ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 900 ವರ್ಿ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಂದಿರುವ ವಿಶಾ  ಪರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾದ ಗುಜರಾತಿನ “ರಾಣಿ-ಕ್ತ-

ವಾವ್” ಅನ್ನು  ದೇಶದ 25 ಆದಶಿ ಸ್ವಮ ರಕಗಳ ಪೈಕ್ತ ಅತಿ ಸಾ ಚು  ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಸೆ ಳ 

(Cleanest Iconic Place)ವೆಾಂದು ಕಾಂದರ  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಘೀಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ 

ನೈಮಲಯ ಿ ಸಮ್ಮ ೀಳನ (ಇಾಂಡ್ರೀಸ್ವನ್)ದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 
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 ಭಾರತಿೀಯ ಪುರಾತ್ತ್ಾ  ಇಲಾಖ್ಯಯು ಆದಶಿ ಸ್ವಮ ರಕಗಳ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ಅನೇಕ 

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡು ತ್ಯಾರಿಸಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ , ಪಾಲಿರ್ಥನ್ 

ಮುಕು  ಪರ ದೇಶ, ಹಸಿರು ಲಾನ್, ವಿಕಲಾಾಂಗ ಸ್ಥು ೀಹಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು  ಕಸದ ಬುಟಿು  

ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಗರ  25 ಆದಶಿ ಸ್ವಮ ರಕಗಳ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಹೆರ್ಚಐವಿ ಮತಿ್ತ  ಏಡ್ಸ  (ತಡೆ ಮತಿ್ತ  ನಯಂತರ ಣ) ಮಸೂದೆ, 2014 ತಿದುದ ಪ್ಡಿ ತರಲು ಕಂದ್ರ  

ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಹೆರ್ಚಐವಿ/ಏಡ್ಸ  ಮಸೂದೆ-2014ರ ಪ್ರ ಮುಖ್ ತಿದುದ ಪ್ಡಿಗಳಿಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ 

ಅನ್ನಮೀದ್ನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಸೂದೆಯು ಎಚ್ಐವಿ-ಏಡೆ್ಸ  ಪಿೀಡಿತ್ರ ವಿರುದಧ  ತಾರತ್ಮಯ ದ 

ದೂರುಗಳ ತ್ನಖ್ಯಗೆ ಕಾನೂನ್ನ ಉತ್ು ರದ್ಯಯಿತ್ಾ  ಹಾಗೂ ಔಪಚಾರಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ 

ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ತತೆೆಯನ್ನು  ರೀಗಿಯ ಕಾನೂನ್ನ ಬದಧ  ಹಕಕ ನಾು ಗಿಸುತ್ು ದೆ.  

ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಹೆಚ್ಐವಿ/ಏಡೆ್ಸ ಪರ ಸರಣವನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು  ನಯಂತಿರ ಸುವುದು ಮಸೂದೆಯ 

ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ ಐವಿ-ಏಡೆ್ಸ ಪಿೀಡಿತ್ರ ವಿರುದಧ  ತಾರತ್ಮಯ ವನ್ನು  

ಹೀಗಲಾಡಿಸುವುದು ಸಹ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಎಚ್ ಐವಿ ಪಿೀಡಿತ್ರು ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬಿಕರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರೀಗಯ , ವಿಮ್, ಆಸಿು , 

ಬಡಿಗೆ ಮನೆ ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ನರಾಕರಿಸಬರದು ಅರ್ವಾ ತಾರತ್ಮಯ  ಮಾಡಬರದು. 

 ರೀಗಿಯ ಅನ್ನಮತಿ ಅರ್ವಾ ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹರತಾಗಿ ಆತ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯ 

ಸೆಿ ತಿಗತಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಬರದು. 

 ಉದೊಯ ೀಗದ ಸೆ ಳ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ , ಆರೀಗಯ  ಸೌಲಭ್ಯ , ಸ್ವವಿಜನಕ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಸಗಿ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ಎಚ್ ಐವಿ ಪಿೀಡಿತ್ರನ್ನು  ಅನ್ನಚಿತ್ವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕಳು ಬರದು. 

 ಔರ್ಧೀಪಚಾರ ಪಡೆಯುವುದು ರೀಗಿಯ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  ಹಕುಕ . 

 12 ವರ್ಿದ ಮೇಲಿನ 18ರಳಗಿನ ವಯ ಕ್ತು ಯಬಿ  ಪಕಾ  ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಕುಟ್ಟಾಂಬ 

ನವಿಹಣೆ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಪಡೆದಿದದ ರೆ, ಆತ್ ತ್ನು  ಎಚ್ ಐವಿ ಪಿೀಡಿತ್ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ 

ಪಾಲಕನಾಗಬಲಲ ನ್ನ. 

 ಎಚ್ ಐವಿ ಪಿೀಡಿತ್ನಗೆ ತ್ನು  ಕುಟ್ಟಾಂಬದವರಾಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲಿಲ  ವಾಸಿಸುವ ಹಾಗೂ 

ಮನೆಯ ಸೌಕಯಿ ಅನ್ನಭ್ವಿಸುವ ಹಕ್ತಕ ದೆ. 

 ಒಟಾು ರೆಯಾಗಿ ಎಚ್ ಐವಿ ಪಿೀಡಿತ್ರನ್ನು  ಸ್ವಮಾನಯ  ವಯ ಕ್ತು  ಗಳಂತೆಯೇ ನಡೆಸಿಕಳು ಬೇಕು. 

ಹಿರಿಯ ಕ್ಲ್ದವಿದ್ ಯೂಸಫ್ಟ ಅರಕ್ಕ ಲ್ ವಿಧಿವ್ಶ 

ದೇಶದ ನವಯ  ಕಲಾವಿದರ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಅಗರ ಪಂಕ್ತು ಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದದ  ಹಿರಿಯ ಚಿತ್ರ  ಕಲಾವಿದ 

ಯೂಸುಫ್ ಅರಕಕ ಲ್ ಬಾಂಗಳೂರಿನ ತ್ಮಮ  ನವಾಸದಲಿಲ  ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ 71 ವರ್ಿ 

ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಕಳೆದ ಕ್ಕಲ ತಿಾಂಗಳುಗಳಿಾಂದ ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು.  

 ಕರಳದ ಚವಕಾಕ ಡ್ಸ ಮೂಲದವರಾದರೂ ಯೂಸುಫ್ ಅವರು ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾ 

ಪರಿರ್ತ್ ನಲಿಲ  ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿ, ಬಾಂಗಳೂರಿನಲೆಲ ೀ ತ್ಮಮ  ವೃತಿು  ಬದುಕು ಕಂಡುಕಾಂಡು 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮಟು ಕ್ಕಕ ೀರಿದರು.  

 ಕನಾಿಟಕ ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಪರಿರ್ತ್ನಲಿಲ  ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಡಿರ್ಲ ೀಮಾ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮುದರ ಣ 

ಕಲೆಯಲಿಲ  ವಿಶೇರ್ವಾದ ತ್ರಬೇತಿ ಪಡೆದರು. ನಂತ್ರ ದೆಹಲಿಯ ರಾಷಿು ರೀಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಕಮೂಯ ನಟಿ ಸುು ಡಿಯೀದಲಿಲ  ಮುದರ ಣ ಕಲೆಯ ವಿಶೇರ್ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿದರು.  

 ರಖ್ಯಚಿತ್ರ , ವಣಿಚಿತ್ರ , ಶ್ಲಪ , ಮೂಯ ರಲ್, ಮುದರ ಣ ಕಲೆ ಮತ್ತು  ತ್ಮಮ ದೇ ಶೈಲಿಯ ಛಾಪು 

ಮೂಡಿಸಿದದ ರು.  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 
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 ಯೂಸುಫ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಬರಿ ಕನಾಿಟಕ ಲಲಿತ್ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು . 

 1983ರಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ಶಸಿು , 1986ರಲಿಲ  ಢಾಕಾದಲಿಲ  ನಡೆದ ಬಿಯ್ಕನಾು ಲೆ ಪರ ದಶಿನದಲಿಲ  

ವಿಶೇರ್ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿತ್ತು . 

 ಫ್ರಲ ರೆನೆ್ ಬಿಯನಾು ಲೆಯ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಲಾರೆನೆೊ ೀ ಡೆ ಮ್ಡಿಸಿ ಸಾ ಣಿ ಪದಕ ಗೌರವ ಪಡೆದರು. 

 

 

ಜಿಸ್ವಯ ಟ್-18 ಸಂವ್ಹನ ಉಪ್ಗರ ಹ ಉಡಾವ್ಣೆ ಯಶಸ್ತಾ  

ಭಾರತ್ದ ಅತಾಯ ಧುನಕ ಸುಧಾರಿತ್ ಸಂವಹನ ಉಪಗರ ಹ ಜಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ-18ನ್ನು  ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಗಯಾನಾದ 

ಕವುರುನಲಿಲ ರುವ ಉಡಾವಣಾ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಏರಿಯಾನ್-5 ವಿಎ-231 ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಬಳಸಿ ಈ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ರವಾನಸಲಾಯಿತ್ತ. ಭೂಸೆ್ವಯಿ ವಗಾಿವಣೆ ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಜಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ-18 ಅನ್ನು  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುರೀಪ್ಟ 

ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆ್ಥಯಿಾಂದ ಇಸೊರ ೀ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಿದ 20ನೇ ಉಪಗರ ಹವಾಗಿದೆ.  

ಜಿಸ್ವಯ ಟ್-18 ಪ್ರ ಮುಖಂಶ: 

 ಭಾರತಿೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಇಸೊರ ೀ) ಸಾ ದೇಶ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿ 

ನಮಿಿಸಲಾಗಿರುವ ಉಪಗರ ಹ ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಇದರ ತೂಕ 3,404 ಕ್ಕ.ಜಿ. ಈ ಉಪಗರ ಹ 15 ವರ್ಿಗಳ 

ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಲಿದೆ. 

 ಜಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ ಉಪಗರ ಹ 48 ಸಂವಹನ ಟಾರ ನೆ ಪ ಾಂಡರ್ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 ಈ ಟಾರ ನೆ ಪ ಾಂಡರ್ ಗಳು ಜಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ ಸಿ-ಬಯ ಾಂಡ್ಸ, ಕ್ಕ.ಯು. ಬಯ ಾಂಡ್ಸಗಳಲಿಲ  ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 

 ಜಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ-18 ಉಪಗರ ಹವು ದೂರದಶಿನ, ದೂರಸಂಪಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಗರ ಹ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಇಸೊರ ೀ ನಮಿಿಸಿರುವ ಜಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ-18 ಉಪಗರ ಹ ಅತಾಯ ದುನಕ ಸಂವಹನ ಉಪಗರ ಹವಾಗಿದುದ , 

ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ 14 ಸಂವಹನ ಉಪಗರ ಹಗಳಾಂದಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಲಿದೆ. 

 

ಖಯ ತ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ಗೆ “ಹಾಲ್ ಆಫ್ಟ ಫೇಮ್ಸ” ಗೌರವ್  

ಇಸೊರ ೋದ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಖ್ಯಯ ತ್ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಪ್ರ .ಯ್ಡ.ಆರ್ .ರಾವ್ಸ ಅವರು 

ಪ್ಟರ ತಿಷ್ಟಠ ತ್ ‘ಐಎಎಫ್ ಹಾಲ್ಡ ಆಫ್ ಫೇಮ್’ ಸೇಪ್ಟ್ಡೆ ಗೌರವಕೆಕ  ಪ್ರತ್ರ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಈ 

ಗೌರವಕೆಕ  ಪ್ರತ್ರ ರಾದ ಭಾರತ್ದ ರ್ದಲ್ಲಗರು ಎಂಬ ಹೆಗೆ ಳಕೆಗ್ಗ ಪ್ರತ್ರ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಸ್. 30 ರಂದು 

ಮೆಕಿಸ ಕದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ 67ನೇ ಇಂಟರ್ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ಡ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ಡ ಕ್ಕಂಗ್ಗರ ರ್ಸ ಸಮಾವೇಶ್ದಲಿ್ಲ  

ರಾವ್ಸ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಹಾಲ್ಡ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗ್ಗ ಸೇಪ್ಟ್ಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಇಂಟರ್ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ಡ 

ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ಡ ಫೆಡರಷನ್ (ಐಎಎಫ್ ) ನಿೋಡುವ ಈ ಗೌರವ ಅಂತ್ರಿಕ್ಷ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಪ್ರಲ್ಲಗ್ಗ 

ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ್ವಾದುದು. 

ಯು ಆರ್ ರಾವ್:  

 ಯು ಆರ್ ರಾವ್ ರವರು ಭಾರತಿೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 1984 

ರಿಾಂದ 1994 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಉಪಗರ ಹ ಆಯಿಭ್ಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಪಪ ತ್ು ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  

ಇವರ ಮಾಗಿದಶಿನದಲಿಲ  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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 ಇವರ ನಾಯಕತ್ಾ ದಡಿ ಜಿಎಸ್ಎಲಿಾ  ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕ ಹಾಗೂ ಕರ ಯೀಜನೆಕ್ ಎಾಂಜಿನ್ 

ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾಯಿಕರ ಮ ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. 

 ಇಸೊರ ೀದ ವಾಣಿಜಯ  ಅಾಂಗವಾದ ಅಾಂಟಿರ ಕೆ್  ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ ನ ಮದಲ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಸಹ 

ಆಗಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 ಪದಮಭೂರ್ಣ (1976), ಉಪಗರ ಹ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್, ವಾಷಿಾಂಗಟನ್ 2013 ರಲಿಲ  

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವಲಲ ದೇ ಅನೇಕ ರಾಷಿು ರೀಯ, 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿವೆ. 

ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಎಿಂದರೇನು?ಅಂತ್ರ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ವೈಮಾನಿಕ ಫೆಡರಷನ್ ಸಂಸ್ಥ  

ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ವಯ ಕಿು ಗಳ ಸಾಧನೆ ಬಣಿಣ ಸುವ ಕ್ಕಯಂ 

ಗ್ಯ ಲ್ರಿಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದೆ. ಹಾಲ್ಡ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗೌರವಕೆಕ  ಪ್ರತ್ರ ರಾಗುವ ವಯ ಕಿು ಗಳ ಕುರಿತ್ ಬ್ರನ್ು ವತ್ು ಳೆ, 

ಜಿೋವನ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ಗ್ಯ ಲ್ರಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಕಟಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಹೈದ್ಘರ ಬದ್-ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಉನನ ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರ ಮಾಣ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ರಾಜ್ಯ  

ಸಕಾಿರ 

ಹೈದಾರ ಬ್ದದ್ ಕನಾ್ಟಕದ 6 ಜಿಲಿ್ಗ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉನ್ು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ಟರ ಮಾಣ ಹೆಚಿಿ ಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕ್ಕ್ರ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ. ಬಳಾಳ ರಿಯ ಶಿರ ೋ ಕೃಷಣ ದೇವರಾಯ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದ ಕುಲ್ಪ್ಟತಿ 

ಪ್ರ .ಎಂ.ಎರ್ಸ. ಸುಭಾಷ್ ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವ ವವನ್ನು  ವಹಿಸಿದಾದ ರೆ. 

ಸಮತಿ ಏಕೆ: 

ಪ್ತಯ್ಡ ನಂತ್ರ ಪ್ಟದವಿ ಕೋರ್ಸ ್ ಗಳಗ್ಗ ಸೇರುವ ವಿದಾಯ ಥಿ್ಗಳ ಪ್ಟರ ಮಾಣ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಶೇ 19ರಷ್್ಟ  

ಇದದ ರೆ, ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಶೇ 26 ಇದೆ. ಆದರೆ, ಹೈದರಾಬ್ದದ್–ಕನಾ್ಟಕದಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ ರದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ್ಲೂ 

ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ, ಕಲ್ಬುಗಿ್, ಬ್ರೋದರ್ , ಯಾದಗಿರಿ, ರಾಯಚೂರು, ಕಪ್ಟಪ ಳ ಮತ್ತು  ಬಳಾಳ ರಿ 

ಜಿಲಿ್ಗ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಟದವಿ ಕೋರ್ಸ ್ ಗಳಗ್ಗ ಪ್ಟರ ವೇಶ್ ಪ್ಟಡೆಯ್ಡವವರ ಪ್ಟರ ಮಾಣ ಒಟ್ಾ ರೆ ಶೇ 10ರಷ್್ಟ  ಮಾತ್ರ  

ಇದೆ. ಈ ಪ್ಟರ ಮಾಣ ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಇಲಿ್ಲನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥ ಗಳಗ್ಗ ಪ್ರ ೋತ್ಸ ಹ್, ಉಪ್ಟನಾಯ ಸಕರಿಗ್ಗ ತ್ರಬೇತಿ, 

ವಿದಾಯ ಥಿ್ಗಳಗ್ಗ ಸೂಕು  ಮಾಗ್ದಶ್್ನ್ ಒದಗಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ತಸಬೇಕು 

ಎಂದು ಸಮಿತಿ ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಲ್ಲದೆ. ಹಿಂದೆಯೇ ಗುಲ್ಾ ಗ್್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ ವಿಶಾರ ಂತ್ ಕುಲ್ಪ್ಟತಿ 

ಪ್ರ .ಬ್ರ.ಜಿ. ಮೂಲ್ಲಮನಿ ಅವರ ಸಮಿತಿ ಈಗ್ಗಲೇ ಕೆಲ್ವು ಶಿಫ್ರರಸುಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದೆ. ಈ 

ಶಿಫ್ರರಸುಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ಪ್ಯಣ್ ಪ್ಟರ ಮಾಣದ ವರದಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಈಗ ಸುಭಾಷ್ ನೇತೃತ್ವ ದ ಸಮಿತಿ 

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಸಮತಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು: 

ಹೈದಾರ ಬ್ದದ್–ಕನಾ್ಟಕದ ಗುಲ್ಾ ಗ್್ ವಿವಿ, ಕನ್ು ಡ ವಿವಿ, ರಾಯಚೂರು ಕೃಷ್ಟ, ತೊೋಟಗ್ರಿಕೆ ವಿವಿ, 

ಪ್ಟಶು ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಹಾಗೂ ಮಿೋನ್ನಗ್ರಿಕೆ ವಿವಿ. ಕುಲ್ಪ್ಟತಿಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷ್ಠಧಿಕ್ಕರಿಗಳು ಸಮಿತಿಯ 

ಇತ್ರೆ ಸದಸಯ ರು.  

ಪ್ರರ .ಬಿ.ಜಿ. ಮೂಲಿಮನಿ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸಿನ ಕ್ಸಲ ಅಿಂಶಗಳು 

 ಸಕ್ಕ್ರಿ ಶಾಲಾ–ಕ್ಕಲೇಜುಗಳಗ್ಗ ಅಗತ್ಯ  ಮೂಲ್ಸೌಕಯ್ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು. 
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  ಉತ್ು ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋಡುವ ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸ್ಥ ಗಳಗ್ಗ ಪ್ರ ೋತ್ಸ ಹ್ ನಿೋಡುವುದು ಮತ್ತು  371 (ಜೆ) 

ಮಿೋಸಲಾತಿ ಅನ್ವ ಯ ಪ್ಟರ ವೇಶಾವಕ್ಕಶ್ ಕಲ್ಲಪ ಸುವುದು. 

  ಉನ್ು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ  ಬರುವ ಬಡತ್ನ್ ರಖ್ಯಗಿಂತ್ ಕೆಳಗ್ಗ ಇರುವ ವಿದಾಯ ಥಿ್ಗಳಗ್ಗ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಿ  

ದರದಲಿ್ಲ  ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ್ಯ  ನಿೋಡುವುದು 

 ಪ್ತಯ್ಡ, ಪ್ಟದವಿ, ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕೌನೆಸ ಲ್ಲಂಗ್ ಕಂದರ ಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿ 

ಉದೊಯ ೋಗ್ಧಾರಿತ್ ಕೋರ್ಸ ್ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಹಿತಿ ಕಡುವುದು. 

 ಆತಿರ್ಯ , ಈವಂಟ್ ಮಾಯ ನೇಜ್ ಮೆಂಟ್ , ಅನಿಮೇಷನ್ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಉದೊಯ ೋಗ ಸೃಷ್್ಟ ಸಿರುವ 

ಹಸ ಕೋರ್ಸ ್ ಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿೆ ಚಿು  ಆರಂಭಿಸುವುದು. 

 ಕೈಗ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕ್ಕಲೇಜುಗಳ ಮರ್ಧಯ  ಸಹ್ಭಾಗಿತ್ವ  ಸಾಧಿಸುವುದು. 

 ಎಸ್ಸ ಸ್ಸ ಲ್ಲಸ /ಪ್ತಯ್ಡಸಿ ಉತಿು ೋಣ್ ಮತ್ತು  ಅನ್ನತಿು ೋಣ್ ವಿದಾಯ ಥಿ್ಗಳಗ್ಗ ಕೌಶ್ಲ್ಯ  ತ್ರಬೇತಿಗ್ಗ 

ವಯ ವಸ್ಥ  ಮಾಡುವುದು. 

 

 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಹಸ್ತವು ಸೂಚಯ ಂಕ್: ಭಾರತಕೆಕ  97ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವು ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ 118 ದೇಶಗಳ ಪೈಕ್ತ 97ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

2016ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವು ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ 100 ಅಾಂಕಗಳಿಗೆ ಕವಲ 28.5 ಅಾಂಕಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ರ  

ಭಾರತ್ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಇನೂು  ವಾಯ ಪಕ ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಹಸಿವಿನ 

ಸಮಸ್ಥಯ  ತಾಾಂಡವಾಡುತಿು ರುವುದಕ್ಕಕ  ಸ್ವಕ್ತಷ ಯಾಗಿದೆ.  ಇಾಂಟರ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಫ್ತಡ್ಸ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸಚ್ಿ 

ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ (IFPRI) ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಹಸ್ತವು ಸೂಚಯ ಂಕ್: 

 ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವು ಸೂಚಯ ಾಂಕವನು  ಇಾಂಟರ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಫ್ತಡ್ಸ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸಚ್ಿ 

ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ 2006 ರಿಾಂದ ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ 

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಹಸಿವಿನ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  

ತ್ತೀರಿಸುತ್ು ದೆ.  

 100 ಅಾಂಕಗಳ ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ದೇಶಗಳ ಶ್ರ ೀಣಿಯನು  ಅಳೆಯಲಾಗುವುದು. 0 ಅಾಂಕಗಳಿಸಿದರೆ 

ಹಸಿವು ಮುಕು  ರಾರ್ು ರವೆಾಂದು ಹಾಗೂ 100 ಅಾಂಕಗಳಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹಸಿವು ಭಾದಿತ್ 

ದೇಶವೆಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಜಾಗತಿಕ ಹಸಿವು ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ನಾಲುಕ  ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  

ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಕಾಂಡು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ, ಪೌಷಿಾ ಕತೆಯ ಕರತೆ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ , ಮಕಕ ಳ ವಯ ರ್ಿ (ಕಡಿಮ್ ತೂಕ), ಮಕಕ ಳ ಕುಾಂಠಿತ್ ಬಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಶ್ಶ್ಮ ಮರಣ 

ಪರ ಮಾಣ. 

ಭಾರತ ನೆರೆಹರೆ ರಾಷ್ ರ ಗಳ ಸ್ವಾ ನಮಾನ: 

 ಚಿೀನಾ 29, ನೇಪಾಳ 72, ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ 75, ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ 84, ಬಾಂಗಲ ದೇಶ 90 ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ 

107 ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 
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ಬಬ್ ಡ್ರಲೈನ್ ಗೆ ಪ್ರ ತಿಷಿ್ಟ ತ 2016 ನೊಬೆಲ್ ಸ್ವಹಿತಯ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಅಮ್ರಿಕದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಗಿೀತ್ ರಚನಕಾರ, ಕಲಾಕಾರ ಮತ್ತು  ಸಂಗಿೀತ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ದಂತ್ಕತೆ ಎನಸಿರುವ ಬಬ್ 

ಡ್ರಲೈನ್ ಅವರಿಗೆ 2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾನ್ 

ಅಮ್ರಿಕದ ಹಾಡುಗಳ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹಸ ಕಾವಯ  ಅಭಿವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು  ಸೃಷಿು ಸಿದದ ಕಾಕ ಗಿ ಡೈಲಾನ್ 

ಅವರಿಗೆ 80 ಲಕ್ಷ ಸಿಾ ೀಡಿಷ್ ಕ್ಟರ ನ್ (927,740 ಡಾಲರ್) ಮತ್ು ದ ಪರ ಶಸಿು  ಸಂದಿದೆ.  

ಬಬ್ ಡ್ರಲೈನ್ ಬಗೆೆ : 

 ರಾಬಟ್ಸಿ ಅಲೆಲ ನ್ ಜಿಮಮ ಮಿನ್ ಹುಟಿು ದುದ  ಮೇ 24, 1941 ರಲಿಲ  ದುಲುತ್, ಮಿನೆು ಸೊಟದಲಿಲ . 

 ಅವರ ಮದಲ ಅಲಿ ಾಂ “ಬಬ್ ಡ್ರಲೈನ್” 1962 ರಲಿಲ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಕವಿ ಡ್ರಲೈನ್ 

ಥಾಮಸ್ ಅವರ ಹೆಸರನು  ಇಟ್ಟು ಕಾಂಡ ನಂತ್ರ ಬಬ್ ಡ್ರಲೈನ್ ಎಾಂದೇ ಪರ ಸಿದದ ರಾದರು. 

 ಸ್ವವಿಕಾಲಿಕ ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರ ಎನಸಿರುವ ಇವರ 100 ದಶಲಕ್ಷ ಧಾ ನಮುದರ ಣಗಳು 

ಮಾರಾಟಗೊಾಂಡಿವೆ. 

 ಕಲೆ ಮತ್ತು  ಚಿತ್ರ ಕಲೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರು ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬಬ್ ಪರ ಕಟಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಇವರ ಅಾಂದಿನ ಗಿೀತೆಗದದ  ದಿ ಟೈಮೆ್ ದೆ ಆರ್ ಎ ಚಾಾಂಗಿನ್ ಮತ್ತು  ಬಲ ೀವಿಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿ 

ವಿಾಂಡ್ಸ ಗಿೀತೆಗಳು ಅಮ್ರಿಕ ನಾಗರಿೀಕ ಹಕುಕ  ಮತ್ತು  ಯುದದ  ವಿರೀಧಿ ಚಳುವಳಿ ಗಿೀತೆಗದಗಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿತ್ತು . 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 11 ಗಾರ ಮಿ ಪರ ಶಸಿು , ಗೊೀಲಡ ನ್ ಗೊಲ ೀಬ್ ಪರ ಶಸಿು  ಮತ್ತು  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು  ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ತೆಲಂಗಣದ್ “ಬತ್ತಕ್ಮಮ ” ಹಬಬ  ಗಿನನ ಸ್ ದ್ಘಖ್ಲೆ ಸೇಪ್ಿಡೆ 

ತೆಲಂಗಣದ ಪರ ಮುಖ ಹಬಿ ಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯದ “ಬಕುತ್ಮಮ ” ಹಬಿ  ಗಿನು ಸ್ ದ್ಯಖಲೆಗೆ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಹೈದ್ಯರಾಬದಿನ ಲಾಲ್ ಬಹಾದೂದ ರ್ ಶಸಿು ರ ಕ್ತರ ೀಡಾಾಂಗಣದಲಿಲ  9,292 

ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಹಬಿ ದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಸ ದ್ಯಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಕರಳದಲಿಲ  

ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿದದ  ಓಣಂ ನೃತ್ಯ  ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಐದು ಸ್ವವಿರಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಮಹಿಳೆಯರು 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. ಈಗ ಬತ್ತಕಮಮ  ಹಬಿ  ಈ ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  ಮುರಿದು ಗಿನೆು ಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವಲ್ಡ ಿ 

ರೆಕಾಡಿಿಗೆ ಸೇಪಿಡೆಯಾಗಿದೆ. 

ಬತ್ತಕ್ಮಮ  ಹಬಬ ದ್ ಬಗೆೆ :  

ಬತ್ತಕಮಮ  ಹಬಿ ಕ್ಕಕ  ಸ್ವವಿರಾರು ವರ್ಿಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಸವಿಪಿತೃ ಅಮವಾಸ್ಥಯ ಯ ನಂತ್ರ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬಿ ದಲಿಲ , ಮಣಿಣ ನಾಂದ ಮಾಡಿದ ದುಗೆಿಯನ್ನು  ಪೂಜಿಸಿ, ಹೂಗಳಿಾಂದ 

ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ನಂತ್ರ ವಿಸಜಿಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇತಿಹಾಸ ತ್ಜಾ ರ ಪರ ಕಾರ ಚೊೀಳ ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ದ 

ದೊರೆ ಧಮಾಿಾಂಗಧ ಮತ್ತು  ಸತ್ಯ ವತಿ ದಂಪತಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಿಗಳ ಪೂಜೆ, ಪುನಸ್ವಕ ರದ ನಂತ್ರ 

ಹೆಣುಣ  ಮಗು ಜನಸುತ್ು ದೆ. ಈ ಹೆಣುಣ  ಮಗು ದೊಡಡ ವದಗುವ ತ್ನಕ ಹಲವು ಕರ್ು ಕಪಾಿಣಯ ವನ್ನು  

ಎದುರಿಸುತಿು ರುತಾು ರೆ. ಕ್ಕಲ ಕಾಲದ ನಂತ್ರ ಮಗುವಿಗೆ ಇಟಿು ದದ  ಲಕ್ತಷ ಮ  ಎನ್ನು ವ ಹೆಸರನ್ನು  ಬತ್ತಕಮಮ  

ಎಾಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅಾಂದಿನಾಂದ ಈ ಬತ್ತಕಮಮ  ಹಬಿ ವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಮಹಿಳೆಯರ ಆಚರಿಸುವ ಈ ಹಬಿ ದಲಿಲ  ಮದುವೆಯ ಹಸಿು ಲಲಿಲ ರುವ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು  

ಹೆಾಂಗಸರು ಈ ಹಬಿ ದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ವಾಡಿಕ್ಕ. ಇನೊು ಾಂದು ಮೂಲಗಳ ಪರ ಕಾರ ಮಹಿಷ್ಠಸುರ 

ಎನ್ನು ವ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು  ದೇವಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರ ದಿೀಘಿ ನದೆದ ಗೆ ಶರಣಾಗುತಾು ಳೆ. ದೇವತೆಗಳ, 

ಮುನಗಳ ಪಾರ ರ್ಿನೆಯ ನಂತ್ರ ದಶಮಿಯ ದಿನದಂದು ದೇವಿ ನದೆದ ಯಿಾಂದ ಏಳುತಾು ಳೆ. ಅದಕಾಕ ಗಿ ಈ 

ಬತ್ತಕಮಮ  ಹಬಿ ವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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21 ಹಸರಾಜ್ಯ ಗಳನ್ನನ  ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ತೆಲಂಗಣ ರಾಜ್ಯ  

ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ  ಬರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತ್ರಲು ಮುಾಂದ್ಯಗಿರುವ ತೆಲಂಗಣ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಹಸದ್ಯಗಿ 21 

ಜಿಲೆಲ ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ. ರಾಜಯ  ರಚನೆಯಾದ ಎರಡು ವರ್ಿಗಳ ಬಳಿಕ ಹಸದ್ಯಗಿ 21 ಜಿಲೆಲ ಗಳನ್ನು  

ರಚಿಸಿದುದ , ರಾಜಯ ದ ಒಟ್ಟು  ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  31ಕ್ಕಕ  ಏರಿದೆ.  

ಹಸದ್ಘಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ್ ಜಿಲೆಲ ಗಳು: 

ಸಿದಿದ ಪೇಟ, ಜನ್ಗ್ಮ, ಜಯಶಂಕರ್, ಜಗಿತ್ಯ ಲ್, ವಾರಂಗಲ್ಡ ಗ್ರ ಮಾಂತ್ರ, ಯದಾದಿರ , ಪ್ಪದದ ಪ್ಟಲಿ್ಲ , 

ಕ್ಕಮಾರೆಡ್ಿ , ಮೆದರ್ಕ, ಮಂಚಿಯಾ್ಲ್, ವಿಕ್ಕರಾಬ್ದದ್, ರಾಜನ್ು , ಆಸಿಫ್ರಬ್ದದ್, ಸೂಯಾ್ಪೇಟ, 

ಕತ್ು ಗೂಡೆಂ, ನಿಮ್ಲ್ಡ, ವನ್ಪ್ಟತಿ್, ನಾಗರ್ ಕನ್ಯ್ಲು, ಮಹ್ಬ್ಯಬ್ದಬ್ದದ್ ಜೊೋಗುಲಾಂಬ ಮತ್ತು  

ಮಲಾಕ ಜ್ ಗಿರಿ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಜೂನ್ 4, 2014 ರಂದು ತೆಲಂಗಣ ರಾಜಯ  ಭಾರತ್ದ 29ನೇ ರಾಜಯ ವಾಗಿ ಉದಯಿಸಿತ್ತ. 

ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ವಿಭ್ಜನೆಗೊಳಿಸಿ ತೆಲಂಗಣ ಹಸ ರಾಜಯ ವಾಗಿ ಸೆ್ವಪನೆಯಾಯಿತ್ತ. 

ತೆಲಂಗಣ ರಾಜಯ  ಸೆ್ವಪನೆಯಾದ್ಯಗ 10 ಜಿಲೆಲ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿತ್ತು . 

 ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ ತ್ರಲು ಹಸ ಜಿಲೆಲ ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದುದ , ಎರಡ ರಿಾಂದ ನಾಲುಕ  ಲಕ್ಷ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಒಾಂದು ಹಸ ಜಿಲೆಲ ಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಸಣಣ  ಜಿಲೆಲ ಗದಗಿ ವಿಾಂಗಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನ ಕಾಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಕಲಾಯ ಣ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ಈ ಕರ ಮಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 

ಸ್ವಕ ಾಂಡಿನೇವಿಯಾ ರಾರ್ು ರಗಳ ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ಹಸ ಆಡಳಿತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಮರಾಕದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ “ಅಬೆದ ಲಿಲಹ್ ಬೆಕ್ರನೆ (Abdelilah Bekirane)” ನೇಮಕ್ 

ಅಬದ ಲಿಲಹ್ ಬಕ್ತರನೆ ರವರು ಮರಾಕಾದ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ನವೆಾಂಬರ್ 2011ರಿಾಂದ ಬಕ್ತರನೆ ಅವರು ಮರಾಕದ ಪರ ಧಾನ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸ್ವವಿತಿಕ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಬಕ್ತರನೆ ನೇತೃತ್ಾ ದ “ಇಸ್ವಲ ಮಿಕ್ ಜಸಿು ೀಸ್ ಅಾಂಡ್ಸ 

ಡೆವೆಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ” ಪಕ್ಷ ಜಯಭೇರಿಯಾದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಮರಾಕದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮಹಮಮ ದ್ V ರವರು 

ಬಕ್ತರನೆ ಅವರನ್ನು  ಪರ ಧಾನಯ್ಕಾಂದು ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಘೀಷಿಸಿದರು.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮರಾಕದ ಸ್ವವಿತಿಕ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಬಕರನೆ ಅವರ “ಇಸ್ವಲ ಮಿಕ್ 

ಜಸಿು ೀಸ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಡೆವೆಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ” ಪಕ್ಷ 125 ಸೆ್ವನಗಳನ್ನು  ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಅತಿದೊಡಡ  

ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. 

 ಮರಾಕದ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷವಾದ “ಅಥೆಾಂಟಿಸಿಟಿ ಮತ್ತು  ಮಾಡನಿಟಿ” ಪಕ್ಷ 102 

ಸೆ್ವನಗಳನ್ನು  ಗೆದುದ  ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡರೆ, ದೇಶದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹಳೆಯ 

ಪಕ್ಷವಾದ ಇಾಂಡಿಪೆಾಂಡೆನೆ್  ಪಕ್ಷ ಕವಲ 46 ಸೆ್ವನಗಳನ್ನು  ಗೆದಿದ ತ್ತ. 

 ಮರಾಕ ಬಹು ಪಕ್ತಷ ೀಯ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದುದ , 395 ಸೆ್ವನಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ಕ್ಕಳಮನೆಯಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ಒಾಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಸಪ ರ್ು  ಬಹುಮತ್ ಪಡೆಯುವುದು 

ಅಸ್ವಧಯ ವಾಗಿತ್ತು . 
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ನ್ಯನಜಿ ದೇಶಮುಖ್ ಜ್ನಮ  ಶತಮಾನೊೀತಸ ವ್ ಆಚರಿಸಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ನಧಾಿರ  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅಕು ೀಬರ್ 11, 2016 ರಿಾಂದ ಅಕು ೀಬರ್ 11, 2017 ರವರೆಗೆ ಸ್ವಮಾಜಿಕ 

ಕಾಯಿಕತ್ಿ ಮತ್ತು  ಮಾಜಿ ಆರೆಸೆ್ಥ ಸ್ ನಾಯಕ ನಾನಜಿ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರ 

ಜನಮ ಶತ್ಮಾನೊೀತೆ್ ವವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲು ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಸಂಸಕ ೃತ್ ಸಚಿವ ಮಹೇಶ್ತ 

ಶಮಾಿ ಅವರು ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ನ್ಯನಜಿ ದೇಶಮುಖ್: 

 ನಾನಜಿ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕಾಯಿಕತ್ಿರಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  

ಗಾರ ಮಿೀಣ ಸ್ವಾ ಲಂಭ್ನೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು.  

 ಭಾರತಿೀಯ ಜನ ಸಂಘ ಮತ್ತು  ರೆಸೆ್ಥ ಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸಹ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಅಕು ೀಬರ್ 11, 1916 ರಲಿಲ  ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಹಿಾಂಗೊೀಲಿ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. 

ಚಾಾಂದಿಕದ್ಯಸ್ ಅಮೃತ್ರಾವ್ ದೇಶಮುಖ್ ಇವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು. 

 ದೇಶಮುಖ್ ರವರು ಲೀಕಮಾನಯ  ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು  ತಿಲಕರ ರಾಷಿು ರೀಯತ್ವಾದದಿಾಂದ 

ಪೆರ ೀರಪಣೆಗೊಾಂಡಿದದ ರು. ಅಲಲ ದೇ ಆರೆಸೆ್ಥ ಸ್ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಸಸಿಾಂಗಚಾಲಕರಾಗಿದದ  

ಡಾ.ಕಶವ್ ಬಲಿರಾಮ್ ಹೆಗೆಡ ವಾರ್ ರವರಾಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟವನ್ನು  ಹಾಂದಿದದ ರು. 

 ವಿನೊೀದ ಭಾವೆ ಅವರ ಭೂದ್ಯನ ಚಳುವಳಿ ಹಾಗೂ ಜೆ ಪಿ ನಾರಾಯಣ್ ರವರ 

ಸಂಪೂಣಿ ಕಾರ ಾಂತಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು  ಬಾಂಬಲಿಸಿ ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಮುಖ ರೂವಾರಿಯು ಆಗಿದದ  ದೇಶಮುಖ್ ರವರು 1977 ರಲಿಲ  

ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶದ ಬಲರಾಮಪ ರ ಲೀಕಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ ಲೀಕಸಭೆಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 

 ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಗಾರ ಮಿೀಣ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವಾದ ಚಿತ್ರ ಕ್ಕಟ ಗಾರ ಮೀದಯ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನ್ನು  ಚಿತ್ರ ಕ್ಕಟದಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಈ ವಿವಿಯ ಪರ ರ್ಮ 

ಕುಲಪತಿಯಾಗಿಯು ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಿಲ  ಬಡತ್ನ ತ್ತಳೆಯಲು ಶರ ಮಿಸಿದ ಕ್ತೀತಿಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲುಲ ತ್ು ದೆ. 

ರಾರ್ು ರಕ್ಕಕ  ಇವರು ನೀಡಿದದ  ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗಮನಸಿ 1999 ರಲಿಲ  ಇವರನ್ನು  ರಾಜಯ ಸಭೆಗೆ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 1999 ರಲಿಲ  ಪದಮ ವಿಭೂರ್ಣ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಹಿಮಾಂಶ್ಮ: ದೇಶದ್ ಅತಿ ಎತಿ ರದ್ ಹಿಮನದಿ ಸಂಶೀಧನ್ಯ ಕಂದ್ರ  ಆರಂಭ 

ಹಿಮಾಲಯದಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ು ರದ ಹಿಮನದಿ ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾಂದರ  

ಹಿಮಾಾಂಶ್ಮ (Himamshu) ತ್ನು  ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿತ್ತ. 13,500 ಮಿೀಟರ್ ಎತ್ು ರವಿರುವ 

ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಸಿಪ ತಿಯಲಿಲ  ಈ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಶೀಧಕರಿಗೆ ಹಿಮನದಿ 

ಚಲನೆ ಮತ್ತು  ಹಿಮ ಹದಿಕ್ಕ ವಯ ತಾಯ ಸವನ್ನು  ಸೂಕ್ಷಮವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲು ಈ ಕಾಂದರ  

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಹಿಮನದಿ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಕಡುಗೆ ಬಗೆಗ  ವೈಜಾಾ ನಕವಾಗಿ ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಲು ಮಹತ್ಾ ದ 

ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಈ ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾಂದರ  ನೀಡಲಿದೆ.  

 ಈ ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಅಾಂಟಾಟಿಿಕ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಓರ್ನ್ 

ರಿೀಸಚ್ಿ (ಎನ್ಸಿಎಓಆರ್) ಸಿಪ ತಿ ಕಣಿವೆಯಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. ಸಿಪ ತಿ ಕಣಿವೆ ದೇಶದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ನಜಿನ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ 

ನಡೆಸಲು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಈ ಕಾಂದರ ದಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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 ಸಾ ಯಂಚಾಲಿತ್ ಹವಾಮಾನ ಕಾಂದರ ಗಳು, ಗೌರ ಾಂಡ್ಸ ಪೆನೆಟೆರ ೀಟಿಾಂಗ್ ರಾಡಾರ್ಗಳು, 

ಜಿಯಡೆಟಿಕ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಅತಾಯ ಧುನಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಈ 

ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾಂದರ  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಈ ಕಂದ್ರ ದ್ ಮಹತಾ : 

 ಹಿಮಾಲಯ ಭಾಗವು ಧುರ ವ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  

ಹಿಮದಟು ಣೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಪರ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದಕಾಕ ಗಿ ಈ ಭಾಗವನ್ನು  “ಏಷ್ಠಯ ದ 

ವಾಟರ್ ಟವರ್” ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಹತ್ತು  ಪರ ಮುಖ ನದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಭಾಗ ಮೂಲ ಸೆ ಳವಾಗಿದೆ. ಈ ನದಿಗಳು ಭಾರತ್, ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ 

ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಲ ದೇಶದ ಸುಮಾರು 70 ಕೀಟಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೀರಾವರಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  

ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಿವೆ. 

 ಆದದ ರಿಾಂದ ಈ ಹಿಮನದಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಪರ ಮುಖವಾಗಿದೆ.  

 

ಜೈಪುರದ್ಲಿಲ  4ನೇ ಬಿರ ಕ್ಸ  ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಮತಿ್ತ  ಅನ್ನಶೀಧನ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ 

ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳ 4ನೇ ವಿಜಾಾ ನ, ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಶೀಧನಾ ಕುರಿತಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ 

ರಾಜಸ್ವು ನದ ಜೈಪುರದಲಿಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ. ವಿಜಾಾ ನ, ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಶೀಧನಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  

ಬಿರ ಕೆ್  ರಾರ್ು ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  

 ಭ್ವಿರ್ಯ ದಲಿಲ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಪರ ಗತಿ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರದ ಬಗೆಗ  ಚಚಿಿಸಲು ಹಾಗೂ 

ಆದಯ ತೆಗಳನ್ನು  ನಗದಿಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗ  ಇದರಲಿಲ  ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 ವಿಜಾಾ ನ, ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ಅನ್ನಶೀಧನಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ 

ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲಲ  ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿ 

ಕ್ತರ ಯಾಯೀಜನೆಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲು ಸಭೆಯಲಿಲ  ನಧಿರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಭಾರತ್ ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿರುವ ಬಿರ ಕೆ್  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಉದಿದ ಮ್ ಮತ್ತು  ಪಾಲುಗಾರಿಕ್ಕ 

ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಮೂಲಕ ಯುವ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳುು ವ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಸಮಮ ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಅಕ್ ೀಬರ್ 11: ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಹೆಣುಣ  ಮಗು ದಿನ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆಣುಣ  ಮಗು ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಅಕು ೀಬರ್ 11 ರಂದು ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ ಹಕುಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ 

ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಈ ದಿನದ್ ಮಹತಾ : 

 ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಲಿಾಂಗ ತಾರತ್ಮಯ  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹೆಚಿು ನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಸೃಷಿು ಸುವುದು. 

 2012 ರಲಿಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆಣುಣ  ಮಗು ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಐದನೇ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆಣುಣ  ಮಗು ದಿನವನ್ನು  ಈ ವರ್ಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಈ ವ್ಷಿದ್ ಥಿೀಮ್ಸ  “Girls’ Progress = Goals’ Progress: What Counts for Girls”. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆಣುಣ  ಮಗು ದಿನವನ್ನು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆ 2011 ರಲಿಲ  

ಕೈಗೊಾಂಡ ನಣಿಯದ ಮೇರೆಗೆ 2012 ರಿಾಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ ಹಕುಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ಾ ವಾಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಕುಕ , 
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ಆರೀಗಯ  ಸೇವೆ, ಕಾನೂನ್ನ ಹಕುಕ  ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಲಿಾಂಗ ತಾರತ್ಮಯ , ಬಲಯ  ವಿವಾಹ 

ಮತ್ತು  ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲೆ ಶೀರ್ಣೆಯನ್ನು  ನಲಿಲ ಸಲು ವಿಶಾ ಕ್ಕಕ  ಕರೆ ನೀಡುವುದು. 

 

ಆಲಿವ್ರ್ ಹಾಟ್ಿ ಮತಿ್ತ  ಬೆಂಗ್್  ಹೀಲಮ ಸ್್ವ ರ ಮ್ಸ ಗೆ ಅಥಿಶಸಿ ರ  ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

ಬ್ರರ ಟನ್ - ಅಮೆರಿಕದ ಅರ್್ಶಾಸು ರಜಾ ರಾದ ಆಲ್ಲವರ್ ಹಾಟ್್ ಮತ್ತು  ಫ್ರನಿೆ ಂಡ್ ನ್ ಬಂಗ್್ 

ಹೋಲ್ಮ ಸ್ಾ ರಮ್ ಅವರಿಗ್ಗ 2016ನೇ ಸಾಲ್ಲನ್ ಅರ್್ಶಾಸು ರ ನ್ನಬಲ್ಡ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ದೊರೆತಿದೆ. ಇವರು 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಿರುವ ‘ಗುತಿು ಗ್ಗ ಸಿದಿಾ ಂತ್ (Contract Theory)’ಕೆಕ  ನ್ನಬಲ್ಡ ಅರ್್ಶಾಸು ರ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಘೋಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರಿಬಾ ರೂ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯ ರ್ತ್ು ವಾದ ₹ 6.19 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು  

ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕಳಳ ಲ್ಲದಾದ ರೆ. ಅರ್್ಶಾಸು ರಕೆಕ  ನಿೋಡಲಾಗುವ ನ್ನಬಲ್ಡ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಸಿವ ೋಡನಿು ನ್ 

ಕಂದಿರ ೋಯ ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ 1968ರಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದೆ. 

 ಉನ್ು ತ್ ಹುದೆದ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುವವರ ಕ್ಕಯ್ದಕ್ಷರ್ತ ಆಧರಿಸಿದ ವೇತ್ನ್, ವಿಮೆ ಹ್ಣ ಪ್ರವತಿ, 

ಕಡಿತ್ ಮತ್ತು  ಸಕ್ಕ್ರಿ ವಲ್ಯದ ಉತ್ಪ ದನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣ ಸೇರಿದಂರ್ತ 

ವೈವಿಧಯ ಮಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ವಿಶಿ್ೋಷ್ಟಸುವ ಸಮಗರ  ವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ಈ ಇಬಾ ರೂ 

ಅರ್್ಶಾಸು ರಜಾ ರು ಈ ಗುತಿು ಗ್ಗ ಸಿದಿಾ ಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಿದಾದ ರೆ ಎಂದು ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಆಯೆಕ  

ಸಮಿತಿಯ್ಡ ತಿಳಸಿದೆ. 

 ನಿತ್ಯ  ಜಿೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಗುತಿು ಗ್ಗ ವಿಷಯ ಮತ್ತು  ಉದಿದ ಮೆ ಸಂಸ್ಥ ಗಳ ಕ್ಕಯ್ವೈಖರಿ 

ಅಥೈ್ಸಿಕಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ಗುತಿು ಗ್ಗ ನಿಯಮಾವಳಗಳಲಿ್ಲನ್ ಲೋಪ್ಟದೊೋಷಗಳನ್ನು  

ತಿಳದುಕಳಳ ಲು ಇವರಿಬಾ ರೂ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಿದ ಸೈದಿಾ ಂತಿಕ ನಿಯಮಗಳು ನೆರವಾಗಲ್ಲವ. 

 ದಿವಾಳಗ್ಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಕನ್ಯನ್ನಗಳಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಕಿೋಯ ಸಂವಿಧಾನ್ ರೂಪ್ತಸುವಲಿ್ಲ  

ಇವರಿಬಾ ರೂ ತ್ಮಮ  ಈ ‘ಗುತಿು ಗ್ಗ ಸಿದಿಾ ಂತ್’ದ ಮೂಲ್ಕ ‘ಬೌದಿಿ ಕ ತ್ಳಪ್ರಯ’ ಹಾಕಿದಾದ ರೆ 

ಎಂದೂ ಸಮಿತಿ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಪ್ಟಟ್ಿ ದೆ. 

ಆಲಿವ್ರ್ ಹಾಟ್ಿ: 1948 ಲಂಡನ್, ಯುಕ್ಕ ಯಲಿಲ  ಜನನ. ಅಮ್ರಿಕಾದ ಪಿರ ನೆೆ ಟನ್ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ ಪಿಹೆಚ್.ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು ಅಮ್ರಿಕಾದ 

ಹಾವಿಡ್ಸ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಅರ್ಿಶಸು ರ ಪಾರ ಧಯ ಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಬೆಂಗ್್  ಹೀಲಮ ಸ್್ವ ರ ಮ್ಸ: 1949 ರಲಿಲ  ಫಿನಾಲ ಯ ಾಂಡು  ಹೆಲೆಿ ಾಂಕ್ತಯಲಿಲ  ಜನಸಿರುವ ಇವರು 

ಅಮ್ರಿಕಾದ ಸ್ವು ನ್ ಫೀಡ್ಸಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮಸೆಚ್ಚಸ್ಥಟೆ್ಸ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಅರ್ಿಶಸು ರ ಮತ್ತು  ನವಿಹಣೆ ವಿರ್ಯದ 

ಪಾರ ಧಯ ಪಕರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಅಥಿಶಸಿ ರ  ನೊಬೆಲ್ ಬಗೆೆ : 

 ಅರ್ಿಶಸು ರ ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನು  1968ರಿಾಂದ ಸಿಾ ೀಡನ್ ಕಾಂದಿರ ಯ ಬಯ ಾಂಕ್ ನೀಡುತಿು ದೆ. 

1895 ರಲಿಲ  ಆಲ್ೆ ರಡ್ಸ ನೊಬಲ್ ರವರು ಸೆ್ವಪಿಸಿದ ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಗಳಲಿಲ  ಇದು 

ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿಲಲ . 

 

ಪಾಣಿಪ್ತ್ ತೈಲ ಸಂಸಕ ರಣಗಾರ ಸ್ವಮಥಯ ಿ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ರೂ 15000 ಕೀಟಿ ಹೂಡಲಿರುವ್ 

ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಹರಿಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್ ತೈಲ ಸಂಸಕ ರಣಗಾರ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ನಧಿರಿಸಿದುದ , ಇದಕಾಕ ಗಿ ರೂ 15000 ಕೀಟಿ ಹೂಡಿಕ್ಕಗೆ ಸಮಮ ತಿಸಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಈ ಸಂಸಕ ರಣಗಾರ 15 

ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದುದ , 25 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನೆಗ  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ 

ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿಿಕ ಅನಲ ರಾಜಯ  ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವ ಧಮೇಿಾಂದರ  ಪರ ಧಾನ್ ಅವರು ಪಾಣಿಪತ್ ನಲಿಲ  ನಡೆದ 

ಸಭೆಯಲಿಲ  ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸಂಸಕ ರಣಗಾರದ ವಿಸು ರಣೆಯಿಾಂದ ಭ್ವಿರ್ಯ ದ ಬೇಡಿಕ್ಕಯಂತೆ ಇಾಂಧನದ ಗುಣಮಟು ವನ್ನು  BS 

IV-BS VI ಗೆ ಹೆಚಿು ಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 
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 ಇಾಂಧನ ಗುಣಮಟು ವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವುದಲಲ ದೇ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗ ಅವಕಾಶ 

ಸೃಷಿು ಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಇದರ ಜತೆಗೆ “ಇಾಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ (IOC)” ಕೃಷಿ ತಾಯ ಜಯ  ಬಳಸಿ 

ಬಯೀಎಥೆನಾಲ್ ಉತಾಪ ದನ ಘಟಕವನ್ನು  ಪಾಣಿಪತ್ ನಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಕೃಷಿ 

ವಲಯಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

ಬಯೀಎಥೆನ್ಯಲ್ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

 ಬಯೀಎಥೆನಾಲ್ ಎಾಂದರೆ ಕೃಷಿ ತಾಯ ಜಯ  ಮತ್ತು  ಪೂರಕ ವಸುು ಗಳಲಿಲ ರುವ 

ಕಾಬೀಿಹೈಡೆರ ೀಟಗಳನ್ನು  ಹುದುಗವ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಪಡೆದ ಅಲಕ ೀಹಾಲ್. 

 ಬಯೀಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು  ಡಿಸೇಲ್ ಅರ್ವಾ ಪೆಟ್ರ ೀಲ್ ನೊಾಂದಿಗೆ ಬಳಸಿ ಸ್ವರಿಗೆ 

ಇಾಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಬಯೀಎಥೆನಾಲ್ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ ಇಾಂಧನ 

ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕ ತ್ಗುಗ ವುದಲಲ ದೇ, ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗುವುದು ತ್ಪಪ ಲಿದೆ. 

 

ಎಲ್ಇಡಿ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ ಅನ್ನಷ್್ಯ ನಕೆಕ  ಭಾರತದೊಂದ್ಗಿ ಕೈಜೊೀಡಿಸ್ತದ್ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ  

ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಪರ ಮುಖ ಯೀಜನೆಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯದ ಉನು ತ್ ಜಯ ೀತಿ (UJALA)ಯಡಿ ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ 

ದರದಲಿಲ  ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲಿ ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸುವ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲು 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಇಾಂಧನ ಸಂಸೆ್ಥ  (International Energy Agency) ಭಾರತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸಿದೆ. 

ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲಿ ಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ದರದಲಿಲ  ವಿತ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಾಂಧನ ಉಳಿಸುವ 

ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಇಾಂಧನ ಸಂಸೆ್ಥ  ಪರ ಭಾವಿತ್ಗೊಾಂಡಿರುವ ಕಾರಣ 

ಭಾರತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸಲು ಮುಾಂದೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಉಜಾಲ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಇಾಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ 

“ಎನಜಿಿ ಎಫಿಶ್ಯ್ಕನೆ  ಸವಿೀಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (EESL)” ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸುತಿು ದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ EESL ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲಿ್  ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸುತಿು ರುವ ದರವು ಕಳೆದೆರಡು 

ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮ್ಯಾಗುತಿು ದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಬಲಿ್  ಗಳ ಉತಾಪ ದನೆ ಕ್ಕಡ 

ಗಮನಾಹಿವಾಗಿ ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. 2014ರಲಿಲ  ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬಲಿ್  ಗಳನ್ನು  

ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುತಿು ತ್ತು , ಈಗ 4 ಕೀಟಿ ಬಲಿ್  ಗಳನ್ನು  ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಉಜ್ಞಲ್ದ ಯೀಜ್ನೆ ಬಗೆೆ : 

 ಉಜಾಲಾ (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All (UJALA)) ಎಲ್ಇಡಿ ಆಧರಿತ್ ದೇಶ್ಯ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕ್ತನ ಕಾಯಿಕರ ಮ. ವಿದುಯ ತ್ ಶಕ್ತು ಯ ಸದಿ ಳಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಉಳಿತಾಯ 

ಮಾಡುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮುಖಯ  ಗುರಿ. 

 ಜನವರಿ 2015 ರಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಎಲ್ಇಡಿ ಕಾಯಿಕರ ಮವಾಗಿ ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ರವರು 

ಇದಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಆನಂತ್ರ ಮಾಚ್ಿ 2016ರಲಿಲ  ಉಜಾಲಾ ಎಾಂದು 

ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದುಯ ತ್ ಪರ ಸರಣ ಕಂಪನ ಮೂಲಕ ಮಿೀಟರ್ 

ಹಾಂದಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ್ ದರದಲಿಲ  ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲಿ್  ಗಳನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಉಪ್ಯೀಗಗಳು:  

 ವಿದುಯ ತ್ ಶಕ್ತು  ಉಳಿತಾಯ, ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮ್ ವಿದುಯ ತ್ ಬಿಲ್ ಹರೆ ಮತ್ತು  ಹಸಿರು ಮನೆ 

ಅನಲ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕ ಪರ ಮಾಣ ತ್ಗಗ ಲಿದೆ.   

 ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲಿ್  ಗಳು ಸ್ವಮಾನಯ  ಬಲಿ ಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಐವತ್ತು  ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ಪಟ್ಟು  ಬಳಿಕ್ಕ 

ಬರಲಿವೆ. ಸಿಎಫ್ಎಲ್ ಬಲಿ ಗಳಿಗಿಾಂತ್ 8-10 ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಲ ಬಳಿಕ ಬರಲಿವೆ.  
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ಅಕ್ ೀಬರ್ 10: ವಿಶಾ  ಮಾನಸ್ತಕ್ ಆರೀಗಯ  ದಿನ (World Mental Health Day) 

ವಿಶಾ  ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ  ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಅಕು ೀಬರ್ 10 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ  ಬಾಂಬಲಪಡಿಸಲು ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

2016 ವಿಶಾ  ಮಾನಸ್ತಕ್ ಆರೀಗಯ  ದಿನದ್ ಥಿೀಮ್ಸ: Psychological First Aid 

ಹಿನನ ಲೆ:  

 ವಲ್ಡ ಿ ಫಡರಶನ್ ಫ್ರರ್ ಮ್ಾಂಟಲ್ ಹೆಲ್ು  ವಿಶಾ  ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ  ದಿನವನ್ನು  

ಆಚರಿಸುವ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನು  ಮದಲು ತಂದಿತ್ತು . ತ್ದನಂತ್ರ ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಈ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿತ್ತ. 

 1992 ರಿಾಂದ ವಿಶಾ  ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ  ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

  

ಅಕ್ ೀಬರ್ 9: ವಿಶಾ  ಅಂಚೆ ದಿನ (World Post Day) 

ವಿಶಾ  ಅಾಂಚೆ ದಿನವನ್ನು  ಅಕು ೀಬರ್ 9 ರಂದು ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಅಾಂಚೆ ಸೇವೆಯ 

ಮಹತ್ಾ  ಮತ್ತು  ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜಿೀವನ ಮತ್ತು  ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿಲ  ಅಾಂಚೆ ಸೇವೆಯ ಪಾತ್ರ ವನ್ನು  

ಸಮ ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಾಂಚೆ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. 

2016 ವಿಶಾ  ಅಂಚೆ ದಿನದ್ ಥಿೀಮ್ಸ: Innovation, Integration and Inclusion”.  

ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆ ಇಲಾಖ್ಯಯು ದೇಶದಲಿಲ  ವಿಶಾ  ಅಾಂಚೆ ಇಲಾಖ್ಯಯನ್ನು  ಆಚರಿಸುತ್ು ದೆ. ಸುಮಾರು 

150 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಅಾಂಚೆ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಂಪಕಿ ಸಮೂಹದ ಬನು ಲುಬು ಆಗಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಅಾಂಚೆಯು 

ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಅಾಂಚೆ ಸಮೂಹವಾಗಿದುದ , ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್, ಹಣ ರವಾನೆ, ವಿಮ್ ಮತ್ತು  ರಿಟೈಲ್ 

ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 1969 ರಲಿಲ  ಟ್ೀಕ್ತಯ, ಜಪಾನು ಲಿಲ  ನಡೆದ ಯೂನವಸಿಲ್ ರ್ೀಸು ಲ್ ಯುನಯನ್ 

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ನಲಿಲ  ವಿಶಾ  ಅಾಂಚೆ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲು ನಧಿರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಯೂನವಸಿಲ್ ರ್ೀಸು ಲ್ ಯೂನಯನ್ ಸೆ್ವಪನೆಯ ವಾಷಿಿಕೀತೆ್ ವ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ವಿಶಾ  

ಅಾಂಚೆ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಯೂನವಸಿಲ್ ರ್ೀಸು ಲ್ ಯೂನಯನ್ ಅನ್ನು  

1874ರಲಿಲ  ಸಿಾ ಸ್ ರಾಜಧಾನ ಬನ್ಿ ನಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಮುಂಬೈನಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ “ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಮಧಯ ಸ್ತಾ ಕೆ ಕಂದ್ರ  (International 

Arbitration Centre)”  

ದೇಶದ ಮದಲ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮಧಯ ಸೆಿ ಕ್ಕ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಮುಾಂಬೈ, ಮಹಾರಾರ್ು ರದಲಿಲ  

ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಮುಾಂಬೈ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮಧಯ ಸೆಿ ಕ್ಕ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಮಹಾರಾರ್ು ರದ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದೇವೇಾಂದರ  ಫಡು ವಿೀಸ್ ರವರು ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ವಾಣಿಜಯ  ವಿವಾದಗಳನ್ನು  

ಬಗೆಹರಿಸಿಕಳು ಲು ಈ ಕಾಂದರ  ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಮಧಯ ಸ್ತಾ ಕೆ ಕಂದ್ರ ದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮಧಯ ಸೆಿ ಕ್ಕ ಕಾಂದರ  ಸಾ ತಂತ್ರ  ಮತ್ತು  ಲಾಭ್ದ್ಯಯಕವಲಲ ದ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ರಾಷಿು ರೀಯ ಮತ್ತು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾನೂನ್ನ ತ್ಜಾ ರನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. 

 ವಿಶಾ ದಜೆಿಯ ಮೂಲಸೌಕಯಿ, 24 X 7 ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಸೆಿ ಕ್ಕ ವಿಚಾರಣೆ 

ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ದ್ಯಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾರದಶಿಕತೆಯನ್ನು  ತ್ತೀರುವ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಈ ಕಾಂದರ  ಹಾಂದಿದೆ. 
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 ನಗದಿತ್ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮತ್ತು  ಮಿತ್ ವಯ ಯದಲಿಲ  ವಿವಾದಗಳನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸಿ, 

ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ಯರರಲಿಲ  ವಿಶಾ ಸ ಮೂಡಿಸಲು ನೇರವಾಗಲಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಪರ ಸುು ತ್ ದೇಶದಲಿಲ  ಮಧಯ ಸೆಿ ಕ್ಕ ಕಾಂದರ ವಿಲಲ ದ ಕಾರಣ ವಾಣಿಜಯ  ವಿವಾದಗಳನ್ನು  ಸಿಾಂಗಾಪುರ 

ಅರ್ವಾ ಲಂಡನ್ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮಧಯ ಸೆಿ ಕ್ಕ ಕಾಂದರ ಗಳಲಿಲ  ಬಗೆಹರಿಸಿಕಳು ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಇದಕಾಕ ಗಿ ಸುಮಾರು $ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನ್ನು  ಭ್ರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಮುಾಂಬೈನಲಿಲ  

ಸೆ್ವಪನೆಗೊಾಂಡಿರುವ ಮಧಯ ಸೆಿ ಕ್ಕ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಈ ಎಲಾಲ  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ದೊರಕಲಿದೆ. 

 

ತಮಳುನ್ಯಡಿನಲಿಲ  ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಯಾಗಲಿದೆ ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಮೆಡಿಕ್ಲ್ ಪಾಕ್ಿ  

ದೇಶದ ಮದಲ ಮ್ಡಿಕಲ್ ಪಾಕ್ಿ ಚನೆು ೈ ಸಮಿೀಪದ ಚೆಾಂಗಲಪ ಟ್ಟು  ಎಾಂಬಲಿಲ  ಸೆ್ವಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. 

ಇದಕಾಕ ಗಿ 330.10 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಉಪಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದಲಿಲ  ನೀಡಲು ಆರೀಗಯ  

ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿೀನದಲಿಲ ರುವ ಸ್ವವಿಜನಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಉದಯ ಮ ಎಚ್ಎಲ್ಎಲ್ ಲೈಫ್ಕ ೀಗೆಿ 

ಸರಕಾರವು ಬುಧವಾರ ಹಸಿರು ನಶನೆಯನ್ನು  ತ್ತೀರಿಸಿದೆ. 

 ಎಚ್ಎಲ್ಎಲು  ಶೇ.50ರಷ್ಟು  ಪಾಲು ಬಂಡವಾಳದೊಾಂದಿಗೆ ಅಸಿು ತ್ಾ ಕ್ಕಕ  ಬರಲಿರುವ ಹಸ 

ಕಂಪನಯಾಂದರ ಮೂಲಕ ಮ್ಡಿಕಲ್ ಪಾಕ್ಿ ತ್ಲೆಯ್ಕತ್ು ಲಿದೆ. 

 ಈ ಮ್ಡಿಪಾಕ್ಿ ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ ಮುಾಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಪೂಣಿ ಗೊಳು ಲಿದೆ. 

ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  

ಮೂರನೇ ವರ್ಿದಿಾಂದ ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ಯರರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಉಪಗುತಿು ಗೆಯ ಆಧಾರದಲಿಲ  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಮಹತಾ : 

 ಈ ಯೀಜನೆಯು ದೇಶದ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಧನಗಳ 

ಆವಲಂಬನೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. 

 ಅತಾಯ ಧುನಕ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಉಪಕರಣಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ ಕಲ ಸು ರ್ ನಮಾಿಣಗೊಳು ಲು ಇದು 

ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 

ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ ಅಂಚೆ ಕ್ಚೇರಿಗಳನ್ನನ  ಬಳಸ್ತಕಳು ಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ನಧಾಿರ 

ದೇಶವಾಯ ಪಿು  ಇರುವ ಅಾಂಚೆಕಚೇರಿಗಳ ವಾಯ ಪಕ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು  ಸಬೆಿ ಡಿ 

ದರಗಳಲಿಲ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಗಾರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರ ಕಾಯಿದಶ್ಿ 

ಹೇಮ ಪಾಾಂಡೆ ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ಇಲಿಲ  ನಡೆದ ಅಾಂತ್ರ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲಿಲ   ಈ 

ನಧಾಿರ ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಗತ್ಯ  ಪದ್ಯರ್ಿಗಳ ಲಭ್ಯ ತೆ ಅದರಲೂಲ  ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳ ಲಭ್ಯ ತೆ ಮತ್ತು  ಬಲೆ ಬಗೆಗ  

ಸಮಿತಿಯಲಿಲ  ಪರಿಶ್ೀಲಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಸಕಕ ರೆ, ಬೇಳೆಕಾಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ಅಗತ್ಯ  ಪದ್ಯರ್ಿಗಳ ಬಲೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಭೆಯಲಿಲ  

ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಹಬಿ ದ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು  ದ್ಯಸ್ವು ನ್ನಗಳಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 

ಸಭೆಯಲಿಲ  ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಅಂಚೆ ಕ್ಚೇರಿ ಮೂಲಕ್ ಏಕೆ?: 

 ಹಬಿ ದ ದಿನಗಳಲಿಲ  ತ್ತಗರಿ, ಉದುದ  ಮತ್ತು  ಕಡಲೆ ಬೇಳೆಗಳ ಕರತೆಯನ್ನು  ನೀಗಿಸುವುದು.  

 ಸಕಾಿರದ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇಲಲ ದ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಿಸುವುದು 

ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಉದುದ  ಮತ್ತು  ಕಡಲೆ ಪೂರೈಕ್ಕ.      
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 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಕಾಪು ದ್ಯಸ್ವು ನನಲಿಲ ನ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು  ಅಾಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೂಲಕ 

ರಿಯಾಯಿು  ದರದಲಿಲ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಅವುಗಳ ಲಭ್ಯ ತೆ ಸುಲಭ್ವಾಗಲಿದೆ. 

 ದೇಶದಲಿಲ  ಸುಮಾರು 1.59 ಲಕ್ಷ ಅಾಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಿದುದ , ಇವುಗಳ ಪೈಕ್ತ 1.39 ಅಾಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು 

ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಿಲ ವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು  ಬೇಳೆಕಾಳು ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಸುಲಭ್ವಾಗಿ 

ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು  ತ್ಲುಪಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  

 

ಸರಸಾ ತಿ ನದಿ ಅಸಿ್ತ ತಾ ದ್ಲಿಲ ತಿ್ತ :  ಕೆ ಎಸ್ ವಾಲಿದ ೀಯ ಸಮತಿ   

ಇದುವರೆಗೂ ಪುರಾಣಗಳಲಿಲ  ಉಲೆಲ ೀಖಿತ್ವಾಗಿದದ  ಸರಸಾ ತಿ ನದಿ ನಜವಾಗಲೂ ಅಸಿು ತ್ಾ ದಲಿಲ ತ್ತು  ಎಾಂದು 

ಕ್ಕ ಎಸ್ ವಾಲಿದ ೀಯ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿ ತ್ನು  ವರದಿಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕಕ  

ಸಲಿಲ ಸಿದೆ. ಭೂಗೊೀಳಶಸು ರಜಾ ರು, ಪುರಾತ್ತ್ು ಾ ಜಾ ರು ಮತ್ತು  ಹೈಡಾರ ಲಾಜಿಸ್ು  ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದ 

ಸಮಿತಿಯು ಸರಸಾ ತಿ ನದಿ ಮೂಲವನ್ನು  ಪತೆು ಹಚಿು ರುವುದ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಸರಸಾ ತಿ ನದಿಯನ್ನು  

ಕಾಲಪ ನಕ ನದಿಯ್ಕಾಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು , ಪಾರ ಚಿೀನ ಹಿಾಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲಿಲ , ಋಗೆಾ ೀದ, 

ಮಹಾಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ರಾಮಾಯಣದಲಿಲ  ಈ ನದಿಯ ಬಗೆಗ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಸಮತಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸರಸಾ ತಿ ನದಿಯು ಹಿಮಾಲಯದಲಿಲ  ಮೂಲ ಹಾಂದಿದೆ. 4000 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ವಿದುದ , ಭಾರತ್ 

ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದಲಿಲ  ಹರಿಯುವ ಮೂಲಕ “ರನ್ ಆಫ್ ಖಚ್ “ಕಲಿಲ ಯಲಿಲ  ಅರಬಿಿ  

ಸಮುದರ   ಸೇರುತಿು ತ್ತು  ಎಾಂಬ ತಿೀಮಾಿನಕ್ಕಕ  ಬರಲಾಗಿದೆ’. 

 ನದಿಯ ಸುಮಾರು 2/3ನೇ ಭಾಗ ಅಾಂದರೆ 3,000 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಹರಿಯುತಿು ತ್ತು , ಉಳಿದ 

ಭಾಗ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದಲಿಲ  ಹರಿಯುತಿು ತ್ತು  ಎಾಂದು ಸಮಿತಿ ಅಭಿಪಾರ ಯಪಟಿು ದೆ. 

 ನದಿ ಪೂವಿ ಮತ್ತು  ಪಶ್ು ಮ ಎಾಂದು ಎರಡು ಕವಲು ಹಾಂದಿತ್ತು . ಹಿಮಾಲಯದಲಿಲ  

ಹುಟ್ಟು ತಿು ದದ  ಸಟೆಲ ರ್ಜ ನದಿ ಪರ ಸುು ತ್ ಘಗಗ ರ್–ಪಟಿಯಾಲಿವಾಲಿ ಕಾಲುವೆ ಮಾಗಿದಲಿಲ  

ಹರಿಯುತಿು ತ್ತು . ಇದು ಪುರಾತ್ನ ಕಾಲದ ಸರಸಾ ತಿ ನದಿಯ ಪಶ್ು ಮ ಕವಲಾಗಿತ್ತು . ಸರಸಾ ತಿ 

ನದಿಯ ಪೂವಿ ಕವಲು  ಮಾಕಿಾಂಡ ಹಾಗೂ ಸಸುಿತಿ (ಸರಸಾ ತಿಯ ಅಪಭ್ರ ಾಂಶ) 

ನದಿಯಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂದು ಏಳು ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಸಮಿತಿ ಹೇಳಿದೆ. 

 ಈ ಎರಡು ಕವಲುಗಳು ಪಾಟಿಯಾಲದಿಾಂದ 25 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರದಲಿಲ ರುವ “ಶತ್ರ ನ” ಎಾಂಬಲಿಲ  

ಸಂಗಮವಾಗುತಿು ದದ ವು. ಇಲಿಲ ಾಂದ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ ದ್ಯಟಿ ಪಶ್ು ಮ ಸಮುದರ ವನ್ನು  ಸೇರುತಿು ತ್ತು . 

ಸರಸಾ ತಿ ನದಿ ಅಸಿು ತ್ಾ  ಕುರಿತ್ತ ಸಮಿತಿ ಆರು ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನದಿ ತ್ನು  ಪರ್ 

ಬದಲಿಸಿದ ವಿಶ್ರ್ು  ಕುರುಹು ಪತೆು ಯಾಗಿದುದ , ಇದು ಈಗ ಇರುವ ಘಗಗ ರ್, ಸಸುಿತಿ , ಹಕಾರ  ಹಾಗೂ 

ನಾರಾ ನದಿಗಳ ಮಾಗಿಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದುದ  ಎಾಂದು ವಾಲಿದಯಾ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಹರಪಪ  

ನಾಗರಿಕತೆ ಇದದ  ಕಾಲದಲಿಲ  ಈ ವಿಶ್ರ್ು  ಮಾಗಿದ ಸುತ್ು ಮುತ್ು  ಅಾಂದ್ಯಜು 1700 ದೊಡಡ  ಸಣಣ  ಹಾಗೂ 

ದೊಡಡ  ಗಾರ ಮ, ಪಟು ಣಗಳಿದದ ವು. 100ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ವಿಸಿು ೀಣಿ ಹಾಂದಿದದ  ಕ್ಕಲವು 

ಪಟು ಣಗಳು ಸುಮಾರು 5500 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಅಸಿು ತ್ಾ ದಲಿಲ ದದ ವು.  ನೀರಿಲಲ ದೆ ಈ ಪಟು ಣಗಳು ಅಸಿು ತ್ಾ  

ಹಾಂದಲು ಸ್ವಧಯ ವಿತೆು ? ಇಲಲ . ಅಾಂದರೆ ಇಲಿಲ  ಹರಿಯುತಿು ದದ  ನದಿ ಗಾರ ಮ, ಪಟು ಣಗಳಿಗೆ ನೀರು 

ಒದಗಿಸುತಿು ತ್ತು . ಆ ನದಿ ಯಾವುದ್ಯಗಿತ್ತು ? ಅದರ ಹೆಸರನ್ನ? ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಪತೆು  ಮಾಡಲು ನಾವು 

ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಿದೆವು ಎಾಂದು ವಾಲಿದಯಾ ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಅಕ್ರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ತಡೆಯಲು ಉಪ್ಗರ ಹ ಆಧಾರಿತ “ಮೈನಂಗ್ ಸವೇಿಲನ್ಸ  ಸ್ತಸ್ ಮ್ಸ” ಜ್ಞರಿ 

ಉಪಗರ ಹ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ತ್ಡೆಯು ಸಲುವಾಗಿ ಮೈನಾಂಗ್ ಸವೇಿಲನೆ್  

ಸಿಸು ಮ್  (Mining Surveillance System) ಅನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.  ಮೈನಾಂಗ್ 

ಸವೇಿಲನೆ್  ಸಿಸು ಮ್  ಒಾಂದು ಉಪಗರ ಹ ಕಣಾಗ ವಲು ವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ರಿಮೀಟ್ಸ ಸ್ಥನೆ ಾಂಗ್ 
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ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿ ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಗಾ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ತ್ಮೂಲಕ ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ 

ತ್ಡೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.  

ಮೈನಂಗ್ ಸವೇಿಲನ್ಸ  ಸ್ತಸ್ ಮ್ಸ: 

 ಮೈನಾಂಗ್ ಸವೇಿಲನೆ್  ಸಿಸು ಮ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ದಳವು (ಇಾಂಡಿಯನ್ 

ಬ್ಯಯ ರೀ ಆಫ್ ಮೈನೆ್ ) ಭಾಸಕ ರಚಾಯಿ ಇನೆ ು ಟ್ಯಟ್ಸ ಫ್ರರ್ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಅಪಿಲ ಕರ್ನ್ ಅಾಂಡ್ಸ 

ಜಿಯೀ-ಇನ್ ಫ್ರರಮ್ಟಿಕೆ್  ಜತೆಗೂಡಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ವಿಶಾ ದಲೆಲ ೀ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಇಾಂತ್ಹ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  ಅವ್ಶಯ ಕ್ತೆ ಯಾಕೆ? 

 ದೇಶದಲಿಲ  ಸುಮಾರು 3843 ಖನಜ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇವುಗಳ ಪೈಕ್ತ 1710 ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ನಡೆಯುತಿು ದುದ , ಉಳಿದವುಗಳು 

ಸೆ ಗಿತ್ಗೊಾಂಡಿವೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಈ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಗಾ ಇಡಲು ಯಾವುದೇ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಆಧಾರಿತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಜಾರಿಯಲಿಲಲ . ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ದೂರುಗಳ ಅನಾ ಯ ಅಕರ ಮ 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಗಾ ಇಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಉಪಗರ ಹ ಆಧಾರಿತ್ ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಬಹು 

ಮುಖಯ ವಾಗಿದೆ. 

ಕಾಯಿನವ್ಿಹಣೆ ಹೇಗೆ? 

 ಸಾ ಯಂಚಾಲಿತ್ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಜಾಲದ ನೆರವಿನೊಾಂದಿಗೆ ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಪತೆು  

ಹಚ್ಚು ವ ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು, ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿರುವ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಹಾಗೂ ಆ ಪರ ದೇಶ 

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿಯೂ ಒತ್ತು ವರಿ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಅಕರ ಮ ಗಣಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕ ಮೇಲೂ 

ನಗಾ ಇರಿಸಲಿದೆ. ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಾಯ ಪಕ ಅಕರ ಮ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಯಂತ್ಹ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ತ್ಡೆಯಲಿದೆ. 

 ಈ ವಿನೂತ್ನ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಿಾಂದ ಗಣಿ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸುವ ಕಾಮಿಿಕರ 

ಸಂಪೂಣಿ ವಿವರವನೂು  ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಡೆಯಲು,  ಕಾಮಿಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ 

ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುು ವಂತೆ ಗಣಿ ಗುತಿು ಗೆದ್ಯರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಗುತಿು ಗೆ ನೀಡಲಾದ ಪರ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ 500 ಮಿೀಟರ್ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  ಅಕರ ಮ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲಿಲ  ಐಬಿಎಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕರ ಮಕಾಕ ಗಿ ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಕಾಯಿ 

ಪರ ವೃತ್ು ರಾಗಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಆಯಾ ರಾಜಯ ಗಳ ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜಾಾ ನ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಈ ಅಕರ ಮದ 

ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಕಡಲೇ ರವಾನೆಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ ಇರುವ ಪರ ದೇಶಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಉಪಗರ ಹ ಕಣಾಗ ವಲು 

ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಅಡಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ಸೆ ಗಿತ್ಗೊಾಂಡಿರುವ ಗಣಿ ಪರ ದೇಶಗಳ ನಕ್ಕಷ ಯನೂು  

ಮುಾಂದಿನ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

 

 

 



www.karunaduexams.com 

476 | P a g e  
 

ಎರಡನೇ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮಹೀತಸ ವ್ಕೆಕ  ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ     

ಎರಡನೇ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಮಹೀತೆ್ ವವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂಗ್ ರವರು 

ನವದೆಹಲಿಯ ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕಲಾ ಕಾಂದರ ದಲಿಲ  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಹತ್ತು  ದಿನಗಳ 

ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ದೇಶದ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು  

ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಗುವುದು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಕರಕುಶಲ, ಚಿತ್ರ ಕಲೆ, ತಿನಸು, ಜಾನಪದ ಕಲೆ, ಶ್ಲಪ ಕಲೆ ಮತ್ತು  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಕಲೆಗಳನ್ನು  

ಪರ ದಶ್ಿಲಾಗುವುದು. 

 ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಾಂದ 2000 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಕಲಾವಿದರು ಈ ಮಹೀತೆ್ ವದಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಲಿದುದ , ವಿವಿಧ ಕಲೆಗಳನ್ನು  ಪರ ದಶ್ಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪರ ಸು ಕ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  ಇಾಂತ್ಹ ಐದು ಮಹೀತೆ್ ವಗಳನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕಳು ಲು ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಬಾಂಗಳೂರು, ವಾರಣಾಸಿ ಮತ್ತು  ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  

ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಇದೇ ತ್ರಹದ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 

 “ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಭಾರತ್”, “ಹಮಾರಿ ಸಂಸಕ ೃತಿ ಹಮಾರಿ ಪಹು ನ್” ಮತ್ತು  “ಸಾ ಚು  

ಭಾರತ್” ಪರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನು  ಈ ಮಹೀತೆ್ ವದಲಿಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಅಕ್ ೀಬರ್ 15: ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಗಾರ ಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿವರ್ಿ ಅಕು ೀಬರ್ 15 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಡುಗೆ ಮತ್ತು  ಪಾತ್ರ ವನ್ನು  ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ದಿನದ್ ಮಹತಾ : 

ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿದ , ಗಾರ ಮಿೀಣ ಬಡತ್ನ ನಮೂಿಲನೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಭ್ದರ ತೆ 

ಉತ್ು ಮಪಡಿಸುವಲಿಲ  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರ  ಮತ್ತು  ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಎತಿು ಹಿಡಿಯುವುದು. 

2016 ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಗಾರ ಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನದ್ ಥಿೀಮ್ಸ: Climate is changing. Food 

and agriculture must too”. 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಗಾರ ಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನ ಏಕೆ: 

 ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶಾ ದ ಒಟ್ಟು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಲ  ಕಾಲು ಭಾಗದಷಿು ದುದ , ಇವರಲಿಲ  

ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತ್ಮಮ  ಜಿೀವನೊೀಪಾಯಕಾಕ ಗಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿಿಕ 

ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿತ್ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಅಭಿವೃದಿದ  ಹಾಂದುತಿು ರುವ ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಶೇ 43 ರಷ್ಟು  ಕೃಷಿ ಕ್ಕಲಿ 

ಕಾಮಿಿಕರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಉತಾಪ ದನೆಯಿಾಂದ ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸುವ ತ್ನಕ 

ಅಮೂಲಯ  ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಆಹಾರ ಭ್ದರ ತೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ 

ನೀಡುತಿು ದ್ಯದ ರೆ.  

 ಆದದ ರಿಾಂದ ಆಹಾರ ಭ್ದರ ತೆ ಮತ್ತು  ಬಡತ್ನ ನಮೂಿಲನೆಗೆ ಇವರು ನೀಡುತಿು ರುವ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ಸಮ ರಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2007 

ರಂದು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯಲಿಲ  ನಣಿಯ ಕೈಗೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ. ಅದರಂತೆ 2008 ರಲಿಲ  

ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗಿದುದ , 

ಅಾಂದಿನಾಂದ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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ಮಾಜಿ ಸಚ್ಚವ್ ಸ್ತ ವಿೀರಣಣ ರವ್ರಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಮಹಷ್ಟಿ ವಾಲಿಮ ೀಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

2016–17ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಮಹಷಿಿ ವಾಲಿಮ ೀಕ್ತ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ. ವಿೀರಣಣ  ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿಲ  ನಡೆದ ವಾಲಿಮ ೀಕ್ತ ಜಯಂತಿ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  

ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. ಬಡವರ ವಕ್ತೀಲ ಎಾಂದೇ ಖ್ಯಯ ತ್ರಾಗಿರುವ ವಿೀರಣಣ  ಅವರು ಪರಿಶ್ರ್ು  

ಸಮುದ್ಯಯಗಳ  ಏಳಿಗೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಮಹಷಿಿ ವಾಲಿಮ ೀಕ್ತ ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 5 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಚಿನು ದ ಪದಕ ಮತ್ತು  ಸಮ ರಣಿಕ್ಕ 

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 ಗುಲಿ ಗಿ ವಿವಿ ಕುಲಪತಿ ಡಾ. ನರಂಜನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ ಸಮಿತಿಯ ವಿೀರಣಣ  ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  

ಆಯ್ಕಮ  ಮಾಡಿದೆ.   

ಸ್ತ ವಿೀರಣಣ  ಬಗೆೆ : 

ತ್ತಮಕ್ಕರು ಜಿಲೆಲ  ಕರಟಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಿಾಂದ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ  ವಿೀರಣಣ  ಅವರು, ಮಾಜಿ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದಿವಂಗತ್ ರಾಮಕೃರ್ಣ  ಹೆಗಡೆ ಸಂಪುಟದಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. ಹೀರಾಟದ 

ಹಿನೆು ಲೆಯುಳು  ವಿೀರಣಣ  ಸಣಣ  ಉಳಿತಾಯ, ಬಂದಿೀಖ್ಯನೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವರಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು ಎಾಂದರು. 

 

ಅಜ್ಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭಲಲ  ಡೈರೆಕ್್ ರ್ ಜ್ನರಲ್ ಆಫ್ಟ ಫ್ರರಿೀನ್ ಟೆರ ೀಡ್ ನ ನೂತನ ಡೈರೆಕ್್ ರ್ 

ಜ್ನರಲ್ 

ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಭ್ಲಲ  ಅವರನ್ನು  ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರರಿೀನ್ 

ಟೆರ ೀಡ್ಸ (Directorate General of Foreign Trade)ನ ನೂತ್ನ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೂಪ್ಟ ವಾಧಾ ನ್ ಅವರಿಾಂದ ತೆರವಾಗಿದದ  ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಭ್ಲಲ  ರವರು 

ತ್ತಾಂಬಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಅನೂಪ್ಟ ಅವರು ಕಾಂದರ  ವಾಣಿಜಯ  ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡ ಕಾರಣ ಈ ಹುದೆದ  ಖ್ಯಲಿಯಾಗಿತ್ತು . 

ಡೈರೆಕ್್ ರ್ ಜ್ನರಲ್ ಆಫ್ಟ ಫ್ರರಿೀನ್ ಟೆರ ೀಡ್ (DGFT): 

 ಕಾಂದರ  ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಡೈರೆಕು ರ್ 

ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಫ್ರರಿೀನ್ ಟೆರ ೀಡ್ಸ ರಫ್ತು  ಮತ್ತು  ಆಮದು ನಯಮಗಳನ್ನು  ಜಾರಿ ಮಾಡುವ 

ನೊೀಡಲ್ ಏಜೆನೆಯಾಗಿದೆ. 

 ವಿದೇಶ್ ವಾಯ ಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು  ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು ಅದರಲೂಲ  

ಮುಖಯ ವಾಗಿ ದೇಶದ ರಫ್ತು  ಹೆಚಿು ಸುವ ಜವಾಬದ ರಿಯನ್ನು  ಇದು ಹತಿು ದೆ. 

 DGFT ವಿವಿಧ ರಾರ್ು ಗಳಾಂದಿಗೆ ವಾಯ ಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ ಯಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ 

ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಎಸ್.ಸ್ತ/ಎಸ್.ಟಿ ಹಬ್ ಮತಿ್ತ  ಝಿೀರ ಡಿಫೆಕ್್ , ಝಿೀರ ಎಫೆಕ್್  ಯೀಜ್ನೆಗೆ 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಚಾಲನೆ 

ಸೂಕ್ಷ, ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಉದಯ ಮವನ್ನು  ಬಾಂಬಲಿಸಲು ಪರಿಶ್ರ್ಾ  ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರ್ಾ  

ಜಾತಿ ಉದಯ ಮಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಷಿು ರೀಯ ಎಸ್ ಸಿ/ 

ಎಸ್ ಟಿ ಹಬ್ ಮತ್ತು   ಝೀರ ಡಿಫ್ಕ್ು , ಝೀರ ಎಫ್ಕ್ು ಯೀಜನೆಗೆ ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ 

ಲೂಧಿಯಾನ, ಪಂಜಾಬ್ ನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲಲ ದೇ 500 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಚರಕವನ್ನು  

ವಿತ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಎಸ್ ಸ್ತ/ ಎಸ್ ಟಿ ಹಬ್: 

 ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಉದಯ ಮಿಗಳಿಗೆ ವೃತಿು ಪರ ಬಾಂಬಲವನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ 

ಮುಖಯ  ಗುರಿ. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಎಸ್ ಸಿ/ ಎಸ್ ಟಿ ಹಬ್, ಎಸ್ ಸಿ/ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ನೆರವಾಗುವ ನಟಿು ನಲಿಲ  

ಮಾರುಕಟೆು  ಪರ ವೇಶ ಬಲಪಡಿಸುವ, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ಯೀಜನೆಗಳು, ಸಮುದ್ಯಯದ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹೆಚಿು ಸುವುದಕ್ಕಕ  ಉಪಯೀಗವಾಗಲಿದೆ. 
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2012ರ ಖ್ರಿೀದಿ ನೀತಿ: 2012ರ ಖರಿೀದಿ ನೀತಿಯ ಪರ ಕಾರ, ಕಾಂದರ ದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಇಲಾಖ್ಯಗಳು 

ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ಉದಯ ಮಗಳು ಒಟ್ಟು  ಖರಿೀದಿಯಲಿಲ  ಶೇ 4ರರ್ು ನ್ನು  ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್

ಟಿ ಉದಯ ಮಿಗಳ ಮಾಲಿೀಕತ್ಾ ದ ಉದಯ ಮಗಳಿಾಂದ ಖರಿೀದಿಸಬೇಕು. 

ಝಿೀರ ಡಿಫೆಕ್್ , ಝಿೀರ ಎಫೆಕ್್ :  ಸಣಣ  ಉದಯ ಮಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು 

ಯಾವುದೇ ಲೀಪಗಳಿಲಲ ದ (ಝೀರ ಡಿಫ್ಕ್ು ) ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರ ತಿಕ್ಕಲ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗದ ರಿೀತಿಯಲಿಲ (ಝೀರ ಎಫ್ಕ್ು ) ತ್ಯಾರಿಸುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿ. ದೇಶದ 

ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಣಣ  ಉದಯ ಮಗಳು ಅಪಾರ ಕಡುಗೆ ನೀಡುತಿು ದುದ , ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದ ಗುಣಮಟು ವನ್ನು  

ಕಾಯುದಕಳುು ವಲಿಲ  ಈ ಯೀಜನೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಝೀರ ಡಿಫ್ಕ್ು , ಝೀರ ಎಫ್ಕ್ು  

ಘೀರ್ಣೆಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು ಆಗಸ್ು  2014 ರಂದು ಸಾ ತಂತ್ರ  ದಿನಾಚರಣೆ ಭಾರ್ಣದಲಿಲ  

ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದದ ರು.  

 

ಅಶೀಕ್ ಲೇಲ್ದಯ ಂಡ್ ನಂದ್ ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ ಬಸ್ 

ಹಿಾಂದುಜಾ ಸಮೂಹದ ಅಶೀಕ್ ಲೇಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಸಾ ದೇಶ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಲಿಲ  

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇಶದ ಮದಲ ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ಬಸ್ ನಮಿಿಸಿದೆ. ಈ ವಿದುಯ ತ್ ಬಸ್ ಪರಿಸರ 

ಸ್ಥು ೀಹಿಯಾಗಿದುದ , 0% ಹಗೆ ಹೂಗುಳುತ್ು ದೆ.  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 2013 ರಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ 

'ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ತು ರಕ್ ಮಬಿಲಿಟಿ ಮಿರ್ನ್' ಎಾಂಬ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2020ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲಿಲ ರುವ ಒಟ್ಟು  ವಾಹನಗಳಲಿಲ  ಕನರ್ಾ   ಶೇ 20ರಷ್ಟು  ವಾಹನಗಳು ಹೈಬಿರ ಡ್ಸ 

ಇಲಲ ವೇ ಎಲೆಕ್ತು ರಕ್ ವಾಹನಗದಗಿರಬೇಕು ಎಾಂಬ ಉದೆದ ೀಶ ಈ ಯೀಜನೆಯದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 35 ರಿಾಂದ 65 ಆಸನಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ವಿವಿಧ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು  ಕಂಪನ 

ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಒಮ್ಮ  ಚಾಚ್ಿ ಮಾಡಿದರೆ 150 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಚಲಿಸಬಲಲ ದು. 

 ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ಬಸ್ ನಲಿಲ  ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಒತ್ತು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬಯ ಟರಿ ಚಾಲಿತ್ 

ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಸಂಭ್ವನೀಯ ಅಗಿು  ಅವಗಢ ತ್ಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು  ಮುತ್ತವಜಿಿ 

ತ್ತೀರಲಾಗಿದೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಾಯ ಮ್ರಾ, ವೈ ಫೈ ಸೌಲಭ್ಯ  ಇದೆ. 

 ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಬಸ್ ಗಳನ್ನು  ಹೆಚಾು ಗಿ ಬಳಸುವ 

ಸ್ವಫ್ು  ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಕಂಪೆನಗಳು ಈ ಬಸ್ ಅನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಇದರ ಜತೆಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಈ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಇಾಂಗಾಲ ಅರ್ವಾ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲ 

ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತ್ಗಗ ಲಿದೆ. 

'ನ್ಯಯ ಷನಲ್  ಎಲೆಕ್್ ರ ಕ್ ಮಬಿಲಿಟಿ ಮಷನ್' 2020: 

 'ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ತು ರಕ್ ಮಬಿಲಿಟಿ ಮಿರ್ನ್' ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  

ಕಾಯಿಕರ ಮವಾಗಿದುದ , ಹೈಬಿರ ಡ್ಸ ಇಲಲ ವೇ ಎಲೆಕ್ತು ರಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು 

ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. 

 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ಕನರ್ಾ  6-7 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್ಸ ಇಲಲ ವೇ ಎಲೆಕ್ತು ರಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು  

ಪರಿಚಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 

ಅಣಾ ಸಿ ರ  ಜ್ಲ್ದಂತಗಾಿಮ “ಐಎನ್ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್” ನೌಕ್ಪ್ಡೆಗೆ ಸೇಪ್ಿಡೆ 

ದೇಶ್ೀಯವಾಗಿ ನಮಿಿಸಲಾದ ಮದಲ ಅಣಾ ಸು ರ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ‘ಐಎನ್ ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್’ ಅನ್ನು  

ನೌಕಪಡೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ ಮತ್ತು  ಸಮುದರ ದಿಾಂದ ಅಣಾ ಸು ರ 

ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ವಿಶಾ ದ ನಾಲಕ ನೇ ರಾರ್ು ರ ಭಾರತ್ ಎನಸಿದೆ. ರಷ್ಠಯ , 

ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ಈ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ವಿಶಾ ದ ಇತ್ರೆ ರಾರ್ು ರಗದಗಿವೆ. ಆಗಸ್ು  

25ರಂದು ವಿಶಖಪಟು ಣದಲಿಲ  ಈ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಯನ್ನು  ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

ಎಾಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಯನ್ನು  ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವ ಕುರಿತ್ತ 

ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸಕಾಿರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರಲಿಲಲ . 

“ಐಎನ್ಎಸ್ ಅರಿಹಂತ್” ಬಗೆೆ : 
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 ರಷ್ಠಯ ದ ಅಕುಲ-1 ಕಾಲ ಸ್ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಷ್ಠಯ ದ ಸಹಾಯದೊಾಂದಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ನೌಕ್ಕ ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದರ ತೂಕ 6000 ಟನ್ ಗಳಿದುದ , 112 ಮಿೀಟರ್ ಉದದ ವಿದೆ. 83 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ 

ಲಘು ನೀರಿನ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕು ರ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

  ಮಾಜಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ದಿವಂಗತ್ ಎಪಿಜೆ ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ಅವರ ಹೆಸರು ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ‘ಕ್ಕ’ 

ಸರಣಿಯ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಈ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ಹಾಂದಿದೆ.‘ಕ್ಕ–15’ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳು 750 ಕ್ತಲೀ 

ಮಿೀಟರ್ ಮತ್ತು  ‘ಕ್ಕ–4’ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳು 3,500 ಕ್ತಲೀ ಮಿೀಟರ್ ದೂರವರೆಗೆ ಸ್ವಗಬಲಲ ವು. ‘ಕ್ಕ–5’ 

ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳು ಇನೂು  ಹೆಚಿು ನ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ 

ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು  ನೌಕಾಪಡೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಲಲ . 

 ಅಣು ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಎರಡನೇ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ‘ಐಎನ್ ಎಸ್ ಅರಿಧಾನ್’ ಇನೂು  ನಮಾಿಣ 

ಹಂತ್ದಲಿಲ ದೆ. ಅಮ್ರಿಕ, ಬಿರ ಟನ್ , ರಷ್ಠಯ , ಫ್ರರ ನೆ್ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ಮಾತ್ರ  ಅಣು ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ 

ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. 

 

LBSNAAದ್ ಪ್ರ ಥಮ ಮಹಿಳಾ ನದೇಿಶಕ್ಯಾಗಿ ಉಪ್ಮ  ಚೌಧರಿ ನೇಮಕ್ 

ಮಸೊರಿಯಲಿಲ ರುವ ಲಾಲ್ ಬಹದೂದ ರ್ ಶಸಿು ರ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 

ಆಫ್ ಅಡಿಮ ನಸ್ಥು ರೀರ್ನ್ (LBSNAA) ಪರ ರ್ಮ ಮಹಿದ ನದೇಿಶಕ್ತಯಾಗಿ 

ಉಪಮ  ಚೌಧರಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಉಪಮ ಅವರು LBSNAAದ 23ನೇ 

ಹಾಗೂ ಮದಲ ಮಹಿದ ನದೇಿಶಕ್ತ. ರಾಜಿೀವ್ ಕಪೂರ್ ರವರಿಾಂದ 

ತೆರವಾದ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಇವರು ತ್ತಾಂಬಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಚೌಧರಿ ರವರು 1983ನೇ 

ಬಯ ಚ್ ನ ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ ಹಿರಿಯ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ.  

LBSNAA ಬಗೆೆ :  

 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡುವ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 ಉತ್ು ರಖಂಡದ ಮಸೊ ರಿಯಲಿಲ ರುವ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಅಡಿಮ ನಸ್ಥು ರೀರ್ನ್ ಆಗಿ ಈ 

ಕಾಂದರ ವನ್ನು  1959ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ದೆಹಲಿಯ ಐಎಎಸ್ ತ್ರಭೇತಿ ಶಲೆ ಮತ್ತು  

ಐಎಎಸ್ ಸ್ವು ಫ್ ಕಾಲೇಜು, ಶ್ಮಾಲ ವನ್ನು  ಒಗೂಗ ಡಿಸಿ ಇದನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ು ಮ, ಪಾರದಶಿಕ ಆಡಳಿತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ  

ಚೌಕಟು ನ್ನು  ನಮಿಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. 

 

ಲೀಕಿ್ಕ್ ಲೇಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನ್ಯಲುಕ  ಸದ್ಸಯ ರ ತಂಡ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಮಣಿಪುರ ಪರ ಸಿದದ  ಲೀಕು ಕ್ ಲೇಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾಲುಕ  ಸದಸಯ ರ ತಂಡವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಪರಿಸರ, 

ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಲೀಕು ಕ್ ಲೇಕ್ ಗೆ ಭೇಟಿ 

ನೀಡಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದೊಾಂದಿಗೆ ಚಚೆಿಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಲೀಕು ಕ್ ಲೇಕ್ ಸಮಿೀಪ 

ವಾಸವಿರುವ ಜನರಾಂದಿಗೂ ತಂಡ ಚಚೆಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

ತಂಡಕೆಕ  ನೀಡಿರುವ್ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ:  
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 ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ನೀಡಿರುವ ಅನ್ನದ್ಯನದಡಿ ಲೀಕು ಕ್ ಲೇಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  

ನವಿಹಣಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

 ಸಮಗರ  ರಿೀತಿಯಲಿಲ  ಸರೀವರವನ್ನು  ಸಂರಕ್ತಷ ಸಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಶ್ಫ್ರರಸೆ ನ್ನು  ತಂಡ 

ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಲೀಕು ಕ್ ಸರೀವರವನ್ನು  ಯುನೆಸೊಕ ೀ ವಿಶಾ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವನಾು ಗಿ ಪರಿವತಿಿಸಲು 

ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡುವುದು. 

 ಲೀಕು ಕ್ ಸರೀವರದ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ತಂಡ ಅಧಯ ಯನ 

ನಡೆಸಲಿದೆ. 

ಲೀಕಿ್ಕ್ ಸರೀವ್ರ: 

 ಭಾರತ್ ಈಶನಯ  ಭಾಗದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಸರೀವರ. ತೇಲುವ ಕ್ಕರೆ ಎಾಂದೇ ಪರ ಸಿದದ  

ಪಡೆದಿರುವ ಈ ಸರೀವರವು ತೇಲುವ ಚಿಕಕ  ಚಿಕಕ  ಗುಡೆಡ  (Phumids)ಯಿಾಂದ 

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಗುಡೆಡ ಗಳು ವಿಘಟಿಸುತಿು ರುವ ಸಸಯ ದರ ವಯ , ಮಣುಣ  ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪ ನು ಗಳಿಾಂದ 

ಉಾಂಟಾಗಿದೆ. 

 ಕ್ತೀಬುಲ್ ಲಮೆ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನ ಈ ತೇಲುವ ಗುಡೆಡಯಾಂದರ ಮೇಲಿದೆ. ಇದು 

ವಿಶಾ ದ ಏಕೈಕ ತೇಲುವ ರಾಷಿು ರೀಯ ಉದ್ಯಯ ನವನ ಹಾಗೂ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿಲ ರುವ ಸ್ವಾಂಗಯ್ 

ಜಿಾಂಕ್ಕಯ ಆವಾಸ ತಾಣ. 

 ಲೀಕು ಕ್ ಸರೀವರ ಮಣಿಪುರ ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಜಿೀವನದಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 

ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಜಲವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆಗೆ ಈ ಸರೀವರ ಪರ ಮುಖ 

ಮೂಲ 

 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಸುರಕಿ್ತ ಮಾತೃತಾ  ಅಭಿಯಾನಕೆಕ  ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಚಾಲನೆ 

ಸಕಾಿರಿ ಆರೀಗಯ  ಕಾಂದರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿಲ  ಗಭಿೀಿಣಿ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಆರೀಗಯ  

ತ್ಪಾಸಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಸುರಕ್ತಷ ತ್ ಮಾತೃತ್ಾ  ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಕ  

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವ ಜೆ ಪಿ ನಡಡ  ರವರು ಈ 

ಯೀಜನೆಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಜೂನ್ 2016 ಮನ್ ಕ್ತೀ ಬತ್ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  

ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿರವರು ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳ 9ನೇ ತಾರಿೀಖಿನಂದು ಗಭಿೀಿಣಿ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ 

ಪರ ಸವ ಮುಾಂಚಿನ ಚಿಕ್ತತೆಷ ಯನ್ನು  ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

 ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸುವುದು, ಗಭಿೀಿಣಿ ಸಿರ ೀಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ತಷ ತ್ ಆರೀಗಯ  

ಸೇವೆ ನೀಡುವುದು, ಗಭಿೀಿಣಿ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ ತ್ಮಮ  ಆರೀಗಯ  ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು 
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ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ತಷ ತ್ ಹೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರೀಗಯ ವಂತ್ ಮಗು ಜನಸುವಂತೆ 

ನೊೀಡಿಕಳುು ವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯು 3-6 ತಿಾಂಗಳ ಗಭಾಿವಸೆ್ಥಯಲಿಲ ರುವ ಗಭಿೀಿಣಿ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ  

ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದೆ.   

 ರಕು ದೊತ್ು ಡ, ಸಕಕ ರೆ ಪರ ಮಾಣ, ತೂಕ, ಹಿಮೀಗೊಲ ಬಿನ್ ಪರಿೀಕ್ಕಷ , ರಕು  ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ಮತ್ತು  

ಸಿರ ೀನಾಂಗ್ ಅನ್ನು  ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರ ತೆ ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ವಿವಿಧ ಕ್ರ ಮ 

ದೇಶದಲಿಲ  ಸೈಬರ್ ಭ್ದರ ತೆಯನ್ನು  ಉತ್ು ಮ ಪಡಿಸಲು ದಿಸ್ಥಯಿಾಂದ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ಅನೇಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ.  ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಕಾಂದರ  

ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ ಮತ್ತು  ಐಟಿ ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪರ ಸ್ವದ್ ರವರು 

ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖ್ ಕ್ರ ಮಗಳು: 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಪರ ಮುಖ ಸೈಬರ್ ಭ್ದರ ತೆ ಸಂಸೆ್ಥಯಾದ CERT-In 

(Computer Emergency Response Team India) ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಗಮನಾಹಿ ಐಟಿ ಮೂಲಸೌಕಯಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಕಡಾಡ ಯ ಸೈಬರ್ 

ಭ್ದರ ತೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರತ್ಕಕ ದುದ . 

 ಕರಳ, ತ್ಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾರ್ು ರ, ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಣ ರಾಜಯ ಗಳ ರಾಜಯ  CERT 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ ರುವಂತ್ಯೇ ವಿದುಯ ತ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲಯೂ ಸಹ CERT ಅನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು.  

 ನೈಜಯ  ಸಮಯದಲಿಲ  ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ  ಸೆಿ ತಿಗತಿ ಅರಿಯಲು ಹಾಗೂ ಶ್ೀಘರ ವಾಗಿ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯ್ಕ 

ನೀಡಲು ರಾಷಿು ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಸಹಕಾರ ಕಾಂದ್ರ (NCCC)ವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ 

ಯೀಜನೆ ಮುಾಂದಿನ ಐದು ವರ್ಿದೊಳಗೆ ಪೂಣಿಗೊಳು ಲಿದುದ , ರೂ 985 ಕೀಟಿ ಇದಕಾಕ ಗಿ 

ವಯ ಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

CERT-In ಬಗೆೆ : 

 ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಭ್ದರ ತೆಗಾಗಿ ಸಕಾಿರ ಸೆ್ವಪಿಸಿರುವ ನೊಡಲ್ ಏಜೆನೆ  CERT-In. ಇದನ್ನು  

2004 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಎಲೆಕಾು ರನಕೆ್  ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖ್ಯಯಡಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 ಐಟಿ ತಿದುದ ಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ-2008 ರ ಪರ ಕಾರ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠು ನ ಮಾಡುವುದು CERT-In 

ಪರ ಮುಖ ಕಾಯಿವಾಗಿದೆ. 
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 ದೇಶದ ಸೈಬರ್ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಮತ್ತು  ಸ್ವಫ್ು  ವೇರ್ ಮೂಲಸೌಕಯಿಕ್ಕಕ  ಹಾಯ ಕ್ತಾಂಗ್ ನಂತ್ಹ 

ಅಪಾಯದಿಾಂದ ರಕ್ತಷ ಸುವುದು, ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಭ್ದರ ತೆಗೆ ಖನು  ಹಾಕ್ತದ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ತ್ತತಾಿಗಿ 

ರಕ್ಷಣ ಕರ ಮಕೈಗೊಳುು ವ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಇದು ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ಪಂಜ್ಞಬ್ ಜ್ಲ ಒಪ್ಪ ಂದ್ ಕಾಯಿದೆ-2004 ಅಸ್ತಂಧೂ: ಸುಪಿರ ೀಂಕೀಟ್ಿ 

ಪಂಜಾನ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿದ ಪಂಜಾನ್ ಜಲ ಒಪಪ ಾಂದ ರದುದ  

ಕಾಯಿದೆ-2004 ಅಸ್ವಾಂವಿಧಾನಕ ಎಾಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ತಿೀಪುಿ 

ನೀಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರಾವಿ, ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ನೀರನ್ನು  ನೆರೆಯ 

ರಾಜಯ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕಳು ಬೇಕು ಎಾಂದು ಆದೇಶ್ಸಿದೆ. ಅನಲ್ ಆರ್ 

ದ್ಯವೆ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಐದು ಜನ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಪಿೀಠ ಈ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ.  

ಸುಪಿರ ೀಂಕೀಟ್ಿ ತಿೀಪುಿ: 

 1981 ರಲಿಲ  ರಾವಿ ಮತ್ತು  ಬಿಯಾಸ್ ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು  

ರಾಜಸ್ವು ನ ನಡುವೆ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾದ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಏಕಪಕ್ತಷ ೀಯವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ 

ಸಕಾಿರ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಣಿಯದ ಮೂಲಕ ರದುದ ಪಡಿಸಿರುವುದು ಅಸ್ವಾಂವಿಧಾನಕ ಎಾಂದು 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಹೇಳಿದೆ. 

 2004ರಲಿಲ  ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಮೂಲಕ 2002 ಮತ್ತು  2004 ರಲಿಲ  

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ತಿೀಪಿನ್ನು   ಪಂಜಾಬ್ ಒಪಪ ದೆ ಕೀಟ್ಸಿ ಗೆ ಅಗೌರವ ತ್ತೀರಿದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದೆ. 

 ಆ ಮೂಲಕ ಪಂಜಾಬ್ ಸಕಾಿರ ತ್ನು  ಕಾನೂನನ ಮಿತಿ ಮಿೀರಿ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 

ಏನದು ವಿವಾದ್? 

 1966ರಲಿಲ  ಪಂಜಾಬ್ ನಾಂದ ಹರಿಯಾಣವನ್ನು  ಬೇಪಿಡಿಸಿ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ರಾಜಯ ವನ್ನು  

ಬೇಪಿಡಿಸಿದ್ಯಗ ನದಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಥಯ  ಉದಿ ವಿಸಿತ್ತ. ಅಾಂದಿನಾಂದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಯ  

ರಾವಿ ಮತ್ತು  ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ನೀರನ್ನು  ನೆರೆಯ ಹರಿಯಾಣ ರಾಜಯ ದೊಾಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕಳು ಲು 

ನರಾಕರಿಸುತ್ ಬಂದಿದೆ.  

 ಆನಂತ್ರ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಮಧಯ ಸಿು ಕ್ಕಯಿಾಂದ ಹರಿಯಾಣಕ್ಕಕ  3 ಎಾಂಎಎಫ್ (Million Acre 

Feet) ನೀರನ್ನು  ರಾವಿ ಮತ್ತು  ಬಿಯಾಸ್ ನದಿಯಿಾಂದ  ಹರಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತ್ತು . 1981 ರಲಿಲ  

ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು  ರಾಜಸ್ವು ನ ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದ ಏಪಿಡುವ ಮೂಲಕ ರಾವಿ 

ಮತ್ತು  ಬಿಯಾಸ್ ನದಿ ನೀರನ್ನು  ಪುನರ್ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

ಅದರಂತೆ ರಾಜಸ್ವು ನ, ಪಂಜಾನ್ ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣ ನಡುವೆ ತ್ಲಾ 8.6 ಎಾಂಎಎಫ್, 4.22 

ಎಾಂಎಎಫ್ ಮತ್ತು  3.5 ಎಾಂಎಎಫ್ ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 ಒಪಪ ಾಂದದಂತೆ ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾಿರ ಸಟೆಲ ೀರ್ಜ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಪನದಿ ಬಿಯಾಸ್ ನೀರನ್ನು  

ಬಳಸಿಕಳು ಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಟೆಲ ೀರ್ಜ-ಯಮುನಾ ಕಾಲುವೆ 
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ಯೀಜನೆಯನ್ನು  1982 ರಲಿಲ  ಆರಂಭಿಸಿ ಸಟೆಲ ೀರ್ಜ ಮತ್ತು  ಯಮುನಾ ನದಿ ಜೀಡಣೆಗೆ 

ಮುಾಂದ್ಯಗಿತ್ತ. ಈ ಯೀಜನೆ 1981ರ ಒಪಪ ಾಂದದ ಫಲಪರ ದ. 

 ಈ ಕಾಲುವೆಯ ಒಟ್ಟು  ಉದದ  214 ಕ್ತ.ಮಿೀ, ಇದರಲಿಲ  122 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಪಂಜಾನ್ ನಲಿಲ ದದ ರೆ 92 

ಕ್ತ.ಮಿೀ ಹರಿಯಾಣದಲಿಲ  ಹಾದುಹೀಗುತಿು ತ್ತು . ಆದರೆ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು  ಪಂಜಾಬ್ 

ನಲಿಲ  ದಂಗೆಕೀರರ ದ್ಯಳಿಯಿಾಂದ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಸೆ ಗಿತ್ಕಾಂಡಿತ್ತ. 

 1996 ರಲಿಲ  ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾಿರ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಪೂಣಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಮ್ಟಿು ಲೇರಿತ್ತ. ಅದರಂತೆ 2002 ರಲಿಲ  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಪಂಜಾಬ್ 

ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ವರ್ಿದಲಿಲ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತು . ಪುನಃ 

2004 ರಲಿಲ  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿತ್ತ.  

 ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ತಿೀಪಿಿಗೆ ವಿರುದದ ವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿಲ  ಪಂಜಾಬ್ 

ಟಮಿಿನೇರ್ನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಗಿರ ಮ್ಾಂಟ್ಸ ಆಕ್ು  -2004 ಸವಾಿನ್ನಮತ್ದಿಾಂದ 

ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಟೆಲ ೀರ್ಜ-ಯಮುನಾ ಕಾಲುವೆ ಯೀಜನೆ ನೆನೆಗುದಿಗೆ 

ಬಿೀಳಲು ಪಂಜಾಬ್ ಸಕಾಿರ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಗೆ ಸ್ಥಡುಡ  ಹಡೆದಿತ್ತು .  

 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಯುವ್ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಚಾಲನೆ   

ದೇಶದಲಿಲ  ಯುವಕರಿಗೆ ಉದಯ ಮಶ್ೀಲ ವಾತಾವರಣವನ್ನು  ಸೃಷಿಾ ಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಯುವ ಯೀಜನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಕ್ಟಶಲಯ  

ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂದರ  

ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ರಾಜಯ  ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವ ರಾಜಿೀವ್ ಪರ ತಾಪ್ಟ ರುಡಿ 

ಅವರು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.  

ಯೀಜನೆ ಬಗೆಗ : 

 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಯುವ ಯೀಜನೆ ಕಾಂದರ  ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮ 

ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಹತ್ಾ ದ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಾಂದಿನ ಐದು ವರ್ಿ (2016-17 ರಿಾಂದ 

2020-21) ಈ ಯೀಜನೆ ಚಾಲಿು ಯಲಿಲ  ಇರಲಿದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 499.94 ಕೀಟಿ 

ಮಿೀಸಲಿಟಿು ದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮುಾಂದಿನ ಐದು ವರ್ಿದಲಿಲ  ದೇಶದ 3,050 ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಮೂಲಕ ಏಳು 

ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದಯ ಮಶ್ೀಲ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ 2200 ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು (ಕಾಲೇಜು, ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ), 500 ಐಟಿಐ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, 300 ಶಲೆಗಳು ಮತ್ತು  50 ಉದಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು 

ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 
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ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕ್ಸೇನೆಗೆ ನ್ಯಲುಕ  ಸಾ ದೇಶಿ ಸೊೀನ್ಯರ್ ಗಳ ಸೇಪ್ಿಡೆ 

ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಸೇನೆಯ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ ಸೊೀನಾರ್ ಗಳನ್ನು  

ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸೊೀನಾರ್ ಗಳು ನೌಕಪಡೆಯ ಕಣಾಗ ವಲು 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲಿವೆ. ಈ ಸೊೀನಾರ್ ಗಳನ್ನು  ಕಚಿು  ಮೂಲದ 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀದನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥ  (DRDO) ಅಾಂಗಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ನವಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಾಂಡ್ಸ 

ಓರ್ನೊೀಗಾರ ಫಿಕ್ ಲಾಯ ಬೀರೆಟರಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ.  

ನ್ಯಲುಕ  ಬಗೆಯ ಸೊೀನ್ಯರ್ ಗಳು: 

ಅಭಯ್: ಅಳವಲಲ ದ ನೀರಿನಲಿಲ  ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಪತೆು ಹಚು ಬಲಲ  ಪುಟು  ಶೀಧಕ. 

ಹಂಸ ಯುಜಿ: ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕ್ಕಯಲಿಲ ರುವ ಹಂಸ ಸೊೀನಾರ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಮೇಲದ ಜೆಿಗೆರಿಸಲಾದ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದೆ. ಏಳು ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಇದನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಮಿೀಪದ ವಸುು ಗಳು, ಜಲಂತ್ಗಾಿಮಿ ವೈರಿ ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಇದು 

ಪತೆು ಹಚು ಲಿದೆ. 

ಎಐಡಿಎಸ್ಎಸ್: ಎಐಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಎಾಂದರೆ ಅಡಾಾ ನೆ ಡ್ಸ ಇಾಂಡಿಜಿನಸ್ ಡಿಸ್ಥು ರಸ್ ಸೊೀನಾರ್ ಸಿಸು ಾಂ 

ಫ್ರರ್ ಸಬ್ ಮರಿೀನ್ ಎಾಂದರ್ಿ. ಎಷ್ು ೀ ಆಳದಲಿಲ  ಬಹುದೂರದಲಿಲ  ಅಡಗಿದದ ರೂ ವೈರಿ 

ಜಲಂತ್ಗಾಿಮಿ ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಪತೆು ಹಚ್ಚು ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಇದು ಹಾಂದಿದೆ. 

ಎನ್ಎಸ್ತಎಸ್: ನಯರ್ ಫಿೀಲ್ಡ  ಅಕ್ಟಸಿು ಕ್ ಕಾಯ ರಕು ರೈಸೇರ್ನ್ ಸಿಸು ಾಂ ಎಾಂದರ್ಿ. ಇದು ಸೊೀನಾರ್ 

ಆವತ್ಿನ ಅವಲಂಬಿತ್ 3 ಡಿ ಪರ ಸರಣ ಮತ್ತು  ಸಿಾ ೀಕೃತಿ ವೈಷಿರ್ು ಯ  ಹುಡುಕಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.  

ಉಪ್ಯೀಗಗಳು: 

 ನೀರಿನ ಆಳದಲಿಲ  ಕಣಾಗ ವಲು ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಈ ಸೊೀನಾರ್ ಗಳು ಹೆಚಿು ಸಲಿವೆ. 

 ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ವೆನಸಿರುವ ಈ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಪಡೆ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಯಲಿಲ  ಸ್ವಾ ವಲಂಬನೆ ಸ್ವಧಿಸಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಜಿೀಲಂ-ತಾವಿ ಪ್ರ ವಾಹ ಚೇತರಿಕೆ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಜ್ಮುಮ  ಮತಿ್ತ  ಕಾಶಿಮ ೀರ ಸಕಾಿರ ಚಾಲನೆ 

ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  2014 ರಲಿಲ  ಸಂಭ್ವಿಸಿದ ಭಿೀಕರ ಪರ ವಾಹ 

ನಂತ್ರ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಮೂಲಸೌಕಯಿ ಮತ್ತು  ಪುನವಿಸತಿ ಕಲಿಪ ಸಲು 

ಜಿೀಲಂ-ತಾವಿ ಪರ ವಾಹ ಚೇತ್ರಿಕ್ಕ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  

ಕಾಶ್ಮ ೀರ ಸಕಾಿರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ನೆರವಿನ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮ್ಹಬ್ಯಬ್ ಮುಪಿು  ರವರು 

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 ಮಾಜಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದಿವಂಗತ್ ಮುಫಿು  ಮುಹಮಮ ದ್ ಸಯಿೀದ್ ರವರು 2014ರ ಪರ ವಾಹ 

ನಂತ್ರ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆಗ  ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಮಾಡಿದದ ರು. 
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 ಪರ ವಾಹದ ನಂತ್ರ ಸ್ವವಿಜನಕರ ಮೂಲಭೂತ್ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೊೀಪಾಯದ ಮೇಲೆ ತಿೀವರ  

ಹಾನಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿದದ  ಪರ ವಾಹ ಪಿೀಡಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಪುನರ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು  

ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗುವುದು. 

 ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದ ಪರ ವಾಹ ಪಿೀಡಿತ್ 20 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ನೊಾಂದಿಗೆ 250 

ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿಹಾಕ್ತದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2014 ರಲಿಲ  ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಿಾಂದ್ಯಗಿ ಜಿೀಲಂ, 

ಚಿೀನಾಬ್ ಮತ್ತು  ತಾವಿ ನದಿ ಮತ್ತು  ಇವುಗಳ ಉಪನದಿಗಳು ಅಪಾಯದ ಮಟು  ಮಿೀರಿ ಹರಿದು 

ಪರ ವಾಹ ಸೃಷಿು ಸಿದದ ವು.  ಇದರಿಾಂದ ಸ್ವವಿಜನಕ ಜಿೀವನಕ್ಕಕ  ತ್ತಾಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು , ಅಲಲ ದೇ ಅಪಾರ 

ಆಸಿು  ಪಾಸಿು ಗಳಿಗೆ ಹಾನ ಉಾಂಟಾಗಿತ್ತು .  

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ವಿದ್ಘಯ ಥಿಿ ಸ್್ವ ಟ್ಿ ಆಫ್ಟ ನೀತಿಗೆ ಪ್ರ ಣಬ್ ಮುಖ್ಜಿಿ ಚಾಲನೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಲ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಪೆರ ೀರೆಪಿತ್ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ರವರು ರಾಷಿು ರೀಯ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ 

ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ ನೀತಿ (National Student Start Up Policy)ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದರು. ರಾರ್ು ರಪತಿ ಭ್ವನದಲಿಲ  ನಡೆದ ಎರಡನೇ ವಿಸಿಟಸ್ಿ 

ಕಾನಪ ರೆನೆ್  ನಲಿಲ  ಇದಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ ನೀತಿಯನ್ನು  ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ 

(AICTE) ರೂಪಿಸಿದೆ. 

 ಮುಾಂದಿನ 10 ವರ್ಿದಲಿಲ  ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಆಧರಿತ್ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಮತ್ತು  

ಮಿಲಿಯನ್ ಉದೊಯ ೀಗವನ್ನು  ಸೃಷಿು ಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಈ ನೀತಿಯಡಿ ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಆಧರಿತ್ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  

ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಪೆರ ೀರೆಪಿಸುವುದು ಸಹ ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಲ  ಚಿಾಂತ್ನ ಕ್ಟಶಲಯ ವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವ ಮೂಲಕ ಉದಯ ಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು  

ಇದು ಸೃಷಿು ಸಲಿದೆ. 
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ಭೂರ ಣ ಲಿಂಗ ಪ್ತಿೆ  ಪ್ರಿಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಗಾವ್ಹಿಸಲು ನೊೀಡಲ್ ಏಜೆನಸ  ರಚ್ಚಸುವಂತೆ 

ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೀಟ್ಿ ಆದೇಶ 

ಇಾಂಟನೆಿಟ್ಸ ಸಚ್ಿ ಎಾಂಜಿನ್ ಗದದ ಗೂಗಲ್, ಯಾಹೂ ಮತ್ತು  

ಮೈಕರ ೀಸ್ವಫ್ು  ಬಿಾಂಗ್ ತಾಣಗಳಲಿಲ  ಭೂರ ಣ ಲಿಾಂಗ ಪತೆು  ಪರಿೀಕ್ಕಷ  

ಜಾಹಿೀರಾತ್ತಗಳನ್ನು  ನಲಿಲ ಸುವಂತೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಆದೇಶ್ಸಿದೆ. 

ಅಲಲ ದೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಸ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಗಾ ಇಡಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ನೊೀಡಲ್ 

ಏಜೆನೆಯನ್ನು  ರಚಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.  

ಏನದು ಪ್ರ ಕ್ರಣ? 

 ಹೆಣುಣ  ಭೂರ ಣ ಹತೆಯ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಾ. ಸಬು ಮಾಯ ಥುಯ  ಜಾರ್ಜಿ ರವರು 2008ರಲಿಲ  

ಸಲಿಲ ಸಿದದ  ಅಜಿಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಕೈಗೆತಿು ಕಾಂಡಿತ್ತು . ಭೂರ ಣ ಲಿಾಂಗ 

ಪತೆು  ಪರಿಕರಗಳನ್ನು  ಕಾನೂನ್ನ ಬಹಿರವೆಾಂದು 1994 ರಲಿಲ  ಘೀಷಿಸಿದದ ರು, 

ಬಳಕ್ಕಯಾಗುತಿು ರುವ ಬಗೆಗ  ಅಜಿಿದ್ಯರರು ತಿಳಿಸಿದದ ರು. ಅಲಲ ದೇ ಆನ್ ಲೈನ್ ಸಚ್ಿ ಎಾಂಜಿನ್ 

ಗದದ ಗೂಗಲ್, ಯಾಹೂ ಮತ್ತು  ಮೈಕರ ೀಸ್ವಫ್ು  ಬಿಾಂಗ್ ಕಾನೂನ್ನ ಉಲಲ ಾಂಘಿಸಿ ಈ 

ಪರಿಕರಗಳ ಬಗೆಗ  ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಪರ ದಶ್ಿಸುತಿು ವೆ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದದ ರು. 

 

ಸುಪಿರ ೀಂಕೀಟ್ಿ ಹೇಳಿದೆದ ೀನ್ನ? 

 1994ರ ಪಿರ  ಕನೆ ಪಷ ನ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಫಿರ  ನಾಟಲ್ ಡಯೀಗೊು ಸಿು ಕೆ್  ಟೆಕ್ತು ಕೆ್  ಕಾಯಿದೆ 

(PCPNDT)ಯಡಿ ಕಾನೂನ್ನ ಬಹಿರವಾಗಿ ಭೂರ ಣ ಲಿಾಂಗ ಪತೆು  ಪರಿಕರಗಳನ್ನು  ಭಿತ್ು ರಿಸಿದವರು 

ವಿರುದದ  ದೂರು ದ್ಯಖಲಿಸಿಕಳು ಲು ನೊೀಡಲ್ ಏಜೆನೆಯನ್ನು  ರಚಿಸಬೇಕು. 

 ಈ ನೊೀಡಲ್ ಏಜೆನೆ  ಕಾನೂನ್ನ ಬಹಿರವಾಗಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಪರ ದಶ್ಿಸುವ ಆನ್ ಲೈನ್ 

ಸಚ್ಿ ಎಾಂಜಿನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಪಕ್ತಿಸಿ 36 ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಜಾಹಿೀರಾತ್ನ್ನು  

ರದುದ ಪಡಿಸುವುದು. 

 ತ್ನು  ಅಾಂತಿಮ ತಿೀಪಿನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸುವವರೆಗೂ ಈ ಮದಯ ಾಂತ್ರ ವಯ ವಸ್ಥು ಯನ್ನು  

ಮುಾಂದುವರೆಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

PCPNDT ಕಾಯಿದೆ-1994: 

 ಪಿರ  ಕನೆ ಪಷ ನ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಫಿರ  ನಾಟಲ್ ಡಯೀಗೊು ಸಿು ಕೆ್  ಟೆಕ್ತು ಕೆ್  ಕಾಯಿದೆ-1994 ಭೂರ ಣ ಲಿಾಂಗ 

ಪತೆು ಯನ್ನು  ನಷೇಧಿಸಿದೆ. ಹೆಣುಣ  ಭೂರ ಣ ಹತೆಯ ಯನ್ನು  ನಲಿಲ ಸಿ, ಕುಸಿಯುತಿು ರುವ 

ಲಿಾಂಗನ್ನಪಾತ್ವನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಲಿಾಂಗ ತಾರತ್ಮಯ  ಮತ್ತು  ಲಿಾಂಗ ಆಯ್ಕಕ ಯನ್ನು  ನಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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ನಕ್ಸ ಲ್ ನಗರ ಹ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಮಾಂಡ್ರಗಳನ್ನನ  ನಯೀಜಿಸ್ತದ್ ಸ್ತಆಪಿಿಎಫ್ಟ 

ಕಾಂದರ  ಮಿೀಸಲು ರ್ಲಿೀಸ್ ಪಡೆ (ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್) ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ 

ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸನಲಿಲ  ನಕೆಲ್ ನಗರ ಹ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಮಹಿದ 

ಕಮಾಾಂಡ್ರಗಳನ್ನು  ನಯೀಜಿಸಿದೆ. ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನ 232ನೇ 

ಬಟಾಲಿಯನ್ನ 135 ಮಹಿದ ಕಮಾಾಂಡ್ರಗಳು ರಾಾಂಚಿಯ ಖಾಂಟಿ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಕಾಯಾಿಚರಣೆ 

ನಡೆಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಮಹಿದ ಕಮಾಾಂಡ್ರಗಳಿಗೆ ಇದು ಮದಲ ಅನ್ನಭ್ವವಾಗಿದುದ , ರಾಾಂಚಿಯ ಹರವಲಯದ 

ಕಾಡುಗಳಲಿಲ  ನಕೆಲ್ ನಗರ ಹ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ನಡೆಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ 

ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಲಿಲ  ಹೆಚಿು ನ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 ‘ಮಹಿದ ಕಮಾಾಂಡ್ರಗಳನ್ನು  ನಯೀಜಿಸಿದ ನಂತ್ರ ನಕೆಲ್ ಪಿೀಡಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  

ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಸ್ತಆಪಿಿಎಫ್ಟ: 

 ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಪಾಯ ರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ. ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಇದು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಕಾನೂನ್ನ ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ  ಕಾಪಾಡಲು ರಾಜಯ  ಹಾಗೂ ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ 

ನೆರವಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಅಾಂತ್ರಿಕ ದ್ಯಳಿಯನ್ನು  ಹತಿು ಕುಕ ವುದು ಇದರ ಪರ ಮುಖ ಕಾಯಿ. 

 1939 ರಲಿಲ  ಕ್ಟರ ನ್ ರೆಪೆರ ಸ್ಥಾಂಟೇಟಿವ್ ರ್ಲಿೀಸ್ ಆಗಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  ನಂತ್ರ 

1949 ಸಿಆಪಿಿಎಫ್ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಶಸನಬದದ  ಸೆ್ವನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 228 ಬಯ ಟಲಿಯನ್ ಹಾಗೂ 3 ಲಕ್ಷ ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಹಾಂದಿರುವ ಮೂಲಕ ಸಿಆಪಿಿಎಫ್ ವಿಶಾ ದ 

ಅತಿ ದೊಡಡ  ಪಾಯ ರಾಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.  

 

62 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ನೂತನ ಜ್ವ್ಹರ್ ನವೀದ್ಯ ವಿದ್ಘಯ ಲಯ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಪರ ತಿ ಜಿಲೆಲ ಗೆ ಒಾಂದರಂತೆ 62 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ನೂತ್ನ ಜವಹರ್ ನವೊೀದಯ 

ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಗಾರ ಮಿೀಣ 

ಭಾಗದ ಪರ ತಿಭಾವಂತ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ಮ ಗುಣಮಟು ದ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ಈ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳು 

ನೀಡಲಿವೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 35,000 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಾಂದ ಉಪಯೀಗವಾಗಲಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಎಲಾಲ  ಜವಹರ್ ನವೊೀದಯ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳು ವಸತಿ ಆಧರಿತ್ ಹಾಗೂ ಸಹ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ಇರಲಿವೆ. ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ನೌಕರ ವೃಾಂದ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯ ಾಂಪಸ್ 

ನಲಿಲ  ನೆಲೆಸುವುದು ಕಡಾಡ ಯ. 
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 ಈ 62 ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳಿಾಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2914 ಜನರಿಗೆ ಖ್ಯಯಂ ಉದೊಯ ೀಗ 

ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಸೆ ಳಿೀಯ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ  ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು 

ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ದೇಶದ 35 ರಾಜಯ /ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  598 ಜವಹರ್ ನವೊೀದಯ 

ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಅವುಗಳಲಿಲ  591 ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳು 

ಕ್ತರ ಯಾತ್ಮ ಕವಾಗಿವೆ. 

  ಪರ ತಿಯಾಂದು ಜವಹರ್ ನವೊೀದಯ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳು 6 ರಿಾಂದ 12ನೇ ವರೆಗಿನ 

ತ್ರಗತಿಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲಿವೆ. ಪರ ತಿ ತ್ರಗತಿಗೆ 80 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಅವಕಾಶ 

ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದುದ , ಒಟ್ಟು  560 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ು ದೆ. ಇದರಲಿಲ  ಒಾಂದನೇ 

ಮೂರು ಸೆ್ವನಗಳನ್ನು  ಬಲಕ್ತಯರಿಗೆ ಮಿೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಜವಹರ್ ನವೊೀದಯ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಕ್ಕಕ  ಪರ ವೇಶ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳನ್ನು  ದ್ಯಖಲಿಸಿಕಳು ಲಾಗುವುದು. ಕನರ್ಾ  75% ಸೆ್ವನಗಳನ್ನು  ಆಯಾ ಜಿಲೆಲ ಯ 

ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಮಿೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಹೆದ್ಘದ ರಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ನೂತನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಯಧುವಿೀರ್ ಸ್ತಂಗ್ ಮಲಿಕ್ ನೇಮಕ್ 

ಭಾರತ್ ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಯಧುವಿೀರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಮಲಿಲ ಕ್ ರವರು ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  ಪಾರ ಧಿಕಾರದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ  ರಾಘವ್ ಚಂದರ  ರವರು ರಾಷಿು ರೀಯ ಪರಿಶ್ರ್ಾ  ಪಂಗಡ 

ಆಯೀಗದ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡ ಕಾರಣ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹುದೆದ  

ತೆರವಾಗಿತ್ತು . ಮಲಿಕ್ ರವರು 1983 ಬಯ ಚ್ ನ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. 

ನೇಮಕಾತಿ ಮುಾಂಚೆ ಮಲಿಕ್ ರವರು ನೀತಿ ಆಯೀಗದ ವಿಶೇರ್ 

ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಹೆದ್ಘದ ರಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ: 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಸ್ವಾ ಯತ್ು  ಸಂಸೆ್ಥ  ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 

70,000 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ನವಿಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಕತ್ಿವಯ . 

 ಭಾರತಿೀಯ ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದೆ-1988 ರಡಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವನ್ನು  ರಲಿಲ  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1995 ರಲಿಲ  ಸ್ವಾ ಯತ್ು  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿ ನಮಾಿಣ, ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ನವಿಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ 

ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕ ಆಗಿದೆ. 
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ಅನನ ಪೂಣಿ ರಸೊಯ್ ಯೀಜ್ನೆಯನನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲಿರುವ್ ರಾಜ್ಸಿ್ವ ನ 

ಕಾಮಿಿಕರು ಮತ್ತು  ದುಬಿಲ ವಗಿದ ಜನರಿಗೆ ಗುಣಮಟು ದ ಆಹಾರವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ದರದಲಿಲ  

ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನು ಪೂಣಿ ರಸೊಯ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ರಾಜಸ್ವು ನ 

ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ರಿಕಾಷ  ಎಳೆಯುವವರು, ಆಟ್ೀ ಚಾಲಕರು, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಮಹಿದ 

ಕಾಮಿಿಕರು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು  ದುಬಿಲ ವಗಿದ ಜನರು ಈ ಯೀಜನೆಯ 

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗದಗಿರಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು  ಸಬೆಿ ಡಿ ದರದಲಿಲ  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬಳಗಿನ ಉಪಹಾರ 

ರೂ 5 ಮತ್ತು  ಮಧಾಯ ಹು ದ ಊಟವನ್ನು  ರೂ. 8 ದರದಲಿಲ  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  12 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗುವುದು. 

ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಜೈಪುರ, ಜೀದ್ ಪುರ, ಉದಯ್ ಪುರ, ಅಜೆಮ ೀರ್, ಕೀಟ, ಬಿಕನೇರ್, ಭ್ರತ್ 

ಪುರ, ಪರ ತಾಪ್ಟ ಘರ್, ದುಾಂಗಪುಿರ, ಬನೆಾ ಾ ರ, ಬರಣ್ ಮತ್ತು  ಜಾಲವರ್. 

 ಎರಡನೇ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಉಳಿದ 21 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಆಹಾರವನ್ನು  80 ಮಬೈಲ್ ವಾಯ ನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಕು  ಸೆ ಳಗಳಲಿಲ  ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ನಗದು ರಹಿತ ಆಥಿಿಕ್ತೆ: ಅಮತಾಬ್ ಕಾಂತ್ ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಭಾರತ್ವನ್ನು  ನಗದು ರಹಿತ್ ಅರ್ಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನಾು ಗಿ ಪರಿವತಿಿಸಲು 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಪಣತ್ತಟಿು ದುದ , ಅದರಂತೆ ಈ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  

ಚ್ಚರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಾಂತ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ರಚಿಸಿದೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಕಾಾಂತ್ ರವರು ನೀತಿ ಆಯೀಗದ 

ಸಿಇಓ. ಡಿಜಿಟಲ್ ನಗದು ಪಾವತಿಗೆ ಇರುವ ತ್ತಡಕುಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ 

ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸಮಿತಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಸಮತಿಯ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ: 

 ಬಳಕ್ಕದ್ಯರ ಸ್ಥು ೀಹಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಎಲಾಲ  ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  

ಸ್ವಧಯ ವಾದಷ್ಟು  ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸುವುದು. 

 ವಿಭಿನು  ಅರ್ಥಿಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಸೂಕು ವಾದ ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಕಾಯಿರೂಪಕ್ಕಕ  ತ್ರಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

 ಕಾಂದರ  ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳು, ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಜಿಲಾಲ ಡಳಿತ್ಗಳು  

ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರ ಹಾಗೂ ಉದಿದ ಮ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಾಂದಿಗೆ ನರಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಪಕಿದಲಿಲ ದುದ  

ಡಿಟಿಜಲ್ ನಗದು ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು ಸಹಕರಿಸುವುದು. 

 ವಿವಿಧ ನಗದು ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ತ್ಗಲಬಹುದ್ಯದ ವೆಚು ವನ್ನು  

ಅಾಂದ್ಯಜು ಮಾಡುವುದು. 
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ಹಿನನ ಲೆ:  

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ದೊಡಡ  ಮತ್ು ದ ನೊೀಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಅಮಾನಯ ಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ  ಕಚೇರಿ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾಿರದ ಎಲಾಲ  ಪಾವತಿ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಕ್ಕಕ  ತ್ರಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಜೆಾ ಗಿದೆ.  

 

ತಿರ ೀ-ನೇತರ  ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ ಯನ್ನನ  ಅಳವ್ಡಿಸ್ತಕಳು ಲು ರೈಲೆಾ  ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಸಜುಜ  

ರೈಲು ಅಪರ್ಘತ್ದಂತ್ಹ ಅವಘಡಗಳನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲೆಾ  ತಿರ -ನೇತ್ರ  ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು 

ಸಜೆಾ ಗಿದೆ. ತಿರ ೀ-ನೇತ್ರ  ಎಾಂದರೆ (terrain imaging for diesel drivers infrared, enhanced optical and 

radar assisted (Tri-Netra)) ರೈಲು ಅಪರ್ಘತ್ವನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವ ವಯ ವಸೆ್ಥ . ತಿರ -ನೇತ್ರ  ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಒಾಂದು 

ಸುಧಾರಿತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಹೈ-ರೆಸಲೂಯ ರ್ನ್ ಆಪಿು ಕಲ್ ವಿಡಿಯೀ ಕಾಯ ಮ್ರ, ಹೈ-ಸ್ಥನೆ ಟಿವ್ 

ಇನಾಪ ರರೆಡ್ಸ ವಿಡಿಯೀ ಕಾಯ ಮ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಡಾರ್ ಆಧರಿತ್ ಟೆರೈನ್ ಮಾಯ ಪಿಾಂಗ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಉಪಕರಣಗಳು ರೈಲು ಚಾಲಕನಗೆ ಮೂರು ಕಣುಣ ಗಳಂತೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲಿವೆ. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಇಾಂಧೀರ್-ರಾಜೇಾಂದರ  ನಗರ ಎಕೆಪೆರ ಸ್ ರೈಲು ನವೆಾಂಬರ್ 20, 2016 ರಂದು 

ಕಾನ್ನಪ ರದ ಬಳಿ ಹಳಿ ತ್ಪಿಪ  ದುರಂತ್ ಸಂಭ್ವಿಸಿದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಈ ಸುಧಾರಿತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಶ್ರ ೀಘರ ವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು ಚಿಾಂತ್ನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.  

ತಿರ -ನೇತರ  ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  ಹೇಗೆ ಕಾಯಿನವ್ಿಹಿಸಲಿದೆ? 

 ತಿರ -ನೇತ್ರ  ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಅತಿಗೆಾಂಪು ಮತ್ತು  ರಾಡಾರ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು 2-3 ಕ್ತ.ಮಿೀ 

ದೂರದಿಾಂದಲೇ ಸಂಕತ್ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುತ್ು ದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಸಂಕತ್ವನ್ನು  ರೈಲು ಚಾಲಕನ 

ಬಳಿ ಅಳವಡಿಸಿಲಾಗಿರುವ ಸಿಕ ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಭಿತ್ು ರಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ರೈಲು ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಡೆತ್ಡೆ ಇದದ ರೆ ರೈಲು ಚಾಲಕನಗೆ ಮುಾಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೇ 

ಚಾಲಕನಗೆ ಎಚು ರಿಕ್ಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು  ರವಾನಸುತ್ು ದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಚಾಲಕನಗೆ ಬರ ೀಕ್ 

ಹಾಕ್ತ ರೈಲು ನಲಿಲ ಸಲು ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಸಮಯ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 

 ದಟು  ಮಂಜು, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ರಾತಿರ  ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಚಾಲಕರು ಸಲಿೀಸ್ವಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ರೈಲು ಅಪರ್ಘತ್ ದುರಂತ್ವನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಲು 

ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 
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ಹೈದ್ಘರ ಬದಿನಲಿಲ  51ನೇ ವಾಷ್ಟಿಕ್ ಪಲಿೀಸ್ ಮಹಾನದೇಿಶಕ್ರ ಸಮೆಮ ೀಳನ  

ದೇಶದ ರಾಜಯ ಗಳ 51ನೇ ವಾಷಿಿಕ ರ್ಲಿೀಸ್ ಮಹಾನದೇಿಶಕರ 

ಸಮ್ಮ ೀಳನ ತೆಲಂಗಣದ ಹೈದ್ಯರ ಬದಿನ ವಲಲ ಭ್ ಬಯಿ ಪಟೇಲ್ 

ರ್ಲಿೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲಿಲ  ಜರುಗಿತ್ತ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ 

ಸಮ್ಮ ೀಳನವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂಗ್ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

100 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ರ್ಲಿೀಸ್ ಮಹಾನದೇಿಶಕರು, ಕಾಂದರ  ಪಾಯ ರಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಯ ಮಹಾ 

ನದೇಿಶಕರು ಈ ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ, ಒಳನಸುಳುವಿಕ್ಕ, ಮಧಯ ಪಾರ ಚಯ  ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕ ಗುಾಂಪಾದ 

ಐಎಸ್ಐಎಸ್ ನತ್ು  ಯುವಕರನ್ನು  ಸ್ಥಳೆಯುವುದರಲಿಲ  ಮೇಲೆ ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಒತ್ತು  

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಇದಲಲ ದೇ, ರ್ಲಿೀಸ್ ಪಡೆಯಲಿಲ  ಸುಧಾರಣೆ, ಖ್ಯಲಿ ಇರುವ ಹುದೆದ ಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ, 

ಕಳು ಸ್ವಗಣಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಕಳು ಸ್ವಗಣಿಕ್ಕ ಬಗೆಗಯು ಚಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಸಮ್ಮ ೀಳನದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ರವರು ಸಮ್ಮ ೀಳನವನ್ನು  ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ 

ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ಅಲಲ ದೇ ಯೀಗ ಅಧಿವೇಶನದಲೂಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. “ಇಾಂಡಿಯನ್ 

ರ್ಲಿೀಸ್ ಅಟ್ಸ ಯುರ್ ಕಾಲ್” ಎಾಂಬ ಆಯ ಪ್ಟ ಗೆ ಮೀದಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಭಾರತ್ದ ನಂತ್ರ ವಾಷಿಿಕ ರ್ಲಿೀಸ್ ಮಹಾನದೇಿಶಕ ಸಮ್ಮ ೀಳನ ಮೂರನೇ ಬರಿಗೆ 

ನವದೆಹಲಿಯ ಹರಗೆ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. ಗುವಾಹಟಿಯಲಿಲ  2014 ರಲಿಲ , ಕಚ್, ಗುಜರಾತ್ ನಲಿಲ  2015 

ರಲಿಲ  ನಡೆದಿತ್ತು .  

 

ಮಲಿಟರಿ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯ ಮಹಾ ನದೇಿಶಕ್ರಾಗಿ ಲೆಫ್ಿ ನೆಂಟ್ ಜ್ನರಲ್ ಎ.ಕೆ.ಭಟ್ 

ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯ ನೂತ್ನ ಮಹಾ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ 

ಲೆಫಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಜನರಲ್ ಎ.ಕ್ಕ.ಭ್ಟ್ಸ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪುಟ 

ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಭ್ಟ್ಸ ಅವರನ್ನು  ಈ ಹುದೆದ ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. 

ಲೆಫಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಜನರಲ್ ರಣಬಿೀರ್ ಸಿಾಂಗ್ ರವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಭ್ಟ್ಸ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಗೂಖ್ಯಿ ರೆಜಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಭ್ಟ್ಸ ಅವರು ಪರ ಸುು ತ್ ಸೇನಾ ಮುಖಯ  

ಕಚೇರಿಯಲಿಲ  ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು  ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ  ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಲೆಫಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಜನರಲ್ ಭ್ಟ್ಸ ರವರು ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ ಗಡಿ ರಖ್ಯ ನಯಂತ್ರ ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಲ  

ರಿೀತಿಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2016 ರಲಿಲ  ಲೆಫಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಜನರಲ್ ರಣಬಿೀರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಾಂಗ 

ಕಾಯಿದಶ್ಿರವರು ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನಾಪಡೆ ಪಾಕ್ ಅಕರ ಮಿತ್ ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕ 

ಉದುಗು ತಾಣದ ಮೇಲೆ ಸಜಿಿಕಲ್ ಸ್ಥು ೈಕ್ ನಡೆಸಿರುವುದ್ಯಗಿ ಘೀಷಿಸಿದದ ರು.  
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ರಸಗಬಬ ರ ಮೇಲಿನ ಸಬಿಸ ಡಿಯನ್ನನ  ನೇರವಾಗಿ ನೀಡಲು ಸಕಾಿರ ತಿೀಮಾಿನ 

ರೈತ್ರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ರಸಗೊಬಿ ರ ದರದಲಿಲ  ಭಾರಿೀ ಇಳಿಕ್ಕ ಮಾಡಿದದ  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಇದಿೀಗ ರಸಗೊಬಿ ರದ ಮೇಲಿನ ಸಬೆಿ ಡಿಯನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ 

ನೀಡಲು ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸಬೆಿ ಡಿ ನೇರ ನಗದು ವಗಾಿವಣೆ 

ಯೀಜನೆಯಂತೆಯೇ ಇಲಿಲಯೂ ಸಬೆಿ ಡಿ ಹಣದ ನೇರ ವಗಾಿವಣೆಗೆ 

ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ.  

 ಸಬೆಿ ಡಿ ನೇರ ಪಾವತಿ ಯೀಜನೆ ಆರಂಭ್ದಲಿಲ  16 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ 

ಜಾರಿಗೊಳು ಲಿದುದ , ನಂತ್ರ ದೇಶದಯ ಾಂತ್ ವಿಸು ರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ರಸಗೊಬಿ ರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಸಬೆಿ ಡಿ ಹಣವನ್ನು  

ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ರಿಟೈಲ್ ದ್ಯರರು ರಸಗೊಬಿ ರವನ್ನು  

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಬೆಿ ಡಿ ದರವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ವೆಬ್ ಆಧರಿತ್ “ಏಕ್ತೀಕೃತ್ ರಸಗೊಬಿ ರ ನವಿಹಣೆ ವಯ ವಸೆ್ಥ ” ಮೂಲಕ ರಸಗೊಬಿ ರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 

ಬೇಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ನವೆಂಬರ್ 5: ವಿಶಾ  ಸುನ್ಯಮ ಜ್ಞಗೃತಿ ದಿನ 

ಮದಲ ವಿಶಾ  ಸುನಾಮಿ ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು  ನವೆಾಂಬರ್ 5 ರಂದು ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಜಗತಿು ನಾದಯ ಾಂತ್ ಸುನಾಮಿ ಪರ ಕೃತಿ ವಿಕೀಪದ ಬಗೆಗ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು  

ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಈ ವರ್ಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಾಂಬರ್ 5 ರಂದು ವಿಶಾ  ಸುನಾಮಿ ಜಾಗೃತಿ ದಿನವೆಾಂದು 

ಆಚರಿಸಲು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯಲಿಲ  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2015 ರಂದು ನಣಿಯ ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿತ್ತು . 

ಇದಕಾಕ ಗಿ ಜಪಾನ್ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಸಲಿಲ ಸಿತ್ತು .   

2016 ಧ್ಯಯ ೀಯವಾಕ್ಯ : ಎಫ್ಕ್ತು ವ್ ಎಜುಕರ್ನ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಇವಕುಯ ಷೇನ್ ಡಿರ ಲೆ್  (Effective Education and 

Evacuation Drills). 

ಈ ದಿನದ್ ಮಹತಾ : 

 ಸುನಾಮಿ ವಿಕೀಪದ ಅಪಾಯದ ಬಗೆಗ  ಜಗತಿು ನಾದಯ ಾಂತ್ ಜನರಲಿಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು 

 ಸುನಾಮಿಯಿಾಂದ್ಯಗುವ ಅಪಾರ ಹಾನಯನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುನಾಮಿ ಮುನೆು ಚು ರಿಕ್ಕ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಮಹತ್ಾ ವನ್ನು  ನೀಡುವುದು. 
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ನವೆಂಬರ್ 12: ವಿಶಾ  ನ್ನಯ ಮೀನಯಾ ದಿನ   

ವಿಶಾ  ನ್ನಯ ಮೀನಯಾ ದಿನವನ್ನು  ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 

ನವೆಾಂಬರ್ 12 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ನ್ನಯ ಮೀನಯಾ ಕಾಯಿಲೆ 

ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ನ್ನಯ ಮೀನಯಾ ದಿನವನ್ನು  

ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ನ್ನಯ ಮೀನಯಾ ಕಾಯಿಲೆ 

ಗಂಭಿೀರತೆ ಹಾಗೂ ಜಗತಿು ನಾದಯ ಾಂತ್ ರೀಗದ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು, ತ್ಡೆಯುವುದು 

ಮತ್ತು  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ನೀಡುವ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗುವುದು. 

ಈ ವರ್ಿದ ರ್ಥೀಮ್: Keep the Promise, Stop Pneumonia Now 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ವಿಶಾ  ನ್ನಯ ಮೀನಯಾ ದಿನವನ್ನು  ಮದಲ ಬರಿಗೆ 2009ರಲಿಲ  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ಸುು ತ್ 

ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 140ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  NGOಗಳು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಂಘ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಆಚರಣೆಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ವೆ. 

ನ್ನಯ ಮೀನಯಾ ಬಗೆೆ : 

 ನ್ನಯ ಮೀನಯಾವು ಸೊೀಾಂಕ್ತನಾಂದ ಬರುವ ಅತಿ ಸ್ವಮಾನಯ ವಾದ ರೀಗ . ಇದು 

ಶಾ ಸಕೀಶದ ಸೊೀಾಂಕ್ತನಾಂದ ಬರುವುದು. ಅದರಲಿಲ ನ ಅಲಿಾ ಯಲುಗಳು (ಉಸಿರಾಟದ 

ಮರದ ಕನೆಯ ಶಖ್ಯಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾ ಸಕೀಶದಲಿಲ  ಅನಲ ವಿನಮಯದ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ 

ಘಟಕವಾಗಿ ಕ್ಕಲಸಮಾಡುವವು) ಒಾಂದು ಇಲಲ ವೆ ಹೆಚ್ಚು  ಭಾಗಗಳಲಿಲ  

ಸೊೀಾಂಕ್ತತ್ವಾದರೆ  ಶಾ ಶಕೀಶದಲಿಲ  ಜಿೀವ ದರ ವ  ಸಂಗರ ಹವಾಗುವುದು. ಇದನೆು  

ಕಂಜೆರ್ನ್ ಎನು ವರು. ಅದೆ ನ್ನಯ ಮೀನಯಾದ ಪರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣ. ಸಂಗರ ಹವಾದ ದರ ವವು 

ಶಾ ಸಕೀಶದ ಕಾಯಿವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ಕುಾಂಠಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದು.  

 ನ್ನಯ ಮೀನಯಾ ಸೊೀಾಂಕು ಒಾಂದು ಇಲಲ ವೆ ಎರಡೂ ಶಾ ಸಕೀಶಗಳಿಗೆ ಆಗಬಹುದು. 

ಇದು ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಾ, ವೈರಾಣು ಅರ್ವ ಫಂಗೈನಾಂದ ಆಗಬಹುದು.  

ಪ್ರ ಮುಖ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

 ಚಳಿ ಜಾ ರ,  ಕಫ, ಕಡಿಮ್ ಉಸಿರಾಟದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು  ಸುಸುು . 

ಭಾರತ್ ವಿಶಾ ದಲೆಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ನ್ನಯ ಮೀನಯಾ ಹಾಗೂ ಡಯೀರಿಯಾ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ ರಾರ್ು ರವಾಗಿದೆ. ನ್ನಯ ಮೀನಯಾ ಮತ್ತು  ಡಯೀರಿಯಾ ದೇಶದಲಿಲ  ಐದು 

ವರ್ಿದೊಳಗಿನ ಮಕಕ ಳು ಹೆಚಾು ಗಿ ಸ್ವವನು ಪಪ ಲು ಪರ ಮುಖವಾದ ಕಾಯಿಲೆಗದಗಿವೆ. ದೇಶದಲಿಲ  2015 

ರಲಿಲ  2,96,279 ಸ್ವವು ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಾಂದ ಸಂಭ್ವಿಸಿದೆ. 
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ನವೆಂಬರ್ 26: ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ 

ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನ ದಿವಸ ಅರ್ವಾ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು  ನವೆಾಂಬರ್ 26 

ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶ. 1949 ರ ಈ 

ದಿನದಂದು ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಯಿತ್ತ. 

ಜನವರಿ 26, 1950ರಿಾಂದ ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ 

ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಹಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಂದರ  

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಸಬಲಿೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂವಿಧಾನ 

ಆಚರಣೆಯ ನೊೀಡಲ್ ಏಜೆನೆ  ಆಗಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ದಿವಸ್ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ನರಾಂದರ  

ಮೀದಿ ರವರು “ಮೇಕ್ತಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕನೆ ು ಟ್ಯಯ ರ್ನ್” ಮತ್ತು  “ನೂಯ  ವರ್ಿನ್ ಆಫ್ ಕನೆ ು ಟ್ಯಯ ರ್ನ್ 

ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ” ಎಾಂಬ ಎರಡು ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ್ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಲಿಖಿತ್ ಸಂವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಮಮ  ಸಂವಿಧಾನವು 

448 ಪರಿಚೆಛ ೀದಗಳು, 25 ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು  12 ಷ್ಡೂಯ ಲ್ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಸಕಾಿರ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲು ಇದು ಮೂಲಭೂತ್ ಡಾಕುಯ ಮ್ಾಂಟ್ಸ 

ಆಗಿದೆ. 

 ಸ್ವವಿಜನಕರ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕುಕ ಗಳು, ಕತ್ಿವಯ ಗಳು, ಸಕಾಿರದ ಪಾತ್ರ , ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ , 

ರಾರ್ು ರಪತಿ, ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಪಾಲರ ಅಧಿಕಾರ, ಸಕಾಿರ ಮತ್ತು  ಸ್ವವಿಜನಕರ 

ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಗೂ ಒಕ್ಕಕ ಟ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಹೇಗೆ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸ ಬೇಕು ಎನ್ನು ವ 

ಸಿದ್ಯದ ಾಂತ್ವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನು  ಯುಕ್ಕ, ಅಮ್ರಿಕ, ಜಮಿನ, 

ಐಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ, ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ, ಕ್ಕನಡಾ ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್ ನಾಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಕಳೆದ ಅಕು ೀಬರ್ 2015 ರಲಿಲ  ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ರವರು ನವೆಾಂಬರ್ 26 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ 

ದಿನವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಿದದ ರು.  

 

ನವೆಂಬರ್ 26: ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕಿ್ೀರ ದಿನ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತಷ ೀರ ದಿನವನ್ನು  ಪತಿರ  ವರ್ಿ ನವೆಾಂಬರ್ 26 ರಂದು 

ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ತಷ ೀರ ಕಾರ ಾಂತಿ ಹರಿಕಾರ ಡಾ. ವಗಿೀಿಸ್ 

ಕುರಿಯನ್ ರವರ ಜನಮ ದಿನವನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತಷ ೀರ 

ದಿನವೆಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 2014 ರಿಾಂದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತಷ ೀರ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ 

ವರ್ಿ ಕುರಿಯನ್ ರವರ 95ನೇ ಜನಮ  ದಿನಾಚರಣೆ.  
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ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಭಾರತಿೀಯ ಡೈರಿ ಒಕ್ಕಕ ಟ ಕ್ತಷ ೀರ ದಿವಸ್ ಆಚರಣೆಯ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನು  ಮದಲ ಬರಿಗೆ 

ಮುಾಂದಿಟಿು ತ್ತ. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಸಂಸೆ್ಥ  (FAO) ವಿಶಾ  ಕ್ತಷ ೀರ ದಿನವನ್ನು  

ಜೂನ್ 1 ರಂದು ಆಚರಿಸುವ ರಿೀತಿಯಲಿಲ  ಕ್ತಷ ೀರ ದಿವಸವನ್ನು  ಆಚರಿಸುವಂತೆ ನಣಿಯ 

ಕೈಗೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ. ಅದರಂತೆ ಮದಲ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತಷ ೀರ ದಿನವನ್ನು  ನವೆಾಂಬರ್ 26, 2014 

ರಲಿಲ  ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ವ್ಗಿೀಿಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಬಗೆೆ : 

 ವಗಿೀಿಸ್ ಕುರಿಯನ್ ರವರು ಜನಸಿದುದ  ನವೆಾಂಬರ್ 26, 1921 ರಲಿಲ  ಕರಳದ ಕಾಯ ಲಿಕಟ್ಸ ನಲಿಲ . 

ಕುರಿಯನ್ ರವರು 9 ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2012 ರಲಿಲ  ನಧನರಾದರು. 

 ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾಯಿಕರ ಮವಾದ “ಆಪರರ್ನ್ ಪಲ ಡ್ಸ” 

ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಕ್ತೀತಿಿ ಕುರಿಯನ್ ರವರಿಗೆ ಸಲುಲ ತ್ು ದೆ. ಆಪರರ್ನ್ ಪಲ ಡ್ಸ ಕಾಯಿಕರ ಮದಿಾಂದ 

ಹಾಲಿನ ಕರತೆ ಎದುರಿಸುತಿು ದದ  ಭಾರತ್ ಇಾಂದು ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಹಾಲು ಉತಾಪ ದಿಸುವ 

ರಾರ್ು ರವಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. 

 ಡೈರಿ ವಲಯದಲಿಲ  ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸೆ್ವಪನೆಯಲೂಲ  ಕುರಿಯನ್ ರವರು 

ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ದದ ರು. ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 30 ಡೈರಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳನ್ನು  ಅವರು 

ಸೆ್ವಪಿಸಿದರು. AMUL. IRMA, NDDB, GCMMF ಕ್ಕಲವು ಉದ್ಯಹರಣೆ ಆಗಿವೆ. 

 ಕುರಿಯನ್ ರವರು ಗುಜರಾತ್ ಕೀ-ಆಪರಟಿವ್ ಮಿಲ್ಕ  ಮಾಕ್ಕಿಟಿಾಂಗ್ ಫ್ಡರರ್ನ್ 

(GCMMF) ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಸಹ ಆಗಿದದ ರು. ವಿಶಾ  ಮನು ಣೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಮೂಲ್ ಡೈರಿ 

ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಯಶಸೆು  ಅವರಿಗೆ ಸಲುಲ ತ್ು ದೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 ರಾಮನ್ ಮಾಯ ಗೆ ಸ್ಥ ಪರ ಶಸಿು -1963, ವಿಶಾ  ಆಹಾರ ಪರ ಶಸಿು -1989, ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು -1965, ಪದಮ  

ಭೂರ್ಣ ಪರ ಶಸಿು -1966, ಪದಮ  ವಿಭೂರ್ಣ-1999 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಅವರಿಗೆ 

ಸಂದಿವೆ. 

 

ತಮಳುನ್ಯಡು ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಜೆ ಜ್ಯಲಲಿತಾ ನಧನ 

ತಿೀವರ  ಅನಾರೀಗಯ ದ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  ಚೆನೆು ೈನ ಅರ್ೀಲ ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿಲ  

ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಪಡೆಯುತಿು ರುವ ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಹಾಗೂ ತ್ಮಿಳರ 

ಪಾಲಿನ ಪಿರ ೀತಿಯ 'ಅಮಮ ' ಜಯರಾಮ್ ಜಯಲಲಿತಾ ನಧನರಾದರು. 

ಜಯಲಲಿತಾ ದೇಶ ಕಂಡ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಪರ ಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಾಗೂ 1960 

ಮತ್ತು  70 ದಶಕದಲಿಲ  ಪರ ಸಿದದ  ಚಿತ್ರ ನಟಿಯಾಗಿದದ ರು.  

ಜೆ ಜ್ಯಲಲಿತಾ: 

 ಜೆ.ಜಯಲಲಿತಾ 1948ರ ಫ್ಬುರ ವರಿ 24 ರಂದು ಮಂಡಯ  ಜಿಲೆಲ ಯ ಪಾಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಲ ಕ್ತನ 

ಮೇಲುಕೀಟೆಯ ಮಧಯ ಮ ವಗಿದ ಅಯಯ ಾಂಗಾರ್ ಮನೆತ್ನದ ಬರ ಹಮ ಣ ಕುಟ್ಟಾಂಬದಲಿಲ  

ಜಯರಾಮ್ , ಸಂಧಾಯ  ದಂಪತಿಗೆ ಜನಸಿದರು. ಅವರ ಹುಟ್ಟು  ಹೆಸರು ‘ಕೀಮಲವಲಿಲ .’ ತಾತ್ 
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(ತಂದೆಯ ತಂದೆ) ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ್ ಬಳಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತಿು ದದ ರಿಾಂದ ಜಯಲಲಿತಾ ಎಾಂದು 

ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. 

  1960 ಮೇ ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  ಮೈಲಾಪುರದಲಿಲ  ಭ್ರತ್ನಾಟಯ  ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ರಂಗ ಪರ ವೇಶ. 

1961ರಲಿಲ  ಕನು ಡದ ’ಶ್ರ ೀಶೈಲ ಮಹಾತೆಮ ’ ಸಿನಮಾದಲಿಲ  ಬಲನಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರು. 

1964ರಲಿಲ  ಬಿ.ಆರ್. ಪಂತ್ತಲು ಅವರ ‘ಚಿನು ದ ಗೊಾಂಬ’ ಚಿತ್ರ ದಲಿಲ  ಕಲಾಯ ಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜತೆ 

ಅಭಿನಸಿದರು. 1964ರಲಿಲ  ವೈ.ಜಿ. ಪಾರ್ಿಸ್ವರರ್ಥ ನಾಟಕ ತಂಡದ ಮೂಲಕ, ರಂಗಭೂಮಿಗೆ 

ಪರ ವೇಶ. 1965ರಲಿಲ  ವೆನು ರ ಅಡೈ ಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ತ್ಮಿಳು ಸಿನಮಾ ರಂಗ ಪರ ವೇಶ.  

 1961 ರಲಿಲ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಎಪಿಸು ಲ್’ ಎಾಂಬ ಇಾಂಗಿಲ ಷ್ ಚಿತ್ರ ದಲಿಲ  ಜಯಾ ಮದಲ ಬರಿ 

ಕಾಯ ಮ್ರಾ ಎದುರಿಸಿದದ ರು. 1964 ರಲಿಲ  15 ವರ್ಿದವರಿದ್ಯದ ಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಚಿನು ದ 

ಗೊಾಂಬ’ ಕನು ಡ ಚಿತ್ರ  ಅವರು ನಾಯಕ್ತಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದದ  ಮದಲ ಚಿತ್ರ . ದಿ. ಕಲಾಯ ಣ್ 

ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರ  ನಾಯಕ. 

 ತ್ಮಿಳು ಚಿತ್ರ ರಂಗದಲಿಲ  ಮತ್ು ಮದಲ ಬರಿ ಸಕ ಟ್ಸಿ ಧರಿಸಿದದ  ಗಾಲ ಮರಸ್ ನಾಯಕ್ತ ಜಯಾ 

ಆಗಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ವು ರ್ ಎಾಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದರ ನ್ ಕಣಿಣ ಗೆ ಬಿದದ ರು. ಅಲಿಲ ಾಂದ ಮುಾಂದೆ ಅವರ 

ಚಿತ್ರ  ಬದುಕು, ಖ್ಯಸಗಿ ಬದುಕು ಎಲಲ ವೂ ಬದಲಾಯಿತ್ತ. 1964 ರಿಾಂದ 1971ರ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಈ 

ಜೀಡಿ 20ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಸಿನಮಾ ಗಳಲಿಲ  ಅಭಿನಯಿಸಿತ್ತ. ಅವರು ನಂತ್ರ ನಟಿಸಿದ ಎಲಾಲ  

ಸಿನೇಮಾ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  140ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು . 

 1982 ರಲಿಲ  ನಟ ಎಾಂ ಜಿ ರಾಮಚಂದರ ನ್ ರವರ ಮಾಗಿದಶಿನದಂತೆ ರಾಜಕ್ತೀಯಕ್ಕಕ  

ಪರ ವೇಶ್ಸಿದರು. 1987 ರಲಿಲ  ರಾಮಚಂದರ ನ್ ನಧನರಾದ ನಂತ್ರ ಎಐಡಿಎಾಂಕ್ಕ ಪಕ್ಷದ 

ನೇತೃತ್ಾ ವನ್ನು  ವಹಿಸಿಕಾಂಡರು. ಆನಂತ್ರ 1991 ರಲಿಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾದರು. 

 ಜಯಲಲಿಯಾ ಆರು ಬರಿ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ್ ನಡೆಸಿದರು. 

1991-96 ರವರೆಗೆ ಮದಲ ಬರಿಗೆ, 2001 ರಲಿಲ  ಎರಡನೇ ಬರಿ, 2002-06 ಮೂರನೇ ಬರಿ, 

2011-14 ರವರೆಗೆ ನಾಲಕ ನೇ ಬರಿ, 2015-16 ಐದನೇ ಬರಿ ಮತ್ತು  2016 ಮೇ-ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 

ಆರನೇ ಬರಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಜಯಲಲಿತಾ ತ್ಮಮ  ಜನಪಿರ ಯ ಅಮಮ  ಮಾದರಿಯ ಯೀಜನೆಗಳಿಾಂದ ಬಡಜನರ 

ಮನಗೆದಿದ ದದ ರು. ಇವರ ಯೀಜನೆಗಳು ಇತ್ರೆ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದದ ವು.  

 

ಒ ಪ್ನನ ೀರುಸ್ಲಾ ಂ ತಮಳುನ್ಯಡಿನ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಪ್ರ ಮಾಣ ವ್ಚನ ಸ್ತಾ ೀಕಾರ 

ಜಯಲಲಿತಾ ನಧನದ ನಂತ್ರ ಎಐಎಡಿಎಾಂಕ್ಕ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಮುಖ 

ನಾಯಕರಾದ ಒ ಪನು ೀರು ಸ್ಥಲಾ ಾಂ ರವರು ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ನೂತ್ನ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. ಚೆನೆು ೈನ 

ರಾಜಭ್ವನದಲಿಲ  ನಡೆದ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಸಿಾ ೀಕಾರ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  

ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಯ ಪಾಲ ವಿದ್ಯಯ ಸ್ವಗರ ರಾವ್ ರವರು ಪನು ೀರು ಸ್ಥಲಾ ಾಂ 

ಅವರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಭೀದಿಸಿದರು. ಸ್ಥಲಾ ಾಂ ರವರು ಮೂರನೇ ಬರಿ 

ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ವಿವಿಧ ನಾಯ ಯಾಲಯ 

ಪರ ಕರಣಗಳಲಿಲ  ಜಯಲಲಿತಾರವರನ್ನು  ದೊೀಷಿತ್ರೆಾಂದು ಸ್ವಬಿೀತಾದ ವೇಳೆ  2001-02 ಮತ್ತು  2014-

15ರಲಿಲ  ಸ್ಥಲಾ ಾಂ ರವರು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. ಜಯಲಲಿತಾ ಸಕಾಿರ 

ಇನ್ನು  ನಾಲುಕ  ವರ್ಿ ಕಾಲ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಸ್ಥಲಾ ಾಂ ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಅಲಿಲ ಯವರೆಗೂ ಇರಲಿದೆ. 

ಜಯಲಲಿತಾ ಸಕಾಿರದಲಿಲ  ಸ್ಥಲಾ ಾಂ ರವರು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು  ಪಬಿಲ ಕ್ ವಕ್ಿ ಡಿಪಾಟೆಮ ಿಾಂಟ್ಸ 

ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%8E%E0%B2%82.%E0%B2%9C%E0%B2%BF._%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%AE%E0%B2%9A%E0%B2%82%E0%B2%A6%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
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 ಪನು ೀರು ಸ್ಥಲಾ ಾಂ ರವರು ಜನವರಿ 14, 1951 ರಲಿಲ  ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೆರಿಯಕುಲಂನಲಿಲ  

ಜನಸಿದರು. ಪೆರಿಯಕುಲಂ ಮುನಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 1996-2001 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುವ 

ಮೂಲಕ ರಾಜಕ್ತೀಯಕ್ಕಕ  ಪರ ವೇಶ ಮಾಡಿದರು. 

 ಜಯಲಲಿತಾ ಸಕಾಿರದಲಿಲ  ಸ್ಥಲಾ ಾಂ ರವರು ವಿವಿಧ ಖ್ಯತೆಯಲಿಲ  ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. ಮಾಚ್ಿ 2002 ರಿಾಂದ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2002 ರವರೆಗೆ ಕಂದ್ಯಯ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ, 

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2002 ರಿಾಂದ ಮೇ 2006 ರವರೆಗೆ ಪಬಿಲ ಕ್ ವಕ್ಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು  ಮೇ 

2011 ರಿಾಂದ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2014 ರವರೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು. 

 

ಜ್ಸ್್ತ ೀಸ್ ಜೆ ಎಸ್ ಖೇಹರ್ ಸುಪಿರ ೀಂಕೀಟನ ಿ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಯ ಯಮೂತಿಿ  

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸ ಿ ನ ಮುಾಂದಿನ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ ಜಗದಿೀಶ್ತ 

ಸಿಾಂಗ್ ಖೇಹರ್ ಅವರು ನೇಮಕಗೊಳುು ವುದು ಖಚಿತ್ವಾಗಿದೆ.  ಖೇಹರ್ 

ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಹಾಲಿ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಠ್ಯಕ್ಕರ್ 

ಶ್ಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಖೇಹರ್ ಅವರು 44ನೇ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ. 

ಟಿ.ಎಸ್.ಠ್ಯಕ್ಕರ್ ರವರು ಜನವರಿ 7, 2017ರಂದು ನವೃತಿು  ಹಾಂದಲಿದುದ , 

ಅವರ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಖೇಹರ್ ತ್ತಾಂಬಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಜನವರಿ 4, 2017ರಂದು 

ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ರವರು  ಖೇಹರ್ ಅವರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ 

ಬೀಧಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಿಖ್ ಸಮುದ್ಯಯದಿಾಂದ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಹುದೆದ ಯನ್ನು  

ಅಲಂಕರಿಸಲಿರುವ ಮದಲಿಗರು. ಖೇಹರ್ ಅವರು  ಎಾಂಟ್ಟ ತಿಾಂಗಳು ಅಾಂದರೆ ಮುಾಂದಿನ ಆ. 

27ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ  ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಜೆ ಎಸ್ ಖೇಹರ್: 

 ಖೇಹರ್ ರವರು 28ನೇ ಆಗಸ್ು  1952ರಲಿಲ  ಜನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 1977 ರಲಿಲ  ಪಂಜಾಬ್ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ ಕಾನೂನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ನಂತ್ರ 1979 ರಲಿಲ  

ಇದೇ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಾಂ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 1979 ರಲಿಲ  ವಕ್ತೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಖೇಹರ್ ರವರು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ 

ನಾಯ ಯಾಲಯ, ಚಂಡಿೀಗರ್ ನಾಯ ಯಾಲಯ, ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟು ಿಲಿಲ  ವಕ್ತೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಖೇಹರ್ ರವರು 1999 ರಲಿಲ  ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೀಟು ಿ ಪಿೀಠಕ್ಕಕ  

ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. 2008 ಮತ್ತು  2009 ರಲಿಲ  ಎರಡು ಬರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣ 

ಹೈಕೀಟು ಿ ಆಕ್ತು ಾಂಗ್ ಚಿೀಫ್ ಜಸಿು ೀಸ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 

 2009ರಲಿಲ  ಉತ್ು ರಖಂಡ ಹೈಕೀಟು ಿ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 2010ರಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಹೈಕೀಟ್ಸ ಿ ನ ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 

 2011ರಲಿಲ  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟು ಿ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ  ನೇಮಕಗೊಾಂಡ ಖೇಹರ್ ಅವರು 

ಆಗಸ್ು  2017 ರಲಿಲ  ನವೃತಿು  ಹಾಂದಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ 

ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 99ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು  ಅಸಿಾಂಧೂಗೊಳಿಸಿದ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಐದು ಜನರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡದ ಪಿೀಠದ ನೇತೃತ್ಾ ವಹಿಸಿದದ ರು. ಅಲಲ ದೇ 

ಜನವರಿ 2016 ರಲಿಲ  ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ರಾರ್ು ರಪತಿ ಆಳಿಾ ಕ್ಕ ಹೇರಿಕ್ಕ ಸಂವಿಧಾನ 

ಬಹಿರವೆಾಂದು ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದ ಪಿೀಠದ ನೇತೃತ್ಾ ವನ್ನು  ಸಹ ಖೇಹರ್ ವಹಿಸಿದದ ರು. 
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ಫ್ರೀಬ್ಸ ಿ ನಯತಕಾಲಿಕೆ ಪ್ರ ಭಾವಿ ವ್ಯ ಕಿ್ಗಳ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿಗೆ 9ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಫೀಬೆ್ಿ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವರ್ಿದ ಪರ ಭಾವಿ 

ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ 74 ಜನ ಪರ ಭಾವಿ ನಾಯಕರ 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ  9ನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನೂಮ ಲ, ಅಧಿಕಾರ 

ಬಳಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಪರ ಭಾವ ಬಿೀರುವ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಆಧರದ ಮೇಲೆ ಈ 

ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಫೀಬೆ್ಿ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಪರ ಭಾವಿ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ರಷ್ಠಯ ದ ವಾಲ ದಿಮಿರ್ 

ಪುಟಿನ್ ಪ್ಟರರ್ಮ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ನಾಲಕ ನೇ ಬರಿ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಅಮ್ರಿಕದ ಮದಲ ಬಿಲಿನಯೇರ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡ್ರೀನಾಲ್ಡ  ಟರ ಾಂಪ್ಟ ರವರು ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಟರ ಾಂಪ್ಟ 72ನೇ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. ಅಮ್ರಿಕದ ಅಧಯ ಕ್ರ್ ಸೆ್ವನದಿಾಂದ ಕ್ಕಳಗೆ ಇಳಿಯುತಿು ರುವ ಬರಾಕ್ 

ಒಬಮಾ ರವರು 2ನೇ ಸೆ್ವನದಿಾಂದ 48ನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಕುಸಿದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಜಮಿನ್ ಚಾನೆೆ ಲರ್ ಏಾಂಜೆಲ್ ಮಾಕ್ಕಿಲ್ 3ನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ತೃಪಿು ಪಟ್ಟು ಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ ರುವ್ ಹಸ ಹೆಸರು: 

 ಥೆರೆಸ್ವ ಮೇ (13), ಟರ ವಿಸ್ ಕಲನಕ್ (64), ಬಬ್ ಐಗೆರ್ (67), ಮೈಕ್ತ ಪೆನೆ್  (69), ರಡಿರ ಗೊ 

ಡುಯ ಟಟೆಿ (70), ಶ್ಲಡ ನ್ ಅಡೆಲೆ ನ್ (72), ಅಾಂಟ್ನಯ ಗುಟೆರಸೆ್  (36) ಮತ್ತು  ರಿಸ್ಥಪ್ಟ 

ಎಡ್ರಿಗನ್ (56). 

 ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿಯವರು ವಿಶಾ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಪರ ಭಾವಿ 10 ಜನರ ಪೈಕ್ತ ಮೀದಿ ಕ್ಕಡ 

ಒಬಿ ರಾಗಿದುದ , ಭಾರತ್ದಲಿಲ  1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು  ಜನರು ಮೀದಿಯವರನ್ನು  

ಇರ್ು ಪಡುತಾು ರೆಾಂದು ಫೀಬೆ್ಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.  

ಫ್ರೀಬ್ಸ ಿ ನಯತಕಾಲಿಕೆ ಪ್ರ ಭಾವ್ ಶಲಿಗಳ ಪ್ಟ್ಿ : 

ಫೀಬೆ್ಿ ಪರ ಭಾವ ಶಲಿಗಳ ಪಟಿು ಯನ್ನು  2009 ರಿಾಂದ ಹರತ್ರಲಾಗುತಿು ದೆ. ಅಾಂದಿನಾಂದ 

ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರ ತಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಒಬಿ ರು ಅರ್ವಾ ಒಬಿ  

ನಾಯಕನನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಲೆಫ್ಿ ನೆಂಟ್ ಜ್ನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವ್ತ್ ಸೇನ್ಯ ಪ್ಡೆಯ ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಸಾ  

ಲೆಫಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು  ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ನೂತ್ನ 

ಮುಖಯ ಸೆ ರನಾು ಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇನಾ ಪಡೆ 

ಮುಖಯ ಸೆ  ಜನರಲ್ ದಲಿಿ ೀರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಸುಹಾಗ್ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 

31ಕ್ಕಕ  ಕನೆಗೊಳು ಲಿದುದ , ರಾವತ್ ಅವರು ಸುಹಾಗ್ ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ತ್ತಾಂಬಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಉಪ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿರುವ ರಾವತ್ ಅವರು, 

ಇಬಿ ರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು   (ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹಿರಿಯ ಸೇನಾ ಕಮಾಾಂಡರ್ , 

ಪೂವಿ ಕಮಾಾಂಡ್ಸ ನ ಮುಖಯ ಸೆ  ಪರ ವಿೀಣ್ ಬಕ್ತಷ  ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ 

ಕಮಾಾಂಡ್ಸ ನ ಮುಖಯ ಸೆ  ಪಿ.ಎಾಂ. ಹರಿರ್ಜ ) ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  ಭೂ ಸೇನೆಯ 

ಮುಖಯ ಸೆ ರ ಹುದೆದ ಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಲೆಫ್ಿ ನೆಂಟ್ ಜ್ನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವ್ತ್: 

 ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಜನಸಿದುದ  ಯೀಧರ ಕುಟ್ಟಾಂಬದಲಿಲ .  ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ತಂದೆ ಲೆ|ಜ| 

ಎಲ್.ಎಸ್. ರಾವತ್ ಕ್ಕಡಾ ಸೇನೆಯಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದವರು.   

 ‘ಇಾಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ’ಯಲಿಲ  1978ರಲಿಲ  ತ್ರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಉತಿು ೀಣಿರಾಗುವಾಗಿ 

ಅಲಿಲ  ‘ಸೊೀಡ್ಸಿ ಆಫ್ ಆನರ್’ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ರಾದರು. 
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 1978ರಲಿಲ  11 ಗೊೀಖ್ಯಿ ರೈಫಲೆ್’ನ 5ನೇ ಬಟಾಲಿಯನ್’ಗೆ ಸೇರಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ್. 37 ವರ್ಿಗಳ 

ಸೇವೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿಲ , ವಿವಿಧ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಣೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಪೂವಿ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಹತಿು ಕುಕ ವಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ 

ಪಾತ್ರ .  

 ಈ ಮರ್ಧಯ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮಿಶನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಾಂಗೊೀದಲಿಲ  ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ 

ಅಪರ ತಿಮ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿ ಅಾಂತ್ರಾಷಿು ರೀಯ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಭಾರತ್ದಲಿಲಯೂ 

ಹಲವಾರು ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಶೌಯಿ ಪರ ಶಸಿು ಗಳಿಗೆ ಭಾಜನ. 1 ಜನವರಿ 2016ರಿಾಂದ ಭೂಸೇನೆಯ 

ಉಪ-ಮುಖಯ ಸೆನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಾ ೀಕಾರ  

 17 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2016ಗೆ ನೂತ್ನ ಭೂಸೇನಾ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿ ನೇಮಕ. 

ಸೇವೆಯಲಿಲ ರುವ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  ಕ್ತರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು  ಈ ಹುದೆದ ಗೆ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮದಲಲಲ . 1983 ರಲಿಲ  ಅಾಂದಿನ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿ ರವರು  

ಲೆ.ಜ. ಎಸ್.ಕ್ಕ ಸಿನಾಾ  ರವರ ಹರತಾಗಿ ಲೆಫಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಜನರಲ್ ಎ.ಎಸ್.ವೈದಯ  ರವರನ್ನು  ಭೂ ಸೇನಾ 

ಮುಖಯ ಸೆ ರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದದ ರು. ಇದನ್ನು  ವಿರೀಧಿಸಿ ಲೆ.ಜ. ಎಸ್.ಕ್ಕ ಸಿನಾಾ  ತ್ಮಮ  ಹುದೆದ ಗೆ 

ರಾಜಿೀನಾಮ್ಯನ್ನು  ನೀಡಿದದ ರು. 

 

ಗುಪಿ್ ದ್ಳದ್ ನೂತನ ನದೇಿಶಕ್ರಾಗಿ ರಾಜಿೀವ್ ಜೈನ್ ನೇಮಕ್ 

ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ರಾಜಿೀವ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು  ಗುಪು ದಳದ 

(Intelligence Bureau)ದ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿದೆ. ಗುಪು ದಳದ ನದೇಿಶಕರಾಗಿರುವ ದಿನೇಶಾ ರ್ ಶಮಾಿ  ಅವರ 

ಅವಧಿ  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 31 ಕ್ಕಕ   ಪೂತಿಿಯಾಗುತ್ು ದೆ. ರಾಜಿೀವ್ ಅವರು ಶಮಾಿ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ತ್ತಾಂಬಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಜೈನ್ ರವರು 1980ನೇ ಬಯ ಚ್ ನ ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ 

ಕಡರ್ ನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ಜೈನ್ ರವರು 1989 ರಲಿಲ  ಗುಪು ಚರ ದಳದ 

ಸಹಾಯಕ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. ಅಾಂದಿನಾಂದ ಅನೇಕ ಜವಬದ ರಿಗಳನ್ನು  ಅವರು 

ನಭಾಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಗುಪಿ್ ದ್ಳ: 

 ಐಬಿ ಭಾರತ್ದ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಗುಪು ದಳವಾಗಿದೆ. 

 ಬಿರ ಟಿಷ್ ಭಾರತ್ ಆಳಿಾ ಕ್ಕಯಲಿಲ  1887 ರಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 1947 ರಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಗುಪು ಚರ ಬ್ಯಯ ರೀವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಮಾಪಾಿಟ್ಟ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚು ರಿಕ್ಕ (Always Alert) ಇದು ಗುಪು ದಳದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . 

 

ರಾ (ರಿಸರ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ಯಲಿಸ್ತಸ್ ವಿಂಗ್ ) ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಾಗಿ ಅನಲ್ ಧಸ್ವಮ ನ್ಯ ನೇಮಕ್ 

ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನಲ್ ಧಸ್ವಮ ನಾ ಅವರನ್ನು  ಗುಪು ಚರ ಸಂಸೆ್ಥ  

‘ರಾ’ (ರಿಸಚ್ಿ ಅಾಂಡ್ಸ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಾಂಗ್) ಮುಖಯ ಸೆ ರನಾು ಗಿ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜಿೀಾಂದರ್ ಖನಾು  ರವರ ಅವಧಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 

31, 2016ಕ್ಕಕ  ಮುಗಿಯಲಿದುದ , ಅವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನಲ್ 

ಧಸ್ವಮ ನಾ ರವರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅನಲ್ ಧಸ್ವಮ ನ್ಯ: 

 1981ನೇ ಬಯ ಚ್ ನ ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ ಕಡರ್ ನ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ. ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುಾಂಚೆ 

ಏಜೆನೆಯ ವಿಶೇರ್ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದದ ರು. 
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 ಕಳೆದ 23 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಇವರು “ರಾ” ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದುದ , ವಿವಿಧ 

ಜವಬದ ರಿಗಳನ್ನು  ನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

“ರಾ” ಬಗೆೆ : 

 ರಾ ಭಾರತ್ದ ಪರ ರ್ಮ ವಿದೇಶ್ ಗುಪು ಚರ ಸಂಸೆ್ಥ . ಚಿೀನಾ-ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್-ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ 

ಯುದದ ಗಳ ನಂತ್ರ ಗುಪು ಚರ ವೈಫಲಯ ತೆ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  1968 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳ ಅಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದುದ , ಸಂಪುಟ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯವರಿಗೆ 

ಆಡಳಿತಾಮ ಕ ಆಧರದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಆ ನಂತ್ರ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯವರು 

ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯವರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸುತಾು ರೆ. 

 ವಿದೇಶ್ ಗುಪು ಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಲೆ ಹಾಕುವುದು, ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ವಿರೀಧಿ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುವುದು, ದೇಶದ ಭ್ದರ ತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಲಹೆ 

ನೀಡುವುದು ‘ರಾ’ ನ ಪರ ಮುಖ ಕಾಯಿಗಳು. 

  “ರಾ” ದ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ನವ ದೆಹಲಿಯಲಿಲ ದೆ. 

 “Law Protects when its protected” ಇದು “ರಾ” ದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . 

 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಂಕ್ ನ ಉಪ್ ಗವ್ನಿರ್ ಆಗಿ ವಿರಳ್ ಆಚಾಯಿ ನೇಮಕ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕ್  ನೂತ್ನ ಉಪ ಗವನಿರ್ ಆಗಿ ವಿರಳ್ 

ಆಚಾಯಿರವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಆಚಾಯಿ ರವರು 

ಮುಾಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ  ಇರಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಧಾನ 

ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಆಚಾಯಿ ರವರ 

ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದೆ. ಊಜಿಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ 

ಗವನಿರ್ ಆಗಿ ಬಡಿು  ಹಾಂದಿದ ನಂತ್ರ ತೆರವಾಗಿದದ  ಉಪ ಗವನಿರ್ ಹುದೆದ ಗೆ ವಿರಳ್ 

ಆಚಾಯಿರನ್ನು  ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಮುಾಂದ್ಯರ , ಆರ್ ಗಾಾಂಧಿ, ಮತ್ತು  ಎಸ್ ಎನ್ ವಿಶಾ ನಾರ್ನ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಯ ಾಂಕು  ಉಳಿದ ಗವನಿರ್ ಗಳು. 

 

 

 

ವಿರಳ್ ಆಚಾಯಿ: 

 ಆಚಾಯಿ ರವರು ಮುಾಂಬೈ ಐಐಟಿಯಿಾಂದ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಸೈನೆ್ ಮತ್ತು  ಎಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ 

ನಲಿಲ  1995 ರಲಿಲ  ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 2001 ರಲಿಲ  ನೂಯ ಯಾಕ್ಿ-ಸು ನ್ಿ 

ವಿವಿಯಿಾಂದ ಫೈನಾನೆ್ ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ಡಾಕು ರಟ್ಸ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಲಂಡನ್ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕೆ್  ಹಾಗೂ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸನಲಿಲ  

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದ ಅನ್ನಭ್ವ ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಮುನು  ವಿರಳ್ ಆಚಾಯಿ ರವರು ನೂಯ ಯಾಕ್ಿ ವಿವಿಯ ಸು ನ್ಿ ಸೂಕ ಲ್ ಆಪ್ಟ 

ಬುಯ ಸಿನೆಸ್ ನಲಿಲ  ರ್ರ ಫ್ಸರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದದ ರು.  

 ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಮೇಲಿನ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಅಪಾಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸೈದ್ಯಧ ಾಂತಿಕ ಮತ್ತು  

ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ವಿಶ್ಲ ೀರ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ನಯಂತ್ರ ಣ ಕುರಿತಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ 

ಸಂಶೀಧನೆಯಿಾಂದ ಆಚಾಯಿ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ಮಾನವ್ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚ್ಚವಾಲಯದಿಂದ್ ವಿತಿಿೀಯ ಸ್ವಕ್ಷರತ ಅಭಿಯಾನಕೆಕ  ಚಾಲನೆ 

ನಗದು ರಹಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಬಗೆಗ  ಸ್ವವಿಜನಕರಲಿಲ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ ವಿತಿು ೀಯ 

ಸ್ವಕ್ಷರತ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಸಚಿವ ಪರ ಕಾಶ್ತ ಜಾವೇದಕರ್ ರವರು ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದರು. ಇದು ನಗದು ರಹಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ನಡೆಸುವ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ನಗದು ರಹಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ನಗದು ರಹಿತ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆಗ  

ಜನರಲಿಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ರವರು “ಮನ್ ಕ್ತ ಬತ್” ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ದೇಶದ ಯುವಜನತೆಗೆ ನಗದು 

ರಹಿತ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸಿ ದೇಶವನ್ನು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಪರಿವತಿಿಸಲು ಕರೆ 

ನೀಡಿದದ ರು. ಇದಕ್ಕಕ  ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಭಿಯಾನದಡಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು  ಭೀದನಾ ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಹಣ ವಗಾಿವಣೆಗೆ ನಗದು 

ರಹಿತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು ಸ್ವವಿಜನಕರನ್ನು  ಪೆರ ೀರೆಪಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಇದಕಾಕ ಗಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಸ ಅನ್ನು  ತೆರೆಯಲಾಗಿದುದ , ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು  ಭೀದನಾ ಸಿಬಿ ಾಂದಿ 

ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಸ ನಲಿಲ  

ನೊೀಾಂದ್ಯಣಿಸಿಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ್ ವ್ಗಿಗಳ ಪ್ಟ್ಿ ಗೆ 15 ಹಸ ಜ್ಞತಿಗಳು ಸೇಪ್ಿಡೆ 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಇತ್ರ ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಪಟಿು ಗೆ 15 ಹಸ 

ಜಾತಿಗಳನ್ನು  ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ 13 ಜಾತಿಗಳನ್ನು  

ಮಾಪಾಿಡು ಮಾಡಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಮಮ ತಿಸಿದೆ. ಎಾಂಟ್ಟ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಿಾಂದುಳಿದ ಆಯೀಗವು ಒಟ್ಟು  28 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . ಅಸೆ್ವ ಾಂ, ಬಿಹಾರ, 

ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ, ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ, ಮಹಾರಾರ್ು ರ, ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ, ಜಮುಮ  

ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರ ಹಾಗೂ ಉತ್ು ರಖಂಡ್ಸ ಈ ಎಾಂಟ್ಟ ರಾಜಯ ಗಳು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಿಾಂದುಳಿದ ಆಯೀಗವು ಒಟ್ಟು  ಎಾಂಟ್ಟ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  28 ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . 

 ಈ 28 ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನಲಿಲ  15 ಹಸ ಜಾತಿಗಳ ಸೇಪಿಡೆ, 9 ಜಾತಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪಟಿು ಯಲಿಲ ರುವ 

ಜಾತಿಗಳ ಉಪಜಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲುಕ  ತಿದುದ ಪಡಿಡ ಗೊಾಂಡವುಗದಗಿವೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಈ ನಧಾಿರದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಕಾಂದರ  ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ಸವಲತ್ತು  ಪಡೆಯಲು 

ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ, ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳ ಉಪಯೀಗ ಮತ್ತು  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ವೇತ್ನಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಲು 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಹಿಂದುಳಿದ್ ವ್ಗಿಗಳ ಆಯೀಗ: 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಾಯಿದೆ-1993ರಡಿಯಲಿಲ  ಇಾಂದರ  ಸ್ವಹನ ಪರ ಕರಣದಲಿಲ  

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ತಿೀಪಿಿನ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಆಯೀಗವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಆಯೀಗವು ಒಬಿ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಸಮಾಜ ವಿಜಾಾ ನ, ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶೇರ್ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಇಬಿ ರು ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ಸದಸಯ  
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ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಸೇರಿ ಐದು ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಅಧಯ ಕ್ಷನ್ನ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಅರ್ವಾ 

ಹೈಕೀಟಿಿನ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶನಾಗಿರಬೇಕು.  

 

ಚ್ಚತರ ಮಂದಿರಗಳಲಿಲ  ರಾಷ್ ರ ಗಿೀತೆ ಕ್ಡಾಡ ಯಗಳಿಸ್ತದ್ ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೀಟ್ಿ 

ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳಲಿಲ  ಸಿನಮಾ ಪರ ದಶಿನಕ್ಕಕ  ಮದಲು 

ರಾರ್ು ರಗಿೀತೆ ಹಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಈ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಜನರು 

ಗೌರವಪೂವಿಕವಾಗಿ ಎದುದ  ನಲಲ ಬೇಕು ಎಾಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ 

ನದೇಿಶನ ನೀಡಿದೆ. ರಾರ್ು ರಗಿೀತೆ ಹಾಡುವ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಸಿನಮಾ 

ಪರದೆಯಲಿಲ  ರಾರ್ು ರಧಾ ಜವನ್ನು  ಪರ ದಶ್ಿಸಬೇಕು ಎಾಂದೂ ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ.  ಜನರಲಿಲ  ದೇಶಪೆರ ೀಮ 

ಮತ್ತು  ರಾರ್ು ರಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ‘ಜನರಲಿಲ  ಇದು 

ತ್ಮಮ  ದೇಶ ಮತ್ತು  ತ್ಮಮ  ತಾಯಾು ಡು ಎಾಂಬ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು’ ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಗದದ 

ದಿೀಪಕ್ ಮಿಶರ  ಮತ್ತು  ಅಮಿತಾವ ರಾಯ್ ಅವರ ಪಿೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ರಾರ್ು ರಗಿೀತೆ ಮತ್ತು  ಧಾ ಜ 

ಗೌರವಿಸುವುದು ಪರ ತಿ ಪರ ಜೆಯ ಕತ್ಿವಯ  ಎಾಂದು ಪಿೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಿನಮಾ ಆರಂಭ್ಕ್ಕಕ  ಮದಲು 

ರಾರ್ು ರಗಿೀತೆ ಹಾಡಲು ನದೇಿಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಕ  ಅಗತ್ಯ ವಾದ ನಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರ 

ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಕೀರಿ ಶಯ ಮ್ ನಾರಾಯಣ್ ಎಾಂಬವರು ಸಲಿಲ ಸಿದದ  ಸ್ವವಿಜನಕ ಹಿತಾಸಕ್ತು  

ಅಜಿಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ಈ ಮಹತ್ಾ ದ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ.  

ಅಜಿಿಯಲಿಲ  ಏನತಿ್ತ ? 

ರಾರ್ು ರಗಿೀತೆಯನ್ನು  ವಾಣಿಜಯ  ಶೀರ್ಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತಿು ರುವ ಬಗೆಗ  ಅಜಿಿಯಲಿಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಅನೇಕ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ರಾರ್ು ರಗಿೀತೆಯನ್ನು  ಅಗತ್ಯ  ನಯಮ ಪಾಲಿಸಿದೆ ಹಾಡುತಿು ರುವುದು ಕಾನೂನ್ನ 

ಬಹಿರ ಎಾಂದು ಅಜಿಿದ್ಯರರು ತಿಳಿಸಿದದ ರು. ರಾರ್ು ರ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಅವಮಾನ ತ್ಡೆಯುವ ಕಾಯಿದೆ-1971 

ಮತ್ತು  ಸಂವಿಧಾನದ 51ಎ ಪರ ಕರಣದ ಅನಾ ಯ ರಾರ್ು ರಗಿೀತೆ ಹಾಡುವಾಗ ಎದುದ  ಗೌರವ ತ್ತೀರುವುದು 

ಪರ ತಿಯಬಿ  ಪರ ಜೆಯ ಕತ್ಿವಯ ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲವು ಸಂದಭ್ಿಗಳಲಿಲ  ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರ 

ಉಲಲ ಾಂಘನೆಯಾಗುತಿು ದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಗಂಭಿೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ 

ಶ್ಷ್ಠು ಚಾರ ರೂಪಿಸುವಂತೆ ಅಜಿಿದ್ಯರರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದದ ರು. 

ಕೀಟ್ಿ ಆದೇಶ: 

 ರಾರ್ು ರಗಿೀತೆ ಹಾಡುವ ಸಂದಭ್ಿ ದಲಿಲ  ಸಿನಮಾ ಮಂದಿರದ ಎಲಲ  ಬಗಿಲುಗಳನ್ನು  

ಮುಚು ಬೇಕು. 

 ರಾರ್ು ರಗಿೀತೆಯನ್ನು  ವಾಣಿಜಯ  ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕಕ  ಬಳಸಿಕಳುು ವಂತಿಲಲ  

 ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಿಲ  ಮಾಪಿಡಿಸುವಂತಿಲಲ  

 ಅಗೌರವ ತ್ತೀರುವ ರಿೀತಿಯಲಿಲ  ವಸುು ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದಿರ ಸುವಂತಿಲಲ  (ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಟಿ 

ಶಟ್ಸಿ) 

 ವೆರೈಟಿ ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಭಾಗ ವಾಗಿ  ಹಾಡುವಂತಿಲಲ  ಮತ್ತು  ಸಂಕ್ತಷ ಪು  ರೂಪದಲಿಲ  

ಹಾಡಬರದು 

 ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು  ವಿದುಯ ನಾಮ ನ ಮತ್ತು  ಮುದರ ಣ ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿಲ  ಪರ ಸ್ವರ 

ಮಾಡಬೇಕು 

 ಆದೇಶವನ್ನು  ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಬೇಕು 

 ಇದು ಒಾಂದು ವಾರದಲಿಲ  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳು ಬೇಕು 
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ಸ್ತಬಿಐನ ಹಂಗಾಮ ನದೇಿಶಕ್ರಾಗಿ ರಾಕಶ್ ಆಸ್ವಾ ನ ನೇಮಕ್  

ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಕಶ್ತ ಆಸೆ್ವನ ಅವರು ಕಾಂದರ  ತ್ನಖ್ಯ ದಳ (ಸಿಬಿಐ)ದ  ಹಂಗಾಮಿ 

ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಿಬಿಐ ನದೇಿಶಕ ಅನಲ್ ಸಿನಾಾ  ಅವರು 

ಸೇವೆಯಿಾಂದ ನವೃತ್ು ರಾದ ಕಾರಣ ಈ ಹುದೆದ  ತೆರವಾಗಿತ್ತು .  ಸಿಬಿಐ ಮುಖಯ ಸೆರಬಿ ರ ನವೃತಿು ಯ 

ಬಳಿಕ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಬೇರೆ ಮುಖಯ ಸೆ ರನ್ನು  ನೇಮಿಸದೆಯೇ ಇರುವುದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಿದಲಿಲ  ಇದೇ 

ಮದಲ ಬರಿ. 

ರಾಕಶ್ ಆಸ್ವಾ ನ: 

 1984ರ ಗುಜರಾತ್ ಕಡರ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಆಸೆ್ವನ ಅವರನ್ನು  ಸಿಬಿಐನ ಉಪ 

ಮುಖಯ ಸೆ ರನಾು ಗಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಾಂದಷ್ು ೀ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  

 ಗುಜರಾತಿನ ಮಹತ್ಾ ದ ಹುದೆದ ಗಳಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿರುವ ಆಸೆ್ವನ ರವರು ಸೂರತ್ ಮತ್ತು  

ವಡ್ರೀದರದ ರ್ಲಿೀಸ್ ಕಮಿೀರ್ನರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಫ್ಬರ ವರಿ 2002ರಲಿಲ  ಗೊೀದ್ಯರ  ರೈಲು ಬಾಂಕ್ತ ದುರಂತ್ದ ವಿಶೇರ್ ತ್ನಖ್ಯದ ದಳದ 

ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿ ಆಸೆ್ವನರವರನ್ನು  ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಕಂದ್ರ  ತನಖ ದ್ಳ:    

 ಕಾಂದಿರ ೀಯ ತ್ನಖ್ಯ ದಳ (ಸ್ಥಾಂಟರ ಲ್ ಬ್ಯಯ ರೀ ಆಫ್ ಇನೆಾ ಸಿು ಗೇರ್ನ್-CBI ) ಭಾರತ್ದ ಒಾಂದು 

ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಒಾಂದು ಅಪರಾಧದ ತ್ನಖ್ಯ ಘಟಕವಾಗಿ, ರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ದರ ತಾ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಗುಪು ಚರ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಅದು ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತ್ು ದೆ. 

  1963ರ ಏಪಿರ ಲ್ 1ರಂದು ಇದು ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1941ರಲಿಲ  ಸಂಸೆ್ವಪಿಸಲಪ ಟು  ವಿಶೇರ್ ಆರಕ್ಷಕ 

ಸಂಸೆ್ಥ  ಯಿಾಂದ (ಸ್ಥಪ ರ್ಲ್ ರ್ಲಿೀಸ್ ಎಸ್ವು ಬಿಲ ಷ್ ಮ್ಾಂಟ್ಸ ) ಇದು ವಿಕಸನಗೊಾಂಡಿತ್ತ. "ದುಡಿಮ್, 

ನರ್ಪ ಕ್ಷಪಾತ್ತೆ, ಸಮಗರ ತೆ" ಎಾಂಬುದು ಇದರ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ ವಾಗಿದೆ. 

 ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ: ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ ದೆ. 

ತಿರ ವ್ಳಿ ತಲ್ದಕ್ ಅಸಂವಿಧಾನಕ್: ಅಲಹಬದ್ ಹೈಕೀಟ್ಿ  

ತಿರ ವಳಿ ತ್ಲಾಕ್ ಪದಧ ತಿಯು ಸಂವಿಧಾನ ಬಹಿರ ಎಾಂದು ಅಲಹಬದ್ 

ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಮಹತ್ಾ ದ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ. ಮುಸಿಲ ಾಂ ಧಮಿದಲಿಲ  

ಆಚರಣೆಯಲಿಲ ರುವ ತಿರ ವಳಿ ತ್ಲಾಕ್ ಪದದ ತಿ ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಲ  

ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕುಕ ಗಳಿಗೆ ವಿರುದದ ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ.  

ತಿರ ವಳಿ ತ್ಲಾಕ್ ಪದಧ ತಿಯನ್ನು  ಪರ ಶ್ು ಸಿ ಹೈಕೀಟ್ಸ ಿ ಗೆ ಇಬಿ ರು 

ಮಹಿಳೆಯರು ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. ಅವುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ 

ಹೈಕೀಟ್ಸ ಿ ನ ನಾಯ ಯಾಮೂತಿಿ ಸುನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ರವರು ಈ 

ಮಹತ್ಾ ದ ತಿೀಪಿನ್ನು  ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಲಲ ದೇ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಕಾನೂನ್ನ ಸಂವಿಧಾನಕ್ತಕ ಾಂತ್ 

ದೊಡಡ ದಲಲ  ಎಾಂದು ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಏನದು ವಿವಾದ್? 

 ಮುಸಿಲ ಾಂ ಧಮಿದಲಿಲ  “ತ್ಲಾಕ್-ಇ-ಬಿದ್ಯತ್” ಪದದ ತಿ ಎಾಂದರೆ ಮುಸಿಲ ಾಂ ಪುರುರ್ ತ್ನು  ಪತಿು ಗೆ 

ಮೂರು ಬರಿ ತ್ಲಾಕ್ ಎಾಂದು ಹೇಳಿ ಏಕಪಕ್ತಷ ೀಯವಾಗಿ ವಿಚೆಛ ೀದನ ನೀಡುವುದು. 

 ಆ ಮೂಲಕ ಬರಿ ಬಯಿಯಿಾಂದ ಉಚು ರಿಸಿ ಮಾಪಿಡಿಸಲಾಗದ ವಿಚೆಛ ೀದನವನ್ನು  ತ್ತ್ ತ್ಕ್ಷಣ 

ನೀಡುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಪದದ ತಿ ಇಸ್ವಲ ಮಿಕ್ ನ ಮೂಲ ಪದದ ತಿಯಲಲ  ಎಾಂಬುದು ಅನೇಕರ 

ವಾದ. 

 ಆದರೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಮುಸಿಲ ಾಂ ವೈಯುಕ್ತು ಕ ಕಾನೂನ್ನ ಮಂಡಳಿ (AIMPLB) ಪರ ಕಾರ “ತ್ಲಾಕ್-

ಇ-ಬಿದ್ಯತ್” ಪದದ ತಿ ಇಸ್ವಲ ಾಂ ಧಮಿದ ಭಾಗವಾಗಿದುದ , ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯಾಲದ ಇದನ್ನು  
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ಪರ ಶ್ು ಸುವಂತಿಲಲ  ಎಾಂದು ವಾದಿಸಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಧಾಮಿಿಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಹಕ್ತಕ ಗೆ ಚ್ಚಯ ತಿ ಬರುತ್ು ದೆ 

ಎಾಂಬುದು ಮಂಡಳಿಯ ಹೇಳಿಕ್ಕ. 

 ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಸಹ ತಿರ ವಳಿ ತ್ಲಾಕ್ ಪದದ ತಿಯ ವಿರುದದ  ಸಲಿಲ ಸಲಾದ ಅನೇಕ ವೈಯುಕ್ತು ಕ 

ಅಜಿಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ನಡೆಸುತಿು ದೆ. 

ಸಕಾಿರದ್ ನಲುವು: 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಹ ತಿರ ವಳಿ ತ್ಲಾಕ್ ಪದದ ತಿಯ ವಿರುದದ ವಾಗಿ ಧಾ ನ ಎತಿು ದೆ. ಈ ಪದದ ತಿ ಲಿಾಂಗ 

ಸಮಾನತೆ ವಿರುದದ ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ತ್ನು  ಹೇಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ಗೆ ಸಲಿಲ ಸಿದೆ. 

 

ಕರಳ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಹರಿತ ಕರಳಂ ಮಷನ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಕರಳ ಸಕಾಿರ ಹರಿತ್ ಕರಳಂ ಮಿರ್ನ್ ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.  

ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಸಮಗರ  ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ದೃಷಿು ಕೀನವನ್ನು  ರಚಿಸುವುದು 

ಯೀಜನೆ ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ಕರಳದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಪಿಣರಾಯಿ 

ವಿಜಯನ್ ರವರು ಕರಳದ ರಾಜಧಾನ ತಿರುವನಂತ್ಪುರಂ ನಲಿಲ  

ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಗಾಯಕ ಯೇಸುದ್ಯಸ್ ಮತ್ತು  ನಟ 

ಮಂಜು ವರೈರ್ ಯೀಜನೆ ಪರ ಚಾರ ರಾಯಭಾರಿಗದಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಹರಿತ್ ಕರಳಂ ಯೀಜನೆ ಬಹುಆಯಾಮದ ಅಭಿವೃದಿದ  ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ಜಲ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ನೈಮಿಲಯ ತೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಭ್ತ್ು  ಭಿತ್ು ನೆ ಮೇಲೆ ಕಾಂದಿರ ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ರಾಜಯ ದ ಎಲಾಲ  ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು  ಸಾ ಚು ಗೊಳಿಸುವುದು, ಸೂಕು  ಘನ ತಾಯ ಜಯ  ವಿಲೇವಾರಿ 

ಮತ್ತು  ತಾಯ ಜಯ  ನೀರು ನಮೂಿಲನೆ ಹಾಗೂ ಭ್ತ್ು  ಭಿತ್ು ನೆ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವುದು 

ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿ. 

 ಕರಳ LDF ಸಕಾಿರದ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ನಾಲುಕ  ಪರ ಮುಖ ಯೀಜನೆಗಳಲಿಲ  ಇದು ಮದಲನೆಯದು. 

ಉಳಿದ ಯೀಜನೆಗದದ ಆರೀಗಯ , ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ವಸತಿ ಮಿರ್ನ್ ಗಳನ್ನು  ಮುಾಂದಿನ 

ದಿನಗಳಲಿಲ  ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ನೂಯ ಸ್ ಪೇಪ್ರ್ ನಲಿಲ  ಆಹಾರ ಪಾಯ ಕ್ಂಗ್ ನಷೇಧಿಸ್ತದ್ FSSAI 

ತಿಾಂಡಿ ತಿನಸು ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳನ್ನು  ನೂಯ ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಾಂದ 

ಸುತಿು  ಪಾಯ ಕ್ತಾಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  

ಗುಣಮಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರ (FSSAI) ನಷೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲಾಲ  

ರಾಜಯ /ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತು ಲೆಯನ್ನು  

ಹರಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ನೂಯ ಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳನ್ನು  

ಪಾಯ ಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿಡುವುದನ್ನು  ನಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಮಿೀರ್ನರ್ 

ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

FSSAI ಆಹಾರ ಪಾಯ ಕ್ತಾಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಯಮಗಳನ್ನು  ಹರಡಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮದಲು. ಈ 

ಮುಾಂಚೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳ ಗುಣಮಟು ದ ಮೇಲಷ್ು  ನಗಾವಹಿಸುತಿು ತ್ತು . 

ನಷೇಧ ಏಕೆ? 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಸಣಣ  ಹಾಗೂ ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು ಆಹಾರ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳನ್ನು  ಪಾಯ ಕ್ 

ಮಾಡಲು ನೂಯ ಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸುವುದು ಸವೇಿ ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರ 

ಪದ್ಯರ್ಿಗಳ ಪಾಯ ಕ್ತಾಂಗ್ ಗೆ ನೂಯ ಸ್ ಪೇಪರ್ ಬಳಸುವುದರಿಾಂದ ಆರೀಗಯ ದ ಮೇಲೆ ಗಂಭಿೀರ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತಿು ದೆ. ನೂಯ ಸ್ ಪೇಪರ್ ನಲಿಲ  ಬಳಸುವ ಇಾಂಕ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಯರ್ಿದೊಾಂದಿಗೆ 

ಕಲುಷಿತ್ಗೊಳುು ವುದೇ ಇದಕ್ಕಕ  ಮುಖಯ  ಕಾರಣ. 
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 ನೂಯ ಸ್ ಪೇಪರ್ ಮುದರ ಣಕ್ಕಕ  ಬಳಸುವ ಇಾಂಕ್ ನಲಿಲ  ಹಾನಕಾರಕ ರಾಸ್ವಯನಕಗಳು, 

ಬಣಣ ಗಳು, ಜೈವಿಕ ಕ್ತರ ಯಾಶ್ೀಲ ವಸುು ಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು, ರೀಗಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷಜಿೀವಿಗಳಿದುದ  

ಮಾನವನ ಆರೀಗಯ ದ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡುಡ ತ್ು ವೆ. 

 ಆದದ ರಿಾಂದ ಚಿಕಕ ಮಕಕ ಳು, ವಯಸಕ ರು ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯರಲಿಲ  ಕಾಯ ನೆ ರ್ ನಂತ್ಹ ರೀಗಗಳು 

ಬರುವ ಸಂಭ್ವ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

FSSAI: 

ಭಾರತಿೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟು  ಪಾರ ಧಿಕಾರವನ್ನು  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  

ಗುಣಮಟು  ಕಾಯಿದೆ-2006 ರಡಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಗುಣಮಟು  ನಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವವಿಜನಕರ ಆರೀಗಯ ವನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸುವ ಜವಾಬದ ರಿಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ ನೊೀಡಲ್ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ 

ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ.  

 

ಮಧಯ  ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ “ನಮಿದ್ಘ ಸೇವಾ ಯಾತರ ”   

ನಮಿದ್ಯ ನದಿಯನ್ನು  ಮಾಲಿನಯ  ಮುಕು ವನಾು ಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಧಯ  

ಪರ ದೇಶ ಸಕಾಿರ ಐದು ತಿಾಂಗಳ ದಿೀಘಿವಾಧಿಯ “ನಮಿದ್ಯ ಸೇವಾ 

ಯಾತ್ರ ”ವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಶ್ವರಾರ್ಜ ಸಿಾಂಗ್ ಚೌಹಣ್ 

ರವರು ಅಮರಕಂಟಕ್ ನಲಿಲ  ಇದಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ರ್ಧಯ ೀಯ. ನದಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರವನ್ನು  

ಸಂರಕ್ತಷ ಸಲು ಕೈಗೊಳು ಲಾದ ವಿಶಾ ದ ದೊಡಡ  ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ನದಿ ದಡದ ಮೇಲಿರುವ ಎಲಾಲ  ಹಳಿು ಗಳಲಿಲ  ನಮಿದ್ಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಈ ಸಮಿತಿಗಳು 

ತೆಗೆದುಕಳು ಲಿವೆ. 

 ಸ್ವವಿಜನಕರು ಮತ್ತು  ಸಮಾಜದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕಯಾಂದಿಗೆ ನಮಿದ್ಯ ನದಿಯ ದಡದ 

ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು  ನೆಡಲಾಗುವುದು. ರಾಜಯ ದ 16 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಸುಮಾರು 1,900 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರ 

ಗಿಡಗಳನ್ನು  ನೆಡಲಾಗುವುದು. 

 ನದಿ ದಂಡೆಯಲಿಲ ರುವ ಜಿಲೆಲ ಗಳು ಹಾಗೂ ಹಳಿು ಗಳಲಿಲ  ಚರಂಡಿ ನೀರನ್ನು  ನದಿಗೆ ಹರಿಸುವ 

ಮುಾಂಚೆ ಸಂಸಕ ರಿಸಲು ಸಂಸಕ ರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಸೇವಾ ಯಾತ್ರ ದಲಿಲ  ನಮಿದ್ಯ ನದಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನದಿಯ ಧಾಮಿಿಕ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  

ವೈಜಾಾ ನಕ ಮಹತ್ಾ ದ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  

ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗುವುದು. 

 

“100 ಮಲಿಯನ್ ಫ್ರರ್ 100 ಮಲಿಯನ್” ಅಭಿಯಾನಕೆಕ  ರಾಷ್ ರ ಪ್ತಿ ಪ್ರ ಣಭ್ ಮುಖ್ಜಿಿ 

ಚಾಲನೆ 

ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ರವರು “100 ಮಿಲಿಯನ್ ಫ್ರರ್ 100 

ಮಿಲಿಯನ್” ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಕ  ರಾರ್ು ರಪತಿ ಭ್ವನದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

ನೊಬಲ್ ಶಾಂತಿ ಪರ ಶಸಿು  ವಿಜೇತ್ ಕೈಲಾಶ್ತ ಸತಾಯ ರ್ಥಿ ರವರು ಅಭಿಯಾನದ 

ರೂವಾರಿಯಾಗಿದುದ , ಕೈಲಾಸ್ ಸತಾಯ ರ್ಥಿ ಮಕಕ ಳ ಫೌಾಂಡೇಶನ್ 

ಆಯೀಜಿಸಿತ್ತು . 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಬಡ ಮಕಕ ಳಿಗೆ 100 ಯುವಕರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳನ್ನು  

ಸಜೆುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಮುಾಂದಿನ ಐದು ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಬಲ ಕಾಮಿಿಕ ಪದದ ತಿ, ಮಕಕ ಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ 

ವಿರುದದ  ಶೀರ್ಣೆಯನ್ನು   ನಮೂಿಲನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಪರ ತಿ ಮಗುವಿನ ಹಕುಕ , ಶ್ಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು. 

 ಭ್ಯಾನಕ ಸೆಿ ತಿಯಲಿಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ರುವ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಮಕಕ ಳ ಪರ ಧಾ ನಯಾಗಿ ಮಕಕ ಳ 

ಸ್ಥು ೀಹಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಪೆರ ೀರೆಪಿಸುವುದು. 

 

“ವ್ನಜಿೀವ್ನ್” ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಕಂದ್ರ ವ್ನ್ನನ  ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರ ಜಿೀವನೊೀಪಾಯ ಕಟಿು ಕಡಲು “ವನಜಿೀವನ್” 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಭುಬನೇಶಾ ರ, ಒಡಿಶದಲಿಲ  ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಅಭಿವೃದಿದ  ಕಾಯಿಕರ ಮ (UNDP) ಹಾಗೂ ರಾಷಿು ರೀಯ ಪರಿಶ್ರ್ು  

ಹಣಕಾಸು ಅಭಿವೃದಿದ  ನಗಮ ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ವನಜಿೀವನ್ 

ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಮುಖಯ ಂಶಗಳು: 

 ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಾಂಗದ ಪೈಕ್ತ ಮಾನವ 

ಅಭಿವೃದಿದ  ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ತಿೀರಾ ಹಿಾಂದಿರುವ ಆರು ರಾಜಯ ಗಳ ಆಯಾದ  

ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  “ವನಜಿೀವನ್” ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಜನರ ಜಿೀವನೊೀಪಾಯಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ಕಾಯಿನಡೆಯಲಿದೆ. 

 ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಅಸೆಿ ತ್ಾ ದಲಿಲ ರುವ ಕ್ಟಶಲಯ  ಮಟು ಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿಲಾಗುವುದು. 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಮಿೀಸಲಿಟಿು ರುವ ಹಣವನ್ನು  ಮೇಲಿನ ಉದೆದ ೀಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ವನಜಿೀವನ್ 

ಸಹಕರಿಸಲಿದೆ.  

 ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಅಸೆ್ವ ಾಂ, ಗುಜರಾತ್, ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ, ರಾಜಸ್ವು ನ, ಒಡಿಶ ಮತ್ತು  

ತೆಲಂಗಣ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಎರಡನೇ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶ, ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ, ಚತಿು ೀಸಘರ್, ಮಹಾರಾರ್ು ರ, 

ಮೇರ್ಘಲಯ ಮತ್ತು  ತಿರ ಪುರ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ರಾಜ್ಸಿ್ವ ನ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಅನನ ಪೂಣಿ ರಸೊಯಿ ಯೀಜ್ನೆ 

ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಸಕಾಿರದ ಮಾದರಿಯಲೆಲ ೀ ರಾಜಸ್ವು ನ ಸಕಾಿರ 

ಅನು ಪೂಣಿ ರಸೊಯಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ 

ಗುಣಮಟು ದ ಆಹಾರವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ದರದಲಿಲ  ಪೂರೈಸುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಸ್ವು ನದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  

ವಸುಾಂದರ ಬಜೆ ಅವರು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಜೈಪುರ ಮುನಸಿಪಾಲ್ 

ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ಆವರಣದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. “ಎಲಲ ರಿಗೂ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಎಲಲ ರಿಗೂ ಗೌರವ” 

ಇದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . 

ಯೀಜ್ನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು  ಸಬೆಿ ಡಿ ದರದಲಿಲ  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಡಿ 5 ರೂ ಗೆ 

ಉಪಹಾರ ಹಾಗೂ 8 ರೂ ಗೆ ಊಟ ದೊರೆಯಲಿದೆ. 
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 ರಾಜಸ್ವು ನದ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಾ  ಸಕಾಿರ ಇಲಾಖ್ಯ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸುತಿು ದೆ. 

ನ್ನರಿತ್ ಅನ್ನಭ್ವ ಹಾಂದಿರುವ ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಆಹಾರವನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 80 ವಾಹನಗಳಲಿಲ  ಆಹಾರವನ್ನು  ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಸೆ ಳಕ್ಕಕ  ರವಾನಸಲಾಗುವುದು. 

 ರಿಕಾಷ  ಎಳೆಯುವವರು, ಆಟ್ೀ ಚಾಲಕರು, ಕಾಮಿಿಕರು, ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಮಹಿದ 

ಕಾಮಿಿಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು  ದುಬಿಲ ವಗಿದವರು ಯೀಜನೆಯ 

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು. 

 ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  12 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಎರಡನೇ 

ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಉಳಿದ 21 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಖಯ ತ ತಮಳು ಕ್ವಿ ತಿರುವ್ಳುು ವ್ರ್ ಪ್ರ ತಿಮೆ ಹರಿದ್ಘಾ ರದ್ಲಿಲ  ಆನ್ಯವ್ರಣ 

ಹೆಸರಾಾಂತ್ ತ್ಮಿಳು ಕವಿ ಹಾಗೂ ತ್ತ್ಾ ಜಾಾ ನ ಸಂತ್ ತಿರುವಳುು ವರ್ ರವರ 

12 ಅಡಿ ಎತ್ು ರದ ಕಲಿಲ ನ ಪರ ತಿಮ್ಯನ್ನು  ಹರಿದ್ಯಾ ರದ ಮೇಳ ಭ್ವನದಲಿಲ  

ಉತ್ು ರಖಂಡದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಹರಿೀಶ್ತ ರಾವತ್ ರವರು ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

ಭಾರತಿೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ತ್ರುಣ್ ವಿಜಯ್ ರವರು 

ತಿರುವಳುು ವರ್ ರವರ ಪರ ತಿಮ್ಯ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ಪನ ಮಾಡುವ 

ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದದ  ಮದಲಿಗರು. ಈ ಮುಾಂಚೆ ಪರ ತಿಮ್ಯನ್ನು  

“ಹರಿ ಕಾ ಪೌರಿ” ಹತಿು ರ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ಪನೆ 

ಮಾಡಲು ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿತ್ತು  ಆದರೆ ಸ್ವಧು ಸಂತ್ರು ಇದಕ್ಕಕ  ವಿರೀಧ 

ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣ ಸೆ ಳವನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ತಿರುವ್ಳುು ವ್ರ್ ಬಗೆೆ : 

 ಕವಿ ಹಾಗೂ ತ್ತ್ಾ ಜಾಾ ನ ಸಂತ್ ತಿರುವಳುು ವರ್ ರವರು 3ನೇ ಶತ್ಮಾನ ಹಾಗೂ 1ನೇ 

ಶತ್ಮಾನದ ನಡುವೆ ಬದುಕ್ತದದ ರು ಎಾಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಂಬಿಕ್ಕ ಅವರ ಬರಹಗಳ 

ಭಾಷ್ಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ಲ ೀರ್ಣೆ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವಾಸಿಸುತಿು ದದ  ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಯಾವಾಗ 

ವಾಸಿಸುತಿು ದದ ರು ಎನ್ನು ವ ಬಗೆಗ  ಯಾವುದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಲಭ್ಯ ವಿಲಲ . 

 ತಿರುವಳುು ವರ್ ರವರು ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ತಿರುಣೈನರ್ ಕುರುಚಿ ಅರ್ವಾ ಚೆನೆು ೈ ತಿರು 

ಮೈಲಾಯಿ ಯಲಿಲ  ಜನಸಿದದ ರು ಎಾಂಬುದು ನಂಬಿಕ್ಕ. 

 ತ್ಮಿಳು ಭಾಷ್ಯ ಪಾರ ಚಿೀನ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಪುಸು ಕವಾದ “ತಿರುಕುಕ ರದ” ಪುಸು ಕವನ್ನು  

ರಚಿಸಿದವರು ತಿರುವಳುು ವರ್. 

 ತಿರುಕುಕ ರಳ್ 1330 ದಿಾ ಪದಿಗಳು ಅರ್ವಾ ಕುರಲ್ ಒಳಗೊಾಂಡ ಶಸಿು ರೀಯ ತ್ಮಿಳು ಸಂಗಮ 

ಸ್ವಹಿತ್ಯ . ಈ ಪುಸು ಕವನ್ನು  ಐದನೇ ವೇದ ಅರ್ವಾ ತ್ಮಿಳು ಭೂಮಿಯ ಬೈಬಲ್ ಎಾಂದೇ 

ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ತಿರುವಳುು ವರ್ ರವರ 133 ಅಡಿ ಎತ್ು ರದ ಪರ ತಿಮ್ಯನ್ನು  ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿಯಲಿಲ  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಲಂಡನ್ ನಲಿಲ ಯು ಇವರ ಪರ ತಿಮ್ಯನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ 

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಆದ್ಶಿ ಗಾರ ಮದ್ಡಿ 150 ಗಾರ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಸಂಸದರ ಆದಶಿ ಗಾರ ಮ ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ರಾಜಯ ದಲಿಲ  

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಆದಶಿ ಗಾರ ಮ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದುದ , 

ಈಯೀಜನೆಯಡಿ 150 ಗಾರ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಆದಶಿ ಗಾರ ಮ 

ಯೀಜನೆಯಡಿ 200 ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದ್ಯಗಿ 

ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವ ಎಚ್ . ಆಾಂಜನೇಯ ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಆದ್ಶಿ ಗಾರ ಮ ಯೀಜ್ನೆ 

 ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಆದಶಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ₹ 150 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  

ಪರಿಶ್ರ್ು  ಜಾತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚಾು ಗಿರುವ 100 ಗಾರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರ್ು  ಪಂಗಡದ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚಾು ಗಿರುವ  50 ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರಿಶ್ರ್ು ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಶ್ರ್ು  ಪಂಗಡದ ಜನರು ಶೇ 50 ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚಿು ರುವ ಸುಮಾರು 2,000 

ಗಾರ ಮಗಳು ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ ವೆ. ಇದರಲಿಲ , ಪರಿಶ್ರ್ು  ಜಾತಿಯ 100 ಗಾರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ 

ಪರಿಶ್ರ್ು  ಪಂಗಡದ 50 ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು   ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

  ಪರ ತಿಯಾಂದು ಗಾರ ಮವನ್ನು  ತ್ಲಾ ₹ 1 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಶ್ಮದಧ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ರಸ್ಥು , 

ಒಳಚರಂಡಿ, ವಸತಿ, ವಿದುಯ ತ್ , ಸಮುದ್ಯಯ ಭ್ವನ, ಶಲಾ ಕಟು ಡಗಳ ರಿಪೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 

ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಗರ ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.   

 ಪರಿಶ್ರ್ು  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪಂಗಡದ ಉಪಯೀಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ  ನೀಡಿರುವ ಅನ್ನದ್ಯನದಲಿಲ  ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಿಲ  ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಆದ್ಶಿ ಗಾರ ಮ ಯೀಜ್ನೆ:  

 ಪರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಆದಶಿಗಾರ ಮ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಚಿತ್ರ ದುಗಿ, ಕೀಲಾರ, ಮೈಸೂರು, 

ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಕಲಬುಗಿಿ ಜಿಲೆಲ ಗಳ 200 ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ₹ 40.10 ಕೀಟಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರವು 2016–17 ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಆಯವಯ ಯದಲಿಲ  ₹ 40 ಕೀಟಿ ಮಿೀಸಲಿಟಿು ದೆ. 

ಪರ ತಿಯಾಂದು ಗಾರ ಮಕ್ಕಕ  ತ್ಲಾ ₹ 40 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಲಿಲ  ಕಾಂದರ ದ ಪಾಲು ₹ 20 

ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಪಾಲು ₹ 20 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ನ್ಯಯ ಷನಲ್ ಅಪ್ಪರ ಂಟಿಸಿ್ತ ಪ್ಟ ಪರ ಮಷನ್ ಸ್ತಕ ೀಮ್ಸ ಗೆ ಚಾಲನೆ  

ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದ್ರ ಮೀದಿರವರು “ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಅಪೆರ ಾಂಟಿಸಿಷ ಪ್ಟ 

ರ್ರ ಮರ್ನ್ ಸಿಕ ೀಮ್ (National Apprenticeship Promotion Scheme)” ಗೆ 

ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶದ ಖ್ಯನ್ ಪುರದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ 

ಯುವಕರಿಗೆ ಅಪೆರ ಾಂಟಿಸಿಷ ಪ್ಟ ತ್ರಭೇತಿಯನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಈ 

ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಸುಮಾರು ರೂ 10000 

ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಮಿೀಸಲಾಡಿಗಿದೆ.  

“ನ್ಯಯ ಷನಲ್ ಅಪ್ಪರ ಂಟಿಸಿ್ತ ಪ್ಟ ಪರ ಮಷನ್ ಸ್ತಕ ೀಮ್ಸ”: 

 ಕಾಂದರ  ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ ೀದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ 

ಆಫ್ ಟೆರ ೈನಾಂಗ್ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸುತಿು ದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅಪೆರ ಾಂಟಿಸಿಷ ಪ್ಟ ತ್ರಭೇತಿಯಲಿಲ  

ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ ತ್ತಡಗಿಸಿಕಳು ಲು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಿದೆ.  

 ಅಪೆರ ಾಂಟಿಸಿಷ ಪ್ಟ ತ್ರಭೇತಿ ಪಡೆದುಕಳುು ವವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಮಾಸಿಕ ಸ್ಥು ೈಪೆಾಂಡ್ಸ ನಲಿಲ  ಶೇ 

25% ರರ್ು ನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನೀಡಲಿದೆ.  
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 ಇದರ ಜತೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅಪೆರ ಾಂಟಿಸಿಷ ಪ್ಟ ತ್ರಭೇತಿಗೆ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಅವಶಯ ಕವಾಗಿರುವ 

ಮೂಲಭೂತ್ ತ್ರಭೇತಿಯನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಕ  ತ್ಗಲುವ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಶೇ 50% ರರ್ು ನ್ನು  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರವೇ ಭ್ರಿಸಲಿದೆ. 

ಅಸ್ವಸ ಂ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಅಟಲ್ ಅಮೃತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಆರೀಗಯ  ವಿಮಾ ಯೀಜ್ನೆ ಜ್ಞರಿ 

ಗಂಭಿೀರ ಸಾ ರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು 

ಅಸೆ್ವ ಾಂ ಸಕಾಿರ ಅಟಲ್ ಅಮೃತ್ ಅಭಿಯಾನ ಹೆಸರಿನ ಆರೀಗಯ  ವಿಮಾ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಸೆ್ವ ಾಂನ ಪರ ತಿ ಕುಟ್ಟಾಂಬಕ್ಕಕ  ಉತ್ು ಮ 

ಗುಣಮಟು ದ ಆರೀಗಯ  ಸೇವೆಯನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿ. 

ದೇಶದಲಿಲ  ಇದುವರೆಗೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಆರೀಗಯ  ಸೇವಾ 

ಯೀಜನೆಯಲಿಲ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ದೊಡಡ  ಯೀಜನೆ ಇದ್ಯಗಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಅಸೆ್ವ ಾಂ 

ಸಕಾಿರ ರೂ 200 ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಮಿೀಸಲಿಟಿು ದೆ. 

ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಐದು ಲಕ್ಷ ವಾಷಿಿಕ ವರಮಾನಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ಇರುವ ಬಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು  ಎಪಿಎಲ್ 

ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಯೀಜನೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಯೀಜನೆಯ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು ಆರು ಪರ ಮುಖ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಸುಮಾರು 437 ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ 

ಕಾಯ ಶ್ತ ಲೆಸ್ ಕಾಡ್ಸಿ ಬಳಸಿ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಪಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ರಾಜಯ ದ ಪರ ಮುಖ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿಲ  

ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಲಭ್ಯ ವಿರಲಿದೆ. 

 ಆರು ವಿಭಾಗಗಳೆಾಂದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಕ್ತಡಿು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, 

ಕಾಯ ನೆ ರ್, ನರವೂಯ ಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ, ಸುಟು ಗಾಯ ಮತ್ತು  ಪರ ಸವ ರೀಗಗಳು. 

 

ಪಾಸ್ ಪೀಟ್ಿ ನಯಮ ಸಡಿಲಗಳಿಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಸರಳಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಲು 

ಕಾಂದರ  ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ ನಯಮ-1980ಗೆ 

ತಿದುದ ಪಡಿ ತಂದಿದುದ , ಕ್ಕಲವೊಾಂದು ಕಠಿಣ ನಯಮಗಳಿಗೆ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ತಂದು ಪರ ಕಟಣೆ ಹರಡಿಸಿದೆ. ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ 

ನೀಡುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಸುಲಭ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ತ್ಾ ರಿತ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಧವೆಯರು, ಆನಾರ್ ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಧು ಸನಾಯ ಸಿಗಳಿಗೆ 

ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. ಅಲಲ ದೇ ಸಕಾಿರತ್ರ 

ಏಜೆಾಂಟ್ಸ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ವತಿಿಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆಯು ಬೇಕಾಗಿಲಲ . 

ಹಸ ನಯಮಗಳು: 

 ವಿಚೆಛ ೀದಿತ್ರು/ ಗಂಡನಾಂದ ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಜಿೀವಿಸುತಿು ರುವವರು ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ ಅಜಿಿಯಲಿಲ  

ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಬರೆಯುವ ಅಗತ್ಯ  ಇಲಲ . 

 ಸ್ವಧುಗಳು ಮತ್ತು  ಸನಾಯ ಸಿನಯರ ಪಾಸ್ ರ್ೀಟಿಿನಲಿಲ  ಹೆತ್ು ವರ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ತ್ಮಮ  

ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 

 ಅನಾಥಾಲಯದಲಿಲ ರುವ ಮಕಕ ಳ ವಯಸೆನ್ನು  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮುಖಯ ಸೆರು ದೃಢೀಕರಿಸಬಹುದು. 

ಸಂಸೆ್ಥಯ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ಸ ನಲಿಲ  ಅದನ್ನು  ಘೀಷಿಸಿದರೆ ಸ್ವಕು. 

 ದತ್ತು  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರನ್ನು  ದತ್ತು  ಪಡೆದ ಕರಾರಿನ ನೊೀಾಂದಿತ್ 

ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸುವ ಅಗತ್ಯ  ಇಲಲ . ದತ್ತು  ಪಡೆದಿರುವುದನ್ನು  ದೃಢಪಡಿಸುವ ಪತ್ರ  ನೀಡಿದರೆ 

ಸ್ವಕು 
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  ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ ವಿತ್ರಿಸಿದ ಐದು ವರ್ಿಗಳವರೆಗೆ ಜನಮ ದಿನಾಾಂಕದಲಿಲ  ಬದಲಾವಣೆಯಿಲಲ  

ಎನ್ನು ವ ನಯಮವನ್ನು  ಸಡಿಲಿಸಿ, ಈ ಬಗೆಗ  ಸಲಿಲ ಕ್ಕಯಾಗುವ ಅಜಿಿಯ ವಿಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಪಾಸೊಪ ೀಟ್ಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಡಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸರಕಾರಿೀ ನೌಕರರು ಎನ್ಓಸಿ ಸೂಕು  ಸಮಯಕ್ಕಕ  ನೀಡಲಾಗದಿದದ  ಪಕ್ಷದಲಿಲ , ನೌಕರರು 

ಪಾಸೊಪ ೀಟ್ಸಿ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗ  ತ್ಮಮ ತ್ಮಮ  ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ಡಿಕಲ ರಶನ್ ನೀಡಿದರೆ ಸ್ವಕು. 

 ಆನೆಲ ೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಸುವವರು ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಅರ್ವಾ ರ್ೀರ್ಕರಲಿಲ  

ಯಾರದರಬಿ ರ ಹೆಸರು ನಮೂದಿಸಿದರೆ ಸ್ವಕು. 

 ಜನನ ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ ವನ್ನು  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕ್ಕನ್ನು ವ ನಯಮವನ್ನು  ಸಡಿಲಿಸಿ, 

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲೆಿ  ಸಟಿಿಫಿಕಟ್ಸ, ಪಾಯ ನ್ ಕಾಡ್ಸಿ, ಜನಮ ದಿನಾಾಂಕ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಆಧಾರ್ 

ಕಾಡ್ಸಿ, ಡೆರ ೈವಿಾಂಗ್ ಲೈಸ್ಥನೆ್, ವೊೀಟರ್ ಕಾಡ್ಸಿ ಅರ್ವಾ ಎಲ್ಐಸಿ ಬಾಂಡ್ಸ 

ನೀಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಒಡಿಶ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಬಿಜು ಶಿಶ್ಮ ಸುರಕ್ಷಯ  ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಚಾಲನೆ   

ಮಕಕ ಳ ಆರೈಕ್ಕ ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ಆನಾರ್ಶರ ಮಗಳಲಿಲ ರುವ ಆನಾರ್ ಮತ್ತು  

ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೊೀಕು ಪಿೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಒಡಿಶ ಸಕಾಿರ 

ಬಿಜು ಶ್ಶ್ಮ ಸುರಕ್ಷಯ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆನಾರ್ ಮತ್ತು  

ಹೆಚ್ಐವಿ ಸೊೀಾಂಕು ಪಿೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಆರೈಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು 

ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶ.  

ಯೀಜ್ನೆಯ ಮುಖಯ ಂಶಗಳು: 

 ಹೆಚ್ಐವಿ ಪಿೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು  ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ು ಮ ಭ್ವಿರ್ಯ , 

ಪುನವಿಸತಿಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಮಕಕ ಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚು ವನ್ನು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರವೇ ಭ್ರಿಸಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಉನು ತ್ 

ವಿದ್ಯಯ ಭಾಯ ಸಕ್ಕಕ  ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿವೇತ್ನವನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಹೆಣುಣ  ಮಕಕ ಳ ಸುಕನಾಯ  ಸಮೃದಿದ  ಯೀಜನೆ ಖ್ಯತೆಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಹೆಣುಣ  ಮಗುವಿನ 

ವಯಸೆು  18 ವರ್ಿ ತ್ತಾಂಬುವವರೆಗೆ ರೂ 1000 ಜಮ್ ಮಾಡಲಿದೆ. 

 ಪರ ತಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ಮೂವರು ಪರ ತಿಭಾವಂತ್ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ ವೇತ್ನವನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಹೈಯರ್ ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡರಿ ಸೂಕ ಲ್ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಉತಿು ೀಣಿರಾದವರಿಗೆ 

ರೂ 20000ವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 

ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ಜ್ನಮ ದಿನವ್ನ್ನನ  “ಜ್ಲ ದಿನ”ವ್ನ್ಯನ ಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ನಧಾಿರ 

ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನ ಶ್ಲಿಪ  ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಜನಮ ದಿನವನ್ನು  “ಜಲ 

ದಿನ (Water Day)”ವನಾು ಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಡಾ. 

ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಜನಮ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಏಪಿರ ಲ್ 14 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಕಾಂದರ  ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಸಚಿವೆ ಉಮಾ ಭಾರತಿ 

ರವರು ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಉದೆದ ೀಶ: 

ದೇಶದ ಜನತೆಯಲಿಲ  ಅಮೂಲಯ ವಾದ ನೀರಿನ ಸಂಪನೂಮ ಲದ ಸದಿ ಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಪೆರ ೀರೆಪಿಸಲು  

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಜನಮ  ದಿನವನ್ನು  ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳು ಲಾಗುವುದು. ಅಲಲ ದೇ ಭಾರತ್ 

ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಯಲಲ ದೇ ಭಾರತ್ದಲಿಲ ನ ನೀರಿನ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳನ್ನು  ನವಿಹಿಸಲು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. 

ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ರವರ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ನೀತಿ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಸಹ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು. 
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ಹಿನನ ಲೆ:   

ಡಾ. ಬಿ. ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ರವರ 125ನೇ ಜನಮ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ “ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ 

ನವಿಹಣೆಗೆ ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಕಡುಗೆ” ಕುರಿತಾದ ವರದಿಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  

ಭಾರತ್ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಕೈಗೊಳು ಲಾದ ಅನೇಕ ಬಹು ಉದೆದ ೀಶ ಯೀಜನೆಗಳಲಿಲ  ಇವರ ಪಾತ್ರ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ಪರ ಮುಖವಾದದುದ . ದ್ಯಮೀದರ್, ಹಿರಾಕುಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಮುಾಂತಾದ ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಲು ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ರವರು ನಜವಾದ ಸೂಪ ತಿಿ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಗಡಿ ಭದ್ರ ತಾ ಪ್ಡೆ 51ನೇ ಸಂಸ್ವಾ ಪ್ನ ದಿನ್ಯಚರಣೆ 

ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಸೇನಾಪಡೆಯಾದ ಗಡಿ ಭ್ದರ ತಾ 

ಪಡೆಯ 51ನೇ ಸಂಸೆ್ವಪನ ದಿನವನ್ನು  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 1 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸಂಸೆ್ವಪನ ದಿನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ 

ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಆಯೀಜಿಸಿದದ ರು. 

ಸಂಸೆ್ವಪನ ದಿನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂಗ್ 

ರವರು “ಮಹಾರಾಣ ಪರ ತಾಪ್ಟ ಸಿಾಂಗ್ ಟ್ರ ೀಫಿ-2016” ಅನ್ನು  ಬಿಎಸ್ಎಫ್ 

ಪಂಜಾಬ್ ತ್ತಕಡಿಗೆ ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಿದರು.  

 

ಗಡಿ ಭದ್ರ ತಾ ಪ್ಡೆ: 

 ಗಡಿ ಭ್ದರ ತಾ ಪಡೆಯನ್ನು  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 1, 1965 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್-ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ 

ಮತ್ತು  ಭಾರತ್-ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ಕಾಯುವ ಜವಬದ ರಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಮೇಲಿದೆ.  

 ವಿವಿಧ ರಾಜಯ ಗಳ ಸಶಸು ರ ರ್ಲಿೀಸ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು  ವಿಲಿೀನಗೊಳಿಸಿ ಗಡಿ ಭ್ರ ದತಾ ಪಡೆಯನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಭಾರತ್-ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ, ಭಾರತ್-ಬಾಂಗಲ ದೇಶ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಗಡಿ 

ನಯಂತ್ರ ಣ ರಖ್ಯ ಕಾಯಲು ಮತ್ತು  ನಕೆಲ್ ವಿರೀಧ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗೆ ನಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರಿಸರ ವಿಕೀಪ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ , ಯುದದ  ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗಳಲಿಲ , ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರನ್ನು  

ಹತಿು ಕುಕ ವಲಿಲ  ಗಡಿ ಭ್ದರ ತಾ ಪಡೆ ತ್ನು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಪರ ದಶ್ಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ  

ಕಾಪಾಡುವಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. 

 

ಡಿಸ್ಂಬರ್ 9: ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಭರ ಷ್್ಯ ಚಾರ ವಿರೀಧಿ ದಿನ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ವಿರೀಧಿ ದಿನವನ್ನು  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 9 ರಂದು 

ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರದ ಬಗೆಗ  ಸ್ವವಿಜನಕರಲಿಲ  

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜನರು ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರವನ್ನು  ಹೇಗೆ ತ್ಡೆಬಹುದು ಎಾಂಬುದನ್ನು  

ತಿಳಿಸಲು ಈ ದಿನವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳು ಲಾಗುವುದು. ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರವನ್ನು  ಸಮರ್ಿವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯ ಪರ ಮುಖ 

ಉದೆದ ೀಶ. 

2016 ಧ್ಯಯ ೀಯವಾಕ್ಯ : “ಅಭಿವೃದಿದ , ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ತೆಗಾಗಿ ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರದ ವಿರುದದ  

ಒಗೂಗಡುವುದು”. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆ ಅಕು ೀಬರ್ 3, 2003 ರಲಿಲ  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 9 ರಂದು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ವಿರೀಧಿ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸುವ ಬಗೆಗ  ನಣಿಯವನ್ನು  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿತ್ತ. ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರದ 

ವಿರುದದ  ಹೀರಾಡಲು ಮತ್ತು  ತ್ಡೆಯಲು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ವಿರೀಧಿ ಸಮ್ಮ ೀಳನದ 
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ಮಹತ್ಾ ವನ್ನು  ಸ್ವರುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಶಾ ದ ಜನತೆಯಲಿಲ  ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರದ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಈ 

ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಡಿಸ್ಂಬರ್ 10: ಮಾನವ್ ಹಕುಕ  ದಿನ  

ಮಾನವ ಹಕುಕ  ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 10 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಘೀರ್ಣೆಯ 

ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 10 ರಂದು ಮಾನವ ಹಕುಕ  ದಿನವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸಲು, ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಬಾಂಬಲಿಸಲು ಈ 

ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

2016 ಧ್ಯಯ ೀಯವಾಕ್ಯ : “ಇನೊು ಬಿ ರ ಹಕ್ತಕ ಗೆ ಇಾಂದು ಎದುದ  ನಲಿಲ ” 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 4, 1950 ರಂದು ನಡೆದ ವಿಶಾ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯ 317ನೇ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಮಾನವ 

ಹಕುಕ  ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲು ನಣಿಯ ಕೈಗೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ. ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ 

ಘೀರ್ಣೆಯನ್ನು  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 10, 1948 ರಲಿಲ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟು ದಲಿಲ  

ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಸಂರಕ್ತಷ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಘೀರ್ಣೆಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ.  

 

ಡಿಸ್ಂಬರ್ 22: ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಗಣಿತ ದಿನ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಣಿತ್ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 22 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪರ ಸಿದದ  ಗಣಿತ್ಶಸು ರಜಾ  ಶ್ರ ೀನವಾಸ ರಾಮಾನ್ನಜನ 

ರವರ ಜನಮ ದಿನವನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಣಿತ್ ದಿನವೆಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಈ ವರ್ಿ ರಾಮಾನ್ನಜನ ರವರ 129ನೇ ಜನಮ ದಿನ. 

ಶಿರ ೀನವಾಸ ರಾಮಾನ್ನಜ್ನ್: 

 ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಅಯಯ ಾಂಗಾರ್ ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ಅರ್ವಾ ಜನಪಿರ ಯವಾಗಿ 

ಶ್ರ ೀನವಾಸ ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ಎಾಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಇವರು 19987ರ 

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 22 ರಂದು ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೀಡಿನಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. ಕವಲ 

32ನೇ ವರ್ಿದಲಿಲ  ಅಾಂದರೆ 26ನೇ ಏಪಿರ ಲ್, 1920 ರಲಿಲ  ಮರಣ ಹಾಂದಿದರು.  

 ಯಾವುದೇ ಕರ ಮಬದದ ವಾದ ತ್ರಭೇತಿ ಇಲಲ ದೇ ಸಂಖ್ಯಯ  ಶಸು ರ, ಗಣಿತ್ ಶಸಿು ರೀಯ ವಿಶ್ಲ ೀರ್ಣೆ, 

ಸೂತ್ರ  ಮತ್ತು  ಸಮಿೀಕರಣಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿದ ಸಿದ್ಯದ ಾಂತ್ ವರಿರ್ಾ  ಎಾಂದು ಇವರನ್ನು  

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಗಣಿತ್ಶಸು ರದ ಮೇರು ಪರ ತಿಭೆಯಾದ ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ರವರು ಸುಮಾರು 3900 ಕ್ಕಕ  ಗಣಿತ್ 

ಫಲಿತಾಾಂಶ ಮತ್ತು  ಸಮಿೀಕರಣಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಇವರ ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ಫ್ರ ೈಮ್ ಮತ್ತು  ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ರ್ಥೀಟಾ ಸಂಶೀಧನೆ ಗಣಿತ್ಶಸು ರದಲಿಲ  

ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಆಳವಾಗಿ ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಲು ಪೆರ ೀರೆಪಿಸಿದವು. 

 ರಾಮಾನ್ನಜನು ರ ಸಂಶೀಧನೆ ಅವರಿಗೆ ಉನು ತ್ ಪರ ಶಂಸ್ಥ ಮತ್ತು  ಪರ ತಿಷ್ಾ ಗಳನ್ನು  

ತಂದುಕಟು ವು. ಬಿರ ಟನ್ ಮತ್ತು  ಅಾಂದಿನ ಬಿರ ಟಿಷ್ ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ದ ವಿಜಾಾ ನ ಪರ ಪಂಚದಲಿಲ  

ಅತ್ತಯ ನ್ನತ್ ಗೌರವವಾದ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಫ್ಲೀ ಆಗಿ ಫ್ಬುರ ವರಿ 28, 1918ರಲಿಲ  

ಶ್ರ ೀನವಾಸ ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ಚ್ಚನಾಯಿತ್ರಾದರು.  1841ರಲಿಲ  ಸರ್ ಆರ್ ದೇಸಿೀರ್ ಕರ್ ಸೇಟೆಿ  

ಅವರು ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಚ್ಚನಾಯಿತ್ರಾಗಿದದ ನ್ನು  ಬಿಟು ರೆ ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಪರ ರ್ಮರು 

ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ಅವರ. 
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ಹಿನನ ಲೆ: 

ರಾಮಾನ್ನಜನ್ ರವರ 125ನೇ ಜನಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಾಂಗವಾಗಿ 2011 ರಲಿಲ  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 22 ರಂದು 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಣಿತ್ ದಿನವೆಾಂದು ಕಾಂದರ ಸಕಾಿರ ಘೀಷಿಸಿತ್ತ. ಅಲಲ ದೇ 2012ನೇ ವರ್ಿವನ್ನು  

ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಣಿತ್ ವರ್ಿವೆಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಡಿಸ್ಂಬರ್ 24: ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಗಾರ ಹಕ್ ದಿನ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಹಕ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 24 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಗಾರ ಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ-1986 

ರಾರ್ು ರಪತಿಗಳಿಾಂದ ಅನ್ನಮೀದನೆಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ. ಗಾರ ಹಕರ 

ಹಿತಾರಕ್ಷಣೆ ಕಾಪಾಡಲು ಮತ್ತು  ಪರ ತಿಯಬಿ ರ ಗಾರ ಹಕನ ಮೂಲಭೂತ್ 

ಹಕುಕ  ಹಾಗೂ ಜವಾಬದ ರಿಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಈ ದಿನ ಅವಕಾಶ 

ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ. Alternate Consumer Dispute Redressal ಇದು ಈ ವರ್ಿದ ಗಾರ ಹಕ ದಿನದ 

ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . 

ಗಾರ ಹಕ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ-1986: 

 ಗಾರ ಹಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದುದ , ದೇಶದ ಗಾರ ಹಕ ಚಳುವಳಿಯಲಿಲ  ಒಾಂದು 

ಮೈಲುಗಲುಲ . 

 ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ದೊೀರ್ಯುಕು  ಸರಕುಗಳು, ಅತೃಪಿು ಕರ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯ 

ಸಮಮ ತ್ವಲಲ ದ ವಹಿವಾಟಿನಂತ್ಹ ವಿವಿಧ ರಿೀತಿಯ ಶೀರ್ಣೆಯ ವಿರುದದ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ರಕ್ಷಣ್ೀಪಾಯಗಳನ್ನು  ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಒದುಗಿಸುತ್ು ದೆ. 

  ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಗಾರ ಹಕರ ಕುಾಂದುಕರತೆಗಳನ್ನು  ನವಾರಿಸುವುದಲಲ ದೇ, ಸೂಕು  ಪರಿಹಾರವನ್ನು  

ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ವಿಶಾ  ಗಾರ ಹಕ ಹಕುಕ  ದಿನವನ್ನು  ಮಾಚ್ಿ 15 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಏರ್ ಚ್ಚೀಫ್ಟ ಮಾಷಿಲ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಧನೊೀವಾ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ತಾ ೀಕಾರ 

ಏರ್ ಚಿೀಫ್ ಮಾರ್ಿಲ್ ಬಿೀರಾಂದರ್ ಸಿಾಂಗ್ ದನೊೀವಾ ರವರು ಚಿೀಫ್ 

ಆಫ್ ಏರ್ ಸ್ವು ಫ್ ನ 22ನೇ ಏರ್ ಚಿೀಪ್ಟ ಮಾರ್ಿಲ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ 

ವಹಿಸಿಕಾಂಡರು. ಅರೂಪ್ಟ ರಹ ರವರು ಸೇವೆಯಿಾಂದ ನವೃತ್ು ರಾದ ಕಾರಣ 

ಅವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಧನೊೀವಾ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 

ಬಿ.ಎಸ್.ಧನೊೀವಾ: 

 ಧನೊೀವಾ ರವರು ರಾಷಿು ರೀಯ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಡಿಫ್ನೆ್  

ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ. 1978ರಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಫೈಟರ್ 

ವಿಭಾಗಕ್ಕಕ  ನಯೀಜನೆಗೊಾಂಡರು. 

 ಆನಂತ್ರ ವಿವಿಧ ತ್ತಕಡಿಗಳಲಿಲ  ಧನೊೀವಾ ರವರು ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ವೈರ್ಸ ಚಿೋಫ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಕವಾಗುವ ಮಂಚೆ ಅವರು ಸೌಥ್ ವೆಸು ನ್ಿ ಏರ್ ಕಮಾಂಡ್ ನ್ ಏರ್ ಇನ್ ಚಿೋಫ್ 

ದಕಿಷ ಣ ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಏರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯಾಗಿದದ ರು. 

 ಇದಕ್ಕಕ  ಮುಾಂಚೆ ಡಿಫ್ನೆ್  ಸವಿೀಿಸೆ್  ಸ್ವು ಫ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಖಯ  ಭೀದಕರಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು.  
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 ಕಾಗಿಿಲ್ ಯುದದ  ಸಮಯದಲಿಲ  ಪವಿತ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ರಾತಿರ  ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ತ್ತಕಡಿಯ 

ಮುಾಂದ್ಯಳತ್ಾ ವನ್ನು  ವಹಿಸಿದದ ರು.  

 ಕಾಯಿನೈಪುಣಯ ತೆಗಾಗಿ ಧನೊೀವಾ ರವರಿಗೆ ಅತಿ ವಿಶ್ರ್ು  ಸೇವಾ ಪದಕ, ಯುದದ  ಸೇವಾ ಪದಕ 

ಮತ್ತು  ವಾಯುಸೇನಾ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದೆ. 

 

ಆಮಿ ಆಫ್ಟ ಚ್ಚೀಫ್ಟ ಸ್್ವ ಫ್ಟ ಆಗಿ ಬಿಪಿನ್ ರಾವ್ತ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ತಾ ೀಕಾರ  

ಲೆಫಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು  ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ನೂತ್ನ 

ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವಹಿಸಿಕಾಂಡರು. ಜನರಲ್ ದಲಿಿ ೀರ್ ಸಿಾಂಗ್ 

ಸುಹಾಗ್ ರವರು ಸೇವೆಯಿಾಂದ ನವೃತ್ು ರಾದ ಕಾರಣ ಅವರ 

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ರಾವತ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ವಹಿಸಿಕಾಂಡರು. ಸೇನಾ 

ಪಡೆಯ ಉಪ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿರುವ ರಾವತ್ ಅವರು, ಇಬಿ ರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು   (ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ಹಿರಿಯ ಸೇನಾ ಕಮಾಾಂಡರ್ , ಪೂವಿ ಕಮಾಾಂಡ್ಸ ನ ಮುಖಯ ಸೆ  ಪರ ವಿೀಣ್ ಬಕ್ತಷ  ಮತ್ತು  ದಕ್ತಷ ಣ 

ಕಮಾಾಂಡ್ಸ ನ ಮುಖಯ ಸೆ  ಪಿ.ಎಾಂ. ಹರಿರ್ಜ ) ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  ಭೂ ಸೇನೆಯ ಮುಖಯ ಸೆ ರ ಹುದೆದ ಗೆ 

ನೇಮಕವಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಲೆಫ್ಿ ನೆಂಟ್ ಜ್ನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವ್ತ್: 

 ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಜನಸಿದುದ  ಯೀಧರ ಕುಟ್ಟಾಂಬದಲಿಲ .  ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ತಂದೆ ಲೆ|ಜ| 

ಎಲ್.ಎಸ್. ರಾವತ್ ಕ್ಕಡಾ ಸೇನೆಯಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದವರು.   

 ‘ಇಾಂಡಿಯನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಕಾಡೆಮಿ’ಯಲಿಲ  1978ರಲಿಲ  ತ್ರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಉತಿು ೀಣಿರಾಗುವಾಗಿ 

ಅಲಿಲ  ‘ಸೊೀಡ್ಸಿ ಆಫ್ ಆನರ್’ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ರಾದರು. 

 1978ರಲಿಲ  11 ಗೊೀಖ್ಯಿ ರೈಫಲೆ್’ನ 5ನೇ ಬಟಾಲಿಯನ್’ಗೆ ಸೇರಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭ್. 37 ವರ್ಿಗಳ 

ಸೇವೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿಲ , ವಿವಿಧ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಣೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಪೂವಿ ಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಹತಿು ಕುಕ ವಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ 

ಪಾತ್ರ .  

 ಈ ಮರ್ಧಯ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮಿಶನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಾಂಗೊೀದಲಿಲ  ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ 

ಅಪರ ತಿಮ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿ ಅಾಂತ್ರಾಷಿು ರೀಯ ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಭಾರತ್ದಲಿಲಯೂ 

ಹಲವಾರು ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಶೌಯಿ ಪರ ಶಸಿು ಗಳಿಗೆ ಭಾಜನ. 1 ಜನವರಿ 2016ರಿಾಂದ ಭೂಸೇನೆಯ 

ಉಪ-ಮುಖಯ ಸೆನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಾ ೀಕಾರ  

 17 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2016ಗೆ ನೂತ್ನ ಭೂಸೇನಾ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿ ನೇಮಕ. 
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ದೆಹಲಿ ಪಲಿೀಸ್ ಕ್ಮೀಷನರ್ ಅಲೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ವ್ಮಾಿ ಸ್ತಬಿಐನ ನೂತನ ನದೇಿಶಕ್ 

ಸಿಬಿಐ ನೂತ್ನ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ದೆಹಲಿ ರ್ಲಿೀಸ್ ಆಯುಕು  ಅಲೀಕ್ 

ಕುಮಾರ್ ವಮಾಿ ಅವರನ್ನು  ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಾಂದಿನ ಎರಡು 

ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ವಮಾಿ ರವರು ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ, ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಮೂತಿಿ ಜೆ.ಎಸ್.ಖೇಹರ್ ಹಾಗೂ 

ಕಾಾಂಗೆರ ೀಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮಲಿಲ ಕಾಜುಿನ್ ಖಗೆಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಮೂವರು ಜನರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ 

ಸಮಿತಿ ವಮಾಿ ಅವರನ್ನು  ಈ ಹುದೆದ ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.  ನದೇಿಶಕರಾಗಿದದ  ಅನಲ್ ಸಿನಾಾ  ಡಿ. 

2ರಂದು ನವೃತಿು ಯಾಗಿದದ ರು. ಅಾಂದಿನಾಂದ ರಾಕಶ್ತ ಆಸ್ವು ನಾ ಅವರು ಹಂಗಾಮಿ 

ನದೇಿಶಕರಾಗಿದದ ರು. 

ಅಲೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ವ್ಮಾಿ: 

 ಅಲೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ವಮಾಿ ರವರು 1979ನೇ ಬಯ ಚ್ನ ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶ-ಗೊೀವಾ- 

ಮಿಜರಾಾಂ ಹಾಗೂ ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶದ ಕಡರ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ. 

 ದೆಹಲಿ ರ್ಲಿೀಸ್ ಕಮಿೀರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾಗುವ ಮುಾಂಚೆ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನ ಡೈರೆಕು ರ್ 

ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದದ ರು. 

 ದೆಹಲಿ ರ್ಲಿೀಸ್ ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿಲ  ವಿವಿಧ ಹುದೆದ ಗಳಲಿಲ  ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ದೆಹಲಿಯ ಸೌಥ್ ಡಿಸಿು ರಕ್ ನ ಡಿಸಿಪಿ ಯಾಗಿ, ಕ್ಕರ ೈಾಂ ವಿಭಾಗದ ಜೆಸಿ ಯಾಗಿ, 

ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

  ಅಾಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಕೀಬರ್ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶ ಇನೆೆ ಪ ಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ರ್ಲಿೀಸ್ 

ಹಾಗೂ ಪುದುಚೇರಿಯಲಿಲ  ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ನಳಂದ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಘಯ ಲಯದ್ ನೂತನ ಕುಲಪ್ತಿಯಾಗಿ ಡಾ. ವಿಜ್ಯ್ ಭಟಕ ರ್ ನೇಮಕ್ 

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಪರಮ್ ಸರಣಿಯ ವಾಸುು ಶ್ಲಿಪ  

ಎನಸಿರುವ ಡಾ.ವಿಜಯ್ ಭ್ಟಕ ರ್ ಅವರನ್ನು  ನಳಂದ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ 

ನೂತ್ನ ಕುಲಪತಿಯನಾು ಗಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಭ್ ಮುಖಜಿಿ ಅವರು 

ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ.  ನಳಂದ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಕಾಯಿದೆ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 11 (3) ಪರ ಕಾರ ಭ್ಟಕ ರ್ ಅವರ 

ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಮೂರು ವರ್ಿ ಇರಲಿದೆ. ಭ್ಟಕ ರ್ ಅವರು ಜಾರ್ಜಿ ಯ್ಕಒ ಅವರ 

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಿಾಂಗಪುರದ ಮಾಜಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಾದ ಜಾರ್ಜಿ 

ಯ್ಕಒ ರವರು ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದ ನಂತ್ರ ರಾಜಿೀನಾಮ್ಯನ್ನು  

ನೀಡಿದದ ರು. 

ಡಾ. ವಿಜ್ಯ್ ಭಟಕ ರ್: 

 ಡಾ. ವಿಜಯ್ ಭ್ಟಕ ರ್ ಅವರು ದೇಶದ ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ವಿಜಾಾ ನಗಳಲಿಲ  ಒಬಿ ರು. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ 

ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ “ಪರಮ್ ಸರಣಿ”ಯ ವಾಸುು ಶ್ಲಿಪ  ಎಾಂದೇ ಇವರು ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 
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 ಭಾರತ್ದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟಿಾಂಗ್ ಅಭಿವೃದಿದ  ಉಪಕರ ಮವಾದ ಸಿ-ಡಾಕ್ (C-DAC)ನ 

ಸಂಸೆ್ವಪಕ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ನದೇಿಶಕರಾಗಿದದ ರೆ. ಅಲಲ ದೇ ಹಲವಾರು ರಾರ್ು ರಮಟು ದ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸೆ್ವಪನೆಯಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ವೈಜಾಾ ನಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಹಾಗೂ 

ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ನ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸಹ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಭ್ಟಕ ರ್ ಅವರಿ ಪದಮ  ವಿಭೂರ್ಣ, ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಭೂರ್ಣ, ಪದಮ  ಭೂರ್ಣ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು 

ಲಭಿಸಿವೆ. 

ನಳಂದ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಘಯ ಲಯ: 

 ಪಾರ ಚಿೀನ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ವಿಶಾ  ಪರ ಸಿದದ  ಹಾಂದಿದದ  ಬಿಹಾರದ ರಾರ್ಜ ಘರ್ ನಲಿಲ ದದ  ನಳಂದ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನ್ನು  ಪುನರ್ ಜೆಿ ೀವನಗೊಳಿಸಿ  ನಳಂದ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಮಾಜಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ದಿವಂಗತ್ ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ಅವರು ಈ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ 

ಪರಿಕಲಪ ನೆಯನ್ನು  ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತದ ಮದಲಿಗರು. 

 ನಳಂದ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಕಾಯಿದೆ-2010 ರಡಿ ಸೆ್ವಪಿಸಿಲಾಗಿದುದ , ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

ಪಾರ ಚಿೀನ ನಳಂದ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನ್ನು  427AD ಯಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಪು ರ ದೊರೆ ಸಕರ ದಿತ್ಯ  

ಕಾಲದಲಿಲ  ಈ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದು ಭಾರತ್ದ ಮದಲ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಒಾಂದು ಕಾಲದಲಿಲ  ಜನಪಿರ ಯದ ಉತ್ತು ಾಂಗದಲಿಲ ದದ  ಈ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ, ಚಿೀನಾ, ಕರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಮಧಯ  ಏಷ್ಠಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಿಾಂದ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅಭಾಯ ಸ ನಡೆಸುತಿು ದದ ರು. 

 

ಕಚಿ್ಚ  ಶಿಪ್ಟ ಯಾಡ್ಿ ನಂದ್ ಐಎನ್ಎಸ್ ಆಯುಷ್ ಗಸಿು  ನೌಕೆ ಹಸಿ್ವ ಂತರ 

ಕಚಿು  ಶ್ಪ್ಟ ಯಾಡ್ಸಿ ನಮಾಿಣದ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲಲ  ಗಸುು  ನೌಕ್ಕ 

ಐಸಿಜಿಎಸ್ ಆಯುಷ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಕರಾವಳಿ ಭ್ದರ ತ್ ಪಡೆಗೆ 

ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸಿತ್ತ. ಇದು ಕಚಿು  ಶ್ಪ್ಟ ಯಾಡ್ಸಿ ನಮಾಿಣದ 20ನೇ ಗಸುು  

ನೌಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಚಿು  ಶ್ಪ್ಟ ಯಾಡ್ಸಿ ಒಪಪ ಾಂದದ ಪರ ಕಾರ 

ಭಾರತಿೀಯ ಕರಾವಳಿ ಪಡೆಗೆ 20 ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲಲ  ಗಸುು  ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. 

ಐಸಿಜಿಎಸ್ ಆಯುಷ್ ಕೃರ್ಣ ಪಟು ಣಂನಲಿಲ ರುವ ಕರಾವಳಿ ಭ್ದರ ತ್ಪಡೆಯ ನಲಾದ ಣದಿಾಂದ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿ ನೌಕ್ಕಗಳ ಕನೆಯದ್ಯಗಿದುದ , ನಗದಿತ್ ಅವಧಿಗಿಾಂತ್ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳ 

ಮುಾಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 
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 ಅಕು ೀಬರ್ 2010ರಲಿಲ  20 ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲಲ  ಗಸುು  ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಮಿಿಸಲು ಕಚಿು  

ಶ್ಪ್ಟ ಯಾಡ್ಸಿ ಗೆ ಒಪಪ ಾಂದ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ಅದರಂತೆ 2013ರಲಿಲ  ಕಚಿು  ಶ್ಪ್ಟ ಯಾಡ್ಸಿ 

ಮದಲ ಗಸುು  ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರ ಮಾಡಿತ್ತು .  

 ಆ ನಂತ್ರ ಎರಡು ತಿಾಂಗಳ ಅಾಂತ್ರದಲಿಲ  ಉಳಿದ ಗಸುು  ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಕರಾವಳಿ 

ಭ್ದರ ತ್ ಪಡೆಗೆ ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಈ ನೌಕ್ಕಗಳು 50ಮಿೀ ಉದದ ವಿದುದ , 7.6 ಮಿೀಟರ್ ಬಿೀಮ್ ಅನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. 

ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಲಲ  ಗಸಿು ನೌಕೆ (Fast Patrol Vessel): 

 ಭಾರತಿೀಯ ಕರಾವಳಿ ತಿೀರಾದ ಮೇಲೆ ಕಣಾಗ ವಲಿರಿಸುವಲಿಲ  ಈ ಗಸುು  ನೌಕ್ಕಗಳು ಪರ ಮುಖ 

ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ು ವೆ. ಕಳು ಸ್ವಗಣಿಕ್ಕ, ಸಮುದರ  ಕಳು ತ್ನ, ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮಿೀನ್ನಗಳ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಮಿೀನ್ನಗಳ ನಗಾವಹಿಸಲು ಈ ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 

ಹಸ ವ್ಷಿ ಭಾಷಣ: ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿಯಿಂದ್ ನೂತನ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಘೀಷಣೆ 

ಹಸ ವರ್ಿದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ದೇಶವನ್ನು  ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ ಮಾತ್ನಾಡಿದ ಪರ ಧಾನ 

ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ರವರು ಕಪುಪ  ಹಣದ ವಿರುದದ  ಹೀರಾಡಲು ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ಕೈಗೊಾಂಡ ನೊೀಟ್ಟ ರದದ ತಿ ತಿೀಮಾಿನವನ್ನು  ಬಾಂಬಲಿಸಿ 

ಕಪುಪ ಹಣ ಪಿಡುಗು ನಮೂಿಲನೆಗೆ ಕಠಿಣ ತಾಯ ಗವನ್ನು  ಮಾಡಿದ ದೇಶದ 

ಜನತೆಗೆ ಕೃತ್ಜಾ ತೆ ಸಲಿಲ ಸಿದರು. ಬಡವರು, ಗಾರ ಮಿೀಣ ಜನರು ಹಾಗೂ ಸಣಣ  ಉದಯ ಮಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ನೊೀಟ್ಟ ರದದ ತಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಲವು ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ಪರ ಕಟಿಸಿದರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಗಾರ ಮೀಣ ಮತಿ್ತ  ನಗರ ವಾಸ್ತ ಬಡವ್ರಿಗೆ ವ್ಸತಿ ಯೀಜ್ನೆ: ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳ ಬಡವರು 

2017ರಲಿಲ  ಪಡೆಯುವ ರೂ 9 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸ್ವಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡಿಡ ಯಲಿಲ  ಶೇ 4 ರಷ್ಟು  

ಮನಾು . ರೂ 12 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸ್ವಲದ ಮೇಲಿನ ಶೇ 3 ರಷ್ಟು  ಮನಾು . ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಿಲ  

ಬಡವರು ಮನೆ ಕಟು ಲು 2017ರಲಿಲ  ಪಡೆಯುವ ರೂ 2 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಸ್ವಲದ ಮೇಲೆ ಶೇ 3 

ರಷ್ಟು  ಬಡಿಡ  ಮನಾು . 

 ರೈತರಿಗೆ: ಮುಾಂದಿನ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  3 ಕೀಟಿ ಕ್ತಸ್ವನ್ ಕಾಡ್ಸಿ ಗಳನ್ನು  ರುಪೇ ಕಾಡ್ಸಿ 

ಗಳನಾು ಗಿ ಪರಿವತ್ಿನೆ. ರೈತ್ರು ಪಡೆಯುವ ಸ್ವಲದ ಮೇಲೆ 60 ದಿನಗಳ ಬಡಿಡ ಯನ್ನು  

ಸಕಾಿರವೇ ಭ್ರಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಬಡ್ಸಿ ನಲಿಲ  ರೂ 21,000 ಕೀಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ರೂ 

20,000 ಕೀಟಿಯನ್ನು  ನೀಡಲಿದುದ , ಸಹಕಾರಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಮೂಲಕ 

ಕಡಿಮ್ ಬಡಿಡ ದರದಲಿಲ  ಸ್ವಲವನ್ನು  ನೀಡಬಹುದು. 

 ಸೂಕ್ಷ, ಸಣಣ  ಮತಿ್ತ  ಮಧಯ ಮ ವ್ಲಯದ್ ಉದ್ಯ ಮಗಳು: ಸೂಕ್ಷ, ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ 

ವಲಯದ ಉದಿದ ಮ್ಗಳು ಪಡೆಯುವ ರೂ 2 ಕೀಟಿ ಸ್ವಲಕ್ಕಕ  ಸಕಾಿರವೇ ಖ್ಯತಿರ ದ್ಯರ. ಸಣಣ  
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ಉದಿದ ಮ್ಗಳ ನಗದು ಸ್ವಲ ಮಿತಿಯನ್ನು  ಈಗಿನ ಶೇ 20% ರಿಾಂದ ಶೇ 25% ರರ್ು ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು ಸಲು 

ಬಯ ಾಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ.  

 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತಿ್ತ  ಹಿರಿಯರು: 650 ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶದ ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ ನ ಗಭಿೀಿಣಿಯರು 

ಮತ್ತು  ಬಣಂತಿಯರಿಗೆ ರೂ 6000 ಸಹಾಯ ಧನವನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ಖ್ಯತೆಗೆ ಜಮ್ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ವೆಚು ವನ್ನು  ಭ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಶ್ಶ್ಮ ಮತ್ತು  ತಾಯಂದಿರ 

ಮರಣ ಪರ ಮಾಣ ತ್ಗಿಗ ಸುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 10 ವರ್ಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ 

ಇಡುವ ರೂ 7.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಠೇವಣಿಗೆ ಶೇ.8% ಬಡಿಡ . 

 

ಸುಪಿರ ೀಂಕೀಟನ ಿ 44ನೇ ಮುಖ್ಯ  ನ್ಯಯ ಯಾಮೂತಿಿಯಾಗಿ ಜೆ.ಎಸ್.ಖೇಹರ್ ಪ್ರ ಮಾಣ ವ್ಚನ 

ನಾಯ ಯಾಮೂತಿಿ ಜೆ.ಎಸ್.ಖೇಹರ್ ರವರು ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟು ಿ 44ನೇ 

ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಮೂತಿಿಯಾಗಿ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. 

ನವದೆಹಲಿಯ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಭ್ವನದಲಿಲ  ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  

ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ರವರು ಖೇಹರ್ ರವರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣ ವಚನ 

ಬೀಧಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಖೇಹರ್ ಅವರು ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಮೂತಿಿ 

ಹುದೆದ ಯನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಸಿಖ್ ಸಮುದ್ಯಯದ ಮದಲ ವಯ ಕ್ತು  ಎನಸಿದರು. ಟಿ.ಎಸ್. ಠ್ಯಕ್ಕರ್ 

ರವರ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 3, 2017ಕ್ಕಕ  ಅಾಂತ್ಯ ಗೊಾಂಡ ಕಾರಣ ಖೇಹರ್ ಅವರನ್ನು  

ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಮೂತಿಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಖೇಹರ್ ಅವರು ಜನವರಿ 4, 2017 ರಿಾಂದ 

ಆಗಸ್ು  4, 2017 ರವರೆಗೆ ಅಾಂದರೆ 65 ವರ್ಿ ತ್ತಾಂಬವವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲಿಲ  ಇರಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಜೆ.ಎಸ್.ಖೇಹರ್ ಬಗೆೆ : 

 ಖೇಹರ್ ರವರು 28ನೇ ಆಗಸ್ು  1952ರಲಿಲ  ಜನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 1977 ರಲಿಲ  ಪಂಜಾಬ್ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ ಕಾನೂನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ನಂತ್ರ 1979 ರಲಿಲ  

ಇದೇ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ ಎಲ್ಎಲ್ಎಾಂ ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 1979 ರಲಿಲ  ವಕ್ತೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಖೇಹರ್ ರವರು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ 

ನಾಯ ಯಾಲಯ, ಚಂಡಿೀಗರ್ ನಾಯ ಯಾಲಯ, ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟು ಿಲಿಲ  ವಕ್ತೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಖೇಹರ್ ರವರು 1999 ರಲಿಲ  ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣ ಹೈಕೀಟು ಿ ಪಿೀಠಕ್ಕಕ  

ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. 2008 ಮತ್ತು  2009 ರಲಿಲ  ಎರಡು ಬರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣ 

ಹೈಕೀಟು ಿ ಆಕ್ತು ಾಂಗ್ ಚಿೀಫ್ ಜಸಿು ೀಸ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 

 2009ರಲಿಲ  ಉತ್ು ರಖಂಡ ಹೈಕೀಟು ಿ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 2010ರಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಹೈಕೀಟ್ಸ ಿ ನ ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 
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 2011ರಲಿಲ  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟು ಿ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ  ನೇಮಕಗೊಾಂಡ ಖೇಹರ್ ಅವರು 

ಆಗಸ್ು  2017 ರಲಿಲ  ನವೃತಿು  ಹಾಂದಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮಿತಿ ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ 

ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 99ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು  ಅಸಿಾಂಧೂಗೊಳಿಸಿದ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಐದು ಜನರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡದ ಪಿೀಠದ ನೇತೃತ್ಾ ವಹಿಸಿದದ ರು. ಅಲಲ ದೇ 

ಜನವರಿ 2016 ರಲಿಲ  ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ರಾರ್ು ರಪತಿ ಆಳಿಾ ಕ್ಕ ಹೇರಿಕ್ಕ ಸಂವಿಧಾನ 

ಬಹಿರವೆಾಂದು ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದ ಪಿೀಠದ ನೇತೃತ್ಾ ವನ್ನು  ಸಹ ಖೇಹರ್ ವಹಿಸಿದದ ರು. 

 

ಐದು ರಾಜ್ಯ ಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನ್ಯವ್ಣೆ ವೇಳಾಪ್ಟ್ಿ  ಘೀಷ್ಟಸ್ತದ್ ಚುನ್ಯವ್ಣಾ ಆಯೀಗ 

ಪಂಜಾಬ್, ಗೊೀವಾ, ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ, ಉತ್ು ರಖಂಡ ಮತ್ತು  ಮಣಿಪುರ ಈ 

ಐದು ರಾಜಯ ಗಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ್ಚನಾವಣಾ ವೇದ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಪರ ಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚ್ಚನಾವಣೆ ವೇದಪಟಿು  

ಪರ ಕಣೆಗೊಾಂಡ ಕಾರಣ ಮಾದರಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಐದು 

ರಾಜಯ ಗಳ ಮತ್ಎಣಿಕ್ಕ 11ನೇ ಮಾಚಿ 2017ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಉತ್ು ರಖಂಡ, ಗೊೀವಾ ಮತ್ತು  ಪಂಜಾಬ್ ನಲಿಲ  ಒಾಂದೇ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಫ್ಬರ ವರಿ 4 ರಂದು 

ಚ್ಚನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದುದ , ಗೊೀವಾದ ಒಟ್ಟು  40 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ  ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ನ 

ಒಟ್ಟು  117 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಚ್ಚನಾವಣೆ  ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 ಉತಿ ರ ಪ್ರ ದೇಶ: ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ರಾಜಯ  ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  403 ವಿಧಾನಸಭಾ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಿಗೆ 7 ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಚ್ಚನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.  ಈ ಏಳು ಹಂತ್ಗಳೆಾಂದರೆ 11ನೇ ಫ್ಬರ ವರಿ, 

15ನೇ ಫ್ಬರ ವರಿ, 19ನೇ ಫ್ಬರ ವರಿ, 23ನೇ ಫ್ಬರ ವರಿ, 27ನೇ ಫ್ಬರ ವರಿ, 4ನೇ ಮಾಚ್ಿ ಮತ್ತು  8ನೇ 

ಮಾಚ್ಿ 2017. 

 ಮಣಿಪುರ: ಮಣಿಪುರದಲಿಲ  60 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಹಂತ್ದಲಿಲ  4 ಮತ್ತು  8ನೇ 

ಮಾಚ್ಿ ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 ಈ ಐದು ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಸುಮಾರು 16 ಕೀಟಿ ಮತ್ದ್ಯರರು ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು 

ಅಹಿರಿದ್ಯದ ರೆ. ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ು ರಖಂಡ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಪರ ತಿ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗೆ 

ಚ್ಚನಾವಣೆ ವೆಚು ವನ್ನು  ರೂ 28 ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೊೀವಾ ಮತ್ತು  ಮಣಿಪುರದಲಿಲ  

ರೂ 20 ಲಕ್ಷ.  

 

2017 ಸಾ ಚಿ  ಭಾರತ ಸಮೀಕಿೆ ಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಚಾಲನೆ  

ಕಾಂದರ  ನಗರಾಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದೆ. ಇದರಡಿ ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಒಾಂದು ಲಕ್ಷಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 500 ನಗರ/ಪಟು ಣಗಳಲಿಲ  ಸಾ ಚು ತೆಯ 

ಮೇಲೆ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಕಾಾ ಲಿಟಿ 
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ಕ್ಟನೆಲ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ನಡೆಸುತಿು ದುದ , ನೈಮಲಯ ಿತೆ ಸುಧಾರಿಸಲು 

ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸಮ ಧಾಿತ್ಮ ಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷಿು ಸುವುದು ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯ ಉದೆದ ೀಶ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಡಿ ಮುನಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ, ನೇರ 

ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವವಿಜನಕರಿಾಂದ ಪಡೆದ ಅಭಿಪಾರ ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಗರಗಳ 

ಸು ಚು ತೆಯನ್ನು  ನಧಿರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಮುನಸಿಪಾಲಿಟಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯು 900 ಅಾಂಕಗಳನ್ನು , ನೇರ ಪರಿಶ್ೀಲನೆಗೆ 

500 ಅಾಂಕಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವವಿಜನಕರು ನೀಡುವ ಅಭಿಪಾರ ಯವು 600 ಅಾಂಕಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. 

ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನಕೆಕ  ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ್ ಅಂಶಗಳು: 

 ಕಸ ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಕಸಗುಡಿಸುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಗಣೆ (40% ಅಾಂಕ), ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸಜಿನೆ 

ಮುಕು  ಮತ್ತು  ಶೌಚಾಲಯ (ಶೇ 30%), ಮುನಸಿಪಾಲ್ ಘನ ತಾಯ ಜಯ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು  

ನವಿಹಣೆ (ಶೇ 20%), ಸು ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ವತ್ಿನೆಯಲಾಲ ದ 

ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ವಧಿನೆ (ಶೇ 10%). 

 ನಾಗರಿಕರು ತ್ಮಮ  ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  ಸಾ ಚು  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಸ ನಲಿಲ ರುವ ಅಜಿಿಯನ್ನು  

ತ್ತಾಂಬುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ವಾ 1969 ನಂಬರ್ ಗೆ ಮಿಸ್ಡ  ಕಾಲ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತ್ಮಮ  

ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  ನೀಡಬಹುದು. 

ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  2016 ರಲಿಲ  73 ನಗರಗಳಿಗೆ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ಮೈಸೂರು ಮದಲ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನ ಚತಿು ೀಸಗರ್ ಗೆ ಲಭಿಸಿತ್ತು . ಒಾಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ಜನರು ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿ ತ್ಮಮ  ಅಭಿಪಾರ ಯವನ್ನು  ನೀಡಿದದ ರು.   

2017 ಸುಸ್ತಾ ರ ಪ್ರ ವಾಸೊೀದ್ಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿದ  ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ವ್ಷಿ: ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ  

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆ 2017 ಅನ್ನು  ಇಾಂಟನಾಯ ಿರ್ನಲ್ ಇಯರ್ 

ಆಫ್ ಸಸ್ಥು ೈನಬಲ್ ಟ್ಯರಿಸಂ ಫ್ರರ್ ಡೆವೆಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ (International Year 

of Sustainable Tourism for Development) ಎಾಂದು ಘೀಷಿಸಿದೆ. 

ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆಯನ್ನು  ಸ್ವರುವುದು ಹಾಗೂ 

2030ರ ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಅಜೆಾಂಡಾ ಹಾಗೂ 17 ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಗುರಿಗಳನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸಲು ಈ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ವಷ್ ಘೋಷಣೆಯ್ಡ ಸುಸಿಥ ರ ಪ್ಟರ ವಾಸೊೋದಯ ಮ ವಲ್ಯದ ಕಡೆಗ್ಗ 

ವಯ ವಹಾರ, ನಿೋತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಗ್ರ ಹ್ಕರ ವತ್್ನಾ ಪ್ಟರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆ 

ಬಂಬಲ್ಲಸಲು ಮೂಲ್ಕ ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿದ  ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಕಡುಗ್ಗ ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಇದು ಐದು ಪರ ಮುಖ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲಿದೆ: 

ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಒಳಗೊಳುು ವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಸುಸೆಿ ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗೆ, ಸಮಾಜದ 

ಒಳಗೊಳುು ವಿಕ್ಕ, ಉದೊಯ ೀಗ ಮತ್ತು  ಬಡತ್ನ ನವಾರಣೆ, ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಮೌಲಯ , ವಿವಿಧತೆ ಮತ್ತು  

ಪಾರಂಪರೆ, ಸಂಪನೂಮ ಲ ದಕ್ಷತೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ 

ಪರಸಪ ರ ಸ್ವಮರಸಯ , ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಭ್ದರ ತೆ. 
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 ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ವಲಯವು ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಶೇ 7% ರಫ್ತು , ವಿಶಾ ದ ಶೇ 10% ಜಿಡಿಪಿ ಹಾಗೂ 

ಪರ ತಿ ಹನೊು ಾಂದು ಉದೊಯ ೀಗಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದು ಉದೊಯ ೀಗವನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ವನ್ನು  ಸಮಪಿಕವಾಗಿ ಬಳಕ್ಕಮಾಡಿಕಾಂಡರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗೆ, ಸಮಾಜದ 

ಒಳಗೊಳುು ವಿಕ್ಕ ಜತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  

ಹೃದ್ಯಾಘ್ಯತದಿಂದ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಓಂ ಪುರಿ ನಧನ  

ಬಲಿವುಡ್ಸನ ಹಿರಿಯ ನಟ ಓಾಂ ಪುರಿ ರವರು ಮುಾಂಬೈನ ತ್ಮಮ  

ಸಾ ಗೃಹದಲಿಲ  ತಿೀವರ  ಹೃದಯಾರ್ಘತ್ದಿಾಂದ ಕನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಓಾಂ ಪುರಿ 

ರವರು ಭಾರತಿೀಯ ಸಿನಮಾ, ಹಾಲಿವುಡ್ಸ ಸಿನಮಾ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ದೇಶಗಳ 

ಸಿನಮಾಗಳಲಿಲ  ಅಭಿನಯಸಿದದ ರು.  

 1950ರ ಅಕು ೀಬರ್ 18 ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಅಾಂಬಲದಲಿಲ  ಓಾಂ 

ಪುರಿ ಜನಸಿದದ ರು. 1976 ಪುಣೆಯ ಫಿಲಂ ಇನೆ್ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸನಲಿಲ  ಮತ್ತು  ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸೂಕ ಲ್ 

ಆಫ್ ಡಾರ ಮದಲಿಲ  ಪದವಿ ಪಡೆದಿದದ ರು. 

 ಓಾಂ ಪುರಿ 1976ರಲಿಲ  ಮರಾಠಿಯ ರ್ಘಷಿರಾಾಂ ಕತಾಾ ಲ್ ಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಸಿನಮಾ ರಂಗಕ್ಕಕ  

ಪಾದ್ಯಪಿಣೆ ಮಾಡಿದದ ರು. 

 ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಡಾರ ಮಾ ಮತ್ತು  ಫಿಲ್ಮ  ಅಾಂಡ್ಸ ಟೆಲಿವಿರ್ನ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾದಲಿಲ  ನಟನೆ ಬಗೆಗ  ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡಿದದ ರು. 

 ಭ್ವಿು  ಭ್ವೈ (1980), ಸದಗ ತಿ (1981), ಅಧ್ಿ ಸತ್ಯ  (1982), ಮಿಚ್ಿ ಮಸ್ವಲ (1986) ಮತ್ತು  

ಧಾರವಿ (1992) ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಅವರ ಅಭಿನಯ ಮರೆಯುವಂತಿಲಲ .  

 1977ರಲಿಲ  ಗಿರಿೀಶ್ತ ಕಾನಾಿಡ್ಸ ನದೇಿಶನದ ತ್ಬಿ ಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗನೆ ಚಿತ್ರ ದಲಿಲ  ಓಾಂ ಪುರಿ 

ಅಭಿನಯಿಸಿದದ ರು. ನಂತ್ರದ ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಹಲವು ಕನು ಡ ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಓಾಂ ಪುರಿ 

ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಶ್ವರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಂದಿಗೆ ಎ.ಕ್ಕ.47, ಟೈಗರ್, ಧೃವ ಚಿತ್ರ ಗಳಲೂಲ  

ಪಾತ್ರ  ನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಆರೀಹಣ್ ಮತ್ತು  ಅಧಿ ಸತ್ಯ  ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ ನ ಅಭಿನಯಕಾಕ ಗಿ ಓಾಂ ಪುರಿ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ನಟ 

ರಾರ್ು ರ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಿ 

ಗೌರವಿಸಿದೆ. 
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ಕಂದ್ರ  ಲೀಕ್ ಸೇವಾ ಆಯೀಗ (ಯುಪಿಎಸ್ ಸ್ತ) ನೂತನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಡೇವಿಡ್ ಸೈಮಲ  

 ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ಜಾ  ಮತ್ತು  ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡೇವಿಡ್ಸ ಸೈಮಿಲ  ರವರನ್ನು  ಕಾಂದರ  

ಲೀಕ ಸೇವಾ ಆಯೀಗದ ನೂತ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರಿಚೆಛ ೀದ 

316ರ ಪರ ಕಾರ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ರವರು ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಲಕ  ಸಿರೀಹಿರವರ ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಇವರು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದುದ , ಸೈಮಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಜನವರಿ 21, 

2018ರ ವರೆಗೆ ಅರ್ವಾ ಮುಾಂದಿನ ಆದೇಶದ ವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮುಾಂಚೆ ಸೈಮಿಲ  ರವರು ಆಯೀಗದ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಜೂನ್ 25, 2012ರಿಾಂದ 

ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದದ ರು.  

ಡೇವಿಡ್ ಸೈಮಲ  ಬಗೆೆ : 

 ಸೈಮಿ ರವರು ಪರ ಸಿದದ  ಇತಿಹಾಸಕಾರ, ಶ್ಕ್ಷಣ ತ್ಜಾ  ಮತ್ತು  ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅರುಣಾಚಲ 

ಪರ ದೇಶದ ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಾಂಧಿ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಮಾಜಿ ಕುಲಪತಿಯು ಆಗಿರುವ ಇವರು 

ಈಶನಯ  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪುಸು ಕ ಮತ್ತು  ಲೇಖನಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಯುಪಿಎಸ್ ಸ್ತ: 

 ಕಾಂದರ  ಲೀಕ ಸೇವಾ ಆಯೀಗ ಒಾಂದು ಸ್ವಾಂವಿಧಾನಕ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ದೇಶದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ 

ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗದದ ಐಎಎಸ್, ಐಎಫ್ಎಸ್ ಮತ್ತು  ಐಪಿಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರೆ ಹುದೆದ ಗಳಿಗೆ 

ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ನಡೆಸುತ್ು ದೆ. 

 ಸಂವಿಧಾನದ 315ನೇ ಪರಿಚೆಛ ೀದದಡಿ ಕಾಂದರ  ಲೀಕ ಸೇವಾ ಆಯೀಗವನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದುದ , ಒಬಿ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಹತ್ತು  ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ನೇಮಿಸುವ ಮತ್ತು  ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ರಾರ್ು ರಪತಿಗಳು 

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಆಯೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರ ಅವಧಿ ಆರು ವರ್ಿ ಅರ್ವಾ 65 ವರ್ಿ ತ್ತಾಂಬುವವರೆಗೆ 

ಅರ್ವಾ ಯಾವುದು ಮುಾಂಚಿತ್ವೊ ಅದು ಆಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 

NTR ಆರೀಗಯ  ರಕಿಾ  ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನನ  ಜ್ಞರಿಗಳಿಸ್ತದ್ ಆಂಧರ  ಪ್ರ ದೇಶ 

ಎಪಿಎಲ್ ರಖ್ಯಗಿಾಂತ್ ಕ್ಕಳಗಿರುವವರಿಗೆ ವಾಷಿಿಕ ರೂ 1200 ಪಿರ ೀಮಿಯಂ 

ಪಾವತಿಯಲಿಲ  ಉಚಿತ್ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಾಂಧರ  

ಪರ ದೇಶ ಸಕಾಿರ NTR ಆರೀಗಯ  ರಕಾಷ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಚಂದರ ಬಬು ನಾಯುಡ  ರವರು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ವಿಜಯವಾಡದಲಿಲ  

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪರ ಸುು ತ್ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಜಾರಿಯಲಿಲ ರುವ ಆರೀಗಯ  ಯೀಜನೆಗಳ 

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗದಗದವರು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಉಪಯೀಗವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  

NTR ಆರೀಗಯ  ರಕಿಾ  ಯೀಜ್ನೆ: 
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 NTR ಆರೀಗಯ  ರಕಾಷ  ಯೀಜನೆಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ 1044 ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು  ತ್ರಲಾಗಿದುದ , ರೂ 2 

ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಚಿತ್ ಚಿಕ್ತತೆೆ ಯನ್ನು  ಪಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಳು ಲು ಬಯಸುವವರು “ಮಿೀ ಸೇವಾ ಸ್ಥಾಂಟರ್” ನಲಿಲ  ಫ್ಬರ ವರಿ 2017 

ರವರೆಗೆ ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಳು ಬಹುದು. 

 ಎಪಿಎಲ್ ರಖ್ಯಗಿಾಂತ್ ಕ್ಕಳಗಿರುವವರು ಯೀಜನೆಯ ಉಪಯೀಗವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ವಾಷಿಿಕ 

ರೂ 1200 ಪಿರ ೀಮಿಯಂ ಅನ್ನು  ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಾಂದರೆ ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಒಬಿ ರಿಗೆ ರೂ 100. 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ 1044 ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ೀಿರಟ್ಸ ಮತ್ತು  ಸಕಾಿರಿ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿಲ  ಉಚಿತ್ 

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಚಿಕ್ತತೆೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

 

ಧಮಿ, ಭಾಷೆ ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಮತಯಾಚನೆ ಅಕ್ರ ಮ: ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೀಟ್ಿ 

ಚ್ಚನಾವಣೆಯ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಧಮಿ, ಭಾಷ್, ಜಾತಿ ಮತ್ತು  

ಸಮುದ್ಯಯ ಆಧಾರದಲಿಲ  ಮತ್ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬರದೆಾಂದು ತಿೀಪುಿ 

ನೀಡಿದೆ. ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟು ಿ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಜೆ.ಎಸ್.ಠ್ಯಕ್ಕರ್ 

ಅವರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಏಳು ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಗಳ ಪಿೀಠ 4:3 ಬಹುಮತ್ದ 

ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ. ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಆದೇಶದ ವಿರುದದ ವಾಗಿ ಮತ್ ಯಾಚಿಸಿದರೆ ಅಾಂತ್ವರನ್ನು  

ಚ್ಚನಾವಣೆಯಿಾಂದ ಸಪ ಧಿಿಸದಂತೆ ಅನೂಜಿಿತ್ಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಾಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

ಪರ ಜಾಪಾರ ತಿನಧಯ  ಕಾಯ್ಕದ ಯ -1951 ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 123 (3) ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರುವಂತೆ ಸಲಿಲ ಸಲಾಗಿದುದ  ಅಜಿಿ 

ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಈ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ ಪರ ಕಾರ ಜಾತಿ, ಧಮಿ, ಸಮುದ್ಯಯ 

ಅರ್ವಾ ಭಾಷ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ಯಾಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಕಾನೂನ್ನ ಬಹಿರ. ಈ ಹಿಾಂದೆ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಹಿಾಂದೂತ್ಾ  ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ಯಾಚನೆ ಮಾಡುವುದು ತ್ಪಪ ಲಲ ವೆಾಂದು ತಿೀಪುಿ 

ನೀಡಿತ್ತು . ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಹಿಾಂದೂತ್ಾ ವೆನ್ನು ವುದು ಜಿೀವನ ನಡೆಸುವ ಒಾಂದು ರಿೀತಿ ವಿನಾಾ  ಧಮಿವಲಲ  

ಎಾಂದು ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿತ್ತು . 

ಕೀಟ್ಿ ತಿೀಪಿಿನ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪರ ಭುತ್ಾ ವು ಜಾತ್ಯ ತಿೀತ್ವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಅದು ಯಾವುದೇ  ಧಮಿದ ಜತೆ 

ಗುರುತಿಸಿಕಳು ಲಾಗದು. ದೇವರು ಮತ್ತು  ವಯ ಕ್ತು ಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ವೈಯುಕ್ತು ಕ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದೆ. 

 ದೇಶದ ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ  ಧಮಿವು ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುವುದಿಲಲ . ಸಕಾಿರ ಎಲಾಲ  

ಸಮಯದಲೂಲ  ಜಾಯ ತ್ಯ ತಿೀತ್ವಾಗಿರಬೇಕು. 
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 ಚ್ಚನಾವಣೆ ಎಾಂಬುದು ಸವಿ ಸಾ ತಂತ್ರ  ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ. ಇದು ಜಾತಿ-ಧಮಿಗಳ ಆಧಾರದಲಿಲ  

ನಡೆಯಬರದು. ಚ್ಚನಾವಣಾ ಪರ ತಿನಧಿಗಳು ಒಳಗೂ ಮತ್ತು  ಹರಗೂ 

ಜಾಯ ತ್ಯ ತಿೀತ್ರಾಗಿರಬೇಕು. 

 ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿ ಅರ್ವಾ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯ ಏಜೆಾಂಟ್ಸ ‘ಆತ್ನ’ ಧಮಿ, ಜನಾಾಂಗ, ಜಾತಿ, ಸಮುದ್ಯಯ 

ಅರ್ವಾ ಭಾಷ್ಯ ನೆಲೆಯಲಿಲ  ಮತ್ ಯಾಚಿಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಮತ್ ಚಲಾಯಿಸದಂತೆ ಮನವಿ 

ಮಾಡುವುದು ಚ್ಚನಾವಣಾ ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರ ಎಾಂದು ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 123(3)ಯಲಿಲ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

 

“ಉತಿ ಮ ಪ್ರೀಪ್ಕಾರಿ ನೀತಿ” ಜ್ಞರಿಗಳಿಸಲಿರುವ್ ದೆಹಲಿ ಸಕಾಿರ 

ರಸ್ಥು  ಅಪರ್ಘತ್ ಸಂತ್ರ ಸು ರಿಗೆ ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  

ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಜನರನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ದೆಹಲಿ ಸಕಾಿರ “ಉತ್ು ಮ 

ಪರೀಪಕಾರಿ ನೀತಿ (Good Samaritan Policy)”ಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದೆ. 

ದೆಹಲಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಅರವಿಾಂದ್ ಕಜಿರ ವಾಲ್ ನೇತೃತ್ಾ ದ ರಾಜಯ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ 

ನೀತಿಯನ್ನು  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅಪರ್ಘತ್ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಸಂತ್ರ ಸೆ ರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವವರಿಗೆ ಸೂಕು  

ರ್ರ ೀತೆಾ ಹ ಧನವನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನನ ಚೌಕಟಿು ನಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ 

ಅವಕಾಶವನ್ನು  ನೀತಿಯಡಿ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ನೀತಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ರಾರ್ು ರ ರಾಜಧಾನ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಅಪರ್ಘತ್ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಸಂತ್ರ ಸು ರನ್ನು  ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ 

ಸ್ವಗಿಸಲು ನೆರವಾಗುವವರಿಗೆ ರೂ 2000 ರ್ರ ೀತೆಾ ಹ ಧನ ಹಾಗೂ ಪರ ಶಂಸ ಪತ್ರ ವನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಅಪರ್ಘತ್ ಸಂದಭ್ಿದಂತ್ಹ ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ತಿಯಲಿಲ  ಸಂತ್ರ ಸೆ ರಿಗೆ ಸೂಕು  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಕಡಿಸಲು 

ಮುಾಂದ್ಯಗುವಂತೆ ಜನರನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಿ ಅಮೂಲಯ ವಾದ ಜಿೀವವನ್ನು  ಕಾಪಾಡುವ 

ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ನೀತಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ವಾಸು ವ ಸೆಿ ತಿಯಲಿಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಜನರು ಕಾನೂನ್ನ ಭ್ಯ ಅರ್ವಾ ರ್ಲಿೀಸರ ತ್ನಖ್ಯ 

ಭ್ಯದಿಾಂದ ಅಪರ್ಘತ್ ಸಂತ್ರ ಸು ರನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸಲು ಹಿಾಂದೆಟ್ಟು  ಹಾಕುತಿು ರುವುದು 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿ ಜನರ ಮಾನಸಿಕ ಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  ಬದಲಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 

ದ್ಡಾರ-ರುಬೆಲ್ದಲ  ಲಸ್ತಕೆಯನ್ನನ  ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಿರುವ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ  

ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ದಡಾರ-

ರುಬಲಾಲ  ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಪರ ತಿರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿಕರ ಮ (Universal 

Immunisation Programme)ದಡಿ ಫ್ರ ಬರ ವರಿ 2017ರಿಾಂದ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. 
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ಅಲಲ ದೇ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಪರ ತಿರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಮೂರು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  “ನೂಯ ಮಕಾಕಲ್ 

ಕಂಜುಗೇಟ್ಸ” ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಮಾಚ್ಿ 2017ರಿಾಂದ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ದಡಾರ-ರುಬಲಾಲ  ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಐದು ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಅಾಂದರೆ 

ಗೊೀವಾ, ಕನಾಿಟಕ, ಲಕ್ಷದಿಾ ೀಪ, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು  ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಲ  

ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಪರ ತಿರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು  ಲಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದುದ , 

ದಡಾರ ಲಸಿಕ್ಕ ಸಹ ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ದಡಾರ-ರುಬಲಾಲ  ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೇಲೆ 

ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗುತಿು ರುವ ಮನೊವೇಲೆಾಂಟ್ಸ ದಡಾರ ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ಸೆ ಗಿತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಲಸಿಕ್ಕ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫ್ರರಸೆಿನಂತೆ ಈ ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸ್ವವಿತಿರ ಕ 

ಪರ ತಿರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ವರೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ನೂಯ ಮಕಾಕಲ್ ಕಂಜುಗೇಟ್ಸ” ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ 

ಕ್ಕಲವು ಭಾಗಗಳಲಿಲ  ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರದಲಿಲ  ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ದ್ಡಾರ-ರುಬೆಲ್ದಲ  ಕಾಯಿಲೆ: 

 ದಡಾರ-ರುಬಲಾಲ  ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು  ಜಮಿನ್ ದಡಾರ ಎಾಂತ್ಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ 

ಕಾಯಿಲೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ದಡಾರವನೆು ೀ ಹೀಲುತ್ು ವೆ. ಗಭಿೀಿಣಿ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ ಸೊೀಾಂಕು 

ತ್ಗುಲಿದರೆ ಹುಟ್ಟು ವ ಮಕಕ ಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಇರುತ್ು ವೆ. ಸೊೀಾಂಕ್ತನಾಂದ ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಅಾಂಧತ್ಾ  

ಹಾಗೂ ಕ್ತವುಡುತ್ನ ಉಾಂಟಾಗುತ್ು ದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಮ್ದುಳು ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಮೇಲೂ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲಿದೆ. ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಸುಮಾರು 25,000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಮಕಕ ಳು ಈ 

ಸೊೀಾಂಕ್ತಗೆ ತ್ತತಾು ಗುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಸ್ವವ್ಿತಿರ ಕ್ ಪ್ರ ತಿರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ: 

 ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಪರ ತಿರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಲಸಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ತ್ಡೆಯಬಹುದ್ಯದ ರೀಗಗಳ ವಿರುದದ  

ಉಚಿತ್ ಲಸಿಕ್ಕ ನೀಡುವ ಕಾಯಿಕರ ಮವಾಗಿದುದ , ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 1985 ರಲಿಲ  ಆರಂಭಿಸಿದೆ.  

 ಪರ ಸುು ತ್ ಇದು ರಾಷಿು ರೀಯ ಆರೀಗಯ  ಮಿರ್ನ್ ನ ಒಾಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

 ಇದರಡಿ ಕ್ಷಯರೀಗ, ಡಿಫಿು ೀರಿಯಾ, ಧನ್ನಿವಾಯು, ನಾಯಿಕ್ಕಮುಮ , ರ್ಲಿಯೀ, ದಡಾರ, 

ಹೆಪಟಿಟಿಸ್ ಬಿ, ಡಯೀರಿಯಾ, ಜಪಾನೀಸ್ ಎನೆೆಪಾಲಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು  ನೂಯ ಮೀನಯಾ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು  ರೀಗಗಳ ವಿರುದದ  ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  
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ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿದೊಡಡ  ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮಕೆಕ  ಕಂದ್ರ  ಇಂಧನ ಸಚ್ಚವಾಲಯದಿಂದ್ ಚಾಲನೆ 

ವಿಶಾ ದ ಅತಿದೊಡಡ  ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಕಾಂದರ  ಇಾಂಧನ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದ ಮುನಸಿಪಲ್ 

ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿಲಾಯಿತ್ತ. ಎಲ್ಇಡಿ ಆಧರಿತ್ ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಇದನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದುದ , ಇಾಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಜಂಟಿ 

ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಲ  ಎನಜಿಿ ಎಫಿಶ್ಯ್ಕನೆ  ಸವಿೀಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (EESL) ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸುತಿು ದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ದಕ್ತಷ ಣ ದೆಹಲಿ ಮುನಸಿಪಾಲ್ ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  2 ಲಕ್ಷ ಬಿೀದಿ ದಿೀಪಗಳನ್ನು  ಎಲ್ಇಡಿ ದಿೀಪಗಳನಾು ಗಿ ಪರಿವತಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಇದರಿಾಂದ ವಾಷಿಿಕ 2.65 ಕೀಟಿ ಕ್ತಲೀ ವಾಯ ಟ್ಸ ವಿದುಯ ತ್ ಉಳಿತಾಯ, ಜತೆಗೆ 22,000 

ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕ ತ್ಗಗ ಲಿದೆ. 

 ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಿಾಂದ ದಕ್ತಷ ಣ ದೆಹಲಿ ಮುನಸಿಪಾಲ್ ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ಪರ ದೇಶದ 

ನವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕತ್ು ಲೆಯಿಾಂದ ಮುಕ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಭ್ದರ ತೆ ಸಹ ಹೆಚಾು ಗಲಿದೆ. 

 ಮುಾಂದಿನ ಏಳು ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ರೂ 135 ಕೀಟಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮತ್ು ವನ್ನು  ಇತ್ರೆ 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಬಳಸಿಕಳು ಬಹುದು. 

ಎಲ್ಇಡಿ ಆಧರಿತ ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ 

 ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲಿಲ ನ ಬಿೀದಿ ದಿೀಪಗಳಲಿಲ  ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ 

ಬಲಿ್  ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲಿ್  ಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ.   

 ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಇಾಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು  ಸ್ವರುವ ಪರ ಯತ್ು ದ 

ಒಾಂದು ಉಪಕರ ಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಇಾಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲ 

ಹರಸುಸುವಿಕ್ಕ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತ್ಗಗ ಲಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಪಂಜಾಬ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ, ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ, ಅಸೆ್ವ ಾಂ, ತಿರ ಪುರ, 

ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ, ಚತಿು ೀಸಘರ್, ತೆಲಂಗಣ, ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶ, ಕರಳ, ಗೊೀವಾ, ಮಹಾರಾರ್ು ರ, 

ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು  ರಾಜಸ್ವು ನದಲಿಲ  ಜಾರಿಯಲಿಲ ದೆ. 

ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲಿ್  ಗಳು ದಿೀಘಿಕಾಲ ಬಳಿಕ್ಕ ಬರುವ ಬಲಿ್  ಗದಗಿವೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲಿ್  ಸ್ವಮಾನಯ  ಬಲಿ್  

ಗಳಿಗಿಾಂತ್ 50 ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ಹಾಗೂ ಸಿಎಫ್ಎಲ್ ಬಲಿ್  ಗಳಿಗಿಾಂತ್ 8-10 ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ಬಳಿಕ್ಕ 

ಬರುತ್ು ವೆ. ಇವುಗಳ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ ಇಾಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ವಿದುಯ ತ್ ದರ ಉಳಿತಾಯ ಸಹ 

ಆಗಲಿದೆ. 
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ಹಜ್ ಸಬಿಸ ಡಿ ಕುರಿತ್ತ ಅಧಯ ಯನಕೆಕ  ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ನಧಾಿರ 

ಹರ್ಜ ಸಬೆಿ ಡಿ ಕುರಿತ್ತ ಅಧುಯ ಯನ ನಡೆಸಲು ಆರು ಸದಸಯ ರನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲು ಕಾಂದರ  ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವಾಲಯ ನಧಿರಿಸಿದೆ. 2012ರಲಿಲ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ನೀಡಿರುವ 

ತಿೀಪಿಿನ ಅನಾ ಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹರ್ಜ 

ಯಾತಿರ ಗರಿಗೆ ನೀಡುತಿು ರುವ ಸಬೆಿ ಡಿಯನ್ನು  ಕಾಲಕರ ಮೇಣ 2022ರಳಗೆ 

ರದುದ ಗೊಳಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ 2012ರಲಿಲ  ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿತ್ತು . 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸಬೆಿ ಡಿ ಅನ್ನಪಸೆಿ ತಿಯಲಿಲ  ಹರ್ಜ ಯಾತಿರ ಕರು ಸೌದಿ ಅರಬಿಯಾಗೆ ಕಡಿಮ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ 

ಹೇಗೆ ಪರ ಯಾಣ ಬಳಸಬಹುದೆಾಂಬುದರ ಬಗೆಗ  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

 ಸಬೆಿ ಡಿ ನೀಡುವುದರಿಾಂದ ಏನಾದರು ಪರ ಯೀಜನವಿದೆಯ ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆಗ  ಸಹ ಸಮಿತಿ 

ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಸಮಿತಿಯು ವರದಿಯನು  ಸಲಿಲ ಸುವ ಮುಾಂಚೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಂಘಟನೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚನೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

ಏನದು ಸಬಿಸ ಡಿ ವಿವಾದ್: 

 ಹರ್ಜ ಯಾತೆರ  ಕೈಗೊಳುು ವ ಭಾರತಿೀಯ ಮುಸಿಲ ಾಂರಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಹರ್ಜ ಸಬೆಿ ಡಿಯನ್ನು  

ನೀಡುತಿು ದೆ. ಈ ಸಬೆಿ ಡಿಯನ್ನು  ವಿಮಾನಯಾನ ದರ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ವಿವಿರ್ಧಡೆಯಿಾಂದ ಹರ್ಜ 

ಯಾತಿರ ಕರು ನಗದಿತ್ ವಿಮಾನಯಾನ ತ್ಲುಪಲು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 2012ರಲಿಲ  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಹರ್ಜ ಸಬೆಿ ಡಿಯನ್ನು  ಕಾಲಕರ ಮೇಣ ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ 

2022ರಳಗೆ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ನಲಿಲ ಸುವಂತೆ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಈ ಸಬೆಿ ಡಿ 

ಮತ್ು ವನ್ನು  ಮುಸಿಲ ಾಂ ಸಮುದ್ಯಯದವರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ 

ಬಳಸಿಕಳುು ವಂತೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಆದೇಶ್ಸಿತ್ತು . 

ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರಕೆಕ  ವ್ರದಿ ಸಲಿಲ ಸ್ತದ್ ಸುಮತ್ ಭೀಸ್ ಸಮತಿ  

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಸಿದದ ಪಡಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದದ  

ಸುಮಿತ್ ಭೀಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ತ್ಜಾ ರ ಸಮಿತಿ ತ್ನು  ವರದಿಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  

ಗಾರ ಮಿೀಣಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕಕ  ಸಲಿಲ ಸಿದೆ.  ಸಮಿತ್ ಭೀಸ್ ರವರು 

ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯಿದಶ್ಿ. ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಹಂಚಿಕ್ಕ 

ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ 

ದತಾು ಾಂಶವನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಸಮಿತಿಯನ್ನು  

ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕಾಂದರ  ಗಾರ ಮಿೀಣಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯ ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಡಿ 

ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲು ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ದತಾು ಾಂಶವನ್ನು  

ಬಳಸಿಕಳು ಲಿದೆ. ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಆವಾಸ್ ಯೀಜನೆ ಹಾಗೂ ದಿೀನ್ ದಯಾಳ್ 

ಅಾಂತ್ತಯ ೀದಯ ಯೀಜನೆ (ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಜಿೀವನೊೀಪಾಯ ಯೀಜನೆ) ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳ 

ಆಯ್ಕಕ ಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಲಿದೆ. 
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ಸಮತಿಯ ಪ್ರ ಮುಖ್ ವಿೀಕ್ಷಣೆ: 

 ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ದತಾು ಾಂಶ ಹಾಗೂ ಟಿಐಎನ್ (TIN) ನಂಬರ್ 

ಬಳಕ್ಕ ಸಕಾಿರದ ಪಾಲಗಳುು ವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಾಂದ ಉತ್ು ಮ 

ಫಲಿತಾಾಂಶ ಹರಬರಲಿದೆ. 

 ಆದ್ಯಗೂಯ  ದಿೀರ್ಘಿವದಿಯಲಿಲ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ ಒಾಂದನೆು  

ಅವಲಂಭಿಸಿವುದರಿಾಂದ ಸ್ವವಿಜನಕ ಸಂಪನೂಮ ಲದ ಮೇಲೆ ಒತ್ು ಡ ಬಿೀರುವ ಕಾರಣ 

ದತಾು ಾಂಶದ ಮೇಲೆ ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ನಗಾವಹಿಸಬೇಕು. 

 ಸ್ವಮಾಜಿಕ ವಲಯ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠು ನಕ್ಕಕ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಜಾತಿ 

ಜನಗಣತಿ ದತಾು ಾಂಶ ತ್ತಾಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಈ ದತಾು ಾಂಶದ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ ಉತ್ು ಮವಾದ ಬಜೆಟ್ಸ ಯೀಜನೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಮಪಿಕವಾಗಿ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಬಳಕ್ಕ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

 

ರಾಷ್ ರ ಕ್ವಿ ಗೀವಿಂದ್ ಪೈ ಅವ್ರ “ಗಿಳಿವಿಂಡು” ಸ್ವಮ ರಕ್ ಭವ್ನ ಲೀಕಾಪ್ಿಣೆ 

ಕನು ಡದ ಮದಲ ರಾರ್ು ರಕವಿ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಹಿತಿ ಮಂಜೇಶಾ ರ ಗೊೀವಿಾಂದ 

ಪೈ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಸ್ವಮ ರಕ ಗಿಳಿವಿಾಂಡು ವನ್ನು  ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ದ ಮುಖಯ  

ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕರಳ ಸರಕಾರದ ಮುಖಯ  ಮಂತಿರ  

ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಲೀಕಾಪಿಣೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾರ್ು ರಕವಿ 

ಗೊೀವಿಾಂದ ಪೈ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಿ ಅವರ ಹುಟ್ಯು ರಾದ ಕಾಸರಗೊೀಡು 

ಜಿಲೆಲ ಯ ಮಂಜೇಶಾ ರ ದಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ,ಕರಳ ಹಾಗೂ ಕಾಂದರ  ಸರಕಾರ 

ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ದ್ಯನಗಳ ಸಹಕಾರ, ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ಈ ಸ್ವಮ ರಕವನ್ನು  

ನಮಿಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಮಂಜೇಶ್ವ್ರ ಗೀವಿಂದ್ ಪೈ: 

 ಗೊೀವಿಾಂದ ಪೈಯವರು 1883ರಲಿಲ  ಆಗಿನ ಕನಾಿಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿದದ  ಕಾಸರಗೊೀಡಿನ 

ಮಂಜೇಶಾ ರದಲಿಲ  ಜನಸಿದದ ರು. 

 ಗೊೀವಿಾಂದ ಪೈಗಳ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಂಗಳೂರಿನಲಿಲ ಯೇ ಆಯಿತ್ತ. ಅವರು ಮಂಗಳೂರಿನ 

ಸರಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ  ಇಾಂಟರ್ಮಿೀಡಿಯ್ಕಟಿು ನವರೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಖ್ಯಯ ತ್ ನವೊೀದಯ 

ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದ ಆಚಾಯಿ ಪುರುರ್ರಾಗಿದದ  ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು ಇವರಿಗೆ ಕನು ಡದ 

ಅಧಾಯ ಪಕ ರಾಗಿದದ  ರು. ಹೆಚಿು ನ ವಾಯ ಸಂಗಕಾಕ ಗಿ ಮದರಾಸಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ನಂತ್ರ ಪೈಯವರು 

ಮದ್ಯರ ಸಿನ ಕ್ತರ ಶ್ು ಯನ್ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಿದರು. ಅಲಿಲ  ಡಾ.ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃರ್ಣ ನ್ ಅವರು ಇವರ 

ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದದ ರು. 

 ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ದಲಿಲ  ನಡುಗನು ಡ ಪರ ಕಾರವನ್ನು  ಬಳಕ್ತಗೆ ತಂದ ಮಂಜೇಶಾ ರ ಗೊೀವಿಾಂದ 

ಪೈಗಳು ಅಗಾಧ ಪಾಾಂಡಿತ್ಯ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿದದ ವರು. ಸಂಸಕ ೃತ್, ಪಾಲಿ, ಗಿರ ೀಕ್, ಲಾಯ ಟಿನ್ ಭಾಷ್ 
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ಸೇರಿದಂತೆ 23 ಭಾಷ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ಜಾಾ ನ ಹಾಂದಿದದ  ಬಹು ಭಾಷ್ಠ ಪಂಡಿತ್ರಾಗಿದದ ರು. 

ಮಾಯ ಕೆು ಮ ಲಲ ನಿ ರಿೀತಿಯ ಚಿಾಂತ್ನೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದದ  ವಯ ಕ್ತು ಯಾಗಿದದ ರು. ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  

ಹೀರಾಟದ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಗಾಾಂಧಿ ದಂಡಿ ಸತಾಯ ಗರ ಹಕ್ಕಕ  ಹರಟಾಗ ಮಂಜೇಶಾ ರದ 

ಗೊೀವಿಾಂದ ಪೈಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಊರು ಗೊೀಲು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು  ಎನ್ನು ವ ವಿರ್ಯ 

ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಕ್ತಕ ಲಲ . 

 ಪೈ ಅವರು ಮರಾಠಿ, ಜಮಿನ್ ಗಿರ ೀಕ್ ಮದಲಾದ ಭಾಷ್ಗಳನ್ನು  ಕಲಿತ್ತ ಒಟ್ಟು  25 

ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ಪಾರ ವಿಣಯ ತೆ ಪಡೆದು ಕಾಂಡಿದದ ರು. ಗೊೀವಿಾಂದ ಪೈಯವರು ನಂತ್ರ 

ಮಂಜೇಶಾ ರದಲಿಲ  ನೆಲಸಿದದ ರಿಾಂದ ಮಂಜೇಶಾ ರ ಗೀವಿಂದ್ ಪೈ ಎಾಂದೇ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು.  

 ಗೊೀವಿಾಂದ ಪೈಗಳು 'ಗಿಳಿವಿಾಂಡು', 'ನಂದ್ಯದಿೀಪ' ಎಾಂಬ ಕಾವಯ  ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು  ಹರ 

ತಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ‘ವೈಶಖಿ’ ಹಾಗು ‘ಗೊಲಗಥಾ’ ಎನ್ನು ವ ಎರಡು ಖಂಡಕಾವಯ ಗಳನ್ನು  

ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ ‘ಹೆಬಿ ರೆಳು’ ಎನ್ನು ವ ಪದಯ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಏಕಾಾಂಕ ನಾಟಕವನೂು , 

‘ಚಿತ್ರ ಭಾನ್ನ’ ಎನ್ನು ವ ಗದಯ ನಾಟಕವನೂು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 'ತಾಯಿ‘, 'ಕಾಯಾಯ್ ಕಮಾಜಿ' 

ಎಾಂಬ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದದದ ಲಲ ದೆ, ಜಪಾನನ ನೊೀ ನಾಟಕಗಳನ್ನು  ಕನು ಡಕ್ಕಕ  

ಅನ್ನವಾದಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಪುರಸ್ವಕ ರಗಳು: 

 1949ರಲಿಲ  ಮದರಾಸು ಸರಕಾರವು (1949ರಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಏಕ್ತೀಕರಣಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಮದಲು ದಕ್ತಷ ಣ 

ಕನು ಡ ಜಿಲೆಲ ಯು ಆಗಿನ ಮದರಾಸು ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಅಾಂದರೆ ಈಗಿನ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಲ ದಿದ ತ್ತ.) 

ಗೊೀವಿಾಂದ ಪೈಗಳಿಗೆ ರಾರ್ು ರ ಕವಿ ಎಾಂದು ಸನಾಮ ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತ. 

 ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಸಮ್ಮ ೀಳನದ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆ- ೧೯೫೦ರಲಿಲ  ಮುಾಂಬಯಿಯಲಿಲ  ಜರುಗಿದ ೩೪ನೆಯ ಕನು ಡ 

ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಸಮ್ಮ ೀಳನಕ್ಕಕ  ಗೊೀವಿಾಂದ ಪೈಗಳು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. 

 ಉಡುಪಿಯಲಿಲ  ಗೊೀವಿಾಂದ ಪೈ ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾಂದರ ವು ಎಾಂ.ಜಿ.ಎಾಂ ಕಾಲೇಜಿನ 

ಅಾಂಗಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ 1965ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪನೆಗೊಾಂಡಿತ್ತ. 

ಮರಣ: 

 1963ರ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 06 ರಂದು ಗೊೀವಿಾಂದ ಪೈಯವರು ನಧನ ಹಾಂದಿದರು. 

 

ಸವ್ಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ್ ಪ್ರ ಗತಿ ಮೇಲೆ ನಗಾವ್ಹಿಸಲು ಶಗುಣ್ ಪೀಟಿಲ್ ಆರಂಭ 

ಸವಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಪರ ಗತಿಯ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಶಗುಣ್ ರ್ೀಟಿಲ್ (http://ssashagun.nic.in) ಅನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಶಾ ಬಯ ಾಂಕ್ ಈ ರ್ೀಟಿಲ್ ಅನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಮಾನವ 

ಸಂಪನೂಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಶಗುಣ್ ಹೆಸರು 

ಶಲಾ (ಶಲೆಗಳು) ಮತ್ತು  ಗುಣ್ (ಗುಣ ಅರ್ವಾ ಕಾಾ ಲಿಟಿ) ನಾಂದ ಬಂದಿದೆ. 

 

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B2%A6%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B3%81
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B3%A7%E0%B3%AF%E0%B3%AB%E0%B3%AC
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%9F%E0%B2%95
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A6%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B7%E0%B2%BF%E0%B2%A3_%E0%B2%95%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%A1
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A6%E0%B2%95%E0%B3%8D%E0%B2%B7%E0%B2%BF%E0%B2%A3_%E0%B2%95%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%A1
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B2%A6%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B3%81
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A4%E0%B2%AE%E0%B2%BF%E0%B2%B3%E0%B3%81%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%A1%E0%B3%81
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B3%A7%E0%B3%AF%E0%B3%AB%E0%B3%A6
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%AE%E0%B3%81%E0%B2%82%E0%B2%AC%E0%B2%AF%E0%B2%BF
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%A1_%E0%B2%B8%E0%B2%BE%E0%B2%B9%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B3%87%E0%B2%B3%E0%B2%A8
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B2%A8%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%A1_%E0%B2%B8%E0%B2%BE%E0%B2%B9%E0%B2%BF%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B3%87%E0%B2%B3%E0%B2%A8
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸವಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಶಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಗಾವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಈ ಶಲೆಗಳಲಿಲ  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ರುವ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟು ವನ್ನು  ತಿಳಿಯಲು ಶಗುಣ್ ರ್ೀಟಿಲ್ ಅನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸವಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದ ಮೇಲೆ ನರಂತ್ರವಾಗಿ ನಗಾವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ದ 

ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ ನ ನಾವಿೀನಯ ತೆ ಹಾಗೂ ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  ಎತ್ತು  ತ್ತೀರಲು ಇದು 

ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ರಾಜಯ /ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಸವಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಆಗಿರುವ ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  

ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗುಣಮಟು ದ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಲು 

ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ಸವಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನ್ನದ್ಯನದ ಬಳಕ್ಕ ಬಗೆಗ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಸಕಾಿರ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು  ಇದು 

ನೀಡಲಿದೆ. 

ಸವ್ಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ: 

ಸವಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆ ಆಗಿದುದ , ವಿಶೇರ್ 

ಸ್ವಮರ್ಿವುಳು  ಮಕಕ ಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ರಿಾಂದ 14 ವರ್ಿಗಳ ನಡುವಿನ ಎಲಾಲ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಶಲೆಯ 

ಲಭ್ಯ ತೆ,  ದ್ಯಖಲಾತಿ ಮತ್ತು  ಶಲೆಯಲಿಲ  ಉಳಿಸಿಕಳುು ವುದು ಮತ್ತು  ಗುಣಾತ್ಮ ಕ ಶ್ಕ್ಷಣವನ್ನು  

ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಮಾನವ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ಬಳೆಸುವಂತೆ ಶ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಗಿದಶಿನ 

ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ಯಯವನ್ನು  ರಚನಾತ್ಮ ಕವಾಗಿ ತ್ತಡಗಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿ.  

 

ಐಎನ್ಎಸ್ ಖಂಡೇರಿ ಜ್ಲ್ದಂತಗಾಿಮಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಸ್ವಕ ಪಿೀಿನ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೆಯ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ನೌಕ್ಕ 

'ಖ್ಯಾಂಡೇರಿ'ಯನ್ನು  ಮಝಗಾನ್ ಡಾಕ್ ಶ್ಪ್ಟ ಬಿಲಡ ರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ, 

ಮುಾಂಬೈ,  ಮಹಾರಾರ್ು ರದಲಿಲ  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸ್ವಕ ಪಿೀಿನ್ 

ಸರಣಿಯ ಆರು ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಗಳ ಪೈಕ್ತ ಇದು ಎರಡನೇಯದ್ಯಗಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಪಡೆಯ 

“ಪಾರ ಜೆಕ್ು  75”ರಡಿ ಮಝಗಾನ್ ಡಾಕ್ ಶ್ಪ್ಟ ಬಿಲಡ ರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಫ್ರರ ನೆ್  ನ ಡಿಸಿಎನ್ಎಸ್ 

ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ದಡಿ ಇದನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಖಂಡೇರಿ ಜ್ಲ್ದಂತಗಾಿಮ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಛತ್ರ ಪತಿ ಶ್ವಾಜಿ ನಯಂತ್ರ ಣದಲಿಲ ದದ  'ಖ್ಯಾಂಡೇರಿ' ಕೀಟೆಯ ಹೆಸರನೆು ೀ ಈ 

ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದರ ದ ನಡುವೆ ಇದದ  ಈ ಕೀಟೆಯ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ಯಗಿ 
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ಶ್ವಾಜಿಯ ನೌಕಾದಳ 17ನೇ ಶತ್ಮಾನದಲಿಲ  ಪಾರಮಯ  ಸ್ವಧಿಸಿತ್ತು  ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾಂಡೇರಿ 

ಅನ್ನು ವುದು ಟೈಗರ್ ಶಕ್ತಿನ ಹೆಸರು ಸಹ ಆಗಿದೆ. 

 ಖ್ಯಾಂಡೇರಿ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಯು ರಹಸಯ ವಾಗಿ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ನಡೆಸುವಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ.ನಖರ ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸುವ ಶಸ್ವು ರಸು ರ ಬಳಸಿ ವೈರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನ ಉಾಂಟ್ಟ ಮಾಡಲಿದೆ. 

 ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಧಾ ಾಂಸಗೊಳಿಸುವ ಕ್ತಷ ಪಣಿ, ಸ್ೊ ೀಟಕ ಬಳಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಸಹ 

ಹಾಂದಿದೆ. ಈ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ಎಲಿಲ ದೆ ಎಾಂದು ಪತೆು  ಮಾಡುವುದು ತಿೀರಾ ಕರ್ು . ಶತ್ತರ  

ದೇಶದ ಕಡೆಯಿಾಂದ ನ್ನಗುಗ ವ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಗಳನ್ನು  ಹಿಮ್ಮ ಟಿು ಸಲು ಸಹ ಈ 

ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಪಡೆ “ಪಾರ ಜೆಕ್ು  75”ರಡಿ ಫ್ರರ ನೆ್ ನ ಡಿಸಿಎನ್ಎಸ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಹಾಯದಡಿ ಒಟ್ಟು  

ಆರು ಸ್ವಕ ಪಿೀಿನ್ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಗಳನ್ನು  ನಮಿಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  2005ರಡಿ ಸಹಿ 

ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಸರಣಿಯ ಮದಲ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ “ಐಎನ್ಎಸ್ ಕಲಾ ರಿ” ಪರ ಯೀಗಾರ್ಿ 

ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದುದ , ಶ್ೀಘಿವೇ ಸೇನೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ಲಿದೆ. ಉಳಿದ ನಾಲುಕ  

ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಗಳನ್ನು  ಐಎನ್ಎಸ್ ಖ್ಯಾಂಡೇರಿ ನಂತ್ರ ಒಾಂಬತ್ತು  ತಿಾಂಗಳ ಅಾಂತ್ರದಂತೆ 

ಕಾಯಿಗತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.  ಪರ ಸುು ತ್ ಭಾರತದ್ ನೌಕಾಪ್ಡೆಯ ಬಳಿ 13 ಸಂಪ್ರ ದ್ಘಯಿಕ್ 

ನೌಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಪ್ರಮಾಣು ಜ್ಲ್ದಂತಗಿಮಗಳಿವೆ.  

 

ಪಂಜ್ಞಬಿನ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಸುಜಿಿತ್ ಸ್ತಂಗ್ ಬನ್ಯಿಲ್ದ ನಧನ 

ಪಂಜಾಬು  ಮಾಜಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸುಜಿಿತ್ ಸಿಾಂಗ್ ಬನಾಿಲಾ 

ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 91 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . 80ರ ದಶಕದಲಿಲ  

ಪಂಜಾಬು ಲಿಲ  ಉಗರ ಗಾಮಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳು ಪರಾಕಾಷ್ಾ ಗೆ ತ್ಲುಪಿದದ  

ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಸುಜಿಿತ್ ಸಿಾಂಗ್ ಬನಾಿಲಾ ಆ ರಾಜಯ ವನ್ನು  

ಮುನು ಡೆಸಿದದ ರು. ಅವರು 1985 ರಿಾಂದ 1987ರವರೆಗೆ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ 

ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಬನಾಿಲಾ, 1985ರಲಿಲ  ಉಗರ ಗಾಮಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಾಂದ ಪಿೀಡಿತ್ವಾಗಿದದ  ಪಂಜಾಬು ಲಿಲ  ಶಾಂತಿ 

ಸೆ್ವಪನೆಯ ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಏಪಿಟಿು ದದ  ರಾಜಿೀವ್-ಲಾಂಗೊವಾಲ ಒಪಪ ಾಂದದ ಬಳಿಕ ಆ 

ರಾಜಯ ದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದದ ರು. 1 

 991ರಲಿಲ  ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಅಲಾಪ ವಧಿಗೆ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದದ  ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಬನಾಿಲ 

ತ್ಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿದದ ರು.  



www.karunaduexams.com 

532 | P a g e  
 

 ಬನಾಿಲ ಅವರು ಉತ್ು ರಾಖಂಡ, ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ, ಅಾಂಡಮಾನ್ ಹಾಗೂ ನಕೀಬರ್ 

ದಿಾ ೀಪಗಳ ರಾಜಯ ಪಾಲರಾಗಿಯೂ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು.  

 1977ರಿಾಂದ 1978ರವರೆಗೆ ಅವರು ಮುರಾಜಿಿ ದೇಸ್ವಯಿ ಸರಕಾರದಲಿಲ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು. 

ಅಟಲಿಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಂಪುಟದಲಿಲಯೂ ಅವರು ರಾಸ್ವಯನಕ ಹಾಗೂ 

ರಸಗೊಬಿ ರ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು.  

 

“ಜ್ಲಿಲ ಕ್ಟ್್ಟ ” ತಮಳುನ್ಯಡಿನ ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ ಗೆ ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚ್ಚಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಗೂಳಿ ಪಳಗಿಸುವ ಕ್ತರ ೀಡೆ ಜಲಿಲ ಕಟ್ಟು  ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ತ್ಮಿಳುನಾಡು 

ಸಕಾಿರ ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿರುವ ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ  ಕರಡುವಿಗೆ  ಕಾಂದರ  ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  

ಕಾನೂನ್ನ ಸಚಿವಾಲಯ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಚಿಸದೆ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ನೀಡಿದೆ. ಪಾರ ಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ಟರ ಯಿ ತ್ಡೆ ಕಾಯ್ಕದ ಯಲಿಲ ರುವ 

ಪಟಿು ಯಿಾಂದ ಗೂಳಿಯನ್ನು  ಕೈಬಿಡುವುದು ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ ಯಲಿಲ ರುವ 

ಮುಖಯ  ಅಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಪಾರ ಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ಟರ ಯಿ ತ್ಡೆ ಕಾಯ್ಕದ ಯಲಿಲ ರುವ ನಬಿಾಂಧಗಳನೆು ಲಲ  

ಸೇರಿಸಿಕಾಂಡೇ ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ ಯ ಕರಡು ಸಿದಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಸಹವತಿಿ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಬರುವ ವಿರ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ 

ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಸಕಾಿರ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದಿಾಂದ ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು 

ಅನವಾಿಯವಾಗಿದೆ.  

 ಪಾರ ಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ಟರ ಯಿ ತ್ಡೆ ಕಾಯ್ಕದ ಯಲಿಲ ರುವ ಪಟಿು ಯಿಾಂದ ಗೂಳಿಯನ್ನು  

ಕೈಬಿಡುವುದು ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ ಯಲಿಲ ರುವ ಮುಖಯ  ಅಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಪಾರ ಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ 

ಕ್ಟರ ಯಿ ತ್ಡೆ ಕಾಯ್ಕದ -1960 ಗೂಳಿಗೆ ಅನಾ ಯಿಸುವುದಿಲಲ . 

 ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಮೇ 2014ರಲಿಲ  ಜಲಿಲ ಕಟ್ಟು ವಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ನಷೇಧವನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ ಯನ್ನು  ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಕಾಯಿಸ್ವಧನೆ ಅಳೆಯಲು “ಇಂಡಿಯಾ ಇನೊನ ೀವೇಶನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ ” 

ರಾಜಯ ಗಳ ಕಾಯಿಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  ಅಳೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಿಕ 

ವೇದಿಕ್ಕ (WEF), ನೀತಿ ಆಯೀಗ, ವಿಶಾ  ಭೌದಿದ ಕ ಆಸಿು  ಸಂಸೆ್ಥ  (WIPO) ಮತ್ತು  

ಕಾನೆಿಲ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಇಾಂಡಿಯಾ ಇನೊು ೀವೇಶನ್ ಇಾಂಡೆಕೆ್ ಅನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಿವೆ. ವಿಶಾ  ಭೌದಿದ ಕ ಆಸಿು  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಗೊಲ ೀಬಲ್ ಇನೊು ೀವೇಶನ್ ಇಾಂಡೆಕೆ್ 

ಮಾದರಿಯಲೆಲ  ಈ ಇಾಂಡೆಕೆ್ ಅನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಿದುದ , ದೇಶದ ತ್ಳಮಟು ದ ಅಭಿವೃದಿದ  ಮೇಲೆ 

ಇದು ಬಳಕು ಚೆಲಲ ಲಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ಇಾಂಡಿಯಾ ಇನೊು ೀವೇಶನ್ ಇಾಂಡೆಕೆ್ ನಲಿಲ  ದೇಶದ ರಾಜಯ ಗಳ ನಾವಿೀನಯ ತೆ ಕಾಯಿಸ್ವಧನೆ 

ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆ ಮೂಲಕ 

ದೇಶವನ್ನು  ನಾವಿೀನಯ ತೆ ಆಧರಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ರಾರ್ು ವನಾು ಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕದ ಆಧಾರ ಸು ಾಂಭ್ಗಳೆಾಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲದ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಮತ್ತು  

ಸಂಶೀಧನೆ, ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಬಲವಧಿನೆ, ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳ ಬಾಂಬಲ ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರ 

ಸಂಕ್ತೀಣಿತೆ. 

 ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಡಿಸಲು ಪರ ತಿಯಾಂದು ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 

ಕಾಯಿಪಡೆ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ನಾಮನದೇಿಶನ ಮಾಡಲಿವೆ. ಮದಲ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  

ಅಕು ೀಬರ್ 2017ರಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ರಾಜಯ  ರಾಜಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಪ ಧಾಿತ್ಮ ಕತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಇದು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಸಮಗರ  ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ನಯಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

 

ವಿಕ್ಲಚೇತನರ ಹಕುಕ  ಕಾಯಿದೆ ಅನ್ನಷ್್ಯ ನಕೆಕ  ನಯಮ ರೂಪಿಸಲು ಸಮತಿ ರಚನೆ 

ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಕುಕ  ಕಾಯಿದೆ-2016 ಅನ್ನಷ್ಠು ನದಲಾಲ ಗುವ 

ವಿಳಂಬವನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಏಕರೂಪ 

ನಯಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಮಿತಿಯಾಂದನ್ನು  

ರಚಿಸಿದೆ. ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಸಬಲಿೀಕರಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಈ 

ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಮಿತಿಯು ಮೂರು ತಿಾಂಗಳಳಗೆ 

ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸಲಿದೆ. 

ಸಮತಿಯ ರಚನೆ: 

 ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವಾಲಯ, ಕಾಮಿಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ, ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರತ್ರ ಸಂಸೆ್ಥ  

(NGO)ಗಳ ಪರ ತಿನಧಿಗಳು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿರಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಕನಾಿಟಕ, ಗುಜರಾತ್, ಓಡಿಶ, ಅಸೆ್ವ ಾಂ, ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ 

ರಾಜಯ ಗಳ ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿ/ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳು ಸಹ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಇರಲಿದ್ಯದ ರೆ, 

ಸಮತಿಯ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ: 

 ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠು ನಕ್ಕಕ  ಮಾದರಿ ಏಕರೂಪ ನಯಮಗಳನ್ನು  

ರೂಪಿಸುವುದು. ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠು ನದಲಾಲ ಗುವ ವಿಳಂಬವನ್ನು  

ತ್ಡೆಯುವುದು. 
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ವಿಕ್ಲಚೇತನರ ಹಕುಕ  ಕಾಯಿದೆ-2016: 

 ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ಹಕುಕ  ಕಾಯಿದೆ ರಾರ್ು ಪತಿ ರವರಿಾಂದ ಅಾಂಕ್ತತ್ ಪಡೆದ ನಂತ್ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 

2016 ರಲಿಲ  ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು  ಮಾನಸಿಕ ನೂಯ ನತೆ ಸೇರಿದಂತೆ 

ವಿವಿಧ ನೂಯ ನತೆಗಳನ್ನು  ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಈ ಹಿಾಂದೆ ಇದದ  7 ನೂಯ ನತೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ 21 ನೂಯ ನತೆಗಳನ್ನು  

ಅಾಂಗವೈಕಲಯ ತೆ ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

  

ಐದು ಸ್ವಮಾನಯ  ಸ್ವಂಕಾರ ಮಕ್ವ್ಲಲ ದ್ ರೀಗಗಳ ನವಾರಣೆ, ತಪಾಸಣೆ ಮತಿ್ತ  ನಯಂತರ ಣ 

ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಐದು ಸ್ವಮಾನಯ  ಸ್ವಾಂಕಾರ ಮಿಕವಲಲ ದ 

ರೀಗಗಳ ನವಾರಣೆ, ತ್ಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು  ನಯಂತ್ರ ಣ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  

ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಿದೆ. ವಿಶಾ  ಕಾಯ ನೆ ರ್ ದಿನವಾದ ಫ್ಬರ ವರಿ 4 ರಂದು ಈ 

ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಧಿಕ ರಕು ದೊತ್ು ಡ, 

ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಬಯಿ ಕುಳಿ, ಸು ನ ಮತ್ತು  ಗಭ್ಿಕಂಠದ ಕಾಯ ನೆ ರ್ ಈ ಐದು ರೀಗಗದಗಿವೆ. ಈ 

ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಆರೀಗಯ  ಮಿರ್ನ್ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ರೀಗಗಳ ತ್ಪಾಸಣೆಯನ್ನು  32 ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  

ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳ 100 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಮಾಚ್ಿ 31, 2017 ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಆಶ ಹಾಗೂ ಎಎನ್ಎಮ್ ಕಾಯಿಕತೆಿಯರಿಗೆ ಇದಕಾಕ ಗಿ ತ್ರಭೇತಿಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

 ಮುಾಂದಿನ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ  ದಿೀಘಿಕಾಲದ ಪರ ತಿರೀಧಕ ಉಸಿರಾಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು  ಸಹ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಎಲಾಲ  ಜಿಲೆಲ ಗಳಿಗೂ 

ವಿಸು ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಸ್ವಂಕಾರ ಮಕ್ವ್ಲಲ ದ್ ರೀಗಗಳು: 

ಸ್ವಾಂಕಾರ ಮಿಕವಲಲ ದ ರೀಗಗಳು ಅಾಂದರೆ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ರೀಗಗದದ ಹೃದಯರ್ಘತ್ ಮತ್ತು  

ಪಾಶಾ ಿವಾಯು, ಮಧುಮೇಹ, ದಿೀಘಿಕಾಲದ ಉಸಿರಾಟ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗದದ ಅಸು ಮಾ ಮತ್ತು  

ಕಾಯ ನೆ ರ್ ರೀಗಗಳು ದೇಶದ ಶೇ 60% ಸ್ವವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ರೀಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಯಿಲೆ 

ಉಲಭ ಣಗೊಾಂಡ ನಂತ್ರ ಗೊೀಚರವಾಗುವುದರಿಾಂದ ರೀಗದ ಆರಂಭ್ ದಿನಗಳಲಿಲ  ತ್ಪಾಸಣೆಯನ್ನು  

ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಅಗತ್ಯ . ಸ್ವಾಂಕಾರ ಮಿಕವಲಲ ದ ರೀಗಗಳು ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸೆಿ ತಿಗತಿಯ ಮೇಲೆ ವಯ ತಿರಿಕು  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ು ವೆ.  
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ಕ್ಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ವಿಷಯದ್ಲಿಲ  ಕರಳವ್ನ್ನನ  ಹಿಂದಿಕ್ಕ ದ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸೆಿ ತಿ ವರದಿ-2016 ಪರ ಕಾರ ಕಲಿಕಾ 

ಫಲಿತಾಾಂಶ ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ಕರಳ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  

ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಮುಾಂಚೂಣಿ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಹರಹಮಿಮ ದೆ. ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸೆಿ ತಿ ವರದಿ-2016 ಅತಿದೊಡಡ  ವಾಷಿಿಕ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಾಗಿದುದ , ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಮಕಕ ಳ ಕುರಿತ್ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ಇದ್ಯಗಿದೆ.   

ವ್ರದಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ವರದಿಯ ಪರ ಕಾರ ಶಲೆಗೆ ದ್ಯಖಲಾಗುವ 6 ರಿಾಂದ 14 ವಯಸೆಿ ನ ಮಕಕ ಳ ಪರ ಮಾಣ ಹಿಮಾಚಲ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಶೇ 99.8% ರಷಿು ದೆ. ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಓದುವ ಮತ್ತು  ಗಣಿತ್ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಾಂಶ 

ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಅಗರ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

 ಭಾಷ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ರಾರ್ು ರ ಮಟು ದ ಪರ ಮಾಣ ಶೇ 41.6% ರಷಿು ದದ ರೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶದ 

ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಾಂಶ ಶೇ 65.3% ರಷಿು ದೆ. 

 ಗಣಿತ್ ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಾಂಶ ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಶೇ 47.4% ರಷಿು ದೆ. ರಾರ್ು ರ 

ಮಟು ದಲಿಲ  ಈ ಪರ ಮಾಣ ಶೇ 21.1% ರಷಿು ದೆ. ಗಣಿತ್ ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ಸಕಾಿರಿ ಶಲೆಗಳು ಖ್ಯಸಗಿ 

ಶಲೆಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಉತ್ು ಮವಾಗಿವೆ. 

  ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಭಾಷ್ ಕಲಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ದೇಶದಲಿಲ  ಐದನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ.  

 

68ನೇ ಗಣರಾಜೊಯ ೀತಸ ವ್ ದೇಶದ್ಘತಯ ಂತ ಸಂಭರ ಮದಿಂದ್ ಆಚರಣೆ 

68ನೇ ಗಣರಾಜಯ ೀತೆ್ ವವನ್ನು  ದೇಶದ್ಯತ್ಯ ಾಂತ್ ಸಂಭ್ರ ಮ ಸಡಗರದಿಾಂದ 

ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. “ಸಿಕ ಲ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, ಬೇಟಿ ಬಚಾವೊೀ ಬೇಟಿ ಪಡಾವೊ” 

ಇದು 2017ನೇ ಗಣರಾಜಯ ೀತೆ್ ವದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಅಬುದ್ಯಬಿಯ ಯುವರಾಜ ಹಾಗೂ ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆಟೆ್ಸ (ಯುಎಇ)ನ ಡೆಪೂಯ ಟಿ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕಮಾಾಂಡರ್ ಆಗಿರುವ ಶೇಖ್ ಮಹಮಮ ದ್ ಬಿನ್ ಝಯೇದ್ ಅಲ್ ನಹಾಯ ನ್” 

ರವರು ಈ ವರ್ಿದ ಗಣರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ದಿನದ ಮುಖಯ  ಅತಿರ್ಥ. 

 ಗಣರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ ದಿನದಂದು ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆಯುವ ಫ್ರೆಡ್ಸ ನಲಿಲ  ದೇಶದ ವಿವಿಧ 

ಸಂಸಕ ೃತಿ, ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ದೇಶದ ಸ್ವಧನೆ ಹಾಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಸರತ್ು ನ್ನು  

ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ದೇಶದ “ರಾಷಿು ರೀಯ ಭ್ದರ ತಾ ಪಡೆ (NSG)”ಯ ತ್ತಕಡಿಯಾದ ಬಲ ಕ್ 

ಕಾಯ ಟ್ಸ ಕಮಾಾಂಡ್ರೀಸ್ ಫ್ರೆಡ್ಸ ನಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. ಯುಎಇ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆ ಸಹ ಫ್ರೆಡ್ಸ 

ನಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು . 
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 ದೇಶದ ಸುಮಾರು 17 ರಾಜಯ  ಹಾಗೂ ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳ ವಿವಿಧ ಸೆ ಬದ  ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ಫ್ರೆಡ್ಸ ನಲಿಲ  ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಭ್ ಮುಖಜಿಿ ಅವರು ದೇಶದ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಶೌಯಿ ಪರ ಶಸಿು ಯಾದ “ಅಶೀಕ 

ಚಕರ ”ವನ್ನು  ಹವಾಲಾದ ರ್ ಹಂಗಪ ನ್ ದ್ಯದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮರಣ್ೀತ್ು ರವಾಗಿ ಪರ ಧಾನ 

ಮಾಡಿದರು. 

 

ಮಕ್ಕ ಳ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕ್ರ ಯಾ ಯೀಜ್ನೆ (National Action Plan for Children)-2016 ಬಿಡುಗಡೆ 

ಕಾಂದರ  ಮಹಿದ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಇಲಾಖ್ಯ ಮಕಕ ಳ ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಕ್ತರ ಯಾ ಯೀಜನೆ, 2016 ಅನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆಣುಣ  

ಮಗು ದಿನ (ಜನವರಿ 24) ಅಾಂಗವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಂದರ  

ಮಹಿದ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿದ  ಇಲಾಖ್ಯ ಸಚಿವೆ ಮೇನಕ ಸಂಜಯ್ 

ಗಾಾಂಧಿ ರವರು ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾಂದರ  ಮಹಿದ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಸಚಿವಾಲಯ  ಕ್ತರ ಯಾಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದೆ.  

NPAC 2016: 

 ಕ್ತರ ಯಾ ಯೀಜನೆಯಲಿಲ  ನಾಲುಕ  ಪರ ಮುಖ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ರ್ೀರ್ಕಾಾಂಶ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ , ಪಾಲಗಳುು ವಿಕ್ಕ 

ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕ್ಕ. 

 ನಾಲುಕ  ಪರ ಮುಖ ಆದಯ ತ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  ಅಳೆಯಲು ಉದೆದ ೀಶಗಳು, ಉಪ 

ಉದೆದ ೀಶಗಳು, ತಂತ್ರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಕರ ಮಾಾಂಕಗಳನ್ನು  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

 ನೈಸಗಿಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ನಮಿಿತ್ ವಿಪತ್ತು ಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  

ಆನ್ ಲೈನ್ ದುರುಪಯೀಗದಿಾಂದ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ರಕ್ತಷ ಸಲು ವಿಶೇರ್ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು  

ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಡಿ ಜಾರಿಯಲಿಲ ರುವ ಯೀಜನೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ತರ ಯಾ 

ಯೀಜನೆಯ ಕಾಯಿತಂತ್ರ  ಹಾಗೂ ಕರ ಮಾಾಂಕಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಮಕಕ ಳ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ಯಾ ಯೀಜನೆ-2016 ಅನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಕಕ ಳ ನೀತಿ-2013 ಪರ ಕಾರ 

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಕಕ ಳ ನೀತಿಯು ಕಾಂದರ  ಮಹಿದ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ 

ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಕೀ-ಆಡಿಿನೇರ್ನ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಆಕ್ಷನ್ ಗೂರ ಫ್ (NCAG) ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಿದೆ.  
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ಗಾರ ಮೀಣ ವ್ಸತಿ ಸೌಲಭಯ ಕೆಕ  ಹಸ ಯೀಜ್ನೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಮೀದಿಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ದೇಶದಲಿಲ  ಗಾರ ಮಿೀಣ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಹಸ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದೆ. ಈ 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದ ಜನರು ವಸತಿ ರಹಿತ್ರು ಹಸ ಮನೆಯನ್ನು  

ನಮಿಿಸಿಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ ಅರ್ವಾ ಕಚಾು  ಮನೆಯನ್ನು  ವಾಸಕ್ಕಕ  ಯೀಗಯ ವಾಗುವಂತೆ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಇದರಡಿ ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಆವಾಸ್ ಯೀಜನೆ (ಗಾರ ಮಿೀಣ)-ಜಿ 

ರಡಿ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗದಗದವರಿಗೆ ಸಕಾಿರ ಬಡಿಡ  ಸಬೆಿ ಡಿಯನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ. 

ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಹೌಸಿಾಂಗ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಇದರಡಿ 

ವಸತಿ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ರೂ 2 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಲದ ವರೆಗೆ  ಬಡಿಡ  ಸಬೆಿ ಡಿಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಒಟ್ಟು  ನವಾ ಳ ಬಡಿಡ  ಮತ್ು ದ ಶೇ 3% ರರ್ು ನ್ನು  ಸಕಾಿರ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಹೌಸಿಾಂಗ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತಗೆ 

ನೀಡಲಿದೆ. ಆ ನಂತ್ರ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಹೌಸಿಾಂಗ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಸ್ವಲ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಈ 

ಮತ್ು ವನ್ನು  ರವಾನಸಲಿದೆ.  

 ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಆವಾಸ್ ಯೀಜನೆ-ಜಿ ಯಡಿ ಒಗೂಗ ಡಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ 

ಸಕಾಿರ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ  ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಹಾಯವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 

  ಹಸ ಯೀಜನೆಯು ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಿಲ  ವಸತಿ ಸೌಕಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉದೊಯ ೀಗವನ್ನು  

ಸೃಷಿು ಸಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಸಪ ಶಿಿತ ಕುಷಿ ರೀಗ ಜ್ಞಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಕೆಕ  ಚಾಲನೆ 

ಕುರ್ಾರೀಗ ವಿರೀಧಿ ದಿನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ರಾರ್ು ರವಾಯ ಪಿು  

ಸಪ ಶ್ಿತ್ ಕುರ್ಾ ರೀಗ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ (Sparsh Leprosy Awareness 

Campaign)ಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕುರ್ಾ  ರೀಗ ವಿರೀಧಿ ದಿನವನ್ನು  ಪರ ತಿ 

ವರ್ಿ ಜನವರಿ 30 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಜನವರಿ 30 ಮಹಾತ್ಮ  

ಗಾಾಂಧಿ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮ ರಾದ ದಿನ. ಮಹಾತ್ಮ  ಗಾಾಂಧಿ ಅವರು ಕುರ್ಾರೀಗಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಸ್ವಾ ರ್ಿ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ಸಮ ರಿಸಲು ಈ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಅಭಿಯಾನದ್ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆ: 

 ಕುರ್ಾರೀಗವು "ಮೈಕೀಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಂ ಲೆಪೆರ ೀ" ಎಾಂಬ  ಸೂಕ್ಷಮ  ಜಿೀವಾಣುವಿನಾಂದ 

ಬರುವ  ರೀಗ. ಇದು ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಚಮಿ ಮತ್ತು  ನರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರ ಭಾವ ಬಿೀರುತ್ು ದೆ. ಲಿಾಂಗ, 

ವಯಸೆಿ ನ ಭೇದಭಾವವಿಲಲ ದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರಬಹುದು. ಸಕಾಲದಲಿಲ  ಚಿಕ್ತತೆೆ  
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ನೀಡದಿದದ ರೆ ಒಬಿ ರಿಾಂದ ಒಬಿ ರಿಗೆ ಹರಡುತ್ು ದೆ. ಆರಂಭ್ದಲಿಲಯೇ ರೀಗ ಪತೆು  ಹಚಿು  ಸೂಕು  

ಚಿಕ್ತತೆೆ  ನೀಡಿದರೆ ಅಾಂಗವೈಕಲಯ ವನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟು ಬಹುದು.  

 ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಪರ ಕಾರ ಜಗತಿು ನಾದಯ ಾಂತ್ ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ 2,12,000 ಜನರು ಈ 

ಕಾಯಿಲೆಗೆ ತ್ತತಾು ಗುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಭಾರತ್ ಒಾಂದರಲೆಲ  1,27, 356 ಪರ ಕರಣಗಳು ದ್ಯಖಲಾಗಿದುದ , 

ಜಗತಿು ನ ಶೇ 60% ಪರ ಕರಣಗಳು ನಮಮ  ದೇಶದಲಿಲ  ಪತೆು ಯಾಗಿವೆ. 

 ವಿಶಾ ದಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಕುರ್ಾ ರೀಗ ಭಾಧಿತ್ 22 ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಸಹ ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

ಬರ ಜಿಲ್ ಮತ್ತು  ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾ ಅಧಿಕ ಕುರ್ಾರೀಗ ಪಿೀಡಿತ್ ದೇಶಗದಗಿವೆ. 

ಸಪ ಶಿಿತ ಕುಷಿ ರೀಗ ಜ್ಞಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ: 

 ಕುರ್ಾರೀಗ ರೀಗದ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಹಂತ್ದಲೆಲ ೀ ರೀಗವನ್ನು  ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸಲು ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ತತೆೆ  

ಪಡೆಯಲು ಸಮುದ್ಯಯವವನ್ನು  ಪೆರ ೀರೆಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರೀಗದ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶ. 

 ರೀಗದ ವಿರುದದ  ಹೀರಾಡಲು ಪರ ಸುು ತ್ ಜಾರಿಯಲಿಲ ರುವ ಕಾಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಮೇಲಿನಾಂದ ಕ್ಕಳಗೆ 

ವಿತ್ರಣಾ ಚಾಲಿತ್ ವಿಧಾನದ ಬದಲಿಗೆ ವಿಕಾಂದಿರ ೀಕೃತ್ ಸಮುದ್ಯಯ ಆಧರಿತ್ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಚಾಲಿತ್ 

ವಿಧಾನವನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಕುರ್ಾ ರೀಗಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಮಾಜದಲಿಲ ರುವ ಕ್ತೀಳು ಮನೊೀಭಾವವನ್ನು  

ಹೀಗಲಾಡಿಸಲು ಸಮುದ್ಯಯವನ್ನು  ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ.   

 

ರಾಜ್ಯ ದ್ ನೂತನ ಪಲಿೀಸ್ ಮಹಾನದೇಿಶಕ್ರಾಗಿ ರೂಪ್ಕ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ತಿಾ  ನೇಮಕ್  

ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರೂಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ದತ್ು  ಅವರು ರಾಜಯ ದ 

ನೂತ್ನ ರ್ಲಿೀಸ್ ಮಹಾನದೇಿಶಕರನಾು ಗಿ ನೇಮಿಸಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ 

ಅಧಿಕೃತ್ ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿದೆ. ದತಾು  ಅವರು ಇದೇ ವರ್ಿ ಅಕು ೀಬರ್ 

ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  ನವೃತಿು  ಹಾಂದಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ರೂಪ್ಕ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ತಿಾ  ಬಗೆೆ : 

 ರೂಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ದತಾು  ಅವರು ಮೂಲತಃ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ(ಯುಪಿ)ದವರು. 

 1981ನೇ ಐಪಿಎಸ್ ಬಯ ಚು  ಕನಾಿಟಕ ಕಡನಿ ರ್ಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಿದರು.  

 ರೂಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ದತಾು  ಅವರು ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ, ದ್ಯವಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಎಸಿಪ ಯಾಗಿ, ರಾಜಯ  

ಗುಪು ದಳದ ಡಿಐಜಿಯಾಗಿ, ಉತ್ು ರವಲಯ, ಈಶನಯ  ವಲಯದಲಿಲ  ಐಜಿಪಿಯಾಗಿ, ಕಾನೂನ್ನ 

ಮತ್ತು  ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ  ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಲೀಕಾಯುಕು ದಲಿಲ  ಎಡಿಜಿಪಿಯಾಗಿ, ಕನಾಿಟಕದ ಸಿಐಡಿ 

ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

  ದತಾು  ಅವರಿಗೆ ಸಿಬಿಐನಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ ಅನ್ನಭ್ವವಿದೆ. 

  ಇವರು ಈ ವರ್ಿದ ಅಕು ೀಬರ್ ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  ರ್ಲಿೀಸ್ ಸೇವೆಯಿಾಂದ ನವೃತಿು ಯಾಗಲಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ಲೀಕ್ಸಭಾ ಸದ್ಸಯ  ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚ್ಚವ್ ಇ. ಅಹಮದ್ ನಧನ 

ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ  ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಇ. ಅಹಮದ್ 

ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಂಸತ್ ನ ಉಭ್ಯ ಸದನಗಳನ್ನು  ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ 

ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣವ್ ಮುಖಜಿಿ ಭಾರ್ಣ ಮಾಡುವ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  

ಸಂಸತ್ ನಲಿಲ  ಹಠ್ಯತ್ ಹೃದಯಸು ಾಂಭ್ನಕ್ಕಕ  ಒಳಗಾಗಿದದ  ವೇಳೆ ಅಹಮದ್ ಕುಸಿದು ಬಿದಿದ ದದ ರು. 

ಅಹಮದ್ ಅವರನ್ನು  ರಾಮ್ ಮನೊೀಹರ್ ಲೀಹಿಯಾ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ದ್ಯಖಲಿಸಲಾಗಿತಾು ದರೂ ಚಿಕ್ತತೆೆ  

ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ನಧನರಾದರು. 

ಮಹಮದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಮಹಮದ್ ಅವರು ಕರಳದ ಮಲಾಲ ಪುರಂ ಲೀಕಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ವನ್ನು  ಪರ ತಿನಧಿಸಿ ಲೀಕಸಭಾ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 

 ಮನಮೀಹನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದದ  ಅವಧಿಯಲಿಲ  ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ರಾಜಯ  ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವರಾಗಿ, ರೈಲೆಾ  ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ ರಾಜಯ  ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ  ವೇಳೆ ಏಳು ಸಂಸದಿೀಯ ಸಮಿತಿಗಳಲಿಲ  ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಅಹಮದ್ ಅವರು ಕರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಐದು ಬರಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. ಕರಳ ಕೈಗಾರಿಕ 

ಸಚಿವರಾಗಿಯು ಕತ್ಿವಯ  ನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಅಹಮದ್ ಅವರು ಭಾರತಿೀಯ ಮುಸಿಲ ಾಂ ಲಿೀಗ್ ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. ಲೇಖಕರಾಗಿ ಇವರು 

ಮೂರು ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಮತ್ತು  ಮಲೆಯಾಳಂನಲಿಲ  ರಚಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಸಮಗರ  ಹೆಲಿಪೀಟ್ಿ  (Heliport)ಗೆ ನವ್ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ  

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಸಮಗರ  ಹೆಲಿರ್ೀಟ್ಸಿ ಗೆ ಉತ್ು ರ ದೆಹಲಿಯ ರೀಹಿಣಿ 

ಬಳಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಪವನ್ ಹನೆ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಈ ಹೆಲಿರ್ೀಟ್ಸಿ 

ಅನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಕಡಲಾಚೆಗಿನ ಸ್ವರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಾಂಡಮಾನ್ 

& ನಕೀನರ್ ನ ಕ್ಕಲವು ದುಗಿಮ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಕಲಿಪ ಸಲು ಈ ಹೆಲಿರ್ೀಟ್ಸಿ 

ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸುಮಾರು 25 ಎಕರೆ ವಿಸಿು ೀಣಿದ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಈ ಹೆಲಿರ್ೀಟ್ಸಿ ಅನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 150 ಪರ ಯಾಣಿಕರ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಟಮಿಿನಲೆ್  ಹಾಗೂ 16 

ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಗಳನ್ನು  ನಲಿಲ ಸಬಹುದ್ಯದ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಇದು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಗಳ ನವಿಹಣೆ, ರಿಪೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂಣಿ ದುರಸೆಿ  ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸಹ ಇಲಿಲ  

ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 
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 ವಿಪತ್ತು  ನವಿಹಣೆ, ತ್ತತ್ತಿ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಸೇವೆ, ಕಾನೂನ್ನ ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ಪೈಲಟ್ಸ 

ಹಾಗೂ ಎಾಂಜನಯರ್ ಗಳ ಕ್ಟಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಗಣನೀಯ ಕಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಎಲಲ ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಗಳ ಸಂಚಾರ 

ದಟು ಣೆಯಲಿಲ  ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ದೆಹಲಿ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  

ಪರ ತಿ ದಿನ 40-50 ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಗಳು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತಿು ವೆ. 

 

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಆಯೀಗದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಯ್ 

ಅಧಿಕಾರ ಸ್ತಾ ೀಕಾರ 

ಹಿರಿಯ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಾಂಗದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ನಂದ್ 

ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಯ್ ಅವರು “ಪರಿಶ್ರ್ು  ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷಿು ರೀಯ ಆಯೀಗ 

(National Commission for Schedule Tribes)”ದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. ರಾಮೇಶಾ ರ್ 

ಒರಯನ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಅಕು ೀಬರ್ 31, 2016 ರಂದು ಅಾಂತ್ಯ ಗೊಾಂಡಿದುದ , ಅವರ 

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯ್ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಸ್ವಯ್ ಅವರು ಮುಾಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ 

ಕಾಲ ಸೇವೆಯಲಿಲ  ಇರಲಿದುದ , ಕಾಂದರ  ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರ ಸೆ್ವನಮಾನವನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವಯ್: 

 ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಾಂಗದವರಲಿಲ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪರ ಸ್ವರ ಮಾಡುವಲಿಲ  ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರ ವಿರುದದ  ಶೀರ್ಣೆ ಮತ್ತು  ದೌಜಿನಯ ವನ್ನು  

ವಿರೀಧಿಸಲು ವಿವಿಧ ಚಳುವಳಿಗಳಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವಲಿಲ  ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಸ್ವಯ್ ಅವರು 1977, 1985 ಹಾಗೂ 1998 ರಲಿಲ  ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 2000 ರಲಿಲ  ಚತಿು ೀಸಘರ್ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. ಚತಿು ೀಸ್ 

ಘರದ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ಮದಲ ನಾಯಕ. 

 1989, 1996 ಮತ್ತು  2004 ರಲಿಲ  ಲೀಕಸಭೆಗೆ ಹಾಗೂ 2009 ಮತ್ತು  10 ರಲಿಲ  ರಾಜಯ ಸಭೆಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಆಯೀಗ: 

 ಪರಿಶ್ರ್ಾ  ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷಿು ರೀಯ ಆಯೀಗ ಒಾಂದು ಸ್ವಾಂವಿಧಾನಕ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , 

ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 338ಎ ರಡಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಾಂಚೆ ಇದದ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಪರಿಶ್ರ್ು  ಜಾತಿ 

ಮತ್ತು  ಪಂಗಡಗಳ ಆಯೀಗವನ್ನು  ಬೇಪಿಡಿಸಿ ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಈ ಆಯೀಗವನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಮದಲ ಆಯೀಗವನ್ನು  2004 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕುನಾ ರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಆಯೀಗದ 

ಮದಲ ಅಧಯ ಕ್ಷರು. 
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 ಆಯೀಗವು ಒಬಿ  ಅಧಯ ಕ್ಷ, ಒಬಿ  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮೂವರು ಪೂಣಿ ಕಾಲಿಕ 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಇವರ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಾ ೀಕಾರವಾದ ದಿನದಿಾಂದ 

ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಇರಲಿದೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕುಟ್ಟಂಬ ಆರೀಗಯ  ಸಮೀಕಿೆ -4: ಲಿಂಗಾನ್ನಪಾತದ್ಲಿಲ  ಹೆಚಿ ಳ 

ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಆರೀಗಯ  ಸಮಿೀಕ್ಷ 2015-16 ವರದಿಯನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 

ವರದಿಯ ಪರ ಕಾರ 2015-16ರಲಿಲ  ಶ್ಶ್ಮ ಮರಣ ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಕುಸಿತ್ ಹಾಗೂ ಲಿಾಂಗಾನ್ನಪಾತ್ದಲಿಲ  

ಹೆಚು ಳ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು, 7 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ 

1.3 ಲಕ್ಷ ಪುರುರ್ರನ್ನು  ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಜಿಲಾಲ ಮಟು ದ ಅಾಂಕ್ತಅಾಂಶಗಳನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಶಿಶ್ಮ ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣ: ಶ್ಶ್ಮ ಮರಣ ಪರ ಮಾಣ 2005-06 ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ 51 ರಿಾಂದ 

47ಕ್ಕಕ  ಇಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಾಂದು ದಶಕದಲಿಲ  ರಾರ್ು ರದ ಎಲಾಲ  ರಾಜಯ ಗಳಲೂಲ  ಶ್ಶ್ಮ ಮರಣ 

ಪರ ಮಾಣ ಕಡಿಮ್ ಆಗಿದೆ. ತಿರ ಪುರ, ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ, ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ, ಅರುಣಾಚಲ ಪರ ದೇಶ, 

ರಾಜಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ಒಡಿಶದಲಿಲ  ಶೇ 20% ರಷ್ಟು  ಕಡಿಮ್ ಆಗಿದೆ. 

 ಹುಟ್್ಟ ವಾಗ ಲಿಂಗ ಅನ್ನಪಾತ: ಕಳೆದ ದಶಕದಲಿಲ  ಈ ಪರ ಮಾಣ 914 ರಿಾಂದ 919ಕ್ಕಕ  

ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಕರಳ (1,047), ಮೇರ್ಘಲಯ (1,009) ಮತ್ತು  ಚತಿು ೀಸಘರ್ (977) ಮದಲ 

ಮೂರು ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

 ಸ್ವಂಸ್ತಾ ಕ್ ಹೆರಿಗೆ: ಸ್ವಾಂಸೆಿ ಕ ಹೆರಿಗೆ ಪರ ಮಾಣ ಕಳೆದ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಹೀಲಿಸಿದ್ಯಗ ಶೇ 40ರಷ್ಟು  

ಹೆಚು ಳವಾಗಿದೆ.  

 ಪೂಣಿ ಲಸ್ತಕೆ ಪ್ರ ಮಾಣ: 12-23 ತಿಾಂಗಳು ವಯಸೆಿ ನ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ 

ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಾಕ್ತಸಲಾಗಿದೆ (ಬಿಸಿಜಿ, ದಡಾರ ಮತ್ತು  ರ್ಲಿಯೀ).  

 ಕ್ಡಿಮೆ ತ್ತಕ್ದ್ ಮಕ್ಕ ಳು: ಶೇ 7% ರಷ್ಟು  ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿದೆ. ಎದೆ ಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದು 

ಹಾಗೂ ಮಕಕ ಳ ರ್ೀರ್ಕಾಾಂಶ ಆಹಾರದ ಬಳಕ್ಕಯಲಿಲ  ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚು ಳವಾಗಿದೆ. 

ಅನಮಿೀಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪರ ಮಾಣ ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿದೆ. 

 

ನಗರ ಆಡಳಿತ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ್ದ್ಲಿಲ  ಕರಳದ್ ತಿರುವ್ನಂತಪುರಂ ಮದ್ಲ ಸ್ವಾ ನ  

 ಭಾರತ್ದ ನಗರ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ವಾಷಿಿಕ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  (Annual Survey’s of India’s 

City System) ವರದಿಯ ಪರ ಕಾರ ನಗರ ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ  ಕರಳದ ರಾಜಧಾನ 

ತಿರುವನಂತ್ಪುರಂ ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಜನಾಗರ ಹ 

ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಸಿಟಿಜಿನ್ ಷಿಪ್ಟ ಅಾಂಡ್ಸ ಡೆಮಾಕ್ಕರ ಸಿ ಈ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  
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ನಡೆಸುತಿು ದೆ. ಈ ವರ್ಿದ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ನಾಲಕ ನೇ ವಾಷಿಿಕ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಾಗಿದುದ , 18 ರಾಜಯ ಗಳ 21 ಪರ ಮುಖ 

ನಗರಗಳನ್ನು  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ನಗರ ಆಡಳಿತ್ ಕರತೆಯಿಾಂದ ಸ್ವವಿಜನಕ ಸೇವೆ 

ಮತ್ತು  ಜಿೀವನ ಗುಣಮಟು ದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲಿದೆ ಎಾಂದು ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಪರ ಮುಖವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ASICS ಎಂದ್ರನ್ನ? 

 ASICS ಅನ್ನು  ನಗರ ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ ನ ಕುಾಂದು ಕರತೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಆಡಳಿತ್ ಮುಖಂಡರ ಗಮನಕ್ಕಕ  

ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ವಾಸಯೀಗಯ  ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮಕೈಗೊಳು ಲು 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 0-10 ಅಾಂಕಗಳನ್ನು  ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಉತ್ು ಮ ಅಾಂಕ ಪಡೆದ ನಗರವು ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಉತ್ು ಮ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ನೀಡುವಲಿಲ  

ಶಕು ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಅರ್ಿ. 

 ನಗರ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಮತ್ತು  ಸಂಪನೂಮ ಲ, ನಗರ ಯೀಜನೆ ಮತ್ತು  ವಿನಾಯ ಸ, ಪಾರದಶಿಕತೆ, 

ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. 

2016 ಸಮೀಕಿೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 2016 ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ತಿರುವನಂತ್ಪುರಂ ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಪುಣೆ 

ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಹಾಗೂ ಕಲಕ ತಾು  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

 ರಾರ್ು ರ ರಾಜಧಾನ ನವ ದೆಹಲಿ ಏಳನೇ ಸೆ್ವನದಿಾಂದ ಒಾಂಬತ್ು ನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಕುಸಿದಿದೆ.  

 ಕನಾಿಟಕದ ರಾಜಧಾನ ಬಾಂಗಳೂರು ನಾಲಕ ನೇ ಸೆ್ವನದಿಾಂದ 16ನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಕುಸಿದಿದೆ. 

ಲೂಧಿಯಾನ, ಜೈಪುರ್ ಮತ್ತು  ಚಂಡಿೀಗರ್ 19, 20 ಮತ್ತು  21ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡು 

ಕಳೆದ ವರ್ಿದಲಿಲ  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದದ  ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ.  

 

ಅಳಿವಿನಂಚ್ಚನಲಿಲ ರುವ್ ಕುರುಖ್ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ್ಲಿಲ  ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಸ್ವಾ ನಮಾನ  

ಅಳಿವಿನ ಅಾಂಚಿನಲಿಲ ರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಕುರುಖ್ ಭಾಷ್ಗೆ ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ ಸಕಾಿರ ಅಧಿಕೃತ್ ಭಾಷ್ 

ಸೆ್ವನಮಾನವನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. ಕುರುಖ್ ಭಾಷ್ ದ್ಯರ ವಿಡ ಭಾಷ್ಠ ಪರಿವಾರಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದುದ  ಮದಯ  ಹಾಗೂ 

ಉತ್ು ರ ಭಾರತ್ದ ಅನೇಕ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಪರ ಚಾರದಲಿಲ ರುವ ಮೂರು ಭಾಷ್ಗಳಲಲ ಾಂದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದಲಿಲ  ಈ ಭಾಷ್ಯನ್ನು  ಓರಯನ್ ಸಮುದ್ಯಯದವರು ಮಾತ್ನಾಡುತಾು ರೆ. 

ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಡೂವಸ್ಿ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಈ ಸಮುದ್ಯಯದವರು ಹೆಚಾು ಗಿ 

ಕಂಡುಬರುತಾು ರೆ. 

 ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದಲಿಲ  ಮಾತ್ನಾಡುವ ಅನೇಕ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಭಾಷ್ಗಳು ಆಸೊು ರೀ-ಏಷ್ಠಯ ಟಿಕ್ 

ಮತ್ತು  ಟಿಬಟ್-ಬಮಿನ್ ಪರಿವಾರಕ್ಕಕ  ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಕುರುಖ್ ಭಾಷ್ ಇದಕ್ಕಕ  ಹರತಾಗಿದುದ  



www.karunaduexams.com 

543 | P a g e  
 

ದ್ಯರ ವಿಡ ಭಾಷ್ ಪರಿವಾರಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದೆ ಮಾಲು ದಿಾಂದ ಬಂದಿದೆ. ಮಾಲು ವನ್ನು  ಜಾಖಿಾಂಡಿನ 

ರಾಜಮಹಲ್ ಹಿಲ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಮಾತ್ನಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಕುರುಖ್ ಭಾಷೆ: 

ಕುರುಖ್ ಭಾಷ್ ದ್ಯರ ವಿಡ ಭಾಷ್ಠ ಪರಿವಾರಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದುದ  ಮದಯ  ಹಾಗೂ ಉತ್ು ರ ಭಾರತ್ದ ಅನೇಕ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಪರ ಚಾರದಲಿಲ ರುವ ಮೂರು ಭಾಷ್ಗಳಲಲ ಾಂದು. ಉಳಿದೆರಡು ಮಾಲು ೀ ಮತ್ತು  ಬರ ಹು 

ಈ, ಇವೆಲಲ ವನೂು  ಉತ್ು ರ ದ್ಯರ ವಿಡ ಭಾಷ್ಗಳು ಎಾಂದು ಕರೆವುದಿದೆ. ಕುರುಖ್ ಭಾಷ್ ಛೀಟಾನಾಗಪುರ, 

ಒರಿಸೆ , ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು  ಅಸೆ್ವ ಾಂಪರ ದೇಶಗಳ ಗುಡಡ ಗಾಡುಗಳಲಿಲ  ವಾಸಮಾಡುವ ಕ್ಕಲವು 

ಮೂಲನವಾಸಿಗಳಲಿಲ  ಬಳಕ್ಕಯಲಿಲ ದೆ. ಇದನ್ನು  ಕುಡುಖ್ ಎಾಂದೂ ಓರಾನ್ ಎಾಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. 

ಕುರುಖ್ ಮಾತಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯಯ  ಸಮಾರು ಹದನೇಳು ಲಕ್ಷ. ಕುರುಖಿ ಎಾಂಬ ಶಬದ ಕ್ಕಕ  

ಮಾತಾಡುವವರು ಎಾಂದೂ ಓರಾನ್ ಎಾಂಬ ಶಬದ ಕ್ಕಕ  ಮನ್ನರ್ಯ ರು ಎಾಂದೂ ಅರ್ಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ 

ಜನಾಾಂಗದವರು ಬರ ಹುಈ ಭಾಷ್ ಮಾತಾಡುವ ಪರ ದೇಶವಾದ ಬಲೂಚಿಸೆ್ವನದಿಾಂದ ದಕ್ತಷ ಣಕ್ಕಕ  ಬಂದು 

ಉತ್ು ರ ಕಣಾಿಟಕ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ನೆಲೆಸಿರಬೇಕ್ಕಾಂದೂ ಅಲಿಲ ಾಂದ ಸಮಿದ್ಯ ನದಿಯ ಮಾಗಿವಾಗಿ 

ಶಹಾಬದ್ ಜಿಲೆಲ ಯ ಕಡೆ ಹೀಗಿರಬೇಕ್ಕಾಂದೂ ಅಲಿಲ ಾಂದ ಮುಸಲಾಮ ನರಿಾಂದ ಓಡಿಸಲಪ ಟ್ಟು  

ಛಟಾನಾಗಪುರ, ರಾಜಮಹಲ್ ಬಟು ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೀಗಿರಬೇಕ್ಕಾಂದೂ ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕಕ  ಕ್ಕಲವು 

ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಮುಾಂಡಾ ಮತ್ತು  ಭೀಜಪುರಿ ಹಿಾಂದಿಯ ಪರ ಭಾವ ಈ ಭಾಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಕಷ್ಟು  

ಬಿದಿದ ದೆ. ಅಲಲ ದೆ ಒರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಬಂಗಾಳಿಯ ಪರ ಭಾವವೂ ಸಾ ಲಪ ಮಟಿು ಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. 

 

ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಗರಿಕ್ರಿಗೆ ತಿೀಥಿ ದ್ಶಿನ ಯೀಜ್ನೆ 

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾಿರ ತಿೀರ್ಿ ದಶಿನ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ 60 ವರ್ಿ 

ಮೇಲಪ ಟು  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದ ಹಣದಲಿಲ  

ತಿೀರ್ಿಯಾತೆರ ಯನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ಸ ಅಧಿವೇಶನದ ವೇಳೆ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಮನೊೀಹರ್ ಲಾಲ್ ಖತ್ು ರ್ ಅವರು ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಘೀರ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕೈಗೊಳುು ವ 

ತಿೀರ್ಿಯಾತೆರ ಯ ಖಚಿನ್ನು  ಸಕಾಿರವೇ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಭ್ರಿಸಲಿದೆ. 

 ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ವಗಿಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದ ದಂಪತಿಗಳು ತಿೀರ್ಿಯಾತೆರ  ಕೈಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ 

ದಂಪತಿಗಳ ಖಚಿನ್ನು  ಸಕಾಿರವೇ ಭ್ರಿಸಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ತ್ಮಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸಹಾಯಕರನ್ನು  

ಕರೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗಬಹುದು. 
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 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟ್ಟಾಂಬಕ್ಕಕ  ಸೇರಿಲಲ ವಾದರೆ ಶೇ 70% ಖಚಿನ್ನು  ಸಕಾಿರ 

ಭ್ರಿಸುತ್ು ದೆ. ತಿೀರ್ಿಯಾತೆರ ಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು  ಲಾಟರಿ ಎತ್ತು ವ ಮೂಲಕ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 400 ಪುಣಯ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನೊೀಡಬಹುದು. ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಕವಲ 250 

ಜನರು ಮಾತ್ರ  ಯೀಜನೆಯ ಉಪಯೀಗಪಡೆದುಕಳು ಬಹುದು. ಜಿಲಾಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ 

ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿ ತಿೀರ್ಿಯಾತಿರ ಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

 

ದೌಜ್ಿನಯ  ತಡೆಗೆ ಕಾಮನ್ ವೆಲಿ್  ನಂದ್ “ಪಿೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೀಮ್ಸ” ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ 

ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ು  ಆಫ್ ನೇರ್ನೆ್  ತ್ನು  ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ದೌಜಿನಯ  

ತ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಸಮುದ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರ 

ಮೇಲಾಗುತಿು ರುವ ದೌಜಿನಯ ವನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು “ಪಿೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹೀಮ್ 

(Peace in the Home)” ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಾಚ್ಿ 8 

ರಂದು ವಿಶಾ  ಮಹಿದ ದಿನಾಚರಣೆ ರಂದು ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಗಿದುದ , 2018 ರವರೆಗೆ ಚಾಲನೆಯಲಿಲ  ಇರಲಿದೆ. 2018ರ ವೇಳೆಗೆ 

ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ು  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ದೌಜಿನಯ  ನಲಲ ಲಿದೆ ಎಾಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ದೇಶ್ಯ ಹಿಾಂಸ್ವಚಾರವನ್ನು  ನಯಂತಿರ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾಿರ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, 

ಮಾನವ ಹಕುಕ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ು  ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ ನ ಶಲೆಗಳು, ಆಸಪ ತೆರ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೈದಯ ರು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನ್ನ 

ಜಾರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಒಗಗ ಟಿು ನಾಂದ ಕ್ಕಲಸ ನವಿಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ  ಸಹಾಯವನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ದೇಶ್ಯ ಹಿಾಂಸ್ವಚಾರವನ್ನು  ಹತಿು ಕಕ ಲು ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವ ಕರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ 

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿರುವ ಸೂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಎತಿು  ತ್ತೀರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತ್ರೆ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳಿಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. 

 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾದ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲಲ ದೇ 

ರಾಜಕ್ತೀಯ ಮತ್ತು  ಚ್ಚನಾವಣೆ ಸಂದಭ್ಿದಲಾಲ ಗುವ ಹಿಾಂಸ್ವಚಾರವನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು 

ಅಗತ್ಯ ಕರ ಮವನ್ನು  ರಚಿಸುವುದು. 

 

 

 

 



www.karunaduexams.com 

545 | P a g e  
 

ಕಾಮನ್ ವೆಲಿ್  ಆಫ್ಟ ನೇಷನ್ಸ : 

 ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ು  ಆಫ್ ನೇರ್ನೆ್  ಅನ್ನು  1949ರ ಲಂಡನ್ ಘೀರ್ಣೆಯಡಿಯಲಿಲ  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಾಂದು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಅಾಂತ್ರ್ ಸಕಾಿರಗಳ ಒಕ್ಕಕ ಟವಾಗಿದೆ. ಈ 

ಹಿಾಂದೆ ಬಿರ ಟಿಷ್ ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ದ ಅಧಿೀನದಲಿಲ ದದ  ರಾರ್ು ರಗಳು ಇದರ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗದಗಿವೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ು  ಒಕ್ಕಕ ಟ 52 ರಾರ್ು ರಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ರಾಣಿ ಎಲಿಜೆಬತ್-II ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ು  ಆಫ್ ನೇರ್ನೆ್  ನ ಮುಖಯ ಸೆ್ಥ . 

 

ಐಎನ್ಎಸ್ ತಿಲ್ದನ್ ಚಾಂಗ್ ಸೇನ್ಯನೌಕೆ ಕಾಯಾಿರಂಭ  

ಐಎನ್ಎಸ್ ತಿಲಾನ್ ಚಾಾಂಗ್ ಸೇನಾನೌಕ್ಕಯು ಕಾರವಾರದ ಸಿೀಬಡ್ಸಿ 

ನೌಕಾನೆಲೆಯಲಿಲ  ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನೌಕಾಸೇನೆಯ ಪಶ್ಾ ಮ 

ವಿಭಾಗದ ವೈಸ್ ಅಡಿಮ ರಲ್ ಗಿರಿೀಶ್ತ ಲೂಥಾರ  ನೌಕ್ಕಗೆ ಐಎನ್ಎಸ್ 

ತಿಲಾನ್ ಚಾಾಂಗ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಐಎನ್ಎಸ್ ತಿಲಾನ್ ಚಾಾಂಗ್ ಸೇನಾನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಲಕ ತ್ು ದ ಗಾಡಿನ್ ರಿೀಚ್ ಶ್ಪ್ಟ ಬಿಲಡ ಸ್ಿ 

ಅಾಂಡ್ಸ ಎಾಂಜಿನಯಸ್ಿ (GRSE) ಸಂಸೆ್ಥ  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಮೂರನೇ ನೌಕ್ಕಯಾಗಿದುದ , 

ಇನೆು ರಡು ವಿಶಖಪಟು ಣ ನೌಕಾನೆಲೆಯಲಿಲ  2016ರಿಾಂದ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ವೆ. 

 ಇದು ಗಂಟೆಗೆ 35 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು (50 ಕ್ತ.ಮಿೀ.) ವೇಗದಲಿಲ  ಕಡಲಲಿಲ  ಕಾಯಾಿಚರಣೆ 

ನಡೆಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ.  

 ಈ ನೌಕ್ಕಯ ಉದದ  48.9 ಮಿೀಟರ್ ಇದುದ , 50 ಸಿಬಿ ಾಂದಿಯನ್ನು  ಹತ್ತು ಯುಯ ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಈ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಡಲತಿೀರದಲಿಲ  ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ, ಅಕರ ಮ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಗಾ 

ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಕಡಲಲಿಲ  ದುರಂತ್ ಸಂಭ್ವಿಸಿದ್ಯಗ 

ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಹುಡುಕಾಟ ಕಾಯಿಚರಣೆಯಲೂಲ  ಈ ನೌಕ್ಕ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದೆ. 

 

ಗಡಿ ಭದ್ರ ತೆ: ವ್ರದಿ ಸಲಿಲ ಸ್ತದ್ ಮಧುಕ್ರ್ ಗುಪಿಾ  ಸಮತಿಯಿಂದ್ ವ್ರದಿ ಸಲಿಲ ಕೆ 

ಗಡಿ ಭ್ದರ ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ರಚಿಸಿದದ  ಮಧುಕರ್ 

ಗುಪಾು  ಸಮಿತಿ ತ್ನು  ವರದಿಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಸಲಿಲ ಸಿದೆ. ಭಾರತ್ 

ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲಿಲ  ಭ್ದರ ತೆಯನ್ನು  ಬಲಗೊಳಿಸಲು 

ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಲು ಈ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  

ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಗಡಿ ಭ್ದರ ತೆ, ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ, ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ವು ರವಾದ ಶ್ಫ್ರರಸೆು ಗಳನ್ನು  ಸಮಿತಿ ನೀಡಿದೆ. 

 ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫ್ರರಸೆಿನಂತೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಮಧುಕರ್ ಗುಪಾು  ಅವರ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ಏಪಿರ ಲ್ 2016 ರಲಿಲ  ರಚಿಸಿತ್ತು . ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯಲಿಲ ರುವ ನೂಯ ನಯ ತೆಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆ ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಲು 

ಸಮಿತಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಪಠ್ಯಣ್ ಕೀಟ್ಸ ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಮೂಲದ ಜೈಶ್ತ-ಇ-

ಮಹಮಮ ದ್ ಸಂಘಟನೆ ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತ್ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ನೀಲಿ ಕಾರ ಂತಿ ಸ್ವಧಿಸಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ “ಮಷನ್ ಫಿಂಗಲಿಿಂಗ್” ಜ್ಞರಿ 

ದೇಶದಲಿಲ  ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ವಲಯದ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಮತ್ತು  

ನವಿಹಣೆಗಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಕೃಷಿ ಸಚಿವಾಲಯ “ಮಿರ್ನ್ ಫಿಾಂಗಲಿಿಾಂಗ್ 

(Mission Fingerling)” ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ 

52000 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು  ಮಿೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮುಖಯ  

ಉದೆದ ೀಶವೆಾಂದರೆ 2014-15ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  10.79 ಮಿಲಿಯನ್ ಮ್ಟಿರ ಕ್ ಟನ್ ಗಳಷಿು ರುವ ಮಿೀನ್ನ 

ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  2020-21ನೇ ಅವಧಿಗೆ 15 ಮಿಲಿಯನ್ ಮ್ಟಿರ ಕ್ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು  ಹೆಚಿು ಸುವುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಮಿೀನ್ನ ಉತಾಪ ದನೆಗೆ ಹೇರಳ ಅವಕಾಶವಿರುವ 20 ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಈ 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಗುರುತಿಸಿದುದ , ಮಿೀನ್ನ ಮರಿಗಳ ಉತಾಪ ದನೆ ಹಾಗೂ ಮಿೀನ್ನ ಉತಾಪ ದನೆ 

ಮೂಲಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಮಿೀನ್ನ ಮರಿಗಳು, ಶ್ರ ಾಂಪ್ಟ ಮತ್ತು  ಕಾರ ಬ್ ಗಳ ಉತಾಪ ದನೆಗೆ ಹಾಂಡಗಳ ನಮಾಿಣಗಳನ್ನು  

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಲಾಗುವುದು. 

 ಇದರಿಾಂದ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 20 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಮಿೀನ್ನ ಉತಾಪ ದನೆ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು 4 ಮಿಲಿಯನ್ 

ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

ನೀಲಿ ಕಾರ ಂತಿ: 

ದೇಶದಲಿಲ  ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ಅಪಾರ ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ ಸಂಪನೂಮ ಲವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಸಮಗರ ವಾಗಿ 

ಬಳಸಿಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ನೀಲಿ ಕಾರ ಾಂತಿಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕ್ಕ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ವನ್ನು  ಸುಸೆಿ ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು ನೀಲಿ ಕಾರ ಾಂತಿರ ಯ ಗುರಿ. 
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ಮದ್ಘರ ಸ್ ಐಐಟಿಗೆ “2017 ಐಇಇಇ ಸ್ಪ ಕ್್ ರ ಂ ಟೆಕಾನ ಲಜಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ (IEEE Spectrum Technology)” 

ಮದ್ಯರ ಸಿನ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿರುವ ಸೊೀಲಾರ್ ಇನಾ ಟಿರ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ 2017 ಐಇಇಇ ಸ್ಥಪ ಕು ರಾಂ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಪರ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ವಿನೂತ್ನ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಐಐಟಿ ಮದ್ಯರ ಸಿನ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಡಿಸ್ಥಾಂಟರ ಲೈಸ್ಡ  ಪವರ್ 

ಸಿಸು ಾಂ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಮೈಕರ ೀ ಗಿರ ಡ್ಸ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಬಳಸಿ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ವಿನೂತ್ನ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ಗೃಹ ಬಳಕ್ಕಗೆ ಬಳಸುವ 230Vಎಸಿ ಕರೆಾಂಟ್ಸ ಅನ್ನು  48V ಡಿಸಿ 

ಕರೆಾಂಟ್ಸ ಆಗಿ ಪರಿವತಿಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಮೇಲಾು ವಣೆಯಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸುವ ಸೌರ ಫಲಕಗಳಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಡಿಸಿ ಸೌರ 

ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ, ಡಿಸಿ ವಿದುಯ ತ್ ವಗಾಿವಣೆ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿ ವಿದುಯ ತ್ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಈ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯಿಾಂದ ಭಾರಿ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

 ರಾಜಸ್ವು ನದ ಜೀದ್ ಪುರ ಹಾಗೂ ಜೈಸಲೆಮ ೀರ್ ಹಾಗೂ ಅಸೆ್ವ ಾಂ ರಾಜಯ ಗಳ ಸ್ವಕಷ್ಟು  

ಮನೆಗಳಲಿಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಕನಾಿಟಕ, ಒಡಿಶ, ತ್ಮಿಳುನಾಡು, ಆಾಂಧರ  ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಣದ ಗಾರ ಮಿೀಣ 

ಪರ ದೇಶಗಳಲೂಲ  ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

15 ಐಐಐಟಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಸಂಸ್ಾ  ಸ್ವಾ ನಮಾನ 

ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಭಾರತಿೀಯ 

ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಂಸೆ್ಥ  ಮಸೂದೆ-(ಸಕಾಿರಿ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ) 2017ಗೆ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಇರುವ ಐಐಐಟಿ ಗಳನ್ನು  ಸಕಾಿರಿ-ಖ್ಯಸಗಿ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಪರ ಮುಖ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸೆ್ವನಮಾನವನ್ನು  ನೀಡಲು ಮಸೂದೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಿದೆ. 

  ಈ ಸೆ್ವನಮಾನದಿಾಂದ ಐಐಐಟಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಬಿ.ಟೆಕ್ ಅರ್ವಾ ಎಾಂ.ಟೆಕ್ ಅರ್ವಾ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ 

ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಪದವಿಗಳನ್ನು  ನೀಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಮೇಲಿನ ಪದವಿಗಳನ್ನು  ನೀಡುವುದರಿಾಂದ ಐಐಐಟಿ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು  ಆಕಷಿಿತ್ 

ಆಗುವುದಲಲ ದೆ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಸಂಶೀಧನಾ ಕ್ಟಶಲಯ ವನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು ಸಹಕರಿಯಾಗಲಿದೆ. 

ಯಾವುವು ಈ ಐಐಐಟಿಗಳು? 

ಅಸೆ್ವ ಾಂ (ಗುವಾಹಟಿ), ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶ (ಚಿತೂು ರು), ಹರಿಯಾಣ (ಸೊನಪತ್), ಗುಜರಾತ್ (ವಡ್ರೀದರ), 

ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ (ಉನ), ಕರಳ (ಕಟು ಯಂ), ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ (ರಾಾಂಚಿ), ಕನಾಿಟಕ (ಧಾರವಾಡ), 
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ಮಹಾರಾರ್ು ರ (ಪುಣೆ & ನಾಗುಪ ರ), ರಾಜಸ್ವು ನ (ಕೀಟ), ಮಣಿಪುರ (ಸೇನಾಪತಿ), ತ್ಮಿಳುನಾಡು 

(ತಿರುಚನಪಲಿಲ ), ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ (ಲಕು ೀ), ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ (ಕಲಾಯ ಣಿ). 

 

ಮಾತೃತಾ  ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಮಸೂದೆ-2016ಗೆ ಸಂಸತಿ್ತ  ಅಂಗಿೀಕಾರ 

ಉದೊಯ ೀಗಸೆ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಭಾವನೆ ಸಹಿತ್ 12 

ವಾರಗಳಷ್ು ೀ ಇದದ  ಮಾತೃತ್ಾ  ರಜೆಯನ್ನು  26 ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿು ಸುವ 

ಮಾತೃತ್ಾ  ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಮಸೂದೆ-2016ಗೆ ಸಂಸತ್ತು  ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. 

ಈಗಾಗಲೇ ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಜಯ  ಸಭಾದಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ದೊರೆತಿದುದ , 

ಇದಿೀಗ ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ನಾವೆಿ (44 ವಾರ), ಕ್ಕನಡಾ (50 ವಾರ) ನಂತ್ರ 

ವಿಶಾ ದಲೆಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ವಾರಗಳ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡುವ ಮೂರನೇ ರಾರ್ು ರ ಭಾರತ್ ಎನಸಿದೆ. 

 

ಮಸೂದೆಯ ಮುಖಯ ಂಶಗಳು: 

 ಮಸೂದೆಯು ಮಾತೃತ್ಾ  ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಕಾಯಿದೆ-1961ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲಿದೆ.  

 ಈ ಮಸೂದೆಯಿಾಂದ ಸಂಘಟಿತ್ ವಲಯದ 18 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ.  

 ಮಹಿದ ಉದೊಯ ೀಗಿ ಗಭಿಿಣಿಯಾದರೆ ಕವಲ 3 ತಿಾಂಗಳಷ್ು ೀ ಸಂಭಾವನೆ ಸಹಿತ್ ರಜೆ 

ಸಿಗುತಿು ತ್ತು . ಈಗ ಇದು ಆರೂವರೆ ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಣೆ ಆದಂತಾಗಿದೆ. ಮದಲ ಎರಡು ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

26 ವಾರಗಳ ರಜೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಮಕಕ ಳಿಗೆ 12 ತಿಾಂಗಳ ರಜೆ 

ಲಭಿಸಲಿದೆ.  

 ಮೂರು ತಿಾಂಗಳಿಗಿಾಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮ್ ವಯಸೆಿ ನ ಮಗುವನ್ನು  ದತ್ತು  ತೆಗೆದುಕಳುು ವ ಮಹಿದ 

ಉದೊಯ ೀಗಿಗೂ 12 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ರಜೆ ಸಿಗಲಿದೆ.  

 ಗುರುವಾರ ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ಪಡಕಾಂಡಿದೆ. ಆರಂಭ್ದ ಎರಡು ಮಕಕ ಳಿಗೆ 

ಸೌಲಭ್ಯ  ಸಿಗಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಮಗುವಿನ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಕವಲ 12 ವಾರ ಮಾತ್ರ  ಸಂಭಾವನೆ 

ಸಹಿತ್ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ.  

 ಶ್ಶ್ಮಪಾಲನ ಸೌಲಭ್ಯ : ಐವತ್ು ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  

ಶ್ಶ್ಮಪಾಲನ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ನೀಡಬೇಕು. ಕ್ಕಲಸದ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಕನರ್ಾ  ನಾಲುಕ  ಬರಿ 

ಮಗುವಿನ ಆರೈಕ್ಕಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. 

 ಸೌಲಭ್ಯ ದ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ: ಮಹಿದ ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕಳುು ವ ವೇಳೆ 

ಕಾಯಿದೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಕಡಾಡ ಯ. 
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“ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಆರೀಗಯ  ನೀತಿ-2017” ವಿಶೇಷತೆಗಳು: 

ಪರ ತಿಯಬಿ ರಿಗೂ ಗುಣಮಟು ದ ಮತ್ತು  ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ದರದಲಿಲ  ಆರೀಗಯ  

ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶದ ‘ರಾಷಿು ರೀಯ ಆರೀಗಯ  ನೀತಿ– 2017’ರ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕಕ  ಕಡೆಗೂ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಪರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ. 

 ಸ್ವವಿಜನಕ ಆರೀಗಯ  ವೆಚು ವನ್ನು  ಒಟ್ಟು  ಆಾಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪ ನು ದ (ಜಿಡಿಪಿ) ಶೇ 1.4ರಿಾಂದ ಶೇ 

2.5ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮಹತ್ಾ ದ ಅಾಂಶಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದು. 

 ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಆರೀಗಯ  ಕಾಂದರ ಗಳಲಿಲ  ದೊರೆಯುವ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು  ಜಿಲಾಲ ಸಪ ತೆರ ಗಳನ್ನು  

ಮೇಲದ ಜೆಿಗೆ ಏರಿಸುವುದಲಲ ದೆ ಮಾನವನ ಜಿೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು  67.5 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ 70 

ವರ್ಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿು ಸುವ ಗುರಿಯನೂು  ಈ ನೀತಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರದಂತೆ ಮುಾಂಜಾಗರ ತಾ ಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಈ ನೀತಿಯಲಿಲ  ಆದಯ ತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಪಡೆಯುವಾಗ ಹಣಕಾಸು ಸಂಕರ್ು  ಎದುರಾಗದಂತೆ ನೊೀಡಿಕಳುು ವ 

ಕಾಳಜಿಯನೂು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವುದು ಈ ನೀತಿಯ ಪರ ಮುಖ ಅಾಂಶ. 

 ಸ್ವವಿಜನಕ ಆರೀಗಯ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ವಿನಯೀಗಿಸುವ ಮತ್ು ದಲಿಲ  ಗಮನಾಹಿ ಹೆಚು ಳ, ಶಲೆ 

ಮತ್ತು  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಸೆ ಳಗಳಲಿಲ  ಯೀಗ ಶ್ಕ್ಷಣ ಜಾರಿ ಈ ನೀತಿಯಲಿಲ  ಸೇರಿವೆ. 

 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ರಾರ್ು ರ ಮಟು ದಲಿಲ  ಒಟಾು ರೆ ಫಲವತ್ು ತೆಯ ದರವನ್ನು  2.1ಕ್ಕಕ  ಇಳಿಸುವ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಈ ನೀತಿಯಡಿ ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 ಐದು ವರ್ಿದೊಳಗಿನ ಮಕಕ ಳ ಮರಣ ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  1000 ದಲಿಲ  23ಕ್ಕಕ  ಹಾಗೂ 

ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  2020 ರ ವೇಳೆಗೆ 100ಕ್ಕಕ  ಇಳಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  

ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 ಹೆರಿಗೆ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ತಾಯಿ ಮತ್ತು  ಶ್ಶ್ಮ ಮರಣ ತ್ಗಿಗ ಸುವ ವಿಚಾರ ಆದಯ ತೆ 

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಇದು ಸದಯ ದ ತ್ತತ್ತಿ ಅಗತ್ಯ ವಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಗಮನಸಬೇಕು. 

ಜತೆಗೆ ಚಿಕ್ತತೆೆಯಲಿಲ ನ ಲೀಪದೊೀರ್ಗಳ ವಿರುದಧ  ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು 

ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಿರುವುದು ರೀಗಿಗಳ ಹಕುಕ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪರ ಮುಖ ಕರ ಮವಾಗಿದೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸಫ್ರಯಿ ಕ್ಮಿಚಾರಿ ಆಯೀಗದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮನಿ ರ್ ವಾಲಿಜ ಬಯ್ ಝಲ 

ನೇಮಕ್ 

ಗುಜರಾತಿನ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಸಕ ಮನಾ ರ್ ವಾಲೆಿಬಯ್ ಝಲ ಅವರು 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಸಫ್ರಯಿ ಕಮಿಚಾರಿ ಆಯೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರ ಜತೆಗೆ ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ದಿಲಿೀಪ್ಟ ಕಲುಲ  

ಹರ್ಥವೆದ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಮಂಜು ದಿಲೆರ್ ಅವರು ಆಯೀಗದ ಸದಸಯ ರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸಫ್ರಯಿ ಕ್ಮಿಚಾರಿ ಆಯೀಗ? 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಸಫ್ರಯಿ ಕಮಿಚಾರಿ ಆಯೀಗವನ್ನು  1994ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಫ್ರಯಿ 

ಕಮಿಚಾರಿಗಳ (ಮಲ ಹರುವವರು, ಚರಂಡಿ ಸಾ ಚು ಗೊಳಿಸುವವರು) ಕುಾಂದು ಕರತೆಗಳ 

ನವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬದ ರಿಯನ್ನು  ಆಯೀಗ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಇದೊಾಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ರಾಷಿು ರೀಯ ಸಫ್ರಯಿ ಕಮಿಚಾರಿ ಕಾಯಿದೆ-

1993ರಡಿ ಸೆ್ವಪನೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಸಫ್ರಯಿ ಕಮಿಚಾರಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತು  ಕಾಪಾಡುವುದು ಇದರ 

ರ್ಧಯ ೀಯ. 

 ಆಯೀಗವು ನಾಲುಕ  ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ಒಬಿ  ಅಧಯ ಕ್ಷರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಗಳ ಚುನ್ಯವ್ಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಲುಗೈ 

ತಿೀವರ  ಕುತೂಹಲ ಕ್ಕರಳಿಸಿದದ  ಪಂಚ ರಾಜಯ ಗಳ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಾಂಶ 

ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿದೆ. ನೊೀಟ್ಟ ರದದ ತಿ ನಂತ್ರ ಮೀದಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಜನರ 

ವಿಶಾ ಸ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಾಂಬುದರ ಬಗೆಗ  ಫಲಿತಾಾಂಶ ತಿೀವರ  ಕುತೂಹಲವನ್ನು  

ಕ್ಕರಳಿಸಿತ್ತು . ನರಾಂದರ ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಬಿಜೆಪಿ ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶ, 

ಉತ್ು ರಾಖಂಡ್ಸ`ನಲಿಲ  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ದ್ಯಖಲಿಸಿದೆ. ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಂಜಾಬ್`ನಲಿಲ  ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಿದೆ. 

ಗೊೀವಾ ಮತ್ತು  ಮಣಿಪುರದಲಿಲ  ಅತಂತ್ರ  ಪರಿಸೆಿ ತಿ ನಮಾಿಣವಾಗಿದೆ. 

ಚುನ್ಯವ್ಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಿೀಗಿದೆ: 

ಉತಿ ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಒಟ್್ಟ  ಸ್ವಾ ನ: 403, ಬಿಜೆಪಿ 325, ಎಸ್.ಪಿ-ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್-54, ಬಿಎಸಿಪ -19, ಇತ್ರೆ-05 

ಪಂಜ್ಞಬ್ ಒಟ್್ಟ  ಸ್ವಾ ನ 117: ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ 77, ಆಪ್ಟ ಪಕ್ಷ -20, ಬಿಜೆಪಿ-ಅಕಾಲಿದಳ-18, ಇತ್ರೆ-02 

ಮಣಿಪುರ ಒಟ್್ಟ  ಸ್ವಾ ನ 60: ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ 27, ಬಿಜೆಪಿ 22, ಎನ್ ಫಿಎಫ್-04, ಇತ್ರೆ-07 

ಗೀವಾ ಒಟ್್ಟ  ಸ್ವಾ ನ 40: ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ 17, ಬಿಜೆಪಿ 13, ಇತ್ರೆ 10. 

ಉತಿ ರಖಂಡ್ ಒಟ್್ಟ  ಸ್ವಾ ನ 70: ಜಿಜೆಪಿ 57, ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ 11, ಇತ್ರೆ 02. 

 

ಮಣಿಪುರ, ಗೀವಾ, ಉತಿ ರಖಂಡ್, ಉತಿ ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತಿ್ತ  ಪಂಜ್ಞಬ್ ಗೆ ನೂತನ 

ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ ಗಳು 

 

ಮಣಿಪುರ 

ಮಣಿಪುರದ ನೂತ್ನ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಎನ್. ಬಿರನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು 

ಪರ ಮಾಣವಚನ ಸಿಾ ೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ.  ಇಾಂಫ್ರಲದ ರಾಜಭ್ವನದಲಿಲ  ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  

ಬಿರನ್ ಅವರಾಂದಿಗೆ ಇತ್ರ ಇಬಿ ರ ಚ್ಚನಾಯಿತ್ ಸದಸಯ ರಾದ ವಿಶಾ ಜಿೀತ್ ಸಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ಜೀಯ್ 

ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಪರ ಮಾಣವಚನ ಸಿಾ ೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಜೀಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 



www.karunaduexams.com 

551 | P a g e  
 

ಉಪ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಪರ ಮಾಣವಚನ ಸಿಾ ೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಮಣಿಪುರ ರಾಜಯ ಪಾಲ ನಜಾಮ  

ಹೆಫ್ತು ಲಾಲ  ಅವರು ಪರ ತಿಜಾಾ  ವಿಧಿ ಬೀಧಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮಣಿಪುರದಲಿಲ  ಇದೇ ಮದಲ 

ಬರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಕಾಿರ ಅಸಿು ತ್ಾ ಕ್ಕಕ  ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.  ಬಿರನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  

ಹುದೆದ ಗೆ ಹೇರಿದ ಮದಲ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೀಧ. 

 

ಪಂಜ್ಞಬ್ 

ಪಂಜಾಬ್ ನ ನೂತ್ನ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಕಾಯ ಪು ನ್ ಅಮರಿೀಾಂದರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು ಪರ ಮಾಣ ವಚನ 

ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. ಅಮರಿೀಾಂದರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಜತೆ ನವಜೀತ್ ಸಿಾಂಗ್ ಸಿಧು, ಮನ್ ಪಿರ ೀತ್ ಬದಲ್, ಬರ ಹಮ  

ಮಹಿೀಾಂದ್ಯರ , ಚರಂಜಿತ್ ಚನು , ರಾಣಾ ಗುಜಿಿತ್, ಸ್ವಧು ಸಿಾಂಗ್ ಧರಮೆ ೀತ್, ತಿರ ಪಾಠ್ ಬಜಾಾ  

ಸಚಿವರಾಗಿಪರ ಮಾಣವಚನ ಸಿಾ ಕರಿಸಿದರು. ಪರ ಮಾಣವಚನ ಸಿಾ ೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ 

ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಾಂಧಿ, ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನ ಮನಮೀಹನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

 

ಉತಿ ರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ನೂತ್ನ ಮುಖಯ  ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಯೀಗಿ ಆದಿತ್ಯ ನಾಥ್ 

ರವರು ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. ಯೀಗಿ ಆದಿತ್ಯ ನಾಥ್ ಹಿಾಂದು 

ಯುವ ವಾಹಿನ ಎಾಂಬ ಸಂಘದ ಸೆ್ವಪಕರು. ಯೀಗಿಜಿೀ ಗೊೀರಕ್ ಪುರದ 

ಗೊೀರಕ್ ನಾರ್ ಮಠದ ಪರ ಧಾನ ಅಚಿಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಯೀಗಿ ಆದಿತ್ಯ ನಾಥ್ ತ್ಮಮ  26ನೆ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ ಯೇ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ 

ಗೊೀರಕ್ ಪುರದ ಮೂಲಕ ಲೀಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. 1998, 1999, 

2004, 2009 ಮತ್ತು  2014ರ ಲೀಕಸಭಾ ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳಲಿಲ  ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 

ಜಯ ಗಳಿಸುತಾು  ಬಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಯೀಗಿ ಅವರು ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ 21ನೇ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಗೀವಾ 

ಗೊೀವಾದ ನೂತ್ನ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಪಸೇಿಕರ್ ಅವರಾಂದಿಗೆ ಇತ್ರೆ 9 ಮಂದಿ ಸಚಿವರು ಸಹ 

ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. ಪಸೇಿಕರ್ ಅವರು ಮನೊೀಹರ್ ಪರಿಕಕ ರ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲಿಲ  

ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು. ಉಪ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಫ್ರರ ನೆ ಸ್ ಡಿಸೊೀಜಾ ಕ್ಕಡ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  

ಹುದೆದ ಯ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ದದ ರು. 

 

ಉತಿ ರಖಂಡ 

ಉತ್ು ರಖಂಡ್ಸ ನ ಮಾಜಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ತಿರ ವೇಾಂದರ  ಸಿಾಂಗ್ ರಾವತ್ ಅವರು ಉತ್ು ರಖಂಡದ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಉತ್ು ರಖಂಡ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  70 
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ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳ ಪೈಕ್ತ 57 ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಜಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಿ ದೊಡಡ  ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ತ್ತು . ರಾವತ್ 

ಅವರು ಉತ್ು ರಖಂಡದ 9ನೇ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ .  

 

ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಸಾ ದೇಶಿ ನಮಿತ “ಮೇಧಾ” ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ  

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಮಾಡಿ (ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯಾ) ಅಭಿಯಾನದಡಿ 

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಸಾ ದೇಶದಲೆಲ  ತ್ಯಾರಿಸಲಾದ “ಮೇಧಾ” ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಮುಾಂಬೈನ ದದರ್ ರೈಲೆಾ  ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವ 

ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು ಅವರು ವಿಡಿಯೀ ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದರು. ಈ ರೈಲಿನ ಬೀಗಿಗಳನ್ನು  ರೂ 43.23 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದುದ , 

ಜಮಿನಯಿಾಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಬೀಗಿಗಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದ್ಯಗ ರೂ 1 ಕೀಟಿ 

ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ವಿದೇಶ್ ವಿನಮಯದಿಾಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರು $50 ಲಕ್ಷ 

ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:   

 ಮೇಧಾ ರೈಲು ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಯಾದ ಚೆನೆು ೈನಲಿಲ  ಇರುವ ಇಾಂಟೆಗಾರ ಲ್ ಕೀಚ್ 

ಫ್ರಯ ಕು ರಿ (ICF) ಯಲಿಲ  ನಮಾಿಣಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 12 ಬೀಗಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಮೇಧಾ ರೈಲಿನಲಿಲ  6,050 ಪರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  

ಹತ್ತು ಯುಯ ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ ಹಾಗೂ 1,168 ಆಸನಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 ಗಂಟೆಗೆ 110 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಚಲಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಮೇಧಾ ರೈಲು ಹಾಂದಿದೆ. ಇತ್ರೆ ರೈಲುಗಳು 

90 ರಿಾಂದ 100 ಕ್ತ.ಮಿೀ ವೇಗದಲಿಲ  ಚಲಿಸಬಲಲ ವು. 

 ಪರ ತಿ ಬೀಗಿಗಳಲಿಲ  ಎಲ್ಇಡಿ ದಿೀಪಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ , 30-35% ಇಾಂಧನ 

ಉಳಿತಾಯ ಆಗಲಿದೆ. 

 ಈ ರೈಲಿನಲಿಲ  ಜಿಪಿಎಸ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ರೈಲು ನಲಾದ ಣಗಳ ಬಗೆಗ  ಪೂವಿ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 

 

ಸ್ವಮಾಜಿಕ್ ಭದ್ರ ತೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಲ್ದಯ ಣಕಾಕ ಗಿ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಕ್ರಡು ಕಾಮಿಕ್ ನೀತಿ 

ಸಾ  ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳು, ಕೃಷಿ ಕಾಮಿಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶವಾಯ ಪಿು  ಇರುವ 

ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  

ಕಾಮಿಿಕ ಸಚಿವಾಲಯ ಕರಡು ಕಾಮಿಿಕ ನೀತಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು 

ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿದೆ. ದೇಶದ ಸುಮಾರು 45 ಕೀಟಿ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಾಂದ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ ಎನು ಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸಂಘಟಿತ್ ಅರ್ವಾ ಅಸಂಘಟಿತ್ ವಲಯದಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಎಲಾಲ  ಕಾಮಿಿಕರಿಗೂ 

ಈ ನೀತಿ ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ಆ ಮೂಲಕ ಇದೆ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾಮಿಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಾ ಯಂ ಉದೊಯ ೀಗಿಗಳನ್ನು  

ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವ 

ಪರ ತಿಯಬಿ  ಕಾಮಿಿಕನ್ನ ಸಹ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲಗಳಿಗೆ ವಂತಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. 

 ಎಲಾಲ  ತ್ರಹದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕ, ಚಾರಿಟಬಲ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಪೂಣಿ ಕಾಲಿಕ, ಅರೆ 

ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮನೆಗಳಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  ನವಿಹಿಸುವವರು ಇದರ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಯಾವುದೇ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು ತ್ಮಮ  ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತೆ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಬದದ ರಿರತ್ಕಕ ದುದ . 

 ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತೆ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  

(NSSC) ಸೆ್ವಪಿಸಲು ನೀತಿಯಡಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಅನ್ನಷ್ಠು ನಕ್ಕಕ  ತ್ರಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಕಾಮಿಿಕ ಸಚಿವರು, ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಕಲಾಯ ಣ 

ಸಚಿವರು NSSC ಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿರಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ರಾಜ್ಯ  ಮತಿ್ತ  ಕಂದ್ಘರ ಡಳಿತ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಜಿಎಸ್ಟಿ ಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರಲು ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಸೂದೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂದರ  

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಲ  ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಭೆಯಲಿಲ  

ಅನ್ನಮೀದಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮಂಡಳಿಯ 12ನೇ 

ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಪರ ಮುಖ ವಿರ್ಯಗದದ ಕಾಂದರ  ಜಿಎಸ್ಟಿ (ಸಿ-ಜಿಎಸ್ಟಿ), ಇಾಂಟಿಗೆರ ೀಟೆಡ್ಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ 

(ಐ-ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಹಾಗೂ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ನರ್ು  ಪರಿಹಾರ ಕರಡು ಮಸೂದೆಗೆ ಮಂಡಳಿ ಈಗಾಗಲೇ 

ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಸೂದೆಗೆ ಅನ್ನಮೀದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಾಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಯನ್ನು  

ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗ ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿಲ  ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಶೇ.5, 12, 18 ಮತ್ತು  28 ಸ್ವಲ ಬ್ ನಲಿಲ  ವಿಧಿಸಲು 

ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ  ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಕ್ಪುಪ ಹಣಕ್ಕಕ  ಕ್ಡಿವಾಣ: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಹೆಚಿು ನ ಪರ ಮಾಣದ ಕಪುಪ ಹಣ 

ಹರಿವು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಾಂದ ಇದನೂು  ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿಯಲಿಲ  ತ್ರಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರಿಾಂದ ಕಪುಪ ಹಣ ನಯಂತ್ರ ಣ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ಕ್ಟನೆ ಲ್ ಅಭಿಪಾರ ಯಪಟಿು ದೆ. 
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 ಸ್ತ-ಜಿಎಸ್ಟಿ: ಇದರ ಪರ ಕಾರ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ 

ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿರಲಿದೆ. ಇದರಲಿಲ  ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲೆಲ ೀ 

ಅಾಂತ್ಗಿತ್ಗೊಳು ಲಿವೆ. ಐ-ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಾಂತಾರಾಜಯ  ವಹಿವಾಟಿನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ 

ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಚ್ಿ 9ರಂದು ಸಂಸತಿು ನ ಬಜೆಟ್ಸ ಅಧಿವೇಶನದಲಿಲ  ಈ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಎಸ್-ಜಿಎಸ್ಟಿ: ಇದು ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ನೀಡಿರುವ 

ಅಧಿಕಾರವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಇದರಲಿಲ  ರಾಜಯ ದಿಾಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಉಳಿದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು  

ಅಾಂತ್ಗಿತ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದಕ್ಕಕ  ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ 

ಪಡೆಯಬೇಕ್ತದೆ. ಯುಟಿ-ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕ್ಕಡಾ ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ 

ಪಡೆದುಕಳು ಬೇಕ್ತದೆ. 

ಯಾವ್ ತೆರಿಗೆಗಳು? 

ಕಾಂದರ  ಅಬಕಾರಿ ಸುಾಂಕ, ಕಾಂದರ  ಕಂದ್ಯಯ ತೆರಿಗೆ (ಸೇಲೆ್ ಟಾಯ ಕೆ್), ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ 

ಅನಾ ಯವಾಗುವ ಪರೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸಿ-ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲಿಲ  ಅಾಂತ್ಗಿತ್ಗೊಳು ಲಿದೆ. ರಾಜಯ ದಿಾಂದ 

ಅನಾ ಯವಾಗುವ ಕಂದ್ಯಯ ತೆರಿಗೆ, ವಾಯ ಟ್ಸ, ಐಷ್ಠರಾಮಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮನೊೀರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆಗಳು 

ಎಸ್-ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲಿಲ  ಅಾಂತ್ಗಿತ್ಗೊಳು ಲಿವೆ. 

ಕೃಷ್ಟಕ್ರಿಗೂ ವಿನ್ಯಯಿತಿ 

ಕಾಂದರ , ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿ ನೊೀಾಂದಣಿ ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಕೃಷಿಕರು, ಸಣಣ  

ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿವೆ. ವಾಷಿಿಕ ವಹಿವಾಟ್ಟ -ಠಿ; 20 ಲಕ್ಷ ಮಿೀರಿದರಷ್ು ೀ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಡಿ 

ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಳು ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಆದ್ಯಗೂಯ  ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿನಾಯಿತಿಯಾಗಿ ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 

ವಾಷಿಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ ಮಿತಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರೆಸ್ೊ ೀರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಶೇ.5 ತೆರಿಗೆ 

ವಾಷಿಿಕ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಹಾಂದಿರುವ ಹೀಟೆಲ್, ರೆಸೊು ೀರೆಾಂಟ್ಸ ಮತ್ತು  

ದ್ಯಬಗಳಿಗೆ ಶೇ.5 ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕ್ಟನೆ ಲ್ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಈ ಮತ್ು ವನ್ನು  ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕಳು ಲಿವೆ. 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ 

ಹಾಂದಿರುವ ಉದಯ ಮಗಳಿಗೆ ಶೇ.1 ಮತ್ತು  ಶೇ.2 ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಶೇ.5ರಷ್ಟು  

ತೆರಿಗೆ ಇದೆ. 

 

ಬಂಗಾಳದ್ಲಿಲ  1.04 ಕೀಟಿ ಜ್ನರು ಆಸಿನೆಕ್ ಕ್ಲುಷ್ಟತಕೆಕ  ತ್ತತಿ್ತ : ವ್ರದಿ 

ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದಲಿಲ  ದೇಶದಲೆಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಜನರು ಆಸಿನಕ್ 

ಕಲುಷಿತ್ದಿಾಂದ ಭಾದಿತ್ರಿರುವುದ್ಯಗಿ ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  ಮಂಡಿಸಿದ 

ವರದಿಯಾಂದರಲಿಲ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದ ಎಾಂಟ್ಟ ಜಿಲೆಲ ಗಳ 
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83 ತಾಲೂಲ ಕ್ತನ ಅಾಂತ್ಜಿಲ ಆಸಿನೆಕ್ ರಾಸ್ವಯನಕ ಅಾಂಶದಿಾಂದ ಕಲುಷಿತ್ಗೊಾಂಡಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

ಆಸ್ಥಿನಕ್ ಗಂಭಿೀರತೆಯನ್ನು  ನಮೂಿಲನೆ ಮಾಡಲು ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಅನೇಕ 

ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ ಆದರೂ ಇನೂು  ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಮಾಡಬೇಕ್ತದೆ. ಇಲಿಲ ಯವರೆಗೆ ಶೇ 52% 

ಆಸ್ಥಿನಕ್ ಭಾದಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಶ್ಮದದ  ನೀರನ್ನು  ಪೂರೈಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಮಾಚ್ಿ 2017ರ ಹತಿು ಗೆ ದೇಶದಲಿಲ  ಒಟಾು ರೆ 1.48 ಕೀಟಿ ಜನರು ಆಸ್ಥಿನಕ್ ನಾಂದ 

ಭಾದಿತ್ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ ಒಾಂದರಲೆಲ  1.04 ಕೀಟಿ ಜನರು ಆಸ್ಥಿನಕ್ ಕಲುಷಿತ್ ನೀರಿಗೆ ತ್ತತಾು ಗಿದುದ , 

ದೇಶದಲೆಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು . 

 ಬಿಹಾರ್ (16.44 ಲಕ್ಷ) ಹಾಗೂ ಅಸೆ್ವ ಾಂ (14.48 ಲಕ್ಷ) ಎರಡು ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

 ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಮಾಗಿಸೂಚಿ ಪರ ಕಾರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲಿಲ  ಆಸ್ಥಿನಕ್ ಮಿತಿ 0.1 

m/litre. 

ಆಸ್ಿನಕ್: 

 ಆಸ್ಥಿನಕ್ ಭೂಮಿಯ ಹರಪದರದಲಿಲ ರುವ ಒಾಂದು ನೈಸಗಿಿಕ ಅಾಂಶ. ಇದು ಗಾಳಿ, ನೀರು 

ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯಲಿಲ  ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಪಸರಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಥಿನಕ್ ಅಜೈವಿಕ ರೂಪದಲಿಲ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ವಿರ್ಕಾರಿ. 

 ಆಸ್ಥಿನಕ್ ಕಲುಷಿತ್ ನೀರನ್ನು  ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುವುದು, ಆಹಾರ ಬಳೆಗಳನ್ನು  ಬಳೆಯಲು 

ಬಳಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಬಳಸುವುದರಿಾಂದ ಆರೀಗಯ ದ ಮೇಲೆ 

ಗಂಭಿೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ು ದೆ. 

 ದಿೀಘಿಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಸ್ಥಿನಕ್ ಬಳಸುವುದರಿಾಂದ ಕಾಯ ನೆ ರ್, ನರ ಸಂಬಂಧಿ ಹಾಗೂ 

ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಚಮಿದ ಕಲೆಗಳು ಉಾಂಟಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಗಂಗಾ ನದಿ ಭೂಮಿಯಲಿಲ  ಅತಿ ಆಳದ ಬೀರ್ ವೆಲ್ ಕರೆಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಬಳಸುತಿು ರುವುದು 

ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳದಲಿಲ  ಆಸ್ಥಿನಕ್ ಭಾದಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚಿು ದೆ.  

 

ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಶಿೀಘರ ದ್ಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಸನೆನ  ಭಾಷೆ ನಘಂಟ್ಟ  

ಕ್ತವುಡರು ಹಾಗೂ ಮಾತ್ತ ಬರದವರು ಬಳಸುವ ಸನೆು  ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  ಐಕಯ ತೆ ತ್ರಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ಅತಿ ಶ್ೀಘರ ದಲಿಲ  ದೇಶದ ಮದಲ ಸನೆು  ಭಾಷ್ ನಘಂಟನ್ನು  ಹರತ್ರಲಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಸನೆು  ಭಾಷ್ 

ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ತ್ರಭೇತಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಈ ನಘಂಟನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದುದ , ವಿಡಿಯೀ ಹಾಗೈ 

ಮುದಿರ ತ್ ವಿಧಾನದಲಿಲ  ಲಭ್ಯ ವಿರಲಿದೆ.  
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಶರ ವಣ ದೊೀಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾತ್ತ ಬರದವರು ಬಳಸುವ ಜನಪಿರ ಯ ಗಾರ ಫಿಕ್ 

ಚಿತ್ರ ಣಗಳನ್ನು  ಈ ನಘಂಟ್ಟ ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೆ ಕಾನೂನ್ನ, ತಾಾಂತಿರ ಕ ಹಾಗೂ 

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಪದಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. 

 ಶರ ವಣ ದೊೀರ್ ಮತ್ತು  ಮೂಕತ್ನದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ಶಲಾ ಮತ್ತು  ಕಾಲೇಜು 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಲ  ಸನೆು  ಭಾಷ್ಯ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ 

ಕರತೆಯನ್ನು  ನೀಗಿಸಲಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಆಸಪ ತೆರ , ಬಯ ಾಂಕ್, ನಾಯ ಯಾಲಯ, ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣಗಳಲಿಲ  ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಭಾರತಿೀಯ ಸನೆನ  ಭಾಷೆ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತಿ್ತ  ತರಭೇತಿ ಸಂಸ್ಾ : 

ಭಾರತಿೀಯ ಸನೆು  ಭಾಷ್ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ತ್ರಭೇತಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಒಾಂದು ಸ್ವಾ ಯತ್ತೆ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ  

ಕಾಂದರ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಸಬಲಿೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

ಸೊಸೈಟಿ ನೊೀಾಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಇದನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಸನೆು  ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  

ಸಂಶೀಧನೆ ಕೈಗೊಾಂಡು ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶ. 

  

ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಶಿೀಘರ ದ್ಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಸನೆನ  ಭಾಷೆ ನಘಂಟ್ಟ  

ಕ್ತವುಡರು ಹಾಗೂ ಮಾತ್ತ ಬರದವರು ಬಳಸುವ ಸನೆು  ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  

ಐಕಯ ತೆ ತ್ರಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಅತಿ ಶ್ೀಘರ ದಲಿಲ  ದೇಶದ ಮದಲ ಸನೆು  

ಭಾಷ್ ನಘಂಟನ್ನು  ಹರತ್ರಲಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಸನೆು  ಭಾಷ್ ಸಂಶೀಧನೆ 

ಮತ್ತು  ತ್ರಭೇತಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಈ ನಘಂಟನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದುದ , ವಿಡಿಯೀ ಹಾಗೈ ಮುದಿರ ತ್ 

ವಿಧಾನದಲಿಲ  ಲಭ್ಯ ವಿರಲಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಶರ ವಣ ದೊೀಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾತ್ತ ಬರದವರು ಬಳಸುವ ಜನಪಿರ ಯ ಗಾರ ಫಿಕ್ 

ಚಿತ್ರ ಣಗಳನ್ನು  ಈ ನಘಂಟ್ಟ ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೆ ಕಾನೂನ್ನ, ತಾಾಂತಿರ ಕ ಹಾಗೂ 

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಪದಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. 

  

 ಶರ ವಣ ದೊೀರ್ ಮತ್ತು  ಮೂಕತ್ನದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ಶಲಾ ಮತ್ತು  ಕಾಲೇಜು 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಲಿಲ  ಸನೆು  ಭಾಷ್ಯ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಹನ 

ಕರತೆಯನ್ನು  ನೀಗಿಸಲಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಆಸಪ ತೆರ , ಬಯ ಾಂಕ್, ನಾಯ ಯಾಲಯ, ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣಗಳಲಿಲ  ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 
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ಭಾರತಿೀಯ ಸನೆನ  ಭಾಷೆ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತಿ್ತ  ತರಭೇತಿ ಸಂಸ್ಾ : 

ಭಾರತಿೀಯ ಸನೆು  ಭಾಷ್ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ತ್ರಭೇತಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಒಾಂದು ಸ್ವಾ ಯತ್ತೆ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ  

ಕಾಂದರ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಸಬಲಿೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

ಸೊಸೈಟಿ ನೊೀಾಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಇದನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಸನೆು  ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  

ಸಂಶೀಧನೆ ಕೈಗೊಾಂಡು ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶ. 

 

ಅಣೆಕ್ಟ್್ಟ ಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹಸ ಕಾಯಿದೆ ತರಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಚ್ಚಂತನೆ 

ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಇರುವ ಸರಿ ಸುಮಾರು 5300ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳ 

ಸುರಕ್ಷತೆ ಉತ್ು ಮಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಾಂಸೆಿ ಕ ಯಾಾಂತಿರ ಕ ಅವಲೀಕನ ನಡೆಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಹಸ ಕಾಯಿದೆಯ ಕರಡನ್ನು  ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾಂದರ  

ಕಾನೂನ್ನ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಕರಡು ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದುದ , ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟದ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಪಡೆದ ನಂತ್ರ ಸಂಸತಿು ನಲಿಲ  ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಕಾಯಿದೆಯ ಅಗತಯ ವೇನ್ನ? 

 ದೇಶವಾಯ ಪಿು  ಸರಿಸುಮಾರು 4900ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ದೊಡಡ  ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಿವೆ, ಅಲಲ ದೇ ಸ್ವವಿರಾರು 

ಸಣಣ  ಜಲಾಶಯಗಳಿವೆ. ಆದ್ಯಗೂಯ  ಜಲಾಶಯಗಳು, ನೀರಿನ ಸಂಗರ ಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು  ಕಳೆದ 

ಕ್ಕಲವು ದಶಕಗಳಿಾಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮಾದರಿ ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲಲ . 

 ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕರತೆಯಿಾಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳ ವೈಫಲಯ  ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದರಿಾಂದ್ಯಗುವ 

ಅನಾಹುತ್ ಅಷಿು ರ್ು ಲಲ . 1979 ರಲಿಲ  ಗುಜರಾತಿನ ಮಚ್ಚು  ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಒಡೆದು 25,000ಕ್ಕಕ  

ಹೆಚ್ಚು  ಜನ ಸ್ವವನು ಪಿಪ ದರು. 

 ಅಲಲ ದೇ ಭಾರತ್ದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳ ಸಿು ತಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಲಾದ ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ಕಾರ 

ದೇಶದ ಅಧಿದಷ್ಟು  ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ ಗುಣಮಟು ದ ಕರತೆ ಇದೆ. ಆಗಾಗಿ ಕಠಿಣ 

ಸುರಕ್ಷತೆ ಕರ ಮದ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. 

 

ಕಾಮಿಕ್ರ ಪ್ರಿಹಾರ (ತಿದುದ ಪ್ಡಿ) ಮಸೂದೆ-2016ಗೆ ಸಂಸತಿಿ ನಲಿಲ  ಅಂಗಿೀಕಾರ 

ಕಾಮಿಿಕರ ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿು ರುವ ಕಾನೂನ್ನ ವಿವಾದಗಳನ್ನು  

ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸುವ 'ಕಾಮಿಿಕರ ಪರಿಹಾರ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ-2016'ಗೆ 

ಸಂಸತಿು ನಲಿಲ  ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಕಾಮಿಿಕರ 

ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ 1923ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲಿದೆ. ಯಾವುದ್ಯದರೂ 

ಅಪರ್ಘತ್ದಿಾಂದ ಗಾಯಗೊಳುು ವ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಮಸೂದೆಯಡಿ 

ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಕಾಯಿದೆಯ ಉಲಲ ಾಂಘನೆ ಮಾಡುವ ಉದೊಯ ೀಗದ್ಯತ್ರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶ್ಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  

ವಿಧಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಸಹ ಮಸೂದೆ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಉದೊಯ ೀಗದ್ಯತ್ರು ತ್ನು  ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕಳುು ವ ಹಕಕ ನ್ನು  

ತಿಳಿಸುವುದು ಕಡಾಡ ಯ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ  ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕಳುು ವಾಗಲೇ 

ನೀಡುವುದು ಕಡಾಡ ಯ. 

 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೀಡಲು ವಿಫಲವಾಗುವ ಉದೊಯ ೀಗದ್ಯತ್ರಿಗೆ ರೂ 50,000 ದಿಾಂದ ರೂ 1 ಲಕ್ಷ 

ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಕಾಮಿಿಕರ ಪರಿಹಾರ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ಮಸೂದೆಯಿಾಂದ ಕಾಮಿಿಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ 

ಅವಲಂಬಿತ್ರು ಉದೊಯ ೀಗ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿಲ  ವೃತಿು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ 

ಅವರನ್ನು  ಸ್ವವು ಹಾಗೂ ಸ್ವವಿನವರೆಗೂ ನಷಿಕ ರಯಗೊಳಿಸುವ ತ್ತಾಂದರೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಅಪರ್ಘತ್ಗಳಿಾಂದ ಗಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಗುವ ತ್ತಾಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  

ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಕಾಮಿಕ್ರ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಾಯಿದೆ-1923 

 ಇದರಡಿ ಕಾಮಿಿಕರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತ್ರು ಉದೊಯ ೀಗ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿಲ  

ವೃತಿು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಯಿಲೆ ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು  ಸ್ವವು ಹಾಗೂ ಸ್ವವಿನವರೆಗೂ 

ನಷಿಕ ರಯಗೊಳಿಸುವ ತ್ತಾಂದರೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಪರ್ಘತ್ಗಳಿಾಂದ ಗಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಗುವ 

ತ್ತಾಂದರೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಪಡೆಯಬಹುದು. 

 ಕಾಯಿದೆಯ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 30ರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಕಾಮಿಿಕರು ತ್ಮಮ  ಪರಿಹಾರ ವಿವಾದಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಪಟು ಾಂತೆ 300ರೂ.ಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿು ನ ಮತ್ು ವನ್ನು  ಪಡೆಯಲು 

ಹೈಕೀಟ್ಸಿ'ಗಳವರೆಗೂ ಕಾನೂನ್ನ ಹೀರಾಟ ನಡೆಸಬಹುದು. 

 

ಹಸ ಯೂರಿಯಾ ನೀತಿ (NUP)-2015ಗೆ ತಿದುದ ಪ್ಡಿ ತರಲು ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಹಸ ಯೂರಿಯಾ ನೀತಿ-2015ರ ಪಾಯ ರ 5ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲು ಕಾಂದರ  

ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪುನರ್ 

ನಧಿರಿಸಲಪ ಟು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಮಿೀರಿ ಉತಾಪ ದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಸ 

ಪಾಯ ರ 8 ಅನ್ನು  ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸುವುದು ತಿದುದ ಪಡಿಯ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಸೆ ಳಿೀಯ ಯೂರಿಯಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಿ 

ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವುದ್ಯಗಿದೆ. 
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ಹಸ ಯೂರಿಯಾ ನೀತಿ-2015: 

ಹಸ ಯೂರಿಯಾ ನೀತಿಯನ್ನು  ಮೇ 2015ರಲಿಲ  ಪರ ಕಟಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸಮಗರ ವಾದ ನೂತ್ನ 

ಯೂರಿಯಾ ನೀತಿ –2015ಕ್ಕಕ  ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು, ಮುಾಂದಿನ ನಾಲುಕ  

ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಹೆಚಿು ನ ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಯೂರಿಯಾ ತ್ಯಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ 

ಯೂರಿಯಾ ಘಟಕಗಳಲಿಲ ನ ವಿದುಯ ತ್  ಬಳಕ್ಕಯಲಿಲ  ದಕ್ಷತೆ  ಕಾಪಾಡಿಕಳುು ವ ಮೂಲಕ 

ಸಬೆಿ ಡಿ ಹರೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವುದು ನೀತಿಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ್ ಸದಯ ಕ್ಕಕ  22 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಯೂರಿಯಾವನ್ನು  ದೇಶ್ಯವಾಗಿ ತ್ಯಾರಿಸುತಿು ದದ ರೆ, 

ವಿದೇಶಗಳಿಾಂದ 8 ಮ್ಟಿರ ಕ್ ಟನ್  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ತಿು ದೆ. ಹಸ ನೀತಿಯಿಾಂದ್ಯಗಿ ರೈತ್ರಿಗೆ 

ಸಕಾಲದಲಿಲ  ಯೂರಿಯಾ ಪೂರೈಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ವ್ಯೀಶಿರ  ಯೀಜ್ನೆಗೆ ನೆಲೂಲ ರಿನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ಕಾಂದರ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಸಬಲಿೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಾಂಧರ  

ಪರ ದೇಶದ ನೆಲೂಲ ರಿನಲಿಲ  ರಾಷಿು ರೀಯ ವಯೀಶ್ರ ೀ ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದೆ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟ್ಟಾಂಗಬಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಯಸೆ್ವದವರಿಗೆ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ 

ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಹಾಗೂ ಜಿೀವನಕ್ಕಕ  ನೆರವಾಗುವ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  

ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ನೀಡುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. 

ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಹಾಗೂ 

ಜಿೀವನಕ್ಕಕ  ನೆರವಾಗುವ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಕಾಯ ಾಂಪ್ಟ 

ಆಯೀಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಇದೊಾಂದು ಕಾಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ಯೀಜನೆಯ ವೆಚು ವನ್ನು  

ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರವೇ ಭ್ರಿಸಲಿದೆ. 

 ಸುಮಾರು 5,20,000 ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯೀಜನೆಯ ಉಪಯೀಗವಾಗಲಿದುದ , ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರ ಕಲಾಯ ಣ ನಧಿಯಿಾಂದ ವೆಚು ವನ್ನು  ಭ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಅನ್ನಷ್್ಯ ನ ಏಜೆನಸ : ಕಾಂದರ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಸಬಲಿೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ “ಕೃತ್ಕ ಕಾಲು ತ್ಯಾರಕ ಮಂಡಳಿ” ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಜಿೀವನಕ್ಕಕ  ನೆರವಾಗುವ ಉಪಕರಣಗದದ ಊರುಗೊೀಲು, ವಾಕರ್, 

ಶರ ವಣ ಯಂತ್ರ , ವಿೀಲ್ ಚೇರ್, ಕನು ಡಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  

ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 
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ಫಲ್ದನ್ನಭವಿಗಳನ್ನನ  ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: 

 ಜಿಲಾಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  

ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳು ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲಿವೆ. ಪರ ತಿ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ಶೇ 30% 

ಮಹಿದ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡುವುದು ಕಡಾಡ ಯ. 

 

ಹಿನನ ಲೆ: 

2015-16ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಕಾಂದರ  ಬಜೆಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಲ  ಅವರು ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಹಾಗೂ ಜಿೀವನಕ್ಕಕ  ನೆರವಾಗುವ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ನೀಡುವ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಹರತ್ರವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಷಿು ರೀಯ ವಯೀಶ್ರ ೀ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 2011 ಜನಗಣತಿ ಪರ ಕಾರ ದೇಶದಲಿಲ  10.38 ಕೀಟಿ ಹಿರಿಯ 

ನಾಗರಿಕರಿದ್ಯದ ರೆ. ಇವರಲಿಲ  ಶೇ 70% ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ವಾಸವಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ದೇಶದ್ ಅತಿ ಉದ್ದ ದ್ ಸುರಂಗ ರಸಿ್  ಲೀಕಾಪ್ಿಣೆ 

ಜಮುಮ – ಶ್ರ ೀನಗರ ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆದ್ಯದ ರಿ 44ರಲಿಲ  ಚೆನಾನ– 

ನಶ್ರ   ಸಂಪಕ್ತಿಸುವ 9.2 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ಉದದ ದ ಸುರಂಗ ರಸ್ಥು  ಮಾಗಿವನ್ನು  

ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ 

ಉದದ ದ ಸುರಂಗ ರಸ್ಥು  ಮಾಗಿವಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಸಮುದರ  ಮಟು ದಿಾಂದ ಸುಮಾರು 1200 ಮಿೀಟರ್ ಎತ್ು ರದಲಿಲ  ಈ ಮಾಗಿವನ್ನು  

ನಮಿಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಐದು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿರುವ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ, ಸುಮಾರು ₹ 2,500 ಕೀಟಿ ವೆಚು ವಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಮಾಗಿದಿಾಂದ ಜಮುಮ – ಶ್ರ ೀನಗರ ಅಾಂತ್ರವು 30 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಕಡಿಮ್ಯಾಗುತ್ು ದೆ. ಪರ ಯಾಣದ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆ ಉಳಿಯುತ್ು ದೆ.  

 ಹಿಮಪಾತ್, ಮಳೆಯಿಾಂದ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕಕ  ಆಗಾಗ ತ್ತಾಂದರೆಯಾಗುವ  ಸೆ ಳಗದದ 

ಪಟಿು ಟಾಪ್ಟ, ಕುಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಬಟ್ೀಟೆ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ಥು ಯಾಗಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಕ  

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಪರ ತಿದಿನ 27 ಲಕ್ಷ ಮೌಲಯ ದ ಇಾಂಧನ ಉಳಿಸಬಹುದು.  

 ಇದು ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮಕ್ಕಕ  ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ. 
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ಖಯ ತ ಹಿಂದೂಸಿ್ವನ ಗಾಯಕ್ ಕ್ಶೀರಿ ಅಮೀನಕ ರ್ ನಧನ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ ಗಾಯಕ್ತ ಕ್ತಶೀರಿ ಅಮೀನಕ ರ್ (84) 

ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಮೀನಕ ರ್  ರವರು ಕ್ಕಲಕಾಲದ  ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ 

ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. 

 ಕ್ತಶೀರಿ ಅಮೀನಕ ರ್ ರವರು ಜೈಪುರ ಘರಾನಾ ಶೈಲಿಯ 

ಗಾಯಕ್ತಯಾಗಿ ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿದದ ರು.  ಅವರು ದೇಶದ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ ಗಾಯಕರಲಿಲ  

ಒಬಿ ರೆನಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು.  

 ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ ಪಾರಂಪರಿಕ ರಾಗಗಳಲಿಲ  ಖ್ಯಯ ಲ್ ಹಾಡುವುದರಲಿಲ  ಕ್ತಶೀರಿ ಖ್ಯಯ ತ್ರಾಗಿದದ ರು. 

ಜತೆಗೆ ಲಘು ಸಂಗಿೀತ್ದ ಠುಮರಿ, ಭ್ಜನ್ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರ  ಗಿೀತೆಗಳ ಗಾಯನದಲೂಲ  ಅವರು 

ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದದ ರು. 

 ಸಂಗಿೀತಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸವೊೀಿಚು  

ಗೌರವಗದದ ಪದಮಭೂರ್ಣ (1987), ಪದಮ ವಿಭೂರ್ಣ (2002) ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು 

ಸಂದಿವೆ.  

 

ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ದಿೀನ್ ದ್ಯಾಳ್ ರಸೊೀಯಿ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಬಡವರಿಗೆ ಸಬೆಿ ಡಿ ದರದಲಿಲ  ಊಟ ವಿತ್ರಿಸುವ ದಿೀನ್ ದಯಾಳ್ 

ರಸೊೀಯಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ ಸಕಾಿರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಬಿಜೆಪಿಯ ಧುರಿೀಣ ದಿೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಶ್ವರಾರ್ಜ ಸಿಾಂಗ್ ಚವಾಾ ಣ್ ಅವರು ಯೀಜನೆಯ ಮದಲ ಹಂತ್ಕ್ಕಕ  

ರಾಜಯ ದ 49 ಜಿಲಾಲ  ಕಾಂದರ ಗಳಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಜನಪಿರ ಯ ಸಬೆಿ ಡಿ ಆಹಾರ 

ವಿತ್ರಣೆ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಮೂರನೇ ರಾಜಯ  ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ 

ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ವು ನದಲಿಲ  ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ.   

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಯೀಜನೆಯಡಿ ಬಡ ಜನರು, ಬಡ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಅಾಂತ್ಹ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳ ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ರೂ 5ಕ್ಕಕ  ಪೌಷಿಾ ಕ ಭ್ರಿತ್ ಊಟವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಗೊಳಿಸಲು ಜಿಲಾಲ  ಮಟು ದಲಿಲ  ಕಾಯ ಾಂಟಿೀನ್ ಗಳನ್ನು  

ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ದೊಡಡ  ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಯ ಾಂಟಿೀನ್ ಗಳನ್ನು  ಬೇಡಿಕ್ಕಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಕಾಯ ಾಂಟಿೀನ್ ಗಳು ಪರ ತಿ ದಿನ ಸುಮಾರು 2000 ಜನರಿಗೆ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಶ್ಮಚಿಯಾದ ಊಟದ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಕಲಿಪ ಸಲಿವೆ. 
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ಮದ್ಘರ ಸ್ ಹೈಕೀಟಿಿನ ಮುಖ್ಯ  ನ್ಯಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ ಇಂದಿರಾ ಬಯ ನಜಿಿ ನೇಮಕ್ 

ಮದ್ಯರ ಸ್ ಹೈಕೀಟ್ಸಿನ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ ಇಾಂದಿರಾ 

ಬಯ ನಜಿಿ ಅವರು ಪರ ಮಾಣ ವಚನ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ 

ದೇಶದಲಿಲ  ಮಹಿದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಧಿೀಶರನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ಹೈಕೀಟ್ಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ನಾಲಕ ಕ್ಕಕ  ಏರಿದೆ. ಏಕಕಾಲದಲಿಲ  ದೇಶದ 

ನಾಲುಕ  ಹೈಕೀಟ್ಸಿಗಳಲಿಲ  ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಗದಗಿರುವುದು ಇದೇ 

ಮದಲು. ದೇಶದ ಎಲಾಲ  ಹೈಕೀಟ್ಸಿಗಳ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಗಳ ಒಟ್ಟು   ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಲ  

ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಮಾಣ ಶೇ 10ರಷ್ಟು  ಮಾತ್ರ . 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟಿನ ಮದಲ ಮಹಿದ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡವರು 

ಫ್ರತಿಮಾ ಬಿೀವಿ. ಬಿೀವಿ ಅವರು ಕರಳದವರು. 1989ರಲಿಲ  ಇವರು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ 

ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು.  

 1989ರಿಾಂದ ಈವರೆಗೆ ಕವಲ ಆರು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರಷ್ು ೀ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ

ನಲಿಲ   ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಗದಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಸದಯ  ಆರ್. ಭಾನ್ನಮತಿ ಅವರು 

ಮಾತ್ರ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿನ ಏಕೈಕ ಮಹಿದ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಹೈಕೀಟಿಿನ ಇತರೆ ಮಹಿಳಾ ನ್ಯಯ ಯಮೂತಿಿಗಳು: 

 ಬಾಂಬ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ: ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಮಂಜುದ ಚೆಲೂಲ ರು  

 ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಜಿ.ರೀಹಿಣಿ: ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ 

  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ನಶ್ತಾ ನಮಿಲ್ ಮಾಾ ತೆರ  (ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ): 

ಕೀಲಕ ತ್ು  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ 

 

ಚಂಪಾರಣ್ ಸತಾಯ ಗರ ಹಕೆಕ  100 ವ್ಷಿ: ವ್ಸಿು ಪ್ರ ದ್ಶಿನ ಉದ್ಘಾ ಟಿಸ್ತದ್ ಮೀದಿ 

ಭಾರತ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಹೀರಾಟದಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಭಾಗವೆನಸಿರುವ 

ಚಂಪಾರಣ್ ಸತಾಯ ಗರ ಹಕ್ಕಕ  100 ವರ್ಿ ಆದ ಕಾರಣ ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ 

ಅವರು “ಸಾ ಚು ಗರ ಹ್ – ಬಪು ಕ ಕಾಯಾಿಾಂಜಲಿ – ಏಕ್ ಅಭಿಯಾನ್, 

ಏಕ್ ಪರ ದಶಿನ” ಹೆಸರಿನ ಪರ ದಶಿನಕ್ಕಕ  ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದರು. ಪರ ದಶಿನದಲಿಲ  ಚಂಪಾರಣ್ ಸತಾಯ ಗರ ಹ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ತ್ಾ ಗಳು, ಜತೆಗೆ ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗೆಗಯು 

ಪರ ದಶಿನಗೊಳು ಲಿದೆ. 

ಚಂಪಾರಣ್ ಸತಾಯ ಗರ ಹ: 
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 ಚಂಪಾರಣ್ ಸತಾಯ ಗರ ಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಾಂಧಿ ಅವರು ಕೈಗೊಾಂಡ ಮಟು ಮದಲ ಸತಾಯ ಗರ ಹ. 

ಈಗಿನ ಬಿಹಾರ ರಾಜಯ ದ ತಿರುಹುತ್ ವಿಭಾಗದ ಚಂಪಾರಣ್ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ಗಾಾಂಧಿಯವರ 

ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಲ  ಏಪಿರ ಲ್ 1917ರಲಿಲ  ಈ ಸತಾಯ ಗರ ಹ ನಡೆಯಿತ್ತ. 

 ನೀಲಿಯನ್ನು  ಬಳೆಯುತಿು ದದ  ರೈತ್ರ ಕರ್ು ದ ನವಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಸತಾಯ ಗರ ಹವನ್ನು  

ಕೈಗೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಯೂರೀಪಿಯನ್ ತ್ತೀಟಗಾರರು ರೈತ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ನಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ಜಮಿೀನನ್ನು  ಸ್ವಗುವಳಿಗೆ ಕಟಿು ದದ ರು. ಪರ ತಿ ರೈತ್ನೂ ತ್ನಗೆ ಇರ್ು ವಿರಲಿ ಇಲಲ ದಿರಲಿ, ಪರ ತಿ 

ಇಪಪ ತ್ತು  ಕಟೆಾ  (ಒಾಂದು ಎಕರೆ) ಜಮಿೀನನಲಿಲ  ಮೂರುಕಟೆಾ ಯಷ್ಟು  ನೆಲದಲಾಲ ದರೂ 

ನೀಲಿಯನ್ನು  ಬಿತಿು  ಬಳೆದು ಅದನ್ನು  ತ್ತೀಟಗಾರ ನಣಿಯಿಸಿದ ಬಲೆಗೆ ಅವನ ಕಾಖ್ಯಿನೆಗೆ 

ಮಾರಬೇಕಾಗಿತ್ತು . ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ತ್ಪಿಪ ದರೆ ಅವನಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಈ ಪದಧ ತಿಗೆ 

ತಿೀನ್ ಕಠಿಯಾ ಎಾಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು . 

 ಗಯಾ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ನಲಿಲ  ರಾಜಕುಮಾರ ಶ್ಮಕಲ ನೆಾಂಬ ಚಂಪಾರಣಯ ದ ಒಬಿ  ರೈತ್ 

ಗಾಾಂಧಿೀಜಿಯವರನ್ನು  ಸಂಧಿಸಿ, ನೀಲಿ ಬಳೆಯುವ ರೈತ್ರ ಕರ್ು ಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸಿ, ಗಾಾಂಧಿೀಜಿ 

ಚಂಪಾರಣಯ ಕ್ಕಕ  ಬಂದು ನೊೀಡಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಗಿವನ್ನು  ಸೂಚಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದು ಬೇಡಿದ. 

ಗಾಾಂಧಿಯವರು ಮುಜಫರ್ ಪುರಕ್ಕಕ  1917ರ ಏಪಿರ ಲ್ 10 ರಂದು ಹೀದರು. ಅಲಿಲ ಯ 

ಪರಿಸೆಿ ತಿಯನೂು  ರೈತ್ರ ಸಮಸ್ಥಯ ಯನೂು  ಅವರು ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿದ್ಯಗ, ಇದು ಸತಾಯ ಗರ ಹ 

ಮಾಡಲು ಅಹಿವಾದ ಸಮಸ್ಥಯ  ಎಾಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕ್ಕಯಾಯಿತ್ತ. ರೈತ್ರ 

ಸೆಿ ತಿಗತಿಗಳನ್ನು  ವಿಚಾರಿಸಿ ತಿಳಿದುಕಳು ಲು ಗಾಾಂಧಿೀಯವರು ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿದರು. 

 ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಾಂಧಿ ಅವರ ವಿರುದದ  ಕಾನೂನ್ನ ಉಲಲ ಾಂಘನೆ ಆರೀಪ ಹರೆಸಿ, 

ಚಂಪಾರಣ್ ಬಿಡಲು ಅಲಿಲ ನ ಕಮಿೀರ್ನರ್ ಆದೇಶ್ಸಿದರು. ಆದರೆ ಗಾಾಂಧಿೀಜಿ ಅವರು 

ಚಂಪಾರಣ್ ತ್ತರೆಯಲು ನರಾಕರಿಸಿದರು.  

 ಏಪಿರ ಲ್ 18, 1917 ರಲಿಲ  ಗಾಾಂಧಿೀಜಿ ಅವರು ಮೀತಿಹರಿ ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿಲ  ವಿಚಾರಣೆಗೆ 

ಹಾಜರಾದರು. ಸುಮಾರು 2000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಜನ ಅವರ ಬಾಂಬಲಕ್ಕಕ  ಬಂದಿದದ ರು. ತಿೀಪುಿ 

ರೈತ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತ. 

 ಅಾಂದಿನ ಬಿಹಾರದ ಲೆಫಿು ನೆಾಂಟ್ಸ ಗವನಿರ್ ಅವರು ಗಾಾಂದಿೀಜಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿದದ  

ಕಸನ್ನು  ಹಿಾಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶ್ಸಿದರು. ಅಲಲ ದೇ ರೈತ್ರ ಸಂಕರ್ು  ಬಗೆಗ  ಆಲಿಸಲು 

ಗಾಾಂಧಿೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಕು  ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 
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ಸಂವಿಧಾನ 123ನೇ ತಿದುದ ಪ್ಡಿ ಮಸೂದೆ, 2017: ಲೀಕ್ಸಭೆಯಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದ್ನೆ 

ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ರಾಷಿು ರೀಯ ಆಯೀಗಕ್ಕಕ (ಎನ್ಸಿಬಿಸಿ) 

ಸ್ವಾಂವಿಧಾನಕ ಸೆ್ವನಮಾನ ನೀಡುವ ಸಂವಿಧಾನದ 123ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ 

ಮಸೂದೆ ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಮಸೂದೆಯ ಪರವಾಗಿ 360 ಮತ್ಗಳ ಬಿದದ ರೆ, 

ವಿರುದದ ವಾಗಿ 2 ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಮಸೂದೆಯ ಉದೆದ ೀಶ: 

 ಸಂವಿಧಾನ(123 ತಿದುದ ಪಡಿ) ಕಾಯ್ಕದ  2017 ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಆಯೀಗಕ್ಕಕ  ವಿಶೇರ್ 

ಸೆ್ವನಮಾನಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಸಂವಿಧಾನದಲಿಲ  ಪರಿಶ್ರ್ು  ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವ ಪರಿಚೆಛ ೀದ 338, 

338ಎ ನಂತ್ರ, 338 ಬಿ ಪರಿಚೆಛ ೀದವಾಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ಲಿದೆ. 

 342-ಎ ಹಸ ಪರಿಚೆು ೀದ ಸಹ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ಲಿದೆ. ಈ ಪರಿಚೆಛ ೀದವು ರಾರ್ು ರಪತಿಗಳಿಗೆ 

ರಾಜಯ /ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಾಂದುಳಿದಿರುವ 

ವಗಿಗಳೆಾಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಗವನಿರ್ 

ರವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾರ್ು ರಪತಿಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹರಡಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದೇ ಪರಿಚೆಛ ೀದ 

ಸಂಸತಿು ಗೆ ಕಾಂದರ  ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಪಟಿು ಗೆ ವಗಿಗಳ ಸೇಪಿಡೆ ಅರ್ವಾ ಕೈಬಿಡುವ 

ಅಧಿಕಾರ ಸಹ ನೀಡಲಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 1993ರ ರಾಷಿು ರೀಯ ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳು, ಪಂಗಡಗಳ ರಾಷಿು ರೀಯ ಆಯೀಗ ಕಾಯ್ಕದ  

ರದುದ ಗೊಳಿಸಿರುವ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಂವಿಧಾನ(123ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2017ಯನ್ನು  

ಲೀಕಸಭೆಯಲಿಲ  ಮಂಡಿಸಿದೆ.  

 ಈ ಮಸೂದೆ ಅಾಂಗಿೀಕಾರಗೊಾಂಡಲಿಲ , ಆಯೀಗಕ್ಕಕ  ಸ್ವಾಂವಿಧಾನಕ ಸೆ್ವನ ದೊರೆಯಲಿದುದ , 

ಸಂವಿಧಾನದಲಿಲ  ಪರಿಶ್ರ್ು  ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವ ಪರಿಚೆಛ ೀದ 338, 

338ಎ ನಂತ್ರ, 338 ಬಿ ಪರಿಚೆಛ ೀದವಾಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ಲಿದೆ.  

 ಹಿಾಂದಿನ ಎನ್ಸಿಬಿಸಿ ಕಾಯ್ಕದ  ಪರ ಕಾರ, ಆಯೀಗಕ್ಕಕ  ಕವಲ ಒಬಿಸಿ ಪಟಿು ಯಿಾಂದ ನದಿಿರ್ು  

ಸಮುದ್ಯಯಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಇಲಲ ವೇ ಕೈಬಿಡುವಂತೆ ಶ್ಫ್ರರಸು ಮಾಡಲು 

ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು . ಹಸ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಸತಿು ನಲಿಲ  ಅಾಂಗಿೀಕಾರ ದೊರೆತ್ ನಂತ್ರ, ಆಯೀಗ 

ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಹಾಗೂ ಕಲಾಯ ಣಕಾಕ ಗಿ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಡ 

ರೂಪಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಹಾಗೂ ಉದೊಯ ೀಗದಲಿಲ  ಮಿೀಸಲಾತಿ ನಯಮಗಳ 

ಉಲಲ ಾಂಘನೆ ಕುರಿತ್ ದೂರುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಪರ ಸುು ತ್ ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು  

ಪರಿಶ್ರ್ು  ಜಾತಿಗಳ ಆಯೀಗವೇ ಪರಿಶ್ೀಲಿಸುತಿು ದೆ. ಆಯೀಗ ಅಧಯ ಕ್ಷ, ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಹಾಗೂ 

ಮೂರು ಸದಸಯ ರನೊು ಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. 
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ಕಂದ್ರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  28ಕೆಕ  ಇಳಿಕೆ 

ಕಾಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 66 ರಿಾಂದ 28ಕ್ಕಕ  

ಇಳಿಸಿದೆ. 2016-17ನೇ ಸ್ವಲಿನಾಂದಲೇ ಈ ನಣಿಯ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 

ಕಾಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಗಳ ತ್ಕಿಬದದ ತೆಗೆ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಉಪಸಮಿತಿ ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನ 

ಮೇರಿಗೆ ಯೀಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  66 ರಿಾಂದ 28ಕ್ಕಕ  ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಕಾಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕೀರ್ ಸಿಕ ೀಾಂ (Core Scheme), ಕೀರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀರ್ 

(Core of the core) ಮತ್ತು  ಐಚಿು ಕ ಯೀಜನೆಗಳೆಾಂದು ವಿಾಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲಿಲ  ಕೀರ್ 

ಯೀಜನೆಗಳು 20, ಕೀರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೀರ್ 6 ಹಾಗೂ 2 ಐಚಿು ಕ ಯೀಜನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

 ಕೀರ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳು: ಕೀರ್ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಪಾಲು 60:40 

ಇರಲಿದೆ. ಈಶನಯ  ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 90:10 ಇರಲಿದೆ. 

 ಕೀರ್ ಆಫ್ಟ ದಿ ಕೀರ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳು: ಈ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂಣಿ ಹಣವನ್ನು  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರವೇ ಭ್ರಿಸಲಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ  ಗಾಾಂಧಿ ರಾಷಿು ರೀಯ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಉದೊಯ ೀಗ ಖ್ಯತಿರ  

ಯೀಜನೆ, ರಾಷಿು ರೀಯ ಸ್ವಮಾಜಿಕ  ಸಹಾಯ ಯೀಜನೆ, ವಿಕಲಚೇತ್ನರ ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಕಾಯಿಕರ ಮ ಇವು ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಬರಲಿವೆ. 

 ಐಚಿ್ಚ ಕ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳು: ಸ್ವಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸೇಪಿಡೆ ಯೀಜನೆಗಳು 

ಇದರಡಿ ಬರಲಿವೆ. ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳು 50:50 ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿಲ  

ಖಚಿನ್ನು  ಭ್ರಿಸಲಿವೆ. ಈಶನಯ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಈ ಅನ್ನಪಾತ್ 80:20 ಇರಲಿದೆ. 

 

ಕಂದ್ರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ ಯೀಜ್ನೆಗಳೆಂದ್ರನ್ನ? 

ಕಾಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಗಳೆಾಂದರೆ ಯೀಜನೆಯ ಬಹು ಪಾಲನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಭ್ರಿಸಿ 

ನಗದಿಪಡಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಭ್ರಿಸಿ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸುವ 

ಯೀಜನೆಗದಗಿವೆ.  

 

ಪ್ರ ತಿದಿನ ಪ್ಪಟ್ರರ ೀಲ್ ಮತಿ್ತ  ಡಿಸೇಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರಿಷಕ ರಣೆ 

ಪೆಟ್ರ ೀಲ್ ಮತ್ತು  ಡಿಸೇಲ್ ದರವನ್ನು  ಮೇ 1ರಿಾಂದ ಪರ ತಿದಿನವೂ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಚಾು  ತೈಲ ಬಲೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಬಲೆ 

ಪರಿರ್ಕ ರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ತೈಲಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 

ನಧಿರಿಸಿವೆ. ಈ ನಣಿಯದಿಾಂದ  ಗಾರ ಹಕರು ಪರ ತಿದಿನ ಹಸ 

ದರದಂತೆ ಖರಿೀದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಪರ ಮುಖ ಐದು ನಗರಗಳಲಿಲ  ಮದಲಿಗೆ 
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ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಜಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ,ಮಯ ದ ತೈಲ 

ಕಂಪನಗದದ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಿರರ್ನ್(ಐಒಸಿ), ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ 

ಕಾರ್ಿರರ್ನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಹಾಗೂ ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ್ ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ಕಾರ್ಿರರ್ನ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಕಂಪನಗಳು ದೇಶದಯ ಾಂತ್ ಸುಮಾರು 58 ಸ್ವವಿರ ಪೆಟ್ರ ೀಲ್ ಬಂಕ್ ಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿದುದ , ಶೇ 95% ಪಾಲು ಹಾಂದಿರುವ ಈ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ  

ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ದೇಶದ ಐದು ನಗರಗಳಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಿವೆ.  ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯ 

ಫಲಿತಾಾಂಶವನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ದೇಶದ ಇತ್ರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸಲಾಗುವುದು.  

 

ಪ್ರ ಸಿು ತ ದ್ರ ನಧಿರಣೆ ಹೇಗೆ? 

ಪರ ಸುು ತ್ ತೈಲ ನಧಿರಣೆಯ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ವನ್ನು  ತೈಲ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಹಾಂದಿವೆ. ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು 1ನೇ 

ದಿನಾಾಂಕ ಹಾಗೂ 16ನೇ ದಿನಾಾಂಕದಂದು ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ತೈಲ ಬಲೆಯ ಸರಾಸರಿ 

ಪರ ಮಾಣಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ತೈಲ ಬಲೆಯನ್ನು  ಪರಿರ್ಕ ರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.   

ಯಾವ್ ನಗರಗಳು? 

ಪಾಾಂಡಿಚೇರಿ, ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ವೈಝಗ್, ರಾಜಸೆ್ವನದ ಉದಯ್ ಪುರ್, ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ನ 

ಜೇಮ್ಶಡುಪ ರ್ ಮತ್ತು  ಚಂಡಿೀಗಢ್. 

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ಟ ಎಕ್ನ್ಯಮಕ್ಸ ’ ಸಂಸ್ಾ ಗೆ ಶಿಲ್ದನ್ಯಯ ಸ 

ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ‘ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕೆ್ ’ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣವ್ ಮುಖಜಿಿ ಶ್ಲಾನಾಯ ಸ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 

ಬಾಂಗಳೂರಿನ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಆವರಣದಲಿಲ  ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  

ತ್ಲೆಯತ್ು ಲಿದೆ.  

ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ಟ ಎಕ್ನ್ಯಮಕ್ಸ ’ ಸಂಸ್ಾ :  

 ಅಾಂಬೇಡಕ ರ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕೆ್ನಲಿಲ  ಓದಿದ ಮದಲ 

ಭಾರತಿೀಯ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಕ  ಅವರ ಹೆಸರನೆು ೀ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಬಾಂಗಳೂರು ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ 43.35 ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಈ ಸ್ವಾ ಯತ್ು  ಸಂಸೆ್ಥ  ತ್ಲೆ 

ಎತ್ು ಲಿದೆ.  

 ಮುಾಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಿದಿಾಂದಲೇ ತ್ರಗತಿ ಆರಂಭ್ವಾಗಲಿದುದ , ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ 

ಹಳೇ ಕಟು ಡವನ್ನು  ತಾತಾಕ ಲಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸೂಕ ಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕೆ್  ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಅವರು ಉನು ತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ₹ 107 ಕೀಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದರಲಿಲ  ₹ 17 ಕೀಟಿ 
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ಸಂಸೆ್ಥಯ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚು ವಾಗಿ ಬಳಸಿಕಳು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಉಳಿದ ₹ 90 ಕೀಟಿ 

ಹಣವನ್ನು  ಕಟು ಡ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ಬಳಸಿಕಳು ಲು ಉದೆದ ೀಶ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಮುಸ್ತಲ ಂ/ಎಸ್.ಟಿ ಮೀಸಲ್ದತಿ ಹೆಚಿ ಳಕೆಕ  ತೆಲಂಗಣ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಮಸೂದೆ ಅಂಗಿೀಕಾರ 

ಮುಸಿಲ ಮರು ಮತ್ತು  ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ ಜನಾಾಂಗಕ್ಕಕ  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  

ಸಕಾಿರಿ ಉದೊಯ ೀಗಗಳಲಿಲ  ಮಿೀಸಲಾತಿ ಹೆಚಿು ಸುವ “ತೆಲಂಗಣ ಹಿಾಂದುಳಿದ 

ವಗಿ, ಪರಿಶ್ರ್ಾ  ಜಾತಿ, ಪರಿಶ್ರ್ಾ  ಪಂಗಡ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಿ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  ಸಿೀಟ್ಟಗಳ ಮಿೀಸಲಾತಿ)-2017 ಮಸೂದೆ 

ತೆಲಂಗಣ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿಲ  ಅಾಂಗಿೀಕಾರಕಾಂಡಿದೆ.  

 ಹಸ ಮಸೂದೆಯಡಿ ಸ್ವಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಾಂದುಳಿದಿರುವ ಮುಸಿಲ ಾಂ 

ಸಮುದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಪರ ಸುು ತ್ ಶೇ 4% ರಿಾಂದ ಶೇ 12% ಹೆಚಿು ಸಲಾಗುವುದು. 

 ಪರಿಶ್ರ್ಾ  ಪಂಗಡಕ್ಕಕ  ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಶೇ 6% ರಿಾಂದ ಶೇ 10%ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು ಸಲಾಗುವುದು. 

 ಹಸ ಮಸೂದೆಯಿಾಂದ ಒಟಾು ರೆ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಪರ ಮಾಣ ಶೇ 

50% ಮಿತಿಯನ್ನು  ಮಿೀರಲಿದುದ , ಶೇ 62% ಇರಲಿದೆ. 

 ಹಸ ಮಸೂದೆಯು ರಾರ್ು ರಪತಿಗಳ ಅನ್ನಮೀದನೆ ಪಡೆದ ನಂತ್ರ ಕಾನೂನ್ನ ಆಗಿ ಜಾರಿಗೆ 

ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಶೇ 50% ಮಿೀರಿರುವ ಕಾರಣ ಮಸೂದೆಯನ್ನು  

ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಪರಾಮಶ್ಿಯಿಾಂದ ರಕ್ತಷ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ 9ನೇ ಭಾಗದಡಿ 

ಸೇರಿಸಲು ತೆಲಂಗಣ ಸಕಾಿರ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮರೆ ಹೀಗಿದೆ. 

 ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೂ ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಮಿೀಸಲಾತಿ ಪರ ಮಾಣ ಶೇ 50% 

ಮಿೀರಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ನ್ಯಡಪ್ರ ಭು ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಉತಸ ವ್ಕೆಕ  ರಾಷ್ ರ ಪ್ತಿ ಚಾಲನೆ 

ನವದೆಹಲಿಯ ನಾಡಪರ ಭು ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡ ಫೌಾಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಾಂದ 

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದದ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡ ಉತೆ್ ವಕ್ಕಕ  ರಾರ್ು ರಪತಿ 

ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.  

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಗೆೆ :  

 ಹಿರಿಯ ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರು (1510–1569) ಅರ್ವಾ ಮದಲನೆಯ ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರು ವಿಜಯನಗರ 

ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ದ ಸ್ವಮಂತ್ ರಾಜಯ ವಾಗಿದದ  ಯಲಹಂಕ ನಾಡಿನ ಪಾಳೇಗಾರರಾಗಿದದ ರು.  

 ನಾಡಪರ ಭು ಕ್ಕಾಂಪನಂಜೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಲಿಾಂಗಾಾಂಬ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ 1510ರಲಿಲ  

ಯಲಹಂಕದಲಿಲ  ಜನಸಿದರು.   
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 ಬಾಂಗಳೂರನ್ನು  ನಮಿಿಸಿದ ಕ್ತೀತಿಿ ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಸಲುಲ ತ್ು ದೆ. ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  

ಅನೇಕ ಕ್ಕರೆಗಳು, ದೇವಸೆ್ವನಗಳು ಹಾಗೂ ಕೀಟೆ ಮಹಾದ್ಯಾ ರಗಳನ್ನು  ನಮಿಿಸಿದರು. 

1532ರಲಿಲ  ವಿಜಯನಗರ ಸ್ವಮಾರ ಜಯ ದ ಅಚ್ಚಯ ತ್ರಾಯರು ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು  

ಕಟು ಲು ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. 

 ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಪರ ಸಿದದ  ಬಸವನಗುಡಿ ಬಸವ ದೇವಸೆ್ವನ, ಹಲಸೂರು ಸೊೀಮೇಶಾ ರ 

ದೇವಸೆ್ವನ, ಗವಿ ಗಂಗಾಧೇಶಾ ರ ದೇವಸೆ್ವನಗಳು ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲಿಲ  

ನಮಾಿಣಗೊಾಂಡಿದುದ , ಈಗಲೂ ಬಲಿರ್ಾ ವಾಗಿವೆ. 

 1550 ರಲಿಲ  ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರವರು “ಪಗೊಡ” ಎಾಂಬ ನಾಣಯ ಗಳನ್ನು  ಹರತಂದರು. ಇದು 

ವಿಜಯನಗರ ರಾಜರಲಿಲ  ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ.  

 ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಅವಿೀಸಮ ರಣಿಯ ರಾಜಯ  ಆಳಿಾ ಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರು 

1569ರಲಿಲ  ನಧನರಾದರು. 

 

ವಿಸಿ ಡ್ರೀಮ್ಸ ಗಾಜು ಲೇಪಿತ (Vistadome Glass Ceiling) ರೈಲು ಬೊೀಗಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ  

ದೇಶದ ಮದಲ ಗಾಜು ಲೇಪಿತ್ ರೈಲು ಬೀಗಿ ವಿಶಖಪಟು ಣಂ-

ಕ್ತರಂದುಲ್ ಪಾಯ ಸೇಾಂಜರ್ ರೈಲಿಗೆ ರೈಲೆಾ  ಸಚಿವ ಸುರಶ್ತ ಪರ ಭು ಅವರು 

ಭುಬನೇಶಾ ರದಿಾಂದ ವಿಡಿಯೀ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಾ ಟನೆ ಮಾಡಿದರು. 

ದೇಶದಲೆಲ  ಮದಲ ಬರಿಗೆ ವಿಸು ಡ್ರೀಮ್ ಗಾಜು ಲೇಪಿತ್ ಬೀಗಿಯನ್ನು  

ರೈಲೆಾ  ಇಲಾಖ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದುದ , ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು 

ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. 40 ಆಸನಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಈ ಬೀಗಿಯನ್ನು  

ಚೆನೆು ೈನ “ಇಾಂಟಿಗರ ಲ್ ಕೀಚ್ ಪಾಯ ಕು ರಿ” ತ್ಯಾರಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ರೂ 3.38 

ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಈ ಬೀಗಿಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಒಾಂದು ಬೀಗಿಯನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಬೇರೆ 

ಮಾಗಿಗಳ ರೈಲಿಗೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

ವೈಶಿಷ್ ಯ ತೆಗಳು: 

 ವಿಸು ಡ್ರೀಮ್ ಬೀಗಿ ಹಲವು ವೈಶ್ರ್ು ಯ ತೆಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದೆ. ಗಾಜಿನ ಚಾವಣಿ, ಎಲ್ಇಡಿ 

ದಿೀಪಗಳು, ತಿರುಗುವ ಆಸನಗಳು, ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಡ್ರಡಡ  ಗಾಜಿನ 

ಕ್ತಟಕ್ತಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ವಿಶಖಪಟು ಾಂನಾಂದ ಅರಕು ವಾಯ ಲಿಯ ವರಗಿನ 128 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ರೈಲು ಮಾಗಿದ 

ಸೊಬಗನ್ನು  ಸವಿಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 360 ಡಿಗಿರ  ತಿರುಗುವ ಆಸನವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವುದು ಬೀಗಿಯ ಪರ ಮುಖ ವಿಶೇರ್ವಾಗಿದುದ , 

ಪರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅದಿು ತ್ ಅನ್ನಭ್ವ ನೀಡಲಿದೆ.  
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ಮೇ 1 ರಿಂದ್ ಕೆಂಪು ದಿೀಪ್ಗಳ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಮೇಲೆ ನಷೇಧ 

ಕ್ಕಾಂಪು ದಿೀಪದ ವಾಹನ ಬಳಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 

ನಷೇಧವೇರುವ ಮಹತ್ಾ ದ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿದುದ , ಮೇ 

1ರಿಾಂದ ಈ ನಧಾಿರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ರಾರ್ು ರಪತಿ, ಉಪರಾರ್ು ರಪತಿ 

ಹಾಗೂ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟಿಿನ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಈ ನಷೇಧ 

ಅನಾ ಯವಾಗುವುದಿಲಲ . ಅಲಲ ದೆ ತ್ತತ್ತಿ ವಾಹನಗದದ ಅಗಿು ಶಮಕ ದಳ, ಅಾಂಬುಲೆನೆ್, 

ರ್ಲಿೀಸ್ ವಾಹನಗಳು ಕ್ಕಾಂಪು ದಿೀಪದ ವಾಹನವನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಪರ ಧಾನ, ಕಾಂದರ  

ಸಚಿವರು, ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳು, ರಾಜಯ  ಸಚಿವರು, ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ 

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರುಗಳಿಗೆ ಈ ನಷೇಧ ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದೆ. ದೇಶದಲಿಲ  ಜಾರಿಯಲಿಲ ರುವ ವಿಐಪಿ 

ಸಂಸಕ ೃತಿಯನ್ನು  ತ್ತಡೆದುಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ 2013 ರಲಿಲ  ಮೀಟಾರು ವಾಹನ ನಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದುದ ಪಡಿ ತಂದು ಕ್ಕಾಂಪು 

ದಿೀಪ ವಾಹನ ಬಳಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಷೇಧವೇರುವಂತೆ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು . ಕವಲ 

ಸಂವಿಧಾನತ್ಮ ಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಕ್ಕಾಂಪು ದಿೀಪದ ವಾಹನ ಬಳಸಲು ಆದೇಶ 

ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 2001ರಲಿಲ  ಸಂಸತಿು ನ ಮೇಲೆ ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತ್ರ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ 

ಈ ನಣಿಯ ಮಹತ್ಾ ದ್ಯಗಿದೆ. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಭ್ಯೀತಾಪ ದಕರು ಕ್ಕಾಂಪು ದಿೀಪ ವಾಹನ ಬಳಸಿ 

ಸಂಸತಿು ಗೆ ಪರ ವೇಶ್ಸಿದದ ರು.  

 ಈಗಾಗಲೇ ದೆಹಲಿ, ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಕ್ಕಾಂಪು ದಿೀಪದ ವಾಹನ 

ಬಳಸುವುದನ್ನು  ನಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಶಿರ ೀಮಂತ ಶಂಕ್ರದೇವ್ ಬತದ್ರ ವ್ ರವ್ರ ಜ್ನಮ ಸಾ ಳವ್ನ್ನನ  ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಡಿಸಲು ಅಸ್ವಸ ಂ 

ಸಕಾಿರ ಚ್ಚಂತನೆ 

ಅಸೆ್ವ ಾಂನ 15-16ನೇ ಶತ್ಮಾನದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ 

ಶಂಕರದೇವ ಬತ್ರ ದವ ಅವರ ಜನಮ ಸೆ ಳವನ್ನು  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ವಾಸಿ 

ತಾಣವನಾು ಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ರಾಷಿು ರೀಯ ಮತ್ತು  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ವಲಯದಲಿಲ  ಗುರುತಿಸುವಂತೆ 

ಮಾಡಲುಅಸೆ್ವ ಾಂ ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ.  ಪಂಜಾಬಿನ ಅಮೃತ್ಸರದ ಮಾದರಿಯಲೆಲ  ಈ ಸೆ ಳವನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಧಾಮಿಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ತಾಣವನಾು ಗಿ 

ಪರಿವತಿಿಸಲಾಗುವುದು.  
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ಶಿರ ೀಮಂತ ಶಂಕ್ರದೇವ್: 

 ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ಶಂಕರದೇವ (1449-1568) ರವರು 15-16ನೇ ಶತ್ಮಾನದ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ 

ಧಾಮಿಿಕ ಸುಧಾರಕ, ಕವಿ, ನಾಟಕಕಾರ ಮತ್ತು  ವೈರ್ಣ ವ ಪಂರ್ದ ಪರ ಚಾರಕ. ಶಂಕರದೇವ 

ಅವರು ಕ್ತರ .ಶ1449ರಲಿಲ  ಅಲಿಪುಖುರಿ-ಬಡ್ರಿವದಲಿಲ  ಜನಸಿದರು.  

 ಗುರುನಾನಕ್, ರಮಾನಂದ, ಕಬಿೀರ, ಬಸವಣಣ  ಹಾಗೂ ಚೈತ್ನಯ  ಮಹಾಪರ ಭು ರಂತೆ 

ಶಂಕರದೇವ ಅವರು ಅಸೆ್ವ ಾಂನಲಿಲ  ಭ್ಕ್ತು  ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭ್ಗೊಳು ಲು ಪರ ಮುಖರು. ಭ್ಗವತ್ 

ಪುರಾಣ ಇವರ ತ್ತ್ಾ . 

 ಇದಲಲ ದೆ ಬಗಿಿತ್ ಹೆಸರಿನ ಹಸ ಸಾ ರೂಪದ ಸಂಗಿೀತಾ ಹಾಗೂ ಅಾಂಕ್ತತ್ ನಾಥ್, ಭೀನಾ 

ಹೆಸರಿನ ನಾಟಕ ಪರ ದಶಿನ ಹಾಗೂ ಸತಿರ ಯಾ ಹೆಸರಿನ ನೃತ್ಯ  ರೂಪ ಮತ್ತು  ಬಜರ ವಳಿ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  

ಭಾಷ್ಯನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕ್ತೀತಿಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲುಲ ತ್ು ದೆ.  

 ಶಂಕರದೇವ ರವರ ಬೀಧನೆ ಇಾಂದಿಗೂ ಅಸೆ್ವ ಾಂನಲಿಲ  ಮನು ಣೆ ಹಾಂದಿದುದ , ಧಾಮಿಿಕ 

ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ಪರ ಭಾವ ಬಿೀರುತಿು ದೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಂಡಳಿ NSCI ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  2016 

ಕಾಮಿಿಕ ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೀಗ ರಾಜಯ  ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವ ಬಂಡಾರು ದತಾು ತೆರ ೀಯ 

ಅವರು 2016 ರಾಷಿು ರೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಂಡಳಿ NSCI ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  70 ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಿದರು. 

ಇದಲಲ ದೆ ನಮಾಿಣ ವಲಯದ12 ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡ ನಾಲುಕ  ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಸವಿಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಸುರಕಾಷ  ಪುರಸ್ವಕ ರ 

 ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಸುರಕಾಷ  ಪುರಸ್ವಕ ರ 

 ಸುರಕಾಷ  ಪುರಸ್ವಕ ರ 

 ಪರ ಶಂಸ ಪತ್ರ  

ಉತಾಪ ದ್ನ ವ್ಲಯ: ಇಾಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ನ ದಿಗಿ ಯಿ ತೈಲ ಶ್ಮದಿದ ೀಕರಣ ಘಟಕ, ನಾಯ ರ್ನಲ್ 

ಫಟಿಿಲೈಸರ್, ಪಾಣಿಪತ್, ಕನಾಿಟಕದ ಕೈಗಾ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನ ಘಟಕಕ್ಕಕ  ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. 

ನಮಾಿಣ ವ್ಲಯ: ಗೊೀದೆರ ರ್ಜ & ಬಯೆ್ ಮಯ ನ್ನಫ್ರಕು ರಿಾಂಗ್ ಕ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ. ಎಲ್ & ಟಿ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ರಾವತಾಭ ತ್ & ಚಿತ್ತು ರಘರ್  

ಲಘು, ಸಣಣ  ಮತಿ್ತ  ಮಧಯ ಮ ವಾಣಿಜೊಯ ೀಧಮ:  ಎಲೆಕ್ತು ರಕಲ್ & ಎಲೆಕಾು ರನಕೆ್, ಥಾಣೆಗೆ 

ಸವಿಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಸುರಕಾಷ  ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ.  

ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದಿರುವ ಮೇಲಿನ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಣ ಹಾನ 

ಅಪರ್ಘತ್ ಪರ ಕರಣಗಳು ನಡೆದಿಲಲ .  
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ಏಪಿರ ಲ್ 24: ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿವ್ಸ್ 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ದಿವಸವನ್ನು  ಏಪಿರ ಲ್ 24 

ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 73ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ,-

1992, ಏಪಿರ ಲ್ 24, 1993ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಈ ದಿನದಂದು 

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ದಿವಸವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಂವಿಧಾನ 73ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಜಾರಿಗೆ 

ಬಂದಿದುದ , ಭಾರತ್ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲ  ಒಾಂದು ಅವಿಸಮ ರಣಿಯ ಸ್ವಧನೆ ಎಾಂದೇ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಕಾಯಿದೆಯಿಾಂದ್ಯಗಿ ರಾಜಯ ಗಳು ಗಾರ ಮ ಮಟು ದಲಿಲ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಿ, ಅವುಗಳ 

ಕಾಯಿನವಿಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ಓದಗಿಸಿ ವಿಕಾಂದಿರ ಕರಣ ಸಕಾಿರವನ್ನು  

ರಚಿಸಿವೆ. ಕಾಂದರ  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಈ ದಿನದಂದು ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸುವುದರಾಂದಿಗೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗಾರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ರಾಷಿು ರೀಯ ಗೌರವ ಗಾರ ಮ ಸಭಾ ಪುರಸ್ವಕ ರ/ಪಂಚಾಯತ್ ಸಶಕ್ತು ೀಕರಣ 

ಪುರಸ್ವಕ ರವನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಪರ ಪರ ರ್ಮ ರಾಷಿು ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ದಿವಸವನ್ನು  2010ರಲಿಲ  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಸಂವಿಧಾನದ 73ನೇ ತಿದುದ ಪಡಿ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಲ  ಹಸದ್ಯಗಿ “ಭಾಗ IX” 

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾರ್ಜ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ “ವಿಧಿ 243 ರಿಾಂದ ವಿಧಿ 

243 (O) ಅನ್ನು  ಈ ಭಾಗ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ಗೀವುಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ ಮಾದ್ರಿಯ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯಯ  ನೀಡಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ನಧಾಿರ 

ಗೊೀವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಅಕರ ಮ ಸ್ವಗಾಟವನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಲು ಆಧಾರ್ 

ನಂತ್ಹ ಗುರುತ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ನೀಡುವಂತೆ ತ್ಜಾ ರ ಸಮಿತಿಯ 

ಶ್ಫ್ರರಸೆಿನಂತೆ ಗೊೀವುಗಳಿಗೂ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ನೀಡುವ 

ಪರ ಸ್ವು ವನೆಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟಿಿಗೆ ಸಲಿಲ ಸಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ರಚಿಸಿದದ  

ಸಮಿತಿಯು ಆಗಸ್ು  2016ರಲಿಲ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸಿದುದ , ಅದರಂತೆ ಆಯಾ ಗೊೀವುಗಳ 

ವಯಸೆು , ತ್ಳಿ, ಲಿಾಂಗ, ಸೆ ಳ, ಎತ್ು ರ, ದೇಹ, ಬಣಣ , ಕಾಂಬುವಿನತ್ಹ ಇತ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಆಧಾರ್ 

ಕಾಡ್ಸಿ ನಲಿಲ  ಇರಲಿದೆ. ಪಾಲಿಯುರರ್ಥನ್ ಟಾಯ ಗ್ ರೂಪದಲಿಲ  ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯಯ  ಇರಲಿದೆ. ಇದರ 

ಜತೆಗೆ ನೊೀಾಂದಣಿ ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  ಹಸುವಿನ ಮಾಲಿೀಕನ್ನ ನವಿಹಿಸಬೇಕ್ತದುದ , ಮಾರಾಟದ ವೇಳೆ 

ಇದನ್ನು  ವಗಾಿಯಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ಕೃಷಿ ಗೊೀಸೇವಾ ಸಂಘ ಸಲಿಲ ಸಿದದ  ಪಿಐಎಲ್ 

ಅಜಿಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟಿಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 
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ಅವ್ಶಯ ಕ್ತೆ 

ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಿಾಂದ್ಯಗಿ ಭಾರತ್- ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶದ ಗಡಿಭಾಗದಲಿಲ  ನಡೆಯುವ ಗೊೀವುಗಳ 

ಕಳು ಸ್ವಗಾಣಿಕ್ಕ, ಮಾರಾಟವನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಬಹುದು ಎಾಂದು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಗೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿರುವ ವರದಿಯಲಿಲ  ಹೇಳಿದೆ. 

ಈಶನಯ  ಭಾರತದ್ ಅತಿ ದೊಡಡ  IT ಹಬ್ ಗೆ ತಿರ ಪುರಾದ್ಲಿಲ  ಚಾಲನೆ  

ಈಶನಯ  ಭಾರತ್ದ ಆರನೇ ಹಾಗೂ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಹಬ್ ಅನ್ನು  ತಿರ ಪುರಾದ ಅಗತ್ಿಲಾದಲಿಲ  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 

ರೂ 50 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಈ ಹಬ್ ನಮಾಿಣಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಉದೊಯ ೀಗವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಇ-ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಬಾಂಬಲಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ 

ಸ್ವಫ್ು  ವೇರ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ರಫ್ತು  ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರಿಾಂದ ಈಶನಯ  ಭಾಗದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಹೆಚಿು ನ ಉದೊಯ ೀಗವಕಾಶ ಸೃಷಿು ಯಾಗುವುದರ ಜತೆಗೆ 

ಈ ಭಾಗಕ್ಕಕ  ಇ-ಆಡಳಿತ್ ವಿಸು ರಣೆಗೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈಶನಯ  ಭಾಗದಲಿಲ  ಇದು ಅತಿ ದೊಡಡ  ಐಟಿ 

ಹಬ್ ಆಗಿದೆ. 

 

ಸ್ವಫ್್ಟ  ವೇರ್ ಟೆಕಾನ ಲಜಿ ಪಾಕ್ಸ ಿ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ: ಕಾಂದರ  ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಫ್ು  ವೇರ್ ಹಬ್ ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ವಿನಮಯವನ್ನು  ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 

ಅವ್ಶಯ ಕ್ತೆ:  

ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಭಾಷ್ ನೈಪುಣಯ ತೆ ಹಾಂದಿರುವ ಐಟಿ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ ಲ ತಿರ ಪುರದಲಿಲ  ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಸ್ವವಿರಾರು ಜನರು ಬಾಂಗಳೂರು, ಹೈದ್ಯರ ಬದಿನಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸ ನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಈ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಐಟಿ ಹಬ್ ಸೆ್ವಪನೆಯಿಾಂದ ಕವಲ ತಿರ ಪುರದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಲಲ ದೇ ಇತ್ರೆ ಈಶನಯ  

ರಾಜಯ ದವರಿಗೂ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ.  

 

ಉಡಾನ್ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ನರಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವ್ರಿಂದ್ ಚಾಲನೆ 

ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರಿಗೂ ಕಡಿಮ್ ದರದಲಿಲ  ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸೌಲಭ್ಯ  

ಕಲಿಪ ಸುವ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮಹತ್ಾ ದ ಉಡಾನ್ ಯೀಜನೆಗೆ ಶ್ಮಾಲ ದ 

ಹರವಲಯದಲಿಲ ರುವ ಜುಬಿ ರಹಟಿು  ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಪರ ಧಾನ 

ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನವದೆಹಲಿ-ಶ್ಮಾಲ  

ನಡುವಿನ ಪರ ಪರ ರ್ಮ ಉಡಾನ್ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವನ್ನು  ಮೀದಿ 

ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಕಡಪಾ-ಹೈದರಾಬದ್ ಮತ್ತು  

ನಾಾಂದೇಡ್ಸ-ಹೈದರಾಬದ್ ಉಡಾನ್ ಉದ್ಯಾ ಟನಾ ಹಾರಾಟಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 
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ಉಡಾನ್ ಯೀಜ್ನೆ: 

ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರಿಗೂ ವಿಮಾನಯಾನ ಸೇವೆ ಕಲಿಪ ಸಲು ದೇಶದ 45 ಬಳಸದ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮ್ ಬಳಸಿರುವ 

ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣಗಳಿಗೆ ಉಡಾನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸಲಿರುವ ಕ್ಕಲವು ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣಗಳೆಾಂದರೆ ಭಾತಿಾಂದ, ಭಾವನಗರ್, ದುಗಾಿಪುರ, 

ಜೈಸ್ಥಲ ಮ ೀರ್, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು  ಶ್ಮಾಲ . 

ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಐದು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 128 ಮಾಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸಲಿವೆ. ಈ ಐದು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳೆಾಂದರೆ ಏರ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಅಾಂಗ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಏರ್ ಡೆಕಕ ನ್, ಏರ್ 

ಓಡಿಶ, ಟಬಿ ಮ್ಗಾ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಪ ೈಸ್ ಜೆಟ್ಸ. ಏರ್ ಒಡಿಶ -50, ಏರ್ ಡೆಕಕ ನ್- 34, ಟಬಿ ಮೇರ್ಘ 

ಏರ್ ವೇಸ್ -18, ಏರ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ಅಲಯನೆ್  ಏರ್ -15 ಮತ್ತು  ಸ್ಥಪ ೈಸ್ ಜೆಟ್ಸ- 11 ವಿಮಾನ 

ಮಾಗಿಗಳಲಿಲ  ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿವೆ. 

ಯೀಜನೆಯಡಿ 500 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರದ ಒಾಂದು ಗಂಟೆ ಪರ ಯಾಣಕ್ಕಕ  ರೂ 2500 ನಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದಕ್ತಕ ಾಂತ್ ದೂರದ ಪರ ಯಾಣ ಮತ್ತು  ಸಮಯಕ್ಕಕ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದರ ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಒಬಿ  ವಯ ಕ್ತು ಯು 9 ರಿಾಂದ 40 ಸಿೀಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲಿಲ  ಶೇ 

50% ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ರೂ 2500/ಗಂಟೆಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಉಡಾನ್: 

ಉಡಾನ್ “ಉಡೇ ದೇಶ್ತ ಕಾ ಅಮ್ ನಾಗರಿೀಕ್” ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಕಲಿಪ ಸುವ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರದ ಮಹತ್ಾ ದ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ  ಅಕು ೀಬರ್ 2016 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಜೂನ್ 15, 2016 ರಲಿಲ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ರಾಷಿು ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನೀತಿ”ಯ ಪರ ಮುಖ 

ಭಾಗ ಉಡಾನ್ ಯೀಜನೆ. ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರು ವಿಮಾನಯಾನ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳುು ವಂತೆ 

ಮಾಡುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. ದೇಶದಲಿಲ  ಬಳಸದ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಕಡಿಮ್ ಬಳಸಿರುವ ವಿಮಾನ 

ನಲಾದ ಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸಿ ವಿಮಾನ ಯಾನವನ್ನು  ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಉಡಾನ್ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

 ಹಿರಿಯ ನಟ ವಿನೊೀದ್ ಖ್ನ್ಯನ  ನಧನ 

ಹಿಾಂದಿ ಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ವಿನೊೀದ್ ಖನಾು  (70) ನಧನರಾದರು. 

ಖನಾು  ಅವರು ಪಿತ್ು ಕೀಶ ಕಾಯ ನೆ ರ್ ನಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು ಎಾಂದು ಆಸಪ ತೆರ  

ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 1946ರ ಅಕು ೀಬರ್ 6ರಂದು ಜನಸಿದ ಅವರು 

1968ರಲಿಲ  ಸಿನಮಾದಲಿಲ  ನಟಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದದ ರು. 140ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ಸಿನಮಾಗಳಲಿಲ  ಅವರು ನಟಿಸಿದದ ರು. ಮೇರೆ ಅಪೆು , ಇನ್ ಸ್ವಫ್, ‘ಅಮರ್ 

ಅಕಿ ರ್ ಅಾಂಥೀನ’, ‘ದಿ ಬನಿಾಂಗ್ ಟೆರ ೈನ್’ ಮತಿು ತ್ರ ಪರ ಸಿದಧ  ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಅವರು ನಟಿಸಿದದ ರು. 2015 

ರಲಿಲ  ತೆರೆಕಂಡ ಶರೂಖ್ ಖ್ಯನ್ ನಾಯಕತ್ಾ ದ ದಿಲಾಾ ಲೆ ಅವರ ಕನೆಯ ಸಿನಮಾ. 1968ರಲಿಲ  

ತೆರೆಕಂಡ “ಮನ್ ಕ ಮಿೀಟ್ಸ” ಅವರ ಮದಲ ಸಿನಮಾ. 

 ಖನಾು  ಅವರು ಪಂಜಾಬ್ ನ ಗುರುದ್ಯಸ್ ಪುರ ಲೀಕಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಬಿಜೆಪಿ 

ಪರ ತಿನಧಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  
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 ಪರ ಸಿದಧ  ಸಿನಮಾಗದದ ಮೇರ ಅಪೆು , ಮೇರಾ ಗಾಾಂವ್ ಮೇರಾ ದೇಶ್ತ, ಗದರ್, ಜೈಲ್ ಯಾತಾರ , 

ಇನ್ ಕಾರ್, ಅಮರ್ ಅಕಿ ರ್ ಅಾಂಥೀನ, ರರ್ಜ ಪೂತ್ ಗಳಲಿಲ  ಖನಾು  ನಟಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 1997ರಲಿಲ  ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪರ ವೇಶ್ಸಿದದ  ಅವರು ಮರುವರ್ಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಾಂದ ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ಪಡೆದು 

ಪಂಜಾಬ್ ನ ಗುರುದ್ಯಸ್ ಪುರ ಲೀಕಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಚ್ಚನಾವಣೆ ಸಪ ಧಿಿಸಿ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು.  

 ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದ್ಯದ ಗ, 2002ರಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ಮತ್ತು  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. ನಂತ್ರ ವಿದೇಶಾಂಗ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ರಾಜಯ  ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವರಾಗಿಯೂ ಕತ್ಿವಯ  ನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 2009ರ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಸೊೀಲನ್ನಭ್ವಿಸಿದ ಅವರು 2014ರ ಲೀಕಸಭೆ 

ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಮತೆು  ಜಯ ಸ್ವಧಿಸಿದದ ರು. 

 

ಭುವ್ನೇಶಾ ರ ನಗರಕೆಕ  ಪಿಯರೆ ಎಲ್’ಎನ್ಯಪ ಂಟ್ ಇಂಟನ್ಯಯ ಿಷನಲ್ ಪಾಲ ನಂಗ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಅಮ್ರಿಕ ಪಾಲ ನಾಂಗ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ ನೀಡುವ ಪಿಯರೆ 

ಎಲ್’ಎನಾಪ ಾಂಟ್ಸ ಇಾಂಟನಾಯ ಿರ್ನಲ್ ಪಾಲ ನಾಂಗ್ ಪರ ಶಸಿು  (Pierre L’enfant 

International Planning excellence award-2017 ) ಓಡಿಶದ ಭುವನೇಶಾ ರ ನಗರಕ್ಕಕ  ಲಭಿಸಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಈ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ನಗರ  ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ 

ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಉತ್ು ಮ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ್ ನಗರ ವಿನಾಯ ಸಕಾಕ ಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಭುವನೇಶಾ ರ್ 

ನಗರಕ್ಕಕ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ :  

 ಪಿಯರೆ ಎಲ್’ಎನಾಪ ಾಂಟ್ಸ ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಮೂಲದ ಅಮ್ರಿಕದ ವಾಸುು ಶ್ಲಿಪ  ಹಾಗೂ ಸಿವಿಲ್ 

ಎಾಂಜನಯರ್. 

 ಅಮ್ರಿಕದ ವಾಷಿಾಂಗು ನ್ ಡಿ ಸಿ ನಗರದಲಿಲ  ರಸ್ಥು ಗಳನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ತೀತಿಿ 

ಪಿಯರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲುಲ ತ್ು ದೆ. 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮನು ಣೆ ಪಡೆದ ನಗರ ವಿನಾಯ ಸವನ್ನು  ಗೌರವಿಸಲು ಅಮ್ರಿಕ 

ಪಾಲ ನಾಂಗ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. 
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ಜ್ಮುಮ  ಮತಿ್ತ  ಕಾಶಿಮ ೀರದ್ಲಿಲ  ಮಹಿಳಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ನಯೀಜ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಚ್ಚಂತನೆ 

ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ವಿಶೇರ್ ಮಹಿದ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಗಳನ್ನು  

ಕತ್ಿವಯ ಕ್ಕಕ  ನಯೀಜಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿನಯರು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಕಡೆ ಕಲುಲ  ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿದ 

ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಈ ತಂತ್ರ ಗಾರಿಕ್ಕಯ ಮರೆ ಹೀಗಿದೆ. 

ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಕಳೆದ ವರ್ಿ 5 ಇಾಂಡಿಯಾ ರಿಸವ್ಡ ಿ 

ಬಟಾಲಿಯನ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪನೆ ಮಾಡಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ನಧಿರಿಸಿದುದ , ಒಾಂದೊಾಂದು ಬಟಾಲಿಯನ್ ನಲೂಲ  1,000 ಮಹಿದ 

ವಿಶೇರ್ ಪಡೆಗಳಿರಲಿವೆ. ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದಲಿಲ  ಪರ ತಿಭ್ಟನಕಾರರನ್ನು  ನಯಂತಿರ ಸುವುದು ಈ 

ಮಹಿದ ಪಡೆಯ ಪರ ಮುಖ ಉದೆದ ೀಶ.  

 ಮಹಿದ ಬಟಾಲಿಯನ್ ಗಳ ನಯೀಜನೆ ಕುರಿತಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು 

ಉನು ತ್ ಮಟು ದ ಸಭೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಿದುದ , ಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದರಂತೆ ಐಆರ್'ಬಿಎಸ್ (ಇಾಂಡಿಯಾ ರಿಸವ್ಡ ಿ ಬಟಾಲಿಯನ್') ನಯೀಜಿಸಲು ಕಾಂದರ  

ತಿೀಮಾಿನಸಿದುದ , ಇದರಿಾಂದ ಶೇ.60 ರಷ್ಟು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗವಾಕಾಶ 

ದೊರಕಲಿದೆ. ಬಟಾಲಿಯಿನ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು  ನೊೀಡಿಕಳು ಲು ರೂ.61 ಕೀಟಿ ವೆಚು  

ತ್ಗುಲಲಿದುದ , ಶೇ.75ರರ್ು ನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರವೇ ನೊೀಡಿಕಳು ಲಿದೆ.  

 

ಮೇ 2 ರಂದು ಗಂಗಾ ಸಾ ಚಿ ತಾ ಸಂಕ್ಲಪ  ದಿವ್ಸ ಆಚರಣೆಗೆ ನಧಾಿರ 

ಸಾ ಚು  ಗಂಗಾ ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಿರ್ನ್ ಗಂಗಾ ಸು ಚು ತಾ ಸಂಕಲಪ  ದಿವಸವನ್ನು  

ಮೇ 2, 2017 ರಂದು ದೇಶದ 12 ನಗರಗಳಲಿಲ  ಆಚರಿಸಲು ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಈ 12 

ಸೆ ಳಗಳೆಾಂದರೆ ಕಾನ್ನಪ ರ, ಅಲಹಬದ್, ವಾರಣಾಸಿ, ಪಾಟಾು , ಭ್ಗಲುಪ ರ, 

ಸಹಿಬ್ ಗಂರ್ಜ, ಕಲಕ ತಾು , ರಾರ್ಜ ರ್ಘಟ್ಸ, ಬಿಥೂರ್, ಶ್ರ ೀನಗರ 

(ಉತ್ು ರಖಂಡ), ವಿಧೂರ್ ಕುಟಿ ಮತ್ತು  ದೇವ್ ಪರ ಯಾಗ್. ಇದಲಲ ದೇ ಸೆ ಳಿೀಯ NGO ಗಳು, ಗಂಗಾ ವಿಚಾರ 

ವೇದಿಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಾ ಯಂ ಬಾಂಬಲಿತ್ರು ಇತ್ರೆ 30 ಸೆ ಳಗಳಲಿಲ  ಸಾ ಚು ತಾ ಸಂಕಲಪ  ದಿವಸವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸಾ ಚು  ಗಂಗಾ ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಬಗೆಗ  ಜನರಲಿಲ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಈ 

ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಸಮುದ್ಯಯ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪೆರ ೀರೆಪಿಸುವುದು ಸಂಕಲಪ  ದಿವಸ ಆಚರಣೆಯ 

ಉದೆದ ೀಶ. 

ಹಿನು ಲೆ:   

ಮಾಚ್ಿ 17, 2017 ರಂದು ಸಾ ಚು  ಗಂಗಾ ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಿರ್ನ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಪಾತ್ರ ದ ಐದು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  

16 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವಧಿಯ “ಗಂಗಾ ಸಾ ಚು ತಾ ಪಖ್ಯಾ ಡ” ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿತ್ತು . ಭಾರಿ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಲ  ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿತ್ತು . ಈ 

ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಯಶಸೆಿ ನಾಂದ ಪೆರ ೀರೆಪಿತ್ಗೊಾಂಡು ಇದಿೀಗ ಗಂಗಾ ಸಾ ಚು ತಾ ಸಂಕಲಪ  ದಿವಸವನ್ನು  

ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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ಬಸವ್ ಸಮತಿಯ ಸುವ್ಣಿ ಮಹೀತಸ ವ್ಕೆಕ  ಪ್ರ ಧಾನ ಚಾಲನೆ  

ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಸಮಾರಂಭ್ ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದ ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ 

ಅವರು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸುವಣಿ ಮಹೀತೆ್ ವಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ.ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು ಬಸವಣಣ ನವರ 

“ವಚನ”ಗಳ ಭಾಷ್ಠಾಂತ್ರ ಪುಸು ಕವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ್ದ 

23 ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ವಚನಗಳ ಪುಸು ಕವನ್ನು  ಹರತ್ರಲಾಗಿದೆ. ದಿವಂಗತ್ ಎಾಂ 

ಎಾಂ ಕಲಿು ಗಿಿ ಅವರು ವಚನಗಳನ್ನು  ಸಂಪಾದಿಸಿದುದ , ಸುಮಾರು 200 ಜನರು ವಚನಗಳನ್ನು  

ಭಾಷ್ಠಾಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಶರ ಮಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದ ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  ಸಹ ಪರ ಧಾನ 

ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು  ಮಟು  ಮದಲ 

ಬರಿಗೆ ರಾರ್ು ರಮಟು ದಲಿಲ  ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸುಮಾರು 2.5 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  

ವಚನಗಳ ಭಾಷ್ಠಾಂತ್ರವನ್ನು  ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಕೈಗೊಾಂಡಿದುದ , ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ ಇದಕಾಕ ಗಿ ರೂ 1 

ಕೀಟಿಯನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. ಬಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸುವಣಿ ಮಹೀತೆ್ ವವನ್ನು  ಸಹ ಈ ವೇಳೆ 

ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಬಸವಣಣ ನವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು  ವಿಶಾ ಕ್ಕಕ  ಸ್ವರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಜಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಬಿ 

ಡಿ ಜತಿು  ಅವರು ಬಸವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  1964ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದರು. 

ಬಸವ್ಣಣ : 

 ಶ್ರ ೀ ಬಸವೇಶಾ ರ (ಶ್ರ ೀ ಬಸವ ಅರ್ವಾ ಬಸವಣಣ ನವರು) ಶರಣ ಶರಣೆಯರ ಲಿಾಂಗಾಯತ್ ದಶಿನ 

ಪರ ತಿಪಾದಕರು. ಬಸವಣಣ ನವರು 12 ನೆಯ ಶತ್ಮಾನದ ಭ್ಕ್ತು  ಪಂರ್ದ ಪರ ಮುಖರಲಿಲ  ಒಬಿ ರು. 

ಬಸವಣಣ ನವರು ಮತ್ತು  ಶರಣ ಶರಣೆಯರಾದ ಅಲಲ ಮಪರ ಭು, ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿ, 

ಚೆನು ಬಸವಣಣ  ವೊದಲಾದ ನೂರಾರು ಶರಣ ಶರಣೆಯರು ವಚನಗಳ ಮೂಲಕ ಭ್ಕ್ತು ಪರ್ 

ಮತ್ತು  ಜಿೀವನದ ಬಗೆಗ  ಹಸ ದೃಷಿು  ಬಿೀರಿದರು. 

 ಬಸವಣಣ ನವರು 1134 ರಲಿಲ  ಈಗಿನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ ರುವ ಬಸವನ ಬಗೇವಾಡಿ 

ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. 

 ಅವರ ದೃಷಿು ಯಲಿಲ  ದೇವನ್ನ ಒಬಿ  ಮತ್ತು  ಅವನ್ನ ಮಾನವನಲಿಲ ದ್ಯದ ನೆಯೇ ಹರತ್ತ ಗುಡಿ-

ಗುಾಂಡಾರಗಳಲಿಲ  ಅಲಲ . ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿ ಜಿೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು, ಆಲಸಿ ಜಿೀವನ ಸಲಲ . ಸುಳುು  

ಹೇಳುವುದು, ವಂಚಿಸುವುದು, ಕಲೆ-ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಪಾರ ಣಿಬಲಿ ನೀಡುವುದು, ಪರಧನ 

ಹರಣ, ಪರಸಿು ರೀ ವಾಯ ಮೀಹ ಹಾಂದುವುದು ಘೀರ ಅಪರಾಧ. 

 ಬಸವಣಣ ನವರು ನಾಣಯ ದ ಮೇಲೆ ಪರ ಕಟಿಸಲಪ ಟು ವರಲಿಲ  ಪರ ರ್ಮ ಕನು ಡಿಗ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.ಗುರು 

ಬಸವಣಣ ವರ ಅಶಾ ರೂಢ ಮೂತಿಿಯನ್ನು  ದೆಹಲಿಯಲಿಲ ರುವ ಪಾಲಿಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ನಲಿಲ  24ನೇ 

ಎಪಿರ ಲ್ 2003ರಲಿಲ  ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯತ್ತ. 2015ರಲಿಲ  ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು 

ಬಸವಣಣ ನವರ ಪರ ತಿಮ್ಯನ್ನು  ಲಂಡನ್ ನ ಥೇಮೆ್  ನದಿಯ ದಡದಲಿಲ  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

 

ಮಹಾರಾಷ್ ರ ದ್ ಬಿಲ್ದರ್ ಗಾರ ಮ ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಪುಸಿ ಕ್ ಗಾರ ಮ  

ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಸತಾರ್ ಜಿಲೆಲ ಯ ಪುಟು  ಗಾರ ಮ “ಬಿಲಾರ್” ದೇಶದ 

ಮದಲ ಪುಸು ಕ ಗಾರ ಮವೆಾಂಬ ಗೌರವವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾಗಲಿದೆ. ಬಿರ ಟನ್ನ 

ವೇಲೆ್  ಪಟು ಣದಲಿಲ  ಹೇ-ಆನ್-ವೈ ಎಾಂಬ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯಿಾಂದ ಪೆರ ೀರಿತ್ವಾಗಿ 

ಈ ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಪುಸು ಕಗಳ ಹಳಿು  ಸೆ್ವಪನೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಈ ವಿನೂತ್ನ ಕಾಯಿಕರ ಮದಡಿ ಪರ ವಾಸಿಗರು 

ಹಾಗೂ ಸೆ ಳಿೀಯರು ವಿವಿಧ ಪುಸು ಕಗಳು, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ನಯತ್ಕಾಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುದಿದ  

ಪತಿರ ಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಓದಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 
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 ಮರಾಠಿ ಪುಸು ಕಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಮಿೀಸಲಾದ ಈ ಗಾರ ಮಕ್ಕಕ  ಪುಸು ಕಾಾಂಚೆಗಾವ್ ಎಾಂದು 

ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.  ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದೇವೇಾಂದರ  ಫಡು ವಿೀಸ್ ಈ ಪುಸು ಕ 

ಗಾರ ಮವನ್ನು  ಲೀಕಾಪಿಣೆ ಮೇ 2 ರಂದು ಮಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ಯ 15 ಸ್ವವಿರಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಅಪರೂಪದ ಪುಸು ಕಗಳು ಮತ್ತು  ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕಗಳು 

ಒಾಂದೇ ವೇದಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಲಭಿಸಲಿವೆ. 

 ಇದೊಾಂದು ನವಿೀನ ಕಲಪ ನೆಯ ಪುಸು ಕೀದಯ ಮದ ಸ್ವಹಸ ಸ್ವಹಿತ್ಯ , ಸಂಸಕ øತಿ ಹಾಗೂ 

ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಲ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳ ಪುಸು ಕಗಳು ಒಾಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಲಭಿಸುತಿು ವೆ. ಈ 

ಮೂಲಕ ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಉತೆು ೀಜನಕ್ಕಕ  ನೆರವಾಗಿದೆ. 

ಬಿಲ್ದರ್: 

ಬಿಲಾರ್ ಗಾರ ಮ ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಸತಾರ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ ದುದ  2 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ವಿಸ್ವು ರವಿರುವ ಈ ಗಾರ ಮವು ಪರ ಸಿದದ  

ಪಂಚಗಣಿ ಗಿರಿಧಾಮದಿಾಂದ ಕವಲ 8 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ದೂರದಲಿಲ ದೆ. ಸ್ವು ರಬರಿ ಗೆ ಈ ಗಾರ ಮ ಪರ ಸಿದಿದ  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಹಳು ಯ ಸಮಿೀಪದಲೆಲ  ಬಿರ ಟಿರ್ರ ಕಾಲದ ಪರ ಸಿದದ  ಮಹಾಬಲೇಶಾ ರ ಗಿರಿಧಾಮವಿದೆ. ಬಿಲಾರ್ 

ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಪರ ತಿವರ್ಿ 100 ಟನ್ ಸ್ವು ರಬರಿ ಬಳೆಯಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಹೆರ್ಚಐವಿ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಮತಿ್ತ  ಚ್ಚಕ್ತೆಸ  ನೀತಿಗೆ ಚಾಲನೆ  

ಹೆಚ್ಐವಿ/ಏಡೆ್ಸ  ರೀಗಕ್ಕಕ  ಸೂಕು  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ನೀಡಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ 

“ಹೆಚ್ಐವಿ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ಮತ್ತು  ಚಿಕ್ತತೆೆ  (HIV Test and Treat Policy)” ನೀತಿಗೆ 

ಕಾಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ.ನಡಾಡ  ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಹಸ 

ನೀತಿಯ ಪರ ಕಾರ ಹೆಚ್ಐವಿ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಐಪಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ 

ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ ಅಾಂತ್ವರಿಗೆ ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಚಿಕ್ತತೆೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಹೆಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುವುದು ಪತೆು ಯಾದರೆ ಅಾಂತ್ವರಿಗೆ “ART (Anti 

Retroviral Therapy)” ಚಿಕ್ತತೆೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕಾಂದರ  ಪಾರ ಯೀಜಿತ್ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿ ಹೆಚ್ಐವಿ ಬಧಿತ್ ಪುರುರ್ರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು ಹಾಗೂ 

ಮಕಕ ಳು ಉಚಿತ್ವಾಗಿ ಚಿಕ್ತತೆೆಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಹೆಚ್ಐವಿ ಯು ಮಾನವ ದೇಹದಲಿಲ ರುವ CD4 T ಕೀಶಗಳನ್ನು  ನಾಶಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೀಗ 

ನರೀಧಕ ಶಕ್ತು ಯನ್ನು  ಕುಗಿಗ ಸುತ್ು ದೆ. 

 ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ತು ಯ CD4 T ಕೀಶಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  200 ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ಇದ್ಯದ ಗ ಗಂಭಿೀರವಾದ 

ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತ್ತತಾು ಗುವ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚಿು ರುತ್ು ದೆ. 

 ಈ ನೀತಿಯಡಿ CD4 T ಕೀಶಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  400 ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ಇರುವಂತ್ಹರಿಗೆ ಉಚಿತ್ 

ಚಿಕ್ತತೆೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಸುಮಾರು 21 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಐವಿ/ಏಡೆ್ಸ  ಬಧಿತ್ರು ಇರುವುದ್ಯಗಿ ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಕವಲ 14 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.  
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ಓಡಿಶದ್ಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಕ್ರಾವ್ಳಿ ವಿಪ್ತಿ್ತ  ಎಚಿ ರಿಕೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  

ಓಡಿಶ ಸಕಾಿರ ಜುಲೈ 1 ರಿಾಂದ ಸುನಾಮಿ ಅರ್ವಾ 

ಚಂಡಮಾರುತ್ದಂತ್ಹ ನೈಸಗಿಿಕ ವಿಪತ್ತು ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮುನು ಚು ರಿಕ್ಕ 

ನೀಡುವ “ಅಲಿಿ ವಾನಿಾಂಗ್ ಡಿಸೆ್ಥ ಮಿನೇಶನ್ ಸಿಸು ಾಂ (Early Warning 

Dissemination System) ಅನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಿದೆ. ದೇಶದಲೆಲ  ಮದಲ 

ಬರಿಗೆ ಇಾಂತ್ಹ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಓಡಿಶ ಸಕಾಿರ ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ತಿು ದೆ. 

480 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಕರಾವಳಿಯಲಿಲ  ನೆಲೆಸಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೈಸಗಿಿಕ 

ವಿಪತ್ತು ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮುನೆು ಚು ರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ರವಾನಸಲಿದೆ. ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶ 

ಸಕಾಿರ ಇಾಂತ್ಹದೇ ಮಾದರಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುತಿು ದೆ 

ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ನೈಸಗಿ್ಕ ವಿಕೋಪ್ಟ ಸಂಭ್ವಿಸುವ ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ  ರಾಜಧಾನಿಯಲಿ್ಲರುವ ನಿಯಂತ್ರ ಣಾ 

ಕಠಡಿಯಲಿಲ  ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು  ಒತ್ತು ವ ಮೂಲ್ಕ ಎಚಿ ರಿಕೆಯನ್ನು  ರವಾನೆಯನ್ನು  

ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಾಂದ ರಾಜಯ ದಾದಯ ಂತ್ ಪ್ಟರ ವಾಸಿ ತ್ಣಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು  ಕರಾವಳ 

ವಾಸಸಥ ಳಗಳು ಸೇರಿದಂರ್ತ 122 ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲರುವ ಗೋಪುರಗಳಂದ ಏಕಕ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ಸೈರನ್ ಮಳಗಲಿದೆ. 

ಗೋಪುರಗಳಂದ ಹರಹಮಮ ವ ಶ್ಬದ ವನ್ನು  1.5 ಕಿಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಸೆ ಳಗಳವರೆಗೆ 

ಕಳಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಹಿೋಗ್ಗಿ, ಒಡಿಶಾ ಸಕ್ಕ್ರ ರಾಜಯ ದಾದಯ ಂತ್ ಸವ ಯಂರ್ಚಲ್ಲತ್ ಸಾವ್ಜನಿಕ 

ಮುನೆು ಚು ರಿಕ್ಕ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಿದ ರ್ದಲ್ ರಾಜಯ ವೆನಸಿದೆ. 

  

ಭಾರತಿೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲ್ದಖ್ಯಯಿಂದ್ ಚ್ಚಕ್ನ್ ಗುನಯ /ಮಲೇರಿಯಾ ಮುನೂಸ ಚನೆ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  

ದೇಶ್ದ ವಿವಿಧ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಲೇರಿಯಾ ಅರ್ವಾ ಚಿಕುಂಗುನಾಯ  

ಸಂಭ್ವಿಸುವ ಸಾಧಯ ರ್ತಯ ಬಗೆಗ  15 ದಿನ್ಗಳ ಮುಾಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಮುನೊಚನೆ 

ನೀಡುವ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುತಿು ರುವುದ್ಯಗಿ  ಭಾರತಿೋಯ 

ಹ್ವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯ (ಐಎಂಡಿ) ಘೋಷ್ಟಸಿದೆ. 

 ಜ್ಞಗತಿಕ ತ್ಪ್ಟಮಾನ್ ಏರಿಕೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು  ಅದರಿಾಂದ ವಾತ್ವರಣದ ಮೇಲಾಗುವ 

ಪರ ಭಾವಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದಂತೆ ಹ್ವಾಮಾನ್-ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಸೇವೆಯ 

ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. ತಿೋವರ  ಮಳೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣದಲಿಲ  ಆದರ ್ರ್ತಯು ಹೆಚ್ಚು ವುದಲಲ ದೆ ನೀರು 

ನಲುಲ ವುದು ಸ್ವಮಾನಯ . ಇದರಿಾಂದ ವೆಕು ರ್ ಬನ್ಿ (Vector Born) ರೀಗಗಳ ಸಮಸ್ಥಯ  

ಉಲಿ ಣಗೊಳು ಲಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖ್ಯಯು ಉರ್ಣ ಗಾಳಿ, ಶಿೋತ್ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು  ರೋಗದ 

ಹ್ರಡುವಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಐದು ದಿನ್ಗಳ ಮತ್ತು  15 ದಿನ್ಗಳ ಮನ್ಯಸ ಚನೆಯನ್ನು  ಬ್ರಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲಿದೆ. 
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 ಐಎಂಡಿಯು ಈ ಸೇವಯನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು  ರೆಡ್ ಕಾರ ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ 

ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿದೆ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ 

ಭಾರತಿೋಯ ಹ್ವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯಯ್ಡ ಹ್ವಾಮಾನ್, ಹ್ವಾಮಾನ್ ಮನ್ಯಸ ಚನೆ ಮತ್ತು  ಭೂಕಂಪ್ಟನ್ದ 

ಬಗೆಗ  ಅಧಯ ಯನ್ ನಡೆಸುವ ಪ್ಟರ ಮಖ ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ್ ಸಕ್ಕ್ರದ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದರ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಕಚೇರಿ ದೆಹ್ಲ್ಲಯಲಿ್ಲದುದ , 

ಭಾರತ್ದಾದಯ ಂತ್ ನ್ಯರಾರು ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಕಂದರ ಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 

ಹಬಿೀಬ್ ಗಂಜ್ ರೈಲೆಾ  ನಲ್ದದ ಣ: ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ರೈಲೆಾ  ನಲ್ದದ ಣ 

ಭೋಪ್ರಲ್ಡ ಉಪ್ಟನ್ಗರದಲಿಲ ರುವ ಹ್ಬ್ರೋಬ್ ಗಂರ್ಜ ರೈಲ್ಗವ ೋ ನಿಲಾದ ಣ 

ಸಾವ್ಜನಿಕ-ಖ್ಯಸಗಿ ಸಹ್ಭಾಗಿತ್ವ ದಲಿ್ಲ  (ಪ್ತಪ್ತಪ್ತ) 

ಪುನ್ರಾಭಿವೃದಿಿ ಗಳುು ತಿು ರುವ ದೇಶ್ದ ಪ್ಟರ ರ್ಮ ರೈಲ್ಗವ  ನಿಲಾದ ಣ ಎನಸಲಿದೆ. ಜೂನ್ 9 ರಂದು ರೈಲ್ಗವ  

ನಿಲಾದ ಣದ ಪುನ್ರಾಭಿವೃದಿಿ  ಕ್ಕಯ್ಕ್ಕಕ  ರೈಲ್ಗವ ೋ ಸಚಿವ ಸುರಶ್ ಪ್ಟರ ಭು ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಹ್ಬ್ರೋಬ್ ಗಂರ್ಜ ರೈಲ್ಗವ  ನಿಲಾದ ಣವನ್ನು  ವಿಶ್ವ  ದಜೆ್ಯ ಸೌಕಯ್ಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದ ಸಾರಿಗ್ಗ 

ಕಂದರ ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 ರೈಲ್ಗವ  ನಿಲಾದ ಣದ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆ ಮತ್ತು  ನಿವ್ಹ್ಣೆಯನ್ನು  ಎಂಟು ವಷ್ಗಳ ಕ್ಕಲ್ 

ಭೋಪ್ರಲ್ಡ ಮೂಲ್ದ ಬನಾಸ ಲ್ಡ ಗೂರ ಪೆ್ಪ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 2016ರಲಿ್ಲ  ಬನಾಸ ಲ್ಡ ಗೂರ ಫ್ ಬ್ರಡ್ 

ಗ್ಗದಿದ ತ್ತು . ಬನಾಸ ಲ್ಡ ಗೂರ ಪ್ ಈ ರೈಲು ನಲಾದ ಣವನ್ನು  ಸಂಪ್ಯಣ್ವಾಗಿ 

ಪುನರಾಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಿದೆ.ಮೂರು ವಷ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅಂಗಡಿಗಳು, ಕಛೇರಿಗಳು 

ಮತ್ತು  ಹಟೇಲುಗಳಂದಿಗ್ಗ ಹಬಿೀಬ್ ಗಂರ್ಜ ವಾಣಿಜಯ  ಕಂದರ ವಾಗಲಿದೆ. 

 ಈ ಪ್ಟರಿಸರ ಸ್ು ೋಹಿ ರೈಲ್ಗವ  ನಿಲಾದ ಣವು ಸೌರ ಶ್ಕಿು ಯಿಂದ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  

ಲ್ಲಫ್ ೆ ಳು, ಎಸಕ ಲೇಟಗ್ಳು, ಅಾಂಡಪಾಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಕಲಚೇತ್ನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ  

ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. ತ್ತತ್ತ್ಸಿಥ ತಿಯ ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  ಆರು 

ನಿಮಿಷಗಳಲಿ್ಲ  ಸುರಕ್ಷರ್ತಯ ಸೆ ಳಕ್ಕಕ  ವಗಾಿಯಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಆಹಾರ ಮಳಗ್ಗಗಳು, ವಿಶರ ಾಂತಿ ಕಠಡಿಗಳು, ವಿದುಯ ತ್, ಪಿ್ರಟಾಫ ಮ್್ ನಿವ್ಹ್ಣೆ, ಪ್ರಕಿ್ಂಗ್ 

ಮಂತ್ದ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು ಬನಾಸ ಲ್ಡ ಗೂರ ಪ್ 

ಜವಾಬ್ದದ ರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ, ರೈಲು ಮತ್ತು  ಪ್ರಸ್್ಲ್ಡ ಚಲ್ನೆ, ಸಿಗು ಲ್ಲಂಗ್ ಮತ್ತು  

ಟಿಕಟೆಳಂತ್ಹ್ ಪರ ಮುಖ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗಳು ಬನೆಾಲ್ ಗೂರ ಫ್ ಜವಾಬದ ರಿಯಲಲ . 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ವಿಶ್ವ ದಜೆ್ಯ ರೈಲ್ಗವ  ನಿಲಾದ ಣಗಳನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನು  2009-10ರಲಿ್ಲ  ಮಾಜಿ ರೈಲ್ಗವ ೋ ಸಚಿವ 

ಮಮತ್ ಬ್ದಯ ನ್ಜಿ್ ಅವರು ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿದದ ರು. ಆದರೆ 2015ರಲಿ್ಲ  ಈ ಯೋಜನೆಯ್ಡ ರೈಲ್ಗವ ೋ ಸಚಿವ 

ಸುರಶ್ ಪ್ಟರ ಭುರವರಿಂದ ಪುನ್ಶಿ್ ೋತ್ನ್ಗಂಡಿತ್ತ. ಹ್ಬ್ರೋಬ್ ಗಂಜ್ ಯೋಜನೆಯ್ಡ 400A1 ಮತ್ತು  A 
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ವಗ್ ರೈಲ್ಗವ  ಸ್್ ೋಷನೆ್ಳನ್ನು  ಪುನಃ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸುವ ಭಾರತಿೋಯ ರೈಲ್ಗವ ಯ ಮಹ್ತ್ವ ಕ್ಕಂಕೆಷ ಯ 

ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

 

ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಪ್ರ ಥಮ ಗಾರ ಮೀಣ LED ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ್ ಯೀಜ್ನೆ 

ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ 7 ಜಿಲಿ್ಗ ಗಳ ಗ್ರ ಮ ಪಂರ್ಚಯತಿಗಳಲಿಲ  10 ಲ್ಕ್ಷ 

ಸಾಂಪ್ಟರ ದಾಯಿಕ ಬ್ರೋದಿ ದಿೋಪ್ಟಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಎಲ್ಡಇಡಿ ದಿೋಪ್ಟಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಲು ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಇಂಧನ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ “ಎನಜಿಿ ಎಫಿಶ್ಯ್ಕನೆ  ಸವಿೀಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (EESL) ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ್ಡ ಭಾರತ್ದ “ಸ್ಿ ರೋಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ಡ ಪ್ರರ ಜೆರ್್ಕ  

(ಎರ್ಸಎಲ್ಡಎನಿಪ )” ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ದಲ್ ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಎಲ್ಡಇಡಿ ಬ್ರೋದಿ ದಿೋಪ್ಟ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

 ರ್ದಲ್ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಗುಂಟ್ಯರು, ಪ್ಟರ ಕ್ಕಶಂ, ನೆಲಿೂ ರು, ಕನ್ಯ್ಲ್ಡ, 

ಕಡಪ್ರ, ಅನಂತ್ಪುರ ಮತ್ತು  ಚಿತೂು ರು ಜಿಲಿ್ಗ ಗಳಲಿಲ  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.  

 ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ು  ಮಂಗಡ ಬಂಡವಾಳ ವಚಿ ವನ್ನು  ಫೆರ ಂರ್ಚ ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ ಏಜೆನಿಸ  

ಏಜೆನ್ಸ  ಫ್ರರ ಂಕ್ಕಯಿರ್ಸ ಡೆ ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ (ಎಎಫ್್ರ ) ನಿಂದ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಯೀಜ್ನೆಯ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆ: 

ಈ ಯೋಜನೆಯಿಾಂದ ಗ್ರ ಮ ಪಂರ್ಚಯತಿಗಳಲಿಲ  ವಷ್ಕೆಕ  ಸುಮಾರು 147 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ 

ವಿದುಯ ತ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಸರಿ ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು  CO2 ನ್ ಕಡಿತ್ಕೆಕ  

ಕ್ಕರಣವಾಗಲಿದೆ. 

 ಈ ಗ್ರ ಮ ಪಂರ್ಚಯತಿಗಳಲಿ್ಲ  ದಿೋಪ್ಟಗಳ ವಾಷ್ಟ್ಕ ನಿವ್ಹ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಬದಲಾವಣೆ 

ಜವಾಬದ ರಿಯು ಎಾಂಟ್ಟ ವರ್ಿಗಳ  EESL ನದು ಆಗಿರಲಿದೆ. 

 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಸೈಕಲ ೀನ್ ಹುಡುಾ ಡ್ಸ ನಾಂದ ವಿಶಖಪಟು ಣದಲಿಲ  ಆದ ಹಾನಯಿಾಂದ್ಯಗಿ ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ 

ಬಿೀದಿ ದಿೀಪಗಳ ಬದಲಿದೆ LED ದಿೀಪಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲು EESLನಾಂದ ನೆರವು ಪಡೆದ 

ಮದಲ ರಾಜಯ ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್. ಅಂದಿನಿಂದ, ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಂದಾಜು 5,90,000 LED ಬ್ರೋದಿ 

ದಿೋಪ್ಟಗಳನ್ನು  ಇಇಎರ್ಸಎಲ್ಡ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಈ ದಿೋಪ್ಟಗಳು ಪ್ಟರ ತಿವಷ್ 65,000 ಟನೆ್ ಳಷ್್ಟ  CO2 

ಅನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. 

 ದೇಶಾದಯ ಂತ್, 21 ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  23 ಲ್ಕ್ಷ ಸಾಂಪ್ಟರ ದಾಯಿಕ ಬ್ರೋದಿ ದಿೋಪ್ಟಗಳನ್ನು  ಎಲ್ಡಇಡಿ 

ಬ್ರೋದಿ ದಿೋಪ್ಟಗಳಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ಟರ ದಾಯಿಕ ದಿೋಪ್ಟಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಧನ್ ದಕ್ಷ 

ಎಲ್ಡಇಡಿ ದಿೋಪ್ಟಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲು ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ರವರು ಜನ್ವರಿ 5, 

2015ರಂದು '100 ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮ'ಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಅಂರ್ತಯೇ, 
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“ಸ್ಿ ರೋಟ್ ಲೈಟ್ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ಡ ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಂ (ಎರ್ಸಎಲ್ಡಎನಿಪ )” ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ದೇಶ್ದಾದಯ ಂತ್ 

ಎಲ್ಡಇಡಿ ದಿೋಪ್ಟಗಳಂದಿಗ್ಗ 1.34 ಕೋಟಿ ಸಾಂಪ್ಟರ ದಾಯಿಕ ಬ್ರೋದಿ ದಿೋಪ್ಟಗಳನ್ನು  ಬದಲ್ಲಸುವ 

ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನು  ಸಕ್ಕ್ರ ಹಂದಿದೆ. 

LED ಬಲ್ಬ : 

ಎಲ್ಡಇಡಿ ಬಲ್ಾ ೆ ಳು ಸಾಮಾನ್ಯ  ಬಲ್ಾ ೆ ಳಗಿಂತ್ 50 ಪ್ಟಟ್ು  ಹೆಚಿು  ಮತ್ತು  CFL ಬಲ್ಾ ಗಳಿಗಿಾಂತ್ 8 

ರಿಂದ 10 ಪ್ಟಟ್ು  ಹೆಚಿು  ದಿೋಘಾ್ವಧಿಯನ್ನು  ಹಂದಿವೆ. ಆದದ ರಿಂದ ಮಧಯ ಮ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ವಿದುಯ ತ್ ಮತ್ತು  ವಚಿ ದ ಉಳತ್ಯವನ್ನು  ಮಾಡಲಿವೆ. ಎಲ್ಡಇಡಿ ದಿೋಪ್ಟಗಳ 

ಪ್ಟರ ಯೋಜನ್ಗಳೆಂದರೆ: (i) ವಿದುಯ ತ್ ಉಳತ್ಯ (ii) ವಿದುಯ ತ್ ಭಾರವನ್ನು  

ಕಡಿಮೆಗಳಸುವುದು (iii) ಗ್ರ ಹ್ಕರ ವಿದುಯ ತ್ ಬ್ರಲ್ಡ ಇಳಿಕ್ಕ (iv) ಹ್ಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ್ 

ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಕಡಿತ್. 

 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ತಂಬಕು ನಯಂತರ ಣಕೆಕ  WHO ಡೈರಕ್್ ರ್ ಜ್ನರಲ್ ವಿಶೇಷ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಜ್ಞಗತಿಕ ತಂಬ್ದಕು ನಿಯಂತ್ರ ಣಕ್ಕಕ ಗಿ WHO ಡೈರೆಕ್ ರ್ ಜನ್ರಲ್ಡ ವಿಶೇಷ 

ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಕಂದರ  ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವ ಜೆ 

ಪ್ತ ನ್ಡ್  ಅವರಿಗ್ಗ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 'WHO ಆಗ್ಗು ೋಯ ಏಷ್ಠಯ  ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ 

ನಿದೇ್ಶ್ಕರಾದ ಡ್ಯ. ಪ್ಯನಂ ಖೇತ್ಪ್ರಲ್ಡ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಈ 

ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ಮಾಡಿದರು. 

ಭಾರತದ್ ವ್ಸಿು ಸ್ತಾ ತಿ: 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  27 ಕೋಟಿ ಜನ್ರು ತಂಬ್ದಕನ್ನು  ಬಳಸುತಿು ದುದ , ವಿಶಾ ದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್  

ತಂಬ್ದಕು ಸೇವಿಸುವ ದೇಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ತಂಬ್ದಕು ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಗಳಸಲು ಸರಕ್ಕರ ವಿವಿಧ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 

ತಂಬ್ದಕು ಮಕಿು ಗ್ಗ ಟೊೋಲ್ಡ-ಫ್ರರ ೋ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಟಾಬಕ ಕ್ತಾ ಟ್ಸ ಲೈನ್,  mCessation 

ಸೇವಗಳನ್ನು , ತಂಬಕು ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  85% ನ್ಷ್್ಟ  ಆರೋಗಯ  

ಎಚಿ ರಿಕೆಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ಚಿತ್ರ ಗಳು, ಎರಡನೆಯ ಸುತಿು ನ್ ಜ್ಞಗತಿಕ ವಯಸಕ ರ ತಂಬ್ದಕು 

ಸಮಿೋಕೆಷ  (GATS), ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ತಂಬ್ದಕು ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮದ ವಿಸು ರಣೆಗ್ಗಿ 12ನೇ 

ಪಂಚವಾಷ್ಟ್ಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹ್ಯಡಿಕೆ ಹೆಚಿ ಳ ಕರ ಮ 2015ರ ಜಾಗತಿಕ ತಂಬಕು 

ನಯಂತ್ರ ಣ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  WHO ನಿಂದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಅಭಾಯ ಸ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪ ಟಿು ದೆ. ಈ 

ಮೇಲ್ಲನ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಟಡಿಸಿ ಆರೋಗಯ  ಸಚಿವಾಲ್ಯವು ಹಗೆರಹಿತ್ ತಂಬ್ದಕು 

ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು  ತಂಬ್ದಕು ಮಕು  ಚಲ್ನ್ಚಿತ್ರ  ಮತ್ತು  ದೂರದಶ್್ನ್ ನಿೋತಿಯನ್ನು  

ಬಲ್ಪ್ಟಡಿಸುವತ್ು  ಶ್ರ ಮವಹಿಸುತಿು ದೆ. 
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 ಸರಕ್ಕರ, NGOಗಳು ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಥ ಗಳಂದ ರ್ತಗ್ಗದುಕಳಳ ಲಾದ ವಿವಿಧ 

ಕರ ಮಗಳ ಪ್ಟರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ತಂಬ್ದಕು ಬಳಕೆದ್ಯರರ ಪರ ಮಾಣ 81 ಲ್ಕ್ಷಗಳಷ್್ಟ  

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಯ್ಡವಕರಲಿ್ಲ  ತಂಬ್ದಕು ಸೇವನ್ ಕ್ಕಡ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಯಸಕ ರಲಿ್ಲ  (15-17 ವಷ್ಗಳು) ಶೇ. 54%ರಷ್ಟು  ಮತ್ತು  18-24 ವಷ್ 

ವಯಸಿಸ ನ್ವರಲಿಲ  ಶೇ. 28% ನ್ಷ್್ಟ  ತಂಬ್ದಕು ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಮಾನವ್ ಹಾಲು ಬಯ ಂಕ್ ಮತಿ್ತ  ಹಾಲುಣಿಸುವ್ ಸಮಾಲೀಚನೆ ಕಂದ್ರ  

ಉದ್ಘಾ ಟನೆ 

ಆರೋಗಯ  ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ ಸಿ. ಕೆ. ಮಿಶಾರ  ಅವರು ನ್ವದೆಹ್ಲ್ಲಯ ಲೇಡಿ 

ಹಾಡಿ್ಂಗ್ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಕ್ಕಲೇಜಿನ್ಲಿಲ  'ವಾತ್ಸ ಲ್ಯ -ಮಾತಿರ  ಅಮೃತ್ 

ಕೋಶ್', ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಮಾನ್ವ ಹಾಲು ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಮತ್ತು  ಹಾಲುಣಿಸುವ 

ಸಮಾಲೀಚನೆ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಉದಾಾ ಟಿಸಿದರು. ಈ ಕಂದರ ವು ಉತ್ು ರ 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಲ್ಭ್ಯ ವಿರುವ ದೊಡ್  ಸಾವ್ಜನಿಕ ವಲ್ಯ ಮಾನ್ವ ಹಾಲು ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಮತ್ತು  

ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕಂದರ ವಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ನಾವ್ ಸಕ್ಕ್ರದ ಒಸಿೊೋ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ ಮತ್ತು  ನಾವ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಟು ್ಶಿ್ಪ್ 

ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ (ಎನ್ಐಪ್ತಐ) ಸಹ್ಯೋಗದೊಂದಿಗ್ಗ "ವಾಟಸ ಲ್ಯ  - ಮಾತಿರ  ಅಮೃತ್ ಕೋಶ್" 

ಅನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

 ವಾತೆ್ ಲಯ -ಮಾತಿರ  ಅಮೃತ್ ಕೋಶ್ ನಲಿಲ  ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಿಾಂದ ಪಡೆದ ಎದೆ 

ಹಾಲನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ, ಪ್ಟರಿೋಕಿಷ ಸಿ, ಪಾಶ್ು ೀಕರಿಸಿ, ಮತ್ತು  ಸುರಕಿಷ ತ್ವಾಗಿ ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಮೂಲಕ 

ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಶಿಶುಗಳಗ್ಗ ಲ್ಭ್ಯ ವಾಗುವಂರ್ತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಾನ್ವ ಹಾಲ್ಲನ್ 

ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಸಾಥ ಪ್ಟನೆಯಂದಿಗ್ಗ ದೆಹ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಸುತ್ು ಮತ್ು ಲ್ಲನ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ ನ ನ್ವಜ್ಞತ್ 

ಶಿಶುಗಳು ತ್ಮಮ  ಜನ್ಮ ದ ಸಂದಭ್್ಗಳಲಿ್ಲ  ಜಿೀವ ಉಳಿಸುವ ಎದೆ ಹಾಲಿನ್ನು  ಪಡೆಯಲು 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

 ಕಂದರ ದಲಿಲ  ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾದ ಹಾಲುಣಿಸುವ ಸಲ್ಹೆಗ್ರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ತ್ಯಂದಿರಲಿಲ  

ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು  ಬಾಂಬಲಿಸಲಾಗುವುದು. ತ್ಯಂದಿರಲಿ್ಲ  ಸು ನ್ಯ ಪ್ರನ್ 

ಕುರಿತ್ತ ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲ್ಯ 

ಈಗಾಗಲೇ  ತಾಯಂದಿರ ಸಂಪ್ಯಣ್ ವಾತೆ್ ಲಯ  (MAA) ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

 

 

 



www.karunaduexams.com 

583 | P a g e  
 

ಕಂಬಳ ಮಸೂದೆಗೆ ಕಾನೂನ್ನ ಸಚ್ಚವಾಲಯದಿಂದ್ ಅನ್ನಮೀದ್ನೆ 

ಕ್ಕನ್ಯನ್ನ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಂಗ ಸಚಿವಾಲ್ಯವು "ಪಾರ ಣಿ ಹಿಾಂಸ್ಥ ತ್ಡೆ 

(ಕನಾಿಟಕ ತಿದುದ ಪಡಿ)ವಿಧೇಯಕ-2017'ನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದುದ , 

ಇದರಿಂದ ಕಂಬಳ ಕ್ತರ ೀಡೆಯನ್ನು  ಕ್ಕನ್ಯನ್ನಬದಿ ಗಳಸಿದೆ. ಈ 

ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ರಾರ್ು ರಪತಿಯವರ ಸಹಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗುವುದು.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಕನಾಿಟಕ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ನವೆಾಂಬರ್ 2016ರಲಿಲ  ಕರಾವಳಿ ಜಾನಪದ ಕ್ತರ ೀಡೆ ಕಂಬಳ ಆಚರಣೆಗೆ 

ತ್ಡೆಯಾಜೆಾ  ನೀಡಿತ್ತು . ಕಂಬಳ ಕ್ತರ ೀಡೆಯಲಿಲ  ಪಾರ ಣಿ ಹಿಾಂಸ್ಥಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ಪಾರ ಣಿ 

ದಯಾ ಸಂಘದವರು 2014ರಲಿಲ  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಮರೆ ಹೀಗಿದದ ರು. ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಜಲಿಲ ಕಟ್ಟು  

ಕ್ತರ ೀಡೆಗೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ತ್ಡೆಯಾಜೆಾ  ನೀಡಿದದ  ರಿೀತಿಯಲೆಲ  ಕನಾಿಟಕ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಕಂಬಳ 

ಕ್ತರ ೀಡೆಗೂ ತ್ಡೆಯಾಜೆಾ  ನೀಡಿತ್ತು . ಆನಂತ್ರ ಕಂಬಳದ ಪರ ಜನರ ಹೀರಾಟ ಜೀರಾದ್ಯಗ ರಾಜಯ  

ಸರಕಾರವೇ ಅದಕ್ಕಕ  ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಾನೂನ್ನ ರೂಪಿಸಲು ಮುಾಂದ್ಯಯಿತ್ತ. ಅದರಂತೆ "ಪಾರ ಣಿ ಹಿಾಂಸ್ಥ 

ತ್ಡೆ (ಕನಾಿಟಕ ತಿದುದ ಪಡಿ)ವಿಧೇಯಕ-2017'ನ್ನು  ಉಭ್ಯ ಸದನಗಳಲಿಲ  ಒಪಿಪ ಗೆ ಪಡೆದು ಫ್. 7ರಂದು 

ರಾಜಯ ಪಾಲರ ಒಪಿಪ ಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ರಾಜಯ ಪಾಲರು ಅದನ್ನು  ಫ್. 23ಕ್ಕಕ  ಕಾಂದರ  ಸರಕಾರಕ್ಕಕ  

ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿು ದದ ರು. ಅಲಿಲ ಾಂದ ಈ ವಿಧೇಯಕ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕಕ  ಬಂದಿದುದ  ಅನಂತ್ರ ಅದನ್ನು  

ಪರಿಸರ, ಸಂಸಕ ೃತಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನ್ನ ಸಚಿವಾಲಯದ ಒಪಿಪ ಗೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಅದರಂತೆ ಪರಿಸರ 

ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯ ತ್ನು  ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು . ಆದರೆ ಪಾರ ಣಿ ಹಿಾಂಸ್ಥ ವಿಚಾರವಾಗಿ 

ವಿಧೇಯಕದಲಿಲ  ಬಳಸಿದ ಪದವೊಾಂದು ಸೂಕು ವಲಲ ದ ಕಾರಣ ಕಾನೂನ್ನ ಸಚಿವಾಲಯ ವಿಧೇಯಕಕ್ಕಕ  

ತ್ನು  ಒಪಿಪ ಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲಲ . ಹಿೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಪುನರ್ ಪರಿಶ್ೀಲಿಸುವಂತೆ ಕೀರಿ, ಕಾಂದರ ವು 

ಎ. 23ಕ್ಕಕ  ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು . ಮುಾಂದೆ ರಾಜಯ  ಸರಕಾರವು ಕಂಬಳ ತಿದುದ ಪಡಿ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನು  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಚಚಿಿಸಿ ಕ್ಕಲವು ಮಾಪಾಿಡುಗಳಾಂದಿಗೆ ಮೇ 8ರಂದು 

ಮತೆು  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕಕ  ರವಾನಸಿತ್ತು . ಆದರೆ ಇತಿು ೀಚೆಗಷ್ು ೀ ಕಾನೂನ್ನ ಖ್ಯತೆ ರಾಜಯ  ಸಚಿವ ಪಿ.ಪಿ. 

ಚೌಧರಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದದ ರು.  

ಕಂಬಳ ಕ್ರ ೀಡೆ: 

ಕಂಬಳ ಕರಾವಳಿ ಕನಾಿಟಕದ ಒಾಂದು ಜಾನಪದ ಕ್ತರ ೀಡೆ. ದರ್ು  ಪುರ್ು ವಾಗಿ ಬಳೆಸಿದ ಕೀಣಗಳನ್ನು  

ಹಸನಾಗಿ ಹದ ಮಾಡಿದ ಮಣಿಣ ನ ಗದೆದ ಯಲಿಲ  ಒಡಿಸುವ ಸಪ ರ್ಧಿಯೇ ಕಂಬಳ. ದಕ್ತಷ ಣ ಕನು ಡ ಮತ್ತು  

ಈಗಿನ ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ಜಾನಪದದೊಾಂದಿಗೆ ಹಾಸು ಹಕಾಕ ಗಿದೆ ಈ ಕ್ತರ ೀಡೆ. ಕರಾವಳಿಯ ರೈತಾಪಿ 

ಜನರು ಭ್ತ್ು ದ ಕಯಿಲಿನ ನಂತ್ರ ತ್ಮಮ  ಮನರಂಜನೆಗೊೀಸಕ ರ ಏಪಿಡಿಸುತಿು ದದ  ಈ ಕ್ತರ ೀಡೆ ಕಳೆದ 

ಅನೇಕ ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಸ್ವಾಂಘಿಕ ಬಲದೊಾಂದಿಗೆ ಬಳೆಯುತಿು ದೆ. ಎರಡು ಕೀಣಗಳ ಕುತಿು ಗೆಗೆ ನೊಗ ಕಟಿು  

ಅವುಗಳನ್ನು  ಓಡಿಸಲಾಗುವ ಈ ಕ್ತರ ೀಡೆಯಲಿಲ  ಕೀಣಗಳಾಂದಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು  ಓಡಿಸುವಾತ್ನ 

ಪಾತ್ರ ವೂ ಮುಖಯ . 
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“ಸ್ಲ್ಿ  ವಿತ್ ಡಾಟರ್” ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಲ ಕಷನ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ರಾಷ್ ರಪ್ಟತಿ ಪ್ಟರ ಣಬ್ ಮಖಜಿ್ ಅವರು ರಾಷ್ ರಪ್ಟತಿ ಭ್ವನ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ಬೈಲ್ಡ 

ಅಪಿ್ತ ಕಶ್ನ್ 'ಸ್ಲ್ಲಫ  ವಿತ್ ಡ್ಯಟರ್'ಗ್ಗ ರ್ಚಲ್ನೆ ನಿೋಡಿದರು. ಹೆಣ್ಣಣ  

ಭೂರ ಣಹ್ರ್ತಯ  ಮತ್ತು  ಲಿಾಂಗ ಆಯೆಕ ಯ ಬಗೆ್ಗ  ಜನ್ರಲಿ್ಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ 

ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನು  ಈ ಅಪಿ್ತ ಕಶ್ನ್ ಹಂದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ 

ಅವರು ಈ ವಿನೂತ್ನ ಪರ ಯತ್ು ವನ್ನು  ದೊಡಡ ಮಟು ದಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಗೊಳಿಸಲು ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕಕ ಳಂದಿಗ್ಗ 

ಸ್ಥಲ್ಿ  ರ್ತಗ್ಗದುಕಳುಳ ವಂರ್ತ ಪ್ಟರ ಸಾು ಪ್ತಸಿದಾದ ರೆ. ಲ್ಲಂಗ ಅಸಮತೊೋಲ್ನ್ದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯ ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅದರಿಂದಾಗುವ ಸಮಸ್ಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಸೂಕು ವಾಗಿ ವಯ ವಹರಿಸಲು ಈ 

ಆಯಪ್ಟ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಜೂನ್ 2015 ರಲಿ್ಲ  ಮಾಜಿ ಸಪ್ಟ್ಂರ್ಚ ಸುನಿಲ್ಡ ಜಗಿ್ ನ್ ಅವರು ಹ್ರಿಯಾಣ ಜಿಲಿ್ಗ ಯ' ಬ್ರಬ್ರಪುರ 

ಗ್ರ ಮದಲಿ್ಲ  'ಸ್ಲ್ಿ  ವಿತ್ ಡ್ಯಟರ್' ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದರು.  

 'ಸ್ಲ್ಲಫ  ವಿತ್ ಡ್ಯಟರ್' ಅಭಿಯಾನವು ಹೆಣುಣ  ಮಗುವನ್ನು  ಹೆತ್ು ರಿರುವವರು ಎಂದು 

ಸಮಾಜದಲಿ್ಲ  ಪ್ಪರ ೋರಪ್ತಸುವ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ್ ಲ್ಲಂಗ ಅನ್ನಪ್ರತ್ವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವಲಿ್ಲ  

ಧನಾತ್ಮ ಕ ಪ್ಟರ ಭಾವ ಬ್ರೋರುತ್ು ದೆಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಪ್ಟರ ರ್ಚರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮದ ಅಭಿಯಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಸಚಿನ್ ರ್ತಂಡೂಲ್ಕ ರ್ ಸೇರಿದಂರ್ತ 

ಹ್ಲ್ವು ಪ್ಟರ ಸಿದಿ ರನ್ನು  ಆಕಷ್ಟ್ಸಿತ್ತು . ಯ್ಡ.ಎರ್ಸ.ನ್ ಸಿಲ್ಲಕ್ಕನ್ ವಾಯ ಲ್ಲ ಸಿಇಒಗಳ ಸಭೆಯ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ಅವರು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ 

ಚಳುವಳ ಎಂದು ಬಣಿಣ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕ್ಕಯ ಎಸ್ ವಿಶಾ  ವಿಶಾ ವಿದ್ಘಯ ಲಯ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ್: 2018 

ಕ್ಕವ ಕೆವ ರೆಲಿ್ಲ  ಸೈಮಂಡ್ಸ  (ಕ್ಕಯ ಎರ್ಸ) ವಿಶಾ  ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ 

2018 ಅನ್ನು  ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಟಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ , ಮೂರು ಭಾರತಿೋಯ 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯಗಳು ಅಗರ  200 ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಕ್ಕಣಿಸಿಕಂಡಿವೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಕು ಲ್ಜಿ (ಐಐಟಿ) -ಬಾಂಬ, ಐಐಟಿ-ದೆಹ್ಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಇಂಡಿಯನ್ 

ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ  (ಐಐಎಸಿಸ ), ಬಂಗಳೂರು, ಅಗರ  200 ಜ್ಞಗತಿಕ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದೇ ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ QS ಶ್ರ ೋಯಾಂಕಗಳಲಿ್ಲ  ಅಗರ  200 ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯಗಳ 

ಪ್ಟಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಸ್ಥ ಗಳು ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿವೆ. ಐಐಎಸಿಸ  ಬಂಗಳೂರು ಕಳೆದ ವಷ್ 
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152 ನೇ ಸಾಥ ನ್ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದುದ , ಈ ವರ್ಿ 190ನೇ ಸಾಥ ನ್ವನ್ನು  ಗಳಸಿದೆ. ಐಐಟಿ ದೆಹ್ಲ್ಲ 185 ರಿಂದ 

172 ಕೆಕ  ಏರಿದೆ ಮತ್ತು  ಐಐಟಿ ಬ್ದಂಬ ಈ ವಷ್ 219 ರಿಂದ 179 ಕೆಕ  ಏರಿದೆ. 

 ಐಐಎಸಿಸ , ಬಾಂಗಳೂರು 2018ರ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕದಲಿಲ  “Citation for Faculty (ಭೀದಕ 

ಸಿಬಿ ಾಂದಿಯಿಾಂದ ಸಂಶೀಧನಾ ಪೇಪರ್ ಮಂಡನೆ)” 959 ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯಗಳಲಿ್ಲ  6ನೇ 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ ಎಷ್್ಟ  ಬ್ದರಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಪೇಪ್ಟಗ್ಳನ್ನು  ಇತ್ರರ 

ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಕಯ್ದಲಿ್ಲ  ಉಲಿ್ಗ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಬೊೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಯ ್ದ ಮಾಪ್ಟನಾಂಕ 

ನಿಣ್ಯಿಸಿ  ಲ್ಗಕಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ದೆಹ್ಲ್ಲ ಯ್ಡನಿವಸಿ್ಟಿ (ಡಿಯ್ಡ) ಅಗರ  500 ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ಸೆ್ವನ ದಕ್ತಕ ಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

 ಜ್ಞದವುಪ ರ್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯ (601-650 ಬ್ದಯ ಂಡು ಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ನ್ ಪ್ಟಡೆದಿದೆ), ಹೈದರಾಬ್ದದ್ 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯ (601-650), ಅಣಾಣ  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ (651-700), ಮಣಿಪ್ರಲ್ಡ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯ 

(701-750), ಅಲ್ಲಗಢ್ ಮಸಿಿ ಂ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ (800-1000), ಬ್ರಲಾ್ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಕು ಲ್ಜಿ 

ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ  (800-1000) ಸೆ್ವನ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿವೆ. 

 ಮಾಯ ಸಚೂಸ್ಟ್ಸ  ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಕು ಲ್ಜಿಯ್ಡ (ಎಂಐಟಿ) ಸತ್ತ್ ಆರನೆಯ ವಷ್ 

ವಿಶ್ವ ದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಾ ಯ ನ್ನಫ ೋಡ್್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ ಮತ್ತು  

ಹಾವ್ಡ್್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯ ಕರ ಮವಾಗಿ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕಗಳಲಿ್ಲ  ಎರಡನೆಯ ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ 

ಸಾಥ ನ್ವನ್ನು  ಆಕರ ಮಿಸಿಕಂಡಿವೆ. 

ಕ್ಕಯ ಎಸ್ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ್: 

ಕ್ಕವ ಕೆವ ರೆಲಿ್ಲ  ಸೈಮಂಡ್ಸ  ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದುದ , ಪರ ತಿವರ್ಿ ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕವನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ.  ಸಂಸ್ಥ ಯ್ಡ ಸಂಶೋಧನೆ, ಬೊೋಧನೆ, ಉದೊಯ ೋಗ ಮತ್ತು  

ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯಿೋಕರಣದಂತ್ಹ್ ಆರು ಕ್ಕಯ್ಕ್ಷಮರ್ತಯ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ 

ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕವನ್ನು  ನೀಡುತಿು ದೆ. 

 

ಮಾಯ ನಮ ರಿಿನಲಿಲ  ಕ್ಲ್ದಡನ್ ಯೀಜ್ನೆ ಪೂಣಿಗಳಿಸಲು  ಗುತಿಿ ಗೆ ನೀಡಿದ್ ಸಕಾಿರ 

ಮಾಯ ನಾಮ ನ್್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುತಿು ರುವ ಕಲಾಡನ್ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಗುತಿು ಗೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದೆ. 484 

ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಡ್ಯಲ್ರ್ ಕಲಾಡನ್ ಬಹು-ಮಾದರಿ ಸಾರಿಗ್ಗ (ಕೆಎಂಟಿಟಿ) 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯ ಲೇಟಾವ  ನ್ದಿ ಟಮಿ್ನ್ಲ್ಡ ಅನ್ನು  ಮಿಜೊೋರಾಮ್ 

ಗಡಿಯಲಿ್ಲನ್ ಜೊೋರಿನ್ಯಪ ಯಿಗ್ಗ ಸಂಪ್ಟಕ್ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ 109 ಕಿ.ಮಿೋ. ರಸ್ು  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗುವುದು. ಈ 

ಯೀಜನೆಯ ವೆಚು  ರೂ 1,600 ಕೋಟಿ ರೂ.  ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಮಿಜೀರಾಮ್ ಮತ್ತು  

ಮಯನಾಮ ರ್ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಿ ಸ್ವಧಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ.  
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಕಲಾಡನ್ ಬಹು-ಮಾದರಿ ಸಾರಿಗ್ಗ ಯೋಜನೆಯು ಮಾಯ ನಾಮ ನ್್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೋಯ ಸಕ್ಕ್ರ 

ಕೈಗಂಡ ರ್ದಲ್ ಪ್ಟರ ಮಖ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಯ ನಾಮ ರಿನ ರಾಖಿನೆ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಸಿಟೆವ  ಬಂದರನ್ನು  

ನಿಮಿ್ಸಿ ಮಗಿಸಿದೆ. ಅಲಿ್ದೆ, ಐಝಾಲ್ಡ-ಸೈಹ್ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಹೆದಾದ ರಿಯ ವಿಸು ರಣೆಯು 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಗಡಿಪ್ಟರ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಜೊರಿನ್ಯಪ ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೋಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪ್ಯಣ್ಗಳುಳ ವ 

ಹಂತ್ದಲಿ್ಲದೆ. ಇದರ ಜೊರ್ತಗ್ಗ, ಸಿಟೆವ  ಮತ್ತು  ಐಜ್ಞಲ್ಡ ನ್ಡುವೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು  ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಸ್ವಗಿಸಲು 300 

ಕಿಮಿೋ ಐಝಾಲ್ಡ-ಟುಪ್ತಪ್ರಂಗ್ ಹೆದಾದ ರಿಯ ನಾಲುಕ -ಹಾದಿಗಳು ಪ್ಯಣ್ಗಳುು ವ ಹಂತ್ದಲಿಲ ವೆ. 

 

ಜ್ಞಾ ನಪಿೀಠ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ವಿಜೇತ ತೆಲುಗು ಕ್ವಿ ಸ್ತ. ನ್ಯರಾಯಣ ರೆಡಿಡ  ನಧನ 

ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು  ಪುರಸಕ ೃತ್ ಪರ ಸಿದಧ  ತೆಲುಗು ಕವಿ ಸಿ. ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ  

(80) ನಧನರಾದರು. 1931 ಜುಲೈ 29ರಂದು ಕರಿೀಾಂನಗರ 

ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ   ಜನಸಿದದ  ಅವರು, ಕವಿತೆ, ಗಿೀತೆ, ನಾಟಕ, ಪರ ಬಂಧ, ಗಜಲ್, 

ಪರ ವಾಸ ಕರ್ನ, ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ವಿಮಶ್ಿ ಮದಲಾದ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರ ಕಾರಗಳಲಿಲ  

ಗಮನಾಹಿ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ  ಅವರ ‘ವಿಶಾ ಾಂಭ್ರ’ ಕೃತಿಗೆ 1988ರಲಿಲ  ಜಾಾ ನಪಿೀಠ ಪರ ಶಸಿು   ಲಭಿಸಿದೆ. 

 1977ರಲಿಲ  ಪದಮ ಶ್ರ ೀ, 1992 ರಲಿಲ  ಪದಮಭೂರ್ಣ ಪರ ಶಸಿು ಗಳಿಗೂ ಅವರು ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರ ಶಸಿು ಯೂ ಲಭಿಸಿದೆ. 

 ಆಾಂಧರ  ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯವು ರೆಡಿಡ  ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕು ರಟ್ಸ ನೀಡಿದೆ. ಆಧುನಕ ತೆಲುಗು 

ಕವಿತೆಗಳ ಬಗೆಗ  ರೆಡಿಡ  ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಶೀಧನಾ ಕೃತಿ 1967ರಲಿಲ  ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿತ್ತು . 

 ಪರ ಸಿದಧ  ಗಿೀತ್ರಚನೆಕಾರರಾಗಿದದ  ರೆಡಿಡ  ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ 3,000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  

ಹಾಡುಗಳನ್ನು   ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ರಾಜಯ  ಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿರುವ  ಅವರು 

ತೆಲಂಗಾಣ ಸ್ವರಸಾ ತ್ ಪರಿರ್ತ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯೂ  ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಈಶನಯ  ಭಾರತಕೆಕ  ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ ಸಮಯ ವ್ಲಯಕೆಕ  ಒತಿಾಯ 

ಈಶಾನ್ಯ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಕೆಲ್ಸದ ದಕ್ಷರ್ತಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಈ 

ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದಲಿಲ  ವಿದುಯ ತ್ ಉಳಸಲು ಪ್ಟರ ರ್ತಯ ೋಕ ಸಮಯ ವಲ್ಯಕ್ಕಕ  

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಪೆಮಾ ಖಂಡು ಒತ್ು ಯಿಸಿದಾದ ರೆ. 

ಸರಕ್ಕರಿ ಕಚೇರಿಗಳು 10 ಗಂಟೆಗ್ಗ ರ್ತರೆಯ್ಡತಿು ದುದ , 4 ಗಂಟೆ ಮಂಚೆಯೇ ಮುಚ್ಚು ತಿು ರುವ ಕಾರಣ ಹ್ಗಲು 

ಸಮಯದಲಿಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟು  ವಯ ರ್್ವಾಗುತಿು ರುವುದ್ಯಗಿ ಪೆಮಾ ಖಂಡು ವಾದಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 
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ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ ಈಶಾನ್ಯ  ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಕೆಕ  ಪ್ಟರ ರ್ತಯ ೋಕ ಸಮಯ ವಲ್ಯವನ್ನು  ಕೋರಿ ಗುವಾಹಟಿ ಹೈಕೀಟಿಿನಲಿಲ  

ಸಲಿಲ ಸಲಾಗಿದದ  ಸಾವ್ಜನಿಕ ಹಿತ್ಸಕಿು  ದಾವ (ಪ್ತಐಎಲ್ಡ)ಯನ್ನು  ನಾಯ ಯಾಲ್ಯ ವಜ್ಞಗಳಸಿತ್ತ.  

 ಬಂಗಳೂರು ಮೂಲ್ದ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ಡ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಯವ ನ್ಸ ್  ಸ್ ಡಿೋರ್ಸ ನ್ಡೆಸಿದ 

ಅಧಯ ಯನ್ದ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ಈಶಾನ್ಯ  ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದಲಿಲ  ಪ್ಟರ ರ್ತಯ ೋಕ ಸಮಯ ವಲ್ಯವು ಪ್ಟರ ತಿ ವಷ್ 2.7 ಬ್ರಲ್ಲಯನ್ 

ಯೂನಿಟ್ ವಿದುಯ ತ್ ಉಳಸುವಲಿ್ಲ  ನೆರವಾಗಲ್ಲದೆ. 

 2006ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಕಟವಾದ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಸಹ್ ದಕ್ಷರ್ತಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ಸಮಯ ವಲ್ಯಗಳಗ್ಗ ಕರೆ ನಿೋಡಿತ್ತು . 

 ಅಸಾಸ ಂ ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ತ್ರುಣ್ ಗಗೋಯ್ 2014 ರಲಿ್ಲ  ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಸಮಯ ವಲಯಕ್ಕಕ  ಮನವಿ 

ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. ಈಶಾನ್ಯ  ಪ್ಟರ ದೇಶ್ವು ರ್ಚಯ್ ಬಗ್ನ್ (ಚಹಾ ತೊೋಟ) ಸಮಯವನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದದ ರು. ರ್ಚಯ್ ಬಗ್ನ್ ಸಮಯವು ಚಹಾ ತ್ತೀಟಗಳಲಿ್ಲ  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಾ ಯ ಂಡಡ್್ ಟೈಮ್ (IST) ಗಿಂತ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಾಂದಿದೆ. 

ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ ಸಮಯ ವ್ಲಯದ್ ಅವ್ಶಯ ಕ್ತೆ: 

ಪ್ಟರ ರ್ತಯ ೋಕ ಸಮಯ ವಲ್ಯವನ್ನು  ಹಂದಲು ಈಶಾನ್ಯ  ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಜನರು ಬಹಳ ಹಿಾಂದಿನ 

ಕಾಲದಿಾಂದಲೂ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತಾು  ಬಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 1906 ರಲಿ್ಲ  82.5 °, ಅರ್ವಾ ಗಿರ ೋನಿವ ರ್ಚ ಮಿೋನ್ ಟೈಮ್ 

(GMT)ಗಿಂತ್ 5.30 ಗಂಟೆಗಳ ಮಂಚೆ ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಾ ಯ ಂಡಡ್್ ಟೈಮ್ ನಿಗದಿಪ್ಟಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಹೆಚಿಿ ನ್ 

ಭಾರತಿೋಯರು ಇದನ್ನು  ಅನ್ನಭ್ವಿಸದಿದದ ರೂ, ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಜನ್ರಿಗ್ಗ ತೊಂದರೆ 

ಉಂಟಾಗುತ್ು ದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ದಲಿ್ಲ , ದಿನ್ವು ಬಳಗೆ್ಗ  4ಗಂಟೆ ಹತಿು ಗ್ಗ ಬಳಕಾಗಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗ್ಗ 

ಕತ್ು ಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪ್ಟರ ರ್ತಯ ೋಕ ಸಮಯ ವಲ್ಯವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳುಳ ವುದರಿಾಂದ ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾಗದ 

ಜನರು ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ವಯ ರ್್ವಾಗುವ ಸಮಯವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳು ಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 ಸುಮಾರು 150 ವಷ್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾಯ್ಬಗ್ನ್ ಸಮಯವನ್ನು  ಬ್ರರ ಟಿಷರು 

ಪ್ಟರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅಸಾಸ ಂನ್ ಚಹಾ ತೊೋಟಗಳು, ಕಲಿ್ಲದದ ಲುಗಳು ಮತ್ತು  ತೈಲ್ ಉದಯ ಮಕ್ಕಕ ಗಿ 

ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಾ ಯ ಂಡಡ್್ ಟೈಮ್ (IST)ನ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಇದನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಯಿತ್ತ. 

 

CSIR-SERC ನಂದ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಿಸಬಲಲ  ಶೌಚಾಲಯ ವಿನ್ಯಯ ಸ 

ಚೆನೆು ೈ ಮೂಲದ ಸಿಎರ್ಸಐಆರ್-ಸ್ ರಕಿ ರಲ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರಿಸರ್ಚ್ 

ಸ್ಂಟರ್ (ಎರ್ಸಇಆಸಿ್), ಕಡಿಮ್ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಸುಲುಭ್ವಾಗಿ ನಮಿಿಸಬಲಲ  

ಶೌರ್ಚಲ್ಯವನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿದೆ.  ಶೌಚಾಲಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಲ್ಭ್ಯ ವಿಲಿ್ದ 

ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಶೌರ್ಚಲ್ಯವನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲು ಇದರಿಾಂದ 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಕಡಿಮ್ ವೆಚು ದ ಶೌರ್ಚಲ್ಯವು 500 ಕೆಜಿಗಿಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ತೂಕವಿದೆ ಮತ್ತು  25-30 ವಷ್ಗಳ 

ಜಿೋವಿತ್ವಧಿಯನ್ನು  ಹಂದಿರುತ್ು ದೆ. ಇದನ್ನು  ಐದು ಗಂಟೆಗಳಳಗ್ಗ ಜೊೋಡಿಸಬಹುದು. 

 ಟೆಕೆ್ಕ ು ೈಲ್ ರಿಇನ್ೊ ೀಸಿಡ್ಸ ಕ್ಕಂಕಿರ ೋಟ್ (TRC) ಫಲ್ಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಟಾಯಿೆ ಟ್ 

ನಿಮಿ್ಸಲಾಗಿದೆ. TRC ಪ್ರಯ ನ್ಲೆ್ಳನ್ನು  CSIR-SERCನ್ ಟೆಕೆ್ಕ ು ೈಲ್ ರಿಇನ್ೊ ೀಸಿಡ್ಸ ಕ್ಕಂಕಿರ ೋಟ್ 

ಪ್ರ ಟೊಟೈಪ್ತಂಗ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ (TRCPT) ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಲಾಗಿದೆ. CSIR-SERC 

2014ರಲಿ್ಲ  ಈ ನ್ವಿೋನ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಕ್ಕಕ  ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು  ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಸಿದೆ. 

 ಇದೇ TRC ಫಲ್ಕಗಳನ್ನು  ಬ್ದಗಿಲು, ಛಾವಣಿ, ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ನೆಲ್ಮಾಳಗ್ಗಯಂರ್ತ 

ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಶಿೋಟೆಳನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮೌಲಿಡ ಾಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ್ . ಈ 

ಶ್ೀಟ್ಟಗಳು 15mm ನಿಂದ 25mm ದಪಪ ವಿರಲಿವೆ. ಇವು ತ್ತಕುಕ  ರಹಿತ್ವಾಗಿರಲಿದುದ , ಗ್ಳಯನ್ನು  

ತ್ಡೆದುಕಳುಳ ವ ಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ಹಂದಿವೆ. 

CSIR-SERC: 

CSIR-SERC ಸ್ವಾ ಯತ್ತೆಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ಭಾರತ್ದ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿಿ  (ಆರ್ & ಡಿ) ಸಂಸೆ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  1942ರಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1860ರ ಸೊಸೈಟಿೋರ್ಸ 

ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ನ್ನೋಂದಾಯಿತ್ವಾದ ಒಂದು ಸಾವ ಯತ್ು  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಇದು ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

ಏರೋಸ್ಪ ೋರ್ಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸಾಗರ ವಿಜ್ಞಾ ನ್, ರಚನಾತ್ಮ ಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಟಲ್ಜಿ್, ಲೈಫ್ 

ಸೈನ್ಸ , ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಗಣಿಗ್ರಿಕೆ, ಆಹಾರ, ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಲಯಂ, ಚಮ್ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಿಸರ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ CSIR R & D ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತಿು ದೆ. CSIR-SERC ಚೆನೆು ೈನಲಿಲ ದೆ. 

 

ರೈಲೆಾ  ಸಚ್ಚವಾಲಯದ್ “ಮಷನ್ ರೆಟ್ರರ -ಫಿಟೆಮ ಟ್”ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಪರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಸ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು  ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರೈಲ್ಗವ ೋ ಸಚಿವ 

ಸುರಶ್ ಪ್ಟರ ಭು ಅವರು ಮಿಷನ್ ರೆಟೊರ -ಫ್ರಟೆಮ ಂಟ್ (Retro-Fitment)ಗೆ 

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 ಮಿಷನ್ ರೆಟೊರ ೋ-ಫ್ರಟೆಮ ಂಟ್ ರೈಲ್ಗವ  ಸಚಿವಾಲ್ಯದ 

ಮಹ್ತ್ವ ಕ್ಕಂಕೆಷ ಯ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮವಾಗಿದುದ , ಭಾರತ್ದ ರೈಲು 

ಬೀಗಿಗಳನ್ನು  ಸಜಿು ಗಳಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸೌಕಯ್ಗಳ ಮಟ್ ವನ್ನು  

ನ್ವಿೋಕರಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ನ್ವಿೋಕರಿಸಿದ ಬೀಗಿಗಳು ರೈಲ್ಗವ  ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಕರಿಗ್ಗ ಸುರಕಿಷ ತ್ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಕರವಾದ 

ಪ್ಟರ ಯಾಣವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದುದ , ಉತ್ು ಮವಾದ ಸೌಕಯ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಉತ್ು ಮ 

ಸುರಕ್ಷರ್ತ ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರಲಿವೆ. 
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 ಮಿಷನ್ ರೆಟೊರ ೋ-ಫ್ರಟೆಮ ಂಟ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಮಂದಿನ್ ಐದು ವಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  40,000 

ಬೀಗಿಗಳನ್ನು  ನ್ವಿೋಕರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 2022-23ರ ವೇಳೆಗ್ಗ ಒಳ ವಿನಾಯ ಸವನ್ನು  ನ್ವಿೋಕರಿಸಿದ ಸುಮಾರು 

40,000 ಬೀಗಿಗಳನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಮಿಷನ್ ವಿಶ್ವ ದಲಿ್ಗ ೋ ಅತ್ಯ ಂತ್ ದೊಡ್  ರೆಟೊರ  

ಫ್ರಟೆಮ ಂಟ್ ಯೋಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಂರ್ಚರ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯನ್ನು  ಅಡಿಡ ಪಡಿಸದೆ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪ್ಟರ ತಿ ಬೀಗಿಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಲ್ಕ್ಷ ರುಪ್ರಯಿ ವಚಿ ವನ್ನು  

ನಿಗದಿಪ್ಟಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬೊೀಗಿಗಳ ವೈಶಿಷಿ ತೆ: 

ನ್ವಿೋಕರಿಸಿದ ಬೀಗಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರಲಿವೆ: 

 ವಿಶಾ  ದಜೆಿಯ ವಿನಾಯ ಸ, ಎಲ್ಡಇಡಿ ದಿೋಪ್ಟಗಳು, ಮಾಡುಯ ಲ್ರ್ ಶೌರ್ಚಲ್ಯಗಳು, ಬ್ದರ ಂಡ್ 

ಫ್ರಟ್ಿ ಂಗೆ ಳು, ಗಿೋಚುಬರಹ್ ವಿರೋಧಿ ಹದಿಕ್ಕ.  

 ಬಾಂಕ್ತ ಮತ್ತು  ಹಗ್ಗ ಪ್ಟರ್ತು ಹ್ಚಿು ವಿಕೆ ವಯ ವಸ್ಥ , ಗ್ಯ ಆಗುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ದುಂಡ್ಯದ 

ಅಂಚುಗಳು, ಡಬಲ್ಡ ಆಕ್ ರ್ಸ್ ಕಂಪ್ರಟೆಮ ್ಂಟ್ ಎಸಿ ಬ್ದಗಿಲು. ಜೈವಿಕ-ಶೌರ್ಚಲ್ಯಗಳಂತ್ಹ್ 

ಪ್ಟರಿಸರ ಸ್ು ೋಹಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳು.  

 ಪ್ರಲ್ಲಕ್ಕಬೊ್ನೇಟ್ ಎಬ್ರಎರ್ಸ, ಗಿ್ ರ್ಸ ಫೈಬರ್ ರಿಇನ್ನಫ ೋರ್್ಸ್ ಪಿ್ರ ಸ್ಿ ರ್ಕ, ಸ್್ ೋನಿೆ ರ್ಸ ಸ್ಿ ೋಲ್ಡ 

ಇತ್ಯ ದಿ ಉತ್ು ಮ ವಸುು ಗಳ ಬಳಕೆ 

  ಸುಧಾರಿತ್ ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಕ ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ಕಾಕ ಗಿ ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಕರ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಕರ 

ಮಾಹಿತಿ ವಯ ವಸ್ಥ , ಬರ ೈಲ್ಡ ಸಿಗ್ಗು ೋಜ್ ವಿನಾಯ ಸ ಇತ್ಯ ದಿ. 

 

ಬಲ ಕಾಮಿಕ್ ಪ್ದ್ದ ತಿಗೆ ಕ್ಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಲು ಎರಡು ಪ್ರ ಮುಖ್ ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ವ್ನ್ನನ  

ಅನ್ನಮೀದಿಸ್ತದ್ ಭಾರತ 

ಬ್ದಲ್ಕ್ಕಮಿ್ಕ ಪದದ ತಿಯನ್ನು  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ತ್ತಡೆದು ತ್ತಡೆದು 

ಹಾಕಲು ಭಾರತ್ವು ಎರಡು ಪ್ಟರ ಮಖ ಜ್ಞಗತಿಕ ಒಪಪ ಾಂದಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನರ್ೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪರ ಮುಖ ಒಪಪ ಾಂದಗಳೆಾಂದರೆ ಬಲ 

ಕಾಮಿಿಕರ ಕನರ್ು  ವಯಸೆಿ ನ ಒಪಪ ಾಂದ, 1973 (ಸಂಖ್ಯಯ  138) ಮತ್ತು  

ಅನರ್ಾ  ರಿೀತಿಯ ಬಲ ಕಾಮಿಿಕ ಸಮಾವೇಶ, 1999 (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999) 

(ಸಂಖ್ಯಯ  182). 

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಒಪಪ ಾಂದದ ನಂ 138 ಅನ್ನು  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದ  170 ನೇ 

ದೇಶ ಭಾರತ್.  ಈ ಒಪಪ ಾಂದ ಅನಾ ಯ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು ಕನರ್ಾ  ವಯಸೆನ್ನು  ನಗದಿಪಡಿಸಬೇಕ್ತದುದ , 

ಆ ವಯಸೆಿ ನವರು ಯಾವುದೇ ಉದೊಯ ೋಗದಲಿ್ಲ  ತ್ತಡಗಿಸಿಕಳು ಬರದು. 

 ಭಾರತ್ವು ILOದ ಒಪ್ಟಪ ಂದ ಸಂಖ್ಯಯ  182 ಅನ್ನು  ಅನ್ನರ್ೋದಿಸಿದ 181ನೇ  ರಾಷ್ ರವನಿಸಿದೆ. ಈ 

ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ, ಬಲ್ವಂತ್ದಿಾಂದ ಕ್ಕಮಿ್ಕ ವೃತಿು ಗೆ ತ್ಳುು ವುದು ಮತ್ತು  ಕಳಳ ಸಾಗಣೆ ,ಸಶ್ಸು ರ 

ಸಂಘಷ್ದಲಿ್ಲ  ಮಕಕ ಳ ಬಳಕೆ, ವೇಶಾಯ ವಾಟಿಕೆ, ಅಶಿಿೋಲ್ರ್ತ ಮತ್ತು  ಮಾದಕವಸುು  ಕಳಳ ಸಾಗಣೆಗಳಂತ್ಹ್ 



www.karunaduexams.com 

590 | P a g e  
 

ಅಕರ ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮಗುವಿನ್ ಬಳಕೆಯಂತ್ಹ್ ಅನರ್ಾ  ರಿೀತಿಯ ಬ್ದಲ್ಕ್ಕಮಿ್ಕ 

ಪದದ ತಿಯನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ನಿವಾರಿಸುವುದು ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಕತ್ಿವಯ . 

ಸಕಾಿರದ್ ಕ್ರ ಮ: 

ಕಾಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರ ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ ಬ್ದಲ್ಕ್ಕಮಿ್ಕ (ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್ರ ಣ) ಕ್ಕಯಿದೆ, 1986ಕೆಕ  ತಿದುದ ಪ್ಟಡಿ 

ತಂದಿದುದ , ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬರ್ 2016 ರಿಂದ ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ಬಂದಿದೆ. ಈ ತಿದುದ ಪ್ಟಡಿ ಅನಾ ಯ ಯಾವುದೇ ಉದೊಯ ೋಗ 

ಅರ್ವಾ ಪ್ಟರ ಕಿರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  14 ವಷ್ಕಿಕ ಂತ್ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಉದೊಯ ೋಗಕ್ಕಕ  ಬಳಸಿಕಳುು ವುದು 

ಅಪರಾಧ. ಹ್ದಿಹ್ರೆಯದವರಿಗ್ಗ (14 ರಿಂದ 18 ವಷ್ಗಳು) ಅಪ್ರಯಕ್ಕರಿ ಉದೊಯ ೋಗಗಳು ಮತ್ತು  

ಪ್ಟರ ಕಿರ ಯೆಗಳಲಿ್ಲ  ಉದೊಯ ೋಗವನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಬ್ದಲ್ ಕ್ಕಮಿ್ಕ ಯೋಜನೆಯನ್ಯು  

ಸಕ್ಕ್ರ ಬಲ್ಪ್ಟಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಹ್ದಿಹ್ರೆಯದವರಿಗ್ಗ  ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ವೃತಿು  ತ್ರಬೇತಿ ನಿೋಡುವ ಪುನ್ವ್ಸತಿ 

ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

CRY ವ್ರದಿ: ಬಲ ಕಾಮಿಕ್ರ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  ಉತಿ ರ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಕ  ನಂ.1 ಸ್ವಾ ನ 

ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ ಬ್ರಡುಗಡೆಯಾದ CRY ವರದಿಯ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  5 ರಿಂದ 6 

ವಷ್ ವಯಸಿಸ ನ್ 8 ಲ್ಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು  ಮಕಕ ಳು ಬ್ದಲ್ ಕ್ಕಮಿ್ಕರು 

ಎನು ಲಾಗಿದೆ. Child Rights and You (CRY)  ಸವಲ್ತ್ತು  ವಂಚಿತ್ ಮಕಕ ಳ 

ಉನ್ು ತಿಗ್ಗಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವ ಒಂದು NGO ಆಗಿದೆ. 1979 ರಲಿ್ಲ  ಈ 

ಸಂಸ್ಥ ಯನ್ನು  ರಿಪ್ಟಪ ನ್ ಕಪ್ಯರ್ ನಾಂದ ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ವರದಿಯ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  5 ಲ್ಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು  ಮಕಕ ಳು ಶಾಲ್ಗಗ್ಗ ಹೀಗುತಿು ಲಲ . ಇವರಲಿ್ಲ  

ಬಹುಪ್ರಲು ಕುಟುಂಬ ಆಧಾರಿತ್ ಉದೊಯ ೋಗಗಳಲಿ್ಲ  ತೊಡಗಿಕಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಉತ್ು ರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ವು 

ಬ್ದಲ್ಕ್ಕಮಿ್ಕರ ಸಂಖ್ಯಯ  (2,50,672 ಮಕಕ ಳು) ಹಂದಿರುವ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ದಲ್ 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದುದ , ಬ್ರಹಾರ (1,28,087 ಮಕಕ ಳು) ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾಷ್ ರ (82,847 ಮಕಕ ಳು) ನಂತ್ರದ 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲವ. 

 ಬಡತ್ನ್ ಮತ್ತು  ನಿರುದೊಯ ೋಗ ಹಾಗೂ ಸಮಪ್ಟ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತ್ ಕರರ್ತ ಮಕಕ ಳನ್ನು  

ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ  ದೂಡುವಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಮಕಕ ಳನ್ನು  ಅನೇಕವೇಳೆ ತ್ಮಮ  

ಹೆತ್ು ವರಂದಿಗ್ಗ ವಲ್ಸ್ ಹೋಗುವಂರ್ತ ಮತ್ತು  ಇಟ್ಿ ಗ್ಗ ಗೂಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುವಂತ್ಹ್ 

ಕುಟುಂಬದ ಉದೊಯ ೋಗಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಒತ್ು ಯಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಸಮಗರ  ಶ್ಶ್ಮ ಅಭಿವೃದಿದ  ಯೀಜನೆ (ಐಸಿಡಿಎರ್ಸ) ಹ್ಲ್ವು ಕರತೆಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ದುದ ,  ಶೇ 

.50 ರಷ್್ಟ  ಬ್ದಲ್ಕ್ಕಮಿ್ಕರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯ್ಡ ಉಲಿ್ಗ ೋಖಿಸಿದೆ. 2001-11ರ 

ದಶ್ಕದಲಿ್ಲ , 10-14 ವಷ್ ವಯಸಿಸ ನ್ ಕ್ಕಮಿ್ಕ ಮಕಕ ಳು ಶೇ.30% ನ್ಷ್್ಟ  ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ 

5-9 ವಷ್ ವಯಸಿಸ ನ್ ಬ್ದಲ್ಕ್ಕಮಿ್ಕರು 2001 ರಿಂದ ಶೇ.37% ನ್ಷ್್ಟ  ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 

ಸಮಗರ  ಶಿಶ್ಮ ಅಭಿವೃದಿದ  ಯೀಜ್ನೆ (ICDS): 

ಸಮಗರ  ಶ್ಶ್ಮ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೀಜನೆ (ICDS) ರಾಜಯ ಗಳು / ಕಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳು 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಗಳಸುತಿು ರುವ ಕಂದರ  ಪ್ರರ ಯೋಜಿತ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  1975ರ 
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ಅಕ್ ೋಬರ್ 2ರಂದು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಯೋಜನೆಯ್ಡ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಉದೆದ ೋಶ್ಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದೆ: 

0-6 ವಯಸೆಿ ನ ಮಕಕ ಳ ಪ್ೋಷಣೆಯ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು; ಮರಣ ಪ್ಟರ ಮಾಣ, 

ದೌಬ್ಲ್ಯ , ಅಪಷ್್ಟ ಕರ್ತ ಮತ್ತು  ಶಾಲಾ ದ್ಯಖಲಾತಿಯಿಾಂದ ಹರಗುಳಿಯುವುದನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುವುದು; ಮಗುವಿನ್ ಬಳವಣಿಗ್ಗಯನ್ನು  ಉರ್ತು ೋಜಿಸಲು ನಿೋತಿ ಸಹ್ಕ್ಕರ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ವನ್ನು  

ಉರ್ತು ೋಜಿಸುವುದು; ಮಕಕ ಳ ಮಾನ್ಸಿಕ, ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಯೋಗಕೆಷ ೋಮಕೆಕ  ಸಮಪ್ಟ್ಕವಾದ 

ಅಡಿಪ್ರಯವನ್ನು  ಇಡುವುದು. ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಪ್ಯರಕ ಪ್ೋಷಣೆಯಂತ್ಹ್ ಸೇವಗಳು; 

ಪ್ಯವ್-ಶಾಲಾ ಔಪ್ಟರ್ಚರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ; ಪ್ೋಷಣೆ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ಟರ ತಿರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋಗಯ  

ತ್ಪ್ರಸಣೆ; 6 ವಷ್ಕಿಕ ಂತ್ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸ ನ್ ಮಕಕ ಳಗ್ಗಿ ಮತ್ತು  ಗಭಿ್ಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ಗ ಮತ್ತು  

ಹಾಲುಣಿಸುವ ತ್ಯಂದಿರಿಗ್ಗ ಅಂಗನ್ವಾಡಿ ಕಂದರ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಮಾಲೀಚನ ಸೇವಗಳನ್ನು  

ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ರೈತರಿಗೆ ಅಲ್ದಪ ವ್ಧಿ ಬೆಳೆ ಸ್ವಲದ್ ಮೇಲೆ ಬಡಿಡ  ಕಡುಗೆ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ 

ಒಪಿಪ ಗೆ 

2017-18ರಲಿ್ಲ  ರೈತ್ರಿಗ್ಗ ಬಡ್ಿ  ದರ ಕಡುಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  (ಐಎರ್ಸಎರ್ಸ) 

ಕಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಅನ್ನರ್ೋದಿಸಿದೆ. ಸಕ್ಕ್ರವು ಈ ಯೋಜನೆಗ್ಗ 

20,339 ಕೋಟಿ ರೂ ಮಿೀಸಲಿಟಿು ದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಅಲಾಪ ವಧಿಯ ಬಳೆ ಸಾಲ್ಕೆಕ  ಲ್ಭ್ಯ ವಿರುವ ಕೃಷ್ಟ ಸಾಲ್ವನ್ನು  ಕೈಗ್ಗಟುಕುವ ದರದಲಿ್ಲ  

ನೀಡುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದೆದ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಾಂದ ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಕೃಷ್ಟ 

ಉತ್ಪ ದಕರ್ತ ಮತ್ತು  ಉತ್ಪ ದನೆಯನ್ನು  ಹೆರಿ್ಚ ಗಲ್ಲದೆ ಎಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗ್ಗ ಅಲಾಪ ವಧಿ ಬಳೆ ಸಾಲ್ವನ್ನು  3 ಲ್ಕ್ಷ ರೂಗಳನ್ನು  ವಷ್ಕೆಕ  ಶೇ. 4% 

ನ್ಷ್್ಟ  ಬಡ್ಿ  ದರದಲಿ್ಲ  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯ್ಡ 1 ವಷ್ ಮಂದುವರೆಯಲ್ಲದೆ 

ಮತ್ತು  ನ್ಬ್ದಡ್್ ಮತ್ತು  ಆಬ್ರ್ಐ ಇದನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗಳಸಲಿವೆ. 

 ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಬಯ ಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಸಹ್ಕ್ಕರಿ ಬ್ದಯ ಂಕುಗಳಗ್ಗ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲು 

ಸಾವ್ಜನಿಕ ವಲ್ಯ ಬ್ದಯ ಂಕುಗಳು (ಪ್ತಎಸಿಾ ), ಖ್ಯಸಗಿ ವಲ್ಯ ಬ್ದಯ ಂಕುಗಳು, ಸಹ್ಕ್ಕರಿ 

ಬ್ದಯ ಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಬ್ದಯ ಂಕುಗಳಗ್ಗ (ಆಆ್ಬ್ರ್) ಮತ್ತು  NABARD ಗ್ಗ 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಹಣಕಾಸನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲಾಪ ವಧಿಯ ಬಳೆ ಸಾಲ್ವನ್ನು  

ಸಮಯಕೆಕ  ಪ್ರವತಿಸುವ ರೈತ್ರಿಗ್ಗ ವಾಷ್ಟ್ಕ ಶೇ.5% ಬಡ್ಿ ದರವನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.ಈ 

ರೈತ್ರು ಪ್ಟರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗಿ ಶೇ.4% ಬಡ್ಿ ಯನ್ನು   ಮಾತ್ರ  ಪ್ರವತಿಸಬೇಕ್ಕಗುತ್ು ದೆ.  
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ಹಿನನ ಲೆ: 

ಬಡ್ಿ  ಸಬವ ನ್ಷ ನ್ ಸಿಕ ೋಮ್ (ಐಎರ್ಸಎರ್ಸ) 2006-07 ರಿಂದ ರ್ಚಲ್ನೆಯಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ , 

ಬಳೆ ಸಾಲ್ವನ್ನು  ರೂ.3 ಲ್ಕ್ಷ ಸಾಲ್ವನ್ನು  ಶೇ. 7% ಬಡಿಡ ದರದಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಮಂಗಡ 

ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವಷ್ದ ಅವಧಿಯಳಗ್ಗಿ ಸಾಲ್ಗಳನ್ನು  ಮರುಪ್ರವತಿಸುವ ರೈತ್ರಿಗ್ಗ 3% 

ರಷ್್ಟ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಸಬ್ರಸ ಡನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ನವೃತಿ  ಮುಖ್ಯ  ನ್ಯಯ ಯಮೂತಿಿ ಪಿ ಎನ್ ಭಗವ್ತಿ ಇನನ ಲಲ  

ಮಾಜಿ ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿ್ ಪ್ಟರ ಫ್ತಲ್ಚಂದರ  ನಾಯ ತ್ವ ಲಾ್ಲ್ಡ ಭ್ಗವತಿ 

ನಧನರಾದರು. ಭ್ಗವತಿ ಅವರಿಗೆ 95 ವಷ್ ವಯಸಾಸ ಗಿತ್ತು . 

ನಾಯ ಯಮೂತಿ್ ಭ್ಗವತಿ ಸಾವ್ಜನಿಕ ಹಿತ್ಸಕಿು  ರ್ಕದದ ಮೆ (ಪ್ತಐಎಲ್ಡ) 

ಪ್ಟರಿಕಲ್ಪ ನೆಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೋಯ ನಾಯ ಯಾಂಗ ವಯ ವಸ್ಥ ಗೆ 

ಸಂಪ್ಯಣ್ ಹಣೆಗ್ರಿಕೆಯನ್ನು  ಪ್ಟರಿಚಯಿಸಿದ ಮದಲಿಗರು. ಯಾವ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಹಕ್ತಕ ಗೆ ಚ್ಚಯ ತಿ 

ಆಗಿದೆಯ ಆತ್ನೇ ಕೀಟ್ಸಿ ಮ್ಟಿು ಲು ತ್ತಳಿಯಬೇಕು ಎಾಂಬ ಆಾಂಗೊಲ  ಸ್ವಯ ಕೆ್ ನಾಯ ಯಶಸು ರ ಪದಧ ತಿಗೆ 

ಬದಲಾವಣೆ ತಂದವರು ಇವರು. 1978ರಲಿಲ  ಮೇನಕಾ ಗಾಾಂಧಿ ಪರ ಕರಣದಲಿಲ  ಪಾಸ್ ರ್ೀಟ್ಸಿ 

ಮುಟ್ಟು ಗೊೀಲು ಹಾಕ್ತಕಾಂಡ ಸಕಾಿರದ ಕರ ಮ ತ್ಪುಪ  ಎಾಂಬ ಮಹತ್ಾ ದ ತಿೀಪಿನ್ನು  ನೀಡಿದದ ರು. 

ಅಲಲ ದೆ ಖೈದಿಗಳಿಗೂ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕುಕ  ಇದೆ ಎಾಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿೀಪಿನ್ನು  ಭ್ಗವತಿ ಅವರು 

ನೀಡಿದದ ರು. 

ಭಗವ್ತಿ ಬಗೆೆ :  

 1921ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 21ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ನಲಿಲ  ಜನನ 

  941ರಲಿಲ  ಮುಾಂಬೈಯ ಎಲ್ಿ ನ್ ಸು ನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ  ಗಣಿತ್ ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ಪದವಿ ಪಡೆದರು.  

 ಇವರ ತಂದೆ ನಟವರಲಾಲ್ ಎಚ್. ಭ್ಗವತಿ ಕ್ಕಡಾ ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟ್ಸಿ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿದದ ವರು. 

 ಪಿ.ಎನ್.ಭ್ಗವತಿ 1960ರ ಜುಲೈ 21ರಂದು ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾದರು. 

1967ರ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 16ರಿಾಂದ 1973ರ ಜುಲೈ 16ರವರೆಗೆ ಇದೇ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ. ನಂತ್ರ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸ ಿ ಗೆ ಬಡಿು .  1985ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ  ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯೂ ಆದರು.  1986ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 21ರವರೆಗೆ ಈ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದದ ರು.  

 1942 ರಲಿಲ  ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಹೀರಾಟದಲಿಲ  ಇವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.  

 1982ರಲಿಲ  ಬಚು ನ್ ಸಿಾಂಗ್ ಪರ ಕರಣದಲಿಲ  ಮರಣದಂಡನೆ ಪದಧ ತಿಯನ್ನು  ವಿರೀಧಿಸುವ 

ಮೂಲಕ, ‘ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಯಾವೊಬಿ ನ ಜಿೀವ  ತೆಗೆಯುವ ಹಕುಕ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಇಲಲ ’ 

ಎಾಂದು ಸಪ ರ್ು ವಾಗಿ ಹೇಳಿದದ ರು. 

 1979ರಲಿಲ  ಬಿಹಾರದ ಜೈಲಿನಲಿಲ ದದ  ಹುಸೈನಾರ ಖಟ್ಯನ್, ‘ನಾನ್ನ ಬಡವನದೆದ ೀನೆ. 

ವಕ್ತೀಲರನ್ನು  ನೇಮಿಸಿಕಾಂಡು ಕಸು ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತು  ನನಗಿಲಲ ’ ಎಾಂದು ಬರೆದ ಪತ್ರ ವನ್ನು  
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ಪಿಟಿರ್ನ್ ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಭ್ಗವತಿ ದೇಶದಲಿಲ  ಕಾನೂನ್ನ ನೆರವಿನ ಘಟಕಗಳ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ 

ತಿದಿಯತಿು ದರು. 

 2007ರಲಿಲ  ಪದಮ ವಿಭೂರ್ಣ ಪರ ಶಸಿು , 1982ರಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕದ 

ಕಲಂಬಿಯಾ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ಕಲಾ ಮತ್ತು  ವಿಜಾಾ ನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫ್ಲಷಿಪ್ಟ ಗೆ 

ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದದ ರು. 1995ರಿಾಂದ 2009ರವರೆಗೆ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಸಮಿತಿ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು. 2001ರಿಾಂದ 2003ರವರೆಗೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರೂ ಆಗಿದದ ರು. 

ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಮಿಿಕ ಸಂಘಟನೆ ತ್ಜಾ ರ ಸಮಿತಿ ಸದಸಯ ರಾಗಿ 27 ವರ್ಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಜುಲೈ 1985 ರಿಂದ ಡಿಸ್ಂಬರ್ 1986 ವರೆಗ್ಗ ನಾಯ ಯಮೂತಿ್ ಪ್ತ.ಎನ್. ಭ್ಗವತಿ ಭಾರತ್ದ 17ನೇ 

ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದರು. 

 

ಪ್ರ ಧಾನ ನರಂದ್ರ  ಮೀದಿ ಅವ್ರಿಂದ್ ಕಚಿ್ಚ  ಮೆಟ್ರರ ೀ ಉದ್ಘಾ ಟನೆ 

ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ಅವರು ಕರಳದ ಮದಲ ಮ್ಟ್ರ  ಲೈನ್ 

ಆಗಿರುವ  ಕಚಿಿ  ಮೆಟೊರ  ಲೈನ್ ಅನ್ನು  ಉದಾಾ ಟಿಸಿದಾದ ರೆ. DMRC ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ವಹಿಸಿಕಾಂಡಿದುದ , ನಾಲುಕ  ವಷ್ಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ನಮಿಿಸಿ ದಾಖಲ್ಗ ಬರೆದಿದೆ. ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ರವರು  ಮೆಟೊರ ೋದ 25 ಕಿಮಿೋ ಉದದ ದ ಪೈಕ್ತ ರ್ದಲ್ 

ಹಂತ್ವಾದ 13.2 ಕಿ.ಮಿೋ.ಯನ್ನು  ಉದಾಾ ಟಿಸಿದರು. ಕಚಿಿ  ಮೆಟೊರ  ದೇಶ್ದ ಎಂಟನೆಯ ಅಂತ್ರ ನ್ಗರ 

ಮೆಟೊರ ೋ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

 ಕಚಿಿ  ಮೆಟೊರ ೋ ಭಾರತ್ದ ರ್ದಲ್ ಏಕಿೋಕೃತ್ ಮಲಿು -ರ್ೋಡ್ ಸಾರಿಗ್ಗ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ.  

 ಕಚಿಿ  ಮೆಟೊರ ೋ ತೃತಿೀಯ ಲಿಾಂಗಿಗಳಿಗೆ ಉದೊಯ ೋಗಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಯಿದ ರಿಸಿದ ರ್ದಲ್ 

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಸಾರಿಗ್ಗ ವಯ ವಸ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಮೆಟೊರ ೋ ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ 23 

ತೃತಿೀಯ ಲಿಾಂಗಿಗಳನ್ನು  ನೇಮಿಸಿದೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಕಚಿಿ  ಮೆಟೊರ ೋದಲಿ್ಲನ್ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಸಿಬಾ ಂದಿ 

ಮಹಿಳೆಯರು. ಕಚಿಿ  ಮೆಟೊರ ೋದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 1,000 ಮಹಿಳೆಯರು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ.  

 ಮೆಟೊರ ದ ರ್ದಲ್ ಹಂತ್ವು 13 ಕ್ತ.ಮಿೋ. ವಾಯ ಪಿು ಯಿದದ  11 ನಿಲಾದ ಣಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಕಚಿಿ  ಮೆಟೊರ ೋ ರೈಲು ಓಡಾಟ ಹೆಚಿು ಸಿ, ದೊೀರ್ ನವಾರಿಸಲು ಸಂವಹ್ನ್ ಆಧಾರಿತ್ ರೈಲು 

ನಿಯಂತ್ರ ಣ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಂಾಂಡಿರುವ ದೇಶ್ದ ರ್ದಲ್ನೆಯದು. 

 ಕಚಿಿ  ಮೆಟೊರ ದ ಪ್ಟರ ತಿಯಂದು ನಿಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಕಡಲ್ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಘಟ್ ಗಳು 

ಮಂತ್ದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರ ದಶಿ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಸೌರ ಫಲ್ಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಚಿಿ  

ಮೆಟೊರ ೋ ಅದರ ವಿದುಯ ತ್ ಅಗತ್ಯ ಗಳ ಶೇ.35% ರರ್ು ನ್ನು  ಪೂರೈಸಿಕಳು ಲಿದೆ. ಇದರಂದಿಗ್ಗ, 
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ಅದರ ವಿದುಯ ತ್ ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತಯ ಕ್ಕಲುಭಾಗವನ್ನು  ಪ್ಯರೈಸಲು ಸೌರಶ್ಕಿು ಯನ್ನು  ಬಳಸುವ 

ದೇಶ್ದ ರ್ದಲ್ ಮೆಟೊರ ೋ ಆಗಿ ಮಾಪ್ಟ್ಟ್ಿ ದೆ. 

 

Know India Programme (KIP)ಗೆ ಸುಷ್ಯಮ  ಸಮ ರಾಜ್ ಚಾಲನೆ 

ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸುಷ್ಠಮ  ಸವ ರಾಜ್ ರವರು ಎನ್ಐಆಐ್ 

ಮತ್ತು  ಪ್ತಐಒ ಯ್ಡವ ಜನ್ತೆಗೆ “ನ್ನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಂ (ಕೆಐಪ್ತ)” 

ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಎನ್ಐಆಐ್ ಮತ್ತು  ಪ್ತಐಒ  ಯುವ ಜನತೆ ತ್ಮಮ  

ದೇಶ್ವನ್ನು  ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಹೆಚಿು  ನಿಕಟವಾಗಿ 

ಅರ್್ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

“ನ್ನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಂ (ಕೆಐಪ್ತ)” ಗ್ಗಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಒಂದು 

ಪ್ೋಟ್ಲ್ಡ ಅನ್ನು  ಸಹ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

 ಇದೇ ವೇಳೆ 149 ಹಸ ಪ್ೋರ್್ಸ ಆಫ್ರೋರ್ಸ ಪ್ರಸೊಪ ೋಟ್್ ಸೇವಾ ಕಂದರ ಗಳನ್ನು  

ರ್ತರೆಯುವುದ್ಯಗಿ ಸರಕ್ಕರವು (POPSK) ಘೋಷ್ಟಸಿದೆ. ಇನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಪ್ರಸೊಪ ೋಟ್್ ಸೇವಾ 

ಕಂದರ ಗಳನ್ನು  ರ್ತರೆಯಲು ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಕರ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 

ಪ್ರಸೊಪ ೋಟ್್ ಪ್ಟಡೆಯಲು 50 ಕಿ.ಮಿೀ ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಸುವುದು ತ್ಪಪ ಲಿದೆ. POPSK ಗಳು ವಿದೇಶಾಂಗ 

ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಮತ್ತು  ಅಾಂಚೆ ಇಲಾಖ್ಯಯಿಂದ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನ್ಡೆಸಲ್ಪ ಟ್  ಒಂದು ಉಪ್ಟಕರ ಮವಾಗಿದೆ. 

ನೊೀ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ೀಗಾರ ಂ: 

ನ್ನೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಂ 18 ರಿಂದ 30 ವಷ್ ವಯಸಿಸ ನ್ ಭಾರತಿೋಯ ಮೂಲ್ದ ಜನ್ರಿಗ್ಗ (PIO) 

ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಒಂದು ಉಪ್ಟಕರ ಮವಾಗಿದೆ. KIP ಮೂರು ವಾರಗಳ ದೃಷ್್ಟ ಕೋನ್ 

ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮವಾಗಿದುದ , ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲನ್ ಜಿೋವನ್ದ ವಿಭಿನ್ು  ದೃಷ್್ಟ ಕೋನ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  ಜ್ಞಗೃತಿ 

ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಆಥಿ್ಕ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದಂರ್ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ದೇಶ್ದ ಪ್ಟರ ಗತಿಯನ್ನು  ತ್ತೀರಿಸುವ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಇದು ಹಂದಿದೆ. ವಿದೇಶದಲಿಲ  ನೆಲಿಸಿರುವ ಭಾರತ್ ಮೂಲದ ಯುವ ಜನತೆ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  

ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತ್ಮಮ  ದೃಷ್್ಟ ಕೋನ್ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಅನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ 

ಕ್ಕಲ್ದಲಿ್ಲ  ದೇಶದೊಾಂದಿಗೆ ನಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದಲು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 

 ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  2004 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದುದ , ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ 40 ಆವೃತಿು ಗಳನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದುದ  ಸುಮಾರು 1,293 ಪ್ತಐಒ ಯ್ಡವಕರು ಪ್ರಲೆಂಡಿದಾದ ರೆ. 2016ರಲಿ್ಲ  

ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ಟರಿಷಕ ೃತ್ಗಳಿಸಿ 21 ರಿಂದ 25 ದಿನ್ಗಳವರೆಗ್ಗ ದಿನ್ಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ 

ಮತ್ತು   ಒಂದು ಅರ್ವಾ ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳಗ್ಗ 10ದಿನ್ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 
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ರಾಮನ್ಯಥ್ ಕೀವಿಂದ್ ರಾಷ್ ರ ಪ್ತಿ ಅಭಯ ಥಿಿ 

ಮಾಜಿ ಬಿಹಾರ ರಾಜಯ ಪಾಲ ರಾಮನಾಥ್ ಕೀವಿಾಂದ್ ಅವರು ಶ್ಮಕರ ವಾರ 

ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಹುದೆದ ಗೆ ಎನ್ ಡಿಎ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ  

ಸಲಿಲ ಕ್ಕ ಮಾಡಿದರು. 

ಕೀವಿಂದ್ ಬಗೆೆ : 

 71 ವಷ್ ವಯಸಿಸ ನ್ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ರವರು ಉತ್ು ರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಕ್ಕನ್ನಪ ರ್ 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯದಿಂದ ವಾಣಿಜಯ  ಪ್ಟದವಿ ಮತ್ತು  ಎಲ್ಡ.ಎಲ್ಡ.ಬ್ರ ಪದವಿ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಕೋವಿಂದ್ ದೆಹ್ಲ್ಲ ಹೈಕೋಟ್್ ಮತ್ತು  ಸುಪ್ತರ ೋಂ ಕೋಟು ್ಲಿ್ಲ  16 ವಷ್ಗಳ ಕ್ಕಲ್ 

ವಕ್ತೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 1977 ರಿಂದ 1979ರ ವರೆಗ್ಗ ದೆಹ್ಲ್ಲ ಹೈಕೋಟ್್ನಲಿಲ  

ವಕ್ತೀಲರಾಗಿ 1978 ರಲಿ್ಲ  ಸುಪ್ತರ ೋಂ ಕೋಟು ್ ಅಡವ ಕಟ್-ಆನ್-ರೆಕ್ಕಡ್್ ಆದರು. 

 1980 ರಿಂದ 1993 ರವರೆಗೂ ಅವರು ಸುಪ್ತರ ೋಂ ಕೋಟು ್ಲಿ್ಲ  ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರದ ಸ್ವು ಾಂಟಿಾಂಗ್ 

ಕೌನಿಸ ಲ್ಡ ನಲಿಲ ದದ ರು. 

 1984 ರಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದಿಂದ ರಾಜಯ ಸಭೆಗ್ಗ ಆಯೆಕ ಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕೋವಿಂದ್ 

ರಾಜಕಿೋಯಕೆಕ  ಪಾದಪಿಣೆ ಮಾಡಿದರು. 

 ಕೀವಿಾಂದ್ ರವರು ತ್ಮಮ  ಸಂಸತಿು ನ್ ಅಧಿಕ್ಕರಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಹ್ಲ್ವಾರು ಸಂಸದಿೋಯ 

ಸಮಿತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾದ ರೆ. ಪ್ಟರಿಶಿಷ್  ಜ್ಞತಿ / ಪಂಗಡಗಳ ಕಲಾಯ ಣ ಸಮಿತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ 

ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಸಬಲ್ಲೋಕರಣದ ಸಂಸತಿು ನ್ ಸಮಿತಿ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಇತ್ರ ಸಂಸದಿೋಯ 

ಸಮಿತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರು ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾದ ರೆ.  

 ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿಸಿ 2002 ರ ಅಕ್ ೋಬನ್್ಲಿ್ಲ  

ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ  ಜನ್ರಲ್ಡ ಅಸ್ಂಬಿ್ರ ಯನ್ನು  ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿ ಭಾರ್ಣ ಮಾಡಿದದ ರು. 

 ಆಗರ್್ಸ  8, 2015 ರಂದು ಕೋವಿಂದ್ ಅವರನ್ನು  ಬ್ರಹಾರದ ರಾಜಯ ಪ್ರಲ್ರಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಅವರು ಡ್ಯ. ಬ್ರ.ಆರ್.ಆರ್.ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ, ಲ್ಕೌು  ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನೇಜೆಮ ಂಟ್ 

ಬೊೋಡ್್ ಆಫ್ ಮಾಯ ನೇಜೆಮ ಂಟ್ ಮಂಡಳಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದದ ರು. 

 

ಉತಿ ರಖಂಡ ಮತಿ್ತ  ಹರಿಯಾಣ ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸಜ್ಿನೆ ಮುಕಿ್  ರಾಜ್ಯ ಗಳು 

ಸವ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ- ಗ್ರ ಮಿೋಣ (SBM-G) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಗ್ರ ಮಿೋಣ 

ಉತ್ು ರಾಖಂಡ್ ಮತ್ತು  ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಹ್ರಿಯಾಣವನ್ನು  ದೇಶದ 4ನೇ ಮತ್ತು  

5ನೇ ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸಜಿನೆ ಮುಕು  ರಾಜಯ ಗಳೆಾಂದು ಘೋಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈಗ್ಗಲೇ ಸಿಕಿಕ ಂ, ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಕರಳವನ್ನು  ಬಯಲು ಮಲ 

ವಿಸಜಿನೆ ಮುಕು  ರಾಜಯ ಗಳು ಎಂದು ಘೋಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಕ್ಕ್ರದ ಮೂಲ್ಗಳ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ರಾರ್ು ರ ಮಟು ದಲಿಲ  ನೈಮ್ಲ್ಲೋಕರಣ 

ವಾಯ ಪ್ತು ಯ್ಡ SBM ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾದಾಗಿನಿಂದ ಶೇ.42% ರಿಂದ ಶೇ.64% ಕೆಕ  ಹೆರಿ್ಚ ಗಿದೆ. ಉತ್ು ರಾಖಂಡ 13 

ಜಿಲಿ್ಗ ಗಳು, 95 ಬಿ್ದ ರ್ಕ ಗಳು, 7256 ಗ್ರ ಮ ಪಂರ್ಚಯತಿಗಳು ಮತ್ತು  15751 ಗ್ರ ಮಗಳು ಹಾಗೂ 
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ಹ್ರಿಯಾಣ 21 ಜಿಲಿ್ಗ ಗಳು, 124 ಬಿ್ದ ಕೆಳು ಮತ್ತು  6083 ಗ್ರ ಮ ಪಂರ್ಚಯತಿಗಳನ್ನು  ಹಂದಿವೆ. 

ಇವುಗಳನ್ನು  ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸಜಿನೆ ಮುಕು  ಎಂದು ಘೋಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂದಿಗ್ಗ, ದೇಶ್ದ 

ಒಟ್ು  ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸಜಿನೆ ಮುಕು  ರಾಜಯ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  5 ಆಗಿದುದ , 2 ಲ್ಕ್ಷ ಗ್ರ ಮಗಳು ಮತ್ತು  

ದೇಶಾದಯ ಂತ್ 147 ಜಿಲಿ್ಗ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

ಸಾ ಚಿ  ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ: 

ಸಾವ್ತಿರ ಕ ನೈಮಿಲಿೀಕರಣ ವಾಯ ಪ್ತು ಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು  ನೈಮ್ಲ್ಯ ದ ಕಡೆಗ್ಗ 

ಗಮನ್ಹ್ರಿಸಲು ಸವ ಚು  ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ಎಸಿಾ ಎಂ) ಅನ್ನು  2014ರ ಅಕ್ ೋಬನ್್ಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಮಹಾತ್ಮ  ಗ್ಂಧಿಯವರ 150 ನೇ ಜನ್ಮ  ವಾಷ್ಟ್ಕೋತ್ಸ ವಕೆಕ  ಸಮಪ್ಟ್ಕವಾಗಿ 

ಗೌರವಿಸುವಂರ್ತ, 2019 ರ ಹತಿು ಗ್ಗ ಸವ ಚು  ಭಾರತ್ ಸಾಧಿಸಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ. SBM ಅನ್ನು  ಎರಡು 

ಪರ ಮುಖ ಉಪಕರ ಮಗದಗಿ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಗಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಸವ ರ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ 

(ಗ್ರ ಮಿೋಣ) ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಸವ ರ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ (ನ್ಗರ) ನಗರ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ .  

SBM-ಗ್ರ ಮಿೋಣದಡಿ ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಯಲು ಮಲ್ ವಿಸಜ್ನೆಯನ್ನು  

ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ಟರ ಯತಿು ಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿಮಾ್ಣ ಮತ್ತು  ಬಳಕ್ಕಗೆ 

ಪೆರ ೀರೆಪಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಸಮರ್್ನಿೋಯ ನೈಮ್ಲ್ಯ  ಪ್ಟದಿ ತಿಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಲು 

ಸಮದಾಯಗಳನ್ನು  ಪ್ಪರ ೋರಪ್ತಸಲು, ಜ್ಞಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ನೈಮ್ಲ್ಯ ಕ್ಕಕ ಗಿ ಸೂಕು  

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ೋತ್ಸ ಹಿಸಲು ಸಹ್ ಪ್ಟರ ಯತಿು ಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

ಬಯಲು ಮಲ ವಿಸಜಿನೆ ಕರುಳನ್ ಸೊೋಂಕುಗಳು, ಅತಿಸಾರ, ಪ್ೋಲ್ಲಯ, ಹೆಪ್ಟಟೈಟಿರ್ಸ 

ಮಂತ್ದ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

 

ವ್ಜ್ಞರ  (VAJRA Faculty Scheme) ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಚಾಲನೆ 

NRI ಮತ್ತು  ಸಾಗರೋತ್ು ರ ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ಸಮದಾಯ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಕಡುಗ್ಗ 

ನಿೋಡವುದನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ 

ಇಲಾಖ್ಯಯ್ಡ VAJRA (Visiting Advanced Joint Research)  ಫ್ರಯ ಕಲ್್ಲ  

ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

 201 ರ ಜನ್ವರಿ 8 ರಂದು 14 ನೇ ಪ್ಟರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೋಯ ದಿವಾರ್ಸ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಧಾನ್ 

ಮಂತಿರ  ರವರು VAJRA (ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅಡ್ಯವ ನ್ಸ ್  ಜ್ಞಯಿಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್) ಫ್ರಯ ಕಲ್್ಲ  ಸಿಕ ೋಮ್ ಎಂಬ ಹಸ 

ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಇಲಾಖ್ಯಯಿಂದ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 

ಘೋಷ್ಟಸಿದದ ರು. 
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸೈನೆ್  ಅಾಂಡ್ಸ ಇಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ಸಂಶೀಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಎಸ್ಇಆಬಿಿ), ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಒಾಂದು ಶಸನಬದಧ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ. 

 ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಭಾರತಿೋಯ ಮೂಲ್ದ ವಿದೇಶಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಸಂಶೀಧನೆಯಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ತ್ಮಮ  ದೇಶದಲಿಲ  ಲಭಿಸುತಿು ರುವಷ್ು ೀ 

ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ರ್ದಲ್ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  15,000 ಯ್ಡಎರ್ಸ ಡ್ಯಲ್ರ್ ಮತ್ತು  

ಉಳದ ತಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರಿಗ್ಗ 10,000 ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಈ ಯೋಜನೆಯ್ಡ ಇಾಂಧನ, ಆರೋಗಯ  ಮುಾಂತಾದ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಸಂಶೋಧನೆಯ 

ಉರ್ತು ೋಜಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಸಾವ್ಜನಿಕ ಹ್ಣಕ್ಕಸಿನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಪ್ಟರ ಯೋಗ್ಲ್ಯಗಳು 

VAJRA ಫ್ರಯ ಕಲ್್ಲ ಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಹ್್ರ್ತ ಪ್ಟಡೆದಿರುತ್ು ವ.  

 VAJRA ಬೊೋಧನಾ ವಿಭಾಗವು ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಕನಿಷ್  1 ತಿಂಗಳ ಕ್ಕಲ್ ಮತ್ತು  ಗರಿಷಠ  3 ತಿಂಗಳ 

ಕಾಲ ನೆಲಸಬಹುದು. ಆಸಕಿು  ಹಂದಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಪ್ಟಡೆದ ಅಜಿ್ಗಳನ್ನು  

ಶ್ರ ೋಷಠ  ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಆಯೆಕ  ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಮಿತಿಯ್ಡ 

ಜನ್ವರಿ ಮತ್ತು  ಜುಲೈನ್ಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಬ್ದರಿ ಸೇರಿ ಮ ಶಿಫ್ರರಸುಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲಿದೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ: ಕ್ಸಿೂರಿ ರಂಗನ್ ಸಮತಿ ರಚನೆ 

 ಹಸ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿ (ಎನ್ಇಪ್ತ) ಅನ್ನು  ರೂಪ್ತಸಲು 

ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಕೆ ಕಸೂು ರಿರಂಗನ್ ನೇತೃತ್ವ ದ ಹಸ ಒಂಬತ್ತು -

ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ಟನ್ಯಮ ಲ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯ ರಚಿಸಿದೆ. 

ಸಮಿತಿಯ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರು ವಾಯ ಪ್ಟಕ ಹಿನೆು ಲ್ಗಗಳಂದ ಆಯದ  ತ್ಜಾ ರು 

ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜಾ ರಾಗಿರಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

  ಕರಳದ ಕಟ್ಾ ಯಂ ಮತ್ತು  ಎನಾ್ಕುಲಂ ಜಿಲಿ್ಗ ಗಳಲಿಲ  ಶೇ.100% ಸಾಕ್ಷರರ್ತಯನ್ನು  

ಸ್ವಧಿಸಲು ಅಪಾರ ಶರ ಮವಹಿಸಿದದ   ಮಾಜಿ ಐಎಎರ್ಸ ಅಧಿಕ್ಕರಿ ಕೆ.ಜೆ ಅಲಪ ನೆೊ  

ಕಣಮರ್ನಂ ಅವರು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರಲಿಲ  ಒಬಿ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

  ರಾಮ್ ಶಂಕರ್ ಕುರೆಲ್ಡ ಸಮಿತಿಯ ಮತೊು ಬಿ  ಸದಸಯ ರು. ಇವರು ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಮತ್ತು  ನಿವ್ಹ್ಣೆಯ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪ್ಟಕ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು  ಹಂದಿದಾದ ರೆ. ಕುರೆಲ್ ಅವರು 

ಮಧಯ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ರ್ವ್ಸ ನಲಿಲ ರುವ ಬ್ದಬ್ದ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡಕ ರ್ ಸೊೋಶಿಯಲ್ಡ ಸೈನೆ್  ನ 

ವೈರ್ಸ ರ್ಚನ್ಸ ಲ್ರ್. 

  ಕನಾ್ಟಕ ರಾಜಯ  ಇನ್ನು ೋವೇಷನ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ು  ಮಾಜಿ ಸದಸಯ  ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ M.K. 

ಶಿರ ೋಧರ್, ಭಾಷ್ಠ ಸಂವಹ್ನ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರಿಣಿತ್ರಾದ ಟಿ.ವಿ ಕಟ್ಿ ಮಣಿ, ಗುವಾಹಾಟಿ 

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯದ ಪ್ಟಷ್ಟ್ಯನ್ ಪ್ರರ ಧಾಯ ಪ್ಟಕ ಡ್ಯ. ಮಝಾರ್ ಆಸಿಫ್, ಉತ್ು ರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ 
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ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿದೇ್ಶ್ಕ  ಕೃಷನ್ ರ್ೋಹ್ನ್ ತಿರ ಪ್ರಠಿ, ಪ್ತರ ನ್ಸ ್ ನ್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ ಗಣಿತ್ಜಾ  

ಮಂಜುಲ್ಡ ಭಾಗ್ವ ಮತ್ತು  ಮಂಬೈನ್ ಎರ್ಸಎನ್ಿ ಟಿ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯದ ಮಾಜಿ 

ಉಪ್ಟಕುಲ್ಪ್ಟತಿ ವಸುಧ ಕ್ಕಮತ್ ಸಮಿತಿಯ ಇತ್ರೆ ಸದಸಯ ರು. 

 ಹಿನನ ಲೆ: 

 2015ರಲಿ್ಲ , ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ಸರಕ್ಕರ ಮಾಜಿ ಕ್ಕಯ ಬ್ರನೆಟ್ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ ಟಿ.ಎರ್ಸ.ಆರ್. 

ಸುಬರ ಹ್ಮ ಣಯ ನ್ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಹಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ರಚಿಸಿತ್ತು . ಈ 

ಸಮಿತಿಯ್ಡ ತ್ನ್ು  ವರದಿಯನ್ನು  ಮೇ 2016 ರಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ್ಡ ತ್ನ್ು  ವರದಿಯನ್ನು  

90 ಶ್ಫ್ರರಸೆು ಗಳಾಂದಿಗೆ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ಪ್ಟಡಿಸಿದೆ. 

 ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ್ ಇತರೆ ಹಿಂದಿನ ಸಮತಿಗಳು: 

 ಉನ್ು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆ್ಗ  ರಾಧಾಕೃಷಣ ನ್ ಕಮಿೋಷನ್ (1948-49); 

ಮಾಧಯ ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗ  ಮದಲ್ಲಯಾರ್ ಕಮಿಷನ್ (1952) ಮತ್ತು  

ಕಥಾರಿ ಆಯೋಗ (1964-66). ಕಥಾರಿ ಆಯೋಗವು ಎಲಿ್  ಹಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಎಲಿ್  

ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಬಗೆ್ಗ  ಸಲ್ಹೆ ನಿೋಡವು ಜವಾಬದ ರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿತ್ತು . 

ಕಥಾರಿ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು  1968 ರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯನ್ನು  ರೂಪ್ತಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಒಡಿಶದ್ಲಿಲ  ದೇಶದ್ಲೆಲ  ಮದ್ಲ ಬರಿಗೆ ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳ ರಕಿ್  ನಧಿ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಗೆ ಸಜುಜ  

ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ದಲ್ ಬರಿಗೆ ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳಗ್ಗ ರಕು  ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ 

ರ್ತರೆಯಲು ಒಡಿಶಾ ಸಜೆಾ ಗಿದೆ. ಪ್ಟರ ಸಾು ವನೆಯ್ಡ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ 

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮ (ಎನ್ಎಡಿಪ್ತ) ಯಿಂದ ಮೆಚಿು ಗ್ಗ 

ಪ್ಟಡೆದಿದುದ , ರಾಜಯ  ಸಕ್ಕ್ರದಿಂದ ಅನ್ನರ್ೋದನೆಗ್ಗ ಸಲಿಲ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಒಡಿಶಾ ಕೃಷ್ಟ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ (OUAT)ದ ಆವರಣದಲಿ್ಲ  

ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳ ರಕು  ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಅನ್ನು  ಅಂದಾಜು ರೂ. 3.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚು ದಲಿಲ  

ನಮಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಘಟಕ ವಚಿ ದ 60% ನ್ಷ್್ಟ  ಹ್ಣವನ್ನು  ಕಂದರ  ಸಕ್ಕ್ರದಿಂದ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಉಳದ 40% ಒಡಿಶಾ ರಾಜಯ  ಸಕ್ಕ್ರದಿಂದ ಹ್ಣವನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಈ ಉಪ್ಟಕರ ಮದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ರಕು ವನ್ನು  ರೈತ್ರ ಸವ ಯಂಪ್ಪರ ೋರಣೆಯಿಂದ 

ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುವುದು.  

 ಕರುವಿನ ಜನನ ಸಮಯದಲಿಲ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಕ್ಕಯಿಲ್ಗಗಳ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  

ಜ್ಞನ್ನವಾರು ಸಾವುಗಳನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟ್ು ವಲಿ್ಲ  ರಕು  ಬ್ದಯ ಂರ್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಸಾಕುಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಜಿೋವನ್ವನ್ನು  ಉಳಸುವಲಿ್ಲ  ಇದು ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. 
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ವಿಜ್ಞಾ ನ-ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ 

 
ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸಾ ಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಘಟಕ್ಗಳನ್ನನ  ಸ್ವಾ ಪಿಸ್ತದ್ ಮಹಾರಾಷ್ ರ  

ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಮದಲ ಸಾ ಯಂಚಾಲಿತ್ ಹವಾಮಾನ ಘಟಕವನ್ನು  

ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದೇವೇಾಂದರ  ಫಡು ವಿೀಸ್ ಅವರು ನಾಗುಪ ರದ 

ಡ್ರಾಂಗಾಗೌಿನಲಿಲ  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಇಾಂತ್ಹದೇ ಮಾದರಿಯ ಸುಮಾರು 

2,065 ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಸಕಾಿರಿ-ಖ್ಯಸಗಿ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕಯಡಿ ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಸಕಾಿರ ಈ ವರ್ಿದಲಿಲ  ನಮಿಿಸಲು ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಮುಾಂದಿನ ವರ್ಿದಲಿಲ  

1000 ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಗಾಳಿಯ ವೇಗ, ದಿಕುಕ , ಉರ್ಣ ತೆ, ಸ್ವಪೇಕ್ಷ ಆದರ ಿತೆ ಮತ್ತು  

ಮಳೆ ಪರ ಮಾಣಗಳನ್ನು  ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಘಟಕಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.  

 ಈ ಘಟಕಗಳು ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಕೃಷಿ ಹವಾಮಾನ 

ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲದಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜತೆಗೆ 

ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಲ ಕಶನ್ ಸ್ಥಕ ೈಮ್ಟ್ಸ ನಲೂಲ  ಸಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ರವಾನಸಲಾಗುವುದು.  

ಉಪ್ಯೀಗ: 

 ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲಿಲ  ಹವಾಮಾನದ ಬಗೆಗ  ರೈತ್ರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುವುದರಿಾಂದ 

ಹವಾಮಾನಕ್ಕಕ  ತ್ಕಕ ಾಂತೆ ರೈತ್ರು ಕೃಷಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಐಎಾಂಡಿ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಕವಲ ನಾಲುಕ  ವಲಯಕ್ಕಕ  ಸಿೀಮಿತ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ  ಈ 

ಘಟಕಗಳು ತಾಲೂಲ ಕು ಮಟು ದಲಿಲ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೀಡಲಿವೆ. 

 

ಅಗಿನ -II ಖಂಡಾಂತರ ಕಿ್ಪ್ಣಿ ಯಶಸ್ತಾ  ಪ್ರಿೀಕಿಾ ಥಿ ಉಡಾವ್ಣೆ 

ಅಗಿು -II ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಒಡಿಶದ ಧಮರದ ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬುದ ಲ್ 

ಕಲಾಾಂ ದಿಾ ೀಪದಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ  ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಉಡಾವಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ 

ದಿಾ ೀಪಕ್ಕಕ  ಹಿಾಂದೆ ವಿೀಲಸ್ಿ ದಿಾ ೀಪ ಎಾಂದು ಹೆಸರಿತ್ತು .  

 ಅಗಿು -II ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ವು ಸು ರವಾಗಿದದ ಯ, 2,000 ಕ್ತಲೀ 

ಮಿೀಟರ್ ವಾಯ ಪಿು  ಶ್ರ ೀಣಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 20 ಮಿೀಟರ್ ಉದದ ದ ಅಗಿು -2 ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಎರಡು ಹಂತ್ದ ಘನ 

ಬಯ ಲಿಸಿು ಕ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಚಾಲಿತ್ವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಉಡಾವಣೆ 

ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  17 ಟನ್ ತೂಕವನ್ನು  ಹಾಂದಿದುದ  1000 ಕ್ಕಜಿ ಭಾರವನ್ನು  

2,000 ಕ್ತಲೀ ಮಿೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಹತ್ತು ಯಯ ಬಲಲ  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಅಗಿು  ಸರಣಿ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಡಿಆರ್ ಡಿಒ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದುದ  ಪರಮಾಣು ಶಸು ರಸಜೆಿ ತ್ ನೆರೆ 

ರಾರ್ು ರಗಳ ವಿರುದಧ  ಭಾರತ್ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಅತಾಯ ಧುನಕ ಶಸ್ವು ರಸು ರವಾಗಿದೆ. 
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 ರಸ್ಥು  ಮತ್ತು  ರೈಲು ಮಬೈಲ್ ಉಡಾವಣ ವಾಹಕಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗಿು -II ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  

ಉಡಾಯಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ಲ್ದಂ ದಿಾ ೀಪ್: 

ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶ ಓಡಿಶದಲಿಲ ದೆ. ಓಡಿಶದ ಭ್ದರ ಕ್ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ ರುವ ವಿೀಲಾ ರ್ ದಿಾ ೀಪ 

ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶವೆಾಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ 

ರಾರ್ು ರಪತಿ ದಿವಂಗತ್ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ರವರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಈ ದಿಾ ೀಪ 

ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮರು ನಾಮಕರಣಕ್ಕಕ  ಮುಾಂಚೆ ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಕಮಾಡೆಾಂಟ್ಸ ಲೆಫಿು ನೆಾಂಟ್ಸ 

ವಿೀಲಾ ರ್ ಹೆಸರಿನಾಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ತ್ತು  

ದ್ಕಿ್ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ಉಪ್ಗರ ಹವ್ನ್ನನ  ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸ್ತದ್ ಭಾರತ  

ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಸಹಕಾರ ಒಕ್ಕಕ ಟ (ಸ್ವಕ್ಿ) ರಾರ್ು ರಗಳು 

ಬಳಸುವ ಸಂಪಕಿ ಉಪಗರ ಹ ಜಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ–9 ಅನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಬಹಾಯ ಕಾಶ 

ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಇಸೊರ ) ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಉಪಗರ ಹ 

ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸೆ ನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರು, ‘ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ಕ್ಷಣ’ ಎಾಂದು ಬಣಿಣ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಜತೆಗೆ, ‘ಇದು ತ್ನು  ನೆರೆಯ ರಾರ್ು ರಗಳಿಗೆ 

ಭಾರತ್ ನೀಡಿದ, ಬಲೆಕಟು ಲಾಗದಂತ್ಹ ಉಡುಗೊರೆ. ದಕ್ತಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರ ಗತಿಗೆ ಇದು 

ನೆರವಾಗಲಿದೆ’ ಎಾಂದು ಬಣಿಣ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 2014ರಲಿಲ  ನೇಪಾಳದಲಿಲ  ನಡೆದ ಸ್ವಕ್ಿ ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ 

ಉಪಗರ ಹದ ಬಗೆಗ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಅದರಂತೆ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಸ್ವಕ್ಿ 

ರಾರ್ು ರಗಳು ಯೀಜನೆಗೆ ಬಾಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದದ ವು. ಆಗಾಗಿ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ 

ಸ್ವಕ್ಿ ರಾರ್ು ರಗದದ ನೇಪಾಳ, ಭೂತಾನ್, ಬಾಂಗಲ ದೇಶ, ಅಪಾಾ ನಸ್ವು ನ, ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು  

ಮಾಲಿಡ ೀವೆ್  ಈ ಉಪಗರ ಹದ ಉಪಯೀಗ ಪಡೆಯಲಿವೆ.  ಉಪಗರ ಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ರೂ 235 ಕೀಟಿ 

ತ್ಗುಲಿದುದ , ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ಭ್ರಿಸಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 2230 ಕ್ಕ. ಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಜಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ–9 ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ 

ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಇಸೊರ ) ಈ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ಜಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ-9 ಉಪಗರ ಹ 12 ಕು-ಬಯ ಾಂಡ್ಸ ಟಾರ ನೆಪಾಾಂಡರ್ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 GSLV Mk-II ಉಡಾವಣ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಬಳಸಿ ಸತಿೀಶ್ತ ಧವನ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದ ಉಪರ ಹವನ್ನು  

ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 12 ವರ್ಿ ಉಪಗರ ಹದ ಕಾಯಾಿವಧಿ. 

ಮಹತಾ : 

ದೂರಸಂಪಕಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಸರಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾತ್ರ ವನ್ನು  ಈ ಉಪಗರ ಹ ವಹಿಸಲಿದೆ. 

ಡಿಟಿಎಚ್, ಉಪಗರ ಹ ಆಧರಿತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಉಪಗರ ಹ ಆಧರಿತ್ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು  ವಿಪತ್ತು  ನವಿಹಣೆ 

ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿ ರಾರ್ು ರಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.  
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ಪುಣೆಯಲಿಲ  ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಜೈವಿಕ್ ಶ್ಮದಿದ ೀಕ್ರಣ ಘಟಕ್ 

ದೇಶದ ಮದಲ ಸಮಗರ  ಜೈವಿಕ ಶ್ಮದಿದ ೀಕರಣ ಘಟಕವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ರಸ್ಥು  

ಸ್ವರಿಗೆ, ಹೆದ್ಯದ ರಿ ಮತ್ತು  ಶ್ಪಿಪ ಾಂಗ್ ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವ ನತಿನ್ ಗಡಕ ರಿರವರು 

ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. ಈ ಘಟಕದಲಿಲ  ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ಯದ ಇಾಂಧನ ಮತ್ತು  

ರಾಸ್ವಯನಕಗಳನ್ನು  ಶ್ಮದಿದ ೀಕರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಜೈವಿಕ ತಾಯ ಜಯ ಗಳಿಾಂದ 

ಎಥೆನಾಲ್ ಉತಾಪ ದಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಮಹಾರಾರ್ು ರದ ಪುಣೆ ಜಿಲೆಲ ಯ ರಾಹು ಎಾಂಬಲಿಲ  ಈ ಘಟಕವನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ ರ್ಜ ಇಾಂಡಸಿು ರೀಸ್ ಈ ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಘಟಕವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ.  

 ಒಾಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಲಿೀಟರ್ ಎರ್ನಾಲ್ ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಈ ಘಟಕ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಭ್ತ್ು  ಮತ್ತು  ಗೊೀಧಿಯ ಹುಲುಲ , ಹತಿು ಯ ಕಾಾಂಢ, ಕಬಿಿ ನ ತಾಯ ಜಯ  ಮುಾಂತಾದ ಜೈವಿಕ 

ತಾಯ ಜಯ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಎಥೆನಾಲ್ ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದು. 

ಎಥೆನ್ಯಲ್: 

ಎಥೆನಾಲ್ ಕಡಿಮ್ ವೆಚು ದ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನಯ  ಮುಕು  ಇಾಂಧನವಾಗಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು  ಪೆಟ್ರ ೀಲ್ 

ನೊಾಂದಿಗೆ ಮಿಶರ ಣ ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಯ  ತ್ಡೆಯುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರ ತ್ ಇಾಂಧನ ಬಳಕ್ಕ 

ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.   

 

ಗಾಡ್ಿ ರಹಿತ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕೆಕ  EoTT ಸ್ವಧನ ಅಳವ್ಡಿಸಲಿರುವ್ ರೈಲೆಾ  ಇಲ್ದಖ್ಯ 

ಪ್ಟರ ಸಕು  ಆಥಿ್ಕ ವಷ್ದಲಿ್ಲ  ಗ್ಡ್್ ಇಲಿ್ದೆ ಸುಮಾರು 1,000 ರೈಲುಗಳನ್ನು  

ಓಡಿಸಲು ಭಾರತಿೋಯ ರೈಲುಮಾಗ್ವು ರೈಲು ದೂರಸಂವಹ್ನ್ (EoTT) 

ಸಾಧನ್ಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸಿಬಾ ಂದಿ ಕೆಲ್ಸವನ್ನು  

ನಿವ್ಹಿಸುವ ರಿೋತಿಯಲಿ್ಲ  EoTT (End of Train Telemetry) ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  

ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲಾಗಿದೆ. EoTT ವಯ ವಸ್ಥ ಯ್ಡ ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ 

'ಕ್ಕಯ ಬ್ ಡಿಸ್ಪ ಿ ೋ ಯ್ಡನಿಟ್' (CDU), ಇದನ್ನು  ಲೋಕೋರ್ೋಟಿವ್ಸ ನಲಿಲ  ಮತ್ತು  'ಸ್ನ್ಸ  ಮತ್ತು  ಬರ ೋರ್ಕ 

ಯೂನಿಟ್' (SBU) ಅನ್ನು  ರೈಲ್ಲನ್ ಕನೆಯ ಬೀಗಿಯಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಈ ಎರಡು 

ಘಟಕಗಳ ನ್ಡುವ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರಸಪ ರ ಸಂವಹ್ನ್ ಸ್ವಧಿಸಲು ರಡಿಯೋ ಟಾರ ನಿಸ ಮ ಟರ್ 

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಟಾರ ನಿಸ ಮ ಟರ್ ಕನೆಯ ಬೊೋಗಿಗ್ಗ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಸಿಗು ಲ್ಡ ರವಾನಿಸುವ 

ಮೂಲ್ಕ ರೈಲು ಬೀಗಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿು ವಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಟಡಿಸುತ್ು ದೆ. 

ಭಾರತಿೋಯ ರೈಲ್ಗವ  ಆರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  1,000 EoTT ಉಪ್ಟಕರಣಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಿದುದ , ನಂತ್ರ ಎಲಿಾ  
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ರೈಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.. EoTT ಸಾಧನ್ದ ಪ್ಟರ ತಿಯಂದು ಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು 10 ಲ್ಕ್ಷ ರೂ 

ಇರಲಿದೆ.  

 

ಅನ್ನಕ್ಕಲ: 

ಲಕರ್ಟಿವ್ಸ ಡೆರ ೈವರ್ ಮತ್ತು  ರೈಲ್ಲನ್ ಕನೆಯ ಬೀಗಿಯ ನ್ಡುವ ಸಂವಹ್ನ್ವನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲು 

EoTT ವಯ ವಸ್ಥ ಯ್ಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಸಂಪ್ಯಣ್ ಘಟಕವಾಗಿ 

ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸುತಿು ದೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಟಡಿಸುತ್ು ದೆ. ರೈಲ್ಲನ್ ಹಿಂಭಾಗದ ಭಾಗದಿಂದ ಬೀಗಿಗಳನ್ನು  

ಪ್ಟರ ರ್ತಯ ೋಕಿಸುವ ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ , ಚಾಲಕನಗೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರ್ಚಲ್ಕನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಘಟಕಕೆಕ  

ಬರ ೋಕ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈಲ್ಲನ್ ಮಂಭಾಗದ ಭಾಗ ಮತ್ತು  ಹಿಂಭಾಗ ನಡುವೆ 

ಡಿಕ್ತಕ ಯನ್ನು  ತ್ಪ್ತಪ ಸಬಹುದು. 

 

ಮೇ 11: ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ದಿನ 

ಭಾರತ್ದ ತ್ಂತಿರ ಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಮೇ 

11 ರಂದು ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ದಿನ್ವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

2017ರ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ದಿನ್ ರ್ಧಯ ೀಯ ವಾಕಯ : 

'ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ಅಂತ್ಗ್ತ್ ಮತ್ತು  ಸಮರ್್ನಿೋಯ ಬಳವಣಿಗ್ಗ'.  

ವಿಶೇಷತೆ: 

ಆಪ್ಟರಷನ್ ಶ್ಕಿು  (ಪ್ಖ್ಯರ ನ್-2) ಪ್ಟರಮಾಣ್ಣ ಪ್ಟರಿೋಕೆಷ ಯ ಐದು ಪ್ಟರಿೋಕೆಷ ಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ದಲ್ನೆಯ 

ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ರಾಜಸಾಥ ನ್ದ ಪ್ಖ್ಯರ ನ್ು ಲಿ್ಲ  11 ಮೇ 1998 ರಂದು ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದರ 

ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಮೇ 11ರಂದು ರಾಷಿು ರೀಯ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ದಿನವೆಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  ಈ 

ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯ ಮುಖಯ ಸೆಿ ಕ್ಕಯನ್ನು  ಮಾಜಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ಎ.ಪ್ತ.ಜೆ. ಅಬುದ ಲ್ಡ ಕಲಾಂ 

ವಹಿಸಿದದ ರು. ಪ್ಖ್ಯರ ನ್-II ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯ ಶ್ಕಿು  ಉಪ್ಟಕರ ಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಎರಡು 

ಪ್ಟರಿೋಕೆಷ ಗಳನ್ನು  ನ್ಡೆಸಿದ ನಂತ್ರ, ಅಂದಿನ್ ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ಅಟಲ್ಡ ಬ್ರಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು 

ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಪ್ಟರಮಾಣ್ಣ ರಾರ್ು ರವೆಾಂದು ಘೋಷ್ಟಸಿದರು. 

 ಇದೇ ದಿನ್ ದೇಶ್ದ ರ್ದಲ್ ಸಾ ದೇಶ್ ವಿಮಾನ್ ಹಾನಾಸ  -3ರ ಪ್ಟರಿೋಕೆಷ ಯನ್ನು  

ಬಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಜತೆಗೆ ಅದೇ ದಿನ್ದಂದು ಭಾರತ್ ತಿರ ಶೂಲ್ಡ ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿಯ 

ಯಶ್ಸಿವ  ಪ್ಟರಿೋಕೆಷ  ಸಹ ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ತಿರ ಶೂಲ್ಡ ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿಯನ್ನು  ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಂಸ್ಥ  (ಡಿಆಡಿ್ಒ)ದ ಇಂಟಿಗ್ಗರ ೋಟೆಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸಿಸ ಲ್ಡ ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ 

ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಮು  ಭಾಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿರ ಶೂಲ್ಡ ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿಯನ್ನು  ಭಾರತಿೋಯ ಸೇನೆ 

ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೋಯ ವಾಯ್ಡಪ್ಟಡೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲಿಾ  ತ್ಂತಿರ ಕ 



www.karunaduexams.com 

603 | P a g e  
 

ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರಿಗಣಿಸಿ, 11ನೇ ಮೇ ರಂದು ರಾಷಿು ರೀಯ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ದಿನವೆಾಂದು 

ಸಮ ರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ದಿನ್ವನ್ನು  ಸಮ ರಿಸಲು, ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮಂಡಳ (ಟಿಡಿಬ್ರ) 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದೆ. ಸಥ ಳೋಯ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ದ ವಾಣಿಜಿಯ ೋಕರಣದಲಿ್ಲ  ತ್ಮಮ  

ಯಶ್ಸಿವ  ಸಾಧನೆಗ್ಗಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ರವರು ವಿವಿಧ ವಯ ಕಿು ಗಳು ಮತ್ತು  ಕೈಗ್ರಿಕೆಗಳಗ್ಗ ಈ 

ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

 

ಏರ್-ಟ್ಟ-ಏರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ವಿಷ್ಣಯಲ್ ರಂಜ್ ಕಿ್ಪ್ಣಿಯನ್ನನ  ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸ್ತದ್ 

ತೇಜ್ಸ್ 

ತೇಜರ್ಸ, ಲಘು ಯುದದ  ವಿಮಾನ ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಡ್ಯಬ್ರ್ ಏರ್-ಟು-ಏರ್ 

ಬ್ರಯಾಂಡ್ ವಿಷ್ಟಯಲ್ಡ ರಂಜ್ (Air-to-Air Beyond Visual Range 

Missiles) ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿಗಳನ್ನು  ರಾಡ್ಯರ್ ಮಾಗ್ದಶಿ್ ವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲ  

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ಟರಿೋಕೆಷ ಯನ್ನು  ಚಂಡಿಪುರದ ಇಂಟರಿಂ 

ಟೆರ್್ಸ ರಂಜ್ (ಐಟಿಆರ್) ನ್ಲಿ್ಲರುವ ಮನ್ಯೋವರಬಲ್ಡ ಏರಿಯಲ್ಡ ಟಾಗ್ಗ್ಟು ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಏರ್ ಕಾರ ಫ್ು  ಏವಿಯನಿರ್ಕಸ , ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರ ೀಲ್ ರಾಡ್ಯರ್, ಲಾಾಂಚಸ್ಿ ಮತ್ತು  ಮಿಸೈಲ್ ವಪ್ಟನ್ 

ಡೆಲ್ಲವರಿ ಸಿಸ್ ಮ್ ಅನ್ನು  ತೇಜಸ್ ಯುದದ  ವಿಮಾನದಲಿಲ  ನಿಣ್ಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಕ್ಕಯ್ಕ್ಷಮರ್ತಯನ್ನು  ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್ ಮಾಡುವುದು ಪ್ಟರಿೋಕೆಷ ಯ ಹಿಂದಿನ್ ಉದೆದ ೋಶ್. 

 ಪ್ಟರಿೋಕ್ಕಷ ರ್ಿ ಪರ ಯೀಗದಲಿಲ  ಯೋಜಿತ್ ಗುರಿಗಳನ್ನು  ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ನಾಶ್ಗಳಸಿದೆ. 

ತೇಜ್ಸ್: 

ತೇಜಸ್ ಲಘು ಯುದದ  ವಿಮಾನವು ಪ್ಟರ ಪಂಚದ ಅತಿ ಚಿಕಕ , ಹ್ಗುರವಾದ ತೂಕ, ಬಹು-ಕಾಯಾಿಚರಣೆ 

ಯ್ಡದಿ  ವಿಮಾನ್ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತಿೋಯ ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆ ಮತ್ತು  ವಾಯ್ಡಪ್ಟಡೆಗ್ಗ ಹಿಂದೂಸಾು ನ್ 

ಏರೋನಾಟಿರ್ಕಸ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಸನ ಮತ್ತು  ಸಿಂಗಲ್ಡ ಜೆಟ್ ಎಂಜಿನ್ 

ಹಾಂದಿರುವ ಯುದದ  ವಿಮಾನ. ಲಘು ಯುದದ  ವಿಮಾನವನ್ನು  ಅಲುಯ ಮಿನಿಯಮ್-ಲ್ಲಥಿಯಂ 

ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ್ಗಳು, ಕ್ಕಬ್ನ್-ಫೈಬರ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು, ಮತ್ತು  ಟೈಟಾನಿಯಂನಿಂದ 

ನಿಮಿ್ಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಲಘು ಯುದದ  ವಿಮಾನಗಳು ಆಧ್ರನಿಕ ವಿನಾಯ ಸ ಪ್ಟರಿಕಲ್ಪ ನೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಅತಾಯ ಧುನಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗದದ ಫಿೆ ೈಬೈ-ವೈರ್, ಫಿೆ ೈಟ್ ಕಂಟೊರ ೋಲ್ಡ ಸಿಸ್ ಮ್, ಅಡ್ಯವ ನ್ಸ ್  ಡಿಜಿಟಲ್ಡ 

ಕ್ಕಕಿಪ ಟ್, ಮಲ್್ಲ -ರ್ೋಡ್ ರಾಡ್ಯರ್, ಇಂಟಿಗ್ಗರ ೋಟೆಡ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ಏವಿಯೋನಿರ್ಕಸ  ಸಿಸ್ ಮ್, ಅಡ್ಯವ ನ್ಸ ್  

ಕ್ಕಂಪ್ಸಿಟ್ ಮೆಟಿೋರಿಯಲ್ಡ ಸ್ ರಕಿ ರ್ಸ್ ಮತ್ತು  ಫಿ್ರ ಯ ಟ್ ರಟೆಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಮಂತ್ದ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 
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ಸೈನ್ಸ  ಎಕ್ಸ  ಪ್ಪರ ಸ್: ಒಂದು ವ್ರದಿ 

“ಸೈನೆ್  ಎಕೆ್  ಪೆರ ಸ್” ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಇಲಾಖ್ಯಯಿಾಂದ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ 

ಪ್ಟರ ದಶ್್ನ್ಕ್ಕಕ  ಮಿೀಸಲಿಡಲಾದ 16 ಬೀಗಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಎಸಿ ರೈಲು. 

ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ದ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಯ್ಡವಜನ್ರ ಆಸಕಿು ಯನ್ನು  

ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಎಕೆಸ ಪ ರಸು  ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದ್ಯಗಿಾಂದಲೂ ಇದರ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯನ್ನು  ವಿಕರ ಮ್ ಎ 

ಸಾರಾಭಾಯ್ ಸಮದಾಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಕಂದರ  (VASCSC) ನಿವ್ಹಿಸುತ್ು ದೆ. ಸೈನ್ಸ  ಎಕೆಪೆರ ಸ್ ಗೆ 

ಅಕ್ ೋಬರ್ 30, 2007 ರಂದು ದೆಹ್ಲ್ಲ ಸಫದ ಜ್ಂಗ್ ರೈಲ್ಗವ  ನಿಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಈ 

ರೈಲು ಇದುವರೆಗೂ 8 ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ  1,41,800 ಕಿಮಿೋ ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಸಿ, 455 ಹಾಲ್್ಡಸ  ಮತ್ತು  1602 ಪ್ಟರ ದಶ್್ನ್ 

ದಿನಗಳನ್ನು  ಪ್ಯಣ್ಗಳಸಿದೆ. ಹಿೋಗ್ಗಿ ಅತಿ ದೊಡಡ , ದಿೀಘಿಕಾಲ ಸಂಚರಿಸಿದ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು  

ವಿಜಾಾ ನ ಪರ ದಶಿನ ಮಬೈಲ್ ರೈಲು ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದುದ , ಆರು ಭಾರಿ  ಲ್ಲಮಾಕ  ಬುರ್ಕ 

ಆಫ್ ರೆಕ್ಕಡಸ ು ್ಲಿ್ಲ  ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಆರಂಭ್ದಿಂದಲೂ ಸುಮಾರು 1.61 ಕೋಟಿ ಜನ್ರು ಸೈನ್ಸ  

ಎಕೆಸ ಪ ರಸೆ್  ಭೇಟಿ ನಿೋಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಸೈನೆ್  ಎಕೆಪೆರ ಸ್ ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿರುವ 8 ಹಂತ್ಗಳಲಿ್ಲ  4 ಹಂತ್ಗಳು 'ಸೈನ್ಸ  ಎಕೆಸ ಪ ರರ್ಸ' ಸೇರಿವ, 

ಇದರಲಿಲ  ವಿಶ್ವ ದಾದಯ ಂತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಕೈಗಳು ಲಾದ ಸಂಶೀಧನೆಗಳ ಬಗೆಗ  

ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಗಿದೆ. 3 ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲನ್ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಜಿೋವವೈವಿಧಯ ರ್ತಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ದಶಿ್ಸಿವು 

'ಜಿೋವವೈವಿಧಯ  ವಿಶೇಷ' (SEBS) ಹಾಗೂ ಹ್ವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜ್ಞಗತಿಕ ಸವಾಲ್ನ್ನು  

ಪರ ದಶ್ಿಸುವ 'ಕಿೆ ೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ ಶ್ಲ್ಡ' (ಎರ್ಸಇಸಿಎಎರ್ಸ) ಒಾಂದು ಹಂತ್ವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

SECAS-II: 

ಸೈನೆ್  ಎಕೆಪೆರ ಸ್ 9ನೇ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಸೈನ್ಸ  ಎಕೆಸ ಪ ರರ್ಸ ಕಿೆ ೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ ಶ್ಲ್ಡ (ಎರ್ಸಇಸಿಎಎರ್ಸ 2) -II 

ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬವ್ರೆಗ್ಗ ದೇಶಾದಯ ಂತ್ 68 ನಿಲಾದ ಣ ಕಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಚಲಿಸಲಿದೆ. 

ಒಟಾು ರೆ 19,000 ಕಿಮಿೋ ದೂರವನ್ನು  ಕರ ಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ವಷ್ದ ಫೆಬುರ ವರಿ 17 ರಂದು ಸೈನ್ಸ  ಎಕೆಸ ಪ ರಸು  

ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ಒಂಭ್ತ್ು ನೇ ಹಂತ್ಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಸೈನ್ಸ  ಎಕೆಸ ಪ ರರ್ಸ ಕಿೆ ೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ ಶ್ಲ್ಡ 

ಪ್ಟರಿಸರ ಸಚಿವಾಲ್ಯ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹ್ವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಬಯೋಟೆಕ್ಕು ಲ್ಜಿ ಇಲಾಖ್ಯ 

(ಡಿಬ್ರಟಿ), ರೈಲ್ಗವ  ಸಚಿವಾಲ್ಯ, ಭಾರತ್ದ ವನ್ಯ ಜಿೋವಿ ಸಂಸ್ಥ  (ವೈಐ) ಮತ್ತು  ವಿಕರ ಮ್ ಎ ಸಾರಾಭಾಯ್ 

ಸಮದಾಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಕಂದರ  (ವಿಎಎಸಿಸ ಎಸಿಸ ) ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ದಲಿಲ  ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 
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ನೆಪಿೂ ನ್ ಗಾತರ ದ್ ದೂರದ್ ಗರ ಹದ್ಲಿಲ  ನೀರಿನ ಕುರುಹು ಪ್ತಿೆ  

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು HAT-P-26b ಎಂಬ ದೂರದ ನೆಪಿ್ಯ ನ್-ಗ್ತ್ರ ದ ಗರ ಹ್ದ 

ವಾತ್ವರಣದಲಿ್ಲ  "ಬಲ್ವಾದ ನಿೋರಿನ್ ಕುರುಹು"ವನ್ನು  ಪ್ಟರ್ತು  ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. 

NASAದ ಹ್ಬಲ್ಡ ಮತ್ತು  ಸಿಪ ಟಿ ರ್ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ದೂರದಶ್್ಕಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಿ ನ್ಡೆಸಿದ ಅಧಯ ಯನ್ದ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, HAT-P-26bಯ್ಡ ಬಹುತೇಕ 

ಹೈಡರ ೋಜನ್ ಮತ್ತು  ಹಿೋಲ್ಲಯಂಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುವ ವಾತ್ವರಣವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ ಎಂದು 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಗರ ಹದ ವಾತಾವರಣವು ಮೀಡಗಳಿಾಂದ ಮುಕು ವಾಗಿದುದ  ಬಲ್ವಾದ ನಿೋರಿನ್ ಕುರುಹು 

ಹಂದಿದೆ. 

 ಗರ ಹ್ದ ನ್ಕ್ಷತ್ರ ದ ಮಂದೆ ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ ನಾಲುಕ  ಟಾರ ನೆ ಸು ರ್ ಗಳಿಾಂದ ಪ್ಟಡೆದ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ನಿೋರಿನ್ ಉಪ್ಟಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  ಸಂಶೋಧಕರು ಪ್ಟರ್ತು  

ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಈ ಅಧಯ ಯನ್ವನ್ನು  ಸೈನ್ಸ  ಜನ್್ಲ್ು ಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಂಶೀಧನೆಯ ಮಹತಾ : 

ನೆಪಿ್ಯ ನ್ು  ಗ್ತ್ರ  ಮತ್ತು  ಅದರ ನ್ಕ್ಷತ್ರ ಕೆಕ  ಸಮಿೋಪ್ಟವಿರುವ ಗರ ಹ್ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಸಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯ ಂತ್ 

ವಿವರವಾದ ಅಧಯ ಯನ ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಗ್ತ್ರ ದ ಗರ ಹ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇದುವರೆಗೂ ಕಂಡುಬಂಾಂದಿರುವ ನಿೋರಿನ್ 

ಪರ ಮಾಣಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಈ ಗರ ಹದಲಿಲ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹೆಚಿು ದೆ.  HAT-P-26b ಸುಮಾರು 437 ಬಳಕಿನ್ 

ವಷ್ಗಳ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ. ಗರ ಹ್ಗಳ ವಯ ವಸ್ಥ ಗಳ ಹುಟ್ಟು  ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಬಗೆ್ಗ  ಹೆಚಿು  

ತಿಳದುಕಳುಳ ವಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಯನ್ದ ಮಹ್ತ್ವ ದ್ಯಗಿದೆ. 

 
ನೂಯ ಮೀನಯಾಗೆ ಹಸ ನ್ನಯ ರ್ೋಕಕಲ್ಡ ಕಂಜುಗೇಟ್ ಲ್ಸಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ  

 

ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ದ ಮಂಡಿ ಜಿಲಿ್ಗ ಯ ಲಾಲ್ಡ ಬಹ್ದೂದ ರ್ ಶಾಸಿು ರ 

ಮೆಡಿಕಲ್ಡ ಕ್ಕಲೇಜ್ ಆಸಪ ರ್ತರ ಯಲಿ್ಲ  ಕಂದರ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟುಂಬ 

ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪ್ತ.ನ್ಡ್ಯ ಅವರು ನ್ಯಯ ರ್ೋನಿಯಾ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಹಸ 

ನ್ನಯ ರ್ೋಕಕಲ್ಡ ಕಂಜುಗೇಟ್ ಲ್ಸಿಕೆ (Pneumococcal Conjugate 

Vaccine), ಪ್ತಸಿವಿ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಲಸಿಕ್ಕ ಸಕ್ಕ್ರದ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಲಸಿಕಾ ಕಾಯಿಕರ ಮ ದ 

ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ. ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ ಲ್ಸಿಕೆಯನ್ನು  ದಿನ್ನಿತ್ಯ ದ ರೋಗನಿರೋಧಕ 

ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಲ್ಸಿಕೆ ನ್ನಯ ರ್ೋನಿಯಾವನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ಮಗುವಿನ್ ಮರಣ ಪ್ಟರ ಮಾಣವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ತಿ 

ವಷ್ವೂ 1 ಲ್ಕ್ಷಕಿಕ ಂತ್ ಹೆಚಿು  ಮಕಕ ಳು ನ್ನಯ ರ್ೋನಿಯಾದಿಂದ ಸ್ವವನು ಪುಪ ತಿು ದ್ಯದ ರೆ.  
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 ನೂಯ ಮೀನಯವನ್ನು  ಉಾಂಟ್ಟ ಮಾಡುವ 13 ವಿಧದ ನ್ಯಯ ರ್ೋಕಕಲ್ಡ 

ಬ್ದಯ ಕ್ಿ ೋರಿಯಾಗಳ ವಿರುದದ  ಈ ಲಸಿಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಆರೋಗಯ  ಸಚಿವಾಲ್ಯವು ಲ್ಸಿಕೆಯನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ ಹ್ನೆು ರಡನೆಯ ಕ್ಕಯಿಲ್ಗಯಾಗಿದೆ. ನ್ನಯ ರ್ಕ್ಕಕಲ್ಡ ಕ್ಕಂಜುಗೇಟ್ ಲ್ಸಿಕೆ 

ಸ್್ ರಪ್್ ೋಕಕರ್ಸ ನ್ನಯ ರ್ೋನಿಯಾ ಮತ್ತು  ನ್ನಯ ರ್ೋನಿಯ, ಕಿವಿ ಸೊೋಂಕುಗಳು, ಸೈನ್ರ್ಸ ಸೊೋಂಕುಗಳು 

ಮತ್ತು  ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸು ಂತ್ಹ್ ರೋಗಗಳ ವಿರುದಿ  ರಕಿಷ ಸುತ್ು ದೆ. 2000 ದಲಿ್ಲ  PCV ಅನ್ನು  ರ್ದಲು 

ಪ್ಟರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ನೂಯ ಮೀನಯಾ: 

ಶಾವ ಸಕೋಶ್ದ ವಾಯ್ಡನಾಳಗಳ ಉರಿಯೂತ್ದಿಂದಾಗಿ ನ್ನಯ ರ್ೋನಿಯಾ ಉಂಟಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಸೊೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ು ದೆ. ನ್ಯಯ ರ್ೋನಿಯಾ ಪ್ಟರ ಪಂಚದಾದಯ ಂತ್ ಐದು 

ವಷ್ಕಿಕ ಂತ್ ಕೆಳಗಿನ್ ವಯಸಿಸ ನ್ ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಸಾವಿಗೆ ಪ್ಟರ ಮಖ ಕ್ಕರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ದಯ ಕ್ಿ ೋರಿಯಾ, 

ವೈರಸೆಳು ಅರ್ವಾ ಶಿಲ್ಲೋಂಧರ ಗಳಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನ್ನಯ ರ್ೋನಿಯಾವನ್ನು  ಉಂಟುಮಾಡುವ 

ಅತ್ಯ ಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾದ ಬ್ದಯ ಕ್ಿ ೋರಿಯ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರವಂದರೆ ಸ್್ ರಪ್್ ೋಕ್ಕಕರ್ಸ ನ್ನಯ ರ್ೋನಿಯಾ. ಜವ ರ, 

ಶಿೋತ್, ಕೆಮಮ , ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಮತ್ತು  ಆಯಾಸ ರೋಗದ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು. 

 

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಮತಿ್ತ  ಮಬಿಕ್ ವಿಕ್ ಜೊತೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ತ್ನು  ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಅಂತ್ಜ್ಞ್ಲ್ ಹಾಗೂ ಮೌಲಯ ವಧಿಿತ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  

ಜನ್ಪ್ತರ ಯಗಳಸುವುದಕ್ಕಕ ಗಿ ಬ್ರಎರ್ಸಎನ್ಎಲ್ಡ ಫೇಸುಾ ರ್ಕ ಮತ್ತು  

ರ್ಬ್ರಕಿವ ರ್ಕ ಜೊರ್ತ ಒಪ್ಟಪ ಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, 

ಬ್ರಎರ್ಸಎನ್ಎಲ್ಡ ತ್ನ್ು  ರ್ಬೈಲ್ಡ ಗ್ರ ಹ್ಕರಿಗ್ಗ ಪ್ತರ ೋಮಿಯಂ ಆನಿೆ ೈನ್ 

ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೇವಗಳನ್ನು  ನಿೋಡಲು ಡಿಸಿು  ಲಾಯ ಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜತೆಗೂ 

ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಏಟೆ್ಲ್ಡ ಮತ್ತು  ರಿಲ್ಯನ್ಸ  ಜಿಯ ಖ್ಯಸಗಿ ಟೆಲ್ಲಕ್ಕಂ ಕಂಪ್ಪನಿಗಳಿಾಂದ ತಿೀವರ  ಸಪ ರ್ಧಿ 

ಎದುರಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಬ್ರಎರ್ಸಎನ್ಎಲ್ಡ ಹಸ ಬಗೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ 

ಹಿನೆು ಲ್ಗಯಲಿ್ಲ  ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದೆ. 

ಫೇಸುಬ ಕ್ ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್: 

ಈ ಒಪ್ಟಪ ಂದದ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ಬ್ರಎರ್ಸಎನ್ಎಲ್ಡ ಫೇಸುಾ ಕು  `ಎಕೆಸ ಪ ರರ್ಸ ವೈ-ಫೈ ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಂ 'ಗ್ಗ ಸಂಪ್ಟಕ್ 

ಕಲ್ಲಪ ಸಲಿದೆ. “ಫೇಸುಾ ರ್ಕ ಎಕೆಸ ಪ ರರ್ಸ ವೈ-ಫೈ” ಸೇವ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮವನ್ನು  ವಾಣಿಜಯ  ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಸೇವ ಈಗ ಉತ್ು ರಾಖಂಡ್, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸಾಥ ನ್ ಮತ್ತು  

ಮೇಘಾಲ್ಯ ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ ನ 700 ನಗರಗಳಲಿಲ  ಈಗ ಲ್ಭ್ಯ ವಿದೆ. “ಎಕೆಸ ಪ ರರ್ಸ ವೈ-ಫೈ” 

ಇಂಟನೆ್ಟ್ ಸಂಪ್ಟಕ್ವನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಲು ಫೇಸುಾ ಕು  ಜ್ಞಗತಿಕ ಉಪ್ಟಕರ ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.  

ಮಬಿವಿಕ್ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್: 

ಈ ಒಪಪ ಾಂದದಡಿ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮಬೈಲ್ ವಾಯ ಲೆಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಮಬಿವಿಕ್ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಿದೆ. 

ವಾಯ ಲೆಟ್ಸ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಪಾರ ಡಕ್ು  ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳನ್ನು  
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ಲಭ್ಯ ವಾಗಲಿದೆ. ಮಬಿಕ್ತಾ ಕ್, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮತ್ತು  ಮಬಿಕ್ತಾ ಕ್ ಕಂಪನಯು ತ್ನು  ಉತ್ಪ ನು ಗಳಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತೆ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮಬೈಲ್ ವಾಲೆಟ್ಟು ು  

ರಚಿಸಲು ಒಟಾು ಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಈ ವಾಯ ಲೆಟ್ಸ ಅನ್ನು  

ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲಲ ದೆ, ಮೀಬಿಕ್ತಾ ಕ್ ತ್ನು  ಅಪಿಲ ಕಶನ್ ಮತ್ತು  

ವೆಬೆ ೈಟ್ಸ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸಿಮ್ ಕಾಡಗ ಿಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು  ಸಹ ಮಾಡಲಿದೆ. 

 

ಭಾರತದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಕುಲಕ್ಣಿಿ ರವ್ರಿಗೆ ಡಾನ್ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಭಾರತ್ದ ವಿಜಾಾ ನ ಶ್ರ ೀನವಾಸ ಕುಲಕಣಿಿ ರವರಿಗೆ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಡಾನ್ ಡೇವಿಡ್ಸ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. 

ಖಗೊೀಳ ವಿಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸಲಿಲ ಸಿದ ಕಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಮ್ರಿಕದ ಪಸ್ವಡೆನಾದ 

ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಯಾ ಇನ್ಸ್ ಟಿಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿಯ 

ಖಗೊೀಳಭೌತ್ಶಸು ರ ಮತ್ತು  ಗರ ಹ ವಿಜಾಾ ನ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಕುಲಕಣಿಿ 

ರ್ರ ಫ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ.ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯು ಒಾಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ (6 ಕೀಟಿ 

70 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳು) ಬಹುಮಾನ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಮೇ 21ರಂದು ಈ ಪರ ಶಸಿು  

ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಖಗೊೀಳ ವಿಜಾಾ ನದ ವಿದುಯ ತ್-ಆಯಸ್ವಕ ಾಂತ್ ಪರಿಣಾಮಗಳ 

ಅಧಯ ಯನದಲಿಲ  ವಿಶೇರ್ ಪರಿಣತಿ ಹಾಂದಿರುವ ಇವರು ಪರಿವತಿಿನೀಯ ಮತ್ತು  ಅಸೆಿ ರ 

ವಿದಯ ಮಾನಗಳ ಅನೆಾ ೀರ್ಣೆಗಾಗಿ ರಾತಿರ  ಆಗಸದ ಬೃಹತ್ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯ ಪಲಮ ೀರ್ ಟಾರ ಸಿಯ್ಕಾಂಟ್ಸ 

ಫ್ರಯ ಕು ರಿಯನ್ನು  ನಮಿಿಸಿ ಆಳವಾದ ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಆಗಸದಲಿಲ  ಕಂಡುಬರುವ ನಕ್ಷತ್ರ  

ಸ್ೊ ೀಟ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸೌರ ವಿದಯ ಮಾನಗಳ ಬಗೆಗ  ಬಳಕು ಚೆಲುಲ ವ ಅನೇಕ 

ಅಧಯ ಯನಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಡಾನ್ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಡಾನ್ ಡೇವಿಡ್ ಫಂಡೇಶ್ನ್ ಅನ್ನು  2000ರಲಿ್ಲ  ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಉದಯ ಮಿ ಮತ್ತು  

ಲೋಕೋಪ್ಟಕ್ಕರಿ ದಿವಂಗತ್ ಡ್ಯನ್ ಡೇವಿಡ್ ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದರು. ವಿಜ್ಞಾ ನ್, ಮಾನ್ವಿೀಯತೆ ಅರ್ವಾ 

ನಾಗರಿಕ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಆದಶ್್ಪ್ರರ ಯವಾದ ಕಡುಗ್ಗಗಳನ್ನು  ನಿೋಡಿದ ಜನ್ರಿಗ್ಗ "Past," "Present" ಮತ್ತು  

"Future" ವಗ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ $ 1 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಮತ್ು ದ ಮೂರು ಡ್ಯನ್ ಡೇವಿಡ್ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗಳು 

ನಿೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 Past ವಿಭಾಗ: ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾತ್ತ್ು ವ  ಶಾಸು ರ, ಜಿೋವನ್ಚರಿರ್ತರ , ಇತ್ಯ ದಿ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದಿಂದ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗ್ಗ 

ಆಯೆಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 Present ವಿಭಾಗ: ಕಲ್ಗ, ಮಾಧಯ ಮ, ಪಾಲಿಸಿ, ಅರ್್ಶಾಸು ರ ಇತ್ಯ ದಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಿಾಂದ ಆಯೆಕ  

ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 Future ವಿಭಾಗ: ನೈಸಗಿ್ಕ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ದಿಂದ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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 ಪರ ಶಸಿು  ಪುರಸಕ ೃತ್ರು ತ್ಮಮ  ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಟದವಿೋಧರ ಅರ್ವಾ ಸಾು ತ್ಕೋತ್ು ರ ಸಂಶೋಧಕರಿಗ್ಗ 

ವಿದಾಯ ಥಿ್ವೇತ್ನ್ವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ತ್ಮಮ  ಬಹುಮಾನ್ದ ಹ್ಣದಲಿಲ  ಶೇ 10% ಹಣವನ್ನು  

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ದ್ಯನ ಮಾಡಬೇಕು.  

 ಭಾರತಿೀಯರಾದ ಲೇಖಕ ಅಮಿತ್ವ್ ಘೀಷ್, ಸಂಗಿೀತ್ ಸಂಯೀಜಕ ಜುಬಿನ್ ಮ್ಹಾು  

ಹಾಗೂ ಖ್ಯಯ ತ್ ರಾಸ್ವಯನಕ ತ್ಜಾ  ಸಿ.ಎನ್.ರಾವ್ ಅವರೂ ಈ ಹಿಾಂದೆ ಡಾನ್ ಡೇವಿಡ್ಸ ಪರ ಶಸಿು  

ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಐಐಟಿ-ದೆಹಲಿ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳಿಂದ್ ಅಗೆ  ದ್ರದ್ ಉಸ್ತರಾಟದ್ ಫಿಲ್ ರ್ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಕು ಲ್ಜಿ-ದೆಹ್ಲ್ಲಯ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು 

'ನಾಸೊಫಿಲು ರ್' ಸಾಧನ್ವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಿದಾದ ರೆ. ಇದು 95%ನ್ಷ್್ಟ  

ಧೂಳು ಮತ್ತು  ವಾಯ್ಡ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಕ್ಕರಕಗಳನ್ನು  ನಿಬ್ಂಧಿಸುವ 

ಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಇದರ ವಿನಾಯ ಸದ ವೆಚು  ರೂ10 ಆಗಿದುದ , 

ಅಗೆ ದ ನಾಸೊಫ್ರಲ್್ ರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾಯ ನ್ನ-ರೆಸಿಪ ರಟರಿ ಫ್ರಲ್್ ರ್ ಈಗ ಮಾರಾಟಕ್ಕಕ  ಸಿದಿ ವಾಗಿದೆ. ಇದರ 

ಸಂಶೋಧನೆ ತಂಡಕೆಕ  ರಾಷ್ ರಪ್ಟತಿ ಪ್ಟರ ಣಬ್ ಮಖಜಿ್ ಅವರು "ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು " 

ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ವಿಶೇಷತೆ: 

ನಾಸೊೀ-ಫಿಲು ರ್ ಅನ್ನು  ಅಸ್ವಮಾನಯ  ಫ್ರಲ್್ ರ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ಬಳಸಿ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದುದ , 

ಆ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಕ ಕಣಗಳು ಅದರಲೂಲ  ವಿಶೇಷವಾಗಿ PM2.5 ಸಾಂದರ ರ್ತಯ ವಿರುದಿ  

ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ು ದೆ. ಇದು ಕನಿಷ್  ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕ್ಕಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೋಡುಲಿದುದ , ಉಸಿರಾಟದ 

ಕ್ಕಯಿಲ್ಗಗಳ ಅಪ್ರಯವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಈ ಸಾಧನ್ವು ಲ್ಕ್ಕಷ ಂತ್ರ 

ಸಣಣ  ಗ್ತ್ರ ದ ರಂಧರ ಗಳ ಜೊೋಡಣೆಯನ್ನು  ಹಂದಿದುದ , ಸಣಣ  ಕಣಗಳನ್ನು  ಸ್ರೆಹಿಡಿಯ್ಡವ 

ಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ರ್ತಳುವಾದ ಪ್ರೆಯನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಹೆಲ್ಡು  ಎಫೆರ್್ಕ ಸ  ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಜ್ಞಗತಿಕ ವಾಯ್ಡಮಾಲ್ಲನ್ಯ ದ ಹಸ 

ಅಧಯ ಯನ್ದ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ದ ಪರ ಮಾಣ ವಿಶ್ವ ದಲಿ್ಗ ೋ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  

ಪ್ರರ ಣಾಂತಿಕವಾಗಿದುದ , ಚಿೋನಾವನ್ನು  ಮಿೋರಿಸಿದೆ. ವಾಯ್ಡ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ದಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.1 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ 

ಜನ್ರು ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ತಿವಷ್ವೂ ಅಕ್ಕಲ್ಲಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹಾಂದುತಿು ದ್ಯದ ರೆ.  

 ಸೂಕ್ಷ ಕಣಗಳು (Particulate Matters) ಮಾನ್ವನ್ ಕ್ಕದಲ್ಲನ್ ಗಾತ್ರ ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ 

ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರ ದ ಸೂಕ್ಷಮ  ಕಣಗಳಾಗಿವ. ವಾಹ್ನ್ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿೋಸ್ಲ್ಡ ಇಂಜಿನೆ್ಳು, ಕೈಗ್ರಿಕೆಗಳು, 

ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿ್ಕ ಮೂಲ್ಗಳಂದ ಈ ಕಣಗಳು ಪ್ಟರಿಸರಕೆಕ  ಬ್ರಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ು ವ. ಸೂಕ್ಷ ಕಣಗಳು 

ಶಾವ ಸಕೋಶ್ದ ಮೂಲ್ಕ ರಕು ಸಂಚಲನೆ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಪ್ಟರ ವೇಶಿಸಿ ಸ್ೊ ರೋರ್ಕ, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ  ಮತ್ತು  
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ಹೃದಯ ರೋಗಗಳ ಅಪ್ರಯವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುತ್ು ವೆ. ಇದಲಿ್ದೆ ನ್ನಯ ರ್ೋನಿಯಾ ಮತ್ತು  

ಆಸು ಮಾದಂತ್ಹ್ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು  ಉಂಟುಮಾಡುತ್ು ವೆ 

 

ಎಂ.ಎಸ್.ಸ್ವಾ ಮನ್ಯಥನ್ ಅವ್ರ ಪುಸಿ ಕ್ ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಸ್ತದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ 

ಪ್ಟರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಕೃಷ್ಟ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಡ್ಯ.ಎಂ.ಎರ್ಸ ಬರೆದಿರುವ ಎರಡು ಪುಸು ಕಗಳ 

ಸರಣಿಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿ ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. M.S. 

Swaminathan: The Quest for a world without hunger ಸರಣಿ ಪುಸು ಕದ 

ಶ್ೀಷಿಿಕ್ಕ. 

ಎಂ.ಎಸ್.ಸ್ವಾ ಮನ್ಯಥನ್: 

ಡ್ಯ. ಎಮ್ ಎರ್ಸ. ಸಾವ ಮಿನಾರ್ನ್ ಅವರು ಭಾರತ್ದ ಹ್ಸಿರು ಕ್ಕರ ಂತಿಯ ಪ್ತತ್ಮಹ್ ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಇಳುವರಿಯ ವಿವಿಧ ತ್ಳಿಯ ಗೋಧಿಗಳನ್ನು  ಪ್ಟರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಪಾರ 

ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಚೆನೆು ೈನ ಎಂ.ಎರ್ಸ. ಸಾವ ಮಿನಾರ್ನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫಂಡೇಶ್ನ್, ಸಂಸಾಥ ಪ್ಟಕ 

ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಭಾರತಿೋಯ ಸಕ್ಕ್ರವು ಸಾವ ಮಿನಾರ್ನ್ ಅವರಿಗ್ಗ ಪ್ಟದಮ ಶಿರ ೋ ಮತ್ತು  

ಪ್ಟದಮ ಭೂರ್ಣದಂತ್ಹ ಪ್ಟರ ತಿಷ್ಟಠ ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ವಿಶ್ವ ದಾದಯ ಂತ್ ಹ್ಲ್ವಾರು 

ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ಟದಕಗಳನ್ನು  ಅವರು ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಾದ ರೆ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ. ಸಮದಾಯ 

ನಾಯಕತ್ವ ಕ್ಕಕ ಗಿ ಮಾಯ ಗ್ಗಸ ಸ್ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು , ಫ್ರರ ನ್ಸ ು  ಆಡೆರ ್ ಡು ಮೆರಿಟೆ ಅಗಿರ ಕಲ್ಡ ಮತ್ತು  ಫ್ರಲ್ಲಪೈನ್ಸ ು  

ಗೋಲ್್ ನ್ ಹಾಟ್್ ಅಧಯ ಕಿಷ ೋಯ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದಿದಾದ ರೆ. ಇವಲಲ ದೇ, ರ್ಚಲ್ಡಸ ್ ಡ್ಯವಿ್ನ್ 

ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ ಸೈನ್ಸ  ಅಂಡ್ ಎನಿವ ರಾನೆಮ ಂಟ್ ಮೆಡಲ್ಡ, ವೊೋಲವ ೋ ಎನಿವ ರಾನೆಮ ಂಟ್ ಪ್ಪರ ೈಜ್, 

ಯ್ಡನೆಸೊಕ ೋ ಗ್ಂಧಿ ಚಿನ್ು ದ ಪ್ಟದಕ, ಫ್ರರ ಂಕಿಿನ್ ಡೆಲಾನ್ನ ರೂಸ್ವ ಲ್್ಡ  ಫೋರ್ ಫ್ರರ ೋಡಮ್ಸ  ಮೆಡಲ್ಡ 

ಮತ್ತು  ಇಂದಿರಾ ಗ್ಂಧಿ ಶಾಂತಿ, ನಿಶಸಿು ರೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪರ ಶಸಿು  ಹಾಗೂ 1987 ರಲಿ್ಲ , ಅವರು 

ವಿಶ್ವ  ಆಹಾರ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ವಿಶಾ  ಆಹಾರ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಕೃಷ್ಟ ಕೆಷ ೋತ್ರ ದ ನೊಬಲ್ 

ಎಾಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಎಾಂ.ಎಸ್. ಸ್ವಾ ಮಿನಾರ್ನ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಇತ್ರೆ ಪುಸು ಕಗಳು: An Evergreen Revolution 

(2006), I Predict: A Century of Hope Towards an Era of Harmony with Nature and Freedom 

from Hunger (1999), Gender Dimensions in Biodiversity Management (1998), Implementing 

the Benefit Sharing Provisions of the Convention on Biological Diversity: Challenges and 

opportunities (1997), Agrobiodiversity and Farmers’ Rights (1996), Sustainable Agriculture: 

Towards Food Security Farmers’ Rights and Plant Genetic Resources: A dialogue (1995), 

Wheat Revolution: a Dialogue (1993). 
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ನ್ಯಸ್ವ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ ಹಸ ಜಿೀವಿಗೆ ಅಬುದ ಲ್ ಕ್ಲ್ದಂ ಹೆಸರು 

ನಾಸ್ವ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ತಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿರುವ ಹಸ ಜಿೀವಿಗೆ ಮಿಸೈಲ್ 

ಮಾಯ ನ್ ಖ್ಯಯ ತಿಯ ಭಾರತ್ದ ಮಾಜಿ ರಾರ್ು ರಪತಿ ದಿವಂಗತ್ ಡಾ. ಎಪಿಜೆ 

ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ಅವರ ಹೆಸರಿಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವ ನಮನ 

ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ.ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣದ ಫಿಲು ರ್ ಗಳಲಿಲ  

ಪತೆು ಹಚು ಲಾದ ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಾಗೆ “ಸೊಲಿಬಸಿಲಸ್ ಕಲಾಾಂಜಿೀ” ಎಾಂದು 

ಕಲಾಾಂ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜೆಟ್ಸ ರ್ರ ಪಲಶನ್ ಲಾಯ ಬೀರೆಟರಿಯನ ಸಂಶೀಧಕರು 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಈ ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಾ ಸುಮಾರು 40 ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲ 

ಇರುವುದ್ಯಗಿ ಪತೆು ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಇನ್ನು  ಈ ಜಿೀವಿ ಬಹಾಯ ಕಾಶದಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ. ಅಬುದ ಲ್ 

ಕಲಾಾಂ ಅವರು 1963ರಲಿಲ  ನಾಸ್ವದಲಿಲ  ತ್ರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದದ ರು.  

ಎ.ಪಿ.ಜೆ ಕ್ಲ್ದಂ: 

ಅಹುಲ್ಡ ಪ್ಟಕಿೋರ್ ಜೈನ್ನಲಾಬ್ರದ ೋನ್ (ಎ.ಪ್ತ.ಜೆ) ಅಬುದ ಲ್ಡ ಕಲಾಂ 15 ಅಕ್ ೋಬರ್ 1931 ರಂದು 

ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ್ ರಾಮನಾರ್ಪುರಂ ಜಿಲಿ್ಗ ಯ ರಾಮೇಶ್ವ ರಂನ್ಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದರು. 1960ರಲಿ್ಲ  ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಂಸ್ಥ  (ಡಿಆಡಿ್ಒ)ಗೆ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕಂಡರು ಮತ್ತು  

ಭಾರತಿೋಯ ಸೇನೆಗ್ಗ ಸಣಣ  ಹೆಲ್ಲಕ್ಕಪ್್ಟ ರ್ ವಿನಾಯ ಸಗಳಸುವ ಮೂಲ್ಕ ತ್ಮಮ  ವೃತಿು ಯನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಿದರು. 1969ರಲಿ್ಲ  ಅವರು ಭಾರತ್ದ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ ಉಡ್ಯವಣೆ ವಾಹ್ನ್ 

ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮದ ಯೋಜನಾ ನಿದೇ್ಶ್ಕರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥ  (ಇಸೊರ ೋ) 

ಸೇರಿದರು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ  ಮತ್ತು  ದೂರದೃಷಿು ಯಿಾಂದ ರೋಹಿಣಿ ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ವು 1980ರಲಿ್ಲ  ಕಕೆಷ ಗ್ಗ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ವು ಉತ್ಕ ೃಷ್  ದೇಶಗಳ ಸ್ವಲಿಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಭಾರತ್ದ 

ಪ್ೋಲಾರ್ ಸಾಯ ಟಲೈಟ್ ಲಾಂರ್ಚ ವಹಿಕಲ್ಡ (ಪ್ತಎರ್ಸಎಲ್ಲವ ) ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಲಿ್ಲ  ಅವರ ಕಡುಗೆ ಅಪಾರ. 

198ರಲಿ್ಲ  ಅವರು ಇಂಟಿಗ್ಗರ ೋಟೆಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಡ ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ ಪ್ರ ೋಗ್ರ ಮ್ (IGMDP) ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. ದೇಶದ ಅಗಿು  ಮತ್ತು  ಪೃಥಿವ  ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಿಂದೆ ಕಲಾಾಂ ಅವರ ಸೇವೆ 

ಶಲ ಘನೀಯ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಅವರನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಮಿಸೈಲ್ಡ ಮಾಯ ನ್ ಎಾಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಕಲಾಂ 

ಅವರು 11 ಮೇ 1998 ರಂದು ನ್ಡೆಸಿದ ಪ್ೋಖ್ಯರ ನ್ II ನ್ಯಯ ಕಿಿಯರ್ ಟೆರ್್ಸ  (ಆಪ್ಟರಷನ್ ಶ್ಕಿು )ನ ಮಖಯ  

ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದದ ರು. ಕಲಾಾಂ ಭಾರತ್ದ 11 ನೇ ರಾಷ್ ರಪ್ಟತಿಯಾಗಿ 2002 ರಿಂದ 2007 

ರವರೆಗ್ಗ ಅಧಿಕ್ಕರದಲಿಲ ದದ ರು. ಅವರಿಗ್ಗ ಭಾರತ್ ರತ್ು  (1997), ಪ್ಟದಮ  ವಿಭೂಷನ್ (1990), ಪ್ಟದಮ ಭೂಷಣ 

(1981) ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಇಸೊರ ೀದೊಂದಿಗೆ ಅಮುಲ್ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 

'ಅಮಲ್ಡ' ಬ್ದರ ಂಡ್ ಹೆಸರಿನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ು  ಉತ್ಪ ನ್ು ವನ್ನು  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುವ ಗುಜರಾತ್ ಸಹ್ಕ್ಕರ ಹಾಲು ಮಾರಾಟ ಒಕ್ಕಕ ಟ 

(ಜಿಸಿಎಂಎಂಎಫ್) ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ ವಿೋಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಂಡು ಮೇವು 

ವಿಸಿು ೀಣಿ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪ್ಟನ್ಕ್ಕಕ ಗಿ ISROದೆ ೊಂದಿಗ್ಗ ಒಪ್ಟಪ ಂದ ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ. 
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಮೇವು ಬಳೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಇಸೊರ ೋ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಹ್ಸಿರು ಮೇವು ಕೃಷ್ಟಗ್ಗಿ ಸೂಕು  ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲು ಇಸೊರ ೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇಸೊರ ದ ಸ್ಪ ೋರ್ಸ ಅಪಿ್ತ ಕಷನ್ಸ  ಸ್ಂಟರ್ (ಎರ್ಸಎಸಿ) ಜಿಲಾಲ  

ಮತ್ತು  ಗ್ರ ಮ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಡೈರಿ ಜ್ಞನ್ನವಾರುಗಳಗ್ಗ ಹ್ಸಿರು ಮೇವು ಲ್ಭ್ಯ ರ್ತಯನ್ನು  ದೂರ 

ಸಂವೇದನೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಈಗ್ಗಲೇ ಗುರುತಿಸಿದೆ. 

ಸ್ಪ ೀಸ್ ಅಪಿಲ ಕಷನ್ ಸ್ಂಟರ್: 

ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಅಪಿ್ತ ಕಶ್ನೆ್ಳ ಸ್ಥಾಂಟರ್ (ಎರ್ಸಎಸಿ) ಇಸೊರ ೋದ ಪ್ಟರ ಮಖ ಕಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  

1972ರಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ. ISRO ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗಳಗ್ಗಿ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ಮೂಲ್ದ ಉಪ್ಟಕರಣಗಳ 

ವಿನಾಯ ಸವನ್ನು  ಇಲಿಲ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದು ಗುಜರಾತ್ು  ಅಹ್ಮದಾಬ್ದದು ಲಿ್ಲದೆ. 

GCMMF: 

GCMMF ಪ್ಟರ ಪಂಚದಲೆಲ  ಅತಿದೊಡ್  ಹಾಲು ಸಹ್ಕ್ಕರ ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಅತಿದೊಡ್  

ಆಹಾರ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ಮಾಕೆ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದುದ , ಇದರ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳನ್ನು  ಅಮಲ್ಡ ಮತ್ತು  

ಸಾಗರ್ ಎಂಬ ಬ್ದರ ಂಡ್ ಹೆಸರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುಲಾಗುತಿು ದೆ. ಇದನ್ನು  1973 ರಲಿ್ಲ  ಡ್ಯ. ವಜಿೋ್ರ್ಸ 

ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ಸ್ವು ಪಿಸಿದರು,. ಇಂದು ಗುಜರಾತ್ು ಲಿ್ಲ  3.6 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಹಾಲು ಉತ್ಪ ದಕರನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. ಕುರಿಯನ್ ಅವರು 30 ವಷ್ಗಳ (1973-2006 ಕಾಲ) ಇದರ ಅಧಯ ಕ್ಷರ್ತ ವಹಿಸಿದದ ರು. ಹಾಲು 

ಸಹ್ಕ್ಕರ ಸಂಘದ 70% ಕಿಕ ಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಜನ್ರು ಸಣಣ  ರೈತ್ರು ಮತ್ತು  ಭೂಮಿರಹಿತ್ ಕ್ಕಮಿ್ಕರು, 

ಗಮನಾಹ್್ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಬುಡಕಟ್ು  ಜನ್ರು ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಿಶಿಷ್  ಜ್ಞತಿಗಳ ಜನರ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ದ್ಘಖ್ಲೆಗಳ ಸಾ ಯಂ ಧೃಡಿಕ್ರಣಕೆಕ  ಇ-ಸನದ್  

ಸಿಬ್ರಎರ್ಸಇ ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ರೆಪ್ಸಿಟರಿಯ 'ಪ್ಟರಿನಮ್ ಮಂಜುಷ್ಠ'ದೊಂದಿಗ್ಗ 

ಇ-ಸನ್ದ್ ಅನ್ನು  ಏಕಿೋಕೃತ್ಗೊಳಿಸುವ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮಕೆಕ  ವಿದೇಶಾಂಗ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸುಷ್ಠಮ  ಸವ ರಾಜ್, ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ಟನ್ಯಮ ಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿ  

ಸಚಿವ ಪ್ಟರ ಕ್ಕಶ್ ಜ್ಞವಡೇಕರ್ ಮತ್ತು  ಐಟಿ ಸಚಿವ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ಟರ ಸಾದ್ 

ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು 

 ಇ ಸನ್ದ್ ಸೇವಯನ್ನು  ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ದಾಖಲ್ಗಗಳ ಆನಿೆ ೈನ್ ಪ್ಟರಿಶಿೋಲ್ನೆ ಮತ್ತು  

ದೃಢೋಕರಣಕ್ಕಕ ಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಇ-ಸನಾದ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಉಪ್ಟಕರ ಮವಾಗಿದೆ. ನಗದು ರಹಿತ್ ವಯ ವಹಾರ, 

ಕಾಗದ ರಹಿತ್ ಆಡಳಿತ್, ಕಾಗದ ರಹಿತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮದ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಇ-ಸನದ್ ಸೇವೆಯಿಾಂದ ದೇಶದ ಅಭ್ಯ ಥಿ್ಗಳಗ್ಗ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಟರ ಯಾಣಿಸುವವರಿಗ್ಗ 

ಪರ ಯೀಜನವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ವಿದೇಶಿ ಸಕ್ಕ್ರಗಳಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ಪ್ಟರಿಶಿೋಲ್ನೆ 

ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಲಿದೆ. 
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 ಇದರಿಾಂದ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಜಿ್ಗಳನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಸುಲಭ್ವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳ ಸಮಯ ಮತ್ತು  ಹ್ಣದ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ತ್ಮಮ  

ದ್ಯಖಲೆಗಳನ್ನು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ್  ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳಿಾಂದ ಧೃಡಿಕರಿಸಲು ದೂರ ಪರ ಯಾಣ ಮಾಡುವ 

ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. 

 

ಗುರುಗರ ಹದ್ಲಿಲ  ಭೂಮಗಾತರ ದ್ ಚಂಡಮಾರುತ ಪ್ತಿೆ  

ನಾಸಾದ ಜುನ್ನೋ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ನೌಕೆ ಗುರುಗರ ಹ್ದ ಧ್ರರ ವಗಳಲಿ್ಲ  

ಭೂಮಿಯ-ಗ್ತ್ರ ದ ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಗರ ಹ್ದ 

ಅಾಂತ್ರಾಳಕ್ಕಕ  ಆಳವಾಗಿ ಚಲ್ಲಸುವ ಚಂಡಮಾರುತ್ ವಯ ವಸ್ಥ ಗಳ 

ಉಪ್ಟಸಿಥ ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗಿದೆ. ಗುರುಗರ ಹ್ದ ಧ್ರರ ವಗಳೆರಡೂ 

ಭೂಮಿಯ ಗ್ತ್ರ ದ ಸುತ್ತು ತಿು ರುವ ದಟು ವಾದ ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳಿಾಂದ 

ಆವೃತ್ವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವಷ್ ಆಗಸ್ ು ಲಿ್ಲ  ಜೂನ್ನೋ ನೌಕ್ಕ ಸಂಗರ ಹಿದ 

ಮಾಹಿತಿಯಿಾಂದ ಈ ಫಲ್ಲತ್ಂಶ್ಗಳು ಹರಬಂದಿವೆ. ಗುರುಗರ ಹ್ದ ಸುತ್ತು ತಿು ರುವ ರ್ೋಡದ 

ಮೇಲಾಭ ಗದ ಸುಮಾರು 4,200 ಕಿಲೋಮಿೋಟಗ್ಳಷ್್ಟ  ದೂರದಲಿ್ಲ  ಜುನೊೀ ನೌಕ್ಕ ಚಲಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ 

ಸಂಗರ ಹಿಸಿದೆ.  

 ಗುರು ಗರ ಹ್ದ ಆಯಸಾಕ ಂತಿೋಯ ಕಾಾಂತ್ವು ನಿರಿೋಕಿಷ ಗೆಕಿಕ ಂತ್ ಹೆಚಿು  ಬಲ್ವಾದ ಕ್ಕಂತಿೋಯ 

ಕೆಷ ೋತ್ರ ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಗರ ಹ್ದಲಿ್ಲನ್ ಕ್ಕಂತಿೋಯ ಕೆಷ ೋತ್ರ ವು 7.766 ಗಾಸ್ (Gauss) ನಷಿು ದುದ , ಇದು 

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಗ ಕಂಡುಬರುವ ಬಲ್ವಾದ ಆಯಸಾಕ ಂತಿೋಯ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಕಿಕ ಂತ್ 10 ಪ್ಟಟ್ು  ಪ್ಟರ ಬಲ್ವಾಗಿದೆ. 

ಜುನೊೀ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕೆ: 

ಗುರುಗರ ಹ್ದ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ವಿಕ್ಕಸವನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜುನ್ನೋ 

ಬ್ದಹ್ಯ ಕ್ಕಶ್ ನೌಕೆಯನ್ನು  ಆಗರ್್ಸ  2011 ರಲಿ್ಲ  ಹಾರಿಬಿಡಲಾಯಿತ್ತ. ಗುರುಗರ ಹ್ವನ್ನು  ಸುತ್ತು ವ ರ್ದಲ್ 

ಸೌರಶ್ಕಿು ರ್ಚಲ್ಲತ್ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ನೌಕೆ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 1995-2003ರಲಿ್ಲ  ಗರ ಹ್ವನ್ನು  ಪ್ಟರಿಭ್ರ ಮಿಸಿದ 

ಗ್ಗಲ್ಲಲ್ಲಯೋ ನೌಕ್ಕ ನಂತ್ರ ಗುರುಗರ ಹ್ ಅಧಯ ಯನಕ್ಕಕ  ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಎರಡನೇ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ 

ನೌಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾನ್ವರಹಿತ್ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ನೌಕೆ ಐದು ವಷ್ಗಳ ಪ್ಟರ ಯಾಣದ ನಂತ್ರ ಸುಮಾರು 

2ಬ್ರಲ್ಲಯನ್ ಮೈಲುಗಳ ದೂರ ಕರ ಮಿಸಿ ಗುರುಗರ ಹ್ದ ಕಕೆಷ ಯನ್ನು  ಜುಲೈ 2016 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ವೇಶಿಸಿತ್ತ. 

ಗುರುಗರ ಹದ ವಾಯ್ಡಮಂಡಲ್ದ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ಗ್ಗು ಸಿಪ ಯರ್ ರಚನೆಯ ಅಧಯ ಯನ್ ಮತ್ತು  

ಗರ ಹ್ವನ್ನು  ಆವರಿಸಿರುವ ಅನಿಲ್ ರ್ೋಡದಲಿ್ಲ  ನಿೋರು ಇದಯೇ ಅರ್ವಾ ಇಲಿ್ವೇ ಎಂಬುದನ್ನು  

ಖಚಿತ್ಪ್ಟಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಜುನ್ನೋ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗಿದೆ.  
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ವಿಶಾ ದ್ ಮದ್ಲ ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ ಟರ ಕ್ ರಸಿ್  “ಸ್ತಾ ೀಡನ್” ಅಲಿಲ  ಆರಂಭ 

ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ಟರ ಕ್ ರಸ್ಥು  ಸಿಾ ೀಡನ್ ಅಲಿಲ  ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿದೆ. ಸಿಾ ೀಡನ್ ಸಕಾಿರದ 

ಈ ಕರ ಮ ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ  ತ್ಪಿಪ ಸುವ ಮಹತ್ಾ ದ ಗುರಿ ಹಾಂದಿದೆ. ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ಟರ ಕ್ ರಸ್ಥು ಯ 

ಪರ ಯೀಗಾರ್ಿ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಸಿಾ ೀಡನ್ ನ ಗಾವೆಲ  ನಗರದಲಿಲ  ನಡೆಸಲಾಗಿದುದ , ಈ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  

ಭಾರಿ ಗಾತ್ರ ದ ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ಟರ ಕ್ ಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿವೆ. 

ಕಾಯಿನವ್ಿಹಣೆ ಹೇಗೆ? 

ಈ ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ಟರ ಕ್ ಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಇ16 ಎಾಂಬ ವಿಶೇರ್ ರಸ್ಥು  ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಾ ೀಡನ್ ನ ಖ್ಯಯ ತ್ ಟರ ಕ್ ಹಾಗೂ ಲಾರಿ ತ್ಯಾರಿಕಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸ್ವಕ ನಯಾ, ಈ 

ವಿಶೇರ್ ಟರ ಕ್ ಗಳನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಿದೆ. ರಸ್ಥು ಯ ಮೇಲಿ ದಿಯಲಿಲ  ಹೈವೊೀಲೆು ೀರ್ಜ ವಿದುಯ ತ್ ಪರ ವಹಿಸುವ 

ತಂತಿಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ಟರ ಕ್ ಗಳನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ರೈಲುಗಳ ತ್ರಹವೇ ಈ ಟರ ಕ್ ಗಳು ಚಲಿಸಲಿವೆ. 

 

ಸಾ ದೇಶಿ ನಮಿತ ಯುದ್ದ  ವಿಮಾನ “ತೇಜ್ಸ್” ಸೇನೆಗೆ ಸೇಪ್ಿಡೆ 

ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ ಲಘು ಯುದಧ  ವಿಮಾನ ತೇಜಸ್ ಅನ್ನು  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಸೇನೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಯ ದಶಕಗಳ ಕನಸು ಇದಿೀಗ ನನಸ್ವಗಿದೆ. 

ತೇಜಸ್ ಅನ್ನು  ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ್ ಏರೀನಾಟಿಕಲೆ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ನಮಾಿಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಾಂದೆಯೇ ತೇಜಸ್ 

ಯುದಧ  ವಿಮಾನ ವಾಯು ಸೇನೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ಬೇಕ್ತತಾು ದರೂ, ತಾಾಂತಿರ ಕ ದೊೀರ್ ಮತ್ತು  

ಕಾರಣಾಾಂತ್ರಗಳಿಾಂದ ತೇಜಸ್ ವಾಯು ಸೇನೆ ಸೇಪಿಡೆ ಮುಾಂದಕ್ಕಕ  ಸ್ವಗುತಾು  ಬಂದಿತ್ತು . ಇದಿೀಗ 

ಅಾಂತಿಮವಾಗಿ ತ್ನು  ಎಲಲ  ತ್ತಡಕಗಳನ್ನು  ನವಾರಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ತೇಜಸ್ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ವಾಯು 

ಸೇನೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆಯಾಗಿದೆ. 

ತೇಜ್ಸ್ ಲಘು ಯುದ್ದ  ವಿಮಾನ ಬಗೆೆ : 

 ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಯುದದವೂ ವಿಶಾ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಹಗುರ ಯುದದ  ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. 

ರಷ್ಠಯ ದ ಮಿಗ್-21 ಸರಣಿಯ ವಿಮಾನಗಳ ಸೆ್ವನ ತ್ತಾಂಬಲು ಹಗುರ ಯುದಧ  ವಿಮಾನಗಳನ್ನು  

ಸಾ ದೇಶದಲೆಲ ೀ ನಮಿಿಸುವ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 1983 ರಲಿಲ  ಕೈಗೆತಿು ಕಾಂಡಿತ್ತು . 

ಪರ ಸಕು  ಆರ್ಥ೯ಕ ವರ್೯ದಲಿಲ  ಎಚ್ ಎಎಲ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಒಟ್ಟು  4 ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು  

ಹಸ್ವು ೦ತ್ರಿಸಲಿದುದ , ಮು೦ದಿನ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  8 ವಿಮಾನಗಳ ಪೂರೈಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು 

ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

 ಮದಲ ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ ಯುದಧ  ವಿಮಾನ ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿರುವ ತೇಜಸ್ 

ಯುದಧ  ವಿಮಾನ ಸೇಪ೯ಡೆಗೆ 33 ವರ್೯ಗಳು ಬೇಕಾಯಿತ್ತ. 1990ರ ಏರೀನಾಟಿಕಲ್ 

ಡೆವಲಪ್ಟ ಮ್೦ಟ್ಸ ಏಜೆನೆಯು ತೇಜಸ್ ನ ವಿನಾಯ ಸ ತ್ಯಾರಿಸಿ ಎಚ್ ಎಎಲ್ ಗೆ 

ಹಸ್ವು ೦ತ್ರಿಸಿತ್ತು . ಇದಕ್ಕಕ  ಡಿಆರ್  ಡಿಒ ಸ೦ಸೆ್ಥಯ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ದೇಶ್ ನಮಿ೯ತ್ ಇ೦ಜಿನ್ 

ನಮಿ೯ಸಿಕಡುವ ಭ್ರವಸ್ಥ ನೀಡಿದದ ರು. ಆದರೆ ಇ೦ಜಿನ್ ನಲಿಲ  ದೊೀರ್ ಕ೦ಡುಬ೦ದ 

ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಅದನ್ನು  ಸರಿಪಡಿಸಲು ವಿಳ೦ಬವಾದದ ರಿ೦ದ ವಿಮಾನ ತ್ಯಾರಿಕಾ 

ಯೀಜನೆಯೂ ತ್ಡವಾಯಿತ್ತ. 

 ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಮೂಲಗಳ ಪರ ಕಾರ ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ ತೇಜಸ್ ಯುದಧ  ವಿಮಾನ ಮೂರು 

ಮಾದರಿಗಳಲಿಲ  ಲಭ್ಯ ವಿದುದ , ಅದರಲಿಲ  ಒ೦ದು ತ್ರಬೇತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಯುದಧ  ವಿಮಾನವಾದರೆ, 

ಮತ್ತು ಾಂದು ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಇನೊು ೦ದು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಬಳಸುವ ವಿಮಾನವಾಗಿದೆ. 

ತ್ರಬೇತಿ ವಿಮಾನದಲಿಲ  ಎರಡು ಆಸನದ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಿದದ ರೆ, ಉಳಿದ ಎರಡು ಮಾದರಿಗಳಲಿಲ  

ಒ೦ದೇ ಆಸನವಿರುತ್ು ದೆ. ಇವು ರಾಕ್ಕಟ್ಸ, ಕ್ತಷ ಪಣಿ, ಬ೦ಬ್ ಮತಿು ತ್ರ ಶಸ್ವು ರಸು ರಗಳನ್ನು  

ಹತ್ತು ಯುಯ ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹ೦ದಿದೆ. 

 ಸುಧಾರಿತ್ ವಿಮಾನಕ್ಕಕ  ತೇಜಸ್ ಎಾಂಕ್ಕ-1ಎ ಎಾಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗುವುದು. ಇಾಂತ್ಹ 80 

ವಿಮಾನಗಳನ್ನು  ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕಳು ಲು ಐಎಎಫ್ ಚಿಾಂತ್ನೆ ನಡೆಸಿದೆ. 
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“HD131399ಎಬಿ” ಮೂರು ಸೂಯಿರ ಹಂದಿರುವ್ ಗರ ಹ ಅನೆಾ ೀಷಣೆ 

ಮೂರು ಸೂಯಿರ (ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳ) ಸುತ್ು  ತಿರುಗುತಿು ರುವ ವಿಶೇರ್ ಗರ ಹವೊಾಂದನ್ನು  ಖಗೊೀಳ 

ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಪತೆು  ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಈ ವಿಶೇರ್ ಗರ ಹಕ್ಕಕ  “HD131399ಎಬಿ” ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸ್ವಮಾನಯ   ಗರ ಹಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಈ ಗರ ಹದಲಿಲ  ಪರ ತಿ ದಿನ ತ್ಲಾ ಮೂರು ಸಲ ಸೂಯೀಿದಯ ಮತ್ತು  

ಸೂಯಾಿಸು  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಗರ ಹವನ್ನು  ಅಮ್ರಿಕದ ಅರಿಜೀನಾ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ 

ಸಹಾಯಕ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕ ಡೇನಯಲ್ ಅಪೈ ಅವರ ಅಧಯ ಯನ ತಂಡದಲಿಲ ರುವ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿ 

ಕ್ಕವಿನ್ ವಾಗು ರ್ ಈ ಗರ ಹವನ್ನು  ಪತೆು  ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

HD131399ಎಬಿ ಬಗೆಗ : 

 ಈ ಗರ ಹವೂ ಭೂಮಿಯಿಾಂದ 340 ಜಯ ೀತಿರ್ ವರ್ಿಗಳಷ್ಟು  ದೂರದಲಿಲ ದುದ , ಸ್ಥಾಂಟಾರಸ್ 

ನಕ್ಷತ್ರ  ಪುಾಂಜದಲಿಲ ದೆ.  

 ಗುರು ಗರ ಹಕ್ತಕ ಾಂತ್ಲೂ ನಾಲುಕ  ಪಟ್ಟು  ದೊಡಡ ದು ಮತ್ತು  ನಾಲುಕ  ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ದರ ವಯ ರಾಶ್ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಸುಮಾರು 16 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಈ ಗರ ಹ ಉದಯಿಸಿರಬಹುದೆಾಂದು ಊಹಿಸಿದುದ , 

ಇದು ಸೌರ ಮಂಡಲದ ಹರಗೆ ಪತೆು ಯಾದ ಯುವ ಗರ ಹ ಆಗಿದೆ. 

 ಇದರ ವಾತಾವರಣದ ಉರ್ಣ ತೆ 580 ಡಿಗಿರ  ಸ್ಥಲೆಿ ಯಸು ಷಿು ದೆ ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹೇಗೆ ಪ್ತಿೆ ?: 

 HD131399ಎಬಿ ಗರ ಹವನ್ನು  ಸಿಪ ೀಯರ್ ಸ್ವಧನ ಬಳಸಿ ಪತೆು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿಪ ೀಯರ್ ಎಾಂದರೆ 

(ಸ್ಥಪ ಕು ರ ರ್ಲಾರಿಮ್ಟಿರ ಕ್ ಹೈ ಕಾಾಂಟಾರ ಸ್ು  ರಿಸಚ್ಿ ಇನೆ್ನ ು ರಯ ಮ್ಾಂಟ್ಸ) ಇದನ್ನು  

ಸೌರವೂಯ ಹದ್ಯಚೆಗಿನ ಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಪತೆು  ಹಚ್ಚು ವುದಕಾಕ ಗಿಯೇ ನಮಿಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಸ್ವಧನವು ಯೂರೀಪಿಯನ್ ಸದನ್ಿ ಅಬೆ ವೇಿಟರಿ (ಇಎಸ್ ಒ) ನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ, 

ಚಿಲಿಯಲಿಲ ರುವ ದೊಡಡ  ದೂರದಶಿಕದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

 

ಗುರು ಕ್ಕಿೆಯನ್ನನ  ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಸೇಪ್ಿಡೆಗಂಡ “ಜುನೊ” 

ಅಮ್ರಿಕದ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಅಧಯ ಯನ ಸಂಸೆ್ಥ  (ನಾಸ್ವ) ನಮಿಿತ್ 'ಜುನೊ' ಗಗನನೌಕ್ಕ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಗುರುಗರ ಹದ ಕಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಸೇರಿದೆ. ಗುರು ಗರ ಹ ಸೌರವೂಯ ಹದಲೆಲ ೀ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ದೊಡಡ  ಗರ ಹ ಗುರು.  ಗುರು 

ಗರ ಹದ ಕಕ್ಕಷ ಯನು  ತ್ಲುಪಿದ ಮದಲ ನೌಕ್ಕ ಎಾಂಬ ಹಿರಿಮ್ಗೆ ಜುನೊ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಗುರು ಗರ ಹದ 

ಉಗಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು  ಅಳೆಯಲು ಜುನೊ ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾತ್ರ ವನ್ನು  ವಹಿಸಿಲಿದೆ 

ಎಾಂದು ಖಗೊೀಳ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. 

. 

ಭಾರತಿೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಂಗಳವಾರ ಬಳಿಗೆಗ  8.48ಕ್ಕಕ  ನೌಕ್ಕಯ ಪರ ಧಾನ ಎಾಂಜಿನ್ ಉರಿಯಲು 

ಆರಂಭಿಸಿತ್ತ. 35 ನಮಿರ್ಗಳ ನಂತ್ರ ಕಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಸೇರಿತ್ತ. ನೌಕ್ಕಯ ವೇಗವನ್ನು  ಪರ ತಿ 

ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡೆಗ  542 ಮಿೀಟಗೆಿ ಕುಗಿಗ ಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಎಾಂಜಿನ್ ಉರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಜುನೊದ್ ವಿನ್ಯಯ ಸ: 

 ಜುನೊ 11.5 ಅಡಿ ಎತ್ು ರ 11.5ಅಡಿ ವಾಯ ಸ ಮೂರು ಸೌರ ಫಲಕಗಳು 66 ಅಡಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  

ಹರಡಿಕಳುು ತ್ು ವೆ 

 18,698 ಸೌರ ವಿದುಯ ತಿು ಾಂದ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಜುನೊದಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಸೌರ 

ಕೀಶಗಳು 

 ಜುನೊ ತ್ನು  ನೌಕ್ಕಯಲಿಲ  9 ವೈಜಾಾ ನಕ ಉಪಕರಣಗಳನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ 
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ಜುನೊದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಜುನೊ ಗರ ಹವನ್ನು  2011 ಆಗಸ್ು  5 ಫ್ರಲ ರಿಡಾದ ಕಪ್ಟ ಕಾಯ ನೆಾ ರಾಲ್ ನೆಲೆಯಿಾಂದ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  

ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಿ 11 ತಿಾಂಗಳು ಭೂಮಿಯಿಾಂದ ಗುರು ಗರ ಹಕ್ಕಕ  

ಜುನೊ ನೌಕ್ಕ ಪರ ಯಾಣಿಸಿದುದ , 280 ಕೀಟಿ ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರವನ್ನು  ಕರ ಮಿಸಿದೆ. ಈ ನೌಕ್ಕ 2018, 

ಫ್ಬುರ ವರಿ 20 ತ್ನು  ಕಾಯಿ ಸೆ ಗಿತ್ಗೊಳಿಸಿ ಗುರುಗರ ಹಕ್ಕಕ  ಅಪಪ ಳಿಸಿ ನೌಕ್ಕ ಧಾ ಾಂಸವಾಗಲಿದೆ. ಈ 

ಯೀಜನೆಗೆ ನಾಸ್ವ ಸುಮಾರು ರೂ 7480 ಕೀಟಿಯನ್ನು  ವಯ ಯಿಸಲಿದೆ. 

ಜುನೊದ್ ಉದೆದ ೀಶವೇನ್ನ? 

ಜುನೊ ನೌಕ್ಕಯು 20 ತಿಾಂಗಳು ಕಾಲ ಬಹಯ ಕಾಶದಲಿಲ  ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಗುರುಗರ ಹದಿಾಂದ 4,100 

ಕ್ತ.ಮಿೀ ಎತ್ು ರದಲಿಲ  ಬುಗುರಿಯಂತೆ ತಿರುಗುತ್ು  37 ಸಲ ಪರ ದಕ್ತಷ ಣೆ ಬರಲಿದೆ. ಗುರುಗರ ಹದ ಗಭ್ಿವನ್ನು  

ಆಳವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುವುದು, ಗರ ಹದ ವಾತಾವರಣದಲಿಲ  ನೀರು ಮತ್ತು  ಅಮೀನಯಾ 

ಪರ ಮಾಣ ಅಳೆಯುವುದು, ಗುರು ಗರ ಹದ ಕಾಾಂತಿೀಯ ವಿಶ್ಲ ೀರ್ಣೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ನೌಕ್ಕಯ ಉದೆದ ೀಶ. 

 

ವಿಶಾ ದ್ ಬೃಹತ್ ರಡಿಯೀ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ನಮಿಸ್ತದ್ ಚ್ಚೀನ್ಯ 

ಅನಯ ಗರ ಹ ಜಿೀವಿಗಳನ್ನು  ಪತೆು  ಹಚ್ಚು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಚಿೀನಾ ದೇಶ ವಿಶಾ ದ ಬೃಹತ್ ರೆಡಿಯೀ 

ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟಅನ್ನು  ನಮಾಿಣ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಡಿಯೀ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ಗೆ ಫ್ರಸ್ು  (FAST) ಎಾಂದು 

ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಿದ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ ನಲಿಲ  ಈ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ತ್ನು  ಕಾಯಿವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ 

ಎಾಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.  

 ಚಿೀನಾದ ನೈಋತ್ಯ  ಭಾಗದಲಿಲ ರುವ ಗುಹಿಜುಹ ಪಾರ ಾಂತ್ಯ ದಲಿಲ  ಈ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ನಮಾಿಣ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ಒಟ್ಟು  185 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು  

ಖಚ್ಚಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಡಿಶ್ತ ಆಕೃತಿ ಹೀಲುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ 4500 ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ಫಲಕಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. ಒಾಂದೊಾಂದು ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ 11 ಮಿೀಟರ್ ಎತ್ು ರವಿದೆ. ಅಧಿ ಚಂದ್ಯರ ಕೃತಿಯಲಿಲ  

ವಿನಾಯ ಸ ಮಾಡಿರುವುದರಿಾಂದ ರಡಿಯೀ ಸಂಕತ್ಗಳು ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ವಾಗಲಿವೆ ಎಾಂದು 

ಚಿೀನಾ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಅನಯ  ಗರ ಹಗಳಲಿಲ  ಉಾಂಟಾಗುವ ರೆಡಿಯೀ ಸಂಕತ್ಗಳನ್ನು  ಆಕಷಿಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು  ಎರಡು 

ಅರ್ವಾ ಮೂರು ಬರಿ ಸ್ವಕ ಯ ನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಈ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ಹಾಂದಿದೆ. 

ಅನಯ  ಗರ ಹ ಜಿೀವಿಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ರ ವಲಲ ದೆ ಕೀಟಯ ಾಂತ್ರ ಜಯ ೀತಿರ್ ವರ್ಿಗಳ ದೂರದಲಿಲ ರುವ 

ಗಾಯ ಲಕೆ್ತ ಗಳು, ಗರ ಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು, ಧೂಮಕತ್ತಗಳನ್ನು  ಪತೆು  ಮಾಡಲು ಈ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ 

ವಿಜಾಾ ನಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಏಳನೇ ಎಲೆಕ್ಾ ರ ನಕ್ಸ  ಶಂಗಸಭೆಗೆ (ಎಸ್ಇಎಸ್ 2016)ಚಾಲನೆ 

ಏಳನೇ ಎಲೆಕಾು ರನಕೆ್ ಶಾಂಗಸಭೆ (ಎಸ್ ಇಎಸ್ 2016) ಜುಲೈ 7 ಮತ್ತು  8 ರಂದು ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  

ನಡೆಯಲಿದೆ.  ಭಾರತಿೀಯ ಎಲೆಕಾು ರನಕೆ್ ಉದಯ ಮ ಸಂಘಟನೆ 'ಎಲೆಿನಾ' ಈ ಶಾಂಗಸಭೆಯನ್ನು  

ಬಾಂಗಳೂರು ಅಾಂತ್ರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ದಶಿನ ಕಾಂದರ ದಲಿಲ  ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿದೆ. ಸೈಯ್ಕಾಂಟ್ಸ, ಬಿಇಎಲ್, ಸಿ-

ಡಾಟ್ಸ, ಎಚ್ ಎಎಲ್ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಾಂಟರ ಾಂ ಎಲೆಕಾು ರನಕೆ್ ಸಹಯೀಗದಲಿಲ  ನಡೆಯುವ ಎರಡು ದಿನಗಳ 

ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  47ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ದೇಶ್ೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕಾ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಉದಯ ಮಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. 

 ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ದೇಶ್ೀಯ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಹೆಚು ಳಕ್ಕಕ  ಈ 

ಶಾಂಗಸಭೆ ವೇದಿಕ್ಕ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.  
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 ಮಬೈಲ್ ಆಯಪ್ಟ ಶಂಗಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರು: ಆಯಪೆ್ಟ ವಲ್ಡ ಿ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ 

ಆಯೀಜಿಸಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಬೈಲ್ ಕ್ತರು ತಂತಾರ ಾಂಶ (ಆಯಪ್ಟ) ಶಾಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು  ಪರ ಶಸಿು  

ಪರ ದ್ಯನ ಸಮಾರಂಭ್ ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ 

ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿಲ  ಮಬೈಲ್ ಆಯಪ್ಟ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ತಂತ್ರ ಜಾ ರು ಮತ್ತು  

ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ಯರರು ಒಾಂದೇ ವೇದಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ವಿಜ್ಯವಾಣಿ ಮಸ್ಡ  ಪ್ಸಿನ್ ಆಯಪ್ಟ ಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಆಯೀಜಿಸಿದದ  

‘ದಿ ಗೊಲ ೀಬಲ್ ಮಬೈಲ್ ಆಪ್ಟ ಸಮಿಟ್ಸ ಆಾಂಡ್ಸ ಅವಾಡೆ್ಸಿ- 2016’ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  

‘ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ’ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ವಿಜಯಾನಂದ ಇನೊಪ ೀಟೆಕ್ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿರುವ “ಮಿಸ್ಡ  ಪಸಿನ್” ಮಬೈಲ್ ಆಪ್ಟ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಭಾಜನವಾಯಿತ್ತ. 

 

ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಶೇ 100% ಬಯೀ ಡಿೀಸ್ಲ್ ಚಾಲಿತ ಬಸ್ ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ದೇಶದ ಮದಲ ಶೇ 100% ಬಯೀ ಡಿೀಸ್ಥಲ್ ಚಾಲಿತ್ ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿನಗರ 

ಕ್ಕಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸಿ ಕಾಂದರ ದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸದಯ  ಕ್ಕಎಸ್ ಆರಿ ು ಸಿ, ಬಿಎಾಂಟಿಸಿ, ಈಶನಯ , 

ವಾಯುವಯ  ಸ್ವರಿಗೆ ನಗಮಗಳ 1800 ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು  ಬಯೀ ಡಿೀಸಲ್ ಬಳಸಿ ಚಾಲನೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಇದೇ ಪರ ರ್ಮ ಬರಿಗೆ ಶೇ.100ರಷ್ಟು  ಬಯೀ ಡಿೀಸಲ್ ಬಳಸುವ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು  ಚೆನೆು ೈ-

ಬಾಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. 

 ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಈ ಬಸ್ ಗಳ ಫಲಿತಾಾಂಶ ಆಧಾರಿಸಿ ಇತ್ರೆ ಮಾಗಿಗಳಲೂಲ  

ಶೇ.100ರಷ್ಟು  ಬಯೀ ಡಿೀಸ್ಥಲ್ ಚಾಲಿತ್ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಶೇ 100% ರಷ್ಟು  ಬಯೀ ಡಿಸೇಲ್ ಚಾಲಿತ್ ಬಸ್ ಗಳನ್ನು  ಸ್ವು ಯ ನಯಾ ಕಂಪೆನ ತ್ಯಾರಿಸಿದೆ. 

ಈ ಬಸ್ ವೊೀಲಾ ೀಗಿಾಂತ್ 4ಲಕ್ಷ ರೂ.ಕಡಿಮ್ ಇದೆ. ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಸಂಚಾರ ಯಶಸಿಾ ಯಾದರೆ 

ಬಿ20 ಬಸ್ ಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಿ ಸ್ವು ಯ ನಯಾ ಕಂಪೆನ ಬಸ್ ಗಳನೆು ೀ ಓಡಿಸಲಾಗುವುದು 

 ಬಯೀ ಡಿೀಸ್ಥಲ್ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಯ  ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ. ವಾಷಿಿಕ 70 ಕೀಟಿ 

ರೂ. ಸ್ವರಿಗೆ ನಗಮಕ್ಕಕ  ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಪರ ತಿ ಲಿೀಟರೆ ಗ  ಡಿೀಸಲ್ ಗಿಾಂತ್ಲೂ ಬಯೀ 

ಡಿೀಸಲ್ ಬಲೆ 5 ರೂ. ಕಡಿಮ್ ಇದೆ.  

ಎ.ಕೆ. ಪ್ಟಾನ ಯಕ್ ನ್ಯಯ ಷನಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ  ಗಿರ ಡ್ ನ (NATGRID)ನ ನೂತನ ಸ್ತಇಒ 

ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ಕ್ಕ.ಪಟಾು ಯಕ್ ರವರನ್ನು  ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇಾಂಟಲಿಜೆನೆ್ ಗಿರ ಡ್ಸ 

(NATGRID)ನ ನೂತ್ನ ಮುಖಯ  ಕಾಯಿನವಾಿಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಧಾನ 

ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಆಯ್ಕಕ  ಮಂಡಳಿ ಎ.ಕ್ಕ.ಪಟಾು ಯಕ್ ಅವರನ್ನು  ಸಿಇಒ ಹುದೆದ ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿದೆ. ಪಟಾು ಯಕ್ ರವರು 2018ರ ತ್ನಕ ಈ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  ಮುಾಂದೆವರಿಯಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ.  

 1983ರ ಗುಜರಾತ್ ಬಯ ಚ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೀಕ್ ಪಟಾು ಯಕ್ ಸದಯ  ಗುಪು ಚರ 

ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಇವರು ಮಾಜಿ ಪರ ಧಾನ 

ಮಂತಿರ  ಮನಮೀಹನ್ ಸಿಾಂಗ್ ರವರ ಅಳಿಯ ಕ್ಕಡ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 NATGRID ನ ಪರ ರ್ಮ ಸಿಇಒ ಆಗಿದದ  ರಘು ರಾಮನ್ ರವರ ಅವಧಿ ಜೂನ್ 2015ಕ್ಕಕ  ಮುಗಿದಿದದ  

ಕಾರಣ ಅಾಂದಿನಾಂದ ಈ ಹುದೆದ  ಖ್ಯಲಿಯಾಗಿತ್ತು . 
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ನ್ಯಯ ಷನಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ  ಗಿರ ಡ್ ಬಗೆೆ : 

 ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇಾಂಟಲಿಜೆನೆ್ ಗಿರ ಡ್ಸ  ಅನ್ನು  26/11ರ ಮುಾಂಬೈ ದ್ಯಳಿಯ ಬಳಿಕ ಅಾಂದಿನ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರ ರಚಿಸಿತ್ತು . 

 ದೇಶದ ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ವಿರುದದ  ಹೀರಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸುವ 

ಮಹದ್ಯಸ್ಥಯ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಯ ಟ್ಸ ಗಿರ ಡ್ಸ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯ 

ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ಆಯಕಟಿು ನ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ರುತ್ು ದೆ. ದೇಶದಲಿಲ  ಗುಪು ಚರಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 21 

ಬಹುಮುಖಯ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟು  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮಾಹಿತಿ ಕನೆಗೆ ಶೇಕರವಾಗುವುದು 

ನಾಯ ಟ್ಸ ಗಿರ ಡ್ಸ ಸಂಸೆ್ಥಯಲೆಲ ೀ ಅಷ್ು ಾಂದು ಪರ ಮುಖ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಈ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ವಿಶಾ ದ್ ಮದ್ಲ ರೈಲಿನಲಿಲ  ಆಸಪ ತೆರ  “ಲೈಫೆಲ ೈನ್ ಎಕೆಸ ಪ ರ ಸ್” ಗೆ 25 ವ್ಷಿದ್ ಸಂಭರ ಮ  

ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ರೈಲಿನಲಿಲ  ಆಸಪ ತೆರ  ಎಾಂದೇ ಖ್ಯಯ ತಿ ಹಾಂದಿರುವ ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲೆಾ ಯ “ಲೈಫ್ಲ ೈನ್ 

ಎಕೆ್ಕ ಪ ರಸ್ (Life Line Express)” 25 ವರ್ಿ ಪೂರೈಸಿದ ಸಂಭ್ರ ಮದಲಿಲ ದೆ. ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 25 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ 

ಬಡ ಮತ್ತು  ಅನಾರ್ರಿಗೆ ಆರೀಗಯ  ಸೇವೆ ಲೈಫ್ಲ ೈನ್ ಎಕೆಪೆರ ಸ್ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ದೆ. ಲೈಫ್ಲ ೈನ್ ಎಕೆ್ಕ ಪ ರಸ್ 25 

ವರ್ಿ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಾಂಬೈನಲಿಲ  ವಿಶೇರ್ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  

ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಲೈಫ್ಲ ೈನ್ ಎಕೆ್ಕ ಪ ರಸ್ ಗೆ 16 ಜುಲೈ 1991 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ರೈಲು ಭಾರತ್ದ 

ಮಾಯ ಜಿಕ್ ರೈಲು ಎಾಂತ್ಲೇ ಪರ ಸಿದಿದ  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ರೈಲಿನಲಿಲ  ಆಸಪ ತೆರ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುತಿು ರು ವಿಶಾ ದ ಪರ ರ್ಮ ರೈಲು ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದ ರೀಗಿಗಳನ್ನು  ಗಮನದಲಿಲ ಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಈ 

ರೈಲು ಅತಾಯ ಧುನಕ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಸೆ ಳದಲಿಲ ಯೇ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ರೈಲು 

ಇದುವರೆಗೆ 18 ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  173 ಯೀಜನೆ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ, ಅಲಲ ದೇ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ 

ಕ್ತಲೀಮಿೀಟರ್ ಕರ ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ರೀಗಿಗಳಿಗೆ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದಲಿಲ  

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಿದೆ.  

 

ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಜ್ಲ ಮೆಟ್ರರ ೀ ಯೀಜ್ನೆ (Water Metro Project)ಗೆ ಕರಳದ್ ಕಚಿ್ಚ ಯಲಿಲ  

ಚಾಲನೆ 

ಕರಳ ಸಕಾಿರ ದೇಶದ ಮದಲ ಜಲ ಮ್ಟ್ರ ೀ ಯೀಜನೆಯಾದ ಕಚಿು  ಜಲ ಮ್ಟ್ರ ೀ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಕಚಿು ಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡದೆ. ಕರಳ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಪಿನರಯಿ ವಿಜಯನ್ ರವರು ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

ಕಚಿು ಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯು ಕಚಿು  ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶ ಹಾಗೂ ನಗರದ ನಡುವೆ ಜಲ 

ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕಚಿು  ಮ್ಟ್ರ ೀ ರೈಲು ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಉಪ ಸೇವೆಯಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಿದುದ , ಎರಡು ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  ಕಾಯಾಿರಂಭ್ ಮಾಡಲಿದೆ. 

 ಜಮಿನ್ ಡೆಮಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಬಯ ಾಂಕ್ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಿದುದ , ಕಚಿು  

ಮ್ಟ್ರ ೀ ರೈಲು ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಜತೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದೆ. 

 ಕಚಿು  ಹಿನು ೀರಿನಲಿಲ ರುವ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶಗಳಾಂದಿಗೆ ಮುಖಯ  ನಗರವನ್ನು  ಸಂಪಕಿ 

ಕಲಿಪ ಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿ. 
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ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿದೊಡಡ  ಭೂಜ್ಲಚರ (Amphibious Aircraft) ವಿಮಾನ ನಮಿಸ್ತದ್ ಚ್ಚೀನ್ಯ 

ಜಗತಿು ನ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಭೂಜಲಚರ ವಿಮಾನವನ್ನು  ಚಿೀನಾ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅತಾಯ ಧುನಕ 

ವಿಮಾನಕ್ಕಕ  AG600 ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭೂಜಲಚರವನ್ನು  ಚಿೀನಾದ ಏವಿಯೇರ್ನ್ 

ಇಾಂಡಸಿು ರ ಕಾರ್ೀರರ್ನ್ ಆಫ್ ಚೈನಾ (ಎವಿಐಸಿ) ಸಂಸೆ್ಥ  ನಮಿಿಸಿದುದ , ಚಿೀನಾದ ದಕ್ತಷ ಣ ಬಂದರು 

ನಗರ ಝಹಾಯ್ ನಲಿಲ  ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

AG 600 ಬಗೆೆ : 

 ಸಮುದರ ದ ಮೇಲೆ ಟೇಕಾಪ್ಟ ಮತ್ತು  ಲಾಯ ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ 

ನಮಿಿಸಲಾದ ವಿಮಾನಗಳ ಪೈಕ್ತ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ದೊಡಡ  ವಿಮಾನ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಈ ಭೂಜಲಚರ ವಿಮಾನ 53.5 ಟನ್ ತೂಕವನ್ನು  ಹತ್ತು ಯುಯ ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ.  

 4,500 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ಪರ ದೇಶ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  ಸ್ಥಣಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿರುವ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು  

ಅರಣಯ ದಲಿಲ  ಉಾಂಟಾಗುವ ಆಕಸಿಮ ಕ ಬಾಂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಕಡಲ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ 

ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

  ವಿವಾದಿತ್ ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ ದಲಿಲ  ಚಿೀನಾದ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಪರ ದಶ್ಿಸಲು ಈ ವಿಮಾನ 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.  

CSIR-CMERI ನಂದ್ ಸೌರ ಶಕಿ್  ಉತಾಪ ದ್ನೆಗೆ ಸೌರ ಶಕಿ್  ವೃಕ್ಷ ಅಭಿವೃದಿದ  

ಸಿೀಮಿತ್ ಸೆ ಳದಲಿಲ  ಗರಿರ್ಾ  ಸೌರಶಕ್ತು ಯನ್ನು  ಬಳಸಿ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಅನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

“ಸೌರ ಶಕ್ತು  ವೃಕ್ಷ (Solar Power Tree)” ಎಾಂಬ ನಾವಿನಯ  ವಿಧಾನವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾಂದರ  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವರಾದ 

ಡಾ. ಹರ್ಿ ವಧಿನ್ ರವರು ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

 ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ನ ಸ್ಥಾಂಟರ ಲ್ ಮ್ಕಾನಕಲ್ ಇಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ ರಿಸಚ್ಿ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಸೌರ ಶಕ್ತು  

ವೃಕ್ಷವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ಈ ಹಸ ವಿಧಾನದಲಿಲ  ಸೌರ ಕೀಶಗಳನ್ನು  ಲಂಭ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಅನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಸ್ವಾಂಪಾರ ದ್ಯಯಿಕ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಕ್ಕಕ  ಹೀಲಿಸಿದ್ಯಗ ಈ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಕ್ಕಕ  ಅತಿ ಕಡಿಮ್ ಸೆದವಕಾಶ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಸಿೀಮಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  

ಇದನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಗಾರ ಮಿೀಣ ಮತ್ತು  ನಗರ ಪರ ದೇಶ ಎರಡಕ್ಕಕ  ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ. 

 ಕವಲ 4 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸಿು ೀಣಿದಲಿಲ  5KW ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಸೌರ ಶಕ್ತು  ವೃಕ್ಷವನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ವಿಧಾನ ಇಷ್ು ೀ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ 

ಘಟಕ ಸೆ್ವಪಿಸಲು 400 ಚದರ ಅಡಿ ಬೇಕಾಗಲಿದೆ. 

 ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಸಾ ಯಂ ಸಾ ಚು ತೆಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಸಿಾಂಪರಣೆ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೌರ ಫಲಕಗಳ 

ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಕಾಯಿಕ್ಷಮತೆ ಕ್ಕಡ ಹೆಚಾು ಗಲಿದೆ.  

ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ “ಸ್್ವ ಟ್ಿ ಅಪ್ಟ ಸ್ಲ್ (Start up Cell)” ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಲ  ಆರಂಭ 

ನವೊೀದಯ ಮಗಳ ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇಶದ ಮದಲ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟ ಸ್ಥಲ್ ಅನ್ನು  

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಆನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೊೀದಯ ಮವನ್ನು  ಬಯಸುವವರಿಗೆ 

ನೊೀಾಂದ್ಯಣಿ ಮತ್ತು  ಸವಲತ್ತು ಗಳ ವಿತ್ರಣೆಗೆ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟ ಸ್ಥಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. 

 ಕನಾಿಟಕ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟ ನೀತಿ 2015-20 ರ ಅಡಿ ನಮೀದಯ ಮವನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸುವ 

ಉದೆದ ೀಶದೊಾಂದಿಗೆ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟ ಸ್ಥಲ್ ಅನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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 ಕನಾಿಟಕ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟ ನೀತಿ 2015-20 ರ ನಮೀದಯ ಮಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಮಾಹಿತಿ 

ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಕೀಶ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಕ ಾಂದೆ 

www.startup.karnataka.gov.in ಅನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಉದಯ ಮಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವು ಟ್ಸಿಅಪ್ಟ ಕನಾಿಟಕ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ ಮೂಲಕ 

ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಳು ಬಹುದು. ಸ್ವು ಟ್ಸಿಅಪ್ಟ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ವೇದಿಕ್ಕ ಮೂಲಕ ಈ 

ಉದಯ ಮಕ್ಕಕ  ನೀಡುವ ಸವಲತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯಬೇಕ್ತದದ ರೆ ಈ ಸ್ಥಲ್ನಲಿಲ  

ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿಕಾಂಡಿರಲೇಬೇಕು. 

 ಸ್ವು ಟ್ಸಿಅಪ್ಟ ಸ್ಥಲ್ನಲಿಲ  ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿ ಕಾಂಡರೆ ಕ್ಟಲ ಡ್ಸ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಅಾಂತ್ಜಾಿಲ ಸೇವೆ, 

ದೂರವಾಣಿ ಸೇವೆ, ಅಗತ್ಯ  ತಂತಾರ ಾಂಶ ಸೇರಿ ಇನು ತ್ರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲಿಲ  

ಸಕಾಿರವೇ ಕಡಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಐಬಿಎಾಂ, ಮೈಕರ ೀಸ್ವಫ್ು , ಏರ್ಟೆಲ್, ವೊಡಾಫೀನ್, 

ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸೇರಿ ಇನು ತ್ರ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಕಂಪನಗಳಾಂದಿಗೆ ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಸ್್ವ ಟ್ಿ ಅಪ್ಟ ಬ್ರಸ್ ರ್ ಕ್ಟ್  

 ಇದೇ ವೇಳೆ ಕನಾಿಟಕ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟ ಬ್ಯಸು ರ್ ಕ್ತಟ್ಸ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದುದ , ಇದರಡಿ 

ಕನಾಿಟಕ ಜೈವಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸೇವೆಗಳ ಘಟಕದಲಿಲ  ನೊೀಾಂದಣಿಯಾದ 

ಸ್ವು ಟಿಪ್ಟ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಸ್ವಫ್ು ಾ ೀರ್ ಟ್ಯಲ್'ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಟಲ ಡ್ಸ ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ಸ, ಡಿಬಗಿಗ ಾಂಗ್, 

ಟೆಸಿು ಾಂಗ್ ಟ್ಯಲೆ್ , ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಹಾಗೂ ಮತಿು ತ್ರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ದೊರಕಲಿವೆ. 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಸ್್ವ ಟ್ಿ ಅಪ್ಟ ನೀತಿ 2015-2020 

ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ನಮೀದಯ ಮಿಗಳನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟ 

ನೀತಿ 2015-20 ನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕನಾಿಟಕ ಸ್ವು ರ್ ಅಪ್ಟ ನೀತಿಯ ಪರ ಮುಖ ಅಾಂಶಗಳು 

ಇಲಿಲ ವೆ: 

ಸ್್ವ ಟ್ಿ ಅಪ್ಟ ನೀತಿ 2015-2020 ರ ಪ್ರ ಕಾರ ನಮೀದ್ಯ ಮ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

 ಕನಾಿಟಕ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟ ನೀತಿಯ ಪರ ಕಾರ ನಮೀದಯ ಮವು ನಾಲುಕ  ವರ್ಿಗಳಿಗಿಾಂತ್ 

ಹಿಾಂದಿನದ್ಯಗಿರಬರದು 

 ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಕನಾಿಟಕದಲೆಲ ೀ ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿಸಿರಬೇಕು 

 ಶೇ 50 ರಷ್ಟು  ಕಾಮಿಿಕರು ಕನಾಿಟಕದವರೆ ಆಗಿರಬೇಕು. 

 ಕಂಪನಯ ವರಮಾನವು ರೂ 50ಕೀಟಿಯನ್ನು  ತ್ಲುಪಿದ್ಯಗ ನೀತಿ ಅಡಿ ಸಿಗುವ 

ಸೌವಲತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಮಟಕುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಸ್್ವ ಟ್ಿ ಅಪ್ಟ ನೀತಿ 2015-2020 ಉದೆದ ೀಶಗಳು: 

 2020ರ ವೇಳಗೆ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  20 ಸ್ವವಿರ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಆಧರಿತ್ ಸ್ವು ಟಿಪಗ ಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದಕಾಕ ಗಿ ವಿವಿಧ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಮೂಲಕ 2 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ರೂ ಹಣವನ್ನು  

ಕರ ೀಢಕರಿಸುವುದು. 

 ಸುಮಾರು 6000 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟ ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸುವುದು 

 ವಿಶಾ ದ ಹತ್ತು  ವೇಗವಾಗಿ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟ ನಗರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಬಾಂಗಳೂರನ್ನು  ಒಾಂದ್ಯಗಿಸುವುದು. 

ಪರ ಸುು ತ್ ಬಾಂಗಳೂರು 15ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

 ರಾಜಯ ದಲಿಲ  6 ಲಕ್ಷ ನೇರ ಮತ್ತು  1.2 ಮಿಲಿಯನ್ ಪರೀಕ್ಷವಾಗಿ ಉದೊಯ ೀಗವನ್ನು  

ಸೃಷಿು ಸುವುದು. 

 

ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ವಿಶಾ  ಪ್ಯಿಟನೆ ಮುಗಿಸ್ತದ್ “ಸೊೀಲ್ದರ್ ಇಂಪ್ಲ್ಸ -2” ಸೌರಚಾಲಿತ ವಿಮಾನ 

ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ಸೌರಚಾಲಿತ್ ವಿಮಾನ ಸೊೀಲಾರ್ ಇಾಂಪಲೆ್-2 ಅಬುದ್ಯಬಿ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ 

ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಇಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಾ ಪಯಿಟನೆಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದೆ. 
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2015ರ ಮಾಚ್ಿ ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  ಪರ ಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಿಮಾನ ಒಾಂದು ವರ್ಿಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕ ಕಾಲ ನಾಲುಕ  

ಖಂಡಗಳು, ಮೂರು ಸಮುದರ ಗಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸ್ವಗರಗಳನ್ನು  ದ್ಯಟಿ ಸುಮಾರು 26744 ಕ್ತ.ಮಿೀ 

ಯಶಸಿಾ  ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. 

ಸೊೀಲ್ದರ್ ಇಂಪ್ಲ್ಸ -2 ಬಗೆೆ : 

 ಸೊೀಲಾರ್ ಇಾಂಪಲೆ್-2 ಸಿಾ ಸ್ ನ ಸೌರಚಾಲಿತ್ ವಿಮಾನ ಯೀಜನೆ. ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಇಾಂಧನ 

ಬಳಸದೇ ಕವಲ ಸೌರಶಕ್ತು ಯನ್ನು  ಬಳಸಿ ಹಗಲು ರಾತಿರ  ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಹುದ್ಯದ ವಿಶಾ ದ 

ಮದಲ ವಿಮಾನ. ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ಯದ ಇಾಂಧನಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು 

ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ.  

 2011 ರಲಿಲ  ಈ ವಿಮಾನದ ನಮಾಿಣ ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತು . 2013 ರಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕಾದಲಿಲ  

ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಪರ ಯೀಗವನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಕೈಗೊಾಂಡಿತ್ತು . 

 ಏಕ ಆಸನದ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಿರುವ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು  ಕಾಬಿನ್ ಫೈಬರ್ ನಾಂದ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ರೆಕ್ಕಕ ಯ ವಿಸಿು ೀಣಿ 72 ಮಿೀಟರ್ ಇದುದ , 2300 ಕ್ಕ.ಜಿ ತೂಕವಿದೆ. 

ಕವಲ ಸೌರಶಕ್ತು ಯನ್ನು  ಬಳಸಿ ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸರ 

ಮಾಲಿನಯ ಕಾರಗಳನ್ನು  ಹರಹಾಕುವುದಿಲಲ . ಸೌರಶಕ್ತು ಯ ಸೃಜನೆಗಾಗಿ ವಿಮಾನದ ರೆಕ್ಕಕ ಯಲಿಲ  

17,248 ಸೌರ ಕೀಶಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ಈ ಕೀಶಗಳು ವಿಮಾನ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸೌರಶಕ್ತು ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 

 17 ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ  ಸೊೀಲಾರ್ ಇಾಂಪಲೆ್  ಪರ ಪಂಚ ಪಯಿಟನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೊೀಲಾರ್ 

ಇಾಂಪಲೆ್  558 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ.  

 ಬಟಾರ ಿಾಂಡ್ಸ ಪಿಕಾಡ್ಸ ಿ ಂ  (58) ಮತ್ತು  ಆಾಂಡೆರ  ಬೀಶ್ತಿಬಗ್ (63) ಅವರು ಸರದಿಯ ಮೇಲೆ 

ಸೊೀಲಾರ್ ಇಾಂಪಲೆ್  ಚಲಾಯಿಸಿದ ಇಬಿ ರು ಪೈಲಟ್ಸಗಳು 

 ಬೀಶ್ತಿಬಗ್ಿ ಅವರು ಒಾಂದೇ ಬರಿಗೆ ಅತಿೀ ಹೆಚ್ಚು  ಅಾಂದರೆ, 118 ಗಂಟೆ ಸೌರ ವಿಮಾನ 

ಚಲಾಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ (ಜಪಾನ್ನ ನಗೊಯಾದಿಾಂದ ಅಮ್ರಿಕದ ಹವಾಯಿ ಮಾಗಿ) ಈ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಅವರು 8,924 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಕರ ಮಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಭಾರತದ್ CSIR ಗೆ ವಿಶಾ ದ್ 12ನೇ ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸ್ಾ  ಸ್ವಾ ನ 

ಭಾರತ್ದ ವೈಜಾಾ ನಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (Council of Scientific Industrial Research 

(CSIR)) ವಿಶಾ ದ 12ನೇ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆ್ಥ  ಎಾಂಬ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಿಮಗೊ (Scimago) ಸ್ವಾಂಸೆ ನಕ ಶ್ರ ೀಣಿಗಳ ವರದಿಯಲಿಲ  746 ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಪೈಕ್ತ 

ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ 12ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ದಕ್ತಕ ಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾಯಿಕ್ಷಮತೆ, ನಾವಿೀನಯ ತೆ 

ಹಾಗೂ ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಆಧಾರಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು  

ಸಿದದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ 12 ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು 

ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 14 ನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ತೃಪಿು ಪಟ್ಟು ಕಾಂಡಿತ್ತು . 

 ಜಾಗತಿಕ ನೂರು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸಿಎಸ್ಐಆರ್. 

ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ ರುವ್ ಟಾಪ್ಟ ಐದು ಸಂಸ್ಾ ಗಳು: 

 ಫ್ರರ ನೆ್  ನ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಸೈಾಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸಚ್ಿ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಅಗರ  ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

ಉಳಿದಂತೆ ಚಿೀನಾದ ಚಿೀನೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನೆ್ , ಜಮಿನಯ ಹೆಲಮ ಾ ಟೆ್ಸ  

ಅಸೊಸಿಯೇರ್ನ್ ಅಫ್ ಜಮಿನ್ ರಿಸಚ್ಿ ಸ್ಥಾಂಟರ್, ಮಾಯ ಕೆ್  ಪಾಲ ಾಂಕ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಮಿನ 

ಮತ್ತು  ಸ್ಥಪ ೀನ್ ನ ಸ್ವಪ ನೀಷ್ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ರಿಸಚ್ಿ ಕ್ಟನೆಲ್ ಅಗರ  ಐದು ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

ಸ್ತಎಸ್ಐಆರ್ ಬಗೆೆ : 
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 ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಒಾಂದು ಸ್ವಾ ಯತ್ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸಂಶೀಧನಾ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥ . ಇದನ್ನು  1942 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನಾಂದ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ಏರೀಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಎಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್, ಸು ರಕು ರಲ್ 

ಎಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್, ಮ್ಟಲಜಿಿ, ಆಹಾರ, ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  

ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ ಯಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

 

“ಹೈಬಿರ ಡ್ ಸೊೀಗಿಮ್ಸ (Hybrid Sorghum)” ನ ಪಿತಾಮಹ ನೀಲಂರಾಜು ಗಂಗಾ ಪ್ರ ಸ್ವದ್ 

ರಾವ್ ನಧನ 

ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಕೃಷಿ ವಿಜಾಾ ನ ನೀಲಂರಾಜು ಗಂಗಾ ಪರ ಸ್ವದ್ ರಾವ್ ರವರು ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ನ ತೆಲಂಗಣದಲಿಲ  

ನಧನರಾದರು. 89 ವರ್ಿ ವಯಸೆಿ ನ ರಾವ್ ರವರು ವಯೀಸಹಜ ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ 

ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. “ಹೈಬಿರ ಡ್ಸ ಸೊೀಗಿಮ್” ನ ಪಿತಾಮಹ ಎಾಂದೇ ಖ್ಯಯ ತಿ ಹಾಂದಿದದ  ಇವರು, ಬಳೆಶಸು ರ 

(Agronomy) ಮತ್ತು  ಒಣ ಭೂಮಿ ಬೇಸ್ವಯದಲೂಲ  ಹಲವಾರು ಸಂಶೀಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಕೃಷಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಅಪಾರ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿದದ ರು. 

 ರಾವ್ ರವರು ಮೂಲತಃ ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ಪರ ಕಾಶಂ ಜಿಲೆಲ ಯವರು. ಬಪಟಲ  ಕೃಷಿ 

ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ  ಕೃಷಿ ಅಭಾಯ ಸವನ್ನು  ಮಾಡಿದದ ರು. 

 ದೇಶದಲಿಲ  ಸೊೀಗಿಮ್ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ರಾವ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದುದ , 

ಆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು  “ಹೈಬಿರ ಡ್ಸ ಸೊೀಗಿಮ್” ನ ಪಿತಾಮಹ ಎನು ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ಸಿದದ  ಸೊೀಗಿಮ್ ತ್ಳಿಗದದ CSH1, CSH5, CSH9 ರಾವ್ ರವರ ಸಂಶೀಧನೆಯ ಫಲಗಳು. 

ಅಷ್ು ೀ ಅಲಲ ದೇ ಒಣ ಭೂಮಿ ಬಳಗದದ ಹತಿು , ತ್ತಗರಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಯಲೂಲ  ಶರ ಮವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ರಾವ್ ರವರು ಪುಡ್ಸ ಅಾಂಡ್ಸ ಅಗಿರ ಕಲು ರಲ್ ಅಗಿನೇರ್ನ್ (FAO) ಸೇರಿದಂತೆ, ಇಾಂಡಿಯನ್ 

ಅಗಿರ ಕಲು ರ್ ರಿಸಚ್ಿ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ, ICRISAT ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ವಿವಿಧ ಹುದೆದ ಗಳನ್ನು  

ನಭಾಯಿಸಿದದ ರು. 

 ಸುಮಾರು 200 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ರಿಸಚ್ಿ ಪಬಿಲ ಕರ್ನ್ ಗಳನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಮತ್ತು  

ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಜನಿಲ್ ಗಳಲಿಲ  ಇವರು ಪರ ಕಟಿಸಿದದ ರು. 

 ಕೃಷಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಅಗಾಧ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ  ರಾವ್ ರವರಿಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ ಭ್ಟು ಗಾರ್ ಪರ ಶಸಿು , ಆತ್ಮ  

ಗೌರವ ಪರ ಶಸಿು , ಆಾಂದರ ಪರ ದೇಶದ ಪರ ಖ್ಯಯ ತ್ ಕೃಷಿ ವಿಜಾಾ ನ ಪರ ಶಸಿು  ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಸಂದಿವೆ.  

ಭಾರತಿೀಯ ವೈದ್ಯ ಕ್ೀಯ ಮಂಡಳಿ (ತಿದುದ ಪ್ಡಿ) ಮಸೂದೆ -2016 ಗೆ ಅಂಗಿೀಕಾರ 

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಮತ್ತು  ದಂತ್ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಕೀಸುಿಗಳ ಪರ ವೇಶಕ್ಕಕ  ಮುಾಂದಿನ ವರ್ಿದಿಾಂದ 

ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಏಕರೂಪದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಅಹಿತಾ ಪರ ವೇಶ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  (NEET) ನಡೆಸುವ ಸಂಬಂಧ 

ಭಾರತಿೀಯ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಮಂಡಳಿ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ-2016 ಮತ್ತು  ದಂತ್ ತ್ಜಾ ರ ಮಸೂದೆ-2016 

ಗಳಿಗೆ ಸಂಸತ್ತು  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಾಂಗಿೀಕಾರದ ಅನಾ ಯ ಭಾರತಿೀಯ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಮಂಡಳಿ 

(ತಿದುದ ಪಡಿ) ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ -2016 ರದುದ ಗೊಳು ಲಿದುದ , ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ನಬಂಧನೆಗಳು ಮೇ 24, 

2016 ರಿಾಂದಲೇ ಅನಾ ಯಯಾಗಲಿವೆ. 

ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರ ಮುಖ್ ಅಂಶಗಳು: 

 ಎಲಾಲ  ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಪರ ವೇಶಕ್ಕಕ  ಏಕರೂಪದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಅಹಿತಾ ಪರ ವೇಶ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  

ಖಡಾಡ ಯ. ಪದವಿಪೂವಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವು ತ್ು ಕೀತ್ು ರ ಪರ ವೇಶಕ್ಕಕ  ಇದು ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದೆ. 
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 ಹಸ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಡಿ ಸಕಾಿರಿ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಎರಡಕ್ಕಕ  ಇದು 

ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದೆ.  

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಅಹಿತಾ ಪರ ವೇಶ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಹಿಾಂದಿ, ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಮತ್ತು  ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಭಾಷ್ಯಲೂಲ  ಪರ ವೇಶ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಕ  ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದ್ಯದರೂ ರಾಜಯ  NEET ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ದಿದ್ಯದ ರೆ, ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯು 2016-

17ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟದವಿಪ್ಯವ್ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಅನ್ವ ಯವಾಗುವುದಿಲಿ್ . 

 ಹಸ ಮಸೂದೆಯ ಅನಾ ಯ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸುವ ರಿೀತಿ, ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  

ಹಿಾಂದಿ, ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಭಾಷ್ಯನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  

ನಡೆಸಬೇಕು ಎಾಂಬ ನಧಾಿರವನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 

ದಂತ ತಜ್ಾ ರ (ತಿದುದ ಪ್ಡೆ) ಮಸೂದೆ-2016: 

 ದಂತ್ ತ್ಜಾ ರ (ತಿದುದ ಪಡೆ) ಮಸೂದೆ-2016 ಸಂಸತ್ತು  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. ದಂತ್ 

ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಪರ ವೇಶ ಏಕರೂಪದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಅಹಿತಾ ಪರ ವೇಶ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಈ 

ಮಸೂದೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಿದೆ. 

 ಮಸೂದೆಯ ಅನಾ ಯ ದಂತ್ ತ್ಜಾ ರ ಕಾಯಿದೆ-1948 ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲಾಗುವುದು. 

ಈ ಎರಡು ಮಸೂದೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೇಶದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಮತ್ತು  ದಂತ್ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಕೀಸಗ ಿಳ 

ಪರ ವೇಶಕ್ಕಕ  ಏಕರೂಪದ ರಾಷಿು ರೀಯ ಅಹಿತಾ ಪರ ವೇಶ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದು, ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಲ  

ಪಾರದಶಿಕತೆ ತಂದು ಭ್ರ ರ್ು ಚಾರವನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದ್ಯಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಬಹು ವಿಧದ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗಳಿಾಂದ 

ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತು ಸಿಗಲಿದೆ. 

 

ಕುಡಂಕುಳಂ ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ ಸ್ವಾ ವ್ರದ್ ಮದ್ಲ ಘಟಕ್ ರಾಷ್ ರ ಕೆಕ  ಅಪ್ಿಣೆ 

ರಷ್ಠಯ ದ ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಡಂಕುಳಂನಲಿಲ  ನಮಿಿಸಲಾದ ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ 

ಸೆ್ವವರದ ಮದಲ ಘಟಕವನ್ನು  ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ, ರಷ್ಠಯ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ವಾಲ ದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ 

ಹಾಗೂ ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಲೀಕಾಪಿಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು  

ಮಾಸೊಕ ೀದಿಾಂದ ವಿಡಿಯೀ ಕಾನ್ ರೆನೆ್ ಮೂಲಕ ಲೀಕಾಪಿಣೆ ಕಾಯಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

1000 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನ ಘಟಕ 

ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲೆಾ ಲಿ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ ರುವ ಈ ಘಟಕವನ್ನು  1988ರ ಭಾರತ್-ರಷ್ಠಯ  ಅಣು 

ಒಪಪ ಾಂದದಡಿಯಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 PWR (Pressurized Water Technology) ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿರುವ ದೇಶದ 

ಮದಲ ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕ. 

 ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ ದ ಅಟಂಸೊು ೀರೆ 

ಎಕೆರ್ೀಟ್ಸಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕದ ರಿಯಾಕು ರ್ ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿವೆ. 

 ಈ ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವವರದ 1ನೆ ಘಟಕವು 2014ರಿಾಂದ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಿಸುತಿು ದುದ , 2013 

ರಲಿಲ  ದಕ್ತಷ ಣ ಗಿರ ಡ್ಸ ಗೆ ಸಂಪಕ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಘಟಕ ದಿಾಂದ 1 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ಯುನಟ್ಸ 

ವಿದುಯ ದುತಾಪ ದನೆಯಾಗಿದೆ. 

 

ಪ್ರ ಸೂತಿ ಕಾಯಿದೆ (ತಿದುದ ಪ್ಡಿ) ಮಸೂದೆ-2016 ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಮಹಿದ ಕಾಮಿಿಕರ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು  12 ವಾರದಿಾಂದ 26 ವಾರದವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಲು ಅವಕಾಶ 

ಮಾಡಿಕಡುವ ಪರ ಸೂತಿ ಕಾಯ್ಕದ  ತಿದುದ ಪಡಿಗೆ (Maternity Benefit Amendment Bill) 
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ರಾಜಯ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಪರ ಸೂತಿ ಕಾಯಿದೆ-1961ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ 

ತ್ರಲಿದೆ. ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಗಭ್ಿ ಧರಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಶ್ಶ್ಮ ಪಾಲನೆಗೆ ಗೈರಾಗುವ ದಿನದಲಿಲ  ಪೂಣಿ 

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಹಿರಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ತಿದುದ ಪಡಿಗಳು: 

 ಮದಲ ಎರಡು ಹೆರಿಗೆಗೆ ರಜೆ ಅವಧಿಯನ್ನು  12 ರಿಾಂದ 26 ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚು ಳ, ನಂತ್ರದ 

ಹೆರಿಗೆಗೆ 12 ವಾರ ರಜಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ನವಜಾತ್ ಶ್ಶ್ಮವನ್ನು  ದತ್ತು  ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಬಡಿಗೆ ತಾಯಂದರು 

(surrogacy)ಗಳಿಗೂ ಈ ತಿದುದ ಪಡಿ ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದುದ , 12 ವಾರಗಳ ರಜೆಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಸಿಗಲಿದೆ. 

 ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಮನೆಯಿಾಂದಲೇ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 50 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ನೌಕರರನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಸಂಸೆ್ಥ  ಅರ್ವಾ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಈ ನಯಮ 

ಕಡಾಡ ಯ. 

 ಕಾಯ್ಕದ  ತಿದುದ ಪಡಿಯಿಾಂದ 1.8 ಕೀಟಿ ಉದೊಯ ೀಗಸೆ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಈ ಘಟಕದಲಿಲ  ಸುಮಾರು 1 ಸ್ವವಿರ ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕುಡಂಕುಳಂ 

ಪರಮಾಣು ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವವರ ಆರಂಭ್ಕ್ಕಕ  ಅಣು ಶಕ್ತು  ನಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗ (ಎಇಆಬಿಿ) ಹಸಿರು 

ನಶನೆ ತ್ತೀರಿತ್ತು .ಈ ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವವರ ಸೆ್ವಪನೆ ವಿರುದಧ  ಸ್ವಕಷ್ಟು  ವಿರೀಧದವೂ 

ವಯ ಕು ವಾಗಿತ್ತು .  

ಕುಡಂಕುಳಂ ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವವರ ಘಟಕವನ್ನು  ದೇಶಕ್ಕಕ  ಸಮಪಿಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ರಷ್ಠಯ  ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಾಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಸುಗೆ ಏಪಿಟು ಾಂತಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ 

ಈ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಉಷಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಸ್ವಾ ವ್ರಗಳಲಿಲ  AUSC ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಅಭಿವೃದಿದ  ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಆಥಿಿಕ್ 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮತಿ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಉಷ್ಣ ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವವರಗಳಲಿಲ  ಅಡಾಾ ನೆ್ ಡ ಅಲಾು ರ ಸೂಪರ್ ಕ್ತರ ಟಿಕಲ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿಯನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಯೀಜನೆ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಆರ್ಥಿಕ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯ ಅಾಂದ್ಯಜು ಮತ್ು  ರೂ 1554 

ಕೀಟಿ. ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕ್ತು ರಕಲೆ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (BHEL) ಮೂರು ವರ್ಿಗಳಲಿಲ  

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಿದುದ , ಇದಕಾಕ ಗಿ ಒಾಂದೇ ಬರಿಗೆ ರೂ 900 ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ 

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಸೆ ಳಿೀಯ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳು ಸಾ ದೇಶ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತ್ಯಾರಿಕಾ 

ವಿಧಾನವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಸುರಕ್ತಷ ತ್ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಯಿದಕ್ಷತೆ ಹಾಂದಿರುವ 

ಕಲಿಲ ದದ ಲು ಆಧಾರಿತ್ ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವವರಗಳನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

 ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶ್ ಕಂಪನಗಳ ಜತೆ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಪರವಾನಗೆ ಒಪಪ ಾಂದವಿಲಲ ದೇ ದೊಡಡ  ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವವರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ 

ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಿತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಿಾಂದ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಪ್ರಿಸರಕೆಕ  ಆಗುವ್ ಅನ್ನಕ್ಕಲ: 

 ಸುಧಾರಿತ್ ಅಲಾು ರ ಸೂಪರ್ ಕ್ತರ ಟಿಕಲ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಅಳವಡಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ವಿದುಯ ತ್ 

ಸೆ್ವವರಗಳಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಇಂಗ್ಲ್ದ ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ ಪ್ಟರ ಮಾಣ ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ 
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ತ್ಗೆ ಲ್ಲದೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಕಲಿ್ಲದದ ಲ್ ಬಳಕೆ ಪ್ಟರ ಮಾಣ ಕ್ಕಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ 

ಕಲಿ್ಲದದ ಲ್ಲನಿಂದ ವಿದುಯ ತ್ ತ್ಯಾರಿಸುವ ಪ್ಟರ ಕಿರ ಯೆಯ್ಡ ವಾತ್ವರಣದಲಿ್ಲ  ಶೇ 38 ಇಂಗ್ಲ್ದ 

ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಕೆಕ  ಕ್ಕರಣವಾಗಿದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

 ಭ್ವಿರ್ಯ ದಲಿಲ  ಉರ್ಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವವರಗಳಲಿಲ  ಕಲಿಲ ದದ ಲ ಬಳಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲ್ದ 

ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ಪರ ಮಾಣ ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಉರ್ಣ  ವಿದುಯ ತ್ 

ಸೆ್ವವರಗಳಲಿಲ  ಸುಧಾರಿತ್ ಅಲಾು ರ ಸೂಪರ್ ಕ್ತರ ಟಿಕಲ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಅಳವಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ದೇಶದ ಮೂರು ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 

ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ವು. ಆ ಮೂರು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

ತ್ತಡಗಿಸಲಿರುವ ಮತ್ು  ಹಿೀಗಿದೆ. 

ಭಾರತ್ ಹೆವಿ ಎಲೆಕಾು ರನಕೆ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (270 ಕೀಟಿ), ಇಾಂದಿರಾ ಗಾಾಂಧಿ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ 

ಅಟಾಮಿಕ್ ರಿಸಚ್ಿ (234 ಕೀಟಿ) ಮತ್ತು  ನಾಯ ರ್ನಲ್ ರ್ಮಿಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ೀಿರರ್ನ್ 

(50 ಕೀಟಿ). ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖ್ಯ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸಲಿದುದ , 100 

ರೂ ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಹೂಡಲಿದೆ. ಬಕ್ತ 900 ರೂ ಕೀಟಿಯನ್ನು  ಡಿಪಾಟ್ಸಿ ಮ್ಾಂಟ್ಸ ಆಫ್ 

ಹೆವಿ ಇಾಂಡಸಿು ರೀಸ್ ನೀಡಲಿದೆ. 

 

ಜ್ಞಖ್ಿಂಡ್ ನಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ನಕ್ಕ ಲ್ (Nickel )ಉತಾಪ ದ್ನ ಘಟಕ್ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆ 

ದೇಶದ ಮದಲ ನಕಕ ಲ್ ಉತಾಪ ದನ ಘಟಕವನ್ನು  ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ನಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ನ 

ರ್ಘಟ್ಸ ಶ್ಲದಲಿಲ ರುವ ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ್ ಕಾಪರ್ ಲಿಮಿಟೆಡು  ಇಾಂಡಿಯನ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಾಂಪೆಲ ಕೆ್  ನಲಿಲ  ಈ 

ಘಟಕ ಕಾಯಿರಂಭ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಸ ನಕಕ ಲ್,ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು  ಆಮಲ  ಮರುಬಳಕ್ಕ ಘಟಕದಲಿಲ  

ತ್ಯಾರಾಗಲಿರುವ ನಕಕ ಲ್ ಲೀಹವು ಲಂಡನ್ ಮ್ಟಲ್ ಎಕೆ್ಕ ು ಾಂರ್ಜ ಗುಣಮಟು ಕ್ಕಕ  ಸಮನಾಗಿರಲಿದೆ. 

 ಆರಂಭ್ದಲಿಲ  ಈ ಘಟಕವು ವಾಷಿಿಕ 50 ಟನ್ ನಕಕ ಲ್ ಲೀಹವನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ 

ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಎಾಂಟ್ಟ ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ನಕಕ ಲ್ ಅನ್ನು  ಇಲಿಲ  ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಪರಿಸರ-ಸ್ಥು ೀಹಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಮೂಲಕ ಈ ಘಟಕ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 

ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಯ , ಸಿೀಸದ ಬಳಕ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಘನ ತಾಯ ಜಯ  ವಿಲೇವಾರಿ ಶೇ 75% 

ನವಾರಣೆಯಾಗಲಿದೆ.  

 ಮಾಹಿತಿ ಪರ ಕಾರ ಈ ಘಟಕವು ಕಡಿಮ್ ಇಾಂಧನ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಲಿದುದ , ಸುರಕ್ತಷ ತ್ ಕ್ಕಲಸದ 

ವಾತಾವರಣ ಹಾಂದಿದುದ , ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪನೂಮ ಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಕಡ ಆಗಲಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ವಾಷಿಿಕ 45,000 ಮ್ಟಿರ ಕ್ ಟನ್ ನಕಕ ಲ್ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಇದೆ. ದೇಶದಲಿಲ  ನಕಕ ಲ್ 

ಬೇಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಆಮದಿನ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಘಟಕದ ನಮಾಿಣದಿಾಂದ 

ಭಾರತ್ ನಕಕ ಲ್ ಲೀಹಕಾಕ ಗಿ ಪರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿತ್ವಾಗುವುದು ತ್ಪಪ ಲಿದೆ. 

 

ಜ್ಗತಿಿ ನ ಮದ್ಲ ಕಾಾ ಂಟಮ್ಸ ಸಂವ್ಹನ ಉಪ್ಗರ ಹವ್ನ್ನನ  ಉಡಾವ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ “ಚ್ಚೀನ್ಯ” 

ವಿಶಾ ದ ಮಲದ ಕಾಾ ಾಂಟಮ್ ಉಪರ ಗಹ ಕ್ಕವ ಂಟಮ್ ಎರ್ಕಸ  ಪ್ಪರಿಮೆಂಟ್ಸ  ಅಟ್ ಸ್ಪ ೋರ್ಸ ಸ್ಕ ೋಲ್ಡ 

(QUESS)ನ್ನು  ಚಿೋನಾ ಈಚೆಗ್ಗ ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಉಡ್ಯವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿೋನಾದ ಗನ್ನಸ ನ್ಲಿ್ಲರುವ ಜಿಕ್ಕವ ನ್ 

ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ ಉಡ್ಯವಣ ಕಂದರ ದಿಂದ ಈ ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ವನ್ನು  ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಕಕೆಷ ಗ್ಗ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಈ ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ದ ಬಗೆ್ಗ : 

 ಈ ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ಕೆಕ  ಮಿಸಿಯರ್ಸ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮಿಸಿಯರ್ಸ ಚಿೋನಾದಲಿ್ಲ  ಕಿರ .ಪ್ಯ. 5ನೇ 

ಶ್ತ್ಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಬದುಕಿದದ  ತ್ತ್ವ ಶಾಸು ರಜಾ  ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾ ನಿ. ಮಾನ್ವನ್ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  

ರ್ಟ್ ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಬಳಕಿನ್ ಪ್ಟರ ಯೋಗಗಳನ್ನು  ನ್ಡೆಸಿದವ ಎಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿ ಇವರದು. 

ಬಳಕಿನ್ ವೇಗಕಿಕ ಂತ್ ಮಿೋರಿದ ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ ಮತ್ತು  ಭೂಮಿ ನ್ಡುವ ಸಂದೇಶ್ ರವಾನೆ 
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ಮಾಡಿ ಭೂ ಕಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಸಿವ ೋಕರಿಸುವ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಟಡಿಸುವ ಗುರಿಯಂದಿಗ್ಗ ಈ 

ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಟಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ದಿಂದ ಸಿವ ೋಕರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕದಿಯಲು ಸಾಧಯ ವೇ ಇಲಿ್ದೆ ಹಾಯ ರ್ಕ 

ಪ್ಯರ ಪ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ಇದು ಹಂದಿದೆ ಇಂತ್ಹ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಿದ 

ರ್ದಲ್ ದೇಶ್ ಚಿೋನಾ. ಕ್ಕವ ಂಟಮ್ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ (ಫಟಾನ್ ಕಣ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ರವಾನಿಸುವುದರಿಂದ ನ್ಕಲು ಮಾಡಲು ಅರ್ವಾ ಗೂಢಲ್ಲಪ್ತ ಬ್ರಡಿಸಿ ಓದಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್ . 

 

ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿದೊಡಡ  ವಿಮಾನ “ಏರ್ ಲ್ದಯ ಂಡರ್-10” ಪ್ರಿೀಕಿಾ ಥಿ ಹಾರಾಟ ಯಶಸ್ತಾ  

ವಿಶಾ ದ ಅತಿದೊಡಡ  ವಿಮಾನ “ಏರ್ ಲಾಯ ಾಂಡರ್-10 (Airlander-10)”ನ ಮದಲ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ 

ಹಾರಾಟವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ನ ಕಾಡಿಿಾಂಗು ನ್ ವಾಯುನೆಲೆಯಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸರಕು ಸ್ವಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಣಿಜಯ ವಲಯದಲೂಲ  ಬಳಸಬಹುದ್ಯದ ಈ 

ವಿಮಾನವನ್ನು  ಯುನೈಟೆಡ್ಸ ಕ್ತಾಂಗಡ ಮ್ ನ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ಸ ಏರ್ ವೆಹಿಕಲೆ್ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದೇ 

ಜಾಗದಲಿಲ  86 ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಅಾಂದರೆ 1930ರ ಅಕು ೀಬರ್ ನಲಿಲ  ಮಟು ಮದಲ ಗಗನನೌಕ್ಕ ಆರ್-

101 ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು . ಆದರೆ ಈ ವಾಯುನೌಕ್ಕ ಫ್ರರ ನೆ್ ನಲಿಲ  ಅಪರ್ಘತ್ಕ್ತಕ ೀಡಾಗಿ 48 

ಮಂದಿಯನ್ನು  ಬಲಿ ಪಡೆದಿತ್ತು  

ಏರ್ ಲ್ದಯ ಂಡರ್-10 ವಿಶೇಷತೆಗಳು: 

 ಏರ್ ಲಾಯ ಾಂಡರ್-10 ಭಾಗಶಃ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು  ಭಾಗಶಃ ವಾಯುನೌಕ್ಕಯಾಗಿದುದ , ಹಿೀಲಿಯಂ 

ಅನಲ ತ್ತಾಂಬಲಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಲಾಯ ಾಂಡರ್ 10 ವಿಮಾನ  92 ಮಿೀಟರ್ ಉದದ  ಮತ್ತು  43.5 ಮಿೀ 

ಅಗಲವಿದೆ. 

 ಏರ್ ಲಾಯ ಾಂಡರ್ 4880 ಮಿೀಟರ್ ಎತ್ು ರದವರೆಗೂ ಹಾರಬಲಲ ದು ಮತ್ತು  148 ಕ್ತಲೀಮಿೀಟರ್ 

ವೇಗದಲಿಲ  ಚಲಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ ಮತ್ತು  10 ಟನ್ ಭಾರವನ್ನು  ಹತ್ತು ಯುಯ ವ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ.  

 ಇದು ಗಾಳಿಯಲಿಲ  ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮಾನವರಹಿತ್ವಾಗಿ ತೇಲುವ ಮತ್ತು  ಜನರು 

ಇರುವಾಗ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಗಸದಲಿಲ  ತೇಲಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಅಮ್ರಿಕನ್ ಸೇನೆಯ ಗಸುು  ವಿಮಾನವಾಗಿ ಈ ಏರ್ ಲಾಯ ಾಂಡರ್-10 ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು  

ಆದರೆ ಈಗ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸರಕು ಸ್ವಗಾಣಿಕ್ಕಯಂರ್ ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕಕ  ವಾಣಿಜಯ  

ವಲಯದಲೂಲ  ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಕುಡಿಯುವ್ ನೀರಿನಲಿಲ  ವಿಷಕಾರಿ ಕರ ೀಮಯಂ ಪ್ತಿೆ  ಹಚಿ ಲು ಪೀಟಿಬಲ್ ಕ್ಟ್ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಡಿಸ್ತದ್ BARC 

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲಿಲ  ವಿರ್ಕಾರಿ ಹೆಕೆಾವೆಲೆಾಂಟ್ಸ ಕರ ೀಮಿಯಂಯನ್ನು  ಸೆ ಳದಲೆಲ ೀ ಪತೆು  ಹಚ್ಚು ವ 

ರ್ೀಟಿಬಲ್ (Portable) ಕ್ತಟ್ಸಅನ್ನು  ಬಬ ಅಣು ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (BARC) 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದೊಾಂದು ಸರಳ, ಬಳಕ್ಕದ್ಯರ ಸ್ಥು ೀಹಿ, ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮ್ ವೆಚು ದಲಿಲ  

ಸೆ ಳದಲೆಲ ೀ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟು ವನ್ನು  ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದೆ. 

 ಕುಡಿಯ್ಡವ ನಿೋರು ಮತ್ತು  ನೆಲಿ್ಲ  ನಿೋರು, ನ್ದಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂತ್ಜ್ಲ್ದಲಿ್ಲ  

ಕರ ೋಮಿಯಂ ಮಟ್ ವನ್ನು  ಮಟ್ ವನ್ನು  ಸಥ ಳದಲಿ್ಗ ೋ ಅಳೆಯ್ಡವ ಮೂಲ್ಕ ಅಗತ್ಯ  ಪ್ಟರಿಹಾರ 

ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ. 

 ನಿೋರಿನ್ ಮಾದರಿಗ್ಗ ನಿದಿ್ಷ್  ಪ್ಟರ ಮಾಣದ ನಿದಿ್ಷ್  ಕ್ಕರಕಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು  

ಬಣಣ ದಲಿಾ ಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ವಿಧಾನ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ಟರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಕವಲ್ ಐದು ನಿಮಿಷದಲಿ್ಲ  ಬಣಣ ದಲಿ್ಲ  ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲ್ಲದುದ , ಬರಿಗಣಿಣ ನಿಂದ ನ್ನೋಡುವ 

ಮೂಲ್ಕ ನಿೋರಿನ್ ಗುಣಮಟ್ ವನ್ನು  ತಿಳಯಬಹುದು. ಕಿಟ್ ಜೊರ್ತಗ್ಗ ನಿೋಡಿರುವ ಕಲ್ರ್ 

ರ್ಚಟ್್ ನಿಂದ ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿ ಹೋಲ್ಲಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಲ್ರ್ ರ್ಚಟ್್ ನ್ನಂದಿಗ್ಗ 

ಹೋಲ್ಲಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ನಿೋರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗಯ ವಾಗಿದೆಯೋ ಅರ್ವಾ 

ವಿಷಯ್ಡಕು ವೊ ಎಂಬುದನ್ನು  ಸಥ ಳದಲಿ್ಲಯೇ ತಿಳಯಬಹುದು. 
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ಈ ಕ್ಟನ  ಉಪ್ಯೀಗಗಳು: 

 ಸೆ ಳದಲಿಲ ಯೇ ನೀರಿನ ಮಾದರಿ ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ, ಯಾವುದೇ ಉಪಕರಣಗಳ 

ಅಗತ್ಯ ವಿಲಲ , ಕಡಿಮ್ ಬಂಡವಾಳ, ಉತ್ು ಮ ಫಲಿತಾಾಂಶ ಮತ್ತು  ಸರಳ ಬಳಕ್ಕ ವಿಧಾನ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಕರ ೋಮಿಯಂ ವಾಯ ಪ್ಟಕವಾಗಿ ಉಕುಕ , ಚಮ್, ಕರ ೋಮ್ ಲೋಹ್ ಲೇಪ್ಟ, ಬಣಣ  ತ್ಯಾರಿಕೆ, 

ಮರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಂತ್ದ ವಿವಿಧ ಕೈಗ್ರಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಕೈಗ್ರಿಕೆಗಳಂದ 

ಬರುವ ನಿೋರನ್ನು  ಸಂಸಕ ರಿಸಿದೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಲ್ಮೂಲ್ಗಳಗ್ಗ ಬ್ರಡುತಿು ರುವ ಕ್ಕರಣ ನಿೋರಿನ್ 

ವಾಯ ಪ್ಟಕ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಕೆಕ  ಕ್ಕರಣವಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪ್ಟರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಕರ ೋಮಿಯಂ ಪ್ಟರ ಮಖವಾಗಿ ತಿರ ವಲ್ಗಂಟ್ ಕರ ೋಮಿಯಂ ಸಿಆರ್ (III) ಮತ್ತು  

ಹೆಕ್ಕಸ ವಲ್ಗಂಟ್ ಕರ ೋಮಿಯಂ CR (VI) ರೂಪ್ಟದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕರ ೋಮಿಯಂ ಸಿಆರ್ 

(III)ಗ್ಗ ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಹೆಕ್ಕಸ ವಲ್ಗಂಟ್ ಕರ ೋಮಿಯಂ CR (VI) ಹೆಚಿು  ವಿಷಕ್ಕರಿಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸ್ಥ  (WHO) ಹೆಕ್ಕಸ ವಲ್ಗಂಟ್ ಕರ ೋಮಿಯಂ CR (VI) ಕ್ಕಯ ನ್ಸ ರ್ ಕ್ಕರಕ 

ಎಂದು ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದುದ , ಹಟ್ೆ  ಹುಣ್ಣಣ , ಕ್ಕಯ ನ್ಸ ರ್ ಮತ್ತು  ಮೂತ್ರ  ಪ್ತಂಡ ಮತ್ತು  

ಯಕೃತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕ್ಕಯಿಲ್ಗಗ್ಗ ಕ್ಕರಣವಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಾ ಂಡಡ್್ IS10500 ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ಕುಡಿಯ್ಡವ ನಿೋರಿನ್ಲಿ್ಲ  CR (VI) ಗರಿಷಠ  ಅನ್ನಮತಿ 

ಸಾಂದರ ರ್ತ ಪ್ಟರ ತಿ ಲ್ಲೋಟಗ್ಗ್ 50 ಮಿಲ್ಲಗ್ರ ಂನ್ಷ್್ಟ ರಬೇಕು.  

 

ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಸಮಗರ ” ಕೆರ ೈಂ ಅಪ್ರಾಧ ಪ್ತಿೆ  ಜ್ಞಲ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ ”ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ ರ ದ್ಲಿಲ  

ಚಾಲನೆ 

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಸಮಗರ  ಕ್ಕರ ೈಾಂ ಅಪರಾಧ ಪತೆು  ಜಾಲ ವಯ ವಸೆ್ಥ  (Crime Criminal Tracking 

Network System’ (CCTNS))ಗೆ ಮಹಾರಾರ್ು ರದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇಾಂತ್ಹ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ದೇಶದ ಮದಲ ರಾಜಯ  ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕಗೆ ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ತ್ಡೆ ಇಲಲ ದೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿು ರುವ ಸೈಬರ್ ಕ್ಕರ ೈಾಂಗಳನ್ನು  ಮಟು ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ರಾಜಯ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 34 ಸೈಬರ್ ಲಾಯ ಬ್ ಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

CCTNS ಬಗೆೆ : 

 ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಡೆವಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಆಫ್ ಅಡಾಾ ನೆ್ ಡ  ಕಂಪೂಯ ಟಿಾಂಗ್ ಈ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಡಿ ರಾಜಯ ದ ಎಲಾಲ  ಆರಕ್ಷಕ ಠ್ಯಣೆಗಳನ್ನು  ಲಿಾಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಠ್ಯಣಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಾಲ ಗುವ ಅಪರಾಧಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಎಲಾಲ  ಠ್ಯಣೆಗಳಿಗೂ 

ರವಾನಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಾಂದ ಮಹಾರಾರ್ು ರದಲಿಲ  ಡಿಜಿಟಲ್ ರ್ಲಿೀಸ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ 

ನಾಾಂದಿಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಯ ಾಂಕಗಳಲಿಲ  ಸೈಬರ್ ಭ್ದರ ತೆ ಒದಗಿಸಲುವ ಸಹ ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ  

ನೆರವಾಗಲಿದೆ. 

 ಇದಕ್ಕಕ ಾಂದೆ ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಸಕಾಿರ ನ್ನರಿತ್ ಸೈಬರ್ ರ್ಲಿೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು  ರಚಿಸಲಿದೆ. ಈ 

ತಂಡದಲಿಲ  ಸೈಬರ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ವಿಶೇರ್ ತ್ರಭೇತಿ ಪಡೆದ 1000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ರ್ಲಿೀಸರು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ನಂದ್ ವ್ಯಸಕ ರಲಿಲ  ಮದುಳಿನ ಜಿೀವ್ಕೀಶಗಳಿಗೆ ಹಾನ 

ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ನಾಂದ ಕವಲ ನವಜಾತ್ ಶ್ಶ್ಮಗಳಲಿಲ  ಅಲಲ ದೇ ವಯಸಕ ರ ಮಿದುಳಿನ ಜಿೀವಕೀಶಗಳಿಗೂ 

ಹಾನಯಾಗಬಹುದೆಾಂದು ಅಮ್ರಿಕಾದಲಿಲ  ನಡೆಸಲಾದ ಸಂಶೀಧನೆಯಿಾಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ 
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ಈ ಸಂಶೀಧನೆ ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ ದುದ , ಇನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಬೇಕ್ತದೆ. ಈ ಸಂಶೀಧನೆಯಲಿಲ  

ಮಿದುಳಿನ ನೂಯ ರನ್ ರ್ರ ಗೆನಟರ್ (Progenitor) ಜಿೀವಕೀಶಗಳ ಹೆಚ್ಚು  ಒತ್ತು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಕೀಶಗಳನ್ನು  ಮಿದುಳಿನ ಸ್ಥು ಮ್ ಸ್ಥಲ್ ಎನು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಭೂರ ಣದ ಬಳವಣಿಗೆ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಈ 

ಜಿೀವಕೀಶಗಳು ವಿಭ್ಜನೆಗೊಾಂಡು ನೂಯ ರನ್ ಆಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ು ವೆ. ಮಿದುಳಿನಲಿಲ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಒತ್ತು ಯಯ ಲು ನೂಯ ರನ್ ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಸಂಶೀಧನೆಯ ಪರ ಕಾರ ವಯಸಕ ರಲೂಲ  ಕಡಿಮ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಲ  ರ್ರ ಗೆನಟರ್ 

ಜಿೀವಕೀಶಗಳು ಇರುವುದರಿಾಂದ ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಗೆ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಪರ ತಿರೀಧಕವನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ ಎನ್ನು ವುದು ಕರ್ು  ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ರ್ರ ಗೆನಟರ್ ಜಿೀವಕೀಶಗಳು 

ವಯಸಕ ರಲಿಲ  ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು  ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತು ಯನ್ನು  ಕಾಪಾಡಲು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ು ವೆ. 

ರ್ರ ಗೆನಟರ್ ಜಿೀವಕೀಶಗಳು ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಸೊೀಾಂಕ್ತಗೆ ಒಳಗಾಗುವಬಹುದರಿಾಂದ 

ವಯಸಕ ರಲಿಲ  ಕಲಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತು  ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲಿದೆ. 

ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಬಗೆೆ : 

 ಜಿಕಾ ವೈರಸ್ ಏಡಿಸ್ ಈಜಿಪಿು  ಸೊಳೆು ಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡಬಲಲ  ರೀಗವಾಗಿದೆ. 

 ಈ ವೈರಸ್ ನಾಂದ ಹುಟ್ಟು ವ ಮಕಕ ಳ ಮ್ದುಳು ನಷಿಕ ರೀಯಗೊಳುು ತ್ು ದೆ. ಮಕಕ ಳು 

ಹುಟ್ಟು ವಾಗಲೇ ಚಿಕಕ  ತ್ಲೆ ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. ಇದನ್ನು  Microcephaly ಎನು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಜಾ ರ, ಕ್ಕಾಂಪು ಕಣುಣ , ಮೂಳೆ ನೊೀವು ಈ ಸೊೀಾಂಕ್ತನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತಿ ಹೆಚಾು ಗಿ 

ಗಭಿಿಣಿ ಸಿು ರೀಯರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಹರಡವುದರಿಾಂದ ಈ ಬಗೆಗ  ಹೆಚಿು ನ ಮನೆು ಚು ರಿಕ ಕರ ಮ 

ಕೈಗೊಳು ಬೇಕ್ತದೆ. ಈ ಸೊೀಾಂಕ್ತಗೆ ಯಾವುದೇ ಔರ್ಧಿಗಳಿಲಲ  ಎಾಂದು ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಜಗತ್ತು  

ಹೇಳುತಿು ದೆ. 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಆಧಾರಿತ ಸ್್ವ ಟ್ಿ ಆಫ್ಟ: ಭಾರತಕೆಕ  ಮೂರನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಆಧಾರಿತ್ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸುವ ವಿರ್ಯದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ವಿಶಾ ದ ಮೂರನೇ 

ಅತಿದೊಡಡ  ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಮ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು  ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಕರ ಮವಾಗಿ ಪರ ರ್ಮ ಮತ್ತು  

ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. ಅಸೆೊ ೀಚಾಮ್ ಅಸೊೀಷಿಯೇಶನ್ ಅಬಿಿಟೆರ ೀರ್ಜ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಈ ವಿರ್ಯ ಬಹಿರಂಗಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಸಮೀಕಿೆ  ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ಪರ ಕಾರ ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  47 ಸ್ವವಿರ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟಗಳಿದದ ರೆ, ಬಿರ ಟನ್ನಲಿಲ  4,500 

ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಅಪ್ಟಗಳಿವೆ. ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ರುವ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  4200 ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ವೆ. 

 ತಾಾಂತಿರ ಕ ಮತ್ತು  ತಾಾಂತಿರ ಕತ್ರ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಉದಯ ಮದಲಿಲ  ಚಿೀನಾ ಅಗರ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದದ ರೆ, ಭಾರತ್ 

5ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  

 ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಗಳಲಿಲ  ದೇಶದಲಿಲ  ಬಾಂಗಳೂರು ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ನಂತ್ರದ ಸೆ್ವನಗಳಲಿಲ  

ಕರ ಮವಾಗಿ ದೆಹಲಿ, ಮುಾಂಬೈ, ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ಮತ್ತು  ಚೆನೆು ೈ ನಗರಗಳು ಗುರುತಿಸಿಕಾಂಡಿವೆ. 

 ಸ್ವು ಟ್ಸಿಅಪ್ಟ ಗಳಲಿಲ  ಸ್ವಪೆು ಾ ೀರ್ ರಾಜಧಾನ ಖ್ಯಯ ತಿಯ ಬಾಂಗಳೂರು ಶೇ. 26ರಷ್ಟು  ಪಾಲನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಶೇ. 23 ಹಾಗೂ ಮುಾಂಬೈ ಶೇ. 17 ಪಾಲನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ವಿಶಾ ದ್ ಮದ್ಲ ಚಾಲಕ್ ರಹಿತ ಟಾಯ ಕ್ಸ  ಸೇವೆ ಸ್ತಂಗಾಪುರದ್ಲಿಲ  ಆರಂಭ 

ಜಗತಿು ನ ಮದಲ ಸಾ ಯಂಚಾಲಿತ್ ಟಾಯ ಕೆ್ತ  ಸೇವೆಯನ್ನು  ಸಿಾಂಗಾಪುರದಲಿಲ  ಆರಂಭಿಸಿಲಾಗಿದೆ. 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ ಗಮನ ಸ್ಥಳೆದಿರುವ ಈ ವಿಶ್ರ್ಾ  ಸೇವೆ ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಸ್ವರಿಗೆ 

ಸೇವೆಯಲಿಲ  ಮಹತ್ಾ ದ ಬದಲಾವಣೆ ತ್ರುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಸಿಾಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಸ್ವು ಟಿಪ್ಟ 
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ಸಂಸೆ್ಥ  ನ್ನಟ್ಟನೊೀಮಿ (nuTonomy) ಇದನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದುದ , ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ಚಾಲಕ ರಹಿತ್ 

ಟಾಯ ಕೆ್ತ  ಸೇವೆಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಸ್ವು ಟ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನಸಿದೆ. ನ್ನಟನೊೀಮಿ ಮೂಲತಃ ಅಮ್ರಿಕದ 

ಎಾಂಐಟಿಯ ಪದವಿೀಧರರಾದ ಲಾಯ ಗೆು ಮಾಮ  ಮತ್ತು  ಎಮಿಲಿಯೀ ಎಾಂಬ ತಂತ್ರ ಜಾ ರು 2013ರಲಿಲ  

ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತದದ  ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. 

 ಚಾಲಕ ರಹಿತ್ ಈ ವಿನೂತ್ನ ಪರಿಕಲಪ ನೆಯ ಟಾಯ ಕೆ್ತ  ಸೇವೆಗೆ ಸಿಾಂಗಾಪುರ ಸಕಾಿರ ಕಳೆದ 

ತಿಾಂಗಳು ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿತ್ತು . 

 ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಆರು ಕಾರುಗಳನ್ನು  ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಡಲಾಗಿದುದ , ನಗರದ 6.5 

ಚದರ ಮೈಲು ಸುತ್ು ಳತೆಯ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಮಾತ್ರ  ಈ ಸೇವೆ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಜಪಾನ್ ನ 

ಮಿತೆ್ತಬಿಷಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರರ ನೆ್  ಮೂಲದ ರೆನಾಲ್ು  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ  ಸಣಣ  ಕಾರುಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಿಕದು ಗಿದೆ. 

 ಪರ ತಿ ಕಾರಿನಲೂಲ  ಆರು ಲಿಡರ್ ಸ್ಥಟ್ಸ (Light Detection and Ranging) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ , 

ಲೇಸರ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮೂಲಕ ಸಾ ಯಂಚಾಲಿತ್ವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂರ್ ಸ್ವಫ್ು  ವೇರ್ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಕಾರಿನ ಡಾಯ ಶ್ತ ಬೀಡು ಿಲಿಲ  ಎರಡು ಕಾಯ ಮ್ರಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ದ್ಯರಿಯಲಿಲ  

ಅಡಡ ಬರುವ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಟಾರ ಪಿಕ್ ಸಿಗು ಲ್ ದಿೀಪದಲಿಲ  ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲಿದೆ. 

 

ಸ್ವಕ ರ ಮ್ಸ ಜೆಟ್ (Scram Jet)ಎಂಜಿನ್ ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಪ್ರಿೀಕಿ್ ಸ್ತದ್ ಇಸೊರ ೀ 

ಭಾರತಿೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಇಸೊರ ೀ) ಸ್ವಕ ರಮ್ ಜೆಟ್ಸ (Supersonic 

Combusting Ramjet) ಎಾಂಜಿನ್ ನ ಮದಲ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯಲೆಲ ೀ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ 

ಶ್ರ ೀಹರಿಕೀಟದಲಿಲ ರುವ ಸತಿೀಶ್ತ ಧವನ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದಲಿಲ  ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  

ನಡೆಸಲಾಗಿದುದ , ಯಶಸಿಾ ಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇಸೊರ ೀ ಮತ್ತು ಾಂದು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬಿೀರಿದೆ. 

 ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ ಸ್ವಕ ರಮ್ ಜೆಟ್ಸ ಅನ್ನು  RH-560 ಸೌಾಂಡಿಾಂಗ್ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸಿ 

ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಸಲಾಯಿತ್ತ. RH-560 ಎರಡು ಹಂತ್ದ ಸುಧಾರಿತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ 

ವಾಹನವಾಗಿದೆ(Advanced Technology Vehicle (ATV)). 

 ATV ಮತ್ತು  ಸ್ವಕ ರಮ್ ಜೆಟ್ಸ ನ ಒಟ್ಟು  ತೂಕ 3277 ಕ್ಕ.ಜಿ. ಈ ಪರಿೀಕ್ಷ ವೇಳೆಯಲಿಲ  ಎಟಿವಿ 

ಮಾಯ ಕ್ 6 (ಶಬದ ಕ್ತಕ ಾಂತ್ಲೂ ಆರು ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ವೇಗ) ವೇಗದಲಿಲ  ಸ್ವಗುವ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ತ್ತೀರಿದೆ.  

 ಸ್ವಕ ರಮ್ ಜೆಟ್ಸ ಎಾಂಜಿನ್ ಜಲಜನಕದ ಇಾಂಧನವನ್ನು  ದಹಿಸಲು ವಾತಾವರಣದಲಿಲ ರುವ 

ಆಮಲ ಜನಕವನ್ನು  ಆಕೆ್ತಡೈಸರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕಳು ಲಿದೆ.  

 ಅಮ್ರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ನಂತ್ರ ಈ ಎಾಂಜಿನ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದ ದೇಶ ಭಾರತ್ ಆಗಿದೆ. 

      ಸ್ವಕ ರ ಮ್ಸ ಜೆಟ್ ಬಗೆೆ : 

 ಸ್ವಕ ರಮ್ ಜೆಟ್ಸ ಏರ್ ಬರ ರ್ಥಾಂಗ್ ರ್ರ ಪುಲಶ ನ್ ಸಿಸು ಮ್ (Air Breathing Propulsion System 

(ABPS))ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಲಿಲ  ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ನಲಿಲ  

ಬಳಸುವ ಇಾಂಧನವು ವಾತಾವರಣದಲಿಲ ರುವ ಆಮಲ ಜನಕವನ್ನು  ಬಳಸಿ ದಹಿಸಲಿದೆ. 

ಆದದ ರಿಾಂದ ಆಕೆ್ತಡೈಸರ್ ಪರ ಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ತ್ಗಗ ಲಿದುದ , ಉಡಾವಣೆ ವೆಚು ದಲಿಲ  

ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ. 

      ಉಪ್ಯೀಗಗಳು: 

 ದರ ವಿೀಕೃತ್ ಆಮಲ ಜನಕವನ್ನು  ಒತ್ತು ಯುಯ ವ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇಲಲ ದಿರುವುದರಿಾಂದ ಉಡಾವಣ 

ತೂಕ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ. 
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 ಇದರಿಾಂದ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಕಾಯಿಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚು ಲಿದುದ , ಉಡಾವಣ ವೆಚು  ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಈ ಎಾಂಜಿನ್ ನಲಿಲ  ತಿರುಗುವ ಭಾಗಗಳು ಇಲಲ ದ ಕಾರಣ ವಿಫಲವಾಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ತಿೀರಾ 

ಕಡಿಮ್. 

 

“ಬೆನ್ನನ  ಕಿು ದ್ರ ಗರ ಹ (Bennu Asteroid)ದ್ಲಿಲ  ಮಾದ್ರಿ ಸಂಗರ ಹಣೆಗಾಗಿ ನ್ಯಸ್ವದಿಂದ್ “OSIRIS-

Rex” ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕೆ  

ಅಮ್ರಿಕಾದ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಏರೀನಾಟಿಕೆ್  ಅಾಂಡ್ಸ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಅಡಿಮ ನಸ್ಥು ರೀರ್ನ್ (ನಾಸ್ವ) “101955 ಬನ್ನು  

ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ (Bennu Asteroid)”ನ ಅಧಯ ಯನಕಾಕ ಗಿ “ಒಸಿರಿಸ್-ರೆಕೆ್” ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಾರಿ 

ಬಿಟಿು ದೆ. OSIRIS-Rex  ಎಾಂದರೆ Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-

Regolith Explorer ಎಾಂದರ್ಿ. ಈ ನೌಕ್ಕಯು ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ ಅಧಯ ಯನಕಾಕ ಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿರುವ 

ನಾಸ್ವದ ಮದಲ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಅಟಾಲ ಸ್ V ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಬಳಸಿ ಕಪ್ಟ ಕನವರೆಲ್ ಏರ್ 

ಫೀಸ್ಿ ಸ್ಥು ೀರ್ನ್ ನಾಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಭೂಮಿಯ ಸಮಿೀಪದಲಿಲ ರುವ 101955 ಬನ್ನು  ಕುಷ ದರ ಗರ ಹದಲಿಲ ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ 

ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ತ್ರುವ ಮಹತ್ಾ ದ ಕಾಯಿಕಾಕ ಗಿ ಈ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಈ ನೌಕ್ಕ ಎರಡು ವರ್ಿಗಳ ಸುದಿೀಘಿ ಪರ ಯಾಣ ನಡೆಸಿ 2018ರಲಿಲ  ಬನ್ನು  ಕುಷ ದರ ಗರ ಹವನ್ನು  

ತ್ಲುಪಲಿದೆ. ಬನ್ನು  ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ ಸಣಣ  ಪವಿತ್ದ ಗಾತ್ರ ದಷಿು ದುದ , ಭೂಮಿಗೆ ಸಮಿೀಪದಲಿಲ ದೆ.  

ನೌಕೆಯ ಉದೆದ ೀಶ: 

 “101955 ಬನ್ನು  ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ”ವನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸುವುದು ಇದರ ಮುಖಯ  ಉದೆದ ೀಶ. 

ಇದೊಾಂದ ಇಾಂಗಾಲ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹವಾಗಿದೆ. 

  ಬನ್ನು  ಕುಷ ದರ ಗರ ಹದ ಮೇಲೆಮ ೈ ಭಾಗದಿಾಂದ ಕನರ್ಾ  60ಗಾರ ಾಂನಷ್ಟು  ಮಣುಣ  ಮತ್ತು  ಧೂಳಿನ 

ಕಣಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ 2023 ರ ವೇಳಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ತ್ರಲಿದೆ. 

 ಬನ್ನು  ಕುಷ ದರ ಗರ ಹವನ್ನು  ಸಂಕ್ತಷ ಪು ವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಿದರೆ ಸೌರಮಂಡಲದ ಉಗಮ 

ಸೇರಿದಂತೆ,  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಲಭ್ಯ ವಿರುವ ನೀರು ಮತ್ತು  ಸ್ವವಯವ ವಸುು ಗಳ ಹುಟಿು ನ 

ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಾಂದು ನಾಸ್ವ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಅಭಿಪಾರ ಯಪಟಿು ದ್ಯದ ರೆ.  

ಇದ್ರ ಮಹತಾ : 

 ಈ ನೌಕ್ಕ ಬನ್ನು  ಕುಷ ದರ ಗರ ಹದಿಾಂದ ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ತ್ರಲಿರುವ ಮಣುಣ  ಮತ್ತು  ಧೂಳಿನ 

ಮಾದರಿ ಸೌರವೂಯ ಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಉಗಮದ ಬಗೆಗ  ವಿಜಾಾ ನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ತಿಳಿಯಲು 

ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಗರ ಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು  

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜಿೀವಿಗಳ ಉಗಮಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾದ ವಸುು ಗಳ ಮೂಲದ ಬಗೆಗ  ಬಳಕು 

ಚೆಲಲ ಲಿದೆ. 

 ಸೌರಮಂಡಲ ಅಧಯ ಯನಕಾಕ ಗಿ ನಾಸ್ವ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

ಈ ಹಿಾಂದೆ ನಾಸ್ವ ಜುನೊೀ ಮತ್ತು  ನೂಯ  ಹಾರಿಜಾನೆ್  ನೌಕ್ಕಯನು  ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿು ದೆ. 

ಬೆನ್ನನ  ಕಿು ದ್ರ ಗರ ಹದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಇದೊಾಂದು ಇಾಂಗಾಲ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ (Carbonaceous Asteroid) ಆಗಿದುದ , ಅರ್ಲ ಗೂರ ಪ್ಟ 

ನಲಿಲ ದೆ. 1999 ರಲಿಲ  LINER ಪಾರ ಜೆಕ್ು  ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು  ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗಿದೆ.  

 

ಹೆರ್ಚಎಎಲ್ ನಂದ್ “ಲೈಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್್ ರ್” ಯಶಸ್ತಾ  ಹಾರಾಟ 

ಹಿಾಂದುಸ್ವು ನ್ ಏರೀನಾಟಿಕೆ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (ಹೆಚ್ಎಎಲ್) ಸಂಸೆ್ಥ  ನಮಿಿಸಿರುವ ಹಗುರ ಯುದಧ  

ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಹಾರಾಟ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ.  ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ ಈ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಅನ್ನು  
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ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ನ ಇಬಿ ರು ನ್ನರಿತ್ ಪೈಲಟ್ಸ ಗಳು ಸುಮಾರು 15 ನಮಿರ್ಗಳ ಕಾಲ ಚಲಾಯಿಸಿದುದ , 

ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ತಾಾಂತಿರ ಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಿವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಲೈಟ್ಸ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಲಾಗಿದೆ. 

ಇಬಿ ರು ಪೈಲಟ್ಸ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು  8 ಮಂದಿ ಆಸಿೀನರಾಗಬಹುದ್ಯಗಿದುದ , ಅಭಿವೃದಿದ  

ಹಂತ್ದಲಿಲ ದೆ.  

 ಈ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ತ್ನು  ಭಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು  3,150 ಕ್ಕ.ಜಿ. ತೂಕದ ಸ್ವಮಗಿರ  

ಹತ್ತು ಯಯ ಬಲಲ  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ . 750 ಕ್ತ.ವಾಯ ಟು  ಸಫ್ರರ ನ್ ಎಚ್ ಇ ಆಡಿಿಡೆನ್ 1 

ಯು ಎಾಂಜಿನ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಈ ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಗೆ ಒಮ್ಮ  ಇಾಂಧನ ತ್ತಾಂಬಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 350 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಗಳ ವರೆಗೂ ಸ್ವಗ 

ಬಲಲ  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದುದ , 6.5 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ಎತ್ು ರದಲಿಲ  ಹಾರಬಲಲ ದ್ಯಗಿದೆ. ಸಮುದರ  

ಮಟು ದಿಾಂದ ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ು ರದವರೆಗೂ ಈ ಲಘು ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಹಾರುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕಕ , ಸ್ವರಿಗೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ , ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಗಿರ ಗಳ 

ಸ್ವಗಣೆಗೆ ಈ ಲಘು ಹೆಲಿಕಾಪು ರ್ ಅನ್ನು  ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ನ್ಯಸ್ವದ್ “ಕಾಯ ಸ್ತನ” ನೌಕೆಯಿಂದ್ ಶನ ಗರ ಹದ್ ಅಂತಿಮ ವಿೀಕ್ಷಣೆ 

ನಾಸಾದ ಕ್ಕಯ ಸಿನಿ ನೌಕೆ ತ್ನ್ು  ಅಂತಿಮ ಹಂತ್ಕೆಕ  ತ್ಲುಪ್ತದೆ. 1997 ರಲಿ್ಲ  ಹಾರಿಸಿ ಬ್ರಟ್  ಕ್ಕಯ ಸಿನಿ ನೌಕೆ 

ಹ್ನೆು ರಡು ವಷ್ಗಳಂದ ಶ್ನಿಗರ ಹ್, ಅದರ ಸುತ್ು ಲ್ಲನ್ ಉಂಗುರಗಳು ಮತ್ತು  ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ಗಳ ಬಗೆ್ಗ  

ಅಧಯ ಯನ್ ನ್ಡೆಸುತಿು ದೆ. 2017ರ ಸ್ಪ್್ಪ ಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ನೌಕೆಯ್ಡ ತ್ನ್ು  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಾರ್ತರ ಗ್ಗ 

ಮಂಗಳಹಾಡುವ ಸಾಧಯ ರ್ತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಕ  ರ್ದಲ್ಲನ್ ಒಂದು ವಷ್ದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ನೌಕೆಯ್ಡ 

ಶ್ನಿಗರ ಹ್ದ ಇನ್ು ಷ್್ಟ  ಸನಿಹ್ಕೆಕ  ರ್ತರಳ ಮತ್ು ಷ್್ಟ  ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಕಲ್ಗ ಹಾಕಲ್ಲದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಅದು ಮಹ್ತ್ವ ದ ಎರಡು ಕ್ಕಯ್ಗಳನ್ನು  ನಿಭಾಯಿಸಲ್ಲದೆ. ಈ ವಷ್ದ ನ್ವಂಬರ್ 30ರಂದು 

ನೌಕೆಯ್ಡ ಈಗಿನ್ ಕಕೆಷ ಯಿಂದ ಶ್ನಿಗರ ಹ್ದ ಪ್ಟರ ಮಖ ಉಂಗುರಗಳ ಹರಭಾಗದ ಕಕೆಷ ಗ್ಗ ವಗ್್ವಣೆ 

ಹಂದಲ್ಲದೆ. 

 ಅಿಂತಿಮ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ನೌಕ್ಸ ಏನು ಮಾಡಲಿದೆ?  

 ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನೌಕೆಯ್ಡ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಸನಿಹ್ದಿಂದ ಶ್ನಿಗರ ಹ್ದ ಅಧಯ ಯನ್ ನ್ಡೆಸಲ್ಲದೆ. ಗರ ಹ್ದ 

ಕ್ಕಂತ್ ಮತ್ತು  ಗುರುತ್ವ ಕಷ್ಣೆ ಕೆಷ ೋತ್ರ ವನ್ನು  ಅಳೆಯಲ್ಲದೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಗರ ಹ್ದ ವಾತ್ವರಣಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ಕಷ ಮ ತಿಸೂಕ್ಷಮ  ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಕಲ್ಗ ಹಾಕಲ್ಲದೆ. 

 ಶ್ನಿಗರ ಹ್ದ ಒಳ ರಚನೆ, ಉಂಗುರಗಳ ಒಟ್ು  ದರ ವಯ ರಾಶಿಯ ಬಗೆ್ಗ  ಹೆಚಿಿ ನ್ ಒಳನ್ನೋಟ 

ನಿೋಡಲ್ಲದೆ ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ನಿರಿೋಕೆಷ . ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಉಂಗುರಗಳ 

ವಯಸಸ ನ್ನು  ಲ್ಗಕಕ ಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಲ್ಗಕ್ಕಕ ರ್ಚರ. ಇದರ ಜೊರ್ತಗ್ಗ, ಪ್ಟರ ಮಖ 

ಉಂಗುರಗಳಲಿ್ಲರುವ ದೂಳನ್ ಗ್ತ್ರ ದ ಕಣಗಳು, ಶ್ನಿಗರ ಹ್ದ ಹರ ವಾತ್ವರಣದ 

ಮಾದರಿಗಳ ವಿಶಿ್ೋಷಣೆಯನ್ಯು  ಮಾಡಲ್ಲದೆ. 

 20 ಸರಣಿಗಳ ಈ ಕಕೆಷ ಯನ್ನು  ಎಫ್ –ಉಂಗುರ ಕಕೆಷ  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಈ ಕಕೆಷ ಯಲಿ್ಲ  

ಸುತ್ತು  ಹಾಕುವ ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ  ನೌಕೆಯ್ಡ ಶ್ನಿಗರ ಹ್ದ ವಿಲ್ಕ್ಷಣ ಸರಪ್ಟಣಿ ಮತ್ತು  ಹೆಣಿಕೆ ರಚನೆ 

ಹಂದಿರುವ ಎಫ್–ಉಂಗುರದ ಕಂದರ ದಿಂದ 7,800 ಕಿ.ಮಿೋ ದೂರದಲಿ್ಲ  ಹಾದುಹೋಗಲ್ಲದೆ 

ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳದೆ. 

ಕಾಯ ಸ್ತನ ನೌಕೆ ಬಗೆೆ : 

 ಕಾಯ ಸಿನ-ಹೂಯ ಜೆನ್ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ನಾಸ್ವ ಶನ ಗರ ಹ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಾಂಗುರದ ರಚನೆಯನ್ನು  

ತಿಳಿಯಲು ಕಳುಹಿಸಿಕಟಿು ತ್ತು .  

 ಇದು ನಾಸ್ವ, ಯುರೀಪಿಯನ್ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಏಜೆನೆ  ಮತ್ತು  ಇಟಲಿಯ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಏಜೆನೆ  (Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI)) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವ ಯೀಜನೆ. 

 ಕಾಯ ಸಿನ ನೌಕ್ಕ ಶನ ಗರ ಹ ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲು ಕಳುಹಿಸಿಕಟು  ನಾಲಕ ನೇ ನೌಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಶನ 

ಗರ ಹದ ಕಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡ ಮದಲ ನೌಕ್ಕ. 



www.karunaduexams.com 

631 | P a g e  
 

 ಇದು ಕಾಯ ಸಿನ ಮತ್ತು  ಹೂಯ ಜೆನ್ ಲಾಯ ಾಂಡರ್ ಅನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಕಾಯ ಸಿನ ಶನ ಗರ ಹವನ್ನು  

ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಿದರೆ, ಹೂಯ ಜೆನ್ ಲಾಯ ಾಂಡರ್ ಶನಯ ಉಪಗರ ಹ ಟೈಟಾನ್ ಅಧಯ ಯಿಸಲು 

ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಈ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಅಕು ೀಬರ್ 15, 1997 ರಂದು ಹಾರಿಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು . 1 ಜುಲೈ 2004 ರಲಿಲ  ನೌಕ್ಕ 

ಶನಯ ಕಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿತ್ತು . 

 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 25, 2004 ರಲಿಲ  ಹೂಯ ಜೆನ್ ಲಾಯ ಾಂಡರ್ ಕಾಯ ಸಿನಯಿಾಂದ ಬೇಪಿಟ್ಟು , ಶನಯ 

ಉಪಗರ ಹವಾದ ಟೈಟಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಳಿದಿತ್ತು . ಹರ ಸೌರವೂಯ ಹದಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಇಳಿದ 

ಬಹಯ ಕಾಶ ಯೀಜನೆ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕ್ಕೆಕ  ತಮಳುನ್ಯಡಿನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕಕ್ಕಕ  ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮನಾರ್ಪುರಂ ಜಿಲೆಲ ಯ 

ಕಮುರ್ಥಯಲಿಲ  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 648 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕವನ್ನು  

ಆದ್ಯನ ಗೂರ ಫ್ ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ.  

 ಸುಮಾರು 5000 ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಈ ಸೌರಘಟಕವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ವೆಚು  

ರೂ 4,550 ಕೀಟಿ. 

 ಕವಲ ಎಾಂಟ್ಟ ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  ಘಟಕವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಕ  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ 

ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು  ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಜಗತಿು ನ ನಾನಾ ಕಡೆಯಿಾಂದ ತ್ರೆಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಘಟಕಕಾಕ ಗಿ 3.8 ಲಕ್ಷ ನೆಲಗಟ್ಟು ಗಳು, 25 ಲಕ್ಷ ಸೌರ ಫಲಕ, 27,000 ಮಿೀಟರ್ 

ಸವಿಸ್ವು ರವಾದ ರಚನೆ, 154 ಟಾರ ನೆಫ್ರಮಿಗಳು, 6000ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ದ ಕಬಲ್ ವೈರ್ 

ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಘಟಕದ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ಒಟ್ಟು  8500 ಜನರು ಶರ ಮಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

ಎಂಟ್ಟ ಉಪ್ಗರ ಹಗಳನ್ನನ  ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾವ್ಣೆ ಮಾಡಿದ್ ಇಸೊರ ೀ 

ಭಾರತಿೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧನೆ ಸಂಸೆ್ಥ  ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಕ್ಕ ಒಾಂದೇ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಎಾಂಟ್ಟ 

ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಎರಡು ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ಯಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ 

ಶ್ರ ೀಹರಿಕೀಟದ ಸತಿೀಶ್ತ ಧವನ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ PSLV-C35 ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಪ್ತಎರ್ಸಎಲ್ಡವಿ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಗ ೋ ಉಡ್ಯವಣೆ ಮತ್ತು  ಸೇಪ್ಟ್ಡೆಗಳಸುವ ಕ್ಕಯ್ವು 

ಅತ್ಯ ಂತ್ ಸುದಿೋಘ್ ಅವಧಿಯದಾದ ಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಎಾಂಟ್ಟ ಉಪಗರ ಹಗಳ ಪೈಕ್ತ ಭಾರತ್ದ ಮೂರು ಉಪಗರ ಹಗಳು, ಅಲೆೆ ೀರಿಯಾದ ಮೂರು, ಕ್ಕನಡಾ 

ಮತ್ತು  ಅಮ್ರಿಕಾದ ಒಾಂದು ಉಪಗರ ಹಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

 ಸ್ವಕ ಟ್ಸ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ (SCATSAT-1): 371 ಕ್ಕ.ಜಿ ತೂಕದ ಸ್ವಕ ಟ್ಸ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ ಹವಾಮಾನ ಅಧಯ ಯನ 

ನಡೆಸುವ ಉಪಗರ ಹವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಾಂದ 730 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಎತ್ು ರದ ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಈ ಉಪಗರ ಹ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನ, ಚಂಡಮಾರುತ್ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಈ 

ಉಪಗರ ಹ ರವಾನಸಲಿದುದ , ಐದು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. 

 ಪರ ರ್ಮ್: ಹತ್ತು  ಕ್ಕ.ಜಿ ತೂಕವಿರುವ ಈ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಐಐಟಿ ಬಾಂಬ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಉಪಗರ ಹವು ಬಹಯ ಕಾಶದಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  ಎಲೆಕಾು ರನ್ ಗಣನೆಯನ್ನು  

ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. 
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 PISAT: ಬಾಂಗಳೂರಿನ PES ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಈ ಉಪಗರ ಹವನು  ವಿನಾಯ ಸಿಗೊಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಇದರ ತೂಕ 5.25 ಕ್ಕ.ಜಿ. ಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ತೆಗೆದು ಕಳುಹಿಸುವ ಕಾಯಿವನ್ನು  ಈ 

ಉಪಗರ ಹಮಾಡಲಿದೆ. 

 ಅಲೆೆ ೀರಿಯಾದ ಮೂರು ಉಪಗರ ಹಗಳು: Alsat 1B (103 ಕ್ಕ. ಜಿ), Alsat 2B (110 ಕ್ಕ. ಜಿ), Alsat Nano 

(7 ಕ್ಕ.ಜಿ) ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ರಿಮೀಟ್ಸ ಸ್ಥನೆ ಾಂಗ್, ಭೂ ವಿೀಕ್ಷಣೆ ಅಧಯ ಯನಕ್ಕಕ  ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

 ಫ್ರಥ್ ಫೈಾಂಡರ್ (Pathfinder): ಇದು ಅಮ್ರಿಕಾದ ಉಪಗರ ಹವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತೂಕ 44 ಕ್ಕ.ಜಿ. 

ಹೆಚ್ಚು  ರೆಸಲೂಯ ಶನ್ ಹಾಂದಿರುವ ಮೈಕರ ಸ್ವಯ ಟಲೈಟ್ಸ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 NLS-19: ಟ್ರಾಂಟ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿರುವ ಕ್ಕನಡಾದ ಉಪಗರ ಹ. 

ಬಹಯ ಕಾಶದಲಿಲ ರುವ ಭ್ಗು ವಶೇರ್ಗಳನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲು 

ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

 

ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿದೊಡಡ  ರಡಿಯೀ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ಲಿಲ  ನಮಾಿಣ  

ವಿಶಾ ದ ಅತಿದೊಡಡ  ರಡಿಯೀ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ಅನ್ನು  ಚಿೀನಾ ನಮಿಿಸಿದೆ. ಟಿಯಾನ್ಐ ಅರ್ವಾ ದ 

ಫೈವ್ ಹಂಡೆರ ಡ್ಸ ಮಿೀಟಸ್ಿ ಅಪಚಿರ್ ಸ್್ಥ ರಿಕಲ್ ರಡಿಯೀ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ (FAST) ಹೆಸರಿನ ಎಾಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ಕ್ಕಲಸ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದ್ಯಗಿ ಚಿೀನಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಗುಯ ಝೀವುವಿನ 

ಪಾರ ಾಂತ್ಯ ದಲಿಲ ರುವ ನೈಸಗಿಿಕ ಕುಳಿಯಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ನಮಿಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಈ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ನಖರವಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲು ಇನ್ನು  ಮೂರು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕ್ತದೆ. 

 ಇದರ ಸೆ್ವಪನೆಯಿಾಂದ ಚಿೀನಾ ವಿಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಮತ್ತು ಮ್ಮ  ಪಾರ ಬಲಯ  ಸ್ವಧಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.  

 ಇದು ಚಿೀನಾದ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಅಸೊು ರೀನಾಮಿಕಲ್ ಅಬೆ ವೇಿಟರಿಸ್ ನ ಮಹತ್ಾ ದ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

 ಇದುವರೆಗೂ ರಷ್ಠಯ ದ RATAN-600 ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ದೊಡಡ  ರಡಿಯೀ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ಆಗಿತ್ತು .  

 ಸುಮಾರು 4,450 ಪಾಯ ನೆಲ್ ಗಳನ್ನು  ಈ ಟೆಲೆಸೊಕ ೀಪ್ಟ ಹಾಂದಿದುದ , 30 ಫ್ತಟಿಾ ಲ್ ಪಿಚ್ ನಷ್ಟು  

ವಿಸಿು ೀಣಿದ ಪರ ತಿಫಲಕವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಇದು 500 ಮಿೀಟರ್ ವಾಯ ಸವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ದೂರದ ಆಕ್ಕಂಶ್ಗಂಗ್ಗಯಲಿ್ಲರುವ ನೈಸಗಿ್ಕ ಜಲ್ಜನ್ಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಟೆಲ್ಲಸೊಕ ೋಪ್ ಗಳ 

ಪ್ಟರ್ತು  ಮಾಡದ ಆಕ್ಕಶ್ಕ್ಕಯಗಳನ್ನು  ಇದು ಪ್ಟರ್ತು  ಮಾಡಲ್ಲದೆ. ಇದಕಿಕ ಂತ್ ಹೆರಿ್ಚ ಗಿ ಇನಿು ತ್ರ 

ಆಕ್ಕಶ್ಕ್ಕಯ, ಜನ್ವಸತಿ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ಗಳಂದ ಹರಹಮಮ ವ ಸೂಕ್ಕಷ ತಿೋಸೂಕ್ಷಮ  

ತ್ರಂಗಗಳನ್ನು  ಈ ಟೆಲ್ಲಸೊಕ ೋಪ್ ಗರ ಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯ ್ ಹಂದಿದೆ. 

 

ಸೌರವ್ಯಯ ಹದ್ ಲೀಹದ್ ಕಿು ದ್ರ ಗರ ಹ “ಸೈಕ್”ನಲಿಲ  ನೀರಿನ ಕುರುಹು ಪ್ತಿೆ     

 

ಸೌರವೂಯ ಹದ ಅತಿದೊಡಡ  ಲೀಹ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ “ಸೈಕ್(Psyche)”ನಲಿಲ  

ನೀರು ಇರುವಿಕ್ಕಯ ಕುರುಹನ್ನು  ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಪತೆು  ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ.  ನಾಸ್ವದ 

ಹಸ ಇನಾಪ ರರೆಡ್ಸ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ ಫ್ಸಿಲಿಟಿ ಬಳಸಿ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಈ 

ಸಂಶೀಧನೆ ಕೈಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ದೂರದಶಿಕವನ್ನು  ಬಳಸಿ ನಡೆಸಲಾದ 

ಅಧಯ ಯನದಲಿಲ  ಸೈಕ್ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಅರ್ವಾ ಹೈಡಾರ ಕೆ್ತಲ್ ಇರುವುದನ್ನು  

ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗಿದೆ. 
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 ಸೈಕ್ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹದ ಮೇಲೆ ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗಿರುವ ನೀರು ಅರ್ವಾ ಹೈಡಾರ ಕೆ್ತಲ್ ಮೂಲ 

ಯಾವುದೆಾಂಬುದು ರಹಸಯ ವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. 

 ಸುಮಾರು ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಇಾಂಗಾಲದ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ ಸೈಕ್ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹಕ್ಕಕ  ಅಪಪ ಳಿಸಿದ ಕಾರಣ 

ಖನಜ ಭ್ರಿತ್ ನೀರು ಸಂಭ್ವಿಸಿರಬಹುದೆಾಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಸೈಕ್ ಕಿು ದ್ರ ಗರ ಹ: 

 ಸೈಕ್ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ ಸೌರವೂಯ ಹದ ಅತಿದೊಡಡ  ಲೀಹ ಭ್ರಿತ್ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ 

 ಶ್ಮದದ  ನಕಕ ಲ್-ಕಬಿಿ ಣ ಲೀಹದಿಾಂದ ಈ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ ರೂಪುಗೊಾಂಡಿದುದ , ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ ದೆ. 

  ಸೈಕ್ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ ಕೀಟಾಯ ಾಂತ್ರ ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ ನಾಶವಾದ ಗರ ಹದ ಅವಶೇರ್ ಎಾಂದು 

ವಿಜಾಷ ನಗಳು ಅಭಿಪಾರ ಯಪಟಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

 

ನ್ಯಸ್ವದ್ ಎಂಎಂಎಸ್ ಮಷನ್ ಗಿನನ ಸ್ ದ್ಘಖ್ಲೆಗೆ ಸೇಪ್ಿಡೆ 

 

ನಾಸ್ವದ ಮಾಯ ಗೆು ಟ್ೀಸ್ಥಪ ರಿಕ್ ಮಲಿು ಸ್ಥಕ ೀಲ್ ಮಿರ್ನ್ (Magnetospheric 

Multiscale Mission) ಗಿನು ಸ್ ದ್ಯಖಲೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಾಂದ 

ಮೇಲೆ ಅತಿ ಎತ್ು ರದಲಿಲ  ಗೊಲ ೀಬಲ್ ರ್ಸಿರ್ನಾಂಗ್ ಸಿಸು ಾಂ ಸಂಕತ್ 

ಸ್ವಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಿನು ಸ್ ದ್ಯಖಲೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಮಾಯ ಗೆು ಟ್ೀಸ್ಥಪ ರಿಕ್ ಮಲಿು ಸ್ಥಕ ೀಲ್ 

ಮಿರ್ನ್ ನ ನಾಲುಕ  ಉಪಗರ ಹಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಮ ೈ ಮೇಲೆ 70,006.0 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಎತ್ು ರದಲಿಲ  

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿ ದ್ಯಖಲೆ ನಮಿಿಸಿವೆ. 

ಎಂಎಂಎಸ್ ಮಷನ್ ಬಗೆೆ : 

 ಭೂಮಿಯ ಕಾಾಂತ್ಗೊೀಳವನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾಸ್ವ ಹಾರಿಬಿಟಿು ರುವ 

ಮಾನವ ರಹಿತ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯಾಗಿದುದ , ಪಿರಮಿಡ್ಸ ಸಾ ರೂಪದಲಿಲ  ಹಾರುವ ನಾಲುಕ  

ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 2005 ರಲಿಲ  ಈ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ನಾಸ್ವ ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಸೂಯಿ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಕಾಾಂತ್ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ  ಸಂವಹನದಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ಕಾಾಂತಿೀಯ ಮರುಜೀಡಣೆ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯನ್ನು  

ಗುರುತಿಸುವುದು ಈ ಮಿರ್ನ್ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಕಾಾಂತಿೀಯ ಮರುಜೀಡಣೆ ಅಧಯ ಯನ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಮಹತ್ಾ ದ್ಯಗಿದುದ , ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗುವ 

ಅರೀರಾ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ, ಸೂಯಿನ ಮೇಲೆಮ ೈ ಸ್ೊ ೀಟಕಗಳು ಮತ್ತು  ಕಪುಪ  ಗುಳಿಗಳ ಬಗೆಗ  

ತಿಳಿದುಕಳು ಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 
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ನ್ಯಸ್ವದಿಂದ್ ‘ಜೇಮ್ಸಸ  ವೆಬ್” ಹೆಸರಿನ ಪ್ರ ಬಲ ದೂರದ್ಶಿಕ್   

ಬಹಾಯ ಕಾಶದಲಿಲ  ಶೀಧನ ಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಳಕ್ಕಯಾಗುತಿು ರುವ ಹಬಲ್ 

ದೂರದಶಿಕಕ್ತಕ ಾಂತ್ 100 ಪಟ್ಟು  ಪರ ಬಲವಾದ ದೂರದಶಿಕವನ್ನು  ನಾಸ್ವ 

ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದೆ. 26 ವರ್ಿಗಳಷ್ಟು  ಹಳೆಯದ್ಯದ ನಾಸ್ವದ ಹಬಲ್ 

ಬಹಾಯ ಕಾಶ ದೂರದಶಿಕಕ್ತಕ ಾಂತ್ 'ಜೇಮೆ್ ವೆಬ್' ಹೆಚ್ಚು  ಸಮರ್ಿವಾಗಿದುದ , ಜಗತಿು ನ ಸೃಷಿು ಯಲಿಲ ನ 

ಮದಲ ಗಾಯ ಲಕೆ್ತ ಗಳನ್ನು  ಪತೆು  ಮಾಡಲು ಅನ್ನವಾಗಲಿದೆ.  

 ಜೇಮೆ್ ವೆಬ್ ದೂರದಶಿಕದ ಇನ್ಾ ರರೆಡ್ಸ ಕಾಯ ಮ್ರಾಗಳು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿದುದ , ಸೂಯಿ 

ಕ್ತರಣಗಳಿಾಂದ ಅವುಗಳನ್ನು  ಮರೆಯಾಗಿಡಬೇಕು.  

 ಟೆನು ಸ್ ಕೀಟ್ಸಿ ಅಳತೆಯ 5 ಪದರಗಳ ಸೂಯಿ ರಕಾಷ ಕವಚ ಶಖವನ್ನು  ದೂರದಶಿಕದ 

ಸಂವೇದಕಗಳಿಗೆ ತ್ಲುಪದಂತೆ ತ್ಡೆಯುತ್ು ದೆ. 

 ಸೂಯಿ ರಕಾಷ ಕವಚವು ಮನ್ನರ್ಯ ರ ಕ್ಕದಲಿನಷ್ಟು  ತೆಳುವಾಗಿದೆ. ಐದೂ ಪದರಗಳು 

ಶೀಧಕದ ಉರ್ಣ  ಮತ್ತು  ಶ್ೀತ್ ಭಾಗಗಳಲಿಲ  ಉರ್ಣ ತೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ು ವೆ. 

 ಪದರಗಳು ಕ್ಕಪಾು ನು ಾಂದ ಮಾಡಲಪ ಟಿು ದುದ , 298 ಡಿಗಿರ  ಸ್ಥಲೆಿ ಯಸು ಷ್ಟು  ಉರ್ಣ ತೆಯನ್ನು  

ತ್ಡೆಯಬಲಲ ದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಕರಡಿಯ ಐಲಿಂಟ್ (Coradia iLint) ವಿಶಾ ದ್ ಪ್ರ ಥಮ ಹೈಡ್ರರ ೀಜ್ನ್ ಚಾಲಿತ ರೈಲು 

ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ಜಲಜನಕ ಇಾಂಧನ ಚಾಲಿತ್ ಮತ್ತು  ಶೂನಯ  

ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕ ರೈಲಿಗೆ ಜಮಿನಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಕ  

“ಕರಡಿಯ ಐಲಿಾಂಟ್ಸ” ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರರ ನೆ್ ರೈಲು ಕಂಪನ 

ಅಲೆ ು ೀಮ್ ಈ ಪರಿಸರ ಸ್ಥು ೀಹಿ ರೈಲನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಕರಡಿಯ ಐಲಿಾಂಟ್ಸ ರೈಲು ಕವಲ 

ಹಬ ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಂದಿರ ೀಕೃತ್ ನೀರನ್ನು  ಹರಸೂಸುತ್ು ದೆ.  

 ರೈಲಿನ ಛಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾದ ಜಲಜನಕ ಇಾಂಧನ ಟಾಯ ಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಈ ರೈಲು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

 ಪೂಯ ಲ್ ಸ್ಥಲ್ ಗಳು ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು  ಆಮಲ ಜನಕವನ್ನು  ವಿದುಯ ತ್ ಆಗಿ ಪರಿವತಿಿಸುತ್ು ವೆ. 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ವಿದುಯ ತ್ ಲಿೀರ್ಥಯಂ ಐಯಾನ್ ಬಯ ಟರಿೀಯಲಿಲ  ಶೇಖರಣೆಗೊಳುು ತ್ು ದೆ. 

 ಈ ರೈಲು ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಇಾಂಗಾಲ ಮುಕು ವಾದ ಕಾರಣ ಸಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಡಿಸೇಲ್ ರೈಲಿಗೆ 

ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಸಂಪೂಣಿ ಪರಿಸರ ಸ್ಥು ೀಹಿ. 

 ಈ ರೈಲಿನ ಗರಿರ್ಾ  ವೇಗ ಪರ ತಿ ಗಂಟೆಗೆ 87 ಮೈಲಿ ಹಾಗೂ ಜಲಜನಕ ಇಾಂಧನ ಟಾಯ ಾಂಕ್ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ 497 ಮೈಲಿ.  
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ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಬಯ ಂಕ್ಂಗ್ ರೀಬೊೀಟ್ “ಲಕಿ್ ಮ ” ಚೆನೆನ ೈನಲಿಲ  ಕಾಯಾಿರಂಭ 

ದೇಶದ ಮದಲ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ರೀಬೀಟ್ಸ ಚೆನೆು ೈ ನಲಿಲ  ಕಾಯಾಿರಂಭ್ 

ಮಾಡಿದೆ. ಚೆನೆು ೈ ನ ಸಿಟಿ ಯೂನಯನ್ ಬಯ ಾಂಕ್ ಈ ರೀಬೀಟ್ಸ ಅನ್ನು  

ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.  ಕೃತ್ಕ ಬುದಿಧ ಮತೆು  ರೀಬೀಟ್ಸ ನ ಗೆ ಹೆಸರು “ಲಕ್ತಷ ಮ ”.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ರಬೀಟ್ಸ ಲಕ್ತಷ ಮ  ತ್ನು  ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುವ 

ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಖ್ಯತೆಯಲಿಲ ರುವ ಮತ್ು , ಬಡಿಡ  ದರ, ಗೃಹ ಸ್ವಲ, ಕೀರ್ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ 

ಸೊಲೂಯ ರ್ನೆ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು  125 ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

  ಗಾರ ಹಕರು ಖ್ಯತೆಯ ವಿವರ ಹಾಗೂ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು  ರೀಬೀಟ್ಸ ಮೇಲಿರುವ 

ಪರದೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಹಣಕಾಸು ವಯ ವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷಮ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ರಬೀಟ್ಸ ಧಾ ನ 

ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುವುದಿಲಲ , ಬದಲಾಗಿ ಪರದೆ ಮೂಲಕ ಪರ ದಶ್ಿಸುತ್ು ದೆ. ಕೃತ್ಕ ಬುದಿಧ ಮತೆು  

ಹಾಂದಿರುವ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ ರಬೀಟ್ಸ ಲಕ್ತಷ ಮ  ಗರ ಹಕರಾಂದಿಗೆ ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ನಲಿಲ  ಸಂವಹನ 

ನಡೆಸಲಿದುದ , ಗಾರ ಹಕರಾಂದಿಗೆ ನರಂತ್ರ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ನು  ಸಂವಹನ 

ಕಲೆಯನ್ನು  ಸಹ ಹೆಚಿು ಸಿಕಳು ಲಿದೆ.  

 ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಗಾರ ಹಕರು ಕಳಿದ ಪರ ಶ್ು ಗೆ ಉತ್ು ರಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಗದೇ ಇದದ ರೆ ಅದನ್ನು  ಬಯ ಾಂಕ್ 

ಮಾಯ ನೇಜರ್ ಬಳಿ ಕಳುವಂತೆ ರೀಬೀಟ್ಸ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ು ದೆ.  

 

ಪ್ಲ್ದಯ ರ್ ನ್ಯಯ ವಿಗೇಷನ್ ಉಪ್ಗರ ಹ XPNAV-1 ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸ್ತದ್ ಚ್ಚೀನ್ಯ 

ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ಪಲೆಾ ರ ನಾಯ ವಿಗೇರ್ನ್ ಉಪಗರ ಹ ಅರ್ವಾ ಬಹಯ ಕಾಶ 

ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಚಿೀನಾ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗ ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಕ  XPNAV-1 

ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿೀನಾದ ಜಿಾಂಕಾಾ ನ್ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಉಡಾವಣಾ 

ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಲಾಾಂಗ್ ಮಾಚ್ಿ 11 ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಬಳಸಿ ಈ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.  

XPNAV-1 ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಉಪಗರ ಹದ ತೂಕ 200 ಕ್ಕ.ಜಿ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಡಿಟೆಕು ರ್ ಗಳನ್ನು  ಇದು ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಈ ಉಪಗರ ಹ ಸೂಯಿನ ಕಕ್ಕಷ ಯ ಸುತ್ು  ಸುತ್ು ಲಿದೆ (500 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಎತ್ು ರದಲಿಲ ). 

 ಉಪಗರ ಹ, ಅಾಂತ್ರಿಕ್ಷದಲಿಲ ನ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು  ಅದಕ್ಕಕ  ಹಾಂದಿಕಳು ಲು ಬೇಕಾದ 

ಉಪಗರ ಹಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು  ವಿಜಾಾ ನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದೆ. 
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ಪ್ಲ್ದಸ ರ್ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

 ಪಲೆಾರ್ ಎಾಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಾಂತಿೀಯ, ತಿರುಗುತಿು ರುವ ನೂಯ ಟಾರ ನ್ ನಕ್ಷತ್ರ . ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳು ರಡಿಯ 

ಅಲೆಗಳನ್ನು  ವಿಕ್ತರಣವಾಗಿ ಹರಸೂಸುತಿು ರುತ್ು ವೆ. ಗೊೀಲಕಾರದಲಿಲ ರುವ ಪಲೆಾರ್ ಗಳು ದೊಡಡ  

ನಗರದಷ್ಟು  ಗಾತ್ರ ವಿರುತ್ು ವೆ. ಸೂಯಿನಗಿಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು  ದರ ವಯ ರಾಶ್ಯನ್ನು  ಇವು ಹಾಂದಿರುತ್ು ವೆ. 

 

ಚ್ಚೀನ್ಯದ್ “ಸನ್ ವೇ ಟೈಹುಲೈಟ್” ವಿಶಾ ದ್ ನಂ.1 ಸೂಪ್ರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ 

ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡ ವಿಶಾ ದ ಟಾಪ್ಟ 500 ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಗಳ 

49ನೇ ಆವೃತಿು ಯ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಚಿೀನಾದ “ಸನ್ ವೇ ಟೈಹುಲೈಟ್ಸ (Sunway 

Taihulight)” ವಿಶಾ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಎನಸುವ 

ಮೂಲಕ ನಂ.1 ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಗಿಟಿು ಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಈ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಚಿೀನಾದಲಿಲ  

ಅಳವಡಿಸಿಲಾಗಿರುವ ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  168 ರಿಾಂದ 171ಕ್ಕಕ  

ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ.  

 ಸನ್ ವೇ ಟೈಹುಲೈಟ್ಸ ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಅನ್ನು  ಚಿೀನಾದಲೆಲ  ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾದ 

ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾದ ರ್ರ ಸ್ಥಸರ್ ಬಳಸಿ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಚಿೀನಾದ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ರಿಸಚ್ಿ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಯ ರಲೆಲ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಎಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ 

ಅಾಂಡ್ಸ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಇದನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿದೆ. 

 ಪರ ತಿ ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡ್ಸ ಗೆ 93 ಕಾಾ ಡಿರ ಲಿಯನೆ್  ಕಾಯ ಲುಕರ್ನ್ ಮಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಈ ಸೂಪರ್ 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಹಾಂದಿದೆ. ಚಿೀನಾದ ಮತ್ತು ಾಂದು ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಆದ ಟಿಯಾನೆ-2 

ಗಿಾಂತ್ಲೂ ಮೂರು ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ವೇಗವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

  ಜೂನ್ 2016 ರವರೆಗೆ ಟಿಯಾನೆ-2 ವಿಶಾ ದ ನಂ.1 ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಎನಸಿತ್ತು . ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 

ಮೂರು ವರ್ಿ ಈ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಗಿಟಿು ಸಿಕಾಂಡಿತ್ತು . 

 ಟೈಹುಲೈಟ್ಸ ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಅನ್ನು  ಹವಾಮಾನ, ವಾತಾವರಣ, ಜಿೀವ ವಿಜಾಾ ನ 

ಮುಾಂತಾದ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

 ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಚಿೀನಾ ದೇಶದೆದ  ಆದ ಟಿಯಾನೆ-2, ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕದ 

ಟೈಟಾನ್ ಮತ್ತು  ನಾಲಕ ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ  ಐಬಿಎಮ್ ನ ಸ್ಥಕಾ ಯ ಇದೆ. 

 

ಭಾರತ ಉಕುಕ  ಸಂಶೀಧನೆ ಮತಿ್ತ  ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ಮಷನ್ ಸ್ವಾ ಪಿಸಲಿರುವ್ ಉಕುಕ  ಸಚ್ಚವಾಲಯ 

ಉಕುಕ  ಮತ್ತು  ಕಬಿಿ ಣ ಉತಾಪ ದನೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಜಂಟಿ ಸಂಶೀದನೆಗಳನ್ನು  

ಕೈಗೊಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಉಕುಕ  ಸಚಿವಾಲಯವೂ ಉಕುಕ  

ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮಿರ್ನ್ (Steel Research and 

Technology Mission of India (SRTMI)) ಅನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಸಜೆಾ ಗಿದೆ.  
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ಕಾಂದರ  ಉಕುಕ  ಸಚಿವಾಲಯ ರಚಿಸಿದದ  ಉನು ತ್ ಮಟು ದ ಕಾಯಿಪಡೆಯ ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನ ಮೇರೆಗೆ SRTMI 

ಅನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 SRTMI ಯನ್ನು  ನೊೀಾಂದ್ಯಯಿತ್ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು.  

 ಉಕುಕ  ಕಂಪನಗಳ ಸಿಇಓಗಳು, ತ್ಜಾ ರು ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಉಕುಕ  ಸಚಿವಾಲಯ ಪರ ತಿನಧಿಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. 

 SRTMI ನದೇಿಶಕರು ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕಾಯಿಕಾರಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಭಾಯಿಸಲಿದುದ , 

ಇವರಿ ಕತ್ಿವಯ ಕ್ಕಕ  ನೆರವಾಗಲು ಅಗತ್ಯ  ಸಿಬಿ ಾಂದಿಯನ್ನು  ಸಂಸೆ್ಥ  ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. 

 ರೂ 200 ಕೀಟಿ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳದೊಾಂದಿಗೆ SRTMI ಅನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕಾಂದರ  

ಉಕುಕ  ಸಚಿವಾಲಯ ಶೇ 50% ವೆಚು ವನ್ನು  ಭ್ರಿಸಿದರೆ, ಉಕುಕ  ಕಂಪನಗಳು ಉಳಿದ 

ಮತ್ು ವನ್ನು  ಭ್ರಿಸಲಿವೆ. 

ಮಹತಾ : 

 ಉಕುಕ  ಮತ್ತು  ಕಬಿಿ ಣ ಉತಾಪ ದನೆ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಇದೊಾಂದು ವರದ್ಯನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  

ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಕೈಗೊಳು ಲು ಸಂಸೆ್ಥ  ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ಉಕುಕ  ಮತ್ತು  ಕಬಿಿ ಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಮಾನವ್ರಹಿತ ಯುದ್ದ  ವಿಮಾನ “ರುಸಿ ಮ್ಸ-2” ಪ್ರಿೀಕಿಾ ಥಿ ಹಾರಾಟ ಯಶಸ್ತಾ  

ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ ಮಾನವರಹಿತ್ ಯುದಧ  ವಿಮಾನ ‘ರುಸುು ಮ್–2 (ತ್ಪಸ್-

201)’ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಹಾರಾಟ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ದುಗಿದ 

ಏರೀನಾಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ು  ರಾಂರ್ಜ (ATR) ನಲಿಲ  ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಹಾರಾಟವನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಮಾನವ 

ರಹಿತ್ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಸಹಿತ್ ಯುದದ  ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲು ಈ ಟೆಸ್ು  ರಾಂರ್ಜ ಅನ್ನು  

ಚಿತ್ರ ದುಗಿದ ಬಳಿ ನೂತ್ನವಾಗಿ ನಮಿಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ವಿಮಾನದ 

ಟೇಕಾಫ್, ಲಾಯ ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ಹಾರಾಟದ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ರುಸಿು ಂ-2 ಬಗೆೆ : 

 ರುಸುು ಾಂ-2 “ಮಧಯ ಮ ಎತ್ು ರದ ದಿೀಘಿ ತಾಳಿಕ್ಕ (Medium Altitude Long Endurance)” 

ಮಾನವ ರಹಿತ್ ಯುದದ  ವಿಮಾನ. ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಇದರ ತೂಕ 2 ಟನ್. 

 ಡಿಆರ್ಡಿಒ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಮಾನವರಹಿತ್ ವಿಮಾನ ಕಣಾಗ ವಲು ಮತ್ತು  ಶತ್ತರ ವಿನ 

ನೆಲೆ ಪತೆು ಹಚ್ಚು ವ ಕ್ಕಲಸದ ಜತೆಗೆ ಯುದಧ  ವಿಮಾನದ ರಿೀತಿಯಲಿಲ  ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸಲೂ ಈ 

ವಿಮಾನವನ್ನು  ಬಳಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿದೆ. 

 ಈ ವಿಮಾನ ಸೇನೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆ ಯಾದರೆ ಭಾರತ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಬಲ ಹೆಚು ಲಿದೆ. 

ಅಮ್ರಿಕದ ‘ಪೆರ ಡೇಟರ್’ ಡ್ರರ ೀನ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಟಿಯಾಗಬಲಲ ದ್ಯಗಿದೆ. 
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 ಡಿಆರ್ಡಿಒದ ಅಾಂಗಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ಬಾಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಏರೀನಾಟಿಕಲ್ ಡೆವಲೆಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ 

ಎಸು ಬಿಲ ಷ್ಮ ಾಂಟ್ಸ (ADE) ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಬಿಇಎಲ್ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಉತಾಪ ದನಾ 

ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗದಗಿವೆ.  

 

ಪ್ರ ವಾಹ ಭಿೀತಿ ಎದುರಿಸುತಿಿ ವೆ ಹಿಮಾಲಯದ್ ಜ್ಲವಿದುಯ ತ್ ಯೀಜ್ನೆಗಳು  

ಹಿಮಾಲಯ ಪರ ದೇಶದ ಪರ ಮುಖ ಜಲ ವಿದುಯ ತ್ ಯೀಜನೆಗಳು ಹಸ 

ಸರೀವರಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಮಂಜುಗಡೆಡ ಗಳ ಕರಗುವಿಕ್ಕ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ಯಗಿ 

ಪರ ವಾಹ ಭಿೀತಿ ಎದುರಿಸುತಿು ವೆ ಎಾಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಾಂಶ ಬಳಕ್ತಗೆ 

ಬಂದಿದೆ.  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಾಂದ ಹಿಮಾಲಯದ 

ಮೇಲಾಗುತಿು ರುವ ಪರಿಣಾಮ ಕುರಿತ್ತ ಸಿಾ ಸ್ ಮೂಲದ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೀಧನೆಯಿಾಂದ ಈ 

ವಿರ್ಯ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಮಂಜುಗಡೆಡ  ಮತ್ತು  ಅದರ ಕರಗುವಿಕ್ಕಯಿಾಂದ 

ನೆರೆಹರೆಯ ಜನರ ಜಿೀವನದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಮುಖಯ ವಾಗಿ 

ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚು ಳದಿಾಂದ 

ಹಿಮಾಲಯದ ಮಂಜುಗಡೆಡ ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತಿು ವೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತ್, ಚಿೀನಾ, ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ನೇಪಾಳಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 441 ಜಲವಿದುಯ ತ್ 

ಯೀಜನೆಗಳು ಮಂಜುಗಡೆಡ  ಕರಗುವಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ಪರ ವಾಹಕ್ಕಕ  ತ್ತತಾು ಗಲಿವೆ. 

 ಈ ಜಲ ವಿದುಯ ತ್ ಯೀಜನೆಗಳು ನಗಿಲುಲ  ಅರ್ವಾ ಮಂಜುಗಡೆಡ ಗೆ ಸಮಿೀಪದಲಿಲ ವೆ. 

 ಈ ಜಲವಿದುಯ ತ್ ಯೀಜನೆಗಳು ವಿಶೇರ್ ವಿನಾಯ ಸ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಲಿಲ  ಪರ ವಾಹದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸಬಹುದು ಎಾಂದು ವಿಜಾಾ ನಗಳು 

ಅಭಿಪಾರ ಯಪಟಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಭಾರತದ್ ಸ್ತಾ ತಿ ಏನ್ನ? 

 ಭಾರತ್ದ 129 ಜಲ ವಿದುಯ ತ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅಧಾಯ ಯನದಲಿಲ  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾವಿತಿ ಕಣಿವೆ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  1989 ರಲಿಲ   ಇದದ  12 ಮಂಜುಗಡೆಡ  ಸರೀವರಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  2014 

ರಲಿಲ  77ಕ್ಕಕ ೀ ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರಿೀತಿ ಬಿಯಾಸ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  1989 ರಲಿಲ  6 

ಸರೀವರಗಳಿದದ ರೆ, 2011ರಲಿಲ  33ಕ್ಕಕ  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. 

 

ಪ್ರ ಖಯ ತ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ ಮೆನನ್ ನಧನ 

ಪರ ಸಿದದ  ಭೌತ್ಶಸು ರಜಾ  ಮತ್ತು  ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಾಂದ ದೇಶದ ವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಬಳವಣಿಯಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ  ವಹಿಸಿದದ  ರ್ರ . ಎಾಂ 

ಜಿ ಕ್ಕ ಮ್ನನ್ ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 88 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು  ಮತ್ತು  

ಸಾ ಲಪ  ಸಮಯದಿಾಂದ ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ ನರಳುತಿು ದದ ರು.  ವಿ ಪಿ ಸಿಾಂಗ್ 

ಸಕಾಿರದಲಿಲ  ವಿಜಾಾ ನ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಶ್ಕ್ಷಣ ರಾಜಯ  ಸಚಿವರಾಗಿ 
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ಕ್ಕಡ ಮ್ನನ್ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. ಇವರು ಅದಕ್ಕಕ  ಮುಾಂಚಿತ್ವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ವಿಜಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಇಲಾಖ್ಯ ಹಾಗು ಪರಿಸರ ಖ್ಯತೆ ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿಲ  ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು.  

 ಮಂಬಿಲಿಲ ಕಲತಿಲ್ ಗೊೀವಿಾಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ನನ್ ರವರು ಆಗಸ್ು  28, 1928 ರಂದು 

ಮಂಗಳೂರು, ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. ಎಾಂಜಿಕ್ಕ ಅರ್ವಾ ಗೊಕು ಎಾಂತ್ಲೇ ಇವರು 

ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿದದ ರು. 

 ತ್ಮಮ  25ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ ಯೇ ಯೂನವಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿರ ಸು ಲ್, ಯುಕ್ಕ ಯಿಾಂದ ಪಿಎಚ್.ಡಿ 

ಪದವಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡರು. 

  1955 ರಲಿಲ  ಹೀಮಿ ಬಬ ರವರ ಪೆರ ೀರಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಟಾಟ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ 

ಫಂಡಮ್ಾಂಟಲ್ ರಿಸಚ್ಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡರು. 1966 ರಲಿಲ  ಹೀಮಿ ಬಬ ರವರ ಸ್ವವಿನ 

ನಂತ್ರ ಟಿಐಎಫ್ಆರ್ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. 

 1971 ರಲಿಲ  ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಆ 

ನಂತ್ರ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚಾು ಗಿ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೀತಿ ರೂಪಿಸುವಲಿಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಪರಿಶರ ಮಿಸಿದದ ರು. 

 1971 ರಲಿಲ  ವಿಕರ ಮ ಸ್ವರಾಭಾಯಿ ನಧನ ನಂತ್ರ ಮ್ನನ್ ಅವರಿಗೆ ಇಸೊರ ೀ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಹುದೆದ ಯನ್ನು  ವಹಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

 ತ್ದ ನಂತ್ರ 1974 ರಲಿಲ  ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ವೈಜಾಾ ನಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಓ 

ದ ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 ಮ್ನನ್ ಅವರು ಯೀಜನಾ ಆಯೀಗದ ಸದಸಯ  (1982-89), ಪರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯವರ 

ವೈಜಾಾ ನಕ ಸಲಹೆಗಾರ (1986-1989), ಕ್ಟನೆ ಲ್ ಆಫ್ ಸೈಾಂಟಿಫಿಕ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಇಾಂಡಸಿು ರಯಲ್ 

ರಿಸಚ್ಿ (ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಆರ್) ನ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ (1989-90) ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಸಭಾ ಸದಸಯ ರಾಗಿ (1990-

96) ಕ್ಕಡ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 ಪದಮಭೂರ್ಣ -1968, ಪದಮ  ವಿಭೂರ್ಣ-1985 ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಷಿು ರೀಯ ಮತ್ತು  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. 
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ಅಗಿನ -1 ಖಂಡಾಂತರ ಕಿ್ಪ್ಣೆ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಯಶಸ್ತಾ  

ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ ಸಿಡಿಲ ತ್ಲೆ ಹತ್ತು ಯಯ ಬಲಲ  ಅಗಿು -1 ಖಂಡಾತ್ರ 

ಕ್ತಷ ಪಣಿಯ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಪರ ಯೀಗವನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 

ಒರಿಸೆ್ವ ದ ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ಐಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ(ವಿೀಲರ್ ಐಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ)ನ ಸಂಚಾರಿ 

ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದಿಾಂದ ಭೂಮಿಯಿಾಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪಪ ಳಿಸುವ ಅಗಿು -

1 ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕಳೆದ ಮಾಚ್ಿ 

2016 ಇದೇ ಸೆ ಳದಲಿಲ  ಅಗಿು -1 ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಅಗಿು -1 ಕ್ತಷ ಪಣಿ: 

 ಅಗಿು -1 ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯಿಾಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪಪ ಳಿಸುವ ಕ್ತಷ ಪಣಿ. ಅಗಿು  ಸರಣಿಯ 

ಮದಲ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  1983 ರಲಿಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಅಗಿು  ಕ್ತಷ ಪಣಿಯು 700 ಕ್ತಮಿೀ. ದೂರದ ವರೆಗೆ ಗುರಿ ತ್ಲುಪುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 12 ಟನ್ ತೂಕವಿರುವ ಈ ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯು 15 ಮಿೀಟರ್ ಉದದ ವಿದುದ , 1 ಟನ್ 

ಶಸ್ವು ರಸು ರಗಳನ್ನು  ಹತ್ತು ಯಯ ಲಿದೆ. 

 DRDO ಹಾಗೂ ರಿಸರ್ಜಿ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಇಮಾರ ತ್ ಮತ್ತು  ಹೈದರಾಬದ್ ನ ಭಾರತ್ ಡೈನಾಮಿಕೆ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಕ್ಕಡಿಕಾಂಡು ಅಗಿು -1 ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸ ಮಾಡಿವೆ.  

 

ಇ-ಪ್ಶ್ಮಹಾತ್ (E-Pashuhaat) ಪೀಟಿಲ್ ಗೆ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ ಚಾಲನೆ 

ರೈತ್ರು ಮತ್ತು  ಸ್ವಕು ಪಾರ ಣಿ ತ್ಳಿಗಾರರ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಿ ಸ್ವಧಿಸಲು 

ಕಾಂದರ  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ರೈರ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯ ಇ-ಪಶ್ಮಹಾತ್ 

ರ್ೀಟಿಲ್ ಅನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ರ್ೀಟಿಲ್ ಒಾಂದು ಇ-

ಮಾರುಕಟೆು  ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದುದ , ರೈತ್ರು ಇದರ 

ಮೂಲಕ ಗೊೀ ತ್ಳಿಗಳು, ಘನೀಕೃತ್ ವಿೀಯಿ ಹಾಗೂ ಭೂರ ಣವನ್ನು  

ಖರಿೀದಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಇ-ಪಶ್ಮಹಾತ್ ರ್ೀಟಿನ್ ರೈತ್ರನ್ನು  ವಿವಿಧ ತ್ಳಿಗಾರರು, ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ , ಸಹಕಾರಿ 

ಸಂಘಗಳು, ಹಾಲು ಉತಾಪ ದಕ ಸಂಘಗಳು ಹಾಗೂ ಖ್ಯಸಗಿ ಏಜೆನೆ ಗಳ ಜತೆ ಸಂಪಕಿ 

ಕಲಿಪ ಸಲಿದೆ. 

 ಯಾವುದೇ ತ್ಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಪೂಣಿ ಮಾಹಿತಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ದೊಾಂದಿಗೆ ರ್ೀಟಿಲ್ 

ನಲಿಲ  ಲಭ್ಯ ವಿರಲಿದೆ. ಹಸುವಿನ ತ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು  ಹಾಲು ನೀಡುತ್ು ದೆ ಎಾಂಬ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಿಗಲಿದೆ. 

 ಆ ಮೂಲಕ ರೈತ್ರು ತ್ಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ತ್ಳಿಯನ್ನು  ಸಮಂಜಸವಾದ ಬಲೆಯಲಿಲ  

ಖರಿೀದಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ.  
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ಪೀಟಿಲ್ ಮಹತಾ : 

 ಈ ಹಿಾಂದೆ ಈ ರಿೀತಿ ಪಾರ ಣಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಂಘಟಿತ್ ಮಾರುಕಟೆು  ಇರಲಿಲಲ . 

ಆದರೆ ನೂತ್ನ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ದೇಶದ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ತಾಂಬ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

 ಪಶ್ಮಸಂಗೊೀಪನೆ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗದ ಜನರ ಆದ್ಯಯದ ಪರ ಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದುದ , ರೈತ್ರ 

ಆದ್ಯಯವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುವಲಿಲ  ಈ ರ್ೀಟಿಲ್ ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. 

 ರೈತ್ ಮತ್ತು  ರೈತ್ರ ನಡುವೆ ಹಾಗೂ ರೈತ್ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಿ 

ಕಲಿಪ ಸಲು ಇದರಿಾಂದ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ.  

 

ಟಿೀಂ ಇಂಡಸ್ ನಂದ್ 2017ರಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ಖಸಗಿ ಚಂದ್ರ ಯಾನ ಮಷನ್ 

ಬಾಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ   ‘ಟಿೀಾಂ ಇಾಂಡಸ್’ ಚಂದರ ನ ಮೇಲೆ 

ರೀವರ್ ನೌಕ್ಕ ಇಳಿಸಲು ಸಿದಧ ತೆ ನಡೆಸಿದುದ , ಇಸೊರ ೀದ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಅನ್ನು  

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 28, 2017 ರಲಿಲ  ಚಂದರ ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಟಿೀಾಂ 

ಇಾಂಡಸ್ ಚಂದರ ಯಾನ ಕೈಗೊಳು ಲಿರುವ ದೇಶದ ಮದಲ ಖ್ಯಸಗಿ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಟಿೀಾಂ ಇಾಂಡಸ್ ತ್ಮಮ  ಲಾಯ ಾಂಡರ್ ಅನ್ನು  ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಇಸೊರ  ಜತೆ ಒಪಪ ಾಂದ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆ. ಇಸೊರ  ತ್ನು   ಖ್ಯಯ ತ್ ಧುರ ವಿೀಯ ಉಪಗರ ಹ ಉಡಾವಣಾ  ವಾಹನ– 

ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಟಿೀಾಂ ಇಾಂಡಸ್ ಗೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 2017ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 28ರಂದು 

ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಟಿೀಾಂ ಇಾಂಡಸ್ ನ ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಹತ್ತು  ನಭ್ಕ್ಕಕ  ಜಿಗಿಯಲಿದೆ. 

 ಲಾಾಂಚರ್ ಒಾಂದನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲಾಲ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಟಿೀಾಂ ಇಾಂಡಸ್ 

ಸಾ ಾಂತ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಿದೆ. 

 ಇಸೊರ ೀದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ವಿ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಟಿೀಾಂ ಇಾಂಡಸ್ ನ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ನಭ್ಕ್ಕಕ  ಹತ್ತು ಯಯ ಲಿದೆ. 

 ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ು  ಸುತಿು ದ ನಂತ್ರ ಈ ನೌಕ್ಕ ಚಂದರ ನ ವಾಯುವಯ  ಗೊೀದಧಿದಲಿಲ ರುವ  ಮರೆ 

ಇಾಂಬಿರ ಯಂ (Mare Imbrium) ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. 

 ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಿರ್ನ್ ಯಶಸಿಾ ಯಾದರೆ ಇಸೊರ ೀದ ಉದೆದ ೀಶ್ತ್ ಚಂದರ ಯಾನ ಮಿರ್ನ್-2 

ಅನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕಕ ಲಿದೆ. ಚಂದರ ಯಾನ 2 ಉಡಾವಣಾ ದಿನವನ್ನು  ಇಸೊರ ೀ ನಗದಿಪಡಿಸಿಲಲ . 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಗೂಗಲ್ ಲೂನಾರ್ ಎಕೆ್ ಪೆರ ೈಸ್ ಸಪ ರ್ಧಿಯ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಟಿೀಾಂ ಇಾಂಡಸ್ ಈ ಸ್ವಹಸಕ್ಕಕ  ಕೈಹಾಕ್ತದೆ. 

ಗೂಗಲ್ ಲೂನಾರ್ ಎಕೆ್ ಪೆರ ೈಸ್ (Xprize) ಸಪ ರ್ಧಿಗೆ ಪರ ವೇಶ 2010ರಲೆಲ ೀ ಮುಗಿದಿದೆ. ಸಪ ರ್ಧಿಗೆ ಪರ ವೇಶ 

ಪಡೆದಿರುವ ಮದಲ ನಾಲುಕ  ತಂಡಗಳಲಿಲ  ಟಿೀಾಂ ಇಾಂಡಸ್ ನಾಲಕ ನೆಯದು. ಉಳಿದ ಮೂರು 

ತಂಡಗಳೆಾಂದರೆ ಅಮ್ರಿಕದ ಮೂನ್ ಎಕೆಪೆರ ಸ್ ಮತ್ತು  ಸಿನಜಿಿ ಮೂನ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ನ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ 1 

L ಸಂಸೆ್ಥ .  

 

 

 

 

 

 



www.karunaduexams.com 

642 | P a g e  
 

ಸಿ ನಪಾನ ಉತಿೆೀಜ್ನಕೆಕ  “ಸಿ ನಪಾನ ಸುರಕ್ಷ” ಆಯ ಪ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮಗುವಿನ 

ಸಮತ್ತೀಲನ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಗಾವಹಿಸಲು  “ಸು ನಪಾನ ಸುರಕ್ಷ” ಎಾಂಬ 

ಮಬೈನ್ ಅಪಿಲ ಕರ್ನ್ ಅನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಬುಡಕಟ್ಟು  ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವ 

ಜುಲ್ ಓರಮ್ ರವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಬರ ಸ್ು  ಫಿೀಡಿಾಂಗ್ 

ರ್ರ ಮೀರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ (BPNI) ಈ ಮಬೈಲ್ ಆಯ ಪ್ಟ ಅನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದನ್ನು  ಪೆರ ೀರೆಪಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮಗುವಿನ ಆಹಾರ 

ಪದ್ಯರ್ಿದ ಮೇಲೆ ಸೂಕು  ನಗಾವಹಿಸಲು “ಸು ನಪಾನ ಸುರಕ್ಷ” ದಂತ್ಹ 

ಆಯ ಪ್ಟ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮದಲು.   

 ಈ ಆಯ ಪ್ಟ ಬಳಸಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಬಿ ಫ್ತಡ್ಸ ಭಾವಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ತೆಗೆದು BPNI ಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಕಡಬಹುದು.  

 ಪರ ಸವಪೂವಿ ಮತ್ತು  ಮಗು ಜನಸಿದ ನಂತ್ರದ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವ ಬಗೆಗ  

ತಾಯಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸು ನಪಾನ ಸಲಹೆಗಾರ ನಗರವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು   ಈ ಆಯ ಪ್ಟ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಸು ನಪಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ನವಿಹಿಸಲು ಇಚಿು ಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಆಯ ಪ್ಟ 

ಮೂಲಕ ನೊೀಾಂದ್ಯಣಿಯಾಗಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಎದೆಹಾಲು ಉಣಿಸುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಮೂಡನಂಬಿಕ್ಕಗಳಿಾಂದ ನವಜಾತ್ ಶ್ಶ್ಮಗಳು ತಾಯಿ ಹಾಲಿನಾಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗುತಿು ರುವುದು ಕಳವಳದ 

ಸಂಗತಿ. ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿಲ  ಜನಸುವ ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಶೇ 45% ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಜನಸಿದ ಒಾಂದು ಗಂಟೆ 

ಅವಧಿಯಳಗೆ ಎದೆಹಾಲನ್ನು  ಉಣಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಥಯ ಯನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ “ಮಾ” (MAA: Mothers Absolute Affection) ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ತಂದಿದೆ.  

 

ವಿಯ್ಕಟನ ಂ ಸುಖೀಯ್-30 ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಗಳಿಗೆ ತರಭೇತಿ ನೀಡಲಿರುವ್ ಭಾರತ  

ವಿಯ್ಕಟು ಾಂನ ಸುಖೀಯ್-30 ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ಸ ಗಳಿಗೆ ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡಲು 

ಭಾರತ್ ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಈ ನಧಾಿರ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ 

ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಬಲಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಚಿವ ಮನೊೀಹರ್ ಪಣಿಕಕ ರ್ ಮತ್ತು  ವಿಯ್ಕಟು ಾಂ ಪರ ತಿನಧಿ ಜನರಲ್ ಗೊ 

ಕೆು ವಾನ್ ಲಿಚ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಮಾತ್ತಕತೆಯ ವೇಳೆ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಒಪಪ ಾಂದ ಅನಾ ಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ವಾಯು ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ 

ನಡುವೆ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

 ಅದರಂತೆ ಫೈಲಟ್ಸ ಗಳಿಗೆ ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು  ತ್ಜಾ ರ ವಿನಮಯ 

ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುವುದು. 

 ವಿಯ್ಕಟಾು ಾಂ ಫೈಲಟ್ಸ ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ತ್ರಭೇತಿ ತ್ಗಲುವ 

ವೆಚು , ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಪೈಲಟ್ಸ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಎರಡು ದೇಶಗಳ ವಾಯು ಪಡೆಗಳು 

ನಧಿರಿಸಲಿವೆ. 
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 ವಿಯ್ಕಟು ಾಂ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸುಖೀಯ್-30 ಯುದದ  ವಿಮಾನವನ್ನು  

ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಬಳಸುತಿು ವೆ. ಆದ್ಯಗೂಯ  ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳು ಸು-30 ಯುದದ  ವಿಮಾನವನ್ನು  

ಬಳಸುವ ಮಾದರಿ ಸಾ ಲಪ  ಭಿನು ವಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ ಈಗಾಗಲೇ ವಿಯ್ಕಟು ಾಂ ನಾವಿಕರಿಗೆ “ಕ್ತಲೀ ಕಾಲ ಸ್ ಜಲಂತ್ಗಾಿಮಿ” ಕಾಯಾಿಚರಣೆ 

ಬಗೆಗ  ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡುತಿು ದೆ. ರಷ್ಠಯ  ನಮಿಿತ್ “ಕ್ತಲೀ ಕಾಲ ಸ್ ಜಲಂತ್ಗಾಿಮಿ”ಯನ್ನು  

ವಿಯ್ಕಟು ಾಂ 2014ರಲಿಲ  ಸೇನೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ದಕ್ತಷ ಣಾ ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ ದ ಮೇಲೆ ಚಿೀನಾ ತ್ನು  ಸ್ವವಿಭೌಮತ್ಾ ವನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸುತಿು ರುವ ಹತ್ು ಲಿಲ  

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ವಿಯ್ಕಟು ಾಂ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧ ಸೆಿ ರವಾಗಿದುದ , ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳು ಉತ್ು ಮ 

ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2016 ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ರವರು 

ವಿಯಟು ಾಂಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದದ ರು. ಈ ವೇಳೆ ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ದಿಾ ಪಕ್ತಷ ೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  

ಸಮಗರ  ಆಯಕಟಿು ನ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ಕಾಯಿತಂತ್ರ  ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕಗೆ ಏರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಕಲಕ ತಿಾದ್ಲಿಲ  ಏಳನೇ ವಿಶಾ  ಆಯುವೇಿದ್ ಕಾಂಗೆರ ಸ್ (World Ayurveda Congress) 

ಏಳನೇ ವಿಶಾ  ಆಯುವೇಿದ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಕಲಕ ತಾು ದಲಿಲ  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 2 ರಿಾಂದ 

4 ರವರೆಗೆ ಜರುಗಿತ್ತ. ವಿಶಾ  ಆಯಿವೇಿದ ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಕಾಂದರ  ಆಯುಷ್ 

ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಹಕಾರದೊಾಂದಿಗೆ ಈ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಅನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಿತ್ತು . 

ಆಯುಷ್ ಚಿಕ್ತತೆಾ  ಪದದ ತಿ ಅಾಂದರೆ ಆಯುವೇಿದ, ಯೀಗ, ನಚ್ಚರಪತಿ, 

ಯುನಾನ, ಸಿದದ  ಮತ್ತು  ಹಮಿಯೀಪತಿ ಚಿಕ್ತತೆೆಯನ್ನು  ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಿ 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲು ಆಯುವೇಿದ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಅನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಏಳನೇ ವಿಶಾ  ಆಯುವೇಿದ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ನ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ  : ಆಯುವೇಿದ ಪರಿಸರ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸುವುದು (Strengthening the Ayurveda Ecosystem“). 

 ಈ ಕಾಾಂಗೆರ ಸು  ಅಾಂಗವಾಗಿ ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಆಯುವೇಿದ ಕ್ತಲ ನಕ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು . 

ಆಯುವೇಿದ ಕುರಿತಾದ ಸ್ವವಿಜನಕ ಉಪನಾಯ ಸಗಳನ್ನು  ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  

 

ಲಡಾಖ್ ನಲಿಲ  ಇತಿಹಾಸ ಪೂವ್ಿ ಪುರಾತನ ವ್ಸತಿ ಪ್ರ ದೇಶ ಪ್ತಿೆ  

ಇತಿಹಾಸ ಪೂವಿ ಮಾನವನ ಪುರಾತ್ನ ವಸತಿ ಪರ ದೇಶವೊಾಂದನ್ನು  

ಭಾರತಿೀಯ ಪುರಾತ್ತ್ಾ  ಇಲಾಖ್ಯಯ ಲಡಾಖ್ ನಲಿಲ  ಪತೆು ಹಚಿು ದೆ. ಲಡಾಕ್ 

ನ ನ್ನಬರ  ಕಣಿವೆಯ ಸಸ್ಥರ್ ಲಾ ಬಳಿ 4,200 ಮಿೀಟರ್ ಎತ್ು ರದಲಿಲ  ಈ 

ಪರ ದೇಶ ಪತೆು ಯಾಗಿದೆ. ಪುರಾತ್ನ ಕಾಲದಲಿಲ  ಈ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಭೇಟೆಗಾರರು 

ಒಾಂದು ಸೆ ಳದಿಾಂದ ಮತ್ತು ಾಂದು ಸೆ ಳಕ್ಕಕ  ತೆರಳುವ ಮದಲು ಇಲಿಲ  

ತಾತ್ಕ ಲಿಕವಾಗಿ ಉಳಿದುಕಳುು ತಿು ದದ ರು ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ವಸತಿ ಪರ ದೇಶವು ಕಾರಕೀರಂ ಪಾಸ್ ನ ಸಸ್ಥರ್ ಲಾ ಬಳಿ ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಕ ಲಿಕವಾಗಿ 

ಉಳಿದುಕಳು ಲು ಮಾತ್ರ  ಇದನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳು ಲಾಗಿತ್ತು  ಎಾಂದು ಸಂಶೀಧನೆಯಿಾಂದ 

ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

 ಕಲಿಲ ದದ ಲ ಚೂರು ಮತ್ತು  ಮೂಳೆ ಅವಶೇರ್ಗಳು ಪತೆು ಯಾಗಿವೆ. 

 ಕಾಬಿನ್ ಡೇಟಿಾಂಗ್  ಪರ ಕಾರ ಕಲಿಲ ದದ ಲ ಚೂರುಗಳನ್ನು  ಸುಮಾರು 8500BCE ವರ್ಿಗಳಷ್ಟು  

ಹಿಾಂದಿನವು ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 
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ವೈಜಾಾ ನಕ ದತಾು ಾಂಶದ ಪರ ಕಾರ ಸಸ್ಥರ್ ಲಾ ಪರ ದೇಶ ಲಡಾಖ್ ನಲಿಲ  ಪತೆು ಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಇತಿಹಾಸ 

ಪೂವಿ ವಸತಿ ಪರ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಲಡಾಖ್ ನಲಿಲ  ಈ ಮುಾಂಚೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾತ್ತ್ಾ  ಪಾರ ಮುಖಯ ತೆ 

ಪರ ದೇಶ ಪತೆು ಯಾಗಿರಲಿಲಲ . ಹಿೀಗಾಗಿ, ಇದೊಾಂದು ಗಮನಾಹಿ ಸಂಶೀಧನೆಯಾಗಿದೆ.  

 

ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಸ್ವಯ ಟ್-2ಎ (Resourcesat-2A) ಉಪ್ಗರ ಹ ಉಡಾವ್ಣೆ ಯಶಸ್ತಾ  

ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಉಪಗರ ಹ ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ-2ಎಯನ್ನು  ನಗದಿತ್ ಕಕ್ಕಷ ಗೆ 

ಸೇರಿಸುವಲಿಲ  ಇಸೊರ ೀ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ರ್ೀಲಾರ್ 

ಸ್ವಯ ಟಲೈಟ್ಸ ಲಾಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ)-ಸಿ36 ಬಳಸಿ 

ಶ್ರ ೀಹರಿಕೀಟ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದಲಿಲ  ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ಇದರಾಂದಿಗೆ ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಉಡಡ ಯನ ವಾಹನವು 38 ನೇ ಉಡಾವಣಾ 

ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೂ ಪಾತ್ರ ವಾಯಿತ್ತ. 

ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಸ್ವಯ ಟ್-2ಎ: 

 2003 ಮತ್ತು  2011 ರಲಿಲ  ಉಡಾಯಿಸಲಾದ ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ-1 ಮತ್ತು  ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ-

2 ಉಪಗರ ಹಗಳ ಮುಾಂದುವರೆದ ಮಿರ್ನ್ ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ-2ಎ. ಈ ಎರಡು ಉಪಗರ ಹಗಳ 

ಜತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಳಕ್ಕದ್ಯರರಿಗೆ ದೂರ ಸಂವೇದಿ ಸೇವೆಯನ್ನು  ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ 

ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ-2ಎ ಉಪಗರ ಹದ ತೂಕ 1235 ಕ್ಕ.ಜಿ ಹಾಗೂ ಈ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  817 ಕ್ತ.ಮಿೀ 

ಎತ್ು ರದಲಿಲ ರುವ ಧುರ ವಿೀಯ ಸೂಯಿಸೆ್ವಯಿ ಕಕ್ಕಷ (Polar Sun synchronous orbit)ಗೆ 

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

  ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ-2ಎ ಮೂರು ಹಂತ್ಗಳ ಕಾಯ ಮ್ರಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಪೇಲೀಡ್ಸ ಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಹೈ ರೆಸಲೂಯ ಶನ್ ಲಿೀನಯರ್ ಇಮೇಜಿಾಂಗ್ ಸ್ಥಲ್್  ಸ್ವಕ ಯ ನರ್ (LISS-

4), ಮಿೀಡಿಯಂ ರೆಸಲೂಯ ಶನ್ LISS-3 ಕಾಯ ಮ್ರಾ ಮತ್ತು  ಅಡಾಾ ನೆ ಡ್ಸ ವೈಡ್ಸ ಫಿೀಲ್ಡ  ಸ್ಥನೆ ರ್ 

ಕಾಯ ಮ್ರಾ. 

  ರಿಸೊೀಸ್ಿ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ –2 ಎ ಕಳುಹಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಚಿತ್ರ ಗಳು ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ರೈತ್ರಿಗೆ 

ಪರ ಯೀಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ಇಸೊರ  ವಿಜಾಾ ನಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  ವಿವಿಧ ಬಳೆಗಳ ಪರ ದೇಶದ 

ವಾಯ ಪಿು , ಕೃಷಿ ಉತಾಪ ದನೆಯಲಿಲ  ಅಾಂದ್ಯಜು, ಬರ ಪರ ದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ, ಸ್ವಯಿಲ್ ಮಾಯ ಪಿಾಂಗ್ , 

ಇಳುವರಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ವಿಶ್ಲ ೀರ್ಣೆಗೆ ಮತ್ತು  ತ್ತೀಟದ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ  ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  

ನೀಡಲಿದೆ. 

ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ: 

ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ನಾಲುಕ  ಹಂತ್ದ, ಸಾ ದೇಶ್ ಎಾಂಜಿನ್ ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ . ಘನ ಮತ್ತು  ದರ ವ 

ಇಾಂಧನ ಮೂಲಕ ಇದು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ. 1994 ಮತ್ತು  2016ರ ನಡುವೆ ಪಿಎಸ್ಎಲಿಾ  122 

ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದುದ , ಇದರಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಉಪಗರ ಹಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  43 ಮತ್ತು  

ವಿದೇಶ್ ಉಪಗರ ಹಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  79. 

 

ಜ್ಞನ್ ಗೆಲ ನ್: ಅಂತರಿಕ್ಷದ್ಲಿಲ  ಭೂಮಗೆ ಸುತಿ್ತ  ಹಾಕ್ದ್ ಅಮೆರಿಕ್ದ್ ಮದ್ಲ ವ್ಯ ಕಿ್  ನಧನ 

ಅಮ್ರಿಕದ ಮಾಜಿ ವಿಮಾನ ಚಾಲಕ, ಹಿರಿಯ ಗಗನಯಾತಿರ  ಜಾನ್ ಗೆಲ ನ್ 

ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 95 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಕಲಂಬಸ್, 

ಓಹಿಯೀ ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  ನಧನರಾದರು. ಗೆಲ ನ್ ರವರು ಅಮ್ರಿಕದ 

“ಮಕ್ಕಯ ಿರಿ ಸ್ಥವೆನ್ ಮಿರ್ನ್” ನ ಕನೆಯ ಜಿೀವಂತ್ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು. 

ಗೆಲ ನ್ ಅಾಂತ್ರಿಕ್ಷದಲಿಲ  ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತು  ಹಾಕ್ತದ ಅಮ್ರಿಕದ ಮದಲ ವಯ ಕ್ತು . 1962ರಲಿಲ  ಮೂರು ಬರಿ 

ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಪರ ದಕ್ತಷ ಣೆ ಹಾಕ್ತದದ ರು.  
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ಜ್ಞನ್ ಗೆಲ ನ್: 

 ಜುಲೈ 28, 1921 ರಲಿಲ  ಜಾನ್ ಹರ್ಿಲ್ ಗೆಲ ನ್ ಜೂಯ ನಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಯ ಾಂಬಿರ ಡೆ್ಸ , ಓಹಿಯೀ, 

ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. 

 ಎರಡನೇ ವಿಶಾ  ಯುದದ  ಮತ್ತು  ಕರಿಯಾ ಯುದದ  ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಯುದದ  ವಿಮಾನ 

ಚಾಲಕರಾಗಿ ಪರಿಣಿತಿರಾಗಿದದ ರು. ಆ ನಂತ್ರ ಅಮ್ರಿಕದ ಬಹಯ ಕಾಶ ಏಜೆನೆ  ನಾಸ್ವಗೆ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡರು. 

 ಗೆಲ ನ್ 1962 ರಲಿಲ  “ಫ್ರ ಾಂಡ್ಸ ಶ್ಪ್ಟ 7 ಮಿರ್ನ್” ಮೂಲಕ  ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತು  ಹಾಕ್ತದದ ರು. ಆ 

ಮೂಲಕ ಅಾಂತ್ರಿಕ್ಷದಲಿಲ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಸುತ್ತು ಹಾಕ್ತದ ಅಮ್ರಿಕದ ಮದಲ ವಯ ಕ್ತು  

ಎನಸಿದರು. 

 1974 ರಲಿಲ  ಗೆಲ ನ್ ಯುಸ್ ಸ್ಥನೆಟ್ಸ ಗೆ ಸಂಸದರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. 1974 ರಿಾಂದ 1999 ರವರೆಗೆ 

24 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥನೆಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದರು.   

  1998 ರಲಿಲ  ತ್ಮಮ  77ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಯಾತೆರ  ಕೈಗೊಾಂಡು ಇತಿಹಾಸ 

ನಮಿಿಸಿದದ ರು. 

 ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 1990 ರಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕದ ಅಸೊು ರೀನಾಟ್ಸ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗೆ ಸೇಪಿಡೆ. 

 ನಾಸ್ವದ ವಿಶ್ರ್ು  ಸೇವಾ ಪದಕ ಪರ ಶಸಿು , 2012 ರಲಿಲ  ಪೆರ ಸಿಡೆಾಂಟ್ಸ ಫಿರ ೀಡಂ ಆಫ್ ಮ್ಡಲ್ 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿವೆ. 

 

2016 ಭಾರತ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಉತಸ ವ್ಕೆಕ  ನವ್ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ  

2016 ಭಾರತ್ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಉತೆ್ ವ (India International 

Science Festival)ಕ್ಕಕ  ನವದೆಹಲಿಯ ಸಿಎಸ್ಐಆರ್-ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ 

ಲಾಯ ಬೀರಟರಿಯ ಆವರಣದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂಗ್ 

ರವರು ಈ ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. “ಸೈನ್ ಫ್ರರ್ ದಿ ಮಾಸಸ್ (Science for the Masses)” ಇದು 

ಈ ವರ್ಿದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 IISF-2016 ಅನ್ನು  ಕಾಂದರ  ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಹಾಗೂ ವಿಜಾಾ ನ ಭಾರತಿ ಆಯೀಜಿಸಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾಂದರ ಗಳಲಿಲ  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾದ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರ ನಡುವೆ ವೈಜಾಾ ನಕ 

ಮನೊೀಭಾವವನ್ನು  ಭಿತ್ತು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಯುವ ಮನಸೆು ಗಳಲಿಲ  ವೈಜಾಾ ನಕ ಮನೊೀಭಾವ, ಪರಿಕಲಪ ನೆ ಹಾಗೂ ಜಾಾ ನ ಮಿನಮಯಕ್ಕಕ  

ಇದು ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ ನೀಡಿರುವ ಇತಿು ೀಚಿನ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  

ಉತೆ್ ವದಲಿಲ  ಪರ ದಶ್ಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಭಾರತ್ ಅಾಂತ್ರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ಮದಲ ಬರಿಗೆ 2015 ರಲಿಲ  ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸುಮಾರು ನಾಲುಕ  ಲಕ್ಷ ಜನರು ಈ ಉತೆ್ ವವಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ 

ಅದುಭ ತ್ ಯಶಸೆನ್ನು  ಕಂಡಿತ್ತು .  
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ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವ್ತಿ ಉತಿೆೀಜಿಸಲು “ಡಿಜಿಶಲ್ದ ಚಾನೆಲ್” ಆರಂಭಿಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ  

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಕುರಿತ್ತ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕು  ಶ್ಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ನಟಿು ನಲಿಲ  

ಡಿಜಿಧನ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿ ‘ಡಿಜಿಶಲಾ’ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ 

‘ಡಿಜಿಧನ್’ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ಸ ಗೆ ಸಕಾಿರ ಚಾಲನೆಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಮಾಹಿತಿ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವ ರವಿ ಶಂಕರ್ ಪರ ಸ್ವದ್ ಡಿಜಿಶಲಾ ಟಿವಿ ಮತ್ತು  

ಡಿಜಿಧನ್ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಡಿಜಿಶಲಾ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಕುರಿತ್ತ ವಿವಿಧ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ 

ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಡಿಜಿಶಲಾ” ಚಾನೆಲ್ 24*7 ಹಾಗೂ 365 ದಿನ ಪರ ಸ್ವರವಾಗುವ ಉಚಿತ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿದೆ. 

ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ, ಅದರ ಅನ್ನಕ್ಕಲಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಧಾನದ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ 

ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಉಪಗರ ಹ ಆಧರಿತ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು  ದೂರದಶಿನ ನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಡಿಡಿ ಉಚಿತ್ ಡಿಟಿಎಚ್ 

ಸೇವೆ ಮೂಲಕ ರಾರ್ು ರವಾಯ ಪಿು  ಭಿತ್ು ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಇ-ವಾಯ ಲೆಟ್ಸ, ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಡಿ, ಯುಪಿಐ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿ ಡೆಮ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಪಾರ ರಂಭಿಕ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಇಾಂಗಿಲ ೀಷ್ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂದಿ ಭಾಷ್ಯಲಿಲ  ಸೇವೆ ಲಭ್ಯ ವಾಗಲಿದೆ, ನಂತ್ರದ 

ದಿನಗಳಲಿಲ  ಇತ್ರೆ ಭಾಷ್ಯಲೂಲ  ಸೇವೆಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಬಹಯ ಕಾಶ ತಾಯ ಜ್ಯ  ಸಂಗರ ಹಣೆಗೆ ಜ್ಪಾನ್ ನಂದ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕೆ 

ಬಹಾಯ ಕಾಶದಲಿಲ  ಭಾರಿ ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ತಾಯ ಜಯ  ಪದ್ಯರ್ಿಗಳನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆ್ಥ  (JAXA) ಕ್ಟನೊಟರಿ-

6 (Kounotari-6) ಹೆಸರಿನ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಹಯ ಕಾಶದಲಿಲ ರುವ ತಾಯ ಜಯ  

ಪದ್ಯರ್ಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ದೊಡಡ  ಕಾಾಂತಿೀಯ ಬಲೆಯ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿಕಡಲಾಗಿದೆ. H-IIB ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಬಳಸಿ 

ಟನೆಗಶ್ಮಾದ ಅಾಂತ್ರಾಷಿು ರೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಇದನ್ನು  

ಉಡಾವಣೆಗೊಳಿಸಿದೆ.  

 ನಗದಿತ್ ಜಾಗಕ್ಕಕ  ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ತ್ಲುಪುತಿು ದದ ಾಂತೆ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರ ದ ಬಲೆ ಬಿಚಿು ಕಳು ಲಿದೆ. 

ಬಹಾಯ ಕಾಶದಲಿಲ ನ ಅಪಾರ ತಾಯ ಜಯ ಗಳನ್ನು  ಈ ಮಿೀನನ ಬಲೆಯಲಿಲ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಈ ತಾಯ ಜಯ ಗಳನ್ನು  ಬಲೆಯ ಸಮೇತ್ ಸೊಪ ೀಟಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಶ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ 

ರಿೀತಿ ಒಾಂದು ಬರಿಗೆ ನೂರಾರು ಟನ್ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು  ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಜಪಾನ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು   ಜಪಾನ್ ಮಿೀನ್ನ ಬಲೆ ತ್ಯಾರಕ ನಟ್ು  ಸಿೀಮ  

ಇದನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿವೆ. 

ಬಹಯ ಕಾಶ ತಾಯ ಜ್ಯ  ಸಂಗರ ಹಣೆ ಅವ್ಶಯ ಕ್ತೆ ಏಕೆ? 

1957 ರಲಿಲ  ಉಡಾಯಿಸಲಾದ ರಷ್ಠಯ ದ ಸುಪ ಟಿು ಕ್ ಉಪಗರ ಹದಿಾಂದ ಇಲಿಲ ಯವರೆಗೆ ಅಾಂದರೆ ಐದು 

ದಶಕಗಳಲಿಲ  ನಡೆಸಲಾಗಿರುವ ಬಹಯ ಕಾಶ ಪರ ಯೀಗದಿಾಂದ ಬಹಯ ಕಾಶದಲಿಲ  ಉಪಗರ ಹ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಅನೇಕ ಮಾನವ ನಮಿಿತ್ ತಾಯ ಜಯ ಗಳು ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿವೆ. ಅಾಂದ್ಯಜಿನ ಪರ ಕಾರ ಸುಮಾರು 100 

ಮಿಲಿಯನ್ ಚೂರುಗಳು ನಮಮ  ಗರ ಹವನ್ನು  ಸುತ್ತು ತಿು ದುದ , ಭ್ವಿರ್ಯ ದಲಿಲ  ಹಸ ಉಪಗರ ಹಗಳ 

ಉಡಾವಣೆ, ವಿವಿಧ ಸಂಶೀಧನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಡ  ಉಾಂಟ್ಟ ಮಾಡಲಿದೆ.  
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ಕೆಸಲ ರ್ ಸ್ತಂಡ್ರರ ೀಮ್ಸ (Kessler Syndrome): ಬಹಯ ಕಾಶದ ತಾಯ ಜಯ ಗಳು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ವೇಗದಲಿಲ  

ಚಲಿಸುತಿು ರುತ್ು ವೆ. ಹಿೀಗೆ ಚಲಿಸುತಿು ರುವ ಚೂರುಗಳು ಉಪಗರ ಹ ಅರ್ವಾ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಗೆ ಡಿಕ್ತಕ  

ಹಡೆದ್ಯಗ ಅಪಾರ ಹಾನ ಸಂಭ್ವಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದಕ್ಕಕ  ಕ್ಕಸಲ ರ್ ಸಿಾಂಡ್ರರ ೀಮ್ ಎನು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ನ್ಯಯ ನೊೀ ಸ್ರಾಮಕ್ ವ್ಸಿು ವ್ನ್ನನ  ಸಂಶೀಧಿಸ್ತದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು 

ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜಾಾ ನಯನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ಅಮ್ರಿಕ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ತಂಡ 

ನಾಯ ನೊೀ ಸ್ಥರಾಮಿಕ್ ವಸುು ವನ್ನು  ಪತೆು ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಈ ನಾಯ ನೊೀ 

ಸ್ಥರಾಮಿಕ್ ಅನ್ನು  ಸುರಕ್ತಷ ತ್ ಮತ್ತು  ಅಗಗ ದ ಅಣು ರಿಯಾಕು ರ್ ನಲಿಲ  

ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಅಲೂಯ ಮಿನಯಂ ಆಕೆ್ಕ ೈಡ್ಸ ನಾಯ ನೊೀ ಸ್ಥರಾಮಿಕೆ್  

ಲೇಪನದಿಾಂದ ಈ ಹಸ ವಸುು ವನ್ನು  ಸೃಷಿು ಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ, 

ಕಠಿಣ ವಿಕ್ತರಣ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ತ್ಡೆದುಕಳುು ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  

ಇದು ಹಾಂದಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖ್ ಪ್ರ ಯೀಜ್ನ:  

 ಅಧಿಕ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು  ವಿಕ್ತರಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ತಷ ತ್ವಾಗಿ 

ಹೆಚ್ಚು  ಶಕ್ತು ಯನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಮುಾಂದಿನ ಪಿೀಳಿಗೆಯ ಅಣು ರಿಯಾಕು ಗಿಳಲಿಲ  

ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ವಿಭಿನನ ತೆ ಹೇಗೆ? 

ಈ ಹಿಾಂದಿನಾಂದಲೂ ರಿಯಾಕು ರ್ ನಲಿಲ  ಅಣು ವಿಧಳನ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ 

ಶಖವನ್ನು  ಹಿೀರಿಕಳು ಲು ನೀರನ್ನು  ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ತಂಪುಕಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಆದರೆ 

ನೀರನ್ನು  ತಂಪುಕಾರಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಾಂದ ತ್ತಕ್ತಕ ನಾಂದ ಹಾನ ಉಾಂಟಾಗುತಿು ರುವುದು ಸಮಸ್ಥಯ ಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ನೀರು ತಾಪದ ಮಿೀತಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಾಂದುವರೆದ 

ರಿಯಾಕು ರ್ ನಲಿಲ  ಬಳಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಲ . ಹಸ ತಂಪುಕಾರಕಗದದ ಸಿೀಸ ಮತ್ತು  ಸೊೀಡಿಯಂ ದರ ವದ 

ಲೀಹಗಳು ಹೆಚಿು ನ ತಾಪಮಾನದಲಿಲ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಆದರೆ ರಿಯಾಕು ನಿಲಿಲ  ಬಳಸಲಾಗುವ 

ವಸುು ಗಳಿಗೆ ತ್ತಕುಕ  ಹಿಡಿಯುವ ಸಂಭ್ವ ಹೆಚ್ಚು .  

 

ಚ್ಚೀನ್ಯದಿಂದ್ ಸುಧಾರಿತ ಹವಾಮಾನ ಉಪ್ಗರ ಹ ಫೆಂಗ್ ಯೂನ್-4  

ಚಿೀನಾ ತ್ನ್ನ ಹಸ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಸುಧಾರಿತ್ ಹವಾಮಾನ ಉಪಗರ ಹ 

“ಫ್ಾಂಗ್ ಯೂನ್-4” ಅನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಭೂಸೆಿರ ಕಕ್ಕಷ ಗೆ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಲಾಾಂsಗ್ ಮಾಚ್ಿ-3ಬಿ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ 

ಬಳಸಿ ಸಿಚೂಯನ್ ಪಾರ ಾಂತ್ಯ ದಲಿಲ ರುವ ಕ್ತಷ ಚಾಾಂಗ್ ಉಪಗರ ಹ ಉಡಾವಣಾ 

ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಫ್ಾಂಗ್ ಯೂನ್ ಚಿೀನಾದ ಮದಲ ಎರಡನೇ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಹವಾಮಾನ ಉಪಗರ ಹ ಹಾಗೂ 

ಎತ್ು ರದ ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಚಿೀನಾದ ಮದಲ ದೂರ ಸಂವೇದಿ 

ಉಪಗರ ಹವಾಗಿದೆ. 

 ವಾತಾವರಣ, ಬಹಯ ಕಾಶ ಪರಿಸರ, ಮೀಡ ಹಾಗೂ ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ಪರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಈ 

ಉಪಗರ ಹ ನಗಾವಹಿಸಲಿದೆ. 

 ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಮುನೊಚನೆ ಹಾಗೂ ಮುನೊಚನೆಯ ನಖರತೆಯ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವಲಿಲ  ಈ ಉಪಗರ ಹ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 
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ಕ್ಕಿೆ ಯಲಿಲ  ಇಂಧನ ತ್ತಂಬಲು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಗರ ಹವ್ನ್ನನ  ದುರಸ್ತಾ ಗಳಿಸಲು ನ್ಯಸ್ವದಿಂದ್ 

ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕೆ 

ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಇಾಂಧನ ತ್ತಾಂಬಲು ಹಾಗೂ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ದುರಸೆಿಗೊಳಿಸಲು 

ನಾಸ್ವ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆ್ಥ  ರಬಟಿಕ್ ಬಹಯ ಕಾಶ್ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುತಿು ದೆ. “ರಿಸೊು ೀರ್ ಎಲ್ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಕಾರ ಪ್ಟು  (Restore-L 

Spacecraft)” ಎಾಂದು ಇದಕ್ಕಕ  ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ರಿಸೊು ೀರ್-ಎಲ್ 

ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಗೊಳಿಸಲು ನಾಸ್ವ 

ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಯಾ ಮೂಲದ ಉಪಗರ ಹ ಸಂಸೆ್ಥ  “ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಸಿಸು ಾಂ”ನೊಾಂದಿಗೆ 127 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದೆ. ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಸಿಸು ಾಂ ಈ ಮಿರ್ನ್ ಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಹಾಡ್ಸಿ ವೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಎಲಾಲ  ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 2020 ರಲಿಲ  ಈ ನೌಕ್ಕ ತ್ನು  ಕಾಯಾಿರಂಭ್ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ರಬಟಿಕ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ ಅತಾಯ ಧುನಕ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದುದ , ಸೇವೆ ನರತ್ ಉಪಗರ ಹಗಳಿಗೆ ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ದುರಸೆಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಇಾಂಧನ 

ತ್ತಾಂಬವ ಕಾಯಿವನ್ನು  ಮಾಡಲಿದೆ. 

 ಅಸೆಿ ತ್ಾ ದಲಿಲ ರುವ ಉಪಗರ ಹಗಳ ಕಾಯಾಿವಧಿ ವಿಸು ರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ವೆಚು  ಸಹ 

ಇದರಿಾಂದ ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಬಹಯ ಕಾಶ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು  ಸಾ ಚು ಗೊಳಿಸಲು ಇದನ್ನು  

ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಚಂಡಮಾರುತ ಮುನೂಸ ಚನೆಗೆ “ಎಂಟ್ಟ” ಸಣಣ  ಉಪ್ಗರ ಹಗಳನ್ನನ  ಉಡಾಯಿಸ್ತದ್ ನ್ಯಸ್ವ 

ಚಂಡಮಾರುತ್ ಮುನೊಚನೆ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ನಾಸ್ವ ಎಾಂಟ್ಟ ಸಣಣ  ಉಪಗರ ಹಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ನಾಸ್ವದ “ಸೈಕಲ ೀನ್ ಗೊಲ ೀಬಲ್ ನಾಯ ವಿಗೇರ್ನ್ 

ಸ್ವಯ ಟಲೈಟ್ಸ ಸಿಸು ಾಂ”ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಭೂಮಿಯಿಾಂದ 

12ಕ್ತ.ಮಿೀ ಎತ್ು ರದಲಿಲ  ಗಾಳಿಯಿಾಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಉಡಾವಣಾ ವೆಚು ವನ್ನು  

ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಭೂಮಿಯಿಾಂದ ಹಾರಿಸದೆ ಗಾಳಿಯಿಾಂದ 

ಉಡಾಯಿಸಲು ನಾಸ್ವ ತಿೀಮಾಿನಸಿತ್ತು . ಇದಕಾಕ ಗಿ ಆಬಿಿಟಲ್ ATK ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪೆಗಸಸ್ 

ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಬಳಸಿ ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸೈಕಲ ೀನ್ ಗೊಲ ೀಬಲ್ ನಾಯ ವಿಗೇರ್ನ್ ಸ್ವಯ ಟಲೈಟ್ಸ ಸಿಸು ಾಂ”ನ ಈ ಪರ ತಿ ಉಪಗರ ಹಗಳ ತೂಕ 32 

ಕ್ಕ.ಜಿ. 5 ಅಡಿ ಉದದ ದ ರೆಕ್ಕಕ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. ಭೂಮಿಯಂದ 500 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಎತ್ು ರದ 

ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಇವು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿವೆ. 

 ಸಮುದರ  ಮೇಲಿಾ ಗದ ಬಿರುಸುತ್ನವನ್ನು  ಅಳೆಯಲು ಜಿಪಿಎಸ್ ನಾಯ ವಿಗೇರ್ನ್ ರಿಸಿವರ್ 

ಗಳನ್ನು  ಉಪಗರ ಹಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು  

ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ತಿೀವರ ತೆಯನ್ನು  ಅಳೆಯಲು ವಿಜಾಾ ನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಬಂಗಾಳ ಕಲಿಲ ಯಲಿಲ  ದೊಡಡ  “ಸತಿ  ವ್ಲಯ (ಡೆಡ್ ಝೀನ್) ಪ್ತಿೆ  

ಭಾರತ್ ವಿಜಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ತಂಡ ಬಂಗಾಳ 

ಕಲಿಲ ಯಲಿಲ  ಸುಮಾರು 60,000 ಚದರ ಕ್ತಲೀ ಮಿೀಟರ್ ವಾಯ ಪಿು ಯ 

ದೊಡಡ  “ಸತ್ು  ವಲಯ (Dead Zone)”ವನ್ನು  ಪತೆು ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಈ 

ಪರ ದೇಶದವು ಅಪಾರ ಪರ ಮಾಣದ ಸ್ವರಜನಕವನ್ನು  ಸ್ವಗರದಿಾಂದ 

ಹರತೆಗೆಯುವ ಸೂಕ್ಷಜಿೀವಿಗಳ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗೆ ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು 
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ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ನೇಚರ್ ಜಿಯೀಸೈನೆ್  ನಲಿಲ  ಈ ಅಧಯ ಯನವನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಡೆಡ್ ಝೀನ್ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

ಡೆಡ್ಸ ಝೀನ್ ಎಾಂದರೆ ನೀರಿನ ತ್ಳದಲಿಲ  ಕಡಿಮ್ ಅರ್ವಾ ಶೂನಯ  ಆಮಲ ಜನಕವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ಪರ ದೇಶ. ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಇಾಂತ್ಹ ಪರ ದೇಶಗಳ ನೈಸಗಿಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ು ವೆಯಾದರೂ ಮಾನವನ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯಿಾಂದ್ಯಗುವ ವಿಪರಿೀತ್ ಪೌಷಿಾ ಕ ಮಾಲಿನಯ ದಿಾಂದಲು ಉಾಂಟಾಗಬಹುದು. ಉತ್ು ರ ಮತ್ತು  

ದಕ್ತಷ ಣ ಅಮ್ರಿಕದ ಪಶ್ು ಮ ಕರಾವಳಿ, ನಮಿಬಿೀಯಾದ ಕರಾವಳಿ ತಿೀರಾ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ 

ಪಶ್ು ವ ತಿೀರಾ ಅಾಂದರೆ ಅರಬಿಿ  ಸಮುದರ ದಲಿಲ  ಹೆಚಾು ಗಿ ಡೆಡ್ಸ ಝೀನ್ ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ು ವೆ. 

ಸಂಶೀಧನೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸಿಎಸ್ಐಆರ್ ನ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಓಶ್ಯಾನೊಗರ ಫಿಯ ಸಂಶೀಧಕರನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡ ಸಂಶೀಧಕರ ತಂಡ ಬಂಗಾಳ ಕಲಿಲ ಯ ನೀರಿನಲಿಲ  ಕ್ಕಲವು ಪರ ಮಾಣದ 

ಆಮಲ ಜನಕ ಇರುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಆದರೆ ಆಮಲ ಜನಕ ಲಭ್ಯ ತೆ ಪರ ಮಾಣ ಇತ್ರೆ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ 10000 ಪಟ್ಟು  

ಕಡಿಮ್ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಬಂಗಾಳ ಕಲಿಲ ಯಲಿಲ  ಸೂಕ್ಷಜಿೀವಿಗಳ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗೆ ತಾಣವಾಗಿದುದ , ನಧಾನ ಗತಿಯಲಿಲ  

ಸ್ವರಜನಕವನ್ನು  ಹರಹಾಕುತ್ು ವೆ ಎಾಂದು ಸಂಶೀಧನೆಯಿಾಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

 ಸ್ವಗರದಲಿಲ  ಸ್ವರಜನಕ ಹರತೆಗೆಯುವ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಯಿಾಂದ ಸಮುದರ ದಲಿಲ  ಸ್ವರಜನಕ 

ಸಮತ್ತೀಲನ ಹಾಗೂ ಸಮುದರ  ಉತಾಪ ದಕತೆ ಮೇಲೆ ವಯ ತಿರಿಕು  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ು ದೆ. 

 

ಜ್ಞಗತಿಕ್ ಇಂಗಾಲದ್ ಡೈ ಆಕೆಸ ೈಡ್ ಹರಸೂಸುವಿಕೆ ನಗಾವ್ಹಿಸಲು ಚ್ಚೀನ್ಯದಿಂದ್ ಉಪ್ಗರ ಹ 

ಹ್ವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ಟರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಅರ್್ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು 

ಜ್ಞಗತಿಕ ಇಂಗ್ಲ್ ಡೈ ಆಕೆಸ ೈಡ್ (CO2) ಪ್ಟರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಟಾನ್ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ 

(TanSat) ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ವನ್ನು  ಚಿೀನಾ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಹಾರಿಸಿದೆ. ಅದು 

ವಾಯ್ಡವಯ ದಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾದ ಗೋಬ್ರ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಜಿಯಕ್ಕವ ನ್ 

ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ ಉಡ್ಯವಣಾ ಕಂದರ ದಿಂದ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 2D ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ 

ಈ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದು ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 

ರಾಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ 243ನೇ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಲ 

ಮೇಲೆ ನಗಾವಹಿಸುವ ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  

ಜಪಾನ್ ಹಾಂದಿದುದ , ಚಿೀನಾ ಈ ಪಟಿು ಗೆ ಹಸದ್ಯಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಟಾನ್ ಸ್ವಯ ಟ್ ಉಪ್ಗರ ಹದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಟಾನ್ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ ಉಪಗರ ಹ ಪರ ತಿ 16 ಗಂಟೆಗಳಿಗೊಮ್ಮ  ಜಾಗತಿಕ ಇಾಂಗಾಲ ಡೈ ಆಕೆ್ಕ ೈಡ್ಸ ಮಟು ದ 

ಮೇಲೆ ನಗಾವಹಿಸಲಿದೆ.  

 ಟಾನ್ ಸ್ವಯ ಟ್ಸ ಉಪಗರ ಹದ ತೂಕ 620 ಕ್ಕ.ಜಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 700 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರದಲಿಲ  

ಸೂಯಿ ಸೆ್ವಯಿ ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಈ ಉಪಗರ ಹದ ಕಾಯಾಿವದಿ ಮೂರು 

ವರ್ಿ. 

 ಈ ಉಪಗರ ಹದಿಾಂದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತ್ತ ಅರ್ಿ ಮಾಡಿಕಳು ಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಚಿೀನಾದ ಪರಿಸರ ತ್ಜಷ ರಿಗೆ ಇಾಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕೆ್ಕ ೈಡ್ಸ 

ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕಯ ಸೂಕು  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ರವಾನಸಲಿದೆ. ಜಗತಿು ನಾದಯ ಾಂತ್ ಸಂಶೀಧಕರು 

ಇದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪಡೆದಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.   

 ಉಪಗರ ಹದಿಾಂದ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಇಾಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕೆ್ಕ ೈಡ್ಸ 

ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸಲು ಮತ್ತು  ಕಾಬಿನ್ ಟೆರ ೀಡಿಾಂಗ್ ನಡೆಸಲು ಚಿೀನಾಗೆ 

ವರದ್ಯನವಾಗಲಿದೆ. 
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ಘನ ಇಂಧನ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನನ  ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸ್ತದ್ ಜ್ಪಾನ್  

ಜಪಾನ್ ಏರೀಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಎಕೆರ್ಲ ೀರಶನ್ ಏಜೆನೆ  (JAXA) ಘನ ಇಾಂಧನ 

ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಎಪೆಿಲಾನ್-2 (Epsilon-2) 

ಹೆಸರಿನ ಈ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಅನ್ನು  ದಕ್ತಷ ಣ ಜಪಾನನ ಉಚಿನೌರ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಸ್ಥಾಂಟರ್ 

ನಾಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ 26 ಮಿೀಟರ್ ಉದದ ವಿದೆ. 

ಎಪೆಿಲಾನ್ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಬಳಸಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ು  ವಿಕ್ತರಣ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸುವ ERG 

(Energization and Radiation in Geospace) ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ERG ಉಪಗರ ಹ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ು  ಅಾಂಡಕಾರದ ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸಮಿೀಪವಾಗಿ 

ಅಾಂದರೆ 350 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಅಾಂತ್ರದಲಿಲ  ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯಿಾಂದ 30,000 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರದಲಿಲ  

ಸುತ್ು ಲಿದೆ. 

 ಈ ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಉಪಗರ ಹವು “ವಾಯ ನ್ ಅಲೆಲ ನ್ ರಡಿಯೇರ್ನ್ ಬಲ್ು  (Van Allen Radiation 

Belts)” ಚಲಿಸುತ್ು ದೆ. ಈ ಭಾಗದಲಿಲ  ಭೂಮಿಯ ಕಾಾಂತ್ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ  ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಎಲೆಕಾು ರನ್ 

ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ ಕಣಗಳನ್ನು  ಸ್ಥಳೆದಿರುತ್ು ದೆ. 

 ಈ ಎಲೆಕಾು ರನ್ ಕಣಗಳು ಉಪಗರ ಹದ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹಾನ ಮಾಡುವುದಲಲ ದೇ, 

ಗಗನಯಾತಿರ ಗಳಿಗೂ ವಿಕ್ತರಣ ಅಪಾಯವನ್ನು  ತಂದೊಡುಡ ತ್ು ವೆ. 

 ERG ಉಪಗರ ಹವು ವಿಕ್ತರಣ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲು ಒಾಂಬತ್ತು  ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಎಪೆಿಲಾನ್-2 ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಹಸ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಘನ ಇಾಂಧನ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಆಗಿದುದ , ಇದರಿಾಂದ ಉಡಾವಣ 

ವೆಚು ದ 1/3 ರಷ್ಟು  ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಉಳಿತಾಯದಿಾಂದ ಹಲವು ಸಂಪಕಿ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ 

ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಉಡಾಯಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಸಾ ದೇಶಿ ನಮಿತ ದೂರಗಾಮ “ನಭಿಯ ಕಿ್ಪ್ಣಿ” ಪ್ರಿೀಕಿೆ  

ಸಾ ದೇಶ್ೀಯವಾಗಿ ನಮಿಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಲಾದ ದೂರಗಾಮಿ 

ಸಬ್ ಸ್ವನಕ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ‘ನಭ್ಿಯ’ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು     ಒಡಿಶದ 

ಚಂಡಿಪುರದಲಿಲ  ಕೈಗೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನಾ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಸಂಸೆ್ಥ (ಡಿಆರ್ ಡಿಒ) ಕ್ತಷ ಪಣಿಯ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ನಡೆಸಿತ್ತ. ಆದರೆ ಕ್ತಷ ಪಣಿ 

ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ಸಂಪೂಣಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು  ನಾಲುಕ  ಬರಿ 

ಕ್ತಷ ಪಣಿಯ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗಿದುದ , ನಾಲಕ ರಲಿಲ  ಒಾಂದು ಬರಿ ಮಾತ್ರ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ.  

ಮದಲ ಬರಿಗೆ 2013 ರಲಿಲ  ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಯಿತ್ತ ಆದರೆ ವಿಫಲವಾಯಿತ್ತ. ಆನಂತ್ರ ಅಕು ೀಬರ್ 

2014 ರಲಿಲ  ನಡೆಸಲಾದ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  800 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಬದಲಿಗೆ 1,010 ಕ್ತ,ಮಿೀ ಗುರಿ ತ್ಲುಪಿ ನರಿೀಕ್ಕಷ ಗೂ 

ಮಿೀರಿ ಯಶಸಿಾ ಯಾಯಿತ್ತ. ಅಕು ೀಬರ್ 16, 2015 ರಲಿಲ  ನಡೆಸಲಾದ ಮೂರನೆ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಮತೆು  

ವಿಫಲವಾಯಿತ್ತ. 

ನಭಿಯ ಕಿ್ಪ್ಣಿ: 

 ನಭ್ಿಯ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ದೂರಗಾಮಿ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯಾಗಿದುದ , ಭೂಮಿಯಿಾಂದ ಭೂಮಿಗೆ ನೆಗೆಯಬಲಲ  

ಅಣಾ ಸು ರ ಒಯಯ ಬಲಲ  ಸಬ್ ಸ್ವನಕ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ. ಇದನ್ನು  ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನಾ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಸಂಸೆ್ಥ (ಡಿಆರ್ ಡಿಒ) ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ನಭ್ಿಯ ಕ್ತಷ ಪಣಿ 700 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಯಿಾಂದ 1000 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಸ್ವಗಿ ದ್ಯಳಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ.  
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ಆಯುವೇಿದ್ ಔಷಧಿಗಳಲಿಲ  ಜಿಂಕೆಯ ಕಂಬು ಬಳಸಲು ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರದ್ ಅನ್ನಮತಿ 

ಕೀರಿದ್ ಕರಳ  

ಮಚೆು ಯುಳು  ಜಿಾಂಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಂಬರ್ ಜಿಾಂಕ್ಕಯ ಕಾಂಬುಗಳನ್ನು  

ಆಯುವೇಿದ ಔರ್ಧಿಗಳಲಿಲ  ಬಳಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕರಳ 

ಸಕಾಿರ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ಮರೆ ಹೀಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರಳ ರಾಜಯ  

ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಕರಳದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  

ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ರವರು ರಾಷಿು ರೀಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು  

ಕಾಂದರ  ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕಕ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕರಳ ರಾಜಯ  

ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿಯೂ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ-1972ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲು ಕೀರಿದೆ. 

ಜಿಂಕೆ ಕಂಬುಗಳು? 

ಜಿಾಂಕ್ಕಗಳ ತ್ಲೆ ಭಾಗದಿಾಂದ ಹರಚಾಚಿ ಬಳೆದಿರುವ ಭಾಗಗಳೆ ಕಾಂಬುಗಳು. ಮಚೆು ಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ ಜಿಾಂಕ್ಕಗಳು, ಸ್ವಾಂಬರ್ ಜಿಾಂಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಗುವ ಜಿಾಂಕ್ಕಗಳು ಕಾಂಬುಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿದುದ , ಕರಳದಲಿಲ  ಕಾಣಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಪರ ತಿವರ್ಿ ಈ ಕಾಂಬುಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿೀಳುತ್ು ವೆ. ಈ 

ಕಾಂಬುಗಳು ಆಯುವೇಿದ ಔರ್ಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದುದ , ರಕು  ಪರಿಚಲನೆ, ಮೂಳೆ ಮತ್ತು  

ಮಾಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನು  ಬಲಿರ್ಾ ಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಮೃಗಾಲಯದಲಿಲ  ಕಳಚಿ ಬಿದಿದ ರುವ ಜಿಾಂಕ್ಕಗಳ ಕಾಂಬುಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಆಯುವೇಿದ ಔರ್ಧಿ 

ತ್ಯಾರಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ಬಳಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕರಳ ರಾಜಯ ದ ಸೆ ಳಿೀಯ ಆಯುವೇಿದ ಔರ್ಧಿ 

ತ್ಯಾರಕರು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಮನವಿ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. ಆದರೆ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ-1972 

ರಡಿ ಜಿಾಂಕ್ಕಯ ಕಾಂಬುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು  ಬಳಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಷೇಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗಿ 

ಕರಳ ಸಕಾಿರ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ-1972ಕ್ಕಕ  ಸೂಕು  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರುವಂತೆ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಿರದ ಮರೆ ಹೀಗಿದೆ. 

 

ಅಗಿನ -5 ಕಿ್ಪ್ಣಿ ಪ್ರಿೀಕಿಾ ಥಿ ಉಡಾವ್ಣೆ ಯಶಸ್ತಾ  

ಭಾರತ್ದ ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್, ಭೂಮಿಯಿಾಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಚಿಮುಮ ವ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ಶಕ್ತು ಶಲಿ  ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಅಗಿು –5ರ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಉಡಾವಣೆ 

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶದ ವಿೀಲರ್ ದಿಾ ೀಪದಲಿಲ  ದೂರಗಾಮಿ ಕ್ತಷ ಪಣಿ 

ಅಗಿು -5 ಅನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಅಗಿನ -5 ಕಿ್ಪ್ಣಿ ಬಗೆೆ : 

 ಅಗಿು -5 ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಮೂರು ಹಂತ್ದ ಘನ ನೊೀದಕ ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿ. 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥ  (DRDO) ಇದನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ಅಗಿು  ಸರಣಿಯ ಇತ್ರೆ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಅಗಿು -5 ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಸುಧಾರಿತ್ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ.  

 ಅಗಿು  5 ಕ್ತಷ ಪಣಿಯು 17 ಮಿೀಟರ್ ಉದದ ವಿದೆ; 2 ಮಿೀಟರ್ ಅಗಲವಿದೆ ಮತ್ತು  ಉಡಾವಣಾ ಭಾರ 

ಸುಮಾರು 50 ಟನ್ ಇದೆ. ಒಾಂದು ಟನ್ ಗಿಾಂತ್ಲೂ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಅಣು ಸಿಡಿತ್ಲೆಯನ್ನು  ಇದು 

ಒಯುಯ ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. ಇದರ ದ್ಯಳಿ ವಾಯ ಪಿು  5,000 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಗಿಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿು ದೆ. 

 ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಚಿೀನಾದ ಪರ ತಿೀ ಸೆ ಳವೂ ಸ್ಥರಿದಂತೆ ಏಷ್ಠಯ , ಆಫಿರ ಕಾ ಮತ್ತು  ಯರೀಪ್ಟ 

ಖಂಡದ ಹಲವು ರಾರ್ು ರಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಭಾರತ್ ಸೇನೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡರೆ ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಕ್ಕಲವೇ 

ಕ್ಕಲವು ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಟಿು ಗೆ ಭಾರತ್ ಸೇರಲಿದೆ. ಅಮ್ರಿಕ, ಚಿೀನಾ, ಫ್ರರ ನೆ್, ಯುಕ್ಕ ಈಗಾಗಲೇ 



www.karunaduexams.com 

652 | P a g e  
 

ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. ಅಲಲ ದೇ ಇದರಿಾಂದ ಭಾರತ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವು 

ಹೆಚು ಲಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಭಾರತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಗಿು  ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಸರಣಿಯ ಅಗಿು -1 (700 ಕ್ತ.ಮಿೀ ವಾಯ ಪಿು ), ಅಗಿು -2 

(2000 ಕ್ತ.ಮಿೀ ವಾಯ ಪಿು ), ಅಗಿು -3 (2500 ಕ್ತ.ಮಿೀ ವಾಯ ಪಿು ) ಮತ್ತು  ಅಗಿು -4 (3,500 ಕ್ತ.ಮಿೀ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು ) 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿ ಹೆಚಿು  ಶಖ್ ನರೀಧಕ್ ವ್ಸಿು ವ್ನ್ನನ  ಪ್ತಿೆ ಹಚಿ್ಚ ದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು 

ಯುಕ್ಕ ಮೂಲದ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ತಂಡ ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಶಖ ನರೀಧಕ 

ವಸುು ವನ್ನು  ಪತೆು ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ. “ಹಫಿು ಯಂ ಕಾಬೈಿಡ್ಸ (Hafnium Carbide)” 

ವಿಜಾಾ ನಗಳ ಪತೆು ಹಚಿು ರುವ ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಶಖ 

ನರೀಧಕತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ವಸುು . 3958 ಡಿಗಿರ  ಸ್ಥಲೆಿ ಯಸ್ ಕರಗುವ 

ಬಿಾಂದುವನ್ನು  ಇದು ಹಾಂದಿದೆ. ಆತಾಯ ಧುನಕ ಲೇಸರ್ ಹಿೀಟಿಾಂಗ್ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಬಳಸಿ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 “ಹಫಿು ಯಂ ಕಾಬೈಿಡ್ಸ (Hafnium Carbide)” ಮತ್ತು ”ಟಾಾಂಟಲಮ್ 

ಕಾಬೈಿಡ್ಸ (Tantalum Carbide)” ಗಳು ರಿಫ್ರರ ಕು ರಿ ಸ್ಥರಾಮಿಕೆ್ ಆಗಿದುದ , ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ತಾಪ 

ನರೀಧಕವಾಗಿವೆ. 

 ಟಾಾಂಟಲಮ್ ಕಾಬೈಿಡ್ಸ 3,768 ಡಿಗಿರ  ಸ್ಥಲೆಿ ಯಸ್ ನಲಿಲ  ಕರಗಿದರೆ, ಹಫಿು ಯಂ ಕಾಬೈಿಡ್ಸ 

3,958 ಡಿಗಿರ  ಸ್ಥಲೆಿ ಯಸ್ ನಲಿಲ  ಕರಗಿದೆ. ಇವರೆಡನ್ನು  ಮಿಶರ ಣ ಮಾಡಿದ್ಯಗ ಕರಗುವ ಬಿಾಂದು 

ಇದಕ್ತಕ ಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿು ರುವುದನ್ನು  ಸಂಶೀಧನೆಯಿಾಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಈ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳನ್ನು  ಹೈ ಸಿಪ ೀಡ್ಸ ವಾಹನಗಳಲಿಲ  ಉರ್ಣ  ರಕ್ಷಣೆ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಮತ್ತು  

ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕಗಳಲಿಲ  ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಈ ಸಂಶೀಧನೆ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ವರದ್ಯನವಾಗಲಿದೆ. ಭ್ವಿರ್ಯ ದಲಿಲ  ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ 

ಎಾಂದಿಗಿಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು  ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಸ್ವಮ ಟ್ಿ ಆಯ ಂಟಿ ಏಪಿೀಿಲ್ಡ  ವೆಪ್ನ್ ಪ್ರಿೀಕಿಾ ಥಿ ಯಶಸ್ತಾ   

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥ  (DRDO) ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಆಯ ಾಂಟಿ 

ಏಪಿೀಿಲ್ಡ  ವೆಪನ್ (Samrt Anti Airfield Weapon (SAAW)) ಅನ್ನು  

ಭಾರತಿೀಯ ವಾಯು ಪಡೆಯ ವಿಮಾನದಿಾಂದ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸಿದೆ. 

ಒಡಿಶದ ಚಂಡಿೀಪುರ್ ನ ಇಾಂಟಿಗೆರ ೀಟೆಡ್ಸ ಟೆಸ್ು  ರಾಂರ್ಜ ನಲಿಲ  

ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಸಮಯದಲಿಲ  SAAW 

ವಯ ವಸೆ್ಥ  ತೃಪಿು ದ್ಯಯಕವಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದುದ , ನಗದಿತ್ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ತ್ಲುಪಲು 

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. 

ಸ್ವಮ ಟ್ಿ ಆಯ ಂಟಿ ಏಪಿೀಿಲ್ಡ  ವೆಪ್ನ್ ಬಗೆೆ : 

 ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಆಯ ಾಂಟಿ ಏಪಿೀಿಲ್ಡ  ವೆಪನ್ ಅನ್ನು  ಡಿಆರ್ ಡಿಓ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು 120 ಕ್ಕಜಿ 

ಸ್ವಮ ಟ್ಸಿ ಕಾಲ ಸ್ ವೆಪನ್ ಆಗಿದೆ. 

 100 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಎತ್ು ರದಿಾಂದ ಭೂಮಿಗೆ ನಖರವಾಗಿ ಗುರಿ ಇಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲಕ ದೂರದಿಾಂದಲೇ ನಖರವಾಗಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು  ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಬಲತ್ತಾಂಬಲಿದೆ. 

 ವಿಶಾ  ದಜೆಿಯ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಶಸ್ವು ಸು ರಗಳಲಿಲ  ಇದು ಒಾಂದ್ಯಗಿದುದ , ವಿಮಾನದ ರನ್ ವೇ, ಬಂಕರ್ 

ಮತ್ತು  ವಿಮಾನದ ಹಾಯ ಾಂಗರ್ ಅನ್ನು  ಧಾ ಾಂಸಮಾಡಲು ಶಕು ವಾಗಿದೆ. 
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ಹಿನನ ಲೆ: 

SAAW ಯೀಜನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2013ರಲಿಲ  56.58 ಕೀಟಿಯನ್ನು  

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸತ್ತು . ಇದರ ಮದಲ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಮೇ 2016 ರಲಿಲ  ಐಎಎಫ್ ನ ದರಿನ್-II 

ವಿಮಾನದಿಾಂದ ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು .  

 

ಪಂಜ್ಞಬ್ ನಲಿಲ  ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಎರಡನೇ ಪಿೀಳಿಗೆ ಎಥನ್ಯಲ್ ಬಯೀ-ರಿಫೈನರಿ ಘಟಕ್ 

ದೇಶದ ಮದಲ ಎರಡನೇ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಎರ್ನಾಲ್ ಜೈವಿಕ ಶ್ಮದಿದ ೀಕರಣ 

ಘಟಕ ಪಂಜಾಬ್ ನ ಬರ್ಥಾಂದ ಜಿಲೆಲ ಯ ಟಕಿನಾಾ ಲ ಹಳಿು ಯಲಿಲ  

ಸೆ್ವಪನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಘಟಕದ ಶಂಕುಸೆ್ವಪನೆಯನ್ನು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸ್ವವಿಜನಕ ವಲಯದ (CPSU), 

ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ್ ಪೆಟ್ರ ೀಲಿಯಂ ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ, ರೂ 600 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಾಂಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪರ ತಿ ದಿನ ಈ ಘಟಕದಲಿಲ  100 ಕ್ತ.ಲಿೀ ಎರ್ನಾಲ್ ಅನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಾಂದರೆ 

ವಾಷಿಿಕ 3.20 ಕೀಟಿ ಲಿೀಟರ್ ಎರ್ನಾಲ್ ಅನ್ನು  ಕೃಷಿ ತಾಯ ಜಯ ದಿಾಂದ ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಎರ್ನಾಲ್ ಮಿಶರ ಣಕ್ಕಕ  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಶೇ 26% ಎರ್ನಾಲ್ ಇದರಿಾಂದ 

ಲಭ್ಯ ವಾಗಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ವಾಷಿಿಕ 30,000 ಟನ್ ಜೈವಿಕ ಗೊಬಿ ರ ಸಹ 

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ವಾಷಿಿಕ 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ಕಜಿ ಬಯೀ-ಸಿಎನ್ ಜಿ ಸಹ ಇಲಿಲ  ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಬಯೀ-ಸಿಎನ್ 

ಜಿ ಯನ್ನು  ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅಡುಗೆ ಇಾಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. 

 ಈ ಘಟಕದ ಸೆ್ವಪನೆಯಿಾಂದ 1200-1400 ಉದೊಯ ೀಗ ಸೃಷಿು ಯಾಗಲಿದೆ.  

 ಇವೆಲಲ ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಭ್ತ್ು ದ ಹುಲಲ ನ್ನು  

ಸುಡುವುದು ತ್ಪಪ ಲಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಇಾಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕೆ್ಕ ೈಡ್ಸ ಅನಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ 

ತ್ಗಗ ಲಿದೆ. 

ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಎಥನ್ಯಲ್ (2nd Generation Ethanol): 

ಎರಡನೇ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಎರ್ನಾಲ್ ಎಾಂದರೆ ವಿವಿಧ ಬಯೀಮಾಸ್ ನಾಂದ ತ್ಯಾರಿಸಬಹುದ್ಯದ 

ಇಾಂಧನ. ಒಾಂದನೇ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಎರ್ನಾಲ್ ಅನ್ನು  ಕೃಷಿಯೀಗಯ  ಬಳಗಳಲಿಲ ನ ಸಕಕ ರೆ ಮತ್ತು  

ಎಣೆಣ ಯನ್ನು  ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಒಾಂದನೇ 

ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಎರ್ನಾಲ್ ಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಎರಡನೇ ತ್ಲೆಮಾರಿನ ಎರ್ನಾಲ್ ಅನ್ನು  ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಿಾಂದ ಉತಾಪ ದಿಸುವುದು ಸುಲಭ್ವಲಲ  ಮತ್ತು  ಈ ಎರ್ನಾಲ್ ಅನ್ನು  ಕೃಷಿ ತಾಯ ಜಯ , 

ಲಿಗೊು ಸ್ಥಲುಯ ಲಸಿಕ್ ಬಯಮಾಸ್ ನಾಂದ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಫೆಬರ ವ್ರಿ 28: ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿನ (National Science Day) 

ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಫ್ಬರ ವರಿ 28 ರಂದು “ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ವಿಜ್ಞಾ ನ ದಿನ”ವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ವಿಜಾಾ ನ ಹಾಗೂ ನಮಮ  ಜಿೀವನದಲಿಲ  ಅದರ 

ಮಹತ್ಾ ದ ಬಗೆಗ  ಜನಸ್ವಮಾನಯ ರಲಿಲ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ರಾಷಿು ರೀಯ 

ವಿಜಾಾ ನ ದಿನ ಆಚರಣೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. “Science and Technology for 

Specially Abled Persons” ಇದು ಈ ವರ್ಿದ ರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ದಿನ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ ವಾಗಿದೆ. 
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ಭಾರತ್ದ ಹೆಮ್ಮ ಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವರ ಅಪೂವಿ ಸ್ವಧನೆಯ ನೆನಪಿನಲಿಲ  ಈ 

ದಿನವನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ದಿನ ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 1928ರ ಫ್ಬರ ವರಿ 28ರಂದು 'ರಾಮನ್ 

ಇಫ್ಕ್ು ' ಎಾಂದೇ ಪರ ಸಿದಧ ವಾದ ತ್ಮಮ  ಅಧಯ ಯನದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಜಗತಿು ಗೆ ತಿಳಿಸಿದದ ರು. ರಾಮನ್ 

ಅವರ ಈ ಆವಿಷ್ಠಕ ರಕಾಕ ಗಿ 1930 ರಲಿಲ  ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿತ್ತು .  

ಹಿನನ ಲೆ: 

 1986 ರಿಾಂದ ರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಕ್ಟನೆ ಲ್ ಫ್ರರ್ ಸೈನೆ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಕಮೂಯ ನಕರ್ನ್ ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  

ರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಫ್ಬರ ವರಿ 

28 ಅನ್ನು  ರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ದಿನವೆಾಂದು ಘೀಷಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಮಟು  ಮದಲ ರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ದಿನವನ್ನು  28ನೇ ಫ್ಬರ ವರಿ 1987 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್್  ಎಂದ್ರನ್ನ? 

ಯಾವುದೇ ಪಾರದಶಿಕ ರಾಸ್ವಯನಕ ವಸುು ವಿನ ಮೂಲಕ ಬಳಕನ್ನು  ಹಾಯಿಸಿದ್ಯಗ ಅದರಿಾಂದ 

ಹರಬರುವ ಕ್ತರಣಗಳು ಒಳಬರುವ ಕ್ತರಣಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಭಿನು ವಾದ ದಿಕ್ತಕ ನತ್ು  ಹರಳಿರುವುದನ್ನು  ನಾವು 

ನೊೀಡಬಹುದು (ಗಾಜಿನ ಪಟು ಕದ ಮೂಲಕ ಬಳಕನ್ನು  ಹಾಯಿಸುವ ಉದ್ಯಹರಣೆ ನೆನಪಿಸಿಕಳಿು ). 

ಹಿೀಗೆ ಚದುರಿದ ಬಹುಪಾಲು ಕ್ತರಣಗಳ ಸಾ ರೂಪ ಮೂಲ ಕ್ತರಣದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ು ದ್ಯದರೂ 

ಒಾಂದಷ್ಟು  ಭಾಗದ ಕ್ತರಣಗಳ ತ್ರಂಗಾಾಂತ್ರ ಮೂಲಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಬದಲಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಇದನ್ನು  ರಾಮನ್ 

ಪರಿಣಾಮವೆಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

 

 

 

 

ಶತ್ತರ  ಶಸಿ್ವ ಸಿ ರ  ಪ್ತಿೆ  ಹಚಿು ವ್ ರಾಡರ್ “ಸ್ವಾ ತಿ” ಸೇನೆಗೆ ಸೇಪ್ಿಡೆ 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಂಸೆ್ಥ  (ಡಿಆಡಿಿಓ) ಸಾ ದೇಶ್ 

ನಮಿಿತ್ ಶಸ್ವು ಸು ರ ಪತೆು ಹಚ್ಚು ವ ರಾಡರ್ “ಸ್ವಾ ತಿ (SWATHI)”ಯನ್ನು  ಸೇನೆಗೆ 

ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿಜಾಾ ನಗಳು 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿರುವ ವಿಶೇರ್ ವಾಹನ `ಎನ್ ಬಿಸಿಆರ್  ವಿ` ಯನ್ನು  ಸಹ 

ಸೇನೆಗೆ ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ಇದು ನೂಯ ಕ್ತಲ ಯರ್ , ಜೈವಿಕ, ರಾಸ್ವಯನಕ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ಯುದಧ ವನ್ನು  ಎದುರಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

ಸ್ವಾ ತಿ ರಾಡರ್ ಬಗೆೆ : 
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 ಡಿಆಡಿಿಓ ದ ಎಲೆಕಾು ರನಕೆ್ ಮತ್ತು  ರಾಡರ್ ಡೆವಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಎಸು ಬಿಲ ಷ್ಮ ಾಂಟ್ಸ (LADE) ಈ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ವಾಯ ಪಿು  50 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ಪರ ಸುು ತ್ ಜಗತಿು ನಾದಯ ಾಂತ್ 

ಬಳಕ್ಕಯಲಿಲ ರುವ ಫಿರಂಗಿ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು  ತ್ನು  ವಾಯ ಪಿು ಯಡಿ ತೆಗೆದುಕಳುು ವ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಎದುರಾಳಿ ಶಸ್ವು ಸು ರಗಳನ್ನು  ಪತೆು ಹಚ್ಚು ವ ಹಾಗೂ ನಖರವಾಗಿ ಹಡೆದು ಉರುಳಿಸುವ 

ಕಾಯಿವನ್ನು  ಇದು ಮಾಡಲಿದೆ. 

 ಇದು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ನಖರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಕ್ತಷ ಣವಾಗಿ ಕ್ತಷ ಪಣಿ, ಶ್ಲ್ , ಮಾಟಿಲ್ಸ್  ಮತ್ತು  

ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಗಳನ್ನು  ಪತೆು ಹಚಿು  ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಇಾಂತ್ಹ ನಾಲುಕ  ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಸೇನೆ ಹಾಂದಿದುದ , ಇನ್ನು  30 ಅನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಲು 

ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತಿೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಇಾಂತ್ಹ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಅವಶಯ ವೆನಸಿತ್ತು . ಕಾಗಿಿಲ್  ಯುದಧ ದಂತ್ಹ 

ನಂತ್ರ ಅಮ್ರಿಕದಿಾಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗಿತ್ತು . 

ವಿಶೇಷ ರಕ್ಷಣಾ ವಾಹನ ಎಂಕೆ-1: 

ಡಿಆಡಿಿಓ ದ ವೆಹಿಕಲೆ್ ರಿಸಚ್ಿ ಮತ್ತು  ಡೆವಲಪೆಮ ಾಂಟ್ಸ ಎಸು ಬಿಲ ಷ್ಮ ಾಂಟ್ಸ ಇದನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

ಈ ವಾಹನ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಯ ಭೂಪರ ದೇಶದೊಳಗೆ ನ್ನಗಗ ಬಲಲ ದು. ಕ್ಕಮಿಕಲ್ , ನೂಯ ಕ್ತಲ ಯರ್, 

ಜೈವಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೆ ಳದಿಾಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ತ್ಲುಪಿಸುತ್ು ದೆ. ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಡಿಆರ್ 

ಡಿಒಗಳನ್ನು  ಪರಿಶ್ೀಲಿಸಿ ಮುನೆು ಚು ರಿಕಾ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

 

 

ಸೂಪ್ರ್ ಸ್ವನಕ್ ಕಿ್ಪ್ಣಿ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಯಶಸ್ತಾ  

ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ವನಕ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಭಾರತ್ 

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ನವಿಹಿಸಿದೆ. ಒಡಿಶದ ಚಂಡಿೀಪುರದಲಿಲ ರುವ ಸಂಯುಕು  

ಪರಿೀಕಾಷ  ವಾಯ ಪಿು ಯಿಾಂದ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ, 

ಶತ್ತರ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಪತೆು  ಹಚಿು  ಧಾ ಾಂಸ 

ಮಾಡಬಲಲ  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಈ ಸೂಪರ್ ಸ್ವನಕ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಹಾಂದಿದೆ.   

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸೂಪರ್ ಸ್ವನಕ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಡಿಆಡಿಿಓ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸಾ ದೇಶ್ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯು 7.5 ಮಿೀ ಉದದ ವಿದೆ. 

 ನಾಯ ವಿಗೇರ್ನ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ , ಹೈ-ಟೆಕ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅತಾಯ ಧನಕ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯಲಿಲ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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 30 ಕ್ತ.ಮಿೀಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ಎತ್ು ರದ ವಾತಾವರಣದಲಿಲ  ಹಾರಿ ಬರುವ ಶತ್ತರ  

ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಧಾ ಾಂಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

ಭಾರತದ್ ಖಂಡಾಂತರ ಕಿ್ ಪ್ಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  (Ballistic Missile Defence System): 

 ಡಿಆಡಿಿಓ ದ “ರಿಸಚ್ಿ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಇಮರತ್” ಎಲಾಲ  ರಿೀತಿಯ ಅತಾಯ ಧುನಕ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. 

 ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ಎರಡು ರಿೀತಿಯ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಕಡಿಮ್ ಎತ್ು ರದ ಅಡಾಾ ನೆ್ ಡ  ಏರಿಯಾ ಡಿಫ್ನೆ್  ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಮತ್ತು  ಪೃರ್ಥಾ  ರಕ್ಷಣಾ 

ವಾಹನ ಕ್ತಷ ಪಣಿ (ಹರ ವಾತಾವರಣಕ್ಕಕ ). 

 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಡಿಆಡಿಿಓ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಅಮ್ರಿಕಾ, ರಷ್ಠಯ  

ಮತ್ತು  ಇಸ್ಥರ ೀಲ್ ನಂತ್ರ ಖಂಢಾತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹಾಂದಲಿರುವ ವಿಶಾ ದ 

ನಾಲಕ ನೇ ರಾರ್ು ರ ಭಾರತ್ ಎನಸಲಿದೆ. 

 ಫ್ಬರ ವರಿ 2017 ರಲಿಲ  ಪೃರ್ಥಾ  ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 

ಕೆನಡಾದ್ ಕ್ಕಯ ಬೆಕ್ ನಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ್ ಅತಯ ಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆ ಪ್ತಿೆ   

ಕ್ಕನಡಾದ ಕ್ಕಯ ಬಕ್ ನಲಿಲ  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹಳೆಯ 

ಪಳೆಯುಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಪತೆು ಹಚಿು ರುವುದ್ಯಗಿ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಕಾಬಿನ್ ಡೇಟಿಾಂಗ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಪರ ಕಾರ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕ್ಕ ಸುಮಾರು 3.8 

ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಿ ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ತಕ ಾಂತ್ಲೂ ಅಾಂದರೆ 4.3 ಬಿಲಿಯನ್ 

ವರ್ಿದಷ್ಟು  ಹಳೆಯದಿರಬಹುದು ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪಳೆಯುಳಿಕ್ಕಗಳು ಸಣಣ ದ್ಯಗಿ, ಕಳವೆ ರಿೀತಿಯಲಿಲ ದುದ , ಸುಮಾರು ಅಧಿ ಮಿಲಿಮಿೀಟರ್ 

ಉದದ ವಿದೆ. ಮಾನವ ಕ್ಕದಲಿನ ಅಧಿದಷ್ಟು  ಅಗಲವನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. 

 ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕ್ಕಗಳು ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಾದ ಅವಶೇರ್ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಾದ 

ಸಮುದರ ದ ತ್ಳದಲಿಲ  ಖನಜ ಭ್ರಿತ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಬುಗೆಗ ಗಳ ಬಳಿ ವಾಸವಾಗಿದದ ವು ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಹೆಮಾಟೈಟ್ಸ (ಐರನ್ ಆಕೆ್ಕ ೈಡ್ಸ ನ ವಿಧ) ನಾಂದ ಈ ಪಳೆಯುಳಿಕ್ಕಗಳು ರಚನೆಗೊಾಂಡಿವೆ.  

 ಪಳೆಯುಳಿಕ್ಕ ಪತೆು ಯಾಗಿರುವ ಶ್ಲೆಗಳು ರೂಪಾಾಂತ್ರ ಶ್ಲೆಗದಗಿವೆ. ಅಾಂದರೆ ಅತಿ ಉರ್ಣ ತೆ 

ಮತ್ತು  ಒತ್ು ಡಕ್ಕಕ  ಒಳಪಟ್ಟು  ರಚನೆಗೊಾಂಡಿವೆ.  

ಸಂಶೀಧನೆಯ ಮಹತಾ : 

 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜಿೀವಿಗಳ ಉಗಮ ಭೂಮಿ ರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸಮುದರ  ತ್ಳದಲಿಲ ನ ಬಿಸಿ 

ಬುಗೆಗ ಗಳಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗಿದೆ ಎಾಂಬುದಕ್ಕಕ  ಈ ಸಂಶೀಧನೆ ಪುಷಿಾ  ನೀಡುವಂತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 
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ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜಿೀವಿಗಳು ಮದಲು ಉಗಮವಾದದುದ , ಸ್ವಗರ ತ್ಳದಲಿಲ  ರ್ೀರ್ಕಾಾಂಶ 

ಭ್ರಿತ್ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಚಿಲುಮ್ಗಳ ಬಳಿ ಎನ್ನು ವುದಕ್ಕಕ  ಬಲವಾದ ಪುರಾವೆ ದೊರೆತಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

 

ಕಪ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮದ್ 5ನೇ ಉಪ್ಗರ ಹ ಯಶಸ್ತಾ  ಉಡಾವ್ಣೆ 

ಯುರೀಪ್ಟ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆ್ಥ  ತ್ನು  ಬಹು ಬಿಲಿಯನ್ ಯುರೀ 

“ಕಪನಿಕಸ್ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿಕರ ಮ (Copernicus Observation 

Programme)”ದ 5ನೇ ಉಪಗರ ಹ ಸ್ಥಾಂಟಿನೆಲ್-2ಬಿ ಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಗಯಾನದ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆ್ಥಯಿಾಂದ “ವೆಗಾ 

ರಾಕ್ಕಟ್ಸ” ಬಳಸಿ ಈ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ವೆಗಾ 

ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಮೂಲಕ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಿದ 9ನೇ ಉಪಗರ ಹ ಇದ್ಯಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸ್ಥಾಂಟಿನೆಲ್-2ಬಿ ಉಪಗರ ಹ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಗಾವಹಿಸುವ ಉಪಗರ ಹ ಸಮೂಹಗಳ ಒಾಂದು 

ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 2015ರಲಿಲ  ಹಾರಿ ಬಿಡಲಾದ ಅವಳಿ ಸ್ಥಾಂಟಿನೆಲ್-2ಎ ಉಪಗರ ಹಗಳಾಂದಿಗೆ ಇದು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಾಂದ 786 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಎತ್ು ರದಲಿಲ  ಭೂಮಿಯ ವಿರುದದ  

ದಿಕ್ತಕ ನಲಿಲ  ಇವು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿವೆ. 

 ಬಳೆ ಮುನೊಚನೆ ಹಾಗೂ ನೈಸಗಿಿಕ ವಿಪತ್ತು  ಸೇರಿದಂತೆ ಪರಿಸರ ಉಪಕರ ಮಗಳ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  

ತೆಗೆದು ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನಸುವ ಕಾಯಿವನ್ನು  ಮಾಡಲಿವೆ. 

 ದೊಡಡ  ದೊಡಡ  ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶಗಳು, ಕರಾವಳಿ ಜಲಮಾಗಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಭೂಮಿಯ ಪೂತಿಿ 

ಮೇಲೆಮ ೈ ಪರ ದೇಶದ ಹೈ ರೆಸಲೂಯ ರ್ನ್ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಉಪಗರ ಹಗಳು ತೆಗೆಯಲಿವೆ. 

 ಆ ಮೂಲಕ ಸರೀವರ, ಸ್ವಗರ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ತಿೀರಾ ಪರ ದೇಶಗಳ ಮಾಲಿನಯ ,, ಭೂಮಿಯ 

ಬದಲಾವಣೆ, ಪರ ವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ್ ಹಾಗೂ ಜಾಾ ಲಾಮುಖಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಗಾವಹಿಸಿ 

ನೈಸಗಿಿಕ ವಿಪತ್ತು  ಮಾಯ ಪ್ಟ ತ್ಯಾರಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 

ಕಪ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ: 

 ಕಪನಿಕಸ್ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಜಗತಿು ನ ಅತಿದೊಡಡ  ಭೂ ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿಕರ ಮ. 

ಐರೀಪಯ  ಕಮಿೀರ್ನ್ ಹಾಗೂ ಯುರೀಪ್ಟ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆ್ಥ  ಜತೆಗೂಡಿ 

ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಪಡಿಸಿವೆ. 

 ಏಳು ಸ್ಥಾಂಟಿನೆಲ್ ಭೂವಿೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗರ ಹಗಳ ಸಮೂಹವಿರುವ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

ಇದರ ಮದಲ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಏಪಿರ ಲ್ 2014ರಲಿಲ  ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  
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ಬರ ಹಮ ೀಸ್ ಕಿ್ಪ್ಣಿ ಪ್ರಿೀಕಿಾ ಥಿ ಉಡಾವ್ಣೆ ಯಶಸ್ತಾ  

‘ಬರ ಹಮ ೀಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ವನಕ್’ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಉಡಾವಣೆ ಒಡಿಶ 

ಕಡಲತಿೀರದಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಬರ ಹಮ ೀಸ್ 

ಸೂಪರ್ ಸ್ವನಕ್’ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯ ಸುಧಾರಿತ್ ಭಾಗ ಇದ್ಯಗಿದುದ , 

ಸಿಡಿತ್ಲೆಗಳನ್ನು  ಸ್ವಗಿಸುವ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ದೂರವನ್ನು  290 ಕ್ತಲೀ 

ಮಿೀಟರ್ ನಾಂದ 450 ಕ್ತಲೀ ಮಿೀಟರ್ ಗೆ ಹೆಚಿು ಸಲಾಗಿದೆ.  

ಬರ ಹಮ ೀಸ್ ಕಿ್ಪ್ಣಿ: 

 ಬರ ಹಮ ೀಸ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಬರ ಹಮ ೀಸ್ ಏರೀಸ್ಥಪ ೀಸ್, ರಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಜಂಟಿ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಬರ ಹಮ ಪುತ್ರ  ಹಾಗೂ ರಷ್ಠಯ ದ ಮಾಸಕ ಾ  ನದಿಯ ಹೆಸರನ್ನು  ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಬರ ಹಮ ೀಸ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಮಾಯ ಕ್-2 ಗರಿರ್ಾ  ವೇಗದಲಿಲ  ಚಲಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ.  

  ಸುಮಾರು 300 ಕ್ಕ.ಜಿ ತೂಕದ ಸಿಡಿತ್ಲೆಗಳನ್ನು  ಹತ್ತು ಯಯ ಬಲಲ  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ.  

 ಈ ಹಿಾಂದೆ 290 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರ ಚಲಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿತ್ತು . 2016ರಲಿಲ  ಕ್ತಷ ಪಣಿ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ನಯಂತ್ರ ಣ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ (ಎಾಂಟಿಸಿಆರ್ ) ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡ ನಂತ್ರ 

ಭಾರತ್ ಬರ ಹಮ ೀಸ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿ ಕರ ಮಿಸುವ ದೂರವನ್ನು  450 ಕ್ತ.ಮಿೀಗೆ 

ಹೆಚಿು ಸಿ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸಿದೆ. 

 

ಕರಳದ್ಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಅತಿದೊಡಡ  ತೇಲುವ್ ಸೊೀಲ್ದರ್ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕ್ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆ 

ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ರ್ಮಿಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (NTPCL) ದೇಶದ ಅತಿದೊಡಡ  ತೇಲುವ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ 

ಘಟಕವನ್ನು  ಕರಳದ ಕಾಯಂಕುಲಂನಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. 100 ಕ್ತಲೀ 

ವಾಯ ಟ್ಸ ಪಿೀಕ್ (Kwp) ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಈ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕವನ್ನು  ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯಾ 

ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸಾ ದೇಶ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದೊಾಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 NTPCಯ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿದ  ವಿಭಾಗದ ಅಾಂಗವಾದ NETRA (NTPC Energy 

Technology Reliance Alliance) ಹಾಗೂ ಚೆನೆು ೈ ಮೂಲದ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ 

ಎಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ & ಟೆಕಾು ಲಜಿ (CIPET) ಈ ಸೌರವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿವೆ. 

 ಚೆನೆು ೈ ಮೂಲದ “ಸ್ಥಾ ಲೆಕ್ು  ಎನಜಿಿ ಸಿಸು ಮೆ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ” ಈ ಘಟಕವನ್ನು  CIPET & NETRA 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಹಯೀಗದೊಾಂದಿಗೆ ಕವಲ 22 ದಿನಗಳಲಿಲ  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಿದೆ. 
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 ತೇಲುವ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಸೌರ 

ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಉದಯೀನ್ನಮ ಖ ಪಯಾಿಯ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಾಗಿ ಜನಪಿರ ಯಗೊಳುು ತಿು ವೆ. 

ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಕಾರಣ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭ್ಗೊಳುು ವ 

ಪರ ಮೇಯವಿಲಲ . 

 ಇದಲಲ ದೆ, ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಸೆ್ವಪಿಸುವುದರಿಾಂದ ನೀರಿನ ಆವಿ ತ್ಗಗ ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು 

ದೂಳಿನಾಂದ ಸಾ ಚು ವಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹೆಚ್ಚು . 

ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸಹ ಸುಲಭ್. 

NTPC ಬಗೆೆ : 

 ನಾಯ ರ್ನಲ್ ರ್ಮಿಲ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರಿ ಸ್ವಾ ಮಯ ದ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಇಾಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. ಇದು ದೇಶದ 

ಅತಿದೊಡಡ  ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಕ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ದೇಶದ ಒಟಾು ರೆ ವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದನೆಯಲಿಲ  ಶೇ 25% ರರ್ು ನ್ನು  NTPC ಉತಾಪ ದಿಸುತಿು ದೆ. 

 NTPC ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ ದುದ , 1975ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ನ್ಯಸ್ವದ್ ಸಂಪ್ಕ್ಿಕೆಕ  ಲಭಿಸ್ತದ್ ಚಂದ್ರ ಯಾನ-1 

ಏಳು ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಭೂಮಿ ಜತೆಗಿನ ಸಂಪಕಿ ಕಳೆದುಕಾಂಡು 

"ಕಣಮ ರೆ'ಯಾಗಿದದ  ಭಾರತ್ದ ಮಹತಾಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಚಂದರ  ಅಧಯ ಯನ ನೌಕ್ಕ 

"ಚಂದರ ಯಾನ 1' ಅನ್ನು  ನಾಸ್ವದ ಜೆಟ್ಸ ಪಾರ ಪಲÒನ್ ಲಾಯ ಬೀರಟರಿ 

(ಜೆಪಿಎಲ್ ), ಪತೆು ಹಚಿು ದೆ. ಚಂದರ ಯಾನ-1 ನೌಕ್ಕ ಚಂದರ ನ ಮೇಲೆಮ „ನಾಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 200 

ಕ್ತಲೀಮಿೀಟರ್ ದೂರದಲಿಲ  ಚಂದರ ನ ಸುತ್ತು ತಿು ರುವುದ್ಯಗಿ ನಾಸ್ವ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. 

ಅಕು ೀಬರ್ 22, 2008 ರಂದು ಚಂದರ ಯಾನ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಉಡಾಯಿಸಿದ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಾಂದು 

ವರ್ಿಗಳ ನಂತ್ರ ಅಾಂದರೆ 2009ರ ಆ.29ರಂದು ಇಸೊರ ೀ ಚಂದರ ಯಾನ-1 ನೌಕ್ಕಯಾಂದಿಗೆ 

ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಕಳೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು .  

ಹೇಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಿವ್ನ್ನನ  ಕಂಡುಕಳು ಲ್ದಯಿತ್ತ? 

ನವಿಹಣಾ ಘಟಕದ ಸಂಪಕಿ ಕಡಿದುಕಾಂಡಿದದ  ಈ ನೌಕ್ಕ ಆಧುನಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಭೂಆಧಾರಿತ್ ರೆಡಾರ್ ನಾಂದ ಇದು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ ನಾಸ್ವ 

ವಿಜಾಾ ನಗಳು. ಈ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಜೆಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು  ಟೆಸ್ು  ಪಾರ ಜಕ್ು  ನ ರೆಡಾರ್ ವಿಜಾಾ ನ 

ಮರಿನಾ ಬರ ೀಜೀವಿಕ್ , ನಾಸ್ವದ ಚಂದ್ಯರ ನೆಾ ೀರ್ಣೆ ಉಪಗರ ಹ (ಎಲ್ ಆರ್ ಒ) ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ 

ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಅಧಯ ಯನಾ ಕಾಂದರ  (ಇಸೊರ ೀ) ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದದ  ಚಂದರ ಯಾನ 1 ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  

ಚಂದರ  ಮೇಲೆಮ „ ಅಧಯ ಯನ ಯೀಗಯ  ರೆಡಾರ್ ನಾಂದ ಪತೆು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. 
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ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಮಾಹಿತಿ ಪರ ಕಾರ ಚಂದರ ಯಾನ-1 ಭೂಮಿಯಿಾಂದ ಅಾಂದ್ಯಜು 3,80,000 ಕ್ತಲೀಮಿೀಟರ್ 

ದೂರದಲಿಲ ರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  

 ಈ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗೆ ಜೆಪಿಎಲ್ ತಂಡ 70 ಮಿೀಟರ್ ಆಯ ಾಂಟೇನಾ ಬಳಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಇದು 

ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಯಾದ ಗೊೀಲ್ಡ  ಸೊು ೀನ್ ದಿೀಪ್ಟ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಕಮುಯ ನಕರ್ನ್ ಕಾಾಂಪೆಲ ಕೆ್ ನಲಿಲ ದುದ , 

ಭಾರಿ ಪರ ಮಾಣದ ಬಳಕು ಚೆಲುಲ ವಂತೆ ಮಾಡಿ  ಪತೆು  ಮಾಡುವಲಿಲ  ನಾಸ್ವ ತಂಡ 

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. 

ಚಂದ್ರ ಯಾನ 1 ಸಂಕಿ್ಪಿ್  ಪ್ರಿಚಯ: 

ಚಂದರ ಯಾನ-1 ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಅಕು ೀಬರ್ 22, 2008 ರಂದು ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಹಾರಿ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು . 

ಎರಡು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಲಿದೆ ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದದ , ಈ ನೌಕ್ಕ ಕವಲ 312 ದಿನಗಳ 

ಕಾಲ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿ ಶೇ 95% ಗುರಿಯನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ಸ್ವಧಿಸಿತ್ತ. ಚಂದರ  ಹಾಗೂ ಚಂದರ ನ ಮೇಲೆಮ ೈ 

ಸಾ ರೂಪದ ಸುಮಾರು 70000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಈ ನೌಕ್ಕಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ರವಾನಸಿದೆ. 

 

ಖಯ ತ ಪ್ವ್ನಶಸಿ ರ ಜ್ಾ  “ದೇವ್ ರಾಜ್ ಸ್ತಕಾಕ ” ನಧನ 

ಖ್ಯಯ ತ್ ಪವನಶಸು ರಜಾ  ಹಾಗೂ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ 

ಟಾರ ಫಿಕಲ್ ಮ್ಟಿಯರಲಾಜಿಯ ಮಾಜಿ ನದೇಿಶಕ ದೇವ್ ರಾರ್ಜ ಸಿಕಾಕ  

ಅವರು ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 85 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಸಿಕಾಕ  ಅವರು 

ಭಾರತ್ ಪವನಶಸು ರದ ಪಿತಾಮಹ ಹಾಗೂ ಮಾನೊನ್ ಮಾಯ ನ್ ಎಾಂದೇ 

ಪರ ಸಿದದ ರಾಗಿದದ ರು. ಎಲ್ ನನೊ ವಿದಯ ಮಾನ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ದ ಮಾನೊನ್ ಗೆ ಇರುವ 

ಸಂಬಂಧವನ್ನು  1982ರಲೆಲ  ಪರ ತಿಪಾದಿಸಿದದ ರು. ಆದರೆ ಅಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಈ ಸಂಶೀಧನೆಗೆ 

ಅಷ್ು ಾಂದು ಮಹತ್ಾ ವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿಲಲ . 

ದೇವ್ ರಾಜ್ ಸ್ತಕಾಕ  ಬಗೆೆ :  

 ಸಿಕಾಕ  ಅವರು ಮಾಚ್ಿ 1, 1932 ರಲಿಲ  ಇಾಂದಿನ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಭಾಗವಾದ ಜಾಾಂಗ್ ನಲಿಲ  

ಜನಸಿದರು. ದೇಶ ವಿಭ್ಜನೆ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ವಲಸ್ಥ ಬಂದರು. 

 ಆಗಾರ  ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಭೌತಿಕ ರಸ್ವಯನಶಸು ರದಲಿಲ  ಮಾಸು ರ್ ಆಫ್ ಸೈನೆ್ (ಎಾಂ.ಎಸೆಿ ) 

ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇವರು 1954ರಲಿಲ  ಭಾರತಿೀತ್ ಪವನ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡರು. 

 1964ರಲಿಲ  ಪುಣೆಯ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಮ್ಟಿಯರಲಾಜಿಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡು, 

ಇದೇ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿ ನವೃತ್ು ರಾದರು. 

 ಹವಾಮಾನ ಮುನೊಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿನೂತ್ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದ 

ಕ್ತೀತಿಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲುಲ ತ್ು ದೆ. 

 ಕಾಂದರ  ಭೂ ವಿಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯದ “ಮಾನೊನ್ ಮಿರ್ನ್”ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 
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 ಸಿಕಾಕ  ಅವರು ಪವನಶಸು ರಕ್ಕಕ  ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಐಎಾಂಡಿ 

ಜಿೀವಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪರ ಶಸಿು  ಹಾಗೂ ಸರ್ ಗಿಲಿ ಟ್ಸಿ ವಾಕರ್ ಗೊೀಲ್ಡ  ಮ್ಡಲ್ ಲಭಿಸಿದೆ. 

 

ಮಾರ್ಚಿ 24: ವಿಶಾ  ಕ್ಷಯರೀಗ ದಿನ 

ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಮಾಚ್ಿ 24 ರಂದು “ವಿಶಾ  ಕ್ಷಯ ರೀಗ ದಿನ” ಎಾಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಕ್ಷಯರೀಗದ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಕ್ಷಯ ರೀಗಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವ ನಟಿು ನಲಿಲ  1982 ರಿಾಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 1882ನೇ ಇಸವಿಯಲಿಲ  

ಮಾಚ್ಿ 24ರಂದು ಡಾ| ರಾಬಟ್ಸಿ ಕ್ಷಯ ರೀಗಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾದ ರೀಗಾಣು ಮೈಕ ಬಯ ಕ್ತು ರಿಯಾ 

ಟ್ಟಯ ಬರ್ ಕುಯ ಲೀಸಿಸ್ ಎಾಂಬ ರೀಗಾಣುವನ್ನು  ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು. ಅದರ ಸಮ ರಣಾರ್ಿ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 

24 ರಂದು ವಿಶಾ  ಕ್ಷಯರೀಗ ದಿನ ಎಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಪರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು: 

 ಈ ವರ್ಿದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ : “United to End TB. 

ಕ್ಷಯರೀಗ: 

 ಕ್ಷಯ ಮಾನವನಗೆ ಮೈಕಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಂ ಜಾತಿಯ ಹಲವು ಬಯ ಕ್ತು ೀರಿಯಗಳಿಾಂದ ಬರುವ 

ಮಾರಕ ರೀಗ. ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಪುಪಪ ಸಗಳಿಗೆ ಹಾನ ಮಾಡುವ ಈ ರೀಗ ಮುಾಂದೆ ದೇಹದ 

ಹಲವು ಅಾಂಗಾಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ತ್ನು  ದುರ್ಪ ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ು ದೆ. 

 ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ವರದಿ ಪರ ಕಾರ 2015 ರಲಿಲ  10.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಈ ರೀಗಕ್ಕಕ  

ತ್ತತಾು ಗಿದುದ , 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಮರಣ ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಕರನರಿ ಸ್್ ಂಟ್ ದ್ರ ಶೇ 2% ಹೆಚಿ ಳಗಳಿಸ್ತದ್ NPPA 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಔರ್ಧ ದರ ನಗದಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಹೃದಯ ಶಸು ರ ಚಿಕ್ತತೆೆಯಲಿಲ  

ಬಳಸುವ ಕರನರಿ ಸ್ಥು ಾಂಟ್ಸ ಗಳ ದರವನ್ನು  ಶೇ 2% ರಷ್ಟು  

ಹೆಚು ಳಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಟಾು ರೆ ಸಗಟ್ಟ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಪರಿಗಣನೆಗೆ 

ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಈ ನಧಾಿರ ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಲೀಹದ 

ಸ್ಥು ಾಂಟ್ಸಗಳ ಬಲೆ ₹7,260 ರಿಾಂದ ₹7400 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚು ಳವಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ 

ಔರ್ಧ ರವಾನೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಸ್ಥು ಾಂಟ್ಸಗಳ ಬಲೆ ₹29,600 ರಿಾಂದ 30,180ಕ್ಕಕ  

ಹೆಚು ಳವಾಗಲಿದೆ.   

ಕರನರಿ ಸ್್ ಂಟ್ ಎಂದ್ರನ್ನ? 

 ಕರನರಿ ಸ್ಥು ಾಂಟ್ಸ ಹೃದಯಕ್ಕಕ  ರಕು  ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅಪಧಮನಗಳಲಿಲ  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವ ಕಳವೆ ಆಕಾರದ ಸಣಣ  ಉಪಕರಣವಾಗಿದೆ. 
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 ಕರನರಿ ಸ್ಥು ಾಂಟ್ಸ ಗಳಲಿಲ  ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ಲೀಹದ ಸ್ಥು ಾಂಟ್ಸ 

ಹಾಗೂ ಔರ್ಧಿ ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥು ಾಂಟ್ಸ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

 ಜುಲೈ 2016 ರಲಿಲ ರಾರ್ು ರಮಟು ದಲಿಲ  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಔರ್ಧಗಳ ಪಟಿು ಗೆ (ಎನ್ಎಲ್

ಇಎಾಂ) ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆ ಮೂಲಕ ದರ ನಯಂತ್ರ ಣದಡಿ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

ದರ ನಯಂತ್ರ ಣದಡಿ ತ್ರಲಾದ ಮದಲ ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಉಪಕರಣ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಔಷಧ ದ್ರ ನಗದಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ: 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಔರ್ಧ ದರ ನಗದಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ದೇಶದಲಿಲ  ಔರ್ಧಿ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ 

ದರಗಳನ್ನು   ನಯಂತಿರ ಸುವ ಸ್ವಾ ಯತ್ತೆ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಕಾಂದರ  ರಾಸ್ವಯನಕ 

ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬಿ ರ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 ಔರ್ಧ ನೀತಿ, ಔರ್ಧಿಗಳ ದರ ನಗದಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  

ಸಲಹೆ/ಸೂಚನೆ ನೀಡುವುದು ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಕತ್ಿವಯ . 

 

ಪಾಲ ಸ್್ತ ಕ್ ತಿನ್ನನ ವ್ ಶಿಲಿೀಂಧರ ಗಳನ್ನನ  ಪ್ತಿೆ ಹಚಿ್ಚ ದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು 

ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ತಿನ್ನು ವ ಶ್ಲಿೀಾಂಧರ ವನ್ನು  ಚಿೀನಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸೈನೆ ು  

ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಪತೆು ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಅಸಪ ಜಿಿಲಲ ಸ್ ಟ್ಟಬಿನ್ ಜೆನೆ ಸ್ 

(Aspergillus Tubengensis)  ಹೆಸರಿನ ಶ್ಲಿೀಾಂಧರ ವು ಕ್ತಣಾ ಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಿಕಾಂಡು ವೇಗವಾಗಿ ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಅನ್ನು  ವಿಭ್ಜಿಸುವುದ್ಯಗಿ 

ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ತಿನ್ನು ವ ಈ ಶ್ಲಿೀಾಂಧರ ಗಳನ್ನು  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಇಸಲ ಮಬದಿನಲಿಲ  

ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ನಾಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಮಾರಕವಾಗಿ ಹಾನಯಾಗುತಿು ದುದ , ಈ 

ಸಂಶೀಧನೆಯಿಾಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲಾಗುವ ಮಾರಕವನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ.   

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ “ಅಸಪ ಜಿಿಲಲ ಸ್ ಟ್ಟಬಿನ್ ಜೆನೆ ಸ್” 

ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಮೇಲೆಯೂ ಬಳೆಯುವುದ್ಯಗಿ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಮೇಲೆ ಬಳೆಯುವಾಗ ಈ ಶ್ಲಿೀಾಂಧರ ವು ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಮೇಲೆಮ ೈ ಮೇಲೆ ಕ್ತಣಾ ವೊಾಂದನ್ನು  

ಸೃವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ನಲಿಲ ರುವ ರಾಸ್ವಯನಕ ಬಾಂಡ್ಸ ಗಳನ್ನು  

ವಿಭ್ಜನೆಗೊಳಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

 



www.karunaduexams.com 

663 | P a g e  
 

ಸಂಶೀಧನೆಯ ಮಹತಾ : 

ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳು ಕಳೆಯದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಬಹು ಕಾಲ ವಾತಾವರಣದಲಿಲ  ಉಳಿದುಕಾಂಡು 

ಬಿಡುತ್ು ವೆ. ಭೂಮಿಯಲಿಲ  ಮುಚ್ಚು ವುದು, ಮರು ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಸುಡುವ ಮೂಲಕ 

ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳನ್ನು  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಧಗಳು ಅಷ್ು ೀನೂ 

ಸೂಕು ವಲಲ ದ ಕಾರಣ ವಿರ್ಯುಕು  ಪದ್ಯರ್ಿಗಳನ್ನು  ಪರಿಸರದಲೆಲ  ಬಿಡುವುದಲಲ ದೆ, ಮನ್ನರ್ಯ ನ 

ಆರೀಗಯ ದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ು ದೆ. ಈ ಹಸ ಸಂಶೀಧನೆಯಿಾಂದ ಪಾಲ ಸಿು ಕ್ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ 

ಸರಳ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಕಂಡುಕಳುು ವುದಲಲ ದೆ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಆರೀಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಯಾವುದೇ 

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಬಿೀರುವುದಿಲಲ . 

 

ಶ್ಮಕ್ರ  ಗರ ಹವ್ನ್ನನ  ಹೀಲುವ್ ಗರ ಹವ್ನ್ನನ  ಪ್ತಿೆ ಹಚಿ್ಚ ರುವ್ ಖ್ಗೀಳಶಸಿ ರ ಜ್ಾ ರು 

ನಾಸ್ವದ ಕ್ಕಪಲ ರ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ದೂರದಶಿಕವನ್ನು  ಬಳಸಿ ಶ್ಮಕರ  ಗರ ಹವನ್ನು  

ಹೀಲುವ ಹಸ ಗರ ಹವನ್ನು  ಖಗೊೀಳಶಸು ರಜಾ ರು ಪತೆು ಹಚಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಈ 

ಹಸ ಗರ ಹವು ಮಬಿು  ಬಳಕು ಹರಸೂಸುವ ಕ್ಕಪಲ ರ್-1649 ಎಾಂಬ 

ನಕ್ಷತ್ರ ದ ಸುತ್ು  ಸುತ್ತು ತಿು ದೆ. ಈ ಹಸ ಗರ ಹವು ಸೂಯಿನ ಸುತ್ು ಳತೆಯಲಿಲ  

1/5 ರಷಿು ದುದ , ಭೂಮಿಗಿಾಂತ್ ಸಾ ಲಪ  ದೊಡಡ ದ್ಯಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯಿಾಂದ 219 ಜಯ ೀತಿರ್ 

ವರ್ಿಗಳಷ್ಟು  ದೂರದಲಿಲ ದೆ.  

 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಶ್ಮಕರ  ಗರ ಹವನ್ನು  ಹೀಲುವ ಈ ಹಸ ಗರ ಹವು ಕ್ಕಪಲ ರ್-1649 ಅನ್ನು  ಪರ ತಿ ಒಾಂಬತ್ತು  

ದಿನಗೊಳಿಗೊಮ್ಮ  ಪರ ದಕ್ತಷ ಣೆ ಹಾಕುತಿು ದೆ. 

 ಹಸ ಸಂಶೀಧನೆಯು M Dwarf Stars ನ ಪರ ದಕ್ತಷ ಣೆ ಹಾಕುವ ಗರ ಹಗಳ ಸಾ ಭಾವವನ್ನು  

ಅರಿಯಲು ಹಾಗೂ ಸಂಶೀಧಿಸಲು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗಲಿದೆ. 

ಶ್ಮಕ್ರ  ಗರ ಹದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಶ್ಮಕರ  ಗರ ಹವು ಸೂಯಿನಗೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಸಮಿೀಪದ ಗರ ಹ. ಈ ಗರ ಹವು ಸೂಯಿನನ್ನು  224.7 

ಭೂಮಿ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮ  ಪರಿಭ್ರ ಮಿಸುತಿು ದೆ.  

 4.6 ಗೊೀಚರ ಪರ ಮಾಣವಿರುವ ಶ್ಮಕರ ವು, ಚಂದರ ನ ನಂತ್ರ ರಾತಿರ ಯ ಆಗಸದಲಿಲ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ಪರ ಕಾಶಮಾನವಾದ ಕಾಯ. 47.8° ಗರಿರ್ಾ  ನೀಳತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಶ್ಮಕರ ಗರ ಹವು 

ಮುಾಂಜಾನೆ/ಮುಸೆ ಾಂಜೆಗಳಲಿಲ  ಚೆನಾು ಗಿ ಕಾಣುತ್ು ದೆ. ಇದನ್ನು  "ಹಗಲು ನಕ್ಷತ್ರ " ಮತ್ತು  "ಸಂಜೆ 

ನಕ್ಷತ್ರ " ಎಾಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಇದು ಭೂಮಿಯ ವಿರುದಧ  ದಿಕ್ತಕ ನಲಿಲ  ಸುತ್ತು ತ್ು ದೆ.ಇದರ ವಾತಾವರಣದಲಿಲ  ಇಾಂಗಾಲಾಮಲ  

ಹೆಚಾು ಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಈ ಗರ ಹದಲಿಲ  ಜಿೀವಿಗಳು ಇಲಲ .ಇದರ ಮೇಲೆಮ ೈ ಸಿೀಸವನೂು  

ಕರಗಿಸಬಲಲ ಷ್ಟು  ಶಖದಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದೆ. 
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 ಘನರೂಪಿಯಾದ ಶ್ಮಕರ ವು ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರ  ಮತ್ತು  ರಚನೆಯನ್ನು  ಹೀಲುವುದರಿಾಂದ 

ಇದನ್ನು  ಭೂಮಿಯ "ಸಹೀದರ ಗರ ಹ"ವೆಾಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಶ್ಮಕರ ವು ಚೆನಾು ಗಿ 

ಬಳಕನ್ನು  ಪರ ತಿಫಲಿಸುವ ಮೀಡಗಳಿಾಂದ ಆವೃತ್ವಾಗಿದುದ , ಅದರ ಮೇಲೆಮ ೈ ಸೂಯಿನ 

ಬಳಕ್ತರುವಾಗ ಕಾಣುವುದಿಲಲ . ಶ್ಮಕರ ದ ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿಲ  ವಾಯು ಒತ್ು ಡವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ 

ಒತ್ು ಡಕ್ತಕ ಾಂತ್ 90 ಪಟ್ಟು  ಅಧಿಕ. 

 ಶ್ಮಕರ ದ ಮೇಲೆಮ ೈನ ವಿವರವಾದ ನಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಕಳೆದ 20 ವರ್ಿಗದಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  

ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಜಾಾ ಲಾಮುಖಿಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಮೇಲೆಮ ೈನಲಿಲ  

ಇಾಂದಿಗೂ ಕ್ಕಲವು ಜಾಾ ಲಾಮುಖಿಗಳು ಜಿೀವಂತ್ವಾಗಿರಬಹುದು. 

ಶನಯ ಚಂದ್ರ  ಎನೆಸ ಲ್ದಡಸ್ ವಾಸಕೆಕ  ಯೀಗಯ : ನ್ಯಸ್ವ 

ಶನಯ ಆರನೇ ಅತಿದೊಡಡ  ಉಪಗರ ಹ ಎನೆೆಲಾಡಸ್ (Enceladus) 

ಹಾಗೂ ಗುರು ಗರ ಹದ ನಾಲಕ ನೇ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಉಪಗರ ಹ ಯುರೀಪ 

ಜಿೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಅಾಂಶಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದುದ , ವಾಸಕ್ಕಕ  

ಯೀಗಯ ವೆಾಂದು ನಾಸ್ವ ಹೇಳಿದೆ. ಜಿೀವನಾಧರಕ್ಕಕ  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ 

ನೀರು, ಚಯಾಪಚಯಕ್ಕಕ  ಶಕ್ತು  ಮೂಲ, ಕಾಬಿನ್, ಹೈಡ್ರರ ೀಜನ್, 

ನೈಟ್ರ ೀಜನ್, ಆಮಲ ಜನಕ, ಸಲ್ ರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ  ರಾಸ್ವಯನಕ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳನ್ನು  ಈ 

ಉಪಗರ ಹಗಳು ಹಾಂದಿವೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯ ಸೆಿ ನ ಹೈಗೆನೆ್ ಮಾನವರಹಿತ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ 

ಮತ್ತು  ಹಬಲೆ್ ದೂರದಶಿಕ ಬಳಸಿ ಈ ಸಂಶೀಧನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶನ ಗರ ಹ ಮತ್ತು  

ಅದರ ಉಾಂಗುರ ರಚನೆಯನ್ನು  ತಿಳಿಯಲು ಕಾಯ ಸೆಿ ನ ಹೈಗೆನೆ್ ಮಾನವರಹಿತ್ ಬಹಯ ಕಾಶ 

ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  1997ರಲಿಲ  ಹಾರಿಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು . 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಗುರು ಗರ ಹದ ಯುರೀಪ ಉಪಗರ ಹಗಿಾಂತ್ ಶನ ಗರ ಹದ ಎನೆೆ ಲಾಡಸ್ ಉಪಗರ ಹ 

ಜಿೀವಿಗಳ ಉಗಮಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಸಂಶೀಧನೆಯಲಿಲ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

 ಎನೆೆಲಾಡಸ್ ಒಾಂದು ಚಿಕಕ  ಹಿಮಾವೃತ್ವಾಗಿರುವ ಉಪಗರ ಹವಾಗಿದುದ , ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  

ಹೈಡ್ರರ ೀಜನ್ ಕಣಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಶೇ 98% ರಷ್ಟು  ಅನಲವು ನೀರು ಹಾಗೂ ಶೇ 1% ರಷ್ಟು  ಜಲಜನಕದಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದುದ , 

ಇಾಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕೆ್ಕ ೈಡ್ಸ , ಮಿಥೇನ್ ಮತ್ತು  ಅಮೀನಯ ಅಣುಗಳ ಮಿಶರ ಣಗಳ 

ಕ್ಕಡಿದೆಯ್ಕಾಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 
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ಲಿೀಥಿಯಂ ಐಯಾನ್ ಬಯ ಟರಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಇಸೊರ ೀ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ 

ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ ವಾಹನಗಳಲಿಲ  ಬಳುಸವ ಲಿೀರ್ಥಯಂ ಐಯಾನ್ 

ಬಯ ಟರಿಗಳನ್ನು  ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಉತಾಪ ದಿಸಲು ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಇಸೊರ ೀಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸೂಚಿಸಿದೆ.  ಇಸೊರ ೀದ 

ವಿಕರ ಮ್ ಸ್ವರಭಾಯಿ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ  ತಿರ ಚಕರ  ಹಾಗೂ ದಿಾ ಚಕರ  ವಾಹನಗಳಲಿಲ  ಬಳಸುವ 

ಲಿೀರ್ಥಯಂ ಐಯಾನ್ ಬಯ ಟರಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಆಟ್ೀಮೀಟಿವ್ ರಿಸಚ್ಿ 

ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಈ ಬಯ ಟರಿಗಳ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಪರ ಯೀಗ ನಡೆಸಿದುದ , 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಉತ್ು ಮವಾಗಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಆಟ್ೀಮಬೈಲ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಇದೊಾಂದು 

ಮಹತ್ಾ ದ ಬಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹುಾಂಡೈ, ನಸ್ವನ್, ಟಾಟಾ ಮೀಟಾಸ್ಿ 

ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪರ ಮುಖ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಸೆ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಲಿೀರ್ಥಯ ಐಯಾನ್ ಬಯ ಟರಿಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕಳುು ವಂತೆ ಇಸೊರ ೀದ ಮರೆ 

ಹೀಗಿವೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

ಅವ್ಶಯ ಕ್ತೆ: 

ಬಯ ಟರಿ ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ ವಾಹನಗಳ ಪರ ಮುಖ ಭಾಗ. ಪರ ಸುು ತ್ ಲಿೀರ್ಥಯಾಾಂ ಐಯಾನ್ 

ಬಯ ಟರಿಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ ವಿದೇಶದಿಾಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ತಿು ದುದ , ದುಬರಿ ಎನಸಿದೆ. 

ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಬಯ ಟರಿಗಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಲಿೀರ್ಥಯಂ ಬಯ ಟರಿಗಳು ಕಡಿಮ್ ತೂಕ, ಅತಿ 

ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮ್ ಗಾತ್ರ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. ಆದುದ ದರಿಾಂದ ಈ ಬಯ ಟರಿಗಳಿಗೆ 

ಬಹು ಬೇಡಿಕ್ಕ. ದೊಡಡ  ಪರ ಮಾಣದಲಿಲ  ಬಯ ಟರಿಗಳನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸುವುದರಿಾಂದ ಶೇ 80% 

ಉತಾಪ ದನ ವೆಚು  ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ಸಕಾಿರ ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಿದೆ. 

 

ಬರ ಬೊ (BRABO): ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಸಾ ದೇಶಿ ನಮಿತ ಕೈಗಾರಿಕ್ ರೀಬೊೀಟ್ 

ಟಾಟಾ ಮೀಟಾಸು ಿ ಅಾಂಗ ಸಂಸೆ್ಥಯಾದ “ಟಿಎಎಲ್ ಮಯ ನ್ನಫ್ರಕು ರಿಾಂಗ್ 

ಸಲೂಯ ಶನ್” ಬರ ಬ ಕೈಗಾರಿಕ ರೀಬೀಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

ಬರ ಬ ಸಾ ದೇಶ್ಯವಾಗಿ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿರುವ 

ದೇಶದ ಮದಲ ಕೈಗಾರಿಕ ರೀಬೀಟ್ಸ ಆಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ, ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಗಾತ್ರ ದ 

ಉದಿದ ಮ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ರೀಬೀಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕ ಶರ ಮದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ, 

ಅಪಾಯ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು  ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುವ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  ಈ ರೀಬೀಟ್ಸ ಸಲಿೀಸ್ವಗಿ 

ನವಿಹಿಸಲಿದೆ. ಕಚಾು  ಪದ್ಯರ್ಿಗಳಿಾಂದ, ಪಾಯ ಕರ್ಜ ಮಾಡಿ ಸಿದದ  ಉತ್ಪ ನು ಗಳನ್ನು  

ತ್ಯಾರಿಸುವವರೆಗೆ ರೀಬೀಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 
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 ಬರ ಬ ಅನ್ನು  ಪುಣೆಯ ಟಿಎಎಲ್ ಫ್ರಯ ಕು ರಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ರೀಬೀ ಕೈಯಲಿಲ  

ಬಳಸುವ ಮೀಟಾರ್ ಮತ್ತು  ಡೆರ ೈವೆ್  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಮಿಕಕ  ಎಲಾಲ  ಭಾಗಗಳನ್ನು  

ಭಾರತ್ದಲಿಲಯೇ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಬರ ಬ ರೀಬೀಟ್ಸ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಸುಲಭ್ವಾಗಿದುದ , ಸಿಾಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ವಿದುಯ ತ್ ನಲಿಲ  

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ. 

 ಕೈಗಾರಿಕ ರೀಬೀಟ್ಸ ಗಳು ಉತಾಪ ದನೆಯ ವೆಚು ವನ್ನು  ತ್ಗಿಗ ಸಲಿವೆ. ಅಲಲ ದೆ ಉತಾಪ ದನೆಯ 

ಗುಣಮಟು  ಹಾಗೂ ಉತಾಪ ದನ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಸಹ ಹೆಚಾು ಗಲಿದೆ. 

 

ಎಲೆಕ್ಾ ರ ನಕ್ ಮತಯಂತರ ದ್ ಜೊತೆಗೆ VVPAT ಬಳಸಲು ಕಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ ಮತ್ ಯಂತ್ರ (ಇವಿಎಾಂ)ಗಳ ಜತೆಗೆ ಮತ್ ಪರಿಶ್ೀಲನಾ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  (VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trial)) 

ಅಳವಡಿಸುವ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ಪರ ಸ್ವು ವನೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟ ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 2019ರಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಈ 

ಮತ್ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಸುಮಾರು 16,15,000 ಮತ್ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಲು 

ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದುದ , ಇದಕಾಕ ಗಿ ರೂ 3,173.45 ಕೀಟಿ ತ್ಗುಲಲಿದೆ. 

ಬಾಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಭಾರತ್ ಎಲೆಕಾು ರನಕೆ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (ಬಿಇಎಲ್) ಹಾಗೂ ಹೈದ್ಯರ ಬದಿನ 

ಎಲೆಕಾು ರನಕೆ್ ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ (ECIL) ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಮತ್ಯಂತ್ರ ಗಳ 

ತ್ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಿದೆ. 16 ಲಕ್ಷ ವಿವಿಪಾಯ ಟ್ಸ ನಮಿಿಸಲು ಇಸಿಐಎಲ್ ಮತ್ತು  

ಬಿಇಎಲ್  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ 30 ತಿಾಂಗಳ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ಯಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಎಲಲ  ಮತ್ ಕಾಂದರ ಗಳಲಿಲ  ವಿವಿಪಾಯ ಟ್ಸ ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲು ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಸಮಯದ ಬಗೆಗ  

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗಕ್ಕಕ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ಕಳಿತ್ತು . 2019ರಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ 

ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ವಿವಿಪಾಯ ಟ್ಸ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಚ್ಚನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗಕ್ಕಕ  ಸೂಚಿಸಿತ್ತು . ಈ ಮುಾಂಚೆ 2013ರಲಿಲ  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ 

ವಿವಿಪಾಯ ಟ್ಸ ಮತ್ಯಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  2014ರ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ವಿವಿಧ ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ವಂತೆ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗಕ್ಕಕ  ನದೇಿಶನ ನೀಡಿತ್ತು . ಅಲಲ ದೆ ಮತ್ದ್ಯನದಲಿಲ  

ಪಾರದಶಿಕತೆ ತ್ರಲು ಕಾಗದ ಮತ್ ಪತ್ರ ಗಳ ಬಳಕ್ಕ ತ್ರುವಂತೆ 16 ಪಕ್ಷಗಳು ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗಕ್ಕಕ  

ಮನವಿ ಮಾಡಿದದ ವು. 
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ಬಹಯ ಕಾಶದ್ಲಿಲ  ಹಸ ದ್ಘಖ್ಲೆ ಬರೆದ್ ಪ್ಪಗೆಿ  ವಿಟಸ ನ್  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಲ ಕಳೆದ 

ಮಹಿಳೆ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಅಮ್ರಿಕದ ಗಗನಯಾತಿರ  ಪೆಗಿಗ  ವಿಟೆ ನ್

  ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಪೆಗಿಗ  ಅವರು 577 ದಿನಗಳನ್ನು  ಬಹಾಯ ಕಾಶ 

ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಕಳೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಹಿಾಂದೆ ಗಗನಯಾತಿರ  ಜೆಫ್ 

ವಿಲಿಯಮೆ್  ಅವರು 534 ದಿನ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಉಳಿದು ನಮಿಿಸಿದ ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  ಅಳಿಸಿ 

ಹಾಕ್ತದ್ಯದ ರೆ.  ಪೆಗಿಗ  ಅವರ ಈ ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  ಅಮ್ರಿಕದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಟರ ಾಂಪ್ಟ ಅವರು ಮುಕು  ಕಂಠದಿಾಂದ 

ಶಲ ಘಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಎಕೆ್ತ ಪಿಡಿಶನ್-51 ರಲಿಲ  ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಕಮಾಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಪೆಗಿಗ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ನವೆಾಂಬರ್ 2016ರಲಿಲ  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣಕ್ಕಕ  ರಷ್ಠಯ ದ ಸೊಯುಝ್ ನೌಕ್ಕ 

ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿ ಕಡಲಾಗಿತ್ತು . ಇದಕ್ಕಕ  ಮದಲು 377 ದಿನ ಬಹಾಯ ಕಾಶ 

ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಕಳೆದಿದದ ರು. ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳುವ ವೇಳೆಗೆ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಅವರು ಕಳೆದ 

ದಿನಗಳು 650ಅನೂು  ಮಿೀರಲಿದೆ ಎಾಂದು ನಾಸ್ವ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

 2008ರಲಿಲ  ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣದ ಸ್ವರರ್ಯ  ವಹಿಸಿಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ 

ಮದಲ ಮಹಿಳೆ ಎನಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಎರಡು ಬರಿ ಈ ಹುದೆದ ಯನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸಿರುವುದು 

ಸಹ ದ್ಯಖಲೆ ಎನಸಿದೆ.  

  ಪೆಗಿಗ , 53 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಲ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನಡಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ದ್ಯಖಲೆಯನೂು  ಮಾಚ್ಿ

ನಲಿಲ  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು.   

 ಭಾರತ್ ಮೂಲದ ಅಮ್ರಿಕದ ನವಾಸಿ ಸುನತಾ ವಿಲಿಯಮೆ್  ಅವರು 50 ಗಂಟೆ 40 ನಮಿರ್ದ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  ಏಳು ಬರಿ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ನಡಿಗೆ ಮಾಡಿದದ ರು. 

 1980ರಲಿಲ  ನಾಸ್ವದಲಿಲ  ವೃತಿು  ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೆಗಿಗ , ಸಂಶೀಧನೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿವಿಧ 

ಕ್ಕಲಸಗಳಲಿಲ  ತ್ತಡಗಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. 1992ರಲಿಲ  ರ್ಟ್ಸಲ  ಮಿರ್ ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಯೀಜನಾ 

ವಿಜಾಾ ನಯಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದದ ರು.  2002ರಲಿಲ  ಅವರು ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಬಹಾಯ ಕಾಶ 

ನಲಾದ ಣಕ್ಕಕ  ಹೀಗಿದದ ರು. ಆಗ 184 ದಿನಗಳಲಿಲ  ಅಲಿಲ  ಕಳೆದಿದದ ರು. 

 57ನೇ ವರ್ಿದವರಾದ ಇವರು ಬಹಯ ಕಾಶಕ್ಕಕ  ತೆರಳಿದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಶನ ಗರ ಹದ್ ಉಂಗುರುಗಳ ನಡುವೆ ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ತದ್ ಕಾಯ ಸ್ತನ ನೌಕೆ  

ನಾಸ್ವದ ಕಾಯ ಸಿನ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ ಶನ ಗರ ಹ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಉಾಂಗುರಗಳ ನಡುವೆ ಅತಿ ಕ್ತರು ಅಾಂತ್ರದಲಿಲ  

ನ್ನಸುಳಿಕಾಂಡು ಹೀಗುವ ತ್ನು  ಪರ ಪರ ರ್ಮ ಪರ ಯತ್ು ದಲಿಲ  

ಕಾಯ ಸಿನ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. ಕಾಯ ಸಿನ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ 22 

ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಅಾಂತಿಮ ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಸಂಚಾರ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 15, 2017ರಂದು 
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ಶನಗರ ಹವನ್ನು  ಸಂಪಕಿಸಲಿದುದ , 20 ವರ್ಿಗಳ ಪರ ಯಾಣವನ್ನು  ಅಾಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ.  

ಕಾಯ ಸಿನ ಉಪಗರ ಹ ಈಗಾಗಲೇ ಶನ ಗರ ಹ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಾಂಗುರಗಳ ನಡುವೆ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಸಂಚರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಯಾವುದೇ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ ಈ ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿರಲಿಲಲ . 

ಇನ್ನು  21 ಬರಿ ಶನ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಾಂಗುರಗಳ ನಡುವೆ ಹಾದುಹೀಗಲಿದುದ ,  ಈ 

ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಶನ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಾಂಗುರ ರಚನೆಗಳ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ರವಾನಸಲಿದೆ. 

ಕಾಯ ಸ್ತನ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕೆ: 

 ಕ್ಕಯ ಸಿಸ ನಿ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ನೌಕೆಗೆ 17 ನೇ ಶ್ತ್ಮಾನ್ದ ಖಗೋಳಶಾಸು ರಜಾ  ಜಿಯವನಿು  

ಕ್ಕಯ ಸಿಸ ನಿ ಅವರ ಹೆಸರನು ಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಅಕ್ ೋಬರ್ 1997ರಲಿ್ಲ  ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ಕೆಕ  ಈ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಹಾರಿಬಿಡಲಾಯಿತ್ತ . ಇದು 

ನಾಸಾ, ಯ್ಡರೋಪ್ತಯನ್ ಸ್ಪ ೋರ್ಸ ಏಜೆನಿಸ  (ಇಎರ್ಸಎ) ಮತ್ತು  ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ ಸ್ಪ ೋರ್ಸ 

ಏಜೆನಿಸ , ಏಜೆನಿಿ ಯಾ ಸಾಪ ಸಿಯಾಲ್ಡ ಇಟಲ್ಲನಾ (ಎಎರ್ಸಐ)ಯ ಜಂಟಿ ಪ್ಟರ ಯತ್ು ವಾಗಿದೆ. 

 ಶನ ಗರ ಹಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಾಲಕ ನೇ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಶನ ಗರ ಹದ 

ಕಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಪರ ವೇಶ್ಸಿದ ಮದಲ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. 

 

ಅಗಿನ -3 ಖಂಡಾಂತರ ಕಿ್ ಪ್ಣಿ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಯಶಸ್ತಾ  

ಅಣಾ ಸು ರ ಒಯಯ ಬಲಲ  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಮಧಯ ಾಂತ್ರ ಶ್ರ ೀಣಿಯ ಖಂಡಾಾಂತ್ರ 

ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಅಗಿು –3 ಅನ್ನು  ಒಡಿಶ ಕರಾವಳಿಯ ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ದಿಾ ೀಪದಲಿಲ  

ಭಾರತ್ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸೇನೆಯ ಕ್ತಷ ಪಣಿ 

ನವಿಹಣಾ ಘಟಕ ‘ಸ್ವು ರಟೆಜಿಕ್ ಫೀಸಿಸ್ ಕಮಾಾಂಡ್ಸ’ ಹಾಗೂ ಡಿಆರ್

ಡಿಒ ಸಹಯೀಗದಲಿಲ  ಈ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅಗಿು  ಕ್ತಷ ಪಣಿಯ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಧೃಡಪಡಿಸಿಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿತ್ತು . ಅಗಿು -III 

ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಜೂನ್ 2011ರಲಿಲ  ಸೇನೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ವೈಶಿಷಿ ಯ ತೆ: 

 ಅಗಿು -III ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಎರಡು ಹಂತ್ದ ಘನ ನೊೀದಕ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಅತಿ ವೇಗದಲಿಲ  

ವಾತಾವರಣವನ್ನು  ಪುನರ್ ಪರ ವೇಶ್ಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ.  17 ಮಿೀಟರ್ ಉದದ  

ಹಾಗೂ 2 ಮಿೀಟರ್ ವಾಯ ಸ ಹಾಂದಿರುವ ಇದು 2,200 ಕ್ತ.ಗಾರ ಾಂ ತೂಕವಿದೆ. 

3000ಕ್ತ.ಮಿೀ.ಗಿಾಂತ್ಲೂ ದೂರದ ಗುರಿ ತ್ಲುಪಬಲಲ  ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿ 1.5 ಟನ್ ತೂಕದ ಪರಮಾಣು 

ಸಿಡಿತ್ಲೆಯನೂು  ಸಹ ಹತ್ತು ಯಯ ಬಲಲ  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಅಣಾ ಸು ರ ಒಯಯ ಬಲಲ  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿ 3000 – 5000 ಕ್ತ.ಮಿೀ ವರೆಗೆ 

ಸ್ವಗಲಿದೆ. 
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ತೆಲಂಗಾಣ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ “ಟಿ-ವಾಯ ಲೆಟ್” ಜ್ಞರಿ 

ಸಾವ್ಜನಿಕ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ ಹ್ಣಕ್ಕಸು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲು 

ಸ್ವವಿಜನಕರಿಗೆ ಟಿ-ವಾಲ್ಗಟ್ ಹೆಸರಿನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ವಾಯ ಲ್ಗಟ್ ಅನ್ನು  

ರ್ತಲಂಗ್ಣ ಸಕಾಿರ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 "ಪ್ಟರ ತಿಯಬಾ ರಿಗೂ ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಯಾವಾಗದರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ಡ ಪ್ರವತಿ ಆಯೆಕ " ಎಾಂದು ಈ 

ಸೇವಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕ್ಕ್ರವೊಾಂದು 

ಇಂತ್ಹ್ ಪರ ಯತ್ು ವನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ರ್ಬೈಲ್ಡ ಫೀನ್ ಇಲಲ ದವರು ಸಹ ಈ ಸೇವಯನ್ನು  ಸಹ್ ಪ್ಟಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಸ್ವಮಟ್ಪ ೀಿನ್ ಹಾಂದಿರದ ಸಾವ್ಜನಿಕರು ಮಿೋಸ್ವಾ (MeeSeva) ಕಂದರ ಗಳನ್ನು  

ಉಪಯೀಗಿಸಿಕಾಂಡು ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ನಡೆಸಬಹುದು. ಮಿೀಸೇವಾ ಕಾಂದರ ಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಸ್ವವಿಜನಕರು ಟಿ-ವಾಯ ಲ್ಗಟ್ ರ್ತರೆಯಬಹುದು, ಹ್ಣವನ್ನು  ತ್ತಾಂಬುವುದು 

ಮತ್ತು  ಪ್ರವತಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಖಂಡಾಂತರ ಕಿ್ಪ್ಣಿ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಪೂರೈಸ್ತದ್ ಅಮೆರಿಕ್ 

ಶತ್ತರ ರಾರ್ು ರಗಳ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಹಡೆದುರುಳಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ 

ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  (ಐಸಿಬಿಎಾಂ) ಅಮ್ರಿಕ ಮದಲ 

ಬರಿಗೆ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯ ವೇಳೆ ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಯಾದ 

ವಾಾಂಡನ್ಬಗ್ಿ ವಾಯುನೆಲೆಯಿಾಂದ ಹಾರಿಸಲಾದ ನೆಲದಿಾಂದ ಚಿಮುಮ ವ 

ಕ್ತಷ ಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥ  (ಜಿಎಾಂಡಿ)ಯು ಮಾರ್ಿಲ್ ದಿಾ ೀಪ ಪರ ದೇಶದ 

ರಗನ್ ಪರಿೀಕಾಷ  ಸೆ ಳದಿಾಂದ ಹಾರಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಾಂದು ಖಂಡಾತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಹಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದೆ. ಭೂ-ಆಧಾರಿತ್ ಮಿಡಕ ೋರ್ಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ  (Ground Based Midcourse 

Defence(ಜಿಎಂಡಿ) ಯಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ಕೆಕ  ಪ್ಟರ ವೇಶಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಅದರಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡ 

ಶತ್ತರ  ಕ್ತಷ ಪಣಿ ನಾಶಕ ವಾಹನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಾಂಡು ನಿಯೋಜಿತ್ ಗುರಿಯನ್ನು  ನಾಶ್ಗಳಸಿದೆ. 

 GMD ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು  ಪ್ಟರ್ತು ಹ್ಚಿ ಲು 

ಮತ್ತು  ಗುರಿತಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಪ್ರಿೀಕಿೆಯ ಮಹತಾ : 

ಇತಿು ೀಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಅಮ್ರಿಕ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಕರಿಯಾ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಿದ ವಾತಾವರಣ 

ನಮಾಿಣವಾಗಿರುವ ಬನು ಲೆಲ ೀ ಅಮ್ರಿಕ ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಿ 

ಉತ್ು ರ ಕರಿಯಾ ಒಾಂಬತ್ತು  ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳನ್ನು  ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಅಮ್ರಿಕದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ದ್ಯಳಿ 

ಮಾಡುವ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವ ತ್ವಕದಲಿಲ ದೆ. ಈ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಈ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ಅಮ್ರಿಕಗೆ 

ಮಹತ್ಾ ದೆನಸಿದೆ. 
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ಸೂಯಿನ ಅಧಯ ಯನಕೆಕ  ನ್ಯಸ್ವದಿಂದ್ ಪಾಕ್ಿರ್ ನೌಕೆ  

ಸೂಯ್ನ್ ವಾತ್ವರಣವನ್ನು  ಅನೆವ ೋಷ್ಟಸಲು 2018ರ ಜುಲೈ 31ರಂದು 

ನಾಸಾ ಪ್ರಕ್ರ್ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ನಾಸ್ವದ ಕ್ಕನೆಡಿ 

ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ನೌಕ್ಕ ಉಡಾವಣೆಗೊಳು ಲಿದೆ. ಮದಲು ಈ 

ನೌಕ್ಕಗೆ ಸೊೀಲಾರ್ ರ್ರ ೀಬ್ ಪಲ ಸ್ ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿತ್ತು  ಆದರೆ 

ಖಗೊೀಳಶಸು ರಜಾ  ಯುಗಿೀನ್ ಪಾಕಿರ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಿ ‘ಪಾಕಿರ್ 

ಸೌರ ಶೀಧನಾನೌಕ್ಕ’ ಎಾಂದು ಹೆಸರಿಟಿು ರುವುದ್ಯಗಿ ನಾಸ್ವ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

 ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾ ನಿ ಯೂಜಿೋನ್ ಪ್ರಕ್ರ್ ಅವರು ಸೌರಮಂಡಲದ ಸೌರ ಮಾರುತ್ ಇರುವ 

ಬಗೆಗ  ಪರ ಕಟಿಸಿದದ ರು. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ನಾಸ್ವದಿಾಂದ ಜಿೀವಂತ್ ವಿಜಾಾ ನಯಬಿ ರ ಹೆಸರನ್ನು  

ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಗೆ  ಇಡಲಾಗಿದೆ.  

ಪಾಕ್ಿರ್ ನೌಕೆ: 

 ಸೂಯಿನಾಂದ 40 ಲಕ್ಷ ಮೈಲು ದೂರದಿಾಂದ ಸೂಯಿನ ಮೇಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು  

ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ನೌಕ್ಕಯು 2500ಡಿಗಿರ  ಪಾಯ ರಾನಟ್ಸ ಉರ್ಣ ತೆಯನ್ನು  

ತ್ಡೆದುಕಳುು ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಇದರಿಾಂದ ಸೂಯಿನ ಪರ ಭಾವಲಯದಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಉರ್ಣ ತೆ, ಶಖ ಹಾಂದಿರುವ ಹಿಾಂದಿನ 

ರಹಸಯ ವನ್ನು  ತಿಳಿಯಲೂ ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

 4.5 ಇಾಂಚ್ಚ ಕಾಬಿನ್ ಸಂಯೀಜಿತ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು  ಪಾಕಿರ್ ನೌಕ್ಕ ಹಾಂದಿರಲಿದುದ  

ಅತಿ ತಾಪವನ್ನು  ತ್ಡೆದು ಶೀಧನಾಕಾಯಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

 10 ಅಡಿ ಎತ್ು ರದ ಪ್ರಕ್ರ್ ಸೌರ ಶೀಧನಾನೌಕ್ಕ ಸೂಯ್ನ್ ಮೇಲ್ಗಮ ೈಯಿಂದ 6.4 

ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಕಿ.ಮಿೋ ಚಲಿಸಲಿದೆ. 

 ನಾಸ್ವದಿಾಂದ ಸೂಯ್ ಮತ್ತು  ಅದರ ಹರಗಿನ್ ವಾತ್ವರಣ ಕರೋನ್ದ ಅಧಯ ಯನಕ್ಕಕ  

ಕಳುಹಿಸತ್ಲಾಗಿರುವ ರ್ದಲ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. 

 

ಸೌರಮಂಡಲದ್ ಅತಯ ಂತ ಬಿಸ್ತ ಗರ ಹKELT-9b 

ಸೌರಮಂಡಲದಲೆಲ ೀ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಬಿಸಿ ಗರ ಹವನ್ನು  ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಪತೆು  

ಮಾಡಿದುದ , ಈ ಉಪಗರ ಹಕ್ಕಕ  ಕ್ಕಇಎಲ್ಟಿ-9ಬಿ ಎಾಂದು 

ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗರ ಹ ಸೌರಮಂಡಲದಲಿಲ ರುವ ಬಹುತೇಕ ಎಲಲ  

ನಕ್ಷತ್ರ ಗಳಿಗಿಾಂತ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು  ಉರ್ಣ ತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ್ 

ಅಧಯ ಯನ ವರದಿ ನೇಚರ್ ನಯತ್ಕಾಲಿಕದಲಿಲ  ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ಈ ಗರ ಹ್ವು KELT-9 ಎನ್ನು ವ ದೈತ್ಯ  ನಕ್ಷತ್ರ ವನ್ನು  ಒಾಂದೂವರೆ ದಿನದಲಿಲ  ಸುತ್ತು ತಿು ದೆ. 

 ಗರ ಹ್ದ ದಿನ್ದ ಉಷಣ ರ್ತಯ್ಡ 4,326 ಡಿಗಿರ  ಸ್ಲ್ಲಷ ಯರ್ಸ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು 

ಸೂಯ್ನ್ಗಿಂತ್ 926 ಡಿಗಿರ  ಸ್ಲ್ಲಸ ಯರ್ಸ ತಂಪ್ರಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 ಈ ಗರ ಹ್ವು ಭೂಮಿಯಿಂದ 650 ಬಳಕಿನ್ ವಷ್ಗಳ ದೂರವಿದುದ , 

ಧೂಮಕತ್ತವಿನಂತೆ ಒಂದು ಬೃಹ್ತ್, ಗ್ಢವಾದ ಅನಿಲ್ ಬ್ದಲ್ದಂರ್ತ ಹೋಲುತ್ು ದೆ. 

 ಇದರ ನ್ಕ್ಷತ್ರ  KELT-9 ನಿಂದ ಗರ ಹ್ವು ಅನ್ನಭ್ವಿಸಿದ ನೇರಳಾತಿೋತ್ ವಿಕಿರಣವು ತ್ತಂಬ್ದ 

ತಿೋವರ ವಾಗಿದುದ , ಗರ ಹ್ವು ಆವಿಯಾಗುತಿು ರುವ ಅನಿಲ್ ಬ್ದಲ್ವನ್ನು  ಉತ್ಪ ತಿು  ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

 ಗುರುಗರ ಹ್ದಂರ್ತಯೇ ಇರುವ ಈ ಗರ ಹ್ವು ಗುರುಗರ ಹಕ್ತಕ ಾಂತ್ 2.8 ಪ್ಟಟ್ು  ಹೆಚಿು  

ದೊಡಡ ದ್ಯಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗುರುಗರ ಹಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಅಧಿದಷ್ಟು  ಸ್ವಾಂದರ ತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಇದರ ಆತಿಥೇಯ ನ್ಕ್ಷತ್ರ ದ ತಿೋವರ  ವಿಕಿರಣತೆ ಕ್ಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಗರ ಹ್ದ ವಾತ್ವರಣವು 

ಬಲೂನಿನಂರ್ತ ಉಬ್ರಾ ಕಂಾಂಡಿದೆ. ಸಮೂಹ್ವನ್ನು  ಪ್ಟರಿಗಣಿಸಿ ಇದನ್ನು  ಗರ ಹ್ ಎಂದು 

ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅದರ ವಾತ್ವರಣವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಟರಿಚಿತ್ ಗರ ಹ್ಕೆಕ  

ಹೋಲುತಿಲಿ್ . 

ಎಕೆ ೀಪಾಲ ನೆಟ್ಸ: ಎಕೆ ೀಪಾಲ ನೆಟ್ಸ ಎಾಂದರೆ ಸೂಯಿನ ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ ಲಲ ದ ಗರ ಹ ಎಾಂದರ್ಿ. 

ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಸ್ಥು ಲಲ ರ್ ರೆಮನಂಟ್ಸ, ಬ್ರರ ನ್ ದ್ಯಾ ಫ್ಿ ಎನ್ನು ವ ಎಾಂಬ ಮತ್ತು ಾಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಕಕ  

ಸುತ್ತು ತಿು ದೆ.  

 

ಭಾರತದ್ಲಿಲ  ಹಸದ್ಘಗಿ 499 ಪ್ರ ಭೇದ್ಗಳು ಪ್ತಿೆ  

ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಸವೇಿ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ “ಅನಿಮಲ್ಡ ಡಿಸಕ ವರಿೋರ್ಸ 

2016, ನ್ಯಯ  ಸಿಪ ೋಸಿೋರ್ಸ ಅಂಡ್ ರೆಕ್ಕಡ್ಸ ್” ಮತ್ತು  ಬಟಾನಿಕಲ್ಡ ಸವೇ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಲ ಾಂಟ್ಸ ಡಿಸಕ ವರಿೋರ್ಸ 2016, ವರದಿ ಪರ ಕಾರ ಕಳೆದ ವಷ್ 499 

ಹಸ ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನು  ದೇಶ್ದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿಲ  ಪ್ಟರ್ತು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾರ ಣಿಗಳು: 

ಹಸ ಆವಿಷ್ಠಕ ರಗಳ ಪೈಕಿ 258 ಅಕಶೇರುಕಗಳು ಮತ್ತು  55 ಕಶೇರುಕಗಳಾಗಿವ. ಸುಮಾರು 97 ಕಿೋಟಗಳು, 

27 ಮಿೋನ್ನಗಳು, 12 ಉಭ್ಯಚರಗಳು, 10 ಪಿ್ರ ಯ ಟಿಹೆಲ್ಲಮ ಂಟ್ಸ , ಒಂಬತ್ತು  ಕುರ ಸ್ಾ ಸಿಯ, ಆರು ಜ್ಞತಿಯ 

ಸರಿೋಸೃಪ್ಟಗಳು, 61 ಜ್ಞತಿಯ ಪ್ಟತಂಗಗಳು ಮತ್ತು  ಚಿಟ್ೆ ಗಳು ಮತ್ತು  38 ಜಿೋರುಂಡೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

 ಹಸ ಪರ ಭೇದಗಳನ್ನು  ದೇಶದ ನಾಲುಕ  ಜೈವಿಕ ಹಾಟ್ ಸ್ವಪ ಟ್ಸ ಗದದ ಹಿಮಾಲ್ಯ, ಈಶಾನ್ಯ , 

ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಘಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಿಕೋಬ್ದರ್ ದಿವ ೋಪ್ಟಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರಲಿವೆ. 

 ಅನಿಮಲ್ಡ ಡಿಸಕ ವರಿೋರ್ಸ 2016ರ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ದೇಶ್ದಲಿಲ  ರ್ಟ್ ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಪ್ರರ ಣಿ 

ಪರ ಭೇದಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ್ಡ 1,00,693ರಷ್್ಟ ದುದ , ಒಂದು ಲ್ಕ್ಷವನ್ನು  ಮಿೀರಿದೆ. ಕಳೆದ ವಷ್ ತ್ನ್ಕ 
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ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಣಿ ಪರ ಭೇದಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  97,514 ಆಗಿತ್ತು . ಭಾರತ್ವು ವಿಶ್ವ ದ 17 ಮೆಗ್ಡೈವಸಿಿಟಿ 

ದೇಶ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಜ್ಞಗತಿಕ ಪ್ರರ ಣಿ ಪರ ಭೇದಗಳ ಶೇ 6.42% ರಷ್್ಟ  ಹಂದಿದೆ.  

ಸಸಯ ಗಳು: 

ಪಾಲ ಾಂಟ್ಸ ಡಿಸಕ ವರಿೋರ್ಸ 2016ರ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ 186 ಹಸ ಜ್ಞತಿಯ ಸಸಯ ಗಳನ್ನು  ಪತೆು ಹಚು ಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲಿಲ  

ಏಳು ಹಸ ಕುಲ್ಗಳು, ನಾಲುಕ  ಉಪ್ಟವಗ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಒಂಬತ್ತು  ಹಸ ಪ್ಟರ ಭೇದಗಳು ಸೇರಿದಂರ್ತ ಒಟ್ು  

ಜ್ಞತಿಗಳು 206. ಪ್ಯವ್ ಹಿಮಾಲ್ಯಗಳು (15%), ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಹಿಮಾಲ್ಯಗಳು (13%), ಪ್ಯವ್ ಘಟ್ ಗಳು 

(12%) ಮತ್ತು  ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಕರಾವಳ (8%) ಮತ್ತು  ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಘಟ್ ಗಳಲಿ್ಲ  (17%) ಈ ಸಸಯ ದ ಹಸ ಜ್ಞತಿಗಳು 

ಕಂಡು ಬಂದಿವ.  

ಬಟಾನಕ್ಲ್ ಸವೇಿ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ: 

ಬಟಾನಿಕಲ್ಡ ಸವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಬ್ರಎರ್ಸಐ) ವನ್ನು  ದೇಶ್ದ ಅರಣಯ  ಸಸಯ  ಸಂಪ್ಟನ್ಯಮ ಲ್ಗಳ 

ಜಿೋವಿವಗಿೋ್ಕರಣ ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಯನ್ಗಳನ್ನು  ನ್ಡೆಸಲು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಸಚಿವಾಲಯದ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಎರ್ಸಐ 1890ರ ಫೆಬುರ ವರಿ 13 ರಂದು ದೇಶ್ದ 

ಸಸಯ  ಸಂಪ್ಟನ್ಯಮ ಲ್ಗಳನ್ನು  ಅನೆವ ೋಷ್ಟಸಲು ಮತ್ತು  ಆಥಿ್ಕ ಮೌಲಯ ವುಳು  ಸಸಯ  ಜ್ಞತಿಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲ್ ಉದೆದ ೋಶ್ದೊಂದಿಗ್ಗ ಸಾಥ ಪ್ತಸಲ್ಪ ಟ್ಿ ತ್ತ. 

ಝೂಲ್ದಜಿಕ್ಲ್ ಸವೇಿ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ: 

ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ಡ ಸವ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ(ಜಿಎರ್ಸಐ) ಅನ್ನು  1916 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದು 

ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಟಾಯ ಕ್ಕಸ ನ್ಮಿ ಕುರಿತಾದ ಭಾರತ್ದ ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ್ ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತಿೋಯ 

ಉಪ್ಟಖಂಡದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಟಾಯ ಕ್ಕಸ ನ್ಮಿ ವಿವಿಧ ಅಂಶ್ಗಳ ಮೇಲ್ಗ ಸಮಿೋಕೆಷ , ಪ್ಟರಿಶೋಧನೆ, 

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು  ಉರ್ತು ೋಜಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ಐ ಅನ್ನು  

ನಾಯ ಷನ್ಲ್ಡ ಜಿೋವವೈವಿಧಯ  ಕಾಯಿದೆ, 2002ರ ವಿಭಾಗ 39ರ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಪ್ರರ ಣಿ 

ಸಂಗರ ಹಾಲ್ಯಕೆಕ  ಗತ್ತು ಪ್ಟಡಿಸಿದ ರೆಪ್ಸಿಟರಿಯಾಗಿ ಘೋಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಸಮುದ್ರ  ಪ್ರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಸ್ವಕ ಪಿೀಿನ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೆಯ ಜ್ಲ್ದಂತಗಾಿಮ ನೌಕೆ 'ಖಂಡೇರಿ' 

ಸ್ತದ್ದ  

ಸ್ವಕ ಪಿೀಿನ್ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೆಯ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ನೌಕ್ಕ 'ಖ್ಯಾಂಡೇರಿ' 

ಸಮುದರ  ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಮುಕು ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಲ  

ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. ಐಎನ್ಎಸ್ ಖ್ಯಾಂಡೇರಿ ಸ್ವಕ ಪಿೀಿನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಯ ಎರಡನೇ 

ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ನೌಕ್ಕಯಾಗಿದುದ , ಮುಾಂಬೈನ ಮಝಗಾನ್ ಡಾಕ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ದೇಶ್ೀಯವಾಗಿ ನಮಿಿಸುವ ಭಾರತ್ದ ಪರ ಯತ್ು ದಲಿಲ ನ ಮಹತ್ಾ ದ 

ಹೆಜೆೆ  ಇದು ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಪಾರ ಜೆಕ್ು -75 ಅಡಿ ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಸೇನಾಗೆ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುತಿು ರುವ 

ಆರು ಸ್ವಕ ಪಿೀಿನ್ ಶ್ರ ೀಣಿಯ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ನೌಕ್ಕಗಳಲಿಲ  ಇದು ಎರಡನೇಯದು.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ಛತ್ರ ಪತಿ ಶ್ವಾಜಿ ನಯಂತ್ರ ಣದಲಿಲ ದದ  'ಖ್ಯಾಂಡೇರಿ' ಕೀಟೆಯ ಹೆಸರನೆು ೀ ಈ 

ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮುದರ ದ ನಡುವೆ ಇದದ  ಈ ಕೀಟೆಯ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ಯಗಿ 

ಶ್ವಾಜಿಯ ನೌಕಾದಳ 17ನೇ ಶತ್ಮಾನದಲಿಲ  ಪಾರಮಯ  ಸ್ವಧಿಸಿತ್ತು  ಎನು ಲಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾಂಡೇರಿ 

ಟೈಗರ್ ಶಕ್ತಿನ ಮತ್ತು ಾಂದು ಹೆಸರು ಸಹ ಆಗಿದೆ. 

 ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಮಿಿಸುವ ವಿಶಾ ದ ಕ್ಕಲವೇ ದೇಶಗಳಲಿಲ  

ಭಾರತ್ವೂ ಒಾಂದು. ಫ್ರರ ನೆ ು  ಡಿಸಿಎನ್ಎಸ್ ಕಂಪೆನಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ದಲಿಲ  ಮಜಗಾಾಂವ್ 

ಹಡಗುಕಟೆು ಯಲಿಲ   

 ಈ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಯನ್ನು  ಡಿಸ್ಥಾಂಬವಿರೆಗೆ ಬಂದರಿನಲಿಲ  ಹಾಗೂ ಸಮುದರ ದಲಿಲ  ಕಠಿಣ 

ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗಳಿಗೆ ಒಡಡ ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಯ ಪರ ತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಎಷ್ಟು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಆಗಿದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗಳು ಪೂಣಿಗೊಾಂಡ ನಂತ್ರ 

ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಯನ್ನು  ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಸ್ವಕ ಪಿೀಿನ್ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಗಳು ಡಿೀಸ್ಥಲ್ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ಎಾಂಜಿನ್ ಹಾಂದಿವೆ.  

 ರಹಸಯ ವಾಗಿ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ. ನಖರ ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸುವ ಶಸ್ವು ರಸು ರ ಬಳಸಿ 

ವೈರಿಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನ ಉಾಂಟ್ಟ ಮಾಡುವುದು. ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಧಾ ಾಂಸಗೊಳಿಸುವ ಕ್ತಷ ಪಣಿ, ಸ್ೊ ೀಟಕ 

ಬಳಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿದೆ.  

 ಈ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ಎಲಿಲ ದೆ ಎಾಂದು ಪತೆು  ಮಾಡುವುದು ತಿೀರಾ ಕರ್ು . ಶತ್ತರ  ದೇಶದ 

ಕಡೆಯಿಾಂದ ನ್ನಗುಗ ವ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಗಳನ್ನು  ಹಿಮ್ಮ ಟಿು ಸಲು ಸಹ ಈ 

ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳು ಬಹುದು. ಗುಪು ವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕುವ ಕ್ಕಲಸಕ್ಕಕ  ಈ 

ನೌಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ ಅಧಿ ಶತ್ಮಾನದ ಸಂಭ್ರ ಮ ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ 

ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ವಿಭಾಗವು ಈ ವರ್ಿದ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 8ರಂದು 50 ವರ್ಿಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲಿದೆ. 

1967ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 8ರಂದು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಐಎನ್ಎಸ್ ಕಲಾ ರಿ ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿಯನ್ನು  

ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅಾಂದಿನಾಂದ ಪರ ತಿವರ್ಿ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 8ರಂದು ಜಲಾಾಂತ್ಗಾಿಮಿ ದಿನ 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಪಾರ ಜೆಕ್್ -75: 

ಪ್ರರ ಜೆರ್್ಕ  75ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕ್ಕಪ್ಟಡೆಗೆ  2022 ರ ವೇಳೆಗ್ಗ ಏರ್ ಇಂಡಿಪ್ಪಂಡೆಂಟ್ 

ಪ್ರ ಪ್ಟಲಿ್ ನ್ ಸಿಸ್ ಮ್ (ಎಐಪ್ತ) ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ದೊಂದಿಗ್ಗ 6 ಮಂದಿನ್ ಪ್ತೋಳಗ್ಗಯ ಡಿೋಸಲ್ಡ 

ಜಲಾಂತ್ಗ್್ಮಿಗಳನ್ನು  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು  

ಅಕ್ ೋಬರ್ 2005 ರಲಿ್ಲ  ಫ್ರರ ನ್ಸ ು  ಡಿಸಿಎನ್ಎಸಿು ಂದ ನೆರವು ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ವಗ್್ವಣೆಯಂದಿಗ್ಗ 

ಮಾಡಿಕಳು ಲಾದ ಒಪ್ಟಪ ಂದದಡಿ ನಿಮಿ್ಸಲ್ಪ ಟ್ಿ ದೆ. ಸರಣಿಯ ರ್ದಲ್ ನೌಕೆ ಐಎನ್ಎರ್ಸ 

ಕಲಾವ ರಿಯ್ಡ ಸಮದರ  ಪ್ಟರ ಯೋಗಗಳನ್ನು  ಪ್ಯಣ್ಗಳಸುತಿು ದುದ , ಶಿೋಘರ ದಲಿ್ಗ ೋ 

ಕ್ಕಯಾ್ರಂಭ್ಗಳಳ ಲ್ಲದೆ. ಇತ್ರ ನಾಲುಕ  ಜಲಾಂತ್ಗ್್ಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಐಎನ್ಎರ್ಸ ಖಂಡೇರಿಯ 

ನಂತ್ರ ಒಂಭ್ತ್ತು  ತಿಂಗಳ ಮಧಯ ಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಬ್ರಡುಗಡೆಗಳುಳ ವ ನಿರಿೋಕೆಷ ಯಿದೆ. 
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ನೂಯ ಟಾರ ನ್ ನಕ್ಷತರ ಗಳ ಅಧಯ ಯನಕೆಕ  ಹಸ ಮಷನ್ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ್ ನ್ಯಸ್ವ 

ನ್ಯಯ ಟಾರ ನ್ ನ್ಕ್ಷತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಲು ಮಿೋಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶಾ ದ 

ರ್ಟ್ ರ್ದಲ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ನಾಸಾ ಸಜಿ್ಞ ಗಿದೆ. 

ನಾಸಾವು ಫ್ರಲ್ಕ ನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ “ನ್ಯಯ ಟಾರ ನ್ ಸ್ಾ ರ್ ಇಂಟಿೋರಿಯರ್ 

ಕ್ಕಂಪ್ೋಸಿಶ್ನ್ ಎಕಸ ಪ ಿ ೋರರ್ ಅರ್ವಾ NICER ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಿದೆ. 

 ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ನಿಲಾದ ಣ (ISS) ದಲಿ್ಲ  NICER ಅನ್ನು  ಬ್ದಹ್ಯ  ಪೆಲ ಲೀಡ್ಸ ಆಗಿ 

ಜೀಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಾಥ ಪ್ಟನೆಯಾದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತ್ರ, NICER ನ್ಯಯ ಟಾರ ನ್ 

ನ್ಕ್ಷತ್ರ ಗಳನ್ನು  ವಿೋಕಿಷ ಸಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ಟಲ್ಸ ಗ್ಳ ಮೇಲ್ಗ 

ಕಂದಿರ ೋಕರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯ ಸಂದಭ್್ದಲಿ್ಲ , ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಪಂಚದ ರ್ದಲ್ 

ಎರ್ಕಸ -ರ ಸಂಚರಣೆ ಪ್ಟರ ದಶ್್ನ್ವನ್ನು  ಸಹ್ ನಾಸಾ ಕೈಗಳಳ ಲಿದೆ.  

 

POSCO-IMD ಹವಾಮಾನ ಪೀಟಿಲ್ “MERIT”ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಇಾಂಧನ, ಕಲಿ್ಲದದ ಲು, ಹಸ ಮತ್ತು  ನ್ವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ್ ಮತ್ತು  

ಗಣಿ ಕಂದರ  ಸಚಿವ ಪ್ತಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ಡ ರವರು ಇಾಂಧನ ವಲಯಕಾಕ ಗಿ 

ಹ್ವಾಮಾನ್ ಪ್ೋಟ್ಲ್ಡ ಮತ್ತು  ವಬ್ ಪ್ೋಟ್ಲ್ಡ 'ಮೆರಿಟ್' (Merit Order 

Despatch of Electricity for Rejuvenation of Income and Transparency) 

ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. 

POSCO IMD ಹವಾಮಾನ ಪೀಟಿಲ್ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಹ್ವಾಮಾನ್ ಪ್ೋಟ್ಲ್ಡ ಅನ್ನು  POSOCO ಮತ್ತು  IMD ಸಹ್ಯೋಗದೊಂದಿಗ್ಗ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ೋಟ್ಲ್ಡ ಡಿಸಾಕ ಮೆಸ ೆ  (DISCOM) ಹ್ವಾಮಾನ್ ಮನ್ಯಸ ಚನೆಯ 

ಬಗೆ್ಗ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಹಂದಿರಲಿದೆ. 

 ಹ್ವಾಮಾನ್ ವಯ ತ್ಯ ಸಗಳು ಲೀಡ್ಸ ಡಿಮಾಯ ಾಂಡ್ಸ, ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ಪ ದನೆ, ಪರ ಸರಣೆ  ಮತ್ತು  

ವಿತ್ರಣಾ ನಿವ್ಹ್ಣೆಯ ಮೇಲ್ಗ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಬಲೆ ಮೇಲ್ಗ ಪ್ಟರ ಭಾವ ಬ್ರೋರುತ್ು ವ. 

ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಗದದ ಉಷಣ  ಅರ್ವಾ ಶಿೋತ್ ಗಾಳಿ, ಬಿರುಗಾಳಿ ಅರ್ವಾ 

ಪ್ಟರ ವಾಹ್ಗಳು ವಿದುಯ ತ್ ಉತ್ಪ ದನೆ ಹಾಗೂ ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕಕ್ಕಕ  ಮೇಲ್ಗ ವಯ ತಿರಿಕು  ಪ್ಟರ ಭಾವ 

ಬ್ರೋರಿ ಭೌತಿಕ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ು ದೆ. ಹ್ವಾಮಾನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 

ಒದಗಿಸಿ ಮೂಲ್ಸೌಕಯ್ ಲ್ಭ್ಯ ರ್ತ ಹಾಗೂ ಪ್ಟರಿಣಾಮಕ್ಕರಿ ಮತ್ತು  ವಿಶಾವ ಸಾಹ್್ ವಿದುಯ ತ್ 

ಪ್ಯರೈಕೆಯನ್ನು  ಖ್ಯತ್ರಿಪ್ಟಡಿಸಲು ಪೂರಕವಾದ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ರ್ತಗ್ಗದುಕಳುಳ ವ 

ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನು  ಪ್ೋಟ್ಲ್ಡ ಹಂದಿದೆ. 

MERIT: 

MERIT (Merit Order Despatch of Electricity for Rejuvenation of Income and Transparency) 

ಅನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಇಾಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯ ರ್ಸೊಕ  ಮತ್ತು  ಕಂದರ  ವಿದುಯ ತ್ ಪ್ರರ ಧಿಕ್ಕರದ 
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ಸಹ್ಯೋಗದೊಂದಿಗ್ಗ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಿದೆ. ಅಹಿತೆ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜಯ ಗಳು ಖರಿೀದಿ ಮಾಡಿದ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಈ ಪ್ೋಟ್ಲ್ಡ ನಿೋಡುತ್ು ದೆ.  

 

ಮೂವ್ತಿ್ತ  ಮೀಟರ್ ಟೆಲಿಸೊಕ ೀಪ್ಟ  ಮತಿ್ತ  ಭಾರತದ್ ಕಡುಗೆ 

ಮೂವತ್ತು  ಮಿೋಟರ್ ಟೆಲ್ಲಸೊಕ ೋಪ್ (Thirty Meter Telescope) ಪ್ಟರ ಪಂಚದ 

ಅತಿದೊಡ್  ದೂರದಶ್್ಕವಾಗಿದೆ. ಈ ದೂರದಶ್ಕ್ದ ಮೂಲ್ಕ 

ಖಗೋಳಶಾಸು ರಜಾ ರು ಭೂಮಿಯಿಂದ ವಿಶಾ ದ ಜಟಿಲ್ರ್ತಗಳನ್ನು  

ವಿೀಕ್ತಷ ಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಮೂವತ್ತು  ಮಿೋಟರ್ ಟೆಲ್ಲಸೊಕ ೋಪ್ (ಟಿಎಂಟಿ) ಅನ್ನು  ಭಾರತ್ ಸೇರಿದಂರ್ತ ಐದು ರಾಷ್ ರಗಳ 

ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಒಕ್ಕಕ ಟವು ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸುತಿು ರುವ ಬಹು-ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಡ್ಯಲ್ರ್ 

ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆನ್ಡ್ಯ, ಚಿೋನಾ, ಜಪ್ರನ್ ಮತ್ತು  ಯ್ಡ.ಎರ್ಸ. ಇತ್ರ ನಾಲುಕ  ದೇಶ್ಗಳು. ಜುಲೈ 

2013ರಲಿ್ಲ  ಯೋಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೆಳುಳ ವ ಐದು ದೇಶ್ಗಳು ಮೂವತ್ತು  ಮಿೋಟರ್ ಟೆಲ್ಲಸೊಕ ೋಪ್ 

(ಟಿಎಂಟಿ) ನಿಮಾ್ಣಕ್ಕಕ ಗಿ ಮಾಸ್ ರ್ ಪ್ರಟು ್ಶಿ್ಪ್ ಅಗಿರ ಮೆಂಟ್ (ಎಮಿಪ ಎ)ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದವು. 

 ಮಹ್ತ್ವ ಕ್ಕಂಕೆಷ ಯ ಮಂದಿನ್ ಪ್ತೋಳಗ್ಗಯ ದೂರದಶ್್ಕವನ್ನು  ಯ್ಡಎರ್ಸ 1.47 ಬ್ರಲ್ಲಯನ್ 

ಡಾಲರ್ ವಚಿ ದಲಿ್ಲ  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗುವುದು. ಯೋಜನೆಗ್ಗ ರೂ 1,300 ಕೋಟಿಯನ್ನು  ಭಾರತ್ 

ವಯ ಯಿಸಲಿದೆ.  ಭಾರತ್ ಹ್ಣಕಿಕ ಂತ್ಲೂ ಹಾಡೆಾ ೀಿರ್ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿು  ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ. 

 ಇರುತ್ು ದೆ. 

ಹ್ವಾಯಿಯ ಮೌನಾ ಕಿೋಯಾದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ನಧಿರಿಸಲಾಗಿದದ  ಈ ಟೆಲ್ಲಸೊಕ ೋಪ್ ಅನ್ನು  

ಸಥ ಳೋಯರ ಪ್ಟರ ತಿಭ್ಟನೆಯ ನಂತ್ರ ಸಥ ಗಿತ್ಗಳಸಲಾಯಿತ್ತ. ಯೋಜನೆಯ ಸೆ ಳವನ್ನು  

ಯೋಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗಂಡಿರುವ ದೇಶ್ಗಳ ಒಕ್ಕಕ ಟದಿಂದ ಅಂತಿಮಗಳಸಬೇಕ್ತದೆ. ಲ್ಡ್ಯಖ್ 

ನ್ಲಿ್ಲರುವ ಹಾನೆ ದೂರದಶ್್ಕದ ನಿಮಾ್ಣಕೆಕ  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಹಸ ಸಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದಾಗಿದೆ. 

 ದೂರದಶ್್ಕವು 2020ರ ಹತಿು ಗ್ಗ ಸಿದಿ ವಾಗಲ್ಲದೆ ಎಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ದೂರದಶ್್ಕವು 

ಸಿದಿ ವಾದಾಗ ಖಗೋಳಶಾಸು ರಜಾ ರು ಬರ ಹಾಮ ಂಡವನ್ನು  ವಿೀಕ್ತಷ ಸದಷ್ು  ಅನ್ನಭ್ವವಾಗಲಿದೆ. ಈ 

ಯೋಜನೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ವು 10% ಪ್ರಲುದಾರರನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಭಾರತಿೋಯ ಖಗೋಳಶಾಸು ರಜಾ ರು 

ಒಟ್ು  ಯೋಜನೆಯ ವಚಿ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಪ್ರಲಿಗ್ಗ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ವಿೋಕ್ಷಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು  

ಹಾಂದಿರಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಭಾರತ್ದ ಪರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರಮಾಣ್ಣ ಇಂಧನ್ 

ಇಲಾಖ್ಯಯಿಂದ ಯೋಜನೆಯ್ಡ ನಿವ್ಹಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ು ದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೇತೃತ್ಾ ವನ್ನು  Indian 

Institute of Astrophysics (IIA), ಬಾಂಗಳೂರು, Aryabhatta Research Institute of Observational 

Sciences (ARIES), ನೈನತಾಲ್ ಮತ್ತು  Inter-University Centre for Astronomy and Astrophysics 

(IUCAA), ಪುಣೆ ವಹಿಸಿಕಾಂಡಿವೆ. 
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DRDO ದಿಂದ್ ನ್ಯಗ್ ಕಿ್ಪ್ಣಿ ಯಶಸ್ತಾ  ಪ್ರಿೀಕಿೆ  

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಂಸ್ಥ  (ಡಿಆಡಿ್ಒ) 

ರಾಜಸಾಥ ನ್ದಲಿಲ  'ನಾಗ್' ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿಯನ್ನು  ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಪ್ಟರಿೋಕಿಷ ಸಿದೆ. ಈ 

ಪ್ಟರಿೋಕೆಷ ಯನ್ನು  ಹೈದರಾಬ್ದದು ಲಿ್ಲರುವ ಡ್ಯ. ಎ.ಪ್ತ.ಜೆ. ಅಬುದ ಲ್ಡ ಕಲಾಂ 

ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿ ಕ್ಕಂಪಿ್ಪ ರ್ಕಸ , ಜೊೋಧ್ರಪ ರದ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಟರ ಯೋಗ್ಲ್ಯ, 

ಪುಣೆಯಲಿಲ ರುವ ಅಮಾ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ ಎಸ್ಾ ಬಿ್ರ ಷೆಮ ಂಟ್ (ಎಆಡಿ್ಇ) 

ಮತ್ತು  ಹೈ ಎನ್ಜಿ್ ಮೆಟಿೋರಿಯಲ್ಡಸ  ರಿಸರ್ಚ್ ಲಾಯ ಬೊರಟರಿ (ಎರ್ಚಇಎಮ್ಆಎ್ಲ್ಡ)ಯ 

ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಪ್ಟರಿೋಕೆಷ ಯನ್ನು  ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

ಇಂಟಿಗ್ಗರ ೋಟೆಡ್ ಗೈಡೆಡ್ ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮ (ಐಜಿಎಂಡಿಪ್ತ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಂಸ್ಥ  (ಡಿಆಡಿ್ಒ) ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಿದ ಐದು ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿ ವಯ ವಸ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  

ನಾಗ್ (ಆಾಂಟಿ-ಟಾಯ ಂರ್ಕ) ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿ ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಅಗಿು , ಆಕ್ಕಶ್, ತಿರ ಶೂಲ್ಡ ಮತ್ತು  ಪೃಥಿವ  ಇತ್ರೆ ನಾಲುಕ  

ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿಗಳನ್ನು  ಈ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೂರನೇ ತ್ಲೆಮಾರಿನ  ಆಾಂಟಿ ಟಾಯ ಾಂಕ್ ಗೈಡೆಡ್ಸ ಮಿಸೆ್ಥ ೈಲ್ ನಾಗ್ ನಲಿಲ  ಇಾಂಟಿಗೆರ ೀಟೆಡ್ಸ 

ಏವಿಯೀನಕೆ್  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದೊಾಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಮುಾಂದುವರಿದ ಇಮೇಜಿಾಂಗ್ ಇನ್ಾ ರರೆಡ್ಸ ರಾಡಾರ್ 

(ಐಆಆಿರ್) ಅನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸು ರಸಜೆಿ ತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಹಡೆಯಲು ಮತ್ತು  ನಾಶಮಾಡಲು 'ನಾಗ್' ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  

ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನಾಗ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ವಾಯ್ಡ-ಆಧಾರಿತ್ ವೇದಿಕೆಗಳಂದ ಉಡ್ಯಯಿಸಬಹುದು. 

ಹೆಲ್ಲಕ್ಕಪ್್ಟ ರ್ ನಾಂದ ಉಡಾಯಿಸುವ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಹೆಲ್ಲಕ್ಕಪ್್ಟ ರ್-ಎನ್ಎಜಿ (ಹೆಲ್ಲನ್) ಎಾಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ದುದ , ಧೃವ್ ಸುಧಾರಿತ್ ಲಘು ಹೆಲ್ಲಕ್ಕಪ್್ಟ ರ್ (ಎಎಲ್ಡಎರ್ಚ) ಮತ್ತು  ಎರ್ಚಎಎಲ್ಡ ರುದರ  

ಹೆಲ್ಲಕ್ಕಪ್್ಟ ನಿ್ಂದ ದ್ಯಳಿ ನಡೆಸಬಹುದು.  

 

IOC, BPCL, HPCL ನಂದ್ ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿದೊಡಡ  ತೈಲ ಸಂಸಕ ರಣ ಘಟಕ್ 

ಮಹಾರಾಷ್ ರದ ರತ್ು ಗಿರಿ ಜಿಲಿ್ಗ ಯಲಿಲ  ವಿಶ್ವ ದ ಅತಿ ದೊಡ್  

ಸಂಸಕ ರಣಾಗ್ರ ಮತ್ತು  ಪ್ಪಟೊರ ಕೆಮಿಕಲ್ಡ ಕ್ಕಂಪಿ್ಪ ರ್ಕಸ  ಅನ್ನು  ಜಂಟಿಯಾಗಿ 

ಸಾಥ ಪ್ತಸಲು ಸಾವ್ಜನಿಕ ಇಾಂಧನ ತೈಲ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗದದ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಆಯಿಲ್ಡ, ಭಾರತ್ ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಲಯಂ ಮತ್ತು  ಹಿಂದೂಸಾು ನ್ ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಲಯಂ ಜಂಟಿ ಒಪ್ಟಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿ 

ಹಾಕಿವ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ಡ ಕ್ಕಪ್್ (ಐಓಸಿ) ಶೇ.50% ಪ್ರಲ್ನ್ನು  ಮತ್ತು  ಹಿಂದೂಸಾು ನ್ 

ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಲಯಂ ಕ್ಕಪ್್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಎಚಿಪ ಸಿಎಲ್ಡ) ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಲಯಂ 

ಕ್ಕಪ್್ರಷನ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಬ್ರಪ್ತಸಿಎಲ್ಡ) ಕರ ಮವಾಗಿ ಶೇ. 25% ಪ್ರಲ್ನ್ನು  ಹಂದಿರಲ್ಲವ. 

 3 ಲ್ಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ವಚಿ ದಲಿ್ಲ  ಶುದಿಿ ೋಕರಣ ಕಂದರ ವನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗುವುದು. ಹಸ 

ಘಟಕವೂ 2022 ರ ಹತಿು ಗ್ಗ ಪ್ಯಣ್ಗಳಳ ಲ್ಲದೆ ಎಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸಕ ರಣ 

ಘಟಕ 60 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನೆ್ಳಷ್್ಟ  ಸಂಸಕ ರಣ ಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ.  

 ಮಹಾರಾಷ್ ರದ ರತ್ು ಗಿರಿ ಜಿಲಿ್ಗ ಯ ಬ್ದಬುಲಾವ ಡಿ, ರಾಜಪುರದಲಿ್ಲ  ಈ ಘಟಕ ತ್ಲೆ ಎತ್ು ಲಿದೆ. 

ಈ ಪರ ದೇಶ ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಕರಾವಳಗ್ಗ ಸಮಿೋಪ್ಟದಲಿ್ಲದೆ. ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಕರಾವಳಯಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ 

ಮಧಯ ಪ್ರರ ಚಯ , ಆಫ್ರರ ಕ್ಕ ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಕರಿ್ಚ  ತೈಲ್ವನ್ನು  ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿ  

ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಆಗಲಿದೆ. 

 ಶುದಿಿ ೋಕರಣ ಘಟಕವು 20 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಟನ್ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಮೂರು ಕರಿ್ಚ  ಘಟಕಗಳನ್ನು  

ಹಂದಿರಲಿದೆ. ಪ್ಪಟೊರ ೋಲ್ಡ, ಡಿೋಸ್ಲ್ಡ, ಎಲ್ಲಪ ಜಿ, ಎಟಿಎಫ್ ಮತ್ತು  ಪ್ಪಟೊರ ೋಕೆಮಿಕಲ್ಡ 

ತ್ಯಾರಿಸಲು ಪ್ಯರಕ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳನ್ನು  ಸಂಸಕ ರಣಾಗ್ರವು ಉತ್ಪ ದಿಸಲಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಯ್ಡಎರ್ಸ ಮತ್ತು  ಚಿೋನಾ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ ವಿಶ್ವ ದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್  ಇಾಂಧನ ರಾಷ್ ರವಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಪ್ಟರ ತಿವಷ್ ಇಾಂಧನ ಬಳಕೆಯ್ಡ ವಿಶ್ವ ದ ಸರಾಸರಿ ನಾಲ್ಕ ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

ಆದಾಗೂಯ , ದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ದೇಶಿೋಯ ತೈಲ್ ಬೇಡಿಕೆ 2040 ರಳಗ್ಗ 458 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಟನೆ್ಳಷ್್ಟ  ಹೆರಿ್ಚ ಗಲ್ಲದೆ 

ಎಂದು ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಇಂಧನ್ ಸಂಸ್ಥ  (ಇಎ) ತಿಳಸಿದೆ. ಇದಕೆಕ  ವಿರುದಿ ವಾಗಿ ದೇಶಿೋಯ 

ಸಂಸಕ ರಣಾ ಸಾಮರ್ಯ ್ವು 230-235 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಟನೆ್ಳಷ್್ಟ ದೆ. ಇದು 194.2 ದಶ್ಲ್ಕ್ಷ ಟನೆ್ಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು  

ಮಿೋರಿದೆ. ಭ್ವಿಷಯ ದ ಇಂಧನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ದೇಶ್ದ ರಫ್ತು  ಸಂಭಾವಯ ರ್ತಯನ್ನು  

ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ು ಕಂಡು ಹಸ ಸಂಸಕ ರಣಾಗ್ರ ಸಂಕಿೋಣ್ವನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ಚ್ಚೀನ್ಯದಿಂದ್ ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಎಕ್ಸ  ರ ಬಹಯ ಕಾಶ ದೂರದ್ಶಿಕ್ ಉಡಾವ್ಣೆ 

ಕಪುಪ  ರಂಧರ ಗಳು, ಪ್ಟಲ್ಸ ಗ್ಳು ಮತ್ತು  ಗ್ಮಾ-ಕಿರಣ ಸೊಫ ೋಟಗಳನ್ನು  

ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಲು ಚಿೋನಾ ತ್ನ್ು  ರ್ದಲ್ ಎರ್ಕಸ -ರ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ 

ದೂರದಶ್್ಕವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಚಿೋನಾದ ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್-4 ಬ್ರ 

ರಾಕೆಟ್ಸ ಬಳಸಿ 2.5 ಟನ್ ತೂಕದ ದೂರದಶ್್ಕವನ್ನು  ಬಹಯ ಕಾಶಕ್ಕಕ  ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ 

ದೂರದಶಿಕವನ್ನು  ಜಿಯ್ಡಕ್ಕವ ನ್ ಸಾಯ ಟಲೈಟ್ ಲಾಂರ್ಚ ಸ್ಂಟನಿ್ಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಇತಿು ೋಚಿನ್ ವಷ್ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶ್ವ ದ ಗಮನ್ ಸ್ಳೆಯಲು ಚಿೋನಾ ಬಹು-ಶ್ತ್ಕೋಟಿ-ಡ್ಯಲ್ರ್ 

ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಪ್ತರ ಲ್ಡ ನಲಿಲ  ಚಿೋನಾ ತ್ನ್ು  ರ್ದಲ್  ಸರಕು 

ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ನೌಕೆಯನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿಕಟ್ಟು , ಪ್ಟರಿಭ್ರ ಮಿಸುವ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ 

ಪ್ಟರ ಯೋಗ್ಲ್ಯದೊಾಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು  ಯಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು . 2022ರ ಹತಿು ಗ್ಗ ತ್ನ್ು ದೇ 
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ಆದ ಮಾನವ ಸಹಿತ್ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ನಿಲಾದ ಣವನ್ನು  ಹಾಂದುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಚಿೀನಾ ಹಾಂದಿದುದ ,  

ಉಡ್ಯವಣೆಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ಮಖ ಬಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಪ್ಟರ ಶಂಸಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ವೈಶಿಷಿ ತೆ: 

ಇನೆಸ ೈಟ್ ಹೆಸರಿನ್ ಹಾಡ್್ ಎರ್ಕಸ -ರ ಮಾಡುಯ ಲೇಷನ್ ಟೆಲ್ಲಸೊಕ ೋಪ್ (HXMT), ಚಿೋನಾದ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು 

ಕ್ಕಂತಿೋಯ ಕೆಷ ೋತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಪ್ಟಲ್ಸ ಗ್ಳ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು  ವಿೋಕಿಷ ಸಲು ಮತ್ತು  ಕಪುಪ  ರಂಧರ ಗಳ 

ವಿಕ್ಕಸವನ್ನು  ಅರ್್ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ದೆ. ದೂರದಶ್್ಕವು ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳಗ್ಗ 

ಗುರುತ್ವ  ತ್ರಂಗಗಳಗ್ಗ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಗ್ಮಾ-ಕಿರಣ ಸೊಫ ೋಟಗಳನ್ನು  ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ ಸಂಚರಣೆಗ್ಗ ಪ್ಟಲ್ಸ ಗ್ಳನ್ನು  ಹೇಗ್ಗ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು  

ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. 

 

ಚಂದ್ರ ನತಿ  ಸಣಣ -ಪ್ರಿಸರ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ ಯನ್ನನ  ಕ್ಳುಹಿಸ್ತಕಡಲು ಚ್ಚೀನ್ಯ ಸಜುಜ  

ಮಂದಿನ್ ವಷ್ದ ವೇಳೆಗ್ಗ ಆಲೂಗಡ್ೆ  ಬ್ರೋಜಗಳು ಮತ್ತು  ರಷೆಮ  ಹುಳು 

ರ್ಟ್ೆ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡ ಮಿನಿ-ಪ್ಟರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಚಂದರ ನತ್ು  

ಕಳುಹಿಸಲು ಚಿೋನಾ ಚಿಾಂತಿಸಿದೆ. ಈ ಪರ ಯೀಗವು ಚಂದರ ನ್ಲಿ್ಲ  ಜಿೋವಿಗಳು 

ಹೇಗ್ಗ ಬಳವಣಿಗ್ಗಯಾಗುತ್ು ವ ಎಂಬುದನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುವ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಚಿೋನಾದ ಚಂಗಿಕ ಂಗ್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡಗಳು 3-

ಕಿಲೋಗ್ರ ಂಗಳ ಮಿನಿ-ಪ್ಟರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಲ್ಲವ. 

 ಮಿನಿ-ಪ್ಟರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಚೇಂಜ್ 4 ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಮೂಲಕ 2018ರ ವೇಳೆಗ್ಗ ಚಂದರ ನಿಗ್ಗ 

ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಆಲೂಗ್ಗಡ್ೆ  ಬ್ರೋಜಗಳು ಮತ್ತು  ರಷೆಮ  ಹುಳು ರ್ಟ್ೆ ಗಳನ್ನು  18 ಸ್ಂಟಿಮಿೋಟರ್ ಎತ್ು ರದ 

ಸಿಲ್ಲಂಡರ್ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ರಷೆಮ  ರ್ಟ್ೆ ಗಳು ಓಡೆದು ಕ್ಕಬ್ನ್ 

ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು  ಆಲೂಗ್ಗಡ್ೆ  ಸಸಯ ಗಳು ಆಮಿ ಜನ್ಕವನ್ನು  ಉತ್ಪ ತಿು  

ಮಾಡುತ್ು ವ. 

 ಭ್ವಿಷಯ ದಲಿಲ  ಚಂದರ ನ್ ಮೇಲೆ ಇಳಯಲು ಮತ್ತು  ಸಂಭ್ವನಿೋಯ ಮಾನ್ವ ವಾಸಕ್ಕಕ  ತ್ಯಾರಿ 

ಮಾಡುವುದು ಈ ಉದೆದ ೋಶ್ದ ಹಿಂದಿನ್ ಮಖಯ  ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.  
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ಚಂದ್ರ ನತಿ  ಸಣಣ -ಪ್ರಿಸರ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ ಯನ್ನನ  ಕ್ಳುಹಿಸ್ತಕಡಲು ಚ್ಚೀನ್ಯ ಸಜುಜ  

ಮಂದಿನ್ ವಷ್ದ ವೇಳೆಗ್ಗ ಆಲೂಗಡ್ೆ  ಬ್ರೋಜಗಳು ಮತ್ತು  ರಷೆಮ  ಹುಳು 

ರ್ಟ್ೆ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡ ಮಿನಿ-ಪ್ಟರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಚಂದರ ನತ್ು  

ಕಳುಹಿಸಲು ಚಿೋನಾ ಚಿಾಂತಿಸಿದೆ. ಈ ಪರ ಯೀಗವು ಚಂದರ ನ್ಲಿ್ಲ  ಜಿೋವಿಗಳು 

ಹೇಗ್ಗ ಬಳವಣಿಗ್ಗಯಾಗುತ್ು ವ ಎಂಬುದನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುವ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಚಿೋನಾದ ಚಂಗಿಕ ಂಗ್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲ್ಯದ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡಗಳು 3-

ಕಿಲೋಗ್ರ ಂಗಳ ಮಿನಿ-ಪ್ಟರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪ್ಟಡಿಸಲ್ಲವ. 

 ಮಿನಿ-ಪ್ಟರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಚೇಂಜ್ 4 ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಮೂಲಕ 2018ರ ವೇಳೆಗ್ಗ ಚಂದರ ನಿಗ್ಗ 

ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಆಲೂಗ್ಗಡ್ೆ  ಬ್ರೋಜಗಳು ಮತ್ತು  ರಷೆಮ  ಹುಳು ರ್ಟ್ೆ ಗಳನ್ನು  18 ಸ್ಂಟಿಮಿೋಟರ್ ಎತ್ು ರದ 

ಸಿಲ್ಲಂಡರ್ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, ರಷೆಮ  ರ್ಟ್ೆ ಗಳು ಓಡೆದು ಕ್ಕಬ್ನ್ 

ಡೈಆಕೆಸ ೈಡ್ ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು  ಆಲೂಗ್ಗಡ್ೆ  ಸಸಯ ಗಳು ಆಮಿ ಜನ್ಕವನ್ನು  ಉತ್ಪ ತಿು  

ಮಾಡುತ್ು ವ. 

 ಭ್ವಿಷಯ ದಲಿಲ  ಚಂದರ ನ್ ಮೇಲೆ ಇಳಯಲು ಮತ್ತು  ಸಂಭ್ವನಿೋಯ ಮಾನ್ವ ವಾಸಕ್ಕಕ  ತ್ಯಾರಿ 

ಮಾಡುವುದು ಈ ಉದೆದ ೋಶ್ದ ಹಿಂದಿನ್ ಮಖಯ  ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.  

 

ಇಸೊರ ೀದ್ ಮಂಗಳ ಯಾನಕೆಕ   1000 ದಿನದ್ ಸಂಭರ ಮ  

ಇಸೊರ ೋದ “ಮಾರ್ಸ್ ಆಬ್ರ್ಟರ್ ಮಿಷನ್ (MOM)” 1000 ಭೂಮಿಯ 

ದಿನ್ಗಳನ್ನು  ಕಕೆಷ ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಯಣ್ಗಳಸಿದೆ. ತ್ನ್ು  ನಿಗದಿತ್ 

ಜಿೋವಿತ್ವಧಿಗಿಂತ್ 5 ಪ್ಟಟ್ು  ಹೆಚಿು  ಕಾಲ ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಇರುವ ಮೂಲಕ 

ಮಂಗಳಯಾನ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷಿು ಸಿದೆ. MOM ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ 388 ಭಾರಿ ಮಂಗಳದ  

ಕಕೆಷ ಯನ್ನು  ಪರಿಭ್ರ ಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  715 ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಭೂಮಿಗ್ಗ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ, 

MOM ಉತ್ು ಮ ಕಾಯಿನವಿಹಣೆ ಸೆಿ ತಿಯಲಿಲ ದುದ  ನಿಧಾನ್ವಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು 

ಗೊೀಚರಿಸುತಿು ಲಲ . ಭಾರತ್ವು ಮಂಗಳಯಾನ 2.0 ಮತ್ತು  2020ರ ನಂತ್ರ ಶುಕರ  ಗರ ಹಕ್ಕಕ  ಹಸ ಮಿಶ್ನ್ 

ಕಳುಹಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. 

MOM: 

 2013ರ ನವೆಾಂಬರ್ ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶದ ಶ್ರ ೀಹರಿಕೀಟಾ ಉಡಾವಣಾ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ 

ಉಡಾವಣೆಗೊಾಂಡಿದದ  ನೌಕ್ಕ, 2014ರ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 24ರಂದು ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ ಕಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಸೇರಿತ್ತು . 

ಅಾಂದಿನಾಂದ ಇಲಿಲ ಯವರೆಗೂ ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ ವಿವಿಧ ಸುಮಾರು 715 ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಮಂಗಳಯಾನ 

ನೌಕ್ಕ ಭೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಭೂಮಿಯಿಾಂದ 21 ಕೀಟಿ ಕ್ತ.ಮಿೀ. ದೂರದಲಿಲ ರುವ ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ 
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ಮೇಲೆಮ ೈ ವಾತಾವರಣ, ಮಿಥೇನ್ ಅನಲದ ಕುರುಹು, ಜಿೀವಿಗಳ ವಾಸದ ಕುರಿತ್ತ ಸಂಪೂಣಿ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿದೆ. 

ಇತ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತ್ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಅಾಂದರೆ 450 ಕೀಟಿ 

ರುಪಾಯಿಯಲಿಲ  ಮಂಗಳಯಾನ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ನಮಿಿಸಿತ್ತು . ಮಂಗಳಯಾನ ನೌಕ್ಕ ಮಂಗಳನ ಕಕ್ಕಷ  

ಸೇರಿ ಸ್ವವಿರ ದಿನ ಪೂಣಿಗೊಾಂಡಿರುವುದು ಇಸೊರ ೀ ವಿಜಾಾ ನಗಳಲಿಲ  ಹರ್ಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

F-16 ಯುದ್ದ  ವಿಮಾನ ನಮಾಿಣಕೆಕ  ಲಾಕಿಿ ೋಡ್ ಮತಿ್ತ  ಟಾಟಾ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಲಾಕಿಿ ೋಡ್ ಮಾಟಿ್ನ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಟಾಟಾ ಅಡ್ಯವ ನ್ಸ ್  ಸಿಸ್ ಮ್ಸ  

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಎಫ್ -16 ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನ್ಗಳನ್ನು  ಉತ್ಪ ದಿಸಲು 

ಒಪ್ಟಪ ಂದಕೆಕ  ಸಹಿ ಮಾಡಿವೆ. ಪ್ರಯ ರಿರ್ಸ ಏರ್ ಶೋನ್ಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಕಂಪ್ಟನಿಗಳು 

ತ್ಮಮ  ಒಪ್ಟಪ ಂದವನ್ನು  ಘೋಷ್ಟಸಿವ. ಲಾಕಿಿ ೋಡ್ ಮಾಟಿ್ನ್ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಟಾಟಾದೊಂದಿಗ್ಗ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಿೋಯ 

ಸೇನೆಯಿಂದ ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಡ್ಯಲ್ರ್ ಮೌಲ್ಯ ದ ಒಪಪ ಾಂದವನ್ನು  ಎದುರು ನೊೀಡುತಿು ದೆ. ಲಾಕಿಿ ೋಡ್ 

ಮಾಟಿ್ನ್ ಅತಿದೊಡ್  ಅಂತ್ರಿಕ್ಷಯಾನ್, ರಕ್ಷಣಾ, ಭ್ದರ ರ್ತ, ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಿತ್ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ದ ಸಂಸೆ್ಥ . 

ಇದರ ಪರ ಧಾನ ಕಚೇರಿ ಮೇರಿಲಾಯ ಂಡ್ ನ್ಲಿ್ಲ ದೆ. 1995 ರಲಿ್ಲ  ಲಾಕಿಿ ೋಡ್ ಕ್ಕಪ್್ರಶ್ನ್ ಮತ್ತು  

ಮಾಟಿ್ನ್ ಮೇರಿಯೆಟ ವಿಲ್ಲೋನ್ಗಂಡ ನಂತ್ರ ಕಂಪ್ಪನಿಯ್ಡ ರೂಪುಗಂಡಿತ್ತ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಭಾರತ್ದ ವಾಯ್ಡಪ್ಟಡೆಯ್ಡ ಸೊೋವಿಯತ್-ಯ್ಡಗದ ಯುದದ  ವಿಮಾನಗಳನ್ನು  ಬದಲ್ಲಸುವ ಅವಶ್ಯ ಕರ್ತ 

ಇರುವ ಕಾರಣ ನ್ಯರಾರು ಯ್ಡದದ  ವಿಮಾನ್ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿದೆ ಎದುರು ನೊೀಡುತಿು ದೆ. ಆದರೆ ಪ್ಟರ ಧಾನ್ 

ಮಂತಿರ  ನ್ರಂದರ  ರ್ೋದಿಯವರ ಮೇಕ್-ಇನ್-ಇಾಂಡಿಯಾ ಉಪ್ಟಕರ ಮದಡಿ ವಿದೇಶಿ 

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸಥ ಳೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಹ್ಭಾಗಿತ್ವ ವನ್ನು  ಏಪ್ಟ್ಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ದೇಶಿೋಯ ಕೈಗ್ರಿಕ್ಕ ಮೂಲ್ವನ್ನು  ನಿಮಿ್ಸುವ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಇದು ಸಂಪ್ಯಣ್ 

ಆಮದುಗಳನ್ನು  ಕಡಿತ್ಗಳಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ಎಫ್ -16 ತ್ಯಾರಿಕೆ ಘಟಕ ಸೆ್ವಪನೆಯಿಾಂದ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಹಸ ಉತ್ಪ ದನಾ ಉದೊಯ ೋಗಗಳನ್ನು  

ಸೃಷ್್ಟ ಯಾಗಲಿವೆ ಮತ್ತು  ವಿಶ್ವ ದಲಿ್ಗ ೋ ವಾಯ ಪಕ ಯುದದ  ವಿಮಾನ್ ಪ್ಯರೈಕೆ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ ದೇಶವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಹರಹಮಮ ಲಿದೆ. 

ಕಾಟ್ರೀಿಸ್ವಯ ಟ್-2 ಉಪ್ಗರ ಹವ್ನ್ನನ  ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಕ್ಕಿೆ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತದ್ ಇಸೊರ ೀ 

ಭಾರತಿೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ಪಿಎಸ್ಎಲ್ ವಿ-ಸಿ38 

ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಬಳಸಿ  ಕಾಟ್ಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ -2 ಸರಣಿ ಉಪಗರ ಹ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 

30 ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಆಾಂಧರ  ಪರ ದೇಶದ ಶ್ರ ೀ ಹರಿಕೀಟಾದಲಿಲ ರುವ ಸತಿೀಶ್ತ 

ಧವನ್ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

30 ನಾಯ ನ್ನ-ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ಗಳ ಪೈಕಿ 29 ವಿದೇಶಿ ಉಪಗರ ಹಗದಗಿದುದ , ಒಂದು 

ಭಾರತ್ದ ಉಪಗರ ಹವಾಗಿದೆ. ಈ 29 ನಾಯ ನ್ನೋ ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ಗಳು ಆಸ್ಿ ರಯಾ, 

ಬಲಿ್ಲ ಯಂ, ಬ್ರರ ಟನ್, ಚಿಲ್ಲ, ಝೆರ್ಕ ರಿಪ್ಟಬಿ್ರ ರ್ಕ, ಫ್ರನಿಾ ಯ ಂಡ್, ಫ್ರರ ನ್ಸ , ಜಮ್ನಿ, ಇಟಲ್ಲ, ಜಪ್ರನ್, 
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ಲಾಟಿವ ಯಾ, ಲ್ಲಥುವಾನಿಯಾ, ಸಿೊೋವಾಕಿಯಾ ಮತ್ತು  ಯ್ಡಎರ್ಸಎ ಸೇರಿದಂರ್ತ 14 ರಾಷ್ ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. 

ಈ 29 ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ಗಳನ್ನು  ಇಸೊರ ೀದ ವಾಣಿಜಯ  ಅಾಂಗವಾಗಿರುವ ಆಂಟಿರ ರ್ಕಸ  ಕ್ಕಪ್ೋ್ರಶ್ನ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡು  

ವಾಣಿಜಯ  ಒಪಪ ಾಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಿಎಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ-38 ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ನಾಂದ ಉಡ್ಯಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ38 ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಹತ್ು  ಎಲಲ  ಉಪಗರ ಹಗಳ ಒಟ್ಟು  ತೂಕ 955 ಕ್ಕಜಿ. ಉಡಾವಣೆಗೊಾಂಡ 16 

ನಮಿರ್ಗಳ ನಂತ್ರ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಮುಖಯ  ಉಪಗರ ಹವಾದ ಕಾಟ್ಿಸ್ವಟ್ಸ-2 ಸರಣಿ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಭೂ 

ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಸೇರಿಸಿತ್ತ. ಕಾಟ್ಿಸ್ವಟ್ಸ-2 ಸರಣಿಯಲಿಲ  ಇದು 6ನೇ ಉಪಗರ ಹವಾಗಿದೆ. 

ಒಾಂದು ನಾನೊ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನಾಯ ಕುಮಾರಿಯಲಿಲ ರುವ ನೂರುಲ್ ಇಸ್ವಲ ಾಂ 

ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ತ್ಯಾರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಕಾಟ್ಿಸ್ವಟ್ಸ-2 ಸರಣಿಯಲಿಲ  6ನೆಯದ್ಯಗಿದುದ  ಇದಕ್ಕಕ  ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ್ದ ಕಣುಣ  ಎಾಂದು 

ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.  

ಭಾರತಕೆಕ  ಮಾನವ್ ರಹಿತ ಡ್ರರ ೀನ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ವಿನಮಯಕೆಕ  ಅಮೆರಿಕ್ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ವಿಶ್ರ್ಾ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿರುವ ಗ್ಡಿ್ಯನ್ 22 ಮಾನ್ವರಹಿತ್ 

ಗ್ಡಿ್ಯನ್ ಡರ ೋನೆ್ಳನ್ನು  ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಮ್ರಿಕ 

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೋಡಿದೆ. ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಮಾನ್ವ ರಹಿತ್ ಡರ ೋಣ್ (UAV) ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುವ ಒಪ್ಟಪ ಂದವು $2 ರಿಂದ  3 ಶ್ತ್ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯ ದಾದ ಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಒಪ್ಟಪ ಂದವನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದೆಯಾದರೂ, ಒಪ್ಟಪ ಂದದ ಕುರಿತ್ತ ಅಧಿಕೃತ್ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ಯು  

ಘೋಷ್ಟಸಲ್ಪ ಟ್ಿ ಲಿ್ . 

ಮಹತಾ : 

 ಭಾರತ್ ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ನಿಯಮ (MTCR) ಸದಸಯ ತ್ಾ  ಪಡೆದುಕಾಂಡ ನಂತ್ರ  

ಹಾಗೂ ಅಮ್ರಿಕ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಒಂದು ಪ್ಟರ ಮಖ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಲುದಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ 

ನಂತ್ರ ಅತ್ಯ ಧ್ರನಿಕ UAV ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ವಗ್್ವಣೆ ಮಾಡುತಿು ರುವುದು 

ಮಹತ್ಾ ವೆನಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2016 ರಲಿ್ಲ  ಕಿಷ ಪ್ಟಣಿ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ ನಿಯಂತ್ರ ಣ ನಿಯಮ (MTCR) ನ 35 

ನೇ ಪ್ಯಣ್ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರವಾಗಿ ಸೇಪಿಡೆ ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. 

 ಗ್ಡಿ್ಯನ್ UAV ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ದ ವಗ್್ವಣೆಯ್ಡ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವನ್ನು  ರಕಿಷ ಸಲು 

ಪ್ಟರಸಪ ರ ಭ್ದರ ತ್ ಹಿತ್ಸಕಿು ಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಉದೆದ ೋಶ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 

ಭಾರತಿೀಯ ವಿದ್ಘಯ ಥಿಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಡಿಸ್ತದ್ ಲಘು ತ್ತಕ್ದ್ ಉಪ್ಗರ ಹ ಉಡಾಯಿಸ್ತದ್ ನ್ಯಸ್ವ 

ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ 18 ವಷ್ದ ಬ್ದಲ್ಕ ರಿಫತ್ ಶಾರರ್ಕ ಅವರು 

ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಿದ 64 ಗ್ರ ಂ ತೂಕದ ವಿಶ್ವ ದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಹ್ಗುರವಾದ 

ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ವನ್ನು  ನಾಸಾ ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ರಾಷ್ ರಪ್ಟತಿ ಎ.ಪ್ತ.ಜೆ. 

ಅಬುದ ಲ್ಡ ಕಲಾಂ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಿ ಈ ಸಣಣ  ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ಕ್ಕಕ  “ಕಲಾಂಸ್ವಯ ಟ್ಸ” ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 



www.karunaduexams.com 

682 | P a g e  
 

ಸಣಣ  ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ವನ್ನು  ವಾಲೋಪ್ಸ  ಐಲಾಯ ಂಡಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ನಾಸಾದ ರಾಕೆಟು ಲಿ್ಲ  ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ಕೆಕ  

ಹಾರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 “ಕಲಾಂಸ್ವಯ ಟ್ಸ” 3-ಡಿ ಮದಿರ ತ್ ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ 3-ಡಿ ಮದರ ಣ 

ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾ ನ್ವನ್ನು  ಉಪಗರ ಹ ವಿನಾಯ ಸಕ್ಕಕ  ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಜ್ಞಗತಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥ  “ಐ ಡೂಡಿ್  ಲನಿಾಂಗ್” ಮತ್ತು  NASA ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆಯ ಕ್ಕಯ ಬ್ 

ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಸಪ ರ್ಧ್ಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶಾರೂರ್ಕ ಮತ್ತು  ಅವರ ತಂಡವು 1 ಕೆ.ಜಿ. ಕ್ಕಯ ಬ್ದಸ ಟ್ 

ಅನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಿತ್ತು . ಆದರೆ ಕ್ಕಯ ಬ್ದಸ ಟ್ ದುಬ್ದರಿಯಾಗಿದದ ರಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಪ ರ್ಧ್ಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಲು 'ಕಲಾಾಂಸ್ವಯ ಟ್ಸ' ಸಣಣ  ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿದರು. 

 ಸಣಣ  ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ವು ಕವಲ್ 64 ಗ್ರ ಂ ತೂಕವಿದುದ , ಸಾಮ ಟೊಫ ೋ್ನೆಿ ಂತ್ ಹ್ಗುರವಾಗಿದೆ. 

ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ವು ಬಲ್ವಧಿ್ತ್ ಕ್ಕಬ್ನ್ ಫೈಬರ್ ಪ್ರಲ್ಲಮನಿ್ಂದ ಮಾಡಲ್ಪ ಟ್ಿ ದೆ. 

ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಉಡಾಯಿಸಿದ ನಂತ್ರ ಬ್ದಹಾಯ ಕ್ಕಶ್ದ ಸೂಕ್ಷಮ  ಗುರುತ್ವ ಕಷ್ಣೆಯ 

ಪ್ಟರಿಸರದಲಿ್ಲ  12 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ಕಲ್ ಈ ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ವನ್ನು  ಕ್ಕಯ್ಗತ್ಗಳಸಲಾಯಿತ್ತ. 3D- 

ಮದಿರ ತ್ ಕ್ಕಬ್ನ್ ಫೈಬನ್್ ಕ್ಕಯ್ಕ್ಷಮರ್ತಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ದಶಿ್ಸುವುದು ಈ ಉಪಗರ ಹ 

ಉಡಾವಣೆಯ ಹಿಾಂದಿನ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

 

ಜಿಸ್ವಯ ಟ್-17 ಉಪ್ಗರ ಹವ್ನ್ನನ  ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸ್ತದ್ ಇಸೊರ ೀ 

ದೂರಸಂಪಕಿ ಉಪಗರ ಹ ಜಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ–17 ಅನ್ನು  ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಗಾಯಾನದ 

ಕ್ಟರೌ ಉಪಗರ ಹ ಉಡಾವಣಾ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಏರಿಯಾನ್–5 ವಿಎ–

238 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಇಸೊರ ೀದಿಾಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕಕ್ಕಷ  ಸೇರಿರುವ 17 ದೂರಸಂಪಕಿ ಉಪಗರ ಹಗಳ ಜತೆ ಇದು 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದೆ’. 

 ಕಳೆದ ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳಿನ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಇಸೊರ ೀದಿಾಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಾಂಡ ಮೂರನೇ 

ಉಪಗರ ಹ ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಕ  ಮುನು  ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಎಾಂಕ್ಕ–3 ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ 

ಸಿ–38 ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ಶ್ರ ೀಹರಿಕೀಟಾದಿಾಂದ ಉಡಾವಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಜಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ–17 ಒಟ್ಟು  3,477 ಕ್ಕ.ಜಿ ತೂಕವಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ದತಾು ಾಂಶ, ಉಪಗರ ಹ 

ಆಧಾರಿತ್ ಹುಡುಕಾಟದ ಸೇವೆಗೆ ಇದು ಬಳಕ್ಕ ಆಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ಇಸೊರ  ಹೇಳಿದೆ. 
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ಕ್ರ ೀಡೆ 

 

 

ರಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬಸ್ತಿಲೀನ್ಯ ಓಪ್ನ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಸ್ಥಪ ೀನ್ ನ ರಫ್ಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರು ಬಸಿಿಲೀನಾ ಓಪನ್ನಲಿಲ  

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. ರಫ್ಲ್ ಅವರಿಗಿದು 10ನೇ ಪರ ಶಸಿು  ಆಗಿದೆ. 

ಪುರುರ್ರ ಸಿಾಂಗಲೆ್  ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಸ್ಥಪ ೀನ್ನ ನಡಾಲ್ 6–4, 

6–1ರಲಿಲ  ನೇರ ಸ್ಥಟ್ಸಗಳಿಾಂದ ಆಸಿು ರಯಾದ ಡಾಮಿು ಕ್ ರ್ಥೀಮ್ ಅವರನ್ನು  

ಸೊೀಲಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಮುತಿು ಕ್ತಕ ದರು. 

 2005ರಿಾಂದ 2009 ಹಾಗೂ 2011ರಿಾಂದ 2013ರ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಈಗ 2016 ಮತ್ತು  2017ರಲಿಲ  

ನಡಾಲ್ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಇಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. 

 ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾಾಂಟೆ ಕಾಲಿ ಮಾಸು ಸ್ಿನಲಿಲ  ನಡಾಲ್ ಅವರು ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದಿದ ದದ ರು. 

 

ಏಷಯ ನ್ ಸ್ವಕ ಾ ಷ್ ಟ್ಯನಿ: ಜೊೀಷ್ಯನ  ಚ್ಚಣಣ ಪ್ಪ  ಐತಿಹಾಸ್ತಕ್ ಸ್ವಧನೆ 

ಜೀಷ್ಠು  ಚಿಣಣ ಪಪ  ಅವರು ಏರ್ಯ ನ್ ಸ್ವಕ ಾ ಷ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ಯಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಏರ್ಯ ನ್ ಸ್ವಕ ಾ ಷ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದದ  ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಸಪ ಧಿಿ 

ಎಾಂಬ ಶ್ರ ೀಯ ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಾಂಗಲೆ್  ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಜೀಷ್ಠು  13–15, 12–10, 11–13, 11–4, 

14ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ದವರ ಆದ ದಿೀಪಿಕಾ ಪಳಿು ಕಲ್ ಅವರನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸಿದರು. 

 ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಈ ಇಬಿ ರು ಆಟಗಾತಿಿಯರು ಈ ಟ್ಯನಿ ಯಲಿಲ  ಫೈನಲ್ 

ಆಡಿರುವುದು ವಿಶೇರ್.  

 ವಿಶಾ  ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದಲಿಲ  ಜೀಷ್ಠು  ಅವರು 14ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಘೀಷ್ಯಲ್ಗೆ ಸೊೀಲು: ಸೌರವ್ ಘೀಷ್ಠಲ್ ಪುರುರ್ರ ಸಿಾಂಗಲೆ್  ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  

11–5, 4–11, 8–11, 7–11ರಲಿಲ  ಅಗರ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಮಾಯ ಕೆ್  ಲಿೀ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು. 

 

ಫುಟ್ಬಲ್ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ್: ಭಾರತಕೆಕ  ನೂರನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಫಿಫ್ರ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪುಟಿಾಲ್ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ನೂರನೇ 

ಸೆ್ವನ ಪಡೆದುಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಟಾಪ್ಟ ನೂರು ರಾರ್ು ರಗಳಲಿಲ  ಸೆ್ವನ 

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೊಾಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ವಧನೆ. 

ಏಕ್ಕಾಂದರೆ 21 ವರ್ಿಗಳ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ ಟಾಪ್ಟ 100 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸೆ್ವನಪಡೆದಿದೆ. 



www.karunaduexams.com 

684 | P a g e  
 

ನಕಾರಗುವಾ, ಲಿಥುಯಾನಯಾ, ಈಸೊು ೀನಯಾ ರಾರ್ು ರಗಳ ಜತೆ 331 ಅಾಂಕಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯುವ 

ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ 100ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  

 ಏಪಿರ ಲ್ 2017ರ ಅಾಂತ್ಯ ಕ್ಕಕ  ಭಾರತ್ 101ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . ಆದರೆ 

ಕಾಾಂಬೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ದೇಶಗಳ ವಿರುದದ  ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಿದ ಕಾರಣ ಒಾಂದು 

ಸೆ್ವನ ಏರಿಕ್ಕ ಆಗಿದೆ. 

 ಮಾಚ್ಿ 2015ರ ವರದಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತ್ ತಂಡ ಅಮೀಘ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾಚ್ಿ 

2015 ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ 173ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . 

 1996ರಲಿಲ  94ನೇ ಸೆ್ವನ ಗಳಿಸಿದುದ  ಭಾರತ್ ಫ್ತಟ್ಸ ಬಲ್ ತಂಡದ ಇದುವರೆಗಿನ 

ಸ್ವಧನೆಯಾಗಿದೆ. 

 ಬರ ಜಿಲ್ , ಅಜೆಿಾಂಟಿೀನಾ, ಜಮಿನ, ಚಿಲಿ ಹಾಗೂ ಕಲಂಬಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಕರ ಮವಾಗಿ ಅಗರ  

ಐದು ಸೆ್ವನಗಳಲಿಲ  ಕಾಣಿಸಿಕಾಂಡಿವೆ. 

 

ಜಿಪಿ 3 ರಸ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಗೆದುದ  ದ್ಘಖ್ಲೆ ನಮಿಸ್ತದ್ ಅಜುಿನ್ ಮೈನ 

ಕನಾಿಟಕದ ಯುವ ಮೀಟಾರು ಕಾರು ಸ್ವಹಸಿ ಜೆಾಂಜರ್ ಮೀಟರ್ 

ಸೊಪ ೀಟೆ್ಸಿ ತಂಡದ ಅಜುಿನ್ ಮೈನ ಬಸಿಿಲೀನಾದಲಿಲ  ನಡೆದ ಗಾರ ಯ ನ್ 

ಪಿರ –3 ಸಿೀರಿಸ್ನ ಎರಡನೇ ರಸ್ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಈ 

ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಚಾಲಕ ಎಾಂಬ ಹಿರಿಮ್ 

ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

  ಅಜುಿನ್ ಮೈನ ‘ಡೆರ ೈವಸ್ಿ ಚಾಾಂಪಿ ಯನ್ಷಿಪ್ಟನಲಿಲ  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದರು. 

ಬಕಕಲಾಕ್ತಕ  ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದರೆ, ಅಲೆಸೆಿಯ ಲರಾಾಂಡಿ ಮೂರನೇಯವರಾಗಿ ಗುರಿ 

ಮುಟಿು ದರು. 

 

ಐಸ್ತಸ್ತ ಟೆಸ್್  ಶ್ರ ೋಯಾಂಕ: ಅಗರ ಸ್ವಾ ನದ್ಲಿಲ  ಭಾರತ 

ಐಸಿಸಿ ಟೆರ್್ಸ  ಶ್ರ ೋಯಾಂಕದಲಿ್ಲ  123 ಅಂಕಗಳಂದಿಗ್ಗ ಭಾರತ್ ಕಿರ ಕೆಟ್ 

ತಂಡವು ತ್ನ್ು  ಅಗರ  ಸಾಥ ನ್ವನ್ನು  ಉಳಸಿಕಂಡಿದೆ. ದಕಿಷ ಣ ಆಫ್ರರ ಕ್ಕವು 

ಎರಡನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. 100 ಅಾಂಕಗಳಾಂದಿಗೆ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ತಂಡ 

ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ತಂಡ (99) ನಾಲಕ ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

ನ್ಯಯ ಜಿಲ್ಗಂಡ್ 5 ನೇ ಸಾಥ ನ್ (97 ಅಂಕಗಳು), ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ 6 ನೇ ಸಾಥ ನ್ (93 ಅಂಕಗಳು), ಶಿರ ೋಲಂಕ್ಕ 7 ನೇ 

ಸಾಥ ನ್ (91 ಅಂಕಗಳು), ವರ್್ಸ  ಇಂಡಿೋರ್ಸ 8 ನೇ ಸಾಥ ನ್ (75 ಅಂಕಗಳು), ಬ್ದಂಗಿ್ದೇಶ್ 9 ನೇ ಸಾಥ ನ್ (69 

ಅಂಕಗಳು) ಮತ್ತು  ಜಿಂಬ್ದಬವ  10 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ.  
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 ಇತಿು ೋಚಿನ್ ಪಂದಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಕಳೆದ ವಷ್ ವರ್್ಸ  ಇಂಡಿೋರ್ಸ ವಿರುದಿ  ಸರಣಿಯನ್ನು  ಗ್ಗದಿದ ದೆ 

ಮತ್ತು  ನ್ಯಯ ಜಿಲ್ಗಂಡ್, ಇಂಗಿ್ಗ ಂಡ್ ಮತ್ತು  ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾ ವಿರುದದ  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ನಡೆದ ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  

ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಆಡಿದ ಒಟ್ು  13 ಪಂದಯ ಗಳಲಿ್ಲ , ಭಾರತ್ ತಂಡವು 10 ಗ್ಗಲುವು, 2 ಸೊೀಲು 

ಮತ್ತು  ಒಂದು ಡ್ಯರ ವನ್ನು  ದಾಖಲ್ಲಸಿದೆ. 

ಇತರೆ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ್: 

 ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ್ ರ್ಚಂಪ್ತಯನಿಷ ಪ್ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕಗಳಲಿ್ಲ , ದಕಿಷ ಣ ಆಫ್ರರ ಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾ 

ನಂತ್ರ ಭಾರತಿೋಯ ತಂಡವನ್ನು  ಮೂರನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. 

 ಐಸಿಸಿ ಟೆವ ಂಟಿ -20 ರ್ಚಂಪ್ತಯನಿಿ ಪ್ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕದಲಿ್ಲ , ನ್ಯಯ ಜಿಲ್ಗಂಡ್, ಇಂಗಿ್ಗ ಂಡ್ ಮತ್ತು  

ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ದ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ವು ನಾಲ್ಕ ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ.  

 ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ರ್ಚಂಪ್ತಯನಿಿ ಪ್ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕದಲಿ್ಲ  ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾ, ಇಂಗಿ್ಗ ಂಡ್ ಮತ್ತು  

ನ್ಯಯ ಝಲ್ಗಂಡ್ ನಂತ್ರ ಭಾರತಿೋಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ನಾಲ್ಕ ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದೆ. 

 

ರವಿಚಂದ್ರ ನ್ ಅಶಿಾ ನ್ ಗೆ  ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ವ್ಷಿದ್ ಕ್ರ ಕೆಟಿಗ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ   

ಸಿಯ್ಕಟ್ಸ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ರಟಿಾಂಗ್ನ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವರ್ಿದ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಭಾರತ್ದ ಆಫ್ ಸಿಪ ನು ರ್ ರವಿಚಂದರ ನ್ ಅಶ್ಾ ನ್ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ 

ಕಲ ಬ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದಲಿಲ  ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪರ ಶಸಿು  ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  

ಭಾರತ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸುನಲ್ ಗಾವಸಕ ರ್ ಮತ್ತು  ಆರ್.ಪಿ.ಜಿ 

ಎಾಂಟರ್ಪೆರ ೈಸಸ್ ನ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹರ್ಿ ಗೊೀಯ್ಕಾಂಕಾ ಅವರು ಅಶ್ಾ ನೆಗ  ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. 

ನೂಯ ಜಿಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ, ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ವಿರುದಧ  ನಡೆದ ಒಟ್ಟು  13 

ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ಗಳ ಪೈಕ್ತ 10ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಲು ಅಶ್ಾ ನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ  ಹೆಚಿು ದೆ. ಟೆಸ್ು  ನಲಿಲ  

ಒಾಂದು ವರ್ಿದಲಿಲ  ಬರೀಬಿ ರಿ ಅಶ್ಾ ನ್ 99 ವಿಕ್ಕಟ್ಸ ಕಬಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಶ್ಮಭ್ ಮಾನ್ ಗಿಲ್ ಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಯುವ ಬಯ ಟೆ್ಸ  ಮನ್ ಶ್ಮಭ್ ಮಾನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ವರ್ಿದ 

ಯುವ ಆಟಗಾರ ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಬಕ್ಸ ಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಹಮಮ ದ್ ಅಲಿ ನಧನ 

ಬಕೆ್ತಾಂಗ್ ಲೀಕದ ದಂತ್ಕತೆ ಎನಸಿದದ  ಅಮ್ರಿಕಾದ ಮಹಮಮ ದ್ ಅಲಿ ರವರು ವಿಧಿವಶರಾದರು. 

74 ವರ್ಿದ ಮಹಮಮ ದ್ ಅಲಿ 32 ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಪಾಕ್ತಿನೆ ನೆ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. 

ಕಳೆದ ಕ್ಕಲ ದಿನಗಳಿಾಂದ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಥಯ  ಯಿಾಂದಲೂ ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. ಅಲಿ ಅವರು ಕವಲ 

ಬಕೆರ್ ಅಷ್ು ೀ ಅಲಲ ದೇ ನಾಗರಿಕ ಹಕುಕ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹೀರಾಟ ಮಾಡುವುದರಲೂಲ  

ಮುಾಂಚ್ಚಣಿಯಲಿಲ ದದ ರು.  

ಅಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ವಧನೆ: 

 ಮಹಮಮ ದ್ ಅಲಿ ರವರು 1960 ರಿಾಂದ 1980 ರವರೆಗೆ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಕೆ್ತ ಾಂಗ್ ನಲಿಲ  

ಪಾರ ಬಲಯ ತೆ ಮ್ರೆದಿದದ ರು. 
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 ಈ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ವೃತಿು ಪರ ಬಕೆ್ತ ಾಂಗ್ ನಲಿಲ  61 ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡಿರುವ ಅಲಿಯವರು 56 

ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  ಜಯ ಸ್ವಧಿಸಿ ಕವಲ 5 ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಸೊೀಲನ್ನು  ಅನ್ನಭ್ವಿಸಿದದ ರು.  

 1960ರ ರೀಮ್ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ಲೈಟ್ಸ ಹೆವಿವೇಟ್ಸ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಚಿನು ದ ಪದಕ ಹಾಗೂ 3 ಬರಿ 

ವಿಶಾ  ಹೆವಿವೇಟ್ಸ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ್ಟ (1964, 1974, 1978) ಅಲಿ ಅವರ ಮುಡಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ 

ವಿಶಾ  ಶ್ರ ೀರ್ು  ಗರಿಯಾಗಿದೆ. 

 1979 ರ ಜೂನ್ ನಲಿಲ  ಮಹಮಮ ದ್ ಅಲಿ ನವೃತಿು  ಘೀಷಿಸಿದ ಅವರು ಕ್ಕಲವೇ ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  

ವಾಪಸೆ್ವ ಗಿ, 1980 ರ ಮಾಚ್ಿ ನಲಿಲ  ಮೈಕ್ ವಿೀವರ್ ಅವರ ವಿರುದಧ  ಸೊೀಲು 

ಕಾಣಬೇಕಾಯಿತ್ತ. ಇದ್ಯದ ನಂತ್ರ ಏಪಿರ ಲ್ ನಲಿಲ  ಹೀಮೆ್, ಜೂನ್ ನಲಿಲ  ಡಬ್ಯಲ ಯ  ಬಿಎ 

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಜಾನ್ ಟೇಟ್ಸ ನ್ನು  ಎದುರಿಸಿ ಸೊೀಲನ್ನು  ಕಂಡಿದದ ರು.  

 

ಟೆನನ ಸ್ ತಾರೆ ಮರಿಯಾ ಶರಪೀವಾಗೆ ಎರಡು ವ್ಷಿ ನಷೇಧ 

ರಷ್ಠಯ ದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಟೆನು ಸ್ ಆಟಗಾತಿಿ ಮರಿಯಾ ಶರರ್ೀವಾಗೆ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಟೆನಸ್ 

ಫ್ಡರಶನ್(ಐಟಿಎಫ್)ಎರಡು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ನಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಶರರ್ೀವಾ ರವರು ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯನ್ 

ಓಪನ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ನಷೇಧಿತ್ ದರ ವಯ  ಮ್ಲಡ ೀನಯಮ್ ಸೇವಿಸಿ ಸಿಕ್ತಕ ಬಿದಿದ ದದ ರು. ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದ 

ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ನಷೇಧ ವಿಧಿಸಿದೆ.  

 ಶರರ್ೀವಾ ವಿರುದಧ ದ ನಷೇಧ ಅವಧಿ ಈ ವರ್ಿದ ಜ. 26ರಿಾಂದ ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದುದ , 2 

ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಜಾರಿಯಲಿಲ ರಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯನ್ ಓಪನು ಲಿಲ  ಕಾಾ ಟಿಫೈಿನಲ್ 

ತ್ಲುಪಿರುವ ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  ಅನಹಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಶರರ್ೀವಾ 35 ಡಬುಲ ಟಿಎ ಸಿಾಂಗಲೆ್ ಪರ ಶಸಿಗಳನ್ನು  ಜಯಿಸಿದುದ , ಕ್ತರ ೀಡೆಯ ಎಲಲ  ನಾಲೂಕ  

ಗಾರ ನೆಾ ಲ ಮ್ ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮೆಲಡ ಬ ೀನಯಂ ದ್ರ ವ್ಯ : 

 ಮ್ಲಡ ಿ ೀನಯಂ ಒಾಂದು ಔರ್ಧಿಯ ದರ ವಯ . ಹೃದಯ ಮತ್ತು  ರಕು  ಪರಿಚಲನೆ ರೀಗಗಳಿಾಂದ 

ಬಳಲುತಿು ರುವವರಿಗೆ ಈ ಔರ್ಧವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ರೀಗಿಗಳ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು  ಮಾನಸಿಕ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸುತ್ು ದೆ. ಈ ದರ ವಯ ದ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ ದೇಹದಲಿಲ  ಕ್ಕಾಂಪು ರಕು  ಕಣಗಳ 

ಉತ್ಪ ತಿು  ಹೆಚಾು ಗಿ ಆಮಲ ಜನಕದ ಪೂರೈಕ್ಕ ಹೆಚಾು ಗುವುದರಿಾಂದ ದೇಹದ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ 

ಹೆಚ್ಚು ತ್ು ದೆ. 

 

ನೈಜಿೀರಿಯಾದ್ ಮಾಜಿ ಪುಟ್ ಬಲ್ ಆಟಗಾರ ಮತಿ್ತ  ಕೀರ್ಚ “ಸ್್ತ ೀಫನ್ ಕಶಿ” ನಧನ 

ನೈಜಿೀರಿಯದ ಮಾಜಿ ಫ್ತಟಿಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಕೀಚ್ ಸಿು ೀಫನ್ ಕಶ್  ರವರು 

ಹೃದಯಾರ್ಘತ್ದಿಾಂದ ಮರಣಹಾಂದಿದರು. ಕಶ್ ರವರು ತ್ಮಮ  ಅಭಿಮಾನಗಳಿಾಂದ 'ಬಿಗ್ ಬಸ್' 

ಎಾಂದೇ ಕರೆಯಲಪ ಡುತಿು ದದ ರು.  

 ಕಶ್ ರವರು 19 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ನೈಜಿೀರಿಯ ತಂಡದಲಿಲ  ಪರ ಮುಖ ಡಿಫ್ಾಂಡರ್ ಆಗಿದದ ರು. 

ಅವರು ಆಡಿದ ಒಟ್ಟು  64 ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  9 ಗೊೀಲುಗಳನ್ನು  ಬರಿಸಿದದ ರು. ಅಮ್ರಿಕದಲಿಲ  

1994ರಲಿಲ  ನಡೆದಿದದ  ಫಿಫ್ರ ವಿಶಾ ಕಪು ಲಿಲ  ನೈಜಿೀರಿಯ ತಂಡವನ್ನು  ನಾಯಕನಾಗಿ 

ಮುನು ಡೆಸಿದದ ರು. 

 ಕಶ್ ಟಾಗೊ ತಂಡ 2006ರ ವಿಶಾ ಾ ಕಪೆಗ  ಅಹಿತೆ ಗಿಟಿು ಸಿಕಳು ಲು ಕೀಚ್ ಆಗಿ ಮಾಗಿದಶಿನ 

ನೀಡಿದದ ರು. 

 2013ರಲಿಲ  ಕಶ್ ನೈಜಿೀರಿಯ ತಂಡ ಆಫಿರ ಕ ಕಪ್ಟ ಆಫ್ ನೇಶನೆ್ ಟ್ರ ೀಫಿ ಜಯಿಸಲು 

ಮಾಗಿದಶಿನ ನೀಡಿದದ ರು. 
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 ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ಕೀಚ್ ಆಗಿ ನೈಜಿೀರಿಯ ತಂಡ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಆಫಿರ ಕ ಕಪ್ಟ ಆಫ್ ನೇಶನೆ್ 

ಟ್ರ ೀಫಿ ಜಯಿಸಿದದ  ಎರಡನೆಯ ಆಟಗಾರ ಎಾಂಬ ಕ್ತೀತಿಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು. ಈಜಿಪು ು  

ಮುಹಮಮ ದ್ ಅಲ್-ಗೊಹರಿ ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದದ  ಮದಲ ಫ್ತಟಿಾಲ್ ಆಟಗಾರ. 

 

ಬೆರ ಜಿಲ್ ಗೆ 2019 ರ ಕೀಪಾ ಅಮೆರಿಕಾ ಟ್ಯನಿಯ ಸ್ವರಥಯ  

ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಕೀಪಾ ಅಮ್ರಿಕಾ ಟ್ಯನಿಯ 2019 ರ ಆವೃತಿು ಯು ಬರ ಝಲ್ ನಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಾಂದು 

ದಕ್ತಷ ಣ ಅಮ್ರಿಕದ ಫ್ತಟಿಾಲ್ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

 ಬರ ಝಲ್ ಐದನೆ ಬರಿ ಕಪಾ ಅಮ್ರಿಕ ಟ್ಯನಿಯ ಆತಿರ್ಯ ವಹಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ.  ಈ ಮುಾಂಚೆ 

1919, 1992, 1949 ಹಾಗೂ 1989ರ ಆವೃತಿು ಯ ಟ್ಯನಿಯನ್ನು  ಬರ ಜಿಲ್ ನಲಿಲ  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಎಲಲ  ಆವೃತಿು ಯಲೂಲ  ಬರ ಜಿಲ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ 

ಹರಹಮಿಮ ತ್ತು . 

 ಪರ ಸುು ತ್ 100ನೇ ಆವೃತಿು ಯ ಕೀಪಾ ಅಮ್ರಿಕ ಟ್ಯನಿಯು ಅಮ್ರಿಕಾದಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 2023 ರ ಆವೃತಿು ಯು ಈಕಾಾ ಡರ್ ನಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿದೆ. 

 1916ರಲಿಲ  ಬುಯ ನಸ್ ಐರಿಸು ಲಿಲ  ಚೊಚು ಲ ಆವೃತಿು  ನಡೆದಿದುದ , ಆ ಟ್ಯನಿಯನ್ನು  ಉರುಗೆಾ  

ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿತ್ತು . 

 

ಸ್ವಯಿ ಪ್ರ ಣಿತ್ ಮುಡಿಗೆ ಕೆನಡಾ ಓಪ್ನ್ ಗಾರ ಯ ನ್ ಪಿರ  ಬಯ ಡಿಮ ಂಟನ್ ಟ್ರರ ೀಫಿ 

ಅದಿು ತ್ ಆಟ ಪರ ದಶ್ಿಸಿದ ಭಾರತ್ದ ಬಿ. ಸ್ವಯಿ ಪರ ಣಿೀತ್ ಅವರು ಕ್ಕನಡಾ ಓಪನ್ ಗಾರ ಯ ನ್ ಪಿರ  

ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. ಪುರುರ್ರ ಸಿಾಂಗಲೆ್ ವಿಭಾಗದ 

ಫೈನಲ್ ಹೀರಾಟದಲಿಲ  ಸ್ವಯಿ ಪರ ಣಿೀತ್ 21-12, 21-10ರ ನೇರ ಗೇಮಗ ಳಿಾಂದ ಕರಿಯಾದ ಲಿೀ ಹುಯ ನ್ 

ಅವರನ್ನು  ಪರಾಭ್ವಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ಕನಡಾ ಓಪನ್ ಗಾರ ಯ ನ್ ಪಿರ  ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ 

ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ವಿಜೇತ್ರಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದರ. ವಿಶಾ  ಕರ ಮಾಾಂಕಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಪರ ಣಿತ್ 37ನೇ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ 

 ಪುರುರ್ರ ಡಬಲೆ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಮನ್ನ ಅತಿರ  ಮತ್ತು  ಬಿ. ಸುಮಿೀತ್ ರೆಡಿಡ  ಅವರು ಚಾಾಂಪಿಯನ್ 

ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಫೈನಲು ಲಿಲ  ಮನ್ನ ಮತ್ತು  ಸುಮಿೀತ್ 21-15, 21-19ರಲಿಲ  ಇಾಂಡ್ರನೇಷ್ಠಯ ದ 

ಆಡಿರ ಯ್ಕ ಅಡಿಸಿು ಯಾ ಮತ್ತು  ಕ್ಕನಡಾದ ಡಾಾಂಗ್ ಆಯಡಮ್ ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸಿದರು. 

 

ಮಾಜಿ ಪುಟಾಬ ಲ್ ಆಟಗಾರ ಅಮಲ್ ದ್ತಿ  ವಿಧಿವ್ಶ 

ಮಾಜಿ ಪುಟಿಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಮಟು  ಮದಲ ಪೂಣಾಿವಧಿ ತ್ರಬೇತ್ತದ್ಯರ ಅಮಲ್ 

ದತಾು  ನಧನರಾದರು. 86 ವರ್ಿದ ಅಮಲ್ ಅವರು ವಯೀಸಹಜ ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ 

ಬಳಲುತಿು ದದ ರು.  

 ಅಮಲ್ ಅವರು 1954 ರಲಿಲ  ಮನಲಿಯಾ ಏರ್ಯ ನ್ ಗೇಮೆ್ ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ ತಂಡವನ್ನು  

ಪರ ತಿನಧಿಸಿದದ ರು. ಭಾರತ್ ತಂಡದಲಿಲ  ಮಿಡ್ಸ ಫಿೀಲಡ ರ್ ಆಗಿ ಜನಮನು ಣೆಗಳಿಸಿದದ ರು.  

 ತ್ರಭೇತಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಹೆಚ್ಚು  ಒಲವು ತ್ತೀರಿದ ಅವರು ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ಗೆ ತೆರಳಿ ತ್ರಬೇತ್ತದ್ಯರರಿಗೆ 

ನೀಡಲಾಗುವ ತ್ರಬೇತಿಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದದ ರು. 

 ದತ್ು  ರವರು ಮದಲ ಬರಿಗೆ 1960ರಲಿಲ  ರೈಲೆಾ ೀಸ್ ಕೀಚ್ ಆಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡು ನಂತ್ರದ 

ದಿನಗಳಲಿಲ  ದತಾು  ಬೇರೆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೀಚ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 
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UEFA ಯುರೀಪಿಯನ್ ಪುಟಾಬ ಲ್ ಕ್ಪ್ಟ: ಪೀಚುಿಗಲ್ ಮುಡಿಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಗರಿ 

ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲ್ ತಂಡ UEFA ಯುರೀಪಿಯನ್ ಪುಟಿಾಲ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಫ್ರರ ನೆ್  

ದೇಶವನ್ನು  ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ ಪತಾಕ್ಕ ಹಾರಿಸಿತ್ತ. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲಕ ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲ್ 

ಪರ ರ್ಮ ಬರಿಗೆ UEFA ಯುರೀಪಿಯನ್ ಪುಟಿಾಲ್ ಕಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಪರ ರ್ಮಬರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ. ಕುತೂಹಲ ಕ್ಕರಳಿಸಿದದ  ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಫ್ರರ ನೆ್  ತಂಡವನ್ನು  1-0 

ಗೊೀಲುಗಳಲಿಲ  ಸೊೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿತ್ತ. ರ್ೀಚಿಗಲ್ ತಂಡದ ಎಡರ್ ರವರು 

ಮಾತ್ರ  ಒಾಂದು ಗೊೀಲನ್ನು  ಗಳಿಸಿ ಜಯತಂದಿತ್ು ರು. 2016ನೇ UEFA ಯುರೀಪಿಯನ್ ಪುಟಿಾಲ್ ಕಪ್ಟ 

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ 15ನೇ ಆವೃತಿು ಯದ್ಯಗಿದುದ , ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ 24 ತಂಡಗಳು 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ವು. 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳು: 

ಚಿನು ದ ಬ್ಯಟ್ಟ: ಅಾಂಟ್ನೆ ಗೆರ ೈಜಮ ನ್ (ಫ್ರರ ನೆ್ ) 

ಬಳಿು  ಬ್ಯಟ್ಟ: ಕ್ತರ ಸಿು ಯನೊೀ ರನಾಲಡ  (ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲ್) 

ಕಂಚಿನ ಬ್ಯಟ್ಟ: ಒಲಿವರ್ ಗಿರಡ್ಸ (ಫ್ರರ ನೆ್ ) 

ಟ್ಯನಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ನ ಕ್ತರಿಯ ಆಟಗಾರ: ರೆನಟ್ ಸಂಚೆಸ್ (ರ್ೀಚ್ಚಿಗಲ್) 

 

ಬಿಸ್ತಸ್ತಐ ಸಂಬಂಧಿಸ್ತದ್ ಲೀಧಾ ಸಮತಿ ಶಿಫ್ರರಸುಸ ಎತಿಿ ಡಿದ್ ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೀಟ್ಿ 

ವಿಶಾ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಶ್ರ ೀಮಂತ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಮಂಡಳಿ ಎನಸಿರುವ ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ನಯಂತ್ರ ಣ 

ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಸಿಐ)ಯ ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ರಚಿಸಿದದ  

ಲೀಧಾ ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫ್ರರಸೆು ಗಳನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿದುದ , ಶ್ಫ್ರರಸೆು ಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ವಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಶ್ಫ್ರರಸೆು ಗಳನ್ನು  ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ಆರು 

ತಿಾಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ(ಬಿಸಿಸಿಐ)ಯ ಆಡಳಿತ್ 

ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಎಾಂ.ಆರ್.ಲೀಧಾ ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಲ  

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿತ್ತು , ಸಮಿತಿಯು ತ್ನು  ಶ್ಫ್ರರಸೆ ನ್ನು  ಜನವರಿ 2016 ರಲಿಲ  ಸಲಿಲ ಸಿತ್ತು . 

ಲೀಧಾ ಸಮತಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಮುಖ್ ಶಿಫ್ರರಸುಗಳು  

 ಯಾವುದೇ ಸಚಿವ ಅರ್ವಾ ಸಕಾಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹುದೆದ  ವಹಿಸಿಕಳುು ವಂತಿಲಲ . 70 

ವರ್ಿ ಮೇಲಪ ಟು ವರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹುದೆದ  ಇಲಲ  

 ಬಿಸಿಸಿಐಯನ್ನು  ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ  ಕಾಯ್ಕದ ಯಡಿ ತ್ರಬೇಕ್ಕ ಬೇಡವೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಸಂಸತ್ತು  

ನಣಿಯಿಸಬೇಕು. 

 ಒಾಂದು ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  ಒಾಂದೇ ಮತ್ ಕಡಾಡ ಯ 

 ಮಂಡಳಿಯ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಒಾಂದು ರಾಜಯ ಕ್ಕಕ  ಒಾಂದೇ ಮತ್ ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ  

 ಒಬಿ  ವಯ ಕ್ತು  ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ  ಒಾಂದೇ ಹುದೆದ  ವಹಿಸಿಕಳು ಬೇಕು 

 9 ವರ್ಿಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚಿು ನ ಅವಧಿಗೆ ಯಾರೂ ಪದ್ಯಧಿಕಾರಿಗದಗುವಂತಿಲಲ  

 ರಾಜಯ  ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನು ವರು ಬಿಸಿಸಿಐನಲಿಲ  ಇರುವಂತಿಲಲ  ಮತ್ತು  ಐಪಿಎಲೆಗ  ಪರ ತೆಯ ೀಕ 

ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಬೇಕು 

 ಬಟಿು ಗ್ ನಷೇಧಕ್ಕಕ  ಕಾಯ್ಕದ  ತ್ರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಒಬಿ ರಿಗೆ ಒಾಂದೇ ಹುದೆದ  ನೀಡಬೇಕು 
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ಭಾರತದ್ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಹಮಮ ದ್ ಶಹಿದ್ ನಧನ 

ಭಾರತ್ದ ಖ್ಯಯ ತ್ ಹಾಕ್ತ ಆಟಗಾರರಲಿಲ  ಒಬಿ ರಾದ, ಮಾಜಿ ಒಲಿಾಂಪಿಯನ್ ಮಹಮಮ ದ್ ಶಹಿದ್ 

ಅವರು ನಧನರಾದರು. 56 ವರ್ಿ ವಯಸೆಿ ನ ಶಹಿದ್ ರವರು ಲಿವರ್ ಮತ್ತು  ಕ್ತಡಿು  ವೈಫಲಯ ದಿಾಂದ 

ಬಳಲುತಿು ದದ ರು. 

 ಮಹಮಮ ದ್ ಶಹಿದ್ ಅವರು 1960, ಏಪಿರ ಲ್ 14ರಂದು ವಾರಾಣಸಿಯಲಿಲ  ಜನಸಿದರು. ತ್ಮಮ  

19ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  ಫ್ರರ ನೆ್ ವಿರುದಧ  ಕ್ತರಿಯರ ವಿಶಾ ಕಪ್ಟ (1979)ನಲಿಲ  ಆಡಿ ಗಮನ 

ಸ್ಥಳೆದಿದದ ರು. ನಂತ್ರದ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ ತಂಡವನ್ನು  ಪರ ತಿನಧಿಸಿ ಅನೇಕ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಪಂದಯ ಗಳನಾು ಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 1980ರಲಿಲ  ನಡೆದ ಮಾಸೊಕ  ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್ನಲಿಲ  ತ್ಮಮ  ಸೊಗಸ್ವದ ಆಟದಿಾಂದ ಸಾ ಣಿ 

ಪದಕವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದದ ರು. 

 1985-86ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಮಹಮಮ ದ್ ಶಹಿದ್ ಭಾರತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಯಶಸೆು  

ಕಂಡಿದದ ರು.  

 1981ರಲಿಲ  ಅಜುಿನ ಪರ ಶಸಿು , 1986ರಲಿಲ ಲ ಪದಮ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದದ ರು.  

 ನವೃತಿು  ಬಳಿಕ ರೈಲೆಾ ೀ ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿಲ  ಕ್ತರ ೀಡಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸದದ ರು. 

 

ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಮಲ್ಿ  ಸ್ತಟಿ ಮಾಯ ರಥಾನ್ ಗೆ ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ದೇಶದ ಮದಲ ಮಲಿು  ಸಿಟಿ ಮಾಯ ರಥಾನ್ ಓಟಕ್ಕಕ  ದೆಹಲಿಯ ಇಾಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ಸ ಬಳಿ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಮಲಿು  ಸಿಟಿ ಮಾಯ ರಥಾನ್ ಅನ್ನು  ದೇಶದಲಿಲ  

ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗಿದುದ , ಜಗತಿು ನ ಪರ ಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಈ ಓಟದಲಿಲ  ಪಾಲಗಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಜುಲೈ17 ರಂದು ದೆಹಲಿಯ ಇಾಂಡಿಯಾ ಗೇಟ್ಸ ಬಳಿ ಚಾಲನೆಗೊಾಂಡ ಈ ಓಟ ಆಗಸ್ು  7 ರಂದು 

ಮುಾಂಬೈನ ಗೇಟ್ಸ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ಬಳಿ ಕನೆಗೊಳು ಲಿದೆ. 

 ಈ ಓಟದ ಒಟ್ಟು  ಉದದ  1480 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಆಗಿದುದ , 6 ರಾಜಯ ಗಳ ಮೂಲಕ 18 ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಜಗತಿು ನ ಪರ ಮುಖ ಓಟಗಾರರು ಇದರಲಿಲ  ಪಾಲಗಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ವಿರಾಟ್ ಕಹಿಲ  ವಿದೇಶಿ ನೆಲದ್ಲಿಲ  ದಿಾ ಶತಕ್ ಬರಿಸ್ತದ್ ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ಕ್ರ ಕೆಟ್ ನ್ಯಯಕ್  

ಖ್ಯಯ ತ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗ ವಿರಾಟ್ಸ ಕಹಿಲ  ರವರು ವೆಸ್ು  ಇಾಂಡಿೀಸ್ ವಿರುದದ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ದಲಿಲ  

ದಿಾ ಶತ್ಕ ಬರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ನ ನಾಯಕನೊಬಿ  ವಿದೇಶ್ ನೆಲದದ ಲಿಲ  ಈ ಸ್ವಧನೆ 

ಮಾಡಿದ ಮದಲಿಗ ಎಾಂಬ ದ್ಯಖಲೆಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ವೆಸ್ು  ಇಾಂಡಿೀಸ್ ನ ಅಾಂಟಿಗುಾ ದಲಿಲ ರುವ ಸರ್ 

ವಿವಿಯನ್ ರಿಚಡ್ಸಿ ಸ್ಥು ೀಡಿಯಂನಲಿಲ  ವೆಸ್ು  ಇಾಂಡಿೀಸ್ ವಿರುದದ ದ ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ದ ಎರಡನೇ 

ದಿನದಂದು ಕಹಿಲ  ದಿಾ ಶತ್ಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. 

 ವೆಸ್ು  ಇಾಂಡಿೀಸ್ ವಿರುದದ ದ ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ದಿಾ ಶತ್ಕ ಬರಿಸಿದ ವಿಶಾ ದ ಮೂರನೇ ನಾಯಕ 

ಕಹಿಲ  ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ನ ಲೆನ್ ಹಟು ನ್ 1953-54 ರಲಿಲ  ಹಾಗೂ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ 

ಬಬಿ ಸಿಾಂಪನೆ್  (1964-65) ರಲಿಲ  ದಿಾ ಶತ್ಕ ಮಾಡಿದದ  ಇತ್ರೆ ನಾಯಕರು. 

 ಇದುವರೆಗೂ ಭಾರತ್ದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹಮಮ ದ್ ಅಜರುದಿದ ೀನ್ ಅವರು ನೂಯ ಜಿಲೆಾಂಡ್ಸ 

ವಿರುದಧ  ಅಕ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ನಲಿಲ  1990ರಲಿಲ  192ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆದ  ಗರಿರ್ು  ಸೊಕ ೀರ್ ಆಗಿತ್ತು , ಇದನ್ನು  

ಕಹಿಲ  ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ತದ್ಯದ ರೆ. 

 ಟೆಸ್ು  ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ನಲಿಲ  ದಿಾ ಶತ್ಕ ಬರಿದ ಭಾರತ್ದ ಐದನೇ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ಸ ಕಹಿಲ . ಇದಕ್ಕಕ  

ಮುಾಂಚೆ ಮನೊರ್ ಆಲಿ ಖ್ಯನ್ ಪಟೌಡಿ 203 ಅಜೇಯ vs ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ, ದೆಹಲಿ, ಸುನಲ್ 

ಗವಾಸಕ ರ್ 205 vs ವೆಸ್ು  ಇಾಂಡಿೀಸ್, ಮುಾಂಬೈ, 1978 1964, ಸಚಿನ್ ತೆಾಂಡೂಲಕ ರ್ 217 vs 
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ನೂಯ ಜಿಲೆಾಂಡ್ಸ, ಅಹಮದ್ಯಬದ್,199, ಮಹೇಾಂದರ  ಧೀನ 224 vs ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ, ಚೆನೆು ೈ, 

2013 ದಿಾ ಶತ್ಕ ದ್ಯಖಲಿಸಿದದ ರು. 

   

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಾಟಾನ  ಪೈರಟ್ಸ  ಗೆ ಪರ ೀ ಕ್ಬಡಿಡ  ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ಟ್  

ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದದ  ಪಾಟಾು  ಪೈರಟೆ್ಸ  ತಂಡ 4ನೇ ಆವೃತಿು ಯ ರ್ರ ೀ ಕಬಡಿಡ  ಲಿೀಗ್ 

ನಲಿಲ  ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬರಿ ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  

ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಜೈಪುರ ಪಿಾಂಕ್ ಪಾಯ ಾಂರ್ಸ್ಿ ತಂಡವನ್ನು  37-29 ರ 

ಅಾಂತ್ರದಲಿಲ  ಸೊೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಟಾು  ಪೈರಟೆ್ಸ  ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬಿೀರಿತ್ತ.  

 ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ನ ಗಚಿು ಬ್ರಲಿ ಒದಾಂಗಣ ಕ್ತರ ೀಡಾಾಂಗಣದಲಿಲ  ನಡೆದ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಪಾಟಾು  

ಪೈರಟೆ್ಸ  ಎರಡು ಬರಿ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಲಿೀಗ್ ನಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಬರಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆದದ  ತಂಡ ಎನಸಿತ್ತ. 

 ಪುಣೇರಿ ಪಲು ನ್ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಟೈಟನೆ್  ಕರ ಮವಾಗಿ ಮೂರು ಮತ್ತು  ನಾಲಕ ನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  

ತೃಪಿು ಪಟ್ಟು ಕಾಂಡವು. 

ಹಿಾಂದೆ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದಿದದ  ತಂಡಗಳು: 

 2014: ಪಿಾಂಕ್ ಪಾಯ ಾಂರ್ಸ್ಿ 

 2015: ಯು ಮುಾಂಬ 

 2016 (ಜನವರಿ): ಪಾಟಾು  ಪೈರಟೆ್ಸ  

ಮಹಿಳಾ ಕ್ಬಡಿಡ  ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಸ್ೊ ೀಮ್ಸಿ ಕ್ಾ ೀನ್ಸ  ಗೆ ಜ್ಯ: 

 ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿ ನಡೆದ ಮಹಿದ ಕಬಡಿಡ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕದ 

ತೇಜಸಿಾ ನ ಬಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸೊು ೀಮ್ಿ ಕ್ತಾ ೀನ್ ತಂಡ ಮಮತ್ ಪೂಜರಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಫೈರ್ 

ಬಡೆ್ಸಿ ತಂಡವನ್ನು  24-23 ಅಾಂತ್ರದಲಿಲ  ಸೊೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತ್ತ. 

 

ಐಸ್ತಸ್ತ ಹಾಲ್ ಆಫ್ಟ ಫೇಮ್ಸ ಗೆ ಮುತಿ ಯಯ  ಮುರಳಿೀಧರನ್, ಜ್ಞಜ್ಿ ಲಮನ್, ಅಥಿರ್ 

ಮರಿಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರೆನ್ ರಲ್ ನ್  

ಖ್ಯಯ ತ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಗಾರರಾದ ಮುತ್ು ಯಯ  ಮುರಳಿೀಧರನ್, ಜಾರ್ಜಿ ಲಮನ್, ಅರ್ಿರ್ ಮರಿಸ್ 

ಹಾಗೂ ಕರೆನ್ ರಲು ನ್ ರವರನ್ನು  ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಮಂಡಳಿಯ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗೆ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲು ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

ಮುತಿ ಯಯ  ಮುರಳಿೀಧರನ್: 

 ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ಲಿರುವ ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ ಮದಲ ಆಟಗಾರ 

ಮುತ್ು ಯಯ  ಮುರಳಿೀಧರನ್.  

 2011 ರಲಿಲ  ಎಲಾಲ  ಮಾದರಿಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಗೆ ನವೃತಿು  ಘೀಷಿಸಿದ ಇವರು, ಶ್ರ ೀಲಂಕಾ ಕಂಡ 

ಅದಿು ತ್ ಸಿಪ ನ್ ಮಾಾಂತಿರ ಕ. 

 ತ್ಮಮ  ವೃತಿು ಜಿೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಮರಳೋಧರನ್ ರವರು ಅಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಏಕದಿನ್ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  

(ODI) 534 ವಿಕೆಟ್, ಟೆರ್್ಸ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ   800 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು  T20 ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  13 ವಿಕೆಟ್ 

ಪ್ಟಡೆದಿದಾದ ರೆ. ಏಕದಿನ್ ಮತ್ತು  ಟೆರ್್ಸ ಪಂದಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿು  ವಿಕೆಟ್ ಪ್ಟಡೆದಿರುವ 

ದಾಖಲ್ಗಯನ್ನು  ಮರಳೋಧರನ್ ಹಂದಿದಾದ ರೆ. 

 ಐಸಿಸಿ ಟೆಸ್ು  ಬ್ರಲರ್ ಆಟಗಾರರ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಸತ್ತ್ವಾಗಿ 1711 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಂ.1 

ಪಟು ವನ್ನು  ಅಲಂಕರಿಸಿ ದ್ಯಖಲೆ ನಮಿಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

   ಅಥಿರ್ ಮರಿಸ್: 

 ಅರ್ಿರ್ ಮರಿಸ್ ರವರು ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಎಡಗೈ ಬಯ ಟೆ ಮನ್. ಮರಿಸ್ ರವರು 93 

ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  ಆಗಸ್ು  2015 ರಂದು ನಧನರಾದರು.  
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 1946 ರಿಾಂದ 1955ರ ಅವಧಿಯ ವೃತಿು ಜಿೀವನದಲಿಲ  46 ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ರ್ಮ 

ದಜೆಿ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ನಲಿಲ  162 ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡುವ ಮೂಲಕ 12,614 ರನ್ ಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 2001 ರಲಿಲ  ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗೆ ಇವರು ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದದ ರು. ಐಸಿಸಿ 

ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳುು ತಿು ರುವ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ 22 ನೇ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಗಾರ. 

ಜ್ಞಜ್ಿ ಲಮನ್: 

 ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗ ಹಾಗೂ ಸ್ವವಿಕಾಲಿಕ ಮಹಾನ್ ಬ್ರಲರ್. ಲಮನ್ ರವರು ಐಸಿಸಿ 

ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳುು ತಿು ರುವ ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ನ 27ನೇ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಗಾರ. 

 ತ್ಮಮ  ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಜಿೀವನದಲಿಲ  16 ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡುವ ಮೂಲಕ 112 ವಿಕ್ಕಟ್ಸ 

ಗಳಿಸಿರುವ ಇವರು, ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 1, 1901 ರಲಿಲ  36ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  ಮರಣ ಹಾಂದಿದರು. 

ಕ್ರೆನ್ ರಲ್ ನ್:  

 ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಗಾತಿಿ. ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಗೌರವಕ್ಕಕ  

ಪಾತ್ರ ರಾಗುತಿು ರುವ ಆರನೇ ಮಹಿದ ಆಟಗಾತಿಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಮೂರನೇಯವರು. 

  1997 ರಿಾಂದ 2009 ರ 14 ವರ್ಿದ ಅವಧಿಯಲಿಲ  14 ಟೆಸ್ು  ಹಾಗೂ 141 ಏಕದಿನ ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  

ಕರ ಮವಾಗಿ 1,002 ರನ್ ಹಾಗೂ 4,814 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಮಹಿದ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಗಾತಿಿಯರ ಪೈಕ್ತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ರನ್ ಗಳಿಸಿರುವ 

ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  ರಲು ನ್ ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಐಸ್ತಸ್ತ ಹಾಲ್ ಆಫ್ಟ ಫೇಮ್ಸ ಬಗೆೆ :  

 ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಮಂಡಳಿ 2009 ರಲಿಲ  ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಅನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. 

ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ದಂತ್ಕಥೆಗಳ ಸ್ವಧನೆಗೆ ಗೌರವ ತ್ತೀರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ 

ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ನ 27 ಆಟಗಾರರು ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ನಲಿಲ  ಸೆ್ವನಪಡೆದಿದುದ , 

ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ನಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಆಟಗಾರರನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಖ್ಯಯ ತಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ಟ್ರರಾಂಟ್ರ ಮಾಸ್ ಸ್ಿ ಟೆನಸ್ ಟ್ಯನಿ ನೊವಾಕ್ ಜೊಕವಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್  

ಸಬಿಿಯಾದ ನೊವಾಕ್ ಜಕವಿಕ್ ರವರು ಟ್ರಾಾಂಟ್ ಮಾಸು ಸ್ಿ ಟೆನಸ್ ಟ್ಯನಿಯ 

ಪುರುರ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಾಂಗಲೆ ು ಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡರು. ವಿಶಾ ದ ನಂ.1 ಆಟಗಾರ 

ಜಕವಿಕ್ ರವರು ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಆರನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ್ತತ್ ಕ್ತೀ ನಶಕೀರಿರವರನ್ನು  6-3, 7-5 

ಅಾಂತ್ರದಿಾಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತ್ರಾದರು. 

 ಟ್ರಾಾಂಟ್ ಟ್ಯನಿಯನ್ನು  ರೀಜಸ್ಿ ಕಲ ಬ್ ಟೈಟಲ್ ಎಾಂತ್ಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ 

ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಜಕವಿಕ್ ಗೆ ಇದು ನಾಲಕ ನೇ ಪರ ಶಸಿು . 

 ಪರ ಸು ಕ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  ಜಕವಿಕ್ ರವರು ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ಮತ್ತು  ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸ 

ಸ್ವಲ ಮ್ ಟೆನಸ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಜಯಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : 

 ಮಹಿಳೆಯರ ಸಿಾಂಗಲೆ್  ನಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ ನಂ.5 ಆಟಗಾತಿಿ ಸಿಮನ ಹಲೆಪ್ಟ ರವರು ಅಮ್ರಿಕಾದ 

ಮಡಿಸನ್ ಕ್ತೀ ರವರನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. 

ಪುರುಷರ ಡಬಬ ಲ್ಸ : 

 ಕರ ಯಟಿಯಾದ ಇವಾನ್ ದೊಡಿಗ್ ಮತ್ತು  ಬರ ಜಿಲ್ ನ ಮಸ್ಥಿಲ ಮ್ಲ ಜೀಡಿ 

ಸ್ವಕ ಟಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ನ ಜಮಿ ಮುರೆಿ ಹಾಗೂ ಬರ ಜಿಲ್ ನ ಬುರ ನೊ ಸೊೀಸ್ಿ ಜೀಡಿ ವಿರುದದ  

ಜಯ ಸ್ವಧಿಸಿತ್ತ. 
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ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಬ ಲ್ಸ : 

 ರಷ್ಠಯ ದ ಎಕಟೆರಿನ ಮಕರೀವ ಮತ್ತು  ಎಲೆನ ವೆಸಿು ನ ಜೀಡಿಯು ರೀಮ್ನಯಾದ 

ಜೀಡಿ ಸಿಮನ ಹಲೆಪ್ಟ ಮತ್ತು  ಮನಕ ನಕಲೆಸುಕ  ಜೀಡಿಯನ್ನು  ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. 

 

2020 ಟ್ರಕ್ಯೀ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ  ಗೆ 5 ಹಸ ಕ್ರ ೀಡೆಗಳ ಸೇಪ್ಿಡೆಗೆ ಸಮಮ ತಿ 

ಜಪಾನ್ ನ ಟ್ಕ್ತಯೀದಲಿಲ  2020 ರಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಲಂಪಿಕೆ್ ಗೆ 5 ಹಸ ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳನ್ನು  

ಸೇರಿಸಲು ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಂಪಿಕೆ್ ಸಮಿತಿ ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಬರ ಜಿಲ್ ನ ರಿಯೀ ಡಿ 

ಜನೈರದಲಿಲ  ನಡೆದ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯ 129ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲಿಲ  ಈ 

ಮಹತ್ಾ ದ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಾಯಿತ್ತ. 

ಹಸದ್ಘಗಿ ಸೇಪ್ಿಡೆಗಳಿು ರುವ್ ಆಟಗಳು: 

 ಬೇಸ್ ಬಲ್/ಸ್ವಪ್ಟು  ಬಲ್, ಕರಾಟೆ, ಸ್ಥಕ ೀಟಿ್ ೀಡ್ಸಿ (Skateboard), ಕ್ಕಲ ೈಾಂಬಿಾಂಗ್ (Climbing) 

ಹಾಗೂ ಸಫಿಿಾಂಗ್ (Surfing).  

 ಈ 5 ಆಟಗಳು ಬರ ಜಿಲ್ ನ ರಿಯೀ ಡಿ ಜನೈರ ದಲಿಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ರಿಯೀ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ಗೆ 

ಅನಾ ಯವಾಗುವುದಿಲಲ . ಮುಾಂದಿನ 32ನೇ ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟ ನಡೆಯುವ 

ಟ್ಕ್ತಯೀದಲಿಲ  ಅಾಂದರೆ 2020ರಲಿಲ . ಸೇಪಿಡೆಯಾಗಲಿವೆ. 

 ಐದು ಆಟಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲು ಐಒಸಿಗೆ 2015 ಸ್ಥಪು ಾಂಬರ ು ಲಿಲ  ಪರ ಸ್ವು ವನೆ ಸಲಿಲ ಸಲಾಗಿತ್ತು .  

 ಯುವಕರನ್ನು  ಹುರಿದುಾಂಬಿಸಲು ಈ ಹಸ ಆಟಗಳನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದುದ , ಇದರಿಾಂದ 

ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಾಂದು ಐಒಸಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಥಾಮಸ್ ಬಯ ಚ್ 

ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ನೂತ್ನ 5 ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳಿಾಂದ ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ 474 ಕ್ತರ ೀಡಾಳುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.  

 

ಒಲಂಪಿಕ್ಸ  ನಲಿಲ  ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ್ ಜಿಮಾನ ಸ್್ತ ಕ್ ದಿೀಪಾ ಕ್ಮಾಿಕ್ರ್ 

ಜಿಮಾು ಸಿು ಕ್ ದಿೀಪಾ ಕಮಾಿಕರ್ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್  ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದ ವಾಲ್ು  ನಲಿಲ  ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಹಿತೆ 

ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲ  ದ್ಯಖಲೆ ಬರೆದರು.   

 ಅಹಿತಾ ಸುತಿು ನಲಿಲ  8ನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದ ದಿೀಪಾ ವೈಯಕ್ತು ಕ ವಾಲ್ು  ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಹಿತೆ ಪಡೆದ 

ಭಾರತ್ದ ಮಟು  ಮದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ರ್ರ ೀಡುನೊವಾ ವಾಲ್ು  ನಲಿಲ  ಎರಡು ಪರ ಯತ್ು ಗಳ ನಂತ್ರ 14.850 ಪಾಯಿಾಂಟ್ಸಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಫೈನಲ್ಗೆ ಅಹಿತೆ ಪಡೆಯುವಲಿಲ  ಸಫಲರಾದರು. 

 ಐದು ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಮೂರನೇ ಸುತಿು ನ ನಂತ್ರ ದಿೀಪಾ ಆರನೇ ಸೆ್ವನ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ 

ಕ್ಕನಡಾದ ಜಿಮಾು ಸ್ು  ಪಟ್ಟ ಶಲೀನ್ ಓಲೆೆ ನ್ ಅವರು ಉತ್ು ಮ ಸ್ವಧನೆಯಾಂದಿಗೆ 14.950 

ಪಾಯಿಾಂಟ್ಸಗಳಿಾಂದ ಸಮಗರ  ಶ್ರ ೀಣಿ ಪಡೆದ ನಂತ್ರ ದಿೀಪಾ 8ನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಇಳಿದರು.  

ದಿೀಪಾ ಕ್ಮಾಿಕ್ರ್ ಬಗೆೆ : 

 ತಿರ ಪುರ ಮೂಲದ ದಿೀಪಾ ಕಮಾಿಕರ್ ಸದಯ  ಭಾರತ್ದ ಭ್ರವಸ್ಥಯ ಜಿಮಾು ಸಿು ಕ್ ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

22 ವರ್ಿದ ಕಮಾಿಕರ್ 2014ರಲಿಲ  ಗಾಲ ಸೊಗ ದಲಿಲ  ನಡೆದ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ು  ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದಲಿಲ  

ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮಹಿದ 

ಜಿಮಾು ಸಿು ಕ್ ಎನಸಿದದ ರು. 

 ಏಪಿರ ಲ್ 2016 ರಲಿಲ  ಒಲಂಪಿಕೆ್  ನಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅಹಿತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ 

ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಮಹಿದ ಜಿಮಾು ಸಿು ಕ್ ಆಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದರು. 
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ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನದ್ ಮಾಜಿ ಕ್ರ ಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಹನೀಫ್ಟ ಮುಹಮಮ ದ್ ನಧನ 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಮಾಜಿ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಗಾರ, 'ಲಿಟ್ಸಲ  ಮಾಸು ರ್' ಎಾಂದೇ ಖ್ಯಯ ತ್ರಾಗಿದದ  ಹನೀಫ್ 

ಮುಹಮಮ ದ್(81) ನಧನರಾದರು. ವಯೀ ಸಂಬಂಧಿ ಮತ್ತು  ಶಾ ಸ ಕೀಶದ ಕಾಯ ನೆ ರ್ 

ಕಾಯಿಲೆಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ  ಹನೀಫ್ ಮುಹಮಮ ದ್ ಅವರು ಕರಾಚಿಯ ಆಗಾ ಖ್ಯನ್ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ 

ದ್ಯಖಲಾಗಿ ತಿೀವರ  ನಗಾ ಘಟಕದಲಿಲ  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಪಡೆಯುತಿು ದದ ರು. ಆದರೆ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ 

ಕನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.  

 ಹನೀಫ್ ಮುಹಮಮ ದ್ 1954-55ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಮದಲ ಬರಿ ಪರ ವಾಸ ಕೈಗೊಾಂಡ 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ತಂಡದ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು. 

 1952-53 ರಿಾಂದ 1969-70ರ ನಡುವಿನ ಸುದಿೀಘಿ ವೃತಿು  ಜಿೀವನದಲಿಲ  55 ಟೆಸು ಗ ಳನ್ನು  

ಆಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 1957-58ರಲಿಲ  ವೆಸ್ು ಇಾಂಡಿೀಸ್ ವಿರುದಧ ದ ಟೆಸು ು ಲಿಲ  337ರನ್ ದ್ಯಖಲಿಸಿದದ ರು. ಈ ಟೆಸು ು ಲಿಲ  

ಅವರು 970 ನಮಿರ್ಗಳ ಕಾಲ ಬಯ ಟಿಾಂಗ್ ನಡೆಸಿದದ ರು. ಇದು ಟೆಸ್ು  ಹಾಗೂ ಪರ ರ್ಮ ದಜೆಿ 

ಕ್ತರ ಕ್ಕಟು ಲಿಲ  ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಹತ್ತು  ಕ್ತರ ೀಸು ಲಿಲ  ನಾಂತ್ತ ಬಯ ಟಿಾಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಅಪೂವಿ 

ದ್ಯಖಲೆಯಾಗಿದೆ.  

 ಟೆಸ್ು  ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ನಲಿಲ  223 ಬಲುಗಳಿಾಂದ 20 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ನಧಾನವಾದ 

ಆಟವಾಡಿದ ದ್ಯಖಲೆ ಅವರದು.  

 ಹನೀಫ್ ಮುಹಮಮ ದ್ 55 ಟೆಸು ಗ ಳಲಿಲ  ಅವರು 12 ಶತ್ಕ ಮತ್ತು  15 ಅಧಿಶತ್ಕಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡ 3915 ರನ್ ದ್ಯಖಲಿಸಿ 1 ವಿಕ್ಕಟ್ಸ ಪಡೆದಿದದ ರು. 238 ಪರ ರ್ಮ ದಜೆಿ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ 

ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  55 ಶತ್ಕ ಮತ್ತು  66 ಅಧಿಶತ್ಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ 17,059 ರನ್ ಮತ್ತು  53 

ವಿಕ್ಕಟ್ಸ ಸಂಪಾದಿಸಿದದ ರು.  

 1968 ರಲಿಲ  ಇವರನ್ನು  ವಿಸಡ ನ್ ವರ್ಿದ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು .  

 1969ರಲಿಲ  ನೂಯ ಜಿಲೆಾಂಡ್ಸ ವಿರುದಧ  ತ್ಮಮ  ವೃತಿು  ಜಿೀವನದ ಕನೆಯ ಟೆಸ್ು  ಆಡಿದದ ರು 

 2009 ರಲಿಲ  ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ ಅನಾವರಣಗೊಾಂಡಾಗ ಹನೀಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಇಮಾರ ನ್ ಖ್ಯನ್ ಮತ್ತು  ಜಾವೇದ್ ಮಿಯಾಾಂದ್ಯದ್ ಅವರನ್ನು  ಐಸಿಸಿ ಹಾಲ್ 

ಫೇಮ್ ಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 

ಒಲಂಪಿಕ್ಸ  ಗೆ ವಿದ್ಘಯ ಹೇಳಿದ್ ಚ್ಚನನ ದ್ ಮೀನ್ನ “ಮೈಕ್ಲ್ ಪ್ಪಲ್ಪ ” 

ವಿಶಾ ವಿಖ್ಯಯ ತ್ ಈಜುಗಾರ ಅಮ್ರಿಕದ ಮೈಕ್ಕಲ್ ಫ್ಲ್ಪ ೆ  ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ಗೆ ವಿದ್ಯಯ ಹೇಳಿದರು. ಒಲಂಪಿಕೆ್ 

ನಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಅಾಂದರೆ 23ನೇ ಚಿನು ದ ಪದಕ ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ಗೆ ವಿದುಯ ಕು  ವಿದ್ಯಯ 

ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. ಪೆಲ್ಪ ೆ  ತ್ಮಮ  ಯಶಸಿಾ  ಒಲಂಪಿಕೆ ು ಲಿಲ  23 ಚಿನು ದ ಪದಕ, 3 ಬಳಿು  ಮತ್ತು  ಎರಡು ಕಂಚಿನ 

ಪದಕ ಸಹಿತ್ ಒಟ್ಟು  28 ಪದಕಗಳನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. ಒಲಂಪಿಕೆ್ ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಚಿನು ದ 

ಪದಕಗಳನ್ನು  ಪಡೆದ ದ್ಯಖಲೆ ಇವರದು. ರಿಯೀ ಒಲಂಪಿಕೆ್ ಪೆಲ್ಪ ೆ  ಗೆ ಐದನೇ ಒಲಂಪಿಕೆ್.  

ಮೈಕ್ಲ್ ಪ್ಪಲ್ಪ ಸ  ಬಗೆೆ : 

 ಫ್ಲ್ಪ ೆ  ಜನಸಿದುದ  ಜೂನ್ 30, 1985 ರಲಿಲ . ಅಮ್ರಿಕದ ಬಲಿು ಮೀರ್ ಇವರ ಹುಟ್ಯು ರು. 

ಇವರ ತಾಯಿ ಶಲಾ ಶ್ಕ್ಷಕ್ತ. ತಂದೆ ಭ್ದರ ತಾ ಅಧಿಕಾರಿ. ಹನಿಯಾ ಸಮಸ್ಥಯ  ಜತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ 

ಕಾಯಿಲೆಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ  ಇವರನ್ನು  ಶಲೆಯಿಾಂದ ಹರಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು . ಆಗ ಅಕಕ ಾಂದಿರು 

ಈಜು ಕಲಿಯಲು ಅಕಾಡೆಮಿಯಾಂದಕ್ಕಕ  ಸೇರಿಸಿದರು. 

 ಪೆಲ್ಪ ೆ  ತ್ಮಮ  15ನೇ ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  ಸಿಡಿು  ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್ಕ ಗ  (2000) ಅಹಿತೆ ಗಿಟಿು ಸಿದರು. 200 

ಮಿೀಟರ್ ಬಟಪೆಲ ೈಿ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. ಆದರೆ ಪದಕ ಗೆಲುಲ ವಲಿಲ  

ವಿಫಲರಾದರು. 
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 2004ರಲಿಲ  ಅಥೆನೆ್ ನಲಿಲ  ನಡೆದ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ ು ಲಿಲ  ಪರ ರ್ಮ ಬರಿಗೆ ಚಿನು  ಗೆದ್ಯದ ಗ ಅವರಿಗೆ 18 

ವರ್ಿ. 

 2008ರ ಬಿೀಜಿಾಂಗ್ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ ು ಲಿಲ  8 ಚಿನು ದ ಪದಕಗಳನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದದ ರು. ಆ 

ಮೂಲಕ ಅಮ್ರಿಕಾದವರ ಆದ ಮಾಕ್ಿ ಸಿಪ ಟೆ್ಸ (ಮೂಯ ನಕ್ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್; 7 ಚಿನು ) ದ್ಯಖಲೆ 

ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ತದದ ರು.  

 ತ್ದ ನಂತ್ರ 2012ರಲಿಲ  ಲಂಡನ್ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ ು ಲಿಲ  ನಾಲುಕ  ಸಾ ಣಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದದ ರು. ಆ 

ಸಂದಭ್ಿದಲೆಲ ೀ ವಿದ್ಯಯ ಹೇಳುವ ತಿೀಮಾಿನ ಕೈಗೊಾಂಡಿದದ ರು. ಆದರೆ ಮನ ಬದಲಿಸುವ 

ಮೂಲಕ 2016 ಒಲಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಧಿರಿಸಿದದ ರು.  

 2016 ರಿಯೀ ಒಲಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  ಚಿನು  ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ನಾಲುಕ  ಒಲಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  

ಚಿನು  ಗೆದದ  ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  ಅವರು ನಮಿಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಫಿಫ್ರದ್ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜ್ಞವೀ ಹಾಯ ವ್ಲೆಂಜ್ ವಿಧಿವ್ಶ 

ಕಳೆದ ಕೆಲ್ವು ದಿನ್ಗಳಂದ ಅನಾರೋಗಯ ದಿಂದ ಬಳಲುತಿು ದದ  ಫ್ರಫ್ರ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜ್ಞವೊ 

ಹಾಯ ವಲ್ಗಂಜ್ ನಿಧನ್ರಾದರು. ಅವರಿಗ್ಗ 100 ವಷ್ ವಯಸಾಸ ಗಿತ್ತು . ಹಾಯ ವಲ್ಗಂಜ್ ಅವರು 1974 ರಲಿ್ಲ  

ರ್ದಲ್ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಫ್ರಫ್ರದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದದ ರು. ಬಳಕ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಆರು ಅವಧಿಗ್ಗ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವ ನಿವ್ಹಿಸಿದದ ರು. 

 1974 ರಿಂದ 1998 ರವರೆಗ್ಗ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಆರು ಬ್ದರಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. ಇವರ ಅಧಯ ಕ್ಷ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಒಟ್ು  ಆರು ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಟ್ಯನಿ್ಗಳು ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿದದ ವು. 

 ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಆರಂಭ್ ಮತ್ತು  ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲೆಳುಳ ವ 

ತಂಡಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  16ರಿಂದ 32ಕೆಕ  ಹೆಚಿಿ ಸಿದುದ   ಸೇರಿದಂರ್ತ ಅನೇಕ ಮಹ್ತ್ವ ದ 

ನಿಣ್ಯಗಳನ್ನು  ಕೈಗಂಡಿದದ ರು. 2013ರಲಿ್ಲ  ಫ್ರಫ್ರದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದಿದದ  ಭ್ರ ಷ್್ಠ ರ್ಚರ 

ಹ್ಗರಣದಲಿ್ಲ  ಹಾಯ ವಲ್ಗಂಜ್ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಕಳಬಂದಿತ್ತು . ಆದರೆ ಅವರಿಗ್ಗ ಯಾವುದೇ 

ಶಿಕೆಷ ಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಹಿೋಗಿದದ ರೂ ಅವರು ಫ್ರಫ್ರದ ಗೌರವಾ ಧಯ ಕ್ಷ ಸಾಥ ನ್ಕೆಕ  ರಾಜಿೋನಾಮೆ 

ನಿೋಡಿದದ ರು.  

 1963ರಲಿ್ಲ  ಅಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಒಲ್ಲಂಪ್ತರ್ಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ತ್ವ  ಪ್ಟಡೆದಿದದ  ಅವರು 2011ರ 

ಡಿಸ್ಂಬರ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಸಾಥ ನ್ಕೆಕ  ರಾಜಿೋನಾಮೆ ನಿೋಡಿದದ ರು.  

 ಸುಮಾರು 20 ವಷ್ಗಳ ಕ್ಕಲ್ ಬರ ಜಿಲ್ಡ ಕ್ಕನೆಫ ಡರಷನ್ ನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕೆಲ್ಸ 

ಮಾಡಿದದ ರು. ಇವರ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಬರ ಜಿಲ್ಡ ತಂಡ ಮೂರು ಬ್ದರಿ (1958, 1962 ಮತ್ತು  1970) 

ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಚಂಪ್ತಯನ್ ಆಗಿತ್ತು . 

 

ಮಾಜಿ ಕ್ರ ಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ವಿರಂದ್ರ  ಸ್ಹಾಾ ಗ್ ಗೆ ಮೆಲಬ ೀನ್ಿ ಕ್ರ ಕೆಟ್ ಕ್ಲ ಬ್ ಗೌರವ್ ಸದ್ಸಯ ತಾ  

ಭಾರತ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಂದರ  ಸ್ಥಹಾಾ ಗ್ ಮ್ಲಿ ೀನ್ಿ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಕಲ ಬ್ (ಎಾಂಸಿಸಿ) 

ಗೌರವ ಸದಸಯ ತ್ಾ  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಕ್ಕಕ  ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಎಾಂಸಿಸಿ 

ಸದಸಯ ತ್ಾ ನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ವಿರಾಂದರ  ಸ್ಥಹಾಾ ಗ್ ಎಾಂಸಿಸಿ ಸದಸಯ ತ್ಾ  ಪಡೆದ 23ನೇ ಆಟಗಾರ 

ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಐದನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಭಾರತ್ದ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ದಿಗಗ ಜರುಗದದ ಸಚಿನ್ 

ತೆಾಂಡೂಲಕ ರ್, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ, ರಾಹುಲ್ ದ್ಯರ ವಿಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಅನಲ್ ಕುಾಂಬು  ಸದಸಯ ತ್ಾ ನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ವಿರಂದ್ರ  ಸ್ಹಾಾ ಗ್: 
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 ಭಾರತ್ ಕಂಡ ಅಪರ ತಿಮ ಒಪನಾಂಗ್ ಬಯ ಟೆ ಮನ್. 

 37 ವರ್ಿ ವಯಸೆಿ ನ ಸ್ಥಹಾಾ ಗ್ ವೃತಿು  ಜಿೀವನದಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಪರ 104 ಟೆಸ್ು , 251 ಏಕದಿನ 

ಮತ್ತು  19 ಟಿ20 ಪಂದಯ ಗಳನಾು ಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಸ್ೊ ೀಟಕ ಬಯ ಟೆ ಮ ನ್ ಎಾಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದದ  ಸ್ಥಹಾಾ ಗ್ ಟೆಸು ು ಲಿಲ  49.34ರ ಸರಾಸರಿಯಲಿಲ  8,586 

ರನ್ ಗಳಿಸಿದದ ರೆ, ಏಕದಿನ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟು ಲಿಲ  35.05ರ ಸರಾಸರಿಯಲಿಲ  8273 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕ್ತದ್ಯದ ರೆ. 

ಒಟಾು ರೆ 16,892 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಶಾ ದ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಗಾರರಲಿಲ  ಒಬಿ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ರಿಯೀ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ  ನಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  ಮದ್ಲ ಪ್ದ್ಕ್ ತಂದ್ “ಸ್ವಕಿ್  ಮಲಿಲ ಕ್” 

ಭಾರತ್ದ ಮಹಿದ ಕುಸಿು ಪಟ್ಟ ಸ್ವಕ್ತಷ  ಮಲಿಲ ಕ್ ರಿಯೀ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಕುಸಿು  58 ಕ್ಕ.ಜಿ ಫಿರ ೀ 

ಸ್ಥು ೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ರಿಪಿಚೇರ್ಜ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಕಂಚ್ಚ ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಒಲಂಪಿಕೆ ು ಲಿಲ  

ಪದಕಕ್ಕಕ  ಎದುರು ನೊೀಡುತಿು ದದ  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಮದಲ ಪದಕ ತಂದಿಟು ರು. ಮಹಿಳೆಯರ 58 ಕ್ಕಜಿ ಫಿರ ೀ 

ಸ್ಥು ೈಲ್ ರಿಪಿಚೇರ್ಜ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಕುಸಿು  ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಸ್ವಕ್ತಷ  ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಕ್ತಗಿಿಸ್ವು ನದ ಐಸಿಲೂ 

ಟೈನೀಬಕೀವಾ ಅವರನ್ನು  8-5 ಅಾಂತ್ರದಿಾಂದ ಮಣಿಸಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಬಚಿಕಾಂಡರು.  

 ಸ್ವಕ್ತಷ  ಮಲಿಕ್ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್  ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ ಬರತ್ದ ಮದಲ ಮಹಿದ ಕುಸಿು ಪಟ್ಟ ಹಾಗೂ 

ದೇಶದ ನಾಲಕ ನೇ ಮಹಿದ ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟ ಇದರಾಂದಿಗೆ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್  ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಜಯಿಸಿದ 

ಪದಕದ ಸಂಖ್ಯಯ  25 ಕ್ಕಕ  ಏರಿದೆ. 

ಸ್ವಕಿ್  ಮಲಿಲ ಕ್ ಬಗೆೆ :  

 ಸ್ವಕ್ತಷ  ಮಲಿಕ್ ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 3, 1992 ರಂದು ಹಯಾಿಣದ ರೀಹತ್ಕ್ ನಲಿಲ  ಜನಸಿದದ ರು. 

ಅವರ ತಂದೆ ಸುದೇಶ್ತ ಮತ್ತು  ತಾಯಿ ಸುಖಿಿ ೀರ್. ತ್ಮಮ  12ನೇ ವಯಸೆಿ ಗೆ ಚೊೀಟ್ಟ ರಾಮ್ 

ಕ್ತರ ೀಡಾಾಂಗಣದ ಕುಸಿು  ಅಖ್ಯಡದಲಿಲ  ಈಶಾ ರ್ ದಹಿಯಾ ಮಾಗಿದಶಿನದಲಿಲ  ಕುಸಿು  ತ್ರಬೇತಿ 

ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದದ ರು.  

 2010: ಜೂನಯರ್-ಮಟು ದ ಸಪ ರ್ಧಿಗಳಲಿಲ  ಜಯಿಸಿದದ  ಸ್ವಕ್ತಷ  2010ರಲಿಲ  59 ಕ್ಕಜಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  

2010 ಕ್ತರಿಯರ ವಿಶಾ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ್ಟನಲಿಲ  ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದದ ರು. 

 2014: ಡೇವ್ ಷ್ಟಲ್ು ೆ  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕುಸಿು  ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿ (60 ಕ್ಕಜಿ)ಯಲಿಲ  ಚಿನು  ಜಯಿಸಿ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಮಟು ದಲಿಲ  ಗಮನ ಸ್ಥಳೆದರು. 

 2014 ಆಗಸ್್ : ಗಾಲ ಸೊಗ ೀದಲಿಲ  2014 ರ ಕಾಮನೆಾ ಲ್ು  ಗೇಮೆ್  ನಲಿಲ  ಬಳಿು  ಪದಕ, 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವೃತಿು ಜಿೀವನ ಆರಂಭ್.  

 2015ಮೇ: ದೊೀಹಾದಲಿಲ  ಹಿರಿಯ ಏರ್ಯ ನ್ ಕುಸಿು  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಶ್ಪ್ಟನಲಿಲ  ಕಂಚ್ಚ. 

 ಮೇ 2016: ಇಸ್ವು ಾಂಬುಲ್ನಲಿಲ  ರಿಯೀ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್  ಅಹಿತಾ ಸಪ ರ್ಧಿಯ ಸ್ಥಮಿಫೈನಲ್ ನಲಿಲ  

ಚಿೀನಾದ ಲಾಯ ನ್ ಝಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸಿ ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್  ಗೆ ಪರ ವೇಶ 

 ಜುಲೈ 2016: ಸ್ವಪ ಯ ನಷ್ ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸ ಪಿರ  60 ಕ್ಕ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಕಂಚ್ಚ. 

ಹಿಂದೆ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ  ನಲಿಲ  ಪ್ದ್ಕ್ ಗೆದ್ದ  ಮಹಿಳೆಯರು: 

 ಕಣಿ ಮಲೆಲ ೀಶಾ ರಿ, ವೇಟ್ಸ ಲಿಪಿು ಾಂಗ್, ಸಿಡಿು  ಒಲಂಪಿಕೆ್ , 2000 

  ಎಾಂ.ಸಿ.ಮೇರಿ ಕೀಮ್, ಬಕೆ್ತಾಂಗ್, ಲಂಡನ್ ಒಲಂಪಿಕೆ್ , 2012 

 ಸೈನಾ ನೆಹಾಾ ಲ್, ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್, ಲಂಡನ್ ಒಲಂಪಿಕೆ್ , 2012    
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2016 ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕ್ರ ೀಡಾ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಸ್ತಂಧು, ಸ್ವಕಿ್  ಮಲಿಕ್, ದಿೀಪಾ ಕ್ಮಾಕ್ಿರ್ ಮತಿ್ತ  ಜಿತ್ತ 

ರಾಯ್ ಗೆ ಖೇಲ್ ರತನ  

ಕ್ತರ ೀಡಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಸ್ವಧನೆ ತ್ತೀರಿದವರಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ನೀಡುವ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2016ನೇ ಸ್ವಲಿಗೆ ಪರ ಕಟಿಸಿದೆ. 

ರಾಜಿೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಖೇಲ್ ರತನ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಪ್ತವಿ ಸಿಂಧ್ರ –ಬ್ದಯ ಡಿಮ ಂಟನ್, ದಿೋಪ್ರ ಕಮಾ್ಕರ್ – ಜಿಮಾು ಸ್ಿ ರ್ಕಸ , ಜಿತ್ತ ರಾಯ್ – ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು  

ಸಾಕಿಷ  ಮಲ್ಲರ್ಕ – ಕುಸಿು . 

ಅರ್ಜುನ ಪ್ರ ಶಸಿಿ : ಶಿರ ೋ ರಜತ್ ಚೌಹಾಣ್ – ಬ್ರಲ್ಲವ ದೆಯ , ಶಿವ ಥಾಪ್ರ – ಬ್ದಕಿಸ ಂಗ್, ಅಜಿಂಕಯ  ರೆಹಾನೆ- 

ಕಿರ ಕೆಟ್, ಲ್ಲ್ಲತ್ ಬ್ದಬರ್ ಅಥಿೆ ಟಿರ್ಕಸ , ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ – ಕುಸಿು , ಸಂದಿೋಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮನ್ು  - ಪ್ರಯ ರಾ 

ಅಥಿೆ ಟಿರ್ಕಸ , ವಿರಂದರ  ಸಿಂಗ್- ಕುಸಿು , ಸೌರವ್ಸ ಕಠಾರಿ - ಬ್ರಲ್ಲಯಡ್್ ಮತ್ತು  ಸೂು ಕರ್ ಅಪ್ಯಮಿ್ 

ಚಂಡೇಲಾ –ಶೂಟಿಂಗ್, ಸೌಮಯ ಜಿತ್ ಘೋಷ್- ಟೇಬಲ್ಡ ಟೆನಿರ್ಸ, ವಿನೇಶ್ ಫೋಗಟ್ – ಕುಸಿು , ಸುಬರ ತ್ 

ಪಲ್ಡ –ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ, ರಾಣಿ – ಹಾಕಿ, ರಘುನಾಥ್ ವಿ. ಆರ್- ಹಾಕಿ ಮತ್ತು  ಗುಪ್ತರ ೋ್ತ್ ಸಿಂಗ್- ಶೂಟಿಂಗ್. 

ಧ್ಯಾ ನ ಚಂದ್ ಪ್ರ ಶಸಿಿ : ಸತಿು  ಗಿೋತ್ – ಅಥಿೆ ಟಿರ್ಕಸ , ರಾಜೇಂದರ  ಪ್ಟರ ಹಿಾ ದ್ ಶ್ಲ್ಗಕ -ರೋಯಿಂಗ್, ಸ್ಲಾವ ನ್ರ್ಸ 

ಡುಂಗ್ ಡುಂಗ್ -ಹಾಕಿ 

ದ್ರ ೋಣಾಚಾಯುಪ್ರ ಶಸಿಿ : 

ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶ್ಮಾ್ –ಕಿರ ಕೆಟ್, ಬ್ರಶೇಶ್ವ ರ್ ನಂದಿ- ಜಿಮಾು ಸ್ಿ ರ್ಕಸ , ನಾಗಪುರಿ ರಮೇಶ್ –ಅಥಿೆ ಟಿರ್ಕಸ , 

ಸಾಗರ್ ಮಲ್ಡ ದಯಾಳ್ – ಬ್ದಕಿಸ ಂಗ್, ಎರ್ಸ ಪ್ಟರ ದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್ - ಈಜು (ಜಿೋವಮಾನ್ ಸಾಧನೆ), 

ಮಹಾಬ್ರೋರ್ ಸಿಂಗ್ - ಕುಸಿು  (ಜಿೋವಮಾನ್ ಸಾಧನೆ). 

ಖೇಲ್ಡ ರತ್ು  ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು : ಖೇಲ್ಡ ರತ್ು  ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯ್ಡ ಪ್ಟದಕ, ಸಮ ರಣಿಕೆ, ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಪ್ಟತ್ರ  ಮತ್ತು  ರು.7.5 ಲ್ಕ್ಷ ನ್ಗದು 

ಬಹುಮಾನ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಅಜು್ನ್ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು , ದೊರ ೋಣಾರ್ಚಯ್ ಮತ್ತು  ಧಾಯ ನ್ ಚಂದ್ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯ್ಡ 

ಸಮ ರಣಿಕೆ, ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಪ್ಟತ್ರ  ಮತ್ತು  ತ್ಲಾ ರು. 5 ಲ್ಕ್ಷ ನ್ಗದು ಬಹುಮಾನ್ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ಘರ  ನೇತೃತಾ ದ್ಲಿಲ  ಪ್ರಾಮಶ್ಿ ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ NRAI 

ರಿಯೀ ಒಲಂಪಿಕೆ್  ಶೂಟಿಾಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಶೂಟರ್ ಗಳು ತ್ತೀರಿದ ಕಳಪೆ ಪರ ದಶಿನದ 

ಪರಾಮಿಶ್ ಮಾಡಲು ನಾಯ ರ್ನಲ್ ರೈಫಲ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ(NRAI) ಸಮಿತಿ 

ರಚಿಸಿದೆ. ಒಲಂಪಿಕೆ್  ನಲಿಲ  ಚಿನು ದ ಪದಕ ಗೆದಿದ ರುವ ಶೂಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಾಂದ್ಯರ  ಈ ಸಮಿತಿಯ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಮಿತಿಯು ನಾಲುಕ  ವಾರದೊಳಗೆ ತ್ನು  ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲಿಲ ಸಲಿದೆ. 

 ಒಲಂಪಿಕೆ್  ನ ಶೂಟಿಾಂಗ್ ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಶೂಟರ್ ಗಳು ಪದಕ ಗೆಲಲ ದೆ ವಿಫಲರಾಗಲು 

ಕಾರಣವೇನ್ನ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಸಮಿತಿ ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

 ಮುಾಂದಿನ ಒಲಂಪಿಕೆ್  ನಲಿಲ  ಇದೇ ರಿೀತಿ ವೈಫಲಯ ತೆ ಮುಾಂದುವರೆಯದಿರಲು NRAI 

ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯ  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಸಮಿತಿ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಲಿದೆ. 

ನ್ಯಯ ಷನಲ್ ರೈಫಲ್ ಅಸೊೀಸ್ತಯೇಶನ್ ಆಫ್ಟ ಇಂಡಿಯಾ: 

 ಶೂಟಿಾಂಗ್ ಕ್ತರ ೀಡೆಯನ್ನು  ಜನಪಿರ ಯಗೊಳಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ರೈಫಲ್ 

ಅಸೊೀಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾವನ್ನು  1951 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಶೂಟಿಾಂಗ್ ಫ್ಡೆರಶನ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಅಸೊೀಸಿಯೇಶನ್ 

ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆದಿದೆ. 

 ಲೀಕಸಭೆಯ ಮದಲ ಸಿಪ ೀಕರ್ ಜಿ.ವಿ.ಮಾವು ಾಂಕರ್ ಅವರು NRAIನ ಸಂಸೆ್ವಪಕರು ಮತ್ತು  

ಮದಲ ಅಧಯ ಕ್ಷರು. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ರಣವಿೀರ್ ಸಿಾಂಗ್ NRAIನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ಕ್ರ ಸ್್ತ ಯಾನೊೀ ರನ್ಯಲಡ ಗೆ ಯುರೀಪ್ಟ ನ UEFA ಶ್ರ ೀಷಿ  ಆಟಗಾರ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ರ್ೀಚ್ಚಿಗಿೀಸ್ ಫ್ತಟಿಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಕ್ತರ ಸಿು ಯಾನೊೀ ರನಾಲಡ ೀ ಅವರು 2015-16 ಯುರೀಪ್ಟ 

UEFA ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಆಟಗಾರ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಎರಡನೇ ಬರಿ ರನಾಲಡ  ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ರಿಯಲ್ ಮಾಯ ಡಿರ ಡ್ಸ ನ ಗರಟ್ಸ ಬೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಟೆಲ ಟಿಕ ಮಾಯ ಡಿರ ಡ್ಸ ನ 

ಅಾಂಟ್ನೆ ಗಿರ ಜಮ ನ್ ರನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  ರನೊಲಡ ೀ ಪರ ಶಸಿು  ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ರೀನಾಲಡ ೀ ಈ ಹಿಾಂದೆ 

2013-14ರಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದಿದದ ರು. 

ಅಡ ಹೇಗಬಿಗ್ಿ (Ada Hegerberg): 2015-16 ಯುರೀಪ್ಟ UEFA ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಮಹಿದ ಆಟಗಾತಿಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಲಿಯನೆಲ್ ಮೆಸ್ತಸ : UEFA ಸಿೀಸನ್ ನ ಶೇರ್ಾ  ಗೊೀಲು ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮ್ಸೆಿ ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೀಮ್ 

ವಿರುದದ  ಗಳಿಸಿದ ಗೊೀಲ್ ಗಾಗಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

UEFA ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 ಯುರೀಪು  ಫ್ತಟಿಾಲ್ ಕಲ ಬ್ ನಲಿಲ  ಆಡುವ ಫ್ತಟಿಾಲ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದುದ , ಹಿಾಂದಿನ ವರ್ಿದಲಿಲ  ತ್ತೀರಿದ ಪರ ದಶಿನದ ಮೇಲೆ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 UEFA ವರ್ಿದ ಫ್ತಟಿಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಪರ ಶಸಿು ಯ ಬದಲಿಗೆ 2011 ರಿಾಂದ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಫಿಫ್ರ ವಿಶಾ  ಆಟಗಾರ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಬಯ ಲನ್ ಡಿ'ಒರ್ ಎಾಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ 

ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಯುರೀಪಿಯನ್ ವರ್ಿದ ಫ್ತಟಿಾಲ್ ಗೌರವವನ್ನು  ಯುಇಎಫ್ಎ ಪರ ಶಸಿು  

ಎಾಂದು ಬದಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  

 

ಗುಜ್ರಾತ್ ನ ಅಹಮದ್ಬದ್ ನಲಿಲ  2016 ಕ್ಬಡಿಡ  ವಿಶಾ  ಕ್ಪ್ಟ  

ಗುಜರಾತ್ು  ಅಹಮದಬದ್ ನಲಿಲ  2016 ಕಬಡಿಡ  ವಿಶಾ  ಕಪ್ಟ ನಡೆಯಲಿರುವುದ್ಯಗಿ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಬಡಿಡ  ಫೇಡರರ್ನ್ ಘೀಷಿಸಿದೆ. ಅಕು ೀಬರ್ 7 ರಿಾಂದ 22 ರವರೆಗೆ 

ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ 12 ರಾರ್ು ರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಭಾರತ್, ಕ್ಕನಡಾ, 

ಅಮ್ರಿಕಾ, ಯು.ಕ್ಕ, ಇರಾನ್, ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ, ರ್ೀಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ, ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ, ಬಾಂಗಲ ದೇಶ, ದಕ್ತಷ ಣ 

ಕರಿಯ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು  ಕ್ತೀನಾಯ  ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ 12 ರಾರ್ು ರಗದಗಿವೆ. 2016 ಕಬಡಿಡ  ವಿಶಾ  ಕಪ್ಟ 

ಅಧಿಕೃತ್ ಪರ ಸ್ವರದ ಹಕಕ ನ್ನು  ಸ್ವು ರ್ ಸೊಪ ೀಟೆ್ಸಿ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

ಕ್ಬಡಿಡ  ಬಗೆೆ : 

 ಕಬಡಿಡ  ಭಾರತ್ದ ಗ್ರ ಮಿೋಣ ಕಿರ ೋಡೆ. ಭಾರತ್ದ ದೇಸಿೋ ಕಿರ ೋಡೆ ಕಬಡ್ಿ  ಸುಮಾರು ೪೦೦೦ 

ವಷ್ ಪುರಾತ್ನ್ವಾದದುದ . ಕಬಡ್ಿ  ಬ್ದಂಗಿ ದೇಶ್ದ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕಿರ ೋಡೆಯಾಗಿದುದ , ಇದನ್ನು  

ಹುತ್ತತ್ತ ಎನ್ು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಕಬಡ್ಿ  ಮಹಾರಾಷ್ ರ, ತ್ಮಿಳು ನಾಡು, ಬ್ರಹಾರ, ರ್ತಲಂಗಣ, ಆಂಧರ ಪ್ಟರ ದೇಶ್ 

ಮತ್ತು  ಪಂಜ್ಞಬ್ ರಾಜಯ ಗಳ ರಾಜಯ  ಕಿರ ೋಡೆ. 

ಕ್ಬಡಿಡ  ವಿಶಾ ಕ್ಪ್ಟ ಬಗೆೆ : 

 2004ರಲಿ್ಲ  ಆರಂಭ್ವಾದ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ಕಬಡ್ಿ  ಟ್ಯನಿ್ 2005 ಮತ್ತು  2006ರನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಟಡಿಸಿ 

ಈವರೆಗೂ ಆರು ಬ್ದರಿ ನ್ಡೆದಿದೆ. ವಾಷ್ಟ್ಕ ಟ್ಯನಿ್ ಇದಾಗಿದುದ , ಭಾರತ್ ಸತ್ತ್ ಆರು 

ಬ್ದರಿಯ್ಡ ರ್ಚಂಪ್ತ ಯನ್ ಪ್ಟಟ್  ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.ಅದರಲಿೂ  2010, 2012,2013ರಲಿ್ಲ  

ಸಾಂಪ್ಟರ ದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳ ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ ವಿರುದಿ  ಗ್ಗದುದ  ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಮಡಿಗೇರಿಸಿಕಂಡಿದೆ. 

ಭಾರತ್ ಹರತ್ತಪ್ಟಡಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಕಿಸಾು ನ್ ಮತ್ತು  ಇರಾನ್ ಕರ ಮವಾಗಿ ಮೂರು ಹಾಗೂ ಎರಡು 

ಬ್ದರಿ ರನ್ು ರ್ ಅಪ್ ಸಾಥ ನ್ಗಳಸಿದುದ , ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಸವಾಲಡ್ ಬಲಿ್  ತಂಡಗಳಾಗಿವ. 

https://kn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%95%E0%B2%AA%E0%B3%8D_%E0%B2%95%E0%B2%AC%E0%B2%A1%E0%B3%8D%E0%B2%A1%E0%B2%BF_%E0%B2%9F%E0%B3%82%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%A8%E0%B2%BF&action=edit&redlink=1
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 2012ರಲಿ್ಲ  ಆರಂಭ್ವಾದ ಮಹಿಳಾ ಟ್ಯನಿ್ 2013ರಲಿ್ಲ  ಎರಡನೇ ಬ್ದರಿಗ್ಗ ನ್ಡೆದಿದುದ , 

ಭಾರತ್ವೇ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಪ್ಟರ ಭುತ್ವ  ಸಾಧಿಸಿದೆ. 

 

ಪಾಯ ರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ  ಜ್ಞವೆಲಿನ್ ಎಸ್ತದ್ಲಿಲ  ಭಾರತಕೆಕ  ಚ್ಚನನ ದ್ ಪ್ದ್ಕ್ ತಂದ್ ದೇವೇಂದ್ರ  

ಝಝಾರಿಯಾ 

ಭಾರತ್ದ ದೇವೆಾಂದರ  ಝಝರಿಯಾ ರಿಯೀ ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ಎಫ್46 ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸ್ಥತ್ದಲಿಲ  ಚಿನು ದ 

ಪದಕವನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದಲಿಲ  ಎರಡು ಬರಿ ಚಿನು ದ 

ಪದಕವನ್ನು  ಗೆದದ  ಭಾರತ್ದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಾಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದ್ಯಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ದೇವೇಾಂದರ  

ಗೆದದ  ಚಿನು ದ ಮೂಲಕ ಈ ಬರಿಯ ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಕ್ ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಎರಡು ಚಿನು , ಒಾಂದು ಬಳಿು  ಮತ್ತು  

ಕಂಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಈವರೆಗೆ ನಾಲುಕ  ಪದಕ ಲಭಿಸಿವೆ. 

ದೇವೆಂದ್ರ  ಝಝಾರಿಯಾ ಬಗೆೆ : 

 ರಾಜಸ್ವು ನದ ಚ್ಚರು ಜಿಲೆಲ ಯ 36 ರ ಹರೆಯದ ದೇವೇಾಂದರ  ಝಝರಿಯಾ ಬಲಯ ದಲಿಲ  

ವಿದುಯ ತ್ ತಂತಿ ತ್ಗುಲಿ ಎಡಗೈ ಸಂಪೂಣಿ ಸುಟಿು ತ್ತು , ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿಲ  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ವೇಳೆ ವೈದಯ ರು 

ಕೈಯನ್ನು  ಕತ್ು ರಿಸಬೇಕಾದ ಅನವಾಯಿತೆ ಎದುರಾದ ಕಾರಣ ಕೈಕಳೆದುಕಾಂಡರು. 

 2004 ರ ಅಥೆನೆ್ ಪಾಯ ರಾಪಿಾಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  62.15 ಮಿೀಟರ್ ಎಸ್ಥದಿದದ  ದೇವೆಾಂದರ   ಚಿನು ದ 

ಪದಕವನ್ನು  ಗೆದಿದ ದದ ರು. ಈ ಬರಿ 63.97 ಮಿೀಟನ್ ದೂರ ಎಸ್ಥದು ತ್ಮಮ ದೇ ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  

ಅಳಿಸಿ ಚಿನು ವನ್ನು  ಗೆದಿದ ದ್ಯದ ರೆ. 

 ದೇವೆಾಂದರ  ಅವರಿಗೆ 2004 ರಲಿಲ  ಅಜುಿನ ಪರ ಶಸಿು  ಮತ್ತು  2012 ರಲಿಲ  ಪದಮ ಶ್ರ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದ ಮದಲ ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕ್ ಆಟಗಾರ. 

 ದೇವೇಾಂದರ  ಅವರು 2004 ರಲಿಲ  ಕನೆಯದ್ಯಗಿ ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕ್ ನಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 2008 

ಮತ್ತು  2012ರಲಿಲ  ಎಫ್46 ಕ್ಕಟವಿರದ ಕಾರಣ ಈ ಪಾಯ ರಾಲಿಾಂಪಿಕ್ ಗಳಲಿಲ  ಅವರು 

ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲಲ . 

 

500ನೇ ಟೆಸ್್  ಪಂದ್ಯ ವ್ನ್ಯನ ಡುವ್ ತವ್ಕ್ದ್ಲಿಲ  ಭಾರತ ಕ್ರ ಕೆಟ್ ತಂಡ 

ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 22 ಭಾರತ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲ  ಮಹತ್ಾ ದ ದಿನ. ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 22 ರಂದು ಭಾರತ್ ತಂಡ 

ಕಾನ್ನಪ ರದ ಗಿರ ೀನ್ ಪಾಕ್ಿ ಸ್ಥು ೀಡಿಯಂನಲಿಲ  ನೂಯ ಜಿಲೆಾಂಡ್ಸ ವಿರುದಧ  500 ನೇ ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ವನ್ನು  

ಆಡಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 500 ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡಿರುವ ಕ್ಕಲವೇ ಕ್ಕಲವು ತಂಡಗಳ ಪಟಿು ಗೆ ಭಾರತ್ 

ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ತಂಡ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳು ಲಿದೆ. ಭಾರತ್ ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ 499 ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  129 

ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಿದೆ. 157 ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಸೊೀತಿದೆ. 212 ಪಂದಯ ಗಳು ಡಾರ  ಆಗಿದದ ರೆ, 1 

ಪಂದಯ  ಟೈ ಆಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ  ತಂಡ 976 ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಟೆಸ್ು  

ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡಿರುವ ತಂಡ ಎನಸಿದೆ. 

 ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ 791 ಹಾಗೂ ವೆಸ್ು  ಇಾಂಡಿೀಸ್ 517 ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ಗಳನಾು ಡುವ ಮೂಲಕ 

ಕರ ಮವಾಗಿ 2 ಹಾಗೂ 3 ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ವೆ. 

 1932 ರಲಿಲ  ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ವಿರುದದ  ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ವನಾು ಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ ಟೆಸ್ು  ಕ್ತರ ಕ್ಕಟೆಗ  

ಪಾದ್ಯಪಿಣೆ ಮಾಡಿತ್ತ. ಸಿ.ಕ್ಕ ನಾಯುಡ  ರವರು ಭಾರತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದದ ರು.  

 ಲಾಲಾ ಅಮರ್ ನಾಥ್ 1933 ರಲಿಲ  ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ವಿರುದಧ  ಶತ್ಕ ಗಳಿಸಿದುದ , ಭಾರತ್ದ ಪರ 

ಮದಲ ಶತ್ಕವಾಗಿದೆ. 

 ಪಾಲಿ ಉಮಿರ ಗರ್ 1956 ರಲಿಲ  ನೂಯ ಜಿಲೆಾಂಡ್ಸ ವಿರುದಧ  ಮದಲ ದಿಾ ಶತ್ಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, 2004 ರಲಿಲ  

ವಿೀರಾಂದರ  ಸ್ಥಹಾಾ ಗ್ ಪಾಕ್ ವಿರುದಧ  ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ತಿರ  ಶತ್ಕ ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 1999 ರಲಿಲ  

ಪಾಕ್ ವಿರುದಧ  ಅನಲ್ ಕುಾಂಬು  ಒಾಂದೇ ಇನು ಾಂಗೆ್ ನಲಿಲ  ಎಲಾಲ  10 ವಿಕ್ಕಟ್ಸ ಗಳಿಸಿ ದ್ಯಖಲೆ 

ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ಐತಿಹಾಸ್ತಕ್ 500ನೇ ಟೆಸ್್  ಪಂದ್ಯ ದ್ಲಿಲ  ನೂಯ ಜಿಲ್ದಯ ಂಡ್ ವಿರುದ್ದ  ಭಾರತಕೆಕ  ಜ್ಯ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ 500ನೇ ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ನೂಯ ಜಿಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ತಂಡವನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸಿದೆ. ಉತ್ು ರ 

ಪರ ದೇಶದ ಕಾನ್ನಪ ರದಲಿಲ  ನಡೆದ ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ತಂಡ 197 ರನ್ ಗಳಿಾಂದ ಗೆಲುವು 

ಸ್ವಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 500ನೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ವನ್ನು  ಅವಿಸಮ ರಣಿೀಯವಾಗಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

ನೂಯ ಜಿಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ವಿರುದದ ದ ಮೂರು ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  ಮದಲ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಜಯಗಳಿಸಿ 

1-0 ಮುನು ಡೆ ಸ್ವಧಿಸಿದೆ. ಗೆಲಲುಲ  434 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿ ಬನು ತಿು ದ ನೂಯ ಜಿಲೆಾಂಡ್ಸ 236ಕ್ಕಕ  ಅಲ್ಟ್ಸ ಆಗಿ 

197 ರನ್ ಗಳ ಸೊೀಲನ್ನು  ಒಪಿಪ ಕಾಂಡಿತ್ತ. ಟಾಸ್ ಗೆದುದ  ಮದಲು ಬಯ ಟಿಾಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದದ  ಭಾರತ್ 

ತಂಡ ಮದಲನೇ ಇನು ಾಂಗೆ್ ನಲಿಲ  318 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಟ್ಸ ಆಗಿತ್ತು . ಇದಕ್ಕಕ  ಉತ್ು ರವಾಗಿ ಭ್ಜಿರಿ 

ಆರಂಭ್ ಪಡೆದ ನೂಯ ಜಿಲೆಾಂಡ್ಸ ತಂಡ ಕನೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಸಿಪ ನ್ ದ್ಯಳಿಗೆ ತ್ಲೆ ಭಾಗಿ 262ರನ್ ಗಳಿಗೆ 

ಅಲ್ಟ್ಸ ಆಗಿತ್ತು . ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಇನು ಾಂಗೆ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಟಿೀಮ್ ಇಾಂಡಿಯಾ 5 ವಿಕ್ಕಟ್ಸ 

ಕಳೆದುಕಾಂಡು 377 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತ ಡಿಕ್ಕಲ ೀರ್ ಮಾಡಿಕಾಂಡು ಕ್ತವಿೀಸ್ ಗೆ 434ರನ್ ಗಳ ಟಾಗೆಿಟ್ಸ 

ನೀಡಿತ್ತು . ಮದಲನೇ ಇನು ಾಂಗ್ ನಲಿಲ  ರವಿೀಾಂದರ  ಜಡೇಜಾ 5 ವಿಕ್ಕಟ್ಸ ಅಶ್ಾ ನ್ 4 ವಿಕ್ಕಟ್ಸ ಪಡೆದಿದದ ರು. 

ಎರಡನೇ ಇನು ಾಂಗ್ ನಲಿಲ  ಅಶ್ಾ ನ್ 6 ವಿಕ್ಕಟ್ಸ ಪಡೆದು ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ವೊಾಂದರಲಿಲ  10 ವಿಕ್ಕಟ್ಸ ಪಡೆದ 

ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಯ ಟಿಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರಲಿಾಂಗ್ ನಲಿಲ  ಮಿಾಂಚಿದ ಜಡೇಜಾ ಪಂದಯ  ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 500 ಟೆಸ್ು  ಗಳನ್ನು  ಆಡುತಿು ರುವ ನಾಲಕ ನೇ ತಂಡ ಭಾರತ್. ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ 976 ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  

ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡಿರುವ ತಂಡವೆನಸಿದೆ. ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ 791 

ಪಂದಯ  ಹಾಗೂ ವೆಸ್ು  ಇಾಂಡಿೀಸ್ 517 ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡಿವೆ. 

 ಭಾರತ್ ತ್ನು  ಮದಲ ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ವನ್ನು  ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ವಿರುದದ  ಜೂನ್ 25, 1932 ರಲಿಲ  

ಆಡಿತ್ತ. ಸಿ.ಕ್ಕ ನಾಯುಡ  ರವರು ಭಾರತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದದ ರು. 

 

ಅಂತರರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಯ ಡಿಮ ಂಟನ್ ಪ್ರ ತ್ತಲ್ ಜೊೀಶಿಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಉದಯೀನ್ನಮ ಖ ಆಟಗಾರ ಪರ ತ್ತಲ್ ಜೀಶ್ ಅವರು  ಬಹರನ್ 

ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಚಾಲೆಾಂರ್ಜ ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ  

ಕಾಂಡರು. ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಮಟು ದಲಿಲ  ಇದು ಅವರ ಚೊಚು ಲ 

ಪರ ಶಸಿು ಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಗಯಾಯ ದಲಿಲ  ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ನಲಿಲ  22 ವರ್ಿದ ಜೀಶ್ 

ಅವರು 21–17, 12–21, 21–15ರಿಾಂದ ಆದಿತ್ಯ  ಅವರ ವಿರುದಧ   ಗೆದದ ರು.  

ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : 

 ಇಾಂಡ್ರೀನೇಷಿಯಾದ ಶ್ರ ೀ ಫತ್ಮ ವಟಿ (Sri Fatmawati) ರವರು ತ್ಮಮ ದೇ ದೇಶದ ಅಸಿು  ದಿಾ  

ವಿಯನಾಂಗುರ  ರವರನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. 

ಪುರುಷರ ಡಬಬ ಲ್ಸ : 

 ರಷ್ಠಯ ದ ಎರಡನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದ ಎವಗೆನರ್ಜ ಡೆರ ಮಿನ್ ಮತ್ತು  ಡೆನಸ್ ಗೆರ ಚೆವ್ ರವರು ಭಾರತ್ 

ವಿಘೆು ೀಶ್ತ ದೇವಳಕರ್ ಮತ್ತು  ರೀಹನ್ ಕಪೂರ್ ಜೀಡಿಯನ್ನು   18–21, 17–21ರಿಾಂದ 

ಪರಾಭ್ವಗೊಳಿಸಿ ಪುರುರ್ರ ಡಬಲೆ್ ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. 
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ಬೆರ ಜಿಲ್ ಮಾಜಿ ಪುಟಾಬ ಲ್ ಆಟಗಾರ ಕಾಲಿಸ್ ಆಲಬ ಟ್ರೀಿ ನಧನ 

ಸ್ವವಿಕಾಲಿಕ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಫ್ತಟಿಾಲ್ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕ್ತ ಓವಿರಾಗಿರುವ 

ಬರ ಝಲು  ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕಾಲಿಸ್ ಆಲಿಟ್ಿ ಹೃದಯಾರ್ಘತ್ದಿಾಂದ 

ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 1970ರ ವಿಶಾ ಕಪ್ಟ ಟ್ರ ೀಫಿ ವಿಜೇತ್ ಬರ ಝಲ್ ತಂಡದ 

ನಾಯಕರಾಗಿದದ  ಆಲಿಟ್ಿ 1970ರ ವಿಶಾ ಕಪ್ಟ ಫೈನಲು ಲಿಲ  ಇಟಲಿ 

ತಂಡವನ್ನು  4-1 ಗೊೀಲುಗಳ ಅಾಂತ್ರದಿಾಂದ ಮಣಿಸುವಲಿಲ  ತಂಡಕ್ಕಕ  ಮಾಗಿದಶಿನ ನೀಡಿದದ ರು. 

ಆಲಿಟ್ಿಗೆ ಪಿೀಲೆ, ಟಾಸ್ವು ವೊ, ಜೈಝಿನೊಹ ಸ್ವಥ್ ನೀಡಿದದ ರು.  

 1944ರಲಿಲ  ಕಾಯ ಪಿಟಾವೊದಲಿಲ  ಜನಸಿರುವ ಆಲಿಟ್ಿ 1996 ರಿಾಂದ 1974ರ ತ್ನಕ ಪಿೀಲೆ 

ಅವರಾಂದಿಗೆ ಸ್ವಯ ಾಂಟ್ಸ್ ತಂಡದಲಿಲ  ಆಡಿದದ ರು.  

 1977 ರಿಾಂದ 1980ರ ತ್ನಕ ನೂಯಯಾಕ್ಿ ಕಾಸೊಮ ಸ್ ತಂಡವನ್ನು  ಪರ ತಿನಧಿಸಿದದ ರು. ಬರ ಝಲು  

ಪರ 50ಕ್ಕಕ  ಅಧಿಕ ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡಿರುವ ಆಲಿಟ್ಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಥಯ ಯಿಾಂದ್ಯಗಿ 1974ರ 

ವಿಶಾ ಕಪಿು ಾಂದ ವಂಚಿತ್ರಾಗಿದದ ರು.  

 2004ರಲಿಲ  ಫಿಫ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  100 ಆಟಗಾರರ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಆಲಿಟ್ಿ 

ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿದದ ರು. 

  1982ರಲಿಲ  ಫ್ತಟಿಾ ಲಿು ಾಂದ ನವೃತಿು ಯಾಗಿದದ  ಆಲಿಟ್ಿ ರಿಯೀದ ಫ್ಲ ಮ್ಾಂಗೊ, ಅಮ್ರಿಕ, 

ಕಲಂಬಿಯಾ, ಮ್ಕೆ್ತಕ, ಒಮನ್ ಹಾಗೂ ಅಝಬೈಿಜಾನ್ ತಂಡದಲಿಲ  ಕೀಚ್ ಆಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. ಪರ ಸುು ತ್ ಸೊಪ ೀಟ್ಸಿ ಟಿವಿಯಲಿಲ  ಟೆಲಿವಿಜನ್ ಪಂಡಿತ್ ಆಗಿದದ ರು. 

 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಹಾಕ್ ಫೆಡರಷನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಭಾರತದ್ ನರಿಂದ್ರ್ ಬತಾರ  ಆಯ್ಕಕ  

ಭಾರತ್ದ ನರಿಾಂದರ್ ಬತಾರ  ಅವರು ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಹಾಕ್ತ 

ಫ್ಡರರ್ನ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ದುಬೈನಲಿಲ  ನಡೆದ 

ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಹಾಕ್ತ ಫ್ಡರರ್ನ್ನ 45ನೇ ವಾಷಿಿಕ 

ಮಹಾಧಿವೇರ್ನದ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  

ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸಿದರು. 

‘ಹಾಕ್ತ ಇಾಂಡಿಯಾ’ದ ಅಧಯ ಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಬತಾರ  ಅವರು ಐಎಚ್ಎಫ್ನ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಹುದೆದ ಗೆ ನಡೆದ 

ಚ್ಚನಾವಣೆ ಯಲಿಲ  68 ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸಿದರು. ಐಲೆಿಾಂಡ್ಸನ ಡೇವಿಡ್ಸ ಬಲ್ಬಿನಿ  ಮತ್ತು  

ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಕ್ಕನ್ ರಿೀಡ್ಸ ಕರ ಮವಾಗಿ 29 ಮತ್ತು  13 ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸಲಷ್ು ೀ ಶಕು ರಾದರು. 

 ಬತಾರ  ರವರು ಈ ಹುದೆದ ಗೆ ಏರಿದ ಏಷ್ಠಯ  ಖಂಡದ ಮದಲ ವಯ ಕ್ತು . 

 ಸ್ಥಪ ೀನ್ ದೇಶದ ಲಿಯಾಾಂಡ್ರರ  ಅವರು 2008 ರಿಾಂದ ಎಫ್ಐಎಚ್ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಿ 

ನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಲಿಯಾಾಂಡ್ರರ  ಅವರಿಗಿಾಂತ್ ಹಿಾಂದೆ ರೆನೆ ಫ್ರರ ಾಂಕ್, ಎತಿ ಯ್ಕನ್ ಗಿಲ ಚಿಚ್, ಜಾನ್ 
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ಅಾಂಟಾನಯ ಕಾಲ್ ಜಾಡ್ರ, ಎಲೆ್  ವಾನ್ ಬರ ಡಾ ಮುಾಂತಾದವರು ಐಎಚ್ಎಫ್ನ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. 

 ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಹಾಕ್ತಯ ಆಡಳಿತ್ ವನ್ನು  ಈವರೆಗೆ ಯುರೀಪ್ಟನ ದೇಶಗಳೇ 

ನೊೀಡಿಕಳುು ತಿು ದದ ವು. ಇದಿೀಗ ಏಷ್ಠಯ ಕ್ಕಕ  ಆಡಳಿತ್ದ ಚ್ಚಕಾಕ ಣಿ ಸಿಕ್ತಕ ದಂತಾಗಿದೆ. 

 ಬತಾರ  ಅವರು 2014ರ ಅಕು ೀಬರ್ನಲಿಲ  ‘ಹಾಕ್ತ ಇಾಂಡಿಯಾ’ದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು. ಅದಕ್ಕಕ  ಮದಲು ಅವರು ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದದ ರು. 

 

ಎಐಬಿಎ ಯುವ್ ಬಕ್ಸ ಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಸಚ್ಚನ್ ಸ್ತಂಗ್ ಗೆ ಚ್ಚನನ  

ಭಾರತ್ದ ಯುವ ಬಕೆರ್ ಸಚಿನ್ ಸಿಾಂಗ್, ಎಐಬಿಎ ಯುವ ವಿಶಾ  ಬಕೆ್ತ ಾಂಗ್ 

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ 'ಶ್ಪ್ಟ ನ ಪುರುರ್ರ 49 ಕ್ಕ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಚಿನು ದ 

ಪದಕ ಜಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ರಷ್ಠಯ ದ ಸ್ಥಾಂಟ್ಸ ಪಿೀಟಸ್ ಿ ಬಗ್ ಿ ನಲಿಲ  ನಡೆದ 

ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಸಚಿನ್ 5-0 ಅಾಂಕಗಳಿಾಂದ ಕ್ಕಯ ಬದ ಜಾರ್ಜಿ 

ಗಿರ ನಾನ್ ರವರನ್ನು  ಮಣಸಿ ಪದಕಕ್ಕಕ  ಕರಳಡಿಡ ದರು. 

 ಎಐಬಿಯ ಯುವ ಬಕೆ್ತಾಂಗ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದದ  ಮೂರನೇ ಭಾರತಿೀಯ 

ಬಕೆರ್ ಸಚಿನ್ ಸಿಾಂಗ್. 2008 ರಲಿಲ  ಟಿ ನಾನೊ ಸಿಾಂಗ್ ಮತ್ತು  2010 ರಲಿಲ  ವಿಕಾಸ್ ಕೃರ್ಣ  

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದಿದ ದದ ರು. 

  ಈ ಬರಿಯ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ನಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಒಾಂದು ಚಿನು  ಮತ್ತು  ಒಾಂದು ಬಳಿು  

ಪದಕವನ್ನು  ಗೆಲಲ ಲು ಶಕು ವಾಯಿತ್ತ. 

 91 ಕ್ಕ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ  ನಮನ್ ತ್ನಾ ರ್ ರವರು ಬಳಿು  ಪದಕವನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. 

 

ಮಾಯ ಗನ ಸ್ ಕಾಲ್ಿಸನ್ಗೆ ಒಲಿದ್ 2016 ವಿಶಾ  ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್ಟ ಕ್ರಿೀಟ 

ನಾವೆಿಯ ಮಾಯ ಗು ಸ್ ಕಾಲ್ಿಸನ್ ಅವರು 2016 ವಿಶಾ  ಚೆಸ್ 

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಳುು ವ 

ಮೂಲಕ  ಕಾಲ್ಿಸನ್ ಸತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಬರಿ ಪರ ಶಸಿು  ಎತಿು  ಹಿಡಿದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ರೀಚಕ ಹಣಾಹಣಿಯಲಿಲ  ನಾವೆಿಯ ಆಟಗಾರ, ರಷ್ಠಯ ದ ಸಜಿಿ 

ಕಜಾಿಕ್ತನ್ ಅವರನ್ನು  ಪರಾಭ್ವಗೊಳಿಸಿದರು. ನಾಲುಕ  ಸುತ್ತು ಗಳ 

ರ್ಯಾಪಿಡ್ಸ  ಪೆಲ ೀ ಆಫ್ನ ಮದಲ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಗಳು ಡಾರ ದಲಿಲ  ಅಾಂತ್ಯ  ಕಂಡಿದದ ವು. ಹಿೀಗಾಗಿ 

ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ನಾಲಕ ನೇ ಸುತಿು ನ ಹೀರಾಟ ಕುತೂಹಲ ಕ್ಕರಳಿಸಿತ್ತು . ಈ ಸುತ್ತು ಗಳಲಿಲ  

ಜಾಣೆಮಯಿಾಂದ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು  ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಮುತಿು ಟು ರು. 

ಮಾಯ ಗನ ಸ್ ಕಾಲ್ಿಸನ್ ಬಗೆೆ : 

 ಮಾಯ ಗು ಸ್ ಕಾಲ್ಿಸನ್ ನಾವೆಿಯ ಚೆಸ್ ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಮಾಸು ರ್. ಪರ ಸುು ತ್ ಇವರು ವಿಶಾ ದ ನಂ.1 

ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ್ತತ್ ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರ.  

 2004 ರಲಿಲ  ತ್ಮಮ  13ವರ್ಿ ವರ್ಿದಲಿಲ ಯೇ ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಮಾಸು ರ್ ಪಟು ವನ್ನು  ಕಾಲ್ಿಸನ್ 

ಪಡೆದುಕಾಂಡರು.  
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 ಜನವರಿ 1, 2010 ರಲಿಲ  ಕಾಲ್ಿಸನ್ ಅವರು ವಿಶಾ  ನಂ.1 ಚೆಸ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ 

ಹರಹಮಿಮ ದರು. ಆಗ ಅವರ ವಯಸೆು  19 ವರ್ಿ 32 ದಿನ. ಇಷ್ಟು  ಚಿಕಕ  ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ  

ವಿಶಾ ದ ನಂ.1 ಪಟು ವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡ ಮದಲ ಆಟಗಾರ ಎಾಂಬ ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು  

ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. 

 ನವೆಾಂಬರ್ 2013 ರಲಿಲ , ಭಾರತ್ದ ವಿಶಾ ನಾರ್ನ್ ಆನಂದ್ ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸಿ ಮತ್ತು ಮ್ಮ  ವಿಶಾ  

ಚೆಸ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ಅನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. 

 2013 ರ ಟೈಮೆ್  ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕಯ ಜಗತಿು ನ 100 ಪರ ಭಾವಿ ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಕಾಲ್ಿಸನ್ 

ಸೆ್ವನಪಡೆದುಕಾಂಡು ಸುದಿದ ಯಲಿಲ ದದ ರು. 

ಉಸೇನ್ ಬೊೀಲ್್  ಮತಿ್ತ  ಅಲಮಜ್ ಅಯಾನಗೆ ಐಎಎಎಫ್ಟ ವಿಶ್ವ್ ಅಥೆಲ ಟಿಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಜಮೈಕಾದ ಉಸೇನ್ ಬೀಲ್ು  ಅವರಿಗೆ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಅಥೆಲ ಟಿಕ್ 

ಫ್ಡರರ್ನ್ (ಐಎಎಎಫ್) ನೀಡುವ ವರ್ಿದ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಪುರುರ್ ಅರ್ಥಲ ೀಟ್ಸ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಬೀಲ್ು  ಆರನೇ ಬರಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆ 

ಅರ್ಥಲ ೀಟ್ಸ ಎಾಂಬ ಶ್ರ ೀಯ ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ಹಿಾಂದೆ 2008, 2009, 

2011, 2012 ಮತ್ತು  2013ರಲಿಲ  ಬೀಲ್ು  ರವರು ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದದ ರು. 2016 ರಲಿಲ  ಬೀಲ್ು  ರವರ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಸ್ವಧನೆಗೆ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಉಸೇನ್ ಬೀಲ್ು  ರವರು ರಿಯೀ ಒಲಂಪಿಕೆ್ ನಲಿಲ  

ಮೂರು ಚಿನು ದ ಪದಕಗಳನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದದ ರು.. 

ಅಲಮಜ್ ಅಯಾನ: 

ಇರ್ಥಯೀಪಿಯಾದ ಅಲಮರ್ಜ ಅಯಾನ ರವರಿಗೆ ವರ್ಿದ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಮಹಿದ ಅರ್ಥಲ ೀಟ್ಸ’ ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ. 

ಅಯಾನ ರವರು ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್ನ 10,000 ಮಿೀಟಸ್ಿ ಓಟದಲಿಲ  ವಿಶಾ  ದ್ಯಖಲೆಯಾಂದಿಗೆ ಚಿನು ದ 

ಪದಕವನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದದ ರು. ಅಯಾನ ಅವರು ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡ 

ಇರ್ಥಯೀಪಿಯಾದ ಮೂರನೇಯವರು.  

ಇತರೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು: 

 ಉದಯೀನಮ ಖ ಆಟಗಾರ: ಅಾಂಡೆರ  ಡೆ ಗಾರ ಸ್ಥ (ಕ್ಕನಡಾ) 

 ಉದಯೀನಮ ಖ ಆಟಗಾತಿಿ: ನಫಿಸೆಟ್ ರ್ಥಯಂ (ಬಲೆಿಯಂ) 

 ತ್ರುಭೇತ್ದ್ಯರ: ಹಾಯ ರಿ ಮರಿ (ಯುಎಸ್) 

 ಅಧಯ ಕ್ತಷ ೀಯ ಪರ ಶಸಿು : ಟೆಗಲ  ಲರೌಪೆ  

 

ಅಗಿನ -4 ಖಂಡಾಂತರ ಕಿ್ಪ್ಣಿ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಿೀಕಿೆ  ಯಶಸ್ತಾ  

ಸಾ ದೇಶ್ ನಮಿಿತ್ ಖಂಡಾಾಂತ್ರ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಅಗಿು -4ರ ಅಾಂತಿಮ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  

ಒಡಿಶ ಕರಾವಳಿಯಲಿಲ ರುವ ಅಬುದ ಲ್ ಕಲಾಾಂ ದಿಾ ೀಪದಲಿಲ  

ನಡೆಸಲಾಗಿದುದ , ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. ಅಗಿು -4 ಕ್ತಷ ಪಣಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ 

ಹಸ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಮರುಪರಿೀಕ್ತಷ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ 

ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  

ಅಗಿನ -4 ಕಿ್ಪ್ಣಿ ಬಗೆೆ : 

 ಅಗಿು -4 ಕ್ತಷ ಪಣೆ ಎರಡು ಹಂತ್ದ ಭೂಮಿಯಿಾಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾರಬಲಲ  ಖಂಡಾಾಂತ್ರ 

ಕ್ತಷ ಪಣಿಯಾಗಿದೆ. 
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 ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಡಿಆರ್ ಡಿಒ) 

ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ಅಗಿು -4 ಕ್ತಷ ಪಣಿ 20ಮಿೀ ಉದದ ವಿದುದ , 17 ಟನ್ ತೂಕವಿದೆ. ಅತಾಯ ಧುನಕ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ ಈ ಕ್ತಷ ಪಣೆ ಅಮ್ರಿಕದ ಪೆಶ್ಿಾಂಗ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ತಷ ಪಣಿಗಳ 

ಗುಣಮಟು ಕ್ಕಕ  ಸಮನಾಗಿದೆ. 

  ರಿಾಂಗ್ ಲೇಸರ್ ಜೈರ ಬೇಸ್ಡ  ಇನಷಿಿಯಲ್ ನೇವಿಗೇರ್ನ್ ಸಿಸು ಮ್ (ಆರ್ ಐಎನ್ ಎಸ್) ಮತ್ತು  

ಸೂಕ್ಷಮ ಪರ್ದಶಿಕ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  (ಎಾಂಐಎಸ್ ಎಸ್ ) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದುದ ,  ನಖರವಾಗಿ ಗುರಿ 

ತ್ಲುಪಬಲಲ ದು. 

 ಮೀತಿ: ಒಾಂದು ಟನ್ ಅಣಾ ಸು ರ ಸಿಡಿತ್ಲೆಗಳನ್ನು  4 ಸ್ವವಿರ ಕ್ತ.ಮಿೀ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಹತ್ತು ಯುಯ ವ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಇದು ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಇದು ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿಯ ಆರನೇ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯಾಗಿದುದ , ಇದರ 5ನೇ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  2015ರ ನವೆಾಂಬರ್ 9 

ರಂದು ನಡೆದಿತ್ತು . 

 

ಉಪ್ಗರ ಹ ಉಡಾವ್ಣೆ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನಕೆಕ  ಇಸೊರ ೀ ಮತಿ್ತ  ಫೆರ ಂರ್ಚ ಬಹಯ ಕಾಶ ಏಜೆನಸ  ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಇಸೊರ ೀ) ಮತ್ತು  ಫ್ರ ಾಂಚ್ 

ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಏಜೆನೆ  (CNES) ಸಂಸೆ್ಥಯು ಉಪಗರ ಹ ಉಡಾವಣೆ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ 

ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. ಇಸೊರ ೀದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಕ್ತರಣ್ 

ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು  CNESನ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜಿೀನ್ ಯ್ಕಾ ಸ್ ಲೆ ಗಾಲ್ ನಡುವೆ 

ಬಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದದ  ಫ್ರ ಾಂಚ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರ ಸಚಿವ ಜಿೀನ್ ಮಾಕ್ಿ ಐರಾಲ್ು  ರವರ 

ಸಮುಮ ಖದಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಫ್ರ ಾಂಚ್ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ಮಹತ್ಾ ದ್ಯಗಿದೆ. ಬಹಯ ಕಾಶ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಉಭ್ಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಿಗಳ 

ಸುದಿೀಘಿ ಅವಧಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಹಾಂದಲಾಗಿದೆ. ನಾಸ್ವ ನಂತ್ರ CNES ಜತೆ 

ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದ ಎರಡನೇಯ ಸಂಸೆ್ಥ  ಇಸೊರ ೀ. 

 ಈ ಒಪಪ ಾಂದ ಫ್ರರ ನೆ್  CNES ಮತ್ತು  ಇಸೊರ ೀ ನಡುವಿನ ಪಾಲುದ್ಯರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್ಟು  

ಗಟಿು ಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಬಹಯ ಕಾಶ ವೆಚು ವನ್ನು  ಸರಳಿೀಕರಿಸುವ ಭಾರತಿೀಯ ಮಾದರಿಯ 

ಪರ ಯೀಜನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳು ಲು ಫ್ರರ ನೆ್  ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. 
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10 ಉಪ್ಗರ ಹಗಳನ್ನನ  ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಕ್ಕಿೆ ಗೆ ಸೇರಿಸ್ತದ್ ಸ್ಪ ೀಸ್ ಎಕ್ಸ  ಫ್ರಲಕ ನ್ ರಾಕೆಟ್-9 

ಅಮ್ರಿಕ ಮೂಲದ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಎಕೆ್  (SpaceX) ತ್ನು  

ಫ್ರಲಕ ನ್ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ-9 ಮೂಲಕ 10 ಉಪಗರ ಹಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು  ಕಕ್ಕಷ ಗೆ 

ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಎರಡು ಹಂತ್ದ 

ಫ್ರಲಕ ನ್ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ-9 ಮೂಲಕ ಕಾಯ ಲಿರ್ೀನಿಯಾದ ವಂಡೆನಿ ಗ್ಿ ಏರ್ 

ಫೀಸ್ಿ ಬೇಸ್ ನಾಂದ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಹಾರಿಬಿಟು  ಅಧಿ ಗಂಟೆ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ನಗಧಿತ್ ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈ ಉಪಗರ ಹಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು  ಮಾಯ ಕ್ ಲಿೀನ್ (McLean), ವಜಿೀಿನಯಾ ಮೂಲದ 

ಇರಿಡಿಯಂ ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಸುು ತ್ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ಉಪಗರ ಹಗಳ ಸಮೂಹದ 

ಬದಲಾಗಿ ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಾಯೆ್  ಮತ್ತು  ಡಾಟಾ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಇದು 

ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 

 ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2016ರಲಿಲ  ಫಲ ೀರಿಡಾ ಉಡಾವಣಾ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಉಡಾಯಿಸಿದ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ 

ವಿಫಲವಾದ ನಂತ್ರ  ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಎಕೆ್  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ನವಿಹಿಸಿದ ಮದಲ ಯೀಜನೆ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

ಸ್ಪ ೀಸ್ ಎಕ್ಸ : 

 ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಎಕೆ್  (Space Exploration Technologies Corporation) ಒಾಂದು ಏರೀಸ್ಥಪ ಸ್ 

ಉತಾಪ ದನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಪ ಸ್ ಟಾರ ನೆ್  ರ್ೀಟ್ಸಿ ಸವಿೀಿಸ್ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ 

ಹಥೀನೆಿ, ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಯಾದಲಿಲ ದೆ. 

 ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಎಕೆ್  ಅನ್ನು  2002ರಲಿಲ  ಟೆಲೆ  ಮೀಟಾರ್ ಸಿಇಓ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪೇಪಾಲ್ ಉದಯ ಮಿ 

ಎಲನ್ ಮಸ್ಕ  ರವರು ಸೆ್ವಪಿಸಿದರು. ಬಹಯ ಕಾಶ ಯಾನ ವೆಚು ವನ್ನು  ಕಡಿಮ್ಗೊಳಿಸುವುದು 

ಹಾಗೂ ಮಂಗಳಗರ ಹದ ಮೇಲೆ ವಸ್ವಹತ್ತಗಾರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಶಕು ಗೊಳಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶದೊಾಂದಿಗೆ 

ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಎಕೆ್  ಸಂಸೆ್ಥ  ಫ್ರಲಾಕ ನ್ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ-1 ಹಾಗೂ ಫ್ರಲಾಕ ನ್ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ-9 ಅನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದುದ , ಈ ಎರಡು ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಗಳು ಮರುಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ಕ್ಕಕ  ಸರಕು ಪೂರೈಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಡಾರ ಗನ್ ಬಹಯ ಕಾಶ 

ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಸಹ ಇದು ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 
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ಕ್ಬಿಬ ಣ ಭರಿತ ಕಿು ದ್ರ ಗರ ಹ “16 ಸೈಕ್” ಅಧಯ ಯನಕೆಕ  ಮಷನ್ ಆರಂಭಿಸಲಿರುವ್ ನ್ಯಸ್ವ  

ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಏರೀನಾಟಿಕೆ್  ಅಾಂಡ್ಸ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ ಅಡಿಮ ನಸ್ಥು ರೀರ್ನ್ (ನಾಸ್ವ) 

ಕಬಿಿ ಣ ಭ್ರಿತ್ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ “16 ಸೈಕ್ (16 Psyche)” ಬಗೆಗ  ಅಧಯ ಯನ 

ನಡೆಸಲು ಮಿರ್ನ್ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮಿರ್ನ್ ನ ಅಾಂಗವಾಗಿ ನಾಸ್ವ 

2023ರ ವೇಳಗೆ ನೌಕ್ಕಯಾಂದನ್ನು  ಉಡಾಯಿಸಲಿದುದ , 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 

ಸೈಕ್ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹವನ್ನು  ಈ ನೌಕ್ಕ ತ್ಲುಪಲಿದೆ. ಈ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹದಲಿಲ ರುವ 

ಖನಜ ಸಂಪತ್ತು  ವಿಶಾ ದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೌಲಯ ಗಿಾಂತ್ 100 ಸ್ವವಿರ ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  ಎನು ಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಸೈಕ್ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ ಸುಮಾರು 125 ಮೈಲಿಯಷ್ಟು  ವಾಯ ಸವನ್ನು  ಹಾಂದಿದುದ , ಕಬಿಿ ಣ ಮತ್ತು  

ನಕಕ ಲ್ ಲೀಹಗಳಿಾಂದ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. 

 ನಾಸ್ವ ಕಳುಹಿಸಲಿರುವ ಬಹಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯು ಕುಷ ದರ ಗರ ಹದ ಮೇಲೆ 16 ಪರಿೀಕಾಷ ರ್ಿ 

ಪರ ಯೀಗಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು  ಸಂಯೀಜನೆಯ 

ಬಗೆಗ  ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

 ಇದರಿಾಂದ ದೊರೆಯಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಾಂದ ಖಗೊೀಳಶಸು ರಾ ರಿಗೆ ಗರ ಹಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗೂ 

ಗರ ಹಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಕಾಲದ ಬಗೆಗ  ಮತ್ು ಷ್ಟು  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

 ವಿಜಾಾ ನಗಳ ಪರ ಕಾರ ಸೈಕ್ ಕುಷ ದರ ಗರ ಹ ಒಾಂದು “ರ್ರ ಟ್ಪಾಲ ನೆಟ್ಸ” ಎಾಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದುದ , 

ಮುಾಂದೊಾಂದು ದಿನ ಹಸ ಗರ ಹವೆಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎನು ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಯುರೀಪಿಯನ್ ಆಗಿನೈಸೇಶನ್ ಫ್ರರ್ ನೂಯ ಕ್ಲ ಯರ್ ರಿಸರ್ಚಿ ಸಹ ಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್ ರ ವಾದ್ 

ಭಾರತ 

ಯುರೀಪಿಯನ್ ಆಗಿನೈಸೇಶನ್ ಫ್ರರ್ ನೂಯ ಕ್ತಲ ಯರ್ ರಿಸಚ್ಿ (CERN) 

ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರವಾಗಲು ನವೆಾಂಬರ್ 2016 ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದದ  ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಅಗತ್ಯ ವಿದದ  ಆಾಂತ್ರಿಕ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಸಕಾಿರ ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದುದ , ಸನ್ಿ ನ 

ಸಹ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಸ್ಥಪೆು ಾಂಬರ್ 2016ರಲಿಲ  ಸನ್ಿ (CERN) ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  2004 

ರಿಾಂದ ಇದದ  ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಸೆ್ವನಮಾನಕ್ಕಕ  ಬದಲಾಗಿ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರ ಸೆ್ವನಮಾನ ನೀಡಲು ನಣಿಯವನ್ನು  

ಕೈಗೊಾಂಡಿತ್ತು .  

ಭಾರತಕೆಕ  ಅನ್ನಕ್ಕಲಗಳೇನ್ನ? 

 ಯುರೀಪಿಯನ್ ಆಗಿನೈಸೇಶನ್ ಫ್ರರ್ ನೂಯ ಕ್ತಲ ಯರ್ ರಿಸಚ್ಿ (CERN)ನ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ 

ಸಮಿತಿಗಳ (ವೈಜಾಾ ನಕ ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಸಮಿತಿ) ಸಭೆಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ ಈಗ 

ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಂಡಳಿಯಲಿಲ  ಕೈಗೊಳು ಲಾಗುವ ನಣಿಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ 

ಚಲಾಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಭಾರತ್ ಹಾಂದಿಲಲ . 
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 ಭಾರತ್ದ ಯುವ ಸಂಶೀಧಕರು ಹಾಗೂ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಸನ್ಿ ನ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶ್ಯ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಜಾಾ ನ 

ನಯೀಜನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸೃಜನೆಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಭೌತ್ಶಸು ರ ಮತ್ತು  ಎಾಂಜನಯರಿಾಂಗ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಸಂಶೀಧನೆ 

ಕೈಗೊಳು ಲು ಹಸ ನಾಾಂದಿಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸನ್ಿ ನ ವಿವಿಧ ಯೀಜನೆಗಳ ಗುತಿು ಗೆಗಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಪರ ಸ್ವು ವನೆ 

ಸಲಿಲ ಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಸುಧಾರಿತ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಕೈಗಾರಿಕ ಸಹಯೀಗಕಾಕ ಗಿ 

ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರೆದುಕಳು ಲಿವೆ.  

ಸನ್ಿ ಬಗೆೆ : 

 ಯುರೀಪಿಯನ್ ಆಗಿನೈಸೇಶನ್ ಫ್ರರ್ ನೂಯ ಕ್ತಲ ಯರ್ ರಿಸಚ್ಿ ವಿಶಾ ದ ಅತಿದೊಡಡ  

ಪರಮಾಣು ಹಾಗೂ ಭೌತ್ಕಣ ಪರ ಯೀಗಾಲಯವಾಗಿದೆ. ಫ್ರರ ನೆ್  ಮತ್ತು  ಸಿಾ ಸ್ ಗಡಿ ಭಾಗದ 

ವಾಯುವಯ  ಜಿನೀವಾ ನಗರದಲಿಲ  ನೆಲೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಸನ್ಿ ಅನ್ನು  1954ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಸದ್ಸಯ  ರಾಷ್ ರ ಗಳು: 

 ಸನ್ಿ ಒಟ್ಟು  22 ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು, ನಾಲುಕ  ಸಹ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರು 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ವಿೀಕ್ಷಣಾ ಸೆ್ವನಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. 

 ಭಾರತ್,  ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ, ಟಕ್ತಿ ಮತ್ತು  ಉಕ್ಕರ ೀನ್ ಸನ್ಿ ನ ಸಹ ಸದಸಯ  ರಾರ್ು ರಗಳು. 

ಸನ್ಿ ನ ಕಾಯಿಗಳೇನ್ನ? 

 ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಮತ್ತು  ಎಾಂಜನಯರ್ ಗಳಿಗೆ ಅತಾಯ ಧುನಕ ವೈಜಾಾ ನಕ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು  

ಸುಧಾರಿತ್ ಕಂಪೂಯ ಟಿಾಂಗ್ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶಾ ದ ಮೂಲಭೂತ್ ರಚನೆಯ ಬಗೆಗ  

ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿು ದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಕಣ ವೇಗವಧಿಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 

ಉನು ತ್ ಶಕ್ತು  ಭೌತ್ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸುತಿು ದೆ. 

ಸನ್ಿ ಸ್ವಧನೆ: 

 ದೇವ ಕಣ ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಗ್ಗ ೆ  ಬಸನ್ ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಲು “ಲಾರ್ಜಿ 

ಹಾಡರ ನ್ ಕಲೈಡರ್ (Large Hadron Collider)” ಸೆ್ವಪಿಸಿ ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸುತಿು ರುವುದು 

ಸನ್ಿ ಮಹತ್ಾ ದ ಸಂಶೀಧನೆಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. 

ಭಾರತ-ಸನ್ಿ: 

 ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಸನ್ಿ ನ ಸ್ಥು ೀಹ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಿಗಳಷ್ಟು  ಹಳೆಯದು. ಸನ್ಿ ನ ವಿವಿಧ 

ಯೀಜನೆಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ವಿಜಾಾ ನಗಳು, ಎಾಂಜನಯರ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾ ನರು 

ಸಕ್ತರ ಯವಾಗಿ ಪಾಲಗ ಾಂಡಿದುದ , ಯೀಜನೆಗಳ ಯಶಸಿಾ ಗೆ ತ್ಮಮ ದೇ ಆದ ಕಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. 
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 1991 ರಲಿಲ  ಭಾರತ್-ಸನ್ಿ ಸಹಕಾರ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವೈಜಾಾ ನಕ 

ಸಹಕಾರಕ್ಕಕ  ಮುನು ಡೆ ಬರೆದವು. ಅಾಂದಿನಾಂದ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಸನ್ಿ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರ 

ಒಪಪ ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ತವೆ. 

 ಲಾರ್ಜಿ ಹಾಡರ ನ್ ಕಲೈಡರ್ (Large Hadron Collider)” ಸೆ್ವಪನೆ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಕ  ಬೇಕಾದ 

ಬಿಡಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಪೂರೈಕ್ಕಗೆ ಭಾರತ್ದ ವಿಜಾಾ ನಗಳ ಆಗಾಧವಾದ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  

ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಪಿನ್ಯಕ್ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವ್ಣೆ ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ನಡೆಸ್ತದ್ ಡಿಆಡಿಿಓ 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಂಸೆ್ಥ  (ಡಿಆಡಿಿಓ) ನಖರವಾಗಿ 

ಗುರಿ ತ್ಲುಪುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಹಾಂದಿರುವ ಗೈಡೆಡ್ಸ ಪಿನಾಕ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ 

ಉಡಾವಣಾ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಒಡಿಶದ 

ಚಂಡಿಪುರ ು  ಸಮಗರ  ಪರಿೀಕಾಷ  ವಲಯ-ಐಟಿಆರಿ ು ಾಂದ ಪಿನಾಕ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ 

ಹಸ ನಮೂನೆ ಉಡಾವಣೆ ಹಾರಾಟ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ 

ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ಸಮಯದಲಿಲ  ನಖರವಾಗಿ ಗುರಿ ತ್ಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಕ್ತಷ ಪಣಿ 

ಸಮರ್ಿವಾಗಿದೆ.  

ನಖ್ರ ಗುರಿ ತಲುಪುವ್ ಪಿನ್ಯಕ್: 

 ಪಿನಾಕ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಮಾಕ್ಿ-II ನ ಪರಿವತಿಿತ್ ಆವೃತಿು ಯ್ಕ ಗೈಡೈಡ್ಸ ಪಿನಾಕ ಅರ್ವಾ ನಖರ ಗುರಿ 

ತ್ಲುಪುವ ಪಿನಾಕ. ಪಿನಾಕ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಅನ್ನು  ಡಿಆಡಿಿಓ, ಎಡಿಿಇ ಪುಣೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಸಿಐ 

ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿವೆ. 

 ಪಿನಾಕ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ವಾಯುಮಾಗಿ, ಮಾಗಿದಶಿನ ಮತ್ತು  ನಯಂತ್ರ ಣ ಕ್ತಟ್ಸ ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದುದ  ಗುರಿ ತ್ಲುಪುವ ನಖರತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಿದೆ.  

 

ಹಿರಿಯ ಖ್ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಸ್ತ. ವಿ. ವಿಶ್ಾ ೀಶಾ ರ ನಧನ 

ಹಿರಿಯ ಖಭೌತ್ (ಆಸೊು ರೀಫಿಸಿಕೆ್) ವಿಜಾಾ ನ, ಕನು ಡದ ಸಿ.ವಿ. ವಿಶ್ಾ ೀಶಾ ರ 

(78) ಮರಣ ಹಾಂದಿದರು. ವಿಶ್ಾ ೀಶಾ ರ ರವರು ಕಪುಪ  ರಂಧರ ಗಳ ಕುರಿತ್ 

ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗುರುತ್ಾ ದ ಅಲೆಗಳ ಪತೆು ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದವರಲಿಲ  ಒಬಿ ರಾಗಿದದ ರು.  

ವಿ.ವಿ. ವಿಶ್ಾ ೀಶಾ ರ ಬಗೆೆ : 

 ವಿಶ್ಾ ೀಶಾ ರ ಅವರು, ಬಾಂಗಳೂರಿನ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲಿಲ  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿದರು. 

ಅಮ್ರಿಕದ ಕಲಂಬಿಯಾ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಸ್ವು ತ್ಕೀತ್ು ರ ಪದವಿ ವಾಯ ಸಂಗ 

ಮಾಡಿದದ  ಅವರು, ಮೇರಿಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಲಿಲ  ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪೂರೈಸಿದದ ರು.  



www.karunaduexams.com 

708 | P a g e  
 

 ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಸಂಶೀಧನೆ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ತ್ಮಮ  ಮಾಗಿದಶಿಕರಾಗಿದದ  ರ್ರ . ಚಾಲೆ್ಿ 

ಮಿಸು ರ್ ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಪುಪ  ರಂಧರ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸಿದದ ರು. ನಮಗೆ 

ದೊರಕುವ, ಕಪುಪ  ರಂಧರ ದ ಕಡೆಯಿಾಂದ ಬರುತಿು ರುವ ಅಲೆಗಳು ಸೆಿ ರ ಕಂಪನಾಾಂಕವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದುದ , ಅವುಗಳ ಪಾರ (ಆಯಂಪಿಲಟ್ಯಯ ಡ್ಸ) ಮಾತ್ರ  ಕಡಿಮ್ ಆಗುತಾು  ಹೀಗುತ್ು ದೆ 

(ಕಾಾ ಸಿ ನಾಮಿಲ್ ಮೀಡೆ್ಸ) ಎಾಂಬುದನ್ನು  ನರೂಪಿಸಿದದ ರು. 

 ರಾಮನ್ ರಿಸಚ್ಿ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಹಾಗೂ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ 

ಆಸೊು ರೀಫಿಸಿಕೆ ು ಲಿಲ  ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ  ಅವರು, ಹಲವು ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯಗಳಿಗೆ 

ಸಂದಶಿಕ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. 

 ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯದ ಸಂಸೆ್ವಪಕ ನದೇಿಶಕರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿದದ ರು. ಶಸಿು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ್ದ ಬಗೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಳವಾದ ಜಾಾ ನವಿತ್ತು . 'ಐನೆೆ ು ೈನೆ್ 

ಎನಗಾಮ ' (ಬಲ ಯ ಕ್ ಹೀಲೆ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಬಲ್ ಬತ್) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು  

ಬರೆದಿದದ ರು. ಕನು ಡದಲೂಲ  ಅವರು ವಿಜಾಾ ನ ಸ್ವಹಿತ್ಯ ವನ್ನು  ಕಟಿು ಕಟಿು ದದ ರು. 

 

ಇಸೊರ ೀದಿಂದ್ ಏಕ್ಕಾಲಕೆಕ  ಒಂದೇ ರಾಕೆಟ್ ನಲಿಲ  103 ಉಪ್ಗರ ಹಗಳ ಉಡಾವ್ಣೆ 

ಏಕಕಾಲಕ್ಕಕ  ಒಾಂದೇ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಮೂಲಕ 103 ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  

ಉಡಾಯಿಸಲು ಭಾರತಿೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಇಸೊರ ೀ) 

ಸಜೆಾ ಗಿದೆ. ಫ್ಬರ ವರಿ ಮದಲ ವಾರದಲಿಲ  ಇಸೊರ ೀ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಿದೆ. ಪಿಎಸ್ಎಲಿಾ -37 ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಬಳಸಿ ಸತಿೀಶ್ತ 

ದವನ್ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ ಈ ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತ್ದ ಉಪಗರ ಹ 

ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾರ್ು ರಗಳ ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಈ ಮಿರ್ನ್ ಅಡಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಭಾರತ್ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಯಶಸಿಾ ೀ ಉಡಾವಣಾ ನೌಕ್ಕ ರ್ೀಲಾರ್ ಸ್ವಯ ಟಲೈಟ್ಸ ಲಾಾಂಚ್ 

ವೆಹಿಕಲ್(ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ)-ಸಿ37 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕದಿಾಂದ 103 ಉಪಗರ ಹಗಳ ಉಡಾವಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  

 ಉಪಗರ ಹಗಳು ಒಮ್ಮ  ಉಡಾವಣಾ ಕಕ್ತಷ ೀಯ ಸೆಿ ತಿ ತ್ಲುಪುತಿು ದದ ಾಂತೆ, ವಿವಿಧ ದಿಕುಕ ಗಳಲಿಲ  

ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದಿಾಂದ ಬೇಪಿಡೆಗೊಳು ಲಿವೆ. ಪರ ತೆಯ ೀಕತೆಯ ಕೀನ ಮತ್ತು  ಸಮಯ ಪರ ತಿ 

ಉಪಗರ ಹಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಲಿದೆ.  

 ಇಸ್ಥರ ೀಲ್, ಕಜಕ್ತಸ್ವು ನ್, ನೆದಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ, ಸಿಾ ೀಜಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ಮತ್ತು  ಅಮ್ರಿಕ ಜಮಿನ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಸಾ ದೇಶ್ ಉಪಗರ ಹಗದದ ಕಾಟ್ೀಿಸ್ವಯ ಟ್ಸ-2 ಸಿರಿೀಸ್, 730 ಕ್ಕಜಿ, 

ಐಎನ್ಎಸ್-1ಎ ಮತ್ತು  ಐಎನ್ಎಸ್-1ಬಿ 30 ಕ್ಕಜಿಯ ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಏಕಕಾಲಕ್ಕಕ  ಇಸೊರ ೀ 

ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.  

 ಈ ಹಿಾಂದೆ ಒಾಂದೇ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಉಪಗರ ಹಗಳ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ 

ದ್ಯಖಲೆ ರಷ್ಠಯ  ಹೆಸರಲಿಲ ದುದ , ರಷ್ಠಯ ದ ಡೆು ಪರ್ ಸಿಲೀ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಮೂಲಕ 2014ರ ಜೂನ್ 

19  ರಂದು 33 ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಒಾಂದೇ ಬರಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು  



www.karunaduexams.com 

709 | P a g e  
 

 ಇದಿೀಗ ಏಕಕಾಲದಲಿಲ  103 ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಿದೆದ  ಆದರೆ 

ಏಕಕಾಲಕ್ಕಕ  ಅತಿೀ ಹೆಚ್ಚು  ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಉಡಾಯಿಸಿದ ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ 

ಅಗರ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ ೀರಲಿದೆ.  

ಅಬಬಿೀಲ್ ಖಂಡಾಂತರ ಕಿ್ಪ್ಣಿಯನ್ನನ  ಯಶಸ್ತಾ ಯಾಗಿ ಪ್ರಿೀಕಿ್ ಸ್ತದ್ ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನ 

ಮೇಲೆಮ ೈಯಿಾಂದ ಮೇಲೆಮ ೈಗೆ ಸ್ವಗುವ ಮಧಯ ಮ ಶ್ರ ೀಣಿಯ ಖಂಡಾಾಂತ್ರ 

ಕ್ತಷ ಪಣಿಯನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸಿರುವುದ್ಯಗಿ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಹೇಳಿದೆ. 

ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ಸಿಡಿಲತ್ಲೆಗಳನ್ನು  

ಹತ್ತು ಯುಯ ವ ಹಾಗೂ ಹಲವು ಗುರಿಗಳನ್ನು  ಕರಾರುವಕಾಕ ಗಿ 

ತ್ಲುಪಬಲಲ  ಕ್ತಷ ಪಣಿ, ಶತ್ತರ ಗಳ ರಾಡಾರ್ ಗಳನ್ನು  ಹಡೆದುರುಳಿಸಬಲಲ  

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಇದು ಹಾಂದಿರುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಮಲಿು ಪಲ್ ಇಾಂಡಿಪೆಾಂಡೆಾಂಟ್ಸ ರಿೀ ಎಾಂಟಿರ  ವೆಹಿಕಲ್ (MIRV) ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಸುಮಾರು 2,200 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರದವರೆಗೆ ಸ್ವಗಬಲಲ ದು. ಎಐಆರ್ ವಿ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಮದಲ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಪೃರ್ಥಾ  ಹಾಗೂ ಅಶ್ಾ ನ್ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಪರ ತಿರೀಧವಾಗಿ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಈ ಕ್ತಷ ಪಣಿ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

ಡೆಂಗೂಯ , ಚ್ಚಕ್ನ್ ಗೂನ್ಯಯ , ಮತಿ್ತ  ಜಿಕಾ ರೀಗಗಳನ್ನನ  ನಯಂತಿರ ಸಲು ಕುಲ್ದಂತರಿ ಸೊಳೆು  

ಡೆಾಂಗೂಯ , ಚಿಕನ್ ಗೂನಾಯ  ಹಾಗೂ ಜಿಕಾ ದಂತ್ಹ ಮಾರಕ ರೀಗಗಳನ್ನು  

ನಯಂತಿರ ಸಲು ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ ಸೊಳೆು ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದುದ , ಈ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವನ್ನು  ಪರಿೀಕ್ತಷ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಾರಾರ್ು ರದ 

ದವಲಾಾ ಡಿ, ಬದು ಪುರ ಹಾಗೂ ಜಲು  ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಈ ಸೊಳೆು ಗಳನ್ನು  

ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಕೆ್ತಟೆಕ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ಈ ಪರ ಯೀಗವನ್ನು  ಕೈಗೊಳು ಲಿದುದ , 

ಪರ ಬಲ ಮಾರಕ ವಂಶವಾಹಿನಗಳನ್ನು  (Release of insects carrying dominant lethal genes (RIDL)) 

ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಸೊಳೆು ಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಪರ ಬಲ ಮಾರಕ ವಂಶವಾಹಿನಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಕುಲಾಾಂತ್ರಿ ಗಂಡು ಸೊಳೆು ಗಳನ್ನು  

ಈ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಲಿಲ  ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಗಂಡು ಸೊಳೆು ಗಳು ಹೆಣುಣ  ಸೊಳೆು ಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಕ್ಕಡಿದ ಮಾರಕ ವಂಶವಾಹಿನಗಳು ಮರಿ ಸೊಳೆು ಗಳಿಗೆ ವಗಾಿವಣೆಗೊಳು ಲಿವೆ. 

 ಈ ವಂಶವಾಹಿನಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರುವ ಸೊಳೆು ಗಳು ದೊಡಡ ದ್ಯಗುವ ಹತಿು ಗೆ 

ಸ್ವಯುತ್ು ವೆ. ಗಂಡು ಸೊಳೆು ಗಳು ಮನ್ನರ್ಯ ರಿಗೆ ಕಚು ದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಡೆಾಂಗೂಯ , ಚಿಕನ್ 

ಗುನಾಯ  ಹಾಗೂ ಜಿಕಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹರಡುವ ಪರ ಮಾಣ ತಿೀರಾ ಕಡಿಮ್. 
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 ಆಕೆ್ತಟೆಕ್ ಸೊಳೆು ಗಳನ್ನು  ಮದಲು ಬರ ಜಿಲ್ ನಲಿಲ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸೆ ಳಿೀಯ 

ಸೊಳೆು ಗಳ ಪರ ಮಾಣವನ್ನು  ಶೇ 90 ರಷ್ಟು  ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದದ ವು. 

ಕ್ತರ ಮಿನಾಶಕದಿಾಂದ ಶೇ 30% ರಷ್ಟು  ಸೊಳೆು ಗಳನ್ನು  ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿತ್ತು . 

  ಉಪ್ಯೀಗ: ಈ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಪರಿಸರ ಸ್ಥು ೀಹಿಯಾಗಿದುದ , ಮಾರಕ ರೀಗ ತ್ರುವ 

ಸೊಳೆು ಗಳಂತ್ಹ ಕ್ತರ ಮಿಗಳನ್ನು  ನಾಶಪಡಿಸುವಲಿಲ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಈ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ವಿರ್ಕಾರಿ ವಸುು ಗಳು ಉಳಿಯುವುದಿಲಲ . ಶೇ 99% ಮರಿಗಳನ್ನು  

ಇದರಿಾಂದ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

“ಕ್ರಮೆಕ್-2”  ಪ್ರ ಪ್ರ ಥಮ ಮಲಿಟರಿ ಸಂವ್ಹನ ಉಪ್ಗರ ಹವ್ನ್ನನ  ಉಡಾಯಿಸ್ತದ್ ಭಾರತ 

ಜಪಾನ್ ತ್ನು  ಮದಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂವಹನ ಉಪಗರ ಹ “ಕ್ತರಮ್ಕ್ತ-2 

(Kirameki-2)” ಅನ್ನು  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ದಕ್ತಷ ಣ ಜಪಾನನ 

ತ್ನೆಗಶ್ಮ ಬಹಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದಿಾಂದ H-2A ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ಬಳಸಿ ಈ 

ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಉಡಾವಣೆಗೊಾಂಡ ನಂತ್ರ 

ರಾಕ್ಕಟ್ಸ ನಾಂದ ಬೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡು ನಗದಿತ್ ಕಕ್ಕಷ ಗೆ ಉಪಗರ ಹ 

ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಚಿೀನಾ ಹಾಗೂ ಉತ್ು ರ ಕರಿಯಾದ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿು ರುವ 

ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  ಜಪಾನ್ ತ್ನು  ಪರ ಸುು ತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂವಹನ ಜಾಲವನ್ನು  

ಉತ್ು ಮಪಡಿಸಲು ಈ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಕಾಯಿನವಿಹಣೆಯಲಿಲ ರುವ ಮೂರು ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಬದಲಿಸಲು 

ಉಡಾಯಿಸಲಾದ ಮದಲ ಉಪಗರ ಹ ಇದ್ಯಗಿದುದ , ಮಿಲಿಟರಿ ಘಟಕಗಳ ನಡುವೆ ವೇಗವಾಗಿ 

ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

 ಉತ್ು ರ ಕರಿಯಾದಿಾಂದ ಎದುರಾಗುವ ಕ್ತಷ ಪಣಿ ದ್ಯಳಿ ಭಿೀತಿ, ದಕ್ತಷ ಣ ಚಿೀನಾ ಸಮುದರ ದಲಿಲ  

ಚಿೀನಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸಗಿಿಕ ವಿಕೀಪ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  

ವೇಗವಾಗಿ ಸಂವಹನ ಸ್ವಧಿಸಲು ಇದು ಬಳಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 

 ಅಲಲ ದೇ ಜಪಾನನಾಂದ ಹರಗಡೆ ಅಾಂದರೆ ಸೊಮಾಲಿ ತಿೀರಾ ಪರ ದೇಶ ಹಾಗೂ ದಕ್ತಷ ಣ 

ಸೂಡಾನ್ ನಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ರುವ ಜಪಾನ ಮಿಲಿಟರಿ ಪಡೆಗಳು ಸಹ ಇದರ 

ಉಪಯೀಗವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಳು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 
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ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ನೀತಿ 2014-2021ಕೆಕ  ತಿದುದ ಪ್ಡಿ ತರಲು ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ನೀತಿ 2014-2021ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲು 

ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  

ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಕ್ಕಲವು ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲು ಒಪಿಪ ಗೆ 

ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ತಿದುದ ಪ್ಡಿಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಈಗಿರುವ 2 ಸ್ವವಿರ ಮ್ಗಾವಾಟ್ಸ ಗುರಿಯನ್ನು  6 ಸ್ವವಿರ ಮ್ಗಾವಾಟೆಗ  ಹೆಚಿು ಸಲು ನೀತಿಯಡಿ 

ಆದಯ ತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  24,700 ಮ್ಗಾವಾಟ್ಸ ಸೌರವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದನೆ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಿವಿದುದ , ಇದನ್ನು  ಸದಿ ಳಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಸೌರ ಮೇಲಾಛ ವಣಿ ಯೀಜನೆ ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಒಾಂದು ತಾಲೂಲ ಕ್ತಗೆ ಗರಿರ್ಾ  200 ಮ್ಗಾವಾಟ್ಸ 

ಉತಾಪ ದನಾ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಒಪಿಪ ಗೆ. 

 ಘಟಕ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ಖ್ಯಸಗಿಯವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಒದಗಿಸಲು ಖ್ಯಸಗಿ ಭೂ ಬಯ ಾಂಕ್ ಸೆ್ವಪನೆ 

ಮಾಡಲು ಹಿಾಂದೆ ನಧಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ರೈತ್ರು, ರೈತ್ರ ಗುಾಂಪು ಭೂಮಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಮಾಡಿ 30 

ವರ್ಿ ಗುತಿು ಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . ತಿದುದ ಪಡಿ ನೀತಿಯಲಿಲ  

ಭೂಮಿ ಬಯ ಾಂಕ್ ಯೀಜನೆ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಕೀಲಾರ, ತ್ತಮಕ್ಕರಿಗೆ ಅಲಲ ದೇ, ಎಲಾಲ  ತಾಲೂಲ ಕುಗಳಲಿಲಯೂ ಸೌರವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕ ಸೆ್ವಪನೆಗೆ ರ್ರ ೀತೆಾ ಹ. 

 'ಸೊೀಲಾರ್ ಎನಜಿಿ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕೆಲೆನೆ್ ಅಾಂಡ್ಸ ಇನ್ನಕ ಯ ಬೇಶನ್ ಸ್ಥಾಂಟರ್' ಸೆ್ವಪಿಸಲು 

ಒಪಿಪ ಗೆ. ಈ ಕಾಂದರ ದ ಮೂಲಕ ಸೌರವಿದುಯ ತ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ, ಕ್ಟಶಲ ಅಭಿವೃದಿಧ , 

ಸಂಶೀಧನೆ ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸಲಾಗುವುದು. 

  100 ಎಕರೆಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿು ನ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಖ್ಯಸಗಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವವಿಜನಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ದಲಿಲ  

ಯೀಜನೆ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ₹1 ಕೀಟಿ ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುವ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಸಕಾಿರ ವಾಪಸು ಪಡೆಯಲು ನಧಾಿರ. 

 ಸೌರಶಕ್ತು  ಪಾಕ್ಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಅಜಿಿ ಶ್ಮಲಕ  ₹1 ಲಕ್ಷ, ಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸಲು 1 ಮ್ಗಾವಾಟೆಗ  ₹25 

ಸ್ವವಿರ ಶ್ಮಲಕ  ವಿಧಿಸಲು ತಿದುದ ಪಡಿಯಲಿಲ  ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲಗದೆದ ಗಳಲಿಲ  

ಸೌರವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಿಸುವ ರೈತ್ರಿಗೆ ರ್ರ ೀತೆಾ ಹ ನೀಡುವ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. 
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ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನದ್ ಹಿರಿಯ ಕ್ರ ಕೆಟಿಗ ಇಮಿ ಯಾಜ್ ಅಹಮ ದ್ ನಧನ 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಹಿರಿಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗ ಎನಸಿದದ  ಇಮಿು ಯಾರ್ಜ ಅಹಮ ದ್ 

ಅವರು ಕನೆಯುಸಿರೆಳದರು. ಅಹಮ ದ್ ಅವರು ಹತ್ತು  ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ತಂಡವನ್ನು  ಪರ ತಿನಧಿಸಿದದ ರು. 

 ಇಮಿು ಯಾರ್ಜ ಅಹಮ ದ್ ರವರು 41 ಟೆಸ್ು  ಮತ್ತು  180 ಪರ ರ್ಮ ದಜೆಿ 

ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  ಆಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 1952ರ ಅಕು ೀಬರ್ 16ರಂದು ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ತಂಡ ತ್ನು  ಮದಲ ಟೆಸ್ು  ಪಂದಯ ವನ್ನು  

ದೆಹಲಿಯ ಫಿರೀರ್ಜ ಷ್ಠ ಕೀಟಾಲ  ಕ್ತರ ೀಡಾಾಂಗಣ ದಲಿಲ  ಆಡಿದದ  ತಂಡದಲಿಲ  ಇಮಿು ಯಾರ್ಜ 

ಅವರು ತಂಡದಲಿಲ ದದ ರು. 

 ಇಮಿು ಯಾರ್ಜ ಅವರು 1944–45ರಿಾಂದ 1972–73ರವರೆಗೆ ಪರ ರ್ಮ ದಜೆಿ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಟ್ಯನಿಗಳಲಿಲ  

ಆಡಿದದ ರು.   

 ವಿಕ್ಕಟ್ಸ ಕ್ತೀಪರ್ ಆಗಿದದ  ಇಮಿು ಯಾರ್ಜ  ಟೆಸ್ು  ನಲಿಲ  ಒಟ್ಟು  2079 ರನ್ ಕಲೆ ಹಾಕ್ತದದ ರು. ಮೂರು 

ಶತ್ಕ ಹಾಗೂ 11 ಅಧಿಶತ್ಕಗಳನ್ನು  ಬರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ರ್ಮ ದಜೆಿಯಲಿಲ  10391 ರನ್ 

ಗಳಿಸಿದದ ರು. 

 

ಬಿಸ್ತಸ್ತಐ ನಂದ್ ಅನ್ನರಾಗ್ ಠ್ಯಕ್ಕರ್ ರವ್ರನ್ನನ  ವ್ಜ್ಞಗಳಿಸ್ತದ್ ಸುಪಿರ ೀಂಕೀಟ್ಿ 

ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸೆ್ವನದಿಾಂದ 

ಅನ್ನರಾಗ್ ಠ್ಯಕ್ಕರ್ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಸೆ್ವನದಿಾಂದ ಅಜಯ್ 

ಶ್ಕ್ಕಿ ಅವರನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಲೀಧಾ ಸಮಿತಿ 

ವರದಿಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಈ ಕಠಿಣ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ. ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಟಿ.ಎಸ್ . ಠ್ಯಕ್ಕರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ಾ ದ ನಾಯ ಯಪಿೀಠ ಈ 

ಆದೇಶ ನೀಡಿದುದ  ಅನ್ನರಾಗ್ ಠ್ಯಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು  ಅಜಯ್ ಶ್ಕ್ಕಿ ಈ 

ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  ಮುಾಂದುವರೆಯಲು ಯೀಗಯ ತೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿಲಲ  ಎಾಂದು ಕೀಟ್ಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ತಿೀಪಿಿನ ಮುಖಯ ಂಶಗಳು:  

 ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ)ಯ ವಯ ವಹಾರಗಳಿಾಂದ ದೂರ 

ಉಳಿಯುವಂತೆ ಈ ಇಬಿ ರಿಗೂ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟದ 

ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ಬಿಸಿಸಿಐಯನ್ನು  ಪುನರ್ ರಚಿಸಲು ಕೀಟ್ಸಿ ಸಿದದ ತೆ ನಡೆಸಿದೆ. 

 ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ನಡೆಸಲು ಆಡಳಿತ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸುವುದ್ಯಗಿ ಕೀಟ್ಸಿ 

ಹೇಳಿದೆ. ಜನವರಿ 19ರಂದು ಈ ಬಗೆಗ  ನಧಾಿರ ಪರ ಕಟಿಸುವುದ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

 ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ.  
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 ಆಡಳಿತ್ ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ರಚಿಸಿದದ  ಲೀಧಾ ಸಮಿತಿಯ 

ಶ್ಫ್ರರಸೆಿನಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಬಿಸಿಸಿಐನ ಪದ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕಕ ಗಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೀಲರಾದ ಫ್ರಲಿ ನಾರಿಮನ್ ಮತ್ತು  

ಗೊೀಪಾಲ್ ಸುಬರ ಮಣಿಯನ್ ಅವರನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಕಯ ರಿಗಳನಾು ಗಿ 

ನೇಮಿಸಿದೆ. 

ಲೀಧಾ ಸಮತಿ: 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಸಿ ಜನವರಿ, 2015ರಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ)ಯ 

ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಾಯ ಪಕ ಸುಧಾರಣೆ ತ್ರಲು ಹಾಗೂ ಮೌದಿಗಲ್ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯಲಿಲ  

ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಿದದ  ಐಪಿಲ್ ಮಾಯ ಚ್ ಫಿಕೆ್ತ ಾಂಗ್ ತ್ಪಿಪ ತ್ಸೆ ರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಕಷ  ಪರ ಮಾಣ ನಗದಿಪಡಿಸಲು 

ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ನವೃತ್ು  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾದ ಆರ್ ಎಾಂ ಲೀಧಾರವರ ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಲ  

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿತ್ತು .   ಅದರಂತೆ ಸಮಿತಿಯು ತ್ನು  ವರದಿಯಲಿಲ  ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ  

ಸುಧಾರಣೆ ತ್ರಲು ಮಹತ್ಾ ದ ಶ್ಫ್ರರಸೆು ಗಳನ್ನು  ನೀಡಿತ್ತು . ರಾಜಕ್ತೀಯ ವಯ ಕ್ತು ಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಬಿಸಿಸಿಐ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  ಇರಬರದು ಹಾಗೂ 70 ವರ್ಿ ಮಿೀರಿದವರು ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  

ಮುಾಂದುವರೆಯಬರದೆಾಂದು ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . ಅಲಲ ದೇ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಒಾಂಬುಡೆಮನ್ ನೇಮಕಾತಿ 

ಮಾಡುವಂತೆ ಸಹ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿದೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕ್ರ ೀಡಾ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲು ಇಂಜೇತಿ ಶಿರ ೀನವಾಸ್ ಸಮತಿ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ಕಂದ್ರ  ಸಕಾಿರ 

ಸಮಗರ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ನೀತಿಯನ್ನು  ರೂಪಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಂದರ  ಕ್ತರ ೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಮಿತಿಯಾಂದನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ. 

ಕ್ತರ ೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಇಾಂಜೇತಿ ಶ್ರ ೀನವಾಸ್ ರವರು 

ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಜಾರಿಯಲಿಲ ರುವ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಆಡಳಿತ್ ಚೌಕಟ್ಟು , ಕ್ತರ ೀಡಾ 

ಆಡಳಿತ್ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ  ಇತಿು ೀಚಿನ ಬಳವಣಿಗೆಗಳ 

ಬಗೆಗ  ಸಮಿತಿಯು ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಸಮಗರ  ಕ್ತರ ೀಡಾ ನೀತಿಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು 

ನಾಯ ಯಾಲಗಳ ತಿೀಪುಿ ಹಾಗೂ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗಳ ಬಗೆಗಯು 

ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

ಸಮತಿಯ ಸದ್ಸಯ ರು: 

 ಅಭಿನವ್ ಬಿಾಂದ್ಯರ  (ಒಲಂಪಿಯನ್), ಅಾಂಜು ಬಬಿಿ  (ಒಲಂಪಿಯನ್), ಪರ ಕಾಶ್ತ ಪಡುಕೀಣೆ 

(ಖ್ಯಯ ತ್ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಪಟ್ಟ), ನರಿೀಾಂದರ್ ಬತ್ರ  (ಹಾಕ್ತ ಫ್ಡರರ್ನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರು),  ನಂದನ್ ಕಾಮತ್ 

(ವಕ್ತೀಲರು), ಬಿಶ್ಾ ೀಶಾ ರ್ ನಂದಿ (ತ್ರಭೇತ್ತದ್ಯರ) ಮತ್ತು  ವಿಜಯ್ ಲೀಕಪಲಿಲ  (ಕ್ತರ ೀಡಾ 

ಬರಹಗಾರ). 

ಸಮತಿಯ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ: 
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 ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಚಾಟಿರ್ ನಂತೆ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ 

ಕಾಯಾಿಚರಣೆ ಆಧರಿತ್ ನೀತಿಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಉತ್ು ಮ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ತ್ತ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವುದು. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ಕರಡು ಮಸೂದೆ, ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ನೀತಿ-2011, 

ಹಾಗೂ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ನೀಡಿರುವ 

ತಿೀಪುಿಗಳನ್ನು  ಪರಿಶ್ೀಲಿಸಿ ಉತ್ು ಮ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಆಡಳಿತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವುದು. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಒಕ್ಕಕ ಟ ಮತ್ತು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ್ಕ್ಕಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಮಗರ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ ನೀತಿಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲು ಶ್ಫ್ರರಸೆು  

ಮಾಡುವುದು. 

 

ಮಲೇಷ್ಯಯ  ಮಾಸ್ ರ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಗೆದ್ದ  ಸೈನ್ಯ ನೆಹಾಾ ಲ್  

ಭಾರತ್ದ ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ತಾರೆ ಸೈನಾ ನೆಹಾಾ ಲ್ ಅವರು ಮಲೇಷ್ಠಯ  

ಮಾಸು ರ್ ಗಾರ ಯ ನ್ ಪಿರ  ಗೊೀಲ್ಡ  ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡರು. 

 ಟ್ಯನಿಯ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ನ ರ್ೀನಾಪ ಿವಿ 

ಚೊಚ್ಚವಾಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು  ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸಿ ಕ್ತರಿೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಚೊಚ್ಚವಾಾಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ತಿೀವರ ವಾಗಿ ಪೈರ್ೀಟಿ ನೀಡಿದ ಸೈನಾ ಅವರು 22-20,22-20 

ಗೇಮಗ ಳಿಾಂದ ಸೊೀಲಿಸಿದರು. 

  ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಗೆದಿದ ದದ  ಸೈನಾ ಅವರು 7 ತಿಾಂಗಳ ಬಳಿಕ ಟೈಟಲ್ 

ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 

ಟಾಗೆಿಟ್ ಒಲಂಪಿಕ್ ಪೀಡಿಯಂ ಯೀಜ್ನೆಯಡಿ ಕ್ರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟಗಳ ಆಯ್ಕಕ ಗೆ ಸಮತಿ ರಚನೆ  

ಕಾಂದರ  ಯುವಜನ ವಯ ವಹಾರ ಹಾಗೂ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಟಾಗೆಿಟ್ಸ 

ಒಲಂಪಿಕ್ ರ್ೀಡಿಯಂ (TOP) ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ಪುನರ್ ರಚಿಸಿದೆ. 2020 

ಹಾಗೂ 2024 ರಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಲಂಪಿಕೆ್  ನಲಿಲ  ಪದಕ ಗೆಲುಲ ವ 

ಸಂಭಾವಯ  ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವುದು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಯ  

ಉದೆದ ೀಶ. ಒಲಂಪಿಕ್ ಚಿನು ದ ಪದಕ ವಿಜೇತ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಾಂದ್ಯರ  ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಅನಲ್ ಖನಾು , ಪರ ಕಾಶ್ತ ಪಡುಕೀಣೆ, ಕಣಿಾಂ ಮಲೆಲ ೀಶಾ ರಿ, ಪಿ.ಟಿ.ಉಷ್ಠ, ಮುರಳಿಧರ್ ರಾಜಾ, 

ಅಾಂಜಲಿ ಭಾಗವತ್, ರಖ್ಯ ಯಾದವ್, ಡಾ.ಎಸ್.ಎಸ್ ರಾಯ್ ಹಾಗೂ ಇಾಂದರ್ ಧಮಿಜ ಸಮಿತಿಯ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ವಿಶಾ ದಜೆಿಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ತ್ರಭೇತಿ ನೀಡಲು ಹಣಕಾಸು 

ನೆರವು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಅಗತ್ಯ  ಬಾಂಬಲ ನೀಡಲು ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ ಯನ್ನು  

ಸಮಿತಿ ಮಾಡಲಿದೆ. 

 ಸಮಿತಿಯು ಒಾಂದು ವರ್ಿ ಆರಂಭಿಕ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದುದ , ಅಗತ್ಯ ವಿದ್ಯದ ಗ ವಿರ್ಯ 

ತ್ಜಾ ರನ್ನು  ಆಮಂತಿರ ಸುವ ಹಾಗೂ ತ್ನು ದೇ ಆದ ಸಾ ಾಂತ್ ವಿಧಾನಗಳಿಾಂದ ನಣಿಯವನ್ನು  

ಕೈಗೊಳುು ವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಟಾಗೆಿಟ್ ಒಲಂಪಿಕ್ ಪೀಡಿಯಂ: 

ಕಾಂದರ  ಯುವಜನ ವಯ ವಹಾರ ಹಾಗೂ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ಟಾಗೆಿಟ್ಸ ಒಲಂಪಿಕ್ ರ್ೀಡಿಯಂ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಿದುದ , ರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಅಭಿವೃದಿದ  ನಧಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  ಇದನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 2020 ಹಾಗೂ 2024 ರಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಒಲಂಪಿಕ್ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಕ್ಕಟದಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  

ಪದಕಗಳನ್ನು  ಗೆಲಲ ಲುಲ  ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಸಿದದ ಪಡಿಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ.  

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗುವ ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟಗಳಿಗೆ ವಿಶಾ ದಜೆಿ ತ್ರಭೇತಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ತ್ರಭೇತಿ 

ಪಡೆಯಲು ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

 

ಸೈಯದ್ ಮೀದಿ ಗಾರ ಯ ನ್ ಪಿರ  ಗೀಲ್ಡ  ಬಯ ಡಿಮ ಂಟನ್ ಟ್ಯನಿ: ಸ್ತಂಧು. ವ್ಮಾಿಗೆ ಗೆಲುವು 

ಭಾರತ್ದ  ಪಿ.ವಿ ಸಿಾಂಧು ಮತ್ತು  ಸಮಿೀರ್ ವಮಾಿ ಸೈಯದ್ ಮೀದಿ 

ಗಾರ ಯ ನ್ ಪಿರ  ಗೊೀಲ್ಡ  ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ವಿಜೇತ್ರಾಗುವ 

ಮೂಲಕ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡರು. 

ಮಹಿಳಾ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : 

 ಭಾರತ್ದ ಸಿಾಂಧು 21–13, 21–14ರಲಿಲ   ಇಾಂಡ್ರನೇಷ್ಠಯ ದ ಗೆರ ಗೊರಿಯಾ 

ಮರಿಸ್ವಕ   ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸಿದರು. ಇದು ಸಿಾಂಧು ಅವರಿಗೆ ಸಂದ ಮದಲ ಪರ ಶಸಿು . 

ಪುರುಷರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : 

 ಪುರುರ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಾಂಗಲೆ್ನಲಿಲ  ಸಮಿೀರ್ 21–19, 21–16ರಲಿಲ  ಭಾರತ್ದವರ ಆದ 

ಸ್ವಯಿ ಪರ ಣಿೀತ್ ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು.  

ಮಶರ  ಡಬಲ್ಸ : 

 ಮಿಶರ  ಡಬಲೆ್ನಲಿಲ  ಪರ ಣವ್   ಚೊೀಪಾರ  ಮತ್ತು  ಎನ್. ಸಿಕ್ತಕ  ರೆಡಿಡ   ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದದ ರು. ಫೈನಲ್ನಲಿಲ  

ಈ ಜೀಡಿ 22–20, 21–10ರಲಿಲ  ಅಶ್ಾ ನ ರ್ನು ಪಪ  ಹಾಗೂ ಬಿ. ಸುಮಿೀತ್ ರೆಡಿಡ  ಅವರನ್ನು  

ಸೊೀಲಿಸಿದರು. 

ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲ್ಸ :  

 ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲೆ್ನಲಿಲ  ಕಮಿಲಾ ಜುಹಲ್ ಮತ್ತು  ಕ್ತರ ಸಿು ನಾ ಪೆಡಸಿನ್ ಜೀಡಿ ಅಶ್ಾ ನ 

ರ್ನು ಪಪ  ಹಾಗೂ ಎನ್.ಸಿಕ್ತಕ  ರೆಡಿಡ   ಮಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು.  
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ಆಸ್್ ರ ೀಲಿಯಾ ಓಪ್ನ್ ಟೆನನ ಸ್ ಟ್ಯನಿ: ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ್ ಸ್ರೆನ್ಯ ವಿಲಿಯಮ್ಸಸ  

ಅಮ್ರಿಕಾದ ಸ್ಥರೆನಾ ವಿಲಿಯಮೆ್ ಅವರು ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಟೆನಸ್ 

ಟ್ಯನಿಯ ಸಿಾಂಗಲೆ್ ನಲಿಲ  ಟ್ರ ೀಫಿ ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸ ಸ್ವಲ ಮ್ 

ಟ್ಯನಿಗಳಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದದ  ಹಿರಿಮ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಫೈನಲ್ ನಲಿಲ  ಸ್ಥರೆನಾ 6–4, 6–4ರಲಿಲ  ಅಕಕ  ವಿೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮೆ್ ಅವರನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸಿ ವಿಜೇತ್ರಾದರು. 

 ಸ್ಥರೆನಾ 23ನೇ ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸ ಸ್ವಲ ಮ್ ಪರ ಶಸಿು  ಜಯಿಸಿ ಜಮಿನಯ ಸ್ಥು ಫಿಗಾರ ಫ್ 

ಹೆಸರಿನಲಿಲ ದದ   ದ್ಯಖಲೆ  ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ತದರು. ಅಲಲ ದೇ ವಿಶಾ  ಕರ ಮಾಾಂಕ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಮತೆು  

ಅಗರ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ ೀರಿದರು.  

 ಸ್ಥರೆನಾ ಅವರು 1999 ರಲಿಲ  ಮದಲ ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸ ಸ್ವಲ ಮ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದದ ರು. 

ಕಳೆದ ವರ್ಿ ನಡೆದ ವಿಾಂಬಲಡ ನ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಟ್ರ ೀಫಿಗೆ ಮುತಿು ಕ್ತಕ  ಸ್ಥು ಫಿ ಗಾರ ಫ್ 

ಹೆಸರಿನಲಿಲ ದದ  (22 ಪರ ಶಸಿು )  ದ್ಯಖಲೆ ಸರಿಗಟಿು ದದ ರು.  

ಪುರುಷರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ  ಫೆಡರರ್ ಗೆ ಜ್ಯ:  

ಸಿಾ ಟೆಲಾಯ ಿಾಂಡ್ಸ ನ ವೃತಿು ಪರ ಟೆನು ಸ್ ಆಟಗಾರ ರೀಜರ್ ಫ್ಡರರ್ ರವರು 2017 ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ 

ಓಪನ್ ಟೆನು ಸ್ ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡರು. ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಫ್ಡರರ್ ಅವರು 

ರಫ್ಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರನ್ನು  6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 ಸ್ಥಟ್ಸ ಗಳಿಾಂದ ಮಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಮುತಿು ಕ್ತಕ ದರು. 

ಫ್ಡರರ್ ಗೆ ಇದು ಐದನೇ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಪರ ಶಸಿು  ಹಾಗೂ ಒಟಾು ರೆಯಾಗಿ 18ನೇ ಗಾರ ಾಂಡ್ಸ ಸ್ವಲ ಮ್ 

ಪರ ಶಸಿು .  

 

2017 ಬಿಸ್ತಸ್ತಐ ವಾಷ್ಟಿಕ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಕ್ಟ: ಕಹಿಲ ಗೆ ಪಾಲಿ ಉಮರ ಗರ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಭಾರತ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) 2017 ವಾಷಿಿಕ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಕಟಗೊಳಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಪರ ಸಿದದ  ರಾಷಿು ರೀಯ ಮತ್ತು  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟಗಾರರನ್ನು  ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಮದಲ ಬರಿಗೆ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  2006-07ರಲಿಲ  ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯನ್ನನ  ಪ್ಡೆದ್ವ್ರು: 

 ಸ್ತ.ಕೆ.ನ್ಯಯುಡ  ಜಿೀವ್ಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ರಾಜಿೀಾಂದರ್ ಗೊಯ್ಕಲ್ ಮತ್ತು  ಪದ್ಯಮ ಕರ್ 

ಶ್ವಾಲಕ ರ್  

 ಬಿಸ್ತಸ್ತಐ ಜಿೀವ್ಮಾನ ಸ್ವಧನೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಶಾಂತ್ ರಂಗಸ್ವಾ ಮಿ 

 ಬಿಸ್ತಸ್ತಐ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಲೇಟ್ಸ ರಮಾಕಾಾಂತ್ ದೇಸ್ವಯಿ, ವಿವಿ ಕುಮಾರ್ 

 ಪಾಲಿ ಉಮರ ಗರ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ವಿರಾಟ್ಸ ಕಹಿಲ , ವಿರಾಟ್ಸ ಕಹಿಲ  ಅವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬರಿಗೆ 

ಪಾಲಿ ಉಮಿರ ಗರ್ ಪರ ಶಸಿು  ಗೌರವ ಒಲಿದಿದೆ. ‘ವರ್ಿದ ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗ’ರಿಗೆ 
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ನೀಡಲಾಗುವ ಪಾಲಿ ಉಮಿರ ೀಗರ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು   ಕಹಿಲ  2011–12 ಮತ್ತು  2014–15ರಲಿಲ  

ಗಳಿಸಿದದ ರು. 

 ರಣಜಿಯಲಿಲ  ಶ್ರ ೀಷಿ  ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಗೆ ನೀಡಲ್ದಗುವ್ ಲ್ದಲ್ದ ಅಮರನ್ಯಥ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಜಲರ್ಜ ಸಕೆ್ಕ ೀನಾ (ಮಧಯ  ಪರ ದೇಶ). 

 ನಗದಿತ ಒವ್ರ್ ಪಂದ್ಯ ಗಳಲಿಲ  ಅತ್ತಯ ತಿ ಮ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ನೀಡಲ್ದಗುವ್ ಲ್ದಲ್ದ 

ಅಮರನ್ಯಥ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಅಕೆರ್ ಪಟೇಲ್ (ಗುಜರಾತ್) 

 ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ ದ್ಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿು  ರನ್ ಗಳಿಸ್ತದ್ವ್ರಿಗೆ ನೀಡುವ್ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ 

ಸ್ತಂಧಿಯಾ: ಶ್ರ ೀಯಸ್ ಅಯಯ ರ್ 

  ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯ ದ್ಲಿಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿು  ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಸ್ತದ್ವ್ರಿಗೆ ನೀಡುವ್ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ 

ಸ್ತಂಧಿಯಾ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ರ್ಹಬರ್ಜ ನದಿೀಮ್ 

 ದಿಲಿೀಪ್ಟ ಸರದೇಸ್ವಯಿ ಪುರಸ್ವಕ ರ: ಆಫ್ ಸಿಪ ನು ರ್ ಆರ್. ಅಶ್ಾ ನ್. ಆಲ್ ರೌಾಂಡರ್ ಅಶ್ಾ ನ್ 

ಅವರು ಎರಡನೇ ಬರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸರದೇಸ್ವಯಿ ಪುರಸ್ವಕ ರವನ್ನು  ಪಡೆಯುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಈ 

ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮದಲ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟಿಗ ಅವರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಪಂಜ್ಞಬ್ ಮುಡಿಗೆ 2017 ಸಂತೊೀಷ್ ಪುಟಾಬ ಲ್ ಟ್ರರ ೀಫಿ 

ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ 71ನೇ ಸಂತ್ತೀಷ್ ಪುಟಿಾಲ್ ಟ್ರ ೀಫಿ ಟ್ಯನಿಮ್ಾಂಟ್ಸ 

ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ರೈಲೆಾ  

ತಂಡವನ್ನು  2-1 ಗೊೀಲುಗಳಿಾಂದ ಮಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. 

 ಪಂಜಾಬ್ ಗೆ ಇದು ಒಾಂಬತ್ು ನೇ ಸಂತ್ತೀಪ್ಟ ಟ್ರ ೀಫಿಯಾಗಿದೆ.  

 ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಾಜಿಿ ೀರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು ಎರಡು ಗೊೀಲುಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸಿ 

ತಂಡವನ್ನು  ಜಯದ ದಡಕ್ಕಕ  ತ್ಲುಪಿಸಿದರು. 

ಸಂತೊೀಷ್ ಟ್ರರ ೀಫಿ: 

 ಸಂತ್ತೀಷ್ ಟ್ರ ೀಫಿ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ವಾಷಿಿಕವಾಗಿ ಆಯೀಜಿಸುವ ಪುಟಿಾಲ್ ಟ್ಯನಿಮ್ಾಂಟ್ಸ 

ಆಗಿದೆ. 1941 ರಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 

ಪಿ. ವಿ. ಸ್ತಂಧು ಮುಡಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಓಪ್ನ್ ಸೂಪ್ರ್ ಸರಣಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಓಲಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಭಾರತ್ದ ಉದಯೀನ್ನಮ ಖ ಆಟಗಾತಿಿ 

ಪಿ.ವಿ. ಸಿಾಂಧು ಅವರು ಇಾಂಡಿಯಾ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ ಸರಣಿಯ 

ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡರು. 
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ಸಿರಿರ್ೀಟ್ಸಿ ಒದಾಂಗಣ ಕ್ತರ ೀಡಾಾಂಗಣದಲಿಲ  ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಪಿ.ವಿ. ಸಿಾಂಧು 

ಅವರು 21–19, 21–16ರ ನೇರ ಗೇಮ್ಗಳಿಾಂದ ಸ್ಥಪ ೀನ್ನ ಕಾಯ ರಲಿನಾ ಮರಿನ್ ಅವರ ವಿರುದಧ  

ಜಯಿಸಿದರು.  

ಪುರುಷರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ  ನಲಿಲ  ವಿಕ್್ ರ್ಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಪುರುರ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಿಾಂಗಲೆ್ನಲಿಲ  ಡೆನಾಮ ಕ್ತಿನ ವಿಕು ರ್ ಅಕೆ್ಕ ಲೆ ನ್ 21–13, 21–10 ನೇರ ಗೇಮ್

ಗಳಿಾಂದ ಚೈನಸ್ ತೈಪೆಯ ಟಿೀನ್ ಚೆನ್ ಚೌ ಅವರನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸಿದರು.  

ಡಬಲ್ಸ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಪುರುರ್ರ ಡಬಲೆ್ನಲಿಲ  ಇಾಂಡ್ರೀನೆಷ್ಠಯ ದ ಜೀಡಿ ಮಾಕಿಸ್ ಫನಾಿಲಿಡ  ಗಿಡಾನ್ ಮತ್ತು  

ಕ್ಕವಿನ್ ಸಂಜಯಾ ಸುಕಾಮುಲೆ  21–11, 21–15ರಿಾಂದ ಆರನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದ ರಿಕ್ತ 

ಕರುಾಂದ್ಯಸುವಾಡಿಿ ಮತ್ತು  ಅಾಂಗಾ ಪರ ತಾಮಾ ವಿರುದಧ  ಜಯ ಗಳಿಸಿದರು. 

ಮಹಿಳೆಯರಡಬಬ ಲ್ಸ : 

ಮಹಿಳೆಯರ ಡಬಲೆ್  ಫೈನಲ್ನಲಿಲ  ಜಪಾನ್ ಜೀಡಿ ಶ್ಹ ತ್ನಾಕಾ ಮತ್ತು  ಕಹರು 

ಯನೆಮಟ್ 16–21, 21–19, 21–10ರಿಾಂದ ಮೂರನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದ ಫ್ತಕುಮನ್ ಮತ್ತು  

ಕುರುಮಿ ಯನಾವೊ ವಿರುದಧ  ಗೆದದ ರು. 

ಮಶರ  ಡಬಬ ಲ್ಸ :  

ಮಿಶರ  ಡಬಲೆ್  ಫೈನಲ್ನಲಿಲ  ಚಿೀನಾದ  ಸಿೀವಿ ಝೆಾಂಗ್ ಮತ್ತು  ಕ್ತಾಂಗ್ಚೆನ್ ಚೆನ್ ಅವರು 22–24, 

21–14, 21–17 ರಿಾಂದ ತ್ಮಮ ದೇ ದೇಶದ ಲೂ ಕೈ ಮತ್ತು  ಹುವಾಾಂಗ್ ಯಾಕ್ತಯಾಾಂಗ್ ವಿರುದಧ  

ಗೆದದ ರು. 

 

ಮಯಾಮ ಓಪ್ನ್ ಟೆನನ ಸ್: ಜೊಹಾನ್ಯನ  ಕಂಥಾ, ಫೆಡರರ್ ಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಮಹಿಳೆಯ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ : 

ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾ ಮೂಲದ ಜಹಾನಾು  ಕಾಂಥಾ ಅವರು ಮಿಯಾಮಿ 

ಓಪನ್ ಟೆನಸ್ ಟ್ಯನಿಯ ಸಿಾಂಗಲೆ್ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಜಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮಹಿದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಕಾಂಥಾ 6–4, 6–3ರಲಿಲ  

ಡೆನಾಮ ಕ್ಿನ ಕಾಯ ರಲಿನ್ ವೊಜಿು ಯಾಕ್ತ ಎದುರು ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಡಬುಲ ಯ ಟಿಎ 

ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಚೊಚು ಲ ಪರ ಶಸಿು  ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. ಹಿಾಂದಿನ 40 ವರ್ಿಗಳ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ   ಬಿರ ಟನ್ನ ಆಟಗಾತಿಿಯಬಿ ರು ದೊಡಡ  ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  

ಜಯಿಸಿರಲಿಲಲ . 1977ರಲಿಲ  ವಿಜಿಿನಯಾ ವೇಡ್ಸ ವಿಾಂಬಲಡ ನ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ 

ಆಗಿದುದ  ಬಿರ ಟನ್ ಆಟಗಾತಿಿಯ ಹಿಾಂದಿನ ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಸ್ವಧನೆ ಎನಸಿತ್ತು . 
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ಪುರುಷರ ಸ್ತಂಗಲ್ಸ :  

ಮಿಯಾಮಿ ಓಪನ್ ಟೆನಸ್ ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಯ ಪುರರ್ರ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಫೈನಲ್ 

ಪಂದಯ ದಲಿಲ   ಸಿಾ ಟೆ ರ್ಲೆಾಂಡ್ಸನ ರೀಜರ್ ಫ್ಡರರ್ ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಿದರು. ರಫ್ಲ್ ನಡಾಲ್ 

ವಿರುದಧ  6–3, 6–4 ಅಾಂತ್ರದ ನೇರ ಸ್ಥಟ್ಸಗಳ ಗೆಲುವು ದ್ಯಖಲಿಸಿ ಮಿಯಾಮಿ ಓಪನ್  

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಟನಲಿಲ  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದರು. 

 

ಸ್ವಗರ್ ಬಹೇತಿ: ಬೊೀಸ್ ನ್ ಮಾಯ ರಥಾನ್ ನಲಿಲ  ಸಪ ಧಿಿಸಲಿರುವ್ ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ 

ದೃಷ್್ಟ ಹಿೀನ ರನನ ರ್ 

ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಬೀಸು ನ್ ಮಾಯ ರಥಾನಲಿಲ  ಸಪ ಧಿಿಸಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ 

ದೃಷಿು ಹಿೀನ ರನು ರ್ ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಸ್ವಗರ್ ಬಹೇತಿ ಅವರು ದ್ಯಖಲೆ 

ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 31 ವರ್ಿದ ಬಾಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬಹೇತಿ ಅವರು 

42.16 ಕ್ತ.ಮಿೀ ದೂರವನ್ನು  ನಾಲುಕ  ಗಂಟೆಗಳಲಿಲ  ಕರ ಮಿಸಿದರು. 

ಸುಮಾರು 30 ಸ್ವವಿರಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ  ಮಾಯ ರಥಾನಲಿಲ  ಬಹೇತಿ ಅವರು 

121ನೇ ಆವೃತಿು ಯ ಮಾಯ ರಥಾನು ಲಿಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಸ್ವಗರ್ ಅಾಂಧ ಹಾಗೂ ದೃಷಿು ಹಿೀನ ಸಂಸೆ್ಥಯಾದ ಮ್ಸ್ವಚ್ಚಸ್ಥಟೆ್ಸ  ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ 

ಫ್ರರ್ ಬಲ ೈಾಂಡ್ಸ ಬಾಂಬಲದೊಾಂದಿಗೆ ಮಾಯ ರಥಾನ್ನಲಿಲ  ಪಾಲಗ ಾಂಡರು.  

 ವೃತಿು ಯಲಿಲ  ಉದಯ ಮಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ವಗರ್ ಅವರು ಚಿಕಕ  ವಯಸೆಿ ನಲಿಲ ಯೇ ಕಣಿಣ ನ 

ಅಕ್ತಷ ಪಟಲದ ಸಮಸ್ಥಯ  ಎದುರಿಸಿದದ ರು, 2013ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಂಪೂಣಿವಾಗಿ ಅಾಂಧರಾಗಿ 

ಬಿಟಿು ದದ ರು. 

 ಬಿಬ್ ನಂಬರ್ 26652 ಧರಿಸಿ ಓಡಿದದ  ಸ್ವಗರ್, ಭಾರತ್ದ ತಿರ ವಣಿ ಧಾ ಜವನ್ನು  ಹಿಡಿದು 

ಅಾಂತಿಮ ಗೆರೆ ಮುಟಿು ದದ ರು. 

 

ಬೊೀಸ್ ನ್ ಯಾಕೆ ಕ್ಠಿಣ? 

ವಿಶಾ ದ ಇತ್ರೆಡೆ ನಡೆಯುವ ಮಾಯ ರಥಾನ್ಗಳಲಿಲ  ಸಪ ಧಿಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದರೆ ನೊೀಾಂದಣಿ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡರೆ ಸ್ವಕು. ಆದರೆ, ಬೀಸು ನ್ ಮಾಯ ರಥಾನ್ನಲಿಲ  ಸಪ ಧಿಿಸಲು ಅಹಿತಾ 

ಸಮಯ ಮುಖಯ ವಾಗಿತ್ು ದೆ. 18 ರಿಾಂದ 34 ವರ್ಿದ ಪುರುರ್ರಿಗೆ 3 ಗಂಟೆ 5 ನಮಿರ್ದ ಅಹಿತಾ 

ಸಮಯದ ಮಾನದಂಡವಿದದ ರೆ, ದೃಷಿು ಹಿೀನ ಪುರುರ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿದ ರನು ರ್ಗಳು 

ಮಾಯ ರಥಾನ್ಗೆ ಅಹಿತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾದಲಿಲ  5 ಗಂಟೆಯ ಒಳಗಾಗಿ ರಸ್ ಕರ ಮಿಸಿರಬೇಕು. 
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ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಯುವ್ ಅಥೆಲ ೀಟಿಕ್ಸ  ಕ್ರ ೀಡಾಕ್ಕಟ: ಹರಿಯಾಣ ಚಾಂಪಿಯನ್ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಯುವ ಅಥೆಲ ೀಟಿಕೆ್  ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದಲಿಲ  ಕರಳವನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  

ಹರಿಯಾಣ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. ಕಳೆದ ಐದು 

ವರ್ಿಗಳಿಾಂದ ಕರಳ ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಕಾಯುದ ಕಾಂಡಿತ್ತು . ಈ ಬರಿ 

116.5 ಸಮಗರ  ಅಾಂಕಗಳಾಂದಿಗೆ ಹರಿಯಾಣ ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಕರಳ ರನು ರ್ 

ಆಪ್ಟ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ತೃಪಿು ಪಟ್ಟು ಕಾಂಡಿತ್ತ. 

 ಬಲಕ್ತಯರ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಕರಳ ಮದಲ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದುಕಾಂಡರೆ, ಬಲಕರ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  

ಹರಿಯಾಣ ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಯುವ ಅಥೆಲ ೀಟಿಕೆ್  ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟ GMC ಬಲಯೀಗಿ ಅಥೆಲ ೀಟಿಕ್ ಸ್ಥು ೀಡಿಯಂ, 

ಗಚಿು ಬೀಲಿಯಲಿಲ  ಆಯೀಜನೆಗೊಾಂಡಿತ್ತು . ಏಪಿರ ಲ್ 21 ರಿಾಂದ 23 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ 

ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದಲಿಲ  505 ಅಥೆಲ ೀಟಿಕ್ ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಯುವ ಅಥೆಲ ೀಟಿಕೆ್  ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟ ಮೇ ನಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಾಂಬರುವ ಏಷ್ಠಯ  

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ಹಾಗೂ ಜುಲೈನಲಿಲ  ನೈರಬಿನಲಿಲ  ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶಾ  ಯುವ 

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ಗೆ ಅಥೆಲ ೀಟಿಕೆ್  ಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲು ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. 

 

ESPN ವ್ಲ್ಡ ಿ ಫೇಮ್ಸ 100 ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಲ  ಭಾರತದ್ ನ್ಯಲಾ ರಿಗೆ ಸ್ವಾ ನ 

ಭಾರತ್ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕಹಿಿ , ಮಾಜಿ ನಾಯಕ 

ಮಹೇಂದರ  ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು  ಎಡಗೈ ಬ್ದಯ ಟಸ ಮ ನೆ್ಳಾದ ಯ್ಡವರಾಜ್ 

ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಸುರಶ್ ರೈನಾ ESPN ವಿಶ್ವ ದ 100 ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪ್ಟರ ಸಿದಿ  

ಕಿರ ೋಡ್ಯಪ್ಟಟುಗಳ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕದಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವನ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪ್ಟಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ವಿರಾಟ್ ಕೋಹಿಿ  13 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ. ಧೋನಿ 15 ನೇ 

ಸಾಥ ನ್ ಮತ್ತು  ಯ್ಡವರಾರ್ಜ ಮತ್ತು  ರೈನಾ ಕರ ಮವಾಗಿ 90 ಮತ್ತು  95 ನೇ 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ. 

 ಪ್ೋಚು್ಗಿೋರ್ಸ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಆಟಗ್ರ ಕಿರ ಸ್ಿ ಯಾನ್ನೋ ರನಾಲ್ ೋ ಅವರು ರ್ದಲ್ 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದುದ , ಲ್ಗಬ್ದರ ನ್ ಜೇಮ್ಸ , ಸಾಕರ್ ಸ್ಾ ರ್ ಲ್ಲಯೋನೆಲ್ಡ ಮೆಸಿಸ , ಟೆನಿರ್ಸ ಸ್ಾ ರ್ ರೋಜರ್ 

ಫೆಡರರ್, ಫ್ರಲ್ಡ ಮಿಕಲ್ಸ ನ್, ನೇಮಾಮ ರ್, ಉಸೇನ್ ಬೊೋಲ್್ಡ , ಕೆವಿನ್ ಡುಯ ರಾಂಟ್, ರಾಫೆಲ್ಡ ನ್ಡ್ಯಲ್ಡ 

ಮತ್ತು  ಟೈಗರ್ ವುಡ್ಸ  ಕರ ಮವಾಗಿ ನಂತ್ರದ ಸೆ್ವನಗಳಲಿದ್ಯಧ ರೆ. 

 ಪ್ಟಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಣಿಸಿಕಂಡಿರುವ ಇತ್ರ ಪ್ಟರ ಮಖ ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟಗಳೆಾಂದರೆ ರಯಾನ್ ಲಕ್ೆ , 

ಫ್ರಮ್ಲಾ ಒನ್ ರ್ಚಂಪ್ತಯನ್ ಲ್ಗವಿರ್ಸ ಹಾಯ ಮಿಲ್್ ನ್, ಸ್ರೆನಾ ವಿಲ್ಲಯಮ್ಸ , ನ್ನವಾರ್ಕ 

ಜೊಕವಿರ್ಕ, ಆಂಡಿ ಮರೆ್ ರ್ದಲಾದವರು ಇದಾದ ರೆ. 

ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ್ ಹೇಗೆ? 
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ಶ್ರ ೋಣಿೋಕರಣ ವಯ ವಸ್ಥ ಯ್ಡ ಇಎಸಿಪ ಎನ್ ಕಿರ ೋಡ್ಯ ವಿಶಿ್ೋಷಕ ಬನ್ ಅಲಾಮರ್ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿರುವ 

ಸೂತ್ರ ವನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದೆ. ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ತ್ಲುಪುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕವನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಕಿರ ೋಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಿದೊಡ್  

ಹೆಸರುಗಳಿಸಿರುವ ಇಎಸಿಪ ಎನ್ ನ್ ಎರಡನೇ ವಾಷ್ಟ್ಕ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕ ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಟಟ್ಿ ಯ ರ್ದಲ್ 

ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  2016 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಕಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಬಿಸ್ತಸ್ತಐ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಗುಹಾ ರಾಜಿೀನ್ಯಮೆ 

ಇತಿಹಾಸಕಾರ ರಾಮ ಚಂದರ  ಗುಹಾ ಅವರು ವೈಯುಕ್ತು ಕ ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ 

ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ರಾಜಿೀನಾಮ್ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಗುಹಾ ಅವರು 

ತ್ಮಮ  ರಾಜಿೀನಾಮ್ ಪತ್ರ ವನ್ನು  ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ 

ಮುಖಯ ಸೆರಾದ ವಿನೊೀದ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಬ್ರಸಿಸಿಐ ವಯ ವಹಾರಗಳನ್ನು  ನೊೀಡಿಕಳು ಲು ಜನ್ವರಿ 30 ರಂದು ಸುಪ್ತರ ೋಂ ಕೋಟ್್ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿದ ನಾಲುಕ  ಆಡಳತ್ಗ್ರರ ಪೈಕಿ ರಾಮಚಂದರ  ಗುಹಾ ಒಬಾ ರಾಗಿದದ ರು. ನಾಲುಕ  ಸದಸಯ ರ 

ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾಜಿ ಕಂಟೊರ ೋಲ್ರ್ ಮತ್ತು  ಆಡಿಟರ್ ಜನ್ರಲ್ಡ ವಿನ್ನೋದ್ ರೈ ಅವರು ನೇತೃತ್ವ  

ವಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಇನಾಫ ರಸ್ ರಕಿ ರ್ ಡೆವಲ್ಪ್ಪಮ ಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ  ಕಂಪ್ಟನಿ (IDFC)ಯ ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಡೈರೆಕು ರ್ 

ವಿಕರ ಮ್ ಲ್ಲಮಾಯೆ ಮತ್ತು  ಮಾಜಿ ಭಾರತಿೋಯ ಮಹಿಳಾ ಕಿರ ಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ್ತ ಡಯಾನಾ 

ಎಡುಲಿ್ಲ  ಇನಿು ತ್ರ ಇಬಾ ರು ಸದಸಯ ರು. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಜನ್ವರಿ 2, 2017 ರಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ತ್ನು  ಆದೇಶ್ದಲಿ್ಲ  ಬ್ರಸಿಸಿಐ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ  ಅನ್ನರಾಗ್ 

ಠಾಕ್ಕರ್ ಹಾಗೂ ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಅಜಯ್ ಶಿಕೆ್ ಅವರನ್ನು  ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ 

ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತ. ನಾಯ ಯಮೂತಿ್ ಲೋಧಾ ಸಮಿತಿಯ ಹಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತ್ರುವಲಿ್ಲ  

ವಿಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ಈ ಮಹತ್ಾ ದ ಆದೇಶವನ್ನು  ನೀಡಿತ್ತು . ಆ ನಂತ್ರ ಬ್ರಸಿಸಿಐ 

ಆಡಳತ್ ವಯ ವಹಾರ ಮೇಲ್ಲವ ರ್ಚರಣೆಗ್ಗ ವಿನ್ನೋದ್ ರಾಯ್ ನೇತೃತ್ವ ದ ನಾಲುಕ  ಜನ್ ಸದಸಯ ರನ್ನು  

ಒಳಗಂಡ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ರಾಮಚಂದ್ರ  ಗುಹಾ: 

ರಾಮಚಂದರ  ಗುಹ್ ಪ್ಟರ ಸಿದಿ  ಇತಿಹಾಸಕ್ಕರ ಮತ್ತು  ಬರಹ್ಗ್ರ. ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕಿೋಯ, ಪ್ಟರಿಸರ 

ಮತ್ತು  ಕಿರ ಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅವರ ಸಂಶೀಧನೆಗಳು ಬಳಕು ಚೆಲುಲ ತ್ು ವೆ . ಗುಹಾ ಅವರು “ದಿ 

ಟೆಲ್ಲಗ್ರ ಫ್”, “ಹಿಂದೂಸಾಥ ನ್ ಟೈಮ್ಸ ” ಹಾಗೂ ಪರ ಜಾವಾಣಿ ಸೇರಿದಂರ್ತ ವಿವಿಧ ಪ್ಟತಿರ ಕೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಂಕಣಕ್ಕರರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. “ಗ್ಂಧಿ ಬ್ರಫೋರ್ ಇಂಡಿಯಾ (2013), ಪೇಟಿರ ಯಾಟ್ಸ  ಮತ್ತು  ಪ್ರಟಿ್ಸನ್ಸ  

(2012), ಮೇಕಸ್ಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿನ್ ಇಾಂಡಿಯಾ (2010), ಇಾಂಡಿಯಾ ಆಫು ರ್ ಗಾಾಂಧಿ: ದಿ ಹಿಸು ರಿ ಆಫ್ 

ವಲ್ಡ ಿ ಲಾಜೆಿಸ್ು  ಡೆಮಾಕರ ಸಿ (2007)”  ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ITTF URCಗೆ ಸದ್ಸಯ ರಾಗಿ ಗಣೇಶನ್ ನೀಲಕಂಠ ನೇಮಕ್ 

ಗಣೇಶ್ನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠ ಅಯಯ ರ್ ಅವರು ಅಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಟೇಬಲ್ಡ 

ಟೆನಿರ್ಸ ಫೆಡರಶ್ನ್ (ಐಟಿಟಿಎಫ್)ನ್ ಅಂಪೈರ್ ಮತ್ತು  ರೆಫರಿೋರ್ಸ ಸಮಿತಿಯ 

(ಯ್ಡಆಸಿ್) ಸದಸಯ ರಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಐಐಟಿಎಫ್ 

ಯುಆಸಿಿಗೆ ನೇಮಕಗೊಾಂಡ ರ್ದಲ್ ಭಾರತಿೋಯ ಎಾಂಬ ಗೌರವಕ್ಕಕ  

ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಯಯ ರ್ ಅವರು ಎರಡು ವಷ್ಗಳ ಅವಧಿ ವರೆಗೆ ಸೇವ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. ಇವರ ಸೇವಾಧಿಯನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಇದರೆ ಜತೆಗೆ ಗಣೇಶ್ನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠ ಅಯಯ ರ್ ಅವರನ್ನು  ITTF ಗ್ಗ ಏಷ್ಠಯ ದ ತ್ಂತಿರ ಕ 

ಕಮಿಷನ್ರ್ ಆಗಿ ಸಹ್ ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  ನಾಲುಕ  ವಷ್ಗಳ ಕ್ಕಲ್ 

ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಗಣೇಶ್ನ್ ಈಗ್ಗಲೇ ದಕಿಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದ ಫೆಡರಶ್ನ್ ತ್ಂತಿರ ಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಕ್ಕಮನೆವ ಲ್ಡು  ಟೇಬಲ್ಡ ಟೆನಿು ರ್ಸ ಒಕ್ಕಕ ಟದ ತ್ಂತಿರ ಕ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಿಸಿದಾದ ರೆ. 

ಅವರು ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ ವೂಕಿಸ  (ಚಿೋನಾ)ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಏಷಯ ನ್ ರ್ಚಂಪ್ತಯನಿಿ ಪ್ ಸಪ ರ್ಧ್ಯ ವಯ ವಸಾಥ ಪ್ಟಕರಾಗಿ 

ಮೇಲ್ಲವ ರ್ಚರಣೆ ಮಾಡಿದದ ರು. ಗಣೇಶನ್ ರವರು ಕೌಲಾಲಂಪುರ್ ವಿಶ್ವ  ರ್ಚಂಪ್ತಯನಿಿ ಪ್ 2016ರಲಿ್ಲ  

ಉಪ್ಟ ತಿೋಪು್ಗ್ರರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದದ ರು ಮತ್ತು  ಗಿ್ ಯ ಸೆೊೋದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಕ್ಕಮನೆವ ಲ್ಡು  

ಕಿರ ೋಡ್ಯಕ್ಕಟಗಳಂರ್ತಯೇ ಕ್ಕಂಪ್ತಟೇಶ್ನ್ ಮಾಯ ನೇಜರ್ ಮತ್ತು  ರೆಫರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ 

ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ ಸಪ ರ್ಧ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 

ಟ್ರೀಕ್ಯೀ ಒಲಂಪಿಕ್ ಗೆ ಹಸ ಕ್ರ ೀಡೆಗಳ ಅನ್ನಮೀದ್ನೆ 

ಸಿವ ಟಿ ಲ್ಗ್ಂಡು  ಲಾಸನೆು ಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಐಒಸಿ ಕ್ಕಯ್ನಿವಾ್ಹ್ಕ 

ಮಂಡಳಯ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  2020ರ ಟೊೋಕಿಯೋ ಒಲಂಪಿಕ್ ನಲಿಲ  ಹ್ಲ್ವು 

ಹಸ ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಒಲ್ಲಂಪ್ತರ್ಕ ಸಮಿತಿಯ್ಡ 

ಅನ್ನರ್ೋದಿಸಿದೆ. ಲ್ಲಂಗ ಸಮಾನ್ರ್ತ ಮತ್ತು  ಯ್ಡವಜನ್ರನ್ನು  

ಕಾಂದಿರ ಕರಿಸಿಕಾಂಡು ಐಒಸಿ ಹಸ ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಮೀದಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಟೊೋಕಿಯೋ ಒಲ್ಲಂಪ್ತಕಸ ು ಲಿ್ಲ  321 ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳು ಇರಲಿವೆ. ರಿಯ 2016 

ನ್ಲಿ್ಲ  306 ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಹಸ ಸೇಪ್ಟ್ಡೆಗಳು 3-ಆನ್ -3 ಬ್ದಯ ಸ್ಕ ಟಾಾ ಲ್ಡ, ಮಿಶರ  ರಿಲೇ, ಮಿಶರ  ಈಜುಗ್ರಿಕೆ, ಮಿಶರ  ತಂಡ 

ಬ್ರಲಿು ಗ್ರಿಕೆ, BMX ಫ್ರರ ೋಸ್್ ೈಲ್ಡ ಸೇರಿದಂತೆ 14 ಇತ್ರ ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳ ಜೊರ್ತಗ್ಗ ಮಿಶ್ರ  4x400m ರಿಲೇ 

ಸಹ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊರ್ತಗ್ಗ, ಟೊೋಕಿಯೋ ಆಟಗಳಲಿ್ಲ  ಮಿಶರ  ಟೆರ ೈಯಥಿಾ ನ್ ಸಹ್ ರ್ದಲ್ 

ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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 ಇದಲಿ್ದೆ, ಮಿಶ್ರ  ಜೂಡೋ ತಂಡವನ್ನು  ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ಟರ ತಿಯಂದು ಜೂಡೋ 

ತಂಡವು 3 ಪುರುಷರು ಮತ್ತು  3 ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಲಿ್ರೂ ವಿಭಿನ್ು  ತೂಕ ವಗಿಗಳನ್ನು  

ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಮಿಶ್ರ  ಡಬಲ್ಡಸ  ಟೇಬಲ್ಡ ಟೆನಿು ರ್ಸ ಸಪ ರ್ಧ್ಯನ್ನು  ಸಹ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಟೊೋಕಿಯೋ ಒಲ್ಲಂಪ್ತಕಸ ು ಲಿ್ಲ  ಮಿಶ್ರ  ಕ್ತರ ೀಡೆಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ರಿಯ ಒಲ್ಲಂಪ್ತಕಸ ು ಲಿ್ಲ  9 ರಿಂದ 18 ಕೆಕ  

ಏರಿದೆ. 

ಐಒಸ್ತ: 

ಸಿವ ಟಿ ಲ್ಗ್ಂಡು  ಲಾಸನೆು ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಟರ ಧಾನ್ ಕಚೇರಿ ಹಂದಿರುವ ಐಓಸಿ ಒಲ್ಲಂಪ್ತರ್ಕ 

ಕ್ತರ ೀಡಾಕ್ಕಟದ ಸವೊೋ್ಚಿ  ಅಧಿಕ್ಕರವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. ಇದು ಸವ ಯಂಸೇವಕರನ್ನು  

ಒಳಗಂಡಿರುವ ಒಂದು ಲಾಭ್ವಲಲ ದ ಸವ ತಂತ್ರ  ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನು  1894ರ ಜೂನ್ 23 ರಂದು ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಯಿತ್ತ. ಐಒಸಿ ಅಧಿವೇಶ್ನ್ ಮತ್ತು  

ಕ್ಕಯ್ನಿವಾ್ಹ್ಕ ಮಂಡಳ ಪ್ಟರ ಮಖ ನಿಧಾ್ರಗಳನ್ನು  ರ್ತಗ್ಗದುಕಳುಳ ವ ಜವಾಬ್ದದ ರಿ 

ಹಾಂದಿವೆ. 

 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕ್ರ ಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಇಮಾರ ನ್ ಖ್ವಾಜ್ ಆಯ್ಕಕ  

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಸಿ) ಇಮಾರ ನ್ ಖವಾಜ ರವರನ್ನು  

ಮಂಡಳಿಯ ಉಪ್ಟ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಇಮಾರ ನ್ ಖವಾಜ ಅವರು 

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್ ಕೌಂಟಿಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಸಿಂಗಪ್ಟರು 

ಮೂಲ್ದ ಹಿರಿಯ ಆಡಳಿತ್ಗಾರ. ಇತಿು ೋಚೆಗ್ಗ, ಐಸಿಸಿ ಫ್ತಲ್ಡ ಕೌನಿಸ ಲ್ಡ ಉಪ್ಟ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಹುದೆದ  ರಚನೆಗ್ಗ ಅನ್ನರ್ೋದನೆ ನಿೋಡಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ 

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ತಂದಿದೆ. ಇಮಾರ ನ್ ಖವಾಜ್ಞ ಅವರು ಐಸಿಸಿಯ 

ಹಸ ಸಂವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗ್ಗ ತ್ರಲು ಕಳೆದ ವಷ್ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದದ  ಐದು ಜನ್ ಸದಸಯ ರಲಿ್ಲ  

ಒಬಾ ರು. ಕ್ಕಯ್ನಿರತ್ ತಂಡದಲಿ್ಲದದ ರು. ಐಸಿಸಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಶಶಾಂಕ್ ಮನೊೀಹರ್ ಅವರು 

ಅನ್ನಪಸೆಿ ತಿಯಲಿಲ  ಖವಾಜ್ಞ ಅವರು ಐಸಿಸಿ ಸಭೆಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ವಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಐಸ್ತಸ್ತ: 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕಿರ ಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು (ಐಸಿಸಿ), ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಆಟವನ್ನು  ನಯಂತಿರ ಸು 

ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಸಂಸ್ಥ ಯಾಗಿದುದ , 1909 ರಲಿ್ಲ  ಇಂಪ್ತೋರಿಯಲ್ಡ ಕಿರ ಕೆಟ್ ಕಾನೆಪ ರೆನೆ್  ಆಗಿ 

ಸಾಥ ಪ್ತಸಲ್ಪ ಟ್ಿ ತ್ತ. ಇಂಗಿ್ಗ ಂಡ್, ಆಸ್್ ರೋಲ್ಲಯಾ ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣ ಆಫ್ರರ ಕ್ಕ ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಐಸಿಸಿ ಯನ್ನು  

ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದರು. 1965ರಲಿ್ಲ  ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ ಕಿರ ಕೆಟ್ ಕ್ಕನ್ಫ ರೆನ್ಸ  ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  1989 ರಲಿ್ಲ  ಮತೊು ಮೆಮ  ಇಂಟನಾಯ ್ಷನ್ಲ್ಡ ಕಿರ ಕೆಟ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ಡ (ಐಸಿಸಿ) ಎಂದು 

ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಐಸಿಸಿಯ್ಡ 105 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಹಂದಿದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  12 ಮಂದಿ 

ಪ್ಯಣ್ ಸದಸಯ ರು, 37 ಅಸೊೀಸಿಯ್ಕಟ್ಸ ಮತ್ತು  56 ಅಫಿಲಿಯ್ಕಟ್ಸ ಸದಸಯ ರು.  
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ಐಸ್ತಸ್ತ ಏಕ್ದಿನ ಕ್ರ ಕೆಟ್ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ್ದ್ಲಿಲ  ವಿರಾಟ್ ಕಹಿಲ  ನಂ.1 

ಟಿೀಾಂ ಇಾಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ಸ ಕಹಿಲ  ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ 

ಮಂಡಳಿ(ಐಸಿಸಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಏಕದಿನ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  

ಸ್ವು ರ್ ಬಯ ಟೆ್ಸ  ಮನ್ ಎಬಿಡಿ ವಿಲಿಯಸ್ಿ ಅವರನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ ದ್ಯದ ರೆ. 

ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಮಂಡಳಿ(ಐಸಿಸಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 

ಏಕದಿನ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  862 ರಟಿಾಂಗ್ ಪಾಯಿಾಂಟ್ಸ ಗಳಾಂದಿಗೆ 

ವಿರಾಟ್ಸ ಕಹಿಲ  ಏಕದಿನ ಬಯ ಟೆ್ಸ  ಮನ್ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಆಗರ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ ೀರಿದ್ಯದ ರೆ. ಇತ್ರ ಆಟಗ್ರರ ಪೈಕಿ 

ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರು ಟಾಪ್ 10 ಸಾಥ ನ್ಕೆಕ  ಮರಳದಾದ ರೆ. ಯ್ಡವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತ್ಮಮ  

ಶ್ರ ೋಯಾಂಕವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಿಕಂಡಿದುದ  ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ 88 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಥಮ ಸ್ವಾ ನ: ವಿರಾಟ್ಸ ಕಹಿಲ  

ಎರಡನೇ ಸ್ವಾ ನ: ಡೇವಿಡ್ಸ ವಾನಿರ್ 

ಮೂರನೇ ಸ್ವಾ ನ: ಎಬಿ ಡಿ ವಿಲಿಲ ಯಸ್ಿ 

ನ್ಯಲಕ ನೇ ಸ್ವಾ ನ: ಜೀ ರೂಟ್ಸ 

ಐದ್ನೇ ಸ್ವಾ ನ: ಕನ್ ವಿಲಿಯಂಸನ್ 

ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ 

 ಇನ್ನು  ಬ್ರಲರ್ ಗಳ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದಲಿಲ  ಆಸಿೀಸ್ ವೇಗಿ ಹಾಯ ಜಲ್ ವುಡ್ಸ ನಂ.1ಸೆ್ವನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಭುವನೇಶ್ವ ರ ಕುಮಾರ್ 13 ಸಾಥ ನ್ಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿು ಸಿಕಾಂಡು ಶ್ರ ೋಯಾಂಕದಲಿಲ  23 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದ್ಯದ ರೆ. 

ರವಿಚಂದರ ನ್ ಅಶಿವ ನ್ ಮತ್ತು  ರವಿೋಂದರ  ಜಡೇಜ್ಞ ಅವರು ಕರ ಮವಾಗಿ 20 ಮತ್ತು  29ನೇ ಸಾಥ ನ್ಕೆಕ  

ಕುಸಿದಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ಥಮ ಸ್ವಾ ನ: ಜೀಶ್ತ ಹಾಯ ಜಲ್ ವುಡ್ಸ 

ಎರಡನೇ ಸ್ವಾ ನ: ಇಮಾರ ನ್ ತ್ಹಿೀರ್ 

ಮೂರನೇ ಸ್ವಾ ನ: ಮೈಕ್ಕಲ್ ಸ್ವು ಕ್ಿ 

ನ್ಯಲಕ ನೇ ಸ್ವಾ ನ: ಕಗಿಸೊ ರಬಡ 

ಐದ್ನೇ ಸ್ವಾ ನ: ಸುನೀಲ್ ನರೈನ್ 
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ಲೋಧ ಸಮಿತಿಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೇಲ್ಲವ ರ್ಚರಣೆ ಮಾಡಲು ಬ್ರಸಿಸಿಐ  ನಂದ್ ಸಮಿತಿ 

ಲೀಧ ಸಮಿತಿಯ ಕ್ಕಲವು ವಿವಾದಮ ತ್ಕ ಶ್ಫ್ರರಸೆ ನ್ನು  ಪರಿಶ್ೀಲಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಏಳು ಜನ 

ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ.  

ರಾಜಿೋವ್ಸ ಶುಕಿ್ಕ  ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿ್ಲ  ಏಳು ಸದಸಯ ರ ಸಮಿತಿ 

ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಮಿತಿಯ ಇತ್ರ ಸದಸಯ ರು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ಸ 

ಗಂಗೂಲ್ಲ, ಟಿ.ಸಿ. ಮಾಯ ಥ್ಯಯ  (ಕರಳ ಕಿರ ಕೆಟ್), ನ್ಬ್ದ ಭ್ಟ್ಾ ರ್ಚಜಿ್ (ಈಶಾನ್ಯ  ಪ್ಟರ ತಿನಿಧಿ), ಜೇ ಷ್ಠ 

(ಗುಜರಾತ್ ಕಿರ ಕೆಟ್ ಅಸೊೋಸಿಯೇಷನ್), ಬ್ರಸಿಸಿಐ ಖಜ್ಞಂಚಿ ಅನಿರುದ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು  ಬ್ರಸಿಸಿಐ 

ನ್ಟನಾ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ ಅಮಿತ್ಭ್ ಚೌಧರಿ.   

ಲೋಧಾ ಸಮಿತಿಯು 70-ವಷ್ಕಿಕ ಂತ್ ಹೆಚಿು  ವಯಸಿಸ ನ್ ಮತ್ತು  ಕಿರ ಕೆಟಿಗ ಆಡಳತ್ದಲಿ್ಲ  

ಈಗ್ಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು  ವಷ್ಗಳ ಪ್ಯಣ್ಗಂಡಿರುವವರನ್ನು  ಅನ್ಹ್್ಗಳಸುವುದು ಶ್ಫ್ರರಸೆಿ ನಲಿಲ  

ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಶ್ಫ್ರರಸೆ ನ್ನು  ರಾಜಯ  ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ಘಟಕಗಳು ವಿರೀಧಿಸುತಿು ವೆ.  ಜುಲೈ 10 ರಳಗ್ಗ ಬ್ರಸಿಸಿಐ 

ಸಮಿತಿ ತ್ನ್ು  ಲ್ಲಖಿತ್ ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸುವಂರ್ತ ಕಳದೆ.  
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ರಾಜ್ಯ  
 

ಉತಿ ಮ ಆಡಳಿತ ನವ್ಿಹಣೆಯಲಿಲ  ರಾಜ್ಯ ಕೆಕ  4ನೇ ಸ್ವಾ ನ 

ಪಬಿಲ ಕ್ ಅಫೇಸ್ಿ ಸ್ಥಾಂಟರ್ (ಪಿಎಸಿ) ಹರತಂದಿರುವ ವರದಿಯಲಿಲ  

ಉತ್ು ಮ ಆಡಳಿತ್ ನವಿಹಣೆಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ 4ನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಕರಳ ಸಕಾಿರ ಸತ್ತ್ ಎರಡನೇ ವರ್ಿವೂ ಪರ ರ್ಮ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಕಾಯುದ ಕಾಂಡಿದೆ. ಸಕಾಿರತ್ರ ಸಂಸೆ್ಥ  ಪಿಎಸಿ 

ಹರತಂದಿರುವ ಪರ ಸಕು  ಸ್ವಲಿನ ಸ್ವವಿಜನಕ ಆಡಳಿತ್ ಸೂಚಯ ಾಂಕ 

ಆವೃತಿು ಯನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ನವೃತ್ು  ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ 

ಹಾಗೂ ಸಂಸೆ್ಥ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಎಾಂ.ಎನ್.ವೆಾಂಕಟಾಚಲಯಯ  ಅವರು ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಪಬಿಲ ಕ್ ಅಫೇಸ್ಿ ಸ್ಥಾಂಟರ್ (ಪಿಎಸಿ) 2016 ರಿಾಂದ ಈ ಸೂಚಯ ಾಂಕವನ್ನು  ಹರತ್ರುತಿು ದೆ. 2016ರ 

ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಕರಳ ಮದಲ ಸೆ್ವನವನ್ನು , ತ್ಮಿಳು ನಾಡು ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಹಾಗೂ 

ಕನಾಿಟಕ ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದದ ವು. 

 ಸೂಚಯ ಾಂಕದಲಿಲ  ಬಿಹಾರ ಕನೆಯ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

 ಸಣಣ  ರಾಜಯ ಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಹಿಮಾಚಲಪರ ದೇಶ ಉತ್ು ಮ ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ  ಮದಲ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಿ ಮಿಜೀರಾಾಂ ಪರ ರ್ಮ ಸೆ್ವನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತು . ಆದರೆ ಈ ಬರಿ ಮಿಜೀರಾಾಂ 3ನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಕುಸಿದಿದೆ. 

ಮೇರ್ಘಲಯ ಕನೆ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

ಮೂಲಸೌಕಯಿ, ಮಾನವ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗಿ ಬಾಂಬಲ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಭ್ದರ ತೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  

ಮಕಕ ಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಅಪರಾಧ, ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ  ನಯಂತ್ರ ಣ, ಸ್ವಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯ ಹಂಚಿಕ್ಕ, 

ಪರಿಸರ, ಪಾರದಶಿಕತೆ ಮತ್ತು  ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕ, ಹಣಕಾಸು ನವಿಹಣೆ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  

ವಿರ್ಯಗಳ ಆಡಳಿತ್ದಲಿಲ  ಕರಳ, ತ್ಮಿಳುನಾಡು, ಹಿಮಾಚಲ ಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಗೊೀವಾ ರಾಜಯ ಗಳು 

ಮುಾಂಚೂಣಿಯಲಿಲ ರುವುದ್ಯಗಿ ವರದಿಯಲಿಲ  ತಿಳಿಸಿದೆ 

 

ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟಾಬ ಲ್ ತಂಡಕೆಕ  ಫೆಡರಶನ್ ಕ್ಪ್ಟ 

ಬಾಂಗಳೂರು ಫ್ತಟಿಾಲ್ ಕಲ ಬ್ (ಬಿಎಫ್ಸಿ) 2017ರ ಫ್ಡರಶನ್ ಕಪ್ಟ 

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. ಓಡಿಶದ ಕಟಕು  ಬರಾಬತಿ 

ಕ್ತರ ೀಡಾಾಂಗಣದಲಿಲ  ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  14 ಬರಿ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ 

ಮೀಹನ್ ಬಗಾನ್ ತಂಡವನ್ನು  2-0 ಗೊೀಲುಗಳ ಅಾಂತ್ರದಲಿಲ  ಸೊೀಲಿಸಿದ 

ಬಿಎಫ್ಸಿ 2ನೇ ಬರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು  ಎತಿು ಹಿಡಿಯಿತ್ತ. ಫೆಡರಶ್ನ್ ಕಪ್ ಕಿಬೆಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡ ಭಾರತ್ದ 



www.karunaduexams.com 

727 | P a g e  
 

ರ್ದಲ್ ಪ್ಟರ ಮಖ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಸಪ ರ್ಧ್ಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  1977ರಲಿ್ಲ  ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ 

ಫೆಡರಶ್ನ್ ಸಾಥ ಪ್ತಸಿತ್ತ. 1980 ಮತ್ತು  1990ರ ದಶ್ಕದಲಿ್ಲ , ಇದು ಭಾರತ್ದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಜನ್ಪ್ತರ ಯ 

ಫ್ತಟಿಾಲ್ ಪಂದಾಯ ವಳ ಎಂದು ಪ್ಟರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರ ಜನ್ಪ್ತರ ಯ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ 

ಪಂದಾಯ ವಳಗಳಲಿ್ಲ  ಡುಯ ರಾಂಡ್ ಕಪ್, ಸಂತೊೋಷ್ ಟೊರ ೋಫ್ರ, ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪ್ಟರ್ ಲ್ಲೋಗ್, 

ಸುಬೊರ ಟೊ ಕಪ್, ಐಎಫ್ಎ ಶಿೋಲ್್ಡ  ಇತ್ಯ ದಿ ಸೇರಿವ. ಇವುಗಳ ಕ್ತರುಪರಿಚಯ ಇಲಿಲ ದೆ: 

 ಡೂಯ ರಾಂಡ್ ಕ್ಪ್ಟ: ಡುಯ ರಾಂಡ್ ಕಪ್ ಭಾರತ್ದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಹ್ಳೆಯ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ 

ಪಂದಾಯ ವಳಯಾಗಿದುದ , ಪ್ಟರ ಪಂಚದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಹ್ಳೆಯ ಫ್ತಟಿಾ ಲ್ ಪಂದ್ಯಯ ವಳಿಗಳಲಿಲ  

ಒಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  1884 ರಿಂದ 1894 ರವರೆಗ್ಗ ಭಾರತ್ದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ಯಾಗಿ 

ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಸರ್ ರ್ಟಿ್ಮರ್ ಡುಯ ರಾಂಡ್ ಹೆಸರನ್ನು  ಇಡಲಾಗಿದೆ. 1888 ರಲಿ್ಲ  ರ್ದಲ್ 

ಡುಯ ರಾಂಡ್ ಕಪ್ ಪಂದಾಯ ವಳ ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. ಆರಂಭ್ದಲಿ್ಲ , ಇದು ಬ್ರರ ಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೇನಾ 

ಪ್ಟಡೆಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತಿು ದದ  ಸೇನಾ ಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು . ಕಾಲಕರ ಮೇಣ ನಾಗರಿಕ ತಂಡಗಳಗ್ಗ 

ಮುಕು ವಾಯಿತ್ತ. 2006ರಲಿ್ಲ  ಸೈನ್ಯ ವು ಡುಯ ರಾಂಡ್ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಟ್ಯನ್್ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ 

(ಡಿಎಫ್್ರ ಎರ್ಸ) ಮತ್ತು  ಓಸಿಯನ್ಸ  ಎಂದು ಕರೆಯ್ಡವ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗ್ಗ ತ್ನ್ು  

ಪಂದಾಯ ವಳಯ ಆಡಳತ್ವನ್ನು  ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸಿತ್ತ. ಇತಿು ೋಚಿನ್ ಡುಯ ರಾಂಡ್ ಕಪ್ 

ಟ್ಯನ್್ಮೆಂಟ್ 2016 ರಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ರ್ಚಂಪ್ತಯನ್ ಆಮಿ್ ಗಿರ ೋನ್ ಆಗಿದೆ. 

 ಐಎಎಫ್ಟ ಶಿೀಲ್ಡ : ಐಎಫ್ಎ ಶಿೋಲ್್ಡ  ಭಾರತ್ದ ಎರಡನೇ ಹ್ಳೆಯ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಸಪ ರ್ಧ್ಯಾಗಿದುದ , 

ಭಾರತಿೋಯ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಅಸೊೋಸಿಯೇಷನ್ 1893 ರಿಂದ ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದೆ. 2015ರಿಂದ 

ಐಎಫ್ಎ ಶಿೋಲ್್ಡ  ಅನ್ನು  ಅಂಡರ್-19 ಯ್ಡವ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಪಂದಾಯ ವಳಯಾಗಿ 

ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ಪ್ರರ ಯೋಜಕರು LG ಮತ್ತು  ಇತಿು ೋಚಿನ್ ಸಪ ರ್ಧ್ಯನ್ನು  

2016 ರಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ, ಟಾಟಾ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಅಕ್ಕಡೆಮಿ ಪುಟಿಾಲ್ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿತ್ತ. 

 ಸುಬೊರ ತೊ ಕ್ಪ್ಟ: ಸುಬೊರ ತ್ತ ಕಪ್ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಪಂದಾಯ ವಳ ಏರ್ ಮಾಷ್ಲ್ಡ ಸುಬೊರ ಟೊ 

ಮಖಜಿ್ ಹೆಸರಿನ್ ಅಂತ್ರ ಶಾಲಾ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಪಂದಾಯ ವಳಯಾಗಿದೆ. ಇದು 1960ರಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾಯಿತ್ತ. ನೇಪ್ರಳ ಮತ್ತು  ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನ್ದ ಶಾಲ್ಗಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಂರ್ತ ಈ 

ಸಪ ರ್ಧ್ಯಲಿ್ಲ  50ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು  ಶಾಲಾ ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ು ವ. ಭಾರತ್ದ ಯ್ಡವ 

ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು  ಕಿರ ೋಡ್ಯ ಸಚಿವಾಲ್ಯದಿಂದ ಬಂಬಲ್ಲತ್ವಾಗಿರುವ ಭಾರತಿೋಯ 

ವಾಯ್ಡಪ್ಟಡೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು  ನ್ಡೆಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಬಂಗ್ಳದ ಮಧಯ ಮಗ್ರ ಮ್ 

ಹೈಸೂಕ ಲ್ಡ ಈ ಪಂದಾಯ ವಳಯನ್ನು  ಏಳು ಬ್ದರಿ ಗ್ಗದುದ ಕಂಡಿದೆ. 

 ಸಂತೊೀಷ್ ಕ್ಪ್ಟ: 194 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭ್ವಾದ ಸಂತೊೋಷ್ ಟೊರ ೋಫ್ರ ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಕ್ಕ್ರಿ 

ಸಂಸ್ಥ ಗಳ ನಡುವೆ ವಾಷ್ಟ್ಕವಾಗಿ ನ್ಡೆಯ್ಡವ ಭಾರತಿೋಯ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಪಂದಾಯ ವಳಯಾಗಿದೆ. 

ಸಂತೊೋಷ್ದ ಮಹಾರಾಜ ಸರ್ ಮನ್ಮ ಥಾ ನಾಥ್ ರಾಯ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ್ನು  ಟ್ಯನಿಗೆ 
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ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಮದಲ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗ್ಳ ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿತ್ತ. ಪಂದಾಯ ವಳಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ಟಶಿಿ ಮ ಬಂಗ್ಳವು ಅತ್ಯ ಂತ್ ಯಶ್ಸಿವ ೋ ತಂಡವಾಗಿದುದ , 32 ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದೆ. 

 ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪ್ರ್ ಲಿೀಗ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪ್ಟರ್ ಲ್ಲೋಗ್ (ಐಎರ್ಸಎಲ್ಡ) ಪುರುಷರ 

ವೃತಿು ಪ್ಟರ ಫ್ತಟ್ ಬ್ದಲ್ಡ ಲ್ಲೋಗ್ ಆಗಿದೆ. 2013 ರಿಾಂದ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದುದ , ಐಪ್ತಎಲ್ಡ ನಂತೆ 

ಫ್ರರ ಯ ಂಚೈರ್ಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ಟರ ಸುು ತ್, ISLನ್ಲಿ್ಲ  ಎಂಟು ತಂಡಗಳವ. ಅಟಿೆ ಟಿಕ 

ಡೆ ಕೋಲ್ಕ ತ್; ಚೆನೆು ೈಯನ್ ಎಫ್ರಸ ; ದೆಹ್ಲ್ಲ ಡೈನ್ರ್ೋರ್ಸ; ಗೋವಾ; ಕರಳ ಬಿ್ದ ಸ್ ರ್ಸ್; 

ಮಂಬೈ ನ್ಗರ; ಉತ್ು ರ ಪ್ಯವ್ ಯ್ಡನೈಟೆಡ್ ಮತ್ತು  ಪುಣೆ ನ್ಗರ. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ ಮೂರು 

ಕಿರ ೋಡ್ಯಋತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಅಟಿೆ ಟಿಕ ಡೆ ಕಲ್ಕ ತ್ು  (2014 ಮತ್ತು  2016) ಎರಡು ಪಂದಯ ಗಳನ್ನು  

ಗ್ಗದುದ ಕಂಡಿದೆ, ಒಂದು ಋತ್ತವಿನಲಿಲ  ಚೆನೈಯಿನ್ ಎಫ್ರಸ  (2015) ಪರ ಶಸಿು  ಗ್ಗದಿದ ದೆ. 

 ಐ-ಲಿೀಗ್: ಐ-ಲ್ಲೋಗ್ (ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಹಿೋರೋ ಐ ಲ್ಲೋಗ್) ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲನ್ ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ು ಲಿ್ಲ  

ಮತೊು ಂದು ವೃತಿು ಪ್ಟರ ಲ್ಲೋಗ್ ಆಗಿದೆ. 2007 ರಲಿ್ಲ  ಒಎನಿಿ ಸಿ ಐ-ಲ್ಲೋಗ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಷನ್ಲ್ಡ 

ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಲ್ಲೋಗು  ಬದಲಾಗಿ ಇದನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗ್ಗ, ಈ ಲ್ಲೋಗು  

ಒಂಬತ್ತು  ಅವಧಿಗಳನ್ನು  ನ್ಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 10 ಫ್ತಟಾಾ ಲ್ಡ ಕಿಬೆ ಳಂದ ಸಪ ಧಿ್ಸಲ್ಪ ಡುತ್ು ದೆ. 

ಐಜ್ಞಲ್ಡ, ಬಂಗಳೂರು ಎಫ್ರಸ , ಚೆನೆು ೈ ಸಿಟಿ, ಚಚಿ್ಲ್ಡ ಬರ ದರ್ಸ್, ಡಿಎಸ್ಕ  ಶಿವಜಿಯನ್ು ರು, ಈರ್್ಸ  

ಬಂಗ್ಳ, ಮಿನ್ವಾ್ ಪಂಜ್ಞಬ್, ರ್ೋಹ್ನ್ ಬಗ್ನ್, ಮಂಬೈ ಮತ್ತು  ಶಿಲಿಾಂಗ್ ಲಾಜೊಂಗ್ 

ಈ 10 ಕಿಬೆಳಾಗಿವ. 

ನವ್ಜ್ಞತ ಶಿಶ್ಮ, ಬಣಂತಿಯರ ಸ್ವವು ತಡೆಯುವ್ ಯೀಜ್ನೆ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಲ  ಜ್ಞರಿಗೆ 

ನವಜಾತ್ ಶ್ಶ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಣಂತಿಯರ ಸ್ವವನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ವಿನೂತ್ನ 

ಯೀಜನೆಯಾಂದನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕನಾಿಟಕ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ 

ಮತ್ತು  ಸಿಾಂಗಾಪುರ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ಫೌಾಂಡೇರ್ನ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ಾ ದಡಿ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಮುಾಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಿ ಸಿಾಂಗಾಪುರ್ ಜನರಲ್ ಆಸಪ ತೆರ ಪರ ಸೂತಿ 

ತ್ಜಾ ರು, ಶ್ಶ್ಮ ತ್ಜಾ ರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಶ್ಮಶೂರ ರ್ಕ್ತ ಯರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡ ತ್ಜಾ ರ ತಂಡ 

ರಾಜಯ ದಲಿಲ ನ ವಿವಿಧ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ಆಯದ  200 ಮಂದಿ ಆರೀಗಯ  ಇಲಾಖ್ಯ ಸಿಬಿ ಾಂದಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ 

ನೀಡಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ತ್ರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ರಾಜಯ ದ ಇತ್ರ ಆರೀಗಯ  ವೃಾಂದದ ಸಿಬಿ ಾಂದಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ 

ನೀಡಲಿದುದ , ಆ ಮೂಲಕ ನವಜಾತ್ ಶ್ಶ್ಮ ಮತ್ತು  ಗಭಿಿಣಿಯರ ಸಮಪಿಕ ಆರೈಕ್ಕಗೆ ತ್ರಬೇತಿ 

ಪಡೆದ ಸಿಬಿ ಾಂದಿಯನ್ನು  ವಿವಿಧ ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿಲ  ನಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದು, ಇವರು ತಾಯಿ 

ಮತ್ತು  ಮಗುವಿನ ಆರೈಕ್ಕಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಸಿಾಂಗಾಪುರದ ಆರೀಗಯ  ಸೇವೆಯ ಪರ ಸೂತಿ ತ್ಜಾ ರು, ನವಜಾತ್ ಶ್ಶ್ಮತ್ಜಾ ರು, ಹಿರಿಯ 

ಶ್ಮಶೂರ ರ್ಕರು ದ್ಯದಿಗಳನೊು ಳಗೊಾಂಡ ತಂಡ ಕನಾಿಟಕದ ವಿವಿಧ 2ನೆ ಮತ್ತು  3ನೆ ಹಂತ್ದ 

ಆಸಪ ತೆರ ಗಳ ಸುಮಾರು 200 ಆರೀಗಯ  ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ ತ್ಜಾ ರ ತಂಡ ಶ್ಶ್ಮ 

ಮತ್ತು  ತಾಯಿ ಮರಣಕ್ಕಕ  ಕಾರಣವಾ ಗಿರುವ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ನವಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ 

ಜಾಾ ನಾಭಿವೃದಿಧ , ಕ್ಟಶಲಯ ಗಳನ್ನು  ಕಲಿಕ್ಕಯ ಮುಖ್ಯಾಂತ್ರ ತ್ರಬೇತ್ತದ್ಯರರ 

ಕಾಯಾಿಗಾರದಲಿಲ  (ಟಿಒಟಿ) ಮೂಲಕ ಅಣಿಗೊಳಿಸುತಾು ರೆ. 
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  ಪರ ತಿೀ ತಂಡದಿಾಂದ ಆಯ್ಕಕಯಾದ 40 ಯಶಸಿಾ  ತ್ರಬೇತ್ತದ್ಯರರು, ರಾಜಯ ದ 200 ಆರೀಗಯ  

ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ವಗಿದವರು ತ್ರುವಾಯ ತ್ಮಮ  ಆಸಪ ತೆರ ಗಳನ್ನು  ಇದೇ ರಿೀತಿ ಕ್ಕಲ ಹಂತ್ದ ತ್ರಬೇತಿ 

ನೀಡಿ ಜಾಾ ನ, ಕ್ಟಶಲಯ  ಕಲಿಕ್ಕಗೆ ಒತ್ತು  ನೀಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶ್ಶ್ಮ ಮತ್ತು  ಬಣಂತಿಯರ 

ಮರಣ ತ್ಡೆಯುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಯೀಜನೆ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಶ್ಶ್ಮ ಮರಣ ಪರ ಮಾಣ 31 (1000 ಜನನಕ್ಕಕ ) ಇದೆ. ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ 

ಪರ ಮಾಣ 131 (100000) ಇದೆ. 

 

ಆಥಿಿಕ್ವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ್ ವ್ಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇ 10% ಮೀಸಲ್ದತಿ ವ್ಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಹೈಕೀಟ್ಿ 

ಗುಜರಾತಿನ ಪಟೇಲ್ ಸಮುದ್ಯಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.10% 

ರಷ್ಟು  ಮಿೀಸಲಾತಿ ಕಲಿಪ ಸಿದದ  ಗುಜರಾತ್ ಸಕಾಿರದ ಆದೇಶವನ್ನು  ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೀಟ್ಸಿ 

ವಜಾಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಉದೊಯ ೀಗ ಹಾಗೂ ಶ್ಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ 

ಮಿೀಸಲಾತಿಯಡಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು  ಕೀಟಾ ಕಲಿಪ ಸಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯ  ಸರಕಾರ ಮೇ 1ರಂದು 

ಹರಡಿಸಿದದ  ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ  ಅಸಿಾಂಧೂ ಎಾಂದು ಕೀಟ್ಸಿ ತಿೀಪುಿ ನೀಡಿದೆ. 

 ರಾಜಯ ದ ಓಟ್ಟು  ಮಿೀಸಲಾತಿ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ನಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಶೇ 50% ಮಿೀಸಲಾತಿ ಮಿತಿ 

ಮಿೀರಿರುವುದರಿಾಂದ ಅಸ್ವಾಂವಿಧಾನಕವಾಗಿದೆ. 

 ವೈಜಾಾ ನಕ ಅಾಂಕ್ತ ಅಾಂಶಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸೂಕು  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸದೆ ಸರಕಾರ ತಿೀಮಾಿನ 

ಕೈಗೊಾಂಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲಲ  ಎಾಂದು ಕೀಟ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಮೇ 2016 ರಲಿಲ  ಗುಜರಾತ್ ಸಕಾಿರ ಉದೊಯ ೀಗ ಹಾಗೂ ಶ್ಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಾಂದುಳಿದ 

ವಗಿಗಳ ಮಿೀಸಲಾತಿಯಡಿ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು  ಕೀಟಾ ಕಲಿಪ ಸಿ, 2016-17 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಿದಿಾಂದಲೇ 

ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದ್ಯಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು . ಆದರೆ ಸಕಾಿರದ ಆದೇಶವನ್ನು  ಪರ ಶ್ು ಸಿ ವಿರುದಧ  

ಹೈಕೀಟು ಿಲಿಲ  ಅಜಿಿ ಸಲಿಲ ಸಲಾಗಿತ್ತು .  

 

ಜ್ಲ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಾ  ಆರಂಭಿಸ್ತದ್ ತೆಲಂಗಣ 

ರಾಜಯ ದ ಸಮಗರ  ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಲಂಗಣ ಸಕಾಿರ 

ಮಹತ್ಾ ದ ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲ ಮಾಹಿತಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  (Water Resource Information System) 

ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತೆಲಂಗಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಬಹಯ ಕಾಶ 

ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಇಸೊರ ೀ) ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಗೆ ಸಹಿಹಾಕ್ತವೆ. ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಅನಾ ಯ ಇಸೊರ ೀದ 

ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ದೂರಸಂವೇದಿ ಕಂದರ ವೂ ಈ ವಯ ವಸ್ಥ ಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲ್ಲದುದ , ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ದ ಮೂಲ್ಕ 

ಮಾಹಿತಿಗ ಹಂಚಲ್ಲದೆ.  

 ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಮೂಲಕ ಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು  ಜಲಾಶಯಗಳಲಿಲ  ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ನೀರಿನ 

ಮಟು ವನ್ನು  ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜಲ ಸಂಪನೂಮ ಲದ ನಖರ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಿದೆ. 

 ವಯ ವಸ್ಥ ಯಡಿ ಆಕ್ಕಶ್ದಿಂದ ರಾಜಯ ದ ಜಲ್ ಮೂಲ್ಗಳ ಮೇಲ್ಗ ನಿಗ್ ಇಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಜೊರ್ತಗ್ಗ, 

ಇಸೊರ ೋ ಎಲಿಾ  ಜಲಾಶ್ಯಗಳಲಿ್ಲರುವ ನಿೋರಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪ್ಟರ ತಿ ಹ್ದಿನೈದು ದಿನ್ಕಕ ಮೆಮ  

ಉಪ್ಟಗರ ಹ್ದ ಮೂಲ್ಕ ಚಿತಿರ ಸಿ ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ. 

 ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯೂ ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಹಸ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಳು ಲು 

ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಅಲಲ ದೇ ಇತ್ರೆ ರಾಜಯ ಗಳು ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲು 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 
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ತೆಲಂಗಣದ್ಲಿಲ  “ಮಷನ್ ಭಗಿೀರಥ”ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ 

ಪರ ತಿಯಬಿ ರಿಗೂ ಶ್ಮದದ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು  ಪೂರೈಸುವ ಉದೆದ ೀಶ ಹಾಂದಿರುವ ತೆಲಂಗಣ 

ರಾಜಯ ದ ಮಹತ್ಾ ಕಾಾಂಕ್ತಷ  ಯೀಜನೆ “ಮಿರ್ನ್ ಭ್ಗಿೀರರ್”ಗೆ ಪರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಅವರು ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದರು. ತೆಲಂಗಣ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ಕ್ಕಸು ಎಾಂದೇ 

ಬಿಾಂಬಿತ್ವಾಗಿರುವ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ತೆಲಂಗಣದ ಮೇಡಕ್ ಜಿಲೆಲ ಯ ಗಜೆಾ ಲ್ ಬಳಿ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  

 ಮಿರ್ನ್ ಭ್ಗಿೀರರ್ ಯೀಜನೆಯು ಜಲ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸುವ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ರಾಜಯ ದ 

ಪರ ತಿ ಕುಟ್ಟಾಂಬಕ್ಕಕ  ಶ್ಮದದ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು  ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿಯಾಂದಿಗೆ 

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ ಪರ ತಿ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ 100 ಲಿೀಟರ್ ಶ್ಮದದ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು  ಹಾಗೂ ನಗರ 

ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಪರ ತಿ ವಯ ಕ್ತು ಗೆ 150 ಲಿೀಟರ್ ಶ್ಮದದ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಯೀಜನೆಯಡಿ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ ರುವ ಸುಮಾರು 25000 ವಾಸಸೆಳಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  67 

ನಗರ ಭಾಗದ ವಾಸಸೆಳಗಳಿಗೆ ಶ್ಮದದ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು  ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು. 

 ಇದರ ಜತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿಗೆ ಸುಸೆಿರ ಮತ್ತು  ಶಶಾ ತ್ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ 45000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಸಂಪರ ದ್ಯಯಿಕ ನೀರಿನ ಮೂಲಗದದ ಕ್ಕರೆ, ಕುಾಂಟೆಗಳನ್ನು  

ಪುನಜೆಿ ೀಿವನಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.   

 

ವಿಶ್ಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವ್ರ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಹಸ ಜ್ಲ ನಗಮ ಸ್ವಾ ಪ್ನೆಗೆ  ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದ ಪರ ಮುಖ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗದದ ಭ್ದ್ಯರ  ಮೇಲದ ಾಂಡೆ ಮತ್ತು  ಎತಿು ನ ಹಳೆ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ತ್ಾ ರಿತ್ಗತಿಯಲಿಲ  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲು ವಿಶ್ಾ ೀಶಾ ರಯಯ ನವರ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಹಸ 

ಜಲ ನಗಮ ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಹಸ ನಗಮದ ನದೇಿಶಕ ಮಂಡಳಿಗೆ 

15 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಸ ನಗಮಕ್ಕಕ  ವಿಶೇಷ್ಠಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕನಾಿಟಕ ನೀರಾವರಿ 

ನಗಮದ ವಯ ವಸೆ್ವಪಕ ನದೇಿಶಕ ಆರ್.ರುದರ ಯಯ  ಅವರನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದುದ , ಅವರು 

ಪೂವಿಭಾವಿ ಕ್ಕಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಭದ್ಘರ  ಮೇಲದ ಂಡೆ ಯೀಜ್ನೆ  

 ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು, ಚಿತ್ರ ದುಗಿ, ದ್ಯವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು  ತ್ತಮಕ್ಕರು ಜಿಲೆಲ ಗಳ 2,25,515 ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ 

ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಲಿಪ ಸಲು ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ ನ 367 ಸಣಣ  ನೀರಾವರಿ ಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು  

ತ್ತಾಂಬಿಸಲು, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ಸ್ವಗರಕ್ಕಕ  ಸುಮಾರು 2 ಟಿಎಾಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ರೂ 12,340 ಕೀಟಿ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ ಯೀಜನಾ ವರದಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ 

ಅನ್ನಮೀದನೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ನೀಡಿದೆ.  

ಎತಿಿ ನಹಳೆ ಯೀಜ್ನೆ: 

 ರೂ 12,912.36 ಕೀಟಿಯ ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಕೀಲಾರ, ಚಿಕಕ ಬದು ಪುರ, 

ರಾಮನಗರ, ಬಾಂಗಳೂರು ಗಾರ ಮಾಾಂತ್ರ, ತ್ತಮಕ್ಕರು , ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಮತ್ತು  ಹಾಸನ 

ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಆಯದ  ಪರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದ ೀಶ ಹಾಂದಿದೆ. 

ಚಡಚಣ ಏತ ನೀರಾವ್ರಿಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ  

 ರೂ 413.20 ಕೀಟಿ ಅಾಂದ್ಯಜು ಮತ್ು ದ ಚಡಚಣ ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯು 

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲೆಲ  ಇಾಂಡಿ ತಾಲೂಲ ಕ್ತನ ಚಡಚಣ ಹಾಗೂ ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ಗಾರ ಮಗಳಿಗೆ 

ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಲಿಪ ಸಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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ಚಡಚಣ ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ಗಾರ ಮಗದದ ಬರಡ್ರೀಲ, ಗೊೀಡಿಹಾಳ, ಹಾವಿನಹಾಳ, 

ಹಾಲಹಳಿು , ಶ್ರಡ್ರೀಣ, ರವತ್ಗಾಾಂವ್, ನವರಗಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ರ ಗಾರ ಮಗಳು 

ಬರಪಿೀಡಿತ್ವಾಗಿದುದ , ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ತಿೀವರ ವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟು  

ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಲಿಪ ಸಲು ಭಿೀಮಾ ನದಿಗೆ 

ಅಡಡ ಲಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಾಿಣ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ರುವ ಸಂಖ್ ಬಯ ರಜು  ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಲ  

ಚಡಚಣ ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ನಮಿಿಸಲು ಉದೆದ ೀಶ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ಭಿೀಮಾ ನದಿಯಿಾಂದ 1.72 ಟಿಎಾಂಸಿ ಅಡಿ ನೀರನ್ನು  ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. 9,215 

ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಕೃಷಿಗೆ, ಜನ, ಜಾನ್ನವಾರುಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  

ಕಲಿಪ ಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

 

ನ್ಯಡಪ್ರ ಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ ರಚನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ  

ನಾಡಫರ ಭು ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡ ಅಭಿವೃದಿದ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ ರಚಿಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಲು ಸಮಮ ತಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ 

ಸೆ್ವಪನೆ ಮಾಡಲು 5 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅನ್ನದ್ಯನ ನೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ:  

 'ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರು ಶಶಾ ತ್ವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರ ರಚನೆ 

ಮಾಡಿ, ಸಂಶೀಧನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕ್ಕಾಂಬ ಕ್ಕಗು ಬಹುದಿನಗಳಿಾಂದ ಇತ್ತು . ಈ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ  

ಪಾರ ಧಿಕಾರವನ್ನು  ರಚಿಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದುದ , ಪಾರ ದೇಶ್ಕ ಆಯುಕು ರು 

ನೊೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

 ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ಕಂದ್ಯಯ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ 25 ಶಸಕರು 

ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ರಚಿಸಬೇಕು ಎಾಂಬ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಇತ್ತು . ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಈ 

ಕುರಿತ್ತ ಚಚೆಿ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಸದಸಯ ರ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  15ಕ್ಕಕ  ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು 

ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿದೆ.  

 ನಾಲುಕ  ಜಿಲೆಲ ಗಳ ಜಿಲಾಲ ಧಿಕಾರಿಗಳು, ತ್ಹಸಿೀಲಾದ ರ್ಗಳು, ಮತ್ತು  ಸ್ಥಪ ರ್ಲ್ ಕಮಷಿನರ್ಗಳು 

ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ಸದಸಯ ರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

ಇತರೆ ನಣಿಯಗಳು: 

ನಾಡಪರ ಭು ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರ ಹೆಸರನ್ನು  ಚಿರಾಯುವಾಗಿಸಲು ಸಕಾಿರ ಅನೇಕ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರಲು ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಮಾಗಡಿಯ ಕ್ಕಾಂಪಾಪುರದಲಿಲ  ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರ ಸ್ವಮ ರಕ ನಮಾಿಣ. 50 ಎಕರೆ 

ಪರ ದೇಶ ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿಧ . ಬಾಂಗಳೂರು ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ನಲಯದ ಮೂರು ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  

ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡ ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾಂದರ  ಸೆ್ವಪನೆ. ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡ ಬಡಾವಣೆಯ 11 ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  

ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡ ಸ್ವಾಂಸಕ øತಿಕ ಭ್ವನ ನಮಾಿಣ. ಮುಾಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಿದಿಾಂದ ಪಠಯ  ಪುಸು ಕದಲಿಲ  5 

ಪುಟಗಳ ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರ ಜಿೀವನ ಚರಿತೆರ  ಅಳವಡಿಕ್ಕಯಾಗಲಿದೆ. 
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ಶೇಖ್ ಮಸಿ್ವ ನ್ ಸಮತಿ: 

 ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡರ ಪುಣಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಯಾವ ರಿೀತಿ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪಡಿಸಬೇಕ್ಕಾಂಬ ಬಗೆಗ  

ಬಾಂಗಳೂರು ವಿವಿ ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡ ಅಧಯ ಯನ ಕಾಂದರ ದ ಮುಖಯ ಸೆ  ಶೇಖ್ ಮಸ್ವು ನ್ 

ನೇತೃತ್ಾ ದಲಿಲ  ಒಾಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸಮಿತಿಯ ಶ್ಫ್ರರಸೆ ನ್ನು  

ಚಚಿಿಸಲಾಗಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಮೇಲಿನ ನಧಾಿರಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾಡ್ಿ ನಯಮಗಳನ್ನನ  ಸಡಿಲಗಳಿಸದ್ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರ  

ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಅಕರ ಮವಾಗಿ ರರ್ನ್ ಕಾಡ್ಸಿ ಹಾಂದುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಅಹಿರು 

ಬಿಪಿಎಲ್ ರರ್ನ್ ಕಾಡ್ಸಿ ಸಿಗದೇ ವಂಚಿತ್ರಾಗುವುದನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸಲು ನಯಮಾವಳಿ ಸರಳಿೀಕರಣ 

ಮಾಡಲು ಸಕಾಿರ ತಿೀಮಾಿನಸಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದಯ  ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾಡ್ಸಿ ಹಾಂದಲು ಅಹಿರಲಲ  

ಎಾಂಬ ಬಗೆಗ  ಇದದ  14 ಮಾನದಂಡಗಳ ಪೈಕ್ತ ಅವೈಜಾಾ ನಕ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದು ಕವಲ ನಾಲುಕ  

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ನಗದಿಪಡಿಸಲು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ನಡೆದ 

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲಿಲ  ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾಡ್ಿ ಯಾರಿಗಿಲಲ : 

 ಸಕಾಿರಿ ಮತ್ತು  ಅನ್ನದ್ಯನತ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ನೌಕರರು, ಆದ್ಯಯ ತೆರಿಗೆ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ, 

ವಾಣಿಜಯ  ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವವರು. 

 ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಮೂರು ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಒಣ ಅರ್ವಾ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಹಾಂದಿರುವವರು. 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕ, ನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಕಗಳಲಿಲ  10 ಚದರ ಮನೆ, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟು ಣ 

ಪಂಚಾಯಿು ಗಳಲಿಲ  12 ಚದರ ಮನೆ ಹಾಂದಿರುವವರು.  

 ಸಾ ಾಂತ್ಕಾಕ ಗಿ ನಾಲುಕ  ಚಕರ  ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಚಕರ ಗಳ ವಾಹನ ಹಾಂದಿರುವವರು. 

 ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು 150 ಯೂನಟ್ಸ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮೇಲಪ ಟ್ಟು  ವಿದುಯ ತ್ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುವವರು. 

ರಷನ್ ಕಾಡ್ಿ ಗೆ ಹಸ ಹೆಸರು: 

ಪರ ಸುು ತ್ ಚಾಲಿು ಯಲಿಲ ರುವ ಬಿಪಿಎಲ್ ಮತ್ತು  ಎಪಿಎಲ್ ಕಾಡಗ ಿಳ ಬದಲಿಗೆ ಆದಯ ತೆ ಮತ್ತು  

ಆದಯ ತೆಯೇತ್ರ ವಲಯ ಎಾಂಬ ಹಸ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದೆ. ಆಹಾರ 

ಭ್ದರ ತೆ ಕಾಯ್ಕದ  ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  ಬಿಪಿಎಲ್, ಎಪಿಎಲ್ ನಂತ್ಹ ಮತಿು ತ್ರ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತ, 

ಆದಯ ತಾ ವಲಯ ಎಾಂಬ ಒಾಂದೇ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಅಡಿ ತ್ರಲು ಉದೆದ ೀಶ್ಸಿದೆ. ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ 

ನೀಡಲಾಗುವ ಪಡಿತ್ರ ಚಿೀಟಿಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಇದನ್ನು  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಮುದರ ಣ ಮಾಡಿ ಸಕಾಿರ 

ನೀಡಲಿದೆ.  

 

ಜೊೀಗ ಜ್ಲಪಾತವ್ನ್ನನ  ಸವ್ಿಋತ್ತ ಜ್ಲಪಾತವ್ನ್ಯನ ಗಿ ಅಭಿವೃದಿದ ಪ್ಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರ 

ಒಪಿಪ ಗೆ 

ರಾಜಯ ದ ಪರ ಸಿದದ  ಪರ ವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲಿಲ  ಒಾಂದ್ಯಗಿರುವ ಶ್ವಮಗಗ  ಜಿಲೆಲ ಯ ಜೀಗ ಜಲಪಾತ್ವನ್ನು  

ಸವಿಋತ್ತ ಜಲಪಾತ್ವನಾು ಗಿಸಿ ವರ್ಿಪೂತಿಿ ಪರ ವಾಸಿಗರ ಮನತ್ಣಿಸಲು ಮಹತ್ಾ ದ 

ನಣಿಯವನ್ನು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿಲ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  

ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವ ಟಿ.ಬಿ.ಜಯಚಂದರ  ವಿರ್ಯವನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

ಏನದು ಸವ್ಿಋತ್ತ ಜ್ಲಪಾತ ಯೀಜ್ನೆ: 

ಜೀಗ ಜಲಪಾತ್ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ನೀರಿನ ಪುನರ್ ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಸವಿಋತ್ತ ಜಲಪಾತ್ ನಮಿಿಸುವುದು 

ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. ಸದಯ  ಜೀಗ ಜಲಪಾತ್ ಮಳೆಗಾಲದಲಿಲ  ಮೈದುಾಂಬಿ ಹರಿಯುವ ಮೂಲಕ 
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ರಮಣಿೀಯ ದೃಶಯ  ಸೃಷಿು ಸಿ ಪರ ಮುಖ ಪರ ವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ.  ಈ ಯೀಜನೆಯ ಪರಿಕಲಪ ನೆ 9 ವರ್ಿದ 

ಹಳೆಯದ್ಯಗಿದುದ , ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಈಗ ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಯೀಜ್ನೆಯ ಅನ್ನಷ್್ಯ ನ: 

ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಅಬುದ್ಯಬಿಯ ಬಿಆರ್ಎಸ್ ವೆಾಂಚಸ್ಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ವಹಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ 

ನಧಿರಿಸಿದೆ. 

ಅನವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ಬಿ.ಆರ್.ಶ್ಟಿು  ಒಡೆತ್ನದ ಸಂಸೆ್ಥಯ 450 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು  ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

ವಿನಯೀಗಿಸಲು ಮುಾಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಯೀಜನೆ ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕ್ಕಕ  ಬಂದ ನಂತ್ರ ಜೀಗ ಜಲಪಾತ್ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಜಲಪಾತ್ ವಿೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕನರ್ಾ  ದರ ನಗದಿಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಕಳೆದ 

ವರ್ಿ ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಪರ ವಾಸಿಗರು ಜೀಗಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಸವಿಋತ್ತ ಜಲಪಾತ್ 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಾಂಡರೆ ಪರ ವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಹೆಚು ಲಿದೆ. 

ಮೂರು ನೀರಾವ್ರಿ ಯೀಜ್ನೆಗಳ ನಮಾಿಣಕೆಕ  ತೆಲಂಗಣ, ಮಹಾರಾಷ್ ರ  ಒಪ್ಪ ಂದ್ 

ಗೊೀದ್ಯವರಿ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಪನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮೂರು ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಕೈಗೆತಿು ಕಳುು ವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಣ ಸಕಾಿರ ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದವು. ಈ 

ಒಪಪ ಾಂದದ ಅನಾ ಯ ಗೊೀದ್ಯವರಿ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಪನದಿಗದದ ಪರ ಣಹಿತ್ ಮತ್ತು  ಪೆನ್ ಗಂಗಾ 

ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಯ ರರ್ಜ ನಮಿಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ದೇವೆಾಂದರ  ಫಡು ವಿೀಸ್ 

ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಣ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿ.ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಸಮುಮ ಖದಲಿಲ  ಮುಾಂಬೈನಲಿಲ  ಒಪಪ ಾಂದಕ್ಕಕ  

ಸಹಿಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. ಇದರಿಾಂದ ಉಭ್ಯ ರಾಜಯ ಗಳು ಗೊೀದ್ಯವರಿ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಪನದಿಗಳ ಮೇಲೆ 

ತ್ತಮಿಮ ದಿ ಹಟಿು  (Tummidi Hatti), ಮ್ದಿಗಡಡ  (Medigadda) ಮತ್ತು  ಚಣಕ-ಕರಟ (Chanaka-Korata) 

ಬಯ ರರ್ಜ ಗಳನ್ನು  ನಮಿಿಸಲಿವೆ. 

 ಮೆದಿಗಡಡ  ಬಯ ರಜ್: ಇದರಡಿ ತೆಲಂಗಣ ಸಕಾಿರ 100ಮಿೀ ಎತ್ು ರ ಮತ್ತು  16 ಟಿಎಾಂಸಿ ನೀರು 

ಸಂಗರ ಹ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಬಯ ರರ್ಜ ಅನ್ನು  ನಮಿಿಸಲಿದೆ. ಈ ಬಯ ರರ್ಜ ನಾಂದ ರಾಜಯ ದ ಆರು 

ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  18.19 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಕಲಿಪ ಸಲಾಗುವುದು. 

 ತ್ತಮಮ ದಿ ಹಟ್ಿ  ಬಯ ರಜ್: ಪರ ಣಹಿತ್ ನದಿ ಮೇಲೆ ಈ ಬಯ ರರ್ಜ ನಮಿಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು 

ಸುಮಾರು 148 ಮಿೀ ಎತ್ು ರವಿರಲಿದುದ , 1.8 ಟಿಎಾಂಸಿ ನೀರನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲಿದೆ.  ಈ 

ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಗಡಿಗೆ ಹಾಂದಿಕಾಂಡಿರುವ ಅದಿಲಬದ್ ಜಿಲೆಲ ಯ 2 ಲಕ್ಷ 

ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶಕ್ಕಕ  ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಸಿಗಲಿದೆ. 

 ಚಣಕ್-ಕರಟ ಬಯ ರಜ್: 213ಮಿೀ ಎತ್ು ರ ಮತ್ತು  0.85 ಟಿಎಾಂಸಿ ಸ್ವಮರ್ಯ ಿದ ಈ ಬಯ ರರ್ಜ 

ಅನ್ನು  ಪೆನ್ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮೇಲೆ ನಮಿಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಾಂದ ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮತ್ತು  

ತೆಲಂಗಣದ ಅದಿಲಬದ್ ಭಾಗಕ್ಕಕ  ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಪರ ೀಫೈಲಿಂಗ್ ಜ್ಞರಿಗೆ ತಂದ್ ಮದ್ಲ ರಾಜ್ಯ  ಆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಅಪರಾಧಿಗಳ ಡಿಎನ್ಎ (Deoxyribonucleac acid) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಲೆಹಾಕುವ ಡಿಎನ್ಎ ಇಾಂಡೆಕೆ್  

ಸಿಸು ಮ್ ಅನ್ನು  ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿಗೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಈ ವಿನೂತ್ನ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ತಂದ ದೇಶದ ಮದಲ ರಾರ್ು ರವೆನಸಿದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಅಮ್ರಿಕಾದ ಇಾಂಟೆಜೆನ್ ಎಕೆ್  (InetegenX) 

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿರುವ RapidHit ಡಿಎನ್ಎ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 

 ಡಿಎನ್ಎ ಸೂಚಯ ಾಂಕ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ಜಲುಲ  ರಸ, ರಕು ದ ಕಲೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಕನೆು ಯ ಸ್ಥಾ ೀದ ಗರ ಾಂರ್ಥಗಳ 

ಮಾದರಿ ಮೂಲಕ ಡಿಎನ್ಎ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಕಲೆಹಾಕಲಿದೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಬಳಕ್ಕಯಲಿಲ ರುವ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಲಿಲ  ಡಿಎನ್ಎ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಎರಡರಿಾಂದ 

ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕ್ತದೆ. ಆದರೆ RapidHit ಡಿಎನ್ಎ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಡಿ ಕವಲ 90 

ರಿಾಂದ 120 ನಮಿರ್ಗಳಳಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆಹಾಕಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 
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 ಅಪರಾಧಿಗಳ ಡಿಎನ್ಎಯ ಬೃಹತ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ರಚಿಸಬಹುದ್ಯದ ಕಾರಣ ಅಪರಾಧ 

ಪರ ಕರಣಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿವೆ ಮತ್ತು  ಶಂಕ್ತತ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು 

ನಜವಾಗಿಯು ಅಪರಾಧಿಗಳೇ ಅರ್ವಾ ನರಪರಾಧಿಗಳೇ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ತಿಳಿಯಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಮತೆು  ಮತೆು  ಅಪರಾಧ ಎಸಗುವ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು  ಈ ಡಿಎನ್ಎ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ನಾಂದ 

ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಮತ್ತು  ವೇಗವಾಗಿ ಪತೆು ಹಚು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧಕ್ಕಕ  ಕಡಿವಾಣ 

ಹಾಕಲು ಇದು ಮಹತ್ಾ ದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. 

 ಅಷ್ು ೀ ಅಲಲ ದೇ ಅಪರಾಧ ಪರ ಕರಣಗಳಲಿಲ  ತ್ಲೆಮರಿಸಿಕಾಂಡಿರುವವರನ್ನು  ಸೆ ಳದಲೆಲ ೀ 

ಪತೆು ಹಚು ಬಹುದ್ಯಗಿದುದ , ಬೇದಿಸಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಪರ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಕಡಿಮ್ಯಾಗಲಿದೆ. 

ಡಿಎನ್ಎ ಎಂದ್ರನ್ನ: 

 ಡಿಎನ್ ಎ ಒಂದು ಸುರುಳಯಾಕ್ಕರದ ಒಂದು ತ್ತಂಡ್ಯಗಿದುದ  ಅದರಲಿ್ಲ  ಬಹ್ಳ 

ವಂಶ್ವಾಹಿಗಳ ನ್ನು , ನಿಯಂತ್ರ ಕ ಅಂಶ್ಗಳು ಮತ್ತು  ನ್ನಯ ಕಿಿಯಸೈಡ್ ನ್ ಸರಣಿಗಳನ್ನು  

ಹಂದಿದೆ. ಡಿಎನ್ಎ ಅಂಶ್ವು ಪ್ೋಷಕರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮಕಕ ಳಗ್ಗ ಬಂದಿರುವ ಕ್ಕರಣ 

ಪ್ಟರ ತಿ ವಯ ಕಿು ಯಲಿ್ಲ  ನಿದಿ್ಷ್ ವಾದ ಅಂಶ್ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ು ದೆ.  

ಡಿಎನ್ಎ ಪರ ೀಫೈಲಿಂಗ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ: 

 ಡಿಎನ್ಎ ಫಿಾಂಗರ್ ಪಿರ ಟಿಾಂಗ್ ಅರ್ವಾ ಡಿಎನ್ಎ ರ್ರ ೀಫೈಲಿಾಂಗ್ ವಿಧಾನದಲಿಲ  ವಯ ಕ್ತು ಯ 

ಡಿಎನ್ಎ ಜೀಡಿಯಲಿಲ  ನಧಿಿರ್ು  ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಪರ ತೆಯ ೀಕ್ತಸಲಾಗುವುದು. ಪರ ಸುು ತ್ ಈ 

ವಿಧಾನವನ್ನು  ವಿಶಾ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ರ್ಲಿೀಸರು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು  ಪತೆು ಹಚು ಲು 

ಬಳಸುತಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಪರಾಧ ನಡೆದ ಸೆ ಳದಲಿಲ  ಸಣಣ  ಸುಳಿವು ಅಾಂದರೆ ರಕು ದ ಕಲೆ, ಚಮಿ, 

ಕ್ಕದಲು ಸಿಕಕ ರು ಸ್ವಕು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು  ಪತೆು ಹಚು ಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಆದದ ರಿಾಂದ ಇದು 

ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ಆಗಿದೆ.  

 

ಆಂತರಿಕ್ ಭದ್ರ ತಾ ಕಾನೂನ್ನ ಮಸೂದೆ ರಚ್ಚಸ್ತದ್ ದೇಶದ್ ಮದ್ಲ ರಾಜ್ಯ  ಮಹಾರಾಷ್ ರ  

ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಸಕಾಿರ ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಆಾಂತ್ರಿಕ ಭ್ದರ ತಾ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಿದೆ (The Maharashtra 

Protection of Internal Security Act (MPISA), 2016)ಯ ಕರಡುಪರ ತಿಯನ್ನು  ಸಿದದ ಪಡಿಸಿದುದ , ಸಾ ಾಂತ್ 

ಆಾಂತ್ರಿಕ ಭ್ದರ ತೆ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೆತ್ರಲಿರುವ ದೇಶದ ಮದಲ ರಾಜಯ ವೆನಸಿದೆ. ಸದಯ  ಇದನ್ನು  

ಸ್ವವಿಜನಕರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು  ಆಕ್ಕಷ ೀಪಣೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿದುದ , ಆನಂತ್ರ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನದಲಿಲ  

ಮಂಡಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಿದೆ. 

ಮಸೂದೆಯಲಿಲ ನ ಪ್ರ ಮುಖಂಶ 

 ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಕಾನೂನ್ನ ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ  ಕಾಪಾಡುವುದು, ಭ್ಯೀತಾಪ ದನೆ ಹತಿು ಕುಕ ವುದು, ಜಾತಿ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಗಲಭೆ ಮತ್ತು  ಬಂಡಾಯ ನವಾರಣೆಗೆ ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ವಿಶೇರ್ ಒತ್ು ನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಆಂತರಿಕ್ ಭದ್ರ ತೆ ವಾಯ ಖಯ ನ: ಆಾಂತ್ರಿಕ ಭ್ದರ ತೆ ಎಾಂದರನ್ನ ಎಾಂಬ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವನ್ನು  

ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ರಾಜಯ ದ ಗಡಿ ಪರ ದೇಶದೊಳಗೆ ಶಾಂತಿ ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ 

ಕುತ್ತು  ತ್ರಬಹುದ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಇದರಡಿ ವಿವರಸಿಲಾಗಿದೆ. 

 ವಿಶೇಷ ಭದ್ರ ತಾ ವ್ಲಯ: ಶಸ್ವು ಸು ರ ಮತ್ತು  ಸೊಪ ೀಟಕಗಳ ಸ್ವಗಾಣಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಅಕರ ಮ ಹಣ 

ಸ್ವಗಾಣಿಕ್ಕ ತ್ಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇರ್ ಭ್ದರ ತಾ ವಲಯವನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  

ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಲಯಗಳು ವಿಶೇರ್ ರ್ಲಿೀಸ್ ಪಡೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿವೆ. 

 ವಿಶೇಷ ಮೂಲಭೂತಸೌಕ್ಯಿ ವ್ಲಯ: ಅಣು ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕ, ಅಣೆಕಟ್ಟು , ಪರ ಮುಖ 

ಯೀಜನೆಗಳು, ಕರಾವಳಿ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ವಿಶೇರ್ ಮೂಲಭೂತ್ಸೌಕಯಿ ವಲಯದಡಿ 

ತ್ರಲಾಗಿದುದ , ಹೆಚಿು ನ ಭ್ದರ ತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಪಲಿೀಸ್ ಮುಖ್ಯ ಸಾ ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ: ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ರ್ಲಿೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ವಿಶೇರ್ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದುದ , ಯಾವುದೇ ಶಂಕಸ್ವಪ ದ ಉಪಕರಣ, ವಿರ್ಕಾರಿ ರಾಸ್ವಯನಕ, 
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ಜೈವಿಕ ಅರ್ವಾ ವಿಕ್ತರಣ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ಬಳಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂಣಿ ನಷೇಧ 

ಹೇರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಶಿಕಿೆ : ಆಾಂತ್ರಿಕ ಭ್ದರ ತೆಗೆ ದಕ್ಕಕ  ತ್ರುವಂತ್ಹ ಕೃತ್ಯ ಗಳಲಿಲ  ಭಾಗಿಯಾದವರಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ 

ಮೂರು ವರ್ಿ ಜೈಲು ಶ್ಕ್ಕಷ  ಮತ್ತು  ದಂಡವನ್ನು  ವಿಧಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಮದ್ಲ ಹಂತದ್ ಸೌನ (SAUNI) ನೀರಾವ್ರಿ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಪ್ರ ಧಾನ ಮೀದಿ ಚಾಲನೆ 

ಸೌರಾರ್ು ರ ನಮಿದ್ಯ ಅವತ್ರಣ್ ಇರಿಗೇರ್ನ್ (ಸೌನ) ಯೀಜನೆಯ ಮದಲ ಹಂತ್ಕ್ಕಕ  ಪರ ಧಾನ 

ಮೀದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ನ ಜಾಮ್ ನಗರದ ಸನೊದರ ಬಳಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸೌನ ಯೀಜನೆ 

ಗುಜರಾತ್ು  ಬರಪಿೀಡಿತ್ ಪರ ದೇಶವಾದ ಸೌರಾರ್ು ರ ಭಾಗದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸುವ 

ವಿವಿಧೀದೆದ ೀಶ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ.  

ಸೌನ ನೀರಾವ್ರಿ ಯೀಜ್ನೆ ಬಗೆೆ : 

 ಸದ್ಯಿರ ಸರೀವರ ಅಣೆಕಟಿು ನಾಂದ ಹೆಚಿು ನ ನೀರನ್ನು  ಸೌರಾರ್ು ರ ಭಾಗದ 115 

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳಿಗೆ ಹರಿಸಿ ತ್ತಾಂಬಿಸುವ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

 ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  ರಾರ್ಜ ಕೀಟ್ಸ, ಜಾಮ್ ನಗರ್ ಮತ್ತು  ಮಬಿಿ ಜಿಲೆಲ ಗಳ 10 

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳನ್ನು  ನಮಿದ್ಯ ನದಿ ನೀರಿಾಂದ ತ್ತಾಂಬಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು  

ಕುಡಿಯುವ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ನೀರನ್ನು  ಹರಿಸಲು ತೆರದ ಕಾಲುವೆ ನಮಿಿಸದೆ ಪೈಪ್ಟ ಮೂಲಕ 

ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಾಂದ ಭೂ ಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕಳು ಬೇಕಗಿಲಲ . 

 ಸುಮಾರು 1, 125 ಕ್ತ.ಮಿೀ ನೀರಾವರಿ ಪೈಪ್ಟ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದುದ , ರೈತ್ರ 

ಜಮಿೀನ್ನಗಳಿಗೆ ನೀರರಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಸೌನ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  2012ರಲಿಲ  ನರಾಂದರ  ಮೀದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿದದ  ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಘೀಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸೌರಾರ್ು ರ ಭಾಗವು 11 

ಜಿಲೆಲ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದುದ , ತಿೀವರ  ಮಳೆಯ ಕರತೆಯಿಾಂದ ಜಲಕಾಷ ಮ ಎದಿರುಸುತಿು ರುವ 

ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

 

ಭೂಕ್ಬಳಿಕೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಸ್ತದ್ದ ರಾಮಯಯ  ಚಾಲನೆ  

ಕನಾ್ಟಕ ಭೂ ಕಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ ಕ್ಕಯೆದ  2011ರಡಿ ಸಕ್ಕ್ರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತು ವರಿದಾರರಿಗ್ಗ ಶಿಕೆಷ  

ವಿಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಾಯ ಯಾಲ್ಯವನ್ನು  ರಾಜಯ  ಸಕ್ಕ್ರ ರಚಿಸಿದೆ. ಈ 

ನಾಯ ಯಾಲ್ಯವನ್ನು  ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಅವರು ಉದಾಾ ಟಿಸಿದರು. ಭೂಕಬಳಕೆಯನ್ನು  

ತ್ಡೆಯ್ಡವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಯ  ಸಕ್ಕ್ರ 2007ರಲಿ್ಲ  ಭೂ ಕಂದಾಯ ಕ್ಕಯೆದ ಗ್ಗ ತಿದುದ ಪ್ಟಡಿ ಮಾಡಿತ್ತ. 

2014ರ ಡಿಸ್ಂಬರ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಕನಾ್ಟಕ ಭೂ ಕಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ ಕ್ಕಯೆದ  2011 ಅನ್ನು  ಜ್ಞರಿಗಳಸಿಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

 ಇತಿು ೀಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಭೂಕಬಳಿಕ್ಕ ಸವೇಿ ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಬಿಟಿು ದೆ. ಭೂಕಬಳಿಕ್ಕಗಾರರಿಗೆ ಶ್ಕ್ಕಷ  

ವಿಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ   ಕನಾ್ಟಕ ಭೂ ಕಬಳಕೆ ನಿಷೇಧ ಕ್ಕಯೆದ  2011 

ಅನ್ನು  2014ರ ಡಿಸ್ಂಬರ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಜ್ಞರಿಗಳಸಿದೆ. ಈ ಕ್ಕಯಿದೆಯ ಸ್ಕ್ಷನ್ 39, 94, 104ರ ಪ್ಟರ ಕ್ಕರ 

ಭೂ ಕಬಳಕೆದಾರರಿಗ್ಗ ಶಿಕೆಷ  ವಿಧಿಸಲು ಅವಕ್ಕಶ್ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಕ್ಷನ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಬಳಕೆಯಾಗಿಲಿ್ . ಭೂಕಬಳಕೆಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ನಾಯ ಯಾಲ್ಯವನ್ನು  

ಸಾಥ ಪ್ತಸುವಂರ್ತ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥ ಗಳು ಸಕ್ಕ್ರದ ಮೇಲ್ಗ ಒತ್ು ಡ ಹೇರಿದದ ವು. ಈ 

ಹಿನ್ು ಲ್ಗಯಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಾಲ್ಯ ಸಾಥ ಪ್ಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  
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ಎ ಟಿ ರಾಮಸ್ವಾ ಮ ಮತಿ್ತ  ಬಲಸುಬರ ಮಣಯ ಂ ಸಮತಿ: 

 ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಸಕಾಿರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತು ವರಿಯನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಎ.ಟಿ.ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಜಂಟಿ ಸದನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸಮಿತಿಯು 

2007 ರಲಿಲ  ವರದಿಯನ್ನು  ಸಕಾಿರಕ್ಕಕ  ಸಲಿಲ ಸಿದೆ. ನವೃತ್ು  ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ವಿ. 

ಬಲಸುಬರ ಮಣಯ ಾಂ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ ಕಾಯಿಪಡೆಯನ್ನು  ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಈ ಎರಡು 

ಸಮಿತಿಗಳ ಅಧಯ ಯನದ ವರದಿಯಲಿಲ  ರಾಜಯ ದ್ಯದಯ ಾಂತ್ ಸುಮಾರು 5ಲಕ್ಷ ಕೀಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು  

ಸಕಾಿರಿ ಭೂಮಿ ಕಬಳಿಕ್ಕಯಾಗಿರುವುದ್ಯಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು . 

ವಿಶೇಷ ನ್ಯಯ ಯಾಲದ್  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: 

 ಈ ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಕನಾಿಟಕ ಭೂಕಬಳಿಕ್ಕ ತ್ಡೆ ಕಾಯ್ಕದ  2011ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 7ರ ಅಡಿ ಬರುವ 

ಎಲಲ  ಪರ ಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದೆ. 

 ವರ್ಕಫ , ಹಿಂದೂ ಧಾಮಿ್ಕ ಸಂಸ್ಥ ಗಳು, ಸಥ ಳೋಯ ಸಂಸ್ಥ ಗಳು ಸೇರಿದಂರ್ತ ಸಕ್ಕ್ರಿ ಭೂಮಿ 

ಕಬಳಸಿದವರಿಗ್ಗ 1 ವಷ್ದಿಂದ 3 ವಷ್ದವರೆಗ್ಗ ಶಿಕೆಷ  ವಿಧಿಸಲು ನಾಯ ಯಾಲ್ಕೆಕ  ಅವಕ್ಕಶ್ವಿದೆ  

 ಇದರಡಿ ಭೂಗಳಳ ರಿಗ್ಗ ಗರಿಷಠ  ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.  

 ಭೂ ಮಾಫ್ರಯಾದ ಜರ್ತಗ್ಗ ಕೈಜೊೋಡಿಸಿ ನ್ಕಲ್ಲ ದಾಖಲ್ಗಗಳನ್ನು  ಸೃಷ್್ಟ ಸಿದ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ 

ವಿರುದಿ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವ ಅಧಿಕ್ಕರ ನಾಯ ಯಾಲ್ಯಕೆಕ  ಇಲಿ್ . ಆದರೆ ತ್ಪ್ತಪ ತ್ಸಥ  ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ 

ವಿರುದಿ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವಂರ್ತ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಗ್ಗ ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಬಹುದು.  

 ಗಾರ ಮಿಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಕೃಷಿಗೆ ಸಕಾಿರಿ ಭೂಮಿ ಒತ್ತು ವರಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿರುವುದನ್ನು  

ಸಕರ ಮಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಾಂತ್ಹ ಪರ ಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಈ ವಿಶೇರ್ 

ಕೀಟ್ಸಿ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುವುದಿಲಲ .  

 ನಾಯ ಯಾಲ್ಯದ ವಾಯ ಪ್ತು  ರಾಜಯ ದಾದಯ ಂತ್ ಇರಲ್ಲದೆ. ನಾಯ ಯಾಲ್ಯ ಸವ ಯಂಪ್ಪರ ೋರಿತ್ 

ಪ್ಟರ ಕರಣಗಳನ್ಯು  ದಾಖಲ್ಲಸಿ ವಿರ್ಚರಣೆ ನ್ಡೆಸಲ್ಲದೆ. 

ನ್ಯಯ ಯಾಲಯದ್ ರಚನೆ: 

 ಹೈಕೋಟ್್ ನಿವೃತ್ು  ನಾಯ ಯಮೂತಿ್ ಎರ್ಚ .ಎನ್ . ನಾರಾಯಣ ನಾಯ ಯಾಲ್ಯದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರನಾು ಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ನಿವೃತ್ು  ಜಿಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಾದ ಆರ್ .ಎರ್ಚ .ರೆಡ್ಿ , ಬ್ರ.ಬ್ದಲ್ಕೃಷಣ  ನಾಯ ಯಿಕ 

ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವರು. 

 ಜಿಲಿಾ ಧಿಕ್ಕರಿ ಮಟ್ ದ ಇಬಾ ರು ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳು ಕಂದಾಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿರುವರು. ನಿವೃತ್ು  

ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳನ್ಯು  ನೇಮಿಸಲು ಅವಕ್ಕಶ್ ಇದೆ. ಆರಂಭ್ದಲಿ್ಲ  ಮನಿೋಶ್ ಮೌದೆಿಲ್ಡ ಅವರನ್ನು  

ಕಂದಾಯ ಸದಸಯ ರನಾು ಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಬಳಕ ಅವರ ವಗ್್ವಣೆಯಾಗಿತ್ತು . ಈವರೆಗ್ಗ 

ಬೇರೆ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ ನೇಮಕ ಆಗಿಲಿ್ .  

 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಸ್ವಹಿತಯ  ಅಕಾಡೆಮ 2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಗೌರವ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ರ ಕ್ಟ 

ಕನಾಿಟಕ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮಿಯ 2015ರ ಗೌರವ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 2015ನೇ ಸ್ವಲಿನ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಐವರು ಸ್ವಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಕನಾಿಟಕ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡಮಿ ಅಧಯ ಕ್ಕಷ  

ಮಾಲತಿ ಪಟು ಣಶ್ಟಿು  ಸೊೀಮವಾರ ಪತಿರ ಕಾಗಷಿಾ ಯಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಪುರಸಕ ೃತ್ರ ಪಟಿು  

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾಗಿರುವ್ ಸ್ವಹಿತಿಗಳು: 

 ಡಾ. ಕೃರ್ಣ ಮೂತಿಿ ಹನೂರು 

 ಡಾ. ಎಚ್.ಎಸ್. ಶ್ವಪರ ಕಾಶ್ತ   
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 ಡಾ. ಎಲ್. ಹನ್ನಮಂತ್ಯಯ ,  

 ನೇಮಿಚಂದರ  ಮತ್ತು  ಡಾ.ಎಚ್. ನಾಗವೇಣಿ   

ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 50 ಸ್ವವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು  ಫಲಕ ಒಳಗೊಾಂಡಿದುದ , ಅಕು ೀಬರ್ ಅಾಂತ್ಯ ದಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  

ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ನ್ಯಲಾ ರು ಮಹನೀಯರಿಗೆ 2016 ನೇ ಸ್ವಲಿನ 'ಚುಂಚಶಿರ ೀ' ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ವಿತರಣೆ  

ಆದಿಚ್ಚಾಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ವತಿಯಿಾಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಚ್ಚಾಂಚಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಈ ಬರಿ ನಾಲುಕ  

ಗಣಯ ರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಂಡಯ  ಜಿಲೆಲ ಯ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಲ ಕ್ತನ ಆದಿಚ್ಚಾಂಚನಗಿರಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  

ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ ನಾಲಾ ರು ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಿ 

ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆದಿಚ್ಚಾಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಪಿೀಠ್ಯಧಯ ಕ್ಷ ನಮಿಲಾನಂದನಾರ್ ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಿ ಸನಾಮ ನಸಿದರು. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಪ್ಡೆದ್ವ್ರು: 

ಸಂಗಿೀತ್ ನದೇಿಶಕ ಹಂಸಲೇಖ 

ಸ್ವಹಿತಿ ಡಾ.ಸಿದಧ ಲಿಾಂಗಯಯ  

ಸ್ವಲು ಮರದ ತಿಮಮ ಕಕ   

ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ಉದಯ ಮಿ ಕ್ಕ.ಸುಧಾಕರರೆಡಿಡ  (ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ).  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

 1999ರಿಾಂದ ಚ್ಚಾಂಚಶ್ರ ೀ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಆದಿಚ್ಚಾಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ಅಾಂದಿನ 

ಪಿೀಠ್ಯಧಿಪತಿ ಬಲಗಂಗಾಧರನಾರ್ ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿ ಅವರು 'ಚ್ಚಾಂಚಶ್ರ ೀ' ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡುವ 

ಪರಿಪಾಠ ಆರಂಭಿಸಿದದ ರು.  

 ವಿವಿಧ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಗಣನೀಯ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದವರನ್ನು  ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಪರ ಶಸಿು ಯು ರೂ 50 ಸ್ವವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು  ಸಮ ರಣಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ 

 ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಐದು ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 

ಅರಮನೆ ನಗರ ಮೈಸೂರಿಗೆ “ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕಿ್  ನಗರ” ಹಿರಿಮೆ 

ಅರಮನೆ ನಗರ ಮೈಸೂರಿ ಈಗ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕು  ನಗರವೆಾಂಬ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಸಾ ಚು  

ಭಾರತ್ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಎರಡು ಬರಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಸಾ ಚು  

ನಗರವೆಾಂಬ ಹಿರಿಮ್ಯನ್ನು  ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದುದ , ಈಗ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕು  ನಗರವೆಾಂಬ 

ಖ್ಯಯ ತಿಯನ್ನು  ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

 10 ಲಕ್ಷ ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ದ್ಯಟಿದ ದೇಶದ ನಗರಗಳ ಪೈಕ್ತ ಬುಯಲು 

ಶೌಚ ಮುಕು  ಮದಲ ನಗರ ಮೈಸೂರು. 

 ಕಾಂದರ  ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ  ಇಲಾಖ್ಯಯ ಅಧಿೀನದಲಿಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಗುಣಮಟು  ಮಂಡಳಿಯು 

(ಕ್ಕಯ ಸಿಐ) 75 ನಗರಗಳಲಿಲ  ನಡೆಸಿದ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ ಯಲಿಲ  ಮೈಸೂರು ಈ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. 

 ಮೈಸೂರು ಜತೆ ವಿಜಯವಾಡ ಕ್ಕಡ ಈ ಖ್ಯಯ ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಪ ರ್ಧಿಯಲಿಲ ತ್ತು . ಆದರೆ 

ವಿಜಯವಾಡವನ್ನು  ಹಿಾಂದಿಕ್ತಕ  ಮೈಸೂರು ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. 

 ಮೈಸೂರು ನಗರದಲಿಲ  ಶೇ 99ರಷ್ಟು  ಮನೆಗಳಲಿಲ  ಶೌಚಾಲಯಗಳಿವೆ. ನಗರದಲಿಲ ರುವ 28 

ಸಲ ಾಂಗಳಲಿಲ  ವಾಸವಿರುವ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಶೇ 100% ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ 
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ಸ್ತಂಗಟಾಲೂರು ಏತನೀರಾವ್ರಿ ಯೀಜ್ನೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಿರ  ಸ್ತದ್ದ ರಾಮಯಯ  ಚಾಲನೆ  

 

ಗದಗ, ಕಪಪ ಳ, ಬದು ರಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ಕೃಷಿ ಜಮಿೀನ್ನ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯ 

ಎಡಭಾಗದ ಮದಲ ಹಂತ್ದ ನೀರೆತ್ತು ವ ಯೀಜನೆಗೆ ಗದಗ ಜಿಲೆಲ ಯ 

ಮುಾಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ್ತನ ಹಮಿಮ ಗಿ ಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  

ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.   

ಯೀಜ್ನೆಯ ಬಗೆೆ : 

 ಮುಾಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕ್ತನ ಹಮಿಮ ಗಿ ಬಳಿ ತ್ತಾಂಗಭ್ದ್ಯರ  ನದಿಗೆ ಬಯ ರಜು 

ನಮಿಿಸಿ ಎಡ ಹಾಗೂ ಬಲಬದಿಗಳ ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸುವುದೇ ಇದರ ಮೂಲ 

ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಸಿಾಂಗಟಾಲೂರು ಏತ್ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ತ್ತಾಂಗಭ್ದ್ಯರ  ನದಿಯಿಾಂದ ಗದಗ, ಕಪಪ ಳ, 

ಬದು ರಿ ಜಿಲೆಲ ಯ 40 ಸ್ವವಿರ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಜಮಿೀನಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ 1991-92ರಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿತ್ತು . ಅದರಂತೆ ರೂ. 

63.62 ಕೀಟಿ ವೆಚಷ ದಲಿಲ  7.64 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. ನೀರು ಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಮದಲು 

ನಧಿರಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  

 ತ್ದನಂತ್ರ 2000 ನೇ ವರ್ಿದಲಿಲ  ಅಾಂದು ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಖ್ಯತೆ ಸಚಿವರಾಗಿದದ  

ಎಚ್.ಕ್ಕ.ಪಾಟಿೀಲರು ಈ ಯೀಜನೆಯ ವಾಯ ಪಿು  ಹೆಚಿು ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ 10.91 ಟಿ.ಎಾಂ.ಸಿ. 

ನೀರು ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ 595 ಕೀಟಿ ರೂ. ವೆಚು ಕ್ಕಕ  ಅನ್ನಮೀದನೆ ದೊರಕ್ತಸಿದದ ರು. 

  2015 ರ ರಾಜಯ  ಬಜೆಟ್ಸ ನಲಿಲ  ಪರಿರ್ಕ ೃತ್ 5768 ಕೀಟಿ ರೂ. ಅನ್ನದ್ಯನ ಒದಗಿಸಿ 48,381 ಎಕರೆ 

ಹರಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ 2,16,848 ಎಕರೆ ಹನ ನೀರಾವರಿ ಒಟ್ಟು  2.65 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಕೃಷಿ 

ಜಮಿೀನಗೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲಿಪ ಸುವುದಕ್ಕಕ  ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರು. 

 ಇದರನಾ ಯ ಬದು ರಿಯ ಹೂವಿನ ಹಡಗಲಿ ಯೀಜಿತ್ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟು  ಪರ ದೇಶ 35,791 ಎಕರೆ, 

ಕಪಪ ಳ ತಾಲೂಕ್ತನಲಿಲ  15,520 ಸೂಕ್ಷಮ  ನೀರಾವರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು  55,706 ಹಾಗೂ 

ಯಲಬುಗಾಿದಲಿಲ  14,624 ಸೂಕ್ಷಮ  ನೀರಾವರಿಯ 14,624 ಎಕರೆ ಪರ ದೇಶಗಳು ನೀರಾವರಿ 

ಸೌಲಭ್ಯ  ದೊರಕಲಿದೆ (ಕೃಪೆ: ಒನ್ ಇಾಂಡಿಯಾ). 
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ದೊಡಡ  ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಪೈಕ್ ಆಥಿಿಕ್ ವಿಭಾಗದ್ಲಿಲ  ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ನಂ.1 

 ಇಾಂಡಿಯಾ ಟ್ಟಡೇ ನಯತ್ಕಾಲಿಕ್ಕ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ಪರ ಕಾರ ದೇಶದ ದೊಡಡ  

ರಾಜಯ ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಮದಲ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

ಆ ಮೂಲಕ “ಸ್ಥು ೀಟೆ್ಸ  ಆಫ್ ಸ್ಥು ೀಟೆ್ಸ” ಪರ ಶಸಿು ನ್ನು  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

 ಹೂಡಿಕ್ಕಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಕೃಷಿ, ಶ್ಕ್ಷಣ, ಮೂಲಭೂತ್ 

ಸೌಕಯಿ ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ , ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ಹಾಗೂ ಇ - ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಇಾಂಡಿಯಾ 

ಟ್ಟಡೆ ಮಾಯ ಗಜಿನ್ ಈ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ನಡೆಸಿದೆ.  

 ಈ ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ಪರ ಕಾರ, ದೇಶದಲಿಲ  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪರ ಗತಿ ಸ್ವಧಿಸಿರುವ 

ದೊಡಡ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕವೇ ಮದಲ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  

 ಕಳೆದ ಒಾಂದು ವರ್ಿದ ಪರ ಗತಿದ್ಯಯಕ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಅವಲೀಕ್ತಸಿ, 

ಜನಮತ್ದೊಾಂದಿಗೆ ಈ ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

  ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಇಾಂಡಿಯಾ ಟ್ಟಡೇ ಆಯೀಜಿಸಿದದ  'ಸ್ಥು ೀಟ್ಸ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಥು ೀಟೆ್ಸ ' ಪರ ಶಸಿು  ಪರ ದ್ಯನ 

ಸಮಾರಂಭ್ದಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೇಟಿಲ  ಅವರಿಾಂದ ಸಿಎಾಂ ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  

ಅವರು ಪರ ಶಸಿು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. 

 ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಹೆಚಾು ಗಿದೆ. 2014ರಲಿಲ  2,361 ಕೀಟಿ ರೂ. ಇದದ  

ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ 2015ರಲಿಲ  13,780 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಕನಾಿಟಕಕ್ಕಕ  

ನಂ.1 ಸೆ್ವನ ಲಭಿಸಿದೆ. 

 ಕನಾಿಟಕದ ಜಿಡಿಪಿ ಪರ್ ಕಾಯ ಪಿಟಾ ಶೇ.16ರಷ್ಟು  ಹೆಚಾು ಗಿದುದ , 2014-15ರಲಿಲ  77,168 ರೂ 

ಇದದ ದುದ  2015-16ರಲಿಲ  89,545 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ ಆಗಿದೆ. 

 ಇನ್ನು  ಒಟಾು ರೆ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕಕ್ಕಕ  4ನೇ ಸೆ್ವನ ಲಭಿಸಿದುದ  ಮಹಾರಾರ್ು ರ 

ಮದಲನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. ಉತ್ು ರಾಖಂಡ್ಸ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಕರ ಮವಾಗಿ ಎರಡು ಹಾಗೂ 

ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನ ಪಡೆದಿವೆ. 

 

ವಿಕ್ಲಚೇತನರ ಹಕುಕ  ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಅಂಗಿೀಕಾರ  

ಅಾಂಗವಿಕಲರ ಹಕುಕ  ಮಸೂದೆ-2016ಗೆ ರಾಜಯ ಸಭೆಯಲಿಲ  ಅನ್ನಮೀದನೆ 

ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆಯಿಾಂದ ಅಾಂಗವಿಕಲರ ಹಕುಕ  ಕಾಯಿದೆ-1995ಕ್ಕಕ  

ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲಾಗುವುದು. ಮಾನಸಿಕ ಅಸಾ ಸೆ ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ 

ಅಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ವೈಕಲಯ ಗಳನ್ನು  ಮಸೂದೆಯಡಿ ತ್ರಲಾಗಿದೆ.  

ಮಸೂದೆಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: 

 ಅಂಗವಿಕ್ಲತೆ ವಾಯ ಖಯ ನ: ಈ ಹಿಾಂದೆ 7 ನೂಯ ನತೆಗಳನ್ನು  ಮಾತ್ರ  

ಅಾಂಗವೈಕಲಯ  ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಈಗ ಅದನ್ನು  21ಕ್ಕಕ  

ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. 



www.karunaduexams.com 

740 | P a g e  
 

 ಮಾತ್ತ ಮತ್ತು  ಭಾಷ್ಠ ಅಸಾಮರ್ಯ ್ ಮತ್ತು  ನಿದಿ್ಷ್  ಕಲ್ಲಕ್ಕ ಅಸಾಮರ್ಯ ್ವನ್ನು  ರ್ದಲ್ 

ಬ್ದರಿಗ್ಗ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸಿಡ್ಸ ದ್ಯಳಿಗೆ ಒದಗದವರನ್ನು  ಸೇಪ್ಟ್ಡೆಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಅಂಗವಿಕ್ಲರ ಹಕುಕ ಗಳು: ಅಾಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ತಕ ದುದ , ತಾರತ್ಮಯ  

ಮಾಡುವಂತಿಲಲ . ಎಲಾಲ  ಕಟು ಡಗಳು ಅಾಂಗವಿಕಲ ಸ್ಥು ೀಹಿ ಕಟು ಡಗದಗಿರಬೇಕು.  

 ಶಿಕ್ಷಣ ಮತಿ್ತ  ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿದ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಸವ ಯಂ ಉದೊಯ ೋಗ ಮತ್ತು  ಅಂಗವಿಕಲ್ 

ವಯ ಕಿು ಗಳಗ್ಗ ವೃತಿು ಪ್ಟರ ತ್ರಬೇತಿ ಪ್ಟರ ವೇಶ್ವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ.  ಎಲಾಲ  

ಸಕಾಿರಿ ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ಶೇ 5% ಮಿೀಸಲಾತಿ ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರಿ ಅನ್ನದ್ಯನತ್ 

ಶಲೆಗಳಲೂಲ  ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಶೇ 3% ಮಿೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಉದೊಯ ೀಗದ್ಲಿಲ  ಮೀಸಲ್ದತಿ: ಕಾಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಿ ಹುದೆದ ಗಳಲಿಲ  ಶೇ 4% ರಷ್ಟು  

ಮಿೀಸಲಾತಿ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಜಿಲ್ದಲ  ಮಟ್ ದ್ ಸಮತಿ: ಅಾಂಗವಿಕಲರ ಕುಾಂದು ಕರತೆಯನ್ನು  ಆಲಿಸಲು ಜಿಲಾಲ  ಮಟು ದ 

ಸಮಿತಿಯನ್ನು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳು ರಚಿಸಬೇಕ್ತದೆ.  

 ಅಾಂಗವಿಕಲರ ಮುಖಯ  ಆಯುಕು ರು, ರಾಜಯ  ಆಯುಕು ರ ಕಚೇರಿಗಳು ನಯಂತ್ರ ಣ ಸಮಿತಿಗದಗಿ 

ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಶಿಕಿೆ : ಅಾಂಗವಿಕಲರನ್ನು  ತಾರತ್ಮಯ ದಿಾಂದ ನಡೆಸಿಕಾಂಡವರಿಗೆ ಎರಡು ವರ್ಿವರೆಗೆ ಸಜೆ 

ಮತ್ತು  ಗರಿರ್ಾ  ₹5 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಕ್ನನ ಡ ಚ್ಚತರ ರಂಗದ್ ಹಿರಿಯ ನಟ ಚೇತನ್ ರಾಮ್ಸ ನಧನ  

ಕನು ಡ ಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಚೇತ್ನ ರಾಮ್ ಮೈಸೂರಿನಲಿಲ  

ನಧನರಾದರು.ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಸಿನಮಾಗಳಲಿಲ  

ಅಭಿನಯಯಿಸಿರುವ ಚೇತ್ನ್ ರಾಮ್, ಖ್ಯಯ ತ್ ಚಿತ್ರ  ನಟರಾದ 

ವಿಷ್ಟಣ ವಧಿನ್, ರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್, ಅಾಂಬರಿೀಶ್ತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಟರ 

ಜತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಡಾ. ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಮಾಗಿದಶ್ಿ’ ಚಿತ್ರ ದ ಮೂಲಕ 

1968ರಲಿಲ  ಚಿತ್ರ ರಂಗ ಪರ ವೇಶ್ಸಿದ ಅವರು ಸುಮಾರು 350 ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  

ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಚೇತ್ನ್ ರಾಮರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯ ೀತೆ್ ವ, ಕಲಾರತ್ು , ಕಲಾಭಿೀರ್ಮ , ಕಲಾದೊರ ೀಣ, ನಟ 

ಚತ್ತರ ಮುಾಂತಾದ ಪರ ಶಸಿು ಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದದ ರು.  

 ಆಪರರ್ನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ ರಾಕ್ಕಟ್ಸ, ಹುಲಿಯ ಹಾಲಿನ ಮೇವು, ಆಪು ರಕ್ಷಕ, ಒಲವೇ ಗೆಲುವು, 

ಬಳು ಬಳಗಿತ್ತ, ರಾಜ ನನು  ರಾಜ, ಲಗು  ಪತಿರ ಕ್ಕ ಮುಾಂತಾದ ಚಿತ್ರ ಗಳಲಿಲ  ಅವರು ನಟಿಸಿದದ ರು. 

 

ರಾಜ್ಯ ದ್ ಖಸಗಿ ಉದ್ಯ ಮಗಳಲಿಲ  ಸಾ ಳಿೀಯರಿಗೆ ಶೇ.70 ರಷ್್ಣ  ಉದೊಯ ೀಗ ಮೀಸಲ್ದತಿ 

ರಾಜಯ ದ ಖ್ಯಸಗಿ ಉದಯ ಮಗಳಲಿಲ  ಸೆ ಳಿೀಯರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗಾವಕಾಶ 

ಸೃಷಿು ಸುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು  

ಮಿೀಸಲಾತಿ ಕಲಿಪ ಸಲು ಕರಡು ಮಸೂದೆ ಸಿದದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಮಸೂದೆಯನ್ನು  ಇನೆು ರಡು ತಿಾಂಗಳಲಿಲ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಮುಾಂದೆ ತಂದು 

ಒಪಿಪ ಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು ಕಾಮಿಿಕ ಸಚಿವ ಸಂತ್ತೀಷ್ ಲಾಡ್ಸ 

ಹೇಳಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳಲಿಲ  ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ ಸಿ ಮತ್ತು  ಡಿ ಹುದೆದ ಗಳಲಿಲ   ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು , ಎ ಮತ್ತು  ಬಿ ದಜೆಿಯ 

ಹುದೆದ ಗಳ ಪೈಕ್ತ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು  ಹುದೆದ ಗಳನ್ನು  ಮಿೀಸಲಿಡಬೇಕು.  

 ಒಟಾು ರೆ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು  ಹುದೆದ ಗಳು ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಾಂಬ ರ್ರತ್ು ನ್ನು  ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದರು. 

 ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಕಂಪನಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ನಬಿಾಂಧ ಸದಯ ಕ್ಕಕ  ಅನಾ ಯವಾಗುವುದಿಲಲ . 

 ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು  ಉದೊಯ ೀಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಕಡದಿದದ ರೆ ಅಾಂತ್ಹ 

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸಕಾಿರ ನೀಡಿರುವ ವಿನಾಯಿು  ಮತಿು ತ್ರ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಹಿಾಂಪಡೆಯಬೇಕ 

ಬೇಡವೇ ಎಾಂಬ ಬಗೆಗ  ಮುಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ  ಪರಿಶ್ೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 

 

ಸಹಕಾರಿ ಮತಿ್ತ  ಸಕ್ಕ ರೆ ಸಚ್ಚವ್ ಹೆರ್ಚ.ಎಸ್.ಮಹದೇವ್ ಪ್ರ ಸ್ವದ್ ನಧನ 

ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಸಕಕ ರೆ ಸಚಿವ ಎಚ್ .ಎಸ್ .ಮಹದೇವ ಪರ ಸ್ವದ್ ತಿೀವರ  

ಹೃದಯಾರ್ಘತ್ದಿಾಂದ  ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ನಗರದ ಹರವಲಯದ 

ಸ್ಥರಾಯ್ ರೆಸ್ವಟ್ಸ ಿ ನಲಿಲ  ಮೃತ್ಪಟಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ 59 ವರ್ಿ 

ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . 

ಮಹದೇವ್ ಪ್ರ ಸ್ವದ್ ಬಗೆೆ : 

 ಹಾಲಹಳಿು  ಶ್ರ ೀಕಂಠಶ್ಟಿು  ಮಹದೇವ ಪರ ಸ್ವದ್ (ಎಚ್.ಎಸ್. 

ಮಹದೇವ ಪರ ಸ್ವದ್) ರವರು 1958 ಆಗಸ್ು  5 ರಂದು ಗುಾಂಡುಲ ಪೇಟೆಯಲಿಲ   ಜನಸಿದರು.  

 ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ರವರಿಗೆ ಆಪು ರಾಗಿದದ  ಅವರು 5 ಬರಿ ಗುಾಂಡುಲ ಪೇಟೆ 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಶಸಕರಾಗಿ  ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ ರು.  

 ಪರ ಸುು ತ್ ಅವರು ಸಕಕ ರೆ ಮತ್ತು  ಸಹಕಾರ  ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ   ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಜಿಲಾಲ  

ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದದ ರು. 

 ಜನತಾ ಪರಿವಾರದಲಿಲ  ಗುರುತಿಸಿಕಾಂಡಿದದ   ಅವರು ನಂತ್ರದ ದಿನಗಳಲಿಲ    ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷ 

ಸೇರಿದದ ರು. ಈ ಹಿಾಂದೆ  ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು , ಕನು ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ  ಖ್ಯತೆಗಳನ್ನು  ನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಲಲಿತಾ ಕ್ಲ್ದ ಅಕಾಡೆಮ ಫೆಲೀಶಿಪ್ಟ ಗೆ ವಾಸುದೇವ್ ಆಯ್ಕಕ  

ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಎಸ್.ಜಿ.ವಾಸುದೇವ ಅವರನ್ನು ಕನಾಿಟಕ ಲಲಿತ್ಕಲಾ 

ಅಕಾಡೆಮಿಯ 2016ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಸುವಣಿ ಗೌರವ ಫ್ಲೀಷಿಪ್ಟ ಗೆ ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಫ್ಲೀಷಿಪ್ಟ ₹2 ಲಕ್ಷ ಗೌರವಧನ ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ.  

ಸಂಶೀಧನ್ಯ ಫೆಲೀಷ್ಟಪ್ಟ:  

 ‘ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಶೀಧನಾ ಫ್ಲೀಷಿಪ್ಟ ಗೆ 2016–17ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  22 ಜನ 

ಕಲಾವಿದರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರಲಿಲ  ದೃಶಯ ಕಲೆ, ಕಲಾ ಶ್ಕ್ಷಣ, ಗಾರ ಫಿಕೆ್ ಕಲೆಗಳಲಿಲ  

ಪರಿಣಿತಿ ಹಾಂದಿರುವ ಪರಿಶ್ರ್ು  ಜಾತಿ, ಪರಿಶ್ರ್ು  ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಸ್ವಮಾನಯ  ವಗಿದ 

ಅಭ್ಯ ರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದ್ಯದ ರೆ 
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 ಸಂಶೀಧನೆಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೂರು ಕಂತ್ತಗಳಲಿಲ  ₹1 ಲಕ್ಷ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ’  

ಸಂಶೀಧನ್ಯ ಫೆಲೀಷ್ಟಪ್ಟ ಗೆ ಆಯ್ಕಕ ಯಾದ್ರು: ಆರ್ .ನಾಂಗಪಪ  ನಾಯಕ ರ್ , ಎಫ್ .ವಿ.ಚಿಕಕ ಮಠ, 

ಡಾ.ರಣುಕಾ ಮಾಕಾಿಾಂಡೆ (ಧಾರವಾಡ), ಡಾ.ಪಿ.ವಿ.ಗವಾನ (ಬಳಗಾವಿ), ಡಿ.ಎಾಂ. ಡಾ.ಎಚ್ .ಎನ್. 

ಕೃಷ್ಣ ೀಗೌಡ (ಮಂಡಯ ),ನಾರಾಯಣಪಪ  ಶ್ೀನಪಪ  ಚಿತ್ರ ಗಾರ (ಕಪಪ ಳ), ರಾಮದ್ಯಸ ಅಡಯ ಾಂತಾಯ 

(ಮೈಸೂರು), ಡಾ.ಸತಿೀಶ ಕುಮಾರ್ ಪಂಚಪಾಪ  ವಲೆಲ ೀಪುರೆ (ಬಿೀದರ್ ), ಜಿ.ನೆಲಲ ಗಿ ಅಶೀಕ, 

ಮ.ಸಂತ್ತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಗರಾಳ (ವಿಜಯಪುರ), ಪರ ದಿೀಪ್ಟ ಕುಮಾರ್ (ದ್ಯವಣಗೆರೆ), 

ಎಚ್ .ಬಬುರಾವ್ , ಮಿೀನಾಕ್ತಷ , ಜಿ.ಸುಚಿತಾರ  ಲಿಾಂಗದಳಿು , ಡಾ.ಡಿ.ಕಾಶ್ೀನಾರ್, ಮಹಮ ದ್ 

ಅಯಾಜುದಿದ ೀನ್ ಪಟೇಲ್ (ಕಲಬುಗಿಿ), ಕೃರ್ಣ ವೇಣಿ, ನಹಾಲ್ ವಿಕರ ಮ್ ರಾಜು (ಬದು ರಿ), ರಮೇಶ 

ತೇರದ್ಯಳ, ಬಿ.ವಿ. ಗುರುಸ್ವಾ ಮಿ (ಬಾಂಗಳೂರು), ಸೂಯಿಕಾಾಂತ್ ನಂದೂರ್,  

 

ನಂಜ್ನಗೂಡಿನ ಅಡಕ್ನಹಳಿು ಯಲಿಲ  17ನೇ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಜ್ಞಂಬ್ರರಿಗೆ ಅದೂಧ ರಿ ಚಾಲನೆ  

ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲೂಕ್ತನ ಅಡಕನಹಳಿು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  17ನೇ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಸೌಕ ಟೆ್ಸ ಮತ್ತು  ಗೈಡೆ್ಸ ಜಾಾಂಬ್ಯರಿ ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಅದೂದ ರಿ 

ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ರಾರ್ು ರಪತಿ ಪರ ಣಬ್ ಮುಖಜಿಿ ರವರು 17ನೇ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಾಾಂಬ್ಯರಿ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಉದ್ಯಾ ಟಿಸಿದರು. 

ರಾಜಯ ಪಾಲ ವಜುಭಾಯಿ ವಾಲಾ, ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ , ಕಾಂದರ  

ಸಚಿವ ಅನಂತ್ಕುಮಾರ್, ರಾಜಮಾತೆ ಡಾ.ಪರ ಮೀದ್ಯದೇವಿ ಒಡೆಯರ್, 

ಜಿಲಾಲ  ಉಸುು ವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪಪ , ಪಾರ ರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು  ಪೌರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ತ್ನಾ ೀರ್ 

ಸೇಠ್ ಉಪಸೆಿ ತ್ರಿದದ ರು. 

ಧ್ಯಯ ೀಯವಾಕ್ಯ : "ಉತ್ು ಮ ಭ್ವಿರ್ಯ ಕಾಕ ಗಿ ಸಮಸು ರೂ ಸೇರೀಣ' ಎಾಂಬುದು 17ನೇ ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಜಾಾಂಬ್ಯರಿ ಕಾಯಿಕರ ಮದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . 

ಸೌಕ ಟ್ಸ  ಮತಿ್ತ  ಗೈಡ್ಸ  ಚಳುವ್ಳಿ: 

 ಬಲಕರ ಸೌಕ ಟೆ್ಸ ಚಳುವಳಿ 1907ರಲಿಲ  ಪಾರ ರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಅಾಂದಿನ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ 

ಆಮಿಿ ಲಾಡ್ಸಿ ಬಡೆನ್ ರ್ವೆಲ್ ರವರು ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ನ “ಬ್ರರ ನ್  ಸಿ ಐಲಾಯ ಾಂಡ್ಸ” ನಲಿಲ  

ಪಾರ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಆಯೀಜಿಸಿದರು. ಆ ನಂತ್ರ “ಸೌಕ ಟಿಾಂಗ್ ಫ್ರರ್ ಬಯೆ್” ಪುಸು ಕವನ್ನು  

ಹರತ್ರುವ ಮೂಲಕ ಸೌಕ ಟೆ್ಸ ಮತ್ತು  ಗೈಡೆ್ಸ ಚಳುವಳಿ ಬಿರುಸಿನ ಪರ ಚಾರವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ. 

ಭಾರತದ್ಲಿಲ  ಸೌಕ ಟ್ಸ  ಮತಿ್ತ  ಗೈಡ್ಸ  ಚಳುವ್ಳಿ: 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಸೌಕ ಟೆ್ಸ ಮತ್ತು  ಗೈಡೆ್ಸ ಚಳುವಳಿ ಮದಲು ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡಿದುದ  ಬಾಂಗಳೂರಿನ 

ಬಿರ್ಪ್ಟ ಕಾಟನ್ ಶಲೆಯಲಿಲ . 1909ರಲಿಲ  ಕಾಯ ಪು ನ್ ಟಿ.ಎಚ್.ಬೇಕರ್ ರವರು ಮದಲ ಸೌಕ ಟ್ಸ 

ಟ್ಯರ ಪ್ಟ ಅನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದರು. 
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 ಪಾರ ರಂಭ್ದಲಿಲ  ಸೌಕ ಟೆ್ಸ ಚಳುವಳಿಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಬಲಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರದ ಕಾರಣ 

ಪಂಡಿತ್ ಮದನ್ ಮೀಹನ್ ಮಾಳಿಾ ಯ, ಪಂಡಿತ್ ಹೃದಯ್ ನಾಥ್ ಕುಾಂಜುರ  ಮತ್ತು  ಪಂಡಿತ್ 

ಶ್ರ ೀರಾಮ್ ಪಂಡಿತ್ ರವರು ಅಲಹಬದ್ ನಲಿಲ  ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸೌಕ ಟೆ್ಸ ಒಕ್ಕಕ ಟವನ್ನು  

ಸೆ್ವಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಿೀಯ ಯುವಕರಿಗೆ ಸೌಕ ಟೆ್ಸ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು  ಮುಕು ಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಡಾ. ಅನಬಸ್ಥಾಂಡ್ಸ ರವರು ಜಿ.ಎಸ್.ಅರುಣ್ ದ್ಯಳೆ ರವರ ಸಹಕಾರದೊಾಂದಿಗೆ ಮದ್ಯರ ಸ್ ನಲಿಲ  

ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಸೌಕ ಟೆ್ಸ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ ಸೆ್ವಪಿಸಿದರು. 

 ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ  ಭಾರತ್ದ ನಂತ್ರ ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಸೌಕ ಟೆ್ಸ/ಗೈಡೆ್ಸ ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ ಗಳನ್ನು  ಒಗೂಗ ಡಿಸುವ 

ಪರ ಯತ್ು ವನ್ನು  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ 7ನೇ ನವೆಾಂಬರ್, 1950 ರಂದು “ದಿ 

ಭಾರತ್ ಸೌಕ ಟೆ್ಸ ಅಾಂಡ್ಸ ಗೈಡೆ್ಸ” ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ. 15ನೇ ಆಗಸ್ು  1951 ರಲಿಲ  ಬಲಕ್ತಯರ ಗೈಡೆ್ಸ 

ಒಕ್ಕಕ ಟವನ್ನು  ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

 

“ದಿ ಭಾರತ್ ಸೌಕ ಟ್ಸ  ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ ”: 

 ದಿ ಭಾರತ್ ಸೌಕ ಟೆ್ಸ ಅಾಂಡ್ಸ ಗೈಡೆ್ಸ ಸಾ ಯಂಪೆರ ೀರಿತ್, ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪೆರ ೀರಿತ್ವಲಲ ದ ಹಾಗೂ 

ಜಾತ್ಯ ತಿೀತ್ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುದ , ಸೊಸೈಟಿ ನೊೀಾಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ 

ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ ದೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಜ್ಞಂಬ್ರರಿ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮ: 

 1909ರಲಿಲ  ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಷಪ್ಟ ಕಾಟನ್ ಶಲೆಯಲಿಲ  ಆರಂಭವಾದ್ ಭಾರತ್ ಸೌಕ ಟ್ಸ  

ಮತಿ್ತ  ಗೈಡ್ಸ  ಚಳವ್ಳಿ, ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ದ್ಲಿಲ  ಉತಿ ಮವಾದ್ ಬೆಳವ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. 3ನೇ 

ಬರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಲ  ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಜ್ಞಂಬ್ರರಿ ಉತಸ ವ್ ಆಯೀಜ್ನೆಗಂಡಿದೆ. 

1916ರಲಿಲ  ಮದ್ಲ ಬರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಲ  ಜ್ಞಂಬ್ರರಿ ಕಾಯಿಕ್ರ ಮವ್ನ್ನನ  

ಆಯೀಜಿಸಲ್ದಗಿತಿ್ತ . ನಂತರ 1986ರಲಿಲ  ಎರಡನೇ ಬರಿಗೆ ಆಯೀಜಿಸಲ್ದಗಿತಿ್ತ . 

2015ರಲಿಲ  ಸ್ತಲಾ ರ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆವಾಡ್ಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ದ್ ಭಾರತ್ ಸೌಕ ಟ್ಸ  

ಮತಿ್ತ  ಗೈಡ್ಸ  ಘಟಕ್ ಸ್ವಕ್ಷ್್ಣ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳನ್ನನ  ತನನ ದ್ಘಗಿಸ್ತಕಂಡಿದೆ. 

 

2017 ವ್ಷಿವ್ನ್ನನ  ವ್ನಯ ಜಿೀವ್ ವ್ಷಿವೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ತದ್ ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಪ್ರ ವಾಸೊೀದ್ಯ ಮ ಇಲ್ದಖ್ಯ 

ಕನಾಿಟದಲಿಲ  ವನಯ  ಜಿೀವಿ ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು 

ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಇಲಾಖ್ಯ 2017 ಅನ್ನು  'ವನಯ  ವರ್ಿ' ವನಾು ಗಿ ಆಚರಿಸಲು 

ನಧಿರಿಸಿದೆ. ವನಯ ವರ್ಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  

ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಮತ್ತು  ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಸಚಿವ ಪಿರ ಯಾಾಂಕ 

ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರು. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 
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 ಜಂಗಲ್ ಟಾರ ಕ್, ನತ್ಯ ಹರಿದಾ ಣಿ ಪಶ್ು ಮ ಘಟು ಗಳ ಕಾಡುಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ಹೇರಳವಾದ 

ಪಾರ ಣಿ ಹಾಗೂ ಸಸಯ  ಸಂಕುಲಗಳನ್ನು  ಸಂರಕ್ತಷ ಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚಾರಣಿಗರು ಮತ್ತು  

ಪರ ವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಿಕ ಕಾಂದರ ವನಾು ಗಿಸುವುದು ಅಭಿಯಾನದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ವಾಸೊೀದಯ ಮ ಇಲಾಖ್ಯ ಪಶ್ು ಮಘಟು ದಲಿಲ  9 ಟರ ಕ್ತಕ ಾಂಗ್ ಮಾಗಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿದುದ , 

ಶ್ೀಘರ ವೇ ಪರ ವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಮುಕು ವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಾಗಿಗಳಲಿಲ  ಟರ ಕ್ತಕ ಾಂಗ್ 

ಪರಿಣಿತ್ರಿಾಂದ ಪರ ವಾಸದ ತ್ರಬೇತಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು 

ಅಭಿಯಾನದ ಉದೆದ ೀಶ. 

 ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಟರ ಕ್ತಕ ಾಂಗು ಲಿಲ  ಅನೇಕ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಿದುದ , 

ಮೈಸೂರಿನಲಿಲ  ಏರೀ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಉತೆ್ ವ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು  ಮಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಬಿೀಚ್ ಸಪಿಿಾಂಗ್ 

ಇನ್ನು  ಮುಾಂತಾದ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿವೆ. 

 

ಮೈಸೂರು ಶಿರ ೀಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ  ಮೃಗಾಲಯದ್ಲಿಲ  ಹಕ್ಕ ಜ್ಾ ರ ಪ್ತಿೆ   

ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರ ೀಚಾಮರಾಜೇಾಂದರ  ಮೃಗಾಲಯದಲಿಲ  ಹಕ್ತಕ ಜಾ ರ 

ಪತೆು ಯಾಗಿದೆ (ಎಚ್5ಎನ್8 ವೈರಾಣು). . ಮೃಗಾಲಯದಲಿಲ  ವಲಸ್ಥ 

ಹಕ್ತಕ ಗಳು ಮೃತ್ಪಟಿು ದುದ , ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇನ್ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಹೈ 

ಸ್ಥಕ್ಕಯ ರಿಟಿ ಆಾಂಡ್ಸ ಅನಮಲ್ ಡಿಸಿೀಸ್ (ಎನ್ಐಎಚ್ಎಸ್ಎಡಿ) ಸಂಸೆ್ಥಯು 

ಮೃತ್ಪಟು  ಹಕ್ತಕ ಗಳಲಿಲ  ಎಚ್5ಎನ್8 ವೈರಾಣು ಇರುವುದನ್ನು  ದೃಢಪಡಿಸಿರುವ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  

ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು  125 ವರ್ಿಗಳ ಇತಿಹಾ ಸದಲಿಲ  ಇದೇ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಮುನೆು ಚು ರಿಕ್ಕ ಕರ ಮವಾಗಿ 

ಜ.4 ರಿಾಂದ ಫ್.2ರವರೆಗೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿು ದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಮೃಗಾಲಯದಲಿಲ  1 ಸ್ವಪ ಟ್ಸ ಬಿಲ್ಡ  ಪೆಲಿಕನ್ ಮತ್ತು  3 ಗೆರ ೀಯಾಲ ಗ್ ಗೂಸ್ ಮೃತ್ಪಟಿು ದದ ವು. 

ಕ್ಕಲವು ದಿನಗಳ ನಂತ್ರ ಮತೆು  1 ಸ್ವಪ ಟ್ಸ ಬಿಲ್ಡ  ಪೆಲಿಕಾನ್ ಮತ್ತು  1 ಗೆರ ೀಯಾಲ ಗ್ ಗೂಸ್ 

ಮೃತ್ಪಟಿು ರುವುದು ಕಂಡು ಬಂತ್ತ. 

 ಮೃತ್ ಹಕ್ತಕ ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಪರ ಯೀಗಾಲಯಕ್ಕಕ  ಕಳುಹಿಸಿದ್ಯಗ ಮೃತ್ಪಟು  ಹಕ್ತಕ ಗಳಲಿಲ  

ಎಚ್5ಎನ್8 ವೈರಾಣು ಇರುವುದು ದೃಢಪಟಿು ದೆ.  

ಹಕ್ಕ  ಜ್ಾ ರದ್ ಬಗೆೆ : 

 ವೈಜಾಾ ನಕವಾಗಿ ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರವನ್ನು  ಹಕ್ತಕ  ಇನ್ ಫ್ಲಲ ಯ್ಕನ್ ಜ ಅರ್ವಾ ಬಡ್ಸಿ ಫ್ಲಲ  ಎನ್ನು ತಾು ರೆ. 

ಈ ಸೊೀಾಂಕ್ತಗೆ ಮುಖಯ  ಕಾರಣ ಎಚ್5ಎನ್ ಎಾಂಬ ಹೆಸರಿನ ವೈರಸ್. ಇದೊಾಂದು ತಿೀವರ  

ಸ್ವಾಂಕಾರ ಮಿಕ ಪಿಡುಗು. ಕೀಳಿಗಳ ಗುಾಂಪಿನಲಿಲ  ಒಾಂದು ಕೀಳಿಗೆ ಸೊೀಾಂಕು ಅಾಂಟಿದದ ರೂ 

ಸ್ವಕು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಗುಾಂಪಿನ ಎಲಲ  ಕೀಳಿಗಳೂ ಸೊೀಾಂಕ್ತನಾಂದ ಸತೆು ೀ ಹೀಗುತ್ು ವೆ.  

 ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ಹಸದ್ಯಗಿ ಹುಟಿು ಕಾಂಡ ಕಾಯಿಲೆಯಲಲ . ನೂರಾರು ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆಯೇ 

ಇಟಲಿಯಲಿಲ  ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ಕಂಡಿರುವುದಕ್ಕಕ  ಪುರಾವೆಗಳಿವೆ. 2003ರಲಿಲ  ದಕ್ತಷ ಣ ಪೂವಿ 
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ಏಷ್ಠಯ ದಲಿಲ  ಹರಡಿದದ  ಮಹಾಪಿಡುಗಿನಲಿಲ  ಕಾಯಿಲೆ ನಯಂತಿರ ಸಲು ಒಾಂದೂವರೆ ಕೀಟಿ 

ಕೀಳಿಗಳನ್ನು  ಕಲಲ ಲಾಗಿದೆ. 2004ರಲೂಲ  ಮತ್ತು ಾಂದು ಸಣಣ  ಪಿಡುಗು ಉಾಂಟಾಗಿತ್ತು . 

 ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ಹೆಚಾು ಗಿ ಹಕ್ತಕ ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ು ದೆ. ಕ್ಕಲವೊಮ್ಮ  ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ಅಾಂಟ್ಟತ್ು ದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಈ 

ಕಾಯಿಲೆ ಹಂದಿ ಜಾ ರ- ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ಎಾಂದೇ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಕೀಳಿ, ಬತ್ತ, ಎಮು, ವಲಸ್ಥ ಹಕ್ತಕ ಗಳು 

ಹಾಗೂ ಹಂದಿಯನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಾರ ಣಿಗಳಲಿಲ  ಈ ಕಾಯಿಲೆ 

ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ನದಶಿನಗಳಿಲ್ಲ. 

 ಮಾನವನಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹತಿು ದ ಪರ ಪರ ರ್ಮ ಪರ ಕರಣ 1997ರಲಿಲ  ಹಾಾಂಕಾಾಂಗ್ ನಲಿಲ  

ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗ ಅಲಿಲ  18 ಜನರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ತ್ಗುಲಿದುದ , ಅದರಲಿಲ  ಆರು ಜನ 

ಬಲಿಯಾಗಿದದ ರು. 2008ರ ಮಾಚ್ ಿ ವರೆಗೆ 48 ದೇಶಗಳಲಿಲ  372 ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ತ್ಗುಲಿದೆ. 

ಅವರಲಿಲ  235 ಮಂದಿ ಸ್ವವಿಗಿೀಡಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಕಾಯಿಲೆ ಹರಡುವ್ ವಿಧಾನ: 

 ಸೊೀಾಂಕ್ತಗೆ ಒಳಗಾದ ಹಕ್ತಕ ಯ ಮಲ, ಮೂತ್ರ , ಸಿಾಂಬಳ ಮತ್ತು  ಉಸಿರು ರೀಗಾಣುಗಳಿಾಂದ 

(ವೈರಸ್) ತ್ತಾಂಬಿರುತ್ು ದೆ. ಹಕ್ತಕ  ವಾಸಿಸುವ ಸೆ ಳ, ಅಲಿಲ ನ ಗಾಳಿ, ಸ್ವಕಣೆಗೆ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ 

ಎಲಲ ವೂ ವೈರಸ್ ಮಯವಾಗಿರುತ್ು ವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂಪಕಿಕ್ಕಕ  ಬರುವ ಎಲಲ  ಪಕ್ತಷ ಗಳಿಗೂ 

ಸೊೀಾಂಕು ತ್ಗುಲುತ್ು ದೆ. ಕೀಳಿ ಫ್ರರಂನಲಿಲ  ಒಾಂದು ಕೀಳಿಗೆ ಸೊೀಾಂಕು ಉಾಂಟಾದರೆ ಕ್ಕಲವೇ 

ಗಂಟೆಗಳಲಿಲ  ಎಲಲ  ಕೀಳಿಗಳಿಗೂ ಕಾಯಿಲೆ ಅಾಂಟಿಕಳುು ತ್ು ದೆ. ಪಕ್ತಷ ಗಳಿಗೆ ಹಂದಿಯಿಾಂದ, 

ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ತಷ ಗಳಿಾಂದ ಸೊೀಾಂಕು ಅಾಂಟ್ಟವುದೂ ಉಾಂಟ್ಟ. ಅತಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಪಕ್ತಷ ಗಳ 

ಕಾಯಿಲೆ ಮಾನವನಗೆ ಅಾಂಟ್ಟವುದೂ ಇದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಕೀಳಿ ಫ್ರರಂನಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸ 

ಮಾಡುವವರು, ಕೀಳಿ ಸ್ವಕ್ತರುವ ಮನೆಯವರು ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರಕ್ಕಕ  ಸ್ಥರೆಯಾಗುತಾು ರೆ. ಪಕ್ತಷ ಗಳನ್ನು , 

ಮಟೆು ಯನ್ನು  ಮಾರುವವರಿಗೂ, ಕತ್ು ರಿಸುವವರಿಗೂ, ಕೀಳಿ ಮಾಾಂಸದ ಅಡುಗೆ 

ಮಾಡುವವರಿಗೂ ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ಅಾಂಟ್ಟವ ಸಂಭ್ವ ಇರುತ್ು ದೆ. ರೀಗಾಣುಗಳು ಮುಖಯ ವಾಗಿ 

ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿಯಾಂದಿಗೆ ಮಾನವನ ದೇಹ ಸೇರುತ್ು ವೆ. ಮನ್ನರ್ಯ ನಗೆ ಅಾಂಟಿದ ಸೊೀಾಂಕು 

ಮತ್ತು ಬಿ ರಿಗೆ ಅಾಂಟ್ಟವುದಿಲಲ . ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದದ ರೆ ಸೊೀಾಂಕು ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ತಿೀವರ ಗತಿಯಲಿಲ  

ಹರಡಿ ಮನ್ನರ್ಯ ರ ಮಾರಣಹೀಮವೇ ನಡೆದುಹೀಗುತಿು ತ್ತು . 

 ವಲಸ್ಥ ಹೀಗುವ ಹಕ್ತಕ , ಸಮುದರ  ಪಕ್ತಷ , ಅಾಂತ್ರ ರಾಷಿು ರೀಯ ಆಮದು- ರಫಿು ಗೆ ಒಳಗಾಗುವ 

ಹಕ್ತಕ , ಹಕ್ತಕ ಯ ಉತ್ಪ ನು ಗಳು ವಿಶಾ ವಾಯ ಪಿ ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ಹರಡಲು ಸ್ವಧನವಾಗುತ್ು ವೆ. ಹಕ್ತಕ ಯ 

ಮಲ, ಮೂತ್ರ , ಮೂಗಿನ ದರ ವವನ್ನು  ಪರಿೀಕ್ಕಷ  ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಲೆಯ ಇರುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ತಿಳಿಯಬಹುದು. 

ಹಕ್ಕ  ಜ್ಾ ರ ನಯಂತರ ಣ ಹೇಗೆ? 

 ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರವನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವುದೆಾಂದರೆ ಎಚ್5ಎನ್ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನು  ನಾಶಪಡಿಸುವುದು 

ಎಾಂದರ್ಿ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ತಕ ಗೆ ಜಾ ರ ಕಂಡರೆ ತ್ಕ್ಷಣ ಸುತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ ಹಕ್ತಕ ಗಳನೆು ಲಲ  
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(ಕೀಳಿ) ಹತೆಯ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರದ     ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನು  ಅವುಗಳ ಸಿಾಂಬಳ, ಮಲ, 

ಮೂತ್ರ  ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಭೀಪಾಲದಲಿಲ ರುವ ಪರ ಯೀಗಾಲಯದಲಿಲ  ಪತೆು  ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಹಕ್ತಕ  ಸ್ವಕುವ ಸೆ ಳದಲಿಲ  ಸಾ ಚಛ ತೆಯನ್ನು  ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರದಿಾಂದ ಸತ್ು  ಕೀಳಿಯನ್ನು  

ಐದ್ಯರು ಪದರ ಸುಣಣ  ಹಾಗೂ ಮಣುಣ  ಹಾಕ್ತ ಹೂಳಬೇಕು ಅರ್ವಾ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು 

 ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ಕಂಡುಬಂದ ಸಮಯದಲಿಲ  ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅತಿಯಾದ ಜಾ ರ, ಉಸಿರಾಟದ 

ತ್ತಾಂದರೆ ಕಂಡರೆ ಅಲಕ್ತಷ ಸದೆ ಅವರನ್ನು  ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಕಡಿಸಬೇಕು 

ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರ ಕಂಡುಬಂದ ಸೆ ಳಕ್ಕಕ  ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ತ್ಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ತ್ಡೆಯಲು 

ದಿನಕಕ ಾಂದರಂತೆ ಏಳು ದಿನ `ಟಾಯ ಮಿಫ್ಲಲ ~ ಮಾತೆರ  ಸೇವಿಸ ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  

ಹಕ್ಕ  ಜ್ಾ ರದ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರದ ಸೊೀಾಂಕ್ತಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಲಿಲ  2-3 ದಿನದಲಿಲ  ರೀಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪರ ಕಟವಾಗುತ್ು ವೆ. 

ಅತಿಯಾದ ಜಾ ರ, ಕ್ಕಮುಮ , ತ್ಲೆನೊೀವು, ಉಸಿರಾಡಲು ತ್ತಾಂದರೆಯಾಗುವುದು ಕಾಯಿಲೆಯ 

ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಎಕೆ್ ರ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಯಿಾಂದ ಎದೆಯಲಿಲ  ಉಾಂಟಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎದುದ  ಕಾಣುತ್ು ವೆ. 

ಹಕ್ತಕ  ಜಾ ರದಿಾಂದ ಸ್ವವುಾಂಟಾಗುವುದು ಉಸಿರಾಟ ನಲುಲ ವುದರಿಾಂದ. ರೀಗಿಯ ಮೂಗು ಮತ್ತು  

ಗಂಟಲಿನ ದರ ವವನ್ನು  ಪರ ಯೀಗಾಲಯದಲಿಲ  ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗೊಳಪಡಿಸಿ ರೀಗ ಅಾಂಟಿರುವುದನ್ನು  

ದೃಢಪಡಿಸಿಕಳು ಬಹುದು. 

ಲಭಯ ವಿರುವ್ ಲಸ್ತಕೆ: 

ಟಾಯ ಮಿಫ್ಲಲ  ಮತ್ತು  ರಿಲಿಾಂರ್ಜ ಎಾಂಬ ಔರ್ಧಿಗಳು ಉತ್ು ಮ ಫಲಿತಾಾಂಶವನ್ನು  ನೀಡುತ್ು ವೆ. ಆದ್ಯಗೂಯ  

ಕಾಯಿಲೆ ಆರಂಭ್ಗೊಾಂಡ 48 ಗಂಟೆಗಳಳಗೆ ಔರ್ಧಿ ಸೇವನೆ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದರೆ ರೀಗದ ತಿೀವರ ತೆ 

ಬಹಳಷ್ಟು  ಕಡಿಮ್ಯಾಗುತ್ು ದೆ. ಸ್ವವು ಉಾಂಟಾಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಕ್ತಷ ೀಣಿಸುತ್ು ದೆ. ಈ ಔರ್ಧಿಯ ಜತೆ 

ಆಯ ಾಂಟಿ ಬಯಟಿಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೈದಯ ರು- ದ್ಯದಿಯರ ಶ್ಮಶೂರ ಷ್ ಅತ್ಯ ಗತ್ಯ . 

 

 

ನ್ಯಯ ಷನಲ್ ಇನ್ಸ್್ತ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ಟ ಹೈ ಸ್ಕ್ಕಯ ರಿಟಿ ಆಂಡ್ ಅನಮಲ್ ಡಿಸ್ತೀಸ್: 

 ಎನ್ಐಎಚ್ಎಸ್ಎಡಿ ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಭೂಪಾಲ್ ನಲಿಲ ದೆ. ಪಾರ ಣಿಗಳ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  

ಹಸದ್ಯಗಿ ಸಂಭ್ವಿಸುವ ರೀಗಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೀಧನೆ ನಡೆಸುವ ಭಾರತ್ದ ಪರ ಧಾನ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಐಎಚ್ಎಸ್ಎಡಿ ಮುಾಂಚೆ ಇಾಂಡಿಯನ್ ವೆಟರಿನರಿ ರಿಸಚ್ಿ 

ಇನೆ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ನಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದುದ , ಹೈ ಸ್ಥಕ್ಕಯ ರಿಟಿ ಅನಮಲ್ ಡಿಸಿೀಸ್ 

ಲಾಯ ಬೀರೆಟರಿ ಎನು ಲಾಗುತಿು ತ್ತು . 8ನೇ ಆಗಸ್ು  2014ರಿಾಂದ ಈ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಇನ್

ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಥಕ್ಕಯ ರಿಟಿ ಆಾಂಡ್ಸ ಅನಮಲ್ ಡಿಸಿೀಸ್ ಯ್ಕಾಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ 

ಮಾಡಲಾಗಿದುದ  ಐಸಿಎಆರ್ ನಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 
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ಕಪ್ಪ ಳ್ ನೀರಾವ್ರಿ ಯೀಜ್ನೆಯಲಿಲ  ಸೊೀಲ್ದರ್ ಪಾಯ ನಲ್ ಅಳವ್ಡಿಕೆಗೆ ಕ್ರ ಮ 

ನಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಿಸಲು 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಬಗಲಕೀಟೆಯ ಆಲಮಟಿು  ಬಲ 

ಮೇಲಡ ಾಂಎ ನಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದನೆ ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿರುವ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಲ , ಇದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು  

ಅನ್ನಸರಿಸಿ ರಾಜಯ  ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ ಇಲಾಖ್ಯ, ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಕಪಪ ಳ್ ನೀರಾವರಿ 

ಯೀಜನೆಯಲಿಲ  ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಿದೆ. 

ಆಲಮಟ್ಿ  ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಯೀಜ್ನೆ: 

ಬಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲೆಲ ಯ ಆಲಮಟಿು  ಬಲ ಮೇಲದ ಾಂಡೆ ನಾಲೆಯ ಮೇಲೆ 6.35ಕ್ತ.ಮಿೀ ಉದದ ಕ್ಕಕ  ಸೌರ 

ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿ 1 ಮ್ಗಾವಾಯ ಟ್ಸ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಿಸುವಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. 

ವಿಜಯಪುರದಲಿಲ  ತಾಪಮಾನ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ನಾಲೆಗಳಲಿಲ  ನೀರಿನ ಆವಿ ಪರ ಮಾಣ 

ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ನಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೌರಫಲಕಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಾಂದ ನೀರು 

ಆವಿಯಾಗುವುದರನ್ನು  ತ್ಪಿಪ ಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಅನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸಬಹುದು. ನಾಲೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಈ ಯೀಜನೆ ದಕ್ತಷ ಣ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಮದಲು 

ಎನು ಲಾಗಿದೆ.  

 ಬಾಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಸನ್ ಎಡಿಸನ್ ಎನಜಿಿ ಇಾಂಡಿಯಾ (Sunedison Energy India) ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠು ನಗೊಳಿಸಿದುದ , ಐದು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ನವಿಹಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.  

 ಒಟ್ಟು  3,280 ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು  ನಾಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲುವೆಗೆ ಅಡಡ ಲಾಗಿ 

ನಮಿಿಸಲಾಗಿರುವ ಉಕ್ತಕ ನ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಸೆಿ ರವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಉತಾಪ ದನೆಯಾಗುವ ಡಿಸಿ ವಿದುಯ ತ್ ಅನ್ನು  ಪಕಕ ದಲಿಲ  ನಮಿಿಸಿರುವ 

ಕಟು ಡದಲಿಲ ರುವ ಇನಾ ಟಿರ್ ಗೆ ರವಾಸಿ ಎಸಿ ವಿದುಯ ತ್ ಆಗಿ ಪರಿವತಿಿಸಲಾಗುವುದು.  

 ಯೀಜನೆಯಿಾಂದ ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುವ 1 ಮ್ಗಾ ವಾಯ ಟ್ಸ ವಿದುಯ ತ್ ಅನ್ನು  ರಾಮಪುರ ವಿದುಯ ತ್ 

ಸೆ್ವವರಕ್ಕಕ  ರವಾನಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಮದಲ ಹಂತ್ದಲಿಲ  12 ಹಳಿು ಗಳಿಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಅನ್ನು  

ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ವಿದುಯ ತ್ ಬಳಸಿ ಎಡ ಮತ್ತು  ಬಲ ಕಾಲುವೆಯಿಾಂದ  

ಪಂಪ್ಟ ಮೂಲಕ ನೀರು ಎತ್ು ಲಾಗುವುದು. 

 ಉತಾಪ ದನೆ ಹೆಚು ಳವಾದರೆ ಪರ ತಿ ಯೂನಟ್ಸ ವಿದುಯ ತ್ ಗೆ ರೂ 3.60 ದಂತೆ ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸ್ವಕ ಾಂ ಜತೆ ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗಿದೆ. 

ಕಪ್ಪ ಳ್ ನ್ಯಲೆಗೂ ಯೀಜ್ನೆ: ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯ ಹಿನು ೀರು ಬಳಕ್ಕಗೆ ಕೈಗೆತಿು ಕಾಂಡ 

ಕಪಪ ಳ್ ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ ಹುನಗುಾಂದ ತಾಲೂಕ್ತಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. ನಾಲೆಯ ಮೇಲೆ 

ಸುಮಾರು 10 ಕ್ತಲೀ ಮಿೀಟರ್ ಉದದ ಕ್ಕಕ  ಪಾಯ ನಲ್ ಅಳವಡಿಕ್ಕಯಿಾಂದ 10 ಮ್ಗಾವಾಟ್ಸ ವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದನೆ ಯೀಜನೆಗೆ ಟೆಾಂಡರ್ ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಚಾಲನೆಯಲಿಲ ದೆ. 
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ಅನ್ನಕ್ಕಲಗಳೇನ್ನ? 

 ನಾಲೆಯಲಿಲ  ಹರಿಯುವ ನೀರು ಬಿಸಿಲಿನ ಝುಳಕ್ಕಕ  ಆವಿಯಾಗಿ ಹೀಗುವುದನ್ನು  

ತ್ಡೆಯಬಹುದು. 

 ಸುತ್ು ಲಿನ ರೈತ್ರಿಗೆ ವಿದುಯ ತ್ ಪೂರೈಕ್ಕ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ವಿಕಾಂದಿರ ೀಕರಣಕ್ಕಕ  ಒತ್ತು . 

 ದಕ್ತಷ ಣ ರಾಜಯ ದಲಿಲ ಯೇ ಪರ ರ್ಮವಾಗಿ ನಾಲೆ ಮೇಲೆ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಸೊೀಲಾರ್ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಲ . 

 

14ನೇ ಪ್ರ ವಾಸ್ತ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವ್ಸ್ ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಚಾಲನೆ 

ದೇಶದ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನ ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  14ನೇ ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ 

ದಿವಸಕ್ಕಕ  ಅದೂದ ರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. “ರಿ ಡಿಫೈನಾಂಗ್ ಎಾಂಗೇಾಂರ್ಜ 

ಮ್ಾಂಟ್ಸ ವಿತ್ ದಿ ಇಾಂಡಿಯನ್ ಡಯಾಸೊಪ ೀರ” ಇದು ಈ ವರ್ಿ ಪರ ವಾಸಿ 

ದಿವಸದ ರ್ಧಯ ೀಯವಾಕಯ . ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸದ 

ಮದಲ ದಿನದಂದು ಯುವ ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ. ಕಾಂದರ  

ಯುವಜನ ವಯ ವಹಾರ ಹಾಗೂ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಸಚಿವ (ಸಾ ತಂತ್ರ  ನವಿಹಣೆ) ವಿಜಯ್ ಗೊೀಯಲ್ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಿದರು. ಪರ ಧಾನ ನರಾಂದರ  ಮೀದಿರವರು ಮುಖಯ  ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದುದ ,  

ದಿಕೆ್ಕಚಿ ಭಾರ್ಣ ಮಾಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. ರ್ೀಚಿಗಲ್ ಪರ ಧಾನ ಡಾ.ಅಾಂತ್ತೀನಯೀ ಕೀಸ್ವು  ಮುಖಯ  

ಅತಿರ್ಥಯಾಗಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಪ್ರ ವಾಸ್ತ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವ್ಸ: 

 ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸವನ್ನು  2003ರಿಾಂದ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸುತಿು ದುದ , 

ವಿದೇಶದಲಿಲ  ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತಿೀಯ ಸಮುದ್ಯಯ ಹಾಗೂ ಸಕಾಿರದ ನಡುವೆ 

ಹಾಂದ್ಯಣಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಉತ್ು ಮಪಡಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  

ಹಮಿಮ ಕಳು ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಾಂಧಿ ರವರು ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾದಿಾಂದ ಜನವರಿ 9, 1915ರಂದು ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಹಿಾಂತಿರುಗಿ 

ಬಂದ ಕಾರಣ ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

“ಅನವಾಸ್ತ ಕ್ನನ ಡರಿಗೆ ಕಾಡ್ಿ” ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರ ಘೀಷಣೆ: 

 ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  ₹250 ಕೀಟಿಗಿಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುವ ಅನವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ 

ವಿವಿಧ ರಿಯಾಯಿು  ಮತ್ತು  ವಿಶೇರ್ ರ್ರ ೀತೆಾ ಹ ಧನ ನೀಡುವುದ್ಯಗಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ಪರ ವಾಸಿ 

ದಿವಸದಂದು ಘೀಷಿಸಿದೆ. 14ನೇ ಪರ ವಾಸಿ ದಿನದಂದು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ ರವರು 

ಅನವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ನೀತಿಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ನೀತಿಯ ಪರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು 

ಇಲಿಲ ವೆ.  
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 ಅನವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕಳು ಲು ರಾಜಯ  ಮಟು ದಲಿಲ  

ಅನವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ಸಮಿತಿ, ಜಿಲಾಲ  ಮಟು ದಲಿಲ  ಜಿಲಾಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಲ  ಸಮಿತಿ 

ರಚನೆ. 

 ಅನವಾಸಿ ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ (ಎನ್.ಆರ್.ಕ್ಕ) ಅಧಿಕೃತ್ ಗುರುತಿನ ಚಿೀಟಿಯಾಗಿ 'ಅನವಾಸಿ ಕನು ಡಿಗ 

ಕಾಡ್ಸಿ' ವಿತ್ರಣೆ. 

 ಅನವಾಸಿ ಕನು ಡಿಗರು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಕಲಿಪ ಸುವ 

ಜಾಲತಾಣ ಸೃಷಿು . 

 ಅನವಾಸಿ ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ ಅಪರ್ಘತ್ ಸಂಭ್ವಿಸಿದರೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾ ಸೌಲಭ್ಯ . 

 ಕನಾಿಟಕ ಮತ್ತು  ಅನವಾಸಿ ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಂಸಕ ೃತಿಕ ವಿನಮಯ ಕಾಯಿಕರ ಮ 

ಆಯೀಜನೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇರ್ ಪರ ವಾಸ ಏಪಿಡಿಸುವುದು. 

 'ನಮಮ  ಊರು, ನಮಮ  ನಾಡು’ ಯೀಜನೆ ಆರಂಭ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಡಿ 

ಕನಾಿಟಕದಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಲು ಆಸಕ್ತು  ಇರುವ ಅನವಾಸಿ ಕನು ಡಿಗರಿಗೆ ಉತೆು ೀಜನ 

ನೀಡುವುದು. 

 ವಿಶಾ ದೆಲೆಲ ಡೆ ಕನು ಡ ಕ್ಕಟ ಆರಂಭಿಸಲು ರ್ರ ೀತೆಾ ಹ. ಕನು ಡ ಭಾಷ್ ಮತ್ತು  ಸಂಸಕ ೃತಿ 

ರಕ್ತಷ ಸಲು ಉತೆು ೀಜನ ನೀಡುವುದು. 

 ಉತ್ು ಮ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ ಒಬಿ  ಅನವಾಸಿ ಕನು ಡಿಗನಗೆ ಪರ ತಿ ವರ್ಿ ಪರ ವಾಸಿ ಭಾರತ್ ದಿವಸ್ 

ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರದ ವತಿಯಿಾಂದ 'ವರ್ಿದ ಅನವಾಸಿ ಕನು ಡಿಗ ಪರ ಶಸಿು ' 

ಪರ ದ್ಯನ. 

  ಸ್ವಗರೀತ್ು ರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಕನು ಡಿಗರು ಉದೊಯ ೀಗ ಪಡೆಯಲು ರ್ರ ೀತೆಾ ಹ. ವಿದೇಶದಲಿಲ  

ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ಕಕ , ಉದೊಯ ೀಗಕ್ಕಕ  ತೆರಳುವವರಿಗೆ ಪೂವಿಭಾವಿ ಮಾಗಿದಶಿನ. 

 ಅನವಾಸಿ ಕನು ಡಿಗರು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಕಾನೂನ್ನ ವಿವಾದ, ವಾಣಿಜಯ  ವಿವಾದಗಳನ್ನು  

ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಕಾನೂನ್ನ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು  ವಕ್ತೀಲರ ಮೂಲಕ ನೆರವು 

ನೀಡುವುದು. 

 ಅನವಾಸಿ ಕನು ಡಿಗರು ವಿದೇಶದಲಿಲ  ಮೃತ್ರಾದರೆ, ಸಾ ದೇಶಕ್ಕಕ  ಮೃತ್ ದೇಹ ಸ್ವಗಿಸಲು ವಿಮಾನ 

ವೆಚು ವನ್ನು  ಸಕಾಿರದಿಾಂದ ಭ್ರಿಸುವುದು. 

 

ಲಿಮಾಕ  ದ್ಘಖ್ಲೆ ಸೇಪ್ಿಡೆಗಂಡ ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಟಿಸ್ತ 

ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಕ್ಕಎಸ್ ಆಟಿಿಸಿ) ತ್ನು  

ಸ್ವಧನೆಯಿಾಂದ ಮತ್ತು ಾಂದು ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮ್ 

ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಪರ ಶಸಿು ಗಳಿಗೆ ಭಾಜನವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಲಿಮಾಕ  
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ದ್ಯಖಲೆ ಪುಟಕ್ಕಕ  ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ. ಈ ಗೌರವಕ್ಕಕ  ಪಾತ್ರ ವಾದ ದೇಶದ ಮದಲ ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಎಾಂಬ ಹಿರಿಮ್ಯನ್ನು  ತ್ನು ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು:  

 ಜುಲೈ 2015 ನಾಂದ ಜೂನ್ 2016ರ ಜೂನ್ ಒಾಂದು ವರ್ಿದ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಕ್ಕಎಸ್ ಆಟಿಿಸಿ 107 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಬಚಿಕಾಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  ಲಿಮಾಕ  ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾಡೆ ು ಿಲಿಲ  ಇದು 

ದ್ಯಖಲಾಗಿದೆ.  

 2016ರ ಜುಲೈನಾಂದ ಈವರೆಗೆ ನಗಮಕ್ಕಕ  59 ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಅಾಂದರೆ ಒಟಾು ರೆ 165 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ನಮಮ  ಕ್ಕಎಸ್ಆಟಿಿಸಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.  

 ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಿಬಿ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಆಾಂಧರ ಪರ ದೇಶದ ವಿಶಖಪಟು ಣನಲಿಲ  ಹಮಿಮ ಕಾಂಡಿದದ  20ನೇ ರಾಷಿು ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ್ 

ಸಮ್ಮ ೀಳನದಲಿಲ  ಕ್ಕಎಸ್ ಆಟಿಿಸಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ರಾಷಿು ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆಯುತಿು ರುವ 

ದೇಶದ ಮದಲ ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ  ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ  ರಸ್ಥು  ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಸೆ್ಥ  

ಭಾಜನವಾಗಿದೆ. 

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪ್ರ ಕ್ರಣ ಇತಾಯ ಥಿಗಳಿಸಲು ಪ್ರ ತೆಯ ೀಕ್ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ರಚನೆ 

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಕಾಯ್ಕದ ಯನಾ ಯ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಕುರಿತ್ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  

ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಇತ್ಯ ರ್ಿಗೊಳಿಸಲು ರಾಜಯ ದ ಎಲಾಲ  ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ, ಪುನಶ್ು ೀತ್ನ ಮತ್ತು  ಪುನವಿಸತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವನ್ನು  ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರ ರಚಿಸಿದೆ. ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ನಾಯ ಯಯುತ್ 

ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು  ಪಾರದಶಿಕ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ, ಪುನಶ್ು ೀತ್ನ ಮತ್ತು  

ಪುನವಿಸತಿ ಕಾಯ್ಕದ -2013ರ ಅನಾ ಯ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ 

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಈ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು ಇತ್ಯ ರ್ಿಗೊಳಿಸಲಿವೆ. ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ 

ಪರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಕೈಗೊಳು ಲು ಪೂವಿಸಿದಧ ತೆಗಳನ್ನು  ಸಕಾಿರ ಬಹುತೇಕ ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆಯಾ 

ಜಿಲೆಲ ಯ ಒಾಂದನೇ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮತ್ತು  ಜಿಲಾಲ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರನ್ನು  ಪಿೀಠ್ಯಸಿೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾು ಗಿ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದುದ , ಈ ಹುದೆದ  ಲಭ್ಯ ವಿಲಲ ದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಜಿಲಾಲ  ಮತ್ತು  ಸ್ಥರ್ನೆ್ 

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಪಿೀಠ್ಯಸಿೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗದಗಿರುತಾು ರೆ ಎಾಂದು ಕಂದ್ಯಯ ಇಲಾಖ್ಯ 

ಹರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶದಲಿಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರಾಂದಿಗೆ  

ಇನ್ನು  ಮುಾಂದೆ ಹಸ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಕಾಯ್ಕದ  ಪರ ಕಾರವೇ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು  ಪುನವಿಸತಿ ಕಲಿಪ ಸುವ 

ಕಾಯಿವನ್ನು  ಹಸದ್ಯಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು ಮಾಡಲಿವೆ. 
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ಏನದು ಪಾರ ಧಿಕಾರ? 

ಯಾವುದೇ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾಿರ ಭೂಮಿ ಸ್ವಾ ಧಿೀನಪಡಿಸಿಕಳುು ವ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಭೂಮಿಯ 

ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಸೂಕು  ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನೇಕ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಕುರಿತಾಗಿ 

ಉಾಂಟಾಗುವ ವಿವಾದಗಳಿಾಂದ ಪರ ಕರಣ ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಮ್ಟಿು ಲೇರುವುದರಿಾಂದ ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ 

ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಯೀಜನೆಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠು ನದಲಿಲ  ಹಿನು ಡೆಯಾಗುತ್ು ದೆ. ಇಾಂತ್ಹ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  

ತ್ಾ ರಿತ್ವಾಗಿ ಇತ್ಯ ರ್ಿಗೊಳಿಸಲು ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ, ಪುನಶ್ು ೀತ್ನ ಮತ್ತು  ಪುನವಿಸತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ರಚಿಸುವ 

ಬಗೆಗ  2013ರ ಕಾಯ್ಕದ ಯಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಪರ ಸ್ವು ಪಿಸಿತ್ತು . ಈ ಕಾಯ್ಕದ ಯನ್ನು  ರಾಜಯ ದಲೂಲ  

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸಲು ನಧಿರಿಸಿದದ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ, 2015ರಲಿಲ  ನಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಿತ್ತು . 

ಅದರಂತೆ ಈಗ ರಾಜಯ ದ ಪರ ತಿ ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ರಚನೆ: 

 ಪರ ತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಒಬಿ  ಮುಖಯ ಸೆ  ಅರ್ವಾ ಪಿೀಠ್ಯಸಿೀನ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ.  

ಜಿಲಾಲ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿರಬೇಕು ಅರ್ವಾ ಕನರ್ಾ  ಏಳು ವರ್ಿ ಕಾನೂನ್ನ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿಲ  ಸೇವೆ 

ಸಲಿಲ ಸಿದವರಾಗಿರಬೇಕು. 

 ಅವರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ ರಾಜಯ  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಗಳಾಂದಿಗೆ 

ಚಚಿಿಸಿ ತಿೀಮಾಿನ ಕೈಗೊಳು ಬೇಕು ಎಾಂದು ಕಾಯ್ಕದ ಯಲಿಲ  ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು . ಇದಿೀಗ ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮತ್ತು  ಜಿಲಾಲ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಅರ್ವಾ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಜಿಲಾಲ  ಮತ್ತು  ಸ್ಥರ್ನೆ್ 

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರನ್ನು  ಪಿೀಠ್ಯಸಿೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗದಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. 

 ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಪಿೀಠ್ಯಸಿೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಜತೆಗೆ ಒಬಿ  ರಿಜಿಸ್ವು ರರ್ ಅವರನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿರಲಿದೆ. 

ಅಲಲ ದೇ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯಿಕಲಾಪಕ್ಕಕ  ಅಗತ್ಯ  ಸಿಬಿ ಾಂದಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲಿದೆ. 

 ಪಾರ ಧಿಕಾರ ರಚನೆ ಮತ್ತು  ಅದಕ್ಕಕ  ಪಿೀಠ್ಯಸಿೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ವಿಚಾರದಲಿಲ  ಸಕಾಿರದ 

ತಿೀಮಾಿನವೇ ಅಾಂತಿಮವಾಗಿರಲಿದೆ.  

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪಿಿ : 

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಸಂಬಂಧಿ ಅಜಿಿಗಳ ಸಂಪೂಣಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಈ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳು ನಡೆಸಲಿವೆ. 

ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ತಿೀಪಿನ್ನು  ಹೈಕೀಟಿನಲಿಲ  ಮಾತ್ರ  ಪರ ಶ್ು ಸಬಹುದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಪಾರ ಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  

ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ, ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಅಲಲ ದೇ ಇತ್ರ ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು 

ಭೂಸ್ವಾ ಧಿೀನ ಸಂಬಂಧಿ ಅಜಿಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವಂತಿಲಲ . ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ಕ್ಕಳಹಂತ್ದಲಿಲ  ಕವಲ 

ಪಾರ ಧಿಕಾರ ಮಾತ್ರ  ಇವುಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕ್ತದುದ , ಅದಕಾಕ ಗಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ನಾಯ ಯಾಾಂಗದ 

ಅಧಿಕಾರವನೆು ೀ ಕಾಯ್ಕದ ಯಲಿಲ  ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  
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ಕರಗ ಮತಿ್ತ  ಜೇನ್ನಕುರುಬ ಜ್ನ್ಯಂಗದ್ ಮಕ್ಕ ಳಿಗೆ ಸ್್ ೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಿರುವ್ ರಾಜ್ಯ  ಸಕಾಿರ 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸಮುದ್ಯಯಕ್ಕಕ  ಸೇರಿದ ಕರಗ ಮತ್ತು  ಜೇನ್ನಕುರುಬ 

ಜನಾಾಂಗದಲಿಲ  ಎಸೆ್ಥ ಸೆ್ಥ ಲೆಿ  ಮತ್ತು  ಅದಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ಶ್ಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರಿಗೆ 

ಸ್ಥು ೈಪೆಾಂಡ್ಸ ನೀಡಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ತಿೀಮಾಿನಸಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೆ 

ರಾಜಯ ದ ಆರು ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಜಾರಿಯಲಿಲ ರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಾಂಗದವರಿಗೆ 

ಪೌಷಿಾ ಕ ಆಹಾರ ವಿತ್ರಣೆ ಸೇರಿ ಇತ್ರ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಸಮುದ್ಯಯದವರಿಗೂ ನೀಡಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರ ನಧಿರಿಸಿದುದ ಮೈಸೂರಿನಲಿಲ  ಫ್.1ರಂದು 

ನಡೆಯಲಿರುವ ಆದಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತು  ವಿತ್ರಣೆ ಕುರಿತ್ ಸಮಾವೇಶದಲಿಲ  ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  

ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ರವರು ಈ ಎರಡೂ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಮುಖಯ ಂಶಗಳು: 

 ಕರಗ ಮತ್ತು  ಜೇನ್ನಕುರುಬ ಜನಾಾಂಗವನ್ನು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರ್ರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವ 

ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥು ೈಪೆಾಂಡ್ಸ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  

 ಎಸೆ್ಥ ಸೆ್ಥ ಲೆಿ  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ರೂ 2000, ಪಿಯು ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ 

2,500 ರೂ., ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ 3,500 ರೂ. ಮತ್ತು  ಸ್ವು ತ್ಕೀತ್ು ರ ಪದವಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 

4500 ರೂ. ಸ್ಥು ೈಪಂಡ್ಸ ನೀಡಲಾಗುವುದು.  

 ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಕಡಗು, ದಕ್ತಷ ಣ ಕನು ಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಕನು ಡ 

ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಆದಿವಾಸಿ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು ನೀಡುವ 

ಆಹಾರಧಾನಯ  (ಒಾಂದು ಕುಟ್ಟಾಂಬಕ್ಕಕ  15 ಕ್ಕ.ಜಿ.ಅಕ್ತಕ , ರಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಗೊೀಧಿ, 5 ಕ್ಕ.ಜಿ.ತ್ತಗರಿಬೇಳೆ, 

ಐದು ಕ್ಕ.ಜಿ.ಕಾಳುಗಳು, 2 ಲಿೀಟರ್ ಅಡುಗೆ ಎಣೆಣ , 4 ಕ್ಕ.ಜಿ.ಬಲಲ  ಅರ್ವಾ ಸಕಕ ರೆ, 45 ಮಟೆು , 1 

ಕ್ಕ.ಜಿ.ನಂದಿನ ತ್ತಪಪ )ವನ್ನು  ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ ಯ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಸಮುದ್ಯಯದವರಿಗೂ 

ನೀಡಲು ತಿೀಮಾಿನಸಲಾಗಿದೆ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.karunaduexams.com 

753 | P a g e  
 

ಬೆಂಗಳೂರು, ತ್ತಮಕ್ಕರು ದ್ಘವ್ಣಗೆರೆ ಅತಯ ಂತ ಕ್ಲುಷ್ಟತ ನಗರಗಳು 

ಬಾಂಗಳೂರು, ತ್ತಮಕ್ಕರು ಮತ್ತು  ದ್ಯವಣಗೆರೆ ನಗರಗಳು ರಾಜಯ ದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ 

ಕಲುಷಿತ್ ನಗರಗಳೆನಸಿವೆ. ಗಿರ ೀನ್ ಪಿೀಸ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಸಂಸೆ್ಥ  ನಡೆಸಿರುವ 

ಸಮಿೀಕ್ಕಷ  ಪರ ಕಾರ ರಾಜಯ ದ ಹಲವು ನಗರಗಳಲಿಲ  ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ  

ಆತಂಕಕಾರಿ ಸೆಿ ತಿ ತ್ಲುಪಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ದ್ಯವಣಗೆರೆ, ರಾಯಚೂರು, ಹುಬಿ ಳಿು  ನಗರಗಳಲಿಲ  ಸಹ ಮಾಲಿನಯ  

ಪರ ಮಾಣ ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಿತಿಗಿಾಂತ್ ಹೆಚಿು ದೆ ಎಾಂದು ವರದಿಯಲಿಲ  ಹೇಳಿದೆ.  

 ಕಾಂದರ  ಮಾಲಿನಯ  ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಎಲಾಲ  ರಾಜಯ  ಮಾಲಿನಯ  

ನಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿಗಳಿಾಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹಕುಕ  ಕಾಯ್ಕದ  ಅಡಿ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಸಂಸೆ್ಥ  ಈ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. 

  ದೇಶದ 168 ನಗರಗಳನ್ನು  ಅಧಯ ಯನಕ್ಕಕ  ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧಯ ಯನದ ಪರ ಕಾರ 

ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟದಿಾಂದ ಶೇ 42% ಮಾಲಿನಯ  ಉಾಂಟಾದರೆ, ರಸ್ಥು  ದೂಳಿನಾಂದ ಶೇ20 ರಷಿು ದೆ. 

 ರಾಜಯ ದ ನಾಲುಕ  ನಗರಗಳಲಿಲ  ವಾಷಿಿಕ ಪಿಎಾಂ (Particulate Matter (ತೇಲಾಡುವ ಕಣ))–10 

ಪರ ಮಾಣ ಸುಮಾರು 120 ಮೈಕರ ೀ ಗಾರ ಾಂ ಕ್ಕಯ ಬಿಕ್ ಮಿೀಟರ್ ನಷಿು ದೆ. ಬಾಂಗಳೂರಿನ 

ವೈಟ್ಸ ಫಿೀಲ್ಡ  ನಂತ್ಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಈ ವರ್ಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿಎಾಂ (Respiratory 

Suspended Particular Matter) ಪರ ಮಾಣ 189 ಮೈಕರ ೀ ಗಾರ ಾಂ ಇದೆ.  ಇದು ರಾಷಿು ರೀಯ 

ಮಟು ಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಮೂರು ಪಟ್ಟು  ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. 

 ವಿಶಾ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪರ ಕಾರ ಒಾಂದು ಸ್ವವಿರ ಲಿೀಟರ್ ಗಾಳಿಯಲಿಲ  ತೇಲಾಡುವ ದೂಳಿನ 

ಪರ ಮಾಣ 20 ಮೈಕರ ೀ ಗಾರ ಾಂ ಕ್ಕಯ ಬಿಕ್ ಮಿೀಟರ್ ಹಾಗೂ ರಾಷಿು ರೀಯ ಮಿತಿ ಪರ ಕಾರ 60 

ಮೈಕರ ೀ ಗಾರ ಾಂ ನಷಿು ರಬಹುದು. 

ಮಾಲಿನಯ ಕೆಕ  ಮುಖ್ಯ  ಕಾರಣ: 

ಹೆಚ್ಚು ತಿು ರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ , ನಗರಿೀಕರಣ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳಿಾಂದ ನಗರದ ಕ್ಕಲವು ಭಾಗಗಳಲಿಲ  

ಗಾಳಿಯಲಿಲ ರುವ ತೇಲಾಡುವ ದೂಳಿನ ಕಣದ (ಆರ್ ಎಸ್ ಪಿಎಾಂ) ಪರ ಮಾಣ ಹೆಚಾು ಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇನೂು  

ಕ್ಕಲವು ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟು ದಲಿಲ ದೆ ಎಾಂದು ವರದಿಯಲಿಲ  ಉಲೆಲ ೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಸೂಕಿಾ ಮ ತಿ ಸೂಕ್ಷಮ  ಕ್ಣ 

ಗಾಳಿಯಲಿಲ  ತೇಲಾಡುವ ಸೂಕಾಷ ಮ ತಿ ಸೂಕ್ಷಮ  ಕಣಗಳನ್ನು  ಪಾಟಿಿಕುಯ ಲೇಟ್ಸ ಮಾಯ ಟರ್ (ಪಿಎಾಂ) ಎಾಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಮನ್ನರ್ಯ ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರಕ್ಕಕ  ಹಾನ ಮಾಡಬಲಲ  ಗಾಳಿಯಲಿಲ ನ ಘನರೂಪದ 

ಕಣಗಳು ಮತ್ತು  ದರ ವರೂಪದ ಸಣಣ  ಹನಗಳಿವು.  2.5 ಮೈಕರ ೀಮಿೀಟರ್ ಗಿಾಂತ್ಲೂ ಚಿಕಕ ದ್ಯದ 

ಕಣಗಳನ್ನು  ಪಿಎಾಂ 2.5 ಎಾಂದೂ, 10 ಮೈಕರ ೀಮಿೀಟರ್ ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ತಕ ಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ 

ಗಾತ್ರ ದ ಕಣಗಳನ್ನು  ಪಿಎಾಂ 10 ಎಾಂದು ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಪಿಎಾಂ 2.5 ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ಹಾಗೂ ಪಿಎಾಂ 10 ಸ್ವಮಾನಯ  ಮಾಲಿನಯ  ಕಾರಕ ಎಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಲೀಕಾಯುಕಿ್ರಾಗಿ ಪಿ. ವಿಶಾ ನ್ಯಥ ಶ್ಟ್ಿ  ನೇಮಕ್ 

ರಾಜಯ  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ನವೃತ್ು  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಪಿ. ವಿಶಾ ನಾರ್ ಶ್ಟಿು  

ಅವರನ್ನು  ಕನಾಿಟಕ ಲೀಕಾಯುಕು ರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಜಯ ಪಾಲ ವಜುಭಾಯ್ ವಾಲಾ ಅವರು ಪಿ. ವಿಶಾ ನಾರ್ ಶ್ಟಿು  ಅವರ 

ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅನ್ನಮೀದನೆ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಲೀಕಾಯುಕು ರಾಗಿದದ  

ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ವೈ. ಭಾಸಕ ರರಾವ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೀಗ 

ಹಾಗೂ ಭ್ರ ಷ್ಠು ಚಾರಕ್ಕಕ  ಕುಮಮ ಕುಕ  ನೀಡಿದ ಆರೀಪಕ್ಕಕ  ತ್ತತಾು ಗಿ 2015ರ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ ನಲಿಲ  ರಾಜಿೀನಾಮ್ 

ನೀಡಿದದ ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಸೆ್ವನ ತೆರವಾಗಿತ್ತು .  

ಪಿ. ವಿಶಾ ನ್ಯಥ್ ಶ್ಟ್ಿ  ಬಗೆೆ : 

 ನಾಯ . ವಿಶಾ ನಾರ್ ಶ್ಟಿು  ರವರು ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಲ ಕ್ತನ ಉಪೂಪ ರು ಗಾರ ಮದವರು. 1944ರಲಿಲ  

ಇವರು ಜನಸಿದರು. 1966ರಲಿಲ  ಹೈಕೀಟ್ಸ ಿ ನಲಿಲ  ವಕ್ತೀಲ ವೃತಿು  ಆರಂಭಿಸಿದರು. 

 1993ರಿಾಂದ ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್ಸಿ ವಕ್ತೀಲರಾಗಿ ಕತ್ಿವಯ  ನವಿಹಿಸಿದರು. ಶ್ರ ೀಯುತ್ರು ಕನಾಿಟಕ 

ವಕ್ತೀಲರ ಪರಿರ್ತಿು ನ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸಹ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 1995ರಲಿಲ  ರಾಜಯ  ಹೈಕೀಟ್ಸಿ ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಗದಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡರು. ಕನಾಿಟಕ 

ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮದಲ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ ಶ್ಟಿು  

ಅವರು,  ಹೈಕೀಟ್ಸ ಿ ನ ಕಾನೂನ್ನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕನಾಿಟಕ ಕಾನೂನ್ನ 

ಸೇವಾ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ ಕಾಯಿನವಾಿಹಕ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಲೀಕಾಯುಕಿ್  ಬಗೆೆ : 

ಆಡಳಿತ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಆಯೀಗವು 1966 ರಲಿಲ  ಕಾಂದರ  ಸರಕಾರಕ್ಕಕ   ಸಲಿಲ ಸಿದ ವರದಿಯಲಿಲ  ಕಾಂದರ  

ಮಟು ದಲಿಲ  ಲೀಕಪಾಲ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಮಟು ದಲಿಲ  ಲೀಕಾಯುಕು  ಎಾಂಬ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಲು 

ಶ್ಫ್ರರಸೆು  ಮಾಡಿತ್ತು . ಆ ಶ್ಫ್ರರಸೆಿನಂತೆ 1971 ರಲಿಲ ಯೇ ಲೀಕಾಯುಕು  ಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನು  ಸೆ್ವಪಿಸಿದ 

ಮದಲ ರಾಜಯ  ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಪಾತ್ರ ವಾಯಿತ್ತ. 1983 ರಲಿಲ  ಜನತಾ ಪಾಟಿಿಯು 

ತ್ನು  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಪರ ಣಾಳಿಕ್ಕಯಲಿಲ  ತಾನ್ನ ಗೆದುದ ಬಂದರೆ ಲೀಕಾಯುಕು  ಕಾನೂನನ್ನು  ಜಾರಿ 

ಗೊಳಿಸುವುದ್ಯಗಿ ಭ್ರವಸ್ಥ ನೀಡಿತ್ತು . ಅದರಂತೆ 1983 ರಲಿಲ  ತ್ನು  ಭ್ರವಸ್ಥಯಂತೆ ಅದು 1983 ರಲಿಲ  

ಕನಾಿಟಕ ಲೀಕಾಯುಕು  ಅಧಿನಯಮವನ್ನು  ಅಾಂಗಿೀಕರಿಸಿ 1986 ರಲಿಲ  ಅದನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತ. 

ಕಾಯಿದೆಯಲಿಲ  ಒಬಿ  ಲೀಕಾಯುಕು , ಒಬಿ ರು ಅರ್ವಾ ಒಬಿ ರಿಗಿಾಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  

ಉಪಲೀಕಾಯುಕು ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 ಲೀಕಾಯುಕಿ್ರಾಗಲು ಬೇಕಾದ್ ಅಹಿತೆ: 

 ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟು ಿ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಹೈಕೀಟು ಿ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ 

ಅರ್ವಾ ಹೈಕೀಟು ಿಲಿಲ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ ಹತ್ತು  ವರ್ಿಗಳಗಿಾಂತ್ ಕಡಿಮ್ ಇಲಲ ದ ಅವಧಿಗೆ 

ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದವರು ಅಹಿರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  
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 ಉಪ್ಲೀಕಾಯುಕಿ್ : ಉಪಲೀಕಾಯುಕು  ಆಗಲು ಹೈಕೀಟಿಿನ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ 

ಕನರ್ಾ  ಐದು ವರ್ಿ ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿರಬೇಕು. 

ಲೀಕಾಯುಕಿ್ರನ್ನನ  ನೇಮಕ್ ಮಾಡುವ್ವ್ರು: 

ರಾಜಯ ಪಾಲರು ಲೀಕಾಯುಕು  ಮತ್ತು  ಉಪ ಲೀಕಾಯುಕು ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುತಾು ರೆ. 

ಆಯ್ಕಕ  ಸಮತಿ: 

ರಾಜಯ ದ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ರವರ ನೇತೃತ್ಾ ದ ಸಮಿತಿ ಲೀಕಾಯುಕು ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಈ 

ಸಮಿತಿಯು ಹೈಕೀಟಿಿನ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು, ಕನಾಿಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿರ್ತ್ು  ಅಧಯ ಕ್ಷರು, 

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸಿಪ ೀಕರ್, ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನ ಪರಿರ್ತಿು ನ ವಿರೀಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತ್ು ದೆ. 

ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ಧಿ: ಲೀಕಾಯುಕು  ಮತ್ತು  ಉಪಲೀಕಾಯುಕು ರವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕಾಂಡ 

ದಿನದಿಾಂದ ಐದು ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಹುದೆದ ಯಲಿಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಾು ರೆ. ರಾಜಿೀನಾಮ್ಯನ್ನು  

ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.  

 

 

ರಾಜ್ಯ ದ್ಲಿಲ  ಹಸದ್ಘಗಿ 49 ತಾಲೂಲ ಕುಗಳ ರಚನೆ 

ಈ ಬರಿಯ ರಾಜಯ  ಬಜೆಟ್ಸನಲಿಲ  ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಹಸದ್ಯಗಿ 49 ಹಸ 

ತಾಲೂಲ ಕುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು  ಘೀಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಬ್ರಗೊೀಳಿಕ ಹಾಗೂ 

ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಸ ತಾಲೂಲ ಕುಗಳ ರಚನೆಗೆ 

ಕರ ಮಕೈಗೊಳು ಲಾಗಿದೆ’ ಎಾಂದು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಹಸ ತಾಲೂಲ ಕುಗಳು: 

* ಚಾಮರಾಜ್ನಗರ ಜಿಲೆಲ : ಹನೂರು 

* ದ್ಘವ್ಣಗೆರೆ ಜಿಲೆಲ : ನಾಯ ಮತಿ 

* ಬಿೀದ್ರ್ ಜಿಲೆಲ : ಬಿಟಗುಪಪ , ಹುಲಸೂರು ಮತ್ತು  ಕಮಲಾನಗರ 

* ಬಗಲಕೀಟೆ ಜಿಲೆಲ : ಗುಳೇದಗುಡಡ , ರಬಕವಿ–ಬನಹಟಿು  ಮತ್ತು  ಇಳಕಲ್ 

* ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಲ : ನಪಾಪ ಣಿ, ಮೂಡಲಗಿ ಮತ್ತು  ಕಾಗವಾಡ 

* ಕಪ್ಪ ಳ ಜಿಲೆಲ : ಕುಕನೂರು, ಕನಕಗಿರಿ ಮತ್ತು  ಕಾರಟಗಿ 

* ರಾಯಚೂರು ಜಿಲೆಲ : ಮಸಿಕ  ಮತ್ತು  ಸಿರವಾರ 

* ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ : ಬರ ಹಾಮ ವರ, ಕಾಪು ಮತ್ತು  ಬೈಾಂದೂರು 

* ದ್ಕಿ್ ಣ ಕ್ನನ ಡ ಜಿಲೆಲ : ಮೂಡುಬಿದರೆ ಮತ್ತು  ಕಡಬ 

* ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲೆಲ : ಯಲಹಂಕ 
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* ವಿಜ್ಯಪುರ ಜಿಲೆಲ : ಬಬಲೇಶಾ ರ, ನಡಗುಾಂದಿ, ತಿಕೀಟ, ದೇವರಹಿಪಪ ರಗಿ, ತಾಳಿಕೀಟೆ, ಚಡಚಣ 

ಮತ್ತು  ಕೀಲಾಾ ರ 

* ಹಾವೇರಿ ಜಿಲೆಲ : ರಟಿು ೀಹಳಿು  

* ಮೈಸೂರು ಜಿಲೆಲ : ಸರಗೂರು 

* ಚ್ಚಕ್ಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ : ಅಜೆ ಾಂಪುರ 

* ಉತಿ ರ ಕ್ನನ ಡ ಜಿಲೆಲ : ದ್ಯಾಂಡೇಲಿ 

* ಕೀಲ್ದರ ಜಿಲೆಲ : ಕ್ಕಜಿಎಫ್ 

* ಬಳಾು ರಿ ಜಿಲೆಲ : ಕುರುಗೊೀಡು, ಕಟ್ಯು ರು ಮತ್ತು  ಕಂಪಿಲ  

* ಧಾರವಾಡ ಜಿಲೆಲ : ಅಣಿಣ ಗೇರಿ, ಅದು ವರ ಮತ್ತು  ಹುಬಿ ಳಿು  ನಗರ 

* ಗದ್ಗ ಜಿಲೆಲ : ಗಜೇಾಂದರ ಗಡ ಮತ್ತು  ಲಕ್ಕಷ ಮ ೀಶಾ ರ 

* ಕ್ಲಬುರಗಿ ಜಿಲೆಲ : ಕಾಳಗಿ, ಕಮಲಾಪುರ, ಯಡಾರ ವಿ ಮತ್ತು  ಶಹಾಬದ್ 

* ಯಾದ್ಗಿರಿ ಜಿಲೆಲ : ಹುಣಸಗಿ, ವಡಗೆರೆ ಮತ್ತು  ಗುರುಮಿಟಕ ಲ್ 

ಕ್ನ್ಯಿಟಕ್ ಬಜೆಟ್ 2017-18: ಒಂದು ನೊೀಟ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಅವರು 2017-18ನೇ ಸ್ವಲಿನ ರಾಜಯ  

ಆಯವಯ ಯವನ್ನು  ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದು ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಅವರು 

ಮಂಡಿಸಿದ ಒಾಂಬತ್ು ನೇ ಆಯವಯ ಯ ಆಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ಸ ನ ಪರ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು 

ಇಾಂತಿವೆ. 

ಆಯವ್ಯ ಯ ಗಾತರ  (ಸಂಚ್ಚತ ನಧಿ)-1,86,561 ಕೀಟಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಿಕ್ಕಕ  

ಹೀಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 14.16 ರಷ್ಟು  ಹೆಚು ಳ. 

ಒಟ್್ಟ  ಸ್ತಾ ೀಕೃತಿ: 1,82,119 ಕೀಟಿ ರೂ, ರಾಜಸಾ  ಸಿಾ ೀಕೃತಿ 1,44,892 ಕೀಟಿ ಮತ್ತು  37,092 ಕೀಟಿ 

ರೂ ಸ್ವಲ ಮತ್ತು  135 ಕೀಟಿ ರೂ ಬಂಡವಾಳ ಸಿಾ ೀಕೃತಿ. 

ಒಟ್್ಟ  ವೆಚಿ : 1, 86,561 ಕೀಟಿ ರೂ, ರಾಜಸಾ  ವೆಚು -1, 44, 75 ಕೀಟಿ ರೂ, ಬಂಡವಾಳ ವೆಚು  

33,630 ಕೀಟಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ ಮರು ಪಾವತಿ 8,176 ಕೀಟಿ. 

ಯಾವ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  ಎಷ್ಟು ? 

 ಜಲಸಂಪನೂಮ ಲ್ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  11,349 ಕೀಟಿ ರೂ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  21,305 ಕೀಟಿ ರೂ, ಇಾಂಧನ 

ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  11,693 ಕೀಟಿ ರೂ, ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ ಗೆ 9995 ಕೀಟಿ ರೂ, ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  

6475 ಕೀಟಿ ರೂ, ಮಹಿದ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲಾಯ ಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  3670 ಕೀಟಿ ರೂ, 

ಲೀಕೀಪಯೀಗಿ 6634 ಕೀಟಿ ರೂ, ಗಾರ ಮಿೀಣಾಭಿವೃದಿಧ ಗೆ 9361 ಕೀಟಿ ರೂ, 

ಬಿಬಿಎಾಂಪಿಗೆ 1527 ಕೀಟಿ ರೂ. 

ತೆರಿಗೆ ಪ್ರ ಸಿ್ವ ವ್ನೆಗಳು 

 ಸಿರಿಧಾನಯ ಗದದ ನವಣೆ, ಸ್ವಮ್ ಹಿಟ್ಟು ಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ; 

ಸರಕು ಮತಿ್ತ  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ 
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 ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  01ನೇ ಜುಲೈ 2017 ರಿಾಂದ ದೇಶದಲಿಲ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಕನಾಿಟಕವು ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಲಿಲ  ದೇಶದಲಿಲ ಯೇ ಅತಿೀ ಹೆಚಿು ನ ಮಟು ದ 

ಸೆಿ ತ್ಯ ಾಂತ್ರದ ಪರ ಗತಿಯನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸಿದೆ. 

 ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಕರದ್ಯತ್ರು ಹಾಗೂ 

ವೃತಿು ನರತ್ರಾಂದಿಗೆ ಸಂಹವನಕಾಕ ಗಿ 100 ಕ್ಕಕ ಹೆಚ್ಚು  ಕಾಯಾಿಗಾರಗಳ ಹಾಗೂ ರೀಡ್ಸ 

ಶೀಗಳ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ ಪರ ಮಾಣದ ಸಂಪಕಿ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಏಪಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ವಾಣಿಜಯ  ತೆರಿಗೆಗಳ ಇಲಾಖ್ಯಯಲಿಲ  ಸ್ವಕಷ್ಟು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಿ ಸಂವಧಿನೆಗಾಗಿ ಇಲಾಖ್ಯಯ 

3000ಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬಿ ಾಂದಿಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಮೌಲಯ ವ್ಧಿಿತ ತೆರಿಗೆ 

 ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣಾ ಕರ ಮಗಳು 

 ಭ್ತ್ು , ಅಕ್ತಕ , ಗೊೀಧಿ, ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಕ್ತಕ , ರಾಗಿರೈಸ್ (ಸಂಸಕ ರಿಸಿದ ರಾಗಿ) ಮತ್ತು  

ಗೊೀಧಿ ಪದ್ಯರ್ಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯ ವಿನಾಯಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಿರಿಧಾನಯ ಗದದ ನವಣೆ, ಸ್ವಮ್, ಆರಕ ಮತ್ತು  ಬರಗು ಇವುಗಳ ಹಿಟ್ಟು ಗಳನ್ನು  ತೆರಿಗೆಯಿಾಂದ 

ವಿನಾಯಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ದಿಾ ದಳ ಧಾನಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ತೆಾಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸಿಪೆಪ ಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  

ವಿನಾಯಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ್ ಕ್ರ ಮಗಳು 

 2003ರ ಕನಾಿಟಕ ಮೌಲಯ ವಧಿಿತ್ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ಕದ ಯ ಪರ ಕರಣ 40ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡುವ 

ಮೂಲಕ 2012-13 ಹಾಗೂ 2013-14ರ ತೆರಿಗೆ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರನಧಿರಣೆ 

ಅರ್ವಾ ಮರುಕರ ನಧಿರಣೆಗಳನ್ನು  ಅಾಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಇದದ  

ಟಡೆರತ್ಯುಇಉಯತ್ರೆಡೆಒಾಂದು ವರ್ಿ ವಿಸು ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರ ಕರಣ 40 ಕ್ಕಕ  ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರನಧಿರಣೆ ಅರ್ವಾ ಮರುಕರನಧಿರಣೆಗೆ 

ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸುವಾಗ ಮರುಪರಿಶ್ೀಲನಾ ನಡಾವಳಿಗಳನ್ನು  ವಿಲೇ ಮಾಡಲು 

ತೆಗೆದುಕಳುು ವ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಬಕ್ತ ಇರುವ ಪೂಣಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಬಕ್ತ ಇರುವ ಬಡಿಡ  ಮತ್ತು  ದಂಡದ ಶೇಕಡಾ 10ರರ್ು ನ್ನು  

31ನೇ ಮೇ 2017 ರ ಒಳಗೆ ಪಾವತಿಸಿದಲಿಲ , ಇನ್ನು ಳಿದ ಶೇಕಡಾ 90 ಬಡಿಡ  ಮತ್ತು  ದಂಡವನ್ನು  

ಮನಾು  ಮಾಡಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತೆ ಕರಸಮಾಧಾನ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರಲಾಗಿದೆ 

ಬಜೆಟ್ ಪ್ರ ಸಿ್ವ ವ್ನೆಗಳ ವಿವ್ರ 

 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಹಸ ತಾಲೂಕುಗಳ ಘೀರ್ಣೆ 

 ಅಮಾಯ  ಕಾಯ ಾಂಟಿೀನ್ ಮಾದರಿಯಲೆಲ ೀ ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಪರ ತಿೀ ವಾಡ್ಸಿ ತ್ಲಾ ಒಾಂದರಂತೆ 198 

ನಮಮ  ಕಾಯ ಾಂಟಿೀನ್ ಸೆ್ವಪನೆ. 5 ರುಪಾಯಿಗೆ ತಿಾಂಡಿ, 10 ರುಪಾಯಿಗೆ ಊಟ..ಇದು ನಮಮ  

ಕಾಯ ಾಂಟಿೀನ್ ವಿಶೇರ್ತೆ. ರಾಜಯ ದ ಎಲಾಲ  ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಸವಿರುಚಿ ಸಂಚಾರಿ ಕಾಯ ಾಂಟಿೀನ್. 
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 2 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಧಾಯ ಹು ದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಯೀಜನೆ. ಹಸ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಕಚೇರಿ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  300 ಕೀಟಿ ಅನ್ನದ್ಯನ. 

 ರೈತ್ರ ಸ್ವಲ ಮನಾು  ಇಲಲ . ಸ್ವಲ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿ ವಿಸು ರಣೆ. ಶೂನಯ  ಬಡಿಡ ದರದಲಿಲ  3 

ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸ್ವಲ ಸೌಲಭ್ಯ  ಮುಾಂದುವರಿಕ್ಕ. 30 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಮೀಡ ಬಿತ್ು ನೆ ಕಾಯಿ 

 ಅಪರ್ಘತ್ದಲಿಲ  ಹಸು, ಎತ್ತು  ಸ್ವವನು ಪಿಪ ದರೆ 10 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ. 

  ಅನು ಭಾಗಯ  ಅಕ್ತಕ  5ಕ್ಕಜಿಯಿಾಂದ 7ಕ್ಕಜಿಗೆ ಏರಿಕ್ಕ. ಅನು ಭಾಗಯ ದ ಅಕ್ತಕ  ಕುಟಂಬಕ್ಕಕ  35ಕ್ಕಜಿಗೆ ಏರಿಕ್ಕ. 

 ಚಿತ್ರ ದುಗಿ, ಬಗಲಕೀಟೆ, ಹಾವೇರಿ, ಯಾದಗಿರಿ, ಚಿಕಕ ಬದು ಪುರ ಮತ್ತು  ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರಿನಲಿಲ  

ಹಸ ಮ್ಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸೆ್ವಪನೆ. ದ್ಯವಣಗೆರೆ, ತ್ತಮಕ್ಕರು, ವಿಜಯಪುರ, ಕೀಲಾರ, 

ರಾಮನಗರದಲಿಲ  ಸೂಪರ್ ಸ್ಥಪ ಶಲಿಟಿ ಆಸಪ ತೆರ . ರಾಜಯ ದ ಗಾರ ಮಿೀಣ ಭಾಗಗಳಲಿಲ  ತ್ಲಾ 4 

ಕೀಟಿ ರೂ. ವೆಚು ದಲಿಲ  25 ಹಸ ಪಾಲಿಟೆಕ್ತು ಕ್ ಕಾಲೇಜು ಸೆ್ವಪನೆ 

 2017-18ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಲ  1,86, 561 ಕೀಟಿ ರುಪಾಯಿ ಗಾತ್ರ ದ ಬಜೆಟ್ಸ ಮಂಡನೆ. 25 ಲಕ್ಷ 

ರೈತ್ರಿಗೆ 13, 500 ಕೀಟಿ ರುಪಾಯಿ ಕೃಷಿ ಸ್ವಲ ನೀಡುವ ಗುರಿ. 

 ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ವಾರದಲಿಲ  2 ದಿನ ಮಟೆು . ಕ್ತಷ ೀರಭಾಗಯ  ಯೀಜನೆಯಡಿ ವಾರದಲಿಲ  

5ದಿನ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹಾಲು ವಿತ್ರಣೆ. 

 ಕ್ಕರೆ ಸಂಜಿೀವಿನ ಯೀಜನೆ. 3 ಸ್ವವಿರ ಕೀಟಿ ರುಪಾಯಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆ. 42 

ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  10 ಕ್ಕರೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ . ಕಳಚೆ ಪರ ದೇಶದ ನವಾಸಿಗಳಿಗೆ 

ಉಚಿತ್ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೀಜನೆ. ತಿಾಂಗಳಿಗೆ 10 ಸ್ವವಿರ ಲಿೀಟರ್ ಉಚಿತ್ ಕುಡಿಯುವ 

ನೀರು ವಿತ್ರಣೆ. 

 ಸರಕು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿಲ  ತೆರಿಗೆಯಲಿಲ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲಲ . ಗೊೀಧಿ 

ಪದ್ಯರ್ಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿು  ಮುಾಂದುವರಿಕ್ಕ. 

  ಲೈಾಂಗಿಕ ದೌಜಿನಯ ಕಕ ಳಗಾದ ಸಂತ್ರ ಸ್ಥು ಯರಿಗಾಗಿ 145 ಚಿಕ್ತತೆಾ  ಘಟಕ ಸೆ್ವಪನೆ. 

 ಬಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿು  ಮುಾಂದುವರಿಕ್ಕ. ಭ್ತ್ು , ಅಕ್ತಕ , ಗೊೀಧಿ, ಕಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ 

ವಿನಾಯಿು . 

 ತ್ತಾಂತ್ತರು ನೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಗೆ 375 ಕೀಟಿ ಅನ್ನದ್ಯನ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ 5080 ಕೀಟಿ 

ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನದ್ಯನ. 

 ರಾಜಯ ದ ಎಲಾಲ  ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಸವಿರುಚಿ ಸಂಚಾರಿ ಕಾಯ ಾಂಟಿೀನ್. 

 ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ಎಸ್ ಸಿ, ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಮಿಿಕರಿಗೆ ಉದೊಯ ೀಗ ಒದಗಿಸಲು ಆಶದಿೀಪ 

ಯೀಜನೆ. ಪರಿಶ್ರ್ು , ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪಂಗಡಗಳ ನರುದೊಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನದ್ಯನ. 

 ಶರ ವಣಬಳಗೊಳ ಮಹಾಮಸ್ವು ಕಾಭಿಷೇಕಕ್ಕಕ  175 ಕೀಟಿ. 

 1 ಲಕ್ಷ ದಿಾ ಚಕರ  ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಹೆಚು ಳ. 

 ಮಲಿು ಪೆಲ ಕೆ್ ಗಳಲಿಲ ನ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರದ ಟಿಕ್ಕಟ್ಸ ದರ 200ಕ್ಕಕ  ನಗದಿ. ಕನು ಡ ಚಿತ್ತರ ೀದಯ ಮ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹಿಮಾಮ ವು ಎಾಂಬಲಿಲ  ಚಿತ್ರ ನಗರಿ ನಮಾಿಣ. 
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 ಎಪಿಎಾಂಪಿಸಿಯಲಿಲ  ವೈಜಾಾ ನಕವಾಗಿ ಹಣುಣ  ಮಾಗಿಸುವ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ 10 ಕೀಟಿ ಮಿೀಸಲು 

 ಮದಯ ದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಾಂಕ. ಬಿಯರ್, ಫ್ನು , ಲಿಕಕ ರ್, ವೈನ್ ಮೇಲಿನ 

ಮೌಲಯ ವಧಿಿತ್ ತೆರಿಗೆ ರದುದ . ಅಬಕಾರಿ ಶ್ಮಲಕ ದಲಿಲ  ಹೆಚು ಳ. ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ನೀರಾ ನೀತಿ ಜಾರಿ. 

ರಾಜಯ  ಅಬಕಾರಿ ಕಾಯ್ಕದ ಗೆ ತಿದುದ ಪಡಿ. 

 2,200 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಶ್ಮದದ  ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ. ಕ್ಕರೆ ಸಂಜಿೀವಿನ 

ಯೀಜನೆಗೆ 100 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ. 200 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಶ್ಮದಧ  ಕುಡಿಯುವ 

ಯೀಜನೆ. 

 ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  ಯೀಧರ ಮಾಸ್ವಶನ 8,000 ರೂಗಳಿಾಂದ 10,000 ರೂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಗೊೀವಾ 

ವಿಮೀಚನಾ ಹೀರಾಟಗಾರರ ಮಾಸ್ವಶನ 3,000 ರೂಗಳಿಾಂದ 4,000 ರೂಗಳಿಗೆ ಹೆಚು ಳ. 

 ಬಾಂಗಳೂರನ್ನು  ವಿದೂಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ ವಾಹನಗಳ ರಾಜಧಾನಯನಾು ಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಚಿಾಂತ್ನೆ. 

ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಐಐಐಟಿಯಲಿಲ  ರೀಬೀಟಿಕ್ ಕಾಂದರ  ಸೆ್ವಪನೆಗೆ 5 ಕೀಟಿ ರೂ. 

 ಖ್ಯದಿ, ಗಾರ ಮೀದಯ ಮ ಉತೆು ೀಜಿಸಲು 4 ಕೀಟಿ ರೂ. ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ ನೆರವಿನೊಾಂದಿಗೆ 

ರಾಜಯ ದ ಎರಡು ಕಡೆ ಖ್ಯದಿ ಪಾಲ ಜಾ ಸೆ್ವಪಿಸಲು ನಧಾಿರ. 

 ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರದಿಾಂದ 50 ‘ಸ್ವಲು ಮರದ ತಿಮಮ ಕಕ ’ ವೃಕ್ಷ ಪಾಕ್ಿ ಅಭಿವೃದಿಧ . 

 ಬಾಂಗಳೂರು ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಎರಡನೇ ಟವಿವಿನಲ್ 

ನವಿಣಕ್ಕಕ  ಕರ ಮ. 

 ಬಾಂಗಳೂರು ಕ್ಕಾಂಪೇಗೌಡ ಅಾಂತಾರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣದಲಿಲ  ಎರಡನೇ ಟವಿವಿನಲ್ 

ನವಿಣಕ್ಕಕ  ಕರ ಮ. 

 ‘ಜನೌರ್ಧಿ ಜೆನರಿಕ್ ಔರ್ಧಿ ಮಳಿಗೆ’ ಯೀಜನೆ ಅಡಿಯಲಿಲ  200 ಜೆನರಿಕ್ ಮ್ಡಿಕಲ್ 

ಸೊು ೀಗಿಳ ಸೆ್ವಪನೆ. 

 ಪೂಣಿಚಂದರ  ತೇಜಸಿಾ  ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನ. ಭಾರತ್ ಭಾಗಯ ವಿದ್ಯತ್ ಧಾ ನ ಬಳಕು ಯೀಜನೆ. ಗೇರು 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮಂಡಳಿ ಸೆ್ವಪನೆ. 

 ಕ್ಕಎಸ್ ಆರ್ ಟಿಸಿಗೆ 3,250 ಹಸ ಬಸ್ ಸೇಪಿಡೆ. ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕಕ  150 ಎಲೆಕ್ತು ರಕ್ ಬಸ್. 

 ಸಣಣ  ನೀರಾವರಿ 2099, ಪಶ್ಮಸಂಗೊೀಪನೆ 2245 ಕೀಟಿ, ಅರಣಯ , ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

1732 ಕೀಟಿ , ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಿಗಳ ಕಲಾಯ ಣಕ್ಕಕ  3154 ಕೀಟಿ ಅನ್ನದ್ಯನ. 

 ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ವಿಜಾಾ ನ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಕ್ಕಕ  299 ಕೀಟಿ, ಕಾನೂನ್ನ, ಕ್ತರ ೀಡಾ ಮತ್ತು  ಯುವಜನ 285 

ಕೀಟಿ, ನಾಯ ಯಾಲಯಕ್ಕಕ  731 ಕೀಟಿ ಅನ್ನದ್ಯನ. 

 ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ಕಕ  4401 ಕೀಟಿ, ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ಕಕ  2004 ಕೀಟಿ, ಸಮಾಜ ಕಲಾಯ ಣಕ್ಕಕ  6363 

ಕೀಟಿ, ವಸತಿ 4708 ಕೀಟಿ, ಮಿೀನ್ನಗಾರಿಕ್ಕಗೆ 337 ಕೀಟಿ ಅನ್ನದ್ಯನ. 

 "ಕ್ಕ' ಶ್ಪ್ಟ 3 ಯೀಜನೆಯಡಿ 418.5 ಕ್ತಮಿೀ ರಸ್ಥು  ಅಭಿವೃದಿದ . 5310 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ 

ವೆಚು ದಲಿಲ  ರಸ್ಥು  ಅಭಿವೃದಿಧ , ಬಾಂಗಳೂರು ನಗರದ ವಾಹನ ದಟು ಣೆ ನಯಂತಿರ ಸಲು ಕರ ಮ. 
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ಬಾಂಗಳೂರು, ಮಾಗಡಿ 50 ಕ್ತಮಿೀ ರಸ್ಥು  ಅಭಿವೃದಿದ . 1455 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  150 ಕ್ತಮಿೀ ರಸ್ಥು  

ಅಭಿವೃದಿದ . 

 ಶಬರಿಮಲೆಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕದ ಉಪ ಕಚೇರಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಜಯ ದ 50ಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  

ಹೆಚ್ಚು  ಯಾತಾರ ರ್ಥಿಗಳ ಅನ್ನಕ್ಕಲಕಾಕ ಗಿ ಈ ಯೀಜನೆ. ಕಚೇರಿಯಲಿಲ  ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ , 

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕರ ಮ. 

 ಜೈಲುಗಳಲಿಲ  ಕೈದಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೀ ಕಾನ್ ರೆನೆ್. ಬಲಕಾಮಿಿಕ ಮುಕು  

ರಾಜಯ ವಾಗಿಸಲು ಯೀಜನೆ. 

 ಉತ್ು ರಕನಾಿಟಕಕ್ಕಕ  ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಬನವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಸವಿಜಾ  ಪಿೀಠ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ 5 ಕೀಟಿ ಮಿೀಸಲು. 

 ಕೃಷಿಯಲಿಲ  ತಾಾಂತಿರ ಕ ಬಳಕ್ಕಗೆ ರ್ರ ೀತೆಾ ಹ. ಬೇಸ್ವಯದಲಿಲ  ತಾಾಂತಿರ ಕತೆ ಬಳಸುವ ರೈತ್ರಿಗೆ 

ಸಹಾಯಧನ. 

 16, 500 ನಸ್ಿ ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಟಾಯ ಬ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆರೀಗಯ ಕರ, ಪರಿಸರ ಸ್ಥು ೀಹಿ 

ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಬಡಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಒದಗಿಸುವ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿ. ಎಲಾಲ  ಇಎಸ್ಐ 

ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಲಿಲ  ಆಯೂಷ್ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭ್. 

 ಭಾಗಯ ಜಯ ೀತಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ನೀಡುವ ಉಚಿತ್ ವಿದುಯ ತ್ 18 ಯೂನಟ್ಸ ನಾಂದ 40 

ಯೂನಟ್ಸ ಗೆ ಏರಿಕ್ಕ. 

 ಒಲಿಾಂಪಿಕೆ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ್ರಿಗೆ ಎ ದಜೆಿ ಹುದೆದ . ಏರ್ಯ ನ್ ಮತ್ತು  ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ು  ಪದಕ 

ವಿಜೇತ್ರಿಗೆ ಬಿ ದಜೆಿ ಹುದೆದ . ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ ಸಾ ಣಿ ವಿಜೇತ್ರಿಗೆ 5 ಕೀಟಿ ಬಹುಮಾನ, ರಜತ್ 

ಪದಕ ವಿಜೇತ್ರಿಗೆ 3 ಕೀಟಿ, ಕಂಚ್ಚ ವಿಜೇತ್ರಿಗೆ 2 ಕೀಟಿ. 

 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲಿನ ದೌಜಿನಯ  ತ್ಡೆಗೆ ವಿಶೇರ್ App. 

 ವೃದ್ಯಧ ಪಯ  ವೇತ್ನ 200 ರಿಾಂದ 500 ರುಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚು ಳ. 60ರಿಾಂದ 64 ವಯಸೆಿ ನ ವೃದಧ ರಿಗೆ ಈ 

ಯೀಜನೆ ಲಾಭ್. 

 ವಿಶಾ ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಸಮ್ಮ ೀಳನಕ್ಕಕ  20 ಕೀಟಿ ಅನ್ನದ್ಯನ. 60 ವರ್ಿಗಳ ಏಕ್ತೀಕರಣ 

ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿಶಾ ಕನು ಡ ಸಮ್ಮ ೀಳನ. 

 ಶೌಚಾಲಯಕಾಕ ಗಿ ಸಮರ ಎಾಂಬ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  ಯೀಜನೆ. 28 ಲಕ್ಷ ಶೌಚಾಲಯ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  

ಕರ ಮ. 

 ರಾಜಯ ದ ಎಲಾಲ  ಆಶ ಕಾಯಿಕತೆಿಯರಿಗೆ ಒಾಂದು ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ವಿಶೇರ್ ಗೌರವಧನ. 

 ಆತ್ಮ ಹತೆಯ  ಮಾಡಿಕಾಂಡ ರೈತ್ನ ಪತಿು ಗೆ 2 ಸ್ವವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪಿಾಂಚಣಿ. ಗಾರ ಮಗಳಲಿಲ  

ಸಮುದ್ಯಯ ದನದ ಕಟಿು ಗೆ ನಮಾಿಣ. "ನಮಮ  ಹಲ, ನಮಮ  ದ್ಯರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಮಣಿಣ ನ ರಸ್ಥು . 25 ಕ್ತ.ಮಿೀ. ಉದದ ದ ಹಲಗಳಿಗೆ ಹೀಗುವ ಮಣಿಣ ನ ರಸ್ಥು . 

 ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಉಪನಗರ ಯೀಜನೆ. ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಹಸದ್ಯಗಿ 460 ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿು ಗಳ 

ಆರಂಭ್. 
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 ಕರಾವಳಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  ಪಶ್ು ಮ ವಾಹಿನ ಯೀಜನೆ. ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು, ಹಾಸನದಲಿಲ  ಚೆಕ್ 

ಡಾಯ ಾಂ ನಮಾಿಣ. 

 ಜನಪರ ತಿನಧಿಗಳ ಗೌರವಧನ ಹೆಚು ಳ. ತಾಪಂ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಗೌರವಧನ 4.5ರಿಾಂದ 6 ಸ್ವವಿರಕ್ಕಕ  

ಏರಿಕ್ಕ. ಜಿಪಂ ಸದಸಯ ರ ಗೌರವಧನ 3 ಸ್ವವಿರದಿಾಂದ 5 ಸ್ವವಿರಕ್ಕಕ  ಏರಿಕ್ಕ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿು  

ಸದಸಯ ರ ಗೌರವಧನ 3 ಸ್ವವಿರ ಮತ್ತು  ಗಾರ .ಪಂ ಸದಸಯ ರ ಗೌರವಧನ 1 ಸ್ವವಿರಕ್ಕಕ  ಏರಿಕ್ಕ. 

 ಸಕಾಿರಿ ನೌಕರರ ವೇತ್ನ ಪರಿರ್ಕ ರಣೆಗೆ 7ನೇ ವೇತ್ನ ಆಯೀಗ. 

 ಮಾತೃಪೂಣಿ ಯೀಜನೆಗೆ 302 ಕೀಟಿ ಅನ್ನದ್ಯನ, ಮಾತೃಪೂಣಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಗಭಿಿಣಿ 

ಮತ್ತು  ಬಣಂತಿಯರಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ. ಪೌಷಿಾ ಕಾಾಂಶ ಕರತೆ ನವಾರಣೆಗೆ ಮಾತೃಪೂಣಿ 

ಯೀಜನೆ ಜಾರಿ. 

 ಹೆಬಿಳ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲಿಲ  ಅಾಂಡರ್ ಪಾಸ್ ನಮಾಿಣ. ಮೇಲೆೆ ತ್ತವೆ ಅಗಲಿಕರಣಕ್ಕಕ  88 ಕೀಟಿ 

ಅನ್ನದ್ಯನ. 690 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ರಸ್ಥು ಗಳ ಮೇಲದ ಜೆಿಗೆ. ಬಿಬಿಎಾಂಪಿ ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿಲ  43 

ಪರ ಮುಖ ರಸ್ಥು ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ . ಟೆಾಂಡರ್ ಶೂಯ ರ್ ಮಾದರಿಯಲಿಲ  25 ಕ್ತ.ಮಿೀ ರಸ್ಥು  ಅಭಿವೃದಿದ . 

 ಕೃಷಿ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಕ್ಕಕ  5080 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಿೀಸಲು, ಮಾವು ಬಳೆಗಾರರ ಉತೆು ೀಜನಕ್ಕಕ  88 ಕೀಟಿ 

ಮಿೀಸಲು. 

 ರಾಜಯ ದ 16 ಪರ ವಾಸಿ ಕಾಂದರ ಗಳು ವಿಶಾ ದಜೆಿಗೆ. 

 ನಮಮ  ಮ್ಟ್ರ ೀ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮಾಗಿ ನಮಾಿಣ. ಸಿಲ್ಕ  ಬೀಡ್ಸಿ ನಾಂದ ಕ್ಕಆರ್ ಪುರಂ 

ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ ಮಾಗಿ. ಡಯಲ್ 100 ಜಿಲಾಲ  ಕಾಂದರ ಗಳಿಗೂ ವಿಸು ರಣೆ. 

 ನವೃತ್ು  ಪತ್ರ ಕತ್ಿರ ಮಾಸ್ವಶನ 8 ಸ್ವವಿರದಿಾಂದ 10 ಸ್ವವಿರಕ್ಕಕ  ಹೆಚು ಳ. ಜಿಲಾಲ  ಕಾಂದರ ಗಳಲಿಲ ನ 

ಪತ್ರ ಕತ್ಿರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ ಪಾಸ್. 

 ಕಲಬುರಗಿಯಲಿಲ  ರ್ಲಿೀಸ್ ಆಯುಕಾು ಲಯ ಸೆ್ವಪನೆ. ರ್ಲಿೀಸ್ ತ್ರಬೇತಿ ಶಲೆಗಳ 

ಬಲವಧಿನೆಗೆ 10 ಕೀಟಿ ಅನ್ನದ್ಯನ. 

 2 ಸೊು ರೀಕ್ ಆಟ್ೀಗಳ ರದದ ತಿಗೆ ಕರ ಮ. 4 ಸೊು ರೀಕ್ ಎಲ್ ಪಿಜಿ 10 ಸ್ವವಿರ ಆಟ್ೀಗಳಿಗೆ 30 

ಸ್ವವಿರ ರೂ. ಸಹಾಯಧನ. 

 ಚಿಾಂತಾಮಣಿ, ರಾಣೆಬನೂು ರು, ಬಂಟಾಾ ಳದಲಿಲ  ಆರ್ ಟಿ ಒ ಸೆ್ವಪನೆ. 

  ಹಂತ್ಗಳಲಿಲ  1191 ಪಿಯು ಉಪನಾಯ ಸಕರ ನೇಮಕ. ರಾಯಚೂರಿನಲಿಲ  ಹಸ ವಿವಿ ಸೆ್ವಪನೆ. 

1626 ಪೌರ ಢಶ್ಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ. ಪೌರ ಢಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ 18, 266 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಿೀಸಲು. 

 ಉಡುಪಿ ಜಿಲೆಲ ಯ ಬೈಾಂದೂರು, ಬರ ಹಾಮ ವರ,ಕಾಪು ಹಸ ತಾಲೂಕುಗದಗಿ ಘೀರ್ಣೆ. 

ರಾಯಚೂದು ಜಿಲೆಲ ಯ ಮಸಿಕ , ಸಿರವಾರ, ದಕ್ತಷ ಣ ಕನು ಡ ಜಿಲೆಲ ಯ ಮೂಡಬಿದಿರೆ, ಕಡಬ 

ಹಸ ತಾಲೂಕುಗದಗಿ ಘೀರ್ಣೆ. 

 ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ವಾಯು, ಶಬದ  ಮಾಲಿನಯ  ತ್ಡೆಗೆ ಕರ ಮ. ಬಾಂಗಳೂರಿನ ಸಬ್ ಅಬಿನ್ ರೈಲೆಾ  

ಯೀಜನೆಗೆ 345 ಕೀಟಿ. 



www.karunaduexams.com 

762 | P a g e  
 

 ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ ಲಾಕ್ ಆಸಪ ತೆರ ಗೆ 10 ಕೀಟಿ ರುಪಾಯಿ ಅನ್ನದ್ಯನ. ತ್ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ 

ಇಲಾಖ್ಯಗೆ 1091 ಕೀಟಿ ಅನ್ನದ್ಯನ.ದುಬರಿ ದಿಾ ಚಕರ  ವಾಹನ ಕಳುು ವವರಿಗೆ ಬರೆ. 

 ಮಡಿಕರಿ, ಕಾರವಾರ, ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಏರ್ ಸಿು ರಪ್ಟ ನಮಾಿಣ. 10 ಸ್ವವಿರ 

ಉತ್ಕ ೃರ್ು  ಟಗರು ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕ. ರಾಜಯ ದ ಪರ ತಿೀ ಮಾಾಂಸದಂಗಡಿಗೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ. 

ಅನ್ನದ್ಯನ 

 ಉನು ತ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಒಟ್ಟು  4,401 ಕೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ನದ್ಯನ. ಶಲಾ ನವಿಹಣೆ, 

ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ ಕ್ತರಣ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿ. ಹಂಪಿ ಕನು ಡ ವಿವಿಗೆ 25 ಕೀಟಿ ಯೀಜನೆ. 

ಗಾರ ಮಿೀಣ ಪರ ದೇಶದಲಿಲ  25 ಪಾಲಿಟೆಕ್ತು ಕ್ ಕಾಲೇಜು ಆರಂಭ್. ಸಕಾಿರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ತು ಕ್ 

ಕಾಲೇಜುಗಳಲಿಲ  23 ಹಸ ಮಹಿದ ಹಾಸ್ಥು ಲ್ ನಮಾಿಣ. 

 ರಾಜಯ ದ ಎಲಾಲ  ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲಿಲ  ವೈಫೈ ಯೀಜನೆ. ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಲ  ನವೃತಿು  

ವಯಸೆು  58ರಿಾಂದ 60ಕ್ಕಕ  ಏರಿಕ್ಕ. 

 ಬಾಂಗಳೂರು ವನ್ ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ವನ್. ರಾಜಯ ದ 9 ಜಿಲೆಲ ಗಳಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ವನ್ 

ಕಾಂದರ  ಸೆ್ವಪನೆ. 

 

ಚಲನಚ್ಚತರ  ನಮಾಿಪ್ಕ್ “ಪಾವ್ಿತಮಮ  ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್” ನಧನ 

ವರನಟ ಡಾ.ರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತಿು , ನಮಾಿಪಕ್ತ ಪಾವಿತ್ಮಮ  

ರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 78 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಹಲವು 

ದಿನಗಳಿಾಂದ ಅನಾರೀಗಯ ಕಕ ಳಗಾಗಿದದ  ಪಾವಿತ್ಮಮ  ರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್ 

ನಗರದ ಎಾಂ ಎಸ್ ರಾಮಯಯ  ಆಸಪ ತೆರ ಯಲಿಲ  ಚಿಕ್ತತೆೆ  ಪಡೆಯುತಿು ದದ ರು. 

ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಪಾವಿತ್ಮಮ  ರಾರ್ಜಕುಮಾರ್ ಅವರ 

ಕಣುಣ ಗಳನ್ನು   ಕುಟ್ಟಾಂಬದವರು ನಾರಾಯಣ ನೇತಾರ ಲಯದ ಡಾ. ರಾರ್ಜ

ಕುಮಾರ್ ನೇತ್ರ  ಬಯ ಾಂಕ್ಗೆ ದ್ಯನ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ 6, 1939ರಲಿಲ  ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ವಲಿಗಾರ ಮದಲಿಲ  ಪಾವಿತ್ಮಮ  ಜನಸಿದರು. 

 ವರನಟ ಡಾ. ರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು  1953 ಜೂ.25 ರಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿದದ ರು.  

 ‘ಪೂಣಿಿಮಾ ಎಾಂಟರ್ಪೆರ ೈಸಸ್’ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಿನಮಾ ನಮಾಿಣಕ್ಕಕ  ಇಳಿದು 1975ರಲಿಲ  

‘ತಿರ ಮೂತಿಿ’ ಚಿತ್ರ ವನ್ನು  ನಮಿಿಸಿದರು.ಹುಬಿ ಳಿು ಯಲಿಲ  ‘ಚಂದಿರ ಕಾ ಮೂವಿೀಸ್’ ಹೆಸರಿನಲಿಲ  

ಸಿನಮಾ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ ನ ‘ವಜೆರ ೀಶಾ ರಿ ಕಂಬೈನೆ್ ’ ಚಿತ್ರ ರಂಗದ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳ ನಧಾಿರಕ ಕಾಂದರ ವಾಗಿ, ‘ಹೆಡಾಡ ಫಿೀಸು’ ಎಾಂದೇ ಪರ ಸಿದಧ ವಾಯಿತ್ತ.  

 ನಂತ್ರ  ಚಿತ್ರ ರಂಗದ ಖ್ಯಯ ತ್ ನಮಾಿಪಕ್ತಯಾಗಿ ಬಳೆದ ಪಾವಿತ್ಮಮ  ಅವರು ‘ಹಾಲು ಜೇನ್ನ’, 

‘ಚಲಿಸುವ ಮೀಡಗಳು’, ‘ಕವಿರತ್ು  ಕಾಳಿದ್ಯಸ’, ‘ಶಂಕರ್ ಗುರು’, ‘ದೇವತಾ ಮನ್ನರ್ಯ ’, 

‘ಜಿೀವನಚೈತ್ರ ’, ‘ಆಕಸಿಮ ಕ’, ‘ಆನಂದ್’, ‘ಓಾಂ’, ‘ಜನ್ನಮದ ಜೀಡಿ’,‘ನಂಜುಾಂಡಿ ಕಲಾಯ ಣ’, 

‘ಅಪುಪ ’ ಸೇರಿ 80 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್ಚು  ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನಮಾಿಣ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ನಗಿತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಅನಾರ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಆಶರ ಯ ಕಲಿಪ ಸಿ, ಜಿೀವನೊೀಪಾಯ ಕ್ಟಶಲಯ  

ನೀಡಿ ಅವರ ಬದುಕ್ತಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಲು ಮೈಸೂರಿನ ಬಳಿ “ಶಕ್ತು  ಧಾಮ” ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ಅವರು 

ನಮಿಿಸಿದದ ರು. 
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ಇತರೆ: ಚೂರು ಪಾರು 

 

 ಐಜ್ಞಾ ಲ್ ತಂಡಕೆಕ  ಐಲಿೀಗ್ ಪುಟಾಬ ಲ್ ಕ್ರಿೀಟ: ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ಐಲಿೀಗ್ ಫ್ತಟ್ಸಬಲ್ ಟ್ಯನಿಯ 

ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  ಐಜಾಾ ಲ್ ತಂಡ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಶ್ಲಾಲ ಾಂಗ್ ಲಜಾಾಂಗ್ ವಿರುದಧ ದ 

ಕನೆಯ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಐಜಾಾ ಲ್ ತಂಡ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹರಹಮಿಮ ತ್ತ. ಆ ಮೂಲಕ 

ಐಲಿೀಗ್ ಪುಟಿಾಲ್ ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡ ಈಶನಯ  ಭಾಗದ ಮದಲ ಪುಟಿಾಲ್ ತಂಡ 

ಇದ್ಯಗಿದೆ.  

 ತಲಲ ಹಸ್ತಸ  ಚಾಲೆಂಜ್ರ್ ಟೆನಸ್ ಟ್ಯನಿ ಫೇಸ್ ಜೊೀಡಿಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಭಾರತ್ದ 

ಲಿಯಾಾಂಡರ್ ಪೇಸ್ ಹಾಗೂ ಅಮ್ರಿಕದ ಸ್ವಕ ಟ್ಸ ಲಿಪೆಿ ಕ್ತ ಅವರ ಜೀಡಿಯು ತ್ಲಲ ಹಸೆಿ  

ಚಾಲೆಾಂಜರ್ ಟೆನಸ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿತ್ತ. ಪೇಸ್ ಈ ಋತ್ತವಿನಲಿಲ  

ಗೆದುದ ಕಾಂಡ ಎರಡನೇ ಚಾಲೆಾಂಜರ್ ಪರ ಶಸಿು  ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಮದಲು ಅದಿಲ್ ಶಮಸ್

ಡಿನ್ ಅವರಾಂದಿಗೆ ಲಿಯನ್ ಚಾಲೆಾಂಜರ್ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಜಯಿಸಿದದ ರು. ಅಗರ ಗಣಯ  

ಜೀಡಿ ಪೇಸ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಕ ಟ್ಸ ಪುರುರ್ರ ಡಬಲೆ್  ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  4–6, 

7–6, 10–7ರಲಿಲ  ಅಜೆಿಾಂಟಿೀನಾದ ಮೂರನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದ ಲಿಯನಾಡ್ರಿ ಮಯರ್ 

ಮತ್ತು  ಮಾಯ ಕೆ್ತಮ ಗೊಾಂಜಲೆರ್ಜ ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸಿದೆ. 

 ಬಿಡಿಎ ಗೆ ಹುಡ್ರಕ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಕಾಂದರ  ವಸತಿ ಮತ್ತು  ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ  ನಗಮ ನೀಡುವ ಹುಡ್ರಕ  

ಪರ ಶಸಿು ಯು ಬಾಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪಾರ ಧಿಕಾರಕ್ಕಕ  ಲಭಿಸಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ನಡೆದ 

ನಗಮದ 47ನೇ ಸಂಸೆ್ವಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲಿಲ  ಬಿಡಿಎ ಆಯುಕು  ರಾಕಶ್ತ ಸಿಾಂಗ್ 

ಹಾಗೂ  ಎಾಂಜಿನಯರಿಾಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ .ಜಿ.ಗೌಡಯಯ  ಅವರು ಕಾಂದರ  ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ  

ಸಚಿವ ವೆಾಂಕಯಯ  ನಾಯುಡ  ಅವರಿಾಂದ ಪರ ಶಸಿು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. 

 ಸುನೀಲ್ ಚೆಟಿರ ಗೆ ಐಲಿೀಗ್ ಉತಿ ಮ ಆಟಗಾರ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಬಾಂಗಳೂರು ಫ್ತಟ್ಸ ಬಲ್ ಕಲ ಬ್ 

ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸುನಲ್ ಚೆಟಿರ  ಈ ಬರಿಯ ಐಲಿೀಗ್ ನಲಿಲ  ‘ಉತ್ು ಮ ಆಟಗಾರ’ ಪರ ಶಸಿು  

ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ.ಐಲಿೀಗ್ ಫ್ತಟ್ಸ ಬಲ್ ಟ್ಯನಿ ಯಲಿಲ  ಚೆಟಿರ  ಒಟ್ಟು  ಏಳು ಗೊೀಲು ಗಳನ್ನು  

ದ್ಯಖಲಿಸಿದದ ರು. ಮೀಹನ್ ಬಗನ್ ತಂಡದ ದೇವಜಿತ್ ಮಜುಮ್ ದ್ಯರ್ ಗೆ ‘ಶ್ರ ೀರ್ಾ  ಗೊೀಲ್ 

ಕ್ತೀಪರ್’ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಬಗನ್ ತಂಡದ ಅನಾಸ್ ಎದತ್ತೀಡಿಕಾ ‘ಉತ್ು ಮ ಡಿಫ್ಾಂಡರ್’ 

ಹಾಗೂ ಐಜಾಾ ಲ್ ಎಫ್ ಸಿ ಆಟಗಾರ ಅಲ್ೆ ರಡ್ಸ ಕ್ಕಮಹ್ ಜರಾಯನ್ ‘ ಮಿಡ್ಸ ಫಿೀಲಡ ರ್’ 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಪಡೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ‘ಉತ್ು ಮ ಸ್ಥು ರೈಕರ್’ ಪರ ಶಸಿು  ಶ್ಲಾಲ ಾಂಗ್ ಲಜಾಾಂಗ್ ತಂಡದ ಪೆರಿಕ್ 

ದಿಪಿಾಂದ್ಯ ಡೆಕಾ ಅವರ ಪಾಲಾಗಿದೆ. 
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 ‘ದಿ ಒನ್ ರುಪಿೀ ಟಿರ ಕ್’ ಸರಣಿ  ವ್ರದಿಗೆ ‘ತನಖ ಪ್ತಿರ ಕೀದ್ಯ ಮ–2016’ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಈ 

ಸ್ವಲಿನ ಏರ್ಯ ನ್ ಕಾಲೇರ್ಜ ಆಫ್ ಜನಿಲಿಸಂ (ಎಸಿಜೆ) ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ಪರ ಕಟವಾಗಿದುದ , ದಿ 

ಇಾಂಡಿಯನ್ ಎಕೆ್ ಪೆರ ಸ್ ನ ಪತ್ರ ಕತ್ಿರಾದ ಶಯ ಮಲಾಲ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು  ಜಯ್ 

ಮಜುಮ್ ದ್ಯರ್ ಅವರು, ‘ತ್ನಖ್ಯ ಪತಿರ ಕೀದಯ ಮ–2016’ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

‘ಜನಧನ’ ಯೀಜನೆಯ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ಬಯ ಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡುತಿು ದದ  ಕ್ತರುಕುಳ 

ಸಂಬಂಧ  ಈ ಇಬಿರೂ ಮಾಡಿದದ   ‘ದಿ ಒನ್ ರುಪಿೀ ಟಿರ ಕ್’ ಸರಣಿ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು  

ಸಂದಿದೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು ಪರ ಶಸಿು  ಪತ್ರ  ಮತ್ತು  ₹ 2 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 

 

 ಕ್ಣಾಿಟಕ್ ಬಯ ಂಕ್ಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಮಾನವರಹಿತ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಡಿ ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿಗೆ 

ನಡೆಸುವಲಿಲ  ಕಣಾಿಟಕ ಬಯ ಾಂಕ್ಗೆ ಮ್ಲಲ ನ್ನ ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ನೂಯ ಯಾಕ್ಿ 

ವತಿಯಿಾಂದ ನೀಡುವ ಸ್ಥು ರೀಟ್ಸ ಥೂರ  ರ್ರ ಸ್ಥಸ್ (ಎಸ್ಟಿಪಿ) ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ.  ಪರ ತಿ ವರ್ಿ 

ತ್ನು  ಗಾರ ಹಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ನಡೆಸುವ ಮಾನವರಹಿತ್ ವಹಿವಾಟಿನ ದರವನ್ನು  

ಬಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ನೂಯ ಯಾಕ್ಿ ಲೆಕಕ  ಹಾಕುತಿು ದೆ. ಇದರ ಅಾಂಗವಾಗಿ 2016 ರಲಿಲ  

ಕಣಾಿಟಕ ಬಯ ಾಂಕ್ ನಡೆಸಿದ ಮಾನವರಹಿತ್ ಆರ್ಥಿಕ ವಹಿವಾಟ್ಟ ದರ ಶೇ 93.23 

ರಷಿು ದುದ , ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಅಾಂಕ ಪಡೆದ ಬಯ ಾಂಕ್ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕ ಪಡೆದಿದೆ.  

 ಸ್ವಕ್ಷಯ ಚ್ಚತರ ಗಳ ನದೇಿಶಕ್”ಚಲಂಬೆನೂನ ರ್ಕ್ರ್”ನಧನ: ಸ್ವಕ್ಷಯ ಚಿತ್ರ ಗಳ ನದೇಿಶಕ 

ಚಲಂ ಬನೂು ರ್ಕರ್ (62) ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ವಕಾಶ್ಯ ಬಾಂಕ್ತಕಡಿಡ  ಕಾಖ್ಯಿನೆಯಲಿಲ  

ದುಡಿಯುತಿು ದದ   ಬಲಕಾಮಿಿಕರ ಬದುಕ್ತನ ಕುರಿತ್ತ ಅವರು ‘ಕುಟಿು  ಜಪಾನನ್ 

ಕುಳಂದೈಗಳ್’ (Children of Mini Japan) ಸ್ವಕ್ಷಯ ಚಿತ್ರ  ನಮಿಿಸಿದದ ರು. ಇದು ಹಲವು 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸಿತ್ತು .ತೃತಿೀಯ ಲಿಾಂಗಿಗಳ ಬದುಕ್ತನ ಕುರಿತ್ ‘ಆಲ್ ಅಬ್ರಟ್ಸ ಅವರ್ 

ಫ್ರಮಿಲಾ’  ಸ್ವಕ್ಷಯ ಚಿತ್ರ  ಅವರಿಗೆ ಖ್ಯಯ ತಿ ತಂದು ಕಟಿು ತ್ತು . ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ 

ಕುರಿತಾಗಿಯೇ 1970ರಲಿಲ  ಬಾಂಗಳೂರು ಫಿಲ್ಮ  ಸೊಸೈಟಿ ಸಹಯೀಗದಲಿಲ  

ಚಿತ್ತರ ೀತೆ್ ವ ಆಯೀಜಿಸಿದದ ರು. 

 ಎಮಾಯ ನ್ನಯಲ್ ಮಾಯ ಕ್ರ ನ್ ಫ್ರರ ನಸ ನ ಅಧಯ ಕ್ಷ: ಫ್ರರ ನೆ್ನ ಅಧಯ ಕ್ತಷ ೀಯ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  

39ವರ್ಿದ ಎಮಾಯ ನ್ನಯಲ್ ಮಾಯ ಕರ ನ್ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದುದ ,  ದೇಶದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಕ್ತರಿಯ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಜಕ್ತೀಯದಲಿಲ  ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷಿು ಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಎಮಾಯ ನ್ನಯಲ್  ಶೇ 65.1 ಮತ್ತು  

ಮ್ಲಿೀನ್ ಲೇ ಪೆನ್  ಶೇ 34.9ರಷ್ಟು  ಮತ್ ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಕ್ರಣ್ ಮಜುಮ್ಸದ್ಘರ್ ಷ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ AWSM Excellence ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಬಯೀಕಾನ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ಸನ ಮುಖಯ ಸೆ್ಥ  ಕ್ತರಣ್ ಮಜುಮ್ದ್ಯರ್ ಷ್ಠ ಅವರಿಗೆ ಫಿೀನ್ಸಿು ೀನ್ ಇನ್ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ಸ 

ಫ್ರರ್ ಮ್ಡಿಕಲ್ ರಿಸಚ್ಿನ ‘ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಔರ್ಧಿೀಯ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಮುಾಂಚೂಣಿ ಮಹಿಳೆ’ 
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(AWSM Excellence 2017) ಪುರಸ್ವಕ ರ ದೊರೆತಿದೆ. ನೂಯಯಾಕ್ಿನಲಿಲ  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 

ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಅವರು ಪುರಸ್ವಕ ರ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. 

 ಸೊಹೈಲ್ ಮಹೂಮ ದ್ ಭಾರತದ್ಲಿಲ ನ ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನದ್ ನೂತನ ಹೈಕ್ಮೀಷನರ್: ಹಿರಿಯ 

ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ ಸೊಹೈಲ್ ಮಹೂಮ ದ್ ಅವರನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿಲ ನ ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ನೂತ್ನ 

ಹೈಕಮಿರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹೂಮ ದ್ ಪರ ಸುು ತ್ ಟಕ್ತಿಯಲಿಲ  

ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಈಗಿರುವ ಹೈಕಮಿರ್ನರ್ ಅಬುದ ಲ್ ಬಸಿತ್ ಮೂರು 

ವರ್ಿಗಳ ಅವಧಿ ಪೂರೈಸಿರುವುದರಿಾಂದ ಹಸ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 ವಿಜ್ಞಾ ನ ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ “ಭಾಸಕ ರ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ”: ಸಿಾಂದಗಿಯ ಸ್ವರಂಗ ಮಠ– 

ಗಚಿು ನ ಮಠದ ಚೆನು ವಿೀರ ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿ ಪರ ತಿಷ್ಠಾ ನ ನೀಡುವ ಪರ ತಿಷಿಾ ತ್ ‘ಭಾಸಕ ರ 

ಪರ ಶಸಿು ’ಗೆ ಬಹಾಯ ಕಾಶ ವಿಜಾಾ ನ ರ್ರ .ಯು.ಆರ್.ರಾವ್ ಅವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‘ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯು ₹1 ಲಕ್ಷ ನಗದು, ಬಳಿು ಯ ಪದಕ, ಸಮ ರಣಿಕ್ಕ 

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಜೂಲನ್ ಗೀಸ್ವಾ ಮ ವಿಶಾ ದ್ಘಖ್ಲೆ: ಭಾರತ್ ಮಹಿದ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸ ತಂಡದ ಆಟಗಾತಿಿ 

ಜೂಲನ್ ಗೊೀಸ್ವಾ ಮಿ ಅವರು ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಏಕದಿನ  ಮಹಿದ ಕ್ತರ ಕ್ಕಟ್ಸನಲಿಲ  

ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ವಿಕ್ಕಟ್ಸ  ಪಡೆದ   ವಿಶಾ ದ್ಯಖಲೆ ನಮಿಿಸಿದರು. ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ ವಿರುದದ ದ 

ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಅವರು   ಮೂರು ವಿಕ್ಕಟ್ಸಗಳನ್ನು  ಪಡೆದು ಒಟ್ಟು  ವಿಕ್ಕಟ್ಸ ಗಳಿಕ್ಕಯ 

ಸ್ವಧನೆಯನ್ನು  181ಕ್ಕಕ ೀರಿಸಿದರು.  ಹತ್ತು  ವರ್ಿಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಆಟಗಾತಿಿ 

ಕಾಯ ರ್ರಿನ್ ಫಿಟ್ಸಪಾಯ ಟಿರ ಕ್ ಅವರು 103 ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  180 ವಿಕ್ಕಟ್ಸಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸಿದದ  

ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು   ಜೂಲನ್ ಅಳಿಸಿಹಾಕ್ತದರು. ಅವರು 153 ಪಂದಯ ಗಳಲಿಲ  ಈ ಸ್ವಧನೆ 

ಮಾಡಿದರು.   

 ಕೀಲಿ್ದ ಪುರದ್ಲಿಲ  ದೇಶದ್ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡಡ  ಧಾ ಜ್ ಕಂಬ: ದೇಶದ ಎರಡನೇ 

ಎತ್ು ರದ ಧವ ಜ ಕಂಬವನ್ನು  ಕಲಿಾ ಪುರದಲಿ್ಲ  ಉದಾಾ ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿಾ ಪುರ 

ಸೌಂದಯ್ವಧ್ನೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ೋಲ್ಲರ್ಸ ತ್ರಬೇತಿ ಅಕ್ಕಡೆಮಿ 

ತೊೋಟದಲಿ್ಲ  303 ಅಡಿ ಎತ್ು ರದ ಕಂಬವನ್ನು  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಂಬ  90 ಮಿೋಟರ್ ಎತ್ು ರ 

ಮತ್ತು  60 ಮಿೋಟರ್ ಅಗಲ್ ಮತ್ತು  24 ಟನ್ ತೂಗುತ್ು ದೆ. ರಾಜಯ ದ ಮಹಾರಾಷ್ ರ ದಿನ್ 

ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 5400 ಸ್ಕೆಂಡು ಅಡಿ ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಧವ ಜವನ್ನು  ರ್ತರೆದ ಮೂಲ್ಕ 

ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ದೇವೇಂದರ  ಫಡು ವಿರ್ಸ ಈ ಧಾ ಜ ಕಂಬವನ್ನು  ಉದಾಾ ಟಿಸಿದರು. ದೇಶ್ದ 

ಅತಿದೊಡ್  ಧವ ಜ ಕಂಬವನ್ನು  ಇಂಡೋ-ಪ್ರರ್ಕ ಅಟಾರಿ ಬ್ದಡ್ನ್್ಲಿ್ಲ  ಸಾಥ ಪ್ತಸಲಾಗಿದೆ 

ಮತ್ತು  360 ಅಡಿ ಎತ್ು ರವಿದೆ. 
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 ಅಪ್ಘ್ಯತದಿಂದ್ ಸ್ವವು ರಾಜ್ಯ ಕೆಕ  4ನೇ ಸ್ವಾ ನ: ದೇಶದಲಿಲ  ಪರ ತಿವರ್ಿ ನಾಲೂಕ ವರೆ ಲಕ್ಷ 

ಅಪರ್ಘತ್ಗಳು ಸಂಭ್ವಿಸುತಿು ದುದ , ಒಾಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ  ಪಾರ ಣ ಕಳೆದುಕಳುು ತಿು ದ್ಯದ ರೆ. 

ಅಪರ್ಘತ್ಗಳಿಾಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು  ಮಂದಿ ಬಲಿಯಾಗುತಿು ರುವ ರಾಜಯ ಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ 

ನಾಲಕ ನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 2015–16ರಲಿಲ  ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶದಲಿಲ  18,407 ಮಂದಿ ಅಪರ್ಘತ್ಗಳಿಾಂದ 

ಸ್ವವನು ಪಿಪ ದ್ಯದ ರೆ. ಅಾಂತೆಯೇ ತ್ಮಿಳುನಾಡು (15,642), ಮಹಾರಾರ್ು ರ (13,685), ಕನಾಿಟಕ 

(10,857) ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ವು ನ (10,510) ರಾಜಯ ಗಳಲೂಲ  ಅಪರ್ಘತ್ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಹೆಚಿು ದೆ ಎಾಂದು ವರದಿಯಲಿಲ ದೆ. 

 ಟಿಾ ಟರ್ ಭಾರತದ್ ನದೇಿಶಕ್ರಾಗಿ ತರಣ್ ಜಿೀತ್ ಸ್ತಂಗ್: ತ್ರಣ್ ಜಿೀತ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು  

ಟಿಾ ಟರ್ ನ ಭಾರತ್ದ ನದೇಿಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಸಿಾಂಗ್ ಅವರು 

ಟಿಾ ಟರ್ ಭಾರತ್ದ ಜಾಹಿೀರಾತ್ತ ಉಸುು ವಾರಿ ನೊೀಡುಕಳುು ತಿು ದದ ರು.  

 ಏಷಯ ನ್ ಕುಸಿ್ತ  ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್ಟ ಬಜ್ರಂಗ್ ಪೂನಯಾಗೆ ಚ್ಚನನ : ಜರಂಗ್ 

ಪೂನಯಾ ಏರ್ಯ ನ್ ಕುಸಿು  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟನಲಿಲ  ಚಿನು ದ ಪದಕ ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. 

ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ಕ್ಕಕ  ಮದಲ ಚಿನು ದ ಪದಕ ತಂದುಕಟಿು ದ್ಯದ ರೆ.ಪುರುರ್ರ 65ಕ್ಕ.ಜಿ 

ಫಿರ ೀಸ್ಥು ೈಲ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಬಜರಂಗ್ 6–2ರಲಿಲ  ಕರಿಯಾದ ಸ್ಥವುಾಂಗ್ 

ಚಲ್ ಲಿೀ ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿನು ಕ್ಕಕ  ಕರಳಡಿಡ ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ 

ಮಹಿಳೆಯರ 58ಕ್ಕ.ಜಿ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲಿಲ  ಸರಿತಾ 0–6ರಲಿಲ  ಕ್ತಗಿಿಸ್ವು ನದ ಅಸುಲು 

ತ್ನೆಬಕವಾ ಎದುರು ಸೊೀಲು ಕಂಡು ಬಳಿು ಗೆ ತೃಪಿು ಪಟು ರು. 

 ವಿನಯ್ ಮೀಹನ್ ಭಾರತದ್ ಫ್ರರ ನ್ಸ  ರಾಯಭಾರಿ: ವಿನ್ಯ್ ರ್ೋಹ್ನ್ 

ಕ್ಕವ ತ್ರ ವನ್ನು  ಫ್ರರ ನೆಸ ೆ  ಭಾರತ್ದ ಮಂದಿನ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಾ ತ್ರ  ಅವರು ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ಪ್ಟರ ಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯ ಜಂಟಿ ಕ್ಕಯ್ದಶಿ್ಯಾಗಿ ಸೇವ 

ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿು ದಾದ ರೆ. ಶಿೋಘರ ದಲಿ್ಗ ೋ ನಿವೃತಿು ಯಾಗಲಿರುವ ಮೀಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ 

ಉತ್ು ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಕ್ಕವ ತ್ರ  ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  

ಯ್ಡಎಸು ಲಿ್ಲರುವ ಭಾರತಿೋಯ ರಾಜತ್ಂತಿರ ಕ ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಕ್ಕಮಿ್ಕ ಸಂಘಟನೆ (ಐಎಲ್ಡಓ) ಮತ್ತು  ವಿಶ್ವ  

ಆರೋಗಯ  ಸಂಸ್ಥ  (WHO) ನಂತ್ಹ್ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥ ಯ ಸಂಸ್ಥ ಗಳಂದಿಗ್ಗ ಅನ್ನಭ್ವವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಸ್ವಪ ಯ ನಷ್ ಗಾರ ಯ ನ್ ಪಿರ  ಫ್ರಮುಿಲ್ದ –1 ರಸ್ ಲೂಯಿಸ್ ಹಾಯ ಮಲ್ ನ್ ಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಸ್ವಪ ಯ ನಷ್ ಗಾರ ಯ ನ್ ಪಿರ  ಫ್ರಮುಿಲಾ –1 ರಸ್ನಲಿಲ  ಲೂಯಿಸ್ ಹಾಯ ಮಿಲು ನ್ 

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ.ಈ ಮೂಲಕ ವೃತಿು ಬದುಕ್ತನ 55ನೇ ಪರ ಶಸಿು  ಎತಿು ಹಿಡಿದರು. 

ಹಾಯ ಮಿಲು ನ್ ಈ ಋತ್ತವಿನಲಿಲ  ಗೆದದ  ಎರಡನೇ ಟ್ರ ೀಫಿ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 
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 ಟೆನನ ಸ್ ಶ್ರ ೀಯಾಂಕ್ ಜ್ಮಿನಯ ಏಂಜ್ಲಿಕ್ ಕೆಬಿರ್ ಮತಿ್ತ  ಬಿರ ಟನ್ ಆಯ ಂಡಿ 

ಮರೆಿಗೆ ಮದ್ಲ ಸ್ವಾ ನ: ಜಮಿನಯ ಏಾಂಜಲಿಕ್ ಕ್ಕಬಿರ್ ವಿಶಾ  ಟೆನಸ್ 

ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕದಲಿಲ  ಅಗರ  ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ ೀರಿದ್ಯದ ರೆ. ಕ್ಕಬಿರ್ 7.035 ಪಾಯಿಾಂಟ್ಸ ಲಭಿಸಿದೆ. ಸ್ಥರೆನಾ 

ವಿಲಿಯಮೆ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದುದ  6.110 ಪಾಯಿಾಂಟ್ಸಗಳು ಲಭಿಸಿದೆ. ಮೂರನೇ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ರುವ ಚೆಕ್ ಗಣರಾಜಯ ದ ಕಾಯ ರೀಲಿನಾ ಪಿಲ ಸೊಕ ವಾ 6.104 ಪಾಯಿಾಂಟ್ಸ 

ಗಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಪುರುರ್ರ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಬಿರ ಟನ್ನ ಆಯ ಾಂಡಿ ಮರೆಿ ಮದಲ 

ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದ್ಯದ ರೆ. ಸ್ಥಪ ೀನ್ನ ರಾಫ್ಲ್ ನಡಾಲ್ ನಾಲಕ ನೇ ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ ೀರಿ ಗಮನ 

ಸ್ಥಳೆದಿದ್ಯದ ರೆ. ರಾಫ್ಲ್ ನಡಾಲ್ ಕಳೆದ ವರ್ಿದ ಅಕು ೀಬರ್ನಲಿಲ  ನಾಲಕ ನೇ 

ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ ೀರಿದದ ರು. 

 ಗಿರಡಿಡ  ಗೀವಿಂದ್ರಾಜ್ಗೆ 2017ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಸೇಡಿಯಾಪು ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ರಾರ್ು ರಕವಿ 

ಗೊೀವಿಾಂದ ಪೈ ಸಂಶೀಧನಾ ಕಾಂದರ  ನೀಡುವ 2017ನೇ ಸ್ವಲಿನ ಸೇಡಿಯಾಪು ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಸ್ವಹಿತಿ ಗಿರಡಿಡ  ಗೊೀವಿಾಂದರಾಜ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಶಸಿು ಯು ₹10,000 ನಗದು, 

ಪರ ಶಸಿು  ಫಲಕವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಲ್ದಟನ್ ನಗರದ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಭಾರತದ್ ಫಿಲಿಪ್ಟ ಆಯ್ಕಕ : ಲಂಡನನ ಲಾಟನ್ ನಗರದ 

ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಭಾರತ್ದ ಫಿಲಿಪ್ಟ ಅಬರ ಹಾಾಂ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಒಾಂದು ವರ್ಿದಿಾಂದ ಉಪ 

ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದದ ರು. 2012ರಲಿಲ  ಪರ ರ್ಮ ಬರಿಗೆ ಸದಸಯ ರಾಗಿ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ  ಅವರು 2016ರಲಿಲ  ಮರು ಆಯ್ಕಕ ಗೊಾಂಡಿದದ ರು. ಕರಳದವರಾದ ಫಿಲಿಪ್ಟ 

ಅವರು ಲಂಡನ್ ನಲಿಲ ರುವ ಭಾರತಿೀಯರ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳಲಿಲ  ಗುರುತಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ ತೆಕೆಕ ಗೆ ಮಾಯ ಡಿರ ಡ್ ಓಪ್ನ್ ಟೈಟಲ್:  ರಾಫ್ಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರು  

ಡಮಿನಿರ್ಕ ಥಿೋಮ್ ಅವರನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಐದನೇ ಬರಿಗೆ ಮಾಯ ಡಿರ ಡ್ಸ ಓಪನ್ 

ಟೈಟಲ್ ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. ಈ ವಿಜಯದೊಂದಿಗ್ಗ, ಬ್ದಸಿ್ಲೋನಾ ಓಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು  ಮಾಂಟೆ 

ಕ್ಕಲೋ್ ಮಾಸ್ ರ್ಸ್ ನಂತ್ರ ಮೂರು ನೇರ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಗಳನ್ನು  ಗ್ಗದಿದ ದಾದ ರೆ.  

 ಭಾರತದ್ ಉಕುಕ  ಉದ್ಯ ಮ ಸಂಜಿೀವ್ ಗುಪಿ್  ಅವ್ರಿಗೆ  ‘ಪಾಲ ಟ್ಸ  ಗಲ ೀಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಸ  

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ’: ಭಾರತ್ದ ಉಕುಕ  ಉದಯ ಮಿ ಸಂಜಿೀವ ಗುಪು  ರವರಿಗೆ ಪಾಲ ಟೆ್ಸ ಗೊಲ ೀಬಲ್ ಮ್ಟಲೆ್ 

ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ.  ‘ಉಕುಕ  ಉದಯ ಮಕ್ಕಕ  ನೀಡಿರುವ ಕಡುಗೆಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ. ಭಾರತ್ದ 

ಉಕುಕ  ಉದಯ ಮಿಗದದ ಸಜೆನ್ ಜಿಾಂದ್ಯಲ್ , ಪರ ಕಾಶ್ತ ಕುಮಾರ್ ಸಿಾಂಗ್ ಅಾಂತಿಮ 

ಪಟಿು ಯಲಿಲ ದದ ರು.  

 ಹಿರಿಯ ನದೇಿಶಕ್ “ಭಗವಾನ್”ರವ್ರಿಗೆ ಡಾ.ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಸಕ ೃತಿ ದ್ತಿಿ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಹಿರಿಯ ಸಿನಮಾ ನದೇಿಶಕ ಎಸ್.ಕ್ಕ.ಭ್ಗವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಕನು ಡ ಸ್ವಹಿತ್ಯ  ಪರಿರ್ತ್ 

ವತಿಯಿಾಂದ ನೀಡುವ ಡಾ.ರಾರ್ಜ ಕುಮಾರ್ ಸಂಸಕ ೃತಿ ದತಿು  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಹಿರಿಯ ನಟಿ 
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ಜಯಂತಿ ಪರ ದ್ಯನ ಮಾಡಿದರು. ಪರ ಶಸಿು ಯು ಸಮ ರಣಿಕ್ಕ, ಪರ ಮಾಣಪತ್ರ  ಹಾಗೂ ₹ 35 ಸ್ವವಿರ 

ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಸಿ.ಎ. ಭ್ವಾನದೇವಿ ಅವರು ಐಸ್ಲಾಯ ಾಂಡ್ಸನಲಿಲ  ನಡೆದ ಟನೊಿಯ್ 

ಸ್ವಯ ಟಲೈಟ್ಸ ಫ್ನೆ ಾಂಗ್(ಕತಿು ವರಸ್ಥ) ಚಾಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಟನಲಿಲ  ಚಿನು ದ ಪದಕ ಗೆದದ ರು.   

ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಮಟು ದಲಿಲ  ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ 

ಕ್ತರ ೀಡಾಪಟ್ಟವೆಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾದರು. 

 ಸಿಾಂಗಾಪುರದಲಿಲ  ಆಪಲ್ ಸಂಸೆ್ಥ  ತ್ನು  ಮಳಿಗೆಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಗ್ಗು ೋಯ 

ಏಷ್ಠಯ ದಲಿ್ಲ  ಆಪ್ಟಲ್ಡ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮದಲ ಮಳಿಗೆ ಎನಸಿದೆ.  ಆಪ್ಟಲ್ಡ ಈಗ್ಗಲೇ 

ಸುಮಾರು 500 ಮಳಗ್ಗಗಳನ್ನು  ಜ್ಞಗತಿಕವಾಗಿ ಹಾಂದಿದುದ , ದಿನ್ನಿತ್ಯ  ಒಂದು 

ದಶ್ಲ್ಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚಿು  ಜನ್ರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತಿು ದ್ಯದ ರೆ. ಸಿಂಗಪ್ಯರ್ ಹರತ್ತಪ್ಟಡಿಸಿ 

ಏಷ್ಠಯ ದಲಿ್ಲ  ಹಾಂಗ್ ಕ್ಕಂಗ್, ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  ಜಪ್ರನನಲಿಲ  ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

 ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ  ಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿೀಟ: ಇಾಂಡಿಯನ್ ಪಿರ ೀಮಿಯರ್ ಲಿೀಗ್ ಹತ್ು ನೇ 

ಆವೃತಿು ಯ ಫೈನಲ್ನಲಿಲ  ಮುಾಂಬೈ ಇಾಂಡಿಯನೆ್  ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಪಟು  ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತ. 

ಮುಾಂಬೈ ತಂಡವು 1 ರನ್ ಅಾಂತ್ರದಿಾಂದ ರೈಸಿಾಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಾಂಟ್ಸ ತಂಡವನ್ನು  

ಸೊೀಲಿಸಿತ್ತ. ಮುಾಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕಕ  ಇದು ಮೂರನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪರ ಶಸಿು . 

 ಪಿ ವಿ ಸ್ತಂಧುಗೆ BWF ಆಯೀಗದ್ ಸದ್ಸಯ ತಾ : ಭಾರತ್ದ ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ತಾರೆ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಾಂಧು 

ವಿಶಾ  ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಫ್ಡರರ್ನ್ನ ಅರ್ಥಲ ೀಟ್ಸ ಗಳ ಆಯೀಗದ ಸದಸ್ಥಯ ಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕ  

ಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.ನಾಲುಕ  ಸೆ್ವನಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಗೊೀಲ್ಡ  ಕೀಸ್ು ನಲಿಲ  ನಡೆದ 

ಮತ್ದ್ಯನದಲಿಲ  ಪಿ.ವಿ.ಸಿಾಂಧು 129 ಮತ್ಗಳಾಂದಿಗೆ ಅಗರ  ಸೆ್ವನ ಗಳಿಸಿದರು. ಜಮಿನಯ 

ಮಾಕ್ಿ ಜಿಾ ಬಲ ವರ್ (108 ಮತ್ಗಳು), ಸ್ವಕ ಟೆಲ ಾಂಡ್ಸನ ಕ್ತರ ಸಿು  ಗಿಲಮ ರ್ (103) ಮತ್ತು   

ಲಿಥುವೇನಯಾದ ಅಕ್ತಾ ಲೆ ಸ್ವು ಪುಸೈಟಿಟೆ (25) ಆಯ್ಕಕಯಾದ ಇತ್ರ ಆಟಗಾರರು.  

 ಪುಷಪ  ಕ್ಮಲ್ ದ್ಹಲ್ ರಾಜಿೀನ್ಯಮೆ: ನೇಪಾಳ ಪರ ಧಾನ ಪುರ್ಪ  ಕಮಲ್ ದಹಲ್ ಅವರು 

ಪರ ಧಾನ ಹುದೆದ ಗೆ ರಾಜಿೀನಾಮ್ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ ನೇಪಾಳಿ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ 

ಜತೆ ಮಾಡಿಕಾಂಡ ಒಪಪ ಾಂದದ ಅನಾ ಯ ನೇಪಾಳದ ಪರ ಧಾನ ಪುರ್ಪ  ಕಮಲ್ ದಹಲ್ 

ಪರ ಚಂಡ ತ್ಮಮ  ಹುದೆದ ಗೆ ರಾಜಿೀನಾಮ್ ನೀಡಿದ್ಯದ ರೆ. ನೇಪಾಳಿ ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ಹುದೆದ  

ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ನೇಪಾಳದ 39ನೇ 

ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದದ  62 ವರ್ಿದ ಪರ ಚಂಡ ಅವರು ಕಳೆದ 9 ತಿಾಂಗಳಿನಾಂದ 

ನೇಪಾಳದ ಪರ ಧಾನಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 2016ರ ಆಗಸ್ು  3ರಂದು ನೇಪಾಳಿ 

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಶ್ರ್ ಬಹಾದುರ್ ದೇವುಬ ಅವರ ಜತೆ ಮೈತಿರ  ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಮೂಲಕ 

ಕಮೂಯ ನಸ್ು  ಪಾಟಿಿ ಆಫ್ ನೇಪಾಳ (ಸಿಪಿಎನ್) ಮುಖಯ ಸೆರಾಗಿದದ  ಅವರು 
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ಪರ ಧಾನಯಾಗಿದದ ರು. ಆ ಸಂದಭ್ಿ, 9 ತಿಾಂಗಳ ನಂತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ವು ಾಂತ್ರಿಸುವುದ್ಯಗಿ ಅವರು 

ಒಪಪ ಾಂದ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದದ ರು. 

 ಜಿನೀವಾ ಓಪ್ನ್ ಟೆನಸ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ವಾವಿರ ಂಕ್ ಮುಡಿಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಸಿಾ ಟೆ ರ್ಲೆಾಂಡ್ಸನ 

ಆಟಗಾರ ಸ್ವು ನಸ್ವಲ ಸ್ ವಾವಿರ ಾಂಕ ಅವರು ಜಿನೀವಾ ಓಪನ್ ಟೆನಸ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  

ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.ಪುರುರ್ ಸಿಾಂಗಲೆ್  ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿ ಯಲಿಲ  ವಾವಿರ ಾಂಕ 

4–6, 6–3, 6–3ರಲಿಲ  ಜಮಿನಯ ಮಿಷ್ಠ ಜೆಾ ರೆವ್ ಅವರನ್ನು  ಪರಾಭ್ವಗೊಳಿಸಿದರು. 

 96 ರ ಜ್ಪಾನನ ಶಿಗೆಮ ಹಿರಾತಾ ಗಿನನ ಸ್ ದ್ಘಖ್ಲೆ: ಜಪಾನನ ಶ್ಗೆಮಿ ಹಿರಾತಾ ರವರು 

ಕಯ ೀಟ್ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದಿಾಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದು ವಿಶಾ ದ್ಯಖಲೆ ನಮಿಿಸಿದ್ಯದ ನೆ. ಸ್ಥರಾಮಿಕ್ 

ಕಲೆ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅವರು ಗಿನೆು ಸ್ ವಿಶಾ ದ್ಯಖಲೆ ನಮಿಿಸಿ ಅಚು ರಿ 

ಮೂಡಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 1919 ರಲಿಲ  ಹಿರೀಶ್ಮಾದಲಿಲ  ಜನಸಿದ ಶ್ಗೆಮಿ ಹಿರಾತಾ ತ್ಮಮ  ಪದವಿ 

ಮುಗಿಸಲು ಬರಬಿ ರಿ 11 ವರ್ಿ ತೆಗೆದುಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಿರಾತಾ ಅವರು ವಿಶಾ ಮಹಾಯುದದ  

2ರ ಸಂದಭ್ಿದಲಿಲ  ಜಪಾನ ನೌಕಾಸೇನೆಯಲಿಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿಲ ಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ದಿಯಾ ಮಜ್ಞಿ ಸಾ ಚಿ  ಸ್ವಥಿ ರಾಯಭಾರಿ: ಬಲಿವುಡ್ಸ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿಜಾಿ ರವರನ್ನು  

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರದ “ಸಾ ಚು  ಸ್ವರ್ಥ” ಯೀಜನೆಯ ರಾಯಭಾರಿಯನಾು ಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸಾ ಚು  ಸ್ವರ್ಥೀ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸಾ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಜಾರಿಗೆ 

ತಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದಲಿಲ  ಸುಮಾರು 2000 ವಿದ್ಯಯ ರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದುದ , ಅವರು 

ದೇಶದಯ ಾಂತ್ 10 ಸ್ವವಿರ ಶಲೆಗಳಲಿಲ  ಸಾ ಚಛ ತೆಯ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಪುದುಚೇರಿಯ ನೂತನ ಸ್ತಎಂ ಆಗಿ ನ್ಯರಾಯಣಸ್ವಾ ಮ: ಕಾಾಂಗೆರ ಸು  ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ 

ಹಾಗೂ ಕಾಂದರ  ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾ ಮಿ ಅವರು ಪುದುಚೇರಿಯ ನೂತ್ನ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರು. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾ ಮಿ ಅವರು 15 ಸದಸಯ  

ಬಲದೊಾಂದಿಗೆ ಶಸಕಾಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿ.  

 ಟೈಗರ್ ಎಕ್ಸ  ಪ್ಪರ ಸ್ ರೈಲಿಗೆ ಚಾಲನೆ: ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆಗ  ಜನರಲಿಲ  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ 

ಉದೆದ ೀಶದಿಾಂದ ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲೆಾ  'ಟೈಗರ್ ಎಕೆ್ಕ ಪ ರಸ್' ಹೆಸರಿನ ಅರೆ ಐಷ್ಠರಾಮಿ ಪರ ವಾಸಿ 

ರೈಲು ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 'ವಿಶಾ  ಪರಿಸರ ದಿನ'ವಾದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಮುಾಂಬೈನ ಸಫದ ಜಿಾಂಗ್ 

ನಲಾದ ಣದಿಾಂದ ರೈಲು ತ್ನು  ಚೊಚು ಲ ಪರ ಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಊಟಕ್ಕಕ  ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಬೀಗಿ 

ಸೌಲಭ್ಯ  ಹಾಂದಿರುವ ದೇಶದ ಮದಲ ಪರ ವಾಸಿ ರೈಲು ಇದ್ಯಗಿದುದ , ಪರ ಯಾಣ ದರ ₹ 38,500 

ರಿಾಂದ ಆರಂಭ್ವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪರ ವಾಸಿ ರೈಲು ಮದಲು ಕಟನಗೆ (ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ) 

ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ. ಪರ ಯಾಣಿಕರು ಅಲಿಲ ಾಂದ ರಸ್ಥು  ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ಬಾಂಧವಗಡ ನಾಯ ರ್ನಲ್ 

ಪಾಕ್ಿ ಹಾಗೂ ಕಾನಾಾ  ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಪಾಕು ಿಲಿಲ  ಸಫ್ರರಿ ನಡೆಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಲಿಲ ಾಂದ  

 ಮುಂಬೈನಲಿಲ  NBAದ್ ಮದ್ಲ ಶಲೆ: ಅಮ್ರಿಕ ಮೂಲದ ನಾಯ ರ್ನಲ್ ಬಯ ಸ್ಥಕ ಟ್ಸ ಬಲ್ 

ಅಸೊೀಸಿಯೇರ್ನ್ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ತ್ನು  ಮದಲ ತ್ರಭೇತಿ ಶಲೆಯನ್ನು  ಮುಾಂಬೈನಲಿಲ  

ಸೆ್ವಪಿಸಿದೆ. NBAದ ಪರ ಸುು ತ್ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ತ್ರಭೇತ್ತದ್ಯರರ ಅನ್ನಭ್ವದಂತೆ ಪಠಯ ಕರ ಮವನ್ನು  

ಸಿದದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.  
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 ವಿಶಾ ಸಂಸ್ಾ ಯ ಶಂತಿ ದೂತೆಯಾಗಿ ಮಲ್ದಲ ನೇಮಕ್: ನೊಬಲ್ ಪರ ಶಸಿು  ಪುರಸಕ ೃತೆ 

ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ಮೂಲದ ಮಾನವ ಹಕುಕ  ಹೀರಾಟಗಾತಿಿ ಮಲಾಲ ಯೂಸಫ್ ಜಾಯಿ 

ಅವರನ್ನು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಶಾಂತಿ ದೂತೆಯನಾು ಗಿ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪರ ಧಾನ ಕಾಯಿದಶ್ಿ 

ಆಾಂಟ್ೀನಯೀ ಗುಟೆರಸ್ ಅವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಕ್ತರಿಯ ಶಾಂತಿ ದೂತೆ ಎಾಂಬ ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಮಲಾಲ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ಥಾಯ್ಕಲ ಂಟ್ ಇಂಟನ್ಯಯ ಿಷನಲ್ ನಲಿಲ  ಚ್ಚನನ  ಗೆದ್ದ  ಬಕ್ಸ ರ್ ಶಯ ಮ್ಸ ಕುಮಾರ್: 

ಭಾರತ್ದ ಬಕೆರ್ ಶಯ ಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ಇಾಂಟನಾಯ ಿರ್ನಲ್ 

ಟ್ಯನಿಮ್ಾಂಟ್ಸ ನಲಿಲ  49 ಕ್ಕ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಚಿನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಶಯ ಮ್ ಕುಮಾರ್ 

ಅವರಿಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಚಿನು ದ ಪದಕ. ಈ ಹಿಾಂದೆ 2015ರಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದಿದ ದದ ರು. 

 ಹರಿಯಾಣದ್ಲಿಲ  ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಲಿಂಗಾನ್ನಪಾತ:  ಹರಿಯಾಣದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲ  ಇದೇ 

ಮದಲ ಬರಿಗೆ ಲಿಾಂಗಾನ್ನಪಾತ್ 950ಕ್ಕಕ  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಹರಿಯಾಣ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  

ಮನೊೀಹರ್ ಲಾಲ್ ಖತ್ು ರ್ ಅವರು ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ದೃಡಿಕರಿಸಿದೆ. “ಬೇಟಿ ಬಚಾವೊೀ ಬೇಟಿ 

ಪಡವೊೀ” ಕಾಯಿಕರ ಮದಿಾಂದ ಲಿಾಂಗಾನ್ನಪಾತ್ ಏರಿಕ್ಕಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎನು ಲಾಗಿದೆ.  

 ಬರಲಿಯಲಿಲ  ಉತಿ ರ ಭಾರತದ್ ಮದ್ಲ ವ್ನಯ ಜಿೀವಿ ಡಿಎನ್ಎ ಬಯ ಂಕ್: ಉತ್ು ರ 

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಡಿಎನ್ಎ ಬಯ ಾಂಕ್ ಭಾರತಿೀಯ ಪಶ್ಮ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆ್ಥ  

(IVRI)ಯಲಿಲ  ಸೆ್ವಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲಾಲ  ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಯನ್ನು  ಇಲಿಲ  

ಸಂಗರ ಹಿಸಿಡಲಾಗುವುದು. ಕಳು ಭೇಟಿ ತ್ಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಂಶೀಧನೆ 

ನಡೆಸಲು ಇದರಿಾಂದ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗಲಿದೆ. 

 ಬೆಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಲಂಡನ್ ಮಾದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರರ ೀಲ್ ರೂಂ: ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಲ  ಲಂಡನ್ 

ಮಾದರಿಯ ಲಿಲ  ₹ 50 ಕೀಟಿ ವೆಚು ದಲಿಲ  ಕಂಟ್ರ ೀಲ್ ರೂಾಂ ನಮಿಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ.  ಗೃಹ ಸಚಿವ 

ಪರಮೇಶಾ ರ್ ಅವರು ಈ ವಿರ್ಯವನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ತಾಾಂತಿರ ಕವಾಗಿ ರ್ಲಿೀಸ್ 

ಇಲಾಖ್ಯಯನ್ನು  ಇನು ಷ್ಟು  ಸಶಕು ಗೊಳಿಸಲು ಸಕಾಿರ ಮುಾಂದ್ಯಗಿದೆ. ಇದರಿಾಂದ ರ್ಲಿೀಸರು 

ಇನು ಷ್ಟು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿದೆ.  

 ಶಿವ್ಕುಮಾರ ಸ್ವಾ ಮೀಜಿಗೆ ‘ಶಿರ ೀ ಭಗವ್ನ್ ಮಹಾವಿೀರ ಶಂತಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ”: ಕನು ಡ ಮತ್ತು  

ಸಂಸಕ ೃತಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಮದಲ ಬರಿಗೆ ನೀಡುತಿು ರುವ ‘ಶ್ರ ೀ ಭ್ಗವನ್ ಮಹಾವಿೀರ ಶಾಂತಿ ಪರ ಶಸಿು ’ಗೆ 

ಸಿದದ ಗಂಗಾಮಠದ ಡಾ.ಶ್ವಕುಮಾರ ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿ ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ‘ಅಕಕ ಮಹಾದೇವಿ 

ಪರ ಶಸಿು ’ಗೆ ಹಂಪಿ ಕನು ಡ ವಿಶಾ ವಿದ್ಯಯ ಲಯದ  ಕುಲಪತಿ ಮಲಿಲ ಕಾ ಘಂಟಿ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಈ 

ಎರಡೂ ಪರ ಶಸಿು ಗಳು ತ್ಲಾ ₹ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ನಗದು ಮತ್ತು  ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡಿವೆ. 

ಇತಿಹಾಸ ತ್ಜಾ  ರ್.ಶ್ಟು ರ್ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ ಆಯ್ಕಕ  ಸಮಿತಿ ಸ್ವಾ ಮಿೀಜಿ ಅವರನ್ನು  ಈ 

ಪರ ಶಸಿು ಗೆ  ಆಯ್ಕಕ  ಮಾಡಿದೆ. 
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 ಟಿಾ ೀಟರ್ ನಂದ್ ಟಿಾ ೀಟರ್ ಲೈಟ್: ಸ್ವಮಾಜಿಕ ಸಂಪಕಿ ಜಾಲ ತಾಣ ಟಿಾ ೀಟರ್ ಲಘು 

ಮಾದರಿಯಲಿಲ  ಇರುವ ‘ಟಿಾ ೀಟರ್ ಲೈಟ್ಸ’ಗೆ ದೇಶದಲಿಲ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಟಿಾ ೀಟರ್ ಆಯ ಪ್ಟ ಗೆ 

ಹೀಲಿಸಿದರೆ, ಶೇ 70 ರಷ್ಟು  ಕಡಿಮ್ ಡೇಟಾ ಬಳಸುವ  ಮತ್ತು  ಶೇ 30ರಷ್ಟು  ವೇಗವಾಗಿ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಈ ತಾಣವು ಕನು ಡವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು  42 ಭಾಷ್ಗಳಲಿಲ  ಲಭ್ಯ  

ಇರಲಿದೆ. ಹಿಾಂದಿ, ಬಂಗಾಲಿ, ತ್ಮಿಳು, ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು  ಮರಾಠಿ ಭಾಷ್ಗಳಲೂಲ  ಟಿಾ ೀಟ್ಸ 

ಮಾಡುವ  ಸೌಲಭ್ಯ  ಇರಲಿದೆ. 

 327 ದಿನಗಳಲಿಲ  ಸುಮಾರು 6,065 ಪ್ರ ಕ್ರಣಗಳನ್ನನ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿ ದ್ಘಖ್ಲೆ: 

ಮುಜ್ಞಫರ್ನಗರದ್  ಕ್ಟಟ್ಟಾಂಬಿಕ ನಾಯ ಯಾಲಯ 327 ದಿನಗಳಲಿಲ  ಸುಮಾರು 6,065 

ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಗಿನು ಸ್ ದ್ಯಖಲೆ ಸೇರಿದೆ. 

‘ಕ್ಟಟ್ಟಾಂಬಿಕ ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿಲ  903 ದಂಪತಿಗಳು ತ್ಮಮ  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  

ಬಗೆಹರಿಸಿಕಾಂಡು ಮತೆು  ಒಾಂದ್ಯಗಿದ್ಯದ ರೆ’. 

 ಭಾರತ ಬಕ್ಸ ಂಗ್ ಫೆಡರಷನ್ ಗೆ ಐಒಎ ಮಾನಯ ತೆ: ಭಾರತ್ ಬಕೆ್ತ ಾಂಗ್ ಫ್ಡರರ್ನ್ ಗೆ 

ಭಾರತ್ ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ ಸಂಸೆ್ಥ  (ಐಒಎ) ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆಯುವಲಿಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಾಗಿದೆ. ‘ಬಕೆ್ತ ಾಂಗ್ 

ಫ್ಡರರ್ನ್ ಗೆ ಮಾನಯ ತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಫ್ಬುರ ವರಿ 7ರಂದು ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಒಲಿಾಂಪಿಕ್ 

ಸಮಿತಿ ಪತ್ರ  ಬರೆದಿತ್ತು . ಈಗ ಐಒಎ ಕ್ಕಡ ಮಾನಯ ತೆ ಕಟಿು ದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಭಾರತ್ದ 

ಬಕೆರ್ ಗಳು ಅಾಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ಟ್ಯನಿಗಳಲಿಲ  ರಾರ್ು ರಧಾ ಜದ ಅಡಿ ಸಪ ಧಿಿಸಲು ಅವಕಾಶ 

ಸಿಕ್ತಕ ದೆ. 

 ಚ್ಚೀನ್ಯ ಗಾರ ಯ ಂಡ್ ಪಿರ  ಫ್ರಮುಿಲ್ದ–1 ರಸ್ ನಲಿಲ  ಹಾಯ ಮಲ್ ನ್ ಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಮಸಿಿಡಿೀಸ್ 

ತಂಡದ ಮೀಟಾರು ಕಾರು ಸ್ವಹಸಿ ಲೂಯಿಸ್ ಹಾಯ ಮಿಲು ನ್ ಅವರು ಚಿೀನಾ ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸ ಪಿರ  

ಫ್ರಮುಿಲಾ–1 ರಸ್ ನಲಿಲ  ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದುಕಾಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ ಶಾಂಘೈನಲಿಲ  ಐದನೇ 

ಕ್ತರಿೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡ ಸ್ವಧನೆಗೂ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಾಯ ಮಿಲು ನ್ ಅವರು ವೃತಿು  

ಬದುಕ್ತನಲಿಲ  ಗೆದದ  54ನೇ ರಸ್ ಇದ್ಯಗಿದೆ. 

 ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾಿರದಿಂದ್ ಆಪ್ರಷನ್ ದುಗಾಿ: ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ “ಆಾಂಟಿ 

ರೀಮಿಯ” ಪಡೆಯಂತೆ ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾಿರ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 

“ಆಪರರ್ನ್ ದುಗಾಿ”ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯಡಿ 

ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಗಳ ಪೆಲ ೈಯಿಾಂಗ್ ಪಡೆ ರಚಿಸಿರುವ ತಂಡಗಳು ಶಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ರೈಲೆಾ  

ನಲಾದ ಣ ಮತ್ತು  ಬಸ್ ನಲಾದ ಣಗಳಲಿಲ  ಗಸುು  ತಿರುಗಲಿದುದ , ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು  

ಚೇಡಿಸುವುದು, ಲೈಾಂಗಿಕ ಕ್ತರುಕುಳ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಾಂದಿಗೆ ಅಸಭ್ಯ ವಾಗಿ 

ವತ್ಿನೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ನಗಾವಹಿಸುವ ಕಾಯಿ ಮಾಡಲಿದೆ.  
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 ಜ್ಞಖ್ಿಂಡ್ ಪಲಿೀಸರಿಂದ್ “ತಾರ ಜ್ಮೀನ್ ಪ್ರ್” ಅಭಿಯಾನ: ಜಾಖಿಾಂಡಿನ 

ಪಲಮ ಜಿಲೆಲ  ನಕೆಲ್ ಪಿೀಡಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಭ್ಯ ತ್ತಲಗಿಸಿ 

ನಂಬಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸೃಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಾಖಿಾಂಡ್ಸ ರ್ಲಿೀಸರು “ತಾರೆ ಜಮಿೀನ್ ಪರ್” 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಭಿಯಾನದ ಅಾಂಗವಾಗಿ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಬಯ ಗ್, 

ಬಟೆು , ಶೀ ಮತ್ತು  ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಕಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸೆ ಳಿೀಯರ 

ಮನವೊಲಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಗಿರಿೀಶ್ ಚಂದ್ರ  ಸಕೆಸ ನ್ಯ ನಧನ: ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮ ೀರದ ಮಾಜಿ ಗವನಿರ್ ಗಿರಿೀಶ್ತ 

ಚಂದರ  ಸಕೆ್ಕನಾ ಅವರು ನಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 90 ವರ್ಿ ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಸಕೆ್ಕನಾ 

ಅವರು 1950ನೇ ಬಯ ಚಿನ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ ಕಾಯ ಡೆರ್ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ.  

 ಪಂಜ್ಞಬಿನಲಿಲ  ವಿಐಪಿ ಸಂಸಕ ೃತಿಗೆ ವಿದ್ಘಯ: ಶ್ಲಾನಾಯ ಸ ಫಲಕಗಳಲಿಲ  ಎಾಂಎಲ್ಎ ಮತ್ತು  

ಎಾಂಪಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿದಂತೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸಕಾಿರ ನಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ 

ವಿಐಪಿ ಸಂಸಕ ೃತಿಗೆ ವಿದ್ಯಯ ಹೇಳುವ ಮಹತ್ಾ ದ ನಣಿಯವನ್ನು  ಕೈಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಕರಳದ್ ಶಲೆಗಳಲಿಲ  ಮಲೆಯಾಳಂ ಕ್ಡಾಡ ಯ: ಕರಳ ರಾಜಯ ದ ಎಲಾಲ  ಶಲೆಗಳಲಿಲ  

10ನೇ ತ್ರಗತಿ ವರೆಗೆ  ಮಲಯಾಳ ಕಡಾಡ ಯಗೊಳಿಸಿ ಕರಳ ಸಕಾಿರ ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ  

ಹರಡಿಸಿದೆ. ಎಲಾಲ  ಸಕಾಿರಿ, ಅನ್ನದ್ಯನತ್, ಅನನ್ನದ್ಯನತ್, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾ ವಲಂಬಿ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು  ಐಸಿಎಸ್ಇ ಪಠಯ ಕರ ಮ ಸಂಯೀಜಿತ್ 

ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನಾ ಯವಾಗಲಿದುದ  ಮುಾಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಿದಿಾಂದ ಈ 

ಸುಗಿರ ೀವಾಜೆಾ  ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಾಂದು ಮುಖಯ ಮಂತಿರ  ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ 

ತಿಳಿಸಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ  ಟ್ರರ ೀಫಿಗೆ ಹರಭಜ್ನ್ ಸ್ತಂಗ್ ರಾಯಭಾರಿ: ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸ ಹಾಗೂ ವೇಲೆ್ನಲಿಲ  

ಜೂನ್ 1ರಿಾಂದ 18ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 2017 ಚಾಾಂಪಿಯನೆ್  ಟ್ರ ೀಫಿಗೆ ಭಾರತ್ದ ಬ್ರಲರ್ 

ಹರಭ್ಜನ್ ಸಿಾಂಗ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಐಸಿಸಿ ಎಾಂಟ್ಟ ಅಾಂತ್ರ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು  ರಾಯಭಾರಿಗಳನಾು ಗಿ ನೇಮಕಮಾಡಿದುದ , ಸಿಾಂಗ್ ಅವರಲಿಲ  

ಒಬಿ ರು.  ಭಾರತ್ದ ಹರ್ಭ್ಜನ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನದ ಶಹಿದ್ ಅಫಿರ ದಿ, ಬಾಂಗಾಲ ದೇಶದ 

ಹಬಿೀಬುಲ್ ಬಶರ್, ಇಾಂಗೆಲ ಾಂಡ್ಸನ ಇಯಾನ್ ಬಲ್, ನೂಯ ಜಿಲೆಾಂಡ್ಸ ತಂಡದ ಶೇನ್ ಬಾಂಡ್ಸ, 

ಆಸ್ಥು ರೀಲಿಯಾದ ಮೈಕ್ ಹಸೆಿ , ಶ್ರ ೀಲಂಕಾದ ಕುಮಾರ ಸಂಗಕಾಕ ರ, ದಕ್ತಷ ಣ ಆಫಿರ ಕಾದ ಗೆರ ೀಮ್ 

ಸಿಮ ತ್ ಕ್ಕಡ ಸೇರಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ವಿಶಾ ದ್ ಹಿರಿಯಜಿಜ  ಎಮಾಮ  ಮರಾನೊ (117) ನಧನ: ವಿಶಾ ದ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ವಯ ಕ್ತು , 

ಇಟಲಿಯ 117 ವರ್ಿದ ಮಹಿಳೆ ಎಮಾಮ  ಮರಾನೊ ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 
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ಎಮಾಮ  ಅವರು 1899ರ ನವೆಾಂಬರ್ 29ರಂದು ಜನಸಿದದ ರು. ದಿೀಘಿಕಾಲ ಜಿೀವಿಸಿದ ವಯ ಕ್ತು ಯಾಗಿ 

ಅವರ ಹೆಸರು ಗಿನು ಸ್ ದ್ಯಖಲೆಯಲಿಲ  ಸೇಪಿಡೆಗೊಾಂಡಿದೆ.  

 ಪಂಕ್ಜ್ ಅಡಾಾ ಣಿ ಮುಡಿಗೆ ಏಷಯ ನ್ ಬಿಲಿಯಡ್ಸ ಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್ಟ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಪಂಕರ್ಜ ಅಡಾಾ ಣಿ ಅವರ ಏರ್ಯ ನ್ ಬಿಲಿಯಡೆ್ಸಿ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ಪರ ಶಸಿು  

ಗೆದುದ ಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಪಂಕರ್ಜ 6–3 ಫ್ರ ೀಮ್ಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ದವರ ಆದ 

ಸೌರವ್ ಕಠ್ಯರಿ ಅವರನ್ನು  ಸೊೀಲಿಸಿ ಆರನೇ ಬರಿಗೆ ಪರ ಶಸಿು . ಒಟಾು ರೆ ಏರ್ಯ ನ್ 

ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟನಲಿಲ  ಪಂಕರ್ಜ ಗೆದದ  ಏಳನೇ ಪರ ಶಸಿು  ಇದ್ಯಗಿದೆ. ಹೀದ ವರ್ಿ 6ರೆಡ್ಸ 

ಸೂು ಕರ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಟನಲಿಲ  ಅವರು ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದದ ರು. 

 ಕ್ಣಾಿಟಕ್ ಬಯ ಂಕ್ಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಭಾರತಿೀಯ ಲಘು, ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ 

ವಾಣಿಜಯ ೀದಯ ಮ ಸಂಸೆ್ಥ  ಕಡಮಾಡುವ ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಎಾಂಎಸ್ಎಾಂಇ ಬಯ ಾಂಕ್ತಾಂಗ್ 

ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಕಣಾಿಟಕ ಬಯ ಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದೆ.ಸಮುದ್ಯಯ ದ್ಯಯಿತ್ಾ  ಯೀಜನೆ 

ಮತ್ತು  ವಾಯ ವಹಾರಿಕ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕ ವಿಭಾಗದಲಿಲ  ಕಣಾಿಟಕ ಬಯ ಾಂಕ್ ರನು ರ್ ಅಪ್ಟ 

ಪರ ಶಸಿು  ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಲಘು, ಸಣಣ   ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ವಾಣಿಜಯ ೀದಯ ಮ 

ಸಂಸೆ್ಥಯು, ಹಣಕಾಸು ನೆರವಿನ ಮೂಲಕ ಉದಯ ಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ನೆರವಾಗುವ 

ವಯ ಕ್ತು ಗಳು, ಬಯ ಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತಿು ಪರರಿಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡುತಿು ದೆ. 

 ಹುಣಸವಾಡಿ ರಾಜ್ನ್ ಗೆ ಖದಿರ  ಶಮಣಣ  ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಪತಿರ ಕೀದಯ ಮ ಪರ ಶಸಿು ’ಗೆ 

ಸಂಯುಕು  ಕನಾಿಟಕ ದಿನಪತಿರ ಕ್ಕ ಸಂಪಾದಕ ಹುಣಸವಾಡಿ ರಾಜನ್ 

ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ‘ಪರ ಶಸಿು ಯು ₹15 ಸ್ವವಿರ ನಗದು ಮತ್ತು  ಪರ ಶಸಿು  ಫಲಕವನ್ನು  

ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

 ಬಿಸ್ವಾ  ಶಮಾಿ ಭಾರತ ಬಯ ಡಿಮ ಂಟನ್ ಸಂಸ್ಾ ಯ (ಬಿಎಐ) ಹಂಗಾಮ ಅಧಯ ಕ್ಷ: 

ಹಿರಿಯ ಕ್ತರ ೀಡಾ ಆಡಳಿತ್ಗಾರ ಹಿಮಾಾಂತ್ ಬಿಸ್ವಾ  ಶಮಾಿ ಅವರು ಭಾರತ್ 

ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ (ಬಿಎಐ) ಹಂಗಾಮಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಅಖಿಲೇಶ್ತ ದ್ಯಸ್ ಗುಪಾು  ಅವರ ನಧನದಿಾಂದ್ಯಗಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹುದೆದ  ತೆರವಾಗಿತ್ತು . ಅಸೆ್ವ ಾಂ 

ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಹಿಮಾಾಂತ್  2018ರ ವರೆಗೂ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿರಲಿದ್ಯದ ರೆ. 

 ರಫೆಲ್ ನಡಾಲೆೆ  ಮಾಂಟೆ ಕಾಲಿ ಮಾಸ್ ಸ್ಿ ಟೆನಸ್ ಟ್ಯನಿ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ :  ಸ್ಥಪ ೀನ್

ನ ಅಗರ ಗಣಯ  ಆಟಗಾರ ರಫ್ಲ್ ನಡಾಲ್ ಅವರು ಮಾಾಂಟೆ ಕಾಲಿ ಮಾಸು ಸ್ಿ ಟೆನಸ್ 

ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಹತ್ು ನೇ ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. 

ಈ ಹಿಾಂದೆ ಇಲಿಲ  ನಡಾಲ್ ಒಾಂಬತ್ತು  ಬರಿ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದದ ರು. ಹತ್ತು  ಬರಿ ಪರ ಶಸಿು  
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ಗೆದದ  ಮದಲ ಆಟಗಾರ ಎಾಂಬ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಯನೂು  ಅವರು ತ್ಮಮ ದ್ಯಸಿಕಾಂಡರು. 

ಫೈನಲ್ ಹಣಾಹಣಿಯಲಿಲ  ನಡಾಲ್ 6–1, 6–3ರ ನೇರ ಸ್ಥಟ್ಸಗಳಿಾಂದ ಆಲಿ ಟ್ಸಿ 

ರಾಮೀಸ್ ವಿನೊೀಸ್ ಅವ ರನ್ನು  ಮಣಿಸಿ ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 

 CRPF ನೂತನ ಡೈರೆಕ್್ ರ್ ಜ್ನರಲ್ ರಾಜಿೀವ್ ರಾಯ್ ಭಟಾನ ಗರ್ ನೇಮಕ್: ಐಪಿಎಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜಿೀವ್ ರಾಯ್ ಭ್ಟಾು ಗರ್ ಅವರು ಕಾಂದರ  ಮಿೀಸಲು ರ್ಲಿೀಸ್ ಪಡೆಯ ನೂತ್ನ 

ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಕ್ಕ. ದುಗಾಿ ಪರ ಸ್ವದ್ ಅವರು ಫ್ಬರ ವರಿ 28, 

2017 ರಂದು ನವೃತ್ು ರಾದ ದಿನದಿಾಂದ ಈ ಹುದೆದ  ಖ್ಯಲಿ ಉಳಿದಿತ್ತು . ಭ್ಟಾು ಗರ್ ಅವರು 

ನಾಕಿಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರ ೀಲ್ ಬ್ಯಯ ರದ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ITBP ಡೈರೆಕ್್ ರ್ ಜ್ನರಲ್ ಆಗಿ ಆರ್.ಕೆ.ಪ್ರ ಚಂಡ ನೇಮಕ್: ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಕ್ಕ. 

ಪರ ಚಂಡ ಅವರು ಇಾಂಡ್ರೀ-ಟಿಬಟಿಯನ್ ಬಡಿರ್ ರ್ಲಿೀಸ್ ನ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಪರ ಚಂಡ ಅವರು 1983ನೇ ಬಯ ಚಿನ ಪಶ್ು ಮ ಬಂಗಾಳ ಕಡರ್ ನ 

ಅಧಿಕಾರಿ. ಕೃಷ್ಠಣ  ಚೌಧರಿ ಅವರು ಜೂನ್ ತಿಾಂಗಳ ಕನೆಯಲಿಲ  ನವೃತ್ು ರಾಗಲಿದುದ , ಅವರ 

ಸೆ್ವನವನ್ನು  ಪರ ಚಂಡ ಅವರು ವಹಿಸಿಕಳು ಲಿದ್ಯದ ರೆ.  

 ನ್ಯಗುಪ ರದ್ಲಿಲ  E-taxiಯ ಪಾರ ಯೀಗಿಕ್ ಚಾಲನೆ:   ದೇಶದ ಮದಲ ಎಲೆಕ್ತು ರಕ್ ಟಾಯ ಕೆ್ತಯ 

ಪರ ಯೀಗಾರ್ಿ ಸಂಚಾರ ನಾಗುಪ ರದಲಿಲ  ಮೇ 24 ರಿಾಂದ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಗುಪ ರ ಮುನಸಿಪಾಲ್ 

ಕಾರ್ೀಿರಶನ್ ಪಾರ ಯೀಜಕತ್ಾ ದಲಿಲ  ಇದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವಿನೂತ್ನ ಕಾಯಿಕರ ಮಕ್ಕಕ  

ಮಹಿೀಾಂದ್ಯರ  ಅಾಂಡ್ಸ ಮಹಿೀಾಂದ್ಯರ  200 ಟಾಯ ಕೆ್ತ ಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಿದೆ.  

 

 ಜಬಲುಪ ರದ ಭೇಡಾರ್ಘಟು ಲಿಲ ರುವ ಪರ ಸಿದಧ  ದುವಾಾಂಧಾರ್ ಜಲಪಾತ್ ವಿೀಕ್ತಷ ಸಲು 

ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಹಿರಿಯ ಪತ್ರ ಕತ್ಿ ಕ್ಕ ಕ್ಕ ಕತಾಯ ಲ್ ನಧನ: ಹಿರಿಯ ಪತ್ರ ಕತ್ಿ ಹಾಗೂ ಹಿಾಂದೂ 

ಪತಿರ ಕ್ಕಯ ದೆಹಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಸೆ ಳಿೀಯ ಸಂಪಾದಕ, ಕ್ಕ.ಕ್ಕ.ಕತಾಯ ಲ್ 

ದಿೀಘಿಕಾಲದ ಅನಾರೀಗಯ ದಿಾಂದ ನಧನರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅವರಿಗೆ 89 ವರ್ಿ 

ವಯಸೆ್ವ ಗಿತ್ತು . ಕತಾಯ ಲ್ ರವರು ಸ್ಥು ೀಟೆ್ಸ  ಮಾಯ ನ್ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂದೂಸ್ವು ನ್ ಟೈಮೆ್  

ಪತಿರ ಕ್ಕಗಳಲಿಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದದ ರು. ಅವರಿಗೆ 1994ರಲಿಲ  ಅಾಂದಿನ ಪರ ಧಾನ 

ಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಾಂಹ ರಾವ್ ಜಿ.ಕ್ಕ.ರೆಡಿಡ  ಸ್ವಮ ರಕ ಪರ ಶಸಿು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದದ ರು.  

 ಗಿಲಿ ಟ್ಸಿ ಬೇಕರ್ ನಧನ: ಸಲಿಾಂಗಕಾಮಿ ಸಮುದ್ಯಯದ ಸಂಕತ್ವಾಗಿ 

ಕಾಮನಬಿಲಿಲ ನ ಬಣಣ ಗಳ ಬವುಟ ತ್ಯಾರಿಸಿದದ  ಕಲಾವಿದ ಗಿಲಿ ಟ್ಸಿ ಬೇಕರ್  ಮರಣ 

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. ಸಲಿಾಂಗಕಾಮಿಗಳ ಸ್ವಾ ತಂತ್ರ ಯ  ದಿನದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ 1978ರಲಿಲ  ಅವರು 

ಎಾಂಟ್ಟ ಬಣಣ ಗಳಿರುವ ಬವುಟ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಿದದ ರು. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು  ಆರು 

ಬಣಣ ಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸಲಿಾಂಗಕಾಮಿಗಳ ಹಕ್ತಕ ನ ಪರವಾಗಿ ಹೀರಾಟ 

ನಡೆಸಿದದ  ಬೇಕರ್, ‘ಲೈಾಂಗಿಕತೆ ಮಾನವನ ಹಕುಕ ’ ಎಾಂದು ಪರ ತಿಪಾದಿಸಿದದ ರು. 
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 ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ದೇಶದ ಮದಲ ಗಿಗಾ ವೇಗದ ಇಾಂಟನೆಿಟ್ಸ ಹಾಂದಿರುವ ನಗರ: 

ಹೈದ್ಯರ ಬದ್ ದೇಶದ ಮದಲ ಗಿಗಾ ವೇಗದ ಇಾಂಟನೆಿಟ್ಸ ಹಾಂದಿರುವ ನಗರವೆಾಂಬ 

ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಬಾಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಎಟಿರ ಯಾ ಕನಿಜಿನೆ್  ಟೆಕಾು ಲಾಜಿಸ್ 

ಪೈಬರ್ ನೆಟ್ಸ ಪರ ತಿ ಸ್ಥಕ್ಕಾಂಡಿಗೆ ಒಾಂದು ಗಿಗಾಬೈಟ್ಸ ವೇಗದ ಇಾಂಟನೆಿಟ್ಸ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನು  

ಹೈದ್ಯರ ಬದಿನಲಿಲ  ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಫೈಬರ್ ಆಪಿು ಕ್ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದಿಾಂದ 

ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುವ ಇಾಂಟನೆಿಟ್ಸ ಸ್ವಮಾನಯ  ನೆಟ್ಸ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಿಾಂತ್ 400 ಪಟ್ಟು  ಹೆಚ್ಚು  

ವೇಗವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ.  

 ಸಿಬಿಇಸಿ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ವನಜಾ ಸನಿ ನೇಮಕ: ಕಾಂದರ  ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಸುಾಂಕ 

ಮಂಡಳಿ (ಸಿಬಿಇಸಿ)ಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ವನಜಾ ಎನ್ ಸನಿ ಅವರು 

ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ನಜಿೀಬ್ ಖ್ಯನ್ ಅವರಿಾಂದ ತೆರವಾಗಿದದ  ಸೆ್ವನಕ್ಕಕ  ಸನಿ 

ಅವರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸನಿ ಅವರು 1980ನೇ ಬಯ ಚಿನ ಐಎಎಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ. ಸಿಬಿಇಸಿ ಪರೀಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ನೊೀಡಲ್ ಏಜೆನೆ  ಆಗಿದುದ , ಸುಾಂಕ, ಕಾಂದರ  

ಅಬಕಾರಿ, ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ನಯಂತಿರ ಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಂದಿದೆ. 

 ವಿಶಾ  ಆಟಿಸಂ ಜಾಗೃತಿ ದಿನ: ಏಪಿರ ಲ್ 2 ರಂದು ವಿಶಾ  ಆಟಿಸಂ ಜಾಗೃತಿ ದಿನವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಆಟಿಸಂ ಮತ್ತು  ಅದರಿಾಂದ್ಯಗವು ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನದ ಉದೆದ ೀಶ.  

 ರಾಜ್ಯ ದ್ ಆರನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೀಗದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಎಂ ಆರ್ ಶಿರ ೀನವಾಸ ಮೂತಿಿ 

ನೇಮಕ್: ರಾಜಯ ದ ಆರನೇ ವೇತ್ನ ಆಯೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನವೃತ್ು  ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಾಂ. 

ಆರ್. ಶ್ರ ೀನವಾಸಮೂತಿಿ ನೇಮಕಗೊಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖ್ಯಯ ಪರ ಧಾನ 

ಕಾಯಿದಶ್ಿಯಾಗಿ ನವೃತ್ು ರಾಗಿದದ  ಅವರು ಕನಾಿಟಕ ವಿದುಯ ತ್ ನಯಂತ್ರ ಣ ಆಯೀಗದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾಯಿ ನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಬಿರ ಟನ್ ಸಂಸತ್ ಚುನ್ಯ ವ್ಣೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸದಿೀಯ ವಿೀಕ್ಷಕ್ರಾಗಿ ಶೀಭಾ 

ಕ್ರಂದ್ಘಲ ಜೆ: ಚಿಕಕ ಮಗಳೂರು–ಉಡುಪಿ ಸಂಸದೆ ಶೀಭಾ ಕರಂ ದ್ಯಲ ಜೆ ಬಿರ ಟನ್ ಸಂಸತ್ ಚ್ಚನಾ 

ವಣೆಯ ಅಧಿಕೃತ್ ಸಂಸದಿೀಯ ವಿೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಬಿರ ಟನ್ನಲಿಲ  ಜೂನ್ 

3ರಿಾಂದ 10ರವರೆಗೆ ಸ್ವವಿತಿರ ಕ ಚ್ಚನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಲಿಲ ನ ಸಂಸದಿೀಯ ಸಮಿ ತಿಯು 

ಭಾರತ್ದ ಸಂಸದರನ್ನು  ವಿೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ  ಲೀಕಸಭಾಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ  ಬರೆದಿದೆ. 

ಆದದ ರಿಾಂದ ವಿೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಶೀಭಾ ಕರಂದ್ಯಲ ಜೆ ಅವರನ್ನು  ಆಯ್ಕಕಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಸ್ವಯಿ ಪ್ರ ಣಿೀತ್ ಗೆ ಥಾಯ್ಕಲ ಂಡ್ ಓಪ್ನ್ ಗಾರ ಯ ನ್ ಪಿರ  ಕ್ರಿೀಟ: ಭಾರತ್ದ ಬಿ. ಸ್ವಯಿ ಪರ ಣಿೀತ್ 

ಅವರು ಥಾಯ್ಕಲ ಾಂಡ್ಸ ಓಪನ್ ಗಾರ ಯ ನ್ ಪಿರ  ಗೊೀಲ್ಡ  ಬಯ ಡಿಮ ಾಂಟನ್ ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  ಕ್ತರಿೀಟ 

ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ.ಪರ ಣಿೀತ್ 17–21, 21–18, 21–19ರಲಿಲ  ಇಾಂಡ್ರನೇಷ್ಠಯ ದ 

ಜನಾರ್ನ್ ಕ್ತರ ಸಿು  ಅವರನ್ನು  ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸ ಪಿರ  ಗೊೀಲ್ಡ  ಟ್ಯನಿಯಲಿಲ  

ಚೊಚು ಲ ಪರ ಶಸಿು  ಎತಿು  ಹಿಡಿದರು. 

 ವಿಮಾನಯಾನ ಬಳಕೆ ರಾಜ್ಯ ಕೆಕ  ಮೂರನೇ ಸ್ವಾ ನ: ವಾಯು ಮಾಗಿದ ಮೂಲಕ 

ಪರ ಯಾಣ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಲ  ಕನಾಿಟಕ ರಾರ್ು ರದಲಿಲ  ಮೂರನೇ ಸೆ್ವನದಲಿಲ ದೆ. 

ಮಾಹಿತಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಾಂಕ್ತಅಾಂಶ ಪರ ಕಾರ 
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ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಕ್ತಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲೂಲ  ಕನಾಿಟಕ ದಕ್ತಷ ಣ 

ಭಾರತ್ದ ಐದು ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಎರಡು ಕಾಂದ್ಯರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಿಗಿಾಂತ್ ಮುಾಂದಿದೆ.  

 ವಿಶಾ  ಟೇಬಲ್ ಟೆನನ ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಷ್ಟಪ್ಟ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ ಭಾರತದ್ ಜೊೀಡಿ: 

ಭಾರತ್ದ ಮನಕಾ ಬತಾರ  ಹಾಗೂ ಮೌಮ ದ್ಯಸ್ ವಿಶಾ  ಟೇಬಲ್ ಟೆನು ಸ್ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ 

ನ ಫೈನಲ್ ತ್ಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಜೀಡಿ ಎನ್ನು ವ 

ಖ್ಯಯ ತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ವಾಯಿತ್ತ. ದಸ್ಥಲ್ ದೊಪ್ಟಿ ನಲಿಲ  ಈ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ಅನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಕಳೆದ ಬರಿ ಈ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ ಅನ್ನು  2015ರಲಿಲ  ಸುಝೀವ್ 

ನಲಿಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 2019ರಲಿಲ  ಬುಡಪೆಸ್ು  ನಲಿಲ  ಮುಾಂದಿನ ಚಾಾಂಪಿಯನ್ ಷಿಪ್ಟ 

ನಡೆಯಲಿದೆ. 1926 ರಿಂದ ವಿಶ್ವ  ಟೇಬಲ್ಡ ಟೆನಿು ರ್ಸ ರ್ಚಂಪ್ತಯನಷ ಪ್ಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

1957 ರಿಂದ ಈ ರ್ಚಂಪ್ತಯನಷ ಪ್ಟ ದೆವ ೈವಾಷ್ಟ್ಕವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಡಸ , 

ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಡಸ , ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಡಸ , ಮಹಿಳಾ ಡಬಲ್ಡ ಮತ್ತು  ಮಿಶ್ರ  ಡಬಲ್ಸ ೆ ಳನ್ನು  

ಒಳಗಂಡ ಐದು ವೈಯಕಿು ಕ ಪಂದಾಯ ವಳಗಳು ಪ್ಟರ ಸುು ತ್ ರ್ಚಂಪ್ತಯನಿಿ ಪ್ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ 

ನ್ಡೆಯ್ಡತ್ು ವ. 

 ಫೆರ ಂರ್ಚ ಓಪ್ನ್ ಜೆಲೆನ್ಯ ಒಸ್್ವ ಪ್ಪಂಕಗೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಲಾಯ ಟಿಾ ಯಾ ದೇಶದ 20ರ ಹರೆಯದ 

ಜೆಲೆನಾ ಒಸ್ವು ಪೆಾಂಕ ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಓಪನ್ ಕ್ತರಿೀಟವನ್ನು  ತ್ಮಮ  ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕಾಂಡಿದ್ಯದ ರೆ. 

ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ವಿಶಾ ದ ನಂ. 4 ನೇ ಶ್ರ ೀಯಾಾಂಕ್ತತ್ ಆಟಗಾತಿಿ ರಮೇನಯಾ ದೇಶದ 

ಸಿಮೀನಾ ಹಾಲೆಪ್ಟ ಅವರ ವಿರುದಧ  4-6, 6-4, 6-3 ಸ್ಥಟ್ಸ ಗಳಿಾಂದ ಜಯಗಳಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ತ್ಮಮ ದ್ಯಗಿಸಿಕಾಂಡರು. 

 ಫ್ರ ಾಂಚ್ ಓಪನ್ ನಡಾಲ್ ಗೆ 10ನೇ ಬರಿ ಪರ ಶಸಿು : ಸ್ಪ ೋನ್ ನ್ ರಾಫೆಲ್ಡ ನ್ಡ್ಯಲ್ಡ ಅವರು ಸಿವ ರ್ಸ 

ಮೂರನೇ ಶ್ರ ೋಯಾಂಕದ ಸ್ಾ ಯ ನ್ ವಾವಿರ ಂಕ್ಕ ಅವರನ್ನು  6-2, 6-3, 6-1 ಸ್ಟೆ ಳಂದ ಮಣಿಸಿ 

10ನೇ ಫೆರ ಂರ್ಚ ಓಪ್ಟನ್ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  ಗ್ಗದಿದ ದಾದ ರೆ. ಇದು ಅವರ ಹ್ದಿನೈದನೆಯ ಪ್ಟರ ಮಖ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು  

ಗ್ಗಲುವು. ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಗೆಲುಲ ವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಪ ೀನ್ನ ದಿಗಗ ಜ 15ನೇ ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸಸ್ವಲ ಾಂ ಪರ ಶಸಿು ಗೆ 

ಮುತಿು ಟು ರು. 18  ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸಸ್ವಲ ಾಂ ಗೆದಿದ ರುವ ರೀಜರ್ ಫ್ಡರರ್ ನಂತ್ರ ಅತಿಹೆಚ್ಚು  ಪರ ಶಸಿು  

ಗೆದದ  ಆಟಗಾರ ಎನ್ನು ವ ದ್ಯಖಲೆಗೆ ನಡಾಲ್ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ಯದ ರೆ. ಅಲಲ ದೇ 14 ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸಸ್ವಲ ಾಂ 

ಗೆದಿದ ದದ  ಅಮ್ರಿಕದ ದಿಗಗ ಜ ಪಿೀಟ್ಸ ಸ್ವಯ ಾಂಪರಾಸ್ ದ್ಯಖಲೆಯನ್ನು   ನಡಾಲ್ ಮುರಿದರು. 

ಒಾಂದೇ ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ಸಸ್ವಲ ಾಂನಲಿಲ  10 ಗೆಲುವು ಸ್ವಧಿಸಿದ ವಿಶಾ ದ ಮದಲ ಆಟಗಾರ ಎನ್ನು ವ 

ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೂ ನಡಾಲ್ ಪಾತ್ರ ರಾದರು. 

 ಹೆಲೆಮ ಟ್ ಕೀಲ್ ನಧನ: ಜಮಿನಯ ಮಾಜಿ ಚಾನೆ ಲರ್ ಹೆಲಮ ಟ್ಸ ಕೀಲ್ (87) ಮರಣ 

ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ.  ಶ್ೀತ್ಲ ಸಮರದಿಾಂದ್ಯಗಿ ವಿಭ್ಜನೆಗೊಾಂಡಿದದ  ಜಮಿನಯನ್ನು  

ಒಗೂಗ ಡಿಸುವಲಿಲ  ಕೀಲ್ ಪರ ಮುಖ ಪಾತ್ರ  ವಹಿಸಿದದ ರು. 1982ರಿಾಂದ 16 ವರ್ಿಗಳ ಕಾಲ 

ಅವರು ಛಾನೆ ಲರ್ ಆಗಿದದ ರು. 1989ರಲಿಲ  ಬಲಿಿನ್ ಗೊೀಡೆ ನೆಲಸಮದ ಬಳಿಕ, ಯುರೀಪ್ಟ ನ 

ಏಕ್ತೀಕರಣಕಾಕ ಗಿ ಶರ ಮಿಸಿದ ಹೆಗಗ ಳಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಕೀಲ್ ಹಾಂದಿದ್ಯದ ರೆ. 



www.karunaduexams.com 

777 | P a g e  
 

 ವೈವಿಡ್ ಸ್ತಡಿನ  (Vivid Sydney) ಗಿನನ ಸ್ ದ್ಘಖ್ಲೆ: ಪ್ಟರ ಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್  ಬಳಕಿನ್, 

ಸಂಗಿೋತ್ ಮತ್ತು  ವಿರ್ಚರಗಳ ಉತ್ಸ ವ, ವೈವಿಡ್ಸ ಸಿಡಿು  ಗಿನೆು ರ್ಸ ವಲ್್ಡ್ ಬುರ್ಕ ಆಫ್ ರೆಕ್ಕಡೆಸ ೆ ್ 

ಪ್ಟರ ವೇಶಿಸಿದೆ. ಗಿನಿು ರ್ಸ ವಲ್್ಡ್ ರೆಕ್ಕಡ್್ ವಿವಿಡ್ ಸಿಡಿು  ಇನಿಸ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಡಿರ ೋಮ್ಸ  ಸ್ಕ ೋಪ್ ಅನ್ನು  

'ಲಾಜೆ್ರ್್ಸ ಇಂಟರಾಕ್ಿ ವ್ಸ ಲೈಟ್ ಪ್ಟರ ದಶ್್ನ್' ಗ್ಗಿ ನಿೋಡಿದೆ. 

 ಕ್ಡಿಂಬಿ ಶಿರ ೀಕಾಂತ್ ಮಡಿಲಿಗೆ ಇಂಡ್ರೀನೇಷ್ಟಯಾ ಓಪ್ನ್ ಕ್ರಿೀಟ: ಜಕ್ಕತ್್ದಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಠಯ  ಓಪ್ಟನ್ ಸೂಪ್ಟರ್ ಸಿೋರಿೋರ್ಸ ಬ್ದಯ ಡಿಮ ಂಟನ್ ಸರಣಿಯಲಿಲ  ಕಿಡಿಂಬ್ರ 

ಶಿರ ೋಕ್ಕಂತ್ ಅವರು ಜಪ್ರನನ ಕಜುಮಾಸಾ ಸಕೈ ಅವರನ್ನು  21-11, 21-19 ಸ್ಟೆ ಳಂದ 

ಸೊೋಲ್ಲಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕಾಂಡರು. ಶಿರ ೋಕ್ಕಂತ್ ಅವರು ಈಗ ವಿಶ್ವ ದ ನಂಬರ್ 22 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿ್ಲದಾದ ರೆ. 2014 ಚಿೋನಾ ಓಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು  2015 ಇಂಡಿಯಾ ಓಪ್ಟನ್ ನಂತ್ರ ಶಿರ ೋಕ್ಕಂತ್ 

ಮೂರನೇ ಸೂಪ್ಟರ್ ಸಿೋರಿೋರ್ಸ ಪ್ಟರ ಶ್ಸಿು ಯನ್ನು  ಪ್ಟಡೆದಿದಾದ ರೆ. 

 ಪಾಕ್ಸಿ್ವ ನಕೆಕ  ಚಚಿ ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ  ಟ್ರರ ೀಪಿ: ಪಾಕ್ತಸ್ವು ನ ತಂಡವು ಮಟು ಮದಲ 

ಚಾಾಂಪಿಯನೆ್  ಟ್ರ ೀಫಿ ಜಯಿಸಿ ಸಂಭ್ರ ಮಿಸಿತ್ತ. ಕ್ಕನಾಂಗು ನ್ ಓವೆಲ್ ಕ್ತರ ೀಡಾಾಂಗಣದಲಿಲ  

ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದಯ ದಲಿಲ  ಭಾರತ್ ತಂಡವನ್ನು  180 ರನ್ಗಳಿಾಂದ ಸೊೀಲಿಸಿದ ಪಾಕ್ 

ತಂಡವು ಪರ ಶಸಿು  ಗೆದಿದ ತ್ತ. 

 ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಆಥಿಿಕ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಕೌಶಿಕ್ ಬಸು: ಕೌಶಿರ್ಕ ಬಸು 

ಅಂತ್ರಾಷ್್ಟ ರೋಯ ಆಥಿ್ಕ ಸಂಘಟನೆಯ (ಐಇಎ) ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕ್ಕರ 

ವಹಿಸಿಕಂಡಿದಾದ ರೆ. ಬಸು ಅವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಮೂರು ವಷ್ಗಳ ಅವಧಿಗ್ಗ ಸೇವ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಲಿದ್ಯದ ರೆ. ಕೌಶಿರ್ಕ ಬಸು ಅವರು 2009 ರಿಂದ 2012 ರವರೆಗ್ಗ ಭಾರತ್ದ ಪ್ಟರ ಮಖ ಆಥಿ್ಕ 

ಸಲ್ಹೆಗ್ರರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾದ ರೆ. ಅವರು 2012 ರಿಂದ 2016 ರವರೆಗೂ ವಿಶ್ವ  ಬ್ದಯ ಂಕು ಲಿ್ಲ  

ಹಿರಿಯ ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಮಖಯ  ಅರ್್ಶಾಸು ರಜಾ ರಾಗಿ ಸೇವ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾದ ರೆ.  

 


