
 

 
www.karunaduexams.com 
ಪ್ರ ಚಲಿತ ವಿದ್ಯ ಮಾನಗಳು - ನವೆಂಬರ್ 2017  



 

1 | P a g e  
 

 

Contents 
 

ಅೆಂತರ್ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ........................................................................................................................... 2 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು ............................................................................................................................................ 6 

ಪ್ರಿಸರ ................................................................................................................................................... 9 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ .............................................................................................................................................. 9 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ......................................................................................................................................... 13 

ವಿಜ್ಞಾ ನ-ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ ....................................................................................................................... 24 

ಕ್ರ ೀಡೆ ..................................................................................................................................................... 25 

ರಾಜ್ಯ  ................................................................................................................................................... 26 

ಇತರೆ: ಚೂರು ಪಾರು ......................................................................................................................... 29 

 

 

 

ಹೆಚಿ್ಚ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ,  
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ಅೆಂತರ್ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ 
 

ಇೆಂದ್ರರ  2017: ಭಾರತ-ರಷ್ಯಯ  ನಡುವ ಮೂರು ಸೇವಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ಮುಕಿ್ತಯ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ರಷ್ಯಯ  ನಡುವಿನ ಮೂರು ಸೇವೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ 

“ಇಂದ್ರಾ  2017” ರಷ್ಯಯ ದ ಪೂವವ ತೀರದಲಿ್ಲರುವ ಮತ್ತು  ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ 

ಮುಖ್ಯ  ಬಂದರು ನಗರವಾಗಿರುವ ವಿಾ ಡಿವೀಸ್ು ೀಕ್ನಲಿ್ಲ  ಅಕ್ು ೀಬರ್ 

19 ರಂದ ಅಕ್ು ೀಬರ್ 29 ರವರೆಗೆ ಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತ್ತ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ರಷ್ಯಯ  ತ್ನು  

ನೆಲದಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಸೇವೆಗಳ ಕಾಯಾವಚರಣೆಯನ್ನು  ಹಮಿ್ಮ ಕ್ಂಡಿತ್ತು . ‘Preparation and Conduct 

of Operations by Joint Force for Suppression of International Terror Activity at the request of 

a host country under UN mandate ಇದು ಈ ವರ್ವದ ಥೀಮ್.  

 ಈ ಸಮರಾಭಾಯ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಮೂರೂ ಸಶಸು ರ ಪಡೆಗಳಾದ ಭೂಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆ ಮತ್ತು  

ನೌಕಾ ಸೇನೆಯ 400ಕ್ಕೂ  ಹೆಚ್ಚು  ಸದಸಯ ರು ಭಾಗವಹಿಸಿದುದ , ರಷ್ಯಯ ದ ಸೇನೆಯ ಸಾವಿರ 

ತ್ತಕಡಿಗಳು ಈ ಅಭಾಯ ಸದಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಗ ಂಡಿವೆ.  

 ಕಾಯವಕಾ ಮದ ಆರಂಭದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಆಕರ್ವಕ ಪಥಸಂಚಲನದಲಿ್ಲ  ಎರಡೂ 

ರಾರ್ು ರಗಳ ಭೂ ಸೇನೆ, ವಾಯು ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ನೌಕಾಪಡೆಗಳ ಸೈನಕರು ಜತೆಯಾಗಿ ಸಾಗಿದರು. 

ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ಯೀಧರಂದ ಸಾಂಪಾ ದ್ರಯಿಕ ಸಾಹಸ ಕಲೆಗಳ ಪಾ ದಶವನ ಮತ್ತು  

ಕಲಾವಿದರಂದ ಸಾಂಸೂ ೃತಕ ಪಾ ದಶವನ ನಡೆದವು. 

 ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಿಂದ 450 ಸಿಬಬ ಂದಿ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಯ ದ ಕಡೆಯಿಂದ 1000ಕ್ಕೂ  ಹೆಚ್ಚು  ಸೇನಾ 

ತ್ತಕಡಿಗಳು ಪಾಲ್ಗ ಂಡಿವೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಗಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಆಗುತು ರುವ ಅಕಾ ಮ 

ಒಳನ್ನಸುಳುವಿಕೆಯಂಥ ಪಾ ಯತ್ು ಗಳನ್ನು  ನಗಾ ಹಿಸುವ ಬಗೆಗ  ಈ ಸಮರಾಭಾಯ ಸದಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು ನ 

ಒತ್ತು  ನೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 “ಭಾರತ್ ಹಾಗೂ ರಷ್ಯಯ ಗಳು ತ್ಮಿ  ಗಡಿ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  

ಎದುರಸುತು ರುವ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇದು ಎರಡೂ 

ರಾರ್ು ರಗಳ ಸೈನಕರು ಈ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಸುವಲಿ್ಲ  ಪಡೆದಿರುವ ಅನ್ನಭವ, 

ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  ಹಂಚ್ಚಕ್ಳಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಇಂದಾ  ಸಮರಾಭಾಯ ಸವನ್ನು  2003 ರಂದ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇಂದಾ  ಎಂದರೆ INDia ಮತ್ತು  RussiA 

ಎಂದಥವ.  
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ಭಾರತ ಮತಿ್ತ  ಕಝಾಕ್ಸಿ್ತ ನ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ಪ್ರ ಬಲ ದೀಸಿ್ತ ಕ್ 

ಪಾರ ರಂಭ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಕಝಾಕಿಸಾು ನ್ ನಡುವಿನ ದಿಿ ಪಕಿಷ ೀಯ ಮ್ಮಲ್ಲಟರ 

ವಾಯ ಯಾಮ "ಪಾ ಬಲ್ ದೀಸಿು ಕ್ - 2017" ಹಿಮಾಚಲ ಪಾ ದೇಶದ 

ಬಕಿ್ ದಲಿ್ಲ  ಆರಂಭಗಂಡಿದೆ. 'ಪಾ ಬಲ್ ದೀಸಿು ಕ್' ಎಂದರೆ ದೃಢವಾದ 

ಸ್ಯು ೀಹ ಎಂದಥವ. 

 ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತು ರುವ ಎರಡನೇ ಮ್ಮಲ್ಲಟರ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ಇದ್ರಗಿದೆ. 

ಪಾ ಬಲ ದೀಸಿು ಕ್ ಅಭಾಯ ಸದ ಮೊದಲ ಆವೃತ ಕಝಾಕಸಾು ನದ ಕರಗಂಡದಲಿ್ಲ  ಸ್ಯಪೆು ಂಬರ್ 2016ರಲಿ್ಲ  

ನಡೆದಿತ್ತು . 

 ಹದಿನಾಲುೂ  ದಿನ ನಡೆಯುವ ಜಂಟಿ ತ್ರಬೇತಯಲಿ್ಲ  ದಿಿ ಪಕಿಷ ೀಯ ಸೇನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು  

ಭಾರತ್ ಹಾಗೂ ಕಝಾಕಿಸಾು ನ್ ನಡುವೆ ಕೌಶಲಯ  ವಿನಮಯ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನು  

ಹಂಚ್ಚಕೆಗಳನ್ನು  ವೇದಿಕೆ ಕಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲದೆ. 

 ಅಲಿದೇ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಸೇನಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಉತ್ು ಮಗಳಿಸಲು ಇದು 

ಸಹಕಾರಯಾಗಲ್ಲದೆ. 

 ತ್ರಬೇತಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ 11 ನೇ ಗೂರ್ಖವ ರೈಫಲ್್  ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಕಝಾಕಿಸಾು ನ್ ಸೈನಯ ದ ಸರ ಸಮಾನ ತ್ತಕಡಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲವೆ. 

  ಭಯೀತಿ್ಪ ದಕತೆ ಹತು ಕ್ಕೂ ವುದು, ಒಳನ್ನಸುಳುವಿಕೆ ತ್ಡೆಯುವ ಕಾಯಾವಚರಣೆ ಬಗೆಗ  

ತ್ರಭೇತ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 

 

ಜ್ಞಗತಿಕ ಲಿೆಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಸೂಚಯ ೆಂಕದ್ಲಿಿ  ಭಾರತಕೆ್ಕ  108ನೇ ಸ್ತಾ ನ 

ವಿಶಿ  ಆಥವಕ ವೇದಿಕೆ (WEF) ಪಾ ಕಟಿಸಿರುವ ಜ್ಞಗತಕ ಲ್ಲಂಗ ಅಸಮಾನತೆ 

(ಗಿೀಬಲ್ ಜಂಡರ್ ) ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ 144 ದೇಶಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿ್ಲ  

108ನೇ ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕ್ಂಡಿದೆ. ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಈ ವರ್ವ 

21 ಸಾಾ ನಗಳ ಕ್ಕಸಿತ್ ಕಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ವ ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  87ನೇ 

ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕ್ಂಡಿತ್ತು . ವಿಶಿ  ಆಥವಕ ವೇದಿಕೆಯು ನಾಲುೂ  

ಕೆಷ ೀತ್ಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಾ ತನಧಯ ವನ್ನು  ವಿಶಿ್ೀಷಿಸಿ ಈ ಸೂಚಯ ಂಕ 

ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದೆ. ನಾಲುೂ  ಕೆಷ ೀತ್ಾ ಗಳೆಂದರೆ ಆರೀಗಯ . ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದಯ ೀಗ ಕೆಷ ೀತ್ಾ  

ಮತ್ತು  ರಾಜಕಿೀಯ ಪಾಾ ತನಧಯ .  
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ಭಾರತದ್ ಕಳಪೆ ಸ್ತಧನೆಗೆ ಕ್ತರಣ: 

ಭಾರತ್ದ ಅಥವವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಅವಕಾಶಗಳು 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆರೀಗಯ  ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಗಂಡು ಮಕೂ ಳಿಗೆ ಆಸಕಿು  

ತೀರುವ ಕಾರಣ ಕ್ಕಸಿಯುತು ರುವ ಲ್ಲಂಗಾನ್ನಪಾತ್ ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಾಾ ನಗಳಿಸಲು 

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.   

 ಭಾರತ್ದ ನೆರೆಯ ರಾರ್ು ರಗಳಾದ ಬಾಂಗಿಾ ದೇಶ (47) ಮತ್ತು  ಚ್ಚೀನಾ (100) ಭಾರತ್ಕಿೂ ಂತ್ 

ಮೇಲ್ಲನ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲವೆ.  

 ಸೂಚಯ ಂಕ ಪಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಐಸ ಲಾಯ ಂಡ್ ಮೊದಲ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದೆ. ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು  

ವರ್ವಗಳಿಂದ ಐಸ ಲಾಯ ಂಡ್ ಪಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಪಾ ಥಮ ಸಾಾ ನ ಪಡೆದುಕ್ಂಡು ಬರುತು ದೆ. 

 ಆಥವಕ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆ, ಉದಯ ೀಗ, ಆರೀಗಯ  ಕೆಷ ೀತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ 

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಮುಂದೆ ಬಹುದಡಡ  ಸವಾಲು ಇದೆ ಎಂದು ಸೂಚಯ ಂಕ ವರದಿ 

ಹೇಳಿದೆ. ಉದಯ ೀಗ ಕೆಷ ೀತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ 139ನೇ ರಾ ಯ ಂಕ್ ಗಳಿಸಿದದ ರೆ, ಆರೀಗಯ  ಕೆಷ ೀತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  

141ನೇ ರಾ ಯ ಂಕ್ ಪಡೆದುಕ್ಂಡಿದೆ. 

  ಭಾರತ್ದ ಅಥವವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಭಾರ ಪಾ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆ 

ಇರುವುದರಂದ ಮತ್ತು  ಉದಯ ೀಗದಲಿ್ಲರುವ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೇತ್ನ 

ನೀಡುತು ರುವುದರಂದ ಉದಯ ೀಗ ಕೆಷ ೀತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಂಗ ಅಸಮಾನತೆ ಹೆಚಾು ಗಿದೆ. ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತು ರುವ ಮಹಿಳೆಯರಲಿ್ಲ  ಸರಾಸರ ಶೇ 68 ಮಂದಿಗೆ ವೇತ್ನವೇ ನೀಡಲಾಗುತು ಲಿ . 

ಪುರುರ್ರಲಿ್ಲ   ಶೇ 12ರಷ್ಟು  ಮಂದಿಗೆ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತು ಲಿ ’ ಎಂದು  ವಿವರಸಿದೆ. 

ಟಾಪ್ ಹತಿ್ತ  ರಾಷ್್ಟ ರ ಗಳು: 

ಐಸ ಲಾಯ ಂಡ್, ನಾವೆವ, ಫಿನ್ ಲಾಯ ಂಡ್, ರುವಾಂಡ, ಸಿಿ ೀಡನ್, ನಕರಾಗುವ, ಸಿ್ವೇನಯಾ, 

ಐಲೆವಂಡ್,  ನ್ಯಯ ಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು  ಫಿಲ್ಲಪಿ್ ೀನ್್ . 
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ಪಾಕ್ಸಿ್ತ ನದ್ ನೂತನ ಪ್ರ ಧಾನಿಯಾಗಿ ಶಾಹಿದ್ ಖಕ್ತನ್ ಅಬ್ಬಾ ಸ್ತ ಆಯೆ್ಕ  

 

ಪಾಕಿಸಾು ನದ ನ್ಯತ್ನ ಪಾ ಧಾನಯಾಗಿ ಪ್ಎಂಎಲ್–ಎನ್ ಹಿರಯ 

ಮುಖಂಡ ಶಾಹಿದ್ ಖ್ಕಾನ್ ಅಬಾಬ ಸಿ ಅವರನ್ನು  ಅಲಿ್ಲನ 

ಸಂಸತು ನಲಿ್ಲ  ಮತ್ದ್ರನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೂ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪನಾಮಾ ಪೇಪಸವ ಪಾ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಪಾಕಿಸಾು ನದ ಸುಪ್ಾ ೀಂಕ್ೀರ್ಟವ 

ದೀಷಿ ಎಂದು ತೀಪುವ ನೀಡಿದದ ರಂದ ಹಿಂದಿನ ಪಾ ಧಾನ ನವಾಜ್ 

ರ್ರೀಫ್ ಅವರು ಶುಕಾ ವಾರ ಹುದೆದ ಗೆ ರಾಜಿೀನಾಮೆ ನೀಡಿದದ ರು. ನಂತ್ರ ಅಬಾಬ ಸಿ ಅವರನ್ನು  

ಹಂಗಾಮ್ಮ ಪಾ ಧಾನಯನಾು ಗಿ ಆಯ್ಕೂ  ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . 

342 ಸದಸಯ ಬಲದ ಪಾಕಿಸಾು ನ ಸಂಸತು ನಲಿ್ಲ  ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮತ್ದ್ರನದಲಿ್ಲ  ಅಬಾಬ ಸಿ 

ಪರ 221 ಮತ್ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ. ಪಾ ತಸಿ ರ್ಧವ, ಪಾಕಿಸಾು ನ್ ಪ್ೀಪಲ್್  ಪಕ್ಷದ ನವಿೀದ್ ಖ್ಮರ್ 

ಪರ ಕೇವಲ 47 ಮತ್ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿವೆ. 

ಅಬಾಬ ಸಿ ಅವರು ಪಾ ಧಾನಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೂ ಯಾಗಿರುವುದನ್ನು  ಸಿಿ ೀಕರ್ ಸದ್ರವರ್ ಆಯಾಜ್ 

ಸಾದಿಕ್ ಘೀಷಿಸಿದರು. ಜತೆಗೆ, ಪಾ ಧಾನ ಸಾಾ ನ ಅಲಂಕರಸಿ ಸದನವನ್ನು  ಉದೆದ ೀಶಿಸಿ 

ಮಾತ್ನಾಡುವಂತೆ ಅಬಾಬ ಸಿ ಅವರಗೆ ಸೂಚ್ಚಸಿದರು. 
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ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗಳು 
 

ಹಿೆಂದಿ ಲೇಖಕ್ ಕೃಷ್ಯಾ  ಸೀಬತಿ ಅವ್ರಿಗೆ 2017 ಜ್ಞಾ ನಪೀಠ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಹಿಂದಿ ಲೇಖ್ಕಿ ಕೃಷ್ಯಾ  ಸ್ೀಬತ ಅವರಗೆ 53ನೇ ಜ್ಞಾ ನಪ್ೀಠ ಪಾ ಶಸಿು  

ಲಭಿಸಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕೆಷ ೀತ್ಾ ದಲಿ್ಲನ ಸಮಗಾ  ಕ್ಡುಗೆಯನ್ನು  ಪರಗಣಿಸಿ ಕೃಷ್ಯಾ  

ಸ್ೀಬತ ಅವರಗೆ ಪಾ ಶಸಿು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ೀಬತ ರವರು ಜ್ಞಾ ನಪ್ೀಠ 

ಪಾ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕ್ಂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟಿು ಯಲಿ್ಲ  

ಎಂಟನೇಯವರು.  

ಕೃಷ್ಯಾ  ಸೀಬತಿ: 

ಕೃಷ್ಯಾ  ಸ್ೀಬತ ರವರು ಫೆಬಾ ವರ  18, 1925ರಲಿ್ಲ  ಗುಜರಾತ್ ಪಂಜ್ಞಬ್ ನಲಿ್ಲ (ಈಗಿನ ಪಾಕಿಸಾು ನ) 

ಜನಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆದಿದುದ  ದೆಹಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಶಿಮಿಾ ದಲಿ್ಲ . ಹಶ್ಮತ್ ಎಂಬ 

ಕಾವಯ ನಾಮದಲಿ್ಲ  ಇವರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ರದ ರೆ. ಕೃಷ್ಯಾ  ಅವರಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮ್ಮ ಪಾ ಶಸಿು  

ಮತ್ತು  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮ್ಮ ಫೆಲ್ೀಶಿಪ್ ಲಭಿಸಿದೆ. 2010ರಲಿ್ಲ  ಇವರಗೆ ಪದಿ ಭೂರ್ಣ ಪಾ ಶಸಿು  ನೀಡಿ 

ಗೌರವಿಸಲು ತೀಮಾವನಸಿದದ ರೂ,  

ದ್ರರ್  ಸೇ ಬಿಚ್ಚಡಿ, ಮ್ಮತಾ  ಮಜವನ, ಜಿಂದಗಿೀನಾಮ, ದಿಲ್ ಓ ದನೀಶ್, ಬಾದಲ್ೀಂಖೆ 

ಘೇರೇ,  ಏ ಲಡಿೂ ೀ ಮತ್ತು  ಗುಜರಾತ್ ಪಾಕಿಸಾು ನ್ ಸೇ ಗುಜರಾತ್ ಹಿಂದೂಸಾು ನ್  ಮೊದಲಾದುವು ಇವರ 

ಪಾ ಮುಖ್ ಕೃತಗಳು. ಇವರ ಹಲವಾರು ಕೃತಗಳು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆ ಸೇರದಂತೆ ಸಿಿ ೀಡಿಷ್, ರರ್ಯ ನ್ 

ಮತ್ತು  ಇಂಗಿಿ ಶ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವಾದಗಂಡಿವೆ. 

ಜ್ಞಾ ನ ಪೀಠ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : 

ಜ್ಞಾ ನಪ್ೀಠ ಪಾ ಶಸಿು  ಭಾರತ್ದ ಸಾಹಿತಗಳಿಗೆ ಸಲಿು ವ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪಾ ತಷಿು ತ್ ಪಾ ಶಸಿು . ಈ ಪಾ ಶಸಿು ಯು 

ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನದ ಎಂಟನೆ ಅನ್ನಚ್ಛ ೀದದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆ ೀಖ್ವಾಗಿರುವ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ 

ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕೃತಯನ್ನು  ಅಥವಾ ಸಮಗಾ  ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಕ್ಡುಗೆಯನ್ನು  ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಕನಗೆ 

ಲಭಿಸುವುದು. ಸಾಹು ಜೈನ್ ಪರವಾರದವರು, ಈ ಪಾ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮೇ 22, 1961 ರಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪ್ಸಿದರು. 

ಈ ಪಾ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಾ ಪಾ ಥಮವಾಗಿ ೧೯೬೫ರಲಿ್ಲ  ಮಲೆಯಾಳಂ ಲೇಖ್ಕ ಜಿ. ಶಂಕರ ಕ್ಕರುಪರಗೆ ಪಾ ದ್ರನ 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ವಿಜೇತ್ರಗೆ ಪಾ ಶಸಿು  ಫಲಕ, 11 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಚ್ಕ್ ಹಾಗು ವಾಗೆದ ೀವಿಯ ಕಂಚ್ಚನ 

ವಿಗಾ ಹವನ್ನು  ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. 
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ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  ಸರಣಿ ಎರಡನೇ ಆವೃತಿಿ  ಆತಿಥ್ಯ  ವ್ಹಿಸಲಿರುವ್ ಗೀವಾ  

 

ಗೀವಾ ಸಕಾವರವು ನೊಬೆಲ್ ಪಾ ಶಸಿು  ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಆವೃತು  

ಆತಥಯ ವಹಿಸಲು ಬಯೀಟೆಕಾು ಲಜಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಮತ್ತು  ಸಿಿ ೀಡನನ ನೊಬೆಲ್ 

ಮ್ಮೀಡಿಯಾದಂದಿಗೆ ತಾ ವಳಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಒಪಿ ಂದಕೊ  (MoU) ಸಹಿ 

ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾಯವಕಾ ಮವನ್ನು  ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ 

ಇಲಾಖೆ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ ಸಚ್ಚವಾಲಯವು ಸಿಿ ೀಡನನ ನೊಬೆಲ್ ಮ್ಮೀಡಿಯಾದ 

ಸಹಕಾರದಂದಿಗೆ ಗೀವಾ ಸಕಾವರ ಆಯೀಜಿಸುತು ದೆ. ಫೆಬಾ ವರ 2018ರಲಿ್ಲ  ಈ ಕಾಯವಕಾ ಮವನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದು. 

 

 

ತಮಿಳುನಾಡು ರಂಗನಾಥ್ಸ್ತಾ ಮಿ ದೇವ್ಸ್ತಾ ನಕೆ್ಕ  ಯುನೆಸೆ ೀ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ತ್ಮ್ಮಳುನಾಡಿನ ಶಿಾ ೀರಂಗಂನಲಿ್ಲರುವ ಶಿಾ ೀ ರಂಗನಾಥಸಿಾ ಮ್ಮ 

ದೇವಾಲಯವು ಸಾಂಸೂ ೃತಕ ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯವಕಾ ಮಕಾೂ ಗಿ 

ಯುನೆಸ್ೂ ೀ ಏಷ್ಯಯ -ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕ್ಂಡಿದೆ. 

ವಿಶಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಯಿಂದ ಪಾ ತಷಿಿ ತ್ ಪಾ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕ್ಂಡ ತ್ಮ್ಮಳುನಾಡಿನ ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯ 

ಇದ್ರಗಿದೆ. ಸಾಂಸೂ ೃತಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಪಾ ಯತ್ು ವನ್ನು  

ಗುರುತಸಿ ಈ ಪಾ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕೂ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣವನ್ನು  ನವಿೀಕರಸಿರುವ 

ಸಾಂಪಾ ದ್ರಯಿಕ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು  ಮಳೆನೀರು ಕ್ಯಿು  ಹಾಗೂ ಐತಹಾಸಿಕ ಒಳಚರಂಡಿ 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಪುನರ್ ಸಾಾ ಪ್ಸಿರುವ ಪಾ ಯತ್ು ಕಾೂ ಗಿ ಪಾ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಯ ಬಗೆೆ : 

UNESCO ಸಾಂಸೂ ೃತಕ ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯವಕಾ ಮಕಾೂ ಗಿ ಪಾ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  2000ರಲಿ್ಲ  

ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪಾ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನಾಲುೂ  ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಅಂದರೆ ಅವಾಡ್ವ ಆಫ್ ಎಕ್ ಲೆನ್್ , 

ಅವಾಡ್ವ ಆಫ್ ಡಿಸಿು ಕನಷ ನ್, ಅವಾಡ್ವ ಆಫ್ ಮೆರರ್ಟ ಮತ್ತು  ಅವಾಡ್ವ ಫಾರ್ ನ್ಯಯ  ಡಿಸೈನ್ 

ನೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ಅವಾಡ್ವ ಆಫ್ ಮೆರರ್ಟ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ರಂಗನಾಥಸಿಾ ಮ್ಮ ದೇವಸಾಾ ನಕೊ  

ಪಾ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  
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ಶ್ರ ೀರಂಗನಾಥ್ಸ್ತಾ ಮಿ ದೇವ್ಸ್ತಾ ನ: 

ಇದು ದಕಿಷ ಣ ಭಾರತ್ದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ವೈಭವ ಭರತ್ ವೈರ್ಾ ವ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ರಗಿದೆ. ಸಂಗಮ್ 

ಸಾಹಿತ್ಯ  ಯುಗದ ಮುಂಚ್ಯೇ ಇದರ ಬಗೆಗ  ತ್ಮ್ಮಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತ್ದ ಪಾಾ ಚ್ಚೀನ ಇತಹಾಸದ ನರ್ಧಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು  ತ್ಮ್ಮಳು ಅಥವಾ 

ದ್ರಾ ವಿಡ ಶೈಲ್ಲಯ ವಾಸುು ಶಿಲಿ  ಶೈಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮವಸಲಾಗಿದೆ. ದಂತ್ಕತೆಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಇದು 108 

ಪಾ ಮುಖ್ ವಿಷ್ಟಾ ವಿನ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದ್ರಗಿದೆ. 

 ತರುವರಂಗ ತರುಪತ, ಭೂಲ್ೀಕ ವೈಕ್ಕಂಡಂ, ಪೆರಯಾಕ್ೀಯಿಲ್, ಭೀಗಮಂಡಬಾಮ್ 

ಮುಂತ್ಪದ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು  ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ದೇವಾಲಯವು 

ಕಾವೇರ ಮತ್ತು  ಕ್ೀಲರೂನ್ ಎಂಬ ಎರಡು ನದಿಗಳಿಂದ ರೂಪುಗಂಡ ದಿಿ ೀಪದಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಗಂಡಿದೆ. 

ಇದರ ಸಂಕಿೀಣವವು 156 ಎಕರೆಯಷ್ಟು  ವಿಸಾು ರವಾಗಿದುದ , 4,116 ಮ್ಮೀಟನವಷಿು ದೆ. ಇದು ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲನ 

ಅತದಡಡ  ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು  ವಿಶಿ ದಲಿೆ ೀ ಅತ್ಯ ಂತ್ ದಡಡ  ಧಾಮ್ಮವಕ ಸಂಕಿೀಣವವಾಗಿದೆ. 

 

 

2017ನೇ ಸ್ತಲಿನ ಡಿ. ದೇವ್ರಾಜ್ ಅರಸು ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ ಗೆ ಮಲಿಿಕ್ತರ್ಜುನ ಖಗೆು ಆಯೆ್ಕ  

ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಕ್ಡಮಾಡುವ ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಪಾ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

2017ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ಲ್ೀಕಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾಂಗೆಾ ಸ ಸಂಸದಿೀಯ ಪಕ್ಷದ 

ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಎಂ.ಮಲಿ್ಲಕಾರ್ಜವನ ಖ್ಗೆವ ಅವರನ್ನು  ಆಯ್ಕೂ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸು  20ರಂದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲರುವ 

ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ 102ನೇ ಜನಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾಯವಕಾ ಮದಲಿ್ಲ  

ಪಾ ಶಸಿು  ಪಾ ದ್ರನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.  

 ಸಾಹಿತ ಹಂ.ಪ.ನಾಗರಾಜಯಯ  ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ರಚ್ಚಸಲಾಗಿದದ  ಸಮ್ಮತಯು 

ಎಂ.ಮಲಿ್ಲಕಾರ್ಜವನ ಖ್ಗೆವ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು . 

 ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ರಾರ್ು ರಮಟು ದಲಿ್ಲ   ರಾಜಕಿೀಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲಿೂ  

ತಡಗಿಸಿಕ್ಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಖ್ಗೆವ ಅವರನ್ನು  ಈ ಪಾ ಶಸಿು ಗೆ ಆಯ್ಕೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಪಾ ಶಸಿು ಯು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಹಾಗೂ ಫಲಕ ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

 ಕಳೆದ ವರ್ವ ಪಾ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಬಿ.ಎಮೊೀಹಿದಿದ ನ್ ಅವರಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು . 
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ಪ್ರಿಸರ 
 

 

 

 

 

 

ವ್ಯ ವ್ಹಾರ 

 
 

ಸೆಪ್ೆ ೆಂಬರ್ 2017 ರಲಿಿ  ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳ ಪ್ರ ಗತಿ ಆರು ತಿೆಂಗಳಲಿಿ  ಅಧಿಕ 

ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಕಾ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಟ್ಟ 

ಪಾ ಮುಖ್ ಕೈಗಾರಕೆಗಳ ಸೂಚಯ ಂಕದ ಪಾ ಕಾರ, ಮೂಲಸೌಕಯವ ವಲಯದ 

ಪಾ ಮುಖ್ 8 ಕೈಗಾರಕೆಗಳ ಪಾ ಗತಯು ಸ್ಯಪೆು ಂಬರ್ನಲಿ್ಲ  ಆರು ತಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಗರರಿ್  ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 

 ಕಲಿ್ಲದದ ಲು, ಕಚಾು  ತೈಲ, ನೈಸಗಿವಕ ಅನಲ, ತೈಲಾಗಾರ ವಲಯ, ರಸಗಬಬ ರಗಳು, ಉಕ್ಕೂ , 

ಸಿಮೆಂರ್ಟ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಒಳಗಂಡಿರುವ ಪಾ ಮುಖ್ ಉದಯ ಮಗಳು ಸ್ಯಪು ಂಬರ್ ನಲಿ್ಲ  ಶೇ 5.2% 

ರಷ್ಟು  ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿವೆ. ಆಗಸು  2017 ರಲಿ್ಲ  ಶೇ 4.4% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದ್ರಖ್ಲಾಗಿತ್ತು . 

ವ್ಲಯವಾರು ಪ್ರ ಗತಿ: 

ಕಲಿ್ಲದದ ಲು, ನೈಸಗಿವಕ ಅನಲ ಮತ್ತು  ಶುದಿಧ ೀಕರಣ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಉತಿ್ಪ ದನೆ ಕಾ ಮವಾಗಿ ಸ್ಯಪೆು ಂಬರ್ 

2017 ರಲಿ್ಲ  10.6%, 6.3% ಮತ್ತು  8.1% ರಷಿು ದೆ. ವಿದುಯ ತ್ ಉತಿ್ಪ ದನೆಯು 5.2% ಮತ್ತು  ಉಕ್ಕೂ  ವಲಯ 

3.7% ಬೆಳವಣಿಗೆ ದ್ರಖ್ಲಾಗಿದೆ. ಕಚಾು  ಉತಿ್ಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ಸಿಮೆಂರ್ಟ ಉತಿ್ಪ ದನೆಯು ಶೇ 0.1 ರಷ್ಟು  

ಇದುದ , ರಸಗಬಬ ರದ ಉತಿ್ಪ ದನೆ 7.7% ರಷಿು ದೆ. ಈ ವಲಯವು ಉತ್ು ಮ ಪಾ ಗತ ಸಾರ್ಧಸಿರುವುದರಂದ 

ಕೈಗಾರಕಾ ಪಾ ಗತ ಸೂಚಯ ಂಕದ (ಐಐಪ್) ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತಿ್ ಕ ಪಾ ಭಾವ ಬಿೀರುವ ನರೀಕೆಷ  ವಯ ಕು ವಾಗಿದೆ. 

ಈ 8 ಕೈಗಾರಕೆಗಳು ಕೈಗಾರಕಾ ಪಾ ಗತಯಲಿ್ಲ  ಶೇ 41 ರಷ್ಟು  ಪಾಲು ಹಂದಿವೆ. 

ಮೂಲ ಸೌಕಯು ವ್ಲಯ: 

ಪಾ ಮುಖ್ ಸೌಕಯವ ವಲಯವನ್ನು  ಮುಖ್ಯ  ಉದಯ ಮ ಎಂದು ವಾಯ ರ್ಖಯ ನಸಬಹುದು. ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  

ಕಲಿ್ಲದದ ಲು, ಕಚಾು  ತೈಲ, ನೈಸಗಿವಕ ಅನಲ, ಶುದಿಧ ೀಕರಣ ಉತಿ್ ನು ಗಳು, ರಸಗಬಬ ರಗಳು, ಉಕ್ಕೂ , 

ಸಿಮೆಂರ್ಟ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಸೇರದಂತೆ ಎಂಟ್ಟ ಪಾ ಮುಖ್ ವಲಯಗಳಿವೆ. 
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 ವಿದುಯ ತ್ ಗರರಿ್  ಪಾ ಮಾಣ (10.32%), ಉಕ್ಕೂ  (6.68%), ತೈಲಾಗಾರ (5.94%), ಕಚಾು  ತೈಲ 

ಉತಿ್ಪ ದನೆ (5.22%), ಕಲಿ್ಲದದ ಲು ಉತಿ್ಪ ದನೆ (4.38%), ಸಿಮೆಂರ್ಟ (2.41%), ನೈಸಗಿವಕ ಅನಲ ಉತಿ್ಪ ದನೆ 

(1.71%) ಮತ್ತು  ರಸಗಬಬ ರ ಉತಿ್ಪ ದನೆ (1.25%). 

 

ಸುಲಭ ವ್ಹಿವಾಟು ವಿಶಾ  ಸೂಚಯ ೆಂಕ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ಭಾರತಕೆ್ಕ  100ನೇ ಸ್ತಾ ನ 

ವಿಶಿ  ಬಾಯ ಂಕ್ ಇತು ೀಚ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ “ಡುಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಯ ಸಿನೆಸ 

(ಡಿಬಿ) 2018: ರಪಾಮ್ಮವಂಗ್ ಟ್ಟ ಕಿಾ ಯ್ಕರ್ಟ ಜ್ಞಬ್್” ಶಿೀಷಿವಕೆಯ 

ವರದಿಯಲಿ್ಲ  190 ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ 100ನೇ ಸಾಾ ನವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕ್ಂಡಿದೆ. 2017 ಸುಲಭ ವಹಿವಾಟ್ಟ ವಿಶಿ  ಸೂಚಯ ಂಕ ಪಟಿು ಯಲಿ್ಲ  

130ನೇ ಸಾಾ ನದಿಂದ 30 ಸಾಾ ನ ಏರಕೆ ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ 100 ನೇ 

ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಭಾರತ್ ಪಡೆದುಕ್ಂಡಿದೆ. ಗಳಿಸಲು ಭಾರತ್ವು 30 ಕಿೂ ಂತ್ 

ಹೆಚ್ಚು  ಸಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದರ ಸ್ೂ ೀರ್ ಕ್ಕಡ 2 ರಲಿ್ಲ  56.05 ಕೊ  ಏರದೆ. 

ಸುಲಭ ವ್ಹಿವಾಟು ಸೂಚಯ ೆಂಕ (Ease of Doing Business): 

ಸುಲಭ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  10 ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಆಧರಸಿ ವಿಶಿ ದ 190 ರಾರ್ು ರಗಳ 

ಆಥವಕತೆಯನ್ನು  ಲೆಕೂ ಹಾಕಿ ಪಾ ತವರ್ವ ಸೂಚಯ ಂಕವನ್ನು  ವಿಶಿ ಬಾಯ ಂಕ್ ಹರತ್ರುತ್ು ದೆ.  

 ಈ 10 ಮಾನದಂಡಗಳೆಂದರೆ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಪಾಾ ರಂಭಿಸುವುದು, ನಮಾವಣ 

ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು  ನವವಹಿಸುವುದು, ವಿದುಯ ತ್ ಪಡೆಯುವುದು, ಆಸಿು ಯನ್ನು  ನೊೀಂದ್ರಯಿಸುವುದು, 

ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು, ಸಣಾ  ಹೂಡಿಕೆದ್ರರರ ಹಿತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯುವುದು, ತೆರಗೆ ಪಾವತಸುವುದು, 

ದಿವಾಳಿತ್ನ ಪರಹಾರ ಮತ್ತು  ಒಪಿ ಂದಗಳನ್ನು  ಜ್ಞರಗಳಿಸುವುದು. ದಿವಾಳಿತ್ನ ಪರಹಾರದಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ 103ನೇ ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕ್ಂಡಿದೆ. ತೆರಗೆ ಪಾವತ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  119ನೇ ಸಾಾ ನ, ಸಾಲ 

ಪಡೆಯುವ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  29ನೇ ಸಾಾ ನ, ಸಣಾ  ಹೂಡಿಕೆದ್ರರರನ್ನು  ರಕಿಷ ಸುವ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  4ನೇ ಸಾಾ ನ 

ಮತ್ತು  ನಮಾವಣ ಪರವಾನಗೆಯಲಿ್ಲ  181ನೇ ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕ್ಂಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 ಈ ಬಾರ ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  ಗಣನೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಹತ್ತು  ಟಾಪ್ ರಾರ್ು ರಗಳಾದ 

ಬ್ರಾ ನ, ದರುಸಲೇಂ, ಥೈಲಾಯ ಂಡ್, ಮಲಾವಿ, ಕ್ಸ್ವ, ಉಜಬ ೀಕಿಸಾು ನ್, ಜ್ಞಂಬಿಯಾ, 

ನೈಜಿೀರಯಾ, ಜಿಬೌಟಿ ಮತ್ತು  ಎಲ್ ಸಾಲಿ ಡಾರ್ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಪಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಸಹ ಸಾಾ ನ 

ಪಡೆದುಕ್ಂಡಿದೆ. 

 ದಕಿಷ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಬಿಾ ಕ್್  ರಾರ್ು ರಗಳ ಪೈಕಿ ಸುಲಭ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಸೂಚಯ ಂಕದಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ಮ 

ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾರ್ು ರ ಭಾರತ್. 

 ದಕಿಷ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ರಾರ್ು ರಗಳ ಪಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದದ ರು ಭೂತ್ಪನ್ (75) 

ಗಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಶ್ಾ ೀಯಾಂಕವನ್ನು  ಭಾರತ್ ಪಡೆದುಕ್ಂಡಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಭಾರತ್ದ ನೆರೆಯ 
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ರಾರ್ು ರಗಳಾದ ನೇಪಾಳ (105), ಶಿಾ ೀಲಂಕಾ (111), ಮಾಲ್ಲಡ ೀವ್್ಸ  (136), ಪಾಕಿಸಾು ನ (147), 

ಬಾಂಗಿ ದೇಶ (177) ಮತ್ತು  ಆಫಾಗ ನಸಾು ನ (183) ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಪಡೆದುಕ್ಂಡಿವೆ. 

ವಿಶೇಷ್ಟ ಬ್ಬಯ ೆಂಕ್ೆಂಗ್ ವ್ಯ ವ್ಸೆಾ  ಮೂಲಕ ರಸಗಬಾ ರ ಸಬಿ್ಸ ಡಿ ಪಾವ್ತಿಸಲು ಒಪಿ ಗೆ  

2016–17ನೇ ಸಾಲ್ಲನ ರಸಗಬಬ ರ ಸಬ್ಿ ಡಿಯ ಬಾಕಿ ಮೊತ್ು  ₹ 10 ಸಾವಿರ 

ಕ್ೀಟಿಯನ್ನು  ಕಂಪೆನಗಳಿಗೆ ವಿಶೇರ್ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ  ಮೂಲಕ 

ಪಾವತಸಲು ಕೇಂದಾ  ಆಥವಕ ವಯ ವಹಾರ ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮತ 

ನೀಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 ಗಬಬ ರ ತ್ಯಾರಕರಂದ ಮತ್ತು  ಆಮದು ಮೂಲಕ ಸಬ್ಿ ಡಿ ದರದಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರ 21 ಗೆಾ ೀಡ್ ಪ್ 

& ಕೆ ರಸಗಬಬ ರಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಯೂರಯಾವನ್ನು  ರೈತ್ರಗೆ ಸರಬರಾರ್ಜ ಮಾಡುತು ದೆ. 

ರಸಗಬಬ ರ ತ್ಯಾರಕ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಿ ಡಿ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಸಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಪಾವತಸಲು ಕೇಂದಾ  

ಹಣಕಾಸು ಸಚ್ಚವಾಲಯ ರೂ 10 ಸಾವಿರ ಕ್ೀಟಿಗೆ ವಿಶೇರ್ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  

ಸಾಾ ಪ್ಸಲು ನಧವರಸಿತ್ತು . 

 ಅದರಂತೆ, ವಿಶೇರ್ ಬಾಯ ಂಕಿಂಗ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯು ಸ್ಯು ೀರ್ಟ ಬಾಯ ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಸಿಬ ಐ) 

ಯಂದಿಗೆ ರಸಗಬಬ ರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ರೂ 10,000 ಕ್ೀಟಿ ಸಬ್ಿ ಡಿ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪೂರೈಸಲ್ಲದೆ. 

 

 

ಎಥ್ನಾಲ್ ಮಿಶ್ರ ತ ಪೆಟ್ರ ೀಲ್ ಕ್ತಯುಕರ ಮದ್ಡಿ ಎಥ್ನಾಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರಿಷೆ್ಟ ರಣಿಗೆ ಸಂಪುಟ 

ಒಪಿ ಗೆ 

ಎಥನಾಲ್ ಮ್ಮಶಿಾ ತ್ ಪೆಟ್ಾ ೀಲ್ (ಇಬಿಪ್) ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎಥೆನಾಲ್ 

ಅನ್ನು  ಸಾವವಜನಕ ವಲಯ ತೈಲ ಮಾರುಕಟೆು  ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು 

ಎಥನಾಲ್ ಬೆಲೆ ಪರರ್ೂ ರಣೆಗೆ ಆಥವಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ 

ಸಮ್ಮತ (ಸಿಸಿಇಎ) ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಪರರ್ೂ ೃತ್ ಬೆಲೆ ಪಾ ಕಾರ ಪಾ ತ ಲ್ಲೀಟರ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಗೆ ರೂ 

40.85 ನಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸಿು  ಮತ್ತು  ಸಾರಗೆ ವೆಚು  ಹೆಚ್ಚು ವರಯಾಗಿ ಪಾವತಸಲಾಗುವುದು. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು  ಸಮಪವಕವಾಗಿ ಸರಬರಾರ್ಜ ಮಾಡುವ ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ ಕೇಂದಾ  ಸಕಾವರ 2014 

ಡಿಸ್ಯಂಬರ್ ನಲಿ್ಲ  ಎಥೆನಾಲ್ ಮ್ಮಶಿಾ ತ್ ಪೆಟ್ಾ ೀಲ್ ಕಾಯವಕಾ ಮದಡಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲೆ ಪರರ್ೂ ರಣೆ 

ಜ್ಞರಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅದರಂತೆ 2014-15 ಮತ್ತು  2015-16 ರ ಅವರ್ಧಯಲಿ್ಲ  ತೆರಗೆ ಮತ್ತು  ಸಾರಗೆ ವೆಚು  ಸೇರ 

ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು  ರೂ 48.50 ರಂದ ರೂ 49.50 ಬೆಲೆಯನ್ನು  ಸಕಾವರವು ನಗದಿಪಡಿಸಿದತ್ತು . ಇದರ 

ಪಾ ತಫಲವಾಗಿ 2013-14 ರಲಿ್ಲ  38 ಕ್ೀಟಿ ಲ್ಲೀಟರ್ ನಷಿು ದದ  ಎಥೆನಾಲ್ ಸರಬರಾರ್ಜ 2015-16 ರಲಿ್ಲ  

111 ಕ್ೀಟಿ ಲ್ಲೀಟರ್ ಏರಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು . 
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ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶರ ಣ: 

ಪೆಟ್ಾ ೀಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು  ಬೆರೆಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಎಥೆನಾಲ್ ಮ್ಮಶಿಾ ತ್ ಪೆಟ್ಾ ೀಲ್ 

ಎನು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಮ್ಮಶಾ ಣವನ್ನು  ಎಥೆನಾಲ್ ಇಂಧನ ಅಥವಾ ಗಾಯ ಸ್ಹಾಲ್ ಎನು ಲಾಗುವುದು. 

ಇದಂದು ಅರೆ ನವಿೀಕರಸಬಹುದ್ರದ ಇಂಧನ. ಎಥೆನಾಲ್ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನವಾಗಿದುದ  ಕಬಿಬ ನ 

ತ್ಪಯ ಜಯ , ಜೀಳ ಮತ್ತು  ಸ್ೀಗವಮ್ ಇತ್ಪಯ ದಿಗಳಿಂದ ತ್ಯಾರಸಲಾಗುವುದು. 

 ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಎಥೆನಾಲ್ ಮ್ಮಶಾ ಣ ಕಾಯವಕಾ ಮವನ್ನು  2001 ರಂದ ಪರಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಾಹನ ಇಂಧನ ನೀತ 2003 ರಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಮ್ಮಶಾ ಣವನ್ನು  ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ನೀತ-2009ರ ಅನಿ ಯ ಎಲಿಾ  ತೈಲ ಕಂಪನಗಳು ಶೇ 5% ಎಥೆನಾಲ್ 

ಅನ್ನು  ಪೆಟ್ಾ ೀಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮ್ಮಶಾ ಣ ಮಾಡುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿದೆ. 

 

ಹೈದ್ರಾಬ್ಬದಿನಲಿಿ  19ನೇ RPEC ವಾಯ ಪಾರ ಸಮಾಲೀಚನಾ ಸಭೆ 

19ನೇ ಸುತು ನ ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ಾ  ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ  (RPEC)ದ ವಾಯ ಪಾರ 

ಸಮಾಲ್ೀಚನಾ ಸಭೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ರೆ ಸಭೆಗಳು ತೆಲಂಗಣದ 

ಹೈದರಾಬಾದಿನಲಿ್ಲ  ಜರುಗಿತ್ತ. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಸರಕು, ಸೇವೆಗ್ಳು ಮತ್ತು  

ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದಂತೆ ಸಭೆಗಳನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  
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ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ 

 
ಭಾರತದ್ ನೌಕಪ್ಡೆಗೆ 111 ಹೆಲಿಕ್ತಪ್್ ರ್ ಖರಿೀದಿಸಲು ಒಪಿ ಗೆ 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ಚವೆ ನಮವಲಾ ಸಿೀತ್ಪರಾಮನ್ ರವರ ನೇತೃತಿ್ ದ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಿಾ ರ್ಧೀನಾ ಮಂಡಳಿ111 ಹೆಲ್ಲಕಾಪು ರ್ ಗಳನ್ನು  ಭಾರತೀಯ ನೌಕಪಡೆಗೆ 

ಖ್ರೀದಿಸಲು ಹಸಿರು ನಶಾನೆ ತೀರದೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ 21,738 

ಕ್ೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚು ದಲಿ್ಲ  ಈ ಹೆಲ್ಲಕಾಪು ರ್ ಗಳನ್ನು  

ಖ್ರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. 

 110 ಹೆಲ್ಲಕಾಪು ರ್ ಪೈಕಿ 95 ಕಾಪು ರ್ಗಳನ್ನು  ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ತ್ಯಾರಸಲಾಗುವುದು. 16 ವಿಮಾನವನ್ನು  ವಿದೇಶಿ ಕಾಪು ರ್ ನಮಾವಣದಲಿ್ಲ  

ಖ್ರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಸಿಕಸಿೂ ವ, ಬೆಲ್ ಮತ್ತು  ಏಬವಸ ಸೇರದಂತೆ ಪಾ ಮುಖ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಈ ಯೀಜನೆಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲವೆ ಎಂದು ನರೀಕಿಷ ಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಿಂದ ಹರಡಿಸಿಲಾದ ಮಾಹಿತ ಪಾ ಕಾರ ನವಿೀನ ಬಳಕೆ 

ಹೆಲ್ಲಕಾಪು ರ್ ಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆ, ಕಡಲಗ ಳಳ ತ್ನ ವಿರೀರ್ಧ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆ, ವಿಪತ್ತು  

ಪರಹಾರ ಮತ್ತು  ಸಮ್ಮೀಕೆಷ  ಸೇರದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ಾ ಗಳನ್ನು  ನವವಹಿಸಬಲಿದ್ರಗಿರಲ್ಲವೆ. 

 

ವಿದ್ರಯ ಧಿು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮಂಥ್ನ: ರಾಷ್್ಟ ರ ವಾಯ ಪ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪ್ರ ತಿಭೆ ಹುಡುಕ್ತಟ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ  

ರಾರ್ು ರವಾಯ ಪ್ು  ವಿಜ್ಞಾ ನ ಪಾ ತಭೆ ಹುಡುಕಾಟ ಪರೀಕೆಷ  ವಿದ್ರಯ ಥವ ವಿಜ್ಞಾ ನ 

ಮಂಥನ ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಇದು ಯುವಕರು, 

ವಿಶೇರ್ವಾಗಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ರಯ ಥವಗಳ ನಡುವೆ ವಿಜ್ಞಾ ನ, ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  

ಗಣಿತ್ಶಾಸು ರದ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಉತೆು ೀಜನ ನೀಡಲು ಅನನಯ  ಪಾ ಯತ್ು ವಾಗಿದೆ. 

ವಿದ್ರಯ ರ್ಥು ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮಂಥ್ನ: 

 ಈ ಪರೀಕೆಷ ಯನ್ನು  ರ್ಖಯ ತ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜಾ ರು ವಿಗಾಯ ನ ಪಾ ಸಾರ್ (ವಿಪ್) 

ನೊಂದಿಗೆ ಆಯೀಜಿಸಿದ್ರದ ರೆ. ವಿಗಾಯ ನ ಪಾ ಸಾರ್ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  

NCERT ಅಡಿ ಕಾಯವನವವಹಿಸುವ ಸಿಾ ಯತ್ು  ಸಂಘಟನೆ. 

 ಮುಂದಿನ ಪ್ೀಳಿಗೆಯ ಉತ್ು ಮ ಭವಿರ್ಯ ಕಾೂ ಗಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನದ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಳಳ ಲು ಉತ್ು ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು  ಇದು ಕಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲದೆ. ಪರೀಕೆಷ ಯನ್ನು  ಆನಿೆ ೈನು ಲಿ್ಲ  

ನಡೆಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ವಿದ್ರಯ ಥವಗಳು ಲಾಯ ಪಾು ಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸಾೂ ು ಪ್, ಮೊಬೈಲ್, ಟಾಯ ಬಿೆ ರ್ಟ 

ಮುಂತ್ಪದ ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೇಂದಾ ಗಳಲಿ್ಲ  91,000 ಕಿೂ ಂತ್ ಹೆಚ್ಚು  ವಿದ್ರಯ ಥವಗಳು 

ಪರೀಕೆಷ ಯನ್ನು  ಒಂದೇ ದಿನದಂದು ಹಾಜರಾಗಲ್ಲದ್ರದ ರೆ. 
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ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಶ್ಕ್ಷಕರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ (ತಿದ್ದು ಪ್ಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2017 ಕೆಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ್ ಸಂಪುಟ್  

ಒಪಿ ಗೆ  

ಪಾ ಧಾನ ನರೇಂದಾ  ಮೊೀದಿ ನೇತೃತಿ್ ದ ಆಥವಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ 

ಸಮ್ಮತಯು 1993ರ ರಾಷಿು ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಕಾಯ್ಕದ ಗೆ 

ತದುದ ಪಡಿ ತ್ರುವ ಪಾ ಸಾು ವಕೊ  ಸಮಿ ತಸಿದೆ. ಸಕಾವರ ಸಿಾ ಮಯ ದ 

ವಿಶಿ ವಿದ್ರಯ ಲಯಗಳು, ಇತ್ರೆ ಉನು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು  ರಾಷಿು ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ 

(ಎನ್ಸಿಟಿಇ) ಅನ್ನಮತ ಪಡೆಯದೇ ನೀಡುತು ರುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ರ್ಣ ಕ್ೀಸವಗಳಿಗೆ 

ಪೂವಾವನಿ ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾನಯ ತೆ ನೀಡುವುದು ಈ ಮಸೂದೆಯ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 ಈ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ವಿವಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕಲ್ಲಯುತು ರುವ ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ತೇಗವಡೆ 

ಹಂದಿರುವ ವಿದ್ರಯ ಥವಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನೌಕರ ಪಡೆಯಲು ಈ ತದುದ ಪಡಿ ಅವಕಾಶ 

ನೀಡಲ್ಲದೆ. 

 ಈ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ೀಸವಗಳಿಗೆ ನೊೀಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೂ ತೇಗವಡೆ ಹಂದಿದ 

ವಿದ್ರಯ ಥವಗಳ ಭವಿರ್ಯ ಕೊ  ತಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಯ 

ಕಾ ಮವಾಗಿ ಪೂವಾವನಿ ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾನಯ ತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. 

 ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ, B.Ed ಮತ್ತು  D.El.Ed ನಂತ್ಹ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೀಸಗ ವಳನ್ನು  ನಡೆಸುತು ರುವ 

ಎಲಿಾ  ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು NCTE ಯ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 14ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  NCTE ಯಿಂದ ಮನು ಣೆ ಪಡೆಯುವುದು 

ಕಡಾಡ ಯ. ಇದಲಿದೆ, ಅಂತ್ಹ ಮಾನಯ ತೆ ಪಡೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ/ ವಿಶಿ ವಿದ್ರಯ ನಲಯಗಳ 

ಕ್ೀಸಗವಳು NCTE ಕಾಯ್ಕದ ಯ 15 ನೇ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮತ ಪಡೆಯಬೇಕ್ಕ. 

NCTE: 

NCTE ಕಾಯಿದೆ 1993 ಸಂಸತ್ತು  ಮೂಲಕ ಜ್ಞರಗಳಿಸಲಾಗಿದುದ ,  ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯ 

ಯೀಜಿತ್ ಮತ್ತು  ಸಮನಿ ಯವಾದ ಅಭಿವೃದಿಧ , ನಯಂತ್ಾ ಣ ಮತ್ತು  ಸರಯಾದ ಗುಣಮಟು  

ಖ್ಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕ್ಳಳ ಲು ಜ್ಞರಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಅನಿ ಯ ರಾಷಿು ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪ್ಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಲ ಸಲಾಗಿದೆ.  
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ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕ್ತಸ ಯೀಜ್ನೆ ಅವ್ಧಿ ವಿಸಿ ರಣಗೆ ಸಂಪುಟ ಒಪಿ ಗೆ 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆಯ ಅವರ್ಧಯನ್ನು  ಮೂರು ವರ್ವಗಳ 

ಅವರ್ಧಗೆ ಅಂದರೆ 2017-18 ರಂದ 2018-19ರವರೆಗೆ ವಿಸು ರಸಲು ಕೇಂದಾ  

ಆಥವಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ ನಧವರಸಿದೆ. ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೃಷಿ 

ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಇನ್ನು  ಮುಂದೆ ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ 

ಯೀಜನೆ-  ರೆಮುಯ ನರೇಟಿವ್ಸ ಅಪ್ಾ ೀಚಸ ಫಾರ್ ಅಗಿಾ ಕಲು ರ್ ಅಂಡ್ 

ಅಲೈಡ್ ಸ್ಯಕು ರ್ ರರ್ಜವಿನೇರ್ನ್ ‘ಆರ್ಕೆವಿವೈ–ಆರ್ಎಎಫ್ಟಿಎಎಆರ್ ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣ 

ಮಾಡಿ ಅನ್ನಷ್ಯು ನಗಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರರ್ೂ ೃತ್ ಯೀಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೀತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  

ಕ್ಯಿಿ ನ ನಂತ್ರದ ಮೂಲಸೌಕಯವಗಳನ್ನು  ಇನು ಷ್ಟು  ಸುಧಾರಸುವುದು, ಕೃಷಿ ಸಂಬಂರ್ಧತ್ 

ಉದಯ ಮವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವುದು ಪಾ ಮುಖ್ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ವಗಳ ಅವರ್ಧಗೆ (2019–20ರವರೆಗೆ) ಈ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಬಜರ್ಟನಲಿ್ಲ  

₹15,722 ಕ್ೀಟಿ ಮ್ಮೀಸಲ್ಲಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಈಶಾನಯ  ಮತ್ತು  ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಬಿಟ್ಟು  ಉಳಿದ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 

60:40ರ ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿ್ಲ  ಕೇಂದಾ  ಸಕಾವರ ಅನ್ನದ್ರನ ಹಂಚ್ಚಕೆ ಮಾಡಲ್ಲದೆ. ಈಶಾನಯ  ಮತ್ತು  

ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾ ಮಾಣ 90:10ರ ಅನ್ನಪಾತ್ದಲಿ್ಲರಲ್ಲದೆ. 

 ಯೀಜನೆಗೆ ವಾಷಿವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಅನ್ನದ್ರನದ ಶೇ 50ರಷ್ಟು  ಅನ್ನದ್ರನವನ್ನು  

ಮೂಲಸೌಕಯವ ಕಲಿ್ಲ ಸಲು ಮತ್ತು  ಆಸಿು  ಸೃಜಿಸಲು ಹಾಗೂ ಶೇ 30ರಷ್ಟು  ಅನ್ನದ್ರನವನ್ನು  

ಮೌಲಯ ವರ್ಧವತ್ ಉತಿ್ ನು ಗಳ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಮ್ಮೀಸಲಾಡಗುವುದು. 

 ಯೀಜನೆಗೆ ವಾಷಿವಕವಾಗಿ ನೀಡುವ ಅನ್ನದ್ರನದ ಶೇ20ರಷ್ಟು  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  

(ಹೆಚ್ಚು ವರಯಾಗಿ) ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ರಾಷಿು ರೀಯ ಆದಯ ತೆಗಳ ಉಪ 

ಯೀಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದಾ  ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ. 

 ಶೇ10ರಷ್ಟು  ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಕೃಷಿ ಆಧರತ್ ಉದಯ ಮದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ, ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದಿಧ , ಕೃಷಿ 

ಉದಯ ಮ ಸಾಾ ಪ್ಸುವವರಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನೀಡುವುದಕೊ  ಬಳಸಲ್ಲದೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕ್ತಸ ಯೀಜ್ನೆ: 

ರಾಷಿು ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  2008-09ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕೃಷಿ 

ವಲಯವನ್ನು  ಬಲಪಡಿಸಿ ವಾಷಿವಕ ಶೇ 4% ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾರ್ಧಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಪಾ ಮುಖ್ 

ಉದೆದ ೀಶ. ಯೀಜನೆಯು ಹನೊು ಂದನೇ ಪಂಚವಾಷಿವಕ ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಜ್ಞರಯಲಿ್ಲದೆ. ಕೃಷಿಯಲಿ್ಲ  

ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು  ಪ್ಾ ೀತ್್ಪ ಹಿಸುವ ಯೀಜನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಯೀಜನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಗ ಳುಳ ವಲಿ್ಲ  

ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ನಮಯ ತೆ ಮತ್ತು  ಸಿಾ ಯತ್ು ತೆಯನ್ನು  ಇದು ಒದಗಿಸಿದೆ. 

  



 

16 | P a g e  
 

ಹಿೆಂದೂ ಮಹಾಸ್ತಗರ ತಿೀರದ್ ರಾಷ್್ಟ ರ ಗಳೆಂದಿಗೆ ನೈಜ್ ಸಮಯದ್ ಕಡಲ ಮಾಹಿತಿ 

ಹಂಚ್ಚಕೊಳಳ ಲು ಭಾರತ ಸ್ತದ್ು  

10 ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಸಮುದಾ  ತೀರದ 10 ರಾರ್ು ರಗಳಂದಿಗೆ ನೈಜ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲಿ್ಲ  ಗುಪು ಚರ ಮಾಹಿತಯನ್ನು  

ಹಂಚ್ಚಕ್ಳಳ ಲು ಭಾರತ್ ಸಿದದ ವಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಪಡೆಯ 

ಮುಖ್ಯ ಸಾ  ಸುನೀಲ್ ಲಂಬಾರವರು ಗೀವಾ ಮೆರಟೈಮ್ ಸಮಾವೇಶದಲಿ್ಲ  

ಹೇಳಿದ್ರದ ರೆ. ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲಿ್ಲ  ಚ್ಚೀನಾ ತ್ನು  ಅಸಿಾ ತಿ್ ವನ್ನು  ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಳುಳ ತು ರುವ 

ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹತಿ್  ಪಡೆದುಕ್ಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪಾ ಸಾು ಪವನ್ನು  ಮಾಡಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 ವಾಣಿಜಯ  ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು  ಗುಪು ಚರ ಚಲನೆಯ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತಯನ್ನು  

ಹಂಚ್ಚಕ್ಳಳ ಲಾಗುವುದು. ಮಾಹಿತ ಹಂಚ್ಚಕೆಯು ಸಾಂಪಾ ದ್ರಯಿಕ ಮ್ಮಲ್ಲಟರ 

ಉದೆದ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲಿದಿದದ ರು ಸಮುದಾ ದಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸಬಹುದ್ರದ ತಂದರೆಗಳನ್ನು  

ನವಾರಸಲು ಸಹಕಾರಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಈ 

 ಭಾರತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಲಯದಲಿ್ಲನ ಹಲವಾರು ರಾರ್ು ರಗಳಂದಿಗೆ ಈ ಸಹಕಾರ 

ಒಪಿ ಂದವನ್ನು  ಹಂದಿದದ , ಬೇರೆ ರಾರ್ು ರಗಳಂದಿಗೆ ವಿಸು ರಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದ್ರಗಿದೆ. 

 

ಉತಿ ರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಬಿ್ಬಕ್ ಬಕ್ (Blackbuck) ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವ್ಲಯ 

ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ ಬಿಾ ಕ್ ಬಕ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ಉತ್ು ರ ಪಾ ದೇಶದ 

ಅಲಹಬಾದ್ ಬಳಿ ಸಾಾ ಪನೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ು ರ ಪಾ ದೇಶ 

ಸಕಾವರದ ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಿಾ ಕ್ ಬಕ್ ಗಳ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪಾ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಮ್ಮೀಸಲ್ಲಡಲಾದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ 

ಇದ್ರಗಲ್ಲದೆ. ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿದೆ, 1972ರ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 36 ಎ (1) ಮತ್ತು  (2) ರಡಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ವಲಯವನ್ನು  ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಘೀಷಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 ಕಲಿು  ಮತ್ತು  ಶುರ್ೂ  ಭೂಪಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಮೆಜ ಅರಣಯ  ವಿಭಾಗದ 126 

ಹೆಕೆು ೀರ್ ಪಾ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಈ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪ್ಸಲಾಗುವುದು. ಸುಮಾರು 350 ಬಿಾ ಕ್ 

ಬಕ್ ಗಳು ಈ ಪಾ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಇರುವುದ್ರಗಿ ಅಂದ್ರಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದರಂದ ಬಿಾ ಕ್ ಬಕಗ ಳನ್ನು  ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಸಂರಕಿಷ ಸಲು ಸಹಾಯವಾಗಲ್ಲದೆ. ಇದರ 

ಜತೆಗೆ ಜಿೀವವೈವಿಧಯ ತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಅದಕಾೂ ಗಿ ಜನರ ಪಾಲ್ಗ ಳಳ ಲು ಅವಕಾಶ 

ದರೆಯಲ್ಲದೆ. 

 ಜತೆಗೆ ಪರಸರ-ಪಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸುವದರಂದಿಗೆ ಸಾ ಳಿೀಯರಗೆ 

ಉದಯ ೀಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ದರೆಯಲ್ಲವೆ. 
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ಬಿ್ಬಕ್ ಬಕ್: 

ಇಂಡಿಯನ್ ಬಿಾ ಯ ಕಬ ಕ್ (ಆಂಟಿಲ್ೀಪ್ ಸ್ಯವಿವಕಾಪಾಾ ) ಎಂಬ್ಯದು ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯಾಗಿದುದ , 

ಅಂಟಿಲ್ೀಪ್ ಕ್ಕಲದ ಬದುಕ್ಕಳಿದಿರುವ ಏಕೈಕ ಜಿೀವಿ. ಚ್ಚರತೆಯ ನಂತ್ರ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಎರಡನೇ 

ಪಾಾ ಣಿ ಇದ್ರಗಿದೆ. ಹುಲಿು ಗಾವಲು ಪಾ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು  ಸಿ ಲಿ  ಅರಣಯ  ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಬಿಾ ಯ ಕಬ ಕ್ 

ಹೆಚಾು ಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನೀರು ಹೆಚಾು ಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಂದ ದಿೀಘವಕಾಲದವರೆಗೆ ನೀರು 

ಲಭಯ ವಿರುವ ಪಾ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು  ಆದಯ ತೆಯನ್ನು  ನೀಡುತ್ು ವೆ.  ಇವುಗಳು ಕೇಂದಾ  ಪಶಿು ಮ ಭಾರತ್ 

(ರಾಜಸಾಾ ನ, ಗುಜರಾತ್, ಪಂಜ್ಞಬ್, ಹರಯಾಣ, ಮಹಾರಾರ್ು ರ ಮತ್ತು  ಒಡಿಶಾ) ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣ ಭಾರತ್ 

(ಕನಾವಟಕ, ಆಂಧಾ ಪಾ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತ್ಮ್ಮಳುನಾಡಿನಲಿ್ಲ )ದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ು ವೆ. 

 ವನಯ ಜಿೀವಿ ಕಾಯಿದೆ-1972ರ ಭಾಗ 1 ರಲಿ್ಲ  ಬಿಾ ಕ್ ಬಕ್ ಭೇಟೆಯನ್ನು  ಸಂಪೂಣವವಾಗಿ 

ನಷೇರ್ಧಸಲಾಗಿದೆ.  

 ರಾಜಸಾು ನದ ಬಿಷ್ಾ ೀಯ್ ಸಮುದ್ರಯ ಬಿಾ ಕ್ ಬಕ್ ಮತ್ತು  ಚ್ಚಂಕಾರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ವಿಶಿ ಮನು ಣೆ ಗಳಿಸಿದೆ. 

 

ನವ್ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ವ್ಲ್ಡ ು ಫುಡ್ ಇೆಂಡಿಯಾ: 2017 ಪಾರ ರಂಭ 

ನವದೆಹಲ್ಲಯ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇರ್ಟ ಲಾನ್ ನಲಿ್ಲ  ಪಾ ಧಾನ ಮಂತಾ  ನರೇಂದಾ  

ಮೊೀದಿರವರು ನವೆಂಬರ್ 3, 2017 ರಂದು ವಿಶಿ  ಆಹಾರ ಭಾರತ್ 2017 

(ವಲ್ಡ ವ ಫುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಉದ್ರಾ ಟಿಸಿದರು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ವಿಶಿ  

ಆಹಾರ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಆಹಾರ ಸಂಸೂ ರಣ ಕೈಗಾರಕೆ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಆಯೀಜಿಸಿದೆ. 2017 ವಿಶಿ  ಆಹಾರ 

ಭಾರತ್ದ ಧ್ಯ ೀಯವಾಕಯ  “ಟಾಾ ನ್ಾ ಾ ಮ್ಮವಂಗ್ ದಿ ಫುಡ್ ಎಕಾನಮ್ಮ” ಆಗಿದೆ. ಜಮವನ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು  

ಡೆನಿಾ ಕ್ವ ವಿಶಿ  ಆಹಾರ ಭಾರತ್ಕೊ  ಪಾಲುದ್ರರ ರಾರ್ು ರಗಳಾಗಿವೆ. 

ವಿಶಾ  ಆಹಾರ ಭಾರತ 2017:  

ವಿಶಿ  ಆಹಾರ ಭಾರತ್ದ ಉದೆದ ೀಶವು ಆಹಾರದ ಆಥವಕತೆಯನ್ನು  ಪರವತವಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಯ ತೆಯ ರಾರ್ು ರವನಾು ಗಿ ಸಾಾ ಪ್ಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತ್ರ ಆದ್ರಯವನ್ನು  

ದಿಿ ಗುಣಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಜ್ಞಗತಕ ಆಹಾರ ಸಂಸೂ ರಣ ಕೈಗಾರಕ ಪಾ ಮುಖ್ 

ತ್ಪಣವನಾು ಗಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. 

 ಪಾ ಪಾ ಥಮ ಬಾರಗೆ ಭಾರತ್ ಆಹಾರ ಸಂಸೂ ರಣೆಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ ಕಾಯವಕಾ ಮವನ್ನು  

ಆಯೀಜಿಸುತು ದೆ.  

 ಜ್ಞಗತಕ ಹೂಡಿಕೆದ್ರರರು, ಕಂಪನಗಳು, ಬ್ಯಯ ನನೆಸ ಪಾ ತನರ್ಧಗಳು ಮತ್ತು  ದೇಶಿಯ ಆಹಾರ 

ಸಂಸೂ ರಣ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಇಷ್ು ಂದು ದಡಡ  ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಸೇರುತು ರುವುದು ಇದೆ ಮೊದಲು. 

 ದೇಶಿಯ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಹಾಗೂ 22ಕ್ಕೂ  ಹೆಚ್ಚು  ವಿದೇಶಿ ಆಹಾರ ಸಂಸೂ ರಣ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು 

ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲವೆ. ಆಹಾರ ಸಂಸೂ ರಣೆ ಕೆಷ ೀತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  10 ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು  
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ನರೀಕಿಷ ಸಲಾಗಿದುದ , ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ವಗಳಲಿ್ಲ  1 ಮ್ಮಲ್ಲಯನ್ ಉದಯ ೀಗ ಸೃಷಿು ಸಲು 

ಇದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. 

 

ಡಿಸೆೆಂಬರ್ 1, 2017 ರಿೆಂದ್ ನಾಲೆು  ಚಕರ  ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಫಾಸ್್ತ ಯ ಗ್ ಕಡ್ಡಡ ಯ 

ಎಲಿಾ  ನಾಲುೂ  ಚಕಾ  ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಯಂಬರ್ 1, 2017 ರಂದ ಫಾಸಾು ಯ ಗ 

ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸಿ ಕೇಂದಾ  ರಸ್ಯು  ಸಾರಗೆ ಮತ್ತು  ಹೆದ್ರದ ರೆ ಸಚ್ಚವಾಲಯ 

ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿದೆ. ಕೇಂದಾ  ಮೊೀಟಾರು ವಾಹನ (CMV) ನಯಮಗಳಿಗೆ 

ಕೇಂದಾ  ಸಕಾವರ ತಂದ ತದುದ ಪಡಿಯ ಅನಿ ಯ ಅರ್ಧಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಹರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 ಅರ್ಧಸೂಚನೆಯ ಪಾ ಕಾರ ಫಾಸಾು ಗ್ ಎನ್ನು ವುದು ಆನೊಬ ೀಡ್ವ ಘಟಕ (ಟಾಾ ನ್ಾ ಿ ಂಡರ್) 

ಅಥವಾ ವಾಹನದ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾರ್ಜ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂತ್ಹ 

ಯಾವುದೇ ಸಾಧನ. ವಾಹನಗಳ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಜಿಗೆ (ವಿಂಡ್ಸಿೂ ರೀನ್) ಫಾಸಾು ಯ ಗ್ 

ಸಾಧನವನ್ನು  ವಾಹನ ತ್ಯಾರಕಾ ಕಂಪೆನಗಳು ಅಥವಾ ಡಿೀಲರ್ಗಳು ಅಳವಡಿಸಬೇಕ್ಕ. 

 ಮುಂಭಾಗದ ಗಾರ್ಜ ಇಲಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸಂದಭವದಲಿ್ಲ , 

ವಾಹನವನ್ನು  ನೊೀಂದಣಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ  ಮುನು  ಅದರ ಮಾಲ್ಲೀಕ ಫಾಸಾು ಯ ಗ್ 

ಸಾಧನವನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಳಳ ಬೇಕ್ಕ’ ಎಂದು ಅರ್ಧಸೂಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

 ಟಾಯ ಗ್ ವಿತ್ರಕರಂದ ಟಾಯ ಗ್ ಅನ್ನು  ಖ್ರೀದಿಸದ ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು  ಪ್ಾ ಪೇಯ್ಡ  ರ್ಖತೆಗೆ ಲ್ಲಂಕ್ 

ಮಾಡಿಸಬೇಕ್ಕ. ನಂತ್ರ ವಾಹನ ಮಾಲ್ಲೀಕರು ಅಗತ್ಯ ಕತೆಗೆ ತ್ಕೂ ಂತೆ ರೀಜ್ಞಜ್ವ 

ಮಾಡಿಸಿಕ್ಳಳ ಬೇಕ್ಕ.  

ಫಾಸ್್ತ ಯ ಗ್ (FASTag): 

ರೇಡಿಯ ಫಿಾ ೀಕಿೆ ನ್  ಐಡೆಂಫಿಕೇರ್ನ್ (ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ) ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುವ 

ಫಾಸಾು ಯ ಗ್ ಸಾಧನವು ಹೆದ್ರದ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ ವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  ಟ್ೀಲ್ ಪಾವತಸುತ್ು ದೆ. ಈ 

ಸಾಧನದಂದಿಗೆ ಜೀಡಣೆ ಮಾಡಿರುವ ರ್ಖತೆಗೆ ಮೊದಲೇ ರೀಚಾಜ್ವ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

ವಾಹನ  ಮಾಲ್ಲೀಕ ತ್ನು  ಅಗತ್ಯ ಕೊ  ತ್ಕೂ ಂತೆ ಇದಕೊ  ರೀಚಾಜ್ವ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಹನವು ಟ್ೀಲ್ 

ಸಂಗಾ ಹ ಕೇಂದಾ ದಲಿ್ಲ  ಹಾದುಹೀದ್ರಗ, ಟ್ೀಲ್ ಮೊತ್ು ವು ಆರ್ಎಫ್ಐಡಿ ಕಾಡ್ವನಂದ 

ಕಡಿತ್ವಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ವಾಹನಗಳು ಟ್ೀಲ್ ಕೇಂದಾ ದಲಿ್ಲ  ನಲಿು ವ ಅಗತ್ಯ ವೇ 

ಇರುವುದಿಲಿ . ಸದಯ , ದೇಶದ್ರದಯ ಂತ್ ರಾಷಿು ರೀಯ ಹೆದ್ರದ ರಗಳಲಿ್ಲರುವ 370 ಟ್ೀಲ್ ಕೇಂದಾ ಗಳಲಿ್ಲ  

‘ಫಾಸಾು ಯ ಗ್’ ಕಾಯವನವವಹಿಸುತು ವೆ. 
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ಆೆಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶದ್ ಎಟಿಕೊಪಿ್ ಕ್ತ ಗೆಂಬೆಗಳಿಗೆ  ಭೌಗೀಳಿಕ ಗುರುತ್ತ (ಜಿಐ) ಟಾಯ ಗ್  

ಭೌಗೀಳಿಕ ಗುರುತ್ತ ನೊೀಂದಣಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಯು (GIR) ಆಂಧಾ  ಪಾ ದೇಶದ 

ಸಾಂಪಾ ದ್ರಯಿಕ ಎಟಿಕ್ಪಿ ಕ ಗಂಬೆಗಳಿಗೆ ಭೌಗೀಳಿಕ ಗುರುತ್ತ (GI) 

ಟಾಯ ಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಸಾಂಪಾ ದ್ರಯಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು  ಆಂಧಾ  ಪಾ ದೇಶ 

ರಾಜಯ ದ ವಿಶಾಖ್ಪಟು ಣಂ ಜಿಲಿೆ ಯ ವರಾಹ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ 

ಎಟಿಕ್ಪಿ ಕಾ ಹಳಿಳ ಯಲಿ್ಲ ನ ಕ್ಕಶಲಕಮ್ಮವಗಳು ಮಾಡುತ್ಪು ರೆ. 

 ಜಿಐ ಹೆಗುಗ ರುತ್ತ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕ್ೀಂಡಪಲಿ್ಲ  ಆಟಿಕೆಗಳು, ತರುಪತ ಲಡುಡ , ಬೊಬಿಬ ಲ್ಲ 

ವಿೀಣ, ಶಿಾ ೀಕಾಲಹಸಿು  ಕಲಂಕರ, ಉಪಿ ದ ಜಮದ ನ ಸಿೀರೆಗಳ ಪಟಿು ಗೆ ಎಟಿಕ್ಪಿ ಕಾ ಬೊಂಬೆಗಳು 

ಸೇಪವಡೆಗಂಡತ್ಪಗಿದೆ. 

ಎಟಿಕೊಪಿ್ ಕ್ತ ಗೆಂಬೆಗಳು: 

ಎಟಿಕ್ಪಿ ಕಾ ಗಂಬೆ ತ್ಯಾರಸುವ ಕಲೆ ಸುಮಾರು 400 ವರ್ವಗಳಷ್ಟು  ಹಳೆಯದು. ತ್ಲೆ 

ತ್ಲಾಂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು  ಮುಂದುವರೆಸಿಕ್ಂಡು ಬರಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು  ಮರದಲಿ್ಲ  

ತ್ಯಾರಸಿ, ನೈಸಗಿವಕ ಬಣಾ ವನ್ನು  ಹಚು ಲಾಗುತ್ು ದೆ. “ಅಂಕ್ಕಡಿ ಕರ (Ankuddi Karra)” ಮರವನ್ನು  

ಇವುಗಳ ತ್ಯಾರಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

 

ಅೆಂಚೆಚ್ಚೀಟಿ ಸಂಗರ ಹಣೆ ಹವಾಯ ಸ ಪ್ರ ೀತಿ್ಸ ಹಿಸಲು ದಿೀನ್ ದ್ಯಾಳ್ ಸಿ ರ್ಶು ಯೀಜ್ನೆ 

ಅಂಚ್ ಚ್ಚೀಟಿ ಸಂಗಾ ಹ ಮಾಡುವ ಹವಾಯ ಸವುಳಳ  ವಿದ್ರಯ ಥವಗಳಿಗೆ ಕೇಂದಾ  

ಸಕಾವರ ಸಾೂ ಲರ್ ಶಿಪ್ ನೀಡಲು ಮುಂದ್ರಗಿದೆ. ಅಂಚ್ ಚ್ಚೀಟಿಗಳನ್ನು  

ಸಂಗಾ ಹಿಸುವುದು, ಅವುಗಳನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ, ಸಂಶೀಧನೆ ಮಾಡುವ 

ಮಕೂ ಳಿಗೆ ಪ್ಾ ೀತ್್ಪ ಹವನ್ನು  ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ‘ದಿೀನ್ ದಯಾಳ್ ಸಿ ಶ್ವ ಯೀಜನೆ’ಯನ್ನು  ಕೇಂದಾ  

ದೂರಸಂಪಕವ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಕೂ ಳಲಿ್ಲ  ಅಂಚ್ ಚ್ಚೀಟಿ ಸಂಗಾ ಹ ಹವಾಯ ಸಕೊ  ಉತೆು ೀಜನ 

ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಯೀಜನೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಸಿ ಶ್ವ (SPARSH) ಎಂದರೆ Scholarship for 

Promotion of Aptitude & Research in Stamps as a Hobby ಎಂದಥವ.  

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ, ಉತ್ು ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದ್ರಖ್ಲೆಯನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಂಚ್ ಚ್ಚೀಟಿ 

ಸಂಗಾ ಹಣೆ ಹವಾಯ ಸ ಹಂದಿರುವ ಆರನೇ ತ್ರಗತಯಿಂದ ಒಂಬತ್ು ನೆ ತ್ರಗತ ವಿದ್ರಯ ಥವಗಳಿಗೆ 

ವಾಷಿವಕ ವಿದ್ರಯ ಥವವೇತ್ನವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು.  ಅಂಚ್ಚ್ಚೀಟಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸುವ 
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ಹವಾಯ ಸವನ್ನು  ರೂಢಿಸಿಕ್ಂಡಿರುವ ವಿದ್ರಯ ಥವಗಳಿಗೆ 920 ವಿದ್ರಯ ಥವವೇತ್ನಗಳನ್ನು  

ಸಕಾವರವು ನೀಡಲ್ಲದೆ. 

 ಪಾ ತ ಪ್ೀಸು ಲ್ ಸಕವಲ್ ಗೆ ಗರರಿ್  40 ಸಾೂ ಲರ್ ಶಿಪ್ ಗಳನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಆರರಂದ 

ಒಂಬತ್ು ನೆ ತ್ರಗತಯಿಂದ ಪಾ ತ ತ್ರಗತಯಿಂದ 10 ವಿದ್ರಯ ಥವಗಳನ್ನು  ಸಿ ಧಾವತಿ್ ಕ ಪಾ ಕಿಾ ಯ್ಕ 

ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೂ  ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ಸಾೂ ಲರ್ ಶಿಪ್ ಮೊತ್ು ವು ಪಾ ತ ವರ್ವಕೊ  ರೂ 6000/ ಅಂದರೆ ತಂಗಳಿಗೆ ರೂ 500. 

 

ಆಹಾರ ನಿಯಂತರ ಣ ಪ್ೀಟುಲ್ ಮತಿ್ತ  ನಿವೇರ್ಶ ಬಂಧು ಪ್ೀಟುಲ್ ಗೆ ಸಕ್ತುರದಿೆಂದ್ 

ಚಾಲನೆ 

ಕೇಂದಾ  ಸಕಾವರ ಆಹಾರ ನಯಂತ್ಾ ಣ ಪ್ೀಟವಲ್ ಮತ್ತು  ಹೂಡಿಕೆದ್ರರರ 

ಸೌಲಭಯ  ಪ್ೀಟವಲ್ ಅನ್ನು  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ. ವಲ್ಡ ವ ಫುಡ್ ಇಂಡಿಯಾ 

2017 ಪಾ ದಶವನ ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್ೀಟವಲ್ ಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಆಹಾರ ಸಂಸೂ ರಣ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಕೆಗಳ ಸಚ್ಚವಾಲಯ (MoFPI) ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ 

ಮತ್ತು  ಮಾನದಂಡಗಳ ಪಾಾ ರ್ಧಕಾರ (FSSAI) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ೀಟವಲ್ ಗಳನ್ನು  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿವೆ. 

ಆಹಾರ ವಯ ವಹಾರ ಕೆಷ ೀತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ದೇಶಿೀಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಆಮದುಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು 

ಆಹಾರ ಇದು ಏಕೈಕ ಸಂಪಕವ ಸಾಧನವಾಗಲ್ಲದೆ. 

 ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟು , ಸಿಾ ರ ಜ್ಞರ, ದೀರ್ ಮುಕು  ಆಹಾರ ಆಮದು, ವಿಶಿಾ ಸಾಹವ ಆಹಾರ 

ಪರೀಕೆಷ  ಮತ್ತು  ಸುರಕಿಷ ತ್ ಆಹಾರ ಸಂಸೂ ರಣ ಸಂಹಿತೆ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆಗ  ಪ್ೀಟವಲ್ ನ ಪಾ ಮುಖ್ 

ಗುರಯಾಗಿದೆ.  

ನಿವೇರ್ಶ ಬಂಧು ಪ್ೀಟುಲ್: 

ವಿಶೇರ್ ಪ್ೀಟವಲ್-ನವೇಶ್ ಬಂಧು-ಅಥವಾ ’ಹೂಡಿಕೆದ್ರರರ ಸ್ಯು ೀಹಿತ್” (ಇನಿೆ ಸು ರ್ ಫ಼್ಾ ಂಡ್ ) \ 

ಕೇಂದಾ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸರಕಾರದ ನೀತಗಳು, ಆಹಾರ ಸಂಸೂ ರಣಾ ಕೆಷ ೀತ್ಾ ಕೊ  ಲಭಯ  ಇರುವ 

ಪ್ಾ ೀತ್್ಪ ಹಧನ ಇತ್ಪಯ ದಿ ಮಾಹಿತಗಳನ್ನು  ಕ್ಾ ೀಢಿಕರಸಿ ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಅದು ಸು ಳಿೀಯ ಮಟು ದವರೆಗೆ 

ಸಂಪನಿ್ಯ ಲಗಳ ಪಟಿು ಯನ್ನು  ಸಂಸೂ ರಣಾ ಆವಶಯ ಕತೆಗಳಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದು ರೈತ್ರಗೆ, 

ವಾಯ ಪಾರಗಳಿಗೆ, ಸಂಸೂ ರಣಗಾರರಗೆ ಮತ್ತು  ಸಾಗಾಟ ನವಾವಹಕರಗೆ ವಯ ವಹಾರ ಜ್ಞಲದ 

ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 
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ಕೊೀಸ್ ಲ್ ಬರ್ತು ಯೀಜ್ನೆ ಅವ್ಧಿ ವಿಸಿ ರಿಸ್ತದ್ ಕೆಂದ್ರ  ಸಕ್ತುರ 

 

ಮಹತಿ್ ಕಾಂಕಿಷ  ಸಾಗರಮಾಲ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಜ್ಞರಗಳಿಸಲಾದ 

ಕ್ೀಸು ಲ್ ಬತ್ವ ಯೀಜನೆಯ ಅವರ್ಧಯನ್ನು  ಮಾರ್ಚವ 2020 ರವರೆಗೆ 

ಕೇಂದಾ  ಬಂದರು ಸಚ್ಚವಾಲಯ ವಿಸು ರಸಿದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಪಾ ಮುಖ್ 

ಬಂದರುಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಯ ಪ್ಟಲ್ ಡೆಾ ಡಿಜ ಂಗ್ ಮತ್ತು  ವಿಸಾು ರವಾದ ಯೀಜನೆಯ 

ವರದಿಯನ್ನು  (ಡಿಪ್ಆರ್) ತ್ಯಾರಸಲು ಕ್ೀಸು ಲ್ ಬತ್ವ ಯೀಜನೆಯ ವಾಯ ಪ್ು ಯನ್ನು  

ವಿಸು ರಸಲಾಗಿದೆ.  ಭಾರತ್ವು 7500 ಕಿ.ಮ್ಮೀ ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು  ಹಂದಿದುದ , ಆಂತ್ರಕ ಸರಕ್ಕ 

ಸಾಗಣೆಗೆ ಇದು ಪಾ ಮುಖ್ ಪಾತ್ಾ ವಹಿಸಲ್ಲದೆ 

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 ಕ್ೀಸು ಲ್ ಬತ್ವ ಯೀಜನೆ ಎಂಟ್ಟ ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಮಹಾರಾರ್ು ರದಲಿ್ಲ  ಅತ 

ಹೆಚ್ಚು  ಅಂದರೆ 12 ಯೀಜನೆಗಳು, ಆಂಧಾ ಪಾ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಗೀವಾದಲಿ್ಲ  10, ಕನಾವಟಕದಲಿ್ಲ  

6, ಕೇರಳ ಮತ್ತು  ತ್ಮ್ಮಳುನಾಡಿನಲಿ್ಲ  3, ಗುಜರಾಜ್ 2 ಮತ್ತು  ಪಶಿು ಮ ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  1 

ಯೀಜನೆ. 

 47 ಯೀಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ರೂ 1075.61 ಕ್ೀಟಿಯ 23 ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 

ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 24 ಯೀಜನೆಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲವೆ. 

ಕೊೀಸ್ ಲ್ ಬರ್ತು ಯೀಜ್ನೆ: 

 ರಾಷಿು ರೀಯ ಜಲಮಾಗವ ಅಥವಾ ಸಮುದಾ ದ ಮೂಲಕ ಸರಕ್ಕ ಸಾಗಣಿಕೆ ಮಾಡಲು 

ಬಂದರುಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂಲಭೂತ್ ಸೌಕಯವವನ್ನು  ಕಲಿ್ಲ ಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಅಥವಾ 

ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. ಇದರಡಿ 

ಯೀಜನೆಯ ಶೇ 50% ವೆಚು ವನ್ನು  ಕೇಂದಾ  ಸಕಾವರ ಭರಸಲ್ಲದೆ. 

 ಇದಲಿದೆ ವಿಸಾು ರವಾದ ಯೀಜನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು  ಸಿದದ ಪಡಿಸಲು ಸಹ ಕೇಂದಾ  ಸಕಾವರ 

ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡಲ್ಲದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ ಬಂದರುಗಳು ಅಥವಾ 

ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಭರಸಬೇಕ್ಕ. 

 ಯೀಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುವ ಕಾಮಗಾರಗಳು ಕರಾವಳಿ ತೀರಾದಲಿ್ಲ  ಬಂದರು 

ಮೂಲಕ ಸರಕ್ಕ ಸಾಗಟ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಮಾಡಲ್ಲವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಮತ್ತು  ರಸ್ಯು  

ಸಾಗಣಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆಗಳಳ ಲ್ಲದೆ. 
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ಸ್ತಗರಮಾಲ ಯೀಜ್ನೆ: 

7500ಕಿ.ಮ್ಮೀ ಉದದ ದ ಕರಾವಳಿಯುದದ ಕ್ಕೂ  ಇರುವ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಬಂದರು ಕೇಂದಿಾ ತಿ್  ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸಲು ಸಾಗರಮಾಲ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜ್ಞರಗೆ 

ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿ ಅಸಿು ತಿ್ ದಲಿ್ಲರುವ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಆಧುನಕ ವಿಶಿ  ಮಾದರ ಬಂದರುಗಳನಾು ಗಿ 

ಮಾಪವಡಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಹಸ ಬಂದರುಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಂದರು 

ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಯೀಜನೆಯ ನೊಡಲ್ ಸಚ್ಚವಾಲಯ ಆಗಿದೆ. 

 ಸಾಗರಮಾಲ ಯೀಜನೆಯ ಮೂರು ಪಾ ಮುಖ್ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಬಂದರು ಆಧುನಕಿೀಕರಣ, 

ಸಮಥವವಾಗಿ ಸಾ ಳಾಂತ್ರಸುವ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಮತ್ತು  ಕರಾವಳಿ ಆಥವಕ ಅಭಿವೃದಿಧ .  

 

 

ನಿೀತಿ ಆಯೀಗದ್ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಹುದೆು ಗೆ ಅರವಿೆಂದ್ ಪ್ನಗರಿಯಾ ರಾಜಿೀನಾಮೆ 

ನೀತ ಆಯೀಗದ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಸಾಾ ನಕೊ  ಅರವಿಂದ್ ಪನಗರಯಾ ಅವರು 

ರಾಜಿೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ರದ ರೆ.  ಮತೆು  ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆಷ ೀತ್ಾ ದಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಸಿಕ್ಳುಳ ವ 

ಕಾರಣದಿಂದ ಹುದೆದ ಗೆ ರಾಜಿೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದ್ರಗಿ ಪನಗರಯಾ 

ಹೇಳಿದ್ರದ ರೆ. ಕ್ಲಂಬಿಯಾ ವಿಶಿ ವಿದ್ರಯ ಲಯದಲಿ್ಲ  ಅಥವಶಾಸು ರ 

ಪಾಾ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿರುವ ಪನಗರಯಾ ಅವರ ಎರಡು ವರ್ವ ರಜ 

ಅವರ್ಧಯನ್ನು  ವಿಸು ರಸಲು ವಿಶಿ ವಿದ್ರಯ ಲಯ ನರಾಕರಸಿರುವ ಹಿನೆು ಯಲಿ್ಲ  ಸ್ಯಪೆು ಂಬರ್ 5ರಂದು ಮತೆು  

ಪಾಾ ಧಯ ಪಕ ಹುದೆದ ಗೆ ಮರಳಲ್ಲದ್ರದ ರೆ. 

ಪನಗರಯಾ ಅವರನ್ನು  ನೀತ ಆಯೀಗದ ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷರನಾು ಗಿ 2014ರ ಆಗಸು  ನಲಿ್ಲ  ಪಾ ಧಾನ 

ನರೇಂದಾ  ಮೊೀದಿ ಘೀಷಿಸಿದದ ರು. ಅವರು ಕಾಯ ಬಿನೆರ್ಟ ಸಚ್ಚವರ ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಹಂದಿದದ ರು. 

ಅರವಿೆಂದ್ ಪ್ನಗರಿಯಾ: 

ನೀತ ಆಯೀಗ ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಪನಗರಯಾ ಅವರು ಕ್ಲಂಬಿಯಾ ವಿಶಿ ವಿದ್ರಯ ಲಯದ 

ಪಾಾ ಧಾಯ ಪಕರಾಗಿದದ ರು ಮತ್ತು  ಏಷ್ಯಯ  ಅಭಿವೃದಿದ  ಬಾಯ ಂಕಿನಲಿ್ಲ  (ಎಬಿಡಿ) ಮುಖ್ಯ  

ಅಥವಶಾಸು ರಜಾ ರಾಗಿದದ ರು. ವಿಶಿ  ಬಾಯ ಂಕ್, ವಿಶಿ  ವಾಣಿಜಯ  ಕೇಂದಾ , ಅಂತ್ಪರಾಷಿು ರೀಯ ಹಣಕಾಸು 

ನರ್ಧಯಲಿ್ಲ  ವಿವಿರ್ಧ ಹುದೆದ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಯವನವವಹಿಸಿರುವ ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಅವರು ಹಂದಿದ್ರದ ರೆ. 

ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ಪುಸು ಕಗಳನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ರದ ರೆ. 2008 ರಲಿ್ಲ  ಪಾ ಕಟವಾದ “ದಿ ಎಮಜಿವಂಗ್ ಜೈಂರ್ಟ” 

ಅವರ ಇತು ೀಚ್ಚನ ಪುಸು ಕ. ಪನಗರಯಾ ಅವರಗೆ 2102ರಲಿ್ಲ  ಪದಿ ಭೂರ್ಣ ಪಾ ಶಸಿು  ನೀಡಿ 

ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ನಿೀತಿ ಆಯೀಗ: 

ನೀತ ಆಯೀಗ ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿನ ರಾಷಿು ರೀಯ ಸಂಸ್ಯಾ  (ನಾಯ ರ್ನಲ್ 

ಇನ್ ು ಟ್ಯಯ ಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ಟಾಾ ನ್್ ಫಾಮ್ಮವಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ (NITI=National Institution for 

Transforming India)ವನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಯೀಜನಾ ಆಯೀಗದ ಬದಲ್ಲಗೆ ಜನವರ 1, 2015ರಲಿ್ಲ  

ಸಾಾ ಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಯೂನಯನ್ ಕಾಯ ಬಿನೆರ್ಟ ನಣವಯದ ಮೂಲಕ ನೀತ ಆಯೀಗವನ್ನು  

ಸಾಾ ಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಭಾರತ್ದ ಆಥವಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಯಾಗಿ ಕೇಂದಾ  ಮತ್ತು  

ರಾಜಯ  ಸರಕಾರಗಳ ನೀತ ರೂಪಣೆಯಲಿ್ಲ  ಬೌದಿಧ ಕ ಸಂಸ್ಯಾ ಯಾಗಿ ಕಾಯವನವವಹಿಸುತ್ು ದೆ.  

ಪಾ ಧಾನ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯ ನೀತ ಆಯೀಗದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ  ರಾಜಯ ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಾ ಗಳು, 

ಕೇಂದ್ರಾ ಡಳಿತ್ ಪಾ ದೇಶಗಳ ಲೆಫಿು ನೆಂರ್ಟ ಗವನವರ ಗ ಳು ಇರುತ್ಪು ರೆ. ಒಬಬ  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ,ಓವವ 

ಕಾಯವನವವಹಣಾರ್ಧಕಾರ ಜತೆಗೆ,ವಿವಿಧ ಕೆಷ ೀತ್ಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ಜಾ ರಾಗಿರುವ ಐದು ಜನ ರ್ಖಯಂ ಸದಸಯ ರು, 

ಇಬಬ ರು ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ ಸದಸಯ ರು ಹಾಗೂ ನಾಲಿ ರು ಕೇಂದಾ  ಸಚ್ಚವರನ್ನು  ಇದು ಹಂದಿದೆ. 

 

ಖಯ ತ ದ್ದರ ಪ್ದ್ ಗಾಯಕ ಉಸಿ್ತದ್ ಸಯೀದ್ದದಿು ೀನ್ ಡ್ಡಗರ್ ನಿಧನ 

ರ್ಖಯ ತ್ ದುಾ ಪದ್ ಗಾಯಕ ಉಸಾು ದ್ ಸಯಿೀದುದಿದ ೀನ್ ಡಾಗರ್ ಅವರು 

ನಧನರಾದರು. ತೀವಾ  ಅನಾರೀಗಯ ದಿಂದ ಬಳಲುತು ದದ  ಅವರಗೆ 78 ವರ್ವ 

ವಯಸ್ಾ ಗಿತ್ತು . ಜೈಪುರದಲಿ್ಲ  ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಕಿಾ ಯ್ಕ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. 

ಉಸಿ್ತದ್ ಸಯೀದ್ದದಿು ೀನ್ ಡ್ಡಗರ್: 

ಉಸಾು ದ್ ಸಯಿೀಮುದಿದ ೀನ್ ಡಾಗರ್ ಅವರು 1939 ಏಪ್ಾ ಲ್ 29 ರಂದು ರಾಜಸಾು ನದ ಅಲಿಾ ನವಲಿ್ಲ  

ಜನಸಿದರು. ಅವರು ಪ್ಾ ಸಿದಧ  ಡಾಗ್ರ್ ಸಂಗಿೀತ್ ಮನೆತ್ನದ ಸದಸಯ ರಾಗಿದದ ರು ಮತ್ತು  ರ್ಖಯ ತ್ ಏಳು 

'ಡಾಗ್ರ್ ಬಾಂಧಸ್ (ಸಹೀದರರು)' ರಲಿ್ಲ  ಕಿರಿಯರಾಗಿದದ ರು. ದುಾ ಪದ್ ಶೈಲ್ಲಯನ್ನು  

ಜಿೀವಂತ್ವಾಗಿರಸಲು ತ್ಮಿ  ಜಿೀವನವನ್ನು  ಸಮಪ್ವಸಿದದ ರು. ದೇಶ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶದ ಪಾ ಸಿದದ  ಸಾ ಳಗಳು 

ಮತ್ತು  ಹಬಬ  ಉತ್್ ವಗಳಲಿ್ಲ  ದುಾ ಪದ್ ಗಾಯನವನ್ನು  ನಡೆಸಿಕ್ಟಿು ದದ ರು.  

ಉಸಾು ದ್ ಡಾಗರ್ ಅವರು ಜೈಪುರ ಮತ್ತು  ಪುಣೆಯ ದುಾ ಪಡ್ ಸ್ಸೈಟಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ದುಾ ಪದ್ ಕ್ಕರತ್ತ ಕಾಯಾವಗಾರವನ್ನು  

1939, ಎಪ್ಾ ಲ್ 20ರಂದು ಅಲಿಾ ರ್ ನ ರ್ಖಯ ತ್ ಶಾಸಿು ರೀಯ ಗಾಯಕರ ಕ್ಕಟ್ಟಂಬದಲಿ್ಲ  ಜನಸಿದದ  ಉಸಾು ದ್ 

ಅವರು ಹಿಂದೂಸಾಾ ನ ಶಾಸಿು ರೀಯ ಸಂಗಿೀತ್ದ ಪಾ ಕಾರವಾದ ದುಾ ಪದ್ ನಲಿ್ಲ  ರ್ಖಯ ತ ಗಳಿಸಿದದ ರು. 
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ವಿಜ್ಞಾ ನ-ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ 

 

 

ಬರ ಹಾಮ ೆಂಡದ್ ಪುರಾತನ ಸುರುಳಿಯಾಕ್ತರದ್ ನಕ್ಷತರ ಪುೆಂಜ್ ಪ್ತಿೆ  

ವಿಜ್ಞಾ ನಗಳು A1689B11 ಎಂದು ಕರೆಯಲಿ ಡುವ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪುರಾತ್ನ 

ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ಾ ಪುಂಜವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ರದ ರೆ. ವಿಶಿ ದಲಿ್ಲ  

ಇದುವರೆಗೆ ದ್ರಖ್ಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪುರಾತ್ನ ನಕ್ಷತ್ಾ ಪುಂಜ ಇದ್ರಗಿದೆ. 

ಹವಾಯಿಯ ಜಮ್ಮನ ನಾತ್ವ ಟೆಲ್ಲಸ್ೂ ೀಪ್ ಮೂಲಕ ಇನಾಾ ರರೆಡ್ 

ಇಂಟೆಗಾ ಲ್ ಫಿೀಲ್ಡ  ಸಿ್ಯ ಕ್ು ರೀಗಾಾ ಫ್ (ಎನ್ಐಎಫ್ಎಸ) ನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿ್ಪ ಕರ್ವಣೆಯ ಲೆನ್ ಂಗ್ 

ಅನ್ನು  ಸಂಯೀಜಿಸುವ ಶಕಿು ಯುತ್ ತಂತ್ಾ ವನ್ನು  ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು  ಪತೆು  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  

 A1689B11 ನಕ್ಷತ್ಾ ಪುಂಜವು 11 ಶತ್ಕ್ೀಟಿ ವರ್ವಗಳ ಹಿಂದೆ ಜನಸಿದುದ ,  ಬಿಗ್ ಬಾಯ ಂಗ್ ಆದ 

ನಂತ್ರ ಕೇವಲ 2.6 ಶತ್ಕ್ೀಟಿ ವರ್ವಗಳ ನಂತ್ರ ಅಸಿು ತಿ್ ದಲಿ್ಲತ್ತು . 

 A1689B11 ಬಹಳ ತಂಪಾದ ಮತ್ತು  ತೆಳುವಾದ ಡಿಸೂ  ಹಂದಿದೆ, ಅದೇ ಯುಗದ ಇತ್ರ 

ಗೆಲಕ್ಿ ಗಳಂತ್ಲಿದೆ ಆಶು ಯವಕರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾ ಕ್ಕಷ ಬಧ ತೆಯಂದಿಗೆ ಶಾಂತ್ವಾಗಿ ತರುಗುತ್ು ದೆ.  

 

ಸಾ ದೇಶ್ ನಿಮಿುತ “ಸ್ತಮ ರ್ಟು ಆೆಂಟಿ ಏರ್ೀುಲ್ಡ  ವಪ್ನ್ (ಸ್ತವ್)” ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ  ಯಶಸ್ತಾ  

 

 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಂಸ್ಯಾ  (ಡಿಆಡಿವಓ) ಸಾ ಳಿೀಯವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಲಘು ತೂಕದ ಗಿೆ ೈಡ್ ಬಾಂಬ್ “ಸಿಾ ರ್ಟವ 

ಆಂಟಿ ಏಫಿೀವಲ್ಡ  ವೆಪನ್ (SAAW)”ನ ಪರೀಕೆಷ ಯನ್ನು  ಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿ 

ನವವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಚಂಡಿಪುರದಲಿ್ಲ  ವಿಭಿನು  ಉಡಾವಣೆ ಪರಸಿಾ ತಗಳು ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪ್ು ಯನ್ನು  

ಒಳಗಂಡ ಮೂರು ಪರೀಕೆಷ ಗಳನ್ನು  ಯಶಸಿಿ ಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಾಯುಪಡೆಯ 

ವಿಮಾನದಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು  ಉಡಾಯಿಸಿ ನಖ್ರ ಸಂಚರಣೆ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯ ಮೂಲಕ 

ನಯಂತಾ ಸಲಾಯಿತ್ತ. 70ಕಿ.ಮ್ಮೀ ವಾಯ ಪ್ು ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನ ಗುರ ತ್ಲುಪುವಲಿ್ಲ  ಯಶಸಿಿ ಯಾಯಿತ್ತ. 

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 SAAW ಯೀಜನೆಯು 2013ರ ಸ್ಯಪೆು ಂಬರ್ ನಲಿ್ಲ  ಸಕಾವರವು ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿದ ಭಾರತ್ದ 

ಮೊದಲ ಸಂಪೂಣವ ಸಿ ದೇಶಿ ವೈಮಾನಕ ಶಸಾು ರಸು ರ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. 
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 SAAW ಒಂದು ದಿೀಘವ-ಶ್ಾ ೀಣಿಯ ಹಗುರವಾದ ಹೆಚ್ಚು  ನಖ್ರ-ನದೇವಶಿತ್ ವಿರೀರ್ಧ 

ವಾಯುನೆಲೆ ಶಸು ರವಾಗಿದೆ. ಈ 120 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಸಿಾ ರ್ಟವ ಅಸು ರವು 100 ಕಿ.ಮ್ಮೀ ವಾಯ ಪ್ು  ವರೆಗೆ 

ನಖ್ರವಾಗಿ ಗುರಯನ್ನು  ತ್ಲುಪಬಲಿದ್ರಗಿದೆ. 

  SAAWನ ಆಳವಾಗಿ ನ್ನಗುಗ ವ ಸಾಮಥಯ ವ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚು ನ ಸ್ಾ ೀಟಕ ಸಿಡಿತ್ಲೆ ಸಾಮಥಯ ವದಿಂದ 

ಭಾರತ್ದ ವಾಯುಪಡೆಗೆ (IAF) ಪೈಲರ್ಟ ಮತ್ತು  ವಿಮಾನಕೊ  ಯಾವುದೇ ತಂದರೆಯಾಗದಂತೆ 

ಗಡಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಶತ್ತಾ ಪಡೆಯ ಮೇಲೆ ದ್ರಳಿ ನಡೆಸಬಹುದ್ರಗಿದೆ. ವಿವಿಧ 

ಯುದದ ವಿಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಬಹುದ್ರಗಿದುದ , ಶಿೀಘಾ ವೇ ಸೇನೆಪಡೆಗಳಿಗೆ 

ಹಸಾು ಂತ್ರಸಲಾಗುವುದು. 

 

 

ಕ್ರ ೀಡೆ 
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ರಾಜ್ಯ  
 

 

ರಾಜ್ಯ ದ್ ನೂತನ ಪ್ಲಿೀಸ್ ಮಹಾ ನಿದೇುಶಕರಾಗಿ ನಿೀಲಮಣಿ ರಾರ್ಜ ನೇಮಕ 

ರಾಜಯ ದ ನ್ಯತ್ನ ಪ್ಲ್ಲೀಸ ಮಹಾ ನದೇವಶಕರಾಗಿ ನೀಲಮಣಿ ರಾರ್ಜ 

ರವರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿದೆ. 

ನೀಲಮಣಿ ರಾರ್ಜ ರವರು ಈ ಅತ್ತಯ ನು ತ್ ಹುದೆದ ಯನ್ನು  ಅಲಂಕರಸಿದ 

ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಎನಸಿದ್ರದ ರೆ. ಪಾ ತಷಿಿ ತ್ ಹುದೆದ ಗೆ ನೀಲಮಣಿ ರಾರ್ಜ ಮತ್ತು  ಎರ್ಚ.ಸಿ. ಕಿಶೀರಚಂದಾ  

ನಡುವೆ ಪೈಪ್ೀಟಿ ಏಪವಟಿು ತ್ತು . 

 ನೀಲಮಣಿ ರಾರ್ಜ ರವರ ಸೇವಾ ಅವರ್ಧ 2020 ರ ಜ.ನವರ 31 ರವರೆಗೆ ಇದೆ. 

 ನೀಲಮಣಿ ಅವರು ನವೃತ್ು  ಐಎಎಸ ಅರ್ಧಕಾರ ಡಿ.ಎನ್.ನರಸಿಂಹರಾರ್ಜ ರವರ ಪತು . 

ನರಸಿಂಹರಾರ್ಜ ರವರು ಮುಖ್ಯ ಮಂತಾ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಅವರ ಪಾ ಧಾನ ಕಾಯವದಶಿವ 

ಆಗಿದದ ರು. ಅನಂತ್ರ ಮುಖ್ಯ ಮಂತಾ  ಕಚೇರಯಲಿೆ ೀ ಹೆಚ್ಚು ವರ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯವದಶಿವ 

ಆಗಿದದ ರು. ಬಳಿಕ  ರಾಜಯ  ಮಾಹಿತ ಹಕ್ಕೂ  ಆಯೀಗದ ಮುಖ್ಯ  ಆಯುಕು ರಾಗಿದದ ರು. 

 1983 ನೇ ಬಾಯ ರ್ಚಗೆ (ಕನಾವಟಕ ಕೇಡರ್) ಸೇರದ ಐಪ್ಎಸ ಅರ್ಧಕಾರ ನೀಲಮಣಿ ಮೂಲತಃ 

ಉತ್ು ರಾಖಂಡದ ರೂಕಿವಯವರು.  

 

 

 

ಬೆೆಂಗಳೂರಿನಲಿಿ  ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ಹೆಲಿಟಾಯ ಕಿ್  ಸೇವ  

ದೇಶದ ಮೊಟು  ಮೊದಲ ಹೆಲ್ಲಟಾಯ ಕ್ಿ  ಸೇವೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ 

ಅಂತ್ಪರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣದಲಿ್ಲ  ಪರಚಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಕೇಂದಾ  ನಾಗರಕ ವಿಮಾನಯಾನ ರ್ಖತೆ ರಾಜಯ  ಸಚ್ಚವ ಜಯಂತ್ ಸಿನಹ  ಈ 

ನ್ಯತ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪಾ ಕಟಿಸಿದರು. ಈ ಸೇವೆಯಿಂದ ಟಾಾ ಫಿಕ್ ಕಿರಕಿರ 

ತ್ಪಿು ವ ಕಾರಣ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಗೆ ಆಗಮ್ಮಸುವ ನಾಗರಕರಗೆ ವರದ್ರನ ಆಗಲ್ಲದೆ.  

 "ಸಕಾವರ-ರ್ಖಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತಿ್ ದಲಿ್ಲ  ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮೊಟು ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ 

ಪ್ರಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಪಾಾ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣದಿಂದ ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ 

ಸಿಟಿ ನಡುವೆ ಈ ಹೆಲ್ಲಟಾಯ ಕ್ಿ  ಸೇವೆ ಆರಂಭಗಳಳ ಲ್ಲದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕಾು ರನಕ್ 

ಸಿಟಿಯಲಿ್ಲ  ಹೆಲ್ಲಕಾಪು ರ್ ನಲಾದ ಣ (ಏರ್ಪ್ರ್ಟವ ಮಾದರಯಲಿ್ಲ  ಹೆಲ್ಲಪ್ೀರ್ಟವ)ಕೊ  ಜ್ಞಗ 

ಗುರುತಸಲಾಗಿದುದ , ನಮಾವಣ ಕಾಯವಕೊ  ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಮೂರು 

ತಂಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸೇವೆ ಶುರುವಾಗಲ್ಲದೆ. 
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 ಅಂತ್ರರಾಷಿು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದ ಣ ಪಾಾ ರ್ಧಕಾರ (ಬಿಐಎಎಲ್)ವು ಥಂಬಿ ಏವಿಯೇರ್ನ್ ಪೆಾ ೈ.ಲ್ಲ., 

ಸಹಯೀಗದಲಿ್ಲ  "ಹೆಲ್ಲಟಾಯ ಕ್ಿ ' ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪರಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಬೆಂಗಳೂರನ 90 ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟು ಡಗಳ ಮೇಲಾಛ ವಣಿಯಲಿ್ಲ  ಹೆಲ್ಲಪಾಯ ಡ್ಗಳಿವೆ. 

ಇವುಗಳನ್ನು  ಈಗ ಆರಂಭಿಸುತು ರುವ ಹೆಲ್ಲಕಾಪು ರ್ ಟಾಯ ಕ್ಿ  ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸಿಕ್ಳಳ ಲಾಗುವುದು. 

 6 ಆಸನಗಳ ಸಾಮಥಯ ವ ಇರುವ "ಬೆಲ್-407' ಹೆಲ್ಲಕಾಪು ರ್ನಂದ ಸೇವೆ ಆರಂಭಗಳಳ ಲ್ಲದೆ.  

 ಬೆಾ ಜಿಲ್, ಸಾವಪಾಲ್ ನಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಲ್ಲಟಾಯ ಕ್ಿ  ಸೇವೆ ಲಭಯ ವಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ  300 

ಹೆಲ್ಲಟಾಯ ಕ್ಿ ಗಳು ಕಾಯಾವಚರಣೆ ಮಾಡುತು ವೆ.  

ರಾಜ್ಯ  ಸಕ್ತುರದಿೆಂದ್ ಕೆ್ಕೀತರ ಗಳ ದ್ಶುನಕೆ್ಕ  “ಪುನಿೀತ ಯಾತೆರ ” ಯೀಜ್ನೆ 

ತೀಥವಯಾತೆಾ ಗೆ ಹೀಗುವ ಎಲಿ  ಧಮವ ಮತ್ತು  ಜ್ಞತಯವರಗೆ 

ಪ್ಾ ೀತ್್ಪ ಹಧನ ನೀಡಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾವರ ‘ಪುನೀತ್ ಯಾತೆಾ ’ ಹೆಸರನ ಹಸ 

ಯೀಜನೆ ರೂಪ್ಸಿದೆ. ಪಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಇಲಾಖೆ ಮೂಲಕ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿದುದ , ಅಂತಮ ಘೀರ್ಣೆ ಮಾತ್ಾ  ಬಾಕಿ ಇದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 ಕನಾವಟಕ ರಾಜಯ  ಪಾ ವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಅಭಿವೃದಿಧ  ನಗಮದ (ಕೆಎಸ ಟಿಡಿಸಿ) ಉಸುು ವಾರಯಲಿ್ಲ  

ಯೀಜನೆ ಅನ್ನಷಿ್ಯ ನಗಳಳ ಲ್ಲದೆ.  

 ನಗಮದ ಬಸ ಗಳನೆು ೀ ಯಾತೆಾ ಗೆ ಬಳಸಿಕ್ಳಳ ಲು ತೀಮಾವನಸಲಾಗಿದೆ. 

  ಎಲಿ  ಧಮವದ ಪುಣಯ ಕೆಷ ೀತ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಂತೆ ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಹರ ರಾಜಯ ಗಳ 21 

ಮಾಗವಗಳನ್ನು  ಇಲಾಖೆ ಗುರುತಸಿದೆ. 

ಕನಾುಟಕ ಸ್ತಹಿತಯ  ಅಕ್ತಡೆಮಿಯೆಂದ್ “ಬಂಗಾರದ್ ಎಲೆಗಳು” ಯೀಜ್ನೆ 

ರಾಜಯ ದ ಎಲಿ  ಸಾಹಿತಗಳ ಪಾಾ ಥಮ್ಮಕ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರುವ 

ಸಮಗಾ  ಕ್ೀಶ ರಚ್ಚಸಲು ಕನಾವಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ  ಅಕಾಡೆಮ್ಮ "ಬಂಗಾರದ 

ಎಲೆಗಳು' ಎಂಬ ಮಹತಿ್ ದ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜ್ಞರಗಳಿಸಲು ನಧವರಸಿದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖೆಂಶಗಳು: 

 "ಬಂಗಾರದ ಎಲೆಗಳು' ಯೀಜನೆಯಡಿ ರಾಜಯ ದ ಸರಸುಮಾರು ಎಲಿ  ಸಾಹಿತಗಳ ಪಾಾ ಥಮ್ಮಕ 

ವಿವರಗಳನ್ನು  ಸಮಗಾ  ಕ್ೀಶದಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ವಗಳಲಿ್ಲ  

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪೂಣವಗಳಿಸಲು ಅಕಾಡೆಮ್ಮ ಗುರ ಇಟ್ಟು ಕ್ಂಡಿದೆ. 

 ಸಾಹಿತಗಳ ಸಮಗಾ  ಕ್ೀಶದಲಿ್ಲ  ನವೀದಯ ಪೂವವದ ಕೆಂಪು ನಾರಾಯಣನ 

ಮುದ್ರಾ ಮಂಜೂರ್ ಕೃತಯಿಂದ ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿ ಇಂದಿನ ಕಾಲದವರೆಗಿನ ಎಲಿ  ಲೇಖ್ಕರ 

ಮಾಹಿತ ಒಳಗಂಡ ಪುಸು ಕ ಹರತ್ರುವ ಉದೆದ ೀಶವಿದೆ. 1820ರಂದ 2020ರವರೆಗಿನ ಎಲಿ  

ಲೇಖ್ಕರ ಪರಚಯ ಇದು ಒಳಗಂಡಿರುತ್ು ದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಲೇಖ್ಕನ ಹುಟಿು ದ ದಿನಾಂಕ, 

ಊರು, ಉದಯ ೀಗ, ಕ್ಕಟ್ಟಂಬದ ಸಂಕಿಷ ಪು  ವಿವರ, ಪಾ ಕಟಿತ್ ಕೃತಗಳು, ಪಾ ಶಸಿು ಗಳು, ಸಂದ 
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ಗೌರವಗಳು ಮತ್ತು  ವಯ ಕಿು ತಿ್ ದ ಕ್ಕರತ್ತ ಸಂಕಿಷ ಪು ವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಾ ಮುಖ್ 

ಕೃತಗಳ ಕ್ಕರತ್ತ ಒಂದೆರಡು ವಾಕಯ ದ ವಿವರಣೆಯನ್ಯು  ನೀಡುವ ಆಲ್ೀಚನೆ ಇದೆ. ಕನರಿ್  

ಎರಡು ಕೃತ ಪಾ ಕಟಿಸಿದವರನ್ನು  ಲೇಖ್ಕರು ಎಂದು ಪರಗಣಿಸಲು ಚ್ಚಂತಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ, ಅಕಾಡೆಮ್ಮಯ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಚಚ್ಚವಸಿ ಸಿ ರ್ು  ನಧಾವರಕೊ  ಬರುವುದ್ರಗಿ ಅವರು ಮಾಹಿತ 

ನೀಡಿದರು. 

 - ರಾಜಯ ದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಲೇಖ್ಕ ತ್ಮಿ  ವೈಯುಕಿು ಕ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ತ್ನಗೆ 

ಗತು ರುವ ನೆರೆಹರೆಯ ಲೇಖ್ಕರ, ಈಗಾಗಲೇ ನಧನ ಹಂದಿರುವ ಲೇಖ್ಕರು, ಸಾಹಿತಗಳ 

ಮಾಹಿತಗಳನ್ನು  ಅಕಾಡೆಮ್ಮಯ ಇ-ಮೇಲ್sahithya.academy@gmail.com ವಿಳಾಸಕೊ  

ಕಳುಹಿಸ ಬಹುದು. ಎಲಿ  ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಸಾಹಿತ, 

ಲೇಖ್ಕರ ಪರಚಯವನು  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಕ್ೀಶದಲಿ್ಲ  ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  

ನಗದಿಗಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಹಿತಗಳ ಕ್ೀಶದ ಮಾಹಿತ ಮುದಾ ಣ ರೂಪದಲಿ್ಲ  

ಹರತ್ರುವುದರ ಜತೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮ್ಮಯ ವೈಬ್ಸೈರ್ಟನಲಿ್ಲ  ಪಾ ಕಟಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 

ಮಾಲಗತು  ವಿವರಸಿದರು. 

 ಅಕಾಡೆಮ್ಮಗೆ ಆಧುನಕ ಸಿ ಶವ: ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತು  ಆಧುನಕ ತಂತ್ಾ ಜ್ಞಾ ನಕೊ  ತ್ಕೂ ಂತೆ 

ಉನು ತೀಕರಸಲು 

ನಧವರಸಲಾಗಿದುದ , ಅದರಂತೆ ಟಿಿ ಟರ್, ಫೇಸಬ್ಯಕ್, ಗೂಗಲ್ ಪಿ ಸಗಳಲಿ್ಲ  ಅಕಾಡೆಮ್ಮಯ 

ರ್ಖತೆ ಹಾಗೂ ಪುಟ 

ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅಕಾಡೆಮ್ಮಯ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ಸಲು ಗಣಯ ರು- ಸಾಹಿತಗಳು, 

ಲೇಖ್ಕರು, ವಿಮಶವಕರ 

ಸಭೆ ಕರೆದು ಸಮಾಲ್ೀಚನೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಯುವ ಬರಹಗಾರರ 

ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  ಪಡೆದುಕ್ಳಳ ಲಾಗುವುದು. 

 ಅಕಾಡೆಮ್ಮಯಲಿ್ಲ  ಪತೆಯ ೀಕ ಮಾರಾಟ ವಿಭಾಗ ತೆರೆಯಲು ಕಾ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುವುದು ಎಂದು 

ಅರವಿಂದ ಮಾಲಗತು  ಮಾಹಿತ ನೀಡಿದರು.ಸಹ ಸದಸಯ ರ ನೇಮಕ: ಸಕಾವರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ 

ಸದಸಯ ರಲಿದೇ ಮೂವರು ಸಹ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ನೇಮ್ಮಸಿಕ್ಳುಳ ವ ಅರ್ಧಕಾರ ಅಕಾಡೆಮ್ಮಗೆ ಇದೆ. 

ಅದರಂತೆ ಕಲಬ್ಯರಗಿಯ ವಿಕಾ ಂ ವಿಸಾಜಿ, ತ್ತಮಕ್ಕರನ ಶೈಲಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ 

ಮೈಸೂರನ ನೀಲಗಿರ ತ್ಳವಾರ ಅವರನ್ನು  ಅಕಾಡೆಮ್ಮಯ ಸಹ ಸದಸಯ ರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಲಗತು  ತಳಿಸಿದರು. 

  

Read more at http://www.udayavani.com/kannada/news/state-news/231178/golden-

leaves-scheme-from-sahitya-akademi#X6AgLykyRs2YfZeB.99 

mailto:sahithya.academy@gmail.com
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ಇತರೆ: ಚೂರು ಪಾರು 

 

 ಟ್ರಾೆಂಟ್ದ್ಲಿಿ  14ನೇ ವಿಶಾ  ಕನನ ಡ ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಮೆಮ ೀಳನ: 14ನೇ ವಿಶಿ  ಕನು ಡ 

ಸಂಸೂ ೃತ ಸಮಿೆ ೀಳನ ನವೆಂಬರ್ 10 ಮತ್ತು  11ರಂದು ಟ್ರಾಂಟ್ದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. 

ಮಂಗಳೂರನ ಹೃದಯವಾಹಿನ ಸಂಸ್ಯಾ ಯು ಟ್ರಾಂಟ್ದ ಕನು ಡ ಕಸೂು ರ ರೇಡಿಯ 

ಮತ್ತು  ಕೆನಡಾದ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗ್ ಕಮೂಯ ನಕೇರ್ನ್ ಇಂಕ್ ಸಹಯೀಗದಂದಿಗೆ ಈ 

ಸಮಿೆ ೀಳನವನ್ನು  ಆಯೀಜಿಸಿದೆ. 

 ಗಿರಿೀರ್ಶ ಕ್ತನಾುಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ 2017 ಟಾಟಾ ಲೈವ್ ಜಿೀವ್ಮಾನ ಸ್ತಧನೆ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ : ಹಿರಯ 

ನಟ ಹಾಗೂ ನಾಟಕ ರಚನೆಗಾರ ಗಿರೀಶ್ ಕಾನಾವಡ್ ಅವರಗೆ 2017 ಟಾಟಾ ಲ್ಲಟರೇಚರ್ 

ಲೈವ್ಸ! ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಚ್ಚೀವಿೆ ಂರ್ಟ ಪಾ ಶಸಿು  ಲಭಿಸಿದೆ.  

 ಭಾರತದ್ ಪಾಕ್ಸಿ್ತ ನ ಹೈಕಮಿೀಷ್ಟನರ್ ಆಗಿ ಅಜ್ಯ್ ಬ್ಸಸ್ತರಿಯಾ ನೇಮಕ: ಹಿರಯ 

ರಾಯಭಾರ ಅಜಯ್ ಬಿಸಾರಯಾ ಪಾಕಿಸಾು ನಕೊ  ಭಾರತ್ದ ಹೈ ಕಮ್ಮರ್ನರ್ ಆಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡಿದ್ರದ ರೆ. ಗೌತ್ಮ್ ಬಾಂಬಾವಾಲೆ ಅವರು ಚ್ಚೀನಾದ ರಾಯಭಾರಯಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಂಡ ಕಾರಣ ಬಿಸಾರಯಾ ಅವರನ್ನು  ಪಾಕಿಸಾು ನದ ಹೈಕಮ್ಮೀರ್ನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಈಜಿಪ್್  ನಲಿಿ  2017 ವಿಶಾ  ಯುವ್ ವೇದಿಕ್ಕ: ಈಜಿಪು ು  ಶಾರಮ್ ಎಲ್ ಶೈಕು ಲಿ್ಲ  2017 ವಿಶಿ  

ಯುವ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಯಿತ್ತ. 5 ದಿನದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು  ಈಜಿಪ್ು  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಶಿಾ ೀ ಅಬೆದ ಲ್ ಫಟಾು  

ಎಲ್-ಸಿಸಿ ಅವರು ಉದ್ರಾ ಟಿಸಿದರು. ಭಾರತ್ದಿಂದ, ಯುವ ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು  ಕಿಾ ೀಡೆಗಳ ರಾಜಯ  

ಸಚ್ಚವ ರಾಜಯ ವಧವನ್ ರಾಥೀರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ  ಪಾಲ್ಗ ಂಡಿದದ ರು. 

 BRO ದಿೆಂದ್ ವಿಶಾ ದ್ ಅತಿ ಎತಿ ರದ್ ಮೊೀಟಾರ್ ರಸಿೆ : ಗಡಿ ರಸ್ಯು ಗಳ ಸಂಸ್ಯಾ (ಬಿಆಒವ) ಜಮಿು  

ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಿ ೀರದ ಲಡಾಖ್ ಪಾ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಿಶಿ ದ ಅತ ಹೆಚ್ಚು  ಎತ್ು ರದ ಮೊೀಟಾರು ವಾಹನ 

ರಸ್ಯು ಯನ್ನು  ನಮ್ಮವಸಿದೆ. ಉಮ್ಮಂಗಿಾ  ಟಾಪ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ 86 ಕಿಮ್ಮೀ ಉದದ ದ ರಸ್ಯು ಯನ್ನು  

19,300 ಅಡಿ ಎತ್ು ರದಲಿ್ಲ  ನಮ್ಮವಸಲಾಗಿದೆ. 

 


