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ಅಂತ್ರ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

 

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತಿ್ತ  ಯುಎಇ ಯಲಿಿ  ವ್ಯಯ ಟ್ ಜ್ಞರಿ 

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು  ಸಂಯುಕು  ಅರಬ್ ಒಕ್ಕೂ ಟವು (ಯುಎಇ) 

ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು (ವ್ಯಯ ಟ್) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ. ಆ ಮೂಲ್ಕ ಗಲ್್ಫ  

ಸಹಕಾರ ಮಂಡಳಿ (GCC)ಯಲಿ್ಲ  ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧಿತ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  

ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ ಮೊದಲ್ ರಾಷ್ಟು ರಗಳು ಎನಸಿವೆ. ಆರು ಸದಸಯ  

ರಾಷ್ಟು ರಗಳನ್ನು  ಹಂದಿರುವ GCC ಯಲಿ್ಲ  ಬಹ್ರ ೀನ್, ಕುವೈತ್, ಒಮಾನ್ ಮತ್ತು  ಕತಾರ್ ಕ್ಕಡ ವ್ಯಯ ಟ್ 

ಅನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮಂದಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಸದಯ ದ ಮಟ್ಟು ಗೆ 2019ರ ವೇಳೆಗೆ ವ್ಯಯ ಟ್ ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರುವುದನ್ನು  ಮಂದೂಡಿವೆ. 

 ಪೆಟ್ರ ೀಲ್ಫ ಮತ್ತು  ಡಿೀಸೆಲ್ಫ, ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟು , ಯುಟ್ಟಲ್ಲಟ್ಟ ಬಿಲ್ಗ ಳು ಮತ್ತು  ಹೀಟ್ಟಲ್ಫ 

ಕೊಠಡಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ 5% ರಷ್ಟು  ವ್ಯಯ ಟ್ 

ದರವನ್ನು  ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದಯ ಕೀಯ ಚಿಕತೆೆ , ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಾವಿಜನಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರೆ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂನ್ಯ  ವ್ಯಯ ಟ್ ದರ ಅಥವ್ಯ 

ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲಿ್ಲ , ಬಜೆಟ್ ಆದಾಯ ಶೇ.90% ಕೂ ಂತ್ ಹ್ಚ್ಚು  ತೈಲ್ ಉದಯ ಮದಿಂದ ಬಂದರೆ, 

ಯುಎಇಯಲಿ್ಲ  ಇದು ಸುಮಾರು 80% ಆಗಿದೆ. ಅಂತ್ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆೆ  ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರೆ 

ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಬಜೆಟ್ ಆದಾಯವನ್ನು  ಕೇವಲ್ ತೈಲ್ ಉದಯ ಮದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿತ್ವ್ಯಗದೆ ಇತ್ರೆ 

ಮೂಲ್ಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ್ ಹರಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡಿದದ ವು.  

 

ಪ್ರಸಪ ರ ಪ್ರಮಾಣು ಸ್ಥಾ ವರ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕಂಡ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ಸಿ್ಥ ನ 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕಸಾು ನ್ ರಾಜತಾಂತಿರ ಕ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ 

ಪರಮಾಣು ಘಟಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. 

ಪರಮಾಣು ಘಟಕಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ದಾಳಿ ನಬಿಂಧ ಒಪಪ ಂದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

(Agreement on the Prohibition of Attack against Nuclear installations) 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

 ಜನ್ವರಿ 1, 1992 ರಂದು ಮೊದಲು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರ 

ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವೆ ಸತ್ತ್ 27 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅನ್ನಕರ ಮವ್ಯಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ವಿನಮಯವನ್ನು  

ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 
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ಪ್ರಮಾಣು ಘಟಕಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಒಪ್ಪ ಂದ್: 

ಇದು ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕಸಾು ನ್ದ ನ್ಡುವೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ದಿಿ ಪಕಷ ೀಯ ಒಪಪ ಂದವ್ಯಗಿದುದ , ಉಭಯ 

ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಸೆಾ ಪಿತ್ವ್ಯಗಿರುವ ಪರಮಾಣು ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಚು ರಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು  

ಮಾಡದಂತೆ ತ್ಡೆಯುವುದು ಒಪಪ ಂದದ ಧ್ಯ ೀಯ. 1988 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಲಿ್ಲ  ಒಪಪ ಂದಕ್ಕೂ  ಸಹಿ 

ಹಾಕಲಾಗಿದುದ ,  ಜನ್ವರಿ 27, 1991ರಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.  

 ಭಾರತ್ದ ಅಂದಿನ್ ಪರ ಧಾನ ರಾಜೀವ್ ಗಂರ್ಧ ಮತ್ತು  ಪಾಕಸಾು ನ್ದ ಅಂದಿನ್ ಪರ ಧಾನ 

ಬೆನ್ಜೀರ್ ಭುಟ್ು  ಅವರು ಈ ಒಪಪ ಂದಕ್ಕೂ  ಸಹಿ ಹಾಕದದ ರು. ಒಪಪ ಂದದಂತೆ ಪರ ತಿ ವಷ್ಟಿ ಜನ್ವರಿ 1 

ರಂದು ಪರಮಾಣು ಘಟಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದು. 

 

ಭಾರತ-ಮಯನ್ಮಾ ರ್ ಭೂ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆ್ಕ  ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ 

 

ಭಾರತ್-ಮಯನಾಾ ರ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಭೂ ಗಡಿ ದಾಟ್ಟವ ಒಪಪ ಂದಕ್ಕೂ  

ಕೇಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಒಪಿಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ 

ನ್ಡುವೆ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಮೂಲ್ಕ ಸಾವಿಜನಕರು ಮಕು ವ್ಯಗಿ 

ಸಂಚರಿಸಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ ಮಾಡುವ ಒಪಪ ಂದ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪಪ ಂದವು ಭಾರತ್ದ ಈಶಾನ್ಯ  

ರಾಜಯ ಗಳ ಹಾಗೂ ಮಯನಾಾ ರ್ ಜನ್ರಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ ಸಾರ್ಧಸಲು ಹಾಗೂ ಪರಸಪ ರ 

ವರ್ಧಿಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಲ್ಲದೆ ಎಂದು ನರಿೀಕಷ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮಹತವ : 

 ಒಪಪ ಂದವು ಮಾನ್ಯ ತೆ ಹಂದಿರುವ ಪಾಸ್ ಪೀಟ್ಿ ಮತ್ತು  ವಿೀಸಾಗಳ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಜನ್ರ ಚಲ್ನೆಯನ್ನು  ಸುಲ್ಭಗೊಳಿಸಲ್ಲದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ 

ನ್ಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಕ ಪರಸಪ ರ ವಧಿನೆಗಳನ್ನು  ಹ್ಚು ಲ್ಲದೆ. 

 ಒಪಪ ಂದವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಗಡಿ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವ್ಯಸಿಸುವ ಜನ್ರಿಗೆ ಈಗಗಲೇ 

ಅಸಿು ತಿ್ ದಲಿ್ಲರುವ ಮಕು  ಸಂಚಾರ ಹಕುೂ ಗಳ ನಯಂತ್ರ ಣ ಮತ್ತು  ಸುಸಂಗತ್ತೆಯನ್ನು  

ಸುಲ್ಭಗೊಳಿಸಲ್ಲದೆ. 

 ಈಶಾನ್ಯ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮಯನಾಾ ರ್ 

ನಂದಿಗೆ ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಸಾರ್ಧಸಿ ವ್ಯಯ ಪಾರ-ವಹಿವ್ಯಟ್ಟ ಹ್ಚಿು ಸಲು 

ಸಾಧಯ ವ್ಯಗಲ್ಲದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 
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ಭಾರತ್ವು ಮಯನಾಾ ರ್ ನಂದಿಗೆ 1643 ಕ.ಮೀ ಉದದ ದ ಗಡಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಭಾರತ್ದ 

ಈಶಾನ್ಯ  ರಾಜಯ ಗಳಾದ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪರ ದೇಶ, ನಾಗಲಾಯ ಂಡ್, ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು  ಮಜೀರಾಂ 

ಮಯನಾಾ ರ್ ನಂದಿಗೆ ಗಡಿ ಭಾಗವನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು 

ಗಡಿಯ ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  16 ಕಮೀ ವ್ಯಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲ  ವ್ಯಸಿಸುವ ಜನ್ರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟು ವ್ಯದ 

ವಿೀಸಾ-ಮಕು  ಸಂಚಾರ ವಯ ವಸೆೆ ಯನ್ನು  ಹಂದಿವೆ.  

 

 

ನ್ಮಯ ಷನಲ್ ನ್ಮಲೆಜ್್ಡ  ನೆಟವ ರ್ಕಬ (ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಜ್ಞಾ ನ ಜ್ಞಲ) 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಜಾಾ ನ್ ಜಾಲ್ ಎಂಬುದು ಬಹು-ಗಿಗಬಿಟ್ ಪಾಯ ನ್-ಇಂಡಿಯಾ 

ನೆಟಿ ಕಾಯ ಿಗಿದುದ , ಭಾರತ್ದ ಸಂವಹನ್ ಮೂಲ್ಸೌಕಯಿದ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯನ್ನು  ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಂಶೀಧನೆಗಳನ್ನು  

ಉತೆು ೀಜಸುವುದು ಮತ್ತು  ಮಂದಿನ್ ಪಿೀಳಿಗೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವ 

ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ಏಕ್ಕ ಸುದಿಿ ಯಲಿಿದೆ? 

ನಾಯ ಷ್ಟನ್ಲ್ಫ ನಾಲೆಜ್್ಡ  ನೆಟಿ ರ್ಕಿ ಅನ್ನು  ಸಾರ್ಕಿ ರಾಷ್ಟು ರಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸಲು ಭಾರತ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ರೂಪಿಸಲು ಮಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕಾೂ ಗಿ ಟ್ಟಲ್ಲಕಾಂ ಸಂಸೆೆ ಯನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು 

ಚಾಲ್ನೆಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ಕಿ ರಾಷ್ಟು ರಗಳ ಪೈಕ ಪಾಕಸಾು ನ್ವನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ 

ಅಫ್ಘಾ ನಸಾು ನ್, ಬಾಂಗಿ ದೇಶ, ಭೂತಾನ್, ಮಾಲ್್ಲ ೀವೆ್ , ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು  ಶಿರ ೀಲಂಕಾ ದೇಶಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಣಿಕ 

ಹಾಗೂ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿಗೆ ಎನ್.ಕ್ಕ.ಎನ್ ವಿಸು ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಎನ್.ಕ್ಕ.ಎನ್ ಅಫ್ಘಾ ನಸಾು ನ್ದಿಂದ ದೆಹಲ್ಲ ಅಥವ್ಯ ಮಂಬೈಗೆ, ಬಾಂಗಿ ದೇಶದಿಂದ 

ಕೊೀಲ್ೂ ತಾ ಅಥವ್ಯ ದೆಹಲ್ಲ, ಭೂತಾನದ ಂದ ಕೊೀಲ್ೂ ತಾ ಅಥವ್ಯ ದೆಹಲ್ಲ, ನೇಪಾಳದಿಂದ ಕೊೀಲ್ೂ ತಾು  

ಅಥವ್ಯ ದೆಹಲ್ಲ, ಮಾಲ್್ಲ ೀವೆಿ ು ಂದ ಚೆನೆು ೈ ಅಥವ್ಯ ಮಂಬೈವರೆಗೆ ಮತ್ತು  ಶಿರ ೀಲಂಕಾದಿಂದ ಚೆನೆು ೈ 

ಅಥವ್ಯ ಮಂಬೈವರೆಗೆ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಹಂದಿರಲ್ಲದೆ. ಅಫ್ಘಾ ನಸಾು ನ್, ಮಾಲ್್ಲ ೀವೆ್  ಮತ್ತು  

ಶಿರ ೀಲಂಕಾದಂದಿಗೆ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಜಲಾಂತ್ಗಿಮ ಕೇಬಲ್ಫ ಮೂಲ್ಕ 

ಸಾರ್ಧಸಲಾಗುವುದು. 

ಪಾಕ್ಸಿ್ಥ ನ ಹೊರಗೆ ಏಕ್ಕ? 

ಗಡಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಭಯೀತಾಪ ದಕ ದಾಳಿಗೆ ಪಾಕಸಾು ನ್ ಪರ ಚೀಧನೆ ನೀಡುತಿು ರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ಪಾಕಸಾು ನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟು ದುದ , ಭಾರತ್ ಈಗಗಲೇ ಪಾಕಸಾು ನ್ ಜತೆಗೆ 

ಮಾತ್ತಕತೆಯನ್ನು  ನಲಿ್ಲ ಸಿದೆ. 
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ಐಸ್ ಲ್ಯ ಂಡಿನಲಿಿ  ಪುರುಷ ಮತಿ್ತ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನ 

 

 

ಐಸ್ಲಾಯ ಂಡ್ ಸಕಾಿರ ಮೊಟು  ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಪುರುಷ್ಟ ಮತ್ತು  

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ್ ವೇತ್ನ್ ನೀಡುವ ಕಾನೂನ್ನ್ನು  ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆ 

ಮೂಲ್ಕ ಪುರುಷ್ಟ ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ್ ವೇತ್ನ್ ಕಾನೂನ್ನ 

ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ್ ರಾಷ್ಟು ರವೆನಸಿದೆ.  

 ಹಸ ನಯಮದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಕನಷ್ಟಠ  25 ಜನ್ರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡುವ ಕಂಪನಗಳು ಮತ್ತು  ಸಕಾಿರಿ ಏಜೆನೆ ಗಳು ತ್ಮಾ  ಸಮಾನ್-

ವೇತ್ನ್ ನೀತಿಯ ಸಕಾಿರಿ ಪರ ಮಾಣಿೀಕರಣವನ್ನು  ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಸಮಾನ್ ವೇತ್ನ್ ಸಾಬಿೀತ್ತಪಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲ್ವ್ಯದವರು ದಂಡವನ್ನು  ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

 ಐಸ್ಲಾಯ ಂಡ್ ನ್ಲಿ್ಲ  2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ಲ್ಲಂಗ ವೇತ್ನ್ದ ಅಂತ್ರವನ್ನು  ನಮೂಿಲ್ನೆ ಮಾಡುವ 

ಉದೆದ ೀಶದಂದಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನ್ನ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಪರ ಸುು ತ್ ಐಸ್ಲಾಯ ಂಡ್  ನ್ಲಿ್ಲ  ಶೇ.38% ರಷ್ಟು  

ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರು ಸಿು ರೀಯರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 

ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ  ಕಾಯ ಟ್ಟರ ನ್ ಜಾಕೊೀಬೆ್ಸ್ ್ ಟ್ಟು ರ್ ರವರು ದೇಶದ ಮೊದಲ್ ಮಹಿಳಾ ಪರ ಧಾನ.  

ಐಸ್ಲ್ಯ ಂಡ್: 

ಐಸ್ಲಾಯ ಂಡ್ ಉತ್ು ರ ಅಟಿ್ಂಟ್ಟರ್ಕ ಸಾಗರದಲಿ್ಲರುವ ಒಂದು ದಿಿ ೀಪ ರಾಷ್ಟು ರವ್ಯಗಿದುದ , ಸುಮಾರು 

323,000 ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಪರ ವ್ಯಸೀದಯ ಮ ಮತ್ತು  ಮೀನ್ನಗರಿಕ್ಕ ಇಲಿ್ಲನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ 

ಮೂಲ್ ಆಧಾರ. ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು  ವಷ್ಟಿಗಳಿಂದ, ವಿಶಿ  ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕ್ಕ (WEF)ಯ ವಿಶಿ ದ ಅತ್ಯ ಂತ್ 

ಲ್ಲಂಗ-ಸಮಾನ್ತೆ ರಾಷ್ಟು ರವ್ಯಗಿ ಹರಹಮಾ ತಿು ದೆ. 

 ಅಮೆರಿಕದ ಮನೆು ಸೀಟ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಈಗಗಲೇ ಸಮಾನ್ ವೇತ್ನ್ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. ಆದರೆ, 

ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು  ಸಕಾಿರಿ ಉದಿದ ಮೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಡ ಈ ನಯಮವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ್ 

ರಾಷ್ಟು ರ ಐಸ್ಲಾಯ ಂಡ್ ಆಗಿದೆ. 

 

ಪಾಕ್ಸಿ್ಥ ನವನ್ನನ  “ವಿಶೇಷ ವಿೀಕ್ಷಣೆ ಪ್ಟ್್ಟ ”ಗೆ ಸೇಪ್ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ ಅಮೆರಿಕ 

ಧಾಮಿಕ ಸಿಾ ತಂತ್ರ ಯ ದ "ತಿೀವರ  ಉಲಿ್ಂಘನೆ" ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ು ಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಸಾು ನ್ವನ್ನು  

ಹಸದಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ “ವಿಶೇಷ್ಟ ವಿೀಕ್ಷಣಣೆ ಪಟ್ಟು  (Special Watch List)”ಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಸೇಪಿಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ವಿಶೇಷ ವಿೀಕ್ಷಣೆ ಪ್ಟ್್ಟ : 

ವಿಶೇಷ್ಟ ವಿೀಕ್ಷಣಣೆ ಪಟ್ಟು ಯು ತಿೀವರ ವ್ಯದ ಧಾಮಿಕ ಸಿಾ ತಂತ್ರ ಯ ವನ್ನು  ಉಲಿ್ಂಘಿಸುವ ಅಥವ್ಯ 

ಸಹಿಸಬಲಿ್  ರಾಷ್ಟು ರಗಳಿಗೆ ಆದರೆ 'ನದಿಿಷ್ಟು  ಕಾಳಜಯ ದೇಶಗಳು' (ಸಿಪಿಸಿ) ಒಳಗೊಂಡಿರದ 

ಪಟ್ಟು ಯಾಗಿದೆ.  
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ಹಿನನ ಲೆ: 

ವಿಶೇಷ್ಟ ವಿೀಕ್ಷಣಣೆ ಪಟ್ಟು  2016 ಫ್ಘರ ಂರ್ಕ ಆರ್ ವೂಲ್್ಫ  ಇಂಟನಾಯ ಿಷ್ಟನ್ಲ್ಫ ರಿಲ್ಲೀಜಯಸ್ ಫ್ರ ೀಡಮ್ ಆರ್ಕು  

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಧಾಮಿಕ ಸಿಾ ತಂತ್ರ (IRF) ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿ 

ಫ್ಘರ ಂರ್ಕ ಆರ್ ವೂಲ್್ಫ  ಇಂಟನಾಯ ಿಷ್ಟನ್ಲ್ಫ ರಿಲ್ಲೀಜಯಸ್ ಫ್ರ ೀಡಮ್ ಆರ್ಕು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿ 

ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಯ ಕ್ಷಣರು ಧಾಮಿಕ ಸಿಾ ತಂತ್ರ  ಉಲಿ್ಂಘನೆಯಾಗುತಿು ರುವ ದೇಶವನ್ನು  ವಿಶೇಷ್ಟ ವಿೀಕ್ಷಣಣೆ 

ಪಟ್ಟು ಗೆ ಸೇಪಿಡೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಪಾಕ್ಸಿ್ಥ ನದ್ ಸೇಪ್ಬಡೆ ಏಕ್ಕ? 

ಪಾಕಸಾು ನ್ವು ಅದರ ಧಾಮಿಕ ಅಲ್ಪ ಸಂಖಾಯ ತ್ರಿಗೆ ಕರುಕುಳ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಮಂದುವರೆಸಿದೆ, 

ಅಹಮದಿಗಳಂತ್ಹ ಗುಂಪುಗಳ ವಿರುದಿ  ತಾರತ್ಮಯ ವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ದೂಷ್ಟಣೆಯನ್ನು  

ಪರ ಶ್ನು ಸುವವರ ವಿರುದದ  ಕಾನೂನ್ನ ಮೂಲ್ಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು  ನೀಡುತಿು ರುವ ಕಾರಣ ವಿಶೇಷ್ಟ ವಿೀಕ್ಷಣಣೆ 

ಪಟ್ಟು ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

'ನಿದಿಬಷ್  ಕಾಳಜಿಯ ದೇಶಗಳು' (Countries of Particular Concern” (CPC): 

ಅಮೆರಿಕ ರಾಜಯ  ಇಲಾಖ್ಯಯು ಧಾಮಿಕ ಸಿಾ ತಂತ್ರ ಯ ದ ವಿರುದಿ  ಅಪರಾರ್ಧಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪ ಟು  

ರಾಷ್ಟು ರಗಳ ಪಟ್ಟು ಯನ್ನು  ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟು ರಗಳನ್ನು  "ನದಿಿಷ್ಟು  ಕಾಳಜಯ 

ರಾಷ್ಟು ರಗಳು" (CPC) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಈ ಪಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗಳು: ಬಮಾಿ, ಚಿೀನಾ, ಎರಿಟ್ಟರ ಯಾ, ಇರಾನ್, ಉತ್ು ರ ಕೊರಿಯಾ, ಸುಡಾನ್, 

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ತ್ಜಾಕಸಾು ನ್, ತ್ತಕಿಮೆನಸಾು ನ್, ಮತ್ತು  ಉಜೆಬ ೀಕಸಾು ನ್. 

 ಧಾಮಿಕ ಸಿಾ ತಂತ್ರ ಯ ದ "ವಯ ವಸೆಿ ತ್, ಮಂದುವರಿದ ಮತ್ತು  ಅತಿರೇಕದ" ಉಲಿ್ಂಘನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ತೊಡಗಿದ ನಂತ್ರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟು ರವನ್ನು  ಸಿಪಿಸಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುವುದು. 1998ರ 

ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಧಾಮಿಕ ಸಿಾ ತಂತ್ರ ಯ  ಕಾಯಿದೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಘೀಷ್ಟಸಲಾಗುವುದು. 

ಪ್ರಿಣಾಮ: 

ಸಿಪಿಸಿ ಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುವ ರಾಷ್ಟು ರಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಅಧಯ ಕ್ಷಣರ ನಧಾಿರಕ್ಕೂ  ಒಳಪಟ್ಟು ರುತ್ು ದೆ. 

ಅಂದರೆ ಅಂತ್ಹ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ನಬಿಂಧವನ್ನು  ಹೇರಬಹುದು. 

ಅಂತ್ಹ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಧಾಮಿಕ ಸಿಾ ತಂತ್ರ ಯ  ಸೆಿ ತಿಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶ. 

 

ಬಿರ ಟನ್ ನಲಿಿ  “ಮೈಕರ ೀಬಿೀಡ್್  (Microbeads)” ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ 

ಮೈಕೊರ ೀಬಿೀಡಗ ಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕಯ ಮೇಲೆ 

ಬಿರ ಟನ್ ನಷೇಧವನ್ನು  ಹೇರಿದುದ , ಜನ್ವರಿ 9 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ತ್ಯಾರಕರು ಇನ್ನು  ಮಂದೆ ಕಾಸೆಾ ಟ್ಟರ್ಕ ಮತ್ತು  ಪಸಿನ್ಲ್ಫ ಕೇರ್ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳಲಿ್ಲ  (ಸೂ ರಬೆ್ , ಶವರ್ ಜೆಲ್ಫ 

ಮತ್ತು  ಟೂತ್ ಪೇಸ್ು ) ಮೈಕೊರ ೀಬಿೀಡೆ್  ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವಂತಿಲಿ್ . 
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 ಆದರೆ ಈ ನಷೇಧವು ಸನೆ ೂ ರೀನ್ ಮತ್ತು  ಮೇರ್ಕಅಪ್ ಹರತಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳಲಿ್ಲ  

ಮೈಕೊರ ೀಬಿೀಡಗ ಳನ್ನು  ಬಳಸಲು ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೈಕರ ೀಬಿೀಡ್್ : 

 ಮೈಕೊರ ೀಬಿೀಡೆ್  ಗಳು ಅನೇಕ ಸೌಂದಯಿ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಸಣಣ  ಸಣಣ  ಪಿಾ ಸಿು ರ್ಕ 

ತ್ತಂಡುಗಳಾಗಿವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಫ್್ ೀಲ್ಲಯಾಟ್ಟಂಗ್ ಸೂ ರಬಗ ಳು, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ು  ಗಳಲಿ್ಲ  ಇವುಗಳನ್ನು  

ಕಾಣಬಹುದು. 

ಮೈಕರ ೀಬಿೀಡ್್  ನಿಂದ್ ಪ್ರಿಸರದ್ ಮೇಲ್ಗುವ ತಂದ್ರೆಗಳು: 

ಅಧಯ ಯನ್ದ ಪರ ಕಾರ ಮೈಕೊರ ೀಬಿೀಡೆ್  ಗಳು ಸಾು ನ್ಗೃಹದಿಂದ ಸಮದರ ವನ್ನು  ಸೇರಬಲಿ್ವು. ಲ್ಕಾಷ ಂತ್ರ 

ಪುಟು  ಪುಟು  ಪಿಾ ಸಿು ಕಗ ಳು ವಿಶಿ ದ ಸಾಗರಗಳು, ಸರೀವರಗಳು ಮತ್ತು  ನ್ದಿ ಮಖಜ ಪರ ದೇಶಗಳನ್ನು  

ಸೇಪಿಡೆಗೊಂಡು ಸಾಗರದಲಿ್ಲ  ಜೀವವೈವಿಧಯ ತೆಗೆ ಹಾನ ಮಾಡುತ್ು ವೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಮೈಕೊರ ೀಬಿೀಡೆ್  ಗಳು 

ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು  ಸೇರಿ ವಿಷ್ಟಯುಕು ಗೊಳಿಸುತ್ು ವೆ. 

 ಅಮೆರಿಕಾ, ನೂಯ ಜಲಾಯ ಂಡ್, ಕ್ಕನ್ಡಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಐರೀಪ್ ಖಂಡದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟು ರಗಳಲಿ್ಲ  

ಮೈಕೊರ ೀಬಿೀಡೆ್  ಬಳಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. 

 

ಪರ ಶಸಿು ಗಳು 
 

ಪರಿಸರ 
 

 

 

ಫಿ್ಲ ಮಂಗೊ ಉತ್ ವ (Flemingo Festival) 

ಪುಲ್ಲಕಾಟ್ ಸರೀವರದಲಿ್ಲ  ವ್ಯಷ್ಟಿಕ ಫಿ್ಲ ಮಂಗೊ ಉತೆ್ ವ 

ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪುಲ್ಲಕಾಟ್ ಮತ್ತು  ನೆಲಿ್ಪಟ್ಟು  ಸರೀವರದಲಿ್ಲ  

ಪರ ವ್ಯಸೀದಯ ಮವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸಲು ಫಿ್ಲ ಮಂಗೊೀ ಉತೆ್ ವವನ್ನು  

ಪರ ತಿವಷ್ಟಿ ಆಯೀಜಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಕಳೆದ 12 ವಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಫಿ್ಲ ಮಂಗೊೀ ಉತೆ್ ವ ನ್ಡೆಯುತಿು ದೆ. 

ಸೈಬಿೀರಿಯಾದ ವಲ್ಸಿಗ ಹಕೂ ಗಳು ಸಂತಾನೀತ್ಪ ತಿು ಗಗಿ ಈ ಸೆ ಳಕ್ಕೂ  ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡುತ್ು ವೆ. ವಣಿರಂಜತ್ 

ಹಕೂ ಗಳನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಹಕೂ  ವಿೀಕ್ಷಣಕರ ಕಣಿಣ ಗೆ ಬಣಣ ದ ಲೀಕವನ್ನು  ಸೃಷ್ಟು ಸುತ್ು ದೆ. 

 ಸುಮಾರು 80 ವಿವಿಧ ಹಕೂ  ಪರ ಭೇದಗಳು ಸಂತಾನೀತ್ಪ ತಿು ಗಗಿ ಪುಲ್ಲಕಾಟ್ಟಗ  ವಲ್ಸೆ ಬರುತ್ು ವೆ. 

ಸರೀವರದ ಆಳವಿಲಿ್ದ ನೀರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸಂತಾನೀತ್ಪ ತಿ ನ್ಡೆಸಿ, ನಂತ್ರ ತ್ಮಾ  ಸಿ ಂತ್ ಜಾಗಕ್ಕೂ  

ಹಿಂತಿರುಗುತ್ು ವೆ. 
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ನಲಿಪ್ಟ್ು  ಪ್ಕಿ್ಧಾಮ: ನೂರಾರು ಪೆಲ್ಲಕನ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಪಕಷ ಗಳಿಗೆ ಇದು ದಡ್  ಆವ್ಯಸಸೆಾ ನ್ 

ಆಗಿದೆ. ಆಂಧರ ಪರ ದೇಶ-ತ್ಮಳುನಾಡಿನ್ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪುಲ್ಲಕಾಟ್ ಸರೀವರದ 20 ಕ.ಮೀ ಉತ್ು ರಕ್ಕೂ  

ಈ ಪಕಷ ಧಾಮ 459 ಹ್ಕ್ಕು ೀರ್ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಹರಡಿದೆ. 

ಪುಲಿಕಾಟ್ ಸರೀವರ:  

ಪುಲ್ಲಕಾಟ್ ಸರೀವರ ಭಾರತ್ದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯ ಂತ್ ದಡ್  ಚೌಳಾದ - ನೀರಿನ್ ಸರೀವರ ಅಥವ್ಯ 

ಆವೃತ್ ಜಲ್ಭಾಗವ್ಯಗಿದೆ. ಇದು ದಕಷ ಣ ಭಾರತ್ದ ಕೊರಮಂಡಲ್ 

ಕರಾವಳಿಯ ಆಂಧರ ಪರ ದೇಶ ಹಾಗು ತ್ಮಳುನಾಡುರಾಜಯ ಗಳ ಗಡಿಯಲಿ್ಲ  ವ್ಯಯ ಪಿಸಿದೆ. ಸರೀವರವು 

ಪುಲ್ಲಕಾಟ್ ಸರೀವರ ಪಕಷ ಧಾಮವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿರ ೀಹರಿಕೊೀಟದ ಪರ ತಿಬಂಧಕ ದಿಿ ೀಪವು 

ಸರೀವರವನ್ನು  ಬಂಗಳ ಕೊಲಿ್ಲಯಿಂದ ಪರ ತೆಯ ೀಕಸುತ್ು ದೆ. ದಿಿ ೀಪವು ಸತಿೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹಯ ಕಾಶ 

ಕೇಂದರ ಕ್ಕೂ  ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. 

 

 

ಸ್ತಮಲಿಪಾಲ್ ನಲಿಿ  “ಮಂಕ್ಡಿಯಾ” ಬುಡಕಟ್್ಟ ಗೆ ಆವ್ಯಸಸ್ಥಾ ನ ನಿರಾಕರಣೆ 

ಒಡಿಶಾದ 13 ವಿಶೇಷ್ಟ ದುಬಿಲ್ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದಾದ 

“ಮಂಕಡಿಯಾ” ಬುಡಕಟ್ಟು  ಪಂಗಡಕ್ಕೂ  ಸಿಮಲ್ಲಪಾಲ್ಫ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣಣಾ 

ವಲ್ಯದ ಒಳಗೆ ವ್ಯಸಿಸುವ ಹಕುೂ ಗಳನ್ನು  ನರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ಪರಿಶಿಷ್ಟು  ಪಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಂಪರ ದಾಯವ್ಯದಿ ಅರಣಯ  

ನವ್ಯಸಿಗಳು (ಅರಣಯ  ಹಕುೂ ಗಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ಕ) ಕಾಯಿದೆ, 2006 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯಯು 

ಈ ನಧಾಿರವನ್ನು  ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಡು ಪಾರ ಣಿಗಳು, ಅದರಲಿೂ  ಹುಲ್ಲಗಳು ಆಕರ ಮಣ 

ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೂ  ಆವ್ಯಸಸೆಾ ನ್ವನ್ನು  ನರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯ 

ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಮಂಕ್ಡಿಯಾ ಜನ್ಮಂಗ: 

ಮಂಕಡಿಯಾ ಒಂದು ಅಂಚಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡ. ಸಿಮಲ್ಲಪಾಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಸಮೃದಿ ವ್ಯಗಿ 

ಲ್ಭಯ ವಿರುವ ಸಿಯಾಲ್ಲ ನಾರಿನಂದ ಹಗಗ ವನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸುವ ಉದಯ ೀಗದ ಮೇಲೆ ಈ ಜನಾಂಗ 

ಅವಲಂಭಿತ್ವ್ಯಗಿದೆ. 

ವಿಶೇಷ ದುರ್ಬಲ ಅನ್ನಸೂಚ್ಚತ ಪಂಗಡಗಳು: 

ವಿಶೇಷ್ಟ ದುಬಿಲ್ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳು (Particularly Vulnerable Tribal Groups) 

ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳಲಿ್ಲ  ಹ್ಚ್ಚು  ದುಬಿಲ್ವ್ಯಗಿವೆ. 1975 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರವು ಹ್ಚ್ಚು  

ದುಬಿಲ್ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ, ಅದರಂತೆ PVTG ಗಳೆಂದು 

ಕರೆಯುವ ಒಂದು ಪರ ತೆಯ ೀಕ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪಾರ ರಂಭದಲಿ್ಲ   52 

ಅಂತ್ಹ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು  ಘೀಷ್ಟಸಿತ್ತ ಮತ್ತು  1993ರಲಿ್ಲ  ಹ್ಚ್ಚು ವರಿ 23 ಗುಂಪುಗಳನ್ನು  
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ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ., 2011ರ ಜನ್ಗಣತಿ ಪರ ಕಾರ 17 ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಒಂದು ಕೇಂದಾರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶ 

(ಯುಟ್ಟ)ದಲಿ್ಲ  705 ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡಗಳು ಹರಡಿಕೊಂಡಿದುದ , ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  75 ಪಂಗಡಗಳನ್ನು  

ವಿಶೇಷ್ಟ ದುಬಿಲ್ ಅನ್ನಸೂಚಿತ್ ಪಂಗಡವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 75 PVTGಗಳಲಿ್ಲ  ಒಡಿಶಾದಲಿ್ಲ  (13), 

ಆಂಧರ ಪರ ದೇಶ (12) ಪಂಗಡಗಳಿವೆ. 

ಸ್ತಮಲಿಪಾಲ್ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಉದಾಯ ನವನ: 

ಇದು ಒಡಿಶಾದ ಮಯೂಭಿಂಜ್ಡ ಜಲಿೆ ಯಲಿ್ಲದೆ. ಇದು ಸಿಮಲ್ಲಪಾಲ್ಫ-ಕುಲ್ಲದ ಹಾ-ಹಡಗ ಡ್ ಆನೆ 

ಸಂರಕ್ಷಣಣಾ ವಲ್ಯದ ಭಾಗವ್ಯಗಿದುದ  ಮಯೂಭಿಂಜ್ಡ ಆನೆ ಸಂರಕ್ಷಣಣಾ ವಲ್ಯ ಎಂದು 

ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುತ್ು ದೆ, ಇದು ಮೂರು ಸಂರಕಷ ತ್ ಪರ ದೇಶಗಳು - ಸಿಮಲ್ಲಪಾಲ್ಫ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕ್ಷಣಣಾ ವಲ್ಯ, 

ಹಡಗ ಡ್ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣಯ  ಮತ್ತು  ಕುಲ್ಲದ ಹಾ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣಯ ವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

 

ವಯ ವಹಾರ 

 

ನಬಾಡ್ಬ (ತಿದಿು ಪ್ಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2017ಗೆ ಸಂಸತಿ್ತ  ಅಂಗಿೀಕಾರ 

ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ಗರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಬಾಯ ಂರ್ಕ (ತಿದುದ ಪಡಿ) 

ಮಸೂದೆಗೆ ರಾಜಯ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ದರೆಯುವ ಮೂಲ್ಕ 

ಸಂಸತಿು ನ್ಲಿ್ಲ  ಅಂಗಿೀಕಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಲೀಕಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಆಗಸ್ು  2017ರಲಿ್ಲ  

ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗಿೀಕಾರಗೊಂಡಿತ್ತು . ಈ ಮಸೂದೆಯು ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ಗರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಿ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಬಾಯ ಂರ್ಕ (ನ್ಬಾಡ್ಿ) ಕಾಯಿದೆ-1981ಕ್ಕೂ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲ್ಲದೆ. ಗರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ್ ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  

ಕೈಗರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ಸಾಲ್ ನೀಡುವಂತ್ಹ ಸೌಲ್ಭಯ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು  ನಯಂತಿರ ಸಲು 

ನ್ಬಾಡ್ಿ ಗೆ ಅರ್ಧಕಾರ ನೀಡಲ್ಲದೆ. 

ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ನ್ಬಾಡ್ಿ ತಿದುದ ಪಡಿ ಮಸೂದೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ  ತ್ನ್ು  ಅರ್ಧಕೃತ್ ಬಂಡವ್ಯಳವನ್ನು  5000 

ಕೊೀಟ್ಟಯಿಂದ ಆರು ಪಟ್ಟು  ಹ್ಚಿು ಸಿ 30,000 ಕೊೀಟ್ಟ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಸಲು ಸಾಧಯ ವ್ಯಗಲ್ಲದೆ. ಅಲಿ್ದೇ 

ಅವಶಯ ವೆನಸಿದಾಗ ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರ ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಿ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ನಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೀಚಿಸಿ 

ಅರ್ಧಕೃತ್ ಬಂಡವ್ಯಳವನ್ನು  ರೂ 30000 ಕೊೀಟ್ಟಗಿಂತ್ ಹ್ಚಿು ಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲದೆ.  

 ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರ ನ್ಬಾಡ್ಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಶೇ. 51% ಬಂಡವ್ಯಳ ಪಾಲ್ನ್ನು  ಹಂದುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು  

ಕಲ್ಲಪ ಸಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಆರ್ಬಿಐ ಹಂದಿರುವ ರೂ 20ಕೊೀಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯ ದ ಶೇರುಗಳನ್ನು  ಕೇಂದರ   

ಸರಕಾರಕ್ಕೂ  ವಗಿಯಿಸಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವ್ಯಗಿದೆ.  

 ಮಸೂದೆಯು “ಸಣಣ  ಉದಯ ಮ”, “ಸಣಣ  ಉದಯ ಮ ಮತ್ತು  ವಿಕೇಂದಿರ ಕೃತ್ ವಲ್ಯ” ಬದಲ್ಲಗೆ “ಸೂಕ್ಷಣಾ  

ಉದಯ ಮ”, “ಸಣಣ  ಉದಯ ಮ” ಮತ್ತು  ಮದಯ ಮ ಉದಯ ಮ” ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲದೆ. ಅಲಿ್ದೇ 

ಸೂಕ್ಷಣಾ , ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮದಯ ಮ ಉದಿದ ಮೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಕೊಡಲು ಬಾಯ ಂಕುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು 

ನೀಡಲ್ಲದೆ. 
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FAME ಯೀಜನೆಯಡಿ ಎಲೆಕ್್ ರ ರ್ಕ ವ್ಯಹನಗಳ ಉತಿ್ೀಜನಕೆ್ಕ  ಬಂಗಳೂರು ಆಯೆ್ಕ  

ಫೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಬೆಿ ಡಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಸಾವಿಜನಕ ಸಾರಿಗೆ 

ವಯ ವಸೆೆ ಯಲಿ್ಲ  ಎಲೆಕು ರರ್ಕ ವ್ಯಹನ್ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಲು ಕೇಂದರ  

ಭಾರಿ ಕೈಗರಿಕ್ಕ ಇಲಾಖ್ಯ ಕನಾಿಟಕಕ್ಕೂ  ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನೀಡಿದೆ.  

ಎಲೆಕು ರರ್ಕ ವ್ಯಹನ್ಗಳನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸುವ ಉದೆದ ೀಶಕಾೂ ಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ 11 

ನ್ಗರಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕೂ  ಮಾಡಿದೆ. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಕನಾಿಟಕ ಸಕಾಿರ 40 ಎಲೆಕು ರರ್ಕ ಬಸ್, 100 ನಾಲುೂ  ಚಕರ  

ವ್ಯಹನ್ಗಳು, 500 ತಿರ ಚಕರ  ವ್ಯಹನ್ಗಳನ್ನು  ಗರಿಷ್ಟಠ  ಶೇ 60% ಸಬೆಿ ಡಿ ದರದಲಿ್ಲ  ಖರಿೀದಿ 

ಮಾಡಲ್ಲದೆ. ರಾಜಧಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ್ದಾಯ ಂತ್ ಎಲೆಕು ರರ್ಕ ಚಾಜಿರ್ ಮೂಲ್ ಸೌಕಯಿ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲು ಸಹ ಸಬೆಿ ಡಿ ನೆರವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಎಲೆಕು ರರ್ಕ ವ್ಯಹನ್ಗಳು 

ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಣೆ, ಇಂಧನ್ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ಸಾವಜಿನಕ ಆರೀಗಯ  ಸುಧಾರಣೆ 

ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಮಹತಿ್ ದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲ್ಲವೆ.  

ಫೇಮ್ (FAME) ಇಂಡಿಯಾ ಯೀಜನೆ: 

ಫ್ಘಸು ರ್ ಅಡಾಪಷ ನ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ನಯ ಫ್ಘಯ ಕು ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೈಬಿರ ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕು ರರ್ಕ 

ವೆಹಿಕಲೆ್ಫ  ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ (ಫೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಯೀಜನೆಯನ್ನು  2015ರಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಷ್ಟನ್ಲ್ಫ 

ಎಲೆಕು ರರ್ಕ ಮೊಬಿಲ್ಲಟ್ಟ ಮಷ್ಟನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಪರಿಸರ ಸೆು ೀಹಿ 

ವ್ಯಹನ್ಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಮಖ ಉದೆದ ೀಶ. ಭಾರಿ ಕೈಗರಿಕ 

ಇಲಾಖ್ಯ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಗೊಳಿಸುತಿು ದೆ.  

 ಹೈಬಿರ ಡ್ ಮತ್ತು  ಎಲೆಕು ರರ್ಕ ವ್ಯಹನ್ದ ತ್ಯಾರಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟ್ಟು ಯ ಸೃಷ್ಟು ಗಗಿ 

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸಿನ್ ಪರ ೀತೆಾ ಹವನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶವ್ಯಗಿದೆ. 

ದಿಿ ಚಕರ  ವ್ಯಹನ್ಗಳು, ತಿರ  ಚಕರ  ವ್ಯಹನ್ಗಳು, ನಾಲುೂ -ಚಕರ ದ ಪರ ಯಾಣಿಕ ವ್ಯಹನ್ಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿ್  ವ್ಯಹನ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸುವ ಗುರಿ ಹಂದಿದೆ. 

 

 

 

 

ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಯೀಜನೆ: ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟನೆಬಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ  
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ಡಿಜಟಲ್ಫ ಭಾರತ್ದ ಬೆನೆು ಲುಬಾದ ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಯೀಜನೆಯ ಮೊದಲ್ 

ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಲ್ಕ್ಷಣ ಗರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ವೇಗದ ಆಪಿು ಕಲ್ಫ 

ಫೈಬರ್ ನೆಟಿ ರ್ಕಿ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಗಮನಾಹಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2017ರಳಗೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಪೂಣಿಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಲಾಗಿತ್ತು .  ಯೀಜನೆಯ ಮೊದಲ್ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  ಅತಿ ವೇಗದ 

ಇಂಟನೆಿಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು  2.5 ಲ್ಕ್ಷಣ ಹಳಿಳ ಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಪ ಸಲಾಗಿದುದ , ಇದರಿಂದ 200 ಮಲ್ಲಯನಗ ಂತ್ 

ಹ್ಚ್ಚು  ಗರ ಮೀಣ ಭಾರತಿೀಯರು ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ ಪಡೆಯಲ್ಲದಾದ ರೆ. 

ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಯೀಜನೆ: 

ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಮಹತಿಾ ಕಾಂಕ್ಕಷ ಯ ಡಿಜಟಲ್ಫ ಇಂಡಿಯಾದಡಿ ಬಾರ ಡಾಬ ಯ ಂಡ್ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತ್ದ 

ಎಲಿಾ  ಮನೆಗಳನ್ನು  ವಿಶೇಷ್ಟವ್ಯಗಿ ಗರ ಮೀಣ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಪಕಿ ಸಾರ್ಧಸುವ ಸಲುವ್ಯಗಿ ಭಾರತ್ 

ನೆಟ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿ ಗರ ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮನೆಗಳಿಗೆ 

ಬಾರ ಡಾಬ ಯ ಂಡ್ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಮತ್ತು  ಜಲಿಾ  ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಸಕಾಿರಿ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿಗೆ ಬಾರ ಡಾಬ ಯ ಂಡ್ 

ಸೇವೆಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಯುನವಸಿಲ್ಫ ಸವಿೀಿಸ್ ಆಬಿಿ ಕೇಷ್ಟನ್ ಫಂಡ್ (ಯುಎಸ್ಒಎಫ್) 

ಮೂಲ್ಕ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಹಣವನ್ನು  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಯುನಿವಸಬಲ್ ಸವಿೀಬಸ್ ಆಬಿಿ ಕೇಷನ್ ಫಂಡ್: 

ಯುನವಸಿಲ್ಫ ಸವಿೀಿಸ್ ಆಬಿಿ ಕೇಷ್ಟನ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು  2002 ರಲಿ್ಲ  ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಎಸ್ಒಎಫ್, 

ಭಾರತ್ದಾದಯ ಂತ್ ವಿಶೇಷ್ಟವ್ಯಗಿ ಗರ ಮೀಣ ಮತ್ತು  ದೂರದ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಟ್ಟಲ್ಲಗರ ಫ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಸಬೆಿ ಡಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ. ಯುಎಸ್ಒಎಫ್ ಒಬಬ  

ಆಡಳಿತ್ಗರರನ್ನು  ಹಂದಿದುದ , ಇವರು ಕಾಯಿದಶಿಿ, ದೂರಸಂಪಕಿ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ (DoT) ವರದಿ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

 ದೂರವ್ಯಣಿ ಕಂಪನಗಳ ಎಲಿಾ  ಹಂದಾಣಿಕ್ಕಯ ಒಟ್ಟು  ಆದಾಯದ (ಎಜಆರ್) ಮೇಲೆ 

ವಿರ್ಧಸಲಾಗುವ 5%ರಷ್ಟು  ಯೂನವಸಿಲ್ಫ ಸವಿಿಸ್ ಲೆವಿ (ಯುಎಸ್ಎಲ್ಫ)ಯನ್ನು  ಭಾರತ್ 

ಸಕಾಿರದ ಸಂಕುಚಿತ್ ನರ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಇಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸಂಕುಚಿತ್ ನರ್ಧಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು  

ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಸತಿು ನ್ ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಾ ಯ. 

 

 

ಡ್ರ ೀಣ್ ಕಾಯ ಮೆರ ರ್ಳಸಲು ರೈಲೆವ  ನಿಧಾಬರ 

ವಿವಿಧ ರೈಲಿೆ ೀ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳು ವಿಶೇಷ್ಟವ್ಯಗಿ ಟ್ರ ಯ ಕಗ ಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ರೈಲಿೆ  ಮೂಲ್ಸೌಕಯಿಗಳ ಯೀಜನೆ ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  

ನವಿಹಣೆಗೆ "ಡ್ರ ೀನ್" ಕಾಯ ಮೆರಾಗಳನ್ನು  (UAV/NETRA) ನಯೀಜಸಲು 

ಭಾರತಿೀಯ ರೈಲಿೆ ೀ ನಧಿರಿಸಿದೆ,. ಈ ನಟ್ಟು ನ್ಲಿ್ಲ , ಡ್ರ ೀಣ್ 
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ಕಾಯ ಮೆರಾಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಲು ಝೀನ್ಲ್ಫ ರೈಲಿೆ ಗಳಿಗೆ ನದೇಿಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈಲು 

ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್ವನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಣತೆ ಮತ್ತು  ದಕ್ಷಣತೆ ಹ್ಚಿು ಸಲು ರೈಲಿೆ ೀ 

ಇಲಾಖ್ಯ ಈಗಗಲೇ ಅನೇಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 

 ಡ್ರ ೀನ್ "ಕಾಯ ಮೆರಾಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಣಾ ಕಾಯಾಿಚರಣೆ, ಯೀಜನೆಯ 

ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ, ಪರ ಮಖ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳ ಪರ ಗತಿ, ಟ್ರ ಯ ರ್ಕ ಪರಿಸೆಿ ತಿಗಳು ಮತ್ತು  ತ್ಪಾಸಣೆ 

ಸಂಬಂರ್ಧತ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ವೆ. 

 ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತು  ಉತೆ್ ವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಜನ್ರ ಗುಂಪಿನ್ ನವಿಹಣೆ, ತಾಯ ಜಯ ಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು  ರೈಲು ನಲಾದ ಣಗಳ ವೈಮಾನಕ ಸಮೀಕ್ಕಷ ಗಗಿ ಸಹ ಇದನ್ನು  

ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 ಟ್ರ ರ್ಕ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ರೈಲಿೆ  ಮೂಲ್ಸೌಕಯಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಣತೆ ಮತ್ತು  ನವಿಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ 

ನೈಜ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುಲಿ್ಲ  ಡ್ರ ೀನೆ್  ಪರ ಮಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

ಈ ಉಪಕರ ಮದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  “ವೆಸ್ು  ಸೆಂಟರ ಲ್ಫ ರೈಲಿೆ ೀಸ್” ಜಬಲುಪ ರ್ "ಡ್ರ ೀನ್" ಕಾಯ ಮೆರಾಗಳನ್ನು  

ಖರಿೀದಿಸಿದ ಮೊದಲ್ ರೈಲಿೆ  ವಲ್ಯ ಆಗಿದೆ. 

 

ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವ್ಯಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ನಿೀತಿ ಮತಿ ಷ್್ಟ  ಸಡಿಲ 

ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವ್ಯಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ನೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಹಲ್ವ್ಯರು 

ತಿದುದ ಪಡಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. 

ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಸುಲ್ಭವ್ಯಗಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸರಳಗೊಳಿಸುವ 

ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ ಎಫ್್ ಐ ನೀತಿಯನ್ನು  ಉದಾರಿೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವ್ಯಳ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಒಳಹರಿವು ಹ್ಚಾು ಗಲ್ಲದುದ , ಹೂಡಿಕ್ಕ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು  

ಉದಯ ೀಗಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವ್ಯಗಲ್ಲದೆ. 

ಪ್ರ ಮುಖ ರ್ದ್ಲ್ವಣೆಗಳು: 

 ಆಟ್ೀಮಾಯ ಟ್ಟರ್ಕ ರೂಟ್ನ್ಡಿ ಬರುವ ಸಿಂಗಲ್ಫ ಬಾರ ಯ ಂಡ್ ಚಿಲಿ್ರೆ ವಹಿವ್ಯಟ್ಟನ್ಲಿ್ಲ  

ಶೇ.100 ರಷ್ಟು  ಎಫ್್ ಐ ಅವಕಾಶ. 

 ನಮಾಿಣ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಶೇ 100 ರಷ್ಟು  ಎಫ್್ ಐ ಅವಕಾಶ 

 ಸರಕಾರಿ ಸಿಾ ಮಯ ದ ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ ಸಂಸೆೆ  ಏರ್ಇಂಡಿಯಾದಲಿ್ಲ  ಶೇ.49ರಷ್ಟು  ಹೂಡಿಕ್ಕ 

ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಿ ವೈಮಾನಕ ಕಂಪೆನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ. 

 ವೈದಯ ಕೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು ವ್ಯಯ ಖಾಯ ನ್ಕ್ಕೂ  ತಿದುದ ಪಡಿ 

ಅಟೀಮಾಯ ಟ್ಟರ್ಕ ರೂಟ್? 

ಆಟ್ೀಮಾಯ ಟ್ಟರ್ಕ ವಿಧದಲಿ್ಲ  ಹ್ಚಿು ನ್ ನಬಂಧನೆಗಳು ಇರುವುದಿಲಿ್ . ಇದರಲಿ್ಲ , ವಿದೇಶಿ 

ಹೂಡಿಕ್ಕದಾರರು ಅಥವ್ಯ ಭಾರತ್ದ ಕಂಪನ ಇಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಆರ್ಬಿಐ ಅಥವ್ಯ ಸರಕಾರದ 
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ಅನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿಲಿ್ . ಆದರೆ, ಸರಕಾರದ ಒಪಿಪ ಗೆಯ ವಿಧದಲಿ್ಲ , ಇಲಿ್ಲ  ಬಂಡವ್ಯಳ 

ಹೂಡಬೇಕ್ಕಂದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕ್ಕದಾರರು ಸರಕಾರದಿಂದ ಪೂವ್ಯಿನ್ನಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. 

 

ಟ್ರರ ನ್್ಸ ಪ ೀಟ್ಬ ಫಾರ್ ಲಂಡನ್ (TFL) ಜೊತ್ ಒಡಂರ್ಡಿಕ್ಕ ಒಪ್ಪ ಂದ್ಕೆ್ಕ  ಸಹಿ 

ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹ್ದಾದ ರಿಗಳ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯವು ಟ್ರ ನೆ ಪ ೀಟ್ಿ ಫ್ಘರ್ 

ಲಂಡನ್ ನಂದಿಗೆ ಒಪಪ ಂದಕ್ಕೂ  ಸಹಿ ಹಾಕದೆ. TFL ಪರಿಣಿತಿಯಂದಿಗೆ 

ದೇಶದ ಸಾವಿಜನಕ ಸಾರಿಗೆ ವಿನಾಯ ಸವನ್ನು  ಪುನ್ರುಜಜ ೀವನ್ಗೊಳಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕ ಒಪಪ ಂದಕ್ಕೂ  ಸಹಿಹಾಕಲಾಗಿದೆ.  

ಪರ ಸಾು ವಿತ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಕಯು ಸಾವಿಜನಕ ಸಾರಿಗೆ ವಯ ವಸೆೆ ಯನ್ನು  ಪುನ್ರುಜಜ ೀವನ್ಗೊಳಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ಸಮಥಿನೀಯ ಸಾವಿಜನಕ ಸಾರಿಗೆ ವಯ ವಸೆೆ ಯನ್ನು  ರಚಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ಯಾಣಿಕರ 

ಸಾಮಥಯ ಿವನ್ನು  ವೃದಿಿ ಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲದೆ.  

ಸಾವಿಜನಕ ಸಾರಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲ್ಲತ್ ವ್ಯಹನ್ಗಳನ್ನು  ಹ್ಚಿು ಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಡಿಜಟಲ್ಫ ವಹಿವ್ಯಟ್ಟ ಮೂಲ್ಕ ಟ್ಟಕ್ಕಟ್ ವಿತ್ರಣಿ ಉತೆು ೀಜಸುವುದು ಒಪಪ ಂದ ಭಾಗವ್ಯಗಿದೆ.  

 

 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

 

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ ರ್ಯಲು ಮಲ ವಿಸಜಬನೆ ಮುಕಿ  ರಾಜಯ ವ್ಯಗಿ ಘೀಷಣೆ 

ಅರುಣಾಚಲ್ ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಬಯಲು ಮಲ್ ವಿಸಜಿನೆ ಮಕು  

ರಾಜಯ ವೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಸಿಕೂ ಂನ್ ನಂತ್ರ ಈ 

ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೇ ರಾಜಯ ವೆಂಬ ಖಾಯ ತಿಗೆ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪರ ದೇಶ 

ಪಾತ್ರ ವ್ಯಗಿದೆ. ಅರುಣಾಚಲ್ ಪರ ದೇಶವು 21 ಜಲಿೆ ಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

2019ರ ಅಕೊು ೀಬರ್ 2ರ ಅಂತ್ಯ ದಳಗೆ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಬಯಲು ಮಲ್ 

ವಿಸಜಿನೆ ಮಕು ವನಾು ಗಿಸಲು ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ್ಧಗೆ ಮನ್ು ವೇ 

ಅರುಣಾಚಲ್ ಪರ ದೇಶ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು  ಮಾಡಿದೆ.  

ಸವ ಚಿ  ಭಾರತ ಮಷನ್: 

2019ರ ಹತಿು ಗೆ ಬಯಲು ಮಲ್ ವಿಸಜಿನೆಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದು ಸಿ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ದ 

ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 2014ರಲಿ್ಲ  ಸಿ ಚು  ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ಕ್ಕೂ  ಚಾಲ್ನೆ ನೀಡಲಾಯಿತ್ತ.  ಮನಸಿಪಲ್ಫ ಘನ್ 

ತಾಯ ಜಯ  ನವಿಹಣೆ ಹಾಗೂ ನೈಮಲ್ಯ ಿತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಸಹ ಯೀಜನೆಯ ಪರ ಮಖ ಉದೆದ ೀಶ. 
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ಭಾರತದ್ ನೂತನ ವಿದೇಶಂಗ ಕಾಯಬದ್ಶಿಬಯಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಗೊೀಖಲೆ ನೇಮಕ 

ಭಾರತಿೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆಗಳ (ಐಎಫ್ ಎಸ್ ) ಹಿರಿಯ ಅರ್ಧಕಾರಿ 

ವಿಜಯ್ ಗೊೀಖಲೆ ಮಂದಿನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾಯಿದಶಿಿಯಾಗಿ 

ನಯೀಜತ್ರಾಗಿದಾದ ರೆ. ಪರ ಧಾನ ನ್ರೇಂದರ  ಮೊೀದಿ ನೇತೃತಿ್ ದ ನೇಮಕಾತಿ 

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಜಯ್ ಗೊೀಖಲೆ ಅವರನ್ನು  ಈ ಹುದೆದ ಗೆ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿದೆ. ಮಂದಿನ್ ಎರಡು ವಷ್ಟಿಗಳ ಕಾಲ್ ಗೊೀಖಲೆ ಅವರು ಈ 

ಹುದೆದ ಯಲಿ್ಲ  ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಲ್ಲದಾದ ರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾಯಿದಶಿಿ ಎಸ್. 

ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರ ಅರ್ಧಕಾ ಅವರ್ಧ ಜನ್ವರಿ 28ಕ್ಕೂ  ಕೊನೆಗೊಳಳ ಲ್ಲದೆ. 

ವಿಜಯ್ ಗೊೀಖಲೆ: 

 ಗೊೀಖಲೆ ಅವರು 1981 ಬಾಯ ಚಿನ್ ಭಾರತ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸೇವೆಗಳ ಅರ್ಧಕಾರಿ. ಚಿೀನಾ 

ವಿಷ್ಟಯದಲಿ್ಲ  ಹ್ಚ್ಚು  ನೈಪುಣಯ ತೆ ಹಂದಿರುವ  ಗೊೀಖಲೆ ರವರು ಮಾಯ ಂಡರಿನ್ ಭಾಷೆಯ 

ಬಳಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಪರಿಣಿತಿ ಹಂದಿದಾದ ರೆ. 

 ಪರ ಸುು ತ್ ಗೊೀಖಲೆ ಅವರು ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಿದಶಿಿ (ಆರ್ಥಿಕ 

ಸಂಬಂಧ)ಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸುತಿು ದಾದ ರೆ. ಅದಕ್ಕೂ  ಮಂಚೆ ಜನ್ವರಿ 2016 ರಿಂದ 2017 

ಅಕೊು ೀಬರ್ ವರೆಗೆ ಚಿೀನಾಕ್ಕೂ  ಭಾರತ್ದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದದ ರು. 

 ಕಳೆದ ವಷ್ಟಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ನ್ಡುವೆ ತ್ಲೆದೂರಿದದ  ಡ್ಕಿಮ್ ಗಡಿ ವಿವ್ಯದವನ್ನು  

ತಿಳಿಗೊಳಿಸುವಲಿ್ಲ  ಗೊೀಖಲೆ ರವರು ಪರ ಮಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದ ರು. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಪೌರತವ  ನ್ಸೀಂದ್ಣಿಯ ಮೊದ್ಲ ಕರಡು ಬಿಡುಗಡೆ 

ಬಹುನರಿೀಕಷ ತ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪೌರತಿ್  ನೀಂದಣಿಯ (ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ) 

ಮೊದಲ್ ಕರಡು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪೌರತಿ್  ನೀಂದಣಿಗೆ 

ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದದ  3.29 ಕೊೀಟ್ಟ ಜನ್ರಲಿ್ಲ  1.9 ಕೊೀಟ್ಟ ಜನ್ರು ಅರ್ಧಕೃತ್ವ್ಯಗಿ 

ಭಾರತಿೀಯ ಪೌರತಿ್  ಹಂದಿದಾದ ರೆ ಎಂದು ಕರಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬಾಂಗಿ ದೇಶದ ಗಡಿಯಿಂದ ಅಕರ ಮವ್ಯಗಿ ಅಸೆಾ ಂ ಪರ ವೇಶಿಸಿದವರನ್ನು  ಪತೆು  ಹಚ್ಚು ವ ಸಲುವ್ಯಗಿ 

ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೊೀಟ್ಿ  ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಪೌರತಿ್  ನೀಂದಣಿಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಿಲಾಗಿದೆ.  

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಬಾಂಗಿ ದೇಶದಿಂದ ಅಸೆಾ ಂಗೆ ಅಕರ ಮವ್ಯಗಿ ವಲ್ಸೆ ಬರುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವ ಸಲುವ್ಯಗಿ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಪೌರತಿ್  ನೀಂದಣಿಯನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.  1951 ರಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ತ್ಯಾರಿಸಲ್ಪ ಟು  

ಎನ್ಆಸಿಿ ಹಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ರಾಜಯ  ಅಸೆಾ ಂ. ಸಂಪೂಣಿ ಪರ ಕರ ಯ್ಕಯನ್ನು  ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುತಿು ರುವ ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೊೀಟ್ಿ ಎನ್ಆಸಿಿಯ ಮೊದಲ್ ಕರಡು ಪರ ತಿಯನ್ನು  ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 

ರಳಗೆ ಪರ ಕಟ್ಟಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು . 

ಏನಿದು ವಿವ್ಯದ್? 
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ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 1951ರಲಿ್ಲ  ಅಸೆಾ ಂನ್ಲಿ್ಲ  ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಪರಿಷ್ಟೂ ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಅಂದಿನ್ 

ವರದಿಯಲಿ್ಲ  80 ಲ್ಕ್ಷಣ ಜನ್ರು ಪೌರತಿ್ ವನ್ನು  ಹಂದಿದದ ರು. ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ವಲ್ಸಿಗರನ್ನು  ಪತೆು  ಹಚ್ಚು ವ 

ಈ ಪರ ಕರ ಯ್ಕ ನ್ಡೆಸುವ ಕುರಿತ್ತ ಚಚೆಿ ನ್ಡೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 1979 ರಲಿ್ಲ  ಅಸೆಾ ಂ ಸೂು ಡೆಂಟೆ್  

ಯೂನಯನ್ (ASU) ಯಿಂದ ಅಕರ ಮ ವಲ್ಸಿಗರ ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಗಡಿೀಪಾರು ಮಾಡುವ ಆರು 

ವಷ್ಟಿಗಳ ಆಂದೀಲ್ನ್ವನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದು ಆಗಸ್ು  15, 1985 ರಂದು ಅಸೆಾ ಂ 

ಒಪಪ ಂದಕ್ಕೂ  ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲ್ಕ ಮಕಾು ಯವ್ಯಯಿತ್ತ. 

2013ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಈ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಪರ ಕರ ಯ್ಕ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು . ಕಳೆದ ಮೂರು 

ವಷ್ಟಿಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸಂಬಂಧ ಸುಪಿರ ೀಂ ಕೊೀಟ್ ಿ ನ್ಲಿ್ಲ  40 ಬಾರಿ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಡೆದಿದೆ. 

 

ಕೇಂದ್ರ  ಮಹಿಳಾ ಮತಿ್ತ  ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚ್ಚವ್ಯಲಯದಿಂದ್ “ನ್ಮರಿ” ಪೀಟಬಲ್ 

ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ಕೇಂದರ  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೂ ಳ ಅಭಿವೃದಿದ  ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯ “ನಾರಿ 

(NARI)” ಪೀಟಿಲ್ಫ ಅನ್ನು  ಹರತಂದಿದೆ.  ಮಹಿಳೆಯರಿಗಗಿ 

ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸುಲ್ಭವ್ಯಗಿ 

ಲ್ಭಯ ವ್ಯಗುವ ಸಲುವ್ಯಗಿ ನಾರಿ ವೆಬ್ ಪೀಟಿಲ್ಫ ಅನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಈ ಪೀಟಿಲ್ಫ ಗೆ ಕೇಂದರ  ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೂ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವೆ ಮೇನ್ಕಾ ಗಂರ್ಧ 

ಚಾಲ್ನೆ ನೀಡಿದರು. 

ಉದಿೆ ೀಶ: 

 ಕೇಂದರ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳು ನ್ಡೆಸುತಿು ರುವ ಯೀಜನೆಗಳ ಬಗೆಗ  

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪೀಟಿಲ್ಫ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವೆಬ್ ಪೀಟಿಲ್ಫ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯಗಳು, ಇಲಾಖ್ಯಗಳು ಮತ್ತು  ಸಿಾ ಯತ್ು  

ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಲ್ಲಂಕಗ ಳು ಲ್ಭಯ ವಿರಲ್ಲವೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಆನಿೆ ೈನ್ ಮೂಲ್ಕ ಅಜಿ ಸಲಿ್ಲ ಸುವ 

ಮತ್ತು  ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ  ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಲದೆ. 

ಇ-ಸಂವ್ಯದ್: 

ಇದು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೂ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯದಂದಿಗೆ NGO ಗಳು ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ 

ಸಂಘ ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಸಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಆನಿೆ ೈನ್ ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗಿದೆ. ಇ-

ಸಂವ್ಯದ ಪೀಟಿಲ್ಫ ಮೂಲ್ಕ ಎನಜ ಒಗಳು ಮತ್ತು  ಸಿವಿಲ್ಫ ಸಸೈಟ್ಟ ತ್ಮಾ  ಪರ ತಿಕರ ಯ್ಕ, 
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ಸಲ್ಹ್ಗಳನ್ನು , ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು  ಉತ್ು ಮ ಅಭಾಯ ಸಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೂ ಳ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯದಳಗಿನ್ ಹಿರಿಯ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳು ತ್ಮಾ  

ಸಂಬಂಧಪಟು  ವಿಷ್ಟಯ ವ್ಯಯ ಪಿು ಯಳಗೆ ಸಿಿ ೀಕರಿಸಿದ ಪರ ತಿಕರ ಯ್ಕ/ಸಲ್ಹ್ಗಳನ್ನು  

ವಿೀಕಷ ಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕೂ ಳ ಕಲಾಯ ಣಕಾೂ ಗಿ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ನೀತಿಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸುವಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

 
 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ, ಉತಿ ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತಿ್ತ  ಉತಿ ರಖಂಡದ್ಲಿಿ  ಐದು ನಮಾಮ ಗಂಗೆ 

ಯೀಜನೆಗೆ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ 

ಪಶಿು ಮ ಬಂಗಳ, ಉತ್ು ರಪರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರಖಂಡ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸುಮಾರು 295.01 ಕೊೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ದ ಐದು ನ್ಮಾಮ 

ಗಂಗೆ ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ “ನಾಯ ಷ್ಟನ್ಲ್ಫ ಮಷ್ಟನ್ ಫ್ಘರ್ ಕಿೀನ್ ಗಂಗ 

(ಎನ್ಎಂಸಿಜ)” ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಐದು ಯೀಜನೆಗಳಲಿ್ಲ , ಪಶಿು ಮ ಬಂಗಳದಲಿ್ಲ  

ಕೊಳಚೆನೀರು ನವಿಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದಂತೆ ಮೂರು, ಉತ್ು ರಖಂಡದಲಿ್ಲ  ಚರಂಡಿ 

ನವಿಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು  ಉಳಿದ ಒಂದು ಯೀಜನೆ ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಘಾಟ್  ನವಿಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದೆ.  

ಯೀಜನೆಗಳ ರ್ಗೆೆ : 

 ಉತಿ ರಖಂಡ: ಹರಿದಿಾ ರದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲ್ವು ತೆರೆದ ಪರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಒಳಚರಂಡಿ 

ಮಾಗಿಗಳನ್ನು  ಹಾಕುವ ಯೀಜನೆ. 

 ವ್ಯರಣಾಸ್ತ: ಅನ್ನಮೊೀದಿತ್ ಯೀಜನೆಯು ಹಲ್ವ್ಯರು ಘಾಟಗ ಳ ದುರಸಿು  ಮತ್ತು  ಪುನಃ 

ರಚಿಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

 ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ: ಸಾವಿಜನಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತಿ್ ದಲಿ್ಲ  ಕಮರಹತಿ ಮತ್ತು  

ಬರಾನ್ಗರ್ ಪುರಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ  ಒಳಚರಂಡಿ ನವಿಹಣೆ ಯೀಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಬಹಿಂಪುರ್ ಮನಸಿಪಾಲ್ಲಟ್ಟ ಗಂಗ ನ್ದಿ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ  ತ್ಡೆಯುವ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನ್ಮಯ ಷನಲ್ ಮಷನ್ ಫಾರ್ ಕಿ್ೀನ್ ಗಂಗಾ: 
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ಎನ್ಎಂಸಿಜ ಗಂಗ ನ್ದಿಯ ಪುನ್ರುಜಜ ೀವನ್, ರಕ್ಷಣಣೆ ಮತ್ತು  ನವಿಹಣೆ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಮಂಡಳಿಯ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ ವಿಭಾಗವ್ಯಗಿದೆ (ನಾಯ ಷ್ಟನ್ಲ್ಫ ಗಂಗ ಕೌನೆ ಲ್ಫ ಎಂದೂ ಸಹ 

ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ). ಸಸೈಟ್ಟ ನೀಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆ-1860ರಡಿ 2011 ರಲಿ್ಲ  ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಆಡಳಿತ್ ಸಮತಿ ಮತ್ತು  ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮತಿಯನೂು  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎರಡು 

ಹಂತ್ದ ನವಿಹಣೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಎನ್ಎಂಸಿಜಯ ಡೈರೆಕು ರ್ ಜನ್ರಲ್ಫ 

ರವರು ಎರಡು ಸಮತಿಯ ಮಖಯ ಸೆ ರಾಗಿರುತಾು ರೆ.  ಮಷ್ಟನ್ ನ್ಡಿ 1000 ಕೊೀಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯ ದ 

ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸುವ ಅರ್ಧಕಾರವನ್ನು  ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮತಿಯು ಹಂದಿದೆ.  
 

ಜಲ ಮಾಗಬ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ- ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಕೆ್ಕ  ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ 

ಗಂಗ ನ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲದ ಯಾ-ವ್ಯರಣಾಸಿ ನ್ಡುವಿನ್ 1380 ಕ.ಮೀ 

ಉದದ ದ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಜಲ್ಮಾಗಿ-1(NW1)ರ ಸಂಚಾರ ಸಾಮಥಯ ಿ 

ಹ್ಚಿು ಸಲು ಜಲ್ ಮಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ(ಜೆಎಂವಿಪಿ) 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಕ್ಕೂ  ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ಸಮತಿ (ಸಿಸಿಇಎ) ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನೀಡಿದೆ 

ರೂ 5,370 ಕೊೀಟ್ಟ ಯೀಜನೆ ಇದಾಗಿದುದ , ವಿಶಿ  ಬಾಯ ಂಕನ್ ತಾಂತಿರ ಕ ನೆರವು ಮತ್ತು  

ಹೂಡಿಕ್ಕ ಬೆಂಬಲ್ದಂದಿಗೆ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾರ್ಚಿ 2023ರ ವೇಳೆಗೆ 

ಯೀಜನೆ ಮಕಾು ಯಗೊಳಳ ಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಸಲಾಗಿದೆ. 

ಜಲ ಮಾಗಬ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ: 

ಗಂಗ ನ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಕನಷ್ಟಠ  1500 ಟನ್ ಹಡಗುಗಳ ವ್ಯಣಿಜಯ  ಸಂಚರಣೆ ಸಕರ ಯಗೊಳಿಸಲು 

2014-15ರ ಬಜೆಟು ಲಿ್ಲ  ಜಲ್ ಮಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರ ಘೀಷ್ಟಸಿತ್ತ. 

ಯೀಜನೆಯಡಿ ಗಂಗ ನ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಹಾಬಾದ್ ಮತ್ತು  ಹಲ್ಲದ ಯಾ ನ್ಡುವೆ 1620 

ಕ.ಮೀ ಜಲ್ಮಾಗಿವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

 ಈ ಯೀಜನೆಯು ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ಜಾಖಿಂಡ್ ಮತ್ತು  ಪಶಿು ಮ 

ಬಂಗಳವನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವ್ಯರಾಣಸಿ, ಬಲ್ಲಯಾ, ಘಜಪುರ್, ಚಪಾರ , ಬಕೆಾ ರ್, ಪಾಟ್ು , 

ವೈಶಾಲ್ಲ, ಖಗೇರಿಯಾ, ಬೇಗುಸಾರೈ, ಮಂಗರ್, ಭಾಗಲುಪ ರ್, ಸಾಹಿಬ್ ಗಂಜ್ಡ ಯೀಜನೆಯಡಿ 

ಬರುವ ಪರ ಮಖ ಜಲಿೆ ಗಳು. 

 ಗಂಗ ನ್ದಿಯಲಿ್ಲ  1500 ಟನ್ ಹಡಗುಗಳ ವ್ಯಣಿಜಯ  ಸಂಚರಣೆ ಸಕರ ಯಗೊಳಿಸಲು 

ಮೂರು ಮೀಟಗಿಳಷ್ಟು  ಆಳವನ್ನು  ಹಂದಿರುವ ಫೇರ್ ವೇ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವುದು 

ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದ ೀಶ. 
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ಝೀಜಿಲ್ ಸುರಂಗ ನಿಮಾಬಣಕೆ್ಕ  ಕೇಂದ್ರ  ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ 

ಜಮಾ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಾ ೀರದಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಪಥದ ಝೀಜಲಾ ಪಾಸ್ 

ಸುರಂಗ ನಮಾಿಣಕ್ಕೂ  ಕೇಂದರ  ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಂಪುಟ 

ಸಮತಿ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆಯಕಟ್ಟು ನ್ ಸುರಂಗವು ಲೆಹ್ 

ಪರ ದೇಶಕ್ಕೂ  ಸವಿಋತ್ತ ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ. 

ಪೂಣಿಗೊಂಡ ನಂತ್ರ ಇದು ಏಷ್ಠಯ ದ ಅತಿದಡ್  ಎರಡು ಪಥದ ಸುರಂಗ ಮಾಗಿ 

ಎನಸಲ್ಲದೆ. 

 ಝೀಜಲಾ ಸುರಂಗವು ಶಿರ ೀನ್ಗರ-ಕಾಗಿಿಲ್ಫ-ಲೇಹ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹ್ದಾದ ರಿ (NH-1A) 

ಯಲಿ್ಲ  11,578 ಅಡಿ ಎತ್ು ರದಲಿ್ಲದೆ.  

 ₹6,809 ಕೊೀಟ್ಟ ವೆಚು ದಲಿ್ಲ  ನಮಿಸಲಾಗುವ ಈ ಸುರಂಗವು ಶಿರ ೀನ್ಗರ, ಕಾಗಿಿಲ್ಫ 

ಮತ್ತು  ಲೆಹ್ಗೆ ಸಂಪಕಿ ಕಲ್ಲಪ ಸುತ್ು ದೆ. ಏಳು ವಷ್ಟಿಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಸುರಂಗ ನಮಿಸಲು 

ಉದೆದ ೀಶಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 14.15 ಕಲೀ ಮೀಟರ್ ಉದದ ದ ನಾಲುೂ  ಪಥದ ಒಂದೇ ಸುರಂಗ ಮಾಗಿವನ್ನು  

ನಮಿಸಲು ಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹ್ದಾದ ರಿ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಹ್ದಾದ ರಿ 

ಮತ್ತು  ಮೂಲ್ಸೌಕಯಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ನಗಮದ ಮೂಲ್ಕ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಗೊಳಿಸಲ್ಲದೆ. 

 ಈ ಸುರಂಗ ಮಾಗಿವು ಎಲಿ್  ಋತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿರ ೀನ್ಗರ, ಕಾಗಿಿಲ್ಫ ಮತ್ತು  ಲೆಹ್ಗೆ 

ಸಂಪಕಿ ಕಲ್ಲಪ ಸುವ ಜತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಕವ್ಯಗಿ ಈ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಬದಲಾವಣೆ ತ್ರಲ್ಲದೆ ಎಂದು ರಸೆು  ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಹ್ದಾದ ರಿ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. 
 

ICCR ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ವಿನಯ್ ಸಹಸರ ಬುದಿೆ  ನೇಮಕ 

ಸಂಸದ ವಿನ್ಯ್ ಸಹಸರ ಬುದೆದ  ಅವರನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ಕೌನೆ ಲ್ಫ 

ಆಫ್ ಕಲ್ು ರಲ್ಫ ರಿಲೇಶನೆ್  (ಐಸಿಸಿಆರ್) ಅಧಯ ಕ್ಷಣರಾಗಿ ರಾಷ್ಟು ರಪತಿ 

ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೊೀವಿಂದ್ ರವರು ನೇಮಸಿದಾದ ರೆ.  

ಐಸ್ತಸ್ತಆರ್ (ICCR): 

ಐಸಿಸಿಆರ್ ಭಾರತ್ದ ಸಕಾಿರದ ಸಿಾ ಯತ್ು  ಸಂಸೆೆ ಯಾಗಿದುದ , ಭಾರತ್ದ ಬಾಹಯ  

ಸಂಸೂ ೃತಿಯನ್ನು  ಇತ್ರ ದೇಶಗಳಂದಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಜನ್ರಂದಿಗೆ ವಿನಮಯ 

ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಬಲ್ಪಡಿಸುವ ಕಾಯಿವನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದೆ. 
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ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನೆ ಲ್ಫ ಫ್ಘರ್ ಕಲ್ು ರಲ್ಫ ರಿಲೇಶನೆ್  (ಐಸಿಸಿಆರ್) ಅನ್ನು  1950 ರಲಿ್ಲ  ಸಿ ತಂತ್ರ  

ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಣ ಮಂತಿರ  ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ಫ ಕಲಾಮ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು 

ಸೆಾ ಪಿಸಿದರು. 

ಐಸ್ತಸ್ತಆರ್ ಧ್ಯ ೀಯ: 

ಭಾರತ್ದ ಬಾಹಯ  ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳ ಸೂತಿರ ೀಕರಣ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಸಕರ ಯವ್ಯಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು 

ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು 

ಮತ್ತು  ಪರಸಪ ರ ಸಹಕಾರ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು  ಬಲ್ಪಡಿಸುವುದು. ಇತ್ರ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು  

ಜನ್ರಂದಿಗೆ ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ ವಿನಮಯವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸುವುದು ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟು ರಗಳಂದಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಬೆಳೆಸುವುದು. 

ರಾಜಿೀಂದ್ರ್ ಖನನ  ಉಪ್ ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಭ್ದ್ರ ತಾ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕ 

ರಿಸರ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಲ್ಲಸಿಸ್ ವಿಂಗ್ (RAW)ನ್ ನವೃತ್ು  ಮಖಯ ಸೆ  

ರಾಜೀಂದರ್ ಖನ್ು  ರವರನ್ನು  ಉಪ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಭದರ ತಾ 

ಸಲ್ಹ್ಗರರಾಗಿ ಕೇಂದರ  ನೇಮಕಾತಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿದೆ. ನಶಿು ತ್ ಅರ್ಧಕಾರಾವರ್ಧ ಅವರ್ಧಗೆ ಇವರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದುದ ,  ಮಂದಿನ್ 

ಆದೇಶದ ವರೆಗೆ ಈ ಹುದೆದ ಯಲಿ್ಲ  ಮಂದುವರೆಯಲ್ಲದಾದ ರೆ. ಖನ್ು  ಅವರು ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಭದರ ತಾ ಸಲ್ಹ್ಗರ ಅಜತ್ ದಾವಲ್ಫ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ  ಸಹಾಯವನ್ನು  ನೀಡಲ್ಲದಾದ ರೆ. 

ರಾಜಿೀಂದ್ರ್ ಖನನ : 

 ಖನ್ು  ಅವರು 1978ನೇ ಬಾಯ ಚಿನ್ ರಿಸರ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಲ್ಲಸಿಸ್ ವಿಂಗ್ ಕೇಡರ್ 

ಅರ್ಧಕಾರಿ. 

 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014 ರಿಂದ ಎರಡು ವಷ್ಟಿಗಳ ಕಾಲ್ ರಿಸರ್ಚಿ ಅಂಡ್ ಅನಾಲ್ಲಸಿಸ್ ವಿಂಗ್ 

ಮಖಯ ಸೆ ರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಿದದ ರು. 

 ಖನ್ು  ಅವರು RAWನ್ಲಿ್ಲ  ಭಯೀತಾಪ ದನಾ-ವಿರೀರ್ಧ ಘಟಕದ ಪಿತಾಮಹ 

ಎನಸಿದಾದ ರೆ. ಈ ಪತೆು ೀದಾರಿ ಸಂಸೆೆ ಯಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಭಯೀತಾಪ ದನಾ 

ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗಳನ್ನು  ನ್ಡೆಸಿದಾದ ರೆ. ಮಖಯ ವ್ಯಗಿ ಪಾಕಸಾು ನ್ ಮತ್ತು  ಇಸಿಾಮರ್ಕ 

ಭಯೀತಾಪ ದನೆ ವಿರುದದ  ನ್ಡೆಸಿದಾದ ರೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಭ್ದ್ರ ತಾ ಸಲಹೆಗಾರ: 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಭದರ ತಾ ಸಲ್ಹ್ಗರರು ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಭದರ ತಾ ಮಂಡಳಿಯ 

ಮಖಯ ಕಾಯಿನವ್ಯಿಹಕ ಅರ್ಧಕಾರಿ. ಇವರು ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ 
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ಭದರ ತೆಯ ಬಗೆಗ  ಪರ ಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಯ ಪಾರ ಥಮಕ ಸಲ್ಹ್ಗರರಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಾು ರೆ. 

ರಾ ಮತ್ತು  ಇಂಟಲ್ಲಜೆಲೆ್ಲ  ಬ್ಯಯ ರಗಳು ತ್ಮಾ  ವರದಿಯನ್ನು  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಭದರ ತಾ 

ಸಲ್ಹ್ಗರರ ಮೂಲ್ಕ ಪರ ಧಾನ ಅವರಿಗೆ ತ್ಲುಪಿಸುತ್ು ವೆ. ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಭದರ ತಾ ಸಲ್ಹ್ಗರರಿಗೆ 

ಉಪ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಭದರ ತಾ ಸಲ್ಹ್ಗರರು ಕತ್ಿವಯ  ನವಿಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ನೆರವ್ಯಗುತಾು ರೆ. 

 1998ರಲಿ್ಲ  ಅಟಲ್ಫ ಬಿಹಾರಿ ವ್ಯಜಪೇಯಿ ಸಕಾಿರ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಭದರ ತಾ ಸಲ್ಹ್ಗರ 

ಹುದೆದ ಯನ್ನು  ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು . ಬಿಜೇಶ್ ಮಶಾರ  ರವರು ಭಾರತ್ದ 

ಮೊದಲ್ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಭದರ ತಾ ಸಲ್ಹ್ಗರರು. 

 

 

ರ್ರಾರ್ಕ ಕಿ್ ಪ್ಣಿ, ಪ್ಪಜಿಎಂ ಬಾಂಬ್ ಖರಿೀದಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ಚವ್ಯಲಯ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ 

ರಕ್ಷಣಣಾ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯ ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಪಡೆಗೆ  131 ಬರಾರ್ಕ ಕಷ ಪಣಿ 

ಹಾಗೂ ಭಾರತಿೀಯ ವ್ಯಯು ಪಡೆಗೆ 240 ನಖರ ಮಾಗಿದಶಿಿ 

ಶಸಾು ಸು ರ (ಪಿಜಎಂ)ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಲು ಅಂತಿಮ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ 

ನೀಡಿದೆ. ಒಟ್ು ರೆ ರೂ 1714 ಕೊೀಟ್ಟ ಖರಿೀದಿ ಒಪಪ ಂದ ಇದಾಗಿದೆ. 

ರಕ್ಷಣಣಾ ಮಂತಿರ  ನಮಿಲಾ ಸಿೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಪರ ಸಾು ವನೆಗೆ 

ಅಂತಿಮ ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿದರು. 

ನಿಖರ ಮಾಗಬದ್ಶಿಬ ಶಸಿ್ಥ ಸಿ ರ  (ಪ್ಪಜಿಎಂ): 

 240 KAB-1500 PGM ಗಳನ್ನು  ರಷ್ಠಯ ದ ರೀಸಬ್ಸ್ರನೆಕೆೊ ಪ ೀಟ್ಟು ಿಂದ 1,254 

ಕೊೀಟ್ಟ ವೆಚು ದಲಿ್ಲ  ಖರಿೀದಿಸಲಾಗುವುದು. PGM ಎಂಬುದು KAB PGM ಗಳಿಂಗಿತ್ 

ವಿಭಿನ್ು ವ್ಯಗಿದುದ , ಈಗಗಲೇ ಐಎಎಫ್ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಸು-30 ಫೈಟರ್ 

ಜೆಟಗ ಳಲಿ್ಲ  ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ರ್ರಾರ್ಕ ಕಿ್ ಪ್ಣಿ: 

131 ಬರಾರ್ಕ (Surface-to-air) ಕಷ ಪಣಿಗಳು  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂರ್ಧತ್ ಸಲ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು  ಇಸೆರ ೀಲ್ು  

ರಾಫ್ಲಲ್ಫ ಅಡಿಾ ನೆ್್  ಡಿಫ್ಲನೆ್  ಸಿಸು ಮೆ್  ಲ್ಲಮಟ್ಟಡಿು ಂದ 460 ಕೊೀಟ್ಟ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ 

ಖರಿೀದಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಎಲಿಾ  ಮಂಚೂಣಿಯ 

ಯುದಿ ನೌಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಗೊೀಧಿಯ ಉತಾಪ ದ್ನೆಯನ್ನನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸಲು ಪ್ರ ಪಂಚದ್ ಮೊದ್ಲ 'ವೇಗ ತಳಿ' ತಂತರ  
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ಆಸೆು ರೀಲ್ಲಯಾದ ವಿಜಾಾ ನಗಳು ವಿಶಿ ದ ಮೊದಲ್ 'ವೇಗ ತ್ಳಿ (Speed 

Breeding)' ವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಿದಾದ ರೆ, ಇದು ಬೆಳೆಯ 

ಉತಾಪ ದನೆಯನ್ನು  ಮೂರು ಪಟ್ಟು  ಹ್ಚಿು ಸಲ್ಲದೆ. 

ವಿಜಾಾ ನಗಳು ವೇಗ ತ್ಳಿ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್ವನ್ನು  ಬಳಸಿಕೊಂಡು 

ಹಸ 'ಡಿಎಸ್ ಫ್ಘಯ ರಡೆ' ಎಂಬ ಗೊೀರ್ಧ ತ್ಳಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದುದ , ಈ ವಷ್ಟಿದಲಿ್ಲ   

ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲ್ಲದಾದ ರೆ. ಡಿಎಸ್ ಫ್ಘಯ ರಡೆಯು ಹ್ಚಿು ನ್ ಪರ ಟ್ಟೀನ್ ಹಾಗೂ ಕೊಯಿಿ ಗಿಂತ್ 

ಮಂಚೆ ಮೊಳಕ್ಕ ಬರುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವ ಸಾಮಥಯ ಿವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. 

ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನದ್ ಪಾರ ಮುಖಯ ತ್: 

ಸಿಪ ೀಡ್ ಬಿರ ೀಡಿಂಗ್ ತಂತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ವಿಶೇಷ್ಟವ್ಯಗಿ ಪರಿವತಿಿತ್ ಗಜನ್ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಆರು ತ್ಲೆಮಾರಿನ್ ಗೊೀರ್ಧ, ಕಡಲೆ ಮತ್ತು  ಬಾಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಒಂದು 

ವಷ್ಟಿದಲಿ್ಲ  ನಾಲುೂ  ತ್ಲೆಮಾರಿನ್ ಕಾಯ ನೀಲ್ ಸಸಯ ಗಳನ್ನು  ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಗಜನ್ 

ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಎರಡು ಅಥವ್ಯ ಮೂರು ತ್ಲೆಮಾರುಗಳ ತ್ಳಿಯನ್ನು  ಮಾತ್ರ  ಬೆಳೆಸಬಹುದು. 

ನಯಂತಿರ ತ್ ಹವ್ಯಗುಣ ಪರಿಸೆಿ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆದ ಸಸಯ ಗಳ ಗುಣಮಟು  ಮತ್ತು  ಇಳುವರಿಯು 

ನಯಮತ್ವ್ಯದ ಗಜನ್ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆದ ಗಿಂತ್ಲೂ ಉತ್ು ಮವ್ಯಗಿದೆ. 

ಸ್ತಪ ೀಡ್ ಬಿರ ೀಡಿಂಗ್ ತಂತರ ಜ್ಞಾ ನ: 

ಈ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಸಂಪೂಣಿವ್ಯಗಿ ನಯಂತಿರ ತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪರಿಸರವನ್ನು  

ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ತಿೀವರ ವ್ಯದ ದುಯ ತಿಸಂಶಿ್ನೀಷ್ಟಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಲಿ್  ಎಲ್ಫಇಡಿ 

ದಿೀಪಗಳನ್ನು  ದಿನ್ಕ್ಕೂ  22 ಗಂಟ್ಟಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಎಲ್ಇಡಿ ದಿೀಪ್ಗಳು ಏಕ್ಕ: 

ಎಲ್ಫಇಡಿ ದಿೀಪಗಳು ಸೀಡಿಯಂ ವೇಪರ್ ದಿೀಪಗಳಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಖಚಿನ್ನು  

ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ು ವೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಸೀಡಿಯಂ ದಿೀಪಗಳು ಹ್ಚ್ಚು  ಶಾಖವನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸುತ್ು ವೆ 

ಮತ್ತು  ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟು ದ ಬೆಳಕನ್ನು  ಹರಸೂಸುತ್ು ವೆ. 

 

 

 

 

ಸುರೇಶ್ ಪ್ರ ಭು ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ಯಲಿಿ  ಕೌನ್ಿ ಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರ ೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಾ ಂಟ್ ಅಂಡ್ 

ಪರ ೀಮೊೀಷನ್  ಸಭೆ 
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ಕೇಂದರ  ವ್ಯಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗರಿಕಾ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಪರ ಭು ರವರು ಇತಿು ೀಚೆಗೆ 

“ಕೌನೆ ಲ್ಫ ಫ್ಘರ್ ಟ್ಟರ ೀಡ್ ಡೆವೆಲ್ಪೆಾ ಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ ಮೊೀಷ್ಟನ್” ನ್ 3 ನೇ 

ಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷಣತೆಯನ್ನು  ವಹಿಸಿದದ ರು. 

ಕೌನ್ಿ ಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರ ೀಡ್ ಡೆವಲಪ್ಾ ಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ ೀಮೊೀಷನ್: 

ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಯ ಪಾರ ನೀತಿ ಹೇಳಿಕ್ಕ 2015-20 ರ ನಬಂಧನೆಗಳ ಅನ್ನಸಾರ ವ್ಯಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗರಿಕಾ 

ಕೇಂದರ  ಸಚಿವ ನೇತೃತಿ್ ದಲಿ್ಲ  ಕೌನೆ ಲ್ಫ ಫ್ಘರ್ ಟ್ಟರ ೀಡ್ ಡೆವಲ್ಪೆಾ ಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪರ ೀಮೊೀಷ್ಟನ್ ಅನ್ನು  

2015 ಜುಲೈನ್ಲಿ್ಲ  ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಉದಿೆ ೀಶ: 

ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕೇಂದಾರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶಗಳಂದಿಗೆ ನರಂತ್ರ ಮಾತ್ತಕತೆಯನ್ನು  ಆಯೀಜಸುವ 

ಮೂಲ್ಕ ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ವ್ಯಯ ಪಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ದೇಶದ ರಫ್ತು ಗಳನ್ನು  

ಉತೆು ೀಜಸುವಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ಗಳು ಸಕರ ಯ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಚೌಕಟು ನ್ನು  ರೂಪಿಸುವುದು. 

ರಚನೆ: 

ವ್ಯಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗರಿಕ್ಕಗಳ ರಾಜಯ  ಸಚಿವರಗಳು, ಸಂಬಂಧಪಟು  ಕೇಂದರ  ಇಲಾಖ್ಯಗಳು / 

ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯದ ಕಾಯಿದಶಿಿಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ರಫ್ತು  ಸಂಬಂರ್ಧತ್ ಸಂಸೆೆ ಗಳು / ವ್ಯಯ ಪಾರ ಸಂಸೆೆ ಗಳ 

ಮಖಯ ಸೆ ರು ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

 

 

 

 

 

 

ಕೇಂದಿರ ೀಯ ಜಲ ಆಯೀಗಕೆ್ಕ  ಸ್ತಬಿಐಪ್ಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಶಸಿ್ತ  

ಕೇಂದಿರ ೀಯ ಜಲ್ ಆಯೀಗಕ್ಕೂ  ಸೆಂಟರ ಲ್ಫ ಬ್ಸ್ೀಡ್ಿ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷ್ಟನ್ 

ಅಂಡ್ ಪವರ್ (ಸಿಬಿಐಪಿ) ವಿಶೇಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಪರ ಶಸಿು  2018 ಲ್ಭಿಸಿದೆ. ದಡ್  

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳ ಬಾಳಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷಣತೆಗಗಿ ಈ ಪರ ಶಸಿು  ಲ್ಭಿಸಿದೆ. 

 ವಿಶಿ  ಬಾಯ ಂಕನ್ ನೆರವಿನಂದ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನ್ ಪುನ್ವಿಸತಿ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣೆ ಯೀಜನೆ (DRIP) 

ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತ್ದ ಅತಿದಡ್  ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳ ಬಾಳಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷಣತೆಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸಲು 

ಕೇಂದಿರ ೀಯ ಜಲ್ ಆಯೀಗ (ಸಿಡಬಿ್ಯ ಯ ಸಿ) ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಈ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

DRIP? 

ವಿಶಿ  ಬಾಯ ಂಕನ್ ನೆರವಿನಂದಿಗೆ ಜಲ್ ಸಂಪನೂಾ ಲ್ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯ ಆರು ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಪುನ್ವಿಸತಿ 

ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೀಜನೆ (ಡಿರ ಪ್) ಅನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಇದು ಆರು ವಷ್ಟಿಗಳ 
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ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದಿರ ೀಯ ಜಲ್ ಆಯೀಗದ ಕೇಂದರ  ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಸುರಕ್ಷಣತಾ ಸಂಸೆೆ , ಈ 

ಯೀಜನೆಯ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ ಮತ್ತು  ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಿು ದೆ. 

 ಕೇರಳ, ಮಧಯ ಪರ ದೇಶ, ಒಡಿಶಾ, ತ್ಮಳುನಾಡು ಮತ್ತು  ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  223 

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳ ಪುನ್ವಿಸತಿ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಉತ್ು ರಾಖಂಡ್ ಮತ್ತು  ಜಾಖಿಂಡ್ ಯೀಜನೆಗೆ ಸೇಪಿಡೆಗೊಳುಳ ವ ಮೂಲ್ಕ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  

250ಕ್ಕೂ  ಏರಿಕ್ಕಯಾಯಿತ್ತ. ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಸುರಕ್ಷಣತೆಗೆ ಹಸ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್ಗಳನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸುವುದು,  ಕೇಂದರ  

ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಮಟು ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಣೆಕಟ್ಟು ನ್ ಸುರಕ್ಷಣತೆ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ್ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಕ್ಕೂ  ಸಾಂಸೆಿ ಕ 

ಸಂಸೆೆ ಗಳು, ದೇಶದ ಪರ ಮಖ ಶೈಕ್ಷಣಣಿಕ ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಸಾಮಥಯ ಿಗಳನ್ನು  

ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಯೀಜನೆಯ ಗುರಿ. 

ಕೇಂದಿರ ೀಯ ಜಲ ಆಯೀಗ: 

ಕೇಂದಿರ ೀಯ ಜಲ್ ಆಯೀಗವು ಜಲ್ ಸಂಪನೂಾ ಲ್ಗಳ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಪರ ಮಖ ತಾಂತಿರ ಕ 

ಸಂಸೆೆ ಯಾಗಿದುದ , ಪರ ಸುು ತ್ ಇದು ಜಲ್ ಸಂಪನೂಾ ಲ್, ನ್ದಿ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಮತ್ತು  ಗಂಗ ಪುನ್ವಿಸತಿ, 

ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯದಡಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತಿು ದೆ. 

 

ಅಸ್ತಯಾನ್-ಭಾರತ (ASEAN-INDIA) ಪ್ರ ವ್ಯಸ್ತ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ 

ವ್ಯಷ್ಟಿಕ ಅಸಿಯಾನ್ ಭಾರತ್ ಪರ ವ್ಯಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವ್ಯಸ್ ಅನ್ನು  

ಸಿಂಗಪುರದಲಿ್ಲ  ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಸಿಂಗಪುರ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಪರ ಮಖ 

ನಾಯಕರು ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮಗಳು ಸಮೆಾ ೀಳನ್ದಲಿ್ಲ  ಪಾಲಗ ಳಳ ಲ್ಲದಾದ ರೆ. 

ಸಮೆಾ ೀಳನ್ದಲಿ್ಲ  ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ ದ ಅಭಿವೃದಿದ ಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ವಲ್ಸೆ ಸಮದಾಯದ ಕೊಡುಗೆ ಕುರಿತ್ತ 

ಚಚಿಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಕಾಯಬಕರ ಮದ್ ಉದಿೆ ೀಶ: "ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಠಯ ದ ನ್ಡುವಿನ್ ಪಾರ ಚಿೀನ್ ಮಾನ್ವ, ಕಡಲ್, 

ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ, ವ್ಯಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಧಾಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು " ಪರ ದಶಿಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಎರಡು 

ಪರ ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ ಮತ್ತು  ರಾಜತಾಂತಿರ ಕ ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸುವುದು. 

ಥೀಮ್: "ಏನಿ ಯಂಟ್ ರೂಟ್, ನೂಯ  ಜನಿ: ಡಯಾಸಪ ೀರಾ ಇನ್ ದಿ ಡೈನಾಮರ್ಕ ಅಸಿನ್-

ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಟು ಿಶಿಿಪ್. 

ಕಾಯಬಕರ ಮದ್ ಮಹತವ : 

ಭಾರತ್-ಅಸಿಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಟಿನ್ಷ್ಟಿಪು  25ನೇ ವ್ಯಷ್ಟಿಕೊೀತೆ್ ವದ ಸಮಯದಲಿೆ  ಈ 

ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  ಆಯೀಜಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ನ್ವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್-ಅಸಿಯಾನ್ ಡೈಲಾಗ್ 

ಪಾಟಿನ್ಷ್ಟಿಪ್ ಶಂಗಸಭೆ ಜನ್ವರಿ 25 ರಂದು ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಜನ್ವರಿ 26ರಂದು ನ್ವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  

ನ್ಡೆಯಲ್ಲರುವ ಗಣರಾಜಯ ೀತೆ್ ವಕ್ಕೂ  ಅಸಿಯಾನ್ ನಾಯಕರನ್ನು  ಮಖಯ  ಅತಿರ್ಥಗಳಾಗಿ ಭಾರತ್ದಿಂದ 

ಆಹಿಾ ನಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಪ್ರ ವ್ಯಸ್ತ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸ: 

ಭಾರತ್ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗೆ ವಿದೇಶಿ ಭಾರತಿೀಯ ಸಮದಾಯದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು ಪರ ವ್ಯಸಿ 

ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸವನ್ನು  (ಪಿಬಿಡಿ) ಪರ ತಿವಷ್ಟಿ ಜನ್ವರಿ 9 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 1915 ಜನ್ವರಿ 9 

ರಂದು ಮಹಾತಾಾ  ಗಂರ್ಧ ರವರು ದಕಷ ಣ ಆಫ್ರ ಕಾದಿಂದ ಭಾರತ್ಕ್ಕೂ  ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. ಆದದ ರಿಂದ ಈ 

ದಿನ್ವನ್ನು  ಪರ ವ್ಯಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ದಿವಸವೆಂದು ಆಚರಿಸಲು ನಧಿರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ಮೆಡಾರಂ/ಸರಳಮಾ  ಜ್ಞತ್ರ  

ಮೆಡಾರಂನ್ ಸಮಾ ಕೂ , ಸರಕೂ /ಸರಳಮಾ  ಜಾತೆರ ಯನ್ನು  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಉತೆ್ ವವೆಂದು ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರ ಈ ವಷ್ಟಿ ಘೀಷ್ಟಸುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಈ 

ಜಾತೆರ ಯನ್ನು  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಉತೆ್ ವವೆಂದು ಘೀಷ್ಟಸಿದರೆ ವಿಶಿ ಸಂಸೆೆ ಯ 

ಶೈಕ್ಷಣಣಿಕ, ವೈಜಾಾ ನಕ ಮತ್ತು  ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ ಸಂಸೆೆ  (UNESCO) ಯ 'ಮಾನ್ವಿೀಯತೆಯ ಅಮೂತ್ಿ 

ಸಾಂಸೂ ೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ (‘intangible cultural heritage of humanity)” ಗೆ ಇದನ್ನು  

ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಜ್ಞತ್ರ ಯ ರ್ಗೆೆ : 

ಮೆಡಾರಂ ಅಥವ್ಯ ಸರಳಮಾ  ಜಾತೆರ ಯು ತೆಲಂಗಣ ಮತ್ತು  ಸುತ್ು ಮತ್ು ಲ್ಲನ್ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅರಣಯ ದಲಿ್ಲ  ನೆಲ್ಸುವ ಕೊೀಯಾ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಂಗ ನ್ಡೆಸುವ ಜಾತೆರ . ಇದು ಏಷ್ಠಯ ದಲಿೆ ೀ ಅತಿ 

ದಡ್  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಉತೆ್ ವವ್ಯಗಿದುದ , ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಕೊೀಟ್ಟ ಜನ್ರು ಭಾಗವಹಿಸುತಾು ರೆ. 

 ಎರಡು ವಷ್ಟಿಕೊೂ ಮೆಾ  ನ್ಡುವೆಯು ಈ ಜಾತೆರ ಯಲಿ್ಲ  ಅವಳಿ ದೇವತೆಗಳಾದ ಸಮಾ ಕೂ  ಮತ್ತು  

ಅವಳ ಮಗಳಾದ ಸರಕೂ  ರನ್ನು  ಪೂಜಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ತೆಲಂಗಣದ ಹಲ್ವ್ಯರು 

ಸಮದಾಯಗಳು ಈ ಜಾತೆರ ಯನ್ನು  ಬೆಂಬಲ್ಲಸುತಿು ವೆ. ಕಾಕತಿೀಯ ರಾಜರು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನ್ರ 

ಅರಣಯ  ಭೂಮಯನ್ನು  ಆಕರ ಮಸಿಕೊಳುಳ ವ ವಿರುದದ  ಸಮಾ ಕೂ  ಮತ್ತು  ಸರಕೂ  ರವರು 

ಹೀರಾಡಿದರು ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕ್ಕ. ಪುರಾಣದ ಪರ ಕಾರ ಸಮಕೂ ಳ ಶಾಪದಿಂದ ಕಾಕತಿೀಯ 

ಸಂತ್ತಿ ನಧಾನ್ವ್ಯಗಿ ಕುಸಿದು ಪತ್ನ್ಕ್ಕೂ  ಕಾರಣವ್ಯಯಿತ್ತ ಎನ್ು ಲಾಗಿದೆ. 

ಮೆಡಾರಂ ಎಲಿಿದೆ? 

ದಂಡಕಾರಣಯ ದ ಭಾಗವ್ಯದ ಎತ್ತನ್ಿಗರಮ್ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣಯ ದಲಿ್ಲ  ಮೇಡರಮ್ ಇದೆ. 

ದಂಡಕಾರಣಯ  ದಖಖ ನ್ ನ್ಲಿ್ಲರುವ ಅತಿ ದಡ್  ಅರಣಯ  ಪರ ದೇಶವ್ಯಗಿದೆ. 

 

 

 

 

 



 

25 | P a g e  
 

ಭಿೀಮಾ-ಕೀರೆಗಾಂವ್ ವಿಜಯೀತ್ ವ ಗಲಭೆ: ಮಹಾರಾಷ್ ರ  ಬಂದ್ 

ಪರ ತಿ ವಷ್ಟಿ ಜನ್ವರಿ 1ರಂದು ಪುಣೆಯ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವ ‘ಭಿೀಮಾ-

ಕೊೀರೆಗಂವ್”ನ್ಲಿ್ಲ  ಕೊೀರೆಗಂವ್ ವಿಜಯೀತೆ್ ವ ಆಚರಿಸಲು 

ತೆರಳುತಿು ದದ  ದಲ್ಲತ್ ಗುಂಪಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದೂತಿ್  ಸಂಘಟನೆಗಳು ದಾಳಿ 

ಮಾಡಿದುದ , ಮಹಾರಾಷ್ಟು ರದಾದಯ ಂತ್ ಭಾರಿ ಸಂಚಲ್ನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲಿ್ದೆ ದಾಳಿಯನ್ನು  ಖಂಡಿಸಿ 

ಮಹಾರಾಷ್ಟು ರ ಬಂದ್ ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು .  

ಏನಿದು ಭಿೀಮಾ-ಕೀರೆಗಾಂವ್ ವಿಜಯೀತ್ ವ: 

1818 ಜನ್ವರಿ 1ರಂದು ನ್ಡೆದ ಸಂಘಷ್ಟಿದಲಿ್ಲ  ಹೀರಾಡಿ ಮಡಿದ 22 ಮಹರ್ ಸೈನಕರ ನೆನ್ಪಿಗಗಿ 

ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ಟರು ಕೊೀರೆಗಂವ್ ನ್ಲಿ್ಲ  65 ಅಡಿ ಎತ್ು ರದ ವಿಜಯಸು ಂಭ ನಮಿಸಿದಾದ ರೆ. 1740ರಲಿ್ಲ  ಒಂದನೇ 

ಬಾಜ ರಾವ್ ನಧನ್ದ ಬಳಿಕ ಬಾರ ಹಾ ಣ ಸಮದಾಯಕ್ಕೂ  ಸೇರಿದ ಪೇಶಿ್ನ ಗಳು ಹಾಗೂ ದಲ್ಲತ್ರಾದ 

ಮಹರ್ ಜನ್ರ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟು ತ್ತ. ಎರಡನೇ ಬಾಜ ರಾವ್ ಆಡಳಿತ್ದಲಿ್ಲ  ಮಹರ್ 

ಸಮದಾಯವನ್ನು  ಕೀಳಾಗಿ ನ್ಡೆಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪೇಶಿ್ನ ಗಳ ಸೇನೆಗೆ ತ್ಮಾ ನೂು  ಸೇರಿಸಿಕೊಳುಳ ವಂತೆ 

ಮಹರ್ ಜನ್ರು ಮಾಡುವ ಬಿನ್ು ಹವನ್ನು  ತಿರಸೂ ರಿಸುವ ಎರಡನೇ ಬಾಜ ರಾವ್ , ಕೀಳು 

ಜಾತಿಯವರಾದ ನಮಾ ನ್ನು  ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ್  ಎನ್ನು ತಾು ರೆ. ಆತ್ಾ ಗೌರವದ 

ಪರ ಶ್ನು ಯಿಂದ ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ ಸೇನೆಯಂದಿಗೆ ಸೇರುವ ಮಹರ್ ಜನ್ರು 1818ರಲಿ್ಲ  ಪೇಶಿ್ನ  ಸೇನೆಯ ವಿರುದಿ  

ಕಾದಾಡುತಾು ರೆ. ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ ಕಾಯ ಫು ನ್ ಎಫ್.ಎಫ್. ಸಾು ಂಟನ್ ನೇತೃತಿ್ ದಲಿ್ಲ  ಬಾಂಬೆ ರೆಜಮೆಂಟ್ ನ್ 500 

ಮಹರ್ ಸೈನಕರು, ಪೂನಾದ 250 ಅಶಿ ದಳ ಹಾಗೂ ಮದಾರ ಸ್ ನ್ 24 ಗನ್ ಮೆನ್ ಗಳು 1818ರ ಜನ್ವರಿ 

1ರಂದು 28 ಸಾವಿರ ಯೀಧ ಬಲ್ದ ಬೃಹತ್ ಪೇಶಿ್ನ  ಪಡೆಯ ವಿರುದಿ  ಹೀರಾಟ ನ್ಡೆಸಿದರು. 20 

ಸಾವಿರ ಅಶಿ ದಳ ಮತ್ತು  8,000 ಕಾಲಾಳುಗಳಿದದ  ಮಹಾರಾಷ್ಟು ರ ಆಡಳಿತ್ದ ಸೇನೆಯ 2000 ಯೀಧರು 

ಪಾರ ರಂಭದಲಿ್ಲ  ಕಣಕೂ ಳಿದರು. ಪೇಶಿ್ನ  ಯೀಧರ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹ್ಚಿು ಸಿ ಸೇನೆ ಬಲ್ಪಡಿಸಿದರೂ 500 ಮಹರ್ 

ಸೈನಕರು ದಿಟು  ಹೀರಾಟದಿಂದ ಅವರನ್ನು  ಧೂಳಿೀಪಟ ಮಾಡಿದರು. 600ಕ್ಕೂ  ಹ್ಚ್ಚು  ಪೇಶಿ್ನ  

ಯೀಧರು ಬಲ್ಲಯಾಗುತಿು ದದ ಂತೆ ಆ ಸೇನೆ ರಣರಂಗದಿಂದ ಪಲಾಯನ್ ಮಾಡಿತ್ತ. ಈ ಯುದಿ ದಲಿ್ಲ  

ನೂರಾರು ಬಿರ ಟ್ಟಷ್ , ಮರಾಠ, ರಜಪೂತ್ ಸೇರಿ ಹಲ್ವು ಸಮದಾಯದ ಯೀಧರು ಮೃತ್ಪಟು ರು. ಇಲಿ್ಲ  

22 ಮಹರ್ ಯೀಧರ ಹುತಾತ್ಾ ರಾದರು. 

 1927ರ ಜನ್ವರಿ 1ರಂದು ಕೊೀರೆಗಂವ್ ಭೇಟ್ಟ ನೀಡಿದದ  ಅಂಬೇಡೂ ರ್, ಮಹರ್ ಯೀಧರ 

ಹೀರಾಟವನ್ನು  ಜನ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದದ ರು. ಅಂಬೇಡೂ ರ್ ತಾವು 

ಬದುಕರುವವರೆಗೂ ಪರ ತಿ ವಷ್ಟಿ ಜನ್ವರಿಯಲಿ್ಲ  ಕೊೀರೆಗಂವ್ ಸಾಾ ರಕಕ್ಕೂ  ಭೇಟ್ಟ 

ನೀಡುತಿು ದದ ರು. 

 ಅಸಪ ೃಶಯ ತೆಯ ವಿರುದಿ  ಬಂಡೆದದ  ಮಹರ್ ದಲ್ಲತ್ ಯೀಧರು ಮಹಾರಾಷ್ಟು ರದ ಪೇಶಿ್ನ ಗಳ 

ವಿರುದಿ  ಜಯ ಸಾರ್ಧಸಿದ ದಿನ್ವು, ಶೀಷ್ಟತ್ರ ಆತ್ಾ ಗೌರವ ತ್ಲೆಯ್ಕತಿು ದ ದಿನ್ವೆಂದೇ ಪರ ಸಿದಿ . 

ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  ಈ ಅಧಾಯ ಯ ನೆನ್ಪಿನ್ಲಿ್ಲ  ಉಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆತ್ಾ ಗೌರವಕಾೂ ಗಿ 
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ಹೀರಾಡಿದ ದಲ್ಲತ್ರ ಗೌರವ್ಯಥಿ 2005ರಲಿ್ಲ  ಭಿೀಮಾ–ಕೊೀರೆಗಂವ್ ರಣಸು ಂಭ ಸೇವ್ಯ 

ಸಂಘ(ಬಿಕ್ಕಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೃಪೆ: ಪರ ಜಾವ್ಯಣಿ 

 

 

 

 

ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನನ  ಸವ ಚಛ ಗೊಳಿಸಲು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಸೈನಯ ದ್ ಬಟ್ರಲಿಯನ್ 

ಗಂಗನ್ದಿಯನ್ನು  2020ರ ಹತಿು ಗೆ ಸಿ ಚು ಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  

ಹಂದಿರುವ ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರ, ಸಿ ಚು  ಗಂಗ ಮಷ್ಟನ್ ಭಾಗವ್ಯಗಿ ಮಾಜ 

ಸೈನಕರನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಸೈನ್ಯ  ಬೆಟ್ಲ್ಲಯನ್ ಅನ್ನು  

ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಅಲ್ಹಾಬಾದು ಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಷ್ಟನ್ಲ್ಫ ಮಷ್ಟನ್ ಫ್ಘರ್ ಕಿೀನ್ ಗಂಗ 

(ಎನ್ಎಂಸಿಜ) ಕಾಂಪೀಸಿಟ್ ಇಕಾಲಾಜಕಲ್ಫ ಟ್ಸ್ೂ  ಫ್ೀಸ್ಿ (ಸಿಇಟ್ಟಎಫ್) ಆಗಿ ಈ ಬೆಟ್ಲ್ಲಯನ್ 

ಅನ್ನು  ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಬಟ್ರಲಿಯನ್ ರ್ಗೆೆ : 

ಸಿಇಟ್ಟಎಫ್ ಬೆಟ್ಲ್ಲಯನ್ ಕನ್ಿಲ್ಫ-ಶ್ನರ ೀಣಿಯ ಅರ್ಧಕಾರಿ ನೇತೃತಿ್ ದಲಿ್ಲ  ಎಂಟ್ಟ ಅರ್ಧಕಾರಿಗಳು, 20 

ಜೂಯ ನಯರ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸುಮಾರು 500 ಇತ್ರ ಶ್ನರ ೀಣಿಯ ಅರ್ಧಕಾರಗಳನ್ನು  

ಹಂದಿರಲ್ಲದೆ.  

ಕತಬವಯ ಗಳು: 

ನ್ದಿಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಪರಿಸರ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಮೇಲಿ್ಲ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ 

ಜವ್ಯಬಾದ ರಿಯು ಬೆಟ್ಲ್ಲಯನ್ ಹಂದಿರಲ್ಲದೆ. ಅಲಿ್ದೆ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಸಾವಿಜನಕ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಹಮಾ ಕೊಳಳ ಲ್ಲದೆ. 

 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಚೇತಕರ ಸಮಾವೇಶ (Whip Conference) 

18ನೇ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಸಚೇತ್ಕರ ಸಮಾವೇಶ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ರಾಜಸೆಾ ನ್ದ 

ಉದಯಪುರದಲಿ್ಲ  ಉದಾಾ ಟ್ಟಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸಮೆಾ ೀಳನ್ದಲಿ್ಲ  19 ರಾಜಯ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಕೇಂದರ ಕ್ಕೂ  ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 90 ಪರ ತಿನರ್ಧಗಳನ್ನು  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು. 

ಸಚೇತಕರ ಸಮಾವೇಶ: 

ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಉದೆದ ೀಶವು ಸಂಸತಿು ನ್ ಪರ ಜಾಪರ ಭುತಿ್ , ಅದರ ಸಂಸೆೆ ಗಳನ್ನು  ಬಲ್ಪಡಿಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ಅಂತಿಮವ್ಯಗಿ ಸಾವಿಜನಕರಿಗೆ ದಡ್ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಸೇವೆಯನ್ನು  ನೀಡುವುದು. ಸಮಾವೇಶವು 
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ಹಲ್ವ್ಯರು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಣಗಳ ಸಚೇತ್ಕರಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಭವಗಳನ್ನು  

ವಿನಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ.  

ಸಚೇತಕ? 

ಸಚೇತ್ಕ ಅಥವ್ಯ ವಿಪ್ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಣದ ಪರ ಮಖ ಸದಸಯ . ಸಂಸತಿು ನ್ ಎರಡು ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ನ್ು  

ಪಕ್ಷಣದ ಸದಸಯ ರ ನವಿಹಣೆ ಮತ್ತು  ಶಿಸು ನ್ನು  ಕಾಪಾಡುವುದು ಸಚೇತ್ಕರ ಪರ ಮಖ ಜವ್ಯಬಾದ ರಿ. ಪಕ್ಷಣದ 

ಸದಸಯ ರು ಸಂಸತಿು ನ್ಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಶಾಸಕಾಂಗದಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಖ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಪಕ್ಷಣದ ಅರ್ಧಕೃತ್ ನೀತಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ ಮತ್ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಸಚೇತ್ಕರ ಕತ್ಿವಯ . 

 1952ರಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಸಚೇತ್ಕರ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಇಂದೀರ್ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಆಯೀಜಸಲಾಗಿತ್ತು .  

 ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಸಚೇತ್ಕರ ಸಮೆಾ ೀಳನ್ವನ್ನು  ಸಂಘಟ್ಟಸುವುದು ಸಂಸತಿು ನ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯದ ಜವ್ಯಬಾದ ರಿ. ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಪರಿಚೆಛ ೀದ 77 (3) ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ 

(ವಯ ವಹಾರ ಹಂಚಿಕ್ಕ) ನಯಮಗಳು, 1961ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಂಸತಿು ನ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯಕ್ಕೂ  ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 

 

“ಹೈ ರಿಸೆ್  ಪ್ರ ಗೆನ ನ್ಿ  ಪೀಟಬಲ್” ಆರಂಭಿಸ್ತದ್ ದೇಶದ್ ಮೊದ್ಲ ರಾಜಯ  ಹರಿಯಾಣ 

ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾಿರ “ಹೈ ರಿಸ್ೂ  ಪೆರ ಗೆು ನೆ  (ಎರ್ಚಆಪಿಿ) ಪೀಟಿಲ್ಫ (High 

Risk Pregnancy Portal)” ಅನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದುದ , ಇಂತ್ಹ ಪೀಟಿಲ್ಫ 

ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ದೇಶದ ಮೊದಲ್ ರಾಜಯ ವೆನಸಿದೆ. ಕೇಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟ್ಟಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯ ಮತ್ತು  ನೀತಿ ಅಯೀಗ ಇದಂದು 

ಉತ್ು ಮ ಕರ ಮವೆಂದು ಬಣಿಣ ಸಿದೆ. 

ಪೀಟಬಲ್ ರ್ಗೆೆ : 

ಈ ವಿನೂತ್ನ್ ವೆಬ್ ಅಪಿಿ ಕೇಶನ್ ಹ್ರಿಗೆಯಾದ 42 ದಿನ್ಗಳ ವರೆಗೆ ಹ್ಚ್ಚು  ತೊಂದರೆಯಲಿ್ಲರುವ 

ಗಭಿಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು  ಪತೆು ಹಚು ಲು ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಗಭಿೀಿಣಿಯರು ಉತ್ು ಮ 

ಆರೀಗಯ  ಹಾರೈಕ್ಕಯನ್ನು  ಪಡೆಯಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲ್ವ್ಯಗಲ್ಲದೆ. ಈ ಪೀಟಿಲ್ಫ ನಂದ ಹ್ಚ್ಚು -

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗಭಿಿಣಿ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ತ್ಳಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಮಂಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದಲಿ್ದೇ, 

ಆಸಪ ತೆರ ಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ  ದಾಖಲ್ಲಸಲು ಸುಲ್ಭವ್ಯಗಲ್ಲದೆ. 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗಭಿಧಾರಣೆಯ ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು “ಹೈ ರಿಸ್ೂ  ಪೆರ ಗೆು ನೆ ” ನಯಮವನ್ನು  

ನ್ವೆಂಬರ್, 2017 ರಿಂದ ರಾಜಯ ದಾದಯ ಂತ್ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ಉಪಕರ ಮವು 

ತಾಯಿಯಂದಿರ ಮರಣ ಪರ ಮಾಣ (MMR), ಶಿಶು ಮರಣ ಪರ ಮಾಣ (IMR) ಮತ್ತು  ಗಭಿಪಾತ್ದಂತ್ಹ 

ಪರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಗಲಿು  ಶಿಕಿ್ಕ ಗಿಂತ ಪ್ಯಾಬಯ ಮಾಗಬ ಸದ್ಯ ಕೆ್ ಲಿ : ಸುಪ್ಪರ ೀಂಗೆ ಕೇಂದ್ರ  ಸಕಾಬರ 

ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಕಷ  ವಿರ್ಧಸಿದಾಗ ಗಲಿು ಶಿಕ್ಕಷ  ಬದಲಾಗಿ ನೀವುರಹಿತ್ 

ಪಯಾಿಯ ಮಾಗಿಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಸುಪಿರ ೀಂಕೊೀಟ್ಿ 

ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರಕ್ಕೂ  ಸೂಚಿಸಿತ್ತು . ಆದರೆ ಖೈದಿಗಳಿಗೆ ಗಲಿು ಶಿಕ್ಕಷ  ಹರತಾಗಿ 

ಪರ ಸುು ತ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಯಾಿಯ ವಿಧಾನ್ವಿಲಿ್ವೆಂದು ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರ ಸುಪಿರ ೀಂಕೊೀಟ್ಟಿಗೆ 

ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರಾಮರ್ಶಬ ಅಗತಯ ವೇನ್ನ? 

ಅಪರಾರ್ಧಯು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು  ನೀವು ರಹಿತ್ವ್ಯಗಿ ಸಾಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾವಿನ್ 

ಸಂದಭಿದಲಿೂ  ಮಾನ್ವರ ಘನ್ತೆಯನ್ನು  ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪಿರ ೀಂಕೊೀಟ್ಿ ಭಾವಿಸಿತ್ತು . 

ಅಲಿ್ದೆ, ಗಲಿು ಶಿಕ್ಕಷ  "ಅನಾಗರಿಕ, ಅಮಾನ್ವಿೀಯ ಮತ್ತು  ಕ್ಕರ ರ"ವ್ಯದ ಶಿಕ್ಕಷ  ವಿಧಾನ್ ಮತ್ತು  ಇದು 

“ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ನೇಷ್ಟನೆ್  ಎಕನಾಮರ್ಕ ಅಂಡ್ ಸೀಶಿಯಲ್ಫ ಕೌನೆ ಲ್ಫ (ಇಸಿಒಸಿಒಸಿ)” 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಣಿಯಗಳಿಗೆ ವಿರುದದ  ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ಗಲಿು ಶಿಕ್ಕಷ ಯ ಬದಲ್ಲಗೆ 

ಪಯಾಿಯವ್ಯದ ಶಿಕ್ಕಷ ಯ ಬಗೆಗ  ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರಕ್ಕೂ  ಸೂಚಿಸಿತ್ತು . 

ಹಿನನ ಲೆ: 

ಮರಣ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಖೈದಿಗಳು ನ್ರಳುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ನಾಯ ಯಾಲ್ಯ 

ಮಧಯ ಪರ ವೇಶಿಸಬೇಕ್ಕಂದು ರಿಟ್ ಅಜಿಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಿ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು . ಮನ್ವಿಯಲಿ್ಲ  ಅವನ್ 

ಅಥವ್ಯ ಅವಳ ಜೀವನ್ ಅಂತ್ಯ ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನೀವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸುವಂತೆ ಒತಾು ಯಿಸಬಾರದು 

ಎಂಬುದು ಅಜಿದಾರರ ವ್ಯದ. ಒಬಬ  ವಯ ಕು ಯನ್ನು  ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ನೇಣು ಹಾಕದಾಗ, ಅವನ್ 

ಘನ್ತೆ ನಾಶವ್ಯಗುತ್ು ದೆ ಎಂದು ಅಜಿಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಜಿದಾರರು ಸಂವಿಧಾನ್ದ 21ನೇ 

ವಿರ್ಧಯನ್ನು  (ಜೀವಿಸುವ ಹಕುೂ ) ಸಹ ಉಲಿೆ ೀಖಿಸಿದಾದ ರೆ ಮತ್ತು  ಖೈದಿಗಳ ಸಾವು ಕ್ಕಡ ಘನ್ತೆಯಿಂದ 

ಹಾಗೂ ನೀವು ರಹಿತ್ವ್ಯಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಮರಣದಂಡನೆಯ ಸಂವಿಧಾನ್ಮತಾ ಕತ್: 

ಮರಣ ದಂಡನೆಯ ಸಂವಿಧಾನ್ ಮಾನ್ಯ ತೆಯು ದಿೀನಾ ವಸಿಸ್ ಯೂನಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಮತ್ತು  1980 ರಲಿ್ಲ  ಬಚು ನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೇಸು ಲಿ್ಲ  ಸೇರಿದಂತೆ ಈಗಗಲೇ ಸುಪಿರ ೀಂಕೊೀಟ್ಟು ಿಂದ ಈಗಗಲೇ 

ಮಾನ್ಯ ತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಕೊೀಡ್ ಆಫ್ ಕರ ಮನ್ಲ್ಫ ಪರ ಸಿಜನ್ಿ ಸೆಕ್ಷಣನ್ 354 (5)ರಡಿ ಗಲಿು ಶಿಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  

ಕೊೀಟ್ಿ ಎತಿು ಹಿಡಿದಿದೆ. 

ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗದ್ ಅವಲೀಕನಗಳು: 

ಕಾನೂನ್ನ ಆಯೀಗ ತ್ನ್ು  187ನೆಯ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ಗಲಿು ಶಿಕ್ಕಷ  ಮೂಲ್ಕ ಮರಣದಂಡನೆ 

ವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ಈಗಗಲೇ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ರದುದ ಗೊಳಿಸಿದುದ , ಗಲಿು ಶಿಕ್ಕಷ  ಬದಲಾಗಿ ವಿದುಯ ತ್ 

ಶಾಕಂಗ್, ಮಾರಕ ಚ್ಚಚ್ಚು ಮದದ ನ್ನು  ಬಳಸುತಿು ವೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. ಗಲಿು ಶಿಕ್ಕಷ  ನಸೆ ಂದೇಹವ್ಯಗಿ 

ತಿೀವರ ವ್ಯದ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು  ನೀವಿನಂದ ಕ್ಕಡಿದೆ ಎಂದು ಆಯೀಗ ಹೇಳಿದೆ. 



 

29 | P a g e  
 

 

 

ಮಧುರ್ನಿ ಕಲೆ (Madhubani Art) 

ಬಿಹಾರದ ವಿವಿಧ ಸರಕಾರಿ ಕಟು ಡಗಳ ಗೊೀಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲಿ್ಲನ್ ಪರ ಸಿದದ  

ಮಧುಬನ ಜಾನ್ಪದ ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯನ್ನು  ಚಿತಿರ ಸಲು ಬಿಹಾರ ಸಕಾಿರ 

ಮಂದಾಗಿದೆ. ಪರ ವ್ಯಸಿಗರಿಗೆ ಬಿಹಾರದ ಸಂಸೂ ೃತಿಯಂದಿಗೆ 

ವಣಿಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಸಂಯೀಜಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗ  

ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಈ ಕಲ್ಪ ನೆಯ ಹಿಂದಿನ್ ಉದೆದ ೀಶ. 

ಮಧುರ್ನಿ ಕಲೆ: 

 ಮಧುಬನಕಲೆ ಅಥವ ಮರ್ಥಲ್ ಚಿತ್ರ ಕಲೆ ಭಾರತ್ದ ಚಿತ್ರ ಕಲಾ ಶೈಲ್ಲಗಳಲಿ್ಲ  ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಬಿಹಾರ್ ರಾಜಯ ದ ಮರ್ಥಲ್ ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ , ಭಾರತ್ದ ಪಕೂ ದಲಿ್ಲರುವ ನೆಪಾಳದ ತೆರಾಯಿನ್ಲಿ್ಲ  

ಈ ಕಲೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ು ದೆ. ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ನೈಸಗಿಿಕ ವಣಿಗಳು ಮತ್ತು  ವಣಿದರ ವಯ ಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಿ, ಬೆರಳುಗಳು, ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು , ಕುಂಚ, ಮಳುಳ -ಪೆನ್ನು ಗಳು, ಮತ್ತು  ಬೆಂಕ ಪಟು ಣದ 

ಕಡ್ಿ ಯನ್ನು  ಉಪಯಗಿಸಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

 ಭನಿ, ಕಟ್ಟು ು , ತಂತಿರ ರ್ಕ, ಗಡಾು  ಮತ್ತು  ಕೊೀಬಾರ್ ಮಧುಬನ ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯ ವಿವಿಧ 

ಶೈಲ್ಲಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು  ಐತಿಹಾಸಿಕವ್ಯಗಿ ಜಾತಿ ಪದದ ತಿಯ ಮೇಲುವಗಿದ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ 

ಮಾತ್ರ  ಚಿತಿರ ಸಲಾಗುವುದು,  

 

ನ್ಮಯ ಷನಲ್ ಟರ ಸ್್  ಕಾಯಿದೆ-1999 ತಿದಿು ಪ್ಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ  ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ 

ಆಟ್ಟಸಂ, ಸೆರೆಬರ ಲ್ಫ ಪಿಾ ಸಿ, ಬುದಿದ ಮಾಂದಯ ರು ಮತ್ತು  ಬಹುವಿಧದ 

ಅಂಗವಿಕಲ್ತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ಜನ್ರ ಕಲಾಯ ಣ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಟರ ಸ್ು  

ಕಾಯಿದೆ-1999 ರ ಸೆಕ್ಷಣನ್ 4(1) ಮತ್ತು  ಸೆಕ್ಷಣನ್ 5(1)ಕ್ಕೂ  ತಿದುದ ಪಡಿ ತ್ರಲು 

ಕೇಂದರ  ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಟರ ಸ್ು  ನ್ ಮಖಯ ಸೆ ರು ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರ ಅವರ್ಧಯನ್ನು  ಮೂರು 

ವಷ್ಟಿದ ಅವರ್ಧಗೆ ನಗದಿಪಡಿಸಿ ಅವರ್ಧಯಲಿ್ಲರುವವರು ದಿೀಘಿಕಾಲ್ದ ವರೆಗೆ ಹುದೆದ ಯಲಿ್ಲ  

ಮಂದುವರೆಯುವದಕ್ಕೂ  ಕಡಿವ್ಯಣ ಹಾಕುವುದು ತಿದುದ ಪಡಿಯ ಉದೆದ ೀಶವ್ಯಗಿದೆ.  

ತಿದಿು ಪ್ಡಿಯ ಅವಶಯ ಕತ್? 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಟರ ಸ್ು  ಕಾಯಿದೆ, 1999 ರ ಸೆಕ್ಷಣನ್ 4 (1) ರ ಪರ ಕಾರ, ಅಧಯ ಕ್ಷಣರು ಅಥವ್ಯ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಟರ ಸ್ು  

ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ರು ಮೂರು ವಷ್ಟಿಗಳ ಅವರ್ಧಯ ನಂತ್ರವೂ ಉತ್ು ರಾರ್ಧಕಾಗಿ ನೇಮಕ 

ಆಗುವವರೆಗೆ ಅರ್ಧಕಾರದಲಿ್ಲ  ಮಂದುವರೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷಣನ್ 5 (1) ರ ಪರ ಕಾರ ಟರ ಸ್ು  

ಅಧಯ ಕ್ಷಣರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರ ಉತ್ು ರಾರ್ಧಕಾರಿಯನ್ನು  ಸಕಾಿರದಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡುವ 
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ತ್ನ್ಕ ಅವರು ಅರ್ಧಕಾರದಲಿ್ಲ  ಮಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸೂಕು  ಉತ್ು ರಾರ್ಧಕಾರಿ ನೇಮಕ 

ಆಗುವವರೆಗೂ ಅಧಯ ಕ್ಷಣರು ದಿೀಘಿಕಾಲ್ ಹುದೆದ ಯಲಿ್ಲ  ಇರಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಟರ ಸ್್ : 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಟರ ಸ್ು  ಸಾಮಾಜಕ ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯದಡಿ, ವಿಕಲ್ಚೇತ್ನ್ರ 

ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಇಲಾಖ್ಯ, ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಶಾಸನ್ಬದಿ  ಸಂಸೆೆ ಯಾಗಿದೆ. ವಿಕಲ್ಚೇತ್ನ್ರು ಮತ್ತು  

ಅವರ ಕುಟ್ಟಂಬದವರ ಸಾಮಥಯ ಿದ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದು, ಅವರ 

ಹಕುೂ ಗಳನ್ನು  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂಕು  ಪರಿಸರ ಸೃಷ್ಟಠ ಸುವ ಉದೆದ ೀಶಕಾೂ ಗಿ 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಟರ ಸ್ು  ಅನ್ನು  ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಟರ ಸ್್  ಕತಬವಯ : 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಟರ ಸ್ು  ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು  ಕಲಾಯ ಣ ಸಂಬಂರ್ಧತ್ ಎರಡು ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಕತ್ಿವಯ ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜಲಿಾ  ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಜಲಿೆ ಯ ಜಲಿಾ ರ್ಧಕಾರಿ/ಜಲಿಾ  ಮಾಯ ಜಸೆು ರೀಟ್ ನೇತೃತಿ್ ದಲಿ್ಲ  

ಲೀಕಲ್ಫ ಲೆವೆಲ್ಫ ಕಮಟ್ಟ (ಎಲ್ಫಎಲ್ಫ ಸಿ) ಮೂಲ್ಕ ಕಾನೂನ್ನ ಸಲ್ಹ್ ಕತ್ಿವಯ ವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿು ದೆ. 

ಯೀಜನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಕಲಾಯ ಣ ಕತ್ಿವಯ ಗಳನ್ನು  ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ಸಂಸದ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೀಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಂಪುಟ ಒಪ್ಪಪ ಗೆ 

ಸಂಸದರ ಸೆ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿದ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  14ನೇ 

ಹಣಕಾಸು ಯೀಜನೆ ಅಂತ್ಯ ದ ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ 31.03.2020ರ ವರೆಗೆ 

ಮಂದುವರೆಸಲು ಕೇಂದರ  ಆರ್ಥಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 

ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಸಂಸದ್ರ ಸಾ ಳಿೀಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಯೀಜನೆ (MPLAD) 

ಸಂಸದರ ಸೆ ಳಿೀಯ ಪರ ದೇಶ ಅಭಿವೃದಿದ  ಯೀಜನೆಯನ್ನು  1993ರಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. ಬಾಳಿಕ್ಕ 

ಬರುವ ಸಮದಾಯ ಆಸಿು ಗಳ ಸೃಷ್ಟು ಗಗಿ ಮತ್ತು  ಸೆ ಳಿೀಯ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಮೂಲ್ಭೂತ್ ಸೌಕಯಿಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುವುದಕಾೂ ಗಿ ಸಂಸದರು ಕಾಮಗರಿಗಳನ್ನು  ಶಿಫ್ಘರಸು 

ಮಾಡಲು ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿದೆ. 

 ಸೆ ಳಿೀಯ ಅಗತ್ಯ ತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು  ಸಾವಿಜನಕರ ಬಳಕ್ಕಗೆ ಯಾವ್ಯಗಲೂ 

ಲ್ಭಯ ವ್ಯಗುವಂತ್ ಕಾಮಗರಿಗಳಿಗೆ ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪಾರ ಮಖಯ ತೆಯನ್ನು  

ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಸಾವಿಜನಕ ಆರೀಗಯ , ಶಿಕ್ಷಣಣ, ನೈಮಿಲ್ಯ , ರಸೆು ಗಳು 

ಮಂತಾದವುಗಳನ್ನು  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಆದಯ ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳಿಗೆ 

ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆದಯ ತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
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 ಹಣವನ್ನು  ನೇರವ್ಯಗಿ ಜಲಿಾ ಡಳಿತ್ಕ್ಕೂ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಯೀಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣವು ಬಿಡುಗಡೆ ವಷ್ಟಿ ಖಚ್ಚಿ ಆಗದಿದದ ರೆ ವಯ ಥಿವ್ಯಗುವುದಿಲಿ್  ಬದಲ್ಲಗೆ 

ಮಂದಿನ್ ವಷ್ಟಿದಲಿ್ಲ  ಬಳಸಬಹುದು. 

ಕಾಮಗಾರಿ ಶಿಫಾರಸ್ು : 

ಲೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು ತ್ಮಾ  ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನ್ನು  ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಜಯ ಸಭೆಯ 

ಚ್ಚನಾಯಿತ್ ಸದಸಯ ರು ತಾವು ಆಯ್ಕೂ ಯಾದ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಬಹುದು. 

ಲೀಕಸಭೆಯ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಸಭೆಗೆ ನಾಮನದೇಿಶನ್ಗೊಂಡ ಸದಸಯ ರು ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ 

ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಕಾೂ ಗಿ ಕ್ಕಲ್ಸಗಳನ್ನು  ಆಯ್ಕೂ  ಮಾಡಬಹುದು. 

 

 

ಆಧಾರ್ ಸೀರಿಕ್ಕ ತಡೆಗೆ ವರ್ಚಬಯಲ್ ಐಡಿ 

ಆಧಾರ್ ನೀಂದಣಿ ಸಂದಭಿದಲಿ್ಲ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗಿರುವ 

ನೀಂದಣಿದಾರರ ವೈಯಕು ಕ ವಿವರಗಳ ಸುರಕ್ಷಣತೆಗಗಿ ಭಾರತಿೀಯ 

ವಿಶಿಷ್ಟು  ಗುರುತಿನ್ ಚಿೀಟ್ಟ ಪಾರ ರ್ಧಕಾರವು (ಯುಐಡಿಎಐ) ‘ಪಯಾಿಯ 

ಗುರುತ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ ’ಯ (ವಚ್ಚಯ ಿವಲ್ಫ ಐಡಿ) ವಿನೂತ್ನ್ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಿದೆ. 

ಪ್ಯಾಬರ ಗುರುತ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ : 

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹಂದಿರುವವರು ಯುಐಡಿಎಐ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಂದ 16 ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳ ಪಯಾಿಯ 

ಗುರುತಿನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. ಬಯಮೆಟ್ಟರ ರ್ಕ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ 

ಗುರುತಿನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಮೊಬೈಲ್ಫ ಗೆ ಆಧಾರ್ ಜೀಡಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಆಧಾರ್ 

ಜೀಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕರುವ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಇದನ್ನು  ನೀಡಬಹುದು. ಅಲಿ್ದೆ, ಗುರುತ್ತ, 

ಭಾವಚಿತ್ರ , ವಿಳಾಸ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೂ  ಇದನ್ನು  ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಹಸ ವಯ ವಸೆೆ ಯಿಂದಾಗಿ ವಿವಿಧ 

ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜನ್ರು ತ್ಮಾ  ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ನೀಡಬೇಕಾಗಿಲಿ್ . 

ಸ್ತೀಮತ ವೈಯಕಿ್ಕ ವಿವರ: ಪಯಾಿಯ ಗುರುತಿನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಜತೆಗೆ ‘ಸಿೀಮತ್– ವೈಯಕು ಕ ವಿವರ’ 

(ಲ್ಲಮಟ್ಟಡ್ ಕ್ಕವೈಸಿ) ಎಂಬ ಮತೊು ಂದು ಪರಿಕಲ್ಪ ನೆಯನೂು  ಯುಐಡಿಎಐ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ 

ವಯ ವಸೆೆ ಯಲಿ್ಲ  ನದಿಿಷ್ಟು  ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸೆೆ ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ಕೂ  ಬೇಕಾದಷೆು ೀ ವಿವರಗಳನ್ನು  

ಪಾರ ರ್ಧಕಾರ ನೀಡಲ್ಲದೆ. 

ಜ್ಞರಿ ಯಾವ್ಯಗ? 

ಪಯಾಿಯ ಗುರುತಿನ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ವಯ ವಸೆೆ   2018ರ ಮಾರ್ಚಿ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲದೆ. ವಿವಿಧ 

ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ನೀಡುವ ಎಲಿ್  ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಹಸ ವಯ ವಸೆೆ ಯನ್ನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಕಡ್ಾ ಯ. 

ಕೃಪ್: ಪ್ರ ಜ್ಞವ್ಯಣಿ 
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ರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಯುವ ಉತ್ ವ 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಯುವ ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ಜನ್ವರಿ 12 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ, 

ಭಾರತ್ದ ಯುವಪಿೀಳಿಗೆಯ  ಐಕಾನ್ ಎನಸಿರುವ ಸಿಾ ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರ 

ಜನ್ಾ ದಿನ್ದಂದು ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಯುವ ಉತೆ್ ವವನ್ನು  

ಆಯೀಜಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಯುವ ಉತೆ್ ವ ದೇಶದಲಿೆ ೀ ಅತಿ ದಡ್  ಯುವ ಉತೆ್ ವವ್ಯಗಿದೆ. ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ರಾಜಯ  

ಸಕಾಿರದ ಸಹಯೀಗದಂದಿಗೆ ಕೇಂದರ  ಯುವ ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು  ಕರ ೀಡಾ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯವು ಈ 

ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ಗೌತ್ಮ್ ಬುದಿ  ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಸುತಿು ದೆ. 

ಈ ವಷಬದ್ ಥೀಮ್: ಸಂಕಲ್ಪ  ಸೇ ಸ್ತದಿಿ  

 ಇದು 22ನೇ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಯುವ ಉತೆ್ ವ. ಮೊದಲ್ನೆ ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಯುವ ಉತೆ್ ವವನ್ನು  

1995ರಲಿ್ಲ  ಭೀಪಾಲ್ು ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಇದೇ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯ ಷ್ಟನ್ಲ್ಫ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್ಫ ರಿೀಜನ್ (NCR)ನ್ಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಯುವ 

ಉತೆ್ ವವನ್ನು  ಆಯೀಜಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

ವಿಜಾಾ ನ್-ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್ 

 

ಗೇಲ್ (GAIL) ನಿಂದ್ ದೇಶದ್ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್  ಮೇಲ್ಛ ವಣಿ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಘಟಕ 

ಸಕಾಿರಿ ಸಿಾ ಮಯ ದ ಗೇಲ್ಫ ಇಂಡಿಯಾ ಲ್ಲಮಟ್ಟಡ್ ಭಾರತ್ದ ಎರಡನೇ 

ಅತಿದಡ್  ಮೇಲಾಛ ವಣಿ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಸೆಾ ವರವನ್ನು  ಉತ್ು ರ 

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಆನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು 5.76  ಮೆಗ ವ್ಯಯ ಟ್ 

ಪಿೀರ್ಕ ಸಾಮಥಯ ಿದ ಘಟಕವ್ಯಗಿದುದ , ಉತ್ು ರ ಪರ ದೇಶದ ಪಾಟದಲಿ್ಲರುವ ಗೇಲ್ಫ ನ್ ಪೆಟ್ರ ೀಕ್ಕಮಕಲ್ಫ 

ಕಾಂಪಿೆ ರೆ್ಕ  ನ್ಲಿ್ಲ  ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 65000 ಚದರ ಮೀಟರಿನ್ಷ್ಟು  ವಿಸಿು ೀಣಿವನ್ನು  

ಹಂದಿರುವ ಮೇಲಾಛ ವಣಿಯನ್ನು  ಸೆಾ ವರ ಹಂದಿದೆ. ಪರ ತಿ ವಷ್ಟಿ 79 ಲ್ಕ್ಷಣ KWh ವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಂದಲಾಗಿದೆ. 

ದೇಶದ್ ಅತಿದೊಡ್  ಮೇಲ್ಛ ವಣಿ ಸೌರ ಸ್ಥಾ ವರ: 

ದೇಶದ ಅತಿದಡ್  ಮೇಲಾಛ ವಣಿ ಸೌರ ಸೆಾ ವರನ್ನು  ಟ್ಟ್ ಪವರ್ ಸಂಸೆೆ  ಪಂಜಾಬಿನ್ ಅಮೃತ್ 

ಸರದಲಿ್ಲ  ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ರಲಿ್ಲ  ಸೆಾ ಪಿಸಿದೆ. ಇದು 12ಮೆಗವ್ಯಯ ಟ್ ಸೌರ ಮೇಲಾಛ ವಣಿಯ 

ಯೀಜನೆಯಾಗಿದುದ , ವ್ಯಷ್ಟಿಕವ್ಯಗಿ 150 ಲ್ಕ್ಷಣಕೂ ಂತ್ ಹ್ಚಿು ನ್ ಯೂನಟ್ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಿಸುತ್ು ದೆ. 

ಈ ಯೀಜನೆಯಿಂದ ಪರ ತಿ ವಷ್ಟಿ 19,000 ಟನ್ ಇಂಗಲ್ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.  
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ಹಿನನ ಲೆ: 

2022ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  40 ಗಿಗ ವ್ಯಯ ಟ್ ಮೇಲಾಛ ವಣಿ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾಪ ದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  

ಹಂದಲಾಗಿದೆ.  

ಗೇಲ್ GAIL: 

ಗೇಲ್ಫ ಸಕಾಿರಿ ಸಿಾ ಮಯ ದ ಸಂಸೆೆ ಯಾಗಿದುದ , ನೈಸಗಿಿಕ ಅನಲ್ ಸಂಸೂ ರಣೆ ಮತ್ತು  ಸರಬರಾಜು 

ಮಾಡುವ ದೇಶದ ಅತಿದಡ್  ಕಂಪನ. ಗೇಲ್ಫ ಪರ ಧಾನ್ ಕಚೇರಿ ನ್ವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲದೆ. ಫ್ಲಬರ ವರಿ 

2013ರಲಿ್ಲ  ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರ ಗೇಲ್ಫ ಸಂಸೆೆ ಗೆ ಮಹಾರತ್ು  ಸೆಾ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  ನೀಡಿದೆ. 

 

Nyctibatrachus mewasingh: ಪ್ಶಿಿ ಮ ಘಟ್ ದ್ಲಿಿ  ಹೊಸ ರಾತಿರ  ಕಪ್ಪ  ಪ್ರ ಭೇದ್ ಪ್ತಿ್  

ವಿಜಾಾ ನಗಳು ಕೊೀಜಕೊೀಡೆಯ ಮಲ್ಬಾರ್ ವನ್ಯ ಜೀವಿ 

ಅಭಯಾರಣಯ ದಲಿ್ಲ  ಹಸ ಕಪೆಪ  ಪರ ಭೇದವನ್ನು  ಪತೆು ಹಚಿು ದುದ  ಇದಕ್ಕೂ  

Nyctibatrachus mewasingh  ಎಂದು ಹ್ಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಪೆರುವನ್ು ಮಳಿ 

ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಉದದ ಕ್ಕೂ  ಹರಿಯುವ ಸಣಣ  ನೀರಿನ್ ಝರಿಯಲಿ್ಲ  ಹಸ ಕಪೆಪ  

ಪರ ಭೇದವನ್ನು  ಪತೆು  ಹಚು ಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ದ ಉದದ ಗಲ್ಕ್ಕೂ  ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗುತಿು ರುವ ಉಭಯಜೀವಿಗಳ 

ಸಂಶೀಧನೆಗೆ ಇದು ಮಹತಿ್ ರ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ.  

ಮೆವಸ್ತಂಗ್ ರಾತಿರ  ಕಪ್ಪ  ರ್ಗೆೆ : 

ಇದು ಪಶಿು ಮ ಘಟು  ಪವಿತ್ ಶ್ನರ ೀಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ  ಸೆಿ ೀಮತ್ವ್ಯಗಿರುವ ನಕು ಬಾಟ್ರ ಕಸ್ (ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಗಿ 

ರಾತಿರ  ಕಪೆಪ ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುತ್ು ದೆ) ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಗುಂಪಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮೆವಸಿಂಗ್ ರಾತಿರ  ಕಪೆಪ  

ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು  36 ಕಪೆಪ ಗಳಿವೆ. ಪರಿಸರ ವಿಜಾಾ ನ್ಕ್ಕೂ  ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ವನ್ಯ ಜೀವಿ 

ವಿಜಾಾ ನ ಮೆವಸಿಂಗ್ ರವರ ಗೌರವ್ಯಥಿವ್ಯಗಿ ಈ ಹಸ ಪರ ಭೇದಕ್ಕೂ  ಅವರ ಹ್ಸರನ್ನು  ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತದ್ ಮೊದ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂಕಲ್ಜಿ ಟುಯ ಟೀರಿಯಲ್ ಸರಣಿಗೆ ಚಾಲನೆ 

 

ಕೇಂದರ  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯ 

ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ್ ಡಿಜಟಲ್ಫ ಅಂಕೊಲಾಜ (ಗಂರ್ಥಶಾಸು ರ) 

ಟ್ಟಯ ಟ್ೀರಿಯಲ್ಫ ಸರಣಿಗೆ ಚಾಲ್ನೆ ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ಚಾಲ್ನೆ ನೀಡಿದೆ. 

ಡಿಜಟಲ್ಫ ಅಂಕೊಲಾಜ (ಗಂರ್ಥಶಾಸು ರ) ಟ್ಟಯ ಟ್ೀರಿಯಲ್ಫ 

ಸರಣಿಯನ್ನು  ಟ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಫ ಸೆಂಟರ್ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸಿದೆ. ಡಿಜಟಲ್ಫ ಇಂಡಿಯಾದ 
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ಭಾಗವ್ಯಗಿ ಟ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಫ ಸೆಂಟರ್ ರಾಜಯ ಗಳ ಸಹಯೀಗದಂದಿಗೆ 

ದೇಶದಾದಯ ಂತ್ ಆನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಅಂಕಲ್ಜಿ: ಆಂಕೊಲಾಜ ವಿಜಾಾ ನ್ದ ಒಂದು ಶಾಖ್ಯಯಾಗಿದುದ , ಗಡ್ೆ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಕಾಯ ನೆ್ ರ್ ಗೆ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದಂತೆ ಅಧಯ ಯನ್ ನ್ಡೆಸುವುದಾಗಿದೆ. "ಅಂಕೊ" ಎಂಬ ಪದವು 

ಬೃಹತ್ / ದರ ವಯ ರಾಶಿಯ / ಗಡ್ೆ  ಎಂದಥಿ "ಲಾಜ" ಅಂದರೆ ಅಧಯ ಯನ್. 

ಪ್ರ ಮುಖಂಶಗಳು: 

 ಅಂಕೊಲಾಜ ಟ್ಟಯ ಟ್ೀರಿಯಲ್ಫ ಸರಣಿಯು ಕಾಯ ನೆ್ ರ್ ಕುರಿತ್ತ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ್ದಲಿ್ಲ  

ಪತೆು ಹಚ್ಚು ವಿಕ್ಕ, ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕ್ಕ, ಪುನ್ವಿಸತಿ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಕಾಯ ನೆ್ ರ್ ಗಳ ಚಿಕತೆೆ ಯ 

ಬಗೆಗ  ದೇಶದಾದಯ ಂತ್ ವೈದಯ ರಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ ಹಂದಿದೆ. 

 ಒಟ್ು ರೆ ಕೊೀಸ್ಿ ಅನ್ನು  ವಿವಿಧ ಕಾಯ ನೆ್ ರ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ 

ಮಾಡೂಯ ಲ್ಗ ಳಂದಿಗೆ 7 ವ್ಯರಗಳವರೆಗೆ ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸುಮಾರ 14 ಗಂಟ್ಟಗಳ ಸಮಗರ  ಇ-ಕಲ್ಲಕ್ಕ ಇದಾಗಿದುದ , 40 ಕ್ಕೂ  ಹ್ಚ್ಚು  ವಿಡಿಯೀ 

ಉಪನಾಯ ಸಗಳು, ವಿಶಿ್ನೀಷ್ಟಣೆಗಳು, ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನ್ ಪರ ಶಾು ವಳಿಗಳು ಮತ್ತು  ಆವತ್ಿಕ 

ಸಂವಹನ್ಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ಸೂಯಬನ ಅಧಯ ಯನಕೆ್ಕ  2018ರಲಿಿ  ನ್ಮಸ್ಥದಿಂದ್ ಪಾಕಬರ್ ನೌಕ್ಕ  

ಸೂಯಿನ್ ರಹಸಯ  ಭೇದಿಸಲು ನಾಸಾ ಸಜಾಜ ಗಿದುದ , ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ಪಾಕಿರ್ ಸೌರ ಪರ ೀಬ್ ಮಷ್ಟನ್ ಅನ್ನು  2018ರಲಿ್ಲ  

ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಸೂಯಿನ್ಲಿಾ ಗುವ 

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ಬಗೆಗ  ಗರ ಹಿಸುವಲಿ್ಲ  ಇದು ಪರ ಮಖ 
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ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲ್ಲದೆ. ಸೂಯಿನ್ಲಿ್ಲ  ಬದಲಾಗುವ ಪರಿಸೆಿ ತಿಗಳು ಸೌರಮಂಡಲ್ದಳಗೆ ಹರಡಿ 

ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಗೆಗ  

ಅಧಯ ಯನ್ ನ್ಡೆಸುವುದು ಮಹತಿ್ ವೆನಸಿದೆ. ಪಾಕಿರ್ ನೌಕ್ಕ ಈ ಮಂಚಿನ್ ಯಾವುದೇ 

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಗಿಂತ್ ಸೂಯಿನ್ ಹತಿು ರಕ್ಕೂ  ಚಲ್ಲಸಲ್ಲದುದ , ಅತಿಯಾದ  ಶಾಖ ಮತ್ತು  

ವಿಕರಣ ಪರಿಸೆಿ ತಿಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಿ ಅಧಯ ಯನ್ ನ್ಡೆಸಲ್ಲದೆ. 

 60 ವಷ್ಟಿಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸೌರ ಮಾರುತ್ದ ಇರುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸೂಚಿಸಿದದ  

ಖಗೊೀಳಶಾಸು ರಜಾ  ಯುಗಿೀನ್ ಪಾಕಿರ್ ಅವರ ಗೌರವ್ಯಥಿ ‘ಪಾಕಿರ್ ಸೌರ ಶೀಧನಾನೌಕ್ಕ’ 

ಎಂದು ಹ್ಸರಿಸಿರುವುದಾಗಿ ನಾಸಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಈ ನೌಕ್ಕಯು 2500 ಡಿಗಿರ  ಪಾಯ ರಾನಟ್ ಉಷ್ಟಣ ತೆಯನ್ನು  ತ್ಡೆದುಕೊಳುಳ ವ ಸಾಮಥಯ ಿ 

ಹಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೂಯಿನ್ ಪರ ಭಾವಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಹ್ಚ್ಚು  ಉಷ್ಟಣ ತೆ, ಶಾಖ ಹಂದಿರುವ 

ಹಿಂದಿನ್ ರಹಸಯ ವನ್ನು  ತಿಳಿಯಲೂ ಸಾಧಯ ವ್ಯಗಲ್ಲದೆ. 4.5 ಇಂಚ್ಚ ಕಾಬಿನ್ ಸಂಯೀಜತ್ 

ರಕ್ಷಣಣಾ ಕವಚವನ್ನು  ಪಾಕಿರ್ ನೌಕ್ಕ ಹಂದಿರಲ್ಲದುದ  ಅತಿ ತಾಪವನ್ನು  ತ್ಡೆದು 

ಶೀಧನಾಕಾಯಿ ನ್ಡೆಸಲ್ಲದೆ. 

ಸೂಯಬ ಮತಿ್ತ  ಸೌರ ಮಾರುತದ್ ಅಧಯ ಯನವೇಕ್ಕ? 

 ನಾವು ಹತಿು ರದಿಂದ ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ನ್ಕ್ಷಣತ್ರ  ಸೂಯಿ. ಈ 

ನ್ಕ್ಷಣತ್ರ ವನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ವಿಶಿ ದ ನ್ಕ್ಷಣತ್ರ ಗಳ ಬಗೆಗ  

ಇನ್ು ಷ್ಟು  ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

 ಸೂಯಿ ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು  ಉಷ್ಟಣ ತೆಯ ಮೂಲ್ವ್ಯಗಿದೆ. ಸೂಯಿನ್ 

ಬಗೆಗ  ಹ್ಚ್ಚು  ತಿಳಿಯುವ ಮೂಲ್ಕ ಭೂಮಯಲಿ್ಲ  ಹೇಗೆ ಜೀವಿಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿಿ ಯಾಯಿತ್ತ ಎಂಬುದನ್ನು  ನಾವು ಹ್ಚ್ಚು  ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

 ಸೂಯಿನ್ಲಿ್ಲನ್ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕ ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ು ದೆ. ಇದು ಸೌರ 

ಮಾರುತ್ದ ಮೂಲ್ವ್ಯಗಿದೆ. ಸೌರ ಮಾರುತ್ವು ಸೂಯಿನಂದ ಅಯಾನೀಕರಿಸಿದ 

ಅನಲ್ಗಳ ಹರಿವ್ಯಗಿದುದ , ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಪರ ತಿ ಸೆಕ್ಕಂಡಿಗೆ 500 ಕ.ಮೀ ವೇಗದಲಿ್ಲ  

(ಪರ ತಿ ಗಂಟ್ಟಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಯನ್ ಮೈಲುಗಳು) ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಹರಿಯುತ್ು ದೆ. 

 ಸೌರ ಮಾರುತ್ದಲಿಾ ಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭೂಮಯ ಕಾಂತಿೀಯ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ದ ಮೇಲೆ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ವಿಕರಣ ಪಟ್ಟು  (Radiation Belt)ಯಳಗೆ ಶಕು ಯನ್ನು  

ತ್ತಂಬುತ್ು ದೆ.  
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 ಸೌರ ಮಾರುತ್ವು ಸೌರ ವಯ ವಸೆೆ ಯನ್ನು  ಹ್ಚ್ಚು  ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು 

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಗಗನ್ಯಾತಿರ ಗಳನ್ನು  ನ್ಭಕ್ಕೂ  ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೌರ 

ವಯ ವಸೆೆ ಯನ್ನು  ಮೊದಲು ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕದೆ. 

 

ಪ್ರಿಹೆಲಿಯನ್ (Perihelion) 

ಜನ್ವರಿ 3 ರಂದು ಭೂಮಯು ಸೂಯಿನಗೆ ಹತಿು ರವಿರಲ್ಲದೆ ಈ 

ವಿದಯ ಮಾನ್ವನ್ನು  'ಪೆರಿಹ್ಲ್ಲಯನ್' ಎನ್ು ಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಭೂಮಯ 

ಮೇಲ್ಲಂದ ಈ ವಿದಯ ಮಾನ್ವನ್ನು  ನೀಡಲು ಆಗುವುದಿಲಿ್ . ಜನ್ವರಿ 3 

ರಂದು 11.05 ಗಂಟ್ಟಗೆ ಭೂಮಯು ತ್ನ್ು  ವ್ಯಷ್ಟಿಕ ಅಂಡಾಕಾರದ 

ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿ್ಲ  ಸೂಯಿನಗೆ 14,70,97,237 ಕ.ಮೀ ದೂರದಲಿ್ಲರಲ್ಲದೆ. 

ಪ್ರಿಹೆಲಿಯನ್ ಮಹತವ : 

ಪೆರಿಹ್ಲ್ಲಯನ್ ಸಂಶೀಧನೆ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಣಿಕ ಉದೆದ ೀಶಗಳಲಿ್ಲ  ಪರ ಮಖ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಗಿ ಸೂಯಿನಂದ ಭೂಮಯ ದೂರವು ಋತ್ತ ಅಥವ್ಯ ತಾಪಮಾನ್ವನ್ನು  ಭೂಮಯ 

ಮೇಲೆ ನಧಿರಿಸುತ್ು ದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸತ್ಯ ವಲಿ್ . ಭೂಮಯು ಸೂಯಿನ್ ಸುತ್ು  

ತ್ನ್ು  ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿ್ಲ  (ಅಂದಾಜು 23.5 ಡಿಗಿರ ) ಸುತ್ತು ವ ಕರ ಯ್ಕಯು ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಋತ್ತಗಳನ್ನು  

ನಯಂತಿರ ಸುತ್ು ದೆ,  

 ಆದದ ರಿಂದ ಭೂಮಯು ಜನ್ವರಿ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸೂಯಿನ್ ಸಮೀಪದಲಿ್ಲರುವುದರಿಂದ 

ಭಾರತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ು ರ ಗೊೀಳಾಧಿದಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಚಳಿಗಲ್. ಹಾಗೆಯೇ ದಕಷ ಣ 

ಗೊೀಳಾಧಿದಲಿ್ಲರುವ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ್ವಿರುತ್ು ದೆ. 

 ಜುಲೈ 6 ರಂದು ಸೂಯಿನಂದ 15,20,95,571 ಕ.ಮೀ. ದೂರದಲಿ್ಲರಲ್ಲದೆ ಈ 

ವಿದಯ ಮಾನ್ವನ್ನು  'ಅಫ್ೀಲ್ಲಯನ್ (Aphelion)' ಎನ್ು ಲಾಗುವುದು. ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ್ದಂದು 

ಭೂಮಯು ಸೂಯಿನಂದ ಅತ್ಯ ಂತ್ ದೂರದಲಿ್ಲರುತ್ು ದೆ. 

 

 

ಮೊದ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಹಯ ಕಾಶದ್ಲಿಿ  ಸೂಕ್ಷಾ ಜಿೀವಿಗಳನ್ನನ  ಪ್ತಿ್ ಹಚಿ್ಚ ದ್ ವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು 

ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣ (ಐಎಸ್ಎಸ್) ನ್ಲಿ್ಲರುವ 

ಗಗನ್ಯಾತಿರ ಗಳು ಬಾಹಾಯ ಕಾಶದಲಿ್ಲ  ಸೂಕ್ಷಣಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು  ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ 

ಪತೆು ಹಚಿು ದಾದ ರೆ.  

ಮಹತವ : 

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶದಲಿ್ಲ  ಸೂಕ್ಷಣಾ ಜೀವಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮಥಯ ಿ ನೈಜ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಗಗನ್ಯಾತಿರ  

ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು  ಪತೆು ಹಚು ಲು ಮತ್ತು  ಚಿಕತೆೆ  ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲದೆ, ಜತೆಗೆ ಇತ್ರ ಗರ ಹಗಳ 
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ಮೇಲೆ ಡಿಎನ್ಎ-ಆಧಾರಿತ್ ಜೀವನ್ವನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವಲಿ್ಲ  ಮಹತಿ್ ದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲ್ಲದೆ. 

ಪರಿಭರ ಮಸುವ ಪರ ಯೀಗಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಇದು ಇತ್ರ ಪರ ಯೀಗಗಳಿಗೂ ಸಹ 

ಪರ ಯೀಜನ್ಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲದೆ. 

ಅಂತರರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಬಾಹಯ ಕಾಶ ನಿಲಿ್ ಣ: 

ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣ (ISS )(ಇಂಟನಾಯ ಿಷ್ಟನ್ಲ್ಫ ಸೆಪ ೀಸ್ ಸೆು ೀಷ್ಟನ್) ಎಂಬುದು 

ಅಂತ್ರರಾಷ್ಟು ರೀಯವ್ಯಗಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸಲಾದ ಸಂಶೀಧನಾ ಸೌಲ್ಭಯ ವ್ಯಗಿದುದ , ಇದನ್ನು  

ಪೃರಿ್ಥ ಯ ನಕಟವತಿಿ ಕಕ್ಕಷ ಯಲಿ್ಲ  ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಐಎಸ್ಎಸ್ ಸೂಕ್ಷಣಾ  ಗುರುತಿ್  ಮತ್ತು  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಪರಿಸರ ಸಂಶೀಧನಾ 

ಪರ ಯೀಗಲ್ಯವ್ಯಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳು ಜೀವಶಾಸು ರ, ಮಾನ್ವ 

ಜೀವಶಾಸು ರ, ಭೌತ್ಶಾಸು ರ, ಖಗೊೀಳಶಾಸು ರ, ಹವ್ಯಮಾನ್ಶಾಸು ರ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಕ್ಕಷ ೀತ್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಪರ ಯೀಗಗಳನ್ನು  ನ್ಡೆಸುತಾು ರೆ. ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ ವಯ ವಸೆೆ ಗಳ ಹಾಗೂ ಚಂದರ  ಮತ್ತು  ಮಂಗಳ 

ಗರ ಹಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳ ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗೆ ಈ ನಲಾದ ಣವು ಸೂಕು ವ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ. ನಲಾದ ಣವನ್ನು  

330 ಕ.ಮೀ ಯಿಂದ 460 ಕ.ಮೀ ರಷ್ಟು  ಎತ್ು ರದ ಕಕ್ಕಷ ಯಳಗೆ ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ದೇ ಸರಿಸುಮಾರು 

27,743.8 km/h (17,239.2 mph) ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ದಿನ್ಕ್ಕೂ  15.7 ರಷ್ಟು  ಕಕ್ಕಷ ಯನ್ನು  ಕರ ಮಸುವ 

ಮೂಲ್ಕ ಪರ ಯಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.  

ಐದು ಸಹಭಾಗಿತಿ್ ದ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆೆ ಗಳ ಜಂಟ್ಟ ಯೀಜನೆಯ ರೂಪದಲಿ್ಲ  

ನವಿಹಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಐದು ಸಂಸೆೆ ಗಳೆಂದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯ ಷ್ಟನ್ಲ್ಫ ಏರೀನಾಟ್ಟರೆ್ಕ  ಅಂಡ್ 

ಸೆಪ ೀಸ್ ಅಡಿಾ ನಸೆು ರೀಷ್ಟನ್ (NASA)(ನಾಸಾ), ಯುರೀಪಿಯನ್ ಸೆಪ ೀಸ್ ಏಜೆನೆ (ESA)(ಯುರೀಪಿನ್ 

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆೆ ), ರಷ್ಠಯ ನ್ ಫ್ಲಡರಲ್ಫ ಸೆಪ ೀಸ್ ಏಜೆನೆ  (RKA), ಜಪಾನ್ ಏರೀಸೆಪ ೀಸ್ ಎರೆ್ಕ  

ಪಿೀರೇಷ್ಟನ್ (JAXA) ಮತ್ತು  ಕ್ಕನ್ಡಿಯನ್ ಸೆಪ ೀಸ್ ಏಜೆನೆ  (CSA). ನಲಾದ ಣದ ಮಾಲ್ಲಕತಿ್  ಮತ್ತು  

ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಅಂತ್ರ ಸಕಾಿರಿೀ ಒಪಪ ಂದಗಳು ಮತ್ತು  ಕರಾರುಗಳಲಿ್ಲ  ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 

ರಷ್ಟಯ ನ್ ಫ್ಲಡರೇಷ್ಟನ್ ಗೆ, US ಆಬಿಿಟಲ್ಫ ಸೆಗೆಾ ಂಟ್ ನಂದಿಗೆ ರಷ್ಟಯ ನ್ ಆಬಿಿಟಲ್ಫ ಸೆಗೆಾ ಂಟ್ (ರಷ್ಟಯ ನ್ 

ಕಕ್ಕಷ ಯ ಭಾಗ)ನ್ಲಿ್ಲರುವ ಅದರ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂಣಿ ಹಕೂ ನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅವಕಾಶ 

ನೀಡಿದೆ. 

ಸೀವಿಯತ್, ರಷ್ಠಯ ದ ಸಲ್ಯ ಟ್, ಅಲಾಾ ಜ್ಡ, ಮತ್ತು  ಮರ್ ಸೆು ೀಶನ್ಗ ಳು ಮತ್ತು  ಯು.ಎಸ್.ನ್ 

ಸೊ ೈಲಾಯ ಬ್ ನಂತ್ರ ಸಿಬಬ ಂದಿಗಳು ನೆಲೆಸಲು ರಚಿಸಲಾದ ಒಂಬತ್ು ನೇ ಬಾಹಯ ಕಾಶ ನಲಾದ ಣ ಇದಾಗಿದೆ. 

 

ಚಂದ್ರ ನ ಅಧಯ ಯನಕೆ್ಕ  ಚ್ಚೀನ್ಮದಿಂದ್ “ಚಾಂಗೆ-4” ಯೀಜನೆ 

ಭೂಮಗೆ ಕಾಣದಿರುವ ಚಂದರ ನ್ ಮತ್ು ಂದು ಮಗುಗ ಲ್ಲನ್ ಮೇಲೆ ತ್ನ್ು  

ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಇಳಿಸಲು ಚಿೀನಾಯೀಜನೆ ರೂಪಿಸಿದುದ , 2018ರಲಿ್ಲ  

ಕಾಯಿಗತ್ವ್ಯಗಲ್ಲದೆ. ಈ ಯೀಜನೆಗೆ “ಚಾಂಗೆ 4” ಎಂದು ಹ್ಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.  

https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B2%BE
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%A8%E0%B2%BE%E0%B2%B8%E0%B2%BE
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ಮಷನ್ ರ್ಗೆೆ : 

ಚಂದರ ನ್ ಅಧಯ ಯನ್ಕ್ಕೂ  ಚಿೀನಾ ಅಭಿವೃದಿದ ಪಡಿಸುತಿು ರುವ ನಾಲ್ೂ ನೇ ಮಷ್ಟನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಚಿೀನಾದ 

ಚಂದರ ನ್ ದೇವತೆಯ ಹ್ಸರನ್ನು  ಈ ಮಷ್ಟನ್ ಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚಿ 4ಸಿ ರಾಕ್ಕಟ್ 425 ಕಲೀಗರ ಂ ತ್ಕದ ರಿಲೇ ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಹತ್ತು  

ಚಂದರ ನ್ ಹಿಂಭಾಗದಲಿ್ಲ  60,000 ಕಲೀಮೀಟ ತ್ನ್ಕ ಚಲ್ಲಸಲ್ಲದೆ. ಈ ಉಪಗರ ಹವು ಭೂಮಯ ಮತ್ತು  

ಚಂದರ ನ್ ದೂರದ ಭಾಗಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಆರಂಭಿಕ ಸಂವಹನ್ ಸಂಪಕಿವ್ಯಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

ಚಿೀನಾದ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆೆ  ಲ್ಲಂರ್ಕ ಅನ್ನು  ಸೆಾ ಪಿಸುವಲಿ್ಲ  ಯಶಸಿಿ ಯಾದಾಗ, ಚಿೀನಾವು ಮಷ್ಟನ್ು  

ಎರಡನೇ ಭಾಗವನ್ನು  ಪರ ಚೀದಿಸುತ್ು ದೆ, ಅಂದರೆ ಚಂದರ ನ್ ಪರಿೀಕಷ ತ್ ಪರ ದೇಶಕ್ಕೂ  ಲಾಯ ಂಡರ್ ಮತ್ತು  

ರೀವರ್ ಅನ್ನು  ಕಳುಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

ಮಹತವ : 

ಈ ಹಿಂದೆ, ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಠಯ  ದೇಶಗಳು ಚಂದರ ನ್ಲಿ್ಲ ಗೆ ತ್ಮಾ  ನೌಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲಿ್ಲನ್ ಮಣುಣ , 

ಕಲಿು  ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಪರಿೀಕ್ಕಷ ಗಗಿ ಭೂಮಗೆ ತಂದಿದದ ವು. ಆದರೆ, ನಾವು ಕಾಣದ ಚಂದರ ನ್ ಮಗುಗ ಲ್ಲಗೆ 

ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ್ . ಇದಿೀಗ, ಆ ಕ್ಕಲ್ಸಕ್ಕೂ  ಚಿೀನ್ ಕೈ ಹಾಕದೆ. ಚಂದರ ನ್ ಮಗಗ ಲು 

ಪರ ದೇಶವನ್ನು  “ಸೌಥ್ ಪೀಲ್ಫ-ಐಟ್ಟೂ ನ್ ಬೇಸಿನ್” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಭಾಗ ಬಾಹಯ ಕಾಶ 

ವಿಜಾಾ ನಗಳಿಗೆ ನಗೂಡವ್ಯಗಿ ಉಳಿಸಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆ ಯಶಸಿಿ ಯಾದರೆ, ಚಂದರ ನ್ ಅಧಯ ಯನ್ದಲಿ್ಲ  

ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಠಯ  ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು  ಚಿೀನ್ ಹಿಂದಿಕೂ ದಂತಾಗುತ್ು ದೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಯಿಂದ 

ಸಂಪಕಿವನ್ನು  ಸಾರ್ಧಸುವುದು ಸುಲ್ಭದ ಮಾತ್ಲಿ್ . 

ಚಂದ್ರ ಯಾನದ್ಲಿಿ  ಚ್ಚೀನ್ಮದ್ ಸ್ಥಧನೆ: 

ಚಿೀನಾವು ಚಂದರ ನ್ ಪರಿಶೀಧನಾ ಕಾಯಿಕರ ಮವನ್ನು  2007 ರಲಿ್ಲ  'ಚಾಂಗ್'ಇ 1 ಎಂಬ ಸರಳ 

ಉಪಗರ ಹವನ್ನು  ಉಡಾಯಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಪಾರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. 'ಚಾಂಗ್'ಇ 2 ಎಂಬ ಮಷ್ಟನ್ ಅನ್ನು  2010 

ರಲಿ್ಲ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ನಂತ್ರ 'ಚಾಂಗ್'ಇ 3” ಮಷ್ಟನ್ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತ. ‘ಚಾಂಗ್’ಇ 3” ಚಂದರ ನ್ 

ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ು  ಲಾಯ ಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ವಿಶಿ ದಾದಯ ಂತ್ ಸುದಿದ ಯನ್ನು  ಮಾಡಿತ್ತು . 

 

ನ್ಮಸ್ಥದಿಂದ್ GOLD  ಮತಿ್ತ  ICON ಮಷನ್  

ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಸೆೆ  ನಾಯ ಷ್ಟನ್ಲ್ಫ ಏರೀನಾಟ್ಟರೆ್ಕ  ಅಂಡ್ 

ಸೆಪ ೀಸ್ ಅಡಿಾ ನಸೆು ರೀಷ್ಟನ್ (NASA) ಭೂಮಯ ಮೇಲ್ಲನ್ 60 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು  

(96 ಕ.ಮೀ.) ಪರ ದೇಶವನ್ನು  ಅನಿೆ ೀಷ್ಟಸಲು GOLD ಮತ್ತು  ICON ಎಂಬ 

ಎರಡು ಮಷ್ಟನ್ ಗಳನ್ನು  ಪಾರ ರಂಭಿಸಲು ಸಿದಿ ವ್ಯಗಿದೆ.  

ಜನ್ವರಿ 2018 ರಲಿ್ಲ  Global-scale Observations of the Limb and Disk (GOLD) ಅನ್ನು  ಮತ್ತು  

Ionospheric Connection Explorer (ICON) ಅನ್ನು  ಈ ವಷ್ಟಿದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಆರಂಭಿಸಲ್ಲದೆ. 
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ಮಷನ್ ರ್ಗೆೆ : 

GOLD & ICON ಮಷ್ಟನ್ ಗಳು ವ್ಯತಾವರಣದ ಅಯಾನ್ನಗೊೀಳವನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ್ ನ್ಡೆಸಲು 

ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಅಯಾನ್ನಗೊೀಳವು ಮಧಯ ಗೊೀಳದ ನಂತ್ರ ಇರುವ ವ್ಯತಾವರಣದ 

ಪದರವ್ಯಗಿದೆ. ಇದು ಅಯಾನ್ನ ಅಥವ್ಯ ಆವೇಶಭರಿತ್ ಕಣಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಆದದ ರಿಂದ ರೇಡಿಯೂ 

ಪರ ಸರಣಕ್ಕೂ  ಈ ವಲ್ಯ ಸಹಕರಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಮಾನ್ಗಳು, ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು  ಗಿೊೀಬಲ್ಫ 

ಪಸಿಶನಂಗ್ ಸಿಸು ಮ್ ಉಪಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಸುಲ್ಭವ್ಯಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಮಷನ್ ಉದಿೆ ೀಶ: 

ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಭೂಕಾಂತಿೀಯ ಬಿರುಗಳಿಗಳಿಗೆ ಪರ ತಿಕರ ಯ್ಕಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಲನ್ 

ವ್ಯತಾವರಣವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ಅಧಯ ಯ ಮಾಡುವುದು ಮಷ್ಟನ್ ಉದೆದ ೀಶ. 

ಭೂಮಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ವ್ಯಯುಮಂಡಲ್ವು ಭೂಕಾಂತಿೀಯ ಬಿರುಗಳಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪರ ತಿಕರ ಯಿಸುತ್ು ದೆ 

ಎಂಬುದನ್ನು  ಸಹ GOLD ಸಂಶೀಧನೆ ನ್ಡೆಸಲ್ಲದೆ. 

 

ಬಂಗಳೂರಿನ ದಾಸರಹಳಿಿ ಯಲಿಿ  ಹಕೆ್  ಜವ ರದ್ ಆತಂಕ 

ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಗರದ ದಾಸರಹಳಿಳ ಯಲಿ್ಲ  ಹಕೂ  ಜಿ ರ ಪತೆು  ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿ್ಲ  

ಆರೀಗಯ  ಹಾಗೂ ಪಶುಪಾಲ್ನಾ ಇಲಾಖ್ಯಯಿಂದ ಮಂಜಾಗರ ತಾ 

ಕರ ಮಗಳು ಮಂದುವರಿಸಿದುದ , ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರದ ತ್ಜಾ ರ ತಂಡ ಸೆ ಳ 

ಪರಿಶಿೀಲ್ನೆ ನ್ಡೆಸಿ ವಿವಿಧ ಕೊೀಳಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಪರಿೀಕಷ ಸಿದೆ. 

ಸೀಂಕತ್ ಕೊೀಳಿ ಪೂರೈಸಿದ ಫ್ಘಮಗ ಿಳಿಂದ ಸಂಗರ ಹಿಸಿದದ  200 ಕೊೀಳಿಗಳ 12 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  

ಕೇಂದರ  ತ್ಜಾ ರ ತಂಡವು ಹ್ಬಾಬ ಳದ ಪಶುವೈದಯ ಕೀಯ ಸಂಸೆೆ ಯ ಪರ ಯೀಗಲ್ಯದಲಿ್ಲ  ಪರಿೀಕ್ಕಷ  

ನ್ಡೆಸಿದುದ , ಸೀಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟು ಲಿ್ .  

ಹಕೆ್  ಜವ ರ: 

ಏವಿಯನ್ ಫಿ್ಲ  ಅಥವ್ಯ ಹಕೂ  ಜಿ ರ ಪಕಷ ಗಳ ಸಾಂಕಾರ ಮಕ ವೈರಾಣು ರೀಗವ್ಯಗಿದುದ , ದಡ್  

ಪರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಗಂಭಿೀರ ರೀಗವನ್ನು  ಉಂಟ್ಟಮಾಡುವ ಪರ ವೃತಿು ಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಹ್ಚಿು ನ್ 

ಇನ್್ನ ಿ ಯ್ಕನೆ್  ವೈರಸಗ ಳು ಮಾನ್ವರಲಿ್ಲ  ಸೀಂಕು ತ್ರದಿದದ ರು ಸಹ, A(H5N1) ಮತ್ತು  A(H7N9) ಗಳು 

ಮಾನ್ವರಲಿ್ಲ  ರೀಗವನ್ನು  ಉಂಟ್ಟ ಮಾಡಬಲಿ್ದಾಗಿವೆ.  

ರೀಗದ್ ಲಕ್ಷಣ: 

ಜಿ ರ, ಕ್ಕಮಾ , ಗಂಟಲು ನೀವು, ಸಾು ಯು, ದೇಹ ನೀವು, ವ್ಯಕರಿಕ್ಕ ತಿೀವರ ವ್ಯದ ಉಸಿರಾಟದ 

ತೊಂದರೆಗಳು, ನ್ನಯ ಮೊೀನಯಾ, ಮತ್ತು  ತಿೀವರ ವ್ಯದ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ. 

 

ತಗೆಿ ದ್ ಓಝೀನ್ ರಂಧರ : ನ್ಮಸ್ಥ ವರದಿ 
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ಓಝೀನ್ ಪದರದಲಿ್ಲನ್ ರಂಧರ ವು ಗಣನೀಯವ್ಯಗಿ ತ್ಗಿಗ ದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ 

ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಿೊ ರೀಪಿ ರೀಕಾಬಿನ್ ಬಳಕ್ಕ ನಷೇಧ ಓಝೀನ್ 

ರಂಧರ  ತ್ಗಗ ಲು ಕಾರಣವ್ಯಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾದ ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ. ಭೂಮಯ 

ವ್ಯಯುಮಂಡಲ್ದಲಿ್ಲ  ಕಿೊೀರಿನ್ ಮಟು ವು ವೇಗವ್ಯಗಿ ಕುಸಿಯುತಿು ದೆ 

ಎನ್ು ಲಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ ವಷ್ಟಿ ತೆಗೆಯಲಾದ ಉಪಗರ ಹದ ಚಿತ್ರ ಗಳನ್ನು  ಓಝೀನ್ ರಂಧರ ವು 

ಮಚಿು ರುವುದನ್ನು  ಧೃಡಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  2060 ರಳಗೆ ಸಂಪೂಣಿವ್ಯಗಿ ಮಚು ಲ್ಲದೆ ಎಂದು 

ಅಂದಾಜಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಫಲ್ಲತಾಂಶ 1985ರಲಿ್ಲ  ಪರ ಪಂಚದ ಎಲಿ್  ರಾಷ್ಟು ರಗಳಿಂದ ಸಹಿ 

ಹಾಕಲ್ಪ ಟು  “ಮಾಂಟ್ಟರ ಯಲ್ಫ ಶಿಷ್ಟು ಚಾರ”ದ ಪರಿಣಾಮವೇ ಎಂಬುದು ದೃಡಪಟ್ಟು ಲಿ್ . 

2005ರಿಂದಾಚೆಗೆ ನಾಸಾದ ದಿೀಘಿಕಾಲ್ಲೀನ್ ಉಪಗರ ಹ ಅವಲೀಕನ್ವು ಭೂಮಯ 

ವ್ಯತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಕಿೊೀರಿನ್ ಮಟು  ಶೇ.20% ರಷ್ಟು  ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೊೀರಿಸಿದೆ, ಆ ಮೂಲ್ಕ 

ವಿಶಿ ದಾದಯ ಂತ್ ಕಿೊೀರಿನ್ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ನಷೇರ್ಧಸುವ ಕರ ಮವು ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಸಕರಾತ್ಾ ಕ 

ಪರಿಣಾಮವನ್ನು  ಬಿೀರಿದೆ ಎಂದು ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಬಿೀತ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 

ಓಝೀನ್ ಪ್ದ್ರ: 

ಓಝೀನ್ ಪದರ ಸೂಯಿನಂದ ಹರಸೂಸುವ ನೇರಳಾತಿೀತ್ ವಿಕರಣಗಳನ್ನು  ಹಿೀರಿಕೊಳುಳ ವ 

ಭೂಮಯ ವ್ಯಯುಮಂಡಲ್ದಲಿ್ಲ  ಒಂದು ಪರ ದೇಶವ್ಯಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಯುಮಂಡಲ್ದಲಿ್ಲ  ಓಝೀನ್ 

O3 ನ್ ಅನಲ್ದ ಅರ್ಧಕ ಸಾಂದರ ತೆಯನ್ನು  ಹಂದಿದೆ. ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 10 ಕ.ಮೀ ನಂದ 

40ಕ.ಮೀ.ರ ವರೆಗೆ ವ್ಯಯ ಪಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟು ರುವ ಈ ಪರ ದೇಶವು ಸೂಯಿನಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ 

ನೇರಳಾತಿೀತ್ ವಿಕರಣಗಳನ್ನು  ಹಿೀರಿಕೊಂಡು ಭೂಮಗೆ ಅವುಗಳು ತ್ಲ್ಪುವುದನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟ್ಟು ತ್ು ವೆ. 

ಓಝೀನ್ ಪ್ದ್ರ ರಂಧರ ಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವ್ಯದ್ ಅಂಶಗಳು: 

ಓಝೀನ್ ಪದರದ ರಂಧರ ಕ್ಕೂ  ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣವ್ಯಗಿವೆ. CFCಗಳಿಂದ 

(ಕಿೊೀರಫಿ್ೀರಕಾಬಿನ್ಗ ಳು) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಕಿೊೀರಿನ್ ಅತ್ಯ ಂತ್ ಪರ ಬಲ್ವ್ಯದ ಓಝೀನ್ 

ಹಾನಕಾರಕ ಅಂಶ. ಹೇರ್ ಸೆಪ ರೀ, ಹಳೆಯ ರೆಫ್ರ ಜರೇಟರ್ ಸಿಎಫೆ್ ಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ು ವೆ. 

 

ಕಾಗದ್ ಮುಕಿ  ವಯ ವಹಾರಕೆ್ಕ  ಇ-ಸಂಸದ್ ಮತಿ್ತ  ಇ-ವಿಧಾನ್ 

ಸಂಸತ್ತು  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಶಾಸಕಾಂಗಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಗದ ರಹಿತ್ 

ಕಾಯಾಿಚರಣೆಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಸುವ ಸಲುವ್ಯಗಿ ಇ-ಸಂಸದ್ ಮತ್ತು  ಇ-

ವಿಧಾನ್ ಅನ್ನು  ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.  

ಇ-ಸಂಸದ್ & ಇ-ವಿಧಾನ್: 

ಇ-ಸಂಸದ್ ಮತ್ತು  ಇ-ವಿಧಾನ್ ಸಂಸತ್ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ 

ಕಾಯಿಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಾಗದ ಮಕು  ಕಾಯಿರೂಪಕ್ಕೂ  ತ್ರಲು, 
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ಡಿಜಟಲ್ಫ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಸಕಾಿರದ ಯೀಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಸದಿೀಯ ವಯ ವಹಾರ 

ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯ ಈ ಎರಡೂ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನ್ಗೊಳಿಸುವ ನೀಡಲ್ಫ 

ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯವ್ಯಗಿದೆ. 

ಮಹತವ : 

ಈ ಎರಡು ಯೀಜನೆಗಳು ಸಂಸತ್ತು  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಶಾಸನ್ಸಭೆಗಳ ಕಾಯಿಚಟ್ಟವಟ್ಟಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಪಾರದಶಿಕವ್ಯಗಿಸಲು, ಮತ್ತು  ಸಾವಿಜನಕ ಜವ್ಯಬಾದ ರಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂಣಿ ಶಾಸನ್ ಪರ ಕರ ಯ್ಕಯನ್ನು  

ಹ್ಚ್ಚು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದೆದ ೀಶವನ್ನು  ಹಂದಿವೆ. ಇದಲಿ್ದೆ, ಈ ಪರಿಸರ ಸೆು ೀಹಿ 

ಉಪಕರ ಮವು ಸಕಾಿರದ 'ಗೊೀ ಗಿರ ೀನ್' ಯೀಜನೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿದೆ. 

 

ಭಾರತದ್ ವೇಗದ್ ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್ “ಪ್ರ ತ್ತಯ ಷ್” ಲೀಕಾಪ್ಬಣೆ 

ಕೇಂದರ  ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ್ ಸಚಿವ ಹಷ್ಟಿವಧಿನ್ ಅವರು 

ಪುಣೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಅತಿೀ ವೇಗದ ಮತ್ತು  ಮೊದಲ್ ‘ಮಲ್ಲು  ಪೆಟಫಿ್ಘಪೆ್’ 

ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ನ್ನು  ದೇಶಕ್ಕೂ  ಅಪಿಣೆ ಮಾಡಿದಾದ ರೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಟಠ  

ವೇಗ 6.8 ಪೆಟಪಿಾಪೆ್ . ಪೆಟಫಿ್ಘಪೆ್  ಎಂಬುದು ಕಂಪೂಯ ಟರ್ನ್ ಪರ ಸೆಸಿಂಗ್ ಸಿಪ ೀಡ್ ಅಳೆಯುವ 

ವಿಧಾನ್ವ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟರ್ಗೆ ‘ಪರ ತ್ತಯ ಷ್’ ಎಂದು ಹ್ಸರಿಸಲಾಗಿದುದ , ಇಂಡಿಯನ್ 

ಇನ್ಸಿು ಟೂಯ ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರ ಫ್ಕಲ್ಫ ಮೆಟ್ರ ಲ್ಜ ಪುಣೆಯಲಿ್ಲ  ಇದನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ವು ಈಗ ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಕಂಗ್ ಮ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು  ಯುಎಸ್ಎಗ ನಂತ್ರ ಹವ್ಯಮಾನ್ 

ಮತ್ತು  ವ್ಯತಾವರಣ ಸಂಬಂರ್ಧಸಿದ ವಿಷ್ಟಯಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಸಾಮಥಯ ಿಗಳ ಸೂಪರ್ 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಾಲ್ೂ ನೇ ಸೆಾ ನ್ವನ್ನು  ಆಕರ ಮಸಲ್ಲದೆ. ಯು.ಕ್ಕ 20.4 ಪೆಟಫಿ್ಘಪೆ್ , 

ಸಾಮಥಯ ಿವನ್ನು  ಹಂದಿದೆ, ನಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಜಪಾನ್ 20 ಪೆಟಫಿ್ಘಪೆ್  ಮತ್ತು  ಯುಎಸ್ಎ 10.7 

ಪೆಟ್ಫಿ್ಘಪ್ ಹಂದಿವೆ. 

 ಪರ ಪಂಚದ ಅತಿವೇಗದ ಸೂಪರ್ ಕಂಪೂಯ ಟಸ್ಿ ಟ್ಪ್ 500 ಪಟ್ಟು ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಸೂಪರ್ 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಸೆಾ ನ್ವು 300ರಿಂದ 30ಕ್ಕೂ  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗಲ್ಲದೆ. 

ಪ್ರ ತ್ತಯ ಷ್ ಉಪ್ಯೀಗ: 

ಪರ ತ್ಶ್ ಹವ್ಯಮಾನ್ ಮನೊ ಚನೆಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಸು ೃತ್ ಶ್ನರ ೀಣಿ ಮನೊ ಚನೆಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲ್ಲದೆ. 

ಅಲ್ಪ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸುನಾಮಗಳನ್ನು  ನಖರವ್ಯಗಿ ಗರ ಹಿಸಲ್ಲದೆ. ಇದರಿಂದ 

ಕೃಷ್ಟ, ಜಲ್ಶಾಸು ರ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ವಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ವ್ಯಗಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲ್ಲದೆ. 

 

 

ಕರ ೀಡೆ 
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ವಿದ್ಭ್ಬ ಮುಡಿಗೆ ರಣಜಿ ಟರ ೀಫಿಯ ಗರಿ 

ವಿದಭಿ ಕರ ಕ್ಕಟ್ ತಂಡ 2017 ರಣಜ ಟ್ರ ೀಪಿಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕೊಂಡಿತ್ತ. 

ವಿದಭಿ ತಂಡಕ್ಕೂ  ಇದು ಚಚು ಲ್ ರಣಜ ಟ್ರ ೀಫ್. ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ 

ಇಂಧೀರಿನ್ ಹೀಳೂ ರ್ ಕರ ೀಡಾಂಗಣದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಫೈನ್ಲ್ಫ ಪಂದಯ ದಲಿ್ಲ  

ವಿದಭಿ ತಂಡ ದೆಹಲ್ಲ ತಂಡವನ್ನು  ಮಣಿಸಿ ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  

ತ್ನ್ು ದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತ. 

 ಫೈಜ್ಡ ಫಜಲ್ಫ ನಾಯಕತಿ್ ದ ವಿದಭಿ ತಂಡ ದೆಹಲ್ಲ ವಿರುದಿ  ಮೊದಲ್ ಇನು ಂಗೆ್ನ್ಲಿ್ಲ  

ಮನ್ು ಡೆ ಕಾಯುದ ಕೊಂಡಿತ್ತು . ಎರಡನೇ ಇನು ಂಗೆ್ನ್ಲಿ್ಲ  29 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು  ಬೆನ್ು ತಿು ದ 

ವಿದಭಿ ಒಂದು ವಿಕ್ಕಟ್ ಕಳೆದು ಕೊಂಡು ಗೆಲುವಿನ್ ನ್ಗೆ ಬಿೀರಿತ್ತ. 

ರಣಜಿ ಟರ ೀಫಿ: 

ರಣಜ ಟ್ರ ೀಫ್ಯು ಪಾರ ದೇಶಿಕ ಕರ ಕ್ಕಟ್ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು  ಪರ ತಿನರ್ಧಸುವ ತಂಡಗಳ ನ್ಡುವೆ 

ಭಾರತ್ದಲಿ್ಲ  ಆಡಲಾಗುವ ಪರ ಥಮ ದಜೆಿಯ ಕರ ಕ್ಕಟ್ ಚಾಂಪಿಯನಿ ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸಪ ಧ್ಿಗೆ ಇಂಗಿೆ ಂಡ್ 

ಮತ್ತು  ಸಸೆರೆ್ಕ  ಪರ ಕರ ಕ್ಕಟ್ ಆಡಿದ ಕುಮಾರ್ ಶಿರ ೀ ರಂಜತ್ಸಿಂಗ್ಜ ಹ್ಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು  1934 ರಲಿ್ಲ  

ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಲಾಯಿತ್ತ. ಪರ ಸುು ತ್, 21 ರಾಜಯ ಗಳು (29 ರಾಜಯ ಗಳ ಪೈಕ) ಮತ್ತು  ದೆಹಲ್ಲ 

(ಕೇಂದಾರ ಡಳಿತ್ ಪರ ದೇಶ) ಸೇರಿದಂತೆ 27 ತಂಡಗಳ ನ್ಡುವೆ ಚಾಂಪಿಯನಷ ಪ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ವೆ. 

ಮಂಬೈ 41 ಬಾರಿ ಈ ಚಾಂಪಿಯನೆ ಪ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಗೆದುದ ಕೊಂಡಿದೆ.  

 

ರಾಜಯ  
 

ರಾಜಯ  ಮಾನವ ಹಕೆ್ಕ ಗಳ ಆಯೀಗದ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ನಿವೃತಿ  ನ್ಮಯ . ಡಿ.ಎಚ್.ವಘೇಲ್ 

ನೇಮಕ 

ಕನಾಿಟಕ ಹೈಕೊೀಟ್ಿನ್ ನವೃತ್ು  ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿ ಡಿ.ಎರ್ಚ

.ವಘೇಲಾ ಅವರನ್ನು  ರಾಜಯ  ಮಾನ್ವ ಹಕುೂ ಗಳ ಆಯೀಗ ಅಧಯ ಕ್ಷಣರನಾು ಗಿ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಸಿದದ ರಾಮಯಯ  ಅಧಯ ಕ್ಷಣತೆಯಲಿ್ಲ  

ನ್ಡೆದ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ವಘೇಲಾ ಅವರನ್ನು  ಆಯೀಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷಣರನಾು ಗಿ ಆಯ್ಕೂ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಜಯ  ಮಾನವ ಹಕೆ್ಕ  ಆಯೀಗ: 

ಮಾನ್ವ ಹಕುೂ ಗಳ ರಕ್ಷಣಣೆ ಕಾಯಿದೆ, 1993, ಸೆಕ್ಷಣನ್ 21ರಡಿ ಮಾನ್ವ ಹಕುೂ ಗಳ (ತಿದುದ ಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆ, 

2006 ರ ಪರಿಷ್ಟೂ ೃತ್ ತಿದುದ ಪಡಿಯಂತೆ, ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರವು ಈ ಕ್ಕಳಕಂಡವರನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡ ಮಾನ್ವ 

ಹಕುೂ ಗಳ ಆಯೀಗವನ್ನು  ರಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 ಒಬಬ  ಅಧಯ ಕ್ಷಣರು- ಹೈಕೊೀಟ್ಟಿನ್ ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿನವಿಹಿಸರಬೇಕು. 
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 ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಜಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾರ್ಧೀಶರಾಗಿ ಕನಷ್ಟಠ  ಏಳು ವಷ್ಟಿಗಳ ಅನ್ನಭವವಿರುವ ಅಥವ್ಯ 

ಹೈಕೊೀಟ್ಿ ನಾಯ ಯಾರ್ಧೀಶರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಒಬಬ  ಸದಸಯ . 

 ಮಾನ್ವ ಹಕುೂ ಗಳ ವಿಷ್ಟಯದಲಿ್ಲ  ಜಾಾ ನ್ ಹಂದಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಪಾರ ಯೀಗಿಕ ಅನ್ನಭವ 

ಹಂದಿರುವ ವಯ ಕು ಗಳ ಪೈಕ ನೇಮಕಗೊಳಳ ಲು ಒಬಬ  ಸದಸಯ . 

 ಆಯೀಗವು ಒಬಬ  ಕಾಯಿದಶಿಿಯನ್ನು  ಹಂದಿದುದ , ಇವರು ರಾಜಯ  ಆಯೀಗದ ಮಖಯ  

ಕಾಯಿನವ್ಯಿಹಣಾರ್ಧಕಾರಿಯಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

 

ಇತ್ರೆ: ಚೂರು ಪಾರು 
 

 ಚ್ಚೀನ್ಮದ್ಲಿಿ  ಪ್ರಿಸರ ತ್ರಿಗೆ ಸಂಗರ ಹಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ: ಚಿೀನಾದ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಣಾ ತೆರಿಗೆ 

ಕಾನೂನ್ನ ಜನ್ವರಿ 1, 2018 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದುದ , ಇದರಡಿ ಪರಿಸರವನ್ನು  

ಉತ್ು ಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಕಾರಕಗಳ ವಿಸಜಿನೆಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಪರಿಸರ 

ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣಣೆಗಗಿ ಸಪ ಷ್ಟು ವ್ಯಗಿ 

ವಿನಾಯ ಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಚಿೀನಾದ ಮೊದಲ್ ತೆರಿಗೆ ವಯ ವಸೆೆ ಯಾಗಿದೆ. ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಸಂಸೆೆ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಸಾವಿಜನಕ ಸಂಸೆೆ ಗಳು  ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಕಾರಕಗಳನ್ನು  ನೇರವ್ಯಗಿ ಪರಿಸರಕ್ಕೂ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೆನಗಳು ಶಬದ , ಗಳಿ ಮತ್ತು  ನೀರು ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ಕಾರಕಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಘನ್ ತಾಯ ಜಯ ವನ್ನು  ಉತಾಪ ದಿಸುವುದಕ್ಕೂ  ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ಕಾಯಿದೆ 

ಉದಯ ಮಗಳು, ಸಾವಿಜನಕ ಸಂಸೆೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ವಯ ವಹಾರ ನವ್ಯಿಹಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ  

ಅನಿ್ ಯಿಸುತ್ು ದೆ. 

 

 ನಿಲಂಬೂರ್ ಟ್ಟೀರ್ಕ ಗೆ GI ಟ್ರಯ ಗ್: ಕೇರಳದ ನಲಂಬ್ಯರ್ ಟ್ಟೀರ್ಕ ಅಥವ್ಯ ಮಲ್ಬಾರ್ ಟ್ಟೀರ್ಕ 

ಗೆ ಭೌಗೊೀಳಿಕ ಸೂಚನೆಗಳು (ಜಐ) ರಿಜಸಿು ರಯಲಿ್ಲ  ಸೆಾ ನ್ ಲ್ಭಿಸಿದೆ. GI ಟ್ಯ ಗ್ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ 

ಗುಣಮಟು  ಮತ್ತು  ಮೂಲ್ವನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ. ನಲಂಬ್ಯರ್ ಟ್ಟೀರ್ಕ ಮರವು ಕಾಂಡದ 

ವಿಸಿು ೀಣಿ, ಆಕೃತಿಯಿಂದ ವಿಶಿ ದಾದಯ ಂತ್ ಮರದ ಉದಿದ ಮೆಯಲಿ್ಲ  ಹ್ಸರುವ್ಯಸಿಯಾಗಿದೆ.  

 

 ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ಜಲಮಹೊೀತ್ ವ: ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ ಹನ್ನವ್ಯಂಟ್ಟಯಾ ದಿಿ ೀಪದಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ದ ಅತಿ ದಡ್  ಜಲ್ಮಹೀತೆ್ ವವನ್ನು  ಆಯೀಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಮಧಯ ಪರ ದೇಶದ 

ಇಂದಿರಾ ಸಾಗರ್ ಅಣೆಕಟ್ಟು  ದಂಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅವ್ಯಂಟ್ಟಯಾ ದಿಿ ೀಪವು ಜಲ್ 

ಮಹೀತೆ್ ವವನ್ನು  ಆಯೀಜಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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 26ನೇ ವಿಶವ  ಪುಸಿ ಕ ಮೇಳ: ನ್ವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  26ನೇ ಪುಸು ಕ ಮೇಳವನ್ನು  

ಆಯೀಜಸಲಾಗಿತ್ತು . “ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಹವ್ಯಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ” ಈ ವಷ್ಟಿದ ರ್ಥೀಮ್. ಈ 

ವಷ್ಟಿದ ಗೌರವ್ಯನತಿ್  ಗೌರವ ರಾಷ್ಟು ರವೆಂದು “ಐರೀಪಯ  ಒಕ್ಕೂ ಟ”ವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 ಲ್ಯ ಟ್ ಲೆವಿ (Latte Lavy): ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದ ಕಾಫ್ ಕಪ್ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಬಿರ ಟನ್ 

"ಲಾಯ ಟ್ಟ ತೆರಿಗೆ" ಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮಾರಾಟವ್ಯಗುವ ಪರ ತಿ ಕಾಫ್ಗೆ 50 ಸೆಂಟಗ ಳಷ್ಟು  

ಹ್ಚ್ಚು  ಶುಲ್ೂ ವನ್ನು  ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಮರುಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕಾಫ್ ಕಪಗ ಳನ್ನು  

ಬಳಸಲು ಜನ್ರನ್ನು  ಪರ ೀತೆಾ ಹಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶವ್ಯಗಿದೆ. ಬಿರ ಟನ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪರ ತಿ ನಮಷ್ಟ 

500 ಕಾಫ್ ಕಪಗ ಳನ್ನು  ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಹ್ಚಿು ನ್ ಕಪಗ ಳು ಪಿಾ ಯ ಸಿು ರ್ಕ ಅಥವ್ಯ 

ಪಾಲ್ಲಎರ್ಥಲ್ಲೀನು ಂದಿಗೆ ಲಾಯ ಮನೇಟ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮರುಬಳಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲಿ್ .  

 

 ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ್ಲಿಿ  ದೇಶದ್ ಎರಡನೇ FTII : ಕೇಂದರ  ಸಕಾಿರವು ಅರುಣಾಚಲ್ 

ಪರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ದೇಶದ ಎರಡನೇ “ಫ್ಲ್ಫಾ  ಅಂಡ್ ಟ್ಟಲ್ಲವಿಷ್ಟನ್ ಇನೆ ು ಟೂಯ ಟ್” ಸೆಾ ಪಿಸಲ್ಲದೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ್ ಫ್ಲ್ಫಾ  ಅಂಡ್ ಟ್ಟಲ್ಲವಿಷ್ಟನ್ ಇನೆ ು ಟೂಯ ಟ್ (ಎಫ್ು ಐಐ) ಅನ್ನು  ಪುಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ಪರ ಸರಣ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯದ ಸಿಾ ಯತ್ು  ಸಂಸೆೆ ಯಾಗಿದೆ. 

 

 ಗಿನಿನ ಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ ಮಾತ್ತಂಗ ರೈಲೆವ  ಸ್ವ ೀಷನ್: ಮುಂಬೈನ ಉಪನ್ಗರ ಮಾತ್ತಂಗ ರೈಲಿೆ  

ನಲಾದ ಣಕ್ಕೂ  ಎಲಿ್  ಮಹಿಳಾ ಸಿಬಬ ಂದಿಯೇ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದುದ , ಈ ನಲಾದ ಣ ಲ್ಲಮಾೂ  ದಾಖಲೆಗೆ 

ಸೇಪಿಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲನ್ ಎಲಿ್  ಸಿಬಬ ಂದಿಯೂ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿದುದ , ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 

ದೇಶದ ಮೊಲ್ದ ರೈಲಿೆ  ನಲಾದ ಣ ಎಂಬ ಹ್ಗಗ ಳಿಕ್ಕಗೆ ಮಾತ್ತಂಗ ರೈಲಿೆ  ನಲಾದ ಣ ಪಾತ್ರ ವ್ಯಗಿತ್ತು .  

 ಅಂತಾರಾಷ್್ಟ ರ ೀಯ ಧಮಬ-ಧಮಾ  ಸಮಾವೇಶ: 4ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟು ರೀಯ "ಧಮಿ-ಧಮಾ  

ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಇತಿು ೀಚೆಗೆ ನ್ಳಂದ ಜಲಿೆ ಯ ರಾಜಗಿೀರ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಉದಾಾ ಟ್ಟಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಅಸಿಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಡೈಲಾಗ್ ಪಾಟಿನ್ಷ್ಟಿಪ್ ನ್ 25ನೇ ವಷ್ಟಿದ ಸಾ ರಣಾಥಿ 

ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಆಯೀಜಸಲಾಗಿತ್ತು . ಸಂಘಟಕರು: ನ್ಳಂದ ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ಲ್ಯ, ಸೆಂಟರ್ 

ಫ್ಘರ್ ಸು ಡಿ ಆಫ್ ರಿಲ್ಲೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಸಸೈಟ್ಟಯ ಸಹಯೀಗದಂದಿಗೆ, ಇಂಡಿಯಾ 

ಫಂಡೇಶನ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ್ಯಲ್ಯ ಮತ್ತು  ವಿಯ್ಕಟ್ು ಂ ಬೌದಿ  ವಿಶಿ ವಿದಾಯ ನಲ್ಯವು 

ಸಮೆಾ ೀಳನ್ವನ್ನು  ಆಯೀಜಸುತಿು ದೆ.  

 ಗೊೀವ್ಯ ಹಕೆ್  ಉತ್ ವ: ಎರಡನೇ ಗೊೀವ್ಯ ಹಕೂ  ಉತೆ್ ವ ಜನ್ವರಿ 12 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ 

ಕೊಟ್ಟಕೊವೊ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣಯ , ಕಾಯ ನ್ಕೊೀನಾದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಈ ಉತೆ್ ವದಲಿ್ಲ  

ದೇಶದ ಅಗರ ಗಣಯ  ಪರಿಸರವ್ಯದಿಗಳು, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗರ ಹಕರು ಮತ್ತು  ಕಲಾವಿದರು 

ಸಂಪನೂಾ ಲ್ ವಯ ಕು ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲದಾದ ರೆ. ಕೊೀಟ್ಟಗವೊ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಧಾಮವನ್ನು  1968 
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ರಲಿ್ಲ  ಸೆಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದು ಗೊೀವ್ಯದ ಎರಡನೇ ದಡ್  ರಾಷ್ಟು ರೀಯ 

ಉದಾಯ ನ್ವನ್ವ್ಯಗಿದೆ. 

  

 


