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1. ಜಾಗತಿಕ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 2018ರ

ಜಾಗತಿಕ

ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿದೆ.

ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಗರಹಿಕೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ -ಸಿಪಿಐ 2018ರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವದ 180 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ಟ್ಟಾಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಮೂರು ಸ್ಾಾನ ಸುಧಾರಿಸಿದುಿ, 78ನೇ ಸ್ಾಾನಕೆಕೇರಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಬಲ್ಲಿನ್ ಮೂಲದ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ವಿರೂೇಧಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಟ್ಾರನಸಪೆರನ್ಸಸ ಇಂಟರ್ನಾಯಿಷ್ಟ್ನಲ್
(Transparency International) ಬಿಡುಗಡೆಗೂಳಿಸಿರುವ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ
ಭಾರತ 78ನೇ ಸ್ಾಾನವನುು ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ಾರನಸಪೆರನ್ಸಸ ಇಂಟರ್ನಾಯಿಷ್ಟ್ನಲ್ ಇದು
ಜಮಿನ್ಸಯ ಬಲ್ಲಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಲೆಗೂಂಡಿರುವ, ಲಾಭ್ಗಳಿಕೆಯ ಉದೆಿೇಶ್ವಿಲಿದ ಒಂದು
ಸಕಾಿರೇತರ ಸಂಸ್ಥಾ. ಜಾಗತಿಕ ಮಟಾದ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರದ ವಿರುದಧ ಸ್ಥಣಸುವುದು ಮತುು ಅದರಿಂದ
ಉದಭವಿಸುವ ಅಪ್ರಾಧಿಕ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ತಡೆಗಟುಾವುದು ಇದರ ಧ್ಯೇಯ.
 ನರಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ೀೇರ್ನಾ 87 ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ಾುನ 117ನೇ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಡೆರ್ನಾಾರ್ಕಿ ಹಾಗು
ನೂಯಜಿಲೆಂಡ್ ಈ ಪ್ಟ್ಟಾಯಲ್ಲಿ ಅಗರಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿದಿರ ಸ್ಥೂಮಾಲ್ಲಯಾ, ಸಿರಿಯಾ ಮತುು ದಕ್ಷಿಣ
ಸೂಡಾನ್ ಅಂತಿಮ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿವೆ.
 ಏಷ್ಾಯ ಖಂಡದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೆೈಕಿ ಮಲೆೇಷ್ಾಯ 47, ಮಾಲ್ಲಡೇವ್ಸಸ 31 ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ಾುನ 33ನೇ
ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿವೆ. ಇನುು ಮೊದಲ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ಡೆರ್ನಾಾರ್ಕಿ, ನೂಯಜಿಲಾಯಂಡ್ 2ನೇ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿದೆರ
ಅಮೆರಿಕಾ 22ನೇ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿದೆ.
 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶ್, ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೆೇದ್ದಕೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಥಾಗಳ ವರದ್ದಗಳನುು
ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪ್ಟ್ಟಾಯನುು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರವನುು ಲೆಕಕಹಾಕಲು
ಸ್ಥೂನುಯಂದ 100 ಅಂಕಗಳ ಮಾಪ್ನದ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ದೆೇಶ್ಗಳಿಗ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಥೂನು ಸ್ಾಾನ ಪ್ಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ುು ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಹಾಗೂ ನೂರನೇ ಸ್ಾಾನ ಪ್ಡೆದ
ದೆೇಶ್ವನುು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಹೊಂದ್ದರುವ ದೆೇಶ್ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತುದೆ.
ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಮತುು ಅಸಮಾನತೆ ಪ್ರಸಪರ ಪ್ೂರಕವೆೇ ?
 ಸಂಸ್ಥಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 2018ರ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಪ್ಟ್ಟಾಯಲ್ಲಿ, ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ
ಮತುು ಅಸಮಾನತೆಯ ನಡುವಿನ ನಂಟು ಗಮರ್ನಾರ್ಿವಾಗಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂದರ,
ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಶ್ಕಿುಯ ರ್ಂೀಕೆಯಲಾಿಗಿರುವ ಅಸಮಾನತೆ ಮತುು
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ಸಂಪ್ತಿುನ ರ್ಂೀಕೆಯಲಾಿಗಿರುವ ತಾರತಮಯದಂಥ ಅಂಶ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ‘ವಿಷ್ಟ್ವೃತು’ವನುು
ರ್ುಟುಾಹಾಕುವ ನ್ಸಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಮತುು ಅಸಮಾನತೆ ಪ್ರಸಪರ ಪ್ೂರಕವಾಗಿವೆ
ಎಂದಥಿ.
ಇವತಿುನ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ವಯವಸ್ಥಾ
 ರಾಜಕಿೇಯ
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಾತಕಿತನ ಒಂದು ಮುಖಯವಾದ ಅಂಶ್. July 2008 ರ The Washington
Post, ಭಾರತದ ಪಾಲ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸಯರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೊಲೆ, ಅತಾಯಚಾರ ಹಾಗು ಇನುು
ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಗಳಾಗಿದ್ಾಿರ ಎಂದು ವರದ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಉತುರಪ್ರದೆೇಶ್ದ 2002ನೇ
ಚ್ುರ್ನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೂಂಡಿರುವ ಇಬಬರು ಹೆಚ್ುು ಮತಗಳಿಸಿ
ಕುೀಿ ತಮಾದ್ಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.
 ಸಕಾಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 50% ಗೂ ಹೆಚ್ುು ಜನರಿಗ ಲಂಚ್ ಕೊಟುಾ ತಮಾ ಕೆಲಸ ಕಾಯಿಗಳನು
ಸ್ಾಧಿಸುವ ಅಭಾಯಸ ಇದೆ. ಕರ ಮತುು ಲಂಚ್ ರಾಜಯಗಳ ಎಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವಿಸ್ಾಧಾರಣ. ಟರರ್ಕ
ಮತುು ಲಾರಿಗಳು ವಷ್ಟ್ಿಕೆಕ 50,00,000 ಕೂಕ ಹೆಚ್ುು ರುಪಾಯಗಳನು ಲಂಚ್ವಾಗಿ ಕೊಡುತಿುವೆ
ಎಂದು Transparency International ವರದ್ದ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪ್ುರ್, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್,
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಮಲೆೇಶ್ಾಯ, ತೆೈವಾನ್, ವಿಯಟುಮ್, ಚೈರ್ನಾ, ಫಿಲ್ಲಪೆೈನ್ಸ ಮತುು
ಇಂಡೊೇನೇಶ್ಯ ರ್ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಕಾಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಂತ, ಭಾರತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮಾ
ಕಾಯಿ ನ್ಸವಿಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನ್ಸಧಾನ ಎಂದು ಸಮೇಕ್ಷೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕಾಿರಿ ಸ್ಥೂತುುಗಳನುು ತಮಾದ್ಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಾಿರ. 80% ಕೂಕ ಹೆಚ್ುು ಬಡ
ಜನರ ಆಹಾರ ಪ್ದ್ಾಥಿಗಳನುು ಕದ್ದಿದ್ಾಿರ.
 ಮುನ್ಸಸಪಾಲ್ಲಟ್ಟ ಸದಸಯರು, ಸಕಾಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಚ್ುರ್ನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗದಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು,
ರ್ನಾಯಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಥಾೇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ಿ, ಭಾರತದ್ಾದಯಂತ ಸಕಾಿರಿ
ಜಾಗಗಳನು ಅಕರಮ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಾದ್ಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಾಿರ. ಕಟಾಡ ನ್ಸಮಾಿಣ ಸಂಸ್ಥಾಗಳು,
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಸಕಾಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನ್ಸಮಾಿಣ ಸ್ಾಮಾಗಿರಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವವರು,
ಗುತಿುಗದ್ಾರದು ಎಷ್ೂಾ ಸಕಾಿರಿ ಟಂಡರ್ಗಳ (ಉದ್ಾ: ರಸ್ಥು ನ್ಸಮಾಿಣ, ಫ್ಿೈ ಓವರ್, ಸಕಾಿರಿ
ಕಟಾಡ, ಇತಾಯದ್ದ) ಮೆೇಲೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತಿದ್ಾಿರ. ದುಬಿಲವಾದ ನ್ಸಮಾಿಣದ್ದಂದ ಹೆಚ್ುು
ಬಾಳಿಕೆ ಬರದೆೇ ಜೂೇರು ಮಳೆ ಅಥವ ಗಾಳಿ ಬಂದ್ಾಗ ಕುಸಿದ ಕಟಾಡಗಳು ಎಷ್ೂಾ ಇವೆ.
 ಇನುು ಸಕಾಿರಿ ಆಸಪತೆರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಔಷ್ಟ್ಧಗಳು ಸಿಗುವುದ್ದಲಿ. ಸಿಕಕರೂ
ಅವು ಕೆಲವೊಂಮೆಾ ಅವು ನಕಲ್ಲ ಆಗಿರುತುವೆ. ರೂೇಗಿಯನುು ಅಡಿಾಟ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದರ ಲಂಚ್
ಕೊಡಬೇಕು. ವೆೈದಯರನುು ವಿಚಾರಿಸುವುದಕೆಕ ಲಂಚ್ ಕೊಡಬೇಕು.
 ಕೆಲವು ವಿಮಾನ ನ್ಸಲಾಡಣದಲ್ಲಿ (ಉದ್ಾ: ಕೆೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪ್ುರ ವಿಮಾನ ನ್ಸಲಾಿಣ) ವಿದೆೇಶೇ
ಪ್ರವಾಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಾಯಗ್ಸ, ಲಗಗೇಜ್ಸಸ ಗಳು ಕಳೆದು ಹೊೇದ್ಾಗ ಅಲ್ಲಿದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
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ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ಾಿರ. ನ್ಸಲಾಡಣದ ಭ್ರಷ್ಟ್ಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಲಸಗಾರರು
ಕೆಲವೊಮೆಾ ಈ ರಿೇತಿ ಕೃತಯಗಳಿಗ ಸರ್ಕಾರ ನ್ಸೇಡುತಾುರ ಅನೂು ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಇದೆ.
 ರ್ನಾಯಯಾಲಯಗಳು
ರ್ನಾಯಯಧಿೇಶ್ರು ಕಮಾಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಕೆೇಸುಗಳು ಮುಗಿಯದೆ ಹಾಗ ಇವೆ.
ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ, ನ್ಸಜವಾದ ಅಪ್ರಾಧಿ ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ತೆು ರ್ಚ್ುುವುದರ ಒಳಗ, ಆ ಅಪ್ರಾಧಿ
ಇನುಷ್ಟ್ುಾ ಅಪ್ರಾಧಗಳನುು ಮಾಡಿರುತಾುನ. ಅದಲಿದೆೇ ಈಗಿೇಗ ಕೆಲವು ರ್ನಾಯಯಾಧಿೇಶ್ರ
ಮೆೇಲೂ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರದ ಕರಿ ನರಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುುತಿುರುವುದು ವಿಷ್ಾಧದ ಸಮಗತಿ.
 ಪೊಲ್ಲೇಸ್
ಇವರ ಬಗಗ ಹೆಚ್ುು ಹೆೇಳಬೇಕಾಗಿಲಿ. ಎಲಿರಿಗೂ ಗೂತುು. ನ್ಸಜವಾದ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳನು ಪ್ತೆು
ರ್ಚ್ುುವುದಕೆಕ ಬದಲು, ಅಮಾಯಕ ಜನರನು ಹಿಡಿದು, ಆ ಅಪ್ರಾಧವನು ಅವರ ತಲೆಗ ಕಟ್ಟಾ,
ಹಿಂಸ್ಥ ಕೊಟುಾ, ಆ ಕೆೇಸನುು ಮುಚ್ುುತಾುರ. ಇದಕೆಕ Target Achievement. ಯಾರಿಂದ? ಆ
ನ್ಸಜವಾದ ಅಪ್ರಾಧಿಯಂದ .ನ್ಸಷ್ಾಾವಂತ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ಾರ. ಆದರ ಕಮಾ.
 ಧಾಮಿಕ ಮುಖಂಡರು
ಇತಿುೇೀಗಷ್ಾೇ ಹೊರಬಂದ ಸ್ಾವಮಜಿಗಳ ಪ್ರಕರಣ. ಇದು ಮೊದಲನಯದಲಿ. ಹಿಂದೆ ಇಂತರ್
ಘಟನಗಳು ಬರ್ಳಷ್ಟ್ುಾ ನಡೆದ್ದವೆ. ಇವರಿಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತೆು ಅಷ್ೂಾಂದು ರ್ಣ? ಹೊರ
ದೆೇಶ್ಗಳಿಂದ ಕಳಿಸುವ ಡೊನೇಷ್ಟ್ನ್ಸ. ಬಂದ ರ್ಣದ್ದಂದ 10%ರಷ್ಟ್ುಾ ಧಾಮಿಕ ಕಾಯಿಗಳಿಗ
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದರ, ಉಳಿದುದಿನುು ಇರ್ನಾಯರಿಗೂೇಸಕರ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುರೂೇ ಗೂತಿುಲಿ.
 ಈಗ ನಮಾ ವಿಚಾರಕೆಕ ಬರೂೇಣ
Helmet ಇಲಿದೆ ದ್ದವಚ್ಕರ ಚಾಲನ ಮಾಡಿದರ fine ಕಟಾಬೇಕು. ಅ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲಂಚ್
ಕೊಡುವವರು ಯಾರು? ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ನವರು ಲಂಚ್ ಪ್ಡೆಯೇ ವಿಷ್ಟ್ಯವನು ದೊಡಡದ್ಾಗಿ
ಮಾತಾುಡೊೇ ನಮಗ ನಮಾ ತಪಿಪನ ಅರಿವು ಯಾಕಿರುವುದ್ದಲಿ?
 ರಸ್ಥುಯಲ್ಲಿ ಉಗಿಯುವುದು, ರಸ್ಥು ಬದ್ದಯಲ್ಲಿ ಮೂತರ ವಿಸಜಿನ ಮಾಡುವುದು, ಓಡುವ ಬಸ್
ರ್ತುುವುದು / ಇಳಿಯುವುದು, ಕೆಂಪ್ು ಸಿಗುಲ್ ಕೊಟ್ಟಾರೂೇ ಸಾಳದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನ್ಸಂದ ಇಳಿಯುವುದು
ಇದೆಲಿ ತಪ್ುಪ.ಲಂಚ್ ಪ್ಡೆಯೇದು ಎಷ್ಟ್ುಾ ತಪೊಪೇ ಅಷ್ಾೇ ತಪ್ುಪ ಲಂಚ್ ಕೊಡೊದು.
 ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಅನೂು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೇ Business Dealings. ಮದುವೆ ಅನೂುೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ನಡೆಯೇ ವಾಯಪಾರ.ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪ್ಡೆಯೇದು ಎಷ್ಟ್ುಾ ತಪೊಪೇ ಅಷ್ಾೇ ತಪ್ುಪ ವರದಕ್ಷಿಣೆ
ಕೊಡೊದು.
 ೀಕಕ ೀಕಕ ನ್ಸಯಮಗಳನು ರ್ನಾವು ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕು. ಇಂತರ್ ನ್ಸಯಮಗಳು ಬರ್ಳಷ್ಟ್ುಾ ಇವೆ. ಆ
ನ್ಸಯಮಗಳನು ಮೇರಿದರ ಅದು ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರವೆೇ. ದ್ದನನ್ಸತಯ ಇಂತರ್ ತಪ್ುಪಗಳನುು
ಮಾಡೊ ರ್ನಾವು ಭಾರತದ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರದ ಬಗಗ ೀಂತಿಯೇದು ರ್ನಾಯಯನ?
ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ತಡೆಗಟಾಲು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಯತುಗಳು:
 Right to Information Act
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 Bhoomi (Computerization of land registry records of karnataka)
 Wistleblowers
 ಟ್ಾರನ್ಸಪ್ರನ್ಸಸ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಚೇಮಿನ್ ಜೂೇಸ್ ಉಗಾಜ್ಸ ಅಭಿಪಾರಯದಂತೆ, ಬರ್ಳಷ್ಟ್ುಾ
ದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರದ ಕಾರಣದ್ದಂದ್ಾಗಿ ಅತಯಂತ ಮೂಲಭ್ೂತವಾಗಿರುವ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಂದ ವಂೀತರಾಗಿ ಪ್ರತಿದ್ದನ ರಾತಿರ ರ್ಸಿದ ಹೊಟಾಯಲೆಿೇ ಮಲಗಿದರ, ಪ್ರಭಾವಿಗಳು
ಮತುು ಭ್ರಷ್ಟ್ಾರು ನ್ಸಭಿೇಿತಿಯಂದ-ನ್ಸಲಿಜೆಯಂದ ಐಷ್ೂೇರಾಮ ಜಿೇವನಸ್ೌಕಯಿಗಳನುು
ಅನುಭ್ವಿಸುತಿುದ್ಾಿರ.
ಅಮೆರಿಕಾ,ಸಿಂಗಾಪ್ೂರ, ಇಂಗಿಂಡ್, ದುಬೈ ದೆೇಶ್ಗಳ ಹಾಗ ನಮಾ ದೆೇಶ್ವು ಆಗ ಬರ್ುವುದೆೇ.?
Yes ಆಗಬರ್ುವುದು ಕೆಲವು ದ್ಾರಿಗಳುಯವೆ
 ಪ್ರತಿಯಂದು ಸಕಾ೯ರಿೇ ಸ್ಥೇವೆಯನುು Online ಮಾಡಬೇಕು.ಇದರಿಂದ ಪ್ೂತಿ೯ ತಡೆಯೇಕೆ
ಆಗಲಿ. ಆದರೂ ಒಂದು ಇಷ್ಟ್ುಾ ಶ್ೇಕಡಾವಾರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬರ್ುವುದು.
 ನಮಾ ದೆೇಶ್ದ ಪ್ರತಿಯಬಬ ರ್ನಾಗರಿಕನು ತನುಗ ಏಷ್ೆ ತೊೇದರ ಆದರೂ ಲಂಚ್ ಕೊಡಬಾರದು,
ತೆೇಗಿದು ಕೊಳಬಾರದು ಅಂತ ದೃಢ ಸಂಕಲಪ ಮಾಡಬೇಕು.
 ನಮಾ ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿರುವ ಆಸಿು ರ್ಕುಕ ಕಾಯ್ದಿ ತೆೇಗಿಯಬೇಕು.ಅಂದರ ದೆೇಶ್ದ ಎಲಾಿ ಭ್ೂಮಯು
ಸಕಾ೯ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾರು ಭ್ೂಮಯನುು ಕೊೇಡುಕೊಳುವ,ಮಾರುವ ಹಾಗ
ಇರಬಾರದು. ಸಕಾ೯ರವೆ ಮನ ಕಟ್ಟಾಸಿ ಜನರಿಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಜನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಆಧಾರದ
ಮೆೇಲೆ 1 BHK, 2 BHK ಮನಗಳನುು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗಗ ಕೊಡಬೇಕು.ರೈತರಿಗೂ ಇದೆೇ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಲವನುು ಒಂದು ವಷ್ಟ್೯ಕೆಕ ಇಂತಿಷ್ಟ್ುಾ ಅಂಥ Tax ತೆಗಿದುಕೊಂಡು ಬಳೆಯಲು
ಕೊಡಬೇಕು. ಮುಂದ್ದನ ವಷ್ಟ್೯ ಅವರು ದುಡಿಮೆಯನುು ನೂೇಡಿ Renewal ಮಾಡಬೇಕು.
 2000 Rs ಮೆೇಲಪ್ಾ ಎಲಾಿ ವಯವಹಾರಗಳನುು ಬಾಯಂಕುಗಳ ಮುಖಾಂತರವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ
ಕಾಯ್ದಿ ಜಾರಿಮಾಡಬೇಕು. ಎಲಾಿ ಸಣಣ ದೊಡಡ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗ ATM Card Reader
machine ಗಳನುು ಉೀತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು.
 2000Rs ಮೆೇಲಪ್ಾ ಎಲಾಿ ವಯವಹಾರಗಳನುು Debit Card ಯಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ
ಕಾಯ್ದಿಯನುು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನು ಎಲಾಿ ಮಾಡೊೇದು ಅಷ್ಟ್ುಾ ಸುಲಭ್ವಲಿ ನಮಾ
ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರ ನಮಾದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ುತವವುಳ ದೆೇಶ್. ಈ ರಿೇತಿಯ ಕಾಯ್ದಿ ನಮಾ ನರ
ದೆೇಶ್ ೀೇರ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ.ಅದಕೆಕ ಆ ದೆೇಶ್ ಅಷ್ೂಾಂದು ವೆೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿುದೆ.
ಮುಂದ್ದನ ಹಾದ್ದ
 ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರವೆೇ ಇಲಿದ ದೆೇಶ್ ಯಾವುದೂ ಇಲಿ. ಒಂದಲಿ ಒಂದು ಬಗಯಲ್ಲಿ
ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಮನಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರ, ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಅತಿ
ಹೆೀುದಿರ ಮತೆು ಕೆಲ ದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಇನುು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ದಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೆಕ ಅದರ ಸವರೂಪ್ವೂ
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ಭಿನು. ಉದ್ಾರ್ರಣೆಗ, ಸ್ೌದ್ದ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ರಿವಾರದ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವಿದುಿ,
ಅವರು ಜನರ ಮೆೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗ ಹಾಕಿ, ಅವರಿಗ ಬೇಕಾದ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳನುಲಿ ಒದಗಿಸುತಾುರ.
ಹಾಗಾಗಿ, ಮೆೇಲೊುೇಟಕೆಕ ಇಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಕಾಣಿಸುವುದ್ದಲಿವಾದರೂ ಅದರ ಒಳಸುಳಿಗಳು
ಭಿನುವಾಗಿಯ್ದೇ ಇವೆ. ಅಮೆರಿಕದಂಥ ಮುಂದುವರಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಉದ್ಾರ್ರಣೆ ತೆಗದುಕೊಂಡರ
ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳರ್ಂತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಇಲಿ. ಜನರು ದೆೈನಂದ್ದನ ವಯವಹಾರಗಳನುು
ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರದ

ಗೂಡವೆ ಇಲಿದೆ ಪಾರದಶ್ಿಕವಾಗಿ, ನ್ಸಗದ್ದತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿಕೊಳುಬರ್ುದು. ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ, ನೂೇಂದಣಿ ಪ್ರಕಿರಯ್ದಗಳಲೆಿಲಿ ಲಂಚ್ದ
ಹಾವಳಿಯಲಿ.
 ಮುಂದುವರಿದ ದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಯಾಕೆ ಎನುುವುದನುು
ಅವಲೊೇಕಿಸುವಾಗ ಕೆಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಪಷ್ಟ್ಾಗೂೇಚ್ರವಾಗುತುವೆ. ಮೊದಲನಯದು, ಕಠಿಣ
ನ್ಸಯಮಗಳು ಮತುು ಪಾಲನ. ಅಲೆಿಲಿ ನ್ಸಯಮಗಳು ಎಲಿರಿಗೂ ಅನವಯವಾಗುತುವೆ. ಯಾರೇ
ತಪ್ುು್ಪ್ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ತಪೆಪೇ. ಹಾಗಾಗಿ, ನ್ಸಯಮ ಉಲಿಂಘಿಸಿದವರಿಗ ಶಕ್ಷೆ, ದಂಡ
ಕಟ್ಟಾಟಾಬುತಿು. ಉದ್ಾ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟ್ಾರಫಿರ್ಕನಲ್ಲಿ ರಡ್ ಸಿಗುಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದರ ಸ್ಾವಿರ
ಡಾಲರ್, ರಸ್ಥುಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಕಸ ಚಲ್ಲಿದರ 1,500 ಡಾಲರ್ ದಂಡ
ವಿಧಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಹಿೇಗ ತಪ್ುಪ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರೂೇ, ಜನಸ್ಾಮಾನಯರೂೇ ಎಂಬುದನುು
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದ್ದಲಿ. ಆರ್ಥಿಕ ವಯವಹಾರಗಳ ವಿಷ್ಟ್ಯಕೆಕ ಬಂದ್ಾಗ ಇಂದು ನ್ಸಯಮ
ಉಲಿಂಘಿಸಿ ಆಕಸ್ಾಾತ್ ಶಕ್ಷೆಯಂದ ತಪಿಪಸಿಕೊಂಡರೂ ಕೆಲ ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಬಳಿಕ ಆ ವಯಕಿು ತಪ್ುು್ಪ್
ಮಾಡಿದ್ಾಿನ ಎಂದು ಗೂತಾುದರ ಶಕ್ಷೆ ನ್ಸಕಿಕ. ಆದಿರಿಂದ, ಜನರು ನ್ಸಯಮಗಳನುು
ಉಲಿಂಘಿಸಲು ಹೆದರುತಾುರ. ನ್ಸಯಮಗಳನುು ಚಾಚ್ೂತಪ್ಪದೆ ಪಾಲ್ಲಸುತಾುರ.
 ಸಕಾಿರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕಾಯಿಗಳು ನ್ಸಗದ್ದತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲೆಿೇ ಮುಗಿಯಬೇಕು. ಒಂದು
ವೆೇಳೆ ಹಾಗಾಗದ್ದದಿರ, ಅಂಥ ರ್ನೌಕರನ ಮೆೇಲೆ ಶಸುುಕರಮ ಖಾತಿರ. ಆದಿರಿಂದ, ಸಕಾಿರಿ
ಕಚೇರಿಗಳು ಲಂಚ್ ಮತುು ವಿಳಂಬಧ್ೂೇರಣೆಯಂದ ದೂರವುಳಿದ್ದವೆ. ಸಕಾಿರಿ ರ್ನೌಕರರು, ಇತರ
ಸಿಬಬಂದ್ದ ನ್ಸಗದ್ದತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಾಧಯಸಾರಾಗುತಾುರ. ಅಂದರ, ಅಲ್ಲಿ
ಟೈಮ್

ಬಾಂಡ್

ಇದೆ,

ರಸ್ಾಪನ್ಸಸಬಿಲ್ಲಟ್ಟ(ಜವಾಬಾಿರಿ)
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುವೆ.

ಮತುು

ರೂಲ್ಸ

ಬಾಂಡ್

 ಭಾರತದ

ವಿಷ್ಟ್ಯಕೆಕ ಬಂದರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವವರೇ ಕಾನೂನನುು
ಉಲಿಂಘಿಸುತಾುರ. ಇದು ಬರ್ುದೊಡಡ ದುರಂತ. ಮತೊುಂದು ವೆೈೀತರಯವೆಂದರ ‘ನ್ಸಯಮ

ಎಲಿರಿಗೂ ಅನವಯವಾಗಬೇಕು, ಆದರ ತನುನುು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ’ ಎಂಬುದು. ಇಲ್ಲಿ
ನ್ಸಯಮಗಳಿಂದ ತಪಿಪಸಿಕೊಳುಲು, ವಿರ್ನಾಯು ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಲು ಪೆೈಪೊೇಟ್ಟಯ್ದೇ ನಡೆಯುತುದೆ.

‘ರ್ನಾನು ಯಾರು ಗೂತಾು?’ ಎಂಬ ಅರ್ಂಕಾರದ ಪ್ರದಶ್ಿನವಾಗುತುದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲನ
ಸಿಾತಿಗ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಗಮರ್ನಾರ್ಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೆೈನ್
ವಹಿವಾಟು, ಬಿಗಿಗೂಂಡ ನ್ಸಯಮಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಾಧಯವಾಗಿದೆ.

http://www.nialp.nammaiasacademy.com

Page 5

http://nammaiasacademy.com
 ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ

ನ್ಸಗರರ್ದಲ್ಲಿ

ಮತೊುಂದು

ಮುಖಯ

ಅಂಶ್ವನುು

ಗರಹಿಸಬೇಕು, ಲಂಚ್
ತೆಗದುಕೊಳುುವುದು ಎಷ್ಟ್ುಾ ತಪೊಪೇ, ಅದನುು ನ್ಸೇಡುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಾೇ ತಪ್ುು್ಪ್. ಜನರು

ಅಲೆದ್ಾಟವನುು ತಪಿಪಸಿಕೊಳುಲು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಳನುು ತುತಾಿಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳುಲು ಲಂಚ್
ನ್ಸೇಡುತಾುರ. ಈ ಪ್ರಿಪಾಠ ನ್ಸಲಿಬೇಕು. ಯಾವುದೆೇ ಕೆಲಸಕೂಕ, ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕೂಕ ಲಂಚ್
ನ್ಸೇಡುವುದ್ದಲಿ ಎಂದು ಜನರು ಸಂಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಂಡರ ಸಕಾಿರಿ ಯಂತರವೂ ದುರಸಿುಯಾಗುತುದೆ.
ಇಂಥ ಜರ್ನಾಂದೊೇಲನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಹಿಂದೆಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಅಣಾಣ
ರ್ಜಾರ ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವರು ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ವಿರೂೇಧಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ್ಾಗ ಆ ಬಗಯ ಜಾಗೃತಿ
ಒಂದ್ದಷ್ಟ್ುಾ ಕಂಡುಬಂದ್ದತುು.
 ಇನೂುಂದು ಸಕಾರಾತಾಕ ಅಂಶ್ವೆಂದರ ಭಾರತ ಈಗ ಯುವರಾಷ್ಟ್ರ. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು
ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರಮುಕು ವಯವಸ್ಥಾಯನುು ಬಯಸುತಿುದ್ಾಿರ. ಇವರಲಿ ಒಟ್ಾಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರದ
ವಿರುದಧ ಸಿಡಿದೆದಿರ ಪ್ರಿವತಿನ ಸ್ಾಧಯ. ಜತೆಗ, ಸಮಾಜದ ಮೌಲಯವಸ್ಥಾಯೂ ಪ್ುನರ್
ಸ್ಾಾಪಿತವಾಗಬೇಕು. ಮುಂಚಲಿ, ಮನ-ಮನಗಳಲೂಿ ಮೌಲಯವಯವಸ್ಥಾ ಆರ್ಥಿಕಶ್ುದ್ದಧಗ
ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪಸಿತುು. ಬವರಿನ ದುಡಿಮೆಯ ಗಳಿಕೆಯಲೆಿೇ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಅರಿವಿತುು. ಇಂದು
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲಯ ಮರಯಾದ ಪ್ರಿಣಾಮವೆೇ ದುಡಿಡದಿವನ್ಸಗ ಬಲೆ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಆತ
ಆ ಸಂಪ್ತುನುು ಹೆೇಗ ಸಂಪಾದ್ದಸಿದ ಎಂಬುದನುು ಸಮಾಜ ಗರಹಿಸುತಿುಲಿ
 ಎಲಿವನೂು
ನ್ಸಯಮಗಳಿಂದಲೆೇ
ಮಾಡಲು
ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ.

ವಯವಸ್ಥಾಯಂದು
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರ ನ್ಸಯಮಗಳು ಬೇಕು ಎಂಬುದು ನ್ಸಜ. ಆದರ ಉತುಮ
ಮೌಲಯವಯವಸ್ಥಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಾಿನಗೂಂಡಿದೆಿೇ ಆದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ
ರ್ಲವು ಕೆಡಕುಗಳನುು ಪ್ರಾಭ್ವಗೂಳಿಸಬರ್ುದು.

2. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಶ್ರಮ ಯೇಗಿ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೇಜನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಅಸಂಘಟ್ಟತ ವಲಯದ ಕಾಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಮಧಯಂತರ ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಶ್ರಮ
ಯೇಗಿ ಮಾನ್ಧನ್’ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಯೇಜನ ಘೂೇಷ್ಠಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಅಸಂಘಟ್ಟತ ವಲಯದ ಕಾಮಿಕ ವಗಿಕೆಕ ರ್ಣಕಾಸು ಸೀವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೂೇಯಲ್ ಹೊಸ
ಪಿಂಚ್ಣಿ ಯೇಜನ ಘೂೇಷ್ಠಸಿದುಿ, ಯೇಜನಯಡಿ ನ್ಸವೃತು ಕಾಮಿಕರಿಗ ವಾಷ್ಠಿಕ 3 ಸ್ಾವಿರ
ರೂ. ಲಭಿಸಲ್ಲದೆ.
 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಶ್ರಮ ಯೇಗಿ ಮಾನ್ಧನ್ ಯೇಜನ ಅಡಿ 500 ರೂ. ಗಳನುು
ಮೇಸಲ್ಲಡಲಾಗಿದುಿ, 15 ಸ್ಾವಿರಕಿಕಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಾಯ ಇರುವ ಅಸಂಘಟ್ಟತ ವಲಯದ
ಕಾಮಿಕರಿಗ ಈ ಯೇಜನ ಅನವಯ ಆಗಲ್ಲದೆ. ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರದ ಈ ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ 60
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ವಷ್ಟ್ಿ ನಂತರ ನ್ಸವೃತಿು ಹೊಂದ್ದದ ಅಸಂಘಟ್ಟತ ಕಾಮಿಕರಿಗ ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ಲದುಿ, 10 ಕೊೇಟ್ಟ
ಕಾಮಿಕರು ಈ ಯೇಜನಯ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳಾಗಲ್ಲದ್ಾಿರ.
ಯೇಜನಯ ಪಾರಮುಖಯತೆ
 ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಸಂಘಟ್ಟತ ವಲಯಗಳಾದ ಮನಗಲಸದವರು, ಮನ ನ್ಸಮಾಿಣ ಕಾಮಿಕರು,
ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುವವರು, ೀಂದ್ದ ಆಯುವ ಕಾಮಿಕರಿಗ ಲಾಭ್ ಆಗಲ್ಲದೆ. ಯೇಜನಯ ಫಲಾನುಭ್ವಿ
ಕಾಮಿಕರು ತಿಂಗಳಿಗ 100 ರೂ. ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದುಿ, ಸಕಾಿರವೂ ಅಷ್ಾೇ ಮೊತುವನು
ಭ್ರಿಸಲ್ಲದೆ. ಅಲಿದೆೇ ಈ ಯೇಜನ ಕಳೆದ 5 ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ವಿಶ್ವದ 5ನೇ ಅತಿ
ದೊಡಡ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಯೇಜನ ಆಗಲ್ಲದೆ.

3.ಅಲೆಮಾರಿ ಕಲಾಯಣಕೆಕ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಮಂಡಳಿ (New panel for welfare of nomadic
communities)
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಅನುಸೂೀತ ಪ್ಟ್ಟಾಯಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಸಮುದ್ಾಯಗಳು, ಅಲೆಮಾರಿ ಮತುು ಅರ ಅಲೆಮಾರಿ
ಸಮುದ್ಾಯಗಳ

ಕಲಾಯಣಕಾಕಗಿ

ಕೆೇಂದರ

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ

ರ್ನಾಯಯ

ಮತುು

ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ

ಇಲಾಖ್ಯಯಂದ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಮಂಡಳಿ ರಚ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಕೆೇಂದರದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಗಳನುು ಅನುಸೂೀತ ಪ್ಟ್ಟಾಯಂದ
ಹೊರಗಿರುವ ಸಮುದ್ಾಯಗಳು, ಅಲೆಮಾರಿ ಮತುು ಅರ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಗಳಿಗ
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಾಸುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಹಾಗಯ್ದೇ ಈ ಸಮುದ್ಾಯಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ದಧಗ ಬೇಕಾದ ಕಾಯಿಕರಮಗಳನೂು ಈ ಮಂಡಳಿ ಮೂಲಕವೆೇ ರೂಪಿಸಲಾಗುತುದೆ.
 ಅನುಸೂ ೀತ ಪ್ಟ್ಟಾಯಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಸಮುದ್ಾಯಗಳು, ಅಲೆಮಾರಿ ಮತುು ಅರಅಲೆಮಾರಿ
ಸಮುದ್ಾಯ ಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿ, ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ ವಗಿೇಿಕರಿಸಲು ನ್ಸೇತಿ ಆಯೇಗದ ಮೂಲಕ
ಸಮತಿಯಂದನುು ರಚ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತಿುದೆ.
 ಅತಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ್ದರುವ ಈ ಸಮುದ್ಾಯವನುು ಮುಖಯವಾಹಿನ್ಸಗ ತರಲು ಹೆೀುನ ಆದಯತೆ
ನ್ಸೇಡಲಾಗುತುದೆ. ಜಿೇವನೂೇಪಾಯ ಕಾಕಗಿ ಒಂದು ಪ್ರದೆೇಶ್ದ್ದಂದ ಇನೂುಂದು ಪ್ರದೆೇಶ್ಕೆಕ ವಲಸ್ಥ
ಹೊೇಗುವ ಈ ಸಮುದ್ಾಯದವರನುು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.

4. ರಾಷ್ಠರೇಯ ವಯೇಶರೇ ಯೇಜನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
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 ಬಡತನ ರೇಖ್ಯಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ 60 ವಷ್ಟ್ಿ ಮೆೇಲಪಟಾ ಹಿರಿಯ ರ್ನಾಗರಿೇಕರಿಗ ಉೀತವಾಗಿ ಜಿೇವನ
ಸಹಾಯಕ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುು ವಿತರಿಸಲು ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರ ಜಾರಿಗ ತಂದ್ದರುವ

ಯೇಜನಯ್ದೇ

ರಾಷ್ಠರೇಯ ವಯೇಶರೇ ಯೇಜನ
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಈ ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ರ್ನಾಗರಿೇಕರಿಗ ಊರುಗೂೇಲು,
ವಿಹೇಲ್ ಚೇರ್ , ಕನುಡಕ, ಕೃತಕ ದಂತ ಪ್ಂಕಿು, ಕಿವುಡು ದೊೇಷ್ಟ್ ನ್ಸಯಂತರಣ ಉಪ್ಕರಣಗಳನುು
ಉೀತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗುತುದೆ .
 ಈ ಯೇಜನಗಾಗಿ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರವು 477 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂಪಾಯ ಅನುದ್ಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದುಿ
ಇದು ಸಂಪ್ೂಣಿ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರದ ಪಾರಯೇಜಿತ ಯೇಜನ
 ಈ ಯೇಜನಯಡಿ, ಮೊದಲ ರ್ಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿತರಣಾ ಶಬಿರಗಳನುು
ರ್ಮಾಕೊಳುಲಾಗುವುದು ಮತುು ಪ್ರತಿ ವಿತರಣಾ ಶಬಿರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಷ್ಟ್ಾ 2000 ಜನರಿಗ ಸಹಾಯಕ
ಉಪ್ಕರಣಗಳನುು ವಿತರಿಸುವ ಗುರಿಹೊಂದಲಾಗಿದೆ ಮುಂದ್ದನ 3 ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷದ 20
ಸ್ಾವಿರ ಹಿರಿಯ ರ್ನಾಗರಿೇಕರಿಗ ಈ ಯೇಜನಯನುು ತಲುಪಿಸುವ ಉದೆಿೇಶ್ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
 ಈ ಯೇಜನಯನುು ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರದ ಒಡೆತನದ ‘ಆಲ್ಲಮ್ಕೊೇ’ ((ALIMCO- Artificial
Limbs Manufacturing Corporation)) ಸಂಸ್ಥಾಯ ನೇತೃತವದಡಿ ಕಾಯಿರೂಪ್ಕೆಕ
ತರಲಾಗುತುದೆ.
 ಈ ಯೇಜನಯ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳನುು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತುದೆ ಈ
ಯೇಜನಯ ಮೊದಲ ವಿತರಣಾ ಕಾಯಂಪ್ ಅನುು ಮಾರ್ಚಿ 25 ರಂದು ಆಂಧರ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ
ನಲೂಿರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುು.
ಯೇಜನಯ ಪಾರಮುಖಯತೆ
 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯ ರ್ನಾಗರಿಕರ ಸಂಖ್ಯಯ 10.38
ಕೊೇಟ್ಟ. ಹಿರಿಯ ರ್ನಾಗರಿಕರ 70% ಕಿಕಂತ ಹೆಚ್ುು ಜನರು ದೆೇಶ್ದ ಗಾರಮೇಣ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುತಿುದ್ಾಿರ. ಹಿರಿಯ ರ್ನಾಗರಿಕರ ಒಂದು ಗಮರ್ನಾರ್ಿವಾದ ಶ್ೇಕಡಾವಾರು (5.2%)
ವಯಸ್ಾಸದವರಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ರಿೇತಿಯ ವಿಕಲಾಂಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತಿುದ್ಾಿರ. 2026 ರ
ವೆೇಳೆಗ ವಯಸ್ಾಸದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಸುಮಾರು 173 ಮಲ್ಲಯನಗ ಏರಿಕೆಯಾಗಲ್ಲದೆ ಎಂದು
ಸಮೇಕ್ಷೆಗಳು ಸೂೀಸುತುವೆ.
 ಆದಿರಿಂದ ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್ ವಿಭಾಗಕೆಕ ಸ್ಥೇರಿದ ವಯಸಿಸಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಸಮಥಿತೆ /
ದುಬಿಲತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತಿುರುವ ಇಂತರ್ ಹಿರಿಯ ರ್ನಾಗರಿಕರಿಗ ದೆೈಹಿಕ ನರವು ಮತುು ಅಸಿಸ್ಥಾಡ್
ಲ್ಲವಿಂಗ್ ಸ್ಾಧನಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಕೆೇಂದರ ವಲಯ ಯೇಜನಯನುು ಸಕಾಿರ ರೂಪಿಸಿದೆ.
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5. ಸ್ಥೇಫ್ ಸಿಟ್ಟ ಪಾರಜರ್ಕಾ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ಸುರಕ್ಷತೆ ನ್ಸೇಡುವ ದೃಷ್ಠಾಯಂದ ದೆರ್ಲ್ಲ, ಕೊಲಕತಾು,
ಮುಂಬೈ, ಚನುೈ, ಬಂಗಳೂರು, ಹೆೈದರಾಬಾದ್, ಅರ್ಮದ್ಾಬಾದ್ ಮತುು ಲಖರ್ನೌದಲ್ಲಿ
ದೆೇಶ್ದ ಎಂಟು ಆಯಿ 8 ಪ್ರಮುಖ

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥೇಫ್ ಸಿಟ್ಟ ಪಾರಜರ್ಕಾ
ನ್ಸಭ್ಿಯಾ ನ್ಸಧಿ ಯೇಜನಯ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ ಸಮತಿ ಅನುಮತಿ ನ್ಸೇಡಿದೆ.

ಯೇಜನಗಳಿಗ

ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಮಹಿಳೆ ಮತುು ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಸೀವಾಲಯ, ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಧ ಸೀವಾಲಯ ಮತುು
ವಿದುಯರ್ನಾಾನ ಮತುು ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ನಗರಗಳ ಮಹಾನಗರಪಾಲ್ಲಕೆ
ಮತುು ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಆಯುಕುರ ಸರ್ಭಾಗಿತವದಲ್ಲಿ ಯೇಜನ ಜಾರಿಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಯೇಜನ
ವೆಚ್ುವನುು ಕೆೇಂದರ ಮತುು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳು 60:40 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಿಸಲ್ಲವೆ.
ಏನಲಾಿ ಕರಮಗಳು?
 ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಸ್ಾಧಯವಿರುವ ಎಲಿ ರಿೇತಿಯ ಕಾಯಿಕರಮಗಳನುು ಜಾರಿಗ ತರುವುದು
ಯೇಜನಯ ಉದೆಿೇಶ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ುು ಅಪ್ರಾಧ ಕೃತಯಗಳು ನಡೆಯುವ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಾ
ವಲಯಗಳ ಸ್ಾಾಪ್ನ, ಅತಾಯಧುನ್ಸಕ ನ್ಸಯಂತರಣ ಕೆೇಂದರಗಳ ಜತೆ ಸಂಪ್ಕಿ ಹೊಂದ್ದರುವ
ಸಿ.ಸಿ.ಟ್ಟ.ವಿ. ಕಾಯಮೆರಾಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಭ್ದರತಾ ವಯವಸ್ಥಾ ಇರುವ ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಸ್ಾರಿಗ, ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ
ಸಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಕರಗಂಟಗಳ ಅವಳಡಿಕೆ ಯೇಜನಯ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ.
ಸಹಾಯ ಕೆೇಂದರಗಳು ಆರಂಭ್ಗೂಳುಲ್ಲವೆ. ಅಲ್ಲಿ
ಆಪ್ುಸಮಾಲೊೇಚ್ಕರ ಸ್ಥೇವೆಯೂ ದೊರಕಲ್ಲದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೂರು ದ್ಾಖಲ್ಲಸುವುದು
ಸುಲಭ್ವಾಗಲ್ಲದೆ ಮತುು ಸಂಕಷ್ಟ್ಾದ ಸಂದಭ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್ ನರವು ದೊರಯಲ್ಲದೆ.

 ಪೊಲ್ಲೇಸ್

ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳಾ

 ಯೇಜನಯು 2018-19 ರಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಾಿನಗೂಳುಲ್ಲದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ
ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾದ ನ್ಸಭ್ಿಯಾ ನ್ಸಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಜನಯನುು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಉಪ್ಕರಮಗಳು
 ಇದರಂತೆ, ಈ ಯೇಜನ ಜಾರಿಗೂಳುುವ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುು ಮಕಕಳಿಗ ಪ್ರಮುಖ
ಬಸ್ ನ್ಸಲಾಿಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಾರಂತಿ ಕೊಠಡಿ, ಸ್ಾಾಟ್ಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಿೇದ್ದ ದ್ದೇಪ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸಿಸಿಟ್ಟವಿ
ಕಾಯಮರಾ ಅಳವಡಿಕೆ, ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಬಿಕಕಟುಾ ಪ್ರಿಹಾರ ಕೆೇಂದರ, ಫ್ೂೇರನ್ಸಸರ್ಕ, ಸ್ಥೈಬರ್ ಅಪ್ರಾಧ
ತಡೆ ಘಟಕಗಳನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುತಿುದೆ.
 ಅಭ್ಯಂ ಹೆಸರಿನ ತುತುಿ ಪ್ರತಿಕಿರಯ್ದ ವಾರ್ನಗಳನೂು ಪ್ೂರೈಸಲಾಗುತುದೆ. ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಸ್ಾರಿಗ
ವಾರ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಬಿಿರ್ಕ ಪಾಯನ್ಸರ್ಕ ಬಟನ್ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ೌಚ್ಗೃರ್
ಸ್ಾಾಪ್ನ ಕೂಡ ಯೇಜನಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ
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6. ರಾಷ್ಠರೇಯ ಕಾಮಧ್ೇನು ಆಯೇಗ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ

ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆೇಂದರ ಸಂಪ್ುಟ ಸಭೆ, ಗೂೇವುಗಳು ಮತುು

ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಧ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಕಾಮಧ್ೇನು ಆಯೇಗ
ಸ್ಾಾಪ್ನಗ ಕೆೇಂದರ ಅನುಮೊೇದನ ನ್ಸೇಡಿತು.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಪ್ರಿಣಾಮ :
 ರಾಷ್ಠರೇಯ ಕಾಮಧ್ೇನು ಆಯೇಗ ಸ್ಾಾಪ್ನಯಂದ್ಾಗಿ ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯಯ
ಅಭಿವೃದ್ದಧಯ ಜೂತೆಗ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವುದಲಿದೆ, ಸವದೆೇಶ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುು
ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಕೆಲಸವೂ ಆಗಲ್ಲದೆ.
 ಇದರಿಂದ ಜಾನುವಾರು ಸಂಖ್ಯಯ ಹೆಚಾುಗುವುದಲಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ಮತುು ಸಣಣ ಹಾಗೂ
ಮಧಯಮ ರೈತರಿಗ ಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲದೆ.
 ಗೂೇವು ಸ್ಾಕಾಣಿಕೆ, ಸ್ಾವಯವ ಗೂಬಬರ, ಜೈವಿಕ ಅನ್ಸಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ೂೇಧನಗಳಲ್ಲಿ
ತೊಡಗಿರುವ ಎಲಿ ಕೆೇಂದರ ಮತುು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳ ಪ್ಶ್ು ವೆೈದಯ, ಪಾರಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ
ಕೃಷ್ಠ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಾಯಲಯಗಳು ಮತುು ಇಲಾಖ್ಯಗಳ ಸರ್ಭಾಗಿತವದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಕಾಮಧ್ೇನು
ಆಯೇಗ ಕಾಯಿನ್ಸವಿಹಿಸಲ್ಲದೆ.
ಹಿನುಲೆ:
 ಗೂೇವುಗಳು ಮತುು ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರೀಸಲ್ಲರುವ ರಾಷ್ಠರೇಯ
ಕಾಮಧ್ೇನು ಆಯೇಗದ್ದಂದ್ಾಗಿ ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಗೂೇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ದಧ
ಕಾಯಿಕರಮಗಳಿಗ ಹೊಸ ಕಾಯಿಸೂೀ ಮತುು ನ್ಸೇತಿ ಚೌಕಟಾನುು ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ ಹಾಗೂ
ಗೂೇವುಗಳ ಕಲಾಯಣಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಕಾನೂನುಗಳ ಸೂಕು ಅನುಷ್ಾಿನದ ಕೆಲಸವನೂು
ಸರ್ ಆಯೇಗ ಮಾಡಲ್ಲದೆ.
 2019-20ನೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಕೆೇಂದರ ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಯೇಗ ರಚ್ನ ಮಾಡುವುದ್ಾಗಿ ಘೂೇಷ್ಠಸಲಾಗಿತುು.
ಅದರಂತೆ ಈ ನ್ಸಧಾಿರವನುು ಕೆೈಗೂಳುಲಾಗಿದೆ.

7.ಇ-ಆಡಳಿತದ ಕ್ಷೆೇತರದಲ್ಲಿ ದ್ದವಪ್ಕ್ಷಿೇಯ ಸರ್ಕಾರ ಉತೆುೇಜಿಸುವ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗ ಸಂಪ್ುಟದ
ಅಂಗಿೇಕಾರ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
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 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ

ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆೇಂದರ ಸಂಪ್ುಟ ಸಭೆಯು ಭಾರತ ಮತುು

ಉಜಬಕಿಸ್ಾುನ ನಡುವೆ ಇ-ಆಡಳಿತದ ಕ್ಷೆೇತರದಲ್ಲಿ ದ್ದವಪ್ಕ್ಷಿೇಯ ಸರ್ಕಾರ ಉತೆುೇಜಿಸುವ ತಿಳುವಳಿಕಾ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗ (ಎಂ.ಒ.ಯು.) ಪ್ೂವಾಿನವಯಗೂಂಡಂತೆ ಅಂಗಿೇಕಾರ ನ್ಸೇಡಿತು.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಇ-ಆಡಳಿತ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಶಕ್ಷಣ, ಇ-ಆಡಳಿತದ ವಗಿ ವಿಶಷ್ಟ್ಾ
ಉತಪನುಗಳ ಅನುಷ್ಾಾನ ಮತುು ಅವುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ/ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಉಪ್ಕರಣಗಳು,
ದತಾುಂಶ್ ಕೆೇಂದರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇತಾಯದ್ದಗಳಿಗ ಅನವಯಸಿ ನ್ಸಕಟ ಸರ್ಕಾರ ಉತೆುೇಜಿಸುವ
ಆಶ್ಯವನುು ಹೊಂದ್ದದೆ.
ಹಿನುಲೆ:
 ವಿದುಯರ್ನಾಾನ ಮತುು ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಸೀವಾಲಯವು ಮಾಹಿತಿ ಸಂವರ್ನ ತಂತರಜ್ಞಾನ
(ಐ.ಸಿ.ಟ್ಟ.) ದ ಉದಯಸುತಿುರುವ ಮತುು ಪ್ರಮುಖ ಮುಂಚ್ೂಣಿ ಕ್ಷೆೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ
ಸರ್ಕಾರವನುು ಉತೆುೇಜಿಸುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುು ಹೊಂದ್ದದುಿ, ದ್ದವಪ್ಕ್ಷಿೇಯ ಮತುು
ಪಾರದೆೇಶಕ ಚೌಕಟ್ಟಾನಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುು/ ವಿವಿಧ ದೆೇಶ್ಗಳ, ವಿವಿಧ ಏಜನ್ಸಸಗಳ ಜೂತೆ
ಗುರುತಿಸಲಪಟಾ ಕ್ಷೆೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ವಿನ್ಸಮಯ ಉತೆುೇಜಿಸುವುದಕಾಕಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

8.ದೆೇಶ್ದೊರೇರ್ ಕಾನೂನು
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಬಿರಟ್ಟಷ್ಟ್ರ ಕಾಲದ ದೆೇಶ್ದೊರೇರ್ ಕಾನೂನನುು ರದುಿಪ್ಡಿಸುವ ಪ್ರಸ್ಾುವವಿಲಿ,ಕಾನೂನುಗಳಿಗ
ತಿದುಿಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದು ನ್ಸರಂತರ ಪ್ರಕಿರಯ್ದ ಎಂದು ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಬಿರಟ್ಟಷ್ಟ್ರ ಕಾಲದ ದೆೇಶ್ದೊರೇರ್ ಕಾನೂನನುು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ತಿರುಚ್ುತಿುದ್ಾಿರ.
ಆದಿರಿಂದ ಈ ಕಾನೂನನುು ರದುಿಪ್ಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪ್ಕ್ಷ ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಂದ್ದ
ಆಗರಹಿಸಿದಿರು.
ಕಾನೂನ್ಸನ ಹಿನುಲೆ
 ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1857ರಲ್ಲಿ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಈಸ್ಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನ್ಸಯ ಆಳಿವಕೆ ಕೊನಗೂಂಡು ಬಿರಟ್ಟಷ್
ಸರಕಾರದ ನೇರ ಆಳಿವಕೆ ಆರಂಭ್ವಾಯತು.
 ಅದರ ಮರು ವಷ್ಟ್ಿ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ಮಾದರಿಯ ರ್ನಾಯಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಾಾಪ್ನ ಶ್ುರುವಾಗಿ ಇವುಗಳ
ಮೂಲಕ ಸಿವಿಲ್ ಮತುು ಕಿರಮನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿಗ ಬಂದವು.
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 1860ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (ಐಪಿಸಿ) ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೂಂಡಿತು. ಬರುಬರುತಾು
ಬಿರಟ್ಟಷ್ಟ್ರ ವಿರುದಧ ಅನೇಕ ಪ್ತಿರಕೆಗಳು ಜರ್ನಾಭಿಪಾರಯ ಸಂಗರಹಿಸಲು ಶ್ುರು ಮಾಡಿದವು.
 ಭಾರತದ ಸ್ಾವತಂತರಯಕಾಕಗಿ ಹೊೇರಾಟ ಕೂಡ ಪ್ರಬಲವಾಯತು. ಪ್ತಿರಕಾ ಸ್ಾವತಂತರಯ ಹಾಗೂ
ಸ್ಾವತಂತರಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರರ ಬಾಯ ಮುೀುಸಲು ಬಿರಟ್ಟಷ್ಟ್ರು 15 ಬಗಯ ವಿವಿಧ
ಕಾನೂನುಗಳನುು ಜಾರಿಗೂಳಿಸಿದರು.
 ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ‘ದೆೇಶ್ದೊರೇರ್’ ಅಪ್ರಾಧ, ಭಾರತಿೇಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಗ (ಐಪಿಸಿ )124(ಎ)
ಎಂಬ ಕಲಮನುು ಸ್ಥೇರಿಸಲಾಯತು. ಈ ಕಲಮು ರಾಜದೊರೇರ್ ಅಥವಾ ದೆೇಶ್ದೊರೇರ್ವನುು
ವಾಯಖಾಯನ್ಸಸುತುದೆ.
ಕಾನೂನ್ಸನ ವಾಯಖಾಯನ:
 124(ಎ) ಕಲಮನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೆೇ ವಯಕಿುಯ ಭಾಷ್ಟ್ಣ, ಬರರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಧಾನಗಳು
ಸರಕಾರದ

ವಿರುದಧ

ದೆವೇಷ್ಟ್

ಅಥವಾ

ತಿರಸ್ಾಕರವನುು

ಬಳೆಸುತುವೆಯೇ/ಬಳೆಸಲು

ಪ್ರಯತಿುಸುತುವೆಯೇ ಅಥವಾ ಅತೃಪಿುಯನುು ಪ್ರಚೂೇದ್ದಸುತುವೆಯೇ / ಪ್ರಚೂೇದ್ದಸಲು
ಪ್ರಯತಿುಸುತುವೆಯೇ ಅಂತರ್ ವಯಕಿು ವಿರುದಧ ರಾಜದೊರೇರ್ ಅಥವಾ ದೆೇಶ್ದೊರೇರ್ದ ಆಪಾದನ
ಹೊರಿಸಬರ್ುದು.
 ದೆೇಶ್ದೊರೇರ್ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ರಾಧಕೆಕ ದಂಡ ಅಥವಾ ಸ್ಥರವಾಸ ಶಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬರ್ುದ್ಾಗಿದುಿ, ಇದನುು
ಆಜಿೇವ ಸರವಾಸದವರಗೂ ವಿಸುರಿಸಬರ್ುದ್ಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಕುರಿತು ಸುಪಿರೇಂಕೊೇಟ್ಿ ನ್ಸೇಡಿರುವ ನ್ಸದಶ್ಿನ
 ಸುಪಿರೇಂಕೊೇಟ್ಿ ದೆೇಶ್ದೊರೇರ್ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಟ್ಾ ವಿವರಣೆ ನ್ಸೇಡಿದೆ.
“ಕೆೇದ್ಾರ್ರ್ನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ವಸಿಸ್ ಸ್ಥಾೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ್ 1962 ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಐವರು
ರ್ನಾಯಯಮೂತಿಿಗಳ ಪಿೇಠವು, ಯಾವುದೆೇ ಭಾಷ್ಟ್ಣ ಅಥವಾ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ ದೆೇಶ್ದೊರೇರ್
ಎನ್ಸಸಿಕೊಳುಬೇಕಿದಿರ ಅದು ಹಿಂಸ್ಥಗ ಪ್ರಚೂೇದನ ನ್ಸೇಡುವಂತಿರಬೇಕು ಇಲಿವೆೇ ಕಾನೂನು
ಮತುು ಸುವಯವಸ್ಥಾಯನುು ರ್ದಗಡಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. ಇಲಿದ್ದದಿರ ಅದು ‘ದೆೇಶ್ದೊರೇರ್’
ಆಗುವುದ್ದಲಿ ಎಂದು ಸಪಷ್ಟ್ಾಪ್ಡಿಸಿದೆ.

9. ಕಟಾಡಗಳ ನ್ಸಮಾಿಣಕೆಕ ನ್ಸಭ್ಿಯಾ ನ್ಸಧಿ ಬಳಕೆ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ನ್ಸಭ್ಿಯಾ ನ್ಸಧಿಯ ರ್ಣವನುು ಕಟಾಡಗಳ ನ್ಸಮಾಿಣ ಕಾಯಿಕೆಕ ಬಳಸಿರುವುದಕೆಕ ಸಂಸದ್ದೇಯ
ಸಮತಿ ತಿೇವರ ಆಕ್ಷೆೇಪ್ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
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 ಆಯಸಿಡ್

ದ್ಾಳಿ,ಅತಾಯಚಾರ,ಕಳುಸ್ಾಗಾಣಿಕೆ

ಇತಾಯದ್ದಗಳ

ಸಂತರಸು

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ

ಪ್ರಿಹಾರವನೂುದಗಿಸುವ ಕೆೇಂದ್ದರೇಯ ಸಂತರಸ್ಥುಯರ ಪ್ರಿಹಾರ ನ್ಸಧಿ(ಸಿವಿಸಿಎಫ್)ಗ ಒಂದು
ಬಾರಿಯ ಅನುದ್ಾನವಾಗಿ 200 ಕೊೇ.ರೂ.ಗಳನುು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದನುು ತನು
ವರದ್ದಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೇಖಿಸಿರುವ ಸಮತಿಯು, ಸಿವಿಸಿಎಫ್ ಯೇಜನಯ ಅಗತಯ ಮತುು
ಮರ್ತವವನುು ಪ್ರಶ್ಂಸಿಸಿದೆಯಾದರೂ,ಈ ಯೇಜನಗ ಬೇರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ರ್ಣವನುು
ಒದಗಿಸಬರ್ುದ್ದತುು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದೆ.
 ‘ಕಟಾಡ ನ್ಸಮಾಿಣ ಕಾಯಿಕೆಕ ಬೇರಯ್ದೇ ಮೂಲಗಳಿಂದ ರ್ಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅಲಿದೆೇ,
ನ್ಸಭ್ಿಯಾ ನ್ಸಧಿಯ ರ್ಣವನುು ಈ ರಿೇತಿ ಬೇರ ಉದೆಿೇಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದನುು ತಡೆಯಲು
ಗೃರ್ ಸೀವಾಲಯ ಕರಮ ಕೆೈಗೂಳುುವಂತೆ’ ಸಮತಿ ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಏನ್ಸದು ನ್ಸಭ್ಿಯಾ ನ್ಸಧಿ ?
 ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಕಾಕಗಿ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರ 2013ರಲ್ಲಿ ‘ನ್ಸಭ್ಿಯಾ ನ್ಸಧಿ’
ಸ್ಾಾಪಿಸಿತುು. ಅದಕೆಕ 1 ಸ್ಾವಿರ ಕೊೇಟ್ಟ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
 ಮಹಿಳಾ ಮತುು ಮಕಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಸೀವಾಲಯ ಮತುು ರ್ಲವಾರು ಇತರ ಸೀವಾಲಯಗಳಿಗ
ಈ ನ್ಸಧಿಯ ರಚ್ನ, ವಾಯಪಿು ಮತುು ಅನವಯಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಹೊರಡಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನ್ಸೇಡಿದೆ.
 ರ್ಣಕಾಸಿನ ಸೀವಾಲಯದ ಆರ್ಥಿಕ ವಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯಯು ಈ ನ್ಸಧಿಯನುು ನ್ಸವಿಹಿಸುತುದೆ.

10. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು? ಸುಪಿರೇಂ ಕೊೇಟ್ಿ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಭಾರತದಲ್ಲಿ

ನ್ಸಜಕೂಕ

ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು

ಯಾರು?

ಹಿೇಗೂಂದು

ಪ್ರಶ್ುಗ

ಉತುರ

ಕಂಡುಕೊಳುಲು ರಾಷ್ಠರೇಯ ಅಲಪಸಂಖಾಯತ ಆಯೇಗಕೆಕ (ಎನ್ಸಿಎಂ) ಸುಪಿರೇಂ ಕೊೇಟ್ಿ
ನ್ಸದೆೇಿಶ್ನ ನ್ಸೇಡಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ರಾಜಯವಾರು ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಆಧರಿಸಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳೊಳಗ 'ಅಲಪಸಂಖಾಯತ' ಪ್ದವನುು
ವಾಯಖಾಯನ್ಸಸುವಂತೆ ಸುಪಿರೇಂ ಕೊೇಟ್ಿ ಆದೆೇಶಸಿದೆ. ಪ್ರಸುುತ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಡೆೇಟ್ಾ
ಆಧರಿಸಿ 'ಅಲಪಸಂಖಾಯತ' ಪ್ದವನುು ವಾಯಖಾಯನ್ಸಸಲಾಗುತಿುದೆ.
 ಅಲಪಸಂಖಾಯತ ಪ್ದಕೆಕ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ವಾಯಖಾಯನವಿಲಿ. ಆರು ಧಾಮಿಕ
ಸಮುದ್ಾಯಗಳನುು (ಮುಸಿಿಮರು, ಕಿರಶುಯನುರು, ಸಿಕಖರು, ಬೌದಧರು, ಪಾಸಿಿಗಳು ಮತುು
ಜೈನರು) ಅಲಪಸಂಖಾಯತರಂದು ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಸುಪಿರೇಂ ಕೊೇಟ್ಿ ಈ ನ್ಸದೆೇಿಶ್ನ ನ್ಸೇಡಲು ಕಾರಣವೆೇನು ?
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 ರಾಷ್ಠರೇಯ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೂಗಳು ಬರ್ುಸಂಖಾಯತರು ಎಂಬುದು ನ್ಸಜ. ಆದರ ರ್ಲವು
ಈಶ್ಾನಯ

ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ
ಮತುು
ಜಮುಾ-ಕಾಶಾೇರದಲ್ಲಿ
ಹಿಂದೂಗಳೆೇ
ಅಲಪಸಂಖಾಯತರಾಗಿದ್ಾಿರ. ಹಾಗಿದಿರೂ ಅಲಪಸಂಖಾಯತರಿಗ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಎಲಿ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ
ಅವರು ವಂೀತರಾಗಿದ್ಾಿರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ ಸುಪಿರೇಂ ಕೊೇಟ್ಿ ಮೆಟ್ಟಾಲೆೇರಿದ್ಾಿರ.

 ಏಳು ರಾಜಯಗಳು ಮತುು ಒಂದು ಕೆೇಂದ್ಾರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಶ್ೇ
50ಕಿಕಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯದೆ. ಅವರಿಗ ಅಲಪಸಂಖಾಯತ ಸ್ಾಾನಮಾನ ನ್ಸೇಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೊೇರಿ
ಸುಪಿರೇಂ ಕೊೇಟ್ಟಿಗ ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ರಾಜಯಗಳು ಎಂದರ ಲಕ್ಷದ್ದವೇಪ್ 2.5%,
ಮಜೂೇರಾಂ 2.75 %, ರ್ನಾಗಾಲಾಯಂಡ್ 8.75%, ಮೆೇಘಾಲಯ 11.53%, ಜಮುಾ ಮತುು
ಕಾಶಾೇರ 28.44 %, ಅರುಣಾಚ್ಲ ಪ್ರದೆೇಶ್ 29%, ಮಣಿಪ್ುರ 31.39% ಹಾಗೂ ಪ್ಂಜಾಬ್
38.40%.
ಹಿನುಲೆ
 2017ರ ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಅಲಪಸಂಖಾಯತ ಆಯೇಗ ಈ ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗಗ ಅಧಯಯನ
ನಡೆಸಲು ಮೂವರು ಸದಸಯರ ಸಮತಿ ನೇಮಸಿತುು. ಅದರ ವರದ್ದ ಪ್ರಕಾರ, 'ಸಂವಿಧಾನ ಕೆೇವಲ 6
ಸಮುದ್ಾಯಗಳಿಗ ಮಾತರ ಅಲಪಸಂಖಾಯತ ಸ್ಾಾನಮಾನ ನ್ಸೇಡಿದುಿ, ಸ್ಾಂವಿಧಾನ್ಸಕ ಇತಿಮತಿಗಳ
ಕಾರಣ

ರಾಷ್ಟ್ರಮಟಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನುು ಅಲಪಸಂಖಾಯತರಂದು ಮಾನಯ ಮಾಡಲು
ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ... ಆದರ ರಾಜಯಗಳು ತಮಾ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ತಮಾದೆೇ ಆದ ಅಲಪಸಂಖಾಯತ
ವಗಿೇಿಕರಣ ಮಾಡಬರ್ುದು' ಎಂದು ಹೆೇಳಿತುು. ಈಗಾಗಲೆೇ ಕನ್ಸಷ್ಟ್ಿ 15 ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳದೆೇ
ಆದ ಪ್ರತೆಯೇಕ ಆಯೇಗಗಳಿವೆ.
 ಆದರ ಅಲಪಸಂಖಾಯತರ ಜನಸಂಖಾಯ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರ ಬಂದ್ಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟಾದಲ್ಲಿ,
ರಾಜಯಮಟಾದಲ್ಲಿ

ಹಾಗೂ

ಜಿಲಾಿಮಟಾದಲ್ಲಿ

ಪ್ರತೆಯೇಕ

ಮಾನದಂಡಗಳನುು

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತುದೆ. ಒಂದು ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಅಲಪಸಂಖಾಯತವೆನ್ಸಸಿದ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆಲವು
ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀುನ ಪಾರಬಲಯ ಹೊಂದ್ದರಬರ್ುದು. ಉದ್ಾರ್ರಣೆಗ, ಮಣಿಪ್ುರದ ರ್ನಾಲುಕ
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೈಸುರೇ ಬರ್ುಸಂಖಾಯತರು. ಕೆೇರಳದ ಮಲಪ್ುಪರಂ ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸಿಿಮರ
ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಶ್ೇ 70ಕೂಕ ಹೆಚಾುಗಿದೆ. ಸಿಕಿಕಂನ ಉತುರ ಜಿಲೆಿ ಹಾಗೂ ಅರುಣಾಚ್ಲದ ತವಾಂಗ್
ಜಿಲೆಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದಧರೇ ಬರ್ುಸಂಖಾಯತರು. ಹಿೇಗಾಗಿ ಯಾರು ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು, ಯಾರು
ಬರ್ುಸಂಖಾಯತರು ಎಂದು - ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜಯ ಅಥವಾ ಜಿಲೆಿ- ಯಾವ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ನ್ಸಧಿರಿಸಬೇಕು
ಎಂಬುದೆೇ ಪ್ರಶ್ುಯಾಗಿದೆ.

11. ಅನ್ಸವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯರ ವಿವಾರ್ ನೂೇಂದಣಿ ಕಡಾಡಯಗೂಳಿಸುವ ಮಸೂದೆ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
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 ಅನ್ಸವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯರು(ಎನ್ಆರ್ಐ) ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರನುು ವಿವಾರ್ವಾಗಿ ವಂೀಸುವ
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ುುತಿುರುವ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಂತರ್ ವಿವಾರ್ವನುು 30 ದ್ದನದೊಳಗ ನೂೇಂದಣಿ
ಮಾಡುವುದನುು ಕಡಾಡಯಗೂಳಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನುು ರಾಜಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಅನ್ಸವಾಸಿ

ಭಾರತಿೇಯ

ತನು

ಮದುವೆಯನುು

ದ್ದನದೊಳಗ

30

ನೂೇಂದಣಿ

ಮಾಡಿಸಿಕೊಳುದ್ದದಿಲ್ಲಿ ಆತನ ಪಾಸ್ಪೊೇಟಿನುು ಮುಟುಾಗೂೇಲು ಹಾಕಿಕೊಳುಲು ಅಥವಾ
ರದುಿಗೂಳಿಸಲು ಪಾಸ್ಪೊೇಟ್ಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ ಅವಕಾಶ್ ನ್ಸೇಡುವ ಮಸೂದೆ ಇದ್ಾಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ
ಇಂತರ್ವರ ವಿರುದಧ ವಾರಾಂಟ್ ಹೊರಡಿಸುವುದರ ಜೂತೆಗ, ‘ಘೂೇಷ್ಠತ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ’ ಸಿಾರ
ಮತುು ಚ್ರ ಆಸಿುಗಳನುು ಮುಟುಾಗೂೇಲು ಹಾಕಿಕೊಳುಲೂ ಅನ್ಸವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯರ ವಿವಾರ್
ನೂೇಂದಣಿ ಮಸೂದೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ್ವಿರುತುದೆ.
 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ಮಹಿಳೆಯನುು ವಿವಾರ್ವಾಗುವ ಎನ್ಆರ್ಐ
ಗಳಿಗ ಈ ಪ್ರಸ್ಾುವಿತ ಕಾನೂನು ಅನವಯವಾಗುತುದೆ.
ಅನ್ಸವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯ ವಿವಾರ್ ನೂೇಂದಣಿ ಕಾಯ್ದಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ್ಗಳು:
 ಅನ್ಸವಾಸಿಗಳು ಕಾನೂನ್ಸಗ ವಿರುದಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಅವರ ಚ್ರ ಸಿಾರ ಆಸಿುಗಳನುು ವಶ್ಕೆ
ಪ್ಡೆಯಲು ರ್ನಾಯಯಾಲಯಕೆಕ ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪಸುತುದೆ. ಅಲಿದೆ ಅವರು ಘೂೇಷ್ಠತ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳು
ಎಂದು ಘೂೇಷ್ಠಸಲಪಡುವರು.
 ಕರಡು

ಕಾನೂನ್ಸನನವಯ

ರ್ನಾಯಯಾಲಯಗಳು

ಹಾಗೂ

ವಿದೆೇಶ್ಾಂಗ

ವಯವಹಾರಗಳ

ಸೀವಾಲಯಗೂತುುಪ್ಡಿಸಿದ ವೆಬ್ ಸ್ಥೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆರೂೇಪಿಗಳಿಗ ಸಮನ್ಸ ಮತುು
ವಾರಂಟ್ಗಳನುು ಕಳುಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ.
 ಅನ್ಸವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯರು ಭಾರತಿೇಯ ಯುವತಿಯರನುು ಮೊೇಸದ್ದಂದ ವಿವಾರ್ವಾಗುವುದನುು
ತಪಿಪಸಲು ಅಗತಯ ಕರಮವಾಗುತುದೆ.
 ಮಸೂದೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಸ್ ಪೊೇಟ್ಿ ಅಥವಾ ಆರೂೇಪಿಯ ಇರ್ನಾುವುದೆೇ ಪ್ರಯಾಣದ
ದ್ಾಖಲೆಗಳನುು ರದುಿಗೂಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಅನುಮತಿ ನ್ಸರಾಕರಿಸಲು ಪಾಸ್ಪೊೇಟ್ಿ ಆರ್ಕಟ್
ಹಾಗೂ ಕಿರಮನಲ್ ವಿಧಿಯನುು ತಿದುಿಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
 ರ್ನಾಯಯಾಲಯಗಳು ಅವರ ಆಸಿುಗಳನುು ವಶ್ಕೆಕ ಪ್ಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಡಲಾಗುವುದು.
ಒಬಬ ಭಾರತಿೇಯ ರ್ನಾಗರಿಕನನುು ಮದುವೆಯಾಗಿದಿರ, ಸಾಳಿೇಯ ಕಾನೂನ್ಸನ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ
ನೂೇಂದ್ಾಯಸಿಕೊಳುಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮಸೂದೆ ತಿಳಿಸುತುದೆ.
 ಮದುವೆ ವಿದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದ್ಾದರ, ವಿದೆೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಗೂತಾುದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ನೂೇಂದಣಿ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ಾುಪಿತ ಕಾನೂನು ಭಾರತಿೇಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ
ಭಾರತದ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಹೊರಗ ಮದುವೆಯಾಗುತಿುರುವ ಎನ್ಆರ್ಐ ಗಳಿಗ ಅನವಯಸುತುದೆ.
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12. ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಯೇಜನ’ ಜಾರಿಗ ಸುಪಿರೇಂ ಆದೆೇಶ್
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಕಿರಮನಲ್ ರ್ನಾಯಯ ವಯವಸ್ಥಾಯ ಸುಧಾರಣೆಗ ಒಂದೂವರ ದಶ್ಕದ ಹಿಂದೆ ಕರ್ನಾಿಟಕದ
ರ್ನಾಯ.ವಿ.ಎಸ್.ಮಳಿೇಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದಿ ವರದ್ದಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ್ವಾದ ‘ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ
ಯೇಜನ‘ ದೆೇಶ್ಾದಯಂತ ಜಾರಿಯಾಗುತಿುದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಸುಪಿರೇಂಕೊೇಟ್ಿ ಇತಿುೇಚಗ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಯೇಜನ ಕುರಿತು ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದಿ
ಅಂತಿಮ ಕರಡನುು ಅನುಮೊೇದ್ದಸಿದೆ. ಅಲಿದೆ, ಸಂಸತ್ ಈ ಬಗಗ ಕಾಯದೆ ರೂಪಿಸಿ
ಅನುಷ್ಾಿನಗೂಳಿಸುವವರಗ ಕಾಯದೆ ರಾಜಯಗಳು ಕೂಡಲೆೇ ಅದನುು ಜಾರಿಗೂಳಿಸಬೇಕೆಂದು
ಆದೆೇಶಸಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ?
 ಈ ಕಾಯದೆಯಂದ್ಾಗಿ ಅಪ್ರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ಹೆೇಳಲು ಹೆದರಬೇಕಾಗಿಲಿ.
 ಬದರಿಕೆಗ ಮಣಿದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸ್ಾಕ್ಷಯ ನುಡಿಯುವ ಅಗತಯವಿಲಿ.

 ಪ್ರತಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡದಿನುು ಧ್ೈಯಿವಾಗಿ ಹೆೇಳಬರ್ುದು.

 ಸ್ಾಕ್ಷಿದ್ಾರರಿಗ ಯಾವುದೆೇ ತೊಂದರಯಾಗದಂತೆ ನೂೇಡಿಕೊಳುಬೇಕಾದ ಜವಾಬಾಿರಿ ಕೆೇಂದರ
ಮತುು ರಾಜಯ ಸರಕಾರಗಳದ್ಾಿಗಿದೆ.
 ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಿಗ ರಕ್ಷಣೆ ಜತೆಗ ಆರ್ಥಿಕ ನರವೂ ನ್ಸೇಡಬೇಕಿದೆ.
ಮಳಿೇಮ್ ವರದ್ದ ಹಿನುಲೆ
 2000ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಎನ್ಡಿಎ ಸರಕಾರ ಕಿರಮನಲ್ ರ್ನಾಯಯ ವಯವಸ್ಥಾ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೆೇರಳ
ಹೆೈಕೊೇಟ್ಿನ ಸಿಜ ಆಗಿದಿ ಕರ್ನಾಿಟಕದ ರ್ನಾಯಯಮೂತಿಿ ವಿ.ಎಸ್.ಮಳಿೇಮ್ ನೇತೃತವದ
ಸಮತಿ ರಚ್ನ ಮಾಡಿತುು. ಅದು 2003ರಲ್ಲಿ 20 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ್ಗಳ ಬಗಗ 158
ಶಫಾರಸುಗಳನುು ಒಳಗೂಂಡ ವರದ್ದಯನುು ಅಂದ್ದನ ಉಪ್ ಪ್ರಧಾನ್ಸ ಹಾಗೂ ಗೃರ್ ಸೀವ
ಎಲ್.ಕೆ.ಅಡಾವಣಿ ಅವರಿಗ ನ್ಸೇಡಿತುು.
 ಸಮತಿ ಒಟ್ಾಾರ, ‘ಪ್ರಸುುತ ರ್ನಾಯಯದ್ಾನ ವಯವಸ್ಥಾ ಅರೂೇಪಿಗಳ ಪ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಪ್ರಾಧ
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂತರಸುರಿಗ ರ್ನಾಯಯ ದೊರಕಿಸುವುದಕೆಕ ಆದಯತೆ ಇಲಿ‘ ಎಂದು ಹೆೇಳಿತುು.
 ಭಾರತಿೇಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (ಐಪಿಸಿ)ಕಾಯದೆ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 195 ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳು ತಮಾ ರಕ್ಷಣೆಗ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನರವು ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ. ಆದರ ಅದರಲ್ಲಿ
ಯಾವಾಯವ ರಿೇತಿಯ ಸಹಾಯ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗಗ ಸಪಷ್ಟ್ಾತೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದಿರಿಂದ
ಬಲ್ಲಷ್ಟ್ಿವಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ವಯವಸ್ಥಾ ರೂಪಿಸುವ ಅಗತಯವಿದುಿ, ರ್ನಾಯಯಾಧಿೇಶ್ರೇ ವಿಚಾರಣೆ
ವೆೇಳೆ ಸ್ಾಕ್ಷಯಗಳ ಪ್ರ ನ್ಸಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವರನುು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಭ್ತೆಯಯನೂು
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ನ್ಸೇಡಬೇಕು. ಅಮೆರಿಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತೆಯೇಕ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು
ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿತುು.
 ಕಾನೂನು ಆಯೇಗವೂ ತನು 198ನೇ ವರದ್ದಯಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ಅಭಿಪಾರಯವನುು ಪ್ರತಿಪಾದ್ದಸಿತುು.
 ರ್ನಾರ್ನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ್ಾಗಿ ಮಳಿೇಮ್ ವರದ್ದಯ ಶಫಾರಸು ಜಾರಿಗೂಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.ಆದರ, ಆಸ್ಾರಾಂ
ಬಾಪ್ು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅತಾಯಚಾರಕೊಕಳಗಾದ ಕೆಲವು ಸಂತರಸುರು ಸ್ಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯಲು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊೇರಿ
ಸಲ್ಲಿಸಿದಿ ಪಿಐಎಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೆೇಳೆ ಸುಪಿರೇಂಕೊೇಟ್ಿ, ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರದ ನ್ಸಲುವು ಕೆೇಳಿತುು.
ಈಗ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಯೇಜನ ರೂಪಿಸಿ ಸುಪಿರೇಂಕೊೇಟ್ಿಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ವಯವಸ್ಥಾ ಇದೆ ?
 ಅಮೆರಿಕ, ಬಿರಟನ್, ೀೇರ್ನಾ, ಇಟಲ್ಲ, ಕೆನಡಾ, ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಐಲೆಿಂಡ್
ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಕರಮಗಳೆೇನು?
 ವಿಚಾರಣೆ ವೆೇಳೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಆರೂೇಪಿಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗದಂತೆ ನೂೇಡಿಕೊಳುುವುದು.
 ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಕರ ಮತುು ಇ-ಮೆೇಲ್ಗಳ ಮೆೇಲೆ ನ್ಸಗಾ
 ಸ್ಾಕ್ಷಿದ್ಾರರ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟ್ಟವಿ ಅಳವಡಿಕೆ
 ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿವರದ ಗೌಪ್ಯತೆ
 ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಿಗ ತುತುಿ ಸಂಪ್ಕಿಕೆಕ ವಯವಸ್ಥಾ
 ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ಮನಗಳ ಸುತು ನ್ಸರಂತರ ಗಸುು ವಯವಸ್ಥಾ
 ಇನ್ ಕಾಯಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ
 ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಿಗ ರ್ಣಕಾಸಿನ ನರವು ಅಥವಾ ಸಹಾಯ
 ಅಗತಯಬಿದಿರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಳಕೆಕ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ ಸಾಳಾಂತರ
 ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಯೇಜನ ಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಗರಹಿಕೆ ಆಧರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆಗ ಎ.ಬಿ.ಸಿ ಎಂದು ಮೂರು
ಕೆಟಗರಿಗಳನುು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳು ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನುು ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿದ ಬಳಿಕ, ಹಿರಿಯ ಪೊಲ್ಲೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಆಯಾ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಎಸಿಪಿ/ಡಿಸಿಪಿಗಳಿಂದ ವರದ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿ ಅಡಿ ರಕ್ಷಣೆ
ನ್ಸೇಡಬೇಕೆಂದು ತಿೇಮಾಿನ್ಸಸುತಾುರ.

13. ಸಮಗರ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಅಪೆರಂಟ್ಟಸ್ಶಪ್’ ಯೇಜನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಾಲ ಇಲಾಖ್ಯ, ಕಾಮಿಕ ಮತುು ಕೌಶ್ಲಾಭಿವೃದ್ದಧ ಇಲಾಖ್ಯಗಳ ಜಂಟ್ಟ
ಸರ್ಯೇಗದಲ್ಲಿ ‘ಸಮಗರ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಅಪೆರಂಟ್ಟಸ್ಶಪ್’ ಯೇಜನ 2019-20ರ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ
ವಷ್ಟ್ಿದ್ದಂದ ಆರಂಭ್ವಾಗಲ್ಲದೆ.
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ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಯೇಜನ ಯಾರಿಗ ಅನವಯಸಲ್ಲದೆ ?
 ಮೊದಲ ವಷ್ಟ್ಿ 10 ಲಕ್ಷಕೂಕ ಅಧಿಕ ಪ್ದವಿ ಪ್ೂವಿ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ತರಬೇತಿಯ ಜತೆಗ
ಸರಕಾರದ್ದಂದ ಸ್ಥಾೈಪೆಂಡ್ನ ಶ್ೇ.25 ಪಾಲು, ಅಂದರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 1,500 ರೂ. ತನಕ
ದೊರಯಲ್ಲದೆ.
 6ರಿಂದ 10 ತಿಂಗಳ ಈ ಮೆಗಾ ಅಪೆರಂಟ್ಟಸ್ಶಪ್ ಖಾಸಗಿ ಮತುು ಸರಕಾರಿ ಅನುದ್ಾನ್ಸತ ಉನುತ
ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾಗಳ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ದೊರಯಲ್ಲದೆ.
 ಮುಂದ್ದನ ರ್ಂತದಲ್ಲಿ ಡಿಗಿರ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರ ಬರುವ 80 ಲಕ್ಷಕೂಕ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಇದು
ವಿಸುರಣೆಯಾಗಲ್ಲದೆ.
 ಮಾನವಿಕ ಮತುು ಇತರ ತಾಂತಿರಕೆೇತರ ಕೊೇಸ್ಿಗಳನುು ಕಲ್ಲಯುತಿುರುವ, ಪ್ದವಿಯ ಅಂತಿಮ
ವಷ್ಟ್ಿದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಆದಯತೆ ಸಿಗಲ್ಲದೆ.
ಏಕೆ ಈ ಯೇಜನ ?
 ವೃತಿುಪ್ರ ಹಾಗೂ ತಾಂತಿರಕ ಶಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಕಾಪೊಿರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದೊಯೇಗಕೆಕ
ಸ್ಥೇರುವುದು ಕಷ್ಟ್ಾವಲಿ. ಆದರ ಮಾನವಿಕ ಇತಾಯದ್ದ ತಾಂತಿರಕೆೇತರ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೂ
ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕಡಿಮೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ನ್ಸರುದೊಯೇಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೀುನವರೂ ತಾಂತಿರಕೆೇತರ
ಕೊೇಸ್ಿ ಓದ್ದದವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತರ ಸ್ಾುತಕೊೇತುರ ಅಧಯಯನ ಮತುು ಮುಂದ್ದನ
ರ್ಂತದ ವಾಯಸಂಗ ನ್ಸರತರಾಗುತಾುರ. ಆದಿರಿಂದ ಕರಿಯರ್ ಕೌನಸಲ್ಲಂಗ್ ಮತುು ಸೂಕು
ಅಪೆರಂಟ್ಟಸ್ಶಪ್ ನ್ಸೇಡಲು ಸರಕಾರ ತಿೇಮಾಿನ್ಸಸಿದೆ.
 ವಿದ್ಾಯರ್ಥಿಗಳಿಗ ಕಾಪೊಿರೇಟ್ ವಲಯದ ಸಂಪ್ಕಿ, ಉದೊಯೇಗಾವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪಸಲು ಇದು
ಸಹಾಯಕವಾಗಲ್ಲದೆ. ಸ್ಥಾೈಫಂಡ್ನ ಶ್ೇ.25ರಷ್ಟ್ುಾ ಮೊತುವನುು ಸರಕಾರವೆೇ ಭ್ರಿಸಲ್ಲರುವುದರಿಂದ,
ಉದೊಯೇಗದ್ಾತರಿಗೂ ಹೆಚ್ುು ಮಂದ್ದಯನುು ಅಪೆರಂಟ್ಟಸ್ಶಪ್ ತರಬೇತಿಗ ಸ್ಥೇರಿಸಿಕೊಳುಲು
ಉತೆುೇಜನ ಸಿಗಲ್ಲದೆ.
 ಕೆೇಂದರ ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು, ಕೌಶ್ಲಾಭಿವೃದ್ದಧ ಕೆೇಂದರಗಳು ಹಾಗೂ ಬೃರ್ತ್
ಕಾಪೊಿರೇಟ್ ವಲಯ ಈ ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಲ್ಲದೆ. ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ ತರಬೇತಿಯ
ಗುಣಮಟಾ ವೃದ್ದಧಸಲ್ಲದೆ.
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INTERNATIONAL RELATIONS
1. ಪ್ರಮಾಣು ಪ್ೂರೈಕೆದ್ಾರರ ಸಮೂರ್ (ಎನ್ಎಸ್ಜಿ)
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಎನ್ಎಸ್ಜಿಗ ಸ್ಥೇರಲು

ಭಾರತಕೆಕ ಸದಸಯತವ ಕೊಡಕೂಡದು ಎಂಬ ತನು ನ್ಸಲುವನುು

ದುಬಿಲಗೂಳಿಸಲು ೀೇರ್ನಾ ನ್ಸರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ೀೇರ್ನಾ ಯಾಕೆ ನ್ಸರಾಕರಿಸುತಿುದೆ ?
 ಅಣವಸರ ಪ್ರಸರಣ ತಡೆ(ಎನ್ಪಿಟ್ಟ) ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಭಾರತ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲಿ. ಎನ್ಎಸ್ಜಿಗ ಸ್ಥೇರಲು
ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕರಾರು ಎಂದರ ಸದಸಯ ದೆೇಶ್ಗಳು ಎನ್ಪಿಟ್ಟಗ ಸಹಿ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಈ
ಮಾನದಂಡವನುು ಭಾರತ ಪ್ೂರೈಸಿಲಿದ ಕಾರಣ. ಭಾರತಕೆಕ ಸದಸಯತವ ಕೊಡಕೂಡದು
ಎಂಬುದು ೀೇರ್ನಾ ವಾದ.
 ಜಾಗತಿಕ ವೆೇದ್ದಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೂಕ ತನಗ ಸರಿಸಮರ್ನಾದ ಸ್ಾಾನಮಾನ ದೊರತರ ತಮಾ
ಕುಕೃತಯಗಳಿಗ ಭಾರತ ಅಡಡಗಾಲು ಹಾಕುತುದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವೆೇ ೀೇರ್ನಾವನುು ಕಾಡುತಿುದೆ.
ಉತುರ ಕೊರಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ಾುನ, ಇರಾನ್ನಂಥ ದೆೇಶ್ಗಳ ಅಣವಸರ , ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಧಯಂಥ
ಕಾರಯಕರಮಗಳಿಗ ೀೇರ್ನಾ ರರ್ಸಯವಾಗಿ ನರವು ನ್ಸೇಡುತಿುದೆ.
ಭಾರತದ ನ್ಸಲುವೆೇನು?
 ಶ್ಸ್ಾರಸರಗಳು ತಮಾ ಭ್ದರತೆಗ ಅಗತಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾರತಮಯದ್ದಂದ ಕೂಡಿರುವ ಎನ್ಪಿಟ್ಟ
ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದ್ದಲಿ. ನ್ಸಶ್ಯಸಿರೇಕರಣಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕದ್ದದಿರೂ, ಪ್ರಮಾಣು
ತಂತರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣ ವಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನ್ಸಷ್ಟ್ಕಳಂಕ ದ್ಾಖಲೆ ಹೊಂದ್ದದೆ. ಆದರ, ಪಾರ್ಕ
ಎನ್ಎಸ್ಜಿ

ಸದಸಯ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಅಲಿದ್ದದಿರೂ

ಅದು

ಪ್ರಮಾಣು

ತಂತರಜ್ಞಾನವನುು
ಲ್ಲಬಿಯಾದಂಥ ಪ್ುಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಹೆೇಳಿದೆ.
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ಏನ್ಸದು ಎನ್ಎಸ್ಜಿ?
 ಪ್ರಮಾಣು ಪ್ೂರೈಕೆದ್ಾರರ ಒಕೂಕಟ (Nuclear Suppliers’ Group) ಎಂಬುದು
ಎನ್ಎಸ್ಜಿಯ ವಿಸುೃತ ರೂಪ್. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣು ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಬಳಕೆ, ಅವುಗಳನುು ಅಣು
ಬಾಂಬ್ ಉದೆಿೇಶ್ಕೆಕ ಬಳಸುವುದನುು ತಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ಹೆೀುನ ಪ್ರಸರಣ ತಡೆಗಾಗಿ ಈ
ಗುಂಪ್ು ರ್ುಟ್ಟಾಕೊಂಡಿತು.
 1974ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದುಿ, ಆ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಸ್ಾಾಪ್ನಗ ಕಾರಣವಾಯತು. 1975ರಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮೊದಲ
ಸಭೆ ನಡೆದ್ದತುು. ಸದಯ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ 48 ದೆೇಶ್ಗಳು ಇದರ ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ
ದೆೇಶ್ದೊಳಗ ಪ್ರಮಾಣು ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಯುರೇನ್ಸಯಂ ರಫುು ಇತಾಯದ್ದಗಳನುು ಮುಕುವಾಗಿ
ನಡೆಸುವುದಕೆಕ ಇದು ಅವಕಾಶ್ ನ್ಸೇಡುತುದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಣು ಪ್ರಸರಣ
ನ್ಸಷ್ೇಧ ಒಪ್ಪಂದ (ಎನ್ಪಿಟ್ಟ)ಗ ಸಹಿ ಹಾಕಿದುಿ ಅದರ ನ್ಸಬಂಧನಗೂ ಒಳಪ್ಟ್ಟಾವೆ. ಆದರ, ಅಣು
ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳನುು ಸದಸಯರಾಷ್ಟ್ರವಲಿದೆೇ ಇತರ ದೆೇಶ್ಗೂಳೊಂದ್ದಗ ರ್ಂೀಕೊಳುಬೇಕಾದರ,
ಸಿವೇಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದೆೇ ಕಾರಣಕೂಕ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಇತಾಯದ್ದಗಳಿಗ ಅದನುು ಬಳಸುವುದ್ದಲಿ
ಎಂಬ ಕುರಿತ ಖೀತತೆಯನುು ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಂದ್ದರಬೇಕು ಎಂದು ನ್ಸಬಂಧನಯಲ್ಲಿ
ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತಕೆಕೇಕೆ ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಸದಸಯತವ ಅಗತಯ?
 ಭಾರತ ವಿದುಯತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆೀುನ ಉತಾಪದನ, ಕೊರತೆಯನುು ತಡೆಗಟಾಲು ಕಳೆದ ಕೆಲ
ದಶ್ಕಗಳಿಂದ ತಿೇವರ ಪ್ರಯತು ಮಾಡುತಿುದೆ. ಉತಾಪದರ್ನಾ ಕ್ಷೆೇತರ ಬಳವಣಿಗ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸುಧಾರಣೆ
ನ್ಸಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಗತಯವಾಗಿದೆ.
 ಇದಕೆಕ ಬರ್ುಮುಖಯವಾಗಿ ಅಣು ವಿದುಯತ್ ಅನುು ಬಳಸಿಕೊಳುಲು ಯೇಜಿಸಿದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಜಿ
ಸದಸಯರ್ನಾದರ, ಭಾರತಕೆಕ ಸರ್ಜವಾಗಿ ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಅಣು ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು
ಲಭ್ಯವಾಗುತುವೆ. ಕಳೆದ ರ್ಲವು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಿಂದ ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಸದಸಯತವ ಪ್ಡೆಯಲು ಭಾರತ ಇಚೆ
ಹೊಂದ್ದದೂಿ ಅದಕೆಕ ಮುಂದ್ಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.
 ಅಚ್ುರಿ ಎಂದರ, ರ್ನಾಗರಿಕ ಉದೆಿೇಶ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅಣು ತಂತರಜ್ಞಾನ ನ್ಸೇಡಲು ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್
ಅವಕಾಶ್ವನುು ಎನ್ಎಸ್ಜಿ 2008ರಲೆಿೇ ಭಾರತಕೆಕ ಕಲ್ಲಪಸಿದೆ. ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊರತಾದ
ದೆೇಶ್ವೊಂದಕೆಕ ಈ ಅವಕಾಶ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿದುಿ ಅದೆೇ ಮೊದಲು. ಅಮೆರಿಕದೊಂದ್ದಗ ಅಣು
ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಒತಾುಸ್ಥ ಮೆೇರಗ ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಈ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್
ಸಮಾತಿಯನುು ಭಾರತಕೆಕ ನ್ಸೇಡಿತುು. ಆದರ ಆಗಲೂ ೀೇರ್ನಾ ಇದಕೆಕ ವಿರೂೇಧ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿತುು.
ಅಮೆರಿಕ ಹೊರತಾಗಿ ಆಸ್ಥರೇಲ್ಲಯಾ, ರಷ್ಾಯ, ಜಪಾನ್ ಇತಾಯದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದ್ದಗ
ಅಣು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮರ್ತವದ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುು ಭಾರತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಪ್ರಮುಖರು ಯಾರು?
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 ಎನ್ಎಸ್ಜಿಯ ಮೂಲ ಕಲಪನ ಅಮೆರಿಕದುಿ. ಅಮೆರಿಕ, ೀೇರ್ನಾ, ಸ್ಥಪೇನ್, ಸಿವೇಡನ್, ರಷ್ಾಯ,
ಬಿರಟನ್, ಜಮಿನ್ಸ, ಆಸ್ಥರೇಲ್ಲಯಾ ಇಟಲ್ಲ, ಜಪಾನ್, ಮೆಕಿಸಕೊೇ, ಬರಜಿಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆμÅಕಾ,
ರ್ನಾವೆಿ, ಪೊೇಲೆಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ಡೆರ್ನಾಾರ್ಕ, ಟಕಿಿ, ಉಕೆರೇನ್ ಇತಾಯದ್ದ ಒಟುಾ 48 ಪ್ರಮುಖ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರ ಸದಸಯತವ ಹೊಂದ್ದವೆ.
ಭಾರತದ ಸದಸಯತವಕೆಕ ಯಾರ ಬಂಬಲವಿದೆ?
 ಸದಯ ಭಾರತದ ಸದಸಯತವನುು ಮುಕುವಾಗಿ ಬಂಬಲ್ಲಸುವುದ್ಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೆೇಳಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ
ಹೊರತಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ, ಸಿವಜಲೆಿಂಡ್,ಜಪಾನ್, ರಷ್ಾಯ, ಯುರೂೇಪಿಯನ್
ದೆೇಶ್ಗಳು, ಭಾರತ ಸದಸಯತನಕೆಕ ಸಂಪ್ೂಣಿ ಬಂಬಲವನುು ನ್ಸೇಡಿದೆ.
ಭಾರತವೆೇಕೆ ಎನ್ಪಿಟ್ಟಗ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲಿ?
 ಎನ್ಎಸ್ಜಿ ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಣವಸರ ಪ್ರಸರಣ ತಡೆಗ ಅದ್ಾಗಲೆೇ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಆದರ,
ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ಾುನ, ಇಸ್ಥರೇಲ್, ದಕ್ಷಿಣ ಸೂಡಾನ್ ದೆೇಶ್ಗಳು ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕಿಲಿ.
ಎನ್ಪಿಟ್ಟಯ ಕರಾರಿನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಜಾಗತಿಕ ಯುದಧದ ಬಳಿಕ ವಿಜಯಗಳಾದ 5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗ
ಮಾತರ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಹೊಂದಲು ಅವಕಾಶ್ ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನುು ಭಾರತ ತಾರತಮಯ ಎಂದು
ಹೆೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಭ್ದರತೆ ದೃಷ್ಠಾಯಂದ ಅಣವಸರ ನ್ಸಶ್ಶಸಿರೇಕರಣ ಮಾಡಲು ಮಾಡಲು
ಸ್ಾಧಯವೆೇ ಇಲಿ. ೀೇರ್ನಾ, ಪಾಕಿಸ್ಾುನ ಈ ಮೊದಲು ಯುದಧ ಮಾಡಿದುಿ, ಭಾರತದ ರ್ನಾಯಕರು
ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕದೆೇ ಇರುವ ದ್ದಟಾ ನ್ಸಲುವು ಪ್ರದಶಿಸಿದ್ಾಿರ.

2. ಮಧಯಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಮಾಣು ಪ್ಡೆ (Intermediate-Range Nuclear Forces
(INF) Treaty)
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಅಕೊಾೇಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧಯಕ್ಷ ಟರಂಪ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕವು ಮಧಯಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ
ಪ್ರಮಾಣು ಪ್ಡೆದ್ದಂದ ಅಥವಾ ಐಎನ್ಎಫ್ ಒಪ್ಪಂದದ್ದಂದ ಹೊರ ಬರಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಘೂೇಷ್ಟ್ಣೆ
ಮಾಡಿದಿರು. ಫ್ಬರವರಿ 2019ರಿಂದ ಯುನೈಟಡ್ ಸ್ಥಾೇಟ್ಸ ಒಪ್ಪಂದದ್ದಂದ ಹೊರಬರಲು
ಮತುು ರಷ್ಾಯವು ಒಪ್ಪಂದದ ನ್ಸಯಮಗಳನುು ಅನುಸರಿಸದ್ದದಿರ ಫ್ಬರವರಿ ತಿಂಗಳಿಂದ ರ್ನಾವು
ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದವನುು ಹಿಂತೆಗದುಕೊಳುಲ್ಲದೆಿೇವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೆೇಳಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಏನ್ಸದು ಐಎನ್ಎಫ್ ಒಪ್ಪಂದ ?
 1987ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧಯಕ್ಷರಾಗಿದಿ ರೂರ್ನಾಲ್ಡ ರೇಗನ್ ಮತುು ರಷ್ಾಯ ಅಧಯಕ್ಷ ಮಖಾಯಲ್
ಗೂೇಬಿಚೇವ್ಸ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಒಪ್ಪಂದ ಇದ್ಾಗಿತುು.
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 500-1,000 ಕಿಲೊೇಮೇಟರ್ ಅಥವಾ 310-620 ಮೆೈಲುಗಳು (ಸಣಣ-ವಾಯಪಿುಯ) ಮತುು
1,000-5,500 ಕಿಮೇ ಅಥವಾ 620-3,420 ಮೆೈಲ್ಲಗಳು (ಮಧಯಂತರ-ಶ್ರೇಣಿಯ)
ವಾಯಪಿುಯಂದ್ದಗ ಅವುಗಳ ಉಡಾವಣಾ ಸ್ಾಧನಗಳ ಮಧಯಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮತುು ಕಡಿಮೆ
ವಾಯಪಿುಯ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳ ಹೊರಹಾಕುವಿಕೆಯ ಒಪ್ಪಂದ ಇದ್ಾಗಿತುು. ಇದು ಎಲಾಿ ಪ್ರಮಾಣು
ಮತುು ಸ್ಾಂಪ್ರದ್ಾಯಕ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳನುು ಹೊರಹಾಕುತುದೆ.
 ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನವಯ ಅಮೆರಿಕ ಮತುು ರಷ್ಾಯ ‘ಕೂರಸ್ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳನುು ಹೊಂದುವುದು,
ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಾಥಿ ಹಾರಾಟ ಕೆೈಗೂಳುುವುದನುು ನ್ಸಷ್ೇಧಿಸಲಾಗಿತುು.
 ಜತೆಗ ಅಣವಸರ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನುು ಕೊಂಡೊಯುಯವ ನಲದ್ದಂದ ಜಿಗಿಯುವ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳನುು
ಹೊಂದದಂತೆಯೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತುು.
ಅಮೆರಿಕದ ಈ ನ್ಸಧಾಿರಕೆಕ ಕಾರಣ ?
 ಮಡ್ ರೇಂಜ್ಸ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ನ್ಸಷ್ೇಧ ಹೆೇರುವ ಉದೆಿೇಶ್ದ್ದಂದ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಸಹಿ
ಹಾಕಲಾಯತು. ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಸಷ್ೇಧಿಸಲಾದ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸುವ
ಮೂಲಕ ರಷ್ಾಯ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುನೈಟಡ್ ಸ್ಥಾೇಟ್ಸ
ಹೆೇಳಿದೆ.ಆದರ, ನಮಗ ಅವಕಾಶ್ ನ್ಸೇಡುತಿುಲಿ. ರ್ಲವು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಿಂದ ಇದೆೇ ರಿೇತಿ
ನಡೆಯುತಿುದೆ.ಹಿೇಗಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ದೃಢವಾದ ನ್ಸಧಾಿರ ಕೆೈಗೂಂಡಿದೆ. ರ್ನಾವು ಈಗ ಹೊಸದ್ಾಗಿ
ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳನುು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟರಂಪ್ ಹೆೇಳಿದ್ಾಿರ.
 ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕ ಶ್ಸ್ಾರಸರಗಳ ವಾಯಪ್ಕ ವಾಯಪಿುಯನುು ಹೊಂದ್ದರುವುದರಿಂದ ರಷ್ಾಯಗ
ಅಮೆರಿಕಕೆಕ ಸರಿಸ್ಾಟ್ಟಯಾಗಿ ಸಪಧಿಿಸಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗುಗುತಿುಲಿ. ಅಮೆರಿಕವನುು ಎದುರಿಸಲು
ತನು ಮಲ್ಲಟರಿ ಸ್ಾಮಥಯಿಗಳನುು ಹೆೀುಸಲು ಭ್ೂ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸಲು
ರಷ್ಾಯ ನ್ಸಧಿರಿಸಿದೆ. ೀೇರ್ನಾ ಮಲ್ಲಟರಿ ಬಳೆಯುತಿುದುಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಧಯ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿ
ಸ್ಾಮಥಯಿದ

ಕಾರಣದ್ದಂದ್ಾಗಿ

ಐಎನ್ಎಫ್

ಒಪ್ಪಂದದ್ದಂದ ಹೊರಬರಲು ಅಮೆರಿಕ
ಮಾಗಿಗಳನುು ರ್ುಡುಕುತಿುದೆ ಎಂದು ಇತರರು ಭಾವಿಸುತಾುರ. ಐಎನ್ಎಫ್ ಒಪ್ಪಂದದ್ದಂದ್ಾಗಿ
ೀೇರ್ನಾ ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳಿಗ ಉತುರ ನ್ಸೇಡಲು ಅಮೆರಿಕಕೆಕ ಸ್ಾಧಯವಾಗುತಿುಲಿ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಭಾವಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕವು ರಷ್ಾಯ ಮತುು ೀೇರ್ನಾವನುು ಪ್ರತಿಸಪಧಿಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವ ಉದೆಿೇಶ್ದ್ದಂದ
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದದ್ದಂದ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂಬ ಒತಾುಯವಿದೆ
ಇದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿೇರುವ ಪ್ರಭಾವವೆೇನು ?
 ಯುಎಸ್ ನ ಈ ನ್ಸಧಾಿರದ್ದಂದ್ಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಶ್ಸ್ಾರಸರಗಳ ಮೆೇಲೆ ನ್ಸಯಂತಿರಸುವ ರಷ್ಾಯ
ಯೇಜನಗಳ ಹಿನುಲೆ ಇದು ಆ ದೆೇಶ್ದ ನೈತಿಕ ಮಟಾವನುು ಹೆೀುಸಲ್ಲದೆ.
 ಐಎನ್ಎಫ್ ಒಪ್ಪಂದದ ರದ್ಾಿಗುವ ಜತೆಗ, ನೂಯ ಸ್ಾರಟಜಿರ್ಕ ಆಮ್ಸಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟ್ಾರ್ಕಸ
(ಎಸಿಾಆಟ್ಟಿ) ಜತೆ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಬಯಸಿಲಿ. ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ
ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ದಲ್ಲಿ ಅಣವಸರಗಳ ಭಿೇತಿಯನುು ಸೃಷ್ಠಾಸಿದೆ. ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣು
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ಶ್ಸ್ಾರಸರಗಳನುು ಬಲಗೂಳಿಸುವ ನ್ಸಧಾಿರವನುು ಅಧಯಕ್ಷ ಡೊರ್ನಾಲ್ಡ ಟರಂಪ್ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದರ ಅದರ
ಪ್ರಿಣಾಮವನುು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
 ಐಎನ್ಎಫ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ುಗಳೆೇಳುವ ಜತೆಗ ಯೂರೂೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್
ಮೇಡಿಯ್ದೇಟ್ ರೇಂಜ್ಸ ಮಸ್ಥೈಲ್ ನ ನ್ಸಯೇಜನ ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸುವುದು ಹೆೇಗ ಎಂಬ
ಪ್ರಶ್ುಯೂ ಇದೆ. ಶ್ಸ್ಾರಸರ ನ್ಸಯಂತರಕರು ಮತುು ಕಾಯಿತಂತರ ರೂಪಿಸುವವರಿಗ ಐಎನ್ಎಫ್
ಒಪ್ಪಂದದ ಭ್ವಿಷ್ಟ್ಯವು ಎಚ್ುರಿಕೆಯ ಗಂಟಯಾಗಿದೆ. ರಷ್ಾಯ ಮತುು ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೂ ದೆೇಶ್ಗಳು
ಒಳೆುಯ

ತಿೇಮಾಿನವೊಂದಕೆಕ

ಬರಬರ್ುದು

ಎಂಬ

ನ್ಸರಿೇಕ್ಷೆ

ಭಾರತದುಿ.

ಪ್ರಮಾಣು
ಶ್ಸ್ಾರಸರಗಳು ನ್ಸಷ್ೇಧಗೂಳುಬೇಕು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೌದು. ಜಾಗತಿಕ
ಉದ್ದವಗುತೆ ಕಡಿಮೆಗೂಳಿಸುವುದು ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಹೊಂದ್ದದ ದೆೇಶ್ಗಳ ಆದಯತೆಯಾಗಬೇಕು.

3. ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ರ್ಣಕಾಸು ಸ್ಥೇವಾ ಕೆೇಂದರಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ ಮಸೂದೆ- 2019
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ

ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಕೆೇಂದರ ಸೀವ ಸಂಪ್ುಟ ಸಭೆ,

ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ರ್ಣಕಾಸು ಸ್ಥೇವಾ ಕೆೇಂದರಗಳ ಪಾರಧಿಕಾರ ಮಸೂದೆ, 2019 ರ ಮೂಲಕ
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ರ್ಣಕಾಸು ಸ್ಥೇವೆಗಳ ಕೆೇಂದರ ( ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿಗಳು )
ಗಳಲ್ಲಿನ ಎಲಾಿ ರ್ಣಕಾಸು ಸ್ಥೇವೆಗಳನುು ನ್ಸಯಂತಿರಸಲು ಏಕಿೇಕೃತ ಪಾರಧಿಕಾರ ಸ್ಾಾಪ್ನಗ ತನು
ಅನುಮೊೇದನ ನ್ಸೇಡಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಯನುು ಗಿಫ್ಾ ನಗರ, ಗುಜರಾತ್ ನ ಗಾಂಧಿೇನಗರದಲ್ಲಿ
ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಯತು. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ರ್ಣಕಾಸು ಕೆೇಂದರಗಳು ಅಂದರ
ಲಂಡನ್ ಮತುು ಸಿಂಗಾಪ್ೂರ್

ಗ ಹೊೇಲ್ಲಸುವಂಥರ್

ವಾಣಿಜಯ

ಮತುು ನ್ಸಯಂತರಣ

ವಾತಾವರಣವನುು ಒದಗಿಸುವುದ್ಾಗಿ ಆಫರ್ ನ್ಸೇಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತಿೇಯ ಸ್ಾಂಸಿಾಕ
ಕಾಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಸುುತ ಕಡಲಾಚಯ ರ್ಣಕಾಸು ಕೆೇಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತುು ರ್ಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥಾಗಳ
ಅಂಗ

ಸಂಸ್ಥಾಗಳು/ಶ್ಾಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ

ನಡೆಯುತಿುರುವ

ರ್ಣಕಾಸು ಸ್ಥೇವೆಗಳನುು ಮತುು
ವಹಿವಾಟಗಳನುು ಭಾರತಕೆಕ ಮರಳಿ ತರಲು ಐಎಫ್ಎಸ್.ಸಿ,ಅವಕಾಶ್ ನ್ಸೇಡುತುದೆ. ಇದು
ಭಾರತಿೇಯ ಸ್ಾಂಸಿಾಕ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಿಗ ಜಾಗತಿಕ ರ್ಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟಾಯ ಸುಲಭ್ ಪ್ರವೆೇಶ್
ಒದಗಿಸುತುದೆ. ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರ್ಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟಾಯ ಮತುಷ್ಟ್ುಾ
ಅಭಿವೃದ್ದಧಗ ಪ್ೂರಕವಾಗಿರುತುದೆ ಮತುು ಉತೆುೇಜಿಸುತುದೆ.
 ಪ್ರಸುುತ, ಐಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಂಕಿಂಗ್, ರ್ಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟಾಗಳು ಮತುು ವಿಮಾ
ವಲಯಗಳನುು ಬರ್ು ನ್ಸಯಂತರಕರು ಅಂದರ ಆರ್.ಬಿ.ಐ, ಸ್ಥಬಿ ಮತುು ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.ಐ.
ನ್ಸಯಂತಿರಸುತಿುವೆ. ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ಚೈತನಯ ಸವರೂಪ್ದ ವಾಣಿಜಯವು ಅತುಯನುತ
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ದಜಿಯ ಅಂತರ ನ್ಸಯಂತರಣ ಸರ್ಯೇಗದ ಅಗತಯವಿದೆ. ಇದಕೆಕ ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳಲ್ಲಿನ
ರ್ಣಕಾಸು ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ನ್ಸವಿಹಿಸುತಿುರುವ ಹಾಲ್ಲ ನ್ಸಯಂತರಣಗಳಿಗ ನ್ಸಯಮತ ಸಪಷ್ಟ್ಾನ ಮತುು
ಪ್ದೆೇ ಪ್ದೆೇ ತಿದುಿಪ್ಡಿಗಳ ಅಗತಯವೂ ಇರುತುದೆ. ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಣಕಾಸು ಸ್ಥೇವೆಗಳು
ಮತುು ಉತಪನುಗಳಿಗ ಕೆೇಂದ್ದರೇಕೃತ ಮತುು ಸಮಪಿಿತ ನ್ಸಯಂತರಣ ಮಧಯಪ್ರವೆೇಶ್ದ ಅಗತಯವಿದೆ.
ಹಿೇಗಾಗಿ, ರ್ಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟಾಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಜಿಯ
ನ್ಸಯಂತರಣ ವಾತಾವರಣವನುು ಒದಗಿಸಲು, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳಿಗ ಏಕಿೇಕೃತ ರ್ಣಕಾಸು
ನ್ಸಯಂತರಕರನುು ಹೊಂದುವ ಅಗತಯ ಕಂಡುಬಂದ್ದದೆ. ಜೂತೆಗ ಇದು ಸುಗಮವಾಗಿ ವಾಣಿಜಯ
ನಡೆಸುವ ದೃಷ್ಠಾಕೊೇನದ್ದಂದಲೂ ಅಗತಯವಾಗಿದೆ. ಏಕಿೇಕೃತ ಪಾರಧಿಕಾರವು, ಜಾಗತಿಕ ಉತುಮ
ರೂಢಿಗಳಿಗ ಹೊಂದುವಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಧಗ ಬರ್ು ಅಗತಯವಾದ
ಇಂಬು ನ್ಸೇಡುತುದೆ.
 ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಯ ನ್ಸಯಂತರಣ ಅಗತಯಗಳು ಮತುು ರ್ಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಕು
ನ್ಸಯಮಾವಳಿಗಳನುು ಗಣನಗ ತೆಗದುಕೊಂಡು ರ್ಣಕಾಸು ಸೀವಾಲಯದ (ಎಂ.ಓ.ಎಫ್.)
ರ್ಣಕಾಸು ವಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ (ಡಿ.ಇ.ಎ.) ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳಿಗ ಪ್ರತೆಯೇಕ ಏಕಿೇಕೃತ
ನ್ಸಯಂತರಕನ ಸ್ಾಾಪ್ನಗಾಗಿ ಕರಡು ಮಸೂದೆಯನುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದೆ.
ವಿಧ್ೇಯಕದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ್ಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:
 ಪಾರಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತ: ಈ ಪಾರಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಬಬರು ಅಧಯಕ್ಷರು, ಭಾರತಿೇಯ ರಿಜವ್ಸಿ ಬಾಯಂರ್ಕ
(ಆರ್.ಬಿ.ಐ.), ಭಾರತಿೇಯ ಭ್ದರತೆ ವಿನ್ಸಮಯ ಮಂಡಳಿ (ಸ್ಥಬಿ), ಭಾರತಿೇಯ ವಿಮಾ ನ್ಸಯಂತರಣ
ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಪಾರಧಿಕಾರ (ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ.ಐ.) ಮತುು ಪಿಂಚ್ಣಿ ನ್ಸಧಿ ನ್ಸಯಂತರಣ ಮತುು
ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಪಾರಧಿಕಾರ (ಪಿ.ಎಫ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ)ಯಂದ ರ್ನಾಮಾಂಕನಗೂಂಡು ತಲಾ ಒಬಬರು
ಸದಸಯರು, ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರದ್ದಂದ ನೇಮಕಗೂಂಡ ಇಬಬರು ಸದಸಯರು ಮತುು ಇತರ ಇಬಬರು
ಪ್ೂಣಿಕಾಲ್ಲಕ ಅಥವಾ ಪ್ೂಣಾಿವಧಿಯ ಅಥವಾ ಅಲಾಪವಧಿಯ ಸದಸಯರು.
 ಪಾರಧಿಕಾರದ ಕಾಯಿಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆ: ಈ ಪಾರಧಿಕಾರವು, ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿನ ಎಲಿ ಅಂಥ
ರ್ಣಕಾಸು ಸ್ಥೇವೆಗಳು, ರ್ಣಕಾಸು ಉತಪನುಗಳು ಮತುು ಎಫ್.ಐ.ಗಳನುು ನ್ಸಯಂತಿರಸುತುದೆ,
ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿಗಳ ರ್ಣಕಾಸು ವಲಯದ ನ್ಸಯಂತರಕರು ಅನುಮತಿಯನೂು
ನ್ಸೇಡರುತಾುರ. ಈ ಪಾರಧಿಕಾರವು ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರದ್ದಂದ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ ಅಧಿಸೂಚ್ನಯಾಗುವ
ಇತರ ರ್ಣಕಾಸು ಉತಪನುಗಳು, ರ್ಣಕಾಸು ಸ್ಥೇವೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಫ್.ಐ.ಗಳನೂು
ಇದಕೆಕ

ನ್ಸಯಂತಿರಸುತುದೆ. ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ ಗಳು ಅನುಮತಿ ನ್ಸೇಡಿರುವ ಇತರ ರ್ಣಕಾಸು ಉತಪನುಗಳು,
ರ್ಣಕಾಸು

ಸ್ಥೇವೆಗಳು

ಮತುು

ರ್ಣಕಾಸು

ಸಂಸ್ಥಾಗಳನೂು

ನ್ಸಯಂತಿರಸಲು

ಕೆೇಂದರ

ಸಕಾಿರಕೆಕಶಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 ಪಾರಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಗಳು: ರ್ಣಕಾಸು ವಲಯದ ನ್ಸಯಂತರಕರುಗಳು (ಅಂದರ ಆರ್.ಬಿ.ಐ, ಸ್ಥಬಿ,
ಐ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಮತುು ಪಿ.ಎಫ್.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಇತಾಯದ್ದ) ಐಎಫ್ಎಸ್.ಸಿ.ಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಲಾದ
ರ್ಣಕಾಸಿನ ಉತಪನುಗಳು, ರ್ಣಕಾಸು ಸ್ಥೇವೆಗಳು ಮತುು ಎಫ್ಐಗಳನುು ನ್ಸಯಂತಿರಸುವವರಗ
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ಆಯಾ ಕಾಯದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚ್ಲಾಯಸಬರ್ುದ್ಾದ ಎಲಿ
ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾರಧಿಕಾರ ಒಂದೆೇ ಚ್ಲಾಯಸಬರ್ುದ್ಾಗಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಗಳನುು

 ಪಾರಧಿಕಾರದ ಪ್ರಕಿರಯ್ದ ಮತುು ಕಾಯಿ ವಿಧಾನಗಳು: ಪಾರಧಿಕಾರವು ಪಾಲ್ಲಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಕಿರಯ್ದ
ಮತುು ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳು ಇಂಥ ರ್ಣಕಾಸು ಉತಪನು, ಸ್ಥೇವೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಿಗ ಆಯಾ
ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಸಂಸತುು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಯದೆಗಳ ನ್ಸಯಮಾವಳಿಗ
ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿರುತುದೆ.
 ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರದ ಅನುದ್ಾನ.: ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಉದೆಿೇಶ್ಕೆಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಲು
ಸೂಕುವೆಂದು ೀಂತಿರುವ ಪಾರಧಿಕಾರದ ಅನುದ್ಾನಕೆಕ ಸಂಸತಿುನಲ್ಲಿ ಸೂಕು ವಿನ್ಸಯೇಗಕಾಕಗಿ ಈ
ನ್ಸಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಯದೆಯ ರಿೇತಯ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರ ರ್ಣ ಒದಗಿಸುತುದೆ.
 ವಿದೆೇಶೇ

ಕರನ್ಸಸಗಳಲ್ಲಿನ

ವಹಿವಾಟು:

ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳಲ್ಲಿನ

ರ್ಣಕಾಸು

ಸ್ಥೇವೆಗಳ

ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರದೊಂದ್ದಗ ಸಮಾಲೊೇೀಸಿ ಪಾರಧಿಕಾರ ನ್ಸದ್ದಿಷ್ಟ್ಾಪ್ಡಿಸುವ
ವಿದೆೇಶೇ ಕರನ್ಸಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ.
ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳೆಂದರೇನು ?
 ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳ ಏಕಿೇಕೃತ ರ್ಣಕಾಸು ನ್ಸಯಂತರಕರ ಸ್ಾಾಪ್ನಯು ವಿಶ್ವ ದಜಿಯ
ನ್ಸಯಂತರಣ ವಾತಾವರಣವನುು ಮಾರುಕಟಾಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವವರಿಗ ಸುಗಮ ವಾಣಿಜಯ
ನಡೆಸುವ ದೃಷ್ಠಾಕೊೇನದಂತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತುದೆ.
 ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳ ಹೆೀುನ ಅಭಿವೃದ್ದಧಗ ಪ್ರಚೂೇದನ ಒದಗಿಸುತುದೆ
ಮತುು ಪ್ರಸುುತ ಕಡಲಾಚಯ ರ್ಣಕಾಸು ಕೆೇಂದರಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತಿುರುವ ರ್ಣಕಾಸು ಸ್ಥೇವೆಗಳು
ಮತುು ವಹಿವಾಟುಗಳನುು ಭಾರತಕೆಕ ಮರಳಿ ತರಲು ಅವಕಾಶ್ ನ್ಸೇಡುತುದೆ. ಇದು
ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಸದ್ದಿಷ್ಟ್ಾವಾಗಿ ಮತುು ಭಾರತಿೇಯ ರ್ಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್
ಗಣನ್ಸೇಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಉದೊಯೇಗ ಸೃಷ್ಠಾಸುತುದೆ.

4. ಭಾರತ ಮತುು ಇಂಡೊೇನೇಷ್ಾಯ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಸಂಪ್ುಟ ಅನುಮೊೇದನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆೇಂದರ ಸಂಪ್ುಟ ಸಭೆ, ಶ್ಾಂತಿಯುತ ಉದೆಿೇಶ್ಗಳಿಗ
ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ಬಳಕೆ ಮತುು ಶ್ೂೇಧ ಕಾಯಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಪರ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದುವ ಕುರಿತಂತೆ
ಭಾರತ ಮತುು ಇಂಡೊೇನೇಷ್ಾಯ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಅನುಮೊೇದನ ನ್ಸೇಡಿತು.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಈ ನ್ಸೇತಿ ಒಪ್ಪಂದದ್ದಂದ್ಾಗಿ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ದಲ್ಲಿ ಶ್ೂೇಧ ಕಾಯಿ,
ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆ, ದೂರಸಂವೆೇದ್ದ ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಬಿಐಎಕೆ,ಟ್ಟಟ್ಟಸಿ ಕೆೇಂದರದ
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ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆ ಮತುು ನ್ಸವಿರ್ಣೆ ಭಾರತದ ನಲೆಯನುು ಬಳಸಿ ಉಡಾವಣೆ ಐ ಆರ್ ಐ ಎಂ ಎಸ್
ನ್ಸಲಾಿಣದ್ದಂದ ಉಡಾವಣಾ ಕಾಯಿ ನಡೆಸುವುದು, ಲಪಾನ್ ನ್ಸಂದ ಮಾಡಲಪಟಾ ಉಪ್ಗರರ್ಗಳ
ಉಡಾವಣೆಗ ನರವು ನ್ಸೇಡುವುದು, ಉಡಾವಣಾ ಕೆೇಂದರಗಳನುು ಅನಯ ಉದೆಿೇಶ್ಗಳಿಗ ಬಳಸುವುದು
ಮತಿುತರ

ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಹೊಂದಬರ್ುದ್ಾಗಿದೆ.

ಸಂಭಾವಯ

ಹಿತಾಸಕಿು

ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಸಪರ

ಸರ್ಕಾರ

 ಈ ಒಪ್ಪಂದದ್ದಂದ್ಾಗಿ ನ್ಸಗದ್ದತ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಿನಗೂಳಿಸುವ ವಯವಸ್ಥಾಗಳನುು
ಪ್ೂಣಿಗೂಳಿಸಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಗುರಿ ಸ್ಾಧನಗಾಗಿ ಡಿಒಎಸ್/ಇಸ್ಥೂರೇ ಮತುು
ಇಂಡೊೇನೇಷ್ಟ್ಯನ್ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಏರೂೇರ್ನಾಟ್ಟರ್ಕಸ ಮತುು ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ಕೆೇಂದರ(ಲಪಾನ್)ದ್ದಂದ
ಸದಸಯರನುು ಆಯ್ದಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಂಟ್ಟ ಕಾಯಿಕಾರಿ ಸಮತಿ ರೀಸಬರ್ುದ್ಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಿಣಾಮ :
 ಈ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಮತುು ಇಂಡೊೇನೇಷ್ಾಯ ನಡುವಿನ ಸರ್ಕಾರ
ಸಂಬಂಧ ಇನುಷ್ಟ್ುಾ ಬಲವಧಿನಯಾಗಿದೆ ಮತುು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ್ದಂದ ಇಂಡೊೇನೇಷ್ಾಯದಲ್ಲಿ
ಇಸ್ಥೂರೇದ್ದಂದ ಟ್ಟಟ್ಟಸಿ ಕೆೇಂದರ ಮತುು ಐ ಆರ್ ಐ ಎಂ ಎಸ್ ಕೆೇಂದರಗಳನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಲು
ನರವಾಗಲ್ಲದೆ.
ಹಿನುಲೆ :
 ಭಾರತ ಮತುು ಇಂಡೊೇನೇಷ್ಾಯ ನಡುವಿನ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶ್ಕಕೂಕ
ರ್ಳೆಯದು, ಭಾರತಿೇಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ಸಂಶ್ೂೇಧರ್ನಾ ಸಂಸ್ಥಾ(ಇಸ್ಥೂರೇ) ಇಂಡೊೇನೇಷ್ಾಯದ
ಬಿಐಎಕೆನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣಾ ಕೆೇಂದರಗಳನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಟಲ್ಲಮೆಟ್ಟರ ಟ್ಾರಯಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್
ಕಮಾಂಡ್(ಟ್ಟಟ್ಟಸಿ) ನರವನುು ಇಸ್ಥೂರೇ ಉಡಾವಣಾ ವಾರ್ಕ ಮತುು ಉಪ್ಗರರ್ ಯೇಜನಗಳಿಗ
ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಲಾಗುತಿುದೆ.
 ಈ ಸರ್ಕಾರವನುು ಪ್ರಸುುತ ಏಜನ್ಸಸ ಮಟಾದಲ್ಲಿ(ಇಸ್ಥೂರೇ-ಇಂಡೊೇನೇಷ್ಟ್ಯನ್ ರ್ನಾಯಷ್ಟ್ನಲ್ ಇನ್ಸ
ಸಿಾಟೂಯಟ್ ಆಫ್ ಏರೂೇರ್ನಾಟ್ಟರ್ಕಸ ಅಂಡ್ ಸ್ಥಪೇಸ್ – ಲಪಾನ್) ನಡುವೆ 1997 ಮತುು
2002ರಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿತುು. 1997ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ 5 ವಷ್ಟ್ಿಗಳ
ನಂತರ ಉಪ್ಕರಣದ ರ್ಕಕನುು ಲಪಾನ್ ಗ ರ್ಸ್ಾುಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿತುು. ಆದರ ಅದರ ನ್ಸವಿರ್ಣೆ
ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆ ಮತುು ಬಳಕೆಯ ರ್ಕುಕ ಭಾರತವೆೇ ಹೊಂದಬರ್ುದ್ಾಗಿದೆ.
 ಮೆೇಲ್ಲನ ಅಂಶ್ಗಳನುು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಕಾಿರದ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಬಂಧವನುು
ಇನುಷ್ಟ್ುಾ ವೃದ್ದಧಸುವ ಉದೆಿೇಶ್ದ್ದಂದ ಇಸ್ಥೂರೇ ಮತುು ಲಪಾನ್ ಸಮಾಲೊೇಚ್ನ ನಡೆಸಿ, ಭಾರತ
ಮತುು ಇಂಡೊೇನೇಷ್ಾಯ ನಡುವೆ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ವನುು ಶ್ಾಂತಿಯುತ ಉದೆಿೇಶ್ಗಳಿಗ ಬಳಸಲು
ಮತುು ಶ್ೂೇಧ ಕಾಯಿಗಳನುು ಕೆೈಗೂಳುಲು ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡು ನ್ಸೇತಿಯನುು ರೂಪಿಸಿದಿವು.
2018ರ ಏಪಿರಲ್ 23ರಿಂದ 26 ನಡುವೆ ಜಕಾತಿದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತುು ಇಂಡೊೇನೇಷ್ಾಯ ನಡುವೆ
ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭ್ಯ ದೆೇಶ್ಗಳು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡಿಗ ಒಪಿಪಗ ಸೂೀಸಿದವು.
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5. ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ಮತಿ ರದುಿ: ಮಸೂದೆ ಮಂಡನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಲೆಸುವುದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಿರೇನ್ ಕಾಡ್ಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ದೆೇಶ್ಕೆಕ
ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಮತಿಯನುು ತೆಗದುಹಾಕಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಎರಡು ಮಸೂದೆಗಳನುು
ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಸತಿುನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೂದೆ ಕಾನೂನು ಆದರ ಭಾರತದ ಅನೇಕ
ಉದೊಯೇಗಿಗಳಿಗ ಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಇಂಥ ಮಸೂದೆಯಂದನುು ಮಂಡಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೆೇತರದ ದೆೈತಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಗೂಗಲ್
ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ ರ್ಲವಾರು ಕಂಪ್ನ್ಸಗಳು ಒಲವು ತೊೇರಿದಿವು.
ಕಾನೂನು ಏನು ಹೆೇಳುತುದೆ?
 ಅಮೆರಿಕ ವಷ್ಟ್ಿಕೆಕ 1.40 ಲಕ್ಷ ಗಿರೇನ್ ಕಾಡ್ಿಗಳನುು ಮಾತರ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುತುದೆ. ದೆೇಶ್ವೊಂದರಿಂದ
ಬರುವ

ಉದೊಯೇಗಿಗಳಿಗ ಈ ಕಾಡ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ೇ 7ರಷ್ಟ್ುಾ ಕಾಡ್ಿಗಳನುು ಮಾತರ
ವಿತರಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಈಗಿರುವ ವಯವಸ್ಥಾ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ುು ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಹೊಂದ್ದರುವ ೀೇರ್ನಾ ಅಥವಾ
ಭಾರತದ್ದಂದ ಅಮೆರಿಕಕೆಕ ಹೊೇಗುವ ವಯಕಿು ಗಿರೇನ್ ಕಾಡ್ಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಬರ್ಳ ವಷ್ಟ್ಿ
ಕಾಯಬೇಕಾಗುತುದೆ. ಆದರ, ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಇರುವ ದೆೇಶ್ದ ಪ್ರಜಗ ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಈ ಕಾಡ್ಿ
ಸಿಗುತುದೆ.
ಗಿರೇನ್ ಕಾಡ್ಿ ಎಂದರೇನು?
 ಅಮೆರಿಕದ ಶ್ಾಶ್ವತ ನ್ಸವಾಸಿ ಎಂಬುದಕೆಕ ಪ್ುರಾವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತವ ಪ್ಡೆವ ಮೊದಲೆೇ ಇರುವ
ಒಂದು ವಲಸ್ಥ ಪ್ರಕಿರಯ್ದ. ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬದಧ ಶ್ಾಶ್ವತ
ನ್ಸವಾಸಿಯಾಗಿದ್ಾಿನ
(ಎಲ್ಪಿಆರ್)
ಎಂಬುದನುು
ತೊೇರಿಸುತುದೆ.
ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ
ಹೊಂದುವುದರಿಂದ ವಲಸ್ಥ ಕುರಿತ ರ್ಲವು ಲಾಭ್ಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಬರ್ುದು. ಜೂತೆಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ
ಶ್ಾಶ್ವತ ಉದೊಯೇಗ ಹೊಂದಲು ಇದು ನರವಾಗುತುದೆ. ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ರ್ಸಿರು ಬಣಣದಲ್ಲಿದುಿ,
ಆದಿರಿಂದ ಇದನುು ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ಎಂದು ಕರಯಲಾಗುತುದೆ.
ಪ್ಡೆಯಲು ಯಾರು ಅರ್ಿ?
 ಅಮೆರಿಕ

ಪೌರತವಹೊಂದ್ದದವರೂಂದ್ದಗ

ಹೊಂದ್ದರುವ

ವಯಕಿುಯಂದ್ದಗ

ಕೌಟುಂಬಿಕ

ಸಂಬಂಧ,

ಸಂಬಂಧ,

ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ
ಉದೊಯೇಗ,

ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ
ಉದಯಮ

ನಡೆಸುತಿುರುವವರು, ವಷ್ಟ್ಿಕೂಕ ಹೆಚ್ುು ಕಾಲ ನ್ಸರಾಶರತರಾಗಿ ನಲೆಸಿರುವವರು, ಡೆೈವಸಿಿಟ್ಟ ವಿೇಸ್ಾ
ಲಾಟರಿ ಪ್ಡೆದವರು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದೊಡಡ ಮಟಾದ ಉದಯಮ ಸ್ಾಾಪ್ನ ಉದೆಿೇಶ್
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ಹೊಂದ್ದದವರು, ಕೌಶ್ಲಯ ಹೊಂದ್ದದ ರ್ನೌಕರರು, ಎರ್ಚ 1ಬಿ ವಿೇಸ್ಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ರ್ನೌಕರಿ
ಮಾಡುತಿುರುವವರು ಆರು ವಷ್ಟ್ಿದೊಳಗಾಗಿ ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಅರ್ಿರು.
ವಷ್ಟ್ಿಕೆಕಷ್ಟ್ುಾ ಕಾಡ್ಿ ನ್ಸೇಡುತಾುರ?
 ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ನ್ಸೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಅದರದೆಿೇ ಆದ ನ್ಸಯಮವನುು ಪಾಲ್ಲಸುತುದೆ. ಇದು
ರಾಜಯದ್ದಂದ ರಾಜಯಕೆಕ ವಯತಾಯಸವಾಗುತುದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದೆಿೇಶ್ದ್ದಂದ
ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿಗ ಅಜಿಿ ಹಾಕಿದವರಿಗ ವಾಷ್ಠಿಕ 4.8 ಲಕ್ಷ ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ಅನುು ನ್ಸೇಡಲಾಗುತುದೆ.
ಇನುು ಉದೊಯೇಗ ಆಧರಿತವಾಗಿ ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿಗ ಅಜಿಿಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗ ವಾಷ್ಠಿಕ ಸುಮಾರು 1.40
ಲಕ್ಷ ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ನ್ಸೇಡಲಾಗುತುದೆ. ಇದು ಹೊರತಾಗಿ ನ್ಸರಾಶರತರಿಗ ಅಮೆರಿಕ ಅಧಯಕ್ಷರು ಅಲ್ಲಿನ
ಸಂಸತುನುು ವಿಶ್ಾವಸಕೆಕ ತೆಗದುಕೊಂಡು ನ್ಸದ್ದಿಷ್ಟ್ಾ ಸಂಖ್ಯಯಯ ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ನ್ಸೇಡಲಾಗುತುದೆ.
ವಾಷ್ಠಿಕ ಗರಿಷ್ಟ್ಿ ಎಂದರ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ನ್ಸೇಡಲಾಗುತುದೆ.
 ಅಮೆರಿಕ ಸಕಾಿರ ನ್ಸದ್ದಿಷ್ಟ್ಾವಾಗಿ ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ನ್ಸೇಡಿಕೆಗ ಮತಿ ಹೆೇರುತುದೆ. ಈ ಕಾರಣದ್ದಂದ
ಸರ್ಜವಾಗಿಯ್ದೇ ಕಾಡ್ಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಭಾರಿೇ ನೂಕುನುಗಗಲು ಇರುತುದೆ. ಉದಯಮಗಳು,
ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಗಳು, ಕಿರೇಡಾಪ್ಟುಗಳು, ಸಂಶ್ೂೇಧಕರು, ಬರ್ುರಾಷ್ಠರೇಯ ಕಂಪ್ನ್ಸಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ ವಗಿಗಳಿಗ
ಮೊದಲ ಆದಯತೆ ನ್ಸೇಡಲಾಗುತುದೆ. ವೃತಿುಪ್ರರು, ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್ ಕೌಶ್ಲ ಹೊಂದ್ದದ ರ್ನೌಕರರು,
ಕಾಮಿಕರು ಮುಂತಾದವರಿಗ ನಂತರದ ಸ್ಾಾನ ನ್ಸೇಡಲಾಗುತುದೆ. ಉದಯಮಗಳಿಗೂ ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ
ನ್ಸೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಾನವಿದೆ. ಇನುು ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್ ವಲಸ್ಥಗಾರರು, ನ್ಸರಾಶರತರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಸಂದಭ್ಿ ಆದಯತೆ
ಮೆೇಲೆ ನ್ಸೇಡಲಾಗುತುದೆ.
ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ಮತುು ಪೌರತವಕಿಕರುವ ವಯತಾಯಸವೆೇನು?
 • ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ಎಂಬುದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಖಾಯಂ ವಾಸವಿದ್ಾಿನ ಎಂಬುದನುು ಮಾತರ
ಹೆೇಳುತುದೆ. ಆದರ ಪೌರತವ ಪ್ಡೆದವರಿಗ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್ ರ್ಕುಕಗಳು ಪಾರಪ್ುವಾಗುತುದೆ.
ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ ಹೊಂದ್ದದವರಿಗ ತಕ್ಷಣಕೆಕ ಅಮೆರಿಕದ ಪೌರತವ ಸಿಗುವುದ್ದಲಿ. ಅದರ ಅರ್ಿತೆಗ
ಅವರು ರ್ನಾಚ್ುರಲೆೈಸ್ಥೇಶ್ನ್ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತುದೆ.

ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ

ಪ್ಡೆದವರು ಅಮೆರಿಕ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರ ದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ದೇಘಾಿವಧಿ ನಲೆಸುವಂತಿರುವುದ್ದಲಿ.
ಪೌರರಿಗ ಇದರ ಮತಿ ಇಲಿ

ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿದ್ಾರರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಕಾಿರದ ಉದೊಯೇಗಕೆಕ

ಅರ್ಿರಲಿ. ಪೌರರು ಅರ್ಿರು.
 ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೌರರು ಮಾತರ ಮತದ್ಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬರ್ುದು. ಚ್ುರ್ನಾವಣೆಗ ನ್ಸಲಿಬರ್ುದು.
ಗಿರೇನ್ ಕಾಡ್ಿದ್ಾರರಿಗ ಈ ಅವಕಾಶ್ವಿಲಿ.

ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿದ್ಾರರು ಯಾವುದೆೇ ಮಧಯವತಿಿ

ಸಂಸ್ಥಾಯ ನರವಿಲಿದೆೇ ಉದೊಯೇಗಕೆಕ ಸ್ಥೇರಬರ್ುದು, ತಮಗ ಬೇಕಾದ ಉದೊಯೇಗಕೆಕ
ಬದಲಾಯಸಿಕೊಳುಬರ್ುದು. ಪೌರರಿಗೂ ಈ ಅರ್ಿತೆ ಇದೆ.
ಪೌರತವಕೆಕ ಅರ್ಿತೆಗಳು
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ವಷ್ಟ್ಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ
ಮೊಕದಿಮೆಗಳನುು ಎದುರಿಸಬಾರದು. ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಬಳಿಕ ರ್ನಾಚ್ುರಲೆೈಸ್ಥೇಷ್ಟ್ನ್ ಅವಧಿ
ಇರುತುದೆ. ಇದು ಹೊರತಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಸಸಿದವರಿಗ ಅಮೆರಿಕ ದಂಪ್ತಿಗ ವಿದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ

 •

ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿ

ಹೊಂದ್ದ

5

ಜನ್ಸಸಿದವರು ದಂಪ್ತಿ ರ್ನಾಚ್ುರಲೆೈಸ್ಥೇಶ್ನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿದ್ಾಿಗ ಮಗು ಜನ್ಸಸಿದರ ಅಮೆರಿಕ ಸಶ್ಸರ
ಪ್ಡೆಗಳಿಗ ಸ್ಥೇಪ್ಿಡೆಯಾದರ ಇಂತರ್ವರು ಕೂಡಲೆೇ ಪೌರತವಕೆಕ ಅರ್ಿರಾಗಿರುತಾುರ.
ಗಿರೇನ್ ಕಾಡ್ಿ ಅವಧಿ
 ಗಿರೇನ್ಕಾಡ್ಿನ ಅವಧಿ 10 ವಷ್ಟ್ಿ ಇರುತುದೆ. ಇದರ ಅವಧಿ ಮುಕಾುಯವಾಗುವ ಕೊನಯ ಆರು
ತಿಂಗಳ ಒಳಗ ಮತೆು ನವಿೇಕರಣಕೆಕ ಅಜಿಿ ಸಲ್ಲಿಸಬರ್ುದ್ಾಗಿದೆ.

6. ಪಾರಶ್ಸುಯಗಳ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಯವಸ್ಥಾ (GSP)
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಭಾರತ ಮತುು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವಯ ಉತುಮಗೂಳುುತಿುರುವ ಬನುಲೆಿೇ ಉಭ್ಯ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವಾಣಿಜಯ ಸಮರ ತಿೇವರಗೂಳುುವ ಸ್ಾಧಯತೆ ಇದೆ.
 ಭಾರತ ರಫುು ಮಾಡುವ ಉತಪನುಗಳಿಗ ಅಮೆರಿಕ 1970ರ ದಶ್ಕದ್ದಂದಲೂ ಶ್ೂನಯ ತೆರಿಗ
ವಿಧಿಸುವ ಕರಮ ಅನುಸರಿಸುತಿುದೆ. ಪಾರಶ್ಸುಯಗಳ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಯವಸ್ಥಾ (ಜಿಎಸ್ಪಿ) ಎಂಬ ಈ
ಯೇಜನಯ ಲಾಭ್ವನುು ಪ್ಡೆಯುತಿುರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗಗಳಿಕೆ
ಭಾರತದ್ಾಿಗಿದೆ.
 ಈ ಯೇಜನಯಡಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿವಷ್ಟ್ಿ 39,897 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ. ಮೌಲಯದ ವಸುುಗಳನುು ರಫುು
ಮಾಡುತುದೆ. ಆದರ, ತನು ವಿತಿುೇಯ ಕೊರತೆ ನ್ಸೇಗಿಸಿಕೊಳುುವ ಉದೆಿೇಶ್ದ್ದಂದ ಅಮೆರಿಕ
ಅಂದ್ಾಜು 5 ದಶ್ಕಕೂಕ ಹೆಚ್ುು ಕಾಲದ್ದಂದ ಭಾರತಕೆಕ ಕೊಡುತಿುರುವ ಈ ಸ್ೌಲಭ್ಯವನುು
ಸಾಗಿತಗೂಳಿಸಲು ೀಂತನ ನಡೆಸಿದೆ ಎನುಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಸಾಗಿತಗೂಳಿಸಲು ಕಾರಣವೆೇನು ?
 ಭಾರತದ್ದಂದ ಅಮೆರಿಕಕೆಕ ರಫಾುಗುವ 2 ಸ್ಾವಿರಕೂಕ ಹೆಚ್ುು ಉತಪನುಗಳಿಗ ನ್ಸೇಡುತಿುರುವ
ಶ್ೂನಯ ತೆರಿಗಯನುು ರದುಿಗೂಳಿಸುವ ಬಗಗ ಅಮೆರಿಕ ೀಂತನ ನಡೆಸಿರುವುದು ಇದಕೆಕ ಕಾರಣ.
 ಅಮೆಜಾನ್ ಮತುು ವಾಲ್ಮಾಟ್ಿ ನ್ಸಯಂತಿರತ ಫಿಿಪ್ಕಾಟ್ಿ ಸ್ಥೇರಿ ಎ-ಕಾಮಸ್ಿ ಕಂಪ್ನ್ಸಗಳ
ವಹಿವಾಟನುುನ್ಸಯಂತಿರಸುವ ನ್ಸಯಮಗಳನುು ಪ್ರಧಾನ್ಸ ನರೇಂದರ ಮೊೇದ್ದ ಜಾರಿಗೂಳಿಸಿರುವುದು
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಬಿೇರುವ ಪ್ರಿಣಾಮವೆೇನು ?
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 ಭಾರತದ್ದಂದ ಅಮೆರಿಕಕೆಕ ರಫಾುಗುವ 2 ಸ್ಾವಿರಕೂಕ ಹೆಚ್ುು ಉತಪನುಗಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ಶ್ೂನಯ ತೆರಿಗ
ಸ್ೌಲಭ್ಯ ಸಾಗಿತಗೂಂಡಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ೀರ್ನಾುಭ್ರಣ ವಾಯಪಾರಿಗಳು ಸ್ಥೇರಿ ರ್ಲವು ಸಣಣಪ್ುಟಾ
ವಾಯಪಾರಿಗಳಿಗ ನಷ್ಟ್ಾವಾಗಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಲಾಗುತಿುದೆ.
ಏನ್ಸದು ಪಾರಶ್ಸುಯಗಳ ಸ್ಾಮಾನಯ ವಯವಸ್ಥಾ ?
 ಜಿಎಸಿಪಯು 1976 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಚ್ಯಸಲಪಟಾ ಅತಯಂತ ದೊಡಡ ಮತುು ರ್ಳೆಯ US ವಾಯಪಾರ
ಆದಯತೆ ಕಾಯಿಕರಮವಾಗಿದೆ.
 ಸ್ಾಮಾನಯ

ಪಾರಧಾನಯತೆಗಳ

ವಯವಸ್ಥಾಯು

(ಜಿಎಸಿಪ)

ಒಂದು

ಆದಯತೆಯ

ಸುಂಕ

ವಯವಸ್ಥಾಯಾಗಿದುಿ, ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಹೊಂದ್ದದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗ ತಮಾ
ಮಾರುಕಟಾಗಳಿಗ ಕೆಲವು ಸರಕುಗಳ ಎಮ್ಎಫ್ಎನ್ ಟ್ಾಯರಿಫಗಳನುು (ಹೆೀುನ ಅನುಕೂಲಕರ
ರಾಷ್ಟ್ರ) ಅಥವಾ ತೆರಿಗ-ಮುಕು ಪ್ರವೆೇಶ್ವನುು ವಿಸುರಿಸುತುವೆ.
 ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಹೊಂದ್ದದ ದೆೇಶ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ವಾಯಪಾರದ ಆದಯತೆಯನುು ವಿಸುರಿಸುವ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನುು ದ್ಾನ್ಸ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರಯಲಾಗುತುದೆ ಮತುು ಲಾಭ್-ಸಿವೇಕರಿಸುವ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನುು ಫಲಾನುಭ್ವಿಯ ದೆೇಶ್ಗಳು ಎಂದು ಕರಯಲಾಗುತುದೆ.
 ಜಿಎಸಿಪಯು ಎಮ್ಎಫ್ಎನ್ ತತವದ್ದಂದ ವಿರ್ನಾಯತಿ ಪ್ಡೆದ್ದದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಬುಿಯಟ್ಟಒ
ಸದಸಯರು ಎಲಾಿ ಇತರ ಡಬುಿಟ್ಟಒ ಸದಸಯರನುು ತಮಾ ‘ಅತಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ’ ವಾಯಪಾರ
ಪಾಲುದ್ಾರ-ರಾಷ್ಟ್ರವರ್ನಾುಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ತಿೇಮಾಿನ್ಸಸುತಾುರ.
 GSP ಯು ಭಾರತಿೇಯ ರಫುುದ್ಾರರಿಗ ಪ್ರಯೇಜನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೂೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸುಂಕದ ಸುಂಕ
ಮತುು / ಅಥವಾ ಕತಿವಯ ಮುಕು ಪ್ರವೆೇಶ್ದ ಮೂಲಕ ಆಮದುದ್ಾರರಿಂದ ಲಾಭ್ ಪ್ಡೆಯುತುದೆ.
ಇದು ಹೊಸ ರಫುುದ್ಾರರಿಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟಾಯನುು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತುದೆ ಮತುು ದ್ಾನ್ಸ ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಚ್ುಗಳನುು ಸುಧಾರಿಸಲು ರಫುುದ್ಾರರನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸುುತ, ಇಯು ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ 29 ಅಭಿವೃದ್ದಧಶೇಲ ದೆೇಶ್ಗಳು ಭಾರತಕೆಕ ಜಿಎಸಿಪ ವಿಸುರಿಸುತುವೆ

7. ಅಬುಧಾಬಿ ಕೊೇಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ತೃತಿೇಯ ಭಾಷ್ಯಾಗಿ ಹಿಂದ್ದ ಸ್ಥೇಪ್ಿಡೆ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಅಬುಧಾಬಿ ರ್ನಾಯಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ದಯನುು ಅಧಿಕೃತ ತೃತಿೇಯ ಭಾಷ್ಯಾಗಿ ಸ್ಥೇಪ್ಿಡೆ
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿನ ರ್ನಾಯಯಾಂಗ ಇಲಾಖ್ಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನ್ಸಧಾಿರ ತಳೆದ್ದದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಈ ತಿೇಮಾಿನ ಕೆೈಗೂಳುಲು ಕಾರಣ ?
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 ಅರಬ್ ಸಂಯುಕು ಸಂಸ್ಾಾನ (ಯುಎಇ)ದಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶಯರ ಸಂಖ್ಯಯ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ. ಆ ಪೆೈಕಿ
ಭಾರತಿೇಯರು ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ಮಂದ್ದ ಇದುಿ, ದೆೇಶ್ದ ಒಟುಾ ಜನಸಂಖ್ಯಯಯಲ್ಲಿ
ಶ್ೇ.30ರಷ್ಟ್ುಾ ಇದ್ಾಿರ.
 ಅರಬ್ ಸಂಯುಕು ಸಂಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯರು ಹೆೀುನ ಸಂಖ್ಯಯಯಲ್ಲಿ ನಲೆಸಿರುವ ಕಾರಣ
ಅವರಿಗ ನಲದ ಕಾನೂನು ಅಥಿವಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕೆಕ ಈ ತಿೇಮಾಿನ ಕೆೈಗೂಳುಲಾಗಿದೆ.
 ಅಬುಧಾಬಿಯ ರ್ನಾಯಯಾಂಗ ವಯವಸ್ಥಾಯಲ್ಲಿಅರೇಬಿರ್ಕ ಹಾಗೂ ಇಂಗಿಿಷ್ ಇತುು. ಇನುು ಮುಂದೆ
ಈ ಭಾಷ್ಗಳೊಂದ್ದಗ ತೃತಿೇಯ ಭಾಷ್ಯಾಗಿ ಹಿಂದ್ದಯೂ ಸ್ಥೇಪ್ಿಡೆಗೂಂಡಿದೆ. ಅಬುಧಾಬಿ
ಈ ಕುರಿತ ಅಧಿಸೂಚ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ರ್ನಾಯಯಾಲಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಎಲಾಿ ಅಜಿಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಿಕರಗಳು ಇನುು ಮುಂದೆ ಹಿಂದ್ದಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲದೆ.
ರ್ನಾಯಯಾಂಗ ಇಲಾಖ್ಯ

ರ್ನಾಯಯಾಂಗ ಪ್ರಕಿರಯ್ದಯಲ್ಲಿ ಪಾರದಶ್ಿಕತೆ ತರಲು ಈ ಕರಮ ಕೆೈಗೂಳುಲಾಗಿದೆ

ECONOMY
1. ಮಧಯಂತರ ಬಜಟ್ 2019-20
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
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 ರ್ಣಕಾಸು, ಕಾಪೊಿರೇಟ್ ವಯವಹಾರಗಳು, ರೈಲೆವ ಮತುು ಕಲ್ಲಿದಿಲು ಸೀವ, ಶರೇ ಪಿಯೂಶ್
ಗೂೇಯಲ್ಲರಂದ ಮಧಯಂತರ ಬಜಟ್ 2019-20 ಸಂಸತಿುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುುತಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಮುಂದ್ದನ
ಐದು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ಟ್ಟರಲ್ಲಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತುು ಮುಂದ್ದನ ಎಂಟು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ
ಯುಎಸಿಡ 10 ಟ್ಟರಲ್ಲಯನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗ ಭಾರತವು ಎದುರು ನೂೇಡುತಿುದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಮಧಯಂತರ ಬಜಟ್ 2019 2030 ಕೆಕ 10-ಪಾಯಂಟ್ ದೃಷ್ಠಾಕೊೇನವನುು ನ್ಸೇಡಿದೆ
ವಿಷ್ಟ್ನ್ 2030:
 ಶ್ಾರಿೇರಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಿ.
 ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ
 ಶ್ುೀತವ ಮತುು ರ್ಸಿರು ಭಾರತ
 ಗಾರಮೇಣ ಕೆೈಗಾರಿಕಿೇಕರಣ
 ನದ್ದ ಶ್ುದ್ದಧೇಕರಣ
 ಸ್ಾಗರ ಮತುು ಕರಾವಳಿ
 ಅಂತರಿಕ್ಷ
 ಆಹಾರ ಉತಾಪದನಗ ಸ್ಾವವಲಂಬನ
 ಆರೂೇಗಯ
 ಕನ್ಸಷ್ಟ್ಿ ಸರಕಾರ ಗರಿಷ್ಟ್ಿ ಆಡಳಿತ
 ಭಾರತವು ವೆೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿುರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ
 2024 ರ ಹೊತಿುಗ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲಿರಿಗೂ ವಸತಿ ಕಲ್ಲಪಸುವುದು, ಭ್ರಷ್ಾಾಚಾರ,
ಕೊೇಮುವಾದ ಮತುು ಸವಜನಪ್ಕ್ಷಪಾತಗಳಿಂದ ಮುಕುವಾಗಿಸುವುದು.
 ಭಾರತ ಈಗ ವಿಶ್ವದ 6 ನೇ ಅತಿದೊಡಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ.
 ರ್ಣದುಬಬರವನುು 1 ಪ್ರತಿಶ್ತಕೆಕ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸರಾಸರಿ ರ್ಣದುಬಬರವು ಶ್ೇ 4.6 ರಷ್ಠಾದೆ
 ರ್ಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನುು 1 ಪ್ರತಿಶ್ತಕೆಕ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಕರಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅನುು ಸರ್ ಕೆಳಗ ತರಲಾಗಿದೆ.
 2018-19ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗರಿಷ್ಟ್ಿ ವಿದೆೇಶ ನೇರ ರ್ೂಡಿಕೆ (ಎಫಿಡಐ) ಅನುು ಆಕಷ್ಠಿಸಿತು, ಇದು
239 ಮಲ್ಲಯನ್ ಡಾಲಗಿಳಷ್ಠಾತುು. ಎಫಿಡಐ ನ್ಸೇತಿಯ ಶೇಘರ ಉದ್ಾರಿೇಕರಣದ ಮೂಲಕ ಇದು
ಸ್ಾಧಯವಾಗಿದೆ.
 ಕಳೆದ 5 ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ (2014-2018), ಭಾರತ ಸರಕು ಮತುು ಸ್ಥೇವೆಗಳ ತೆರಿಗ (ಜಿಎಸಿಾ) ಮತುು
ಇತರ ತೆರಿಗ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ಪ್ರಿಚ್ಯಸುವ ಮೂಲಕ ರಚ್ರ್ನಾತಾಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು
ಕಂಡಿತು.
ಕೃಷ್ಠ ವಲಯಕೆಕ
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 ರೈತರ ಆದ್ಾಯವನುು ಹೆೀುಸಲು ಸಕಾಿರವು ರ್ಲವಾರು ಉಪ್ಕರಮಗಳನುು ಕೆೈಗೂಂಡಿದೆ.
 ಕನ್ಸಷ್ಟ್ಾ ಬಂಬಲ ಬಲೆ (MSP) ಉತಪನುಗಳನುು ಕನ್ಸಷ್ಟ್ಿ 50 ಪ್ರತಿಶ್ತದಷ್ಟ್ುಾ ಎಂದು
ಖಾತರಿಪ್ಡಿಸಿದೆ ಮತುು ರೈತರ ಪ್ರವಾದ ನ್ಸೇತಿಯನುು ಪ್ರಿಚ್ಯಸಿದೆ .
 ರಾಷ್ಠರೇಯ ಗೂೇಕುಲ್ ಮಷ್ಟ್ನಗ 750 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ .
 ರ್ಸುಗಳ ಉತಾಪದನ ಮತುು ಉತಾಪದಕತೆಗಾಗಿ ‘ರಾಷ್ಠರೇಯ ಕಾಮಧ್ೇನು
ಸ್ಾಾಪಿಸಲು ಇದು ಘೂೇಷ್ಠಸಿದೆ .
 ಮೇನುಗಾರಿಕೆ ವಲಯಕೆಕ ಹೆೀುನ ಪೊರೇತಾಸರ್ ನ್ಸೇಡಲು
ರೀಸಲಾಗುವುದು.

ಆಯೇಗ‘

ಪ್ರತೆಯೇಕ ಮೇನುಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖ್ಯ

 ಪ್ಶ್ುಸಂಗೂೇಪ್ನ ಮಾಡುವ ರೈತರಿಗ 2 ಪ್ರತಿಶ್ತ ಬಡಿಡದರ ಸಬಿಸಡಿಯನುು ನ್ಸೇಡಲಾಗುವುದು
ಮತುು ಸಮಯಕೆಕ ಸ್ಾಲವನುು ಮರುಪಾವತಿಸುವವರಿಗ ಹೆಚ್ುುವರಿ 3 ಪ್ರತಿಶ್ತ ಬಡಿಡದರ
ಸಬಿಸಡಿಯನುು ನ್ಸೇಡಲಾಗುತುದೆ.
 ತಿೇವರವಾದ ನೈಸಗಿಿಕ ವಿಕೊೇಪ್ಗಳಿಂದ ಬಳಲುತಿುರುವ ರೈತರಿಗ, ಮೂರು ಪ್ರತಿಶ್ತದಷ್ಟ್ುಾ
ಸ್ಾಲಗಳ ಬಡಿಡ ದರ ಸಬಿಸಡಿಯನುು ನ್ಸೇಡಲಾಗುತುದೆ. ಸ್ಾಲವನುು ಸಮಯಕೆಕ ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ುುವರಿ ಮೂರು ಶ್ೇಕಡ ಸಬಿಸಡಿಯನುು ನ್ಸೇಡಲಾಗುವುದು.
ಘೂೇಷ್ಟ್ಣೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಯೇಜನಗಳು
“ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಕಿಸ್ಾನ್ ಸಮಾಾನ್ ನ್ಸಧಿ (PM-KISAN)” .
 ಕೃಷ್ಠ ಸರಕುಗಳು ಮತುು ಆಹಾರ ರ್ಣದುಬಬರಗಳ ಕುಸಿತದ ಬಲೆಗಳು ರೈತರಿಗ ಕಡಿಮೆ
ಆದ್ಾಯವನುು ತಂದುಕೊಟ್ಟಾದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಸಕಾಿರವು ಕಾಮಿಕರನುು ಮತುು
ಬಿೇಜಗಳನುುಖರಿೇದ್ದಸಲು ರೈತರಿಗ ರಚ್ರ್ನಾತಾಕ ಆದ್ಾಯದ ಬಂಬಲ ಅಗತಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿತು
ಮತುು ರೈತರ ಕಲಾಯಣಕಾಕಗಿ ಹೊಸ ಯೇಜನಯನುು ಪ್ರಿಚ್ಯಸಿತು.
 ಯೇಜನ ‘ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಕಿಸ್ಾನ್ ಸಮಾಾನ್
ಖೀತವಾದ ಆದ್ಾಯವನುು ನ್ಸೇಡುತುದೆ.

ನ್ಸಧಿ’ ಸಣಣ ಮತುು ಅಲಪ ರೈತರಿಗ

 2 ಹೆಕೆಾೇರ್ ಭ್ೂಮಯನುು ಹೊಂದ್ದರುವ ದುಬಿಲ ರೈತರಿಗ ವಷ್ಟ್ಿಕೆಕ 6000 ರೂ.
ಮೊತುವನುು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗ 3 ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಗಾಿಯಸಲಾಗುತುದೆ.
 ಈ ಯೇಜನಗ ರೂ. 75000 ಕೊೇಟ್ಟಗಳ ಸಂಪ್ೂಣಿ ಖಚ್ುಿ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರದ್ದಂದ
ಕೊಡಲಾಗುತುದೆ.
 12 ಕೊೇಟ್ಟಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ುು ರೈತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೇಜನ
ಪ್ಡೆಯಲ್ಲವೆ. ಇದು ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 2018 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೂಳುುತುದೆ .
 ಕೃಷ್ಠ ಕ್ಷೆೇತರಕೆಕ 100000 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂಪಾಯಗಳನುು ನ್ಸಗದ್ದಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ (ರೂ. 75000
ಯೇಜನ + 25000 ಕೊೇಟ್ಟ ಈ ವಷ್ಟ್ಿ ಪ್ರಿಷ್ಟ್ಕೃತ ಅಂದ್ಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ).
ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತಿರ ಶ್ರಮ್-ಯೇಗಿ ಮಾನ ಧನ :
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ಅಸಂಘಟ್ಟತ ವಲಯಕೆಕ ದೊಡಡ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಯೇಜನ
 ಜಿಡಿಪಿಯ ಅಧಿದಷ್ಟ್ುಾ ಅಸಂಘಟ್ಟತ ವಲಯದ್ದಂದ ಬರುತುದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, 15,000
ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಾಯ ಹೊಂದ್ದರುವ ಅಸಂಘಟ್ಟತ ವಲಯ ಕಾಮಿಕರಿಗ ಮೆಗಾ ಪೆನೆನ್
ಯೇಜನಯನುು ಪಾರರಂಭಿಸಲು ರ್ಣಕಾಸು ಸೀವರು ಘೂೇಷ್ಠಸಿದರು.
 ಈ ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 60 ವಷ್ಟ್ಿ ವಯಸಿಸನ ನಂತರ ಕಾಮಿಕರಿಗ ರೂ 3000 ಗಳಿಸಲು
ಸ್ಾಧಯವಾಗುತುದೆ.
 ಈ ಯೇಜನಗ 500 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂಪಾಯ ವೆಚ್ುವನುು ಬಜಟ್ ನ್ಸಗದ್ದಪ್ಡಿಸಿದೆ.
 18 ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಯೇಜನಯಂದನುು ಸ್ಥೇರುವ ಕೆಲಸಗಾರನು ತಿಂಗಳಿಗ ರೂ 55 ಕೆಕ
ಮಾತರ ಕೊಡುಗ ನ್ಸೇಡಬೇಕಾಗುತುದೆ.
ರಾಷ್ಠರೇಯ ಗೂೇಕುಲ್ ಮಷ್ಟ್ನ್
 ಜುಲೆೈ 28, 2014 ರಂದು ಭಾರತದ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರವು ಸಾಳಿೇಯ ರ್ಸುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನುು
ಮತುು ಬಳವಣಿಗಯನುು ಕೆೇಂದ್ದರೇಕೃತ ಮತುು ವೆೈಜ್ಞಾನ್ಸಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಉತೆುೇಜಿಸಲು
ರಾಷ್ಠರೇಯ ಗೂಕುಲ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ (ರಾಷ್ಟ್ರದ್ಾದಯಂತ ಯೇಜನ) ಪಾರರಂಭಿಸಿತು.ಗೂೇವಿನ
ಸಂತಾನವೃದ್ದಧ ಮತುು ಡೆೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಧಗಾಗಿ
ಮಷ್ಟ್ನ್ ಕೆೇಂದ್ದರೇಕೃತ ಯೇಜನಯಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಠರೇಯ ಕಾಯಿಕರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಮಷ್ಟ್ನ್ ಗುರಿ
 ಸಾಳಿೇಯ ತಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಮತುು ಸಂರಕ್ಷಣೆ
 ಅನುವಂಶಕ ಮೆೇರ್ಕಅಪ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತುು ತಳಿಗಳನುು ಹೆೀುಸಲು ಸಾಳಿೇಯ ಜಾನುವಾರು
ತಳಿಗಳಿಗ ತಳಿಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯಿಕರಮವನುು ಕೆೈಗೂಳುುವುದು .
 ಇದು ಹಾಲು ಉತಾಪದನ ಮತುು ಉತಾಪದಕತೆಯನುು ಹೆೀುಸುವ ಗುರಿಯನುು ಹೊಂದ್ದದೆ
 ಗಿೇರ್, ಸಹಿವಾಲ್, ರರ್ಥ, ದ್ದಯೇನ್ಸ, ಥಾಪಾಿಕಿರ್, ರಡ್ ಸಿಂಧಿ ಮತುು ಇತರಗಣಯ ದೆೇಶೇಯ
ತಳಿಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಿಲಿದ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಉನುತಿೇಕರಣಗೂಳಿಸುವುದು .
 ನೈಸಗಿಿಕ ರೂೇಗಮುಕು ಉನುತ ತಳಿೇಯ ಅರ್ಿ ಎತುುಗಳ ವಿತರಣೆ.
ರಾಷ್ಠರೇಯ ಗೂೇಕುಲ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಅನುಷ್ಾಿನ

 ರಾಜಯ ಗೂಕುಲ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಅನುು ರಾಜಯ ಇಂಪಿಿಮೆಂಟ್ಟಂಗ್ ಏಜನ್ಸಸ (ಎಸ್ಐಎ ವಿಜ್ಸ
ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಮಂಡಳಿಗಳು) ಮೂಲಕ ಜಾರಿಗ ತರಲಾಗುತುದೆ. ಇಂಟ್ಟಗರೇಟಡ್
ಇಂಡಿಜಿನಸ್ ಕಾಯಟಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್, ಗೂಕುಲ್ ಗಾರಮ್ ಸ್ಾಾಪ್ನಗ ಈ ಯೇಜನಯ ನ್ಸಧಿಯನುು
ರ್ಂಚ್ಲಾಗುತುದೆ.
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ಆದ್ಾಯ ತೆರಿಗ
 ವಾಷ್ಠಿಕ 5 ಲಕ್ಷದವರಗಿನ ಆದ್ಾಯ ಹೊಂದ್ದದ ಮಧಯಮ ವಗಿದವರಿಗ ಸಂಪ್ೂಣಿ ತೆರಿಗ
ವಿರ್ನಾಯತಿ ದೊರಯಲ್ಲದೆ.
 ಪಾರವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಸಗದ್ದತ ಷ್ೇರುಗಳ ಈಕಿವಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ರ್ೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರ
ಆದ್ಾಯ ತೆರಿಗ ಕಟುಾವ ದೆೇಶ್ದ ರ್ನಾಗರಿಕರ ಒಟುಾ ಆದ್ಾಯ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರಗ
ಹೊಂದ್ದದವರು ಯಾವುದೆೇ ತೆರಿಗ ಕಟಾಬೇಕಿಲಿ ಎಂದೂ ಘೂೇಷ್ಟ್ಣೆಯಾಗಿದೆ.
 ದೆೇಶ್ದ 3 ಕೊೇಟ್ಟ ಮಧಯಮ ವಗಿದವರಿಗ, ಸಣಣ ತೆರಿಗದ್ಾರರಿಗ ಸುಮಾರು 18,500 ತೆರಿಗ
ಲಾಭ್ವನುು ಕೆೇಂದರ ಬಜಟ್ 2019 – 20 ರಲ್ಲಿ ಘೂೇಷ್ಠಸಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗ, ಪ್ರಮಾಣಿತ
ಕಡಿತವನುು ಸದಯದ 40 ಸ್ಾವಿರ ರೂ. ನ್ಸಂದ 50 ಸ್ಾವಿರಕೆಕ ಹೆಚ್ುಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 ಅಲಿದೆ, ಬಾಯಂರ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಂಚ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ರ್ೂಡಿರುವ ಟ್ಟಡಿಎಸ್ ಮತಿಯನುು 10
ಸ್ಾವಿರದ್ದಂದ 40 ಸ್ಾವಿರಕೆಕ ಹೆಚ್ುಳವಾಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ, ಬಾಡಿಗ ಮೆೇಲ್ಲನ ತೆರಿಗ ವಿರ್ನಾಯತಿಯನುು
1 ಲಕ್ಷ 80 ಸ್ಾವಿರ ರೂ. ನ್ಸಂದ 2 ಲಕ್ಷ 40 ಸ್ಾವಿರಕೆಕ ಹೆೀುಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಣಣ
ತೆರಿಗದ್ಾರರಿಗ ರಿಲ್ಲೇಫ್ ಸಿಗಲ್ಲದೆ.
 ಇಂದ್ದನ್ಸಂದ, ಎಲಾಿ ರಿಟನಸಗಿಳನುು 24 ಗಂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಿರಯ್ದಗೂಳಿಸಲಾಗುವುದು ಮತುು
ಮರುಪಾವತಿಯನುು ಪಾರರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಪಾರರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.
 ಸಂಪ್ೂಣಿ

ಪ್ರಕಿರಯ್ದಯನುು

ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ,

ಇದರಿಂದ

ತೆರಿಗ

ಪಾವತಿಸುವವರು ಅಧಿಕಾರಿಯಂದ್ದಗ ಸಂವರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲಿ, ಆದಿರಿಂದ ಸಮಯವನುು
ಕಡಿಮೆಗೂಳಿಸಬರ್ುದು.
 ಜಿಎಸಿಾ ಕೌನ್ಸಸಲು ಪ್ರಯತುದ್ದಂದ, ಸರಕು ಮತುು ಸ್ಥೇವಾ ತೆರಿಗ (ಜಿಎಸಿಾ) ತೆರಿಗ ಹೆಚ್ುಳ ಮತುು
ಹೆೀುದ ಸಂಗರರ್ವನುು ಹೆೀುಸಿತು.
 ಬರ್ು ತೆರಿಗಗಳಿಗ 50 ಪ್ರತಿಶ್ತದಷ್ಟ್ುಾ ಒಳಗಾಗಿದಿ ಸಿನ್ಸಮಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ 12% ರಷ್ಟ್ುಾ
ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗಯನುು ಪಾವತಿಸುತಿುದ್ಾಿರ.
 ಸಣಣ ಉದಯಮಗಳಿಗ ಜಿಎಸಿಾ ಯಂದ ವಿರ್ನಾಯತಿ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷದ್ದಂದ ರೂ 40 ಲಕ್ಷಕೆಕ
ದುಪ್ಪಟುಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 GST ಪಾವತಕರಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶ್ತದಷ್ಟ್ುಾ ವಾಯಪಾರವನುು ಹೊಂದ್ದರುವ ವಾಯಪಾರಗಳು
ಶೇಘರದಲೆಿೇ ತೆರೈಮಾಸಿಕ ಲಾಭ್ವನುು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತುದೆ.
 36 ಬಂಡವಾಳದ ಸರಕುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಸರಕಾರ ಕತಿವಯಗಳನುು ರದುಿಪ್ಡಿಸಿತು. ಭಾರತಿೇಯ
ಕಸಾಮ್ಸ ಪ್ೂಣಿ ಡಿಜಿಟೈಸ್ಥೇಶ್ನ್ ಪ್ರಿಚ್ಯಸುತಿುದೆ.
 ಮೂರು ಮನಗಳನುು ಹೊಂದ್ದದಿರ, ಈ ಪೆೈಕಿ ಒಂದು ಮನಯಲ್ಲಿ ನ್ಸೇವು ವಾಸ ಮಾಡುತಿುದುಿ,
ಉಳಿದ ಎರಡು ಮನಗಳನುು ಬಾಡಿಗ ನ್ಸೇಡಿಲಿವಾದರ, ಈ ಪೆೈಕಿ ಒಂದು ಮನಗ ತೆರಿಗ
ಕಟಾಬೇಕಿಲಿ. ಆ ಒಂದು ಮನಯನುು ಸವಯಂ ಆಕರಮತ ಮನ ಎಂದು
ಘೂೇಷ್ಠಸಿಕೊಳುಬರ್ುದು. ಆದರ, ಮೂರನೇ ಮನ ಬಾಡಿಗಗ ನ್ಸೇಡದ್ದದಿರೂ ಬಾಡಿಗಗ
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ನ್ಸೇಡಿದಂತೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಕೆಕ ತೆರಿಗ ಕಟಾಬೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರಗ
ಎರಡು ಮನ ಹೊಂದ್ದದುಿ, ಈ ಪೆೈಕಿ ಎರಡನೇ ಮನಗ ತೆರಿಗ ಕಟಾಬೇಕಿತುು.
ವೆೇತನಗಳು ಮತುು ಪಿಂಚ್ಣಿಗಳು
 ಉದೊಯೇಗಿಗಳ ಪಾರವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಸಂಸ್ಥಾ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಯ ಸದಸಯತವವು ಐದು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ
2 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ. ಹೆಚಾುಗಿದೆ.
 ಕಳೆದ ಐದು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲಾಿ ವಗಿದ ಕಾಮಿಕರ ವೆೇತನದಲ್ಲಿ 42 ಪ್ರತಿಶ್ತ
ಹೆಚ್ುಳವಾಗಿದೆ.
 ಏಳನೇ ವೆೇತನ ಆಯೇಗ ಶಫಾರಸುಗಳನುು ತವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಹೊಸ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಯೇಜನ (ಎನ್ಸಪಎಸ್) ಅನುು ಉದ್ಾರಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಕಾಮಿಕರಿಗ ನ್ಸೇಡಿದ ಬೂೇನಸ್ ಗರಿಷ್ಟ್ಿ ಸಿೇಲ್ಲಂಗ್ ಅನುು ತಿಂಗಳಿಗ ರೂ 3500 ರಿಂದ 7000 ರೂ
ವರಗ ಹೆೀುಸಲಾಗಿದೆ ಮತುು ವೆೇತನದ ಗರಿಷ್ಟ್ಾ ಸಿೇಲ್ಲಂಗ್ ಅನುು ತಿಂಗಳಿಗ 10,000 ರಿಂದ ರೂ
21,000 ವರಗ ಹೆೀುಸಲಾಗಿದೆ.
 10 ಲಕ್ಷದ್ದಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಗಳಿಂದ ರ್ಣದುಬಬರ ಪಾವತಿಯ ಸಿೇಲ್ಲಂಗ್ ಅನುು
ಹೆೀುಸಲಾಗಿದೆ.
 ಸ್ಥೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಕರ ಸ್ಾವಿನ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ, ಇಪಿಎಫ್ಓ ಪಾವತಿಸುವ
ಮೊತುವನುು 5 ಲಕ್ಷದ್ದಂದ 6 ಲಕ್ಷದ್ದಂದ ಹೆೀುಸಲಾಗಿದೆ.
 ಉದೊಯೇಗಿಗಳ ರಾಜಯ ವಿಮೆ (ಇಎಸ್ಐ) ವಾಯಪಿುಯ ಮತಿಯನುು ತಿಂಗಳಿಗ 15,000 ರೂ.ನ್ಸಂದ
21000 ರೂ.ಗ ಹೆೀುಸಲಾಗಿದೆ.
 ಕನ್ಸಷ್ಟ್ಿ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಸರ್ ರೂ 1000 ಗ ಹೆೀುಸಲಾಯತು
 ಮನಗಲಸದವರು, ರಿಕ್ಷಾವಾಲಾಗಳು ಮುಂತಾದ ಅಸಂಘಟ್ಟತ ಕಾಮಿಕರಿಗ ಈ ಯೇಜನ
ಅನವಯವಾಗಲ್ಲದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಭ್ದರತೆಗ
 ಮಧಯಂತರ ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುು ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಕೆಕ ಒತುು ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದುಿ ಈ
ಉದೆಿೇಶ್ಕಾಕಗಿ 1,330 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ. ಅನುು ಮೇಸಲಾಗಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಯೇಜನಗಳು
 ಉಜವಲಾ ಯೇಜನ ಯಶ್ಸುಸ :ಗಾರಮೇಣ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಡುಗ ಮಾಡುವಾಗ
ಕಣಿಣೇರು ಹಾಕುವಂತಿರಬಾರದು ಎಂಬ ಉದೆಿೇಶ್ದ್ದಂದ ಸರಕಾರ ಉಜವಲ ಯೇಜನಯನುು
ಘೂೇಷ್ಠಸಿತು.
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 ಈ ಯೇಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉೀತವಾಗಿ 8ಕೊೇಟ್ಟ LPG ಅನ್ಸಲ ಸಂಪ್ಕಿಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. 6
ಕೊೇಟ್ಟಗಿಂತ ಹೆಚ್ುು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ ಅನ್ಸಲ ಸಂಪ್ಕಿ ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗಿದುಿ, ಉಳಿದ 2 ಕೊೇಟ್ಟ
ಗುರಿಯನುು ಮುಂದ್ದನ ವಷ್ಟ್ಿದೊಳಗ ತಲುಪ್ಲಾಗುವುದು.
 ಮಾತೃವಂದರ್ನಾ ಯೇಜನ : ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಮುದ್ಾರ ಯೇಜನಯ 70% ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ಾಿರ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗ ತಂದ್ದರುವ ಅನೇಕ ಯೇಜನಗಳ ಪೆೈಕಿ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತಿರ ಮಾತೃ ವಂದರ್ನಾ ಯೇಜನಯ ಗಭಿಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ಆರ್ಥಿಕ ನರವನೂುದಗಿಸಿದೆ. 26
ವಾರಗಳ ರಜಯನೂುಳಗೂಂಡಿರುವ ಈ ಯೇಜನ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೇಕರಣಕೆಕ ಮರ್ತವದ
ಕೊಡುಗ ನ್ಸೇಡಿದೆ, ಕೆೇಂದರ ಸೀವರು ಹೆೇಳಿದ್ಾಿರ.
 ಅಂಗನವಾಡಿ ಮತುು ಆಶ್ಾ ಕಾಯಿಕತಿರಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಪ್ರ್ ಕೊಡುಗ
ಲಭಿಸಿದುಿ ವೆೇತನದಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.50 ರಷ್ಟ್ುಾ ಹೆಚ್ುಳವಾಗಲ್ಲದೆ.
ಯುವಶ್ಕಿು ಸಬಲ್ಲೇಕರಣ
 ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ುು ಯುವಜರ್ನಾಂಗವನುು ಹೊಂದ್ದರುವ ದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಾ ದೆೇಶ್ವೂ
ಒಂದು.
 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೌಶ್ಲಯ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೊೇಟ್ಟ ಯುವಕಯುವತಿಯರು ಜಿೇವನೂೇಪಾಯಕೆಕ ದ್ಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳುಲು ತರಬೇತಿ ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ.
 ಮುದ್ಾರ, ಸ್ಾಾಟ್ಿ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತುು ಸ್ಾಾಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತರ್ ಸವಯಂ
ಉದೊಯೇಗ ಯೇಜನಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವಶ್ಕಿುಯನುು ಸಬಲಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಮುದ್ಾರ ಯೇಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ `7,23,000 ಜನರಿಗ 56 ಕೊೇಟ್ಟ ಸ್ಾಲ ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ
ಎಂದ್ದದ್ಾಿರ ಸೀವರು.
ಕೃತಕ ಬುದ್ದಧಮತೆು ಕೆೇಂದರ
 ಕೃತಕ ಬುದ್ದಧಮತೆು ಮತುು ಸಂಬಂಧಿತ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಲು ‘ಕೃತಕ
ಬುದ್ದಧಮತೆು’ ಕುರಿತಾದ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಕಾಯಿಕರಮವನುು ಸಕಾಿರ ರೂಪಿಸಿದೆ.
 ಕೃತಕ

ಬುದ್ದಧಮತೆು ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಸಂಶ್ೂೇಧನಗ ಅತುಯನುತ ಕೆೇಂದರ ಸ್ಾಾಪ್ನಗ
ನ್ಸಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದಯದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಧಮತೆು ಕೆೇಂದರವನುು
ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

 ರಾಷ್ಠರೇಯ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಧಮತೆು ಪೊೇಟಿಲ್ ಕೂಡ ಶೇಘರದಲೆಿೇ ಅಭಿವೃದ್ದಧಗೂಳುಲ್ಲದೆ.
ರೈಲೆವ ಬಜಟ್
 ದೆೇಶ್ದ ಅತಯಂತ ರ್ಳೆಯ ಸಂಚಾರ ಸ್ಾಧನವಾದ ಭಾರತಿೇಯ ರೈಲೆವಗ ‘ಫಾಸ್ಾ ಆಯಂಡ್ ಫಾಯನ್ಸಸ
‘ ಆಯಾಮ, ರೈಲೆವ ನ್ಸಲಾಿಣಗಳು -ವಿಮಾನ ನ್ಸಲಾಿಣಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎನುುವ ಕನಸು
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ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ೂಣಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಾತಿರ- ಇದು ಮುಂಗಡ ಪ್ತರದ ‘ಅನುಬಂಧ’ವಾಗಿದಿ ರೈಲೆವ
ಬಜಟ್ನ ಸ್ಾರಾಂಶ್.
 ರೈಲೆವ ಗ ಇದೆೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ 58 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ. ಮೇಸಲ್ಲರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಮತುು ಸರಕು ಸ್ಾಗಣೆ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಏರಿಕೆ ಮಾಡದೆ ರೈಲೆವಯನುು
ಆಧುನ್ಸಕತೆಯ ರ್ಳಿಗ ತರುವ ಕನಸನುು ಪಿಯೂಶ್ ಗೂೇಯಲ್ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಾದ್ಾಿರ.
 2018-19 ಭಾರತಿೇಯ ರೈಲೆವ ಪಾಲ್ಲಗ ‘ಸುರಕ್ಷತಾ ವಷ್ಟ್ಿ‘
 ಬಾರಡ್ಗೇಜ್ಸ ಸಂಪ್ಕಿ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲಿ ಮಾನವ ರಹಿತ ಕಾರಸಿಂಗ್ಗಳನುು ತೆಗದು
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಎಲೆಿಡೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಿಬಬಂದ್ದಯನುು ನ್ಸಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಸಿಸಿಟ್ಟವಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ರ್ಳಿಗಳ ನ್ಸವಿರ್ಣೆಯಂಥ ಕಾಯಿಗಳಿಗ ಕಳೆದ ವಷ್ಟ್ಿವೆೇ ಚಾಲನ
ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದುಿ ಈ ವಷ್ಟ್ಿ ಅದಕೆಕ ಇನುಷ್ಟ್ುಾ ವೆೇಗ ನ್ಸೇಡಲು ಉದೆಿೇಶಸಲಾಗಿದೆ.
 ವಂದೆೇ ಭಾರತ್: ಸಂಪ್ೂಣಿ ಸವದೆೇಶ ನ್ಸಮಿತ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ಎರ್ಕಸಪೆರಸ್ ರೈಲು, ಭಾರತಿೇಯ
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗ ಜಾಗತಿಕ ಅನುಭ್ವ ನ್ಸೇಡಲ್ಲದೆ. ಇದೊಂದು ಭಾರತದ ಅತಯಂತ ಮರ್ತವಕಾಂಕ್ಷೆ
ಯೇಜನಯಾಗಿದುಿ, ಶೇಘರದಲೆಿೇ ದೆೇಶ್ದ ರ್ಳಿಯ ಮೆೇಲೆ ಗಂಟಗ 180 ಕಿ.ಮೇ ವೆೇಗದಲ್ಲಿ
ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಸಂಚ್ರಿಸಲ್ಲದೆ. ಮೆೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನಸಿನ ಸಕಾರ ರೂಪ್ವಿದು.
ಇದೊಂದು ಎಂಜಿನ್ ಇಲಿದ,ಸವಯಂ ಚಾಲ್ಲತ ವಯವಸ್ಥಾ ಇರುವ ಟರೇನ್. ಮುಂದ್ದನ ಕೆಲ
ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನುಷ್ಟ್ುಾ ಇಂಥ ರೈಲುಗಳನುು ಓಡಿಸುವ ಹೆಗುಗರಿಯನುು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
 ಅತಾಯಧುನ್ಸಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದ್ದರುವ ಬೂೇಗಿಗಳ ನ್ಸಮಾಿಣಕೆಕ ಹೊಸ ಗುರಿಯನುು
ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಯಬರೇಲ್ಲ, ಚನುೈ, ಕಪ್ುತಿಲ ಮತುು ರ್ಲ್ಲಿಯಾಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬೂೇಗಿ
ನ್ಸಮಾಿಣ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು 2019-20ರ ವೆೇಳೆಗ 15 ಸ್ಾವಿರ ವಿವಿಧ ಬಗಯ ಬೂೇಗಿಗಳನುು
ನ್ಸಮಾಿಣ ಮಾಡಲ್ಲದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸ್ಥುೇಹಿ ಉಪ್ಕರಮಗಳು:
 ಉೀತ ವೆೈಫ್ೈ, ಎಲಿ ನ್ಸಲಾಿಣಗಳಲ್ಲಿ ದ್ದವಾಯಂಗರಿಗ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್ ಸ್ೌಕಯಿ, ವಸತಿ, ಊಟದ
ವಯವಸ್ಥಾಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ುುಕಟುಾ, ರೈಲ್ ಆಯಪ್ಗಳ ಆರಂಭ್ ಮೊದಲಾದ ಅನುಕೂಲಗಳನುು
ಈಗಾಗಲೆೇ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದುಿ ಪ್ರಸಕು ವಷ್ಟ್ಿ ಇದು ಇನುಷ್ಟ್ುಾ ವಿಸುರಣೆಯಾಗಲ್ಲದೆ.
 ಹಿಂದೆಲಿ ರೈಲೆವಗ ಪ್ರತೆಯೇಕ ಬಜಟ್ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತಿುತುು. ಇದೊಂದು ವಸ್ಾರ್ತುಶ್ಾಹಿ ಕಾಲದ
ಪ್ದಧತಿಯಾಗಿತುು. 2017ರಲ್ಲಿ ಮೊೇದ್ದ ಸರಕಾರ ಈ ಪ್ದಧತಿಗ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೆೇಳಿತು. ಕೆೇಂದರ
ಬಜಟ್ ಜತೆ ರೈಲೆವ ಬಜಟ್ಅನುು ವಿಲ್ಲೇನಗೂಳಿಸಿತು. ಇದಲಿದೆ ಬಜಟ್ ಮಂಡನಯಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಘೂೇಷ್ಟ್ಣೆಯ ಪ್ದಧತಿಯನುು ಕೆೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.ವೆೇಗ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮೂಲ
ಸ್ೌಕಯಿಗಳಿಗ ಆದಯತೆಯಂಥ ಸಂಗತಿಗಳಿಗ ಗಮನ ರ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಕ್ಷಣ ಅನುದ್ಾನ
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 ಪ್ರಸುುತ ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತರದ ಅನುದ್ಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಷ್ಟ್ಿಕಿಕಂತ ಈ ಬಾರಿ
ಶ್ೇ.10ರಷ್ಟ್ುಾ ಹೆಚ್ುಳವಾಗಿದೆ. ಒಟುಾ 93,847.64 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ.ಗಳನುು ಶಕ್ಷಣಕಾಕಗಿ
ಕಾಯಿರಿಸಿದೆ.
 ಕಳೆದ ವಷ್ಟ್ಿ ಶಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತರದ ಒಟುಾ ಅನುದ್ಾನ 85,010 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ. ಆಗಿತುು. ಉತುನ ಶಕ್ಷಣ
ಸಂಸ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟಾದ ಸಂಶ್ೂೇಧನಗಳನುು ಬಂಬಲ್ಲಸುವ ದ್ದಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರ ‘ಶಕ್ಷಣ
ವಯವಸ್ಥಾ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ುನಶ್ುೇತನ-(ರೈಸ್)‘ ಯೇಜನ ರೂಪಿಸಿದುಿ, ಇದಕಾಕಗಿ
ಮುಂದ್ದನ ರ್ನಾಲುಕ ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ. ವಿನ್ಸಯೇಗಿಸಲು ನ್ಸಧಿರಿಸಿದೆ.
 ಹೊಸ ಸಂಶ್ೂೇಧನಗಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ಅನುದ್ಾನವನುು 23 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ.ಗಳಿಂದ 608.87 ಕೊೇಟ್ಟ
ರೂ.ಗಳಿಗ ಹೆಚ್ುಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
 ದೆೇಶ್ದ ಯೇಜನ ಮತುು ವಿರ್ನಾಯಸ ವಲಯದ ಸವಾಲು ನ್ಸಭಾಯಸುವುದಕಾಕಗಿಯ್ದೇ ‘ಸೂಕಲ್ಸ
ಆಫ್ ಪಾಿನ್ಸಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಕಿಿಟಕುರ್ (ಸ್ಾಪ)‘ ಸಂಸ್ಥಾಗಳನುು ಆರಂಭಿಸುವ ಇಂಗಿತವನುು
ಸರಕಾರ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದೆ.
 ಐಐಟ್ಟ ಮತುು ಎನ್ಐಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ ಇತರ 18 ಸ್ಾವಯತು ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಾಪ
ಆರಂಭಿಸಲು ನ್ಸಧಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಆರಂಭ್ಕೆಕ ಈಗಾಗಲೆೇ ಪ್ರಕಿರಯ್ದ ಶ್ುರುವಾಗಿದೆ.
 ‘ಆಪ್ರೇಷ್ಟ್ನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೂೇಡ್ಿ ‘ ಕಾಯಿಕರಮದ ರೂಪ್ುರೇಷ್ಗಳನುು ಉನುತ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ಯ
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುತಿುದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಬಜಟ್
 2019-20ನೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜಟ್ ಪ್ರಸಕು ಸ್ಾಲ್ಲನ 85 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ಟಗ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರ
20,000 ಕೊೇಟ್ಟ ಹೆಚಾುಗಿದೆ.
 ರಕ್ಷಣಾ ವಯವಸ್ಥಾ ಬಲಗೂಳಿಸಲು ಒತುು ನ್ಸೇಡಿರುವ ಮೊೇದ್ದ ಸರಕಾರವು, ಈ ವಲಯಕೆಕ
ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ 05 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ. ಮೇಸಲ್ಲಡಲಾಗಿದೆ.
 ‘ದೆೇಶ್ದ ಗಡಿಗಳು ಭ್ದರಪ್ಡಿಸಲು ಮತುು ರಕ್ಷಣಾ ವಯವಸ್ಥಾಯನುು ಸನುದಧ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಡಲು
ಈ ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆೀುನ ರ್ಣ ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ.
 ಕಳೆದ 40 ವಷ್ಟ್ಿಗಳಿಂದ ನನಗುದ್ದಗ ಬಿದ್ದಿದಿ ಏಕ ರಾರಯಂರ್ಕ ಏಕ ಪಿಂಚ್ಣಿ(ಒಆರ್ಒಪಿ)
ಯೇಜನಯನುು ನಮಾ ಸರಕಾರವು ಜಾರಿಗೂಳಿಸಿದೆ
 ಮಲ್ಲಟರಿ ಸ್ಥೇವಾ ವೆೇತನವನುು(ಎಂಎಸ್ಪಿ) ಎಲಿ ಸಿಬಬಂದ್ದಗ, ಅಪಾಯದ ಕೆಲಸಗಳಿಗ
ನ್ಸಯೇಜನಯಾಗಿರುವ ರ್ನೌಕಾಪ್ಡೆ ಮತುು ವಾಯುಪ್ಡೆಯ ಸಿಬಬಂದ್ದಗ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್ ಭ್ತೆಯಯನುು
ನ್ಸೇಡುವುದ್ಾಗಿ ಘೂೇಷ್ಠಸಿದ್ಾಿರ.
ೀತೊರೇದಯಮ
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 ಕೆೇಂದರದ್ದಂದ ಮಂಡನಯಾಗಿರುವ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ ‘ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೊೇ ಕಿಿಯರನ್ಸ‘
ವಯವಸ್ಥಾಯಡಿ ಭಾರತಿೇಯ ಸಿನ್ಸಮಾಗಳ ನ್ಸಮಾಿಣಕೆಕ ಒತುು ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ೀತರರಂಗಕೆಕ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನ್ಸಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಮರ್ತವದ ಹೆಜೆಯಾಗಿದೆ.
 ಒಂದೆೇ ಕಡೆ ಸಿನ್ಸಮಾ ನ್ಸಮಾಿಣಕೆಕ ಸಂಬಂಧಪ್ಟಾ ಅನುಮತಿ ಪ್ತರಗಳನುು ನ್ಸೇಡುವುದು
ಸ್ಾಧಯವಾದರ ಈಗಿರುವ ಪ್ದಧತಿಯಂದ ಆಗುತಿುರುವ ಸಮಸ್ಥಯಗಳು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆ. ಈ ಮೊದಲು
ವಿದೆೇಶ್ಗಳ ೀತರಗಳಿಗ ಮಾತರ ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೊೇ ಪ್ದಧತಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತುು. ಈಗ ಅದನುು
ಭಾರತಿೇಯ ೀತರಗಳಿಗೂ ವಿಸುರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಸಿನ್ಸಮಾ ಫ್ೂೇಟೂೇಗರಫಿಯ ಪೆರೈವಸಿಗಾಗಿ ಆಂಟ್ಟ ಕಾಯಮ್ ಕೊೇಡಿಿಂಗ್ ರೀಸಲಾಗಿದುಿ
ಇದರಿಂದ ಪೆೈರಸಿ ವಿರುದಧ ಹೊೇರಾಡಲು ೀತೊರೇದಯಮಕೆಕ ಭಾರಿ ಬಲ ಬರಲ್ಲದೆ.
 ಜತೆಗ, ಮುಂದ್ದನ 5 ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಡಿಜಿಟಲ್ ರ್ಳಿುಗಳ ನ್ಸಮಾಿಣ ಮಾಡಲು
ಉದೆಿೇಶಸಲಾಗಿದೆ. 5 ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ನಂತರ ಮತೂು ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟ್ುಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ರ್ಳಿುಗಳ ಸೃಷ್ಠಾಗಾಗಿ
ಯೇಜನ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಅಷ್ಾೇ ಅಲಿದೆೇ, ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಾರಮ‘ಗಳ ನ್ಸಮಾಿಣಕೆಕ ಒತುು ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಕೂಡ
ೀತೊರೇದಯಮಕೆಕ ಲಾಭ್ ತರಲ್ಲದೆ. ತಾಂತಿರಕತೆ ಒಳಗೂಂಡಿರುವ ಇಂತರ್ ಗಾರಮಗಳ ಮೂಲಕ ೀತರ
ನ್ಸಮಾಿಣಕೆಕ ಹೆೀುನ ಮರ್ತವ ಸಿಗಲ್ಲದೆ. ರ್ಳಿುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕತೆ ಮನಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಈಗಿರುವ ಸಿಟ್ಟ-ರ್ಳಿುಗಳ ಅಂತರ ಕಮಾಯಾಗಿ ತಾಂತಿರಕತೆ ಅಳವಡಿಸಕೊಂಡ ರ್ಳಿುಗಳ ಮೂಲಕ
ೀತೊರೇದಯಮ ಹೆೀುನ ಲಾಭ್ ಗಳಿಸಲ್ಲದೆ.
MSME ಸ್ಥಕಾರ್
 59 ನ್ಸಮಷ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ. ವರಗ ಸ್ಾಲ ನ್ಸೇಡುವ ಮಂಜೂರಾತಿ ಯೇಜನಯನುು
ಪಾರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸಿಾ-ನೂೇಂದ್ಾಯತ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಘಟಕಗಳು 1 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ.
ಹೆಚ್ುಳದ ಸ್ಾಲದ ಮೆೇಲೆ 2 ಪ್ರತಿಶ್ತ ಬಡಿಡ ರಿಯಾಯತಿ ದರವನುು ಪ್ಡೆಯುತುವೆ.
 ಉದೊಯೇಗ ರ್ುಡುಕುವವರು ಉದೊಯೇಗ ನ್ಸೇಡುವವರ್ನಾಗಿ ಮಾಪ್ಿಟ್ಟಾದ್ಾಿರ.
 ಸಕಾಿರದ ಯೇಜನಗಳಿಗ 25% ರಷ್ಟ್ುಾ ಮೂಲಸ್ೌಕಯಿವು ಈಗ MSME ವಲಯದ್ದಂದ
ಹೊರಹೊಮಾಲ್ಲದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರತಿಶ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹಿಳಾ ಉದಯಮಗಳು.
 MSME ಗಳು ಈಗ ತಮಾ ಉತಪನುಗಳನುು ಸಕಾಿರಿ ಇಮಾಕೆಿಟಸಪಿೇಸ್ (ಜಿಎಂಎಂ) ನಲ್ಲಿ
ಮಾರಾಟ

ಮಾಡಬರ್ುದು, ಸ್ಾಮಾನಯ

ಬಳಕೆಯ ಸರಕುಗಳ

ಆನಿೈನ್

ಗಳಿಕೆಯನುು

ಸುಲಭ್ಗೂಳಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಾಾಪ್-ಶ್ಾಪ್
ಬಳವಣಿಗ ಮತುು ಎಫಿಡಐ
 ಕಳೆದ ಐದು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇಶ್ವು ತನು ಅತುಯತುಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿಾರತೆಯ ಸಿಾತಿಯನುು
ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ. “ಕಳೆದ ಐದು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 1991 ರಲ್ಲಿ
ಆರಂಭ್ವಾದಂದ್ದನ್ಸಂದ ಯಾವುದೆೇ ಸಕಾಿರದ ಸ್ಾಧನಯ ಬಳವಣಿಗಗಿಂತ ಹೆೀುನ ವಾಷ್ಠಿಕ
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ಸರಾಸರಿ ಜಿಡಿಪಿ ಬಳವಣಿಗಯಂದ್ದಗ ರ್ನಾವು ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿುರುವ ಪ್ರಮುಖ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ.
 2013-14ನೇ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 11 ನೇ ಅತಿದೊಡಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಂದ, ರ್ನಾವು ಇಂದು
ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ 6 ನಯ ಅತಿ ದೊಡಡ ಆರ್ಥಿಕ ದೆೇಶ್ವಾಗಿ ಬಳೆದ್ದಿದೆೇವೆ
ರ್ಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ
 2018-19ರಲ್ಲಿ ರ್ಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನುು 4% ಕೆಕ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಳು ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಹಿಂದೆ
ಸುಮಾರು 6% ನಷ್ಟ್ುಾ ಹೆಚ್ುಳವಾಗಿದೆ. ಆರು ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಹಿಂದೆಯ್ದೇ 5.6% ರಷ್ಟ್ಾಕೆಕ
ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರ ಕರಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ (ಸಿಎಡಿ) ಈ ವಷ್ಟ್ಿದ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 2.5%
ರಷ್ಠಾದೆ.
 “ರ್ಣಕಾಸಿನ ಆಯೇಗದ ಶಫಾರಸುಗಳು ಕೆೇಂದರ ತೆರಿಗಗಳಲ್ಲಿ 32% ರಿಂದ 42% ರವರಗ
ರಾಜಯಗಳ ಪಾಲನುು ಹೆೀುಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರ್ನಾವು ರ್ಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯನುು
ಹೊಂದ್ದದೆಿೇವೆ.
 ರ್ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಫ್ಡರಲ್ಲಸಂನ ನ್ಸಜವಾದ ಉತಾಸರ್ದಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕರಿಸಿದೆಿೇವೆ, ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ
ರಾಜಯಗಳಿಗ ಗಣನ್ಸೇಯವಾಗಿ ಹೆೀುನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಗಾಿವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿುದೆ”

2. ಇ-ಕಾಮಸ್ಿಗ ಪ್ರಿಷ್ಟ್ಕೃತ ನ್ಸಯಮ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ (ಆನ್ಲೆೈನ್ ವಾಯಪಾರ) ರ್ೂಡಿಕೆಗ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರದ ಪ್ರಿಷ್ಟ್ಕೃತ ನ್ಸೇತಿಗಳು
ಫ್.1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೂಂಡಿವೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಏನ್ಸದು ಹೊಸ ಇ-ವಾಣಿಜಯ ನ್ಸಯಮ ?
 ಕಂಪ್ನ್ಸಗಳು

ತಮಾ

ಪಾಲನುು ಹೊಂದ್ದರುವ
ಮಾಡುವುದನುು ನ್ಸಬಿಂಧಿಸುತುದೆ.

 ಮಾರಾಟಗಾರನು

ಮಾರುಕಟಾಯ

ಘಟಕದ

ಕಂಪ್ನ್ಸಗಳ
ಮೂಲಕ

ಉತಪನುಗಳನುು
(ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ

ಮಾರಾಟ

ಘಟಕದ

ಐಟ್ಟ

ಪಾಿಟ್ಾಾಮ್ಿ) ಅಥವಾ ಅದರ ಗುಂಪಿನ ಕಂಪೆನ್ಸಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಬಲಿ ದ್ಾಸ್ಾುನು
ಶ್ೇಕಡಾವನುು ಕಾಪಾಡುವುದು.
 ಆಳವಾದ ರಿಯಾಯತಿಯ ಅಭಾಯಸವನುು ನ್ಸಗರಹಿಸಲು ಸರಕಾರವು, ಸರಕು ಮತುು ಸ್ಥೇವೆಗಳ
ಬಲೆಯನುು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೂೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸಬಾರದು ಮತುು ಉತಪನುಗಳ
ಮಾರಾಟವನುು ಕೆೇವಲ ಒಂದು ಮಾರುಕಟಾಯಲ್ಲಿ ನ್ಸಷ್ೇಧಿಸುವ ನ್ಸಯಮಗಳ ಹೊಸ
ನ್ಸಯಮವನೂು ಕೂಡ ತಂದ್ದದೆ.
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ಇ-ವಾಣಿಜಯ ಮಾರುಕಟಾ ಮಾದರಿ ಮತುು ದ್ಾಸ್ಾುನು ಮಾದರಿಯ ನಡುವಿನ ವಯತಾಯಸವೆೇನು?
 ಇ-ವಾಣಿಜಯ

ಮಾರುಕಟಾಯಲ್ಲಿ

ಹೊಸ

ಎಫಿಡಐ

ಇ-ವಾಣಿಜಯ
ಮಾರುಕಟಾಯಲ್ಲಿ ಸವಯಂಚಾಲ್ಲತ ಮಾಗಿದಲ್ಲಿ 100% ಎಫಿಡಐಗ ಅನುಮತಿ ನ್ಸೇಡಿದೆ. ಇದಕೆಕ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ದ್ಾಸ್ಾುನು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಫಿಡಐ ಅನುು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದ್ದಲಿ.

 ಎಫಿಡಐ ನ್ಸೇತಿ ಮಾಗಿದಶಿ ಪ್ರಕಾರ, “ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಗ

ನ್ಸೇತಿ

ನ್ಸಯಂತರಣವು

ಮಾರುಕಟಾ ಮಾದರಿ ಅಥಾಿತ್

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತುು ಎಲೆಕಾರನ್ಸರ್ಕ ನಟವಕುಿಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಘಟಕದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ
ತಂತರಜ್ಞಾನ ವೆೇದ್ದಕೆಯನುು ಒದಗಿಸುವವರು ಖರಿೇದ್ದದ್ಾರ ಮತುು ಮಾರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ
ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಯಿನ್ಸವಿಹಿಸುವಂತೆ”.
 ಮಾರುಕಟಾ ಸಾಳಗಳು ವೆೇದ್ದಕೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು ಖರಿೇದ್ದದ್ಾರರು ಮತುು ಮಾರಾಟಗಾರರ
ದೊಡಡದ್ಾದ,

ಛಿದರಗೂಂಡ

ಬೇಸ್

ಅನುು

ಸಮಥಿವಾಗಿ,

ಪಾರದಶ್ಿಕ

ಮತುು

ವಿಶ್ಾವಸ್ಾರ್ಿವಾಗಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಪರ ಪ್ತೆುರ್ಚ್ುಲು ಮತುು ವಿನ್ಸಮಯ
ಮಾಡಿಕೊಳುಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದೆ.
ಮಾರುಕಟಾ ಸಾಳ ಮಾದರಿಯ ಮುಖಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
 ಫಿಿಪಾಕಟ್ಿ, ಸ್ಾುಯಪಿಡಯಲ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮುಂತಾದ ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಸಂಸ್ಥಾಯು ಆಯ್ದಕಮಾಡಿದ
ಸಂಖ್ಯಯಯ ಮಾರಾಟಗಾರರೂಂದ್ದಗ ಸಂವರ್ನ ನಡೆಸಲು ವೆೇದ್ದಕೆ ಒದಗಿಸುತಿುದೆ.
 ಒಬಬ ವಯಕಿುಯು ಫಿಿಪಾಕಟ್ಟುಿಂದ ಉತಪನುವನುು ಖರಿೇದ್ದಸಿದ್ಾಗ, ಅವನು / ಅವಳು ನ್ಸಜವಾಗಿ
ಫಿಿಪಾಕಟುಿಲ್ಲಿ ನೂೇಂದ್ಾಯತ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಅದನುು ಖರಿೇದ್ದಸುತಾುನ.
 ಉತಪನುವನುು ಫಿಿಪಾಕಟ್ಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದ್ದಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಿಪಾಕಟ್ಿ ಒಂದು
ವೆಬಸೈಟ್ ಪಾಿಟ್ಾಾಮ್ಿ ಆಗಿದುಿ, ಗಾರರ್ಕನು ಮಾರಾಟಗಾರನನುು ಭೆೇಟ್ಟಯಾಗುತಾುನ.
 ಇನವಂಟರಿ, ಸ್ಾಾರ್ಕ ನ್ಸವಿರ್ಣೆ, ಲಾಜಿಸಿಾರ್ಕಸ ಇತಾಯದ್ದಗಳನುು ಇಕಾಮಸ್ಿ ಸಂಸ್ಥಾಯಂದ
ಸಕಿರಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲಿ.
ಇನವಂಟರಿ ಮಾದರಿ ಎಂದರೇನು ?
 ಎಫಿಡಐ ನ್ಸೇತಿಯ ಅನುಸ್ಾರ, ” ಇನವಂಟರಿ ಮಾದರಿಯು ಇಕಾಮಸ್ಿ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ
ಸರಕು ಮತುು ಸ್ಥೇವೆಗಳ ಪ್ಟ್ಟಾ ಇ-ಕಾಮಸ್ಿ ಘಟಕದ ಮಾಲ್ಲೇಕತವವನುು ಹೊಂದ್ದದೆ ಮತುು
ನೇರವಾಗಿ ಗಾರರ್ಕರಿಗ ಮಾರಲಾಗುತುದೆ.”
ಇ ಕಾಮಸ್ಿ-ದ್ಾಸ್ಾುನು ಮಾದರಿಯ ಮುಖಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು
 ಗಾರರ್ಕರು ಇಕಾಮಸ್ಿ ಸಂಸ್ಥಾಯಂದ ಉತಪನುವನುು ಖರಿೇದ್ದಸುತಾುರ.
 ಅವನು

/

ಅವಳು

ಒಂದು

ದ್ಾಸ್ಾುನು

(ಉತಪನುಗಳ

ಸ್ಾಾರ್ಕ),

ಗಾರರ್ಕರೂಂದ್ದಗ

ಸಂಪ್ಕಿಸ್ಾಧನಗಳನುು ನ್ಸವಿಹಿಸುತಾುನ, ಜಾರಿ ವಯವಸ್ಥಾಯನುು ನಡೆಸುತಾುನ ಮತುು ವಾಯಪಾರದ
ಎಲಿ ಅಂಶ್ಗಳನುು ಒಳಗೂಂಡಿದೆ.
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 ೀೇರ್ನಾ ಅಲ್ಲಬಾಬಾ ದ್ಾಸ್ಾುನು ಮಾದರಿಯನುು ಅನುಸರಿಸುತಿುದೆ

3. ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗ, ಅಂತೊಯೇದಯದ ಕನಸು
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಇತಿುೇೀನ ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇಶ್ ಸದ್ದಿಲಿದೆ ಬಡತನ ನ್ಸಮೂಿಲನಯಲ್ಲಿ ದ್ಾಪ್ುಗಾಲ್ಲಕಿಕದೆ. ಕಡು
ಬಡತನದ ದವಡೆಯಂದ ಪಾರಾಗುತಿುರುವವರ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಣನ್ಸೇಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ುುತಿುದೆ ಎಂದು
ವಿಶ್ವಬಾಯಂರ್ಕ ವರದ್ದ ಹೆೇಳಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ವಿಶ್ವದಲೆಿೇ ವೆೇಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗಯನುು ದ್ಾಖಲ್ಲಸುತಿುರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲೊಿಂದ್ಾಗಿರುವ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೊೇಟಯಂತರ ಮಂದ್ದ ಬಡವರಿದ್ಾಿರ ಎನುುವುದೂ ವಾಸುವ. ಆದರ
ನಮಾದ್ದಯ

ಸಂಗತಿ

ಏನಂದರ, ಇತಿುೇೀನ ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇಶ್ ಸದ್ದಿಲಿದೆ ಬಡತನ
ನ್ಸಮೂಿಲನಯಲ್ಲಿ ದ್ಾಪ್ುಗಾಲ್ಲಕಿಕದೆ. ಕಡು ಬಡತನದ ದವಡೆಯಂದ ಪಾರಾಗುತಿುರುವವರ ಸಂಖ್ಯಯ
ಗಣನ್ಸೇಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ುುತಿುದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬಾಯಂರ್ಕ ವರದ್ದ ಹೆೇಳಿದೆ. ಇನುು ರ್ತೆುೇ ವಷ್ಟ್ಿದಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಬಡತನ ಮುಕು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಾಲ್ಲದೆ ಎನುುತುವೆ ಕೆಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ
ಸಂಶ್ೂೇಧನಗಳು.
 ಐಎಂಎಫ್, ವಿಶ್ವಬಾಯಂರ್ಕ, ಮೂಡಿೇಸ್ ಇತಾಯದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥಾಗಳೂ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ
ಬಳವಣಿಗ ಬಗಗ ಪ್ದೆೇಪ್ದೆ ಭ್ರವಸ್ಥ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿವೆ.
 ಎಂಟು ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಹಿಂದೆ, 2011ರಲ್ಲಿ 26 ಕೊೇಟ್ಟ ಮಂದ್ದ ಭಾರತಿೇಯರು ಪ್ರತಿ ದ್ದನ ಸರಾಸರಿ 135
ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಾಯದಲ್ಲಿ ದ್ದನ ದೂಡುತಿುದಿರು. ಆದರ ಇಂದು ಇಂಥ ಬಡ ಭಾರತಿೇಯರ
ಸಂಖ್ಯಯ 5 ಕೊೇಟ್ಟಗ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವ ನ್ಸರಿೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. 2030ರ ವೆೇಳೆಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡತನದ
ರೇಖ್ಯಗಿಂತ ಕೆಳಗ ಯಾರೂ ಇರಲಾರರು. ಭಾರತಿೇಯರ ಜಿಡಿಪಿ ಏರಿಕೆಯಂದ್ದಗ ತಲಾ ಆದ್ಾಯ
ಕೂಡ ಹೆಚ್ುಳವಾಗಿದೆ. ಮಧಯಮ ವಗಿದ ಆದ್ಾಯದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯಯ ಹೆಚ್ುಳವಾಗಿದೆ ಎನುುತುದೆ
ವಿಯ್ದರ್ನಾು ಮೂಲದ ವಲ್ಡಿ ಡೆೇಟ್ಾ ಲಾಯಬ್ನ ವರದ್ದ.
 ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್ಯಯಯನುು ತೊೇರಿಸುವ, 'ವಲ್ಡಿ ಪಾಪ್ುಯಲೆೇಷ್ಟ್ನ್ ಕಾಿರ್ಕ' ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಕೆಂಡ್ಗೂ
ಏರುತಿುದೆ. ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ವಿಶ್ವದ ಕಡುಬಡವರ ಸಂಖ್ಯಯಯನುು ತೊೇರಿಸುವ 'ವಲ್ಡಿ ಪ್ವಟ್ಟಿ
ಕಾಿರ್ಕ' ಅನುು ವಿಯ್ದರ್ನಾು ಮೂಲದ ವಲ್ಡಿ ಡೆೇಟ್ಾ ಲಾಯಬ್ ಎಂಬ ಎನ್ಜಿಒ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತುದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾ, ವಿಶ್ವಬಾಯಂರ್ಕ, ಐಎಂಎಫ್ ಇತಾಯದ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥಾಗಳು ಪ್ರತಿಯಂದು
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆಯುವ ಅಂಕಿ ಅಂಶ್ಗಳನುು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರಿಷ್ಟ್ಕೃತ ವಿವರಗಳನುು ಒದಗಿಸುತುದೆ.
ಈ ವಲ್ಡಿ ಡೆೇಟ್ಾ ಲಾಯಬ್ ಮತುು ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಶ್ೂೇಧರ್ನಾ ಗೂರಪ್ ಬೂರಕಿಂಗ್ಸ ಮತುು ವಿಶ್ವ
ಬಾಯಂರ್ಕ ಸಮೂರ್ದ ವರದ್ದಗಳೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತಿುೇೀನ ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡತನ
ತವರಿತವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿುದೆ ಎಂದು ಸ್ಾರಿವೆ.
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 ಪ್ಂಡಿತ್ ದ್ದೇನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾಯಯ ಅವರ ೀಂತನಗಳಲ್ಲಿ 'ಅಂತೊಯೇದಯ' ಎಂಬ ಆರ್ಥಿಕ
ೀಂತನಯೂ ಪ್ರಮುಖ. ಯಾವುದೆೇ ಆರ್ಥಿಕ ನ್ಸೇತಿಯ ಯಶ್ಸೂಸ ಉಳುವರ ಪ್ರಗತಿಯನುು
ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇರಕೂಡದು. ಸಮಾಜದ ಕಟಾಕಡೆಯ ಬಡವರ ಕಲಾಯಣವನುು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು.
ಕಾಯಪಿಟಲ್ಲಸ್ಾ ಅಥವಾ ಕಮುಯನ್ಸಸ್ಾ ಎರಡೂ ಸಿದ್ಾಧಂತಗಳ ವಯವಸ್ಥಾಗಳು ಮನುಷ್ಟ್ಯನನುು ಸಮಗರ
ವಯಕಿುಯಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗಯು ದೆೇಶ್ದ ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗೂ
ಮೂಲಭ್ೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನುು ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದ್ದದಿರು ಅವರು.
 2014ರಿಂದ್ದೇಚಗ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರ ಜಾರಿಗೂಳಿಸಿರುವ ಉಜವಲ (ಬಡವರಿಗ ಉೀತ ಅಡುಗ ಅನ್ಸಲ
ಸಂಪ್ಕಿ), ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ಜನ್ ಔಷ್ಟ್ಧಿ ಯೇಜನ, ಮುದ್ಾರ, ಜನ್ಧನ್, ದ್ದೇನ ದಯಾಳ್
ಗಾರಮಜೂಯೇತಿ, ಸುಕರ್ನಾಯ ಸಮೃದ್ದಧ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನ, ಉಡಾನ್, ನರೇಗಾ
ಅನುದ್ಾನ ಗಣನ್ಸೇಯ ಹೆಚ್ುಳ, ಆಯುಷ್ಾಾನ್ ಭಾರತ್, ಸವಚ್ೆ ಭಾರತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ,
ಅಟಲ್ ಪಿಂಚ್ಣಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುಬಿಲರಿಗ ಸರಕಾರಿ ಉದೊಯೇಗದಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.10 ಮೇಸಲು ಇತಾಯದ್ದ
ಯೇಜನಗಳೆಲಿವೂ ಬಡವರಿಗ ನರವಿೇಯುವ ಅಂತೊಯೇದಯದ ಆಶ್ಯವನುು ಒಳಗೂಂಡಿವೆ.
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗಗ ಮತುು ಬಡತನ ನ್ಸಮೂಿಲನಕೆಕ ಸರ್ಕಾರಿಯಾಗುತಿುರುವ ಪ್ರಮುಖ
ಯೇಜನಗಳು

 ಉಜವಲ ಯೇಜನ: ಉಜವಲ ಯೇಜನಯಡಿ ಉೀತ ಅಡುಗ ಅನ್ಸಲ (ಎಲ್ಲಪಜಿ ) ಸಂಪ್ಕಿ
 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ಜನ್ ಔಷ್ಟ್ಧಿ ಯೇಜನ -ಜನತೆಗ ಅಗಗದ ಬಲೆಗ ಔಷ್ಟ್ಧಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ ಈ
ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರದ್ದರುವ ಪಿಎಂಬಿಜಪಿ ಕೆೇಂದರಗಳು: 4,844
 ಮುದ್ಾರ -ಮುದ್ಾರ ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವ ಉದೊಯೇಗಿಗಳು, ವತಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಣಣ
ಉದ್ದಿಮೆದ್ಾರರಿಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತನಕ ಜಾಮೇನು ಭ್ದರತೆಯ ಅಗತಯ ಇಲಿದೆ ಸ್ಾಲ ಸ್ೌಲಭ್ಯ.
2015ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ್ವಾದ ಯೇಜನ
 ಜನ್ ಧನ್ -2014ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ಜನ್ ಧನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 18ರಿಂದ 65 ವಷ್ಟ್ಿ ವಯಸಿಸನ
ಜನ ಬಾಯಂರ್ಕ ಖಾತೆ ತೆರಯಬರ್ುದು. ಉದ್ಾಾಟನಯ ದ್ದನವೆೇ 1.5 ಕೊೇಟ್ಟ ಮಂದ್ದ ಖಾತೆ
ತೆರದ್ದದಿರು. ಎಲಿರಿಗೂ ಬಾಯಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಥೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖಯ ಉದೆಿೇಶ್.
 ದ್ದೇನ್ ದಯಾಳ್ ಗಾರಮಜೂಯೇತಿ -ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಗಾರಮಕೂಕ ವಿದುಯತ್ ಸಂಪ್ಕಿ
ಕಲ್ಲಪಸುವ ದ್ದೇನ್ ದಯಾಳ್ ಗಾರಮಜೂಯೇತಿ ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿದುಿ, ಈ ವಷ್ಟ್ಿ ಭಾರತದ ಎಲಿ
ಗಾರಮಗಳೂ ವಿದುಯತ್ ಸಂಪ್ಕಿ ಪ್ಡೆದಂತಾಗಿದೆ. ಮೊೇದ್ದಯವರು ಅಧಿಕಾರಕೆಕ ಬಂದ್ಾಗ 30
ಕೊೇಟ್ಟ ಮಂದ್ದಯ ಮನಗ ವಿದುಯತ್ ಸ್ೌಲಭ್ಯ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎನುುವುದನುು ಗಮನ್ಸಸಬರ್ುದು.
 ಸುಕರ್ನಾಯ ಸಮೃದ್ದಧ ಯೇಜನ -ಹೆಣುಣ ಮಕಕಳ ಭ್ವಿಷ್ಟ್ಯಕಾಕಗಿ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್ವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸುಕರ್ನಾಯ
ಸಮೃದ್ದಧ ಸಣಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೇಜನ
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 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನ -ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ 2022ರೂಳಗ 1 ಕೊೇಟ್ಟ ಮನಗಳ ನ್ಸಮಾಿಣಕೆಕ
ಸರ್ಕರಿಸುವ ಉದೆಿೇಶ್ ಹೊಂದ್ದರುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಷ್ಠಿಕ
18 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತನಕ ಆದ್ಾಯ ಇರುವವರೂ ಗೃರ್ ಸ್ಾಲಕೆಕ ಬಡಿಡ ಸಬಿಸಡಿ ಪ್ಡೆಯಬರ್ುದು.
 ಉಡಾನ್ -ದೆೇಶ್ದ ಸ್ಾಮಾನಯ ಪ್ರಜಗೂ ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸ್ಥೇವೆ ಕೆೈಗಟುಕಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿಯಂದ್ದಗ
2017ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾದ ಯೇಜನ ಉಡಾನ್. 425ಕೂಕ ಹೆಚ್ುು ವಿಮಾನ ನ್ಸಲಾಿಣಗಳು ಇದರ
ವಾಯಪಿುಯಲ್ಲಿದುಿ, ಅಗಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬರ್ುದು. ಉಡಾನ್
ಮಾಗಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟಗ 2,500 ರೂ. ಏರ್ ಟ್ಟಕೆಟ್ ದರದ ಮತಿಯನುು ನ್ಸಗದ್ದಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿೇಗಾಗಿ ಜನತೆಗ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪಾರದೆೇಶಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಧಗ ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ.
 ನರೇಗಾ -ಗಾರಮಾಂತರ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದೊಯೇಗ ಖಾತರಿಯನುು ಕಲ್ಲಪಸುವ ನರೇಗಾ
ಯೇಜನಗ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರ 2018-19ರ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ದ್ಾಖಲೆಯ 61,084 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ.ಗಳನುು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ನರೇಗಾಗ ವಷ್ಟ್ಿವೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಟ್ಿ ರ್ಣ ಇದ್ಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ
ಗಾರಮೇಣ ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಸರುದೊಯೇಗ ಸಮಸ್ಥಯ ನ್ಸವಾರಣೆ ನ್ಸಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಇದು ಗಮರ್ನಾರ್ಿ.
 ಆಯುಷ್ಾಾನ್ ಭಾರತ್ -ದೆೇಶ್ದ 10 ಕೊೇಟ್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ ವಾಷ್ಠಿಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತನಕ
ವೆೈದಯಕಿೇಯ ವೆಚ್ುವನುು ಉೀತವಾಗಿ ಭ್ರಿಸುವ ಆರೂೇಗಯ ಯೇಜನ ಇದು.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ನ್ಸೇತಿಗಳು
 ಜಿಎಸ್ಟ್ಟ: ಸವತಂತರ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡಡ ಪ್ರೂೇಕ್ಷ ತೆರಿಗ ನ್ಸೇತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂದು
ಪ್ರಿಗಣನಯಾಗಿರುವ ಸರಕು ಮತುು ಸ್ಥೇವೆ ತೆರಿಗಯಂದ ದೆೇಶ್ ವಾಯಪಿ ಏಕರೂಪ್ದ ತೆರಿಗ ಹಾಗೂ
ಮಾರುಕಟಾ ನ್ಸಮಾಿಣವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗ ಸಂಗರರ್ದಲ್ಲಿ ಗಣನ್ಸೇಯ ಏರಿಕೆ, ಹೊಸ ತೆರಿಗದ್ಾರರ
ಹೆಚ್ುಳದ ಸಕಾರಾತಾಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೆೇ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮ ನೂರಾರು ವಸುುಗಳ
ತೆರಿಗ ದರವೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದುಿ, ಬಲೆ ಏರಿಕೆಯನುು ನ್ಸಯಂತಿರಸಲು ಸರ್ಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
 ನೂೇಟು ಅಮಾನಯತೆ: ನೂೇಟು ಅಮಾನಯತೆಯಂದ ಕಪ್ುಪರ್ಣದ ಮೆೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ಆಗಿರುವುದು
ನ್ಸಜ. 10,000ಕೂಕ ಅಧಿಕ ಮಂದ್ದಯ ಆದ್ಾಯ ಮೂಲ ವಿವರವನುು ಕೊೇರಿ ಐಟ್ಟ ಇಲಾಖ್ಯ
ನೂೇಟ್ಟಸ್ ಕಳುಹಿಸಿತುು. ಇದರ ತನ್ಸಖ್ಯ ಮುಂದುವರಿದ್ದದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಗಾಿವಣೆಯೂ
ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
 ದ್ದವಾಳಿ ಪ್ರಕಿರಯ್ದಯ ನ್ಸೇತಿ (ಐಬಿಸಿ): ಕಾಪೊಿರೇಟ್ ವಲಯದ ದ್ದಗಗಜ ಕಂಪ್ನ್ಸಗಳು ಪ್ಡೆದ ಸ್ಾಲ
ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ್ಾಗ ನ್ಸದ್ದಿಷ್ಟ್ಾ ಕಾನೂನ್ಸನ ಕೊರತೆಯಂದ ಸ್ಾಲ ಮರು ವಸೂಲು, ಆಸಿು
ಜಪಿು ಹಾಗೂ ದ್ದವಾಳಿ ಪ್ರಕಿರಯ್ದ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಬಾಯಂರ್ಕಗಳ ಎನ್ಪಿಎ ಭಾರಿ ಏರುತಿುತುು. ಆದರ
ನೂತನ ದ್ದವಾಳಿ ಕಾಯದೆ (ಐಬಿಸಿ) ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ ಈಗ ಕಾಪೊಿರೇಟ್ ಕಂಪ್ನ್ಸಗಳ ದ್ದವಾಳಿ
ಪ್ರಕಿರಯ್ದ ಚ್ುರುಕಾಗಿದೆ.
 ವಿತಾುಪ್ರಾಧಿಗಳ ವಿರುದಧ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು: ವಿದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆಮರಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ
ಮಲಯ, ನ್ಸೇರವ್ಸ ಮೊೇದ್ದ, ಮೆರ್ುಲ್ ಚೂೇಕಿಸ ಮುಂತಾದ ವಿತಾುಪ್ರಾಧಿಗಳ ವಿರುದಧ ಕಾನೂನು
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ಕರಮ ಜರುಗಿಸಲು, ಕಳೆದ ವಷ್ಟ್ಿ ಅಂಗಿೇಕಾರವಾದ ವಿತಾುಪ್ರಾಧಿಗಳ ಕಾಯದೆ 2018
ನರವಾಗುತಿುದೆ.
ಭಾರತ ಸೂಪ್ರ್ ಪ್ವರ್ ಆಗಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
 ಭಾರತ ತನು ಉತಾಪದನಯನುು ಗಣನ್ಸೇಯವಾಗಿ ಹೆೀುಸಲು ಮುಂದ್ಾಗಬೇಕು.
 ಮೂಲ ಸ್ೌಕಯಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರ್ೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ುಳಕೆಕ ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ-ಖಾಸಗಿ ಸರ್ಭಾಗಿತವ (ಪಿಪಿಪಿ)
ಏರಿಕೆ ಅನ್ಸವಾಯಿ.
 ಸ್ಾಲ

ವಿತರಣೆಯ ರ್ರಿವು ಹೆೀುಸಲು ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಬಾಯಂರ್ಕಗಳ
ಬಲಪ್ಡಿಸಬೇಕು. ವಸೂಲಾಗದ ಸ್ಾಲದ ಬಿಕಕಟುಾ ಗರಿಷ್ಟ್ಿ ನ್ಸವಾರಿಸಬೇಕು.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯನುು

 ಒಟುಾ ವಸೂಲಾಗದ ಸ್ಾಲ ಅಥವಾ ಎನ್ಪಿಎ (ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)
 ದೆೇಶ್ದ ಜನತೆಯ ಉಳಿತಾಯ ಹೆೀುಸಲು ಬಾಯಂರ್ಕ ಖಾತೆದ್ಾರರ ಸಂಖ್ಯಯ ವೃದ್ದಧಸುವುದು ಮುಖಯ.
 ಜಿಡಿಪಿಗ ತೆರಿಗಯ ಅನುಪಾತ ಹೆಚ್ುಳ ಅಗತಯ. ಇದರಿಂದ ಬಳವಣಿಗಗ ಸಹಾಯಕ.
 ತೆರಿಗ-ಜಿಡಿಪಿಯ ಅನುಪಾತ (%)
 ಕೃಷ್ಠ ಕ್ಷೆೇತರವನುು ಹೆಚ್ುು ಮಾರುಕಟಾ ಆಧಾರಿತವಾಗಿಸಬೇಕು.
 ಆರೂೇಗಯ, ಶಕ್ಷಣ ಮತುು ಕೌಶ್ಲಾಯಭಿವೃದ್ದಧಗ ಒತುು.
 ರಫುು ವಲಯವನುು ಸಪಧಾಿತಾಕವಾಗಿಸಬೇಕು.
 ಸ್ಾಾಟಿಪ್ ವಲಯದ ಪ್ರಗತಿಗ ಉತೆುೇಜನ
 ಕಚಾು ತೆೈಲದ ಏರುಪೆೇರುಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗ ಸಮಗರ ಇಂಧನ ನ್ಸೇತಿ.
ಬಗರ್ರಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳು:
 ಕೃಷ್ಠ ಬಿಕಕಟುಾ: ಕೃಷ್ಠಯ ಮೆೇಲ್ಲನ ಅವಲಂಬನ ಇಳಿಸಲು ಉದೊಯೇಗ ಸೃಷ್ಠಾ ಅಗತಯ
 ಆದ್ಾಯ ಅಸಮಾನತೆ: ಕಡು ಬಡತನ ನ್ಸಮೂಿಲನಗ ಆದ್ಾಯ ನರವು ಬೇಕು.
 ಉದೊಯೇಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ: ಔದೊಯೇಗಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲೊಗಳುುವಿಕೆಗ ಪ್ೂರಕ
ವಾತಾವರಣ ನ್ಸಮಿಸಬೇಕು.
 ಉದೊಯೇಗ: ಆಟೂಮೆೇಶ್ನ್ ಸವಾಲ್ಲನದುರು ಉದೊಯೇಗ ನಷ್ಟ್ಾವಾಗದಂತೆ ನೂೇಡಿಕೊಳುಬೇಕು.
ಕಾಮಿಕ ಕಾನೂನು ಸುಧಾರಣೆ ಅಗತಯ

4. ಉಕಿಕನ ಉತಾಪದನ: ವಿಶ್ವದ ಟ್ಾಪ್ 2 ಸ್ಾಾನಕೆಕ ಭಾರತ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಉಕಿಕನ ಉತಾಪದನಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಪಾನ್ ದೆೇಶ್ವನುು
ಹಿಂದ್ದಕಿಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಾಾನವನುು ತಲುಪಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
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 ೀೇರ್ನಾ ಮೊದಲ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿದುಿ ಜಗತಿುನ ಉಕಿಕನಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.51ರಷ್ಟ್ುಾ ಉತಾಪದನಯನುು ಈ
ದೆೇಶ್ವೆೇ ಮಾಡುತಿುದೆ ಎಂದು ವಲ್ಡಿ ಸಿಾೇಲ್ ಅಸ್ಥೂೇಷ್ಠಯ್ದೇಷ್ಟ್ನ್ನ ವಾಷ್ಠಿಕ ವರದ್ದಯಲ್ಲಿ
ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ.
 ೀೇರ್ನಾದ ಉಕಿಕನ ಉತಾಪದನಯು 2018ರಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.6ರಷ್ಟ್ುಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದುಿ 92.8 ಕೊೇಟ್ಟ
ಟನ್ಗಳಿಗ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
 ಭಾರತವು 2018ರಲ್ಲಿ 65 ಕೊೇಟ್ಟ ಟನ್ ಹಾಗೂ 2017ರಲ್ಲಿ 10.15 ಕೊೇಟ್ಟ ಟನ್
ಉತಾಪದ್ದಸಿತುು. ಇದರೂಂದ್ದಗ ಶ್ೇ.4.9ರಷ್ಟ್ುಾ ಏರಿಕೆ ದ್ಾಖಲ್ಲಸಿತುು.
 ಜಪಾನ್ 2018ರಲ್ಲಿ 43 ಕೊೇಟ್ಟ ಟನ್ ಉತಾಪದ್ದಸಿದುಿ, 2017ಕೆಕ ಹೊೇಲ್ಲಸಿದರ ಶ್ೇ.0.3ರಷ್ಟ್ುಾ
ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಕಚಾು ಉಕುಕ ಉತಾಪದನ 180 ಕೊೇಟ್ಟ ಟನ್ ಆಗಿತುು.
 ಉಕುಕ ಉತಾಪದನಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ 4ನೇ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿದೆ. (6 ಕೊೇಟ್ಟ ಟನ್) ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ,
ರಷ್ಾಯ, ಜಮಿನ್ಸ, ಟಕಿಿ, ಬರಜಿಲ್, ಇರಾನ್ ನಂತರದ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿವೆ.
ವಲ್ಡಿ ಸಿಾೇಲ್ ಅಸ್ಥೂೇಸಿಯ್ದೇಷ್ಟ್ನ್ (WSA) ಬಗಗ
 WSA ಒಂದು ಲಾಭೊೇದೆಿೇಶ್ವಿಲಿದ ಸಂಸ್ಥಾಯಾಗಿದೆ ಮತುು ಇದು ವಿಶ್ವದಲೆಿೇ ಅತಿ ದೊಡಡ
ಉದಯಮ ಸಂಘಟನಯಾಗಿದೆ.
 ಇದು ಜುಲೆೈ 1967 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಪಟ್ಟಾತು ಮತುು ಬರಸ್ಥಲ್ಸ, ಬಲ್ಲೆಯಂನ ಪ್ರಧಾನ
ಕಚೇರಿಯಾಗಿದೆ.
 ಇದರ ಸದಸಯರು ವಿಶ್ವದ ಉಕಿಕನ ಉತಾಪದನಯ ಸುಮಾರು 85% ರಷ್ಟ್ುಾ ಪ್ರತಿನ್ಸಧಿಸುತಾುರ.
 ಇದರಲ್ಲಿ 10 ದೊಡಡ ಉಕುಕ ಕಂಪ್ನ್ಸಗಳು, ರಾಷ್ಠರೇಯ ಮತುು ಪಾರದೆೇಶಕ ಉಕಿಕನ ಉದಯಮ
ಸಂಘಗಳು ಮತುು ಉಕುಕ ಸಂಶ್ೂೇಧರ್ನಾ ಸಂಸ್ಥಾಗಳ ಪೆೈಕಿ 9 ಕಿಕಂತಲೂ ಹೆಚ್ುು ಉಕಿಕನ
ಉತಾಪದಕರು ಸ್ಥೇರಿದ್ಾಿರ.

5. ಕಿಸ್ಾನ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಿ ಯೇಜನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಭಾರತಿೇಯ ಬಾಯಂಕಿಂಗ್ ಅಸ್ಥೂೇಸಿಯ್ದೇಷ್ಟ್ನ್ (ಐಬಿಎ)

ದ್ಾಖಲಾತಿ, ತಪಾಸಣೆ, ಲೆಡೆರ್

ಶ್ುಲಕಗಳು ಮತುು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ ವರಗ ಬಳೆ ಸ್ಾಲಗಳ ಎಲಾಿ ಇತರ ಸ್ಥೇವಾ ಶ್ುಲಕಗಳನುು ಅಥವಾ
ಕಿಸ್ಾನ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಿ ಯೇಜನಗಾಗಿ ಬಾಯಂರ್ಕ ಗಳನುು ವಿನಂತಿಸಲು
ಮಾಗಿಸೂೀಗಳನುು ಜಾರಿಗೂಳಿಸಿದೆ.

ಸಲಹಾ

ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಈ ಕರಮವು ರೈತರಿಗ ನೇರ ಪ್ರಯೇಜನವನುು ಒದಗಿಸಲು ಮತುು ಅವುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಒತುಡವನುು
ತಗಿಗಸಲು ಉದೆಿೇಶಸುತುದೆ.
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ಏನ್ಸದು ಕಿಸ್ಾನ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಿ ಯೇಜನ ?
 ಕಿಸ್ಾನ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಿ ಎಂಬ ಯೇಜನಯನುು 1998ರಲ್ಲಿ ರಿಸವ್ಸಿ ಬಾಯಂರ್ಕ ಮತುು
ನಬಾಡ್ಿ ಜಾರಿಗ ತಂದ್ದತು . ದೆೇಶ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಯಂಕುಗಳಲ್ಲಿ , ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ವಲಯದ
ಬಾಯಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತುು ಪಾರದೆೇಶಕ ಬಾಯಂಕುಗಳಲೂಿ ಭಾರತದ ಯಾವುದೆೇ ರೈತನ್ಸಗೂ ಕೆಲವು
ನ್ಸಯಮಗಳಿಗನುಸ್ಾರವಾಗಿ ನ್ಸೇಡಲಾಗುತಿುದೆ .
 ರೈತರ ಬಳೆಗ ಬಂಬಲವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಡಯಂದ್ದಗ ಈ ವಯವಸ್ಥಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನರವಾಗಬಲಿದು
ಕೊಯಾಿದ ನಂತರ ರೈತ ರ್ಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತುದೆ . ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಈ ವಷ್ಟ್ಿ ಒಳೆುಯ
ಫಸಲು ಬರದ್ದದಿರ ಬಡಿಡ ಕಟ್ಟಾ ನಂತರವೂ ಪಾವತಿಸಬರ್ುದು .
ಉಳಿದ ಎ.ಟ್ಟ.ಎಂ ಕಾಡ್ಿ’ಗಳಂತೆಯ್ದೇ ಇರುವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ :
 1.ಕಾಯಶ್ ಕೆರಡಿಟ್ : ಬಿೇಜಗಳ ಖರಿೇದ್ದಗ , ಗೂಬಬರ , ಕಿೇಟರ್ನಾಶ್ಕಗಳ ಖರಿೇದ್ದಗ , ನ್ಸೇರಾವರಿ
ವಯವಸ್ಥಾಗ , ಕೊಯಿನ ಮುಂಚಯೂ , ನಂತರವೂ ನರವಾಗುವಂತದುಿ
 2.ಟಮ್ಿ ಕೆರಡಿಟ್ : ಪ್ಂಪ್ ಸ್ಥಟ್ , ಜಮೇನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಗ , ಸಮಾಶ್ರ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗ
ನರವಾಗುವಂತವು.
ಕಿಸ್ಾನ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಿ ಲಾಭಾಂಶ್
 ಸಣಣ , ಕನ್ಸಷ್ಟ್ಿ ,ಪಾಲು ಬಳೆಗಾರರಿಗೂ ಲಭ್ಯ
 ಸರಳ ಹಾಗೂ ತವರಿತ ವಿಧಾನಗಳು
 ಒಂದೆೇ ದ್ಾಖಲೆ ಪ್ತರ ಪ್ರಿಶೇಲನಯಂದ್ದಗ ಕಾಡ್ಿ ಒದಗುತುದೆ
 ಕಾಡ್ಿ ಮೂಲಕ ರ್ಣ ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಬರ್ುದು
 ಬಳೆಗಾರನ ಜಮೇನು , ಆದ್ಾಯ ಹಾಗು ಸ್ಾಲಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಿ ಕಾಡ್ಿ ವಿತರಿಸುವುದು
 ಕೊಯಿೇತುರದ ನಂತರ ಮರುಪಾವತಿಸಬರ್ುದು , ಒಂದು ವೆೇಳೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದಿರ ಬಡಿಡ
ಕಟ್ಟಾ ನಂತರವೂ ಪಾವತಿಸಬರ್ುದು
 ಬಾಯಂರ್ಕ ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಿಚ್ಯವಿಲಿದವರಿಗ ಸ್ಾಲ ತೆಗದುಕೊಳುಲು ಸರಳ ವಿಧಾನ
ಕಿಸ್ಾನ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಿ
 ಈಗ ಕಾಡುಿಗಳನುು ರೈತರ ಬಾಯಂರ್ಕ ಖಾತೆಯಂದ್ದಗ ಲ್ಲಂರ್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದುಿ ಖಾತೆಯ
ಮೊತುದೊಂದ್ದಗ ರೈತನ್ಸಗ ಬಡಿಡಯ ಮೊತುವೂ ದೊರಕುತುದೆ
 ಅತಿೇ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿಡಯಂದ್ದಗ ಸ್ಾಲ ದೊರಕುತುದೆ
 ಆಕಸಿಾಕ ಅಪ್ಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ೫೦೦೦೦ ಹಾಗೂ ಮರಣೊೇತುರವಾಗಿ ೨೫೦೦೦ವರಗೂ
ನರವಾಗುತುದೆ .
ಕಾಯಿವೆೈಖರಿ
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 ಬಳೆಗಾರರಿಗ ಸ್ಾಲವನುು ಕಾಡ್ಿ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪಾಸುಬರ್ಕ ಮೂಲಕ ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಬರ್ುದು
. ೨೫೦೦೦ ಮತಿಯರುವ ಕಾಡ್ಿ ಹೊೇಲಡಗಿಳಿಗ ಚರ್ಕ ಪ್ುಸುಕ ಸ್ೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ . ಬೇರ
ಎ.ಟ್ಟ.ಎಂ , ಅಥವಾ ವಿಮೆಯ ಕಾಡಗಿಳು ಹೆೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತುವೊೇ ಅದೆೇ ಕಾಯಿವೆೈಖರಿ
ಕಿಸ್ಾನ್ ಕಾಡಿಿನದೂಿ ಕೂಡ
 ಸ್ಾಲಗಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ಬಡಿಡ ಬಾಯಂಕಿನ್ಸಂದ ಬಾಯಂಕಿಗ ಬದಲಾಗುತುದೆ . ಕಿಸ್ಾನ್ ಕೆರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಿ
ಸರಾಸರಿ ವಾಷ್ಠಿಕ ಬಡಿಡ 7-9 % , ಕೆರಡಿಟ್ ಮತಿ 3 ಲಕ್ಷ . ಸ್ಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಬಲಿ ಎಂಬ
ದೃಡತೆ ಇದ್ಾಿರ ಆತನ್ಸಗ ಸಬಿಸಡಿ ವಯವಸ್ಥಾಗಳೂ ಇದೆ
 ವಿಮೆ ಬೇಕಾದಿಲ್ಲಿ ಬಳೆಗಾರನ ವಯಸುಸ 70ಕಿಕಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆಕಸಿಾಕ ಅಪ್ಘಾತದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನರವಾಗಬಲಿದು

6. ರಪೊೇದರ ಕಡಿತಗೂಳಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
ರಪೊೇದರದಲ್ಲಿ .25 ಮೂಲಾಂಕದಷ್ಟ್ುಾ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ರಪೊೇ ದರ ಈ ಮೊದಲ್ಲದಿ ಶ್ೇ. 6.50 ರಿಂದ ಶ್ೇ. 6.25ಕೆಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದುಿ, ಗೃರ್
ಸ್ಾಲದ ಇಎಮ್ಐ ಮತುು ಇತರ ಸ್ಾಲಗಳ ಮೆೇಲ್ಲನ ಬಡಿಡದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆಯದೆ.

 ರಿಸವ್ಸಿ ಬಾಯಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಇತಿುೇಚಗ

ಆರ್ಬಿಐನ ಆರು ಸದಸಯರ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಸಮತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರಮದ ನ್ಸಧಾಿರಕೆಕ

ಬರಲಾಗಿದುಿ, ಶ್ಕಿುಕಾಂತ ದ್ಾಸ್ ಅವರು ಆರ್ಬಿಐನ ಗವನಿರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ
ಕೆೈಗೂಂಡ ಮೊದಲ ನ್ಸಧಾಿರ ಇದ್ಾಗಿದುಿ, ಈ ಮೊದಲು ಆರ್ಬಿಐ ರಪೊೇದರ ಬದಲಾವಣೆಗ
ಸಮಾತಿಸಿರಲ್ಲಲಿ.
 ಆರ್ಬಿಐನ ನ್ಸಯಮಗಳ ಸಡಿಲತೆಯಂದ ಬಾಯಂಕಿಂಗ್ ಮತುು ಗೃರ್ ಸ್ಾಲ, ಇತರ ಸ್ಾಲಗಳಲ್ಲಿನ
ಬಡಿಡದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಾಧಯತೆಯದುಿ, ಮಧಯಮವಗಿಕೆಕ ಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲದೆ.
 ರಪೊೇದರ ಇಳಿಕೆಗ ಸಮತಿ ಎದುರು ಮಂಡಿಸಿದ ಮಂಡಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ಾುವಕೆಕ 4:2ರ ಮತ ಪ್ಡೆದು,
ರಪೊೇದರ 25 ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನ್ಸಧಾಿರ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಾಯತು. ಈ ಮೊದಲು 2017ರ
ಆಗಸ್ಾನಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ರಪೊೇ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿತುು. ಅದ್ಾದ ಬಳಿಕ ಇದೆೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತೆು
ರಪೊೇದರ ಬದಲಾಗಿದೆ.
ಏನ್ಸದು ರಪೊೇ ದರ..?
 ರಪೊೇ ಎಂದರ (ಮರುಕೊಳುುವ ದರ). ಆರ್ಬಿಐ ಬಾಯಂಕುಗಳಿಗ ನ್ಸೇಡುವ ಸ್ಾಲದ ಬಡಿಡ ದರಕೆಕ
ರಪೊೇ ಎಂದು ಕರಯುತಾುರ. ಇದು ರ್ಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಖಯವಾದ ಅಂಶ್.
ಬಾಯಂರ್ಕ ಗಳಿಗ ತಮಗ ದುಡುಡ ಬೇಕು ಎಂದನ್ಸಸಿದಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐನ್ಸಂದ ಸ್ಾಲ ಪ್ಡೆಯುತುವೆ.

http://www.nialp.nammaiasacademy.com

Page 49

http://nammaiasacademy.com
ಆರ್ಬಿಐನ್ಸಂದ ಸ್ಾಲ ಪ್ಡೆಯುವಾಗ ಬಾಯಂರ್ಕ ಗಳು ತಮಾಲ್ಲಿರುವ ಒಪಿಪಗ ಪ್ಡೆದ ಸರಕಾರಿ
ಭ್ದರತೆಗಳನುು ಅಡವಿಟ್ಟಾರುತುವೆ. ಪ್ಡೆದ ಸ್ಾಲವನುು ಇಂತಿಷ್ಟ್ುಾ ದ್ದನಗಳೊಳಗ ಬಾಯಂರ್ಕ ಗಳು
ತಿೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಕಟಾಲೆ ವಿದ್ದಸಿರುತುದೆ. ಇಂತಿಷ್ಟ್ುಾ ದ್ದನದಲ್ಲಿ ಬಾಯಂರ್ಕ ತಾನು
ಪ್ಡೆದ್ದರುವ ಸ್ಾಲವನುು ತಿೇರಿಸಬೇಕು. ರ್ಣವನುು ಬಾಯಂಕುಗಳಿಗ ಸ್ಾಲವಾಗಿ ನ್ಸೇಡಲು ಆರ್ಬಿಐ
ಹಾಕುವ ಬಡಿಡಗ ರಪೊೇ ಎಂದು ಕರಯಲಾಗುತುದೆ.
ರಿವಸ್ಿ ರಪೊೇ ದರ..?
 ವಾಣಿಜಯ ಬಾಯಂಕುಗಳು ಆರ್ಬಿಐ ಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೆೇಲೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಬಡಿಡದರವೆೇ
ವಿರುದಧ ರಪೊೇ ರೇಟ್. ಆಬಿಿಐನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡುವುದು ಬಾಯಂಕುಗಳಿಗ ಸುರಕ್ಷಿತ. ರಿವಸ್ಥರಿಪೊೇ
ದರ ಹೆಚಾುದ್ಾಗ ಬಾಯಂಕುಗಳು ಹೆೀುನ ಮೊತುವನುು ಆರ್ಬಿಐಗ ವಗಾಿಯಸುತುದೆ.

7. ಅನ್ಸಯಂತಿರತ ಠೇವಣಿ ಯೇಜನಗಳ ನ್ಸಷ್ೇಧ ಮಸೂದೆ-2018
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರಅವರ ನೇತೃತವದಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದರ ಸಂಪ್ುಟ, ಅನ್ಸಯಂತಿರತ ಠೇವಣಿ ಯೇಜನಗಳ
ನ್ಸಷ್ೇಧ ಮಸೂದೆ-2018ಕೆಕ ಅಧಿಕೃತ ತಿದುಿಪ್ಡಿ ತರುವ ಪ್ರಸ್ಾುವಕೆಕ ರ್ಣಕಾಸು ಸ್ಾಾಯ
ಸಮತಿಯ ಶಫಾರಸಿನ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಅನುಮತಿ ನ್ಸೇಡಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ಠೇವಣಿಯ ಅಪಾಯವನುು ನ್ಸಭಾಯಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ತಿದುಿಪ್ಡಿಗಳು
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತರ ವಹಿಸಲ್ಲದುಿ, ಮಸೂದೆಗ ಮತುಷ್ಟ್ುಾ ಬಲ ತುಂಬಲ್ಲವೆ. ಬಡವರು ಕಷ್ಟ್ಾಪ್ಟುಾ
ಗಳಿಸಿ ಕೂಡಿಟಾ ರ್ಣಕೆಕ ಅಂತರ್ ಯೇಜನಗಳಿಂದ ಮೊೇಸವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತುದೆ.
 ಮಸೂದೆಯು ನ್ಸಷ್ೇಧಿತ ನ್ಸಬಂಧನಯನುು ಒಳಗೂಂಡಿದುಿ, ಠೇವಣಿ ಪ್ಡೆಯುವವರು ಪ್ರಚಾರ,
ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆ ಮತುು ಜಾಹಿೇರಾತು ನ್ಸೇಡುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೆೇ ಅನ್ಸಯಂತಿರತ ಠೇವಣಿ
ಯೇಜನಯಡಿ ಠೇವಣಿ ಸಿವೇಕರಿಸುವಂತಿಲಿ. ಒಟ್ಾಾರಯಾಗಿ ಈ ನ್ಸಯಮವು ಅನ್ಸಯಂತಿರತ
ಠೇವಣಿ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ನ್ಸಷ್ೇಧಿಸುತುದೆ. ಅಸಿುತವದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಾಸಕಾಂಗ ನ್ಸಯಂತರಣ
ಚೌಕಟಾನುು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಅಪ್ರಾಧ ಜರುಗುವ ಮೊದಲೆೇ ಈ ನ್ಸಯಮವನುು ಜಾರಿಗ
ತರಬರ್ುದ್ಾಗಿದೆ.
 ಈ ಮಸೂದೆಯು ೩ ವಿಭಿನು ರಿೇತಿಯ ಅಪ್ರಾಧಗಳನುು ಉಲೆಿೇಖಿಸುತುದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರ
ಅನ್ಸಯಂತಿರತ ಠೇವಣಿ ಯೇಜನಗಳ ಚಾಲನ, ನ್ಸಯಂತಿರತ ಠೇವಣಿ ಯೇಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊೇಸದ
ಅಸಡೆಡ, ಅನ್ಸಯಂತಿರತ ಠೇವಣಿ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಪ್ುಪ ಪ್ರಚೂೇದನ.
 ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ

ಉಲೆಿೇಖಿಸಿರುವ
ಕಾಯಿನ್ಸವಿಹಿಸುತುದೆ.

ತಿೇವರ

ಶಕ್ಷೆ

ಮತುು

ದಂಡ

ನ್ಸರೂೇಧಕವಾಗಿ
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 ಅಕರಮವಾಗಿ ಠೇವಣಿಗಳನುು ಸಂಗರಹಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ ಮತುು
ಮರುಪಾವತಿಗ ಈ ಮಸೂದೆಯು ಅನೇಕ ನ್ಸಬಂಧನಗಳನುು ಒಳಗೂಂಡಿದೆ.
 ಸಪಧಾಿತಾಕ ಪಾರಧಿಕಾರದ್ದಂದ ಆಸಿುಯನುು ಲಗತಿುಸುವ ಅಧಿಕಾರವನುು ಮಸೂದೆ ಒದಗಿಸುತುದೆ.
ಮತುು ಠೇವಣಿದ್ಾರರಿಗ ಮರುಪಾವತಿಸುವಾಗ ಆಸಿುಗಳ ಬಗಗ ಅರಿವನುು ಒದಗಿಸುತುದೆ.
 ಸವತಿುನ ಜೂೇಡಣೆಗಾಗಿ ಸಪಷ್ಟ್ಾ ಸಮಯವನುು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುು ಠೇವಣಿದ್ಾರರಿಗ
ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತುದೆ.
 ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಸಿವೇಕರಿಸುವ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರಹಿಸಲು ಮತುು
ರ್ಂೀಕೆ ಮಾಡಲು ಆನ್ಲೆೈನ್ ದತುಸಂಚ್ಯವನುು ರೀಸಲು ಈ ಮಸೂದೆಯು ಶ್ಕುವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಸೂದೆಯು ’ಠೇವಣಿ ಸಿವೇಕರಿಸುವವರು’ ಮತುು ’ಠೇವಣಿ’ಯನುು ಸಮಗರವಾಗಿ ವಾಯಖಾಯನ್ಸಸುತುದೆ.
 ’ಠೇವಣಿ ಸಿವೇಕರಿಸುವವರು’ ಎಂಬುದು ಶ್ಾಸನವು ಒಳಗೂಂಡ ನ್ಸದ್ದಿಷ್ಟ್ಾ ಘಟಕಗಳನುು
ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಎಲಿ ಸಂಭಾವಯ ಘಟಕಗಳು (ವಯಕಿು ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ) ಠೇವಣಿಗಳನುು ಸಿವೇಕರಿಸುವುದು
ಅಥವಾ ವಿನಂತಿಸುವುದನುು ಒಳಗೂಂಡಿರುತುದೆ
 ’ಠೇವಣಿ’ ಎಂಬುದನುು ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಠೇವಣಿಗಳನುು ರಶೇದ್ದಗಳಾಗಿ ಮರಮಾಚ್ುವುದನುು
ನ್ಸಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದ್ಾಗಿ ವಾಯಖಾಯನ್ಸಸಬರ್ುದ್ಾಗಿದೆ. ಮತುು ವಯವಹಾರದ ಸ್ಾಮಾನಯ
ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅಂಗಿೇಕಾರವನುು ನ್ಸಗರಹಿಸುವಂತಿಲಿ. ಮತುು
 ಸಮಗರ ಕೆೇಂದರ ಕಾನೂರ್ನಾಗಿರುವ ಈ ಮಸೂದೆಯು ರಾಜಯ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಉತುಮ
ರೂಢಿಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುುತುದೆ. ಆದರ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳಿಗ ಶ್ಾಸನದ ನ್ಸಬಂಧನಗಳನುು
ಅನುಷ್ಾಿನಗೂಳಿಸುವ ಪಾರಥಮಕ ಜವಾಬಾಿರಿಯನುು ವಹಿಸುತುದೆ.
ಹಿನುಲೆ:
 ಇತಿುೇೀನ ದ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಅಕರಮ ಠೇವಣಿ ಸಿವೇಕರಿಸುವ ಯೇಜನಗಳಿಂದ ದೆೇಶ್ದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಜನರು ಮೊೇಸ ಹೊೇಗುತಿುರುವ ಘಟನಗಳು ನಡೆಯುತಿುವೆ. ಆದಿರಿಂದ ಇಂತರ್ ಅಕರಮವನುು
ನ್ಸಗರಹಿಸಲು ಸಮಗರ ಕೆೇಂದರ ಕಾನೂನನುು ಜಾರಿಗ ತರಲಾಗುವುದೆಂದು ರ್ಣಕಾಸು ಸೀವರು
2016-17ನೇ ಸ್ಾಲ್ಲನ ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೂೇಷ್ಠಸಿದಿರು.
 ಇಂತರ್

ಅಕರಮ

ಠೇವಣಿಯಂದ

ಬಡವರು,

ಆರ್ಥಿಕ

ಅನಕ್ಷರಸಾರೇ

ಹೆಚಾುಗಿ
ಬಲ್ಲಪ್ಶ್ುಗಳಾಗಿದ್ಾಿರ. ಅಲಿದೆೇ ಇಂತರ್ ಅಕರಮಗಳು ದೆೇಶ್ದ ವಿವಿಧ ರಾಜಯಗಳಿಗೂ ರ್ಬಿಬವೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ನ್ಸೇಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 2014ರ ಜುಲೆೈ ಮತುು 2018ರ ಮೆೇ ನಡುವೆ ಒಟ್ಾಾರ

ಅನಧಿಕೃತ ಯೇಜನಗಳ 928 ಪ್ರಕರಣಗಳನುು ವಿವಿಧ ರಾಜಯ ಮತುು ಕೆೇಂದ್ಾರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳ
ರಾಜಯಮಟಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಮತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ೀಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುು ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ
ನ್ಸಯಂತರಕರು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಿಗ ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ.
 ಆ ರಿೇತಿಯ ಹೆೀುನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೆೇಶ್ದ ಪ್ೂವಿಭಾಗದದ್ದಂದಲೆೇ ಹೆಚ್ುು ವರದ್ದಯಾಗಿವೆ.
ಅಕರಮ ಠೇವಣಿ ಯೇಜನಗಳನುು ನ್ಸವಾರಿಸಲು ಕರಡು ಮಸೂದೆಯನುು ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ
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ಡೊಮೆೇನ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕಟಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದು

ಮತುು

ಅದನುು

ಅಂತಿಮಗೂಳಿಸಿದ

ಕೆಲವೆೇ

ದ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಚ್ಯಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 2017-18ರ ಬಜಟ್ ಭಾಷ್ಟ್ಣದಲ್ಲಿ ರ್ಣಕಾಸು
ಸೀವರು ಘೂೇಷ್ಠಸಿದರು.
ಸಂಸತಿುನಲ್ಲಿ

ಮಂಡಿಸಿರುವ ಅನ್ಸಯಂತಿರತ ಠೇವಣಿ ಯೇಜನಗಳ ನ್ಸಷ್ೇಧ ಕಾಯ್ದಿ-2018 ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ
ಅಕರಮ ಠೇವಣಿ ಯೇಜನಗಳ ನ್ಸವಾರಣೆಗ ಸಮಗರ ಶ್ಾಸನವನುು ಒದಗಿಸುತುದೆ.
 ಅನ್ಸಯಂತಿರತ ಠೇವಣಿ ತೆಗದುಕೊಳುುವ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳ ಸಂಪ್ೂಣಿ ನ್ಸಷ್ೇಧ
 ಅನ್ಸಯಂತಿರತ ಠೇವಣಿ ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸವಿಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಉತೆುೇಜನಕೆಕ ತಿೇವರ
ಶಕ್ಷೆ
 ಠೇವಣಿದ್ಾರರಿಗ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊೇಸ ಮಾಡಿದರ ಶಕ್ಷೆ



ಠೇವಣಿಗಳ

ಮರುಪಾವತಿಯನುು
ಪಾರಧಿಕಾರವನುು ಹೆಸರಿಸುವುದು.

ಖೀತಪ್ಡಿಸಲು

ರಾಜಯ

ಸಕಾಿರವು

ಸಪಧಾಿತಾಕ

ಡಿಫಾಲ್ಾ ಸ್ಾಾಪ್ನಯ ಸವತುುಗಳನುು ಜೂೇಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತುು
ಕಾಯಿಗಳು



ಠೇವಣಿದ್ಾರರ ಮರುಪಾವತಿಯನುು ಮೆೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಾಯ್ದಿಯಡಿ ಅಪ್ರಾಧಗಳನುು
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ರ್ನಾಯಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಾಾನ್ಸೇಕರಿಸುವುದು ಮತುು



ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಸಯಂತರಣಾ ಠೇವಣಿ

 ಯೇಜನಗಳ ಪ್ಟ್ಟಾ ಜತೆಗ ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರವು ಪ್ಟ್ಟಾಯನುು ವಿಸುರಿಸುವ ಅಥವಾ ತೆಗಯುವ
ಷ್ಟ್ರತುುಗಳನುು ಪ್ರಿಚ್ಯಸುವುದು.

8. ಆದ್ಾಯ ತೆರಿಗ ಒಂಬುಡ್ಸ ಮನ್
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ಅವರ

ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆೇಂದರ ಸಂಪ್ುಟ ಸಭೆಯು ಆದ್ಾಯ ತೆರಿಗ

ಒಂಬುಡ್ಸ ಮನ್ ಮತುು ಪ್ರೂೇಕ್ಷ ತೆರಿಗ ಒಂಬುಡ್ಸ ಮನ್ ಸಂಸ್ಥಾಯ ರದಿತಿಗ ಅನುಮೊೇದನ
ನ್ಸೇಡಿತು.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಪ್ಯಾಿಯ ದೂರು ಪ್ರಿಹಾರ ವಯವಸ್ಥಾಯ ಆಯ್ದಕ ಇರುವುದರಿಂದ ಮತುು ಒಂಬುಡ್ಸ ಮನ್
ಸಂಸ್ಥಾಯು ಹಾಲ್ಲ ನ್ಸಯಮತವಾಗಿ ಸಮಾರ್ನಾಂತರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸವಿಹಿಸುತಿುರುವ ದೂರು,
ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ವಯವಸ್ಥಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ುು ದಕ್ಷ ಯಾ ಕಿರಯಾಶ್ಾಲ್ಲ ಎಂಬುದು
ಸ್ಾಬಿೇತಾಗದ್ದರುವ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಾಯ ತೆರಿಗ ಒಂಬುಡ್ಸ ಮನ್ ಮತುು ಪ್ರೂೇಕ್ಷ ತೆರಿಗ
ಒಂಬುಡ್ಸ ಮನ್ ಗಳನುು ರದುಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮೊೇದನ ನ್ಸೇಡಲಾಗಿದೆ.
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ಹಿನುಲೆ
 ಆದ್ಾಯ ತೆರಿಗ ಒಂಬುಡ್ಸ ಮನ್ ಸಂಸ್ಥಾಯನುು ಆದ್ಾಯ ತೆರಿಗಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳ ಪ್ರಿಹಾರಕಾಕಗಿ 2003 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗಿತುು. ಆದ್ಾಗೂಯ
ಒಂಬುಡ್ಸ ಮನ್ ಸಂಸ್ಥಾ ತನು ಉದೆಿೇಶ್ ಸ್ಾಧನಯಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗಲ್ಲಲಿ.
 ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಏಕ ಅಂಕೆಗಳ ಮಟಾಕೆಕ ಕುಸಿದುದರಿಂದ ಮತುು ತೆರಿಗ ಪಾವತಿದ್ಾರರು
ಸಿ.ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್. ಎ.ಎಂ.ಎಸ್. ( ಕೆೇಂದ್ದರೇಕೃತ ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಮತುು ನ್ಸಗಾ
ವಯವಸ್ಥಾ ) , ಆಯಕರ ಸ್ಥೇವಾ ಕೆೇಂದರ ಇತಾಯದ್ದ ಪ್ಯಾಿಯ ವಿಧಾನಗಳನುು ಬಳಸಲು ಆಯ್ದಕ
ಮಾಡಿಕೊಂಡದಿರಿಂದ , 2011 ರಲ್ಲಿಿ ಪ್ರೂೇಕ್ಷ ತೆರಿಗ ಒಂಬುಡ್ಸ ಮನ್ ವಯವಸ್ಥಾಯ ಖಾಲ್ಲ
ಕಚೇರಿಯನುು ಮುಚ್ುಲು ನ್ಸಧಿರಿಸಲಾಗಿತುು.

9. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಲೆೇಜ್ಸ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಇತಿುೇೀಗ

ಮಂಡನಯಾದ ಕೆೇಂದರ ಬಜಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಲೆೇಜ್ಸ’ಗಳನುು
ನ್ಸಮಾಿಣ ಮಾಡುವ ಯೇಜನಯನುು ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಡಿಜಿಟಲ್ ರ್ಳಿು ಎಂದರೇನು?
 ಸ್ಾಮಾನಯ ಅಥಿದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಲೆೇಜಜಿಠಿ ಎಂದರ, ಗಾರಮವೊಂದು ಸಂಜಿಠಿಣಿವಾಗಿ
ಇಂಟನಿಟ್ ಸಂಪ್ೂಣಿ ಹೊಂದುವುದ್ಾಗಿದೆ.
 ಅಂದರ, ಬಾರಡ್ ಬಾಯಂಡ್ ಸಂಪ್ಕಿ ಕಲ್ಲಪಸುವುದ್ಾಗಿರುತುದೆ. ಅದರಲೂಿ ಕಂಪ್ೂಯಟರ್ಗಳು,
ಟ್ಾಯಬಿಟ್ ಮತುು ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ೂೇನ್ಗಳ ಬಳಕೆಗ ಸ್ಾಕಾಗುವಷ್ಟ್ುಾ ಹೆೈಬಾಯಂಡ್ ವಿಡ್ು
ಇಂಟನಿಟ್ ಪ್ೂರೈಸುವುದ್ಾಗಿರುತುದೆ.
ಏನೇನು ಮಾಡಬರ್ುದು?
 ಒಮೆಾ ಗಾರಮವೊಂದು ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿ ಇಂಟನಿಟ್ ಸಂಪ್ಕಿಕೆಕ ಒಳಪ್ಟಾರ, ಅದು – 6
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಲೆೇಜ್ಸ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಬೇಕಾದ ವೆೇದ್ದಕೆಯನುು ಸಜುೆಗೂಳಿಸುತುದೆ.
 ಗಾರಮದ ಪ್ರತಿಯಬಬರು ಇಂಟನಿಟ್ ಸಂಪ್ಕಿಕೆಕ ಒಳಪ್ಡುವುದರಿಂದ ಸರಕಾರದ ಈ
ಯೇಜನಗಳು, ಮೂಲ ಸ್ೌಕಯಿಗಳನುು ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗುತುದೆ.
 ಇಂಟನಿಟ್ ಆಧರಿತ ಎಲಿ ಸ್ಥೇವೆಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಬರ್ುದು:
 ಮಾಹಿತಿ, ಸುದ್ದಿ, ಶಕ್ಷಣ.
 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಸಿನ್ಸಮಾ, ಟ್ಟವಿ ಪ್ರದಶ್ಿನ.

http://www.nialp.nammaiasacademy.com

Page 53

http://nammaiasacademy.com
 ಸ್ಥುೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸಯರು, ಉದೊಯೇಗಿಗಳು, ಸರಕಾರದ ಜತೆ ಸಂಪ್ಕಿ.
 ಕೃಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ಡೆಯುವುದು.
 ವೆೈದಯರ ಅಪಾಯಂಟಾಂಟ್, ದ್ಾಖಲೆಗಳನುು ಪ್ಡೆಯುವುದು.
 ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಕಾಯಿಕರಮಗಳು.
 ಗಾರಮಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ನಾಗರಿಕ ಸ್ಥೇವೆಗಳ ಕೊರತೆ ದ್ಾಖಲು.
ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ್ವೆೇನು ?
ಕೃಷ್ಠಗ ಲಾಭ್:
 ರ್ಳಿುಗಳು ಸಂಪ್ೂಣಿವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ಲೇಕರಣಗೂಂಡರ ಅದರ ಮೊದಲ ಉಪ್ಯೇಗವಾಗುವುದು
ಕೃಷ್ಠ ಕ್ಷೆೇತರಕೆಕ.
 ರ್ವಾಮಾನ, ಕೃಷ್ಠ
ಕ್ಷೆೇತರದಲಾಿಗುತಿುರುವ

ಉತಪನು,

ಕೃಷ್ಠ

ಪ್ದಧತಿಗಳಲ್ಲಿ

ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಿಳಿದುಕೊಳುಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲದೆ.
 ಅವರು

ರ್ಣಕಾಸು

ಶ್ರವೆೇಗದ

ಮತುು

ಮಾರುಕಟಾಯ
ಪ್ಡೆಯಲ್ಲರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲದೆ.

ಸುಧಾರಣೆಗಳು
ರೈತರು

ಮಾಹಿತಿಯನುು

ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ

ಆ

ತಮಾ

ರ್ಳಿುಗಳಲ್ಲಿ

ಬರಳ

ತುದ್ದಯಲೆಿೇ

 ಅಷ್ಾ ಯಾಕೆ ಬಾಯಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಥೇವೆಯನೂು ಯಾವುದೆೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲಿದೆ ಪ್ಡೆಯಬರ್ುದು.
ಆರೂೇಗಯ:
 ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ರ್ಳಿುಗರಿಗ ಸಕಾಲಕೆಕ ಆರೂೇಗಯ ಸ್ಥೇವೆ – ದೊರಯುವುದ್ದಲಿ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ
ಸ್ಾವು ನೂೇವು ಸಂಭ್ವಿಸುತುವೆ.
 ಆದರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಲೆೇಜ್ಸಗಳಿಂದ್ಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಥಯಯನುು ಬಗರ್ರಿಸಿಕೊಳು ರ ಬರ್ುದ್ಾಗಿದೆ.
ಆರೂೇಗಯ ತುತುಿ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪ್ಕಿದ್ದಂದ್ಾಗಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಂಬುಲೆನ್ಸ ಸ್ಥೇವೆ
ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಬರ್ುದ್ಾಗಿದೆ.
ಅಗತಯಬಿದಿರ
ನುರಿತ
ವೆೈದಯರನುು
ರ್ಳಿುಗಳಿಗ
ಕರಯಸಿಕೊಳುಬರ್ುದು.
ರ್ನಾಗರಿಕ ಸ್ಥೇವೆಗಳು:
 ರ್ಳಿುಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ಲೇಕರಣವಾಗುವುದರ ಬರ್ು ದೊಡಡ ಲಾಭ್ ಎಂದರ, ರ್ನಾಗರಿಕ ಸ್ಥೇವೆಗಳನುು
ಯಾವುದೆೇ ತೊಂದರ ಇಲಿದೆ ಪ್ಡೆಯಬರ್ುದು.
 ಅಜಿಿಗಳ ಭ್ತಿಿ, ವಾರ್ನಗಳ ನೂೇಂದಣಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಿ ಪ್ಡೆಯುವುದು, ಪಾಸ್ಪೊೇಟ್ಿ
ಸ್ಥೇವೆಗಳು ಬರಳ ತುದ್ದಯಲೆಿೇ ದೊರಯಲ್ಲವೆ.
 ಇದಕಾಕಗಿ ರ್ಳಿುಗರು ದೂರದ ನಗರ ಅಥವಾ ಪ್ಟಾಣಗಳಿಗ ಅಲೆದ್ಾಡಬೇಕಿಲಿ. ಜತೆಗ ಸಾಳಿೇಯ
ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತುು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರ ಕೆೈಗ ಸುಲಭ್ಕೆಕ ಸಂಪ್ಕಿಕೆಕ ದೊರಯಲ್ಲದ್ಾಿರ.
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10. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಸ್ಾಲದ ನ್ಸವಿರ್ಣೆ ಸೂಪ್ರ್
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ವಾಷ್ಠಿಕ ಸರಾಸರಿ ಶ್ೇ.7ಕೂಕ ಹೆೀುನ ದರದ ಜಿಡಿಪಿ ಪ್ರಗತಿಯಂದ್ದಗ ವಿಶ್ವದಲೆಿೇ ಅತಯಂತ
ವೆೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿುರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಭಾರತ ಹೊರಹೊಮಾದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಕಳೆದ
ಐದು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರದ ಸ್ಾಲದ ಮೊತು ವೃದ್ದಧಸಿದಿರೂ, ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ್ೇಕಡಾವಾರು
ಪ್ರಮಾಣದ ಲೆಕಾಕಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಭಾರತಕೆಕ
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರ ಕಳೆದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೂಳಿಸಿದ 2017-18ರ ಸ್ಾಲದ ಸಿಾತಿ ಗತಿಯ
ಪ್ತರದಲ್ಲಿ (Status paper on Government Debt) ಭಾರತದ ಸಮಗರ ಸ್ಾಲದ ವಿವರಗಳು
ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದ್ದನ ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ತುಲನಯನೂು ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನ್ಸಸಬರ್ುದು. ದೆೇಶ್ದ ಆಂತರಿಕ
ಸ್ಾಲ, ವಿದೆೇಶ ಸ್ಾಲ, ರಾಜಯಗಳು ತೆಗದುಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಾಲ, ಜಿಡಿಪಿಗೂ ಸ್ಾಲಕೂಕ ಇರುವ
ಅನುಪಾತ ಮುಂತಾದ ರ್ಲವು ವಿವರಗಳನುು ಹೊಂದ್ದದೆ. ಸ್ಾವರಸಯವೆಂದರ ಕಳೆದ 5 ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಒಟ್ಾಾರ ಸ್ಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದಿರೂ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗ ಹಾಗೂ ಸೂಕು
ಕಾಯಿತಂತರಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮ ಸ್ಾಲದ ನ್ಸವಿರ್ಣೆಯೂ ಸುಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಇದಲಿದೆ ವಿತಿುೇಯ
ಕೊರತೆಯೂ ನ್ಸಗದ್ದತ ಗುರಿಯ ಒಳಗಿರುವುದು ಗಮರ್ನಾರ್ಿ.
ಸರಕಾರದ ಸ್ಾಲಗಳ ವಿಧಗಳೆಷ್ಟ್ುಾ?
 ಆಂತರಿಕ ಸ್ಾಲ (Internal Debt) ಹಾಗೂ ವಿದೆೇಶ ಸ್ಾಲ (External Debt) ಎಂಬ ಎರಡು
ವಿಧವಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಸ್ಾಲ ಎಂದರ ದೆೇಶೇಯವಾಗಿಯ್ದೇ ತನು ರ್ನಾಗರಿಕರಿಂದ, ಮಾರುಕಟಾಯಂದ
ಪ್ಡೆಯುವ ಸ್ಾಲ. ಸರಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂಳಿಸುವ ಸ್ಾಲಪ್ತರ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಸ್ಥಕುಯರಿಟ್ಟೇಸ್,
ಟರಶ್ರಿ ಬಿಲ್ಸ ಇತಾಯದ್ದಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರುತುವೆ. ವಿದೆೇಶ ಸ್ಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಸೂೀಸುವಂತೆ ವಿದೆೇಶ
ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆಯುವಂಥದುಿ.
 ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ರ್ಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥಾ, ವಿಶ್ವಬಾಯಂರ್ಕ, ಎಡಿಬಿ ಇತಾಯದ್ದ ಜಾಗತಿಕ ರ್ಣಕಾಸು
ಸಂಸ್ಥಾಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಭಾರತಿೇಯ ಕಾಪೊಿರೇಟ್ ವಲಯದ ಕಂಪ್ನ್ಸಗಳು ವಿದೆೇಶ
ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆಯುವ ಸ್ಾಲಗಳೂ ದೆೇಶ್ದ ಒಟ್ಾಾರ ಸ್ಾಲದ ಪ್ಟ್ಟಾಗ ಸ್ಥೇರುತುವೆ. ಕೆೇಂದರ
ಸರಕಾರ ಮತುು ರಾಜಯ ಸರಕಾರ ಮತುು ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಾಗಳ ಸ್ಾಲ ಸ್ಥೇರಿದ್ಾಗ ಸಿಗುವ ಮೊತುವೆೇ
ಒಟುಾ ಸ್ಾಲವೆನ್ಸಸುತುದೆ. (General Government Debt) ಹಿೇಗಾಗಿ ದೆೇಶ್ದ ಒಟುಾ ಸ್ಾಲದ
ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೆೇಲೆ ಕೆೇವಲ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರದ ಸ್ಾಲ ಮಾತರ ಕಾರಣವಾಗುವುದ್ದಲಿ. ಯಾಕೆಂದರ
ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಸರಕಾರಗಳ ಸ್ಾಲಗಳು, ಇತರ ಉತುರದ್ಾಯತವಗಳೂ ಸ್ಥೇಪ್ಿಡೆಯಾಗಿರುತುವೆ.
ಸ್ಾಲದ ಸಿಾತಿ ಗತಿಯ ಪ್ತರದಲೆೇನ್ಸದೆ ?
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 2013-14ರಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರ 53.38 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ. ಸ್ಾಲ ಹೊಂದ್ದದಿರ, 2017-18ರಲ್ಲಿ
77.98 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ.ಗ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರ ಇದೆೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗಯೂ
ಆಗಿತುು. ಅಂದರ ಆದ್ಾಯವೂ ವೃದ್ದಧಸಿದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ್ೇಕಡಾವಾರು ಸ್ಾಲದ ಪ್ರಮಾಣ
ಕೂಡ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
 2013-14ರಿಂದ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರದ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ್ೇಕಡಾವಾರು ಸ್ಾಲ ಮತುು ಒಟುಾ
ಉತುರದ್ಾಯತವದ

ಪ್ರಮಾಣವನುು

ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರ,

ನಂತರದ

ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ

ಕರಮೆೇಣ

ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನುು ಗಮನ್ಸಸಬರ್ುದು.
 2013-14ರಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ್ೇ.47.5ರಷ್ಟ್ುಾ ಸ್ಾಲ ಹಾಗೂ ಉತುರದ್ಾಯತವ ಇದ್ದಿದಿರ,
2017ರ ಮಾರ್ಚಿ ವೆೇಳೆಗ ಅದು ಶ್ೇ.45.9ಕೆಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಟುಾ ಸ್ಾಲ ಏರಿದುಿ ಹೆೇಗ?
 ಕಳೆದ ಐದು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಮತುು ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರದ ಋುಣಭಾರದ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ
ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದಿರೂ, ದೆೇಶ್ದ ಒಟ್ಾಾರ ಸ್ಾಲ ಇತಿುೇೀನ ವಷ್ಟ್ಿಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರ್ಣಕಾಸು
ಇಲಾಖ್ಯಯ ವರದ್ದಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆೇಂದರ, ರಾಜಯ ಹಾಗೂ ಸಾಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಾಗಳು ತೆಗದುಕೊಳುುವ
ಒಟುಾ ಸ್ಾಲ ಮತುು ಜಿಡಿಪಿಯ ಅನುಪಾತವು 2013-14 ಮತುು 2017-18ರಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.67.1ರಿಂದ
ಶ್ೇ.68.2ಕೆಕ ವೃದ್ದಧಸಿದೆ.
 ಇತಿುೇೀನ ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಸರಕಾರಗಳು ಪ್ಡೆದ್ದರುವ ಸ್ಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟ್ಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ುಳ
ಹಾಗೂ

2018ರ

ನಂತರ

ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ

ಬಾಯಂರ್ಕಗಳಿಗ

ಬಂಡವಾಳ

ನರವು

ನ್ಸೇಡಲು

ಬಿಡುಗಡೆಗೂಳಿಸಿದಿ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್ ಸ್ಾಲಪ್ತರಗಳು (ಸ್ಥಪಶ್ಲ್ ಸ್ಥಕುಯರಿಟ್ಟೇಸ್) ಒಟ್ಾಾರ ದೆೇಶ್ದ ಸ್ಾಲ
ಏರಿಕೆಗ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 ರಾಜಯ ಸರಕಾರಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವಿದೆೇಶ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸ್ಾಲ ಪ್ಡೆಯುವುದಕೆಕ ನ್ಸಬಿಂಧಗಳಿವೆ.
ಹಿೇಗಾಗಿ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರ ಪ್ಡೆಯುವ ಬರ್ುತೆೇಕ ಎಲಿ ವಿದೆೇಶ ಸ್ಾಲಗಳು ರಾಜಯ ಸರಕಾರಗಳ
ಯೇಜನಗ ಸಿಗುತುವೆ. ಇಂಥ ಬಾರ್ಯ ಸ್ಾಲಗಳು ಇಂಟರ್ರ್ನಾಯಶ್ನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಜನ್ಸಸ,
ಐಬಿಆರ್ಡಿ, ಎಡಿಬಿ ಇತಾಯದ್ದ ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ರ್ಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥಾಗಳದ್ಾಿಗಿರುತುದೆ. ಕಳೆದ
2017ರಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರವು ರಾಜಯಗಳಿಗ ಮೂಲ ಸ್ೌಕಯಿ ಯೇಜನಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
ಜಐಸಿಎ ಇತಾಯದ್ದ ವಿದೆೇಶ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಾಲ ಪ್ಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನ್ಸೇಡಿತುು.
ಇದಲಿದೆ

ಭಾರತದ

ಕಾಪೊಿರೇಟ್

ವಲಯದ

ಕಂಪ್ನ್ಸಗಳು

ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ
ತೆಗದುಕೊಳುುವ ವಿದೆೇಶ ಸ್ಾಲಗಳೂ ಒಟುಾ ಸ್ಾಲದ ಲೆಕಕಕೆಕ ಸ್ಥೇಪ್ಿಡೆಯಾಗುತುದೆ.

ರ್ೂಡಿಕೆಗ

 ಸರಕಾರಗಳು ಪ್ಡೆಯುವ ಸ್ಾಲಗಳು ಉತಾಪದಕ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗ ವಿನ್ಸಯೇಗವಾದರ, ಆರ್ಥಿಕ
ಬಳವಣಿಗಗೂ ಪ್ುಷ್ಠಾ ನ್ಸೇಡುತುದೆ. ಆದರ ಜನಪಿರಯ ಭಾಗಯ ಸಿಕೇಮ್ಗಳಿಗ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಾ
ಖಚಾಿದರ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವಣಿಗ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದನುು ನೂೇಡುತೆುೇವೆ. ಆದಿರಿಂದಲೆೇ ಸ್ಾಲ
ಮರ್ನಾುದಂಥ ಯೇಜನಗಳು ಶ್ಾಶ್ವತ ಪ್ರಿಹಾರ ಅಲಿ ಎಂಬುದನುು ಯಾವುದೆೇ ಪ್ಕ್ಷ ಅಥವಾ
ಸರಕಾರಗಳು ಒಪ್ುಪತುವೆ.
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 ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರ 2018ರ ಮಾರ್ಚಿ ಅಂತಯದ ವೆೇಳೆಗ ಹೊಂದ್ದದಿ ಒಟುಾ ಸ್ಾಲದಲ್ಲಿ
ಶ್ೇ.93.8ರಷ್ಟ್ುಾ ಪಾಲೂ ರೂಪಾಯ ಕರನ್ಸಸಗಳ ಲೆಕಕದಲ್ಲಿದಿವು. ವಿದೆೇಶ ಸ್ಾಲ ಕೆೇವಲ
ಶ್ೇ.2.9ರಷ್ಟ್ುಾ ಮಾತರ ಇತುು. ಹಿೇಗಾಗಿ ಇತರ ಕರನ್ಸಸಗಳ ಮೌಲಯಗಳ ಏರುಪೆೇರಿನ್ಸಂದ ಸ್ಾಲದ
ಬಾಯಲೆನ್ಸ ಏರುಪೆೇರಾಗದಂತೆ ಮುನುಚ್ುರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತುು.
 ಭಾರತದ ಬರ್ುತೆೇಕ ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಸ್ಾಲ ನ್ಸಶುತ ಬಡಿಡ ದರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 2018ರ ಮಾರ್ಚಿ
ಅಂತಯಕೆಕ ಕೆೇವಲ ಶ್ೇ.1.8ರಷ್ಟ್ುಾ ಆಂತರಿಕ ಸ್ಾಲ ಮಾತರ ಫ್ೂಿೇಟ್ಟಂಗ್ ದರದಲ್ಲಿತುು. ಇದರಿಂದ
ಬಡಿಡ ದರದ ಏರುಪೆೇರಿನ ಹಾನ್ಸಯೂ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಬರ್ುದು. ಬಡಿಡ ಪಾವತಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿ
ಬಜಟ್ ಮೊತುದಲ್ಲಿ ಸಿಾರತೆ ಕಾಯುಿಕೊಳುಬರ್ುದು.
 ಕಳೆದ ಕೆಲ ವಷ್ಟ್ಿಗಳಿಂದ್ದೇಚಗ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರಕೆಕ ಸ್ಾಲದ ಮರು ಪಾವತಿಯ ಸರಾಸರಿ ಬಡಿಡ
ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿ (Average Interest Cost) ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2000-01ರಲ್ಲಿ ಶ್ೇ.8.1ರಷ್ಠಾದಿ
ಕೆೇಂದರದ ಸರಾಸರಿ ಬಡಿಡ ವೆಚ್ು 2017-18ರ ಹೊತಿುಗ ಶ್ೇ.7.2ಕೆಕ ತಗಿಗತುು. ಅಚ್ುರಿಯ ಸಂಗತಿ
ಏನಂದರ ರಾಜಯ ಸರಕಾರಗಳಿಗೂ ಇದೆೇ ರಿೇತಿ ಬಡಿಡ ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯ ಟರಂಡ್
ಸೃಷ್ಠಾಯಾಗಿದೆ. ರಾಜಯಗಳಿಗ ಕೂಡ ಸರಾಸರಿ ಬಡಿಡ ವೆಚ್ು ಶ್ೇ.7.7ಕೆಕ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಿೇತಿ
ಸರಾಸರಿ ಬಡಿಡ ವೆಚ್ುವು ಜಿಡಿಪಿ ದರಕಿಕಂತ ಕೆಳಗ ಅಥವಾ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವುದು, ಭಾರತ ತನು
ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಸ್ಾಲವನುು ಅಚ್ುುಕಟ್ಾಾಗಿ ನ್ಸಭಾಯಸುತಿುರುವುದನುು ಬಿಂಬಿಸುತಿುದೆ.
ನ್ಸವಿರ್ಣೆಗ ಕಾಯಿತಂತರವೆೇನು ?
 ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರ 2015ರಿಂದ ತನು ಸ್ಾಲದ ನ್ಸವಿರ್ಣೆಯ ಹೊಸ ಕಾಯಿತಂತರವನುು Debt
Management Strategy ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತಿುದೆ. ಸರಕಾರದ ಸ್ಾಲ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿರುವಂತೆ
ಹಾಗೂ ದ್ದೇಘಾಿವಧಿಯ ರಿಸ್ಕ ತಪಿಪಸುವುದು ಇದರ ಉದೆಿೇಶ್.
 ಡಿಎಂಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದರ ಸರಕಾರದ ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಸ್ಾಲ, ವಿದೆೇಶ ಸ್ಾಲ, ವಸುು ಸಿಾತಿ ಮತುು ಸ್ಾಲದ
ವೆಚ್ು ತಗಿಗಸಲು ತೆಗದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಯಿತಂತರಗಳ ವಿವರ ಇದರಲ್ಲಿರುತುದೆ. ಇದಲಿದೆ
Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003(FRBMA) ಎಂಬ
ಇನೂುಂದು ಪ್ರಬಲ ವಿತಿುೇಯ ಕಾಯದೆಯೂ ಇದೆ. ಈ ಕಾಯದೆ ದೆೇಶ್ದ ವಿತಿುೇಯ ಶಸಿುಗ
ಸ್ಾಂಸಿಾಕ ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟಾದೆ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿತಿುೇಯ
ಕೊರತೆಯನುು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ್ೇ.3ಕಿಕಂತ ಕೆಳಮಟಾದಲ್ಲಿ ನ್ಸಯಂತಿರಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಸ್ಾಲದ ಭ್ವಿಷ್ಟ್ಯವೆೇನು?
 ದೆೇಶ್ದ ಜಿಡಿಪಿ ಬಳವಣಿಗ, ಬಡಿಡ ದರ, ವಿನ್ಸಮಯ ದರ, ಭ್ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಸ್ಾಲದ ಅಗತಯಗಳನುು
ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸ್ಾಲದ ಮೊತು ವಯತಾಯಸವಾಗಬರ್ುದು. ಆದರ ಹಾಸಿಗ ಇದಿಷ್ಾೇ ಕಾಲು
ಚಾಚ್ಬೇಕು ಎಂಬ ನ್ಸಯಮ ದೆೇಶ್ಕೂಕ ಅನವಯವಾಗುತುದೆ ಮತುು ಸ್ಾವಿತಿರಕ ಸತಯವೂ ಹೌದು.
ಇದನುು ಪಾಲ್ಲಸದ ಅನೇಕ ಪಾಶುಮಾತಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ಾಲದ ಭಾರಿ ಕೂಪ್ದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿವೆ.
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ಆದಿರಿಂದ ಜನಪಿರಯ ಯೇಜನಗಳನುು ಘೂೇಷ್ಠಸುವ ಮುನು ಯಾವುದೆೇ ಸರಕಾರ ಈ
ಅಂಶ್ವನುು ಸಾರಿಸಬೇಕು.

11. ಜನಧನ್ ಯೇಜನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಜನವರಿ 30ರ ವರಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ದೆೇಶ್ದ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಠೇವಣಿ ಮೊತು
90,000 ಕೊೇಟ್ಟ ರೂ. ಸಮೇಪ್ಕೆಕ ಬಂದ್ದದೆ.ರ್ಣಕಾಸು ಸೀವಾಲಯದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, 2017ರ
ಮಾರ್ಚಿನ್ಸಂದ ಠೇವಣಿ ಮೊತು ಏರುತಿುದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಏನ್ಸದು ಜನಧನ್ ಯೇಜನ ?
 ದೆೇಶ್ದ

ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗೂ

ಎಲಿ

ಬಗಯ

ಬಾಯಂಕಿಂಗ್

ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳನುು

ಒದಗಿಸುವ
ಯೇಜನಯ್ದೇ ಜನಧನ್ 2014 ಆಗಸ್ಾ 28ರಂದು ಈ ಯೇಜನಗ ಚಾಲನ ನ್ಸೇಡಲಾಯತು.

 ‘ಮೆೇರಾ ಕಥಾ-ಭಾಗಯ ವಿಧಾತಾ’ ಎಂಬ ಘೂೇಷ್ಟ್ಣೆಯಡಿ ಆರಂಭ್ವಾಗಿರುವ ಯೇಜನ ರಾಷ್ಟ್ರದ
ಪ್ರತಿಯಬಬ ರ್ನಾಗರಿಕನ್ಸಗೂ ಎಲಿ ರಿೇತಿಯ ಬಾಯಂಕಿಂಗ್ ಸ್ೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಪಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದ್ದದೆ.
 ರುಪೆೇ ಕಾಡ್ಿ ಹೆಸರಿನ ಈ ಸ್ೌಲಭ್ಯ ಕೊೇಟಯಂತರ ಜನರಿಗ ಅನುಕೂಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
 ನಗರ ಮತುು ಗಾರಮೇಣ ಜನತೆಯನುು ಒಳಗೂಂಡಿರುವ ಈ ಯೇಜನಯಡಿ ಎಲಿರಿಗೂ
ಡೊಮೆಸಿಾರ್ಕ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ಿ (ರುಪೆೇ ಕಾಡ್) ನ್ಸೇಡಲಾಗುವುದು.
ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಯೇಜನ ?
 ದೆೇಶ್ದ ಕೊೇಟಯಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಂದ್ದವೆ. ಆದರ ಬಾಯಂರ್ಕ ಖಾತೆಯನುು
ಹೊಂದ್ದಲಿ. ಎಲಿರಿಗೂ ಬಾಯಂರ್ಕ ಖಾತೆ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ್ಸ ಈ ಯೇಜನ ಜಾರಿಗ
ತಂದ್ದದ್ಾಿರ.
ಈ ಯೇಜನಯ ಗುರಿ ಮತುು ಉದೆಿೇಶ್ಗಳು
 ಅಪ್ಘಾತ ವಿಮೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡಿುಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಪ್ಘಾತ ವಿಮೆವರಗಿನ ಎಲಿ ಬಗಯ ಬಾಯಂಕಿಂಗ್
ಕ್ಷೆೇತರದ ಮೂಲ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳನುು ಯೇಜನ ಒಳಗೂಂಡಿದೆ.
 ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಐದು ಸ್ಾವಿರಕೂಕ ಹೆಚ್ುು ಬಾಯಂರ್ಕ ಖಾತೆಗಳಿಗ ಓವರ್ ಡಾರಫ್ಾ
ಸ್ೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಪಸುವುದು, ಈ ಯೇಜನಯಡಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಯಕಿು 6 ತಿಂಗಳ ನಂತರ
2,500 ರೂ, ಓವರ್ ಡಾರಫ್ಾ ಭಾಜನರ್ನಾಗುತಾುನ.
 ಬಾಯಂರ್ಕ ಖಾತೆ ಹೊಂದ್ದರದ 5 ಕೊೇಟ್ಟ ಜನರಿಗ ಬಾಯಂಕಿಂಗ್ ಸ್ೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಪಸಿ 15 ಕೊೇಟ್ಟಗೂ
ಹೆೀುನ ಬಾಯಂರ್ಕ ಖಾತೆ ತೆರಯುವ ಉದೆಿೇಶ್ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
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 ಪ್ರತಿಯಂದು ಮನಗ ಕನ್ಸಷ್ಟ್ಿ ಎರಡು ಬಾಯಂರ್ಕ ಖಾತೆ ನ್ಸೇಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

12. ಸ್ಾಗರೂೇತುರ ಸ್ಾಲಗಳಿಗ ಹೊಸ ನ್ಸೇತಿ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಸ್ಾಗರೂೇತುರ ಸ್ಾಲ ಪ್ಡೆಯಲು ಹೊಸ ನ್ಸೇತಿಯನುು ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಸಿ ಬಾಯಂರ್ಕ
ಜಾರಿಗೂಳಿಸಿದೆ.ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರ ದೊಂದ್ದಗ ಸಮಾಲೊೇಚ್ನ ನಡೆಸಿ ಹಿಂದ್ದನ ನ್ಸೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಾಕಷ್ಟ್ುಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಂದ್ದದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಹೊಸ ನ್ಸೇತಿಯಲೆೇನ್ಸದೆ ?
 ಬಾಹಾಯವಾಣಿಜಯ ಸ್ಾಲ ಅಥವಾ ಎಕಸಾನಿಲ್ ಕಮಷ್ಠಿಯಲ್ ಬಾರೂೇವಿಂಗ್ (ಇಸಿಬಿ)
ಪ್ಡೆಯುವ ಅರ್ಿತೆ ಹೊಂದ್ದರುವವರಿಗ ಆರ್ಥಿಕ ವಷ್ಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಗರೂೇತುರದ ದೆೇಶ್ಗಳಿಂದ
ಸ್ಾಲ ಪ್ಡೆಯುವ ಮತಿಯನುು 750 ದಶ್ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗ ಹೆೀುಸಲಾಗಿದೆ.
 ಪ್ರತೆಯೇಕವಾಗಿದಿ ಬಾಹಾಯವಾಣಿಜಯ ಸ್ಾಲ ಅಥವಾ ಇಸಿಬಿ ಮತುು ರುಪಿ-ಡಿನೂೇಮನೇಟಡ್
ಬಾಂಡ್ ಗಳನುುಪ್ರಿಷ್ಟ್ಕರಿಸಿ ರುಪಿಡಿನೂೇಮನೇಟಡ್ ಇಸಿಬಿ’ಗಳಾಗಿ ಜಾರಿಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಇಸಿಬಿಗಳ ಕನ್ಸಷ್ಟ್ಿ ಸರಾಸರಿ ಮೆಚ್ುರಿಟ್ಟ ಅವಧಿ 3 ವಷ್ಟ್ಿಗಳಿಗ ನ್ಸಗದ್ದಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ರ್ೂಡಿಕೆಯನುು ಹೆೀುಸಲು ಬಾಹಾಯ ವಾಣಿಜಯ ಸ್ಾಲ
ಪ್ಡೆಯಲು ಅರ್ಿತೆ ಹೊಂದ್ದರುವ ಸಂಸ್ಥಾಗಳ ಸಂಖ್ಯಯಯನುು ಹೆೀುಸಲಾಗಿದೆ.
 ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಸಂಸ್ಥಾಗಳು, ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್ ವಿತು ವಲಯ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಘಟಕಗಳು,
ಎಸ್ಐಡಿಬಿಐ, ಎಕಿಸಮ್ ಬಾಯಂರ್ಕ, ಸೂಕ್ಷಾ ರ್ಣಕಾಸು ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ
ಸಂಸ್ಥಾಗಳು, ನೂೇಂದ್ಾಯತ ಟರಸಾ ಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಮತುು ಸಕಾಿರೇತರ ಸಂಘ
ಸಂಸ್ಥಾಗಳು ವಿದೆೇಶ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಾಲ ಪ್ಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪಸಿದೆ.
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ENVIRONMENT AND ECOLOGY
1. ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ಪ್ರದೆೇಶ್ ದ್ದನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಪ್ರತಿ ವಷ್ಟ್ಿ ಭಾರತ ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ್ಾದಯಂತ ವಿಶ್ವ ಜೌಗು ಪ್ರದೆೇಶ್ (ವಲ್ಡಿ ವೆಟ್ಲಾಯಂಡ್
ಡೆೇ)ದ್ದನವನುು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಪ್ರತಿ ವಷ್ಟ್ಿ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯದೊಂದ್ದಗ ಈ ದ್ದವನುು
ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತುದೆ.
 2019ರ ಧ್ಯೇಯ Wetlands and Climate Change
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 1971ರ ಫ್ಬರವರಿ 2ರಂದು ಕಾಯಸಿಪಯನ್ ಸಮುದರ ತಿೇರದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ನಗರ ಜೌಗು
ಪ್ರದೆೇಶ್ ರಾಮಸರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಸರ್ ಸಭೆ ನಡೆಯತು. 1997ರಿಂದ ಜೌಗು ಅಥವಾ ಆದರರ
ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳ ಪಾರಮುಖಯತೆ ಮತುು ಮೌಲಯದ ಬಗಗ ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ವಿಶ್ವ
ಜೌಗು ಪ್ರದೆೇಶ್ ದ್ದನವನುು ಫ್ಬರವರಿ 2ರಂದು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತುದೆ.
 ನ್ಸೇರಿರುವ ತೆೇವ ಭ್ೂಮಗಳು ಅನೇಕ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಸಸಯಗಳಿಗ ಹಾಗೂ ಜಲಜಿೇವಿಗಳಿಗ
ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಳೆಗಳನುು ಸರ್ ಇಂಥ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳೆಯಲಾಗುತುದೆ.
ಕಾಖಾಿನಗಳಿಂದ ಹೊರ ಬರುವ ರಾಸ್ಾಯನ್ಸಕ ತಾಯಜಯಗಳಿಂದ, ನಗರಿೇಕರಣದ್ದಂದ ಇನ್ಸುತರ
ಮಾನವನ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಯಂದ ಹಾಗೂ ನೈಸಗಿಿಕ ವಿಕೊೇಪ್ಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಜೌಗು ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳು
ಹಾಳಾಗುತಿುದೆ.
 ಇಂಥ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳ ಮೌಲಯವನುು ಅದರ ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿ ಅಂಶ್ಗಳ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು
ಮತುು ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ದ್ದನದ ಉದೆಿೇಶ್ವಾಗಿದೆ. ಸಕಾಿರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ
ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾಗಳು ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಗೂೇಷ್ಠಿ, ಉಪ್ರ್ನಾಯಸ, ಪೊೇಸಾರ್ ಪ್ರದಶ್ಿನ,
ಜೌಗುಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಚ್ಲನೀತರ, ಕಲೆ ಮತುು ರಸಪ್ರಶ್ು , ೀತರಕಲೆ, ಛಾಯಾಗರರ್ಣ ಇನ್ಸುತರ
ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ರ್ಮಾಕೊಳುುತುವೆ. ಹೊಸ ತೆೇವಾಂಶ್ ನ್ಸೇತಿಗಳು ಈ ದ್ದನದಲ್ಲಿ
ಪಾರರಂಭ್ವಾಗುತುದೆ.
ತೆೇವ ಭ್ೂಪ್ರದೆೇಶ್/ ಜೌಗು ಪ್ರದೆೇಶ್ ಗಳು( ವೆಟ್ಲಾಯಂಡ್) ಎಂದರೇನು?
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 ಕೆರ,

ಸರೂೇವರ,

ತಟ್ಾಕ,

ನದ್ದ,

ಅಂತಜಿಲ,

ಜೌಗು

ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳು,

ತೆೇವಯುಕು

ರ್ುಲುಿಗಾವಲುಗಳು, ಕೆಸರು ನಲ, ಓಯಸಿಸಗಳು, ನದ್ದ ಮುಖಜ ಭ್ೂಮ, ಅಳಿವೆಗಳು,
mangrooveಗಳಂತರ್ ಕರಾವಳಿೇ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳು, ರ್ವಳದ ದ್ದಬಬಗಳು, ಮತುು ಮಾನವ ನ್ಸಮಿತ
ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಾದ ಮೇನುಸ್ಾಕಣಾ ಕಟಾಗಳು, ಭ್ತುದ ಗದೆಿಗಳು, ಜಲಾಶ್ಯಗಳು ಮತುು ಉಪಿಪನ
ಇಂಗುಗುಂಡಿಗಳನುು ಒಳಗೂಂಡಿವೆ.
ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳನುು ಏಕೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು?
 ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳು ಅತಯಧಿಕ ಜೈವಿಕ ವೆೈವಿಧಯತೆಯನುು ಹೊಂದ್ದವೆ. ಈ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ್ಥಾಯ
ಉತಾಪದರ್ನಾ ಸ್ಾಮಥಯಿವೂ ಅಧಿಕ. ಅವು ನಮಗ ಅವಶ್ಯ ಸ್ಥೇವೆಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದರೂಂದ್ದಗ
ಅತಯಗತಯವಿರುವ ಸಿಹಿನ್ಸೇರಷ್ಟ್ಾನೂು ಕೊಡುತುವೆ. ಮಾನವನ ಉಳಿವಿಗ ಈ ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳು
ಅತಯವಶ್ಯಕ. ಜೈವಿಕ ವೆೈವಿಧಯತೆಯ ತೊಟ್ಟಾಲುಗಳಾಗಿದುಿ ಲೆಕಕವಿಲಿದಷ್ಟ್ುಾ ಸಸಯ-ಪಾರಣಿ,
ಮುಂತಾದ

ಜಿೇವೆಪ್ರಬೇಧಗಳಿಗ

ನ್ಸೇರನುುಣಿಸುತಿುವೆೇಮಾನವನ್ಸಗೂ

ಕೂಡ

ಪಾರಿಸರಿಕ
ಸ್ಥೇವೆಗಳೊಡನ ನ್ಸೇರಿನ ಪ್ೂರೈಕೆ, ಆಹಾರ, ಕಟಾಡ ನ್ಸಮಾಿಣ ವಸುುಗಳನುು ಒದಗಿಸುತುವೆ. ಅಷ್ಾೇ
ಅಲಿದೆ, ಪ್ರವಾರ್ವನುು ತಡೆಗಟುಾತುವೆ, ಅಂತಜಿಲವನುು ಮರುಪ್ೂರಣ ಮಾಡುತುವೆ.
ರ್ವಾಗುಣ ವೆೈಪ್ರಿೇತಯಗಳನುು ಎದುರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿಯಾಗುತುವೆ. ಹಿೇಗಿದೂಿ ಅವುಗಳು
ನಶಸುತಿುವೆ ಇಲಿವೆೇ ಬೇರ ಉದೆಿೇಶ್ಗಳಿಗ ಬಳಕೆಯಾಗುತಿುವೆ. ತೆೇವ ಭ್ೂಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲು ಕೂಡಾ ಹೌದು.
ಅಂತರಾಷ್ಠರೇಯ ಸರ್ಕಾರ ಏಕೆ ಬೇಕು?
 ಒಂದು ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ವು ಭೌಗೂೇಳಿಕವಾಗಿಯೇ, ರಾಜಕಿೇಯವಾಗಿಯೇ ಒಂದಕಿಕಂತ ಹೆಚ್ುು
ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಿಗ ಸ್ಥೇರಿದಿಲ್ಲಿ, ಅಂತರ್ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ನ್ಸವಿರ್ಣೆಯು ಆ ಎಲಿ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳ
ಜವಾಬಾಿರಿಯಾಗಿರುತುದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಪಾರಕೃತಿಕ ಸಂಪ್ನೂಾಲಗಳಾದ ನ್ಸೇರು, ಗಿಡಮರಗಳು, ಪಾರಣಿ-ಪ್ಕ್ಷಿಗಳೆಲಿವನೂು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಣೆ ಆ ಎಲಿ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಸ್ಥೇರಿರುತುದೆ.
ತತಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಅಂತರಾಿಷ್ಠರೇಯ ಮಟಾದಲ್ಲಿ ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳ ಬಗಗ ಚ್ೀಿಸಲು, ಸಂರಕ್ಷಣಾ
ಕಾಯಿಗಳನುು ಕೆೈಗೂಳುಲು, ಮಾಹಿತಿ ವಿನ್ಸಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳುಲು ಒಂದು ವೆೇದ್ದಕೆಯನುು
ಒದಗಿಸಲು ಅಂತರಾಿಷ್ಠರೇಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು. ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗಗ ಸ್ೌಹಾದಿವನುು,
ಸುಸಂಬಂಧವನುು ಹೊಂದ್ದದುಿ ಪ್ರಸಪರ ಸರ್ಯೇಗದೊಂದ್ದಗ ಸಿೇಮಾರೇಖ್ಯಗಳನೂು ದ್ಾಟ್ಟ
ಕಾಯೇಿನುಾಖರಾಗಲು ಅಂತರಾಿಷ್ಠರೇಯ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ುಮುಖಯ.
ತೆೇವ ಭ್ೂಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳ ವಿವೆೇಚ್ರ್ನಾಯುಕು ಬಳಕೆಯ್ದಂದರೇನು?
 ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಸುಸಿಾರ ಬಳಕೆ ಮತುು ಜನರಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಅವುಗಳಿಂದ
ಲಭಿಸುವ ಪಾರಿಸರಿಕ ಸ್ಥೇವೆಗಳನುು ವಿವೆೇಚ್ರ್ನಾಯುಕು ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸದಬಳಕೆಎನುಬರ್ುದು. ಈ
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ರಿೇತಿ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುುಪ್ಡೆಯುವಾಗ ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ವು ತನು ಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಹಾಗಯ್ದೇ
ಉಳಿಸಿಕೊಳುುವಂತೆ ಎಚ್ುರವಹಿಸಬೇಕು.
ತೆೇವ ಭ್ೂ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೆೇಗ?
ರಾಂಸ್ಾರ್ ಸಮಾವೆೇಶ್ದ ಆಶ್ಯವನುು ಜಾರಿಗ ತರುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನ್ಸಣಿಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತರ
ನ್ಸವಿಹಿಸುತುವೆ.
 ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳ ಸದಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯೇಿನುಾಖರಾಗುವುದು
 ಸೂಕು ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತರಾಿಷ್ಠರೇಯ ತೆೇವ ಭ್ೂಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಪ್ರಿಧಿಯಳಗ
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿೇ ನ್ಸವಿರ್ಣೆಗಾಗಿ ತರುವುದು (" ರಾಂಸರ್ ಪ್ಟ್ಟಾ"ಗ ಸ್ಥೇಪ್ಿಡೆ ಮಾಡುವುದು)·
 ಗಡಿಯಾಚಗಿನ ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳನೂು, ವಿವಿಧ ದೆೇಶ್ಗಳ ನಡುವೆ ರ್ಂೀಕೆಯಾದ ತೆೇವ
ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳನೂು

ಹಾಗೂ

ಜಿೇವ

ಪ್ರಬೇಧಗಳನೂು

ಅಂತರಾಿಷ್ಠರೇಯ

ಸರ್ಕಾರದ್ದಂದ

ಸ್ೌಹಾದಿಯುತವಾಗಿ ನ್ಸವಿಹಿಸುವುದು.
 ಇದಷ್ಾೇ ಅಲಿದೆ, ಹೊಸ ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ ನ್ಸಯಮಾವಳಿಗಳನುು ಜಾರಿಗೂಳಿಸಿ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಪ್ರಿಸರ
ಕಿರಯಾ ಯೇಜನಗಳನುುಸಿದಧಪ್ಡಿಸುವುದು, ನ್ಸೇತಿ- ನ್ಸಯಮಾವಳಿಗಳನುು ಜಾರಿಗೂಳಿಸಿ ಹಾಗೂ
ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಶಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಎಲಿರಲೂಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದುತಎವ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ
ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಕಾಯಿಕರಮದ ಮೂಲಕ ತೆೇವ ಭ್ೂ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಸಂಪ್ನೂಾಲಾಭಿವೃದ್ದಧ,
ಮೆೇಲ್ಲವಚಾರಣೆ, ಸಂಶ್ೂೇಧನ, ತರಬೇತಿ, ಶಕ್ಷಣ ಮತುು ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಅರಿವು ಸಂರಕ್ಷಣಾ
ಕಾಯಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಲಿವು. ತೆೇವ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗರ ನ್ಸವಿರ್ಣಾ
ಯೇಜನಯನುು ಅನುಷ್ಾಾನಕೆಕ ತರಬೇಕು.

2. ರ್ರಿಯುವ ನದ್ದಯಂದ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದ್ದಸಲು ಸಂಶ್ೂೇಧನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ನದ್ದ ಮತುು ಕಾಲುವೆಗಳ ಮೆೇಲೆಾೈ ನ್ಸೇರಿನ್ಸಂದ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದ್ದಸುವಂತರ್ ಯಂತರವೊಂದರ
ಪಾರಥಮಕ ಮಾದರಿಯನುು ರೂಕಿಿ ಐಐಟ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸಿದುಿ, ಇದನುು
ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಗ ಒಳಪ್ಡಿಸುತಿುದ್ಾಿರ. ಈ ಯಂತರದ್ದಂದ ನವಿೇಕೃತ ಇಂಧನಕೆಕ ಪ್ಯಾಿಯ ಸಂಪ್ನೂಾಲ
ದೊರಕುವ ಸ್ಾಧಯತೆ ಇದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ‘ದೆರ್ಲ್ಲ ಮೂಲದ ಮಾಯಕೆಿರ್ಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯದ ನರವಿನೂಂದ್ದಗ ಈ ಪಾರಥಮಕ
ಮಾದರಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನುು ಉತುರಾಖಂಡದ ರೂಕಿಿಯ ಗಂಗಾ ಮೆೇಲಿಂಡೆ
ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ
ವಷ್ಟ್ಿವಿಡಿೇ ನ್ಸೇರಿನ ರ್ರಿವು ಒಂದೆೇ ವೆೇಗದಲ್ಲಿ ಇರುತುದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರಯೇಗಕೆಕ
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ಸೂಕುವಾದ

ಸಾಳ.

ಈ

ಯಂತರವನುು

ಮತುಷ್ಟ್ುಾ

ಸುಧಾರಿಸುವ

ವಿಧಾನವನುು

ಕಂಡುಕೊಳುಬೇಕಿದೆ’
ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಶ್ೂೇಧನ ?
 ‘ಅಣೆಕಟುಾಗಳಲ್ಲಿ, ಎತುರದ್ದಂದ ಬಿೇಳುವ ನ್ಸೇರನುು ಬಳಸಿ ಟಬೈಿನ್ಗಳನುು (ರ್ವೆಯಂತರ)
ತಿರುಗಿಸಿ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದ್ದಸಲಾಗುತುದೆ. ಆದರ, ರ್ರಿಯುತಿುರುವ ನದ್ದಯ ವೆೇಗವನುು ಬಳಸಿ
ಟಬೈಿನ್ಗಳನುು ತಿರುಗಿಸಿ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದ್ದಸುವ ವಿಧಾನವನುು ಸಂಶ್ೂೇದ್ದಸುತಿುದ್ಾಿರ
 ಸ್ಾಂಪ್ರದ್ಾಯಕ ಜಲವಿದುಯತ್ ಘಟಕಗಳಿಗ ದೊಡಡ ಮಟಾದ ಅಣೆಕಟುಾಗಳ ಅಗತಯ ಇರುತುದೆ.
ಇಂತರ್ ಅಣೆಕಟುಾಗಳ ನ್ಸಮಾಿಣದ್ದಂದ ಪ್ರಿಸರ ಮತುು ಜಿೇವವೆೈವಿಧಯಗಳ ಮೆೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ
ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾಗುತುವೆ. ಇದನುು ತಡೆಗಟುಾವ ಉದೆಿೇಶ್ದ್ದಂದ ಎರಡು ವಷ್ಟ್ಿ ಸಂಶ್ೂೇಧನ ನಡೆಸಿ
ಈ ಮಾದರಿ ಯಂತರ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ‘ನದ್ದ, ಕಾಲುವೆ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಸಮಿಸಲಾದ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಟಾಗಳಿಗ ಕಟಾಲಾದ ಟಬೈಿನ್ಗಳು
ನದ್ದಯ ಮೆೇಲೆ ತೆೇಲುತುವೆ. ಇವುಗಳ ಸ್ಾಮಥಯಿವನುು ಸ್ಾಂಪ್ರದ್ಾಯಕ ಜಲವಿದುಯತ್ ಘಟಕಗಳಿಗ
ಹೊೇಲ್ಲಸಲಾಗುವುದ್ದಲಿ. ಆದರ ಈ ವಿಧಾನದ್ದಂದ ರ್ಲವು ಸವಾಲುಗಳನುು ಎದುರಿಸಲು
ಸ್ಾಧಯವಿದೆ. ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ರ್ರಿಯುವ ನ್ಸೇರಿನ ವೆೇಗ ಒಂದೆೇ ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರ, ಗಾಳಿಯ
ವೆೇಗಕಿಕಂತ 100 ಪ್ಟುಾ ಹೆಚ್ುು ವಿದುಯತ್ಅನುು ರ್ರಿಯುವ ನ್ಸೇರಿನ್ಸಂದ ಉತಾಪದ್ದಸಬರ್ುದು.
ಸಾಳಿೇಯವಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿದುಯತ್ಅನುು, ಇಂತರ್ ಸಣಣ ಸಣಣ ಸರಣಿ ಘಟಕಗಳಿಂದ
ಉತಾಪದ್ದಸಿಕೊಳುಬರ್ುದು’

3. ಭಾರತ ಮತುು ಫಿರ್ನಾಿಯಂಡ್ ನಡುವೆ ಜೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೆೇತರದಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗ
ಸಂಪ್ುಟ ಅನುಮೊೇದನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆೇಂದರ ಸಂಪ್ುಟ ಸಭೆಯು ಭಾರತ ಮತುು
ಫಿರ್ನಾಿಯಂಡ್ ನಡುವೆ ಜೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೆೇತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಪರ ಹಿತಾಸಕಿು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ರ್ೂಡಿಕೆ
ಮತುು

ಮರ್ತಾವಕಾಂಕ್ಷಿ

ಯೇಜನಗಳನುು

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ

ಸಂಶ್ೂೇಧರ್ನಾ

ವಲಯದಲ್ಲಿ

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮತುು

ಅನವೇಷ್ಟ್ಣೆ

ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ

ಅನವೇಷ್ಟ್ಣಾ

ಆಧಾರಿತವಾಗಿ

ಕೆೈಗೂಳುುವುದಕೆಕ ಅವಕಾಶ್ ಒದಗಿಸುವ ಸರ್ಯೇಗ ಕುರಿತ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗ ಸಂಪ್ುಟ
ಅನುಮೊೇದನ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು:
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 ಈ ಎಂ.ಒ.ಯು. ಧಿೇಘಾಿವಧಿ ಸಂಶ್ೂೇಧನ, ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಮತುು ಅನವೇಷ್ಟ್ಣೆ ಸರ್ಯೇಗ
ವಯವಸ್ಥಾಯನುು ರೂಪಿಸಲು ಮತುು ಭಾರತಿೇಯ ಹಾಗು ಫಿರ್ನಾಿಯಂಡ್ ಸಂಘಟನಗಳ ನಡುವೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಲವನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಿ ಅದನುು ಬಲಗೂಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲತೆಗಳನುು ಒದಗಿಸುತುದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ಗುಣಮಟಾದ, ರ್ಣಕಾಸು ಆವಶ್ಯಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮರ್ತಾವಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಂಟ್ಟ
ಯೇಜನಗಳನುು

ಕೆೈಗೂಳುುವ

ಮೂಲಕ

ಲಾಭ್ದ್ಾಯಕವಾಗುವಂತರ್ ವಿಶ್ವ
ನರವಾಗಲ್ಲದೆ. ಇದು ಎರಡೂ
ಕೆೈಗಾರಿಕೊೇದಯಮಗಳ ನಡುವೆ
ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ.

ಉಭ್ಯ

ದೆೇಶ್ಗಳು

ದಜಿಯ

ಅನವೇಷ್ಟ್ಣೆಗಳನುು

ದೆೇಶ್ಗಳ

ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಗಳು,

ಎರಡೂ

ದೆೇಶ್ಗಳಿಗ

ಕೆೈಗೂಳುಲು

ಸಂಶ್ೂೇಧಕರು

ಇದು
ಮತುು

ಜ್ಞಾನ ವಿನ್ಸಮಯ ಮತುು ಜ್ಞಾನ ಉತಾಪದನಗೂ ಅವಕಾಶ್

 ಸರ್ಯೇಗದಲ್ಲಿ ಅನವೇಷ್ಟ್ಣೆಯನುು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖಯ ಮೆೈಲ್ಲಗಲಾಿಗಿರುತುದೆ. ಡಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ
ಮತುು ಬುಯಸಿನಸ್ ಫಿರ್ನಾಿಯಂಡ್ ಗಳು ಜೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶ್ೂೇಧರ್ನಾ ನರವು
ಮಂಡಳಿ ( ಬಿ.ಐ.ಆರ್. ಎ.ಸಿ.) , ಜೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖ್ಯಯ (ಡಿ.ಬಿ.ಟ್ಟ.) ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ರಂಗದ
ಉದಯಮದ ಜೂತೆ ರ್ಣಕಾಸು ನರವು ಮತುು ಮರ್ತಾವಕಾಂಕ್ಷಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಮುಂಚ್ೂಣಿ
ಅನವೇಷ್ಟ್ಣಾ ಹಾಗು ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ಮಟಾದ ಯೇಜನಗಳನುು ಅನುಷ್ಾಾನ್ಸಸಲ್ಲದೆ. ಪ್ರಸಪರ
ಹಿತಾಸಕಿು ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಶ್ೂೇಧರ್ನಾ ಕ್ಷೆೇತರಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅನವೇಷ್ಟ್ಣಾ ಯೇಜನ;
 ಜಿೇವ ಭ್ವಿಷ್ಟ್ಯ ವೆೇದ್ದಕೆ: ಜೈವಿಕಇಂಧನ , ಜೈವಿಕ ಶ್ಕಿು ಮತುು ಜೈವಿಕ ಸಂಕುಲ ಆಧಾರಿತ
ಉತಾಪದನಗಳು
 ಜೈವಿಕ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಮತುು ಇಂಧನ ಅನವಯಕತೆಗಳು
 ನವೊೇದಯಮಗಳ ವಾಯಪಾರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಮತುು ಕಂಪೆನ್ಸಗಳ ಬಳವಣಿಗ
 ಜಿೇವ ವಿಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷಣ ತಂತರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತುು ಆಟಗಳು.
 ಜಿೇವ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಯ ಇತರ ಕ್ಷೆೇತರಗಳು .
ಹಿನುಲೆ:
 ಫಿರ್ನಾಿಯಂಡ್ ರಿಪ್ಬಿಿರ್ಕ ಸರಕಾರ ಮತುು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ುತವವಾದ್ದೇ ಭಾರತ ಸರಕಾರಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ
ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೆೇತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕಾಕಗಿ 2008 ರ ಮಾರ್ಚಿ 25 ರಂದು ಹೆಲ್ಲಸಂಕಿಯಲ್ಲಿ
ಅಂಕಿತ ಹಾಕಲಾದ ಒಪ್ಪಂದದನವಯ ಈ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿರ್ನಾಿಯಂಡ್ ಮತುು ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಘಟನಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಸಪರ ಹಿತಾಸಕಿುಯ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಧಿೇಘಾಿವಧಿ ಸಂಶ್ೂೇಧನ ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಹಾಗು ಅನವೇಷ್ಟ್ಣೆ (ಆರ್ ಆಂಡ್
ಡಿ ಆಂಡ್ ಐ.) ಸರ್ಕಾರವನುು ಉತೆುೇಜಿಸಲು ಒಪಿಪ ಕೊಳುಲಾಗಿದೆ.
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4. ಶ್ೇ .66% ಹಿಮಾಲಯ ರ್ನಾಶ್-ವರದ್ದ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಇಂಟರ್ರ್ನಾಯಷ್ಟ್ನಲ್ ಸ್ಥಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಂಟಗರೇಟಡ್ ಮೌಂಟನ್ ಡೆವಲೆಪ್ವೆುಂಟ್ (ಐಸಿಐಎಂಒಡಿ)
ನಡೆಸಿದ ಅಧಯಯನ ವರದ್ದಯಲ್ಲಿ, ಪಾಯರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ಶ್ತಮಾನದ ಅಂತಯಕೆಕ ಜಾಗತಿಕ
ತಾಪ್ಮಾನವನುು 1.5 ಡಿಗಿರಗ ಮತಿಗೂಳಿಸಿದರೂ, ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ 2.1 ಡಿಗಿರ
ತಾಪ್ಮಾನ ಹೆಚ್ುಳಗೂಂಡು ಸುಮಾರು ಶ್ೇ. 33 ಹಿಮಪ್ರದೆೇಶ್ ಕರಗಲ್ಲದೆ ಎನುಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಈ ವರದ್ದಯನುು 22 ದೆೇಶ್ಗಳ ನ್ಸೇತಿ ತಜ್ಞರು, 350 ಸಂಶ್ೂೇಧಕರು, 185 ಸಂಸ್ಥಾಗಳ
ಮಾಗಿದಶ್ಿನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 210 ಲೆೇಖಕರು, 20 ವಿಮಶ್ಿಕ ಸಂಪಾದಕರು, 125
ಪ್ರಿಶೇಲರ್ನಾ ತಜ್ಞರು ಹಿಮಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜನರು, ಪ್ರಿಸರ ಮತಿು ಜಿೇವವೆೈವಿಧಯತೆ
ಬಗಗ ಐದು ವಷ್ಟ್ಿಗಳವರಗ ವಿಸõತ ಅಧಯಯನ ನಡೆಸಿ ವರದ್ದ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ್ಾಿರ.
 ಜಮುಾ ಮತುು ಕಾಶಾೇರದ್ದಂದ ಅರುಣಾಚ್ಲ ಪ್ರದೆೇಶ್ವರಗಿನ 2500 ಕಿೇ.ಮೇ. ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುು
ಹಿಮಾಲಯ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಲಡಾಖ್ ಮತುು ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಲಾಹೌಲ್
ಮತುು ಸಿಪತಿ ಕೂಡ ಹಿಮಾಲಯವೆಂದು ಕರಸಿಕೊಳುುತುದೆ.
ಇದಕೆಕ ಕಾರಣವೆೇನು ?
 ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಿಸರ ಸುಧಾರಣೆಗ ಪ್ರಸುುತ ರ್ಲವು ದೆೇಶ್ಗಳು ತೊೇರಿಸುತಿುರುವ ನ್ಸಲಿಕ್ಷಯದ
ಪ್ರಿಣಾಮ ಈಗಿನಂತೆ ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನ ಉರಿಸುವುದು ಮತುು ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈ ಆಕೆಸೈಡ್
ಉಗುಳುವಿಕೆ ಹೆಚ್ುುತಿುದಿರ 2100ರೂಳಗ ಶ್ೇ. 66 ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೆೇಶ್ ಕರಗಿ ಹೊೇಗಲ್ಲದೆ
ಎಂದು ವರದ್ದಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ವಯಕುವಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಬಿೇರುವ ಪ್ರಿಣಾಮ
 ಕಳೆದ 150 ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ 2014ರಿಂದ 2023ರವರಗಿನ ಕಾಲಾವಧಿ ಅತಯಧಿಕ ತಾಪ್ಮಾನದ
ವಷ್ಟ್ಿಗಳು ಎಂದು ಕರಸಿಕೊಳುಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಬಿರಟನ್ನ ರ್ವಾಮಾನ ಇಲಾಖ್ಯ ಹೆೇಳಿದೆ. ಮುಂದ್ದನ
ಐದು ವಷ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ್ಮಾನ 1 ಡಿಗಿರ ಸ್ಥಲ್ಲಸಯಸ್ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುವುದು ಖೀತ. ಗರಿಷ್ಟ್ಿ
5 ಡಿಗಿರವರಗೂ ಹೆಚ್ುಳವಾಗಬರ್ುದು ಎಂದು ದ್ದೇಘಾಿವಧಿ ರ್ವಾಮಾನ ಮುನೂಸಚ್ನ
ಪಾಯರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗಗ
 ರ್ವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನುು ಎದುರಿಸಲು ಪಾಯರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ
ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ.
 ನವೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ಡಿಸ್ಥಂಬರ್ 11 ರ ವರಗ, ಪಾಯರಿಸ್, ಫಾರನಸುಲ್ಲಿ 195 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ಸಕಾಿರಗಳು ಒಟುಾಗೂಡಿದರು ಮತುು ಜಾಗತಿಕ ರ್ಸಿರುಮನ ಅನ್ಸಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುು
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ಕಡಿಮೆಗೂಳಿಸುವ ಉದೆಿೇಶ್ದ್ದಂದ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮೆೇಲೆ ಸಂಭ್ವನ್ಸೇಯ ಹೊಸ
ಜಾಗತಿಕ ಒಪ್ಪಂದವನುು ಚ್ೀಿಸಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ರ್ವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬದರಿಕೆಯನುು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.
 29-ಪ್ುಟಗಳೊಂದ್ದಗಿನ 32-ಪ್ುಟ ಪಾಯರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ್ಮಾನ ಏರಿಕೆಯಂದ್ಾಗಿ
ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಪಟ್ಟಾದೆ.
ಪಾಯರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಗುರಿಗಳು
 ಈ ಶ್ತಮಾನದ ಜಾಗತಿಕ ಉಷ್ಟ್ಣತೆಯು ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಮಟಾಕಿಕಂತ ಮೊದಲು 2 ಡಿಗಿರ
ಸ್ಥಲ್ಲಸಯಸಿಗಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು .
 5 ಡಿಗಿರ ಸ್ಥಲ್ಲಸಯಸ್ಥಗ ಹೆಚಾುಗಲು ತಾಪ್ಮಾನವನುು ಮತಿಗೂಳಿಸಲು ಪ್ರಯತುಗಳನುು
ಮುಂದುವರಿಸುವುದು .
 ರ್ವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ಎದುರಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ಾಮಥಯಿವನುು
ಬಲಪ್ಡಿಸುವುದು.

5. ಏಷ್ಾಯಟ್ಟರ್ಕ ಸಿಂರ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೇಜನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಗುಜರಾತ್ನ ಗಿರ್ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಅಭ್ಯಾರಣಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಏಷ್ಾಯಟ್ಟರ್ಕ ಸಿಂರ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗ
ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರ ಮತುು ಗುಜರಾತ್ ಮುಂದ್ಾಗಿವೆ.
 ಇದಕಾಕಗಿ 85 ಕೊೇಟ್ಟ ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಾಯಟ್ಟರ್ಕ ಸಿಂರ್ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೇಜನಯನುು
ಘೂೇಷ್ಠಸಿವೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಏನ್ಸದು ಏಷ್ಾಯಟ್ಟರ್ಕ ಸಿಂರ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೇಜನ ?
 ಯೇಜನಯಂತೆ, ಗಿರ್ ಅರಣಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂರ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗ ಅತಾಯಧುನ್ಸಕ ಸಂವರ್ನ ಸ್ಾಧನಗಳು
ಬಳಸಲಾಗುತುದೆ.
 ಗಿರ್ ಅರಣಯ ಪ್ರದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ವಾರ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರಣಿಗಳ ಪ್ತೆುಗ ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ವಯವಸ್ಥಾ
ಒದಗಿಸಲಾಗುತುದೆ.
 ಅತಾಯಧುನ್ಸಕ ಸ್ೌಕಯಿಗಳನುು ಒಳಗೂಂಡ ವೆಟನಿರಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಲಯನ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ ಮತುು
ಸ್ಾಕಷ್ಟ್ುಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗತಯ ಔಷ್ಟ್ಧ ಪ್ೂರೈಕೆ ಒಳಗೂಂಡಿರಲ್ಲದೆ.
 ಗಿರ್ ಅರಣಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂರ್ಗಳಿಗ ಸ್ಾಕಷ್ಟ್ುಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನ್ಸೇರು ದೊರಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು
ಕರಮಕೆೈಗೂಳುಲ್ಲದೆ.
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 ಗುಜರಾತ್ ಸಕಾಿರ ಗಿರ್ ಅಭ್ಯಾರಣಯ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುು ವಿಸುರಿಸಿ ಗರೇಟರ್ ಗಿರ್ ಎಂದು
ರ್ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲ್ಲದೆ.
 ಗರೇಟರ್ ಗಿರ್ ಅರಣಯದಲ್ಲಿ ವನಯ ಪಾರಣಿಗಳ ಬೇಟಗಾರರ ವಿರುದಿ ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆಗ ಪ್ರತೆಯೇಕ
ಟ್ಾಸ್ಕ ಫ್ೂೇಸ್ಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಾಗುತುದೆ.
ಈ ಯೇಜನ ಜಾರಿಗ ಗೂಳಿಸಲು ಕಾರಣವೆೇನು ?
 ಗಿರ್ ಅರಣಯಪ್ರದೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಂರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಜನವಸತಿ ಪ್ದೆೇಶ್ಗಳ ಪಾರಣಿಗಳ ಮೆೇಲೆ
ದ್ಾಳಿ ಮಾಡುತಿುದಿವು.
 ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೆೈರಸ್ಗಳು ಸಿಂರ್ಗಳಿಗ ರ್ಬಿಬ ಸ್ಾಕಷ್ಟ್ುಾ ಸಿಂರ್ಗಳು ಮೃತಪ್ಟ್ಟಾದಿವು. ಇದನುು
ಗಮನ್ಸಸಿದ ಸುಪಿರೇಂ ಕೊೇಟ್ಿ ಕೆಲವು ಸಿಂರ್ಗಳನುು ಮಧಯಪ್ರದೆೇಶ್ದ ಕುನೂಹ ಪಾಲುಪರ್ ರಕ್ಷಿತ
ಪ್ರದೆೇಶ್ಕೆಕ ಸಾಳಾಂತರಿ ಸುವಂತೆ ಸುಪಿರೇಂ ಕೊೇಟ್ಿ 2013 ರಲೆಿೇ ಸೂೀಸಿತುು.

SCIENCE AND TECHNOLOGY
1. ರ್ಬಲ್ ಸ್ಥಪೇಸ್ ಟಲ್ಲಸ್ಥೂಕೇಪ್
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ರ್ಬಲ್

ಸ್ಥಪೇಸ್

ಟಲ್ಲಸ್ಥೂಕೇಪ್

ಅನುು

ಬಳಸಿಕೊಂಡು

ಖಗೂೇಳಶ್ಾಸರಜ್ಞರು

ಕುಬೆ

ನಕ್ಷತರಪ್ುಂಜವನುು

ಗೂೇಳಾಕಾರದ ಕಿಸಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ದದ್ಾಿರ, ಅದು ಕೆೇವಲ 30
ಮಲ್ಲಯನ್ ಬಳಕಿನ-ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
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ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ರ್ಬಲ್ ಸ್ಥಪೇಸ್ ಟಲ್ಲಸ್ಥೂಕೇಪ್ ಬಗಗ
 ದ್ದ ರ್ಬಲ್ ಸ್ಥಪೇಸ್ ಟಲ್ಲಸ್ಥೂಕೇಪ್ ( ಎರ್ಚಎಸಿಾ ) 1990 ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಭ್ೂ ಕಕ್ಷೆಗ ಪಾರರಂಭ್ವಾದ
ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ದೂರದಶ್ಿಕ ಮತುು ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ್ದದೆ.
 ಮೊದಲನಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ದೂರದಶ್ಿಕವಲಿವಾದರೂ , ರ್ಬಲ್ ಅತಿದೊಡಡ ಮತುು ಅತಯಂತ
ಬರ್ುಮುಖವಾದದುಿ ಮತುು ಖಗೂೇಳಶ್ಾಸರಕೆಕ ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ವರಮಾನದ ಒಂದು
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶ್ೂೇಧರ್ನಾ ಸ್ಾಧನವೆಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
 ಎರ್ಚಎಸಿಾಗ ಖಗೂೇಳವಿಜ್ಞಾನ್ಸ ಎಡಿವನ್ ರ್ಬಲ್ ಹೆಸರನ್ಸುಡಲಾಗಿದೆ, ಮತುು ಕಾಂಪ್ಾನ್ ಗಾಮಾ
ರೇ ಅಬಸವೆೇಿಟರಿ , ಚ್ಂದರ ಎಕಸರ ಅಬಸವೆೇಿಟರಿ , ಮತುು ಸಿಪಟೆರ್ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್
ಟಲ್ಲಸ್ಥೂಕೇಪ್ ಜೂತೆಗ ರ್ನಾಸ್ಾದ ಗರೇಟ್ ಅಬಸವೆೇಿಟರಿೇಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಾಗಿದೆ.

2. ಉತುರ ಧುರವಕೂಕ ರ್ಬಿಬದ ಸೂಪ್ರ್ಬಗ್
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ದ್ದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರ್ತುು ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಬಾಯಕಿಾರಿಯಾ ‘ಸೂಪ್ರ್ ಬಗ್ ‘
ಪ್ತೆುಯಾಗಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಠಾಸಿತುು. ಇದ್ದೇಗ ಈ ಸೂಪ್ರ್ ಬಗ್ ಉತುರ ಧುರವದ ಆಕಿಾಿರ್ಕ ಗೂ
ರ್ಬಿಬದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನ್ಸೇಡಿದ್ಾಿರ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಯಾವುದೆೇ

ಔಷ್ಟ್ಧಿಯಂದಲೂ

ತಡೆಯಲಾದಂತರ್, ಎಂದ್ದಗೂ
ಸೂಪ್ರ್ಬಗ್ಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತುವೆ.

ವಾಸಿಯಾಗದ

ಕಾಯಲೆಗ

 ಪಾರಣಿಗಳು ಮತುು ಮನುಷ್ಟ್ಯರ ಕರುಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಪ್ರ್ ಬಗ್ ಪ್ತೆುಯಾಗಿದೆ.
 ಆಕಿಾಿರ್ಕಗ ಭೆೇಟ್ಟ ನ್ಸೇಡಿದ ಮಾನವರು, ಪಾರಣಿಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ರ್ರಡಿರಬರ್ುದು ಎಂದು
ವಿಜ್ಞಾನ್ಸಗಳು ಹೆೇಳಿದ್ಾಿರ.
 ಆಕಿಾಿರ್ಕನಂತರ್ ಧುರವ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳು ಭ್ೂಮಯ ಮೆೇಲ್ಲನ ಅತಿಪಾರೀೇನವಾದ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ್ಥಾ
ಹೊಂದ್ದರುವ ಪ್ರದೆೇಶ್ಗಳಾಗಿರುತುವೆ.
 ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಪ್ರ್ ಬಗ್ ಗಳು ಪ್ತೆುಯಾಗಿರುವುದು ಜಗತಿುನ ಮಾಲ್ಲನಯ ಎಷ್ಟ್ುಾ ಹೆಚಾುಗಿದೆ
ಎನುುವುದನುು ಸೂೀಸುತುದೆ
ಏನ್ಸದು ಸೂಪ್ರ್ ಬಗ್ ?
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 ಸೂಪ್ರ್ ಬಗ್’ ಬಾಯಕಿಾೇರಿಯಾಗಳು ದೆೇರ್ದಲ್ಲಿ ೀಕಿತೆಸ ನ್ಸೇಡಲು ಕಿಿಷ್ಟ್ಾಕರವೆನ್ಸಸುವಂಥ
ಆರೂೇಗಯ ಸಮಸ್ಥಯಗಳನುು ಸೃಷ್ಠಾಸುತುವೆ. ಸದಯಕೆಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೆೇ ರೂೇಗನ್ಸರೂೇಧಕ
ಔಷ್ಟ್ಧಿಗಳಿಂದ (ಆಯಂಟ್ಟ ಬಯಾಟ್ಟರ್ಕ) ಇವುಗಳ ನ್ಸಯಂತರಣ ಸ್ಾಧಯವಿಲಿ.

3. ಜಿಸ್ಾಯಟ್–31 ಸಂಪ್ಕಿ ಉಪ್ಗರರ್ ಉಡಾವಣೆ ಯಶ್ಸಿವ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಭಾರತದ ಅತಾಯಧುನ್ಸಕ ಸಂಪ್ಕಿ ಉಪ್ಗರರ್ ಜಿಸ್ಾಯಟ್–31 ಅನುು ಫ್ರಂರ್ಚ ಗಯಾನದ್ದಂದ
ಯಶ್ಸಿವಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯತು.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆೈರೂದ ಉಡಾವಣಾ ಕೆೇಂದರದ್ದಂದ ಉಡಡಯನ ಮಾಡಲಾದ ಏರಿಯಾನ್–5
ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉಪ್ರ್ಗರವು ನ್ಸಗದ್ದತ ಕಕ್ಷೆಗ ಸ್ಥೇರಿತು.
 15 ವಷ್ಟ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥೇವೆಗ ಲಭ್ಯವಿರುವ

ಕೆಯು ಬಾಯಂಡ್ ಟ್ಾರನ್ಸಪಾಂಡರ್ಗಳನುು

ಹೊಂದ್ದರುವ ಈ ಉಪ್ಗರರ್ದ ಉಡಾವಣೆಯಂದ ಮುಂದ್ದನ ದ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಟ್ಟಎರ್ಚ ದೂರವಾಣಿ
ಸ್ಥೇವೆಗಳಿಗ, ಎಟ್ಟಎಂಗಳು, ಷ್ೇರು ವಿನ್ಸಮಯ ಕೆೇಂದರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪ್ಕಿ ಜಾಲ ಸುಧಾರಣೆಗ
ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಾಯಟಲೆೈಟ್ ನೂಯಸ್ ಮತುು ಇ-ಗವನಿನ್ಸ
ಅಪಿಿಕೆೇಷ್ಟ್ನ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೂ ದೊಡಡ ಮಟಾದ ಕೊಡುಗ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲದೆ.
 ಅಲಿದೆೇ, ಅರಬಿಬ ಸಮುದರ, ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ಾಗರದಲ್ಲಿ ವೆೈಡ್ ಬಾಯಂಡ್
ಟ್ಾರನ್ಸಪಾಂಡರ್ ಬಳಕೆ ಮೂಲಕ ಸಂವರ್ನ ಸ್ೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಲಪಸಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಇಸ್ಥೂರ ತಿಳಿಸಿದೆ.
 ಭಾರತಿೇಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ್ ಸಂಶ್ೂೇಧರ್ನಾ ಸಂಸ್ಥಾ ಇಸ್ಥೂರ ನ್ಸಮಿಸಿರುವ 40ನೇ ಸಂಪ್ಕಿ ಉಪ್ಗರರ್
ಇದ್ಾಗಿದೆ.
 ಸದಯದಲೆಿೇ ನ್ಸವೃತಿುಯಾಗಲ್ಲರುವ ಕೆಲವು ಸಂಪ್ಕಿ ಉಪ್ಗರರ್ಗಳ ಸ್ಾಾನವನುು ಕೆಯು–ಬಾಯಂಡ್
ಹೊಂದ್ದರುವ ಈ ಶ್ಕಿುಶ್ಾಲ್ಲ ಸಂಪ್ಕಿ ಉಪ್ಗರರ್ ತುಂಬಲ್ಲದೆ.

4. ರಾಷ್ಠರೇಯ ಆಹಾರ ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಉದಯಮಶೇಲತೆ ಮತುು ಪ್ರಬಂದನ ಸಂಸ್ಥಾ (ಎನ್ ಐ ಎಫ್ ಟ್ಟ ಇ
ಎಮ್) ಮಸೂದೆ,2019
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಅವರ ನೇತೃತವದ ಕೆೇಂದರ ಸೀವ ಸಂಪ್ುಟವು ರಾಷ್ಠರೇಯ ಆಹಾರ ತಂತರಜ್ಞಾನ,
ಉದಯಮಶೇಲತೆ ಮತುು ಪ್ರಬಂಧನ ಸಂಸ್ಥಾ (ಎನ್ ಐ ಎಫ್ ಟ್ಟ ಇ ಎಮ್) ಮಸೂದೆ, 2019 ರ
ಪ್ರಿಚ್ಯವನುು ಅನುಮೊೇದ್ದಸಿತು.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
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 ರ್ರಿಯಾಣ ರಾಜಯದ ಕುಂಡಿಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಆಹಾರ ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಉದಯಮಶೇಲತೆ
ಮತುು ಪ್ರಬಂಧನ ಸಂಸ್ಥಾ (ಎನ್ ಐ ಎಫ್ ಟ್ಟ ಇ ಎಮ್) ಮತುು ತಮಳುರ್ನಾಡಿನ
ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಆಹಾರ ಸಂಸಕರಣಾ ತಂತರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಿಗ ರಾಷ್ಠರೇಯ
ಪಾರಮುಖಯತೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಗಳ ಸ್ಾಾನವನುು ನ್ಸೇಡುವ ಉದೆಿೇಶ್ ಈ ಮಸೂದೆಯದ್ಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು:
 ಶಕ್ಷಣದ ಕೊೇಸಗಿಳನುು ವಿರ್ನಾಯಸಗೂಳಿಸಲು ಮತುು ಅಭಿವೃದ್ದಧಗೂಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಿಗ
ಕಿರಯಾತಾಕ ಸ್ಾವಯತುತೆ ನ್ಸೇಡಲು, ಸಂಶ್ೂೇಧರ್ನಾ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಮತುು ಅವರ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ
ಅನವೇಷ್ಟ್ಣೆಗಳನುು ಕೆೈಗೂಳುಲು ಹೆೀುನ ಅಧಿಕಾರವನುು ನ್ಸೇಡಲು ಈ ಶ್ಾಸನ ನರವಾಗಲ್ಲದೆ,
ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥಾಗಳು ವಿಶ್ವ ದಜಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಾಗುತುವೆ.
 ಈ ಸಂಸ್ಥಾಯು ಸರಕಾರದ ಮೇಸಲಾತಿ ನ್ಸೇತಿಯನುು ಜಾರಿಗೂಳಿಸುತುದೆ ಮತುು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಾವರ
ಪ್ರಯೇಜನಕಾಕಗಿ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್ ಚ್ಟುವಟ್ಟಕೆಗಳನುು ಸರ್ ಕೆೈಗೂಳುಲ್ಲದೆ. ನವಿೇನ ಪ್ದಿತಿಗಳನುು
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುುವುದರ

ಮೂಲಕ

ವಿಶ್ವ

ದಜಿಯ

ಬೂೇಧನ
ಅನುಭ್ವವನುು ಒದಗಿಸುವ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಿಗ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುದೆ.

ಮತುು

ಸಂಶ್ೂೇಧರ್ನಾ

5. ಭಾರತ ಮತುು ಬರಜಿಲ್ ನಡುವೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಸಂಪ್ುಟದ ಅನುಮೊೇದನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಂದು ನಡೆದ ಕೆೇಂದರ ಸೀವ ಸಂಪ್ುಟ ಸಭೆ, ಸ್ಾಂಪ್ರದ್ಾಯಕ
ವೆೈದಯ ಪ್ದಧತಿ ಮತುು ಹೊೇಮಯೇಪ್ರ್ಥ ಕ್ಷೆೇತರದಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಕಾಕಗಿ ಭಾರತ ಮತುು ಬರಜಿಲ್
ನಡುವಿನ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ತನು ಅನುಮೊೇದನ ನ್ಸೇಡಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು:
 ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವು ಭಾರತ ಮತುು ಬರಜಿಲ್ ನಡುವೆ ಸ್ಾಂಪ್ರದ್ಾಯಕ ವೆೈದಯ ಪ್ದಧತಿ
ಕ್ಷೆೇತರದಲ್ಲಿನ ದ್ದವಪ್ಕ್ಷಿೇಯ ಸರ್ಕಾರವನುು ಹೆೀುಸಲ್ಲದೆ. ಎರಡೂ ದೆೇಶ್ಗಳ ನಡುವಿನ ರ್ಂೀಕೆಯ
ಸ್ಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರಂಪ್ರಯನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ್ಾಗ ಇದು ಪ್ರಸಪರರಿಗ ಅತಿ ಮರ್ತವದ್ಾಿಗಿದೆ.
ಹಿನುಲೆ:
 ಭಾರತವು ಔಷ್ಟ್ಧಿೇಯ ಸಸಯಗಳೂ ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ ಸಂಪ್ೂಣಿ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಹೊಂದ್ದದ ಸ್ಾಂಪ್ರದ್ಾಯಕ
ವೆೈದಯ ಪ್ದಧತಿಗಳಿಂದ ರ್ರಸಲಪಟ್ಟಾದುಿ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರೂೇಗಯ ಸನ್ಸುವೆೇಶ್ದಲ್ಲಿ ಅದುಭತ
ಸ್ಾಮಥಯಿವನುು ಹೊಂದ್ದದೆ. ಭಾರತ ಮತುು ಬರಜಿಲ್ ಅತಯಂತ ಆಪ್ು ಮತುು ಬರ್ುಮುಖಿ
ಬಾಂಧವಯವನುು

ದ್ದವಪ್ಕ್ಷಿೇಯ

ಮತುು

ಬರ್ುಪ್ಕ್ಷಿೇಯ

ಮಟಾದಲ್ಲಿ

ಅಂದರ,
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ಬಿ.ಎ.ಎಸ್.ಐ.ಸಿ., ಜಿ-20, ಜಿ-4, ಬಿ.ಎಸ್.ಎ ಮತುು ಬೃರ್ತ್ ಬರ್ುಪ್ಕ್ಷಿೇಯ ಕಾಯಗಳು ಅಂದರ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾ, ಡಬುಿಯಟ್ಟಓ, ಯುನಸ್ಥೂಕೇ ಮತುು ಡಬುಿಯ.ಎರ್ಚ.ಓ.ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಂೀಕೊಂಡಿವೆ. ಇಡಿೇ
ಲಾಯಟ್ಟನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಮತುು ಕೆರೇಬಿಯನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬರಜಿಲ್ ಭಾರತದ ಅತಿ ಮರ್ತವದ
ವಾಣಿಜಯ ಪಾಲುದ್ಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಾಗಿದೆ.
 ಭಾರತ ಮತುು ಬರಜಿಲ್ ಗಳೆರಡೂ ಸ್ಾಂಪ್ರದ್ಾಯಕ ಔಷ್ಟ್ಧ ಬಳಕೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮತುು
ಔಷ್ಟ್ಧಿೇಯ ಸಸಯಗಳ ಆಧಾರದ ಆರೂೇಗಯ ರೂಢಿಗಳಲ್ಲಿ ಶರೇಮಂತ ಜಿೇವ ವೆೈವಿಧಯತೆಯ ಬೃರ್ತ್
ಶ್ರೇಣಿಯನುು ಹೊಂದ್ದವೆ. ಆಯುವೆೇಿದ, ಯೇಗ ಮತುು ಇತರ ಸ್ಾಂಪ್ರದ್ಾಯಕ ಪ್ದಧತಿಗಳು
ಬರಜಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಪಿರಯವಾಗಿವೆ.

6. ಬಾಿರ್ಕ ಬಾರ್ಕಸ
ಬಾಿರ್ಕ ಬಾರ್ಕಸ ಎಂದರೇನು?
 ವಿಮಾನದ

ಯಾವುದೆೇ

ಎಲೆಕಾರನ್ಸರ್ಕ

ವಯವಸ್ಥಾಗ

ಕಳುಹಿಸುವ

ಪ್ರತಿ

ಸಂದೆೇಶ್ವನುು

ದ್ಾಖಲ್ಲಸಿಕೊಳುುವ ಎಲೆಕಾರನ್ಸರ್ಕ ಉಪ್ಕರಣವನುು ಬಾಿರ್ಕ ಬಾರ್ಕಸ ಎನುುತಾುರ.
 ಆಸ್ಥರೇಲ್ಲಯಾದ ವಿಜ್ಞಾನ್ಸ ಡೆೇವಿಡ್ ವಾರನ್ ಇದನುು ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸಿದರು.
ಎಷ್ಟ್ುಾ ಬಾಿರ್ಕ ಬಾರ್ಕಸಗಳಿರುತುವೆ?
 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಿರ್ಕ ಬಾರ್ಕಸ ಗಳು ಇರುತುವೆ.
 ಒಂದು ಬಾಿರ್ಕ ಬಾರ್ಕಸ ನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟಕೆಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗರರ್ವಾಗುತುದೆ.
ವಿಮಾನದ ವೆೇಗ, ಹಾರುತಿುರುವ ದ್ದಕುಕ, ಎತುರ ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ
ದ್ಾಖಲಾಗುತೆು.
 ಇನೂುಂದು ಬಾಿರ್ಕ ಬಾರ್ಕಸ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಪಿಟ್ ಧವನ್ಸಮುದರಣ ಸ್ಾಧನ ಇರುತುದೆ. ಪೆೈಲಟ್ಗಳು ,
ವಿಮಾನದ ಸಿಬಬಂದ್ದ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟ್ಕಮಿಗಳು ಏನು ಧವನ್ಸಮುದ್ದರಸಿದರೂ ಅದೆಲಿವೂ ಅದರಲ್ಲಿ
ಅಡಕವಾಗಿರುತುವೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಇಡುತಾುರ?
 ವಿಮಾನದ ಹಿಂಭಾಗದ ತುದ್ದಯಲ್ಲಿ ಅವನುು ಇಡುತಾುರ. ಒಂದು ವೆೇಳೆ ದುರಂತ ಸಂಭ್ವಿಸಿ
ವಿಮಾನ ಸುಟುಾ ಹೊೇದರೂ ಆ ಭಾಗ ಹಾನ್ಸಗ. ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಭ್ವ ವಿರಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ
ಬಾಿರ್ಕ ಬಾಕಸ ಗಳನುು ಇಡುವುದು ರೂಡಿ.
ಎಷ್ಟ್ುಾ ದತಾುಂಶ್ವನುು ಸಂಗರಹಿಸಿಟುಾಕೊಳುಬರ್ುದು?
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 ಕನ್ಸಷ್ಟ್ಿ 25 ಗಂಟಗಳಷ್ಟ್ುಾ ಅವಧಿಯ ಮಾತನುು ಅದು ದ್ಾಖಲ್ಲಸಿಟುಾ ಕೊಳುಬಲಿದು. ಕಾರ್ಕ
ಪಿಟ್ ಧವನ್ಸಮುದರಣ ಸ್ಾಧನವು ಕನ್ಸಷ್ಟ್ಿ ಎರಡು ತಾಸಿನಷ್ಟ್ುಾ ಧವನ್ಸಮಾಹಿತಿಯನುು ಅಡಕ
ಮಾಡಿಕೊಳುಬಲಿದು.
 ರ್ಳೆಯ ದತಾುಂಶ್ವನುು ಆಗಾಗ ಅಳಿಸಿ, ಹೊಸ ಧವನ್ಸಯನುು ಮುದ್ದರಸಿಕೊಳುಲಾಗುತುದೆ.
ಅವು ಕಪ್ುಪ ಬಣಣವಾಗಿರುತುವೆಯ್ದೇ?
 ಇಲಿ, ಅವುಗಳು ಹೊಳೆಯುವ ಹಿತುಳೆ ಬಣಣದ್ಾಿಗಿರುತುವೆ. ವಿಮಾನ ದುರಂತಕೆಕ ಈಡಾದಲ್ಲಿ
ಅದು ಸುಲಭ್ವಾಗಿ ಕಣಿಣಗ ಬಿೇಳಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕೆಕ ಕಿತುಳೆ ಬಣಣ ರ್ಚ್ುಲಾಗಿರುತುದೆ.
 ಬಾಿರ್ಕ ಬಾರ್ಕಸ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದದುಿ ಹೆೇಗ ಎಂಬುದು ಇನೂು ತಿಳಿದುಬಂದ್ದಲಿ.
ರ್ನಾಶ್ಪ್ಡಿಸುವುದು ಸ್ಾಧಯವೆೇ?
 ತುಕುಕ ಹಿಡಿಯದಂತ ಸ್ಥಾೇನ್ ಸಿಾೇಲ್ ಕವಚ್ದಲ್ಲಿ ಅದನುು ಭ್ದರವಾಗಿ ಇಡಲಾಗುತುದೆ.
 3,400 ಜಿನಷ್ಟ್ುಾ (ಗವಿಟೇಷ್ಟ್ನಲ್ ಆಕಸಲರೇಷ್ಟ್ನ್ ಯೂನ್ಸಟ್ ) ಪ್ರಿಣಾಮ 1,100 ಡಿಗಿರ
ಸ್ಥಲ್ಲಸಯಸ್ನಷ್ಟ್ುಾ ತಾಪ್ಮಾನ, ನ್ಸೇರಿರ್ನಾಳದ 6 ಸ್ಾವಿರ ಮೇಟರ್ನಷ್ಟ್ುಾ ಒತುಡ ಎಲಿವನೂು
ಬಾಿರ್ಕ ಬಾರ್ಕಸ ತಾಳಿಕೊಳುಬಲಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಿರ್ಕ ಬಾರ್ಕಸ ರ್ನಾಶ್ವಾಗುವ ಸಂಭ್ವನ್ಸೇಯತೆ
ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.

MISCELLANEOUS
1. ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ಆವತಿಕ ಕೊೇಷ್ಟ್ಾಕ ವಷ್ಟ್ಿ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
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 ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಾ '2019'ರ ವಷ್ಟ್ಿವನುು ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ಆವತಿಕ ಕೊೇಷ್ಟ್ಾಕ ವಷ್ಟ್ಿ ಎಂದು
ಘೂೇಷ್ಠಸಿದೆ. ಆವತಿಕ ಕೊೇಷ್ಟ್ಾಕವು ರಸ್ಾಯನ ಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತರ ವಹಿಸುತುದೆ.
ಇದನುು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತರ ವಹಿಸಿದಿ 'ಮೆಂಡಲ್ಲೇವ್ಸ' ಕೊೇಷ್ಟ್ಾಕ ರೂಪಿಸಿ 150
ವಷ್ಟ್ಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಸಂಶ್ೂೇಧನ ರ್ಳೆಯದ್ಾಗಿದಿರೂ ಎಲಿ ಕಾಲಕೂಕ ಉಪ್ಯುಕುವಾಗಿದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥಾ
2019ನುು ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ಆವತಿಕ ಕೊೇಷ್ಟ್ಾಕ ವಷ್ಟ್ಿವರ್ನಾುಗಿ ಘೂೇಷ್ಠಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥಾಯ
72ನೇ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಚ್ರಣೆ ಬಗಗ ತಿೇಮಾಿನ ಕೆೈಗೂಳುಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗ
ರಂಜಕವನುು ಕಂಡುಹಿಡಿದು 350 ವಷ್ಟ್ಿಗಳು ಸಂದ್ದವೆ.
ಆವತಿಕ ಕೊೇಷ್ಟ್ಾಕದ ಮರ್ತವ ಏನು?
 ಆವತಿ ಕೊೇಷ್ಟ್ಾಕವು ಮೂಲಧಾತುಗಳನುು ಕರಮಾವಾಗಿ ಪ್ರದಶಿಸುವ ಒಂದು ವಿರ್ನಾಯಸ.
ಪ್ರಸಕುವಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊೇಷ್ಟ್ಾಕವನುು ಮೊದಲು ರಷ್ಾಯದ ರಸ್ಾಯನಶ್ಾಸರ
ವಿಜ್ಞಾನ್ಸ ಡಿಮಟ್ಟರ ಮೆಂಡಲ್ಲೇವ್ಸ ರೀಸಿದನು. ಮೂಲಧಾತುಗಳ ಗುಣಧಮಿಗಳು ನ್ಸದ್ದಿಷ್ಟ್ಾ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ

ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ
ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತುವೆ.

ಅವುಗಳನುು

ಗುಂಪ್ುಗಳಾಗಿ

ಮತುು

ಆವತಿಗಳಾಗಿ

 ಆವತಿಕ ಕೊೇಷ್ಟ್ಾಕವು ನಮಾ ಸುತುಲ್ಲರುವ ಆಮಿಜನಕ, ಜಲಜನಕ ಸ್ಥೇರಿದಂತೆ 118 ಮೂಲ
ವಸುುಗಳ ಬಗಗ ನ್ಸಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನ್ಸೇಡುತುದೆ. ಜತೆಗ ಭೌತಶ್ಾಸರ, ಜಿೇವಶ್ಾಸರದ ಶ್ಾಖ್ಯಗಳಿಗ
ಇದು ದ್ದಕೂಸೀ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಎಲಿ ವಸುುಗಳ ರಚ್ನ, ಗುಣ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ್ಗಳನುು ಅರಿಯಲು ಇದು
ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಆವತಿ ಕೊೇಷ್ಟ್ಾಕವಿಲಿದೆ ರಸ್ಾಯನ ಶ್ಾಸರ ಕಲ್ಲಕೆ ಅಪ್ೂಣಿ ಎನುುವ ಮಟ್ಟಾಗ
ಇದು ವಿಜ್ಞಾನವನುು ಆವರಿಸಿದೆ.
 ಇದೆೇ ಕೊೇಷ್ಟ್ಾಕದ ಆಧಾರದ ಮೆೇಲೆ ಇತಿುೇಚಗ ರ್ನಾಲುಕ ಹೊಸ ಅತಯಂತ ಭಾರ ಮೂಲ
ವಸುುಗಳನುು(ಸೂಪ್ರ್ ಹೆವಿ ಮೆಟಲ್ಸ)ಆವಿಷ್ಟ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥಾ 2019 ನುು
ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ವಷ್ಟ್ಿವರ್ನಾುಗಿ ಆಚ್ರಿಸಲು ನ್ಸಧಿರಿಸಿದೆ. ಈ ನ್ಸಣಿಯಕೆಕ ಪ್ರಪ್ಂಚ್ದ 157
ಪ್ರಮುಖ ದೆೇಶ್ಗಳು ಒಪಿಪಗ ಸೂೀಸಿವೆ.

2. ಉಪಿಪನ ಸತಾಯಗರರ್ ಸ್ಾಾರಕ ಲೊೇಕಾಪ್ಿಣೆ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಗುಜರಾತ್ನ ದಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಾಪಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಉಪಿಪನ ಸತಾಯಗರರ್ ಸ್ಾಾರಕ ಮತುು ವಸುು
ಸಂಗರಹಾಲಯವನುು ಪ್ರಧಾನ್ಸ ನರೇಂದರ ಮೊೇದ್ದ ಅವರು

ಮಹಾತಾ ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರು
ರ್ುತಾತಾರಾದ 71ನೇ ವಷ್ಾಿಚ್ರಣೆ ನ್ಸಮತು ದೆೇಶ್ಕೆಕ ಅಪ್ಿಣೆ ಮಾಡಿದರು.

http://www.nialp.nammaiasacademy.com

Page 73

http://nammaiasacademy.com
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಸ್ಾಾರಕವು ಗಾಂಧಿೇಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಮತುು 1930ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿೇಜಿ ಅವರ ಜತೆಗ ಐತಿಹಾಸಿ ದಂಡಿ
ಯಾತೆರಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೊಗಂಡ 80 ಸತಾಯಗಾರಹಿಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನುು ಒಳಗೂಂಡಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ
ದಂಡಿಯಾತೆರಯ ಕಥೆಗಳು ಮತುು ವಿವಿಧ ಘಟನಗಳನುು ವಿವರಿಸುವ 24 ಭಿತಿುೀತರಗಳನುು ಇದು
ಹೊಂದ್ದದೆ.
ಉಪಿಪನ ಸತಾಯಗರರ್ದ ಬಗಗ
 ಬಿರಟ್ಟೇಷ್ಟ್ರು ತಮಾ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಿಪನ ಮೆೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ಕರವನುು ವಿರೂೇಧಿಸಿ
ಮಹಾತಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ನಡೆಸಿದ ಸತಾಯಗರರ್ ಚ್ಳುವಳಿಯನುು ಉಪಿಪನ ಸತಾಯಗರರ್ ಅಥವಾ
ದ್ಾಂಡಿ ಯಾತೆರ ಎನುಲಾಗುತುದೆ.
 ಬಿರಟ್ಟೇಷ್ಟ್ರು ಸ್ಾಮಾನಯ ಜನರು ಬಳಸುವ ಉಪಿಪನ ಮೆೇಲೆ ಕರ ವಿಧಿಸಿದಿರು. ಇದರಿಂದ ಬಂಡ
ರ್ಣದ್ದಂದ ತಮಾ ಬೂಕಕಸ ತುಂಬಿಕೊಳುುತಿುದಿರು. ಸಮುದರ ತಿೇರದಲ್ಲಿದಿ ಜನರಿಗೂ ತಾವಾಗಿ
ಉಪ್ುಪ ತಯಾರಿಸಲು ಬಿಡುತಿುರಲ್ಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ ಉಪ್ಪನುು ಬಿರಟ್ಟೇಷ್ಟ್ರಿಂದಲೆೇ ಪ್ಡೆಯಬೇಕಿತುು.
ಇದನುು ತಿಳಿದ ಮಹಾತಾ ಗಾಂಧಿೇಜಿ ಪಿಪನ ಕರವನುು ತಮಾ ಅಹಿಂಸ್ಾತಾಕ ಚ್ಳುವಳಿಯ ಕೆೇಂದರ
ಬಿಂದುವರ್ನಾುಗಿಸಿ ತಮಾ ಚ್ಳುವಳಿಯನುು ನಡೆಸಲು ನ್ಸಧಿರಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸ್ಾಮಾನಯ
ವಯಕಿುಯು

ಪ್ರಭಾವಿತರ್ನಾಗಿದಿರಿಂದ
ಪ್ರತಿಭ್ಟ್ಟಸುವುದು ಒಂದು ಅತಯಂತ ಯಶ್ಸಿವ ಚ್ಳುವಳಿಯಾಯತು.
 ಉಪಿಪನ

ಉಪಿಪನ

ಮೆೇಲ್ಲನ

ಮೆೇಲ್ಲನ

ಕರವನುು

ಕರದ್ದಂದ

ವಿರೂೇಧಿಸಿ,

ಮಹಾತಾ

ಇದರ

ಗಾಂಧಿಯವರು

ವಿರುದಿ
ತಮಾ

ಅನುಯಾಯಗಳೊಡನ, ಹಾಗು ಜನರೂಂದ್ದಗ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದ್ದಂದ ಸಮುದರ ತಟದಲ್ಲಿರುವ
ದ್ಾಂಡಿಯವರಗಿನ 240ಮೆೈಲ್ಲಗಳನುು ಕಾಲುಡಿಗಯಲ್ಲಿ ಕರಮಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರದ
ವಿರೂೇಧದ ಸಂಕೆೇತವಾಗಿ ನ್ಸಬಂಧನಯ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಉಪ್ಪನುು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಈ
ಚ್ಳುವಳಿಯು 1930ನೇ ಇಸವಿಯ ಮಾರ್ಚಿ 12 ರಿಂದ ಏಪಿರಲ್ ೬ರವರಗ ನಡೆಯತು.ಈ
ನಡಿಗಯ 23 ದ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಸ್ಾರರು ಸತಾಯಗರಹಿಗಳು ದ್ಾರಿಯುದಿಕೂಕ ಸ್ಥೇರಿದರು. ರ್ನಾಲುಕ
ಜಿಲೆಿಗಳು ಮತುು ೪೮ ರ್ಳಿುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾಡು ದ್ಾಂಡಿ ತಲುಪಿದರು. ನಂತರ ಗಾಂಧಿೇಜಿ
ಸವಯಂ ಆಗಿ ಉಪ್ುಪ ತಯಾರಿಸಿದರು.
 ಓವರಿಂದ ಪೆರೇರಿತರಾದ ಜನ ದೆೇಶ್ವಾಯಪಿಯಾಗಿ ತಾವೆೇ ಉಪ್ಪನುು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಜೂತೆಗ
ಬಿರಟ್ಟಷ್ ವಸುುಗಳನುು ಭಾರತಿೇಯರು ಕೊಳುುವುದನುು ನ್ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಾಗದಿ
ಬಿರಟ್ಟೇಷ್ಟ್ರು ಗಾಂಧಿಜಯವರನುು ಮಧಯರಾತಿರ ನ್ಸದೆರ ಮಾಡುವ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು.
ಇಷ್ಟ್ಾರಲಾಿಗಲೆೇ ಉಪಿಪನ ಸತಾಯಗರರ್ ವಿಶ್ವದ್ಾದಯಂತ ಜನಪಿರಯತೆ ಗಳಿಸಿದರಿಂದ ಮಹಾತಾ
ಗಾಂಧಿೇಜಿಯವರನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯತು. ಮುಂದೆ ಗಾಂಧಿೇಜಿ ಸ್ಾವತಂತರಯ ಸಂಗಾರಮದ
ಮುಂದ್ಾಳತವ ವಹಿಸಿದರು.
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3. ಗಂಗಾ ಎರ್ಕಸಪೆರಸ್ವೆೇ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಕುಂಭ್ಮೆೇಳದಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಸೀವ ಸಂಪ್ುಟ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಉತುರ ಪ್ರದೆೇಶ್ ಸಕಾಿರ,
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದಿದ ಗಂಗಾ ಎರ್ಕಸಪೆರಸ್ ವೆೇ ಯೇಜನ ಘೂೇಷ್ಠಸಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಮೇರತ್-ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ಸ ನಡುವೆ ಸಂಪ್ಕಿ ಕಲ್ಲಪಸುವ 600 ಕಿ.ಮೇ ಉದಿದ ‘ಗಂಗಾ
ಎರ್ಕಸಪೆರಸ್ವೆೇ’ ನ್ಸಮಾಿಣಕೆಕ ಸಂಪ್ುಟ ಅನುಮೊೇದನ ನ್ಸೇಡಿದೆ.ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಚ್ತುಷ್ಟ್ಪಥ,
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಷ್ಟ್ಟಪಥಕೆಕ ವಿಸುರಿಸವ ಅವಕಾಶ್ ಕಲ್ಲಪಸಲಾಗುತುದೆ.
 ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದಿದ ಎರ್ಕಸಪೆರಸ್ವೆೇ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗ ಇದು ಪಾತರವಾಗಲ್ಲದೆ .
 ಮಾಗಿದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳು-ಅಮೊರೇಹಾ, ಬುಲಂದ್ಶ್ರ್ರ್, ಬದ್ೌನ್,ಶ್ರ್ಜಹಾನ್ಪ್ುರ,
ಕರ್ನೌಜ್ಸ, ಉರ್ನಾುವೊ, ರಾಯಬರೇಲ್ಲ, ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ

4. ಚ್ಲನ ೀತರ ಕೃತಿಚೌಯಿ ಮತುು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಉಲಿಂಘನ ನ್ಸಯಂತರಣ.
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಚ್ಲನೀತರಗಳನುು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಯಮ್ ಕಾರಡಂಗ್ ಮಾಡುವುದಕಾಕಗಿ ಮತುು ಚ್ಲನ ೀತರ
ನಕಲುಗಳಿಗ

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ

ಇರುವ

ಸಿನಮಾಟೂೇಗಾರಫಿ

ಕಾಯ್ದಿ

,

1952

ನುು

ಉಲಿಂಘಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ದಂಡರ್ನಾ ಪ್ರಸ್ಾುವಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಷ್ಟ್ಿ ಜೈಲು ಶಕ್ಷೆ ಅಥವಾ
10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಂಡ ಅಥವಾ ಈ ಎರಡನೂು ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಅವಕಾಶ್ ಒದಗಿಸುವ ತಿದುಿಪ್ಡಿಗ
ಸಂಪ್ುಟ ಅನುಮೊೇದನ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 1952 ರ ಸಿನಮಾಟೂೇಗಾರಫಿ ಕಾಯ್ದಿಯನುು ತಿದುಿಪ್ಡಿ ಮಾಡುವುದಕಾಕಗಿ ವಾತಾಿ ಮತುು
ಪ್ರಸ್ಾರ ಸೀವಾಲಯವು ಸಿನಮಾಟೂೇಗಾರಫಿ ವಿಧ್ೇಯಕ ,2019 ನುು ಮಂಡಿಸುವುದಕೆಕ ಕೆೇಂದರ
ಸಂಪ್ುಟವು ತನು ಅನುಮೊೇದನ ನ್ಸೇಡಿದೆ. ಈ ವಿಧ್ೇಯಕವು ಚ್ಲನೀತರಗಳ ಚೌಯಿ, ನಕಲು
ಮಾಡುವಿಕೆಯನುು ತಡೆಯುವ, ಅನಧಿಕೃತ ಕಾಯಮ್ ಕಾಡಿಿಂಗ್ ಮತುು ಚೌಯಿ ಮಾಡುವುದಕೆಕ
ದಂಡರ್ನಾ ಪ್ರಸ್ಾುವನಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುುವುದರ ಮೂಲಕ ತಡೆಯುವ ಉದೆಿೇಶ್ವನುು
ಒಳಗೂಂಡಿದೆ.
ವಿವರಗಳು:
ಚ್ಲನ ೀತರ ನಕಲು ಹಾವಳಿಯನುು ತಡೆಗಟುಾವುದಕಾಕಗಿ ತಿದುಿಪ್ಡಿಗಳು ಈ ಅವಕಾಶ್ಗಳನುು
ಒದಗಿಸುತುವೆ:
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 ಅನಧಿಕೃತ ರಕಾಡಿಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸಲು ಹೊಸ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 6 AA ಸ್ಥೇಪ್ಿಡೆ
 ಸಿನಮಾಟೂೇಗಾರಫ್ ಕಾಯ್ದಿ 1952 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 6 A ಬಳಿಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ ಅನುು ಸ್ಥೇಪ್ಿಡೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 6 AA. : “ ಆದ್ಾಗೂಯ ಹಾಲ್ಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೆೇ ಕಾನೂನು
ಅನವಯ ಲೆೇಖಕರ ಲ್ಲಖಿತ ಅನುಮತಿ ಇಲಿದೆ ಯಾವುದೆೇ ದೃಶ್ಯ –ಶ್ಾರವಯ ಸಲಕರಣೆಯನುು
ಗೂತಿುದೂಿ

ಅದನುು

ಚ್ಲನ

ೀತರದ

ಪ್ರತಿಯನುು

ಅಥವಾ

ಅದರ

ಭಾಗವನುು

ವಗಾಿಯಸುವುದಕೆಕ, ಪ್ರಸ್ಾರ ಮಾಡುವುದಕೆಕ ಅಥವಾ ಆ ಕೃತಯಕೆಕ ದುಷ್ರೇರಣೆ ನ್ಸೇಡಲು
ಅವಕಾಶ್ ಇಲಿ. “
 ಲೆೇಖಕರು ಎಂಬ ಪ್ದದ ವಿವರಣೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಕಾಯ್ದಿ 1957 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 2 ರ ನ್ಸಬಂಧನ (d)
ಯಲ್ಲಿ ವಯಕುಪ್ಡಿಸಿದಂತೆ ಇರತಕಕದುಿ.
 ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 7 ಕೆಕ ತಿದುಿಪ್ಡಿಯನುು ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 6 AA ಯ ಪ್ರಸ್ಾುವನಗಳನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ
ದಂಡರ್ನಾ ಪ್ರಸ್ಾುವನಗಳನುು ತರಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. : ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ದಿಯ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 7 ರಲ್ಲಿ ,
ಉಪ್ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 1 ರ ಬಳಿಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಪ್ಸ್ಥಕ್ಷನ್ (1 A ) ಯನುು ಸ್ಥೇರಿಸಿಕೊಳುತಕಕದುಿ. :
 “ಯಾವುದೆೇ ವಯಕಿುಯು ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 6 AA ಯ ಪ್ರಸ್ಾುವನಗಳನುು ಉಲಿಿಂಘಿಸಿದಲ್ಲಿ , ಆ ವಯಕಿುಗ 3
ವಷ್ಟ್ಿಕೆಕ ವಿಸುರಿಸಬರ್ುದ್ಾದ ಅವಧಿಯ ಸ್ಥರ ವಾಸ ಅಥವಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳವರಗ ದಂಡ
ಇಲಿವೆೇ ಈ ಎರಡನೂು ವಿಧಿಸಬರ್ುದ್ಾಗಿದೆ”
 ಈ ಪ್ರಸ್ಾುವಿತ ತಿದುಿಪ್ಡಿಗಳು ಉದಯಮದ ಆದ್ಾಯವನುು, ಹೆೀುಸುವುದಲಿದೆ, ಉದೊಯೇಗ
ಸೃಷ್ಠಾಗೂ ಉತೆುೇಜನ ಕೊಡಲ್ಲವೆ, ಮತುು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಐ.ಪಿ. ನ್ಸೇತಿಯ ಪ್ರಮುಖ
ಉದೆಿೇಶ್ಗಳನುು ಈಡೆೇರಿಸಲ್ಲವೆ ಹಾಗು ಕೃತಿಚೌಯಿ ಮತುು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸ್ಾಮಗಿರಗಳ
ಅತಿಕರಮಣ ವಿರುದಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲ್ಲವೆ.
ಹಿನುಲೆ:
 ಸಿನಮಾ ಮಾಧಯಮ , ಅದರೂಂದ್ದಗ ಅಡಕಗೂಂಡಿರುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತುು ತಂತರಜ್ಞಾನ ಮತುು
ಅದರ ಪೆರೇಕ್ಷಕರು , ಕೆೇಳುಗರು ಕಾಲಾನುಕರಮದಲ್ಲಿ ಗಮರ್ನಾರ್ಿ ಬದಲಾವಣೆಗ ಒಳಪ್ಟ್ಟಾದ್ಾಿರ.
ಮಾಧಯಮ ಮತುು ಮನರಂಜರ್ನಾ ಕ್ಷೆೇತರದಲ್ಲಿ ಟ್ಟ.ವಿ. ವಾಹಿನ್ಸಗಳ ಪ್ರವೆೇಶ್ದ್ದಂದ ಮತುು ಕೆೇಬಲ್
ಜಾಲದ್ದಂದ ದೆೇಶ್ಾದಯಂತ ವಾಯಪ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
 ನವ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತರಜ್ಞಾನದ ಉದಯವು ಕೃತಿ ಚೌಯಿ, ನಕಲು ಹಾವಳಿಯ ಆತಂಕವನೂು
ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದಲಿದೆ , ಅಂತಜಾಿಲದಲ್ಲಿ ಚ್ಲನೀತರಗಳ ಕೃತಿಚೌಯಿದ ಆವೃತಿುಯನುು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕೂಕ ಅವಕಾಶ್ ನ್ಸೇಡುತಿುರುವುದರಿಂದ ಚ್ಲನೀತರ ಉದಯಮ ಮತುು
ಸರಕಾರದ ಬೂಕಕಸಕೆಕ ನಷ್ಟ್ಾವಾಗುತಿುದೆ.
 ಚ್ಲನ ೀತರ ಉದಯಮ ಬರ್ಳ ಧಿೇಘಿ ಕಾಲದ್ದಂದ , ಕಾಯಮ್ ಕಾಡಿಿಂಗ್ ಮತುು ನಕಲು ತಡೆಯಲು
ಕಾನೂನು ತಿದುಿಪ್ಡಿ ತರುವ ಬಗಗ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗರಹಿಸುತಿುತುು. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ
ಶರೇ ನರೇಂದರ ಮೊೇದ್ದ ಅವರು ಮುಂಬಯಯಲ್ಲಿ 2019 ರ ಜನವರಿ 19 ರಂದು ಭಾರತಿೇಯ
ಸಿನಮಾದ ರಾಷ್ಠರೇಯ ವಸುುಸಂಗರಹಾಲಯ ಉದ್ಾಾಟರ್ನಾ ಸಮಾರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಯಮ್ ಕಾಡಿಿಂಗ್
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ಹಾವಳಿ ಮತುು ನಕಲು ತಡೆಗ ಕರಮಕೆೈಗೂಳುುವ ಬಗಗ ಭ್ರವಸ್ಥ ನ್ಸೇಡಿದಿರು. ವಾತಾಿ ಮತುು
ಪ್ರಸ್ಾರ ಸೀವಾಲಯವು ಈ ವಿಷ್ಟ್ಯವನುು ಕೆೇಂದರ ಸಂಪ್ುಟದ ಪ್ರಿಗಣನಗ ಮಂಡಿಸಿತುು.

5. ವಿಶ್ವ ಕಾಯನಸರ್ ದ್ದನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 ಮನುಕುಲದ ಬರ್ುದೊಡಡ ಶ್ತುರವಾಗಿರುವ ಕಾಯನಸರ್ ರೂೇಗದ ಬಗಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವಷ್ಟ್ಿ ಫ್ಬರವರಿ 4ರಂದು ವಿಶ್ವ ಕಾಯನಸರ್ ದ್ದನವಾಗಿ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತುದೆ.
 ಪ್ರತಿ ವಷ್ಟ್ಿ ಒಂದೊಂದು ರ್ಥೇಮ್ ಇಟುಾಕೊಂಡು ಕಾಯನಸರ್ ದ್ದನವನುು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತುದೆ. ಈ
ವಷ್ಟ್ಿ ‘lam And I will’ ಎಂಬ ಧ್ೈಯವಾಕಯದಡಿ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತಿುದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ಕಾಯನಸರ್ ನ್ಸಯಂತರಣ ಸಂಘಟನಯು ವಿವಿಧ ಕಾಯನಸರ್ ಸ್ಥೂಸ್ಥೈಟ್ಟಗಳು,
ಸಂಶ್ೂೇಧರ್ನಾ ಸಂಸ್ಥಾಗಳ ಜತೆಗೂಡಿ 1993ರಲ್ಲಿ ಸಿವಡೆೆರ್ ಲಾಯಂಡ್ ನ ಜಿನ್ಸೇವಾದಲ್ಲಿ
1933ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕಾಯನಸರ್ ದ್ದನವನುು ಆಚ್ರಿಸುವ ಬಗಗ ಯೇಜನ ರೂಪಿಸಿತು. ಮಾರಣಾಂತಿಕ
ಕಾಯಲೆಯಾದ ಕಾಯನಸರ್ ಬಗಗ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದೆಿೇಶ್ದ್ದಂದ ಅದಕಾಕಗಿ
ವಷ್ಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ದನ ಮೇಸಲ್ಲಡಲು ನ್ಸಧಿರಿಸಿತು.
 ಈ ಹಿನುಲೆಯಲ್ಲಿ 2008ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಷ್ಟ್ಿ ಫ್ಬರವರಿ 4ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕಾಯನಸರ್ ದ್ದನ ಎಂದು
ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತುದೆ.
ಉದೆಿೇಶ್ :
 ಪಾರರಂಭಿಕ ರ್ಂತದಲ್ಲಿಯ್ದೇ ರೂೇಗವನುು ಪ್ತೆು ರ್ಚ್ುುವುದು ಮತುು ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ೀಕಿತೆಸ
ನ್ಸೇಡುವುದು .
 ಈ ಆಚ್ರಣೆಯ ಮೂಲ ಉದೆಿೇಶ್ ಕಾಯನಸರ್ ನಮಾ ಕೆೈ ಮೇರಿದ ರೂೇಗವಲಿ ಎಂಬ
ಸಂದೆೇಶ್ವನುು ಸ್ಾರುವ ಉದೆಿೇಶ್ ಈ ಆಚ್ರಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದೆ.
ಕಾಯನಸರ್ಗ ಕಾರಣ :
 ನ್ಸದ್ದಿಷ್ಟ್ಾ ಕಾರಣಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ಾಧಯವಾಗದ್ದದಿರೂ ರ್ಲವು ಕಾರಣಗಳು ಸ್ಥೇರಿ ಕಾಯನಸರ್
ಸಂಭ್ವಿಸುತುವೆ.
 (ಮಲ್ಲಾಫಾಯಕೊಾೇರಿಯಲ್) ಜೂತೆಗ ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಗಳು(ಎನ್ಸವರಾನ್ಸವಮೆಂಟ್ಾಲ್
ಫಾಯಕಾರ್)ಮುಖಯ ಕಾರಣ.
 ವಿಕಿರಣ, ಕೆಲವು ವೆೈರಸ್ಸ್ಥೂೇಂಕುಗಳು, ಜಿೇವಕೊೇಶ್ಗಳ ಕಾಯಿಪ್ರವೃತಿುಯನುು ಬದಲ್ಲಸಿ
ಕಾಯನಸರ್ ಕಾರಕಗಳರ್ನಾುಗಿ ಮಾಡುತುದೆ.
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 ಇದರೂಂದ್ದಗ ವಯಸುಸ, ಲ್ಲಂಗ, ಪ್ರಿಸರ, ವಂಶ್ಾವಳಿ ಮುಂತಾದವು ಕೂಡ ಕಾಯನಸರ್ಕಾರಕವಾಗಿ
ಪ್ರಿಣಮಸಬರ್ುದು.
 ತಂಬಾಕಿನ ಸ್ಥೇವನಯಂದ ಹಿಡಿದು ಧೂಮಪಾನ, ಮದಯಪಾನ, ತಪ್ುಪ ಆಹಾರಪ್ದಧತಿಗಳು, ಎ
ಹಾಗೂ ಸಿ. ವಿಟಮನ್ ಕೊರತೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ರಾಸ್ಾಯನ್ಸಕಗಳ ಹೆಚ್ುುಹೆಚ್ುು ಬಳಕೆ,
ಬದಲಾದ ಜಿೇವನಶ್ೈಲ್ಲಯಂದ ಹೆಚ್ುುತಿುರುವ ಬೂಜುೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚಾುಗುತಿುರುವ ಹಾಮೊೇಿನು
ಅಸಮತೊೇಲನ, ಹೆಚ್ುುತಿುರುವ ರಾಸ್ಾಯನ್ಸಕ ಸ್ೌಂದಯಿ ವಧಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಸೂಯಿನ
ಅತಿಯಾದ ಅಲಾರವೆೈಲೆಟ್ ಕಿರಣಗಳಿಗ ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಕಿರಣ ವಸುುಗಳಿಗ ತೆರದುಕೊಳುುವುದು
ಹಿೇಗ ಕಾಯನಸರ್ಗ ರ್ತುುರ್ಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.

6. ಪೆಟೂರಟರ್ಕ -2019
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
 13ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಠರೇಯ ತೆೈಲ ಮತುು ಅನ್ಸಲ ಸಮೆಾೇಳನ ಪೆಟೂರಟರ್ಕ 2019 ಇತಿುೇೀಗ ಗರೇಟರ್
ನೂೇಯಾಡ ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತು.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
ಪೆಟೂರೇಟರ್ಕ -2019 ಬಗಗ
 ತೆೈಲ ಮತುು ಅನ್ಸಲ ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ವಿೇಕ್ಷಣೆ ವಿನ್ಸಮಯ ಮತುು ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಿಣತಿ ಮತುು
ಅನುಭ್ವಗಳನುು ರ್ಂೀಕೊಳುಲು ಇಂಟರ್ನಾಯಿಷ್ಟ್ನಲ್ ಆಯಲ್ & ಗಾಯಸ್ ಕಾನಾರನಸು
ಪೆಟೂರೇಟರ್ಕ ಸರಣಿ ರಾಷ್ಠರೇಯ ಮತುು ಅಂತರರಾಷ್ಠರೇಯ ತಜ್ಞರ ದ್ದವವಾಷ್ಠಿಕ ವೆೇದ್ದಕೆಯಾಗಿದೆ.
 ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶ್ಕಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತಿುದುಿ , ಪೆಟೂರಟರ್ಕ -2019 ಎಂಬುದು ಭಾರತಿೇಯ
ಹೆೈಡೊರೇಕಾಬಿನ್ ಸ್ಥಕಾನಿ ಬಳೆಯುತಿುರುವ ಪಾಲೊಗಳುುವಿಕೆಯಂದ್ದಗ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನಯ
13 ನೇ ಆವೃತಿುಯಾಗಿದೆ .
 ಪೆಟೂರೇಲ್ಲಯಂ ತಂತರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಿಶ್ೂೇಧನ, ಕೊರಯುವಿಕೆ, ಉತಾಪದನ ಮತುು ಪ್ರಕಿರಯ್ದ,
ಸಂಸಕರಣ, ಪೆೈಪೆಿೈನ್ ಸ್ಾಗಣೆ, ಪೆಟೂರೇಕೆಮಕಲ್ಸ, ನೈಸಗಿಿಕ ಅನ್ಸಲ, ಎಲ್ಎನ್ಸೆ, ಪೆಟೂರೇಲ್ಲಯಂ
ವಾಯಪಾರ, ಅಥಿಶ್ಾಸರ, ಕಾನೂನು ಮತುು ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೂಾಲ ಅಭಿವೃದ್ದಧ, ಮಾಕೆಿಟ್ಟಂಗುಲ್ಲಿ
ಬಳವಣಿಗಯ ಕ್ಷೆೇತರಗಳನುು ಅನವೇಷ್ಠಸಲು ಈವೆಂಟ್ ಉದೆಿೇಶಸಿದೆ.
 ರ್ಥೇಮ್: ಇನೂುೇವೆೇಶ್ನ್ ಮತುು ಸರ್ಯೇಗ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಶ್ಕಿು ಪ್ರಪ್ಂಚ್ ಅನುು
ರೂಪಿಸುವುದು.

7. ಭಾರತಿೇಯ ಅರಣಯ ಸ್ಥೇವೆಗ ಮರುರ್ನಾಮಕರಣ ಪ್ರಸ್ಾುವನ
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ
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 ದೆೇಶ್ದ

ರ್ನಾಗರಿಕ

ಸ್ಥೇವೆಗಳ

ಪೆೈಕಿ

ಭಾರತಿೇಯ

ಅರಣಯ

ಸ್ಥೇವೆಯೂ

ಒಂದು.ಇದರ

ಮರುರ್ನಾಮಕರಣಕೆಕ ೀಂತನ ನಡೆದ್ದದುಿ, ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಸ್ಾುವನಯಂದು ಕೆೇಂದರ ಸಕಾಿರದ
ಪ್ರಿಶೇಲನಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮುಖಯ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಭಾರತಿೇಯ ಅರಣಯ ಸ್ಥೇವೆ(ಐಎಫ್ಎಸ್)ಯನುು ‘ಭಾರತಿೇಯ ಅರಣಯ ಮತುು ಬುಡಕಟುಾ ಸ್ಥೇವೆ’
(ಐಎಫ್ಟ್ಟಎಸ್). ಎಂದು ಬದಲಾಯಸುವ ನ್ಸಟ್ಟಾನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್, ಸೀವಾಲಯ ಸಮಾಲೊೇಚ್ನಗ
ಕೆೇಂದರ ಸಿಬಬಂದ್ದ ಮತುು ಸ್ಾವಿಜನ್ಸಕ ಅರ್ವಾಲು ಮತುು ಪಿಂಚ್ಣಿ ಸೀವಾಲಯ ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಯನುು
ರವಾನ್ಸಸಿದೆ.
 ಈ ಸಮಾಲೊೇಚ್ರ್ನಾ ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ, ಬುಡಕಟುಾ ಮತುು ಅರಣಯ ವಾಸಿಗಳ ಭಾವನಗಳನುು
ಅಥೆೈಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರಣಯ ಸ್ಥೇವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು ಸೂಕ್ಷಾಗಾರಹಿಗಳರ್ನಾುಗಿಸಲು
ತರಬೇತಿ ನ್ಸೇಡುವ ವಿಚಾರವೂ ಇದೆ. “
ಶಫಾರಸಿನ ಹಿನುಲೆಯ ಅಂಶ್ಗಳು:
 ಬುಡಕಟುಾ ಜನ ಮತುು ಕಾಡಿನ ನಡುವಿನ ನಂಟು, ಅರಣಯ ಪ್ರಿಸರವನುು ಒಂದು ಸಂಪ್ನೂಾಲ
ನಲೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನುು ಪ್ರಮುಖವೆಂದು ಮನಗಾಣಬೇಕು.
 ಇದಕಾಕಗಿ ಭಾರತಿೇಯ ಅರಣಯ ಸ್ಥೇವೆ ಎಂಬುದನುು ಭಾರತಿೇಯ ಅರಣಯ ಮತುು ಬುಡಕಟುಾ ಸ್ಥೇವೆ
ಎಂದು ಮರುರ್ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
 ಇದಕೆಕ ಪ್ೂರಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತಾಕವಾಗಿ ಅರಣಯ ಸ್ಥೇವೆ ಮತುು ಬುಡಕಟುಾ ಕಲಾಯಣ
ಆಡಳಿತವನುು ವಿಲ್ಲೇನಗೂಳಿಸಬೇಕು.
 ಅರಣಯ ನ್ಸವಿರ್ಣೆಗ ಬುಡಕಟುಾ ಜನರ ಭಾಗಿೇದ್ಾರಿಕೆಗ ಉತೆುೇಜನ ನ್ಸೇಡಬೇಕು ಮತುು ಅದನುು
ಖಾತಿರಗೂಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು.
 ಬುಡಕಟುಾ ಸಮುದ್ಾಯದ ಅಗತಯತೆಗಳಿಗ ಹೆೀುನ ಸೂಕ್ಷಾ ಸಂವೆೇದನಯನುು ಅರಣಯ
ಇಲಾಖ್ಯಯಲ್ಲಿ ಮರುರ್ನಾಮಕರಣ ಪ್ರಕಿರಯ್ದ ಸೃಷ್ಠಾಸಲ್ಲದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ು ಇತಿಹಾಸ
 ಭಾರತದ ವಿಶ್ಾಲವಾದ ಅರಣಯವನುು ರಕ್ಷಿಸಲು, ನೈಸಗಿಿಕ ಸಂಪ್ನೂಾಲಗಳನುು ನ್ಸವಿಹಿಸಲು
ಮತುು ಇಂಪಿೇರಿಯರ್ ಅರಣಯ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಯವಹಾರಗಳನುು ಆಯೇಜಿಸಲು 1867ರಲ್ಲಿ
ಅರಣಯ ಸ್ಥೇವೆ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಪಟ್ಟಾತು.
 1935ರ ಭಾರತ ಸಕಾಿರ ಕಾಯ್ದಿ ಅನವಯ ಅರಣಯ ಪ್ರದೆೇಶ್ವನುು “ಪಾರಂತಿೇಯ ಪ್ಟ್ಟಾ’
(ಪಾರವಿನ್ಸಶಯಲ್ ಲ್ಲಸ್ಾ)ಗ ಸ್ಥೇರಿಸಿದ ಮೆೇಲೆ ಇಂಪಿೇರಿಯಲ್ ಅರಣಯ ಸ್ಥೇವೆಗ ನೇಮಕಾತಿ
ನ್ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯತು.
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 1966ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅರಣಯ ಸ್ಥೇವೆಯನುು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸವಿೇಿಸಸ್ ಆರ್ಕಾ 1951 ರ ಪ್ರಕಾರ
ಭಾರತದ ಮೂರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸ್ಥೇವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದರ್ನಾುಗಿ ಸ್ಥೇರಿಸಿತು.
 ಅರಣಯದ ವೆೈಜ್ಞಾನ್ಸಕ ನ್ಸವಿರ್ಣೆಗ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ, ಮರದ ಉತಪನುಗಳನುು ಸಮಥಿ
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ

ಬಳಸಿಕೊಳುುವ

ರಾಷ್ಠರೇಯ

ಅರಣಯ

ನ್ಸೇತಿಯನುು
ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನುು ಭಾರತಿೇಯ ಅರಣಯ ಸ್ಥೇವೆಗ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನುಷ್ಾಿನಗೂಳಿಸುವ

http://www.nialp.nammaiasacademy.com

Page 80

