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POLITY 

1. ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರು  ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ುು ಬಳಸುವುದನ್ುು ಉತ್ಿೋಜಿಸುವ ಗುರಿ ಹ ೊಂದ್ದದ 'ಕ್ತಸಕನ್ 
ಊರ್ಕಾ ಸುರಕ್ಷತಕ ಏವೊಂ ಉತಕಾನ್ ಮಹಕಭಿಯಕನ್  (ಕುಸುಮ್)' ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ುು 
ರ ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಕ್ತಸಕನ್ ಊರ್ಕಾ ಸುರಕ್ಷತಕ ಏವೊಂ ಉತಕಾನ್ ಮಹಕಭಿಯಕನ್ (ಕುಸುಮ್) ಹಸರಿನ್ ಈ 
ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೌರ ಪ್ೊಂಪ ಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಲಕಗುತಿದೆ  

ಏನಿದು ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆ? 

 ಗ್ಕರಮೋಣ ಭಕಗಗಳಲ್ಲಿ 2 ಮೆ.ವ್ಕಯ ಸಕಮರ್ಥಯಾದ ಗಿರಡ್ ಸೊಂಪ್ಕ್ತಾತ ಸೌರ ವಿದುಯತ್ ಘಟಕಗಳ 
ಸಕಾಪ್ನೆ 

 ವಿದುಯತ್ ಗಿರಡ್ ಗೆ ಸೊಂಪ್ಕಾವಿಲ್ಿದ ರೈತರ ನಿೋರಕವರಿ ಅಗತಯವನ್ುು ಪ್ೂರೈಸಲ್ು ಆಫ್-ಗಿರಡ್ 
ಸೌರ ವಿದುಯತ್ ನಿೋರತುಿವ ಪ್ೊಂಪ ಗಳ ಸಕಾಪ್ನೆ 

 ಈಗ್ಕಗಲೋ ಗಿರಡ್ ಗೆ ಸೊಂಪ್ಕ್ತಾಸಿದ ಕೃಷಿ ಪ್ೊಂಪ ಗಳಿಗೆ ಸೌರ ವಿದುಯತ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತುಿ 
ಹಚ್ುುವರಿ ಸೌರ ವಿದುಯತಿನ್ುು ವಿದುಯತ್ ವಿತರಣಕ ಕೊಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಮಕರಲ್ು ಅವರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಿಸಿ 
ರೈತರ ಆದಕಯ ಹಚ್ಚುಸುವುದು 

 ಕ ಳವೆ ಬಕವಿಗಳ ಪ್ೊಂಪ ಗಳಿಗೆ ಮತುಿ ಸರ್ಕಾರದ ಏತ ನಿೋರಕವರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸೌರ ವಿದುಯತ್ 
ಸೊಂಪ್ಕಾ 

ಯೋಜನೆಯ  ಗುರಿ: 

 ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು 27.5 ಲ್ಕ್ಷ ಸೌರ ನಿೋರತುಿವ ಪ್ೊಂಪ ಗಳನ್ುು ಸಕಾಪಿಸಲ್ು 
ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕ್ತ 17.50 ಲ್ಕ್ಷ ಸವತೊಂತರ ಸೌರ ಪ್ೊಂಪ ಗಳು, 10 ಲ್ಕ್ಷ ಗಿರಡ್ ಸೊಂಪ್ಕ್ತಾತ 
ಪ್ೊಂಪ ಗಳನ್ುು ಸಕಾಪಿಸಲಕಗುತಿದೆ. 0.5 ರಿೊಂದ 2 ಮೆ.ವ್ಕಯವರಗಿನ್ ಸಕಮರ್ಥಯಾದ ಘಟಕ ಗಳನ್ುು 
ಸಕಾಪಿಸಲ್ು ರೈತರಿಗೆ ನೆರವ್ಕಗುತಿದೆ. ಅಲ್ಿದೆ 50 ಸಕವಿರ ಗಿರಡ್ ಸೊಂಪ್ಕ್ತಾತ ಕ ಳವೆ ಬಕವಿಗಳು 
ಮತುಿ ಏತ ನಿೋರಕವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುು ಅನಕವರ ಣಗೆ ಳಿಸಲ್  ಅನ್ುವು ಮಕಡುತಿದೆ. 
ಇನೆ ುೊಂದೆಡೆ ಜಲ್ ವಿದುಯತ್ ನಿೋತ್ತಯನ್ುು ರ್ಕರಿಗೆ ಳಿಸಲ್  ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಾರಿಸಿದೆ. 
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2.ಅನಿವ್ಕಸಿ ಭಕರತ್ತೋಯರ ವಿವ್ಕಹ ನೆ ೋೊಂದಣಿ ವಿಧೋಯಕ 2019 ಸೋಪ್ಾಡೆಗೆ ಸೊಂಪ್ುಟದ 
ಅನ್ುಮೋದನೆ  
 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ರಧಕನ್ಮೊಂತ್ತರ ಅವರ  ನ್ಡೆದ ಕೋೊಂದರ ಸೊಂಪ್ುಟ ಸಭೆಯು ಭಕರತ್ತೋಯ ನಕಗರಿಕರು ಅದರಲ್ಲಿಯ  
ಮಹಿಳೆಯರು, ಅವರ ಅನಿವ್ಕಸಿ ಭಕರತ್ತೋಯ ಪ್ತ್ತಯೊಂದಕಗಿ ಶ ೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗ್ಕಗುವುದನ್ುು 
ತಪಿಿಸಲ್ು  ಅವರಿಗೆ ಹಚ್ಚುನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಮತುಿ ಉತಿರದಕಯತವ ರ ಪಿಸುವ 
ಉದೆಿೋಶದ್ದೊಂದ ಅನಿವ್ಕಸಿ ಭಕರತ್ತೋಯರ  (ಎನ್.ಅರ್.ಐ.) ವಿವ್ಕಹ ನೆ ೋೊಂದಣಿ ವಿಧೋಯಕ 2019 
ಸೋಪ್ಾಡೆಗೆ ಅನ್ುಮೋದನೆ ನಿೋಡಿತು. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಈ ತ್ತದುಿಪ್ಡಿ ವಿಧೋಯಕವು  ತಪ್ುಿ ಮಕಡುವ ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಪ್ತ್ತ/ಪ್ತ್ತುಗೆ ತಡೆ ಹಕಕುವ 
ರ್ಕನ್ ನ್ು ಚೌಕಟಟನ್ುು ಒದಗಿಸುತಿದೆ ಮತುಿ ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಯನ್ುು ಮದುವೆಯಕದ 
ಭಕರತ್ತೋಯ ನಕಗರಿಕರ ಅದರಲ್ ಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಶ ೋಷಣೆ ವಿರುದಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ುು ಒದಗಿಸುತಿದೆ 
ಹಕಗು ಉತಿರದಕಯತವವನ್ುು ರ ಪಿಸುತಿದೆ. 

 ಈ ವಿಧೋಯಕ ಅೊಂಗಿೋರ್ಕರವ್ಕದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಆರ್.ಐ.ಗಳು ಮಕಡಿಕ ಳುುವ ಮದುವೆಗಳು 
ಭಕರತದಲ್ಲಿ  ಅರ್ಥವ್ಕ ವಿದೆೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಕರತ್ತೋಯ ಸೊಂಸಾಗಳಲ್ಲಿ ನೆ ೊಂದಕಯಸಲ್ಿಡುತಿವೆ, 

ಹಕಗು ಅವಶಯ ಬದಲಕವಣೆಗಳನ್ುು ಈ ಕಳಗಿನ್ ಅೊಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಡಿಕ ಳುಲಕಗುತಿದೆ. 
1.ಪಕಸ್ ಪೂೋರ್ಟಾ ರ್ಕಯ್ದಿ, 1967; ಮತುಿ 
2.ಕ್ತರಮನ್ಲ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಕ ಸೊಂಹಿತ್ಗೆ ಸಕ್ಷನ್ 86 A ಸೋಪ್ಾಡೆ. 

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಿಣಕಮ: 

 ಭಕರತದಲ್ಲಿ ನಕಯಯಕಲ್ಯದ ಕಲಕಪ್ಗಳ ನಕಯಯಕೊಂಗ ಸಮನ್ಾ ಗಳನ್ುು ತಲ್ುಪಿಸುವುದು 
ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸಯ, ಅದನ್ುು ಈ ವಿಧೋಯಕವು ಕ್ತರಮನ್ಲ್ ಪ್ರಕ್ತರಯಕ ಸೊಂಹಿತ್ , 1973 ಕೆ 
ತ್ತದುಿಪ್ಡಿ ತರುವ ಮ ಲ್ಕ ನಿಭಕಯಸುತಿದೆ.  

 ಹಿೋಗೆ ಈ ವಿಧೋಯಕ ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಗಳನ್ುು ಮದುವೆಯಕದ ಭಕರತ್ತೋಯ ನಕಗರಿಕರಿಗೆ ದೆ ಡಡ 
ಪ್ರಮಕಣದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ುು ಒದಗಿಸುತಿದೆ, ಪ್ತ್ತ-ಪ್ತ್ತು ಕ್ತರುಕುಳವನ್ುು ತಡೆಗಟುಟತಿದೆ. ಈ 
ವಿಧೋಯಕ ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಯನ್ುು ಮದುವೆಯಕದ ಭಕರತ್ತೋಯ ಮಹಿಳೆಗೆ ವಿಶವದಕದಯೊಂತ 
ಪ್ರಯೋಜನ್ರ್ಕರಿಯಕಗಲ್ಲದೆ. 

3. ಸಫಕಯ ಕಮಾಚಕರಿಗಳ ರಕಷಿರೋಯ ಆಯೋಗ  
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ   
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 ಕೋೊಂದರ ಸೊಂಪ್ುಟವು ಸಫಕಯ ಕಮಾಚಕರಿಗಳ ರಕಷಿರೋಯ ಆಯೋಗದ (ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕ.) 
ಅವಧಿಯನ್ುು 31.3.2019 ರಿೊಂದ ಮತ್ಿ ಮ ರು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸಿರಿಸುವುದಕೆ 
ಅನ್ುಮೋದನೆ ನಿೋಡಿತು.  

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕ. ರ್ಕಯ್ದಿ 1993 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಕಿವನೆಗಳ ಅನ್ವಯ 1993 ರಲ್ಲಿ 
ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕ.ಯನ್ುು ಮದಲ್ಲಗೆ 31.3.1997 ರವರಗಿನ್ ಮ ರು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
ಸಕಾಪಿಸಲಕಗಿತುಿ. ಬಳಿಕ ರ್ಕಯ್ದಿಯ ಮಕನ್ಯತಕ ಅವಧಿಯನ್ುು 31.3.2002 ರವರಗೆ ಹಕಗ  ಆ 
ಬಳಿಕ 29.2.2004 ರವರಗೆ ವಿಸಿರಿಸಲಕಯತು. ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕ ರ್ಕಯ್ದಿ 29.2.2004 ರಿೊಂದ 
ಅಸಿಿತವ ಕಳೆದುಕ ೊಂಡಿತುಿ. ಆ ಬಳಿಕ ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕ.ಯ ಅವಧಿಯನ್ುು ರ್ಕಲ್ ರ್ಕಲ್ಕೆ 
ಶಕಸನೆೋತರ ಮೊಂಡಳಿಯಕಗಿ ವಿಸಿರಿಸಲಕಗಿತುಿ. ಹಕಲ್ಲ ಆಯೋಗದ ಅವಧಿಯು 31.3.2019 
ರವರಗಿದೆ.  

ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಿಣಕಮ:  

 ಈ ಪ್ರಸಕಿವನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಫಲಕನ್ುಭವಿಗಳೆೊಂದರ ಸಫಕಯ ಕಮಾಚಕರಿಗಳು ಮತುಿ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ದೆೈಹಿಕ ಶರಮದ ಮ ಲ್ಕ ಕ ಳಚೆ ಶುದ್ದಿೋಕರಣ , ಶೌಚ್ ಗುೊಂಡಿಗಳ ದುರಸಿಿ ರ್ಕಯಾದಲ್ಲಿ 
ತ್ ಡಗಿರುವವರು. ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕ.ಯು ಅವರ ಕಲಕಯಣ ಮತುಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಕಲ್ಸ 
ಮಕಡುತಿದೆ.   

ಹಿನೆುಲ:  

 ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕ. ಯು ಸಫಕಯ ಕಮಾಚಕರಿಗಳ ನಿದ್ದಾಷಟ ಕಲಕಯಣ ರ್ಕಯಾಕರಮಗಳಿಗೆ 
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ್ ಸರರ್ಕರಕೆ ಶಿಫಕರಸುಗಳನ್ುು ಮಕಡುತಿದೆ. ಅದು ಸಫಕಯ ಕಮಾಚಕರಿಗಳಿಗೆ 
ಈಗ ಇರುವ ರ್ಕಯಾಕರಮಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಕಪ್ನ್ ಮಕಡುವುದಲ್ಿದೆ, ಅವುಗಳ ಅರ್ಯಯನ್ 
ನ್ಡೆಸುತಿದೆ. ನಿದ್ದಾಷಟ ಕುೊಂದುಕ ರತ್ ಇತಕಯದ್ದಗಳ ತನಿಖೆ ನ್ಡೆಸುತಿದೆ. 

 ಜಲ್ಗ್ಕರರಕಗಿ/ ತ್ ೋಟಿಯಕಗಿ ನೆೋಮಕ ಮಕಡಿ ತಕಯಜಯ ಚ್ರೊಂಡಿಗಳನ್ುು ಮಕನ್ವ ಶರಮದ ಮ ಲ್ಕ 
ನಿವಾಹಿಸುವ ಉದೆ ಯೋಗದ ಮೆೋಲ ಪ್ರತ್ತಬೊಂರ್ ಹೋರುವ ಪ್ರಸಕಿವನೆಗಳ ಅನ್ವಯ ಮತುಿ ಅವರ 
ಪ್ುನ್ವಾಸತ್ತ ರ್ಕಯ್ದಿ ಅನ್ವಯ ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕ. ಗೆ ರ್ಕಯ್ದಿಯ ಅನ್ುಷ್ಕಟನ್ದ ಮತುಿ ನಿಗ್ಕ 
ವಹಿಸುವ ಹ ಣೆಯನ್ುು ನಿೋಡಲಕಗಿದೆ ಮತುಿ ಅದರ ಯಶಸಿವೋ ರ್ಕರಿಯ ಬಗೆೆ ಕೋೊಂದರ ಹಕಗ  
ರಕಜಯ ಸರರ್ಕರಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಹಯನ್ುು ಅದು ನಿೋಡಬಹುದಕಗಿದೆ.  

 ಜ ತ್ಗೆ ರ್ಕಯ್ದಿಯ ಪ್ರಸಕಿವನೆಗಳನ್ುು ರ್ಕರಿಗೆ ಳಿಸದ್ದರುವ ಬಗೆೆ ದ ರುಗಳನ್ುು ತನಿಖೆ 
ಮಕಡಬಹುದಕಗಿದೆ. ಸರರ್ಕರವು ಸಫಕಯ ಕಮಾಚಕರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗ್ಕಗಿ ಅನೆೋಕ ಕರಮಗಳನ್ುು 
ಕೈಗೆ ೊಂಡಿದೆಯಕದರ  ಸಕಮಕಜಿಕ –ಆರ್ಥಾಕ ಮತುಿ ಶಿಕ್ಷಣಕೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿ ಅವರು ಇನ್ ು 
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ಹಿೊಂದುಳಿದ್ದದುಿ ಅದ್ದನ್ ು ನಿವ್ಕರಣೆಯಕಗಬೋರ್ಕಗಿದೆ. ಜ ತ್ಗೆ ಮಕನ್ವ ರ್ಕಡಮಕಲ್ಲ/ಜಲ್ಗ್ಕರರ 
ನೆೋಮಕ ಮಕಡುವ ಪ್ದಿತ್ತ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ ು ಚಕಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತುಿ ಅದರ ಸೊಂಪ್ೂಣಾ 
ತ್ ಡೆದು ಹಕಕುವಿಕ ಸರರ್ಕರಕೆ ಇನ್ ು ಗರಿಷಟ ಆದಯತ್ಯ ವಿಷಯವ್ಕಗಿದೆ.  

 ಆದುದರಿೊಂದ , ಸರರ್ಕರವು ಸಫಕಯ ಕಮಾಚಕರಿಗಳ ಕಲಕಯಣರ್ಕೆಗಿ ಸರರ್ಕರದ ವಿವಿರ್ 
ಉಪ್ಕರಮಗಳು ಮತುಿ ಮರ್ಯಪ್ರವೆೋಶಗಳ ಮೆೋಲ ನಿರೊಂತರ ಉಸುಿವ್ಕರಿ ವಹಿಸುವುದು ಮತುಿ 
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಮಕನ್ವ ರ್ಕಡಮಕಲ್ಲಗಳ ಬಳಕಯ ಪ್ದಿತ್ತಯನ್ುು ಸೊಂಪ್ೂಣಾ ತ್ ಡೆದು ಹಕಕುವ 
ಗುರಿಯನ್ುು ಸಕಧಿಸಲ್ು ನಿರೊಂತರ ನಿಗ್ಕ ಆವಶಯಕ ಎೊಂದು ಸರರ್ಕರ ಭಕವಿಸಿದೆ. ಆದುದರಿೊಂದ , 

ಸೊಂಪ್ುಟವು ರಕಷಿರೋಯ ಸಫಕಯ ಕಮಾಚಕರಿಗಳ ಆಯೋಗದ (ಎನ್.ಸಿ.ಎಸ್.ಕ.) ಅವಧಿಯನ್ುು 
31.3.2019 ರಿೊಂದ ಮತ್ಿ ಮ ರು ವಷಾ ವಿಸಿರಿಸುವ ಪ್ರಸುಿತ ಪ್ರಸಕಿವನೆಯನ್ುು 
ಅೊಂಗಿೋಕರಿಸಿತು. 

4. ಹಸರಿನ್ ಜತ್ ಭಕರತರತು, ಪ್ದಮ ಪ್ರಶಸಿಿ ಬಳಸುವೊಂತ್ತಲ್ಿ-ಕೋೊಂದರ ಸರರ್ಕರ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ದೆೋಶದ ಅತುಯನ್ುತ ನಕಗರಿಕ ಪ್ರಶಸಿಿಗಳೆನಿಸಿರುವ ಭಕರತ ರತು ಹಕಗ  ಪ್ದಮ ಪ್ರಶಸಿಿಗಳು 
ಗ್ೌರವಗಳೆೋ ಹ ರತು ಬಿರುದುಗಳಲ್ಿ. ಹಕಗ್ಕಗಿ ಹಸರಿನ್ ಜತ್ ಅವುಗಳನ್ುು ಬಳಸುವೊಂತ್ತಲ್ಿ 
ಎೊಂದು ಕೋೊಂದರ ಸರರ್ಕರ ಹೋಳಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಒೊಂದು ವೆೋಳೆ ದುಬಾಳಕ ಮಕಡಿಕ ೊಂಡರ ಪ್ರಶಸಿಿಗಳನ್ುು ಹಿೊಂಪ್ಡೆಯಲಕಗುವುದು ಎೊಂದು 
ಎಚ್ುರಿಸಿದೆ. 

 ಭಕರತ ರತು, ಪ್ದಮ ವಿಭ ಷಣ, ಪ್ದಮ ಭ ಷಣ ಹಕಗ  ಪ್ದಮಶಿರೋ ಪ್ರಶಸಿಿಗಳು ಸೋವೆ ಹಕಗ  
ಸಕರ್ನೆಗೆ ಸೊಂದ ಗ್ೌರವಗಳು. ಅವು ಬಿರುದುಗಳಲ್ಿ. ಈ ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ುು ಪ್ರಶಸಿಿ 
ಪ್ುರಸೆೃತರ ಹಸರಿನ್ ಜತ್ ಸೋರಿಸಿ ಬಳಸುವೊಂತ್ತಲ್ಿ. ಸೊಂವಿಧಕನ್ದ 18(1) ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆೆ 
ಸಿಷಟತ್ ಇದೆ. 

ಸೊಂವಿಧಕನ್ದ ವಿಧಿ  18 ಏನ್ು ಹೋಳುತಿದೆ ? 

 ವಿಧಿ  18  ಮಲ್ಲಟರಿ ಮತುಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಯತಕಯಸವನ್ುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿ ಯಕವುದೆೋ ಶಿೋಷಿಾಕಯನ್ುು 
ದೃಢೋಕರಿಸದೊಂತ್ ರಕಜಯವನ್ುು ತಡೆಯುತಿದೆ. 

 ವಿಧಿ  18  ಭಕರತ್ತೋಯ ನಕಗರಿಕರು ಯಕವುದೆೋ ವಿದೆೋಶಿ ರಕಜಯದ್ದೊಂದ ಪ್ರಶಸಿಿಗಳನ್ುು 
ಸಿವೋಕರಿಸದೊಂತ್ ನಿಷೋಧಿಸುತಿದೆ. 
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 ರಕಜಯದಲ್ಲಿ ಲಕಭದ ಕಚೆೋರಿಯನ್ುು ಹ ೊಂದ್ದರುವ ವಿದೆೋಶಿ ಪ್ರಜಗಳು ಅರ್ಯಕ್ಷರ ಒಪಿಿಗೆಯೊಂದ್ದಗೆ 
ವಿದೆೋಶಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದೊಂದ ಪ್ರಶಸಿಿಗಳನ್ುು ಸಿವೋಕರಿಸಬಹುದು. 

 ನಿಜವ್ಕದ ಪ್ರರ್ಕಪ್ರಭುತವದಲ್ಲಿ, ಒೊಂದೆೋ ಸಮಕಜದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಭಿನ್ುತ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಳಕವರ್ಕಶವಿಲ್ಿ. 
 ರಕಯ್ ಬಹದ ಿರ್, ಸವ್ಕಯ, ರಕಯ್ ಸಹಬ್, ಜಮೋನಕಿರ, ತಕಲ್ುರ್ಕಿರ್ ಮುೊಂತಕದ 
ವಿಷಯಗಳು ಮರ್ಯರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ಮತುಿ ಬಿರಟಿಷ್ ಭಕರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚ್ಲ್ಲತವ್ಕಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಿ 
ಶಿೋಷಿಾಕಗಳನ್ುು ಸೊಂವಿಧಕನ್ದ 18 ನೆೋ ಲೋಖನ್ದ್ದೊಂದ ರದುಿಪ್ಡಿಸಲಕಯತು. 

5. ಮಕರ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ‘ದಲ್ಲತ’ ಪ್ದ ಬಳಕ ಪ್ರಶಿುಸಿದ ಮನ್ವಿ ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ು ಸುಪಿರೋೊಂ ನಿರಕಕರಣೆ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಸಕವಾಜನಿಕ ಚ್ಚೆಾಯ ಸೊಂದಭಾ ಮಕದಯಮಗಳು ‘ದಲ್ಲತ’ ಪ್ದ ಬಳಕ ನಿಷೋಧಿಸಿ ಮಕಹಿತ್ತ ಹಕಗ  
ಪ್ರಸಕರ ಸಚ್ಚವ್ಕಲ್ಯ ನಿೋಡಿದ ಮಕದಯಮ ಸಲ್ಹ ಪ್ರಶಿುಸಿ ಗುೊಂಪೂೊಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನ್ವಿಯನ್ುು 
ಸಿವೋಕರಿಸಲ್ು ಸುಪಿರೋೊಂ ಕ ೋರ್ಟಾ  ನಿರಕಕರಿಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಸಕವಾಜನಿಕ ಚ್ಚೆಾಯೊಂದ ‘ದಲ್ಲತ’ ಪ್ದವನ್ುು ಸಚ್ಚವ್ಕಲ್ಯ ನಿಷೋಧಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಈ ಪ್ದ 
ಅವಮಕನ್ಕರ ಎೊಂಬ ತಪ್ುಿ ಭಕವನೆ ಹುಟುಟ ಹಕಕ್ತದೆ ಎೊಂದು ಮನ್ವಿದಕರರು ಹೋಳಿದಕಿರ. ತಮಮ 
ಅನ್ನ್ಯತ್ ಅಭಿವಯಕ್ತಿಸುವ ಹಕಗ  ನಿರ್ಾರಿಸುವ ಪ್ರಿಶಿಷಟ ರ್ಕತ್ತಯ ಹಕುೆಗಳನ್ುು 
ಉಲ್ಿೊಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ುುವ ರ್ಕರಣಕೆ ಸಚ್ಚವ್ಕಲ್ಯದ ಆದೆೋಶವನ್ುು ಆಕ್ಷೋಪಿಸಿ ಕಲ್ವು ದಲ್ಲತರು 
ಮನ್ವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರು. ಈ ಕುರಿತು ಮಕಹಿತ್ತ ಹಕಗ  ಪ್ರಸಕರ ಸಚ್ಚವ್ಕಲ್ಯವನ್ುು ಸೊಂಪ್ಕ್ತಾಸಲ್ು 
ಮುಖಯ ನಕಯಯಮ ತ್ತಾ ರೊಂಜನ್ ಗೆ ಗೆ ೋಯ ನೆೋತೃತವದ ಪಿೋಠ ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡಿದೆ.  

 ಪ್ರಿಶಿಷಟ ರ್ಕತ್ತಗೆ ಸೋರಿದ ಸದಸಯರನ್ುು ಉಲಿೋಖಿಸುವ್ಕಗ ‘ದಲ್ಲತ’ ಪ್ದ ಬಳಸಬೋಡಿ ಎೊಂದು ಕಳೆದ 
ವಷಾ ಆಗಸ್ಟ 7ರೊಂದು ಮಕಹಿತ್ತ ಹಕಗ  ಪ್ರಸಕರ ಸಚ್ಚವ್ಕಲ್ಯ ಮಕದಯಮಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಹ ನಿೋಡಿತುಿ. 
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಕದಯಮಗಳಿಗೆ ನಿದೆೋಾಶನ್ಗಳನ್ುು ನಿೋಡಲ್ು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ನೆ ನ್ಡೆಸಿ ಎೊಂದು 
ಸಚ್ಚವ್ಕಲ್ಯಕೆ ಬಕೊಂಬ ಹೈಕ ೋರ್ಟಾ ಸ ಚ್ಚಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಚ್ಚವ್ಕಲ್ಯ ಈ ನಿದೆೋಾಶನ್ ನಿೋಡಿತುಿ. 

'ದಲ್ಲತ' ಪ್ದ ಅಸಿಮತ್ಯೋ? ಅವಮಕನ್ವೊೋ? 

 'ದಲ್ಲತ' ಪ್ದ ಬಳಕಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿ ಪ್ರ-ವಿರ ೋರ್ ಅಭಿಪಕರಯಗಳಿವೆ. ಶತಮಕನ್ಗಳಿೊಂದಲ್  
ಮೆೋಲ್ವಗಾದ ದಬಕಾಳಿಕ, ದೌಜಾನ್ಯಕೆ ತುತಕಿಗಿ, ಎಲ್ಿ ಸೌಲ್ಭಯಗಳಿೊಂದ ವೊಂಚ್ಚತರಕದವರಿಗೆ ದಲ್ಲತ 
ಎೊಂಬ ಪ್ದವೆೋ ಅಸಿಮತ್ಯನ್ುು ತೊಂದುಕ ಟಿಟದೆ ಎೊಂಬುದು ಒೊಂದು ವ್ಕದವ್ಕದರ, ದಲ್ಲತ ಪ್ದ 
ಬಳಕಯ್ದೋ ಗ್ಕರಮೋಣ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿತಯ ಹಿೊಂಸಗೆ ರ್ಕರಣವ್ಕಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಬಳಕ ನಿಲ್ಿಬೋಕು. 
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ದಲ್ಲತ ಎೊಂದರ ಅದೆೋನ್  ಗ್ೌರವ ಸ ಚ್ಕವಲ್ಿ. ಬದಲ್ಲಗೆ ದಬಕಾಳಿಕಗೆ ಒಳಗ್ಕದವರು, 
ಅವಮಕನ್ದ ಸ ಚಕಯರ್ಥಾವನ್ುು ವ್ಕಚ್ಯವ್ಕಗಿಸುವ ಪ್ದವ್ಕಗಿದೆ ಎೊಂಬುದು ಮತ್ ಿೊಂದು ವ್ಕದ.  

 ಕಲ್ವು ಪ್ದಗಳು ಆಯಕ ರ್ಕಲ್ಘಟಟದಲ್ಲಿ ಜನ್ಪಿರಯಗೆ ೊಂಡು, ಉದೆಿೋಶಿತ ಗುರಿಯನ್ುು 
ತಲ್ುಪ್ಲ್ು ನೆರವ್ಕಗುತಿವೆ. ಆದರ, ಅದೆೋ ಪ್ದವು ಮತ್ ಿೊಂದು ರ್ಕಲ್ಘಟಟದಲ್ಲಿ ತನ್ು ಮ ಲ್ 
ಉದೆಿೋಶವನ್ುು ಕಳೆದುಕ ೊಂಡು ರ ಪಕೊಂತರಗೆ ಳುುತಿದೆ ಮತುಿ ಅದರ ಅರ್ಥಾ ವಿಸಕಿರವು 
ಮತ್ ಿೊಂದು ಮಗೆಲ್ಲಗೆ ಹ ರಳುತಿದೆ. ಈಗ 'ದಲ್ಲತ' ಎೊಂಬ ಪ್ದ ಕ ಡ ಅೊಂರ್ಥದೆಿೋ ಸೊಂದ್ದಗಧ 
ಸಿಾತ್ತಯಲ್ಲಿದೆ.  

 ಖೊಂಡಿತವ್ಕಗಿಯ , ಈ ಹಿೊಂದ್ದನ್ ದ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ದಲ್ಲತ' ಎೊಂಬ ಪ್ದ ಶ ೋಷಿತರು, ಕಳವಗಾದವರು, 
ದಮನಿತರು, ಅಲ್ಕ್ಷಯಕ ೆಳಗ್ಕದವರನ್ುು ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸುವ ಪ್ದವ್ಕಗಿಯ್ದೋ ಬಳಕಯಕಗಿದೆ; 

ಇದರಲಿೋನ್  ಅನ್ುಮಕನ್ವಿಲ್ಿ. ಆದರ, ಅದೆೋ ಪ್ದ ಇೊಂದ್ದನ್ ರ್ಕಲ್ಘಟಟದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥಾ 
ವಿಸಕಿರ ಹಕಗೆಯ್ದೋ ಉಳಿದುಕ ೊಂಡಿದೆಯ್ದೋ ಎೊಂದು ಪ್ರಶಿುಸಿದರ ಉತಿರ ''ಹೌದು'' ಎೊಂದು 
ಹೋಳುವುದು ತ್ತೋರಕ ಕಷಟ. ಯಕಕೊಂದರ, ಅದು ಇೊಂದು ಕೋವಲ್ ಶ ೋಷಿತರನ್ುು ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಸುವ 
ಪ್ದವ್ಕಗಿ ಪ್ರಯೋಗವ್ಕಗುತ್ತಿಲ್ಿ. ಬದಲ್ಲಗೆ ನಿದ್ದಾಷಟ ರ್ಕತ್ತ ಸ ಚ್ಕ ಎನ್ುುವಷಟರ ಮಟಿಟಗೆ 
ಬಳಕಯಕಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಿಕ್ತೆೊಂತ ಹಚಕುಗಿ ರಕಜಕ್ತೋಯವ್ಕಗಿ ಹಚೆುಚ್ುು ಬಳಕಯಕಗುತ್ತಿದೆ. ಈ 
ರ್ಕಲ್ದ ರಕಜರ್ಕರಣದಲ್ಲಿ 'ದಲ್ಲತ' ಎೊಂಬುದು ಹಕಸಹ ರ್ಕೆಗಿದೆ. ದಲ್ಲತರ ಹಸರು ಹೋಳಿಕ ೊಂಡು 
ರಕಜಕ್ತೋಯ ಲಕಭ ಮಕಡಿಕ ಳುುವ ಸುಲ್ಭದ ಆಲ ೋಚ್ನೆ ಎಲ್ಿ ಪ್ಕ್ಷ ಗಳಿಗ  ಇದೆ. ಈ ಮಕತು 
ಯಕವುದೆೋ ಒೊಂದು ಪ್ಕ್ಷ ಕ ೆ ಸಿೋಮತವ್ಕಗಿಲ್ಿ. ಹಿೋಗಿರುವ್ಕಗ, ಒೊಂದು ರ್ಕಲ್ಘಟಟದಲ್ಲಿ ನಿಜ 
ಅರ್ಥಾ, ಪಕರಮಕಣಿಕ ಉದೆಿೋಶದ ಸವರ ಪ್ ಹ ೊಂದ್ದದಿ ದಲ್ಲತ ಪ್ದ ಇೊಂದು ಸೊಂಕುಚ್ಚತಗೆ ೊಂಡು, 
ಅರ್ಥಾ ವಿಸಕಿರವನ್ುು ಕಳೆದುಕ ಳುುತ್ತಿರುವ್ಕಗ,ದಯನೆೋಸಿ ಸಿಾತ್ತಯಲ್ಲಿರುವವರು ಎೊಂಬರ್ಥಾ 
ಬರುವ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ, ಕನಿಕರದ ದೃಷಿಟಗೆ ಸಿೋಮತವ್ಕಗಿ ಆ ಪ್ದ ಬಳಕ ಸರಿಯ್ದೋ?ಈ ಬಗೆೆ ವ್ಕಯಪ್ಕ 
ಚ್ಚೆಾ ಅಗತಯ ಮತುಿ ಅದು ಇೊಂದ್ದನ್ ಅಗತಯವೂ ಹೌದು.  

 ನ್ಮಗೆಲ್ಿರಿಗ  ಸೊಂವಿಧಕನ್ವೆೋ ಪ್ವಿತರಗರೊಂರ್ಥ. ಅೊಂರ್ಥ ಸೊಂವಿಧಕನ್ದಲ್ ಿ ದಲ್ಲತ ಎೊಂಬ ಪ್ದ 
ಬಳಕಯಕಗಿಲ್ಿ. ಸೊಂವಿಧಕನ್ದ ಆಟಿಾಕಲ್  341ರಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಿಶಿಷಟ ರ್ಕತ್ತ'(ಶಡ ಯಲ್ಡ  ರ್ಕಸ್ಟ ) 
ಬಳಸಲಕಗಿದೆಯ್ದೋ ಹ ರತು ದಲ್ಲತ ಎೊಂದಲ್ಿ. ಹಕಗ್ಕಗಿ ಯಕವುದೆೋ ರ್ಕನ್ ನಿನ್ ಬೊಂಬಲ್ವೂ 
ಅದಕ್ತೆಲ್ಿ. ಹಿೋಗಿದಕಿಗ ಯ ನಕವು ದಲ್ಲತ ಎೊಂಬುದೆೋ ನ್ಮಮ ಅಸಿಮತ್ಯಕಗಿದೆ ಅದನ್ುು ನಕವು 
ಬಳಸಿಯ್ದೋ ಬಳಸುತ್ಿೋವೆ ಎೊಂಬುದರಲ್ಲಿ ಏನಕದರ  ಅರ್ಥಾವಿದೆಯ್ದೋ , 

 2008ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶಿಷಟ ರ್ಕತ್ತಗಳ ರಕಷಿರೋಯ ಆಯೋಗ(ನಕಯಷನ್ಲ್  ಕಮಷನ್  ಫಕರ್  ಸಡ ಯಲ್ಡ  
ರ್ಕಸ್ಟಾ )ವು ಕ ಡ ದಲ್ಲತ ಪ್ದ 'ಅಸೊಂವಿಧಕನಿಕ' ಎೊಂದು ಹೋಳಿತುಿ. ಈಗ ಬಕೊಂಬ ಹೈಕ ೋರ್ಟ ಾನ್ 
ನಕಗಪ್ುರ ಪಿೋಠ ಕ ಡ ಅದನೆುೋ ಹೋಳಿದೆ. ನಕಯಯಕಲ್ಯದ ನಿದೆೋಾಶನ್ವನ್ುು ಇಟುಟಕ ೊಂಡು 
ಕೋೊಂದರ ಸರರ್ಕರ ದಲ್ಲತ ಪ್ದ ಬಳಸದೊಂತ್ ಸ ಚ್ಚಸಿರುವುದು ಅದರ ಸಕೊಂವಿಧಕನಿಕ ಬದಧತ್. 
ಇದರಲ್ಲಿ ರಕಜರ್ಕರಣವನ್ುು ಹುಡುಕುವುದು ತಪಕಿಗುತಿದೆ.  
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 ಎಲ್ಿರನ್ ು ಒಳಗೆ ಳುದೆೋ ಸಕವತೊಂತರಯ ಹ ೋರಕಟ ಯಶಸಿವಯಕಗಲಕರದು ಎೊಂಬುದನ್ುು 
ಮಹಕತಮ ಗ್ಕೊಂಧಿಜಿೋ ಕೊಂಡುಕ ೊಂಡಿದಿರು. ಮುಸಿಿಮರು, ಅಸಿೃಶಯರು, ಮೆೋಲ್ವಗಾದವರು, 
ಹಣುುಮಕೆಳು... ಹಿೋಗೆ ಎಲ್ಿ ವಗಾದವರನ್ ು ಒೊಂದೆೋ ವೆೋದ್ದಕಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಪ್ರಮಕಣಿಕ 
ಪ್ರಯತು ಮಕಡಿದರು ಮತುಿ ಸಕಾಸ ಾ ಆದರು. ಅದರ್ಕೆಗಿಯ್ದೋ ಅವರು ಅಸಿೃಶಯರನ್ುು 
'ಹರಿಜನ್' ಎೊಂದು ಕರದರು. ಆ ಮ ಲ್ಕ ಅವರಿಗೆ ೊಂದು 'ಘನ್ತ್' ತೊಂದುಕ ಡಲ್ು ಯತ್ತುಸಿದರು. 
ಅದು ಆ ರ್ಕಲ್ದ ಅಗತಯವೂ ಆಗಿತುಿ. ಆದರ, ಮುೊಂದುವರಿದೊಂತ್ ಸವತೊಂತರ ಭಕರತದಲ್ಲಿ ತಳ 
ಸಮುದಕಯದ ಜನ್ 'ಹರಿಜನ್' ಎೊಂಬುದು ಅವಮಕನ್ರ್ಕರಿ ಎೊಂದು ಭಕವಿಸಿತ್ ಡಗಿದರು. ಅಲ್ಿದೆೋ 
ಆ ಪ್ದವನ್ುು ನಿಷೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಯಕದರು.  

 ಈಗಲ್  ದಲ್ಲತ ಎೊಂಬುದು ರಕಜಕ್ತೋಯವ್ಕಗಿ, ಸಕಮಕಜಿಕವ್ಕಗಿ ಮತುಿ ಆರ್ಥಾಕವ್ಕಗಿ 
ಹಿೊಂದುಳಿದವರನ್ುು ಸ ಚ್ಚಸುವ ಪ್ದವ್ಕಗಿ ಹಚ್ುು ಬಳಕಯಕಗಬೋಕ್ತತುಿ. ಆದರ, 

ಆಗುತ್ತಿರುವುದೆೋನ್ು? ಅದು ಇಡಿೋ ಸಮಕಜವನ್ುು ಇಬಕಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೆೋಲ್ವವಗಾದವರು ಮತುಿ 
ಕಳವವಗಾದವರ ಮಧಯ 'ದಲ್ಲತ' ಪ್ದ ಒೊಂದು 'ರೋಖೆ'ಯಕಗಿ ರ ಪ್ುಗೆ ೊಂಡಿದೆ. ಈ ರೋಖೆಯನ್ುು 
ಅಳಸಿಹಕಕ್ತ ಅೊಂತರವನ್ುು ತಗಿೆಸಬೋರ್ಕದ ಅಗತಯ ಈ ರ್ಕಲ್ಘಟಟದಕಿಗಿದೆೊಂಬುದನ್ುು 'ಅಸಿಮತ್' 

ಎನ್ುುವವರು ಭಕವಿಸಿಕ ಳುಬೋಕು. ''ದಲ್ಲತ ಎೊಂದು ಹೋಳಿಕ ಳುಲ್ು ನ್ಮಗೆ 
ಅವಮಕನ್ವ್ಕಗುವುದ್ದಲ್ಿ. ನಿಮಗೆೋನ್ು ತ್ ೊಂದರ?'' ಎೊಂದು ಪ್ರಶಿುಸಬಹುದು. ಅದು ನಿಜ. ದಲ್ಲತ 
ಪ್ದದ ನಿಜ ಉದೆಿೋಶಕೆೋ ಬಳಕಯಕಗುತ್ತಿದಿರ ಅದರಲಿೋನ್  ತಪಿಿಲ್ಿ. ಆದರ, ಅದರ ಮ ಲ್ 
ಉದೆಿೋಶ ಕಳೆದುಕ ೊಂಡು ಬಹಳ ದ್ದನ್ಗಳೆೋ ಆಗಿವೆ. ಸಮಕಜ ಸುಧಕರಕ ಜ ಯೋತ್ತಭಕ ಫುಲ, 

ಸೊಂವಿಧಕನ್ ಶಿಲ್ಲಿ ಡಕ.ಬಕಬಕಸಕಹೋಬ ಅೊಂಬೋಡೆರ್  ಅವರು ದಲ್ಲತ ಪ್ದವನ್ುು ಅೊಂದ್ದನ್ ಅಗತಯಕೆ 
ಅನ್ುಗುಣವ್ಕಗಿ ಹ ಸದರು, ಬಳಸಿದರು; ಅದು ಆಗಿನ್ ಅಗತಯವ್ಕಗಿತುಿ. 70ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 
ಚ್ಳವಳಿಯ ಆತಮ ಎೊಂಬ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ದಲ್ಲತ ಪ್ದ ಬಳಕಯಕಯತು. ಇದು ನಿವಿಾವ್ಕದ. ಆದರ, 

ಅೊಂರ್ಥ ಸಿಾತ್ತ ಈಗಲ್  ಇದೆಯಕ? ಈಗ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ಬಹಳಷುಟ ಬದಲಕಗಿದೆ. ಇನ್ ು ಅಸಿೃಶಯತ್, 

ರ್ಕತ್ತೋಯತ್ ಇದೆಿೋ ಇದೆ ಎೊಂದು ಎಷಟೋ ವ್ಕದಮಕಡಿದರ , ಫುಲ ಮತುಿ ಅೊಂಬೋಡೆರ್  
ರ್ಕಲ್ಘಟಟಕೆ ಹ ೋಲ್ಲಸಿದರ ನ್ ರಕರು ಪ್ಟುಟ ಬದಲಕಗಿದೆ. ದಲ್ಲತ ವಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಅನೆೋಕರು 
ರ್ಕತ್ತ ಮೋರಿ ಬಳೆದ್ದದಕಿರ. ಅೊಂರ್ಥ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತಯನ್ುು ನ್ಮಮ ಸೊಂವಿಧಕನ್ ನ್ಮಗೆ ಕಲ್ಲಿಸಿಕ ಟಿಟದೆ. 
ಹಿೋಗಿರುವ್ಕಗ ದಲ್ಲತ ಪ್ದದ ಮೆೋಲಕ ಅಷ ಟೊಂದು ಮೋಹ?  

 ಮಹಕರಕಷರದ ಅೊಂಬೋಡೆರ್ ವ್ಕದ್ದ, ಹಿರಿಯ ಚ್ಚೊಂತಕ ಮತುಿ ಕವಿ ಯಶವೊಂತ್  ಮನೆ ೋಹರ 
ಅವರೊಂತ  ದಲ್ಲತ ಪ್ದ ಬಳಕಯನ್ುು ಕಟುವ್ಕಗಿ ವಿರ ೋಧಿಸುತಕಿರ. ದಲ್ಲತ ಎನ್ುುವುದು 
ಸಮುದಕಯಕೆ ಒಳೆುಯದನ್ುು ಮಕಡುವುದಕ್ತೆೊಂತ ಹಚಕುಗಿ ಕಟಟದಿನೆುೋ ಮಕಡಿದೆ ಎನ್ುುತಕಿರ 
ಅವರು. ''ದಲ್ಲತ ಎೊಂದರ ವೆೋದ್ದಕ್  ಪ್ರಿಕಲ್ಿನೆಯ ರ್ಕತ್ತ ವಯವಸಾಗೆ ಶರಣಕದವನ್ು ಎೊಂದರ್ಥಾ. 
ಅೊಂದರ, ಮನ್ುಸಮೃತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸ ಚ್ಚಸಲಕಗಿರುವ ರ್ಕತ್ತಶರೋಣಿಕೃತ ವಯವಸಾಯಲ್ಲಿ ಕಳ ರ್ಕತ್ತಯವ 
ಅರ್ಥವ್ಕ ಅಸಿೃಶಯ. ಅೊಂರ್ಥ ಪ್ದವೊೊಂದು ಸಮುದಕಯದ ಪ್ರತ್ತೋಕವ್ಕಗಲ್ು ಹೋಗೆ ಸಕರ್ಯ?'' ಎೊಂದು 
ಪ್ರಶಿುಸುತಕಿರ. ಅವರ ಈ ಪ್ರಶು ಬಹಳಷುಟ ಅರ್ಥಾಗಭಿಾತವ್ಕಗಿದೆ ಎೊಂದು ಹೋಳಬಹುದು.  
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 ದಲ್ಲತ ಎೊಂಬುದು ಅಸಿಮತ್ಯಲ್ಿ, ಅದು 'ಸಿಾತ್ತ ಸ ಚ್ಕ'   ದಲ್ಲತ ಪ್ದಕೆ ನಕವು ಅಸಿಮತ್ ಎೊಂಬ 
ಪೂೋಷ್ಕಕು ತ್ ಡಿಸಿ ಸೊಂಭರಮಸುತ್ತಿದೆಿೋವೆ ಅಷಟ. ವಿಪ್ಯಕಾಸ ಎೊಂದರ, ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ಸ ಚ್ಕವು ಈಗ 
ಅಸಿಮತ್ಯಕಗಿ ರ ಪಕೊಂತರಗೆ ೊಂಡು, ಮತ್ಿ ರ್ಕತ್ತ ಸ ಚ್ಕದ ರಿೋತ್ತಯಲಿೋ 
ಬಳಕಯಕಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ರ್ಕಲ್ದ ದುರೊಂತ ಎೊಂದು ಹೋಳದೆೋ ವಿಧಿಯಲ್ಿ.  

 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL RELATIONS 

1. ವೆನೆಜುವೆಲಕ: ತ್ೈಲ್ರಕಶಿಯ ಮೆೋಲ ಸವ್ಕಾಧಿರ್ಕರ 

 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ದೆ ಡಡಣು ಅಮೆರಿರ್ಕದ ಕ ೋಪ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವೆನೆಜುವೆಲಕ ದೆೋಶ ಸಹಕಯರ್ಕೆಗಿ 
ಭಕರತದತಿ ಕೈಚಕಚ್ಚದೆ. ಆ ಸಹಕಯ ತ್ೈಲ್ಖರಿೋದ್ದಯ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿರುತಿದೆ. ಆದರ 
ವೆನೆಜುವೆಲಕದ್ದೊಂದ ತ್ೈಲ್ ಖರಿೋದ್ದ ಮಕಡುವ ದೆೋಶಗಳು ನ್ಮಮ ಕ ೋಪ್ಕೆ ತುತಕಿಗಬೋರ್ಕದ್ದೋತು 
ಎೊಂದು ಅಮೆರಿಕ ಎಚ್ುರಿಕ ನಿೋಡಿದೆ.  

ಮುಖ್ಕಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ವೆನೆಜುವೆಲಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ು ನ್ಡೆಯುತ್ತಿದೆ?   

 ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿರ್ಕದ ಕ್ತರಿೋಟದೊಂತ್ತರುವ ವೆನೆಜುವೆಲಕ ದೆೋಶದ ತ್ೈಲ್ ಸಚ್ಚವ ಮಕಯನ್ುಯ್ದಲ್  ಕವವೆಡೆ  
ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಭಕರತಕೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿದರು. ಅವರ ಭೆೋಟಿಯ ಉದೆಿೋಶ, ಈಗ್ಕಗಲೋ ತಮಮ ದೆೋಶದ್ದೊಂದ 
ಪಟ ರೋಲ್ಲಯೊಂ ತ್ೈಲ್ ಖರಿೋದ್ದ ಮಕಡುತ್ತಿರುವ ಭಕರತದ ಖರಿೋದ್ದದಕರರನ್ುು ದುಪ್ಿಟುಟ ತ್ೈಲ್ 
ಖರಿೋದ್ದಸುವೊಂತ್ ಮನ್ವೊಲ್ಲಸುವುದು. ರಿಲ್ಯನ್ಾ  ಸೋರಿದೊಂತ್ ಹಲ್ವ್ಕರು ಕೊಂಪ್ನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿೊಂದ 
ತ್ೈಲ್ವನ್ುು ಭಕರತಕೆ ಆಮದು ಮಕಡಿಕ ಳುುತಿವೆ. ಸುಮಕರು 3.4 ಲ್ಕ್ಷ ಬಿಪಿಡಿ (ದ್ದನ್ಕ್ತೆಷುಟ 
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ಬಕಯರಲ್ ) ತ್ೈಲ್ ಆಮದಕಗುತಿದೆ. ಅದನ್ುು 6 ಲ್ಕ್ಷಕೆೋರಿಸುವುದು ವೆನೆಜುವೆಲಕ ಗುರಿ. ಇದಕೆ 
ರ್ಕರಣ, ಅಮೆರಿರ್ಕ ಹಕಗ  ಯುರ ೋಪಿನ್ ದೆೋಶಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಕದ್ದೊಂದ ತ್ೈಲ್ ಆಮದು 
ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು. ಈಗಿರುವ ಸವ್ಕಾಧಿರ್ಕರಿ ಸವಭಕವದ ಅರ್ಯಕ್ಷ ನಿಕ ಲ್ಸ್  ಮದುರ  ಪ್ಟಟದ್ದೊಂದ 
ಇಳಿಯಬೋಕು ಎೊಂಬುದು ಅಮೆರಿಕದ ಹಠ. ಈ ಹಠಕೆ ಮಣಿಯಲಕರ ಎೊಂಬುದು ಮದುರ ನ್ ಛಲ್. 
ಇದೆಲ್ಿದರ ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಕದ ಪ್ರಸುಿತ ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಕೆಟುಟ, ಕುಸಿದ ಜಿಡಿಪಿ, 

ಊಹಕತ್ತೋತ ಮಟಟಕೆ ಏರಿದ ಹಣದುಬಾರ, ಈಗಿರುವ ಅರ್ಯಕ್ಷ ಮದುರ ೋನ್ ಸವ್ಕಾಧಿರ್ಕರ, 

ಮದರ ೋ ಪ್ರ- ವಿರ ೋರ್ ಅೊಂತಯುಾದಧ- ಇವೆಲ್ಿ ನ್ಡೆಯುತ್ತಿದುಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿರ್ಕದ ಈ 
ದೆೋಶ ಇೊಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ರಣರೊಂಗವ್ಕಗಿದೆ.  

ಹಿನೆುಲ  

 1999ರಲ್ಲಿ ಪ್ಟಟವೆೋರಿದ ಹ ಯಗೆ ೋ ಚಕವೆಜ್ , ದೆೋಶವನ್ುು ಪ್ರರ್ಕಪ್ರಭುತವದ್ದೊಂದ 
ಸಮಕಜವ್ಕದದತಿ ನ್ಡೆಸಿದ. ಈತನ್ ರ್ಕಲ್ದಲ್ಲಿ ನಿರುದೆ ಯೋಗ ಗಣನಿೋಯವ್ಕಗಿ ಕುಸಿಯತು, 
ತಲಕದಕಯ ದುಪ್ಿಟ್ಕಟಯತು, ದೆೋಶದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ ೋಗಯ ಎಲ್ಿವೂ ಸುಧಕರಿಸಿದಿವು. 
2000ದಲ್ಲಿ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡುಬೊಂದ ತ್ೈಲ್ ಮಕರುಕಟಟಯ ಬ ಮ್ ನಿೊಂದಕಗಿ, ದೆೋಶಕೆ ಹಣದ 
ಹ ಳೆಯ್ದೋ ಹರಿದುಬೊಂತು. ಲಕಯಟಿನ್  ಅಮೆರಿಕದ ಶಿರೋಮೊಂತ ದೆೋಶವೆನಿಸಿತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಚಕವೆಜ್  
ಮೃತಪ್ಟಟ. 2014ರಲ್ಲಿ ಇದಿಕ್ತೆದಿೊಂತ್ ತ್ೈಲ್ ಮಕರುಕಟಟ ಕುಸಿಯತು. ದೆೋಶ ತ್ೈಲ್ವನೆುೋ 
ಸೊಂಪ್ೂಣಾವ್ಕಗಿ ನ್ೊಂಬಿತುಿ. ಬೋರ ರಿೋತ್ತಯ ಆದಕಯದ ಕಡೆ ಗಮನ್ ಹರಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಿೋಗ್ಕಗಿ ಇಡಿೋ 
ದೆೋಶದ ಆರ್ಥಾಕತ್ಯ್ದೋ ಡಮಕರ್  ಎೊಂದು ನೆಲ್ಕಚ್ಚುತು.   

 ನಿಕ ಲ್ಸ್  ಮದುರ , ಹ ಯಗೆ ೋ ಚಕವೆಜ್ ನ್ ಉಪಕರ್ಯಕ್ಷನಕಗಿದಿ. ಚಕವೆಜ್ ನ್ ಸಕವಿನ್ ನ್ೊಂತರ 
ಈತ ಅಧಿರ್ಕರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕ ೊಂಡ. ಪ್ರಸುಿತ ವೆನೆಜುವೆಲಕದ ಅರ್ಯಕ್ಷ. ದ್ದಕೆಟಟ ದೆೋಶದ ಆರ್ಥಾಕ 
ಸಿಾತ್ತಗತ್ತಯನ್ುು ಸುಧಕರಿಸಲ್ು ಮದುರ ೋನ್ಲ್ಲಿ ಯಕವುದೆೋ ದ ರದಶಿಾತವ, 

ಯೋಜನೆಗಳಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ತ್ೈಲ್ಬಲ ಆರ್ಕಶದಲ್ಲಿದಕಿಗ ಸಕಕಷುಟ ವಿದೆೋಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ ು ಈ 
ದೆೋಶ ಉಳಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಮದುರ ೋನ್ ನಿೋತ್ತಗಳು ದೆೋಶವನ್ುು ಇನ್ುಷುಟ ಕುಸಿತದ ಪಕತಕಳಕೆ 
ತಳಿುದವು. ಈಗ ತ್ೈಲ್ದ ಬಲ ಮತ್ಿ ಏರಿದಿರ , ಕಳೆದ ಐದು ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋಶ ಮಕಡಿದ 
ಸಕಲ್ವೆೋ ಸಕಕಷಿಟದೆ. ಹಣದುಬಾರ ಹತುಿ ಲ್ಕ್ಷ ಶೋಕಡದಷ್ಕಟಗಿದೆ! ಉದೆ ಯೋಗಗಳೆೋ ಇಲ್ಿ. 
2015ರಿೊಂದ್ದೋಚೆಗೆ ಸುಮಕರು 30 ಲ್ಕ್ಷ ವೆನೆಜುವೆಲಕ ಪ್ರಜಗಳು ಬದುಕ್ತನ್ ಅವರ್ಕಶ ಕೊಂಡುಕ ಳುಲ್ು 
ದೆೋಶ ಬಿಟುಟ ಹ ೋಗಿದಕಿರ. 2019ರಲ್ಲಿ ಸುಮಕರು 20 ಲ್ಕ್ಷ ಮೊಂದ್ದ ಮತ್ಿ ನಿವಾಸತ್ತಗರಕಗಿ 
ಹ ರತ್ರಳುವ ಸಕರ್ಯತ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಿದರಿೊಂದಕಗಿ ಮದುರ ೋನ್ ಜನ್ಪಿರಯತ್ ಪಕತಕಳ ತಲ್ುಪಿತು. 
2015ರಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಚ್ುನಕವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮದರ ೋ ಗೆದಿರ  ಆತನ್ ವಿರುದಧ ದೆ ಡಡ ಪ್ರಮಕಣದ 
ಮತಗಳು ಬಿದಿವು. 2016, 17ರಲ್ಲಿ ಸಕಕಷುಟ ರ್ಕನ್ ನ್ು ತ್ತದುಿಪ್ಡಿಗಳನ್ುು ಮಕಡಿದ 
ಮದುರ ೋ, ಸೊಂಸತ್ತಿನ್ ಅಧಿರ್ಕರವನೆುಲ್ಿ ತನ್ಗೆೋ ವಗ್ಕಾಯಸಿಕ ೊಂಡ. 2017ರಲ್ಲಿ 
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ಚ್ುನಕವಣೆಯನ್ುು ನ್ಡೆಸಿದ ಮದುರ ೋ, ದೆೋಶದ ಎಲ್ಿ 545 ಸಿೋಟುಗಳಲ್ ಿ ತಕನೆೋ ಗೆದುಿ 
ಬೊಂದ; ಗೆಲ್ಿಲ್ು ಸಕರ್ಯವ್ಕಗುವೊಂತ್ ಸಕಮ ಹಿಕವ್ಕಗಿ ರಿಗಿೆೊಂಗ್  ಮಕಡಿಸಿಕ ೊಂಡ. 

 ಈ ನ್ಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ ಮರ್ಯಪ್ರವೆೋಶಿಸಿತು. ಚ್ುನಕವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮದುರ ೋನ್ ಗೆಲ್ುವು 
ಅಸಕೊಂವಿಧಕನಿಕ, ಅನೆೈತ್ತಕ, ಅಪ್ರರ್ಕಸತಕಿತಮಕ ಎೊಂದು ಸಕರಿತು. ಮುಕಿ ಹಕಗ  ಪಕರದಶಾಕ 
ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮತ್ ಿಮೆಮ ಚ್ುನಕವಣೆ ನ್ಡೆಸಬೋಕು. ಮದುರ ೋ ಅಧಿರ್ಕರದ್ದೊಂದ ಕಳಗಿಳಿಯಬೋಕು 
ಎೊಂದು ಹೋಳಿತು. ಆದರ ಮದುರ ೋ ಅದಕೆ ಸ ಪ್ುಿ ಹಕಕಲ್ಲಲ್ಿ.  

ಅಮೆರಿಕೆೋಕ ಇಷುಟ ಹಿತಕಸಕ್ತಿ?  

 ಮದಲ್ನೆಯದಕಗಿ, ವೆನೆಜುವೆಲಕದ್ದೊಂದ ಅಮೆರಿರ್ಕ ದೆ ಡಡ ಪ್ರಮಕಣದ ತ್ೈಲ್ ಆಮದು 
ಮಕಡಿಕ ಳುುತಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಕದ ತ್ೈಲ್ ಕೊಂಪ್ನಿ ಸರರ್ಕರಿ ಸಕವಮಯದಕಿಗಿದುಿ, ಅದರ ಸೊಂಪ್ತುಿ 
ಮದುರ ೋನ್ೊಂರ್ಥ ಸವ್ಕಾಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಗೆ ಹ ೋಗುವುದು ಅಮೆರಿಕಕೆ ಇಷಟವಿಲ್ಿ. ಇಲ್ಲಿ 
ಪ್ರರ್ಕಪ್ರಭುತವ ನೆಲಸಿದರ ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಂಪ್ನಿಗಳಿಗ  ವೆನೆಜುವೆಲಕದಲ್ಲಿ ನೆಲ ಸಿಗಲ್ಲದೆ. 
ಇನೆ ುೊಂದು ಸಮಸಯ ಎೊಂದರ, ಬಿಗಡಕಯಸುತ್ತಿರುವ ವಲ್ಸಿಗರ ಹರಿವು. ದೆ ಡಡ ಸೊಂಖೆಯಯಲ್ಲಿ 
ವೆನೆಜುವೆಲಕದ್ದೊಂದ ಕ ಲ್ೊಂಬಿಯಕ ಮ ಲ್ಕ ಆಗಮಸುತ್ತಿರುವ ವಲ್ಸಿಗರು ಅಮೆರಿಕಕೆ 
ನ್ುಗುೆತ್ತಿದಕಿರ.  

 ಟರೊಂಪ  ಆಡಳಿತ ಇದುವರಗೆ ಕಟುವ್ಕದ ವಲ್ಸಿಗ ವಿರ ೋಧಿ ಧ ೋರಣೆಯನ್ುು ಪ್ರದಶಿಾಸುತ್ತಿದೆ. ಈ 
ದೆೋಶದ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ಸುಧಕರಿಸಿದರ ಅಮೆರಿಕಕೆ ವಲ್ಸಿಗರ ತಲನೆ ೋವು ಇಲ್ಿವ್ಕಗುತಿದೆ. ಹಿೋಗ್ಕಗಿ 
ಪ್ರತ್ತಪ್ಕ್ಷ ನಕಯಕನಕದ ಜುವ್ಕನ್  ಗೆೈಡೆ ೋ ಎೊಂಬಕತ ವೆನೆಜುವೆಲಕದ ಅರ್ಯಕ್ಷ ಎೊಂದು ಅಮೆರಿಕ 
ಘ ೋಷಿಸಿದೆ; ಆತನ್ ಜ ತ್ಗೆ ವಯವಹಕರ ಮುೊಂದುವರಿಸುವುದಕಗಿ ಹೋಳಿದೆ. ಮದುರ ೋ ಇದನ್ುು 
ಒಪಿಿಕ ೊಂಡಿಲ್ಿ.  

ತ್ೈಲ್ ಆಮದ್ದನ್ ದಕರಿ  

 ವೆನೆಜುವೆಲಕದ್ದೊಂದ ತ್ೈಲ್ ಆಮದು ಮಕಡಿಕ ಳುುವ ಅಮೆರಿಕ ಹಕಗ  ಅದರ ಮತರರಕದ 
ಯುರ ೋಪ ನ್ ದೆೋಶಗಳು, ವೆನೆಜುವೆಲಕದ ಮೆೋಲ ನಿಬಾೊಂರ್ ವಿಧಿಸಿವೆ. ಒೊಂದೆ ೋ, ಮದುರ ೋ 
ಕಳಗಿಳಿದು, ಗೆೈಡೆ ೋಗೆ ದಕರಿ ಮಕಡಿಕ ಡಬೋಕು. ಇಲ್ಿವ್ಕದರ, ವೆನೆಜುವೆಲಕದ್ದೊಂದ ರಫಕಿಗುವ 
ತ್ೈಲ್ದ ದಕರಿಗಳನೆುಲ್ಿ ಬೊಂದ್  ಮಕಡುವ ಬದರಿಕ ಹಕಕ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ ು ಮುೊಂದೆ ಹ ೋಗಿ, ಆ 
ದೆೋಶದ ಮೆೋಲ ಮಲ್ಲಟರಿ ರ್ಕಯಕಾಚ್ರಣೆ ನ್ಡೆಸುವ ಸಕರ್ಯತ್ಯನ್ ು ಅವಲ ೋಕ್ತಸುವುದಕಗಿ 
ಹೋಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿೊಂದ ತ್ೈಲ್ ಆಮದು ಮಕಡಿಕ ಳುದೊಂತ್ಯ  ಇತರ ದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಎಚ್ುರಿಸಿದೆ. ಆದರ, 

ಭಕರತದ ಮಟಿಟಗೆ ಸವಲ್ಿ ಸಡಿಲ್ಲಕ ಮಕಡಿಕ ೊಂಡಿದೆ.  

ಭಕರತದ ಕತ್ಯ್ದೋನ್ು?  
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 ಜಗತ್ತಿನ್ ಸುಮಕರು ಶೋ.2ರಷುಟ ತ್ೈಲ್ ಸೊಂಪ್ನ್ ಮಲ್ ವೆನೆಜುವೆಲಕದಲ್ಲಿದೆ. ಸೌದ್ದ 
ಅರೋಬಿಯಕಕ್ತೆೊಂತ ಅಧಿಕ ತ್ೈಲ್ ಉತಕಿದ್ದಸಿ, ಮದಲ್ ಸಕಾನ್ವನ್ುು ಸೊಂಪಕದ್ದಸಿದೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಕದ 
ಸರರ್ಕರಿ ಸಕವಮಯದ ಪಿಡಿವಿಎಸ್ ಎ ತ್ೈಲ್ ಕೊಂಒನಿ, ಭಕರತಕೆ ದ್ದನ್ಕೆ ಸುಮಕರು 3.4 ಲ್ಕ್ಷ 
ಬಕಯರಲ್ ಗಳಷುಟ ತ್ೈಲ್ವನ್ುು ರಫುು ಮಕಡುತಿದೆ. ಈ ಮದಲ್ು ಅಮೆರಿಕಕೆ 5 ಲ್ಕ್ಷ ಬಿಪಿಪಿ ರಫುು 
ಮಕಡುತ್ತಿತುಿ. ಈಗ ಅಷುಟ ತ್ೈಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿೊಂದ ಆಗುವ ನ್ಷಟವನ್ುು ಭರಿಸಲ್ು 
ವೆನೆಜುವೆಲಕ ಗಿರಕಕ್ತ ಹುಡುರ್ಕಟದಲ್ಲಿದೆ.  

 ಭಕರತಕ ೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ತ್ೈಲ್ ನಿೋಡುವ ದೆೋಶಗಳು ಬೋರ್ಕಗಿವೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಕದ ತ್ೈಲ್ದ ಬಲ 
ಕಡಿಮೆ; ಯಕಕೊಂದರ ಇಲ್ಲಿನ್ ತ್ೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಗೊಂರ್ಕದ ಅೊಂಶ ಹಚ್ುು. ಗೊಂರ್ಕವನ್ುು ಸೊಂಸೆರಿಸಿ 
ತ್ಗೆದುಹಕಕಲ್ು ಭಕರತವೆೋನೆ ೋ ಸರ್ಕಾಗಿದೆ. ಆದರ ದ ರದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ್ದೊಂದ ತರುವ ವೆಚ್ು 
ಹಚ್ುು. ಭಕರತಕೆ ತ್ೈಲ್ ನಿೋಡುವ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಕಕೆ ಮ ರನೆೋ ಸಕಾನ್. ಭಕರತ 
ಸಕವವಲ್ೊಂಬಿಯಕಗವಷುಟ ತ್ೈಲ್ಸೊಂಪ್ತಿನ್ುು ಹ ೊಂದ್ದಲ್ಿ. ಹಕಗ್ಕಗಿ ಸೌದ್ದ, ವೆನೆಜುವೆಲಕಗಳನ್ುು 
ಆಶರಯಸುವುದು ಅನಿವ್ಕಯಾ. ಆದರ ವೆನೆಜುವೆಲಕ, ಇರಕನ್ ನ್ೊಂರ್ಥ ತ್ೈಲ್ ಸೊಂಪ್ದಾರಿತ 
ರಕಷರಗಳನ್ುು ಅಮೆರಿರ್ಕ ಒೊಂದಲ್ಿ ಒೊಂದು ರ್ಕರಣಕೆ ತನ್ು ತಕಳಕೆ ತಕೆೊಂತ್ ಕುಣಿಯುವೊಂತ್ 
ಬದರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ದೆೋಶಗಳು ಅದಕೆ ಸ ಪ್ುಿಹಕಕುತ್ತಿಲ್ಿವ್ಕದರ , ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ 
ಬಕಯೊಂಕ್ ಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಹೋಳಿದೊಂತ್ ಕೋಳುತ್ತಿವೆ. ಹಿೋಗ್ಕಗಿ ತ್ೈಲ್ ವಯವಹಕರಕೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ನ್ಗದು 
ವಹಿವ್ಕಟು ಕ ಡ ಸವಲ್ಿ ತ್ ಡಕು. ಅಮೆರಿಕವನ್ುು ಎದುರು ಹಕಕ್ತಕ ಳುಲ್ು ಭಕರತಕ ೆ 
ಇಷಟವಿಲ್ಿ. ಆದರ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ದೆ ಡಡ ಪ್ರಮಕಣದ ತ್ೈಲ್ ಸಿಗುವುದಕದರ ಯಕರಿಗೆ ಬೋಡ? 

ಹಿೋಗ್ಕಗಿ ಭಕರತ ಸೊಂದ್ದಗಧದಲ್ಲಿದೆ.   

2. ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ 'ಪ್ರಮಕಪ್ಿ ರಕಷರ' ಮಕನ್ಯತ್ ಕ್ತತ್ಿಸದ ಭಕರತ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ುಲಕವಮಕದಲ್ಲಿ ದೆೋಶ ರ್ಕಯುವ ಯೋರ್ರ ಮೆೋಲ ಪಕಕ್ ಉಗರರು ದಕಳಿ ಮಕಡಿರುವ 
ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ, ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ಕೆ 1996ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಕಗಿದಿ ‘ಪ್ರಮಕಪ್ಿ ರಕಷರ‘ ಎೊಂಬ 
ಮಕನ್ಯತ್ಯನ್ುು ಭಕರತ ತಕ್ಷಣದ್ದೊಂದ ರ್ಕರಿಗೆ ಬರುವೊಂತ್ ವ್ಕಪ್ಸ್ ಪ್ಡೆದ್ದದೆ. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು   

ಏನಿದು ಪ್ರಮಕಪ್ಿ ರಕಷರ? 

 1996ರಲ್ಲಿ ಭಕರತ ವಿಶವ ವ್ಕಯಪಕರ ಸೊಂಘಟನೆಯ ಒಪ್ಿೊಂದಕೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ್ ಸುೊಂಕ ಹಕಗ  
ವ್ಕಯಪಕರದ ಮೆೋಲ್ಲನ್ ಸಕಮಕನ್ಯ ಒಪ್ಿೊಂದ(ಗ್ಕಯರ್ಟ)ಅನ್ವಯ ಪಕಕ್ ಗೆ ಪ್ರಮಕಪ್ಿ ಸಕಾನ್ 
ನಿೋಡಿತುಿ. ಇದರ ಅನ್ವಯ ಎರಡು ರಕಷರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ದೃಷಿಟಯೊಂದ ವ್ಕಯಪಕರದಲ್ಲಿ ಸಿೋಮಕ 
ಸುೊಂಕವನ್ುು ಕಡಿಮೆ ಮಕಡಲಕಗಿತುಿ. 
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ಪ್ರಮಕಪ್ಿ ರಕಷರ’ ಕ್ತತ್ಿಸದರ ಪ್ರಿಣಕಮ ಏನ್ು..? 

 ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ಕೆ 1996ರಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಕಗಿದಿ ‘ಪ್ರಮಕಪ್ಿ ರಕಷರ’ ಎೊಂಬ ಮಕನ್ಯತ್ ನಿೋಡಿತುಿ. 
 ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ್ದೊಂದ ಭಕರತಕೆ ಬರುವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸಿೋಮಕ ಸುೊಂಕ ಹಚ್ುಳ ಮಕಡಬಹುದು. 
 ರ್ಕಗತ್ತಕ ಮಟಟದಲ್ ಿ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ಕೆ ಛೋಮಕರಿ, ವಯತ್ತರಿಕಿ ಪ್ರಿಣಕಮ ಬಿೋರಬಹುದು. 
 ಭಕರತ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ್ದೊಂದ ಹಣುು, ಸಿಮೆೊಂರ್ಟ, ಚ್ಮಾ, ರಕಸಕಯನಿಕ ಸೊಂಬಕರು ಪ್ದಕರ್ಥಾಗಳನ್ುು 
ಆಮದು ಮಕಡಿಕ ಳುುತ್ತಿತುಿ. 

 ಭಕರತ ಈ ನಿಧಕಾರ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ ಮೆೋಲ ಅಲ್ಿ ಪ್ರಮಕಣದ ಉೊಂಟು ಮಕಡಲ್ಲದೆ. ಏಕೊಂದರ 
ಈಗ್ಕಗಲೋ ಪಕಕ್ ಭಕರತದ ಹಲ್ವು ವಸುಿಗಳ ಆಮದು ಮಕಡಿಕ ಳುಲ್ು ನಿಷೋರ್ವನ್ುು ವಿಧಿಸಿದೆ. 

 ವಿಶವಬಕಯೊಂಕ್ ಮಕಹಿತ್ತ ಅನ್ವಯ ಭಕರತ ಹಕಗ  ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ನ್ಡುವೆ ಕಡಿಮೆ ಮಟಟದ ವ್ಕಯಪಕರ 
ನ್ಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 2017-18 ರಲ್ಲಿ 2.41 ಶತಕ ೋಟಿ ಡಕಲ್ರ್ ವ್ಕಯಪಕರ ನ್ಡೆದರ, 2016-17 ರಲ್ಲಿ 
2.27 ಶತಕ ೋಟಿ ವ್ಕಯಪಕರ ನ್ಡೆದ್ದತುಿ. 

 ವಿಶವಮಟಟದಲ್ಲಿ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ ಮೆೋಲ ಒತಿಡ ಹಚ್ುಳ ಆಗುವೊಂತ್ ಮಕಡಿ ಮುೊಂದ್ದನ್ ದ್ದನ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ವನ್ುು ಏರ್ಕೊಂಗಿ ಆಗಿಸಲ್ು ಈ ನಿಧಕಾರ ಸಹಕಯಕವ್ಕಗಲ್ಲದೆ. 

3. ಅೊಂತರರಕಷಿರೋಯ_ನಕಯಯಕಲ್ಯ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಗ ಢಚ್ಯ್ದಾ ಆರ ೋಪ್ದ ಮೆೋಲ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದಲ್ಲಿ ಮರಣದೊಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಕಗಿರುವ ಭಕರತ್ತೋಯ 
ಸೋನಕಧಿರ್ಕರಿ ಕುಲ್ಭ ಷಣ್ ರ್ಕರ್ವ್ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ನಕಯಯಕಲ್ಯದ 
ವಿಚಕರಣೆ ಹೋಗ್ ನ್ಲ್ಲಿ  ಆರೊಂಭವ್ಕಗಿದೆ.  

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? 

 ಭಕರತದ ಪ್ರ ಗ ಢಚ್ಯ್ದಾ ನ್ಡೆಸುತ್ತಿದಿ ಆರ ೋಪ್ದಲ್ಲಿ ಬೊಂರ್ನ್ಕ ೆಳಗ್ಕಗಿದಿ, ಕುಲ್ಭ ಷಣ್ 
ರ್ಕರ್ವ್ ಅವರಿಗೆ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ಕ ೋರ್ಟಾ ಮರಣದೊಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷ ವಿಧಿಸಿತುಿ. ಫೋಲ್ಡ ಜನ್ರಲ್ 
ಕ ೋರ್ಟಾ ಮಕಷಾಲ್ ರ್ಕರ್ವ್ ಅವರಿಗೆ ಗಲ್ುಿ ಶಿಕ್ಷ ವಿಧಿಸಿದೆ ಎೊಂದು ಇೊಂಟರ್-ಸವಿೋಾಸಸ್ 
ಪ್ಬಿಿಕ್ ರಿಲೋಷನ್ಾ (ಐಎಸ್ ಪಿಆರ್) ತ್ತಳಿಸಿತುಿ. 

 ವಿಚಕರಣೆ ವೆೋಳೆ ರಕ ಪ್ರ ನಕನ್ು ಗ ಢಚ್ಯ್ದಾ ನ್ಡೆಸುತ್ತಿದಿ ವಿಚಕರವನ್ುು ಕುಲ್ಭ ಷಣ 
ರ್ಕರ್ವ್ ತಪೂಿಪಿಿಕ ೊಂಡಿದಿರು ಎೊಂದು ಐಎಸ್ ಪಿಆರ್ ತನ್ು ಹೋಳಿಕಯಲ್ಲಿ ಉಲಿೋಖಿಸಿತುಿ. 
ಕ ಲ್ಭ ಷಣ್ ಯಕದವ್ ನೌರ್ಕ ಸೋನೆಯ ನಿವೃತಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಯಕಗಿದಿರು. ಆದರ ಅವರು ರಕ 
ಪ್ರವ್ಕಗಿ ಗ ಢಚ್ಯ್ದಾ ನ್ಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆರ ೋಪ್ವನ್ುು ಭಕರತ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಕಕರಿಸಿತುಿ. 2016ರ 
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ಮಕರ್ಚಾ 3ರೊಂದು ಬಲ್ ಚ್ಚಸಕಿನ್ದ ಮಶೋಕಲ್ ಎೊಂಬಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಭ ಷಣ್ ರ್ಕರ್ವ್ ಅವರು 
ಅರಸ್ಟ ಅಗಿದಿರು. 

 ವಿಯ್ದನಕು ಒಪ್ಿೊಂದದ ಪ್ರರ್ಕರ ಕುಲ್ಭ ಷಣ್ ಗೆ ಭಕರತ ರಕಜತಕೊಂತ್ತರಕ ನೆರವು ನಿೋಡಲ್ು ಅವರ್ಕಶ 
ಮಕಡಿಕ ಡಬೋಕ್ತತುಿ. ಈ ಕುರಿತು 16 ಬಕರಿ ಭಕರತದ ಮಕಡಿದಿ ಮನ್ವಿಯನ್ುು ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ 
ತ್ತರಸೆರಿಸಿತುಿ.ಆದರ ನಿವೃತಿ ನೌರ್ಕ ಸೋನಕಧಿರ್ಕರಿ ಕುಲ್ಭ ಷಣ್ ರನ್ುು ಇರಕನ್ ನಿೊಂದ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ 
ಕ್ತಡಕುಯಪ ಮಕಡಿತುಿ ಎೊಂಬ ಅೊಂಶವನ್ುು ಕ ೋರ್ಟ ನ್ಾಲ್ಲಿ ಭಕರತ ಮೊಂಡಿಸಿತುಿ. 

 ಕುಲ್ಭ ಷಣ್ ಗೆ ಗಲ್ುಿ ಶಿಕ್ಷ ಪ್ರಕಟಗೆ ೊಂಡ ನ್ೊಂತರ, ಭಕರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರನ್ುು 
ಬಿಡಿಸಿಕ ಳುಲ್ು ಸುಮಕರು ಸುಮಕರು 16 ಬಕರಿ ಪ್ರಯತ್ತುಸಿತುಿ. 

ಏನಿದು ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ನಕಯಯಕಲ್ಯ? 

 ವಿಶವಸೊಂಸಾಯ ಎಲಕಿ ಸದಸಯ ರಕಷರಗಳು ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ 
ನಕಯಯಕಲ್ಯದ ವ್ಕಯಪಿಿಗೆ ಬರುತಿವೆ. ಭಕರತ ಕ ಡ 'ಇೊಂಟರ್ ನಕಯಷನ್ ಕ ೋರ್ಟಾ  ಆಫ್ 
ಜಸಿಟಸ್ 'ನ್ ಸದಸಯ ರಕಷರಗಳಲ ಿೊಂದು. ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ಸ. 30, 1960ರಲ್ಲಿ ಇದೆೋ 
ನಕಯಯಕಲ್ಯಕೆ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ವ್ಕಯಜಯಗಳನ್ುು ಬಗೆಹರಿಸಲ್ು ಒಪಿಿಗೆ ಸ ಚ್ಚಸಿದೆ. 

 ಒಟುಟ 15 ನಕಯಯಧಿೋಶರನ್ುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುವ ಈ ನಕಯಯಕಲ್ಯ ರ್ಕದವ್ ವಿಚಕರದಲ್ಲಿ 
ಅರ್ಯಕ್ಷರ ಮ ಲ್ಕ ಮನ್ವಿಯೊಂದನ್ುು ಕಳಿಸಿದೆ. ನಕಯಯಕಲ್ಯದ ರ್ಕಯ್ದಿಗಳ ಪ್ರರ್ಕರ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ 
ತನ್ು ವಶದಲ್ಲಿದಿ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ಕೈದ್ದಯಬಾರ ಮ ಲ್ಭ ತ ಹಕೆನ್ುು ತ್ತರಸೆರಿಸಿದೆ. 
ವಿಯನಕು ಶೃೊಂಗಸಭೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರರ್ಕರ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ಕೈದ್ದಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮಕತೃ 
ದೆೋಶದ ಸಮಕಲ ೋಚ್ಕರನ್ುು ಭೆೋಟಿ ಮಕಡಲ್ು ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡಬೋಕು ಎೊಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ. 
ಇದನ್ುು ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ತ್ತರಸೆರಿಸಿದೆ ಎೊಂದು ಭಕರತ ತನ್ು ಪಕರರ್ಥಮಕ ದ ರಿನ್ಲ್ಲಿ ಮುೊಂದ್ದಟಿಟತುಿ. 
ಭಕರತದ ಪ್ರಿವ್ಕಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕ್ತೋಲ್ ಹರಿೋಶ್ ಸಕಲವ ನಕಯಯಕಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕವೆ ಹ ಡಿದಿರು. 

ನಕಯಯಕಲ್ಯದ ವ್ಕಯಪಿಿ:  

 ನೆದರ್ ಲಕಯೊಂಡ್ ನ್ ಹೋಗ್ ನ್ಲ್ಲಿರುವ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ನಕಯಯಕಲ್ಯದ ರ್ಕನ್ ನ್ು ವ್ಕಯಪಿಿ 
ಎಲಕಿ ವಿಶವಸೊಂಸಾ ರಕಷರಗಳನ್ ು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುತಿದೆ; ಆದರ ಕಲ್ವೊೊಂದು ವಿಚಕರಗಳನ್ುು 
ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿ ಎೊಂಬುದು ಗಮನಕಹಾ. ಇದನ್ುು ಭಕರತ ಮತುಿ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ಗಳ  
ಒಪಿಿಕ ೊಂಡಿವೆ. 

 ಸದಯ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ''ತನ್ು ಸಾಳಿೋಯ ರ್ಕನ್ ನ್ು ವ್ಕಯಪಿಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಲ್ಭ ಷಣ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ನಕಯಯಕಲ್ಯದ ಹಸಿಕ್ಷೋಪ್ ಸಕದಯವಿಲ್ಿ,'' ಎೊಂದು ವ್ಕದ್ದಸುತ್ತಿದೆ. 
ಗ ಢಕಚಕರಿಕ ಆರ ೋಪ್ದ ಮೆೋಲ ರ್ಕದವ್ ರನ್ುು ಬೊಂಧಿಸಿರುವ ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ ಭಕರತ್ತೋಯ 
ಸಮಕಲ ೋಚ್ಕರನ್ುು ಭೆೋಟಿ ಮಕಡಲ್ು ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡಲ್ಲಲ್ಿ ಎೊಂದು ಪಕಕ್  ಹೋಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರ 
ಎರಡ  ರಕಷರಗಳು ಪ್ರಸಿರರ ನ್ಡುವಿನ್ ವ್ಕಯಜಯಗಳನ್ುು ಬಗೆಹರಿಸಲ್ು ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ 
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ನಕಯಯಕಲ್ಯಕೆ ಅವರ್ಕಶವನ್ುು ನಿೋಡಿರುವ ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ ರ್ಕದವ್ ವಿಚಕರದಲ್ಲಿ ಭಕರತಕೆ 
ಸಿೋಮತ ಅವರ್ಕಶ ದೆ ರತ್ತದೆ. 

 ಐಸಿಜ ವೆಬ್ ಸೈರ್ಟ  ನಿೋಡುವ ಮಕಹಿತ್ತ ಪ್ರರ್ಕರ, 'ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ನಕಯಯಕಲ್ಯ ನಿೋಡುವ 
ಆದೆೋಶಗಳನ್ುು ಸದಸಯ ರಕಷರಗಳು ಪಕಲ್ಲಸಬೋಕು ಮತುಿ ಆದೆೋಶಗಳ ಅನ್ುಷ್ಕಾನ್ ಮಕಡದ್ದರುವ 
ಸಕರ್ಯತ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ. ವ್ಕಯಜಯಗಳನ್ುು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟಿಟಯಲ್ಲಿ ನಕಯಯಕಲ್ಯ ಎರಡ  
ದೆೋಶಗಳಿಗ  ಸಮಕನ್ ಅವರ್ಕಶವನ್ುು ನಿೋಡಲ್ಲದೆ.' 

 ಹಿೋಗಿದ ಿ, ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ನಕಯಯಕಲ್ಯ ತನ್ು ಆದೆೋಶವನ್ುು ನಿೋಡಬಹುದೆೋ ಹ ರತು 
ಅದನ್ುು ರ್ಕಯಾರ ಪ್ಕೆ ತರುವ ಹ ಣೆಗ್ಕರಿಕಯನ್ುು ಹ ೊಂದ್ದಲ್ಿ ಎೊಂಬುದನ್ುು 
ಗಮನಿಸಬೋಕ್ತದೆ. ಒೊಂದು ವೆೋಳೆ, ಯಕವುದೆೋ ದೆೋಶ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ನಕಯಯಕಲ್ಯ ಆದೆೋಶವನ್ುು 
ಪಕಲ್ನೆ ಮಕಡದ್ದದಿರ ವಿಶವಸೊಂಸಾಯ ಸುರಕ್ಷಕ ಮೊಂಡಳಿಯ (ಯುಎನ್ ಸಕುಯರಿಟಿ ರ್ೌನಿಾಲ್) 
ಮುೊಂದೆ ದ ರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅವರ್ಕಶ ಇದೆ. 

 ಕಲ್ವೊೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ನಕಯಯಕಲ್ಯದ ಆದೆೋಶಗಳು ಪಕಲ್ನೆಯಕದ 
ನಿದಶಾನ್ಗಳ  ಇವೆ. ನಿರ್ಕರಗುವ್ಕ ಮತುಿ ಅಮೆರಿರ್ಕ ನ್ಡುವಿನ್ ವ್ಕಯಜಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿರ್ಕ ವಿರುದಧ 
ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ನಕಯಯಕಲ್ಯ ಆದೆೋಶ ನಿೋಡಿತುಿ. ಇದನ್ುು ಅಮೆರಿರ್ಕ ಪಕಲ್ನೆ ಮಕಡದೆ 
ಇದಕಿಗ ವಿಶವಸೊಂಸಾಯ ಸುರಕ್ಷಕ ಮೊಂಡಳಿ ಮುೊಂದೆ ದ ರು ಸಲ್ಲಿಕಯಕಗಿತುಿ. ಸುರಕ್ಷಕ 
ಮೊಂಡಳಿಯ ಶಕಶವತ ಸದಸಯ ರಕಷರವ್ಕಗಿರುವ ಅಮೆರಿರ್ಕ ತನ್ು ಬಳಿ ಇರುವ 'ವಿಟ ೋ' 
ಅಧಿರ್ಕರವನ್ುು ಬಳಸಿ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ನಕಯಯಕಲ್ಯದ ಆದೆೋಶವನ್ುು ತ್ತರಸೆರಿಸಿದ 
ಉದಕಹರಣೆ ಇದೆ. 

ರ್ಕದವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮುೊಂದೆೋನ್ು? 

 ಕುಲ್ಭ ಷಣ್ ರ್ಕದವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ವೆೋಳೆ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ 
ನಕಯಯಕಲ್ಯದ ಆದೆೋಶವನ್ುು ಪಕಲ್ಲಸದೆೋ ಹ ೋದರ, ಭಕರತ ವಿಶವಸೊಂಸಾಯ ಸುರಕ್ಷಕ 
ಮೊಂಡಳಿಯ ಮುೊಂದೆ ದ ರು ದಕಖಲ್ಲಸುವ ಅವರ್ಕಶ ಇದೆ. ಆದರ ಸುರಕ್ಷಕ ಮೊಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಶಕಶವತ ಸದಸಯತವ  ಪ್ಡೆದ್ದರುವ ಚೆೈನಕ ಅರ್ಥವ್ಕ ಉಳಿದ ರಕಷರಗಳು ಭಕರತದ ಪ್ರವ್ಕಗಿ 
ನಿಲ್ಿದೆೋ ಹ ೋಗುವ ಸಕರ್ಯತ್ಯನ್ುು ತಳಿುಹಕಕುವೊಂತ್ತಲ್ಿ. 

 ಸದಯ,  ರ್ಕದವ್ ವಿಚಕರ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ನಕಯಯಕಲ್ಯದ ಅೊಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ  
ರಕಷರಗಳು ತಮಮ ಕಡೆಯೊಂದ ಮದಲ್ು ಮೌಖಿಕವ್ಕಗಿ ನ್ೊಂತರ ಲ್ಲಖಿತ ರ ಪ್ದಲ್ಲಿ 
ಅವಹಕಲ್ುಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲವೆ. ಒೊಂದು ವೆೋಳೆ, ಇಬಾರ  ಒಪಿಿಕ ೊಂಡರ ಉಭಯ ದೆೋಶಗಳು 
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಲ್ಲಖಿತ ಅವಹಕಲ್ುಗಳು ಬಹಿರೊಂಗಗೆ ಳುುತಿವೆ. ಇದಕದ ನ್ೊಂತರ ನಕಯಯಕಲ್ಯ 
ಬಹಿರೊಂಗವ್ಕಗಿಯ್ದೋ ತನ್ು ಅೊಂತ್ತಮ ತ್ತೋಮಕಾನ್ವನ್ುು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಲದೆ. ಇದರ ಮೆೋಲ ಎರಡ  
ರಕಷಟಗಳು ಮೆೋಲ್ಮನ್ವಿ ಹ ೋಗಲ್ು ಅವರ್ಕಶ ಇರುವುದ್ದಲ್ಿ. ಬದಲ್ಲಗೆ ತ್ತೋಪಿಾನ್ ಪ್ುನ್ರ್  ವಿಮಶಾಗೆ 
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ಮಕತರವೆೋ ಮನ್ವಿ ಮಕಡಿಕ ಳುಬಹುದು. ಈ ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಭ ಷಣ್ ವಿಚಕರದಲ್ಲಿ 
ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ಕೆ ಸ ೋಲ್ು, ಭಕರತಕೆ ಗೆಲ್ುವು ಎೊಂದು ಬಿೋಗುವುದು ಅವಸರದ ನ್ಡೆಯಕಗುತಿದೆ. 

4. ನೆೋರವ್ಕಗಿ ಎದುರಿಸಲಕಗದ ಪಕಕ್, ಸವಗಾದೊಂರ್ಥ ರ್ಕಶಿಮೋರವನ್ುು ನ್ರಕವ್ಕಗಿಸಿದುಿ ಹೋಗೆ? 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಭರತ ವಷಾ’ದ ಅವಿಭಕಜಯ ಅೊಂಗವ್ಕದ ರ್ಕಶಿಮೋರವು ಇದ್ದೋಗ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್-ಭಕರತ ನ್ಡುವಿನ್ ‘ಕದನ್ದ 
ಕ ೊಂಡಿ’ಯಕಗಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ರ್ಕಶಿಮೋರದ ಇೊಂದ್ದನ್ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತಗೆ ಯಕರು, ಹೋಗೆ, ಯಕಕ ರ್ಕರಣರಕದರು? 

ಮುಸಿಿೊಂ ಅರಸರ ಆಳಿವಕ – 

 ಭಕರತಕೆ ಸಕವತೊಂತರಯ ಸಿಗುವ ಹ ತಿಲ್ಲಿ ರ್ಕಶಿಮೋರವನ್ುು ಹಿೊಂದ  ರಕಜ ಆಳುತ್ತಿದಿ. ಅದಕ ೆ 
ಮದಲ್ು ಈ ರಕಜಯವನ್ುು ಅೊಂದರ, 1346ರಿೊಂದ 1819ರವರಗೆ ಮುಸಿಿೊಂ ರಕಜರು ಆಡಳಿತ 
ನ್ಡೆಸಿದಕಿರ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿೊಂದ  ದೆೋಗುಲ್ಗಳನ್ುು ನಕಶ ಮಕಡಲಕಯತು. 

 ಜನ್ರ ಒತಕಿಯದ್ದೊಂದ ಇಸಕಿಮ್  ರ್ಮಾವನ್ುು ಹೋರಲಕಯತು. ಆದರ, 1587ರಿೊಂದ 
1752ರವರಗಿನ್ ಮಘಲ್ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರ್ಕಶಿಮೋರ ಯಕವುದೆೋ ಅಪ್ಸವಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗ್ಕಗಲ್ಲಲ್ಿ. 
ನ್ೊಂತರದ ಆಫಘನ್ ಆಡಳಿತವನ್ುು ಕತಿಲ ಅವಧಿ ಎದು ಕರಯಲಕಗುತಿದೆ. 1819ರಲ್ಲಿ ಮುಸಿಿೊಂ 
ಆಡಳಿತ ಕ ನೆಗೆ ೊಂಡಿತು. 

ಹಿೊಂದ  ಅರಸರ ಆಡಳಿತ 

 ಮದಲ್ನೆಯ ಸಿಖ್  ವ್ಕರ್ (1846)ರ ಮುರ್ಕಿಯ ಬಳಿಕ ಈಗಿರುವ ರ್ಕಶಿಮೋರವನ್ುು 
ಜಮುಮವಿನ್ಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಕಡುತ್ತಿದಿ ಮಹಕರಕಜ ಗುಲಕಬ್  ಸಿೊಂಗ್  ಅವರ ಸುಪ್ದ್ದಾಗೆ 
ವಹಿಸಲಕಯತು. ಬಳಿಕ, ಮಹಕರಕಜ ರಣಬಿೋರ್  ಸಿೊಂಗ್ , ಮಹಕರಕಜ ಪ್ರತಕಪ  ಸಿೊಂಗ್ , 
ಮಹಕರಕಜ ಹರಿಸಿೊಂಗ್  ಅವರು ಆರ್ುನಿಕ ಜಮುಮ-ರ್ಕಶಿಮೋರ ರಕಜಯಕೆ ಅಡಿಪಕಯ ಹಕಕ್ತದರು. 

 ಭಕರತಕೆ ಸಕವತೊಂತರಯ ಸಿಗುವ ಹ ತಿಲ್ಲಿ ರ್ಕಶಿಮೋರವನ್ುು ಆಳುತ್ತಿದಿವರು ರಕರ್ಕ ಹರಿಸಿೊಂಗ್  
ಅವರು. 1880ರಲ್ಲಿ ಬಿರಟಿಷ್  ಆಡಳಿತವು ಆಫಕಘನಿಸಕಿನ್ ಮತುಿ ರಷ್ಕಯಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ್ 
ಸಿಷಟವ್ಕದ ಗಡಿಗಳನ್ುು ಗುರುತ್ತಸಿತು. 

ಸಕವತೊಂತರಯದ ಬಳಿಕ ರ್ಕಶಿಮೋರ 

 ಭಕರತದ್ದೊಂದ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ಪ್ರತ್ಯೋಕತ್ಯಲಿೋ ರ್ಕಶಿಮೋರ ಬಿಕೆಟುಟ ಕ ಡ ಅಡಕವ್ಕಗಿದೆ. 
ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರ್ಕಶಿಮೋರ ಯಕವ ಕಡೆ ಹ ೋಗಬೋಕು ಎೊಂಬ ನಿಧಕಾರವನ್ುು ಅೊಂದ್ದನ್ 
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ರಕಜ ಹರಿಸಿೊಂಗ್  ಅವರಿಗೆ ಬಿಡಲಕಯತು. ಅವರ ಮುೊಂದೆ ಕಲ್ವು ಷರತುಿಗಳೆ ೊಂದ್ದಗೆ ಸವತೊಂತರ 
ರಕಷರವ್ಕಗುವ ಆಯ್ದೆಯನ್ುು ನಿೋಡಲಕಗಿತುಿ. 

 ಕಲ್ವು ತ್ತೊಂಗಳು ತ್ ಳಲಕಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು, ಭಕರತ್ತೋಯ ಒಕ ೆಟ ಜತ್ ಸೋರುವ ನಿಧಕಾರಕೆ 
ಬೊಂದರು. ಮುಸಿಿೊಂ ಬಕಹುಳಯದ ರ್ಕಶಿಮೋರ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ಕೆ ಸೋರಬೋಕೊಂದು ಹಟ ಹಿಡಿದ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್, 

ಕಣಿವೆ ರಕಜಯದ ಮೆೋಲ ಯುದಧ ಸಕರಿತು. ರಕರ್ಕ ಹರಿಸಿೊಂಗ್  ಭಕರತದ ಆಶರಯಕೆ ಬೊಂದರು. 
 ಭಕರತ ತನ್ು ಸೋನೆಯನ್ುು ರ್ಕಶಿಮೋರಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕ ಟಿಟತು. ಅದು 1948ರ ಸಮಯ. ಉಭಯ 
ರಕಷರಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಮದಲ್ ಯುದಧವದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ ೋಲ್ುೊಂಡಿದುಿ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ವೆೋ. 
ರ್ಕಶಿಮೋರದ ಕಲ್ವು ಪ್ರದೆೋಶದ ಮೆೋಲ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ನಿಯೊಂತರಣ ಸಕಧಿಸಿದರ, ಬಹುತ್ೋಕ ಭಕಗವು 
ಭಕರತದ ಆಡಳಿತಕೆ ಒಳಪ್ಟಿಟತು. 

ವಿಶೋಷ ಸಕಾನ್ಮಕನ್ 

 ಭಕರತ ಒಕ ೆಟ ಸೋರಬೋಕ್ತದಿರ ಒೊಂದ್ದಷುಟ ಭರವಸಗಳನ್ುು ಈಡೆೋರಿಸಬೋಕೊಂಬುದು ಅೊಂದ್ದನ್ 
ರಕಜಮನೆತನ್ದ ಆಗರಹವ್ಕಗಿತುಿ. ಇದಕೆ ಅೊಂದ್ದನ್ ಪ್ರಧಕನಿ ನೆಹರು ಕ ಡ ಒಪಿಿಗೆ ಸ ಚ್ಚಸಿದಿರು. 
ಇದರ ಪ್ರಿಣಕಮವೆೋ ಸೊಂವಿಧಕನ್ದಲ್ಲಿ ಜಮುಮ ಮತುಿ ರ್ಕಶಿಮೋರಕೆ ವಿಶೋಷ ಸಕಾನ್ಮಕನ್ 
ಕಲ್ಲಿಸಲಕಯತು. 

 ರಕ್ಷಣೆ, ಹಣರ್ಕಸು, ಸೊಂವಹನ್ ಮತುಿ ವಿದೆೋಶಕೊಂಗ ವಯವಹಕರಗಳನ್ುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿ ಉಳಿದ 
ಎಲ್ಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ರ್ಕಶಿಮೋರವು ಪ್ರತ್ಯೋಕತ್ಯನ್ುು ಹ ೊಂದ್ದದೆ. ಇದರ್ಕೆಗಿ ಸೊಂವಿಧಕನ್ದ ವಿಧಿ 
370ರಲ್ಲಿ ಅವರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಿಸಲಕಗಿದೆ. ಇದರನ್ವಯ, ರ್ಕಶಿಮೋರವು ತನ್ುದೆೋ ಸವೊಂತ ಸೊಂವಿಧಕನ್ 
ಹ ೊಂದ್ದದಿ, ಕಲ್ವೊೊಂದು ವಿಶೋಷ ಹಕುೆಗಳನ್ುು ಪ್ಡೆದುಕ ೊಂಡಿದೆ. 

ನೆತಿರ ಹರಿಸಿದ ಯುದಧಗಳು- 

 ಇಡಿೋ ರ್ಕಶಿಮೋರವನ್ುು ಹೋಗ್ಕದರ  ಮಕಡಿ ತನ್ು ತ್ಕೆಗೆ ತ್ಗೆದುಕ ಳುಲೋಬೋಕೊಂಬ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ 
ದುರಕಸಯೊಂದಕಗಿ ಈವರಗೆ ನಕಲ್ುೆ ಯುದಧಗಳು ಉಭಯ ರಕಷರಗಳ ನ್ಡುವೆ ನ್ಡೆದ್ದವೆ. ಈ 
ಪೈಕ್ತ ಮ ರು ಯುದಧಗಳು ನೆೋರವ್ಕಗಿ ರ್ಕಶಿಮೋರ ವಿಷಯಕೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದಿರ, ಒೊಂದು ಯುದಧವು 
ಪ್ೂವಾ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ವಿಮೋಚ್ನೆಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದಕಿಗಿದೆ. 

 ವಿಶೋಷ ಎೊಂದರ, ಈ ನಕಲ್ ೆ ಯುದಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಕರತ ಮೆೋಲ್ುಗೆೈಯ ಸಕಧಿಸಿದೆ. 
 1947 ಯುದಧ: ಇದನ್ುು ಮದಲ್ನೆಯ ರ್ಕಶಿಮೋರ ಯುದಧ ಎೊಂದು ಕರಯಲಕಗುತಿದೆ. 1947 
ಅಕ ಟೋಬರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಆರೊಂಭವ್ಕದ ಯುದಧ ಏಪಿರಲ್  1948ರವರಗೆ ನ್ಡೆಯತು. ಅೊಂತ್ತಮವ್ಕಗಿ 
ರ್ಕಶಿಮೋರ ಕಣಿವೆ, ಜಮುಮ ಮತುಿ ಲ್ಡಕಕ್  ಭಕರತದ ವಶವ್ಕದರ, ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ಕೆ ಅರ್ಕದ್  
ರ್ಕಶಿಮೋರ ಮತುಿ ಗಿಲ್ಲೆರ್ಟ -ಬಕಲ್ಲಟಸಕಿನ್ ದಕ್ತೆದವು. ಜತ್ಗೆ ಲೈನ್  ಆಫ್  ಕೊಂಟ ರೋಲ್  
ಗುರುತ್ತಲಕಯತು. 
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 1965ರ ಯುದಧ: ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ ಆಪ್ರೋಷನ್  ಗಿರಬಕರಲ್ಟರ್ ನೆ ೊಂದ್ದಗೆ ಯುದಧ ಕ ಡ 
ಆರೊಂಭವ್ಕಯತು. ಮದಲ್ಲಗೆ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ ಸೋನೆಯ ರ್ಕಶಿಮೋರದೆ ಳಗೆ ನ್ುಸುಳಿತು. ಇದಕೆ 
ಪ್ರತ್ತಯಕಗಿ ಭಕರತವು ಪ್ೂಣಾ ಪ್ರಮಕಣದ ಯುದಧವನ್ುು ಘ ೋಷಿಸಿತು. 17 ದ್ದನ್ಗಳ ರ್ಕಲ್ ನ್ಡೆದ 
ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಎರಡ  ಕಡೆ ಅಪಕರ ಸಕವು ನೆ ೋವು ಸೊಂಭವಿಸಿತು. ಅೊಂತ್ತಮವ್ಕಗಿ ಪಕಕ್  ಅರ್ಯಕ್ಷ 
ಅಯೋಬ್  ಖ್ಕನ್  ಮತುಿ ಅೊಂದ್ದನ್ ಪ್ರಧಕನಿ ಲಕಲ್ ಬಹದ ಿರ್  ಶಕಸಿಿ ತಕಷೆೊಂರ್ಟ ನ್ಲ್ಲಿ 
ತಕಷೆೊಂರ್ಟ  ಒಪ್ಿೊಂದಕೆ ಸಹಿ ಹಕಕ್ತದರು. 

 ಪ್ೂವಾ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ವಿಮೋಚ್ನೆ: ರ್ಕಶಿಮೋರ ರ್ಕರಣರ್ಕೆಗಿ 1971ರ ಯುದಧ ನ್ಡೆಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಬದಲ್ಲಗೆ 
ಪ್ೂವಾ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ (ಈಗಿನ್ ಬಕೊಂಗ್ಕಿದೆೋಶ) ವಿಮೋಚ್ನೆಗ್ಕಗಿ ನ್ಡೆದ ಈ ಯುದಧವಿದು. ಪ್ಶಿುಮ 
ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ ದುರಕಡಳಿತಕೆ ಬೋಸತಿ ಪ್ೂವಾ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ ನಕಯಕರು ಬೊಂಡಕಯವೆದಿರು. 

 ಪ್ೂವಾ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ ನೆರವಿಗೆ ಧಕವಿಸಿದ ಅೊಂದ್ದನ್ ಪ್ರಧಕನಿ ಇೊಂದ್ದರಕ ಗ್ಕೊಂಧಿ ಅವರು, ಪ್ೂವಾ 
ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ವನ್ುು ಪ್ಶಿುಮ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ್ದೊಂದ ಬೋಪ್ಾಡಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಭಕರಿ ಹ ಡೆತವನ್ುು 
ನಿೋಡಿದರು. ಅಪಕರ ಪ್ರಮಕಣದ ಸಕವು ನೆ ೋವು ಸೊಂಭವಿಸಿತು. ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ ನೌರ್ಕ ಪ್ಡೆ ಮತುಿ 
ವ್ಕಯು ಪ್ಡೆ ಇನಿುಲ್ಿದೊಂತ್ ಘಕಸಿಗೆ ೊಂಡವು. ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ 90 ಸಕವಿರ ಸೈನಿಕರು 
ಸರಯಕಳಕದರು. ಅೊಂತ್ತಮವ್ಕಗಿ ಬಕೊಂಗ್ಕಿದೆೋಶ ಎೊಂಬ ಹ ಸ ರಕಷರ ಉದಯವ್ಕಯತು. 
ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ಇನಿುಲ್ಿದೊಂತ್ ನ್ಷಟ ಅನ್ುಭವಿಸಿತು. 

 ರ್ಕಗಿಾಲ್  ಯುದಧ-1999: ಎಲ್ ಒಸಿ ದಕಟಿ ಒಳ ನ್ುಗಿೆದ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ ಪ್ಡೆಗಳು ರ್ಕಶಿಮೋರ 
ರ್ಕಗಿಾಲ್  ಜಿಲಿಯ ಕಲ್ವು ಪ್ರದೆೋಶಗಳನ್ುು ತಮಮ ಹಿಡಿತಕೆ ತ್ಗೆದುಕ ೊಂಡರು. ಇದಕೆ 
ಪ್ರತುಯತಿರ ನಿೋಡಿದ ಭಕರತವು ಪ್ೂಣಾ ಪ್ರಮಕಣದ ಸೋನಕ ರ್ಕಯಕಾಚ್ರಣೆ ಕೈಗೆ ೊಂಡಿತು. ಎರಡು 
ತ್ತೊಂಗಳ ರ್ಕಲ್ ಈ ಯುದಧ ನ್ಡೆಯತು. ಭಕರತ್ತೋಯ ಸೋನೆ ತನೆುಲ್ಿ ಪ್ರದೆೋಶಗಳನ್ುು ಒೊಂದೆ ೊಂದಕಗಿ 
ಮರಳಿ ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಂಡಿತು. ಘನ್ಘ ೋರ ಯುದಧದ ಸುಳಿವು ಅರಿತ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ 
ಸಮುದಕಯವು ಯುದಧ ವಿರಕಮಕೆ ಒತಿಡ ಹೋರಿದವು. ಯುದಧ ಕ ನೆಯಕಯತು. ಎರಡು ಕಡೆ 
ಅಪಕರ ಸಕವು ನೆ ೋವು ಸೊಂಭವಿಸಿತು. 

ಮಕತುಕತ್, ಒಪ್ಿೊಂದಗಳು 

 ರ್ಕಶಿಮೋರ ಮೆೋಲ್ಲನ್ ಹಕುೆ ಸಕರ್ನೆಗೆ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ಆಗ್ಕಗ ಯುದಧಕೆ ಮುೊಂದಕದರ  ಭಕರತವು 
ಶಕೊಂತ್ತ ಸಕಾಪಿಸುವ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ ಒಪ್ಿೊಂದ ಮತುಿ ಮಕತುಕತ್ಗಳನ್ುು ಆ ರಕಷರದ ಜತ್ 
ಕೈಗೆ ೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕ್ತ ಕಲ್ವು ಯಶಸಿವಯಕದರ, ಬಹುತ್ೋಕ ವಿಫಲ್ವ್ಕಗಿವೆ. 

 ಶಿಮಕಿ ಒಪ್ಿೊಂದ: 1971ರ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ಸ ೋತ ನ್ೊಂತರ ಏಪ್ಾಟಟ ಒಪ್ಿೊಂದವಿದು. 
ಪಕಕ್  ಅರ್ಯಕ್ಷ ಝುಲ್ಲಿಕರ್  ಅಲ್ಲ ಭುಟ ಟ ಮತುಿ ಪ್ರಧಕನಿ ಇೊಂದ್ದರಕ ಗ್ಕೊಂಧಿ ಅವರು 
ಶಿಮಕಿದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಿೊಂದಕೆ ಸಹಿ ಹಕಕ್ತದರು. ಅದರ ಅನ್ವಯ ಭಕರತವು ಸರಯಕಳಕಗಿಸಿಕ ೊಂಡಿದಿ 
ಎಲ್ಿ ಪಕಕ್  ಸೈನಿಕರನ್ುು ಬಿಟಟಕ ಡುವುದು. ಉಭಯ ರಕಷರಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಮಸಯಯನ್ುು 
ಮಕತುಕತ್ಯ ಮ ಲ್ಕ ನ್ಡೆಸಬೋಕೊಂದು ಕರಕರು ಮಕಡಲಕಯತು. 
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 1990ರ ದಶಕ : ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಕಷರಗಳ ಪ್ರಧಕನಿಗಳು ಎರಡು ಬಕರಿ ಭೆೋಟಿಯಕಗಿ 
ಮಕತುಕತ್ ನ್ಡೆಸಿದರು. ಹಕಗೆಯ್ದೋ ವಿದೆೋಶಕೊಂಗ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗಳು ಮ ರು ಸುತ್ತಿನ್ ಮಕತುಕತ್ 
ನ್ಡೆಸಿದರು. ರ್ಕಶಿಮೋರ ಸಮಸಯ ಸೋರಿದೊಂತ್ ಒಟುಟ 8 ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಚ್ಚ್ಚಾಸಲಕಯತು. 
1997ರಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಮಕತುಕತ್ ವಿಫಲ್ವ್ಕದರ(ರ್ಕಶಿಮೋರ ವಿಷಯರ್ಕೆಗಿ), 1999ರಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೆ ಳುಲಕದ ಪ್ರಯತುದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪ್ರಧಕನಿಗಳು ಲಕಹ ೋರ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಮಕತುಕತ್ ನ್ಡೆಸಿ 
ಮ ರು ಒಪ್ಿೊಂದಕೆ ಸಹಿ ಹಕಕ್ತದದರು. ಆದರ, ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದಲ್ಲಿ ಸೋನಕಡಳಿತ ಅಸಿಿತವಕೆ ಬೊಂದ 
ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ ಮಕತುಕತ್ಗಳು ವಿಫಲ್ಗೆ ೊಂಡವು. 

 ಲಕಹ ೋರ್ ಗೆ ಬಸ್ : ಶಕೊಂತ್ತಯ ಸೊಂದೆೋಶ ಹ ತುಿ ಅೊಂದ್ದನ್ ಪ್ರಧಕನಿ ವ್ಕಜಪೋಯ ಅವರು 
1999ರಲ್ಲಿ ಲಕಹ ೋರ್  ಬಸ್  ಯಕತ್ರಯನ್ುು ಕೈಗೆ ೊಂಡರು. ಬ್ಬರವರಿ 21ರೊಂದು ಉಭಯ 
ರಕಷರಗಳು ಒಪ್ಿೊಂದಕೆ ಸಹಿ ಹಕಕ್ತದವು. ಆದರ, ಬಸ್  ಯಕತ್ರ ಮುಗಿಸಿ ವ್ಕಪ್ಸ್  ಬರುವಷಟರಲ್ಲಿ 
ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ ಸೋನಕ ಪ್ಡೆಗಳು ರ್ಕಗಿಾಲ್ ನೆ ಳಗೆ ನ್ುಸುಳಿಕ ೊಂಡಿದಿವು. ಇದೆೋ ಮುೊಂದೆ ರ್ಕಗಿಾಲ್  
ಯುದಧಕೆ ರ್ಕರಣವ್ಕಯತು. 

ಭಯೋತಕಿದನೆ- 

 ಯುದಧದ ಮ ಲ್ಕ ಭಕರತದ ಮೆೋಲ ಸವ್ಕರಿ ಮಕಡಲ್ು ಸಕರ್ಯವಿಲ್ಿ ಎೊಂಬುದು 
ಗೆ ತಕಿಗತ್ತಿದಿೊಂತ್ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ದ ಸೋನೆ ಭಯೋತಕಿದನೆಗೆ ನಿೋರೋರಿಯತು. ಇದಕೆ ರ್ಕಶಿಮೋರ 
ಪ್ರತ್ಯೋಕವ್ಕದ್ದಗಳ  ಇೊಂಬು ನಿೋಡಿದರು. ಸಾಳಿೋಯರ ಭಕರತ ವಿರ ೋಧಿ ಭಕವನೆಯನೆು 
ಬೊಂಡವ್ಕಳವ್ಕಗಿಸಿಕ ೊಂಡ ಅಲ್ಲಿನ್ ಸೋನೆ ಉಗರ ಸೊಂಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಿ ಸಹರ್ಕರ, ನೆರವು ಒದಗಿಸಿತು. 

 ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರತ್ತ ಭಯೋತಕಿದನೆ ಸೊಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಸಕಬಿೋತಕಗಿದೆ. ರ್ಕಶಿಮೋರದಲ್ಲಿ 
ಭಯೋತಕಿದನೆಗೆ ಬಲ್ಲಯಕದ ಸೈನಿಕರು, ನಕಗರಿಕರ ಪ್ಟಿಟ ದೆ ಡಡದ್ದದೆ. ಜೈಷ ಇ ಮಹಮಮದ್  
ಉಗರ ಸೊಂಘಟನೆ ದಕಳಿಗೆ 2017ರಿೊಂದ 2019ವರಗಿನ್ ಬ್ಬರವರಿ 14ರ ವರಗೆ 110ಕ ೆ ಹಚ್ುು 
ಯೋರ್ರು ಬಲ್ಲಯಕದರ, ಉಗರರನ್ ು ಸೋನೆ ಸದೆ ಬಡೆದ್ದದೆ. ಇದು ಕೋವಲ್ ಉದಕಹರಣೆಯಷಟ. 
ಒೊಂದು ಅೊಂದಕಜಿನ್ ಪ್ರರ್ಕರ, 1947ರಿೊಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ಯೋರ್ರು, ನಕಗರಿಕರು ಸೋರಿ 40 
ಸಕವಿರದ್ದೊಂದ 80 ಸಕವಿರವರಗ  ಜನ್ ಸತ್ತಿದಕಿರ. 

ಮುೊಂದ್ದನ್ ಹಕದ್ದ  

 ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಿಲಕಗದ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ಆಯುಿಕ ೊಂಡ ದಕರಿಯ್ದೋ ಭಯೋತಕಿದನೆ . 
'ಸವಗಾಕ್ತೆೊಂತ ಸುೊಂದರ' ಎೊಂದು ರ್ಕಶಿಮೋರ ಕುರಿತು ಕವಿರತು ರ್ಕಳಿದಕಸ ಹೋಳಿದ ಮಕತುಗಳೆೋನ್  
ಅತ್ತಶ ೋಯುಕ್ತಿವಲ್ಿ. ಹಿಮಕಲ್ಯ ಗರಡಿಯ ಈ ನಕಡು ಕಣಿುಗೆ ತೊಂಪರಯುವ ಬಿೋಡು. ಆದರ, 

ರಕಜಕ್ತೋಯ ರ್ಕರಣಗಳಿೊಂದಕಗಿ ಅದರ ಮಣಿುನ್ಲ್ಲಿ ನಿತಯ ನೆತಿರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಆಗಿರುವ 
ಐತ್ತಹಕಸಿಕ ಪ್ರಮಕದಗಳನ್ುು ತ್ತದ್ದಿಕ ೊಂಡು, ರ್ಕಶಿಮೋರಕ ೆೊಂದು ಹ ಸ ಭರವಸಯನ್ುು 
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ನಿೋಡಬೋರ್ಕದ, ರಕಜಕ್ತೋಯ ಪ್ರಿಹಕರವನ್ುು ಕೊಂಡುಕ ಳುಬೋರ್ಕದ ಅಗತಯ ಈ ಹಿೊಂದೆೊಂದ್ದಗಿೊಂತಲ್  
ಈಗ ಹಚಕುಗಿದೆ. 

5. ಮೆಕ್ತಾಕ ೋ ಗೆ ೋಡೆಗ್ಕಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಮಜಾನಿಾ 

 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಅಮೆರಿಕದ ಅರ್ಯಕ್ಷ ಡೆ ನಕಲ್ಡ  ಟರೊಂಪ    ಅಮೆರಿಕ- ಮೆಕ್ತಾಕ ೋ ನ್ಡುವಿನ್ ಮಹಕಗೆ ೋಡೆ 
ನಿಮಕಾಣಕೆ ನಿಧಿ ಸೊಂಗರಹಿಸುವ ಉದೆಿೋಶರ್ಕೆಗಿ ರಕಷಿರೋಯ ತುತುಾಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ವಿಧಿಸಿದಕಿರ.   

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ಘ ೋಷಣೆ ಏಕ? 

 ಶವೋತಭವನ್ದ ಗುಲಕಬಿ ಉದಕಯನ್ದಲ್ಲಿ ಟರೊಂಪ  ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ಘ ೋಷಿಸಿದಿರು. ಇದಕೆವರು, 
‘ತುತುಾಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ಘ ೋಷಣೆಯೊಂದ ತಡೆಗೆ ೋಡೆಗೆ 8 ಬಿಲ್ಲಯನ್  ಡಕಲ್ರ್  (57 ಸಕವಿರ ಕ ೋಟಿ 
ರ .) ಹಣ ಸಿಗಲ್ಲದೆ’ ಎೊಂದ್ದದಿರು. ಆದರ 3,200 ಕ್ತಲ ೋಮೋಟರ್  ಉದಿದ ತಡೆಗೆ ೋಡೆ 
ನಿಮಕಾಣಕೆ ಬೋರ್ಕದ 23 ಬಿಲ್ಲಯನ್  ಡಕಲ್ರ್ ಗಿೊಂತ ಇದು ತ್ತೋರಕ ಕಡಿಮೆಯಕಗಿದೆ ಎೊಂಬುದು 
ವ್ಕಸಿವ. 

 ಇನ್ುು ತಮಮ ನಿಧಕಾರಕೆ ರ್ಕನ್ ನಿನ್ ತ್ ಡಕು ಎದುರಕಗಲ್ಲದೆ ಎೊಂಬುದು ಟರೊಂಪ ಗ  ಗೆ ತ್ತಿತುಿ. 
‘ತುತುಾಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ಅನಿವ್ಕಯಾವ್ಕಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದರ ತಡೆಗೆ ೋಡೆಗೆ ಬೋರ್ಕದ ಹಣವನ್ುು ಆದಷುಟ 
ಬೋಗ ಹ ೊಂದ್ದಸುವ ದೃಷಿಟಯೊಂದ ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ಘ ೋಷಿಸಿದೆಿೋನೆ,’ ಎೊಂದು ಅವರು 
ಸಮರ್ಕಯಷಿ ನಿೋಡಿದಿರು. ಈ ರ್ಕರಣವೆೋ ಅವರಿಗಿೋಗ ನಕಯಯಕಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ತರುಗುಬಕಣವ್ಕಗುವ 
ಸಕರ್ಯತ್ ಇದೆ. 

ಏನಿದು ರಕಷಿರೋಯ ತುತುಾಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ? 

 ರಕಷಿರೋಯ ಬಿಕೆಟಿಟನ್ ಸೊಂದಭಾದಲ್ಲಿ ಬಳಕ ಮಕಡಲೊಂದು ‘ರಕಷಿರೋಯ ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ 
ರ್ಕಯ್ದಿ’ ಅಮೆರಿರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿರ್ಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಲ್ಸ ಬಿಕೆಟುಟ 
ಸೃಷಿಟಯಕಗಿರುವುದರಿೊಂದ ತಕನ್ು ಇದನ್ುು ರ್ಕರಿ ಮಕಡುತ್ತಿದೆಿೋನೆ ಎೊಂಬುದು ಟರೊಂಪ  ವ್ಕದ. 
ಆದರ ಇದು ಸುಳುು ಎನ್ುುತ್ತಿದಕಿರ ವಲ್ಸ ತಜ್ಞರು ಮತುಿ ಅಮೆರಿರ್ಕದ ಸರರ್ಕರಿ ಇಲಕಖೆಗಳು. 
ಅಮೆರಿರ್ಕದಲ್ಲಿ ವ್ಕಸವ್ಕಗಿರುವ ಹಚ್ಚುನ್ ವಲ್ಸಿಗರು ವಿೋಸಕಗಳ ಮೆೋಲ ಬೊಂದು ವಿೋಸಕ ಅವಧಿ 
ಕ ನೆಗೆ ೊಂಡ ನ್ೊಂತರ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕ ೊಂಡವರು. ಮೆಕ್ತಾಕ ೋದ್ದೊಂದ ವಲ್ಸ ಬೊಂದವರಲ್ಿ 
ಎೊಂಬುದು ಇವರ ವ್ಕದ. 

 ಆದರ  ತಮಮ ಚ್ುನಕವಣಕ ಭರವಸ ಪ್ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ು ಟರೊಂಪ  ಈ ವಿಶೋಷ ಅಧಿರ್ಕರದ 
ಬನ್ುತ್ತಿದಕಿರ. ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ಘ ೋಷಣೆ ಮ ಲ್ಕ ವಿಶೋಷ ಅಧಿರ್ಕರದೆ ೊಂದ್ದಗೆ ಸಕಮಕನ್ಯ 
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ರಕಜಕ್ತೋಯ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ದಯನ್ುು ಬದ್ದಗೆ ತ್ತಿ ತಡೆಗೆ ೋಡೆಗೆ ಬೋರ್ಕದ ಹಣವನ್ುು ಹ ೊಂದ್ದಸಲ್ು ಅವರು 
ಮುೊಂದಕಗಿದಕಿರ. ಈ ನಿಧಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುಿ ವಿಪ್ತುಿ ಪ್ರಿಹಕರಕೆೊಂದು ಮೋಸಲ್ಲರುವ 
ಹಣವನ್ುು ತಡೆಗೆ ೋಡೆ ನಿಮಕಾಣಕೆ ಬಳಸಿಕ ಳುಲ್ು ಅನ್ುವ್ಕಗಲ್ಲದೆ. 

 ಈ ಹಿೊಂದ್ದನ್ ಅರ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ವಿದೆೋಶಿ ನಿೋತ್ತಯ ಬಿಕೆಟಿಟನ್ ಸೊಂದಭಾದಲ್ಲಿ ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತಯ 
ಅಸಿಗಳನ್ುು ಬಳಸಿದಿರು. ಭಯೋತಕಿದನೆ ತಡೆಗಟಟಲ್ು, ಮಕನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಉಲ್ಿೊಂಘನೆ ಜತ್ 
ಗುರುತ್ತಸಿಕ ೊಂಡ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಡಿಕ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲ್ು ಈ ಮಕಗಾವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತ್ತಿದಿರು. 
ಆದರ ಇದೆೋ ಮದಲ್ ಬಕರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ುು ಪ್ೂಣಾಗೆ ಳಿಸಲ್ು ‘ವಿಲ್ಕ್ಷಣ ಅರ್ಯಕ್ಷ’ 
ಎನಿಸಿರುವ ಟರೊಂಪ  ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ಹೋರಿದಕಿರ. 

ಟರೊಂಪ ನ್ ಉದೆಿೋಶವೆೋನ್ು ?  

 ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಕಡೆಯೊಂದ ಆಗಮಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಕಶಿರತರು, ವಲ್ಸಿಗರನ್ುು 
ತಡೆಯುವುದಕಗಿ ಟರೊಂಪ  ಚ್ುನಕವಣೆಗೆ ಮುನ್ು ನಿೋಡಿದ ವ್ಕಗ್ಕಿನ್ ಈಡೆೋರಿಸಲ್ು 
ಮುೊಂದಕಗಿದಕಿರ.  

 ಇದಕೆ 570 ಕ ೋಟಿ ಡಕಲ್ರ್  ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿ 322 ಕ್ತಲ ೋಮೋಟರ್  ದ ರದ ಅಭೆೋದಯ 
ಗೆ ೋಡೆ ಕಟುಟವ ಉದೆಿೋಶ.  

 ಈ ಪ್ರಸಕಿಪ್ವನ್ುು ಯುಎಸ್  ರ್ಕೊಂಗೆರಸ್  ತ್ತರಸೆರಿಸಿದೆ. ಹಣ ಉಳಿಸುವುದರ್ಕೆಗಿ, ಹಣ 
ಎತುಿವುದರ್ಕೆಗಿ ಈಗ್ಕಗಲೋ 35 ದ್ದನ್ಗಳ ಸರರ್ಕರಿ ಶರ್ಟ ಡೌನ್  ನ್ಡೆಸಲಕಗಿದೆ.  

 ಆದರ, 90 ಕ್ತಲ ೋಮೋಟರ್ ನ್ಷುಟದಿಕೆ 140 ಕ ೋಟಿ ಡಕಲ್ರ್  ವೆಚ್ುದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಲ 
ನಿಮಾಸಲ್ು ರ್ಕೊಂಗೆರಸ್  ಒಪಿಿಗೆ ನಿೋಡಿದೆ.  

 ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತಯ ವೆೋಳೆ ಟರೊಂಪ  ಬ್ಡರಲ್  ಬಜರ್ಟ , ರಕ್ಷಣಕ ವೆಚ್ು ಸೋರಿದೊಂತ್ 
ಇತರಡೆಗಳಿೊಂದ ತಮಮ ಈ ಉದೆಿೋಶರ್ಕೆಗಿ ಹಣವನ್ುು ತ್ತರುಗಿಸಬಹುದು.  

ಟರೊಂಪ  ಮುೊಂದ್ದನ್ ಸವ್ಕಲ್ು  

 ತಮಮ ಈ ನಿಧಕಾರದ್ದೊಂದ ಟರೊಂಪ  ಕಲ್ವು ಸವ್ಕಲ್ುಗಳನ್ುು ಎದುರಿಸಬೋರ್ಕಗಬಹುದು. ಈಗ್ಕಗಲೋ 
ಎರಡು ಕೋಸುಗಳು ಎಮಜಾನಿಾಯ ವಿರುದಧ ದಕಖಲಕಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ರ್ಕೊಂಗೆರಸ್  ಜೊಂಟಿ ನಿಣಾಯ 
ತ್ಗೆದುಕ ೊಂಡು ಈ ಎಮಜಾನಿಾಯನ್ುು ರದುಿಪ್ಡಿಸಬಹುದಕದರ , ಅದು ದ ರದ ಮಕತು. 
ಹೌಸ್  ಆಫ್  ರಪರಸೊಂಟೋಟಿವ್ಾ ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ್ರಕಗಿರುವ ಡೆಮರ್ಕರಟರು, ಸನೆರ್ಟ ನ್ಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಬಲ್ರಕಗಿರುವ ರಿಪ್ಬಿಿಕನ್ುರನ್ುು ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತಯನ್ುು ತಡೆಯುವ ಕುರಿತು 
ಮನ್ವೊಲ್ಲಸಬೋಕು. ನ್ೊಂತರ ಇಬಾರ  ನಿಣಾಯ ತ್ಗೆದುಕ ೊಂಡು, ಸವತಃ ಎಮಜಾನಿಾ 
ಘ ೋಷಿಸಿರುವ ಅರ್ಯಕ್ಷರಿೊಂದಲೋ ಅದಕೆ ವಿರುದಧದ ಒಪಿಿಗೆ ಪ್ಡೆಯಬೋಕು.  

ಟರೊಂಪ ಗೆ ಯಕವ ಅಧಿರ್ಕರ ಲ್ಭಯ?  
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 ಇೊಂಟರ್ ನೆರ್ಟ  ಸಾಗಿತಗೆ ಳಿಸಬಹುದು. ಯುದಧದ ಆತೊಂಕವಿದೆ ಎೊಂದು ಘ ೋಷಿಸಿ 
ಯಕವುದೆೋ ಬಗೆಯ ತೊಂತು ಸೊಂಪ್ಕಾವನ್ುು ನಿಯೊಂತ್ತರಸಬಹುದು.  

 ವಿದೆೋಶದ ಸೊಂಪ್ಕಾ ಹ ೊಂದ್ದರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ುರ ಅರ್ಥವ್ಕ ವಿದೆೋಶಿೋಯರ ಬಕಯೊಂಕ್  ಖ್ಕತ್ಗಳ 
ವಹಿವ್ಕಟನ್ುು ಸಾಗಿತಗೆ ಳಿಸಬಹುದು.  

 ಯಕವುದೆೋ ಬಗೆಯ ಪ್ರತ್ತಭಟನೆ, ದೊಂಗೆ, ಅೊಂತಯುಾದಧ ಇತಕಯದ್ದಗಳನ್ುು ಹಣಿಯಲ್ು 
ಸಶಸಿ ಸೋನಕಪ್ಡೆಗಳನ್ುು ಕಳಿಸಬಹುದು.  

 ನಕಗರಿಕರ ಓಡಕಟವನ್ುು ನಿಬಾೊಂಧಿಸಬಹುದು. ಕಫೂರಯ ಹೋರಬಹುದು.  
 ಮನ್ುಷಯ, ಪಕರಣಿಗಳ ಮೆೋಲ್ಲನ್ ಜೈವಿಕ, ರಕಸಕಯನಿಕ ಅಸಿಗಳ ದಕಳಿಯನ್ುು ನಿಷೋಧಿಸುವ 
ರ್ಕನ್ ನ್ನ್ುು ರದುಿಪ್ಡಿಸಬಹುದು.  

ಇದುವರಗಿನ್ ಎಮಜಾನಿಾಗಳು  

 ಅಮೆರಿಕದ ಸ0ವಿಧಕನ್ದಲ್ಲಿ ಯಕವುದೆೋ ಎಮಜಾನಿಾಯ ಉಲಿೋಖ ಇಲ್ಿ. ಆದರ 1967ರಲ್ಲಿ 
ವಿಶೋಷ ರ್ಕಯದೆ ರ ಪಿಸಿ, ಅರ್ಯಕ್ಷರು ಯಕವ ಉದೆಿೋಶರ್ಕೆಗಿ ಎಮಜಾನಿಾಯನ್ುು 
ಬಯಸುತಕಿರ ೋ ಅದಕೆನ್ುಗುಣವ್ಕದ ಎಮಜಾನಿಾಯ ರ ಪ್ುರೋಷಗಳನ್ುು 
ವಿನಕಯಸಗೆ ಳಿಸಲಕಯುಿ. ಅಲ್ಲಿೊಂದ್ದೋಚೆಗೆ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 58 ಬಕರಿ ಎಮಜಾನಿಾ ವಿಧಿಸಲಕಗಿದೆ. 
ಹಚ್ಚುನ್ ಬಕರಿ ಅವುಗಳನ್ುು ವಿಧಿಸಿರುವುದು ಆರ್ಥಾಕ ನಿಬಾೊಂರ್ಗಳನ್ುು ವಿಧಿಸುವುದರ್ಕೆಗಿ. ಸವತಃ 
ಟರೊಂಪ  ಈಗ್ಕಗಲೋ ಮ ರು ಬಕರಿ ಆರ್ಥಾಕ ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ವಿಧಿಸಿದಕಿರ. ಬರಕಕ್  ಒಬಕಮ 
ಹಕಗ  ರ್ಕಜ್ಾ  ಬುಶ್  ತಲಕ 13 ಮತುಿ 12 ಬಕರಿ ವಿಧಿಸಿದಕಿರ. ಆದರ ಇವು ವಿದೆೋಶಕೊಂಗ ನಿೋತ್ತ, 

ಉಗರವ್ಕದದ ಕುರಿತು ನಿೋತ್ತ, ಮಕನ್ವ ಹಕುೆಗಳ ಕುರಿತ ನಿೋತ್ತಯನ್ುು ನಿಭಕಯಸುವುದರ್ಕೆಗಿ 
ಹೋರಲಕಗಿತುಿ. ಟರೊಂಪ  ಅವರ ಈ ಹಿೊಂದ್ದನ್ ಎಮಜಾನಿಾ, ನಿಕರಕಗುವ್ಕದ ದಮನ್ರ್ಕರಿ ಸರರ್ಕರಿ 
ನಿೋತ್ತಯ ಕುರಿತು ತ್ಗೆದುಕ ೊಂಡುದಕಗಿತುಿ.  

ಕ ನೆಗೆ ಳುುವುದು ಹೋಗೆ?  

 ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತಯ ರ್ಕಲಕವಧಿ ಒೊಂದು ವಷಾ. ಅರ್ಯಕ್ಷರು ಅದನ್ುು ನ್ವಿೋಕರಿಸಿದರ 
ಮುೊಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಪ್ರತ್ತ ಆರು ತ್ತೊಂಗಳಿಗೆ ಮೆಮ ಸನೆರ್ಟ  ಹಕಗ  ಹೌಸ್ ಗಳು ಸಬ 
ಸೋರಿ, ತುತುಾ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತ ಮುೊಂದುವರಿಯಬೋಕೋ ಬೋಡವೆೋ ಎೊಂಬ ಬಗೆೆ ನಿಣಾಯ 
ತ್ಗೆದುಕ ಳುಬೋಕು.  

 ಆದರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗ್ಕಗಲೋ ಹಲ್ವ್ಕರು ಸಣುಪ್ುಟಟ ಆರ್ಥಾಕ ಎಮಜಾನಿಾಗಳು 
ರ್ಕರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕಲ್ವು ಎಲ್ಿ ಕಡೆಯ  ಇದಿರ, ಇನ್ುು ಕಲ್ವು ಕಲ್ವು ರಕಜಯಗಳಿಗೆ 
ಸಿೋಮತವ್ಕಗಿವೆ. ಆರು ತ್ತೊಂಗಳಿಗೆ ಮೆಮ ಇದರ ಬಗೆೆ ನಿಣಾಯ ತ್ಗೆದುಕ ಳುಬೋರ್ಕದ 
ಸೊಂಸತ್  ಸಭೆ, ವಷಾಗಳಕದರ  ನಿಣಾಯ ತ್ಗೆದುಕ ಳುದೆ ಹಕಗೆೋ ಮುೊಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಉದಕಹರಣೆ ಇದೆ.  
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ಗೆ ೋಡೆ ಯಕಕ?  

 ಇೊಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಕರು 5 ಕ ೋಟಿ ವಲ್ಸಿಗರಿದಕಿರ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ತಾಕನ್  
ಮ ಲ್ದವರು ಸುಮಕರು 30 ಶೋಕಡ. ಮದಲ್ು ಚ್ಚಕೆಪ್ುಟಟ ನೌಕರಿಗ್ಕಗಿ ಮೆಕ್ತಾಕನ್ುರನ್ುು 
ಕರತರಲಕಯತು. ಆದರ ದೆೋಶಕೆ ಆರ್ಥಾಕ ಸೊಂಕಷಟ ಎದುರಕಗಿ, ಬಿಳಿಯರಿಗೆೋ 
ಉದೆ ಯೋಗವಿಲ್ಿದೊಂರ್ಥ ಸಿಾತ್ತ ಎದುರಕದಕಗ, ಮೆಕ್ತಾಕನ್ುರು ನ್ಮಮ ಉದೆ ಯೋಗ 
ಕಸಿದುಕ ಳುುತ್ತಿದಕಿರ ಎೊಂಬ ಕ ಗು ಎದ್ದಿತು. ಅಮೆರಿಕ ಸರರ್ಕರ ಈ ವಲ್ಸಿಗರನ್ುು ವ್ಕಪ್ಸ್  
ಮೆಕ್ತಾಕ ೋಗೆ ಅಟಟಲ್ು ಆರೊಂಭಿಸಿತು. ಆದರ ಕಡಿಮೆ ಸೊಂಬಳಕೆ ದುಡಿಯುವ ಅಕರಮ ಮೆಕ್ತಾಕನ್  
ವಲ್ಸಿಗರು ಮತ್ಿ ಬೊಂದರು. ಮದಲ್ಲನಿೊಂದಲ್  ಮೆಕ್ತಾಕ ೋದಲ್ಲಿ ಮಕದಕ ವಸುಿಗಳ ಹಕವಳಿ. 
ವಲ್ಸಿಗರ ಜತ್ ಡರಗ್  ಡಿೋಲ್ರ್ ಗಳು, ಕ್ತರಮನ್ಲ್ ಗಳು ಸಕಕಷುಟ ಸೋರಿಕ ೊಂಡಿದಕಿರ. ಈ ಅಕರಮ 
ವಲ್ಸಯೊಂದ ದೆೋಶದ ಆರ್ಥಾಕ, ಸಕಮಕಜಿಕ ಮತುಿ ಸಕೊಂಸೆೃತ್ತಕ ವ್ಕತಕವರಣ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ ಎೊಂಬ 
ಆತೊಂಕ ಹಚ್ಚುನ್ವರಲ್ಲಿದೆ. ಟರೊಂಪ  ತಮಮ ಭಕಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸಿಿೊಂ ಮತುಿ ಮೆಕ್ತಾಕನ್  ಅಕರಮ 
ವಲ್ಸಿಗರ ಮೆೋಲ ಕೊಂಡ ರ್ಕರುತಕಿರ. ಈ ಆಕ ರೋಶವನ್ುು ಟರೊಂಪ  ಕಳೆದ ಚ್ುನಕವಣೆಯಲ್ಲಿ 
ನ್ಗದ್ದೋಕರಿಸಿಕ ೊಂಡಿದಿರು.  

ಹಿನೆುಲ: 

 ಉತಿರ ಅಮೆರಿಕಕೆ ತಕಗಿಕ ೊಂಡಿರುವ ಮೆಕ್ತಾಕ  31 ಸೊಂಸಕಾನ್ಗಳು ಮತುಿ ಮೆಕ್ತಾಕ  
ನ್ಗರವನ್ುು ಒಳಗೆ ೊಂಡ ಸಕೊಂವಿಧಕನಿಕ ಒಕ ೆಟ ಗಣರಕಜಯವ್ಕಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದೆ ೊಂದ್ದಗೆ ಈ 
ಪ್ುಟಟರಕಷರದ ಗಡಿವಿವ್ಕದ ತುೊಂಬ ಹಳೆಯದು. 19ನೆೋ ಶತಮಕನ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡ  ರಕಷರಗಳ 
ನ್ಡುವೆ ನ್ಡೆದ ಯುದಟಛವೊಂತ  ಕರಕಳ ಅಧಕಯಯ. ಆದರ, ಇತ್ತಿೋಚ್ಚನ್ ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ 
ರಕಷರಗಳ ನ್ಡುವೆ ಆರ್ಥಾಕ ಹಕಗ  ಸಕೊಂಸೆೃತ್ತಕ ಕ ಡುಕ ಳುುವಿಕಗಳು ಹಚ್ಚು, ಸೊಂಬೊಂರ್ಗಳು 
ಸಕಮಕನ್ಯ ಸಿಾತ್ತಗೆ ಬೊಂದ್ದವೆ. ಆದರ, ಭಕರಿ ಆರ್ಥಾಕ ಬಿಕೆಟುಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೆಕ್ತಾಕ  
ಆೊಂತರಿಕ ಕ್ಷ ೋಭೆಗಳಿೊಂದ ತತಿರಿಸಿದೆ. ಮತ್ ಿೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಅರ್ಯಕ್ಷ ಡೆ ನಕಲ್ಡ ಟರೊಂಪ 
ವಿದೆೋಶಕೊಂಗ ನಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮಹತವದ ಬದಲಕವಣೆಗಳನ್ುು ತೊಂದ್ದದುಿ, ಮೆಕ್ತಾಕ ದೆ ೊಂದ್ದಗಿನ್ ಗಡಿ 
ಪೈಕ್ತ 1610 ಕ್ತಲ ೋಮೋಟರ್ ಪ್ರದೆೋಶಲ್ಲಿ ಗೆ ೋಡೆ ನಿವಿುಾಸುವುದಕಗಿ ಘ ಷಿಸಿದಕಿರ 

 ಅಮೆರಿಕ-ಮೆಕ್ತಾಕ  ಗಡಿ: ಮೆಕ್ತಾಕ  ಮತುಿ ಅಮೆರಿಕದ ಗಡಿ 3,100 ಕ್ತಮೋ ಉದಿದುಿ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ್ಕಗಲೋ 1,046 ಕ್ತಲ ೋಮೋಟರ್ ಪ್ರದೆೋಶ ಬೋಲ್ಲ, ರ್ಕೊಂಕ್ತರೋರ್ಟ ಸಕಿಬ್ ಮತ್ತಿತರ 
ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದೆ. ಟರೊಂಪ 1610 ಕ್ತಮೋ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಗೆ ೋಡೆ ನಿವಿುಾಸುವುದಕಗಿ ಭರವಸ 
ನಿೋಡಿದಕಿರ. ಆಗ ಮೆಕ್ತಾಕ ೋದ ಗಡಿ ಪ್ೂಣಾವ್ಕಗಿ ಮುಚ್ಚುದೊಂತ್ ಆಗಲ್ಲದೆ. 

ಅಮೆರಿಕದಲಿೋ ಯಕಕ ಹಿೋಗ್ಕಗುತ್ಿ? 
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 ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಸಿಿತವದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರರ್ಕತೊಂತರ ವಯವಸಾಯ ಪ್ರಿಣಕಮ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಯಕ್ಷರು 
ರಕಜಯ ಹಕಗ  ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖರಕಗಿದಿರ  ಸೊಂಸತ್ತಿನ್ಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಹ ೊಂದ್ದರುತಕಿರ 
ಎೊಂದೆೋನ್  ಇಲ್ಿ. ಏಕೊಂದರ ಅರ್ಯಕ್ಷ, ರ್ಕೊಂಗೆರಸ್ (ಸೊಂಸತುಿ), ಸನೆರ್ಟ ಚ್ುನಕವಣೆಗಳು ಪ್ರತ್ಯೋಕವ್ಕಗಿ 
ನ್ಡೆಯುತಿವೆ. ಸದಯ ರಿಪ್ಬಿಿಕನ್ ಪ್ಕ್ಷ, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರಪಿರಸೊಂಟೋಟಿವ್ (ಅಮೆರಿಕ ಸೊಂಸತ್ತಿನ್ 
ಕಳಮನೆ)ನ್ಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಹ ೊಂದ್ದದಿರ, ಡೆಮಕಕರಟಿಕ್ ಪ್ಕ್ಷ ಸನೆರ್ಟ ಮೆೋಲ ಹಿಡಿತ ಹ ೊಂದ್ದದೆ. 
ಅಮೆರಿಕ ರ್ಕನ್ ನಿನ್ ಪ್ರರ್ಕರ ದೆೋಶದ ಖಚ್ುಾವೆಚ್ುಗಳಿಗ್ಕಗಿ ಬಜರ್ಟ ಮಸ ದೆಗೆ ರಕಷ್ಕರರ್ಯಕ್ಷರು, 
ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರಪಿರಸೊಂಟೋಟಿವ್ ಹಕಗ  ಸನೆರ್ಟ ಅನ್ುಮೋದನೆ ನಿೋಡಬೋಕು. ಪ್ರತ್ತ ವಷಾ 
ಸಪಟೊಂಬರ್ 30ರೊಂದು ಅಮೆರಿಕ ರ್ಕೊಂಗೆರಸ್ ಮುೊಂದ್ದನ್ ವಷಾದ ಅವಧಿಯವರಗೆ ಬಜರ್ಟ 
ಅೊಂಗಿೋಕರಿಸುತಿದೆ. ಇದರಿೊಂದ ಸರ್ಕಾರಕೆ ತನ್ು ಯೋಜನೆಗಳಿಗ್ಕಗಿ ಹಣ ಲ್ಭಿಸುತಿದೆ. 

ಮೆಕ್ತಾಕ ೋಗೆೋನಕಗಿದೆ?- 

 ಅಮೆರಿಕದೆ ೊಂದ್ದಗೆ ಮುಕಿ ಒಪ್ಿೊಂದ ಮಕಡಿಕ ೊಂಡ ಮೆೋಲ ಕಳೆದ ಇಪ್ಿತುಿ ವಷಾದ್ದೊಂದ 
ಮೆಕ್ತಾಕ ೋದ ಆರ್ಥಾಕತ್ ಉತಕಿದನಕ ವಲ್ಯದ ಮೆೋಲ ಅವಲ್ೊಂಬಿತವ್ಕಗಿ, ಬಳೆಯುತಿಲೋ ಸಕಗಿದೆ. 
2013ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಆ ದೆೋಶ ಅಮೆರಿಕ ಸೊಂಸಕಾನ್ದ ಮ ರನೆೋ ಅತ್ತದೆ ಡಡ ಆಮದು 
ಮಕರುಕಟಟಯಕಗಿ ಬದಲಕಯತು. ಅದೆ ೊಂದೆೋ ವಷಾದಲ್ಲಿ ಎರಡ  ರಕಷರಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ 
ವ್ಕಯಪಕರವೆೋ 507 ಶತಕ ೋಟಿ ಡಕಲ್ರ್ ಗಳಷಿಟತುಿ.  ಒಟಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೆಕ್ತಾಕ ೋದ ಆರ್ಥಾಕತ್ 1.3 
ಟಿರಲ್ಲಯಲ್  ಡಕಲ್ರ್  ತಲ್ುಪಿದೆ. ಆದರ ಇಷಿಟದಿರ  ಆದಕಯ ಹೊಂಚ್ಚಕಯಲ್ಲಿ ಮಕತರ ತ್ತೋವರ 
ಅಸಮಕನ್ತ್ಯರುವುದರಿೊಂದ, ಸಿರಿವೊಂತರು ಮತುಿ ಬಡವರ ನ್ಡುವಿನ್ ಅೊಂತರ ಮಕತರ 
ಹಿೊಂದ್ದನ್ೊಂತ್ಯ್ದೋ ಇದೆ. 

 ಇೊಂಟರ್  ಅಮೆರಿಕನ್  ಹ ಯಮನ್  ರೈರ್ಟಾ  ಕಮಷನ್ (ಐಎಸಿಎರ್ಚ ಆರ್ ) ವರದ್ದಯ ಪ್ರರ್ಕರ, ಕಳೆದ 
ಐದು ವಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ತಾಕ ೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ಿ ಡರಗ್  ಮಕಫಯಕಗಳ ಹಕವಳಿ, ಎರಡು ದಶಕದ 
ಹಿೊಂದ್ದದಿ ಪ್ರಿಸಿಾತ್ತಯನ್ುು ಹ ೋಲ್ುತ್ತಿದೆ. ಡರಗ್  ರ್ಕಟಾಲ್ ಗಳ ಮೆೋಲ ಮೆಕ್ತಾಕನ್  ಸರರ್ಕರ ಹಿಡಿತ 
ಸಕಧಿಸಲ್ು ಪ್ರಯತ್ತುಸುತ್ತಿದೆ(ಎೊಂದು ಹೋಳಲಕಗುತಿದಕದರ )ಯಕದರ , ಅಲ್ಲಿನ್ ರ್ಕನ್ ನ್ು 
ಸುವಯವಸಾ ಮಕತರ ಅವಯವಸಾಯ ಆಗರ ಕ ಲ, ಸುಲ್ಲಗೆ, ಅಪ್ಹರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸೊಂಖೆಯಯ 
ಲಕೆವೆೋ ಸರರ್ಕರದ ಬಳಿ ಇಲ್ಿ ಎನ್ುುತಿದೆ ಈ ವರದ್ದ. 2012-2015ರ ನ್ಡುವೆ ಸುಮಕರು 
27,000 ಅನ್ುಮಕನಕಸಿದ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಣೆಯಕದವರನ್ುು ಇೊಂದ್ದಗ  ಪ್ತ್ಿ ಮಕಡಲ್ು ಅಲ್ಲಿನ್ 
ಆಡಳಿತಕೆ ಸಕರ್ಯವ್ಕಗಿಲ್ಿ.  ಪೂಲ್ಲೋಸರು ಮತುಿ ಡರಗ್ಾ  ಗ್ಕಯೊಂಗ್ ಗಳ ನ್ಡುವೆ ಜಗಳ-ದೆ ೋಸಿಿ 
ಮುೊಂದುವರಿದೆೋ ಇದೆ. 

 2006ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಯಕ್ಷ ರಕಗಿದಿ ಫಲ್ಲಪೋ ರ್ಕಲಡರಕನ್  ಡರಗ್ಾ  ಮಕಫಯಕಗಳ ವಿರುದಧ ಸಮರ 
ಸಕರಿದ ನ್ೊಂತರದ್ದೊಂದ ಇೊಂದ್ದನ್ವರಗ  ಸುಮಕರು 1 ಲ್ಕ್ಷ ಇಪ್ಿತುಿ ಸಕವಿರ ಜನ್ರು 
ಹತ್ಯಗಿೋಡಕಗಿದಕಿರ.  ದೆೋಶದ ಮೆೋಲ ಸರರ್ಕರಕೆ ಹಿಡಿತವೆೋ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಿ, ಇನ್ುು ದೆೋಶವ್ಕಸಿಗಳ 
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ಪಕಡನ್ುು ಕೋಳುವವರಕರ ಯರು? ಹಿೋಗ್ಕಗೆೋ, ಉತಿಮ ಜಿೋವನ್ ಅರಸುವವರಿಗೆಲ್ಿ ಕಣುು 
ಕ ೋರೈಸುತ್ತಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕವೆೋ.  

ಇದರಿೊಂದ ಭಕರತದ ಮೆೋಲ್  ಬಿೋರುವ  ಪ್ರಿಣಕಮವೆೋನ್ು ? 

 ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ್ ಶರ್ಟಡೌನ್ ಪ್ರಿಣಕಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತ್ರಳಲ್ು ವಿೋಸಕ ಸಿಗುವುದು ಕಠಿಣವ್ಕಗಲ್ಲದೆ. 
ಶರ್ಟಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೆೋಶಿಯರ ಆಗಮನ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಡಿವ್ಕಣ ಹಕಕುತಿದೆ. ಇದರಿೊಂದ 
ಭಕರತದ ಸಕಫ್ಟವೆೋರ್ ಕೊಂಪ್ನಿಗಳು ತ್ ೊಂದರಗೆ ಒಳಗ್ಕಗಲ್ಲದುಿ, ಅವುಗಳ ವಹಿವ್ಕಟು 
ಕುಸಿಯಲ್ಲದೆ. ರ ಪಕಯ ಮತಿಷುಟ ಅಪ್ಮೌಲ್ಯಗೆ ಳುುವ ಆತೊಂಕ ಎದುರಕಗಿದೆ. 

6. ಮ ಯನಿರ್ಚ ಭದರತಕ ಸಮೆಮೋಳನ್ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಇತ್ತಿೋಚ್ಚಗೆ ಜಮಾನಿಯಲ್ಲಿ 55ನೆೋ ಮ ಯನಿರ್ಚ ಭದರತಕ ಸಮೆಮೋಳನ್ ನ್ಡೆಯತು.  

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಈ ವಷಾ ನ್ಡೆದ 55ನೆೋ ಭದರತಕ ಸಮೆಮೋಳನ್ದಲ್ಲಿ ಭಕರತದ ಪ್ರವ್ಕಗಿ ರಕಷಿರೋಯ ಭದರತಕ ಉಪ್ 
ಸಲ್ಹಗ್ಕರ ಪ್ೊಂಕಜ್ ಶರಣ್ ಪಕಲ ೆೊಂಡಿದಿರು 

 ಸಮೆಮೋಳನ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶವದ ನಕನಕ ದೆೋಶಗಳ 600ಕ ೆ ಹಚ್ುು ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಗಳು ಭಕಗವಹಿಸಿದುಿ 
ಭಯೋತಕಿದನೆ ಸೋರಿದೊಂತ್ ಭದರತ್ಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿ ಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಚ್ಚ್ಚಾಸಲಕಯತು. 

ಏನಿದು ಸಮೆಮೋಳನ್? 

 ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ಭದರತ್ ನಿೋತ್ತ ಕುರಿತು ಚ್ಚ್ಚಾಸಲ್ು ಜಮಾನಿಯ ಬವೆೋರಿಯಕ ರಕಜಧಕನಿ 
ಮ ಯನಿರ್ಚ ನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ತ ವಷಾ ನ್ಡೆಯುವ ವ್ಕಷಿಾಕ ಸಮೆಮೋಳನ್ ಇದಕಗಿದೆ. 

 1963ರಿೊಂದಲ್  ಈ ಸಮೆಮೋಳನ್ವನ್ುು ನ್ಡೆಸಿಕ ೊಂಡು ಬರಲಕಗುತ್ತಿದೆ. ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ಭದರತಕ 
ನಿೋತ್ತ ನಿಧಕಾರಕರ ಅಭಿಪಕರಯಗಳ ವಿನಿಮಯಕೆ ಸಮೆಮೋಳನ್ವು ಸವತೊಂತರ ವೆೋದ್ದಕಯಕಗಿದೆ. 

 ಪ್ರತ್ತ ವಷಾ ಈ ಸಮೆಮೋಳನ್ದಲ್ಲಿ 70ಕ ೆ ಹಚ್ುು ದೆೋಶಗಳ 350ಕ ೆ ಹಚ್ುು ಗಣಯರು 
ಪಕಲ ೆೊಂಡು ಪ್ರಸುಿತ ಮತುಿ ಭವಿಷಯದ ಭದರತಕ ಸವ್ಕಲ್ುಗಳ ಬಗೆೆ ಚ್ಚೆಾ ನ್ಡೆಸುತಕಿರ. 

ಸಮೆಮೋಳನ್ದ ರ ವ್ಕರಿ : 

 ಸಮೆಮೋಳನ್ದ ಹಿೊಂದ್ದನ್ ರ ವ್ಕರಿ ಇವ್ಕಲ್ಡ ಹನಿರರ್ಚ. ಕಿೈಸ್ಟ ಇವರು 1963ರಲ್ಲಿ ಈ 
ಸಮೆಮೋಳನ್ವನ್ುು ಹುಟುಟ ಹಕಕ್ತದರು. 

 1991ರಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಮದಲ್ ಗಲ್  ಯುದಧ ಹಕಗ  1997ರಲ್ಲಿ ಕರೈಸ್ಟ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯಕದ 
ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಕರಿ ಈ ಸಮೆಮೋಳನ್ವನ್ುು ರದುಿ ಮಕಡಲಕಗಿತುಿ. ಉದೆಿೋಶ: 
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 ಭವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆೋ ಮಹಕಯುದಧದೊಂತಹ ಸೋನಕ ಬಿಕೆಟುಟಗಳು ಉೊಂಟ್ಕಗುವುದನ್ುು 
ತಡೆಯುವುದು. ಈ ರ್ಕರಣರ್ಕೆಗಿ ಭದರತಕ ನಿೋತ್ತಯನ್ುು ರ ಪಿಸಲ್ು ವಿಶವದ ನಕಯಕರು ಹಕಗ  
ತಜ್ಞರನ್ುು ಒಟುಟಗ ಡಿಸಿ ರ್ಕರತೊಂತರವನ್ುು ರ ಪಿಸುವುದು ಈ ಸಮೆಮೋಳನ್ದ ಉದೆಿೋಶವ್ಕಗಿದೆ. 

 ಮದಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 60 ದೆೋಶಗಳ ನಕಯಕರು ಮಕತರ ಪಕಲ ೆೊಂಡಿದಿರು. 

ಯಕರಕರು ಪಕಲ ೆಳುುತಕಿರ? 

 ಮಕತುಕತ್ ಮ ಲ್ಕ ಶಕೊಂತ್ತ ಕಲ್ಲಿಸಬೋಕೊಂಬ ರ್ಥೋಮ್ ನ್ಡಿ ನ್ಡೆಯುವ ಈ ಸಮೆಮೋಳನ್ದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ 
ರಕಜತಕೊಂತ್ತರಕರು, ರಕಜ ರ್ಕರಣಿಗಳು, ಸೋನೆ, ಭದರತಕ ಪ್ರಿಣತರು, ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು, ಮಕರ್ಯಮ, 

ನೆೋಟ , ಯುರ ೋಪಿಯನ್ ಒಕ ೆಟದ ಸದಸಯ ದೆೋಶಗಳ ನಕಯಕರು ಮಕತರವಲ್ಿದೆ ಚ್ಚೋನಕ, 
ಭಕರತ, ಇರಕನ್, ಜಪಕನ್, ರಷ್ಕಯ ದೆೋಶಗಳ ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಗಳು ಪಕಲ ೆಳುುತಕಿರ. 

7.  ಇ-ವಿೋಸಕ  ಆಡಳಿದಲ್ಲಿ  ಬದಲಕವಣೆ ಗೆ ಳಿಸದ  ಕೋೊಂದರ ಸರ್ಕಾರ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ರವ್ಕಸ ೋದಯಮ ಕ್ಷೋತರವನ್ುು ಬಲ್ಪ್ಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಉದೆಿೋಶದ್ದೊಂದ ಕೋೊಂದರ ಸರ್ಕಾರ ಇ-ವಿೋಸಕ 
ಆಡಳಿತವನ್ುು ಸರಳಗೆ ಳಿಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ವಿದೆೋಶಕೊಂಗ ಇಲಕಖೆಯೊಂದ್ದಗೆ ನಿಕಟವ್ಕಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾ ಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವ್ಕಸ ೋದಯಮ ಇಲಕಖೆ 
ಭಕರತವನ್ುು ಪ್ರವ್ಕಸ ೋದಯಮ ಸುೋಹಿ ದೆೋಶವ್ಕಗಿ ಬದಲಕಯಸಲ್ು ಸಕಕಷುಟ ಕರಮಗಳು 
ರ ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. 

 2014ರಲ್ಲಿ ಇ-ವಿೋಸಕ ಪ್ರಿಚ್ಯಸಿದಕಗ 46 ದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಇ-ವಿೋಸಕ ಸೌಲ್ಭಯ ಕಲ್ಲಿಸಲಕಗಿತುಿ. 
ಇದ್ದೋಗ 166ಕೆ ಹಚ್ಚುಸಲಕಗಿದೆ 

ಇ-ವಿೋಸಕ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆದ ಮಕಪಕಾಡುಗಳು 

 ಇ-ಪ್ರವ್ಕಸಿ ಅರ್ಥವ್ಕ ಬಿಜಿನೆಸ್ ವಿೋಸಕ ಪ್ಡೆದವರು 1 ವಷಾದಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ಬಕರಿ ಭಕರತಕೆ ಭೆೋಟಿ 
ನಿೋಡಬಹುದು. 

 ಗರಿಷಾ 1 ವಷಾ ಭಕರತದಲ್ಲಿ ನೆಲಸುವ ಅವರ್ಕಶ. 
 ಇ-ವಿೋಸಕ ಪ್ಡೆದು ವಷಾದಲ್ಲಿ ಭಕರತಕೆ ಗರಿಷಟ 3 ಬಕರಿ ಮಕತರ ಬರಬಹುದು ಎೊಂಬ ಅೊಂಶ 
ತ್ ಡೆದುಹಕಕಲಕಗಿದೆ. 

 ಅಮೆರಿಕ, ಬಿರಟನ್, ಕನ್ಡಕ ಮತುಿ ಜಪಕನ್ ದೆೋಶದ ಪ್ರಜಗಳನ್ುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿದ ವಿದೆೋಶಿಗರು 
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 90 ದ್ದನ್ ಮಕತರ ತೊಂಗಬಹುದು. 

 ಅಮೆರಿಕ, ಬಿರಟನ್ ,ಕನ್ಡಕ ಮತುಿ ಜಪಕನ್ ಪ್ರವ್ಕಸಿಗರು 180 ದ್ದನ್ ನೆಲಸಬಹುದು. 
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 ಇ–ವಿೋಸಕ ಪ್ಡೆದವರಿಗೆ ನೆ ೋೊಂದಣಿ ಅಗತಯವಿಲ್ಿ. 
 ಇ-ಬಿಜಿನೆಸ್ ವಿೋಸಕ ಪ್ಡೆದವರು ಒೊಂದು ಭೆೋಟಿಗೆ 180 ದ್ದನ್ ದೆೋಶದಲ್ಲಿರಬಹುದು. 
 180 ಕ ೆ ಕಡಿಮೆ ದ್ದನ್ ಇರಬಯಸಿದರ ನೆ ೋೊಂದಣಿ ಅಗತಯವಿಲ್ಿ. 
 ಇ-ವಿೋಸಕ ವಿಮಕನ್ ನಿಲಕಿಣಗಳ ಪ್ಟಿಟಗೆ ಭುವನೆೋಶವರ್ ಮತುಿ ಪೂೋರ್ಟಾ ಭೆೋರ್  ವಿಮಕನ್ 
ನಿಲಕಿಣಗಳನ್ುು ಸೋರಿಸಲಕಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಇ-ವಿೋಸಕ?: 

 ಇ-ವಿೋಸಕ ಎನ್ುುವುದು ಎಲರ್ಕರನಿಕ್ ತೊಂತರಜ್ಞಕನ್ದ ಮ ಲ್ಕ ನಿೋಡಲಕಗುವ ವಿೋಸಕ. ಇದಕೆ 
ಆನ್ ಲೈನ್ ಮ ಲ್ಕ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೋರ್ಕಗಿದುಿ, ಎಲರ್ಕರನಿಕ್ ವಯವಸಾ ಮ ಲ್ಕವೆೋ ವಿೋಸಕ 
ಮೊಂಜ ರಕಗುತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಮತುಿ ರ್ಕಗದದ ಉಳಿತಕಯ ಆಗುವುದು ಮಕತರವಲ್ಿದೆ 
ಹಚ್ುು ಭದರತ್ ಹ ೊಂದ್ದರುತಿದೆ. ಸಕೊಂಪ್ರದಕಯಕ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ವಿೋಸಕ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಸುದ್ದೋಘಾ 
ಅಜಿಾ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ದ ಇದೆ. ವಿದೆೋಶ ಪ್ರಯಕಣ ಮಕಡುವವರು ಅಜಿಾ ಜತ್ಗೆ ತಮಮ ಮ ಲ್ ಪಕಸ್ 
ಪೂೋರ್ಟಾ ನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕು. 

 ಈ ವಿೋಸಕ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ದಗೆ ಸುಧಿೋಘಾ ಅವಧಿ ತ್ಗೆದುಕ ಳುುತ್ತಿದೆಯಕದರ  ಇದರ ಸಿೊಂರ್ುತವ 
ಬಹುರ್ಕಲ್ ಉಳಿಯುತಿದೆ. ಹಕಗ  ಅಧಿಕ ಎೊಂಟಿರಗಳನ್ುು ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಮ ದ್ದಸಲ್ು 
ಅವರ್ಕಶವಿದೆ.ಆದರ, ಇ-ವಿೋಸಕ ಅಲಕಿವಧಿಯದಕಿಗಿದುಿ, ಇದನ್ುು ಪ್ರವ್ಕಸಿಗಳ ಅನ್ುಕ ಲ್ಕೆ 
ಪ್ರಿಚ್ಯಸಲಕಗಿದೆ. ಭಕರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ುು ಇ-ಟ ರಿಸ್ಟ ವಿೋಸಕ ಎೊಂಬುದಕಗಿ ಹಸರಿಸಲಕಗಿದೆ. 

 ಇ-ವಿೋಸಕ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಪ್ರವ್ಕಸಿಗರು ವಿದೆೋಶದ್ದೊಂದ ಭಕರತದ ವಿಮಕನ್ ಏರುವ ಮದಲ್ು 
ಆನ್ ಲೈನ್ ಮ ಲ್ಕ ಅಜಿಾ ಸಲ್ಲಿಸಬೋಕು. ವಿಮಕನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಕಣಿಸಿ ಭಕರತದಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ 
ಅಲ್ಲಿನ್ ಇಮಗೆರೋಶನ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಅದನ್ುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ ನಿಲಕಿಣದ್ದೊಂದ ಹ ರಗ  ಹ ೋಗಲ್ು 
ಅನ್ುಮತ್ತ ನಿೋಡುತಕಿರ. 

 ಬೊಂಗಳ ರು, ಚೆನೆುೈ, ಕ ಚ್ಚುನ್, ದೆಹಲ್ಲ, ಗೆ ೋವ್ಕ, ಹೈದರಕಬಕದ್, ಕ ೋಲ್ೆತಕಿ, 
ಮುೊಂಬೈ,ಮೊಂಗಳ ರು  ಮತುಿ ತ್ತರುವೊಂತಪ್ುರ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ವಿಮಕನ್ ನಿಲಕಿಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಕತರ ಇ-ವಿೋಸಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ನೆ ವಯವಸಾ ಇದೆ. 
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ECONOMY 

1. ಪಿಎೊಂ-ಕ್ತಸಕನ್  ಯೋಜನೆ 

 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪಿಎೊಂ-ಕ್ತಸಕನ್  ಯೋಜನೆಯ ಎರಡು ಕೊಂತುಗಳು ಅೊಂದರ, 4,000 ರ .ಗಳನ್ುು ಲ ೋಕಸಭೆ 
ಚ್ುನಕವಣೆಯಳಗೆ ರೈತರ ಖ್ಕತ್ಗೆ ಪಕವತ್ತಸಲ್ು ಕೋೊಂದರ ಸರರ್ಕರ ಸರ್ಕಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ಏನಿದು ಪಿಎೊಂ-ಕ್ತಸಕನ್  ಯೋಜನೆ ? 

 ರೈತರಿಗೆ ವಷಾಕೆ 6,000 ರ .ಗಳ ನೆೋರ ನ್ಗದು ಒದಗಿಸುವ ಪಿಎೊಂ-ಕ್ತಸಕನ್  ಯೋಜನೆಯನ್ುು 
ಮರ್ಯೊಂತರ ಬಜರ್ಟ ನ್ಲ್ಲಿ ಹಣರ್ಕಸು ಸಚ್ಚವ ಪಿಯ ಷ್  ಗೆ ೋಯಲ್  ಪ್ರಕಟಿಸಿದಿರು. 

 ಕಳೆದ ಡಿಸೊಂಬರ್ ನಿೊಂದ ಅದು ಪ್ೂವ್ಕಾನ್ವಯವ್ಕಗಲ್ಲದುಿ, ಮದಲ್ ಕೊಂತಕಗಿ 2,000 ರ . ಅನ್ುು 
ಮಕರ್ಚ ಾನ್ಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಕಡುವುದಕಗಿ ಗೆ ೋಯಲ್  ಹೋಳಿದಿರು. ಏತನ್ಮಧಯ, ಲ ೋಕಸಭೆ 
ಚ್ುನಕವಣೆಗ  ಮುನ್ುವೆೋ ಎರಡು ಕೊಂತುಗಳನ್ುು ವಿತರಿಸುವ ಯತುಗಳ  ನ್ಡೆದ್ದವೆ. 

 2 ಹಕಟೋರ್  ತನ್ಕ ಜಮೋನ್  ಹ ೊಂದ್ದದ ಕ್ತರು ರೈತರಿಗೆ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯವ್ಕಗಲ್ಲದುಿ, ಸುಮಕರು 
12 ಕ ೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಇದರ ಲಕಭ ದೆ ರಯಲ್ಲದೆ. ಅಹಾ ರೈತರ ಗುತ್ತಾಸಲ್ು ರಕಜಯಗಳಿಗೆ 
ಕೋೊಂದರವು ಈಗ್ಕಗಲೋ ಸ ಚ್ಚಸಿದುಿ, ಫಲಕನ್ುಭವಿಗಳ ಆರೊಂಭಿಕ ಪ್ಟಿಟ ಸದಯದಲ್ಲಿಯ್ದೋ 
ಸಿದಧವ್ಕಗಲ್ಲದೆ. 

 ಕನಕಾಟಕ, ಆೊಂರ್ರಪ್ರದೆೋಶ, ಗುಜರಕತ್  ಮತುಿ ಮಹಕರಕಷರ ರಕಜಯಗಳು ಭ  ದಕಖಲಗಳನ್ುು 
ಡಿಜಿಟಲ್ಲೋಕರಣ ಮಕಡಿದುಿ, ಫಲಕನ್ುಭವಿಗಳ ಪ್ಟಿಟ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುವುದು ಸುಲ್ಭವ್ಕಗಲ್ಲದೆ. 

 ಇನ್ುು ಪಿಎೊಂ-ಕ್ತಸಕನ್  ಮಕದರಿಯದೆೋ ಯೋಜನೆಗಳನ್ುು ತ್ಲ್ೊಂಗ್ಕಣ, ಒಡಿಶಕ ಮತುಿ ರ್ಕಖಾೊಂಡ್  
ರಕಜಯಗಳ  ರ್ಕರಿಗೆ ಳಿಸಿದುಿ ಈ ಸೊಂಬೊಂಧಿ ಡೆೋಟ್ಕ ಈಗ್ಕಗಲೋ ಸಿದಧವಿದೆ. 

ಯಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಸುವುದ್ದಲ್ಿ ? 

 ಸೊಂವಿಧಕನಕತಮಕ ಹುದೆಿ ಹ ೊಂದ್ದದವರು, ಸೋವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತುಿ ನಿವೃತಿರಕಗಿರುವ ಸರರ್ಕರಿ 
ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಪಿಎಸ್ ಯುಗಳಲ್ಲಿ ಸೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತ್ತೊಂಗಳಿಗೆ 10,000 ರ . ಗಿೊಂತಲ್  ಹಚ್ಚುನ್ 
ಪಿೊಂಚ್ಣಿ ಪ್ಡೆಯುವ ನಿವೃತಿರು, ಆದಕಯ ತ್ರಿಗೆ ಪಕವತ್ತಸುವವರು, ಎೊಂಜಿನಿಯರ್ , ವಕ್ತೋಲ್ರನ್ುು 
ಹಕಗ  ಇೊಂರ್ಥವರನ್ುು ಸದಸಯರನಕುಗಿ ಹ ೊಂದ್ದದ ಕುಟುೊಂಬಗಳನ್ುು ಯೋಜನೆಯೊಂದ 
ಹ ರಗಿಡಲಕಗಿದೆ ಎೊಂದು ಮಕಗಾಸ ಚ್ಚಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಲಕಗಿದೆ. 
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 2019ರ ಬ್.1ರ ಳಗೆ ಭ  ದಕಖಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಸರಿರುವ ಕ್ತರು ರೈತರು ಯೋಜನೆಗೆ ಅಹಾರು.  

2. ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ಸ ಚ್ಯೊಂಕ (ಜಿಐ) 
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ರಕಜಮುಡಿ ಭತಿದ ತಳಿಗೆ ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ಗುರುತು (ಜಿಐ-ಜಿಯಕಗರಫಕಲ್ ಐಡೆೊಂಟಿಫಕೋಷನ್ ) 
ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಸಿದಧತ್ ಆರೊಂಭವ್ಕಗಿದೆ.ಐವರು ಸದಸಯರ ಸಮತ್ತಯೊಂದು ಅದಕೆ ಬೋರ್ಕದ ಎಲ್ಿ 
ಪ್ರಕ್ತರಯ್ದಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸಿ ಈ ವಷ್ಕಾೊಂತಯದೆ ಳಗೆ ಗುರುತು ಸಿಗುವೊಂತ್ ಮಕಡುವ ಹ ಣೆ 
ವಹಿಸಿಕ ಳುಲ್ಲದೆ. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ಏನಿದು ಜಿಐ ? 

 ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ಸ ಚ್ಯೊಂಕ (ಜಿಐ ಟ್ಕಯಗ್ ) ಎನ್ುುವುದು ಆಯಕ ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ವೆೈಶಿಷಯಗಳನ್ುು 
ಹ ೊಂದ್ದರುವ ನಿಗದ್ದತ ಉತಿನ್ುಗಳಿಗೆ ನಿೋಡುವ ಟ್ಕಯಗ್ ಅಗಿದೆ. 

 ಒೊಂದು ವಸುಿ ಒೊಂದು ನಿದ್ದಾಷಟ ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟದುಿ, ಅಲ್ಲಿನ್ ನಿದ್ದಾಷಟ 
ಗುಣಮಟಟ ಗ್ೌರವ, ಸಕಾನ್ಮಕನ್ ಮತುಿ ಇತರ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಹ ೊಂದ್ದದಕಿಗ ಅದನ್ುು ಆ 
ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ವ್ಕಯಪಿಿಯ ಮ ಲ್ದೆಿೊಂದು ಗುರುತ್ತಸಲಕಗುತಿದೆ. 

 ಭಕರತವು 1999ರಲ್ಲಿ ತನ್ು ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ಸ ಚ್ಯೊಂಕ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ರ ಪಿಸಿಕ ೊಂಡಿತು. 
 ನಕಲ್ುೆ ವಷಾ ಬಳಿಕ ಅದು ರ್ಕರಿಗೆ ಬೊಂತು. ಇದುವರಗೆ ಭಕರತ ಸರರ್ಕರ 303 ಜಿಐಗಳನ್ುು 
ನಿೋಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕೆರ್ಚ, ಕ ನಕಯಕ್ ನ್ೊಂರ್ಥ 11 ವಿದೆೋಶಿ ಉತಿನ್ುಗಳ  ಇವೆ. 

 ಇದರಲ್ಲಿ 29 ಉತಿನ್ುಗಳ ಹಸರು ಹಕಗ  ಲ ೋಗೆ ೋ ಎರಡಕ ೆ ಬೋರ ಬೋರ ಜಿಐಗಳಿವೆ. 
ಡಕಜಿಾಲ್ಲೊಂಗ್ ಟಿೋ, ರ್ಕಶಿಮೋರದ ಪ್ಶಿುನಕ, ಲ್ಖನೌನ್ ಚ್ಚರ್ಕನ್ ಕಲ, ಹೈದರಕಬಕದ್ ನ್ ಹಲ್ಲೋಮ್, 

ಮಹಕರಕಷಟದ ವಲ್ಲಾ ಚ್ಚತರಕಲಗಳು ಹಿೋಗೆ ಜಿಐ ಗಳಿಸಿಕ ೊಂಡಿರುವ ಕಲ್ವು ಸುಪ್ರಸಿದಧ 
ಉತಿನ್ುಗಳು. 

 ಅದರಲ್ ಿ ಕನಕಾಟಕವೆೋ ಅತ್ತ ಹಚ್ುು ಜಿಐ ಹ ೊಂದ್ದದೆ. ದೆೋಶದ ಜಿಐಗಳ ಹತಿನೆೋ ಒೊಂದು ಭಕಗ 
ಕನಕಾಟಕದಲಿೋ ಇದೆ. 

ಇದರಿೊಂದ ಆಗುವ ಅನ್ುಕ ಲ್ವೆೋನ್ು? 

 ಜಿಯೋಗ್ಕರಫಕಲ್ ಇೊಂಡಿಕೋಷನ್ಾ ಅಫ್ ಗ ಡ್ಾ (ನೆ ೋೊಂದಣಿ ಮತುಿ ರಕ್ಷಣೆ) ರ್ಕಯ್ದಿ ಪಕರದೆೋಶಿಕ 
ಸ ಚ್ಕ ವಿಶೋಷತ್ಗಳಿಗೆ ನೆ ೋೊಂದಣಿ ಹಕಗ  ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತಿದೆ. 

 ಈ ಉತಿನ್ುಗಳ ಪಕರದೆೋಶಿಕ ಸ ಚ್ಕಗಳನ್ುು ಅನ್ಧಿಕೃತವ್ಕಗಿ ಇತರರು ಬಳಸುವುದನ್ುು 
ತಡೆಯುತಿದೆ. 
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 ವಿಶವ ವ್ಕಣಿಜಯ ಸೊಂಸಾಯ ಇತರ ಸದಸಯ ರಕಷರಗಳಿೊಂದ ರ್ಕನ್ ನ್ುಬದಧ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ಡೆಯಲ್ು 
ಪ್ೂರಕವ್ಕಗಿರುತಿದೆ. 

 ಜಿಐ ಮಕನ್ಯತ್ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಒೊಂದರಿೊಂದ ಮ ರು ವಷಾ ಹಿಡಿಸಬಹುದು. ಒಮೆಮ ಜಿಐ ಮಕನ್ಯತ್ 
ದೆ ರತರ ಹ ರಗಿನ್ವರು ಅದನ್ುು ಅದೆೋ ಹಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ತಯಕರಿಸುವುದು ಮತುಿ ಮಕರಕಟ 
ಮಕಡುವುದು ರ್ಕನ್ ನ್ು ಬಕಹಿರವ್ಕಗುತಿದೆ. 

ಲಕಭ ಯಕರಿಗೆ? 

 ಜಿಐ ಸಿಕೆ ನ್ೊಂತರ ಅದರ ಬಲ ಏರುತಿದೆ. ಬಕರೊಂಡ್ ಆಗುತಿದೆ. ಬೋರ ಬೋರ ಕಡೆಗಳಿೊಂದ ಹಚೆುಚ್ುು 
ಆಡಾಗಾಳು ಬರುತಿವೆ. 

 ಉದಕಹರಣೆಗೆ, ತ್ತರುಪ್ೂರಿನ್ ಬನಿಯನ್, ರ್ಕೊಂಚ್ಚಪ್ುರೊಂನ್ ಸಿೋರ ಅಲ್ಲಿನ್ದೆಿೋ ಆಗಿರಬೋಕು. ಅದನ್ುು 
ಮೊಂಡಯದಲ್ಲಿ ನೆೋಯುಿ ತೊಂದರ ಬಲ ಇರ ೋಲ್ಿ, ಜನ್ ಕ ಡ ಬಕರೊಂಡೆಡ್ ಕೋಳುತಕಿರ. ಹಿೋಗೆ 
ನ್ಮಮ ವಸುಿಗಳಿಗೆ ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ಮಕರುಕಟಟಯಲ್ಲಿ ಬಲ ಬರುತಿದೆ. ಹಕಗೆಯ್ದೋ ಬಕಸುಮತ್ತ 
ಅಕ್ತೆಯನ್ುು ಹರಿಯಕಣ, ಪ್ೊಂರ್ಕಬ್ ನ್ಲಿೋ ಬಳಿೋಬೋಕು ನ್ಮಮ ರಕಯಚ್ ರಲ್ಲಿ ಬಳೆದರ ಅದಕೆ 
ಬಲ ಇರ ೋಲ್ಿ, ಬಲ ಸಿಗೆ ೋಲ್ಿ. 

3.  ರಕಷಿರೋಯ ಕನಿಷಾ ವೆೋತನ್ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ರ್ಕಮಾಕರಿಗೆ ತ್ತೊಂಗಳ ಕನಿಷಾ ವೆೋತನ್  18 ಸಕವಿರ ನಿೋಡಬೋಕು' ಎೊಂದು ಆಗರಹಿಸಿ ವಿವಿರ್ ರಕಜಯಗಳ 
ಹಕಗ  ರಕಷರಮಟಟದ ರ್ಕಮಾಕ ಸೊಂಘಟನೆಗಳು ಹ ೋರಕಟ ಮಕಡಿಕ ೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದಿರೋ 
ಕೋೊಂದರ ಸರ್ಕಾರ ರಚ್ಚಸಿದ 'ಕನಿಷಾ ವೆೋತನ್ ಸಲ್ಹಕ ಸಮತ್ತ'ಯು ರ್ಕಮಾಕರ ಮಕಸಿಕ ವೆೋತನ್ 
ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಕೋೊಂದರ ಸರ್ಕಾರವು ದೆೋಶದ ವಿವಿರ್ ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷಾ ವೆೋತನ್ ನಿಗದ್ದ ಮಕಡುವ ಸೊಂಬೊಂರ್ 
ಸಲ್ಹಕ ಸಮತ್ತ ನೆೋಮಕ ಮಕಡಿತುಿ. 2017ರ ರ್ಕಮಾಕ ವೆೋತನ್ ನಿೋತ್ತಯ ಅನ್ುಷ್ಕಾನ್ ಮತುಿ 
ವಿವಿರ್ ವಲ್ಯ, ಪ್ರದೆೋಶ, ಅನ್ುಭವ ಮತುಿ ರ್ೌಶಲ್ಕೆ ಅನ್ುಗುಣವ್ಕಗಿ ಉದೆ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 
'ರಕಷಿರೋಯ ಕನಿಷಾ ವೆೋತನ್' ನಿಗದ್ದಯ ಹ ಣೆಯನ್ುು ಈ ಸಲ್ಹಕ ಸಮತ್ತ ವಹಿಸಿಕ ೊಂಡಿತುಿ.  

 ವೆೋತನ್ ಪಕವತ್ತಯ ಬಗೆೆ ಅರ್ಯಯನ್ ಮಕಡಿದ ಸಮತ್ತಯು ತನ್ು ವೆೋತನ್ ನಿಗದ್ದಯನ್ುು ಕೋೊಂದರದ 
ಮುೊಂದ್ದಟಿಟದುಿ, ವಿವಿರ್ ವಲ್ಯ, ಪ್ರದೆೋಶ, ಅನ್ುಭವ ಮತುಿ ರ್ೌಶಯಲ್ಕೆ ಅನ್ುಗುಣವ್ಕಗಿ 
ರಕಷಿರೋಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ನಿತಯದ ಕನಿಷಾ ವೆೋತನ್   375 ಅರ್ಥವ್ಕ ಮಕಸಿಕ ವೆೋತನ್   9,750 
ಇರಬೋಕೊಂದು ಶಿಫಕರಸು ಮಕಡಿದೆ.  ನ್ಗರ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ವ್ಕಸಿಸುವ ರ್ಕಮಾಕರಿಗೆ 
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ಹಚ್ುುವರಿಯಕಗಿ ದ್ದನ್ಕೆ   55 (ಮಕಸಿಕ   1,430) ಮನೆ ಬಕಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ೊಂಡ ಮತಿವನ್ುು 
ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

ರಕಷಿರೋಯ ಕನಿಷಾ ವೆೋತನ್ವನ್ುು ಪಕರದೆೋಶಿಕ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಐದು ವಗಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಲಕಗಿದೆ. ಅದು... 

 1. ಅಸಕಾೊಂ, ಬಿಹಕರ, ರ್ಕಖಾೊಂಡ್, ಮರ್ಯಪ್ರದೆೋಶ, ಒಡಿಶಕ, ಉತಿರ ಪ್ರದೆೋಶ ಮತುಿ ಪ್ಶಿುಮ 
ಬೊಂಗ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಕನಿಷಾ ವೆೋತನ್ ದ್ದನ್ಕೆ   342/ ಮಕಸಿಕ  8,892 

 2. ಆೊಂರ್ರ ಪ್ರದೆೋಶ, ತ್ಲ್ೊಂಗ್ಕಣ, ಛತ್ತಿೋಸ್ಗಢ, ರಕಜಸಕಾನ್, ಜಮುಮ ಮತುಿ ರ್ಕಶಿಮೋರ ಮತುಿ 
ಉತಿರಕಖೊಂಡ ರಕಜಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿತಯ   380/ ತ್ತೊಂಗಳಿಗೆ  9,880  

 3. ಗುಜರಕತ್, ಕನಕಾಟಕ, ಕೋರಳ, ಮಹಕರಕಷರ ಮತುಿ ತಮಳುನಕಡು ರಕಜಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ದನ್ಕೆ  
414/ ಮಕಸಿಕ 10,764 

 4. ದೆಹಲ್ಲ, ಗೆ ೋವ್ಕ, ಹರಿಯಕಣ, ಹಿಮಕಚ್ಲ್ ಪ್ರದೆೋಶ ಮತುಿ ಪ್ೊಂರ್ಕಬ್ನ್ಲ್ಲಿ ನಿತಯ   447/ 

ತ್ತೊಂಗಳಿಗೆ  11,622 

 5. ಅರುಣಕಚ್ಲ್ ಪ್ರದೆೋಶ, ಮಣಿಪ್ುರ, ಮೆೋಘಕಲ್ಯ, ನಕಗ್ಕಲಕಯೊಂಡ್, ಸಿಕ್ತೆೊಂ, ಮಜ ೋರಕೊಂ ಮತುಿ 
ತ್ತರಪ್ುರದಲ್ಲಿ ದ್ದನ್ಕೆ 386/ 10, 036  

 ರಕಷಿರೋಯ ಕನಿಷಾ ವೆೋತನ್ ನಿಗದ್ದಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದೊಂತ್ ರಕಜಯ ಹಕಗ  ಕೋೊಂದಕರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು 
ಸಲ್ಹಕ ಸಮತ್ತಯ ನಿಧಕಾರಗಳನ್ುು ಪಕಲ್ಲಸಬೋಕು. ರಕಜಯ ಮತುಿ ಕೋೊಂದಕರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು 
ನಿಗದ್ದ ಮಕಡುವ ಕನಿಷಾ ವೆೋತನ್ ಕೋೊಂದರ ನಿಗದ್ದಪ್ಡಿಸಿದಿಕ್ತೆೊಂತ ಹಚ್ಚುರಬಹುದು. ಆದರ, ಕಡಿಮೆ 
ಇರುವ ಹಕಗಿಲ್ಿ ಎೊಂದು ವರದ್ದಯಲ್ಲಿ ಹೋಳಲಕಗಿದೆ. 

4.  ಖ್ಕಸಗಿ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡಿಗರಿಗೆ ಉದೆ ಯೋಗ  
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಐಟಿ-ಬಿಟಿಯೊಂರ್ಥ ಮಹತಿರ ಉದಯಮ ಹ ರತುಪ್ಡಿಸಿ ಕೈಗ್ಕರಿರ್ಕ ಸೊಂಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡಿಗರಿಗೆ 
ಉದೆ ಯೋಗ ಆದಯತ್ ನಿೋಡುವೊಂತ್ ಡಕ.ಸರ ೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದ್ದಯ ಶಿಫಕರಸಿಗೆ ಹಲ್ವು ದಶಕಗಳ 
ಬಳಿಕ ರ್ಕನ್ ನಕತಮಕ ಬೊಂಬಲ್ ನಿೋಡಲ್ು ರಕಜಯ ಸರರ್ಕರ ಮುೊಂದಕಗಿದೆ.  

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಕನಕಾಟಕ ಇೊಂಡಸಿರಯಲ್  ಎೊಂಪಕಿಯ್ದಮೊಂರ್ಟ  ಎಸಕಟಬಿಿಷಮೊಂರ್ಟ  ಆಕ್ಟ-1961ರ ಆದೆೋಶಕೆ 
ತ್ತದುಿಪ್ಡಿಗೆ ಸರರ್ಕರ ಮುೊಂದಕಗಿದೆ. ರಕಜಯ ಸರರ್ಕರದ್ದೊಂದ ಪ್ರತಯಕ್ಷ ಹಕಗ  ಪ್ರ ೋಕ್ಷ 
ನೆರವಿನೆ ೊಂದ್ದಗೆ ಸಕಾಪಿತವ್ಕದ ಹಕಗ  ತ್ರಿಗೆ ವಿನಕಯತ್ತ ಪ್ಡೆದ ಕೈಗ್ಕರಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಭಯತ್ ಇದಿರ 
ಸಿ ಮತುಿ ಡಿ ದಜಾಯ ಉದೆ ಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡಿಗರಿಗೆ ಆದಯತ್ ನಿೋಡಬೋಕೊಂಬ ನಿಯಮ ರ ಪಿಸಲ್ು 
ನಿರ್ಾರಿಸಲಕಗಿದೆ. ಮಹಿಷಿ ವರದ್ದಗೆ ಇದೆೋ ಮದಲ್ ಬಕರಿಗೆ ರ್ಕನ್ ನಕತಮಕ ಬೊಂಬಲ್ ನಿೋಡುವ 
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ಪ್ರಯತು ನ್ಡೆದ್ದರುವುದನ್ುು ಬಿಟಟರ ಉದೆ ಯೋಗ ನಿೋಡುವಿಕಯನ್ುು ಕಡಕಡಯ ಅರ್ಥವ್ಕ ಐಚ್ಚಿಕ 
ಎೊಂದು ಘ ೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ರಕಜಯ ಸರರ್ಕರ ಮೋನಕಮೆೋಷ ಎಣಿಸಿದೆ.  

ಮೋಸಲ್ು ಹೋಗೆ? 

 ವಿವಿರ್ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಯ ಪ್ಡೆದುಕ ಳುುವ ಖ್ಕಸಗಿ ವಲ್ಯದ ಉದಯಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಹುದೆಿಗಳು ಲ್ಭಯವಿದಿಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡಿಗರಿಗೆ ‘ಸಿ’ ಮತುಿ ‘ಡಿ’ ದಜಾ ಕಲ್ಸ ನಿೋಡಬೋರ್ಕಗುತಿದೆ. 

 ಸರ್ಕಾರದ್ದೊಂದ ಪೂರೋತಕಾಹರ್ನ್, ತ್ರಿಗೆ, ಕೊಂದಕಯ, ವಿದುಯತ್ ದರರಿಯಕಯತ್ತ, ಪಕಲ್ಲಸಿ ಮೋಸಲ್ು 
ಇನೆಾೊಂಟಿವ್ ಪ್ಡೆದುಕ ಳುುವ ಕೊಂಪ್ನಿಗಳು ಕನ್ುಡಿಗರಿಗೆ ವಿದಕಯಹಾತ್ಗೆ ಅನ್ುಗುಣವ್ಕಗಿ ಆದಯತ್ 
ನಿೋಡಬೋರ್ಕಗುತಿದೆ. 

 ಒೊಂದು ವೆೋಳೆ ಹುದೆಿ ಇದಿರ  ಅಜಿಾದಕರರು ಆದಯತ್ ಅವರ್ಕಶ ವೊಂಚ್ಚತರಕದರ, ಅೊಂರ್ಥವರು 
ಜಿಲಕಿಧಿರ್ಕರಿ ನೆೋತೃತವದ ಸಮತ್ತಗೆ ದ ರುಕ ಡಬಹುದು. 

 ಆ ಸಮತ್ತ ಸೊಂಬೊಂರ್ಪ್ಟಟವರನ್ುು ಕರಸಿ ವಿಚಕರಣೆ ಮಕಡಿ ಸ ಕಿ ಕರಮಕೆ ಸ ಚ್ಚಸಬಹುದು. 
 ಸಮತ್ತ ನಿದೆೋಾಶನ್ ಪಕಲ್ಲಸದೆೋ ಇದಿರ ಸೌಲ್ಭಯ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ು ಸರ್ಕಾರಕೆ ಶಿಫಕರಸು ಮಕಡಲ್ು 
ಅವರ್ಕಶವಿರುತಿದೆ. 

ಸರ ೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದ್ದಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? 

 1983ರಲ್ಲಿ ರಕಮಕೃಷು ಹಗಡೆ ಅವರು ಮುಖಯಮೊಂತ್ತರಯಕಗಿದಿ ವೆೋಳೆ ಕನ್ುಡಿಗರಿಗೆ 
ಕನಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಕಷಿಕರಿೊಂದ ಅನಕಯಯವ್ಕಗುತ್ತಿದೆ ಎೊಂಬ ಕ ಗೆದಕಿಗ ಸರರ್ಕರದ 
ಕನಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡಿಗರಿಗೆ ದೆ ರಯುತ್ತಿದಿ ಉದೆ ಯೋಗ್ಕವರ್ಕಶಗಳನ್ುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿ 
ವಿಮಶಿಾಸಲ್ು ಶಿರೋಮತ್ತ ಸರ ೋಜಿನಿ ಮಹಷಿಯವರಿಗೆ ಕೋಳಿಕ ೊಂಡಿತುಿ. 

 ಮಹಿಷಿಯವರು ನಿೋಡಿದ ವರದ್ದಯು ಸರ ೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದ್ದ ಎೊಂದು ಖ್ಕಯತವ್ಕಗಿದೆ. 
ಕನಕಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಕಯಯವ್ಕಗಿ ಕನ್ುಡಿಗರಿಗೆ ಉದೆ ಯೋಗ್ಕವರ್ಕಶಗಳು ದೆ ರಯಬೋಕೊಂಬುದಿನ್ುು 
ಪ್ರತ್ತಪಕದ್ದಸುವ ಆ ವರದ್ದ ಇೊಂದ್ದಗ  ಕ ಡ ಕನ್ುಡ ಮತುಿ ಕನಕಾಟಕಪ್ರ ಹ ೋರಕಟಗಳಿಗೆ 
ಆಧಕರವ್ಕಗಿದೆ. 

 ಡಕ.ಸರ ೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ಪ್ರಿಷೆೃತ ವರದ್ದಯಲ್ಲಿ ಒಟುಟ ಮ ರು ಭಕಗಗಳಿವೆ. ಮದಲ್ 
ಭಕಗದಲ್ಲಿ ರಕಜಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ುಷ್ಕಾನ್ಗೆ ಳಿಸಬೋರ್ಕದ ಅೊಂಶಗಳ 14 ಶಿಫಕರಸುಗಳಿವೆ. ಎರಡನೆೋ 
ಭಕಗದಲ್ಲಿ ಕೋೊಂದರ ಸರ್ಕಾರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೋರ್ಕಗಿರುವ ಸಲ್ಹಗಳ ಒೊಂಬತುಿ ಅೊಂಶಗಳನ್ುು 
ಒಳಗೆ ೊಂಡ ಶಿಫಕರಸುಗಳಿವೆ. ಮ ರನೆೋ ಭಕಗದಲ್ಲಿ ಡಕ. ಸರ ೋಜಿನಿ ಮಹಿಷಿ ವರದ್ದಯ 
ಸೊಂಪ್ೂಣಾ ಶಿಫಕರಸುಗಳ ಮಕಹಿತ್ತ ಇದೆ. 

ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಕರಸುಗಳು: 

 ಐಟಿ, ಬಿಟಿ ಉದೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡಿಗರಿಗೆ ಮೋಸಲ್ಲಗೆ ಪ್ೂವಾ ಷರತುಿ ವಿಧಿಸಬೋಕು  
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 ಎೊಂಎನ್ ಸಿ ಬಕಯೊಂಕ್ ಗಳ  ಸೋರಿ ರಕಜಯದ ಎಲ್ಿ ಬಕಯೊಂಕ್ 'ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಮಕಸಿರ ಹುದೆಿ 
ನೆೋಮರ್ಕತ್ತ ವೆೋಳೆ ಕನ್ುಡ ಭಕಷ್ಕ ಜ್ಞಕನ್ ಕಡಕಡಯಗೆ ಳಿಸಬೋಕು 

 ರಕಜಯದ ಸರ್ಕಾರಿ ವಲ್ಯದ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿ ಹುದೆಿಗಳಿಗ  ಕನ್ುಡಿಗರನೆುೋ 
ಆಯ್ದೆ ಮಕಡಬೋಕು. ಅನಿವ್ಕಯಾ ಸೊಂದಭಾದಲ್ಲಿ ರಕಜಯ ಸರ್ಕಾರದ 
ಪ್ೂವ್ಕಾನ್ುಮತ್ತಯೊಂದ್ದಗೆ ಹ ರ ರಕಜಯದವರನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬಹುದು. 

 ಉದೆ ಯೋಗ ತರಬೋತ್ತ ಕೋೊಂದರಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೋತ್ತ ನಿೋಡಲ್ು ಪ್ರತ್ಯೋಕ ತಕೊಂತ್ತರಕ ಸಲ್ಹಕ 
ಮೊಂಡಳಿ ರಚ್ಚಸಬೋಕು. 

 ಕೋೊಂದದ ಎೊಂಪಕಿಯ್ ಮೆೊಂರ್ಟ  ನ್ ಯಸ್  ಮಕದರಿಯಲ್ಲಿ ರಕಜಯದ ಎಲ್ಿ ವಲ್ಯಗಳ 
ಉದೆ ಯೋಗ್ಕವರ್ಕಶವನ್ುು ಕನ್ುಡದಲ್ಲಿಯ್ದೋ ರ್ಕಹಿೋರಕತು ನಿೋಡಬೋಕು. 

 ಸಾಳಿೋಯರು ಎೊಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ್ಕಗ ರಕಜಯದಲ್ಲಿ 15 ವಷಾಗಳ ರ್ಕಲ್ ವ್ಕಸವ್ಕಗಿರುವ 
ನಿಬಾೊಂರ್ ಇರಬೋಕು. ಕನ್ುಡ ಭಕಷ್ಕ ಜ್ಞಕನ್ವೂ ಕಡಕಡಯವ್ಕಗಿ ಇರಬೋಕು. 

 ಹ ರರಕಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ುಡ ಮಕರ್ಯಮದಲ್ಲಿ 10ನೆೋ ತರಗತ್ತವರಗೆ ಓದ್ದರುವ 
ವಿದಕಯರ್ಥಾಗಳಿಗೆ ರಕಜಯದಲ್ಲಿ ಓದ್ದದವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಿ ಸೌಲ್ಭಯಗಳು ಸಿಗಬೋಕು. 

 ರಕಜಯದ ಕೋೊಂದರ ಮತುಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೆೋರಿಗಳು, ಉದಯಮಗಳು ಹಕಗ  ಖ್ಕಸಗಿ 
ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಕಮಫಲ್ಕ, ರ್ಕಹಿೋರಕತು ಫಲ್ಕ ಹಕಗ  ಹದಕಿರಿ ಫಲ್ಕಗಳನ್ುು 
ಅಳವಡಿಸುವ್ಕಗ ಕನ್ುಡಕೆ ಪ್ರರ್ಥಮ ಆದಯತ್ ನಿೋಡಬೋಕು. 

 ರಕಜಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ, ಐಸಿಎಸ್ 'ಸಿ, ಕೋೊಂದ್ದರೋಯ ವಿದಕಯಲ್ಯ, ನ್ವೊೋದಯ 
ವಿದಕಯಲ್ಯ, ಇತರ ಆೊಂಗಿ ಭಕಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊಂಸಾಗಳಲ್ಲಿ 1ರಿೊಂದ 10ನೆೋ ತರಗತ್ತವರಗೆ 
ರಕಜಯಭಕಷಯಕದ ಕನ್ುಡವನ್ುು ಒೊಂದು ವಿಷಯವ್ಕಗಿ ಕಡಕಡಯಗೆ ಳಿಸಬೋಕು. 

 ಉನ್ುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅರ್ಥವ್ಕ ಹುದೆಿಗಳ ಸಿಧಕಾತಮಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಶುಪ್ತ್ತರಕಗಳು 
ಕಡಕಡಯವ್ಕಗಿ ಕನ್ುಡದಲಿೋ ಇರಬೋಕು. 

 ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಲ್ಿ ತೊಂತಕರೊಂಶಗಳು, ಖ್ಕಸಗಿ ವಲ್ಯದ ಸಕವಾಜನಿಕ 
ಸೊಂಪ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಕರ್ನ್ಗಳು, ಅಭಿವಯಕ್ತಿ ಮಕಹಿತ್ತಗಳು ಕನ್ುಡದಲಿೋ 
ಕಡಕಡಯವ್ಕಗಿ ಬಳಸಬೋಕು. 

5. ಆರ್ಥಾಕ ಕಪ್ುಿಪ್ಟಿಟಗೆ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ ? 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ರ್ಕಗತ್ತಕವ್ಕಗಿ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ವನ್ುು ಮ ಲಗುೊಂಪ್ು ಮಕಡಲ್ು ಭಕರತ ಒೊಂದೆ ೊಂದೆ ಹಜಾ 
ಇಡುತ್ತಿದುಿ, ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಹಕರಗಳ ರ್ಕಯಾಪ್ಡೆಯಲ್ಲಿ(ಎಫ್ಎಟಿಎಫ್) ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ವನ್ುು 
ಕಪ್ುಿಪ್ಟಿಟಗೆ ಸೋರಿಸಲ್ು ತಯಕರಿ ನ್ಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು 
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 ಈಗ್ಕಗಲೋ ಪಕಕ್ತಸಕಿನ್ವು ಎಫ್ಎಟಿಎಫ್ನ್ ಕೊಂದು ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿದೆ. ಸದಯ ಕಪ್ುಿ ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿ 
ಉತಿರ ಕ ರಿಯಕ ಹಕಗ  ಇರಕನ್ ದೆೋಶಗಳಿವೆ. ಎಫ್ಎಟಿಎಫ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರರ್ಕರ ಅಕರಮ 
ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಹಕರ ಹಕಗ  ಭಯೋತಕಿದನೆಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು ನಿೋಡುತ್ತಿರುವ ರಕಷರಗಳನ್ುು 
ಕಪ್ುಿಪ್ಟಿಟಗೆ ಸೋರಿಸಲಕಗುತಿದೆ. 

ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಹಕರಗಳ ರ್ಕಯಾಪ್ಡೆ ಬಗೆೆ ( FATF) 

 ಇದು ಒೊಂದು ಅೊಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿೋತ್ತ ಮಕಡುವ ಸೊಂಸಾಯಕಗಿದೆ 

 ಮನಿ ಲಕೊಂಡರಿೊಂಗ್ ಮತುಿ ಭಯೋತಕಿದಕ ಹಣರ್ಕಸುಗಳ ವಿರುದಧ ಹ ೋರಕಡಲ್ು 
ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ಮಕನ್ದೊಂಡಗಳನ್ುು ಸಕಾಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆಿೋಶವ್ಕಗಿದೆ. 

 ಮನಿ ಲಕೊಂಡರಿೊಂಗ್ ಬಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸಯಯನ್ುು ಎದುರಿಸಲ್ು 1989 ರಲ್ಲಿ ಪಕಯರಿಸ್ 
(ಫಕರನ್ಾ) ಜಿ 7 ಶೃೊಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಪಿಸಲಕಯತು. 

 ಇದು 39 ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿದೆ. 
 ಭಕರತವು ಒೊಂದು ಸದಸಯ ದೆೋಶ. 
 FATF ಸಚ್ಚವ್ಕಲ್ಯವು ಪಕಯರಿಸು ಒಇಸಿಡಿ ಕೋೊಂದರ ರ್ಕಯಕಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. 
 ಆರೊಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಮನಿ ಲಕೊಂಡರಿೊಂಗ್ ವಿರುದಧ ಹ ೋರಕಡಲ್ು ನಿೋತ್ತಗಳನ್ುು 
ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರ 2001 ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದೆಿೋಶವು ಭಯೋತಕಿದನೆ ಹಣರ್ಕಸು 
ವಿರುದಧ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಲ್ು ವಿಸಿರಿಸಿತು. 

ಉದೆಿೋಶಗಳು: 

 ಮಕನ್ದೊಂಡಗಳನ್ುು ಹ ೊಂದ್ದಸಿ ಮತುಿ ಮನಿ ಲಕೊಂಡರಿೊಂಗ್, ಭಯೋತಕಿದಕ ಹಣರ್ಕಸು ಮತುಿ 
ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ಆರ್ಥಾಕ ವಯವಸಾಯ ಸಮಗರತ್ಗೆ ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಬದರಿಕಗಳನ್ುು 
ಎದುರಿಸಲ್ು ರ್ಕನ್ ನ್ು, ನಿಯೊಂತರಕ ಮತುಿ ರ್ಕಯಕಾಚ್ರಣೆಯ ಕರಮಗಳ ಪ್ರಿಣಕಮರ್ಕರಿ 
ಅನ್ುಷ್ಕಾನ್ವನ್ುು ಉತ್ಿೋಜಿಸುವುದು. 

ರ್ಕಯಾಗಳು: 

 ಮನಿ ಲಕೊಂಡರಿೊಂಗ್ ಮತುಿ ಭಯೋತಕಿದನಕ ಹಣರ್ಕಸುಗಳ ವಿರುದಧ ಹ ೋರಕಡಲ್ು 
ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ಮಕನ್ದೊಂಡಗಳನ್ುು ಹ ೊಂದ್ದಸಿ. 

 FATF ಮಕನ್ದೊಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುಣವ್ಕಗಿ ಮಕನ್ಯತ್ ಮತುಿ ಮೆೋಲ್ಲವಚಕರಣೆ. 
 ಮನಿ ಲಕೊಂಡರಿೊಂಗ್ ಮತುಿ ಭಯೋತಕಿದನಕ ಹಣರ್ಕಸು ವಿಧಕನ್ಗಳು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತುಿ 
ತೊಂತರಗಳ ಅರ್ಯಯನ್ಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸುವುದು. 
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 ಪ್ರಸರಣದ ಹಣರ್ಕಸು (ರಕಸಕಯನಿಕ, ಜೈವಿಕ ಮತುಿ ಪ್ರಮಕಣು ಶಸಕಿಸಿಗಳ ಪ್ರಸರಣವನ್ುು 
ಉತ್ಿೋಜಿಸಲ್ು ಬಳಸಲಕಗುತಿದೆ) ಹ ಸ ಮತುಿ ಉದಯೋನ್ುಮಖ ಬದರಿಕಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರತ್ತಕ್ತರಯಸುವುದು 

ಕಪ್ುಿ ಪ್ಟಿಟ ಸೋರಿದರ ಬಿೋರುವ  ಪ್ರಿಣಕಮ 

 ಐಎೊಂಎಫ್, ವಿಶವಬಕಯೊಂಕ್, ಎಡಿಬಿ, ಐರ ೋಪ್ಯ ಒಕ ೆಟಗಳಿೊಂದ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು ಬೊಂದ್ 

 ಮ ಡಿ, ಫರ್ಚ ಇತರ ರ್ಕಗತ್ತಕ ಆರ್ಥಾಕ ಸೊಂಸಾಗಳು ಈ ದೆೋಶಕೆ ಮಕನ್ಯತ್ ನಿೋಡುವುದ್ದಲ್ಿ 

 ವಿಶವದ ಇತರ ದೆೋಶಗಳ ಬೊಂಡವ್ಕಳ ಹ ಡಿಕ ಹಕಗ  ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವಿನ್ ಮೆೋಲ್  ಪ್ರತ್ತಕ ಲ್ 
ಪ್ರಿಣಕಮ 

6. ಇಲಕ್ತರಕ್ ವ್ಕಹನ್ ಚಕಜಿಾೊಂಗ್ ಮ ಲ್ ಸೌಕಯಾ ನಿಮಕಾಣಕೆ ಪ್ರತ್ಯೋಕ ಮಕಗಾಸ ಚ್ಚ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಇಲಕ್ತಟಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಇವಿ)ಗಳ ಬಳಕ ಉತ್ಿೋಜಿಸಲ್ು ಕೋೊಂದರ ಸರ್ಕಾರ ಸಕಕಷುಟ 
ರಿಯಕಯತ್ತಗಳನ್ುು ಘ ೋಷಿಸಿದೆ. ಪ್ರಿಣಕಮ ಇಲಕ್ತರಕ್ ವ್ಕಹನ್ಗಳ ಸೊಂಖೆಯ ದ್ದನೆೋದ್ದನೆ 
ಅಧಿಕವ್ಕಗುತ್ತಿದೆ.ಆದರ ನಿರಿೋಕ್ಷಯಷುಟ ವೆೋಗವ್ಕಗಿ ಇಲಕ್ತರಕ್ ವ್ಕಹನ್ಗಳ ಸೊಂಖೆಯ ಬಳವಣಿಗೆ 
ರ್ಕಣುತ್ತಿಲ್ಿ.ಚಕಜಿಾೊಂಗ್ ಮ ಲ್ ಸೌಕಯಾಗಳ ಕ ರತ್ ಇದಕೆ ರ್ಕರಣವ್ಕಗಿದೆ. ಆದಿರಿೊಂದ 
ಚಕಜಿಾೊಂಗ್ ಮ ಲ್ಸೌಕಯಾಗಳನ್ುು ಹಚ್ಚುಸಲ್ು ಕೋೊಂದರಸರ್ಕಾರದ ಸಚ್ಚವ ಸೊಂಪ್ುಟ ಇಲಕ್ತರಕ್ 
ವ್ಕಹನ್ ಚಕಜಿಾೊಂಗ್ ಮ ಲ್ ಸೌಕಯಾ ನಿಮಕಾಣಕೆ ಪ್ರತ್ಯೋಕ ಮಕಗಾಸ ಚ್ಚಗಳನ್ುು ರ ಪಿಸಿದೆ.  

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ಮಕಗಾಸ ಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿನ್ ಕಲ್ವು ಪ್ರಮುಖ ಅೊಂಶಗಳೆೊಂದರ: 

 ಹದಕಿರಿಯ ಪ್ರತ್ತ 25 ಕ್ತಲ ೋಮೋಟರ್ ಅೊಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡ  ಭಕಗಗಳಲ್ಲಿ ತಲಕ ಒೊಂದು 
ಸಕವಾಜನಿಕ ವ್ಕಹನ್ ಚಕಜಿಾೊಂಗ್ ಸಟೋಷನ್ ಇರಬೋಕು. ದ ರ ಪ್ರಯಕಣಿಸುವ ಹಕಗ  ಅಧಿಕ 
ಸಕಮರ್ಥಯಾದ ಇಲಕ್ತರಕ್ ವ್ಕಹನ್ಗಳಿಗ್ಕಗಿ ಹದಕಿರಿಯ ಪ್ರತ್ತ 100 ಕ್ತಲ ೋ ಮೋಟರ್ ಗೆ ಒೊಂದು 
ಚಕಜಿಾೊಂಗ್ ಘಟಕ ನಿಮಾಸಬೋಕು. 

 ಜನ್ ಸಕಮಕನ್ಯರು ವ್ಕಸಿಸುವ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿಯ  ಇದೆೋ ನಿಯಮಗಳು ವತ್ತಾಸುತಿವೆ. ರಕಜಯ 
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಕಗ  ಕೋೊಂದಕರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ತಮಮ ಇಲಕ್ತರಕ್ 
ವ್ಕಹನ್ಗಳ ಮಕಗಾಸ ಚ್ಚ ರ್ಕನ್ ನ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ ಳುಬೋಕು. 

 ಕೋೊಂದರ ಸರ್ಕಾರ 2030 ಕೆ ದೆೋಶದ ರಸಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೋ.25 ಇಲಕ್ತರಕ್ ವ್ಕಹನ್ಗಳು ಸೊಂಚ್ರಿಸಬೋಕು 
ಎೊಂಬ ಮಹತವದ ಗುರಿಯನ್ುು ನಿದೆೋಾಶಿಸಿಕ ೊಂಡಿದೆ. ಗುರಿ ಸಕಧಿಸಲ್ು ದೆೋಶದ ಎಲಕಿ 
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ಹದಕಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಕ್ತರಕ್ ವ್ಕಹನ್ ಚಕಜಿಾೊಂಗ್ ಮ ಲ್ಸೌಕಯಾ ಒದಗಿಸಲ್ು ಭರದ್ದೊಂದ 
ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

ENVIRONMRNT AND ECOLOGY 

1. ಸವಚ್ಿ ಶಕ್ತಿ-2019 

   ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ   

 ಇತ್ತಿೋಚ್ಚಗೆ ಪ್ರಧಕನ್ಮೊಂತ್ತರ ಶಿರೋ ನ್ರೋೊಂದರ ಮೋದ್ದಯವರು   ಸವಚ್ಿ ಶಕ್ತಿ-2019 ಪ್ರಶಸಿಿಗಳನ್ುು 
ವಿತರಿಸಿದರು .   

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ಏನಿದು ಸವಚ್ಿ ಶಕ್ತಿ-2019 ? 

 ಸವಚ್ಿ ಶಕ್ತಿ – 2019, ಸವಚ್ಿ ಭಕರತ ಅಭಿಯಕನ್ದಲ್ಲಿ ಗ್ಕರಮೋಣ ಮಹಿಳೆಯರ ನಕಯಕತವ 
ಪಕತರವನ್ುು ಕೋೊಂದ್ದರೋಕರಿಸುವ ಒೊಂದು ರಕಷಿರೋಯ ಸಮಕವೆೋಶ. ಈ ಸಮಕವೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ದೆೋಶದೆಲಿಡೆಯೊಂದ ಮಹಿಳಕ ಸರಪ್ೊಂಚ್ರು ಮತುಿ ಪ್ೊಂಚ್ರು ಭಕಗವಹಿಸಿದಿರು    

 ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಮತುಿ ನೆೈಮಾಲ್ಲೋಕರಣ ಸಚ್ಚವ್ಕಲ್ಯವು ಹರಿಯಕಣ ಸರ್ಕಾರದ 
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸವಚ್ಿ ಶಕ್ತಿ-2019ನ್ುು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಸವಚ್ಿ ಭಕರತರ್ಕೆಗಿ ಗ್ಕರಮೋಣ 
ಭಕಗಗಳಲ್ಲಿ ತಳಮಟಟದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ೊಂಡ ಉತಿಮ ಚ್ಟುವಟಿಕಗಳನ್ುು ಅವರು 
ಹೊಂಚ್ಚಕ ಳುಲ್ಲದಕಿರ. ಸಮಕವೆೋಶವು ಸವಚ್ಿ ಭಕರತದ ಸಕರ್ನೆಗಳು ಹಕಗ  ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ರ್ಕಗತ್ತಕ 
ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ಥಮವೆನಿಸಿರುವ ಅನ್ನ್ಯವ್ಕದ ಸವಚ್ಿ ಸುೊಂದರ ಶೌಚಕಲ್ಯದ (neat and 

clean toilet) ಬಗೆೆ ಬಳಕು ಚೆಲ್ಿಲ್ಲದೆ. 
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ಹಿನೆುಲ: 

 ಪ್ರಧಕನಿ ಶಿರೋ ನ್ರೋೊಂದರ ಮೋದ್ದಯವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಕತ್ ನ್ ಗ್ಕೊಂಧಿನ್ಗರದಲ್ಲಿ ಸವಚ್ಿ 
ಶಕ್ತಿ ರ್ಕಯಾಕರಮಕೆ ಚಕಲ್ನ್ ನಿೋಡಿದಿರು. ಅೊಂತಕರಕಷಿರೋಯ ಮಹಿಳಕ ದ್ದನ್ದ ಅೊಂಗವ್ಕಗಿ 
ಗುಜರಕತ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಹಮಮಕ ಳುಲಕಗಿದಿ ಸವಚ್ಿ ಶಕ್ತಿ-2017 ಸಮಕವೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ದೆೋಶದೆಲಿಡೆಯೊಂದ ಆಗಮಸಿದಿ 6000 ಮಹಿಳಕ ಸರಪ್ೊಂಚ್ರು ಭಕಗವಹಿಸಿದಿರು.   

 ಎರಡನೆೋ ಸವಚ್ಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮಕವೆೋಶ ಸವಚ್ಿ ಶಕ್ತಿ-2018 ಉತಿರ ಪ್ರದೆೋಶದ ಲ್ಕ ುೋದಲ್ಲಿ 
ನ್ಡೆಯತು. ದೆೋಶಕದಯೊಂತ ಸವಚ್ಿ ಭಕರತರ್ಕೆಗಿ ಅಭ ತಪ್ೂವಾ ಕ ಡುಗೆ ನಿೋಡಿದ ದೆೋಶದ 8000 
ಮಹಿಳಕ ಸರಪ್ೊಂಚ್ರು, 3000 ಮಹಿಳಕ ಸವಚ್ುಗ್ಕರಹಿಗಳು ಮತುಿ ಮಹಿಳಕ ಚಕೊಂಪಿಯನ್ ಗಳನ್ುು 
ಗುರುತ್ತಸಲಕಗಿತುಿ. 

 ಈಗ ಮ ರನೆೋ ಸಮಕವೆೋಶ ಕುರುಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಉದಕಘಟನೆಯಕಗುತ್ತಿದೆ. 
 ತಳಮಟಟದ, ಗ್ಕರಮೋಣ ಮಹಿಳೆಯರು ಬದಲಕವಣೆಯ ಪ್ರತ್ತನಿಧಿಗಳಕಗಿ ಹೋಗೆ ಸವಚ್ಿ ಭಕರತದ 
ಚ್ಟುವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಕಯವನ್ುು ಕ ರೋಢೋಕರಿಸಿ ಮುನ್ುಡೆಸುತಕಿರ ಎೊಂಬುದಕೆ ಸವಚ್ಿ ಶಕ್ತಿ 
ಒೊಂದು ಉದಕಹರಣೆಯಕಗಿದೆ. 2019ರ ಅಕ ಟೋಬರ್ 2 ರ ಳಗೆ  ಸವಚ್ಿ ಮತುಿ ಬಯಲ್ು 
ಬಹಿದೆಾಸ ಮುಕಿ ಭಕರತದ ಗುರಿ ಸಕರ್ನೆಗ್ಕಗಿ 2014ರ ಅಕ ಟೋಬರ್ 2 ರೊಂದು ಪ್ರಧಕನಿ ನ್ರೋೊಂದರ 
ಮೋದ್ದಯವರು ಚಕಲ್ನೆ ನಿೋಡಿದ ಸವಚ್ಿ ಭಕರತ ಅಭಿಯಕನ್ದಡಿ ನ್ಡೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಚ್ಟುವಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆೊಂದೆ ೋಲ್ನ್ವು ಒೊಂದು ಭಕಗವ್ಕಗಿದೆ. 

2. ಕೃತಕ ಎಲಗಳನ್ುು ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು 
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಸಕಮಕನ್ಯ ಸಸಯಗಳಿೊಂದ ವೆೋಗವ್ಕಗಿ ಇೊಂಗ್ಕಲ್ದ ಡೆೈಆಕಾೈಡ್ ಅನ್ುು ಹಿೋರಿಕ ಳುುವ ಕೃತಕ 
ಎಲಗಳನ್ುು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಮಕಡಿದಕಿರ. ಚ್ಚರ್ಕಗೆ ೋನ್ಲ್ಲಿರುವ 
ಯ ನಿವಸಿಾಟಿ ಆಫ್  ಇಲ್ಲಿನಕಯ್ಾ  (ಯುಐಸಿ)ನ್ ಸೊಂಶ ೋರ್ಕರು ಕೃತಕ ಸಸಯವನ್ುು ಅಭಿವೃದ್ದಧ 
ಪ್ಡಿಸಿದಕಿರ. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ದುಯತ್ತ ಸೊಂಶಿೋಷಣಕ ಕ್ತರಯ್ದ ಎೊಂದರೋನ್ು ? 

 ಸಸಯಗಳು ನೆೈಸಗಿಾಕವ್ಕಗಿ ಗ್ಕಳಿಯನ್ುು ಶುದ್ದಧೋಕರಿಸುತಿವೆ. ವ್ಕತಕವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಇೊಂಗ್ಕಲ್ದ 
ಡೆೈಆಕಾೈಡ್ ಅನ್ುು ಹಿೋರಿಕ ೊಂಡು ಆಮಿಜನ್ಕವನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಕಡುತಿವೆ. ಈ 
ಪ್ರಕ್ತರಯ್ದಯನ್ುು ಬ್ೂೋಟ ೋಸಿೊಂರ್ಥಸಿಸ್  ಎೊಂದು ವೆೈಜ್ಞಕನಿಕವ್ಕಗಿ ಕರಯಲಕಗುತಿದೆ. ಕನ್ುಡದಲ್ಲಿ 
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ದುಯತ್ತ ಸೊಂಶಿೋಷಣಕ ಕ್ತರಯ್ದ ಎನ್ುಲಕಗುತಿದೆ. ಅಶವತಾಮರದ ಎಲಗಳು ಅತ್ತಹಚ್ುು ಆಮಿಜನ್ಕ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಕಡುತಿವೆ. 

ಸೊಂಶ ೋರ್ನೆಗೆ ರ್ಕರಣವೆೋನ್ು ? 

 ವ್ಕತಕವರಣದಲ್ಲಿ ಇೊಂಗ್ಕಲ್ ಹಚಕುಗಲ್ು ಪ್ರಮುಖ ರ್ಕರಣ ಸಸಯಗಳ ನಕಶ. ನ್ಗರಿೋಕರಣ 
ಹಚಕುದೊಂತ್ ಸಸಯಕುಲ್ವನ್ುು ಮನ್ುಷಯ ನಕಶ ಮಕಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಿಣಕಮ 
ಉತಿತ್ತಿಯಕಗುತ್ತಿರುವ ಇೊಂಗ್ಕಲ್ವನ್ುು ನಿಮ ಾಲ್ನೆಗೆ ಳಿಸುವ ಪ್ರಮಕಣದ ಸಸಯಗಳ 
ಕ ರತ್ಯನ್ುು ಭ ಮ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 

 ನೆೈಜ ಸಸಯಗಳೊಂತ್ ಕೊಂಡುಬರುವ ಕೃತಕ ಸಸಯವು ರ್ಕಬಾನ್  ಡೆೈಆಕಾೈಡ್ ಅನ್ುು ಆಮಿಜನ್ಕವ್ಕಗಿ 
ಪ್ರಿವತಾನೆ ಮಕಡುತಿದೆ. ಸಕಮಕನ್ಯ ಸಸಯಗಳಿಗಿೊಂತ 10 ಪ್ಟುಟ ಹಚ್ುು ವೆೋಗವ್ಕಗಿ ಎೊಂಬುದು 
ಸೊಂಶ ೋರ್ನೆಯ ಹೈಲೈರ್ಟ  ಆಗಿದೆ. 

 ಪ್ರಸುಿತ ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು ಸಕರ್ಯಸಕರ್ಯತ್ ಬಗೆೆ ವಿಸಿೃತ ಅರ್ಯಯನ್ ನ್ಡೆಸಿ ಕೃತಕ ಸಸಯ ಸೃಷಿಟಗೆ 
ಸಿದಧರಕಗಿದಕಿರ. ಕೊಂಟೈನ್ರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ್ಕತಮಕ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸಿದಕಿರ. 
ಗ್ಕಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ರ್ಕಬಾನ್  ಡಕಆಕಾೈಡ್ ಅನ್ುು ನಿಮ ಾಲ್ನೆಗೆ ಳಿಸುತಿದೆ. 

ಸೊಂಶ ೋರ್ನೆ ಏನ್ು ? 

 ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳ ತೊಂಡ ಕೃತಕ ಎಲಯನ್ುು ನಿೋರು ತುೊಂಬಿದ ರ್ಕಯಪ್ೂಾಲ್  ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದಕಿರ. 
ರ್ಕಯಪ್ೂಾಲ್  ಅತಯೊಂತ ಸ ಕ್ಷಮ ತ ತುಗಳಿರುವ ಮೆಬರೋನ್ ನಿೊಂದ ಮಕಡಿದಕಿಗಿತುಿ. ಸ ಯಾನ್ 
ಕ್ತರಣಗಳು ಬಿದಕಿಗ ನಿಧಕನ್ವ್ಕಗಿ ನಿೋರು ಆವಿಯಕಗುತಿ ಹ ೋಗುತಿದೆ. ಅತ್ತಸ ಕ್ಷಮ ರೊಂರ್ರಗಳ 
ಮ ಲ್ಕ ಆವಿಯಕದ ನಿೋರು ಹ ರಗೆ ಹ ೋಗುತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ತರಯ್ದ ವೆೋಳೆ ಸುತಿಲ್ಲನ್ ಇೊಂಗ್ಕಲ್ದ 
ಡೆೈಆಕಾೈಡ್ ಅನ್ುು ಸ ಕ್ಷಮ ರೊಂರ್ರಗಳು ಸಳೆಯುತಿವೆ ಎೊಂದು ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದಕಿರ. 

 ಇೊಂಗ್ಕಲ್ದ ಡೆೈಆಕಾೈಡ್ ಅನ್ುು ಕೃತಕ ಎಲ ಮೋನಕಕಾೈಡ್  ಮತುಿ ಆಮಿಜನ್ಕವನಕುಗಿ 
ಪ್ರಿವತಾನೆ ಮಕಡುತಿದೆ. ಹಿೋಗೆ ಉತಿತ್ತಿಯಕದ ಆಮಿಜನ್ಕವನ್ುು ಹ ರಗೆ ಬಿಡಬಹುದು 
ಅರ್ಥವ್ಕ ಸೊಂಗರಹಿಸಿಡಬಹುದು. ಅರ್ಥವ್ಕ ಅಪಕಯರ್ಕರಿ ಅನಿಲ್ವನ್ುು ಬೋಪ್ಾಡಿಸಿ ಮೆರ್ಥನಕಲ್ ನ್ೊಂತಹ 
ಸೊಂಶಿೋಷಿತ ಇೊಂರ್ನ್ವನ್ುು ಉತಿತ್ತಿ ಮಕಡಬಹುದು ಎೊಂದು ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗೆೆ ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು 
ವಿವರಣೆ ನಿೋಡಿದಕಿರ. 

 ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳ ಪ್ರರ್ಕರ ಇೊಂತಹ 360 ಕೃತಕ ಎಲಗಳಿೊಂದ ಪ್ರತ್ತದ್ದನ್ ಅರ್ಾ ಟನ್  ರ್ಕಬಾನ್  
ಮೋನಕಕಾೈಡ್  ಉತಿತ್ತಿ ಮಕಡಬಹುದು. 500 ಚ್ದರ ಮೋಟರ್  ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಒೊಂದು 
ದ್ದನ್ದಲ್ಲಿ ವ್ಕತಕವರಣದಲ್ಲಿರುವ ರ್ಕಬಾನ್  ಡೆೈಆಕಾೈಡ್  ಪ್ರಮಕಣವನ್ುು ಇಳಿಕ ಮಕಡಬಹುದು   

3.  ಭ ಮಯ ಒಳಗ  ಪ್ವಾತಗಳು-ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳ ಸೊಂಶ ೋರ್ನೆ  
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  
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 ಭ ಮಯ ಪ್ರಮುಖ ರಚ್ನೆಗಳಕದ ಪ್ವಾತಗಳು ಸಕಗರದ ಆಳ ಪ್ರದೆೋಶ ಹಕಗ  ಭ ಮ ಮೆೋಲ 
ಇರುವುದು ಎಲ್ಿರಿಗ  ತ್ತಳಿದ್ದದೆ.ಆದರ ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳ ಇತ್ತಿೋಚ್ಚನ್ ಸೊಂಶ ೋರ್ನೆಯೊಂದು ಭ ಮ 
ಮೆೋಲೈನಿೊಂದ 660 ಕ್ತ.ಮೋ. ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ಮಕಯೊಂಟಲ್ ಪ್ದರದಲ್ ಿ ಭಕರಿೋ ಗ್ಕತರದ ಒರಟ್ಕದ 
ಪ್ವಾತಗಳಿವೆ  ಎೊಂದು ಹೋಳಿದಕಿರ 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಅಮೆರಿಕದ ಪಿರನ್ಾಟನ್ ವಿಶವವಿದಕಯಲ್ಯ ಹಕಗ  ಚ್ಚೋನಕದ ಇನ್ ಸಿಟಟ ಯರ್ಟ ಆಫ್ ಜಿಯೋಡೆಸಿ 
ಆಯೊಂಡ್ ಜಿಯೋಫಸಿಕ್ಾ ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು ಜೊಂಟಿ ಸೊಂಶ ೋರ್ನೆ ನ್ಡೆಸಿ ಈ ಮಹತವದ ಅೊಂಶ 
ಕೊಂಡುಕ ೊಂಡಿದಕಿರ. 

 ಭ ಮಯ ಕವಚ್, ಮಕಯೊಂಟಲ್ ಹಕಗ  ಕ ೋರ್ ಅನ್ುು ದಕಟಿ ಭ ಮಯ ಮತ್ ಿೊಂದು ಭಕಗಕೆ 
ಸಕಗುವ ಸಕಮರ್ಥಯಾವಿರುವ ಪ್ರಬಲ್ ಅಲಗಳನ್ುು, ಹಕಗ  1994 ರಲ್ಲಿ ಬ ಲ್ಲವಿಯಕದಲ್ಲಿ 2 
ತ್ತೋವರತ್ಯಲ್ಲಿ ಸೊಂಭವಿಸಿದ ಜಗತ್ತಿನ್ ಎರಡನೆೋ ಅತಯೊಂತ ಪ್ರಬಲ್ ಭ ಕೊಂಪ್ದ ದತಕಿೊಂಶಗಳನ್ುು 
ಸೊಂಶ ೋರ್ನೆಗೆ ಬಳಸಿಕ ೊಂಡು ಇರುವಿಕಯನ್ುು ಪ್ತ್ಿಹಚ್ಚುದಕಿರ. 

 ಬಳಕ್ತನ್ ಕ್ತರಣಗಳೊಂತ್ ಪ್ರತ್ತಫಲ್ಲಸುವ ಹಕಗ  ಬಕಗುವ ಸಕಮರ್ಥಯಾ ಹ ೊಂದ್ದರುವ ಭ ಕೊಂಪ್ದ 
ಅಲಗಳು, ಏಕರ ಪ್ದ ಬೊಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆೋರವ್ಕಗಿ ಸಕಗುತಿವೆ. 

 ಆದರ, ಒರಟ್ಕದ ಗಡಿ ಪ್ರದೆೋಶಗಳನ್ುುತಲ್ುಪಿದಕಗ ಪ್ರತ್ತಫಲ್ಲಸುವುದು ಅರ್ಥವ್ಕ 
ವಕ್ತರೋಭವನ್ಗೆ ಳುುತಿವೆ. ಈ ಅಲಗಳನ್ುು ಭ ಮಯ ಆಳಕೆ ಬಿಟ್ಕಟಗ ಮಕಯೊಂಟಲ್ 
ಮರ್ಯಭಕಗದಲ್ಲಿ ಭ  ಕೊಂಪ್ನ್ ಅಲಗಳು ವಕ್ತೋಕರಣಗೆ ೊಂಡಿರುವುದಲ್ಿದೆ, ಪ್ರತ್ತಫಲ್ಲಸಿವೆ. 

 ಇದರಿೊಂದ ಮಕಯೊಂಟಲ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಭ  ಮೆೋಲ್ಮಯ ನ್ ಪ್ವಾತಗಳಿಗಿೊಂತ ಕಠಿಣವ್ಕದ ಪ್ವಾತಗಳೊಂತ 
ರಚ್ನೆಗಳಿವೆ ಎೊಂಬ ನಿಧಕಾರಕೆ ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು ಬೊಂದ್ದದಕಿರ. 

 ಭ ಮಯ ರಚ್ನೆ ಕುರಿತು ತ್ತಳಿಯಲ್ು ಈ ಸೊಂಶ ೋರ್ನೆ ಸಕಕಷುಟ ನೆರವ್ಕಗಲ್ಲದೆ ಎೊಂದು 
ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು ಹೋಳಿದಕಿರ. 
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SCIENCE AND TECHNOLOGY 

1. ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ  ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಕುರಿತ ತ್ತಳುವಳಿರ್ಕ ಒಡೊಂಬಡಿಕಗೆ ಸೊಂಪ್ುಟದ ಅನ್ುಮೋದನೆ.  
 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ರಧಕನ್ಮೊಂತ್ತರ   ಅವರ ಅರ್ಯಕ್ಷತ್ಯಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ ಕೋೊಂದರ ಸೊಂಪ್ುಟ ಸಭೆಯು ಭಕರತ ಮತುಿ 
ಫನಕಿಯೊಂಡ್ ನ್ಡುವೆ ಬಕಹಕಯರ್ಕಶವನ್ುು ಶಕೊಂತ್ತಯುತ ಉದೆಿೋಶರ್ಕೆಗಿ ಬಳಸುವ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ 
ಸಹರ್ಕರ ಕುರಿತ ತ್ತಳುವಳಿರ್ಕ ಒಡೊಂಬಡಿಕಗೆ ಅನ್ುಮೋದನೆ ನಿೋಡಿತು.   

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ಪ್ರಿಣಕಮ:  

 ಅೊಂಕ್ತತ ಹಕಕಲಕದ ತ್ತಳುವಳಿರ್ಕ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಹ ಸ ಸೊಂಶ ೋರ್ನಕ ರ್ಕಯಾಚ್ಟುವಟಿಕಗಳಿಗೆ ವೆೋಗ 
ನಿೋಡಲ್ಲದೆ ಮತುಿ ಭ ಮಯ ದ ರ ಸೊಂವೆೋದ್ದ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಆನ್ವಯಕತ್ ಸಕರ್ಯತ್ಗಳಿಗ  ವೆೋಗ 
ದೆ ರಯಲ್ಲದೆ. ಉಪ್ಗರಹ ಸೊಂಪ್ಕಾ, ಉಪ್ಗರಹ ಸೊಂಚಕರ, ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ ವಿಜ್ಞಕನ್ ಮತುಿ 
ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ ಅನೆವೋಷಣೆಗ  ಇದು ನೆರವ್ಕಗಲ್ಲದೆ.  

 ಫನಕಿಯೊಂಡ್ ಸರರ್ಕರದ ಜ ತ್ ಸಹರ್ಕರವು ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ ತೊಂತರಜ್ಞಕನ್ಗಳನ್ುು ಮನ್ುಕುಲ್ದ 
ಪ್ರಯೋಜನ್ರ್ಕೆಗಿ ಬಳಕ ಮಕಡುವ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಜೊಂಟಿ ರ್ಕಯಾಚ್ಟುವಟಿಕ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ 
ನೆರವ್ಕಗಲ್ಲದೆ.  

ವಿವರಗಳು:  

ತ್ತಳುವಳಿರ್ಕ ಒಡೊಂಬಡಿಕಯು ಈ ಕಳಗಿನ್ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೋತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರವನ್ುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುತಿದೆ.  

 ಭ ಮಯ ದ ರಸೊಂವೆೋದ್ದತವ.  
 ಉಪ್ಗರಹ ಸೊಂಪ್ಕಾ ಮತುಿ ಉಪ್ಗರಹ ಆಧಕರಿತ ಚ್ಲ್ನೆ.  
 ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ ವಿಜ್ಞಕನ್ ಮತುಿ ಗರಹಗಳ ಅನೆವೋಷಣೆ.  
 ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ ವಸುಿಗಳು ಮತುಿ ಭ  ವಯವಸಾಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಪ್ರಿೋಕ್ಷ ಮತುಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಣೆ.  
 ಭಕರತ್ತೋಯ ಉಡಕಡಯಕಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಫನಿುಶ್ ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ ವಸುಿಗಳ ಉಡಡಯನ್.  
 ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ ದತಕಿೊಂಶಗಳ ಸೊಂಸೆರಣೆ ಮತುಿ ಬಳಕ.  
 ನ್ವಿೋನ್ ಆನ್ವಯಕತ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತುಿ ಪ್ರಿಹಕರ ಆಧಕರಿತ ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ ತೊಂತರಜ್ಞಕನ್ಗಳು 
ಮತುಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ದಿಮತ್ಿ ಬಳಕ.  
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 ಉದಯಸುತ್ತಿರುವ ಹ ಸ ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ ಅವರ್ಕಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರ ಮತುಿ ದತಕಿೊಂಶ ಪ್ರಿಸರ 
ವಯವಸಾಗಳು ಹಕಗು ಬಕಹಕಯರ್ಕಶದ ಸಹಯ ಬಳಕ.  

 ಈ ಎೊಂ.ಒ.ಯು. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ುಷ್ಕಟನ್ ವಯವಸಾಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕ ಳುುವ ನಿದ್ದಾಷಟ ಸಹರ್ಕರಿ 
ಯೋಜನೆಗಳ ನಿವಾಹಣೆಗೆ, ಸಹಭಕಗಿಗಳು ಅರ್ಥವ್ಕ ಅವರ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮ ಲ್ಕ, ಅನ್ುಷ್ಕಟನ್ 
ಏಜನಿಾಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಯೋಜನಕ ತೊಂಡಗಳನ್ುು, ಅವಶಯವಿದಿ ಸೊಂದಭಾದಲ್ಲಿ 
ರಚ್ಚಸಿಕ ಳುಬಹುದು  

ಅನ್ುಷ್ಕಟನ್ ತೊಂತರ ಮತುಿ ಗುರಿಗಳು :  

 ತ್ತಳುವಳಿರ್ಕ ಒಡೊಂಬಡಿಕಯಡಿ ಸಹರ್ಕರಿ ಚ್ಟುವಟಿಕಗಳನ್ುು ಸಮನ್ವಯಗೆ ಳಿಸುವ ಉದೆಿೋಶದ್ದೊಂದ 
ಸಹಭಕಗಿಗಳು ಸಮನ್ವಯರ್ಕರರನ್ುು ನೆೋಮಸಿಕ ಳುಬಹುದು. ಈ ತ್ತಳುವಳಿರ್ಕ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕಯನ್ುು (ಎೊಂ.ಒ.ಯು.) ಅನ್ುಷ್ಕಟನಿಸಲ್ು ಅನ್ುಕ ಲ್ವ್ಕಗುವೊಂತ್ ಸಹಭಕಗಿಗಳು 
ಪ್ರಸಿರ ನಿರ್ಾರಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಭಕರತ ಅರ್ಥವ್ಕ ಫನಕಿಯೊಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ುಕರಮವ್ಕಗಿ 
ಭೆೋಟಿಯಕಗಬಹುದು ಅರ್ಥವ್ಕ ವಿೋಡಿಯೋ ರ್ಕನ್ಿರನ್ಾ ಮ ಲ್ಕ ಸಮಕಲ ೋಚ್ಚಸಬಹುದು.  

 ಅನ್ುಷ್ಕಟನ್ ವಯವಸಾಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕ ಳುಲಕಗುವ ನಿದ್ದಾಷಟ ಸಹರ್ಕರ ಯೋಜನೆಗಳ 
ನಿವಾಹಣೆಗ್ಕಗಿ ಸಹಭಕಗಿಗಳು ಅರ್ಥವ್ಕ ಅವರ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು , ಅನ್ುಷ್ಕಟನ್ ಏಜನಿಾಗಳು 
ಅವಶಯವಿದಿರ ಯೋಜನಕ ತೊಂಡಗಳನ್ುು ಸಕಾಪಿಸಬಹುದು.  

 ಫನಕಿಯೊಂಡ್ ಸರರ್ಕರವು ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಸಹರ್ಕರಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ವಯಕಿಪ್ಡಿಸಿದಿರ 
ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರಮ ಕೈಗೆ ಳುಲಕಗಿದೆ.  

2. ವಿಬಿಐಇಡಿ-VEHICLE-BORNE IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE 

 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ದೆೋಶದ ಸೋನೆಯ ಇತ್ತಹಕಸದಲ್ಲಿ ಮದಲ್ ಬಕರಿಗೆ ಉಗರರು ರ್ಕರು ಆತಮಹತಕಯ ಬಕೊಂಬರ್ 
ಮ ಲ್ಕ ದಕಳಿ ಮಕಡಿದಕಿರ. ಪ್ುಲಕವಮದಲ್ಲಿ ಉಗರರು ಬಳಿಸಿದ ತೊಂತರಜ್ಞಕನ್ವನ್ುು VEHICLE-

BORNE IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE (VBIED) ಎೊಂದು ಕರಯಲಕಗುತಿದೆ.   

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ಹೋಗೆ ಬಳಕ ಮಕಡಲಕಗುತಿದೆ? 

 ವಿಬಿಐಇ ಸ ಿೋಟಕಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ವ್ಕಹನ್ಗಳನ್ುು ಸ ಿೋಟ ಮಕಡಲ್ು ಹಲ್ವು 
ತೊಂತರಗಳನ್ುು ಬಳಕ ಮಕಡಲಕಗುತಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವ್ಕಗಿ ವ್ಕಹನ್ ಚಕಲ್ಕನ್ ಡೆ ೋರ್ ಓಪ್ನ್ 
ಮಕಡುತ್ತಿದಕಿಗ, ವ್ಕಹನ್ ವೆೋಗ ಹಚಕುಗುತ್ತಿದೊಂತ್, ವ್ಕಹನ್ ಇಗಿುಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥವ್ಕ ಆನ್ 
ಮಕಡುವುದು, ಪಕಕ್ಾ ಮಕಡಿರುವ ವ್ಕಹನ್ ಸ ಿೋಟಕೆ ಸಮಯ ನಿಗದ್ದ ಪ್ಡಿಸುವುದು. ಈ 
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ಎಲಕಿ ಮಕಗಾಗಳ ಮ ಲ್ಕ ಸ ಿೋಟ ಆಗುವೊಂತ್ ಮಕಡಬಹುದು . ಪ್ುಲಕವಮಕ ದಕಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಗರರು ರ್ಕರಿನ್ ವೆೋಗವನ್ುು ಹಚ್ಚುಸಿ ವ್ಕಹನ್ವನ್ುು ಡಿಕ್ತೆ ಮಕಡುವ ತೊಂತರವನ್ುು ಬಳಕ 
ಮಕಡಿದಿರು. 

ಎಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಕಗುತಿದೆ? 

 ಸ ಿೋಟಕಗಳನ್ುು ಭಕರಿೋ ಪ್ರಮಕಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕ ಮಕಡುವ ಉದೆಿೋಶದ್ದೊಂದ ವ್ಕಹನ್ ಮುೊಂಭಕಗ 
ಅೊಂದರ ರ್ಕಲ್ು ಇಡುವ ಭಕಗದಲ್ಲಿ ಹಕಗ  ವ್ಕಹನ್ ಹಿೊಂಭಕಗ ಬ ರ್ಟ ಸಿೋಸ್, ಹಿೊಂಭಕಗದ ಸಿರ್ಟ 
ಕಳಗೆ ಸ ಿೋಟಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸಿರುತಕಿರ. ತಜ್ಞರ ಮಕಹಿತ್ತ ಅನ್ವಯ ಸ ಿೋಟಗಳನ್ುು ವ್ಕಹನ್ 
ಇೊಂರ್ನ್ ಸೊಂಗರಹಣ ಪ್ರದೆೋಶದಲಿೋ ಹಚ್ುು ಅಳವಡಿಸಲಕಗುತಿದೆ. ಸ ಿೋಟಕಗಳ 
ಸ ಿೋಟದೆ ೊಂದ್ದಗೆ ಡಿಸೋಲ್, ಪಟ ರೋಲ್ ಕ ಡ ಸ ಿೋಟದ ತ್ತೋವರತ್ಯನ್ುು ಹಚ್ಚುಸುತಿದೆ. 

ಐಇಡಿ ಗಳನೆುೋ ಏಕ ಬಳಸಲಕಗುತಿದೆ? 

 ವಿರ್ವೊಂಸಕ ಕೃತಯಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸುವ ಉದೆಿೋಶದೆ ೊಂದ್ದಗೆ ಭಕರಿೋ ಸ ಿೋಟ ನ್ಡೆಸುವ ರ್ಕರಣ 
ಐಇಡಿಗಳನ್ುು ಬಳಕ ಮಕಡಲಕಗುತಿದೆ. ಪಕಕ್ ಉಗರರಿಗೆ ಐಇಡಿ ತಯಕರಿಸಲ್ು ವಸುಿಗಳು 
ಸುಲ್ಭವ್ಕಗಿ ಸಿಗುತಿದೆ. ಆದರ ವ್ಕಹನ್ದಲ್ಲಿ ಐಇಡಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ು ಹಚ್ಚುನ್ ಪ್ರಿಣತ್ತ 
ಅಗತಯವಿರುತಿದೆ. ಹಚ್ಚುನ್ ಸೊಂಪ್ನ್ ಮಲ್, ಹಚ್ುು ಹಣ ಕ ಡ ಅಗತಯವಿರುತಿದೆ. 

ಪ್ತ್ಿ ಹಚ್ುುವುದು ಹೋಗೆ? 

 ಅನ್ುಮಕನ್ ವಯಕಿವ್ಕದ ವ್ಕಹನ್ಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ನೆ ಮಕಡುವುದು, ಐಇಡಿಗಳನ್ುು ಪ್ತ್ಿ ಹಚ್ುುವೊಂತಹ 
ಚೆಕ್ ಪಕಯೊಂರ್ಟ ಗಳನ್ುು ನಿಮಾಸುವುದು. ಅಲ್ಿದೆೋ ಭಕರಿೋ ಪ್ರಮಕಣದಲ್ಲಿ ಸ ಿೋಟಗಳ 
ಸೊಂಗರಹಣೆ ಹಕಗ  ಬಳಕ ಬಗೆೆ ಗುಪ್ಿಚ್ರ ಮಕಹಿತ್ತಯನ್ುು ಪ್ಡೆಯುವುದು. ಸ ಿೋಟಕಗಳನ್ುು 
ಡಿಕ ೋಡ್ ಮಕಡುವೊಂತಹ ಆರ್ುನಿಕ ಪೂಲ್ಲೋಸ್ ತೊಂಡವನ್ುು ನೆೋಮಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಪ್ತ್ಿ 
ಹಚ್ುಬಹುದು. 

 ಐಇಡಿಯನ್ುು ಪ್ತ್ಿ ಹಚ್ಚುದ ಮಕತರಕೆ ಕೃತಯ ತಡೆಯಬಹುದು ಎೊಂದು ಹೋಳಲ್ು ಸಕರ್ಯವಿಲ್ಿ. 
ಉಗರರ ಉದೆಿೋಶವೆೋ ಸೈನಿಕರ ಮೆೋಲ ದಕಳಿ ಮಕಡುವುದು.ಹಿೋಗ್ಕಗಿ ರಕ್ಷಣಕ ಪ್ಡೆಗಳು 
ತಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೆೋಳೆಯ್ದೋ ಸ ಿೋಟಿಸಿದ ಉದಕಹರಣೆಗಳು ವಿದೆೋಶದಲ್ಲಿ ನ್ಡೆದ್ದದೆ. ಇಷಟಲ್ಿ 
ಆಗಿಯ  ಐಇಡಿಯನ್ುು ನಿಷಿೆಿಯಗೆ ಳಿಸುವುದು ಸುಲ್ಭದ ಮಕತಲ್ಿ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಇದನ್ುು ನಿಷಿೆಿಯಗಳಿಸುವುದು ಸವ್ಕಲ್ಲನ್ ಕಲ್ಸವು ಹೌದು. 

ಎಲ್ಲಿ ರ್ಕಸಿಿ? 
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 ವಿಶವದಲ್ಲಿ ಇೊಂತಹ ತೊಂತರಜ್ಞಕನ್ವನ್ುು ಬಳಸಿ ಅಫಕಘನಿಸಕಿನ್ ಹಕಗ  ಇರಕನ್ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಗರರು ಸ ಿೋಟ ಮಕಡುವುದು ಸಕಮಕನ್ಯವ್ಕಗಿದೆ. ಉನ್ುತ ಮಟಟದ ಪ್ರಿಣತ್ತಯನ್ುು 
ಹ ೊಂದ್ದರುವವರು ಮಕತರ ಇೊಂತಹ ಸ ಿೋಟ ನ್ಡೆಸಲ್ು ಸೆರ್ಚ ಹಕಕುತಕಿರ. 

3 .ಆಕ್ತಾಟ ೋಸಿನ್ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಕನಕಾಟಕ ಆೊಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಾ ಮತುಿ ಫಕಮಕಾಸುಯಟಿಕಲ್ಾ ಲ್ಲಮಟಡ್ (KAPL) ಆಕ್ತಾಟ ೋಸಿನ್ 
ಉತಕಿದನೆಯನ್ುು ನಿಭಕಯಸಲ್ು ಅರ್ಥವ್ಕ ಅನ್ುಭವವನ್ುು ಹ ೊಂದ್ದಲ್ಿ ಎೊಂದು ಇೊಂಡಿಯನ್ 
ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸ ೋಸಿಯ್ದೋಷನ್ ಹೋಳಿದೆ.  

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ಹಿನೆುಲ  

 ಜಿೋವ ರಸಕಯನ್ ವಿಜ್ಞಕನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಕಾನ್ ಗಳಿಸಿಕ ೊಂಡಿರುವ ಆಕ್ತಾಟ ೋಸಿನ್  ಮತುಿ ಅದರ 
ತಯಕರಿಕಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಕಗುವ ಘಟಕಗಳು, ಗಭಕಾವಸಾ ಅರ್ಥವ್ಕ ತಕಯಿನ್ದ ಅಸವಸಾತ್ 
ನಿವ್ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಕಗುವ ಮದುಿಗಳನ್ುು ಖ್ಕಸಗಿ ವಲ್ಯಗಳು ಇನ್ುು ಮುೊಂದೆ ಮನೆ 
ಬಳಕಗೆ ಉತಕಿದ್ದಸುವ ಹಕಗಿಲ್ಿ. ಅೊಂತ್ಯ್ದೋ ಅವುಗಳನ್ುು ಚ್ಚಲ್ಿರ ಔಷರ್ ವ್ಕಯಪಕರಿಗಳು 
ಮಕರಕಟ ಮಕಡುವೊಂತ್ಯ . ದೆೋಶಕದಯೊಂತ ಕಳೆದ ವಷಾ   ಜುಲೈ 1 ಈ ನಿಬಾೊಂರ್ ರ್ಕರಿಗೆ 
ಬೊಂದ್ದದುಿ , ಬೊಂಗಳ ರು ಪಿಎಸ್ ಯು (ಪ್ಬಿಿಕ್  ಸಕಟರ್  ಯ ನಿರ್ಟ ) ಮಕತರ ಈ ಡರಗ್ಾ  
ಉತಕಿದ್ದಸಿ ವೆೈದಯಕ್ತೋಯ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಮಕರಕಟ ಮಕಡಲ್ಲದೆ ಎೊಂದು ತ್ತಳಿಸಿತುಿ  

ಆಕ್ತಾಟ ೋಸಿನ್  ಎೊಂದರೋನ್ು?  

 ಇದು ಗಭಾಕ ೋಶಗಳ ಸಕುಯುಗಳ ಸೊಂಕ ೋಚ್ನ್ವನ್ುು ಪ್ರಚೆ ೋದ್ದಸುವ, ಸಿನ್ದ್ದೊಂದ ಹಕಲ್ು 
ಸುರಿಸುವ ಪಿಟ ಯಟರಿ ಗರೊಂರ್ಥಯ ಹಿೊಂದ್ದನ್ ಹಕಲಯಲ್ಲಿ ಉತಿತ್ತಿಯಕಗುವ ಪಕಲ್ಲಪಪಟೈಡ್  
ರ ಪ್ದ ಹಕಮೋಾನ್ು. ಜ ತ್ಗೆ ಹರಿಗೆಯಕಗುವೊಂತ್ ಪ್ರಚೆ ೋದನ್ ನಿೋಡುವ ಕಲ್ಸವನ್ ು 
ಆಕ್ತಾಟ ೋಸಿನ್  ಮಕಡುತಿದೆ. ಹರಿಗೆ ವೆೋಳೆ ಅತ್ತಯಕದ ರಕಿಸಕರವವ್ಕಗುವುದನ್ ು ಇದು 
ತಡೆಗಟುಟತಿದೆ.  

ಆಕ್ತಾಟ ೋಸಿನ್  ದುಬಾಳಕ ಹೋಗೆ?  

 ಡೆೈರಿ ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ ಿ ವಿಶೋಷವ್ಕಗಿ ಹಕಲ್ು ಉತಕಿದನೆ ಹಚ್ಚುಸಿಕ ಳುುವಲ್ಲಿ 
ಆಕ್ತಾಟ ೋನ್ ಗಳನ್ುು ದುಬಾಳಕ ಮಕಡಿಕ ಳುಲಕಗುತ್ತಿದೆ ಎೊಂಬ ಆರ ೋಪ್ದ ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ 
ಸರರ್ಕರ ಈ ನಿಧಕಾರ ತ್ಗೆದುಕ ೊಂಡಿದೆ.  
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 ಹಕಲ್ು ಉತಕಿದನೆ ಹಚ್ಚುಸುವ ಉದೆಿೋಶದ್ದೊಂದ ಖ್ಕಸಗಿ ವಲ್ಯಗಳು ಉತಕಿದ್ದಸುವ 
ಆಕ್ತಾಟ ೋನ್ ಗಳನ್ುು ಮನ್ುಷಯರು ಬಳಸುವುದರಿೊಂದ ಹಕಮೋಾನ್ು ಏರುಪೋರು ಸೊಂಭವಿಸುತಿದೆ 
ಎೊಂದು ಹೋಳಲಕಗುತ್ತಿದೆ. 

4.  ಮೊಂಗಳ ಗರಹ ಅನೆವೋಷಿಸುತ್ತಿದಿ ಆಪ್ಚ್ುಾನಿಟಿ ರ ೋವರ್ ಗೆ ಗುಡ್  ಬೈ ಹೋಳಿದ ನಕಸಕ 
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ನಕಸಕದ ಮಹತಕವರ್ಕೊಂಕ್ಷಿ ಆಪ್ಚ್ುಾನಿಟಿ ರ ೋವರ್ 14 ವಷಾಗಳ ರ್ಕಲ್ ಮೊಂಗಳನ್ ಅೊಂಗಳನ್ಲ್ಲಿ 
ಅನೆವೋಷಣೆ ಮಕಡಿತುಿ. ಅಲ್ಿದೆ, ಮೊಂಗಳ ಗರಹದಲ್ಲಿ ಒಮೆಮ ನಿೋರು ಹರಿದ್ದತುಿ ಎೊಂಬುದನ್ುು ಸಹ 
ಸಿಷಟಪ್ಡಿಸಿತುಿ. ಆದರ, ಆಪ್ಚ್ುಾನಿಟಿ ರ ೋವರ್  ತನ್ು 15 ವಷಾಗಳ ಪ್ಯಣವನ್ುು 
ಅೊಂತಯಗೆ ಳಿಸಿದುಿ, ಚ್ೊಂಡಮಕರುತಕೆ ಬಲ್ಲಯಕಗಿದೆ ಎನ್ುಲಕಗುತ್ತಿತುಿ. ಈಗ ಆಪ್ಚ್ುಾನಿಟಿ 
ರ ೋವರ್ ಗೆ ನಕಸಕ ಅಧಿಕೃತವ್ಕಗಿ ಗುಡ್  ಬೈ ಹೋಳಿದೆ.  

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

ಆಪ್ಚ್ುಾನಿಟಿ ರ ೋವರ್ ಗೆ ಗುಡ್  ಬೈ ಹೋಳಲ್ು ರ್ಕರಣವೆೋನ್ು ? 

 2004 ಜನ್ವರಿ 25 ರೊಂದು ಮೊಂಗಳನ್ ಅೊಂಗಳಕೆ ಇಳಿದ್ದದಿ ನಕಸಕದ ಆಪ್ಚ್ುಾನಿಟಿ ರ ೋವರ್ 
ಅಲ್ಲಿನ್ ಭಕರಿೋ ಚ್ೊಂಡಮಕರುತಕೆ ಬಲ್ಲಯಕಗಿರುವ ಶೊಂಕ ವಯಕಿವ್ಕಗಿತುಿ. 14 ವಷಾಗಳಿೊಂದ 
ಮೊಂಗಳದ ನೆಲ್ದಲ್ಲಿ ಓಡಕಡುತಕಿ ಗರಹದ ಸೊಂಶ ೋರ್ನೆ ನ್ಡೆಸಿ ನಕಸಕಕೆ ಮಕಹಿತ್ತ 
ರವ್ಕನಿಸುತ್ತಿದಿ ರ ೋವರ್ ಕಳೆದ ವಷಾವೆೋ ಕಟುಟ ಹ ೋಗಿರುವ ಸಕರ್ಯತ್ಯದೆ ಎನ್ುಲಕಗಿತುಿ. 
2018ನೆೋ ವಷಾದ ಜ .10ರ ಅನ್ೊಂತರ ಆಪ್ಚ್ುಾನಿಟಿ ರ ೋವರ್ ನಕಸಕದೆ ೊಂದ್ದಗೆ ಸೊಂಪ್ಕಾ 
ಸಕಧಿಸಿಲ್ಿ ಎೊಂದು ಹೋಳಲಕಗಿದುಿ, ರ್ ಳಿನ್ ಚ್ೊಂಡಮಕರುತದ್ದೊಂದಕಗಿ ಹಕಳಕಗಿದೆ ಎನ್ುಲಕಗಿದೆ. 
ಸೌರ ಫ ಲ್ಕದ ಮೆೋಲ ರ್ ಳು ಕುಳಿತು ಬಳಕ್ತನ್ ಕ್ತರಣವನ್ುು ಅಡಿಡಪ್ಡಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, 
ಇದರಿೊಂದಕಗಿ ರ ೋವರ್ ಹಕನಿಗಿೋಡಕಗಿರಬಹುದು ಎೊಂದು ವಿಜ್ಞಕನಿಗಳು ಅೊಂದಕಜಿಸಿದಿರು.  

ಆಪ್ಚ್ುಾನಿಟಿ ರ ೋವರ್  ನ್   ಪ್ರಮುಖ ಸಕರ್ನೆಗಳು  

 ಮೊಂಗಳ ಗರಹದ ಬಗೆಗಿನ್ ತಪ್ುಿ ಗರಹಿಕಗಳನ್ುು ಆಪ್ಚ್ುಾನಿಟಿ ರ ೋವರ್  ಹ ೋಗಲಕಡಿಸುವ 
ಮ ಲ್ಕ ರ್ಕಗತ್ತಕವ್ಕಗಿ ಗರುತ್ತಸಿಕ ೊಂಡಿತು. ಮೊಂಗಳ ಗರಹದ ಇತ್ತಹಕಸ, ಭ ವಿಜ್ಞಕನ್, ವ್ಕತಕವರಣ 
ಮತುಿ ಭ ದೃಶಯದ ಬಗೆಗಿನ್ ಸಿಷಟ ಚ್ಚತರಣ ಒದಗಿಸಿತು. 

 ಮೊಂಗಳ ಗರಹದಲ್ಲಿರುವ ಕುಳಿಗಳ ಬಗೆೆ ಅರ್ಯಯನ್ ಮಕಡಲ್ು ಆಪ್ಚ್ುಾನಿಟಿ ಹಚ್ುು ಸಮಯ 
ವಯಯಸಿತು ಎೊಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಸಿೋಸ್  ಏಜನಿಾ ತ್ತಳಿಸಿದೆ. ಕೊಂಪ್ು ಗರಹದ ಅಸಿಿತವ ಮತುಿ ಜಿೋವಿಗಳ 
ಇರುವಿಕ ಬಗೆೆಅರ್ಯಯನ್ ನ್ಡೆಸುತ್ತಿದಿ ವೆೋಳೆ ಜಿಪ್ಾಮ್  ಖನಿಜದ ಅೊಂಶಗಳನ್ುು ಪ್ತ್ಿ ಮಕಡಿತು. 
ಈ ಮ ಲ್ಕ ಮೊಂಗಳ ಗರಹದಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನ್ ಇರುವಿಕ ಬಗೆೆಯ  ಜಗತ್ತಿನ್ ಗಮನ್ ಸಳೆಯತು. 
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 ಆಪ್ಟುಾನಿಟಿ ರ ೋವರ್  ಉಪ್ಗರಹವು ಹಚೆುೊಂದರ ಮೊಂಗಳ ಗರಹದಲ್ಲಿ ಹಚೆುೊಂದರ 90 ದ್ದನ್ಗಳ 
ರ್ಕಲ್ ರ್ಕಯಾಚ್ರಣೆ ನ್ಡೆಸಬಹುದು ಎೊಂದು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಕಗಿತುಿ. ಬರ ೋಬಾರಿ 5,000 ದ್ದನ್ಗಳ 
ವರಗೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವ ಮ ಲ್ಕ ಬಕಹಕಯರ್ಕಶ ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಹ ಸ ಮೆೈಲ್ಲಗಲ್ುಿ ಸೃಷಿಟಸಿತು. 

 ಕಬಿಾಣಕೊಂಶ ಅಧಿಕವ್ಕಗಿರುವ ಮಟಟಯಕರ್ಕರದ ಲ್ವಣಗಳಿರುವ ಕಲ್ುಿಗಳನ್ುು ಆಪ್ಚ್ುಾನಿಟಿ 
ಪ್ತ್ಿ ಮಕಡಿತು. ಇವುಗಳನ್ುು 'ಐಯೋಲ್ಲಯನ್  ಕಲ್ುಿಗಳು' ಎೊಂದು ಗುರುತ್ತಸಲಕಗಿದೆ. ಮೊಂಗಳ 
ಗರಹದಲ್ಲಿ 'ಹಿೋರ್ಟ  ಶಿೋಲ್ಡ  ರಕಕ್ ' ಎೊಂದು ಕರಯಲ್ಿಡುವ ಉಲೆಗಳನ್ುು ರ ೋವರ್  ಪ್ತ್ಿ 
ಮಕಡಿತು. 

 ಮೊಂಗಳ ಗರಹದ ಬಗೆೆ ಅರ್ಯಯನ್ ನ್ಡೆಸಲ್ು ಅತ್ತದೆ ಡಡ ಮತುಿ ಹಚ್ುು ಸಕಮರ್ಥಯಾವುಳು 
ಉಪ್ಗರಹವನ್ುು ನಿಮಾಸಲ್ು ಅತಯೊಂತ ಪ್ೂರಕವ್ಕಯತು. ಎೊಂಜಿನಿಯರಿೊಂಗ್  ಕ್ಷೋತರದಲ್ಲಿ ಹ ಸ 
ಅಧಕಯಯವನ್ುು ತ್ರಯತು. 

 

 

 

 

 

 

 

MISCELLANEOUS 

1. ಜಲ್ಲಯನ್ ವ್ಕಲಕಬಕಗ್ ಸಕಮರಕ ಮಸ ದೆಗೆ  ಅನ್ುದೆ ೋದನೆ   
 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಲ ೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 1951ರ ಜಲ್ಲಯನ್ ವ್ಕಲಕ ಬಕಗ್ ರಕಷಿರೋಯ ಸಕಮರಕ ರ್ಕಯ್ದಿಯ 
ತ್ತದುಿಪ್ಡಿ ಮಸ ದೆಗೆ ಅನ್ುಮೋದನೆ ನಿೋಡಲಕಯತು. ಇದರ್ಕೆಗಿ ರಕಜಕ್ತೋಯ್ದೋತರ ಟರಸ್ಟ 
ಸಕಾಪ್ನೆಯ ಪ್ರಸಕಿವನೆಗೆ ಕ ಡ ಸೊಂಸತುಿ ಅನ್ುಮೋದನೆ ನಿೋಡಿತು. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಜಲ್ಲಯನ್ ವ್ಕಲಕ ಬಕಗ್ ರಕಷಿರೋಯ ಸಕಮರಕ (ತ್ತದುಿಪ್ಡಿ) ಮಸ ದೆ 2018 ರಲ್ಲಿ , ಸಕಮರಕ 
ನಿಮಕಾಣಕೆ 24 ಕ ೋಟಿ ರ .ಗಳ ಅನ್ುದಕನ್ ಮೋಸಲ್ಲಡಲಕಗಿದೆ. ಆದರ, ಇದನ್ುು ನಿವಾಹಿಸುವ 



 

http://nammaiasacademy.com 

http://www.nialp.nammaiasacademy.com  Page 45 

 

ಟರಸ್ಟ ಯಕವುದೆೋ ರಕಜಕ್ತೋಯ ವಯಕ್ತಿಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರಬಕರದು ಎೊಂಬುದು   ಪ್ರಮುಖ 
ರ್ಕಳಜಿಯಕಗಿದೆ.  

 ಜಲ್ಲಯನ್ ವ್ಕಲಕ ಭಕಗ್ ದುರೊಂತಕೆ 100 ವಷಾ ಪ್ೂರೈಸಿದ ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ 2019ರ 
ಏಪಿರಲ್  13ರೊಂದು ಶತಮಕನೆ ೋತಾವ ಆಚ್ರಿಸಲಕಗುವುದು   

 ಟರಸ್ಟ ನ್ ಸದಸಯತವ ಹಕಗ  ರ್ಕಯಕಾಚ್ರಣೆ ವಯವಸಿಾತವ್ಕಗಿಲ್ಿದ ಹಿನೆುಲಯಲ್ಲಿ ತ್ತದುಿಪ್ಡಿ 
ನಿಧಕಾರ ಕೈಗೆ ಳುಲಕಗಿದೆ. ಹಿೊಂದ್ದನ್ ನಿಯಮದ ಪ್ರರ್ಕರ ಮಸ ದೆಗೆ 5 ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ 
ನೆೋಮಕಗೆ ೊಂಡಿರುವ ಸದಸಯರನ್ುು  ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರಗೆ ಬದಲ್ಲಸುವೊಂತ್ತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಈ 
ನಿಯಮವನ್ುು ಈಗ ಬದಲ್ಲಸಲಕಗಿದೆ   

ಪ್ರಯೋಜನ್ಗಳು 

 ಈಗಿರುವ ರ್ಕಯ್ದಿಯೊಂತ್ ಟರಸ್ಟ ನ್ಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ರಕಷಿರೋಯ ರಕಜಕ್ತೋಯ ಪ್ಕ್ಷದ ಪಕರತ್ತನಿರ್ಯಕೆ 
ಅವರ್ಕಶವಿದೆ. ಒೊಂದು ನಿದ್ದಾಷಟ ಪ್ಕ್ಷದ ಸದಸಯರನ್ುು ಕೈಬಿಡುವುದರಿೊಂದ  ಟರಸ್ಟ ನ್ುು ರಕಜಕ್ತೋಯ 
ಮುಕಿವ್ಕಗಿಸಿದೊಂತಕಗುತಿದೆ. ಉದೆಿೋಶಿತ ತ್ತದುಿಪ್ಡಿಯು ಟರಸಟುಲ್ಲಿ ವಿರ ೋರ್ ಪ್ಕ್ಷದ 
ಪಕರತ್ತನಿರ್ಯವನ್ುು ಖಚ್ಚತಪ್ಡಿಸುತಿದೆ. ಉದೆಿೋಶಿತ ತ್ತದುಿಪ್ಡಿಯು ಟರಸಿಟಯನ್ುು ಬದಲ್ಲಸುವ 
ಅರ್ಥವ್ಕ ಕೈಬಿಡುವ ಅಧಿರ್ಕರವನ್ುು ಸರ್ಕಾರಕೆ ನಿೋಡಲ್ಲದೆ. 

ಜಲ್ಲಯನ್  ವ್ಕಲಕ ಬಕಗ್ ಹತಕಯಹಕೊಂಡದ ಬಗೆೆ  

 ಜಲ್ಲಯನ್ ವ್ಕಲಕ ಬಕಗ್  ಹತಕಯರ್ಕೊಂಡವನ್ುು ಅಮೃತಸರ್  ಹತಕಯರ್ಕೊಂಡ ಎೊಂದ  
ಕರಯಲಕಗುತಿದೆ. 1919, ಏಪಿರಲ್  13 ರೊಂದು ಈ ಹತಕಯರ್ಕೊಂಡ ನ್ಡೆದ್ದತುಿ. ಪ್ೊಂರ್ಕಬಿನ್ 
ಅಮೃತಸರ್ ನ್ ಜಲ್ಲಯನ್ ವ್ಕಲಕ ಬಕಗ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಬೈಸಕಕ್ತ ಯಕತ್ತರಗಳು ಅಹಿೊಂಸಕತಮಕ 
ಪ್ರತ್ತಭಟನ್ರ್ಕರರ ೊಂದ್ದಗೆ ಸೋರಿದಿರು. ಈ ಗುೊಂಪ್ನ್ುು ಚ್ದುರಿಸಲ್ು ಕನ್ಾಲ್  ರಜಿನಕಲ್ಡ  ಡೆೈಯರ್  
ನೆೋತೃತವದಲ್ಲಿ ಬಿರಟಿಷ್  ಭಕರತ್ತೋಯ ಸೋನೆಯು ಗುೊಂಡಿನ್ ದಕಳಿ ಮಕಡಿತು. ವ್ಕಷಿಾಕ ಬೈಸಕಕ್ತ 
ಆಚ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಕಗವಹಿಸಲ್ು ಕಲ್ವು ನಕಗರಿೋಕರು ಕ ಡ ಅಲ್ಲಿ ನೆರದ್ದದಿರು. ಇದು ಪ್ೊಂರ್ಕಬಿ 
ಜನ್ರ ಧಕಮಾಕ ಮತುಿ ಸಕೊಂಸೆೃತ್ತಕ ಹಬಾವ್ಕಗಿದೆ. ನ್ಗರದ ಹ ರವಲ್ಯದ್ದೊಂದ ಬೊಂದ್ದದಿ 
ಜನ್ರಿಗೆ ಸೋನಕಡಳಿತವು ವಿಧಿಸಿದ ಕರಮದ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. 

 ಜಲ್ಲಯನ್ ವ್ಕಲಕ ಬಕಗ್  ಸಕವಾಜನಿಕ ಉದಕಯನ್ವ್ಕಗಿದುಿ ಸುಮಕರು 6 ರಿೊಂದ 7 ಎಕರ 
ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿದೆ . ಸುತಿಲ್  ಗೆ ೋಡೆಯೊಂದ ಸುತುಿವರಿದುಿ, ಐದು ಕಡೆಯೊಂದ ಪ್ರವೆೋಶ 
ದಕವರವಿದೆ. ಡೆೈಯರ್  ಆದೆೋಶದೊಂತ್ ಸೋನೆಯು ಸುಮಕರು 10 ನಿಮಷಗಳ ರ್ಕಲ್ ಗುೊಂಡಿನ್ 
ಮಳೆಗೆರಯತು. ಜನ್ರು ಅಲ್ಲಿೊಂದ ಓಡಲ್ು ಯತ್ತುಸಿದರು. ಈ ದಕಳಿಯೊಂದ ಸುಮಕರು 379 
ಜನ್ರು ಮರಣ ಹ ೊಂದ್ದದರು ಮತುಿ 1,200 ಜನ್ರು ಗ್ಕಯಗೆ ೊಂಡರು ಎೊಂದು ಬಿರಟಿಷ್  
ಸರರ್ಕರವು ಅೊಂಕ್ತ ಅೊಂಶವನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಕಡಿತುಿ. ಆದರ ಇನೆ ುೊಂದು ಮ ಲ್ಗಳ ಪ್ರರ್ಕರ 
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ಸುಮಕರು ಒೊಂದು ಸಕವಿರ ಜನ್ರು ಮರಣ ಹ ೊಂದ್ದದರು ಎನ್ುುತಿದೆ. ಈ ಕ ರರತನ್ವು ಇಡಿೋ 
ದೆೋಶವನ್ುು ಗ್ಕಬರಿಗೆ ಳಿಸಿತುಿ. 

2. ಟ್ಕಯಗೆ ೋರ್’ ಪ್ರಶಸಿಿ 
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ   

 ಸಕೊಂಸೆೃತ್ತಕ ಸಕಮರಸಯರ್ಕೆಗಿ ನಿೋಡುವ ’ಟ್ಕಯಗೆ ೋರ್’ ಪ್ರಶಸಿಿಯನ್ುು ರಕಷರಪ್ತ್ತ ರಕಮನಕಥ್ 
ಕ ೋವಿೊಂದ್ ಅವರು  ಖ್ಕಯತ ಮಣಿಪ್ುರಿ ನ್ೃತಯ ಕಲಕವಿದ ರಕಜಕುಮಕರ್ ಸಿೊಂಗ್ ೨೦೧೪ನೆೋ ಸಕಲ್ಲನ್ 
ಪ್ರಶಸಿಿಯನ್ುು ನಿೋಡಲಕಯತು. ಬಕೊಂಗ್ಕಿ ದೆೋಶದ ಸಕೊಂಸೆೃತ್ತಕ ಸೊಂಸಾ ಚಕಯಕ ನೌಥ್ ಗೆ 
೨೦೧೫ನೆೋ ಸಕಲ್ಲನ್ ಪ್ರಶಸಿಿಯನ್ುು ನಿೋಡಲಕಯತು. 

 ಖ್ಕಯತ ಶಿಲ್ಲಿ ಹಕಗ  ಹಿರಿಯ ವಿದಕವೊಂಸ ರಕಮ್ ವನಿಾ ಸುತರ್ ಅವರಿಗೆ ೨೦೧೬ನೆೋ ಸಕಲ್ಲನ್ 
ಪ್ರಶಸಿಿ ನಿೋಡಲಕಯತು. 

ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಪ್ರಧಕನ್ಮೊಂತ್ತರ ನೆೋತೃತವದ ಮತುಿ ಭಕರತದ ಮುಖಯ ನಕಯಯಮ ತ್ತಾ ನಕಯಯಮ ತ್ತಾ ರೊಂಜನ್ 
ಗೆ ಗೆ ೋಯ್ , ಮಕಜಿ ಮುಖಯ ಚ್ುನಕವಣಕ ಆಯುಕಿ ಶಿರೋ.. ಎನ್ .ಗೆ ೋಪಕಲ್ಸಕವಮ ಮತುಿ 
ಭಕರತ್ತೋಯ ಸಕೊಂಸೆೃತ್ತಕ ಸೊಂಬೊಂರ್ಗಳ ಮೊಂಡಳಿಯ ಅರ್ಯಕ್ಷ ಶಿರೋ ವಿನ್ಯ ಸಹಸರಬುದೆಿ 
ಅವರನೆ ುಳಗೆ ೊಂಡ ತ್ತೋಪ್ುಾಗ್ಕರರ ಸಮತ್ತಯು ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ುರಸೆೃತರನ್ುು ಆಯ್ದೆ ಮಕಡಿದೆ. 

ಟ್ಕಯಗೆ ೋರ್’ ಪ್ರಶಸಿಿ ಬಗೆೆ  

 ಸಕೊಂಸೆೃತ್ತಕ ಸೌಹಕದಾತ್ಗ್ಕಗಿರುವ ಟ್ಕಯಗೆ ೋರ ಪ್ರಶಸಿಿಯನ್ುು ರವಿೋೊಂದರನಕರ್ಥ ಟ್ಕಯಗೆ ೋರ ಅವರ 
150 ನೆೋ ಜನ್ಮ ವಷ್ಕಾಚ್ರಣೆ ಅೊಂಗವ್ಕಗಿ ಸರರ್ಕರ ಸಕಾಪಿಸಿದುಿ 2012 ರಿೊಂದ ನಿೋಡಲಕಗುತ್ತಿದೆ. 
ಇದನ್ುು ವ್ಕಷಿಾಕವ್ಕಗಿ ಪ್ರದಕನ್ ಮಕಡಲಕಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಶಸಿಿಯು 1 ಕ ೋ.ರ . ನ್ಗದು , ಪ್ರಶಸಿಿ 
ಫಲ್ಕ, ಪ್ರಶಸಿಿ ಪ್ತರ ಮತುಿ ಅತಕಯಕಷಾಕ ಸಕೊಂಪ್ರದಕಯಕ ಕಲಕಕೃತ್ತ ಯಕ ಕೈಮಗೆದ 
ವಸುಿವನ್ುು ಒಳಗೆ ೊಂಡಿರುತಿದೆ. 

3. ಸುರಕ್ಷತ್ ತುತುಾ ಸಿೊಂದನ್ ಬೊಂಬಲ್ ವಯವಸಾ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಇನ್ುು ಮುೊಂದೆ ಎಲ್ಿ ತುತುಾ ಸೋವೆಗೆ ಒೊಂದೆೋ ನ್ೊಂಬರ್ ಗೆ ಕರ ಮಕಡಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷತ್ ತುತುಾ 
ಸಿೊಂದನ್ ಬೊಂಬಲ್ ವಯವಸಾ (ಇಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್)ಗೆ ಏಕೈಕ ತುತುಾ ಸಹಕಯವ್ಕಣಿ ಸೊಂಖೆಯ 112ಗೆ 
ಕೋೊಂದರ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವ ರಕಜನಕಥ್ ಸಿೊಂಗ್   ಚಕಲ್ನೆ ನಿೋಡಿದಕಿರ. 
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ಮುಖಯ ಅೊಂಶಗಳು  

 ಮದಲಲ್ಿ ಪೂಲ್ಲೋಸ್ ನೆರವು ಬೋರ್ಕದಲ್ಲಿ 100ಕೆ, ಅಗಿುಶಕಮಕ ನೆರವು ಬೋರ್ಕದಲ್ಲಿ 101ಕೆ, 
ಆರ ೋಗಯಕೆ 108ಗೆ ಹಿೋಗೆ ಬೋರ ಬೋರ ಸೋವೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿರ್ ತುತುಾ ಸಹಕಯವ್ಕಣಿ ಸೊಂಖೆಯ ಇತುಿ. 
ಆದೆರ ಇನ್ುಮೊಂದೆ ಎಲಕಿ ವಯವಸಾಗ  112 ಏಕೈಕ ತುತುಾ ಸಹಕಯವ್ಕಣಿ ವಯವಸಾಯನ್ುು 
ಆರೊಂಭಿಸಲಕಗಿದೆ. ಈ ವಿನ್ ತನ್ ತುತುಾ ಸಹಕಯವ್ಕಣಿ ಸೊಂಖೆಯಗೆ ಸೊಂಕಷಟದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಡಯಲ್ ಮಕಡಿ ನೆರವು ಪ್ಡೆಯಬಹುದಕಗಿದೆ. 

 ಸದಯ ಒಟುಟ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 16 ರಕಜಯ ಮತುಿ ಕೋೊಂದಕರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಕದ ಆೊಂರ್ರಪ್ರದೆೋಶ, 

ಉತಿರಕಖೊಂಡ, ಪ್ೊಂರ್ಕಬ್, ಕೋರಳ, ಮರ್ಯಪ್ರದೆೋಶ, ರಕಜಸಕಾನ್, ಉತಿರಪ್ರದೆೋಶ, ತಮಳುನಕಡು, 
ಗುಜರಕತ್, ಜಮುಮ ಮತುಿ ರ್ಕಶಿಮೋರ, ಉತಿರಕಖೊಂಡ, ಪ್ುದುಚೆೋರಿ, ಲ್ಕ್ಷದ್ದೋಪ್, ಅೊಂಡಮಕನ್, 

ದಕದರ್ ನ್ಗರ್ ಹವೆೋಲ್ಲ, ದ್ದಯು ಮತುಿ ದಮನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸೋವೆ ರ್ಕಯಾರ ಪ್ಕೆ ಬರಲ್ಲದೆ. 

ಹೋಗೆ ಕಲ್ಸ ಮಕಡುತ್ಿ? 

 ಸಕಮರ್ಟಾ ಬ್ೂೋನ್ ನ್ಲ್ಲಿ 112 ನ್ೊಂಬರ್ ಡಯಲ್ ಮಕಡಬಹುದು ಅರ್ಥವ್ಕ ಪ್ವರ್ ಬಟನ್ ಅನ್ುು 
ಮ ರು ಬಕರಿ ಒತ್ತಿ ತಕ್ಷಣವೆೋ ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ಕರಯನ್ುು ಸಕ್ತರಯಗೆ ಳಿಸಬಹುದು. ಹಕಗೆಯ್ದೋ 
ಫೋಚ್ರ್ ಬ್ೂೋನ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸೊಂಖೆಯ 5 ಅರ್ಥವ್ಕ 9 ಅನ್ುು ದ್ದೋಘಾವ್ಕಗಿ ಒತ್ತಿದರ ಇ.ಆರ್.ಸಿ. ಕರಯನ್ುು 
ಸಕ್ತರಯಗೆ ಳಿಸಬಹುದಕಗಿದೆ. 

 ಸೊಂಬೊಂರ್ ಪ್ಟಟ ರಕಜಯಗಳ ಇಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈರ್ಟ ಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಮ 
ಸಮಸಯಯನ್ುು ಇ-ಮೆೋಲ್ ಹಕಗ  ಎಸ್ ಓಎಸ್ ಸೊಂದೆೋಶದ ಮ ಲ್ಕ ರಕಜಯ ಎ.ಆರ  ಾಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. 

 112 ಸಹಕಯವ್ಕಣಿಗೆ ಕರ ಮಕಡಿದರ ನೆೋರವ್ಕಗಿ ಜಿಲಕಿ ಕಮಕೊಂಡ್ ಕೋೊಂದರದೆ ೊಂದ್ದಗೆ 
ಸೊಂಪ್ಕ್ತಾಸಲಕಗಿರುತಿದೆ. ಹಿೋಗೆ ಸೊಂತರಸಿರಿಗೆ ಸೊಂಬೊಂರ್ ಪ್ಟಟ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿೊಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆರವು 
ಒದಗಿಸಲಕಗುತಿದೆ. 

 ಈ ತುತುಾಸೋವೆಗ್ಕಗಿ ನಿಭಾಯ ನಿಧಿಯಡಿ 321 ಕ ೋಟಿ ರ ಪಕಯಗಳ ಮತಿವನ್ುು ಕೋೊಂದರ 
ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಕಡಿದೆ. 

 112 ಇೊಂಡಿಯಕ ಮಬೈಲ್ ಆಪ ಗ ಗಲ್ ಪಿೋ ಸ ಟೋರ್ ಹಕಗ  ಆಯಪ್ಲ್ ಸ ಟೋರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಲ್ಭಯವಿದೆ. 

 ಸದಯ ತುತುಾ ಸಹಕಯವ್ಕಣಿ ಕರಗಳಿಗೆ ಸಿೊಂದ್ದಸಿ ನೆರವು ನಿೋಡಲ್ು ಈಗ 10-12 ನಿಮಷಗಳ ಸಮಯ 
ತ್ಗೆದುಕ ಳುುತಿದೆ. ಮುೊಂದ್ದನ್ 6-8 ತ್ತೊಂಗಳ ಒಳಗಡೆ 8 ನಿಮಷದಲ್ಲಿ ಕರಗೆ ಸಿೊಂದನೆ ನಿೋಡಲ್ು 
ಕರಮಗಳನ್ುು ಕೈಗೆ ಳುಲಕಗುತಿದೆ. 

 ಅಲ್ಿದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇನ್ುಷುಟ ಸುರಕ್ಷತ್ ಒದಗಿಸುವ ಸಲ್ುವ್ಕಗಿ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಒಟುಟ 8 ದೆ ಡಡ 
ನ್ಗರಗಳನ್ುು ಆರಿಸಿಕ ೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಕ ನ್ಗರ ಯೋಜನೆಯನ್ುು ರ್ಕಯಾರ ಪ್ಕೆ ತರಲ್ು 
ಸುಮಕರು 2,919 ಕ ೋಟಿ ರ . ಹಣ ಮೋಸಲ್ಲಡಲಕಗಿದೆ. ಅಹಮದಕಬಕದ್, ಚೆನೆುೈ, 
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ಬೊಂಗಳ ರು, ದೆಹಲ್ಲ, ಕ ೋಲ್ೆತಕಿ, ಹೈದರಕಬಕದ್, ಲ್ಕ ುೋ, ಮುೊಂಬೈ ನ್ಗರಗಳನ್ುು ಸುರಕ್ಷತಕ 
ನ್ಗರ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರಿಸಲಕಗಿದೆ. 
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