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POLITY 

1. ಸಂವಿಧಾನದ  35 ಎ ವಿಧಿ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಜಮುು-ಕಾಶ್ುೀರದ ಕಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೀಷ ಹಕ್ುುಗಳನುು ಒದಗಿಸಿರುವ 35 ಎ ವಿಧಿಯ 
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಸಿಂಧುತ್ವವನುು ಪ್ರಶ್ುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನುು ವಿಚಾರಣಾ ಕ್ಲಾಪ್ಗಳ 
ಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀರಿಸುವ ಕ್ುರಿತ್ಂತೆ ತಾನು ‘ಇನ್-ಚೀಂಬರ್(ಸಾವಿಜನಿಕ್ರು ಮತ್ುು ಮಾಧಯಮಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರವೀಶವಿಲ್ಿದ ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಣೆ) ನಿಧಾಿರವನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುುವುದಾಗಿ ಸವ್ೀಿಚ್ಚ 
ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯವು  ತಿಳಿಸಿತ್ು. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

ಹಿನ್ನುಲೆ  

 ಕ್ಳೆದ ವಷಿದ ಆಗಸ್  ನಲ್ಲಿ ಸವ್ೀಿಚ್ಚ ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯವು, ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೊನು ಮತ್ುು 
ಸುವಯವಸೆ ಸಮಸಯಯಿದೆ ಎಂದು ಕೀಂದರ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ಸರಕಾರಗಳು ನಿವೀದ್ದಸಿಕೊಂಡಿದಿ 
ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ 35 ಎ ವಿಧಿಯನುು ಪ್ರಶ್ುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ಗೆೊಂಚ್ಲ್ಲನ ವಿಚಾರಣೆಯನುು ಈ 
ವಷಿದ ಜನವರಿಗೆ ಮುಂದೊಡಿತ್ುು. 

ಏನಿದು ಸಂವಿಧಾನದ  35 ಎ  ವಿಧಿ?  

 ಭಾರತಿೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 35 ಎ ಯು “ಜಮುು ಮತ್ುು ಕಾಶ್ುೀರ ರಾಜಯದ ಶಾಸಕಾಂಗದ   
ಜನರಿಗೆ ”  ಶಾಶವತ್ ನಿವಾಸಿಗಳು “ಎಂದು ವಾಯಖಾಯನಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ಶಾಶವತ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೀಷ 
ಹಕ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ.  

 ಇದಿನು ರಾಷರಪ್ತಿಯವರ ಆದೆೀಶದ ಮೀರೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕು ಸೀರಿಸಲಾಗಿದೆ .  ಅಂದರೆ  1954ರ   
ಸಂವಿಧಾನ (ಜಮುು ಮತ್ುು ಕಾಶ್ುೀರಕು ಅನವಯದಂತೆ )ದ  ಆದೆೀಶ. ಇದನುು ಸಂವಿಧಾನದ 370 
ನ್ನೀ ವಿಧಿಯ (1) “ಅಧಿಕಾರವನುು ವಯಕ್ುಪ್ಡಿಸುವ” ಭಾರತ್ದ ರಾಷರಪ್ತಿ ಹೊರಡಿಸಿವ ಆದೆೀಶ , 

ಜಮುು ಮತ್ುು ಕಾಶ್ುೀರ  ರಾಜಯ ಸರಕಾರದ ಸಮುತಿಯಂದ್ದಗೆ ಸೀರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ವಿಧಿಯ  ಹಿನುಲೆಯೀನು ?  

 “ಶಾಶವತ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ುು ಅವರ ಹಕ್ುುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೊನುಗಳನುು ಉಳಿಸುವುದು – 

ಈ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದನೊು ಸಹ,, ಜಮುು ಮತ್ುು ಕಾಶ್ುೀರ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ 
ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೊನು ಇಲ್ಿ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಿಲ್ಿ. 
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 (ಎ )ಜಮುು ಮತ್ುು ಕಾಶ್ುೀರದ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಶಾಶವತ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ವಗಿಗಳನುು ವಾಯಖಾಯನಿಸುವುದು; 

ಅಥವಾ 

 (ಬಿ) ಅಂತ್ಹ ಶಾಶವತ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೀ ವಿಶೀಷ ಹಕ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು 
ಅನುಗರಹಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇತ್ರ ವಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಈ ಕಳಗಿನುವಗಳ  ಯಾವುದೆೀ ನಿಬಿಂಧಗಳನುು 
ವಿಧಿಸುವುದರ ಬಗೆೆ    

ಶಾಶವತ್ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ   ವಿಶೀಷ ಹಕ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳಾವುವು?  

 ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದೆೊಯೀಗ; 

 ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಸಿೆರ ಆಸಿುಯನುು ಸಾವಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುುವುದು; 

 ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ನ್ನಲೆಸುವಿಕ; ಅಥವಾ 

 ರಾಜಯ ಸಕಾಿರವು ನಿೀಡುವ ವಿದಾಯರ್ಥಿವೀತ್ನಗಳ ಹಕ್ುು ಮತ್ುು ಇತ್ರ ರಿೀತಿಯ ಸಹಾಯ, 

ಈ ವಿಧಿಯಲ್ಲನ ಕಾನೊನುಬದಧತೆ ಸಮಸಯಗಳೆೀನು ? 

 ಈ ಆದೆೀಶವು ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನಕು ಹೊಸ ” 35 ಎ ವಿಧಿ ” ಸೀರಿಸಿದೆ. ಆಟ್ಟಿಕ್ಲ್ 368 ರಲ್ಲಿ 
ನಿೀಡಲಾದ ಕಾಯಿವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸತಿುನ  ಮೊಲ್ಕ್ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿಯನುು ತಿದುಿಪ್ಡಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಂತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು  ವಿಧಿಯನುು  ಸೀರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಳಿಸುವುದು. 

 ಆದರೆ, ಸಂವಿಧಾನದ 35A ಅನುು ಸಂಸತಿುನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ು ಪ್ರಸಾುಪಿಸಲ್ಲಲ್ಿ . ಸಂವಿಧಾನಕು ಈ ಕ್ಲ್ಂ 
ಸೀಪ್ಿಡೆಯಾಗಿದುಿ ಕ್ೊಡ ಸಂಸತಿುನ ನಿರ್ಿಯದ ಮೊಲ್ಕ್ ಅಲ್ಿ; ಕಾಶ್ುೀರಕು ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಿಂತೆ 
ಇರುವ ವಿಶೀಷಾಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ರಾಷರಪ್ತಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೊಚ್ನ್ನಯ ಮೊಲ್ಕ್. 

 ಆಟ್ಟಿಕ್ಲ್ 35A ರಚಿಸಿದ ಶಾಶವತ್ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರ (PRC) ವಗಿೀಿಕ್ರರ್ವು ಆಟ್ಟಿಕ್ಲ್ 14 ರ 
ಉಲ್ಿಂಘನ್ನಯಿಂದ ಬಳಲ್ುತಿುದೆ. ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೀಯ ನ್ಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಜಮುು ಮತ್ುು ಕಾಶ್ುೀರದ 
ಶಾಶವತ್ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹಕ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು  ಅವರಿಗೆ ಅನವಯಿಸುವುದ್ದಲ್ಿ  . 

ಈ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ  ಆಕ್ಷೀಪ್ಣೆಗಳೆನು ?: 

 ‘ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆ, ರಾಜಯದ ಹೊರಗಿನವರನುು ಮದುವಯಾದರೆ ಈ ವಿಶೀಷ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳಿಂದ 
ವಂಚಿತ್ಳಾಗುತಾುಳೆ; ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ುರುಷ ಹೊರರಾಜಯದ ಮಹಿಳೆಯನುು ಮದುವಯಾದರೆ ಆತ್ನ 
ಹಕ್ತುಗೆ ಧಕು ಬರುವುದ್ದಲ್ಿ; ಆತ್ನ ಪ್ತಿುಗೊ ಈ ಎಲ್ಿ ಹಕ್ುುಗಳು ಪ್ಾರಪ್ುವಾಗುತ್ುವ’. ಇದು 
ಕಾಶ್ುೀರಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮಾಡುವ ಅನ್ಾಯಯ, ಲ್ಲಂಗ ತಾರತ್ಮಯ ಎಂಬುದು ಆರೆೊೀಪ್.  

 ಮಹಿಳೆ ಪಿಆಸಿಿ ಹಿಡಿದ್ದಲ್ಿದ ವಯಕ್ತುಯನುು ಮದುವಯಾಗಿದಿರೆ, ಉತ್ುರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಸಿುಗೆ 
ಯಾವುದೆೀ ಹಕ್ುನುು ನಿೀಡದೆ ‘ತ್ಮು ಆಯುಯ ವಯಕ್ತುಯನುು ಮದುವಯಾಗಲ್ು’ ಮಹಿಳೆಯ 
ಹಕ್ುುಗಳ ಉಲ್ಿಂಘನ್ನಯನುು ಇದು ಸುಲ್ಭ್ಗೆೊಳಿಸುತ್ುದೆ. ಆದಿರಿಂದ, ಆಕಯ ಮಕ್ುಳಿಗೆ ಶಾಶವತ್ 
ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರವನುು ನಿೀಡಲಾಗುವುದ್ದಲ್ಿ ಮತ್ುು ಆ ಮೊಲ್ಕ್ ಅವುಗಳನುು ಆನುವಂಶ್ಕ್ತೆಗೆ 
ಯೀಗಯವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ದಲ್ಿ – ಅಂತ್ಹ ಮಹಿಳಾ ಆಸಿುಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಶಾಶವತ್ 
ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದಿರೊ ಕ್ೊಡ ಯಾವುದೆೀ ಹಕ್ುು ನಿೀಡದ್ದರುವುದು. 
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 ಇದು ಜನ್ಾಂಗದವರಿಂದ ವಾಸವಾಗಿರುವ  ಪ್ರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಶ್ಷಿ ಪ್ಂಗಡದಂತ್ಹ ಜನರ  
ಕಾರ್ಮಿಕ್ರ ಮತ್ುು ಮೊಲ್ದ ಹಕ್ುುಗಳ ಮುಕ್ು ಮತ್ುು ನಿಬಿಂಧವಿಲ್ಿದ ಉಲ್ಿಂಘನ್ನಯನುು 
ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸುತ್ುದೆ. 1957 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಯಕು ಕ್ರೆತ್ರಲ್ಪಟ್ಿ ವಾಲ್ಲುಕ್ತಗಳಿಗೆ ಶಾಶವತ್ 
ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮಾರ್ಪ್ತ್ರಗಳನುು ಅವರು ಮತ್ುು ಅವರ ಭ್ವಿಷಯದ ಪಿೀಳಿಗೆಗಳು ಸಫಾಯಿ-ಕ್ಮಿಚಾರಿಗಳು 
(scavengers) ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದೆಂಬ ಷರತಿುನ ಮೀಲೆ 
ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ು. 

ಯಾಕ  ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ ಸದ ವಿವಾದದ ಸುದ್ದಿಯಿಯಲ್ಲಿರುತ್ುದೆ ? 

 ಸವತ್ಂತ್ರ ಭಾರತ್ ಉಗಮಗೆೊಂಡು ಏಳು ದಶಕ್ಗಳು ಕ್ಳೆದರು ದೆೀಶದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಯ 
ಸಮಸಯಯಾಗಿ ಉಳಿದ್ದದೆ ಹಾಗೊ ಇಂದ್ದಗೊ ಅದರ ವಿಲ್ಲೀನದ ಪ್ರಶುಯನುು ಎತ್ುಲಾಗುತಿುದೆ ಎನುುವ 
ಅಂಶವೀ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರವನುು ಕ್ುರಿತ್ು ಕ್ುತ್ೊಹಲ್ವನುು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ುದೆ.  

 ಮಗುೆಲ್ ಮುಳುು ಎಂದೆೀ ಕ್ರೆಯಬಹುದಾದ ನ್ನರೆಯ ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಾುಗಲೆಲ್ಿ ಭಾರತ್ಕು 
ಮಸಿಬಳಿಯಲ್ು ಕಾಶ್ುೀರ ವಿಷಯವನುು ಎತ್ುುತ್ುದೆ. ಭಾರತ್ದೆೊಂದ್ದಗಿನ ನಡೆಸಿದ ನ್ನೀರ ಯುದಧದಲ್ಲಿ 
ಸೊೀಲ್ುಂಡ ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನ ಭ್ಯೀತಾಪದನ್ನಯ ಮೊಲ್ಕ್ ಛಾಯಾ ಸಮರಮಾಗಿವನುು ಹಿಡಿದ್ದದುಿ 
ಕಾಶ್ುೀರ ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಗುರಿ ಎನುುವುದು ಸುಸಪಷಿವಾಗಿದೆ.  

 ಇನ್ನೊುಂದೆಡೆ ಪ್್ವಿದ ಅರುಣಾಚ್ಲ್ವು ತ್ನುದು ಎಂದು ಹೀಳುವ ಚಿೀನ್ಾ ಲ್ಢಾಕ್ ಪ್ರದೆೀಶದ 
ಭ್ೊಭಾಗವನುು ಕ್ಬಳಿಸಿದಿಲ್ಿದೆೀ ಆಗಾಗ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಂಟೆ ನಡೆಸುತ್ುದೆ. ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನ, 

ಅಪ್ಘಾನಿಸಾುನ, ಚಿೀನ್ಾ-ಟ್ಟಬೀಟ್ ದೆೀಶಗಳೆೊಡನ್ನ ಗಡಿಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ ಪ್ರದೆೀಶ 
ಸವಿವಿಧದಲ್ೊಿ ಅತ್ಯಂತ್ ಆಯಕ್ಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೆೀಶ. ಮಧಯ ಏಷಿಯಾ ಮತ್ುು ಯೊರೆೊೀಪ್ಗಳಿಗೆ 
ಕಾಶ್ುೀರದ ಮೊಲ್ಕ್ ರಸು ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಸಾಧಯವಿದೆ. 

 ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದಧ ವಾಯಪ್ಾರಿ ಮಾಗಿ ಸಿಲ್ು ರೊಟ್ ಕಾಶ್ುೀರದ ಗಿಲ್ಲೆಟ್ ಮೊಲ್ಕ್ವೀ 
ಹಾದುಹೊೀಗುವುದು. ದಕ್ಷಿರ್ ಏಷಿಯಾಕು ನಿೀರುಣಿಸುವ ಅನ್ನೀಕ್ ನದ್ದಗಳ ಉಗಮ ಸಾೆನ ರಾಜಯದ 
ಹಿಮಾಲ್ಯ ಪ್ರದೆೀಶ. ಒಂದು ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಯಕ್ಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೆೀಶವನುು ನಿಯಂತಿರಸುವವರು ಇಡಿೀ 
ಏಷಿಯಾವನುು ಪ್ರಭಾವಿಸಬಲ್ಿರು. ಆದಿರಿಂದ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ ಭಾರತ್ದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ್ 
ಮಹತ್ವದ ಪ್ರದೆೀಶವಾಗಿದೆ. 

 ಇದಲ್ಿದೆೀ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರದ ಕ್ುರಿತ್ು ತಿಳಿದುಕೊಳುಲ್ು ಇನೊು ಕಲ್ವು ಕಾರರ್ಗಳಿವ. 
ಅಂತ್ರರಾಷಿರೀಯ ವೀದ್ದಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ುು ಉಲ್ಿಂಘನ್ನಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಿ ಭಾರತ್ಕು 
ಮಸಿ ಬಳಿಯಲ್ು ಕಾಶ್ುೀರದ ವಿಷಯ ತ್ರಲಾಗುತ್ುದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಸೀನ್ನ ಕಾಶ್ುೀರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಮಯ 
ಅಪ್ರಾಧವನ್ನುಸಗಿದೆ ಎಂದು ಗುಲೆಿಬಿಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಮಾನವ ಹಕ್ುು ವಿಷಯವನ್ನುೀ ವಯಪ್ಾರಿ 
ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಲ್ವು ಸಂಸೆಗಳು ಬಂಗಳೊರು ಸೀರಿದಂತೆ ಇತ್ರ ನಗರಗಳಲ್ೊಿ 
ಕಾಶ್ುೀರಿ ವಿಷಯವನಿುಟ್ುಿಕೊಂಡು ದೆೀಶ ವಿರೆೊೀಧಿ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕಗಳನುು ನಡೆಸುತಿುವ.  

 ಜೊತೆಗೆ ನಮುದೆೀ ದೆೀಶದ ಒಂದು ವಗಿದ ಬುದ್ದಧರ್ಜೀವಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್, ರಾಜಕ್ತೀಯ ಹಾಗೊ ನಿೀತಿ 
ನಿರೊಪ್ಕ್ ವಗಿದ ವಯಕ್ತುಗಳು ಗೆೊತಿುದೆೊಿೀ ಗೆೊತಿುಲ್ಿದೆಯೀ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ ರಾಜಯವನುು 
ಕ್ುರಿತ್ು ತ್ಪ್ುಪ ಮಾಹಿತಿಯನುು ಹರಡುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ತರಯರಾಗಿದಾಿರೆ. ನಿಯಂತ್ರರ್ ರೆೀಖೀಯನ್ನು ಭಾರತ್ 
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ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನದ ಶಾಶವತ್ ಗಡಿಯನ್ಾುಗಿ ಮಾಡಬೀಕನುುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕಾಶ್ುೀರ ಸಾವಯತ್ುವಾಗಲ್ಲ, 

ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನಕುೀ ಸೀರಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪ್ಾದ್ದಸುವವರೊ ನಮುಲ್ಲಿದಾಿರೆ. 
 ಎರಡನ್ನಯದಾಗಿ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ ರಾಜಯದ ಜನಸಂಖಯ 1.2ಕೊೀಟ್ಟ. ಅಂದರೆ ದೆೀಶದ ಜನಸಂಖಯಯ 

ಶೀ 1ರಷುಿ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ 2000ದ್ದಂದ 2014ರವರೆಗಿನ ಕಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಕೀಂದರದ್ದಂದ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ 
ಪ್ಡೆದ ಅನುದಾನ ಶೀ 10ರಷುಿ (ಸುಮಾರು 1.14ಲ್ಕ್ಷ ಕೊೀಟ್ಟ ರೊಪ್ಾಯಿಗಳು), ತ್ಲಾವಾರು ಲೆಕ್ು 
ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಉತ್ುರಪ್ರದೆೀಶದಂತ್ಹ ರಾಜಯದ ತ್ುಲ್ನ್ನಯಲ್ಲಿ 21 ಪ್ಟ್ುಿ ಹಚ್ುಚ. ಜೊತೆಗೆ 
ಕ್ಣಿವಯಲ್ಲಿನ ಭ್ಯೀತಾಪದನ್ನ ನಿಗರಹ ಮತ್ುು ಶಾಂತಿ ಸಾೆಪ್ನ್ನಯ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಸೀನ್ನಯನುು 
ನಿಯೀರ್ಜಸಿದಿರ ವಚ್ಚವನೊು ಸೀರಿಸಬಹುದು. ರಾಜಯವ್ಂದರಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಭ್ುಗಿಲೆೀಳುವ ವಿರೆೊೀಧಿ 
ಶಕ್ತುಗಳನುು ಸಂತೆೈಸಲ್ು ಇಷೊಿಂದು ಸಂಪ್ನೊುಲ್ ಪ್ೀಲಾಗಬೀಕ? ಎನುುವುದು ಒಂದು ಗಹನವಾದ 
ಪ್ರಶು. 

 ಮೊರನ್ನಯದಾಗಿ, ಭ್ಯೀತಾಪದನ್ಾ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕ್ಲೆಹಾಕ್ುವ ಸಂಸೆ ಸೌತ್ ಏಷಿಯಾ 
ಟೆರರಿಸಂ ಪ್ೀಟ್ಿಲ್ ನ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 1988ರಿಂದ ಇಂದ್ದನವರೆಗೆ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ 
ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಭ್ಯೀತಾಪದನ್ನಯ ಹುಸಿಯುದಧದಲ್ಲಿ 6229 ಯೀಧರು ಪ್ಾರಣಾಪ್ಿಣೆಗೆೈದ್ದದಾಿರೆ. 
ಇತಿುೀಚಗೆ ಹುತಾತ್ುರಾದ ಗೆೊೀಕಾಕ್ತನ ಬಸವರಾಜ ಚ್ನುಪ್ಾಪ ಪ್ಾಟ್ಟಲ್, ನವಲ್ಗುಂದದ ಹಸನಸಾಬ್  
ಕ್ುಡವಂದ ರಂತ್ಹ ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ದ ಯೀಧರು ದೊರದ ಕಾಶ್ುೀರದಲ್ಲಿ ಉಗರಗಾರ್ಮಗಳ ಹೊೀರಾಟ್ದಲ್ಲಿ 
ಪ್ಾರರ್ ತೆತಿುದಾಿರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 14 ಸಾವಿರಕ್ೊು ಹಚ್ುಚ ನ್ಾಗರಿಕ್ರು, 23 ಸಾವಿರಕ್ೊು ಹಚ್ುಚ 
ಉಗರಗಾರ್ಮಗಳು ಬಲ್ಲಯಾಗಿದಾಿರೆ. ಭ್ಯೀತಾಪದನ್ನಯ ಮೊಲ್ಕ್ ಭಾರತ್ದ ಮೀಲೆ ಛಾಯಾ 
ಸಮರದ ಮಾಗಿ ಹಿಡಿದ್ದರುವ ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿ ಕಾಶ್ುೀರ. ಕೊನ್ನಯದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರದೆೀಶ 
ಮುಸಲಾುನ ಬಹುಸಂಖಯವಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಿತ್ವಾದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸನಿುವೀಶದ ಅಧಯಯನ 
ಮಾದರಿಯನುು ಕಾಶ್ುೀರ ಕ್ಣಿವಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಹುದು. 

ಪ್ರತೆಯೀಕ್ತೆಯ ಧವನಿ ಇರುವುದು ಕಾಶ್ುೀರ ಪ್ಾರಂತ್ದ ಕೀವಲ್ ಐದು ರ್ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ? 

 ಪ್ರತಿೀ ಬಾರಿ ಪ್ರತೆಯೀಕ್ತೆಯ ಕ್ೊಗು ಹಚಾಚಗಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಬುಗಿಲೆದಾಿಗಲ್ೊ ಇಡಿೀ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ 
ಹೊತ್ುುರಿಯುತಿುದೆ ಎಂದು ಮಾಧಯಮಗಳು ಬಿಂಬಿಸುತ್ುವ. ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತ್ವಿರೆೊೀಧಿ 
ಬೀರಿರುವುದು ರಾಜಯದ ಒಂದು ಸಿೀರ್ಮತ್ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಎನುುವುದ ತ್ಥಯ. ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರದಲ್ಲಿ 
ಒಟ್ೊಿ 22 ರ್ಜಲೆಿಗಳಿವ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೀವಲ್ ಶ್ರೀನಗರ, ಬಾರಾಮುಲಾಿ, ಅನಂತ್ನ್ಾಗ್, 

ಕ್ುಲ್ ಗಾಮ್, ಪ್ುಲ್ ವಾಮಾ ಈ ಐದು ರ್ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತೆಯೀಕ್ತೆಯ ಚ್ಳುವಳಿ ಹೊೀರಾಟ್ 
ನಡೆಯುವುದು.  

 ಉಳಿದ 17 ರ್ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಮುಯೊ ಭಾರತ್ ವಿರೆೊೀಧಿ ಪ್ರದಶಿನ ಹರತಾಳಗಳು 
ನಡೆದ್ದಲ್ಿ. ಇನ್ನೊುಂದು ಮುಖಯ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಈ ಐದು ರ್ಜಲೆಿಗಳು ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನದ ಗಡಿ ಮತ್ುು 
ಗಡಿನಿಯಂತ್ರರ್ ರೆೀಖಯಿಂದ ಸಾಕ್ಷುಿ ದೊರದಲ್ಲಿವ. ಗಡಿನಿಯಂತ್ರರ್ ರೆೀಖಗೆ ತಾಗಿರುವ ಪ್್ಂಛ್ 
ಮತ್ುು ಕಾಗಿಿಲ್ ರ್ಜಲೆಿಗಳು ಶೀ. 90ರಷುಿ ಮುಸಿಿಂ ಜನಸಂಖಯಯನುು ಹೊಂದ್ದವ. ಆದರೆ ಈ 
ರ್ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಬಿನ್ನೀ ಒಬಿ ಪ್ರತೆಯೀಕ್ತಾವಾದ್ದ ನ್ಾಯಕ್ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಿ, ಎಂದೊ 
ಭಾರತ್ವಿರೆೊೀಧಿ ಪ್ರದಶಿನ ನಡೆದ್ದಲ್ಿ. 
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 1947ರ ಸಂತ್ರದ ಕಾಶ್ುೀರದ ರಾಜಕ್ತೀಯವನುು ಸೊಕ್ಷುವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಜಮುು ಮತ್ುು 
ಕಾಶ್ುೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ುೀರಿ ಸುನಿು ಮುಸಲಾುನ ಕೀಂದ್ದರತ್ ರಾಜಕ್ತೀಯ ವಯವಸೆ ತ್ನು ಬೀರನುು 
ಆಳವಾಗಿ ಇಳಿಸಿದೆ ಎನುುವುದನುು ಸಪಷಿವಾಗಿ ಕಾರ್ುಬಹುದು. ರಾಜಯದ ಶೀ 15ರಷುಿ ಪ್ರದೆೀಶದ 
ಮೊಲ್ದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 33%ರಷಿಿರುವ ಕಾಶ್ುೀರಿ ಮಾತ್ನ್ಾಡುವ ಸುನಿು ಮುಸಲಾುನ 
ಸಮುದಾಯಕು ಸೀರಿದ ಜನರು ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ ಆಡಳಿತ್, ವಾಯಪ್ಾರ ವಹಿವಾಟ್ು, ಕ್ೃಷಿ 
ಎಲ್ಿವನೊು ನಿಯಂತಿರಸುತಾುರೆ. ಪ್ರತೆಯೀಕ್ತಾವಾದ್ದ ಹುರಿಯತ್ ಕಾನಪರೆನ್  ಹಾಗೊ ರಾಜಯದ ಎರಡು 
ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳಾದ ಪಿೀಪ್ಲ್  ಡೆಮಾಕಾರಟ್ಟಕ್ ಪ್ಾಟ್ಟಿ(ಪಿಡಿಪಿ) ಮತ್ುು ನ್ಾಯಶನಲ್ 
ಕಾನಫರೆನ್ (ಎನ್ ಸಿ)ಗಳ ನಿೀತಿಗಳನುು ಇದೆೀ ಗುಂಪ್ು ನಿರೊಪಿಸುತ್ುದೆ. ಕಾಂಗೆರಸ್ ನ ನಿೀತಿಯನುು ಕ್ೊಡ 
ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ುದ 

 ಹುರಿಯತ್ ಕಾನಫರೆನ್  ಮುಂತಾದ ಪ್ರತೆಯೀಕ್ತಾವಾದ್ದ ಸಂಘಟ್ನ್ನಗಳು, ಸಾವಯತ್ುತೆಯ 
ಬೀಡಿಕಯಿಡುವ ನ್ಾಯಶನಲ್ ಕಾನಫರೆನ್ , ಪಿಡಿಪಿ ಮೊದಲಾದ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳು, ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನಿ 
ಭ್ಯತಾಪದಕ್ರ ಒಳನುಸುಳುವಿಕಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಗುಂಪ್ುಗಳು, ಪ್ರತಿಭ್ಟ್ನ್ನಯ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಕ್ಲೆಿಸದು ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮಾಡುವವರು, ದೆಹಲ್ಲಯ ಬುದ್ದಿರ್ಜೀವಿ ವಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತೆಯೀಕ್ತೆಯ ಭಾಷರ್ 
ಬಿಗಿಯುವವರು, ಮಾಧಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ುೀರವನುು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವವರು ಇವರೆಲ್ಿರೊ ಕಾಶ್ುೀರಿ 
ಕ್ಣಿವಯ ಸುನಿು ಮುಸಲಾುನ ಸಮುದಾಯಕು ಸೀರಿದವರಾಗಿದಾಿರೆ.  

ಸಂವಿಧಾನದ 370ನ್ನೀ ವಿಧಿ ತಾತಾುಲ್ಲಕ್ ? 

 ಭಾರತ್ದೆೊಂದ್ದಗಿನ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ ವಿಲ್ಲೀನವೀ ಪ್್ರ್ಿವಾಗಿಲ್ಿ, ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಜನಮತ್ಗರ್ನ್ನ 
ನಡೆಸಬೀಕ್ು ಮತ್ುು ಸಾವಯತ್ುv ನಿೀಡಬೀಕ್ು ಮುಂತಾದ ಬೀಡಿಕಗಳನುು ಆಗಾಗ ಮುಂದ್ದಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 
ಕಾಶ್ುೀರ ಭಾರತ್ ರಾಷರದ ಅಭಿನು ಅಂಗವಾಗಿತ್ುು ಎನುುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ್ ಸತ್ಯ. 1947 ಆಗಸಿ 
15ರ ಮಧಯರಾತಿರಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಕಾಯಿದೆ 1947 (India Independence Act 

1947)ರ ಅನವಯ ಬಿರಟ್ಟಷರ ನ್ನೀರ ಆಡಳಿತ್ಕೊುಳಪ್ಟ್ಿ ಪ್ಾರಂತ್ಗಳ ಮೀಲೆ ಬಿರಟ್ನಿುನ ಸಾವಿಭೌಮತೆ 
ಕೊನ್ನಗೆೊಂಡು,  ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತ್ವಾದ ಡೆೊರ್ಮನಿಯನ್ ಗಳಾದ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನಗಳಿಗೆ 
ಅಧಿಕಾರ ಹಸಾುಂತ್ರಗೆೊಂಡಿತ್ು. ಹಾಗೆಯೀ ಸಾವಿಭೌಮತೆ ಪ್ಡೆದ ಸಂಸಾೆನ ರಾಜಯಗಳು 
ಒಂದೆೊಂದಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನಗೆೊಂಡವು. ಮೈಸೊರು, ಟಾರವಾಂಕ್ುರ್, 

ಪ್ಟ್ಟಯಾಲ್ ಮೊದಲಾದ ಸಂಸಾೆನಗಳು ಭಾರತ್ದೆೊಂದ್ದಗೆ ವಿಲ್ಯನ ಒಪ್ಪಂದಕು ಸಹಿಹಾಕ್ತದ 
ಮಾದರಿಯಲೆಿೀ ಮಹಾರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಆಳಿವಕಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟಿದಿ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ 1947ರ 
ಅಕೊಿೀಬರ್ 26ರಂದು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಲೀನವಾಯಿತ್ು.  

 ಆದಿರಿಂದ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರದ ವಿಲ್ಲೀನ ಅಂತಿಮ ಮತ್ುು ರಾಜಯವು ಭಾರತ್ ಗರ್ತ್ಂತ್ರದ ಅವಿಭಾಜಯ 
ಅಂಗವಾಗಿದೆ. 1947ರಲ್ಲಿ ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರದ ಮೀಲೆ ಆಕ್ರಮರ್ ನಡೆಸಿ ರಾಜಯದ 
ಒಂದ್ದಷುಿ ಭಾಗವನುು ಕ್ಬಳಿಸಿತ್ು. ಪ್ರಧಾನಿ ನ್ನಹರು ಈ ವಿಷಯವನುು ವಿಶವಸಂಸೆಗೆ ಒಯಿ 
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಕು ಶ್ೀಘರ ಪ್ರಿಹಾರ ಸಾಧಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 1950ರಲ್ೊಿ ಇದೆೀ ಪ್ರಿಸಿೆತಿ 
ಮುಂದುವರೆದ್ದದಿರಿಂದ ಯುದಧಪಿೀಡಿತ್ ಪ್ರದೆೀಶವಾದ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ ರಾಜಯಕು ಭಾರತ್ದ 
ಸಂವಿಧಾನವನುು ವಿಸುರಿಸುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ರಾಜಯದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸಭೆಯನುು ರಚಿಸಿ ಒಪಿಪಗೆ 
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ಪ್ಡೆಯುವುದು ಸಾಧಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದಿರಿಂದ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಗರ್ತ್ಂತ್ರದ ಸಂವಿಧಾನವನುು 
ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ತಾತಾುಲ್ಲಕ್ ಮತ್ುು ಸಂಕ್ರಮರ್ ಮಾಗಿವಾಗಿ 370ನ್ನೀ ವಿಧಿಯನುು ಸೀರಿಸಿ 
ರಾಷಾರಧಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ುು ಸಂಸತ್ುು ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸಿದ ಇತ್ರ ಕಾನೊನುಗಳನುು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವ 
ಪ್ರಮಾಧಿಕಾರವನುು ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ು.  

 370ನ್ನೀ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೀಖ್ ಅಬುಿಲ್ಿನ ಅರ್ತಿಯಂತೆ ಕೀಂದರದ ಯಾವುದೆೀ ಕಾನೊನನುು 
ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಬೀಕಾದರೆ ರಾಜಯ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಒಪಿಪಗೆ ಪ್ಡೆಯಬೀಕಂಬ ವಿಷಯವನೊು 
ಸೀರಿಸಲಾಯಿತ್ು. 370ನ್ನೀ ವಿಧಿಯು ಕೀವಲ್ ತಾತಾುಲ್ಲಕ್ ಮತ್ುು ಇದು ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ ರಾಜಯಕು 
ಸಾವಯುತ್ುತೆಯನುು ನಿೀಡುತ್ುದೆ ಎನುುವುದು ಸತ್ಯಕು ದೊರವಾದುದು. ದುರದೃಷಿದ 
ವಿಷಯವಂದರೆ ಶೀಖ್ ಅಬುಿಲ್ಿ ಹಾಗೊ ತ್ದನಂತ್ರದ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರದ ಸಕಾಿರಗಳು 370ನ್ನೀ 
ವಿಧಿಯ ದುರುಪ್ಯೀಗವನುು ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ದವ. ತಾತಾುಲ್ಲಕ್ 
ಪ್ಾರವಧಾನವಾಗಿದಿ 370ನ್ನೀ ವಿಧಿ ಇನೊು ರದಾಿಗಿಲ್ಿ.  

 ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನ್ನಹರು ಶೀಖ್ ಸುೀಹದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ 1954ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದುಿಪ್ಡಿಯ 
ಸಂಸತಿುನ ಪ್ರಮಾಧಿಕಾರವನೊು ಬೈಪ್ಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೊಲ್ಕ್ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ 
ರಾಜಯಕು ಸಂಭ್ಂಧಿಸಿದಂತೆ 35A ಎನುುವ ಹೊಸ ವಿಧಿಯನುು ಸಂವಿಧಾನಕು ಸೀರಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಈ 
ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಳಿದಂತೆ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ ನ್ೌಕ್ರಿ, ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಸೆರಾಸಿುಯನುು ಖರಿೀದ್ದಸುವುದು, 

ನಿವಾಸ ಮಾಡುವುದು, ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ ವಿದಾಯರ್ಥಿ ವೀತ್ನ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಯ 
ಮಾಡುವ ಕಾನೊನುಗಳು ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನ ನಿೀಡುವ ಮೊಲ್ಭ್ೊತ್ ಹಕ್ುುಗಳ ವಾಯಪಿುಯಿಂದ 
ಪ್ರಶಾುತಿೀತ್ವಾಗಿವ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ಜಮುು ಕಾಶ್ುೀರ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಬೀರೆ ರಾಜಯದ ಜನರು 
ಭ್ೊರ್ಮ ಖರಿೀದ್ದಸ ವಾಸ ಮಾಡವುದು ಸಾಧಯವಿಲ್ಿ ಎಂದು ಕಾನೊನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ್ದ 
ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮೊಲ್ಭ್ೊತ್ ಹಕ್ತುಗೆ ವಿರುದಧವಾದುದು ಎಂದು ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಶ್ುಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಿ. ಹಿೀಗೆ ಸಂವಿಧಾನ 370 ಮತ್ುು 35A ವಿಧಿಗಳ ದುಬಿಳಕಯಿಂದ ಜಮುು 
ಕಾಶ್ುೀರದಲ್ಲಿ ಘೊೀರ ತಾರತ್ಮಯ ನಿರಂತ್ರ ನಡೆದು ಬಂದ್ದದೆ. ಆಸಕ್ತುಯ ವಿಷಯವಂದರೆ 35A ವಿಧಿ 
ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ಠ್ಯದಲೆಿಲ್ೊಿ ಕಾರ್ಸಿಗುವುದ್ದಲ್ಿ. 

2. ಬೀಟ್ಟ ಬಚಾವ್ೀ, ಬೀಟ್ಟ ಪ್ಡಾವ್ೀ’ 
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 2015ರಲ್ಲಿಕೀಂದರ  ಸರಕಾರ ಮುನ್ನುಲೆಗೆ ತ್ಂದ ‘ಬೀಟ್ಟ ಬಚಾವ್ೀ ಬೀಟ್ಟ ಪ್ಡಾವ್ೀ ಯೀಜನ್ನ’ಯ 
ಪ್ರಚಾರಕು ಕೊಟ್ಿಷುಿ ಪ್ಾರಮುಖಯತೆಯನುು ಕಾಯಿಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಕೊಡದ್ದರುವುದು ಬಳಕ್ತಗೆ 
ಬಂದ್ದದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಕೀಂದರ  ಸರಕಾರ ಚಾಲ್ನ್ನ ನಿೀಡಿದ ಬೀಟ್ಟ ಬಚಾವ್ೀ ಬೀಟ್ಟ ಪ್ಡಾವ್ೀ ಯೀಜನ್ನಯ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ುು 
ಜಾಹಿೀರಾತ್ು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯ ಶೀ.56ರಷುಿ ಹರ್ವನುು ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದೆ. 
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ಆದರೆ ಯೀಜನ್ನಯನುು ಕಾಯಿರೊಪ್ಕು ತ್ರಲ್ು ಶೀ.25ಕ್ತುಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಹರ್ವನುು ವಯಯಿಸುವ 
ಮೊಲ್ಕ್ ಪ್ರತಿಪ್ಕ್ಷಗಳ ಟ್ಟೀಕಗೆ ಮತೆೊುಮು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಭೆೀಟ್ಟ ಬಚಾವ್ೀ ಭೆೀಟ್ಟ ಪ್ಡಾವ್ೀ ಯೀಜನ್ನ ? 

 ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರವು ಭೆೀಟ್ಟ ಬಚಾವ್ೀ ಭೆೀಟ್ಟ ಪ್ಡಾವ್ೀ (ಬಿಬಿಬಿಪಿ) ಯೀಜನ್ನಯಂದನುು ಹರ್ುು 
ಮಗುವಿನ ಬದುಕ್ುಳಿಯುವಿಕ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುು ಶ್ಕ್ಷರ್ಕಾುಗಿ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾರ್ಜಕ್ 
ಮನಸ್ನುು ಬದಲ್ಲಸುವ ಉದೆಿೀಶದ್ದಂದ ದೆೀಶದಾದಯಂತ್ ಸಾಮೊಹಿಕ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊಲ್ಕ್ 
ಕ್ಷಿೀಣಿಸುತಿುರುವ ಮಕ್ುಳ ಸಕ್  ಅನುಪ್ಾತ್ (CSR) ಸಮಸಯಯನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ಸಮಸಯಯ 
ವಿಷಮಸಿೆತಿಯ ಬಗೆೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೊಡಿಸುವ ಉದೆಿೀಶವನುು ಹೊಂದ್ದದೆ 

 ಈ ಯೀಜನ್ನಯು 100 ರ್ಜಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಡಿಮ ಮಕ್ುಳ ಸಕ್  ಅನುಪ್ಾತ್ದೆೊಂದ್ದಗೆ ಮಧಯಸಿೆಕ ಮತ್ುು 
ಬಹು-ವಲ್ಯ ಕಾಯಿವನುು ಕೀಂದ್ದರೀಕ್ರಿಸಿದೆ. 

 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ುು ಮಕ್ುಳ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಸಚಿವಾಲ್ಯ, ಆರೆೊೀಗಯ ಮತ್ುು ಕ್ುಟ್ುಂಬ ಕ್ಲಾಯರ್ 
ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಮತ್ುು ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೊುಲ್ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಜಂಟ್ಟ ಉಪ್ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ 
ಭೆೀಟ್ಟ ಬಚಾವ್ೀ ಭೆೀಟ್ಟ ಪ್ಡಾವ್ೀ ಯೀಜನ್ನ. 

 3. ಎಸಿ್/ಎಸಿಿ ಕಾಯಿ ತಿದುಿಪ್ಡಿಗೆ ತ್ಡೆ ನಿೀಡಲ್ು ಸುಪಿರೀಂ ನಕಾರ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಜಾರ್ಮೀನು ನಿರಾಕ್ರಿಸುವ ದ್ದಸಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ್/ಎಸಿಿ ದೌಜಿನಯ ತ್ಡೆ ಕಾಯಿದೆಗೆ ತ್ರಲ್ು 
ಉದೆಿೀಶ್ಸಿರುವ ತಿದುಿಪ್ಡಿಗೆ ತ್ಡೆ ನಿೀಡಲ್ು ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ಿ  ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಕ್ಳೆದ ವಷಿ ಮಾರ್ಚಿ  20ರಂದು ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ಿ  ನಿೀಡಿದಿ ತಿೀಪಿಿನ ಮರುಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ನ್ನ ಕೊೀರಿದ 
ಕೀಂದರ ಸರಕಾರದ ಮನವಿ ಮತ್ುು ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಹೊಸ ತಿದುಿಪ್ಡಿ ಪ್ರಶ್ುಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನುು 
ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನ್ಾಯಯಮೊತಿಿ ಎ.ಕ.ಸಿಕ್ತರ ನ್ನೀತ್ೃತ್ವದ ಪಿೀಠ್ ಹೀಳಿದೆ. 
ಈ ಪ್ರಕ್ರರ್ವು ನ್ಾಯಯಮೊತಿಿ ಯು.ಯು.ಲ್ಲ್ಲತ್  ಅವರನುು ಒಳಗೆೊಂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಪಿೀಠ್ಕು 
ವಗಾಿವಣೆಗೆೊಂಡಿದೆ. 

 ದೌಜಿನಯ ತ್ಡೆ ಕಾಯಿದೆ ವಾಯಪ್ಕ್ ದುಬಿಳಕಯಾಗುತಿುದೆ ಎನುುವ ದೊರನುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಿ ಸುಪಿರೀಂ 
ಕೊೀಟ್ಿ , ಇಂತ್ಹ ಪ್ರರಕ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ು ತ್ನಿಖ ನಡೆಸದೆೀ ಸರಕಾರಿ ನ್ೌಕ್ರರನುು ಬಂಧಿಸುವಂತಿಲ್ಿ 
ಎಂದು ಕ್ಳೆದ ಮಾರ್ಚ ಿ ನಲ್ಲಿ ತಿೀಪ್ುಿ ನಿೀಡಿತ್ುು. ಅಂದ್ದನ ಪಿೀಠ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಾಯ.ಲ್ಲ್ಲತ್  ಕ್ೊಡ ಇದಿರು. 
ಈಗ ಅದಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನುು ಪ್ುನಃ ಅವರ ನ್ನೀತ್ೃತ್ವದ ಪಿೀಠ್ಕು ವಗಾಿಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಎಸಿ್/ಎಸಿಿ ದೌಜಿನಯ ತ್ಡೆ ಕಾಯಿದೆ ಹಿನ್ನುಲೆ 
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 ಎಸಿ್ / ಎಸಿಿ ಕಾಯಿದೆ ಮೊಲ್ತ್ಃ 1955 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ುು ಅಸಪೃಶಯತೆ (ಅಪ್ರಾಧ) ಕಾಯಿದೆ ಎಂದು 
ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಯಿತ್ು . 

 ಇದನುು 1976 ರಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ರೆೈಟ್  (ಪಿಸಿಆರ್) ರಕ್ಷಣೆಯಂತೆ ಮರುನ್ಾಮಕ್ರರ್ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ು 
ಆದರೆ ಕಾನೊನು 1980 ರ ದಶಕ್ದಲ್ಲಿ ನಿಷಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ು ಮತ್ುು 1989 
ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಪ್ರಿಶ್ಷಿ ಪ್ಂಗಡಗಳು (ದೌಜಿನಯ ತ್ಡೆಗಟ್ುಿವಿಕ) ಕಾಯಿದೆಗೆ 
ಬದಲಾಯಿತ್ು. 

 2015 ರಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಧ ಚ್ಟ್ುವಟ್ಟಕಗಳಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಜನರ ಮೀಲ್ುಗೆೈ ಮೀಲ್ುಟ್ಿದ 
ಜಾತಿಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವಂತ್ಹ ಕಾಯಿಗಳನುು ಸೀರಿಸುವ ಮೊಲ್ಕ್ ಹಚಿಚನ 
ಅಪ್ರಾಧಗಳನುು ತ್ನು ವಾಯಪಿುಯಳಗೆ ತ್ರಲಾಯಿತ್ು. 

ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ಿ ನಿೀಡಿರುವ ನಿದಶಿನ  

 ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ಿ ನ  ಎರಡು ನ್ಾಯಯಾಧಿೀಶರ ಪಿೀಠ್ವು ರಾಜಕ್ತೀಯ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತುಕ್ 
ಕಾರರ್ಗಳಿಗಾಗಿ “ಸಾವಭಾವಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತುಯಿಂದ” ಆಕ್ಿು “ದುರುಪ್ಯೀಗದ ಸಂದಭ್ಿಗಳು” ಎಂದು 
ತಿೀಪ್ುಿ ನಿೀಡಿತ್ು. 

 ನಂತ್ರ, ಆಕ್ಿು “ಸುಳುು ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ತ್ಪಿಪಸಲ್ು” ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನಕಾುಗಿ 
ಮಾಗಿದಶ್ಿ ಸೊತ್ರಗಳನುು ನಿೀಡಿತ್ು . 

 ಮೊಕ್ದಿಮಯನುು ದಾಖಲ್ಲಸುವ ಮೊದಲ್ು ಆರೆೊೀಪ್ಗಳು “ನಿಷರಯೀಜಕ್ ಅಥವಾ 
ಪರೀರೆೀಪಿತ್ವಾಗಿಲ್ಿ” ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ು ಪ್ಾರಥರ್ಮಕ್ ತ್ನಿಖಯನುು ಡಿಎಸಿಪ 
ನಡೆಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

 ನ್ನೀಮಕಾತಿ ಅಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿಯಂದ್ದಗೆ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಸೀವ ಆರೆೊೀಪಿಗಳನುು ಮಾತ್ರ 
ಬಂಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಹೀಳಿದಾಿರೆ. ರ್ಜಲೆಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿೀಕ್ಷಕ್ರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪ್ಡೆದ 
ನಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ರರನುು ಬಂಧಿಸಬಹುದು. 

 ಅನುಮತಿ ನಿೀಡುವ ಮತ್ುು ಆರೆೊೀಪಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ುು ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಿ ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯಕು ಕೊಡುವ 
ಕಾರರ್ಕಾುಗಿ ಎಸ್ಎಸಿಪ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಲಸಬೀಕ್ು. 

ಈ ನಿಧಾಿರ ಏಕ? 

 2015 ರ ನ್ಾಯಶನಲ್ ಕರೈಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಿ ಬೊಯರೆೊೀ (ಎನಿ್ಆಬಿಿ) ದತಾುಂಶವನುು ಬಂರ್ಚ 
ಉಲೆಿೀಖಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 15-16 ರಷುಿ ದೊರುಗಳನುು ಮುಚಿಚದ ವರದ್ದಗಳನುು 
ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳುುವ ಅಂತ್ಹ ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳಲ್ಲಿ 75 ಪ್ರತಿಶತ್ದಷುಿ ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳು 
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವು / ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳನುು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳುುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಯೀರ್ಜಸುವುದು 

 ಸುಳುು ಸೊಚ್ನ್ನ ಮತ್ುು ಅನಗತ್ಯವಾದ ಬಂಧನದ್ದಂದಾಗಿ ಕಾನೊನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ 
ಅನುಮೊೀದನ್ನ ಇಲ್ಿದ ಕಾರರ್ ಮುಗಧ ನ್ಾಗರಿಕ್ರನುು ಕಾಪ್ಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ುು 
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ಈ ತಿದುಿಪ್ಡಿ ಏನು? 

 ತಿದುಿಪ್ಡಿಯು ಮೊಲ್ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿನ 18 ನ್ನೀ ಅಧಿನಿಯಮಕು ಮೊರು ಹೊಸ 
ಅಧಿನಿಯಮಗಳನುು ಸೀರಿಸಲ್ು ಪ್ರಯತಿುಸುತ್ುದೆ. 

 ಆಕ್ಿು ಉದೆಿೀಶಗಳನುು ಮೊದಲ್ನ್ನಯದಾಗಿ ಹೀಳುವ ಪ್ರಕಾರ, “ಯಾವುದೆೀ ವಯಕ್ತುಗೆ ವಿರುದಧವಾಗಿ 
ಮೊದಲ್ ಮಾಹಿತಿ ವರದ್ದ (ಎಫ್ಐಆರ್) ನ ನ್ನೊೀಂದಣಿಗಾಗಿ ಪ್ಾರಥರ್ಮಕ್ ವಿಚಾರಣೆ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದ್ದಲ್ಿ. 

 ಎರಡನ್ನಯದಾಗಿ “ಆಕ್  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಧ ಮಾಡಿದ ಆರೆೊೀಪಿಸಿ ವಯಕ್ತುಯ ಬಂಧನ 
ಯಾವುದೆೀ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದ್ದಲ್ಿ”. 

 ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಜಾರ್ಮೀನು ಕ್ುರಿತ್ು ವಯವಹರಿಸುವಾಗ ಸಿಆಪಿಿಸಿ ಸಕ್ಷನ್ 438 ರ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳು ಈ 
ಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ “ಯಾವುದೆೀ ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯದ ಯಾವುದೆೀ ತಿೀಪ್ುಿ ಅಥವಾ ಆದೆೀಶದ 
ಹೊರತಾಗಿಯೊ” ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರರ್ಕು ಅನವಯಿಸುವುದ್ದಲ್ಿ ಎಂದು ಮೊರನ್ನಯದು ಹೀಳುತ್ುದೆ 

4. ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಗೆ ‘ಸುಪಿರೀಂ’ ನ್ನೊೀಟ್ಟಸ್ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಆರ್ಟ್ಟಐ ಕಾಯಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಲ್ು ತಿರಸುರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರರ್ ಇದ್ದೀಗ 
ಸುಪಿರೀಂಕೊೀಟ್ಿ ಮಟ್ಟಿಲೆೀರಿದೆ. ಅಷಿಅಲ್ಿದೆೀ ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಸುಪಿರೀಂಕೊೀಟ್ಿ 
ನ್ನೊೀಟ್ಟಸ್ ಕ್ೊಡ ನಿೀಡಿದೆ.  

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

ಸುಪಿರೀಂಕೊೀಟ್ಿ ನ್ನೊೀಟ್ಟಸ್ ನಿೀಡಲ್ು ಕಾರರ್ವೀನು ? 

 ಆರ್ಬಿಐ ಹಾಗೊ ಮಾರ್ಜ ಗವನ್ಿರ್ ಊರ್ಜಿತ್ ಪ್ಟೆೀಲ್ ವಿರುದಧ ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ಿನಲ್ಲಿ 
ನ್ಾಯಯಾಂಗ ನಿಂದನ್ನ ಪ್ರಕ್ರರ್ವನುು ದಾಖಲ್ಲಸಲಾಗಿತ್ುು. ಬಾಯಂಕ್ ನಿಯಮಗಳನುು ಉಲ್ಿಂಘಿಸಿ, 

ದಂಡತೆತ್ು ಬಾಯಂಕ್ಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿಯನುು ನಿೀಡುವಂತೆ ಆರ್ಬಿಐಗೆ ಕೀಳಲಾಗಿತ್ುಂತೆ. ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ುು 
ಹೊೀರಾಟ್ಗಾರರು ಕೀಳಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನು ತಿರಸುರಿಸಿದ ಆರ್ಬಿಐ ಉದೆಿೀಶಪ್್ವಿಕ್ವಾಗಿಯೀ 
ಸುಪಿರೀಂಕೊೀಟ್ಿನ ತಿೀಪ್ಿನುು ಉಲ್ಿಂಘಿಸುತಿುದೆ  ಎಂದು ಸುಪಿರೀಂಕೊೀಟ್ಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, 

ಕ್ರಮಕೈಗೆೊಳುುವಂತೆ ದೊರಿದಿರು. ಈ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪಿರೀಂಕೊೀಟ್ಿನ 
ನ್ಾಯಯಮೊತಿಿ ಎಲ್ .ಎನ್ . ರಾವ್ 4 ವಾರದೆೊಳಗೆ ಉತ್ುರ ನಿೀಡುವಂತೆ ನ್ನೊೀಟ್ಟಸ್ ನಿೀಡಿದಾಿರೆ. 

ಭಾರತಿೀಯ ಕಾನೊನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಾಯಯಾಂಗ ನಿಂದನ್ನ  ಎಂದರೆೀನು ? 

 ನ್ಾಯಯಾಂಗ ನಿಂದನ್ನ ಅಧಿನಿಯಮ 1971 ಕಾನೊನಿನಲ್ಲಿ   ಎರಡು ರಿೀತಿ ನಿಂದನ್ನಗಳು ಕ್ಂಡುಬರುತ್ುವ. 
ಮೊದಲ್ನ್ನೀಯದು: ‘ಕ್ತರರ್ಮನಲ್ ಕ್ಂಟೆಂಪ್ಟ ’ ಎರಡನ್ನೀಯದು: ‘ಸಿವಿಲ್ ಕ್ಂಟೆಂಪ್ಟ ’ 
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ಈ ಕ್ತರರ್ಮನಲ್ ಕ್ಂಟೆಂಪ್ಟ ಟ್ುಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ವಯಕ್ತು (ನ್ಾಯಯಾಧಿೀಶನನೊು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ) 

ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯದ ಅಧಿಕಾರವನುು ಉತೆರೀಕ್ಷ ಮಾಡುವಂತೆ ಮೌಖಿಕ್ವಾಗಿ, ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಾ 
ಭಾವದ ಮೊಲ್ಕ್ ಅಗೌರವವನುುಂಟ್ು ಮಾಡಿದರೆ, 

 ಕಾನೊನು ಬದಧ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಗು ತ್ೊರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಆ ರಿೀತಿ ಕ್ಂಡು ಅಥವಾ 
ಪ್್ವಾಿಗರಹ ಅಭಿಪ್ಾರಯ ವಯಕ್ುಪ್ಡಿಸದರೆ, 

 ನ್ಾಯಯದಾನ ಪ್ರಕ್ತರಯಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಡಿಿಪ್ಡಿಸದರೆ, 

ಹಸುಕ್ಷೀಪ್ವನುುಂಟ್ುಮಾಡಿದರೆ ಈ ಕ್ೃತ್ಯಗಳಿಂದ ನ್ಾಯಯಾಂಗ ನಿಂದನ್ನಯಾಗುತ್ುದೆ. 
 

 ಇನುು ‘ಸಿವಿಲ್ ಕ್ಂಟೆಂಪ್ಟ ಟ್’ ಅಂದರೆ, ಉದೆಿೀಶಪ್್ವಿಕ್ವಾಗಿ ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯದ ತಿೀಪ್ುಿ, ಆದೆೀಶ , 

ನಿದೆೀಿಶನಗಳನುು, ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯದ ನಡೆವಳಿಕಗಳನುು ಅಥವಾ ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯದೆದುರು ನಿೀಡಿದ 
ವಚ್ನವನುು ಉಲ್ಿಂಘಿಸಿದರೆ, ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಾಯಯಾಂಗ ನಿಂದನ್ನ ಯಾಗುತ್ುದೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ಗಮನಿಸಬೀಕಾದ ವಿಷಯವೀನ್ನಂದರೆ, ಈ ನ್ಾಯಯಾಂಗ ನಿಂದನ್ನ ಅಧಿನಿಯಮದಲ್ಲಿ ‘ಕೊೀಟ್ಿ’ ಎನುುವ 
ಪ್ದದ ನಿೀಡಲಾಗಿಲ್ಿ. ಆದರೆ ಹೈಕೊೀಟ್ಿ ಹಾಗೊ ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ ಿ ಗಳು ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ 
ವಾಯಪಿುಗೆ ಬರುವುದ್ದಲ್ಿವಂಬುದು ಮುಖಯ ಸಂಗತಿ. 

5. ಉಡಾನ್ - 3   

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ವಿಮಾನ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಯೀಜನ್ನ ಉಡಾನ್  ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತೆು 235 ಮಾಗಿಗಳನುು ಕೀಂದರ 
ಸರಕಾರ ಘೊೀಷಿಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಮೊರನ್ನೀ ಹಂತ್ದ ಯೀಜನ್ನ ಇದಾಗಿದುಿ, ಸಪೈಸ್ ಜಟ್ , ಜಟ್  ಏರ್ ವೀಸ್ , ಏರ್  ಇಂಡಿಯಾದ 
ಸಬಿ್ಡರಿ ಅಲೆೈಯನ್  , ಟ್ಬೊಿ ಏವಿಯಶನ್  ಇತಾಯದ್ದ ಏರ್ ಲೆೈನ್ ಗಳು ನ್ಾನ್ಾ ವಿಮಾನ 
ಮಾಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ್ಕು ಅನ್ನೊಮೊೀದನ್ನ ಪ್ಡೆದ್ದವ. 

 ಒಟ್ುಿ 11 ಏರ್ ಲೆೈನ್  ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ 235 ಮಾಗಿಗಳನುು ಮಂಜೊರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಉಡಾನ್ ಯೀಜನ್ನ ? 

 ದೆೀಶಾದಯಂತ್ ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಮಟ್ಿದ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಿರ್ಗಳನುು ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ್ದ 
ಸೌಲ್ಭ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಪಸುವುದು, ಜನ ಸಾಮಾನಯರಿಗೊ ಅಗೆದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಲ್ಲಪಸುವುದು 
ಉಡಾನ್  ಯೀಜನ್ನಯ ಉದೆಿೀಶವಾಗಿದೆ. 

 (ಉಡೆೀ ದೆೀಶ್  ಕಾ ಆಮ್  ನ್ಾಗರಿಕ್ ) ಈ ಯೀಜನ್ನಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್  ಟ್ಟಕಟ್  ದರಗಳಿಗೆ ರ್ಮತಿ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಜನ ಸಾಮಾನಯರಿಗೆ ಅಗೆದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲ್ು 
ಸಾಧಯವಾಗುತ್ುದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತಾುವಕಾಂಕ್ಷಯ ಯೀಜನ್ನಗೆ ಚಾಲ್ನ್ನ ನಿೀಡಲಾಗಿತ್ುು. 
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6. ಭಾರತ್ ಪ್ವ್ಿ ಕಾಯಿಕ್ರಮ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಏಕ್ ಭಾರತ್- ಶರೀಷಠ ಭಾರತ್ ನ ಸೊಫತಿಿಯಾಗಿರುವ, ೪ನ್ನೀ ಆವೃತಿುಯ ಭಾರತ್ ಪ್ವ್ಿ 
ಕಾಯಿಕ್ರಮ ದೆಹಲ್ಲಯ ಕಂಪ್ುಕೊೀಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿುೀಚಿಗೆ  ಆರಂಭ್ಗೆೊಂಡಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಈ ತಿಂಗಳ ೩೧ರವರೆಗೆ ಈ ಕಾಯಿಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲದೆ. ಗರ್ರಾಜೊಯೀತ್್ವದ ಸಂಭ್ರಮ, 

ದೆೀಶದ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಸಂಸುೃತಿಯ ಅನ್ಾವರರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಪ್ವ್ಿ ಕಾಯಿಕ್ರಮವನುು 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶರೀಷಠ ಭಾರತ್ ಯೀಜನ್ನ ? 

 ಪ್ರತಿ ವಷಿ ಒಂದು ರಾಜಯ ಭಾರತ್ದ ಯಾವುದೆೀ ರಾಜಯದ ಜತೆ ಬಾಂಧವಯ ಕ್ಲ್ಲಪಸಿಕೊಳುಬೀಕ್ು. 
2019ಕು ಹರಿಯಾರ್ , ತ್ರ್ಮಳು ನ್ಾಡು ಜತೆ ನಂಟ್ು ಕ್ಟ್ಟಿಕೊಳುುತ್ುದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೊೀರ್. ಆಗ 
ಹರಿಯಾರ್ದ ನೊರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಷಿ ನೊರು ತ್ರ್ಮಳು ವಾಕ್ಯಗಳನುು ಕ್ಲ್ಲಸಬೀಕಾಗುತ್ುದೆ. 
ತ್ರ್ಮಳಿನ ಒಂದು ಹಾಡನುು ಹೀಳಿಕೊಡಬೀಕ್ು. ಆಹಾರ ಮೀಳ ನಡೆಸಬೀಕ್ು. ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡು ಜನತೆ, 

ಹರಿಯಾರ್ಕು, ಹರಿಯಾರ್ದವರು ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೊೀಗಬೀಕ್ು. 2020ಕು ಹರಿಯಾಣಾ 
ಮತೆೊುಂದು ರಾಜಯದ ಜತೆ ಬಂಧವನುು ಸಾಧಿಸಬೀಕ್ು. ಹಿೀಗೆ ಈ ಸರಪ್ಣಿ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ುದೆ. 
ಭಾರತ್ದ ಏಕ್ತೆ ಮತ್ುು ಸಮಗರತೆಯ ಅರಿವು ಇದರಿಂದಾಗುತ್ುದೆ.  

 2 ರಾಜಯಗಳು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಷಿ ಕಾಲ್ ಸಾಂಸುೃತಿಕ್ ಮತ್ುು ವಿದಾಯರ್ಥಿ ವಿನಿಮಯ 
ಕಾಯಿಕ್ರಮ ಹರ್ಮುಕೊಳುುವುದು ಈ ಕಾಯಿಕ್ರಮದ ಉದೆಿೀಶ. 

7. ದಕ್ಷಿರ್ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ುಸಿಯುತಿುದೆ ಲ್ಲಂಗ ಅನುಪ್ಾತ್ ಪ್ರಮಾರ್ 

 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಉತ್ುರ ಭಾರತ್ದ ಬದಲ್ಲಗೆ ದಕ್ಷಿರ್ದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಂಗಾನುಪ್ಾತ್ ವಯತಾಯಸ ಹಚ್ುಚತಿುದೆ. ಆಶಚಯಿಕ್ರ 
ಬಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್, ಆಂಧರಪ್ರದೆೀಶ, ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡು, ಗೆೊೀವಾಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತಿುರುವ 
ಶ್ಶುಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ುುಮಕ್ುಳ ಸಂಖಯ ತಿೀವರ ಕ್ುಸಿತ್ ಕ್ಂಡಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಪ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ದರುವ ಈ 
ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿನ ಲ್ಲಂಗಾನುಪ್ಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ ದೆೀಶಕು ಹೊಸ ಸವಾಲಾಗಿ ಪ್ರಿರ್ರ್ಮಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 2007 ರಿಂದ 2016ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ರಿರ್ಜಸಾರರ್  ಜನರಲ್  ಆಫ್  ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಚೀರಿಯ ಅಂಕ್ತ-
ಅಂಶಗಳನುು ವಿಶಿೀಷಿಸುವುದಾದರೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಆಂಧರ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ತ್ಲಾ 1000 ಪ್ುರುಷರಿಗೆ 
974ರಷಿಿದಿ ಹರ್ುಕ್ುಳ ಸಂಖಯ 2016ರಲ್ಲಿ 806ಕು ಕ್ುಸಿದ್ದದೆ. 
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 ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾರ್ 1004ರಿಂದ 896ಕು ಇಳಿದ್ದದೆ. ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ 935ರಿಂದ 840, 

ತೆಲ್ಂಗಾರ್ದಲ್ಲಿ 954ರಿಂದ 881ಕು (2013-2016ರ ಲೆಕಾುಚಾರ) ಕ್ುಸಿದ್ದದೆ. 

ಲ್ಲಂಗ ಅನುಪ್ಾತ್ ಪ್ರಮಾರ್ ಕ್ುಸಿಯಲ್ು  ಕಾರರ್ವೀನು ? 

 ಈ ಇಳಿಕಗೆ ಹರ್ುು ಮಕ್ುಳ ಜನನ ನ್ನೊೀಂದಣಿಯನುು ನಿಲ್ಿಕ್ಷಿಸಿದೆಿೀ ಕಾರರ್ ಎನುುವಂತಿಲ್ಿ. ಈ 
ಎಲ್ಿ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಶೀಕ್ಡ 100ರಷುಿ ಜನನ ನ್ನೊೀಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ಹರ್ುು ಮಕ್ುಳ ಜನನವೀ 
ಕ್ಡಿಮಯಾಗಿದುಿ, ಅದು ವಾಸಾುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎನುುತ್ುದೆ ಅಧಯಯನ. 

 ಸರಕಾರದ ಕ್ಟ್ುಿನಿಟ್ಟಿನ ನಿಷೀಧದ ನಡುವಯೊ ಭ್ೊರರ್ದ ಲ್ಲಂಗಪ್ತೆು ಎಗಿೆಲ್ಿದೆೀ 
ನಡೆಯುತಿುರುವುದೆೀ ಇದಕು ಕಾರರ್ ಎಂದು ಚಿಂತ್ಕ್ರು ಕ್ಳವಳ ವಯಕ್ುಪ್ಡಿಸಿದಾಿರೆ. 

 ರಾಜಯ ವಿಭ್ಜನ್ನಯ ಗೆೊಂದಲ್ದ್ದಂದ ಈ ರಿೀತಿ ವಯತಾಯಸ ಕಾಣಿಸುತಿುದೆ ಎಂದು ಆಂಧರಪ್ರದೆೀಶ ಹಾರಿಕ 
ಉತ್ುರ ನಿೀಡುತಿುದೆ. ಆದರೆ ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ ಹಾಗೊ ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಕ್ುಸಿತ್ಕು ಕಾರರ್ ಇನುಷಿ 
ತಿಳಿಯಬೀಕ್ತದೆ. 

 2007-16ರ ಅವಧಿಯ ಅಂಕ್ತ-ಸಂಖಯ ಆಧರಿಸಿ ಲ್ಲಂಗಾನುಪ್ಾತ್ ವಯತಾಯಸದ ಈ ಮಾಹಿತಿ 
ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ ಸಕಾಿರ ಕ್ೊಡ ಈ ಬಗೆೆ ಎಚ್ಚರಿಕ ನಡೆ ಇಡುವ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ದದುಿ, ಈ 
ಕ್ುಸಿತ್ಕು ನ್ನೈಜ ಕಾರರ್ ಹುಡುಕ್ಬೀಕ್ತದೆ. 

 ಉತ್ುರ ಭಾರತ್ದ ಸಾಕ್ಷುಿ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ದಗೊ ಜನನ ನ್ನೊೀಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸಮಪ್ಿಕ್ವಾಗಿ 
ಆಗುತಿುಲ್ಿ. ರಾಷಿರೀಯ ನ್ನೊೀಂದಣಿ ಪ್ರಮಾರ್ ಈಗಲ್ೊ ಕೀವಲ್ ಶೀ.60 ಇದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಉತ್ುರ 
ಭಾರತ್ದ ಲ್ಲಂಗಾನುಪ್ಾತ್ ಸಮಪ್ಿಕ್ವಾಗಿಲ್ಿ ಎನುಲಾಗುತಿುದೆ. 

 ಆದರೆ ದಕ್ಷಿರ್ದ ಬಹುತೆೀಕ್ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೀ.95ರಿಂದ 100 ಜನನ ನ್ನೊೀಂದಣಿಯಾಗುತಿುದೆ. 
ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿಯೊ ಶೀ.98 ಜನನ ನ್ನೊೀಂದಣಿಯಾಗುತಿುದೆ. 

 ಛತಿುೀಸ್ ಗಢ ಟಾಪ್ಟ : 2016ರಲ್ಲಿ ಛತಿುೀಸ್ ಗಢದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1000 ಪ್ುರುಷರಿಗೆ 980 ಹರ್ುಕ್ುಳಿದುಿ 
ಲ್ಲಂಗ ಅನುಪ್ಾತ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ ಸಾೆನದಲ್ಲಿದೆ. ನಂತ್ರದಲ್ಲಿ 954 ಸಾೆನಗಳೆೊಂದ್ದಗೆ ಕೀರಳ ಇದೆ. 

ಕ್ಡಿಮ ಲ್ಲಂಗಾನುಪ್ಾತ್ದ್ದಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು  ಯಾವುವು? 

 ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ ಬಿ  952 ಕ್ತುಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಇದೆ ಏಕಂದರೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಆದಯತೆ ಇದೆ, 

ಇದರಥಿ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಗಭಾಿವಸೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ುು ಮಕ್ುಳನುು ಕೊಲ್ಿಲಾಗುತ್ುದೆ. 
 ಇದರಂತೆ 63 ರ್ಮಲ್ಲಯನ್ ಹುಡುಗಿಯರು  ಅಂತ್ಹ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದಾಿರೆ 

ಎಂದು ಅಂದಾರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ. 
 70ರ ದಶಕ್ದ್ದಂದ ಪ್ಾರರಂಭ್ವಾಗುವ ಕ್ಡಿಮ ಲ್ಲಂಗಾನುಪ್ಾತ್ಗಳು ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಚಿೀನ್ಾ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಇಂದು ಹಚಿಚನ ಸಂಖಯಯ “ಹಚ್ುಚವರಿ ಪ್ುರುಷರು” ಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗಿವ. 
 ಲ್ಲಂಗ ಅನುಪ್ಾತ್ಗಳು ಪ್ುರುಷರು ಮತ್ುು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದಧದ ಹಚಿಚನ ಹಿಂಸಾಚಾರಕು 

ಕಾರರ್ವಾಗುತ್ುವ ಮತ್ುು ಮಾನವ ಕ್ಳುಸಾಗಣೆಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗುತ್ುವ ಎಂಬ ಕ್ಳವಳವಿದೆ. 

ಯಾವ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಬೀಕ್ು? 
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 ಭಾರತ್ವು ಪಿಸಿ-ಪಿಎನಿಿಟ್ಟಯನುು ಹಚ್ುಚ ಕ್ಠಿರ್ವಾಗಿ ಕಾಯಿಗತ್ಗೆೊಳಿಸಬೀಕ್ು, ಆದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ 
ಆದಯತೆಯನುು ಹೊೀರಾಡಲ್ು ಹಚಿಚನ ಸಂಪ್ನೊುಲ್ಗಳನುು ಅಪಿಿಸಬೀಕ್ು. 

 ಡರಗ್  ತಾಂತಿರಕ್ ಸಲ್ಹಾ ಮಂಡಳಿ ಇತಿುೀಚಗೆ ಅಲಾರಸೌಂರ್ಡ್ ಯಂತ್ರಗಳನುು ಡರಗ್  ಮತ್ುು 
ಕಾಸುಟ್ಟಕ್  ಆಕ್ಿುಲ್ಲಿ ಸೀರಿಸಬೀಕಂದು ನಿಧಿರಿಸಿದೆ, ಆದಿರಿಂದ ಅವರ ಆಮದು ನಿಯಂತಿರಸಬಹುದು. 

 8. ಶ್ಕ್ಷರ್ ಹಕ್ುು ಕಾಯಿ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಶ್ಕ್ಷರ್ ಹಕ್ುು ಕಾಯಿ(ಆರ್ಟ್ಟಇ) ವಾಯಪಿುಯನುು ಪ್ದವಿಪ್್ವಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ದವರೆಗೊ ವಿಸುರಿಸಲ್ು ಕೀಂದರ 
ಸಕಾಿರ ಚಿಂತ್ನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ.ಬಜಟ್ ಅಧಿವೀಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ತಿದುಿಪ್ಡಿ ಮಂಡನ್ನಯಾಗುವ 
ಸಾಧಯತೆಯಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

ಈಗಿರುವ ಕಾಯಿಯೀನು ? 

 ಸದಯಕು 8ನ್ನ ತ್ರಗತಿ ಅಥವಾ 14ವಷಿದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಟ್ಟಇ ಅನವಯವಾಗುತ್ುದೆ. 
 ಕಾಯಿ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ್ವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಶೀ.25 ಸಿೀಟ್ು ದೆೊರೆಯುತಿುದೆ. 

ತಿದುಿಪ್ಡಿಯಲ್ಲಿರುವುದೆೀನು ? 

 ಉದೆಿೀಶ್ತ್ ತಿದುಿಪ್ಡಿಯಿಂದ 12ನ್ನೀ ತ್ರಗತಿವರೆಗೊ ಶೀ.25 ರ್ಮೀಸಲ್ು ಸಿಗಲ್ಲದೆ. ಉಚಿತ್ ಹಾಗೊ 
ಕ್ಡಾಿಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಇನುು 12ನ್ನ ತ್ರಗತಿವರೆಗೆ ವಿಸುರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧಯತೆಯಿದೆ. 

 ಭಾಷಾ ಹಾಗೊ ಧಾವಿುಿಕ್ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ರ್ಮೀಸಲ್ು ಅನವಯವಾಗುವುದ್ದಲ್ಿ. 
ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಂಸೆಗಳು ಪ್ ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೊ ಪ್ದವಿ ಪ್್ವಿ ಕಾಲೆೀಜುಗಳಲ್ಲಿಯೊ 
ಶೀ.25 ರ್ಮೀಸಲ್ು ನಿೀಡಬೀಕ್ು ಎಂಬ ನಿಯಮ ಬರಲ್ಲದೆ. 

 ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ು ಸಕಾಿರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅನವಯವಾಗಲ್ಲದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿೀಟ್ು ಇರದ್ದದಿರೆ ಮಾತ್ರ 
ಅನುದಾನಿತ್ ಹಾಗೊ ಅನುದಾನ ರಹಿತ್ ಸಂಸೆಗಳು ಸಿೀಟ್ು ನಿೀಡಬೀಕಾಗುತ್ುದೆ. 

ಶ್ಕ್ಷರ್ ಹಕ್ುು (ಆರ್ ಟ್ಟ ಇ) ಕಾಯಿದೆ ಬಗೆೆ  

 ಶ್ಕ್ಷರ್ ಹಕ್ುು (ಆರ್ ಟ್ಟ ಇ) ಕಾಯಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ   21-ಎ  ದ ಮೊತ್ಿರೊಪ್ವಾಗಿದೆ, ಇದು 
ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್್ರ್ಿವಾದ ಪ್ಾರಥರ್ಮಕ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನುು ತ್ೃಪಿುಕ್ರ ಮತ್ುು ನ್ಾಯಯಸಮುತ್ವಾದ 
ಗುರ್ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಪ್ಚಾರಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿೀಡಲಾಗುತ್ುದೆ, ಇದು ಕಲ್ವು ಅಗತ್ಯ 
ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಮತ್ುು ಗುರ್ಮಟ್ಿವನುು ತ್ೃಪಿುಪ್ಡಿಸುತ್ುದೆ. 

 ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಾರಥರ್ಮಕ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ದ ಸಾವಿತಿರಕ್ತೀಕ್ರರ್ದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ 
ಬಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 
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 6 ರಿಂದ 14 ವಷಿ ವಯಸಿ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ಾರಥರ್ಮಕ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ದ ಹಕ್ುು ಇದೆ ಎಂದು ಇದು 
ಸೊಚಿಸುತ್ುದೆ . ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ್ ಮತ್ುು ಕ್ಡಾಿಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ಕಾುಗಿ ಅಹಿರಾಗಿರುತಾುರೆ. 

 

 

 

 

 

 

INTERNATIONAL RELATIONS 

1.ಆಹಾರ ಸಂಸುರಣಾ ಉದಯಮ ಕ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಜಪ್ಾನ್ ನಡುವ ಸಹಕಾರ ಒಡಂಬಡಿಕಗೆ 
ಸಂಪ್ುಟ್ ಅನುಮೊೀದನ್ನ.  
 ಪ್ರಮುಖ ಶುದ್ದಧ  

 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ  ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೀಂದರ ಸಂಪ್ುಟ್ ಸಭೆಯು ಆಹಾರ ಸಂಸುರಣಾ 
ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಜಪ್ಾನ್ ನಡುವ ಸಹಕಾರ ಒಡಂಬಡಿಕಗೆ (ಎಂ.ಒ.ಸಿ.) ತ್ನು 
ಅನುಮೊೀದನ್ನ ನಿೀಡಿತ್ು. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೀಜನಗಳೆೀನು ? 

 ಆಹಾರ ಸಂಸುರಣಾ ಕ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಜಪ್ಾನ್ ನಡುವಿನ ದ್ದವಪ್ಕ್ಷಿೀಯ ಸಹಕಾರ ಉಭ್ಯ 
ದೆೀಶಗಳ ಆಹಾರ ಸಂಸುರಣಾ ವಲ್ಯಕು ಲಾಭ್ದಾಯಕ್ವಾಗಲ್ಲದೆ.  

 ಇದು ಎರಡೊ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಸುರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉತ್ುಮ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ 
ತಿಳುವಳಿಕಯನುು ಉತೆುೀರ್ಜಸಲ್ಲದೆ ಮತ್ುು ಅದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸಂಸುರಣಾ ವಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲ್ಲದೆ ಹಾಗು ಮಾರುಕ್ಟೆಿ ಲ್ಭ್ಯತೆಯಲ್ೊಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲ್ಲದೆ.  

 ಇದು ಸಮಾನತೆ ಹಾಗು ಒಳಗೆೊಳುುವಿಕಗೊ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲದೆ. ನವಿೀನ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ುು 
ಸಂಸುರಣಾ ವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರವೀಶದ್ದಂದ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಸುರಣಾ ಕ್ಷೀತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗೊ ಈ 
ಎಂ.ಒ.ಸಿ. ನ್ನರವಾಗಲ್ಲದೆ.  
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 ಉತ್ುಮ ಮಾರುಕ್ಟೆು, ಉತ್ುಮ ವಿಧಾನ ಮತ್ುು ಪ್ದಿತಿಗಳ ಲ್ಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ 
ಸಂಸುರಣೆ ಹಚ್ಚಲ್ಲದೆ. 

2. ಜಾಗತಿಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ುತ್ವ ಸೊಚ್ಯಂಕ್ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಜಾಗತಿಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ುತ್ವ ಸೊಚ್ಯಂಕ್ದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ವು 42ನ್ನೀ ಸಾೆನದ್ದಂದ 41ನ್ನೀ ಸಾೆನಕು ರ್ಜಗಿದ್ದದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ದ್ದ ಎಕ್ನ್ಾರ್ಮಕ್  ಇಂಟೆಲ್ಲಜನ್  ಯುನಿಟ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ಟಸಿದ ವಾಷಿಿಕ್ (2018) ವರದ್ದಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ 41ನ್ನೀ 
ಸಾೆನದಲ್ಲಿದುಿ ‘ಲೆೊೀಪ್ದ್ದಂದ ಕ್ೊಡಿರುವ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ುತ್ವ ವಗಿಕು ಸೀರಿದೆ. 

 ಒಟ್ುಿ 167 ದೆೀಶಗಳನುು ಸರ್ಮೀಕ್ಷಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಲಾಗಿತ್ುು. 
 ಸರ್ಮೀಕ್ಷಯಲ್ಲಿ 60 ಪ್ರಶುಗಳನುು ಕೀಳಲಾಗಿತ್ುು. 
 ಸೊಚ್ಯಂಕ್ದಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕ್ಕು 87 ಅಂಕ್ ಪ್ಡೆದ ನ್ಾವಿ ಮೊದಲ್ ಸಾೆನದಲ್ಲಿದಿರೆ, ಉತ್ುರ 

ಕೊರಿಯಾ 1.8 ಅಂಕ್ ಪ್ಡೆದು ಕೊನ್ನಯ ಸಾೆನದಲ್ಲಿದೆ. 

ಸರ್ಮೀಕ್ಷಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ಅಂಶಗಳು  

 ಪ್್ರ್ಿ ಜನತ್ಂತ್ರ:ಚ್ುನ್ಾವಣೆ, ಆಡಳಿತ್, ರಾಜಕ್ತೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ ಎಲ್ಿದರಲ್ೊಿ ಯಾವುದೆೀ 
ತೆೊಡಕ್ು ಇಲ್ಿದ ದೆೀಶಗಳು. 

 ಲೆೊೀಪ್ಯುಕ್ು ಜನತ್ಂತ್ರ:ಚ್ುನ್ಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮುಕ್ುವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದೆೀಶಗಳು, ಆದರೆ ಸರಕಾರದ 
ಆಡಳಿತ್, ರಾಜಕ್ತೀಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ ಮತ್ುು ನ್ಾಗರಿಕ್ ಸಾವತ್ಂತ್ರದ ಚ್ಲಾವಣೆಗೆ ತೆೊಡಕ್ುಗಳಿರುವ 
ದೆೀಶಗಳು. 

 ಹೈಬಿರರ್ಡ್ ಜನತ್ಂತ್ರ:ಚ್ುನ್ಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಮುಕ್ುವಾಗಿ ನಡೆಯಲ್ು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಿದ ದೆೀಶಗಳನುು, 

ಈ ವಗಿಕು ಸೀರಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಮತ್ವಾಗಿ ಚ್ುನ್ಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ುದೆ ಎಂದು ಹೀಳಲ್ು 
ಸಾಧಯವೀ ಇಲ್ಿ. 

 ನಿರಂಕ್ುಶ ಪ್ರಭ್ುತ್ವ:ಒಂದೆೀ ರಾಜಕ್ತೀಯ ಪ್ಕ್ಷವಿರುವ ಮತ್ುು ನ್ನಪ್ಕ್ುಷಿೀ ಚ್ುನ್ಾವಣೆ ನಡೆಯುವ 
ದೆೀಶಗಳನುು ಈ ವಗಿಕು ಸೀರಿಸಲಾಗಿದೆ 

3. ವಿಶವಸಂಸೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ುು ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಮರಿಕ್ ಹೊರಕು 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ವಿಶವಸಂಸೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ುುಗಳ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಮರಿಕ್   ಹೊರಬಂದ್ದದೆ. ವಿಶವಸಂಸೆಯ 
ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳ ಬೊಟಾಟ್ಟಕಯನುು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಅಮರಿಕ್, ಇಂತ್ಹ ಮನಸಿೆತಿ ಹೊಂದ್ದರುವ 
ದೆೀಶಗಳಿಂದ ಇನುು ಮುಂದೆ ಭಾಷರ್ ಕೀಳುವುದ್ದಲ್ಿ ಎಂದು ತಿೀಕ್ಷುವಾಗಿ ಹೀಳಿದೆ. 
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ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು   

 ವಿಶವಸಂಸೆಗೆ ಅಮರಿಕ್ದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ನಿಕ್ತ  ಹಾಯಲೆ ಅವರು ಈ ನಿಧಾಿರ ಪ್ರಕ್ಟ್ಟಸಿದರು. 
ಇಸರೀಲ್ ಮೀಲೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಕೀಂದ್ದರೀಕ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೊ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಅದನುು 
ವಿರೆೊೀಧಿಸುವ ಮಂಡಳಿಯ ನಿಲ್ುವನುು ನಿಕ್ತ ಖಂಡಿಸಿದಾಿರೆ.  

 ಮಾನವ ಹಕ್ುುಗಳ ಸರ್ಮತಿಯನುು ದುಬಿಳಕ ಮಾಡಿಕೊಳುುತಿುರುವವರು ಸೀವಯಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುವರಿದ್ದದಾಿರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಮತಿಗೆ ನ್ನೀಮಕ್ಗೆೊಳುುತ್ುಲೆೀ ಇದಾಿರೆ ಎಂದು ಅವರು 
ದೊರಿದಾಿರೆ. 

 ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ ಅಮಾನವಿೀಯ ಆಡಳಿತ್ ನಿೀಡಿದವರು ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ನ್ನ ವೀಳೆ ತ್ಪಿಪಸಿಕೊಳುುತಿುದಾಿರೆ. ಆದರೆ 
ಮಾನವ ಹಕ್ುುಗಳ ಬಗೆೆ ಉತ್ುಮ ನಡವಳಿಕಯ ತೆೊೀರಿದ ದೆೀಶಗಳನುು ರಾಜಕ್ತೀಯವಾಗಿ ಬಲ್ಲಪ್ಶು 
ಮಾಡಲಾಗುತಿುದೆ ಎಂದು ನಿಕ್ತ ಆರೆೊೀಪಿಸಿದಾಿರೆ.  

 ‘ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಳೆದ ಒಂದು ವಷಿದ್ದಂದ ಯಾವುದೆೀ ಪ್ರಗತಿ ಕಾರ್ುತಿುಲ್ಿ. ಹಿೀಗಾಗಿ 
ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬರುತಿುದೆಿೀವ’ ಎಂದು ನಿಧಾಿರ ಪ್ರಕ್ಟ್ಟಸಿದಾಿರೆ. 

ಅಮರಿಕ್ದ ನಡೆಗೆ ಕಾರರ್ ಏನು? 

 ಮಕ್ತ್ಕೊ ಗಡಿ ದಾಟ್ಟ ಅಮರಿಕ್ದ ಆಶರಯ ಬಯಸಿ ಬರುತಿುರುವ ಜನರ ಪೈಕ್ತ ಹತ್ುವರನುು ಅವರ 
ಮಕ್ುಳಿಂದ ಬೀಪ್ಿಡಿಸುತಿುರುವ ಕ್ರಮವನುು ವಿಶವಸಂಸೆಯ ಮಾನವ ಹಕ್ುುಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಟ್ಟೀಕ್ತಸಿದಿರು. ಹಿೀಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನುೀ ತೆೊರೆಯುವ ನಿಧಾಿರವನುು ಅಮರಿಕ್ ಪ್ರಕ್ಟ್ಟಸಿದೆ.  

 ಸಂಘಟ್ನ್ನಯನುು ದುಬಿಳಕ ಮಾಡಿಕೊಳುುತಿುರುವ ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳನುು ವಜಾಗೆೊಳಿಸುವುದು 
ಹಾಗೊ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತ್ರಲ್ು ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದೀಘಿ ಯತ್ುಗಳು ವಿಫಲ್ಗೆೊಂಡ ಕಾರರ್ 
ಅಮರಿಕ್ ಈ ನಿಧಾಿರಕು ಬಂದ್ದದೆ.  

 ಮಾನವ ಹಕ್ುುಗಳ ಪ್ರವಾಗಿ ಕಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ು ಸುಧಾರಣೆ ಅತ್ಯಂತ್ ತ್ುತಿಿನ ಕಲ್ಸವಾಗಿತ್ುು. ಆದರೆ 
ಅದು ಕೈಗೊಡಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ನಿಕ್ತ ಹಾಯಲೆ ಹೀಳಿದಾಿರೆ.  

 ಪ್ಾಯಲೆಸಿಿೀನ್  ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಸರೀಲ್ ನಡವಳಿಕ ಮೀಲೆ ಮಂಡಳಿಯು ಹಚ್ುಚ ಗಮನ 
ಕೀಂದ್ದರೀಕ್ರಿಸುತಿುದೆ ಎಂಬುದೊ ಅಮರಿಕ್ದ ಈ ನಿಧಾಿರಕು ಒಂದು ಕಾರರ್. ಇಸರೀಲ್ ಬಗೆೆ ಪ್ಕ್ಷಪ್ಾತ್ 
ಧೊೀರಣೆ ತ್ಳೆದ್ದರುವುದನುು ಒಪ್ಪಲಾಗದು ಎಂದು ಹೀಳಿದಾಿರೆ.  

 ಮಂಡಳಿ ಸಾೆಪ್ನ್ನಯಾದಂದ್ದನಿಂದ ಇಸರೀಲ್ ನಿಲ್ುವು ಖಂಡಿಸಿ ನಿರ್ಿಯ ಕೈಗೆೊಳುಲಾಗುತಿುದೆ ಎಂದು 
ದೊರಿದಾಿರೆ. 

4. ಉಪ್ ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಸಹಕಾರಕು ಪ್್ರಕ್ ಬಿಬಿಐಎನ್  
  ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ದಕ್ಷಿರ್ ಏಷಾಯದಲ್ಲಿ ರ್ಜಯೀ-ಪ್ಾಲ್ಲಟ್ಟಕ್   ಕಾರರ್ದ್ದಂದಾಗಿ ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಸಾಧನ್ನ ಎಂಬುದು 
ವಿಫಲ್ವಾಗಿದೆ. ಹಚ್ುಚ ಉಪ್-ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಸಹಕಾರವು ಭೌಗೆೊೀಳಿಕ್ವಾಗಿ ಸರ್ಮೀಪ್ವಿರುವ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ 
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ಸಮಾನವಾದ ಅಭಿವೃದ್ದಧಯ ಆದಯತೆಗಳನುು ಹೊಂದ್ದರುವಂತ್ಹ ಒಂದು 
ವಾಹನವಂದುಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಈ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗಾಿದೆೀಶ-ಭ್ೊತಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ-
ನ್ನೀಪ್ಾಳ (ಬಿಬಿಐಎನ್) ಉಪ್-ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಸಹಕಾರ ವೀದ್ದಕಯಾಗಿ ಹಚ್ುಚಯಶಸಿವಯಾಗಿದೆ.  

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

ಏನಿದು ಬಿಬಿಐಎನ್ ? 

 ಬಿಬಿಐಎನ್ ಸಾಕ್ಿ ಚಾಟ್ಿರ್  ನಲ್ಲಿ ಉಪ್-ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಸಹಕಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಲ್ಿ. ಆದರೆ ಇದು 
ದಕ್ಷಿರ್ ಏಷಾಯದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಿಮತ್ುು ಇಂಧನ ಗಿರರ್ಡ್  ಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ ಪ್ರಿವತಿಿಸುವ ಭ್ರವಸ 
ನಿೀಡುತ್ುದೆ. 

 BBIN ನ ಎಲಾಿ ನ್ಾಲ್ುು ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲ್ವನುು ವಿಸುರಿಸಲ್ು  
ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದಿವು ಮತ್ುು ಜೊನ್ 2015 ರ ಜೊನ್  ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಠ್ುಂಡು ಸಾಕ್ಿ  ಸಭೆಯು 
ಮೊೀಟಾರು ವಹಿಕ್ಲ್  ಒಪ್ಪಂದಕು ಸಮುತಿ ಸಾಧಿಸಲ್ು ವಿಫಲ್ವಾದ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
ಒಪ್ಪಂದಕು ಸಹಿಹಾಕ್ತದಿವು. ಭಾರತ್, ನ್ನೀಪ್ಾಳ ಮತ್ುು ಬಾಂಗಾಿದೆೀಶಗಳು ಬಿಬಿಐಎನ್ ಅನುು 
ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸಿದಿರೊ, ಭ್ೊತಾನ್ ಮಾತ್ರ ಇನೊುಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸಿಲ್ಿ. ಆದಾಗೊಯ, ರಾಷಿರೀಯ ನ್ಾಯಶನಲ್ 
ಅಸಂಬಿಿಯ ಸದಸಯರು ಪ್ರಿಸರ ಕಾಳರ್ಜಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಪ್ಪಂದವನುು ಅನುಮೊೀದ್ದಸಲ್ು 
ಹಚಿಚನಸಮಯ ಕೀಳಿರುವ ಈ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ರ್ಥಮುಪ ಇತ್ರ ಮೊರು ದೆೀಶಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನ್ನ 
ನಿೀಡಿದೆ. ಭ್ೊತಾನ್ ಸಭೆಗಳನುು ‘ವಿೀಕ್ಷಕ್’ನ್ಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುತಿುದೆ. 

 ಹಲ್ವಾರು ದ್ದವಪ್ಕ್ಷಿೀಯ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಯೀಜನ್ನಗಳನುು ಈಗಾಗಲೆೀ ಯೀರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ದೆೀಶಗಳ 
ನಡುವ ಕಾಯಿಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತಿುದೆ. ರಸುಜಾಲ್ವನುು ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸಲ್ು ರ್ಮೀಟ್ರ್ ಗೆೀಜ್ 
ರೆೈಲೆವ ಟಾರಯಕ್ ಅನುು ವಿಶಾಲ್ ಗೆೀಜ್ ಗೆ ಪ್ರಿವತಿಿಸಲ್ು ಮತ್ುು 1965ರ ಮೊದಲ್ು ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿದಿ 
ಸಂಪ್ಕ್ಿಜಾಲ್ವನುು ಪ್ುನಃಸಾೆಪಿಸಲ್ು ಭಾರತ್ವು ನ್ನರೆಯ ರಾಷರಗಳಿಗೆ  ಕರಡಿಟ್ ಲೆೈನೆಳನುು 
ವಿಸುರಿಸಿದೆ. ಇದು ನ್ನೀಪ್ಾಳವನುು ಭಾರತಿೀಯ ರೆೈಲೆವಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ತಿಸಲ್ು ಮತ್ುು ಕ್ಠ್ುಂಡುಗೆ ನಿರಂತ್ರ 
ತೆೈಲ್ ಪ್್ರೆೈಕಗಾಗಿ ನ್ನರವಾಗಲ್ಲದೆ. ಈಗಾಗಲೆೀ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಭ್ೊತಾನ್ ರಸು ರಸುಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ 
ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಹೊಂದ್ದವ . ಅಂತ್ಹಸಂಪ್ಕ್ಿ ಉದೆಿೀಶವು ವಾಯಪ್ಾರ ಮತ್ುು ಜನರ ಸಂಪ್ಕ್ಿವನುು 
ಸುಲ್ಭ್ಗೆೊಳಿಸುವುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪ್ರಸಾುವಿತ್ ಉಪ್-ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲ್ವು ಏಷಾಯದಹದಾಿರಿ 
ಮತ್ುು ರೆೈಲೆವ ಜಾಲ್ ಸಂಯೀರ್ಜತ್ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನುು ಸಂಪ್ಕ್ತಿಸುತ್ುದೆ. ಭಾರತ್ವು ಕ್ಲಾಡನ್ 
ಮಲ್ಲಿಮೊೀಡಲ್ ಯೀಜನ್ನ ಮತ್ುು ಮಯನ್ಾುಮಿತ್ುು ಥಾಯಿಂಡೆೊುಂದ್ದಗೆ ಭಾರತ್ವನುು 
ಸಂಪ್ಕ್ತಿಸುವ ತಿರಪ್ಕ್ಷಿೀಯ ಹದಾಿರಿಯನುು ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸುತಿುದೆ. 

 ಬಿಬಿಐಎನ್ ಉಪ್ಪ್ಾರಂತಿೀಯ ಜಾಲ್ವು ಒಂದು ಭ್ೊ-ರಾಜಕ್ತೀಯದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದುಿ, ಇದು 
ಆರ್ಥಿಕ್ವಾಗಿ ದಕ್ಷಿರ್ ಏಷಾಯದ ಬಹುತೆೀಕ್ ಪ್ರದೆೀಶಗಳನುುಸಂಪ್ಕ್ತಿಸುತ್ುದೆ. ಭಾರತ್ದ ಈಶಾನಯ 
ಭಾಗವನುು ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸಬೀಕಾಗಿದೆ; ಭಾರತ್ದ ಈಶಾನಯ ರಾಜಯಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ ನ್ನೀಪ್ಾಳ ಮತ್ುು 
ಭ್ೊತಾನ್ಾಿಂಗಾಿದೆೀಶದ ಹತಿುರದ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೀಶವನುು ಹೊಂದ್ದರುತ್ುದೆ.  ನ್ನೀಪ್ಾಳ ಮತ್ುು 
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ಭ್ೊತಾನೆಳೆೊಂದ್ದಗೆ ವಾಯಪ್ಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನುು ಸುಧಾರಿಸಲ್ುಭಾರತ್ದ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಜಾಲ್ವನುು ಢಾಕಾ 
ಬಳಸಿಕೊಳುಬಹುದು. 

 ಬಿಬಿಐಎನ್ ಉಪ್-ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೊರು ದೆೀಶಗಳು ವಿದುಯತ್ ವಾಯಪ್ಾರಕಾುಗಿ ತ್ಮು 
ಗಿರರ್ಡ್ ಅನುು ಸಂಪ್ಕ್ತಿಸಲ್ು ನಿಧಿರಿಸಿವ. ಭಾರತ್ ಮತ್ುುಬಾಂಗಾಿದೆೀಶ ಈಗಾಗಲೆೀ ವಿದುಯತ್ 
ವಹಿವಾಟ್ು ನಡೆಸುತಿುದೆ. 660 ಮಗಾವಾಟ್ ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದನ್ನಯು ಬಾಂಗಾಿದೆೀಶಕು ಗಿರರ್ಡ್ 
ಸಂಪ್ಕ್ಿವನುುಒದಗಿಸುತಿುದೆ ಮತ್ುು ಮುಂಬರುವ ವಷಿಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಮಗಾವಾಟ್ೆಳನುು 
ಪ್್ರೆೈಸಲ್ು ಭಾರತ್ ಒಪಿಪಗೆ ನಿೀಡಿದೆ. ಬಾಂಗಾಿದೆೀಶದ ರಾಮಾಪಲ್ ವಿದುಯತಾ್ೆವರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ವು 
ಹೊಡಿಕ ಮಾಡುತಿುದೆ. 

 ನ್ನೀಪ್ಾಳ ಮತ್ುು ಭ್ೊತಾನೆಳಲ್ಲಿ ಜಲ್ವಿದುಯತ್ ಯೀಜನ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ ಹೊಡಿಕ ಮಾಡಿದೆ.  
ಬಾಂಗಾಿದೆೀಶ ಈಗ ಭ್ೊತಾನ್ ಜಲ್ವಿದುಯತ್ ಯೀಜನ್ನಗೆಹೊಡಿಕ ಮಾಡಲ್ು ನಿಧಿರಿಸಿದೆ ಮತ್ುು 
ಭಾರತ್-ಭ್ೊತಾನ್ ಗಿರರ್ಡ್ ಸಂಪ್ಕ್ಿವನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ವಿದುಯತ್ವನುು ತೆರವುಗೆೊಳಿಸುತ್ುದೆ. ಇದೆೀ 
ರಿೀತಿ, ಈಗಾಗಲೆೀ ಅಸಿುತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತಿೀಯ ಗಿರರ್ಡ್ ಅನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಾಂಗಾಿದೆೀಶವು 
ನ್ನೀಪ್ಾಳದ್ದಂದ ವಿದುಯತ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳುುತಿುದೆ.ಅಂತ್ಹವಹಿವಾಟ್ನುು ಕಾಯಿಗತ್ಗೆೊಳಿಸಲ್ು 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ು ಈಗಾಗಲೆೀ  ವಿದುಯತ್ ವಾಯಪ್ಾರ ಕ್ರಡಿಗೆ ಭಾರತ್ ತಿದುಿಪ್ಡಿಯನುು 
ತ್ಂದ್ದದೆ. ಇಂತ್ಹಉಪ್-ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಗಿರರ್ಡ್ ಸಂಪ್ಕ್ಿವು ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸುತ್ುದೆ. 

 ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಸಹಕಾರದ ಯಶಸಿವ ಮಾಗಿವಾಗಿ ಬಿಬಿಐಎನ್ ರೊಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.  ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಿವು 
ಗಡಿರೆೀಖಯ ವಾಯಪ್ಾರದ ಜೊತೆಗೆಮಲ್ಲಿಮೊೀಡಲ್ ಮೊೀಟಾರು ವಾಹನ ಒಪ್ಪಂದವನುು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ, ಉಪ್-ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಸಹಕಾರದ ಯಶಸಿ್ಗೆ ತ್ಡೆರಹಿತ್ ಸಾಗಣೆ ಬಹಳ ಮುಖಯವಾಗಿದೆ. 

 

 

 

 

 

 

 

ECONOMY 

1. ರ್ಜಎಸ್ ಟ್ಟ: ರಾಷಿರೀಯ ಪಿೀಠ್ ಸಾೆಪ್ನ್ನ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  
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 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ   ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ   ನಡೆದ ಕೀಂದರ ಸಂಪ್ುಟ್ ಸಭೆಯು ಸರಕ್ು ಮತ್ುು ಸೀವಗಳ 
ತೆರಿಗೆ ಮೀಲ್ುನವಿ ನ್ಾಯಯಮಂಡಳಿಯ ರಾಷಿರೀಯ ಪಿೀಠ್ ರಚ್ನ್ನಗೆ (ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಎ.ಟ್ಟ.) ಅಂಗಿೀಕಾರ 
ನಿೀಡಿತ್ು. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

ರ್ಜಎಸ್ ಟ್ಟ: ರಾಷಿರೀಯ ಪಿೀಠ್ ದ ಬಗೆೆ  

 ಸರಕ್ು ಮತ್ುು ಸೀವಗಳ ತೆರಿಗೆ ಮೀಲ್ುನವಿ ನ್ಾಯಯಮಂಡಳಿಯ ರಾಷಿರೀಯ ಪಿೀಠ್ 
ಹೊಸದ್ದಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುತ್ುದೆ. ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಎ.ಟ್ಟ. ಗೆ ಅಧಯಕ್ಷರು ಇರುತಾುರೆ ಮತ್ುು ಇದರಲ್ಲಿ ಓವಿ 
ತಾಂತಿರಕ್ ಸದಸಯರು (ಕೀಂದರ) ಮತ್ುು ಓವಿ ತಾಂತಿರಕ್ ಸದಸಯರು (ರಾಜಯ) ದ್ದಂದ ಸಹಿತ್, ಒಟ್ುಿ 
ಇಬಿರು ತಾಂತಿರಕ್ ಸದಸಯರು ಇರುತಾುರೆ. 

 ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಎ.ಟ್ಟ. ಯ ರಾಷಿರೀಯ ಪಿೀಠ್ ರಚ್ನ್ನಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 92.50 ಲ್ಕ್ಷ ರೊ. ವಚ್ಚ ಬರಲ್ಲದೆ 
ಮತ್ುು ವಾಷಿಿಕ್ ಆವತ್ಿನ ಖಚ್ುಿ 6.86 ಕೊೀ.ರೊ.ಗಳಷುಿ ಬರಲ್ಲದೆ. 

 ಸರಕ್ು ಮತ್ುು ಸೀವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೀಲ್ುನವಿ ನ್ಾಯಯಮಂಡಳಿಯು ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾನೊನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಎರಡನ್ನ ಮೀಲ್ುನವಿ ವೀದ್ದಕಯಾಗಿದೆ ಮತ್ುು ಕೀಂದರ ಹಾಗು ರಾಜಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದ ಪ್ರಿಹಾರದ 
ಮೊದಲ್ ಸಾಮಾನಯ ವೀದ್ದಕಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ್ ಮೀಲ್ುನವಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಂದರ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. 
ಕಾಯಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ುನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿೀಡಿದ ಆದೆೀಶಗಳು ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಮೀಲ್ುನವಿ 
ಪ್ಾರಧಿಕಾರದೆದುರು ಇರುತ್ುವ. ಇದು ಕೀಂದ್ದರೀಯ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಶ. ಸಾಮಾನಯ ವೀದ್ದಕಯಾಗಿ ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಮೀಲ್ುನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರವು ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದಭವಿಸುವ ವಿವಾದಗಳ ಪ್ರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಕ್ರೊಪ್ತೆಯನುು ಖಾತಿರಪ್ಡಿಸುತ್ುದೆ. 
ಮತ್ುು ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೆೀಶಾದಯಂತ್ ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅನುಷಾಿನದಲ್ಲಿಯೊ ಇದರ ಪ್ಾತ್ರವಿದೆ. 

 ಸಿ.ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಯ ಕಾಯಿಯ ಅಧಾಯಯ xviii ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಆಡಳಿತ್ದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಪ್ರಿಹಾರಕು 
ಮೀಲ್ುನವಿ ಮತ್ುು ಪ್ುನವಿಿಮಶಾಿ ವಯವಸೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ುದೆ. ಸಿ.ರ್ಜ.ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಯಿಯ 
ಈ ಅಧಾಯಯದ ಸಕ್ಷನ್ 109, ಕೀಂದರ ಸರಕಾರಕು ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ಫಾರಸಿನನವಯ , ಅಧಿಸೊಚ್ನ್ನಯ 
ಮೊಲ್ಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೊಚಿಸಿದ ಆ ದ್ದನ್ಾಂಕ್ದ್ದಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮೀಲ್ುನವಿ 
ನ್ಾಯಯಮಂಡಳಿಯನುು , ಸರಕ್ು ಮತ್ುು ಸೀವಗಳ ತೆರಿಗೆ ಮೀಲ್ುನವಿ ನ್ಾಯಯ ಮಂಡಳಿ ಎನುುವ 
ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ುನವಿ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಪ್ುನವಿಿಮಶಾಿ ಯಾ ಪ್ರಿಷುರರ್ ಪ್ಾರಧಿಕಾರಿ ನಿೀಡಿದ 
ಆದೆೀಶದ ವಿರುದಿದ ಮನವಿಗಳನುು ಆಲ್ಲಸುವುದಕಾುಗಿ ರಚಿಸಲ್ು ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡುತ್ುದೆ.  

2.  “ಕ್ರೆನಿ್ ಚೌಕ್ಟ್ಟಿಗೆ” ಸಂಪ್ುಟ್ದ ಅನುಮೊೀದನ್ನ  
 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ  ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೀಂದರ ಸಂಪ್ುಟ್ ಸಭೆಯು “ಸಾಕ್ಿ ಸದಸಯ 
ರಾಷರಗಳಿಗೆ ಒಟ್ುಿ 2 ಬಿಲ್ಲಯನ್  ಅಮರಿಕ್ನ್ ಡಾಲ್ರ್ ಗಾತ್ರದ  ಸೌಲ್ಭ್ಯದೆೊಳಗೆ  400 
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ರ್ಮಲ್ಲಯನ್ ಅಮರಿಕ್ನ್ ಡಾಲ್ರ್ ತಾತಾುಲ್ಲಕ್  ಅವಲ್ಂಬನ್ನಯ ವಿನಿಮಯ ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ುು 
ಭಾರತ್ದ ದೆೀಶ್ೀಯ ಆವಶಯಕ್ತೆಗಳು ಹಾಗು ಕೊೀರಿಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಕ್ಿ ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳ 
ಪ್ರಿಸಿೆತಿಗಳನುು ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿ ಅದರ ಕಾಯಿನಿವಿಹಣೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ  ವಿನಿಮಯದ ಅವಧಿ, ರೆೊೀಲ್ 
ಓವರ್, ಇತಾಯದ್ದಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಿ ಕೊಂಚ್ ಸಡಿಲ್ಲಕ  ತ್ರುವ ’ ಕ್ರೆನಿ್ ವಿನಿಮಯ ವಯವಸೆಯ 
ಚೌಕ್ಟ್ಟಿ”ಗೆ ಪ್್ವಾಿನವಯಗೆೊಂಡಂತೆ ತ್ನು ಅನುಮೊೀದನ್ನ ನಿೀಡಿತ್ು. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಜಾಗತಿಕ್ ಆರ್ಥಿಕ್ತೆಯಲ್ಲಿಯ ಹೊಯಾಿಟ್ ಮತ್ುು ಹರ್ಕಾಸು ಅಪ್ಾಯ ಹಚ್ಚಳದ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ  
ಸಾಕ್ಿ ದೆೀಶಗಳ ಅಲಾಪವಧಿ ವಿನಿಮಯ ಆವಶಯಕ್ತೆ ಒಪಿಪತ್ ಪ್ರಮಾರ್ಕ್ತುಂತ್ ಹಚಾಚಗಿರುತ್ುದೆ. 
ಅನುಮೊೀದ್ದಸಲ್ಪಟ್ಿ ಸಾಕ್ಿ ವಿನಿಮಯ ಚೌಕ್ಟ್ಟಿನ್ನೊಳಗೆ  “ತ್ತಾುಲ್ಲೀನ ಅವಲ್ಂಬನ್ನಯ ವಿನಿಮಯ 
ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಿಯ ವಿನಿಮಯ “ ವಯವಸೆಯಂದರ ಅಳವಡಿಕ   ಚೌಕ್ಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅವಶಯವಾದ 
ಸಡಿಲ್ಲಕಯನುು , ಸಿೆತಿಸಾೆಪ್ಕ್ತ್ವವನುು ಒದಗಿಸುತ್ುದೆ ಮತ್ುು ಅದು ಸಾಕ್ಿ ವಿನಿಮಯ 
ಚೌಕ್ಟ್ಟಿನ್ನೊಳಗೆ  ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳು ಈಗಿರುವ ನಿಗದ್ದತ್ ವಿನಿಮಯ ಮೊತ್ುದ ರ್ಮತಿಯನುು 
ರ್ಮೀರಿದಾಗ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊೀರಿಕಗೆ ಸೊಕ್ುವಾಗಿ ಸಪಂದ್ದಸುವುದಕು ಭಾರತ್ಕು ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ುದೆ.  

ಹಿನ್ನುಲೆ 

 ಸಾಕ್ಿ ಸದಸಯ ರಾಷರಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರೆನಿ್ ವಿನಿಮಯ ವಯವಸೆಗೆ ಚೌಕ್ಟ್ಿನುು , ಅಲ್ಪ ಕಾಲ್ಲೀನ ವಿದೆೀಶ್ೀ 
ವಿನಿಮಯದ ಅಗತ್ಯವನುು ಪ್್ರೆೈಸುವ ಹರ್ಕಾಸು ಒದಗಣೆಯ ಉದೆಿೀಶದ್ದಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ಾವತಿ 
ಬಾಕ್ತ ಬಿಕ್ುಟ್ಟಿನ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಧಿೀಘಿ ಕಾಲ್ಲೀನ ವಯವಸೆ ಆಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರಿಸಿೆತಿ 
ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕಾುಗಿ ಅಥವಾ ಅಲಾಪವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸಯ ತಾನ್ಾಗಿಯೀ ಬಗೆಹರಿಯುವವರೆಗೆ ನಿಧಿ 
ಒದಗಿಸುವ ಉದೆಿೀಶದ್ದಂದ 2012 ರ ಮಾರ್ಚಿ 1 ರಂದು ರೊಪಿಸಿದುಿ , ಇದಕು ಸಂಪ್ುಟ್ವು 
ಅಂಗಿೀಕಾರ ನಿೀಡಿತ್ು.  

 ಈ ಸವಲ್ತಿುನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಯು ವಿವಿಧ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮರಿಕ್ನ್ ಡಾಲ್ರು, ಯುರೆೊೀ 
ಅಥವಾ ಐ.ಎನ್.ಆರ್.ಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯವನುು ಪ್ರತಿೀ ಸಾಕ್ಿ ದೆೀಶಗಳಿಗೆ, ಅವುಗಳ ಎರಡು ತಿಂಗಳ 
ಆಮದ್ದನ ಅವಶಯಕ್ತೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ, ಆದರೆ ಒಟ್ುಿ ಮೊತ್ು 2 ಬಿಲ್ಲಯನ್ ಅಮರಿಕ್ನ್ ಡಾಲ್ರು 
ರ್ಮೀರದಂತೆ ಒದಗಿಸುತ್ುದೆ.  

 ಮೀಲ್ಲನ ಸೌಲ್ಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿೀ ದೆೀಶಕು ವಿನಿಮಯ ಮೊತ್ುವನುು ನಿಷುಶಿ ಮಾಡಲಾಗಿದುಿ, 100 
ರ್ಮಲ್ಲಯನ್ ಅಮರಿಕ್ನ್ ಡಾಲ್ರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಗರಿಷಿ 400 ರ್ಮಲ್ಲಯನ್ ಅಮೀರಿಕ್ನ್ 
ಡಾಲ್ರುಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ುದೆ. ಪ್ರತಿೀ ವಿನಿಮಯದ ಅವಧಿಯನುು ಮೊರು ತಿಂಗಳು ಎಂದು ನಿಗದ್ದ 
ಮಾಡಲಾಗಿದುಿ, ಗರಿಷಿ ಎರಡು ’ರೆೊೀಲ್ ಓವರ್’ ಗಳನುು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

 ಅವಲ್ಂಬನ್ನಯ ಪ್ಯಾಿಯ ವಿನಿಮಯಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕಾಯಾಿಚ್ರಣಾ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕ್ಿ 
ದೆೀಶಗಳ ಕೀಂದ್ದರೀಯ ಬಾಯಂಕ್ುಗಳ ಜೊತೆ ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ವಯವಹರಿಸುತ್ುದೆ. 
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3.  ದ್ದವಾಳಿ ಕಾಯಿ ಮಾನಯತೆ ಎತಿು ಹಿಡಿದ ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ಿ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ದ್ದವಾಳಿತ್ನ ಮತ್ುು ದ್ದವಾಳಿತ್ನ ಸಂಹಿತೆಯನುು ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ಿ ಎತಿುಹಿಡಿದ್ದದೆ, ಐಬಿಸಿ ಅವರ 
‘ಸಂಪ್್ರ್ಿ’ಯಲ್ಲಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಮಾನಯತೆ ಮತ್ುು ದ್ದವಾಳಿ ಕಾನೊನುಗಳನುು ಸವಾಲ್ು ಮಾಡುವ 
ಅರ್ಜಿಗಳನುು ತಿರಸುರಿಸಿದೆ.  

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಈ ನಿಧಾಿರವು ಪ್ರವತ್ಿಕ್ರನುು ತ್ಮು ಸಂಸೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರರ್ದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅವಕಾಶಕಾುಗಿ 
ಅಪೀಕ್ಷಿಸುತಿುರುವುದನುು ಹಿಂಜರಿಯುವುದು. 

 ನ್ಾಯಯಮೊತಿಿಗಳಾದ ಆರ್. ಎಫ್ ನ್ಾರಿಮನ್ ಮತ್ುು ನವಿೀನ್ ಸಿನ್ಾಾ ಅವರ ಪಿೀಠ್ವು ಐಬಿಸಿ ಯ 
ಯಾವುದೆೀ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳನುು ತಿರುಗಿಸಲ್ು ನಿರಾಕ್ರಿಸಿತ್ು, ಹಲ್ವಾರು ಕ್ಂಪನಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ಅರ್ಜಿಯಂದನುು ಇದು ಪ್ರಶ್ುಸಿತ್ು. ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಯೀಗವು ಸಂವಿಧಾನ್ಾತ್ುಕ್ 
ಸಭೆಗೆ ಹಾದುಹೊೀಗುತ್ುದೆ ಎಂದು ನ್ಾಯಯಾಧಿೀಶ ನ್ಾರಿಮನ್ ತಿೀಪ್ುಿ ಬರೆದ್ದದಾಿರೆ. IBC ಯ 
ಕಲ್ಸವನುು ಅಭಿನಂದ್ದಸುತಾು ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯವು ಆರ್ಥಿಕ್ತೆಯ ಹಕ್ತುನ ಸಾೆನಮಾನವನುು ಪ್ುನಃ 
ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ು ಮತ್ುು ಡಿೀಫಾಲ್ಿೆಳ ಸವಗಿವನುು ಐಬಿಸಿ ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ು. 

 ಮೀಲ್ಿಜಿಯ ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯವು, ಹರ್ಕಾಸು ಸಾಲ್ಗಳನುು ಮರುಪ್ಾವತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜಯ ವಲ್ಯಕು ಹರ್ಕಾಸು ಸಂಪ್ನೊುಲ್ ಹರಿವು ತಿೀವರತ್ರವಾಗಿ ಹಚಾಚಗಿದೆ. 
ಕೊೀಡು ಕಲ್ಸವು ಕೀಂದರ ಸಕಾಿರದ ಪ್ರಿರ್ತ್ ಸರ್ಮತಿಯಿಂದ ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನುು ನಡೆಸುತಿುದೆ 
ಮತ್ುು ಅಲಾಪವಧಿಯಲ್ಲಿಯೀ ಇದೆ ಎಂದು ಹೀಳಿದರು, ಎಲ್ಿ ಮಧಯಸೆಗಾರರನೊು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ 
ತಿದುಿಪ್ಡಿಗಳನುು ಕೈಗೆೊಳುಲಾಗಿದೆ. 

 ಐಬಿಬಿಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಕಾಸು ಸಾಲ್ದಾತ್ ಮತ್ುು ಕಾಯಾಿಚ್ರಣಾ ಸಾಲ್ಗಾರರ ನಡುವಿನ 
ವಗಿೀಿಕ್ರರ್ವನುು ಬಂರ್ಚ ಎತಿುಹಿಡಿಯಿತ್ು ಮತ್ುು ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ 14 ನ್ನೀ ವಿಧಿಯ ತಾರತ್ಮಯದ 
ಅಥವಾ ಅನಿಯಂತಿರತ್ ಮತ್ುು ಅಹಿಂಸಾತ್ುಕ್ವಲ್ಿ ಎಂದು ಹೀಳಿದೆ. 

ಏನಿದು ದ್ದವಾಳಿ ಕಾಯಿ ? 

 ವಸೊಲಾಗದ ಸಾಲ್ಗಳನುು, ಮುಖಯವಾಗಿ  ಕಾಪ್ೀಿರೆೀಟ್  ಸಾಲ್ಗಳನುು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ  ದ್ದವಾಳಿೀ 
ಕಾನೊನು ಅಥವಾ Insolvency Bankruptcy Code  ಎನುುವ ಹೊಸ ಸಾಲ್ವಸೊಲಾತಿ  
ಕಾನೊನನುು  2016 ರಲ್ಲಿ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ಂದ್ದದೆ.    

 ಉದ್ದಿಮ ವಹಿವಾಟ್ು ಉದೆಿೀಶಕು ಸಾಲ್ ಪ್ಡೆದ ವಯಕ್ತುಗಳು, ಪ್ಾಲ್ುದಾರಿಕ ಸಂಸೆಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ 
ಉದ್ದಿಮ ಸಂಸೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಕ್ಷಿಕು ಸಿಲ್ುಕ್ತದಾಗ ನಿದ್ದಿಷಿ ಕಾಲ್ರ್ಮತಿಯಳಗೆ ತ್ಮು 
ವಹಿವಾಟ್ು ಕೊನ್ನಗೆೊಳಿಸುವುದನುು ಇಲ್ಿವ  ಪ್ುನಶಚೀತ್ನಕು ಯತಿುಸುವುದನುು  ಈ ಮಸೊದೆ 
ಸುಲ್ಭ್ಗೆೊಳಿಸಲ್ಲದೆ.  
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 ಹರ್ಕಾಸು ಪ್ರಿಸಿೆತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿ ದ್ದವಾಳಿ ಹಂತ್ ತ್ಲ್ುಪಿದ  ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಂಡುಕೊಳುಲ್ು, 

ಹಲ್ವು ರಿೀತಿಯ ಕಾಯಿಗಳಿಂದಾಗಿ  ಕೊನ್ನಮೊದಲ್ಲಲ್ಿದ ವಿಳಂಬವಾಗುತಿುತ್ುು. ಇಂತ್ಹ ವಿಳಂಬವು 
ಪ್ುನಶಚೀತ್ನದ ಸಾಧಯತೆಯನೊು  ನುಂಗಿ ಹಾಕ್ುತಿುತ್ುು. ಗುತಿುಗೆ ಕಾಯಿ, ಬಾಯಂಕ್ ಮತ್ುು ಹರ್ಕಾಸು 
ಸಂಸೆಗಳ ಸಾಲ್ ವಸೊಲಾತಿ ವಿಶೀಷ ಕಾಯಿ ಮತ್ುು ಹರ್ಕಾಸು ಸಂಪ್ತಿುನ ಪ್ುನರ್ ರಚ್ನ್ನ ಕಾಯಿ 
ಮೊಲ್ಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗಳು ನಡೆಸುವ  ಸಾಲ್ ವಸೊಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ತರಯಯು ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಫಲ್ಲತಾಂಶವನೊು 
ನಿೀಡುತಿುರಲ್ಲಲ್ಿ. ಇಂತ್ಹ ಸಮಸಯಗಳಿಗೆ ಐಬಿಸಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ.  

 ದ್ದವಾಳಿ ಅಂಚಿಗೆ ತ್ಲ್ುಪಿದ ಉದ್ದಿಮ ಸಂಸೆಗಳ ಬಿಕ್ುಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಂಡುಕೊಳುಲ್ು ಇದೆೊಂದು 
ಸುಸಂಬದಧ ಮತ್ುು ಸಮಗರ ಕಾಯಿಯಾಗಲ್ಲದೆ. ಸಾಲ್ ಮರುಪ್ಾವತಿ ಮಾಡದವರ  ಆಸಿುಗಳ 
ಸಾವಧಿೀನ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಸರಾಗವಾಗಿರಲ್ಲರುವುದರಿಂದ ದೆೀಶ್ ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್  ಮತ್ುು ಹರ್ಕಾಸು 
ವಯವಸೆಯಲ್ಲಿ ವಾಯಪ್ಕ್ ಬದಲಾವಣೆಯೊ ಕ್ಂಡುಬರಲ್ಲದೆ. ಸಾಲ್ಗಾರರೆಲ್ಿ ‘ಉದೆಿೀಶಪ್್ವಿಕ್ 
ಸುಸಿುದಾರ’ರಲ್ಿ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಿ ಸುಸಿುದಾರರು  ಇಡಿೀ ಉದ್ದಿಮಗೆ ಎದುರಾದ ಬಿಕ್ುಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿಯೀ 
ಆರ್ಥಿಕ್ ಸಂಕ್ಷಿಕು ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದೊ ಇಲ್ಿ. ಕಲ್ ಸಂದಭ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ದಿಮ ಆರಂಭಿಸುವ 
ಸಾಹಸವು ಪ್ದೆೀ ಪ್ದೆೀ ವಿಫಲ್ಗೆೊಳುುವ ಸಾಧಯತೆಯೊ ಇರುತ್ುದೆ 

 ಇಂತ್ಹ ವೈಫಲ್ಯಗಳನುು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ನಿವಿಹಿಸಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಂಡುಕೊಳುಲ್ು ಹೊಸ ಕಾಯಿ 
ನ್ನರವಾಗಲ್ಲದೆ. ಕೊೀಟ್ಯಂತ್ರ ರೊಪ್ಾಯಿಗಳ ವಸೊಲಾಗದ ಸಾಲ್ದ ಸಮಸಯಯಿಂದ ನಲ್ುಗಿರುವ 
ಬಾಯಂಕ್ತಂಗ್  ವಲ್ಯಕು ಇದು ಭ್ರವಸಯ ಬಳಕಾಗಲ್ಲದೆ. ನಷಿಪಿೀಡಿತ್ ಉದ್ದಿಮ ಸಂಸೆಯ 
ಕಾರ್ಮಿಕ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಕಾಪ್ಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಲೀಕ್ರು ವಿಫಲ್ವಾದರೆ, ಈ ಕಾಯಿಯು ದುಡಿಯುವ 
ವಗಿದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಲ್ುಿವುದು ಇದರ ಇನ್ನೊುಂದು ವಿಶೀಷತೆಯಾಗಿದೆ.  ಈ  ಮಸೊದೆಯು 
ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತಿುದಿಂತೆ, ಉದ್ದಿಮ ಸಂಸೆಗಳು, ಪ್ಾಲ್ುದಾರಿಕ ಕ್ಂಪನಿಗಳು ಮತ್ುು 
ವಯಕ್ತುಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ್ ಬಿಕ್ುಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲ್ರ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ್ ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ 
ಪ್ರಿಹಾರೆೊೀಪ್ಾಯ ಕ್ಂಡುಕೊಳುಲ್ು ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲದೆ. 

 ಉದ್ದಿಮಗಳು ಮತ್ುು ವಯಕ್ತುಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಆರ್ಥಿಕ್ ನಷಿದ ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳನುು ವಾಣಿಜಯ ಮತ್ುು 
ನ್ಾಯಯಾಂಗದ ದೃಷಿಿಕೊೀನದ್ದಂದ ಬಗೆಹರಿಸುವ ವಯವಸಿೆತ್ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮವ್ ಇದಾಗಿದೆ. 
ಕಾಪ್ಿರೆೀಟ್  ಮತ್ುು ವೈಯಕ್ತುಕ್ ಹರ್ಕಾಸು ಬಿಕ್ುಟ್ುಿಗಳಿಗೆ ದ್ದವಾಳಿ ಕಾಯಿಯು ಏಕ್ರೊಪ್ವಾಗಿ 
ಅನವಯಗೆೊಳುಲ್ಲದುಿ, ನಿಗದ್ದತ್ ಕಾಲ್ರ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಂಡುಕೊಳುಲ್ು ನ್ನರವಾಗಲ್ಲದೆ. ಸಾಲ್ 
ನಿೀಡಿಕ, ಉದ್ದಿಮಗಳ ಸಾೆಪ್ನ್ನ ಮತ್ುು ನಿವಿಹಣೆಗೆ ಹಚ್ುಚ ಅನುಕ್ೊಲ್ ಕ್ಲ್ಲಪಸಿಕೊಡುವುದಕ್ೊು ಇದು 
ಭಾರಿ ಉತೆುೀಜನ ನಿೀಡಲ್ಲದೆ. ಜಾಗತಿಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನವಯ, ಸಾಲ್ ಸುಸಿು ಪ್ರಕ್ರರ್ಗಳನುು 
ನಿವಿಹಿಸುವ ಕಾನೊನು ಮತ್ುು ಸಾಂಸಿೆಕ್ ವಯವಸೆ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿದ್ದರುವುದು ನಮುಲ್ಲಿನ 
ಇದುವರೆಗಿನ ದೆೊಡಿ ಲೆೊೀಪ್ವಾಗಿತ್ುು. 

4.  ಬಾಯಂಕ್ುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ಒಸಿ ನ್ನೀರ ಮನವಿ ಅಧಿಕಾರ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  
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 ಬಾಯಂಕ್ುಗಳಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಮೊೀಸಗಾರರು ದೆೀಶ ಬಿಟ್ುಿ ಹೊೀಗದಂತೆ ತ್ಡೆಯಲ್ು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಿ 
ಭ್ದರತಾ ಸಂಸೆಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲಾಖಗಳಿಗೆ ಲ್ುಕ್ ಔಟ್  ನ್ನೊೀಟ್ಟಸ್  (ಎಲ್ ಒಸಿ) ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸುವಂತೆ 
ನ್ನೀರವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುು ಬಾಯಂಕ್ುಗಳಿಗೆ (ಪಿಎಸ್ ಯುಗಳಿಗೆ) ಕೀಂದರ ಸರಕಾರ 
ನಿೀಡಿದೆ.  

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಅದರಂತೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲ್ಯ, ವಿದೆೀಶಾಂಗ ಇಲಾಖ, ಕ್ಸಿಮ್್  ಮತ್ುು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಕ್ಂದಾಯ 
ಇಲಾಖ ಗುಪ್ುಚ್ರ ದಳ, ಸಿಬಿಐ, ಪ್ಾರಂತಿೀಯ ಪ್ಾಸ್ ಪ್ೀಟ್ಿ  ಕ್ಚೀರಿಗಳು ಹಾಗೊ ಪ್ಲ್ಲೀಸರಿಗೆ 
ಎಲ್ ಒಸಿ ನಿೀಡುವಂತೆ ಬಾಯಂಕ್ುಗಳು ಕೊೀರಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಲ್ುಕ್ ಔಟ್ ನ್ನೊೀಟ್ಟಸ್? 

 ಲ್ುಕ್ ಔಟ್ ಸಕ್ುಯಿಲ್ರ್ ಅಥವಾ ಲ್ುಕ್ ಔಟ್ ನ್ನೊೀಟ್ಟಸ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ವಯಕ್ತುಯು 
ಪ್ಲ್ಲೀಸರಿಗೆ ಬೀಕಾದವನ್ನೀ ಎಂಬುದನುು ಪ್ರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಳಸುವ ಸುತೆೊುೀಲೆ. ಇದನುು 
ಅಂತಾರಾಷಿರೀಯ ಗಡಿಗಳ ವಲ್ಸ ತ್ಪ್ಾಸಣೆ ವೀಳೆ (ಉದಾ: ಅಂತಾರಾಷಿರೀಯ ಏರ್ ಪ್ೀಟ್ಿ, 

ಬಂದರು) ಬಳಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ತರರ್ಮನಲ್ ಗಳನುು ಹಿಡಿಯಲ್ು, ತ್ಪಿಪಸಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಅಪ್ರಾಧಿಗಳನುು ವಶಕು ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಅಥವಾ ಗಡಿ ದಾಟ್ದಂತೆ ತ್ಡೆಯಲ್ು ಲ್ುಕ್ ಔಟ್ ನ್ನೊೀಟ್ಟಸ್ 
ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಪ್ರಕ್ತರಯ ಹೀಗೆ? 

 ಕೀಂದರ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಸೊಚಿಸಿರುವ ಅಧಿಕ್ೃತ್ ನಮೊನ್ನಯಲ್ಲಿ ಲ್ುಕ್ ಔಟ್ ಸಕ್ುಯಿಲ್ರ್ 
(ಎಲ್ ಓಸಿ) ತೆರೆಯುವಂತೆ ಎಲ್ಿ ವಲ್ಸ ಚಕ್ ಪ್ೀಸ್  ಗಳಿಗೆ ಕೊೀರಲಾಗುತ್ುದೆ. 

 ಕೀಂದರ ಸಕಾಿರದ ಉಪ್ಕಾಯಿದಶ್ಿ/ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದ ಜಂಟ್ಟ ಕಾಯಿದಶ್ಿ/ರ್ಜಲಾಿ ಮಟ್ಿದ 
ಎಸಿಪಗಿಂತ್ ಕಳಗಿನ ಹುದೆಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ ಓಸಿಗೆ ಕೊೀರಿಕ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತಿಲ್ಿ. 

 ಯಾರ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ನ್ನೊೀಟ್ಟಸ್ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ುದೆಯೀ ಆ ವಯಕ್ತುಯ ಗುರುತ್ು ಹಿಡಿಯಲ್ು 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಿ ವಿವರ ನಿೀಡಿರಬೀಕ್ು. ಆತ್ನ ಹಸರು ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ 3 ಗುರುತ್ು 
ಮಾನದಂಡವಿಲ್ಿದೆೀ ಎಲ್ ಓಸಿ ತೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಿ. 

ಬಂಧಿತ್ರಾಗಬೀಕಾದ ವಯಕ್ತುಗಳು 

 ನಮು ದೆೀಶಕು ಪ್ರವೀಶ ನಿಷೀಧಿಸಲಾದ ವಯಕ್ತು 
 ನಮು ದೆೀಶದ್ದಂದ ವಿದೆೀಶಕು ಹೊೀಗಲ್ು ನಿಷೀಧಿಸಲಾದ ವಯಕ್ತು 

ನಿಗಾಗೆ ಒಳಪ್ಡುವ ವಯಕ್ತುಯಾಯಾಿರು ಇರುತಾುರೆ? 

 ಉಗರರ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಹೊಂದ್ದರುವವರು 

 ಯುದೆೊಧೀತಾ್ಹಿ ವಿದೆೀಶ್ ವಯಕ್ತು 
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 ಮೊದಲೆೀ ವಿೀಸಾ ಷರತ್ುು ಉಲ್ಿಂಘಿಸಿದಿ ವಿದೆೀಶ್ ವಯಕ್ತು 
 ಕ್ತರರ್ಮನಲ್/ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರರ್ ಸಂಬಂಧ ಕೊೀಟ್ ಿ ಗೆ ಬೀಕಾಗಿರುವ, ತ್ಪಿಪಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಯಕ್ತು 
 ಪ್ಲ್ಲೀಸ್/ಸಿಬಿಐ/ಕ್ಸಿಮ್ /ಸಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ೈಸ್/ಕ್ಂದಾಯ ಗುಪ್ುಚ್ರ ಸಂಸೆ/ಇತ್ರೆ ಏಜನಿ್ಗಳಿಗೆ 

ಬೀಕಾಗಿದುಿ, ತ್ಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡ ವಯಕ್ತು 

ಎಲ್ ಓಸಿಯ ಮಾನದಂಡ 

 ವಯಕ್ತುಯ ಪ್್ರ್ಿ ಹಸರು  
 ಪ್ಾಸ್ ಪ್ೀಟ್ಿ ಸಂಖಯ 

 ರಾಷಿರೀಯತೆ 

 ಜನುದ್ದನ್ಾಂಕ್ 

 ಜನುಸೆಳ 

 ಹತ್ುವರ ವಿವರ 

 ಭಾವಚಿತ್ರ ಸಹಿತ್ ವಿಳಾಸ 

5.  ಕ್ಡು ಬಡವರ ಸಂಖಯ ಭಾರಿ ಇಳಿಕ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ 2011ಕು ಹೊೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಈಗ ಕ್ಡು ಬಡತ್ನದ ಪ್ರಮಾರ್ ಗರ್ನಿೀಯ ಇಳಿಕಯಾಗಿದೆ. 
ವಿಶವಬಾಯಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಟ್ು ವಷಿಗಳ ಹಿಂದೆ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ 8 ಕೊೀಟ್ಟ ಬಡವರು, ದ್ದನಕು 1.90 
ಡಾಲ್ರ್ ಗೊ ಕ್ಡಿಮ ವಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ುತಿುದಿರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಂಥ ಬಡವರ ಸಂಖಯ 5 ಕೊೀಟ್ಟಗೆ 
ಇಳಿದ್ದರುವ ಸಾಧಯತೆ ಇದೆ.  

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಶವಬಾಯಂಕ್ ನ ಇತಿುೀಚಿನ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶಗಳು ಜೊನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ದೆೀಶದ ಕ್ಡು ಬಡವರ ಸಂಖಯ 5 ಕೊೀಟ್ಟಗೆ ಇಳಿಕಯಾಗಿರುವುದಕು ಪ್ುಷಿಿ ನಿೀಡುವ 
ವಿವರಗಳು ಪ್ರಕ್ಟ್ವಾಗುವ ಸಾಧಯತೆ ಇದೆ. 

 . ಜಾಗತಿಕ್ ಬಡತ್ನದ ಅಧಯಯನ ನಡೆಸುತಿುರುವ ಸಂಸೆ ‘ವಲ್ ಿ ಲಾಯಬ್ ಡೆೀಟಾ’ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗ 
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಕೀವಲ್ 5 ಕೊೀಟ್ಟ ಮಂದ್ದ ಮಾತ್ರ ದ್ದನಕು ಸರಾಸರಿ 90 ಡಾಲ್ರ್ ಗಿಂತ್ ಕ್ಡಿಮ 
ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ುತಿುದಾಿರೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಬಡತ್ನ ನಿಮೊಿಲ್ನ್ನಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಯಶಸು್ 
ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ಅತಿ ದೆೊಡಿ ರಾಷರವಾಗಿ ಭಾರತ್ ಶ್ೀಘರ ಹೊರಹೊಮುಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಬೊರಕ್ತಂಗ್  
ಸಂಸೆಯ ತ್ಜ್ಞರು ಭ್ವಿಷಯ ನುಡಿದ್ದದಾಿರೆ. 

 ವಲ್ ಿ  ಡೆೀಟಾ ಲಾಯಬ್  ಭಾರತ್ ಸರಕಾರದ ದತಾುಂಶಗಳನುು ವಿಶಿೀಷಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಿದೆ. 2012ರ 
ತ್ನು ನೊತ್ನ ಲೆಕಾುಚಾರ ಪ್ದಿತಿಯನೊು ಬಳಸಿದೆ. 
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ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಬಡತ್ನ ಇಳಿಕಗೆ ಕಾರರ್?  

 ಆರ್ಥಿಕ್ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್್ರಕ್ವಶಾದ ನಿೀತಿ, ನ್ನೀರ ನಗದು ವಗಾಿವಣೆ ಯೀಜನ್ನ, ನರೆೀಗಾ, 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿರ ಗಾರಮ ಸಡಕ್ ಯೀಜನ್ನ ಮತಿುತ್ರ ಸಾಮಾರ್ಜಕ್ ಯೀಜನ್ನಗಳು ಕ್ಡು ಬಡತ್ನದ 
ನಿಮೊಿಲ್ನ್ನಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೆೀಶದ ಆರ್ಥಿಕ್ ಬಳವಣಿಗೆ ಕ್ೊಡ ಬಡತ್ನ ಇಳಿಕಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾತ್ರ 
ವಹಿಸಿದೆ. 

ಮುಂದ್ದನ ಹಾದ್ದ  

 ಬಡತ್ನ ನಿಮೊಲ್ನವಂಬುದು ಸಾವತ್ಂತಾರಯನಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ದ ಪ್ಾಲ್ಲಗೆ ಒದಗಿದ ಅತಿದೆೊಡಿ 
ಸವಾಲಾಗಿತ್ುು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡುಮಾತಿಲ್ಿ. ಕ್ಳೆದ 70 ವಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೀಕ್ 
ಜನಕ್ಲಾಯರ್ ಯೀಜನ್ನ, ಕಾಯಿಕ್ರಮಗಳನುು ಹರ್ಮುಕೊಂಡಿರುವುದೊ ಉಂಟ್ು. ಬಡತ್ನದ ಶಾಪ್ 
ಹಗಲೆೀರಿದ ಕಾರರ್ದ್ದಂದಾಗಿ ಭಾರತ್ವು ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಮುಜುಗರ ಅನುಭ್ವಿಸಬೀಕಾಗಿ 
ಬಂದ್ದದಿಕ್ೊು ನಿದಶಿನಗಳಿವ. 

 ಬಡತ್ನ ವಾಯಪ್ಕ್ವಾಗಿರುವ ‘ಟಾಪ್ಟ 10’ ದೆೀಶಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತ್ನು ಹಸರು ಇಲ್ಿವಾಗಬೀಕಂಬ 
ಕಾರರ್ಕು ಭಾರತ್ ಕ್ಸರತ್ುು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆೀ ಬಂದ್ದದೆ; ಆದರೆ 125 ಕೊೀಟ್ಟಗೊ ರ್ಮೀರಿದ 
ಜನಬಾಹುಳಯದ ಭೌಗೆೊೀಳಿಕ್ ಪ್ರದೆೀಶವ್ಂದರಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂದುಕೊಂಡಷುಿ ಸುಲ್ಭ್ಕು, ತ್ಕ್ಷರ್ಕು 
ನನಸಾಗುವ ಕ್ನಸಲ್ಿ ಎಂಬುದು ಕ್ಹಿವಾಸುವ. ಇಷಾಿಗಿಯೊ, ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ ಬಡತ್ನದ 
ಬಿಗಿಮುಷಿಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲ್ು ಸಾಧಯವಿದೆ ಎಂಬುದನುು ಭಾರತ್ ಸಾಬಿೀತ್ುಮಾಡಿದೆ.  

 ಇತಿುೀಚಿನ ದ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀಂದರ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳು ಜನಕ್ಲಾಯರ್ದ ಆಶಯವಿರುವ ಹೊಸ 
ಕಾಯಿಕ್ರಮಗಳನುು ಘೊೀಷಿಸಿರುವುದು ಸಾವಗತಾಹಿ. ಆದರೆ ನಮುಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಅನುಷಾಠನದೆಿೀ ಸಮಸಯ ಎಂಬುದಕು ನಿದಶಿನಗಳಿವ. ಸಕಾಿರದ ವತಿಯಿಂದ ‘ಹದ್ದನ್ಾರಾಣೆ’ 
ಮೌಲ್ಯದ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನುೀ ಘೊೀಷಿಸಿದರೊ, ಅಂತಿಮ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳಿಗೆ ತ್ಲ್ುಪ್ುವುದು ಕೀವಲ್ 10 
ಪೈಸಯಷುಿ ಎಂಬ ಪ್ಾರಸಂಗಿಕ್ ಉದಾಹರಣೆ ನಿೀಡುವ ಮೊಲ್ಕ್ ಹಿಂದ್ದನ ಪ್ರಧಾನಿ ದ್ದ. ರಾರ್ಜೀವ್ 
ಗಾಂಧಿಯವರೆೀ ಈ ಕ್ಹಿವಾಸುವದ ಮೀಲೆ ಬಳಕ್ು ಚಲ್ಲಿದುಿಂಟ್ು. 

 ನಿೀಲ್ಲನಕ್ಷಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷಿಕ್ವಾಗಿಯೀ ಕ್ಂಡ ಸಕಾಿರಿ ಯೀಜನ್ನ/ಕಾಯಿಕ್ರಮವ್ಂದು 
ಫಲ್ಕಾರಿತ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ್ವಾಗುವುದಕು ಹಲ್ವು ಸಾಮಾರ್ಜಕ್, ರಾಜಕ್ತೀಯ 
ಕಾರರ್ಗಳಿವ. ಸಾವಿಜನಿಕ್ರಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವುದು ಮತ್ುು ಪ್ರಶ್ುಸುವ ಮನ್ನೊೀಭಾವ 
ಸಮಥಿವಾಗಿ ಕನ್ನಗಟ್ಿದ್ದರುವುದು ಮತೆುರಡು ಕಾರರ್ಗಳೆನುಬಹುದು. ಹಿೀಗೆ, ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕ್ಂಟ್ಕ್ವಾಗಿ 
ಪ್ರಿರ್ರ್ಮಸಿರುವ ಯಾವುದೆೀ ತ್ಡೆಗೆೊೀಡೆಯನುು ಕ್ತತೆೊುಗೆದು, ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಯೀಜನ್ನಗಳನುು ಜನರಿಗೆ 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೀಂದರ ಮತ್ುು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳು ಸಂಕ್ಲ್ಪ ಮಾಡಿ 
ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಷಠ ಮತ್ುು ಸಮಪ್ಿಣಾ ಮನ್ನೊೀಭಾವದೆೊಂದ್ದಗೆ ಕಲ್ಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾರಂತಿಕಾರಕ್ 
ಬದಲಾವಣೆ ಗಗನಕ್ುಸುಮವೀನಲ್ಿ. 

 2030ರ ವೀಳೆಗೆ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿನ ಕ್ಡುಬಡವರ ಸಂಖಯ 3 ಕೊೀಟ್ಟಗೆ ಇಳಿಯಲ್ಲದೆ ಎಂದು 
ಮುನುಂದಾರ್ಜಸಿದೆ ಸದರಿ ಸರ್ಮೀಕ್ಷಾ ವರದ್ದ. ಆದರೆ ಅದು ಶರಮವಿಲ್ಿದೆ ಕೈಗೊಡುವ ಬಾಬತ್ುಲ್ಿ 
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ಎಂಬ ಕ್ಹಿಸತ್ಯವನೊು ಆಳುಗರು, ಅಧಿಕಾರಿಶಾಹಿ ಮತ್ುು ಪ್ೌರ ಸಮುದಾಯ ಮನನ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಬೀಕ್ತದೆ. ‘ಸತ್ಯಮೀವ ಜಯತೆೀ’ ಎಂಬ ಪ್ರಿಕ್ಲ್ಪನ್ನಯನುು ಜಗತಿುನ್ನದುರು ಬಿಂಬಿಸಿದ ದೆೀಶ 
ನಮುದು. ಅದೆೀ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಶರಮ ಏವ ಜಯತೆೀ’ ಎಂಬ ಆಶಯಕ್ೊು ಸದೃಢ ರೆಕುಗಳನುು ಕ್ಟ್ಟಿ 
ದೆೀಶವನುು ಬಲ್ಲಷಠವಾಗಿಸುವ ಬದಧತೆ ಮೈದಳೆಯಬೀಕ್ತದೆ. ಅದು ‘ವಿಶವಗುರು’ವಾಗುವ ಭಾರತ್ದ 
ಸಂಕ್ಲ್ಪದ ಸಂಪ್ುಟ್ಕು ಮುನುಡಿಯಾಗುತ್ುದೆ ಎಂಬುದನುು ಬಿಡಿಸಿಹೀಳಬೀಕ್ತಲ್ಿ. 

6. ಸಾವರ್ಮನ್ಾಥನ್ ಆಯೀಗದ ವರದ್ದಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಕ್ನಿಷಠ ಬಂಬಲ್ ಬಲೆ - ದೆಹಲ್ಲ ಸರಕಾರ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಎಂ.ಎಸ್  ಸಾವರ್ಮನ್ಾಥನ್ ಆಯೀಗದ ವರದ್ದಯ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಕ್ನಿಷಿ ಬಂಬಲ್ ಬಲೆ 
(ಎಂಎಸಿಪ) ಯನುು ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಲ್ು ದೆಹಲ್ಲ ಸಕಾಿರ ನಿಧಿರಿಸಿದೆ.  

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಎಂ.ಎಸ್  ಸಾವರ್ಮನ್ಾಥನ್ ಆಯೀಗದ ವರದ್ದಯನುು ಅಧಯಯನ ಮಾಡಲ್ು ಮೊರು ಸದಸಯರ 
ಸರ್ಮತಿಯನುು  ಡಿಸಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲ್ಲ ಸರಕಾರ  ರಚಿಸಿತ್ುು . ಸರ್ಮತಿಯು   ತ್ನು ವರದ್ದಯನುು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ್ು ಸಲ್ಹಗಳಿಗಾಗಿ ತ್ಜ್ಞರ ಮುಂದೆ ವರದ್ದಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ .MSP 

ಅಂತಿಮಗೆೊಳಿಸಿದ ನಂತ್ರ, ಸಕಾಿರವು ರೆೈತ್ರೆೊಂದ್ದಗೆ ಸಭೆಗಳನುುನಡೆಸಿ  ಅವರ ದೃಷಿಿಕೊೀನವನುು 
ಕೀಳುತ್ುದೆ  ಮತ್ುು ನಂತ್ರ ಅದನುು ಸಚಿವ ಸಂಪ್ುಟ್ ಕ್ಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ.  

ಏನಿದು ಸಾವರ್ಮನ್ಾಥನ್  ವರದ್ದ? 

 ಕ್ೃಷಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ವಿಷಯಕು ಬಂದಾಗಲೆಲಾಿ ಪ್ರಸಾುಪ್ವಾಗುವ ಸಾವರ್ಮನ್ಾಥನ್  ವರದ್ದಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೃಷಿ ಕ್ಷೀತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ದಧ, ಸುಸಿೆರ ಕ್ೃಷಿ, ನಿೀರಾವರಿ ವಯವಸೆ, ಒರ್ಭ್ೊರ್ಮ ಬೀಸಾಯ, ಕ್ೃಷಿ 
ಉತೆುೀಜನ ಯೀಜನ್ನಗಳ ಬಗೆೆ ಶ್ಫಾರಸುಗಳಿವ. 

 ಒಂದು ದಶಕ್ದ ಹಿಂದೆ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರ ಆತ್ುಹತೆಯ ಪ್ರಮಾರ್ ಹಚಾಚಗಿದಿ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷಿ 
ಕ್ಷೀತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಯ ಉದೆಿೀಶದ್ದಂದ ಕೀಂದರ ಸರಕಾರ 2004ರ ನವಂಬರ್  18ರಂದು ಪ್ರ. 
ಎಂ.ಎಸ್  . ಸಾವರ್ಮನ್ಾಥನ್  ಅವರ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರಿಗಾಗಿ ರಾಷಿರೀಯ ಆಯೀಗವನುು 
(ನ್ಾಯಷನಲ್  ಕ್ರ್ಮಷನ್  ಆನ್  ಫಾಮಿಸ್ ಿ ) ರಚಿಸಿತ್ು. 

 ಸಾವರ್ಮನ್ಾಥನ್  ಆಯೀಗವು 2004ರ ಡಿಸಂಬರ್, 2005ರ ಆಗಸ್  , ಡಿಸಂಬರ್  ಮತ್ುು 2006ರ 
ಏಪಿರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂತ್ ಹಂತ್ವಾಗಿ ತ್ನು ವರದ್ದಗಳನುು ಸರಕಾರಕು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ುು. 2006ರ ಅಕೊಿೀಬರ್  
4ರಂದು ತ್ನು ಅಂತಿಮ ವರದ್ದಯನುು ಆಯೀಗ ಕೀಂದರ ಸರಕಾರಕು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ು. 2007ರಲ್ಲಿ ಈ 
ವರದ್ದಯನುು ಅಂಗಿೀಕ್ರಿಸಿದ ಕೀಂದರ ಸರಕಾರ ಆದಷುಿ ಬೀಗ ಈ ವರದ್ದಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನುು 
ಅನುಷಾಠನಕು ತ್ರುವುದಾಗಿ ಹೀಳಿತ್ುು . ಆದರೆ, ಇದ್ದನೊು ಸಾಧಯವಾಗಿಲ್ಿ. 

ವರದ್ದಯ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ಫಾರಸುಗಳು: 
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 ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮವತಿಿ ಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೃಷಿಯನುು ಸೀರಿಸಬೀಕ್ು 

 ಭ್ೊರ್ಮಯ ಹಂಚಿಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೀಕ್ು. 
 ಉತ್ುಮ ಇಳುವರಿಯ ಕ್ೃಷಿ ಭ್ೊರ್ಮಯನುು ಕ್ೃಷಿಯೀತ್ರ ಉದೆಿೀಶಕಾುಗಿ ಪ್ರಿವತಿಿಸುವುದನುು 

ನಿಯಂತಿರಸಬೀಕ್ು 

 ವಯವಸಿೆತ್ ಭ್ೊ ಹಂಚಿಕ ಹಾಗೊ ನಿವಿಹಣೆಗಾಗಿ ‘ರಾಷಿರೀಯ ಭ್ೊ ಬಳಕ ಸಲ್ಹಾ ಸೀವ’ಯನುು 
ಆರಂಭಿಸಬೀಕ್ು 

 ಎಲಾಿ ಕ್ೃಷಿ ಭ್ೊರ್ಮಗೊ ವಯವಸಿೆತ್ವಾಗಿ ನಿೀರನುು ಒದಗಿಸುವಂಥ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನ್ನಗಳನುು 
ರೊಪಿಸಬೀಕ್ು 

 ಮಳೆ ನಿೀರು ಸಂಗರಹಣೆ ಹಾಗೊ ಬಳಕ ಮತ್ುು ಅಂತ್ಜಿಲ್ ಮರುಪ್್ರರ್ವನುು 
ಕ್ಡಾಿಯಗೆೊಳಿಸಬೀಕ್ು. 

 ಅಂತ್ಜಿಲ್ ಮರುಪ್್ರರ್ಕಾುಗಿ ಕ್ನಿಷಠ 10 ಲ್ಕ್ಷ ಬಾವಿಗಳ ಮೊಲ್ಕ್ ಮಳೆ ನಿೀರನುು ತ್ುಂಬಿಸಬೀಕ್ು. 
(ರ್ಮಲ್ಲಯನ್  ವಲ್   ರಿಚಾಜ್ಿ  ಪ್ೀಗಾರಮ್ ) 

 ಸರ್ು ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಜಿಲ್ ಮರುಪ್್ರರ್ಕು ಹೊಸ ಯೀಜನ್ನಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ 
ತ್ರಬೀಕ್ು. 

 ಕ್ೃಷಿ ಉತಾಪದನ್ನ ಹಾಗೊ ಗುರ್ಮಟ್ಿ ಹಚಿಚಸಲ್ು ಕ್ೃಷಿ ವಲ್ಯಕು ಹಚಿಚನ ಹೊಡಿಕಯನುು 
ಸರಕಾರ ಮಾಡಬೀಕ್ು. 

 ಆಯಾ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ತ್ಳಿ ಆಯುಯನುು ಪ್ರೀತಾ್ಹಿಸಬೀಕ್ು. 
 ಭ್ೊ ಅಭಿವೃದ್ದಧ, ನ್ಾಲೆ ವಯವಸೆ, ನಿೀರನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ವಯವಸೆ, ಕ್ೃಷಿ ಸಂಶೊೀಧನ್ನಗಳು ಹಾಗೊ 

ಗಾರರ್ಮೀರ್ ಭಾಗದ ರಸು ವಯವಸೆ ಸುಧಾರಿಸಲ್ು ಕ್ರಮ ಕೈಗೆೊಳುಬೀಕ್ು. 
 ಮರ್ುು ಪ್ರಿೀಕ್ಷ ವಯವಸೆ ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿಸಬೀಕ್ು. ಮಣಿುನ ಗುರ್ಮಟ್ಿ ವೃದ್ದಧಗೆ ಸೆಳಿೀಯ 

ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಕ್ರಮಗಳನುು ರೊಪಿಸಬೀಕ್ು . ಮಣಿುನ ಆರೆೊೀಗಯದ ಬಗೆೆ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ 
ಮೊಡಿಸಬೀಕ್ು. 

 ಬಡ ರೆೈತ್ರು ಹಾಗೊ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸುಲ್ಭ್ವಾಗಿ ಸರಳ ಸಾಲ್ ಸಿಗುವಂತಾಗಬೀಕ್ು. 
 ಸಕಾಿರದ ನ್ನರವಿನ್ನೊಂದ್ದಗೆ ರೆೈತ್ರ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಶೀಕ್ಡ 4ಕ್ತುಂತ್ ಕ್ಡಿಮ ಬಡಿಿದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ 

ನಿೀಡಬೀಕ್ು. 
 ರೆೈತ್ರ ಮರುಪ್ಾವತಿಯ ಸಾಮಥಯಿಕು ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಸಾಲ್ವಸೊಲ್ಲ ಮಾಡಬೀಕ್ು. ಅನಿವಾಯಿ 

ಸಂದಭ್ಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರ ಸಾಲ್ ವಸೊಲ್ಲಯನುು ಮುಂದೊಡಬೀಕ್ು. 
 ರೆೈತ್ರ ಕ್ಷಿದ ಪ್ರಿಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ದ ಮೀಲ್ಲನ ಬಡಿಿಯನುು ಮನ್ಾು ಮಾಡಬೀಕ್ು. 
 ರೆೈತ್ರ ಅನುಕ್ೊಲ್ಕಾುಗಿ ‘ಕ್ೃಷಿ ವಿಪ್ತ್ುು ನಿಧಿ’ ಸಾೆಪಿಸಬೀಕ್ು. 
 ಜಂಟ್ಟ ‘ಪ್ಟಾಿ’ ಜತೆಗೆ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ತಸಾನ್  ಕರಡಿಟ್  ಕಾರ್ಡ್ ಿ ಗಳನುು ವಿತ್ರಿಸಬೀಕ್ು. 
 ಬಳೆ, ಸಾಲ್ ಹಾಗೊ ಆರೆೊೀಗಯ ಒಳಗೆೊಂಡ ಏಕ್ತೀಕ್ೃತ್ ವಿಮಯನುು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ನಿೀಡಬೀಕ್ು. 
 ‘ಗಾರರ್ಮೀರ್ ವಿಮ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ನಿಧಿ’ಯನುು ಸಾೆಪಿಸಬೀಕ್ು. 
 ಬಳೆ ವಿಮಯನುು ಎಲಾಿ ಬಳೆಗಳಿಗೊ ವಿಸುರಿಸಬೀಕ್ು. ಬಳೆ ವಿಮಯ ಪಿರೀರ್ಮಯಂ ಅನುು ಕ್ಡಿಮ 

ಮಾಡಬೀಕ್ು. 
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 ರೆೈತ್ರ ರ್ಜೀವನ ಮಟ್ಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೊ ಕ್ೃಷಿ ಉತಾಪದಕ್ತೆಯ ಹಚ್ಚಳಕಾುಗಿ ಸುಸಿೆರ 
ಯೀಜನ್ನಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೀಕ್ು. ಗಾರರ್ಮೀರ್ ಮೊಲ್ಸೌಕ್ಯಿ ಅಭಿವೃದ್ದಧಗೆ ಆದಯತೆ ನಿೀಡಬೀಕ್ು. 

 ಆಹಾರ ಭ್ದರತೆಗಾಗಿ ದೆೀಶದೆಲೆಿಡೆ ಒಂದೆೀ ತೆರನ್ಾದ ಹಂಚಿಕ ವಯವಸೆ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೀಕ್ು. 
 ರೆೈತ್ರ ಆತ್ುಹತೆಯ ತ್ಡೆಯಲ್ು ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ್ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ತ್ಡೆಯಬೀಕ್ು. ರೆೈತ್ ಸುೀಹಿಯಾದ 

ಕ್ತರು ಸಾಲ್ ಯೀಜನ್ನಗಳನುು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಬೀಕ್ು. 
 ಬಳೆ ವಿಮಯ ಹರ್ ಸಮಪ್ಿಕ್ವಾಗಿ ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸೀರುವ ವಯವಸೆ ಬರಬೀಕ್ು. 
 ರೆೈತ್ರ ಆತ್ುಹತೆಯ ಪ್ರಮಾರ್ ಹಚಾಚಗಿರುವ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ರೆೈತ್ರು ಆತ್ುಹತೆಯ ಮಾಡಿಕೊಳುದಂತೆ 

ಹಾಗೊ ಆತ್ುಹತೆಯ ಮನಸಿೆತಿ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳನುು ಗುರುತಿಸಲ್ು ನ್ನರವಾಗುವಂತೆ ಜಾಗೃತಿ 
ಕಾಯಿಕ್ರಮಗಳನುು ಮಾಡಬೀಕ್ು. 

 ಸೆಳಿೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸಾರಕಾುಗಿ ‘ಗಾರಮ ಜ್ಞಾನ ಕೀಂದರ’ಗಳನುು ಆರಂಭಿಸಬೀಕ್ು. 
 ರೆೈತ್ರು ತ್ಮು ಕ್ಷಿಗಳನುು ಹೀಳಿಕೊಳುಲ್ು ಹಾಗೊ ಸರಕಾರಕು ಮನವರಿಕ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ು ಪ್ರತಿ 

ರಾಜಯದಲ್ೊಿ ‘ರೆೈತ್ರ ಆಯೀಗ’ಗಳನುು ರಚಿಸಬೀಕ್ು. 
 ರೆೈತ್ರ ಉತ್ಪನುಗಳಿಗೆ ಸೊಕ್ು ಬಲೆ ದೆೊರೆಯುವಂಥ ಮಾರುಕ್ಟೆಿ ವಯವಸೆ ರೊಪಿಸಬೀಕ್ು. 
 ಕ್ೃಷಿ ಉತ್ಪನುದ ಅಂದಾಜು ಉತಾಪದನ್ಾ ಖಚಿಿನ ಮೀಲೆ ಕ್ನಿಷಠ ಶೀಕ್ಡ 50ರಷಿನುು ಕ್ನಿಷಠ 

ಬಂಬಲ್ ಬಲೆ ಎಂದು ಘೊೀಷಿಸಬೀಕ್ು. 
 ಎಪಿಎಂಸಿ ವಯವಸೆಯನುು ಬಲ್ಪ್ಡಿಸಬೀಕ್ು. ಕ್ೃಷಿ ಉತ್ಪನುಗಳ ಸಂಗರಹಣೆಗೆ ಸೊಕ್ು ಉಗಾರರ್, 

ದಾಸಾುನು ಕೀಂದರಗಳನುು ಸಾೆಪಿಸಬೀಕ್ು. 
 ರೆೈತ್ರ ಉತ್ಪನುಗಳಿಗೆ ರಾಷರ ಹಾಗೊ ಅಂತ್ರರಾಷಿರೀಯ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ ಉತ್ುಮ ಬಲೆ ಸಿಗಲ್ು 

ಗುರ್ಮಟ್ಿ ಶರೀಣಿ, ಬಾರಂರ್ಡ್ , ಪ್ಾಯಕೀರ್ಜಂಗ್  ವಯವಸೆ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಪ್ಡಿಸಬೀಕ್ು. 
 ಕ್ೃಷಿ ಕ್ೊಲ್ಲಕಾರ್ಮಿಕ್ರ ಕೊರತೆ ನಿೀಗಿಸಲ್ು ಕ್ುಶಲ್ ಕ್ೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕ್ರ ಮಾರುಕ್ಟೆಿ ವಯವಸೆಯನುು 

ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಬೀಕ್ು. 
 ಗಾರರ್ಮೀರ್ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕ್ೃಷಿ ಜತೆಗೆ ವಾಯಪ್ಾರ, ಹೊೀಟೆಲ್ , ಸಾರಿಗೆ, ನಿಮಾಿರ್, ರಿಪೀರಿ – 

ಇನಿುತ್ರ ಕಲ್ಸಗಳ ಬಗೆೆಯೊ ತ್ರಬೀತಿ ಕೊಡಿಸಬೀಕ್ು. 
 ರೆೈತ್ರ ತ್ಲಾ ಆದಾಯವು ಸರಕಾರಿ ಸೀವಯಲ್ಲಿರುವವರ ಆದಾಯಕು ಸರ್ಮೀಪ್ದಲಾಿದರೊ 

ಇರಬೀಕ್ು. 
 ಕ್ೃಷಿಯ ಜತೆಗೆ ಪ್ಶುಪ್ಾಲ್ನ್ನ, ರ್ಮೀನು ಸಾಕ್ಣೆಯಂಥ ಉಪ್ ಕ್ಸುಬುಗಳನುು ರೆೈತ್ರು 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ು ಉತೆುೀಜನ ನಿೀಡಬೀಕ್ು. 
 ಸೆಳಿೀಯ ಸಂಪ್ನೊುಲ್ಗಳನುು ಬಳಸಿ ಉತಾಪದನ್ನ ಮಾಡಲ್ು ಸಾಧಯವಿರುವ ಕ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ತರು 

ಉತಾಪದನ್ನಗೆ ಉತೆುೀಜಕ್ ಕಾಯಿಕ್ರಮಗಳನುು ರೊಪಿಸಬೀಕ್ು. 
 ಸಾಮುದಾಯಿಕ್ ಕ್ೃಷಿ ವಯವಸೆ ಹಾಗೊ ಬಿೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒತ್ುು ನಿೀಡಬೀಕ್ು. 
 ಸುಸಿೆರ ಕ್ೃಷಿ ಹಾಗೊ ಸುಸಿೆರ ಆರ್ಥಿಕ್ತೆಗೆ ರೆೈತ್ರನುು ಸಜುುಗೆೊಳಿಸಬೀಕ್ು. 
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ENVIRONMENT AND ECOLOGY 

1. ಮೀಕದಾಟ್ು ಯೀಜನ್ನ: ವಿರೆೊೀಧದ ನಡುವ ರಾಜಯದ್ದಂದ ಸಿಡಬುಿಯಸಿಗೆ ಯೀಜನ್ಾ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕ 

 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ ಸಕಾಿರವು ಉದೆಿೀಶ್ತ್ ಮೀಕದಾಟ್ು ಜಲಾಶಯ ಹಾಗೊ ಕ್ುಡಿಯುವ  ನಿೀರಿನ 
ಯೀಜನ್ನಗಾಗಿ ತಾನು ತ್ಯಾರಿಸಿರುವ ವಿವರವಾದ ಯೀಜನ್ಾ ವರದ್ದ (ಪ್ಾರಜಕ್  ರಿಪ್ೀಟ್ಿ - 
ಡಿಪಿಆರ್) ಅನುು ಕೀಂದರ ನಿೀರಾವರಿ ಆಯೀಗ (ಸಂಟ್ರಲ್ ವಾಟ್ರ್ ಕ್ರ್ಮಷನ್ -ಸಿಡಬೊಿಯಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕ 
ಮಾಡಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಔಪ್ಚಾರಿಕ್ ಸಂವಹನವನುು ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ದ ಜಲ್ ಸಂಪ್ನೊುಲ್ ಇಲಾಖಯ ಪ್ರಧಾನ 
ಕಾಯಿದಶ್ಿ ಜನವರಿ 18ರಂದು ಪ್ಾರಜಕ್  ಅಪರೈಸಲ್ ಆಗಿನ್ನೈಸೀಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಡಬೊಿಯಸಿನ 
ಮುಖಯ ಎಂರ್ಜನಿಯರ್ ಜತೆ ನಡೆಸಿದುಿ ಸಿಡಬೊಿಯಸಿ ಇದನುು ಒಪಿಪಕೊಂಡಿದೆ. 

 ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡು, ಕೀರಳ ಮತ್ುು ಪ್ುದುಚೀರಿ ಈ ಯೀಜನ್ನ ಸಂಬಂಧ ವರದ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದುಿ ಆ 
ರಾಜಯಗಳಿಂಡ ಯಾವುದೆೀ ಪ್ರತಿಕ್ತರಯ ಬಂದ್ದಲ್ಿ ಎಂದು ರಾಜಯವು ತ್ನು ಪ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. 

ಯೀಜನ್ಾ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಕ ನಂತ್ರವೀನು ? 

 ಈಗ, ಕಾವೀರಿ ವಾಟ್ರ್ ಮಾಯನ್ನೀಜುಂಟ್ ಅಥಾರಿಟ್ಟ (ಸಿಡಬೊಿಯಎಂಎ)  ಮುಂದೆ ಈ ಡಿಪಿಆರ್ 
ಸಲ್ಲಿಕಯಾಗಲ್ಲದೆ.ಇದರ ಅನುಮೊೀದನ್ನ ದೆೊರೆತ್ ಬಳಿಕ್ ಕೀಂದರ ಜಲ್ಸಂಪ್ನೊುಲ್ ಇಲಾಖ ಸಲ್ಹಾ 
ಸರ್ಮತಿಯ  ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಡಿಪಿಆರ್ ಇದ್ದೀಗ ವಿಶೀಷ ನಿದೆೀಿಶಕ್ರು, ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲ್ಲದಾಿರೆ. 
ಅವರು ಅನುಮತಿಸಿದಾಿದರೆ ಬಳಿಕ್ ಜಲ್ ಸಂಪ್ನೊುಲ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯ ನಿೀರಾವರಿ ಮತ್ುು 
ವಿವಿಧೊೀದೆಿೀಶ ಯೀಜನ್ನಗಳ ಸಲ್ಹಾ ಸರ್ಮತಿಗೆ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ನ್ನಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುತ್ುದೆ.ಸಲ್ಹಾ ಸರ್ಮತಿಯ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಬೊಿಯಸಿ ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಟ್ಟಪ್ಪಣಿ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ಯೀಜನ್ನ ಅಂಗಿೀಕಾರದ ಬಗೆೆ 
ಅಂತಿಮ ನಿಧಾಿರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಏನಿದು ಮೀಕದಾಟ್ು ಯೀಜನ್ನ? 
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 ಮೀಕದಾಟ್ು ಬಳಿ ಕ್ುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ ಯೀಜನ್ನಗಾಗಿ ಕಾವೀರಿ ನದ್ದಗೆ ಅಡಿಲಾಗಿ ಕ್ತರು ಅಣೆಕ್ಟ್ುಿ 
ಕ್ಟ್ಿಲ್ು ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ ಸಕಾಿರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಕಾವೀರಿ ನದ್ದ ವಿಚಾರಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೊ 
ಕಾಯತೆ ತೆಗೆಯುವ ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡು ಈಗ ಮತೆು ಅಣೆಕ್ಟ್ುಿ ನಿಮಾಿರ್ ಮಾಡುವುದನುು ವಿರೆೊೀಧಿಸಿ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೀಂದರ ಮೊೀದ್ದ ಅವರಿಗೊ ಪ್ತ್ರ ಬರೆದ್ದದೆ. ಅಷಿೀ ಅಲ್ಿದೆೀ ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ ನಿಲ್ಲಿ 
ಮಧಯಂತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ಯೀಜನ್ನಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. 

ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ ಸಕಾಿರ ಮೀಕದಾಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಅಣೆಕ್ಟ್ುಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ು ಹೊರಟ್ಟಿದುಿ ಯಾಕ? 

 ಕಾವೀರಿ ನ್ಾಯಯಾಧಿೀಕ್ರರ್ ಐತಿೀಪ್ುಿ ಪ್ರಶ್ುಸಿ ಮೀಲ್ುನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪಿರೀಂ 
ಕೊೀಟ್ಿ ಪ್ರತಿವಷಿ ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ 177 ಟ್ಟಎಂಸಿ ನಿೀರನುು ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿಗೆ ಬಿಡಬೀಕಂದು ಆದೆೀಶ 
ನಿೀಡಿದೆ. ಈ ನಿೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹಚ್ುಚವರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಂದಾರ್ಜನ ಪ್ರಕಾರ 80, 90 ಟ್ಟಎಂಸಿ ನಿೀರು 
ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿಗೆ ಸೀರುತ್ುದೆ. ಹಿೀಗೆ ರಾಜಯದ್ದಂದ ಹರಿದು ಹೊೀಗುತಿುರುವ ಈ ನಿೀರನುು ಸಂಗರಹಿಸಿ 
ಬಂಗಳೊರು ನಗರಕು ಪ್್ರೆೈಕ ಮಾಡಲ್ು ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ ಸಕಾಿರ ಅಣೆಕ್ಟ್ುಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ು ಹೊರಟ್ಟದೆ. 

ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡು ವಿರೆೊೀಧ ಯಾಕ? 

 ಮೀಕದಾಟ್ುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣೆಕ್ಟ್ುಿ ಕ್ಟ್ಿಬೀಕಂಬ ಪ್ರಸಾುಪ್ 1952ರಲೆಿೀ ಚಿಗುರೆೊಡೆದ್ದತ್ುು. ಆದರೆ ಕಲ್ 
ಕಾರರ್ಗಳಿಂದ ಈ ಯೀಜನ್ನಯನುು ಸಕಾಿರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ುು. 1996ರಲ್ಲಿ ಮೀಕದಾಟ್ುವಿನಲ್ಲಿ 
ವಿದುಯತ್ ಉತಾಪದನ್ನ ಮಾಡುವ ಯೀಜನ್ನಯನುು ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ ರೊಪಿಸಿ ಕೀಂದರ ವಿದುಯತ್ 
ಪ್ಾರಧಿಕಾರಕು ಅನುಮೊೀದನ್ನಗೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ುು. ಆದರೆ ಇದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾವೀರಿ ವಿವಾದ 
ನ್ಾಯಯಾಧಿಕ್ರರ್ ಮುಂದೆ ಇದಿ ಕಾರರ್ ಮೊದಲ್ು ಈ ವಿವಾದವನುು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳಿು, ನಂತ್ರ ಈ 
ವಿಚಾರವನುು ಪ್ರಸಾುಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೀಳುವ ಮೊಲ್ಕ್ ವಿದುಯತ್ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಉಪ್ಾಯದ್ದಂದ 
ಜಾರಿಕೊಂಡಿತ್ುು. 2007ರಲ್ಲಿ ನ್ಾಯಯಾಧಿಕ್ರರ್ ಅಂತಿಮ ತಿೀಪ್ುಿ ಪ್ರಕ್ಟ್ಟಸಿದ ಬಳಿಕ್ ಮತೆು 
ಮೀಕದಾಟ್ು ಯೀಜನ್ನ ಗರಿಗೆದರತೆೊಡಗಿತ್ು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2013ರಲ್ಲಿ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ ಮೀಕದಾಟ್ು 
ಯೀಜನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ು ಮಹತ್ವದ ಹಜು ಇಟ್ಟಿತ್ು . ರಾಜಯ ಸಕಾಿರ ಅಣೆಕ್ಟ್ುಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ು 
ಮುಂದಾಗುತಿುದಿಂತೆ ಆಗಿನ ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡು ಸಿಎಂ ಜಯಲ್ಲ್ಲತಾ ಕೀಂದರದ ಮೊರೆ ಹೊೀಗಿ, 

ಸುಪಿರೀಂನಲ್ಲಿ ಮಧಯಂತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈಗ ಸಮಗರ ಯೀಜನ್ಾ ವರದ್ದ (ಡಿಪಿಆರ್) 
ಸಿದಧವಾಗುತಿುದುಿ ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡು ಸಿಎಂ ಪ್ಳನಿಸಾವರ್ಮ ನರೆೀಂದರ ಮೊೀದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ತ್ರ ಬರೆದು 
ಯೀಜನ್ನಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದಾಿರೆ. 

ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡು ವಾದ ಏನು? 

 ಕಾವೀರಿ ನ್ಾಯಯಾಧಿಕ್ರರ್ದಲ್ಲಿ ನಿೀರು ಹಂಚಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುವ ವೀಳೆ ಮೀಕದಾಟ್ು ವಿಚಾರ 
ಪ್ರಸಾುಪ್ವಾಗಿಲ್ಿ. ಆದರೆ ಸಕಾಿರ ಈಗ ಯೀಜನ್ನ ಮುಂದಾಗಿದುಿ ನ್ಾಯಯಮಂಡಳಿಯ ತಿೀಪ್ಿನುು 
ಉಲ್ಿಂಘಿಸಿದೆ. ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿಗೆ ನ್ನೈಸಗಿಿಕ್ವಾಗಿಯೀ ಮಳೆ ಮೊಲ್ಕ್ ಹಚ್ುಚವರಿ ನಿೀರು ಬರುತ್ುದೆ. 
ಅದರೆ ಈ ಅಣೆಕ್ಟ್ುಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊಲ್ಕ್ ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿನ ರೆೈತ್ರ ಕ್ೃಷಿಗೆ ಅಡಿಗಾಲ್ು 
ಹಾಕ್ುತಿುದೆ. 
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ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ದ ವಾದ ಏನು? 

 ಪ್ರತಿವಷಿ 177.25 ಟ್ಟಎಂಸಿ ನಿೀರನುು ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವುದು ನಮು ಹೊಣೆ. ಒಂದು ವೀಳೆ ನ್ಾವು 
ಅಷುಿ ಪ್ರಮಾರ್ದ ನಿೀರನುು ಬಿಡದ್ದದಿರೆ ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡು ಪ್ರಶ್ುಸುವುದು ಸರಿ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿೀ 
ಮಳೆಯಾದ ಪ್ರಿಣಾಮ ಈಗಾಗಲೆೀ ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ದ್ದಂದ 310 ಟ್ಟಎಂಸಿಗಿಂತ್ಲ್ೊ ಹಚಿಚನ ಪ್ರಮಾರ್ದ 
ನಿೀರು ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡು ಹರಿದುಹೊೀಗಿದೆ. ಮಟ್ೊಿರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ್ ನಿೀರಿನ ಸಂಗರಹ ಸಾಮಥರಯ ಇಲ್ಿದೆೀ 
ಇರುವ ಕಾರರ್ 100 ಟ್ಟಎಂಸಿಗೊ ಹಚ್ುಚ ನಿೀರು ಸಮುದರಕು ಹರಿದು ಹೊೀಗಿದೆ. ಮೀಕದಾಟ್ಟನಲ್ಲಿ 
ಅಣೆಕ್ಟೆಿ ಇದ್ದಿದಿರೆ ಕ್ನಿಷಠ 60 ಟ್ಟಎಂಸಿ ಹಿಡಿದ್ದಟ್ುಿಕೊಳುಬಹುದಾಗಿತ್ುು. ಒಂದು ಡಾಯಂ 
ಇದ್ದಿದಿರೆ ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿಗೆ ತಿಂಗಳವಾರು ಕೊೀಟಾದಂತೆ ನಿೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ು ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ಕ್ೊು 
ಅನುಕ್ೊಲ್ವಾಗುತಿುತ್ುು. ನ್ಾವು ಕ್ುಡಿಯುವ ನಿೀರಿಗಾಗಿ ಡಾಯಂ ಕ್ಟ್ುಿತೆುೀವಯೀ ಹೊರತ್ು ವಿದುಯತ್ 
ಉತಾಪದನ್ನಯೀ ನಮು ಮೊಲ್ ಉದೆಿೀಶ ಅಲ್ಿ. ನದ್ದ ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ುಡಿಯುವ 
ನಿೀರಿಗೆ ಮೊದಲ್ ಆದಯತೆ ನಿೀಡಬೀಕಂದು ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷಿರೀಯ ಜಲ್ ನಿೀತಿಯೀ ಹೀಳಿದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ 
ನ್ಾವು ಎತಿುಕೊಂಡ ಮೀಕದಾಟ್ು ಯೀಜನ್ನ ನ್ಾಯಯ ಸಮುತ್ವಾಗಿದೆ. 

ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ಕು ಈ ಅಣೆಕ್ಟ್ುಿ ಅಗತ್ಯ ಯಾಕ? 

 ಬಂಗಳೊರು ನಗರಕು ನಿೀರು ಬರುವುದು ಕಆರ್ ಎಸ್ ಡಾಯಂನಿಂದ. ಮಳೆಗಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಡಾಯಂ 
ಭ್ತಿಿಯಾದರೆ ಬಂಗಳೊರು ಜನತೆಗೆ ನಿೀರು ಭಾಗಯ. ಬಂಗಳೊರು ನಗರಕು ಪ್ರತಿದ್ದನ 1400 ದಶಲ್ಕ್ಷ 
ಲ್ಲೀಟ್ರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಬೀಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿೀರಿನ ಬೀಡಿಕ ಶೀ.15ರಷುಿ ಹಚಾಚಗುತ್ುದೆ. 
ತಿಪ್ಪಗೆೊಂಡನಹಳಿು ಜಲಾಶಯದ್ದಂದ 2012ರಲ್ಲಿ ನಿೀರು ಪ್ಂಪಿಂಗ್ ಸೆಗಿತ್ಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಂಗಳೊರಿನ ನಿೀರಿನ ಬೀಡಿಕ ಹಚಾಚಗುತಿುದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹವಾದ ಡಾಯಂ 
ನಿೀರನುು ಬಂಗಳೊರು ನಗರ, ಬಂಗಳೊರು ಗಾರಮಾಂತ್ರ, ರಾಮನಗರ ರ್ಜಲೆಿಯ ಕ್ುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ 
ಯೀಜನ್ನಗೆ ಬಳಸುವ ಉದೆಿೀಶ ರಾಜಯ ಸಕಾಿರದುಿ. 

ಕಾವೀರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಎಷುಿ ನಿೀರು? 

 ಕಾವೀರಿ ನ್ಾಯಯಾಧಿಕ್ರರ್ ನಿೀಡಿದ ಐತಿೀಪ್ುಿ ಪ್ರಶ್ುಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದಿ ಮೀಲ್ುನವಿ ಅರ್ಜಿಯ 
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ 2018ರ ಫೆಬರವರಿ 15 ರಂದು ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ಿ ತಿೀಪ್ುಿ ಪ್ರಕ್ಟ್ಟಸಿತ್ುು. ಈ ತಿೀಪಿಿನ 
ಅನವಯ ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ಕು 284 ಟ್ಟಎಂಸಿ, ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡು 177.25 ಟ್ಟಎಂಸಿ, ಕೀರಳ 30 ಟ್ಟಎಂಸಿ, 

ಪ್ುದುಚೀರಿಗೆ 10 ಟ್ಟಎಂಸಿ ನಿೀರನುು ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿಗೆ ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ದ್ದಂದ ನಿೀರು ಹರಿದ್ದದೆ ಎಂದು ಪ್ತೆು ಮಾಡೆೊೀದು ಹೀಗೆ? 

 ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿಗುಂಡುಿವಿನಲ್ಲಿ ಎಷುಿ ಪ್ರಮಾರ್ದ ನಿೀರು ಹರಿದ್ದದೆ ಎಂದು 
ಪ್ತೆು ಮಾಡಲ್ು ಕೀಂದರ ಜಲ್ ಆಯೀಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಷಿವಿಡಿ ನಿೀರಿನ ಲೆಕಾುಚಾರ ಹಾಕ್ುತಾುರೆ. 
ಪ್ರತಿದ್ದನ ಬಳಗೆೆ 8ರಿಂದ 10ರವರೆಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ್ 160 ರ್ಮೀಟ್ರ್ ಪ್ರದೆೀಶದ 15 ನಿದ್ದಿಷಿ 
ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಿೀಕ್ಷ ನಡೆಯುತ್ುದೆ. 7 ಮಂದ್ದ ಸಿಬಿಂದ್ದ ದೆೊೀಣಿ ಮೊಲ್ಕ್ ಒಂದು ದಂಡೆಯಿಂದ 
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ಮತ್ೊುಂದು ದಂಡೆಗೆ ಸಾಗಿ ತ್ಮು ಜೊತೆ ಇರುವ ಉಪ್ಕ್ರರ್ವನುು ನಿೀರಿಗೆ ಬಿಡುತಾುರೆ. ಈ ಮೊಲ್ಕ್ 
ಪ್ರತಿ ಸಕಂರ್ಡ್ ಗೆ ಎಷುಿ ನಿೀರು ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್ದ್ದಂದ ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿಗೆ ಹೊೀಗುತಿುದೆ ಎಂಬುದನುು ಪ್ತೆು 
ಮಾಡುತಾುರೆ. ಈ ಸಿಬಿಂದ್ದಯನುು ಕ್ನ್ಾಿಟ್ಕ್, ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿನನವರು ನ್ನೀರವಾಗಿ 
ಸಂಪ್ಕ್ತಿಸುವಂತಿಲ್ಿ. ರಾಜಯ ಸಕಾಿರಗಳು ಅಥವಾ ನ್ಾಯಯಾಲ್ಯಗಳು ಕೀಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ 
ಮಾಹಿತಿಯನುು ನಿೀಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಕ್ೊಯಸಕ್ ಮತ್ುು ಟ್ಟಎಂಸಿ ಎಂದರೆ ಎಷುಿ? 

 ಕ್ೊಯಸಕ್ ಎಂಬುದು Cubic feet per Second ಹರಸವರೊಪ್. ಪ್ರತಿ ಸಕಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಘನ ಅಡಿ 
ನಿೀರು ಹರಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕ್ೊಯಸಕ್ ನಿೀರು ಎಂದು ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡುತ್ುದೆ. ಒಂದು ಘನ ಅಡಿ ನಿೀರನುು 
ಲ್ಲೀಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿವತಿಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 28.317 ಲ್ಲೀಟ್ರುಗಳಾಗುತ್ುವ. 11,524 ಕ್ೊಯಸಕ್ ನಿೀರು 
24 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ್ ನಿರಂತ್ರ ಹರಿದರೆ ಒಂದು ಟ್ಟಎಂಸಿ ಎಂದು ಕ್ರೆಯಲಾಗುತ್ುದೆ. 10 ಸಾವಿರ ಕ್ೊಯಸಕ್ 
ನಿೀರು 24 ಗಂಟೆ ನಿರಂತ್ರ ಹರಿದರೆ 0.864 ಟ್ಟಎಂಸಿ ಅಡಿ ಆಗುತ್ುದೆ. 35.87 ಅಡಿ ಅಳದಷುಿ ನಿೀರನುು 
ಒಂದು ಚ್ದರ ಮೈಲ್ಲ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗರಹಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಟ್ಟಎಂಸಿ ಅಡಿ ಆಗುತ್ುದೆ. 

2.  ಸಿಂಧೊ ನದ್ದ ನಿೀರು ಹಂಚಿಕ ಒಪ್ಪಂದ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಸಿಂಧೊ ನದ್ದನಿೀರು ಹಂಚಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನದ ನಿಯೀಗವು  ಜಮುು ಮತ್ುು 
ಕಾಶ್ುೀರದ ಚನ್ಾಬ್  ಜಲಾಯನ ಪ್ರದೆೀಶಕು ಭೆೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ನ್ನ ನಡೆಸಲ್ಲದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ‘1960ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮತ್ುು ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನದ ನಡುವ ನಡೆದ ಸಿಂಧೊನದ್ದ ನಿೀರಿನ ಹಂಚಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ದಂತೆ 
ಎರಡು ರಾಷರಗಳ ನಿಯೀಗವು  ಪ್ರತಿ ಐದು ವಷಿಗಳಿಗೆೊಮು ಉಭ್ಯ ಜಲಾಯನ ಸೆಳಗಳಿಗೆ ಭೆೀಟ್ಟ 
ನಿೀಡಿ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ನ್ನ ನಡೆಸುತ್ುದೆ. ಇದುವರೆಗೊ 118 ಬಾರಿ ಎರಡು ರಾಷರಗಳ ತ್ಂಡಗಳು ಪ್ರಸಪರ 
ಭೆೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿವ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯಬಿರು ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡಿದರು. 

 ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನ ಮತ್ುು ಭಾರತ್ ತ್ಂಡವು ಈ ಹಿಂದೆ 2013ರ ಜುಲೆೈ ಹಾಗೊ 2014ರ ಸಪಿಂಬರ್  
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಯನ ಪ್ರದೆೀಶಕು ಭೆೀಟ್ಟ ನಿೀಡಿ ಪ್ ರರಶ್ೀಲ್ನ್ನ ನಡೆಸಿತ್ುು. ಕ್ಳೆದ ವಷಿ ಅಕೊಿೀಬರ್  
ತಿಂಗಳಲೆಿೀ ಈ ಭೆೀಟ್ಟ ನಡೆಯಬೀಕ್ತತ್ುು, ಆದರೆ ಜಮುು ಮತ್ುು ಕಾಶ್ುೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿ 
ಚ್ುನ್ಾವಣೆ ನಡೆದ ಕಾರರ್, ಈ ಭೆೀಟ್ಟ ಮುಂದೊಡಿಕಯಾಗಿತ್ುು. 

 ಸಿಂಧೊ ನದ್ದ ಜಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧೊ ನದ್ದಯ ಉಪ್ನದ್ದಗಳಾದ ಬಿಯಾಸ್ , ರಾವಿ, 

ಸಟೆಿಜ್  ನದ್ದ ನಿೀರು ಭಾರತ್ ಬಳಸಿಕೊಳುಬಹುದಾಗಿದುಿ, ಚನ್ಾಬ್ , ಝೀಲ್ಂ ನದ್ದಯ ನಿೀರನುು 
ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನಕು ಹಂಚಿಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸಿಂಧೊ ನದ್ದ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗೆೆ  
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 ದೆೀಶ ವಿಭ್ಜನ್ನಯ ಬಳಿಕ್, ಕಾಶ್ುೀರವನುು ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಲ್ು ಪ್ಾಕ್ತಸುನ ಸೀನ್ನ ಗಡಿ 
ಅತಿಕ್ರರ್ಮಸಿದಿರಿಂದ ಉಭ್ಯ ದೆೀಶಗಳ ನಡುವ ಮೊದಲ್ ಯುದಿಕು ನ್ಾಂದ್ದಯಾಗಿತ್ುು. ಒಂದು ವಷಿ 
ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗೊ ಅಧಿಕ್ ಅವಧಿಗೆ ಆಯುದಿ ಮುಂದುವರಿದ್ದತ್ುು. ಅದೆೀ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 1948ರ 
ಏಪಿರಲ್ 1ರಂದು ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ, ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನಕು ನಿೀರು ಹರಿಸುವ ಎಲ್ಿ ಕಾಲ್ುವಗಳನುು 
ಮುಚಿಚತ್ುು.  

 ಈ ನಡೆಗೆ ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನ ಪ್ರತಿಭ್ಟ್ನ್ನ ವಯಕ್ುಪ್ಡಿಸಿತ್ು. ನಂತ್ರ ಮಾತ್ುಕ್ತೆ ಬಳಿಕ್ ಕೊನ್ನಗೆ 1960ರ 
ಸ.19ರಂದು ಇಂಡಸ್ ಜಲ್ ಒಪ್ಪಂದಕು ಉಭ್ಯ ದೆೀಶಗಳ ನ್ಾಯಕ್ರು ಸಹಿ ಹಾಕ್ತದರು. ಈ 
ಒಪ್ಪಂದವು ಜಗತಿುನ ಅತ್ಯಂತ್ ಉದಾರ ಜಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದೆೀ ಪ್ರಸಿದ್ದಿ ಪ್ಡೆದ್ದದೆ. 

 ಇದೆೀ ಜಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂದೊ ತ್ಡದ ಆರು ನದ್ದಗಳನುು ಪ್್ವಿ ಮತ್ುು ಪ್ಶ್ಚಮ ವಲ್ಯದ 
ನದ್ದಗಳೆಂದು ವಿಭ್ರ್ಜಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಟೆಿೀಜ್, ಬಿಯಾಸ್, ರಾವಿ ನದ್ದಗಳು ಪ್್ವಿ ವಲ್ಯಕು, 

ಝೀಲ್ಂ,ಚಿನ್ಾಬ್ ಮತ್ುು ಸಿಂಧು ನದ್ದಗಳು ಪ್ಶ್ಚಮವಲ್ಯಕು ಸೀರುತ್ುವ. ಈ ಪೈಕ್ತ ಸಿಂದೊ ನದ್ದ ಅತಿ 
ಧಿೀಘಿವಾಗಿದುಿ, ಚಿೀನ್ಾದಲ್ಲಿ ಉಗಮ ಸಾೆನವನುು ಹೊಂದ್ದದೆ.  

 ಸಟೆಿೀಜ್  ನ ಉಗಮವು ಚಿೀನ್ಾದಲೆಿೀ ಆಗಿದೆ. ರ್ಮಕ್ು ನ್ಾಲ್ುು ನದ್ದಗಳ ಉಗಮ ಸಾೆನವಿರುವುದು 
ಭಾರತ್ದಲೆಿೀ ಈ ಎಲ್ಿ ನದ್ದಗಳು ಭಾರತ್ದ ಮೊಲ್ಕ್ವೀ ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನದ ಕ್ಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ುವ. ಹಾಗೊ 
ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನಕು ಭಾರತ್ ಸಿಂಧು, ಝೀಲ್ಂ, ಚಿನ್ಾಬ್, ಸಟೆಿೀಜ್, ವಾಯಸ ಮತ್ುು ರಾವಿ ನದ್ದಯ ನಿೀರನುು 
ಕೊಡಬೀಕ್ು. ಪ್ರಸಕ್ು ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನದ್ದಗಳ ಶೀ. 80ಕ್ತುಂತ್ಲ್ೊ ಅಧಿಕ್ ನಿೀರು ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನ 
ಸೀರುತಿುದೆ. 

 ಕಾಯಂ ಇಂಡಸ್ ಆಯೀಗವನೊು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೊ ದೆೀಶಗಳಿಂದ ತ್ಲಾ ಒಬಿ ಕ್ರ್ಮೀಷನರ್ 
ಇದುಿ, ಇವರ ನಿಯತ್ ಭೆೀಟ್ಟಯಲ್ಲಿ, ನದ್ದಗಳ ಕ್ುರಿತ್ ದತಾುಂಶ, ಮಾಹಿತಿಗಳನುು ಪ್ರಸಪರ 
ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಸರ್ುಪ್ುಟ್ಿ ಭಿನ್ಾುಭಿಪ್ಾರಯ ಬಿಕ್ುಟ್ುಿಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಿಕೊಳುಲಾಗುತ್ುದೆ. 
ಮಾತ್ುಕ್ತೆ ಒಮು ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಮತೆೊುೀಮು ಮಗದೆೊಮು ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ುದೆ.  

 ಇತಿುೀಚಿನ ವಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೆೀಟ್ಟ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆೊಮು ನಡೆಯುತ್ುದೆ.   

3.  ಮಗೆರ್    ಕೊರಕ್ಡೆೈಲ್  
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಉಕ್ತುನ ಮನುಷಯ ಸದಾಿರ್ ವಲ್ಿಭ್ಭಾಯಿ ಪ್ಟೆೀಲ್ ಅವರ ವಿಶವದ ಅತಿ ಎತ್ುರದ ‘ಏಕ್ತೆಯ 
ಪ್ರತಿಮ’ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುು ಸಳೆಯಲ್ು ಸಿೀಪಿೀನ್  ಸೀವ ಆರಂಭಿಸಲ್ು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಗುಜರಾತ್  
ಸರಕಾರ, ಅಲ್ಲಿನ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಸಳೆಗಳನುು ಸೆಳಾಂತ್ರ ಮಾಡುತಿುದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಸೆಳಿೀಯವಾಗಿ ಮಗರ್  ತ್ಲಾವ್  (ಮೊಸಳೆ ಕೊಳ) ಎಂದು ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೊಳದಲೆಿೀ ಮೊಸಳೆಗಳು 
ಇಲ್ಿವಾಗಲ್ಲವ. 

 ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೊಸಳೆಗಳನುು ಹೊರತೆಗೆದು ದೊರದ ಸರೆೊೀವರಕು ಬಿಡಲಾಗುತಿುದೆ. 
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 ಸದಾಿರ್  ಸರೆೊೀವರ ಡಾಯಮ್  ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ ರ್ಜೀವಿಸುತಿುದಿ ಸುಮಾರು 485 ಮೊಸಳೆಗಳನುು 
ಒಕ್ುಲೆಬಿಿಸಲಾಗುತಿುದುಿ, ಈಗಾಗಲೆೀ 15 ಮೊಸಳೆಗಳನುು ಸೆಳಾಂತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

‘ಮಗೆರ್    ಕೊರಕ್ಡೆೈಲ್ ‘ ಬಗೆೆ 

 ನಮಿದಾ ಸರೆೊೀವರದಲ್ಲಿ ರ್ಜೀವಿಸುತಿುರುವ ‘ಮಗೆರ್    ಕೊರಕ್ಡೆೈಲ್ ’ (Mugger Crocodiles) 

ಎಂದು ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಮೊಸಳೆಗಳು ಅಪ್ಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಾರಣಿಗಳ ಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಸೀಪ್ಿಡೆಗೆೊಂಡಿವ. 

 ಮಗೆರ್  ಜಾತಿಯ ಮೊಸಳೆಗಳು 10 ಅಡಿಗೊ ಹಚ್ುಚ ಉದಿವಿರುತ್ುವ. 
 ಭ್ೊತಾನ್  ಮತ್ುು ಮಾಯನ್ಾುರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಚಾಚಗಿ ಕಾರ್ಸಿಗುತಿುದಿ ಮಗೆರ್  ಜಾತಿಯ ಮೊಸಳೆಗಳು 

ಅಳಿವಿನಂಚಿಗೆ ಬಂದ್ದವ. 
 ಮೊಗೆರ್ ಮೊಸಳೆ (ಕೊರಕೊಡೆೈಲ್ಸ್ ಪ್ಾಯಲ್ಸಿರಸ್), ಇದನುು ಮಾರ್ಷಿ ಮೊಸಳೆ, ವಿಶಾಲ್-

ಮೊನಚಾದ ಮೊಸಳೆ ಎಂದು ಕ್ೊಡ ಕ್ರೆಯುತಾುರೆ. 
 ಮಗೆರ್ ದಕ್ಷಿರ್ ಇರಾನ್ ಮತ್ುು ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನದ್ದಂದ ಭಾರತಿೀಯ ಉಪ್ಖಂಡಕು ಮತ್ುು ಶ್ರೀಲ್ಂಕಾದ 

ಸಿಹಿನಿೀರಿನ ಆವಾಸಸಾೆನಗಳಿಗೆ ಮೊಸಳೆಯು ಸೆಳಿೀಯವಾಗಿದೆ. 1982 ರಿಂದ ಐಯುಸಿಎನ್ ರೆರ್ಡ್ 
ಲ್ಲಸಿುಲ್ಲಿ ದುಬಿಲ್ ಎಂದು ಪ್ಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಇದು ಸರೆೊೀವರಗಳು, ನದ್ದಗಳು, ಜವುಗು ಮತ್ುು ಕ್ೃತ್ಕ್ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಮಧಯಮ ಗಾತ್ರದ 
ಮೊಸಳೆಯಾಗಿದೆ. 

 ಇದು ಸಮುದರವಾಸಿ ಮೊಸಳೆ (ಸಿ ಪ್ರೆೊಸಸ್) ಮತ್ುು ಘರಿಯಾಲ್ (ಗಾಯವಿಯಾಲ್ಲಸ್ ಗಾಯಂಗಿಿಕ್ಸ್) 
ಹೊರತ್ುಪ್ಡಿಸಿ, ಭಾರತ್ದ ಮೊರು ಮೊಸಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 

4.  ಯಮುನ್ಾ ನದ್ದ ಸವಚ್ಛತೆಗೆ ಎನ್ ರ್ಜಟ್ಟ ನಿದೆೀಿಶನ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ 

 ಯಮುನ್ಾ ನದ್ದ ಸವಚ್ಛತೆ ಕ್ುರಿತ್ಂತೆ ತಿೀವರ ಅಸಮಾಧಾನ ವಯಕ್ುಪ್ಡಿಸಿರುವ ರಾಷಿರೀಯ ಹಸಿರು 
ನ್ಾಯಯಮಂಡಳಿ (ಎನ್ ರ್ಜಟ್ಟ), ದೆಹಲ್ಲ, ಹರಿಯಾರ್ ಮತ್ುು ಉತ್ುರ ಪ್ರದೆೀಶ ಸಕಾಿರಗಳಿಗೆ ತ್ಲಾ  10 
ಕೊೀಟ್ಟ ಮೊತ್ುದ ಕಾಯಿಸಾಧನ್ಾ ಖಾತ್ರಿ ಪ್ರಮಾರ್ ಪ್ತ್ರವನುು ಒಂದುವಾರದ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ   
ನಿದೆೀಿಶನ ನಿೀಡಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಎನ್ ರ್ಜಟ್ಟ ಮುಖಯಸೆ ನ್ಾಯಯಮೊತಿಿ ಆ ದಶಿ ಕ್ುಮಾರ್  ಗೆೊೀಯಲ್  ಅವರು ಮೊರು ಸಕಾಿರಗಳಿಗೆ 
ಈ ನಿದೆೀಿಶನವನುು ನಿೀಡಿದಾಿರೆ. ಕೀಂದರ ಮಾಲ್ಲನಯ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಮಂಡಳಿ ಜತೆ ಕಾಯಿಸಾಧನ್ಾ 
ಖಾತ್ರಿ ಪ್ರಮಾರ್ ಪ್ತ್ರವನುು ನಿೀಡಬೀಕ್ು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ರಿೀತಿ 
ಕಾಯಿಲೆೊೀಪ್ವಾಗುವುದ್ದಲ್ಿ ಎಂಬುದು ದೃಢಪ್ಡಿಸಲ್ು ಈ ನಿದೆೀಿಶನ ನಿೀಡಿದೆ. 
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 ಕಾಯಿ ಅನುರಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊರು ರಾಜಯಗಳ ಮುಖಯ ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳು ವೈಯಕ್ತುಕ್ವಾಗಿ 
ಹೊಣೆಯಾಗುತಾುರೆ ಎಂದೊ ಎನ್ ರ್ಜಟ್ಟ ಹೀಳಿದೆ. 

 ಎನ್ ರ್ಜಟ್ಟ ರಚಿಸಿರುವ ಮೀಲ್ಲವಚಾರರ್ ಸರ್ಮತಿ ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಯಮುನ್ಾ ನದ್ದ ಸವಚ್ಛತೆ 
ನಡೆಯದೆೀ ಇದಿರೆ ಮೊರು ರಾಜಯಗಳು ನಿೀಡಿರುವ ಮೊತ್ುವನುು ಕ್ಳೆದುಕೊಳುುತಾುರೆ ಎಂದು 
ತಿಳಿಸಿರುವ ಮಂಡಳಿ ತ್ಕ್ಷರ್ವೀ ಸರ್ಮತಿಯ ಅಂತಿಮ ವರದ್ದಯನುು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೀಳಿದೆ. 

 ನಗರದ ಘನತಾಯಜಯ ವಿಲೆೀವಾರಿ, ಒಳಚ್ರಂಡಿ ಸವಚ್ಛತೆ ಮತ್ುು ಕ್ಸ ಸವಚ್ಛಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಮೊರು 
ರಾಜಯಗಳು ತ್ಕ್ಷರ್ವೀ ಕ್ರಮ ಕೈಗೆೊಳುಬೀಕ್ು ಎಂದು ನಿದೆೀಿಶನ ನಿೀಡಿದೆ. 

ರಾಷಿರೀಯ ಹಸಿರು ಪಿೀಠ್ (ಎನ್ ರ್ಜಟ್ಟ)ದ  ಬಗೆೆ 

 ರಾಷಿರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಾಯಯಮಂಡಳಿಯನುು 2010ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದುಿ, ರಾಷಿರೀಯ ಹಸಿರು 
ನ್ಾಯಯಮಂಡಳಿ ಕಾಯಿ- 2010ರ ಅನವಯ ಇದನುು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಇದರ ಮುಖಯ ಉದೆಿೀಶವಂದರೆ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನುು ತ್ಕ್ಷರ್ ಮತ್ುು 
ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡುವುದು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುು ನ್ನೈಸಗಿಿಕ್ 
ಸಂಪ್ನೊುಲ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗಿನ ವಾಯಜಯಗಳನೊು ಇದು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ುದೆ. 

 ಎನ್ ರ್ಜಟ್ಟ ನ್ನೈಸಗಿಿಕ್ ನ್ಾಯಯ ತ್ತ್ವದ್ದಂದ ನಿದೆೀಿಶ್ತ್ವಾಗಿದುಿ, ನ್ಾಗರಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಧ 
ದಂಡಸಂಹಿತೆಯ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನುು ಇದು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವುದ್ದಲ್ಿ. ಇದು ಯಾವುದೆೀ ಅರ್ಜಿಗಳು 
ಸಲ್ಲಿಕಯಾದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕಯನುು ಹೊಂದ್ದರುತ್ುದೆ. 
ನವದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ರ್ಜಟ್ಟ ಇದುಿ, ಇದರ ಪಿೀಠ್ಗಳು ಭೆೊೀಪ್ಾಲ್, ಪ್ುಣೆ, ಕೊಲ್ುತಾು ಹಾಗೊ 
ಚನ್ನುೈಗಳಲ್ಲಿ ಇವ. ಇತ್ರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾರದೆೀಶ್ಕ್ ಪಿೀಠ್ಗಳು ಇರುತ್ುವ. 

 ಇದು ವಾಯಜಯಗಳನುು ನ್ಾಯಯಬದಧವಾಗಿ ತಿೀಮಾಿನಿಸುವ ಹೊಣೆ ಹೊಂದ್ದದುಿ, ಪ್ರಿಸರ, ಅರರ್ಯ, 
ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ್ವಾಗುವ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರಾತ್ುಕ್ ಬದಧತೆಯನುು ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುತ್ುದೆ. 

 ಇದು ವಿಶೀಷಿೀಕ್ೃತ್ ಸಂಸೆಯಾಗಿದುಿ, ಪ್ರಿಸರಾತ್ುಕ್ ವಿಷಯಗಳನುು ನಿವಿಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ಪ್ರಿರ್ತಿಯನುು ಹೊಂದ್ದರುತ್ುದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನೊನು ಹಕ್ುುಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ರಿಹಾರ ನಿೀಡಿಕ ಕ್ೊಡಾ 
ಸೀರುತ್ುದೆ. ಪ್ರಿಸರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ವಯಕ್ತು ಅಥವಾ ಆಸಿುಗೆ ಹಾನಿಯಾದಾಗ ಅದಕು ಪ್ರಿಸರ 
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿೀಡುವ ಹೊಣೆ ಇರುತ್ುದೆ. ಇದು ನಿೀರು ಮತಿುತ್ರ ವಿವಾದಗಳ ಬಗೆೆಯೊ 
ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ನ್ನ ನಡೆಸುತ್ುದೆ. 
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SCIENCE AND TECHNOLOGY 

1. ಅಪ್ಾಚ್ುಿನಿಟ್ಟ ರೆೊೀವರ್  
 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಮಂಗಳ ಗರಹದ ಮೀಲೆುೈ ಅಧಯಯನಕು ಅಮರಿಕ್ದ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಸಂಸೆ (ನ್ಾಸಾ) ಕ್ಳುಹಿಸಿರುವ 
ಅಪ್ಾಚ್ುಿನಿಟ್ಟ ರೆೊೀವರ್  ನ್ೌಕಯು 15 ವಷಿಗಳನುು ಪ್್ರೆೈಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು 

ಅಪ್ಾಚ್ುಿನಿಟ್ಟ ರೆೊೀವರ್  ಬಗೆೆ  

 6 ಚ್ಕ್ರಗಳನುು ಹೊಂದ್ದರುವ ಈ ನ್ೌಕಯು 2004ರ ಜನವರಿ 24ರಂದು ಮಂಗಳ ಗರಹದ ಮರಿಡಿಯನಿ 
ಪಿೀನಮ್  ಎಂದು ಕ್ರೆಯಲಾಗುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು, ಕಂಪ್ು ಗರಹದ್ದಂದ ತ್ನು ಮೊದಲ್ 
ಸಂದೆೀಶವನುು ಭ್ೊರ್ಮಗೆ ರವಾನಿಸಿತ್ುು. 

 2018ರ ಫೆಬುರವರಿಗೆ ಮೊದಲ್ು ಅಪ್ಾಚ್ುಿನಿಟ್ಟ ಮಂಗಳನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ 45 ಕ್ತ.ರ್ಮೀ ಪ್ರಯಾರ್ 
ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಂಪ್ು ಗರಹದಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಾರ ದೊಳಿನಿಂದಾಗಿ ‘ಅಪ್ಾಚ್ುಿನಿಟ್ಟ ರೆೊೀವರ್ ’ ಕ್ಳೆದ ವಷಿದ 
ಜೊನ್ ನಲ್ಲಿ ಭ್ೊರ್ಮಯಂದ್ದಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡು, ಕಾಯಿ ಸೆಗಿತ್ಗೆೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ನ್ಾಸಾ 
ಹೀಳಿದೆ. 

 ‘ಕಂಪ್ು ಗರಹದ ಮೀಲೆ ಅಪ್ಾಚ್ುಿನಿಟ್ಟಯು ಮಹತ್ವದ ಅನ್ನವೀಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಒಂದು ಅದುಭತ್ 
ಯಂತ್ರವಷಿೀ ಆಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಿಣಾ ಮನ್ನೊೀಭಾವದ ಮತ್ುು ಪ್ರತಿಭಾನಿವತ್ರ ಒಂದು 
ದೆೊಡಿ ತ್ಂಡವೀ ಇತ್ುು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಸಂಶೊೀಧನ್ನಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಯತೆಗಳನುು ವಿಸುರಿಸಲ್ು 
ಸಾಧಯವಾಯಿತ್ು’   

 ಭಾರಿ ದೊಳಿನಿಂದಾಗಿ ‘ಅಪ್ಾಚ್ುಿನಿಟ್ಟ ರೆೊೀವರ್ ’ ಸೌರಫಲ್ಕ್ಗಳಿಂದ ಶಕ್ತು ಪ್ಡೆಯುವ ಸಾಮಥಯಿ 
ಕ್ಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರೆೊೀವರ್  ಅನುು ತಾತಾುಲ್ಲಕ್ವಾಗಿ ಸೆಗಿತ್ಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ುು. 2018ರ 
ಜೊನ್  10ರಂದು ದೆೊರೆತ್ ಸಂದೆೀಶವೀ ಕೊನ್ನಯದಾಗಿತ್ುು. ದೊಳು ಕ್ಡಿಮಯಾದ ನಂತ್ರವ್ 
ನ್ೌಕಯಂದ್ದಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಿ ಸಾಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ುಗಳು ಫಲ್ಲಸಿಲ್ಿ   

 ಆದಾಗೊಯ, ಅಪ್ಾಚ್ುಿನಿಟ್ಟಯ ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆ ಮುಂದುವರಿಯಲ್ಲದೆ. ಜಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ 
ಯೀಜನ್ನಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿರುವ ಎಂರ್ಜನಿಯರ್ ಗಳು ರೆೊೀವರ್ ಗೆ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನುು ಕ್ಳುಹಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಸಂದೆೀಶ ಪ್ಡೆಯಲ್ು ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುದಾಿರೆ. 
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2.  ಸೀನ್ಾ ಉಪ್ಗರಹ ‘ಮೈಕೊರೀಸಾಯಟ್ –ಆರ್ ’ ಯಶಸಿವ ಉಡಾವಣೆ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 2019ರ ಮೊದಲ್ ಯಶಸಿವ ಉಡಾವಣೆಯಂದ್ದಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಸಂಶೊೀಧನ್ಾ 
ಸಂಸೆ(ಇಸೊರೀ) ಮಹತ್ವದ ಹಜುಯಿಟ್ಟಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಪ್ೀಲಾರ್  ಸಾಯಟ್ ಲೆೈಟ್  ಲಾಂರ್ಚ  ವಹಿಕ್ಲ್  (ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ) 740 ಕರ್ಜ ತ್ೊಕ್ದ ಸೀನ್ಾ ಸಹಾಯಕ್ 
ಉಪ್ಗರಹ ಮೈಕೊರೀಸಾಯಟ್ -ಆರ್  ಅನುು ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ನಭ್ಕು ಸೀರಿಸಿದೆ. ಈ ಉಪ್ಗರಹವು ಸೀನ್ನಯ 
ಯಾವ ಕಾಯಿಕು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳನುು ಇಸೊರೀ ನಿೀಡಿಲ್ಿ. 

 ಶ್ರೀಹರಿಕೊೀಟಾದ ಸತಿೀಶ್  ಧವನ್  ಬಾಹಾಯಕಾಶ ಕೀಂದರದ್ದಂದ ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಸಿ-44 ನಭ್ಕು 
ರ್ಜಗಿಯಿತ್ು. ಮೈಕೊರೀಸಾಯಟ್ -ಆರ್  ಜತೆಗೆ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ತ್ಯಾರಿಸಿದ ಕ್ಲಾಂಸಾಯಟ್  
ಉಪ್ಗರಹಗಳನುು ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಹೊತೆೊುಯಿಿತ್ು. 

 ಇದು ಪಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಯ 46ನ್ನೀ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 13 ನಿರ್ಮಷಗಳ ಕಾಯಾಿಚ್ರಣೆಯಲ್ಲಿ 2 
ಕ್ತ.ರ್ಮೀ. ಎತ್ುರದ ಕ್ಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮೈಕೊರೀಸಾಯಟ್ -ಆರ್ ಅನುು ಸೀರಿಸಲಾಯಿತ್ು. 

 ಮೈಕೊರೀಸಾಯಟ್ -ಆರ್  ಉಪ್ಗರಹವನುು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೊೀಧನ್ಾ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಇಲಾಖ 
(ಡಿಆರ್ ಡಿಒ) ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

ಕ್ಲಾಂ-ಸಾಯಟ್ ಬಗೆೆ  

 ಕ್ಲಾಂ-ಸಾಯಟ್ ಅನುು ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳೆೀ ಸೀರಿ ತ್ಯಾರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೀಷ 

 ಕ್ಲಾಂ ಸಾಯಟ್ ಜಗತಿುನ ಅತ್ಯಂತ್ ಹಗುರ ಉಪ್ಗರಹವನಿಸಿದುಿ, ಅದನುು ಚನ್ನುೈನ ‘ಸಪೀಸ್ ಕ್ತರ್ಡ್  
ಇಂಡಿಯಾ’ ಎಂಬ ಸಂಸೆಯ ವಿದಾಯರ್ಥಿಗಳು ತ್ಯಾರಿಸಿದಾಿರೆ. ಅದರ ಒಟಾಿರೆ ತ್ೊಕ್ ಕೀವಲ್ 26 
ಕ.ರ್ಜ ಮಾತ್ರ. 

 ಕೀವಲ್ 12 ಲ್ಕ್ಷ ರೊಪ್ಾಯಿಗಳ ವಚ್ಚದಲ್ಲಿ, ಆರೆೀ ದ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ 
ಉಪ್ಗರಹವನುು ಇಸೊರೀ ಒಂದೆೀ ಒಂದು ರೊಪ್ಾಯಿಯನೊು ಪ್ಡೆಯದೆ ಕ್ಕ್ಷಗೆ ಸೀರಿಸಿತ್ು. 

 ಕ್ಲಾಂ ಸಾಯಟ್ 6 ದ್ದನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾರಾಗಿತಾುದರೊ, ಅದರ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಧಪ್ಡಿಸಲ್ು 6 
ವಷಿಗಳ ಅಧಯಯನ ನಡೆದ್ದತ್ುು   

 ರಾಕಟ್ ನ ಕೊನ್ನಯ ಹಂತ್ (ಪಿಎಸ್ 4)ದ ಭಾಗವನುು 2 ಸಲ್ ಚಾಲ್ೊ ಮಾಡುವ ಮೊಲ್ಕ್ 453 
ಕ್ತ.ರ್ಮೀ. ದೊರದ ಕ್ಕ್ಷಗೆ ಕ್ಲಾಂಸಾಯಟ್ -ವಿ2ವನುು ಸೀರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಸೊರೀ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 
ಯಶಸಿವಯಾಗಿದಾಿರೆ. ಈ ಮೊಲ್ಕ್ ತಾಯಜಯವಾಗಿ ನಷಿವಾಗುವ ರಾಕಟ್ ನ 4ನ್ನೀ ಹಂತ್ದ ಭಾಗವನುು 
ಸಂಶೊೀಧನ್ನಗೆ ಉಪ್ಯೀಗಿಸಿದ ಮೊದಲ್ ರಾಷರ ಎಂಬ ಹಗೆಳಿಕಗೆ ಭಾರತ್ ಪ್ಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 

3. ‘ಡಿರ್ಜ ಯಾತಾರ’  
 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  
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 ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ರ ಮುಖ ಸಾುಯನ್ ಮಾಡುವ ಮೊಲ್ಕ್ವೀ ವಿಮಾನಯಾನಕು ಪ್ರವೀಶ ಕ್ಲ್ಲಪಸಿಕೊಡುವ 
ಮಹತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ‘ಡಿರ್ಜ‘ ಯಾತಾರ‘ ಯೀಜನ್ನ ಶ್ೀಘರದಲ್ಲಿಯೀ ಬಂಗಳೊರು ಮತ್ುು ಹೈದರಾಬಾದ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾಿರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲ್ು ಸರಕಾರ ಸಿದಿತೆ ನಡೆಸುತಿುದೆ. ಈಗಾಗಲೆೀ ಡಿರ್ಜಸಿಎ 
ಅಧಿಸೊಚ್ನ್ನಯನುು ಸಹ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ರು ಮುಖ ತೆೊೀರಿಸಿದರೆ ಸಾಕ್ು, ಆರಾಮವಾಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 
 ಕೊೀಲ್ುತಾ, ವಾರಾರ್ಸಿ, ಪ್ುಣೆ ಮತ್ುು ವಿಜಯವಾಡ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಿರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದ್ದನ ಮೊರು 

ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯೀಜನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲ್ು ಭಾರತಿೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಿರ್ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ (ಎಎಐ) 
ಮುಂದಾಗಿದೆ. 

ಉಪ್ಕ್ರಮದ ಮುಖಯ ಲ್ಕ್ಷರ್ಗಳು ಮತ್ುು ಅದು ಹೀಗೆ ಕಾಯಿನಿವಿಹಿಸುತ್ುದೆ? 

 ಡಿರ್ಜ ಯಾತೆರ ಕೈಗೆೊಳುಲ್ು ಇಚಿಛಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ರು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ 
ವಬ್ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಐಡಿ ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಬೀಕಾಗುತ್ುದೆ. ಟ್ಟಕಟ್ ಬಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐಡಿ ಸಂಖಯ 
ನಿೀಡಬೀಕ್ು. 

 ಮೊದಲ್ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ನ್ನಗೆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಿ ತ್ರುವುದು ಅಗತ್ಯ. 
 ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿಯೀ ಆಧಾರ್ ಸಂಖಯಯನುು ಪ್ರಿಶ್ೀಲ್ನ್ನಗೆ ನಿೀಡಬಹುದು. ಇದಾದ ನಂತ್ರ 

ಪ್ರಯಾಣಿಕ್ರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಡಿರ್ಜ ಯಾತೆರಯ ಪ್ರಫೆೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ನೊೀಂದಣಿಯಾಗಲ್ಲದೆ. 
 ಈ ಮೊಲ್ಕ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಿರ್ಕು ಆಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೊೀರ್ಡ್ ಹಾಗೊ ಬೊೀಡಿಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಿ ನುು 

ಸಾುಯನ್ ಮಾಡಿಸಿಸೊವ ಮೊಲ್ಕ್ ಮುಖ ಚ್ಹರೆ ನಿೀಡಿದರೆ ಸಾಕ್ು. ಉಳಿದ ಕ್ಡೆಯಲ್ಿ ಮುಖ 
ಚ್ಹರೆಯ ಮೊಲ್ಕ್ವೀ ನಿಲಾಿರ್ದ ಗೆೀಟ್ ಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳುುತ್ುವ. 

 ಒಟಾಿರೆ ಕಾಗದ ರಹಿತ್ ವಯವಸೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಿರ್ ಪ್ಾರಧಿಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. 

4.  ಪೀಟೆಂಟೆರ್ಡ್  ಔಷಧಗಳ ದೆೀಶ್ ಉತಾಪದನ್ನಗೆ ಲೆೈಸನ್  

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಕಾಯನ್ರ್  ಮತ್ುು ಕಲ್ವು ಅಪ್ರೊಪ್ದ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಪೀಟೆಂಟ್  ಪ್ಡೆದ ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳು ವಿಪ್ರಿೀತ್ ದರ 
ವಿಧಿಸುತಿುವ. ಇದನುು ನಿಯಂತಿರಸಲ್ು ಪೀಟೆಂಟೆರ್ಡ್  ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳ ಅನುಮತಿಯನುು ಪ್ಡೆಯದೆಯೀ 
ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳು ಅವುಗಳನುು ಉತಾಪದ್ದಸಲ್ು ಅನುಕ್ೊಲ್ವಾಗುವಂತೆ 'ಕ್ಡಾಿಯ ಲೆೈಸನ್  ' 
ನಿೀಡಲ್ು ಕ್ರಮ ಕೈಗೆೊಳುಬೀಕ್ು ಎಂದು ಸರಕಾರದ ಉನುತ್ ಮಟ್ಿದ ಸರ್ಮತಿ ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು   

ಹಿನ್ನುಲೆ  
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 ವಿಪ್ರಿೀತ್ ದರದ್ದಂದಾಗಿ ಜನ ಸಾಮಾನಯರು ಪೀಟೆಂಟೆರ್ಡ್  ಔಷಧಗಳನುು ಖರಿೀದ್ದಸಲ್ು ಸಾಧಯವಿಲ್ಿದ 
ಪ್ರಿಸಿೆತಿ ನಿಮಾಿರ್ವಾಗಿರುವ ಬಗೆೆ ಕ್ಳವಳ ವಯಕ್ುಪ್ಡಿಸಿದಿ ಫಾಮಿಸುಟ್ಟಕ್ಲ್   ಇಲಾಖ 
'ಪೀಟೆಂಟೆರ್ಡ್  ಔಷಧಗಳ ದರ ನಿಯಂತ್ರರ್ಕು ದಾರಿಗಳನುು ಸೊಚಿಸಲ್ು 'ಜಂಟ್ಟ ಕಾಯಿದಶ್ಿಗಳನುು 
ಒಳಗೆೊಂಡ ಅಂತ್ರ್  ಸಚಿವಾಲ್ಯ ಸರ್ಮತಿ'ಯನುು ನ್ನೀರ್ಮಸಿತ್ುು.  

 ಈ ಸರ್ಮತಿಯು 2018ರ ಫೆಬರವರಿ ಮಾರ್ಚ ಿ ನಲೆಿೀ ತ್ನು ವರದ್ದಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.  

ವರದ್ದಯಲೆಿೀನಿದೆ ? 

 ರ್ಜೀವರಕ್ಷಕ್ ಔಷಧಗಳಿಗೆ  ವೀಳೆರಕ್ಷಕ್ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಗರಿಷಠ ರ್ಮತಿಯನುು ವಿಧಿಸಬೀಕಂದೊ ಸಲ್ಹ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಾಶಾಚತ್ಯ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ 'ಖರಿೀದ್ದ ಸಾಮಥಯಿ  ಸಮಾನತೆ'(ಪಿಪಿಪಿ)ಯನುು ವಿಶಿೀಷಿಸಿ 
ಔಷಧಗಳ ಗರಿಷಠ ದರ ನಿಧಾಿರ ಮಾಡಲಾಗುತಿುದುಿ, ಅದನ್ನುೀ ಇಲ್ಲಿಗೊ ಅನವಯಿಸುವಂತೆ 
ಸೊಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಸಲ್ಹಗಳೆೀನು?  

 ಪೀಟೆಂಟ್  ಹೊಂದ್ದದ ಮಧುಮೀಹ ಔಷಧಗಳ ಬಲೆ ನಿಯಂತ್ರರ್ ಅಗತ್ಯ.  
 ಅನಯ ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಲೆೈಸನ್   ನಿೀಡುವಂತೆ ಪೀಟೆಂಟ್  ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳ ಮನವ್ಲ್ಲಕ.  
 ಸರಕಾರ ಔಷಧ ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳ ಜತೆ ಮಾತ್ುಕ್ತೆ ನಡೆಸಿ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಆರೆೊೀಗಯ ವಯವಸೆಗೆ ಹಚಚಚ್ುಚ 

ಔಷಧಗಳನುು ಕ್ಡಿಮ ದರದಲ್ಲಿ ಪ್್ರೆೈಸುವ ಪ್ರಯತ್ು.  

ಈಗಿನ ಪ್ರಿಸಿೆತಿ ಹೀಗಿದೆ?  

 ಒಂದು ಕ್ಂಪ್ನಿ ಹೊಸ ಔಷಧವನುು ಅನ್ನವೀಷಿಸಿದರೆ ಪೀಟೆಂಟ್  ರೊಪ್ದಲ್ಲಿ 20 ವಷಿಗಳ ಕಾಲ್ 
ಅದಕು ಬೌದ್ದಧಕ್ ಆಸಿು ಹಕ್ುನುು ನಿೀಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಈ 20 ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದೆೀ 
ಔಷಧವನುು ಬೀರೆ ಯಾವುದೆೀ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಉತಾಪದ್ದಸದಂತೆ ತ್ಡೆಯುವ ಹಕ್ುು ಅದಕ್ತುರುತ್ುದೆ. ಈ 
ಹಕ್ುನುು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬಹುರಾಷಿರೀಯ ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳು ಪೀಟೆಂಟೆರ್ಡ್  ಔಷಧಗಳಿಗೆ ವಿಪ್ರಿೀತ್ ದರ 
ವಿಧಿಸುತ್ುವ ಮತ್ುು ಬೀರೆ ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳ ಉತಾಪದನ್ನಯನುು ವಿರೆೊೀಧಿಸುತ್ುವ. ಕಾಯನ್ರ್  ಚಿಕ್ತತೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಸುವ ಒಂದು ಇಂಜಕ್ಷನ್ ಗೆ 1 ಲ್ಕ್ಷ ರೊ. ತ್ಗಲ್ುವುದು ಇದೆೀ ಕಾರರ್ಕು.  
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MISCELLANEOUS 

1. ಸೈಜ್  ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಾರಜಕ್  

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಭಾರತಿೀಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೆಯೀಕ್ ವಾದ ಉಡುಪ್ು ಅಳತೆ ವಿಧಾನವನುು ಕೀಂದರ ಸರಕಾರ ಶ್ೀಘರದಲೆಿೀ 
ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಕೀಂದರ ಜವಳಿ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಸುತಿ ಇರಾನಿ ಹೀಳಿದಾಿರೆ.  

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

ಏನಿದು ಸೈಜ್  ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಾರಜಕ್  ? 

 ಇಂಗೆಿಂರ್ಡ್  ಹಾಗೊ ಅಮರಿಕ್ ತ್ನುದೆೀ ಆದ ಅಳತೆ ಮಾನದಂಡವನುು ಹೊಂದ್ದದೆ. ಆದರೆ 
ಭಾರತ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರಿೀತಿ ನಿದ್ದಿಷಿ ಮಾನದಂಡವಿಲ್ಿ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಸೈಜ್  ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಾರಜಕ್  ಅನುು 
ಶ್ೀಘರದಲೆಿೀ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತಿುದೆ. ಇದು ಭಾರತ್ದ ಇತಿಹಾಸದಲೆಿೀ ಮೊದಲ್ನ್ನಯದಾಗಿದೆ.  

ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೀಜನವೀನು ? 

 ಭಾರತ್ ತ್ನುದೆೀ ಆದ ಉಡುಪ್ು ಅಳತೆ ಮಾನದಂಡವನುು ಹೊಂದ್ದಲ್ಿದಿರಿಂದ ರಫುುದಾರರಿಗೆ ಸಮಸಯ 
ಎದುರಾಗುತ್ುದೆ. ಇದನುು ನಿವಾರಿಸಲ್ು ಈ ನಿಧಾಿರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ  

 ಇದರೆೊಂದ್ದಗೆ ದೆೀಶ್ೀಯ ಜವಳಿ ಮಾರು ಕ್ಟೆಿಯ ವಾಯಪಿು, ಬೀಡಿಕಯನುು ಅರಿ ಯಲ್ು ಅಧಯಯನ 
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ುದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ವಲ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಬೀಡಿಕಯ ಅಂಕ್ತ ಅಂಶ ಲ್ಭ್ಯ 
ವಾಗಲ್ಲದೆ   

2. ಸಕ್ಷಮ-2019ಕು ಚಾಲ್ನ್ನ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪಟೆೊರೀಲ್ಲಯಂ ಮತ್ುು ನ್ನೈಸಗಿಿಕ್ ಅನಿಲ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ನ್ನೀತ್ೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಟೆೊರೀಲ್ಲಯಂ 
ಕ್ನ್ವೀಿಷನ್  ರಿಸರ್ಚಿ  ಅಸೊೀಸಿಯೀಷನ್  (ಪಿಸಿಆರ್ ಎ) ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಾವಿಜನಿಕ್ 
ಕೀಂದ್ದರತ್ ಮಗಾ ಪ್ರಚಾರ "ಸಕ್ಷಮ' (ಸಂರಕ್ಷಣ್  ಕ್ಷಮತ್ ಮಹೊೀತ್್ವ) ಹರ್ಮುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  
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 ದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕೀಂದರ ಪಟೆೊರೀಲ್ಲಯಂ ಮತ್ುು ನ್ನೈಸಗಿಿಕ್ ಅನಿಲ್ ಸಚಿವಾಲ್ಯದ ಪ್ರಭಾರ ಕಾಯಿದಶ್ಿ 
ಮತ್ುು ಹರ್ಕಾಸು ಸಲ್ಹಗಾರ ರಾರ್ಜೀವ್  ಬನ್ಾ್ಲ್  ಅವರು ಸಕ್ಷಮ-2019 ಅನುು ಉದಾಾಟ್ಟಸಿದರು.  

 ಸಕ್ಷಮ-2019ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯದ ಜಾಗೃತಿ ಸಲ್ುವಾಗಿ ದೆೀಶದ 200 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಯೀರ್ಜಸಿರುವ ಸೈಕ್ಲ್  ಡೆೀ, ಸೈಕ್ಿಥಾನ್ , ಮೈಗೌ ಬಗೆೆ ಕ್ತರು ಚಿತ್ರ ತ್ಯಾರಿಕ ಸಪಧಿ, ವಾಣಿಜಯ 
ವಾಹನ ಚಾಲ್ಕ್ರಿಗೆ ಕಾಯಾಿಗಾರ, ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಸರ್ಮನ್ಾರ್  ಹರ್ಮುಕೊಳುಲಾಗಿದೆ. 

 3. ಸುಭಾರ್ಷ ಚ್ಂದರ ಬೊೀಸ್ ಮೊಯಸಿಯಂ  
 ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಕಾರಂತಿಕಾರಿ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಾಟ್ಗಾರ, ಅಪ್ರತಿಮ ದೆೀಶಭ್ಕ್ು ಸುಭಾರ್ಷ ಚ್ಂದರ ಬೊೀಸ್ ಅವರ 
122ನ್ನೀ ಜನುದ್ದನದ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೀಂದರ ಮೊೀದ್ದ ಕಂಪ್ು ಕೊೀಟೆ ಸಂಕ್ತೀರ್ಿದಲ್ಲಿ 
ಸುಭಾರ್ಷ ಚ್ಂದರ ಬೊೀಸ್ ವಸುುಸಂಗರಹಾಲ್ಯವನುು ಉದಾಾಟ್ಟಸಿದರು. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಅದರ ಜತೆಗೆ ಯಾದ-ಇ-ಜಲ್ಲಯನ್ ಮೊಯಸಿಯಂ (ಜಲ್ಲಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಮತ್ುು 1 
ನ್ನೀಮಹಾಯುದಧಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ) 1857 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ್ದ ಮೊದಲ್ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ 
ಸಂಗಾರಮಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೊಯಸಿಯಂ ಮತ್ುು ಭಾರತಿೀಯ ಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶಯ ಕ್ಲಾ 
ಮೊಯಸಿಯಂ ಅನುು ಉದಾಾಟ್ಟಸಿದರು. 

ಪ್ರಥಮ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಸಂಗಾರಮ ವಸುುಸಂಗರಹಾಲ್ಯ ದ ಬಗೆೆ  

 1857ರಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದೆದಿ ಭಾರತಿೀಯರು, ಬಿರಟ್ಟಷರ ವಿರುದಧ ತೆೊೀರಿದ ಕಚಚದೆಯ ಶೌಯಿ ಮತ್ುು 
ಸಾಹಸಗಳ ಕ್ಥಾನಕ್ ಈ ವಸುುಸಂಗರಹಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. 

 ಯಾದ್ದ-ಇ-ಜಲ್ಲಯನ್ ಮೊಯಸಿಯಂ ಏಪಿರಲ್ 13, 1919 ರಂದು ನಡೆದ ಜಲ್ಲಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ 
ಹತಾಯಕಾಂಡದ ಬಗೆೆ ಸಂಪ್್ರ್ಿ ಬಳಕ್ು ಚಲ್ುಿತ್ುದೆ. ದುರಂತ್ ನಡೆದ ಸೆಳದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 
ಸಾುರಕ್ದ ಪ್ರತಿಕ್ೃತಿಯನುು ಸಹ ಈ ವಸುುಸಂಗರಹಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ನ್ನೀ 
ಮಹಾಯುದಧದ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೀಯ ಯೀಧರು ತೆೊೀರಿದ ಶೌಯಿ ಮತ್ುು ತಾಯಗವನುು 
ಸಹ ಮೊಯಸಿಯಂ ಪ್ರದಶ್ಿಸುತ್ುದೆ. 

ಮೊಯಸಿಯಂ ವಿಶೀಷತೆ 

 ಬೊೀಸ್ ಮತ್ುು ಭಾರತಿೀಯ ರಾಷಿರೀಯ ಸೀನ್ನ (INA) ವಸುು ಸಂಗರಹಾಲ್ಯವು ಸುಭಾರ್ಷ ಚ್ಂದರ 
ಬೊೀಸ್ ಮತ್ುು ಐಎನ್ಎಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕ್ಲಾಕ್ೃತಿಗಳನುು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. 

 ಐಎನ್ಎ ನ್ಾಯಕ್ ಬಳಸಿದ ಕ್ುಚಿಿ, ಕ್ತಿು, ಪ್ದಕ್ಗಳು, ಬಾಯರ್ಡ್ು, ಸಮವಸರಗಳು ಮತ್ುು ಇತ್ರ 
ಕ್ಲಾಕ್ೃತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಿನಗೆೊಳುುತಿುವ. 
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 ಬೊೀಸ್ ಮತ್ುು ಐಎನ್ಎಗಳ ಕ್ುರಿತಾದ ಸಾಕ್ಷಯಚಿತ್ರವು ಮಹಾನ್ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ 
ಹೊೀರಾಟ್ಗಾರನಿಗಿದಿ ಗುರಿಯ ಬಗೆೆ ಅಥಿಮಾಡಿಕೊಳುಲ್ು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ುದೆ. ನಟ್ 
ಅಭಿಷೀಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಧವನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕ್ಷಯಚಿತ್ರ ಮೊಡಿ ಬಂದ್ದದೆ. 

ಜಲ್ಲಯನ್ಾವಲಾ ಬಾಗ್ ಹತಾಯಕಾಂಡ 

 ರೌಲ್ಟ್ ಆಕ್  ವಿರುದಧ ದಂಗೆಗಳು ಮತ್ುು ಪ್ರತಿಭ್ಟ್ನ್ನಗಳು ನಡೆದ್ದರುವುದರಿಂದ ಪ್ಂಜಾಬುಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಿಸಿೆತಿ ಉದ್ದವಗುವಾಗಿತ್ುು . 

 ಪ್ಂಜಾಬ್ ಅನುು ಮಾಶ್ಿಯಲ್ ಕಾನೊನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತ್ು, ಇದರಥಿ 4 ಕ್ತುಂತ್ಲ್ೊ 
ಹಚಿಚನ ಜನರು ಒಂದು ಸೆಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ುಿಗೊಡುವುದು ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ. 

 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಂಜಾಬು ಲೆಫ್ಟಿನ್ನಂಟ್-ಗವನಿರ್ ಮೈಕಲ್ ಒ‘ಡೆೈಯರ್ ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದ 
ವೈಸಾರಯ್ ಲಾರ್ಡ್ಿ ಚಮೊ್ಫರ್ಡ್ಿ  ಆಗಿದಿರು . 

 13 ಏಪಿರಲ್ 1919 ರಂದು ಬೈಸಾಖಿಯ ಉತ್್ವದ ದ್ದನದಂದು ಅಮೃತ್ಸರದಲ್ಲಿರುವ 
ಸಾವಿಜನಿಕ್ ತೆೊೀಟ್ವಾದ ಜಲ್ಲಯನ್ಾವಲಾ ಬಾಗುಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ುಕ್ ಪ್ರತಿಭ್ಟ್ನ್ಾಕಾರರು 
ಒಟ್ುಿಗೊಡಿದರು.ಅವರಲ್ಲಿ ಪರೀ ಬೈಸಾಖಿಯನುು ಆಚ್ರಿಸಲ್ು ಬಂದ್ದದಿ ಯಾತಿರಗಳು ಸಹ 
ಇದಿರು . 

 ಜನರಲ್ ಡೆೈಯರ್ ತ್ನು ಸೀನ್ನಯಂದ್ದಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಉದಾಯನಕು ಇದಿ ಕೀವಲ್ ಕ್ತರಿದಾದ 
ಪ್ರವೀಶವನುು ನಿಬಿಂಧಿಸಿದರು.ನಂತ್ರ, ಯಾರಿಗೊ ಎಚ್ಚರಿಕ ನಿೀಡದೆ , ಅವರು ತ್ಮು ಸೈನಿಕ್ರಿಗೆ 
ಶಸಾರಸರಗಳಿಂದ ಗುಂಡನುು ಹಾರಿಸುವಂತೆ ಆದೆೀಶ್ಸಿದರು. 

 ವಿವೀಚ್ನ್ಾರಹಿತ್ವಾದ ಈ ಪ್ರಕ್ತರಯಯು ಸುಮಾರು 10 ನಿರ್ಮಷಗಳ ಕಾಲ್ ನಡೆಯಿತ್ು, ಇದು 
ಕ್ನಿಷಠ 1000 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರರ್ವಾಯಿತ್ು ಮತ್ುು 1500 ಕ್ತುಂತ್ ಹಚ್ುಚ ಜನರು 
ಗಾಯಗೆೊಂಡರು. 

 ಈ ದುರಂತ್ವು ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ ಅಸಹಜ ಆಘಾತ್ವಾಗಿತ್ುು ಮತ್ುು ಬಿರಟ್ಟೀರ್ಷ ವಯವಸೆಯ 
ನ್ಾಯಯದಲ್ಲಿ ತ್ಮು ನಂಬಿಕಯನುು ಸಂಪ್್ರ್ಿವಾಗಿ ನ್ಾಶಗೆೊಳಿಸಿತ್ು. 

 ಹತಾಯಕಾಂಡಕು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲ್ು ಸಕಾಿರವು ಹಂಟ್ರ್ ಆಯೀಗವನುು ಸಾೆಪಿಸಿತ್ು. ಈ 
ಆಯೀಗವು ಡೆೈಯರಿಿಂದ ಆಪ್ಾದನ್ನಯನುು ಖಂಡಿಸಿದರೊ, ಅದು ಅವನ ವಿರುದಧ ಯಾವುದೆೀ 
ಶ್ಸಿುನ ಕ್ರಮವನುು ವಿಧಿಸಲ್ಲಲ್ಿ. 

4. ದೆೀಶದ ಅತ್ುಯನುತ್ ನ್ಾಗರಿಕ್ ಪ್ುರಸಾುರ ಭಾರತ್ ರತ್ು   
ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಗರ್ರಾಜೊಯೀತ್್ವದ ಮುನ್ಾುದ್ದನ ಕೀಂದರ ಸಕಾಿರ ಮೊವರು ಗರ್ಯರಿಗೆ ದೆೀಶದ ಅತ್ುಯನುತ್ ನ್ಾಗರಿಕ್ 
ಪ್ುರಸಾುರ ಭಾರತ್ ರತ್ು ಘೊೀಷಿಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  
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 ಮಾರ್ಜ ರಾಷರಪ್ತಿ ಪ್ರರ್ಬ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಜನಸಂಘ ಮುಖಂಡ ನ್ಾನ್ಾರ್ಜ ದೆೀಶ್ಮುಖ್ ಹಾಗೊ ಹಿರಿಯ 
ಸಂಗಿೀತ್ಗಾರ ಭ್ೊಪೀನ್ ಹಝಾರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರತಿಷಿಠತ್ ಪ್ುರಸಾುರ ಲ್ಭಿಸಿದೆ. 

 ದೆೀಶ್ಮುಖ್ ಹಾಗೊ ಹಝಾರಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೆೊೀತ್ುರವಾಗಿ ಭಾರತ್ರತ್ು ದಕ್ತುದೆ. 
 ಸಕಾಿರದ ಶ್ಫಾರಸು ಮೀರೆಗೆ ರಾಷರಪ್ತಿ ರಾಮನ್ಾಥ ಕೊೀವಿಂದ ಅವರು ಈ ಪ್ುರಸಾುರ 

ಘೊೀಷಿಸಿದಾಿರೆ. 
 2015ರಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೀಯಿ ಹಾಗೊ ಮದನ್ ಮೊೀಹನ್ ಮಾಳವಿೀಯ ಅವರಿಗೆ 

ಭಾರತ್ರತ್ು ಘೊೀಷಿಸಲಾಗಿತ್ುು. 
 ಒಂದು ಸಕಾಿರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಐವರಿಗೆ ಭಾರತ್ರತ್ು ದೆೊರೆಯುತಿುರುವುದು ಇದೆೀ ಮೊದಲ್ು. 
 ಇದರೆೊಂದ್ದಗೆ, ಒಟಾಿರೆ ಭಾರತ್ ರತ್ು ಪ್ುರಸುೃತ್ರ ಸಂಖಯ 48ಕು ಏರಿಕ ಆಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಭಾರತ್ ರತ್ು? 

 ವಿವಿಧ ಕ್ಷೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನ್ನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರ ನಿೀಡುವ ಪ್ರಮೊೀಚ್ಛ ಗೌರವವೀ ಭಾರತ್ 
ರತ್ು. ಇದನುು ದೆೀಶದ ಅತ್ುಯನುತ್ ನ್ಾಗರಿಕ್ ಪ್ುರಸಾುರ ಎಂದೊ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆಯುಯಾದವರಿಗೆ ಅಶವತ್ೆ ಎಲೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ದಕ್ವನುು ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 

ಅಹಿರು ಯಾರು? 

 ಆರಂಭ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜಸೀವ ಕ್ಷೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ನಿೀಯ ಸೀವ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು 
ಅಥವಾ ಸಾಧನ್ನ ಮಾಡಿದವರನುು ಭಾರತ್ ರತ್ುಕು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿುತ್ುು. ಆದರೆ, 2011ರ 
ಡಿಸಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ತಿದುಿಪ್ಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೆೀ ಕ್ಷೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಗರ್ನಿೀಯ ಸಾಧನ್ನ ಮಾಡಿದವರನುು 
ಅಹಿರು ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ು ತಿೀಮಾಿನಿಸಲಾಯಿತ್ು. ಭಾರತ್ ರತ್ು ನಿೀಡಲ್ು ಜನ್ಾಂಗ, ಲ್ಲಂಗ, ವೃತಿು 
ಇತಾಯದ್ದಗಳೆಲ್ಿವನೊು ರ್ಮೀರಿ ಸಾಧನ್ನಯನುು ಮಾತ್ರ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿುದೆ. 

ಆಯು ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? 

 ಭಾರತ್ ರತ್ುಕು ಕೀಂದರ ಗೃಹ ಇಲಾಖ ಹಸರುಗಳನುು ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ುದೆ. ಅಹಿತೆ, ಮಾನದಂಡ 
ಇತಾಯದ್ದಗಳನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ುಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರಗಳು ಹಸರನುು ಆಯು ಮಾಡಿ 
ರಾಷರಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ಫಾರಸು ಮಾಡುತಾುರೆ. ರಾಷರಪ್ತಿಗಳು ಅಂತಿಮ ತಿೀಮಾಿನ ಕೈಗೆೊಳುುತಾುರೆ. 
ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಷಿ ಮೊವರು ಸಾಧಕ್ರನುು ಆಯು ಮಾಡಲ್ು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ ರತ್ುದ ಜತೆ ನಗದು ಪ್ುರಸಾುರ ಇರುವುದ್ದಲ್ಿ. ಆದರೆ, ಗೌರವಕು ಪ್ಾತ್ರರಾದವರು ಸಕಾಿರದ 
ಕಲ್ವು ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ರೆೈಲ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ್ ಪ್ರಯಾರ್, ಸಕಾಿರಿ 
ಕಾಯಿಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆದಯತೆ ಸೀರಿದಂತೆ ಕಲ್ವು ಸಕಾಿರಿ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳು ದೆೊರೆಯುತ್ುವ. ಅಲ್ಿದೆ, 

ಭಾರತ್ ರತ್ುಕು ಪ್ಾತ್ರರಾದವರು ಭಾರತ್ ಸಕಾಿರದ ಗರ್ಯರ ಪ್ಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಟೆೊಕಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಏಳನ್ನೀ ಸಾೆನ ಪ್ಡೆಯುತಾುರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಷರಪ್ತಿ, ಉಪ್ರಾಷರಪ್ತಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ, ರಾಜಯಪ್ಾಲ್, 

ಮಾರ್ಜ ರಾಷರಪ್ತಿ, ಉಪ್ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ, ಮುಖಯ ನ್ಾಯಯಾಧಿೀಶ, ಲೆೊೀಕ್ಸಭಾ ಸಿಪೀಕ್ರ್ , ಕಾಯಬಿನ್ನಟ್  
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ಮಂತಿರ, ಮುಖಯಮಂತಿರ, ಮಾರ್ಜ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಮತ್ುು ಸಂಸತಿುನ ಎರಡೊ ಸದನದ ವಿರೆೊೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 
ನ್ಾಯಕ್ರ ನಂತ್ರದ ಸಾೆನ ಪ್ಡೆಯುತಾುರೆ. 

 ಅಶವತ್ೆ ಎಲೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ದಕ್ವಿರುತ್ುದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಬದ್ದಯಲ್ಲಿ ರಾಷರಲಾಂಛನವಿದುಿ 
‘ಸತ್ಯಮೀವ ಜಯತೆೀ’ ಎಂದು ಬರೆದ್ದರುತ್ುದೆ. ಮತೆೊುಂದು ಬದ್ದಯಲ್ಲಿ ಸೊಯಿನ ಚಿತ್ರ ಮತ್ುು 
ಅದರ ಕಳಗೆ ದೆೀವನ್ಾಗರಿ ಲ್ಲಪಿಯಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ್ ರತ್ು’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಆರಂಭ್ವಾದದುಿ ಯಾವಾಗ? 

 1954ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ರತ್ು ನಿೀಡಲ್ು ಆರಂಭ್ವಾಯಿತ್ು. ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಾಟ್ಗಾರ ಸಿ. 
ರಾಜಗೆೊೀಪ್ಾಲಾಚಾರಿ, ಶ್ಕ್ಷರ್ ತ್ಜ್ಞ ಮತ್ುು ದೆೀಶದ ಮೊದಲ್ ಉಪ್ರಾಷರಪ್ತಿಗಳಾದ ಸವಿಪ್ಲ್ಲಿ 
ರಾಧಾಕ್ೃಷುನ್, ಭೌತ್ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಮೊದಲ್ ಬಾರಿ ಈ ಗೌರವಕು ಪ್ಾತ್ರರಾದರು. 

ಮರಣೆೊೀತ್ುರವಾಗಿ ನಿೀಡಲ್ು ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೀ? 

 ಭಾರತ್ ರತ್ು ನಿೀಡಲ್ು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಮರಣೆೊೀತ್ುರವಾಗಿ ನಿೀಡಲ್ು ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದರೆ, 

1955ರಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದುಿಪ್ಡಿ ತ್ಂದು ಮರಣೆೊೀತ್ುರವಾಗಿ ನಿೀಡಲ್ು ಅವಕಾಶ 
ಕ್ಲ್ಲಪಸಲಾಯಿತ್ು. ಮರಣೆೊೀತ್ುರವಾಗಿ ಮೊದಲ್ು ಈ ಗೌರವಕು ಪ್ಾತ್ರರಾದವರು ಮಾರ್ಜ ಪ್ರಧಾನಿ ದ್ದ. 
ಲಾಲ್  ಬಹದೊಿರ್ ಶಾಸಿರ. 1966ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೆೊೀತ್ುರವಾಗಿ ಭಾರತ್ ರತ್ು ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ು. 

 ಸಾಮಾನಯವಾಗಿ ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಧಕ್ರಿಗೆ ಭಾರತ್ ರತ್ು ನಿೀಡಲಾಗುತಿುದೆ. 1980ರಲ್ಲಿ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ 
ಅವರನುು ಭಾರತಿೀಯರು ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಭಾರತ್ ರತ್ು ನಿೀಡಿದ ಬಳಿಕ್ ಇಬಿರು ವಿದೆೀಶ್ಯರಿಗೆ ಈ 
ಗೌರವ ಸಂದ್ದದೆ. ಅವಿಭ್ರ್ಜತ್ ಪ್ಾಕ್ತಸಾುನದ ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಾಟ್ಗಾರ ಅಬುಿಲ್  ಗಫ ರ್  ಖಾನ್  
ಅವರಿಗೆ 1987ರಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ದಕ್ಷಿರ್ ಆಫ್ಟರಕಾದ ಮಾರ್ಜ ಅಧಯಕ್ಷ ನ್ನಲ್್ನ್ ಮಂಡೆೀಲಾ ಅವರಿಗೆ 
1990ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ರತ್ು ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತ್ುು. 

ಯಾವತಾುದರೊ ಭಾರತ್ ರತ್ು ಘೊೀಷಣೆಯಾಗಿ ರದಾಿಗಿತೆುೀ? 

 ಹೌದು ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಾರತ್ ರತ್ು ಘೊೀಷಣೆಯಾಗಿ ನಂತ್ರ ರದುಿ ಮಾಡಬೀಕಾದ ಸಂದಭ್ಿ 
ಒದಗಿಬಂದ್ದತ್ುು. ಅದು ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಾಟ್ಗಾರ ನ್ನೀತಾರ್ಜ ಸುಭಾರ್ಷ ಚ್ಂದರ ಬೊೀಸ್ ಅವರಿಗೆ. 
1992ರಲ್ಲಿ ಸುಭಾರ್ಷ ಚ್ಂದರ ಬೊೀಸ್ ಗೆ ಮರಣೆೊತ್ುರವಾಗಿ ಭಾರತ್ ರತ್ು ಗೌರವ ನಿೀಡುವುದಾಗಿ 
ಸಕಾಿರ ಘೊೀಷಿಸಿತ್ುು. ಆದರೆ, ಅದರ ವಿರುದಧ ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ಿ ಗೆ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಅರ್ಜಿ 
(ಪಿಐಎಲ್) ಸಲ್ಲಿಕಯಾಗಿತ್ುು. ನ್ನೀತಾರ್ಜಯವರು ಬದುಕ್ತದಾಿರೆಯೀ ಅಥವಾ ಮೃತ್ಪ್ಟ್ಟಿದಾಿರೆಯೀ 
ಎಂಬ ಬಗೆೆ ಅನುಮಾನಗಳಿವ. ಇಂತ್ಹ ಸಂದಭ್ಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ರತ್ು ನಿೀಡುವ ನಿಧಾಿರ 
ಸರಿಯೀ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ುಸಲಾಗಿತ್ುು. ಕೊನ್ನಗೆ 1997ರಲ್ಲಿನ ಸುಪಿರೀಂ ಕೊೀಟ್ಿ  ಆದೆೀಶದ 
ಪ್ರಕಾರ ಬೊೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ರತ್ು ನಿೀಡುವ ನಿಧಾಿರವನುು ರದುಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ುು. ಒಮು 
ಒಬಿ ವಯಕ್ತುಗೆ ಭಾರತ್ ರತ್ು ಘೊೀಷಿಸಿ ನಂತ್ರ ರದುಿ ಮಾಡಿದುಿ ಇದೆೀ ಮೊದಲ್ು ಹಾಗೊ 
ಕೊನ್ನಯಾಗಿದೆ.  
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ಇತ್ರ ವಿವಾದಗಳು... 

 ಭಾರತ್ ರತ್ು ನಿೀಡುವ ವಿಚಾರವ್ ಹಲ್ವು ಬಾರಿ ವಿವಾದಕ್ತುೀಡಾಗಿದೆ. ಸುಭಾರ್ಷ  ಚ್ಂದರ ಬೊೀಸ್ 
ಪ್ರಕ್ರರ್ದ ನಂತ್ರ, 2013ರಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್ ಮತ್ುು ಕ್ತರಕಟ್ಟಗ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೊಲ್ುರ್ 
ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ರತ್ು ಘೊೀಷಣೆಯಾದಾಗ ಆಕ್ಷೀಪ್ ವಯಕ್ುವಾಗಿತ್ುು. ಸಕಾಿರದ ನಿಧಾಿರ ಪ್ರಶ್ುಸಿ 
ಹಲ್ವಾರು ಮಂದ್ದ ಕಲ್ವು ರಾಜಯಗಳ ಹೈಕೊೀಟ್ ಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿಜನಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತು ಅರ್ಜಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದಿರು. ಹೊೀರ್ಮ ಭಾಭಾ, ವಿಕ್ರಮ್ ಸರಾಭಾಯಿಯಂತ್ಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಿ.ಎನ್.ಆರ್. ರಾವ್ 
ಅವರಿಗಿಂತ್ಲ್ೊ ಹಚಿಚನ ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡಿದಾಿರೆ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪ್ಾದ್ದಸಲಾಗಿತ್ುು. ಸಚಿನ್ 
ತೆಂಡೊಲ್ುರ್ ಅವರು ರಾಜಯಸಭಾ ಸದಸಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರನುು ಆಯು ಮಾಡಿದುಿ, 

ಚ್ುನ್ಾವಣಾ ನಿೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಿಂಘನ್ನ. ದೆಹಲ್ಲ, ರಾಜಸಾೆನ, ಮಧಯಪ್ರದೆೀಶ, ಛತಿುೀಸಗಡ ಹಾಗೊ 
ರ್ಮಜೊೀರಾಂ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಚ್ುನ್ಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ತರಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೆೊಳುಲಾಗಿದೆ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಇದು ನಿೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯ ಉಲ್ಿಂಘನ್ನ ಎಂದು ಚ್ುನ್ಾವಣಾ ಆಯೀಗಕ್ೊು 
ದೊರು ನಿೀಡಲಾಗಿತ್ುು. ಆದರೆ ಕೊನ್ನಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಿ ಅರ್ಜಿಗಳನುು ರದುಿಪ್ಡಿಸಿದಿ ಹೈಕೊೀಟ್ ಿ ಗಳು 
ಮತ್ುು ಚ್ುನ್ಾವಣಾ ಆಯೀಗ ರಾವ್ ಮತ್ುು ಸಚಿನ್ ಕೊಡುಗೆಯನುು ಕೊಂಡಾಡಿದಿವು. 

ಮರಣೆೊತ್ುರವಾಗಿ ಗೌರವಕು ಪ್ಾತ್ರರಾದವರು ಯಾರೆಲ್ಿ? 

 ಲಾಲ್ ಬಹದೊಿರ್ ಶಾಸಿರ (ಮಾರ್ಜ ಪ್ರಧಾನಿ) 

 ಕ್ುಮಾರಸಾವರ್ಮ ಕಾಮರಾಜ್ (ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿನ ಮಾರ್ಜ ಮುಖಯಮಂತಿರ) 
 ವಿನ್ನೊೀಬಾ ಭಾವ (ಭ್ೊದಾನ ಚ್ಳವಳಿಯ ಹರಿಕಾರರು) 

 ಡಾ. ಎಮ್. ರ್ಜ. ರಾಮಚ್ಂದರನ್ (ತ್ರ್ಮಳು ನಟ್, ತ್ರ್ಮಳುನ್ಾಡಿನ ಮಾರ್ಜ ಮುಖಯಮಂತಿರ) 

 ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೀಡುರ್ (ಸಂವಿಧಾನ ಶ್ಲ್ಲಪ) 
 ರಾರ್ಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ (ಮಾರ್ಜ ಪ್ರಧಾನಿ) 
 ಸದಾಿರ್ ವಲ್ಿಭ್ಭಾಯ್ ಪ್ಟೆೀಲ್ (ದೆೀಶದ ಮೊದಲ್ ಗೃಹ ಸಚಿವ) 

 ಮೌಲಾನ್ಾ ಅಬುಿಲ್ ಕ್ಲ್ಮ್ ಆಜಾದ (ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಾಟ್ಗಾರ) 
 ಅರುಣಾ ಅಸಫ್ ಅಲ್ಲ (ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಾಟ್ಗಾರ) 
 ಗೆೊೀಪಿನ್ಾಥ್ ಬೊೀಡೆೊಿಲೆೊೀಯಿ (ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಾಟ್ಗಾರ) 
 ಮದನ ಮೊೀಹನ ಮಾಳವಿೀಯ (ಸಾವತ್ಂತ್ರಯ ಹೊೀರಾಟ್ಗಾರ, ರಾಜಕಾರಣಿ) 
 ದೆೀಶದ ಮೊದಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಹರಲಾಲ್ ನ್ನಹರು, ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್, ಖಾಯತ್ ಗಾಯಕ್ತಯರಾದ 

ಲ್ತಾ ಮಂಗೆೀಶುರ್, ಸುಬುಿಲ್ಕ್ಷಿುೀ, ಮಾರ್ಜ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದ್ದರಾ ಗಾಂಧಿ, ದಕ್ಷಿರ್ ಆಫ್ಟರಕಾದ ಮಾರ್ಜ 
ಅಧಯಕ್ಷ ನ್ನಲ್್ನ್ ಮಂಡೆೀಲಾ, ಮಾರ್ಜ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟ್ಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೀಯಿ ಸೀರಿದಂತೆ ಅನ್ನೀಕ್ 
ಗರ್ಯರು ರ್ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲೆಿೀ ಭಾರತ್ ರತ್ುಕು ಪ್ಾತ್ರರಾಗಿದಾಿರೆ. 

 ಅತಿ ಕ್ತರಿಯ ವಯಸಿ್ನಲೆಿೀ ಭಾರತ್ ರತ್ುಕು ಪ್ಾತ್ರರಾದವರು – ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೊಲ್ುರ್ (40ನ್ನೀ 
ವಯಸಿ್ನಲ್ಲಿ) 

 ಭಾರತ್ ರತ್ುಕು ಪ್ಾತ್ರರಾದ ಮೊದಲ್ ಕ್ನುಡಿಗ – ಸರ್.ಎಂ.ವಿಶವೀಶವರಯಯ 
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 5. ಅಂತ್ರರಾಷಿರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ದ್ದನ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಜಗತಿುನಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡುತಿುರುವ ಬಹುತೆೀಕ್ ಸಮಸಯಗಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷರ್ವೀ ಮದುಿ. ಈ ಅಂಶಗಳನುು 
ತಾನು ಕ್ುಡಿಯಡೆದ ಆರಂಭಿಕ್ ದ್ದನಗಳಲೆಿೀ ಅರಿತಿದಿ ವಿಶವಸಂಸೆ, ಜನವರಿ 24ನುು 
ಅಂತಾರಾಷಿರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ದ್ದನವಾಗಿ ಘೊೀಷಿಸಿತ್ು. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಶ್ಕ್ಷರ್ ಮಾನವನ ಸವಿತೆೊೀಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗರಗರ್ಯ. ಮಾನವ ಹಕ್ುುಗಳಲ್ಲಿ 
ಶ್ಕ್ಷರ್ ಹಕ್ೊು ಒಂದಾಗಿದುಿ, ಸವಿರಿಗೊ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಸುಖಿೀ ರಾಜಯದ ಪ್ರಿಕ್ಲ್ಪನ್ನಯೊ 
ಆಗಿದೆ. 

 ರಾಷರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಧ ಕೀವಲ್ ನ್ನೈಸಗಿಿಕ್ ಸಂಪ್ನೊುಲ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಯವಿಲ್ಿ. ಅಂತ್ಹ 
ನ್ನೈಸಗಿಿಕ್ ಸಂಪ್ನೊುಲ್ಗಳನುು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೊ ಸಮಪ್ಿಕ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳುುವ ಮಾನವ 
ಸಂಪ್ನೊುಲ್ ಅಗತ್ಯ. 

 ದಕ್ಷ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೊುಲ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ದ್ದಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಯ. ಇದಕು ನ್ನೈಜ ಉದಾಹರಣೆ ಆಫ್ಟರಕಾ ಖಂಡದ 
ರಾಷರಗಳು. ಈ ರಾಷರಗಳು ಅಪ್ಾರ ಪ್ರಮಾರ್ದ ನ್ನೈಸಗಿಿಕ್ ಸಂಪ್ನೊುಲ್ಗಳಿಂದ 
ಸಂಪ್ದಭರಿತ್ವಾಗಿದಿರೊ, ಸೊಕ್ು ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೊುಲ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಇಂದ್ದಗೊ ಸಮಸಯಗಳ 
ಆಗರವೀ ಆಗಿವ. 

 ಬಹುತೆೀಕ್ ದೆೀಶಗಳು ರಾಷಿರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನುು ಸಾವಿತಿರಕ್ ಹಕಾುಗಿ ಘೊೀಷಿಸಿದಿರೊ, ಇಂದ್ದಗೊ 
ವಿಶವದಾದಯಂತ್ ಅಂದಾಜು 262 ದಶಲ್ಕ್ಷ ಮಕ್ುಳು ಮತ್ುು ಯುವಕ್ರು ಶಾಲೆಯ ಮುಖವನ್ನುೀ 
ನ್ನೊೀಡಿಲ್ಿ. 

 617 ದಶಲ್ಕ್ಷ ಮಂದ್ದ ಮಕ್ುಳು ಹಾಗೊ ಹದ್ದಹರೆಯದ ಮಕ್ುಳಿಗೆ ಓದಲ್ು ಹಾಗೊ ಗಣಿತ್ದ 
ಮೊಲ್ಭ್ೊತ್ಪ್ರಿಕ್ಲ್ಪನ್ನಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಿ. 

 ಆಫ್ಟರಕಾದ ಸಹರಾ ಮರುಭ್ೊರ್ಮಗೆ ಹೊಂದ್ದಕೊಂಡಿರುವ ರಾಷರಗಳಲ್ಲಿ ಶೀ.40 ಹರ್ುು ಮಕ್ುಳು 
ಪ್ಾರಥರ್ಮಕ್ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನ್ನುೀ ಪ್ಡೆದ್ದಲ್ಿ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಿರನುು ಬಚಿಚಬಿೀಳಿಸುವಂತಿದೆ. 

 6. ಜೈಪ್ುರ ಸಾಹಿತೆೊಯೀತ್್ವ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಜಗತಿುನ ದೆೊಡಿ ಸಾಹಿತೆೊಯೀತ್್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜೈಪ್ುರ ಸಾಹಿತೆೊಯೀತ್್ವ ಇತಿುಚಗೆ 
ಪ್ಾಯಲೆೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭ್ವಾಗಲ್ಲದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  
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 ಇದು ಹನ್ನುರಡನ್ನೀ ಆವೃತಿು, ಜ. 28ರಂದು ಸಮಾರೆೊೀಪ್ಗೆೊಳುಲ್ಲರುವ ಸಾಹಿತೆೊಯೀತ್್ವದಲ್ಲಿ 
ಜಗತಿುನ ವಿವಿಧ ದೆೀಶಗಳ ಶರೀಷಠ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಚಿಂತ್ಕ್ರು, ಮಾನವಶಾಸರಜ್ಞರು, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, 

ಉದಯರ್ಮಗಳು, ಕ್ತರೀಡಾಪ್ಟ್ುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತಿುದಾಿರೆ. 
 ಅಭಿವಯಕ್ತು ಸಾವತ್ಂತ್ರಯವನುು ಪ್ರತಿಪ್ಾದ್ದಸುವುದು ಮತ್ುು ಆರೆೊೀಗಯಪ್್ರ್ಿ ಸಂವಾದಕು 

ಪ್ರಜಾಸತಾುತ್ುಕ್ ಮತ್ುು ತ್ಟ್ಸೆ ವೀದ್ದಕಯನುು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದು ಈ ಸಾಹಿತೆೊಯೀತ್್ವದ ಮುಖಯ 
ಉದೆಿೀಶ’   

 ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಯುದಿ, ಬೀಹುಗಾರಿಕ, ರಾಜಕ್ತೀಯ, ಗಡಿ ಸಮಸಯ, ಸಿನಿಮಾ, ಇತಿಹಾಸ, ಕ್ಲೆ 
ಸೀರಿದಂತೆ ಹಲ್ವು ವಿಷಯಗಳ ಕ್ುರಿತ್ು ಗೆೊೀಷಿಠಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲವ. 

 ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತ್್ವದ ಜತೆಗೆ ಕ್ಳೆದ ಆರು ವಷಿಗಳಿಂದ ‘ಜೈಪ್ುರ ಬುಕ್ ಮಾಕ್ಿ’ ಅನುು 
ಆಯೀರ್ಜಸಲಾಗುತಿುದೆ. 

 ಪ್ರಕಾಶಕ್ರು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಭಾಷಾಂತ್ರಕಾರರು, ಸಾಹಿತಿಗಳ ನಡುವ ಸಂಪ್ಕ್ಿ 
ಏಪ್ಿಡಿಸುವುದು ಈ ವೀದ್ದಕಯ ಮುಖಯ ಉದೆಿೀಶವಾಗಿದೆ. 

 ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಾಿಗಾರಗಳನೊು ಏಪ್ಿಡಿಸಲಾಗುತಿುದುಿ, ಕ್ಥೆ, ಕ್ವನ, ಸಿನಿಮಾ ಸಿರಪ್ಟ, 

ಕಾದಂಬರಿ, ಸೃಜನ್ನೀತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಕ್ುರಿತ್ು ತ್ಜ್ಞರಿಂದ ತ್ರಬೀತಿ ನಿೀಡಲಾಗುತ್ುದೆ. ಜತೆಗೆ ಆಯುಯಾದ 
ಹತ್ುು ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಅಂತ್ರರಾಷಿರೀಯ ಪ್ರಕಾಶಕ್ರ ಜತೆ ಸಂಪ್ಕ್ಿವನೊು ಕ್ಲ್ಲಪಸಲಾಗುತ್ುದೆ. 
ಮೊರು ಪ್ರತೆಯೀಕ್ ವಿಭಾಗ, ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸಿುಯನೊು ನಿೀಡಲಾಗುತ್ುದೆ. 

7. ಸುರಿನ್ಾರ್ಮ-ಹಿಂದೊಸಾುನಿ ಸಮುದಾಯ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಯುರೆೊೀಪಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿುರುವ ಸುರಿನ್ಾರ್ಮ-ಹಿಂದೊಸಾುನಿ ಸಮುದಾಯಕು ಸಾಗರೆೊೀತ್ುರ 
ಭಾರತಿೀಯ ಪ್ೌರತ್ವ ಪ್ಡೆಯುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನುು ಭಾರತ್ ಸರಳಗೆೊಳಿಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಹಿಂದ್ದನ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ್ದ್ದಂದ ಸುರಿನ್ಾಮ್ ಗೆ ವಲ್ಸ ಹೊೀದ ಹಿರಿಯರ ನ್ಾಲ್ುನ್ನೀ 
ಪಿೀಳಿಗೆಯವರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ್ದ ಸಾಗರೆೊೀತ್ುರ ಪ್ೌರತ್ವ ಸಿಗುತಿುದೆ. 

 ನಿಯಮ ಬದಲಾವಣೆ ಬಳಿಕ್ ಐದು ಮತ್ುು ಆರನ್ನೀ ಪಿೀಳಿಗೆಯವರು ಕ್ೊಡಾ ಪ್ೌರತ್ವಕಾುಗಿ ಅರ್ಜಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಸುರಿನ್ಾಮ್ ನಿಂದ ನ್ನದಲೆಿಂರ್ಡ್ ಗೆ ಹೊೀದವರಿಗೊ ಪ್ೌರತ್ವಕು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ 
ಅವಕಾಶವಿದೆ. 

 145 ವಷಿದ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ್ದ್ದಂದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕ್ರು ಸುರಿನ್ಾಮ್ ಗೆ ತೆರಳಿದಿರು. 
ಅಲ್ಲಿೀಗ 2 ಲ್ಕ್ಷದಷುಿ ಭಾರತಿೀಯ ಮೊಲ್ದವರು ಇದಾಿರೆ. 

ಸುರಿನ್ಾಮ್ ದೆೀಶದ  ಬಗೆೆ  
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 ಸುರಿನ್ಾಮ್, ದಕ್ಷಿರ್ ಅಮೀರಿಕ್ ಖಂಡದ ಉತ್ುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದೆೀಶ. ಮೊದಲ್ು ಡರ್ಚ ಗಯಾನ 
ಎಂದು ಕ್ರೆಯಲ್ಪಡುತಿುದಿ ಈ ದೆೀಶದ ಪ್್ವಿಕು ಫೆರಂರ್ಚ ಗಯಾನ ಮತ್ುು ಪ್ಶ್ಚಮಕು ಗಯಾನ 
ದೆೀಶಗಳಿವ. ವಿಸಾುರ ಮತ್ುು ಜನಸಂಖಯಯ ಲೆಕ್ುದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿರ್ ಅಮೀರಿಕ್ದ ಅತಿೀ ಚಿಕ್ು ದೆೀಶ ಇದು. 

 ರಾಷರದ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಮಾರಿಬೊೀ. 
 ಡಚ್ಚರು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ವಯವಸೆಯನುು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಿರು. ಈ ಗುಲಾಮರು ಬಹುತೆೀಕ್ ಆಫ್ಟರಕಾ 

ಮೊಲ್ದವರಾಗಿದಿರು. ೧೮೬೩ ರಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ವಯವಸೆ ರದಾಿದ ಬಳಿಕ್ ಡಚ್ಚರು ಸುರಿನ್ಾಮ್ 
ನ ಗದೆಿ ಹಾಗೊ ತೆೊೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲ್ು ಇಂಡೆೊೀನ್ನೀಷಾಯ ಮತ್ುು ಭಾರತ್ದ್ದಂದ 
ಕಲ್ಸದಾಳುಗಳನುು ಸಾಗಿಸಿದರು. ೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ ಸುರಿನ್ಾಮ್ ಜನತೆ ಸವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ 
ಸವಯಮಾಡಳಿತ್ದ ಅಧಿಕಾರವನುು ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತ್ರ ನವಂಬರ್ ೨೫ -೧೯೭೫ ರಂದು 
ಸುರಿನ್ಾಮ್ ಪ್್ರ್ಿವಾಗಿ ಸವತ್ಂತ್ರವಾಯಿತ್ು. 

 ಭ್ೊಮಧಯರೆೀಖಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಸುರಿನ್ಾಮ್ ದೆೀಶದ ೮೦% ಭಾಗವು ಉಷುವಲ್ಯದ ಮಳೆಕಾಡು 
ಹಾಗೊ ಸವಾನ್ಾು ಹುಲ್ುಿಗಾವಲ್ುಗಳಿಂದ ಕ್ೊಡಿದೆ. ಉತ್ುರದ ಅಟಾಿಂಟ್ಟಕ್ ಸಾಗರತಿೀರದ 
ಪ್ರದೆೀಶವು ಬಹುಪ್ಾಲ್ು ಕ್ೃಷಿಭ್ೊರ್ಮಯಾಗಿದುಿ ನ್ಾಡಿನ ಬಹುವಾಸಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಯೀ 
ನ್ನಲೆಯಾಗಿದಾಿರೆ. ಸುರಿನ್ಾಮ್ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ದೆೀಶವಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ೈಟ್ ಉದಯಮ ದೆೀಶದ 
ಆರ್ಥಿಕ್ವಯವಸೆಯ ಆಧಾರ. ಬತ್ು ಹಾಗೊ ಬಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಳೆಗಳು. 

8. ವಂದೆೀ ಭಾರತ್ ಎಕ್ ಪರಸ್ 

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಶತಾಬಿಿ ಎಕ್ ಪರಸ್ ಬದಲ್ಲಗೆ ಹಂತ್ಹಂತ್ವಾಗಿ ಹಳಿಗೆ ಇಳಿಯಲ್ಲರುವ ಟೆರೀನ್-18ಗೆ ‘ವಂದೆೀ ಭಾರತ್ 
ಎಕ್ ಪರಸ್’ ಎಂದು ನ್ಾಮಕ್ರರ್ ಮಾಡಲ್ು ರೆೈಲೆವ ಸಚಿವಾಲ್ಯ ನಿಧಿರಿಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ ಅಂಶಗಳು  

 ಈ ರೆೈಲ್ು ದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ುು ವಾರಾರ್ಸಿ ನಡುವ ಗಂಟೆಗೆ ಗರಿಷಠ 160 ಕ್ತ.ರ್ಮೀ ವೀಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ್ 
ನಡೆಸಲ್ಲದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೀಂದರ ಮೊೀದ್ದ ಅವರು ಶ್ೀಘರವೀ ಹಸಿರು ನಿಶಾನ್ನ ತೆೊೀರಲ್ಲದಾಿರೆ. 

 16 ಕೊೀರ್ಚ ಗಳ ಈ ರೆೈಲ್ನುು ಚನ್ನುೈನ ಇಂಟೆಗರಲ್ ಕೊೀರ್ಚ ಫಾಯಕ್ಿರಿಯಲ್ಲಿ 18 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ದೆೀಶದ ಪ್ರಥಮ ಎಂರ್ಜನ್ ರಹಿತ್ ರೆೈಲ್ು ಎಂಬ ಖಾಯತಿ ಇದರದಾಿಗಿದೆ. 
 ಇದು ಸಂಪ್್ರ್ಿ ಹವಾನಿಯಂತಿರತ್ ರೆೈಲಾಗಿದುಿ, ಕಾನುಪರ ಮತ್ುು ಅಲ್ಹಾಬಾದ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ುಗಡೆ 

ಹೊಂದಲ್ಲದೆ. 
 ಅಲ್ಿದೆ ಎರಡು ಎಕ್ತ್ಕ್ೊಯಟ್ಟವ್ ಚೀರ್  ಕಾರ್ ಗಳನುು (ಐಷಾರಾರ್ಮ) ಹೊಂದ್ದರುತ್ುದೆ 
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