
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊಟಟಮೊದಲ ಬನರಿಗ್   UPSC/KAS ಪರಿೇಕ್ಷ್ಯನ್ನು ಕನ್ುಡ 

ಮನಧ್ಯಮದಲ್ಲಲ ತಯನರಿನ್ಡ್ಸಲನ ರಚಿಸಿರನವ೦ತಹ  ವ್ಬ್ ಸ್ೈಟ್ 

 

 

UPSC/KAS ಪರಚಲ್ಲತ ವಿದಯಮನನ್ಗಳ ಮನಸಿಕ ಕ್ೈಪಿಡಿ     

ಜನ್ವರಿ   -2019 

ಭನಗ- 1 

ಹ್ಚಿಿನ್ ಮನಹಿತಿಗನಗಿ ಸಂಪರ್ಕಾಸಿ 

http://www.nammaiasacademy.com 

DOWNLOAD OUR ANDROID MOBILE APP 

http://www.nammaiasacademy.com/download-app 

http://www.nammaiasacademy.com/
http://www.nammaiasacademy.com/download-app


 

http://nammaiasacademy.com 

http://www.nialp.nammaiasacademy.com Page 1 

 

 

POLITY 

1. ಸೀಸ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ುು ನಯವೆೀಕೆ ತಿನ್ುಬೆೀಕು: ಸುಪ್ೀೀಂ ಕೆ ೀರ್ಟ್  
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಸೀಸ ಇರುವ ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ುು ನಯವು ಏಕೆ ತಿನ್ುಬೆೀಕು’ ಎಂದು ಖಯದಾ ಪದಯರ್ಥಗಳನ್ುು 
ಉತ್ಯಾದಿಸುವ ಬೃಹತ್  ಕಂಪನಿ ನೆಸ್ೆೆ ಇಂಡಿಯಯ ಪರ ವಕೀಲರನ್ುು ಸುಪ್ೀಂ ಕೆ ೀರ್ಟಥ  
ಪ್ಶ್ನುಸದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ತನ್ು ಜನ್ಪ್ಯ ಬಯ್ಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಮ್ಯಾಗಿ ನ್ ಡಲ್ಸ ನ್ಲ್ಲೆ ಸೀಸವಿರುವುದನ್ುು ಪ್ಮುಖ 
ಎಫ ಎಂಸಜಿ ಕಂಪನಿ ನೆಸ್ೆೆ ಇಂಡಿಯಯ ಲ್ಲ. ಗುರುವಯರ ಸರ್ೀಥಚ್ಚ ನಯಾಯಯಲಯದಲ್ಲ ೆ
ಒಪಾಕೆ ಂಡಿದೆ. ಇದರೆ ಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಭಯರೀ ಹಿನ್ುಡೆಯಯಗಿದೆ. 

 ವಿಚಯರಣೆ ಸಂದರ್ಥ ನೆಸ್ೆೆ ಇಂಡಿಯಯದ ಪರ ವಕೀಲರು ನಯಾಯಯಲಯಕೆೆ ಈ 
ಮ್ಯಹಿತಿಯನ್ುು ನಿೀಡಿದರು. 

 ಸರ್ೀಥಚ್ಚ ನಯಾಯಯಲಯದ ವಿಚಯರಣೆಯು ಮ್ಯಾಗಿ ನ್ ಡಲ್ಸ ನ್ ಸುರಕ್ಷತ್ೆಯ ಬಗೆ ೆ
ಪ್ಶ್ೆುಗಳೆದದ ಬಳಿಕ ಸರಕಯರ ವಿರುದಧ ನೆಸ್ೆೆ ಚ್ಚೆಥ ಮತ್ೆೆ ಕಯವು ಪಡೆದುಕೆ ಂಡಿರುವುದರ ಸಾಷ್ಟ 
ಸಂಕೆೀತವಯಗಿದೆ.   ಅಲೆದೆ, ಪ್ಕರಣಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಯ್ಹಕರ ವಯಾಜಾ 
ನಿವಯರಣಯ ಆಯೀಗ (ಎನ ಸಡಿಆರ ಸ) ನ್ಡೆಸಲ್ಲರುವ ವಿಚಯರಣೆಗೆ ಮೈಸ ರನ್ಲ್ಲೆರುವ 
ಕೆೀಂದಿ್ೀಯ ಆಹಯರ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಯ ಸಂಸ್ೆೆ (ಸಎಫ ಟಿಆರ ಐ) ನಿಡಿರುವ 
ವರದಿಯೀ ತಳಹದಿಯಯಗಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದೆ. 

 ನಿಯಮಗಳ ಪಯಲನೆ ನಿೀಡದಿರುವುದು, ಲೆೀಬಲ್ಲಂಗ್  ಹಯಗ  ಜಯಹಿೀರಯತುಗಳಲ್ಲೆ ತಪುಾ 
ಮ್ಯಹಿತಿ ನಿೀಡಲಯಗುತಿೆದೆ ಎಂದು ಆರೆ ೀಪಸ ಕೆೀಂದ್ವು  640 ಕೆ ೀಟಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸ 
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ಕಂಪನಿ ವಿರುದಧ ದಯಖಲ್ಲಸದದ ಪ್ಕರಣದ ವಿಚಯರಣೆಗೆ ಸುಪ್ೀಂಕೆ ೀರ್ಟಥ  2015ರ ಡಿಸ್ೆಂಬರ  
16ರಂದು ತಡೆ ನಿೀಡಿತುೆ. 

 ಅಲೆದೆೀ, ಕಂಪನಿಯ ಉತಾನ್ುವಯದ ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ುು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಳಪಡಿಸದ ನ್ಂತರ ವರದಿ 
ಸಲ್ಲೆಸುವಂತ್ೆ ಮೈಸ ರನ್ಲ್ಲೆರುವ ಕೆೀಂದಿ್ೀಯ ಆಹಯರ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಯ ಸಂಸ್ೆಗೆೆ 
ಸ ಚ್ನೆಯನ್ ು ನಿೀಡಿತುೆ. 

ಏನಿದು ವಿವಯದ ? 

 ಇತಿೆೀಚೆಗೆ ಉತರೆಪ್ದೆೀಶದ ಹಲವು ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೀಲೆ ದಯಳಿ ನ್ಡೆಸದದ ಆಹಯರ ಇಲಯಖೆ 
ಅಧಿಕಯರಗಳು ಮ್ಯಾಗಿ ನ್ ಡಲ್ಸ  ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ುು ವಶಪಡಿಸಕೆ ಂಡಿದದರು. ಇವುಗಳನ್ುು 
ತಪಯಸಣೆಗೆ ಗುರಪಡಿಸದ ವೆೀಳ  ೆಅವುಗಳಲ್ಲೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ಮ್ಯಣಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ರಯಸ್ಯಯನಿಕ 
ಇರುವುದು ಪತ್ೆೆಯಯಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಯಯವುದೆೀ ಸಂಸೆರತ ಆಹಯರ 
ಪದಯರ್ಥದಲ್ಲೆ 0.11ಪಪಎಂನಿಂದ 2.5 ಪಪಎಂನ್ಷ್ುಟ ಸೀಸದ ಅಂಶ ಇರಲು ಅವಕಯಶವಿದೆ. 
ಆದರೆ ಉತರೆಪ್ದೆೀಶದಲ್ಲ ೆವಶಪಡಿಸಕೆ ಳಳಲಯದ ಮ್ಯಾಗಿ ಪಯಾಕ ನ್ಲ್ಲ ೆ 17.2 ಪಪಎಂನ್ಷ್ುಟ 
ಸೀಸ ಪತ್ೆೆಯಯಗಿದೆ. ಹಿೀಗಯಗಿ ಇತರ ರಯಜಾಗಳಲ್ಲಯೆ  ಮ್ಯಾಗಿಯಲ್ಲರೆುವ ರಯಸ್ಯಯನಿಕ 
ಅಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸಲಯಗುತಿದೆೆ. ಆಹಯರ ಸುರಕ್ಷೆ ಹಯಗ  ಗುಣಮಟ್ಟ ಪಯ್ಧಿಕಯರ ಈ 
ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ುು ಆರಂಭಿಸದೆ. 

ಎೀಂಎಸ್ ಜಿ ಎೀಂದರೆೀನ್ು  ?  

 ಅಮಿನೆ ೀ ಆಾಸಡ್ ನ್ಂರ್ ಮೊನೆ ಸ್ೆ ೀಡಿಯಂ ಗುೆಟ್ಮೀರ್ಟ (ಎಂಎಸ ಜಿ) ಹಲವು ಕೃಷ್ಟ್ 
ಉತಾನ್ುಗಳಲ್ಲೆ ಸಹಜವಯಗಿ ಇರುತವೆೆ. ಕೆಲರ್ಮೆ ರುಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಚಸಲು ಆಹಯರ ಪದಯರ್ಥಗಳಿಗೆ 
ಕೃತಕವಯಗಿಯ  ಸ್ೆೀರಸಲಯಗುತೆದೆ. ಇಂರ್ ಸಂಯೀಜನಿೀಯಗಳು ಆರೆ ೀಗಾಕೆೆ ಮ್ಯರಕ. 
ಅದರಲ ೆ ಮಕೆಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ ಳೆಯದಲೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೆೀಳುತ್ಯೆರೆ. ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಆಹಯರ 
ಪದಯರ್ಥದಲ್ಲೆ ಎಂಎಸ ಜಿ ಸ್ೆೀರಸದದರ , ಅದರ ಪ್ಮ್ಯಣವನ್ುು ಪೊಟ್ಟಣದ ಮೀಲೆ 
ನ್ಮ ದಿಸಬೆೀಕು. 
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ಮೀನೆ ೀಸೆ ೀಡಿಯೀಂ ಗುುಟಮೀರ್ಟ  ಮ್ಯರಕ ಏಕೆ? 

 ಆಹಯರ ಸುರಕ್ಷೆ ಹಯಗ  ಗುಣಮಟ್ಟ ಪಯ್ಧಿಕಯರ ಮೊೀನೆ ೀಸ್ೆ ೀಡಿಯಂ ಗುಟೆ್ಮೀರ್ಟ  ಅನ್ುು 
ಆಹಯರದಲ್ಲೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ಮ್ಯಣದಲ್ಲೆ ಮ್ಯತ್ ಬಳಸಬೆೀಕು ಎಂಬ ನಿಯಮ ವಿಧಿಸದೆ. 454 
ಗಯ್ಮ್  ಆಹಯರ ಪದಯರ್ಥದಲ್ಲೆ 3 ಗಯ್ಂ (ಒಂಡು ಟಿೀ ಸ ಾನ ) ನ್ಷ್ುಟ ಎಮ್ ಎಸ ಜಿಯನ್ುು 
ಬಳಸುವುದಕೆೆ ಅನ್ುಮತಿ ಇದೆ. 500 ಗಯ್ಂಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಆಹಯರ ಪದಯರ್ಥಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ಯರು 
5 ಗಯ್ಮ್ ನ್ಷ್ುಟ ಎಮ್ ಎಸ ಜಿಯನ್ುು ಬಳಸಬಹುದು. 

ಮ್ಯಾಗಿ ತಿನ್ುುವುದರೀಂದ ಏನೆಲ್ಯು ಅಪಯಯವಿದೆ? 

  ಬೆ ಜಿನಿ್ ಪ್್ಮ್ಯಣ ಹೆಚ್ಚಳ-ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ುು ಮೈದಯಹಿಟಿಟನಿಂದ ಮ್ಯಡಲಯಗುತೆದೆ. ಆದರೆ, 
ಅದರಲ್ಲೆರುವ ನಯರು ಮತುೆ ಪೌಷ್ಟ್ಟಕಯಂಶಗಳನೆುಲಯ ೆ ತ್ೆಗೆಯಲಯಗುತದೆೆ. ಬಳಿಕ ನ್ಯವಯದ 
ಹಿಟ್ುಟಮ್ಯತ್ ಉಳಿದುಕೆ ಳುಳತದೆೆ. ಅಂದರೆ, ಕಯಬೆ ್ೀಹೆೈಡೆ್ೀಡ್ ಗಳನ್ುು ಮ್ಯತ್ 
ಉಳಿಸಕೆ ಳಳಲಯಗುತದೆೆ. ಇದು ಸಕೆರೆಗೆ ಸಮ. ಇವು ದೆೀಹದಲ್ಲೆ ಸ್ೆೀರಕೆ ಂಡು ಬೆ ಜಿನಿ್ 
ಪ್ಮ್ಯಣ ಹೆಚ್ುಚವಂತ್ೆ ಮ್ಯಡುತದೆೆ. ಹಿೀಗಯಗಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಸ್ೆೀವನೆಯಂದ ಕ ಡ ದೆೀಹದಲ್ಲೆ 
ಬೆ ಜಿನಿ್ ಪ್ಮ್ಯಣ ಜಯಸಯೆಯಗುತೆದೆ. 

 ಮ್ಯಾಗಿಯಲ್ಲು ಮೀಣದ ಅೀಂಶ-ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ುು ತಯಯರಸಲು ಅದಕೆೆ ಬಳಸುವ 
ಪದಯರ್ಥಗಳನ್ುು ಒಮೆ ಅಲೆ ಎರಡು ಬಯರ ಹುರಯಲಯಗುತದೆೆ. ಈ ಕಯರಣಕಯೆಗಿ 
ಮ್ಯಾಗಿಯಲ್ಲೆ ಎಣೆೆ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲೆ. ಆದರೆ, ಬಹುತ್ೆೀಕರಗೆ ಈ ವಿಷ್ಯ ಗೆ ತ್ೆೆೀ 
ಇಲೆ. ಅಲದೆೆ ಮ್ಯಾಗಿಯನ್ುು ಬೆೀಯಸದ ಸಂದರ್ಥದಲ್ಲೆ ಅವು ಒಂದಕೆ ೆಂದು ಅಂಟಿಕೆ ಂಡು 
ಮುದೆದಯಯಗದೆೀ ಇರಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಯರಣಕೆೆ ಮೀಣವನ್ುು ಲೆೀಪಸಲಯಗುತೆದೆ. 

 ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಸೆ ೀಡಿಯೀಂ ಅೀಂಶ-ಮ್ಯಾಗಿ ತುಂಬಯ ರುಚ್ಚಯನಿಸುವುದಕೆೆ ಕಯರಣ ಅದರಲ್ಲೆರುವ 
ಮೊೀನೆ ೀಸ್ೆ ೀಡಿಯಂ ಗುಟೆ್ಮೀರ್ಟ  (ಎಮ್ ಎಸ ಜಿ)ಅಂಶ. ಸ್ೆ ೀಡಿಯಂ ಗುೆಟ್ಮೀರ್ಟ  ದಯ್ವಣ 
ಎಂತಲ  ಇದು ಗುರುತಿಸಲಾಟಿಟದೆ. ಮ್ಯಾಗಿಯಲ್ಲೆ ರುಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಚಸಲು ಉಪುಾ ಮತು ೆಸ್ೆ ೀಡಿಯಂ 
ಅನ್ುು ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಪ್ಮ್ಯಣದಲ್ಲೆ ಬಳಸ್ಯಲಯಗುತದೆೆ. ಮ್ಯಾಗಿಗೆ ರುಚ್ಚಯನ್ುು ತಂದುಕೆ ಡುವುದೆೀ 
ಈ ಎರಡು ಪದಯರ್ಥಗಳು ಇವು ಮುಖದಲ್ಲೆ ಬೆ ಜುಿ ಶ್ೆೀಖರಣೆಗೆ ಕಯರಣವಯಗುತೆದೆ. ಜತ್ೆಗೆ 
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ರಕೆದ ಒತೆಡವನ್ ು ಜಯಸೆ ಮ್ಯಡುತದೆೆ. ಮೊೀನೆ ೀಸ್ೆ ೀಡಿಯಂ ಗುಟೆ್ಮೀರ್ಟ  ಅಂಶವನ್ುು 
ಟೆ ಮಟೆ ೀ, ಬಟಯಟೆ, ಅಣಬೆ ಮತಿತೆರ ತರಕಯರಗಳಲ್ಲಯೆ  ಗುರುತಿಸಬಹುದಯಗಿದೆ. 

2.  ಕಯರ್ಮ್ಕ ಸೀಂಘಟನೆ ಕಯಯ್ದ ಿ1926 ರ ತಿದುಿಪ್ಡಿಗೆ ಸೀಂಪ್ುಟದ ಅನ್ುಮೀದನೆ. 
 ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ      

 ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್  ಅವರ ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲೆ ನ್ಡೆದ ಕೆೀಂದ್ ಸಂಪುಟ್ ಸಭೆಯು ಕಯಮಿಥಕ 
ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮ್ಯನ್ಾತ್ೆ ನಿೀಡುವುದಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ  ಅವಕಯಶಗಳನ್ುು ಕಲ್ಲಾಸಲು  
ಕಯಮಿಥಕ ಕಯಯದ , 1926 ರ  ತಿದುದಪಡಿಗೆ ಅನ್ುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿತು. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

ಇದರೀಂದ ಆಗುವ ಲ್ಯಭಗಳು: 

ಮ್ಯನ್ಾತ್ೆಯಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ಯೀಜನ್ಗಳು ಲಭಿಸಲ್ಲವೆ.  

 ಕೆೀಂದ್ ಮತುೆ ರಯಜಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೆ ಕಯಮಿಥಕ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ ಮ್ಯನ್ಾತ್ೆ. 
 ತಿ್ಪಕ್ಷೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲೆ ಕಯಮಿಥಕರಗೆ ನೆೈಜ ಪಯ್ತಿನಿಧಾವನ್ುು ಖಯತಿ್ಪಡಿಸುವಿಕೆ. 
 ಸರಕಯರದಿಂದ ಸ್ೆವೀಚಯಾನ್ುಸ್ಯರ ಕಯಮಿಥಕ ಪ್ತಿನಿಧಿಗಳ ನಯಮಕರಣದ ಮೀಲೆ ನಿಯಂತ್ಣ, 

ಮತು ೆ
 ಕೆೈಗಯರಕಯ ಅಶ್ಯಂತಿ ಮತುೆ ಕಯನ್ ನ್ು ಖಟೆೆಗಳ ಕಡಿತ. 
 ಉದೆದೀಶ್ನತ ಕಯಯದಯು ಸರಕಯರದಿಂದ ತಿ್ಪಕ್ಷೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲೆ ಕಯಮಿಥಕರ ಪಯ್ತಿನಿಧಾಕೆೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸದ ನಯಮಕರಣವನ್ುು ಹೆಚ್ುಚ ಪಯರದಶಥಕವಯಗಿರುವುದನ್ುು ಖಯತಿ್ಪಡಿಸುತದೆೆ. 
ಹಿೀಗೆ ಮ್ಯನ್ಾತ್ೆ ಪಡೆದ ಕಯಮಿಥಕ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳು ಕೆೈಗಯರಕಯ ಸ್ೌಹಯದಥತ್ೆಯನ್ುು 
ಕಯಪಯಡುವ ಉತೆರದಯಯತವ ಹೆ ಂದಿರುತವೆೆ.  

 ಕೆೀಂದ್/ರಯಜಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೆ ಕಯಮಿಥಕ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಿಗೆ  ಮ್ಯನ್ಾತ್ೆ ನಿೀಡುವುದರಂದ ವಿವಿಧ 
ಇಲಯಖೆಗಳು ಇದನ್ುು ಪುನಯರಯವತಿಥಸುವುದನ್ುು ನಿಯಂತಿ್ಸದಂತ್ಯಗುತದೆೆ. ಮ್ಯನ್ಾತ್ೆ 
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ಪಡೆದ ಕಯಮಿಥಕ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೆೀಂದ್ ಹಯಗು ರಯಜಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ೆ ನಿದಿಥಷ್ಟ ಪಯತ್ವನ್ುು 
ವಹಿಸಬಹುದಯಗಿದೆ. 

3.‘ಸೀಂವಿಧಯನ್ದ (ಪ್ರಶಿಷ್ಟ ಪ್ೀಂಗಡಗಳ) ಆದೆೀಶ (ತಿದುಿಪ್ಡಿ) ವಿಧೆೀಯಕ 2018’ಕೆೆ 
ಸೀಂಪ್ುಟದ ಅನ್ುಮೀದನೆ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್  ಅವರ ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಇಂದು ನ್ಡೆದ ಕೆೀಂದ್ ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ್ ಸಭೆ, 
ಅರುಣಯಚ್ಲ ಪ್ದೆೀಶದ ಪರಶ್ನಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ (ಎಸ.ಟಿ.ಗಳು) ಪಟಿಟಯಲ್ಲೆ ಮ್ಯಪಯಥಡು 
ಮ್ಯಡುವ ಸಲುವಯಗಿ ಸಂವಿಧಯನ್ದ (ಪರಶ್ನಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ) ಆದೆೀಶ 1950ಕೆೆ ಕೆಲರ್ಂದು 
ತಿದುದಪಡಿಗಳನ್ುು ತರಲು ಸಂವಿಧಯನ್ದ (ಪರಶ್ನಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ) ಆದೆೀಶ (ತಿದುದಪಡಿ) ಮಸ ದೆ 
2018 ಹೆಸರನ್ ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು ಸಂಸತಿೆನ್ಲ್ಲೆ ಮಂಡಿಸಲು ತನ್ು ಅನ್ುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಈ ಮಸ ದೆ ಕಯಯದೆಯಯದ ತರುವಯಯ, ಅರುಣಯಚ್ಲ ಪ್ದೆೀಶದ ಪರಶ್ನಷ್ಟ ಪಂಗಡದ 
ಪರಷ್ೃತ ಪಟಿಟಯಲ್ಲೆ ಹೆ ಸದಯಗಿ ಸ್ೆೀರದ ಸಮುದಯಯದ ಸದಸಾರು ಸಹ ಸಕಯಥರದ ಹಯಲ್ಲ 
ಯೀಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಎಸ.ಟಿ.ಗಳಿಗೆ ಮಿೀಸಲಯದ ಸ್ೌಲರ್ಾಗಳನ್ುು 
ಪಡೆದುಕೆ ಳಳಬಹುದಯಗಿರುತೆದೆ.  

 ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಮುಖ ಕೆಲವು ಯೀಜನೆಗಳೆಂದರೆ ಮಟಿ್ಕ ನ್ಂತರದ ವಿದಯಾರ್ಥಥವೆೀತನ್, 

ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ  ಸ್ಯಗರೆ ೀತೆರ ವಿದಯಾರ್ಥಥ ವೆೀತನ್, ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೆಲೆ ೀಶ್ನಪ್, ಉನ್ುತ ದಜೆಥಯ 
ಶ್ನಕ್ಷಣ, ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಶ್ನಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಹಣಕಯಸು ಮತುೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ನಿಗಮದಿಂದ 
ರಯಯಯತಿ ಸ್ಯಲಗಳು, ಎಸ.ಟಿ. ಬಯಲಕ ಮತುೆ ಬಯಲಕಯರ ವಿದಯಾರ್ಥಥ ನಿಲಯಗಳು 
ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. 

 ಈ ಮೀಲೆ ತಿಳಿಸಲಯಗಿರುವುದರ ಜೆ ತ್ೆಗೆ, ಅವರು ಸ್ೆೀವೆಗಳು ಮತುೆ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲನೆ್ 
ಪ್ವೆೀಶಕೆೆ ಸಕಯಥರದ ನಿೀತಿಗಳನ್ವಯ ಮಿೀಸಲು ಸ್ೌಲರ್ಾಕೆೆ ಅಹಥರಯಗಿರುತ್ಯೆರೆ. 
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4. ಪ್್ಯಯಗ್ರಯಜ್ ಹೆಸರು ನಯಮಕರಣ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಅಲಹಯಬಯದ್ಗೆ ಪ್ಯಯಗ್ರಯಜ್ ಎಂದು ಮರುನಯಮಕರಣ ಮ್ಯಡುವ ಉತೆರಪ್ದೆೀಶದ 
ಪ್ಸ್ಯವೆನೆಗೆ ಕೆೀಂದ್ ಸಕಯಥರ ಸಮೆತಿಸದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಅಲಹಯಬಯದ್ ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣ, ಹೆೈಕೆ ೀರ್ಟಥ, ವಿಶವ ವಿದಯಾಲಯದ ಹೆಸರು ಬದಲಯವಣೆ 
ಆಗಲ್ಲದೆ. 

 ಕೆೀಂದ್ ಗೃಹ ಸಚ್ಚವಯಲಯ ಮರುನಯಮ ಕರಣದ ಪ್ಸ್ಯವೆನೆಗೆ ನಿರಯಕ್ಷೆೀಪಣ ಪತ್ ನಿೀಡಿದೆ. 
 ದೆೀಶದಲ್ಲೆ 14 ಸೆಳಗಳನ್ುು ಪ್ಯಯಗವೆಂದು ಕರೆಯಲಯಗುತದೆೆ. ಅಲಹಯಬಯದನ್ುು ಎಲೆ 

ಪ್ಯಯಗಗಳಿಗ  ರಯಜ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಯಗ್ರಯಜ್ ಎಂದೆೀ ಹೆೀಳಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ಂರ್ಗಳ 
ಪರಶ್ನೀಲನೆ ವೆೀಳ  ೆತಿಳಿದುಬಂತು ಸಕಯಥರ ತಿಳಿಸದೆ. 

ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲುನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆಗೆ ಅನ್ುವು ಮ್ಯಡಿಕೆ ಡುವ ವಿಶಯಲ ತತವಗಳು  ಯಯವುವು? 

ಹೆಸರುಗಳು ಬದಲಯವಣೆಗೆ ಪ್ಸ್ಯಪೆಗಳನ್ುು ಮ್ಯಡುವಯಗ ರಯಜಾ ಸಕಯಥರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಐದು 
(5) ವಿಶ್ಯಲ ತತವಗಳನ್ುು ಮನ್ಸಸನ್ಲ್ಲಟೆ್ುಟಕೆ ಳಳಬೆೀಕು. 

 ಕೆಲವು ವಿಶ್ೆೀಷ್ವಯದ ಕಯರಣವಿಲದೆಿದದರೆ, ಜನ್ರು ಬಳಸದ ಸೆಳದ ಹೆಸರನ್ುು ಬದಲಯಯವುದು 
ಅಪೆೀಕ್ಷಣೀಯವಲೆ. 

 ಒಂದು ಐತಿಹಯಸಕ ಸಂಪಕಥವನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವ ಹಳಿಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಯನ್ುು 
ಸ್ಯಧಾವಯದಷ್ುಟ ಬದಲಯಯಸಬಯರದು. 

 ಸೆಳಿೀಯ ದೆೀಶರ್ಕಯೆ ಆಧಯರದ ಮೀಲೆ ಅರ್ವಯ ಕೆೀವಲ ಭಯಷಯವಯರು ಕಯರಣಗಳಿಗಯಗಿ 
ಬದಲಯವಣೆಗಳನ್ುು ಮ್ಯಡಬಯರದು, ಉದಯ., ಗಯ್ಮಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. 
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 ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ನಯಯಕರ ನ್ಂತರ ಅವರ ಹೆಸರನ್ುು ಗೌರವಿಸಲು ಅರ್ವಯ ಭಯಷೆಯ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲೆ ಸಳೆಿೀಯ ಮನೆ ೀಭಯವವನ್ುು ತೃಪಪೆಡಿಸುವುದಕಯೆಗಿ ಮರುನಯಮಕರಣ 
ಮ್ಯಡಬಯರದು. 

 ಆದಯಗ ಾ, ಹುತ್ಯತೆರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲೆ ಈ ಹೆಸರನ್ುು ಸ ಕವೆಯಗಿ ಸ್ೆೀರಸಲಾಡಬಹುದು, 
ಇದರಂದಯಗಿ ಬದಲಯಯಸಬೆೀಕೆಂದಿರುವ ಸೆಳದ ಹೆಸರುಗೆ ಸ ಕವೆಯದ ಹೆಸರನ್ುು 
ಸ್ೆೀರಸಬಹುದಯಗಿದೆ, ವಿನ್ಂತಿಯನ್ುು ರಯಜಾ ಸಕಯಥರವು ಮ್ಯಡಿದಲ್ಲೆ ಮತುೆ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯದಲ್ಲ ೆ
ಹುತ್ಯತೆರ ಪಯತ್ವನ್ುು ಸ್ಯಮ್ಯನ್ಾವಯಗಿ ಗುರುತಿಸಲಯಗುತೆದೆ. 

 ಹೆ ಸ ಹೆಸರುಗಳನ್ುು ಆಯೆಮ್ಯಡುವಲ್ಲೆ, ರಯಜಾದ ಮತುೆ ನೆರೆಹೆ ರೆಯಲ್ಲೆ ಅದೆೀ ಹೆಸರನ್ 
ಯಯವುದೆೀ ಗಯ್ಮ ಅರ್ವಯ ಪಟ್ಟಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲೆ ಎಂದು ಖಯತರಪಡಿಸಕೆ ಳಳಬೆೀಕು ಇದದರೆೀ 
ಅದು ಗೆ ಂದಲಕೆೆ ಕಯರಣವಯಗಬಹುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೆೀಕು. 

 ಯಯವುದೆೀ ಬದಲಯವಣೆಯನ್ುು ಶ್ನಫಯರಸು ಮ್ಯಡುತಿರೆುವಯಗ, ರಯಜಾ ಸಕಯಥರವು ಹೆಸರನ್ಲ್ಲ ೆ
ಬದಲಯವಣೆಯನ್ುು ಪ್ಸ್ಯಪೆಸಲು ಮತುೆ ಹೆ ಸ ಹೆಸರನ್ುು ಆಯೆ ಮ್ಯಡಲು ವಿವರವಯದ 
ಕಯರಣಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಬೆೀಕು. 

5. ಆಧಯರ್ ಕಯಯ್ದಗಿೆ ತಿದುಿಪ್ಡಿ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಬಯಾಂಕ ಖಯತ್ೆ ತ್ೆರೆಯಲು ಅರ್ವಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಮ್ ಖರೀದಿಗೆ ಜನ್ರು ಸವಯಂ 
ಪೆ್ೀರತರಯಗಿ ಆಧಯರ ಸಂಖೆಾಯನ್ುು ಗುರುತಿನ್ ಚ್ಚೀಟಿ ಮ್ಯದರಯಲ್ಲೆ ಬಳಸಕೆ ಳಳಬಹುದು 
ಎಂದು ಕೆೀಂದ್ ಸಕಯಥರ ತಿಳಿಸದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಈ ಸಂಬಂಧ 2016ರ ಆಧಯರ  ಕಯಯದ, 1885ರ ಇಂಡಿಯನ ಟೆಲ್ಲಗಯ್ಫ ಆಾಕಸ ಮತು ೆ
2002ರ ಪ್ವೆನ ಷ್ನ ಆಫ ಮನಿ ಲಯಂಡರಂಗ್ ಆಕಟ ನ್ಲ್ಲ ೆ   ತಿದುದಪಡಿ ತರುವ 
ಮಸ ದೆಯನ್ುು ಲೆ ೀಕ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಮಂಡಿಸದೆ. 
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 ಅದರಂತ್ೆ ವಯಸೆರಯದ ಬಳಿಕ ಆಧಯರ ಸಂಖೆಾ ರದುದಗೆ ಳಿಸುವ ಅವಕಯಶವನ್ುು ಕೆೀಂದ್ 
ಸಕಯಥರ ನಿೀಡಿದೆ. 

ತಿದುಿಪ್ಡಿಯಲ್ೆುೀನಿದೆ ? 

 ಮಗುವಯಗಿದಯದಗ ಆಧಯರ ನೆ ೀಂದಣ ಮ್ಯಡಿದದಲ್ಲೆ, 18 ವಷ್ಥವಯದ ಬಳಿಕ ಆಧಯರ  ಸಂಖೆಾ 
ರದುದಗೆ ಳಿಸಲು ಅವಕಯಶ ನಿೀಡಲಯಗಿದೆ. 

 ವಯಸೆ ವಾಕೆಗೆ ಆಧಯರ ಸಂಖೆಾಯ ಅಗತಾವಿಲೆ ಎಂದು ಅನಿಸದರೆ ರದುದ 
ಮ್ಯಡಬಹುದಯಗಿದೆ. 

 ಇದರಲ್ಲೆ ಇನೆ ುಂದು ಅಂಶವನ್ುು ಸಾಷ್ಟವಯಗಿ ನ್ಮ ದಿಸಲಯಗಿದುದ, ಯಯವುದೆೀ ವಾಕೆ ಆಧಯರ 
ಸಂಖೆಾಯನ್ುು ನಿೀಡಲು ಇಚ್ಚಾಸುತಿಲೆೆ ಎಂದಯದರೆ ಆತನಿಗೆ ಬಯಾಂಕ ಅರ್ವಯ ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಸ್ೆೀವೆಗಳನ್ುು ನಿೀಡಲು ನಿರಯಕರಸುವಂತಿಲೆ ಎಂದು ಸಾಷ್ಟವಯಗಿ ನ್ಮ ದಿಸಲಯಗಿದೆ. 

 ಅಲೆದೆ ಮೊಬೆೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತುೆ ಬಯಾಂಕ ಗಳು ಪಯಸ ಪೊೀರ್ಟ ಥನ್ಂತಹ ಅಧಿಕೃತ 
ದಯಖಲೆಗಳನ್ುು ವಾಕಯೆ ಗುರುತಿಗೆ ಬಳಸಕೆ ಳಳಬಹುದಯಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಯಗಿದೆ. 

6. ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಯನ್ ನ್ು ಸೆೀವಯ ಪಯ್ಧಿಕಯರ  

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಯನ್ ನ್ು ಸ್ೆೀವಯ ಪಯ್ಧಿಕಯರದ (ಎನ ಎಎಲ್ಎಸಎ)ನ್ ತನ್ 
ಕಯಯಥನಿವಯಥಹಕ ಅಧಾಕ್ಷರಯಗಿ ಸುಪ್ೀಂಕೆ ೀರ್ಟಥ ನಯಾಯಮ ತಿಥ ಎ.ಕೆ. ಸಕ್ 
ನೆೀಮಕವಯಗಿದಯದರೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಇವರನ್ುು ರಯಷ್ರಪತಿ ರಯಮನಯಥ್ ಕೆ ೀವಿಂಧ ನೆೀಮಕ ಮ್ಯಡಿದಯದರೆ.ಇವರು, ಎಲಯೆ ಮದನ 
ಬಿ ಲೆ ೀಕುರ ಸ್ಯೆನ್ ತುಂಬಲ್ಲದಯದರೆ. 
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 ಸಕ್ ಅವರು ಪಂಜಯಬ್ ಮತು ೆ ಹರಯಯಣ ಹೆೈಕೆ ೀರ್ಟ ಥನ್ ಮುಖಾ ನಯಾಯಮ ತಿಥಯಯಗಿ 
ಸ್ೆೀವೆ ಸಲ್ಲಸೆದಯದರೆ. 

 ಇದಕ ೆ ಪೂವಥದಲ್ಲ ೆಇವರು ದಿಲ್ಲೆ ಹೆೈಕೆ ೀರ್ಟಥ ನಯಾಯಮ ತಿಥಗಳಯಗಿ ಹಯಗ  ಹಂಗಯಮಿ 
ಮುಖಾ ನಯಾಯಮ ತಿಥಯಯಗಿಯ  ಕೆಲಸ ಮ್ಯಡಿದಯದರೆ. 

 ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ನಯಾಯಯಂಗ ಅಕಯಡಮಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಾರಯಗಿ, ದಿಲ್ಲ ೆ
ನಯಾಯಯಂಗ ಅಕಯಡಮಿಯ ಮುಖಾಸೆರಯಗಿ, ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಯನ್ ನ್ು ಸಂಸ್ೆಯೆ (ಭಯರತ 
ವಿಭಯಗದ) ಕಯಯಥದಶ್ನಥಯಯಗಿ, ಇಂಡಿಯನ ಲಯ ಇನ ಸಟಟ್ ಾನ ನ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ 
ಸದಸಾರಯಗಿ ಹಯಗ  ದಿಲ್ಲ ೆ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಯನ್ ನ್ು ವಿಶವವಿದಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಯಗಿಯ  
ಸ್ೆೀವೆಸಲ್ಲಸೆದಯದರೆ. 

ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಯನ್ ನ್ು ಸೆೀವಯ ಪಯ್ಧಿಕಯರ ಬಗೆೆ: 

 ಬಡವರು ಮತುೆ ದುಬಥಲ ವಗಥದವರಗೆ ಉಚ್ಚತ ಕಯನ್ ನ್ು ನೆರವು ನಿೀಡುವುದು ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಕಯನ್ ನ್ು ಸ್ೆೀವಯ ಪಯ್ಧಿಕಯರದ ಪ್ಮುಖ ಕತಥವಾವಯಗಿದೆ. ಕಯನ್ ನ್ು ಸ್ೆೀವಯ ಪಯ್ಧಿಕಯರ 
ಕಯಯದೆ, 1987 ರಡಿ ಇದನ್ುು ಸ್ಯೆಪಸಲಯಗಿದೆ. 

 ಆರ್ಥಥಕವಯಗಿ ಅರ್ವಯ ಇನಯುವುದೆೀ ಉದೆದೀಶಗಳಿಂದ ನಯಾಯವನ್ುು ನಿರಯಕರಸದಂತ್ೆ 
ಎಲೆರಗ  ಸಮ್ಯನ್ ನಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಧೆಾೀಯ. 

 ಯಯವುದೆೀ ನಯಾಯಯಲಯ ಅರ್ವಯ ಟಿ್ಬ ಾನ್ಲ್ ನ್ಲ್ಲೆ ಕಯನ್ ನ್ು ಸ್ೆೀವೆ ಪಡೆಯಲು 
ಸ್ಯಧಾವಯಗದ ಬಡ ಮತು ೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಜನ್ರಗೆ ಸವಿಲ್ ಅರ್ವಯ ಅಪರಯಧ ಪ್ಕರಣಗಳಲ್ಲ ೆ
ಉಚ್ಚತ ಕಯನ್ ನ್ು ನೆರವು ನಿೀಡುವುದು. 

 ಅಲೆದೆೀ ರಯಜಿ ಸಂಧಯನ್ ಮ ಲಕ ಪ್ಕರಣಗಳನ್ುು ಇತ್ಯಾರ್ಥ ಪಡಿಸಲು ಲೆ ೀಕಯದಲತ್ 
ಆಯೀಜಿಸುವುದು. ಜೆ ತ್ೆಗೆ ರಯಜಾ ಮತುೆ ಜಿಲಯೆ ಮಟ್ಟದ ಕಯನ್ ನ್ು ಸ್ೆೀವಯ 
ಪಯ್ಧಿಕಯರದೆ ಂದಿಗೆ ಸಮಲೆ ೀಚ್ನೆ ನ್ಡೆಸ ಸಹಕಯರ ನಿೀಡುವುದು ಪಯ್ಧಿಕಯರದ 
ಕತಥವಾವಯಗಿದೆ. 
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7. ನೆ ೀ ಡಿಟೆನ್ಶನ್  ಪಯಲ್ಲಸ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಎಂಟ್ನೆೀ ತರಗತಿ ತನ್ಕ ವಿದಯಾರ್ಥಥಗಳನ್ುು ಫೆೀಲ್  ಮ್ಯಡದಿರುವ ನಿೀತಿ ಬದಲಯವಣೆಯ 
ತಿದುದಪಡಿ ವಿಧೆೀಯಕ ರಯಜಾಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಪಯಸ  ಆಗಿದೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಇನ್ುು ಮುಂದೆ ಶ್ಯಲೆಗಳಲ್ಲೆ 8ನೆೀ ತರಗತಿ ತನ್ಕ ಮಕೆಳು ಡುಮಿೆ ಹೆ ಡೆಯುವ ಪರಂಪರೆ 
ಮರುಕಳಿಸಲ್ಲದೆ. ಶ್ನಕ್ಷಕರಗೆ ಹಯಗ  ಹೆತವೆರಗೆ ಕಲ್ಲಕೆಯಲ್ಲೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕೆಳು 
ತಲೆನೆ ೀವಯಗಲ್ಲದಯದರೆ.  

 ನೆ ೀ ಡಿಟೆನ್ಶನ  ಪಯಲ್ಲಸ ತ್ೆಗೆದುಹಯಕುವ ತಿದುದಪಡಿ ವಿಧೆೀಯಕ ರಯಜಾಸಭೆಯಲ್ಲ ೆ  
ಧವನಿಮತದಿಂದ ಅಂಗಿೀಕಯರವಯಗಿದದರೆ ಲೆ ೀಕಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಈ ತಿದುದಪಡಿ ವಿಧೆೀಯಕಕೆೆ  ಹಸರು 
ನಿಶ್ಯನೆ ದೆ ರೆತಿತುೆ. ಎಂಟ್ನೆೀ ತರಗತಿ ತನ್ಕ ಮಕೆಳನ್ುು ಅನ್ುತಿೆೀಣಥಗೆ ಳಿಸದಿರುವ ನಿೀತಿ 
ಬದಲಯಯಸಲು 25 ರಯಜಾಗಳು ಮನ್ವಿ ಮ್ಯಡಿದದವು.   

ಇದರೀಂದ ಬೀರುವ ಪ್ರಣಯಮ  

 ಕಡಯಾಯ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಹಕುೆ ಮಸ ದೆ(ಆರ ಟಿಇ), ಸವಥ ಶ್ನಕ್ಷಯ ಅಭಿಯಯನ್ದ ಅಂಗವಯಗಿ 2008, 

09ನೆೀ ಸ್ಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲೆ 1ರಂದ 8ನೆೀ ತರಗತಿ ತನ್ಕ ಮಕೆಳನ್ುು ಫೆೀಲ್  ಮ್ಯಡದಿರುವ ನಿೀತಿ 
ಜಯರಗೆ ಬಂದಿದೆ.  

 ಶ್ನಕ್ಷಕರ ಪ್ಕಯರ ಮಕೆಳು ಕಲ್ಲಯುತಿೆಲೆ, ಸರಯಯಗಿ ಅಕ್ಷರ ಗುರುತಿಸುತಿಲೆೆ. ಓದಲು, ಲೆಕೆ 
ಮ್ಯಡಲು ಬರೆ ೀದಿಲೆ. ಇನ್ುು ತಜ್ಞರ ಪ್ಕಯರ ಮ ಲ ಕೌಶಲದ ಕಲ್ಲಕೆಯಯಗುತಿಲೆೆ. ಕಲ್ಲಕಯ 
ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮಯಯಗಿದೆ. ಅಸರ  ವರದಿ ಪ್ಕಯರ ಮಕೆಳ ಓದು, ಬರಹ, ಸರಳ ಗಣತ 
ಕೌಶಲದ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ ವಷ್ಥದಿಂದ ವಷ್ಥಕೆೆ ಇಳಿಕೆಯಯಗುತಿದೆುದ ಕಳವಳಕಯರಯಯಗಿದೆ.  

 ಫೆೀಲ್  ವಾವಸ್ೆೆ ಜಯರಗೆ ಬಂದರೆ ಟಿಸ ಕೆ ಟ್ುಟ ಕಳುಹಿಸುವ, ಟ್ ಾಷ್ನ  ದಂಧೆ 
ಈಗಿರುವುದಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಫೆೀಲ್  ಎಂದ ಕ ಡಲೆೀ ನಿಷ್ರಯೀಜಕ  ಶತ ದಡಾ 
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ಅಂತ್ೆಲಯೆ ಮಕೆಳಿಗೆ ಲೆೀಬಲ್  ಹಚ್ಚಚ ಮ್ಯನ್ಸಕ ಸ್ೆೆೈಯಥ, ಆತೆ ವಿಶ್ಯವಸ ಕಡಿಮಯಯಗುವ 
ಅಪಯಯವಿದೆ.  

 ಅಧಥದಲೆೆೀ ಶ್ಯಲೆ ಬಿಡುವ, ಓಡಿ ಹೆ ೀಗುವ ಪ್ಕರಣ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ದುಬಥಲ, ಅತಿ 
ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಥಗಳಲ್ಲೆ ಮ್ಯಗಥದಶಥನ್ ಕೆ ರತ್ೆಯಂದ ಫೆೀಲಯದರೆ ಶ್ಯಲಯ ಕಲ್ಲಕೆ ಮೊಟ್ಕು, 
ಶ್ನಕ್ಷಣ ವಂಚ್ಚತರಯಗುವ ಅವಕಯಶವಿದೆ. ಫೆೀಲಯದರೆ ಹಿಂದಿನ್ಂತ್ೆ ಯಯವುದಯದರ  ಉದೆ ಾೀಗ 
ಸ್ೆೀರುವಂತಿಲ,ೆ ಯಯಕೆಂದರೆ ಬಯಲ ಕಯಮಿಥಕ ಕಯಯದೆ ಬಲವಯಗಿದೆ.  

 ವಿದೆೀಶಗಳಲ್ಲೆ ಆಸಕ,ೆ ಮನೆ ೀಭಯವ, ಆಪಟಟ್ ಾಡ್  ನೆಲೆಯಲ್ಲ ೆಶ್ನಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತಿದೆುದ ಬಿಗಿತನ್ 
ಇಲ,ೆ ಕಡಯಾಯವಿಲೆ. ಅವರಯಗೆೀ ಬಂದು ಆಸಕಯೆ ಕ್ಷೆೀತ್ದಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಯುತ್ಯರೆೆ, ಆಯೆಗಳು 
ತುಂಬಯ ಇವೆ, ಪಯಸ /ಫೆೀಲ್  ಇಲೆ. ಪ್ತಿ ಮಗು ಎಷ್ುಟ ಸ್ಯಮರ್ಾಥ  ಗಳಿಸದೆ, ಯಯವ 
ಹಂತದಲ್ಲದೆೆ ಎನ್ುುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಕಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಧಯಥರವಯಗುತದೆೆ.  

ಇದರೀಂದ ಬೀರುವ  ಪ್್ತಿಕ ಲ ಪ್ರಣಯಮಗಳು  

 ಮೊದಲಯಗಿ ಈ ವಿಧೆೀಯಕ ಆರರಂದ ಹದಿನಯಲುೆ ವಷ್ಥದ ವರೆಗಿನ್ ಮಕೆಳನ್ುು 
ಅನ್ುತಿೀೆಣಥಗೆ ಳಿಸಬಯರದು ಎಂದಿರುವ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಹಕುೆ ಕಯಯದೆಯ ಪರಚೆಾೀದ 30(1)ರ 
ಆಶಯಕೆೆ ತದಿವರುದಧವಯಗಿದೆ. ಅನ್ುತಿೆೀಣಥಗೆ ಂಡಿರುವ ಕಯರಣಕೆೆ ಮಕೆಳು ಅಧಥದಲ್ಲ ೆಶ್ಯಲೆ 
ಬಿಟ್ುಟ ಹೆ ೀಗಬಯರದು ಎಂಬ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಹಕುೆ ಕಯಯದೆಯಲ್ಲೆ ನೆ ೀ ಡಿಟೆನ್ಶನ  
ಪಯಲ್ಲಸಯನ್ುು ಸ್ೆೀರಸಲಯಗಿತುೆ. ಇದೆೀ ವೆೀಳ  ೆ ನೆ ೀ ಡಿಟೆನ್ಶನ  ಪಯಲ್ಲಸಯಂದಯಗಿ ಶ್ನಕ್ಷಣದ 
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೀಲೆ ಪ್ತಿಕ ಲ ಪರಣಯಮವಯಗಿದೆ ಎನ್ುುವು ದನ್ುು ಕ ಡಯ ಒಪಾಕೆ ಳಳಬೆೀಕು. 
ಎಂಟ್ನೆೀ ತರಗತಿ ತನ್ಕ ಸರಯಗ ವಯಗಿ ತ್ೆೀಗಥಡೆಯಯಗಿ ಬಂದ ಮಗು ಒಂರ್ತೆನೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಕೆ ಕಠಿನ್ವಯಗಿ ಮುಗೆರಸ ತ್ೆ ಡಗುತೆದೆ. ಹತನೆೆೀ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತ  
ಕೆಲವು ಮಕೆಳ ಪಯಲ್ಲಗೆ ಕಬಿಿಣದ ಕಡಲೆಯಯಗುತದೆೆ. ಹತನೆೆೀ ತರಗತಿಯ ಫ ಲ್ಲತ್ಯಂಶ 
ಕಡಿಮಯಯಗಬಯರದು ಎಂಬ ಕಯರಣಕಯೆಗಿ ಅನೆೀಕ ಶ್ಯಲೆಗಳು ಮಕೆಳನ್ುು ಒಂರ್ತನೆೆೀ 
ತರಗತಿಯಲ್ಲೆ ಅನ್ುತಿೆೀಣಥಗೆ ಳಿಸುವುದ  ಇದೆ.  
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 ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲೆ ಮಕೆಳ ತಪಾಗಿಂತ ನೆ ೀ ಡಿಟೆನ್ಶನ  ಪಯಲ್ಲಸಯನ್ುು ಅರೆೈಥಸಕೆ ಂಡ 
ರೀತಿಯಲ್ಲೆ ತಪಾದೆ. ಬಹುತ್ೆೀಕ ಶ್ನಕ್ಷಕರು ಮತುೆ ಪಯಲಕರು ಹೆೀಗೆ  ಫೆೀಲ್  ಆಗುವುದಿಲವೆಲ ೆ
ಎಂದು ಕಲ್ಲಯುವ ಪ್ಕ್ಯಯನ್ುು ಹಗುರವಯಗಿ ಪರಗಣಸರುವುದು ಅಧಾಯನ್ದಿಂದ 
ವಾಕೆವಯಗಿದೆ. ಪಯ್ರ್ಮಿಕ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲೆ ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಮನ್ದಟ್ುಟಮ್ಯಡಿಕೆ ಳಳದೆ ಏಕಯಏಕ 
9ನೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲೆ ಅದನ್ುು ತುರುಕಲು ಪ್ಯತಿುಸದರೆ ಮಕೆಳು ಕಂಗಯಲಯಗುವುದು ಸಹಜ. 
ಹಯಗೆಂದು ಇದಕೆೆ ಅವರನ್ುು ದ ರ ಪ್ಯೀಜನ್ವಿಲೆ. ಇದರ ಬದಲಯಗಿ ಪಯ್ರ್ಮಿಕ ಶ್ನಕ್ಷಣ 
ವಾವಸ್ೆಯೆಲ್ಲೆ ನಯವೆಲ್ಲೆ ಎಡವಿದೆದೀವೆ ಎಂದು ಆತ್ಯೆವಲೆ ೀಕನ್ ಮ್ಯಡಿಕೆ ಳುಳವುದು 
ಅಗತಾವಿತುೆ. ಸತತ ಸಮಗ್ ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ ಎಂಬ ಪ್ಕ್ಯಯನ್ುು ಕಡೆಗಣಸದೆದೀ ನೆ ೀ 
ಡಿಟೆನ್ಶನ  ಪಯಲ್ಲಸಯಂದಯಗಿ ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಯುವ ಸ್ಯಮರ್ಾಥ ಕುಂಠಿತವಯಗಲು 
ಕಯರಣವಯಯತು. ಅನೆೀಕ ಶ್ಯಲೆಗಳು ಸತತ ಸಮಗ್ ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ವನ್ುು ಪೊ್ಜೆಕಟ 
ವಕಥ  ಮಟ್ಟಕೆಳಿಸ ಮಕೆಳ ಮೀಲೆ ಮತಷೆ್ುಟ ಹೆ ರೆ ಹೆ ರಸವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ೆ ತಪಯಾಗಿದೆ 
ಎಂಬುದರ ಕುರತು ಸರಕಯರವಯಗಲ್ಲ, ಶ್ನಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಯಗಲ್ಲ ಗಂಭಿೀರವಯಗಿ ಚ್ಚಂತಿಸರುವಂತ್ೆ 
ಕಯಣುವುದಿಲೆ.  

ಮುೀಂದ್ದನ್ ಹಯದ್ದ  

 ಮ್ಯನ್ವ ಸಂಪನ್ ೆಲ ಇಲಯಖೆ ಕೆೀಂದಿ್ೀಯ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಸಲಹಯ ಸಮಿತಿ ನಿೀಡಿದ ವರದಿಯನ್ುು 
ಕಣುೆಚ್ಚಚ ಒಪಾಕೆ ಂಡಿದೆ. ಒಂರ್ತುೆ ಮತುೆ ಹತೆನೆೀ ತರಗತಿಯಲ್ಲೆ ಅನ್ುತಿೀಣಥತ್ೆಯ ಪ್ಮ್ಯಣ 
ಹೆಚಯಚಗಲು ಪಯ್ರ್ಮಿಕ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನೆ ೀ ಡಿಟೆನ್ಶನ  ನಿೀತಿಯನ್ುು 
ಅಳವಡಿಸಕೆ ಂಡಿರುವುದೆೀ ಕಯರಣ ಎಂಬ ಅಂಶ ಈ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲದೆೆ. ಇದೆೀ ವೆೀಳೆ 
2016ರಲ್ಲೆ ಪಂಜಯಬಿನ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ಡೆಸದ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯಂದು ಪಯ್ರ್ಮಿಕ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲ ೆ
ಅನ್ುತಿೀೆಣಥಗೆ ಳಿಸುವ ಪದಧತಿಯನ್ುು ಮರಳಿ ಪಯ್ರಂಭಿಸದರೆ ಅಧಥಕೆೆ ಶ್ಯಲೆ ಬಿಡುವ 
ಮಕೆಳ ಸಂಖೆಾ ಹೆಚಯಚಗುತೆದೆ ಎನ್ುುವುದನ್ುು ಕಂಡುಕೆ ಂಡಿತುೆ. ನೆ ೀ ಡಿಟೆನ್ಶನ  ಪಯಲ್ಲಸ 
ರದುದಗೆ ಳಿಸುವುದರಂದ ಬಹುತ್ೆೀಕ ಬಯಧಿತರಯಗುವುದು ಬಡವರು ಮತುೆ ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕವಯಗಿ 
ಹಿಂದುಳಿದವರ ಮಕೆಳ ಮೀಲೆ. ಅವರ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ ಪರಸತೆಿಯ  ಪ್ಭಯವ 
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ಬಿೀರುತಿದೆೆ ಎನ್ುುವ ಅಂಶವನ್ುು ಪರಗಣಸಬೆೀಕು. ಈ ಋಣಯತೆಕ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಸರಪಡಿಸದೆ 
ಬರೀ ಉತಿೆೀಣಥ - ಅನ್ುತಿೆೀಣಥ ನಿೀತಿಯನ್ುಷೆಟೀ ಬದಲಯಯಸದರೆ ಶ್ನಕ್ಷಣ ವಾವಸ್ೆಯೆಲ್ಲ ೆ
ಸುಧಯರಣೆಯಯಗುವುದು ಸ್ಯಧಾವಿಲೆ. ಶ್ನಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚಯಚಗಬೆೀಕದದರೆ ಶ್ಯಲೆಗಳು 
ಎದುರಸುತಿೆರುವ ಮ ಲರ್ ತ ಸಮಸ್ೆಾಗಳತೆ ಗಮನ್ ಹರಸುವ ಅಗತಾವಿದೆ. ಇದರ 
ಬದಲಯಗಿ ನೆ ೀ ಡಿಟೆನ್ಶನ  ಪಯಲ್ಲಸಯನ್ುು ರದುದಗೆ ಳಿಸುವಂರ್ ತ್ೆೀಪೆ ಹಚ್ುಚವ ಕ್ಮಗಳಿಂದ 
ಘನ್ವಯದುದೆದೀನ್ನ್ ು ನಿರೀಕ್ಷಸಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲೆ. 

8. ಪೌರತವ ತಿದುಿಪ್ಡಿ ಮಸ ದೆ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ   

 ಬಯಂಗಯದೆೆೀಶ, ಅಫಯನೆಿಸ್ಯನೆ್ ಹಯಗ  ಪಯಕಸ್ಯನೆ್ದ ಮುಸಮೆೀತರ ವಲಸಗರಗೆ ಭಯರತಿೀಯ 
ಪೌರತವ ನಿೀಡುವ, ಪೌರತವ (ತಿದುದಪಡಿ) ಮಸ ದೆಗೆ ಕೆೀಂದ್ ಸಂಪುಟ್    ಅನ್ುಮೊೀದನೆ 
ನಿೀಡಿದೆ.   

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು   

  2016ರಲ್ಲೆ ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಸಂಸತಿೆನ್ಲ್ಲೆ ಈ ತಿದುದಪಡಿ ಮಸ ದೆ ಮಂಡಿಸಲಯಗಿತುೆ. ಸ್ಯಸಂ 
ಹಯಗ  ಈಶ್ಯನ್ಾ ಭಯಗದ ರಯಜಾಗಳ ಜನ್ರು ಈ ಮಸ ದೆಗೆ ವಿರೆ ೀಧ ವಾಕಪೆಡಿಸುತಿದೆಯದರೆ.  

 1985ರ ಅಸ್ಯಸಂ ಒಪಾಂದದ ಅನ್ುಸ್ಯರ, 1971ರ ಮ್ಯರ್ಚಥ 24ರ ಬಳಿಕ ವಲಸ್ೆ ಬಂದ 
ಯಯವುದೆೀ ಧಮಥದವರನ್ುು ಸಹಅಕ್ಮ ವಲಸಗರು ಎಂದು ಪರಗಣಸಲಯಗುತೆದೆ. ಆದರೆ 
ಈಗ ತಿದುದಪಡಿ ಮ್ಯಡಲಯಗಿರುವ ಮಸ ದೆ ಜಯರಗೆ ಬಂದರೆ, ಅಸ್ಯಸಂ ಒಪಾಂದ ಅರ್ಥ 
ಕಳೆದುಕೆ ಳಳಲ್ಲದೆ ಎನ್ುುವುದು ಇವರ ವಯದ. ಮೀಘಾಲಯ ಹಯಗ  ಮಿಜೆ ೀರಯಂ 
ಸಕಯಥರಗಳು ಸಹ ಈ ತಿದುದಪಡಿ ಮಸ ದೆ ವಿರೆ ೀಧಿಸ ನಿಣಥಯ ಅಂಗಿೀಕರಸವೆ. 

ತಿದುಿಪ್ಡಿ ಏನ್ು? 
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 ಪ್ಸುೆತ ಪೌರತವ ಕಯಯದ 1955ರ ಅನ್ುಸ್ಯರ,ಅಫಯನೆಿಸ್ಯನೆ್, ಬಯಂಗಯದೆೆೀಶ ಹಯಗ  
ಪಯಕಸ್ಯನೆ್ದಲ್ಲೆ ಅಲಾಸಂಖಯಾತರಯಗಿರುವ ಹಿಂದು, ಸಖ್ , ಬೌದಧ, ಜೆೈನ್, ಪಯಸಥ ಹಯಗ  ಕೆೈಸ ೆ
ಧಮಿೀಥಯ ವಲಸಗರು ಭಯರತದಲ್ಲೆ 12 ಅರ್ವಯ ಅದಕೆಂತ ಹೆಚ್ುಚ ವಷ್ಥ ವಯಸವಿದದಲ್ಲ ೆ
ಮ್ಯತ್ ಭಯರತಿೀಯ ಪೌರತವ ಪಡೆಯಲು ಅಹಥರಯಗಿದಯದರೆ.  

 ಆದರೆ ಈ ಕಯಯದಗೆ ತಿದುದಪಡಿ ಮ್ಯಡಿ ರ ಪಸಲಯಗಿರುವ ಮಸ ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ, ಇವರೆಲಯ ೆ
ಭಯರತದಲ್ಲೆ 6 ವಷ್ಥ ವಯಸವಿದದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲನೆ್ ಪೌರತವ ಪಡೆಯಲು ಅಹಥರಯಗುತ್ಯೆರೆ. 
ಯಯವುದೆೀ ಸ ಕೆ ದಯಖಲೆಗಳು ಇಲದೆಿದದರ  ಅವರು ಪೌರತವಕೆೆ ಅಜಿಥ ಸಲ್ಲೆಸಬಹುದು.  

ಭಯರತದಲ್ಲು ಪೌರತವ(Citizenship) ಪ್ಡೆಯಯುವ ವಿಧಯನ್  

 ಪ್ತಿಯಬಿ ವಾಕಯೆು ಉತಮೆ ಜಿೀವನ್ ನಿವಥಹಿಸುವುದಕೆೆ ಪೂರಕವಯಗಿರುವ 
ಸಂಘಟ್ನೆಯನ್ುು ರಯಷ್ರವೆಂದು ಕರೆಯಲಯಗುತದೆೆ.ಒಂದು ರಯಷ್ರಕೆೆ ಸ್ೆೀರದ 
ಜವಯಬಯದರಯುತ ಸದಸಾನ್ನ್ುು ಪೌರನೆಂದು ಕರೆಯಲಯಗುತದೆೆ.ವಾಕೆ ಹೆ ಂದಿರುವ ರಯಷ್ಟದದ 
ಸದಸಾತವವನ್ುು ಪೌರತವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಯಗುತದೆೆ.  

 ಭಯರತ ಸಂವಿಧಯನ್ವು ಕೆೀವಲ ಒಬಿ ವಾಕೆಗೆ ಏಕಪೌರತವಕೆೆ ಅವಕಯಶ ಮ್ಯಡಿಕೆ ಟಿಟದೆ. 
ಅಂದರೆ ಭಯರತದಲ್ಲೆ ಒಬಿ ವಾಕೆಗೆ ಕೆೀವಲ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌರತವವನ್ುು ಮ್ಯತ್ ಕೆ ಡಲಯಗಿದೆ. 
ದಿವ ಪೌರತವವನ್ುು ಹೆ ಂದಿದ ರಯಷ್ರವೆ0ದರೆ – ಅಮೀರಕ  

 ಭಯರತ ಸಂವಿಧಯನ್ದ 2ನೆೀ ಭಯಗದಲ್ಲೆ ಕಂಡು ಬರುವ 5 ರ0ದ 11ನೆೀ ವಿಧಿಗಳು ಪೌರತವಕೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸವೆ.  

 1955 ರಲ್ಲೆ ಪೌರತವ ಕಯಯದಯನ್ುು ಜಯರಗೆ ತರಲಯಗಿದೆ.  
 ಪೌರತವವನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವ ಪ್ತಿಯಬಿರ  ಕ ಡಯ ಆ ರಯಷ್ರ ಒದಗಿಸುವ ಹಕುೆಗಳನ್ುು 

ಪಡೆದಿರುತ್ಯೆರೆ. 
 ಯಯವುದೆೀ ವಾಕೆ ತ್ಯನ್ು ಯಯವ ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ಜನಿಸುತ್ಯನೆೆ  ಅರ್ವಯ ಜನಿಸುತ್ಯೆಳೊೆ ಅವರು 

ತ್ಯನ್ು ಜನಿಸದ ದೆೀಶದ ಪೌರತವವನ್ುು ಪಡೆಯುತ್ಯೆರೆ. ಅಂತಹವರಗೆ ತಂದೆ ತ್ಯಯ ಯಯವ 
ರಯಷ್ರದವರೆಂದು ಪರಗಣಸದೆ ಪೌರತವ ನಿೀಡಲಯಗುತೆದೆ. ಹಯಗಯಗಿ ಒಂದು ದೆೀಶದ ಪೌರತವ 
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ಪಡೆಯಲು ಜನ್ನ್ವು ಮುಖಾ ಆಧಯರವಯಗಿದೆ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ- ಜನ್ವರ 26, 1950 ರಂದು 
ಅರ್ವಯ ನ್ಂತರ ಭಯರತದಲ್ಲೆ ಜನಿಸದವರು ಭಯರತದ ಪೌರರಯಗಿರುತ್ಯೆರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ 
ದಿನ್ದಂದು ಸವತಂತ್ ಭಯರತವು ತನ್ುದೆೀ ಆದ ಸಂವಿಧಯನ್ವನ್ುು ಜಯರಗೆ ಳಿಸತು. 

 ಈ ವಿಧಯನ್ದ ಪ್ಕಯರ ಒಬಿ ವಾಕಯೆ ತಂದೆ ತ್ಯಯಯು ಯಯವ ದೆೀಶಕೆೆ ಸ್ೆೀರದವರು 
ಎನ್ುುವ ಆಧಯರದ ಮೀಲೆ ಪೌರತವ ಪಡೆಯುತ್ಯೆರೆ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ ಜನ್ವರ 26, 1950 
ರಂದು ಅರ್ವಯ ನ್ಂತರ ಭಯರತದ ಹೆ ರಗೆ ಭಯರತ ದೆೀಶದವರಯದ ಕುಟ್ುಂಬಗಳಲ್ಲ ೆ
ಜನಿಸದವರಗೆ ಭಯರತದ ಪೌರತವ ದೆ ರೆಯುತದೆೆ. 

 ಭಯರತದ ನಯಗರೀಕರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಯರಗಳಿಗೆ ನಿದಿಥಷ್ಟ ಅಜಿಥಯನ್ುು ಸಲ್ಲೆಸ ತಮೆ 
ಹೆಸರನ್ುು ನೆ ಂದಯಯಸಕೆ ಳುಳವುದರ ಮ ಲಕ ಪೌರತವವನ್ುು ಪಡೆದುಕೆ ಳಳಬಹುದು.  

 ಭಯರತಿೀಯರನ್ುು ವಿವಯಹವಯದ ಸರೀಯರು  
 ಭಯರತದಲ್ಲೆ ಪೌರತವವನ್ುು ಪಡೆದ ವಾಕಯೆ ಮಕೆಳು. ಕಯಮನ ವೆಲೆ್ ದೆೀಶಗಳ ಪೌರತವ 

ಹೆ ಂದಿರುವ ವಾಕೆಗಳು, ಅಜಿಥ ಸಲ್ಲಸೆುವುದಕೆಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ವಾಕೆ 5 ವಷ್ಥಗಳ ಕಯಲ 
ಭಯರತದಲ್ಲೆರಬೆೀಕು. 

ಭಯರತದ ಪೌರತವವನ್ುು ಸವೀಕಯರದ್ದೀಂದ ಪ್ಡೆಯುವ ವಾಕ್ತಗಿಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ುು 
ಪ್ೂರೆೈಸಬೆೀಕು.  

 ಬೆೀರೆ ರಯಷ್ರದ ಪೌರತವವನ್ುು ಹೆ ಂದಿದದರೆ ಆ ರಯಷ್ರದ ಪೌರತವವನ್ುು ತಾಜಿಸುವುದು.  
 ಭಯರತದ ಯಯರ್ಬಿ ವಾಕೆ ಪೌರತವವನ್ುು ಪಡೆಯುವುದಕೆೆ ಅನ್ಹಥ ಎಂದು ನಿಬಥಂಧವನ್ುು 

ವಿಧಿಸರುವ ರಯಷ್ರದ ನಯಗರೀಕನಯಗಿರಬಯರದು.  
 ಪೌರತವವನ್ುು ಕೆ ೀರ ಅಜಿಥ ಹಯಕುವುದಕೆಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನ್ು ಒಂದು ವಷ್ಥ ಕಯಲ 

ಭಯರತದಲ್ಲೆ ವಯಸ ಮ್ಯಡುತಿೆರಬೆೀಕು.  
 ಉತೆಮ ನ್ಡವಳಿಕೆಯುಳಳವನಯಗಿರಬೆೀಕು. 
 ಬೆೀರೆ ದೆೀಶಕೆೆ ಸ್ೆೀರದ ಯಯವುದೆೀ ಒಂದು ರ್ ಪ್ದೆೀಶ ಭಯರತಕೆೆ ಸ್ೆೀಪಥಡೆಯಯದಯಗ 

ಉದಯ: ಪಯಂಡಿಚೆೀರ, ಗೆ ೀವಯ, ಸಕೆಂ. 
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ಒೀಂದು ದೆೀಶದ ಪೌರತವವನ್ುು ಕೆಳಕೀಂಡ ವಿಧಯನ್ಗಳ ಮ ಲಕ ಕಳೆದುಕೆ ಳುುತ್ಯರಿೆ. 

 ಪ್ರತ್ಯಾಗ (Renunciation): ಯಯವುದೆೀ ಭಯರತಿೀಯ ಪೌರ, ಮತ್ೆ ೆಂದು ರಯಷ್ರದ ಪೌರತವ 
ಪಡೆದರೆ ಸವ-ಇಚೆಾಯಂದ ನೆ ೀಂದಣಯ ಮ ಲಕ ಪ್ಕಟಿಸ ಭಯರತದ ಪೌರತವವನ್ುು 
ತ್ಯಾಗಮ್ಯಡಬಹುದು. 

 ಅೀಂತಾಗೆ ಳುುವಿಕೆ (Termination): ಭಯರತದ ಯಯವುದೆೀ ಪೌರನೆ ಬಿ ವಿದೆೀಶರ್ಂದರ 
ಪೌರತವ ಪಡೆದರೆ ಅವನಿಂದ ಅಜಿಥ ಸಲ್ಲಕೆೆಯನ್ುು ನಿರೀಕ್ಷಸದೆ ಕಯನ್ ನ್ು ಬದದವಯಗಿ ಆತನ್ 
ಭಯರತದ ಪೌರತವವನ್ುು ಅಂತಾಗೆ ಳಿಸಲಯಗುತದೆೆ. 

 ಪ್ದಚ್ುಾತಿ (By Deprivation): ಯಯರಯದರು ವಾಕೆಯಬಿ ವಂಚ್ನೆಯ ಮ ಲಕ ಭಯರತದ 
ಪೌರತವವನ್ುು ಹೆ ಂದಿದದರೆ ಅರ್ವಯ ಅವನ್ು/ ಅವಳು ರಯಷ್ರ ವಿರೆ ೀಧಿ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೆ 
ತ್ೆ ಡಗಿಸಕೆ ಂಡಿದದರೆ ಅರ್ವಯ ಭಯರತದ ಸಂವಿಧಯನ್ಕೆೆ ಅವಿಧೆೀಯನಯಗಿ ನ್ಡೆದುಕೆ ಂಡರೆ 
ಅಂತವರನ್ುು ಭಯರತ ಸಕಯಥರವು ಪೌರತವದಿಂದ ರದುದಗೆ ಳಿಸಬಹುದು. 

9. ಐಟಿ ಕಯಯ್ದಯಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 66(ಎ) ಅಡಿ ದ ರು ದಯಖಲ್ಲಸದರೆ ಅಧಿಕಯರಗಳ ೀೆ ಜೆೈಲ್ಲಗೆ- 
ಸುಪ್ೀೀಂ ಕೆ ೀರ್ಟ್ 

 ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಮ್ಯಹಿತಿ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಕಯಯದ 66 (ಎ) ಅಡಿ ದ ರು ದಯಖಲ್ಲಸದರೆ ಅಧಿಕಯರಗಳು ಜೆೈಲ್ಲಗೆ 
ಹೆ ೀಗಬೆೀಕಯಗುತದೆೆ ಎಂದು ಸುಪ್ೀಂ ಕೆ ೀರ್ಟಥ ಎಚ್ಚರಕೆ ನಿೀಡಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

ಏನಿದು ವಿವಯದ ? 

 ಪ್ಕರಣರ್ಂದರ ವಿಚಯರಣೆ ವೆೀಳ  ೆಈ ಕುರತು ಅಧಿಕಯರಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಕೆ ನಿೀಡಿರುವ ಸುಪ್ೀಂ 
ಕೆ ೀರ್ಟಥ, 2015ರಲ್ಲೆ ಮ್ಯಹಿತಿ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಕಯಯದಯ ಸ್ೆಕ್ಷನ 66 (ಎ) ತ್ೆಗೆದು 
ಹಯಕಲಯಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಯರಗಳು ಈ ಸ್ೆಕ್ಷನ ಅನ್ವಯವೆೀ ದ ರು ದಯಖಲ್ಲಸುತ್ಯರೆೆ. ಇದು 
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ಅಸಂವಿಧಯನಿಕವಯಗಿದುದ, 22 ಮಂದಿ ಮೀಲೆ ಈ ಪ್ಕರಣದ ಅಡಿ ದ ರು ದಯಖಲ್ಲಸಲಯಗಿದೆ 
ಎಂದು ಹೆೀಳಿದೆ.  

 ಸ್ೆಕ್ಷನ 66 (ಎ) ಅಡಿ ಬಂಧನ್ವಯಗುತಿರೆುವ ಕುರತು ಸವಿಲ್ ಲ್ಲಬಟಿಥಸ ಫರ ಪೀಪಲ್ಸ 
ಯ ನಿಯನ (ಪಯುಸಎಲ್) ಎಂಬ ಸಂಸ್ೆೆ ನಯಾಯಯಲಯಕೆೆ ಅಜಿಥ ಸಲ್ಲಸೆತುೆ. ಅಲದೆೆೀ 
ಕೆೀಂದ್ ಅಪರಯಧ ದಳ ನಿೀಡಿರುವ ಮ್ಯಹಿತಿ ಆಧಯರಸ ಕ್ಮಕೆೈಗೆ ಳುಳವಂತ್ೆ ಕೆ ೀರತುೆ. 

ಏನಿದು ಸೆಕ್ಷನ್ 66 (ಎ) ? 

 ಪರರನ್ುು ನಿಂದಿಸುವುದು, ಸುಳುಳ ಸುದಿದ ಹರಡುವುದು, 3ನೆೀ ವಾಕಯೆ ವಯಕೆಕ ಮ್ಯಹಿತಿಗೆ 
ಧಕೆೆ ಉಂಟ್ು ಮ್ಯಡುವ ಹಯಗೆೀ ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ ಜಯಲತ್ಯಣದಲ್ಲೆ ಮ್ಯಹಿತಿ ಹಂಚ್ಚಕೆ ಂಡರೆ 
ಮ್ಯಹಿತಿ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಕಯಯದ ಅಡಿ ಕ್ಮಕೆೈಗೆ ಳಳಲು ಅವಕಯಶ ನಿೀಡಲಯಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 
ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೆೈನ್ಲ್ಲೆ ಬಯಳ ಠಯಕೆ್ ನಿಧನ್ರಯದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಬಂದ್ ಘ ೀಷ್ಣೆ 
ಮ್ಯಡಲಯಗಿತುೆ. ಬಂದ್ ಮ್ಯಡಿದದಕೆೆ ಆಕೆ ್ೀಶ ವಾಕೆಪಡಿಸ ಯುವತಿ ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ 
ಜಯಲತ್ಯಣದಲ್ಲೆ ಒಂದು ಪೊೀಸಟ ಹಯಕದದರು. ಇದನ್ುು ಮತ್ೆ ಬೆಿ ಯುವತಿ ಲೆೈಕ ಮ್ಯಡಿ 
ಬಂದ್ ಮ್ಯಡುವುದನ್ು ಪ್ಶ್ನುಸದದರು. ಪರಣಯಮ ಇಬಿರ ಮೀಲ  ದ ರು ದಯಖಲ್ಲಸದ 
ಪೊಲ್ಲೀಸರು ಜೆೈಲ್ಲಗೆ ಕಳುಹಿಸದದರು. ಈ ಘಟ್ನೆ ನ್ಡೆದ ಬಳಿಕ 66 (ಎ) ನಿಯಮದ ಬಗೆ ೆ
ಭಯರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೆ ಚ್ಚೆಥ ನ್ಡೆದು ಜನ್ರು ಆಕೆ ್ೀಶ ವಾಕಪೆಡಿಸದದರು. ಈ ಪ್ಕರಣ ಸುಪ್ೀಂ 
ಕೆ ೀರ್ಟಥ ಮಟಿಟಲು ಹತಿೆದದ ಬಳಿಕ ಕೆೀಂದ್ ಸರಕಯರ ಈ ಕಯನ್ ನಿಗೆ ತಿದುದಪಡಿ ತಂದಿತುೆ. 
ಆದರೆ ಕಯನ್ ನ್ು ತಿದುದಪಡಿಯಯದ ಮೀಲ  ಇದೆೀ ನಿಯಮದ ಅಡಿ ಹಲವರ 
ಬಂಧನ್ವಯಗಿತುೆ. 

10. ಸಯಮ್ಯನ್ಾ ವಗ್ದ ಬಡವರಗ  ಶೆೀಕಡಯ 10 ರ್ಮೀಸಲ್ಯತಿ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಬಡಜನ್ರ, ಆರ್ಥಥಕ ದುಬಥಲರ ಸವಯಥಂಗಿೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧಯತೆ ಹೆಜೆಯಿಟಿಟರುವ ಕೆೀಂದ್ 
ಸರಕಯರ, ಸರಕಯರ ಮಿೀಸಲಯತಿ ಹೆ ಂದಿರದ ಸ್ಯಮ್ಯನ್ಾ ವಗಥದ (ಜನ್ರಲ್  ಕೆಟ್ಗರ) 



 

http://nammaiasacademy.com 

http://www.nialp.nammaiasacademy.com Page 18 

 

ಬಡವರಗ  ಶ್ನಕ್ಷಣ ಮತುೆ ಉದೆ ಾೀಗಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ೆೀ. 10ರಷ್ುಟ ಮಿೀಸಲಯತಿ ಕಲ್ಲಾಸುವ ಮಹತವದ 
ನಿಧಯಥರ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದೆ. ಪ್ಧಯನಿ ನ್ರೆೀಂದ್ ಮೊೀದಿ ನೆೀತೃತವದ ಕೆೀಂದ್ ಸಂಪುಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲ ೆ
ಸ್ೆ ೀಮವಯರ ಈ ಪ್ಸ್ಯವೆನೆಗೆ ಒಪಾಗೆ ನಿೀಡಲಯಗಿದೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಸದಾಕೆರುವ ಶ್ೆೀ. 50ರ ಮಿೀಸಲಯತಿಯ ಅನ್ುಕ ಲಗಳಿಂದ ವಂಚ್ಚತವಯಗಿರುವ 
ಸಮುದಯಯಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿೀಸಲಯತಿ ಅನ್ವಯವಯಗಲ್ಲದೆ. ಸ್ಯವತಂತ್ಯ ನ್ಂತರ ಕೆೀಂದ್ 
ಸರಕಯರ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿರುವ ಅತಾಂತ ಮಹತವದ ನಿಧಯಥರ ಇದು ಎಂದು ಹೆೀಳಲಯಗಿದೆ.  ಹೆ ಸ 
ಮಿೀಸಲಯತಿಗೆ ಪೂರಕವಯದ ಸಂವಿಧಯನ್ ತಿದುದಪಡಿ ಮಸ ದೆಯನ್ುು ಈಗ ನ್ಡೆಯುತಿೆರುವ 
ಸಂಸತ್ ನ್ ಚ್ಳಿಗಯಲದ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದಲ್ಲಯೆೀ ಮಂಡಿಸಲು ತಿೀಮ್ಯಥನಿಸಲಯಗಿದೆ. 
ಮಸ ದೆಯ ಮೀಲ್ಲನ್ ಚ್ಚೆಥಗೆ ಅನ್ುಕ ಲ ಕಲ್ಲಾಸುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಹಯಲ್ಲ ಅಧಿವೆೀಶನ್ವನ್ುು 
ಒಂದು ದಿನ್ ವಿಸರೆಸಲು ನಿಧಥರಸಲಯಗಿದೆ. 

 ಪರಶ್ನಷ್ಟ ಜಯತಿ, ಪಂಗಡ ಮತುೆ ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಥಗಳಿಗೆ ಈಗಯಗಲೆೀ ಶ್ೆೀ 50ರಷ್ುಟ 
ಮಿೀಸಲು ಇದೆ. ಹೆ ಸ ಮಿೀಸಲಯತಿ ಜಯರಗೆ ಬಂದರೆ ಒಟ್ುಟ ಮಿೀಸಲು ಪ್ಮ್ಯಣ ಶ್ೆೀ 60ಕೆೆ 
ಏರಕೆಯಯಗಲ್ಲದೆ.  

 ಪರಶ್ನಷ್ಟ ಜಯತಿ ಮತುೆ ಪಂಗಡಗಳ ಜತ್ೆಗೆ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಕವಯಗಿ ಮತುೆ ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕವಯಗಿ 
ಹಿಂದುಳಿದವರಗೆ ಮ್ಯತ್ ಮಿೀಸಲಯತಿ ನಿೀಡಲು ಸಂವಿಧಯನ್ದಲ್ಲ ೆ ಅವಕಯಶ ಇದೆ. ಆರ್ಥಥಕ 
ಸತೆಿಯ ಆಧಯರದಲ್ಲೆ ಮಿೀಸಲಯತಿ ನಿೀಡಲು ಸಂವಿಧಯನ್ದಲ್ಲೆ ಅವಕಯಶ ಇಲ.ೆ ಹಯಗಯಗಿ 
ಸಂವಿಧಯನ್ ತಿದುದಪಡಿ ಅನಿವಯಯಥ. ಸಂವಿಧಯನ್ದ 15 ಮತುೆ 16ನೆೀ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಿದುದಪಡಿ 
ಮ್ಯಡಬೆೀಕಯಗುತದೆೆ.  

 ಪ.ವಿ. ನ್ರಸಂಹ ರಯವ್  ಸಕಯಥರ ಅಧಿಕಯರದಲ್ಲದೆಯದಗ ಸ್ಯಮ್ಯನ್ಾ ವಗಥಕೆೆ ಮಿೀಸಲಯತಿ 
ನಿೀಡುವ ಪ್ಯತು ನ್ಡೆದಿತುೆ. ಮಂಡಲ್  ವರದಿ ಅನ್ುಷಯಾನ್ದಿಂದಯಗಿ ಕಯಂಗೆ್ಸ  ಪಕ್ಷದ 
ವಿರುದಧ ಉಂಟಯಗಿದದ ಆಕೆ ್ೀಶವನ್ುು ತಣೆಗೆ ಮ್ಯಡಲು ಈ ಕ್ಮಕೆೆ ಆಗಿನ್ ಸಕಯಥರ 
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ಮುಂದಯಗಿತುೆ. ಆದರೆ, ಒಟ್ುಟ ಮಿೀಸಲಯತಿ ಶ್ೆೀ 50ರಷ್ಟನ್ುು ಮಿೀರುತದೆೆ ಎಂಬ ಕಯರಣಕೆೆ ಈ 
ಪ್ಯತು ಆಗ ಕೆೈಗ ಡಿರಲ್ಲಲೆ.  

ರ್ಮೀಸಲ್ಯತಿಗೆ ಮ್ಯನ್ದೀಂಡಗಳ ೀೆನ್ು ?  

 ವಯಷ್ಟ್ಥಕ ಆದಯಯ 8 ಲಕ್ಷ ರ . ಮಿೀರರಬಯರದು 
 ಕೃಷ್ಟ್ ರ್ ಮಿ ಐದು ಎಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಚರಬಯರದು 
 ವಯಸದ ಮನೆ 1,000 ಚ್ದರ ಅಡಿಯಳಗಿರಬೆೀಕು 
 ಸ್ೆೈಟ್ು ಹೆ ಂದಿದದರೆ ಅದು 1,800 ಚ್ದರಡಿ ಒಳಗಿರಬೆೀಕು 

ಸೀಂವಿಧಯನ್ಕೆೆ ತಿದುಪಿ್ಡಿ ಯಯಕೆ? 

 1992ರಲ್ಲೆ  ಮಿೀಸಲಯತಿ ಪ್ಮ್ಯಣವು ಶ್ೆೀ 50ಕೆಂತ ಹೆಚ್ಚಚರಬಯರದು ಎಂದು ಇಂದಿರಯ ಸ್ಯಹಿು 
ಪ್ಕರಣದಲ್ಲೆ ಸುಪ್ೀಂ ಕೆ ೀರ್ಟಥ ತಿೀಪುಥ ನಿೀಡಿದೆ. ತಿೀಪಥನ್ಲ್ಲೆ ಯಯವ ಕಯರಣಕ ೆ 
ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಕ ಮಿೀಸಲಯತಿ ಪ್ಮ್ಯಣ ಶ್ೆೀ.50% ಮಿೀರಬಯರದು ಎಂದು ಸುಪ್ೀಂ 
ಕೆ ೀರ್ಟಥ ಸಾಷ್ಟವಯಗಿ ತಿಳಿಸದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಾಯನ್ ಆಧರತ ಸಮರ್ಥನೆ ಇದದರೆ ಮಿೀಸಲಯತಿ 
ಪ್ಮ್ಯಣವನ್ುು ಹೆಚ್ಚಚಸಲು ರಯಜಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಯಶ ಇದೆ ಎಂದು 2010ರಲ್ಲೆ ಸುಪ್ೀಂ ಕೆ ೀರ್ಟಥ  
ಹೆೀಳಿತು ೆ

 ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ಪ್ಸುೆತ ಶ್ೆೀ.49.5 ಇದುದ ಹೆ ಸ ಮಿೀಸಲಯತಿ ಜಯರಯಯದರೆ ಪ್ಮ್ಯಣ 
ಶ್ೆೀ.59.5ಕೆೆ ಏರಕೆಯಯಗುತೆದೆ. ಸಂವಿಧಯನ್ದಲ್ಲೆ ಆರ್ಥಥಕ ಸತೆಿಗತಿ ಆಧರತ ಮಿೀಸಲಯತಿಗೆ 
ಅವಕಯಶವಿಲೆ. ಹಿೀಗಯಗಿ ಈಗ 15 ಮತುೆ 16ನೆೀ ವಿಧಿಗೆ ತಿದುದಪಡಿ ತಂದು ಮಿೀಸಲಯತಿ 
ತರಲು ಸಕಯಥರ ಮುಂದಯಗಿದೆ.   

ಮುೀಂದ್ದನ್ ಹಯದ್ದ  

 ಶತಮ್ಯನ್ಗಳಿಂದ ಅವಕಯಶದಿಂದ ವಂಚ್ಚತವಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಯತಿ, ವಗಥಗಳಿಗೆ ಮಿೀಸಲು 
ನಿೀಡುವ ಅವಶಾಕತ್ೆಯನ್ುು ಸಂವಿಧಯನ್ದಲೆೆೀ ಕಲ್ಲಾಸಲಯಗಿದೆ. ನ್ಂತರದ ವಷ್ಥಗಳಲ್ಲ ೆ
ಮಿೀಸಲಯತಿಯನ್ುು ವಿಸರೆಸುತೆ ಬರಲಯಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರಯಜಾಗಳಲ್ಲೆ ಧಯಮಿಥಕ 
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ಅಲಾಸಂಖಯಾತರಗ  ಈ ಸ್ೌಲರ್ಾ ಕಲ್ಲಾಸಲಯಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರಯಜಾಗಳಲ್ಲ ೆ ಶ್ೆೀ. 50ರ 
ಮಿತಿಯನ್ುು ದಯಟ್ಲ  ಕೆ ೀರ್ಟಥ  ಅವಕಯಶ ನಿೀಡಿದೆ. ಮಿೀಸಲಯತಿಯ ಉದೆದೀಶ, 

ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕವಯಗಿ ಮತುೆ ಆರ್ಥಥಕವಯಗಿ ಮೀಲೆೀರಲಯಗದ ವಗಥದವರನ್ುು ಮುಖಾವಯಹಿನಿಗೆ 
ತರುವುದು. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಥಕವಯಗಿ ದಮನಿತ ಸತೆಿಯಲ್ಲೆದ ದ, ಸ್ಯಮ್ಯನ್ಾ ವಗಥದಲ್ಲೆರುವ 
ಕಯರಣಕಯೆಗಿ ಅವಕಯಶಗಳಿಂದ ವಂಚ್ಚತರಯದವರ  ಉಳಿದವರಷೆಟೀ ಘನ್ತ್ೆಯಂದ ಜಿೀವನ್ 
ಸ್ಯಗಿಸುವ ಸನಿುವೆೀಶವನ್ುು ಕಲ್ಲಾಸಬೆೀಕಯದ ಅಗತಾವಿತುೆ. ಇದು ಈ ವಗಥದ ಬಹುಕಯಲದ 
ಬೆೀಡಿಕೆಯ  ಆಗಿತುೆ. ಈ ಬೆೀಡಿಕೆಯನ್ುು ಕೆೀಂದ್ ಇದಿೀಗ ಮನಿುಸದುದ, ಸ್ಯವಗತ್ಯಹಥ 
ನ್ಡೆಯಯಗಿದೆ. ಇದರಂದ ಸಂವಿಧಯನ್ವು ಹೆೀಳುವ ಸವಥಸಮ್ಯನ್ತ್ೆಯ ಪರಕಲಾನೆ, 
ಎಲೆರನ್ ು ಒಳಗೆ ಳುಳವ ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ ನಯಾಯದ ಪರಕಲಾನೆಗೆ ಹೆಚ್ುಚ ಪುಷ್ಟ್ಟ 
ದೆ ರೆತಂತ್ಯಗಿದೆ.  

 ಆರ್ಥಥಕವಯಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮೀಲವಗಥದವರಗ  ಮಿೀಸಲು ಜಯರಗೆ ತರುವ ಕೆೀಂದ್ ಸರಕಯರದ 
ನಿಧಯಥರ ಸವಥ ಜನ್ರ ಹಿತದ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಂದ ಮಹತವದುದ. ಇದನ್ುು ಸಂವಿಧಯನ್ಕತಥರ 
ಆಶಯದ ವಿಸೆರಣೆ ಎಂದೆೀ ತಿಳಿಯಬೆೀಕು. ಇಲ್ಲೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಥಗಳಿಗೆ 50% ಮಿೀಸಲನ್ುು 
ಕೆೈಬಿಡದೆ, 10% ಮಿೀಸಲನ್ುು ಸ್ೆೀರಸುತಿೆರುವುದರಂದ, ಈಗಯಗಲೆೀ ಮಿೀಸಲಯತಿ ಸ್ೌಲರ್ಾ 
ಪಡೆಯುತಿೆರುವ ಯಯರೆ ಬಿರಗ  ಕಂಚ್ಚತ ೆ ವಂಚ್ನೆ ಆಗುವುದಿಲೆ. ಇದ  ಗಮನಿಸಬೆೀಕಯದ 
ಅಂಶ. ಆಧುನಿಕ ಸನಿುವೆೀಶದಲ್ಲೆ, ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಮತುೆ ಆಟೆ ೀಮೀಶನ ನ್ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲ ೆ
ಉದೆ ಾೀಗ ಮ್ಯರುಕಟೆಟಯಲ್ಲೆ ದೆ ಡಾ ಪಲಟೆ್ವುಂಟಯಗಿದೆ. ಇಂರ್ ಸನಿುವೆೀಶದಲ್ಲೆ ಜಯತಿಯ 
ನೆಲೆ ಹಿಂದೆ ಸರಯುತಿದೆೆ; ಆರ್ಥಥಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲೆ ಬಡವರಯಗಿರುವುದರಂದ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಮತು ೆ
ಉದೆ ಾೀಗದಿಂದ ವಂಚ್ಚತರಯದವರ ಸಂಖೆಾ ಬೆಳೆಯುತಿೆದೆ. ಇದನ್ುು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ನ್ಡೆ 
ಸಹಕಯರಯಯಗಬಹುದು. ಜತ್ೆಗೆ, ಕೆೀಂದ್ದ ಈ ನ್ಡೆಯನ್ುು ರಯಜಾ ಸರಕಯರಗಳೊ 
ಅನ್ುಸರಸಬೆೀಕು. ರಯಜಾ ಸರಕಯರದ ಹುದೆದಗಳಲ್ಲೆ ಕ ಡ ಈ ಮಿೀಸಲನ್ುು ಜಯರ ಮ್ಯಡುವ 
ಮ ಲಕ ಕೆೀಂದ್ ಯಯವ ಆಶಯವನಿುಟ್ುಟಕೆ ಂಡು ಈ ಹೆಜೆಯಿನ್ುು ಇಟಿಟದೆಯೀ ಅದನ್ುು 
ಸ್ಯರ್ಥಕಗೆ ಳಿಸಲು ಸಹಕರಸುವುದು ಅಗತಾ. 
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11. ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟಟ ಸುಧಯರಣೆಗೆ ರ ್ಯಯೀಂಕ್  

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಶ್ನಕ್ಷಣ  ಕ್ಷೆೀತ್ದಲ್ಲೆ ರಯಜಾಗಳ ಸ್ಯಧನೆ ಆಧರಸ ರಯ ಾಂಕಂಗ್  ವಾವಸ್ೆಯೆನ್ುು   ಸರಕಯರವು 
ಪಯ್ರಂಭಿಸದೆ.  ನಿೀಡಲಯಗುವುದು 70 ಅಂಶಗಳನ್ುು ಆಧರಸ ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ 
ಮ್ಯಡಲಯಗುತೆದೆ. ಒಟ್ುಟ 1000 ಅಂಕಗಳನ್ುು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಇದು ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಯರಸಲು, ರಯಜಾಗಳ ಸತೆಿಗತಿ ತಿಳಿಸಲು ಮತುೆ ಸುಧಯರಣೆಗೆ 
ನಯಾಯೀಚ್ಚತ ಸಾಧೆಥ ನಿೀಡಲು ಸಹಕಯರಯಯಗಿದೆ  

 ವಿದಯಾರ್ಥಥಗಳಿಗೆ ಪಯಠದ ಹೆ ರೆ ಹೆಚಯಚಗುತಿೆದೆ ಎನ್ುುವ ಆರೆ ೀಪ ಹಲವು ವಷ್ಥದಿಂದ ಕೆೀಳಿ 
ಬರುತಿೆದೆ. 

 ಈ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲೆ 2021ರ ವೆೀಳೆಗೆ ಶ್ೆೀ. 50ರಷ್ುಟ ಪಠಾವನ್ುು ಇಳಿಸ ದೆೈಹಿಕ ಶ್ನಕ್ಷಣ, ಮ್ೌಲಾ 
ಶ್ನಕ್ಷಣ, ಜಿೀವನ್ ಕೌಶಲ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಮತುೆ ಪಯ್ಯೀಗಿಕ ಕಲ್ಲಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಸಮಯ ಕೆ ಟ್ುಟ ಸಮಗ್ 
ಶ್ನಕ್ಷಣಕೆೆ ಒತುೆ ನಿೀಡಲಯಗುತೆದೆ. 

 2019-20ರ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಕ ವಷ್ಥದಿಂದಲೆೀ ಪಠಾದಲ್ಲೆ ಶ್ೆೀ.15ರಷ್ುಟ ಇಳಿಕೆ ಮ್ಯಡಲಯಗುವುದು. 

ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟಟಕೆೆ ದಯರ ಯಯವುದು? 

 ಮಕೆಳ ಕಲ್ಲಕಯ ಸ್ಯಮರ್ಾಥವೆೀ ಶ್ೆೈಕ್ಷಣಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಳತ್ೆಗೆ ೀಲು ಎಂಬ ಸರಳ ಹಯಗ  
ಸ್ಯಮ್ಯನ್ಾ ವಯಾಖೆಾಯನ್ುು ಮುಂದಿಟ್ುಟಕೆ ಂಡು, ‘ಕಲ್ಲಕಯ ಸ್ಯಮರ್ಾಥವು ನಿರೀಕ್ಷತ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಲೆ’ೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಚನ್ವರು ಭಯವಿಸುತ್ಯೆರೆ. ಅದರಲ ೆ ಸಕಯಥರ ಶ್ಯಲೆಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ನಕ್ಷಣದ 
ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತಮೆವಯಗಿರುವುದಿಲೆ ಎಂಬ ಸ್ಯಮ್ಯನ್ಾ ಅಭಿಪಯ್ಯವನ್ುು ಅನೆೀಕರು 
ವಾಕಪೆಡಿಸುತ್ಯರೆೆ. 

 ಕಲ್ಲಕಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲ ೆ ಸಕಯಥರ ಮತುೆ ಖಯಸಗಿ ಶ್ಯಲೆಗಳ ನ್ಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಅಂತರವಿಲೆ. 
ಉತೆಮ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಯತಿ್ಪಡಿಸುತಿೆರುವ ಸಕಯಥರ ಶ್ಯಲೆಗಳನ್ುು ಗಮನಿಸದಲ್ಲೆ, ನಿಷಯಾವಂತ, 
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ಬದಧತ್ೆ ಹೆ ಂದಿದ ಶ್ನಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲೆರುವುದೆೀ ಕಯರಣವೆನ್ುಬಹುದು. ಸಕಯಥರ ಶ್ಯಲೆಗಳಲ್ಲ ೆ
ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ ಮತುೆ ಆರ್ಥಥಕವಯಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಥದ ಮಕೆಳ ಸಂಖೆಾ ಹೆಚ್ಚಚರುವ ಕಯರಣ 
ಮತುೆ ಅವರಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ವಿದಯಾಭಯಾಸಕೆೆ ಪೂರಕ ವಯತ್ಯವರಣ ಇಲೆದ ಕಯರಣ 
ಸಹಜವಯಗಿ ಅವರ ಕಲ್ಲಕಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮ ಇರುತೆದೆ. ಈ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಂದ ಸಕಯಥರ 
ಶ್ಯಲೆಗಳ ಶ್ನಕ್ಷಕರು ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಸವಯಲುಗಳನ್ುು ಎದುರಸುತ್ಯರೆೆ. 

 ತಮೆ ಶ್ಯಲೆಯ ಮಕೆಳು ದಡಾರು, ಅವರಗೆ ಏನ್  ಬರುವುದಿಲೆ ಎಂಬ ಭಯವನೆಯನ್ುು 
ಶ್ನಕ್ಷಕರೆೀ ತ್ಯಳಿದರೆ, ವಿನ್ ತನ್ ಕಲ್ಲಕಯ ವಿಧಯನ್ಗಳನ್ುು ಸರಯಯಗಿ ಅನ್ುಷಯಾನ್ ಮ್ಯಡದೆೀ 
ಕಲ್ಲಕಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಯಲು ಸಹ ಅವರು ಕಯರಣರಯಗುತ್ಯೆರೆ. 

 ಶ್ನಕ್ಷಕರ ಸ್ಯಮರ್ಾಥ ಹೆಚ್ಚಚಸಲು ಅವರಗೆ ತರಬೆೀತಿ ನಿೀಡುವುದು ಕಲ್ಲಕಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಖಯತಿ್ಗೆ 
ನೆರವಯಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಕೆಳ ಕುರತ್ಯಗಿ ತಮೆಲ್ಲರೆುವ ಮನೆ ೀಭಯವ 
ಮ್ಯಪಥಡಿಸಕೆ ಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಯಧಾವಿದೆ ಎಂಬುದಕೆೆ ಅನೆೀಕ 
ಉದಯಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ ಪ್ತಿ ಶ್ನಕ್ಷಕನ್  ತನ್ು ವಿದಯಾರ್ಥಥಗಳ ಕಲ್ಲಕಯ ಸ್ಯಮರ್ಾಥದ 
ವಯಸವೆಿಕ ಸೆತಿಯನ್ುು ಅರತು, ಒಪಾಕೆ ಂಡು, ಕಲ್ಲಕಯ ಸ್ಯಮರ್ಾಥ ಉತೆಮಪಡಿಸಲು ಪೆ್ೀರಣೆ 
ಮತುೆ ಬದಧತ್ೆಯಂದ ಕಯಯಥನಿವಥಹಿಸುವಂತಹ ವಯತ್ಯವರಣವನ್ುು ನಿಮಿಥಸದರೆ ಕಲ್ಲಕಯ 
ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ುು ಖಯತಿ್ಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಯಗದು. 

12. ರೆೈಲು ನಿಲ್ಯಿಣಗಳಲ್ಲು ತಪಯಸಣೆ  

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ದೆೀಶದ ಆಯದ 202 ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣಗಳಿಗೆ ವಿಮ್ಯನ್ ನಿಲಯದಣಗಳ ಮ್ಯದರಯ ರ್ದ್ತ್ೆಯನ್ುು 
ಒದಗಿಸುವ ಕಯಯಥಕೆೆ ಸರಕಯರ ಮುಂದಯಗಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಪ್ವೆೀಶ ದಯವರದಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ರ್ದ್ತ್ಯ ತಪಯಸಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನ್ಂತರವೆೀ 
ಪ್ಯಯಣಕರಗೆ ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣದೆ ಳಗೆ ಪ್ವೆೀಶ ದೆ ರೆಯಲ್ಲದೆ. 
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 ಅದಕಯೆಗಿಯೀ ಇನ್ುು ಮುಂದೆ ಪ್ಯಯಣಕರು ತ್ಯವು ಪ್ಯಯಣಸುವ ರೆೈಲು ಹೆ ರಡುವ 
ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕೆಂತ 15 ರಂದ 20 ನಿಮಿಷ್ ಮುಂಚ್ಚತವಯಗಿ ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣಕೆೆ 
ಬರಬೆೀಕಯಗುತದೆೆ. 

 ಇದಕಯೆಗಿ ದೆೀಶದ 202 ಪ್ಮುಖ ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲಯಗಿದುದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 
ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಒಳಗೆ ಂಡ ರ್ದ್ತ್ಯ ತಪಯಸಣಯ ವಾವಸ್ೆೆ ಅಳವಡಿಸಲು ನಿೀಲನ್ಕ್ಷೆ ಸದಧವಯಗಿದೆ   

ಯೀಜನೆಯ ನಿೀಲನ್ಕ್ಷೆ 

 ಸಮಗ್ ರ್ದ್ತ್ಯ ವಾವಸ್ೆ ೆ (ಐಎಸ ಎಸ ) ಅಡಿಯಲ್ಲ ೆ ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣಗಳಲ್ಲೆ ಬಹುಹಂತದ 
ರ್ದ್ತ್ಯ ತಪಯಸಣಯ ಯೀಜನೆ ಬಹುತ್ೆೀಕ ಸದಧಗೆ ಂಡಿದೆ. 

 ವಿಮ್ಯನ್ ನಿಲಯದಣಗಳಂತ್ೆ ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣಗಳಲ್ಲಯೆ  ಬಿಗಿ ರ್ದ್ತ್ಯ ತಪಯಸಣಯ ವಾವಸ್ೆ ೆ
ಜಯರಗೆ ತರಲಯಗುವುದು 

 ಅದಕಯೆಗಿ ಎಷ್ುಟ ಪ್ವೆೀಶ ದಯವರ ತ್ೆರೆಯಬೆೀಕಯಗುತೆದೆ ಎಂಬುದನ್ುು ಗುರುತಿಸಲಯಗುತಿದೆೆ. 
ಪ್ತಿ ಪ್ವೆೀಶ ದಯವರದಲ್ಲೆ ರ್ದ್ತ್ಯ ತಪಯಸಣೆ ನ್ಡೆಸಲಯಗುವುದು  

 ಉಳಿದ ದಯವರಗಳನ್ುು ಮುಚ್ಚಚ, ಸುತಲೆ  ಆವರಣ ಗೆ ೀಡೆ ನಿಮಿಥಸಲಯಗುವುದು. 
 ಆವರಣ ಗೆ ೀಡೆ ಇರದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆ ರ್ದ್ತ್ಯ ಸಬಿಂದಿ ನಿಯೀಜಿಸಲಯಗುವುದು 
 ಇದರಂದ ರ್ದ್ತ್ಯ ವಾವಸ್ೆ ೆಬಲಗೆ ಳುಳವುದಲೆದೆ, ಸಬಿಂದಿ ಸಂಖೆಾ ಕಡಿಮ ಆಗಲ್ಲದೆ 

ಮುೀಂದ್ದನ್ ಹಯದ್ದ  

 ಪ್ಯಯಣಕರ ಸುರಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಲ್ಲೆ ಇದೆ ಂದು ಮಹತೆರವಯದ ನಿಧಯಥರವೆಂದು 
ಹೆೀಳಬಹುದು. ನ್ಮೆ ದೆೀಶದ ರೆೈಲುಗಳು ಮತುೆ ರೆೈಲೆವೀ ನಿಲಯದಣಗಳ ವಯಸೆವ 
ಸತೆಿಗತಿಯನ್ುು ಗಮನಿಸದರೆ ಹಿೀಗೆ ಂದು ಸಮಗ್ವಯದ ರ್ದ್ತ್ಯ ವಾವಸ್ೆೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೀ 
ಬರಬೆೀಕತುೆ. ತಡವಯಗಿಯಯದರ  ಈ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ ರೆೈಲೆವೀ ಇಲಯಖೆ ಮುಂದಡಿ ಇಟಿಟರುವುದು 
ಸ್ಯವಗತ್ಯಹಥ. ಹಯಗೆಂದು ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣಗಳಲ್ಲೆ ವಿಮ್ಯನ್ ನಿಲಯದಣಗಳ ಮ್ಯದರಯಲ್ಲ ೆ
ಪ್ಯಯಣಕರನ್ುು ರ್ದ್ತ್ಯ ತಪಯಸಣೆಗೆ ಗುರಪಡಿಸುವುದು ಹೆೀಳಿಕೆ ಂಡಷ್ುಟ ಸುಲರ್ದ 
ಕಯಯಥವಂತ  ಅಲೆ. ಇಲ್ಲೆರುವ ಅಗಯಧ ಪ್ಯಯಣಕರ ಸಂಖೆಾ ಮತುೆ ಅವಾವಸ್ೆಯೆನೆುೀ 
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ವಾವಸ್ೆಯೆಂದು ಒಪಾಕೆ ಂಡಿರುವ ಪರಸತೆಿಯಲ್ಲೆ ರ್ದ್ತ್ಯ ತಪಯಸಣೆ ಕಯಯಥಸ್ಯಧುವೆ 
ಎನ್ುುವ ಪ್ಶ್ೆು ಉದಭವಿಸುವುದಂತ  ನಿಜ.  

 ವಿಮ್ಯನ್ ನಿಲಯದಣ ಮ್ಯದರಯ ತಪಯಸಣೆ ಎಂದಯದರೆ ಪ್ಯಯಣಕರು ರೆೈಲು ಹೆ ರಡುವ 
ಸಮಯಕೆಂತ ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ಮುಂಚ್ಚತವಯಗಿಯೀ ನಿಲಯದಣಕೆೆ ಬರಬೆೀಕಯಗುತದೆೆ. ವಿಮ್ಯನ್ 
ನಿಲಯದಣದಲ್ಲೆ ತ್ಯಸಗ  ಮೊದಲೆೀ ಪ್ಯಯಣಕರು ಬರಲೆೀಬೆೀಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ ಮತು ೆ
ಪ್ಯಯಣಕರು ಇದನ್ುು ಪಯಲ್ಲಸುತ್ಯೆರೆ ಕ ಡಯ. ರೆೈಲೆವೀ 20 ನಿಮಿಷ್ ಮೊದಲು ಪ್ಯಯಣಕರು 
ಬಂದರೆ ಸ್ಯಕು ಎನ್ುುತಿೆದೆಯಯದರ  ಇಷ್ುಟ ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ನ್ ರಯರು ಪ್ಯಯಣಕರನ್ುು 
ತಪಯಸಣೆಗೆ ಗುರಪಡಿಸುವುದು ಸವಯಲ್ಲನ್ ಕೆಲಸವೆೀ ಸರ. ರೆೈಲು ಪ್ಯಯಣಕರು ಮತು ೆ
ವಿಮ್ಯನ್ ಪ್ಯಯಣಕರ ವತಥನೆಯಲ್ಲ ೆ ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ವಾತ್ಯಾಸವಿರುತದೆೆ ಎಂಬ ಮ ಲ 
ಅಂಶವನ್ುು ಈ ಸಂದರ್ಥದಲ್ಲೆ ಇಲಯಖೆ ಅರ್ಥಮ್ಯಡಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು. ವಿಮ್ಯನ್ಕೆೆ ನ್ ರೆ ೀ 
ಇನ್ ುರೆ ೀ ಪ್ಯಯಣಕರು ಸರತಿ ಸ್ಯಲ್ಲನ್ಲ್ಲೆ ತಪಯಸಣೆಗಯಗಿ ಕಯಯುತ್ಯೆರೆ. ಆದರೆ 
ರೆೈಲುಗಳಲ್ಲೆ ಹಯಗಲೆ. ಒಂದೆ ಂದು ರೆೈಲ್ಲನ್ಲ ೆ 800-1000 ಮಂದಿ ಪ್ಯಯಣಸುತ್ಯೆರೆ. 
ದೆ ಡಾ ನಿಲಯದಣಗಳಲ್ಲೆ ಇಂರ್ ರೆೈಲುಗಳು ಪ್ತಿ ನಿಮಿಷ್ಕೆ ೆಂದರಂತ್ೆ ಹೆ ೀಗುತಿರೆುತವೆೆ. ಹಿೀಗೆ 
ಸ್ಯವಿರಯರು ಪ್ಯಯಣಕರಗೆ ಯಯವುದೆೀ ಅಡಚ್ಣೆ ಮತುೆ ಇರಸುಮುರಸ್ಯಗದಂತ್ೆ ತಪಯಸಣೆ 
ಮ್ಯಡಲು ಸ್ಯಧಾವಯದರೆ ಇದು ಉತೆಮ ಕ್ಮವಯಗುವುದರಲ್ಲೆ ಅನ್ುಮ್ಯನ್ವಿಲೆ.  

 ರೆೈಲು ಪ್ಯಯಣಕರನ್ ು ರ್ದ್ತ್ಯ ತಪಯಸಣೆಗೆ ಗುರಪಡಿಸಬೆೀಕೆಂಬ ಬೆೀಡಿಕೆ 2006ರಲ್ಲ ೆ
ಮುಂಬಯಯ ಲೆ ೀಕಲ್  ರೆೈಲುಗಳಲ್ಲೆ ಸರಣ ಬಯಂಬ್  ಸ್ೆ ಫೀಟ್ ಸಂರ್ವಿಸದಯಗಲೆೀ ಕೆೀಳಿ 
ಬಂದಿತುೆ. ಈ ಘಟ್ನೆಯನ್ುನ್ುಸರಸ ಮುಂಬಯ ಲೆ ೀಕಲ್  ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣಗಳ ಪ್ವೆೀಶ 
ದಯವರಗಳಲ್ಲೆ ಮಟ್ಲ್  ಡಿಟೆಕಟರ , ಬಯಾಗ್  ತಪಯಸಣೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಮಗಳನ್ುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಯಗಿತುೆ. 
ಆದರೆ ನಿಮಿಷ್ಕೆೆ 5000 ಪ್ಯಯಣಕರು ಪ್ಯಯಣಸುವ ನಿಲಯದಣಗಳಲ್ಲೆ ಈ ತಪಯಸಣೆ ಎಷ್ುಟ 
ಪ್ಯಯಸಕರ ಎನ್ುುವುದು ಕೆಲವೆೀ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲೆ ಅರವಯಗಿತುೆ. ಈಗಲ  ಕೆಲವು ನಿಲಯದಣಗಳಲ್ಲ ೆ
ತಪಯಸಣೆ ಇದೆಯಯದರ  ಅದು ಬರೀ ನಯಮಕಯವಸ್ೆೆ ಮ್ಯತ್.  

 ಬೆಂಗಳೊರು, ಮುಂಬಯ, ದಿಲ್ಲ,ೆ ಕೆ ೀಲೆತದೆಂರ್ ಮಹಯ ನ್ಗರಗಳಲ್ಲೆ ರೆೈಲು 
ಪ್ಯಯಣಕರನ್ುು ರ್ದ್ತ್ಯ ತಪಯಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಎಣಸದಷ್ುಟ ಸುಲರ್ದ 
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ಕಯಯಥವಂತ  ಅಲೆ. ಇಲ್ಲೆ ಪ್ಯಯಣಕರ ಸವಭಯವವನ್ ು ಪರಗಣಸಬೆೀಕಯಗುತೆದೆ. 
ಸ್ಯಮ್ಯನ್ಾ ಸಂದರ್ಥದಲ್ಲಲೆ ಸೀಟಿಗಯಗಿ ನ್ುಗಿೆ ಹೆ ೀರಯಡುವ, ತುಸು ತಡವಯದರ  
ರೆ ಚ್ಚಚಗೆದುದ ದಯಂಧಲೆ ಎಸಗುವ ಸವಭಯವದ ಯಯಣಕರು ತಪಯಸಣೆ ಹೆಸರಲ್ಲ ೆ
ತ್ೆ ಂದರೆಯಯದರೆ ಸಹಿಸಕೆ ಂಡಯರೆ ಅವರನ್ುು ಸಂಭಯಳಿಸುವುದು ಕ ಡಯ ಹರಸ್ಯಹಸದ 
ಕೆಲಸವಯದಿೀತು.  

 ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣ ಮತುೆ ರೆೈಲುಗಳು ಯಯವಯಗಲ  ಉಗ್ರ ಸುಲರ್ದ ಗುರಗಳಯಗಿರುತವೆೆ. 
ಇವರಲೆದೆ ಇತರೆಲೆ ರೀತಿಯ ಪಯತಕಗಳಿಗ  ರೆೈಲು ಮತುೆ ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣ 
ಆಶ್ಯತ್ಯಣವಯಗಿದೆ. ಈ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲೆ ಹೆೀಳುವುದಯದರೆ ಬರೀ ರೆೈಲು ನಿಲಯದಣ 
ಮ್ಯತ್ವಲೆದೆ ರೆೈಲುಗಳಲ ೆ ಬಿಗು ತಪಯಸಣೆಯ ಅಗತಾವಿದೆ.  

 ಬಿಹಯರ, ಉತೆರ ಪ್ದೆೀಶದಂರ್ ರಯಜಾಗಳಲ್ಲ ೆ ರೆೈಲುಗಳು ಸರಕು ಸ್ಯಗಿಸುವ 
ಲಯರಗಳಿಗಿಂತಲ  ಕಡೆಯಯಗಿರುತವೆೆ. ಕುರ ಕೆ ೀಳಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲೆ ರೀತಿಯ ಪಯ್ಣ-

ವಸುೆಗಳನ್ುು ರೆೈಲುಗಳಲ್ಲ ೆ ಸ್ಯಗಿಸುತ್ಯೆರೆ. ಪ್ಯಯಣಕರ ಸುರಕ್ಷತ್ೆ ಎನ್ುುವುದು ಇಲ್ಲ ೆ
ಕಯಲಕಸಕೆೆ ಸಮ್ಯನ್. ಇವುಗಳನೆುಲೆ ನಿಯಂತಿ್ಸಬೆೀಕಯದರೆ ಕಟ್ುಟನಿಟಿಟನ್ ತಪಯಸಣೆಯ 
ಅಗತಾವಿದೆ. ರ್ದ್ತ್ಯ ತಪಯಸಣೆ ಮ ಲಕವಯದರ  ಭಯರತಿೀಯ ರೆೈಲೆವೀಗೆ ಅಂಟಿರುವ 
ಅತಾಂತ ಅಸುರಕ್ಷತ ಸ್ಯರಗೆ ಮ್ಯಧಾಮ ಎಂಬ ಕಳಂಕ ನಿವಯರಣೆಯಯದರೆ ಒಳ ಳೆಯದೆೀ. 
ಇದರ ಯಶಸುಸ ಯಯವ ರೀತಿ ಅನ್ುಷಯಾನ್ವಯಗುತದೆೆ ಎಂಬುದನ್ುು ಅವಲಂಬಿಸದೆ. ಸ್ಯಕಷ್ುಟ 
ಪೂವಥ ತಯಯರ ಮ್ಯಡಿಕೆ ಂಡು, ಸಮಪಥಕವಯಗಿ ಅನ್ುಷಯಾನ್ಗೆ ಳಿಸದರೆ ಇದೆ ಂದು 
ಉತೆಮ ಉಪಕ್ಮವಯಗುವುದರಲ್ಲೆ ಸಂಶಯವಿಲೆ. 

13. ಜಯಗತಿಕ ಪ್್ಜಯಪ್್ಭುತವ ಸ ಚ್ಾೀಂಕ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಜಯಗತಿಕ ಪ್ಜಯಪ್ರ್ುತವ ಸ ಚ್ಾಂಕ 2018 ಅನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ. ಇದನ್ುು  ದಿ 
ಎಕನಯಮಿಸಟ ಇಂಟೆಲ್ಲಜೆನಸ ಯುನಿರ್ಟ (ಇಐಯು) ವಯಷ್ಟ್ಥಕವಯಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಮ್ಯಡುತದೆೆ  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  
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 ಭಯರತವು 41ನೆೀ ಸ್ಯನೆ್ವನ್ುು ಗಳಿಸದೆ .  ದಿ ಎಕನಯಮಿಸಟ ಇಂಟೆಲ್ಲಜೆನಸ ಯುನಿರ್ಟ 
(ಇಐಯು) ಪ್ಕಟಿಸರುವ ವಯಷ್ಟ್ಥಕ ವರದಿಯಲ್ಲೆ ಭಯರತವನ್ುು ‘ಲೆ ೀಪದಿಂದ ಕ ಡಿರುವ 
ಪ್ಜಯಪ್ರ್ುತವ’ದ ವಗಥಕೆೆ ಸ್ೆೀರಸಲಯಗಿದೆ. ಮ ಲರ್ ತವಯದ ಮತುೆ ಅಲಾಸಂಖಯಾಂತರ 
ವಿರುದಧದ ಹಿಂಸ್ಯಚಯರ ಹೆಚ್ಚಳವಯಗಿರುವುದೆೀ ಪ್ಜಯಪ್ರ್ುತವ ಸ ಚ್ಾಂಕದಲ್ಲೆ ಭಯರತದ 
ಕುಸತಕೆೆ ಕಯರಣ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲೆ ವಿವರಸಲಯಗಿದೆ.  

ಪ್್ಜಯಪ್್ಭುತವ ಸ ಚ್ಚಗಳು 

ಪ್ಜಯಪ್ರ್ುತವದ ವಿವಿಧ ಪ್ಕ್ಯ ಮತು ೆಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು 5 ಸ ಚ್ಚಗಳಯಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಯಗಿತುೆ. ಐದ  
ಸ ಚ್ಚಗಳ ಅಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ಶ್ೆುಗಳನ್ುು ಕೆೀಳಲಯಗಿತುೆ. ಆಯಯ ಸ ಚ್ಚಯಲ್ಲೆ ಆಯಯ ದೆೀಶಗಳು ಪಡೆದ 
ಅಂಕಗಳನ್ುು ಆಧರಸ ಅವುಗಳ ರಯ ಾಂಕ  ಅನ್ುು ನಿಗದಿ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ 

 ಚ್ುನಯವಣಯ ಪ್ಕ್ಯ ಮತುೆ ಬಹುತವಕೆೆ ಮ್ಯನ್ಾತ್ೆ 
 ಸಕಯಥರದ ಕಯಯಥವೆೈಖರ 

 ರಯಜಕೀಯ ಭಯಗವಹಿಸುವಿಕೆ 
 ರಯಜಕೀಯ ಸಂಸೃತಿ 

 ನಯಗರಕ ಸ್ಯವತಂತ್ಯ 

ಭಯರತದ ಸ ಚ್ಾೀಂಕ ಕುಸತಕೆೆ ಕಯರಣಗಳು 

 ಬಲಪಂರ್ಥೀಯ ಹಿಂದ  ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ ಪಯ್ಬಲಾ ಹೆಚಯಚದುದರಂದ ಅಲಾಸಂಖಯಾತರ, 

ಅದರಲ ೆ ಮುಸಮೆರ ವಿರುದಧದ ಹಿಂಸ್ಯಚಯರ ಹೆಚಯಚಗಿದೆ. ಮ ಲರ್ ತವಯದ ಹೆಚ್ುಚತಿದೆುದ, 
ಭಿನ್ು ದನಿಗಳನ್ುು ಹತಿೆಕೆಲಯಗುತಿೆದೆ. ಇದರಂದ ಬಹುತವಕೆೆ ಧಕೆೆಯಯಗುತಿೆದೆ 

 ಮ್ಯಧಾಮ ಸ್ಯವತಂತ್ಯವನ್ುು ಹತಿೆಕೆಲಯಗುತಿೆದೆ. ಸಕಯಥರ, ಸ್ೆೀನೆ, ಮ ಲರ್ ತವಯದಿ 
ಸಂಘಟ್ನೆಗಳಿಂದ ಪತ್ಕತಥರು ಬೆದರಕೆ ಎದುರಸುತಿೆದಯದರೆ. ಹಲವು ಪತ್ಕತಥರ 
ಹತ್ೆಾಯಯಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮ್ಯಧಾಮಗಳ ವಿರುದಧ ತ್ಯತ್ಯೆಲ್ಲಕ ನಿಷೆೀಧದ ಕ್ಮವನ್ ು 
ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲಯಗಿದೆ. 
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 14. ವೆೀದ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ ಕೆೀೀಂದ್ ಸರಕಯರದ್ದೀಂದ ಪ್್ತ್ೆಾೀಕ ಮೀಂಡಳಿ ಸಯಾಪ್ನೆ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ವೆೀದ ಶ್ನಕ್ಷಣಕಯೆಗಿ ದೆೀಶದ ಮೊದಲ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ 'ಭಯರತಿೀಯ ಶ್ನಕ್ಷಯ 
ಮಂಡಳಿ'(ಬಿಎಸ ಬಿ) ಸ್ಯಪೆನೆಗೆ ಮ್ಯನ್ವ ಸಂಪನ್ ೆಲ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಚ್ಚವಯಲಯ ಅನ್ುಮತಿ 
ಸ ಚ್ಚಸದೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ವೆೀದಯದಾಯನ್ದ ಪ್ಚಯರಕಯೆಗಿ ಶ್ಮಿಸುತಿೆರುವ ಸ್ಯವಯತೆ ಸಂಸ್ೆೆ ಮಹಷ್ಟ್ಥ ಸಂದಿೀಪನಿ 
ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆೀದವಿದಯಾ ಪ್ತಿಷಯಾನ್ವು(ಎಂಎಸ ಆರ ವಿಪ) ಮ್ಯನ್ವ ಸಂಪನ್ ೆಲ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಸಚ್ಚವಯಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಕಯಯಥ ನಿವಥಹಿಸಲ್ಲದೆ.  

 ಮಂಡಳಿಯ ಬೆೈಲಯಗಳನ್ುು ತಯಯರಸಲು ಬಿಎಸ ಬಿಗೆ ಒಂದು ವಯರದ ಕಯಲಯವಕಯಶವನ್ುು 
ಸಚ್ಚವಯಲಯ ಮಂಜ ರು ಮ್ಯಡಿದೆ. ಪಠಾಕ್ಮ, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪ್ಮ್ಯಣಪತ್ ವಿತರಣೆ ಸ್ೆೀರದಂತ್ೆ 
ಇತರ ಶ್ಯಲಯ ಮಂಡಳಿಗಳಂತ್ೆ ಬಿಎಸ ಬಿ ಕಯಯಥ ನಿವಥಹಿಸಲ್ಲದೆ. ಒಮೆ ಸಂಪೂಣಥವಯಗಿ 
ಸ್ಯಪೆತವಯದ ನ್ಂತರ ಆಚಯಯಥಕುಲಂ, ವಿದಯಾಭಯರತಿ ಶ್ಯಲೆಗಳು, ಗುರುಕುಲಗಳಿಗೆ 
ಇದರಂದ ಉಪಯೀಗವಯಗಲ್ಲದೆ.   

ಹಿನೆುಲ್ೆ  

 ವೆೀದ ಶ್ನಕ್ಷಣಕಯೆಗಿ ಪ್ತ್ೆಾೀಕ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಯೆಪನೆಗೆ 2016ರ ಮೀನ್ಲ್ಲೆ ಮೊದಲ ಬಯರಗೆ ಅಂದಿನ್ 
ಮ್ಯನ್ವ ಸಂಪನ್ ೆಲ ಸಚ್ಚವೆ ಸೃತಿ ಇರಯನಿ ನಿಧಯಥರ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದದರು. ಇದೆೀ ರೀತಿಯ 
ಪ್ಸ್ಯವೆನೆಯನ್ುು 2015ರಲ್ಲೆ ಯೀಗ ಗುರು ಬಯಬಯ ರಯಮದೆೀವ್  ಅವರು ಮ್ಯನ್ವ 
ಸಂಪನ್ ೆಲ ಸಚ್ಚವಯಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಟಿಟದದರು.  

 ಬಯಬಯ ರಯಮ್ ದೆೀವ್  ಅವರ ಪತಂಜಲ್ಲ ಯೀಗಪೀಠ ನ್ಡೆಸುವ ಹರದಯವರ ಮ ಲದ ವೆೀದ 
ಶ್ನಕ್ಷಣ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಯ ಸಂಸ್ೆೆ(ವಿಇಆರ ಐ) ಪ್ಸ್ಯವೆನೆ ಸಲ್ಲೆಸತುೆ. ಅದರಂತ್ೆ ವೆೀದ ಶ್ನಕ್ಷಣ 
ಮಂಡಳಿ ಇರಲ್ಲದುದ, ಅದನ್ುು ವಿಇಆರ ಐ ನಿಯಂತ್ಣಕೆೆ ಒಳಪಡುವುದು. ಸಂಪ್ದಯಯಕ 
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ಗುರುಕುಲ ವಾವಸ್ೆೆ ಮತು ೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮಿಶ್ಣವಯಗಿ ವಿದಯಾರ್ಥಥಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಸಲು 
ಯೀಜಿಸತುೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ಸ್ಯೆವನೆಗೆ ಶ್ಯಲಯ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಕಯಯಥದಶ್ನಥ ಎಸ .ಸ.ಖುಂಟಿಯಯ 
ವಿರೆ ೀಧ ವಾಕೆಪಡಿಸದದರು. ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆಖಯಸಗಿ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನ್ುಮತಿ ನಿೀಡಿದರೆ, 
ಮ್ಯನ್ಾತ್ೆ ಇಲೆದ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ದಯರ ಮ್ಯಡಿದಂತ್ಯಗುತದೆೆ ಎಂದು ಆಕ್ಷೆೀಪಸದದರು. 
ಈಗ ಸರಕಯರವೆೀ ವೆೀದ ಶ್ಯಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ತ್ೆಾೀಕ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಯೆಪಸದೆ.  

15. ರೆೈರ್ಟ ಟು ಡಿಸ್ ಕನೆಕ್ಟ ಬಲ್-2018 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಇತಿೆೀಚೆಗೆ ಲೆ ೀಕಸಭೆಯ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದಲ್ಲೆ ‘ರೆೈರ್ಟ ಟ್ು ಡಿಸ ಕನೆಕಟ’ ಮಸ ದೆ 
ಮಂಡನೆಯಯಗಿದೆ. ಮನೆಗೆ ತ್ೆರಳಿದ ಬಳಿಕವೂ ಉದೆ ಾೀಗಿಯ ಖಯಸಗಿ ಬದುಕನ್ುು ರಕ್ಷಸುವ 
ಸಲುವಯಗಿ ಎನ ಸಪ ನಯಯಕ ಸುಪ್ಯಯ ಸುಳ  ೆಈ  ಮಸ ದೆಯನ್ುು ಮಂಡಿಸದಯದರೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

ಮಸ ದೆಯಲ್ಲು ಏನಿದೆ? 

 ಆಫೀಸ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೂ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಬಯಸ ಕರೆ, ಇ ಮೀಲ್ ಗೆ ಉತೆರಸದೆೀ 
ಇರುವ ಸಂಪೂಣಥ ಸ್ಯವತಂತ್ಯ ನಿೀಡುವ ಅಂಶ ಈ ಮಸ ದೆಯಲ್ಲೆದೆ. ಉದೆ ಾೀಗಿಯ 
ವೃತಿಜೆಿೀವನ್ ಮತುೆ ಖಯಸಗಿ ಜಿೀವನ್ದ ನ್ಡುವೆ ಅಂತರ ಕಯಯುದಕೆ ಳಳಲು ಮತು ೆ
ವೃತಿಜೆಿೀವನ್ದ ಒತಡೆವನ್ುು ಕಡಿಮ ಮ್ಯಡಲು ಈ ಮಸ ದೆಯನ್ುು ಮಂಡಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಹೆೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಡುತ್ೆ?ಿ 

 ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೆ 10ಕ ೆ ಅಧಿಕ ಉದೆ ಾೀಗಿಗಳಿದುದ, ಅವರು ಉದೆ ಾೀಗಿಗಳ ಕಲಯಾಣ 
ಸಮಿತಿ ರಚ್ಚಸಕೆ ಂಡಿದದರೆ ಇದು ಸಹಯಯವಯಗಲ್ಲದೆ. ಆಫೀಸನಿಂದ ಮನೆಗೆ ತ್ೆರಳಿದ ಬಳಿಕ 
ಬಯಸ ಕರೆಯನ್ುು ನಿಲಥಕ್ಷಯಸಬಹುದು.  



 

http://nammaiasacademy.com 

http://www.nialp.nammaiasacademy.com Page 29 

 

 ಇಮೀಲ್ ನೆ ೀಡಿದರ  ರಪೆೆೈ ಮ್ಯಡುವ ಅಗತಾ ಇರುವುದಿಲೆ. ಬಯಸ ಕರೆಯನ್ುು ನಿಲಥಕ್ಷಯ 
ಮ್ಯಡಿದರ  ಉದೆ ಾೀಗಿಗಳನ್ುು ಪ್ಶ್ನುಸಬಯರದು ಮತುೆ ಯಯವುದೆೀ ಶ್ನಸುೆ ಕ್ಮ 
ಕೆೈಗೆ ಳುಳವಂತಿಲ ೆ ಎನ್ುುವ ವಿಶ್ೆೀಷ್ ಅಂಶ ಈ ಮಸ ದೆಯಲ್ಲದೆೆ. ಕೆೀವಲ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ 
ಅಲೆದೆೀ ರಜಯ ದಿನ್ಕ ೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಯಗುತದೆೆ.  

ಇದರೀಂದ ಆಗುವ ಅನ್ುಕ ಲಗಳು 

 ಇದರಂದ ವೃತಿಜೆಿೀವನ್ ಮತುೆ ಖಯಸಗಿ ಜಿೀವನ್ದ ನ್ಡುವೆ ಅಂತರ ಕಯಯುದಕೆ ಳಳಲು, 
ವೃತಿಜೆಿೀವನ್ದ ಒತಡೆದಿಂದ ವಿರಯಮ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಯಧಾವಯಗುತೆದೆ. 

 ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲೆ 10ಕ ೆ ಅಧಿಕ ಉದೆ ಾೀಗಿಗಳಿದುದ, ಅವರು ಉದೆ ಾೀಗಿಗಳ ಕಲಯಾಣ 
ಸಮಿತಿ ರಚ್ಚಸಕೆ ಂಡಿದದರೆ, ಈ ಕಯಯದ ಪ್ಯೀಜನ್ಕಯರ. 

 ಕೆಲಸದ ಒತೆಡ ಮತುೆ ಕರಕರಯ ಜಿೀವನ್ ನ್ಡೆಸುತಿರೆುವ ಉದೆ ಾೀಗಿಗಳಿಗೆ ನೆಮೆದಿ ಮತು ೆ
ವೆೈಯಕೆಕ ಜಿೀವನ್ ನ್ಡೆಸಲು ಅನ್ುಕ ಲವಯಗುವಂತ್ೆ ಈ ನಿಯಮ ಜಯರಯಯದರೆ 
ಪ್ಯೀಜನ್ವಯಗುತದೆೆ. 

ಬೆೀರೆ ಯಯವ ದೆೀಶದಲ್ಲು   ಜಯರಯಲ್ಲುದೆ ? 

 ಫಯ್ನಸ ದೆೀಶದಲ್ಲ ೆ 2017ರಲ್ಲೆ ಮೊದಲ ಬಯರಗೆ ಈ ಕಯಯದ ಜಯರಗೆ ಬಂದಿದುದ, ನ್ಂತರ 
ಸ್ೆಾೀನ, ಜಮಥನಿ ಮತುೆ ಅಮರಕದ ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ನಿಯಮವನ್ುು 
ಅಳವಡಿಸಕೆ ಂಡಿದೆ. 

ಇದರ ಅಗತಾತ್ೆಯ್ದೀನ್ು  ? 

  ಆಫೀಸ ಸಮಯದ ನ್ಂತರವೂ ಇಮೀಲ್ ಚೆಕ, ಫೀನ ಕಯಲ್ ರಸೀವ್ ಮ್ಯಡಿದದರಂದ 
ಒತೆಡ ಹೆಚಯಚಗಿ ಮನೆಯ ವಯತ್ಯವರಣ ಹಯಳಯಗಿ ಸ್ಯಂಸ್ಯರಕ ಜಿೀವನ್ದ ಮೀಲ  ಪೆಟ್ುಟ 
ಬಿೀಳುತದೆೆ.  
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 ಇದರಂದಯಗಿ ಉದೆ ಾೀಗಿಯ ಆರೆ ೀಗಾದ ಮೀಲ  ಪರಣಯಮ ಬಿೀಳುತದೆೆ ಎನ್ುುವ ವಿಚಯರದ 
ಬಗೆೆ ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ಅಧಾಯನ್ಗಳು ಪ್ಕಟ್ಗೆ ಂಡ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲೆ ವಿದೆೀಶದಲ್ಲ ೆ ಈ ಕಯಯದ 
ಜಯರಯಯಗಿದೆ.  

16. ದೆೀವದಯಸ ಪ್ದಧತಿ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ದೆೀವದಯಸ ಪದಧತಿ ಅಭಯಾಸ ಕನಯಥಟ್ಕದಲ್ಲೆ ಮ್ಯತ್ವಲೆದೆೀ ಗೆ ೀವಯದ ನೆರೆಹೆ ರೆಯಲ  ೆ
ಹರಡಿದೆ ಎಂದು ಇತಿೆೀಚ್ಚನ್ ಅಧಾಯನ್ಗಳು ತಿಳಿಸದೆ . 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಈ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯನ್ುು ಆಧಯರವಯಗಿಟ್ುಟಕೆ ಂಡು   1982ರ ಕಯಯದ, ದೆೀವದಯಸ ನಿಷೆೀಧ ಕುರತು 
ಮ್ಯತ್ ಚ್ಚ್ಚಥಸದೆಯೀ ಹೆ ರತು ದೆೀವದಯಸಯರ ಪುನ್ವಥಸತಿ ಬಗೆೆ ಗಮನ್ಹರಸಲೆ. ಈ 
ಕಯಯದಯನ್ುು ಸಕಯಥರ ಸಂಪೂಣಥವಯಗಿ ವಯಪಸ ಪಡೆದು ಕನಯಥಟ್ಕ ದೆೀವದಯಸ (ನಿಷೆೀಧ, 

ಪರಹಯರ ಮತುೆ ಪುನ್ವಥಸತಿ) ಮಸ ದೆ 2018ಯನ್ುು ಜಯರಗೆ ಬರಬೆೀಕಯಗಿದೆ ಎಂದು 
ಅಧಾಯನ್ ದಲ್ಲೆ ತಿಳಿಸಲಯಗಿದೆ.  

ದೆೀವದಯಸ ಪ್ದಧತಿ  ಎೀಂದರೆೀನ್ು  

 ದೆೀವದಯಸ ದೆೀವಯಲಯಗಳಲ್ಲೆ ದೆೀವರುಗಳಿಗೆ ಬಿಭಿನ್ು ರೀತಿಯ ಸ್ೆೀವೆಯನ್ುು ಮ್ಯಡಲು 
ಅಪಥಸಲಯಗಿರುವ ಯುವತಿಯರನ್ುು ದೆೀವದಯಸಯರೆಂದು ಕರೆಯಲಯಗುತಿತೆುೆ.  

 ಈ ಯುವತಿಯರು ರ್ಗವಂತನ್ ದಯಸಯರಯದದರಂದ ಮಂದಿರವನ್ುು ಶುದಧಗೆ ೀಳಿಸುವುದು, 
ದಿೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದು ಹಯಗ  ದೆೀವರ ಪ್ತಿಮಯ ಸಮುೆಖದಲ್ಲೆ ರ್ಕಪೊವಥಕವಯಗಿ ಗಯಯನ್ 
ನ್ತಥನ್ ಮೊದಲಯದ ನಿಶ್ನಚತ ಕಯಯಥಗಳನ್ುು ಮ್ಯಡುವುದು-ಇವುಗಳ ಮ ಲಕ ದೆೀವರ 
ಸ್ೆೀವೆಯನ್ುು ನೆರವೆೀರಸುತಿದೆದರು. 
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  ಈ ಪದಧತಿ ತಿೀರ ಪಯ್ಚ್ಚೀನ್ವಯದುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತೆದೆ. ಪಯ್ಚ್ಚೀನ್ ಬಯಾಬಿಲೆ ೀನಿಯ, 

ಸ್ೆೈಪೆ್ಸ, ಫನಿಷ್ಟ್ಯ, ಗಿ್ೀಸ, ಮಸಪೊಟೆೀಮಿಯ, ಈಜಿಪ್ಟ, ಸರಯ ಅರೆೀಬಿಯ, ಮುಂತ್ಯದ 
ಮಧಾಪಯ್ಚ್ಾಗಳಲ್ಲೆ ಹಯಗ  ಆಗೆುೀಯ ಏಷ್ಾದಲ್ಲೆ ಈ ಪದಧತಿ ರ ಡಿಯಲ್ಲತೆುೆ. ಒಂದು ಕಯಲಕೆೆ 
ಸಮಗ್ ಭಯರತದಲೆಲೆೆ ಈ ಪದಧತಿ ಪ್ಚಯರದಲ್ಲದೆಿದರಬೆೀಕೆಂದು ಕಯಣುತದೆೆ. ಉತರೆ 
ಭಯರತದಲ್ಲೆ ಇದರ ಪ್ಚಯರ ವಿಶ್ೆೀಷ್ವಯಗಿತ್ೆೆಂದು ಹೆೀಳಲು ಸಮರ್ಥನಿೀಯ ದಯಖಲೆಗಳು 
ಇಲೆವಯಗಿವೆ. 

 ಮೊಹೆಂಜೆ ದಯರೆ  ಸಂಸೆøತಿಯ ಮ್ಯತೃದೆೀವತ್ೆ ಅರ್ವಯ ಸಂತ್ಯನ್ ದೆೀವತ್ೆಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲ ೆ
ಪುರುಷ್ರು ಹಯಗು ಸರೀಯರು ಗುಲಯಮರಯಗಿರುತಿದೆದರೆಂದ  ಅವರಲ್ಲ ೆ ಅನೆೀಕರು 
ದೆೀವದಯಸಯರೆಂದ  ಅವರು ಗೃಹಿಣಯರಯಗುವ ಮುನ್ು ಸವಲಾ ಕಯಲವಯದರ  
ಮ್ಯತೃದೆೀವತ್ಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲೆ ದೆೀವದಯಸಯರಯಗಿರುವುದು ಆಗಿನ್ ಸಮ್ಯಜದಲ್ಲೆ ಗೌರವ 
ಪ್ತಿಷೆಾಗಳ ಮ್ಯತ್ಯಗಿತ್ೆಂೆದ  ತಿಳಿದುಬರುತದೆೆ. ಮೊಹಂಜೆ ದಯರೆ ದಲ್ಲೆ ದೆ ರೆತಿರುವ ಸರೀ 
ಪ್ತಿಮಯಂದರಲ್ಲೆ ನ್ತಥಕಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲಯಗಿದೆ.  

 ಈ ಸಂಪ್ದಯಯ ಜಿೀವಂತವಯಗಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲನೆ್ ಜನ್ ದೆೀವದಯಸಯರೆ ಂದಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧವಿಟ್ುಟಕೆ ಳುಳವುದು ಪುಣಾದ ಕಯಯಥವೆಂದು ನ್ಂಬುತಿದೆದರು. ಈಗಲ  ಈ 
ಸಂಪ್ದಯಯ ಪಶ್ನಚಮ ಆಫ್ಕದ ಕೆಲವು ಜನಯಂಗಗಳಲ್ಲೆ ಹಯಗ  ದಕ್ಷಣ ಭಯರತದಲ್ಲೆ 
ವಿಶ್ೆೀಷ್ವಯಗಿ ಕಂಡುಬರುತದೆೆ.  

 ತಮಿಳುನಯಡು ಹಯಗ  ಕನಯಥಟ್ಕದಲ್ಲೆ ಈ ಪದಧತಿ ವಿರಳವಯಗಿದದರ  ಆಂದ್ಪ್ದೆೀಶದ 
ವಿಶ್ಯಖಪಟ್ಟಣದ ಒಂದು ದೆೀವಯಲಯದಲ್ಲೆ ಮ್ಯತ್ ದೆೀವದಯಸಯರು ಕಯಣ ಸಗುತ್ಯೆರೆ. 
ಒರಸ್ಯಸದಲ್ಲೆ ಈ ಪದಧತಿ ಇತಿೆೀಚೆಗೆ ಮರೆಯಯಗಿದೆ. ಪುರಯಲ್ಲೆ ದೆೀವದಯಸ ಪದಧತಿ ಒಂದು 
ಕಯಲದಲ್ಲೆ ಜಯರಯಲ್ಲೆತ್ೆಂೆದು ಫಯ್ನಿಸನ್ ಯಯತಿ್ಕನ್ ಬವಿಥಯರ ು ಲ್ಲಿತತ ವಿವರಣೆಯಂದ 
ತಿಳಿದುಬರುತೆದೆ. ತ್ೆೈಲಂಗ್ ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ದೆೀವದಯಸಯಯಗಲ್ಲರುವ ಕುಮ್ಯರಯನ್ುು ಬಸವಯ 
ಎಂದ  ಕರೆಯುತಿದೆದರು. ರ್ಕಪೆಂರ್ದ ಪಯ್ಬಲಾದ ಕಯಲದಲ್ಲೆ ದೆೀವದಯಸ ಪದಧತಿ ಉಚಯಾಾಯ 
ಸತೆಿಯನ್ುು ಪಡೆಯತ್ೆಂದು ಹೆೀಳಬಹುದು. 

ಪಯ್ಚ್ಚೀನ್ ಹಿೀಂದ  ಗ್ೀಂಥಗಳಲ್ಲು ಏಳುವಿಧದ ದೆೀವದಯಸಯರ ಉಲ್ೆುೀಖ ಸಗುತದಿೆ.  
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1 ದತ್ಯೆ : ತನ್ುನ್ುು ತ್ಯನೆೀ ಯಯವುದಯದರ  ದೆೀವಯಲಯರ್ಂದಕೆೆ ಅಪಥಸಕೆ ಂಡವಳು.  

2. ವಿಕ್ೀತ್ಯ : ದೆೀವಯಲಯದ ಸ್ೆೀವಯಕಯಯಥಗಳಿಗಯಗಿ ತನ್ುನೆುೀ ಮ್ಯರಕೆ ಂಡವಳು.  

3. ರ್ೃತ್ಯಾ : ತನ್ು ಕುಟ್ುಂಬದವರ ಪೊೀಷ್ಣೆಯ ಸಲುವಯಗಿ ದೆೀವದಯಸಯಯದವಳು.  

4. ರ್ಕಯೆ : ಕೆೀವಲ ರ್ಕಭೆಯವಗಳಿಂದ ಪೆ್ೀರತಳಯಗಿ ದೆೀವಯಲಯವನ್ುು ಪ್ವೆೀಶ್ನಸದವಳು. 

 5. ಹೃತ್ಯ : ಅಪಹರಸಕೆ ಂಡು ತಂದ ಹೆಣುೆ, ದೆೀವಯಲಯಕೆೆ ಉಡುಗೆ ರೆಯಯಗಿ ಬಂದವಳು. 

 6. ಅಲಂಕಯರಯ : ರಯಜ ಅರ್ವಯ ಮಂತಿ್ ಯಯವ ಯುವತಿಯನ್ುು ಅಪೆೀಕ್ಷತ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲ ೆ
ಸಂಪೂಣಥ ದಿೀಕ್ಷತ್ೆಯಂದು ಭಯವಿಸುತಿದೆದರೆ ೀ ಅಂರ್ ಯುವತಿಯನ್ುು ಅಲಂಕರಸ ದೆೀವಯಲಯಕೆೆ 
ಒಪಾಸಲಯಗುತಿತೆು;ೆ ಅಂರ್ವಳು. 

 7. ರದ್ಗಣಕಯ ಅರ್ವಯ ಗೆ ೀಪಕಯ : ನಿಯಮಿತ ವೃತಿ ಅರ್ವಯ ವೆೀತನ್ ಪಡೆದು ನಯಟ್ಾ ಗಯಯನ್ 
ಮೊದಲಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ನಿವಥಹಿಸುವವಳು. 

 ದೆೀವದಯಸ ಪ್ದತಿಿಯನ್ುು ನಿಷೆೀಧಿಸುವ ಕಯನ್ ನ್ು  

 ದೆೀವದಯಸ ಪದದತಿ ನಿಮ ಥಲನಯ ಕಯನ್ ನ್ು 1984ರಂದ ಜಯರಗೆ ಬಂದಿದುದ, ಈ ಅನಿಷ್ಟ 
ಪದದತಿಯಲ್ಲೆ ಭಯಗಿಯಯದವರಗೆ ಶ್ನಕ್ಷೆಗಳ ಇರುವ ಬಗೆೆ ವಿವರಸ  ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಸಕಯಥರವು 
ಹಲವು ಕಯಯದ ಕಯನ್ ನ್ುಗಳನ್ುು ರ ಪಸ ಮಹಿಳೆಯರನ್ುು ಸಬಲರನಯುಗಿ ಮ್ಯಡುವ 
ಉದೆದೀಶ ಹೆ ಂದಿರುವ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ ಇಂತಹ ಪುನ್ವಥಸತಿ ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು ಸ್ಯಪೆಸದುದ ಈ 
ಯೀಜನೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸದುಪಯೀಗ ಪಡೆದುಕೆ ಳುಳವಂತ್ೆ ಕರೆ ನಿೀಡಿದರು. 

 ಯಯವುದೆೀ ರ ಪದಲ್ಲೆ ದೆೀವದಯಸ ಪದಧತಿ   ಅನ್ುಸರಸುವುದು    ಸ್ೆಕ್ಷನ 370 ಮತುೆ 370 
ಎ ವಿಧಿಗಳ ವಿರುದಧವಯಗಿ  2013ರ  ಕ್ಮಿನ್ಲ್ ಲಯ (ತಿದುದಪಡಿ) ಕಯಯದೆ, ಮತು ೆ  
ಭಯರತಿೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತ್ೆಯ ವಿಭಯಗ 372 ಸಂಪೂಣಥವಯಗಿ ವಿರೆ ೀಧಿಸುತದೆೆ. 

ಇದನ್ುು ತಡೆಯಲು ಸಯವ್ಜನಿಕರ  ಕಯಯ್ವೆೀನ್ು ? 
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 ರಯಜಾ ಮತುೆ ಕೆೀಂದ್ ಸರಕಯರಗಳು ಈ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ ಕಟ್ುಟನಿಟಯಟದ ಕ್ಮಗಳನ್ುು 
ಕೆೈಗೆ ಳಳಬೆೀಕು. 

 ರಸ್ೆೆ ನಯಟ್ಕಗಳು ಮತುೆ ಇತರ ಲಯರ್ದಯಯಕ ವಿಧಯನ್ಗಳ ಮ ಲಕ ಜಯಗೃತಿ 
ಹರಡುವುದರಲ್ಲೆ ಎನಿಿಒ ಪಯತ್ವು ಹೆಚ್ುಚ ಮಹತವದಯದಗಿದೆ, ಮತುೆ ಅಂತಹ ರೀತಿಯ 
ಅಭಯಾಸಗಳನ್ುು ರದುದಗೆ ಳಿಸಲು ಸಮುದಯಯದ ಭಯಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಅಗತಾವಯಗಿರುತದೆೆ. 

 ಬಯಧಿತ ಬಯಲಕಯರಗೆ ಪುನ್ವಥಸತಿ ಮತುೆ ಸರಯಯದ ಪಯಯಥಯ ಜಿೀವನೆ ೀಪಯಯದ 
ಅವಕಯಶಗಳು ಬೆೀಕಯಗುತವೆೆ. 

 

 

 

INTERNATIONAL RELATIONS 

1. ಯುಎನ್ ಕೆುೈಮೀರ್ಟ ಚೆೀೀಂಜ್ ಕಯನ್ಫೆರೆನ್್ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಹವಯಮ್ಯನ್ ವೆೈಪರೀತಾದ ಬಗೆ ೆ ಪೊಲೆಂಡ್ನ್ಲ್ಲ ೆ 200ಕ ೆ ಹೆಚ್ುಚ ದೆೀಶಗಳು   ಯುಎನ 
ಕೆೆೈಮೀರ್ಟ ಚೆೀಂಜ್ ಕಯನಫೆರೆನಸ ನ್ಲ್ಲೆ ಹವಯಮ್ಯನ್ ನಯಾಯದ ಕುರತು ಚ್ಚ್ಚಥಸಲಯಯತು. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಕೆೈಗಯರೀಕರಣದಿಂದಯಗಿ ಸರಯಸರ ಜಯಗತಿಕ ತ್ಯಪಮ್ಯನ್ ಏರುತಿೆದೆ. ಇದರ ಪರಣಯಮ 
ಈಗಯಗಲೆೀ ಗೆ ೀಚ್ರಕೆೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ೆೈಕೆ ೆೀನ, ಚ್ಂಡಮ್ಯರುತಗಳು ಹೆಚಯಚಗಿವೆ. ಬರ 
ಮೀಲ್ಲಂದ ಮೀಲೆ ಎರಗುತಿದೆೆ. ಮರುರ್ ಮಿಯ ವಿಸ್ಯರೆ ಹೆಚ್ುಚತಿದೆೆ. ಇವೆಲವೊ 
ಹವಯಮ್ಯನ್ದಲುೆಂಟಯದ, ಆಗುತಿೆರುವ ಬದಲಯವಣೆಗಳು. ಈ ಬದಲಯವಣೆಯ ಮೊದಲ 
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ದುಷ್ಾರಣಯಮ ಆಗೆ ೀದು ಕೃಷ್ಟ್ಕ್ಷೆೀತ್ದ ಮೀಲೆ. ಜತ್ೆಗೆ ಆರೆ ೀಗಾ, ಆರ್ಥಥಕತ್ೆ ಮೀಲ  
ಪರಣಯಮ ಬಿೀರುತೆದೆ. 

ಶ ೀಂಗದಲ್ಲು ಏನ್ನ್ುು ಚ್ಚ್ಚ್ಸಲ್ಯಗುತದಿೆ? 

 ಏರುತಿೆರುವ ಜಯಗತಿಕ ತ್ಯಪಮ್ಯನ್, ಬದಲಯಗುತಿೆರುವ ಕೃಷ್ಟ್ಚ್ಕ್, ಹೆಚ್ುಚತಿೆರುವ ಹವಯಮ್ಯನ್ 
ಬದಲಯವಣೆ, ಇವಕೆೆಲೆ ಮ ಲ ಇಂಗಯಲದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ುಚತಿೆರುವುದು. ಅದಕಯೆಗಿ, ಪ್ತಿವಷ್ಥ 
ನ್ಡೆಯುವ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲೆ, ಇಂಗಯಲದ ಬಳಕೆಯನ್ುು ಪ್ತಿ ದೆೀಶವೂ ಹೆೀಗೆ ಕಡಿಮ 
ಮ್ಯಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರತು ಚ್ಥಚ್ಚಸುವುದಲದೆೆ, ಇಂತಿಷೆಟೀ ಬಳಸಬೆೀಕೆಂದು ಅದರ 
ಪ್ಮ್ಯಣವನ್ ು ನಿಶಚಯಸುತೆವೆ. 

 ಆದರೆ, ಬಡರಯಷ್ರಗಳು ಶ್ನ್ೀಮಂತ ರಯಷ್ರಗಳ ಮೀಲ್ಲನ್ ಜವಯಬಯದರ ಹೆಚ್ಚಚದೆ ಎಂದು 
ಯೀಚ್ಚಸುತಿವೆೆ. ಶ್ೆೀಕಡ 25ರಷ್ುಟ ವಯಯುಮ್ಯಲ್ಲನ್ಾ ಅಮರಕದಿಂದ ಆಗುತದೆೆ ಎಂದಯದರೆ, 
ಭಯರತದ ಪ್ಮ್ಯಣ ಶ್ೆೀ.5ಕೆಂತಲ  ಕಡಿಮ. ಆದರೆ, ಭಯರತ ವೆೀಗವಯಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿೆದೆ. 2 
ಡಿಗಿ್ ಸ್ೆಲ್ಲಿಯಸ ತ್ಯಪಮ್ಯನ್ ಜಯಸೆ ಆದರ  ತ್ೆ ಂದರೆಗೆ ಸಲುಕುತ್ೆೀೆವೆ. ಅಂಟಯಟಿಥಕ, 

ಆಕಟಥಕಗಳು ಕರಗಿದರೆ, ಆಗ ಸಮುದ್ ಮೀಲೆೀರ ದಿವೀಪರಯಷ್ರಗಳೆಲ ೆ ಮುಳುಗಿಹೆ ೀಗುವ 
ಅಪಯಯಗಳಿವೆ. 

ಭಯರತಕೆೆೀನ್ು ಧಕೆೆ? 

 ಈ ಹವಯಮ್ಯನ್ ಬದಲಯವಣೆ ಮತುೆ ಬಡತನ್ಕೆೆ ನೆೀರ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಕೃಷ್ಟ್ಚ್ಕ್ದ 
ಬದಲಯವಣೆಯಂದಯಗಿ ಜಿೀವನೆ ೀಪಯಯಕೆೆ ಸಮಸ್ೆಾಯಯಗುತೆದೆ. ಈಗ ಮ್ಯನ್ ಸನ 
ಯಯವಯಗ ಬರುತದೆೆಂದು ಅಂದಯಜಿಸಲು ಸ್ಯಧಾವೆೀ ಇಲದೆಂರ್ ಕಯಲದಲ್ಲೆದೆದೀವೆ. ಇಂರ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಇತರ ಶಕಯೆ ಆಧಯರಗಳಯದ ಸ್ೆ ೀಲಯರ, ಬಯೀಗಯಾಸ ಮುಂತ್ಯದ 
ಹೆ ಸಶ್ೆ ೀಧಗಳಿಂದ ಆದಯಯ ಬರುವಂರ್ ಆರ್ಥಥಕ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು ಹೆಚ್ಚಚಸದರೆ ರೆೈತರ 
ಜಿೀವನ್ಕೆ ೆಂದು ಆಧಯರವಯಗುವುದು. 
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 ಕಯಪ್ನ್ಲ್ಲೆ ಈ ಬಯರ ಬೆ್ಜಿಲ್ ಮತುೆ ಟ್ಕಥ ಎರಡು ದೆೀಶಗಳು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕೆ 200 ದೆೀಶಗಳು 
ಒಮೆತ ಅಭಿಪಯ್ಯಕೆೆ ಬಂದಿದುದ, 2015ರ ಕಯಪ್ ಸಮ್ಯವೆೀಶದ ಒಪಾಂದಕೆೆ ಸಮೆತಿ 
ವಾಕಪೆಡಿಸವೆ. 

 ಬೆ್ಜಿಲ್ ಜನ್ಸಂಖೆಾ 10 ಕೆ ೀಟಿಯಷ್ಟ್ಟದೆ. ಆದರೆ ಬೆ್ಜಿಲ್ ಇಡಿೀ ವಿಶವದ ಶ್ಯವಸಕೆ ೀಶ (ಲಂಗ್ಸ 
ಆಫ ದ ವಲ್ಾಥ). ಅಲ್ಲರೆುವುದು ಇಡಿೀ ವಿಶವದ ಹಸರು ಸರಪಳಿಯನ್ುು ಹಿಡಿದಿಡುವ 
ಅಮೀಜಯನ ಕಯಡು. ಅಮಜಯನ ಕಯಡುಗಳನ್ುು ಕತೆರಸದರೆ ಅದರ ನೆೀರ ಪರಣಯಮ 
ಆಫ್ಕಯ, ಭಯರತ ಮುಂತ್ಯದ ದೆೀಶಗಳ ಮೀಲಯಗುತದೆೆ. ಆದರೆ ಬೆ್ಜಿಲ್, ‘ಇದು ನ್ಮೆ ಜಯಗ, 

ನಯವು ಮರ ಕತರೆಸುತ್ೆೆೀವೆ’ ಎಂಬ ಧಯಷ್ಟಯ ತಳೆದಿದೆ. 

ಈ ವಿಪ್ುವವನ್ುು ಎದುರಸುವ ಬಗೆ ಹೆೀಗೆ? 

 ನಿಧಯನ್ಕೆೆ ಏರುತಿೆರುವ ಈ ತ್ಯಪಮ್ಯನ್ದ ಬಗೆೆ, ವಿಸರೆಸಕೆ ಳುಳತಿೆರುವ ಮರುರ್ ಮಿಯ 
ಬಗೆೆ ನ್ಮಗೆ ಅರವಯಗುತಿಲೆೆ. ಹಯಗಯಗಿ ವಯತ್ಯವರಣದ ಕುರತ್ಯಗಿ ನ್ಮೆಲ್ಲೆ ದ ರದೃಷ್ಟ್ಟತವ 
ಇರಬೆೀಕು. 

 ದೆೀಶ, ರಯಜಾ, ಜಿಲೆ,ೆ ತ್ಯಲ ಕು ಸ್ೆೀರದಂತ್ೆ ಪ್ತಿ ಪಂಚಯಯಯೆಲ ೆ ವಯತ್ಯವರಣ 
ಬದಲಯವಣೆ ಕುರತು ಒಂದು ತಂತ್ಗಯರಕೆಯ ಯೀಜನೆ ಇರಬೆೀಕು. 

 ಎಲೆಕೆಂತ ಮುಖಾವಯಗಿ ನ್ಮೆ ಯುವಜನ್ತ್ೆ ವಯತ್ಯವರಣದ ಕುರತು ಕಯಳಜಿಯಂದ 
ಪ್ತಿರ್ಟಿಸುವಂತ್ಯಗಬೆೀಕು. 

 ಮುಂದಿನ್ ಕಯಪ್ ಸಮ್ಯವೆೀಶಕೆೆ ಭಯರತ ನ್ಮೆ ಯುವಕರನ್ುು ಕಳಿಸಬೆೀಕು. ಏಕೆಂದರೆ, 
ಇವತಿನೆ್ ನ್ಮೆ ಯಯವುದೆೀ ನಿಧಯಥರದಲ್ಲೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ್ ರ್ವಿಷ್ಾ ಅಡಗಿದೆ. 

2.  ಗೆ ೀಮ್ಯೀಂಸ ತಾಜಿಸ, ಲಕ್ಷಯೀಂತರ ಜಿೀವ ಉಳಿಸ, ಜಯಗತಿಕ ತ್ಯಪ್ಮ್ಯನ್ ತಗೆಿಸ: 
ಡಬುುುಇಎಫ್  
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  
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 ಗೆ ೀಮ್ಯಂಸಕೆೆ ಬದಲಯಗಿ ಬದಲ್ಲ ಪೊ್ೀಟಿೀನ ಮ ಲಗಳನ್ುು ಬಳಸದರೆ ಲಕ್ಷಯಂತರ 
ಜಿೀವಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಬಹುದು ಅಷೆಟೀ ಅಲ,ೆ ಹಸರುಮನೆ ಅನಿಲ ಪರಣಯಮ (ಜಯಗತಿಕ 
ತ್ಯಪಮ್ಯನ್) ವನ್ುು ಗಣನಿೀಯವಯಗಿ ತಗಿಸೆಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶವ ಆರ್ಥಥಕ ವೆೀದಿಕೆ 
(ಡಬುೆಯಇಎಫ ) ಹೆೀಳಿದೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಆಕಸ ಫಡ್ಥ ಮ್ಯಟಿಥನ ಸ ೆಲ್ ನ್ಡೆಸದ ಹೆ ಸ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆ ಪ್ಕಯರ, ಮ್ಯಂಸ ಹಯಗ  
ಅದರಲ ೆ ವಿಶ್ೆೀಷ್ವಯಗಿ ಗೆ ೀಮ್ಯಂಸಕೆೆ ಬದಲ್ಲ ಪೊ್ೀಟಿೀನ ಮ ಲಗಳನ್ುು ಬಳಸದರೆ 
ಮ್ಯನ್ವನ್ ಆರೆ ೀಗಾ ಮತುೆ ಪರಸರಕೆೆ ದೆ ಡಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ೆಪ್ಯೀಜನೆಯಯಗಲ್ಲದೆ ಎಂದು 
ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.  

 ದಯರ್ೀಸ ನ್ ಐಷಯರಯಮಿ ಸವಸ  ಸೆ ರೆಸ್ಯರ್ಟ ಥನ್ಲ್ಲ ೆ ಪ್ತಿ ವಷ್ಥ ಜನ್ವರಯಲ್ಲೆ ಪ್ತಿಷ್ಟ್ಾತ 
ಡಬುೆಯಇಎಫ  ಸಭೆ ನ್ಡೆಯುತೆದೆ. ಈ ಬಯರಯ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ, ಜಯಗತಿಕ ಆಹಯರ ಸಂಬಂಧಿ 
ಸ್ಯವುಗಳ ಪೆೈಕ ಶ್ೆೀ 2.4ರಷ್ುಟ ಸ್ಯವುಗಳನ್ುು ಗೆ ೀಮ್ಯಂಸ ಸ್ೆೀವನೆ ತಾಜಿಸುವ ಮ ಲಕ 
ಕಡಿಮ ಮ್ಯಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪಯ್ಯ ಪಡಲಯಗಿದೆ.  

 ಕೆಲವು ಶ್ನ್ೀಮಂತ ರಯಷ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಗೆ ೀಮ್ಯಂಸ ಬದಲಯಗಿ ಪಯಯಥಯ ಪೊ್ೀಟಿೀನ ಬಳಕೆ 
ಮ್ಯಡುವ ಮ ಲಕ ಶ್ೆೀ.5ರಷ್ುಟ ಸ್ಯವುಗಳನ್ುು ತಪಾಸಲಯಗಿದೆ. ಗೆ ೀಮ್ಯಂಸ ಸ್ೆೀವನೆ 
ಪ್ಮ್ಯಣ ಹೆಚ್ಚಚರುವ ಶ್ನ್ೀಮಂತ ರಯಷ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಇದು ಪರಣಯಮಕಯರಯಯಗಿ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಡಿದೆ 
ಎಂದು ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆ ತಿಳಿಸುತಿದೆೆ.  

 ಪ್ತಿ ವಷ್ಥ ಆಹಯರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಯರಣಗಳಿಂದ ಎಷ್ುಟ ಜನ್ ಸ್ಯವನ್ುಪುಾತಿದೆಯದರೆ ಎನ್ುುವ 
ಬಗೆೆ ಸಾಷ್ಟವಯಗಿ ಉಲೆೆೀಿತಸಲೆವಯದರ , ಗೆ ೀಮ್ಯಂಸದ ಬದಲಯಗಿ ಪಯಯಥಯ ಪೊ್ೀಟಿೀನ 
ಬಳಸುವುದರ ಮ ಲಕ ಲಕ್ಷಯಂತರ ಜಿೀವಗಳನ್ುು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಡಬುೆಯಇಎಫ  
ತಿಳಿಸದೆ.' 

ವಿಶವ ಆರ್ಥ್ಕ ವೆೀದ್ದಕೆ ಬಗೆೆ  
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 ವಿಶವ ಆರ್ಥಥಕ ವೆೀದಿಕೆ (ವಲ್ಾಥ  ಇಕನಯಮಿಕ  ಫೀರಮ್ -WEF ) ಎಂಬುದು ಜಿನಿವಯ-

ಮ ಲದ, ಲಯರ್ಗಳಿಕೆಯ ಉದೆದೀಶವಿಲದೆ ಒಂದು ಪ್ತಿಷಯಾನ್ವಯಗಿದುದ, ಸವಜರ ಲೆಂಡ್   ನ್ 
ದಯರ್ೀಸ  ನ್ಲ್ಲೆ ನ್ಡೆಯುವ ತನ್ು ವಯಷ್ಟ್ಥಕ ಸಭೆಯಂದಯಗಿ ಸುಪರಚ್ಚತವಯಗಿದೆ.  

 ಆರೆ ೀಗಾ ಮತು ೆ ಪರಸರ-ಸಂಬಂಧಿ ವಿಷ್ಯಗಳೊ ಸ್ೆೀರದಂತ್ೆ, ವಿಶವವು ಎದುರಸುತಿೆರುವ 
ಅತಾಂತ ಜರ ರಯದ ಸಮಸ್ೆಾಗಳ ಕುರತು ಚ್ಚ್ಚಥಸಲು, ವಾವಹಯರ ವಲಯದ ಅಗ್ಗಣಾ 
ನಯಯಕರು, ಅಂತರರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ರಯಜಕೀಯ ನಯಯಕರು, ಆಯದ ಬುದಿಧಜಿೀವಿಗಳು ಮತು ೆ
ಪತ್ಕತಥರನ್ುು ಒಂದೆಡೆ ಸ್ೆೀರಸುವ ವಯಷ್ಟ್ಥಕ ಸಭೆ ಇದಯಗಿದೆ.  

 ಸಭೆಗಳು ಮ್ಯತ್ವೆೀ ಅಲೆದೆೀ, ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಯ ವರದಿಗಳ ಒಂದು ಸರಣಯನೆುೀ WEF 

ರ ಪಸುತದೆೆ ಮತು ೆ ವಲಯ-ಉದೆದೀಶ್ನತ ಉಪಕ್ಮಗಳಲ್ಲೆ ತನ್ು ಸದಸಾರನ್ುು 
ತ್ೆ ಡಗಿಸುತದೆೆ.  

 ಚ್ಚೀನಯದಲ್ಲೆ "ಹೆ ಸ ಚಯಂಪಯನ್ುರ ವಯಷ್ಟ್ಥಕ ಸಭೆ"ಯನ್ ು (ಆನ್ುಾಯಲ್  ಮಿೀಟಿಂಗ್  ಆಫ  ದಿ 
ನ್ ಾ ಚಯಂಪಯನಸ ) WEF ಸಂಘಟಿಸುತದೆೆ ಹಯಗ  ವಷ್ಥದಯದಾಂತವೂ ಪಯ್ದೆೀಶ್ನಕ ಸಭೆಗಳ 
ಒಂದು ಸರಣಯನ್ುು ಆಯೀಜಿಸುತದೆೆ. 2008ರಲ್ಲೆ ನ್ಡೆದ ಆ ಪಯ್ದೆೀಶ್ನಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೆ, 
ಯುರೆ ೀಪ್  ಮತು ೆಮಧಾ ಏಷಯಾ, ಪೂವಥ ಏಷಯಾ, ರಷಯಾ CEO ದುಂಡುಮೀಜಿನ್ ಪರಷ್ತು,ೆ 
ಆಫ್ಕಯ, ಮಧಾ ಪಯ್ಚ್ಾ ಇವುಗಳ ಕುರತ್ಯದ ಸಭೆಗಳು, ಮತುೆ ಲಯಾಟಿನ  ಅಮರಕಯದ 
ಕುರತ್ಯದ ವಿಶವ ಆರ್ಥಥಕ ವೆೀದಿಕೆ ಇವೆಲವೊ ಸ್ೆೀರದದವು. 2008ರಲ್ಲೆ ಇದು ದುಬೆೈನ್ಲ್ಲ ೆ
"ಸಮಿರ್ಟ  ಆನ  ದಿ ಗೆ ೆೀಬಲ್  ಅಜೆಂಡಯ" ಎಂಬ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ುು ಪಯ್ರಂಭಿಸತು. 

3.ಸೆೈಬರ್ ಭದ್ತ್ೆ ವಲಯದಲ್ಲು ಭಯರತ ಮತುಿ ಮರಯಕೆ  ನ್ಡುವಿನ್ ಸಹಕಯರ ಕುರತ 
ಒಡೀಂಬಡಿಕೆಗೆ ಸೀಂಪ್ುಟ ಅನ್ುಮೀದನೆ 
     ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ಧಯನ್ಮಂತಿ್  ಅವರ ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲೆ ನ್ಡೆದ ಕೆೀಂದ್ ಸಂಪುಟ್ ಸಭೆ, ಸ್ೆೈಬರ ರ್ದ್ತ್ೆ 
ವಲಯದಲ್ಲೆ ಭಯರತ ಮತುೆ ಮೊರಯಕೆ   ನ್ಡುವಿನ್ ಸಹಕಯರ ಸ್ಯಧಿಸುವ ಕುರತ 
ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅನ್ುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿತು. 
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ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು   

 ಈ ಒಪಾಂದದಡಿ ಭಯರತ ಮತುೆ ಮೊರಯಕೆ  ನ್ಡುವೆ ರ್ದ್ತ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಘಟ್ನೆಗಳ 
ನಿಯಂತ್ಣ, ನಿಣಥಯ ಕೆೈಗೆ ಳುಳವುದು, ಪತ್ೆೆ ಕಯಯಥದ ಅನ್ುರ್ವ ಮತುೆ ಜ್ಞಯನ್ 
ವಿನಿಮಯದಲ್ಲೆ ಪರಸಾರ ನಿಕಟ್ ಸಹಕಯರ ಉತ್ೆೀೆಜಿಸುವ ಉದೆದೀಶವಿದೆ.  

 ಈ ಒಪಾಂದದ ಅನ್ುಷಯಾನ್ದಿಂದಯಗಿ ಸ್ೆೈಬರ ರ್ದ್ತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲೆ ಪರಸಾರ ಪ್ಯೀಜನ್ 
ಪಡೆದುಕೆ ಳುಳವುದಲೆದೆ,  ಮೊರಯಕೆ ದ ಜೆ ತ್ೆ ಸ್ೆೀರ, ಸ್ೆೈಬರ ರ್ದ್ತ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲೆ 
ಸ್ಯಂಸೆಕ ಮತುೆ ಸ್ಯಮರ್ಾಥ ವೃದಿಧಗ  ಅವಕಯಶವಿದೆ. 

4.  ಹಿೀಂದು ಧಯರ್ಮ್ಕ ಸಾಳಕೆೆ ಪಯರೀಂಪ್ರಕ ತ್ಯಣ ಪ್ಟಟ ನಿೀಡಿದ ಪಯಕ್ತಸಯನಿ್  

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪೆೀಶ್ಯವರದಲ್ಲೆರುವ ಪಯ್ಚ್ಚೀನ್ ಹಿಂದ ಗಳ ಧಯಮಿಥಕ ಸೆಳವಯದ 'ಪಂಜ್ ತಿೀರ್ಥ' ಅನ್ುು 
ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಯರಂಪರಕ ತ್ಯಣವಯಗಿ ವಯಯುವಾ ಪಯಕಸ್ಯನೆ್ದ ಖೆೈಬರ  ಪಖುೆಂಖಯವ ಪಯ್ಂತಾ 
ಸರಕಯರ ಘ ೀಷ್ಟ್ಸದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಈ ಸೆಳವನ್ುು ಹಯಳು ಮ್ಯಡಿದರೆ ಇಪಾತುೆ ಲಕ್ಷ ತನ್ಕ ಜುಲಯೆನೆ ಮತುೆ ಐದು ವಷ್ಥ ಜೆೈಲು 
ಶ್ನಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದಯಗಿ ಸರಕಯರ ಘ ೀಷ್ಣೆ ಮ್ಯಡಿದೆ. ಈ ಸೆಳವನ್ುು ಇನ್ ು ಚೆನಯುಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸ, ಕಯಯದಟ್ುಟಕೆ ಳುಳವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಸೆಳಿೀಯವಯಗಿ ಒತುವೆರ 
ತ್ೆರವುಗೆ ಳಿಸುವಂತ್ೆ ಸಳೆಿೀಯ ಸರಕಯರ ಸ ಚ್ನೆ ನಿೀಡಿದೆ. ಜತ್ೆಗೆ ಸುತಲೆ  ರ್ದ್ತ್ಯ 
ಗೆ ೀಡೆ ನಿಮ್ಯಥಣಕ ೆ ಮುಂದಯಗಿದೆ. 

ಪ್ೀಂಜ್ ತಿೀಥ್ ಬಗೆೆ  

 ಐದು ಕೆ ಳಗಳ ಕಯರಣಕಯೆಗಿ ಈ ಸೆಳಕೆೆ 'ಪಂಜ್ ತಿೀರ್ಥ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸೆಳ 
ದೆೀವಯಲಯ ಹಯಗ  ಖಜ ಥರ ಮರಗಳಿರುವ ಹುಲುಗೆಯವಲನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. ಐದು 
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ಕೆ ಳಗಳಿರುವ ಈ ಪಯರಂಪರಕ ನಿವೆೀಶನ್ ಈಗ ಚಯಚಯ ಯ ನ್ುಸ ಪಯಕಥ ಹಯಗ  
ಖೆೈಬರ ಪಖುೆಂಖಯವ ಚೆೀಂಬರ ಆಫ ಕಯಮಸಥ ಆಯಂಡ್ ಇಂಡಸರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಬರುತದೆೆ.  

 'ಪಂಜ್ ತಿೀರ್ಥ'' ಪಯಕ ಥನ್ಲ್ಲೆರುವ ರ್ ಮಿ ಪಯರಂಪರಕ ನಿವೆೀಶನ್ ಎಂದು 
ಖೆೈಬರ ಪಖುೆಂಖಯವ ಪಯ್ಚ್ಚೀನ್ತ್ೆಗಳ ಕಯಯದ 2016ರ ಅನ್ವಯ ಘ ೀಷ್ಟ್ಸ ಪುರಯತತವ ಹಯಗ  
ವಸುೆಸಂಗ್ಹಯಲಯದ ಖೆೈಬರ ಪಖುೆಂಖಯವ ನಿದೆೀಥಶನಯಲಯ ಅಧಿಸ ಚ್ನೆ ಹೆ ರಡಿಸದೆ. 
ಮಹಯಭಯರತದ ಪೌರಯಣಕ ದೆ ರೆ ಪಯಂಡುಗೆ ಸ್ೆೀರದ ಪ್ದೆೀಶ ಇದಯಗಿದೆ ಎನ್ುುವ ನ್ಂಬಿಕೆ 
ಇದೆ. ಹಿಂದ ಗಳು ಕಯತಿಥಕ ಮ್ಯಸದಲ್ಲೆ ಸ್ಯುನ್ ಮ್ಯಡಲು ಈ ಕೆ ಳ ಬಳಸುತಿದೆದರು ಹಯಗ  
ಎರಡು ದಿನ್ಗಳ ಕಯಲ ಮರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಆರಯಧನೆ ನ್ಡೆಸುತಿದೆದರು ಎಂದು ನ್ಂಬಲಯಗಿದೆ. 

 1747ರಲ್ಲೆ ಅಫಯಾನ ನ್ ದುರಯ್ನಿ ರಯಜವಂಶದ ಆಳಿವಕೆ ಸಂದರ್ಥ ಈ ನಿವೆೀಶನ್ಕೆೆ ಹಯನಿ 
ಉಂಟಯಗಿತುೆ. ಆದಯಗ ಾ, 1834ರಲ್ಲೆ ಸಖ್್ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಸೆಳಿೀಯ ಹಿಂದ ಗಳು 
ಇದನ್ುು ಮರು ರ ಪಸದದರು ಹಯಗ  ಮತ್ೆೆ ಆರಯಧಿಸಲು ಆರಂಭಿಸದದರು. 

 5. ಮಹಯಬಯೀಂಬ್ ’ ತಯಯರಸದ ಚ್ಚೀನಯ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ಪಂಚ್ದಲೆೆೀ ಅತಾಂತ ಶಕೆಯುತವಯದ ಪರಮ್ಯಣೆೀತರ ಬಯಂಬ್  ತಯಯರಸರುವುದಯಗಿ 
ಚ್ಚೀನಯ ಹೆೀಳಿಕೆ ಡಿದೆ. ಅಮರಕ ಹೆ ಂದಿರುವ 'ಮದರ  ಆಫ  ಆಲ್  ಬಯಂಬ್ಸ 'ಗೆ ಸಡುಾ 
ಹೆ ಡೆಯಲು ಚ್ಚೀನಯ ಇದನ್ುು ತಯಯರಸದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಲಯಗಿದೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಚ್ಚೀನಯದ ರಕ್ಷಣಯ ಉತಾನ್ುಗಳ ತಯಯರಕಯ ಸಂಸ್ೆೆ 'ನೆ ರನ ಕೆ ' ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಯರಗೆ ಈ 
ದೆೈತಾ ಬಯಂಬ್  ಅನ್ುು ಪ್ದಶಥನ್ ಮ್ಯಡಿರುವುದಯಗಿ ಸರಕಯರ ಮ್ಯಧಾಮಗಳು ವರದಿ 
ಮ್ಯಡಿವೆ. ಈ ಬಯಂಬ್  ಅನ್ುು 'ಎರ್ಚ -6ಕೆ' ವಿಮ್ಯನ್ದ ಮ ಲಕ ನಿಜಥನ್ ಪ್ದೆೀಶದಲ್ಲೆ 
ಪರೀಕ್ಷಸಲಯಗಿದುದ, ಪರೀಕ್ಷೆ ವೆೀಳ  ೆಭಯರ ಸ್ೆ ಫೀಟ್ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  

ಏನಿದು `ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಯೀಂಬ್’? ಇದರ ವಿಶೆೀಷ್ತ್ೆಯ್ದೀನ್ು? 
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 ಜಿಬಿಯು-43/ಬಿ ಮ್ಯಾಸವ್  ಆಡಥನ್ನಸ  ಏರ  ಬಯೆಸಟ  ಅರಯಥತ್  ಗಯಳಿಯಲ್ಲ ೆ
ಸ್ೆ ಫೀಟ್ಗೆ ಳುಳವ ಬೃಹತ್  ಆಯುಧ. ಇದಕೆೆ ಅಮರಕನ್ುರು 'ಮದರ  ಆಫ  ಆಲ್  ಬಯಂಬ್ಸ ' 
ಎಂದು ಹೆಸರಟಿಟದಯದರೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು 'ಬಯಂಬ್ ಗಳ ಮಹಯತ್ಯಯ'. 

 ಐಸಸ  ಉಗ್ರ ಕಯಯಥಸ್ಯನೆ್ವಯಗಿದದ ಆಫಯಾನಿಸ್ಯನೆ್ದ ಅಚ್ಚನ  ಜಿಲೆಯೆ ಸುರಂಗ ವಾವಸ್ೆಯೆ 
ಮೀಲೆ ಅಮರಕದ ವಯಯುಪಡೆ ಈ ಬಯಂಬ್  ದಯಳಿ ನ್ಡೆಸ, 36 ಉಗ್ರನ್ು ಕೆ ಂದು ಹಯಕದೆ. 
ಸ್ಯಂಪ್ದಯಯಕ ಈ ಬಯಂಬ್  ಅನ್ುು ಅಮರಕ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸದೆ. ಮೊದಲ ಬಯರಗೆ ಬಯಂಬ್  
ಸದಧಪಡಿಸುವಯಗ ಇದನ್ುು ಅತಿ ಶಕೆಶ್ಯಲ್ಲ ಬಯಂಬ್  ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಯಗಿತುೆ. ವಿಶ್ೆೀಷ್ವಯಗಿ 
ಇರಯಕ  ಯುದಧದಲ್ಲೆ ಬಳಸುವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಂದ ಈ ಬಯಂಬ್  ಅಭಿವೃದಿಿಪಡಿಸಲಯಗಿತುೆ. ಆದರೆ, 
ಅಲ್ಲೆ ಬಳಸಲು ಸ್ಯಧಾವಯಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಅದೆೀ ಬಯಂಬ್  ಅನ್ುು ಟ್್ಂಪ್  ಆಡಳಿತ ಇದಿೀಗ 
ಆಫಯಾನಿಸ್ಯನೆ್ದಲ್ಲೆ ಪ್ಯೀಗಿಸದೆ. ಇದಕೆೆ ಆಫಯಾನಿಸ್ಯೆನ್ದ ಅಧಾಕ್ಷ ಹಮಿೀದ್  
ಕಜೆೈಥಯಂದಲ  ತಿೀವ್ ವಿರೆ ೀಧ ವಾಕೆವಯಗಿದೆ.  

 ಆಫಾನ  ನೆಲವನ್ುು ಅಮರಕ ತನ್ು ಬಯಂಬ್ ಗಳ ಪ್ಯೀಗಶ್ಯಲೆಯಯಗಿ 
ಮ್ಯಡಿಕೆ ಳುಳತಿೆರುವುದು ಸರಯಲೆ ಎಂದು ಕಡಿಕಯರದಯದರೆ. 2003 ಮ್ಯರ್ಚಥ  11ರಂದು 
ಅಮರಕದ ವಯಯುಪಡೆ ಈ ಬಯಂಬ್  ಅನ್ುು ಮೊದಲ ಬಯರಗೆ ಪ್ಯೀಗಿಸ, ಪರೀಕ್ಷೆ 
ನ್ಡೆಸತು. ಬಳಿಕ ನ್ವೆಂಬರ  21ರಂದು ಮತ್ೆೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸಲಯಯತು. 2003ರಂದ 
ಓಕಹೆಯಮ ರಯಜಾದ ಮ್ಯಾಅಲೆಸಟರ ನ್ಲ್ಲೆರುವ ಸ್ೆೀನಯ ಶಸ್ಯರಗಯರ ಘಟ್ಕದಲ್ಲೆ ಈ ಬಯಂಬ್  
ತಯಯರಸಲಯಗುತಿದೆೆ. ಈಗ ಬಯಂಬ್ ಗಳ ಮಹಯತ್ಯಯ ಎಂದು ಕರೆಯಸಕೆ ಳುಳತಿೆರುವ 
ಜಿಬಿಯು-43/ಬಿ ಬಯಂಬ್ ಗೆ ವಿಯಟಯುಮ್  ಹಯಗ  ಇರಯಕ  ಯುದಧದಲ್ಲೆ ಬಳಸಲಯಗಿದದ 
ಬಿಎಲ್ ಯು-82 ಬಯಂಬ್  ಮ ಲ ಪೆ್ೀರಣೆಯಯಗಿದೆ. ಇದೆೀ ಬಯಂಬ್  ಅನ್ುು ಇರಯಕ ನ್ಲ  ೆ
ಅಮರಕ ಬಳಸತುೆ. ಮುಂದೆ ಇರಯಕ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದಧ ಸ್ೆೈಕಯಲಜಿಕಲ್  ವೆಪನ  ರೀತಿಯಲ  ೆ
ಉಪಯೀಗಿಸಲಯಯತು. ನ್ಂತರದ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲೆ ಬಿಎಲ್ ಯು-82 ಮ್ಯದರಯಲ್ಲೆ ಮದರ  
ಆಫ  ಆಲ್  ಬಯಂಬ್  ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಯಯತು. 

 ಮದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಯೀಂಬ್ ಗಿೀಂತ ನಯಲುೆ ಪ್ಟುಟ ಬಲ್ಲಷ್ಗವಯಗಿರುವ ‘ಫಯದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 
ಬಯೀಂಬ್’ ರಷಯಾ ಬಳಿ ಇದೆ. 
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 6. ಏಷಯಾ ರಅಶಯಾರೆೀನ್್ ಅಭಿಯಯನ್ ಕಯಯ್ದಿ  

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಅಮರಕ  ಅಧಾಕ್ಷ ಡೆ ನಯಲ್ಾ ಟ್್ಂಪ್ ರವರು  ಏಷಯಾ ರೀಅಶ ಾರೆನಸ ಇನಿಷ್ಟ್ಯೀಟಿವ್ ಆಕಟ 
(ಎಆಐಥಎ) ಕಯನ್ ನಿಗೆ ಸಹಿ ಹಯಕದರು. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಈ ಕಯಯದೆಯನ್ುು ಏಪ್ಲ್ 2018 ರಲ್ಲ ೆಸ್ೆನೆೀಟ್ಸಥ ಕೆ ೀರ ಗಯಡುಥರ ಮತು ೆಎಡ್ ಮ್ಯಕೆಥ 
ಅವರು ಪರಚ್ಯಸದರು, ಅವರು ಈಸಟ ಏಷಯಾದಲ್ಲೆ ಸ್ೆನೆೀರ್ಟ ಫಯರನ ರಲೆೀಶನಸ 
ಉಪಸಮಿತಿಯ ಸದಸಾರಯಗಿದಯದರೆ. , ಪೆಸಫಕ, ಮತು ೆ ಇಂಟ್ನಯಾಥಷ್ನ್ಲ್ ಸ್ೆೈಬರ-

ಸ್ೆಕ ಾರಟಿ ಪಯಲ್ಲಸಯ ಸದಸಾರ  ಆಗಿದಯದರೆ. ಇವರ ಜೆ ತ್ೆ ಸ್ೆನೆಟ್ಸಥ ಮ್ಯಕೆ ಥ 
ರ ಬಿಯ ಮತುೆ ಬೆನ ಕಯಡಿಥನ ಇದಯದರೆ. ಇಂಡೆ ೀ-ಪೆಸಫಕ ಪ್ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಚದ 
ಅಮೀರಕನ ನಿಶ್ನಚತ್ಯರ್ಥಕೆೆ ಆಕಟ ಕರೆನಿೀಡುತದೆೆ. ಟ್್ಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ತನ್ು ಐರೆ ೀಪಾ 
ಮಿತ್ರೆ ಂದಿಗೆ ಮತುೆ ಉತೆರ ಅಟಯೆಂಟಿಕ ಟಿ್ೀಟಿ ಆಗಥನೆೈಸ್ೆೀಷ್ನ (ನಯಾಟೆ ೀ) ನ್ಲ್ಲ ೆ
ವಾತ್ಯಾಸವನ್ುು ಹೆ ಂದಿದ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಸಂಯುಕೆ ಸಂಸ್ಯನೆ್ದ ಬದಧತ್ೆಗಳಲ್ಲನೆ್ ಮಿತ್ರಯಷ್ರ 
ಮತುೆ ಪಯಲುದಯರರಗೆ ಧೆೈಯಥ ನಿೀಡುವ ಕ್ಮವಯಗಿ ಇದು ಕಂಡುಬರುತದೆೆ. 

ಏನಿದು ಏಷಯಾ ರಅಶಯಾರೆೀನ್್ ಅಭಿಯಯನ್ ಕಯಯ್ದಿ ? 

 ಈ ಕಯಯದೆ “ದಿೀಘಥಕಯಲ್ಲೀನ್ ಕಯಯಥತಂತ್ದ ದೃಷ್ಟ್ಟಕೆ ೀನ್ವನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲು ಮತು ೆ
ಸಮಪಥಕವಯಗಿ, ಬಹುಮುಿತ, ಮತುೆ ತತವಶ್ಯಸರದ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಟೀರ್ಟಸ ನಿೀತಿಯನ್ುು 
ಇಂಡೆ ೀ-ಪೆಸಫಕ ಪ್ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುವುದು ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಟೀರ್ಟಸ ನ್ ಕಯಯಥ 
ತಂತ್ವಯಗಿದೆ.” ARIA ಯು $ 1.5 ಬಿಲ್ಲಯನ ಯುದಧತಂತ್ದ ಪಯ್ದೆೀಶ್ನಕ 
ಮೈತಿ್ಕ ಟ್ಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಥಕ, ರಯಜತ್ಯಂತಿ್ಕ ಮತುೆ ರ್ದ್ತ್ೆಯ ಸಹಕಯರವನ್ುು 
ಹೆಚ್ಚಚಸಲು ಐದು ವಷ್ಥಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಮತುೆ “ಪೀಪಲ್ಸ ರಪಬಿಕೆ ಆಫ ಚ್ಚೀನಯದ 
ಕಯಯಥತಂತ್ದ ಪ್ಭಯವವನ್ುು ಎದುರಸಲು” ಈ ಅಕಾ ಪೂರಕವಯಗಿದೆ. ಈ ಕಯಯದೆಯು 
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ಇಂಡೆ ೀ-ಪೆಸಫಕ ಪಯ್ಂತಾದಲ್ಲೆ ರಚ್ನಯತೆಕ ಪಯತ್ ವಹಿಸುವಂತ್ೆ ಚ್ಚೀನಯಕೆೆ ಕರೆ 
ನಿೀಡುತೆದೆ. 

 ರೆೈವಯನ ಗೆ ಯುಎಸ ಬೆಂಬಲವನ್ುು ಪುನ್ಶ್ೆಚೀತನ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಎಐಆಎಥ ಗಣನಿೀಯ 
ಶಕೆಯನ್ುು ನಿೀಡಿದೆ ಮತುೆ 2018 ರಲ್ಲೆ ಕಯನ್ ನ್ು ರ ಪಸಲಾಟ್ಟ ತ್ೆೈವಯನ ಟಯ್ವೆಲ್ ಆಕಟ ಗೆ 
ಅನ್ುಗುಣವಯಗಿ ತ್ೆೈವಯನ ಗೆ ಉನ್ುತ ಮಟ್ಟದ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಟೀರ್ಟಸ ಅಧಿಕಯರಗಳ 
ಪ್ಯಯಣವನ್ುು ಪೊ್ೀತ್ಯಸಹಿಸುತದೆೆ.  

 ಈ ಕಯಯದೆಯು ಚ್ಚೀನಯದ ಅಕ್ಮ ನಿಮ್ಯಥಣ ಮತುೆ ದಕ್ಷಣ ಚ್ಚೀನಯ ಸಮುದ್ದಲ್ಲೆ ಕೃತಕ 
ದಿವೀಪಗಳ ಮಿಲ್ಲಟ್ರೀಕರಣ ಮತು ೆದಬಯಿಳಿಕೆಯ ಆರ್ಥಥಕ ಆಚ್ರಣೆಗಳನ್ುು ಉಲೆೆೀಿತಸುತದೆೆ. 
ಈ ಪ್ದೆೀಶದಲ್ಲನೆ್ ಕಯಯಥತಂತ್ದ ಸವಯಲುಗಳನ್ುು ಪೂರೆೈಸಲು ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಟೀರ್ಟಸ  
ಅತಾಂತ ಹೆಚ್ುಚ-ಸಮರ್ಥ ಮಿತ್ರಯಷ್ರ ಮತುೆ ಪಯಲುದಯರರೆ ಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ದಿವಪಕ್ಷೀಯ 
ಮತು ೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಒಪಾಂದಗಳನ್ುು ನ್ಡೆಸಲು ಅಮರಕಯ ಸಂಯುಕ ೆ ಸಂಸ್ಯನೆ್ದ 
ಅಗತಾತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಇದು ವಿವರಸುತದೆೆ. 

 ಈ ಸನಿುವೆೀಶದಲ್ಲೆ ಈ ಕಯಯದೆಯು ಭಯರತ-ಪೆಸಫಕ ವಲಯದಲ್ಲೆ ಶ್ಯಂತಿ ಮತು ೆ
ರ್ದ್ತ್ೆಯನ್ುು ಉತ್ೆೆೀಜಿಸುವಲ್ಲೆ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಟೀರ್ಟಸ ಮತುೆ ಭಯರತ ನ್ಡುವಿನ್ ಸ್ಯರಟೆಜಿಕ 
ಪಯಲುದಯರಕೆಯ ಪ್ಮುಖ ಪಯತ್ವನ್ುು ಗುರುತಿಸುತದೆೆ ಮತುೆ ವಯಷ್ಟ್ಂಗಟನ ನ್ಡುವಿನ್ 
ರಯಜತ್ಯಂತಿ್ಕ, ಆರ್ಥಥಕ ಮತುೆ ರ್ದ್ತ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ುು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತು ೆ
ವಿಶ್ಯಲಗೆ ಳಿಸಲು ಕರೆನಿೀಡುತದೆೆ. ಆಕಟ ಎರಡು ದೆೀಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ರಕ್ಷಣಯ ಸಂಬಂಧದ 
‘ಹೆ ಸ ಚೌಕಟಿಟಗೆ’ ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಟೀರ್ಟಸ ನ್ ಬದಧತ್ೆಯನ್ುು ಪುನ್ರುಚ್ಚರಸುತದೆೆ. ಭಯರತವು 
ಒಂದು ಪ್ಮುಖ ರಕ್ಷಣಯ ಪಯಲುದಯರನಯಗಿರುವುದನ್ುು ವಿವರಸುತ್ಯೆ,ದೆ. ಎರಡು ದೆೀಶಗಳ 
ನ್ಡುವಿನ್ ರಕ್ಷಣಯ ವಾವಹಯರ ಮತುೆ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಹಂಚ್ಚಕೆಗೆ ಅನ್ುಕ ಲವಯಗುವಂತ್ೆ ಈ 
ಕಯಯದ ರ ಪುಗೆ ಂಡಿದೆ. ರ್ದ್ತ್ಯ ಕಳವಳಗಳು; ಜಂಟಿ ಮಿಲ್ಲಟ್ರ ಕಸರತುೆಗಳು, ರಕ್ಷಣಯ 
ಕಯಯಥತಂತ್ ಮತುೆ ನಿೀತಿ, ಮಿಲ್ಲಟ್ರ ವಿನಿಮಯ, ಮತುೆ ಎರಡು ದೆೀಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ 
ರಕ್ಷಣಯ ಸಹಕಯರದ ಈ ಕಯಯದ ಅವಕಯಶ ನಿೀಡುತದೆೆ. 
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 ಚ್ತುಷ್ಾರದ ರ್ದ್ತ್ಯ ಸಂಭಯಷ್ಣೆ (ಕಯವಡ್) ನ್ಲ್ಲೆ, ಆಕಟ ರಯಜಾಗಳು, “ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಟೀರ್ಟಸ, 
ಆಸ್ೆರೀಲ್ಲಯಯ, ಭಯರತ ಮತುೆ ಜಪಯನ ನ್ಡುವಿನ್ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ಮ್ಯತುಕತ್ೆಗಳು ಇಂಡೆ ೀ-
ಪೆಸಫಕ ಪ್ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ರ್ದ್ತ್ಯ ಸವಯಲುಗಳನ್ುು ಎದುರಸಲು ಪ್ಮುಖವಯದುದು” ಎಂದು 
ಹೆೀಳುತದೆೆ. ಆದಯಗ ಾ, ಪ್ಸಕೆ ಕಯಯಥವಿಧಯನ್ಗಳನ್ುು ಬದಲ್ಲಸುವ ಸಂಭಯಷ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಚಸಲು 
ಉದೆದೀಶ್ನಸಲಯಗಿದೆ. ಪರಸರ ರ್ದ್ತ್ೆ ಮತು ೆ ಕಡಲ ರ್ದ್ತ್ೆಯ ನ್ಡುವಿನ್ ಕೆ ಂಡಿಗಳನ್ುು 
ಗುರುತಿಸುತೆದೆ ಮತು ೆ ಮ್ಯನ್ವರು, ಔಷ್ಧಿಗಳು ಮತುೆ ಕಯನ್ ನ್ುಬಯಹಿರ 
ಮಿೀನ್ುಗಯರಕೆಗಳಲ್ಲೆ ಅತಿರೆೀಕದ ಕಳಳಸ್ಯಗಣೆ ಇರುವುದರಂದ ಸಮುದ್ದಲ್ಲೆ ಮತು ೆ
ಏಷಯಾದಯದಾಂತ ಅಕ್ಮ ನೆರ್ಟ ವಕಥ ಗಳಿಗೆ ರ್ಂಗ ತರುವ  ಕ್ಮಗಳಿಗೆ ಒಪಾಂದ ಆದಾತ್ೆ 
ನಿೀಡಿದೆ. 

 ಇಂಡೆ ೀ ಪೆಸಫಕ ನ್ಲ್ಲೆ ತನ್ು ಉಪಸತೆಿಯನ್ುು ಪುನ್ಶ್ೆಚೀತನ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಕಯನ್ ನಿನ್ ಪ್ಕಯರ 
ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಸ್ೆಟೀರ್ಟಸ ಸ ಚ್ಚಸುತದೆೆ. ಸಮಸ್ೆಾಗಳು ಮತುೆ ವಿಷ್ಯಗಳ ಒಂದು ಶ್ೆ್ೀಣಯನ್ುು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ ಈ ಕಯಯದೆ, ಅಮರಕಯ ಸಂಯುಕೆ ಸಂಸ್ಯನೆ್ವು ತನ್ು ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ-

ರಯಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಥಕ ಮತುೆ ರ್ದ್ತ್ೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ುು ಭಯರತ ಮತುೆ ಇತರ ಪಯಲುದಯರ 
ರಯಷ್ರಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚಸಲು ಪ್ಯತಿುಸುತದೆೆ. 

 7.  ಬಯೀಂಗಯುದೆೀಶದ ಪ್್ಧಯನ್ಮೀಂತಿ್ಯಯಗಿ ಶೆೀಕ್ ಹಸೀನಯ ಪ್್ಮ್ಯಣವಚ್ನ್ ಸವೀಕಯರ. 
 ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಬಯಂಗಯದೆೆೀಶದ ಪ್ಧಯನ್ಮಂತಿ್ಯಯಗಿ ಅವಯಮಿ ಲ್ಲೀಗ್ ನ್ ಅಧಾಕ್ಷೆ ಶ್ೆೀಕ ಹಸೀನಯ  
ಪ್ಮ್ಯಣವಚ್ನ್ ಸವೀಕರಸಲ್ಲದಯದರೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಸತತ 4ನೆೀ ಅವಧಿಗೆ ಅವರು ಈ ಹುದೆದ ಅಲಂಕರಸಲ್ಲದಯದರೆ. ೩೧ ನ್ ತನ್ ಸದಸಾರು 
ಸ್ೆೀರದಂತ್ೆ ಒಟ್ುಟ ೪೭ ಸದಸಾರು  ಸಚ್ಚವರಯಗಿ ಇಂದೆೀ ಪ್ಮ್ಯಣವಚ್ನ್ ಸವೀಕರಸಲ್ಲದಯದರೆ. 
ಅಧಾಕ್ಷ ಮೊಹಮೆದ್ ಅಬುದಲ್ ಹಮಿೀದ್ ಪ್ಮ್ಯಣವಚ್ನ್ ಬೆ ೀಧಿಸಲ್ಲದಯದರೆ. 
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 ನಿರುದೆ ಾೀಗ ಮತುೆ ಆರ್ಥಥಕ ದುಸತೆಿ ದೆ ಡಾ ಪೆಡಂರ್ ತಗಳಯಗಿ ಕಯಡುತಿದೆದವು. ಆಂತರಕ 
ಕಲಹಗಳ ಪರಣಯಮ ಹೆ ರದೆೀಶಗಳು ಬಂಡವಯಳ ಹ ಡಲು ಹಿಂಜರಯುತಿದೆದವು. ಇದಕೆೆಲೆ 
ಪರಹಯರವಯಗಿ ದೆೀಶದ ಆಂತರಕ ವಾವಸ್ೆಯೆನ್ುು ರ್ದ್ಗೆ ಳಿಸಬೆೀಕೆಂದು ನಿಶಚಯಸ, ಆ 
ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ ಪ್ಬಲ ಹೆಜೆ ಿ ಇರಸದರು. ಪರಣಯಮ, ಹಿಂಸ್ೆ ಕಡಿಮಯಯಗಿ, ಶ್ಯಂತಿ 
ಸ್ಯಪೆನೆಯಯಯತು. ಶ್ಯಂತಿ ಮರಳುತಿೆದದಂತ್ೆ ಹ ಡಿಕೆಸ್ೆುೀಹಿ ವಯತ್ಯವರಣ 
ನಿವಥಣವಯಯತು. ಪ್ಸಕ ೆ ಉದೆ ಾೀಗಯವಕಯಶಗಳ ಸೃಷ್ಟ್ಟಯಂದ, ಯುವ ಸಮುದಯಯವೂ 
ಅಚೆಾೀ ದಿನ ನಿರೀಕ್ಷಸುತಿೆದೆ. ಆರ್ಥಥಕಯಭಿವೃದಿಧ ವೆೀಗ ಪಡೆದುಕೆ ಂಡಿದೆ. ಆದರ , ಚ್ುನಯವಣೆ 
ಸಂದರ್ಥಧಲ್ಲೆ ವಯಾಪಕ ಹಿಂಸ್ಯಚಯರ ಸಂರ್ವಿಸದದರ ಪರಣಯಮ, ಫಲ್ಲತ್ಯಂಶ ಏನಯಗಬಹುದು 
ಎಂಬ ಕುತ ಹಲವಿತುೆ. ಹೆ ೀರಯಟ್ದ ಹಯದಿಯಲೆೀೆ ಸ್ಯಗಿ ಬಂದ ಹಸೀನಯರಗೆ ನಯಲೆನೆೀ 
ಬಯರ ಪ್ಧಯನಿ ಹುದೆದ ಒಲ್ಲದಿದೆ. ನಯಲುೆ ದಶಕಗಳ ರಯಜಕೀಯ ಅನ್ುರ್ವ ಹೆ ಂದಿರುವ 
ಇವರು 1981ರಂದ ಅವಯಮಿ ಲ್ಲೀಗ್ನ್ ನಯಯಕಯಯಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ುು ಮನ್ುಡೆಸುತಿದೆಯದರೆ. 
1986ರಂದ 1995ರವರೆಗೆ ಪ್ತಿಪಕ್ಷ ನಯಯಕಯಯಗಿದದ ಹಸೀನಯ 1996, 2008, 2014ರಲ್ಲ ೆ
ಪ್ಧಯನಿ ಆಗಿ ಆಯೆಯಯದರು. 

ಭಯರತ- ಬಯೀಂಗಯು ದೆೀಶದ ಸೀಂಬೀಂಧ 

 ಅಪನ್ಂಬಿಕೆಯ ಕಂದಕಗಳು ನಿವಯರಣೆಯಯಗಿವೆ. ‘ನ್ಮಗೆ ಹಿಂದೆಯ  ಭಯರತವೆೀ ಉತಮೆ 
ಸ್ೆುೀಹಿತ, ಹಿತ್ೆೈಷ್ಟ್ಯಯಗಿತುೆ. ಈಗಲ  ಅದುವೆೀ ವಿಶ್ಯವಸ್ಯಹಥ ಮಿತ್’ ಎಂಬ ಸರಳಸತಾ 
ಬಯಂಗಯದೆೆೀಶಕೆೆ ಅರ್ಥವಯಗಿದೆ. ಅದಕೆೆಂದೆ ತನ್ು ಜಮಿೀನ್ನ್ುು ಭಯರತವಿರೆ ೀಧಿ 
ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲು ಬಿಡುವುದಿಲೆ ಎಂದು ಗಟಿಟದನಿಯಲ್ಲೆ ಹೆೀಳಿ, ಅದರಂತ್ೆ 
ನ್ಡೆದುಕೆ ಳುಳತಿೆದೆ. ಭಯರತ ವಿರುದಧ ಕಯಯಯಥಚ್ರಸುತಿದೆದ ಕೆಲ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳ ಮೀಲ  
ಸಕಯಥರ ಮುಲಯಜಿಲದೆೆ ಕ್ಮ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿದೆ. ಆಡಳಿತ್ಯರ ಢ ಬಯಂಗಯೆದೆೀಶ ಅವಯಮಿ ಲ್ಲೀಗ್ 
ಭಯರತ ಪರ ನಿಲುವು ತಳೆಯುತಿರೆುವುದು ಸಕಯರಯತೆಕ ಬೆಳವಣಗೆ. ಉರ್ಯ ರಯಷ್ರಗಳ 
ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಮ್ೌಲಾಗಳು ಬಹುತ್ೆೀಕ ಏಕಪ್ಕಯರವಯಗಿವೆ. ಭಯರತ ಬಯಂಗಯದೆೆ ಂದಿಗೆ 
3,800 ಕಲೆ ೀಮಿೀಟ್ರಗಳ ಗಡಿಯನ್ ು ಹಂಚ್ಚಕೆ ಂಡಿದೆ. ಮನ್ಮೊೀಹನ ಸಂಗ್ 
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ಪ್ಧಯನಿಯಯಗಿದಯದಗ ಬಯಂಗಯದೆೆೀಶದೆ ಂದಿಗೆ 1974ರ ರ್  ಗಡಿ ಒಪಾಂದ ಜಯರಗೆ ಒಲವು 
ತ್ೆ ೀರದದರು. ಆದರೆ ರಯಜಕೀಯ ವಿರೆ ೀಧದ ಕಯರಣ ಅದು ಸ್ಯಧಾವಯಗಿರಲ್ಲಲೆ. ಪ್ಸಕೆ ಎನ
ಡಿಎ ಆಡಳಿತ್ಯವಧಿಯಲ್ಲ ೆ ಈ ಮಹತವದ ಒಪಾಂದ ಜಯರಯಯಗಿದುದ, 50 ಸ್ಯವಿರ ಎಕರೆ 
ಪ್ದೆೀಶ ವಿನಿಮಯವಯಗಿದೆ. ಭಯರತದ ಆಂತರಕ ಸುರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ಮುಖ ಸವಯಲಯಗಿರುವ 
ಬಯಂಗಯೆ ನ್ುಸುಳುಕೆ ೀರರ ಸಮಸ್ೆಾಗೆ ಕಡಿವಯಣ ಹಯಕಲು ಈ ಒಪಾಂದ ಅಗತಾವೂ, 

ಅನಿವಯಯಥವೂ ಆಗಿತುೆ. 
 ಬಯಂಗಯದೆೆೀಶದ ಮೊದಲ ಅಧಾಕ್ಷ ಶ್ೆೀಖ್ ಮುಜಿಬುರ ರೆಹಮ್ಯನರ ಪುತಿ್ ಶ್ೆೀಖ್ ಹಸೀನಯ 

ನಯಲೆನೆೀ ಬಯರ ಪ್ಧಯನಿಯಯಗಿದುದ, ಭಯರತದ ಮಟಿಟಗಂತ  ಉತೆಮ ಬೆಳವಣಗೆಯೀ. 
ಆಂತರಕ ವಿಪೆವಗಳು, ಬಂಡುಕೆ ೀರರ ಹಯವಳಿ, ಆರ್ಥಥಕ ದುಸತೆಿ ಮುಂತ್ಯದ ಕಯರಣಗಳ 
ಪರಣಯಮ ಬಯಂಗಯೆದೆೀಶದ ಸತೆಿ ಶ್ೆ ೀಚ್ನಿೀಯವಯಗಿತುೆ. ಆದರೆ, ಶ್ೆೀಖ್ ಹಸೀನಯ 
ಅಧಿಕಯರಕೆೆ ಬಂದ ಮೀಲೆ ಪರಸೆತಿ ತುಂಬ ಬದಲಯಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಆಗುತಿೆರುವುದನ್ುು 
ಹಸೀನಯರ ಕಡು ವಿರೆ ೀಧಿಗಳೊ ಒಪಾಕೆ ಳುಳತ್ಯೆರೆ. ಬಯಂಗಯದೆೆೀಶದ ಆರ್ಥಥಕ ಬೆಳವಣಗೆ 
ಶ್ೆೀಕಡ 6ರ ಆಸುಪಯಸನ್ಲ್ಲದೆುದ, ತಲಯ ಆದಯಯವೂ ಹೆಚ್ಚಚದೆ. ವಿದೆೀಶ್ನ ಹ ಡಿಕೆ, ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳ 
ಸ್ಯಪೆನೆ ಹೆಚ್ುಚತಿದೆೆ. ಭಯರತವೆೀ ಬಯಂಗಯೆದೆೀಶದಲ್ಲ ೆ 10 ಬಿಲ್ಲಯನ ಡಯಲರಗಳ ಹ ಡಿಕೆ 
ಮ್ಯಡಿದದರೆ, 8-9 ಬಿಲ್ಲಯನ ಡಯಲರಗಳನ್ುು ಸ್ಯಲದ ರ ಪದಲ್ಲೆ ನಿೀಡಿದೆ.  

 ಐಎಸಐ ಬೆಂಬಲ್ಲತ ಭಯರತವಿರೆ ೀಧಿ ಇಸ್ಯಂೆ ಉಗ್ವಯದಿಗಳ ಜಯಲವನ್ುು ಮಟ್ಟಹಯಕುವಲ್ಲ ೆ
ಹಸೀನಯ ಯಶಸವಯಯಗಿದುದ, ಭಯರತದ ಕೆ ೀರಕೆಯ ಮೀರೆಗೆ ಹಲವು ಮ ಲರ್ ತ 
ಉಗ್ವಯದಿ ಸಂಘಟ್ನೆಗಳನ್ುು ನಿಷೆೀಧಿಸದಯದರೆ. ‘ಬಯಂಗಯೆದ ನೆಲ ಭಯರತವಿರೆ ೀಧಿ 
ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಯಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲೆ’ ಎಂದು ತ್ಯವು ನಿೀಡಿದ ಮ್ಯತನ್ುು 
ಉಳಿಸಕೆ ಂಡಿದಯದರೆ. ಹಿೀಗಯಗಿ, ನ್ಂಬಿಕಸೆ ನೆರೆರಯಷ್ರವಯಗಿದುದ, ಉಳಿದ ರಂಗಗಳಲ್ಲಯೆ  
ಸಹಕಯರ ಹೆಚ್ುಚತಿದೆೆ. ಹಸೀನಯ ಅಧಿಕಯರಯವಧಿಯಲೆೀೆ ಉರ್ಯ ರಯಷ್ರಗಳ ನ್ಡುವೆ ಬಸ, 

ರೆೈಲು, ವಿಮ್ಯನ್ಗಳ ಸಂಪಕಥ ಪ್ಮ್ಯಣ ಹೆಚ್ಚಚದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಯಹಥ. ನ್ರೆೀಂದ್ 
ಮೊೀದಿಯವರ ಪ್ಯತುಗಳಿಂದ ಭಯರತ-ಬಯಂಗಯೆ ರ್ ಗಡಿ ವಿವಯದವೂ ಬಗೆಹರಯತು. 
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 ಭಯರತದ ಭಯವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಕೆ ಡುವ, ಓವಥ ವಿವೆೀಚ್ನಯಯುಕೆ ನಯಯಕಯಯಗಿರುವ ಶ್ೆೀಖ್ 
ಹಸೀನಯ ರ್ವಿಷ್ಾದಲ ೆ ಭಯರತದ ಜತ್ೆಗಿನ್ ಸ್ೆುೀಹ ವಿಸೆರಸಕೆ ಳಳಲ್ಲದಯದರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, 
ರಯಜಕೀಯವಯಗಿ, ಭಯವನಯತೆಕವಯಗಿ ಅವರು ಭಯರತಕೆೆ ಆಪವೆಯಗಿದಯದರೆ. ಪ್ಸಕೆ, ಭಯರತ 
ಒಂದು ಸ್ಯವಿರ ಮಗಯವಯರ್ಟ ವಿದುಾತನ್ುು ರಯಯಯತಿ ದರದಲ್ಲೆ ಬಯಂಗಯಗೆೆ ಪೂರೆೈಕೆ 
ಮ್ಯಡುತಿದೆುದ, ಮುಂಬರುವ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲೆ ಅಲೆೆೀ ವಿದುಾತ್ ಉತ್ಯಾದನಯ ಘಟ್ಕವನ್ುು ಭಯರತ 
ಸ್ಯಪೆಸಬಹುದು(ರ್ ತ್ಯನನ್ಲ್ಲೆ ಮ್ಯಡಿದಂತ್ೆ). ವಯಾಪಯರ ಸಂಬಂಧಗಳು ವೃದಿಧಯಯಗಲು 
ಅವಕಯಶಗಳಿವೆ. ಮುಖಾವಯಗಿ, ಚ್ಚೀನಯದ ಪಯ್ಬಲಾ ತಡೆಯಲು ಮತುೆ ಪಯಕನ್ 
ಕುತಂತ್ಗಳನ್ುು ವಿಫಲಗೆ ಳಿಸಲು ಪೂರಕವಯಗಲ್ಲದೆ ಎನ್ುಬಹುದು. 

8.  ವಿಶವ ಬಯಾೀಂಕ್ ಅಧಾಕ್ಷ ಜಿಮ್ ಯಯೀಂಗ್ ರಯಜಿೀನಯಮ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ ಅಧಾಕ್ಷ ಜಿಮ್ ಯಯಂಗ್ ಕಮ್ ಅವರು ತಮೆ ಸ್ಯನೆ್ಕೆೆ ರಯಜಿೀನಯಮ 
ನಿೀಡಿದಯದರೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಎರಡನೆೀ ಅವಧಿಗೆ ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ ಅಧಾಕ್ಷರಯಗಿ ಆಯೆಯಯಗಿದದ 58 ವಷ್ಥದ ಕಮ್ ಅವರ 
ಅವಧಿ 2022ಕೆೆ ಅಂತಾಗೆ ಳಳಲ್ಲದೆ.ಆದರೆ ಅವಧಿಗ  ಮುನ್ುವೆೀ ಫೆ. 1ರಂದ ಜಯರಗೆ 
ಬರುವಂತ್ೆ ಇಂದು ರಯಜಿೀನಯಮ ನಿೀಡಿದಯದರೆ. ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ ನ್ಂತಹ ಗಮನಯಹಥ ಸಂಸ್ೆಯೆ 
ಅಧಾಕ್ಷರಯಗಿ ಸ್ೆೀವೆ ಸಲ್ಲಸೆದುದ ಮಹತವದ ಗೌರವವಯಗಿದೆ.   

 ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ ಸಇಒ ಕ್ಸಟಲ್ಲನಯ ಜಯಜಿಥವಯ ಅವರು ಫೆ.1ರಂದು ಮಧಾಂತರ ಅಧಾಕ್ಷರಯಗಿ 
ಅಧಿಕಯರ ವಹಿಸಕೆ ಳಳಲ್ಲದಯದರೆ. 

ವಿಶವ ಬಯಾೀಂಕ್ ಬಗೆೆ  
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 ಅಭಿವೃದಿಧ ಹೆ ಂದುತಿೆರುವ ರಯಷ್ರಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಥಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಅಂತರಯಷ್ಟ್ರೀಯ  
ಹಣಕಯಸು ಸಂಸ್ೆೆ ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ.೧೯೮೯ರ ಫೆಬ್ವರ ೧೬ರಂದು ತಿದುದಪಡಿ ಮ್ಯಡಲಯಗಿರುವ 
ಒಪಾಂದದಂತ್ೆ ಬಡತನ್ ನಿಮ ಥಲನ್ವೆೀ ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ ಅಧಿಕೃತ ಧೆಾೀಯ. 

 ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್್ತತಾೀಯ ಅಭಿವೃದಿಾ ಬಯಾಂಕ ಮತುೆ ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ೆೆ ಎಂಬ ಎರಡು 
ಅಂಗಗಳನ್ುು ವಿಶವಬ ಬಯಾಂಕ ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ.ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ ಮತುೆ ಅಂತರಯಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹಣಕಯಸು ಸಂಸ್ೆೆ(ಐ.ಎಮ್.ಎಫ) ಸಂಸ್ಯಪೆಕರ ಲಯಡ್ಥ ಕೀನಸ ಮತುೆ ಹಯಾರೀ ಡೆಕಸರಾ 
೧೯೯೪೪ ರಲ್ಲೆ ಬೆ್ಟ್ನ ಊರ್ಟಸ ಸಮೇಳನ್ದಲ್ಲೆ ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ ರ ಪ ತ್ಯಳಿತು. 

 ವಯಷ್ಟ್ಂಗ್ ಟ್ನ ಡಿ.ಸ ಯಲ್ಲೆ ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ ಮತುೆ ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಯಸು ಸಂಸ್ೆ ೆ
ಕಯಯಥ ನಿವಥಹಿಸುತಿವೆೆ.ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ ನ್ ಹಣಕಯಸು ನೆರವು ಪಡೆದ ಮೊದಲನೆ ರಯಷ್ರ 
ಫಯ್ನಸ ಇನ್ ುರ ಐವತು ೆ ದಶ ಲಕ್ಷ ಡಯಲರ ಗಳಷ್ುಟ ಆರ್ಥಥಕ ನೆರವು ಅಮದಾ ಸ್ಯಲವನ್ುು 
ಪಡೆದಿತುೆ. ವಿಶವ ಬಯಾಂಕ ನಿಂದ ಪಡೆದ ಸ್ಯಲವನ್ುು ಬಳಸ ಆದಯಯ ಗಳಿಸುವ ಬಂದರಗಳು, 
ಹೆದಯದರಗಳು ,ವಿದುಾತ್ ಉತ್ಯಾದನಯ ಕೆೀಂದ್ಗಳಂರ್ ಆದಯಯ ಗಳಿಕೆ ಯೀಜನೆಗಳುುು 
ಅನ್ುಷಯಾನ್ ಗೆ ಳಿಸುವ ರಯಷ್ರಗಳು ಸ್ಯಲವನ್ುು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೆೀಕು.ವಿಶವಬಯಾಂಕ 
ಬನಿಯಮಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ಬಯರ ನಿಯಮಗಳನ್ುು ಬದಲಯಯಸದ ನ್ಂತರ ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಹೆ ಂದುತಿರೆುವ ರಯಷ್ರಗಳ ಆರ್ಥಥಕ ಪರಸತೆಿಯನ್ುು ಹೆಚ್ಚಚಸುವ ನಿೀತಿಯನ್ುು ವಿಶವಬಯಾಂಕ 
ರ ಪಸತು. 

9. ಭಯರತ ಮತುಿ ಜಪಯನ್ ನ್ಡುವೆ ದ್ದವಪ್ಕ್ಷೀಯ ಅದಲು ಬದಲು ವಾವಸೆಾಗೆ ಸೀಂಪ್ುಟದ 
ಅನ್ುಮೀದನೆ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ಧಯನ್ಮಂತಿ್  ಅವರ ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲೆಂದು ನ್ಡೆದ ಕೆೀಂದ್ ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ್ ಸಭೆ, ಭಯರತ 
ಮತುೆ ಜಪಯನ ನ್ಡುವೆ ದಿವಪಕ್ಷೀಯ ಅದಲು ಬದಲು ವಾವಸ್ೆೆ (ಬಿಎಸಎ)ಯ ಒಪಾಂದ 
ಮ್ಯಡಿಕೆ ಳುಳವ ಪ್ಸ್ಯೆಪಕೆೆ ತನ್ು ಅನ್ುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿದೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  
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 ಅಲೆದೆೀ 75 ಶತಕೆ ೀಟಿ ಅಮರಕನ ಡಯಲರ ಗರಷ್ಾ ಮೊತಕೆಯೆಗಿ ಆರ.ಬಿ.ಐ. ಮತು ೆ
ಜಪಯನ ಬಯಾಂಕ ನ್ಡುವೆ ದಿವಪಕ್ಷೀಯ ಅದಲು ಬದಲು ವಾವಸ್ೆೆಯ ಒಪಾಂದಕೆೆ ಸಹಿ ಹಯಕಲು 
ಭಯರತಿೀಯ ರಸವ್ಥ ಬಯಾಂಕ ಗೆ ಅಧಿಕಯರ ನಿೀಡಿದೆ.  

 ವಿದೆೀಶ್ನ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲ ೆ ಅಲಯಾವಧಿಯ ಕೆ ರತ್ೆಯನ್ುು ಪೂರೆೈಸಲು ಸ ಕೆವಯದ 
ಸಮತ್ೆ ೀಲನ್ದ ಪಯವತಿಗಳನ್ುು ಕಯಪಯಡಿಕೆ ಳುಳವ ಉದೆದೀಶಕಯೆಗಿ, ದೆೀಶ್ನೀಯ ಕರೆನಿಸಗೆ 75 
ಶತಕೆ ೀಟಿ ಅಮರಕನ ಡಯಲರ ಗಳ ಗರಷ್ಾ ಮೊತವೆನ್ುು ವಿನಿಮಯ ಮ್ಯಡಿಕೆ ಳಳಲು ಮತು ೆ
ಮರು ವಿನಿಮಯ ಮ್ಯಡುವ ಸಲುವಯಗಿ.ಅದಲು ಬದಲು ವಾವಸ್ೆಯೆು ಭಯರತ ಮತುೆ ಜಪಯನ 
ನ್ಡುವಿನ್ ಒಪಾಂದವಯಗಿದೆ.  

ಇದರೀಂದ ಆಗುವ ಪ್್ಯೀಜನ್ಗಳು 

 ಬಿ.ಎಸ.ಎ. ತ್ೆ ಡಕನ್ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಪರಸಾರರಗೆ ನೆರವಯಗಲು ಮತುೆ ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ 
ವಿಶ್ಯವಸವನ್ುು ಪುನ್ರ ಸ್ಯಪೆಸಲು ವೂಾಹಯತೆಕ ಉದೆದೀಶದ ಭಯರತ ಮತುೆ ಜಪಯನ 
ನ್ಡುವಿನ್ ಪರಸಾರ ಸಹಕಯರಕೆೆ ಒಂದು ಉತೆಮ ಉದಯಹರಣೆಯಯಗಿದೆ.  

 ಈ ಸ್ೌಲರ್ಾವು ಭಯರತಕೆೆ ಅಗತಾ ಬಿದಯದಗ ಒಪಾತ ಮೊತದೆ ಲರ್ಾ ಬಂಡವಯಳದ ಬಳಕೆಗೆ 
ಅವಕಯಶ ನಿೀಡುತದೆೆ. ಈ ವಾವಸ್ೆೆ ಕಯಯಥಗತವಯದಯಗ, ವಿದೆೀಶ್ನೀ ಬಂಡವಯಳ ಪಡೆಯುವಲ್ಲ ೆ
ಭಯರತಿೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ರ್ವಿಷ್ಾ ಸುಧಯರಸುತೆದೆ, ಇದರಂದ ದೆೀಶದ ವಿನಿಮಯ ದರದ 
ಸೆರತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ವಿಶ್ಯವಸವಿರುತದೆೆ.  

 ಬಯಾಲೆನಸ ಆಫ ಪೆೀಮಂರ್ಟ (ಬಿಒಪ) ಯಂದ ಎದುರಯಗುವ ತ್ೆ ಂದರೆಗಳ ಮೀಲೆ 
ಭಿೀತಿಗೆ ಳಿಸುವಂತಹ ಅದಲು ಬದಲ್ಲನಿಂದ ದೆ ರಕುವ ದೆೀಶ್ನೀಯ ಕರೆನಿಸಯ ಮೀಲೆ 
ಊಹಯತೆಕ ದಯಳಿಗಳನ್ುು ಇದು ತಡೆಗಟ್ುಟತದೆೆ ಮತುೆ ವಿನಿಮಯ ದರ ಚ್ಂಚ್ಲತ್ೆಯನ್ುು 
ನಿವಥಹಿಸಲು ಆರ.ಬಿ.ಐ ಸ್ಯಮರ್ಾಥವನ್ುು ಹೆಚ್ಚಚಸುತೆದೆ.  

 ಈ ವಾವಸ್ೆಯೆು ಭಯರತ ಮತುೆ ಜಪಯನ ನ್ಡುವೆ ಪರಸಾರ ಆರ್ಥಥಕ ಸಹಕಯರದಲ್ಲ ೆ
ಮತ್ೆ ೆಂದು ಮೈಲ್ಲಗಲಯಗೆಿದೆ ಮತುೆ ವಿಶ್ೆೀಷ್ ವೂಾಹಯತೆಕ ಮತು ೆ ಜಯಗತಿಕ 
ಪಯಲುದಯರಕೆಯಯಗಿದೆ. 
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10.  ಅರಬ್  ರಯಷ್ರಗಳಿಗೆ ಭಯರತಿೀಯ ವಲಸಗರ ಸೀಂಖ್ೆಾ 62% ಇಳಿಕೆ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಉದೆ ಾೀಗಕಯೆಗಿ ಅರಬ್  ರಯಷ್ರಗಳಿಗೆ ವಲಸ್ೆ ಹೆ ೀಗುವ ಭಯರತಿೀಯರ ಸಂಖೆಾ ಕಳೆದ 5 
ವಷ್ಥಗಳಲ್ಲ ೆ ಶ್ೆೀ.62ರಷ್ುಟ ಇಳಿಕೆಯಯಗಿದೆ. ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಯರುಕಟೆಟಯಲ್ಲೆ ತ್ೆೈಲ ದರ 
ಕುಸತದಿಂದ ಉಂಟಯಗಿರುವ ಆರ್ಥಥಕತ್ೆಯ ಮಂದಗತಿ ಸ್ೆೀರದಂತ್ೆ ನಯನಯ ಕಯರಣಗಳಿಂದ 
ಭಯರತಿೀಯ ವಲಸಗರ ಸಂಖೆಾ ಕಡಿಮಯಯಗಿದೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 2014ರಲ್ಲೆ ಅತಾಧಿಕ ಎಂದರೆ 7.76 ಲಕ್ಷ ಭಯರತಿೀಯರು ಕೆ ಲ್ಲ ೆ ರಯಷ್ರಗಳಿಗೆ 
ಉದೆ ಾೀಗಯವಕಯಶಗಳಿಗೆ ವಲಸ್ೆ ಹೆ ೀಗಿದದರು. 2018ರ ವರೆಗಿನ್ ಐದು ವಷ್ಥಗಳಲ್ಲೆ 
ಶ್ೆೀ.62ರಷ್ುಟ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. 2018ರ ಮೊದಲ 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ 2.95 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ 
ವಲಸ್ೆ ಹೆ ೀಗಿದಯದರೆ. 2017ನೆೀ ವಷ್ಥಕೆೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸದರೆ ಶ್ೆೀ.21ರಷ್ುಟ ಕುಸತ ಕಂಡು 
ಬಂದಿದೆ.  

 ಇ-ಎಮಿಗೆ್ೀಷ್ನ  ಕೆಯರೆನಸ  ಡೆೀಟಯ ಪ್ಕಯರ, 2018ರಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಭಯರತಿೀಯ ವಲಸಗರು 
ಅಂದರೆ 1.03 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಯುಎಇಗೆ ತ್ೆರಳಿದಯದರೆ. ಅರಬ್  ದೆೀಶಗಳಿಗೆ ತ್ೆರಳಿದ ಒಟ್ುಟ 
ಪ್ವಯಸಗಳಲ್ಲೆ ಶ್ೆೀ.35ರಷ್ುಟ ಮಂದಿ ಯುಎಇಯತೆ ತ್ೆರಳಿದಯದರೆ. ನ್ಂತರದ ಸ್ಯನೆ್ದಲ್ಲೆ ಸ್ೌದಿ 
ಅರೆೀಬಿಯಯ ಮತುೆ ಕುವೆೈತ್ ಗಳಿವೆ.  

 ಅರಬ್ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲೆ 2017ರಲ್ಲೆ ಸ್ೌದಿ ಅರೆೀಬಿಯಯ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಭಯರತಿೀಯ ಕೆಲಸಗಯರರ 
ಸ್ೆಳೆಯುವ ಆಕಷ್ಥಕ ದೆೀಶ ಎನ್ುುವ ಹೆಗೆಳಿಕೆಯನ್ುು ಕಳೆದುಕೆ ಂಡಿತು. 2014ರಲ್ಲೆ 3.29 ಲಕ್ಷ 
ಭಯರತಿೀಯರು ಸ್ೌದಿ ಅರೆೀಬಿಯಯಗೆ ತ್ೆರಳಿದದರು. ಅದು 2018ರಲ್ಲ ೆ 65,542ಕೆೆ 
ಇಳಿಕೆಯಯಗಿದೆ. ಈ ತನ್ಕ ಅಲ್ಲೆಗೆ ತ್ೆರಳುವ ಭಯರತಿೀಯ ವಲಸಗರ ಸಂಖೆಾ ಶ್ೆೀ.80ಕೆೆ 
ಕುಸದಿದೆ. ಸೆಳಿೀಯ ನೌಕರ ಹಿತಕಯಯುವ ಸ್ೌದಿ ಸರಕಯರದ ನಿತ್ಯಕರ್ಟ  ಯೀಜನೆಯು 
ಭಯರತಿೀಯರ  ಸ್ೆೀರದಂತ್ೆ ವಲಸ್ೆ ನೌಕರರ ಮೀಲೆ ವಾತಿರಕೆ ಪರಣಯಮ ಬಿೀರದೆ   

ಭಯರತಿೀಯ ವಲಸಗರ ಸೀಂಖ್ೆಾ ಕುಸಯಲು ಏನ್ು ಕಯರಣ?  
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 ಕನಯಥಟ್ಕದ ಕರಯವಳಿ ಸ್ೆೀರದಂತ್ೆ ದೆೀಶದ ನಯನಯ ಭಯಗಗಳಿಂದ ಸ್ಯವಿರಯರು 
ಭಯರತಿೀಯರು ಅರಬ್  ದೆೀಶಗಳಿಗೆ ವಲಸ್ೆ ಹೆ ೀಗುತಿದೆಯದರೆ. ಈ ಸಂಖೆಾ ದಿಢೀರ  ಕುಸಯಲು 
ಅರಬ್  ದೆೀಶಗಳಲ್ಲನೆ್ ಆರ್ಥಥಕ ಪರಸೆತಿ, ವಲಸ್ೆ ನಿೀತಿಗಳು, ಸೆಳಿೀಯ ನೌಕರರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 
ನಿೀತಿಗಳು ವಲಸಗರ ಮೀಲೆ ವಾತಿರಕೆ ಪರಣಯಮ ಬಿೀರವೆ.  

 ಕಚಯಚ ತ್ೆೈಲದ ದರಗಳಲ್ಲನೆ್ ಕುಸತವು ಅರಬ್  ದೆೀಶಗಳ ಮೀಲೆ ನ್ಕಯರಯತೆಕ ಪ್ಭಯವ 
ಬಿೀರವೆ. ಆ ದೆೀಶಗಳ ಆರ್ಥಥಕತ್ೆಗಳು ಕುಸದಿವೆ. ಅಲೆದೆೀ ಅರಬ್  ದೆೀಶಗಳು ಸ್ಯವಥಜನಿಕ 
ಮತುೆ ಖಯಸಗಿ ವಲಯದ ಉದಾಮಗಳಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಸಳೆಿೀಯರನೆುೀ ನೆೀಮಕ ಮ್ಯಡಿಕೆ ಂಡಿವೆ. 
ಇವು ಭಯರತಿೀಯ ವಲಸಗರ ಸಂಖೆಾ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಯರಣಗಳಯಗಿವೆ. 

11. ಗಡಿ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರೆ ೀಡಿಸೀಂ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಜಮುೆ ಮತುೆ ಕಯಶ್ನೇರದಿಂದ ಅರುಣಯಚ್ಲ ಪ್ದೆೀಶದವರೆಗಿನ್ 4000 ಕ.ಮಿೀ. ಉದದದ 
ಚ್ಚೀನಯ ಗಡಿಯಲ್ಲ ೆ ಗಡಿಗೆ ಸಮ್ಯಂತರವಯಗಿ ಮತುೆ ಅದಕೆೆ ಸಂಪಕಥ ಕಲ್ಲಾಸುವ 44 
ವೂಾಹಯತೆಕ ರಸ್ೆೆಗಳನ್ುು ನಿಮಿಥಸಲು ಕೆೀಂದಿ್ೀಯ ಲೆ ೀಕೆ ೀಪಯೀಗಿ ಇಲಯಖೆಗೆ 
ನಿದೆೀಥಶನ್ ನಿೀಡಲಯಗಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಪದೆೀಪದೆ ಗಡಿ ಕಯಾತ್ೆ ತ್ೆಗೆಯುತ್ಯೆ ಅತಿಕ್ಮಣಕೆೆ ಮುಂದಯಗುವ ಚ್ಚೀನಯಕೆೆ ತಕೆ ಪಯಠ 
ಕಲ್ಲಸಲು ನಿಧಥರಸರುವ ಭಯರತ ವೂಾಹಯತೆಕ ರಸ್ೆೆ ನಿಮ್ಯಥಣದ ಪ್ತಿತಂತ್ ಹ ಡಿದೆ. 
ಜತ್ೆಗೆ ಪಯಕಸ್ಯೆನ್ ಗಡಿ ಭಯಗವನ್ುು ಇನ್ುಷ್ುಟ ಸುರ್ದ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಮ ಲ ಸ್ೌಕಯಥ 
ವಧಥನೆಗೆ ಮುಂದಯಗಿದೆ.  

 ಚ್ಚೀನಯ ತನ್ು ಗಡಿ ಭಯಗದಲ್ಲೆ ಕ್ಷಪ್ ಗತಿಯಲ್ಲೆ ರಸ್ೆೆ ನಿಮ್ಯಥಣ ಮತು ೆ ಸ್ೆೀನಯ ಜಮ್ಯವಣೆಗೆ 
ಪೂರಕ ವಾವಸ್ೆೆಗಳನ್ುು ಮ್ಯಡಿಕೆ ಳುಳತಿೆದೆ. ಇದೆೀ ವಿವಯದ ಕಳೆದ ವಷ್ಥ ಡೆ ೀಕಯಂೆ ಗಡಿ 
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ಸಂಘಷ್ಥಕೆೆ ಕಯರಣವಯಗಿತುೆ. ಅಂತಿಮವಯಗಿ ಸಂಧಯನ್ ನ್ಡೆದು ಚ್ಚೀನಿೀ ಪಡೆಗಳು ಹಿಂದೆ 
ಸರದಿದದವು ಮತುೆ ರಸ್ೆೆ ನಿಮ್ಯಥಣ ಕಯಯಥ ಸಗೆಿತಗೆ ಂಡಿತುೆ.   

 ಇದಿೀಗ ಭಯರತವು ಗಡಿಯಲ್ಲೆ ಮ ಲ ಸ್ೌಕಯಥ ವಧಥನೆ ಮ ಲಕ ಚ್ಚೀನಯದ ಅತಿಕ್ಮಣಕೆೆ 
ಸ್ೆಡುಾ ಹೆ ಡೆಯಲು ಬಯಸದೆ. 21,040 ಕೆ ೀಟಿ ರ . ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೆ 44 ರಸ್ೆೆಗಳ ನಿಮ್ಯಥಣದ 
ಹೆ ಣೆಯನ್ುು ಸಪಡಬ ೆಯಡಿಗೆ ವಹಿಸಲಯಗಿದೆ.  

ರಸೆಿ ನಿಮ್ಯ್ಣದ ಉದೆೀಿಶವೆೀನ್ು ?  

 ಗಡಿಯುದದಕ ೆ ಚ್ಚೀನಯದ ಸ್ೆೀನಯ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆ ಮೀಲೆ ನಿಗಯ  
 ತುತುಥ ಸಂದರ್ಥದಲ್ಲೆ ಏಕಕಯಲದಲ್ಲೆ ಎಲೆ ಕಡೆಯಂದ ಗಡಿಗೆ ಸ್ೆೀನೆ ರವಯನಿಸಲು ಅನ್ುಕ ಲ  
 ಸಂಪಕಥ ರಹಿತ ಪ್ದೆೀಶಗಳ ಮ ಲಕ ನ್ಡೆಯುವ ಆಕ್ಮಣಕೆೆ ಪ್ತುಾತೆರ  

ವೂಾಹಯತಮಕ ರಸೆಿ ಹೆೀಗೆ?  

 ಚ್ಚೀನಯ ಮತುೆ ಭಯರತದ ಗಡಿ ಅತಾಂತ ಕಡಿದಯದ ಪ್ದೆೀಶಗಳಲ್ಲೆ ಹಯದು ಹೆ ೀಗುತದೆೆ. ಇಲ್ಲೆ 
ಸ್ಯವಥಕಯಲ್ಲಕ ಸ್ೆೀನೆ ನಿಯೀಜನೆಯ  ಕಷ್ಟ. ಹಯಗಯಗಿ ಚ್ಚೀನಯದ ಅತಿಕ್ಮಣ ಮತು ೆ
ನಿಮ್ಯಥಣ ಕಯಮಗಯರಗಳು ಕೆಲರ್ಮೆ ತಡವಯಗಿ ಬೆಳಕಗೆ ಬರುತದೆೆ. ತಿಳಿದ ಬಳಿಕವೂ 
ಸ್ೆೀನೆ ನಿಯೀಜನೆಗೆ ವಿಳಂಬವಯಗುತದೆೆ. ಹಿೀಗಯಗಿ, ಗಡಿಯುದದಕ ೆ ಆಯ ಕಟಿಟನ್ 
ಪ್ದೆೀಶಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ೆೀನಯ ವಯಹನ್ಗಳ ಸಂಚಯರಕೆೆ ಸ ಕೆವಯದ ರಸ್ೆೆ ನಿಮ್ಯಥಣ ಮತುೆ ಅದಕೆೆ 
ಸೆಳಿೀಯ ಪ್ಮುಖ ಪ್ದೆೀಶಗಳಿಂದ ಸಂಪಕಥ ಕಲ್ಲಾಸುವುದು ವೂಾಹಯತೆಕ ರಸ್ೆೆ ಸಂಪಕಥದ 
ಕಲಾನೆಯಯಗಿದೆ. 

12. ಸಪಇಸ ವಿದುಾತ್ ಯೀಜನೆ  ಕೆೈಬಡಲ್ಲರುವ ಪಯಕ್ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಹಣಕಯಸು ಮುಗಟೆ್ುಟ ಎದುರಸುತಿೆರುವ ಪಯಕಸ್ಯೆನ್ ಸಕಯಥರವು ಚ್ಚೀನಯ ಜೆ ತ್ೆಗಿನ್ ಮಹತವದ 
ಕಲ್ಲದೆದಲು ಆಧರತ ಇಂಧನ್ ಯೀಜನೆಯಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಯಲು ನಿಧಥರಸದೆ. ಉರ್ಯ 
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ದೆೀಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಆರ್ಥಥಕ ಕಯರಡಯರ ನ್ (ಸಪಇಸ) ಭಯಗವಯಗಿ ಈ ಯೀಜನೆ 
ಕೆೈಗೆತಿಕೆೆ ಳುಳವ ಪ್ಸ್ಯವೆ ಇತುೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

ಸಪಇಸ ವಿದುಾತ್ ಯೀಜನೆ ಕೆೈಬಡಲು ಕಯರಣವೆೀನ್ು ? 

 ಪಯಕ ಸಕಯಥರದ ಈ ನಿಧಯಥರಕೆೆ ದಿವಯಳಿ ಅಂಚ್ಚಗೆ ಬಂದಿರುವ ದೆೀಶದ ಅರ್ಥಥಕತ್ೆ ಮುಖಾ 
ಕಯರಣ ಎನ್ುಲಯಗಿದೆ.  

 ಈಗಯಗಲೆೀ ರಯಷ್ರದಲ್ಲೆ ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ವಿದುಾತ್ ಉತ್ಯಾದನೆ ಆಗುತಿದೆೆ ಎಂಬ ಕಯರಣವನ್ುು 
ಮೀಲೆ ುೀಟ್ಕೆೆ ನಿೀಡಿದದರ , ಚ್ಚೀನಯ ಸ್ಯಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲೆ ಸಲುಕಕೆ ಳುಳವುದನ್ುು ತಪಾಸಲು ಈ 
ನಿಧಯಥರ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ ಎಂದು ಸಕಯಥರದ ಮ ಲಗಳು ಹೆೀಳಿವೆ. ಮುಂದಿನ್ ಕೆಲವು 
ವಷ್ಥಗಳಲ್ಲೆ ಅನೆೀಕ ವಿದುಾತ್ ಯೀಜನೆಗಳು ಪೂಣಥಗೆ ಳಳಲ್ಲದೆ. ಇದರಂದ ದೆೀಶದ 
ವಿದುಾತ್ ಬೆೀಡಿಕೆ ಪೂರೆೈಕೆಯಯಗುತೆದೆ. ಹಿೀಗಯಗಿ ಸಪಇಸ ಅಡಿಯ ಉಷ್ೆ ವಿದುಾತ್ ಸ್ಯವೆರ 
ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೆ ಪಯಕಸ್ಯನೆ್ವನ್ುು ಸ್ೆೀರಸಕೆ ಳುಳವ ನಿಧಯಥರ ಕೆೈಬಿಡಬೆೀಕು ಎಂದು   
ಪಯಕಸ್ಯನೆ್ದ ಪ್ಧಯನಿ  ವಿವರಸದಯದರೆ. 

ಏನಿದು ಸಪಇಸ ವಿದುಾತ್ ಯೀಜನೆ? 

 ನ್ವಯಜ್ ಷ್ರೀಫ ನೆೀತೃತವದ ಸಕಯಥರ 1,320 ಮಗಯವಯರ್ಟ ವಿದುಾತ್ ಉತ್ಯಾದಿಸುವ 
ರಹಿಮ್ ಯಯರ ಖಯನ ಕಲ್ಲದೆದಲು ಉಷ್ೆ ವಿದುಾತ್ ಸ್ಯವೆರ ಸ್ಯಪೆನೆಗೆ ಚ್ಚೀನಯ ಜತ್ೆ ಒಪಾಂದ 
ಮ್ಯಡಿಕೆ ಂಡಿತುೆ. ಆದರೆ, ಇಮ್ಯ್ನ ಖಯನ ನೆೀತೃತವದ ಸಕಯಥರ, ಈ ಯೀಜನೆ ಬಗೆ ೆ
ನಿರಯಸಕೆ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಈ ಯೀಜನೆ ಬದಲ್ಲಗೆ ಮಖ ದಮ್ ಖುಸ ್ ಬಿತೆಯಯರ ಯೀಜನೆಗೆ 
ಪ್ಧಯನಿ ಇಮ್ಯ್ನ ನೆೀತೃತವದ ಜಂಟಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಒಪಾಗೆ ನಿೀಡಿದೆ. 

13. ಬೆ್ಕ್ತ್ರ್ಟ ಒಪ್ಪೀಂದ  

 ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  
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 ಐರೆ ೀಪಾ ಒಕ ೆಟ್ದಿಂದ ಹೆ ರಬರಲು ಬಿ್ಟ್ನ ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್ ರೆರೆೀಸ್ಯ ಮೀ 
ಮ್ಯಡಿಕೆ ಂಡಿದದ ಬೆ್ಕಸರ್ಟ ಒಪಾಂದಕೆೆ ಬಿ್ಟ್ನ ಸಂಸತಿನೆ್ಲ್ಲೆ ಸ್ೆ ೀಲಯಗಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಸಂಸತ್ನ್ಲ್ಲೆ ಬೆ್ಕಸರ್ಟ ಒಪಾಂದದ ಕುರತ್ಯದ ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು   ಮತಕೆೆ ಹಯಕಲಯಗಿತುೆ. ಮತ 
ಪ್ಕ್ಯಯಲ್ಲೆ ಒಪಾಂದ ಪರ 202 ಸಂಸದರ ಮತ ಚ್ಲಯಯಸದರೆ ವಿರುದಧವಯಗಿ 432 
ಮತಗಳು ಚ್ಲಯವಣೆಯಯಗಿವೆ. ಈ ಮ ಲಕ ವಿಧೆೀಯಕ ಸವಯಥನ್ುಮತದಿಂದ 
ತಿರಸೃತವಯಗಿದೆ. 

ಹಿನೆುಲ್ೆ 

 ಐರೆ ೀಪಾ ಒಕ ೆಟ್ದಿಂದ ಬಿ್ಟ್ನ  ಹೆ ರಬರುವ ತಿೀಮ್ಯಥನ್ವನ್ುು ಕಳೆದ ವಷ್ಥ ಮ್ಯರ್ಚಥ  
29ರಂದು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳಲಯಗಿದೆ. ಈ ಕುರತ್ಯದ ವಿಧೆೀಯಕ ಸಂಸತ್ ನ್ ಅನ್ುಮೊೀದನೆಗೆ 
ಒಂದು ವಷ್ಥ ಕಯಲಯವಕಯಶವಿರುತೆದೆ. ಹಯಗಯಗಿ ಇದರ ಅನ್ುಮೊೀದನೆಗೆ ಇನ್ ು ಎರಡು 
ತಿಂಗಳು ಅವಕಯಶವಿದೆ. ಕಳೆದ ಡಿಸ್ೆಂಬರ ನ್ಲ್ಲಯೆೀ ಈ ವಿಧೆೀಯಕವನ್ುು ಮತಕೆೆ 
ಹಯಕಬೆೀಕತುೆ. ಆದರೆ ಪ್ತಿಪಕ್ಷಗಳ ನ್ಡೆಯಂದಯಗಿ ಸ್ೆ ೀಲಯಗುವ ಭಿೀತಿಯಂದ ಮೀ ಅದನ್ುು 
ಮುಂದಕೆೆ ಹಯಕದದರು. 

ಏನಿದು ಬೆ್ಕ್ತ್ರ್ಟ? 

 28 ದೆೀಶಗಳು ಸ್ೆೀರ ರಚ್ಚಸಕೆ ಂಡಿರುವ ರಯಜಕೀಯ ಮತು ೆ ಆರ್ಥಥಕ ಸಂಘಟ್ನೆಯೀ 
ಐರೆ ೀಪಾ ಒಕ ೆಟ್. ಇದಕೆೆ ಬಿ್ಟ್ನ 1973ರಲ್ಲ ೆ ಸ್ೆೀಪಥಡೆಯಯಯತು. ಈ ಸ್ೆೀಪಥಡೆಗೆ 
1975ರಲ್ಲೆ ನ್ಡೆದ ಜನ್ಮತ ಗಣನೆ ಅಂಗಿೀಕಯರ ನಿೀಡಿತು. 1980 ಮತುೆ 90ರ 
ದಶಕದಿಂದಲೆೀ ಐರೆ ೀಪಾ ಒಕ ೆಟ್ದಿಂದ ಹೆ ರಬರಬೆೀಕು ಎಂಬ ಕ ಗು ಎಡ ಚ್ಚಂತನೆಯ 
ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆೀಳಿಬರತ್ೆ ಡಗಿದವು.  

 ಬೆ್ಕಸರ್ಟ (ಐರೆ ೀಪಾ ಒಕ ೆಟ್ದಿಂದ ಬಿ್ಟ್ನ ಹೆ ರಬರುವುದು) ಹೆಸರನ್ ಆಂದೆ ೀಲನ್ಗಳು 
ನ್ಡೆದವು. 2015ರ ಚ್ುನಯವಣೆಯಲ್ಲೆ ಈ ಆಗ್ಹವನ್ುು ಡೆೀವಿಡ್ ಕಯಾಮರಯನ ಚ್ುನಯವಣಯ 
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ಪ್ಣಯಳಿಕೆಯಲ ೆ ಸ್ೆೀರಸದರು. ಆಶ್ಯವಸನೆಯಂತ್ೆ 2016ರ ನ್ವೆಂಬರ 23ರಂದು ಜನ್ಮತ 
ಗಣನೆ ನ್ಡೆದು ಶ್ೆೀ. 52 ಮಂದಿ ಬೆ್ಕಸರ್ಟ ಪರ ಅಭಿಪಯ್ಯ ವಾಕಪೆಡಿಸದರು. ಇದರಂದ 
ಬೆ್ಕಸರ್ಟಗೆ ವಿರುದಧ ನಿಲುವು ಹೆ ಂದಿದದ ಪ್ಧಯನಿ ಡೆೀವಿಡ್ ಕಯಾಮರಯನಗೆ ಮುಖರ್ಂಗವಯಗಿ 
ಅವರು ರಯಜಿೀನಯಮ ನಿೀಡುವಂತ್ಯಯತು. ನ್ಂತರ ರೆರೆೀಸ್ಯ ಮೀ ಪ್ಧಯನಿಯಯದರು. 
ಒಂದು ವಷ್ಥದ ಬಳಿಕ ಮಧಾಂತರ ಚ್ುನಯವಣೆ ಘ ೀಷ್ಟ್ಸದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಪಕ್ಷಕೆೆ 
ಚ್ುನಯವಣೆಯಲ್ಲ ೆ ಸರಳ ಬಹುಮತ ದೆ ರೆಯಲ್ಲಲೆ. ಹಿೀಗಯಗಿ ಕನ್ಸವೆಥಟಿೀವ್ ಪಕ್ಷಕೆೆ 
ಡೆಮ್ಯಕ್ಟಿಕ ಯುನಿಯನಿಸಟ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲ ನಿೀಡಿದೆ. 2017ರ ಮ್ಯರ್ಚಥ 29ರಂದು ಬಿ್ಟ್ನ 
ಸಕಯಥರ ಸಂವಿಧಯನ್ದ 50ನೆೀ ವಿಧಿಯನ್ುು (ಐರೆ ೀಪಾ ಒಕ ೆಟ್ದ ಒಪಾಂದ) ಕೆೈಬಿಡುವ 
ಪ್ಸ್ಯವೆನೆ ಮ್ಯಡಿದೆ. ಇದರ ಅನ್ವಯ 2019ರ ಮ್ಯರ್ಚಥ 29ರಂದು ಬಿ್ಟ್ನ ಐರೆ ೀಪಾ 
ಒಕ ೆಟ್ದಿಂದ ಹೆ ರಬರಲ್ಲದೆ. ಈ ಗಡುವಿನೆ ಳಗೆ ಬೆ್ಕಸರ್ಟಗೆ ರೆರೆೀಸ್ಯ ಮೀ ರ ಪಸರುವ 
ನಿಯಮ್ಯವಳಿಗೆ ಒಪಾಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತಾವಯಗಿದೆ. 

ಮೀ ಅವರ  ಮುೀಂದ್ದನ್ ಆಯ್ದೆ ಏನ್ು? 

 ಸಂಸತ್  ಅಂಗಿೀಕಯರ ಪಡೆಯಲು ಇನ್ ು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಯಲಯವಕಯಶ ಇರುವುದರಂದ 
ಪುನ್ಃ ವಿಧೆೀಯಕ ಮಂಡನೆ 

 ಸ್ೆ ೀಲು ಒಪಾಕೆ ಂಡು ಪ್ಧಯನಿ ಹುದೆದಗೆ ರಯಜಿೀನಯಮ ನಿೀಡುವುದು 
 ಒಪಾಂದದ ಅನ್ುಷಯಾನ್ವನ್ುು ಮುಂದ ಡುವುದು 
 ಐರೆ ೀಪಾ ಒಕ ೆಟ್ದಲ್ಲಯೆೀ ಉಳಿಯುವುದು 
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ECONOMY 

1. ಭಯರತದ ವಿದೆೀಶಿ ಸಯಲ ಇಳಿಕೆ 
 ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ರಸವ್ಥ  ಬಯಾಂಕ  ಆಫ  ಇಂಡಿಯಯದ ಇತಿೆೀಚ್ಚನ್ ವರದಿ ಪ್ಕಯರ, 2018ರ ಮ್ಯರ್ಚಥ  ಅಂತಾಕೆೆ 
52,970 ಕೆ ೀಟಿ ಡಯಲರ ನ್ಷ್ಟ್ಟದದ ವಿದೆೀಶ್ನ ಸ್ಯಲದ ಮೊತವೆು ಸ್ೆಪೆಟಂಬರ  ಅಂತಾದ ವೆೀಳೆಗೆ, 
51,040 ಕೆ ೀಟಿ ಡಯಲರ ಗೆ ( ಅಂದಯಜು 35.7 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೀಟಿ ರ .) ಇಳಿಕೆಯಯಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 
6 ತಿಂಗಳಿನ್ಲ್ಲೆ ಶ್ೆೀ.3.6 ಇಳಿಕೆಯಯಗಿದೆ. 
 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ವಿಶವದ ಪ್ಗತಿಶ್ನೀಲ ದೆೀಶಗಳ ಪೆೈಕ ಭಯರತದ ವಿದೆೀಶ್ನ ಸ್ಯಲದ ನಿವಥಹಣೆ ಉತಮೆ 
ಸತೆಿಯಲ್ಲದೆೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ  ಇತಿೆೀಚೆಗೆ ಹೆೀಳಿತುೆ. 

 ಜಗತಿನೆ್ ಒಟಯಟರೆ ಜಿಡಿಪ ಮತುೆ ಸ್ಯಲದ ಅನ್ುಪಯತವನ್ುು ಹೆ ೀಲ್ಲಸದರೆ, ಭಯರತದ ಸ್ಯಲದ 
ಪ್ಮ್ಯಣ ಗಣನಿೀಯ ಕಡಿಮ 

ವಿದೆೀಶಿ ಸಯಲ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಯರಣಗಳ ೀೆನ್ು ? 

 ಭಯರತವು ವಿದೆೀಶ್ನ ಮ ಲಗಳಿಂದ ಸ್ಯಲ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಳವುದನ್ುು ಕಡಿಮ ಮ್ಯಡಿರುವುದೆೀ 
ಇದಕೆೆ ಪ್ಮುಖ ಕಯರಣವಯಗಿದೆ. 

 ಸ್ಯಲದ ಪ್ಮ್ಯಣ ಇಳಿಮುಖವಯಗಿರುವುದು ವಿತಿೀೆಯ ಕೆ ರತ್ೆಯನ್ುು ನಿಯಂತಿ್ಸಲು 
ಸಹಕಯರ. 

 ರ ಪಯಯ ಸ್ೆೀರದಂತ್ೆ ನಯನಯ ಕರೆನಿಸಗಳೆದುರು ಡಯಲರ  ಮ್ೌಲಾ ವೃದಿಧಸರುವುದು ಕ ಡ 
ಭಯರತದ ಸ್ಯಲ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ೆ ೆಂದು ಕಯರಣವಯಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ವಿದೆೀಶಿ ಸಯಲ? 
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 ದೆೀಶರ್ಂದು ವಿದೆೀಶಗಳ ಬಯಾಂಕ ಗಳಿಂದ, ಐಎಂಎಫ , ವಿಶವಬಯಾಂಕ , ಎಡಿಬಿ ಇತ್ಯಾದಿ 
ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ೆೆ, ವಿದೆೀಶ್ನ ಸರಕಯರಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಯಲಗಳು ವಿದೆೀಶ್ನ ಸ್ಯಲ 
ವಗಥಕೆೆ ಸ್ೆೀರುತೆದೆ. 

 ಇಲ ೆ ಅಲಯಾವಧಿ ಹಯಗ  ದಿೀಘಾಥವಧಿಯ ಸ್ಯಲ ಸಗುತೆದೆ. 

2. ದೆೀಶಭ್ಷ್ಟ ಆರ್ಥ್ಕ ಅಪ್ರಯಧಿ  

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಇತಿೆೀಚೆಗೆ ಜಯರಗೆ ಬಂದ ದೆೀಶ ರ್್ಷ್ಟ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧ ಕಯನ್ ನಿನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಮೊದಲ 
ಬಯರಗೆ ಉದಾಮಿ ವಿಜಯ ಮಲಾರನ್ುು'ದೆೀಶರ್್ಷ್ಟ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧಿ' ಎಂದು ಪಎಂಎಲ್ ಎ 
ವಿಶ್ೆೀಷ್ ಕೆ ೀರ್ಟಥ  (ಅಕ್ಮ ಹಣ ರವಯನೆ ತಡೆ ಕಯಯದಯಡಿ ರ ಪಸಲಯದ ವಿಶ್ೆೀಷ್ 
ನಯಾಯಯಲಯ) ಘ ೀಷ್ಟ್ಸದೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

ಹಿನೆುಲ್ೆ  

 ದೆೀಶರ್್ಷ್ಟ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧಿಗಳ ಕಯಯದಯಡಿ (ಎಫ ಇಓಎ) ಮಲಾ ಅವರನ್ುು ದೆೀಶರ್್ಷ್ಟ 
ಅಪರಯಧಿ ಎಂದು ಘ ೀಷ್ಟ್ಸುವಂತ್ೆ ಜಯರ ನಿದೆೀಥಶನಯಲಯ (ಇ.ಡಿ) ವಿಶ್ೆೀಷ್ 
ನಯಾಯಯಲಯಕೆೆ ಮನ್ವಿ ಸಲ್ಲೆಸತುೆ. ಬಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ 9,000 ಕೆ ೀಟಿ ರ .ಗಳನ್ುು ವಂಚ್ಚಸದ 
ಆರೆ ೀಪ ಹೆ ತುೆ ಮಲಾ 2016ರ ಮ್ಯರ್ಚಥ  2ರಂದು ದೆೀಶ ಬಿಟ್ುಟ ಪಲಯಯನ್ ಮ್ಯಡಿದದರು.  

 ದೆೀಶರ್್ಷ್ಟ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧಿಗಳ ಕಯಯದ, 2018ರ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ದೆೀಶರ್್ಷ್ಟ ಅಪರಯಧಿಗಳೆಂದು 
ಘ ೀಷ್ಟ್ಸುವಂತ್ೆ ಕೆ ೀರ 7 ಮಂದಿಯ ವಿರುದಧ ಇ.ಡಿ. ವಿಶ್ೆೀಷ್ ನಯಾಯಯಲಯದಲ್ಲೆ  ಅಜಿಥ 
ಸಲ್ಲೆಸದೆ   

 ವಿಜಯ್ ಮಲಾ ಅವರನ್ುು ಭಯರತಕೆೆ ಗಡಿೀಪಯರು ಮ್ಯಡುವಂತ್ೆ ಲಂಡನಿುನ್ ವೆಸಟ ಮಿನ ಸಟರ 
ನಯಾಯಯಲಯ ಆದೆೀಶ್ನಸರುವುದನ್ ು ಸಚ್ಚವರು ಸದನ್ಕೆೆ ತಿಳಿಸದರು.  
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 100 ಕೆ ೀಟಿ ರ .ಗಳಿಗ  ಅಧಿಕ ಪ್ಮ್ಯಣದ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧ ಮ್ಯಡಿ ದೆೀಶದಿಂದ 
ಪರಯರಯಯಗಿದದರೆ ಹೆ ಸ ಕಯನ್ ನ್ು ಅನ್ವಯ ಮ್ಯಡಬಹುದು. ಆರೆ ೀಪ ವಿರುದಧ ಜಯರ 
ನಿದೆೀಥಶನಯಲಯದ ಉಪ-ಕಯಯಥದಶ್ನಥ ಹಂತದ ಅಧಿಕಯರಗಳು ವಿಶ್ೆೀಷ್ ಕೆ ೀರ್ಟಥಗೆ 
ಮನ್ವಿ ಮ್ಯಡಬಹುದು. 

ದೆೀಶಭ್ಷ್ಟ ಆರ್ಥ್ಕ ಅಪ್ರಯಧಿಗಳ ಕಯಯ್ದ,ಿ 2018 (ಪ್ುಾಗಿಟಿವ್ ಎಕನಯರ್ಮಕ್ ಅಫೆೀಂಡಸ್್ ಆಡಿ್ನ್ನ್್ 
2018 ) ಎೀಂದರೆೀನ್ು ? 

 2018 ರ ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಎಕಯನ್ಮಿಕ ಅಫೆಂಡಸಥ ಆಡಿಥನೆನಸ, ದೆೀಶವನ್ುು ತ್ೆ ರೆದುಹೆ ೀಗುವ 
ಸ್ಯಲದ ಡಿೀಫಯಲಾಗಥಳಂತಹ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧಿಗಳ ಆಸೆ ಮತು ೆ ಸಂಪತನೆ್ುು ಲಗತಿಸೆಲು 
ಅಧಿಕಯರಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಯರ ನಿೀಡುತೆದೆ. 

 ಇತಿೆೀಚ್ಚನ್ ಹಣಕಯಸು ವಂಚ್ನೆಗಳು ಭಯರತದಲ್ಲೆ, ವಿಶ್ೆೀಷ್ವಯಗಿ 13,000 ಕೆ ೀಟಿ ಪಎನಿಿ 
ಹಗರಣದ ನ್ಂತರ ವಜಂತ್ಯಭಿಮ್ಯನ್ದ ನಿರಯವ್ ಮೊೀದಿ ಮತುೆ ಮಹುಲ್ ಚೆ ೀಕಸ 
ದೆೀಶದಿಂದ ಪಲಯಯನ್ ಮ್ಯಡಿದ ನ್ಂತರ, ಅಸತೆವದಲ್ಲರೆುವ ಸವಿಲ್ ಮತುೆ ಕ್ಮಿನ್ಲ್ 
ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸಂಪೂಣಥವಯಗಿ ತಿೀವ್ತ್ೆಯನ್ುು ಎದುರಸಲು ಸ್ಯಕಯಗುವುದಿಲೆ ಎಂದು 
ಸಾಷ್ಟವಯಯತು. 

 ಸಮಸ್ೆಾ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಅಪರಯಧಿಗಳ ಅನ್ುಪಸತೆಿಯು ತನಿಖಯ ಏಜೆನಿಸಗಳಿಗೆ 
ದೆೀಶದ ಕಯನ್ ನ್ನ್ುು ದುಬಥಲಗೆ ಳಿಸದೆ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನ್ುು ಎದುರಸುತದೆೆ. ಅಧಾಕ್ಷರ 
ಒಪಾಗೆಯ ನ್ಂತರ ಆದೆೀಶವು ಕಯಯಥರ ಪಕೆೆ ಬರುತೆದೆ. 

ಆದೆೀಶದ ಲ್ಯಭ 

 ಶ್ಯಸನ್ವು ಕಯನ್ ನಿನ್ ನಿಯಮವನ್ುು ಪುನ್ಃ ಸ್ಯಪೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 
ಆರೆ ೀಪಗಳಿಗೆ ಭಯರತಕೆೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಮತು ೆ ಅವರ ಅಪರಯಧಗಳಿಗೆ ವಿಚಯರಣೆ 
ಎದುರಸಬೆೀಕಯಗುತದೆೆ. ಅಂತಹ ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧಿಗಳು ಮ್ಯಡಿದ ಹಣಕಯಸನ್ 
ಡಿಫಯಲಟಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಚೆೀತರಕೆ ಸ್ಯಧಿಸಲು ಬಯಾಂಕುಗಳು ಮತುೆ ಇತರ ಹಣಕಯಸು 
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ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡುತದೆೆ, ಅಂತಹ ಸಂಸ್ೆಗೆಳ ಆರ್ಥಥಕ ಆರೆ ೀಗಾವನ್ುು 
ಸುಧಯರಸುತದೆೆ. 

ಆದೆೀಶದ ಪ್ರಣಯಮ: 

 ಭಯರತದ ಅರ್ವಯ ವಿದೆೀಶದಲ್ಲೆ ಅಪರಯಧದ ಹಣವನ್ುು ತವರತವಯಗಿ ವಶಪಡಿಸಕೆ ಳುಳವ 
ವಿಶ್ೆೀಷ್ ವೆೀದಿಕೆಯ ರಚ್ನೆಯು ಭಯರತಕೆೆ ಮರಳಲು ದೆೀಶರ್್ಷ್ಟರಗೆ ಒತ್ಯಯೆಸುತೆದೆ ಎಂದು 
ಭಯರತದಲ್ಲೆ ನಯಾಯಯಲಯಗಳ ವಯಾಪಗೆೆ ಸಲ್ಲೆಸುವಯಗ ಕಯನ್ ನ್ನ್ುು ಎದುರಸಲು ಸ್ಯಧಾವಿದೆ 
ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಸಲಯಗಿದೆ ಅಪರಯಧಗಳು 

ಅನ್ುಷಯಗನ್ ಮತುಿ ಗುರಗಳಿಗಯಗಿ ತೀಂತ್: 

 ಈ ಆದೆೀಶವು ನಯಾಯಯಲಯಕೆೆ (2002 ರ ಮನಿ ಲಯಂಡರಂಗ್ ಆಕಟ, 2002 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲ ೆ
ವಿಶ್ೆೀಷ್ ನಯಾಯಯಲಯ) ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ುು ಮ್ಯಡುತೆದೆ, ಒಬಿ ವಾಕಯೆನ್ುು ‘ಪುಾಗಿಟಿವ್ 
ಎಕನಯಮಿಕ ಅಪರಯಧಿ’ ಎಂದು ಘ ೀಷ್ಟ್ಸುತೆದೆ. 

 ಒಂದು ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಎಕನಯಮಿಕ ಅಪರಯಧಿ ಒಬಿ ವಾಕೆಯಯಗಿದುದ, ಅಪರಯಧದ 
ಆಪಯದನೆಯನ್ುು ತಪಾಸಲು ಅರ್ವಯ ಹೆ ರದೆೀಶದಲ್ಲೆ ಕ್ಮಿನ್ಲ್ ಮೊಕದದಮಯನ್ುು 
ಎದುರಸಲು ಭಯರತಕೆೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ನಿರಯಕರಸ, ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಅಪರಯಧಕೆೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ್ೆ ಬಂಧನ್ ವಯರಂರ್ಟ ನಿೀಡಲಯಗಿದೆ ಮತುೆ ಭಯರತವನ್ುು ತ್ೆ ರೆದಿದಯದರೆ. 

 ನಿಗದಿತ ಅಪರಯಧವು ಈ ಆದೆೀಶದ ವೆೀಳಯಪಟಿಟಯಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ ಆರ್ಥಥಕ 
ಅಪರಯಧಗಳ ಪಟಿಟಯನ್ುು ಉಲೆೆೀಿತಸುತದೆೆ. ಇದಲದೆೆ, ಅಂತಹ ಪ್ಕರಣಗಳಲ್ಲ ೆ
ನಯಾಯಯಲಯಗಳು ಅತಿಯಯದ ಭಯರವನ್ುು ಹೆ ಂದಿಲೆವೆಂದು ಖಯತಿ್ಪಡಿಸಕೆ ಳಳಲು, 
ಅಂತಹ ಅಪರಯಧಗಳಲ್ಲ ೆ ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ ಒಟ್ುಟ ಮ್ೌಲಾವು 100 ಕೆ ೀಟಿ ರ ಪಯಯ 
ಅರ್ವಯ ಹೆಚ್ಚಚನ್ದಯಗಿದೆ, ಈ ಆದೆೀಶದ ವಯಾಪಯೆಲ್ಲದೆೆ. 

ಆಡಿ್ನ್ನ್್ ಅಡಿಯಲ್ಲು ಇತರ ನಿಬೀಂಧನೆಗಳು: 
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 ವಿಶ್ೆೀಷ್ ನಯಾಯಯಲಯಕೆೆ ಅಜಿಥ ಸಲ್ಲಸೆಲು ವಾಕಯೆಬಿ ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧಿ ಎಂದು 
ಘ ೀಷ್ಣೆ ಮ್ಯಡಲು; 

 ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧಿ ಮತುೆ ಅಪರಯಧದ ಆದಯಯದ ಆಸಯೆ ಲಗತುೆ; 
 ಓವಥ ಪರೆ ೀಕ್ಷ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧಿ ಎಂದು ಆರೆ ೀಪಸರುವ ವಿಶ್ೆೀಷ್ ನಯಾಯಯಲಯವು 

ನೆ ೀಟಿೀಸು ವಿವಯದ; 

 ಒಬಿ ವಾಕಯೆ ಆಸಯೆ ವಶಪಡಿಸಕೆ ಳುಳವಿಕೆಯು ಒಂದು ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧಿ 
ಎಂದು ಘ ೀಷ್ಟ್ಸಲಾಟಿಟದೆ ಅರ್ವಯ ಅಪರಯಧದ ಆದಯಯವನ್ ು ಸಹ; 

  ಯಯವುದೆೀ ನಯಗರಕ ಹಕೆನ್ುು ಸಮರ್ಥಥಸಕೆ ಳಳದಂತ್ೆ ಪುಾಗಿಟಿವ್ ಆರ್ಥಥಕ ಅಪರಯಧಿಯ 
ಅಸಮ್ಯಧಯನ್ವನ್ುು; ಮತು ೆ

   ಕಯಯದೆಯಡಿಯಲ್ಲೆ ಜವಯಬಯದರ ಆಸಯೆನ್ುು ನಿವಥಹಿಸಲು ಮತುೆ ವಿಲೆೀವಯರ ಮ್ಯಡಲು 
ನಿವಯಥಹಕರ ನೆೀಮಕ. 

3.  ಎೀಂಎಸ್ ಎೀಂಇ ಆರ್ ಬಐ ಸರ್ಮತಿಗೆ ಸನಯಾ ನೆೀತ ತವ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಕರು, ಸಣೆ ಮತುೆ ಮಧಾಮ ಕೆೈಗಯರಕಯ (ಎಂಎಸ ಎಂಇ) ವಲಯದ ದಿೀಘಾಥವಧಿ ಸುಸರೆತ್ೆಗೆ 
ಪರಹಯರ ಸ ಚ್ಚಸಲು ಸಹಯ ಪರಣತರ ಸಮಿತಿ ರಚ್ಚಸಲಯಗಿದೆ. 

 ಷೆೀರುಪೆೀಟೆ ನಿಯಂತ್ಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಸ್ೆಬಿ)ಮ್ಯಜಿ ಅಧಾಕ್ಷ ಯು.ಕೆ.ಸನಯಾ ನೆೀತೃತವದಲ್ಲೆ ಈ 
ಸಮಿತಿಯನ್ುು ಅಸೆತವಕೆೆ ತರಲಯಗಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಎಂಎಸ ಎಂಇ ವಲಯದ 25 ಕೆ ೀಟಿವರೆಗಿನ್ ಸ್ಯಲವನ್ುು ಒಂದು ಬಯರ ಪುನ್ರ 
ಹೆ ಂದಯಣಕೆ ಮ್ಯಡಲು ಅವಕಯಶ ಮ್ಯಡಿಕೆ ಟ್ಟ ಬೆನ್ುಲೆೆೀ, ಆರ ಬಿಐ ಈ ಸಮಿತಿ ರಚ್ಚಸದೆ. 

 ಈ ಎಂಟ್ು ಮಂದಿ ಸದಸಾರ ಈ ಸಮಿತಿಯು, ಈ ವಲಯದ ಮೀಲೆ ವಾತಿರಕೆ ಪರಣಯಮ 
ಬಿೀರರುವ ಕಯರಣಗಳನ್ ು ಪರಶ್ನೀಲ್ಲಸಲ್ಲದೆ. 
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 ಈ ವಷ್ಥದ ಜ ನ ಅಂತಾದ ವೆೀಳ ಗೆೆ ವರದಿ ನಿೀಡಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಗಡುವು ನಿೀಡಲಯಗಿದೆ. 
 ವಿಶವದಯದಾಂತ ಜಯರಯಲ್ಲೆ ಇರುವ ಅತುಾತಮೆ ಕ್ಮಗಳು, ಭಯರತದಲ್ಲ ೆ ಅವುಗಳನ್ುು 

ಅಳವಡಿಸಕೆ ಳುಳವ ಸ್ಯಧಾತ್ೆಗಳನ್ ು ಸಮಿತಿಯು ಪರಶ್ನೀಲ್ಲಸ ಶ್ನಫಯರಸುಗಳನ್ುು 
ಮ್ಯಡಲ್ಲದೆ. 

4.  ಡಿಜಿಟಲ್  ಪಯವತಿಗೆ ನ್ೀಂದನ್  ಸರ್ಮತಿ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ನ್ಗದುರಹಿತ (ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ) ಪಯವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ್ೆ ಭಯರತಿೀಯ ರಸವ್ಥ  ಬಯಾಂಕ , 
ನ್ಂದನ  ನಿಲೆೀಕಣ ನೆೀತೃತವದಲ್ಲೆ ಉನ್ುತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ರಚ್ಚಸದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಡಿಜಿಟ್ಲ್  ಪಯವತಿಯ ಸುರಕ್ಷತ್ೆ ಹೆಚ್ಚಚಸಲು ಕೆೈಗೆ ಳಳಬೆೀಕಯದ ಕ್ಮಗಳ ಬಗೆೆ ಸಲಹೆ ನಿೀಡಲು, 
ಆಧಯರ ನ್ ರ ವಯರ ನ್ಂದನ  ಅವರ ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಐದು ಸದಸಾರ ಸಮಿತಿ ಅಸತೆವಕೆೆ 
ಬರಲ್ಲದೆ. 

 ನ್ಗದುರಹಿತ ಪಯವತಿ ವಿಧಯನ್ ಉತ್ೆೆೀಜಿಸುವುದು ಮತುೆ ಇಂತಹ ಹಣ ಪಯವತಿ ವಾವಸ್ೆ ೆ
ಮ ಲಕ ಹಣಕಯಸು ಸ್ೆೀಪಥಡೆ ಹೆಚ್ಚಚಸುವ ಉದೆದೀಶಕೆೆ ಈ ಸಮಿತಿ ರಚ್ಚಸಲಯಗಿದೆ ಎಂದು 
ಆರ ಬಿಐ ತಿಳಿಸದೆ. 

 ಸಮಿತಿಯು ತನ್ು ಮೊದಲ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸದ ದಿನ್ದಿಂದ ಮ ರು ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲೆಸಲ್ಲದೆ. 
 ಸದಾಕೆೆ ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ಜಯರಯಲ್ಲೆ ಇರುವ ಡಿಜಿಟ್ಲ್  ಪಯವತಿ ವಾವಸ್ೆ,ೆ ಈ ವಾವಸ್ೆ ೆ

ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲೆ ಇರುವ ಲೆ ೀಪದೆ ೀಷ್ಗಳು, ಈ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನ್ುು ನಿವಯರಸುವ 
ಪರಹಯರೆ ೀಪಯಯಗಳು, ಹಣಕಯಸು ಸ್ೆೀಪಥಡೆಯಲ್ಲೆ ಈ ವಾವಸ್ೆೆ ನಿವಥಹಿಸುತಿೆರುವ ಪಯತ್ದ 
ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ದ ಪರಯಮಶ್ೆಥ ನ್ಡೆಸಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಸ ಚ್ಚಸಲಯಗಿದೆ. 
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 ಈ ವಿಧಯನ್ದ ಸುರಕ್ಷತ್ೆ ಹೆಚ್ಚಚಸ, ಬಳಕೆದಯರರಲ್ಲೆ ವಿಶ್ಯವಸ ಮ ಡಿಸುವ ಮತುೆ ಬಳಕೆದಯರರು 
ಡಿಜಿಟ್ಲ್  ವಿಧಯನ್ದಲ್ಲಯೆೀ ಹಣಕಯಸು ಸ್ೆೀವೆಗಳನ್ುು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಯನ್ಗಳ ಬಗೆ ೆ
ಸಮಿತಿಯು ಶ್ನಫಯರಸು ಮ್ಯಡಲ್ಲದೆ. 

 ಈ ಸ್ೌಲರ್ಾದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಚಸಲು ಕೆೈಗೆ ಳಳಬೆೀಕಯದ ಮಧಾಂತರ ಕಯಯಥತಂತ್ದ ಬಗೆಯೆ  
ಸಮಿತಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ುು ನಿೀಡಲ್ಲದೆ. 

 ಸರ್ಮತಿಯ ಸದಸಾರು: ಇನೆ ಫಸಸ ನ್ ಸಹ ಸ್ಯಪೆಕ ನ್ಂದನ  ನಿಲೆೀಕಣ ಅವರಲದೆೆ, 
ಆರ ಬಿಐನ್ ಮ್ಯಜಿ ಡೆಪುಾಟಿ ಗವನ್ಥರ  ಎರ್ಚ . ಆರ . ಖಯನ , ವಿಜಯ ಬಯಾಂಕ ನ್ ಮ್ಯಜಿ 
ಸಇಒ  ಕಶ್ೆ ೀರ  ಸ್ಯನಿಸ, ಐ.ಟಿ ಸಚ್ಚವಯಲಯದ ಮ್ಯಜಿ ಕಯಯಥದಶ್ನಥ ಅರುಣಯ ಶಮ್ಯಥ 
ಮತುೆ ಐಐಐ ಅಹೆದಯಬಯದ್ ನ್ ಉದಾಮಶ್ನೀಲತ್ಯ ಕೆೀಂದ್ದ ಮುಖಾ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಯ 
ಅಧಿಕಯರ ಸಂಜಯ್  ಜೆೈನ  ಅವರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸಾರಯಗಿದಯದರೆ. 

5.ಮಧಾೀಂತರ ಬಜೆರ್ಟ  

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದ ಿ

 ಸಂಸತಿೆನ್ ಬಜೆರ್ಟ ಅಧಿವೆೀಶನ್ ಜನ್ವರ 31ರಂದ ಆರಂರ್ಗೆ ಂಡು ಫೆಬ್ವರ 13ರ ವರೆಗೆ 
ನ್ಡೆಯಲ್ಲದುದ, ಫೆಬ್ವರ 1ರಂದು ಮಧಾಂತರ ಬಜೆರ್ಟ ಮಂಡನೆಯಯಗುವ ಸ್ಯಧಾತ್ೆಯದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಏಪ್ಲ್-ಮೀ ತಿಂಗಳಲ್ಲ ೆ ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಚ್ುನಯವಣೆ ನ್ಡೆಯಲ್ಲರುವುದರಂದ ಸಂಸದಿೀಯ 
ವಾವಹಯರಗಳ ಸಂಪುಟ್ ಸಮಿತಿ(ಸಸಪಎ) ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ಬಜೆರ್ಟ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ ಬಗೆೆ ದಿನಯಂಕ 
ನಿಗದಿ ಸಂಬಂಧ ಚ್ಚೆಥ ನ್ಡೆಸಲಯಯತು. 

ಯಯಕೆ ಮಧಾೀಂತರ ಬಜೆರ್ಟ? 

 ಹಯಲ್ಲ ಇರುವ ಸಕಯಥರಕೆೆ ಪೂಣಥ ಪ್ಮ್ಯಣದ ಬಜೆರ್ಟ ಮಂಡನೆಗೆ ಕಯಲಯವಕಯಶದ ಕೆ ರತ್ೆ 
ಇದದರೆ ಅರ್ವಯ ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಚ್ುನಯವಣೆ ಹತಿರೆ ಬಂದಯಗ ಮಧಾಂತರ ಬಜೆರ್ಟ 
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ಮಂಡಿಸಲಯಗುತದೆೆ. ಹೆ ಸದಯಗಿ ಚ್ುನಯಯತಗೆ ಂಡ ಸಕಯಥರ ನ್ಂತರ ಪೂಣಥ ಪ್ಮ್ಯಣದ 
ಬಜೆರ್ಟ ಮಂಡಿಸುತೆದೆ.   

ಲ್ೆೀಖ್ಯನ್ುದಯನ್ ಎೀಂದರೆೀನ್ು? 

 ಭಯರತದಲ್ಲೆ ಏಪ್ಲ್ 1 ರಂದು ಆರ್ಥಥಕ ವಷ್ಥ ಆರಂರ್ಗೆ ಂಡರೆ ಮ್ಯರ್ಚಥ 31ರಂದು 
ಕೆ ನೆಯಯಗುತದೆೆ. ಆರ್ಥಥಕ ವಷ್ಥದ ಕೆ ನೆ ದಿನ್ವಯದ ಮ್ಯರ್ಚಥ 31ರ ಅವಧಿಗೆ 
ಅನ್ವಯವಯಗುವಂತ್ೆ ಪ್ತಿ ವಷ್ಥ ಆಯವಾಯಕೆೆ ಸಂಸತುೆ ಅನ್ುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡುತೆದೆ. 

 ಒಂದು ವೆೀಳ  ೆ ಆರ್ಥಥಕ ವಷ್ಥ ಮುಕಯೆಯವಯಗುವುದರೆ ಳಗೆ ಪೂಣಥ ಪ್ಮ್ಯಣದ ಬಜೆರ್ಟ 
ಮಂಡಿಸಲು ಸಕಯಥರಕೆೆ ಸ್ಯಧಾ ಆಗದೆೀ ಇದದರೆ ಹೆ ಸ ಸಕಯಥರ ಬಜೆರ್ಟ ಮಂಡಿಸುವ 
ತನ್ಕದ ಅವಧಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಂಸತಿನೆ್ ಅನ್ುಮೊೀದನೆ ಪಡೆಯಬೆೀಕಯಗುತದೆೆ. ಈ 
ಕಯರಣಕಯೆಗಿ ಮಧಾಂತರ ಬಜೆರ್ಟ ಮಂಡಿಸ ಲೆೀಖಯನ್ುದಯನ್ಕೆೆ ಒಪಾಗೆ ಪಡೆಯಲಯಗುತೆದೆ. 

 ಪೂಣಥ ಪ್ಮ್ಯಣದ ಬಜೆರ್ಟ ಮಂಡನೆಯ ತನ್ಕದ ಆಡಳಿತ್ಯತೆಕ ಖಚ್ುಥ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ 
ಲೆೀಖಯನ್ುದಯನ್ದಿಂದ ಅನ್ುಕ ಲವಯಗುತದೆೆ. ಮ ರರಂದ ನಯಲುೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ುಟ 
ಖಚಯಥಗುತದೆೆ ೀ ಅಷ್ುಟ ವೆಚ್ಚವನ್ುು ಮ್ಯತ್ ಸಕಯಥರ ಪರಗಣಸ ಲೆೀಖಯನ್ುದಯನ್ಕೆೆ 
ಅನ್ುಮತಿ ಪಡೆಯುತದೆೆ. 2014ರ ಫೆಬ್ವರಯಲ್ಲ ೆ ಪ. ಚ್ಚದಂಬರಂ ಮಧಾಂತರ ಬಜೆರ್ಟ 
ಮಂಡಿಸದದರೆ, 2014ರ ಜುಲೆೈನ್ಲ್ಲೆ ಹಣಕಯಸು ಸಚ್ಚವ ಅರುಣ್ ಜೆೀಟಿೆ ಪೂಣಥ ಪ್ಮ್ಯಣದ 
ಬಜೆರ್ಟ ಮಂಡಿಸದದರು. 

6. ಸಯವ್ತಿ್ಕ ಮ ಲಭ ತ ಆದಯಯ (Universal Basic Income) 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಈಶ್ಯನ್ಾ ಭಯರತದ ಪುಟ್ಟ ರಯಜಾ ಸಕೆಂ ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ ವರಮ್ಯನ್ ಯೀಜನೆಯನ್ುು 
ಅನ್ುಷಯಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಮುಂದಯಗಿದೆ. ಈ ಕುರತು ಮ್ಯಹಿತಿ ನಿೀಡಿರುವ ಮುಖಾಮಂತಿ್ ಪವನ 
ಕುಮ್ಯರ ಚಯಮಿೆಂಗ್, ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲರ್ ತ ಆದಯಯ ಯೀಜನೆಯನ್ುು 
ಅನ್ುಷಯಾನ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಸಕಯಥರ ಬದಧವಯಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸದಯದರೆ. 
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ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲರ್ ತ ಆದಯಯದ ಕುರತು ಇಡಿೀ ವಿಶವದಲೆೀೆ ಚ್ಚೆಥಯಯಗುತಿೆದೆ. 
ಸಕಯಥರವೆೀ ತನ್ು ಪ್ಜೆಗಳಿಗೆ ನಿದಿಥಷ್ಟ ಹಣವನ್ುು ಸಮನಯಗಿ ಹಂಚ್ುವ ಯೀಜನೆಯೀ 
ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ ವರಮ್ಯನ್. 

 ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲರ್ ತ ಆದಯಯ ಯೀಜನೆ ಕೆಲವು ಐರೆ ೀಪಾ ರಯಷ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಅನ್ುಷಯಾನ್ಕೆೆ 
ಬಂದಿದುದ, ಇದರಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲನೆ್ ಸಕಯಥರಗಳು ಯಶಸವಯ  ಆಗಿವೆ. 

 ಅದರಂತ್ೆ ಭಯರತದಲ ೆ ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ ವರಮ್ಯನ್ದ ಕುರತು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲ  
ಚ್ಚೆಥಯಯಗುತಿದೆೆ. ಕೆಲವು ರಯಜಾಗಳು ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ುು ಅನ್ುಷಯಾನ್ಕೆೆ ತರುವ ಪ್ಯತು 
ಕ ಡ ಮ್ಯಡಿದದವು. ಅಲೆದೆೀ ಕೆೀಂದ್ ಹಣಕಯಸು ಇಲಯಖೆ ಮುಂದೆ ಕ ಡ ಇಂತದೆ ದಂದು 
ಪ್ಸ್ಯವೆನೆ ಬಂದಿತುೆ. 

ಸಯವ್ತಿ್ಕ ಮ ಲಭ ತ ಆದಯಯ  ಎೀಂದರೆೀನ್ು ? 

 ಯುಬಿಐ ಎಂದರೆ ಹೆಸರೆೀ ಹೆೀಳುವಂತ್ೆ ದೆೀಶದ ಪ್ತಿಯಬಿ ಪ್ಜೆಗ  ಸಹ ನಿಯಮಿತವಯಗಿ 
ಕನಿಷ್ಾ ಆದಯಯ ಪಯವತಿ ಮ್ಯಡುವುದು ಎನ್ುಬಹುದು. 

 ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ ಆದಯಯ ಯೀಜನೆಯ ಪ್ಕಯರ ನಯಗರಕರು ತಮೆ ಹಣಕಯಸು ಹಿನೆುಲೆ, 
ಔದೆ ಾೀಗಿಕ ಸತೆಿಗತಿ ಅರ್ವಯ ಇತರ ಗುಣಗಳ ೀೆನೆೀ ಇದದರ  ಸಕಯಥರದಿಂದ ನಿದಿಥಷ್ಟವಯದ 
ನಿಯಮಿತ ಆದಯಯವನ್ುು ಪಡೆಯುತ್ಯರೆೆ. ಅವರು ಆ ದೆೀಶದ ಪೌರರಯಗಿರುವುದು ಮತುೆ 
ಕಯನ್ ನ್ುಬದಧವಯಗಿ ವಯಸೆರಯಗಿರುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಫಲಯನ್ುರ್ವಿಯಯಗುವುದಕೆೆ 
ಇರಬೆೀಕಯದ ನಯಗರಕರ ಏಕೆೈಕ ಅಹಥತ್ೆ. ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ ಆದಯಯ ಕಯಯಥಕ್ಮದ 
ಕಲಾನೆ ಏನ್ು ಎಂದರೆ ಪ್ತಿಯಬಿ ವಯಸೆ ನಯಗರಕರಗೆ ಸಕಯಥರವೆೀ ಮ ಲರ್ ತ ಜಿೀವನ್ 
ವೆಚ್ಚವನ್ುು ಪಯವತಿಸುವುದು. ಈ ಕಲಾನೆಯನ್ುು ಮೊದಲ್ಲಗೆ ಪ್ಸುತೆ ಪಡಿಸದುದ ನೆ ಬೆಲ್ 
ಪ್ಶಸೆ ವಿಜೆೀತ ಬಟೆ್ಥಂಡ್ ರಸ್ೆಲ್. ‘ಅಗತಾಗಳನ್ುು ಪೂರೆೈಸುವಂತಹ ಸಣೆ ಪ್ಮ್ಯಣದ 
ಆದಯಯ ಸವಥರಗ  ಸಗಬೆೀಕು, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮ್ಯಡಲ್ಲ, ಮ್ಯಡದೆೀ ಇರಲ್ಲ, ಅವರ 
ಆದಯಯ ಹೆಚ್ಚಚನ್ದಿರಲ್ಲ ಅರ್ವಯ ಕಡಿಮಯೀ ಇರಲ್ಲ ಅವರಗೆ ಈ ಕನಿಷ್ಾ ಆದಯಯ 
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ಸಗಲೆೀಬೆೀಕು. ಸಮುದಯಯವು ಉಪಯುಕ ೆ ಎಂಬುದಯಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಯಯವುದಯದರ  
ಕೆಲಸದಲ್ಲೆ ತ್ೆ ಡಗಲು ಬಯಸುವವರಗೆ ಉತ್ಯಾದಿಸದ ವಸುೆಗಳ ಒಟ್ುಟ ಮೊತದೆಲ್ಲೆ ನಿದಿಥಷ್ಟ 
ಮೊತವೆನ್ುು ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಆದಯಯವಯಗಿ ನಿೀಡಬೆೀಕು’ ಎಂದು ರಸ್ೆಲ್ 1918ರಲ್ಲೆ ಸಲಹೆ 
ನಿೀಡಿದದರು. 

 ಕೆಲಸ ಮ್ಯಡದೆೀ ಇದದರ  ಪ್ತಿಯಬಿ ಪ್ಜೆಗ  ಇದನ್ುು ಕೆ ಡಮ್ಯಡಲಯಗುವುದರಂದ 
ಯ ನಿವಸಥಲ್ ಬೆೀಸಕ ಇನ ಕಮ್ (ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲರ್ ತ ಆದಯಯ) ಎಂಬ ಹೆಸರು 
ಬಂದಿದುದ, ಇದನ್ುು ಎಲಯೆ ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ ರ್ದ್ತ್ೆ ಯೀಜನೆಗಳ ತ್ಯಯಯಂದೆೀ 
ಬಣೆಸಲಯಗುತಿೆದೆ.  

ಇದರ ಅಗತಾತ್ೆ ಏನ್ು ? 

 ಇದಿೀಗ ನ್ಮೆಲ್ಲೆ  ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಆರ್ಥಥಕತ್ೆಯ ರ್ವಿಷ್ಾದ ದೃಶಾ ಕಂಡುಬರುತಿದೆೆ. ಈ ವಾವಸ್ೆಯೆಲ್ಲ ೆ
ಬಹುತ್ೆೀಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ುು ಕಂಪೂಾಟ್ರಗಳು ಮತುೆ ರೆ ಬೆ ೀರ್ಟಗಳು ನಿವಥಹಿಸುತವೆೆ. 
ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಎಲೆ ಪ್ಕ್ಯಗಳ ಮ್ಯಲ್ಲೀಕನಯಗುತದೆೆ. ಎಲೆೆಡೆಯಲ್ಲಯೆ  ಕೃತಕ ಬುದಿಧಮತ್ೆ ೆ
ಪ್ಚ್ಲ್ಲತದಲ್ಲೆರುವ ಮತುೆ ನಿರುದೆ ಾೀಗ ಹೆಚ್ುಚತಿರೆುವ ತನ್ ೆಲಕ ‘ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ನಿರಯಶ್ನ್ತ’ 
ಪರಸತೆಿಯ ಚ್ಚತ್ ಕಂಡು ಬರುತಿದೆೆ. ವಯಸವೆದಲ್ಲ ೆ ಇದರಂದಯಗಿ ‘ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ 
ಆದಯಯ ಕಯಯಥಕಮದ ಕಲಾನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಬೆಂಬಲ ಸಗುತಿದೆೆ. ಯಯಂತಿ್ೀಕರಣದ ಈ 
ಯುಗದಲ್ಲೆ ಕೆಲಸವಿಲೆದ – ಹೆಚ್ಚಚನ್ ವಿರಯಮದ ಬದುಕನ್ುು ನಯವು ಅನ್ುರ್ವಿಸುತಿದೆೆದೀವೆ. 
ಇಂತಹ ಹೆ ತಿನೆ್ಲ್ಲೆ ನ್ಮಗೆಲೆರಗ  ಆದಯಯದ ಮ ಲದ ಅಗತಾ ಇದೆ. 

ಭಯರತದಲ್ಲು ಇೀಂತಹ ಪ್್ಯೀಗ ನ್ಡೆದ್ದತ್ಯ?ಿ 

 2011 ರಲ್ಲೆ ಮಧಾಪ್ದೆೀಶ ಸಕಯಥರ ಇಂರ್ದೆ ದಂದು ಪ್ಯತುಕೆೆ ಮುಂದಯಗಿತುೆ. ಪಯ್ರಂಭಿಕ 
ಹಂತದಲ್ಲ ೆ 8 ಹಳಿಳಗಳಲ್ಲೆ ಜಯರಯಯಗಿದದ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಪ್ತಿ ಕುಟ್ುಂಬದ ತಂದೆ-ತ್ಯಯ 
ವಯಸೆರಗೆ ಮ್ಯಸಕವಯಗಿ 200 ರ ಗಳು ಹಯಗ  ಮಕೆಳಿಗೆ 100 ರ  ನಿೀಡುವ ಯೀಜನೆ 
ಜಯರಗೆ ತಂದಿತುೆ. ನ್ಂತರದ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲೆ 300, 150 ರ ಗಳಿಗೆ ಆದಯಯ ಪಯವತಿಯನ್ುು 
ಏರಕೆ ಮ್ಯಡಲಯಗಿತುೆ.  
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ಯಯವ ಯಯವ ದೆೀಶದಲ್ಲು ಸಯವ್ತಿ್ಕ ಮ ಲಭ ತ ಆದಯಯ ಯೀಜನೆ ಜಯರಗೆ ಬೀಂದ್ದತುಿ ?   

 ವಿಶವದಲೆೀೆ  ಮೊದಲ ಬಯರಗೆ ಸವಟ್ಿಲೆಥಂಡ್ ಇಂತಹ ಯೀಜನೆ ಜಯರಗೆ ಮುಂದಡಿ ಇಟಿಟತು ೆ
ಅದ  2016ರ ಜ ನ ನ್ಲ್ಲೆ. ದೆೀಶದ ಉದೆ ಾೀಗಸೆರಯಗಿರಲ್ಲ,  ನಿರುದೆ ಾೀಗಿಗಳಯಗಿರಲ್ಲ 
ದೆೀಶದ ಪ್ತಿಯಬಿ ನಯಗರಕನಿಗ  ಕಡಯಾಯ ಮ್ಯಸಕ ವೆೀತನ್ ನಿೀಡುವ ಮಹತವದ 
ಪ್ಸ್ಯವೆನೆಯಂದನ್ುು ಸವಟ್ಿಲೆಥಂಡ್ ಮಂಡಿಸತುೆ.  21ನೆೀ ಶತಮ್ಯನ್ದಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ 
ಕೆಲಸಗಳು ರೆ ೀಬಯರ್ಟ ಗಳಿ೦ದಲೆೀ ನ್ಡೆಯುತಿೆರುವುದರ೦ದ ಹೆಚ್ುಚ ಜನ್ರು ಕೆಲಸ 
ಕಳೆದುಕೆ ಳುಳತಿದೆಯದರೆ. ಇದಕಯೆಗಿ ಮ ಲ ವೆೀತನ್ದ ಅಗತಾವಿದೆ ಎ೦ಬುದು ಈ ಪ್ಸ್ಯವೆನೆ 
ಬೆ೦ಬಲ್ಲಸುವವರ ವಯದವಯಗಿತುೆ.   

ಮುೀಂದ್ದನ್ ಹಯದ್ದ  

 ಹೆಚ್ುಚತಿರೆುವ ವೆೀತನ್ ಅಸಮ್ಯನ್ತ್ೆ, ಅರೆಕಯಲ್ಲಕ ಉದೆ ಾೀಗ, ತ್ಯತ್ಯೆಲ್ಲಕ ಉದೆ ಾೀಗ, ಮತುೆ 
ರಕೆಸ ಪ್ವೃತಿಯೆ ಮ್ಯಲ್ಲೀಕರಂದ ನ್ಡೆಯುತಿರೆುವ ದಮನ್ಕಯರ ನಿೀತಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ 
ಪರಣಯಮವಯಗಿ ಉಂಟಯಗಿರುವ ಈಗಿನ್ ಅನಿಶ್ನಚತ ಕಯವಿುಥಕ ಮ್ಯರುಕಟೆಟಯಲ್ಲೆ ಕಡಿಮ 
ಕೌಶಲದ ಕಯವಿುಥಕರಗೆ ಲಭಿಸುವ ಕಡಿಮ ವೆೀತನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇಂದು ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ 
ಆದಯಯ ಕಯಯಥಕ್ಮದ ಚ್ಚಂತನೆಯತೆ ಹಲವರನ್ುು ತಳಿಳದೆ. ನ್ುಚ್ುಚ ನ್ ರಯಗುತಿೆರುವ ನ್ಮೆ 
ಕಲಯಾಣ ರಯಜಾ ಮತುೆ ಅದರ ಅರೆಮನ್ಸಸನ್ ನಿೀತಿಗಳಿಂದ ಆಗುತಿೆರುವ ಅನಯಾಯಕೆೆ 
ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ ಆದಯಯ ಸ ಕೆ ಉತೆರ ಆಗಬಲುೆದು ಎಂಬ ಅಭಿಪಯ್ಯ ಮ ಡುತಿೆದೆ. 
ವಯಸವೆವಯಗಿ ಬಡವರಗೆ ನೆರವಯಗಲೆಂದೆೀ ಸಬಿಸಡಿಗಳು ಮತುೆ ನೆೀರ ನ್ಗದು ವಗಯಥವಣೆ 
ಯೀಜನೆಯಂತಹ ಹಲವಯರು ಕಯಯಥಕ್ಮಗಳನ್ ು ಭಯರತದಂತಹ ಕಲಯಾಣ ರಯಷ್ರಗಳು 
ಜಯರಗೆ ಳಿಸವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಯಯಥಕ್ಮಗಳ ಪೆೈಕ ಹಲವು ಬಡವರನ್ುು ತಲುಪುತಿಲೆೆ. ಅಷೆಟೀ 
ಅಲ,ೆ ವಾವಸ್ಯಪೆನಯ ಸಮಸ್ೆಾಗಳು, ರಹಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳು, ರ್್ಷಯಟಚಯರ ಮತುೆ ಕೆಂಪುಪಟಿಟ (ರೆಡ್
ಟೆೀಪಸಂ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಪರಣಯಮವಯಗಿ ದ ಷ್ಣೆಗ  ಒಳಗಯಗಿವೆ. ಉದಯಹರಣೆಗೆ ನ್ಮೆ 
ಸ್ಯವಥಜನಿಕ ಪಡಿತರ ವಾವಸ್ೆಯೆಲ್ಲೆ ಸ್ೆ ೀರಕೆಯಯಗುತಿೆರುವ ದರ ಶ್ೆೀಕಡಯ 40ರಷ್ುಟ ಎಂದು 
ಅಂದಯಜು ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ. ಕೆೀಂದ್ ವಿತೆ ಸಚ್ಚವಯಲಯದ ಮುಖಾ ಆರ್ಥಥಕ ಸಲಹೆಗಯರ 
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ಅರವಿಂದ ಸುಬ್ಮಣಯನ ಅವರು ಒಪಾಕೆ ಂಡಿರುವಂತ್ೆ, ಬಡವರ ಉದಯಧರಕಯೆಗಿ ಕೆೀಂದ್ 
ಸಕಯಥರ ಕನಿಷ್ಾ 1,000 ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು ಜಯರಗೆ ಳಿಸದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲೆ ತ್ೆ ಡಗಿಸುವ ಹಣ 
ಬಡವರನ್ುು ತಲುಪುತಿೆದೆಯೀ ಎಂಬುದು ಸಾಷ್ಟವಿಲೆ. ಇದಲದೆೆ, ಭಯರತದಲ್ಲೆ ನಿರಂತರವಯಗಿ 
ಅಧಿಕಯರಕೆೆ ಬಂದ ಸಕಯಥರಗಳು ಬಡವರು ಮತುೆ ಬಡವರು ಅಲದೆವರು ಯಯರು 
ಎಂಬುದನ್ುು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲೆ ಮುಗೆರಸವೆ. ಪರಣಯಮವಯಗಿ ಬಡವರ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲೆ ವಾಯಸುವ 
ಯೀಜನೆಗಳ ಮ ಲಕ ಅವರಗೆ(ಬಡವರಗೆ) ತಲುಪುವ ನೆರವಿನ್ ಅರ್ವಯ ಹಣದ ಪ್ಮ್ಯಣ 
ಅತಾಂತ ಕಡಿಮಯಯಗಿರುತೆದೆ. 

 ಪರಗಣಸಬೆೀಕಯದ ಇನೆ ುಂದು ಮುಖಾವಯದ ವಿಚಯರವೆಂದರೆ, ನಯವು ಭಯರತಿೀಯರು 
ಸ್ಯಮ್ಯನ್ಾವಯಗಿ ಹಣದ ಬದಲ್ಲಗೆ ವಸುೆಗಳ ರ ಪದಲ್ಲೆ ಹಂಚ್ಲು ಬಯಸುತ್ೆೀೆವೆ. 
ಉದಯಹರಣೆಗೆ: ಯಯರಯದರ  ಅಗತಾ ಉಳಳವರಗೆ ಹಣ ಕೆ ಡುವ ಬದಲು ಆಹಯರವನ್ುು 
ಕೆ ಡುವುದಕೆೆ ನಯವು ಆದಾತ್ೆ ನಿೀಡುತ್ೆೆೀವೆ. ಹಿೀಗೆ ಮ್ಯಡುವ ಮ ಲಕ 
ಉದೆದೀಶಪೂವಥಕವಯಗಿ ಅರ್ವಯ ಉದೆದೀಶವಿಲದೆೆೀ ನಯವು ಇತರರನ್ುು ಅವರ ಬದುಕನ್ 
ಬಗೆಗಿನ್ ನ್ಮೆ ಸೀಮಿತ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ವಯಾಪಯೆಳಕೆೆ ತಂದುಬಿಡುತ್ೆೆೀವೆ ಮತುೆ ನ್ಮೆ 
ನೆೈತಿಕತ್ೆಯ ಕಲಾನೆಯನ್ುು ಅವರ ಮೀಲೆ ಹೆೀರಬಿಡುತ್ೆೆೀವೆ. ಅವರ ಬಗೆ ೆ ಅಪನ್ಂಬಿಕೆ 
ಇಟ್ುಟಕೆ ಳುಳವ ನಯವು ಅವರು ಹಣವನ್ುು ಆಡಂಬರಕೆೆ ಅರ್ವಯ ಅನ್ುಮ್ಯನಯಸಾದ 
ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಯವಿಸುತ್ೆೀೆವೆ. ಹಳೆಯ ಅಭಯಾಸಗಳು/ಚ್ಟ್ಗಳು 
ಸ್ಯಯುವುದಿಲೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಬೆೀಕಯದ ಅಗತಾವಿಲೆ, ಆದರೆ, ನ್ಮೆ ಸಕಯಥರಗಳು ವಿಶ್ಯವಸ 
ಇಡಲು ಮತುೆ ಇತರರ ಮುಕೆಮನ್ಸಸನ್ುು ಗೌರವಿಸಲು ಕಲ್ಲಯಬೆೀಕು. 

 ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ ಆದಯಯ ಕಯಯಥಕ್ಮದ ಪರಣಯಮದ ವಿಶ್ೆೆೀಷ್ಣೆಗಯಗಿ 2014ರಲ್ಲ ೆ
ಮಧಾಪ್ದೆೀಶದ ಕೆಲವು ಭಯಗಗಳಲ್ಲೆ ಪಯ್ಯೀಗಿಕ ಅಧಾಯನ್ ಒಂದನ್ುು ನ್ಡೆಸಲಯಯತು. 
ಬಡತನ್ ರೆೀಖೆಯಂದ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟ್ುಂಬಗಳಿಗೆ ಆದಯಯಕೆೆ ಪೂರಕವಯಗಿ ಹಯಲ್ಲ 
ಸಹಯಯಧನ್ಗಳ ಮಟ್ಟ ಅಂತಹ ಕುಟ್ುಂಬಗಳ ಸರಯಸರ ಮ್ಯಸಕ ವೆಚ್ಚಕೆಂತ ಶ್ೆೀಕಡ 
33ಕೆಂತಲ  ಕಡಿಮ ಎಂಬ ಅಂದಯಜು ಇದೆ. ಲರ್ಾ ಸಬಿಸಡಿಗಳು ಮತುೆ ಪೂರಕ ಆದಯಯಕೆೆ 
ಸರಸಮವಯದ ಹಣವನ್ುು ಅಧಾಯನ್ದ ಅಂಗವಯಗಿ ಇಂತಹ ಕುಟ್ುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲಯಯತು. 
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ಬಳಿಕ ಕಯಲಕಯಲಕೆೆ ಅವರ ವತಥನೆಯನ್ುು ಅಧಾಯನ್ ಮ್ಯಡಲಯಯತು. ಇಂತಹ 
ಕುಟ್ುಂಬಗಳು ಬಳಸದ ಪೌಷ್ಟ್ಾಕ ಆಹಯರದ ಪ್ಮ್ಯಣ ಹಲವು ಪಟ್ುಟ ಹೆಚ್ಚಚದುದ, ಅನಯರೆ ೀಗಾ 
ಪ್ಮ್ಯಣ ಇಳಿಕೆಯಯಯತು. ಶ್ಯಲೆಗಳಲ್ಲೆ ದಯಖಲಯತಿ ಮತುೆ ಹಯಜರಯತಿ ಹೆಚ್ಚಚತು. 
ಗಯ್ಮಸರೆು ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ುಚ ಕಷ್ಟಪಟ್ುಟ ದುಡಿದರು. ಅಚ್ಚರದಯಯಕ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ 
ಮದಾ ಸ್ೆೀವನೆಯಯಗಲ್ಲೀ, ಸ್ಯಲ ಮ್ಯಡುವ ಪ್ವೃತಿಯೆಯಗಲ್ಲೀ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲಲೆ. 

 ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ ಆದಯಯದ ಕಯಯಥಕ್ಮ ಅಂಗಿೀಕರಸಲು ಮುಂದಡಿ ಇಡುವ ಮುನ್ು 
ನಯವು ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಅಂಕಸಂಖೆಾ ಮತುೆ ಮ್ಯಹಿತಿ ಸಂಗ್ಹಿಸಕೆ ಳುಳವ ಅಗತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದು 
ವಿವಯದಯತಿೀತ. ಏನಿದದರ  ಹೆ ಸ ಬಯಟ್ಲ್ಲಯಲ್ಲೆ ಹಳ  ೆಮದಾ ಕೆ ಡುವಂತ್ೆ ಹೆ ಸ ಕಲಯಾಣ 
ಕಯಯಥಕ್ಮಗಳನ್ುು ಪ್ಸ್ಯಪೆಸುವ ಮುನ್ು ಈ ಪರಕಲಾನೆಯ ಮಿತಿಗಳ ಬಗೆೆ ನಯವು 
ಚ್ಥಚ್ಚಸಬೆೀಕು. 

 ಜನ್ರು ತಮೆ ಜಿೀವನೆ ೀಪಯಯಕಯೆಗಿ ಆದಯಯ ಗಳಿಕೆಗೆ ಅಸಮರ್ಥರಯದಯಗ ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ 
ಮ ಲ ಆದಯಯದಂತಹ ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು ಆಧಯರವಯಗಿ ಇಟ್ುಟಕೆ ಳಳಲಯಗುತೆದೆ ಎಂದು 
ಭಿನ್ುಮತಿೀಯರು ಪ್ತಿಪಯದಿಸುತ್ಯೆರೆ. ಸಬಿಸಡಿಗಳು ಮತುೆ ಪೂರಕ ಆದಯಯ ನೆರವುಗಳ 
ಬಗೆಗ  ಹಿೀಗೆಯೀ ಯೀಚ್ಚಸಬಹುದಲೆವೆೀ ಎಂಬುದು ನ್ನ್ಗೆ ನಯನೆೀ ಕೆೀಳಿಕೆ ಳುಳವ ಪ್ಶ್ೆು. 
‘ಕೆಲವು ಆಲೆ ೀಚ್ನೆಗಳು ಎಷ್ುಟ ಮ ಖಥತನ್ದಯದಗಿರುತವೆೆ ಎಂದರೆ ಬುದಿಧಜಿೀವಿಗಳಷೆಟೀ 
ಅವುಗಳನ್ುು ನ್ಂಬುತ್ಯೆರೆ’ ಎಂಬ ಜಯಜ್ಥ ಆವೆಥಲ್ ಅವರ ಪ್ಸದಧ ವಯಕಾವನ್ುು 
ಭಿನ್ುಮತಿೀಯರು ಉಲೆೆೀಿತಸುತ್ಯೆರೆ. ನಿಜ, ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ ಆದಯಯ ಕಯಯಥಕ್ಮದ 
ಬಗೆೆ ಹಲವು ಗಣಾವಾಕಗೆಳು ಒಲವು ವಾಕಪೆಡಿಸದಯದರೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೆನ್ ಹೆ ೀರಯಟ್ ಬೌದಿಧಕ 
ವಿಜಯಕಯೆಗಿ ಅಲೆ. ಇಲ್ಲೆನ್ ಹೆ ೀರಯಟ್ ನ್ಮೆ ಮ ಲರ್ ತ ಬದುಕನ್ ಹಕೆನ್ ಖಯತರ ಮತು ೆ
ಜಯರಗಯಗಿ. ನ್ಮೆ ಸಂವಿಧಯನ್ದ 21ನೆೀ ವಿಧಿಯು ಸ್ಯವತಂತ್ಯ ಘನ್ತ್ೆ ಮತುೆ ಜಿೀವನ್ 
ನ್ಡೆಸಲು ಅಗತಾವಯದ ಆದಯಯ ಸಹಿತವಯದ ಬದುಕನ್ ಮ ಲರ್ ತ ಹಕೆನ್ುು ನಿೀಡಿದೆ 
ಎಂಬುದನ್ುು ನಯವಿಲ್ಲೆ ನೆನ್ಪಡಬೆೀಕು. ಇವುಗಳು ಇಲೆದ ಬದುಕು ‘ಕೆೀವಲ ಪಯ್ಣಗಳ 
ಬದುಕನ್ಂತ್ೆ’ ಎಂಬುದನ್ುು ನಯವು ಮರೆಯುವಂತಿಲೆ. ಆದದರಂದ ಸ್ಯವಥತಿ್ಕ ಮ ಲ 
ಆದಯಯ ಕಯಯಥಕ್ಮವನ್ುು ಜಯರಗೆ ಳಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ನ್ಮೆ ಅಸ್ಯಮರ್ಾಥವನ್ುು 
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ಒಪಾಕೆ ಳುಳವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲೆ. ಬದಲ್ಲಗೆ ಅದು ಆಸಕೆರಹಿತ ಕಲಯಾಣ ಕಯಯಥಕ್ಮಗಳ 
ಸನಿುವೆೀಶದಲ್ಲ,ೆ ನ್ಮೆ ಮ ಲರ್ ತ ಹಕೆನ್ ಖಯತರ ನಿೀಡುವುದು ಮ್ಯತ್ವೆೀ ಅಲ,ೆ ಅದನ್ುು 
ಇನ್ುಷ್ುಟ ವಿಸೆರಸುವ ಸಕಯಥರದ ಸ್ಯಂವಿಧಯನಿಕ ಬಯಧಾತ್ೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಪ್ತಿಯಬಿರಗ  
ನಿದಿಥಷ್ಟವಯದ ಆದಯಯದ ರ್ರವಸ್ೆ ಅರ್ವಯ ರ್ದ್ತ್ಯ ವಾವಸ್ೆಯೆನ್ುು ಕಲ್ಲಾಸುವುದು ಎಂದರೆ 
ಅದು ಶ್ನ್ೀಮಂತರರಲ್ಲ, ಬಡವರರಲ್ಲ ಎಲೆರಗ  ಒದಗಿಸುವ ಒಂದೆೀ ರೀತಿಯಯದ ಸಂಪೂಣಥ 
ಶ್ಯಸನ್ಬದಧ ರಕ್ಷಣೆಯಯಗುತೆದೆ. 

 ಇಂತಹ ಕಯಯಥಕ್ಮದ ಅನ್ುಷಯಾನ್ವು ಸಕಯಥರ ವಾವಸ್ೆಯೆನ್ುು ಬುಡಮೀಲು ಮ್ಯಡುತದೆೆ 
ಮತುೆ ನೌಕರಶ್ಯಹಿಯನ್ುು ಸದೆಬಡಿಯುತದೆೆ ಎಂದ  ಭಿನ್ುಮತಿೀಯರು ಪ್ತಿಪಯದಿಸುತ್ಯೆರೆ. 
ಇದಕೆೆ ಚ್ುನಯವಣೆ ಪ್ಚಯರ ಕಯಲದಲ್ಲೆ ಕನಿಷ್ಾ ಸಕಯಥರ, ಗರಷ್ಾ ಆಡಳಿತ ಎಂಬುದು ನ್ಮೆ 
ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್ಯವರ ಮಂತ್ವಯಗಿತುೆ ಎಂಬುದನ್ುು ನಯವು ನೆನ್ಪಸಕೆ ಳಳಬೆೀಕು. 
ಸಂಸದಿೀಯ ತಂಡಗಳ ಹೆ ರತ್ಯಗಿ ಎಲೆ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತುೆ ಕನಿಷ್ಾ ಅಧಥದಷ್ುಟ 
ನೌಕರಶ್ಯಹಿ ಹುದೆದಗಳು ರದಯದದರೆ ಸವಗಥವೆೀನ್  ಕೆಳಕೆೆ ಕಳಚ್ಚ ಬಿೀಳುವುದಿಲೆ; ಸಕಯಥರ 
ಇದನ್ುು ಪ್ಯತಿುಸ ನೆ ೀಡಲ್ಲ. ಈ ಚ್ಚೆಥ ಯಯವುದೆೀ ಕಯರಣಕ ೆ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಡಬಯರದು. 
ಗುರ ಸ್ಯಧನೆಗೆ ಹಲವು ಮ್ಯಗಥಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಗುರ ನಯವು ಯಯವುದನ್ುು ತಲುಪಲು 
ಪ್ಯತಿುಸುತಿೆದೆದೀರ್ೀ ಅದೆೀ ಆಗಿರಬೆೀಕು. 

7.ಡೆಬರ್ಟ , ಕೆ್ಡಿರ್ಟ  ಕಯರ್ಡ್  ಸುರಕ್ಷತ್ೆಗೆ ಆರ್ ಬಐ ಕ್ಮ: ಬರಲ್ಲದೆ ಹೆ ಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆ ೀಕನ್ 
ಪ್ದಧತಿ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಡೆಬಿರ್ಟ  ಕಯಡ್ಥ , ಕೆ್ಡಿರ್ಟ  ಕಯಡ್ ಥಗಳ ಸುರಕ್ಷತ್ೆಗೆ ಅನ್ುಕ ಲವಯಗುವ ಹೆ ಸ ಪದಧತಿಗೆ 
ರಸವ್ಥ  ಬಯಾಂಕ  ಆಫ  ಇಂಡಿಯಯ ಅನ್ುಮತಿ ನಿೀಡಿದೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  
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 ಡೆಬಿರ್ಟ  ಮತುೆ ಕೆ್ಡಿರ್ಟ  ಕಯಡ್ ಥಗಳ ಮ ಲಕ ನ್ಡೆಸುವ ಹಣಕಯಸು ವಗಯಥವಣೆಗಳ 
ಸುರಕ್ಷತ್ೆಗೆ ಹೆ ಸ ಡಿಜಿಟ್ಲ್  ಟೆ ೀಕನ  ಪದಧತಿಯನ್ುು ಅಳವಡಿಸಲು ಆರ ಬಿಐ ಅನ್ುಮತಿ 
ನಿೀಡಿದೆ. ಇದು ನಿರಯತಂಕವಯಗಿ ಕಯಡ್ಥ  ಬಳಕೆಗೆ ಹಯದಿ ಸುಗಮಗೆ ಳಿಸಲ್ಲದುದ, ನ್ಗದುರಹಿತ 
ವಗಯಥವಣೆಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಟ್ಟ ನಿೀಡಲ್ಲದುದ, ಗೆೀಮ್  ಚೆೀಂಜರ  ಆಗುವ ಸ್ಯಧಾತ್ೆ ಇದೆ.  

ಏನಿದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆ ೀಕನ್ ಪ್ದಧತಿ ? 

 ಡೆಬಿರ್ಟ , ಕೆ್ಡಿರ್ಟ  ಕಯಡ್ಥ  ಮ ಲಕ ಹಣ ವಗಯಥವಣೆ ವೆೀಳ ,ೆ ಕಯಡ್ಥ  ಸಂಖೆಾಯ ಬದಲ್ಲಗೆ 
ಬಯಾಂಕ ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಳಿಸುವ 16 ಅಂಕಗಳ ಕೆ ೀಡ್  ಬಳಕೆಯಯಗಲ್ಲದೆ. ಇದರಂದಯಗಿ 
ನಿಮೆ ಕಯಡ್ ಥನ್ ಮ್ಯಹಿತಿ ಸ್ೆ ೀರಕೆಯಯಗುವ ಅಪಯಯ ಇರುವುದಿಲೆ. ಕಯಡ್ ಥಗಳು ಸ್ೆೈಬರ  
ದಯಳಿಗೆ ಗುರಯಯಗುವ ಅಪಯಯವನ್ ು ತಡೆಯಬಹುದು.  

ಇದರೀಂದ ಆಗುವ ಅನ್ುಕ ಲವೆೀನ್ು ? 

 ಮುಖಾವಯಗಿ ರಯಯೆಂಡ್ ನ್ಂರ್ ರಯಷ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಯಣ ಮ್ಯಡುವ ಸಂದರ್ಥ ಇದು ಸಹಕಯರ. 
ರಯಯಂೆಡ್  ಹಯಗ  ಇತರ ಕೆಲ ರಯಷ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಪಬ್ , ಹೆ ೀಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲೆ ಕಯಡ್ ಥಗಳ ಡೆೀಟಯ 
ಕಳಳತನ್ದ ಪ್ಕರಣಗಳಿಗೆ ಕುಖಯಾತಿ ಗಳಿಸವೆ. ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ವೆಬ್ ಸ್ೆೈರ್ಟ ಗಳ ಮ ಲಕ 
ಇ-ಸಗರೆೀರ್ಟ , ದುಬಯರ ಸ್ೆೈಕಲ್ ಗಳ ಬಿಡಿ ಭಯಗ, ದೆ ್ೀನ  ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಖರೀದಿಯ ವೆೀಳ  ೆ
ನ್ಡೆಸುವ ಡಿಜಿಟ್ಲ್  ಪೆೀಮಂರ್ಟ  ಕೆಲವು ಸಲ ಸಮಸ್ೆಾ ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ುು 
ತಪಾಸಲು ಡಿಜಿಟ್ಲ್  ಟೆ ೀಕನ  ಸಹಕಯರ   

 ಈ ಡಿಜಿಟ್ಲ್  ಟೆ ೀಕನ ಗಳು ಅತಾಧಿಕ ರ್ದ್ತ್ೆಯ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿದುದ, ಒಂದು ಸಲ 
ಟೆ ೀಕನ  ಬಿಡುಗಡೆಯಯದ ನ್ಂತರ ಬಳಕೆದಯರ ಹೆ ರತುಪಡಿಸ, ಬಯಾಂಕ  ಸಬಿಂದಿ ಸ್ೆೀರ 
ಬೆೀರೆ ಯಯರಗ  ಅದನ್ುು ಭೆೀದಿಸ, ಮ ಲ ಕಯಡ್ ಥನ್ ಸಂಖೆಾ ಪತ್ೆೆ ಹಚ್ಚಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲೆ. 
ಜತ್ೆಗೆ ಪ್ತಿ ವಗಯಥವಣೆಯಲ ೆ ಈ 16 ಅಂಕಗಳು ಬದಲಯಗುತಿೆರುತವೆೆ.  

 ಇದುವರೆಗೆ ಯುಪಐ ಮತುೆ ಐಎಂಪಎಸ  ವಿಧಯನ್ದಲ್ಲೆ ಇಂರ್ ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ಕ್ಮ ಇತುೆ. 
ಇದಿೀಗ ಕಯಡ್ಥ  ಬಳಕೆಯಲ ೆ ಲಭಿಸಲ್ಲದೆ. ಇಎಂವಿ ಕಯಡ್ಥ  ಪನ  ಬಳಕೆಯಂದ 
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ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ೆೈಬರ  ದಯಳಿ ಅಪಯಯ ಕಡಿಮಯಯಗಿದೆ. ಆನ ಲೆೈನ  ಸ್ಯಧನ್ಗಳಲ್ಲೆ ಕಯಡ್ಥ  
ಬಳಕೆಯ ವೆೀಳ  ೆಸುರಕ್ಷತ್ೆಗೆ ಈ ಟೆ ೀಕನ  ಪದಧತಿ ಉಪಯುಕವೆಯಗಲ್ಲದೆ.  

8. ಎನ್ ಪಎ ಹೆಚ್ಚಚಸುತಿಿರುವ ಮುದಯ್: ಆರ್ ಬಐ ಎಚ್ಚರಕೆ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ವಸ ಲಯಗದ ಸ್ಯಲಗಳ(ಎನ ಪಎ) ಗಯತ್ ಹೆಚ್ುಚತಿದೆುದ ಬಯಾಂಕ ಗಳು ತತೆರಸವೆ. ಈ 
ಎನ ಪಎ ಗಯತ್ವನ್ುು ಮುದಯ್ ಯೀಜನೆ ಇನ್ುಷ್ುಟ ಹಿಗಿಸೆಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಕೆೀಂದ್ ಹಣಕಯಸು 
ಸಚ್ಚವಯಲಯವನ್ುು ಭಯರತಿೀಯ ರಸವ್ಥ  ಬಯಾಂಕ (ಆರ ಬಿಐ) ಎಚ್ಚರಸದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಸಣೆ ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳು ಸ್ೆೀರದಂತ್ೆ ಸವಯಂ ಉದಾಮ ಆರಂಭಿಸಲು ನೆರವಯಗಲು ಕೆೀಂದ್ 
ಸರಕಯರ ಆರಂಭಿಸದದ ಮಹತ್ಯವಕಯಂಕ್ಷೆಯ ಮುದಯ್ ಸ್ಯಲ ಯೀಜನೆಯು ಬಯಾಂಕ ಗಳಿಗೆ 
ಭಯರವಯಗುತಿದೆೆ. ಈ ಯೀಜನೆಯಡಿ ವಸ ಲಯಗದ ಸ್ಯಲಗಳ ಮೊತೆ 11,000 ಕೆ ೀಟಿ ರ . 
ಮುಟಿಟದೆ ಎಂದು ಆರ ಬಿಐ ಹೆೀಳಿದೆ. 

ಮುದಯ್ ಯೀಜನೆಯೀಂದ ಎನ್ ಪಎ ಹೆಚಯಚಗಲು ಕಯರಣವೆೀನ್ು ? 

 ಹಣಕಯಸು ಸಚ್ಚವಯಲಯದ ಮ ಲಗಳ ಪ್ಕಯರ, ಮುದಯ್ ಯೀಜನೆಯ ಸ್ಯಲವು ಬಯಾಂಕಂಗ್  
ವಲಯದಲ್ಲೆ ಬೃಹತ್  ಪ್ಮ್ಯಣದಲ್ಲೆ ಬೆಳೆಯಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಆರ ಬಿಐ ಕಳವಳ ವಾಕೆಪಡಿಸದೆ. 
ಮುದಯ್ ಯೀಜನೆಯ ವಯಷ್ಟ್ಥಕ ವರದಿ ಪ್ಕಯರ, 2017-18ರಲ್ಲೆ 46 ಲಕ್ಷ ಕೆ ೀಟಿ ರ . 
ಸ್ಯಲವನ್ುು ವಿತರಣೆ ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ. ಇದರ ಪೆೈಕ ಶ್ೆೀ.40ರಷ್ಟನ್ುು ಮಹಿಳಯ ಉದಾಮಿಗಳಿಗೆ, 
ಶ್ೆೀ.33ರಷ್ಟನ್ುು ಸ್ೆ ೀಷ್ಟ್ಯಲ್  ಕಯಾಟ್ಗರಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲಯಗಿದೆ. 4.81 ಕೆ ೀಟಿಗ  ಅಧಿಕ ಸಣ ೆ
ಉದಾಮಿಗಳಿಗೆ ಲಯರ್ವಯಗಿದೆ. 

 2015ರ ಏಪ್ಲ್ ನ್ಲ್ಲ ೆಈ ಯೀಜನೆ ಆರಂರ್ಗೆ ಂಡಿತುೆ. 10 ಲಕ್ಷ ರ . ತನ್ಕ ಅತಿ ಸಣ ೆ
ಮತುೆ ಸಣೆ ಉದಾಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಲ ನಿೀಡಲಯಗುತದೆೆ. ಸ್ಯಲಗಳ ವಯಪಸ್ಯತಿಯಲ್ಲೆ ನಿರೀಕ್ಷತ 
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ಬೆಳವಣಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲೆ. ಹಿೀಗಯಗಿ ಎನ ಪಎಯಯಗಿ ಮುದಯ್ ಸ್ಯಲದ ಮೊತವೆು 
ಬೆಳೆಯುತಿದೆೆ. 

ಪ್್ಧಯನ್ ಮೀಂತಿ್  ಮುದ್ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  

 2015 ರಲ್ಲೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಯದ ಪ್ಧಯನ ಮಂತಿ್ ಮುದ್ ಯೀಜನಯ (ಪಎಂಎಂವೆೈ) 10 
ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ್ ಸ್ಯಲವನ್ುು ಕಯಪೊೀಥರೆತರೆೀತರ, ಕೃಷ್ಟ್-ಅಲದೆ ಸಣೆ / ಮೈಕೆ ್ೀ 
ಉದಾಮಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲ್ಲದೆ. ವಯಣಜಾ ಬಯಾಂಕುಗಳು, ಆಆಥಬಿಥಗಳು, ಸಣ ೆ ಹಣಕಯಸು 
ಬಯಾಂಕುಗಳು, ಸಹಕಯರ ಬಯಾಂಕುಗಳು, ಎಂಎಫಐಗಳು ಮತುೆ ಎನಿಿಎಫಸಗಳ ಮ ಲಕ 
ಸ್ಯಲಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಲಯಗುತದೆೆ.  

ಮುದಯ್ದಲ್ಲುದೆ ವಿಶೆೀಷ್ ಯೀಜನೆ  

 ಸವ-ಉದೆ ಾೀಗ ಪರಕಲಾನೆಯನ್ುು ಜನ್ಪ್ಯಗೆ ಳಿಸಲು ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ ಕೆೀಂದ್  ಸರಕಯರ 
ಉದಾಮಶ್ನೀಲರನ್ುು ಪೊ್ೀತ್ಯಸಹಿಸುವ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಂದ ಈ ಯೀಜನೆಯನ್ುು 
ಅನಯವರಣಗೆ ಳಿಸದೆ. 

  ಪರಶ್ನಷ್ಟ ಜಯತಿ ಮತುೆ ಪಂಗಡಕೆೆ ಸ್ೆೀರದ ಯುವ ಸಮುದಯಯ ಹೆಚೆಚಚ್ುಚ ಸಂಖೆಾಯಲ್ಲೆ ಸವಂತ 
ಉದಾಮ ನ್ಡೆಸಬೆೀಕು ಎಂಬುದು ಸರಕಯರದ ಬಯಕೆ. ಈ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ ಅದು ಮುದಯ್ 
ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೆ ಈ ವಗಥದ ಜನ್ರಗೆ ಆದಾತ್ೆಯ ಮೀರೆಗೆ ಸ್ಯಲ ಸ್ೌಲರ್ಾ ಒದಗಿಸುವ 
ಉದೆದೀಶ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಸಣೆ ಘಟ್ಕಗಳ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಹಂತ ಮತುೆ ನೆರವಿನ್ ಅಗತಾ ಆಧರಸ, 

ಹಣಕಯಸು ನೆರವು ಒದಗಿಸಲ್ಲದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲ ೆ ನೆರವು ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ 
ಮುದಯ್ದಲ್ಲೆ ಮ ರು ವಿಧದ ನೆರವು ರ ಪಸಲಯಗಿದೆ.  

 ಶಿಶು ಯೀಜನೆಯಲ್ಲ ೆ ಆರಂಭಿಕವಯಗಿ 50,000 ರ .ವರೆಗೆ ಸ್ಯಲ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮ್ಯಡಲಯಗುತೆದೆ. ಉದಾಮ ಶುರುವಯಗ ಸಗುವ ನೆರವು ಇದಯಗಿದೆ.  

 ಕ್ತಶೆಯೀರ್ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೆ 50,000 ರ .ನಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ರ .ವರೆಗೆ ಸ್ಯಲ ನಿೀಡಲಯಗುತೆದೆ.  
 ತರುಣ್ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ರ .ನಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರ .ವರೆಗೆ ಸ್ಯಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತೆದೆ. 
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9. ಒೀಂದು ಕುಟುೀಂಬ, ಒೀಂದು ಉದೆ ಾೀಗ: ಹೆ ಸ ಯೀಜನೆ ಘ ೀಷ್ಟ್ಸದ ಸಕ್ತೆೀಂ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಸಕೆಂ ರಯಜಾದ ಮುಖಾಮಂತಿ್ ಪವನ ಚಯಮಿೆಂಗ್   ಒಂದು ಕುಟ್ುಂಬ, ಒಂದು ಉದೆ ಾೀಗ 
(One Family, One Job) ಯೀಜನೆಯನ್ುು ಆರಂಭಿಸದಯದರೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಆರ್ಥಥಕವಯಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಬಡ ಕುಟ್ುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರೆ ಆದಯಯ ದೆ ರಕಸಕೆ ಡಲು ಒಂದು 
ಕುಟ್ುಂಬಕೆೆ ಒಂದು ಉದೆ ಾೀಗ ಯೀಜನೆಯನ್ುು ಜಯರಗೆ ತರಲಯಗುತಿೆದೆ.  

 ಈ ಯೀಜನೆಯಂದಯಗಿ ಸಕೆಂ ರಯಜಾದ ಪ್ತಿ ಕುಟ್ುಂಬದ ಓವಥ ಸದಸಾನಿಗೆ ರೆ ೀಜಗಯರ 
ಅಂದರೆ ದಿನ್ಗ ಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಗಲ್ಲದೆ. ಉದೆ ಾೀಗ ಒದಗಿಸುವ ಕಯಯಥವನ್ುು ಸಬಿಂದಿ 
ಇಲಯಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಯಗಿದೆ. ಸರಕಯರ ಉದೆ ಾೀಗಿಗಳ ಸ್ೌಲರ್ಾದಿಂದ ವಂಚ್ಚತರಗೆ ನೆರವಯಗುವ 
ಇಂತಹ ಯೀಜನೆಯನ್ುು ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ಜಯರಗೆ ತಂದಿರುವ ಪ್ಪ್ರ್ಮ ರಯಜಾವಯಗಿ ಸಕೆಂ 
ಗುರುತಿಸಕೆ ಂಡಿದೆ.  

 ಒಂದು ಕುಟ್ುಂಬ, ಒಂದು ಉದೆ ಾೀಗ ಯೀಜನೆಯಂದಯಗಿ ಸುಮ್ಯರು 20 ಸ್ಯವಿರ 
ಯುವಕರಗೆ ಉದೆ ಾೀಗ ಲಭಿಸಲ್ಲದೆ. ಮುಂದಿನ್ ಐದು ವಷ್ಥಗಳವರೆಗೆ ಗುತಿಗೆೆ ಆಧಯರದಲ್ಲ ೆ
ಕೆಲಸ ನಿವಥಹಿಸದ ಬಳಿಕ ಸಕಯಥರ ನೌಕರರಯಗಲ್ಲದಯದರೆ.   

10. ಭಯರತಿೀಯ ರಫ್ತಿ - ಆಮದು ಬಯಾೀಂಕ್ ಮರು ಬೀಂಡವಯಳಿೀಕರಣಕೆೆ ಸೀಂಪ್ುಟದ 
ಅನ್ುಮೀದನೆ  

 ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ಧಯನ್ಮಂತಿ್   ಅವರ ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲೆ ನ್ಡೆದ ಕೆೀಂದ್ ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ್ ಸಭೆ, ಎಕಸಮ್ 
ಬಯಾಂಕ ನ್ ಮರು ಬಂಡವಯಳಿೀಕರಣಕೆೆ ತನ್ು ಅನ್ುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿದೆ.   

ಮುಖಾ  ಅೀಂಶಗಳು  
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 ಭಯರತಿೀಯ ರಫ್ತೆ ಆಮದು ಬಯಾಂಕ (ಎಕಸಮ್ ಬಯಾಂಕ) ನ್ಲ್ಲೆ ಬಂಡವಯಳ ಹ ಡಿಕೆಗಯಗಿ 
ಭಯರತ ಸಕಯಥರದ ವತಿಯಂದ 6,000 ಕೆ ೀಟಿ ರ ಪಯಯಗಳವರೆಗಿನ್ 
ಮರುಬಂಡವಯಳಿೀಕರಣ ಬಯಂಡ್ ಗಳ ವಿತರಣೆ.   

 ಈಕವಟಿಯನ್ುು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ 2018-19ನೆೀ ಆರ್ಥಥಕ ವಷ್ಥದಲ್ಲೆ 4,500 ಕೆ ೀಟಿ 
ರ ಪಯಯ ಮತುೆ 2019-20ರ ಹಣಕಯಸು ವಷ್ಥದಲ್ಲೆ 1,500 ಕೆ ೀಟಿ ರ ಪಯಯಗಳನ್ುು 
ಅನ್ುಕ್ಮವಯಗಿ ಹ ಡಿಕೆ ಮ್ಯಡಲಯಗುವುದು. 

 ಎಕಸಮ್ ಬಯಾಂಕ ನ್ ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವಯಳವನ್ುು 10,000 ಕೆ ೀಟಿ ರ ಪಯಯಗಳಿಂದ 
20,000 ಕೆ ೀಟಿ ರ ಪಯಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಚಸಲ  ಸಂಪುಟ್ ತನ್ು ಅನ್ುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿದೆ. ಮರು 
ಬಂಡವಯಳಿೀಕರಣ ಬಯಂಡ್ ಗಳು ಸ್ಯವಥಜನಿಕ ವಲಯದ ಬಯಾಂಕ ಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲಯಗುವ 
ಮ್ಯದರಯಲೆೆೀ ಇರುತದೆೆ. 

ಪ್್ಮುಖ ಪ್ರಣಯಮಗಳು: 

 ಎಕಸಮ್ ಬಯಾಂಕ ಭಯರತದ ಪ್ಮುಖ ರಫ್ತೆ ಕೆ್ಡಿರ್ಟ ಸಂಸ್ೆೆಯಯಗಿದೆ 
 ಎಕಸಮ್ ಬಯಾಂಕ ಗೆ ಬಂಡವಯಳ ಪೂರಣದಿಂದ ಬಂಡವಯಳದ ಸಮಪಥಕತ್ೆ ವೃದಿಧಸಲು 

ಮತುೆ ವಧಿಥತ ಸ್ಯಮರ್ಾಥದೆ ಂದಿಗೆ ಭಯರತಿೀಯ ರಫ್ತನೆ್ುು ಬೆಂಬಲ್ಲಸಲು ಅನ್ುವು 
ಮ್ಯಡಿಕೆ ಡುತದೆೆ. 

 ಈ ಹಣ ಪೂರಣವು ಭಯರತದ ಜವಳಿ ಕೆೈಗಯರಕೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನಿೀಡುವಂತಹ ಹೆ ಸ 
ಉಪಕ್ಮಗಳನ್ುು ನಿರೀಕ್ಷಸುವ ಪ್ಚೆ ೀದನೆ, ರಯಯಯತಿಯ ಹಣಕಯಸು ಯೀಜನೆ 
(ಸಎಫಎಸ) ನ್ಲ್ಲನೆ್ ಬದಲಯವಣೆಗಳು, ಭಯರತದ ಸಕ್ಯ ವಿದೆೀಶ್ಯಂಗ ನಿೀತಿ ಮತು ೆ
ವೂಾಹಯತೆಕ ಉದೆದೀಶವನ್ುು ಗಮನ್ದಲ್ಲೆಟ್ುಟಕೆ ಂಡು ಹೆ ಸ ಎಲ್.ಓ.ಸ.ಗಳ ರ್ವಿಷ್ಾದ  
ಸಂಭಯವಾತ್ೆಗಳಿಗೆ ಇಂಬು ನಿೀಡುತೆದೆ. 

ಭಯರತಿೀಯ ಎಕ್ತ್ಮ್ ಬಯಾೀಂಕ್ ಬಗೆೆ  
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 ಭಯರತಿೀಯ ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ವಯಣಜಾಕೆೆ ಅವಕಯಶ ನಿೀಡಲು ಮತುೆ ಉತ್ೆೀೆಜಿಸಲು 
ಭಯರತಿೀಯ ಎಕಸಮ್ ಬಯಾಂಕ (ಎಕಸಮ್ ಬಯಾಂಕ) ಅನ್ುು 1982ರಲ್ಲೆ ಸಂಸತಿನೆ್ ಕಯಯದೆಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲ,ೆ ಹಣಕಯಸು ನಿೀಡಿಕೆಗಯಗಿ ಸರ್ೀಥಚ್ಚ ಹಣಕಯಸು ಸಂಸ್ೆೆಯಯಗಿ ಸ್ಯಪೆಸಲಯಯತು.  

 ಬಯಾಂಕ ಪ್ರ್ಮತಃ ಸ್ಯಗರೆ ೀತರೆ ಖರೀದಿದಯರರಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸ್ೆೀರದಂತ್ೆ ಭಯರತದಿಂದ 
ರಫ್ತೆ ಮ್ಯಡುವವರಗೆ ಮತುೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುೆ ಮ ಲಸ್ೌಕಯಥ ಯೀಜನೆಗಳು, ಸಲಕರಣೆ, 
ಸರಕು ಮತುೆ ಸ್ೆೀವೆಗಳನ್ುು ಭಯರತದಿಂದ ರಫ್ತ ೆಮ್ಯಡುವ ಭಯರತಿೀಯ ಪೂರೆೈಕೆದಯರರಗೆ  
ಹಣ ಸ್ಯಲ ನಿೀಡುತದೆೆ. ಇದನ್ುು ಆರ.ಬಿ.ಐ. ನಿಯಂತಿ್ಸುತದೆೆ. 

 

 

 

ENVIRONMENT AND ECOLOGY 

1. ಸಸಪ ಸ ಚ್ಾೀಂಕ   

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 2019ನೆೀ ಆವೃತಿಯೆ ಕೆೆೈಮೀರ್ಟ ಚೆೀಂಜ್ ಫಫಯಥಮನಸ ಇಂಡೆಕಸ(ಸಸಪಐ) ಅನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮ್ಯಡಲಯಗಿದೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು 

 ಇದು 58 ದೆೀಶಗಳನೆ ುಂಡ ಸ ಚ್ಾಂಕವಯಗಿದುದ, ಹವಯಮ್ಯನ್ ವೆೈಪರೀತಾವನ್ುು ತಡೆಯುವಲ್ಲೆ 
ಅಯಯಯ ಸಕಯಥರಗಳು ಕೆೈಗೆ ಂಡ ಕ್ಮಗಳು ಮತುೆ ಇದರ ಪ್ಭಯವಗಳನಯುಧರಸ ಈ 
ಸ ಚ್ಾಂಕವನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡಲಯಗುತೆದೆ. 

 ಇದರಂದ ಹವಯಮ್ಯನ್ ಬದಲಯವಣೆ ನಿಯಂತ್ಣಕೆೆ ಜಯಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ೆ ಕೆೈಗೆ ಂಡ 
ಕ್ಮಗಳ ಬಗೆೆ ಪಯರದಶಥಕತ್ೆ ಕಯಯುದಕೆ ಳಳಲು ಸ್ಯಧಾವಯಗಲ್ಲದೆ. 
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 ಹವಯಮ್ಯನ್ ಬದಲಯವಣೆಯನ್ುು ಗಂಭಿೀರವಯಗಿ ಪರಗಣಸದೆ ಸ ಕ ೆ ಕ್ಮಗಳನ್ುು 
ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳದ ರಯಷ್ರಗಳ ಮೀಲೆ ರಯಜಕೀಯ ಮತುೆ ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ ಒತಡೆ ಹೆೀರಲು 
ಅನ್ುಕ ಲವಯಗುತೆದೆ. 

 ಮತುೆ ಉತೆಮ ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು ರ ಪಸ ಅದನ್ುು ಕಯಯಥಗತಗೆ ಳಿಸುವಲ್ಲೆ ಸಫಲತ್ೆ ಕಂಡ 
ರಯಷ್ಟಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು ಸ್ಯಧಾವಯಗುತದೆೆ. 

 ಇದರಲ್ಲೆರುವ 58 ರಯಷ್ರಗಳು ಪರಸರಕೆೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಯಗುತಿೆರುವ ಶ್ೆೀ.90ರಷ್ುಟ ಇಂಗಯಲದ 
– ಡೆೈ- ಆಕೆಸೈಡ್ ಗೆ ಕಯರಣವಯಗುತಿರೆುವ ದೆೀಶಗಳು. 

 ಹಿೀಗಯಗಿ ಸ ಚ್ಾಂಕ ನಿೀಡಲು ಇಂಗಯಲ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಯರಣಗಳು ಮತುೆ ಇಂಗಯಲ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಪ್ಮ್ಯಣವನ್ುು ಆಧರಸ ಶ್ೆೀ. 80ರಷ್ುಟ ಅಂಕ ಮತುೆ ಶ್ೆೀ. 20ರಷ್ುಟ ಅಂಕವನ್ುು ರಯಷ್ರ ಮತು ೆ
ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೆ ಕೆೈಗೆ ಂಡಿರುವ ಕ್ಮಗಳನ್ುು ಆಧರಸ ನಿೀಡಲಯಗುತೆದೆ. 

 ಪ್ತಿಯಂದು ರಯಷ್ರಗಳಿಂದ ತಜ್ಞರನ್ುು ಈ ಕಯಯಥಕೆೆ ನಿಯೀಜಿಸಲಯಗುತದೆೆ. ಒಟ್ುಟ 200 
ತಜ್ಞರು. ಇದರಲ್ಲೆ ಪಯಲೆ ಳೆುಳತ್ಯೆರೆ. 

ವರದ್ದಯಲ್ೆುೀನಿದೆ ? 

 ಜಯಗತಿಕ ತ್ಯಪಮ್ಯನ್ ಪ್ಮ್ಯಣವನ್ುು5 ರಂದ 2 ಡಿಗಿ್ ಸ್ೆಲ್ಲಸಯಸ ಗೆ ಸೀಮಿತಗೆ ಳಿಸಲು 
ಕೆಲವು ರಯಷ್ರಗಳಷೆಟೀ ಶ್ಮಿಸುತಿವೆೆ. 

 ಹವಯಮ್ಯನ್ ಬದಲಯವಣೆ ತಡೆಯಲು ಕ್ಮ ಕೆೈಗೆ ಳುಳತಿೆರುವ ರಯಷ್ರಗಳಲ್ಲ ೆ ಜಯಗತಿಕ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲೆ ಸವೀಡನ ಮೊದಲ ಸ್ಯನೆ್ದಲ್ಲದೆದರೆ, ಮೊರಯಕೆ ೆೀ ಮತುೆ ಲ್ಲರ್ುವಯನಿಯಯ ಕ್ಮವಯಗಿ 
ಎರಡು ಮತುೆ ಮ ರನೆೀ ಸ್ಯನೆ್ದಲ್ಲೆವೆ. 

 ಕೆ ನೆಯ ಐದು ಸ್ಯನೆ್ಗಳಲ್ಲೆ ಸ್ೌದಿ ಅರೆೀಬಿಯ, ಅಮರಕ, ಇರಯನ, ದಕ್ಷಣ ಕೆ ರಯಯ ಮತು ೆ
ತ್ೆೈವಯನ ಇದೆ. 

ಭಯರತದ ಸಾತಿಗತಿ ಹೆೀಗಿದೆ ? 
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 ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಪ್ಮ್ಯಣದಲ್ಲೆ ಇಂಗಯಲದ- ಡೆೈ-ಆಕೆಸೈಡ್  ಅನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡುತಿೆರುವ 
ರಯಷ್ರಗಳಲ್ಲೆ ಭಯರತವೂ ಒಂದು. ಆದರೆ ಈ ಬಯರಯ ಸಸಪ ಸ ಚ್ಾಂಕದಲ್ಲ ೆ ಭಯರತ 58 
ರಯಷ್ರಗಳ ಪೆೈಕ 11ನೆೀ ಸ್ಯನೆ್ವನ್ುು ಪಡೆದುಕೆ ಂಡಿದೆ. 

 ಕಳೆದ ವಷ್ಥಕೆೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಕೆ ಮ್ಯಡಿದರೆ ಅಲಾ ಪ್ಮ್ಯಣದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಕಂಡುಬಂದಿದುದ, ಕಳೆದ 
ಬಯರ 14ನೆೀ ಸ್ಯನೆ್ದಲ್ಲತೆುೆ. 

 ವಿದುಾತ್ ಉಳಿತ್ಯಯ ಮತುೆ ಜಯಗತಿಕ ತ್ಯಪಮ್ಯನ್ ಏರಕೆಯನ್ುು ನಿಯಂತಿ್ಸುವ 
ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಕೆೀಂದ್ ಸಕಯಥರ 2015ರ ಜನ್ವರ 5ರಂದು ಬಿೀದಿ ದಿೀಪ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಯೀಜನೆ( ಎಸ ಎಲ್ ಎನ ಪ)ಯನ್ುು ಜಯರಗೆ ತಂದಿತು. 

 ಅದರಲ್ಲೆ 2019ರ ಮ್ಯರ್ಚಥ ಒಳಗೆ 1.34 ಕೆ ೀಟಿ ಬಿೀದಿದಿೀಪಗಳಲ್ಲೆ ಎಲ್ ಇಡಿ ಲೆೈರ್ಟ 
ಅಳವಡಿಸುವ ಗುರ ಹೆ ಂದಲಯಗಿತುೆ. 

 ಆದರೆ ಸಕಯಥರ ಗುರ ತಲುಪುವಲ್ಲೆ ವಿಫಲವಯಗುವ ಸ್ಯಧಾತ್ೆಗಳು ದಟ್ಟವಯಗಿವೆ. 
ಮ್ಯರ್ಚ ಥವರೆಗೆ ಸಮಯಯವಕಯಶ ಇದೆಯಯದರ  ಜನ್ವರ 3ರವರೆಗೆ 28 ರಯಜಾಗಳು ಮತು ೆ
ಕೆೀಂದಯ್ಡಳಿತ ಪ್ದೆೀಶಗಳಲ್ಲೆ ಎನ್ಜಿಥ ಎಫಶ್ನಯಂರ್ಟ ಸವಿೀಥಸಸ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಯೆವರೆಗೆ 
ಕೆೀವಲ 76.77 ಲಕ್ಷ ಎಲ್ ಇಡಿ ಬಿೀದಿ ದಿೀಪಗಳನ್ುು ಅಳವಡಿಸದೆಯಷೆಟ. 

ಬೀದ್ದ ದ್ದೀಪ್ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ  ಯೀಜನೆಯ   ಬಗೆೆ  

 ಎಸ ಎಲ್ ಎನ ಪ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಒಟ್ುಟ 35 ಕೆ ೀಟಿ ಬಿೀದಿದಿೀಪಗಳಲ್ಲೆ ಎಲ್ ಇಡಿ ಲೆೈರ್ಟ 
ಬಳಕೆ ಮ್ಯಡುವ ಗುರ ಹೆ ಂದಲಯಗಿತುೆ. 

 ಯೀಜನೆಯಂತ್ೆ 2019ರ ಮ್ಯರ್ಚ ಥನೆ ಳಗೆ34 ಕೆ ೀಟಿ ಬಿೀದಿ ದಿೀಪಗಳು ಎಲ್ ಇಡಿ ಲೆೈರ್ಟ 
ಹೆ ಂದಿರಬೆೀಕತುೆ. 28 ರಯಜಾಗಳು ಮತುೆ ಈ ಕೆೀಂದಯ್ಡಳಿತ ಪ್ದೆೀಶಗಳಲ್ಲೆ ಈ 
ಯೀಜನೆಯನ್ುು ಜಯರಗೆ ತಂದಿದುದ, ವಿದುಾತ್ ಸಚ್ಚವಯಲಯದಡಿಯಲ್ಲೆ ಎನ್ಜಿಥ ಎಫೀಶ್ನಯನಿಸ 
ಸವಿೀಥಸಸ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ವಿದುಾತ್ ದಿೀಪ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಯಯಥ ಮ್ಯಡುತೆದೆ. 

 ಅಳವಡಿಕೆ ಪೂಣಥಗೆ ಂಡ ಬಳಿಕ ಸ್ೆ ೀಶ್ನಯಲ್ ಆಡಿರ್ಟ ನ್ಡೆಸುವ ಜವಯಬಯದರಯ  ಈ 
ಸಂಸ್ೆಯೆ ಮೀಲೆಯೀ ಇರಲ್ಲದೆ. 
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ಉದೆೀಿಶಗಳು: 

 ವಿದುಾತ್ ಬಳಕೆ ಪ್ಮ್ಯಣ ಕಡಿಮ ಮ್ಯಡಿ ದಿನ್ದ 24 ಗಂಟೆಯ  ವಿದುಾತ್ ಪೂರೆೈಕೆ 
ಮ್ಯಡುವ ಗುರ ತಲುಪುವುದು. 

 ಹವಯಮ್ಯನ್ ಬದಲಯವಣೆ ಮೀಲೆ ಬಿೀರುತಿೆರುವ ಪ್ಭಯವವನ್ುು ತಗಿಸೆುವುದು. 

2.  ಅಣು ವಿಕ್ತರಣ ನಿರೆ ೀಧಕ ವಯಹನ್ ಸದಧ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ರ್ಯೀತ್ಯಾದಕರು ಅರ್ವಯ ಶತು್ ದೆೀಶಗಳು ಅಣು ವಿಕರಣದಿಂದ ಕ ಡಿದ ಸ್ಯಮ ಹಿಕ 
ನಯಶದ ಅಸರಗಳನ್ುು ಬಳಸದರೆ, ತಕ್ಷಣವೆೀ ಅಲ್ಲಗೆೆ ಧಯವಿಸ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುೆ ಪರಹಯರ 
ಕಯಯಥಗಳನ್ುು ಕೆೈಗೆ ಳಳಲು ಅನ್ುಕ ಲವಯಗುವ ಸಂಚಯರ ವಾವಸ್ೆಯೆಂದನ್ುು ರಕ್ಷಣಯ 
ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆ ಮತುೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಸಂಸ್ೆೆ (ಡಿಆರ ಡಿಒ) ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಈ ಸಂಚಯರ ವಯಹನ್ದೆ ಳಗಿದುದ ಕಯಯಥ ನಿವಥಹಿಸುವ ವಾಕಗೆಳ ದೆೀಹ ವಿಕರಣದಿಂದ 
ಬಯಧಿತವಯಗದಿರುವ(whole body rediation counter)ಸುರಕ್ಷತ್ಯ ವಾವಸ್ೆ,ೆ ವಿಕರಣಕೆೆ 
ಒಳಗಯದ ವಸುೆವಿನ್ ತ್ಯಾಜಾದ ಸಂಗ್ಹಣೆಗೆ ಸಳೆಯವಕಯಶ ಮತುೆ ವಿಕರಣದ ಬಯಧಿತ 
ಸೆಳವನ್ುು ಪಯ್ರ್ಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೆ ವಿಕರಣ ಮುಕೆಗೆ ಳಿಸುವ ಸ್ೌಲರ್ಾಗಳನ್ುು ಈ ವಯಹನ್ 
ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತೆದೆ. 

ಏನಿದು whole body radiation counter ವಾವಸೆಾ ? 

 whole body radiation counter ವಾವಸ್ೆೆ ಅತಾಂತ ದುಬಯರಯ ಸ್ಯಧನ್. ಅಧಿಕ 
ಸ್ಯಂದ್ತ್ೆಯ ವಿಕರಣ ಪ್ವೆೀಶ್ನಸುವುದನ್ುು ತಡೆಗೆ ೀಡೆಯಂತ್ೆ ಕಯಯಥನಿವಥಹಿಸುತದೆೆ. 
ವಿಕರಣ ಯಯವ ಪ್ಮ್ಯಣದಲ್ಲೆ ಹಬಿಿದೆ ಮತು ೆ ಯಯವ ವಸುಗೆಳು ವಿಕರಣದಿಂದ 
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ಬಯಧಿತವಯಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ುು ತವರತಗತಿಯಲ್ಲೆ ಅಂದರೆ 15 ನಿಮಿಷ್ಗಳಲ್ಲೆ ನಿಧಥರಸಲು 
ಸ್ಯಧಾವಿದೆ. 

 ಪೆಲೆರೆ್ಟ  ಬದಲ್ಲಗೆ ಪಯೆಸಟಕ  ಬುಲೆರ್ಟ : ಕಯಶ್ನೇರದಲ್ಲೆ ಸ್ೆೀನೆ ಮತುೆ ಪೊಲ್ಲೀಸರ ಮೀಲೆ ಕಲು ೆ
ತ ರಯಟ್ ನ್ಡೆಸ, ಹಿಂಸ್ಯಚಯರ ನ್ಡೆಸುವ ಗಲಭೆಕೆ ೀರರ ಮೀಲೆ ಪೆಲೆೆರ್ಟ ಗಳನ್ುು ಸಡಿಸ 
ಗುಂಪನ್ುು ಚ್ದುರಸುವ ಬಗೆೆ ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ಪರ–ವಿರೆ ೀಧಗಳು ಕೆೀಳಿ ಬರುತಿೆರುವ ಮಧೆಾ, ಪೆಲೆೆರ್ಟ  
ಬದಲ್ಲಗೆ ಹೆಚ್ುಚ ಹಯನಿ ಉಂಟ್ು ಮ್ಯಡದ ಪಯಸೆಟಕ  ಗುಂಡುಗಳನ್ುು ಡಿಆರ ಡಿಒ 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸದೆ. 

 ನೆೈಲಯನ ನಿಂದ ಮ್ಯಡಿದ ಈ ಬುಲೆರ್ಟ  ಹೆಚ್ುಚ ಹಯನಿಕಯರಕವಲೆ. ಡಿಆರ ಡಿಒ ಅಧಿಕಯರಗಳ 
ಪ್ಕಯರ, ಪೆಲೆೆರ್ಟ ಗಿಂತ 500ಪಟ್ುಟ ಕಡಿಮ ಅಂದರೆ, ನಯಮಕಯವಸ್ೆೆಗೆ ಗಯಯವಯಗುತದೆೆ. 
ಪೆಲೆರೆ್ಟ  ಬಳಕೆ ಬಗೆೆ ವಿರೆ ೀಧಗಳು ಕೆೀಳಿಬಂದ ಹಿನೆುಲೆಯಲ್ಲ ೆ ಪಯಯಥಯವನ್ುು ಕಂಡು 
ಹಿಡಿಯುವಂತ್ೆ ಕೆೀಂದ್ ಗೃಹ ಇಲಯಖೆ ಕೆ ೀರಕೆ ಸಲ್ಲಸೆದದರಂದ ದೆೀಶ್ನೀಯವಯಗಿ ಇದನ್ುು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಯಗಿದೆ. 

 ಪಯಸೆಟಕ  ಬುಲೆರ್ಟ ಗಳನ್ುು ಎಕೆ–47 ರೆೈಫಲ್ ನಿಂದ ಸಡಿಸಬಹುದಯಗಿದೆ. ಇದು ಆಮದು 
ಮ್ಯಡಿಕೆ ಂಡ ರಬಿರ  ಬುಲೆರ್ಟ ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಅಪಯಯಕಯರ   

 3. ಸವಚ್ಛ ಸವೆೀ್ಕ್ಷಣಯ ಸರ್ಮೀಕ್ಷೆ   

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ನಯಲೆನೆೀ ಆವೃತಿಯೆ ವಯಷ್ಟ್ಥಕ ಸವಚ್ಾತ್ಯ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಗೆ ನ್ವದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲ ೆ  ಚಯಲನೆ 
ನಿೀಡಲಯಗಿದೆ.2019ರ ಸವಚ್ಾ ಸವೆೀಥಕ್ಷಣಯ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯನ್ುು ಜನ್ವರ 4ರಂದ ಜನ್ವರ 28ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ನ್ಡೆಸಲ್ಲದುದ, ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೆ ದೆೀಶ್ಯದಾಂತದ ಒಟ್ುಟ 4,237 ನ್ಗರಗಳನ್ುು 
ಪರಗಣಸಲಯಗುತದೆೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  
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 ಕೆೀಂದ್ ವಸತಿ ಮತುೆ ನ್ಗರಯಭಿವೃದಿದ ಸಚ್ಚವಯಲಯ ನಿೀಡಿರುವ ಮ್ಯಹಿತಿಯಂತ್ೆ ಈ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ 
ಪೂಣಥ ಪ್ಮ್ಯಣದಲ್ಲೆ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಮತುೆ ಕಯಗದ ರಹಿತವಯದುದಯಗಿರುತದೆೆ. 

 ಇದನ್ುು 24 ದಿನ್ಗಳಲ್ಲೆ ಪೂಣಥಗೆ ಳಿಸಲು ಉದೆದೀಶ್ನಸಲಯಗಿದುದ, ದಯಖಲೆಯಯಗಿರಲ್ಲದೆ ಎಂದು 
ಸಚ್ಚವಯಲಯ ಮ್ಯಹಿತಿ ನಿೀಡಿದೆ. 

 ನ್ಗರಗಳ ನ್ಡುವೆ ಆರೆ ೀಗಾಯುತ ಸಾಧಯಥತೆಕತ್ೆ ಬೆಳೆಸಲು ಮತು ೆಜನ್ರಗೆ ನಿೀಡುತಿೆರುವ 
ಸ್ೆೀವೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಯಗ  ನ್ಗರಗಳ ಸವಚ್ಾತ್ೆಯನ್ುು ಹೆಚ್ಚಚಸುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ 
ಕೆೀಂದ್ ಸಕಯಥರ 2016ರಲ್ಲೆ ಸವಚ್ಾ ಸವೆೀಥಕ್ಷಣಯ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ ಎನ್ುುವ ಹೆ ಸ ವಾವಸ್ೆಯೆನ್ುು 
ಜಯರಗೆ ತಂದಿತುೆ. 

 2016ರ ಜನ್ವರಯಲ್ಲೆ ನ್ಡೆದ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಗೆ 73 ನ್ಗರಗಳನ್ುು ಪರಗಣಸಲಯಗಿತುೆ. 
 2017ರಲ್ಲೆ ನ್ಡೆದ ಸಮಿೀಕ್ಷೆಗೆ 434 ನ್ಗರಗಳನ್ುು ಆಯೆ ಮ್ಯಡಿಕೆ ಂಡು ರಯ ಾಂಕಂಗ್  

ನಿೀಡಲಯಗಿತುೆ. 
 2018ರಲ್ಲೆ 4203 ನ್ಗರಗಳಲ್ಲೆ 66 ದಿನ್ಗಳ ಕಯಲ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸಲಯಯತು. ಇದು 

ವಿಶವದಲೆೀೆ ಅತಿದೆ ಡಾ ನೆೈಮಥಲ್ಲಾಕರಣ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ ಎನ್ುುವ ಹೆಗಳೆಿಕೆಗೆ  ಪಯತ್ವಯಯತು. 40 
ಕೆ ೀಟಿ ಜನ್ರನ್ುು ಆಧರಸ ನ್ಡೆಸದ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ ಇದಯಗಿತುೆ. 

ಸವಚ್ಛ ಸವೆೀ್ಕ್ಷಣಯ ಸರ್ಮೀಕ್ಷೆ  ಎೀಂದರೆೀನ್ು? 

 ಸವಚ್ಾ ಸವೆೀಥಕ್ಷಣವು ಭಯರತ ಸಕಯಥರವು ನ್ಗರ ಮತುೆ ಗಯ್ಮಿೀಣ ಪ್ದೆೀಶಗಳ ಸವಚ್ಾತ್ೆ 
ಮಟ್ಟವನ್ುು ಅಳೆಯಲು ಮತುೆ ಸವಚ್ಾತ್ಯ ಮಿಷ್ನ ಉಪಕ್ಮಗಳನ್ುು ಸಕಯಲ್ಲಕ ಮತುೆ ನ್ವಿೀನ್ 
ರೀತಿಯಲ್ಲೆ ಅನ್ುಷಯಾನ್ಗೆ ಳಿಸರುವುದನ್ುು ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ ಮ್ಯಡುವ ಹಯಗು ಶ್ೆ್ೀಣಯನ್ುು 
ನಿೀಡುವ ಕಯಯಥಕ್ಮವಯಗಿದೆ. 

ಉದೆೀಿಶ 

 ಸಮಿೀಕ್ಷೆ ಉದೆದೀಶವು ದೆ ಡಾ ಪ್ಮ್ಯಣದಲ್ಲ ೆ ನಯಗರೀಕ ಭಯಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ುು 
ಪೊ್ೀತ್ಯಸಹಿಸುವುದು ಮತು ೆನ್ಗರಗಳ ಮತುೆ ನ್ಗರಗಳನ್ುು ವಯಸಸುವ ಉತೆಮ ಸೆಳವೆಂದು 
ಒಟಿಟಗೆ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಡುವ ಮಹತವದ ಬಗೆೆ ಸಮ್ಯಜದ ಎಲೆ ವಿಭಯಗಗಳಲ ೆ ಜಯಗೃತಿ 
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ಮ ಡಿಸುವುದು. ಹೆಚ್ುಚವರಯಯಗಿ, ಸಮಿೀಕ್ಷೆಯು ಆರೆ ೀಗಾಕರ ಚೆೈತನ್ಾವನ್ುು ಹೆಚ್ಚಚಸಲು 
ಉದೆದೀಶ್ನಸದೆ ಸವಚ್ಾ ನ್ಗರಗಳು ಮತುೆ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ುು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ನಯಗರಕರಗೆ 
ತಮೆ ಸ್ೆೀವಯ ವಿತರಣೆಯನ್ುು ಸುಧಯರಸಲು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತುೆ ನ್ಗರಗಳಲ್ಲೆ ಸಾಧೆಥ. 

 ನ್ಗರಯಭಿವೃದಿಧ ಸಚ್ಚವಯಲಯ, ಭಯರತ ಸಕಯಥರವು  ನ್ಗರ ಪ್ದೆೀಶಗಳಲ್ಲೆನ್ ಸವರ್ಚ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ 
ಮತುೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತುೆ ನೆೈಮಥಲಾ ಸಚ್ಚವಯಲಯವು ಗಯ್ಮಿೀಣ ಪ್ದೆೀಶಗಳಲ್ಲ ೆ 
ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತದೆೆ. ಮ್ೌಲಾಮ್ಯಪನ್ ಕೆೈಗೆ ಳುಳವ ಜವಯಬಯದರಯನ್ುು ಭಯರತದ ಗುಣಮಟ್ಟ 
ಸಮಿತಿ (ಕ ಾಸಐ) ನಿಯೀಜಿಸಲಯಗಿದೆ. 

4. ವಯಹನ್ದ ಮ ಲಸೀಂರಚ್ನೆ ಬದಲ್ಲಸದರೆ ನೆ ೀೀಂದಣಿ ಇಲು- ಸುಪ್ೀೀಂಕೆ ೀರ್ಟ್  

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ   

 ವಯಹನ್ಗಳ ಮ ಲ ಸಂರಚ್ನೆಯಲ್ಲ ೆ ಮ್ಯಪಯಥಡುಗಳನ್ುು ಮ್ಯಡಿದರೆ (ಮ್ಯಡಿಫಕೆೀಷ್ನ) 
ಅಂತಹ ವಯಹನ್ಗಳನ್ುು ಪಯ್ದೆೀಶ್ನಕ ಸ್ಯರಗೆ ಕಚೆೀರಗಳು ನೆ ೀಂದಣ ಮ್ಯಡುವಂತಿಲ ೆ
ಎಂದು ಸುಪ್ೀಂಕೆ ೀರ್ಟಥ ಮಹತವದ ತಿೀಪುಥ ನಿೀಡಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಮ ಲಸಂರಚ್ನೆಯನ್ುು ಮ್ಯಪಯಥಡು ಮ್ಯಡಿದದರ , ಅಂತಹ ವಯಹನ್ಗಳ ನೆ ೀಂದಣಯನ್ುು 
ಮ್ಯಡಬಹುದಯಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆೀರಳ ಹೆೈಕೆ ೀರ್ಟಥ ನಿೀಡಿದದ ತಿೀಪಥನ್ ವಿರುದಧ ಮೀಲೆನ್ವಿ 
ಸಲ್ಲೆಕೆಯಯಗಿತುೆ. ಇದರ ವಿಚಯರಣೆ ನ್ಡೆಸದ ಸುಪ್ೀಂಕೆ ೀರ್ಟಥ ನಯಾಯಮ ತಿಥಗಳಯದ 
ಅರುಣ್ ಮಿಶ್ಯ್ ಮತುೆ ವಿನಿೀತ್ ಸರಣ್ ಅವರದದ ನಯಾಯಪೀಠ ಈ ನಿಧಯಥರ ಪ್ಕಟಿಸದೆ. 

 ಮೊೀಟಯರು ವಯಹನ್ ಕಯಯದಯ ಪರಚೆಾೀದ 52 (1)ರ ಅನ್ವಯ ತಯಯರಕರು ಮ ಲ 
ತಪಶ್ನೀಲ್ಲನ್ ಪ್ಕಯರ ತಯಯರಸರುವ ವಯಹನ್ದ ಮ ಲಸಂರಚ್ನೆಯನ್ುು ಯಯವುದೆೀ 
ಕಯರಣಕ ೆ ಮ್ಯಪಯಥಡು ಮ್ಯಡುವಂತಿಲೆ. ವಿಶ್ೆೀಷ್ವಯಗಿ ನೆ ೀಂದಣ ಪ್ಮ್ಯಣಪತ್ದಲ್ಲ ೆ
ದಯಖಲ್ಲಸಲಾಟಿಟರುವ ವಯಹನ್ದ ಮ ಲಸಂರಚ್ನೆ ಅಂಶಗಳಲಂೆತ  ಮ್ಯಪಯಥಡು 
ಮ್ಯಡುವಂತಿಲೆ ಎಂದು ನಯಾಯಪೀಠ ಸಾಷ್ಟಪಡಿಸದೆ. ಮೊೀಟಯರು ವಯಹನ್ ಕಯಯದಯನ್ವಯ 
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ಸಣೆಪುಟ್ಟ ಫರ್ಟವೆುಂರ್ಟ ಮ್ಯಡಬಹುದು. ವಯಹನ್ದ ಬಯಡಿ ಅರ್ವಯ ಛಯಸಸನ್ 
ಮ ಲಸಂರಚ್ನೆಯಲ್ಲೆ ಮ್ಯಪಯಥಡು ಮ್ಯಡಿದರೆ ಅಂತಹ ವಯಹನ್ಗಳು ನೆ ೀಂದಣಗೆ 
ಅನ್ಹಥಗೆ ಳುಳತವೆೆ ಎಂದು ಕೆ ೀರ್ಟಥ ತಿಳಿಸದೆ. 

ಅನ್ಹ್ ಏಕೆ? 

 ವಯಹನ್ದ ಮ ಲಸಂರಚ್ನೆಯಲ್ಲೆ ಸಣೆ ಬದಲಯವಣೆಯಯದರ  ಚಯಲಕರ ಸುರಕ್ಷತ್ೆಗೆ ಧಕೆೆ 
ಉಂಟಯಗುವ ಸ್ಯಧಾತ್ೆ ಇರುತದೆೆ. ಹಯಗಯಗಿ, ಇಂರ್ ವಯಹನ್ಗಳು ನೆ ೀಂದಣಗೆ 
ಅನ್ಹಥಗೆ ಳುಳತವೆೆ ಎಂದು ಕೆ ೀರ್ಟಥ ಹೆೀಳಿದೆ. 

ಕೆೀರಳ ಹೆೈಕೆ ೀರ್ಟ್ ನಿೀಡಿದಿ  ತಿೀಪ್ು್ ಏನ್ು ? 

 ಕೆೀರಳ ಮೊೀಟಯರು ವಯಹನ್ ನಿಯಮ ಪ್ಕಯರ ವಯಹನ್ಗಳ ಸ್ೆೈಲೆನ್ಸರ ಬದಲ್ಲಸುವುದು, 
ಅವುಗಳ ಶಬದದ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಚಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಹೆ ಗೆ ಉಗುಳುವಂತ್ೆ ಮ್ಯಡುವುದು, ವಯಹನ್ದ 
ಬಣ,ೆ ಟೆೈರ ಗಯತ್ ಬದಲ್ಲಸುವುದು ಸ್ಯಾಯರೆ ಬದಲ್ಲಸುವುದು ಇನಿುತರ ಮ್ಯಪಯಥಡುಗಳಿಗೆ 
ಕಯನ್ ನಿನ್ವಯ ಅವಕಯಶ ಇದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಿದದ ಕೆೀರಳ ಹೆೈಕೆ ೀರ್ಟಥ, ವಯಹನ್ಗಳ 
ಮ ಲಸಂರಚ್ನೆ ಮ್ಯಪಯಥಡುಗೆ ಳಿಸದ ಹೆ ರತ್ಯಗಿಯ  ಅವುಗಳನ್ುು ನೆ ೀಂದಣ 
ಮ್ಯಡಬಹುದಯಗಿದೆ ಎಂದು ತಿೀಪುಥ ನಿೀಡಿತುೆ.  

 ನೆ ೀಂದಣ ನ್ಂತರ ವಯಹನ್ಗಳ ಮ ಲಸಂರಚ್ನೆಯನ್ುು ಮ್ಯಪಯಥಡು ಮ್ಯಡಿದರೆ ಏನ್ು 
ಕ್ಮ ಕೆೈಗೆ ಳಳಲಯಗುತದೆೆ ಎಂಬ ಬಗೆೆ ನಯಾಯಪೀಠ ಯಯವುದೆೀ ಅಭಿಪಯ್ಯ ವಾಕೆಪಡಿಸಲೆ.‘ 

5. ಸಯಗರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರತ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪೀಂದಕೆೆ ಸೀಂಪ್ುಟದ ಸಮಮತಿ  

 ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ಧಯನ್ಮಂತಿ್   ಅವರ ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲೆಂದು ನ್ಡೆದ ಕೆೀಂದ್ ಸಚ್ಚವ ಸಂಪುಟ್ ಸಭೆ, ಭಯರತ 
ಮತುೆ ಡೆನಯೆಕಥ ನ್ಡುವೆ ಸ್ಯಗರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರತ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪಾಂದಕೆೆ ತನ್ು 
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ಅನ್ುಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿದೆ. ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪಾಂದಕೆೆ 2019ರ ಜನ್ವರಯಲ್ಲೆ ಡೆನಯೆಕಥ ನಿಂದ 
ಡಬುೆಯ.ಐ.ಪ.ಗಳ ಮುಂಬರುವ ಪ್ವಯಸದ ವೆೀಳ  ೆಅಂಕತ ಹಯಕಲು ಪ್ಸ್ಯಪೆಸಲಯಗಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

ಇದರೀಂದ ಆಗುವ ಪ್್ಯೀಜನ್ಗಳು 

 ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪಾಂದಕೆೆ ಅಂಕತ ಹಯಕುವುದು ಎರಡ  ದೆೀಶಗಳಿಗೆ ದಿವಪಕ್ಷೀಯ 
ಸಹಯೀಗದ ಕ್ಷೆೀತ್ಗಳ ಪರಶ್ೆ ೀಧನೆಗೆ ಅವಕಯಶ ಕಲ್ಲಾಸಲ್ಲದೆ:  

 ಭಯರತ ಮತುೆ ಡೆನಯೆಕಥ ನ್ ಸ್ಯಗರ ವಲಯದ ನ್ಡುವೆ ಗಡಿಯಯಚೆಯ ಸಹಕಯರ ಮತು ೆ
ಹ ಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಯಶ ನಿೀಡುತದೆೆ; ಶ್ನಪಾಂಗ್ ನ್ಲ್ಲ ೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖಯತಿ್ಗಯಗಿ ಪರಸಾರ 
ಸ್ಯಮರ್ಾಥ ವಧಥನೆ ಮ್ಯಡಲು ಎರಡ  ರಯಷ್ರಗಳಿಗೆ ನೆೈಪುಣಾತ್ೆ, ಪ್ಕಟ್ಣೆಗಳು, ಮ್ಯಹಿತಿ, 

ದತ್ಯಂೆಶ ಮತುೆ ಅಂಕಅಂಶಗಳನ್ುು ವಿನಿಮಯ ಮ್ಯಡಿಕೆ ಳಳಲು ಇದು ಅವಕಯಶ ನಿೀಡುತದೆೆ. 
 ಹಸರು ಕಡಲ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಮತುೆ ಹಡಗು ನಿಮ್ಯಥಣ ಕ್ಷೆೀತ್ದಲ್ಲನೆ್ ಸಹಕಯರ, ಮ್ಯನ್ಾತ್ೆಯ 

ಸಂಘಟ್ನೆ (ಆರ.ಓ.)ದ ಸ್ಯನೆ್ಮ್ಯನ್ ಭಯರತಿೀಯ ಶ್ನಪಾಂಗ್ ರಜಿಸಟರ (ಐ.ಆರ.ಎಸ.) 
ಮಂಜ ರಯತಿ, ಸ್ಯಗರ ತರಬೆೀತಿ ಮತುೆ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೀತ್ದಲ್ಲೆನ್ ಸಹಕಯರ; ಮಚೆಥಂರ್ಟ ಶ್ನಪಾಂಗ್ 
ಮತುೆ ಸ್ಯಗರ ಸ್ಯರಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲ ೆ ಸುಸೆರ ಸಹಕಯರಕಯೆಗಿ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆ 
ಮತುೆ ಅಭಿವೃದಿಧ. 

 ಇದು ಎರಡ  ರಯಷ್ರಗಳಿಗೆ, ದಿವಪಕ್ಷೀಯ ಮತುೆ ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೆ, ಪರಸಾರ 
ಲಯರ್ದ ಅವಕಯಶಗಳಲ್ಲೆ ಆಳವಯದ ಸಹಕಯರವನ್ುು ಮತಷೆ್ುಟ ಹೆಚ್ಚಚಸುತದೆೆ. 

ಹಿನೆುಲ್ೆ 

 ಡೆನಯೆಕಥ ಭಯರತದೆ ಂದಿಗಿನ್ ಮಹತವದ ವಯಣಜಾ ಪಯಲುದಯರರಲೆ ೆಂದಯಗಿದೆ. ಭಯರತಕೆೆ 
ಡಯಾನಿಷ್ ಮ್ಯಡುವ ಮಹತವದ ರಫನೆ್ಲ್ಲೆ ಔಷ್ಧಿೀಯ/ವೆೈದಾಕೀಯ ಸರಕುಗಳು, ವಿದುಾತ್ 
ಉತ್ಯಾದನಯ ಯಂತ್ೆ ್ೀಪಕರಣಗಳು, ಕೆೈಗಯರಕಯ ಯಂತ್ೆ ್ೀಪಕರಣ, ಲೆ ೀಹದ ಅದಿರು, 
ಜೆೈವಿಕ ರಯಸ್ಯಯನಿಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಸ್ೆೀರದೆ. ಡೆನಯೆಕಥ ಗೆ ಭಯರತ ರಫ್ತೆ ಮ್ಯಡುವ ಪ್ಮುಖ 
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ವಸುೆಗಳು ಜವಳಿ/ ವಸರ/ ನ್ ಲು, ರಸ್ೆಯೆಲ್ಲೆ ಬಳಸುವ ವಯಹನ್ಗಳು ಮತುೆ ಬಿಡಿಭಯಗಗಳು, 
ಲೆ ೀಹದ ವಸುೆಗಳು, ಕಬಿಿಣ ಮತುೆ ಉಕುೆ, ಪಯದರಕ್ಷೆ ಮತುೆ ಸ್ಯರಗೆ ಸರಕು.  

 ಎರಡ  ರಯಷ್ರಗಳ ನ್ಡುವೆ ದಿವಪಕ್ಷೀಯ ವಯಣಜಾವನ್ುು ಉತ್ೆೆೀಜಿಸುವ ಸಲುವಯಗಿ ಮತುೆ 
ಕಡಲ ಕ್ಷೆೀತ್ದಲ್ಲೆ ಸಹಕಯರ ಮತುೆ ಸಹಯೀಗದ ಖಯತಿ್ಗಯಗಿ, ಡೆನಯೆಕಥ ನೆ ಂದಿಗೆ 
ದಿವಪಕ್ಷೀಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪಾಂದ ಮ್ಯಡಿಕೆ ಳಳಲು ಪ್ಸ್ಯಪೆಸಲಯಗಿದೆ. 

6.ಚಯರ್ ಧಯಮ್  ಯೀಜನೆಗೆ ಸುಪ್ೀೀಂ ಸಮಮತಿ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಕೆೀಂದ್ ಸರಕಯರದ ಮಹತ್ಯವಕಯಂಕ್ಷೆಯ ಚಯರ ಧಯಮ್  ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೀಜನೆಗೆ ಸುಪ್ೀಂ 
ಕೆ ೀರ್ಟಥ   ಸಮೆತಿ ಸ ಚ್ಚಸದೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಉತೆರಯಖಂಡದ ನಯಲುೆ ಪವಿತ್ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಎಲಯೆ ಹವಯಮ್ಯನ್ಕೆೆ ಒಗುವೆ ರಸ್ೆೆಗಳನ್ುು 
ನಿಮಿಥಸುವ ಮ ಲಕ ಸಂಪಕಥ ಕಲ್ಲಾಸುವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಉದೆದೀಶವಯಗಿದೆ.  

 ಆದರೆ ಮುಂದಿನ್ ಆದೆೀಶದವರೆಗೆ ಈ ಪ್ಸ್ಯವೆನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಸೆಗಿತಗೆ ಂಡಿರುವ 
ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಿರುವ ತಡೆ ಯರಯಪ್ಕಯರ ಮುಂದುವರಯಲ್ಲದೆ ಎಂದು ನಯಾಯಯಲಯ 
ತಿಳಿಸದೆ.  

ಏನಿದು ವಿವಯದ ? 

 ಈ 'ಯೀಜನೆಯಂದ   , 10 ಹೆೈಡೆ ್ ಪವರ  ಯೀಜನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಯಗುವ ಹಯನಿಗೆ 
ಸಮನಯದ ಹಯನಿ ಈ ಯೀಜನೆಯಂದ ಪರಸರಕೆೆ ಆಗುತದೆೆ.  

 ಉತೆರಯಖಂಡದ ಪವಥತಗಳು ದುಬಥಲವಯಗಿದುದ, ಪರಸರ ಕುರತು ಕಯಳಜಿ ವಹಿಸದಿದದರೆ 
2013ರಲ್ಲೆ ಕೆೀದಯರನಯಥ್ ದಲ್ಲೆ ಉಂಟಯದ ಪ್ವಯಹದ ರೀತಿಯ ದುರಂತಗಳು 
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ಸಂರ್ವಿಸಬಹುದಯದ ಸ್ಯಧಾತ್ೆಯದೆ,'' ಎಂದು 'ಸಟಿಜನಸ  ಫಯರ  ಗಿ್ೀನ  ಡ ನ ' ಎನ ಜಿಒ   
ಆರೆ ೀಪಸತು.ೆ 

ಏನಿದು ಚಯರ್ ಧಯಮ್  ಯೀಜನೆ ? 

 ಚಯರ ಧಯಮ್  ಯೀಜನೆ ಎಲೆ ಹವಯಮ್ಯನ್ ರಸ್ೆೆಗಳ ಮ ಲಕ ಹಿಂದುಗಳ ಪವಿತ್ ಯಯತ್ಯ್ 
ಕ್ಷೆೀತ್ಗಳಯದ ಉತೆರಯಖಂಡದ ನಯಲುೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಯದ ಯಮುನೆ ೀತಿ್, ಗಂಗೆ ೀತಿ್, 
ಕೆೀದಯರನಯಥ್  ಮತುೆ ಬದಿ್ನಯಥ್  ಸಂಪಕಥಸಲು ಉದೆದೀಶ್ನಸದೆ.  

7.  ಅತಾೀಂತ ಡೆೈನಯರ್ಮಕ್  ಸಟಿ: ವಿಶವದಲ್ೆುೀ ಬೆೀಂಗಳೂರು ನ್ೀಂ.1   

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಸದೃಢ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್, ಮ ಲಸ್ೌಕಯಥ ಮತು ೆ ನಯವಿೀನ್ಾ ಪರಸರ ವಾವಸ್ೆಯೆನ್ುು 
ಹೆ ಂದಿದದಕಯೆಗಿ ಉದಯಾನ್ ನ್ಗರ ಬೆಂಗಳೊರು, ‘ವಿಶವದ ಅತಾಂತ ಚ್ಲನ್ಶ್ನೀಲ ನ್ಗರ’ 
(ಡೆೈನಯಮಿಕ  ಸಟಿ) ಎಂಬ ಖಯಾತಿಗೆ ಪಯತ್ವಯಗಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು 

 ರಯಲ್  ಎಸ್ೆಟೀರ್ಟ  ಸಲಹಯ ಸಂಸ್ೆೆ ಜೆಎಲ್ ಎಲ್  ಈ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ ನ್ಡೆಸದುದ, ವಿಶವದ ಅಗ್ 10 
ಡೆೈನಯಮಿಕ  ಸಟಿಗಳ ಪೆೈಕ ಬೆಂಗಳೊರು ಮೊದಲ ಸ್ಯನೆ್ದಲ್ಲದೆುದ, ಹೆೈದರಯಬಯದ್  ಎರಡನೆೀ 
ಸ್ಯನೆ್ದಲ್ಲೆದೆ. ದೆಹಲ್ಲ ಮತುೆ ಪುಣೆ ಕ್ಮವಯಗಿ 4 ಮತುೆ 5ನೆೀ ಸ್ಯನೆ್ ಪಡೆದಿದದರೆ ಚೆನೆುೈ 7ನೆೀ 
ಹಯಗ  ಕೆ ೀಲೆತ್ಯ 15ನೆೀ ಸ್ಯನೆ್ ಪಡೆದಿವೆ. 

 ಇನ್ುು ಪಟಿಟಯಲ್ಲೆರುವ ವಿದೆೀಶದ ನ್ಗರಗಳೆಂದರೆ ಹನೆ ೀಯ (ನ್ಂ.3), ನೆೈರೆ ೀಬಿ (ನ್ಂ.6), 

ಹೆ  ಚ್ಚ ಮಿನ  (ನ್ಂ.8) ಹಯಗ  ಗುವಯಂಗ್ ಝೌ (ನ್ಂ.10). 

 ಅಗ್ 20 ಡೆೈನಯಮಿಕ  ಸಟಿಗಳ ಪೆೈಕ 19 ನ್ಗರಗಳು ಏಷಯಾ ಪೆಸಫಕ ಗೆ ಸ್ೆೀರದಯದಗಿವೆ. 
2018ರಲ್ಲೆ ಪ್ಕಟಿಸಲಯದ ಪಟಿಟಯಲ್ಲೆ ಹೆೈದರಯಬಯದ್  ಮೊದಲ ಸ್ಯನೆ್ ಹಯಗ  ಬೆಂಗಳೊರು 
2ನೆೀ ಸ್ಯನೆ್ದಲ್ಲೆದದವು. 
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ಸರ್ಮೀಕ್ಷಯ ಮ್ಯನ್ದೀಂಡವೆೀನ್ು ? 

 ನ್ಗರಗಳ ಸದೃಢ ತ್ಯಂತಿ್ಕತ್ೆ ಮತುೆ ನಯವಿೀನ್ಾ ಪರಸರ ವಾವಸ್ೆಯೆನ್ುು ಆಧರಸ ಈ 
ಬಯರಯ ಪಟಿಟಯನ್ುು ಪ್ಕಟಿಸಲಯಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೊರು ಮತುೆ ಹೆೈದರಯಬಯದ್ ನ್ಲ್ಲೆ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ 
ವೆೀಗವಯಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿೆದುದ, ಸ್ಯಟರ್ಟ ಥಅಪ್  ಕಂಪನಿಗಳ ಕೆ ಡುಗೆಯಂದ ಇಲ್ಲನೆ್ ರಯಲ್  
ಎಸ್ೆಟೀರ್ಟ  ಹಯಗ  ಅರ್ಥ ವಾವಸ್ೆಗೆಳು ಅಗ್ ಶ್ೆ್ೀಯಯಂಕ ಪಡೆದಿವೆ   

 ಭಯರತದ ಸಲ್ಲಕಯನ  ವಯಾಲ್ಲ ಎಂದು ಕರೆಸಕೆ ಳುಳವ ಬೆಂಗಳೊರು ರಯಲ್  ಎಸ್ೆಟೀರ್ಟ  
ವಲಯದಲ್ಲೆ ಮುಂಚ್ ಣಯಲ್ಲೆದೆ. ನ್ಗರದ ಪ್ಬಲ ವಯಾಪಯರ ಉದಾಮ, ಚ್ಚಲೆರೆ ವಯಾಪಯರ, 

ಆತಿರ್ಾ ಮತುೆ ವಸತಿ ವಾವಸ್ೆೆ ಬೆಂಗಳೊರಗೆ ಚ್ಲನ್ಶ್ನೀಲ ನ್ಗರದ ಪಟ್ಟವನ್ುು 
ತಂದುಕೆ ಡುವಲ್ಲೆ ಪ್ಮುಖ ಪಯತ್ವಹಿಸವೆ. ರಯಲ್  ಎಸ್ೆಟೀರ್ಟ  (ನಿಯಂತ್ಣ ಅಭಿವೃದಿಧ- 
ರೆೀರಯ) ಕಯಯದ, ಜಿಎಸ ಟಿಯಂತಹ ಸುಧಯರಣೆಗಳು, ಮ ಲ ಸ್ೌಕಯಥ ಸುಧಯರಣೆ ಹಯಗ  
ಉದಾಮ ಸ್ೆುೀಹಿ ವಯತ್ಯವರಣಕೆೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಗಮನ್ ನಿೀಡಿದದರಂದ ರಯಲ್  ಎಸ್ೆಟೀರ್ಟ  
ವಲಯದಲ್ಲೆ ಪಯರದಶಥಕತ್ೆಯನ್ುು ಹೆಚ್ಚಚಸದೆ ಮತುೆ ರಯಲ್  ಎಸ್ೆಟೀರ್ಟ ಗೆ ಇನ್ುಷ್ುಟಉತ್ೆೆೀಜನ್ 
ದೆ ರೆಯುತಿದೆೆ. 

8. ಅೀಂಟಯಟಿ್ಕಯದಲ್ಲು ಹಿಮ ಕರಗುತಿಿದೆ-ಸೀಂಶೆಯೀಧನೆ 
 ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಹವಯಮ್ಯನ್ ವೆೈಪರೀತಾ ಮತು ೆನಿರಂತರವಯಗಿ ಏರಕೆಯಯಗುತಿೆರುವ ತ್ಯಪಮ್ಯನ್ದಿಂದಯಗಿ 
ರ್ ಮಿಯ ದಕ್ಷಣ ಧು್ವದಲ್ಲೆರುವ ಅಂಟಯಟಿಥಕಯ ಖಂಡದಲ್ಲ ೆಹಿಮ 1980 ಕೆೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸದರೆ 6 
ಪಟ್ುಟ ಹೆಚ್ುಚ ವೆೀಗದಲ್ಲೆ ಕರಗುತಿದೆೆ ಎಂದು ಇತಿೆೀಚ್ಚನ್ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆಯಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ಅಂಟಯಟಿಥಕಯ ಖಂಡದ ವೆೈಮ್ಯನಿಕ ಚ್ಚತ್ಗಳು, ಉಪಗ್ಹ ಚ್ಚತ್ಗಳು, ಉಪಗ್ಹ 
ನ್ಕ್ಷೆ ಮತುೆ ಕಂಪೂಾಟ್ರ ಮ್ಯದರಗಳನ್ುು ಆಧರಸ 1979 ರಂದ ಇಲ್ಲಯೆವರೆಗೆ ಹಿಮ 
ಕರಗುತಿರೆುವ ಪ್ಮ್ಯಣವನ್ುು ಲೆಕೆ ಹಯಕದಯದರೆ. 
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 ಈ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆಯಂದ ಆಘಾತಕಯರ ಸುದಿದಯಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದುದ, ಮ್ಯನ್ವನ್ 
ಹಸೆಕ್ಷೆೀಪದಿಂದಯಗಿ 2009 ರಂದ ಇಲ್ಲಯೆವರೆಗೆ ಪ್ತಿ ವಷ್ಥ ಅಂಟಯಕಥಕಯದಲ್ಲೆ ಜಮಯಯಗಿದದ 
278 ಬಿಲ್ಲಯನ ಟ್ನ ಹಿಮ ಕರಗಿ ಸಮುದ್ ಸ್ೆೀರದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. 

 1980 ರಲ್ಲೆ 44 ಬಿಲ್ಲಯನ ಟ್ನ ಹಿಮ ಕರಗುತಿತೆುೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ಮ್ಯಣ ಈಗ 6 ಪಟ್ುಟ 
ಹೆಚ್ಚಚದೆ. 2017 ಕೆೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸದರೆ 2018ರಲ್ಲೆ ಹಿಮ ಕರಗುವ ಪ್ಮ್ಯಣ ಶ್ೆ. 15ರಷ್ುಟ ಹೆಚ್ಚಚದೆ. 

 ಹಯಗಯಗಿ ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲೆ ಇನ್ುಷ್ುಟ ವೆೀಗವಯಗಿ ಹಿಮ ಕರಗುವ ಅಪಯಯ ಎದುರಯಗಿದೆ. 
 ಇದೆೀ ಪ್ಮ್ಯಣದಲ್ಲ ೆ ಹಿಮ ಕರಗಿದರೆ ಮುಂದಿನ್ ಶತಮ್ಯನ್ದ ವೆೀಳೆಗೆ ಸಮುದ್ದ ಮಟ್ಟ 

ಕನಿಷ್ಾ 10 ಅಡಿ ಏರಕೆಯಯಗಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಕಯಾಲ್ಲಫೀನಿಥಯ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯದ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು 
ಆಂತಕ ವಾಕಪೆಡಿಸದಯದರೆ. 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

1. ಚಯೀಂಗ್ -4 ಆಕಯಶ ನೌಕೆ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಅಮರಕಕೆೆ ಸ್ೆಡುಾ ಹೆ ಡೆದು ವಿಶ್ಯವದಾಂತ ಪಯ್ಬಲಾ ಸ್ಯಧಿಸುವ ಮಹತ್ಯವಕಯಂಕ್ಷೆ 
ಹೆ ಂದಿರುವ ಚ್ಚೀನಯ, ಬಯಹಯಾಕಯಶ ಕ್ಷೆೀತ್ದಲ್ಲೆ ಹೆ ಸ ಮೈಲ್ಲಗಲುೆ ಸ್ಯಪೆಸದೆ. ಚಯಂಗ್ -4 
ಯೀಜನೆ ಭಯಗವಯಗಿ ಚ್ಂದ್ನ್ ಮೀಲೆ ಗಗನ್ನೌಕೆಯನ್ುು ಯಶಸವಯಯಗಿ ಇಳಿಸದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು 

 ಈಗಯಗಲೆೀ ಅಮರಕ ಚ್ಂದ್ನ್ ಮೀಲೆ ಮ್ಯನ್ವಸಹಿತ ಗಗನ್ನೌಕೆ ಇಳಿಸದೆ. ಆದರೆ 
ರ್ ಮಿಗೆ ಗೆ ೀಚ್ರಸದ ಚ್ಂದ್ನ್ ಗೆ ೀಳಯಧಥದಲ್ಲೆ ಗಗನ್ನೌಕೆಯನ್ುು ಇಳಿಸರುವುದು 
ಚ್ಚೀನಯದ ಹಿರಮ. ಡಿಸ್ೆಂಬರ ಆರಂರ್ದಲ್ಲೆ ಉಡಯಯಸಲಾಟ್ಟ ರಯಕೆರ್ಟ ಮ ರು ದಿನ್ಗಳ 
ಬಳಿಕ ಚ್ಂದ್ನ್ ಕಕ್ಷೆಯನ್ುು ತಲುಪತುೆ. ಆದರೆ ನಿಗದಿಯಂತ್ೆ ಚ್ಂದ್ನ್ ಮೀಲ್ಲನ್ ರ್ೀನ 
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ಕವಥನ ಹೆ ಂಡದಲ್ಲೆ ಗಗನ್ನೌಕೆ ಇಳಿಸಲು ಚ್ಚೀನಯ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಯರ ಸಮಯ 
ತಗುಲ್ಲದೆ.  

 ಈ ಹೆ ಂಡ ರ್ ಮಿಗೆ ಗೆ ೀಚ್ರಸದ ಚ್ಂದ್ನ್ ಭಯಗ (ಫಯರ ಸ್ೆೈಡ್ ಅರ್ವಯ ಡಯಕಥ 
ಸ್ೆೈಡ್)ದಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಇತಿಹಯಸದಲ್ಲೆ ಇದೆೀ ಮೊದಲ ಬಯರಗೆ ಫಯರ ಸ್ೆೈಡ್ನ್ಲ್ಲೆ ಗಗನ್ನೌಕೆ 
ಇಳಿಸದ ಕೀತಿಥಗೆ ಚ್ಚೀನಯ ಪಯತ್ವಯಗಿದೆ. 

   ಗಗನ್ನೌಕೆಯನ್ುು ಫಯರ ಸ್ೆೈಡ್ನ್ಲ್ಲೆ ಇಳಿಸಲು ಅಮರಕ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ಚ್ಚಂತಿಸದದರಯದರ , 

ನೆೀರ ಸಂವಹನ್ಕೆೆ ಅವಕಯಶವಿರದ ಕಯರಣ ಹಿಂಜರದಿದದರು. ಕಳೆದ ಮೀನ್ಲ್ಲೆ ಚ್ಚೀನಯ 
ಬಯಹಯಾಕಯಶ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ಸಂವಹನ್ ಅಡಚ್ಣೆ ನಿವಯರಸಲು ರಲೆೀ ಉಪಗ್ಹರ್ಂದನ್ುು  
ಚ್ಂದ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ ರವಯನಿಸದದರು. ಬಳಿಕ ಚಯಂಗ್ -4  ಉಡಯವಣೆ ಮ್ಯಡಿದದರು. ಫಯರ ಸ್ೆೈಡ್ 
ಲಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಡಿ ಯಶಸುಸ ಸ್ಯಧಿಸರುವ ಚ್ಚೀನಯ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ಜಯಗತಿಕ ಮಚ್ುಚಗೆಗೆ 
ಪಯತ್ರಯಗಿದಯದರೆ. 

ಏನಿದು ಚಯೀಂಗ್ -4 ? 

 ಚ್ಂದ್ನ್ ಮೀಲೆ ಕಯಲ್ಲರಸುವ ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಚ್ಚೀನಯ ಸಕಯಥರ 1976ರಲ್ಲೆ ಚಯಂಗ್ -4 -3 
ಯೀಜನೆ ಸದಧಗೆ ಳಿಸತುೆ. ಇದರ ಯಶಸಸನ್ ಎರಡು ವಷ್ಥಗಳ ಬಳಿಕ ಭಯರ 
ಹ ಡಿಕೆಯಂದಿಗೆ ಚಯಂಗ್ -4 ಯೀಜನೆಗೆ ಚಯಲನೆ ನಿೀಡಲಯಯತು.  

 ಹಿಂದಿನ್ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲನೆ್ ಜೆೀಡ್ ಯಯಥಬಿರ್ಟ ರೆ ೀವರ ಲಯಾಂಡರ ಬಳಸಕೆ ಂಡು ಅಧಿಕ 
ತ ಕದ ಸ್ಯಧನ್ಗಳನ್ುು ಚ್ಂದ್ನ್ಲ್ಲೆಗೆ ಹೆ ತ್ೆ ೆಯಾಲು ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ಸದಧತ್ೆ 
ನ್ಡೆಸತ್ೆ ಡಗಿದರು. ಚ್ಂದ್ನ್ಲ್ಲನೆ್ ದೆೀವತ್ೆಯನ್ುು ಚಯಂಗ್ -ಇ ಎಂದು ಚ್ಚೀನಿಯರು 
ಕರೆಯುತ್ಯೆರೆ. ಅದರ ಸ ಚ್ಕವಯಗಿ ಯೀಜನೆಗೆ ಅದೆೀ ಹೆಸರಡಲಯಗಿದೆ.  

2. ಭಯರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಕಯೀಂಗೆ್ಸ್ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  
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 ವಿಶವದ ಅತಿೀ ದೆ ಡಾ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಅಧಿವೆೀಶನ್ವಯದ ಭಯರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಕಯಂಗೆ್ಸ (Indian 

Science Congress-2019) 2019 ನ್ುು ಪಂಜಯಬ್ ನ್ ಜಲಂಧರ ನ್ಲ್ಲ ೆ ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. 
‘ರ್ವಿಷ್ಾದ ಭಯರತ: ವಿಜ್ಞಯನ್ ಮತುೆ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್’ ಎಂಬ ಆಶಯದೆ ಂದಿಗೆ ಈ ಸಲದ 
ಭಯರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಕಯಂಗೆ್ಸ ನ್ಡೆಯಲ್ಲದೆ. ಪ್ಧಯನಿ ನ್ರೆೀಂದ್ ಮೊೀದಿ ಅವರು 
ಅಧಿವೆೀಶನ್ವನ್ುು ಉದಯಾಟ್ನೆ ಮ್ಯಡಲ್ಲದಯದರೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ನೆ ೀಬಲ್ ಪ್ಶಸೆ ಪುರಸೃತರು ಮುಂತ್ಯದ ಗಣಾರು ಭಯಗವಹಿಸಲ್ಲದಯದರೆ. 
DRDO,ISRO,DST,AIIMS,UGC,AICTE ಎಂಬಿೀ ಉನ್ುತ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ತಜ್ಞರ  
ಅಧಿವೆೀಶನ್ದಲ್ಲೆ ಭಯಗವಹಿಸಲ್ಲದಯದರೆ. ಹಯಗೆ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ಮತುೆ ವಿವಿಧ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯದ 
ಸಂಶ್ೆ ೀಧಕರು ಇದರಲ್ಲೆ ಭಯಗವಹಿಸಲ್ಲದಯದರೆ ದೆೀಶದ ಎಲೆ ನಯಗರಕರಗೆ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಮತು ೆ
ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ದ ಸ್ಯಧನೆಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸಲು ಈ ಅಧಿವೆೀಶನ್ದ ಮ ಲಕ ಸರಕಯರ ಗುರಯಟಿಟದೆ  

ಐಸಎಸ್ ಎ ಸಯಾಪ್ನೆ 

 ಇಂಡಿಯನ ಸ್ೆೈನಸ ಕಯಂಗೆ್ಸ ಅಸ್ೆ ೀಸಯೀಷ್ನ (ಐಸಎಸ ಎ) ಪ್ತಿಷ್ಟ್ಾತ ವೆೈಜ್ಞಯನಿಕ 
ಸಂಘಟ್ನೆಯಯಗಿದುದ, ಕೆ ಲೆ ೆತ್ಯದೆಲ್ಲೆ 1914ರಲ್ಲೆ ಸ್ಯಪೆಸಲಯಯತು. 

 ಭಯರತದಲ್ಲೆ ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಪರಣಯಮವನ್ುು ಪ್ಚ್ುರಪಡಿಸಲು ಮತುೆ ಮುನ್ುಡೆಸಲು 
ಸ್ಯಪೆನೆಗೆ ಂಡ ಈ ಸಂಘಟ್ನೆಯು ಪ್ತಿ ವಷ್ಥದ ಜನ್ವರ ಮೊದಲ ವಯರದಲ್ಲ ೆಸಭೆ ಸ್ೆೀರ 
ನಯನಯ ವೆೈಜ್ಞಯನಿಕ ಕ್ಷೆೀತ್ಗಳ ಬೆಳವಣಗೆ ಬಗೆೆ ಚ್ಚೆಥ ನ್ಡೆಸುತದೆೆ. 

 ಐಸಎಸಎ ಸಮೇಳನ್ದಲ್ಲೆ ನಯನಯ ಕ್ಷೆೀತ್ಗಳ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ಮತುೆ ಸಂಶ್ೆ ೀಧಕರು ತಮೆ 
ತಮೆ ಕ್ಷೆೀತ್ಗಳ ಬೆಳವಣಗೆ ಬಗೆೆ ವರದಿ ಮಂಡಿಸುತ್ಯರೆೆ. 

ಸಯಾಪ್ನೆಯಯಗಿದುಿ ಹೆೀಗೆ ? 

 ಬಿ್ಟ್ನ ನ್ ಇಬಿರು ಕೆಮಿಸಟ ಗಳಯದ ಪೊ್ಫೆಸರ ಜೆ.ಎಲ್. ಸಮೊೀನ ಸ್ೆನ , ಮ್ಯಾಕ 
ಮಹೆ ೀನ ಅವರ ದ ರದೃಷ್ಟ್ಟ ಮತುೆ ಪೆ್ೀರಣೆಯಂದ ಐಸಎಸ ಎ ಸ್ಯೆಪನೆಯಯಯತು. 
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 ಈ ಇಬಿರು ಪೊ್ಫೆಸರ ಗಳು, ಭಯರತದಲ್ಲ ೆ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಸಂಶ್ೆ ೀಧಕರು ಬಿ್ಟ್ನ 
ಅಸ್ೆ ೀಸಯೀಷ್ನ ರೀತಿ ಪ್ತಿ ವಷ್ಥ ಸಭೆ ಸ್ೆೀರ ತಮೆ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಯ ವರದಿಯನ್ುು 
ಮಂಡಿಸದರೆ ಭಯರತದಲ್ಲೆ ವಿಜ್ಞಯನ್ಕೆೆ ಉತ್ೆೆೀಜನ್ ದೆ ರೆಯುತದೆೆ ಎಂದು ನ್ಂಬಿದದರು 

 ಐಸಎಸ ಎ ಮೊದಲ ಸಮೇಳನ್ ನ್ಡೆದಿದುದ ಕೆ ಲೆ ೆತ್ಯದೆ ಏಸಯಯಟಿಕ ಸ್ೆ ಸ್ೆೈಟಿಯ 
ಆವರಣದಲ್ಲೆ 1914ರ ಜನ್ವರ 15ರಂದ 17ರವರೆಗೆ ನ್ಡೆದ ಈ ಸಮೇಳನ್ದಲ್ಲೆ ಕೆೀವಲ 105 
ಸದಸಾರು ಇದದರು. 

 ಕೆ ಲೆ ೆತ್ಯೆ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯದ ಅಂದಿನ್ ಉಪಕುಲಪತಿಯಯಗಿದದ, ನಯಾಯಮ ತಿಥ 
ಅಶುತ್ೆ ೀಷ್ ಮುಖಜಿಥ ಮೊದಲ ಸಮೇಳನ್ದ ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆ ವಹಿಸದದರು. 

 ಅಂದು ಕೆೀವಲ 6 ವರದಿಗಳು ಮಂಡನೆಯಯಗಿದದವು. ಈಗ ಈ ಸಂಘಟ್ನೆಯು 
ಬೃಹದಯಕಯರವಯಗಿ ಬೆಳೆದಿದುದ, 30 ಸ್ಯವಿರಕ ೆ ಹೆಚ್ುಚ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ಇದರ 
ಸದಸಾರಯಗಿದಯದರೆ. 

ಭಯರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಯನ್ ಕಯೀಂಗೆ್ಸ್ ಗೆ ಸೀಂಬೀಂಧಿದೀಂತ್ೆ ಪ್್ಧಯನ್ ಮೀಂತಿ್ಯವರ ವಯಾಖ್ಯಾಯನ್  

 ಈ ವಷ್ಥದ ವಿಷ್ಯವಯದ “ ರ್ವಿಷ್ಾದ ಭಯರತ: ವಿಜ್ಞಯನ್ ಮತುೆ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್” ಕುರತಂತ್ೆ 
ಮ್ಯತನಯಡಿದ ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್ ಅವರು ವಿಜ್ಞಯನ್, ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್,ಮತುೆ ಅನೆವೀಷ್ಣೆಯನ್ುು 
ಜನ್ತ್ೆಯಂದಿಗೆ ಜೆ ೀಡಿಸುವುದರಲ್ಲೆ ಭಯರತದ ನಿಜವಯದ ಶಕೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದರು. 

 ನ್ ರಯರು ಭಯರತಿೀಯ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳ ಜಿೀವನ್ ಮತುೆ ಕೆಲಸಗಳು ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಅಭಿವೃದಿಧ, 
ಮತುೆ ರಯಷ್ರ ನಿಮ್ಯಥಣದ ಆಳವಯದ ಮ ಲರ್ ತ ಒಳನೆ ೀಟ್ಗಳ ಸಮಗ್ತ್ೆಯ 
ಇಷ್ಟಪತ್ದಂತಿವೆ. ಇಂತಹ ನ್ಮೆ ವಿಜ್ಞಯನ್ದ ಆಧುನಿಕ ದೆೀವಯಲಯಗಳ ಮ ಲಕ ಭಯರತ 
ತನ್ು ವತಥಮ್ಯನ್ವನ್ುು ಪರವತಿಥಸಕೆ ಳುಳತಿದೆೆ ಮತುೆ ಅದರ ರ್ವಾ ರ್ವಿತವಾವನ್ುು  
ರ್ದ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಕಯಯಥನಿರತವಯಗಿದೆ “ ಎಂದು ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್ ಅವರು ಹೆೀಳಿದರು. 

 ಕೆೈಗೆಟ್ಕುವ ದರದಲ್ಲೆ ಆರೆ ೀಗಾ ರಕ್ಷಣಯ ಸ್ೆೀವೆ , ಮನೆ, ಸವಚ್ಚ ಗಯಳಿ, ನಿೀರು ಮತುೆ ಇಂಧನ್, 

ಕೆೈಗಯರಕಯ ಉತ್ಯಾದಕತ್ೆ ಹಯಗು ಆಹಯರ ಸಂಸೆರಣೆಯ ಸಮಸ್ೆಾಗಳನ್ುು ಪರಹರಸುವ 
ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ ನ್ಮೆ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ತಮಗೆ ತ್ಯವೆೀ ಕಟಿಬದದರಯಗಬೆೀಕು. ವಿಜ್ಞಯನ್ವು 
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ವಿಶವವಯಾಪಯಯದರ  , ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್  ಸಳೆಿೀಯ ಆವಶಾಕತ್ೆಗಳನ್ುು ಪೂರೆೈಸುವ ಮತು ೆ
ಪರಸತೆಿಗಳನ್ುು ನಿಭಯಯಸುವ  ಸ ಕೆ ಪರಹಯರಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರಬೆೀಕು “ ಎಂದು 
ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್ ಹೆೀಳಿದರು. 

 ದೆ ಡಾ ಪ್ಮ್ಯಣದ ದತ್ಯೆಂಶ ವಿಶ್ೆೀೆಷ್ಣೆ, ಕೃತಕ ಬುದಿದಮತ್ೆ,ೆ ಬಯೆಕ ಚೆೈನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಕೃಷ್ಟ್ 
ವಲಯದಲ್ಲಯೆ  ಬಳಕೆಗೆ ಬರಬೆೀಕು, ವಿಶ್ೆೀಷ್ವಯಗಿ ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದಯರರ ಸಹಯಯಕೆೆ 
ಅವುಗಳು ಒದಗಬೆೀಕು ಎಂದ  ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್ಗಳು ಅಭಿಪಯ್ಯಪಟ್ಟರು. 

 ಜನ್ರಗೆ ಜಿೀವಿಸಲು ಅನ್ುಕ ಲಕರ ವಯತ್ಯವರಣ ನಿಮ್ಯಥಣ ಮ್ಯಡುವ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲ ೆ
ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮ್ಯಡಬೆೀಕು ಎಂದವರು ಮನ್ವಿ ಮ್ಯಡಿದರು. ಕಡಿಮ ಮಳ  ೆಬಿೀಳುವ 
ಪ್ದೆೀಶಗಳಲ್ಲೆ ಬರ ನಿವಥಹಣೆ, ವಿಪತುೆಗಳ ಬಗೆೆ ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ಮುಂಚ್ಚತವಯಗಿ ಸ ಚ್ನೆ ನಿೀಡುವ 
ವಾವಸ್ೆೆಗಳು, ನ್ ಾನ್ ಪೊೀಷ್ಣೆ ನಿವಥಹಣೆ, ಮಕೆಳಲ್ಲ ೆಮದುಳು ರೆ ೀಗದಂತಹ  ರೆ ೀಗಗಳ 
ನಿಭಯವಣೆ, ಸವಚ್ಚ ಇಂಧನ್, ಸವಚ್ಚ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತುೆ ಸ್ೆೈಬರ ರ್ದ್ತ್ೆಯಂತಹ 
ವಿಷ್ಯಗಳನ್ುು ಅವರು ಈ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ ಪ್ಸ್ಯೆವಿಸದರು. ಈ ಕ್ಷೆೀತ್ಗಳಲ್ಲೆ ಕಯಲ 
ಮಿತಿಯಯಧಯರದಲ್ಲ ೆ ಪರಹಯರಗಳನ್ುು ಹುಡುಕುವ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆಗಳು ನ್ಡೆಯಬೆೀಕು 
ಎಂದರು.  

 ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆ ಎಂದರೆ ಕಲೆ ಮತು ೆಮ್ಯನ್ವಿಕಗಳು, ಸಮ್ಯಜ ವಿಜ್ಞಯನ್ಗಳು, ವಿಜ್ಞಯನ್ ಮತು ೆ
ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ಗಳ ಸಮಿೆಲನ್ ಎಂದು ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್ ಅವರು ಬಣಸೆದರು.  

 ನ್ಮೆ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆ ಮತು ೆಅಭಿವೃದಿಧಯ ಶಕೆಗಳು ನ್ಮೆ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯೀಗಯಲಯಗಳು, 
ಕೆೀಂದಿ್ೀಯ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯಗಳು, ಐ.ಐ.ಟಿ.ಗಳು, ಐ.ಐ.ಎಸ.ಸ.ಗಳು, ಟಿ.ಐ.ಎಫ. 
ಆರ.ಗಳು ಮತುೆ ಐ.ಐ.ಎಸ.ಇ.ಆರ.ಗಳ ಬೆನೆುಲುಬಿನ್ ಮೀಲೆ ನಿಮ್ಯಥಣವಯಗಿರುವಂತಹವು 
ಎಂಬುದನ್ುು ಉಲೆೀೆಿತಸದ ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್ ಅವರು ರಯಜಾದ ವಿಶವವಿದಯಾಲಯ ಮತು ೆ
ಕಯಲೆೀಜುಗಳಲ್ಲೆ ಕ ಡಯ ಬಲ್ಲಷ್ಟವಯದ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಯ ಪರಸರ ವಾವಸ್ೆ ೆ
ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಳಳಬೆೀಕದೆ ಎಂದರು. 
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3.  ಓವರ್ ದ ಹಯರಜಯನ್ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಇಡಿೀ ಭಯರತದ ಮೀಲೆ ನಿರಂತರವಯಗಿ ನಿಗಯ ಇರಸ ಬಹುದಯದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಯಂಪಯಾಕಟ 
ರಡಯರನ್ುು ಚ್ಚೀನಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಡಿಸದೆ. ಇದನ್ುು ದೆೀಶ್ನಯವಯಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಯಗಿದೆ . 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಓವರ ದ ಹಯರಜಯನ (ಒಟಿಎರ್ಚ) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ ಈ ವಾವಸ್ೆೆ ಯನ್ುು ಬಳಸಕೆ ಂಡು 
ಚ್ಚೀನಯದ ನೌಕಯಪಡೆಭಯರತದ ಇಡಿೀ ಜಲಗಡಿಯ ಮೀಲೆ ನಿರಂತರ ವಯಗಿ ನಿಗಯ 
ಇರಸಬಹುದಯಗಿದೆ. ಸದಾ ಲರ್ಾ ವಿರುವ ರಡಯರ ವಾವಸ್ೆಗೆೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸದರೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಯದ 
ಈ ವಾವಸ್ೆಯೆಡಿ ಶತು್ ದೆೀಶದ ವಿಮ್ಯನ್ಗಳು, ಯುದಧನೌಕೆಗಳ ಚ್ಲನೆ, ಕ್ಷಪಣ ದಯಳಿಗಳ 
ಕುರತು ಮ್ಯಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೆ ಂಡು, ಸ ಕೆ ಪ್ತಿದಯಳಿ ಸಂಘಟಿಸಲು ಅನ್ುಕ ಲವಯಗಲ್ಲದೆ. 

 ಚೆೈನಿೀಸ ಅಕಯಡೆಮಿ ಆಫ ಸ್ೆೈನ್ಸಸನ್ (ಸಎಎಸ) ಮತುೆ ಚ್ಚೀನಿೀಸ ಅಕಯಡೆಮಿ ಆಫ 
ಇಂಜಿನಿಯರಂಗ್ನ್ (ಸಎಇ) ಶ್ನಕ್ಷಣತಜ್ಞ ಲ್ಲಯು ಯಯಂಗಯಟನ ಒಟಿಎರ್ಚ ರಡಯರ 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸದಯದರೆ. ಈ ಕಯಯಥದಲ್ಲೆ ಕಯಯನ ಕಹು ಎಂಬ ಮಿಲ್ಲಟ್ರ ವಿಜ್ಞಯನಿಯ  
ಇವರಗೆ ಸಹಕರಸದಯದರೆ. 

ಒಟಿಎಚ್ನ್ ಮಹತವವೆೀನ್ು ? 

 ಯುದಧನೌಕೆ ಆಧಯರತ ಒಟಿಎರ್ಚ ರಡಯರನಿಂದ ಪೀಪಲ್ಸ ಲ್ಲಬರೆೀಷ್ನ ಆವಿುಥಗೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಬಲ 
ಬಂದಂತ್ಯಗಿದೆ. ಸ್ಯಂಪ್ದಯಯಕ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ದಡಿ ಚ್ಚೀನಯದ ಒಟ್ುಟ ಜಲಗಡಿಯ ಶ್ೆೀ. 20 
ಭಯಗದ ಮೀಲೆ ನಿಗಯ ಇರಸಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಯಧಾವಯಗುತಿತೆುೆ. ಆದರೆ ಈಗ ದಕ್ಷಣ ಚ್ಚೀನಯ 
ಸ್ಯಗರ, ಹಿಂದ  ಮಹಯಸ್ಯಗರ ಮತುೆ ಶ್ಯಂತ ಮಹಯಸ್ಯಗರದ ಸಂಪೂಣಥ ಭಯಗದ ಮೀಲೆ 
ನಿಗಯ ಇರಸಲು ಸ್ಯಧಾವಯಗುತದೆೆ. 



 

http://nammaiasacademy.com 

http://www.nialp.nammaiasacademy.com Page 92 

 

4. ಲಘು ಯುದಧ ವಿಮ್ಯನ್  ತ್ೆೀಜಸ್  ಉತ್ಯಪದನೆಗೆ ಎಚ್ ಎಎಲ್ ಗೆ ಹಸರು ನಿಶಯನೆ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಶಸರಸಹಿತ ಸರಣಯ ಲಘು ಯುದಧ ವಿಮ್ಯನ್ ‘ತ್ೆೀಜಸ ’ ಉತ್ಯಾದನೆಗೆ ಹಿಂದ ಸ್ಯನೆ  
ಏರೆ ೀನಯಟಿಕಸ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಗೆ (ಎರ್ಚ ಎಎಲ್ ) ‘ಸ್ೆಂಟ್ರ  ಫಯರ  ಮಿಲ್ಲಟ್ರ ಏರ ವರ್ಥಥನೆಸ  
ಆಾಂಡ್  ಸಟಿಥಫಕೆೀಷ್ನ ‘ನಿಂದ (ಸಇಎಂಐಎಲ್ ಎಸ) ಹಸರು ನಿಶ್ಯನೆ ದೆ ರಕದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಅಂತಿಮ ಕಯಯಯಥಚ್ರಣೆ ಯೀಗಾ ಪರವಯನ್ಗಿ (ಎಫ ಒಸ) ಅಹಥತ್ೆಗಳ ಅನ್ುಸ್ಯರ ತ್ೆೀಜಸ  
ಎಂಕೆ1 ಉತ್ಯಾದನೆಗೆ ಒಪಾಗೆ ಸಕೆದೆ. ಆದರೆ, ತಿೀವ್ ಪ್ಮ್ಯಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತು ೆ
ಟ್್ಯಲ್ ಗಳು ನ್ಡೆಸದ ನ್ಂತರವೆೀ ನಿಜವಯದ ಎಫ ಒಸ ಸಗಲ್ಲದೆ. 

ಮ್ಯನ್ದೀಂಡಗಳ ೀೆನ್ು ? 

 ವಿಮ್ಯನ್ವು ಯುದಧ ಸಂದರ್ಥ ಹಯರಯಟ್ ನ್ಡೆಸುವಯಗಲೆೀ ಇಂಧನ್ ತುಂಬಿಸಕೆ ಳಳಬಲ ೆ
ಸ್ಯಮರ್ಾಥವನ್ುು ಕಡಯಾಯವಯಗಿ ಹೆ ಂದಿರಬೆೀಕು. ಉಳಿದಂತ್ೆ ರಯಡಯರ , ಎಲೆಕಯರನಿಕ  ಯುದಧ 
ಸಮರ್ಥ ಸ ರ್ಟ ಗಳು, ವಿವಿಧ ಮ್ಯದರಯ ಬಯಂಬ್  ಮತು ೆ ಇತರ ಶಸರಗಳ ಒಳಗೆ ಂಡ 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನ್ಡೆಯಬೆೀಕು. ಎರ್ಚ ಎಎಲ್ ನ್ ಎಡಿಎ ವಿನಯಾಸ ಮ್ಯಡಿ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸರುವ 
ಕುರತು ಒದಗಿಸದದ ದಯಖಲೆಗಳನ್ುು ಪರಶ್ನೀಲ್ಲಸ ಸಇಎಂಐಎಲ್ ಎಸ ಒಪಾಗೆ ನಿೀಡಿದೆ. 

ತ್ೆೀಜಸ್ ವಿಮ್ಯನ್ದ ಬಗೆ ೆ

 ಎರ್ಚಎಎಲ್ ತ್ೆೀಜಸ ಇಂಡಿಯನ ಏರ ಫೀಸಥ ಮತುೆ ಇಂಡಿಯನ ನೌಕಯಪಡೆಗೆ 
ಏರೆ ೀನಯಟಿಕಲ್ ಡೆವಲಪೆೆಂರ್ಟ ಏಜೆನಿಸ (ಎಡಿಎ) ಮತುೆ ಹಿಂದ ಸ್ಯೆನ ಏರೆ ೀನಯಟಿಕಸ 
ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಎರ್ಚಎಎಲ್) ವಿನಯಾಸಗೆ ಳಿಸದ ಭಯರತಿೀಯ ಸಂಗಲ್ ಸೀರ್ಟ, ಸಂಗಲ್-ಜೆರ್ಟ 
ಇಂಜಿನ, ಮಲ್ಲಟರೆ ೀಲ್ ಲೆೈರ್ಟ ಫೆೈಟ್ರ. 
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 ಇದು ಲೆೈರ್ಟ ಕಯಂಬಯಾರ್ಟ ಏಕಯ್ಥಫಟ (ಎಲ್ಲಸಎ) ಪೊ್ೀಗಯ್ಂನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು 1980 ರ 
ದಶಕದಲ್ಲೆ ಭಯರತದ ವಯಸ್ಯಸದ ಮಿಗ್ –21 ರನ್ುು ಬದಲ್ಲಸತು. 2003 ರಲ್ಲ,ೆ ಎಲ್ಲಸಎ 
ಅಧಿಕೃತವಯಗಿ “ತ್ೆೀಜಸ” ಎಂದು ಹೆಸರಸಲಾಟಿಟತು. 

 ತ್ೆೀಜಸ ಬಯಲವಿಲದೆ ಕಯಂಪೌಂಡ್ ಡೆಲಯಟ-ವಿಂಗ್ ಸಂರಚ್ನೆಯನ್ುು ಒಂದೆೀ ಡೆ ೀಸಥಲ್ 
ಫನ ಹೆ ಂದಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಕುಶಲತ್ೆಯನ್ುು ಒದಗಿಸುತದೆೆ. ಇದು ಶ್ಯಂತ ಸೆರ ಸೆರತ್ೆ, 
ಫೆೆೈ-ಬೆೈ-ವೆೈರ ಫೆೆೈರ್ಟ ಕಂಟೆ ್ೀಲ್ ಸಸಟಮ್, ಮಲ್ಲಟ-ಮೊೀಡ್ ರೆಡಯರ, ಇಂಟಿಗೆ್ೀಟೆಡ್ 
ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಏವಿಯಯನಿಕಸ ಸಸಟಮ್, ಸಮಿೆಶ್ ವಸುೆ ರಚ್ನೆಗಳು ಮತುೆ ಫಯೆಯರ್ಟ ರೆೀರ್ಟ 
ಎಂಜಿನ ಮುಂತ್ಯದ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ಗಳನ್ುು ಸಂಯೀಜಿಸುತದೆೆ. ಇದು ಸಮಕಯಲ್ಲೀನ್ 
ಸ ಪಸ್ಯಥನಿಕ ಕದನ್ ವಿಮ್ಯನ್ದ ಅದರ ವಗಥದಲ್ಲನೆ್ ಚ್ಚಕೆ ಮತುೆ ಹಗುರವಯದದುದ. 

 ತ್ೆೀಜಸ HAL HF-24 ಮ್ಯರುತ್ ನ್ಂತರ ಹಿಂದುಸ್ಯೆನ ಏರೆ ೀನಯಟಿಕಸ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (HAL) 

ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸದ ಎರಡನೆೀ ಸ ಪಸ್ಯಥನಿಕ ಫೆೈಟ್ರ ಆಗಿದೆ. 2016 ರ ವೆೀಳೆಗೆ ತ್ೆೀಜಸ 
ಮ್ಯಕಥ 1 ಭಯರತಿೀಯ ವಯಯುಪಡೆಯ (ಐಎಎಫ) ಉತ್ಯಾದನೆಯಲ್ಲೆದೆ ಮತುೆ 
ನೌಕಯಪಡೆಯು ಭಯರತಿೀಯ ನೌಕಯಪಡೆಯ (ಐಎನ) ವಿಮ್ಯನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಯಗುತಿೆದೆ. 

5.   ಬ್ಹೆ ೋಸ್ ಗೆ ಸವಯಲ್ೆ ಡುುವ ಕ್ಷಪ್ಣಿ  

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಭಯರತಿೀಯ ನೌಕಯಪಡೆ ಹೆ ಂದಿರುವ ಶಕಶೆ್ಯಲ್ಲ ಬ್ಹೆ ೇಸ  ಕ್ಷಪಣಗೆ ಸವಯಲೆ ಡಾಬಲ ೆ
ಚ್ಚೀನಯ ನಿಮಿಥತ ಯುದಧನೌಕೆ ನಿರೆ ೀಧಕ ಕ್ಷಪಣಯಂದನ್ುು ಪಯಕಸ್ಯನೆ್ ಶ್ನೀಘ್ವೆೀ 
ಹೆ ಂದಲ್ಲದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ವೆೈಜೆ-12 ಕ್ಷಪಣಯ ರಫ್ತೆ ರ ಪಯಂತರವಯಗಿರುವ ಸಎಂ-302 ಕ್ಷಪಣಯು ಶಬದಕೆಂತ 
ಮ ರು ಪಟ್ಟ ಹೆಚ್ುಚ ವೆೀಗದಲ್ಲೆ ಚ್ಲ್ಲಸುವ ಸ್ಯಮರ್ಾಥ ಹೆ ಂದಿದುದ, ಭಯರತಿೀಯ ಸ್ೆೀನೆ 
ಹೆ ಂದಿರುವ ಬ್ಹೆ ೇಸ  ಬಲವನ್ುು ಇದು ಕುಂದಿಸಲ್ಲದೆ ಎಂದು ಹೆೀಳಲಯಗುತಿದೆೆ. 
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 ಶ್ಯಂಘೈನ್ ಹುಡಯಂಗ್ -ಝೀಂಗುಾಯಯ ಶ್ನಫ ಯಯಡ್ ಥನ್ಲ್ಲೆ ಪಯಕಸ್ಯನೆ್ಕಯೆಗಿ ಚ್ಚೀನಯ 
ಸರಕಯರವು ನಯಲುೆ ಯುದಧನೌಕೆಗಳನ್ುು ನಿಮಿಥಸುತಿದೆುದ, ಇವುಗಳ ಪಯ್ರ್ಮಿಕ ಆಯುಧವಯಗಿ 
ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತುೆ ಅತಿ ವೆೀಗದ ಸಎಂ-302 ಕ್ಷಪಣಗಳನ್ುು ಸ್ೆೀಪಥಡೆ ಮ್ಯಡಲ್ಲದೆ. 

ಭಯರತದ ಬ್ಹೆ ೋಸ್ ಕ್ಷಪ್ಣಿಗಿೀಂತ ಹೆೀಗೆ ಭಿನ್ು ? 

 ಇದಿೀಗ ಬ್ಹೆ ೇಸ  ಕ್ಷಪಣಯನ್ುು ಮಿೀರಸಬಲೆ ಸಎಂ-302 ಕ್ಷಪಣಯಂದಯಗಿ ಪಯಕಸ್ಯನೆ್ 
ಮುಂದೆ ಭಯರತದ ಶಕ ೆ ತುಸು ಕುಂದಲ್ಲದೆ. ಸಎಂ-302 ಕ್ಷಪಣಯ ಸ ಪರ ಸ್ಯನಿಕ 
ವೆೀಗವನ್ುು ಹೆ ಂದಿದುದ, ವಯಾಪಯೆಲ್ಲೆ ಭಯರತದ ಬ್ಹೆ ೇಸ  ಹೆ ಂದಿರುವ ವಯಾಪಯೆನ್ುು 
ಸರಗಟ್ಟಲ್ಲದೆ. 

6. ಆರೆ ೀಗಾ ರಕ್ಷಣ ಮ ಲಸೌಕಯ್ಕೆೆ ಉತ್ೆಿೀಜನ್  

 ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್  ಅವರ ಅಧಾಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲೆ ನ್ಡೆದ ಕೆೀಂದ್ ಸಂಪುಟ್ ಸಭೆಯು ಆರೆ ೀಗಾ ರಕ್ಷಣ 
ಮ ಲಸ್ೌಕಯಥಕೆೆ ಉತ್ೆೀೆಜನ್ಕೆೆ    ತನ್ು ಅನ್ುಮೊೀದನೆಯನ್ುು ನಿೀಡಿತು,  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

ಅವುಗಳೆಂದರೆ: 

 ಮ ರು ಹೆ ಸ ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಗಳ ಸ್ಯಪೆನೆ (i) ಜಮುೆವಿನ್ ಸ್ಯಂಬಯದ ವಿಜಯನ್ಗರದಲ್ಲೆ , 

1661 ಕೆ ೀ.ರ . ವೆಚ್ಚ. (ii) ಕಯಶ್ನೇರದ ಪುಲಯವನಯದ ಅವಂತಿಪುರದಲ್ಲೆ , 1828 ಕೆ ೀ.ರ . 
ವೆಚ್ಚ ಮತುೆ (iii) ಗುಜರಯತಿನ್ ರಯಜ್ ಕೆ ೀರ್ಟ ನ್ಲ್ಲೆ 1195 ಕೆ ೀ.ರ . ವೆಚ್ಚ. ಈ 
ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಗಳನ್ುು ಪ್ಧಯನ್ಮಂತಿ್ ಸ್ಯವಸೆಯ ಸುರಕ್ಷಯ ಯೀಜನಯ (ಪ.ಎಂ.ಎಸ.ಎಸ.ವೆೈ.) 
ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಸ್ಯೆಪಸಲಯಗುವುದು. 

 ಹೆ ಸ ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಎಸ. ಸ್ಯಪೆನೆಯಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ೆ್ ನಿಮ್ಯಥಣ, ವೆೈದಾಕೀಯ ಮತುೆ ನ್ಸಥಂಗ್ 
ಕೆ ೀಸುಥಗಳಿಗಯಗಿ ಬೆ ೀಧನಯ ಬಯೆಕ, ನಿವಯಸ ಸಂಕೀಣಥ ನಿಮ್ಯಥಣ ಮತುೆ ಇತರ 
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ಸ್ೆೀವೆಗಳು/ಸ್ೌಲರ್ಾಗಳು ಒಳಗೆ ಂಡಿವೆ. ಇವು ಸ ೆಲವಯಗಿ ಹೆ ಸದಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲರೆುವ 
ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ. ಎಸ. ಮತುೆ ಪ.ಎಂ.ಎಸ.ಎಸ. ವೆೈ. ಹಂತ-1 ರಡಿಯಲ್ಲ ೆ ಕೆೈಗೆತಿೆಕೆ ಂಡ 
ಇತರ ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಎಸ. ಗಳಂತ್ೆ ಇರುತವೆೆ. ಆಯಯ ವಲಯದಲ್ಲೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತೃತಿೀಯ 
ಹಂತದ ಆರೆ ೀಗಾ ಸ್ೆೀವೆ, ವೆೈದಾಕೀಯ ಶ್ನಕ್ಷಣ,ನ್ಸಥಂಗ್ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಮತುೆ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆಯ 
ಅವಕಯಶಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸುವುದು ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತವದ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಯದ  ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಗಳ 
ಉದೆದೀಶ. 

ಪ್ರಣಯಮ 

 ಹೆ ಸ ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಎಸ.ಗಳ ಸ್ಯೆಪನೆಯಂದ ಆರೆ ೀಗಾ ಶ್ನಕ್ಷಣ ಮತುೆ ತರಬೆೀತಿಯಲ್ಲ ೆ
ಪರವತಥನೆಯಯಗಲ್ಲದೆ ಹಯಗು ಆಯಯ ವಲಯದಲ್ಲೆ ಆರೆ ೀಗಾ ರಕ್ಷಣಯ ವೃತಿಪೆರರ ಕೆ ರತ್ೆ 
ನಿವಯರಣೆಯಯಗಲ್ಲದೆ. 

 ಹೆ ಸ ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಎಸ.ಗಳ ಸ್ಯಪೆನೆಯಂದ ಜನ್ತ್ೆಗೆ ವಿಶ್ೆೀಷ್ ತಜ್ಞತ್ೆಯ ಆರೆ ೀಗಾ 
ರಕ್ಷಣಯ ಸ್ೌಲರ್ಾ ಒದಗಿಬರಲ್ಲದೆ. 

 ಇದರಂದ ವೆೈದಾರ ಮತುೆ ಇತರ ಆರೆ ೀಗಾ ಕಯಯಥಕತಥರ ಸಮ ಹ ಈ ವಲಯದಲ್ಲೆ 
ನಿಮ್ಯಥಣವಯಗಲ್ಲದುದ, ಇದು ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೆ ೀಗಾ ಮಿಷ್ನಿುನ್ಡಿ (ಎನ.ಎರ್ಚ.ಎಂ.) 
ನಿಮ್ಯಥಣವಯಗುವ ಪಯ್ರ್ಮಿಕ ಮತುೆ ದಿವತಿೀಯ ಹಂತದ ಆರೆ ೀಗಾ ಸಂಸ್ೆಗೆಳು/ 
ಸವಲತುೆಗಳಿಗೆ ಲರ್ಾವಯಗಲ್ಲದೆ. 

 ಜಮುೆ ಕಯಶ್ನೇರ ಮತುೆ ಗುಜರಯತ್ ಗಳಲ್ಲೆ ಹೆ ಸ ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಎಸ.ಗಳ ಸ್ಯಪೆನೆಯಂದ 
ಪ್ತಿೀ ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಎಸ. ಗಳಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಬೆ ೀಧನಯ ಮತುೆ ಬೆ ೀಧಕೆೀತರ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲ ೆ
ಸುಮ್ಯರು 3000 ಜನ್ರಗೆ ಉದೆ ಾೀಗ ಸೃಷ್ಟ್ಟಯಯಗಲ್ಲದೆ. 

 ಶ್ಯಪಂಗ್ ಸ್ೆಂಟ್ರ, ಕಯಾಂಟಿೀನ್ುಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಹೆ ಸ ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಎಸ. ಗಳ  ಆ 
ಪ್ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ತಲೆ ಎತುವೆುದರಂದ ಪರೆ ೀಕ್ಷ ಉದೆ ಾೀಗಗಳ ಸೃಷ್ಟ್ಟಯ  ಆಗಲ್ಲದೆ. 
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 ವಿವಿಧ ಹೆ ಸ ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ. ಎಸ. ಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಮ ಲಸ್ೌಕಯಥ ರ ಪಸುವ ನಿಮ್ಯಥಣ 
ಕಯಯಥಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆ ನಿಮ್ಯಥಣ ಕ್ಷೆೀತ್ದಲ್ಲಯೆ  ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ಉದೆ ಾೀಗಗಳನ್ುು ಸೃಷ್ಟ್ಟ 
ಮ್ಯಡಲ್ಲದೆ. 

ಹಿನೆುಲ್ೆ 

 ಕೆೀಂದಿ್ೀಯ ವಲಯದ ಯೀಜನೆಯಯದ  ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್ ಸ್ಯವಸೆಯ ಸುರಕ್ಷಯ ಯೀಜನಯ 
(ಪ.ಎಂ.ಎಸ.ಎಸ. ವೆೈ.) ವು ದೆೀಶದ ವಿವಿಧ ಭಯಗಗಳಲ್ಲೆ ಕೆೈಗೆಟ್ಕುವ ದರದಲ್ಲೆ ತೃತಿೀಯ 
ಹಂತದ ಆರೆ ೀಗಾ ರಕ್ಷಣಯ ಸ್ೆೀವೆಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಮತುೆ ನಿದಿಥಷ್ಟವಯಗಿ ಕೆ ರತ್ೆ ಇರುವ 
ರಯಜಾಗಳಲ್ಲೆ  ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೆೈದಾಕೀಯ ಶ್ನಕ್ಷಣದ ಸ್ೌಲರ್ಾಗಳನ್ುು ಒದಗಿಸಕೆ ಂಡುವ 
ಉದೆದೀಶವನ್ುು ಹೆ ಂದಿದೆ. 

 ಜಮುೆ ಕಯಶ್ನೇರ ರಯಜಾದ ಜಮುೆ ವಲಯ ಮತುೆ ಕಯಶ್ನೇರ ವಲಯದಲ್ಲೆ ತಲಯ ಒಂದರಂತ್ೆ 
ಎರಡು ಹೆ ಸ ಎ.ಐ.ಐ. ಎಂ.ಎಸ. ಗಳನ್ುು ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪಯಾಕೆೀಜಿನ್ಡಿ  
2015ರಂದು  ಪ್ಧಯನ್ ಮಂತಿ್ ಅವರು ಘ ೀಷ್ಟ್ಸದದರು. ಗುಜರಯತಿನ್ಲ್ಲೆ  ಎ.ಐ.ಐ.ಎಂ.ಎಸ.  
ಸ್ಯಪೆನೆಯ ಬಗೆೆ ಹಣಕಯಸು ಸಚ್ಚವರು 2017-18 ರ ತಮೆ ಬಜೆರ್ಟ ಭಯಷ್ಣದಲ್ಲೆ 
ಪ್ಕಟಿಸದದರು. 

7. ನಯಸಯದ ಟೆಸ್  ಉಪ್ಗ್ಹ  

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಸ್ೌರವೂಾಹದಯಚೆ ಗ್ಹಗಳ ಪತ್ೆೆಗೆ ನಯಸ್ಯ ಹಯರಬಿಟಿಟದದ ಟೆಸ (ಟಯ್ನಿಸಸಟಂಗ್ ಎಕೆ ್ೀ 
ಪಯನೆೆರ್ಟ ಸವೆೀಥ ಸ್ಯಾಟ್ಲೆೈರ್ಟ) ಹೆ ಸ ಗ್ಹವನ್ುು ಪತ್ೆಹೆಚ್ಚಚದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಎರ್ಚ ಡಿ-21749ಬಿ ಎಂದು ಹೆಸರಸಲಯದ ಈ ಗ್ಹ, ರ್ ಮಿಯಂದ 53 ಜೆ ಾೀತಿರ ವಷ್ಥ 
ದ ರದಲ್ಲದೆುದ, ಕುಬದ ನ್ಕ್ಷತ್ವನ್ುು ಪ್ದಕ್ಷಣೆ ಹಯಕುತಿೆದೆ ಎಂದು ನಯಸ್ಯ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸದೆ. 
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 ಗ್ಹಗಳ ಪತ್ೆೆಗೆ 2018 ಏಪ್ಲ್ ನ್ಲ್ಲೆ ಟೆಸ ಹಯರಬಿಡಲಯಗಿದುದ, ಈ ರ್ ಮಿಯನೆುೀ ಹೆ ೀಲುವ 
ಪ ಮನಯಸಯ ಬಿ ಎಂಬ ಸ ಪರ ಅಥ್ಥ ಹಯಗ  ಎಲ್ ಎರ್ಚ ಎಸ-3844ಬಿ ಗ್ಹಗಳನ್ುು ಪತ್ೆ ೆ
ಹಚ್ಚಚತುೆ. 

 ಎರಡ  ಗ್ಹಗಳ ಪ್ದಕ್ಷಣೆ ವೆೀಗಕ್ಮವಯಗಿ 6.3 ದಿನ್ಹಯಗ  11 ಗಂಟೆಯಯಗಿದುದ, ಎರ್ಚ ಡಿ-

21749ಬಿ ಪ್ದಕ್ಷಣೆ ವೆೀಗ ನಿಧಯನ್, 1 ಪದಕ್ಷಣೆಗೆ 36 ದಿನ್ ಕಯಲಯವಧಿ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಳತಿದೆೆ 
ಎಂದು ನಯಸ್ಯ ಹೆೀಳಿದೆ. 

 ಗಯತ್ದಲ್ಲ ೆರ್ ಮಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ುಟ ದೆ ಡಾದಯಗಿರುವ ಎರ್ಚ ಡಿ-21749 ಬಿ, ಕಲುೆಬಂಡೆಗಳಿಂದ 
ಕ ಡಿದುದ, ಅನಿಲಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಯಥಣವಯಗಿದೆ. 

 ಅನಿಲಗಳ ಪ್ಮ್ಯಣ ಸ್ೌರಮಂಡಲದ ನೆಪೂಟಯನ ಹಯಗ  ಯುರೆೀನೆಸ ಗ್ಹಗಳಿಗಿಂತ 
ಅಧಿಕವಯಗಿದುದ, ಜಿೀವಿಗಳ ವಯಸಕೆೆ ಯೀಗಾವಲೆ. ಟೆಸ ಕಯಯಯಥರಂಭಿಸದ 3 ತಿಂಗಳಲೆೆೀ 3 
ಗ್ಹಗಳನ್ುು ಪತ್ೆೆಹಚ್ಚಚದೆ. 

 ಸ್ೌರವೂಾಹದ ಹೆ ರಗಿನ್ ಬಹುತ್ೆೀಕ ಗ್ಹಗಳು ಅಧಿಕ ಉಷಯೆಂಶ ಹೆ ಂದಿರುವುದು 
ಸವಥವಿಧಿತ. 

 ಆದರೆ ಅತಾಂತ ಸಣೆ ಹಯಗ  ಶ್ನೀತಲ ವಯತ್ಯವರಣ ಹೆ ಂದಿರುವ ಗ್ಹಗಳ ಪತ್ೆೆ ಬಲು 
ಅಪರ ಪ. ಆದರೆ ಟೆಸ, ಈ ಕಯಯಥದಲ್ಲೆ ಯಶಸವಯಯಗಿದೆ. 

 ಎರ್ಚ ಡಿ–21749ಬಿ ಅತಾಂತ ಶ್ನೀತ ವಯತ್ಯವರಣ ಹೆ ಂದಿರುವ ಸಣೆ ಗಯತ್ದ ಗ್ಹವಯಗಿದೆ 

8. ಅೀಂತರಕ್ಷದಲ್ಲು ಭಯರತಿೀಯರ ಹಯರಯಟ  

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 2021ರ ಡಿಸ್ೆಂಬರ  ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಮ ವರು ಯಯತಿ್ಗಳ ಸಹಿತ ಗಗನ್ನೌಕೆಯಂದನ್ುು 
ಬಯಹಯಾಕಯಶಕೆೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಭಯರತಿೀಯ ಬಯಹಯಾಕಯಶ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಯ ಸಂಸ್ೆೆ (ಇಸ್ೆ ್ೀ) 
ಸಜಯಗಿುತಿದೆೆ.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  
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 ಇದಕ ೆ ಮುನ್ು, ತ್ಯಲ್ಲೀಮು ಎಂಬಂತ್ೆ, ಎರಡು ಮ್ಯನ್ವರಹಿತ ನೌಕೆಗಳನ್ುು ರ್ಾೀಮಕೆೆ 
ಕಳುಹಿಸಲು ಉದೆದೀಶ್ನಸಲಯಗಿದೆ. ಇವು 2020 ಡಿಸ್ೆಂಬರ  ಮತುೆ 2021 ಜುಲೆೈನ್ಲ್ಲ ೆ
ಉಡಯವಣೆಗೆ ಳಳಲ್ಲವೆಯಂತ್ೆ. ಅಮರಕ, ರಷಯಾ ಮತು ೆಚ್ಚೀನಯದ ಬಯಹಯಾಕಯಶ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಯ 
ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಮ್ಯನ್ವಸಹಿತ ಅಂತರಕ್ಷ ನೌಕೆಯನ್ುು ಈಗಯಗಲೆೀ ರ್ಾೀಮದತ ೆ ಕಳುಹಿಸವೆ. 
ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ದ ಎಲೆ ಮಜಲುಗಳಲ್ಲೆ ಮುನ್ುಡೆದಿರುವ ಭಯರತ ಕ ಡ ಈ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ ಯಯವಯಗ 
ಸ್ಯಧನೆ ಮ್ಯಡಿೀತು ಎಂಬ ಕುತ ಹಲ ಹೆಚ್ಚಚನ್ವರಗಿದೆ.  

 'ಚ್ಂದ್ಯಯನ್' ಮತುೆ 'ಮಂಗಳಯಯನ್'ಗಳ ಅರ್ ತಪೂವಥ ಯಶಸಸನ್ ಬಳಿಕ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆ 
ಗರಗೆದರತುೆ. ಅಂರ್ದೆ ಂದು ಸಮಯ ಹತಿೆರ ಬರುತಿದೆೆ. ಇಸ್ೆ ್ೀ ಈ ಮಹತವದ ಯೀಜನೆಗೆ 
ಸಜಯಗಿಿದೆ. ಮ ವರು ಗಗನ್ಯಯತಿ್ಗಳನ್ುು ಬಯಹಯಾಕಯಶಕೆೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ 
'ಗಗನ್ಯಯನ್' ಎಂದು ಹೆಸರಡಲಯಗಿದೆ. ಇಸ್ೆ ್ೀದ ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಕೆೀಂದ್ ಸರಕಯರ ಹಸರು 
ನಿಶ್ಯನೆ ನಿೀಡಿದುದ, 2021ರ ಕೆ ನೆಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಮ ವರು ರ್ಾೀಮಯಯನಿಗಳನ್ುು ಹೆ ತ ೆ
ನೌಕೆ ನ್ರ್ಕೆೆೀರಲ್ಲದೆ. ಇಸ್ೆ ್ೀ, ಇದಕ ೆ ಮುಂದಿನ್ ಹಂತದ ಯೀಜನೆಗಳನ್ ು 
ಆಲೆ ೀಚ್ಚಸದೆ. ಮ್ಯನ್ವಸಹಿತ ಯಯನ್ದ ಬಳಿಕ, ಅಂತ್ಯರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಯಹಯಾಕಯಶ ಕೆೀಂದ್ಕೆೆ 
ಯಯತಿ್ಗಳನ್ುು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಚ್ಂದ್ನ್ ಮೀಲೆ ಭಯರತಿೀಯರು ಕಯಲ್ಲಡುವಂತ್ೆ 
ಮ್ಯಡುವುದು- ಇವು ಇಸ್ೆ ್ೀದ ದ ರದೃಷ್ಟ್ಟಯ ಯೀಜನೆಗಳು.  

ಗಗನ್ಯಯನ್ದ ಸ ಾಲರ ಪ್  

 'ಗಗನ್ಯಯನ್' ಎಂಬುದು ರ್  ಕಕ್ಷೆಯನ್ುು ಸುತುವೆರಯುವ ನೌಕೆಯ ಹೆಸರು. ಮ ವರು 
ಯಯತಿ್ಗಳು ಅದರಲ್ಲೆರುತ್ಯೆರೆ. ಕನಿಷ್ಾ 7 ದಿನ್ ಅದು ಗಗನ್ದಲ್ಲೆರುತೆದೆ. ಇದರ ವಿನಯಾಸ, 

ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಸಂಪೂಣಥವಯಗಿ ಇಸ್ೆ ್ೀದಿಂದ ರ ಪತವಯಗಿರುತೆದೆ. ಇದು ಯಶಸವಯಯದರೆ, 
ಬಯಹಯಾಕಯಶಕೆೆ ಮ್ಯನ್ವನ್ನ್ುು ಕಳುಹಿಸದ ನಯಲೆನೆೀ ದೆೀಶ ಎನಿಸಲ್ಲದೆ ಭಯರತ. ಈ 
ನೌಕೆಯನ್ುು ಯಯತಿ್ಗಳ ಸಮೀತ ಹೆ ತ್ೆ ಯೆಾಲ್ಲರುವ ರಯಕೆರ್ಟ  ಜಿಎಸ ಎಲ್ ವಿ ಎಂಕೆ-3. 

ಇದು ಮ ರು ಹಂತದ ರಯಕೆರ್ಟ . 4 ಟ್ನ ಗಳಷ್ುಟ ಭಯರದ ನೌಕೆಗಳನ್ುು ಮೀಲ್ಲನ್ ಕಕ್ಷೆಗ , 10 
ಟ್ನ ನ್ಷ್ುಟ ಭಯರದ ನೌಕೆಗಳನ್ುು ಹತಿೆರದ ಕಕ್ಷೆಗ  ಹೆ ತುೆ ಸ್ೆೀರಸುವ ಸ್ಯಮರ್ಾಥ  ಹೆ ಂದಿದೆ. 
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600 ಕಲೆ ೀಮಿೀಟ್ರ ಗಳಷ್ುಟ ದ ರದ ಕೆಳಹಂತದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ನೌಕೆಯನ್ುು ಹೆ ತ್ೆ ಯೆುಾವ 
ಸ್ಯಮರ್ಾಥ  ಕ್ಯೀಜೆನಿಕ  ಇಂಜಿನ  ಇದರಲ್ಲೆದೆ.  

ವಯಹನ್ ಹೆೀಗಿರುತ್ೆ?ಿ 

 ಯಯತಿ್ಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವ ವಯಹನ್, 3.7 ಮಿೀಟ್ರ  ವಯಾಸ ಹಯಗ  7 ಮಿೀಟ್ರ  ಎತೆರ 
ಹೆ ಂದಿರುತೆದೆ. ರ್ ಮಿಯಂದ ಉಡಯಯಸದ 16 ನಿಮಿಷ್ಗಳಲ್ಲೆ ರ್  ತಳಕಕ್ಷೆಯನ್ುು 
ಸ್ೆೀರುತದೆೆ. ಅಲ್ಲೆ ಅದು 5ರಂದ 7 ದಿನ್ ಇರಲ್ಲದೆ. ಯಯತಿ್ಗಳು ಧರಸುವ ಸ್ೆಾೀಸ  
ಸ ರ್ಟ ಗಳನ್ುು ತಿರುವನ್ಂತಪುರದ ವಿಕ್ಮ್  ಸ್ಯರಯಭಯಯ ಸ್ೆಾೀಸ  ಸ್ೆಂಟ್ರ ನ್ಲ್ಲ ೆ
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಯಗಿದೆ.   

 ಒಂದು ಆಮಜೆನ್ಕ ಸಲ್ಲಂಡರ  ಇಟ್ುಟಕೆ ಳಳಲು ಜಯಗ ಹೆ ಂದಿರುವ ಈ ಸ ರ್ಟ  ಧರಸ ಯಯತಿ್ 
60 ನಿಮಿಷ್ ಕಯಲ ವಯಹನ್ದಿಂದ ಹೆ ರಗೆ ಉಸರಯಡಬಲೆ. ಈ ವಯಹನ್, ಪ್ತಿ 90 
ನಿಮಿಷ್ಕೆ ೆಮೆ ರ್ ಮಿಯನ್ುು ಸುತುೆ ಹಯಕಲ್ಲದೆ. ಹಿೀಗಯಗಿ ಯಯತಿ್ಗಳು 90 ನಿಮಿಷ್ಕೆ ೆಮೆ 
ಸ ಯಯಥಸೆ ಮತುೆ ಸ ಯೀಥದಯವನ್ುು ಅನ್ುರ್ವಿಸಲ್ಲದಯದರೆ.  ಪ್ತಿ 24 ಗಂಟೆಗೆ ಮೆ 
ಭಯರತ ಇವರ ಕಣೆಗೆ ಬಿೀಳುತೆದೆ. ಸ ಕ್ಷಮ ಗುರುತ್ಯವಕಷ್ಥಣೆಯ ಬಗೆೆ ಇವರು ಅಧಾಯನ್ 
ನ್ಡೆಸಲ್ಲದಯದರೆ. ಹಿಂದಿರುಗುವ ಸಂದರ್ಥದಲ್ಲೆ, 36 ಗಂಟೆಗಳ ಕಯಲ ಪ್ಯಯಣ ಮ್ಯಡಿ, 

ಗುಜರಯತ್  ಕರಯವಳಿಯ ಬಳಿ ಅರಬಿಿೀ ಸಮುದ್ದಲ್ಲೆ ಈ ಕಯಾಪೂಸಲ್  ಇಳಿಯಲ್ಲದೆ. 
ಸಂಸೃತದಲ್ಲೆ 'ರ್ಾೀಮ' ಎಂದರೆ ಅಂತರಕ್ಷ. ಹಿೀಗಯಗಿ ನ್ಮೆ ಗಗನ್ಯಯತಿ್ಗಳಿಗೆ 
'ರ್ಾೀಮನಯರ್ಟಸ ' ಎಂಬ ಆಕಷ್ಥಕ ಹೆಸರನ್ ು ಇಡಲಯಗಿದೆ.  

ತೀಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಮತು ಿಉದೆ ಾೀಗ  

 ಇಸ್ೆ ್ೀದ ಮ್ಯಜಿ ಮುಖಾಸೆ ಜಿ.ಮ್ಯಧವನ  ನಯಯರ  ಅವರು ಹೆೀಳುವ ಪ್ಕಯರ, 

ಗಗನ್ಯಯನ್ದ ಸದಧತ್ೆಯ ಸಂದರ್ಥದಲ್ಲೆ ಇಸ್ೆ ್ೀದಲ್ಲ ೆಈ ಕ್ಷೆೀತ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅತುಾನ್ುತ 
ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ದ ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳು ನ್ಡೆಯಲ್ಲವೆ. ಇದರಂದ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಕ್ಷೆೀತ್ದಲ್ಲೆ ದೆೀಶಕೆೆ 
ಸಹಯಯವಯಗುವ ಅನೆೀಕ ಉಪ ಉತಾನ್ುಗಳೊ ಲರ್ಾವಯಗಬಹುದು. ಸುಮ್ಯರು 15,000 
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ಮಂದಿಗೆ ಉದೆ ಾೀಗ ದೆ ರೆಯಲ್ಲದೆ. ಅದರಲ್ಲ 861 ಮಂದಿ ಇಸ್ೆ ್ದ ವಿಜ್ಞಯನ್- ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ 
ಸಬಿಂದಿಗಳಯಗಿರುತ್ಯೆರೆ.  

ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ುಟ? 

 ಗಗನ್ಯಯನ್ದ ಒಟಯಟರೆ ವೆಚ್ಚ ಸುಮ್ಯರು 10,000 ಕೆ ೀಟಿ ರ ಪಯಯ ಎಂದು 
ಅಂದಯಜಿಸಲಯಗಿದೆ. ಗಗನ್ಯಯನ್ಕಯೆಗಿ ಇಸ್ೆ ್ೀ ಹಲವಯರು ಉಪತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ಗಳನ್ ು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುತಿದೆೆ. ರ್ ಮಿಗೆ ಮರಳುವ ಯಯನ್ದ ಸ್ಯಮರ್ಾಥ , ಸಬಿಂದಿ ಪಯರಯಗುವ 
ವಾವಸ್ೆ,ೆ ಯಯತಿ್ಗಳ ವಯಹನ್ದ ಉತೆಮಿೀಕರಣ, ತ್ಯಪಮ್ಯನ್ ಸಂರಕ್ಷಣಯ ವಾವಸ್ೆೆ, ಜಿೀವರಕ್ಷಕ 
ಸ್ಯಧನ್ಗಳ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ುು ಸದಧಪಡಿಸದೆ. ಬಯಹಯಾಕಯಶದ ವೆೈದಾಕೀಯ, 

ಆರೆ ೀಗಾ ನಿಗಯ, ವಿಕರಣ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುೆ ಜಿೀವರಕ್ಷಕ ವಾವಸ್ೆಗೆಳ ಬಗೆೆ ಫೆ್ಂರ್ಚ  
ಬಯಹಯಾಕಯಶ ಸಂಸ್ೆೆ ಸಎನ ಇಎಸ ನಿಂದ ಸಹಕಯರವನ್ ು ಪಡೆದಿದೆ. ಸುರಕ್ಷತವಯದ 
ಸ್ೆಾೀಸ ಸ ರ್ಟ ನ್ ಅಭಿವೃದಿಧಗಯಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇಸ್ೆ ್ೀ 173 ಕೆ ೀಟಿ ರ . ವಾಯಸದೆ.  

ಫೆ್ೀಂಚ್  ಸಹಭಯಗಿತವ  

 ಇತಿೆೀಚೆಗೆ ಗಗನ್ಯಯನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ್ೆ ಭಯರತ ಹಯಗ  ಫಯ್ನಸ  ದೆೀಶಗಳು ಒಂದು 
ಒಪಾಂದಕೆೆ ಸಹಿ ಹಯಕವೆ. ಇದನ್ುು ಬೆಂಗಳೊರನ್ಲ್ಲ ೆನ್ಡೆದ ಸ್ೆಾೀಸ  ಎಕಸ ಪೊೀದಲ್ಲೆ ಫೆ್ಂರ್ಚ  
ಸ್ೆಾೀಸ  ಏಜೆನಿಸಯ ಅಧಾಕ್ಷ ಜಿೀನ  ವೆಸ  ಲೆಗಯಲ್  ಹೆೀಳಿದದರು. ಬಯಹಯಾಕಯಶ ವೆೈದಾಕೀಯ 
ವಿಚಯರದ ತಜ್ಞರನ್ುು ವಿನಿಮಯ ಮ್ಯಡಿಕೆ ಳುಳವುದು ಈ ಒಪಾಂದದ ಒಂದಂಶ. 
ಫಯ್ನಸ ನ್ಲ್ಲೆರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬಯಹಯಾಕಯಶ ಆಸಾತ್ೆ್ ವಾವಸ್ೆಯೆ ಅಧಾಯನ್ಕೆೆ ಅವಕಯಶ 
ನಿೀಡುವುದು, ಗಗನ್ಯಯನಿಗಳ ಆರೆ ೀಗಾಸತೆಿಯ ಮೀಲೆ ನಿಗಯ ಇಡುವ ವಾವಸ್ೆೆ, ಜಿೀವರಕ್ಷಕ 
ವಾವಸ್ೆ,ೆ ವಿಕರಣ ತಡೆ ವಾವಸ್ೆೆ, ರ್ಾೀಮತ್ಯಾಜಾ ಸುರಕ್ಷತ್ೆ ಮತುೆ ವೆೈಯಕೆಕ ಸವಚ್ಾತ್ೆಗಳ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲೆ ಉರ್ಯ ಸಂಸ್ೆೆಗಳೊ ಮ್ಯಡಿದ ಅಧಾಯನ್ದ ಫಲ್ಲತವನ್ುು 
ವಿನಿಮಯಸಕೆ ಳುಳವುದು ಇದರಲ್ಲೆ ಸ್ೆೀರದೆ. ಮಂಗಳಗ್ಹ, ಶುಕ್ಗ್ಹ ಹಯಗ  
ಉಲಯೆಶ್ನಲೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅಧಾಯನ್ ಸಹಕಯರವೂ ಇದರಲ್ಲೆ ಚ್ಚ್ಚಥತವಯಗಿದೆ.  
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ಹ ಾಮನ್  ರೆೀಟಿೀಂಗ್  ಎೀಂದರೆೀನ್ು ? 

 ಒಟಯಟರೆ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೆ ಬಳಸುವ ನೌಕೆ, ರಯಕೆರ್ಟ , ಕಂಪೂಾಟ್ರ , ಆಲಯೆರದಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ 
ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಳೆಯಲು 'ಹ ಾಮನ  ರೆೀಟಿಂಗ್ ' ಅನ್ುು ಉಪಯೀಗಿಸಲಯಗುತಿೆದೆ. ಇದು, 
ಯೀಜನೆಯು ಯಯತಿ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷತವಯಗಿ ಇರಲು ಅಗತಾವಯದ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ವಾವಸ್ೆಯೆನ್ುು 
ಹೆ ಂದಿದೆಯೀ ಎಂದು ಅಳೆಯುವ ಮ್ಯನ್ದಂಡ. ಇದನ್ುು ಲೆ ೀಪವಿಲೆದೆ ಸ್ಯಧಿಸಲು ಇನ್ುಷ್ುಟ 
ಸ್ಯಧನೆ ಅಗತಾವಿದೆ. ನಿಗದಿಪಡಿಸರುವ 10000 ಕೆ ೀಟಿ ರ ಪಯಯಗಳಲ್ಲ ೆ 50%ದಷ್ುಟ 
ಹಣಕಯಸು ಈ ಹ ಾಮನ  ರೆೀಟಿಂಗ್ ನ್ುು ಸ್ಯಧಿಸಲು ವಾಯವಯಗುತಿದೆೆ. ಹ ಾಮನ  ರೆೀಟಿಂಗ್  
ಸ್ಯಧಾವಯಗದೆ ಹೆ ೀದಲ್ಲ,ೆ ಕಲಾನಯ ಚಯವಯೆ ಮ್ಯದರಯ ದುರಂತ ಗಯಾರಂಟಿ.  

ಇತರ ದೆೀಶಗಳು ಯಯಕೆ ಹಿೀಂಜರಯತಿವಿೆ? 

 ಇದುವರೆಗೆ ಅಮರಕ, ಸ್ೆ ೀವಿಯತ್  ರಷಯಾ ಮತುೆ ಚ್ಚೀನಯಗಳು ಮ್ಯತ್ ಗಗನ್ಯಯನಿಗಳನ್ುು 
ರ್ಾೀಮಕೆ ಕಳುಹಿಸವೆ. ರಷಯಾದ ಯ ರ ಗಗಯರನ  1961ರಲ್ಲ ೆ ಬಯಹಯಾಕಯಶದಲ್ಲೆ ಹೆಜೆ ಿ
ಹಯಕದ ಮೊದಲ್ಲಗ ಎನಿಸದದರು. ಇದರ ನ್ಂತರ ಹಲವಯರು ಮ್ಯನ್ವಸಹಿತ 
ಉಡಾಯನ್ಗಳಯಗಿವೆ; ಮ್ಯನ್ವಸಹಿತ ಗಗನ್ಯಯತ್ೆ್ ಮ್ಯಡುವ ಸ್ಯಮರ್ಾ ಥವುಳಳ ಜಪಯನ , 
ಇಂಗೆಂೆಡ್ , ಫಯ್ನಸ  ಮುಂತ್ಯದ ದೆೀಶಗಳು ಸುಮೆನಿವೆ. ಅದಕೆೆ ಕಯರಣ ಇಂರ್ 
ಯೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೆೀಕಯಗುವ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಬಯಬುೆ. ಕೃತಕ ಉಪಗ್ಹಗಳನ್ುು 
ಕಳಿಸುವುದರಂದ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ವಲಯಕೆೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಉಪಯೀಗ, ಲಯರ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ 
ಮ್ಯನ್ವಸಹಿತ ನೌಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಸ್ಯಕಷ್ುಟ ಜಟಿಲ; ಹೆಚ್ಚಚನ್ ದೆೀಶಗಳು ಈ 
ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ವನ್ುು ಅಳವಡಿಸಕೆ ಂಡಿಲೆ. ಡೆನಯೆಕಥ  ದೆೀಶ ಮ್ಯನ್ವಸಹಿತ ಯಯನ್ಕೆೆ 
ಉದೆದೀಶ್ನಸದುದ, 2022ರಲ್ಲೆ ನೌಕೆಯನ್ುು ಕಳುಹಿಸಲ್ಲದೆ.  

ಇದರ ಉದೆೀಿಶವೆೀನ್ು? 

 ಇದರಂದ ಮುಖಾವಯಗಿ ದೆೀಶದ ಯುವಜನ್ತ್ೆಯಲ್ಲೆ ಸ್ಯವಭಿಮ್ಯನ್, ಸ್ಯಧನೆಯ 
ಸ ಫತಿಥಗಳನ್ುು ಉದಿದೀಪಸುವುದು, ವಿಜ್ಞಯನ್ ಮತು ೆ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ವಿಚಯರದಲ್ಲೆ ಅರವನ್ುು 
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ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಚಸುವುದು, ಔದಾಮಿಕ ಬೆಳವಣಗೆಯನ್ುು ಪೊ್ೀತ್ಯಸಹಿಸುವುದು, ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ 
ಉಪಯೀಗಗಳಿಗಯಗಿ ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ವನ್ುು ಬಳಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಉದೆದೀಶಗಳು. 
ಮನ್ುಷ್ಾನ್ನ್ುು ರ್ಾೀಮಕೆೆ ಕಳಿಸುವಂರ್ ಬೃಹತ್  ಕಯಯಥಕ್ಮಕೆೆ ಹಲವಯರು ವಷ್ಥಗಳ 
ತಂತ್ಜ್ಞಯನ್ ಕಯಯಯಥಚ್ರಣೆ, ಅದಕಯೆಗಿ ಹಲವಯರು ಔದಾಮಿಕ ಘಟ್ಕಗಳ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ 
ಮತುೆ ಉದೆ ಾೀಗಗಳು ಸೃಷ್ಟ್ಟಯಯಗುತೆವೆ. ಬಯಹಯಾಕಯಶದಲ್ಲೆ ಮನ್ುಷ್ಾನ್ ಶರೀರ ಹಯಗ  
ಮನ್ಸುಸಗಳ ವತಿಥಸುವ ರೀತಿಯನ್ುು ಸಾಷ್ಟವಯಗಿ ಅಧಾಯನ್ ಮ್ಯಡಲು 
ಸ್ಯಧಾವಯಗುವುದರಂದ, ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ನ್ಡೆದಿರುವ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆಗಳನ್ುು ಮುಂದಿನ್ ಹಂತಕೆೆ 
ಒಯಾಬಹುದು.  

9.  ಎಬೆ ೀಲ್ಯ ವೆೈರಸ್ ಗೆ ಔಷ್ಧಿ ಕೀಂಡುಹಿಡಿದ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಎಬೆ ೀಲಯ ವೆೈರಸ ಗೆ ವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ಔಷ್ಧಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದುದ, ಅದನ್ುು ಪಯ್ಣಗಳ ಮೀಲೆ 
ಪ್ಯೀಗ ಮ್ಯಡಿ ಯಶಸವಯಯಗಿದಯದರೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಒಂದೆೀ ಡೆ ೀಸ ನ್ಲ್ಲೆ ಈ ಮದುದ ನಿೀಡಿದರೆ, ಎಬೆ ೀಲಯ ವೆೈರಸ  ಸ್ೆ ೀಂಕನಿಂದ 
ಮುಕೆರಯಗಬಹುದು ಎಂದುವಿಜ್ಞಯನಿಗಳು ಹೆೀಳಿದಯದರೆ.  

 ‘ಒಂದು ರೆ ೀಗ, ಒಂದು ಔಷ್ಧಿ (ಒನ  ಬಗ್ , ಒನ  ಡ್ಗ್ ) ಮ್ಯದರಯಲ್ಲೆ ಈ ಔಷ್ಧಿಯನ್ುು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸದೆದೀವೆ’ ಎಂದು ಟೆಕಯಸಸ  ವಿಶವವಿದಯಾಲಯ  ತಿಳಿಸದೆ.  

ಏನಿದು  ಏಬೆ ೀಲ್ಯ ? 

 ಏಬೆ ೀಲಯ ಎನ್ುುವುದು ಈ ಶತಮ್ಯನ್ದ ಹೆ ಸ ರೆ ೀಗವಯಗಿದುದ ವೆೈರಸ ನಿಂದ, ಹರಡುವ 
ಈ ಸ್ಯಂಕಯ್ಮಿಕ ರೆ ೀಗ, ಮೊದಲು ಕಯಣಸಕೆ ಂಡದುದ 1976ರಲ್ಲೆ. ರಪಬಿೆಕ ಆಪ್ ಕಯಂಗೆ ೀ 
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ದೆೀಶದ ಎಬೆ ೀಲಯ ಎಂಬ ನ್ದಿ ತಟ್ದ ಯಂಬಕು ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ ಹಳಿಳಯಲ್ಲೆ ಮೊದಲು 
ಕಯಣಸಕೆ ಂಡ ಕಯರಣದಿಂದಲೆೀ ಈ ರೆ ೀಗಕೆೆ ಎಬೆ ೀಲಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ.  

 ಆಪ್ಕಯ ಖಂಡದ ಉಗಯಂಡಯ, ಸಯಯರಯ, ಲ್ಲಯೀನ, ಗಿನಿ ಸ ಡಯನ, ಐವರಕೆ ೀಸ್ಯಟ, 
ಕಯಂಗೆ ೀ, ಗಬೆ ೀನ, ಲೆೈಬೆರಯಯ, ಸರಯಯ, ನೆೈಜಿೀರಯಯ ಮುಂತ್ಯದ ಸಣೆ ಸಣೆ ದೆೀಶಗಳ 
ಉಷ್ೆವಲಯ, ಗುಡಾಗಯಡು ಮತುೆ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ದೆೀಶಗಳಲ್ಲೆ ಹೆಚಯಚಗಿ ಕಯಣಸಕೆ ಳುಳತೆದೆ. ಈ 
ಕಯಡುಗಳಲ್ಲೆ ವಯಸಸುವ ಬಯವಲ್ಲಗಳಲ್ಲೆ ಈ ವೆೈರಸ ಹೆಚಯಚಗಿ ಜಿೀವಿಸುತೆದೆ. ಕಯಡು 
ಪಯ್ಣಗಳಿಂದ ಮನ್ುಷ್ಾರಗೆ ವೆೈರಸ ಹಬುಿತೆದೆ. ಈ ರೆ ೀಗ ಬಳಿಕ ಮನ್ುಷ್ಾರಂದ 
ಮನ್ುಷ್ಾರಗೆ ಹರಡುತದೆೆ. ಮನ್ುಷ್ಾರಲ್ಲೆ ಈ ಎಬೆ ೀಲಯ ರೆ ೀಗ ಮ್ಯರಣಯಂತಿಕವಯಗಿದುದ, 
ಶ್ೆೀಕಡಯ 90ಮಂದಿ ಸ್ಯವನ್ುಪುಾತ್ಯರೆೆ. 

ಹೆೀಗೆ ಹರಡುತಿದೆ ? 

 ಎಬೆ ೀಲಯ ವೆೈರಸ ಗಳಲ್ಲೆ ಹಲವಯರು ಉಪಜಯತಿಗಳಿದುದ, ಹೆಚ್ಚಚನ್ ವೆೈರಸ ಗಳು 
ಮ್ಯರಣಯಂತಿಕವಯಗಿದುದ ವಿಪರೀತ ಜವರ ಮತುೆ ಅಧಿಕ ಆಂತರಕ ರಕೆಸ್ಯ್ವದಿಂದ ರೆ ೀಗಿಗಳು 
ಸ್ಯವನ್ುಪುಾತ್ಯೆರೆ. ಎಬೆ ೀಲಯ ವೆೈರಸ ನಿಂದ ಸ್ೆ ೀಂಕತ ಪಯ್ಣಗಳ ರಕೆ, ಮಲ, ಮ ತ್, 
ವಿೀಯಥ, ಬೆವರು, ವಯಂತಿ, ಎಂಜಲು, ಉಗುಳು ಮತುೆ ದೆೀಹದ ದ್ವಾಗಳ ಮುಖಯಂತರ, 

ಮನ್ುಷ್ಾನ್ ದೆೀಹಕೆೆ ಎಬೆ ೀಲಯ ವೆೈರಯಣು ಪ್ವೆೀಶವಯಗುತದೆೆ ಅರ್ವಯ ಲಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲ ೆ
ಎಬೆ ೀಲಯ ವೆೈರಸ ಸಾಶಥದ ಮುಖಯಂತರವೂ ಹರಡಬಹುದು. ಎಬೆ ೀಲಯ ಗಯಳಿಯ 
ಮ ಲಕ ಪಸರಸುವ ರೆ ೀಗವಲೆ. ಪಯ್ಣಗಳಿಂದ ಮನ್ುಷ್ಾನಿಗೆ ಹರಡುತೆದೆ. 

 ಆಪ್ಕಯ ದೆೀಶದ ಕಯಡುಗಳಲ್ಲೆನ್ ಗೆ ೀರಲಯೆ, ಚ್ಚಂಪಯಂಚ್ಚ, ಕಯಡುಹಂದಿಗಳು, ಮಂಗಗಳು 
ಮತುೆ ಬಯವಲ್ಲಗಳ ಮುಖಯಂತರ ಈ ವೆೈರಸ ಮನ್ುಷ್ಾನಿಗೆ ಹರಡುತದೆೆ. ಮನ್ುಷ್ಾನಿಗೆ 
ವೆೈರಯಣು ಬಂದ ಬಳಿಕ ದೆೀಹದ ರಕೆ, ಜೆ ಲುೆರಸ, ವಿೀಯಥ ಮತಿೆತರ ದೆೀಹದ ದ್ವಾಗಳ 
ಮುಖಯಂತರ ಇನೆ ುಬಿ ಮನ್ುಷ್ಾನಿಗೆ ಹರಡುತದೆೆ ಅರ್ವಯ ಈ ದ್ವಾಗಳಿಂದ ಸ್ೆ ೀಂಕು 
ಹೆ ಂದಿದ ವಸುೆಗಳ ಮುಖಯಂತರ ಏಬೆ ೀಲಯ ವೆೈರಯಸ ಹರಡಬಹುದು.  

ಆಫ್ರ್ಕಯ ದೆೀಶಗಳಲ್ಲು ಎಬೆ ೀಲ್ಯ ತಡೆಗಟಟಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು ಹರ್ಮಮಕೆ ಳುಲ್ಯಗಿದೆ : 
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 ಜನ್ರಲ್ಲೆ ಏಬೆ ೀಲಯ ರೆ ೀಗದ ಬಗೆ ೆ ಬಿೀದಿ ನಯಟ್ಕ, ವೃತೆ ಪತಿ್ಕೆ, ದೃಶಾ ಮ್ಯಧಾಮಗಳ 
ಮ ಲಕ ಜಯಗೃತಿ ಮ್ಯಡಿಸುವುದು. 

 ಕಯಡು ಪಯ್ಣಗಳನ್ುು ಮತುೆ ಸ್ಯಕು ಪಯ್ಣಗಳನ್ುು ಮುಟ್ಟದಂತ್ೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ನಿಗಯ ವಹಿಸುವುದು 
ಅಗತಾವಿದದಲ್ಲೆ ಕೆೈ ಚ್ಚೀಲ ಮುಂತ್ಯದ ದೆೀಹ ರಕ್ಷಣಯ ಕವಚ್ಗಳ ಮುಖಯಂತರ ರೆ ೀಗಯಣು 
ಹರಡದಂತ್ೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೆೀಕು. 

 ಮ್ಯಸ್ಯಂಹಯರ ಸ್ೆೀವನೆಗೆ ಮೊದಲು, ಮ್ಯಂಸವನ್ುು ಸರಯಯಗಿ ಬೆೀಯಸ ರೆ ೀಗಯಣು 
ಮುಕೆಗೆ ಳಿಸಬೆೀಕು. 

 ಪೀಡಿತ ವಾಕೆಗಳನ್ುು ಬೆೀರೆಯವರ ಸಂಪಕಥ ಸಗದಂತ್ೆ ಪ್ತ್ೆಾೀಕವಯಗಿ ಇರಸುವುದು. ಈ 
ರೆ ೀಗಿಗಳ ಜೆ ತ್ೆ ದೆೈಹಿಕ ಸಂಪಕಥವನ್ುು ಕಡಿಮ ಮ್ಯಡುವುದು ಮತುೆ ಅಗತಾವಿದದಲ್ಲೆ ಸ ಕ ೆ
ರಕ್ಷಣಯ ಕವಚ್ಗಳಯದ ಕಯಲು ಕವಚ್, ಕೆೈ ಚ್ಚೀಲ, ಕನ್ುಡಕ, ತಲೆಗವಚ್, ನಿಲುವಂಗಿ 
ಮುಂತ್ಯದವುಗಳನ್ುು ಉಪಯೀಗಿಸ ರೆ ೀಗಯಣು ಹರಡದಂತ್ೆ ನಿಗಯ ವಹಿಸುವುದು. 

 ಎಬೆ ೀಲಯ ರೆ ೀಗದಿಂದ ಮೃತ ವಾಕೆಯನ್ುು ಕ ಡಯ ವಿಶ್ೆೀಷ್ ಮುತುವಜಿಥ ವಹಿಸ, 

ಬೆೀರೆಯವರ ಸಂಪಕಥವಯಗದಂತ್ೆ ನೆ ೀಡಿಕೆ ಳಳಬೆೀಕು ಮತು ೆ ದೆೀಹವನ್ುು 
ಹುಗಿಯಲಯಗುತೆದೆ. ಯಯವುದೆೀ ರೀತಿಯ ದೆೈಹಿಕ ಸಂಪಕಥವನ್ುು ರೆ ೀಗಿಯ ಬಂದುಗಳಿಗ  
ಆಗದಂತ್ೆ ನಿಗಯ ವಹಿಸುವುದು. 

 ಎಬೆ ೀಲಯ ಬಗೆ ೆಹೆಚ್ಚಚನ್ ಜಯಗೃತಿ ಮ್ಯಡಿಸುವ ಕಯಯಥಕ್ಮಗಳನ್ುು ಸಂಗಿೀತಸಂಜೆಗಳನ್ುು, 
ನಯಟ್ಕಗಳನ್ುು ಆಯೀಜಿಸ ಜನ್ರಲ್ಲೆ ಜಯಗೃತಿ ಮ್ಯಡಿಸುವುದು 
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MISCELLANEOUS 

1. ಮೈಕೆ ್ೀಬ್  ಪಯ್ಜೆಕ್ಟ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ದೆೀಶದಲೆೆೀ ಅತಾಂತ ವಿಶ್ನಷ್ಟ ಯೀಜನೆಯನ್ುು ಕೆೀಂದ್ ಸರಕಯರ ಹಮಿೆಕೆ ಂಡಿದುದ, 103ಕ ೆ 
ಹೆಚ್ುಚ ಬುಡಕಟ್ುಟ ಜನಯಂಗಗಳಲ್ಲೆ ಕಯಣಸ ಕೆ ಳುಳವ ಸ್ಯಮ್ಯನ್ಾ ರೆ ೀಗಗಳ ನಿವಯರಣೆ 
ಹಯಗ  ತಡೆಗೆ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆ ನ್ಡೆಸ ಲಯಗುತದೆೆ. ಇದನ್ುು "ಮೈಕೆ ್ೀಬ್  ಪಯ್ಜೆಕಟ' ಎಂದು 
ಕರೆಯಲಯಗಿದುದ, 150 ಕೆ ೀಟಿ ರ . ಮಿೀಸಲ್ಲಡಲಯಗಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

ಏನಿದು ಮೈಕೆ ್ೀಬ್  ಪಯ್ಜೆಕ್ಟ ? 

 ಈ ಯೀಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ 103 ಬುಡಕಟ್ುಟ ಜನಯಂಗಗಳ 20,600 ಜನ್ರ ರಕ,ೆ ಚ್ಮಥ ಹಯಗ  
ಜೆ ಲುೆ ಮ್ಯದರಯನ್ುು ಸಂಗ್ಹಿ ಸಲಯಗುತದೆೆ. ಈ ಬುಡಕಟ್ುಟ ಜನ್ರು ತಮೆ 
ಸಂಬಂಧಿಗಳಲೆೆೀ ವಿವಯಹವಯಗುವುದರಂದ ಕೆಲವು ರೆ ೀಗಗಳು ಆನ್ುವಂಶ್ನೀಯವಯಗಿ 
ಹರಡುತಿದೆುದ, ಇವರಲ್ಲೆರುವ ಬಯಾಕಟೀರಯಯ, ಶ್ನಲ್ಲೀಂಧ್, ವೆೈರಸ  ಮತುೆ ಇತರ ಸ ಕ್ಷಮ 
ಜಿೀವಿಗಳನ್ುು ಅಧಾಯನ್ ನ್ಡೆಸ ಪರಹಯರ ಕಂಡುಕೆ ಳುಳವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಮ ಲ 
ಉದೆದೀಶವಯಗಿದೆ. 

 ಬೆಂಗಳೊರನ್ ಟಯ್ನಸ  ಡಿಸಪೆನ್ರ ಹೆಲೆ್  ಸ್ೆೈನ್ಸಸ  ಮತುೆ ಟೆಕಯುಲಜಿ ಇನ ಸಟಟ್ ಾರ್ಟ  ಹಯಗ  
ಇತರ 10 ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಈ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲೆ ತ್ೆ ಡಗಿಸಕೆ ಳಳಲ್ಲವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬುಡಕಟ್ುಟ 
ಅರ್ವಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನ್ರ ಮೀಲೆ ಮೈಕೆ ್ೀಬಯೀಮ್  ಅಧಾಯನ್ವನ್ುು ವಿಶವದ ಇತರ 
ದೆೀಶಗಳಲ ೆ ನ್ಡೆಸಲಯಗಿದುದ, ಅದೆೀ ಮ್ಯದರಯಲ್ಲೆ ಈ ಅಧಾಯನ್ ನ್ಡೆಸಲಯಗುತಿದೆೆ. 
ಅಮರಕ, ಇಂಗೆೆಂಡ್  ಹಯಗ  ಕೆನ್ಡಯದಲ್ಲೆ ಯಶಸವಯಯಗಿ ಈ ಅಧಾಯನ್ ನ್ಡೆಸಲಯ ಗಿದುದ, 
ಇದು ಜನ್ರ ಮೈಕೆ ್ೀಬ್ ಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆ ನ್ಡೆಸುವಲ್ಲೆ ಮಹತವದ 
ದಯಖಲೆಯಯಗಿದೆ. 
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 2. ಐಎೀಂಎಫ್  ಮುಖಾ ಆರ್ಥ್ಕತಜ್ಞೆಯಯಗಿ  ಗಿೀತ್ಯ ಗೆ ೀಪನಯಥ್  ಅಧಿಕಯರ ಸವೀಕಯರ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಅಂತರರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಯಸು ನಿಧಿಯ (ಐಎಂಎಫ ) ಮುಖಾ ಆರ್ಥಥಕತಜ್ಞೆಯಯಗಿ   ಗಿೀತ್ಯ 
ಗೆ ೀಪನಯಥ್   ಅಧಿಕಯರ ಸವೀಕರಸದಯದರೆ. ತನ್ ೆಲಕ ‘ಐಎಂಎಫ ’ನ್ ಈ ಉನ್ುತ ಹುದೆದಗೆ 
ಏರದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳ  ೆಎನ್ುುವ ಹೆಗೆಳಿಕೆಗೆ ಪಯತ್ರಯಗಿದಯದರೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಡಿಸ್ೆಂಬರ  31ರಂದು ಸ್ೆೀವಯ ನಿವೃತೆರಯಗಿರುವ ಐಎಂಎಫ ನ್ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಯ ವಿಭಯಗದ 
ನಿದೆೀಥಶಕ ಮತುೆ ಆರ್ಥಥಕ ಸಲಹೆಗಯರರಯಗಿದದ ಮ್ೌರೆೈಸ  ಆಬ್ಸರ ಫೆಲ್ಾ   ಅವರ 
ಉತೆರಯಧಿಕಯರಯಯಗಿ ಗಿೀತ್ಯ ಅವರು ಕಯಯಥನಿವಥಹಿಸಲ್ಲದಯದರೆ. 

 ಐಎಂಎಫ ನ್ ವಾವಸ್ಯಪೆಕ ನಿದೆೀಥಶಕ  ಕ್ಸಟನ  ಲಗಯಡ್ಥ  ಅವರು ಗಿೀತ್ಯ ಅವರನ್ುು ಈ 
ಹುದೆದಗೆ ನೆೀಮಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಕಳೆದ ವಷ್ಥದ ಅಕೆ ಟೀಬರ  1ರಂದು ಆದೆೀಶ 
ಹೆ ರಡಿಸದದರು. 

ಅೀಂತರರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಯಸು ನಿಧಿ(IMF-International Monetary Fund) ಬಗೆೆ  

 ಅಂತರರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಯಸನ್ ಸಹಕಯರದ ಇತಿಹಯಸದಲ್ಲೆ ಅತಾಂತ ಮಹತವದ 
ಘಟ್ನೆಯಂದರೆ ಅಂತರರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಯಸು ನಿಧಿಯ ಸ್ಯಪೆನೆಯೀ ಸರ. 1944 ರ ಬಿ್ಟಿನ 
ವುಡ್ಸ ಸಮೇಳನ್ದ ನಿಣಯಥಯಕದ ಫಲವಯಗಿ ಅಂತರರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಯಸು ನಿಧಿ 
ಜನ್ೆತ್ಯಳಿತು. ಐಎಂಎಫ 1945ರ ಡಿಸ್ೆಂಬರ ತಿಂಗಳಲ್ಲೆ ಅಸತೆವಕೆೆ ಬಂದಿತ್ಯದೆರ , ಅದರ 
ವಿನಿಯಮ ಕಯಯಥಕಲಯಪಗಳು 1947 ರ ಮ್ಯಚ್ಥ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಧಿೀಕೃತವಯಗಿ 
ಪಯ್ರಂರ್ಗೆ ಂಡವು. ಐಎಂಎಫು ಕೆೀಂದ್ ಕಚೆೀರಯು ಅಮೀರಕಯದ ವಯಷ್ಟ್ಂಗಟನ್ುಲ್ಲದೆೆ. 
ಪಯ್ರಂರ್ದಲ್ಲೆ ಐಎಂಎಫ ಕೆೀವಲ 44 ಸದಸಾ ದೆೀಶಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿತುೆ. ಅದರೆ ಇತಿೀೆಚ್ಚನ್ 
ಅಂಕ ಅಂಶಗಳ ಪ್ಕಯರ ಐಎಂಎಫು ಸದಸಾರ ದೆೀಶಗಳ ಸಂಖೆಾ 189ಕೆೆೀರದೆ. 

ಉದೆೀಿಶಗಳು 
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 ಅಂತರರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಯಸು ನಿಧಿಯು ಅಂತರರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಯಸನ್ ಸಹಕಯರ 

 ಅಂತರರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ವಯಾಪಯರದ ಸಮತ್ೆ ೀಲನ್ ವೃದಿದ 
 ವಿನಿಯಮ ದರದಲ್ಲೆ ಸೆರತ್ೆ ಕಯಪಯಡುವುದು 
 ವಿನಿಯಮ ನಿಯಂತ್ಣಗಳ ನಿಮ ಥಲನೆ 
 ಬಹು ಪಯಶ್ಚ ಪರವತಥನೆ 
 ಪಯವತಿ ಶ್ನಲ್ಲೆನ್ಲ್ಲಯೆ ಅಸಮತ್ೆ ೀಲನ್ ನಿವಯರಣೆ 

ಸೀಂಘಟನೆ 

 ಐಎಂಎಫ ಆಡಳಿತವನ್ುು ಒಂದು ಗವನ್ಥರ ಮಂಡಳಿ (A board of governors) ಒಂದು 
ಕಯಯಥನಿವಯಥಹಕ ನಿದೆೀಥಶಕರ ಮಂಡಳಿ (A board of executive directors), ಒಬಿ 
ವಾವಸ್ಯೆಪಕ ನಿದೆೀಥಶಕ (A managing director) ಮತುೆ ಇತರೆ ಸಬಿಂದಿಯಂದಿಗೆ 
ಕಯಯಥನಿವಥಹಿಸುತದೆೆ. ಐಎಂಎಫು ದಿನ್ ನಿತಾದ ಕಯಯಥ ಕಲಯಪಗಳನ್ುು 
ನೆೀರವೆೀರಸಕೆ ಂಡು ಹೆ ೀಗುವ ಜವಯಬಯದರಯು ನಿದೆೀಥಶಕರ ಮಂಡಳಿಯದಯದಗಿದೆ. ಈ 
ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲೆ ಒಟ್ುಟ 20 ಮಂದಿ ನಿದೆೀಥಶಕರುಗಳಿರುತ್ಯರೆೆ. ಅವರಲ್ಲೆ ಐದು ಮಂದಿ 
ನಿದೆೀಥಶಕರು ಶ್ಯಶವತ ಸದಸಾರುಗಳಯಗಿರುತ್ಯೆರೆ. ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ಯಶವತ ಸದಸಾತವ ಪಡೆದ 
ರಯಷ್ರಗಳೆಂದರೆ, ಅಮರಕ, ಬಿ್ಟ್ನ, ಫಯ್ನಸ, ಜಮಥನಿ ಮತುೆ ಭಯರತಗಳಯಗಿವೆ. 15 ಮಂದಿ 
ನಿದೆೀಥಶಕರನ್ುು ಭೌಗೆ ೀಳಿಕ ಹಂಚ್ಕೆಯ ಆಧಯರದ ಮೀಲೆ 2 ವಷ್ಥಗಳಿಗೆ ಮೆ 
ಚ್ುನಯಯಸಲಯಗುತದೆೆ. 

3. ಭಯರತಿೀಯ ಪ್ುರಯತತವ ಇಲ್ಯಖ್ೆ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಭಯರತಿೀಯ ಪುರಯತತವ ಇಲಯಖೆಯು (ಎಎಸಐ) 6 ಸ್ಯೆರಕಗಳನ್ುು 2018 ರಲ್ಲೆ ಪುರಯತನ್ 
ಸ್ಯೆರಕಗಳು ಮತುೆ ಪುರಯತತವೆ ಶ್ಯಸರದ ಸ್ೆೈಟ್ೆಳು ಮತುೆ ರಮೀನಸ ಕಯಯದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ೆ
'ರಕ್ಷತ ಮತುೆ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಯ್ಮುಖಾತ್ೆ' ಎಂದು ಘ ೀಷ್ಟ್ಸದೆ   
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ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

6 ಸ್ಯೆರಕಗಳೆಂದರೆ  

 ಮಹಯರಯಷ್ರದ ನಯಗುಾರದಲ್ಲೆ 125 ವಷ್ಥ ಹಳೆಯ ಓಲ್ಾ ಹೆೈಕೆ ೀರ್ಟಥ ಬಿಲ್ಲಾಂಗ್. 
 ಒಡಿಶ್ಯದ ಬೆ ೀಲಂಗಿರ ಜಿಲೆಯೆ ರಣಪುರ ಜಹರೆೈಲ್ಲನ್ಲ್ಲೆರುವ ಗುಂಪನ್ ದೆೀವಯಲಯಗಳು, 
 ಅಘಾ ಖಯನ ಮತುೆ ಹಯರ್ಥ ಖಯನಯದ ಆಗ್-ಹವೆೀಲ್ಲಯಲ್ಲೆ 2 ಮುಘಲ್ ಯುಗದ ಸ್ಯೆರಕಗಳು, 
 ರಯಜಸ್ಯನೆ್ದ ಅಲಯವರ ಜಿಲೆಯೆ ನಿೀಮ್ಯ್ನಯ ಬಯರ್ರ, 

 ಕೆ ೀಟಯಲ್ಲಯ ವಿಷ್ುೆ ದೆೀವಯಲಯ, ಉತೆರಖಂಡದ ಪರೆ ೀರಘರ ಜಿಲೆೆ 

ಭಯರತಿೀಯ ಪ್ುರಯತತವ ಇಲ್ಯಖ್ೆ ಬಗೆ ೆ

 ಪುರಯತತೆವ ಶ್ಯಸರದ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆ ಮತುೆ ದೆೀಶದ ಸ್ಯಂಸೃತಿಕ ಸ್ಯೆರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮತುೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತ್ೆ ಭಯರತ ಸಕಯಥರವು ( ಸಂಸೃತಿ ಸಚ್ಚವಯಲಯ ) 
ಸಂಘಟ್ನೆಯು ಭಯರತದ ಪುರಯತತೆವಶ್ಯಸರದ ಸಮಿೀಕ್ಷೆ ( ಎಎಸಐ ) ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ುು 1861 
ರಲ್ಲೆ ಬಿ್ಟಿಷ್ ರಯಜ್ ಸ್ಯೆಪಸದರು. 

 ASI ಯನ್ುು 1861 ರಲ್ಲೆ ಅಲೆಕಯಸಂಡರ ಕನಿುಂಗಯಾಯಮ್ ಅವರು ಸ್ಯಪೆಸದರು, ಇವರು ಅದರ 
ಮೊದಲ ನಿದೆೀಥಶಕ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿದದರು. ಉಪಖಂಡದ ಇತಿಹಯಸದ ಬಗೆಗಿನ್ ಮೊದಲ 
ವಾವಸತೆ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆಯು ಏಷ್ಟ್ಯಯಟಿಕ ಸ್ೆ ಸ್ೆೈಟಿಯಂದ ನ್ಡೆಸಲಾಟಿಟತು, ಇದು ಜನ್ವರ 
15, 1784 ರಂದು ಬಿ್ಟಿಷ್ ಇಂಡೆ ಲೆ ಜಿಸಟ ವಿಲ್ಲಯಂ ಜೆ ೀನಿಸಾಂದ ಸ್ಯಪೆಸಲಾಟಿಟತು. 

 ಕಲೆತ್ಯೆದಲ್ಲೆ ಸಮ್ಯಜವು ಪಯ್ಚ್ಚೀನ್ ಸಂಸೃತ ಮತುೆ ಪಷ್ಟ್ಥಯನ ಪಠಾಗಳನ್ುು ಅಧಾಯನ್ 
ಮ್ಯಡಿ ವಯಷ್ಟ್ಥಕ ಪ್ಕಟ್ಣೆಯನ್ುು ಪ್ಕಟಿಸತು ಶ್ನೀಷ್ಟ್ಥಕೆಯ ಏಷ್ಟ್ಯಯಟಿಕ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನೆಗಳು 
. ಅದರ ಆರಂಭಿಕ ಸದಸಾರ ಪೆೈಕ ಗಮನಯಹಥವಯದದುದ ಚಯಲ್ಸಥ ವಿಲ್ಲೆನಸ ಆಗಿದುದ 1785 
ರಲ್ಲೆ ರ್ಗವದಿೆೀತ್ೆಯ ಮೊದಲ ಇಂಗಿೆಷ್ ಭಯಷಯಂತರವನ್ುು ಆಗಿನ್ ಗವನ್ಥರ ಜನ್ರಲ್ ಆಫ 
ಇಂಡಿಯಯ, ವಯರೆನ ಹೆೀಸಟಂಗಸಾ ಪೊ್ೀತ್ಯಸಹದೆ ಂದಿಗೆ ಪ್ಕಟಿಸತು. 
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 ಆದಯಗ ಾ, 1837 ರಲ್ಲೆ ಜೆೀಮ್ಸ ಪ್ನೆಸಪ್ಂದ ಬಯ್ಹಿೆ ಲ್ಲಪಯ ಅರೆೈಥಸುವಿಕೆಯು ಸಮ್ಯಜದ 
ಸ್ಯಧನೆಗಳ ಪ್ಮುಖ ಅಂಶವಯಗಿತುೆ. ಈ ಯಶಸವ ಅರ್ಥಶ್ಯಸರವು ಭಯರತಿೀಯ 
ವಣಥಶ್ಯಸರದ ಅಧಾಯನ್ವನ್ುು ಉದಯಾಟಿಸತು. 

4. ಖ್ೆೀಲ್ೆ ೀ ಇೀಂಡಿಯಯ   

 ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಎರಡನೆೀ ಆವೃತಿಯೆ ಖೆೀಲೆ  ಇಂಡಿಯಯ ಯ ತ್  ಗೆೀಮ್ಸ  ಆಯೀಜನೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 
ಮ ಲರ್ ತ ಸ್ೌಕಥಗಳು ಮತು ೆ ಸುಸಜಿತಿ ಶ ಟಿಂಗ್  ರೆೀಂಜ್ ನೆ ಂದಿಗೆ ಮಹಯರಯಷ್ರ 
ಸಜಯಗಿಿದುದ, ಮಹತ್ಯವಕಯಂಕ್ಷೀಯ ಕ್ೀಡಯಕ ಟ್ಕೆೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲೆ ಚಯಲನೆ ದೆ ರೆಯಲ್ಲದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಖೆೀಲೆ ೀ ಇಂಡಿಯಯ ಸ ೆಲ್  ಗೆೀಮ್ಸ  ಹೆಸರನ್ಲ್ಲೆ ಮೊದಲ ಆವೃತಿಯೆನ್ುು 
ಆಯೀಜಿಸಲಯಗಿತುೆ. ಇದಿೀಗ ಖೆೀಲೆ ೀ ಇಂಡಿಯಯ ಯ ತ್  ಗೆೀಮ್ಸ  ಎಂದು ಹೆಸರು 
ಬದಲಯಯಸಲಯಗಿದೆ. 

 ಒಟಯಟರೆ 18 ಕ್ೀಡೆಗಳಲ್ಲೆ ಸಾಧೆಥ ನ್ಡೆಯಲ್ಲದುದ, ದೆೀಶದಯದಾಂತ ಒಟಯಟರೆ 9000ಕ ೆ ಹೆಚ್ಚಚನ್ 
ಯುವ ಕ್ೀಡಯಪಟ್ುಗಳು ಪಯಲೆ ೆಳುಳತಿದೆಯದರೆ. 

ಖ್ೆೀಲ್ೆ ೀ ಇೀಂಡಿಯಯ ಯುವ ಆಟಗಳು 

 ಖೆೀಲೆ ೀ ಇಂಡಿಯಯ ಯುವ ಆಟ್ಗಳನ್ುು ವಯಷ್ಟ್ಥಕವಯಗಿ ಜನ್ವರ ಅರ್ವಯ ಫೆಬ್ವರಯಲ್ಲ ೆ
ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದ ಬಹುಶ್ನಸೆನ್ ಹುಲುೆಗಯವಲು ಆಟ್ಗಳು ಎಂದು ಆಯೀಜಿಸಲಯಗುತೆದೆ. ಈ 
ಆಟ್ಗಳನ್ುು ಎರಡು ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲೆ -17 ವಷ್ಥದೆ ಳಗಿನ್ ಶ್ಯಲಯ ವಿದಯಾರ್ಥಥಗಳು ಮತುೆ 
ಅಂಡರ -21 ಕಯಲೆೀಜು ವಿದಯಾರ್ಥಥಗಳಲ್ಲೆ ನ್ಡೆಸಲಯಗುತೆದೆ. 

 ಖೆೀಲೆ ೀ ಇಂಡಿಯಯ ಯುವ ಆಟ್ಗಳು ಖೆೀಲೆ ೀ ಇಂಡಿಯಯ ಕಯಯಥಕ್ಮದ ಒಂದು 
ಭಯಗವಯಗಿದೆ, ನ್ಮೆ ದೆೀಶದಲ್ಲೆಆಡುವ ಎಲಯೆ ಕ್ೀಡೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಯದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ುು ನಿಮಿಥಸುವ 
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ಮ ಲಕ ಭಯರತದಲ್ಲ ೆ ಕ್ೀಡಯ ಸಂಸೃತಿಯನ್ುು ಹುಲುೆಗಯವಲು ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ೆ
ಪುನ್ಶ್ೆಚೀತನ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಮತುೆ ಭಯರತವನ್ುು ಶ್ೆ್ೀಷ್ಾ ಕ್ೀಡಯ ರಯಷ್ರವಯಗಿ ಸ್ಯಪೆಸಲು ಇದನ್ುು 
ಪರಚ್ಯಸಲಯಯತು. 

 ಉನ್ುತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯಂದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲೆ ಆದಾತ್ೆಯ ಕ್ೀಡಯ ವಿಭಯಗಗಳಲ್ಲ ೆ
ಗುರುತಿಸಲಯದ ಪ್ತಿಭಯನಿವತ ಆಟ್ಗಯರರಗೆ ಆರ್ಥಥಕ ನೆರವನ್ುು ವಯಷ್ಟ್ಥಕ 5 ಲಕ್ಷ ರ  8 

ವಷ್ಥಕೆೆ ನಿೀಡಲಯಗುತದೆೆ 

5. ಹೆನೆು ಪಯಸ್ ಪೀರ್ಟ್ ಸ ಚ್ಾೀಂಕ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ವಿಶವದ ಅತಾಂತ ಪ್ವಯಸ ಸ್ೆುೀಹಿ ಹಯಗ  ಪ್ಭಯವಿ ಪಯಸ ಪೊೀರ್ಟ ಥಗಳ ಬಯಾಂಕಂಗ್ ನ್ಲ್ಲ ೆ
ಭಯರತ 2 ಸ್ಯೆನ್ಗಳನ್ುು ಸುಧಯರಸದುದ, 79ಕೆೆ ಏರಕೆಯಯಗಿದೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಹೆನೆೆ ಪಯಸ ಪೊೀರ್ಟಥ ಸ ಚ್ಾಂಕದ ಪ್ಕಯರ ಪಟಿಟಯಲ್ಲೆ 190 ರಯಷ್ರಗಳ ಪೆೈಕ ಜಪಯನ 
ಮೊದಲ ಸ್ಯನೆ್ದಲ್ಲೆದೆ. ಅಪಯಾನಿಸ್ಯನೆ್, ಪಯಕಸ್ಯನೆ್ ಮತುೆ ನೆೀಪಯಳವು ಭಯರತಕೆಂತ 
ಬಹಳಷ್ುಟ ಕೆಳಕೆಳಿದಿದುದ, ಅನ್ುಕ್ಮವಯಗಿ 104, 102 ಮತುೆ 94ನೆೀ ಸ್ಯೆನ್ದಲ್ಲವೆೆ. ಚ್ಚೀನಯ 20 
ಸ್ಯನೆ್ ಜಿಗಿದಿದುದ, 69ಕೆೆ ಏರದೆ. 

 ಇಂಟ್ರ ನಯಾಷ್ನ್ಲ್ ಏರ ಟಯ್ನಸ ಪೊೀರ್ಟಥ ಅರಯರಟಿಯ ಅಂಕ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಆಧರಸ ಹೆನೆ ೆ
ಪಯಸ ಪೊೀರ್ಟಥ ಸ ಚ್ಾಂಕ ಪ್ಕಟ್ವಯಗಿದೆ. 

 ಪಯಸ ಪೊೀರ್ಟಥ ಹೆ ಂದಿರುವ ಭಯರತಿೀಯರು 61 ರಯಷ್ರಗಳಿಗೆ ವಿೀಸ್ಯದ ಅಗತಾ 
ಇಲೆದೆಯ  ಪ್ವೆೀಶ್ನಸಬಹುದು. 

 ಪಯಕಸ್ಯನೆ್ಕೆೆ ಹೆ ೀಲ್ಲಸದರೆ ಭಯರತಕೆೆ ಇಂರ್ ಅವಕಯಶ ಎರಡು ಪಟ್ುಟ ಹೆಚ್ುಚ. 
 ಪಯಕಸ್ಯನೆಿೀಯರು ಸ್ೆ ಮ್ಯಲ್ಲಯಯ, ಸರಯಯ, ಅಫಯಾನಿಸ್ಯನೆ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ಕ್ಷುಬಿ ಪೀಡಿತ 

ರಯಷ್ರಗಳಿಗೆ ಮ್ಯತ್ ವಿೀಸ್ಯ ಇಲದೆೆ ಹೆ ೀಗಬಹುದು. 
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 ಜಪಯನ ನಯಗರಕರು ಅತಿ ಹೆಚ್ುಚ ರಯಷ್ರ ಗಳಿಗೆ ವಿೀಸ್ಯ ಇಲೆದೆ ಪ್ಯಯಣಸುವ ಅವಕಯಶ 
ಹೆ ಂದಿದಯದರೆ. ಸಂಗಯಪುರ, ದಕ್ಷಣ ಕೆ ರಯಯ 2ನೆೀ ಸ್ಯನೆ್ದಲ್ಲವೆೆ. 

6  ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದ್ದನ್ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಸ್ಯವಮಿ ವಿವೆೀಕಯನ್ಂದರ ಸವರಣಯರ್ಥ ಜ.12ನ್ುು ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ್ವನಯುಗಿ 
ಆಚ್ರಸಲಯಗುತದೆೆ. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಸ್ಯವಮಿ ವಿವೆೀಕಯನ್ಂದರ ಹುಟ್ುಟಹಬಿ ಜನ್ವರ 12 ರಂದು ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ್ವನ್ುು 
ಆಚ್ರಸಲಯಗುತದೆೆ. 1984 ರಲ್ಲ ೆಭಯರತ ಸರಕಯರ ದಿನ್ವನ್ುು ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನ್ವೆಂದು 
ಘ ೀಷ್ಟ್ಸತು ಮತುೆ 1985 ರಂದ ಪ್ತಿವಷ್ಥ ಭಯರತದಲ್ಲೆ ಆಚ್ರಸಲಯಗುತದೆೆ. 

 ಈ ವಷ್ಥ ಇದು ಸ್ಯವಮಿ ವಿವೆೀಕಯನ್ಂದರ 155 ನೆೀ ಜನ್ೆ ದಿನಯಚ್ರಣೆಯಯಗಿದೆ. ದಿನ್ದ 
ಆಚ್ರಣೆಯು ತತವಶ್ಯಸರವನ್ುು ಮತುೆ ಸ್ಯವಮಿ ವಿವೆೀಕಯನ್ಂದದ ಆದಶಥಗಳನ್ುು ಪ್ಸ್ಯರ 
ಮ್ಯಡಲು ಮತುೆ ಅವರ ಧೆಾೀಯ ಮತುೆ ಉದೆದೀಶವನ್ುು ಪ್ಸ್ಯರ ಮ್ಯಡಲು ಪ್ಯತಿುಸುತೆದೆ. 
ಇದು ಭಯರತಿೀಯ ಯುವಜನ್ತ್ೆಗೆ ಸಹಯ ಪೆ್ೀರಣೆಗೆ ಸಹಯಯ ಮ್ಯಡುತೆದೆ ಮತು ೆ
ಕಯಯಥನಿವಥಹಿಸುತದೆೆ. 

ಸಯವರ್ಮ ವಿವೆೀಕಯನ್ೀಂದರ  ಬಗೆ ೆ

 ಸ್ಯವಮಿ ವಿವೆೀಕಯನ್ಂದ 12 ಜನ್ವರ 1863 ರಂದು ನ್ರೆೀಂದ್ನಯರ್ ದತ್ಯೆನಯಗಿ ಜನಿಸದರು 
ಮತುೆ 4 ಜುಲೆೈ 1902 ರಂದು ನಿಧನ್ರಯದರು. 19 ನೆೀ ಶತಮ್ಯನ್ದ ಸಂತ ರಯಮಕೃಷ್ ೆ
ಪರಮಹಂಸದ ಮುಖಾ ಶ್ನಷ್ಾರಯಗಿದದರು. 

 “ಪಯಶ್ಯಚತಾ” ಜಗತಿೆಗೆ ವೆೀದಯಂತ ಮತುೆ ಯೀಗದ ಭಯರತಿೀಯ ತತವೆಗಳನ್ುು ಪರಚ್ಯಸದ 
ಭಯರತದ ಅತಾಂತ ಪ್ಮುಖ ವಾಕಗೆಳಲ್ಲೆ ಒಬಿರಯಗಿದದರು. 
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 19 ಹಯಗ  20ನೆೀ ಶತಮ್ಯನ್ದಲ್ಲೆ ರಯಷ್ಟ್ರೀಯತ್ೆಯನ್ುು ಜನ್ರ ಮನ್ದಲ್ಲೆ ಬಿತುವೆ 
ಕೆೈಂಕಯಥದಲ್ಲೆ ವಿವೆೀಕಯನ್ಂದರ ಪಯತ್ ಮಹತವದುದ. 

 ಅವರ ಮ್ೌಲಯಾಧಯರತ ವಿಚಯರಧಯರೆಗಳು ಹಿಂದುತವ, ಹಿಂದ  ಸಂಸೃತಿ ಹಯಗ  ಅದರ 
ಪಯ್ಚ್ಚೀನ್ತ್ೆ ಜನ್ರ ಮನ್ದಲ್ಲೆ ನೆಲೆಯ ರಸತು. 

 1893ರಲ್ಲೆ ಅಮರಕದ ಚ್ಚಕಯಗೆ ೀದಲ್ಲೆ ನ್ಡೆದ ಜಯಗತಿಕ ಧಮಥ ಸಮೇಳದಲ್ಲ ೆಅವರ ಭಯಷ್ಣ, 

ಇಡಿೀ ವಿಶವವನೆುೀ ನಿಬೆಿರಗಯಗಿಸತು. 
 1897ರಲ್ಲೆ ವಿವೆೀಕಯನ್ಂದರು ರಯಮಕೃಷ್ೆ ಮಿಶನ  ಸ್ಯಪೆಸುವ ಮ ಲಕ ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ 

ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನ್ುು ಕೆೈಗೆ ಂಡರು. 

7.  ರೆೈಸನಯ ಸೀಂವಯದ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 4ನೆೀ-ರೆೈಸನಯ-ಸಂವಯದ ಇತಿೆೀಚ್ಚಗೆ  ನ್ವದೆಹಲ್ಲಯಲ್ಲ ೆನ್ಡೆಯತು.  

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ರೆೈಸನಯ ಡೆೈಲಯಗ್ ಭಯರತದ ಪ್ಮುಖ ಚ್ಚಂತನ್ ಮಂರ್ನ್ವಯಗಿದುದ, ರ್ಥಂಕ ಟಯಾಂಕ 
ಒಬಸವಥರ ರಸರ್ಚಥ ಫೌಂಡೆೀಶನ ಮತುೆ ವಿದೆೀಶ್ಯಂಗ ಸಚ್ಚವಯಲಯದ ಸಹಕಯರದೆ ಂದಿಗೆ 
ಪ್ಮುಖ ವಯಷ್ಟ್ಥಕ ಕಯಯಥಕ್ಮವಯಗಿ ಹೆ ರಹೆ ಮಿೆದೆ. 

ಏನಿದು  ರೆೈಸೀನಯ ಸೀಂವಯದ ? 

 ರೆೈಸೀನಯ ಸಂವಯದವು ಜಯಗತಿಕ ಸಮುದಯಯವನ್ುು ಎದುರಸುತಿರೆುವ ಅತಾಂತ ಸವಯಲ್ಲನ್ 
ಸಮಸ್ೆಾಗಳನ್ುು ಪರಹರಸಲು ಬಹುವಿಧದ ಸಮ್ಯವೆೀಶವಯಗಿದೆ. ಈ ಡೆೈಲಯಗ್ ಬಹು 
ಮುಖಾಸ,ೆ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಚ್ಚೆಥಯಯಗಿ ರಚ್ಚಸಲಾಟಿಟದೆ. ಇದರಲ್ಲ ೆ ರಯಜಾಗಳ ಮುಖಾಸೆರು, 
ಕಯಾಬಿನೆರ್ಟ ಮಂತಿ್ಗಳು ಮತು ೆಸಳೆಿೀಯ ಸಕಯಥರ ಅಧಿಕಯರಗಳು ಮತುೆ ಪ್ಮುಖ ಖಯಸಗಿ 
ವಲಯದ ಅಧಿಕಯರಗಳು ಭಯಗವಹಿಸುತ್ಯೆರೆ. 
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8. ಗುರು ಗೆ ೀವಿೀಂದ ಸೀಂಗ್ ಸಮರಣಯಥ್ ಹೆ ಸ ನಯಣಾ ಬಡುಗಡೆ 
ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಗುರು ಗೆ ೀವಿಂದ್ ಸಂಗ್ ಅವರ 350 ನೆೀ ಜನ್ೆದಿನೆ ೀತಸವ ಪ್ಯುಕೆ  ಪ್ಧಯನ್ಮಂತಿ್ ಶ್ನ್ೀ 
ನ್ರೆೀಂದ್ ಮೊೀದಿ ಅವರು  ರ  350 ರ ನಯಣಾವನ್ುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡಿದರು. 

ಮುಖಾ  ಅೀಂಶಗಳು  

 ಗುರು ಗೆ ೀವಿಂದ ಸಂಗ್ ಜಿೀ ಅವರ ಜನ್ೆ ವಷಯಥಚ್ರಣೆಯ ಸೆರಣಯರ್ಥ ನಯಣಾವನ್ುು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮ್ಯಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಆಯದ ಸಭಿಕರನ್ುುದೆದೀಶ್ನಸ ಮ್ಯತನಯಡಿದರು. ಗುರು 
ಗೆ ೀವಿಂದ ಸಂಗ್ ಜಿೀ ಓವಥ ಶ್ೆ್ೀಷ್ಾ ಹೆ ೀರಯಟ್ಗಯರರು, ತತವಜ್ಞಯನಿ, ಕವಿಗಳು, ಮತುೆ ಗುರು 
ಆಗಿದದರು. ಅವರು ಅನಯಾಯ ಮತು ೆಶ್ೆ ೀಷ್ಣೆಯ ವಿರುದದ ಹೆ ೀರಯಡಿದರು. ಜನ್ತ್ೆಗೆ ಅವರ 
ಬೆ ೀಧನೆಗಳು ಧಮಥ ಮತುೆ ಜಯತಿಯ ಅಡೆ ತಡೆಗಳನ್ುು ದಯಟ್ುವ ಆದಾತ್ೆಯನ್ುು 
ಕೆೀಂದಿ್ೀಕರಸದದವು. ಪ್ೀತಿ, ಶ್ಯಂತಿ, ಮತುೆ ತ್ಯಾಗಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ ಅವರ ಬೆ ೀಧನೆಗಳು 
ಈಗಲ  ಪ್ಸುತೆವಯಗಿವೆ ಎಂದು ಪ್ಧಯನ್ಮಂತಿ್ ಅವರು ಬಣಸೆದರು.   

 ಗುರು ಗೆ ೀವಿಂದ ಸಂಗ್ ಜಿೀ ಅವರ ಮ್ೌಲಾಗಳು ಮತುೆ ಬೆ ೀಧನೆಗಳು ಸ ಾತಿಥಯ 
ಸ್ೆಲೆಯಯಗಿವೆ ಮತುೆ ಮುಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲೆ ಮ್ಯನ್ವ ಕುಲಕೆೆ ಮ್ಯಗಥದಶಥನ್ ನಿೀಡುವ 
ಸ್ಯಮರ್ಾಥವನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪ್ಧಯನ್ಮಂತಿ್ ಅವರು ನ್ುಡಿದರು. ಸೆರಣಯರ್ಥ 
ನಯಣಾ , ಅವರಲ್ಲೆ ಪೂಜಾತ್ೆಯನ್ುು ಮತುೆ ಗೌರವವನ್ುು ತ್ೆ ೀಪಥಡಿಸುವ ನಿಟಿಟನ್ಲ್ಲೆ 
ನ್ಮೆದೆ ಂದು ಸಣೆ  ಪ್ಯತು, ಜನ್ತ್ೆ ಗುರು ಗೆ ೀವಿಂದ ಸಂಗ್ ಜಿೀ ಮಹಯರಯಜ ಅವರು 
ತ್ೆ ೀರದ 11 ಅಂಶಗಳ ಪರ್ದಲ್ಲೆ ಸ್ಯಗುವ ನಿಧಯಥರ ಕೆೈಗೆ ಳಳಬೆೀಕು ಎಂದ  
ಪ್ಧಯನ್ಮಂತಿ್ ಅವರು ಹೆೀಳಿದರು.   

ಗುರು  ಗೆ ೀವಿೀಂದ ಸೀಂಗ್ ಬಗೆೆ  
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 ಸಖ್ರ ಗುರು ಗುರು ಹರ ಗೆ ೀವಿಂದ ಸಂಗ್ ೧೫೯೫ ರ ಜ ನ ೧೯ರಂದು ಪಂಜಯಬ್ ನ್ 
ಅಮೃತಸರದಲ್ಲೆ ಜನಿಸದರು .ಇವರು ಸಖ್್ ಧಮಥದ ಹತುೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲೆ ಆರನೆಯವರು.ಗುರು 
ಅಜುಥನ  ದೆೀವ್ ನ್ಂತರ ೧೬೦೬ ರ ಮೀ ೨೫ರಂದು ಇವರು ಸಖ್್ ಧಮಥದ ಗುರುವಯದರು. 

 ಇವರು ಧಮಥಗುರುಗಳಯಗಿರುವುದರ ಜೆ ತ್ೆಗೆ, ಕ್ೀಡಯಪಟ್ು ಹಯಗ  ಅತುಾತೆಮ 
ಸ್ೆೈನಿಕರಯಗಿದದರು.ಮೊಘಲರ ದಬಯಿಳಿಕೆ ವಿರುದಧ ಹೆ ೀರಯಡಿದರು.ಮುಗಧರ ರಕ್ಷಣೆಗಯಗಿ 
ಯಯವಯಗಲ  ಎರಡು ಖಡೆಗಳನ್ುು ಧರಸರುತಿದೆದರು. ಹರ ಗೆ ೀವಿಂದಪುರ ಪಟ್ಟಣವನ್ುು 
ನಿಮಿಥಸದರು.ಇವರು ೧೬೪೫ ರ ಮ್ಯರ್ಚಥ ೨೮ರಂದು ನಿಧನ್ರಯದರು. 

 9. ಪ್್ಧಯನಿ ನ್ರೆೀೀಂದ್ ಮೀದ್ದಗೆ 'ಚೆ ಚ್ಚಲ' ಫ್ರಲ್ಲಪ್  ಕೆ ೀಟುರ್  ಅಧಾಕ್ಷೀಯ ಪ್್ಶಸ ಿ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಪ್ಧಯನಿ ನ್ರೆೀಂದ್ ಮೊೀದಿ 'ಚೆ ಚ್ಚಲ' ಫಲ್ಲಪ್  ಕೆ ೀಟ್ೆರ  ಅಧಾಕ್ಷೀಯ ಪ್ಶಸೆಗೆ 
ಭಯಜನ್ರಯಗಿದಯದರೆ.   ವಲ್ಾಥ ಮ್ಯಕೆಥಟಿಂಗ್ ಸಮಿೆರ್ಟ (ಡಬುೆಯಎಂಎಸ) ಇಂಡಿಯಯ ಈ 
ಪ್ಶಸಯೆನ್ುು ಮೊೀದಿಯವರಗೆ ಪ್ಧಯನ್  ಮ್ಯಡಿದೆ.   

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

ಮೀದ್ದಯವರನ್ುು ಆಯ್ದೆ ಮ್ಯಡಲು ಕಯರಣಗಳು 

 ಮೊೀದಿಯವರು ವಿಶವಮಟ್ಟದಲ್ಲ ೆ ಭಯರತವನ್ುು ಸಮರ್ಥವಯಗಿ ಮುನ್ುಡೆಸಕೆ ಂಡು 
ಹೆ ೀಗುತಿೆದಯದರೆ. 

 ಮೀಕ ಇನ ಇಂಡಿಯಯ, ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಯದಂರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು 
ಅನ್ುಷಯಾನ್ಕೆೆ ತಂದಿದಯದರೆ. ನಿಸ್ಯವರ್ಥವಯಗಿ ದೆೀಶ ಸ್ೆೀವೆ ಮ್ಯಡುತಿೆದಯದರೆ. 

 ಆರ್ಥಥಕ, ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ, ತ್ಯಂತಿ್ಕ ಕ್ಷೆೀತ್ಗಳಲ್ಲೆ ದೆೀಶವನ್ುು ಸದೃಢಗೆ ಳಿಸ, ಪ್ಗತಿಯತ ೆ
ಕೆ ಂಡೆ ಯದದಯದರೆ ಎಂದು ಮೊೀದಿಯವರಗೆ ನಿೀಡಿದ ಸನಯೆನ್ ಪತ್ದಲ್ಲೆ ಉಲೆೆೀಿತಸಲಯಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಪ್್ಶಸ?ಿ  
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 ಡಬುೆಯಎಂಎಸ ಈ ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಕೆಥಟಿಂಗ್ ಮತುೆ ಜಯಹಿೀರಯತು ಕಯಯಥ ವಲಯದಲ್ಲೆ ಉತೆಮ 
ಸ್ಯಧನೆ ಮ್ಯಡಿದವರಗೆ ಪ್ಶಸಯೆನ್ುು ನಿೀಡುತಿತೆುೆ. ಆನ್ಂತರ ವಲ್ಾಥ ಮ್ಯಕೆಥಟಿಂಗ್ 
ಸಮಿೆರ್ಟ (ಡಬುೆಯಎಂಎಸ) ಗ ್ಪ್ ಸಂಸ್ಯಪೆಕ, ಮ್ಯಕೆಥಟಿಂಗ್ ಮತುೆ ಮ್ಯಾನೆೀಜ್ ಮಂರ್ಟ 
ಗುರು ಫಲ್ಲಪ್ ಕೆ ೀಟ್ೆರ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲೆ ಪ್ಶಸಯೆನ್ುು ನಿೀಡಲು ಆರಂಭಿಸತು. 

ಯಯರು ಈ ಫ್ರಲ್ಲಪ್ ಕೆ ೀಟುರ್? 

 ಫಲ್ಲಪ್ ಕೆ ೀಟ್ರೆ ಅಮರಕದ ಮ್ಯಕೆಥಟಿಂಗ್ ಲೆೀಖಕ. ಪ್ಸುತೆ ಇವರು ಕೆಲೆ ೀೆಗ್ ಸ ೆಲ್ 
ಆಫ ಮ್ಯಾನೆೀಜೆೆಂರ್ಟ ನ್ಲ್ಲ ೆಪ್ಮುಖ ಪಯ್ಧಯಾಪಕರಯಗಿದಯದರೆ   

10. ಕೆೀರಳದಲ್ಲು ಆಧಯಾತಿಮಕ ಸಕ ಾ್ರ್ಟ 

ಪ್್ಮುಖ ಸುದ್ದಿ  

 ಇತಿೆೀಚೆಗೆ ಪ್ಧಯನಿ ನ್ರೆೀಂದ್ ಮೊೀದಿರವರು ಕೆೀರಳದ ಶ್ನ್ೀ ಪದೆನಯರ್ ಸ್ಯವಮಿ ದೆೀವಸ್ಯನೆ್, 

ಆರಯನ್ುೆಲ ಮತುೆ ಶಬರಮಲೆ ಮ ರು ಪ್ಮುಖ ಯಯತ್ಯ್ ಕೆೀಂದ್ಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡ 
ಆಧಯಾತಿೆಕ ಸಕ ಾಥರ್ಟ ಅಭಿವೃದಿಧಗಯಗಿ ಒಂದು ಯೀಜನೆಯನ್ುು ಉದಯಾಟಿಸದರು. 

ಮುಖಾ ಅೀಂಶಗಳು  

 ಶ್ನ್ೀ ಪದೆನಯರ್ಸ್ಯವಮಿ ದೆೀವಸ್ಯನೆ್ವು ವಿಷ್ುೆವಿನ್ 108 ದಿವತಿೀಯಕಗಳಲ್ಲೆ ಒಂದಯಗಿದೆ. 
 ಕೆೀಂದ್ ಪ್ವಯಸ್ೆ ೀದಾಮ ಇಲಯಖೆಯ ಸವದೆೀಶ ದಶಥನ್ ಯೀಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲೆ ಈ 

ಯೀಜನೆಯನ್ುು ಜಯರಗೆ ಳಿಸಲಯಗಿದೆ. 

ಸವದೆೀಶ ದಶ್ನ್ ಯೀಜನೆ ಬಗೆೆ  

 ದೆೀಶದಲ್ಲೆ ವಿಷ್ಯಯಧರತ ಪ್ವಯಸ್ೆ ೀದಾಮ ಸಕ ಾಥರ್ಟ ಗಳನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುವ 
ಉದೆದೀಶದಿಂದ ಪ್ವಯಸ್ೆ ೀದಾಮ ಸಚ್ಚವಯಲಯ ಸವದೆೀಶ ದಶಥನ್ ಯೀಜನೆಯನ್ುು 
ಘ ೀಷ್ಟ್ಸದೆ. ಪ್ವಯಸಗರ ಸಂಖೆಾ, ಸಾಧಯಥತೆಕತ್ೆ ತತವಗಳ ಆಧಯರದಲ್ಲೆ ಈ ಪ್ವಯಸ 
ಸಕ ಾಥರ್ಟ ಗಳನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲು ಉದೆದೀಶ್ನಸಲಯಗಿದೆ. 
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ಸವದೆೀಶ ದಶ್ನ್ ಯೀಜನೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು  

 ಈ ಯೀಜನೆಗೆ ಅಗತಾವಯದ ಶ್ೆೀ.100ರಷ್ುಟ ಹಣದ ವಾವಸ್ೆಯೆನ್ುು ಕೆೀಂದ್ ಸಕಯಥರವೆೀ 
ಮ್ಯಡಲ್ಲದೆ. 

 ಸ್ಯವಥಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದಾಮಗಳು ಹಯಗ  ಕಯಪೊೀಥರೆೀರ್ಟ ಸಂಸ್ೆಗೆಳ ಸ್ಯಮ್ಯಜಿಕ 
ಹೆ ಣೆಗಯರಕೆ (ಸಎಸ ಆರ) ಚ್ಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಧಿಯನ್ುು ಈ ಕಯಯಥಕೆೆ ಬಳಸಕೆ ಳಳಲು 
ಅವಕಯಶ ಕಲ್ಲಾಸಲಯಗಿದೆ. 

 ಕಯಯಥಕ್ಮ ನಿವಥಹಣೆ ಸಲಹಯ ಸಂಸ್ೆೆ (ಪಎಂಸ) ರ ಪಸುವ ವಿಸೃತ ಯೀಜನಯ ವರದಿ 
ಆಧಯರದಲ್ಲೆ ಅನ್ುದಯನ್ವನ್ುು ಅಂತಿಮಗೆ ಳಿಸಲಯಗುವುದು. ಅನ್ುದಯನ್ದ ಮೊತದೆಲ್ಲ ೆ
ಯೀಜನೆಯಂದ ಯೀಜನೆಗೆ ಹಯಗ  ರಯಜಾದಿಂದ ರಯಜಾಕೆೆ ವಾತ್ಯಾಸವಯಗುತೆದೆ. 

 ಯೀಜನೆಯ ಪ್ಮುಖ ಧೆಾೀಯಗಳು ಹಯಗ  ದೃಷ್ಟ್ಟಕೆ ೀನ್ವನ್ುು ಗಮನ್ದಲ್ಲೆರಸಕೆ ಂಡು 
ರಯಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿವಥಹಣಯ ಸಮಿತಿ (ಎನ ಎಸ ಸ) ಯನ್ುು ಸ್ಯಪೆಸಲಯಗುವುದು. ಪ್ವಯಸ್ೆ ೀದಾಮ 
ಸಚ್ಚವರು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಸೆರಯಗಿರುತ್ಯೆರೆ. 

 ರಯಜಾಗಳು/ ಕೆೀಂದಯ್ಡಳಿತ ಪ್ದೆೀಶಗಳ ಸಕಯಥರಗಳು ಹಯಗ  ಸಹಭಯಗಿತವ ಹೆ ಂದಿರುವ 
ಸಂಸ್ೆೆಗಳನ್ುು ಸಂಪಕಥಸ ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸುವ ಕಯಯಥವನ್ುು ನೆ ೀಡಲ್ 
ಅಧಿಕಯರ ಮ್ಯಡುತ್ಯರೆೆ. ಎನ ಎಸ ಸ ಸದಸಾ ಕಯಯಥದಶ್ನಥ ಈ ಯೀಜನೆಯ ನೆ ೀಡಲ್ 
ಅಧಿಕಯರಯಯಗಿರುತ್ಯೆರೆ. 
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