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POLITY 

1. ಹ ೈಕ  ೋರ್ಟ್ನ್ಯಾಯಯಧೋಶರನ್ನುತ ಗ ದನಹಯಕಲನಪ್ರಧಯನಿಗ ಪ್ತ್ರಬರ ದಸಿಜ ಐ 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಅಲಹಯಬಯದ್ ಹ ೈಕ  ೋರ್ಟ ್ ನ್ ನ್ಯಾಯಮ ರ್ತ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಶನಕಯಾ ಅವರನ್ನು  ನ್ಯಾಯಯಾಂಗ 
ಅಕರಮಗಳ ಆರ  ೋಪ್ದಲ್ಲಾ  ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನುು ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಲು,  
ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಾಯಯಮೂತ್ತಣ ರಂಜನ್ ಗೊಗೊಯ್ ರವರು ಪ್ಾಧಾನಿ ನರೆೋಂದಾ ಮೋದಿಗೆ 
ಪ್ತಾ ಬರೆದಿದ್ಾಾರೆ. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

BACK TO BASICS 

ನ್ಯಾಯಯಧೋಶರನ್ನು ಹ ೋಗ  ತ ಗ ದನಹಯಕಲಯಗನತ್ತದ  ? 

ಸಾಂವಿಧಯನ್ದ ವಿಧ  124 (4) ಮತ್ನತ ನ್ಯಾಯಯಧೋಶರ ವಿಚಯರಣಯ ಕಯಯ್ದಿ -1968 ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರನುು 
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ವಿಧಾನವನುು ವಿವರಿಸುತಿದ್ೆ.ಅದರ ಪ್ಾಕಾರ   

 ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರನುು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ  ಆರಂಭಿಕ ನಿರ್ಣಯವು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ್ತಯವರನುು ಉದ್ೆಾೋಶಿಸಿ  
ಲೊೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 100 ಸದಸಯರು ಅಥವಾ ರಾಜಯಸಭೆಯ 50 ಸದಸಯರಿಂದ ಸಹಿ ಪ್ಡೆದಿರಬೆೋಕು. 
ಅದನುು  ಲೊೋಕಸಭೆಯ  ಸಿಪೋಕರ್ /  ರಾಜಯಸಭೆಯ  ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು.  

 ಈ ಚಲನ್ೆಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸುವ ಅಥವಾ ತ್ತರಸಕರಿಸುವ ಆಯ್ಕಕಯನುು  ಲೊೋಕಸಭೆಯ  ಸಿಪೋಕರ್ /  
ರಾಜಯಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು  ಹೊಂದಿರುತಾಿರೆ.  

 ಅದನುು ಒಪ್ಪಪಕೊಂಡರೆ ಈ ವಿಷ್ಟ್ಯವನುು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು 3 ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರ ಸಮಿತ್ತಯನುು 
ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಸಮಿತ್ತಯು ಸುಪ್ಪಾೋಂ ಕೊೋರ್ಟಣ ನ  ಮುಖ್ಯ ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರು  ಅಥವಾ 
ಸುಪ್ಪಾೋಂ ಕೊೋರ್ಟಣ ನ  ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರು , ಹೆೈಕೊೋರ್ಟಣ ಮುಖ್ಯ ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರು ಮತುಿ 
ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿದ್ೆ. 
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 ಸಮಿತ್ತಯು ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರು ತಮಮ   ಕಛೆೋರಿಯನುು ದುಬಣಳಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ಾಾರೆ  ಅಥವಾ 
ಅವರು  ಅಸಮಥಣತೆಯಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿನಿೋಡಿದರೆ , ಸಮಿತ್ತಯ 
ವರದಿಯಂದಿಗೆ  ನಿರ್ಣಯವನುು  ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಗರ್ನ್ೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲಾಗುತಿದ್ೆ. 

 ನಂತರ ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರನುು ಅಗತಯ ಬಹುಮತದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತಿದ್ೆ, ಅಂದರೆ 
majority of total and 2/3 of its members present and voting. 

ಗ  ರ್ತತರಬ ೋಕಯದ ಪ್ರಮನಖ ಸಾಂಗರ್ತಗಳು 

 ಉನುತ ನ್ಾಯಯಾಂಗದ ಸದಸಯರು , ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಸುಪ್ಪಾೋಂ ಕೊೋರ್ಟಣ   ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರು 
ಮತುಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಾಯಯಮೂತ್ತಣಗಳನುು ಹಾಗು  ರಾಜಯ ಹೆೈಕೊೋರ್ಟ ಣಗಳ ನ್ಾಯಯಮೂತ್ತಣಗಳನುು 
ಸಾಂವಿಧಯನ್ದ 124 (4) ನ್ ೋ ವಿಧ ಅನ್ವಯ ದ  ೋಷಯರ  ೋಪ್ಣ  ಪ್ರಕ್ರರಯ್ದಯ ಮ ಲಕ ಮಯತ್ರ 
ಸ ೋವ ಯಾಂದ ತ ಗ ದನಹಯಕಬಹನದನ. 

 ನ್ಯಾಯಯಧೋಶರನ್ನು , ಸಯಬೋತಯದ ತ್ಮಮ ಕಛ ೋರಿಯ ದನರನಪ್ಯೋಗ ಅಥವಯ ಅಸಮಥ್ತ ಯ 
ಆಧಯರದ ಮೋಲ  ಮಯತ್ರ   ತ ಗ ದನಹಯಕಬಹನದನ 

 ಅಂತಹ ದುಷ್ಟ್ೃತಯ ಅಥವಾ ಅಸಮಥಣತೆಯ ತನಿಖೆ ಮತುಿ ಪ್ುರಾವೆಗಳ ಕಾಯಣವಿಧಾನವನುು 
ನಿಯಂತ್ತಾಸಲು ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅಧಕಾರವಿದ್ೆ. 

 ರಯಷ್ಟ್ರಪ್ರ್ತಗಳ ಆದ ೋಶದ ಮೋರ ಗ  ನ್ಯಾಯಯಧೋಶರನ್ನು ಅವರ ಕಚ ೋರಿಯಾಂದ 
ತ ಗ ದನಹಯಕಬಹನದನ. 

 “ಕಛ ೋರಿಯ ದನರನಪ್ಯೋಗ" ಅಥವಯ "ಅಸಮಥ್ತ " ಎಾಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನು ಸಾಂವಿಧಯನ್ದಲ್ಲಾ 
ವಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಯಗಿಲಾ ಅಥವಯ ಸಪಷ್ಟ್ಟಪ್ಡಿಸಲಯಗಿಲಾ. 

ನ್ಯಾಯಯಧೋಶರನ್ನು ತ ಗ ದನಹಯಕನವ ಪ್ರಕ್ರರಯ್ದಯಲ್ಲಾರನವ ಪ್ರಸನತತ್ ಸಮಸ ಾಗಳ ೋನ್ನ  ಮತ್ನತ ಸನಧಯರಣ ಗಳ 
ಅವಶಾಕತ ವಿದ ಯ್ದೋ ? 

 ದ್ೊೋಷಾರೊೋಪ್ಣೆ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಯು ಸಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜಕ್ರೋಯ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ 
ನ್ಾಯಯಾಂಗ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕವಲಿ ಇದು ಎರಡರ ಉತಿಮ ಮತುಿ ನ್ಾಯಯಯುತ ಮಿಶಾರ್ವಾಗಿದ್ೆ. 

 ದ್ೊೋಷಾರೊೋಪ್ಣೆ ಚಲನ್ೆಯ ಪ್ಾವೆೋಶವು , ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತ್ತಯ ಸಂಶೆ ೋಧ್ನ್ೆಗಳು 
ನ್ಾಯಯಾಂಗ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಗಳ ಸವರೂಪ್ದಲ್ಲಿವೆ.ಆದರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ನಿರ್ಣಯವನುು ಅಂಗಿೋಕರಿಸುವುದು 
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ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜಕ್ರೋಯ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಯಾಗಿದ್ೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸದಸಯರು ಪ್ಕ್ಷದ ಮಾಗಣದಲ್ಲಿ 
ಮತ ಚಲಾಯಸುತಾಿರೆ. 

 ನ್ಾಯಯಾಂಗ ಸ್ಾವತಂತಾಯಕೆಕ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸ್ಾಧ್ಯತೆಯು ಈ  ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಯಲ್ಲಿದ್ೆ . 
ಬಹುಮತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ಕ್ಷದ ಸಿದ್ಾಧಂತ  ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರಿಗೆ  ಕ್ರರುಕುಳ ನಿೋಡುವ ಸ್ಾಧ್ಯತೆ 
ಅಥವಾ ದ್ೊೋಷಾರೊೋಪ್ಣೆಯ ಸನಿುಹಿತ ಚಲನ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜಕ್ರೋಯ ಕೊೋಪ್ವನುು 
ಎದುರಿಸುವ ಸ್ಾಧ್ಯತೆಯದ್ೆ.   

2. ಪ್ರಧಯನ್ಮಾಂರ್ತರಉಜಯವಲಯಯೋಜನ್ (PMUY) 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಕೆೋಂದಾ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನ್ೆಯಾದ  ಪ್ಾಧಾನ ಮಂತ್ತಾ ಉಜಯವಲಯ ಯೋಜನ್  ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 
ಇಲ್ಲಾಯವರ ಗ   7.23 ಕ  ೋಟಿ ಕನಟನಾಂಬಗಳಿಗ  LPG  ಸಂಪ್ಕಣಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ೆ. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

ಏನಿದನ  ಪ್ರಧಯನ್ ಮಾಂರ್ತರ ಉಜವಲಯ ಯೋಜನ್  ? 

 ಪ್ಾಧಾನ ಮಂತ್ತಾ ಉಜವಲಾ ಯೋಜನ್ೆಯು ಬಡತನ ರೆೋಖೆ (ಬಿಪ್ಪಎಲ್)ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ  
ಕುಟುಂಬದ   ಮಹಿಳೆಯರ ಮನ್ೆಗಳಿಗೆ LPG ಸಂಪ್ಕಣಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಕ ೋಾಂದರ  
ಪ ಟ  ರೋಲ್ಲಯಾಂ ಮತ್ನತ ನ್ ೈಸಗಿ್ಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಯಲಯ ಪಯರರಾಂಭಿಸಿರನವ  ಯೋಜನ್ ಯಯಗಿದ .  

 ಪ್ಾಧಾನಿ ನರೆೋಂದಾ ಮೋದಿ ರವರು  2016ರ  ಮೋ ತ್ತಂಗಳಲ್ಲಿ PMUY ಯನುು ಚಾಲನ್ೆ 
ನಿೋಡಿದಾರು .  

 ಬಿಪ್ಪಎಲ್ ಮನ್ೆಗಳ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ LPG (ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ) ಸಂಪ್ಕಣವನುು ಉಚಿತವಾಗಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು ಯೋಜನ್ೆಯ ಉದ್ೆಾೋಶವಾಗಿದ್ೆ. 

 ಯೋಜನ್ೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಯಮಯಜಿಕ-ಆರ್ಥ್ಕ ಜಯರ್ತ ಗಣರ್ತ (SECC) ಮ ಲಕ ಗುರುತ್ತಸಲಪಟಟ 
ಬಡತನ ರೆೋಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಒಬಬ ವಯಸಕ ಮಹಿಳಾ ಸದಸಯರಿಗೆ ಕೆೋಂದಾದಿಂದ 
ಪ್ರರ್ತ LPG ಸಾಂಪ್ಕ್ಕ ೆ 1,600 ರ . ಆರ್ಥ್ಕ ಸಹಯಯದ  ಾಂದ್ದಗ  ಠೆೋವಣಿ ಮುಕಿ LPG 
ಸಂಪ್ಕಣವನುು ನಿೋಡಲಾಗುತಿದ್ೆ.  
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 ಅಹಣರಾದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನುು ರಾಜಯ ಸಕಾಣರಗಳು ಮತುಿ ಕೆೋಂದ್ಾಾಡಳಿತ 
ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೊೋಚಿಸಿ ಗುರುತ್ತಸಲಾಗುವುದು. 

 ಇದನ ಪ ಟ  ರೋಲ್ಲಯಾಂ ಮತ್ನತ ನ್ ೈಸಗಿ್ಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಯಲಯವು ಜಯರಿಗ  ತ್ಾಂದ ಮೊದಲ 
ಸಯಮಯಜಿಕ ಕಲಯಾಣ ಯೋಜನ್ ಯಯಗಿದ . 

ಈ ಯೋಜನ್ ಯ ಪಯರಮನಖಾತ ಯ್ದೋನ್ನ ?  

 ಸುಮಾರು 75 ಕೊೋಟಿ ಭಾರತ್ತೋಯರು, ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುಿ ಮಕಕಳು, 
ಬಯೋಮಾಸ್, ಮತುಿ ಅಡುಗೆ ಇದಿಾಲುಗಳಂತಹ  ಘನ ಇಂಧ್ನಗಳ ಬಳಕೆಯಂದ ತ್ತೋವಾವಾದ 
ವಾಯು ಮಾಲ್ಲನಯಕೆಕ ತುತಾಿಗುತ್ತಿದ್ಾಾರೆ.  

 ವಿಶವ ಆರೊೋಗಯ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಪ್ಾಕಾರ ಘನ ಇಂಧ್ನ ಬಳಕೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ತರಹದ ಮರರ್ 
ಮತುಿ ಸ್ಾಂಕಾಾಮಿಕತೆಯ ಶೆೋ.13% ರಷ್ಟ್ುಟ ಸ್ಾವುಗಳಿಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗಿದ್ೆ, ಮತುಿ ಎಲಾಿ 
ಶಾವಸಕೊೋಶಗಳ ಸಂಬಂಧ್ವಾದ ಅಸವಸೆತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40%, ಸುಮಾರು 30% ಕಣಿಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧ್ವಾದ   ಘಟನ್ೆಗಳು, ಮತುಿ 20% ಕೂಕ ಹೆಚುು   ಶಾವಸಕೊೋಶದ ಕಾಯನಸರ್ ಮತುಿ 
ಕಡಿಮ ಉಸಿರಾಟದ ಸ್ೊೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರರ್ವಾಗಿದ್ೆ. ಇದನುು ತಡೆಯುವುದು ಈ ಯೋಜನ್ೆಯ 
ಉದ್ೆಾೋಶವಾಗಿದ್ೆ. 

3. ಮನ್ ಕ ಲಸದವರಹಿತ್ಕಯಯಲನರಯಷ್ಟ್ರೋಯನಿೋರ್ತ 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಮನ್ೆ ಕೆಲಸದ ಕಾಮಿಣಕರ ಹಿತ ಕಾಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಿೋತ್ತ ರೂಪ್ಪಸಬೆೋಕು ಎಂಬ 
ಬೆೋಡಿಕೆಯನುು ಸರಕಾರ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ್ೆ ಎಂದು ಕೆೋಂದಾ ಕಾಮಿಣಕ ಸಚಿವ ಸಂತೊೋಷ್  ಗಂಗಾವರ್  
ಅವರು ಲೊೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ  ಹೆೋಳಿದ್ಾಾರೆ. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

 ಮನ್ೆಗೆಲಸದವರ ಹಿತಾಸಕ್ರಿಗಳನುು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಭದಾತೆ ಒದಗಿಸುವ 
ಉದ್ೆಾೋಶದಿಂದ ಕೆೋಂದಾ ಸರಕಾರ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಾಮಿಣಕ ನಿೋತ್ತಯಂದನುು 
ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುತ್ತಿದ್ೆ.  
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 ಈ ನಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ೂಣಾಣವಧಯ ಮನ್ೆ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಭದಾತೆ ಒದಗಿಸುವ ಜತೆಗೆ, 
ಲೆೈಂಗಿಕ ಕ್ರರುಕುಳ ಹಾಗೂ 24 ಗಂಟೆಯೂ ಮನ್ೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಿಣಕ ಪ್ದಧತ್ತಯಂದ 
ರಕ್ಷ ಣೆ ಒದಗಿಸುವ ನಿಯಮಗಳನುು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ೆ.  

 ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿನ ಮನ್ೆ ಕೆಲಸದವರು ಮತುಿ ಚಾಲಕರೂ ಸ್ೆೋರಿದಂತೆ 50 ಲಕ್ಷ 
ಮಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲ್ಲದ್ೆ.  

 ಮನ್ೆ ಕೆಲಸದವರನುು ಗುರಿತ್ತಸಲು  ಮತುಿ ಅಹಣ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನುು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ೆಾೋಶಿತ 
ನಿೋತ್ತಯಂದ ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲದ್ೆ. ಅವರ ಹಕುಕಗಳನೂು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ''ಮನ್ೆ ಕೆಲಸದವರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕರಡು ನಿೋತ್ತಯು ಸರಕಾರದ ಪ್ರಿಗರ್ನ್ೆಯಲ್ಲಿದ್ೆ. '' 

ಈ ನಿೋರ್ತಯ ಅವಶಾಕತ ವ ೋನ್ನ ? 

 ಉದ್ೊಯೋಗದ್ಾತನ  ಪ್ಾಾಬಲಯದಿಂದ , ದ್ೆೋಶಿೋಯ ಕೆಲಸದ ಉದಯಮವು ಕಡಿಮ, ನಿಶುಲವಾದ 
ವೆೋತನ ದರಗಳಿಂದ ರೂಪ್ಪಸಲಪಟಿಟವೆ. ಅದರಲೂಿ ಬಂಗಾಳಿ ಮತುಿ ಆದಿವಾಸಿ ಕಾಮಿಣಕರಿಗೆ 
ವೆೋತನ ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ವಾಗಿ ಕಡಿಮಯದ್ೆ . 

 ಉದ್ೊಯೋಗದ್ಾತರು  ವೆೋತನವನುು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ಾವತ್ತಸುತ್ತಿರುವುದು  
 ಉದ್ೊಯೋಗದ ಪ್ಾಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಪಕೊಂಡಿದಾಕ್ರಕಂತ ಹೆಚಿುನ ಕೆಲಸವನುು ನಿೋಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ . 
 ಉದ್ೊಯೋಗದ್ಾತರಿಂದ  ದ್ೆೈಹಿಕ ಹಲೆಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ  
 ಗೃಹ ಕಾಮಿಣಕರು ತಮಮ  ವೆೋತನವನುು ಹೆಚಿುಸಲು ಕೆೋಳಿದ್ಾಗ  ನಿರುದ್ೊಯೋಗ ಅಥವಾ 

ಅಪ್ರಾಧೋಕರರ್ದ ಅಪ್ಾಯವನುು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ . 

ರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಕರಡನ ನಿೋರ್ತಯಲ ಾೋನಿದ ? 

 ಈಗ ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಿಣಕ ಕಾನೂನು ಮತುಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗೆ ಮನ್ೆಗೆಲಸದ 
ಕಾಮಿಣಕರನೂು ಸ್ೆೋರಿಸಬೆೋಕು.  

 ನ್ೊೋಂದ್ಾಯತ ಉದ್ೊಯೋಗಿ/ಕೆಲಸಗಾರನ ಹಕುಕಗಳು ಮನ್ೆಗೆಲಸದ ಕಾಮಿಣಕರಿಗೂ ಸಿಗಬೆೋಕು. 
ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಎಲಿ ಹಕುಕಗಳು ಮತುಿ ಸ್ೌಲಭಯಗಳು ಅನವಯವಾಗುತಿವೆ.  

 ಮನ್ೆಗೆಲಸದವರು ತಮಮದ್ೆೋ ಆದ ಸಂಘಟನ್ೆ ಅಥವಾ ಕಾಮಿಣಕ ಸಂಘ ಕಟಟಲು ಹಕುಕ 
ಪ್ಡೆಯುತಾಿರೆ.  
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 ಕನಿಷ್ಟ್ಠ ವೆೋತನಕೂಕ ಅಹಣತೆ ಪ್ಡೆಯುತಾಿರೆ. ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಭದಾತೆ, ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಅಹಣರಾಗಲ್ಲದ್ಾಾರೆ.  
 ಬೆೈಗುಳ, ಹಿಂಸ್ೆ, ಕ್ರರುಕುಳದಿಂದ ಮನ್ೆಗೆಲಸದವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ.  
 ಮನ್ೆಗೆಲಸದವರ ನ್ೆೋಮಕಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಪ್ೆಿೋಸ್ ಮಂರ್ಟ  ಏಜೆನಿಸಗಳ ಮೋಲೆ ನಿಯಂತಾರ್.  
 ಕಾಮಿಣಕರ ಕೌಶಲ ಹೆಚುಳ ಮತುಿ ಕೊೋರ್ಟಣ , ನ್ಾಯಯಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನಿೋಡುವ ವಯವಸ್ೆೆಗೆ 

ಆದಯತೆ  
 ಮನ್ೆಕೆಲಸದವರನುು ನಿಲಣಕ್ಷಿಸುವ ಹಾಗೂ ಹಿೋಗಳೆಯುವಂತ್ತಲಿ. ಅವರನುು ಉದ್ೊಯೋಗಿಗಳಂತೆ 

ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕು.  
 ಪ್ೂಣಾಣವಧಗೆ ಮನ್ೆಗೆಲಸದವರನುು ನ್ೆೋಮಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ 9,000 ರೂ. 

ವೆೋತನ, ವಾಷ್ಟ್ಣಕ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ 15 ವೆೋತನ ಸಹಿತ ರಜೆ ಹಾಗೂ ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯ ರಕ್ಷ ಣೆ ನಿೋಡಬೆೋಕು 
ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಿೋತ್ತಯ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಲಾಗಿದ್ೆ.  

4. ರಯಷ್ಟ್ರೋಯಪೌರತ್ವನ್  ೋಾಂದಣಿ(NRC-National Register of Citizens ) 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪ್ೌರತವ ನ್ೊೋಂದಣಿಯ (ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ) ಅಂತ್ತಮ ಕರಡು ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದಾ 
ಸುಮಾರು 1.02 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯ ಹೆಸರನುು ಮರುಪ್ರಿಶಿೋಲನ್ೆ ನಂತರ ಕೆೈಬಿಡಲಾಗಿದ್ೆ. 
ಇತ್ತಿೋಚಿಗೆ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಹೆಚುುವರಿ ಕರಡು ಪ್ಟಿಟಯು 1.02 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಈ ದ್ೆೋಶದ 
ಪ್ೌರರಲಿ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದ್ೆ.  

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

 ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ್ತಮ ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸ್ೆೋಪ್ಣಡೆ ಮಾಡಲು ಈ ಜನರಿಗೆ ಇನೂು ಅವಕಾಶ 
ಇದ್ೆ. ಈ ದ್ೆೋಶದ ಪ್ಾಜೆಗಳು ಎಂದು ಸ್ಾಬಿೋತು ಮಾಡಲು ಅಗತಯವಾದ ದ್ಾಖ್ಲೆಪ್ತಾಗಳನುು 
ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕು. ಜುಲೆೈ 30ರೊಳಗೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಂತ್ತಮ ಪ್ಟಿಟ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರಿೋಕ್ಷೆ 
ಇದ್ೆ. ಇದು ಸುಪ್ಪಾೋಂ ಕೊೋರ್ಟಣ  ನಿೋಡಿರುವ ಗಡುವು.  

ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಹ ಚ್ನುವರಿ ಕರಡನ ಪ್ಟಿಟಯಾಂದ ಅನ್ಹ್ರಯಗಿರಲನ  ಕಯರಣವ ೋನ್ನ ? 
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 ವಿದ್ೆೋಶಿಯರೆಂದು ಘೂೋಷ್ಟ್ತ ವಯಕ್ರಿಗಳು (DF -Declared Foreigner) ಅಥವಾ ಶಂಕಾಸಪದ 
ಮತದ್ಾರರು (DV -Doubtful Voter) ಅಥವಾ ವಿದ್ೆೋಶಿಯರ ನ್ಾಯಯಧಕರರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ 
ಬಾಕ್ರ ಇರುವವರು (PFT -persons with cases Pending at Foreigners Tribunals)  

ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂತತ್ತಯವರು 
 ಹಕುಕ ಮಂಡನ್ೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೆೋಪ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಹಣರು ಎಂದು ಸ್ಾಬಿೋತಾದವರು 
 ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಕರಡು ಪ್ಟಿಟಯು ಪ್ಾಕಟವಾದ ಬಳಿಕ ಸೆಳಿೋಯ ರಿಜಿಸ್ಾರರ್ ಗಳು ನಡೆಸಿದ 

ಪ್ರಿಶಿೋಲನ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅನಹಣರು ಎಂದು ಕಂಡು ಬಂದವರು. 

ಅನ್ಹ್ರಿಗ  ಮನಾಂದ ೋನ್ನ? 

 ಪ್ಟಿಟಯಂದ ಕೆೈಬಿಡಲಾದ ವಯಕ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ತಾದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. ಕೆೈಬಿಡಲು 
ಕಾರರ್ವೆೋನು ಎಂಬ ಮಾಹಿತ್ತಯೂ ಈ ಪ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲದ್ೆ. ಇಂತಹ ವಯಕ್ರಿಗಳು ಮತೆಿ 
ದ್ಾಖ್ಲೆಪ್ತಾಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾವು ಭಾರತ್ತೋಯರು ಎಂಬುದನುು ಸ್ಾಬಿೋತು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ 
ಇದ್ೆ. 

 ಈ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ ದ್ಾಖ್ಲೆಪ್ತಾಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕಾದ ದಿನ್ಾಂಕ ಮತುಿ ಸೆಳವನುು ಪ್ತಾದಲ್ಲಿ 
ತ್ತಳಿಸಲಾಗುತಿದ್ೆ. ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಅಧಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸೆಳದಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಅಜಿಣಯ 
ವಿಲೆೋವಾರಿ ನಡೆಸಲ್ಲದ್ಾಾರೆ.   

ಅಸಯಸಾಂನ್  ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯ  ಹ ಚ್ನುವರಿ ಕರಡನ ಪ್ಟಿಟಯನ್ನು ಯಯವ ಆಧಯರದ ಮೋಲ  ತ್ಯಯರಿಸಲಯಗಿದ  ? 

 ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಕರಡು  ಪ್ಟಿಟಯನುು ತಯಾರಿಸಲು  ಪ್ೌರತವ (ನ್ಾಗರಿಕರ ನ್ೊೋಂದಣಿ ಮತುಿ 
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಗುರುತ್ತನ ಚಿೋಟಿಗಳ ವಿತರಣೆ) ನಿಯಮ -2003ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ಪಾೋಂ ಕೊೋರ್ಟಣ 
ಅನುಮೋದನ್ೆ ನಿೋಡಿತುಿ  

 ಸುವೊ ಮೋಟೊೋ (suo moto)ಪ್ರಿಶಿೋಲನ್ೆಯ ನಿಬಂಧ್ನ್ೆಯನುು ಮೋಲೆ ತ್ತಳಿಸಿದ ಪ್ೌರತವ 
ನಿಯಮ -2003 ರ ಸ್ೆಕ್ಷನ್ 4 (3) ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಾಗಿದ್ೆ, ಅದರ ಪ್ಾಕಾರ ನ್ಾಗರಿಕ 
ನ್ೊೋಂದಣಿಯ ಸೆಳಿೋಯ ರಿಜಿಸ್ಾರರ್ (LRCR) ಯಾವುದ್ೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯ ಅಂತ್ತಮ 
ಪ್ಾಕಟಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಗತಯವಿದಾರೆ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೋ ಇರುವ  ಹೆಸರುಗಳನುು 
ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬಹುದು ಮತುಿ ಹೆಚುುವರಿ ಕರಡು ಪ್ಟಿಟಯನುು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.   
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ಏನಿದನ  ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ? 

 'ನ್ಯಾಷ್ಟ್ನ್ಲ್  ರಿಜಿಸಟರ್  ಆಫ್  ಸಿಟಿಜನ್ಸ 'ನ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ಿ ರೂಪ್ವೆೋ 'ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ''. ಅಂದರೆ, 'ನ್ಯಗರಿಕರ 
ರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ನ್  ೋಾಂದಣಿ'. ಭಾರತ್ತೋಯ ನ್ಾಗರಿಕರು ಮತುಿ ಅಕಾಮ ವಿದ್ೆೋಶಿಗರನುು ಗುರುತ್ತಸುವ 
ಅಧಕೃತ ದ್ಾಖ್ಲೆ ಇದು.  

 1951ರಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಬಯರಿಗ  ಎನ್ ಆರ್ ಸಿಯನ್ನು ತ್ಯಯರಿಸಲಯಯತ್ನ.  
 ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಎಂದರೆ, ಭಯರತ್ದಲ್ಲಾ ಅಸಯಸಾಂ ಮಯತ್ರ ಈ ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ  ವಾವಸ ೆಯನ್ನು ಹ  ಾಂದ್ದದ . 
 ಅಸ್ಾಸಂ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ನ್ೆಲೆಸಿರುವ ‘ಅಕಾಮ ವಲಸಿಗ’ರನುು ಗುರುತ್ತಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ೆಾೋಶ.  
 1971ರ ಮಯರ್ಚ್  24ರ ಮೊದಲನ ದ ೋಶಕ ೆ ವಲಸ  ಬಾಂದವರನ್ನು ಮಯತ್ರ ಪೌರರನ ಎಾಂದನ 

ಪ್ರಗಣಿಸಲನ ನಿರ್್ರಿಸಲಯಗಿದ .  

1971ರ ಮಯರ್ಚ್  24ರ ದ್ದನ್ಯಾಂಕವನ್ ುೋ ಏಕ  ಕರ್ಟ-ಆಫ್ ದ್ದನ್ಯಾಂಕವ ಾಂದನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಯಗಿದ  ? 

 ಬಾಂಗಾಿದ್ೆೋಶದಿಂದ ಅಸ್ಾಸಂಗೆ ಹಲವಾರು ಗುಂಪ್ಪನ ಜನ ವಲಸ್ೆ ಬಂದಿದ್ಾಾರೆ , ಆದರೆ 
ಅತ್ತಯಾಗಿ ವಲಸ್ೆ ಬಂದಿದುಾ ಎಂದರೆ 1971ರ   ಮಾರ್ಚಣ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಪ್ಾಕ್ರಸ್ಾಿನ 
ಸ್ೆೋನ್ೆಯ ದ್ೌಜಣನಯವು ಅನ್ೆೋಕರನುು ಭಾರತಕೆಕ ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತುಿ . ಆರು 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ವಿದ್ೆೋಶಿ ವಿರೊೋಧ ಆಂದ್ೊೋಲನವನುು ಕೊನ್ೆಗೊಳಿಸಿದ 1985ರ ಅಸ್ಾಸಂ ಒಪ್ಪಂದವು 
ಮಾರ್ಚಣ 24, 1971 ನುು (ಮಧ್ಯರಾತ್ತಾ)  ಕರ್ಟ-ಆಫ್ ದಿನ್ಾಂಕವೆಂದು ನಿಧ್ಣರಿಸಿತು. 

ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಈಗ ಯಯಕ ? 

 ಅಸ್ಾಸಂನಲ್ಲಿ ಅಕಾಮ ಬಾಂಗಾಿದ್ೆೋಶಿಯರ ಹೆಚಾುಗಿದ್ಾಾರೆ. ಅವರನುು ದ್ೆೋಶದಿಂದ 
ಹೊರಹಾಕಬೆೋಕು,ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಅಪ ಡೆೋರ್ಟ  ಮಾಡಬೆೋಕು ಎಂದು ಅನ್ೆೋಕ ಅಜಿಣಗಳು ಸುಪ್ಪಾೋಂ 
ಕೊೋರ್ಟ ಣನಲ್ಲಿ ದ್ಾಖ್ಲಾಗಿದಾವು. ಈ ಹಿನ್ೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ಪಾೋಂ ಕೊೋರ್ಟಣ  2014ರ ಡಿಸ್ೆಂಬರ್  
7ರಂದು ತ್ತೋಪ್ುಣ ನಿೋಡಿ, ಎನ್ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ಾಕಟಕೆಕ ಕಾಲಮಿತ್ತ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿತು. 

 ಅಲಿದ್ೆೋ ಇಡಿೋ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಯನುು ತಾನ್ೆೋ ಮಾನಿಟರ್  ಮಾಡುವುದ್ಾಗಿ ಹೆೋಳಿತುಿ.  
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5.ಚ್ನನ್ಯವಣಯಬಯಾಂಡ್ಯೋಜನ್ (Electoral Bond Scheme ) 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಸ್ೆಟೋರ್ಟ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (SBI) ತನು 29 ಅಧಕೃತ ಶಾಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಚುನ್ಾವಣಾ 
ಬಾಂಡ ಗಳನುು ವಿತರಿಸುವ  ಅಧಕಾರವನುು  ಹೊಂದಿದ್ೆ. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

ಏನಿದನ ಚ್ನನ್ಯವಣಯ ಬಯಾಂಡ್  ? 

 ಇದು ಒಂದು ಪ್ಾಾಮಿಸರಿ ನ್ೊೋರ್ಟ  ಮಾದರಿಯದುಾ. ಪ್ಾಾಮಿಸರಿ ನ್ೊೋರ್ಟ  ಎಂದರೆ ನಿದಿಣಷ್ಟ್ಟ ವಯಕಿ್ರ 
ಅಥವಾ ಸಂಸ್ೆೆಗೆ ನಿದಿಣಷ್ಟ್ಟ ದಿನ್ಾಂಕದಂದು ನಿಗದಿತ ಮತಿದ ಹರ್ ಪ್ಾವತ್ತಸುವ ಖಾತರಿ 
ಒದಗಿಸುವ ದ್ಾಖ್ಲೆ. ಅದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತ ಚುನ್ಾವಣಾ ಬಾಂಡ .  

 ಭಾರತದ ಯಾವುದ್ೆೋ ನ್ಾಗರಿಕ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿ, ಸ್ೆಟೋರ್ಟ  ಬಾಯಂಕ್  ಆಫ್  ಇಂಡಿಯಾದ ಆಯಾ 
ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಚುನ್ಾವಣಾ ಬಾಂಡ  ಅನುು ಖ್ರಿೋದಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಯಾವುದ್ೆೋ ಅಹಣ ಪ್ಕ್ಷಕೆಕ 
ಬಾಂಡ  ಕೊಡಬಹುದು.  

ಸಿವೋಕರಿಸನವವರನ ಯಯರನ?  

 ಚುನ್ಾವಣಾ ಬಾಂಡ  1,000 ರೂ, 10,000 ರೂ, 1 ಲಕ್ಷ ರೂ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಮತುಿ 1ಕೊೋಟಿ 
ರೂ, ಮುಖ್ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭಯವಿದ್ೆ. ರಾಜಕ್ರೋಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಮಾತಾ ಇದನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿ 
ನಗದಿೋಕರಿಸಿಕೊಳಳಬಹುದು.  

 ಇತ್ತಿೋಚಿನ ಲೊೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಚುನ್ಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ ಶೆೋ.1ರಷ್ಟ್ುಟ ಮತ ಪ್ಡೆದಿರುವ 
ಪ್ಕ್ಷಗಳಾಗಿರಬೆೋಕು. ಈ ಬಾಂಡ ಗಳಿಂದ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಹರ್ವನುು ಚುನ್ಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ 
ದೃಢೋಕರರ್ವಾಗಿರುವ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತೆಗೆ ಜಮ ಮಾಡಲಾಗುತಿದ್ೆ.  

 ಎಲಿ ಚುನ್ಾವಣಾ ಬಾಂಡ ಗಳ ವಗಾಣವಣೆಗಳು ಅದ್ೆೋ ಅಕೌಂರ್ಟ  ಮೂಲಕ ನಡೆಯಬೆೋಕು. 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನ್ಾಂಕದಿಂದ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಧಯಳಗೆ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ನಿದಿಣಷ್ಟ್ಟ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 
ನಗದಿೋಕರಿಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕು.  

ಇದಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂದ್ದಸಿದ ವಯದ-ವಿವಯದವ ೋನ್ನ?  
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 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ೆೋ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚುನ್ಾವಣಾ ಬಾಂಡ  ಅನುು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ 
ಸಹಜವಾಗಿಯ್ಕೋ ಪ್ರ-ವಿರೊೋಧ್ ಅಭಿಪ್ಾಾಯಗಳಿವೆ. ಈ ಬಾಂಡ ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಾನಿಗಳ ಹೆಸರನುು 
ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಡುವುದರಿಂದ ಕಪ್ುಪ ಹರ್ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸ್ಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ೆ.  

 ದ್ೊಡಡ ಕಾರ್ಪಣರೆೋರ್ಟ  ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ದ್ೊಡಡ ಮತಿದ ಹರ್ವನುು ರಾಜಕ್ರೋಯ 
ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಲು ಇದರಿಂದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದ್ೆ ಎನುುತಾಿರೆ ವಿರೊೋಧಗಳು. ಆದರೆ 
ಸರಕಾರ ಈ ಆರೊೋಪ್ವನುು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ೆ.  

ಸನಪರೋಾಂ ಕ  ೋರ್ಟ್  ಏನ್ ನ್ನುರ್ತತದ ?  

 ಸುಪ್ಪಾೋಂ ಕೊೋರ್ಟಣ  ಸದಯಕೆಕ ಚುನ್ಾವಣಾ ಬಾಂಡ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದ್ೆೋಣಿಗೆ ನಿೋಡುವ 
ಪ್ದಧತ್ತಯನುು ತಡೆದಿಲಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗೆೆ ವಿಸೃತವಾದ ವಿಚಾರಣೆಯನುು ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದ್ೆ. 
ಈ ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕ್ರೋಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಈ ಬಾಂಡ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ಡೆದ ಹರ್ ಮತುಿ 
ದ್ಾನಿಗಳ ವಿವರಗಳನುು ಚುನ್ಾವಣಾ ಆಯೋಗಕೆಕ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ೆ. 

ಚ್ನನ್ಯವಣ ವ ಚ್ುದ ಪಯರದಶ್ಕತ ಗ  ಸರಕಯರ ತ್ಗ ದನಕ  ಾಂಡಿರನವ  ಕರಮಗಳು  

 2017ರಲ್ಲಿ ರಾಜಕ್ರೋಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಕೆೋವಲ 2,000 ರೂ. ತನಕ ಮಾತಾ ನಗದು ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ದ್ೆೋಣಿಗೆ 
ಸಿವೋಕರಿಸಬಹುದು. ಇದಕೂಕ ಹಿಂದ್ೆ 20,000 ರೂ.ಗಳ ಮಿತ್ತ ಇತುಿ. 2,000 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚಿುನ 
ಹರ್ವನುು ಚೆಕ್ , ಆನ್ ಲೆೈನ್ , ಚುನ್ಾವಣಾ ಬಾಂಡ  ರೂಪ್ದಲ್ಲಿ ನಿೋಡಬಹುದು.  

 ಚುನ್ಾವಣಾ ಬಾಂಡ  ಬಿಡುಗಡೆ  
 ಅಭಯರ್ಥಣಗಳಿಗೆ ಲೊೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೆೋತಾಕೆಕ ಚುನ್ಾವಣಾ ವೆಚುದ ಮಿತ್ತ 54 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 75 ಲಕ್ಷ 

ರೂ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೆೋತಾಕೆಕ 20-28 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮಿತ್ತ. ಆದರೆ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿತ್ತ ಇಲಿ.  
 ಅಭಯರ್ಥಣಗಳು ಚುನ್ಾವಣಾ ವೆಚುವನುು ಆಯೋಗಕೆಕ ತ್ತಳಿಸಬೆೋಕು.  
 ಎಲೆಕೊಟೋರಲ್  ಟಾಸ್ಟ  (ಚುನ್ಾವಣಾ ಟಾಸ್ಟ ) ಸ್ಾೆಪ್ನ್ೆಗೆ ಅವಕಾಶ.  

ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗ  ದ ೋಣಿಗ  ಮಿರ್ತ ಇದ ಯ್ದೋ?  

 ವೆೈಯಕ್ರಿಕ ದ್ೆೋಣಿಗೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಇಲಿ.  
 ಕಾರ್ಪಣರೆೋರ್ಟ  ದ್ೆೋಣಿಗೆಗೂ ಮಿತ್ತ ಇಲಿ.  
 ರಾಜಕ್ರೋಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಸಿವೋಕರಿಸಬಹುದ್ಾದ ದ್ೆೋಣಿಗೆಗೆ ಮಿತ್ತ ಇಲಿ.  
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 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನ್ೊೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ೆೋಶಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ದ್ೆೋಣಿಗೆ ಪ್ಡೆಯಲು 
ಅಡಿಡ ಇಲಿ.  

ವಿದ ೋಶಿ ಫಾಂಡ್  ಪ್ಡ ಯಬಹನದ ೋ?  

 2018ರ ಹರ್ಕಾಸು ವಿಧೆೋಯಕದ ಪ್ಾಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ, ಅಂದರೆ 
ಇಲ್ಲಿಯೂ ನ್ೊೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ವಿದ್ೆೋಶಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ ರಾಜಕ್ರೋಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳು ದ್ೆೋಣಿಗೆ 
ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ಹಿೋಗಿದಾರೂ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಣಕ್ರಕಂತ ಹೆಚುು ಷೆೋರುಗಳ 
ಮಾಲ್ಲಕತವವನುು ವಿದ್ೆೋಶಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಹೊಂದಿರಕೂಡದು. ಅಂದರೆ ವಿದ್ೆೋಶಿ ಕಂಪ್ನಿ ಎಂದು 
ವಗಿೋಣಕೃತವಾಗಿರಬಾರದು. ಹಿೋಗಾಗಿ ವಿದ್ೆೋಶಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ತಮಮ 
ಸಬಿಸಡರಿೋಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕ್ರೋಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹರ್ ನಿೋಡಲು ಅಡಿಡ ಇರುವುದಿಲಿ.  

ಭಯರತ್ಕ ೆ ಸನಧಯರಣ  ಯಯಕ  ಅಗತ್ಾ?  

 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕ್ರೋಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಬಹುತೆೋಕ ಆದ್ಾಯದ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎಂಬುದು 
ಬಹಿರಂಗವಾಗುವುದಿಲಿ. ರಾಜಕ್ರೋಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಹರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ೆೋ ಎರಡರಷ್ಟ್ುಟ 
ಮತಿವು 'ಅಜ್ಞಾತ' ಮೂಲದ್ೆಾೋ ಎಂದು ನ್ೊೋಂದಣಿಯಾಗುತಿದ್ೆ. ಕಾಳಧ್ನದ ಬಳಕೆಯೂ 
ಅಪ್ರಿಮಿತ. ಇದಕಾಕಗಿ ಚುನ್ಾವಣಾ ವೆಚುದ ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕ ಅಗತಯ. 

6.ಸಾಂವಿಧಯನ್ವಿಧ370 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರಕೆಕ ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಸ್ಾೆನಮಾನ ನಿೋಡುವ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧ 370 ತಾತಾಕಲ್ಲಕ 
ಸವರೂಪ್ದ್ೆಾೋ ವಿನ್ಾ ಶಾಶವತವಾದುದಲಿ ಎಂದು ಕೆೋಂದಾ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ 
ಲೊೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ್ಾಾರೆ . ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರದಲ್ಲಿ  ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ್ತ ಆಡಳಿತವನುು ವಿಸಿರಿಸುವ 
ಕುರಿತು  ಚಚೆಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ  ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ವಿಷ್ಟ್ಯವನುು  ತ್ತಳಿಸಿದರು. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು 

ಏನಿದನ 370ನ್ ೋ ವಿಧ? 
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 ಯಾವುದ್ೆೋ ಒಂದು ರಾಜಯಕೆಕ ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿ ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಸ್ಾೆನಮಾನ ಕಲ್ಲಪಸಲು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 
21ನ್ೆೋ ಪ್ರಿಚೆಛೋದ ಅನವಯವಾಗುತಿದ್ೆ. ಇದರ ಪ್ಾಕಾರ ಒಂದು ಪ್ಾಾಂತಯಕೆಕ ತಾತಾಕಲ್ಲಕವಾಗಿ (ಆ 
ಸಂದಭಣಕೆಕ ಅಗತಯವಿದಾಂತೆ) ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಸ್ಾೆನಮಾನವನುು ಕಲ್ಲಪಸಬಹುದು. 

 ಅಂತಹ ಸ್ಾೆನ ಪ್ಡೆದ ರಾಜಯ, ದ್ೆೋಶದ ಎಲಿ ರಾಜಯಗಳಿಗೂ ಅನವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಮುಕಿ. 
ಕೆಲವು ಕ್ಷೆೋತಾಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಉಳಿದ್ೆಲಿ ವಿಚಾರಗಳನುು ಅಲ್ಲನಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆೋ ಬಿಡಬೆೋಕು. 

 ಈ ವಿಧಯ ಪ್ಾಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿದ್ೆೋಶಾಂಗ ವಯವಹಾರ, ಹರ್ಕಾಸು ಹಾಗೂ ಸಂವಹನದ ಹೊರತಾಗಿ 
ಇತರೆಲಿ ಕಾಯ್ಕಾಗಳನುು ಜಮುಮ ಮತುಿ ಕಾಶಿೀರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೆೋಕಾದರೆ ರಾಜಯದ ಅನುಮತ್ತ ಅಗತಯ. 

ಜಮನಮ ಕಯಶಿೀರಕ ೆ ಏಕ   ನಿೋಡಲಯಯತ್ನ? 

 1947ರ ಆಗಸ್ಟ 14, 15ರಂದು ಕಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತುಿ ಪ್ಾಕ್ರಸ್ಾಿನ ಸವತಂತಾಗೊಂಡವು. ಆ ವೆೋಳ  ೆ
ಕಾಶಿೀರವನುು ಒಂದು ಸವತಂತಾ ರಾಜಯವನ್ಾುಗಿ ಘೂೋಷ್ಟ್ಸಲಾಗಿತುಿ. ಆ ರಾಜಯದ ಮೋಲೆ ಎರಡೂ 
ದ್ೆೋಶಗಳು ದ್ಾಳಿ ಮಾಡಬಾರದ್ೆಂಬ ನಿರ್ಣಯ ಕೆೈಗೊಳಳಲಾಯತು. ಆದರೆ ಪ್ಾಕ್ರಸ್ಾಿನ ಕಾಶಿೀರವನುು 
ತನುದ್ಾಗಿಸಿಕೊಳಳಬೆೋಕೆಂಬ ಪ್ಾಯತುವನುು ಕೆೈಬಿಡಲ್ಲಲಿ. 

 1947 ಅ. 6ರಂದು ಪ್ಾಕ್ ಬೆಂಬಲ್ಲತ ‘ಆಜಾದ್ ಕಾಶಿೀರ್’ ಎಂಬ ಪ್ಡೆಯು ಪ್ಾಕ್ ಮೋಲೆ ಮುಗಿಬಿತುಿ. 
ಆಗ ಕಾಶಿೀರವನುು ಆಳುತ್ತದಿಾ ಮಹಾರಾಜ ಹರಿಸಿಂಗ್ ತಮಮ ರಾಜಯವನುು ರಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಭಾರತವನುು 
ಕೊೋರಿದರು. ಕಾಶಿೀರವನುು ಭಾರತಕೆಕ ಸಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಪಸಿದರೆ ನ್ೆರವು ನಿೋಡುವುದ್ಾಗಿ ಆಗ ಭಾರತ 
ಸರಕಾರ ಹೆೋಳಿತುಿ.  

 ಇದಕೆಕ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಸುತರಾಂ ಒಪ್ಪಲ್ಲಲಿ. ಈ ವಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ಾವೆೋಶಿಸಿದ ಅಂದಿನ ಪ್ಾಧಾನಿ ಪ್ಂಡಿತ್ 
ಜವಹರ್ ಲಾಲ್ ನ್ೆಹರೂ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಬಂದರು. ”ಭಾರತದ್ೊಂದಿಗೆ ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರ 
ವಿಲ್ಲೋನವಾಗಬೆೋಕು, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 370ನ್ೆೋ ವಿಧ ಪ್ಾಕಾರ ರಕ್ಷಣೆ, ವಿದ್ೆೋಶಾಂಗ ಮತುಿ 
ಸಂವಹನ ಕ್ಷೆೋತಾಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ಾಯವುದ್ೆೋ ವಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾಶಿೀರಕೆಕ 
ಅನವಯವಾಗುವುದಿಲಿ.” ಆ ಕರಾರುಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಬಿದ್ಾಾಗಿನಿಂದ ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರಕೆಕ 370ನ್ೆೋ ವಿಧ 
ಅನವಯವಾಗಿದ್ೆ. 

ಅದರಿಾಂದ ಏನ್ನ ಪ್ರಿಣಯಮ? 

 ಪ್ಾತ್ತ ವಿಷ್ಟ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ಾತೆಯೋಕ ಹೆಜೆೆ ತುಳಿಯಲು ಕಾನೂನುಬದಧ ಅಧಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಶಿೀರ ಈಗ 
ಕೆೈಲ್ಲದಾರೂ ಇಲಿದ ಸಿತೆ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 238ನ್ೆೋ ವಿಧ ಬೆೋರೆಲಾಿ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಅನವಯವಾದರೂ 
ಜಮುಮ- ಕಾಶಿೀರಕಕಲಿ. 

 ಆ ರಾಜಯಕೆಕ ಅನವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ರೂಪ್ಪಸುವ ಅಧಕಾರ ಸಂಸತ್ ಗಿಲಿ. ಒಂದು ವೆೋಳ  ೆಸಂಸತ್ ಈ 
ರಾಜಯಕೆಕ ಅನವಯವಾಗುವ ಕಾನೂನು ರೂಪ್ಪಸಲೆೋಬೆೋಕೆಂದಿದಾರೆ ಅದನುು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ್ತ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ 
ಸರಕಾರಕೆಕ ಮುಟಿಟಸಿ ಆ ರಾಜಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನ್ೆ ಮಾಡಬೆೋಕು.  
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 ಜತೆಗೆ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳನುು ಅಲ್ಲನಿ ಸರಕಾರದ ಅನುಮತ್ತ ಪ್ಡೆದು ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡನ್ೆ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವೆೋ ಒಂದ್ಾದರೆ ಕಾಶಿೀರಕೆಕೋ ಪ್ಾತೆಯೋಕ ಸಂವಿಧಾನ. 
ಅದರ ತ್ತದುಾಪ್ಡಿಯಾಗುವುದೂ ಆ ರಾಜಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೊಳಳಲಾಗುವ ನಿಧಾಣರಗಳನುು 
ಆ ರಾಜಯ ಸರಕಾರದ ಅನುಮತ್ತ ಪ್ಡೆದು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ್ತ ಸಹಿ ಹಾಕಬೆೋಕಾಗುತಿದ್ೆ. 

 ಈ ರಿೋತ್ತ ಪ್ಾತೆಯೋಕ ಸಂವಿಧಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೆೈಕ ರಾಜಯ ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರ. 1957ರ ಜನವರಿ 
26ರಂದು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ಾತೆಯೋಕ ಸಂವಿಧಾನವನುು ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿತು. 

ತ್ನತ್ನ್ ಪ್ರಿಸಿರೆ್ತಯ  ಅನ್ವಯಸದನ 

 ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧ 360ರ ಪ್ಾಕಾರ ಕೆೋಂದಾ ಸರಕಾರ ದ್ೆೋಶಾದಯಂತ ಆರ್ಥಣಕ ತುತುಣಸಿೆತ್ತ ಘೂೋಷ್ಟ್ಸುವ 
ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಅಧಕಾರ ಹೊಂದಿರುತಿದ್ೆ. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಣಕ ತುತುಣಸಿೆತ್ತಯನುು ಈ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ 
ಘೂೋಷ್ಟ್ಸುವಂತ್ತಲಿ. 

 ಹೊರ ದ್ೆೋಶಗಳು ಅತ್ತಕಾಮರ್ ನಡೆಸಿದ್ಾಗ ಇಲಿವೆೋ ಯುದಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ತುತುಣಸಿೆತ್ತ 
ಘೂಷ್ಟ್ಸಬಹುದು.  

 ದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು ತಲೆದ್ೊೋರಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರ ತುತುಣಸಿೆತ್ತಯಂತಹ 
ಸನಿುವೆೋಶದಿಂದ ಮುಕಿವಾಗಿರುತಿದ್ೆ. ಹಾಗೊಂದು ವೆೋಳ  ೆ ಈ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ತುತುಣಸಿೆತ್ತ 
ಘೂೋಷ್ಟ್ಣೆಯಾಗಲೆೋಬೆೋಕೆಂದರೆ ಅದಕೆಕ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಯ ಸರಕಾರದ ಅನುಮತ್ತ ಬೆೋಕು. 
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ್ತಯಾದವರು ಆ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ತುತುಣ ಪ್ರಿಸಿತೆ್ತ ಘೂೋಷ್ಟ್ಸಬೆೋಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರಕಾರಕೆಕ ಕೊೋರಿಕೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಬೆೋಕು. 

ಮತಯಾವ ನಿಯಮಗಳಿವ ? 

 ಬೆೋರೆ ರಾಜಯದಿಂದ ಬಂದವರು ಈ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಆಸಿಿ ಖ್ರಿೋದಿಸುವಂತ್ತಲಿ. ಆದರೆ, ಈ ರಾಜಯದವರು 
ಭಾರತದ ಬೆೋರೆ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿಿ ಖ್ರಿೋದಿಸಬಹುದು. 

 ಸ್ಾವತಂತಾಯ ಬಂದ್ಾಗಿನಿಂದ ಶಿಕ್ಷರ್ದ ಹಕಕನುು ಬಿಟಟರೆ ಇನ್ಾಯವ ಹಕೂಕ ಈ ರಾಜಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿಲಿ. 
ಮತೊಿಂದು ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಈ ರಾಜಯದ ನ್ಾಗರಿಕನ್ಾದವನು ತೆರಿಗೆ ಕಟಟಬೆೋಕಾಗಿಲಿ. 

 ದ್ೆೋಶದ ಎಲಾಿ ಹೆೈಕೊೋಟುಣಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧ 226ರ ಪ್ಾಕಾರ ಕಾನೂನು ತ್ತದುಾಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ 
ಅಧಕಾರವನುು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರ ಹೆೈಕೊೋರ್ಟಣ ಮಾತಾ ಇದರಿಂದ ಮುಕಿ. ಯಾವ 
ಕಾನೂನುಗಳನೂು ಅಸ್ಾಂವಿಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘೂೋಷ್ಟ್ಸುವ ಹಕೆಕೋ ಇಲ್ಲಿನ ಕೊೋರ್ಟ ಣಗೆ ಇಲಿ. 

 ಈ ರಾಜಯದ ಶಾಶವತ ನ್ಾಗರಿಕರು ಮಾತಾ ರಾಜಯ ಸರಕಾರದ ಸ್ೆೋವೆಗಳಿಗೆ ಅಹಣರು. ಶಾಶವತ 
ನ್ಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತಾ ಆಸಿಿ ಖ್ರಿೋದಿಸುವ ಹಕ್ರಕದ್ೆ.  

 ವಿದ್ಾಯರ್ಥಣವೆೋತನ, ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಣದವರಿಗೆ ಮಿೋಸಲಾತ್ತ ಈ ಎಲಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರ 
ವಿಧಾನಸಭೆ ನಿರ್ಣಯವೆೋ ಅಂತ್ತಮ. ಒಂದು ವೆೋಳ  ೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ್ತ ಆಡಳಿತ ಹೆೋರಬೆೋಕೆಂದರೂ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ್ತ 
ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರದ ರಾಜಯಪ್ಾಲರ  ಅನುಮತ್ತ ಪ್ಡೆಯಬೆೋಕು. 
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 ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಮಾಹಿತ್ತ ಹಕುಕ ಕಾಯದ್ೆ ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರಕೆಕ ಅನವಯವಾಗುವುದಿಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಾತೆಯೋಕ 
ಆರ್ ಟಿಐ ಕಾಯದ್ೆವಿದ್ೆ. 

 ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರದ ಜನತೆ ಭಾರತ್ತೋಯ ಪ್ೌರತವ ಹಾಗೂ ತಮಮ ರಾಜಯದ ಪ್ೌರತವ ಎರಡನೂು 
ಹೊಂದಿದ್ಾಾರೆ. 

 ಎಲಿ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಷ್ಟ್ಣಕೊಕಮಮ ಅಸ್ೆಂಬಿಿ ಚುನ್ಾವಣೆಯ ಕಾಮವಾದರೆ ಕಾಶಿೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ 6 ವಷ್ಟ್ಣ 

 ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ IV (ರಾಜಯ ನಿೋತ್ತಯ ನಿದ್ೆೋಣಶನ ತತವಗಳು) ಮತುಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ IVA 

(ಮೂಲಭೂತ ಕತಣವಯಗಳು) ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರಕೆಕ ಅನವಯಸುವುದಿಲಿ. 

370ನ್ ೋ ವಿಧ ಪ್ರತ ಾೋಕ ಸಾಂವಿಧಯನ್ವ ೋ? 

 ಖ್ಂಡಿತ ಇಲಿ. ಭಾರತಕ್ರಕರುವುದು ಒಂದ್ೆೋ ಸಂವಿಧಾನ. 370 ಎಂಬುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು 
ವಿಧಯಷೆಟ. ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದ 395 ವಿಧಗಳ ಮತುಿ ಪ್ಾಸುಿತ ಉಪ್ವಿಧಗಳ ಸ್ೆೋಪ್ಣಡೆಯಂದ್ಾಗಿ 450 
ಕೆಕೋರಿರುವ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ 370 ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಧ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಮುಮ ಮತುಿ ಕಾಶಿೀರಕೆಕ ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಸವಲತುಿ 
ಅಥವಾ ವಿನ್ಾಯತ್ತಗಳನುು ನಿೋಡಿದ್ೆ.  

 ಸಂವಿಧಾನ 371, 371ಎ, 371ಬಿ, 371ಸಿ, 371ಡಿ, 371ಇ, 371ಎಫ್, 371ಜಿ, 371ಕೆ ಹಿೋಗೆ ಇನುು 
ಹಲವು ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ವಿನ್ಾಯತ್ತಗಳನುು ನಿೋಡಿದ್ೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 370 ಮಾತಾ ಸವಲಪ ವಿಭಿನು 
ವಿನ್ಾಯತ್ತಗಳನುು ಪ್ಡೆದಿದ್ೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದ್ೆೋ ಭಾಗದಲೂಿ 370ನುು ಪ್ಾತೆಯೋಕ ಸಂವಿಧಾನ 
ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿಲಿ. 

370ನ್ ೋ ವಿಧಗ  ರ್ತದನಿಪ್ಡಿ ಮಯಡಲನ ಸಯರ್ಾವ ೋ ? 

 370ನ್ೆೋ ವಿಧಗೆ ತ್ತದುಾಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಖ್ಂಡಿತ ಸ್ಾಧ್ಯ ಇದ್ೆ 
 368(1) ರ ತ್ತದುಾಪ್ಡಿಯ ನಿಯಮದನುಸ್ಾರ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೆೋ ಉಪ್ಬಂಧ್ವನುು ವಿಸಿರಿಸುವ 

ಹಾಗೂ ನಿರಸನಗೊಳಿಸುವ ಅಧಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗಿದ್ೆ. 
 ಸಂವಿಧಾನದ 1ನ್ೆೋ ಅನುಸೂಚಿಯ ಅನವಯ ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರ ಭಾರತದ 15ನ್ೆೋ ರಾಜಯವಾಗಿದುಾ 

ಸ್ಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಯಮಗಳಡಿಯಲ್ಲಿಯ್ಕೋ ಬರುತಿದ್ೆ. 
 1976ರ 42 ಸಂವಿಧಾನ ತ್ತದುಾಪ್ಡಿಯ ನಂತರ 368(4)ನ್ೆೋ ವಿಧಯನವಯ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ್ೆೋ 

ತ್ತದುಾಪ್ಡಿಯ ವಿರುದಧ (ಮೂಲಭೂತ ಹಕುಕಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನ್ಾಯಯಾಲಯದ ಮರೆ 
ಹೊೋಗುವಂತ್ತಲಿ. 

 368(5) ಇದರ ಅನವಯ ಸಂಸತುಿ ತ್ತದುಾಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಕಾರ ಯಾವುದ್ೆೋ ಪ್ರಿಮಿತ್ತಗೆ 
ಒಳಪ್ಡುವುದಿಲಿ ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದ್ೆ. 

 ಸಂವಿಧಾನದ 1ನ್ೆೋ ವಿಧಯನವಯ ಭಾರತ ಒಂದು ಒಕೂಕಟಗಳ ರಾಜಯ, ಸಂಸತುಿ ಯಾವುದ್ೆೋ ರಾಜಯದ 
ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳನುು ಹೆಚಿುಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಧಕಾರ ಅದಕ್ರಕದ್ೆ. ಅದರಂತೆ 370(ಅ) 
ಪ್ಾಕಾರ 1ನ್ೆೋ ವಿಧಯು ಜಮುಮ ಕಾಶಿೀರಕೆಕ ಅನವಯಸುತಿದ್ೆ ಎಂಬ ನಿಯಮ ತ್ತಳಿಸುತಿದ್ೆ. 
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 370(ಇ)ನ್ೆೋ ಅನವಯ ಸಂಸತುಿ ಈ ರಾಜಯಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಬಹುದ್ೆಂದು ತ್ತಳಿಸಿದ್ೆ. 
 ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 370(3)ರಂತೆ ಈ ಅನುಬಂಧ್ದಲ್ಲ ಿ ಹಿಂದ್ೆ ಹೆೋಳಿದ ಉಪ್ಬಂಧ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ೆೋ 

ಇದ್ಾಾಗಿಯೂ, ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ್ತಯವರು ಸ್ಾವಣಜನಿಕ ಅಧಸೂಚನ್ೆಯ ಮೂಲಕ ತಾನು 
ನಿದಿಣಷ್ಟ್ಟಪ್ಡಿಸಬಹುದ್ಾದ ದಿನ್ಾಂಕದಿಂದ ಈ ಅನುಬಂಧ್ವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು 
ನಿಂತುಹೊೋಗತಕಕದ್ೆಾಂದು ಘೂೋಷ್ಟ್ಸಬಹುದು. ಆದರೆ 370(2) ಅನವಯ ಇದಕೆಕ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನ್ಾ 
ಸಭೆಯ ಶಿಫಾರಸು ಅಗತಯ ಎಂಬ ಉಲೆಿೋಖ್ವಿದ್ೆ.  

 1950 ಜನವರಿ 26 ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಮೋಲೆ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನ್ಾ ಸಭೆಯ ಅಸಿತಿವ 
ಇರುವುದಿಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ್ತಗಳು 74(2) ವಿಧಯನವಯ ಕೆೋಂದಾ ಮಂತ್ತಾಮಂಡಲದ ಶಿಫಾರಸಿನ 
ಮೋರೆಗೆ ಸಂಸತ್ತನಿ ಸಹಮತದ್ೊಂದಿಗೆ ಮೋಲ್ಲನ ಘೂೋಷ್ಟ್ಣೆಯನುು ಹೊರಡಿಸಬಹುದು. 

 ಸಂವಿಧಾನ, ಕೆೋಂದಾ ಮತುಿ ರಾಜಯಗಳ ನಡುವೆ ಕೆೋಂದಾ ಪ್ಟಿಟ, ರಾಜಯ ಪ್ಟಿಟ ಹಾಗೂ ಸಮವತ್ತಣ ಪ್ಟಿಟಗಳಲ್ಲ ಿ
ಅಧಕಾರ ವಿಭಜನ್ೆ ಮಾಡಿದಾರೂ, ಇವುಗಳನುು ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿದ ಉಳಿಕೆ ಅಧಕಾರ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡರಿ 
ಪ್ವರನುು ಕೆೋಂದಾಕೆಕ ನಿೋಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸತುಿ ಶೆಾೋಷ್ಟ್ಟ ಅಧಕಾರವನುು ಹೊಂದಿದುಾ, ಅದಕೆಕ ಯಾವುದ್ೆೋ 
ವಿಧಯನುು ತ್ತದುಾಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಕಾರವಿರುತಿದ್ೆ. 

ಇದಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂದ್ದಸಿದ ಸನಪರೋ೦  ಕ  ೋರ್ಟ್ ಏನ್ನ ಹ ೋಳಿದ  ? 

 ಜಮುಮ- ಕಾಶಿೀರ ರಾಜಯ ತನುದ್ೆೋ ಆದ ಪ್ಾತೆಯೋಕ ಸ್ಾವಣಭೌಮತೆಯನುು ಹೊಂದಿಲಿ. ಜಮುಮ-ಕಾಶಿೀರದ 
ಸಂವಿಧಾನ ದ್ೆೋಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ಒಂದು ಅಂಗವೆೋ ಆಗಿದ್ೆ. ದ್ೆೋಶದ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಮುಮ-
ಕಾಶಿೀರಕೂಕ ಅನವಯಸುತಿವೆ ಎಂದು ಸುಪ್ಪಾೋಂಕೊೋರ್ಟಣ  ಇತ್ತೋಿಚೆಗೆ ಸಪಷ್ಟ್ಟಪ್ಡಿಸಿದ್ೆ.   

 ಜಮುಮ-ಕಾಶಿೀರಕೆಕ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಅತ್ತೋತವಾಗಿರುವ ಯಾವುದ್ೆೋ ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಸ್ಾೆನಮಾನ ಇಲಿ. ಈ 
ರಾಜಯದ ಪ್ಾಜೆಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ಾಜೆಗಳೆೋ. ರಾಜಯದ ಜನರು ತಾವು ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಮಾನಯತೆ ಹೊಂದಿದವರು 
ಮತುಿ ಉಳಿದವರಿಗಿಂತ ಪ್ಾತೆಯೋಕವಾಗಿದ್ೆಾೋವೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದ ಕೂಡಲೆೋ ರಾಜಯಕೆಕ ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ 
ಸ್ಾವಣಭೌಮತೆ ಲಭಿಸುವುದಿಲ ಿಎಂದು ನ್ಾಯಯಾಧೋಶರು ತ್ತೋಪ್ಪಣನಲ್ಲಿ ಅತಯಂತ ಸಪಷ್ಟ್ಟವಾಗಿ ಹೆೋಳಿದ್ಾಾರೆ.   

 ಜಮುಮ ಮತುಿ ಕಾಶಿೀರಕೆಕ ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಸ್ಾೆನಮಾನ ನಿೋಡುವ ಮತುಿ ರಾಜಯಕೆಕ ಕಾನೂನುಗಳನುು ರಚಿಸುವ 
ಕೆೋಂದಾದ ಅಧಕಾರವನುು ಸಿೋಮಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ 370ನ್ೆೋ ವಿಧ ದಿೋಘಣಕಾಲದ 
ಅಸಿಿತವದಿಂದ್ಾಗಿ ಕಾಯಂ ಆಗಿಬಿಟಿಟದ್ೆ ಅದನುು ರದುಾಪ್ಡಿಸುವುದು ಅಸ್ಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸುಪ್ಪಾೋಂ ಕೊೋರ್ಟಣ  
ಹೆೋಳಿದ್ೆ.  

 7.ಮರಯಠಸಮನದಯಯಕ ೆಮಿೋಸಲಯರ್ತನಿಧಯ್ರಎರ್ತತಹಿಡಿದಬಯಾಂಬ ಹ ೈಕ  ೋರ್ಟ್ 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  
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 ಮರಾಠ ಸಮುದ್ಾಯದವರಿಗೆ ಉದ್ೊಯೋಗ ಮತುಿ ಶಿಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲಾತ್ತ ನಿೋಡುವ 
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಕಾಣರದ ನಿಧಾಣರವನುು ಬಾಂಬೆ ಹೆೈಕೊೋರ್ಟಣ   ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿದ್ೆ. ಆದರೆ 
ಮಿೋಸಲಾತ್ತಯನುು ಶೆೋ 16ರಿಂದ ಶೆೋ 12–13ಕೆಕ ಇಳಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು ನಿದ್ೆೋಣಶನ ನಿೋಡಿದ್ೆ.  

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

 ರಾಜಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಣಗಳ ಆಯೋಗ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಮಿೋಸಲಾತ್ತ ಪ್ಾಮಾರ್ವನುು 
ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೆೋಕು ಎಂದು ನ್ಾಯಯಮೂತ್ತಣಗಳಾದ ರಂಜಿತ್ ಮೋರೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ್ತ ಡಂಗೆಾ 
ಅವರಿದಾ ವಿಭಾಗಿೋಯ ಪ್ಪೋಠ ಅಭಿಪ್ಾಾಯಪ್ಟಿಟತು.  

 ಉದ್ೊಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೆೋ 12 ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ ಶೆೋ 13ರಷ್ಟ್ುಟ ಮಿೋಸಲಾತ್ತ ನಿೋಡುವಂತೆ ಆಯೋಗ 
ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತುಿ.  

 ಶ ೋ 69ರಷ್ಟ್ನಟ ಮಿೋಸಲನ ಹ  ಾಂದ್ದರನವ ತ್ಮಿಳುನ್ಯಡಿನ್ ನ್ಾಂತ್ರದ ಸಯೆನ್ಕ ೆ ಈಗ ಮಹಯರಯಷ್ಟ್ರ 
ಬಾಂದ್ದದ . ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಕಾಯ್ಕಾಯ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನ್ಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚಿುನ ಮಿೋಸಲಾತ್ತಗೆ ಅವಕಾಶ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. 

 ಸುಪ್ಪಾೋಂ ಕೊೋರ್ಟಣ  1992ರಲ್ಲಿ ಮಿೋಸಲು ಪ್ಾಮಾರ್ ಶೆೋ.50 ಮಿೋರಕೂಡದು ಎಂದು ತ್ತೋಪ್ುಣ 
ನಿೋಡಿತುಿ. ನಂತರ 2010ರಲ್ಲಿ ಅದನುು ಮಾಪ್ಣಡಿಸಿ, ಮಿೋಸಲು ಪ್ಾಮಾರ್ ನಿಧ್ಣರಿಸುವ 
ಅಧಕಾರವನುು ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ನಿೋಡಿತುಿ. ಆದರೆ, ಮಿೋಸಲು ಹೆಚುಳಕೆಕ ಸೂಕಿ ಅಂಕ್ರ-ಅಂಶಗಳ 
ಸಮಥಣನ್ೆ ಇರಬೆೋಕು ಎಂದು ಹೆೋಳಿತುಿ.  

ಹ ೈಕ  ೋರ್ಟ್ ಹ ೋಳಿದ ಿೋನ್ನ ? 

 ‘ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಣ ಎಂದು ಗುರುತ್ತಸಲು ಹಾಗೂ ಅದಕೆಕ 
ಪ್ಾತೆಯೋಕ ಮಿೋಸಲಾತ್ತಯನುು ಕಲ್ಲಪಸುವ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಧಕಾರ ರಾಜಯ 
ಸಕಾಣರಕೆಕ ಇದ್ೆ. ಆದರೆ ಮಿೋಸಲಾತ್ತಯ ಪ್ಾಮಾರ್ ಕಡಿಮಯಾಗಬೆೋಕು’ ಎಂದು ಕೊೋರ್ಟಣ 
ಹೆೋಳಿದ್ೆ.  

 ರಾಜಯ ಸಕಾಣರ ಕೆೈಗೊಂಡಿರುವ ಈ ನಿಧಾಣರದ ಮೋಲೆ ಸಂವಿಧಾನದ 342 (ಎ) ತ್ತದುಾಪ್ಡಿ 
ಕಾಯ್ಕಾ ಯಾವುದ್ೆೋ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಿ ಎಂದೂ ತ್ತಳಿಸಿದ್ೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ತ್ತಯವರು 
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ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿ ನಮೂದ್ಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ಾಯಕೆಕ ಮಿೋಸಲಾತ್ತ ನಿೋಡುವ 
ಅವಕಾಶವನುು ಈ ಕಾಯ್ಕಾ ದೃಢಪ್ಡಿಸುತಿದ್ೆ.  

 ‘ಆಯೋಗ ನಿೋಡಿರುವ ವರದಿಯು ಪ್ಾಮಾಣಾತಮಕ ದತಾಿಂಶಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿದುಾ, 
ಮರಾಠಾ ಸಮುದ್ಾಯದವರನುು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದ್ಾಯ 
ಎಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ೆ’ ಎಂದು ಕೊೋರ್ಟಣ ಅಭಿಪ್ಾಾಯಪ್ಟಿಟತು.  

 ‘ಮಿೋಸಲಾತ್ತಯು ಶೆೋ 50ರಷ್ಟ್ಟನುು ಮಿೋರಬಾರದು ಎಂಬ ಸುಪ್ಪಾೋಂ ಕೊೋರ್ಟಣ ಸೂಚನ್ೆಯ ಬಗೆೆ 
ಅರಿವಿದ್ೆ. ಆದರೆ ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ ಅದನುು ಮಿೋರಬಹುದು’ ಎಂದು ಪ್ಪೋಠ ಹೆೋಳಿತು.  

ಹಿನ್ ುಲ   

 ಶೆೋ 16ರಷ್ಟ್ುಟ ಮಿೋಸಲಾತ್ತ ನಿೋಡುವ ಸಕಾಣರದ ಕಾಮ ಪ್ಾಶಿುಸಿ ಹಲವರು ಕೊೋರ್ಟಣ ಗೆ  ಅಜಿಣ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದಾರು. ಮಿೋಸಲಾತ್ತಯು ಶೆೋ 50ರಷ್ಟ್ಟನುು ಮಿೋರುವಂತ್ತಲಿ ಎಂದು ಅಜಿಣದ್ಾರರು 
ವಾದಿಸಿದಾರು. ಈ ನಿಧಾಣರ ರಾಜಕ್ರೋಯ ತಂತಾ ಎಂದು ಆರೊೋಪ್ಪಸಲಾಗಿತುಿ. ಫೆಬುಾವರಿ 6ರಿಂದ 
ಎಲಿ ಅಜಿಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿತುಿ.  

 ನವೆಂಬರ್ 30, 2018ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಕಾಣರವು ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಮಸೂದ್ೆಯನುು 
ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿತುಿ. ಹಾಲ್ಲ ಇದಾ ಶೆೋ 52ರಷ್ಟ್ುಟ ಮಿೋಸಲಾತ್ತಗೆ ಹೆಚುುವರಿಯಾಗಿ ಮರಾಠ 
ಮಿೋಸಲಾತ್ತಯನುು ಸಕಾಣರ ಸ್ೆೋರಿಸಿತುಿ. 

ಮಿೋಸಲಯರ್ತಯ ಅಗತ್ಾವ ೋನ್ನ? 

 ಶೆಾೋಣಿಕೃತ ನಮಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ತ, ವಗಣ & ಮಹಿಳ -ೆಪ್ುರುಷ್ಟ್ರ ನಡುವೆ ಅನ್ೆೋಕ ರಿೋತ್ತಯಲ್ಲಿ 
ತಾರತಮಯಗಳಿರುವುದನುು ನ್ಾವು ಕಾರ್ಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. ಉಳಳವರು ಇಲಿದವರ ನಡುವೆ ಏಪ್ಣಡುವ 
ಅಂತರ ದಿನ್ೆೋ -ದಿನ್ೆೋ ಹೆಚಾುಗುತ್ತಿದ್ೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಣಕ & ರಾಜಕ್ರೋಯ 
ಶೆ ೋಷ್ಟ್ಣೆಗಳು ಹೊಸ ರೂಪ್ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಳತ್ತಿವೆ. ಇದಕೆಕಲಾಿ ಮೂಲ ಕಾರರ್ ಜನರ ನಡುವೆ 
ಏಪ್ಣಡುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾನತೆಗಳ ೋೆ ಕಾರರ್ವಾಗಿವೆ,ಇಂತಹ ಅಸಮಾನತೆಗಳನುು ನಿವಾರಿಸಲು 
ಅತುಯತಿಮ ಮಾಗಣವೆಂದರೆ ಜನತೆಗೆ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಣಕ ಹಾಗೂರಾಜಕ್ರೋಯ ನ್ಾಯಯ 
ಒದಗಿಸುವುದ್ಾಗಿದ್ೆ. 
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 ಸಂವಿಧಾನಬದಧವಾಗಿ ಜನತೆಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿರುವ ಕೆೋಲವು ಮಿೋಸಲಾತ್ತ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನುು ಅವರು 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ& ಆರ್ಥಣಕವಾಗಿ ಸದೃಢತೆ ಹೊಂದುವವರೆಗೆ ಕಾಲಮಿತ್ತಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು 
ಅನಿವಾಯಣ ಅಗತಯವಾಗಿದ್ೆ. 

ಸಯಮಯಜಿಕ ಅಸಮಯನ್ತ ಗಳನ್ನು ಹ  ಡ ದ  ೋಡಿಸಲನ ನ್ಯವು ಮಯಡಬ ೋಕಯಗಿರನವುದ ೋನ್ನ? 

 ಯಾವುದ್ೆೋ ಘನ ಸಕಾಣರಗಳು ಮಾಡಬೆೋಕಾದ ಪ್ಾಪ್ಾಥಮ ಆದಯ ಕತಣವಯವೆಂದರೆ, ಜನರ 
ಮೂಲಭೂತ ಅವಶಯಕತೆಗಳಾದ ಆಹಾರ, ವಸತ್ತ, ಶಿಕ್ಷರ್ & ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಆರೊೋಗಯ 
ಸ್ೌಕಯಣಗಳನುು ಜನತೆಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೆೋಕು. 

 ಜನರ ಮೂಲ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನುು ಯಾವುದ್ೆಂದು ನಿದಣರಿಸಿ, ಅವುಗಳನುು ಆಳವಾಗಿ ಆಭಯಸಿಸಿ 
ಸೂಕಿವಾದ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನುು ಅಗತಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಾವಣತ್ತಾಕವಾಗಿ 
ದ್ೊರಕುವಂತೆ ನ್ೊೋಡಿಕೊಳಳಬೆೋಕು. 

 ಯಾವುದ್ೆೋ ಸಮಸ್ೆಯಯ ದುಷ್ಟ್ಪರಿಣಾಮದ ಬಗೆೆ ಜನತೆಗೆ ಸೂಕಿವಾದ ತ್ತಳುವಳಿಕೆ ನಿೋಡುವ 
ಕಾಯಣಕಾಮಗಳನುು ಹಮಿಮಕೊಳಳಬೆೋಕು.  

 ಇಂತಹ ಕಾಯಣಕಾಮಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಲುಪ್ ಬೆೋಕಾದರೆ ಸಕಾಣರದ್ೊಂದಿಗೆ 
ಸಕಾಣರೆೋತ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ೆೆಗಳು, ಮಾಧ್ಯಮ ವಲಯದವರು & ಸಮಸಿ ನ್ಾಗರಿಕರೂ 
ಒಮಮನಸಿಸನಿಂದ ಕೆೈ ಜೊೋಡಿಸಬೆೋಕು. 

 ಹಿೋಗಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೆೋರೂರಿರುವ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ – ಆರ್ಥಣಕ 
ಅಸಮಾನತೆಗಳು ದೂರಹೊೋಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ್ತ- ನ್ೆಮಮದಿ ಮೂಡಿಬಂದು ಬದುಕ್ರನಲ್ಲಿ 
ಹೊಸತನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸ್ೌಹಾದಣ ಜಿೋವನವನುು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತಹ 
ಸಮಾಜದ ಕಲಪನ್ೆ ಸ್ಾಕಾರವಾಗುವುದು ಇನೂು ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಸಂವಿಧಾನ ಬದಧವಾಗಿರುವ ಮಿೋಸಲಾತ್ತಗಳು ಮುಂದುವರೆಯಲೆೋ ಬೆೋಕಾಗಿರುವುದು ಅನಿವಾಯಣ 
& ಅಗತಯವೂ ಹೌದು 
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INTERNATIONAL  RELATIONS 

1. ಎಫ್ಎಟಿಎಫ್ಗ ಸ ೋರಿದಸೌದ್ದಅರ ೋಬಯಯ 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಇತ್ತಿೋಚಿಗೆ ಸ್ೌದಿ ಅರೆೋಬಿಯಾವು  ಆರ್ಥಣಕ ನಿಬಣಂಧ್ ಕಾಯಣಪ್ಡೆಯ  (FATF-Financial 

Action Task Force)  ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ಸದಸಯತವವನುು ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ೆ.    

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

ಹಿನ್ ುಲ   

 ನವೆಂಬರ್ 2004 ರಿಂದ, ಸ್ೌದಿ ಅರೆೋಬಿಯಾವು  ಎಫ್ ಎಟಿಎಫ್ ಗುಂಪ್ಪನ ಮಧ್ಯಪ್ಾಾಚಯ ಮತುಿ 
ಉತಿರ ಆಫ್ರಾಕಾ (MENA- Middle East and North Africa)  ಸಂಸ್ೆೆಯ ಸ್ಾೆಪ್ಕ 
ಸದಸಯರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿತುಿ . 

 2015 ರಲ್ಲಿ   ಸ್ೌದಿ ಅರೆೋಬಿಯಾವು ಎಫ್ ಎಟಿಎಫ್ ನಿಂದ ವಿೋಕ್ಷಕ ಸದಸಯ (observer member) 

ರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಗಿ  ಸ್ೆೋರಲು ಆಹಾವನವನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿತುಿ . 
 ಈಗ ಸೌದ್ದ ಅರ ೋಬಯಯವು ಎಫ್ ಎಟಿಎಫ್  ಗ  ಸ ೋರಿದ ಮೊದಲ ಅರಬ್ ರಯಷ್ಟ್ರವಯಗಿದ . 

BACK TO BASICS 

ಏನಿದನ FATF(Financial Action Task Force -ಆರ್ಥ್ಕ ನಿಬ್ಾಂರ್ ಕಯಯ್ಪ್ಡ )? 

 ಎಫ್ ಎಟಿಎಫ್ ಎನುುವುದು   1989 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾೆಪ್ಪಸಲಾದ ಅಂತರ್ ಸಕಾಣರಿ ಸಂಸ್ೆೆಯಾಗಿದ್ೆ.  
 ಇದು ನಿೋತ್ತ ರಚಿಸುವ ಸಂಸ್ೆೆಯಾಗಿದುಾ,ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೆೋತಾಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮತುಿ 

ನಿಯಂತಾಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು ತರಲು ಅಗತಯವಾದ ರಾಜಕ್ರೋಯ ಇಚಾು ಶಕ್ರಿಯನುು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಲು 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದ್ೆ. 

 ಫ್ಯರನ್ಸ ನ್  ರಯಜಧಯನಿ ಪಯಾರಿಸ್ ನ್ಲ್ಲಾ ಇದರ  ಕ ೋಾಂದರ ಕಚ ೋರಿ ಹ  ಾಂದ್ದದ . 
 ಪ್ರಸನತತ್ ಎಫ್ ಎಟಿಎಫ್ ನ್ಲ್ಲಾ 37 ಸದಸಾ ರಯಷ್ಟ್ಟಗಳಿದನಿ, ಗಲ್್ ಕ  ೋ-ಆಪ್ರ ೋಷ್ಟ್ನ್ ಕೌನಿಸಲ್ ಮತ್ನತ 

ಯ ರ  ೋಪಯನ್ ಕಮಿಷ್ಟ್ನ್ ಎಾಂಬ ಎರಡನ ಸಾಂಘಟನ್ ಗಳನ್ನು ಎಫ್ ಎಟಿಎಫ್ ಹ  ಾಂದ್ದದ . ಇದ್ದೋಗ 
ಸಾಂಘಟನ್ ಯಲ್ಲಾ 38 ಶಯಶವತ್ ಸದಸಾ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹ  ಾಂದ್ದದ . 
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 ಭಯರತ್ವು ಜ ನ್ 2010 ರಿಾಂದ ಸಾಂಘಟನ್ ಯ ಸದಸಾ ರಯಷ್ಟ್ರವಯಗಿದ  .   

ಇದರ ಉದ ಿೋಶವ ೋನ್ನ ? 

 ಇದು  ಭಯೋತಾಪದನ್ೆ ಸಂಘಟನ್ೆಗಳ ಹರ್ಕಾಸು ವಯವಹಾರಗಳ ಮೋಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸುತಿದ್ೆ. 
 ಉಗಾರ ಆರ್ಥಣಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ನಿಯಂತ್ತಾಸದ್ೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನಿೋಡುವ ದ್ೆೋಶಗಳನುು 

ಕಪ್ುಪ ಪ್ಟಿಟಗೆ ಸ್ೆೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ದ್ೆೋಶಕೆಕ ಇತರೆ ಯಾವುದ್ೆೋ ದ್ೆೋಶದಿಂದ ಆರ್ಥಣಕ ಸಹಾಯ 
ಸಿಗದಂತೆ ನ್ೊೋಡಿಕೊಳುಳತಿದ್ೆ. 

 ತಾನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಕಾಮಗಳನುು ಅನುಸರಿಸದ್ೆೋ ಇದಾರೆ ಎಫ್ ಎಟಿಎಫ್ ದ್ೆೋಶಗಳನುು ಗೆಾೋ 
ಅಥವಾ ಬಾಿಕ್ ಲ್ಲಸ್ಟ ಗೆ ಸ್ೆೋರಿಸುತಿದ್ೆ. 

ಏನಿದನ ಗ ರೋ ಲ್ಲಸ್ಟ? 

 ಫುರ್ಟ ಬಾಲ್ ಪ್ಂದಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ುಪ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರಿಗೆ ಹೆೋಗೆ ಹಳದಿ ಕಾಡಣ ನಿೋಡಿ ಎಚುರಿಕೆ 
ನಿೋಡುತಾಿರೊೋ ಅದ್ೆೋ ರಿೋತ್ತಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರವೊಂದಕೆಕ ಮದಲ ಎಚುರಿಕೆ ನಿೋಡಲು ಈ ಪ್ಟಿಟಗೆ 
ಸ್ೆೋರಿಸಲಾಗುತಿದ್ೆ.  

 ಗೆಾೋ ಪ್ಟಿಟಗೆ ಒಂದು ದ್ೆೋಶ ಸ್ೆೋರಿದರೆ ಅದಕೆಕ ಹಲವು ಸಮಸ್ೆಯಗಳಾಗುತಿದ್ೆ. ವಿವಿಧ್ ಹರ್ಕಾಸು 
ಸಂಸ್ೆೆಗಳು(ಐಎಂಎಫ್, ವಿಶವಬಾಯಂಕ್) ಸ್ಾಲ ನಿೋಡಲು ಹಿಂದ್ೆೋಟು ಹಾಕಬಹುದು. ಆರ್ಥಣಕ 
ನಿಬಣಂಧ್ ಹೆೋರಬಹುದು,ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಾಯಪ್ಾರವನುು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು,ರೆೋಟಿಂಗ್ 
ಏಜೆನಿಸಗಳು ದ್ೆೋಶಕೆಕ ಕಡಿಮ ರೆೋಟಿಂಗ್ ಕೊಡಬಹುದು. 

ಏನಿದನ ಬಯಾಕ್ ಲ್ಲಸ್ಟ ? 

 ಎಫ್ ಎಟಿಎಫ್ ನಿಗದಿ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡಕೆಕ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ್ೆೋ ಇದಾರೆ ಗೆಾೋ 
ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ೆೋಶವನುು ಕಪ್ುಪ ಪ್ಟಿಟಗೆ ಸ್ೆೋರಿಸಲಾಗುತಿದ್ೆ. 

ಬಯಾಕ್ ಲ್ಲಸ್ಟ ಗ  ಸ ೋಪ್್ಡ ಯಯಗನವ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಯವ ಲಯಾ ಸಮಸ ಾ ಎದನರಿಸಬ ೋಕಯಗನತ್ತದ ? 

 ಎಚುರಿಕೆ ನಿೋಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಭಯೋತಾಪದನ್ಾ ಕೃತಯಗಳಿಗೆ ವಗಾಣಯಸಲಾಗುವ ಹರ್ಕಾಸು 
ನ್ೆರವನುು ನಿಲ್ಲಿಸದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳನುು FATF ಕಪ್ುಪಪ್ಟಿಟಗೆ ಸ್ೆೋಪ್ಣಡೆ ಮಾಡುತಿದ್ೆ. ಕಪ್ುಪ ಪ್ಟಿಟಗೆ 
ಸ್ೆೋಪ್ಣಡೆಯಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ಟಕೆಕ ನಿೋಡಲಾಗುವ ಹರ್ಕಾಸು ನ್ೆರವನುು ಸಂಪ್ೂರ್ಣವಾಗಿ 
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ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತಿದ್ೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಯವಹಾರ, ಶಿಕ್ಷರ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಣಕ ವಯವಸ್ೆೆ ಸಂಪ್ೂರ್ಣ 
ಹದಗೆಡುತಿದ್ೆ. ಇಂತಹ ಒತಿಡ ವೆೋಪ್ಣಟಾಟಗ ಕಪ್ುಪಪ್ಟಿಟಗೆ ಸ್ೆೋಪ್ಣಡೆಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ 
ಭಯೋತಾಪದನ್ಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು ಹತ್ತಿಕಕಲೆೋಬೆೋಕಾಗುತಿದ್ೆ. 

ಎಫ್ ಎಟಿಎಫ್ ನ್ ಇರ್ತತೋಚಿನ್ ಬ ಳವಣಿಗ ಗಳು  

 ಭಯೋತಾಪದಕ ಹರ್ಕಾಸು ಕುರಿತು  ತನು ಕ್ರಾಯಾ ಯೋಜನ್ೆಯನುು ಪ್ೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 
ಪ್ಾಕ್ರಸ್ಾಿನವು  ವಿಫಲವಾಗಿದ್ೆ ಎಂದು ಎಫ್ ಎಟಿಎಫ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ೆ ಮತುಿ 2019 ರ ಅಕೊಟೋಬರ್ 
ವೆೋಳೆಗೆ ತನು ಕ್ರಾಯಾ ಯೋಜನ್ೆಯನುು ತವರಿತವಾಗಿ ಪ್ೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಪ್ಾಕ್ರಸ್ಾಿನವನುು 
ಬಲವಾಗಿ ಒತಾಿಯಸಿದ್ೆ, ಇಲಿದಿದಾರೆ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು ಎದುರಿಸಬೆೋಕಾಗುತಿದ್ೆ.  

 ಪ್ಾಸುಿತ ಪ್ಾಕ್ರಸ್ಾಿನವನುು ಕಪ್ುಪಪ್ಟಿಟಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಹೆಜೆೆ ಹಿಂದಿನಿದ್ಾದ 'ಬೂದು ಬರ್ಿದ 
ಪ್ಟಿಟ'ಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. ಒಂದು ವೆೋಳ  ೆ ಅಕೊಟೋಬರ್  ಗಡುವಿನ್ೊಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ 
ಕಾಮಗಳನುು ಕೆೈಗೊಳಳದಿದಾರೆ, ಪ್ಾಕ್  ಅನುು ಕಪ್ುಪ ಪ್ಟಿಟಗೆ ಸ್ೆೋಪ್ಣಡೆಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಾಧ್ಯತೆ 
ಹೆಚಾುಗಿದ್ೆ. 

2. ವಿಶವಸಾಂಸ ೆಯಭದರತಯಮಾಂಡಳಿ(UN Security Council) 

 ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ವಿಶವಸಂಸ್ೆೆಯ ಭದಾತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆಕ ಎರಡು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಅವಧಯ ತಾತಾಕಲ್ಲಕ 
ಸದಸಯತವಕೆಕ (a non-permanent) ಚಿೋನ್ಾ, ಪ್ಾಕ್ರಸ್ಾಿನ ಸ್ೆೋರಿದಂತೆ 55 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಏಷಾಯ–
ಪ್ೆಸಿಫ್ರಕ್ ಒಕೂಕಟ ಅನುಮೋದನ್ೆ ನಿೋಡಿದ್ೆ. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

 ಈ ಸದಸಯತವವನುು 2021-2022ನ್ೆೋ ಸ್ಾಲ್ಲಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುತಿದ್ೆ. ಮುಂದಿನ ವಷ್ಟ್ಣದ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಚುನ್ಾವಣೆ ನಡೆಯಲ್ಲದ್ೆ.  

 ವಿಶವ ಸಂಸ್ೆೆಯ ಭದಾತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಶಾಶವತವಲಿದ ಸದಸಯ ಸ್ಾೆನಗಳು ಇವೆ. 
 ವಿಶವಸಂಸ್ೆೆಯ ಭದಾತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶಾಶವತವಲಿದ ಸದಸಯತವ ಪ್ಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು 

ಹೊಸದ್ೆೋನಲಿ. ಈ ಮದಲು 7 ಬಾರಿ ಈ ಸದಸಯತವವನುು ಭಾರತ ಪ್ಡೆದಿದ್ೆ. 1950–1951, 
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1967–1968, 1972–1973, 1977–1978, 1984–1985, 1991–1992 ಮತುಿ ಮಾಜಿ 
ರಾಯಭಾರಿ ಹದಿೋಣಪ ಸಿಂಗ್ ಪ್ುರಿ ನ್ೆೋತೃತವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಅಂದರೆ 2011–2012ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 
ಆಯ್ಕಕಯಾಗಿತುಿ.  

ಶಯಶವತ್ವಲಾದ ಸದಸಾತ್ವವನ್ನು ಹ ೋಗ  ಆಯ್ದೆ ಮಯಡಲಯಗನತ್ತದ ? 

 193 ಸದಸಯರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಶವಸಂಸ್ೆೆಯ ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಭೆಯು ಪ್ಾತ್ತ ವಷ್ಟ್ಣ ಐದು ತಾತಾಕಲ್ಲಕ 
ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನುು ಚುನ್ಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡುತಿದ್ೆ. ಸದಸಯತವದ ಅವಧ 2 ವಷ್ಟ್ಣ 
ಮಾತಾ. 

 ಒಟುಟ 10 ಸ್ಾೆನಗಳನುು ಪ್ಾದ್ೆೋಶವಾರು ಪ್ಾಾತ್ತನಿಧ್ಯದಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ. 5 ಸ್ಾೆನಗಳು 
ಆಫ್ರಾಕಾ ಮತುಿ ಏಷಾಯ ಖ್ಂಡದ ದ್ೆೋಶಗಳಿಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಾೆನ ಪ್ೂವಣ ಯೂರೊೋಪ ದ್ೆೋಶಗಳಿಗೆ, 
ಎರಡು ಸ್ಾೆನಗಳು ಲಾಯಟಿನ್ ಅಮರಿಕ ಮತುಿ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ದ್ೆೋಶಗಳಿಗೆ, ಇನುುಳಿದ ಎರಡು 
ಹುದ್ೆಾಗಳು ಪ್ಶಿುಮ ಯೂರೊೋಪ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದ್ೆೋಶಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ. 

BACK TO BASICS 

ವಿಶವಸಾಂಸ ೆಯ ಭದರತಯ ಮಾಂಡಳಿ ಬಗ ೆ  

 ವಿಶವಸಾಂಸ ೆಯ ಭದರತಯ ಮಾಂಡಳಿ(ಯನಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ)ಯನ ವಿಶವಸಾಂಸ ೆಯ ಆರನ ಪ್ರಮನಖ 
ಅಾಂಗಸಾಂಸ ೆಗಳಲ್ಲಾ ಒಾಂದಯಗಿದ .  

 ಅಾಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಶಯಾಂರ್ತ ಮತ್ನತ ಭದರತ ಯ ನಿವ್ಹಣ ಗಯಗಿ ಇದನ್ನು ಸಯೆಪಸಲಯಗಿದ . ತ್ನ್ು 
ಸದಸಾ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಮಸ ಾಗಳ ಕನರಿತ್ನ ರ್ತೋಮಯ್ನ್ ನಿೋಡಲನ ಇರನವ ವಿಶವಸಾಂಸ ೆಯ ಏಕ ೈಕ 
ಅಾಂಗಸಾಂಸ ೆಯಯಗಿದ . ಭದರತಯ ಮಾಂಡಳಿಯ ಮೊದಲ ಸಭ ಯನ 1946ರ ಜನ್ವರಿ 17ರಾಂದನ 
ನ್ಡ ದ್ದತ್ನತ. 

ಇದರ ಅಧಕಯರಗಳು ಎಾಂದರ   

 ಶಾಂತ್ತಪ್ಾಲನ್ಾ ಕಾಯಾಣಚರಣೆಗಳ ಸ್ಾೆಪ್ನ್ೆ 
 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಿಬಣಂಧ್ಗಳ ಸ್ಾೆಪ್ನ್ೆ  
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 ಭದಾತಾ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಕಾಯಾಣಚರಣೆಯ ಅಧಕಾರವನುು 
ನಿೋಡುವುದು.  

 ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಯಗಳನುು (binding) ಹೊರಡಿಸುವ ಅಧಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಏಕೆೈಕ 
ಯುಎನ್ ಸಂಸ್ೆೆ ಇದು.  

 ಭದರತಯ ಮಾಂಡಳಿಯನ ಹದ್ದನ್ ೈದನ ಸದಸಾರನ್ನು ಒಳಗ  ಾಂಡಿದ .ಚಿೋನ್ಾ, ಫಾಾನ್ಸ , ರಷಾಯ 
ಫೆಡರೆೋಷ್ಟ್ನ್ , ಇಂಗೆಿಂಡ  ಮತುಿ ಅಮರಿಕ ದ್ೆೋಶಗಳು ವಿಶವಸಂಸ್ೆೆಯ ಭದಾತಾ ಮಂಡಳಿಯ 
ಖಾಯಂ ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ.  ಈ ಖಾಯಂ ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು  ಹೊಸ ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 
ಪ್ಾವೆೋಶ ಅಥವಾ ಪ್ಾಧಾನ ಕಾಯಣದಶಿಣ ಅಭಯರ್ಥಣಗಳು ಸ್ೆೋರಿದಂತೆ ಯಾವುದ್ೆೋ ಮಹತವದ 
ಭದಾತಾ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯವನುು ಚಲಾಯಸಬಹುದು.  

 10 ಕಯಯಾಂ ಅಲಾದ ಸದಸಾ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳಿವ . 
 ಭದರತಯ ಮಾಂಡಳಿಯ ಅರ್ಾಕ್ಷತ ಯನ್ನು ಅದರ ಸದಸಾರಲ್ಲಾ ಮಯಸಿಕವಯಗಿ ನಿೋಡಲಯಗನತ್ತದ .  

ಪ್ರಸಯತವಿತ್ ವಿಶವಸಾಂಸ ೆಯ ಭದರತಯ ಮಾಂಡಳಿಯ ಸನಧಯರಣ ಗಳು: 

 ವಿಶವಸಂಸ್ೆೆಯ ಭದಾತಾ ಮಂಡಳಿಯ (ಯುಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ) ಸುಧಾರಣೆಯು ಐದು ಪ್ಾಮುಖ್ 
ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ  ಸದಸಯತವದ ವಗಣಗಳು, ಐದು ಖಾಯಂ 
ಸದಸಯರು ಹೊಂದಿರುವ ವಿೋಟೊೋ ಅಧಕಾರ , ಪ್ಾಾದ್ೆೋಶಿಕ ಪ್ಾಾತ್ತನಿಧ್ಯ, ಮಂಡಳಿಯ ಗಾತಾ ಮತುಿ 
ಅದರ ಕಾಯಣ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗು  ಭದಾತಾ ಮಂಡಳಿ ಮತುಿ  ಸ್ಾಮಾನಯ ಸಭೆ ಸಂಬಂಧ್.  

 ವಿಶವಸಂಸ್ೆೆಯ ಭದಾತಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಹೆಚುು ಖಾಯಂ ಸದಸಯರನುು ಪ್ಾವೆೋಶಿಸುವ ಪ್ಾಸ್ಾಿಪ್ವೂ ಸಹ  
ಇದ್ೆ. 

 ಭದಾತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಶಾಶವತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಚಿೋನ್ಾ, ಫಾಾನ್ಸ, ರಷಾಯ, ಬಿಾಟನ್ ಹಾಗೂ 
ಅಮರಿಕ ಇವೆ. ಕಾಯಂ ಸದಸಯತವ ಪ್ಡೆಯಲು ತಾನು ಅಹಣ ಎಂದು ಪ್ಾತ್ತಪ್ಾದಿಸಿರುವ ಭಾರತ, 

ವಿಶವಸಂಸ್ೆೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಹಲವು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಿಂದ ಒತಾಿಯಸುತಾಿ ಬಂದಿದ್ೆ. 

ವಿಶವಸಾಂಸ ೆಯ ಭದರತಯ ಮಾಂಡಳಿಯಲ್ಲಾ  ಭಯರತ್ಕ ೆ ಏಕ  ಶಯಶವತ್ ಸಯೆನ್ವನ್ನು  ನಿೋಡಬ ೋಕನ? 

 ವಿಶವಸಂಸ್ೆೆಯ ಸ್ಾೆಪ್ಕ ಸದಸಯರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ  ಭಾರತವು  ಸ್ೆೋರಿದ್ೆ  
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 ವಿಶವಸಂಸ್ೆಯೆ ಶಾಂತ್ತಪ್ಾಲನ್ಾ ಕಾಯಾಣಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನುು (ಸ್ೆೈನಯವನುು )ನಿೋಡುವ   
ಎರಡನ್ೆೋ ಅತ್ತದ್ೊಡಡ ರಾಷ್ಟ್ರ.  

 ಭಾರತವು  7 ಅವಧಗೆ ಯುಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಸದಸಯತವ ವನುು ಪ್ಡೆದಿದ್ೆ  ಮತುಿ ಜಿ -77 ಮತುಿ ಜಿ -4 
ಸದಸಯರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ೆ.   

3. ಜಿ-20ಶ ಾಂಗಸಭ 2019 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಇದ್ೆೋ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಪಯನ್ ನ್ ಒಸಯಕದಲ್ಲಾ ಜೂನ್  27ರಿಂದ 29ರ ವರೆಗೆ  ಜಿ–20 
ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆಯತು .  

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

ಏನಿದನ ಜಿ -20 ಶ ಾಂಗಸಭ ? 

 ಜಾಗತ್ತಕ ಆರ್ಥಣಕ ಸಹಕಾರ ಮತುಿ ಆರ್ಥಣಕ ಬಿಕಕಟಿಟಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳುಳವ ಸಲುವಾಗಿ 
ರೂಪ್ಗೊಂಡಿದ್ೆಾೋ ಜಿ- 20 ಸಮಾವೆೋಶ.  

 ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ದ್ೆೋಶಗಳನುು ಮತುಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟೆಟಗಳನುು ಒಟಿಟಗೆ 
ಸ್ೆೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತ್ತಕ ಸುಸಿೆರ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ನ್ೆರವು ನಿೋಡುತ್ತಿದ್ೆ. ಮೂಲತಃ ಜಿ-20 
ಸಮಾವೆೋಶಕೆಕ ಚಾಲನ್ೆ ದ್ೊರೆತ್ತದುಾ 1999ರಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಜಿ -20 ಶ ಾಂಗಸಭ  1999 ರಲ್ಲಾ 
ಬಲ್ಲ್ನ್ ನ್ಲ್ಲಾ ನ್ಡ ಯತ್ನ, 

 ಒಟಯಟರ ಯಯಗಿ, ಜಿ -20 ಸದಸಾರನ ವಿಶವದ ಆರ್ಥ್ಕ ಉತಯಪದನ್ ಯ ಶ ೋ. 85% ರಷ್ಟ್ನಟ ಮತ್ನತ ಅದರ 
ಜನ್ಸಾಂಖ್ ಾಯ ಮ ರನ್ ೋ ಎರಡರಷ್ಟ್ನಟ, ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ವಯಾಪಯರದ ಶ ೋ. 75% ಮತ್ನತ 
ಸಾಂಶ  ೋರ್ನ್  ಮತ್ನತ ಅಭಿವ ದ್ದಿಯಲ್ಲಾ ಶ ೋ. 80% ಜಯಗರ್ತಕ ಹ ಡಿಕ ಗಳನ್ನು ಹ  ಾಂದ್ದದಯಿರ . 

 ಜಿ-20 ಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಯನ್ ಕಚ ೋರಿ ಅಥವಯ ಖ್ಯಯಾಂ ಸಿಬಬಾಂದ್ದ ಇಲಾ. ಸಭೆಗಳ ಎಲಾಿ ಸ್ಾಂಸಿೆಕ ಮತುಿ 
ವಯವಸ್ಾೆಪ್ನ್ಾ ವಯವಸ್ೆೆಗಳನುು ದ್ೆೋಶವು ನಿವಣಹಿಸುತಿದ್ೆ, ಅದು ಪ್ಾಸುಿತ ಗುಂಪ್ಪನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನುು 
ವಹಿಸುತಿದ್ೆ. 

ರಚ್ನ್ ಯಯಗಿದನಿ ಏಕ  ? 
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 ಏಷಾಯದ ಹರ್ಕಾಸು ಬಿಕಕಟಿಟಗೆ ಪ್ರಿಹಾರವನುು ಕಂಡುಕೊಳುಳವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಜಮಣನ್  
ಹರ್ಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದಾ ಹನ್ಸ ಇಚೆಲ್ ಮತುಿ ಕೆನಡಾ ಪ್ಾಧಾನಿ ಪ್ೌಲ್ ಮಾಟಿಣನ್ 
ನ್ೆೋತೃತವದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ಾಮುಖ್ 20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಹರ್ಕಾಸು ಸಚಿವರ ಸಮಾವೆೋಶವನುು 
ಆಯೋಜಿಸಲಾಯತು. 

 ಆ ಬಳಿಕ 2008ರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಆರ್ಥಣಕ ಬಿಕಕಟಿಟಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳುಳವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಿ- 20 
ಸಮಾವೆೋಶವನುು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯತು. 

 ಅಮರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ  ಜಾರ್ಜಣ ಡಬುಿಯ ಬುಷ್ ಸಮಾವೆೋಶದ ನ್ೆೋತೃತವ ವಹಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಇದನುು 
ಪ್ಾತ್ತ ವಷ್ಟ್ಣ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ೆ. 

ಸದಸಾ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳು 

 ಅಜೆಣಂಟಿನ್ಾ, ಆಸ್ೆರೋಲ್ಲಯಾ, ಬೆಾಜಿಲ್, ಕೆನಡಾ, ಚಿೋನ್ಾ, ಫಾಾನ್ಸ, ಜಮಣನಿ, ಭಾರತ, 

ಇಂಡೊೋನ್ೆೋಷಾಯ, ಇಟಲ್ಲ, ಜಪ್ಾನ್, ದಕ್ಷಿರ್ ಕೊರಿಯಾ, ಮಕ್ರಸಕೊ, ರಷಾಯ, ಸ್ೌದಿ ಅರೆೋಬಿಯಾ, 

ದಕ್ಷಿರ್ ಆಫ್ರಾಕಾ, ಟಕ್ರಣ, ಇಂಗೆಿಂಡ, ಅಮರಿಕ  ಈ 19 ದ್ೆೋಶಗಳು ಹಾಗೂ ಐರೊೋಪ್ಯ 
ಒಕೂಕಟವನುು ಜಿ-20 ಪ್ಾತ್ತನಿಧಸುತಿದ್ೆ. 

 ಐರೊೋಪ್ಯ ಒಕೂಕಟವು (ಇಯು) ಯೂರೊೋಪ್ಪಯನ್ ಕಮಿೋಷ್ಟ್ನ್ ಮತುಿ ಇಸಿಬಿಯನುು 
ಪ್ಾತ್ತನಿಧಸುತಿದ್ೆ. 

 ಇದರ ಸನುದು ಪ್ಾಕಾರ, ಸದಸಯರಲಿದ ದ್ೆೋಶಗಳನೂು ಸಹ ಜಿ-20ಯ ವಾಷ್ಟ್ಣಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಆಹಾವನಿಸಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. 

 ವಿಶವಸಂಸ್ೆೆ (ಯುಎನ್), ಐಎಂಎಫ್ ಮತುಿ ವಿಶವ ಬಾಯಂಕ್ ಸಹ ಜಿ- 20 ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ 
ಭಾಗವಹಿಸುತಿವೆ. 

 ಸ್ೆಪೋನ್ ಶಾಶವತ ಅತ್ತರ್ಥ ಆಹಾವನಿತ ದ್ೆೋಶ . 
 ಜಿ-20ಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ೆೋಶಗಳ ಹರ್ಕಾಸು ಸಚಿವರು ಮತುಿ ಕೆೋಂದಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗವನಣರ್ ಗಳು 

ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದಾರು. 2008ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತ್ತಕ ಆರ್ಥಣಕ ಬಿಕಕಟುಟ ಉಂಟಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ದಧತ್ತ 
ಬದಲಾಯತು. ಬಾಯಂಕ್ ಗಳು ನ್ೆಲಕಚಿುದವು, ನಿರುದ್ೊಯೋಗ ಸಮಸ್ೆಯ ಉಲಬರ್ವಾಯತು ಮತುಿ 
ಸಂಬಳಗಳಿಲಿದ್ೆ ಪ್ರದ್ಾಡುವಂತಾಯತು. ಆಗ ಈ ಒಕೂಕಟವು ದ್ೆೋಶಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತುಿ 
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ಪ್ಾಧಾನಿಗಳ ತುತುಣ ಸಮಿತ್ತಯಾಗಿ ಬದಲಾಯತು. ಅದ್ೆೋ ವಷ್ಟ್ಣ ಮದಲ ಬಾರಿ ದ್ೆೋಶಗಳ 
ಮುಖ್ಂಡರು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. 

ಚ್ಚ ್ಯಯಗನವ ವಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ೋನ್ನ?  

 ಪ್ಾಸುಿತದಲ್ಲಿನ ಅತಯಂತ ಪ್ಾಮುಖ್ವಾದ ಆರ್ಥಣಕ ಮತುಿ ಹರ್ಕಾಸು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿಣಸಲು 
ಜಾಗತ್ತಕ ಮುಖ್ಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ೆೋರುತಾಿರೆ. ತಮಮ ಯೋಜನ್ೆಗಳು ಸೂಕಿವಾಗಿ ಎಲಿರಿಗೂ 
ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿವೆಯ್ಕೋ ಎಂದು ಸದಸಯರ ಬಳಿ ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಲು ಮುಂದ್ಾಗುತಾಿರೆ. 

 ವಾಣಿಜಯ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುಿ ಇರಾನ್  ಜತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ್ದಲ್ಲಿನ ಬಿಕಕಟುಟ ಪ್ಾಸಕಿ 
ವಷ್ಟ್ಣದ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಪ್ಾಮುಖ್ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಶೃಂಗಸಭೆಯಾಚೆಗೂ ದ್ೆೋಶಗಳ 
ಮುಖ್ಂಡರು ಮಹತವದ ಮಾತುಕತೆಗಳನುು ನಡೆಸುತಾಿರೆ. 

ಜಿ-20 ಯಶಸಿವಯ್ದೋ? 

 ಗುಂಪ್ಪನ ಸರ್ಿ ಗಾತಾವು ಹೆಚುು ಯಶಸಿವಯಾಗುತಿದ್ೆ. ಕಡಿಮ ಸಂಖೆಯಯ ನ್ಾಯಕರನುು 
ಆಹಾವನಿಸಿದರೆ ಬೆೋಗನ್ೆ ಚಚೆಣ ನಡೆದು ನಿಧಾಣರಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳಳಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತಿದ್ೆ. ಈ 
ಕಾರರ್ದಿಂದ ಜಿ-20 ಫಲಪ್ಾದವಾಗಿದ್ೆ ಎನುಲಾಗುತಿದ್ೆ. ಆದರೆ, ಮಹತವದ ವಿಚಾರಗಳನುು 
ಚಚಿಣಸುವಾಗ ಹೆಚಿುನ ಸಂಖೆಯಯ ದ್ೆೋಶಗಳನುು ಹೊರಗಿಡುವುದು ನ್ಾಯಯೋಚಿತವಲಿ ಎಂಬ 
ಅಭಿಪ್ಾಾಯವಿದ್ೆ. ಸುಮಾರು 170 ದ್ೆೋಶಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲಿ. 

 ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ೆೋ ಔಪ್ಚಾರಿಕ ತ್ತೋಮಾಣನಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳವುದಿಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಕಾನೂನ್ಾತಮಕ ರಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲಿ.  

ಜಿ- 20 ಯ ಪ್ರಮನಖ ಸಯರ್ನ್ ಗಳು 

 2008 ರ ಜಾಗತ್ತಕ ಆರ್ಥಣಕ ಬಿಕಕಟಿಟನ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ ತುತುಣ ನಿಧಯನುು ತವರಿತವಾಗಿ 
ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಜಿ-20 ಯ ಪ್ಾಮುಖ್ ಸ್ಾಧ್ನ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 

 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹರ್ಕಾಸು ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ಮೋಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನುು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಹರ್ಕಾಸು ಸಂಸ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಕಾಯಣನಿವಣಹಿಸುತಿದ್ೆ. 

 ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಿಂದ, ಜಿ-20 ಪ್ಾಪ್ಂಚದ ಮೋಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ ಎಲಿ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನುು 
ಚಚಿಣಸುವ ವೆೋದಿಕೆಯಾಗಿದ್ೆ. 
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ಜಿ.20 ಯಲ್ಲಾ ಭಯರತ್ದ ಪಯತ್ರವ ೋನ್ನ? 

 ಭಾರತ ವಿಶವದಲ್ಲಿ ವೆೋಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಲಿದ್ೆ, ಜಾಗತ್ತಕ 
ಅಸಮತೊೋಲನಕೆಕ ಭಾರತ ಕೊಡುಗೆ ನಗರ್ಯ. ಸುಸಿೆರ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಭಾರತ ಪ್ೂರಕವಾಗಿ 
ನಡೆದುಕೊಳುಳತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಜಿ.20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ಾಮುಖ್ ಸದಸಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ 
ಗುರುತ್ತಸಿಕೊಂಡಿದ್ೆ. ಅಲಿದ್ೆ, ಅರ್ವಸರ ಶಕ್ರಿಯನೂು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದ್ೆ. ಜಾಗತ್ತಕ ಆರ್ಥಣಕತೆಯ 
ಮರು ವಿನ್ಾಯಸದಲೂಿ ಭಾರತ ಮಹತವದ ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡುತ್ತಿದ್ೆ.   

4.ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟ್ರೋಯಬೋಜಪ್ರಿೋಕ್ಷಯಸಾಂಘ(ISTA) 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಬಿೋಜ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಾ ಸಂಘ (ಐಎಸ್ ಟಿಎ) ತನು 32ನ್ ೋ ಅಧವ ೋಶನ್ವನ್ನು  
ಹ ೈದರಯಬಯದ್ ನ್ಲ್ಲಾ ನಡೆಸಲ್ಲದ್ೆ. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

 ಇದನುು ಕೆೋಂದಾ ಕೃಷ್ಟ್ ಮತುಿ ರೆೈತರ ಕಲಾಯರ್ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತುಿ ತೆಲಂಗಾರ್ ಸಕಾಣರ 
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆತ್ತಥಯ ವಹಿಸುತ್ತಿದುಾ, ಜಗತ್ತಿನ್ಾದಯಂತದ ಮಧ್ಯಸೆಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲದ್ಾಾರೆ. 

ಅಾಂತ್ರರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಬೋಜ ಪ್ರಿೋಕ್ಷಯ ಸಾಂಘದ  (ISTA) ಬಗ ೆ  

 ಬಿೋಜ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಯ ಕ್ಷೆೋತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಾಮಾಣಿತ ಕಾಯಣವಿಧಾನಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸುವ ಮತುಿ 
ಪ್ಾಕಟಿಸುವ ಉದ್ೆಾೋಶದಿಂದ 1924 ರಲ್ಲಿ ISTA ನುು  ಸ್ಾೆಪ್ನ್ೆಯಾಗಿದ್ೆ .    

 ಇದು ಪ್ಾಯೋಗಾಲಯಗಳ ಸಂಘವಾಗಿದುಾ, ವಿವಿಧ್ ದ್ೆೋಶಗಳ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಯಖಾಯನಿಸಿರುವಂತೆ ಬಿೋಜದ ಮಾರುಕಟೆಟ ಸ್ಾಮಥಯಣವನುು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವ ಅಧಕಾರವನುು  
ಹೊಂದಿದ್ೆ. 

 ಇದರ ಕತಣವಯಗಳೆಂದರೆ ಬಿತಿನ್ೆ  ಬಿೋಜದ ಚೆೈತನಯ ಮತುಿ ಬಿೋಜದಲ್ಲಿನ ತಳಿೋಯವಾಗಿ 
ಮಾಪ್ಣಡಿಸಿದ ಜಿೋವಿಗಳ (GMOs) ವಿಷ್ಟ್ಯವನುು ನಿಧ್ಣರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನುು 
ವಾಯಖಾಯನಿಸುವುದು ಸ್ೆೋರಿದ್ೆ. 
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 ಇದು   ಪ್ಾಮಾಣಿೋಕರಿಸುವ ಫಲ್ಲತಂಶವನುು  ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ವಿಶವ ವಾಯಪ್ಾರ ಸಂಸ್ೆೆ 
(WTO) ಯ ವಾಯಪ್ಾರ ಪ್ಾಲುದ್ಾರರು ಸಿವೋಕರಿಸುತಾಿರೆ. 

5. ಒಸಯಕಯಟಯರಾಕ್ 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ವಾಣಿಜಯ ಸಮರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಠ, ಪ್ಾತ್ತಷೆಠ ಬದಿಗಿಟುಟ ಜಿ-20 ಶೃಂಗದ ವೆೋದಿಕೆಯಲೆಿೋ 
ಭಾರತದ ಜತೆ ಸಂಧಾನಕೆಕ ಒಪ್ಪಪದಾ ಅಮರಿಕ   ಡೆೋಟಾ ಸಂಗಾಹಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಒಸ್ಾಕಾ 
ಟಾಾಯಕ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದ್ೆ. ಗೂಗಲ್, ಫೆೋಸ್ಬುಕ್ನಂತಹ 
ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ ಖಾತೆದ್ಾರರ ಸಮಗಾ ಡೆೋಟಾ ಸಂಗಾಹಿಸಿಡುವ ಅಧಕಾರ ಕಲ್ಲಪಸುವ ‘ಡೆೋಟಾ ಫ್ರಾೋ 
ಫಿ್ೋ ವಿಥ್ ಟಾಸ್ಟ’ ಎಂಬ ಅಮರಿಕ ಹಾಗೂ ಜಪ್ಾನ್ ಪ್ಾಸ್ಾಿಪ್ವಿರುವ ಒಸ್ಾಕಾ ಟಾಾಯಕ್ 
ಒಪ್ಪಂದಕೆಕ ಸಹಿ ಹಾಕದಿರಲು ಭಾರತ ತ್ತೋಮಾಣನಿಸಿದ್ೆ.   

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

ಏನಿದನ ಒಸಯಕಯ ಟಯರಾಕ್ ? 

 ಭಾರತ್ತೋಯ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾರ್ದ ಖಾತೆದ್ಾರರ ಹಾಲ್ಲ ಡೆೋಟಾ ಸಂಗಾಹಿಸುತ್ತಿರುವ 
ದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸುಿತ ಕಟುಟನಿಟಿಟನ ಕಾನೂನುಗಳಿಲಿ.ಹಿೋಗಾಗಿ ಡೆೋಟಾ ಸಂಗಾಹಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸಿ 
ನಿದಿಣಷ್ಟ್ಟ ಕಾನೂನುಗಳ ಜತೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದಿಧಮತೆಿ (ಆಟಿಣಫ್ರಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲ್ಲಜನ್ ವಯವಸ್ೆೆ) 
ಮೂಲಕ , ಡೆೋಟಾ ನಿವಣಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ‘ಡೆೋಟಾ ಫ್ರಾೋ ರಿ್ಪ ವಿಥ್ ಟಾಸ್ಟ‘ ನಿೋತ್ತಯ ಮೂಲ 
ಅಂಶವಾಗಿದ್ೆ. ಇದನ್ೆುೋ ಒಸ್ಾಕಾ ಟಾಾಯಕ್ ಎಂದು ಜಪ್ಾನ್ ಕರೆದಿತುಿ. 

ಭಯರತ್ದ ನಿಲನವ ೋನ್ನ ? 

 ಒಂದು ದ್ೆೋಶದ ಚುನ್ಾವಣೆ, ಆಡಳಿತ ವಯವಸ್ೆೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟೆಟಯನುು ನಿಯಂತ್ತಾಸುವ 
ಸ್ಾಮಥಯಣ ಡೆೋಟಾಗಳಿಗಿರುತಿವೆ. 

 ಜಾಗತ್ತೋಕರರ್ದ ಹಿನ್ೆುಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ೆೋಶದ ಡೆೋಟಾಗಳನುು ಇನ್ೊುಂದು ದ್ೆೋಶ ದುಬಣಳಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳುಳವ ಸ್ಾಧ್ಯತೆಯದ್ೆ 
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 ಸೆಳಿೋಯ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಣಕ ವಯವಸ್ೆೆಗೆ ಪ್ೂರಕವಾಗಿ ಆಯಾ ದ್ೆೋಶಗಳಲೆಿೋ ಡೆೋಟಾ 
ಸಂಗಾಹ ಅನಿವಾಯಣ 

 ಭಾರತದಲೆಿೋ ಸಂಗಾಹ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನುು ಮಾಹಿತ್ತ ಸಂಗಾಹ ಸೆಳಿೋಯ ಮಾರುಕಟೆಟ ಹಾಗೂ 
ಸ್ಾಟಟಣಪ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಗೂ ಬಳಸಿಕೊಳಳಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. 

 ಭಾರತದ ಈ ಕಠಿರ್ ನಿಲುವಿಗೆ ದಕ್ಷಿರ್ ಆಫ್ರಾಕಾ, ಇಂಡೊೋನ್ೆೋಷಾಯ ಕೂಡ ಸ್ಾಥ್ ನಿೋಡಿವೆ. 
 ಅಮರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನ್ಾಲ್ಡ ಟಾಂಪ ಗೂಗಲ್, ಫೆೋಸ್ ಬುಕ್, ವಾರ್ಟಸ ಆಯಪ ನಂತಹ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ 

ಜಾಲತಾರ್, ಇ-ಕಾಮಸ್ಣ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯವಹಾರ ನಡೆಸುವ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಒತಿಡಕೆಕ 
ಮಣಿದಿದಾರು. 

 ಹಿೋಗಾಗಿ ಜಪ್ಾನ್ ನ ಜಿ-20 ಶೃಂಗದ ವೆೋದಿಕೆಯಲೂಿ ಇದ್ೆೋ ವಿಚಾರವನುು ಪ್ಾಮುಖ್ವಾಗಿಸುವ 
ಸ್ಾಹಸ ಮಾಡಿದಾರು. 

 ಜಪ್ಾನ್ ಭಾರತ ಬಾಂಧ್ವಯ ಮುಂದಿಟುಟಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಮೋಲೆ ಒತಿಡ ಹೆಚಿುಸುವ 
ತಂತಾಗಾರಿಕೆಯನೂು ಹೆಣೆದಿದಾರು. 

 ಆದರೆ ಇದ್ಾಯವುದಕೂಕ ಬಗೆದ ಭಾರತ ಇ-ಕಾಮಸ್ಣ ನಿೋತ್ತ ಹಾಗೂ ರಿಸರ್ವಣ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಗಣಸೂಚಿ ಪ್ಾಕಾರವೆೋ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಕಾಯಣನಿವಣಹಿಸಬೆೋಕು 
ಎನುುವ ನಿಲುವನುು ಪ್ುನರುಚುರಿಸಿದ್ೆ. 

ವಿವಯದವ ೋನ್ನ ? 

 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗೂಗಲ್, ಫೆೋಸ್ ಬುಕ್, ವಾರ್ಟಸ ಆಯಪ, ಅಮಜಾನ್, 

ವಾಲ್ ಮಾರ್ಟಣ, ಪ್ೆೋಟಿಎಂ ಮುಂತಾದ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಅಮರಿಕ ಅಥವಾ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಸವಣರ್ ಹೊಂದಿವೆ. 

 ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ ಕಾನೂನು ಹೊೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಡೆೋಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ 
ಕಾಪ್ಾಡಿಕೊಳುಳವುದು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಿ ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಆಕ್ಷೆೋಪ್. 

 ಹಿೋಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಯವಹಾರ ನಡೆಸಬೆೋಕೆನುುವ ಇರಾದ್ೆಯದಾರೆ ಸೆಳಿೋಯ ಡೆೋಟಾ ಸಂಗಾಹ 
ಕಡಾಡಯ ಎಂದು ಇ-ಕಾಮಸ್ಣ ನಿೋತ್ತ ಹಾಗೂ ಆರ್ ಬಿಐ ಮಾಗಣಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ 
ಸಪಷ್ಟ್ಟಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. 
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 ವಷಾಣಂತಯದ್ೊಳಗೆ ಈ ನಿೋತ್ತಯನುು ಕಟುಟನಿಟಾಟಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಸ್ಾಧ್ಯತೆಯದ್ೆ. ಭಾರತದ 
ಈ ನಿಲುವಿಗೆ ಅಮರಿಕ ಹಾಗೂ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಸಹಮತವಿಲಿ. 

 

 

 

 

 

ECONOMY 

1. ದ ರನನಿವ್ಹಣಯವಾವಸ ೆಯನ್ನುಆರಾಂಭಿಸಿದಆರ್ಬಐ 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಬಾಯಂಕುಗಳು ಮತುಿ ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿಗಳ ವಿರುದಧ ದೂರು ನಿೋಡುವುದನುು ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ 
ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವಣ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಆರ್ ಬಿಐ) ಹೊಸ “ದೂರು ನಿವಣಹಣಾ ವಯವಸ್ೆೆ” 

(CMS-Complaint Management System) ವೆಬ ಸ್ೆೈರ್ಟ ಅನುು ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಿದ್ೆ.  
 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

 ಆರ್ ಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್ರಂಗ್ ತನಿಖಾಧಕಾರಿ (ಬಿಒ) ಮತುಿ Consumer Education and 

Protection Cells (CEPCs) ಕಚೆೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಯನುು CMS 

ವೆಬ-ಸ್ೆೈರ್ಟ ಪ್ಾಾರಂಭದ್ೊಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ಲೋಕರರ್ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ೆ.  

ಏನಿದನ ದ ರನ ನಿವ್ಹಣಯ ವಾವಸ ೆ ?   

 ಆರ್ ಬಿಐ ಅಧೋನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದ್ೆೋ ಸಂಸ್ೆೆಗಳ ವಿರುದಧ ಯಾರು ಬೆೋಕಾದರೂ ದೂರು 
ನಿೋಡಬಹುದ್ಾದ ವೆಬ-ಸ್ೆೈರ್ಟ. 
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 ಹೊಸ ದೂರು ನಿವಣಹಣಾ ವಯವಸ್ೆೆಯು, ಗಾಾಹಕರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಪ್ರಿಹಾರವನುು 
ನಿೋಡುವಲ್ಲಿ, ಗಾಾಹಕರ ಅನುಭವವನುು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ  ರಿಸರ್ವಣ ಬಾಯಂಕ್ರನ ಬದಧತೆಯನುು 
ತೊೋರಿಸುತಿದ್ೆ.   

 ಆರ್-ಬಿಐ ಅಧೋನದಲ್ಲಿರುವ ವಾಣಿಜಯ ಬಾಯಂಕು, ಕೊೋ-ಅಪ್ರೆೋಟಿೋರ್ವ ಬಾಯಂಕ್, Non banking 

Financial ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಮೋಲೆ ಈ ವೆಬ ಸ್ೆೈರ್ಟ ಮೂಲಕ ದೂರನುು ದ್ಾಖ್ಲ್ಲಸಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. 
 ಯಾವುದ್ೆೋ ಆರ್-ಬಿಐ ನಿಯಂತ್ತಾತ ಘಟಕದ ವಿರುದಧ ದೂರುಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಲು CMS  ಈಗ 

ಸಿಂಗಲ್ ವಿಂಡೊೋ ಆಗಿದ್ೆ. CMS ನಲ್ಲಿ ದ್ಾಖ್ಲಾದ ಎಲಾಿ ದೂರುಗಳನುು ಆರ್-ಬಿಐನ 
ಒಂಬಡಸ-ಮನ್/ ಪ್ಾಾದ್ೆೋಶಿಕ ಕಚೆೋರಿಗೆ ಡೆೈರೆಕ್ಟ ಮಾಡಲಾಗುತಿದ್ೆ. ಈ ವೆಬ ಸ್ೆೈರ್ಟ  ಲ್ಲಂಕ್ 
ಮೂಲಕ ದೂರು ದ್ಾಖ್ಲ್ಲಸಬಹುದ್ಾಗಿದ್ೆ. 

ಇದರ ಅಗತ್ಾತ ವ ೋನ್ನ? 

 ಬಾಯಂಕುಗಳು ಮತುಿ ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿಗಳು ಗಾಾಹಕರ ವಿಶಾವಸವನುು ತವರಿತ ಮತುಿ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳವುದು.  

 ಅಜಿಣದ್ಾರರು ಸವಯಂ-ರಚಿತ ಸಿವೋಕೃತ್ತಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರುದ್ಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವ 
ಮೂಲಕ ಪ್ಾರದಶಣಕತೆಯನುು ಸುಧಾರಿಸುತಿದ್ೆ ಮತುಿ ಅವರ ದೂರುಗಳ ಸಿೆತ್ತಯನುು 
ಪ್ತೆಿಹಚುಲು ಮತುಿ Ombudsmen ನಿಧಾಣರಗಳ ವಿರುದಧ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಲಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತಿದ್ೆ. 

 ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷರ್ದ ಮೂಲಕ ಗಾಾಹಕರನುು ಸಬಲ್ಲೋಕರರ್ಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗು ಬಾಯಂಕ್ರಂಗ್ 
ವಯವಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಸವನುು ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳವುದು.   

2.ಧಯಮಿ್ಕಗನಾಂಪ್ುಗಳಪ್ರಕಯರನಿರನದ  ಾೋಗದತಯತಾಂಶ 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಕೆೋಂದಾ ಅಲಪಸಂಖಾಯತ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಮುಖಾಿರ್ ಅಬಾಬಸ್ ನಖಿವ ಅವರು   ಧಾಮಿಣಕ 
ಗುಂಪ್ುಗಳ ಪ್ಾಕಾರ ನಿರುದ್ೊಯೋಗದ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಲೊೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  
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ಈಗ ಯಯಕ ? 

 ತೃರ್ಮೂಲ ಕಾಂಗೆಾಸ್ ಸದಸಯ ಪ್ಾಸೂನ್ ಬಾಯನಜಿಣ ಅವರು ಕೆೋಳಿದ ಪ್ಾಶೆುಗೆ ಉತಿರವಾಗಿ ಈ 
ದತಾಿಂಶವನುು ಪ್ಾಸುಿತಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. 

 ಅವರು ಅಲಪಸಂಖಾಯತ ಸಮುದ್ಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿರುದ್ೊಯೋಗ  ಬಗೆೆ ಸಕಾಣರವು 
ಯಾವುದ್ೆೋ ನವಿೋಕರಿಸಿದ ದತಾಿಂಶವನುು ಹೊಂದಿದ್ೆಯ್ಕೋ ಎಂದು ಕೆೋಳಿದಾರು  

 2017-18ರ ಆವತಣಕ ಕಾಮಿಣಕ ಪ್ಡೆ ಸಮಿೋಕ್ಷೆಯ( PLFS) ದತಾಿಂಶವನುು 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಾಗಿದ್ೆ.[ಪ್ಪಎಲ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅನುು ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಾದರಿ ಸಮಿೋಕ್ಷಾ ಕಚೆೋರಿ (ಎNSSO) 

2017 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಪ್ಪ ಕಾಮಿಣಕ ಪ್ಡೆ ಸಮಿೋಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪ್ಾಾರಂಭಿಸಿತು.] 
 ಈ ದತಾಿಂಶದಲ್ಲಿ  ಪ್ಾಮುಖ್ ಧಾಮಿಣಕ ಗುಂಪ್ುಗಳ ಜನರ ಪ್ಾಮುಖ್ ಸ್ಾೆನಮಾನ ಮತುಿ  

ಸಿೆತ್ತಯ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ್ೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧ್ಮಣ, ಇಸ್ಾಿಂ, ಕ್ರಾಶಿುಯನ್ ಧ್ಮಣ ಮತುಿ 
ಸಿಖ್ ಧ್ಮಣ ಸ್ೆೋರಿವೆ. 

ರ್ಮ್ವಯರನ ನಿರನದ  ಾೋಗದ  ಚಿತ್ರಣ ಹ ೋಗಿದ ? 

 ನಗರ-ಗಾಾಮಿೋರ್ ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳಾದಯಂತ, ಧಾಮಿಣಕ ಗುಂಪ್ುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ೊಯೋಗ ದರಗಳು 
ಬದಲಾಗುತಿವೆ. 

 ಗಾಾಮಿೋರ್ ಮತುಿ ನಗರ ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕ್ರಾಶಿುಯನ್ ಪ್ುರುಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ೊಯೋಗದ ಪ್ಾಮಾರ್ವು 
ಇತರ ಧ್ಮಣಗಳ ಪ್ುರುಷ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾುಗಿದ್ೆ.ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಮವಾಗಿ ಗಾಾಮಿೋರ್ 
ಮತುಿ ನಗರ ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 6.9% ಮತುಿ 8.8% ರಷ್ಟ್ಟದ್ೆ. 

 ಗಾಾಮಿೋರ್ ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಪ್ುರುಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ೊಯೋಗ ದರವು 5.7%, ಮುಸಿಿಂ 
ಪ್ುರುಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 6.7% ಮತುಿ ಸಿಖ್ ರಲ್ಲಿ  6.4% ರಷ್ಟ್ಟದ್ೆ.ಮತೊಿಂದ್ೆಡೆ, ನಗರ ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ, 6.9% 
ಹಿಂದೂ ಪ್ುರುಷ್ಟ್ರು ನಿರುದ್ೊಯೋಗಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ಾಾರೆ  

 ಗಾಾಮಿೋರ್ ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 3.5%, ಮುಸಿಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 5.7% ಮತುಿ 
ಸಿಖ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 5.7% ರಷ್ಟ್ಟದ್ೆ. 

 ಸಿಖ್ ಮಹಿಳೆಯರು (16.9%) ನಗರ ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಹೆಚುು ನಿರುದ್ೊಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ಾಾರೆ ಮತುಿ 
ಗಾಾಮಿೋರ್ ಪ್ಾದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಶಿುಯನ್ ಮಹಿಳೆಯರು (8.8%) ನಿರುದ್ೊಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ಾಾರೆ.  
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ಇದಕ ೆ ಸಕಯ್ರದ ಪ್ರರ್ತಕ್ರರಯ್ದ ಏನ್ನ? 

 ಅಧಸೂಚಿತ ಅಲಪಸಂಖಾಯತರ (ಮುಸಿಿಮರು, ಸಿಖ್ಖರು, ಕ್ರಾಶಿುಯನುರು, ಬೌದಧರು, ಪ್ಾಸಿಣಗಳು, 
ಜೆೈನರು) ಉದ್ೊಯೋಗವನುು ಹೆಚಿುಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಾಯಣತಂತಾವನುು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ೆ   

 ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಬಲ್ಲೋಕರರ್, ಉದ್ೊಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಇತಾಯದಿಗಳನುು 
ಗುರಿಯಾಗಿಟುಟಕೊಂಡು ವಿವಿಧ್ ಯೋಜನ್ೆಗಳನುು ರೂಪ್ಪಸಲಾಗಿದ್ೆ. 

 ಕೆೋಂದಾದ ಹೆಚಿುನ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಣಕ ಮತುಿ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಬಲ್ಲೋಕರರ್ ಕಾಯಣಕಾಮಗಳು ಬಡ 
ಮತುಿ ದಿೋನ ದಲ್ಲತ ವಗಣದವರಿಗೆ ಸ್ೆೋರಿದ್ೆ , ಮತುಿ ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಅವರಿಂದ ಸಮಾನವಾಗಿ 
ಲಾಭ ಪ್ಡೆಯುತ್ತಿದ್ಾಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತ್ತಳಿಸಿದರು. 

3.ಆರ್ಬಐಗ ಎಾಂಎಸ್ಎಾಂಇಸಮಿರ್ತವರದ್ದಸಲ್ಲಾಕ  
ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಎಂಎಸ್ ಎಂಇಗಳು (ಕ್ರರು, ಸರ್ಿ ಮತುಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ಾಮಾರ್ದ ಉದಯಮಗಳು ) ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ 
ಸಮಸ್ೆಯಗಳನುು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಆರ್ ಬಿಐ ನ್ೆೋಮಿಸಿದ ಯು.ಕೆ. ಸಿನ್ಾಾ ನ್ೆೋತೃತವದ ಸಮಿತ್ತ 
ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ತನು ಶಿಫಾರಸುಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ೆ. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

ಎಾಂಎಸ್ ಎಾಂಇ ವಲಯ ಎಷ್ಟ್ನಟ ಮಹತ್ವದಯಿಗಿದ ? 

 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 63 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಎಂಎಸ್ ಎಂಇಗಳು ದ್ೆೋಶದ ಆರ್ಥಣಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಗಮನ್ಾಹಣ ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡುತ್ತಿದ್ೆ.  (ಉತಾಪದನ್ಾ ವಲಯ  45%,ರಫ್ರಿನ ವಲಯ 40% ಕ್ರಕಂತ 
ಹೆಚುು,ದ್ೆೋಶಿೋಯ ಉತಪನುದ ವಲಯ 28% ಕ್ರಕಂತ ಹೆಚುು ) 

 ಅದಕ್ರಕಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ ವಲಯವು ಸುಮಾರು 111 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರನುು 
ಉದ್ೊಯೋಗದಲ್ಲಿ  ನ್ೆೋಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ೆ. 

 ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ ವಲಯವು  ಅಭಿವೃದಿಧಶಿೋಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ೊಯೋಗ ಸೃಷ್ಟ್ಟ ಮತುಿ ಆರ್ಥಣಕ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪ್ಾಮುಖ್ ಪ್ಾತಾವಹಿಸುತಿವೆ. 
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ಸಮಿರ್ತಯನ್ನು ಏಕ  ರಚಿಸಲಯಗಿತ್ನತ ? 

 ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಿ ಉದಯಮಗಳು 2016 ರಲ್ಲಿ ಅನ್ಾಣಿಯೋಕರರ್ ನಿಧಾಣರದಿಂದ ಮತುಿ ತದ 
ನಂತರದ 2017 ರಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತುಿ ಸ್ೆೋವಾ ತೆರಿಗೆಯನುು  ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾರಿಂದ  ಹಲವಾರು 
ಅಡೆತಡೆಗಳನುು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. 

 ಇವೆಲಿವೂ ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ ವಲಯಕೆಕ  ಸುಗಮ ಕಾಯಣನಿವಣಹಣೆ ಮತುಿ ಅಭಿವೃದಿಧಯ 
ವಿಷ್ಟ್ಯವನುು   ಸವಾಲ್ಲನಂತೆ ಮಾಡಿದ್ೆ. 

 ಇದನುು ಗಮನಿಸಿದ ಆರ್ ಬಿಐ, ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ ಕ್ಷೆೋತಾದ ಬಗೆೆ ಸಮಗಾ ಪ್ರಿಶಿೋಲನ್ೆ ನಡೆಸಲು  
2019 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಎಂಇಗಳ ಬಗೆೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತ್ತಯನುು (8 ಸದಸಯರ  
ಸಮಿತ್ತಯನುು) ರಚನ್ೆ ಮಾಡಿತುಿ.  

 ಎಂಎಸ್ ಎಂಇಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನುು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ಕಾರರ್ಗಳನುು 
ಗುರುತ್ತಸುವುದು ಮತುಿ ದಿೋಘಣಕಾಲ್ಲೋನ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನುು ಪ್ಾಸ್ಾಿಪ್ಪಸುವುದು ಇದರ 
ಕಾಯಣವಾಗಿತುಿ. 

ಸಮಿರ್ತಯ ಪ್ರಮನಖ ಶಿಫ್ಯರಸನಗಳು ಯಯವುವು? 

 ಕ್ರರು, ಸರ್ಿ ಮತುಿ ಮಧ್ಯಮ (ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ) ಉದಿಾಮಗಳಿಗೆ  15 ಸ್ಾವಿರ ಕೊೋಟಿಗಳ ಹರ್ಕಾಸು 
ನ್ೆರವು ನಿೋಡಬೆೋಕು.  

 ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು ಮತುಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆದ್ಾರರು ಹರ್ 
ತೊಡಗಿಸುವುದಕೆಕ ಬೆಂಬಲ ನಿೋಡಲು ಸಕಾಣರದ ನ್ೆರವಿನ  10ಸ್ಾವಿರ ಕೊೋಟಿಗಳ ‘ನಿಧಗಳ 
ನಿಧ’ ಸ್ಾೆಪ್ಪಸಬೆೋಕು. ನಷ್ಟ್ಟಪ್ಪೋಡಿತ ಉದಿಾಮಗಳಿಗೆ ನ್ೆರವಾಗಲು   500 ಕೊೋಟಿಗಳ ಪ್ಾತೆಯೋಕ ನಿಧ 
ರಚಿಸಲು ಸಮಿತ್ತಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ೆ.  

 ಪ್ಾಿಸಿಟಕ್  ನಿಷೆೋಧ್ದಂತಹ ಕಾರರ್ಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟ್ಟಕೆಕ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಉದಿಾಮಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಧಯ 
ಮೂಲಕ ನ್ೆರವಾಗಬೆೋಕು. ನಷ್ಟ್ಟಪ್ಪೋಡಿತ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ಪ್ುನಶೆುೋತನಕೆಕ ಪ್ಾಯತ್ತುಸಬೆೋಕು 
ಎಂದು ಸಲಹೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದ್ೆ. 

 ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ವಸ್ಾಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸ್ೌಕಯಣಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುಿ ಹೊಸ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಎಸ್ೆಟೋರ್ಟ ಗಳ ಸ್ಾೆಪ್ನ್ೆಗೆ ರಾಜಯ ಸಕಾಣರಗಳು ಕಾಮ ಕೆೈಗೊಳಳಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. ಇದಕಾಕಗಿ 
ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮ ಬಡಿಡ ದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಲ ಒದಗಿಸಬೆೋಕು. 
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 ‘ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ’ಗಳಿಗೆ ಹರ್ಕಾಸು ನ್ೆರವು ನಿೋಡುವ ಮತುಿ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ನ್ೆರವಾಗುವ ಭಾರತ್ತೋಯ 
ಸರ್ಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ ಬಾಯಂಕ್ , (ಎಸ್ ಐಡಿಬಿಐ) ಈ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಉದ್ೆಾೋಶಕೆಕ ರಾಜಯ 
ಸಕಾಣರಗಳ ಜತೆ ಸಮನವಯತೆಯಂದ ಕಾಯಣನಿವಣಹಿಸಬೆೋಕು ಎಂದೂ ಸಲಹೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದ್ೆ. 

4. ವಿಶ ೋಷ್ಟ್ ಆರ್ಥ್ಕ ವಲಯ (SEZ-Special Economic Zone) ವಿಧ ೋಯಕ   
ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಆರ್ಥಣಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ (SEZ) ಘಟಕಗಳನುು ಸ್ಾೆಪ್ಪಸಲು ಟಾಸ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಅಧಕಾರ ನಿೋಡುವ 
‘SEZ  ತ್ತದುಾಪ್ಡಿ ವಿಧೆೋಯಕ-2019′ಅನುು ಲೊೋಕಸಭೆ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದ್ೆ.   

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

ಮಯಡಿರನವ ಪ್ರಮನಖ ರ್ತದನಿಪ್ಡಿಗಳ ೋನ್ನ ? 

 ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಆರ್ಥಣಕ ವಲಯ ಕಾಯದ್ೆ 2005ರ ಉಪ್ವಿಧ 5ರ ಸ್ೆಕ್ಷ ನ್  2ಕೆಕ ಈಗ ತ್ತದುಾಪ್ಡಿ 
ತರಲಾಗಿದ್ೆ. ಕೆೋಂದಾ ಸರಕಾರದ ಅನುಮೋದಿತ ಟಾಸ್ವ  ಅಥವಾ ಸಂಸ್ೆೆಗಳಿಗೆ SEZ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಘಟಕಗಳನುು ಸ್ಾೆಪ್ಪಸಲು ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುತಿದ್ೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚಿುಸುವ 
ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲದ್ೆ. 

 ಈ  ಕಾಯದ್ೆಯಡಿ, ವಯಕ್ರಿಯ ವಾಯಖಾಯನವು ಒಬಬ ವಯಕ್ರಿ, ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಜಿತ ಕುಟುಂಬ, ಕಂಪ್ನಿ, 

ಸಹಕಾರಿ ಸಮಾಜ, ಒಂದು ಸಂಸ್ೆೆ ಅಥವಾ ವಯಕ್ರಿಗಳ ಸಂಘವನುು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ೆ.  ಸರಕಾರ 
ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ ಣನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ್ ಸುಗಿಾವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿತುಿ. 

 

BACK TO BASICS 

ವಿಶ ೋಷ್ಟ್ ಆರ್ಥ್ಕ ವಲಯ ಎಾಂದರ ೋನ್ನ ? 

 ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಆರ್ಥಣಕ ವಲಯ (SEZ ) ಎಂಬುದು ದ್ೆೋಶದ್ೊಳಗಿನ ಪ್ಾದ್ೆೋಶವಾಗಿದುಾ, ದ್ೆೋಶದ ಉಳಿದ 
ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳಿಂದ ವಿಭಿನು ವಾಯಪ್ಾರ ಮತುಿ ವಯವಹಾರ ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ.  

 SEZ  ಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ದ್ೆೋಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. 
 ಇಲ್ಲಿನ ಉತಪನುಗಳ ರಪ್ಪಿಗೆ ಕೆೋಂದಾ ಮತುಿ ರಾಜಯದ  ತೆರಿಗೆಯನುು  ವಿಧಸಲಾಗುವುದಿಲಿ. 
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SEZ  ಗನರಿಗಳು 

 ವಾಯಪ್ಾರದ ಹೆಚುಳ, ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೆಚುಳ, ಹೆಚಿುನ ಉದ್ೊಯೋಗ ಸೃಷ್ಟ್ಟ, ಮತುಿ ಉತಿಮ ಆಡಳಿತ 
ಸ್ೆೋರಿದಂತೆ ಈ ವಲಯಗಳ ಅನ್ೆೋಕ ಗುರಿಗಳಿವೆ. 

 ವಿದ್ೆೋಶಿ ನ್ೆೋರ ಹೂಡಿಕೆಯನುು (ಎಫ್ ಡಿಐ) ಆಕಷ್ಟ್ಣಸುವ ಅಗತಯದಿಂದ ಪ್ೆಾೋರಿತವಾದ ದ್ೆೋಶಗಳು 
ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಆರ್ಥಣಕ ವಲಯಗಳನುು ರಚಿಸುತಿವೆ. SEZ ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪ್ನಿಯು ಅನ್ೆೋಕ 
ಪ್ಾಯೋಜನಗಳನುು ಪ್ಡೆಯುತಿದ್ೆ; ಇದು ಜಾಗತ್ತಕವಾಗಿ ಸಪಧಾಣತಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳನುು 
ಉತಾಪದಿಸಲು ಮತುಿ ವಾಯಪ್ಾರ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧ್ಯವಾಗುತಿದ್ೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ, SEZ ನಲಿ್ಲ, ಆ 
ಭೌಗೊೋಳಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನವಯವಾಗುವ ಆರ್ಥಣಕ ಕಾನೂನುಗಳು ದ್ೆೋಶದ ಇತರ ಕ್ಷೆೋತಾಗಳಿಗೆ 
ಹೊೋಲ್ಲಸಿದರೆ ವಿಭಿನು ಮತುಿ ಹೆಚುು ಶಾಂತ ಮತುಿ ವಾಣಿಜಯಕೆಕ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತಿದ್ೆ. 

 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿುನ ಸಂಖೆಯಯ SEZ ತಮಿಳುನ್ಾಡು ರಾಜಯದಲ್ಲಿವೆ. ಎರಡನ್ೆಯದು ತೆಲಂಗಾರ್ 
ಮತುಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂರನ್ೆೋ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿದ್ೆ. 

SEZ  ಸಯೆಪಸನವ ಮನಖಾ ಉದ ಿೋಶಗಳು 

 ಹೆಚುುವರಿ ಆರ್ಥಣಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಉತಾಪದನ್ೆ 
 ಸರಕು ಮತುಿ ಸ್ೆೋವೆಗಳ ರಫುಿ ಉತೆಿೋಜನ 

 ಉದ್ೊಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಉತಾಪದನ್ೆ 
 ವಿದ್ೆೋಶಿ ಮತುಿ ದ್ೆೋಶಿೋಯ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪ್ಾಚಾರ 

 ಮೂಲಸ್ೌಕಯಣ ಸ್ೌಲಭಯಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ 
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ENVIRONMENT AND ECOLOGY 

1.ಜ ೈವಿಕಇಾಂರ್ನ್ರಯಷ್ಟ್ರೋಯನಿೋರ್ತ-2018 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಸಕಾಣರವು ಅನುಮೋದಿಸಿರುವ  ಜೆೈವಿಕ ಇಂಧ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ನಿೋತ್ತ -2018, 2030 ರ ವೆೋಳೆಗೆ 
ಪ್ೆಟೊಾೋಲ್ ನಲಿ್ಲ ಶೆೋ.20% ಎಥೆನ್ಾಲ್ ಮತುಿ ಶೆೋ.5% ಜೆೈವಿಕ ಡಿೋಸ್ೆಲ್ ಅನುು ಡಿೋಸ್ೆಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಬೆರೆಸುವ ಗುರಿಯನುು ಹೊಂದಿದ್ೆ.  

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

ಈ ರಿೋರ್ತಯ ಮಿಶರಣದ್ದಾಂದ ಆಗನವ ಪ್ರಯೋಜನ್ವ ೋನ್ನ? 

 ಒಂದು ಕೊೋಟಿ ಲ್ಲೋಟರ್ ಜೆೈವಿಕ ಎಥನ್ಾಲನುು ಪ್ೆಟೊಾೋಲ್ಗೆ ಮಿಶಾರ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 28 
ಕೊೋಟಿ ರೂ. ವಿದ್ೆೋಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತಿದ್ೆ. ಹೊಸ ನಿೋತ್ತ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ 
ಪ್ಾಸಕಿ ವಷ್ಟ್ಣ 150 ಕೊೋಟಿ ಲ್ಲೋಟರ್ ಎಥನ್ಾಲ್ ಉತಾಪದನ್ೆ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದುಾ, ಇದರಿಂದ 4 
ಸ್ಾವಿರ ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಲ್ಲದ್ೆ. ಜತೆಗೆ ವಾಷ್ಟ್ಣಕ 30 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಾಬಣನ್ 
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಕಡಿಮಯಾಗಲ್ಲದ್ೆ. 

BACK TO BASICS 

ಜ ೈವಿಕ ಇಾಂರ್ನ್ ರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ನಿೋರ್ತ -2018 ಬಗ ೆ  

ಈ ನಿೋತ್ತಯು ಜೆೈವಿಕ ಇಂಧ್ನವನುು “ಮೂಲಭೂತ ಜೆೈವಿಕ ಇಂಧ್ನಗಳು” ಎಂದು ವಗಿೋಣಕರಿಸುತಿದ್ೆ. 
ಅಂದರೆ,  

 ಪ್ರಥಮ ಪೋಳಿಗ  (1ಜಿ)- ಜೆೈವಿಕ ಎಥನ್ಾಲ್ ಮತುಿ ಜೆೈವಿಕ ಡಿೋಸ್ೆಲ್ ಮತುಿ “ಮುಂದುವರಿದ 
ಜೆೈವಿಕ ಇಂಧ್ನಗಳು”  

 ಎರಡನ್ ೋ ಪೋಳಿಗ (2ಜಿ)- ಎಥೆನ್ಾಲ್,ಮುನಿಸಪ್ಲ್ ಘನ ತಾಯಜಯ (ಎಂಎಸ್.ಡಬೂಿಯ) ಇಂಧ್ನಗಳಿಂದ 
ಡಾಾಪ-ಇನ್ ಇಂಧ್ನ,  
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 ಮ ರನ್ ೋ ಪೋಳಿಗ (3ಜಿ)- ಜೆೈವಿಕ ಇಂಧ್ನಗಳು,ಜೆೈವಿಕ ಸಿಎನ್.ಜಿ. ಇತಾಯದಿ.ಪ್ಾತ್ತ ವಗಣದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕಿ ಹರ್ಕಾಸು ವಿಸಿರಣೆ ಮತುಿ ಹರ್ಕಾಸಿನ ರ್ಪಾೋತಾಸಹಕೆಕ ಅನುವು ಮಾಡುತಿದ್ೆ. 

 ಕಬಿಬನ ಹಾಲು,ಶುಗರ್ ಬಿೋರ್ಟ, ಸಿವೋರ್ಟ ಜೊೋಗಣಮ್ ನಂಥ ಸಕಕರೆ ಒಳಗೊಂಡ ವಸುಿಗಳು, 
ಗಂಜಿಯುಳಳ ವಸುಿ ಅಂದರೆ ಜೊೋಳದಕಾಳು, ಕೆಸವ, ಹಾಳಾದ ಆಹಾರ ಧಾನಯಗಳು ಅಂದರೆ 
ಗೊೋಧ, ಒಡೆದ ಅಕ್ರಕ, ಕೊಳೆತ ಆಲೂಗಡೆಡಯಂಥ ಮಾನವನ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕಿವಲಿದಾನುು 
ಎಥನ್ಾಲ್ ಉತಾಪದನ್ೆಗೆ ಕಚಾುವಸುಿವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಈ ನಿೋತ್ತ ವಾಯಪ್ಪಿ ವಿಸಿರಿಸುತಿದ್ೆ. 

ಈ ನಿೋರ್ತಯಾಂದ ಆಗನವ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಯೋಜನ್ಗಳ ೋನ್ನ ? 

 ಆಮದ್ದನ್ ಅವಲಾಂಬನ್  ತ್ಗಿೆಸನತ್ತದ  
 ಶನದಿ ಪ್ರಿಸರ ನಿಮಯ್ಣ ಮಯಡನತ್ತದ   
 ಆರ  ೋಗಾದ ಪ್ರಯೋಜನ್ಗಳು  
 ಗಯರಮಿೋಣ ಪ್ರದ ೋಶಗಳಲ್ಲಾ ಮ ಲಸೌಕಯ್ ಹ ಡಿಕ   ಬರಲ್ಲದ  
 ಉದ  ಾೋಗ ಸ ಷ್ಟ್ಟಸನತ್ತದ    
 ರ ೈತ್ರಿಗ  ಹ ಚ್ನುವರಿ ಆದಯಯ ವದಗಿಸನತ್ತದ   

ಜ ೈವಿಕ ಇಾಂರ್ನ್ ಎಾಂದರ ೋನ್ನ ? 

 ಜೆೈವಿಕ ಇಂಧ್ನವು ಸಮಕಾಲ್ಲೋನ ಜೆೈವಿಕ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಉತಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಒಂದು 
ಇಂಧ್ನವಾಗಿದ್ೆ,ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಮತುಿ ಆಮಿಜನಕರಹಿತ ಜಿೋರ್ಣಕ್ರಾಯ್ಕ,ಭೂಗಭಣದ 
ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಗಳಿಂದ ಉತಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಇಂಧ್ನಕ್ರಕಂತ ಹೆಚಾುಗಿ, ಕಲ್ಲಿದಾಲು ಮತುಿ 
ಪ್ೆಟೊಾೋಲ್ಲಯಂಗಳಂತಹ ಪ್ೂವಣಭಾವಿ ಜೆೈವಿಕ ವಸುಿಗಳಿಂದ್ಾದ ಪ್ಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧ್ನಗಳ 
ರಚನ್ೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹವು. 

 ಜೆೈವಿಕ ಇಂಧ್ನಗಳನುು ನ್ೆೋರವಾಗಿ ಸಸಯಗಳಿಂದ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಟ್, ವಾಣಿಜಯ, 
ದ್ೆೋಶಿೋಯ ಮತುಿ / ಅಥವಾ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯಜಯಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 

2. ಜಲಶಕ್ರತಅಭಿಯಯನ್ 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  
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 ದ್ೆೋಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿೋರಿನ ತ್ತೋವಾ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಹಿನ್ೆುಲೆಯಲ್ಲಿ 256 
ಜಿಲೆಿಗಳನುು ಕೆೋಂದಿಾೋಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕೆೈಗೊಳುಳವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆೋಂದಾ ಜಲ ಶಕ್ರಿ 
ಸಚಿವ ಗಜೆೋಂದಾ ಸಿಂಗ್  ಶೆೋಖಾವತ್  ಅವರು  ‘ಜಲ ಶಕ್ರಿ ಅಭಿಯಾನ’ಕೆಕ ಚಾಲನ್ೆ ನಿೋಡಿದ್ಾಾರೆ. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

 ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 5 ಅಂಶಗಳ ಮೋಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. ಅವೆಂದರೆ, ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮತುಿ ಮಳ  ೆ ನಿೋರು ಕೊಯುಿ, ಸ್ಾಂಪ್ಾದ್ಾಯಕ ಮತುಿ ಇತರೆ ಜಲಮೂಲಗಳ ಪ್ುನಶೆುೋತನ, 

ನಿೋರಿನ ಮರುಬಳಕೆ, ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದಿಧ ಹಾಗೂ ಅರಣಿಯೋಕರರ್. 
 ಹೆಚುುವರಿ ಕಾಯಣದಶಿಣಗಳು ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಕಾಯಣದಶಿಣಗಳ ನ್ೆೋತೃತವದಲ್ಲಿ ಕೆೋಂದಾ ಸಕಾಣರದ 

ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ 256 ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಯಣದ ಉಸುಿವಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. 
ಆಯಾ ಜಿಲಾಿಡಳಿತ ಕೂಡ ಇಬಬರು ಸದಸಯರನುು ಈ ಕೆಲಸಕೆಕ ನ್ೆೋಮಕ ಮಾಡಲ್ಲದುಾ, ಅವರು ಈ 
ತಂಡದ್ೊಂದಿಗೆ ಕೆೈಜೊೋಡಿಸಲ್ಲದ್ಾಾರೆ. 

ಜಲ ಅಭಿಯಯನ್ ಹ ೋಗ  ? 

 ಪ್ಾತ್ತ ಬಾಿಕ್ನಲೂಿ ಐದು ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೆೋತಾದ ಆಯ್ಕಕ 
 ಸಮುದ್ಾಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಟ್ಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತ್ತ 

 ಉಪ್ಗಾಹದ ನ್ೆರವಿನಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳ ಪ್ತೆಿ 
 ಅಭಿಯಾನ ಮೋಲುಸುಿವಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ಾತೆಯೋಕ ಡಾಯಶ್ಬೊೋಡಣ ಹಾಲ್ಲ ಜಲ ಮೂಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ಜತೆಗೆ ಪ್ುನರ್ನಿವಣರ್ 

 ಸಸಿಗಳನುು ದ್ೊಡಡ ಪ್ಾಮಾರ್ದಲ್ಲಿ ನ್ೆಡುವುದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮರು ಜಿೋವ ಹಾಗೂ 
ಪ್ುನಬಣಳಕೆ 

 ಮಳ  ೆನಿೋರು ಕೊಯುಿ ನಿವಣರ್, ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ರಚನ್ೆ 

ಇದರ ಪಯರಮನಖಾತ ವ ೋನ್ನ ? 

 ಅಂತಜಣಲ ಮಟಟ ತ್ತೋವಾ ಕುಸಿತವಾಗಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿೋರಿನ ಸಮಸ್ೆಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ 256 
ಜಿಲೆಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿೋರು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮಪ್ಣಕ ಬಳಕೆ 
ಕುರಿತಂತೆ ಸಮುದ್ಾಯಕೆಕ ಮಾಹಿತ್ತ ನಿೋಡುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ಾಮುಖ್ ಉದ್ೆಾೋಶವಾಗಿದ್ೆ.  
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 ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಸವಯಂಸ್ೆೋವಾ ಸಂಸ್ೆೆಗಳು, ಜಲತಜ್ಞರ ನ್ೆರವು ಪ್ಡೆದು 
ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತಿದ್ೆ. ಅಭಿಯಾನದ ಉಸುಿವಾರಿಗಾಗಿ ದ್ೆಹಲ್ಲಯಂದಲೆೋ 
ಅಧಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನುು ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ೆ. ಎಲಿ ಸಹಾಯಕ, ಜಂಟಿ, ಉಪ್ 
ಕಾಯಣದಶಿಣಗಳ ಜತೆಗೆ ನಿದ್ೆೋಣಶಕರು ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡವು ಆಯಾ ಜಿಲೆಿಗಳಿಗೆ 
ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿ, ಸೆಳಿೋಯ ಆಡಳಿತದ್ೊಂದಿಗೆ ಕೆೈ ಜೊೋಡಿಸಿ ನಿೋರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲದ್ೆ. 
ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಹಿಂಗಾರು ಅವಧ ಆಧ್ರಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲಾಗುತಿದ್ೆ. 

3.ಮೊೋಡಬತ್ತನ್  
ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಮಳ  ೆ ಕೊರತೆಯಂದ್ಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿಗೆ ಅಭಾವ ಮತುಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ 
ಆಗಿರುವುದರಿಂದ  ಕನ್ಾಣಟಕ  ರಾಜಯದ್ಾದಯಂತ ಮೋಡ ಬಿತಿನ್ೆ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ ಸಕಾಣರ 
ತ್ತೋಮಾಣನಿಸಿದ್ೆ. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

ಮೊೋಡ ಬತ್ತನ್  ಎಾಂದರ ೋನ್ನ ? 

 ಮೋಡಗಳ ಮೋಲೆ ಸಿಲವರ್ ಐಯೋಡ ೈಡ್ ಸಿಂಪ್ಡಿಸಿ ಮಳ  ೆ ರೂಪ್ುಗೊಳುಳವಂತೆ ಮಾಡುವ 
ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಯನುು “ಮೋಡ ಬಿತಿನ್ೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿದ್ೆ. 

 ಕ್ರರ.ಶ.1946ರಲ್ಲಾ ಅಮರಿಕದ ಜನ್ರಲ್ ಎಲ ಕ್ರರಕ್ ಕಾಂಪ್ನಿಯನ ನ್ ಾಯಯಕ್್ ನ್ಗರದಲ್ಲಾ ಈ 
ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಅರ್ಾಯನ್ಕ ೆಾಂದ ೋ ಪ್ರಯೋಗ ಶಯಲ ಯಾಂದನ್ನು ಸಯೆಪಸಿತ್ನತ. 

ಇದರ ಅಗತ್ಾವ ೋನ್ನ? 

 ಮೋಡದ ಶೆೋ. 99ರಷ್ಟ್ುಟಭಾಗ ಗಾಳಿಯಂದ ಕೂಡಿದುಾ, ತೆೋವಾಂಶವನುು ಒಳಗೊಂಡಿರುತಿದ್ೆ. 
ಸೂಯಣನ ಶಾಖ್ದಿಂದ ಆವಿಗೊಂಡ ನಿೋರು ತೆೋವಾಂಶವಾಗಿ ರೂಪ್ುಗೊಳುಳತಿದ್ೆ. ಯಾವಾಗ 
ಭೂಮಿಯಂದ ಮೋಲುಮಖ್ವಾಗಿ ಸ್ಾಗುವ ಬೆಚುನ್ೆಯ ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನಿೋರಿನ ಆವಿ ಮೋಲಕೆಕ 
ಹೊೋಗುತ್ತಿದಾಂತೆ ಕೂಲ್ ಆಗತೊಡಗುತಿದ್ೆ. ನಂತರ ಸರ್ಿ ಹನಿಗಳಾಗಿ ರೂಪ್ುಗೊಂಡು ದ್ೊಡಡ 
ಗಾತಾದ ಹನಿಗಳಾಗುತಿವೆ. 
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ಸಿಲವರ್ ಐಯೋಡ ೈಡ್ ಏತ್ಕ ೆ ? 

 ಸಿಲವರ್ ಐಯೋಡೆೈಡ ಮಂಜುಗಡೆಡಯ ರಿೋತ್ತ ಸಪಟಿಕದಂತಹ ರಚನ್ೆಯನುು ಹೊಂದಿದುಾ, ಐಸ್ 
ಹರಳುಗಳ ಸ್ಾಂದಾತೆಯನುು ಹೆಚಿುಸುತಿದ್ೆ. ಆ ಕಾರರ್ಕಾಕಗಿ ಮೋಡ ಬಿತಿನ್ೆಗೆ ‘ಸಿಲವರ್ 
ಐಯೋಡೆೈಡ’ ಅನುು ಬಳಸಲಾಗುತಿದ್ೆ. 

 ಮೋಡಬಿತಿನ್ೆಯನುು ಸ್ಾಮಾನಯವಾಗಿ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತಿದ್ೆ. 

 

SCIENCE AND TECHNOLOGY 

1.ನಿೋರ್ತಆಯೋಗದಆರ  ೋಗಾಸ ಚ್ಾಾಂಕ(NITI Aayog’s Health Index ) 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಕೆೋಂದಾ ಸಕಾಣರದ ನಿೋತ್ತ ನಿರೂಪ್ಣಾ ಸಂಸ್ೆೆಯಾಗಿರುವ ನಿೋತ್ತ ಆಯೋಗವು ತನು ಎರಡನ್ೆೋ 
ಆರೊೋಗಯ ಸೂಚಯಂಕವನುು ''Healthy States, Progressive India” (ಆರೊೋಗಯವಂತ 
ರಾಜಯಗಳು, ಪ್ಾಗತ್ತಶಿೋಲ ಭಾರತ ) ಎಂಬ ಶಿೋಷ್ಟ್ಣಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ೆ.  

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

 ಆರ  ೋಗಾ ಮತ್ನತ ಕನಟನಾಂಬ ಕಲಯಾಣ ಸಚಿವಯಲಯದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಾ ಈ ವರದ್ದ ಯನ್ನು  
ಸಿದಿಪ್ಡಿಸಲಯಗಿದ . ವಿಶವ ಬಯಾಾಂಕ್ ಇದಕ ೆ ತಯಾಂರ್ತರಕ ನ್ ರವು ಒದಗಿಸಿತ್ನತ. 

 ರಾಜಯಗಳು ಉತಿಮ ಆರೊೋಗಯ ಸ್ೌಲಭಯಗಳನುು ಹೊಂದಲು ರ್ಪಾೋತಾಸಹಿಸುವ ಉದ್ೆಾೋಶದಿಂದ 
ವಯಷ್ಟ್್ಕ ಆರ  ೋಗಾ ಸ ಚ್ಾಾಂಕ ವರದ್ದಯನ್ನು ನಿೋರ್ತ ಆಯೋಗ ಬಡನಗಡ  ಮಯಡನತ್ತದ .  

 ಯಾವೆಲಾಿ ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರೊೋಗಯ ಸ್ೌಲಭಯ ವಯವಸ್ೆೆಯ ಗುರ್ಮಟಟ ಹೆೋಗಿದ್ೆ ಎನುುವುದನುು ಈ 
ವರದಿ ತ್ತಳಿಸುತಿದ್ೆ.  

 ರಾಜಯ ಹಾಗೂ ಕೆೋಂದ್ಾಾಡಳಿತ ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳ ಆರೊೋಗಯ ಸೂಚಯಂಕ ಶೆಾೋಣಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಣಕ 
ಅಭಿವೃದಿಧ ಮಟಟದ ನಡುವೆ ಗುಣಾತಮಕ ಸಂಬಂಧ್ವಿದ್ೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. 
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 2015-16ರನ್ನು ಮ ಲವಷ್ಟ್್ವಯಗಿಟನಟಕ  ಾಂಡನ, 2017-18 ಅನ್ನು ಉಲ ಾೋಖ 
ವಷ್ಟ್್ವಯಗಿಟನಟಕ  ಾಂಡನ ಈ ಸ ಚ್ಾಾಂಕವನ್ನು ತ್ಯಯರಿಸಲಯಗಿದ .   

ವಿವಿರ್ ರಯಜಾಗಳ ಸಯರ್ನ್  

 ಕ ೋರಳ, ಆಾಂರ್ರಪ್ರದ ೋಶ ಹಯಗ  ಮಹಯರಯಷ್ಟ್ರಗಳು ಪ್ರಥಮ, ದ್ದವರ್ತೋಯ ಮತ್ನತ ತ್ ರ್ತೋಯ ಸಯೆನ್ 
ಗಳಿಸಿವ . 

 ಗುಜರಾತ್ 4, ಪ್ಂಜಾಬ 5 ಹಾಗೂ ಹಿಮಾಚಲಪ್ಾದ್ೆೋಶ 6ನ್ೆೋ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿವೆ. ಕ  ನ್ ಯ ಸಯೆನ್ದಲ್ಲಾ 
ಉತ್ತರಪ್ರದ ೋಶ ಇದಿರ , ಅದಕ್ರೆಾಂತ್ ಒಾಂದನ ಸಯೆನ್ ಮೋಲ  ಬಹಯರ ಇದ . 

 ಸರ್ಿ ರಾಜಯಗಳ ಪ್ಟಿಟಯಲ್ಲಿ ಮಿಜೊೋರಂ ಪ್ಾಥಮ ಸ್ಾೆನ ಗಳಿಸಿದಾರೆ, ಕೆೋಂದ್ಾಾಡಳಿತ ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳ 
ಪ್ೆೈಕ್ರ ಚಂಡಿೋಗಢ ಮದಲ ಸ್ಾೆನದಲ್ಲಿದ್ೆ. 

 ಕನ್ಯ್ಟಕ 8ನ್ ೋ ಸಯೆನ್ ಗಳಿಸಿದ .  

ರಯಜಾ ಗಳಿಗ  ಯಯವ ಆಧಯರದಲ್ಲಾ ಶ ರೋಣಿಯನ್ನು  ನಿೋಡಲಯಗಿದ ? 

 ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದ್ೊಡಡ ರಾಜಯಗಳು, ಸರ್ಿ ರಾಜಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆೋಂದ್ಾಾಡಳಿತ ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳು ಎಂದು 
ಮೂರು ವಗಣಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಯಗಳಿಗೆ ಶೆಾೋಣಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದ್ೆ.  

 ದ್ೊಡಡ ರಾಜಯಗಳ ಆರೊೋಗಯ ಸೂಚಯಂಕವನುು ಮೂರು ಮಾನದಂಡಗಳನುು ಆಧ್ರಿಸಿ 
ನಿೋಡಲಾಗಿದ್ೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ      
(ಎ) ಆರೊೋಗಯಧಾರಿತ  ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳು (70%) 

(ಬಿ) ಆಡಳಿತ ಮತುಿ ಮಾಹಿತ್ತ (12%) 

(ಸಿ) ಇತರೆ  ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಗಳು (Key Inputs and Processes) (18%) 

 

ಮನಾಂದ್ದನ್ ದಯರಿ ಏನ್ನ? 

 ಆರೊೋಗಯ ಸೂಚಯಂಕದ  ಪ್ರಿಕಲಪನ್ೆಯು ರಾಜಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ೂರ್ಣ ಉತಿಮ  ಆರೊೋಗಯ 
ಕಾಯಣರೂಪ್ಕೆಕ ತರಲು ಮತುಿ ಸ್ಾವಣಜನಿಕ ಆರೊೋಗಯವು  ರಾಜಕ್ರೋಯದ ಪ್ಾಮುಖ್  
ಭಾಗವಾಗಬೆೋಕು . 
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 ಆಯುಷಾಮನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನ್ೆಯ ಮೂಲಕ  ತೃತ್ತೋಯ ವಲಯದ ಅರೊೋಗಯ 
ವಯವಸ್ೆೆಯಲ್ಲಿ  ಖ್ಚುಣಗಳನುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಕೆೋಂದಾವು ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ೆ. 

 ಆದರೆ ಹಲವಾರು ರಾಜಯಗಳು ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಆರೊೋಗಯ ವಯವಸ್ೆೆಯನುು  ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ.ಅಂತಹ ವಿಶಾವಸ್ಾಹಣ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಆರೆೈಕೆ ವಿಧಾನದ ನಿಲಣಕ್ಷಯವು ಶಿಶು 
ಮತುಿ ನವಜಾತ ಶಿಶು ಮರರ್ಕೆಕ ದ್ಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಾಗುತಿದ್ೆ.  

 ಕಡಿಮ ಕಾಯಣಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜಯಗಳಾದ ಒಡಿಶಾ, ಮಧ್ಯಪ್ಾದ್ೆೋಶ, 

ಉತಿರಾಖ್ಂಡ, ರಾಜಸ್ಾೆನ, ಅಸ್ಾಸಂ ಮತುಿ ಜಾಖ್ಣಂಡ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಾಾಥಮಿಕ ಆರೆೈಕೆಯ 
ಗುರ್ಮಟಟವನುು ಹೆಚಿುಸಲು ವಿಶೆೋಷ್ಟ್ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೋಕಾಗಿದ್ೆ. 

2.ಅಟಲ್ಟಿಾಂಕರಿಾಂಗ್ಲಯಾಬ್ 
ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಮಕಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೆ ೋಧ್ನ್ೆಯ ದೃಷ್ಟ್ಟಕೊೋನ ಹಾಗೂ ಹೊಸತನುು ಆವಿಷ್ಟ್ಕರಿಸುವ 
ಮನ್ೊೋಭಾವವನುು ಉತೆಿೋಜಿಸಲು ಕೆೋಂದಾ ಸಕಾಣರವು  ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲಾಯಬ (ATLs) ನುು 
ಸ್ಾೆಪ್ಪಸಲು 8878 ಶಾಲೆಗಳನುು ಆಯ್ಕಕ ಮಾಡಿದ್ೆ.  

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

ಅಟಲ್ ಟಿಾಂಕರಿಾಂಗ್ ಲಯಾಬ್ ಎಾಂದರ ೋನ್ನ? 

 ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲಾಯಬ (ಎಟಿಎಲ್)ಗಳು 6ನ್ೆೋ ತರಗತ್ತಯಂದ 12ನ್ೆೋ ತರಗತ್ತ ತನಕದ 
ವಿದ್ಾಯರ್ಥಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಂತಾಜ್ಞಾನಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸಿ ನೂತನ ಆವಿಷಾಕರಗಳನುು 
ಕೆೈಗೊಳಳಲು ಉತೆಿೋಜಿಸುವ ಪ್ಾಯೋಗ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ೆ. 

 ಈ ಪ್ಾಯೋಗಶಾಲೆ ತ್ತಾಡಿ ಪ್ಪಾಂಟರ್, ರೊೋಬಾಟಿಕ್ಸ, ಸ್ೆನಸರ್ ಟೆಕಾುಲಜಿ ಕ್ರರ್ಟ ಗಳು, ಇಂಟನ್ೆಣರ್ಟ 
ಆಫ್ ರ್ಥಂಗ್ಸ, ಎಲೆಕಾರನಕ್ಸ ಸ್ಾಧ್ನಗಳು ಇತಾಯದಿ ಉಪ್ಕರರ್ಗಳಿಂದ ಸುಸಜಿೆತವಾಗಿದ್ೆ. 

 ಅತಾಯಧ್ುನಿಕ ತಂತಾಜ್ಞಾನಗಳ ನ್ೆರವಿನಿಂದ ಸೆಳಿೋಯ ಸಮುದ್ಾಯದ ಸಮಸ್ೆಯಗಳನುು 
ಬಗೆಹರಿಸಲು ವಿದ್ಾಯರ್ಥಣಗಳನುು ಸಿದಾಪ್ಡಿಸಲು ಇದು ಶಾಮಿಸುತಿದ್ೆ. 
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 ಶಾಲೆಗಳು, ವಿಶವವಿದ್ಾಯಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷಾಕರ ಹಾಗೂ 
ಉದಯಮಶಿೋಲತೆಯನುು ರ್ಪಾೋತಾಸಹಿಸುವುದು ಅಟಲ್ ಲಾಯಬ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ೆ. 

 ಭಾರತದ ಹತುಿ ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಾಯರ್ಥಣಗಳನುು ಭವಿಷ್ಟ್ಯದ ಅನ್ೆವೋಷ್ಟ್ಕರನ್ಾುಗಿ ರೂಪ್ಪಸುವುದು ಎಂಬ 
ಧೆೈಯವಾಕಯದ್ೊಂದಿಗೆ ಎಟಿಎಲ್ ಕಾಯಣನಿವಣಹಿಸುತ್ತಿದ್ೆ. 

ಅಟಲ್ ಆವಿಷಯೆರ ಅಭಿಯಯನ್ದ   (AIM) ಬಗ ೆ  

 ಅಟಲ್ ಆವಿಷಾಕರ ಅಭಿಯಾನ (ಎಮ್) ಭಾರತ ಸಕಾಣರದ ಮಹತಾವಕಾಂಕ್ಷೆಯ 
ಯೋಜನ್ೆಯಾಗಿದ್ೆ. 

 ದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ೆವೋಷ್ಟ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಉದಯಮಶಿೋಲತಾ ಸಂಸೃತ್ತಯನುು ಉತೆಿೋಜಿಸುವ 
ಉದ್ೆಾೋಶದ್ೊಂದಿಗೆ ಇದನುು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. 

 ಏಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ೆವೋಷ್ಟ್ಣಾ ಪ್ರಿಸರ ವಯವಸ್ೆೆಯನುು ಹುಟುಟಹಾಕುವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಣನಿರತವಾಗಿದ್ೆ. 

 ಅಟಲ್  ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲಾಯಬೊರೆೋಟರಿ ಮಾಹಿತ್ತ (ಎಟಿಎಲ್)ಯು ಅನ್ೆವೋಷ್ಟ್ಕರನುು ಸೃಷ್ಟ್ಟಸುವ 
ಕಾಯಣ ಮಾಡುತಿದ್ೆ. ಅಟಲ್ ಇನ್ ಕುಯಬೆೋಟರ್ ಕೆೋಂದಾಗಳು ನೂತನ ಅನ್ೆವೋಷ್ಟ್ಣೆಗಳಿಗೆ 
ಮಾರುಕಟೆಟ ಒದಗಿಸುತಿವೆ. 

 ಇನ್ ಕುಯಬೆೋಟರ್ ಕೆೋಂದಾಗಳ ಸರಪ್ಳಿಯು ನೂತನ ಆವಿಷ್ಟ್ಕರಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಉದಯಮಗಳ 
ಸ್ಾೆಪ್ನ್ೆಗೆ ನ್ೆರವು ನಿೋಡುತಿವೆ. 

 ಅಂದರೆ ಅನ್ೆವೋಷ್ಟ್ಣೆಗಳನುು ರ್ಪಾೋತಾಸಹಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಅದಕೆಕ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಉದಯಮವನುು 
ಸೃಷ್ಟ್ಟಸಿ, ಮಾರುಕಟೆಟ ಒದಗಿಸುವುದು ಏಮ್ ಉದ್ೆಾೋಶ. 

 ಈ ಯೋಜನ್ೆ ದ್ೆೋಶದ ಶೆೋ.93 ಜಿಲೆಿಗಳನುು ಹಾಗೂ ಮುಂದ್ೆ ನಿಮಾಣರ್ವಾಗಲ್ಲರುವ ಶೆೋ.98 
ಸ್ಾಮರ್ಟಣ ಸಿಟಿಗಳನುು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ೆ. 

 ಎಲಿ ರಾಜಯಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಕೆೋಂದ್ಾಾಡಳಿತ ಪ್ಾದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ೆ. 

3. ಇ-ಪಯಸ್ಪೋರ್ಟ್ 
ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  



http://www.nammaiasacademy.com 
 

45 

http://www.nialp.nammaiasacademy.com 

 ವಿದ್ೆೋಶಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಇ-ಪ್ಾಸ್ ರ್ಪೋರ್ಟಣ ಗೆ ಆದಯತೆ ನಿೋಡಲು ನಿಧ್ಣರಿಸಿದುಾ, 
ಪ್ಾತ್ತಯಂದು ಲೊೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೆೋತಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಪೋಸ್ಟ ಆಫ್ರೋಸ್  ಪ್ಾಸ್ ರ್ಪೋರ್ಟಣ ಕೆೋಂದಾವನುು 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

 ಈಗ ಯಾವ ಕ್ಷೆೋತಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಾಸ್ ರ್ಪೋರ್ಟಣ ಸ್ೆೋವಾ ಕೆೋಂದಾಗಳಿಲಿವೊೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರಿ ಸ್ೆೋವಾ 
ಕೆೋಂದಾ ಆರಂಭವಾಗಲ್ಲದ್ೆ. 

 ಈ ಬಗೆೆ ಸ್ಾಧ್ಯತಾ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ೆ. 2017ರ ಜನವರಿಯಂದ ಇದುವರೆಗೆ 412 ಕೆೋಂದಾ 
ಸ್ಾೆಪ್ನ್ೆಯನುು ಪ್ಾಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ೆ. 

 ಈಗ ದ್ೆೋಶದಲ್ಲಿ ಒಟುಟ 95 ಪ್ಾಸ್ ರ್ಪೋರ್ಟಣ ಸ್ೆೋವಾ ಕೆೋಂದಾಗಳಿವೆ. 

ಏನಿದನ ಇ-ಪಯಸ್ ಪೋರ್ಟ್? 

 ಅಜಿಣದ್ಾರರ ಎಲಿ ವೆೈಯಕ್ರಿಕ ಮಾಹಿತ್ತಗಳನುು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ೆೈನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಚಿಪ ನಲ್ಲಿ 
ಸಂಗಾಹಿಸಲಾಗುತಿದ್ೆ. 

 ಒಂದ್ೊಮಮ ಯಾರಾದರೂ ಚಿಪ ನುು ಟಾಯಂಪ್ರ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದ್ಾದರೆ, ಅದು ತಕ್ಷರ್ 
ಗೊತಾಿಗುತಿದ್ೆ, ಮತುಿ ಪ್ಾಸ್ ರ್ಪೋರ್ಟಣ ದೃಢೋಕರರ್ ವಿಫಲವಾಗುತಿದ್ೆ. 

 ಇ-ಪ್ಾಸ್ ರ್ಪೋರ್ಟಣ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕ 2017ರಿಂದಲೆೋ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ೆ. ಮದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದನುು 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಮತುಿ ವಿದ್ೆೋಶ ಪ್ಾವಾಸ ಮಾಡುವ ಅಧಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ನಿೋಡಲಾಗುತಿದ್ೆ. ಎರಡನ್ೆೋ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಣಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತಿದ್ೆ. 

ಹಿಾಂದ್ದನ್ದಕ್ರೆಾಂತ್ ಹ ೋಗ  ಭಿನ್ು? 

 ಇ-ಪ್ಾಸ್ ರ್ಪೋರ್ಟ ಣನ ಎದುರು ಮತುಿ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನ್ೆಯ ಹೊದಿಕೆ ಇರುತಿದ್ೆ. 
 ಹಿಂದಿನ ಕವಚದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಸ್ಾಟಂಪ ಗಿಂತಲೂ ಸರ್ಿದ್ಾದ ಸಿಲ್ಲಕಾನ್ ಚಿಪ ಇರುತಿದ್ೆ. ಅದಕೆಕ 

ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ಆಂಟೆನ್ಾದ ಸಂಪ್ಕಣವಿರುತಿದ್ೆ. 
 ಚಿಪ ರಿೋಡ ಆಗಲು ಕೆಲವೆೋ ಸ್ೆಕೆಂಡ ಗಳು ಸ್ಾಕು. ಹಿೋಗಾಗಿ ವಲಸ್ೆ ಕೆೋಂದಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯದ 

ಉಳಿತಾಯವಾಗುತಿದ್ೆ. 
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 ಇದರ ಸ್ಾಫ್ಟ ವೆೋರನುು ಐಐಟಿ ಕಾನುಪರ ಮತುಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಾಹಿತ್ತ ಕೆೋಂದಾ(ಎನ್ ಐಸಿ)ದಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದುಾ, ಯಾವುದ್ೆೋ ಬಾಹಯ ಏಜೆನಿಸ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲಿ. 

 ಚಿಪ ನಲ್ಲಿ 64 ಕ್ರಲೊೋಬೆೈರ್ಟ ನಷ್ಟ್ುಟ ಸಮರಣೆ ಅವಕಾಶವಿದುಾ, 30 ಪ್ಾಯಾರ್ ಮತುಿ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಪ್ಾವಾಸ ವಿವರಗಳನುು ದ್ಾಖ್ಲ್ಲಸಿಕೊಳುಳತಿದ್ೆ. 

 ಚಿಪ ನಲ್ಲಿ ವಯಕಿ್ರಯ ಭಾವಚಿತಾ ಮತುಿ ಬೆರಳಚುನೂು ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತಿದ್ೆ. 
 ಇದರ ಮದಲ ಪ್ರಿೋಕ್ಷೆಯನುು ಅಮರಿಕ ಸರಕಾರದ ಪ್ಾಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ೆ. 
 114 ದ ೋಶಗಳು ಇ-ಪಯಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಾವಸ ೆ ಹ  ಾಂದ್ದವ . ಅಾಂದರ  ವಿಶವಸಾಂಸ ೆಯ ಸದಸಾ ರಯಷ್ಟ್ರಗಳ 

(193) ಅರ್್ಕ್ರೆಾಂತ್ ಹ ಚ್ನು ರಯಷ್ಟ್ರಗಳು ಇ-ಪಯಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ವಾವಸ ೆ ಹ  ಾಂದ್ದದಾಂತಯಗಿದ . 

4.ಎಲ್98-59ಬಎಾಂಬಹ  ಸಗರಹ 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ 

 ನ್ಾಸ್ಾದ Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS)  ಹೊಸ ಗಾಹವನುು 
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ೆ, ಇದುವರೆಗಿನ ಆವಿಷಾಕರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಯಂತ ಚಿಕಕದ್ಾದ ಗಾಹ ವಾಗಿದ್ೆ. 

 ಇದು ಭೂಮಿಯ ಗಾತಾದ ಸುಮಾರು 80% ಮತುಿ TESS ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಚಿಕಕ ಗಾಹಕ್ರಕಂತ 
10% ಚಿಕಕದ್ಾಗಿದ್ೆ. 

 ಎಲ್ 98-59 ಬಿ ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ, ಇತರ ಎರಡು ಪ್ಾಪ್ಂಚಗಳು ಒಂದ್ೆೋ ನಕ್ಷತಾವನುು ಸುತುಿತಿವೆ. 

5. ಮಾಂಗಳಗರಹದಲ್ಲಾಮಿೋಥ ೋನ್ 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಮಂಗಳ ಗಾಹದಲ್ಲಿ  ಹೆಚಿುನ ಪ್ಾಮಾರ್ದ ಮಿೋಥೆೋನ್ ಅನುು ಇರುವುದನುು ನ್ಾಸ್ಾದ 
ಕೂಯರಿಯಾಸಿಟಿ ರೊೋವರ್  ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ೆ. 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಕೆಂಪ್ುಗಾಹದ ವಾತಾವರರ್ದಲ್ಲಿ ಸರಳ ವಿಶೆಿೋಷ್ಟ್ಣೆ ನಡೆಸಿದ ಕೂಯರಿಯಾಸಿಟಿ ರೊೋವರ್ ಮಿೋಥೆೋನ್  
ಪ್ಾಮಾರ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮರಹಿತವಾದ ಏರಿಕೆಯನುು ಪ್ತೆಿಹಚಿುದ್ೆ. ಇದು ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಿೋಥೆೋನ್ 
ಅಸಿಿತವದ ಕುರಿತು ದಿೋಘಣಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದಾ ಚಚೆಣ ಅಂತಯ ಹಾಡಿದ್ೆ ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ 
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ಮಿೋಥೆೋನ್  ಅನಿಲ ಇದ್ೆ ಎಂದು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದ್ೆ ಭೂಮಿಯಂದ ದೂರದಶಣಕದ ಮುಖೆೋನ ಪ್ತೆಿ 
ಹಚುಲಾಗಿತುಿ. 

 ಜಿೋವವೆೈವಿಧ್ಯದ ಪ್ರಿಸರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾ ಮಿೋಥೆೋನ್  ಅನಿಲ ಉತಪತ್ತಿಯಾಗಲು 
ಸ್ಾಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಗಳ-ದಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿ-ಯಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ೆೋ ವಾತಾವರರ್ 
ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ವಾದ ಹುಟುಟಹಾಕ್ರತುಿ. 

 ಇದರಿಂದ  ಮಂಗಳ ಗಾಹ ಕೆಂಪ್ು ಗಾಹವಾಗಲುಇದು ಕಾರರ್ವೆ  ಎಂದು ಉತಾಸಹಕೆಕ 
ಕಾರರ್ವಾಗಿದ್ೆ  

 ಭೂಮಿಯ ಮೋಲೆ, ಮಿೋಥೆೋನ್ (CH4) ನ್ೆೈಸಗಿಣಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಅನಿಲವಾಗಿದ್ೆ. 
 ಭೂಮಿಯ ಮೋಲ್ಲನ ಹೆಚಿುನ ಮಿೋಥೆೋನ್ ಜೆೈವಿಕ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಉತಪತ್ತಿಯಾಗುತಿದ್ೆ. 
 ಆದ್ಾಗೂಯ, ಅಜಿೋವಕ ಪ್ಾಕ್ರಾಯ್ಕಗಳಿಂದ ಮಿೋಥೆೋನ್ ಅನುು ರಾಸ್ಾಯನಿಕ ಕ್ರಾಯ್ಕಗಳಾಗಿ 

ಉತಾಪದಿಸಬಹುದು, ಇದು ಬಂಡೆಗಳು, ಬುಗೆೆಗಳು ಮತುಿ ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತಿದ್ೆ. 
 ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ೆೋಕ ಜಿೋವಿಗಳು ಮಿೋಥೆೋನ್ ಅನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, 

ಮಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮಿೋಥೆೋನ್ ಇರುವಿಕೆಯನುು ಜಿೋವನದ ಸಂಭಾವಯ ಸೂಚಕವೆಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿದ್ೆ. 

 ಮಂಗಳ ಗಾಹದ ಕಲುಿಬಂಡೆಗಳ ಒಳಪ್ದರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಯವ ಜೆೈವಿಕ ಅಂಶ ಪ್ತೆಿ ಹಚಿುರುವ 
ರೊೋವರ್, ಇದರ ಸ್ಾಯಂಪ್ಲ್ ಗಳನುು ಸಂಗಾಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ೆ ಎಂದು ನ್ಾಸ್ಾ 
ತ್ತಳಿಸಿದ್ೆ.  ಈ ಕಲುಿಬಂಡೆಗಳು ಸುಮಾರು 3 ಬಿಲ್ಲಯನ್ ವಷ್ಟ್ಣಗಳಷ್ಟ್ುಟ ಪ್ುರಾತನವಾಗಿದುಾ, 
ಪ್ಾಮುಖ್ವಾಗಿ ಹೆೈಡೊಾೋಜನ್, ಕಾಬಣನ್ ಮತುಿ ಆಮಿಜನಕದ ಅಂಶಗಳನುು ಹೊಂದಿವೆ. 
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MISCELLANEOUS 

 

1.ಸನದ್ದಿಯಲ್ಲಾರನವವಾಕ್ರತಗಳು 
1. ಪ್ಾಂಜಯಬ್ ನ್ ಮಹಯರಯಜ ರಾಂಜಿತ್ ಸಿಾಂಗ್ 

ಪ್ರಮನಖ ಸನದ್ದಿ  

 ಸುಮಾರು ನ್ಾಲುಕ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ (1801-39) ಪ್ಂಜಾಬ ಅನುು ಆಳಿದ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 
ಪ್ಾತ್ತಮಯನುು ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಲಾಹೊೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಾಾಟಿಸಲಾಯತು. 

ಮನಖಾ ಅಾಂಶಗಳು  

ಮಹಯರಯಜ ರಾಂಜಿತ್ ಸಿಾಂಗ್ ಬಗ ೆ  

 ಮಹಾರಾಜ ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ (  (1801-39) ಸಿಖ್ ಸ್ಾಮಾಾಜಯದ ರಾಜರಾಗಿದಾರು. ಅವರು 
ಶೆೋರ್-ಇ-ಪ್ಂಜಾಬ ಎಂದು ಪ್ಾಸಿದಧರಾಗಿದ್ಾಾರೆ.  

 ರಂಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 1780 ರಲ್ಲಿ ಗುಜಾಾನ್ಾವಲಾ (ಈಗ ಪ್ಾಕ್ರಸ್ಾಿನ) ಜರ್ಟ ಸಿಖ್ ಮಹಾರಾಜ 
ಮಹಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನ್ೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಿಖ್ಖರು ಮತುಿ ಆಫಾನುರ 
ಆಳಿವಕೆಯು ಪ್ಂಜಾಬ ನಲ್ಲಿ  ನಡೆಯುತ್ತಿತುಿ, ಅವರು ಇಡಿೋ ಪ್ಾದ್ೆೋಶವನುು ಹಲವಾರು 
ಕ್ಷಿಪ್ಣಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದರು. ರಂಜಿತ್ ಅವರ ತಂದ್ೆ ಮಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸುಕಾಕ್ರಣಯ ಮಿಸ್ಾಸಲು 
ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದಾರು.  

 ಅವರು ಪ್ಂಜಾಬ ನಲಿ್ಲ  ಕಾನೂನು ಮತುಿ ಸುವಯವಸ್ೆೆಯನುು ಸ್ಾೆಪ್ಪಸಿದರು.   ಹಿಂದುಗಳು ಮತುಿ 
ಸಿಖ್ಖರಿಂದ ಜಿಜಾಯಾವನುು ಸಹ ನಿಷೆೋಧಸಲು ಅವರು ನಿಷೆೋಧಸಿದರು.   ಅವರು 
ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಗಳನುು (ಗೊೋಲಡನ್ ಟೆಂಪ್ಲ್) ಸ್ಾೆಪ್ಪಸಿದರು. 

2 .ಸಮಾಂತ್  ಗ  ೋಯಲ್ 

 ಪ್ಾಕ್ರಸ್ಾಿನದ ಬಾಲಾಕೊೋರ್ಟ ಮೋಲ್ಲನ ವಾಯು ದ್ಾಳಿಯ ರೂವಾರಿ ಸಮಂತ್  ಗೊೋಯಲ್ 
ಅವರನುು ಸಂಶೆ ೋಧ್ನ್ೆ ಮತುಿ ವಿಶೆಿೋಷ್ಟ್ಣಾ ವಿಭಾಗದ (ರಾ) ಮುಖ್ಯಸೆರನ್ಾುಗಿ ನ್ೆೋಮಕ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ್ೆ  



http://www.nammaiasacademy.com 
 

49 

http://www.nialp.nammaiasacademy.com 

 ರಾ ಎಂಬುದು ಭಾರತ ಸರಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಗುಪ್ಿಚರ ಸಂಸ್ೆೆಯಾಗಿದ್ೆ 
 ಇದರ ಮಟಟ  ಮದಲ ನಿದ್ೆೋಣಶಕರು ರಾಮೋಶವರ್ ನ್ಾಥ್ ಕೌ. 
 ಭಯೋತಾಪದನ್ೆ ನಿಗಾಹ ಮತುಿ ಮಾಹಿತ್ತಯನುು ಸಂಗಾಹಿಸಿ, ಭಾರತದ ನಿೋತ್ತನಿರೂಪ್ಕರಿಗೆ 

ತಲುಪ್ಪಸುವುದು , ದ್ೆೋಶದ ಭದಾತೆ ದೃಷ್ಟ್ಟಯಂದ ಹೊರದ್ೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಢಚಾರಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು 
‘ರಾ’ ದ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ೆ. 

 ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಚೆೋರಿ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ೆ. 

3.ಅಬನಬರಿ ಛಯಯಯ ದ ೋವಿ 

 ಕೆೋಂದಾ ಸ್ಾಹಿತಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ುರಸೃತ ತೆಲುಗಿನ ಲೆೋಖ್ಕ್ರ ಅಬುಬರಿ ಛಾಯಾ ದ್ೆೋವಿ (86) 

ಇತ್ತಿೋಚಿಗೆ  ನಿಧ್ನ ಹೊಂದಿದರು.  
 ಅವರ ‘ಥಯನ್ಯ ಮಯಗ್ಾಂ‘ ಪ್ುಸತಕಕ ೆ 2005ರಲ್ಲಾ ‘ಕ ೋಾಂದರ ಸಯಹಿತ್ಾ ಅಕಯಡ ಮಿ ಪ್ರಶಸಿತ’ ಸಂದಿತುಿ. 

4.ಕ ಷ್ಟ್ಣಸಯವಮಿ ನ್ಟರಯಜನ್ 

 ಭಾರತ್ತೋಯ ತಟ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಡೆಯ ಪ್ಾಧಾನ ನಿದ್ೆೋಣಶಕರಾಗಿ ಕೃಷ್ಟ್ಿಸ್ಾವಮಿ ನಟರಾಜನ್ 
ನಿಯೋಜನ್ೆಗೊಂಡಿದ್ಾಾರೆ. 

 ತಟ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸೆರಾಗಿದಾ ರಾಜೆೋಂದಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಉತಿರಾಧಕಾರಿಯಾಗಿ 
ನಟರಾರ್ಜ ನಿಯೋಜನ್ೆಯಾಗಿದ್ಾಾರೆ. ಭಾರತ್ತೋಯ ತಟ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಡೆಯ ನ್ೆೋತೃತವ 
ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎರಡನ್ೆೋ ಅಧಕಾರಿ ನಟರಾಜನ್. 

 ಪ್ಾಸುಿತ ಪ್ಶಿುಮ ಸಮುದಾ ತ್ತೋರದ ತಟ ರಕ್ಷಣಾ ಪ್ಡೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿ ಕತಣವಯ 
ನಿವಣಹಿಸುತ್ತಿದ್ಾಾರೆ. 

2.ಪ್ರಮನಖದ್ದನ್ಯಚ್ರಣ ಗಳು 
1. ಅಾಂತಯರಯಷ್ಟ್ರೋಯ ಸಾಂಸತ್ ದ್ದನ್ 

 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಯೋಜನ್ೆ, ಕಾಯಣ ನಿೋತ್ತ ನಿರೂಪ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತುಿಗಳ ಪ್ಾತಾ ಹಾಗೂ 
ಅವುಗಳ ಪ್ಾರದಶಣಕತೆ, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ಜನಸ್ಾಮಾನಯರಲ್ಲಿ ತ್ತಳಿವಳಿಕೆ 
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ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ೆಾೋಶದಿಂದ ಜೂನ್ 30 “ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಸಂಸತ್ ದಿನ”ವನ್ಾುಗಿ 
ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿದ್ೆ. 

 ಜಗತ್ತಿನ್ಾದಯಂತ ಸಂಸದಿೋಯ ವಯವಸ್ೆೆ ಜನರ ದ್ೆೈನಂದಿನ ಬದುಕನುು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ೆ 
ಎಂಬುದನುು ತ್ತಳಿಸುವುದು ಈ ಆಚರಣೆಯ ಉದ್ೆಾೋಶವಾಗಿದ್ೆ. 

 ವಿಶವಸಂಸ್ೆೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ನಿಲುವಳಿ ಹೊರಡಿಸಿತು 

2.ಮಯದಕ ದರವಾ ದನಬ್ಳಕ  ಮತ್ನತ ಅಕರಮ ಸಯಗಣ  ವಿರ  ೋಧ ಜಯಗ ರ್ತ ದ್ದನ್   

 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ಾಯವನುು ಮಾದಕ ವಯಸನ ಮುಕಿ ಸಮಾಜವನ್ಾುಗಿ 
ನಿಮಿಣಸುವ ಗುರಿ ತಲುಪ್ಲು ಕಾಯಣಗಳನುು ಮತುಿ ಸಹಕಾರವನುು ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ 
ಜೂನ್ 26 ನುು ಮಾದಕ ದಾವಯ ದುಬಣಳಕೆ ಮತುಿ ಅಕಾಮ ಸ್ಾಗಣೆ ವಿರೊೋಧ ದಿನವನ್ಾುಗಿ 
ಆಚರಿಸಲು ವಿಶವಸಂಸ್ೆೆ 1987ರಲ್ಲಿ ನಿಲುವಳಿ ಹೊರಡಿಸಿತು. 

 ಈ ವಷ್ಟ್್ದ ರ್ಥೋಮ್ : “Health for justice.justice for health” 

3.ಕ್ರರೋಡ  

 ಆಸ್ೆರೋಲ್ಲಯಾದ ಆಟಗಾತ್ತಣ, ಹಾಲ್ಲ ಫೆಾಂರ್ಚ ಓಪ್ನ್ ಚಾಂಪ್ಪಯನ್ ಆಶೆಿೋಗ್ ಬಾಟಿಣ, 

ಬಮಿಣಂಗ್ ಹಾಯಂ ಕಾಿಸಿಕ್ ಟೂನಿಣಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾಶಸಿಿ ಗೆಲುಿವ ಮೂಲಕ ವಿಶವ ನಂ.1 ಆಟಗಾತ್ತಣ 
ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಾಾರೆ. 

 

 ಸಿವೋಡನ್ ದ್ೆೋಶದ ಸ್ೊೋಲೆಂಟುನ್ಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರ್ಪಲ್ಕ ಸ್ಾಮ್ ಗಾಾಂಡ ಪ್ಪಕ್ಸ ಕ್ರಾೋಡಾಕೂಟದ 
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ 1,500 ಮಿೋಟರ್ ಓಟದ ಸಪಧೆಣಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ಪ.ಯು. ಚಿತಾಾ ಚಿನುದ 
ಪ್ದಕ ಮುಡಿಗೆೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಾಾರೆ 
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