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ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ರಯು ಪಿ್ರಚೀನ್ 

ಕಾಲದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಲಾ ಪಿ ಕಾರಗಳು, 

ಸಾಹಿತ್ಯ  ಮತ್ತು  ವಾಸ್ತು ಶಿಲಪ ದ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. 

1. ಸತ್ರಾ ಗಳು ( ವೈಷ್ಣ ವ ಮಠ) ಎಂದರೇನು? 

2. ಯುನೆಸ್ಕ ೋದಂದ ವಿಶ್ವ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ರಣಗಳ 

ಘೋಷ್ಣೆ: 

3. ಕೊನಾರ್ಕ್ ಸೂರ್್ ದೇವಾಲರ್: 

4. ತೋಮರ್ ಅರಸ ಇಮಮ ಡಿ ಅನಂಗ್ಪಾಲ್ : 

5. ಲಾಚಿತ್ ಬೋರ್ ಫುಕನ್: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ  ಹೋರಾಟ –  ಅದರ ವಿವಿಧ 

ಹಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ದೇಶ್ದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಂದ ಪಾ ಮುಖ 

ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು. 

1. ಉಪಿ್ಪ ನ ಸತ್ರಯ ಗಾ ಹದ ಸಮ ರಣಾರ್್ ಪಾದಯಾತ್ರಾ : 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ಬಡತ್ರನ 

ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ನಗರಿೋಕರಣ, ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯಯ  

ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳು. 

1. ಸಿಟಿ ಇನ್ನ ೋವೇಶ್ನ್ ಎಕ್ಸ ್ ೋಂಜ್:  (ನಗರ ನಾವಿೋನಯ ತ್ರ 

ವಿನಿಮರ್ – CIX) 

2. ಸುಲಲಿತ್ರ ಜೋವನ ನಿವ್ಹಣೆ ಸೂಚ್ಯ ಂಕ (EoLI): 

3. ನಗರಾಡಳತ್ರ ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರ ಸೂಚ್ಯ ಂಕ 2020: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಮಹಿಳೆರ್ರು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆರ್ 

ಪಾತ್ರಾ , ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ಬಡತ್ರನ 

ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ನಗರಿೋಕರಣ, ಅವುಗಳ 

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳು. 

1. ‘ಅವಕಾಶ್ ಸೂಚ್ಯ ಂಕ 2021 ’ವರದ  

2. ದಶಾ (ಮಹಿಳೆರ್ರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ವಿರುದಿ ದ 

ನಿದ್ಷ್ಟ  ಅಪರಾಧಗಳಗೆ ವಿಶೇಷ್ 

ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳು) ಮಸೂದೆ, 2020: 

3. ಜಲಾಾ  ವೈದಯ ಕೋರ್ ಮಂಡಳಗಳನುನ  ರಚಿಸಲು 

ಮನವಿ: 

4. ಒರುನುದೊಯ್(ಅರುಣೋದರ್) ಯೋಜನೆ: 

5. ಮಹಿಳೆರ್ರ ಬಗೆಗಿನ ಸಿಟ ೋರಿಯಟೈಪ್ಸಸ   / 

ಪೂವ್ಗಾ ಹ ಪ್ಪೋಡಿತ್ರ ಮನ್ೋಭಾವದ ವಿರುದಿ ದ 

ಸುಧಾರಣೆರ್ ಕುರಿತ್ತ ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  

ಚ್ರ್ಚ್: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ವಿಶಾವ ದಯ ಂತ್ರ ಪಾ ಮುಖ ನೈಸಗಿ್ಕ 

ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳ ವಿತ್ರರಣೆ (ದಕಿ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಭಾರತೋರ್ 

ಉಪಖಂಡ ಸೇರಿದಂತ್ರ); ವಿಶ್ವ ದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿಾ  (ಭಾರತ್ರ 

ಸೇರಿದಂತ್ರ) ಪಾಾ ರ್ಮಿಕ, ದವ ತೋರ್ ಮತ್ತು  ತೃತೋರ್ 

ವಲರ್ದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳ ಸ್ವಾ ಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶ್ಗಳು. 

1. ಈಶಾನಯ  ಭಾರತ್ರದ ಕಬ್ಬು  ಮತ್ತು  ಬಿದರು ಅಭಿವೃದಿ  

ಮಂಡಳ  (NECBDC) 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸುನಾಮಿ, ಜ್ವವ ಲಾಮುಖಿ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಚಂಡಮಾರುತ್ರ ಮುಂತ್ರದ ಪಾ ಮುಖ 

ಭೌಗೋಳಕ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು, ಭೌಗೋಳಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಾ ಳ- ನಿಣಾ್ರ್ಕ ಭೌಗೋಳಕ 

ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ ಗಳಲಿಾ ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು (ಸ್ವಗರಗಳು ಮತ್ತು  

ಐಸ್-ಕಾಯ ಪಗ ಳು ಸೇರಿದಂತ್ರ) ಮತ್ತು  ಸಸಯ  ಮತ್ತು  ಪಾಾ ಣಿ ಮತ್ತು  

ಅಂತ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

1. ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ರ ಎಂದರೇನು? 
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ವಿಷ್ರ್ಗಳು:   ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೋರ್ರು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರದ 

ಹಿತ್ರಸಕು ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದಿ  ಹಂದದ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿ  ಹಂದುತು ರುವ ದೇಶ್ಗಳ ನಿೋತಗಳು ಮತ್ತು  

ರಾಜಕೋರ್ದ ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

1. ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧಯ ಕ್ಷರ 2021 ರ ವಾಯ ಪಾರ 

ಕಾರ್್ಸೂಚಿ ಮತ್ತು  2020 ರ ವಾರ್ಷ್ಕ ವರದ 

2. ಅಮೇರಿಕಾದ ಚಿಂತ್ರಕರ ಚಾವಡಿ ವರದಯು 

ಭಾರತ್ರವನುನ  ‘ಭಾಗಶಃ ಮುಕು ’ ಎಂದು 

ವಗಿೋ್ಕರಿಸುತ್ರು ದೆ: 

3. ತೈವಾನ್ ಕುರಿತ್ರ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಿಲುವಿನ ಬಗೆಗ  

ಎಚ್್ ರಿಕ್  ನಿೋಡಿದ ಚಿೋನಾ: 

4. ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನಕ್ಕ  ಬೈಡನ್ ಅವರ ಶಾಂತ ಯೋಜನೆ: 

5. ಕೋನಾಯ  ಮತ್ತು  ಸ್ಮಾಲಿಯಾ ನಡುವಣ ಹಿಂದೂ 

ಮಹಾಸ್ವಗರದ ಗಡಿ ವಿವಾದ: 

6. ಯೆಮನ್್ನ ಹೌತ ಬಂಡುಕೊೋರರ ಮುಂದೆ ಕದನ 

ವಿರಾಮ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ಪಾ ಸುು ತ್ರಪಡಿಸಿದ 

ರಿಯಾದ್: 

7. ಅಮೇರಿಕಾದ ಶಾಂತ ಯೋಜನೆ: 

8. ದಕಿ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದಾ : 
 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಆರೋಗಯ , ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವಮಾಜಕ ವಲರ್ / 

ಸೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ನಿವ್ಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ವಿಷ್ರ್ಗಳು. 



1. ವಿಷ್ರ್ವಾರು ಕ್ಯಯ ಎಸ್ ವಿಶ್ವ  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲರ್ 

ಶ್ಾ ೋಯಾಂಕಗಳು 2021: 

2. ಎಂಜನಿರ್ರಿಂಗ ಪಾ ವೇಶ್ಕ್ಕ  ಗಣಿತ್ರ, ಭೌತ್ರಶಾಸು ರ, 

ರಸ್ವರ್ನಶಾಸು ರ ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಲಾ : AICTE. 

3. ಎಲ್ ಸ್ವಲವ ಡ್ಡರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಮುಕು  ಎಂದು 

ಘೋರ್ಷಸಲಿ ಟಟ  ಮಧಯ  ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ 

ರಾಷ್ಟ ರವಾಗಿದೆ. 

4. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: 

5. ಪಾ ಧಾನ ಮಂತಾ  ಸ್ವವ ಸಾ ಯ  ಸುರಕಿಾ  ನಿಧಿ: 

6. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕುರಿತ್ರ ಆರೋಗಯ  ನಿೋತ: 

7. ಎರಡು ಬಾರಿ ರೂಪಾಂತ್ರರಿತ್ರ ’ವೈರಸ್  ಪತ್ರು : 

8. ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ವೃತು ಪರರ ಮಸೂದೆ, 

2021 ರ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆಯೋಗ: 

9. ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಚೌಕಟಟ ನುನ  ಹರತಂದ CBSE: 

10. ಆರ್ ಟಿ – ಪ್ಪ ಸಿ ಆರ್:  

11. ಸಂತೋಷ್ದ ಪಠಯ ಕಾ ಮ: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ನೆರೆಹರೆರ್ ದೇಶ್ಗಳಂದಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು. 

 

1. ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಉತ್ರು ರ ದಕಿ ಣ ಸ್ವರಿಗೆ 

ಕಾರಿಡ್ಡರ್: 

2. ಭಾರತ್ರವು ಶಿಾ ೋಲಂಕಾ ದೊಂದಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಂಬಂಧಗಳನುನ  ಗಟಿಟ ಗಳಸಲು 

ಪುನರುಚ್್ ರಿಸುತ್ರು ದೆ: 

3. ಬಾ ಹಮ ಪುತ್ರಾ  ನದರ್ ಕ್ಳಪಾತ್ರಾ ದಲಿಾ  

ಅಣೆಕಟುಟ ಗಳನುನ  ನಿಮಿ್ಸಲು ಯೋಜಸಿದ ಚಿೋನಾ: 

4. ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಆಯೋಗದ ಸಭೆ: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಪಾ ಜ್ವ ಪಾಾ ತನಿಧಯ  ಕಾಯೆೆರ್ ಪಾ ಮುಖ 

ಲಕ್ಷಣಗಳು. 

 

1. ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನ್ೋಂದಣಿ: 

2. ನ್ೋಟಾ (ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲಾ ): 

3. ಮತ್ರದಾರರು ಪರಿಶಿೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಪೇಪರ್ ಆಡಿಟ್ 

ಟಾ ರ್ಲ್ (VVPAT): 

4. ಅಂರ್ಚ ಮತ್ರಪತ್ರಾ ಗಳು ಎಂದರೇನು? 

5. ಮಾದರಿ ನಿೋತ ಸಂಹಿತ್ರ: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ ದಲಿಾ  ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಾತ್ರಾ . 

 

1. ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿರ್ಲಿಾ   “ನೇರ ಪಾ ವೇಶ್” (lateral 

entry): ಕಾರಣಗಳು, ಕಾರ್್ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು  

ವಿವಾದಗಳು 

2. ವಾರ್ಷ್ಕ ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ  ವರದ: 

3. ಬಿಹಾರ ಪೊಲಿೋಸ್ ಮಸೂದೆ: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಶಾಸನಬದಿ , ನಿಯಂತ್ರಾ ಕ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ 

ಅರೆ-ನಾಯ ಯಾಂಗ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು. 

 

1. ವಿಮಾ ಲೋಕಪಾಲ / ಓಂಬ್ಬಡಸ ಮ ನ್: 

2. ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಬೋಡ್್ ಬ್ಯಯ ರೋ (ಬಿಬಿಬಿ) 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಸಕಾ್ರದ ನಿೋತಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ 

ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ ನ ಅಭಿವೃದಿರ್ ಅಡಚ್ಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ 

ವಿನಾಯ ಸ ಮತ್ತು  ಅನುಷ್ಯಠ ನದಂದ ಉಂಟಾಗುವ 

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

 

1. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ನ್ಂದಣಿ: 

2. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ ರ ಒಂದು ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿ ವಯ ವಸ್ಯಾ : 

3. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾ ದೇಶ್ ಮಸೂದೆ: 

4. ಪೂಜ್ವ / ಪಾಾ ರ್್ನಾ ಸಾ ಳಗಳ ಕಾಯೆೆ : 

5. MMDR ತದೆು ಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2021: 

6. “ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿಗಳ ರದೆ ತ” ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ಕಂದಾ ದ 

ಪಾ ತಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ಕೊೋರಿದ ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್: 

7. ವಿಮಾ ತದೆು ಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2021: 

8. ಪೌರತ್ರವ  (ತದೆು ಪಡಿ) ಕಾಯೆೆ , 2019 (CAA): 

9. GST ಪರಿಹಾರ: 

10. ಗಾಾ ಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಇ-ಕಾಮಸ್್) ನಿರ್ಮಗಳು, 

2020: 

11. ಭಾರತ್ರದ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಮೂಲಕ ಸರಕುಗಳನುನ  

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಜಟಲ್ ತ್ರರಿಗೆ 

ವಿಧಿಸುವಂತಲಾ  

12. ಸ್ವಂಪಾ ದಾಯಿಕ ಪಾ ವಾಸಿ ತ್ರಣಗಳ ಅಭಿವೃದಿ  

ಯೋಜನೆ: 

13. ವಿಶಿಷ್ಟ  ಭೂಪಾ ದೇಶ್ ಗುರುತ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ  

(ULPIN) ಯೋಜನೆ: 

14. NRC ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಹಕುಕ  ನಿರಾಕರಣೆ ಸಿಾ ೋಪ್ಸ ಗಳನುನ  

ಶಿೋಘಾ ದಲಿಾ  ನಿೋಡಲಾಗುವುದು: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಸಕಾ್ರದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ 

ವಿಭಜನೆ, ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್್ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು. 

 

1. ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಚಿಹ್ನನ ಗಳನುನ  ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೋಗ ಹೇಗೆ ನಿಧ್ರಿಸುತ್ರು ದೆ? 

2. ಮುಲಾ ಪೆರಿಯಾರ್ ಆಣೆಕಟುಟ  ವಿವಾದ: 

3. ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯಯ ರಿಯು ನಾಯ ಯಾಲರ್ಕ್ಕ  ಹೇಗೆ 

ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಎಂಬ್ಬದನುನ  ಗುರುತಸಿ: 

ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ಕ್ಕ  ತಳಸಿದ ಸ್ವಲಿಸಿಟರ್ 

ಜನರಲ್: 

4. ಭಾರತ್ರದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರನುನ  ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ 

ಕೊೋಟ್್ ಹೇಗೆ ಆಯೆಕ  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ? 

5. ಹೈಕೊೋಟ್್ ಗಳಲಿಾ   ಬಾಕ ಉಳದರುವ 

ಪಾ ಕರಣಗಳನುನ  ಇತ್ರಯ ರ್್ಗಳಸಲು ನಿವೃತ್ರು  

ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತ್ರ ಸಲಹ್ನ 

ನಿೋಡಿದ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಕಂದಾ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳಂದ  ದುಬ್ಲ 

ವಗ್ದ ಜನಸಮುದಾರ್ದವರಿಗೆ ಇರುವ ಕಲಾಯ ಣ 

ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರ; 

ಕಾರ್್ವಿಧಾನಗಳು,ಕಾನ್ಮನುಗಳು, ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಈ 

ದುಬ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ 

ರಚಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು. 

 



1. ಕಂದಾ  ಸರಕಾರವು ಒದಗಿಸುವ ‘ಅಲಿ ’ 

ಪ್ಪಂಚ್ಣಿರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವಂತ್ರ ತಳಸಿದ ಸಮಿತ: 

2. ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ನಿಮಾ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 

ಕಾಮಿ್ಕರ ರಾಜಯ  ಕಲಾಯ ಣ ಮಂಡಳಗಳು (BOCW): 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಕಂದಾ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳ ಕಾರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  

ಜವಾಬೆಾ ರಿಗಳು, ಫೆಡರಲ್ ರಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸವಾಲುಗಳು, ಸಾ ಳೋರ್ ಮಟಟ ದಲಿಾ  

ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಹಂಚಿಕ್ ಮತ್ತು  ಅದರಲಿಾ ನ 

ಸವಾಲುಗಳು. 

1. ಅನುದಾನಿತ್ರ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಚುನಾವಣೆಗೆ 

ಸಿ ಧಿ್ಸುವುದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ  ಹೈಕೊೋಟ್್ 

ನಿಧಾ್ರಕ್ಕ  ತ್ರಡೆ ನಿೋಡಿದ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂಕೊೋಟ್್: 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಸಂಸತ್ತು  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು – 

ರಚ್ನೆ, ಕಾರ್್ವೈಖರಿ, ವಯ ವಹಾರದ ನಡ್ಡವಳಗಳು, 

ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಸವಲತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಇವುಗಳಂದ 

ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

 

1. ಅಧಿವೇಶ್ನದ ಮುಕಾು ರ್: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಸಂವಿಧಾನ- ಐತಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳು, 

ವಿಕಸನ, ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ ಗಳು, ತದೆು ಪಡಿಗಳು, ಮಹತ್ರವ ದ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಮೂಲ ರಚ್ನೆ. 

 

1. ಮಿೋಸಲಾತರ್ಲಿಾ  50% ಮಿತರ್ ಕುರಿತ್ತ ರಾಜಯ ಗಳ 

ಅಭಿಪಾಾ ರ್ಗಳನುನ  ಕೊೋರಿದ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್: 

2. ಅವಿಶಾವ ಸ ಮತ್ರ: 

3. ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು: 

4. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ (ತದೆು ಪಡಿ) 

ಮಸೂದೆ, 2021: 

5. ನಾಮನಿದೇ್ಶಿತ್ರ ಸಂಸದರಿಗೆ ಪಕಿಾಂತ್ರರ ವಿರೋಧಿ 

ಕಾಯೆೆರ್ ಅನವ ಯಿಸುವಿಕ್: 

6. ಲೋಕಸಭೆರ್ ಅನುಮೊೋದನೆ ಪಡೆದ 

(ಧನ) ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆ. 

7. ಪೂರಕ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕ್: 

8. ಬಂಧನದಲಿಾ ದೆಾ ಗ ವಕೋಲರ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕುಕ : 

9. ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿರ್ಲಿಾ ನ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು: 

10. ನಾಯ ಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ವಿಚಾರಣೆರ್ನುನ  ಕೈಗಳಳ ಲು 

ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಅಟಾನಿ್ ಜನರಲ್: 

11. ಧಾಮಿ್ಕ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ :(Freedom of Religion) 

12. ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತ್ರ: 

13. ಸ್ವಗರೋತ್ರು ರ ಭಾರತೋರ್ ನಾಗರಿಕರು (OCI): 

 
 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು : ವಿವಿಧ ಸ್ವಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದೆೆ ಗಳಗೆ 

ನೇಮಕಾತ,ವಿವಿಧ ಸ್ವಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು, 

ಕಾರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಜವಾಬೆಾ ರಿಗಳು. 

 

1. ಮುಖಯ ಮಂತಾ : ನೇಮಕಾತ, ಅಧಿಕಾರ, ಕಾರ್್ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ನ: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಆಡಳತ್ರ, ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಹಣೆಗಾರಿಕ್, 

ಇ-ಆಡಳತ್ರ – ಅನವ ರ್ಗಳು, ಮಾದರಿಗಳು, ರ್ಶ್ಸುಸ ಗಳು, 

ಮಿತಗಳು ಮತ್ತು  ಭವಿಷ್ಯ ದ ಪಾ ಮುಖ ಅಂಶ್ಗಳು; ನಾಗರಿಕರ 

ಸನನ ದುಗಳು, ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಉತ್ರು ರದಾಯಿತ್ರವ  ಮತ್ತು  

ಸ್ವಂಸಿಾ ಕ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಕಾ ಮಗಳು. 

1. ಅಜ್ವಗರೂಕತ್ರಗಾಗಿ ಐವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ 

ದಂಡವಿಧಿಸಿದ ರಾಜಸ್ವಾ ನ ಮಾಹಿತ ಆಯೋಗ: 

2. ಸೂಚ್ಯ ಂಕ ಮಾನಿಟರಿಂಗ ಕೊೋಶ್: 

3. ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಗಳ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದಿ ದ 

ಅಜ್ರ್ನುನ  ಆಲಿಸಲಿರುವ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂಕೊೋಟ್್: 

4. ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕ  ತ್ರಡೆ 

ನಿೋಡುವಂತ್ರ ಕೊೋರಿ ಸಲಿಾ ಸಿದೆ  ಅಜ್ರ್ನುನ  

ವಜ್ವಗಳಸಿದ ಸರ್ೋ್ಚ್್  ನಾಯ ಯಾಲರ್: 

 
 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ದವ ಪಕಿ ೋರ್, ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ಜ್ವಗತಕ 

ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪಿ ಂದಗಳು 

ಮತ್ತು  / ಅರ್ವಾ ಭಾರತ್ರದ ಹಿತ್ರಸಕು ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೋರುವ ಅಂಶ್ಗಳು. 

1. ‘ಮುಕು , ಸವ ತಂತ್ರಾ ’ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿರ್ಕ್ ಪಾ ದೇಶ್ಕ್ಕ  

ಬಂಬಲ ನಿೋಡುವ ಕಾವ ಡ್ ನಾರ್ಕರು: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಪಾ ಮುಖ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು, 

ಏಜೆನಿಸ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೇದಕ್ಗಳು, ಅವುಗಳ ರಚ್ನೆ, ಮತ್ತು  

ಆದೇಶ್. 

1. ಏಷ್ಯಯ ದ ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಹೂಡಿಕ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ 

(AIIB) : 

2. ಒಪೆರ್ಕ + ನ ನಿಧಾ್ರವು  ಆರ್ಥ್ಕ ಚೇತ್ರರಿಕ್ 

ಪಾ ಕಾ ಯೆಗೆ ಒಂದು ಹಡೆತ್ರ: 

3. ಕೈನ್್ ಸಂಸ್ಯಾ ಯು $ 1.4 ಬಿಲಿರ್ನ್  ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ 

ಐದು ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳ ಸಮಮ ತ ಪಡೆದದೆ: 

4. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳ: 

5. ನ್ಮಯ  ಡೆವಲಪೆಮ ಂಟ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ (NDB): 
6.  

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಮೂಲಸೌಕರ್್: ಇಂಧನ, ಬಂದರುಗಳು, 

ರಸ್ಯು ಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲೆಾ ಣಗಳು, ರೈಲೆವ  ಇತ್ರಯ ದ. 

1. ಅಭಿವೃದಿ  ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಯಾ  (DFI) ರ್ನುನ  

ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುವ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿದ 

ಕಂದಾ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ: 

2. ರೈಲೆವ  ಇಲಾಖ್ಯರ್ನುನ  ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣಗಳಸುವುದಕ್ಕ  

ವಿರೋಧ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದ ಪಾ ತಪಕ್ಷಗಳು: 

3. ಗಾಾ ಮ ಉಜ್ವಲಾ: 

 

 

ಸ್ವಮಾನಯ  ಅಧಯ ರ್ನ ಪತಾ ಕ್ – 3 
 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಮಾಹಿತ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ, ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್, 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್, ರಬಟಿರ್ಕಸ , ನಾಯ ನ್-ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ, ಜೈವಿಕ 

ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ಬೌದಿ ಕ ಆಸಿು  ಹಕುಕ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ಜ್ವಗೃತ. 

1. PSLV-C 51 ಉಡ್ಡವಣೆ. 

2. ಕುಲಾಂತ್ರರಿ (GMO) ಬಳೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

FSSAI ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳು: 



3. ಬೌದಿ ಕ ಹಕುಕ  ಸ್ವವ ಮಯ ಗಳ / ಪೇಟಂಟ್ 

ಪರಿಶಿೋಲನೆರ್ಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಸಹಕಾರ ನಿೋಡುವುದಕ್ಕ  

ಒಪಿ್ಪ ದ ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್:    

4. ಏನಿದು ನಾಸ್ವ ಮತ್ತು  ಇಸ್ಾ ೋದ ಜಂಟಿ ಭೂ- ವಿೋ

ಕ್ಷಣಾ/ ಕಣಾಗ ವಲು ನಿಸ್ವರ್ ಯೋಜನೆ? 

5. ಆರ್್ಒಸಿಗಳನುನ  ಸಲಿಾ ಸುವಾಗ ಕಾ ಪೊಟ ೋಕರೆನಿಸ  

ಹೋಲಿಾ ಂಗ್ಗಳನುನ  ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಾಗಿ 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಕಂದಾ  ಏಕ್ ಬರ್ಸಿದೆ? 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ವಿಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ- ಬಳವಣಿಗೆಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಅನವ ರ್ಗಳು ಮತ್ತು  ದೈನಂದನ 

ಜೋವನದಲಿಾ  ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  

ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನದಲಿಾ  ಭಾರತೋರ್ರ ಸ್ವಧನೆಗಳು; ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನದ 

ದೇಶಿೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಹಸ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನವನುನ  

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವುದು 

1. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಿಜ್ವಾ ನ ದನ. 

2. ತ್ರಂತಾ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟಟ  ಸುಧಾರಣಾ 

ಕಾರ್್ಕಾ ಮ (TEQIP). 

3. ತ್ರರಂಗಾಂತ್ರರ (Spectrum ) ಹರಾಜು ಎಂದರೇನು? 

4. ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ನ ಹಸ ನಿೋತರ್ನುನ  

ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲಾಗುತು ದೆ: ಸಕಾ್ರ. 

5. ಇಂಗಾಲದ ಹಿೋರಿಕೊಳುಳ ವಿಕ್ ಮತ್ತು  ಪರಿವತ್ರ್ನೆರ್ 

ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಕೃತ್ರಕ ದುಯ ತಸಂಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆ: 

6. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ತ್ರಂತಾ ಕ ಜವಳ ಯೋಜನೆ: 

7. ಹೈ ಎಲೆಕಾಟ ರನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಟಾಾ ನಿಸ ಸಟ ರ್ ಗಳು 

(HEMT): 

8. ಡಿಜಟಲ್ ಹಸಿರು ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ರಾ : 

9. ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ-ಏರ್ ಬಾಯ ಟರಿಗಳು ಯಾವುವು? 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಜೋವವೈವಿಧಯ ತ್ರಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

1. ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ ನ ಹಿಮ ಚಿರತ್ರ ಕುರಿತ್ರ 

ಅಧಯ ರ್ನ. 

2. ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಾ ಕದ ರಚ್ನೆರ್ಲಿಾ ನ ವಿಳಂಬವನುನ  

ಪಾ ಶಿನ ಸಿದ ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್: 

 
 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಯ  ಮತ್ತು  ಅವನತ, 

ಪರಿಸರ ಪಾ ಭಾವದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ. 

1. ವಿಶ್ವ  ವನಯ ಜೋವಿ ದನ: 

2. ತೋವಾ ವಾಗಿ ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಪಾ ಭೇದಗಳ 

ಚೇತ್ರರಿಕ್ ಕಾರ್್ಕಾ ಮ: 

3. ಕಾಡಿಗ ಚ್ಿ ನ ಕುರಿತ್ತ ಭಾರತೋರ್ ಅರಣಯ  ಸಮಿೋಕಿ್ರ್ 

ವರದ: 

4. ವನ್ ಧನ್ ವಿಕಾಸ ಕಂದಾ  ಉಪಕಾ ಮ: 

5. ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ  ನಿವ್ಹಣಾ ಆಯೋಗ 

(CAQM): 

6. ಪೌರಾಣಿಕ ಸರಸವ ತ ನದರ್ ಅಧಯ ರ್ನಕಾಕ ಗಿ ಸಮಿತ: 

7. ‘ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಗುಣಮಟಟ  ಪರಿೋಕಿ್ , 

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಶಿೋಲನೆ’ ಕಾರ್್ವಿಧಾನ: 

8. ಇಂಧನ ಮಳಗೆಗಳಲಿಾ  ಬಂಜನ್ 

ಹರಸೂಸುವಿಕ್ರ್ನುನ  ತ್ರಗಿಗ ಸಲು ತಳಸಿದ ಸಮಿತ: 

9. ‘ವಿಶ್ವ  ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ  ವರದ 2020’: 

10. ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಅರಣಯ  ದನ. 

11. ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್ದ ನಿೋರಿನ ಬಿಕಕ ಟುಟ . 

12. ಕ್ನ್-ಬಟಾವ  ಅಂತ್ರರ್ ನದಜೋಡಣೆ ಆಣೆಕಟುಟ  

ಯೋಜನೆ. 

13. ಹುಲಿ ಪುನವ್ಸತ / ಸಾ ಳಾಂತ್ರರ ಯೋಜನೆ: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಸಂವಹನ ಜ್ವಲಗಳ ಮೂಲಕ ಆಂತ್ರರಿಕ 

ಭದಾ ತ್ರಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವುದು, ಆಂತ್ರರಿಕ ಭದಾ ತ್ರ 

ಸವಾಲುಗಳಲಿಾ  ಮಾಧಯ ಮ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಕ 

ಜ್ವಲತ್ರಣಗಳ ಪಾತ್ರಾ , ಸೈಬರ್ ಭದಾ ತ್ರರ್ ಮೂಲಭೂತ್ರ 

ಅಂಶ್ಗಳು, ಅಕಾ ಮ ಹಣ ವಗಾ್ವಣೆ ಮತ್ತು  ಅದನುನ  

ತ್ರಡೆಯುವುದು. 

1. ಚಿೋನಾದ ಸೈಬರ್ ದಾಳರ್ನುನ  ವಿಫಲ 

ಗಳಸಲಾಗಿದೆ: ವಿದುಯ ತ್ ಸಚಿವಾಲರ್ : 

2. ಸೈಬರ್ ಸವ ಯಂಸೇವಕ ಯೋಜನೆ: 

3. ಟಲಿಕಾಂ ಪರವಾನಗಿ ನಿರ್ಮಗಳಗೆ ತದೆು ಪಡಿ: 

4. ಕಬಲ್ ಟಲಿವಿಷ್ನ್ ನೆಟ್್ವರ್ಕಸ ್ (ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ) 

ಕಾಯೆೆ , 1995: 

5. ಹಸ ಐಟಿ ನಿರ್ಮಗಳ ವಿರುದಿ ದ ಅಜ್ರ್ ಕುರಿತ್ತ 

ಪಾ ತಕಾ ಯೆ ಕೊೋರಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೋಟ್್: 

6. ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ್ನ ಹಸ ಗೌಪಯ ತ್ರ ನಿೋತರ್ ಕುರಿತ್ತ 

ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಮಧಯ  ಪಾ ವೇಶಿಸಬೇಕ್ಂದು 

ಕೊೋರಿದ ಕಂದಾ . 

7. ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ವರದ 2020: 

 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಆರ್ಥ್ಕತ್ರರ್ ಮೇಲೆ ಉದಾರಿೋಕರಣದ 

ಪರಿಣಾಮ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿೋತರ್ಲಿಾ ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿರ್ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪಾ ಭಾವ. 

1. ‘ಕನಾ್ಟಕ ಎಂಜನಿರ್ರಿಂಗ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿ  ನಿೋತ–2021’: 

2. ಡಂಪ್ಪಂಗ ವಿರೋಧಿ ಸುಂಕ / ತ್ರರಿಗೆ: 

3. ರಫುು  ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕ ಮತ್ತು  ತ್ರರಿಗೆಗಳ 

ಪರಿಹಾರ (RODTEP) ಯೋಜನೆ: 

4. ಕಂದಾ ವು ವಿದೇಶಿ ವಾಯ ಪಾರ ನಿೋತರ್ನುನ  ವಿಸು ರಿಸುವ 

ಸ್ವಧಯ ತ್ರಯಿದೆ: 

 

ವಿಷ್ರ್: ನೇರ ಮತ್ತು  ಪರೋಕ್ಷ ಕೃರ್ಷ ಸಬಿಸ ಡಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಕನಿಷ್ಠ  ಬಂಬಲ ಬಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ರ್ಗಳು; 

ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ವಿತ್ರರಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ  – ಉದೆೆ ೋಶ್ಗಳು, 

ಕಾರ್್ಗಳು, ಮಿತಗಳು, ಸುಧಾರಣೆಗಳು; ಬಫರ್ ಸ್ವಟ ರ್ಕ 

ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಭದಾ ತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ರ್ಗಳು; 

ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ಮಿಷ್ನ್; ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಅರ್್ಶಾಸು ರ. 

1. ಸಕಕ ರೆರ್ ಕನಿಷ್ಠ  ಮಾರಾಟ ಬಲೆ: 

2. ಕೃರ್ಷ ಅರಣಯ  (SMAF) ಯೋಜನೆರ್ ಉಪಯೋಜನೆ: 

3. ಜ್ವಗತಕ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯ ಂಕದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು  

ದತ್ರು ಂಶ್ ನಿಖರತ್ರರ್ನುನ  ಪಾ ಶಿನ ಸಿದ ಸಕಾ್ರ: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಭಾರತೋರ್ ಆರ್ಥ್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಯೋಜನೆ, 

ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳ ಕೊಾ ೋಡಿೋಕರಣ , ಪಾ ಗತ, ಅಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  

ಉದೊಯ ೋಗಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

1. ಹರಿಯಾಣದ ಮಿೋಸಲಾತ (ಕೊೋಟಾ) ಕಾನ್ಮನು: 



2. ‘ತ್ರವ ರಿತ್ರ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾ ಯಾ’ ಕಾರ್್ವಿಧಾನ: 

3. ಉತಿ್ರ ದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಾ ೋತ್ರಸ ಹಕ ಯೋಜನೆ: 

33 ‘ಸಕಾ ರ್  ಔಷ್ಧಿೋರ್ ಪದಾರ್್ಗಳ’ 

ಅಜ್ಗಳನುನ  ಅನುಮೊೋದಸಿದ ಕಂದಾ : 

4. ಖ್ಯಸಗಿ ವಲರ್ದಲಿಾ  75% ಉದೊಯ ೋಗಗಳನುನ  

ಸಾ ಳೋರ್ರಿಗಾಗಿ ಕಾಯೆಿ ರಿಸುವ ಜ್ವಖ್ಂಡ್ 

ಮಸೂದೆ: 

5. ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಮೂಲ ಆದಾರ್: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಗಡಿ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಭದಾ ತ್ರ ಸವಾಲುಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ನಿವ್ಹಣೆ – ಸಂಘಟಿತ್ರ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು  

ಭಯೋತಿ್ರ ದನೆರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. 

1. ಕಾನ್ಮನುಬಾಹಿರ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳ (ತ್ರಡೆ) 

ಕಾಯೆೆ :  (UAPA) 

2. ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ನಿಂದ ವಲಸ್ಯ ಬರುವವರನುನ  ತ್ರಡೆರ್ಲು 

ಸೂಚಿಸಿದ ಕಂದಾ : 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು:ಆಂತ್ರರಿಕ ಭದಾ ತ್ರಗೆ ಸವಾಲನುನ  ಒಡುಾ ವ 

ಆಡಳತ್ರ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶ್ಗಳ ಪಾತ್ರಾ . 

1. ಏನಿದು ಗೆಾ ೋಟರ್ ಟಿಪಾಾ ಲಾಯ ಂಡ್ ಬೇಡಿಕ್ ? 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ವಿವಿಧ ಭದಾ ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ಏಜೆನಿಸ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಆದೇಶ್ಗಳು. 

1. ಭಾರತೋರ್ ವಿಶೇಷ್ ಪಡೆ (SF): 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಅಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ಉಗಾ ವಾದದ 

ಹರಡುವಿಕ್ರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. 

1. ತ್ರಪಿಾ ದ ಕಾನ್ಮನು ಕಾ ಮಗಳ ವಿರುದಿ  ವರಿಷ್ಠ  

ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಅಜ್: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ವಿಪತ್ತು  ನಿವ್ಹಣೆ. 

1. ಚಂಡಮಾರುತ್ರದ ಅಪಾರ್ವನುನ  

ತ್ರಗಿಗ ಸುವ  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಯೋಜನೆ (NCRMP): 

2. ಎಂಟು ಚಂಡಮಾರುತ್ರಗಳಂದಾಗಿ ₹ 31,945 ಕೊೋಟಿ 

ಮೌಲಯ ದ ನಷ್ಟ ವನುನ  ಅನುಭವಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ: 

 
 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ವಿವಿಧ ರಿೋತರ್ ನಿೋರಾವರಿ ಮತ್ತು  ನಿೋರಾವರಿ 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳ ಸಂಗಾ ಹ. 

1. ಪೂವ್ ರಾಜಸ್ವಾ ನ ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆ (ERCP): 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಅಂತ್ರಗ್ತ್ರ ಬಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅದರಿಂದ 

ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

1. ಯುನಿವಸ್ಲ್ ಬಾಯ ಂಕುಗಳು, ಮತ್ತು  ಸಣಣ  

ಹಣಕಾಸು ಬಾಯ ಂಕುಗಳ ಅಜ್ಗಳನುನ  

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಸಮಿತ: 

 

 

 

 

ಸ್ವಮಾನಯ  ಅಧಯ ರ್ನ ಪತಾ ಕ್ –  4 
 

ಹುಡುಗಿರ್ನುನ  ಅತ್ರಯ ಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹತು ರುವ 

ವಯ ಕು ಗೆ, ಅದೇ ಹುಡುಗಿರ್ನುನ  ಮದುವೆಯಾಗುವಂತ್ರ ಕಳದ 

ಸುಪ್ಪಾ ೋಂಕೊೋಟ್್ :  

  

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಆಡಳತ್ರದಲಿಾ  ಸಮಗಾ ತ್ರ: ಸ್ವವ್ಜನಿಕ 

ಸೇವೆರ್ ಪರಿಕಲಿ ನೆ; ಆಡಳತ್ರ ಮತ್ತು  ಪಾಾ ಮಾಣಿಕತ್ರರ್ 

ತ್ರತವ ಕ ಆಧಾರ, ಮಾಹಿತ ವಿನಿಮರ್ ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರದಲಿಾ  

ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರ, ಮಾಹಿತರ್ ಹಕುಕ , ನೈತಕ ನಡವಳಕ್, ನಿೋತ 

ಸಂಹಿತ್ರ. 

ನಾಯ ಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ಇಬು ರು ಜಲಾಾ ಧಿಕಾರಿಗ

ಳಗೆ ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸಿದ ಹೈಕೊೋಟ್್: 

ಸಿದೆ ಪೇಟ್ ಜಲಾಾ ಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಕಂದಾರ್ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ 

(RDO) ಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸಿದ ತ್ರಲಂಗಾಣ ಉಚ್್  

ನಾಯ ಯಾಲರ್: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಆಡಳತ್ರದಲಿಾ   

ಸ್ವವ್ಜನಿಕ / ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಮೌಲಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ನೈತಕತ್ರ: 

ಸಿಾ ತ ಮತ್ತು  ತಂದರೆಗಳು; ಸಕಾ್ರಿ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿಾ  ನೈತಕ ಕಾಳಜ ಮತ್ತು  ಸಂದಗಿ ತ್ರಗಳು. ಮಾಹಿತ 

ಹಂಚಿಕ್ ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರದಲಿಾ  ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರ. 

 ಲಸಿಕ್ ನಿೋಡುವ ಆದಯ ತ್ರರ್ ಗುಂಪ್ಪನಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರು, 

ವಕೋಲರನುನ  ಸೇರಿಸಲಾಗದು- ಸಕಾ್ರ: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಸ್ವವ್ಜನಿಕ /ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಮೌಲಯ ಗಳು 

ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಆಡಳತ್ರದಲಿಾ  ನೈತಕತ್ರ: ಸಿಾ ತ ಮತ್ತು  

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು; ನೈತಕ ಕಾಳಜ ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರಿ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿಾ  ಸಂದಗಿ ತ್ರಗಳು;ನೈತಕ ಮಾಗ್ದಶ್್ನದ 

ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಕಾನ್ಮನುಗಳು, ನಿೋತಗಳು, ನಿರ್ಮಗಳು 

ಮತ್ತು  ಆತ್ರಮ ಸ್ವಕಿ ;ಹಣೆಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತು  ನೈತಕ 

ಆಡಳತ್ರ;ಆಡಳತ್ರದಲಿಾ  ನೈತಕ ಮೌಲಯ ಗಳನುನ  

ಬಲಪಡಿಸುವುದು; ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು  

ಧನಸಹಾರ್ ನಿೋಡಿಕ್ರ್ಲಿಾ  ನೈತಕ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು; ಸ್ವಂಸಿಾ ಕ 

ಆಡಳತ್ರ. 

ಪೊಲಿೋಸರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸುವರು / ತ್ರನಿಖ್ಯ ಮಾಡುವವರು 

ಯಾರು? ಎಂದು ಕಳದ ಹರಿಯಾಣ ನಾಯ ಯಾಲರ್: 

 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು: ಖ್ಯಸಗಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲಿಾ  

ನೈತಕತ್ರ. 

ಜೈಲ್ ರೇಡಿಯೋ: 

ಹಲೆಾ  ಪಾ ಕರಣದ ಆರೋಪ್ಪಗೆ ವಯ ಸನಮುಕು  ಕಂದಾ ದಲಿಾ  

ಸಮುದಾರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ್ರ ಆದೇಶಿಸಿದ ಹೈಕೊೋಟ್್: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ಪೂವ್ಭಾವಿ ಪರಿೋಕಿ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಿದಯ ಮಾನಗಳು: 

 
1. ಆಸ್ಯಟ ರೋಲಿಯಾದ ಹಳೆರ್ ಮೂಲನಿವಾಸಿ ರಾರ್ಕ ಕಲೆ. 

2. ಗೇಮಿಂಗ ನಲಿಾ  ಶ್ಾ ೋಷ್ಠ ತ್ರರ್ ಕಂದಾ . 

3. ಖುಜಾ  ಘರ್. 

4. ಜಲಶ್ಕು  ಸಚಿವಾಲರ್ದ ‘ಮಳೆ ನಿೋರು ಸಂಗಾ ಹ’ 

ಅಭಿಯಾನ್. 

5. ಬಿರ್ ಚಿಲಾರೈ. 

6. ಖರಿೋದ ವಯ ವಸ್ವಾ ಪಕ ಸೂಚಂಕ ಎಂದರೇನು (PMI)? 

7. ಸ್ಯಸ್ ಮತ್ತು  ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಶುಲಕ . 

8. ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಶುಲಕ  ಎಂದರೇನು? 

9. ಹುರುನ್ ಜ್ವಗತಕ ಶಿಾ ೋಮಂತ್ರ ಪಟಿಟ  2021. 

10. ವಿಲಿೋನಗಂಡ ರಾಜಯ ಸಭೆ ಮತ್ತು  ಲೋಕಸಭೆ ಟಿವಿ. 

11. ಹಿಮಾಲರ್ನ್ ಸ್ಯರೋ. 

12. ಲಾಯ ಂಡ್ ಪೊೋಟ್ಸ ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (LPAI). 

13. ಸವ ಚ್ಛ ತ್ರ ಸ್ವರರ್ಥ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಸ.(ಸಹಭಾಗಿತ್ರವ ). 

14. ಸ್ವಗರ ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಯೋಜನೆ (MSP) 

15. ಉದೊಯ ೋಗ ಮಂರ್ನ. 

16. ಮರುಭೂಮಿ ಧವ ಜ ಯುಧಿಾಭಾಯ ಸ VI :(EX Desert FLAG 

VI) 

17. ನಾಗ ನದ. 

18. ಹಜ್ವರಾಗಳು. 

19. ಸ್ಯರಾವಿೋರ್ಕ ಪಾ ಶ್ಸಿು . 

20. ಬಾರ್-ಧಾನ್. 

21. ಘನ ಇಂಧನ ನಾಳದ ರಾಮ್ಜೆಟ್ (SFDR) ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ. 

22. ರಕು  ಚಂದನ. 

23. ತಮಿಂಗಿಲ ಶಾರ್ಕ್. 

24. ಪೊೋಚಂಪಲಿಾ  ಇಕತ್ . 

25. ಮಿೋನುಗಾರ ಬಕುಕ ಗಳು. 

26. ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಮುಖಗವಸುಗಳನುನ  

ಧರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲು ನಿಧ್ರಿಸಿದ 

ಸಿವ ಟಜ ಲೆ್ಂಡ್.  

27. ಸಂಪೂಣ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬು ಂದಯಂದಗೆ ಇತಹಾಸ 

ಸೃರ್ಷಟ ಸಿದ ಎಂ ಟಿ ಸವ ಣ್ ಕೃಷ್ಣ  ಹಡಗು. 

28. ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ (ಟರ್ಕ) ಭಾರತ್ರ 2021. 

29. ಮೈತಾ  ಸೇತ್ತ ಉದಾಾ ಟನೆ. 

30. ದೆಹಲಿರ್ ತ್ರಲಾ ಆದಾರ್. 

31. ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಹಿಳಾ ದನ. 

32. ವೈರಸ್ ಪಾಸಿ್ ೋಟ್್. 

33. ಸಿಂರ್ಟಿರ್ಕ ಅಪಾಚ್್ರ್ ರೆಡ್ಡರ್ (SAR). 

34. ಡಸಿಟ ಾ ರ್ಕ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ. 

35. ದೇಶ್ದ ಅತದೊಡಾ  ತೇಲುವ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ ಸ್ವಾ ವರ. 

36. ಐಎನ್ಎಸ್ ಕಾರಂಜ್. 

37. ಬೌದಿ ಕ ಅಂಗವೈಕಲಯ - ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ 

38. ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಸ್ವಾ ನ. 

39. ಭಾರತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮರ್ ಸಂಗಾ ಹವು ವಿಶ್ವ ದ ನಾಲಕ ನೇ 

ಬೃಹತ್ ಸಂಗಾ ಹವಾಗಿದೆ. 

40. ಅರ್ಯ  ವೈಕುಂದ ಸ್ವವ ಮಿಗಳು. 

41. ಆತ್ರಮ ನಿಭ್ರ್ ನಿವೇಶ್ಕ ಮಿತ್ರಾ . 

42. ಅದಾನಿ ಬಂದರುಗಳು ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದಲಿಾ  ಕಂಟೇನರ್ 

ಟಮಿ್ನಲ್ ಅನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲಿವೆ. 

43. ಗೆಾ ೋಟ್ ಇಂಡಿರ್ನ್ ಬಸಟ ಡ್್. 

44. ಶ್ಸ್ವು ರಸು ರ ಆಮದು ಮತ್ತು  ರಫುು  ಕುರಿತ್ತ ಸಿಪ್ಪಾ  ವರದ. 

45. ಬಾರಾಲಾಚ್ ಪಾಸ್. 

46. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ಉದಯ ಮಶಿೋಲತ್ರ ಮತ್ತು  

ನಿವ್ಹಣಾ ಮಸೂದೆ, 2019. 

47. ಪಾಾ ಜೆರ್ಕಟ  RE-HAB (ಜೇನುನ್ಣಗಳನುನ  ಬಳಸಿಕೊಂಡು 

ಆನೆ-ಮಾನವ ಸಂಘಷ್್ವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು). 

48. ವಿಶ್ವ ದ ಅತ ಎತ್ರು ರದ ರೈಲೆವ  ಸೇತ್ತವೆ. 

49. ಯುರೋಪ್ಪರ್ನ್ ಒಕ್ಯಕ ಟವನುನ  ‘LGBTIQ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ  

ವಲರ್’ ಎಂದು ಘೋರ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. 

50. ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಯಾ  

(IRENA). 

51. ಕಂದಾ  ಮೊೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು (ಐದನೇ ತದೆು ಪಡಿ) 

ನಿರ್ಮಗಳು, 2021. 

52. ಭಾರತ್ರ-ಅಮೆರಿಕ ವಿಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ವೇದಕ್ 

’(IUSSTF). 

53. ಗ ಎಲೆಕಟ ರರ್ಕ ಕಾಯ ಂಪೇನ್. 

54. ವನ್ ಧನ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆರ್ ಮಾದರಿ ರಾಜಯ . 

55. ಮಳೆ ನಿೋರನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ, ಅಭಿಯಾನ. 

56. ಭಾರತೋರ್ ನಾಗರಿಕರ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನ್ೋಂದಣಿ (NRIC). 

57. ಸಂವಿಧಾನ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜ್ವತ) ಆದೇಶ್ (ತದೆು ಪಡಿ) 

ಮಸೂದೆ, 2021. 

58. ಸಮರ್ ಅಭಿಯಾನ. 

59. ಪ್ಪಾ ಟಜ ಕ ರ್ ಆಕ್ಟಕ್ ರ್ ಪಾ ಶ್ಸಿು  

60. ಜ್ವಪ್ಪ(Jaapi) 

61. ಕೊಸ ೋರೈ (Xorai): 

62. ದೆಹಲಿರ್ಲಿಾ  ಮಧಯ ಪಾನ ಮಾಡುವ ವರ್ಸಸ ನುನ  21 ಕ್ಕ  

ಇಳಸಲಾಗಿದೆ. 

63. ಸಕಾ್ರಿ ಒಪಿ ಂದಗಳಲಿಾ  ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕೌಶ್ಲಯ  

ಪಾ ಮಾಣಪತ್ರಾ  ಹಂದುವುದು ಕಡ್ಡಾ ರ್. 

64. ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ನಿಲೆಾ ಣದಲಿಾ  

ಕಂಡುಬಂದ ಬಾಯ ಕಟ ೋರಿಯಾಗೆ ಭಾರತೋರ್ ವಿಜ್ವಾ ನಿರ್ 

ಹ್ನಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 

65. ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತ ಪಾ ಶ್ಸಿು . 

66. ಇಂಫ್ಘಮೇ್ಷ್ನ್ ಸ್ಸೈಟಿ ಫೋರಂ 2021 ರ ಕುರಿತ್ತ 

ವಿಶ್ವ  ಶಂಗಸಭೆ. 

67. ಹುತ್ರತ್ರಮ ರ ದವಸ. 

68. ಪಾಕಲ್ ದುಲ್ ಜಲ ವಿದುಯ ತ್ ಯೋಜನೆ. 

69. ಟುಲಿಪ್ಸ ಉದಾಯ ನವನಗಳು. 

70. ತ್ರರಬೇತ ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಅಂಗ 

ಸಂಸ್ಯಾ  (UNTIR). 

71. ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ. 

72. ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರದ ಪರಿಶಿೋಲನಾ ಕಂದಾ  (CSC). 

73. ಶಿಗಮ ೋ ಎಂದರೇನು ? 

74. ಪಾಯ ಟಿಾ ಸಿಯಾ ಮೌಂಟ್ ಬಾಯ ಟನ್. 

75. ಗಿಗಾ ಮೆಶ್. 

76. ಸ್ವಬರಮತ ನದ ಮುಂಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಿ  ಯೋಜನೆ. 

77. ನಿವೃತು  ವಯೋಮಿತರ್ನುನ  61ಕ್ಕ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಿದ ತ್ರಲಂಗಾಣ. 

78. ನಕಾಡುಬಾ ಸಿಂಹಳ ರಾಮಸ್ವವ ಮಿ ಸದಾಶಿವನ್. 

79. ‘ಅಂಡಮಾನ್: ಸಂತೋಷ್ದ ಕಂದಾ ’. 

 



ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ – 1 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತೋರ್ ಸಂಸಕ ೃತಯು ಪಾಾ ಚಿೋನ ಕಾಲದಂದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಲಾ 

ಪಾ ಕಾರಗಳು, ಸ್ವಹಿತ್ರಯ  ಮತ್ತು  ವಾಸುು ಶಿಲಿ ದ ಪಾ ಮುಖ ಅಂಶ್ಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

ಸ್ತಿ್ರಗಳು ( ವೈಷಣ ವ ಮಠ) ಎಿಂದರೇನ್ನ?(What are Sattras?) 

ಸಂದರ್ಭ: 

 ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆಶಿೋವಾ್ದ ಪಡೆರ್ಲು ವಿವಿಧ 

ಮಠಮಾನಯ ಗಳಗೆ (ಸತ್ರಾ ಗಳಗೆ) ಆಗಾಗೆಗ  ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವುದು ಅರ್ವಾ ಶಂಕರದೇವರ ಸದುಗ ಣಗಳನುನ  

ಹಗಳುವುದು ಸ್ವಮಾನಯ  ಅಭಾಯ ಸವಾಗಿದೆ. 

 

ಸ್ತಿ್ರಗಳು ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಸತ್ರಾ ಗಳು, 16ನೇ ಶ್ತ್ರಮಾನದ ನವ-ವೈಷ್ಣ ವ ಸುಧಾರಣಾ ಚ್ಳುವಳರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮಿ್ಸಲಾದ ವೈಷ್ಣ ವ 

ಸನಾಯ ಸಿ ಅರ್ವಾ ಸ್ವಧುಗಳ ಸಂಘಗಳಾಗಿವೆ ಇವುಗಳನುನ  ವೈಷ್ಣ ವ ಸಂತ್ರ-ಸುಧಾರಕರಾದ ಶಿಾ ೋಮಂತ್ರ 

ಶಂಕರದೇವರು (1449-1596) ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದರು. 

2. ಈ ಸತ್ರಾ ಗಳು ಅರ್ವಾ ಥಾನಾಗಳನುನ  16ನೇ ಶ್ತ್ರಮಾನದಲಿಾ  ಅಸ್ವಸ ಂನಾದಯ ಂತ್ರ ಧಾಮಿ್ಕ ಸ್ವಮಾಜಕ 

ಮತ್ತು  ಸ್ವಂಸಕ ೃತಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕಂದಾ ಗಳಾಗಿ ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಸಂಗಿೋತ್ರ (borgeet), ನೃತ್ರಯ  (xattriya) ಮತ್ತು  ರಂಗಭೂಮಿ (bhauna) ಯಂದಗೆ ಶಂಕರದೇವ ಅವರ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ “ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂಜೆ” ಅರ್ವಾ ಕಲೀಪ್ರಸ್ನೆ ವಿಧಾನವನುನ  ಸತ್ರಾ ಗಳು 

ಪಾ ಚುರಪಡಿಸುತ್ರು ವೆ. 

4. ಪಾ ತಯಂದು ಸತ್ರಾ ವು ತ್ರನನ  ಕಂದಾ ಭಾಗದಲಿಾ  ಪೂಜ್ವ ಸಭಾಂಗಣ (naamghar) ವನುನ  ಹಂದದೆು  

“ಸತ್ರಾ ಧಿಕಾರಿ” ಎಂಬ ಪಾ ಭಾವಶಾಲಿ ಮುಖಯ ಸಾ ನನುನ  ಹಂದರುತ್ರು ದೆ. ಭಕಾತ್ರಸ  (bhakats) ಎಂದು 

ಕರೆರ್ಲಿ ಡುವ ಸನಾಯ ಸಿಗಳನುನ  ಎಳೆ ವರ್ಸಿಸ ನಲೆಾ ೋ ಸತ್ರಾ ಗಳಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಅವರುಗಳು ಯಾವ 

ರಿೋತರ್ ಸತ್ರಾ ವನುನ  ಸೇರುತ್ರು ರೆ ಎಂಬ್ಬದನುನ  ಆಧರಿಸಿ ಅರ್ವಾ ಅವರು ಸೇರುವ ಸತ್ರಾ  ಗಳ ಸಂಪಾ ದಾರ್ದ 

ಪಾ ಕಾರ ಅವರು ಬಾ ಹಮ ಚಾರಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಇಲಾ ದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. 

ಶಂಕರ ದೇವನ್ ತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ು ಿ  ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಶಂಕದೇಭವ ರವರು ಏಕ-ಶರಣ-ನಾಮ್-ಧ್ಮಭ ಎಂಬ ಭಕು ರ್ ಒಂದು ಸವ ರೂಪವನುನ  ಪಾ ಚಾರ 

ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು  ಜ್ವತ ಭಿನನ ತ್ರಗಳಂದ, ಸ್ವಂಪಾ ದಾಯಿಕ ಬಾಾ ಹಮ ಣ ಆಚ್ರಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಜ್ಞ 

ಯಾಗಗಳಂದ ಮುಕು ವಾದ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾನ್ತೆ ಮತ್ತು  ಭಿಾತೃತ್ವ ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಜವನ್ನು  

ನಿರ್ಮಭಸ್ಲು ಬರ್ಸಿ ಪೊಾ ೋತ್ರಸ ಹಿಸಿದರು. 



2.  ಅವರ ಬೋಧನೆಯು ವಿಗಾ ಹಾರಾಧನೆರ್ ಬದಲು ಪಾಾ ರ್್ನೆ ಮತ್ತು  ದೇವರ ನಾಮಸಮ ರಣೆರ್ನುನ  (Naam) 

ಕಂದಾ ೋಕರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಧಮ್ವು ದೇವರು (God), ಪಿ್ರರ್ಭನೆ (Naam), ರ್ಕು ರು (devotees), ಮತ್ತು  

ಗುರು (teacher) ಎಿಂಬ ನಾಲುಕ  ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  ಅರ್ವಾ ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದೆ. 

ಯುನೆಸ್ಕ ೀದಿಂದ ವಿಶವ  ಪ್ರರಂಪರಿಕ ತ್ರಣಗಳ ಘೀಷಣೆ: 

(Declaration Of World Heritage Sites By UNESCO) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಸಂಸಕ ೃತ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ವರದರ್ ಪಾ ಕಾರ : 

1. ‘ಧೀಲವಿರ: ಹರಪಪ  ನಾಗರಿಕತೆಯ ನ್ಗರ’ ವನುನ  2019-2020ರಲಿಾ  ‘ವಿಶ್ವ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ರಣ’ದಲಿಾ  

ಸೇಪ್ಡೆ ಗಳಸಲು’ ‘ನಾಮನಿದೇ್ಶ್ನ ಮಾಡಲು ಪಾ ಸ್ವು ಪ್ಪಸಲಾಗಿದೆ. 

2. 2021-22ರಲಿಾ  ‘ವಿಶ್ವ  ಪಾರಂಪರಿಕ ತ್ರಣ’ ದಲಿಾ  ಭಾರತ್ದಿಂದ ‘ಶಾಿಂತ್ರನಿಕೇತ್ನ್, ಮತ್ತು  ಹೊಯಸ ಳ 

ದೇವಾಲಯ ಸ್ಮೂಹಗಳನ್ನು ’ ಸೇರಿಸಲು ನಾಮನಿದೇ್ಶ್ನಕ್ಕ  ಪೂರಕ ದಾಖಲೆಗಳನುನ  ಯುನೆಸ್ಕ ೋಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಾ ಸುು ತ್ರ, ಭಾರತ್ವು 38 ವಿಶವ  ಪರಂಪರೆಯ ಸ್ಥ ಳಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದದೆ. ಇದಲಲ ದೆ, ಭಾರತ್ದ 42 

ತ್ರಣಗಳನ್ನು  ‘ತ್ರತ್ರಕ ಲಿಕ ಲಿಸ್್ಟ ’ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಪಟ್್ಟ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ‘ವಿಶ್ವ  ಪರಂಪರೆರ್ ತ್ರಣ’ 

ದಲಿಾ  ಸೇಪ್ಡೆಗಳುಳ ವ ಪೂವ್ಭಾವಿ ಷ್ರತ್ತು  ಆಗಿದೆ. 

 

ವಿಶವ  ಪ್ರರಂಪರಿಕ ತ್ರಣ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 



1. ವಿಶ್ವ  ಪರಂಪರೆರ್ ತ್ರಣ ಗಳನುನ (World Heritage site) ನೈಸಗಿ್ಕ ಅರ್ವಾ ಮಾನವ ನಿಮಿ್ತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು 

ಅರ್ವಾ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಪಾಾ ಮುಖಯ ತ್ರರ್ ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷ್ ರಕ್ಷಣೆರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರಚ್ನೆಗಳು ಎಂದು 

ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ತ್ರಣಗಳನುನ  ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ  (UN) ಮತ್ತು  ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಜ್ವಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಂಸಕ ೃತಕ ಸಂಸ್ಯಾ  

(UNESCO) ಅಧಿಕೃತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಸಿವೆ. 

3. ವಿಶ್ವ  ಪರಂಪರೆಯೆಂದು ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾದ ತ್ರಣಗಳನುನ  ಮನುಕುಲಕ್ಕ  ಮುಖಯ ವೆಂದು ಯುನೆಸ್ಕ ೋ 

ಪರಿಗಣಿಸುತ್ರು ದೆ, ಏಕ್ಂದರೆ ಈ ತ್ರಣಗಳು ಸ್ವಂಸಕ ೃತಕ ಮತ್ತು  ಭೌತಕ ಮಹತ್ರವ ವನುನ  ಹಂದವೆ. 

ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ವಿಶ್ವ  ಪರಂಪರೆರ್ ತ್ರಣಗಳ ಪಟಿಟ ರ್ನುನ  ಯುನೆಸ್ಕ ೋದ ವಿಶ್ವ  ಪರಂಪರೆರ್ ಸಮಿತಯು ನಿವ್ಹಿಸುವ 

‘ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಿಶ್ವ  ಪರಂಪರೆ ಕಾರ್್ಕಾ ಮ’ ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಿತಯು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಸ್ವಮಾನಯ  

ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತ್ರವಾದ 21 ಯುನೆಸ್ಕ ೀ ಸ್ದಸ್ಯ  ರಾಷ್ ಿ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

2. ಪಾ ತಯಂದು ವಿಶ್ವ  ಪರಂಪರೆರ್ ತ್ರಣಗಳ ಪಟಿಟ ರ್ನುನ  ಅವು ಇರುವ ದೇಶ್ದ ಶಾಸನಬದಿ  ಪಾ ದೇಶ್ದ 

ಭಾಗವಾಗಿ ಉಳದದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ರಕ್ಷಣೆರ್ನುನ  ಯುನೆಸ್ಕ ೋ ಸಂಸ್ಯಾಯು ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸಮುದಾರ್ದ 

ಹಿತ್ರದೃರ್ಷಟ ಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ವಿಶ್ವ  ಪರಂಪರೆರ್ ತ್ರಣವಾಗಿ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲು, ಒಂದು ತ್ರಣವನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ಭೌಗೋಳಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಐತಹಾಸಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನನ , ಸ್ವಂಸಕ ೃತಕ ಅರ್ವಾ ಭೌತಕ ಪಾಾ ಮುಖಯ ತ್ರರ್ ತ್ರಣವಾಗಿ ಅನನಯ , ವಿಶಿಷ್ಟ  

ಹ್ನಗುಗ ರುತ್ತ ಅರ್ವಾ ಚಿಹ್ನನ  ಹಂದದ ತ್ರಣ ಎಂದು ವಗಿೋ್ಕರಿಸಿರಬೇಕು. 

ಕೊನಾರ್ಕಭ ಸೂಯಭ ದೇವಾಲಯ:(Konark Sun Temple) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಭಾರತೋರ್ ಪುರತ್ರತ್ರವ  ಸಮಿೋಕಿ್  (ಇಲಾಖ್ಯಯು) ಕೊನಾಕ್ ನಲಿಾ ರುವ ಸೂರ್್ ದೇವಾಲರ್ದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾರ್್ವನುನ  ಕೈಗೆತು ಕೊಳುಳ ತು ದೆ. 

ಕೊನಾರ್ಕಭ ಸೂಯಭ ದೇವಾಲಯದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. 13ನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದಲಿಲ  ನಿಮಿ್ಸಲಾದ ಕೊೋನಾರ್ಕ್ ಸೂರ್್ ದೇವಾಲರ್ವನುನ  12 ಜತ್ರ ಸ್ಗಸ್ವದ 

ಅಲಂಕೃತ್ರವಾದ ಚ್ಕಾ  ಗಳಂದಗೆ ಏಳು ಕುದುರೆಗಳಂದ ಎಳೆರ್ಲಿ ಟುಟ  ಸೂರ್್ದೇವರ ಬೃಹತ್ ರರ್ವೆಂದು 

ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಇದನುನ  ಗಂಗ ರಾಜವಂಶ್ದ ಶ್ಾ ೋಷ್ಠ  ಆಡಳತ್ರಗಾರ ರಾಜ 1 ನೆಯ ನ್ರಸಿಂಹದೇವ ನಿಮಿ್ಸಿದ. 

3. ವಾಸುು ಶಿಲಿ ದ ಮಹತ್ರವ  ಮತ್ತು  ಶಿಾ ೋಮಂತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಮೃದಿ  ಅತ್ರಯ ಧುನಿಕ ಶಿಲಿ ಕಲೆಗಾಗಿ ಈ 

ದೇವಾಲರ್ವನುನ  1984 ರಲಿಲ  ಯುನೆಸ್ಕ ೀದ ‘ವಿಶವ  ಪರಂಪರೆಯ ತ್ರಣ’ದಲಿಲ  ಸೇರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

 ವಿಶವ  ಪ್ರರಂಪರಿಕ ದನಾಚರಣೆ ಏಪಿ್ರಲ್ 18. 

1. ಈ ದೇವಾಲರ್ವು ಕಳಿಂಗ ವಾಸ್ತು ಶಿಲಪ , ಪರಂಪರೆ, ಆಕಷಭಕ ಕಡಲತ್ರೀರಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಶಿಷ್ ವಾದ 

ನೈಸ್ಗಿಭಕ ಸಿಂದಯಭದ ಪರಿಪೂಣಭ ಮಿಶ್ಾ ಣವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದನುನ  ಪಿ್ರಚೀನ್ ಸಾಾ ರಕಗಳು ಮತ್ತು  ಪುರಾತ್ತ್ವ  ತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಅವಶೇಷಗಳ ಕಾಯೆ್ದ  (Ancient 

Monuments and Archaeological Sites and Remains- AMASR), (1958) ಮತ್ತು  ಅದರ 

ನಿಯಮಗಳು (1959), ರ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಚೌಕಟಿಟ ನಡಿರ್ಲಿಾ  ರಕಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಕೊನಾರ್ಕಭ ಒಡಿಶಾದ ಸ್ತವಣಭ ತಿ್ರಕೊೀನ್ದ ಮೂರನೇ ಕೊಿಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸುವಣ್ 

ತಾ ಕೊೋನದ ಮೊದಲ ಕೊಿಂಡಿ ಜಗನಾು ರ್ ಪುರಿ ಮತ್ತು  ಎರಡನೇ ಕೊಿಂಡಿ ಭುವನೇಶವ ರ (ಒಡಿಶಾದ 

ರಾಜಧಾನಿ) ಆಗಿದೆ. 

4. ಗಾಢವಾದ ಬಣಣ ದಂದಾಗಿ ಈ ದೇವಾಲರ್ವನುನ  ‘ಕಪುಪ  ಪಗೀಡಾ’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ಇದನುನ  

ಒಡಿಶಾದ ಪಾಾ ಚಿೋನ ಸಮುದಾ ಯಾನಕಾರರು ನಾಯ ವಿಗೇಷ್ನಲ್ ತ್ರಣವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಹ್ನಗುಗ ರುತ್ರಗಿ 



ಬಳಸುತು ದೆ ರು. ಅದೇ ರಿೋತ ಪುರಿಯ ಜಗನಾು ರ್ ದೇವಾಲಯವನ್ನು  “ಬಿಳ ಪಗೀಡ” ಎಂದು 

ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

5. ಇದು ಹಿಂದೂಗಳಗೆ ಪಾ ಮುಖ ಯಾತ್ರಾ ಸಾ ಳವಾಗಿದೆು , ಪಿ ತ್ರವಷಭ ಫೆಬಿ ವರಿ ತ್ರಿಂಗಳಲಿಲ  ಚಂದಿಭಾಗ 

ಜಾತಿೆಗಾಗಿ ಸೇರಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

ತೀಮರ್ ಅರಸ್ ಇಮಾ ಡಿ ಅನಂಗ್ಪ್ರಲ್ : (Tomar king Anangpal II) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಸಕಾ್ರವು ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, 11 ನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ತೀಮರ್ ದೊರೆ ಅನಂಗ್ಪ್ರಲ್ II ರವರ 

ಪರಂಪರೆರ್ನುನ  ಜನಪ್ಪಾ ರ್ಗಳಸಲು ಒಂದು ಸಮಿತರ್ನುನ  ರಚಿಸಿದೆ. 

ಅನಂಗ್ಪ್ರಲ್ II ಯಾರು? 

1. ಅನಂಗ್ಪಾಲ್ II, 8 ಮತ್ತು  12 ನೇ ಶ್ತ್ರಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಇಂದನ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು  ಹರಿಯಾಣದ ಕ್ಲವು 

ಭಾಗಗಳನುನ  ಆಳುತು ದೆ  ತೋಮರ್ ರಾಜವಂಶ್ಕ್ಕ  ಸೇರಿದ ಪಾ ಖ್ಯಯ ತ್ರ ಆಡಳತ್ರಗಾರ. 

2. ಅನಂಗ್ಪಾಲ್ ತೋಮರ್ II ರ ನಂತ್ರರ ಅವರ ಮೊಮಮ ಗ ಪೃರ್ಥವ ರಾಜ್ ಚೌಹಾನ್, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕ  ಬಂದನು 

ಮುಂದೆ ಘುರಿದ್ ಪಡೆಗಳಂದ ತ್ರರೈನ್ ಕದನದಲಿಾ  (ಇಂದನ ಹರಿಯಾಣ) ಪರಾಜತ್ರನಾದನು, ಈ 

ವಿದಯ ಮಾನವು 1192 ರಲಿಾ  ದೆಹಲಿ ಸುಲಾು ನ ರಾಜಮನೆತ್ರನದ ಆಳವ ಕ್ಗೆ ನಾಂದಯಾಯಿತ್ತ. 

3. ತೋಮರ್ ರಾಜವಂಶ್ವು 8 ನೇ ಶ್ತ್ರಮಾನದಲಿಾ  ಅನಂಗ್ಪಾಲ್ ತೋಮರ್ II ರ ಆಳವ ಕ್ರ್ಲಿಾ  ತ್ರಮಮ  

ರಾಜಧಾನಿರ್ನುನ  ಧಿಲಿಾ ಕಾಪುರಿ (ದೆಹಲಿ) ಗೆ ಸಾ ಳಾಂತ್ರರಿಸಿತ್ತ. 

4. ಅವರು ದೆಹಲಿಗೆ ಅದರ ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಹ್ನಸರನುನ  ನಿೋಡಿ ಅದನುನ  ಜನರಿಂದ ಪುನವ್ಸತ ಗಳಸಿದರು. 

5. ಅವರು ಲಾಲ್ ಕೊೀಟ್ ಕೊೀಟೆ ಮತ್ತು  ಅನಂಗ್ಾ ಲ್ ಬಾವೀಲಿಗಳನುನ  ನಿಮಿ್ಸಿದರು. 

 

ಲಾಚತ್ ಬೀರ್ ಫುಕನ್:(Lachit Borphukan) 

ಸಂದರ್ಭ: 



ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಅಸ್ವಸ ಂನಲಿಾ  ನಡೆಯುತು ರುವ ಚುನಾವಣೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಾ , ಸಾರೈಘಾಟ್ ಕದನ್ದಲಿಲ  (1671) 

ಮೊಘಲರನ್ನು  ಸ್ೀಲಿಸದ ಅಹೊೀಮ್ ಜನ್ರಲ್     ಲಾಚತ್ ಬೀರ್ ಫುಕನ್ ಅವರ ಹ್ನಸರನುನ  

ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿ ಉಲೆಾ ೋಖಿಸಲಾಗುತು ದೆ.  

ಯಾರು ಈ ಲಾಚತ್ ಬೀರ್ ಫುಕನ್? 

1. ಅವರು ಅಹೊೀಮ್ ಸಾಮಿಾಜಯ ದಲಿಲ  ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿದೆ ರು. 

2. 1671 ರಲಿಲ  ನ್ಡೆದ ಪಿ ಸದಧ  ಸಾರೈಘಾಟ್ ಯುದಧ ದಲಿಲ  ಅವರು ವಹಿಸಿದ ನಾರ್ಕತ್ರವ ಕ್ಕ  

ಹ್ನಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆಾ ರೆ, ಇದರಲಿಾ  ಅವರು ರಾರ್ಮಸ ಿಂಗ I ನೇತೃತ್ವ ದ ಮೊಘಲ್ ಸೈನ್ಯ ವು ಅಹೋಮ 

ಸ್ವಮಾಾ ಜಯ ವನುನ  ವಶ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮಾಡಿದ ಪಾ ರ್ತ್ರನ ವನುನ  ವಿಫಲಗಳಸದರು. 

3. ಗುರಹಾಟಿರ್ ಬಿ ಹಾ ಪುತಿ್  ನ್ದಯ ದಡದಲಿಲ  ಸ್ವರೈಘಾಟ್ ಕದನ ನಡೆಯಿತ್ತ. 

4. ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆರ್ಮ (NDA) 1999 ರಿಿಂದ ಪಾ ತವಷ್್ ಅತ್ತಯ ತ್ರು ಮ ಪಾಸಿಂಗ ಔಟ್ ಕ್ಡೆಟ್್ಗಳಗೆ 

ಲಾಚಿತ್ ಬೋರ್ ಫುಕನ್ ಚಿನನ ದ ಪದಕವನುನ  ನಿೋಡುತು ದೆ. 

  

ಹಿನೆು ಲೆ: 

1671 ರಲಿಾ  ನಡೆದ ಸಾರೈಘಾಟ್ ಕದನ್ದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ್ದಲಿಲ , ಮೊಘಲರು ಸ್ವರೈಘಾಟ್್ನಲಿಾ  ನದರ್ 

ಮೂಲಕ ಅಸ್ವಸ ಮಿೋಸ್ ಸೈನಯ ದ ಮೇಲೆ ದಾಳ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅನೇಕ ಅಸ್ವಸ ಮಿೋಸ್ ಸೈನಿಕರು ತ್ರಮಮ  

ಆತ್ರಮ ಸ್ಯಾ ೈರ್್ವನುನ  ಕಳೆದುಕೊಳಳ ಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂತ್ರಹ ಪರಿಸಿಾ ತರ್ಲಿಾ , ಅಹೋಮ ಸ್ವಮಾಾ ಜಯ ದ 

ಕಮಾಂಡರ್ ಲಚಿತ್ ಎಲಾಾ  ಸೈನಿಕರನುನ  ಕರೆದು ಅವರ ಕೊನೆರ್ ಉಸಿರಾಟದವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಲು 

ಪೆಾ ೋರೇಪ್ಪಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊಘಲರ ಸ್ೋಲಿನ್ಂದಗೆ ಯುದಿವು ಕೊನೆಗಂಡಿತ್ತ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ  ಹೋರಾಟ –  ಅದರ ವಿವಿಧ ಹಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ದೇಶ್ದ ವಿವಿಧ 

ಭಾಗಗಳಂದ ಪಾ ಮುಖ ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು. 

ಉಪ್ರಪ ನ್ ಸ್ತ್ರಯ ಗಿಹದ ಸ್ಾ ರಣಾರ್ಭ ಪ್ರದಯಾತಿೆ : 

 (Padyatra to commemorate salt march) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಭಾರತ್ದ 75 ವಷಭಗಳ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ವನ್ನು  ಆಚರಿಸ್ತವ ಸ್ಕಾಭರದ ಉಪಕಿಮವಾದ ‘ಆಜಾದ ಕಾ 

ಅಮೃತ್ ಮಹೊೀತ್ಸ ವ್’ ಅನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸುವ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ , ದಂಡಿ ಸತ್ರಯ ಗಾ ಹ ಎಂದು 

ಕರೆರ್ಲಿ ಡುವ ಗಾಂಧಿ ನೇತೃತ್ರವ ದ ಐತಹಾಸಿಕ ಉಪಿ್ಪ ನ ಸತ್ರಯ ಗಾ ಹದ ಸಮ ರಣಾರ್್ವಾಗಿ ಪಾ ಧಾನಿ ನರೇಂದಾ  

ಮೊೋದ ಅವರು ದಂಡಿ ಪಾದಯಾತ್ರಾ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೋಡಿದೆಾ ರೆ. 

1. ಅಹಮದಾಬಾದ್್ನ ಸ್ವಬರಮತ ಆಶ್ಾ ಮದಂದ 386 ಕ.ಮಿೋ ದೂರದಲಿಾ ರುವ ನವಸ್ವರಿ ಜಲೆಾ ರ್ ದಂಡಿ ಎಂಬ 

ಸಾ ಳಕ್ಕ  ಪಾದಯಾತ್ರಾ  ಪಾಾ ರಂಭವಾಗಲಿದೆು , 25 ದನಗಳಲಿಾ  ಪೂಣ್ಗಳಳ ಲಿದೆ. 

2. ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಬಿಿ ಟ್ಟಷರು ಉಪ್ರಪ ನ್ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸದ ತೆರಿಗೆ ವಿರುದಧ ದ ಐತ್ರಹಾಸಕ ಚಳುವಳಯ 91 ನೇ 

ವಾಷ್ಟಭಕೊೀತ್ಸ ವದ ಸಂದರ್ಭದಲಿಲ  ಈ ಪ್ರದಯಾತಿೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

‘75 ನೇ ವಾಷ್ಟಭಕೊೀತ್ಸ ವದ ಆಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ’: 

ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ದ ’75 ನೇ ವಾರ್ಷ್ಕೊೋತ್ರಸ ವ ‘ಕಾರ್್ಕಾ ಮವು ಆಗಸ್್ಟ  15, 2023 ರವರೆಗೆ ಐದು 

ಥೀಮ್್ / ವಿಷಯಗಳ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಮುಂದುವರಿಯುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು  ಕತ್ರ್ವಯ ಗಳನುನ  

ಸೂೂ ತ್ಯಾಗಿ ಇಟುಟ ಕೊಂಡು  ಮಾಗ್ದಶ್್ಕ ಶ್ಕು ಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ರು ದೆ. 



ಈ ಐದು ವಿಷಯ/ಥೀಮ್ ಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ: 

1. ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ  ಹೋರಾಟ. (Freedom Struggle) 

2. 75ರ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ಆಲೋಚ್ನೆಗಳು. (Ideas at 75) 

3. 75ರ ಸ್ವಧನೆಗಳು. (Achievements at 75) 

4. 75ರಲಿಾ  ಕಾ ಯೆಗಳು. (Actions at 75) 

5. 75ರಲಿಾ  ಪರಿಹಾರ. (Resolves at 75). 

ಉಪ್ರಪ ನ್ ಸ್ತ್ರಯ ಗಿ ಹದ ಕುರಿತ್ತ: 

ಮಾರ್ಚಭ 12, 1930 ರಂದು, ಮಹಾತ್ರಮ  ಗಾಂಧಿ, ಬಿಾ ಟಿಷ್ರು ಉಪಿ್ಪ ನ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಿದ ತ್ರರಿಗೆರ್ನುನ  

ವಿರೋಧಿಸಿ, ಗುಜರಾತ್್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್್ನ ಸ್ವಬರಮತ ಆಶ್ಾ ಮದಂದ ರಾಜಯ ದ ಕರಾವಳ ತೋರದ 

ಐತಹಾಸಿಕ ದಾಂಡಿ ಮಾರ್ಚ್ / ದಂಡಿ ಉಪಿ್ಪ ನ ಸತ್ರಯ ಗಾ ಹ ವನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದರು. 

1. ಉಪಿ್ಪ ನ ಸತ್ರಯ ಗಾ ಹವು 12 ಮಾರ್ಚಭ 1930 ರಿಿಂದ ಆರಂಭಗಂಡು 06 ಏಪಿ್ರಲ್ 1930 ರ 

ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತ್ತ. 

2. ಈ 24 ದನಗಳ ಪಾದಯಾತ್ರಾ ಯು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಅಹಿಂಸ್ವತ್ರಮ ಕ ಸವ ರೂಪದೆಾ ಗಿತ್ತು  ಮತ್ತು  ಐತಹಾಸಿಕವಾಗಿ 

ಮಹತ್ರವ ದೆಾ ಗಿತ್ತು , ಏಕ್ಂದರೆ ಇದು ವಾಯ ಪಕವಾದ ನಾಗರಿಕ ಅಸ್ಹಕಾರ ಚಳವಳಯ ಆರಂರ್ಕೆಕ  

ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. 

3. ದಂಡಿರ್ ಸಮುದಾ ತೋರವನುನ  ತ್ರಲುಪ್ಪದ ನಂತ್ರರ ಮಹಾತ್ರಮ  ಗಾಂಧಿ ಅಕಾ ಮವಾಗಿ ಉಪಿು  ತ್ರಯಾರಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಉಪಿ್ಪ ನ ಕಾನ್ಮನು ಮುರಿದರು. 

ನಾಗರಿಕ ಅಸ್ಹಕಾರ ಚಳವಳಯನ್ನು  ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲು ಗಾಿಂಧಿೀಜಿಯವರು ಉಪ್ರಪ ನ್ 

ಸ್ತ್ರಯ ಗಿ ಹವನ್ನು  ಏಕೆ ಆಯ್ದಕ  ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರು? 

1. ಪಾ ತ ಭಾರತೋರ್ ಮನೆರ್ಲ್ಯಾ  ಉಪಿು  ಅನಿವಾರ್್ವಾಗಿತ್ತು , ಆದರೂ ಅದನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಬಲೆಗೆ 

ಅಂಗಡಿಗಳಂದ ಖರಿೋದಸಲು ಜನರನುನ  ಒತ್ರು ಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ಅಲಾ ದೆ ಜನರು ದೇಶಿೋರ್ ಬಳಕ್ಗಾಗಿ ಅರ್ವಾ 

ಗೃಹ ಬಳಕ್ಗಾಗಿ ಸಹ ಉಪಿ ನುನ  ತ್ರಯಾರಿಸುವುದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

2. ಉಪಿ್ಪ ನ ಮೇಲೆ ರಾಜಯ ದ ಏಕಸ್ವವ ಮಯ ದೊಂದಗೆ, ಸ್ವವ್ಜನಿಕರಲಿಾ  ತೋವಾ  ಕೊೋಪವಿತ್ತು , ಇದರ ಉದೆೆ ೋಶ್ದಂದ, 

ಗಾಂಧಿೋಜ ಬಿಾ ಟಿಷ್ ಆಡಳತ್ರದ ವಿರುದಿ  ದೊಡಾ  ಪಾ ಮಾಣದಲಿಾ  ಜನಾಂದೊೋಲನವನುನ  ರೂಪ್ಪಸಲು 

ಯೋಚಿಸಿದರು. 

3. ಉಪಿ ನುನ  ಪಾ ತಯಬು  ಭಾರತೋರ್ನಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ರ ಹಕುಕ  ಇರುವ ವಸುು ವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ರಿಂದ 

ಉಪಿ ನುನ  ‘ಕಾನ್ಮನು ಅಸಹಕಾರ ಚ್ಳವಳರ್’ ಆರಂಭದ ಸಂಕತ್ರವಾಗಿ ಆಯೆಕಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ಬಡತ್ರನ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ನಗರಿೋಕರಣ, ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳು. 



 

ಸಟ್ಟ ಇನ್ು ೀವೇಶನ್ ಎಕೆಸ ್ ೀಿಂಜ್:  (ನ್ಗರ ನಾವಿೀನ್ಯ ತೆ ವಿನಿಮಯ – CIX) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು  ನ್ಗರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸ್ಚವಾಲಯವು ಸಟ್ಟ ಇನ್ು ೀವೇಶನ್ ಎಕೆಸ ್ ೀಿಂಜ್ (CIX) ಎಂಬ ಉಪಕಾ ಮವನುನ  

ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

 ಏನಿದು ನ್ಗರ ನಾವಿೀನ್ಯ ತೆ ವಿನಿಮಯ – CIX ಉಪಕಿಮ? 

ನಗರ ನಾವಿೋನಯ ತ್ರ ವಿನಿಮರ್ ಉಪಕಾ ಮವು (CIX) ನಗರಗಳನುನ  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಪರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಾದಯ ಂತ್ರ 

ನಾವಿನಯ ಕಾರರಂದಗೆ ಸಂಪಕ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಒತ್ರು ಡದ ಸವಾಲುಗಳಗೆ ನವಿೋನ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ  

ವಿನಾಯ ಸಗಳಸುತ್ರು ದೆ. 

1. ದೃಢವಾದ, ಪಾರದಶ್್ಕ ಮತ್ತು  ಬಳಕ್ದಾರ-ಕಂದಾ ತ್ರ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ  ಹುಡುಕಲು, 

ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲು ಮತ್ತು  ಮೌಲಿಯ ೋಕರಿಸಲು ಈ ವೇದಕ್ಯು ಸುಲಭ ಸ್ವಧನವಾಗಿದೆ.ಇದು ಹಸತ್ರನವನುನ  ಮತ್ತು  

ನಗರಗಳಗೆ ಸೂಕು ವಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ  ಹುಡುಕಲು ಇರುವ ಅಡೆತ್ರಡೆಗಳನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾರ್ 

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

2. ‘ಮುಕು  ನಾವಿೀನ್ಯ ತೆ’ ಪರಿಕಲಿ ನೆರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಸಲಾಗಿರುವ ಈ ವೇದಕ್ಯು ಒಳಗಿನ ಮತ್ತು  ಹರಗಿನ 

ಆಲೋಚ್ನೆಗಳ ಹರಿವಿಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ,ಮತ್ತು  ಸ್ವಮ ಟ್್ ನಗರ ಆಡಳತ್ರವನುನ  ತ್ರಲುಪ್ಪಸಲು ಅಗತ್ರಯ ವಾದ 

ಕೌಶ್ಲಯ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಮರ್ಯ ್ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುತ್ರು ದೆ. 

ವೇದಕೆಯ ಮಹತ್ವ : 

1. ನಗರ ಭಾರತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಕ ಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳ, ಸಹ-ರಚ್ನೆಗಾಗಿ ಈ ವೇದಕ್ಯು ನಾಗರಿಕ-ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು-ಅಕಾಡೆಮಿರ್ಕ 

ವಯ ವಹಾರಗಳು- ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರವನುನ  ಒಟುಟ ಗೂಡಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ನಗರಗಳು ತ್ರಮಮ  ನಿವಾಸಿಗಳ ಜೋವನ ಮಟಟ ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಈ ವೇದಕ್ಯು 

ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಇದಲಾ ದೆ, ಇದು ಸುಲಲಿತ್ರ ವಾಯ ಪಾರ ವಯ ವಹಾರವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಪಾ ಮಾಣದಲಿಾ  ಸುಧಾರಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಇದು ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಬಳೆಯುತು ರುವ ನಾವಿೋನಯ ತ್ರ ಪರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗೆ ಮಹತ್ರವ ದ ಸೇಪ್ಡೆಯಾಗಲಿದೆು , ಅಲಾ ದೆ ಇದು 

ನಗರಗಳಲಿಾ  ನವಿೋನ ಅಭಾಯ ಸಗಳನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವತ್ರು  ಗಮನಹರಿಸುತ್ರು ದೆ. 

  

ಸ್ತಲಲಿತ್ ಜಿೀವನ್ ನಿವಭಹಣೆ ಸೂಚಯ ಿಂಕ (EoLI): (Ease of Living Index) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ವಸತ ಮತ್ತು  ನಗರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲರ್ವು ಸ್ತಲಲಿತ್ ಜಿೀವನ್ ನಿವಭಹಣೆ 

ಸೂಚಯ ಿಂಕ / Ease of Living Index (EoLI) – 2020 ರ ಅಂತಮ ಶ್ಾ ೋಯಾಂಕ ಪಟಿಟ ರ್ನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸೂಚಯ ಿಂಕ? 

1. ಸುಲಲಿತ್ರ ಜೋವನ ನಿವ್ಹಣೆ ಸೂಚ್ಯ ಂಕ (EoLI), ಒಂದು ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಸ್ವಧನವಾಗಿದೆು , ಇದು ಜಿೀವನ್ದ 

ಗುಣಮಟ್್  ಮತ್ತು  ನ್ಗರ ಅಭಿವೃದಧ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತ್ರು ರುವ ವಿವಿಧ್ ಉಪಕಿಮಗಳ ಪಿಭಾವವನ್ನು  

ನಿಣಭಯಿಸ್ತತ್ು ದೆ / ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

2. ಇದು ಜೋವನದ ಗುಣಮಟಟ , ನಗರದ ಆರ್ಥ್ಕ ಸ್ವಮರ್ಯ ್, ಸಿಾ ರತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಿಾ ತಸ್ವಾ ಪಕತ್ರವ ವನುನ  ಆಧರಿಸಿ 

ದೇಶಾದಯ ಂತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಗರಗಳ ಸಮಗಾ  ತಳುವಳಕ್ರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 



ನ್ಗರಗಳಗೆ ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕವನ್ನು  ಹೇಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

1. ನಗರಗಳನುನ  ಸೂಚ್ಯ ಂಕದಲಿಾ  ಎರಡು ವಗ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: 

2. ರ್ಮಲಿಯನ್ + ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಹೊಿಂದರುವ ನ್ಗರಗಳು, ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  

ಹಂದರುವ ನಗರಗಳು. 

3. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೊಿಂದರುವ ನ್ಗರಗಳು: ಈ ವಗ್ದಲಿಾ  ಒಂದು ದಶ್ಲಕ್ಷಕಕ ಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಇರುವ ನಗರಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಾ ಟ್ಭ ಸಟ್ಟೀಸ್ಟ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದ ವಾಯ ಪ್ಪು ರ್ಲಿಾ  ಬರುವ ಎಲಾಾ  

ನಗರಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

 

ಸ್ತಲಲಿತ್ ಜಿೀವನ್ ನಿವಭಹಣೆ ಸೂಚಯ ಿಂಕ -2020 ರ ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕ: 

1 ರ್ಮಲಿಯನ್ ಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್್ಚ  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯಿಂದಗೆ ‘ರ್ಮಲಿಯನ್ ಪಲ ಸ್ಟ’ / ವಗಭ: 

1.  ಬಿಂಗಳೂರು ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಪಾ ದಶ್್ನ ನಿೋಡುವ ನಗರವಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. 

2. ಅದರ ನಂತ್ರರ ಪುಣೆ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ರ್ಚನೆನ ೈ, ಸೂರತ್, ನವಿೋ ಮುಂಬೈ, ಕೊರ್ಮತ್ತು ರು, ವಡೋದರಾ, 

ಇಂದೊೋರ್ ಮತ್ತು  ಗೆಾ ೋಟರ್ ಮುಂಬೈ ನಂತ್ರರದ ಸ್ವಾ ನಗಳಲಿಾ ವೆ. 

10 ಲಕ್ಷಕ್ಕ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೊಿಂದರುವ ವಗಭ: 

‘ಸುಲಲಿತ್ರ ಜೋವನ ನಿವ್ಹಣೆ ಸೂಚ್ಯ ಂಕ’ದ ಈ ವಗ್ದಲಿಾ  ಶಿಮಾಲ  ಅಗಿಸಾಥ ನ್ದಲಿಾ ದೆಾ ರೆ. 

ಅದರ ನಂತ್ರರ ಭುವನೇಶ್ವ ರ, ಸಿಲಾವ ಸಸ , ಕಾಕನಾಡ, ಸೇಲಂ, ವೆಲ್ಯಾ ರು, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಗುರುಗಾಾ ಮ, 

ದಾವಣಗೆರೆ, ಮತ್ತು  ತರುಚಿರಾಪಳಳ ಗಳವೆ. 

 

ನ್ಗರಾಡಳತ್ ಕಾಯಭಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಯ ಿಂಕ 2020: (Municipal Performance Index) 

ಸಂದರ್ಭ: 

‘ನ್ಗರಾಡಳತ್ ಕಾಯಭಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಯ ಿಂಕ’– 2020, (Municipal Performance Index- MPI- 

2020)  ಅನುನ  ಕಂದಾ  ವಸತ ಮತ್ತು  ನಗರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

1. ಸೇವೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು, ನಿೋತ, ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ಆಡಳತ್ರದ ಎಲಾ  ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ ನ ಪುರಸಭೆಗಳಲಿಾ ನ ಸಾ ಳೋರ್ 

ಆಡಳತ್ರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ನುನ  ‘ಮುನಿಸ ಪಲ್ ಪಫ್ಘ್ಮೆ್ನ್ಸ  ಇಂಡೆರ್ಕಸ ’ (MPI) ಪರಿಶಿೋಲಿಸುತ್ರು ದೆ. 



2. ಇದು ಸಾ ಳೋರ್ ಆಡಳತ್ರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳಲಿಾ ನ ಸಂಕೋಣ್ತ್ರಗಳನುನ  ಸರಳಗಳಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಮೌಲಯ ಮಾಪನ 

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಹಣೆಗಾರಿಕ್ರ್ ನಿೋತರ್ನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುತ್ರು ದೆ. 

ನ್ಗರಾಡಳತ್ ಕಾಯಭಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಯ ಿಂಕ (MPI) 2020: 

111 ಪುರಸ್ಭೆಗಳ ( ನ್ಗರಾಡಳತ್ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು)  ಐದು ಸು ಂಭಗಳ (NDMC ಮತ್ತು  ದೆಹಲಿರ್ 3 

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕ್ಗಳಗೆ ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕವಾಗಿ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ) ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ವಾರು 

ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರರ್ನುನ  MPI ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿದೆ. ಈ ಐದು ಸು ಂಭಗಳು ಒಟುಟ  20 ವಲರ್ಗಳನುನ  ಮತ್ತು  100 

ಸೂಚ್ಕಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ. 

1. ಸೇವೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು, ನಿೋತ, ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ಆಡಳತ್ರ ಎಂಬ ಐದು ಸ್ು ಿಂರ್ಗಳನ್ನು  MPI ಹೊಿಂದದೆ. 

 ನ್ಗರಗಳ ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕ: 

ನಗರಾಡಳತ್ರ ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರ ಸೂಚ್ಯ ಂಕ ‘(MPI) 2020 ರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಮೌಲಯ ಮಾಪನದ ಚೌಕಟಿಟ ನಲಿಾ , 

ಪುರಸಭೆಗಳನುನ  (ನ್ಗರಾಡಳತ್ ಅರ್ವಾ ಸ್ಥ ಳೀಯಾಡಳತ್ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳನ್ನು ) ಜನಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ, ಒಂದು ದಶ್ಲಕ್ಷಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಹಂದರುವ ಪುರಸಭೆಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು  ಒಂದು ದಶ್ಲಕ್ಷಕಕ ಂತ್ರ 

ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಹಂದರುವ ಪುರಸಭೆಗಳೆಂದು ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

• ರ್ಮಲಿಯನ್ ಪಲ ಸ್ಟ ‘/ ಒಿಂದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್್ಚ  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ವಿಭಾಗ: ಇಿಂದೊೀರ್ ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ್ 

ಶಿ್ ೀಣಿಯ ಪುರಸಭೆಯಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ, ನಂತ್ರರದ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ  ಸೂರತ್ ಮತ್ತು  ಭೋಪಾಲ್ ಗಳವೆ. 

• ಒಿಂದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೊಿಂದರುವ ವಗಭ: ನ್ವದೆಹಲಿ ಮುನಿಸ ಪಲ್ 

ಕೌನಿಸ ಲ್ ಅಗಾ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆ, ನಂತ್ರರದ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ  ತರುಪತ ಮತ್ತು  ಗಾಂಧಿನಗರ ಗಳವೆ. 

• ನಗರಾಡಳತ್ರ ನಿವ್ಹಣೆ ಸೂಚ್ಯ ಂಕದಲಿಾ  ಬಂಗಳೂರು 31 ನೇ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆ. 

 

  

ವಿಷಯಗಳು : ಮಹಿಳೆರ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

 



‘ಅವಕಾಶ ಸೂಚಯ ಿಂಕ 2021 ’ವರದ : 

(‘The Opportunity Index 2021’ report)  

ಸಂದರ್ಭ : 

ಇದು ಆನ್್ಲೈನ್ ವೃತು ಪರ ನೆಟ್್ವರ್ಕ್ ಆದ ಲಿಿಂರ್ಕಡ ್ಇನ್್ನ್ ಹಸ ವರದಯಾಗಿದೆ. 

1. ಜನವರಿರ್ಲಿಾ  ನಡೆಸಿದ ಈ ಸಮಿೋಕಿ್ರ್ಲಿಾ , ಏಷ್ಯಯ  ಪೆಸಫಿರ್ಕ (APAC) ಪಿ ದೇಶದಲಿಾ  10,000 ಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ು  ಜನರು 

ಭಾಗವಹಿಸಿದೆಾ ರೆ. ಈ ಸಮಿೋಕಿ್ ಗೆ ಭಾರತ್ರದಂದ 2,285 ಮಂದ ಪಾ ತಕಾ ಯಿಸಿದೆಾ ರೆ. 

2. ಪಿಮುಖ ಆವಿಷ್ಯಕ ರಗಳು: 

3. ಪಾ ತ 10 ಮಹಿಳೆರ್ರಲಿಾ  9 ಅರ್ವಾ 89 ಪಿ ತ್ರಶತ್ ಮಹಿಳೆರ್ರು ಕೊರನ್ವೈರಸ್ ಸ್ವಂಕಾಾ ಮಿಕದಂದ ನಕಾರಾತ್ರಮ ಕ 

ಪರಿಣಾಮವನುನ  ಎದುರಿಸಿದೆಾ ರೆ. 

4. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಐದು ಮಹಿಳೆರ್ರಲಿಾ  ನಾಲವ ರು ಅರ್ವಾ, ಸ್ರಿಸ್ತಮಾರು 85%, ಮಹಿಳೆಯರು ತ್ರಮಮ  

ಲಿಂಗತ್ರವ  ಕಾರಣದಂದಾಗಿ,ಅವರಿಗೆ ವೇತ್ರನ ಹ್ನಚ್್ ಳ, ಬಡಿು  ಅರ್ವಾ ಕ್ಲಸದ ಅವಕಾಶ್ಗಳನುನ  ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ನಂಬ್ಬತ್ರು ರೆ. ಏಷ್ಯಯ  ಪೆಸಿಫಿರ್ಕ (APAC) ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಈ ರಿೋತರ್ ಮಹಿಳೆರ್ರ ಸರಾಸರಿ ಸಂಖ್ಯಯ  60% ಇದೆ. 

5. ಏಷ್ಯಯ  ಪೆಸಿಫಿರ್ಕ (APAC) ಪಾ ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಮಹಿಳೆರ್ರು ವೃತು ಜೋವನದ ಅಭಿವೃದಿರ್ 

ಮೇಲೆ ಲಿಂಗ ತ್ರರತ್ರಮಯ ದ ಪರಿಣಾಮವನುನ  ಎದುರಿಸಿದೆಾ ರೆ. 

ಮಹಿಳೆಯರ ಮುಿಂದರುವ ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಕುಟುಂಬದ ಆರೈಕ್ರ್ಲಿಾ  ತ್ರರತ್ರಮಯ  ಮತ್ತು  ಸಮರ್ದ ಕೊರತ್ರ. 

2. ಅವಕಾಶ್ಗಳ ಸ್ವಧನೆಗೆ ಲಿಂಗ ಅಡೆತ್ರಡೆಗಳು. 

3. ನೆಟವ ರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಮಾಗ್ದಶ್್ನದ ಕೊರತ್ರ. 

4. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬೆಾ ರಿಗಳಂದಾಗಿ ಕ್ಲಸದ ಸಾ ಳದಲಿಾ  ತ್ರರತ್ರಮಯ . 

 

ದಶಾ (ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ವಿರುದಧ ದ ನಿದಭಷ್  

ಅಪರಾಧ್ಗಳಗೆ ವಿಶೇಷ ನಾಯಯಾಲಯಗಳು) ಮಸೂದೆ, 2020: 

 (Disha (Special Courts for Specified Offences against Women and Children) Bill, 2020)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ಆಂಧಾ ಪಾ ದೇಶ್ದ ದಶಾ (ಮಹಿಳೆರ್ರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಮೇಲಿನ ನಿದ್ಷ್ಟ  

ಅಪರಾಧಗಳಗೆ  ವಿಶೇಷ್ ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳು) ಮಸೂದೆ, 2020 ರ ಕುರಿತ್ತ ಅಂತ್ರರ ಸಚಿವಾಲರ್ದ 

ಸಮಾಲೋಚ್ನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ತಳಸಿದೆ. 

1. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಅತ್ರಯ ಚಾರ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮೂಹಿಕ ಅತ್ರಯ ಚಾರಕ್ಕ  ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸಲು ದಾರಿ 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ರಾಜಯ ಪಾಲರು ಈ ಮಸೂದೆರ್ನುನ  ರಾಷ್ಟ ರಪತಗಳ ಒಪಿ್ಪ ಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯೆಿ ರಿಸಿದೆ ರು. 

1. ರಾಷ್ಟ ರಪತಗಳ ಒಪಿ್ಪ ಗೆಗಾಗಿ, ರಾಜಯ ಗಳಂದ ಪಡೆದ ಮಸೂದೆಗಳನುನ  ನ್ೋಡಲ್ ಸಚಿವಾಲರ್ಗಳು / 

ಇಲಾಖ್ಯಗಳಂದಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಪಾ ಕಾ ಯೆಗಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 



ಮಸೂದೆಯ ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

1. ಮಸೂದೆಯು ಏಳು ದನ್ಗಳಲಿಲ  ತ್ನಿಖ್ಯಯನ್ನು  ಪೂಣಭಗಳಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಸಾಕಷ್್ಟ  ನಿಣಾಭಯಕ 

ಸಾಕ್ಷಯ ಗಳು ಲರ್ಯ ವಿರುವ ಪಿ ಕರಣಗಳಲಿಲ  14 ಕೆಲಸ್ದ ದನ್ಗಳಲಿಲ  ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  

ಪೂಣಭಗಳಸ್ಲು ನಿರಿೀಕಿ್ಸ್ತತ್ು ದೆ, ಜತ್ರಗೆ ತೋಪ್ಪ್ನ ಒಟುಟ  ಸಮರ್ವನುನ  ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಇರುವ ನಾಲುಕ  

ತ್ರಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 21 ದನ್ಗಳಗೆ ಇಳಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅದರಲಿಾ , ಮಕಕ ಳ ಮೇಲಿನ ಇತ್ರರ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಗೆ ಜೋವಾವಧಿ ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು  354 ಎಫ್ 

ಮತ್ತು  354 ಜಿ ಸ್ಥಕ್ಷನ್್ಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ರೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಗೆ (IPC) ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಸ್ವಮಾಜಕ ಅರ್ವಾ ಡಿಜಟಲ್ ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆರ್ರಿಗೆ ಕರುಕುಳ ನಿೋಡುವ ಪಾ ಕರಣಗಳಲಿಾ , 

ಅಪರಾಧಿಗೆ ಮೊದಲ ಅಪರಾಧಕ್ಕ  ಎರಡು ವಷ್್ ಜೈಲು ಶಿಕಿ್  ಮತ್ತು  ಎರಡನೆರ್ ಮತ್ತು  ನಂತ್ರರದ 

ಅಪರಾಧಗಳಗೆ ನಾಲುಕ  ವಷ್್ ಜೈಲು ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಇದಕ್ಕ , 1860 ರ ಭಾರತ್ರೀಯ ದಂಡ 

ಸಂಹಿತೆಯಲಿಲ  ಹೊಸ್ ವಿಭಾಗ 354 E ಅನ್ನು  ಸೇರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

4. ಮಸೂದೆರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಆಂಧಾ ಪಾ ದೇಶ್ ಸಕಾ್ರವು ‘ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಪರಾಧಿಗಳ 

ನ್ೀಿಂದಣಿ’ ಹ್ನಸರಿನಲಿಾ  ಎಲೆಕ್ಾ ಿ ನಿರ್ಕ ರಿಜಿಸ್್ ರ್ ಅನುನ  ರಚಿಸುತ್ರು ದೆ. ಮತ್ತು  ಇದನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಿ 

ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆಗಳಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು  ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. ಈ ನ್ೋಂದಾವಣೆರ್ನುನ  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ 

ಗಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಕಾನ್ಮನು ಜ್ವರಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಗೆ ಲಭಯ ವಿರುತ್ರು ದೆ. 

5. ಈ ಪಾ ಕರಣಗಳ ತ್ವ ರಿತ್ ವಿಚಾರಣೆ ನ್ಡೆಸ್ಲು ಸ್ಕಾಭರವು ಪಿ ತ್ರ ಜಿಲೆಲ ಯಲಿಲ  ವಿಶೇಷ 

ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ರಸ್ತತ್ು ದೆ. ಈ ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳು ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಮಹಿಳೆರ್ರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ 

ವಿರುದಿ ದ ಅತ್ರಯ ಚಾರ, ಆಸಿಡ್ ದಾಳ, ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು, ಹಿಂಸ್ಯ, ಸ್ವಮಾಜಕ ಮಾಧಯ ಮದ ಮೂಲಕ 

ಮಹಿಳೆರ್ರಿಗೆ ಕರುಕುಳ, ಲೈಂಗಿಕ ಕರುಕುಳ ಮತ್ತು  ಪೀಕೊಸ  ಕಾಯೆ್ದ ರ್ಡಿ ನಡೆಯುವ ಎಲಾಾ  

ಪಾ ಕರಣಗಳನುನ  ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕವಾಗಿ ನಿವ್ಹಿಸಲಿವೆ. 

6. DSP ಶ್ಾ ೋಣಿರ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ನೇತೃತ್ರವ ದಲಿಾ  ಸಕಾ್ರದಂದ, ಮಹಿಳೆರ್ರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಅಪರಾಧಗಳ ತ್ರನಿಖ್ಯಗಾಗಿ ಜಿಲಾಲ  ಮಟ್್ ದಲಿಲ  ವಿಶೇಷ ಪಲಿೀಸ್ಟ ತಂಡಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. 

7. ಪಾ ತ ವಿಶೇಷ್ ನಾಯ ಯಾಲರ್ಕ್ಯಕ  ಸಕಾ್ರ ವಿಶೇಷ ಪಬಿಲ ರ್ಕ ಪಿ್ರಸಕ್ಕಯ ಟ್ರ್ (ವಿಶೇಷ ಸಾವಭಜನಿಕ 

ಅಭಿಯೀಜಕ) ಅನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

 

ಜಿಲಾಲ  ವೈದಯ ಕ್ೀಯ ಮಂಡಳಗಳನ್ನು  ರಚಸ್ಲು ಮನ್ವಿ: 

 (Plea to constitute district medical boards)  

ಸಂದರ್ಭ: 



ಅತ್ರಯ ಚಾರಕ್ಕ  ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು ಸಿು ರೋರೋಗತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ವೈದಯ ರನುನ  

ಒಳಗಂಡ ಜಲಾಾ  ವೈದಯ ಕೋರ್ ಮಂಡಳರ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲು ಕೊೋರಿ ಸಲಿಾ ಸಿರುವ ಮನವಿಗೆ 

ಸಿ ಂದಸುವಂತ್ರ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಸಕಾ್ರವನುನ  ಕೊೋರಿದೆ. 

1. ಮಹಿಳೆಯು ಅತ್ರಯ ಚಾರಕೊಕ ಳಗಾಗಿದೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಗಭಿ್ಣಿಯಾಗಿದೆ ರೆ, ಈ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ಮಹಿಳೆಗೆ ತ್ರನನ  

ಕಾನ್ಮನು ಹಕುಕ ಗಳ ಬಗೆಗ  ತಳಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾಯ ಯಾಲರ್ ಹೇಳದೆ. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

1. ಅತ್ರಯ ಚಾರಕ್ಕ  ಬಲಿಯಾದ 14 ವಷ್್ದ ಬಾಲಕ ಗಭ್ಪಾತ್ರ ಕೊೋರಿ ಸಲಿಾ ಸಿದ ಅಜ್ರ್ ಪಾ ಕರಣವನುನ  

ನಾಯ ಯಾಲರ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತು ದೆ. 

2. ಆದರೆ, ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಆಕ್ರ್ ಆರೋಗಯ ದ ಕುರಿತ್ರಗಿ ವೈದಯ ಕೋರ್ ಮಂಡಳಯಿಂದ ವರದರ್ನುನ  

ಪಡೆದ ನಂತ್ರರ, ಗಭ್ಪಾತ್ರವನುನ  ಕೊೋರಿ ಸಲಿಾ ಸಿದೆ  ಮನವಿರ್ನುನ  ಆ ಬಾಲೆ ಹಿಂತ್ರಗೆದುಕೊಂಡರು. 

ಇದರ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಈ ಪಾ ಕರಣವು ಪಾ ತ ಜಲೆಾ ರ್ಲ್ಯಾ  ವೈದಯ ಕೋರ್ ಮಂಡಳಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುವ ಅಗತ್ರಯ ವನುನ  ಎತು  

ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಅತ್ರಯ ಚಾರಕ್ಕ  ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ವೈದಯ ಕೋರ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳ ಪಾ ಯೋಜನವನುನ  

ಪಡೆರ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಹ್ನಚ್ಿ ನ  ನ್ೋವನುನ  ಅನುಭವಿಸದಂತ್ರ ಮತ್ತು  ಆಘಾತ್ರಕ್ಕ  

ಒಳಗಾಗದಂತ್ರ ತ್ರಡೆಯುತ್ರು ದೆ. 

1. ಮಹಿಳೆರ್ರಿಗೆ ಸಂತ್ರನ್ೋತಿ್ರ ತು  ಆಯೆಕ , ಅವರ ವೈರ್ಕು ಕ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ  ಮತ್ತು  ದೈಹಿಕ ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು ತ್ರಗೆ ತೋವಾ  

ನಿಬ್ಂಧಗಳನುನ  ವಿಧಿಸುವ ಕಾನ್ಮನಿನ ವಿರುದಿ  ಅಗಾಧ ಒತ್ರು ಡ ಹೇರುತು ದೆ. 

2. 1971 ರ ಈ ಕಾನೂನಿನ್ ವಿರುದಧ , ಅತ್ರಯ ಚಾರಕೊಕ ಳಗಾದವರು ಮತ್ತು  ಅನೇಕ ಪ್ಪೋಡಿತ್ರ ಮಹಿಳೆರ್ರು ಸಹ 

ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಅನುನ  ಸಂಪಕ್ಸಿದೆಾ ರೆ. 

3. ಇಲಿಾ ರ್ವರೆಗೆ, ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ವೈದಯ ಕೋರ್ ಗಭ್ಪಾತ್ರಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಜ್ಗಳನುನ  ಕಸ್-ಬೈ-ಕಸ್ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹರಿಸುತು ದೆ. 

ಕಾನೂನ್ನ ಹೇಳುವುದೇನ್ನ? 

1. ವೈದಯ ಕ್ೀಯ ಗರ್ಭಪ್ರತ್ದ ಕಾಯೆ್ದ  1971 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 3 ರ ಪಾ ಕಾರ, ಗಭ್ಧಾರಣೆರ್ 20 ವಾರಗಳ ನಂತ್ರರ 

ಗಭ್ಪಾತ್ರವನುನ  ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಗಭ್ಪಾತ್ರ ಮಾಡದದೆ ಲಿಾ  ತ್ರಯಿರ್ ಜೋವಕ್ಕ  ಅಪಾರ್ವಿದೆ ಎಂದು ಸಕಾ್ರದ ನ್ೋಂದಾಯಿತ್ರ ವೈದಯ ರು 

ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಪಾ ಮಾಣಿೋಕರಿಸಿದರೆ, ಅಂತ್ರಹ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ , ಕಾನ್ಮನಿನ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ವಿನಾಯಿತ 

ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಕಳೆದ ವಷ್್, 2020 ರ ಮಾರ್ಚ್ ನಲಿಾ  ಲೀಕಸ್ಭೆಯಲಿಲ  ‘ವೈದಯ ಕ್ೀಯ ಗರ್ಭಪ್ರತ್ (ತ್ರದೆು ಪಡಿ) 

ಮಸೂದೆ’  (Medical Termination of Pregnancy (MTP) Amendment Bill) 2020 ಅನ್ನು  

ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ, ಮತ್ತು  ಇದು ಇನ್ಮನ  ರಾಜಯ ಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಚ್ಚಿ್ಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

1. ಈ ಮಸೂದೆರ್ಲಿಾ , ವಿಶೇಷ್ ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ಗಭ್ಪಾತ್ರವನುನ  ಅನುಮತಸುವ ಮೇಲಿನ ಮಿತರ್ನುನ  20 

ವಾರಗಳಿಂದ 24 ವಾರಗಳಗೆ ಹೆಚ್ ಸ್ಲು ಪಾ ಸ್ವು ಪ್ಪಸಲಾಗಿದೆ. 

ಗರ್ಭಪ್ರತ್ VS ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕುಕ : 

ಸಂತ್ರನ್ೋತಿ್ರ ತು ರ್ ಆಯೆಕ  ಅರ್ವಾ ಆಯೆಕ ರ್ ಹಕುಕ , ಆಯೆಕ ಮಾಡುವ ಅರ್ವಾ ಗಭ್ಧರಿಸುವ ಮತ್ತು  

ಅದನುನ  ಪೂಣ್ ಅವಧಿಗೆ ಗಭ್ಧರಿಸಬೇಕ ಅರ್ವಾ ಗಭ್ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕ ಎಂದು ಆಯೆಕ  

ಮಾಡುವುದು ಮಹಿಳೆರ್ ಹಕಾಕ ಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ವು ಗೌಪಯ ತ್ರ, ಘನತ್ರ, ವೈರ್ಕು ಕ ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು ತ್ರ, ದೈಹಿಕ 



ಸಮಗಾ ತ್ರ, ಸವ -ನಿಣ್ರ್ ಮತ್ತು  ಸಂವಿಧಾನ್ದ 21 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಗುರುತಸಲಾದ ಆರೋಗಯ ದ 

ಹಕಕ ನ ಮೂಲಭೂತ್ರ ಅಂಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 

ಒರುನ್ನದೊಯ್(ಅರುಣೀದಯ) ಯೀಜನೆ: 

 (Orunudoi scheme) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಅಸ್ವಸ ಂ ಸಕಾ್ರವು 2020 ರ ಡಿಸ್ಯಂಬರ್್ನಲಿಾ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದ ಒರುನ್ನದೊಯ್ ಯೀಜನೆ ರಾಜಯ ದ 

ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ಜನಪ್ಪಾ ರ್ ಯೋಜನೆಗಳಲಿಾ  ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಈ ಯೀಜನೆಯ ಬಗೆೆ : 

1. ಈ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಅಸ್ವಸ ಂನ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮಹಿಳಾ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 830 ರೂ. ಗಳ 

ಸಹಾರ್ಧನವನುನ  ನೇರ ವಗಾ್ವಣೆ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಇದು, ನೇರ ಲಾಭ ವಗಾ್ವಣೆ (Direct Benefit Transfer- DBT) ಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಬಂಬಲದ 

ಮೊತ್ರು ವನುನ  ನೇರವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರ ಖ್ಯತ್ರಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಏಕ್ಂದರೆ ಅವರು 

“ಕುಟುಂಬದ ಮುಖಯ  ಮತ್ತು  ಪಾಾ ರ್ಮಿಕ ಉಸುು ವಾರಿ” ಆಗಿರುತ್ರು ರೆ. 

3. ಈ ಯೋಜನೆಯು ‘ಬಡ ಮತ್ತು  ನಿಗ್ತಕ ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ’ ತ್ರಮಮ  ಹಣವನುನ  ಹೇಗೆ ಖಚು್ ಮಾಡಲು 

ಬರ್ಸುತ್ರು ರೆ ಎಂಬ್ಬದರ ಕುರಿತ್ತ ಒಂದು ಆಯೆಕ ರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಅಹಭತೆ: 

1. ಈ ಯೋಜನೆರ್ ಲಾಭವನುನ  ಪಡೆರ್ಲು, ಅಜ್ದಾರ ಮಹಿಳೆಯು ಅಸ್ವಸ ಂನ ಖ್ಯಯಂ ನಿವಾಸಿ 

ಯಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅಜ್ದಾರರ ಇಡಿೋ ಕುಟುಂಬದ ಆದಾರ್ವು ವಷ್್ಕ್ಕ  2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ್ರ 

ಕಡಿಮೆಯಿರಬೇಕು. 

2. ಯೋಜನೆರ್ಡಿರ್ಲಿಾ , ಅಂಗವಿಕಲ ಸದಸಯ ರು, ವಿರ್ಚಛ ೋದತ್ರರು / ವಿಧವೆ / ಬೇಪ್ಟಟ  / ಅವಿವಾಹಿತ್ರ 

ಮಹಿಳೆರ್ರನುನ  ಹಂದರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ ವಿಶೇಷ್ ಆದಯ ತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , 

ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆಹಾರ ಭದಾ ತ್ರ ಕಾಯೆೆಯಿಂದ (NFSA) ವಂಚಿತ್ರರಾಗಿರುವ ಮತ್ತು  ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿ ಇಲಾ ದ ಬಡ 

ಕುಟುಂಬಗಳಗೂ ಆದಯ ತ್ರ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಮಹಿಳಾ ಸದಸಯ ರು ಇಲಾ ದ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು (ಹಿಂದನ ಮತ್ತು  ಪಾ ಸುು ತ್ರ), ಪಂಚಾರ್ತ 

ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ನಗರ ಸಾ ಳೋರ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಸದಸಯ ರು, ಸಕಾ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಹಕಾರಿ ನೌಕರರನುನ  ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. 



4. ನಾಲುಕ  ಚ್ಕಾ ಗಳು, ಯಾಂತಾ ಕೃತ್ರ ದೊೋಣಿಗಳು, ಟಾಾ ಕಟ ರುಗಳು ಅರ್ವಾ ರೆಫಿಾ ಜರೇಟರ್್ಗಳು, ಎಸಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಬಟಟ  ತಳೆಯುವ ಯಂತ್ರಾ ಗಳು ಅರ್ವಾ 15 ಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ು  ದೊಡಾ  ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿರ್ನುನ  ಹಂದರುವ 

ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಯೋಜನೆರ್ ಲಾಭವನುನ  ಪಡೆರ್ಲು ಅಹ್ವಲಾ . 

ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗೆಗಿನ್ ಸ್ ೀರಿಯಟೈಪ್ಸಸ   / ಪೂವಭಗಿಹ ಪ್ರೀಡಿತ್ 

ಮನ್ೀಭಾವದ ವಿರುದಧ ದ ಸ್ತಧಾರಣೆಯ ಕುರಿತ್ತ ವರಿಷಠ  

ನಾಯಯಾಲಯದಲಿಲ  ಚರ್ಚಭ: 

 (Corrective voice from top court against stereotyping women)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್್ಭನ್ ತ್ನ್ು  ಇತ್ರು ೀಚನ್ ತ್ರೀಪ್ರಭನ್ಲಿಲ : 

1. ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರು ಲಿಂಗ ತ್ರರತ್ರಮಯ ವನುನ  ಸೂಚಿಸುವ ರೂಢಿಗತ್ರ ಟಿೋಕ್ಗಳನುನ  ಮಾಡದಂತ್ರ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಮತ್ತು  ಸಂತ್ರಾ ಸ್ಯು ರ್ ನಡುವೆ ರಾಜ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಅರ್ವಾ ಮದುವೆಯಾಗುವಂತ್ರ ಆದೇಶ್ 

ನಿೋಡುವ ಪಾ ರ್ತ್ರನ ಗಳನುನ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳು ಮಾಡದಂತ್ರ ತ್ರಡೆರ್ಲಾಗಿದೆ. 

3. ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಹೈಕೊೋಟ್್ ಹರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ್ದ ವಿರುದಿ ದ ಮೇಲಮ ನವಿರ್ನುನ  ಆಧರಿಸಿ 

ಸುಪ್ಪಾ ೋಂಕೊೋಟ್್  ಈ ತೋಪು್ ನಿೋಡಿದೆ. ಕರುಕುಳದ ಆರೋಪ ಹತು ರುವ ವಯ ಕು ಗೆ ಸಂತ್ರಾ ಸ್ಯು ಯು ರಾಖಿರ್ನುನ  

ಕಟುಟ ವಂತ್ರ ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ ಹೈಕೊೋಟ್್ ನಿದೇ್ಶಿಸಿತ್ತು . 

ಇದರ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ನಡೆದ ವಚು್ವಲ್ ವಿಚಾರಣೆರ್ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ಭಾರತ್ರದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ 

(CJI) ರ್ವರು , ಅತ್ರಯ ಚಾರ ಆರೋಪ್ಪರ್ ಪರ ವಕೋಲರನುನ  ನಿಮಮ  ಆಪಾದತ್ರ ಕಕಿದಾರನು ಸಂತ್ರಾ ಸು  

ಮಹಿಳೆರ್ನುನ  ಮದುವೆಯಾಗುತ್ರು ನೆಯೇ? ಎಂದು ಕಳದ ನಂತ್ರರ ಬಂದಂತ್ರಹ ಸವ್ತೋಮುಖ ಟಿೋಕ್ಗಳ 

ನಂತ್ರರದ ಕ್ಲವೇ ದನಗಳಲಿಾ  ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ನ ಈ ತೋಪು್ ಬಂದದೆ. 

ಈ ಕಿಮಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ಈ ರಿೋತ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಮಾಡಿದ ಲಿಂಗ ರೂಢಿಗತ್ರ ಕಾಮೆಂಟ್್ಗಳಂದಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ 

ಗಂಭಿೋರತ್ರರ್ನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಬಲಿಪಶು / ಸಂತ್ರಾ ಸು ರನುನ  ಮತ್ತು  ಅವರ ನ್ೋವನುನ  

ಅತ್ರಯ ಲಿ ವಾಗಿಸುತ್ರು ದೆ ಅರ್ವಾ ಅವರ ನ್ೋವಿಗೆ ಬಲೆ ಇಲಾ ದಂತ್ರಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಅಂತ್ರಹ ಆದೇಶ್ ಅರ್ವಾ ಅಭಿವಯ ಕು ರ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೂ ಸಹ ದೇಶ್ದ ಇಡಿೋ 

ನಾಯ ಯಾಂಗ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ ಮೇಲೆ ಪಾ ತಕ್ಯಲವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ರು ದೆ, ಮತ್ತು  ಎಲಾ ರಿಗೂ, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ 

ಲೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ನಯ ಕ್ಕ  ಬಲಿಯಾದವರಿಗೆ (ಗಂಭಿೋರ ಅಪರಾಧಗಳಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣಣ  ಅಪರಾಧಗಳವರೆಗೆ). 

ನಾಯ ರ್ಯುತ್ರ ನಾಯ ರ್ದ ಖ್ಯತ್ರರಿರ್ನುನ  ದುಬ್ಲಗಳಸುತ್ರು ದೆ. 

ಲಿಿಂಗ ರೂಢಿಗತ್ ದೃಷ್್ಟ ಕೊೀನ್ವನ್ನು  ದಂಡಿಸದ ಗಮನಾಹಭ ತ್ರೀಪುಭಗಳು: 

1. ಕ್ಲಸದ ಸಾ ಳಗಳಲಿಾ  ಮಹಿಳೆರ್ರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕರುಕುಳದ ಕುರಿತ್ತ ವಿಶಾಖಾ 

ಮಾಗಭಸೂಚಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ಪಸುವುದು. 

2. ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ ಡಿ.ವೈ.ಚಂದಾ ಚೂಡ್ ಅವರ ಐತಹಾಸಿಕ ತೋಪು್ ಸಶ್ಸು ರ ಪಡೆಗಳ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ 

ಶಾಶ್ವ ತ್ರ ಆಯೋಗಕ್ಕ  ಪಾ ವೇಶ್ ಪಡೆರ್ಲು ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. ಇದರಲಿಾ , ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ 

ಚಂದಾ ಚೂಡ್, ಅವರು ‘ಮಹಿಳೆರ್ರು ಪುರುಷ್ರಿಗಿಂತ್ರ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುಬ್ಲರಾಗಿದೆಾ ರೆ’ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ 

ಹೇಳಕ್ರ್ನುನ  ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 



3. ಅನ್ನಜ್ ಗಗಭ ಪಿ ಕರಣದಲಿಲ , ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ‘ರಮಾಯ ಂಟಿರ್ಕ ಪ್ಪತೃತ್ರವ ’ ಎಂಬ ಕಲಿ ನೆರ್ನುನ  

ಖಂಡಿಸಿತ್ತ, ಇದರಲಿಾ  ಪಾಾ ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆರ್ರನುನ  ಸ್ವಾ ನಮಾನದ ಪ್ಪೋಠದ ಮೇಲೆ ಅಲಾ  ಬದಲಿಗೆ 

ಪಂಜರದಲಿಾ ರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ತೋಪು್ ನಿೋಡಿತ್ತು . 

 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿಶಾವ ದಯ ಂತ್ರ ಪಾ ಮುಖ ನೈಸಗಿ್ಕ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳ ವಿತ್ರರಣೆ (ದಕಿ ಣ ಏಷ್ಯಯ  

ಮತ್ತು  ಭಾರತೋರ್ ಉಪಖಂಡ ಸೇರಿದಂತ್ರ); ವಿಶ್ವ ದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿಾ  (ಭಾರತ್ರ ಸೇರಿದಂತ್ರ) 

ಪಾಾ ರ್ಮಿಕ, ದವ ತೋರ್ ಮತ್ತು  ತೃತೋರ್ ವಲರ್ದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳ ಸ್ವಾ ಪನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ 

ಅಂಶ್ಗಳು. 

 

ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾರತ್ದ ಕಬ್ಬು  ಮತ್ತು  ಬಿದರು ಅಭಿವೃದಧ  ಮಂಡಳ  (NECBDC): 

 

(North East Cane and Bamboo Development Council – NECBDC) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಜಮುಾ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಾ ೀರ ಕೇಿಂದಿ್ರಡಳತ್ ಪಿ ದೇಶವು ತ್ರಂತಾ ಕ ಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ಈಶಾನ್ಯ  ಕಬ್ಬು  ಮತ್ತು  ಬಿದರಿನ್ ಅಭಿವೃದಧ  

ಮಂಡಳ (NECBDC) ಸಹಯೋಗದೊಂದಗೆ ಮೂರು ಬಿದರಿನ (ಕಾ ಸಟ ರ್) ಸಮೂಹಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಿದೆ. 

1. ಮೂರು ಕಾ ಸಟ ರ್ ಗಳಲಿಾ  ಪಾ ತಯಂದನುನ  ಕಾ ಮವಾಗಿ ಅಗರಬತ್ರು , ಬ್ಬಟ್್ಟ ಗಳು ಮತ್ತು  ಇದೆ ಲು 

ಉತ್ರಪ ದನೆಗೆ ಮಿೋಸಲಿಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾರತ್ದ ಕಬ್ಬು  ಮತ್ತು  ಬಿದರು ಅಭಿವೃದಧ  ಮಂಡಳ ಕುರಿತ್ತ: 

ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಕಬ್ಬು  ಮತ್ತು  ಬಿದರು ಅಭಿವೃದಧ  ಮಂಡಳ’ (CBDC) ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತು ದೆ  NECBDC ರ್ನುನ  

ಇಲಿಾ ರ್ವರೆಗೆ ಬಳಸ್ದ ಈಶಾನಯ  ಭಾರತ್ರದ ಬಿದರಿನ ವಲರ್ವನುನ  ಸಂಘಟಿಸುವ ಉದೆೆ ೋಶ್ದಂದ ಸಂಯೋಜಸಲಾಗಿದೆ. 

ಜಮುಾ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಾ ೀರ ದಲಿಲ  ‘ಕಬ್ಬು  ಮತ್ತು  ಬಿದರು’: 

1. ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಮ ೋರ ಕಂದಾಾ ಡಳತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ವು ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿಾ  ತ್ರನನ  ಆರ್ಥ್ಕತ್ರರ್ನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವಂತ್ರಹ ಬಿದರಿನ 

ಬೃಹತ್ ನಿಕಿ್ ೋಪಗಳನುನ  ಹಂದದೆ. 

2. ಬಿದರಿನ ಕೃರ್ಷಯು ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಮ ೋರದ ಉದಯ ಮವನುನ  ವೆಚ್್ -ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಿೋತರ್ಲಿಾ  ಕಾಾ ಂತಕಾರಕ 

ಗಳಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಯುವ ಸ್ವಟ ಟ್ಪ್ಸ ಗಳಗೆ ಅವಕಾಶ್ದ ಹಸ ದಾವ ರಗಳನುನ  ತ್ರರೆರ್ಬಹುದು. 

3. ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಮ ೋರ ಕಂದಾಾ ಡಳತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಸಕಾ್ರವು ಇದಕಾಕ ಗಿ 100 ಸಾ ಳಗಳನುನ  ಗುರುತಸುವ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ಲಿಾ ದೆ 

ಮತ್ತು  ಮೊದಲ ಹಂತ್ರದಲಿಾ  ಅಲಿಾ  ನಡೆರ್ಲಿರುವ ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಗುರುತಸಲಿದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ಬಿದರು ಯೀಜನೆ (NBM): 

• ಈ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  2018 ರ ಏಪಿ್ರಲ್ ನ್ಲಿಲ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

• ಇದು ಬಿದರು ಕೃರ್ಷರ್ ವಿಸಿು ೋಣ್ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವ ಗುರಿ ಹಂದದೆ ಮತ್ತು  ಬಿದರಿನ ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳ 

ಉತ್ರು ೋಜನಕಾಕ ಗಿ ವಲರ್ ಆಧಾರಿತ್ರ ತಂತ್ರಾ ಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಉದೆೆ ೋಶ್ ಹಂದದೆ. 

• ಪಾ ದೇಶ್ ಆಧಾರಿತ್ರವಾಗಿ, ಪಾಾ ದೇಶಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನನ  ತಂತ್ರಾ ವನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ಬಿದರಿನ 

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟಟ  ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಪಾ ದೇಶ್ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವ ಮೂಲಕ ಬಿದರಿನ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದ ಸಮಗಾ  

ಬಳವಣಿಗೆರ್ನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸಲು NBM ಉದೆೆ ೋಶಿಸಿದೆ. 



1. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಬಿದರು ಯೋಜನೆಯು, ಕಿಷೀನ್ು ತ್ರ ಯೀಜನೆ ಎಿಂಬ ಒಿಂದು ನಿಗದತ್ ಮಾನ್ದಂಡವನ್ನು  

ಹೊಿಂದರುವ ನಿಕಾಯದ ಅಡಿ ಸ್ತಸಥ ರ ಕೃಷ್ಟಯ ಮೇಲಿನ್ ರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ಯೀಜನೆಯ (NMSA) ಒಂದು 

ಉಪ-ಯೋಜನೆಯಾಗಲಿದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸುನಾಮಿ, ಜ್ವವ ಲಾಮುಖಿ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಚಂಡಮಾರುತ್ರ 

ಮುಂತ್ರದ ಪಾ ಮುಖ ಭೌಗೋಳಕ ವಿದಯ ಮಾನಗಳು, ಭೌಗೋಳಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಾ ಳ- 

ನಿಣಾ್ರ್ಕ ಭೌಗೋಳಕ ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ ಗಳಲಿಾ ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು (ಸ್ವಗರಗಳು ಮತ್ತು  ಐಸ್-ಕಾಯ ಪಗ ಳು 

ಸೇರಿದಂತ್ರ) ಮತ್ತು  ಸಸಯ  ಮತ್ತು  ಪಾಾ ಣಿ ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಚಂಡಮಾರುತ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

 (What is space hurricane?) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಚಿೋನಾದ ವಿಜ್ವಾ ನಿಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ರು ರ ಧುಾ ವದ ಮೇಲಿರುವ ‘ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ 

ಚಂಡಮಾರುತ್’ / ‘ಅಿಂತ್ರಿಕ್ಷ ಬಿರುಗಾಳ’ (Space Hurricane) ವನುನ  ಪತ್ರು  ಮಾಡಿದೆಾ ರೆ. 

• ಈ ಮೊದಲು, ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ರವನುನ  ಕವಲ ಸೈದಿಾ ಂತಕ ವಿದಯ ಮಾನವೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಪಿಮುಖಾಿಂಶಗಳು: 

• ವಿಜ್ವಾ ನಿಗಳ ವರದರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಈ ಚಂಡಮಾರುತ್ರವು ಸುಮಾರು 600 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟಟ  ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  

ಹರಡಿತ್ತು  ಮತ್ತು  ಇದು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಗಂಟಗಳ ಕಾಲ ಚಾಜ್ಾ ್ ಎಲೆಕಾಟ ರನ್್ಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ರು ಲೇ ಇತ್ತು . 

• ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುದೆರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಈ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ರವು 4,700 ಮೈಲಿ 

ವೇಗದಲಿಾ  ಅಪಿ ದಕಿ್ಣಾಕಾರವಾಗಿ (counter clockwise) ತರುಗುತು ದೆ. 

• ಈ ಚಂಡಮಾರುತ್ರವು ಉತ್ರು ರ ಧುಾ ವದ ಮೇಲಿರುವ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ದಲಿಾ  ಕಂಡುಬಂದತ್ತ. 

ಇದು ಏಕೆ ಅಷ್ ಿಂದು ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ ಪಡೆದದೆ? 

ಈ ಹಸ ಆವಿಷ್ಯಕ ರವು ವಿಜ್ವಾ ನಿಗಳಗೆ, ‘ಸೂರ್್ನು ಭೂಮಿರ್ ವಾತ್ರವರಣದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೋರುತ್ರು ನೆ?’ ಮತ್ತು  ‘ಖಗೋಳ ಹವಾಮಾನವು ವಿವಿಧ ಕಕಿ್ ಗಳಲಿಾ ರುವ ಉಪಗಾ ಹಗಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹಾನಿ 

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ?’ ಎಂದು ತಳರ್ಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಇದರ ಬಗೆಗ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಸಹ 

ಪಡೆರ್ಬಹುದು. 

‘ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಚಂಡಮಾರುತ್’ಗಳು ಯಾವುವು? 

1.  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ರವು ಸೌರ ಮಾರುತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ಭೂಮಿರ್ ಕಾಂತ್ರಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದ ನಡುವಿನ ಪರಸಿ ರ 

ಕಾ ಯೆರ್ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಗಾತ್ರಾ ದಲಿಾ  ದೊಡಾ ದಾದ ‘ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ರಗಳು’ ಕೊಳವೆಯಂತ್ರಹ, ಸುರುಳಯಾಕಾರದ 

ಭೂಕಾಂತೋರ್ ಬಿರುಗಾಳಗಳು, ಅವು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಭೂರ್ಮಯ ಅಯಾನ್ನಗೀಳದಲಿಲ  ಭೂರ್ಮಯ 

ದಿು ವದ ಮೇಲಿರುವ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಶಾಿಂತ್ ಪರಿಸಥ ತ್ರಗಳಲಿಲ  ರೂಪುಗಳುಳ ತ್ರು ವೆ. 

3. ಅವುಗಳು ‘ಉತ್ು ರ ಧಿು ವ ಜ್ಯ ೀತ್ರ’ / ‘ಅರೀರಾ ಬೀರಿಯಾಲಿಸ್ಟ’ (aurora borealis) 

ವಿದಯ ಮಾನ್ಕ್ಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸವೆ. ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ರದ ಕೊಳವೆರ್ ಎಲೆಕಾಟ ರನ್ ಮಳೆಯು 

ಚಂಡಮಾರುತ್ರದ ಆಕಾರದ ದೈತ್ರಯ  ಅರೋರಾ / ಧುಾ ವಿೋರ್ ಬಳಕನುನ  (auroras) ಉತಿ್ರ ದಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ಅವು ಪ್ರಲ ಸಾಾ ದಿಂದ ಮಾಡಲಪ ಟ್್ಟ ವೆ ಮತ್ತು  ಹ್ನಚ್ು  ಬಿಸಿಯಾದ ಅಯಾನಿೋಕೃತ್ರ ಅನಿಲಗಳನುನ  

ಹಂದರುತ್ರು ವೆ, ಅವು ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ವೇಗದಲಿಾ  ತರುಗುತ್ರು ವೆ. 



ನಿಮಾಭಣ / ರಚನೆ: 

‘ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ರ’ ಸೂರ್್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪಾಾ ಸ್ವಮ ದಂದ ಸೌರ ಮಾರುತ್ರಗಳ 

ರೂಪದಲಿಾ  ರೂಪುಗಳುಳ ತ್ರು ದೆ. ಈ ಚಾಜ್ಾ ್ ಕಣಗಳ ಮೊೋಡಗಳು ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ದಲಿಾ  ಹಾದುಹೋಗುವಾಗ 

ಕಾಂತೋರ್ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಂದಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ರು ವೆ ಮತ್ತು  ಕಾಂತೋರ್ ಬಿರುಗಾಳಗಳಗೆ ಶ್ಕು ರ್ನುನ  

ಒದಗಿಸುತ್ರು ವೆ. 

 

 ಪರಿಣಾಮ: 

ಸಂಶೋಧಕರ ಪಾ ಕಾರ, ಈ ರಿೋತರ್ ಬಿರುಗಾಳಗಳು ಉಪಗಾ ಹಗಳ ಮೇಲೆ ಹ್ನಚ್ು  

ಹಾನಿಯುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು  ರೇಡಿಯ ಸಿಗನ ಲ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂವಹನಗಳಗೆ 

ಅಡಿಾ ಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದೆ ರಿಂದ ಈ ಘಟನೆಗಳನುನ  ಅರ್್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ  
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ವಿಷಯಗಳು:   ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೋರ್ರು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರದ ಹಿತ್ರಸಕು ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದಿ  

ಹಂದದ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಹಂದುತು ರುವ ದೇಶ್ಗಳ ನಿೋತಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಕೋರ್ದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ 2021 ರ ವಾಯ ಪ್ರರ ಕಾಯಭಸೂಚ ಮತ್ತು  2020 ರ ವಾಷ್ಟಭಕ ವರದ 

: (The US 2021 President’s Trade Agenda and 2020 Annual Report)  

ಸಂದರ್ಭ : 

ಇದು, ಅಮೆರಿಕಾದ ವಾಯ ಪಾರ ಪಾ ತನಿಧಿಯು (USTR) ಯುಎಸ್ಟ ಕಾಿಂಗಿೆಸ್ಟ ಗೆ ಸಲಿಾ ಸುವ ವಾರ್ಷ್ಕ ವರದಯಾಗಿದೆ. 

ಅಮೆರಿಕಾದ ವಾಯ ಪ್ರರ ಪಿ ತ್ರನಿಧಿ (USTR) ಮಾಡಿದ ಪಿಮುಖ ಅವಲೀಕನ್ಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ರದ ದೊಡಾ  ಮಾರುಕಟಟ , ಅದರ ಆರ್ಥ್ಕತ್ರರ್ ಬಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿರ್ತ್ರು  ಅದರ ಪಾ ಗತಯು 

ಅಮೆರಿಕಾದ ಅನೇಕ ರಫುು ದಾರರಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ರಯ ವಾದ ಮಾರುಕಟಟ ರ್ನಾನ ಗಿ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ, ಆದರೆ,ಸ್ವಮಾನಯ  ಮತ್ತು  

ಸಿಾ ರವಾದ ವಾಯ ಪಾರ ನಿಬ್ಂಧ ನಿೋತಗಳಂದಾಗಿ ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ದವ ಪಕಿ ೋರ್ ವಾಯ ಪಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ವನುನ  ಅರ್ವಾ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ್ವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. 



2. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾದ ‘ಮೇರ್ಕ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಕಾರ್್ಕಾ ಮವು ಉಭರ್ ದೇಶ್ಗಳ ನಡುವಿನ 

ದವ ಪಕಿ ೋರ್ ವಾಯ ಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎದುರಿಸುತು ರುವ ಸವಾಲುಗಳನುನ  ನಿರೂಪ್ಪಸಿದೆ. 

3. ವರದರ್ಲಿಾ , 2019 ರ ಜೂನ್್ನಲಿಾ  ಟಾ ಂಪ್ಸ ಆಡಳತ್ರವು ಸಾಮಾನಿಯ ೀಕರಿಸದ ಪಿ್ರ ಶಸ್ು ಯ  ವಿಧಾನ್ಗಳ (Generalised 

System of Preferences- GSP) ಕಾರ್್ಕಾ ಮದಡಿರ್ಲಿಾ  ಮತ್ತು  2020 ರ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ  ಸಂಕಿ್ಪು  ವಾಯ ಪ್ರರ 

ಒಪಪ ಿಂದ ಅರ್ವಾ ರ್ಮನಿ ಟಿೆ ೀಡ್ ಡಿೀಲ್ ಸ್ವಧಿಸಲು (“ಪಾಯ ಕಜ್”) ಭಾರತ್ರದ ಆದಯ ತ್ರರ್ ವಾಯ ಪಾರ ಪರಿಸಿಾ ತರ್ನುನ  

ಪಾಾ ರಂಭಿಸುವ ಸಂಬಂಧವನುನ  ವಿವರವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

‘ಮೇರ್ಕ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ’ ಅಭಿಯಾನ್ದ ಬಗೆೆ : 

1. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಉತಿ್ರ ದನೆರ್ನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸಲು 2014 ರಲಿಾ  ಪಾ ಧಾನಿ ಮೊೋದ ಈ ಅಭಿಯಾನವನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದರು. 

2. ಮೇರ್ಕ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ನಿಮಾ್ಣ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕಂದಾ ೋಕರಿಸುತ್ರು ದೆ ಆದರೆ ದೇಶ್ದಲಿಾ  

ಉದಯ ಮಶಿೋಲತ್ರರ್ನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವ ಗುರಿರ್ನುನ  ಸಹ ಹಂದದೆ. 

3. ಹೂಡಿಕ್, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್್ಗಳಗೆ ಅನುಕ್ಯಲಕರ ವಾತ್ರವರಣವನುನ  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದು, 

ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕ್ಗೆ ಹಸ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳನುನ  ತ್ರರೆಯುವುದು ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ರವ ವನುನ  

ನಿಮಿ್ಸುವುದು ಇದರ ದೃರ್ಷಟ ಕೊೋನವಾಗಿದೆ. 

ಅದರ ಗುರಿಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸ್ಲು ಉದೆೆ ೀಶಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸ ನಿೀತ್ರಗಳನ್ನು  ಪರಿಷಕ ರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

1. ಆರ್ಥ್ಕತ್ರರ್ಲಿಾ  ಉತಿ್ರ ದನಾ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದ ಪಾಲನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದ ಬಳವಣಿಗೆ ದರವನುನ  

ವಾರ್ಷ್ಕವಾಗಿ 12 – 14% ನಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವುದು. 

2. 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ (ಪರಿಷ್ಕ ೃತ್ರ 2025) ದೇಶ್ದ ಜಡಿಪ್ಪಗೆ ಉತಿ್ರ ದನಾ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದ ಪಾಲನುನ  ಪಾ ಸುು ತ್ರವಿರುವ 15–16% ರಿಿಂದ 

25% ಗೆ ಹ್ನಚ್್ ಳ ಮಾಡುವುದು. 

3.  ಉತಿ್ರ ದನಾ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  2022 ರ ವೇಳೆಗೆ 100 ಮಿಲಿರ್ನ್ ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಉದೊಯ ೋಗಾವಕಾಶ್ಗಳನುನ  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವುದು. 

4. ಸಮಗಾ  ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಗಾಾ ಮಿೋಣ ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು  ನಗರ ಬಡವರ ನಡುವೆ ಸೂಕು  ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳನುನ  ಬಳೆಸಲು ಸೂಕು  

ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಸಂಯೋಜಸುವುದು. 

ಅಮೇರಿಕಾದ ಚಿಂತ್ಕರ ಚಾವಡಿ ವರದಯು ಭಾರತ್ವನ್ನು  

‘ಭಾಗಶಃ ಮುಕು ’ ಎಿಂದು ವಗಿೀಭಕರಿಸ್ತತ್ು ದೆ: 

(U.S. thinktank report classifies India as ‘partly free’)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

 ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ‘ಫಿಿ ೀಡಂ ಇನ್ ದ ವಲ್ಡ ಭ 2021: ಡೆಮಾಕಿಸ ಅಿಂಡರ್ ಸೀಜ್’ (“ ವಿಶವ ದಲಿಲ  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  

2021: ಅಪ್ರಯ ಅರ್ವಾ ದಗಭ ಿಂಧ್ನ್ದಲಿಲ  ಪಿಜಾಪಿಭುತ್ವ ”)  ಎಿಂಬ ವರದಯನ್ನು  ಅಮೆರಿಕದ 

ಚಿಂತ್ಕರ ಚಾವಡಿ/ ಥಿಂರ್ಕ ಟ್ಯ ಿಂರ್ಕ ‘ಫಿಿ ೀಡಂ ಹೌಸ್ಟ’ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ವರದಯ ಪಿಮುಖ ಆವಿಷ್ಯಕ ರಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಜನರ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ವನುನ  ಸವ ಲಿ  ಮಟಿಟ ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಭಾರತ್ರವನುನ  ‘ಭಾಗಶಃ ಮುಕು ’ ಎಂದು ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ವರದರ್ಲಿಾ  ಭಾರತ್ 100 ರಲಿಲ  67 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿಾ ದೆ ರೆ, ಕಳೆದ ವಷ್್ 100 ರಲಿಾ  ಭಾರತ್ರ 71 ನೇ 

ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ತ್ತು . 



ಶಿ್ ೀಣಿ ಕುಸಯಲು ಕಾರಣಗಳು: ಭಾರತ್ರದ ಅಂಕಗಳನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಸಕಾ್ರ ಮತ್ತು  

ಅದರ ಮಿತ್ರಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಅರ್ವಾ ಸಾ ಳೋರ್ ಮಟಟ ದಲಿಾ ನ ಸಕಾ್ರದ ಬಂಬಲಿಗರು ಸಕಾ್ರದ ಟಿೋಕಾಕಾರರ 

ಮೇಲೆ ಎಸಗಿದ ದೌಜ್ನಯ ವಾಗಿದೆ. 

1. ಖ್ಯಸಗಿ ಮಾಧಯ ಮವು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಹುರುಪ್ಪನಿಂದ ಕ್ಯಡಿದೆು  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ವೈವಿಧಯ ಮರ್ವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು  ಇದು 

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನುನ  ತ್ರನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿ ಪರಿಶಿೋಲಿಸುತ್ರು ದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಮೊೋದ ಸಕಾ್ರದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಪತಾ ಕಾ 

ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಗಳು ಗಮನಾಹ್ವಾಗಿ ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇತು ೋಚಿನ ವಷ್್ಗಳಲಿಾ  ವರದ 

ಮಾಡುವುದು ಗಮನಾಹ್ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಹತ್ರವ ಕಾಂಕಿ್ರ್ದಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. 

2. ವಿಮಶಾ್ತ್ರಮ ಕ ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಧವ ನಿರ್ನುನ  ಅಡಗಿಸಲು ಭದಾ ತ್ರ, ಮಾನಹಾನಿ, ದೇಶ್ದೊಾ ೋಹ ಮತ್ತು  

ನಾಯ ಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಯಂತ್ರಹ ಕಾನ್ಮನು ಅಸು ರಗಳನುನ  ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಒಂದೆಡೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ವಾಯ ಪಾರ ನಿವಾ್ಹಕರು ಮತ್ತು  ಲಾಬಿ ಮಾಡುವವರ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ 

ಸಂಬಂಧದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕ್ಗಳು ನಡೆದವೆ, ಮತು ಂದೆಡೆ ಮಾಧಯ ಮ ವಯ ಕು ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾ ಮುಖ 

ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಮಾಲಿೋಕರು ಮತ್ತು  ಮಾಧಯ ಮಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯ ಕು ಗಳು ಪತಾ ಕೊೋದಯ ಮದ ಮೇಲಿನ 

ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ವಿಶಾವ ಸವನುನ  ಹಾಳು ಮಾಡಿದೆಾ ರೆ. 

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು  ಚೀನಾದಲಿಲ  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ : 

1. ಫಿಾ ೋಡಂ ಹೌಸನ  ಈ ವರದರ್ಲಿಾ , ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ  ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕರ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ದ ದೃರ್ಷಟ ಯಿಂದ ಚಿೋನಾವನುನ  

ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ಕ್ಟಟ ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಕಳೆದ ಒಂದು ವಷ್್ದಲಿಾ , ಅಮೇರಿಕಾದ ಸ್ವಾ ನವು ಮೂರು ಅಂಕಗಳಷ್ಟಟ  ಕುಸಿದದೆ ಮತ್ತು  100 ರಲಿಲ  83 

ನೇ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆ. 

3. ಯುನೈಟಡ್ ಸ್ಯಟ ೋಟ್ಸ  ತ್ರನನ  ಸ್ವಂಸಿಾ ಕ ಸುರಕ್ಷತ್ರಗಳನುನ  ಬಲಪಡಿಸಲು, ನಾಗರಿಕ ರೂಢಿಗಳನುನ  

ಪುನಃಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲು ಮತ್ತು  ಅದರ ಪಾ ಮುಖ ಸಿದಿಾ ಂತ್ರದ ಭರವಸ್ಯಗಳನುನ  ಎತು ಹಿಡಿರ್ಲು ತೋವಾ ವಾಗಿ ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

4. ಚಿೋನಾವನುನ  ‘ನಾಟ್ ಫಿಾ ೋ’ ಎಂದು ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಕಳೆದ ವಷ್್ಕಕ ಂತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಾ ನ ಕ್ಳಗಿಳದದೆ 

ಮತ್ತು  100 ರಲಿಲ  9 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿಾ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪತ್ರವಾಗಿದೆ. 

5. ವಿಶ್ವ ದ ಅತ ಹ್ನಚ್ು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಹಂದರುವ ಸವಾ್ಧಿಕಾರಿ ದೇಶ್ವಾದ ಚಿೋನಾದಲಿಾ  ಆಡಳತ್ರದ ವಿನಾಶ್ಕಾರಿ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ 2020 ರಲಿಾ  ತೋವಾ ವಾಗಿತ್ತು . 

ವರದಯ ಬಗೆೆ : 

1. 1973 ರಿಂದ, ಫಿಾ ೋಡಂ ಹೌಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾದಯ ಂತ್ರ ರಾಜಕೋರ್ ಹಕುಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ಗಳ 

ಸಿಾ ತರ್ನುನ  ನಿಣ್ಯಿಸುತು ದೆ. ಇದನುನ  ನಿೋತ ನಿರೂಪಕರು, ಪತ್ರಾ ಕತ್ರ್ರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ರಜ್ಞರು, ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ 

ಕಾರ್್ಕತ್ರ್ರು ಮತ್ತು  ಅನೇಕರು ನಿರ್ಮಿತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ರು ರೆ. 

ದೇಶಗಳು ಯಾಭಿಂಕ್ಿಂಗ ನ್ಲಿಲ  ಹೇಗೆ ಸಾಥ ನ್ ಪಡೆದವೆ? 

ವರದಯ ವಿಧಾನ್ವು 1948 ರಲಿಲ  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸ್ಭೆ ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸದ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ 

ಸಾವಭತಿ್ರ ಕ ಘೀಷಣೆಯ ಅಳತ್ರಗೋಲನುನ  ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ರು ದೆ. 

‘ವಿಶ್ವ ದ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ’, ವಾಸು ವವಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ದ ಸಕಾ್ರಗಳು ಅರ್ವಾ ಸಕಾ್ರದ ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರ ಗಿಂತ್ರ 

ವಯ ಕು ಗಳು ಅನುಭವಿಸುವ ನೈಜ-ಪಾ ಪಂಚ್ದ ಹಕುಕ ಗಳು ಹಾಗೂ  ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ಗಳಂದ ನಿಣ್ಯಿಸಲಿ ಡುತ್ರು ದೆ. 

ವರದಯಲಿಲ  ನಿೀಡಲಾದ ಅಿಂಶಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಅಿಂಕಗಳು ಯಾವ ವಿಷಯ ಕಿೆ ೀತಿ್ ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ು ವೆ? 

1. ಚುನಾವಣಾ ಪಾ ಕಾ ಯೆ. 

2. ರಾಜಕೋರ್ ಬಹುತ್ರವ  ಮತ್ತು  ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್. 

3. ಸಕಾ್ರದ ಕಾರ್್. 



4. ಅಭಿವಯ ಕು  ಮತ್ತು  ನಂಬಿಕ್ರ್ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ . 

5. ಸಂಘ ಮತ್ತು  ಸ್ವಂಸಿಾ ಕ ಹಕುಕ ಗಳು. 

6. ಕಾನ್ಮನಿನ ಆಳವ ಕ್. 

7. ವೈರ್ಕು ಕ ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು ತ್ರ ಮತ್ತು  ವೈರ್ಕು ಕ ಹಕುಕ ಗಳು. 

ತೈವಾನ್ ಕುರಿತ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಿಲುವಿನ್ ಬಗೆೆ  ಎಚ್ ರಿಕೆ  ನಿೀಡಿದ 

ಚೀನ್(China warns U.S. over its Taiwan stand)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಮಾಜ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡನಾಲ್ಾ  ಟಾ ಂಪ್ಸ ಅವರ ತೈವಾನ್್ಗೆ ಬಂಬಲ ವಯ ಕು ಪಡಿಸುವ “ಅಪಾರ್ಕಾರಿ 

ಅಭಾಯ ಸವನುನ ” ಹಿಂತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವಂತ್ರ ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಬೈಡನ್ ಆಡಳತ್ರಕ್ಕ  ಚಿೋನಾ ಎಚ್್ ರಿಕ್ ನಿೋಡಿದೆ. 

ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ಕಾಕ ಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಾ ರ್ತ್ರನ  ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ‘ಯುದಧ  ಎಿಂದರ್ಭ‘ ಎಂದು ಚಿೋನಾ ತೈವಾನ್್ಗೆ 

ಎಚ್್ ರಿಕ್ ನಿೋಡಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

ಚಿೋನಾ ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ  ತೈವಾನ್ ಅನುನ  ತ್ರನನ  ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕ ಪಾಾ ಂತ್ರಯ ವೆಂದು ನ್ೋಡಿದರೆ, ತೈವಾನ್ ತ್ರನನ ದೇ ಆದ 

ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು  ಮಿಲಿಟರಿರ್ನುನ  ಮತ್ತು  ಚುನಾಯಿತ್ರ ನಾರ್ಕರನುನ  ಹಂದರುವ ಸ್ವವ್ಭೌಮ 

ರಾಷ್ಟ ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಚೀನಾ- ತೈವಾನ್ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು- 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಚಿೋನಾದ ಅಂತ್ರಯು್ದಿ ದಲಿಾ  ಸ್ೋಲಿಸಲಿ ಟಟ  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ವಾದಗಳನುನ  1949 ರಲಿಾ   ತೈವಾನ್ ದವ ೋಪಕ್ಕ  

ಒತ್ರು ರ್ಪೂವ್ಕವಾಗಿ ಪಲಾರ್ನ ಮಾಡಿಸಿದಂದನಿಂದ ಚಿೋನಾ ತ್ರನನ  “ಒಿಂದು ಚೀನಾ” (One 

China) ನಿೋತರ್ ಮೂಲಕ ತೈವಾನ್್ ಮೇಲೆ ಹಕುಕ  ಸ್ವಧಿಸುತು ದೆು , ಅಗತ್ರಯ ವೆನಿಸಿದರೆ ಅದನುನ  

ಬಲಪಾ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಬಿೋಜಂಗ ನ ಆಳವ ಕ್ರ್ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ತ್ರರುವುದಾಗಿ ಶ್ಪರ್ ಮಾಡಿದೆ. 

1. ಚಿೋನಾ ತೈವಾನ್್ನ ಉನನ ತ್ರ ವಾಯ ಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದೆು , 2018 ರಲಿಾ  ವಾಯ ಪಾರವು $ 226 

ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ತೈವಾನ್ ಚಿೋನಾದೊಂದಗೆ ದೊಡಾ  ವಾಯ ಪಾರ ಕೊರತ್ರರ್ನುನ  ಹ೦ದದೆ. 

2. ತೈವಾನ್ ಸ್ವ ಯಂ ಆಡಳತ್ ಹೊಿಂದದೆ (Taiwan is self-governed) ಮತ್ತು  ವಾಸು ವಿಕವಾಗಿ 

ಸವ ತಂತ್ರಾ ವಾಗಿದೆರೂ, ಅದು ಎಂದಗೂ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಚಿೋನಾ -ಮುಖಯ  ಭೂಭಾಗದಂದ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ವನುನ  

ಘೋರ್ಷಸಿಕೊಂಡಿಲಾ . 

3. “ಒಿಂದು ದೇಶ, ಎರಡು ಆಡಳತ್ ವಯ ವಸ್ಥಥ ಗಳು” ಸೂತಿ್ದಡಿಯಲಿಲ , (one country, two 

systems) ತೈವಾನ್್ಗೆ ತ್ರನನ ದೇ ಆದ ಆಡಳತ್ರ ವಯ ವಹಾರಗಳನುನ  ನಡೆಸುವ ಹಕಕ ದೆ; ಇದೇ ರಿೀತ್ರಯ 

ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯನ್ನು  ಹಾಿಂಗ ಕಾಿಂಗ್ನ್ಲಿಲಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

4. ತೈವಾನ್ ವಿವಿಧ ಹ್ನಸರುಗಳಲಿಾ  ವಿಶ್ವ  ವಾಯ ಪಾರ ಸಂಘಟನೆ , ಏಷ್ಯಯ -ಪೆಸಿಫಿರ್ಕ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  

ಏಷ್ಯ ನ್ ಅಭಿವೃದಿ  ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಗಳ ಸದಸಯ ತ್ರವ  ವನುನ  ಹಂದದೆ. 

ಇಿಂಡೀ- ತೈವಾನ್ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು: 

1. ಎರಡೂ ದೇಶ್ಗಳ ಮಧ್ಯಯ  ಔಪಚಾರಿಕ ರಾಜತ್ರಂತಾ ಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲಾ ದದೆರೂ, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರ 

ವಿವಿಧ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ  ಸಹಕರಿಸುತು ವೆ. 

2. 2010 ರಿಂದ “ಒಂದು-ಚಿೋನಾ” ನಿೋತರ್ನುನ  ಅನುಮೊೋದಸಲು ಭಾರತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. 



ಅಫ್ಘಾ ನಿಸಾು ನ್ಕೆಕ  ಬೈಡನ್ ಅವರ ಶಾಿಂತ್ರ ಯೀಜನೆ: 

(Biden’s peace plan for Afghanistan) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಜೋ ಬೈಡನ್ ಆಡಳತ್ರವು ಹಿಂಸ್ವಚಾರವನುನ  ತ್ರಡೆಗಟುಟ ವ ಉದೆೆ ೋಶ್ದಂದ ಹಸ ಶಾಂತ 

ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ಅಫಘಾನ್ ಸಕಾ್ರ ಮತ್ತು  ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಗಳಗಾಗಿ  ಪಾ ಸ್ವು ಪ್ಪಸಿದೆ. 

ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಿಸಾು ಪದ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿಲ  ರಷ್ಯಯ , ಚೀನಾ, ಪ್ರಕ್ಸಾು ನ್, ಇರಾನ್, ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕ 

ಸಂಯುಕು  ಸಂಸಾಥ ನ್ದ ಪಾ ತನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ರ ‘ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನದಲಿಾ  ಶಾಂತಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಏಕೋಕೃತ್ರ ವಿಧಾನವನುನ  

ಚ್ಚಿ್ಸಲು’ ಇದು ಮಾತ್ತಕತ್ರಗಳನುನ  ಪಾ ಸ್ವು ಪ್ಪಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಶಾಂತ ಪಾ ಸ್ವು ಪವು ಅಫಘಾನ್ ನಾರ್ಕತ್ರವ  ಮತ್ತು  ತ್ರಲಿಬಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದವನುನ  ಚುರುಕುಗಳಸುವ 

ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 

3. ಈ ನಿಣ್ರ್ದಲಿಾ , ಎರಡೂ ಕಡೆರ್ವರನುನ , ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನದಲಿಾ  ಭವಿಷ್ಯ ದ ಸ್ವಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು  ಆಡಳತ್ರ 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ ಬಗೆಗ  ಒಮಮ ತ್ರವನುನ  ತ್ರಲುಪಲು, ಹಸ “ಅಂತ್ರಗ್ತ್ರ ಸಕಾ್ರ” ಕ್ಕ  ಮಾಗ್ಸೂಚಿರ್ನುನ  

ಸಿದಿ ಪಡಿಸುವುದು; ಮತ್ತು  ‘ಶಾಶ್ವ ತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಂಪೂಣ್ ಕದನ ವಿರಾಮ’ ನಿರ್ಮಗಳನುನ  ಒಪಿ ಬೇಕ್ಂದು 

ಕೊೋರಲಾಗಿದೆ. 

ಹಸ್ು ಕಿೆ ೀಪದ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

1. ಫೆಬಿ ವರಿ 2020 ರಲಿಾ  ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು  ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಪಿ ಂದದ ಪಾ ಕಾರ, ಮೇ 1 

ರಳಗೆ ಯುಎಸ್ ಪಡೆಗಳು ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನವನುನ  ಬಿಡಲು ಸಿದಿವಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ವಷ್್ ಸ್ಯಪೆಟ ಂಬರ್್ನಲಿಾ , 

ದೊೋಹಾದಲಿಾ  ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಮತ್ತು  ಅಫಘಾನ್ ಸಕಾ್ರವು ಶಾಂತ ಮಾತ್ತಕತ್ರಗಳನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದವು, ಆದರೆ 

ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ರವ ದ ರ್ಶ್ಸಸ ನುನ  ಗಳಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಲಿಲಾ . 

2. ಶಾಂತ ಮಾತ್ತಕತ್ರಗಳ ನಿಧಾನಗತರ್ ಬಗೆಗ  ಬೈಡನ್ ಆಡಳತ್ರವು ಕಳವಳ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ 

ಅಂದಾಜನ ಪಾ ಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನವನುನ  ತರೆದರೆ, ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಕ್ಯಡಲೇ ತ್ರಮಮ  

ಪಾಾ ಬಲಯ ವನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಇದಲಾ ದೆ, ದೇಶ್ದ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಭಾಗಗಳನುನ  ಈಗಾಗಲೇ ತ್ರಲಿಬಾನ್ ವಶ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ನಗರಗಳ 

ಮೇಲೆ ತ್ರಮಮ  ಹಿಡಿತ್ರವನುನ  ಬಿಗಿಗಳಸುತು ದೆ. 

ತ್ರಲಿಬಾನ್ ನ್ಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಪ್ರತಿ್ : 

1. ‘ಮಾಸ್ಕ ೋ ಪಾ ಕಾ ಯೆ’ ಸೇರಿದಂತ್ರ 2020 ರ ಏಪ್ಪಾ ಲ್್ನಲಿಾ  ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ “6 + 2 + 1” ಸೂತ್ರಾ ,(ತ್ಕ್ಷಣದ 

ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮಾತಿ್ ) ಸೇರಿದಂತ್ರ ಎರಡೂ ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಸೂತಾ ೋಕರಣಗಳಲಿಾ  ಭಾರತ್ರವನುನ  ಸೇರಿಸದರುವ ಬಗೆಗ  

ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಪಾ ತಭಟನೆಗಳು ವಯ ಕು ವಾದ ನಂತ್ರರ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಾ ಸ್ವು ಪವು ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಒಂದು ಪರಿಹಾರ 

ವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದಕ್ಯಕ  ಮೊದಲು ಭಾರತ್ರವು 1996-2001ರ ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಆಡಳತ್ರವನುನ  ಗುರುತಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು  

ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನದಲಿಾ  ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಜತ್ರಗಿನ ಹೋರಾಟದಲಿಾ  ಉತ್ರು ರ ಒಕ್ಯಕ ಟವನುನ  (Northen Alliance) 

ಬಂಬಲಿಸಿತ್ತ. 

3. ಭಾರತ್ರವು ದೋಘ್ಕಾಲದವರೆಗೆ, ಕಾಬ್ಯಲ್್ನಲಿಾ  ಚುನಾಯಿತ್ರ ಸಕಾ್ರದೊಂದಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಗೆ ಮಾತ್ರಾ  

ಒಲವು ತೋರಿದೆ ಮತ್ತು  ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಅನುನ  ಯಾವಾಗಲ್ಯ ಪಾಕಸ್ವು ನ ಬಂಬಲಿತ್ರ ಭಯೋತಿ್ರ ದಕ ಸಂಘಟನೆ 

ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. 

4. ಅಫಘಾನ್ ನೇತೃತ್ವ ದ, ಅಫಘಾನ್ ಪಿ್ರಬಲಯ ದ ಮತ್ತು  ಅಫಘಾನ್ ನಿಯಂತಿ್ರತ್ ಶಾಂತ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  

ಭಾರತ್ರ ಬಂಬಲಿಸುತ್ರು ದೆ. (Afghan-led, Afghan-owned and Afghan-controlled peace process). 

ಪುನ್ರ್ ಪರಿಶಿೀಲನೆಯ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 



1. ಭಾರತ್ರವು ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಜತ್ರಗಿನ ಯಾವುದೇ ಕಾ ಯಾತ್ರಮ ಕ ಸಂಬಂಧವನುನ  ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಸ್ವು ನವು 

ಭಾರತ್ರದ ಆಂತ್ರರಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿಾ  ತ್ರಲಿಬಾನನುನ  ಪಿ್ರ ಕ್ಸಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ಉಚಿತ್ರ ಮಾಗ್ವನುನ  ಪಡೆಯುತ್ರು ದೆ. 

ಅಂದರೆ ಪಾಕಸ್ವು ನವು ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಅನುನ  ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತ್ರದ ವಿರುದಿ  ಛಾಯಾ ಸ್ಮರಕೆಕ  ಮುಂದಾಗುವ 

ಸಂಭವ ಇರುತ್ರು ದೆ. 

2. ಭಾರತ್ರದ ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ಜ್ವಗತಕ ಸ್ವಾ ನಮಾನವನುನ  ಗಮನಿಸಿದರೆ, ದೇಶ್ದ ರಾಜಕೋರ್ ಶ್ಕು ಗಳು, 

ಅಫಘಾನ್ ರಾಜಕೋರ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನ ಸಕಾ್ರ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಎಲಾಾ  ಪಾ ಮುಖ 

ಪಾಲುದಾರರಂದಗೆ ಭಾರತ್ರ ತಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ. 

3. ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಜತ್ರಗಿನ ಸಕಾ ರ್ ಒಡನಾಟಗಳನುನ  ಬಖ್ಯ್ಸುು ಗಳಸುವ ಭಾರತ್ರದ ನಿಲುವು 

ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಾಜತ್ರಂತಾ ಕ ಪಾ ರ್ತ್ರನ ಗಳಲಿಾ  ಭಾರತ್ರದ ಪಾತ್ರಾ ವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಮುಿಂದನ್ ದ್ರರಿ: 

1. ಭಾರತ್ರ ಈಗ ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಜತ್ರಗಿನ ಮಾತ್ತಕತ್ರರ್ ವಿಧಾನವನುನ  ನವಿೋಕರಿಸಬೇಕು. 

2. ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಮುಖಯ ವಾಹಿನಿರ್ ರಾಜಕೋರ್ಕ್ಕ  ಸೇರುವ ಸಿಾ ತರ್ ಕುರಿತ್ತ ಭಾರತ್ರದ ನಿಲುವು ಷ್ರತ್ತು  ಬದಿವಾಗಿ 

ಇರಬೇಕು. 

3. ಭಾರತ್ರವು ತ್ರನನ  ನೆರೆಹರೆರ್ಲಿಾ ರುವ ದೇಶ್ಭಾ ಷ್ಟ  ಸಕಾ್ರಕ್ಕ   ನಾಯ ರ್ಸಮಮ ತ್ರತ್ರರ್ನುನ  ಅರ್ವಾ ಕಾನ್ಮನು 

ಬದಿ ತ್ರರ್ನುನ  ನಿೋಡಬಾರದು (ತ್ರಲಿಬಾನ್್ನ ರಾಜಕೋರ್ ಕಚೇರಿ ದೊೋಹಾದಲಿಾ ದೆ). 

ಕ್ೀನಾಯ  ಮತ್ತು  ಸ್ಮಾಲಿಯಾ ನ್ಡುವಣ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ 

ಗಡಿ ವಿವಾದ: (The Indian Ocean border dispute between Kenya and Somalia)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಸ್ಮಾಲಿಯಾದೊಂದಗಿನ ಕಡಲ ಗಡಿ ವಿವಾದದ ಕುರಿತ್ತ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ 

ನಾಯ ಯಾಲರ್ದ(International Court of Justice- ICJ) ವಿಚಾರಣೆರ್ಲಿಾ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೋನಾಯ  

ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

ಎರಡು ನೆರೆರ್ ರಾಷ್ಟ ರಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನಾನ ಭಿಪಾಾ ರ್ದ ಮುಖಯ  ಅಂಶ್ವೆಂದರೆ ಹಿಂದೂ 

ಮಹಾಸ್ವಗರದಲಿಾ  ತ್ರಮಮ  ಕಡಲ ಗಡಿರ್ನುನ  ವಿಸು ರಿಸಬೇಕಾದ ‘ದಕಕ ಗೆ’ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

ವಿವಾದತ್ ಪಿದೇಶ ಎಲಿಲ ದೆ? 

1.  ಸ್ಮಾಲಿಯಾದ ಪಾ ಕಾರ, ಸಮುದಾ ದ ಗಡಿಯು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದೇ ದಕಕ ನಲಿಾ , ಅಂದರೆ 

ಆಗೆನ ೋರ್ಕ್ಕ , ಅದರ ಭೂ ಗಡಿಯು ಚ್ಲಿಸುವ ದಕಕ ನಲಿಾ  ವಿಸು ರಿಸಬೇಕು. 

2. ಮತು ಂದೆಡೆ, ಕೋನಾಯ ವು ಸಮುದಾ ವನುನ  ತ್ರಲುಪುವಾಗ, ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಆಗೆನ ೋರ್ ಗಡಿಯು 45 ಡಿಗಿಾ  ತರುವು 

ಪಡೆರ್ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅದರ ನಂತ್ರರ ಅದು ಅಕಿಾ ಂಶ್ದ ದಕಕ ನಲಿಾ  ಚ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಸಮಭಾಜಕಕ್ಕ  

ಸಮಾನಾಂತ್ರರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಸುತ್ರು ರೆ.ಈ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯು ಕೋನಾಯ ಕ್ಕ  ಪಾ ಯೋಜನವನುನ  

ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. ಕೋನಾಯ ದ ಕರಾವಳರ್ ಉದೆ  ಕವಲ 536 ಕ.ಮಿೋ ಮತ್ತು  ಇದು ಸ್ಮಾಲಿಯಾದ ಕರಾವಳ 

(3,333 ಕ.ಮಿೋ) ಗಿಂತ್ರ 6 ಪಟುಟ  ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 



 

ಈ ಪಿದೇಶವು ಏಕೆ ಅಷ್ ಿಂದು ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆಯನ್ನು  ಪಡೆದದೆ? 

ವಿವಾದತ್ರ ತಾ ಕೊೋನ ಪಾ ದೇಶ್ವು ಸುಮಾರು 1.6 ಲಕ್ಷ ಚ್ದರ ಕ.ಮಿೋ ವಿಸಿು ೋಣ್ವನುನ  ಹಂದದೆ ಮತ್ತು  ಇದು 

ಶಿಾ ೋಮಂತ್ರ ಸಮುದಾ  ನಿಕಿ್ ೋಪಗಳಂದ ಸಮೃದಿವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ತೈಲ ಮತ್ತು  ಅನಿಲ ನಿಕಿ್ ೋಪವಿದೆ 

ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಯ್ದಮನ್್ನ್ ಹೌತ್ರ ಬಂಡುಕೊೀರರ ಮುಿಂದೆ ಕದನ್ ವಿರಾಮ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪಿಸ್ತು ತ್ಪಡಿಸದ ರಿಯಾದ್: 

(Riyadh presents ceasefire plan to Yemen’s Houthis) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಯೆಮನ್್ನಲಿಾ  ನಡೆಯುತು ರುವ ಯುದಿವನುನ  ಕೊನೆಗಳಸಲು ಸೌದ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಸ ಶಾಂತ 

ಉಪಕಾ ಮವನುನ  ಮಂಡಿಸಿದೆ. 

ಶಾಿಂತ್ರ ಉಪಕಿಮವು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ: 

1. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಕಣಾಗ ವಲು ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ದೇಶಾದಯ ಂತ್ರ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜ್ವರಿಗಳಸುವುದು ಮತ್ತು  ವಾಯು 

ಮತ್ತು  ಸಮುದಾ  ಮಾಗ್ಗಳನುನ  ಪುನಃ ತ್ರರೆಯುವುದು. 

2. ಸ್ನಾ ವಿಮಾನ ನಿಲೆಾ ಣವನುನ  ಪುನಃ ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆಗೆ ತ್ರರೆಯುವುದು ಮತ್ತು  ಹೋಡಿಡ್ಡ (Hodeidah) 

ಬಂದರಿನ ಮೂಲಕ ಇಂಧನ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಪದಾರ್್ಗಳನುನ  ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಅವಕಾಶ್ 

ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. ಈ ಎರಡೂ ಸಾ ಳಗಳನುನ  ಪಾ ಸುು ತ್ರ ರಿಯಾದ್್ನ ಶ್ತ್ತಾ ಗಳು, ಅಂದರೆ ಇರಾನ್ ಬಂಬಲಿತ್ರ 

ಹೌತ ಬಂಡುಕೊೋರರು ನಿಯಂತಾ ಸುತು ದೆಾ ರೆ. 

3. ಸೌದ ಬಂಬಲಿತ್ರ ಸಕಾ್ರ ಮತ್ತು  ಹೌತ (Houthis) ಬಂಡುಕೊೋರರ ನಡುವೆ ರಾಜಕೋರ್ ಮಾತ್ತಕತ್ರಗಳನುನ  

ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದು. 



 

ಯಮನ್ ನ್ಲಿಲ ನ್ ಯುದಧ ದ ಹಿನೆು ಲೆ: 

1. ಯೆಮನ್್ನಲಿಾ  ನಡೆಯುತು ರುವ ಸಂಘಷ್್ದ ಬೇರುಗಳನುನ  2011 ರ ಅರಬ್ ವಸಂತ್ ಅರ್ವಾ ಅರಬ್ 

ದಂಗೆರ್ಲಿಾ  ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ಬಹುದು. ಈ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ನಡೆದ ಒಂದು ದಂಗೆಯು ದೋಘ್ಕಾಲದವರೆಗೆ ದೇಶ್ವನುನ  

ಆಳುತು ದೆ  ಸವಾ್ಧಿಕಾರಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಲಿ ಅಬೆ್ಬಲಾಾ  ಸಲೇಹ್ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಮಮ  ಉಪಾಧಯ ಕ್ಷ ಅಬಾ ರಾಬ್ಬ ಮನ್ಮಸ ರ್ 

ಹಾಡಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಹಸ್ವು ಂತ್ರರಿಸುವಂತ್ರ ಒತ್ರು ಯಿಸಿತ್ತ. 

2. ಈ ರಾಜಕೋರ್ ಬದಲಾವಣೆಯು ಮಧಯ ಪಾಾ ಚ್ಯ ದ ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ಬಡ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಒಂದಾದ ಯೆಮನ್್ಗೆ 

ಸಿಾ ರತ್ರರ್ನುನ  ತಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು , ಆದರೆ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹಾಡಿಗೆ ಭಯೋತಿ್ರ ದಕ ದಾಳ, ಭಾ ಷ್ಯಟ ಚಾರ, 

ಆಹಾರ ಅಭದಾ ತ್ರ, ಮತ್ತು  ಮಾಜ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸಲೇಹ್್ಗೆ ಅನೇಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿಷ್ಠಠ  ಸೇರಿದಂತ್ರ ವಿವಿಧ 

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನುನ  ಎದುರಿಸುವಲಿಾ ಯೆ ಹ್ನಣಗಾಡಬೇಕಾಯಿತ್ತ. 

3. ಹೌತ್ರ ಶಿಯಾ ಮುಸಲ ಿಂ ಬಂಡಾಯ ಆಿಂದೊೀಲನ್ವು ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ದೌಬ್ಲಯ ದ ಲಾಭವನುನ  

ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ಉತ್ರು ರ ಸ್ವಡ್ಡ (Saada province) ಪಾಾ ಂತ್ರಯ  ಮತ್ತು  ಅದರ ನೆರೆರ್ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳ ಮೇಲೆ 

ಹಿಡಿತ್ರ ಸ್ವಧಿಸಿದ ನಂತ್ರರ 2014 ರಲಿಾ  ಯೆಮನ್್ನಲಿಾ  ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಸಂಘಷ್್ವು ಪಾಾ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ, 

4. ಹೌತ ಎಂಬ್ಬದು ಜೈದ ಶಿಯಾ ಮುಸಿಾ ಮರ ಗುಂಪಾಗಿದೆು , ಇವರು ಈ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಸುಮಾರು 1,000 

ವಷ್್ಗಳ ಕಾಲ ರಾಜಯ ಭಾರ ಮಾಡಿದೆರು. 

ಯ್ದಮನ್್ನ್ಲಿಲ  ಸದ ಅರೇಬಿಯಾ ಹಸ್ು ಕಿೆ ೀಪಕೆಕ  ಕಾರಣವೇನ್ನ? 

ಯ್ದಮೆನ್ ರಾಜಧಾನಿ ‘ಸ್ನಾ’ವನುನ  ಶಿಯಾ ಹೌತ ಬಂಡುಕೊೋರರು ವಶ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತ್ರರ ಮತ್ತು  

ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಟಟ ದಲಿಾ  ಮಾನಯ ತ್ರ ಪಡೆದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹಾಡಿ ಸಕಾ್ರವನುನ  ದೇಶ್ದ ದಕಿ ಣ ಭಾಗಕ್ಕ  

ಸಿೋಮಿತ್ರಗಳಸಿದ ನಂತ್ರರ ಸೌದ ಅರೇಬಿಯಾ ಯೆಮನ್್ನಲಿಾ  ಮಧಯ ಪಾ ವೇಶಿಸಿದೆ. 

ಯ್ದಮನ್್ನ್ಲಿಲ  ‘ಮಾನ್ವಿೀಯ ಪರಿಸಥ ತ್ರ’ ಎಷ್್ಟ  ಕೆಟ್್ ದ್ರಗಿದೆ? 

ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಪಾ ಕಾರ, 2015 ರಲಿಾ  ಸೌದ ಹಸು ಕಿ್ ೋಪದ ನಂತ್ರರ ಯೆಮನ್್ನಲಿಾ  ಕನಿಷ್ಠ  10,000 

ಜನರು ಸ್ವವನನ ಪಿ್ಪ ದೆಾ ರೆ. ಸಮಿಮ ಶ್ಾ  ಪಡೆಗಳ ವಾಯುದಾಳಯು ದೇಶ್ದ ಮೂಲಸೌಕರ್್ಗಳಗೆ ವಾಯ ಪಕ 

ಹಾನಿರ್ನುನ ಂಟುಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು  ದಗು ಂಧನವು ಆಹಾರ ಮತ್ತು   ಔಷ್ಧಿಗಳ ಪೂರೈಕ್ರ್ನುನ  

ಕಡಿಮೆಗಳಸಿದೆ ಇದು ಯೆಮನ್್ ಅನುನ  ಮಾನವಿೋರ್ ದುರಂತ್ರಕ್ಕ  ತ್ರಳಳ ದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಹಾರ್ವು 

ಶಿೋಘಾ ದಲೆಾ ೋ ಅವರನುನ  ತ್ರಲುಪದದೆ ರೆ, ಸುಮಾರು 12 ಮಿಲಿರ್ನ್ ಜನರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ 



ಅಪಾರ್ಕೊಕ ಳಗಾಗ ಬಲಾ ವರಾಗಿದೆಾ ರೆ. ದೇಶ್ವು ಭಾರಿ ಕಾಲರ ರೋಗವನುನ  ಸಹ ಎದುರಿಸಿದೆ 

ತ್ರಡೆಗಟಟ ಬಹುದಾದ ರೋಗಗಳಂದಲ್ಯ ಸಹ ರ್ಮನ್ ನಲಿಾ  ಪಾ ತ ಹತ್ತು  ನಿಮಿಷ್ಕ್ಕ  ಒಂದು ಮಗು 

ಸ್ವಯುತು ದೆ ಎಂದು ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ಹೇಳದೆ. 

 

ಅಮೇರಿಕಾದ ಶಾಿಂತ್ರ ಯೀಜನೆ: (U.S. peace plan) 

ಸಂದರ್ಭ: 

‘ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಂತ ಪಾ ಸ್ವು ಪ’ಕ್ಕ  ಪಾ ತಕಾ ಯೆಯಾಗಿ ಅಫಘಾನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಶ್ಾ ಫ್ ಘನಿ ಅವರು ಶಾಂತ 

ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದೆಾ ರೆ, ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಮುಂದನ ಆರು ತಂಗಳಲಿಾ  ಹಸ ಅಧಯ ಕ್ಷರನುನ  

ಆಯೆಕ  ಮಾಡುವ ಪಾ ಸ್ವು ಪವನುನ  ಅವರು ಮಾಡಿದೆಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕ್ಲವು ದನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ 

ಮಂಡಿಸಿದ ಶಾಂತ ಪಾ ಸ್ವು ವನೆರ್ನುನ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಶ್ಾ ಫ್ ಘನಿ ತರಸಕ ರಿಸಿದೆಾ ರೆ ಎನನ ಲಾಗಿದೆ. 

1. ಮುಂದನ ತಂಗಳು ಟಕ್ರ್ಲಿಾ  ನಡೆರ್ಲಿರುವ ಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಶ್ಾ ಫ್ ಘನಿ ತ್ರಮಮ  ಪಾ ಸ್ವು ಪವನುನ  

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿದೆಾ ರೆ. ಇದು ‘ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಾ ಸ್ವು ವನೆರ್ನುನ ’ ತರಸಕ ರಿಸುವ ಸಂಕತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದರಲಿಾ  

ಘಣಿರ್ವರ ಚುನಾಯಿತ್ರ ಸಕಾ್ರವನುನ  ಮಧಯ ಂತ್ರರ ಆಡಳತ್ರದಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಮೆರಿಕಾದ 

ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಸಂಕತ್ರವನುನ  ಪಾ ತಧವ ನಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಅಮೆರಿಕ – ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಶಾಿಂತ್ರ ಒಪಪ ಿಂದ: 

1. 2020 ರ ಫೆಬಿ ವರಿ 29 ರಂದು ಅಮೆರಿಕಾ ಸಕಾ್ರ ಮತ್ತು  ತ್ರಲಿಬಾನ್ ನಡುವೆ ಶಾಂತ ಒಪಿ ಂದ ಏಪ್ಟಿಟ ತ್ತ. 

2. ಈ ಒಪಿ ಂದವು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಅಟ್ಲ ಿಂಟ್ಟರ್ಕ ಒಪಪ ಿಂದ ಸಂಘಟ್ನೆರ್ (North Atlantic Treaty 

Organization- NATO) ಸೈನಿಕರು ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನವನುನ  ತರೆಯುವಂತ್ರ ಹೇಳುತ್ರು ದೆ. 

ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಅಫ್ಘಾ ನಿಸಾು ನ್ದಲಿಲ  ಶಾಿಂತ್ರ ಸಾಥ ಪನೆ ಯಾಗುವುದರ ಮಹತ್ವ : 

ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನದಲಿಾ  ,ಶಾಶ್ವ ತ್ರ ಶಾಂತ ಮತ್ತು  ಸಿಾ ರತ್ರರ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲು ಮತ್ತು  ಬಾಹಯ ಶ್ಕು  ಪಾಾ ಯೋಜತ್ರ 

ಭಯೋತಿ್ರ ದನೆ ಮತ್ತು  ಹಿಂಸ್ವಚಾರವನುನ  ಕೊನೆಗಳಸಲು ಭಾರತ್ರವು ಹಸ ಪಾ ರ್ತ್ರನ ಗಳಗೆ ಕರೆ ನಿೋಡಿದೆ. 

1. ಆರ್ಥ್ಕವಾಗಿ, ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನವು ತೈಲ ಮತ್ತು  ಖನಿಜ ಸಮೃದಿ  ಮಧಯ  ಏಷ್ಯಯ ದ ಗಣರಾಜಯ ಗಳನುನ  

ಸಂಪಕ್ಸಲು ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಒಂದು ಹ್ನಬಾು ಗಿಲಾಗಿದೆ. 

2. ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನವು, ಕಳೆದ ಐದು ವಷ್್ಗಳಲಿಾ  ಭಾರತ್ರೀಯ ವಿದೇಶಿ ನೆರವು (Indian foreign aid) ಪಡೆದ 

ಎರಡನೇ ಅತದೊಡಾ  ದೇಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಒಪಪ ಿಂದದ ಕೆಲವು ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಒಪಿ ಂದಕ್ಕ  ಸಹಿ ಹಾಕದ 14 ತಂಗಳಳಗೆ ಅಫಘಾನಿಸ್ವು ನದಂದ, ನಾಯ ಟೋ ಅರ್ವಾ ಸಮಿಮ ಶ್ಾ  ಪಡೆಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಂದಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ತ್ರನನ  ಸೈನಯ ವನುನ  ಹಿಂತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು. 

ತ್ರಲಿಬಾನ್ ನಿೀಡಿದ ಪಿಮುಖ  ರ್ಯೀತ್ರಪ ದನಾ-ವಿರೀಧಿ ರ್ರವಸ್ಥ ಹಿೀಗಿದೆ: 

1. ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ಅದರ ಮಿತ್ರಾ ರಾಷ್ಟ ರಗಳ ಭದಾ ತ್ರಗೆ ಬದರಿಕ್ಯಾಗಿ ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನದ 

ನೆಲವನುನ  ಬಳಸಲು ತ್ರಲಿಬಾನ್ ತ್ರನನ  ಯಾವುದೇ ಸದಸಯ ರು, ಅಲ್-ಖೈದಾ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಇತ್ರರ ವಯ ಕು ಗಳು ಅರ್ವಾ 

ಗುಂಪುಗಳಗೆ ಅನುಮತಸುವುದಲಾ  ಎಂದು ತ್ರಲಿಬಾನ್ ಸಂಘಟನೆ ಹೇಳದೆ. 



ದಕಿ್ಣ ಚೀನಾ ಸ್ಮುದಿ :(South China Sea) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ವಿವಾದಾತ್ರಮ ಕ  ರಿೀಫ್ –ರಿೀಡ್ ದಂಡೆಯ ಬಳ ( reef- Reed Bank)  ನಿಲಿಾ ಸಲಾಗಿರುವ ಚಿೋನಿೋ ದೊೋಣಿಗಳ 

ಸಮೂಹದ ಬಗೆಗ  ಹ್ನಚ್ು ತು ರುವ ರಾಜತ್ರಂತಾ ಕ ವಿವಾದದ ಮಧ್ಯಯ  ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ಸೈನಯ ವು ಹ್ನಚ್ಿ ನ 

ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ಲಿಾ  ನೌಕಾ ಪಡೆರ್ ಹಡಗುಗಳನುನ  ದಕಿ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದಾ ದಲಿಾ  ನಿಯೋಜಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ದಕಿ್ ಣ ಚೀನಾ ಸ್ಮುದಿದ ವಿವಾದದ ಕುರಿತ್ತ: 

ದಕಿ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದಾ  ಮತ್ತು  ಈ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ನೆಲೆಗಂಡಿರುವ ಇತ್ರರ ದೇಶ್ಗಳಂದಗೆ ಚಿೋನಾದ ಗಡಿ 

ಮತ್ತು  ಕಡಲ ವಿವಾದವು ಕಡಲ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿೋನಾ ತ್ರನನ  ಸ್ವವ್ಭೌಮತ್ರವ ವನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುವುದಕ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

1. ಈ ಪಾ ದೇಶ್ವು ‘ಪಾಯ ರಾಸ್ಯಲ್ ದವ ೋಪಗಳು’ (Paracels Islands) ಮತ್ತು  ‘ಸಿ್ವ ರಟಿಾ  ದವ ೋಪಗಳು’ (Spratley 

Islands) ಎಂಬ ಎರಡು ದವ ೋಪ ಸರಣಿಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ, ದವ ೋಪಗಳು ಅನೇಕ ದೇಶ್ಗಳ ಕಡಲ ಗಡಿರ್ಲಿಾ  

ಹರಡಿಕೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಈ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ ನ ವಿವಾದಕ್ಕ  ಪಾ ಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

2. ಸಂಪೂಣ್ ಅಭಿವೃದಿ  ಹಂದದ ದವ ೋಪಗಳ ಜತ್ರಗೆ, ಡಜನ್ ಗಟಟ ಲೆ ಬಂಡೆಗಳು, ಅಟಾಲಗ ಳು, ಮರಳು 

ತೋರಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಕ ಬ್ರೋ ಶೋಲ್್ನಂತ್ರಹ (Scarborough Shoal) ಬಂಡೆಗಳು ಸಹ ವಿವಾದಕ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 

3. ದಕಿ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದಾ ದ ಬಹುಪಾಲು ಪಾ ದೇಶ್ದ ಮೇಲೆ ತ್ರನನ  ಐತಹಾಸಿಕ ಹಕುಕ ಗಳನುನ  ಸ್ವಧಿಸಲು 

ಬಿೋಜಂಗ ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ 9 ಡ್ಡಯ ಶ್ ಲೈನ್ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನುನ  ಪಾ ಚೋದಸುತ್ರು ದೆ, ಅದೇ ರಿೋತ ಈ ಸಮುದಾ ದ 

ಕ್ಲವು ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ತೈವಾನ್ ಮಲೇಷ್ಯಯ  ಫಿಲಿಫೈನ್ಸ  ಮತ್ತು  ಬ್ಯಾ ನೈ ದೇಶ್ಗಳು ಸಹ ಸಹ ತ್ರಮಮ  ತ್ರಮಮ  

ಹಕುಕ ಗಳನುನ  ಪಾ ತಪಾದಸುತ್ರು ವೆ. 

4. ದಕಿ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದಾ ದ ಮೇಲೆ ಚಿೋನಾದ ಹಕಕ ನುನ  ಆಧಾರರಹಿತ್ರವೆಂದು ಹೇಳದ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ 

ನಾಯ ರ್ಮಂಡಳರ್ 2016 ರ ನಿಧಾ್ರವನುನ  ಚಿೋನಾ ನಿಲ್ಕಿ ಸಿದೆ. 

ಪಿ ತ್ರಯಿಂದು ದೇಶಗಳ ಪಿ ತ್ರಪ್ರದನೆ ಏನಿದೆ? 

ಚೀನಾ:   

ಚಿೋನಾ ಈ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಅತದೊಡಾ  ವಲರ್ದ ಮೇಲೆ  ಹಕಕ ನುನ  ಸ್ವಧಿಸುತ್ರು ದೆ, ಅದರ ಹಕಕ ನ ಆಧಾರವೆಂದರೆ 

‘ನೈನ್-ಡ್ಡಯ ಶ್ ಲೈನ್’, ಇದು ಚಿೋನಾದ ಹೈನಾನ್ ಪಾಾ ಂತ್ರಯ ದ ದಕಿ ಣದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಹುಟಿಟ ಕೊಂಡಿದೆ 

ಮತ್ತು  ದಕಿ ಣ ಮತ್ತು  ಪೂವ್ಕ್ಕ  ನ್ಮರಾರು ಮೈಲುಗಳಷ್ಟಟ  ವಿಸ್ವು ರವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. 

ವಿಯ್ದಟ್ು ಿಂ: 

ವಿಯೆಟಾನ ಂ ಚಿೋನಾದೊಂದಗೆ ಹಳೆರ್ ಐತಹಾಸಿಕ ವಿವಾದವನುನ  ಹಂದದೆ. ಇದರ ಪಾ ಕಾರ, 1940 ರ 

ಮೊದಲು ಚಿೋನಾ ಈ ದವ ೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂದಗೂ ಸ್ವವ್ಭೌಮತ್ರವ ವನುನ  ಪಾ ತಪಾದಸಿಲಾ , ಮತ್ತು  17 ನೇ 

ಶ್ತ್ರಮಾನದಂದ ‘ಪಾಸ್ಯ್ಲ್ ದವ ೋಪಗಳು’ ಮತ್ತು  ‘ಸಿ್ವ ರಟಿಾ  ದವ ೋಪಗಳು’ ವಿಯೆಟಾನ ಂನಿಂದ ಆಳಲಿ ಟಟ ವೆ – 

ಮತ್ತು  ಅದನುನ  ಸ್ವಬಿೋತ್ತಪಡಿಸಲು ಅದರ ಹತು ರ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ದಾಖಲೆಗಳವೆ. 

ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ : 

ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ  ಮತ್ತು  ಚಿೋನಾ ಎರಡೂ ಸ್ವಕ ಬ್ರೋ ಶೋಲ್  ಮೇಲೆ ತ್ರಮಮ  ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಪಾ ತಪಾದಸುತ್ರು ವೆ 

(ಇದನುನ  ಚಿೋನಾದಲಿಾ  ಹುವಾಂಗಾಯ ನ್ ದವ ೋಪ ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ). ಇದು ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ ್ನಿಂದ 100 

ಮೈಲಿ ಗಿಂತ್ರಲ್ಯ ತ್ತಸು ಹ್ನಚ್ು  (160Kms) ಮತ್ತು  ಚಿೋನಾದಂದ 500 ಮೈಲಿ ದೂರದಲಿಾ ದೆ. 

ಮಲೇಶಿಯಾ ಮತ್ತು  ಬಿ್ಬನೈ: 



ಈ ದೇಶ್ಗಳು ದಕಿ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದಾ ದಲಿಾ ನ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು ತ್ರಮಮ  ನಾಯ ರ್ವಾಯ ಪ್ಪು  / ಬಾಹಯ  ಆರ್ಥ್ಕ 

ವಲರ್ಗಳ ವಾಯ ಪ್ಪು ಗೆ ಬರುತ್ರು ವೆ ಎಂದು ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಸ್ಮುದಿ  ಕಾನೂನ್ನ (United Nations 

Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) ಮೂಲಕ ಪಾ ತಪಾದಸುತ್ರು ವೆ. 

ಯಾವುದೇ ವಿವಾದತ್ರ ದವ ೋಪದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾ ನಿ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ಪು ರ್ನುನ  ಹಂದಲಾ ವಾದರೂ, ಮಲೇಷ್ಯಯ  

‘ಸಿ್ವ ರಟಿಾ  ದವ ೋಪ’ಗಳಲಿಾ ನ  ಒಂದು ಸಣಣ  ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಹಕಕ ನುನ  ಪಾ ತಪಾದಸುತ್ರು ದೆ. 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆರೋಗಯ , ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವಮಾಜಕ ವಲರ್ / ಸೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  

ನಿವ್ಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

ವಿಷಯವಾರು ಕ್ಕಯ ಎಸ್ಟ ವಿಶವ  ವಿಶವ ವಿದ್ರಯ ಲಯ ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕಗಳು 2021: 

(QS World University Rankings by Subject) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ವಿಷ್ರ್ವಾರು, ಕ್ಕಯ ಎಸ್ಟ ವಿಶವ  ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕ 2021 ರಲಿಾ  12 ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು ಅಗಿ  100 

ರಲಿಲ  ಸ್ವಾ ನ ಪಡೆದವೆ. 

1. ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಐಐಟಿ ಮುಂಬೈ, ಐಐಟಿ ದೆಹಲಿ, ಐಐಟಿ ಮದಾಾ ಸ್, ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರ, ಐಐಎಸಿಸ  

ಬಂಗಳೂರು, ಐಐಟಿ ಗುವಾಹಟಿ, ಐಐಎಂ ಬಂಗಳೂರು, ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಜೆಎನ್್ಯು, ಅಣಾಣ  

ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲರ್, ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲರ್ ಮತ್ತು  ಒ.ಪ್ಪ. ಜಂದಾಲ್ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲರ್. 

ಇವುಗಳಲಿಲ : 

1. ಪೆಟಾ ೋಲಿಯಂ ಎಂಜನಿರ್ರಿಂಗ ವಿಷ್ರ್ಕಾಕ ಗಿ ಐಐಟಿ ಮದಾಾ ಸ್ ವಿಶ್ವ ದ 30 ನೇ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆ. 

2. ಖನಿಜ ಮತ್ತು  ಗಣಿಗಾರಿಕ್ ಎಂಜನಿರ್ರಿಂಗ ವಿಷ್ರ್ಕ್ಕ  ಐಐಟಿ ಬಾಂಬ 41 ನೇ ದಲಿಾ ದೆ ಮತ್ತು  ಐಐಟಿ 

ಖರಗ್ಪುರ 44 ನೇ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆ. 



3. ಅಭಿವೃದಿ  ಅಧಯ ರ್ನ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲರ್ ವಿಶ್ವ ದ 50 ನೇ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆ. 

 

ವಿಷಯವಾರು ಕ್ಕಯ ಎಸ್ಟ ವಿಶವ  ವಿಶವ ವಿದ್ರಯ ಲಯ ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ವಿಷ್ರ್ವಾರು ಕ್ಯಯ ಎಸ್ ವಲ್ಾ ್ ಯೂನಿವಸಿ್ಟಿ ಶ್ಾ ೋಯಾಂಕಗಳನುನ  ವಾರ್ಷ್ಕವಾಗಿ ನಿದ್ಷ್ಟ  

ವಿಷ್ರ್ದಲಿಾ  ಪಾ ಮುಖ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲರ್ಗಳನುನ  ಗುರುತಸಲು ನಿರಿೋಕಿ ತ್ರ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು 

ತ್ರಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ನಿಲರ್ಗಳನುನ  ಶ್ಾ ೋಣಿೋಕರಿಸಲು ಉದೊಯ ೋಗದಾತ್ರರು ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ರಜ್ಞರ ಪಾ ಮುಖ ಜ್ವಗತಕ 

ಸಮಿೋಕಿ್ ಗಳ ಫಲಿತ್ರಂಶ್ಗಳಂದಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಉಲೆಾ ೋಖಗಳನುನ  ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ವಿಷ್ರ್ವಾರು, ಕ್ಯಯ ಎಸ್ ವಿಶ್ವ  ಶ್ಾ ೋಯಾಂಕ 2021 , ಒಟ್್ಟ  51 ಬೀಧ್ನಾ 

ವಿಷಯಗಳನುನ   ಒಳಗಂಡಿದೆು , ಇವುಗಳನುನ  ಐದು ವಿಶಾಲ ವಿಷಯ ಕಿೆ ೀತಿ್ ಗಳಾಗಿ 

ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅವುಗಳು: 

1. ಕಲೆ ಮತ್ತು  ಮಾನವಿಕ ವಿಷ್ರ್ಗಳು. 

2. ಎಂಜನಿರ್ರಿಂಗ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ. 

3. ಲೈಫ್ ಸೈನಸ ಸ್ ಮತ್ತು  ಮೆಡಿಸಿನ್. 

4. ನೈಸಗಿ್ಕ ವಿಜ್ವಾ ನ. 

5. ಸ್ವಮಾಜಕ ವಿಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ನಿವ್ಹಣೆ. 

ಕ್ಕಯ ಎಸ್ಟ ವಿಶವ  ವಿಶವ ವಿದ್ರಯ ಲಯ ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಕ್ಯಯ ಎಸ್ ವಿಶ್ವ  ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲರ್ ಶ್ಾ ೋಯಾಂಕಗಳು ಬಿಾ ಟಿಷ್ ಸಂಸ್ಯಾಯಾದ ‘ಕಾವ ಕೆವ ರೆಲಿಲ  

ಸೈಮಂಡ್ಸ ’ (Quacquarelli Symonds- QS) ನ ವಾರ್ಷ್ಕ ಪಾ ಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾವ ಕರೆಲಿಾ  ಸೈಮಂಡ್ಸ  

(QS) ವಿಶ್ವ ದ ಉನನ ತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆರ್ಲಿಾ  ಪರಿಣತ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗಿದೆ. 



1. 2010 ಕಕ ಂತ್ರ ಮೊದಲು, ಇದನುನ  ಟೈಮ್ಸ  ಉನ್ು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣ – ಕ್ಕಯ ಎಸ್ಟ ವಿಶವ  ವಿಶವ ವಿದ್ರಯ ಲಯ 

ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕಗಳು (Times Higher Education – QS world University rankings) ಎಂದೂ ಕರೆರ್ಲಾಗುತು ತ್ತು . 

2010 ರಲಿಾ  ಅದರ ಹ್ನಸರನುನ  ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕ ತ್ಜ್ಞರ ಗುಿಂಪು (International Ranking Expert Group 

-IREG)  ಅನ್ನಮೊೀದಸರುವ ಏಕೈಕ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕ ಇದು. 

ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ ಪಿವೇಶಕೆಕ  ಗಣಿತ್, ಭೌತ್ಶಾಸ್ು ಿ , ರಸಾಯನ್ಶಾಸ್ು ಿ  

ಕಡಾಡ ಯವಲಲ : AICTE.(Maths, physics, chemistry not compulsory for engineering 

admissions: AICTE) 

ಸಂದರ್ಭ: 

1. ಪದವಿ ಹಂತ್ರದಲಿಾ  ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ, ಜವಳ ಅರ್ವಾ ಕೃರ್ಷ ಎಂಜನಿರ್ರಿಂಗ್ನಂತ್ರಹ ತ್ರಂತಾ ಕ 

ಕೊೋಸ್್ ಗಳಲಿಾ  ಅಧಯ ರ್ನ ಮಾಡಲು ಬರ್ಸುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳಗೆ ಭೌತ್ರಶಾಸು ರ, ರಸ್ವರ್ನಶಾಸು ರ ಮತ್ತು  

ಗಣಿತ್ರ (ಪ್ಪಸಿಎಂ) ವನುನ  ನಿಯಂತಾ ಸುವ ತ್ರಂತಾ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ರಾ ಕವಾದ ‘ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ ತ್ರಿಂತಿ್ರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಮಂಡಳ’ಯು (All India Council for Technical Education (AICTE) ಐಚಿ ಕ ಗಳಸಿದೆ. 

ಆದಾಗೂಯ , ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್ ವಿಜಾಾ ನ್ದಂತ್ಹ ಹೆಚ್ ನ್ ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ  ಪಿವೇಶ 

ಪಡೆಯಲು PCM ವಿಷಯಗಳು ಕಡಾಡ ಯ ವಾಗಿರುತ್ರು ವೆ. 

2. ಪರಿಷ್ಕ ೃತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಾ ಣವು ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತ್ರಯ (NEP) ದೂರದೃರ್ಷಟ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ, 

ಇದು ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಆಯೆಕ ರ್ಲಿಾ  ನಮಯ ತ್ರರ್ನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುತ್ರು ದೆ. 

ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಮಾಗಭಸೂಚಗಳ ಪಿಕಾರ: 

1. ಪಾ ವೇಶ್ಕ್ಕ  ಅಹ್ತ್ರ ಪಡೆರ್ಲು ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳು 14 ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಪಟಿಟ ಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೂರು 

ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  45% ಅಂಕಗಳನುನ  ಗಳಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಗಣಿತ್ರ, ಭೌತ್ರಶಾಸು ರ, ಎಂಜನಿರ್ರಿಂಗ ಡ್ಡಾ ಯಿಂಗ ಮುಂತ್ರದ ಸೂಕು ವಾದ 

‘ಬಿಾ ಡ್ಜ  ಕೊೋಸ್್ ಗಳನುನ ’ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲರ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಹಿನೆನ ಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳಗೆ ಅಪೇಕಿತ್ರ 

ಕಲಿಕಾ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತ್ರಂಶ್ಗಳನುನ  ಸ್ವಧಿಸಲು ಲಭಯ ವಾಗುವಂತ್ರ ಮಾಡಲಿವೆ. 

ನೂತ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತ್ರಯ ಕುರಿತ್ತ: 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತ್ರ 2020 ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಜಾಾ ನ್ ಆಧಾರಿತ್ ರೀಮಾಿಂಚಕ ಸ್ಮಾಜವಾಗಿ 

ಮತ್ತು  ಜಾಾ ನ್ದ ಜಾಗತ್ರಕ ಮಹಾಶಕ್ು ಯಾಗಿ ಪರಿವತ್ರಭಸ್ತವ ಗುರಿ ಹೊಿಂದದೆು , ಶಾಲೆ ಮತ್ತು  

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನುನ  ಹ್ನಚ್ು  ಸಮಗಾ ವಾಗಿ, 21 ನೇ ಶ್ತ್ರಮಾನದ ಅಗತ್ರಯ ಗಳಗೆ ಸಿಾ ತಸ್ವಾ ಪಕತ್ರವ  ಮತ್ತು  ಪಾ ತ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ರ್ಲಿಾ  ಅಂತ್ರಗ್ತ್ರವಾಗಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಸ್ವಮರ್ಯ ್ಗಳನುನ  ಪೊಾ ೋತ್ರಸ ಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲಾ ರಿಗೂ 

ಗುಣಮಟಟ ದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತ್ರ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹಂದದೆ. 

ಹೊಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತ್ರಯ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕ ಗಿ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ವೆಚ್್ ವನುನ  ಕಂದಾ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳು ಜಿಡಿಪ್ರಯ 6% ಕೆಕ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವುದು. 

2. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿ  ಸಚಿವಾಲರ್ವನುನ  ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚವಾಲಯ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ: 

1. ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನವನುನ  ಬಳಸುವುದು, ಕಲಿಕ್, ಮೌಲಯ ಮಾಪನ, ಯೋಜನೆ, ಆಡಳತ್ರವನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸಲು 

ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನವನುನ  ಬಳಸುವುದರ ಕುರಿತ್ತ ಉಚಿತ್ರ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮರ್ಕ್ಕ  ವೇದಕ್ ಒದಗಿಸಲು ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು  



ಸಂಸ್ಯಾಯಾದ ‘ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತಿ್ಜಾಾ ನ್ ವೇದಕೆ ರ್ನುನ ’ (National Educational Technology 

Forum- NETF) ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಡಿಜಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲು ತಂತಿ್ಜಾಾ ನ್ ಘಟ್ಕವನ್ನು  (Technology 

Unit) ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಸ ಘಟಕವು ಡಿಜಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್್, ವಿಷ್ರ್ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮರ್ಯ ್ 

ವೃದಿರ್ನುನ  ಸಂಯೋಜಸುತ್ರು ದೆ. 

ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ-ಸಂಬಂಧಿತ್ : 

1. 2030 ರ ಹತು ಗೆ, ಬೋಧನಾ ಕಾರ್್ವನುನ  ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ  ಅಹ್ತ್ರ 4 ವಷಭಗಳ ಸಂಯೀಜಿತ್ 

ಬಿ.ಎಡ್. ಆಗಿರುವುದು. 

2. ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಾ  ಡಿಜಟಲ್ ವಿಭಜನೆರ್ನುನ  ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು ಭಾರತೋರ್ ಪರಿಸಿಾ ತಗಳಗೆ 

ಸೂಕು ವಾದ ಆನ್್ಲೈನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆಗ  ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ರರಬೇತ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ-ಸಂಬಂಧಿತ್: 

1. 3 ವಷ್್ದಂದ 6 ವಷ್್ ವರ್ಸಿಸ ನವರೆಗೆ ಪೂವ್-ಪಾಾ ರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ  2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 

ಸ್ವವ್ತಾ ಕಗಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಾ  100% ದಾಖಲಾತ ಅನುಪಾತ್ರಗಳಂದಗೆ ಪೂವ್ ಶಾಲಾ ಹಂತ್ರದಂದ 

ಮಾಧಯ ಮಿಕ ಹಂತ್ರದವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ  ಸ್ವವ್ತಾ ಕಗಳಸುವ ಗುರಿ ಹಂದಲಾಗಿದೆ. 

3. ಆರನೇ ತ್ರರಗತಯಿಂದಲೇ ಶಾಲೆಗಳಲಿಾ  ಕೊೋಡಿಂಗ ಮತ್ತು  ವೃತು ಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಾ ರಂಭವಾಗಲಿದೆು , 

ಇಂಟನ್್ ಶಿಪ್ಸ ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ. 

4. 5 ನೇ ತ್ರರಗತರ್ ವರಗೆ ಮಗುವಿನ ಮಾತೃಭಾಷ್ಠರ್ನುನ  ಬೋಧನಾ ಮಾಧಯ ಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಹೊಸ್ ಪಠಯ ಕಿಮ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಚನೆ: 

ಹಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತರ್ಲಿಾ , ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ 10 + 2 ಪಠಯ ಕಿಮ ಬದಲಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ರಚ್ನೆರ್ನುನ .      5 + 3 + 3 + 4 ವಿನಾಯ ಸ್ಕೆಕ  ಪರಿವತ್ರಭಸ್ಲು ಉದೆೆ ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು 3-18 

ವಷ್್ದೊಳಗಿನ ಎಲಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ. 

ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲ  – 

ಐದು ವಷಭಗಳ ಮೂಲ/ ಅಡಿಪ್ರಯದಹಂತ್: ಮೂರು ವಷ್್ದ ಪೂವ್ ಪಾಾ ರ್ಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು  1 

ಮತ್ತು  2 ತ್ರರಗತಗಳು; 

1. ಮೂರು ವಷಭದ ಪೂವಭಸದಧ ತೆಯ ಹಂತ್ ಅರ್ವಾ ನಂತ್ರರದ ಪಾಾ ರ್ಮಿಕ ಹಂತ್ರ ಅಂದರೆ 3, 4 ಮತ್ತು  5 ನೇ 

ತ್ರರಗತ; 

2. ಮೂರು ವಷಭದ ಮಾಧ್ಯ ರ್ಮಕ ಅರ್ವಾ ಮೇಲಿನ ಪಾಾ ರ್ಮಿಕ ಹಂತ್ರ, ಅಂದರೆ 6, 7 ಮತ್ತು  8 ನೇ ತ್ರರಗತ; 

3. ನಾಲುಕ  ವಷಭದ ಉನ್ು ತ್ ಹಂತ್, ಅಂದರೆ 9, 10, 11 ಮತ್ತು  12 ನೇ ತ್ರರಗತಗಳು. 



 

 

ಎಲ್ ಸಾಲವ ಡಾರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಮುಕು  ಎಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ಲಪ ಟ್್  ಮಧ್ಯ  ಅಮೆರಿಕದ 

ಮೊದಲ ರಾಷ್ ಿ ವಾಗಿದೆ. (El Salvador becomes first central American country to be declared 

malaria-free) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಎಲ್ ಸ್ವಲವ ಡ್ಡರ್ ಇತು ೋಚಿನ ವಷ್್ಗಳಲಿಾ , ಮಧಯ  ಅಮೆರಿಕದಲಿಾ  ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ  (WHO) ಯಿಂದ 

ಮಲೇರಿಯಾ ಮುಕು  ಪಾ ಮಾಣಪತ್ರಾ ವನುನ  ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು  ಇಡಿೋ ಅಮೇರಿಕಾ ವಲರ್ದಲಿಾ  

ಮೂರನೆರ್ ರಾಷ್ಟ ರವಾಗಿದೆ. 

1. ಒಂದು ದೇಶ್ವು ರಾಷ್ಟ ರವಾಯ ಪ್ಪ ರೋಗದ ಸಾ ಳೋರ್ ಪಾ ಸರಣ / ಹರಡುವಿಕ್ರ್ನುನ  ಸತ್ರತ್ರವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ  ಮೂರು 

ವಷ್್ಗಳವರೆಗೆ ವಿಫಲಗಳಸಿದಾಗ, ಆ ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಮಲೇರಿಯಾ ನಿಮೂ್ಲನೆ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ರಾ ವನುನ  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಇತು ೋಚಿನ ವಷ್್ಗಳಲಿಾ , ಮಲೇರಿಯಾವನುನ  ನಿಮೂ್ಲನೆ ಮಾಡಿದ WHO ದ ಅಮೆರಿಕ ವಲರ್ದ ಇತ್ರರ 

ದೇಶ್ಗಳು ಎಂದರೆ ಪರಾಗೆವ  (2018) ಮತ್ತು  ಅಜೆ್ಂಟಿೋನಾ (2019) ಗಳಾಗಿವೆ. 

ಅಧಿಕ ಹೊರೆ ಅಧಿಕ ಪರಿಣಾಮ (HBHI) ಉಪಕಿಮ: 

(High Burden to High Impact initiative) 

1. ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ  ಮಲೇರಿಯಾ ಅಪಾರ್ವನುನ  ಹಂದರುವ 11 ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಹೈ ರಿಸ್ಕ  ಅಂಡ್ ಹೈ 

ಇಂಪಾಯ ರ್ಕಟ  (HBHI) ಉಪಕಾ ಮವನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

2. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ , ಪಶ್ಿ ಮ ಬಂಗಾಳ, ಜ್ವಖ್ಂಡ್,    ಛತು ೋಸಗ ಢ, ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ ಎಂಬ ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ  ಈ 

ಉಪಕಾ ಮವನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಮಲೇರಿಯಾ ಕುರಿತ್ತ: 



1. ಮಲೇರಿಯಾ ಒಿಂದು ಪರಾವಲಂಬಿ ರೀಗ. ಮಲೇರಿಯಾ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ರ 

ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ನಿದ್ಷ್ಟ  ರಿೋತರ್ ಸ್ಳೆಳ ಗೆ ಸ್ೋಂಕು ತ್ರರುತ್ರು ವೆ. 

2. ಸ್ೀಿಂಕುಗಳು: ಹ್ನಣ್ಣಣ  ಅನಾಫಿಲಿಸ್ ಸ್ಳೆಳ ಗಳಂದ ಮಲೇರಿಯಾ ಹರಡುತ್ರು ದೆ. ಹ್ನಣ್ಣಣ  ಅನಾಫಿಲಿಸ್ 

ಸ್ಳೆಳ  ಸ್ಪ ರಜ್ಯಿಟ್್ಗಳನ್ನು  (sporozoites) ಮಾನವನ ಚ್ಮ್ದಲಿಾ  ಸೇರಿಸುತ್ರು ವೆ. 

ನಾಲುಕ  ವಿಧ್ದ ಮಲೇರಿಯಾ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಮನ್ನಷಯ ರಿಗೆ ಸ್ೀಿಂಕು ತ್ಗುಲಿಸ್ತತ್ು ವೆ: 

1. ಪಾಾ ಸ್ಮ ೋಡಿಯಂ ಫ್ಘಲಿಸ ಪಾರಮ (Plasmodium falciparum), ಪಾಾ ಸ್ಮ ೋಡಿರ್ಮ ವೈವಾರ್ಕಸ  (P.vivax) , 

ಪ್ಪ. ಓವಲೆ (P. ovale), ಮತ್ತು  ಪ್ಪ. ಮಲೇರಿಯಾ (P. malariae), ಅದು ಆಗೆನ ೋರ್ ಏಷ್ಯಯ ದಲಿಾ ನ ಮಕಾರ್ಕ ಗಳಗೆ 

ಸ್ವವ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸ್ೋಂಕನುನ  ಉಂಟುಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯ ರಿಗೂ ಸ್ೋಂಕು ತ್ರರುತ್ರು ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ 

ಪಾಾ ಣಿಗಳಂದ ಮನುಷ್ಯ ರಿಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಹರಡುತ್ರು ದೆ. (“zoonotic” malaria). 

ದುಗಾಭಮಾ ಅಿಂಚಲೇರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರಕರನ್ (DAMaN) ಉಪಕಿಮ: 

ಭಾರತ್ರದ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ , ಒಡಿಶಾದ ದುಗಾಭಮಾ ಆಿಂಚಲೇರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ನಿರಕರನ್ (DAMaN) 

ಉಪಕಿಮವು ಗಮನಾಹ್ವಾಗಿದೆ. 

1. ಈ ಉಪಕಾ ಮದ ಉದೆೆ ೋಶ್ವು ತ್ರನನ  ಸೇವೆಗಳನುನ  ‘ತ್ರಲುಪ್ಪಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ ದ’ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಹ್ನಚ್ು  ರೋಗ 

ಪ್ಪೋಡಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗಯ ಸೇವೆರ್ನುನ  ವಿಸು ರಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕಾ ಮವು ಲಕ್ಷಣರಹಿತ್ರ ಮಲೇರಿಯಾವನುನ  

ಎದುರಿಸಲು ಅಂತ್ರನಿ್ಮಿ್ತ್ರ ನವಿೋನ ತಂತ್ರಾ ಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

2. ಈ ಕಾರ್್ಕಾ ಮವನುನ  ಭಾರತೋರ್ ವೈದಯ ಕೋರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳ-ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಲೇರಿಯಾ 

ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಯಾ  (ICMR-NIMR), ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಾಧಯ ಮದ (ವೆಕ್ ರ್) ಮೂಲಕ ಹರಡುವ ರೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ ಕಾರ್್ಕಾ ಮ (NVBDCP), ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು  ಮೆಡಿಸಿನ್ ಫ್ಘರ್ ಮಲೇರಿಯಾ ವೆಂಚ್ರ್ 

(MMV) ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ ಪಿ್ರರಂಭಿಸವೆ. 

ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು:(Rare Disease) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತು ರುವ ರೋಗಿಗಳಗೆ ಚಿಕತ್ರಸ  ಮತ್ತು  ವೈದಯ ಕೋರ್ ಆಯೆಕ ಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸುವ ಮಾಗ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಮಯೋಚಿತ್ರ ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ಲು ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ದೆಹಲಿ 

ಹೈಕೊೋಟ್್ ವಿಶೇಷ್ ಸಮಿತರ್ನುನ  ರಚಿಸಿದೆ. 

1. “ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂದ (Rare Disease) ಬಳಲುತು ರುವ ಮಕಕ ಳ ಚಿಕತ್ರಸ  ವೆಚ್್ ಕಾಕ ಗಿ 

ಕೌಾ ಡ್್ಫಂಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ತ್ತತ್ತ್ ಕಾರ್್ಸ್ವಧಯ ವಾದ ಅರ್ವಾ ವಾಸು ವಿಕ ಪಾ ಸ್ವು ಪಗಳನುನ ” ಮಂಡಿಸಲು ಸಮಿತಗೆ 

ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

‘ಡುರ್ಚನ್ ಸಾು ಯು ಅಭಿವೃದಧ ’ (Duchenne Muscular Dystrophy- DMD) ಮತ್ತು  ಹಂಟ್ರ್ 

ಸಿಂಡಿ ೀಮ್ (Hunter’s syndromes) ನಂತ್ರಹ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂದ ಬಳಲುತು ರುವ 

ರೋಗಿಗಳ ಅಜ್ರ್ನುನ  ಆಲಿಸುವಾಗ ಹೈಕೊೋಟ್್ ಈ ನಿದೇ್ಶ್ನಗಳನುನ  ನಿೋಡಿದೆ. ಅಜ್ರ್ಲಿಾ , ಈ 

ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂದ ಬಳಲುತು ರುವ ರೋಗಿಗಳು ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ವೆಚ್್ ವನುನ  

ಗಮನದಲಿಾ ಟುಟ ಕೊಂಡು ನಿರಂತ್ರರ ಉಚಿತ್ರ ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ನುನ  ನಿೋಡುವಂತ್ರ ಸಕಾ್ರಕ್ಕ  ನಿದೇ್ಶ್ನಗಳನುನ  

ನಿೋಡುವಂತ್ರ ನಾಯ ಯಾಲರ್ವನುನ  ಕೊೋರಿದೆಾ ರೆ. 

1. DMD ಯ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ , ರೋಗಿ ಅರ್ವಾ ಬಲಿಪಶುವಿನ ಸ್ವನ ಯುಗಳು ಹಂತ್ರಹಂತ್ರವಾಗಿ ವಿರೂಪಗಂಡು 

ದುಬ್ಲಗಳುಳ ತ್ರು ವೆ. 



2. ಹಂಟ್ರ್ ಸಿಂಡಿ ೀಮ್ ಆನುವಂಶಿಕವಾದ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿ ಹುಡುಗರ 

ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ರೋಗದ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ , ಮೂಳೆಗಳು, ಚ್ಮ್, ರಕು ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು  

ಇತ್ರರ ಅಂಗಾಂಶ್ಗಳನುನ  ರೂಪ್ಪಸುವ ಒಂದು ರಿೋತರ್ ಸಕಕ ರೆರ್ನುನ  ಒಡೆರ್ಲು ಅರ್ವಾ ಹಣಾಣ ಗಿಸಲು 

ರೋಗಿರ್ ದೇಹಕ್ಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಾ . 

‘ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

‘ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ’ ರ್ನುನ  ಅನಾರ್ ಕಾಯಿಲೆ   (orphan disease) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ರು ರೆ. ಇವು 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಒಂದು ಸಣಣ  ಶೇಕಡ್ಡವಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ ರೋಗಗಳಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ 

ಅವು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಜನರಲಿಾ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

1. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ಿ ನವು ಆನುವಂಶಿಕ. ಒಬು  ವಯ ಕು ರ್ಲಿಾ , ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ತ್ರಕ್ಷಣವೇ 

ಗೋಚ್ರಿಸದದೆರೂ ಸಹ ಈ ರೋಗಗಳು ಕ್ಲರ್ಮೆಮ  ಜೋವನದುದೆಕ್ಯಕ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

 ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ದ್ರಖಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: 

1. ಹಿಮೊೋಫಿಲಿಯಾ, ರ್ಲಸ್ಯಸ ಮಿಯಾ, ಕುಡಗೋಲು-ಕೊೋಶ್ ರಕು ಹಿೋನತ್ರ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳಲಿಾ  ಪಾಾ ರ್ಮಿಕ 

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ದ ಕೊರತ್ರ, ಸವ ಯಂ-ಪಾ ತರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಲೈಸ್ೋಸ್ೋಮಲ್ ಶೇಖರಣಾ 

ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಪೊಂಪೈ ಕಾಯಿಲೆ, ಹಿಷ್್ ಸಿ ರಂಗ ಕಾಯಿಲೆ, ಗೌಚ್ಸ್್ ಕಾಯಿಲೆ, ಸಿಸಿಟ ರ್ಕ ಫೈಬಾ ೋಸಿಸ್, 

ಹ್ನಮಾಂಜಯೋಮಾಸ್ ಮತ್ತು  ಕ್ಲವು ರಿೋತರ್ ಸ್ವನ ಯುವಿನ ರೋಗಶಾಸು ರ, ಭಾರತ್ರದಲಿಾ , ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ: 

ಸ್ವಮಾನಯ  ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

(Haemophilia, Thalassemia, sickle-cell anaemia and primary immuno deficiency in 
children, auto-immune diseases, Lysosomal storage disorders such as Pompe disease, 
Hirschsprung disease, Gaucher’s disease, Cystic Fibrosis, Hemangiomas and certain 
forms of muscular dystrophies.) 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಳವಳಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಈ ರೋಗಗಳ ಸ್ವಂಕಾಾ ಮಿಕ ರೋಗಶಾಸಿು ರೋರ್ ದತ್ರು ಂಶ್ವನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಇದು 

ಆರೋಗಯ  ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳಗೆ ಗಮನಾಹ್ ಸವಾಲನುನ  ಸಹ ಒಡುಾ ತ್ರು ದೆ. ಇದು ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕ್ರ್ನುನ  

ನಿಧ್ರಿಸಲು, ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ ವೆಚ್್ ವನುನ  ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ತಂದರೆಗಳನುನ  ತ್ರಡೆರ್ಲು, ಹಾಗೆಯೇ 

ಸಮಯೋಚಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿಣ್ರ್ಕ್ಕ  ಕಾರಣವಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅನೇಕ ಪಾ ಕರಣಗಳು ಗಂಭಿೋರ, ದೋಘ್ಕಾಲದ ಮತ್ತು  ಮಾರಣಾಂತಕ 

ವಾಗಬಹುದು. ಕ್ಲವು ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂದ ಪಾ ಭಾವಿತ್ರವಾದ, ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿ ಪ್ಪೋಡಿತ್ರವಾದ 

ಮಕಕ ಳು ಸಹ ಕ್ಲವು ರಿೋತರ್ ಅಂಗವೈಕಲಯ ಕ್ಕ  ಒಳಗಾಗಬಹುದು. 

3. 2017 ರ ವರದರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವರದಯಾದ ಹಸ ಪಾ ಕರಣಗಳಲಿಾ  50 

ಪಾ ತಶ್ತ್ರಕಕ ಂತ್ರಲ್ಯ ಹ್ನಚ್ು  ಮಕಕ ಳೇ ಇದೆಾ ರೆ, ಮತ್ತು  ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಒಿಂದು ವಷಭದೊಳಗಿನ್ 

ರೀಗಿಗಳಲಿಲ  35 ಪಿ ತ್ರಶತ್, ಒಿಂದರಿಿಂದ ಐದು ವಷಭ ವಯಸಸ ನ್ ರೀಗಿಗಳಲಿಲ  10 ಪಿ ತ್ರಶತ್. 

ಮತ್ತು   ಐದ ರಿಿಂದ ಹದನೈದು ವಷಭದೊಳಗಿನ್ ರೀಗಿಗಳಲಿಲ  12 

ಪಿ ತ್ರಶತ್ದಷ್್ಟ , ಸಾವುಗಳಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 

ಈ ನಿಟ್್ಟ ನ್ಲಿಲ  ಭಾರತ್ ನ್ಡೆಸ್ತತ್ರು ರುವ ಪಿಯತ್ು ಗಳು: 

1. 450 ‘ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ’ಗಳ ಚಕ್ತೆಸ ಗಾಗಿ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಿೀತ್ರಯನ್ನು  ಕಂದಾ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲರ್ ಹರಡಿಸಿದೆ. 

2. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನ್ೋಂದಾವಣೆರ್ನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸುವುದು ಈ ನಿೋತರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ, ಇದನುನ  

ಭಾರತೋರ್ ವೈದಯ ಕೋರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳ (ICMR) ಸಿದಿ ಪಡಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಈ ನಿೀತ್ರಯಡಿಯಲಿಲ , ಅಪರೂಪದ ರೀಗಗಳನ್ನು  ಮೂರು ವಗಭಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: 



1. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರೋಗಗಳು, 

2. ದೋಘಾ್ವಧಿರ್ ಆದರೆ ಅಗಗ ದ ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು  

3. ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು  ದೋಘ್ಕಾಲಿೋನ ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರೋಗಗಳು. 

ಹಣಕಾಸನ್ ನೆರವು: ನಿೋತರ್ ಪಾ ಕಾರ, ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆರೋಗಯ  ನಿಧಿ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ, ಒಂದು ಬಾರಿರ್ 

ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂದ ಬಳಲುತು ರುವ ರೋಗಿಗಳಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೆರವು 

ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಸೌಲಭಯ ವು ಪಾ ಧಾನ್ ಮಂತಾ  ಜನ ಆರೋಗಯ  ಯೋಜನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ 

ಮಾತ್ರಾ  ಸಿೋಮಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

ರಾಜಯ ದ ಹಸ್ು ಕಿೆ ೀಪಕೆಕ  ಸ್ಮರ್ಭನೆ: 

1. ಪಾ ತಯಬು  ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಪಾ ವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು  ವಿಶಾವ ಸ್ವಹ್ ಆರೋಗಯ  ಸೇವೆಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸುವುದು ರಾಜಯ ದ ಜವಾಬೆಾ ರಿಯಾಗಿದೆ. 

2. ಆರೀಗಯ  ಸೇವೆಗಳ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆಯನ್ನು  ಸಂವಿಧಾನ್ದ 21, 38 ಮತ್ತು  47 ನೇ 

ವಿಧಿಗಳಲಿಲ  ಉಲೆಾ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದೆ ರಿಂದ, ರಾಜಯ ಗಳು ಈ ಜವಾಬೆಾ ರಿಯಿಂದ ನುಣ್ಣಚಿಕೊಳಳ ಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . 

3. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕತ್ರಸ ಗಾಗಿ ಔಷ್ಧಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲು  ಔಷ್ಧಿೋರ್ ಕಂಪನಿಗಳನುನ  

ಪೊಾ ೋತ್ರಸ ಹಿಸಲಾಗಿದೆರೂ, ಔಷ್ಧಿೋರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತ್ರಮಮ  ಆರ್ಥ್ಕ ಆಸಕು ರ್ನುನ  ನ್ೋಡುತ್ರು ವಾದೆ ರಿಂದ 

ಮತ್ತು  ಅನಾರ್  ಔಷ್ಧಿಗಳ ಬೇಡಿಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಆಯೆಕ ರ್ ಪಾ ಕಾರ ಔಷ್ಧಿಗಳ ಬಲೆರ್ನುನ  

ಅವರು ಏರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ರು ರೆ. ಆದೆ ರಿಂದ, ಈ ಔಷ್ಧಿಗಳ ಅತಯಾದ ಬಲೆರ್ನುನ  ನಿಬ್ಂಧಿಸಲು ಸಕಾ್ರವು 

ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ರೂಪ್ಪಸಬೇಕು. 

 

 

ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಕುರಿತ್ ಆರೀಗಯ  ನಿೀತ್ರ: 

(Health policy on rare diseases) 

 ಸಂದರ್ಭ: 



ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೋಟ್್ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಳಗೆ ‘ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ’ಕುರಿತ್ರ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ 

ಆರೋಗಯ  ನಿೋತ ಅಂತಮಗಳಸಲು ಮತ್ತು  ಅಧಿಸೂಚಿಸಿ ನಾಯ ಯಾಲರ್ಕ್ಕ  ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವಂತ್ರ ಕಂದಾ  

ಸಕಾ್ರವನುನ  ಕೊೋರಿದೆ. 

‘ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನುನ  ಅನಾರ್ ಕಾಯಿಲೆ   (orphan disease)  ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ರು ರೆ. ಇವು 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಒಂದು ಸಣಣ  ಶೇಕಡ್ಡವಾರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ ರೋಗಗಳಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ 

ಅವು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಜನರಲಿಾ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

1. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ಿ ನವು ಆನುವಂಶಿಕ. ಒಬು  ವಯ ಕು ರ್ಲಿಾ , ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ತ್ರಕ್ಷಣವೇ 

ಗೋಚ್ರಿಸದದೆರೂ ಸಹ ಈ ರೋಗಗಳು ಕ್ಲರ್ಮೆಮ  ಜೋವನದುದೆಕ್ಯಕ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ದ್ರಖಲಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: 

ಹಿಮೊೋಫಿಲಿಯಾ, ರ್ಲಸ್ಯಸ ಮಿಯಾ, ಕುಡಗೋಲು-ಕೊೋಶ್ ರಕು ಹಿೋನತ್ರ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳಲಿಾ  ಪಾಾ ರ್ಮಿಕ 

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ದ ಕೊರತ್ರ, ಸವ ಯಂ-ಪಾ ತರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಲೈಸ್ೋಸ್ೋಮಲ್ 

ಶೇಖರಣಾ ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ ಪೊಂಪೈ ಕಾಯಿಲೆ, ಹಿಷ್್ ಸಿ ರಂಗ ಕಾಯಿಲೆ, ಗೌಚ್ಸ್್ ಕಾಯಿಲೆ, ಸಿಸಿಟ ರ್ಕ 

ಫೈಬಾ ೋಸಿಸ್, ಹ್ನಮಾಂಜಯೋಮಾಸ್ ಮತ್ತು  ಕ್ಲವು ರಿೋತರ್ ಸ್ವನ ಯುವಿನ ರೋಗಶಾಸು ರ, ಭಾರತ್ರದಲಿಾ , 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ: ಸ್ವಮಾನಯ  ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

(Haemophilia, Thalassemia, sickle-cell anaemia and primary immuno deficiency in 
children, auto-immune diseases, Lysosomal storage disorders such as Pompe disease, 
Hirschsprung disease, Gaucher’s disease, Cystic Fibrosis, Hemangiomas and certain 
forms of muscular dystrophies.) 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಳವಳಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಈ ರೋಗಗಳ ಸ್ವಂಕಾಾ ಮಿಕ ರೋಗಶಾಸಿು ರೋರ್ ದತ್ರು ಂಶ್ವನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಇದು 

ಆರೋಗಯ  ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳಗೆ ಗಮನಾಹ್ ಸವಾಲನುನ  ಸಹ ಒಡುಾ ತ್ರು ದೆ. ಇದು ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕ್ರ್ನುನ  

ನಿಧ್ರಿಸಲು, ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ ವೆಚ್್ ವನುನ  ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ತಂದರೆಗಳನುನ  ತ್ರಡೆರ್ಲು, ಹಾಗೆಯೇ 

ಸಮಯೋಚಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಸರಿಯಾದ ರೋಗನಿಣ್ರ್ಕ್ಕ  ಕಾರಣವಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅನೇಕ ಪಾ ಕರಣಗಳು ಗಂಭಿೋರ, ದೋಘ್ಕಾಲದ ಮತ್ತು  ಮಾರಣಾಂತಕ 

ವಾಗಬಹುದು. ಕ್ಲವು ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂದ ಪಾ ಭಾವಿತ್ರವಾದ, ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿ ಪ್ಪೋಡಿತ್ರವಾದ 

ಮಕಕ ಳು ಸಹ ಕ್ಲವು ರಿೋತರ್ ಅಂಗವೈಕಲಯ ಕ್ಕ  ಒಳಗಾಗಬಹುದು. 

3. 2017 ರ ವರದರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ವರದಯಾದ ಹಸ ಪಾ ಕರಣಗಳಲಿಾ  50 

ಪಾ ತಶ್ತ್ರಕಕ ಂತ್ರಲ್ಯ ಹ್ನಚ್ು  ಮಕಕ ಳೇ ಇದೆಾ ರೆ, ಮತ್ತು  ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಒಂದು ವಷ್್ದೊಳಗಿನ ರೋಗಿಗಳಲಿಾ  

35 ಪಾ ತಶ್ತ್ರ, ಒಂದರಿಂದ ಐದು ವಷ್್ ವರ್ಸಿಸ ನ ರೋಗಿಗಳಲಿಾ  10 ಪಾ ತಶ್ತ್ರ. ಮತ್ತು  ಐದ ರಿಂದ ಹದನೈದು 

ವಷ್್ದೊಳಗಿನ ರೋಗಿಗಳಲಿಾ  12 ಪಾ ತಶ್ತ್ರದಷ್ಟಟ , ಸ್ವವುಗಳಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 

ಈ ನಿಟ್್ಟ ನ್ಲಿಲ  ಭಾರತ್ ನ್ಡೆಸ್ತತ್ರು ರುವ ಪಿಯತ್ು ಗಳು: 

1. 450 ‘ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆ’ಗಳ ಚಕ್ತೆಸ ಗಾಗಿ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಿೀತ್ರಯನ್ನು  ಕಂದಾ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  

ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲರ್ ಹರಡಿಸಿದೆ. 

2. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ನ್ೋಂದಾವಣೆರ್ನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸುವುದು ಈ ನಿೋತರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ, ಇದನುನ  

ಭಾರತೋರ್ ವೈದಯ ಕೋರ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳ (ICMR) ಸಿದಿ ಪಡಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಈ ನಿೀತ್ರಯಡಿಯಲಿಲ , ಅಪರೂಪದ ರೀಗಗಳನ್ನು  ಮೂರು ವಗಭಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: 

1. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರೋಗಗಳು, 



2. ದೋಘಾ್ವಧಿರ್ ಆದರೆ ಅಗಗ ದ ಚಿಕತ್ರಸ ರ್  ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು  

3. ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು  ದೋಘ್ಕಾಲಿೋನ ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರೋಗಗಳು. 

ಹಣಕಾಸನ್ ನೆರವು: ನಿೋತರ್ ಪಾ ಕಾರ, ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆರೋಗಯ  ನಿಧಿ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ, ಒಂದು ಬಾರಿರ್ 

ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂದ ಬಳಲುತು ರುವ ರೋಗಿಗಳಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ ನೆರವು 

ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಸೌಲಭಯ ವು ಪಾ ಧಾನ್ ಮಂತಾ  ಜನ ಆರೋಗಯ  ಯೋಜನೆರ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ 

ಮಾತ್ರಾ  ಸಿೋಮಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

ರಾಜಯ ದ ಹಸ್ು ಕಿೆ ೀಪಕೆಕ  ಸ್ಮರ್ಭನೆ: 

1. ಪಾ ತಯಬು  ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ, ಪಾ ವೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಮತ್ತು  ವಿಶಾವ ಸ್ವಹ್ ಆರೋಗಯ  ಸೇವೆಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸುವುದು ರಾಜಯ ದ ಜವಾಬೆಾ ರಿಯಾಗಿದೆ. 

2. ಆರೀಗಯ  ಸೇವೆಗಳ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆಯನ್ನು  ಸಂವಿಧಾನ್ದ 21, 38 ಮತ್ತು  47 ನೇ ವಿಧಿಗಳಲಿಲ  

ಉಲೆಲ ೀಖಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಆದೆ ರಿಂದ, ರಾಜಯ ಗಳು ಈ ಜವಾಬೆಾ ರಿಯಿಂದ ನುಣ್ಣಚಿಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . 

3. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕತ್ರಸ ಗಾಗಿ ಔಷ್ಧಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲು ಔಷ್ಧಿೋರ್ ಕಂಪನಿಗಳನುನ  

ಪೊಾ ೋತ್ರಸ ಹಿಸಲಾಗಿದೆರೂ, ಔಷ್ಧಿೋರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತ್ರಮಮ  ಆರ್ಥ್ಕ ಆಸಕು ರ್ನುನ  ನ್ೋಡುತ್ರು ವಾದೆ ರಿಂದ 

ಮತ್ತು  ಅನಾರ್  ಔಷ್ಧಿಗಳ ಬೇಡಿಕ್ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಅವರ ಆಯೆಕ ರ್ ಪಾ ಕಾರ ಔಷ್ಧಿಗಳ ಬಲೆರ್ನುನ  

ಅವರು ಏರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ರು ರೆ. ಆದೆ ರಿಂದ, ಈ ಔಷ್ಧಿಗಳ ಅತಯಾದ ಬಲೆರ್ನುನ  ನಿಬ್ಂಧಿಸಲು ಸಕಾ್ರವು 

ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ರೂಪ್ಪಸಬೇಕು. 

 

  

 



ಪಿಧಾನ್ ಮಂತಿ್ರ  ಸಾವ ಸ್ಥ ಯ  ಸ್ತರಕಿಾ  ನಿಧಿ: 

(Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಆರೋಗಯ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವುದಕಾಕ ಗಿ ಪಿಧಾನ್ಮಂತಿ್ರ  ಸಾವ ಸ್ಥ ಯ  

ಸ್ತರಕಿಾ  ನಿಧಿರ್ನುನ  (PMSSN) ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುವ ಪಾ ಸ್ವು ಪಕ್ಕ  ಕಂದಾ  ಮಂತಾ  ಮಂಡಲವು ಅನುಮೊೋದನೆ 

ನಿೋಡಿದೆ. 

‘ಪಿಧಾನ್ ಮಂತಿ್ರ  ಆರೀಗಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಧಿ’ ಬಗೆೆ : 

1. ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಯಸ್್ನಿಂದ ಪಡೆದ ಆದಾರ್ದಂದ ಆರೋಗಯ  ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ 

ಸಂಗಾ ಹವಾಗುವ ಹಣವು ಈ ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ‘ಏಕೈಕ ಲಾಯ ಪ್ಸಸ  ಮಾಡಲಾಗದ ರ್ಮೀಸ್ಲು 

ನಿಧಿ’ ಆಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

ಅಿಂದರೆ, 

ಇದು ಆರೀಗಯ  ಸೇವೆಗಳಗೆ ರ್ಮೀಸ್ಲಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾಲರ್ಮತ್ರ ಇಲಲ ದ ನಿಧಿ ಎಿಂಬ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು  

ಹೊಿಂದದೆ. 

1.  PMSSN ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಈ ಮೊತ್ರು ವನುನ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಪಾ ಮುಖ 

ಯೋಜನೆಗಳಲಿಾ  ಬಳಸಲಾಗುವುದು, ಇದರಲಿಾ  ಆಯುಷ್ಯಾ ನ್ ಭಾರತ್-ಪಿಧಾನ್ ಮಂತಿ್ರ  ಜನ್ ಆರೀಗಯ  

ಯೀಜನೆ (AB-PMJAY) ಮತ್ತು  ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಆರೀಗಯ  ರ್ಮಷನ್ ಮತ್ತು  ಪಿಧಾನ್ ಮಂತಿ್ರ  ಸಾವ ಸ್ಥ ಯ  ಸ್ತರಕಿಾ  

ಯೀಜನೆ (PMSSY) ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ತ್ತತ್ತ್ ಪರಿಸಿಾ ತಗಳು ಮತ್ತು  ತ್ತತ್ತ್ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಸಿದಿ ತ್ರ 

ಮತ್ತು  ಪಾ ತಕಾ ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ. 

ಅರ್ವಾ 

‘ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರದ ಮಹತ್ರವ ಕಾಂಕಿ್ರ್ ಆಯುಷ್ಯಮ ನ್್ ಭಾರತ್ರ, ಪಾ ಧಾ ನಮಂತಾ  ಜನ ಆರೋಗಯ  ಯೋಜನೆ, 

ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆರೋಗಯ  ಮಿಷ್ನ್್, ಪಾ ಧಾನಮಂತಾ  ಸ್ವವ ಸಾ ಯ  ಸುರಕಿಾ  ಯೋಜನೆ ಮುಂತ್ರದವುಗಳಗೆ ಈ 

ನಿಧಿಯು ಬಳಕ್ ಆಗಲಿದೆ. ಆರೋಗಯ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಎದುರಾಗ ಬಹುದಾದ ತ್ತತ್ತ್ ಸಂದಭ್ಗಳನುನ  

ಎದುರಿಸಲು ಸಿದಿ ತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಹಾಗೂ ‘ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆರೋಗಯ  ನಿೋತ–2017’ರಲಿಾ  ಘೋರ್ಷಸಲಾಗಿರುವ 

ಗುರಿ ಸ್ವಧಿಸಲು ಸಹ ಈ ನಿಧಿರ್ನುನ  ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ‘ಈ ನಿಧಿರ್ ನಿವ್ಹಣೆ ಮತ್ತು  ಆಡಳತ್ರವನುನ  

ಆರೋಗಯ  ಸಚಿ ವಾಲರ್ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಆರೋಗಯ  ಸಂಬಂಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ಆಗುವ ವೆಚ್್ ಗಳನುನ  ಮೊದಲು 

ಈ ನಿಧಿ ಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅದಾದ ಬಳಕ ಬಜೆಟ್್ನಲಿಾ  ನಿೋಡಲಾದ ಅನುದಾನವನುನ  ಬಳಕ್ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

1. ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ವಷ್್ದಲಿಾ , ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ 

ವೆಚ್್ ವನುನ  PMSSN ನಿಂದ ಆರಂಭದಲಿಾ  ಮತ್ತು  ನಂತ್ರರ ಒಟುಟ  ಬಜೆಟ್ ಬಂಬಲ- (Gross Budgetary Support- 

GBS) ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಮಹತ್ವ : 

ಸಿಾ ರ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳ ಲಭಯ ತ್ರರ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಮತ್ತು  ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆರೋಗಯ  ಸೇವೆಗೆ 

ಪಾ ವೇಶ್ವನುನ  ನಿೋಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ನಿಧಿರ್ಲಿಾ ರುವ ಮೊತ್ರು ವು ಒಂದು ವಷ್್ದ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ  ವೆಚ್್  

ಆಗದೇ ಇದೆರೂ ಮರಳ ಬಕಕ ಸಕ್ಕ  ಹೋಗುವುದಲಾ . ಮುಂದನ ವಷ್್ ಗಳಲಿಾ  ಬಳಸುವುದಕ್ಯಕ  ಅವಕಾಶ್ 

ಇರುತ್ರು ದೆ. 



ನ್ೀಟ್: 

1. 2018ರ ಬಜೆಟ್್ ಭಾಷಣದಲಿಲ  ಅಿಂದನ್ ವಿತ್ು  ಸ್ಚವ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಟಲ  ,ಆಯುಷ್ಯಮ ನ್್ ಭಾರತ್್ ಯೋಜನೆ 

ರ್ನುನ  ಘೋರ್ಷಸುವುದರ ಜತ್ರಗೆ, ಆಗ ಜ್ವರಿರ್ಲಿಾ ದೆ  ಶೇ 3ರಷ್ಟಟ  ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಯಸ್್ ಅನುನ  ಶೇ 4ಕ್ಕ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಿ, ‘ಆರೀಗಯ  

ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಸ್ಟ್’ ಆಗಿ ಬದಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಳಸಿದೆ ರು. ಅಂತ್ರಯೇ ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಯಸ್್ ಮೂಲಕ 

ಸಂಗಾ ಹವಾಗುವ ಹಣದಲಿಾ  ಆರೋಗಯ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಸಂಗಾ ಹವಾಗುವ ಹಣವು ಈ ನಿಧಿಗೆ ಸೇರಲಿದೆ’. 

 

ಎರಡು ಬಾರಿ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿತ್ ’ವೈರಸ್ಟ  ಪತೆು : 

 (‘Double mutant’ virus variant found) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇಿಂಡಿಯನ್ SARS-CoV-2 ಕನ್ಸ ೀಟ್ಟಭಯಂ ಆನ್ ಜಿೀನ್ೀರ್ಮರ್ಕಸ  (INSACOG) ಎಂದು 

ಕರೆರ್ಲಿ ಡುವ ದೇಶಾದಯ ಂತ್ರ 10 ಪಾ ಯೋಗಾಲರ್ಗಳ ಒಕ್ಯಕ ಟದಂದ ವೈರಸ್ ಮಾದರಿಗಳ ಒಂದು 

ವಿಭಾಗದ ಜೋನ್ೋಮ ಅನುಕಾ ಮವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ “ಎರಡು ಬಾರಿ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿತ್” 

ಕೊರನಾವೈರಸ್ಟ ನ್ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರವನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ – ಈ 

ರೂಪಾಂತ್ರರಗಳ  ಸಂಯೋಜನೆಯಂದಗೆ ಇದು ಪಾ ಪಂಚ್ದ ಬೇರೆಲಿಾಯೂ ಕಾಣಸಿಗದ ರೂಪಾಂತ್ರರಗಳ 

ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಎರಡು ಬಾರಿ ರೂಪಾಂತ್ರರಗಂಡಿರುವ ಕೊರನಾವೈರಸ್ ನ ಹಸ ರೂಪಾಂತ್ರರವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರದ 

ಕನಿಷ್ಠ  200 ವೈರಸ್ ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ  ಮತ್ತು  ದೆಹಲಿ, ಪಂಜ್ವಬ್ ಮತ್ತು  ಗುಜರಾತನಿಂದ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಪಾ ಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದದೆ. 

ಕಳವಳದ ವಿಷಯವೇನ್ನ? 

ವೈರಸನ ಲಿಾ ನ ರೂಪಾಂತ್ರರಗಳು ಆಶ್್ ರ್್ಕರ ವಿಷ್ರ್ವೇನಲಾ  ಆದರೆ ವಯ ಕು ರ್ ದೇಹದಲಿಾ ರುವ 

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶ್ಕು ಗೂ ಈ ವೈರಸ್ ಮಣಿಯುವುದಲಾ . ಅಲಾ ದೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶ್ಕು ಯು ಹ್ನಚ್ು  

ನಿರ್ಷಕ ರರ್ಗಳಳ ಲು ಸಹ ರೂಪಾಂತ್ರರಗಂಡ ವೈರಸ್ ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ಆ ಮೂಲಕ ರೋಗದ 

ತೋವಾ ತ್ರರ್ಲಿಾ  ಹ್ನಚ್್ ಳಕ್ಕ  ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು ಚಿಂತ್ರರ್ ವಿಷ್ರ್ವಾಗಿದೆ. 

ವೈರಸ್ಟ್ ಗಳು ಏಕೆ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಗಳುು ತ್ು ವೆ? 

1. ರೂಪಾಂತ್ರರವು ಕವಲ ವಯ ತ್ರಯ ಸವನುನ  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ: ಜಿೀನ್ೀಮ್ ನ್ಲಿಲ  ಅಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ/ 

ಜೋನ್ೋಮ್ನ ರಚ್ನೆರ್ಲಿಾ  ಬದಲಾವಣೆ. 

2. ವೈರಸ್ ನಲಿಾ ನ ರೂಪಾಂತ್ರರವು ಅದರ ನೈಸಗಿ್ಕ ವಿಕಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

3. ಲಕಿಾ ಂತ್ರರ ಜನರು ಸ್ೋಂಕಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತ್ರರ, ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ರು ಡ ಹ್ನಚ್ಾ ಗುತ್ರು ದೆ. 

SARS-CoV-2 ರ ಸಂದರ್ಭದಲಿಲ : ಇದು ರಿಬನ್ಮಯ ಕಾ ಯಿರ್ಕ ಆಮಾ  (RNA) ವೈರಸ್, ಮತ್ತು  ಅದರಲಿಾ ನ 

ರೂಪಾಂತ್ರರವು ಅದರ ಅಣ್ಣಗಳ ಕಾ ಮದಲಿಾ  ಬದಲಾವಣೆರ್ನುನ  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ. 

1. RNA ವೈರಸ್್ನಲಿಾ ನ ರೂಪಾಂತ್ರರವು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ವೈರಸ್್ ತ್ರನನ  ಪಾ ತಕೃತಗಳನುನ  ಮಾಡುವಾಗ ತ್ರಪಿು  

ಮಾಡಿದ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ಸಂಭವಿಸುತ್ರು ದೆ. 

  



ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ  ವೃತ್ರು ಪರರ ಮಸೂದೆ, 2021 ರ 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಆಯೀಗ: 

 (National Commission for Allied and Healthcare Professionals Bill, 2021)  

ಸ್೦ದರ್ಭ: 

ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ವೃತು ಪರರ ಅಭಾಯ ಸವನುನ  / ಸೇವೆರ್ನುನ  ನಿಯಂತಾ ಸಲು ಸಂಸತ್ತು  ಅಲೈಡ್ 

ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ವೃತು ಪರರ ಮಸೂದೆ ರ್ನುನ  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದೆ. 

ಮಸೂದೆಯ ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

1. ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ವೃತು ಪರರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಅಭಾಯ ಸ್ವನ್ನು  / ಸೇವೆ 

/ ಕಾಯಭವನ್ನು  ನಿಯಂತಿ್ರಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಪಾ ಮಾಣಿೋಕರಿಸಲು ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು  ಹೆಲ್ು ್ಕೇರ್ ವೃತ್ರು ಪರರಿಗಾಗಿ 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಆಯೀಗವನುನ  ರಚಿಸಲು ಮಸೂದೆ ಪಾ ರ್ತನ ಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಪಿಸಾು ವಿತ್ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಆಯೀಗದ ಕಾಯಭಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಅಭಾಯ ಸದ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  

ರೂಪ್ಪಸುವುದು, ಎಲಾಾ  ನ್ೋಂದಾಯಿತ್ರ ವೃತು ಪರರ ಆನ್್ಲೈನ್ ಕಂದಾ  ನ್ೋಂದಣಿರ್ನುನ  ರಚಿಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ನಿವ್ಹಿಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಏಕರೂಪದ ಪಾ ವೇಶ್ 

ಮತ್ತು  ನಿಗ್ಮನ ಪರಿೋಕಿ್ರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುವುದು. 

3. ಕಾನ್ಮನಿನ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಅಹಭತೆ ಹೊಿಂದದ ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು  ಹೆಲ್ು ್ಕೇರ್ ಪಿ್ರ ಕ್್ ೀಷನ್ರ್್ ಆಗಿ ರಾಜಯ  

ರಿಜಿಸ್್ ರ್ ಅರ್ವಾ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ರಿಜಿಸ್್ ರ್್ನ್ಲಿಲ  ದ್ರಖಲಾದವರಿಗೆ ಮಾತಿ್  ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ  

ವೃತ್ರು ಪರವಾಗಿ ಅಭಾಯ ಸ್ ಅರ್ವಾ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ವಾಯ ಖಾಯ ನ್ಗಳು: 

1. ಮಸೂದೆಯು, ‘ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ು  ಪಿಫೆಷನ್ಲ್’ ಅನ್ನು  ಯಾವುದೇ ರೋಗ, ಕಾಯಿಲೆ, ಗಾರ್ ಅರ್ವಾ 

ದೌಬ್ಲಯ ದ ರೋಗನಿಣ್ರ್ ಮತ್ತು  ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ನುನ  ಬಂಬಲಿಸಲು ತ್ರರಬೇತ ಪಡೆದ ಸಹಾರ್ಕ, ತಂತ್ರಾ ಜ್ಞ ಅರ್ವಾ 

ಪರಿಣತ್ರ ಎಂದು ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುತ್ರು ದೆ.ಅಂತ್ರಹ ವೃತು ಪರರು ಈ ಮಸೂದೆರ್ಡಿರ್ಲಿಾ  ಡಿಪೊಾ ಮಾ ಅರ್ವಾ ಪದವಿ 

ಪಡೆದರಬೇಕು. 

2. ‘ಆರೀಗಯ  ವೃತ್ರು ಪರ’ ಎಿಂದರೆ, ವಿಜ್ವಾ ನಿ, ಚಿಕತ್ರಸ ಕ, ಅರ್ವಾ ರೋಗತ್ರಡೆಗಟುಟ ವವ, ರೋಗನಿರೋಧಕ, 

ಪುನವ್ಸತ, ಚಿಕತ್ರಸ ಕ, ಅರ್ವಾ ಆರೋಗಯ  ಸೇವೆಗಳನುನ  ಪಾ ಚಾರ ಮಾಡುವ,ಅಧಯ ರ್ನ ಮಾಡುವ, ಸಲಹ್ನ 

ನಿೋಡುವ, ಸಂಶೋಧಿಸುವ, ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ವೃತು ಪರರನುನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ.ಅಂತ್ರಹ 

ವೃತು ಪರರು ಈ ಮಸೂದೆರ್ ಪಾ ಕಾರ ಪದವಿ ಪಡೆದರಬೇಕು. 

3. ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ಉಲೆಲ ೀಖಿಸ್ಲಾದ ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು  ಹೆಲ್ು ್ಕೇರ್ ವೃತ್ರು ಗಳಲಿಲ , ಜೋವ ವಿಜ್ವಾ ನ, ಆಘಾತ್ರ 

ಮತ್ತು  ಸುಟಟ ಗಾರ್ಗಳ ಆರೈಕ್, ಶ್ಸು ರಚಿಕತ್ರಸ  ಮತ್ತು  ಅರಿವಳಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ, ಭೌತ್ರಚಿಕತ್ರಸ ಕರು 

ಮತ್ತು  ಪೌರ್ಷಠ ಕಾಂಶ್ ವಿಜ್ವಾ ನದಲಿಾ  ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತು ಪರರು ಸೇರಿದೆಾ ರೆ. 

 ಮಹತ್ಪ : 

1. ಈ ಕಾಯೆೆಯು ಅಲೈಡ್ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ವೃತು ಪರರಿಗೆ ಉದೊಯ ೋಗಾವಕಾಶ್ಗಳನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  

ಅವರ ಅಮೂಲಯ ವಾದ ಸೇವಾಕಾರ್್ಗಳಗೆ ಘನತ್ರರ್ನುನ  ತ್ತಂದುಕೊಡುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅಲಾ ದೆ, ಅಹ್ ಆರೋಗಯ  ವೃತು ಪರರಿಗೆ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕ್ಯಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಕಾಯೆೆಯು ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ 

ಆರೋಗಯ  ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ರಯ ವಾದ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳುಳ ತ್ರು ದೆ. 

  



ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಚೌಕಟ್್ ನ್ನು  ಹೊರತಂದ CBSE: 

(CBSE rolls out assessment framework) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಕಂದಾ ೋರ್ ಪೌಾ ಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಯು(The Central Board of Secondary Education ) ಬಿಾ ಟಿಷ್ 

ಕೌನಿಸ ಲ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಗೆ 6-10 ತ್ರಗತ್ರಗಳ ವಿದ್ರಯ ಥಭಗಳಗೆ ಇಿಂಗಿಲ ಷ್, ಗಣಿತ್ ಮತ್ತು  

ವಿಜಾಾ ನ್ದ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ   ಸಾಮರ್ಯ ಭ ಆಧಾರಿತ್ ಹೊಸ್ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಚೌಕಟ್್ ನ್ನು  ರೂಪ್ಪಸಿದೆ. 

1. ಮೌಲಯ ಮಾಪನಗಳಲಿಾ  ಜ್ವಗತಕ ಗುಣಮಟಟ ವನುನ  ಸ್ವಧಿಸುವ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತ್ರಯ ದೃರ್ಷಟ ಗೆ ಇದು 

ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಈ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಚೌಕಟುಟ  “ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ಯಾಂತಾ ಕವಾದ ಕಲಿಕಾ ಮಾದರಿರ್ನುನ  

ಬದಲಾಯಿಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ದನನಿತ್ರಯ ದ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನುನ  ಪರಿಹರಿಸಲು ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ಅವರ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ಗಳ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳನುನ  ನಿಣ್ಯಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕಂದಾ ೋಕರಿಸುತ್ರು ದೆ.” 

2. ಈ ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯಡಿಯಲಿಲ , ಪಠಯ ದ ಭಾಗಗಳನುನ  ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿ ಈ 

ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳ ನೈಜ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ವನುನ  ಪರಿೋಕಿ ಸುವ ಪಾ ಶ್ನ  ಪತಾ ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳನುನ  ರಚಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತ್ರರಬೇತ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

3. ಮೊದಲ ಹಂತ್ರದಲಿಾ  ಆರೆ್  ಕಂದಾ ೋರ್ ವಿದಾಯ ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು  ನರ್ೋದರ್ ವಿದಾಯ ಲರ್ಗಳು, 

ಚಂಡಿೋಗಡದ CBSE ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕ್ಲವು ಖ್ಯಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಾ  ಚೌಕಟಟ ನುನ  ಜ್ವರಿಗಳಸಲಾಗುವುದು. 

4. 32 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು  ಎರಡು ಕೊೋಟಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳು ಒಳಗಂಡಂತ್ರ 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದನುನ  

ದೇಶಾದಯ ಂತ್ರ 25 ಸ್ವವಿರ CBSE ಶಾಲೆಗಳಲಿಾ  ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲಾಗುವುದು. 

ಆರ್ ಟ್ಟ – ಪ್ರ ಸ ಆರ್:(RT-PCR) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋಚಿನ ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರದ ಆದೇಶ್ದ ಪಾ ಕಾರ, ಬಂಗಳೂರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ದಂದ ಬರುವ 

ಪಾ ಯಾಣಿಕರು ‘ಆರ್್ಟಿ-ಪ್ಪಸಿಆರ್ ಪರಿೋಕಿ್ರ್’ ನಕಾರಾತ್ರಮ ಕ ವರದರ್ನುನ  ಹಂದರಬೇಕು. 



 

 ಕೊೀವಿಡ್ -19 ಅನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಟ್ಟಭ-ಪ್ರಸಆರ್ ಅನ್ನು  ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

1. COVID-19 ರೋಗವು SARS-COV-2 ಎಿಂಬ ವೈರಸ್ಟ ಸ್ೀಿಂಕ್ನಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ಗುತ್ು ದೆ. ಇದು RNA 

ವೈರಸ್್, ಅಂದರೆ ಇದು ಬದುಕುಳಯುವುದು ಅಷ್ಠಟ ೋ ಅಲಾ ದೆ ದವ ಗುಣಗೂಳಳ ಲು ಕ್ಯಡ ಆರೋಗಯ ಕರ ಕೊೋಶ್ದಲಿಾ  

ಒಳನುಸುಳುತ್ರು ದೆ. 

2. ಆದೆ ರಿಂದ, SARS-CoV-2 RNA ಅನುನ  ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ಲು RT-PCR ಪರಿೋಕಿ್ರ್ನುನ  ನಡೆಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಇದರಲಿಾ , ವೈರಸ್ ಅನುನ  ಪತ್ರು ಹಚ್್ ಲು ‘ರಿವಸ್ಟಭ ಟಿ್ನಿಸ ಕ ಿ ಪಿ ನ್’ ಎಂಬ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ ಮೂಲಕ RNA 

ಅನುನ  DNA ಆಗಿ ಪರಿವತ್ಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 RT-PCR ಪರಿೀಕಿೆಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ನ್ಡೆಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

1. ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ, ಸ್ೋಂಕನ ತೋವಾ  ಹಂತ್ರದಲಿಾ  SARS-CoV-2 RNA ವೈರಸ್ಟ ಅನುನ  ಉಸಿರಾಟದ 

ಮಾದರಿಗಳಲಿಾ  ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ಬಹುದು. 

2. ಇದಕಾಕ ಗಿ, ಮೇಲಿನ್ ಮತ್ತು  ಕೆಳಗಿನ್ ಉಸರಾಟ್ದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  (ಮೂಗಿನ್ ಮತ್ತು  

ಮೂಗಿನ್-ನಾಸ್ಫ್ಘರ್ಿಂಜಿಯಲ್ ನಂತ್ಹ) (ಗಂಟಲ ಕುಳನ ಮೇಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೃದು 

ಅಂಗುಳನ ಮೇಲಿರುವ ಮೂಗಿನ ಕುಹರ ದೊಂದಗೆ ಸಂಪಕ್ ಹಂದದ) ಸಂಗಿಹಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

3. ಈ ಮಾದರಿಗಳನುನ  ಹಲವಾರು ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ ದಾಾ ವಣಗಳಂದ ಸಂಸಕ ರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ,ಅದು ಪೊಾ ೋಟಿೋನ್ 

ಮತ್ತು  ಕೊಬಿು ನಂತ್ರಹ ವಸುು ಗಳನುನ  ತ್ರಗೆದುಹಾಕುತ್ರು ದೆ, ನಂತ್ರರ ಮಾದರಿರ್ಲಿಾ ರುವ RNA ರ್ನುನ  

ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ನೈಜ-ಸ್ಮಯದ ಆರ್್ಟ್ಟ-ಪ್ರಸಆರ್ ಸ್ಥಟ್ಪ್ಸ (Real-time RT-PCR setup) ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ 35 ಚ್ಕಾ ಗಳಗೆ 

ಒಳಗಾಗುತ್ರು ದೆ, ಅಂದರೆ, ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ ಅಂತ್ರಯ ದ ವೇಳೆಗೆ, ವೈರಸ್್ನ DNA ವಿಭಾಗಗಳ ಸುಮಾರು 35 ಬಿಲಿರ್ನ್ 

ಹಸ ಪಾ ತಗಳು ಮಾದರಿರ್ಲಿಾ ನ ವೈರಸ್್ನ ಪಾ ತಯಂದು ಎಳೆಯಿಂದ ಉತಿ್ರ ತು ಯಾಗುತ್ರು ವೆ / 

ರಚ್ನೆಯಾಗುತ್ರು ವೆ. 



5. ವೈರಲ್ ಡಿಎನ್್ಎ ತ್ತಣುಕುಗಳ ಹೊಸ್ ಪಿ ತ್ರಗಳು ಉತ್ಪ ತ್ರು ಯಾಗುತ್ರು ದೆ ಿಂತೆ, ಮಾಕಭರ್ ಲೇಬಲ್ ಗಳು 

ಡಿಎನ್ಎ ಎಳೆಗಳಗೆ ಲಗತ್ರು ಸ್ತತ್ು ವೆ ನಂತ್ರರ ಪಾ ತಯಂದನ್ಮನ  ಪಾ ತದೋಪಕ ಬಣಣ ದಂದ ಗುರುತಸಿ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಇದನುನ  ಯಂತ್ರಾ ಕ್ಕ  ಸಂಪಕ್ಗಂಡ ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ನಿಂದ ನೈಜ ಸಮರ್ದಲಿಾ  

ಅಳೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಪಾ ತ ಚ್ಕಾ ದ ನಂತ್ರರ, ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಮಾದರಿರ್ಲಿಾ ನ ಪಾ ತದೋಪಕ ಪಾ ಮಾಣವನುನ  ಪತ್ರು  

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಪಾ ತದೋಪಕ ಪರಿಮಾಣವು ಒಂದು ನಿದ್ಷ್ಟ  ಮಟಟ ವನುನ  ಮಿೋರಿದಾಗ, ಮಾದರಿರ್ಲಿಾ  ವೈರಸ್ 

ನ ಇರುವಿಕ್ರ್ನುನ  ದೃಢಿೋಕರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಸಂತೀಷದ ಪಠಯ ಕಿಮ:(Happiness Curriculum) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್್ದಂದ ಉತ್ರು ರ ಪಾ ದೇಶ್ ಸಕಾ್ರವು ಪಾಾ ಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ‘ಸಂತೀಷ 

ಪಠಯ ಕಿಮ’ ವನುನ  ಪರಿಚ್ಯಿಸುವ ಸ್ವಧಯ ತ್ರಯಿದೆ. 

‘ಸಾಕಿಾತ್ರಕ ರ ಪಠಯ ಕಿಮ’ / ಅರಿವಿನ್ ಪಠಯ ಕಿಮ (Realisation Curriculum) ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಿ ಡುವ, 

ಇದನುನ  ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್್ದಂದ  ಮಥುರಾದ ಶಾಲೆಗಳಲಿಾ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

  

ಉದೆೆ ೀಶಗಳು: 

ಉತ್ರು ರಪಾ ದೇಶ್ದ  ಶಾಲಾ ಪಠಯ ಕಾ ಮದಲಿಾ  ಇದನುನ  ಆರಂಭಿಸುವುದರ ಹಿಂದನ ಉದೆೆ ೋಶ್ವು ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳು 

ಅರ್್ಪೂಣ್ ಮತ್ತು  ಪಾ ತಫಲಿತ್ರ ಕಥೆಗಳನುನ  ಕಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳಲಿಾ  

ತಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಸುಸಿಾ ರ ಸಂತೋಷ್ದ ಪಾ ಯಾಣದಲಿಾ  ಮುಂದುವರೆಯುವಂತ್ರಗಲು 

ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳನುನ  ಬಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 

 

  

ಸಂತೀಷದ ಪಠಯ ಕಿಮ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಸಂತೋಷ್ದ ಪಠಯ ಕಾ ಮವನುನ  ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೆಹಲಿ ಸಕಾ್ರವು 2018 ರಲಿಾ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಿತ್ತ. 

1. ಈ ಪಠಯ ಕಾ ಮವು ಶಾಲೆಗಳಗೆ ಅರಿವು, ಭಾಷ್ಠ, ಸ್ವಕ್ಷರತ್ರ, ಸಂಖ್ಯಯ ಶಾಸು ರ ಮತ್ತು  ಕಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿರ್ ಜತ್ರಗೆ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳ ಕಲಾಯ ಣ ಮತ್ತು  ಸಂತೋಷ್ವನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವಂತ್ರ ತಳಸುತ್ರು ದೆ. 

  



ಈ ಪಠಯ ಕಿಮವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ್  ಗಳಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ನಸ್ರಿಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ತ್ರರಗತರ್ ವರೆಗಿನ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳಗೆ ಈ ಪಠಯ ಕಾ ಮವನುನ  

ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ಗುಿಂಪು 1: ನಸ್ರಿ ಮತ್ತು  ಕ್ ಜ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ವಾರಗಳಗೆ 

ಒಮೆಮ   ತ್ರರಗತಗಳನುನ  ನಡೆಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ (ಒಂದು ತ್ರರಗತರ್ ಅವಧಿಯು ತ್ರಲಾ 45 ನಿಮಿಷ್ಗಳು ಇದೆು , 

ಇದನುನ  ಶಿಕ್ಷಕರು ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ರೆ) ಸ್ವವಧಾನತ್ರ ಅರ್ವಾ ಮೆದುಳನ ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರ 

ಚುರುಕುಗಳಸುವ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಭಾಯ ಸವನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ. 

1-2 ನೇ ತ್ರರಗತರ್  ಮಕಕ ಳು ವಾರದ ದನಗಳಲಿಾ  ತ್ರರಗತಗಳಗೆ ಹಾಜರಾಗುತ್ರು ರೆ, ಇದರಲಿಾ  ಪಾ ತಫಲಿತ್ರ 

ಪಾ ಶ್ನ ಗಳನುನ  ಚ್ಚಿ್ಸುವುದರ  ಜತ್ರಗೆ ಮೆದುಳನ ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರ ಚುರುಕುಗಳಸುವ  ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅಭಾಯ ಸಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ. 

ಎರಡನೆಯ ಗುಿಂಪು 3 ರಿಿಂದ 5ನೇ ತ್ರರಗತಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಮೂರನೆಯ 

ಗುಿಂಪು 6ರಿಿಂದ 8ನೇ ತ್ರಗತ್ರಗಳ ವಿದ್ರಯ ಥಭಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ, ಅವರು ಮೇಲೆ ತಳಸಿದ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳಗೆ ಹ್ನಚ್ು ವರಿಯಾಗಿ, ಸವ ಯಂ ಅಭಿವಯ ಕು ರ್ಲಿಾ  ಪಾಲಗಳುಳ ತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರ 

ನಡವಳಕ್ರ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ  ಪಾ ತಬಿಂಬಿಸುತ್ರು ರೆ. 

ಈ ಪಠಯ ಕಿಮದ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತ್ರಿಂಶಗಳನ್ನು  ನಾಲುಕ  ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲ  ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: 

1. ಬ್ಬದೆವಂತಕ್ / ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತ್ರಕ್ಬದಿವಾದ ಮತ್ತು  ಗಮನ ಸ್ಯಳೆಯುವುದು (ಸವ ಯಂ-ತಳುವಳಕ್ 

ಮಟಟ ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವುದು, ಸಕಾ ರ್ ಆಲಿಸುವಿಕ್ರ್ನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವುದು, ವಾಸು ವದಲಿಾ  

ಉಳಯುವುದು). 

2. ವಿಮಶಾ್ತ್ರಮ ಕವಾಗಿ ಚಿಂತ್ರನೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಜ್ವಾ ನಶಾಸು ರವನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಒಬು ರ 

ಸವ ಂತ್ರ ಆಲೋಚ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು  ನಡವಳಕ್ಗಳನುನ  ಪಾ ತಬಿಂಬಿಸಲು ಬಲವಾದ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ಗಳನುನ  

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವುದು, ರೂಢಿಗತ್ರ ಮತ್ತು  ಊಹ್ನಗಳನುನ  ಮಿೋರಿ ಆಲೋಚಿಸುವುದು). 

3. ಸಮಾಜೋ-ಭಾವನಾತ್ರಮ ಕ ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವುದು (ಪರಾನುಭೂತರ್ನುನ  ತೋರಿಸುವುದು, 

ಆತಂಕ ಮತ್ತು  ಒತ್ರು ಡವನುನ  ನಿಭಾಯಿಸುವುದು. 

4. ಉತ್ರು ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಆತ್ರಮ ವಿಶಾವ ಸಪೂಣ್ ಮತ್ತು  

ಆಹಾಾ ದಕರ/ಸಂತೃಪು  / ಹಷ್್ ಚಿತ್ರು ದ ವಯ ಕು ತ್ರವ ವನುನ  ಬಳೆಸುವುದು (ದೈನಂದನ ಜೋವನದಲಿಾ  ಆತ್ರಮ  

ವಿಶಾವ ಸವನುನ  ಪಾ ತಬಿಂಬಿಸುವ ಸಮತೋಲಿತ್ರ ದೃರ್ಷಟ ಕೊೋನವನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವುದು, 

ಜವಾಬೆಾ ರಿಯುತ್ರವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು  ಸವ ಚ್ಛ ತ್ರ, ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ನೈಮ್ಲಯ ದ ಬಗೆಗ  ಜ್ವಗೃತರ್ನುನ  

ಪಾ ತಬಿಂಬಿಸುವುದು). 

  

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಪಿ ಕಿ್ಯ್ದಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ನ್ಡೆಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಮೌಲಯ ಮಾಪನಕಾಕ ಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪರಿೋಕಿ್ ಗಳನುನ  ನಡೆಸಲಾಗುವುದಲಾ , ಹಾಗೂ ಅಂಕಗಳನುನ  

ನಿೋಡಲಾಗುವುದಲಾ . ಈ ಪಠಯ ಕಾ ಮದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ ನ ಮೌಲಯ ಮಾಪನವು ಗುಣಾತ್ರಮ ಕವಾಗಿದೆು , 

“ಫಲಿತ್ರಂಶ್ಕಕ ಂತ್ರ ಪಾ ಕಾ ಯೆ” ರ್ ಮೇಲೆ ಕಂದಾ ೋಕೃತ್ರವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಪಾ ತ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ರ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಜೋವನದ ಪಾ ಯಾಣವು ಅನನಯ  ಮತ್ತು  ವಿಭಿನನ ವಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ಬದನುನ  ಗಮನದಲಿಾ ಟುಟ  

ಮುಂದುವರೆರ್ಲಾಗುವುದು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಅದರ ನೆರೆ ಹರೆರ್ ದೇಶ್ಗಳಂದಗಿನ ಅದರ ಸಂಬಂಧಗಳು. 



ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಉತ್ು ರ ದಕಿ್ಣ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್: 

(International North South Transport Corridor)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಮೂರು ದನಗಳ ಕಾಲ ವಚು್ವಲ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ‘ಮಾಯ ರಿಟೈಮ ಇಂಡಿಯಾ’ 

ಶಂಗಸಭೆರ್ಲಿಾ , ‘ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಉತ್ು ರ-ದಕಿ್ ಣ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್’ (International North 

South Transport Corridor- INSTC) ಕುರಿತ್ತ ಭಾರತ್ರ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಬೇಡಿಕ್ಗಳನುನ  ಮಂಡಿಸಿದೆ: 

1. 13 ರಾಷ್ ಿ ಗಳು  ಭಾಗವಹಿಸ್ತವ ‘ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಉತ್ು ರ-ದಕಿ್ ಣ ಸಾರಿಗೆ 

ಕಾರಿಡಾರ್’ನ್ಲಿಲ ’ ಚ್ಬಹಾರ್ ಬಂದರು ‘ಅನುನ  ಸೇರಿಸಿ. 

2. ಅಫ್ಘಾ ನಿಸಾು ನ್ ಮತ್ತು  ಉಜೆು ೀಕ್ಸಾು ನ್ ಗಳನುನ  ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಉತ್ರು ರ-ದಕಿ ಣ ಸ್ವರಿಗೆ ಕಾರಿಡ್ಡರ್ 

ಯೋಜನೆರ್ಲಿಾ  ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸದಸಯ ತ್ರವ ವನುನ  ವಿಸು ರಿಸಬೇಕು. 

ಅಗತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ‘ಪೂವ್ ಕಾರಿಡ್ಡರ್’ ನ ಸ್ವಾ ಪನೆಯು ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ 

ಉತ್ರು ರ-ದಕಿ ಣ ಸ್ವರಿಗೆ ಕಾರಿಡ್ಡರ್ (INSTC) ನ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುತ್ರು ದೆ. 

INSTC ಕುರಿತ್ತ: 

ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಉತ್ರು ರ-ದಕಿ ಣ ಸ್ವರಿಗೆ ಕಾರಿಡ್ಡರ್ -INSTC ) ಸರಕು ಸ್ವಗಣೆಗಾಗಿ 7,200 ಕ್.ರ್ಮೀ 

ಉದೆ ದ ಬಹು-ವಿಧ್ದ (ಮಲ್ಿ -ಮೊೀಡ್) ಹಡಗುಗಳು, ರೈಲೆವ ಗಳು ಮತ್ತು  ರಸ್ಥು ಮಾಗಭಗಳ 

ಜಾಲವಾಗಿದೆ. 

ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ಪಿದೇಶಗಳು: ಭಾರತ್ರ, ಇರಾನ್, ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನ, ಅಜೆಬೈ್ಜ್ವನ್, ರಷ್ಯಯ , ಮಧಯ  ಏಷ್ಯಯ  

ಮತ್ತು  ಯುರೋಪ್ಸ. 

2014 ರಲಿಲ , ಅದರ ಎರಡು ಮಾಗ್ಗಳನುನ  ಈ ಮೊದಲೇ ಪರಿೋಕಿ ಸಲಾಗಿದೆ: 

1. ಮೊದಲನೆರ್ದಾಗಿ, ಮುಂಬೈನಿಂದ ಅಜಬೈ್ಜ್ವನ್್ನ ಬಾಕುಗೆ ‘ಬಂದರ್ ಅಬಾು ಸ್’ ಮೂಲಕ. 

2. ಎರಡನೆರ್ದಾಗಿ, ಮುಂಬೈಯಿಂದ ‘ಬಂದರ್ ಅಬಾು ಸ್’ ಮೂಲಕ ಅಸ್ವಟ ರಖ್ಯನ್, ಟಹಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  

ಬಂದರ್-ಎ-ಅಂಜಲಿವರೆಗೆ. 

 

ಈ ಕಾರಿಡಾರ್್ನ್ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1. ‘ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಉತ್ರು ರ-ದಕಿ ಣ ಸ್ವರಿಗೆ ಕಾರಿಡ್ಡರ್’ (INSTC) ಅನುನ  ಚಿೋನಾದ ‘ಬಲ್ಟ  ಮತ್ತು  ರೋಡ್ 

ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್’ (BRI) ಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಲಿಿ ಸಲಾಗಿತ್ತು . INSTC ಯು, ಭಾರತ್ರದಂದ ರಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಯುರೋಪ್ಸ 



ಗಳಗೆ ಇರಾನ್್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಗಿಸುವ ಸರಕುಗಳ ಸ್ವಗಣೆ ವೆಚ್್  ಮತ್ತು  ಸಮರ್ವನುನ  ಉಳಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದೇ 

ಸಮರ್ದಲಿಾ , ಯುರೇರ್ಷರ್ನ್ ದೇಶ್ಗಳ ಸಂಪಕ್ಕ್ಕ  ಪಯಾ್ರ್ ಮಾಗ್ವನುನ  ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಇದು ಮಧಯ  ಏಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಪರ್ಷ್ರ್ನ್ ಕೊಲಿಾ ಗೆ ಸರಕುಗಳನುನ  ಸ್ವಗಿಸಲು 

ಅನುಕ್ಯಲವಾಗುವಂತ್ರ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು  

ರಚಸ್ತವುದಕಾಕ ಗಿ ಭಾರತ್ರ, ಒಮಾನ್, ಇರಾನ್, ತ್ತಕ್ಮೆನಿಸ್ವು ನ್, ಉಜೆು ೋಕಸ್ವು ನ್ ಮತ್ತು  ಕಜ್ವಕಸ್ವಾ ನ್ ಗಳು 

ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ‘ಅಶೆಬತ್ ಒಪಪ ಿಂದ’ (the Ashgabat agreement) ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಿ ಡುವ 

ವಿವಿಧೋದೆೆ ೋಶ್ ಸ್ವರಿಗೆ ಒಪಿ ಂದದೊಂದಗೆ ಸಿಂಕೊಾ ನೈಸ್ ಆಗಲಿದೆ. 

 

ಭಾರತ್ವು ಶಿಿ ೀಲಂಕಾ ದೊಿಂದಗಿನ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧ್ಗಳನ್ನು  ಗಟ್್ಟ ಗಳಸ್ಲು 

ಪುನ್ರುಚ್ ರಿಸ್ತತ್ು ದೆ: (India reaffirms Lanka defence ties)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಕೊಲಂಬದಲಿಾ  ಶಿಿ ೀಲಂಕಾ ವಾಯುಪಡೆಯ (SLAF) 70 ನೇ ವಷ್ಯಭಚರಣೆಯ ನೆನಪ್ಪಗಾಗಿ 

ನಡೆದ ಮೂರು ದನಗಳ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದಲಿಾ  ಭಾರತೋರ್ ವಾಯುಪಡೆರ್ ಮುಖಯ ಸಾ  ಮತ್ತು  23 ಭಾರತೋರ್ 

ವಿಮಾನಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ವು, ಆಮೂಲಕ ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದೊಂದಗೆ ಭಾರತ್ರವು ತ್ರನನ  ಬಲವಾದ 

ರಕ್ಷಣಾ-ಸಹಕಾರ ಸಂಬಂಧವನುನ  ಸ್ವಬಿೋತ್ತಪಡಿಸಲು ಪಾ ರ್ತನ ಸಿತ್ತ. 

ಭಾರತೋರ್ ವಾಯುಪಡೆಯು ಇಂತ್ರಹ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದಲಿಾ  ಕೊನೆರ್ದಾಗಿ 2001 ರಲಿಾ , ಶಿಿ ೀಲಂಕಾ 

ವಾಯುಪಡೆಯ 50 ನೇ ವಾಷ್ಟಭಕೊೀತ್ಸ ವದ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು . 

ಭಾರತ್-ಶಿಿ ೀಲಂಕಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು: 

ಐತ್ರಹಾಸಕ ಹಿನೆು ಲೆ: 

1. ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದಲಿಾ  ಮೂರು ದಶ್ಕಗಳಗಿಂತ್ರಲ್ಯ ಹ್ನಚ್ು  ಕಾಲ ನಡೆದ ಅಂತ್ರಯು್ದಿ ದ ಸಮರ್ದಲಿಾ , ಭಾರತ್ರವು 

ರಾಜಕೋರ್ವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಕ್ಲರ್ಮೆಮ  ತ್ರನನ  ಮಿಲಿಟರಿರ್ನುನ  ಬಳಸಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ರವ ದ ಪಾತ್ರಾ ವನುನ  

ವಹಿಸಿದೆ. 

2. ಆ ಸಮರ್ದಲಿಾ , ವಿವಾದಾತ್ರಮ ಕ ಭಾರತ್ರೀಯ ಶಾಿಂತ್ರ ಪ್ರಲನಾ ಪಡೆಯು (Indian Peace Keeping Force 

–IPKF) ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದಲಿಾ  ಇತ್ತು . 

3. ಭಾರತ್ರವು 1987 ರಲಿಾ , ‘ಆಪರೇಷನ್ ಪೂಮಲೈ’ ರ್ನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿತ್ತ, ಜ್ವಫ್ಘನ ದಲಿಾ  ಆಹಾರ 

ಪದಾರ್್ಗಳ ಬಿಕಕ ಟುಟ  ಉಂಟಾದಾಗ ಭಾರತೋರ್ ವಾಯುಪಡೆಯು ಆಹಾರ ಪದಾರ್್ಗಳ ಸರಬರಾಜನುನ  

ಮಾಡಿತ್ತ. 

4. ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದಲಿಾ  ಯುದಿ  ಮುಗಿದಾಗಿನಿಂದ, ಭಾರತ್ರ-ಶಿಾ ೋಲಂಕಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ರವ ದ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಗಮನವು 

ತ್ರರಬೇತ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮರ್ಯ ್ ವೃದಿ ಗೆ ಕಂದಾ ೋಕರಿಸಿದೆ. ಪಾ ತ ವಷ್್ ಸುಮಾರು 1,200 ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದ ಮಿಲಿಟರಿ 

ಸಿಬು ಂದಗೆ ಭಾರತ್ರ ತ್ರರಬೇತ ನಿೋಡುತು ದೆ. 

5. 2020 ರಲಿಾ , ದವ ೋಪ ರಾಷ್ಟ ರದ ಪೂವ್ ಕರಾವಳರ್ಲಿಾ  ತೈಲ ಟಾಯ ಂಕರ್ ನಲಿಾ  ಬಂಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ಡಗ 

ಭಾರತೋರ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು  ಕೊೋಸ್ಟ  ಗಾಡ್್ ಸಿಬು ಂದ ಶಿಾ ೋಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಮಹತ್ರವ ದ ಅಗಿನ ಶಾಮಕ 

ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆರ್ಲಿಾ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡಿದರು. 

ಶಿಿ ೀಲಂಕಾದ ಭೌಗೀಳಕ ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ದವ ೋಪ ರಾಷ್ಟ ರವಾಗಿ ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದ ಆರ್ಕಟಿಟ ನ ಸಾ ಳವು ಹಲವಾರು 

ಪಾ ಮುಖ ಶ್ಕು ಗಳಗೆ ಕಾರ್್ತಂತ್ರಾ ದ ಭೌಗೋಳಕ ರಾಜಕೋರ್ ಪಾಾ ಮುಖಯ ತ್ರರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 



1. 1948 ರ ಬಿಾ ಟಿಷ್ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಾಂಗ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಒಪಿ ಂದ ಮತ್ತು  ಹಿಂದನ ಸ್ೋವಿರ್ತ್ 

ಒಕ್ಯಕ ಟ ದೊಂದಗೆ 1962 ರಲಿಾ  ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಕಡಲ ಒಪಿ ಂದವು ಶಿಿ ೀಲಂಕಾದ ಕಾಯಭತಂತಿ್ದ ಸ್ಥ ಳದಲಿಲ  

ಪ್ರಶ್ಿಮಾತ್ಯ  ಆಸ್ಕ್ು ಯ ಕೆಲವು ಉದ್ರಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 

2. 2015 ರ ನಂತ್ರರ, ಶಿಾ ೋಲಂಕಾವು ಪೀಟ್ಭ ಸಟ್ಟ ಯೀಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು  ಚೀನಾದ ಅನ್ನದ್ರನಿತ್ 

ಮೂಲಸಕಯಭ ಯೀಜನೆಗಳನುನ  ಮುಂದುವರೆಸಲು ಚಿೋನಾವನುನ  ಹ್ನಚ್ು  ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 

3. ಚಿೋನಾದ ‘ಸ್ ಿ ಿಂಗ ಆಫ್ ಪಲ್ಭ’ ತಂತಿ್ವು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದಲಿಾ  ತ್ರನನ  ಪಾಾ ಬಲಯ ವನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲು 

ಭಾರತ್ರವನುನ  ಸುತ್ತು ವರಿಯುವ ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 

4. ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದ ಭೌಗೋಳಕ ಸಾ ಳವು ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉದೆೆ ೋಶ್ಗಳನುನ  ಪೂರೈಸಬಲಾ ದು ಮತ್ತು  

ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. 

5. ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬ ಬಂದರು ವಿಶವ ದ 25 ನೇ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಜನ್ನಿಬಿಡ ಕಂಟೇನ್ರ್ 

ಬಂದರು, ಮತ್ತು  ಟಿ್ಟ ಿಂಕೊಮಾಲೈ ನ್ ಆಳವಾದ ನಿೋರಿನ ನೈಸಗಿ್ಕ ಬಂದರು ವಿಶ್ವ ದ ಅತದೊಡಾ  ನೈಸಗಿ್ಕ 

ಬಂದರು ಆಗಿದೆ. 

6. ಎರಡನೆರ್ ಮಹಾಯುದಿ ದ ಸಮರ್ದಲಿಾ , ಟಿ್ಟ ಿಂಕೊಮಾಲೈ ಪೀಟ್ಭ ಸಟ್ಟಯು, (ಟಿಾ ಂಕೊಮಾಲೈ 

ಬಂದರು ನಗರವು) ಅಮೆರಿಕದ ಈಸಟ ನ್್ ಫಿಾ ೋಟ್ ಮತ್ತು  ಬಿಾ ಟಿಷ್ ರಾರ್ಲ್ ನೇವಿರ್ ಪಾ ಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ 

ನೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು . 

 

 

ಬಿ ಹಾ ಪುತಿ್  ನ್ದಯ ಕೆಳಪ್ರತಿ್ದಲಿಲ  ಅಣೆಕಟ್್ಟ ಗಳನ್ನು  

ನಿರ್ಮಭಸ್ಲು ಯೀಜಿಸದ ಚೀನಾ: 

(China plans to build downstream dams on Brahmaputra) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಚಿೋನಾದ ಹಸ ಪಂಚ್ವಾರ್ಷ್ಕ ಯೋಜನೆರ್ಲಿಾ  (2021-2025), ಯಾಲುಭಿಂಗ ಜಾಿಂಗು  

ನ್ದಯ ಕ್ಳಪಾತ್ರಾ ದಲಿಾ   ಮೊದಲ ಅಣೆಕಟುಟ  ನಿಮಿ್ಸಲು ಉದೆೆ ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಪಾ ವೇಶಿಸುವ 

ಮೊದಲು ಬಿ ಹಾ ಪುತಿ್ ವನ್ನು  ಟ್ಟಬಟ್್ನ್ಲಿಲ  ‘ಯಾಲುಭಿಂಗ ಜಾಿಂಗು ’ ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 



 

1. ಪಂಚ್ವಾರ್ಷ್ಕ ಯೋಜನೆರ್ ಇತ್ರರ ಪಾ ಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲಿಾ  ಕರಾವಳ ಪರಮಾಣ್ಣ ವಿದುಯ ತ್ ಸ್ವಾ ವರಗಳ 

ನಿಮಾ್ಣ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಪಾ ಸರಣ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಕಳವಳಕೆಕ  ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು? 

1. ಚೀನಾದೊಿಂದಗೆ ನ್ದ ನಿೀರಿನ್ ಹಂಚಕೆ ವಿಚಾರದಲಿಲ  ಭಾರತ್ವು ದವ ಪಕಿ್ ೀಯ ಅರ್ವಾ ಬಹುಪಕಿ್ೀಯ 

ಒಪಪ ಿಂದಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದರದ ಕಾರಣ ಚಿೋನಾದ ಅಣೆಕಟುಟ  ನಿಮಾ್ಣದ ಹೈಪಆ್ಕಟ ವ್ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಯಾಗಿದೆ. 

2. ಬಾ ಹಮ ಪುತ್ರಾ ದ ಮೇಲೆ ಅಣೆಕಟುಟ  ನಿಮಿ್ಸುವುದರಿಂದ ಅರುಣಾಚಲ ಪಿದೇಶದ ಮೇಲೆ ತ್ನ್ು  ಹಕುಕ  

ಪಿ ತ್ರಪ್ರದನೆಯು ಬಲಗಳುು ತ್ು ದೆ ಎಂದು ಚಿೋನಾ ನಂಬಿದೆ. 

3. ಟಿಬಟಿರ್ನ್ ಪಾ ಸಾ ಭೂಮಿರ್ಲಿಾ ನ ಚಿೋನಾದ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ನ್ದ ನಿೀರಿನ್ ಹರಿವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುವ ಅಪ್ರಯವಿದೆ ಎಿಂದು ಭಾರತ್ ನಂಬಿದೆ. 

4. ಅಣೆಕಟುಟ ಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು, ನಿೋರಾವರಿ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳು, ನಿೋರನುನ  ರಾಜಕ್ೀಯ 

ಅಸ್ು ಿ ವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಸಬಹುದು, ಯುದಿ  ಅರ್ವಾ ಶಾಂತರ್ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಸ್ಹ-ನ್ದತ್ರೀರ (co-riparian 

state) ಹಂದರುವ ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಅಸಮಾಧಾನದ ಸಂದೇಶ್ವನುನ  ರವಾನಿಸಬಹುದು. 

5. ನದರ್ಲಿಾ  ಹರಿವು ತ್ತಂಬಾ ಹ್ನಚ್ಾ ದಾಗ ಜಲವಿಜ್ವಾ ನದ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಅರ್ವಾ ದತ್ರು ಂಶ್ವನುನ  

ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ನಿಣಾ್ರ್ಕವಾಗುತ್ರು ದೆ. 

6. ಯಾಲು್ಂಗ ಜಂಗು  (ಬಾ ಹಮ ಪುತ್ರಾ ದ ಟಿಬಟಿರ್ನ್ ಹ್ನಸರು) ದ ನಿೋರಿನ ಪಾ ವಾಹವನುನ  ಉತ್ರು ರಕ್ಕ  

ತರುಗಿಸಲು ಚಿೋನಾ ಯೋಚಿಸುತು ದೆ. 

7. ಬಾ ಹಮ ಪುತ್ರಾ  ನದರ್ ಹರಿವನುನ  ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಲಿ ನೆರ್ನುನ  ಚಿೋನಾ ಸ್ವವ್ಜನಿಕವಾಗಿ 

ಚ್ಚಿ್ಸುವುದಲಾ , ಏಕ್ಂದರೆ ಪಾ ವಾಹದಂದ ಅರ್ವಾ ನಿೋರಿನ ಕೊರತ್ರಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  

ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ದ ಈಶಾನಯ  ಬರ್ಲು ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ವಿನಾಶ್ಕ್ಕ  ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಬಿ ಹಾ ಪುತಿ್  ನ್ದಯ ಮಹತ್ವ : 

1. ಬಾ ಹಮ ಪುತ್ರಾ  ನದ ಟಿಬಟ್, ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ದ ಮೂಲಕ 3,000 ಕ.ಮಿೋ ಗಿಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ು  ದೂರ 

ಹರಿಯುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅರುಣಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್, ಅಸ್ವಸ ಂ, ಮೇಘಾಲರ್, ಸಿಕಕ ಂ, ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್ ಮತ್ತು  ಪಶ್ಿ ಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕ  

ಬಾ ಹಮ ಪುತ್ರಾ  ನದ ಜಲಾನರ್ನ ಪಾ ದೇಶ್ವು ಪಾ ಮುಖ ನಿೋರಿನ ಮೂಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  

ಮುಖಯ ವಾಗಿದೆ. 

3. ಬಾ ಹಮ ಪುತ್ರಾ  ಕಣಿವೆ ಅನೇಕ ಸಾ ಳೋರ್ ಸಾ ಳೋರ್ ಸಮುದಾರ್ಗಳ ಪೊೋಷ್ಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

 



ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಆಯೀಗದ ಸ್ಭೆ:(Indus water panel holds meeting) 

ಸಂದರ್ಭ: 

‘ಶಾಶವ ತ್ ಸಿಂಧೂ ಆಯೀಗ’ದ (Permanent Indus Commission) 116 ನೇ ಸ್ಭೆರ್ನುನ  ಭಾರತೋರ್ 

ಮತ್ತು  ಪಾಕಸ್ವು ನದ ನಿಯೋಗಗಳು ಎರಡೂವರೆ ವಷ್್ಗಳ ಅಂತ್ರರದ ನಂತ್ರರ ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿವೆ. 

ಎರಡು ನೆರೆರ್ ರಾಷ್ಟ ರಗಳ ನಡುವಿನ ದವ ಪಕಿ ೋರ್ ಸಂಬಂಧವನುನ   ಸ್ವಮಾನಿಯ ೋಕರಿಸುವ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ 

ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸಭೆರ್ನುನ  ನ್ೋಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ಸಿಂಧೂ ನ್ದ ನಿೀರು ಒಪಪ ಿಂದದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದು ನಿೋರಿನ ಹಂಚಿಕ್ ಒಪಿ ಂದವಾಗಿದೆು , 1960 ರಲಿಾ  ಭಾರತ್ರದ ಪಾ ಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮತ್ತು  

ಪಾಕಸ್ವು ನದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಅಯೂಬ್ ಖ್ಯನ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಮಧಯ ಸಿು ಕ್ರ್ಲಿಾ  ಸಹಿ ಹಾಕದರು. 

2. ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪಿ ಂದದ (Indus Water Treaty- IWT) ಪಾ ಕಾರ, ಮೂರು ಪೂವ್ದ ನದಗಳಾದ ರಾವಿ, 

ಬಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು  ಸಟಾ ಜ್ ನಿೋರಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಸಂಪೂಣ್ ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಪಾಕಸ್ವು ನವು ಪಶ್ಿ ಮ ನದಗಳನುನ  ನಿಯಂತಾ ಸುತ್ರು ದೆ – ಸಿಂಧೂ, ರ್ಚನಾಬ್ ಝೆಲಮ. 

4. ಒಪಿ ಂದದ ಪಾ ಕಾರ, ಪಾಕಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರದ ಜಲ ಆಯುಕು ರು ವಷ್್ಕ್ಕ  ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ 

ಯೋಜನೆರ್ ಸಾ ಳಗಳ ತ್ರಂತಾ ಕ ಅಂಶ್ಗಳು ಮತ್ತು  ನದರ್ಲಿಾ  ನಡೆಯುತು ರುವ ಪಾ ಮುಖ ಕಾರ್್ಗಳ ಬಗೆಗ  

ಪರಸಿ ರ ತಳಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

5. ಒಪಿ ಂದದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಎರಡೂ ಕಡೆರ್ವರು ನಿೋರಿನ ಹರಿವು ಮತ್ತು  ನಿೋರಿನ ಬಳಕ್ರ್ ಪಾ ಮಾಣವನುನ  

ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ರೆ. 

 

ಶಾಶವ ತ್ ಸಿಂಧೂ ಆಯೀಗ: 

1.  ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪಿ ಂದ, 1960 ರ ಗುರಿಗಳನುನ  ಕಾರ್್ಗತ್ರಗಳಸಲು ಮತ್ತು  ನಿವ್ಹಿಸಲು ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  

ಪಾಕಸ್ವು ನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡ ದವ ಪಕಿ ೋರ್ ಆಯೋಗವಾದ ಶಾಶ್ವ ತ್ರ ಸಿಂಧೂ ಆಯೋಗ (Permanent 

Indus Commission) ವನುನ  ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ‘ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪಪ ಿಂದ’ದ ಪಿ ಕಾರ, ಈ ಆಯೋಗದ ಸಭೆಯು ನಿರ್ಮಿತ್ರವಾಗಿ ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  

ಪಾಕಸ್ವು ನದಲಿಾ  ವಷ್್ಕೊಕ ಮೆಮಯಾದರೂ ನಡೆರ್ಬೇಕು. 

ಆಯೀಗದ ಕಾಯಭಗಳು: 

1. ನದಗಳ ನಿೋರಿನ ಅಭಿವೃದಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಅಧಯ ರ್ನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  

ಎರಡೂ ಸಕಾ್ರಗಳಗೆ ವರದ ಮಾಡುವುದು. 

2. ನಿೋರಿನ ಹಂಚಿಕ್ರ್ ಬಗೆಗ  ಉಂಟಾಗುವ ವಿವಾದಗಳನುನ  ಪರಿಹರಿಸುವುದು. 

3. ಯೋಜನೆರ್ ತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು  ನದರ್ ಪಾ ಮುಖ ಭಾಗಗಳಲಿಾ  ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು ತ್ರಂತಾ ಕ ತ್ರಪಾಸಣೆ ವಯ ವಸ್ಯಾ  

ಮಾಡುವುದು. 



4. ಯೋಜನೆರ್ ತ್ರಣಗಳಗೆ ಮತ್ತು  ನದರ್ ಪಾ ಮುಖ ಕಾರ್್ಚ್ಟುವಟಿಕ್ರ್ ಕಂದಾ ಗಳಗೆ ಮುಖಯ ಸಾ ರು ಭೇಟಿ 

ನಿೋಡಿ ತ್ರಂತಾ ಕ ತ್ರಪಾಸಣೆ ಕೈಗಳಳ ಲು ವಯ ವಸ್ಯಾ  ಮಾಡುವುದು. 

5. ಪಾ ತ ಐದು ವಷ್್ಗಳಗಮೆಮ , ನದಗಳನುನ  ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲು ಸ್ವಮಾನಯ  ಪಾ ವಾಸ ಕೈಗಳುಳ ವುದು. 

6. ಒಪಿ ಂದದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಷ್ಯಠ ನಕ್ಕ  ಅಗತ್ರಯ  ಕಾ ಮಗಳನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಪಾ ಜ್ವ ಪಾಾ ತನಿಧಯ  ಕಾಯೆೆರ್ ಪಾ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 

ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನ್ೀಿಂದಣಿ: (Registration of political parties)  

ಸಂದರ್ಭ: 

COVID-19 ಸ್ವಂಕಾಾ ಮಿಕ ರೋಗದಂದ ಉಂಟಾದ ವಿಳಂಬದಂದಾಗಿ, ನ್ೋಂದಣಿ ಕೊೋರುವ ಹಸ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳ 

ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ನ್ೋಟಿಸ್ ಅವಧಿರ್ನುನ  30 ದನಗಳಂದ ಏಳು ದನಗಳಗೆ ಇಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳದೆ. 

1. ಅಸ್ವಸ ಂ, ತ್ರಮಿಳುನಾಡು, ಕರಳ ಮತ್ತು  ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು  ಪಶ್ಿ ಮ ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಗೆ ಕಾ ಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 19 

ಮತ್ತು  ಏಪ್ಪಾ ಲ್ 7 ರಂದು ನಾಮಪತ್ರಾ  ಸಲಿಾ ಸಲು ಇರುವ ಕೊನೆರ್ ದನಾಂಕದವರೆಗೆ ನ್ೋಟಿಸ್ ನಿೋಡುವ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ ನ 

ಸಡಿಲಿಕ್ಯು ಜ್ವರಿರ್ಲಿಾ ರುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳ ಪಾ ಕಾರ, ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ನ್ೋಂದಣಿಗಾಗಿ, ಅಜ್ದಾರರು 30 ದನಗಳಳಗೆ 

ಎರಡು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ದನಪತಾ ಕ್ಗಳಲಿಾ  ಮತ್ತು  ಎರಡು ಸಾ ಳೋರ್ ದನಪತಾ ಕ್ಗಳಲಿಾ  ಎರಡು ದನಗಳವರೆಗೆ ಪಕ್ಷದ 

ಪಾ ಸ್ವು ವಿತ್ರ ಹ್ನಸರಿಗೆ ಆಕಿ್ ೋಪಣೆರ್ನುನ  ಕೊೋರಿ ಪಾ ಕಟಣೆ ಹರಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನ್ೀಿಂದಣಿ: 

 ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನ್ೋಂದಣಿರ್ನುನ  1951 ರ ಪಿ ಜಾ ಪಿ್ರ ತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯೆ್ದಯ ( ಜನ್ಪಿ ತ್ರನಿಧಿ ಕಾಯೆ್ದ ) ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 29 ಎ 

ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

1. ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷವನುನ  ನ್ೋಂದಾಯಿಸಲು, ರಚ್ನೆಯಾದ 30 ದನಗಳ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ , ಮೇಲಿನ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  

ಭಾರತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕ  ಅಜ್ರ್ನುನ  ಸಲಿಾ ಸಬೇಕು. ಇದಕಾಕ ಗಿ, ಭಾರತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೋಗವು ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 324 ನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತು  1951 ರ ಪಿ ಜಾ ಪಿ್ರ ತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯೆ್ದ ’ ಯ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 29 ಎ 

ಯಿಿಂದ ನಿೀಡಲಪ ಟ್್  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸ್ಲು ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನುನ  ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

ಭಾರತ್ದ ‘ರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷ’ವಾಗಿ ಅಹಭತೆ ಪಡೆಯಲು: 

1. ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷವನುನ  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಪಕ್ಷವೆಂದು ಗುರುತಸಬೇಕಾದರೆ, ಯಾವುದೇ ನಾಲುಕ  ಅರ್ವಾ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ  

ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿಾ  ಅರ್ವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿಾ  ಒಟ್್ಟ  ಆರು ಪಿ ತ್ರಶತ್ದಷ್್ಟ  ಮಾನ್ಯ ವಾದ 

ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿದೆ. 

2. ಅಲಾ ದೆ, ಇದಕಾಕ ಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ  ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ ಗಳಂದ ಕನಿಷಠ  ನಾಲುಕ  ಲೀಕಸ್ಭಾ ಸಾಥ ನ್ಗಳನ್ನು  

ಗೆಲಲ ಬೇಕು. 

3.  ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆರ್ಲಿಾ , ಒಟುಟ  ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ವಾ ನಗಳಲಿಾ  2 ಪಾ ತಶ್ತ್ರ (ಪಿ ಸ್ತು ತ್ 543 ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಪೈಕ್ 11 

ಸ್ದಸ್ಯ ರು) ಆ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷದಂದ ಗೆದೆ ದೆ ರೆ ಮತ್ತು  ಈ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಕನಿಷಠ  ಮೂರು ವಿಭಿನ್ು  ರಾಜಯ ಗಳಿಂದ 

ಆಯ್ದಕ  ಯಾಗಿರಬೇಕು. 

 ರಾಜಯ  ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ (ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ) ಅಹಭತೆ ಪಡೆಯಲು: 

1. ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷವನುನ  ‘ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷ’ ಎಂದು ಗುರುತಸಬೇಕಾದರೆ, ರಾಜಯ ದಲಿಾ  ನಡೆಯುವ 

ಲೋಕಸಭೆ ಅರ್ವಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆರ್ಲಿಾ  ಒಟ್್ಟ  ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್್ಟ  ಮಾನ್ಯ  ಮತ್ಗಳನ್ನು  ಪಡೆಯುವುದು 

ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿದೆ. 



2.  ಇದಲಾ ದೆ, ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ರಾಜಯ ದ ವಿಧಾನಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಕನಿಷಠ  ಎರಡು ಸಾಥ ನ್ಗಳನ್ನು  ಗೆಲಲ ಬೇಕು. 

3.  ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷರ್ಂದು, ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆರ್ ಚುನಾವಣೆರ್ಲಿಾ  ವಿಧಾನ್ಸ್ಭೆಯ ಒಟ್್ಟ  ಸಾಥ ನ್ಗಳಲಿಲ  3 

ಪಿ ತ್ರಶತ್ ಅರ್ವಾ 3 ಸಾಥ ನ್ಗಳು, ಯಾವುದು ಹ್ನಚ್ ೋ ಅದನುನ  ಪಡೆರ್ಬೇಕು. 

ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

1. ‘ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷ’ ಎಂದು ಗುರುತಸಲಿ ಟಟ  ಯಾವುದೇ ನ್ೋಂದಾಯಿತ್ರ ಪಕ್ಷವು ಪಕ್ಷಕೆಕ  ಕಾಯೆಿ ರಿಸದ 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಚಹೆು ಯನ್ನು  ಆಯಾ ರಾಜಯ ದ ಅರ್ಯ ಥಭಗಳಗೆ ಹಂಚ್ಚವ ಅಹಭತೆಯನ್ನು  ಹಂದದೆ. ಮತ್ತು , ‘ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ 

ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷ’ ಎಂದು ಗುರುತಸಲಿ ಟಟ  ಯಾವುದೇ ನ್ೋಂದಾಯಿತ್ರ ಪಕ್ಷವು ಭಾರತ್ರದಾದಯ ಂತ್ರ ತ್ರನನ  ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳಗೆ ಪಕ್ಷಕೆಕ  

ಕಾಯೆಿ ರಿಸದ ಚಹೆು ಯನ್ನು  ನಿಗದಪಡಿಸ್ತವ ಅಹಭತೆಯನ್ನು  ಹಂದರುತ್ರು ದೆ. 

2. ಮಾನಯ ತ್ರ ಪಡೆದ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ ಮಟಟ ದ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳಗೆ ತ್ಮಾ  ನಾಮಪತಿ್ ಗಳನ್ನು  

ಸ್ಲಿಲ ಸ್ತವಾಗ ಕೇವಲ ಒಬು  ಪಿ ಸಾು ಪಕರ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಅಲಾ ದೆ, ಮತ್ರದಾರರ ಪಟಿಟ ಗಳ ತದೆು ಪಡಿ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಎರಡು 

ಸ್ಥಟ್ ಮತ್ದ್ರರರ ಪಟ್್ಟ ಗಳನ್ನು  ಉಚತ್ವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಚುನಾವಣೆರ್ 

ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಒಿಂದು ಸ್ಥಟ್ ಮತ್ದ್ರರರ ಪಟ್್ಟ ಯ ಒಿಂದು ನ್ಕಲು ಪಿ ತ್ರಯನ್ನು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಕ್ಷದ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳು 

ಉಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ರು ರೆ. 

3. ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಚುನಾವಣೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು  ದೂರದಶಭನ್ದಲಿಲ  ಪಿ ಸಾರ ಮಾಡುವ 

ಸೌಲಭಯ ವನುನ  ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

4. ಮಾನಯ ತ್ರ ಪಡೆದ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳಗೆ, ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿಾ  ಸ್ಾ ರ್ ಪಿಚಾರಕರ ಪಿಯಾಣದ ವೆಚ್ ವನ್ನು  ಆ 

ಪಕ್ಷದ ಅಭಯ ರ್ಥ್ ಅರ್ವಾ ಪಕ್ಷದ ವೆಚ್್ ಗಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಲಾ . 

 

ನ್ೀಟ್ (ಮೇಲಿನ್ ಯಾವುದೂ ಅಲಲ ):(NOTA (None Of The Above) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಸಲಿಾ ಸಿದೆ  ಅಜ್ಗೆ ಸಿ ಂದಸುವಂತ್ರ ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರದ 

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕ  ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅಜ್ರ್ಲಿಾ , ಮತ್ರದಾನ ನಡೆದ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ  

ಹ್ನಚ್ಿ ನವು ನ್ೋಟಾ (ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೂ ಅಲಾ ) / NOTA (None Of The Above ಪರವಾಗಿ  ಮತ್ರ 

ಚ್ಲಾವಣೆ ಯಾಗಿದೆ ರೆ ಮರುಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕ್ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತ್ತ ಸಿ ಂದಸುವಂತ್ರ 

ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಅಜಿಭದ್ರರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು: 

1. ಮತ್ರದಾರರಿಂದ ‘ತರಸಕ ರಿಸಲಿ ಟಟ ’ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳನುನ  ಹಸ ಚುನಾವಣೆರ್ಲಿಾ  ಮತ್ರು  ಕಣಕಕ ಳಸಬಾರದು. 

2. ‘ತರಸಕ ರಿಸುವ ಹಕಕ ನುನ ’ ಮತ್ರದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಮತ್ರದಾರರಿಗೆ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳನುನ  

ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲು ಉತ್ು ಮವಾದ ಆಯ್ದಕ ಯನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಮತ್ರದಾರರು ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳನುನ  ತರಸಕ ರಿಸುವುದನುನ  ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನಂತ್ರರ ಸಂಸತ್ತು  / ವಿಧಾನಸಭೆರ್ 

ಸ್ವಾ ನಗಳು ಖ್ಯಲಿ ಉಳಯುತ್ರು ವೆ, ಇದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಕಾರ್್ಚ್ಟುವಟಿಕ್ರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ರು ದೆ. 

2. ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳು ನಿದ್ಷ್ಟ  ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  ಮತ್ರ ಚ್ಲಾಯಿಸದಂತ್ರ ಮತ್ರದಾರರ ಮೇಲೆ ಪಾ ಭಾವ 

ಬಿೋರಬಹುದು. 



 ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳಲಿಲ  NOTA ದ ಬಳಕೆ: 

ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನ್ೋಟಾ ಆಯೆಕ ರ್ನುನ  ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್ಭ 2013 

ರಲಿಲ  ನಿಗದಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿೋಗಾಗಿ, ಭಾರತ್ರವು ಋಣಾತ್ರಮ ಕ ಮತ್ರದಾನವನುನ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಿದ 14 ನೇ 

ರಾಷ್ ಿ ವಾಯಿತ್ತ. 

ನ್ೀಟ್ದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಮಹತ್ವ  

1. ಚುನಾವಣಾ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ಅಸಮಾಧಾನಗಂಡ್ಡಗ, NOTA ಸ್ವವ್ಜನಿಕರಿಗೆ ತ್ರಮಮ  

ಅಸಮಾಧಾನವನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

2. ಇದು ಯಾವುದೇ ಅಭಯ ರ್ಥ್ರ್ನುನ  ಬಂಬಲಿಸದದೆರೂ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಜನರು ಹ್ನಚ್ು  ಮತ್ರ ಚ್ಲಾಯಿಸುವ ತ್ರಮಮ  

ಸ್ವಧಯ ತ್ರರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ನಕಲಿ ಮತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

3. ಇದಲಾ ದೆ, ಋಣಾತ್ರಮ ಕ ಮತ್ರದಾನವು “ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿಾ  ವಯ ವಸಿಾ ತ್ರ ಬದಲಾವಣೆರ್ನುನ  ತ್ರರಬಹುದು ಮತ್ತು  

ಇದು ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿಾ  ಸಚ್ಾ ರಿತ್ರಾ ಯ ದ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳನುನ  ಕನಕ ಕಣಕಕ ಳಸಲು 

ಒತ್ರು ಯಿಸುತ್ರು ದೆ” ಎಂದು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಗಮನಿಸಿದೆ. 

ರಾಜಯ ಸ್ಭೆಯಲಿಲ  ನ್ೀಟ್: 

1. ನ್ೋಟಾ ಆಯೆಕಯು ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ವರ್ಸಕ  ಮತ್ರದಾನದ ಹಕುಕ  ಮತ್ತು  ನೇರ ಚುನಾವಣೆಗಳಗೆ ಮಾತ್ರಾ  ಲಭಯ ವಿದೆ 

ಮತ್ತು  ವಗಾ್ವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ಮತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾ ಮಾಣಾನುಗುಣ ಪಾಾ ತನಿಧಯ ದ 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಮತ್ರದಾನಕ್ಕ  ಅಲಾ  ಎಂದು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ 2018 ರಲಿಾ  ಹೇಳದೆ. ಆದೆ ರಿಿಂದ 

ರಾಜಯ ಸ್ಭಾ ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ ನ್ೀಟ್ ಒಿಂದು ಆಯ್ದಕಯಾಗಿಲಲ . 

2.  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದ ಪಾ ಕಾರ, ರಾಜಯ ಸ್ಭಾ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ನ್ೀಟ್ ಹೇರುವುದು ಸಂವಿಧಾನ್ದ 80 (4) 

ನೇ ವಿಧಿ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ PUCL VS ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ (2013) ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ 

ಕೊೋಟ್್ ನಿೋಡಿದ ತೋಪ್ಪ್ಗೆ ವಿರುದಿವಾಗಿದೆ. 

3. ಏಕ್ಂದರೆ, NOTA ಪರೀಕ್ಷ ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳಲಿಲ  ‘ನಾಯ ಯಸ್ಮಾ ತ್’ ಉದೆೆ ೀಶವನ್ನು  ವಿಫಲಗಳಸ್ತತ್ು ದೆ, 

ಮತ್ತು  ಅದು ಅಿಂತ್ಹ ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳಲಿಲ  ಮತ್ದ್ರರರ ಪ್ರತಿ್ವನ್ನು  

ನಿಲಭಕಿ್ಸ್ತತ್ು ದೆ, ಪಿಜಾಪಿಭುತ್ವ ದ ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ನಾಶಪಡಿಸ್ತತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಪಕಿಾ ಿಂತ್ರ ಮತ್ತು  

ರಿ್ ಷ್್ಯಚಾರದಂತ್ಹ ದುಷಕ ೃತ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಪಿ ೀತ್ರಸ ಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ.   

ಮತ್ದ್ರರರು ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಬಹುದ್ರದ ಪೇಪರ್ ಆಡಿಟ್ ಟಿ್ಯಲ್ 

(VVPAT): (Voter Verifiable Paper Audit Trail -VVPAT) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಂದಾಾ ಡಳತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ನಡೆರ್ಲಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆರ್ 

ಎಲಾಾ  ಮತ್ರಗಟಟ ಗಳಲಿಾ  ಎಲೆಕಾಟ ರನಿರ್ಕ ಮತ್ರ ಯಂತ್ರಾ ಗಳಂದಗೆ (EVM) ಮತ್ದ್ರರರು 

ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಬಹುದ್ರದ ಪೇಪರ್ ಆಡಿಟ್ ಟಿ್ಯಲ್ ಅನ್ನು  (Voter Verifiable Paper Audit Trail 

-VVPAT) ಬಳಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. 

ಏನಿದು VVPAT? 

1. ಮತ್ರದಾರರ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಪೇಪರ್ ಆಡಿಟ್ ಟಾ ರ್ಲ್ (VVPAT) ಎಲೆಕಾಟ ರನಿರ್ಕ ಮತ್ರದಾನ 

ಯಂತ್ರಾ ಗಳನುನ  (EVM) ಬಳಸುವ ಮತ್ರದಾರರಿಗೆ ಪಾ ತಕಾ ಯೆ ನಿೋಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. 

2. VVPATಸ್ವ ತಂತಿ್  ಪರಿಶಿೀಲನಾ ವಯ ವಸ್ಥಥ ರ್ನುನ  ಮತ್ರದಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ, ಅದರಂತ್ರ ಇದನುನ  

ಮತ್ರದಾರರು ತ್ರಮಮ  ಮತ್ರವನುನ  ಸರಿಯಾಗಿ ಚ್ಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲು 

ಅನುಕ್ಯಲವಾಗುವಂತ್ರ ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಾ ದೆ, ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಎಲೆಕಾಟ ರನಿರ್ಕ ಫಲಿತ್ರಂಶ್ಗಳ 

ಲೆಕಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಗ್ವನುನ  ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 



3. ಇದರಲಿಾ , ಯಾವ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗೆ ಮತ್ರ ಚ್ಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಪಕ್ಷ ಅರ್ವಾ ಅಭಯ ರ್ಥ್ರ್ ಚುನಾವಣಾ 

ಚಿಹ್ನನ ರ್ನುನ  ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 

VVPAT ಗಳ ಮಹತ್ವ  ಮತ್ತು  ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ಎಲೆಕಾಟ ರನಿರ್ಕ ಮತ್ರದಾನ ಯಂತ್ರಾ ದ ಅಸಮಪ್ಕ ಕಾರ್್ಗಳು ಅರ್ವಾ ಚುನಾವಣಾ ವಂಚ್ನೆರ್ನುನ  

ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ಲು ವಿವಿಪ್ರಎಟ್ಟ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

2. ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಎಲೆಕಾಟ ರನಿರ್ಕ ಫಲಿತ್ರಂಶ್ಗಳ ಲೆಕಕ ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾಗ್ವನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಮತ್ರಗಳನುನ  ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅರ್ವಾ ನಾಶ್ಮಾಡಲು ಇದು ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ತ್ರಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ 

ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. VVPAT ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಂದಗಿನ EVM ಗಳು ಮತ್ರದಾನ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ ನಿಖರತ್ರರ್ನುನ  ಸಂಪೂಣ್ 

ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರಯಿಂದ ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸುತ್ರು ವೆ ಮತ್ತು  ಮತ್ರದಾರರ ವಿಶಾವ ಸವನುನ  ಪುನಃಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುತ್ರು ವೆ. 

4. EVMಗಳು ಮತ್ತು  VVPATಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ವೇಗಗಳಸುತ್ರು ವೆ ಏಕ್ಂದರೆ EVMಗಳಲಿಾ  

ಮತ್ರಗಳನುನ  ಎಣಿಸುವುದು ಕಾಗದದ ಮತ್ರಪತ್ರಾ ಗಳನುನ  ಎಣಿಸುವುದಕಕ ಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಸಮರ್ 

ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ರು ದೆ. 

ಅಿಂರ್ಚ ಮತ್ಪತಿ್ ಗಳು ಎಿಂದರೇನ್ನ? (What are postal ballots?) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ತ್ರಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ  80 ವಷ್್ಕಕ ಂತ್ರ ಮೇಲಿ ಟಟ  ಮತ್ರದಾರರಿಗೆ ಅಂರ್ಚ 

ಮತ್ರದಾನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

1. ಅಿಂರ್ಚ ಮೂಲಕ ಮತ್ಪತಿ್ ಗಳನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸ್ಲು ಅರ್ವಾ ಮತ್ದ್ರನ್ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ ದ 

ಸಾವಭಜನಿಕ ವಲಯದ ಕೆಲವು ವಗಭಗಳಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ಮೊದಲು, ಸೇವಾ 

ನಿರತ್ರ ಮತ್ರದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಚುನಾವಣಾ ಕಾರ್್ಕಾಕ ಗಿ ನಿಯೋಜನೆಗಂಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರಾ  ಈ ಸೌಲಭಯ ವನುನ  

ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅನುಮತಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಅಿಂರ್ಚ ಮತ್ದ್ರನ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 



ನಿಬ್ಂಧಿತ್ರ ಮತ್ರದಾರ ವಗ್ವು ಮಾತ್ರಾ  ಅಂರ್ಚ ಮತ್ರದಾನವನುನ  ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸೌಲಭಯ ದ ಮೂಲಕ, 

ಮತ್ರದಾರನು ತ್ನ್ು  ಆದಯ ತೆಯನ್ನು  ಮತ್ರಪತ್ರಾ ದಲಿಾ  ದೂರದಂದಲೇ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  

ಅದನುನ  ಮತ್ರ ಎಣಿಕ್ ನಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮರಳ ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ರ 

ಚ್ಲಾಯಿಸಬಹುದು. 

 ಈ ಅಿಂರ್ಚ ಮತ್ದ್ರನ್ ಸಲರ್ಯ ವನ್ನು  ಬೇರೆ ಯಾರು ಪಡೆಯಬಹುದು? 

ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು  ವಾಯುಪಡೆಯಂತ್ರಹ ಸಶ್ಸು ರ ಪಡೆಗಳ ಸದಸಯ ರು, ರಾಜಯ ರ್ಂದರ ಸಶ್ಸು ರ 

ಪೊಲಿೋಸ್ ಪಡೆರ್ ಸದಸಯ ರು (ರಾಜಯ ದ ಹರಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿಾ ಸುತು ದೆ ರೆ), ಭಾರತ್ರದ ಹರಗೆ 

ಸೇವಾನಿರತ್ರ  ಸಕಾ್ರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಸಂಗಾತಗಳು ಅಂರ್ಚ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರಾ  ಮತ್ರ ಚ್ಲಾಯಿಸಲು 

ಅಹ್ರಾಗಿದೆಾ ರೆ. 

ಮೇಲೆ ತಳಸಲಾದ ಮತ್ರದಾರರ ವಗ್ಕ್ಕ  ನಿೋಡಲಾದ ವಿನಾಯಿತರ್ನುನ  1951 ರ ಪಿಜಾ ಪಿ್ರತ್ರನಿಧ್ಯ  

ಕಾಯೆ್ದಯ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 60 ರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿದೆ.   

 ಪಿಜಾ ಪಿ್ರತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯೆ್ದ ,1951: 

ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಚುನಾವಣೆಗಳ ನೈಜ ನಡವಳಕ್ರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. ಇದು ಈ ಕ್ಳಗಿನ 

ವಿಷ್ರ್ಗಳಂದಗೆ ವಯ ವಹರಿಸುತ್ರು ದೆ: 

1. ಸಂಸತು ನ ಉಭರ್ ಸದನಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಸದಸಯ ರ ಅಹ್ತ್ರ ಮತ್ತು  ಅನಹ್ತ್ರಯಂತ್ರಹ 

ವಿವರಗಳು, 

2. ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಲು ಬೇಕರುವ ಆಡಳತ್ರ ಯಂತ್ರಾ ವನುನ  ಸಜುಜ ಗಳಸುವುದು. 

3. ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನ್ೋಂದಣಿ, 

4. ಚುನಾವಣೆಗಳನುನ  ನಡೆಸುವುದು, 

5. ಚುನಾವಣಾ ತ್ರಕರಾರುಗಳು, 

6. ಭಾ ಷ್ಟ  ಅಭಾಯ ಸಗಳು ಮತ್ತು  ಚುನಾವಣಾ ಅಪರಾಧಗಳು, ಮತ್ತು  

7. ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳು. 

ಮಾದರಿ ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ:(Model code of conduct) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಪಾ ಧಾನಿ ನರೇಂದಾ  ಮೊೋದ ಅವರ ಇತು ೋಚಿನ ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ದ ಪಾ ವಾಸವು ಮಾದರಿ ನಿೀತ್ರ 

ಸಂಹಿತೆಯ (Model code of conduct)  ಉಲಾ ಂಘನೆ ಎಂದು ಪಾ ಧಾನಿಗಳ ವಿರುದಿ  ಸಲಿಾ ಸಲಾದ 

ದೂರಿನಲಿಾ , ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗೆಾ ಸ್  ಆರೋಪ್ಪಸಿದೆ. 

  

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಪಾ ಧಾನಮಂತಾ  ಮೊೋದರ್ವರು ಮಾರ್ಚಭ 26 ರಂದು ಬಾಿಂಗಾಲ ದೇಶದ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ದ 50 ನೇ 

ವಾಷ್ಟಭಕೊೀತ್ಸ ವ ಮತ್ತು  ‘ಬಂಗಬಂಧು’ ಶೇಖ್ ಮುಜಬ್ಬರ್ ರಹಮಾನ್ (‘Bangabandhu’ Sheikh Mujibur 

Rahman’) ಅವರ ಜನಮ  ಶ್ತ್ರಮಾನ್ೋತ್ರಸ ವ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದಲಿಾ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಭೇಟಿ 

ನಿೋಡಿದೆ ರು. 

  

ಏನಿದು ಮಾದರಿ ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ? (MCC) 

  



ಚುನಾವಣಾ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಭಾಷ್ಣ, ಮತ್ರದಾನ ದನ, ಮತ್ರದಾನ ಕಂದಾ ಗಳು, ಚುನಾವಣಾ 

ಪಾ ಣಾಳಕ್ಗಳು, ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾನಯ  ನಡವಳಕ್ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳಗೆ ರಾಜಕೋರ್ ನಡವಳಕ್ಗಾಗಿ ಭಾರತ್ದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಹೊರಡಿಸದ 

ಮಾಗಭಸೂಚಗಳಾಗಿವೆ. 

  

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 324 ನೇ ವಿಧಿಯು ಕಾನ್ಮನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಗೆ 

ಮುಕು  ಮತ್ತು  ನಾಯ ರ್ಯುತ್ರ ಚುನಾವಣೆಗಳನುನ  ನಡೆಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕ  ಆದೇಶಿಸುತ್ರು ದೆ. 

  

ಗುರಿ: ಮುಕು  ಮತ್ತು  ನಾಯ ರ್ಯುತ್ರ ಚುನಾವಣೆಗಳನುನ  ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸುವುದು. 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಸ್ಮಯ? 

ಆಯೋಗವು ಚುನಾವಣಾ ವೇಳಾಪಟಿಟ ರ್ನುನ  ಪಾ ಕಟಿಸಿದ ಕ್ಯಡಲೇ ನಿೋತ ಸಂಹಿತ್ರ ಜ್ವರಿಗೆ ಬರುವುದು. ಅದು 

ಚುನಾವಣಾ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ ಕೊನೆರ್ವರೆಗೂ ಜ್ವರಿರ್ಲಿಾ ರುತ್ರು ದೆ. 

  

ಸಥ ತ್ರ: ಮುಕು  ಮತ್ತು  ನಾಯ ರ್ಯುತ್ರ ಚುನಾವಣೆರ್ ಹಿತ್ರದೃರ್ಷಟ ಯಿಂದ ಈ ಮಾದರಿ ನಿೋತ ಸಂಹಿತ್ರಯು 

ಅಗತ್ರಯ ವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಈ ಸಂಹಿತೆಯು ಯಾವುದೇ ನಿದಭಷ್  ಶಾಸ್ನ್ಬದಧ  ಆಧಾರವನ್ನು  

ಹೊಿಂದಲಲ  (the code does not have any specific statutory basis). ಇದು ಮನರ್ಲಿಸುವ 

ಪರಿಣಾಮವನುನ  ಮಾತ್ರಾ  ಹಂದದೆ. ಇದು “ಚ್ಚನಾವಣಾ ನೈತ್ರಕತೆಯ ನಿಯಮಗಳು” (rules of 

electoral morality) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಶಾಸನಬದಿ  

ಬಂಬಲದ ಕೊರತ್ರಯು ಭಾರತೋರ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನುನ   ನಿೋತ ಸಂಹಿತ್ರರ್ನುನ  

ಜ್ವರಿಗಳಸುವುದರಿಂದ ತ್ರಡೆಯುವುದಲಾ . 

ವಿಕಸ್ನ್: 

ಭಾರತ್ದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1971 ರಲಿಲ  (ಐದನೇ ಸಾವಭತಿ್ರ ಕ 

ಚ್ಚನಾವಣೆ) ಮಾದರಿ ನಿೋತ ಸಂಹಿತ್ರರ್ನುನ  ಜ್ವರಿಗಳಸಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ಪರಿಷ್ಕ ರಿಸುತ್ರು  ಬರುತು ದೆ. 

ಈ ನಿರ್ಮಾವಳಗಳು ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಮಮ ತ್ರದೊಂದಗೆ ವಿಕಸನಗಂಡಿವೆ, ಮತ್ತು  ಪಕ್ಷಗಳು 

ಸಂಹಿತ್ರರ್ಲಿಾ  ಮೂಡಿಬಂದರುವ ತ್ರತ್ರವ ಗಳನುನ  ಪಾಲಿಸಲು ಸಮಮ ತಸಿವೆ. ಈ ನಿರ್ಮಾವಳಗಳು, 

ನಿೋತಸಂಹಿತ್ರರ್ನುನ  ಉತ್ರಸ ಹ ಮತ್ತು  ಆಚ್ರಣೆರ್ಲಿಾ  (letter and spirit) ಗೌರವಿಸುವಂತ್ರ ರಾಜಕೋರ್ 

ಪಕ್ಷಗಳನುನ   ಕಟುಟ ಪಾಡುಗಳಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ರು ವೆ. 

  

ನಿೀತ್ರಸಂಹಿತೆಯು ಏನ್ನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ? 

ಮಾದರಿ ನಿೋತ ಸಂಹಿತ್ರರ್ ಪಾ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ಲಿಾ  ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳು, 

ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿ ಧಿ್ಸಿದ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಕ್ಷಗಳು ತ್ರಮಮ ನುನ  ತ್ರವು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತಾ ಸುವ ಮೂಲಕ 

ವತ್ಸಬೇಕು ಎಂಬ್ಬದನುನ  ತಳಸುತ್ರು ದೆ. ಅಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಅಧಿಕಾರದಲಿಾ ರುವ 

ಪಕ್ಷವನುನ  ಒಳಗಂಡಂತ್ರ ಅವರ ಸ್ವಮಾನಯ  ನಡವಳಕ್, ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು  ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು, ಮತ್ರದಾನ 

ದನದ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾರ್್ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಇತ್ರಯ ದ ವಿವರಗಳನುನ  

ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

  

ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ್ : 



ಸಂಹಿತ್ರರ್ ಉಲಾ ಂಘನೆರ್ನುನ  ಗಮನಿಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಹಲವಾರು ಕಾರ್್ವಿಧಾನಗಳನುನ  

ರೂಪ್ಪಸಿದೆ, ಇದರಲಿಾ  ವಿಶೇಷ್ ಕಾರ್್ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ಜ್ವಗಾ ತ್ರ ದಳಗಳಂತ್ರಹ ಪರಿಶಿೋಲನಾ ದಳಗಳ ಜಂಟಿ 

ಕಾರ್್ಪಡೆಗಳವೆ. ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಾದ CVGIL ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಪಾ ಕಶ್ನ್್ನ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ 

ದುಷ್ಕ ೃತ್ರಯ ಗಳ ದುಾ ರ್ಕ- ಶ್ಾ ವಣದ (audio-visual) ಸ್ವಕ್ಷಯ ವನುನ  ವರದ ಮಾಡಬಹುದು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ ದಲಿಾ  ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಾತ್ರಾ . 

ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯಲಿಲ   “ನೇರ ಪಿವೇಶ” (lateral entry): ಕಾರಣಗಳು, 

ಕಾಯಭವಿಧಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಾದಗಳು: 

(‘Lateral entry’ into bureaucracy: reason, process, and the controversy)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಕಂದಾ  ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗವು (UPSC) “ರಾಷ್ಟ ರ ನಿಮಾ್ಣಕ್ಕ  ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡಲು ಸಿದಿ ರಿರುವ ಪಾ ತಭಾವಂತ್ರ 

ಮತ್ತು  ಪೆಾ ೋರಿತ್ರ ಭಾರತೋರ್ ಪಾ ಜೆಗಳಂದ” ಜಂಟಿ ಕಾರ್್ದಶಿ್ ಮತ್ತು  ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರಿ ಇಲಾಖ್ಯಗಳಲಿಾ  27 ನಿದೇ್ಶ್ಕರ 

ಹುದೆೆ ಗಳಗೆ ಅಜ್ಗಳನುನ  ಕೊೋರಿ ಜ್ವಹಿೋರಾತ್ರನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

1. ಸಕಾ್ರಿ ಸಚಿವಾಲರ್ದಲಿಾ  ‘ಲಾಯ ಟರಲ್ ನೇಮಕಾತ’ಯಿಂದ ನೇಮಕಗಂಡವರಿಗೆ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವಷ್್ಗಳವರೆಗೆ 

ಗುತು ಗೆ ಆಧಾರದಲಿಾ  ನೇಮಕಾತ ಆದೇಶ್ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಈ ಹುದೆೆ ಗಳು “ಕಾಯೆಿ ರಿಸ್ದ” ಹುದೆೆ ಗಳಾಗಿವೆ, ಅಂದರೆ ಎಸ್್ಸಿ, ಎಸ್್ಟಿ ಮತ್ತು  ಒಬಿಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊೋಟಾ 

ಇರುವುದಲಾ . 

 ಸ್ಕಾಭರದಲಿಲ  ‘ಲಾಯ ಟ್ರಲ್ ಎಿಂಟಿ್ಟ ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಇದನುನ  ನಿೋತ ಆಯೋಗವು ತ್ರನನ  ಮೂರು ವಷ್್ಗಳ ಕಾ ಯಾ ಕಾರ್್ಸೂಚಿರ್ಲಿಾ  ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಿದೆ. 

2. ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರದಲಿಾ  ಮಧಯ ಮ ಮತ್ತು  ಹಿರಿರ್ ನಿವ್ಹಣಾ ಹಂತ್ರಗಳಲಿಾ  ಸಿಬು ಂದರ್ನುನ  ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು. 

3. ಲಾಯ ಟರಲ್ ಪಾ ವೇಶ್ದಂದ ನೇಮಕಗಂಡ ಈ ಸೇಪ್ಡೆಗಂಡ ಸಿಬು ಂದಗಳು ಕಂದಾ  ಸಚಿವಾಲರ್ದ 

ಭಾಗವಾಗುತ್ರು ರೆ, ಇದು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ರ ಸೇವೆಗಳು / ಕಂದಾ  ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಂದ ಮಾತ್ರಾ  ಆಯೆಕಯಾದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ. 

ಅಗತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1. ಲಾಯ ಟರಲ್ ಎಂಟಿಾ ಯಿಂದ ನೇಮಕಗಂಡವರು ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  ವಿಶೇಷ್ ಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ಪರಿಣತರ್ನುನ  

ಹಂದರುತ್ರು ರೆ. 

2. ಲಾಯ ಟರಲ್ ಎಂಟಿಾ  ಎರಡು ಉದೆೆ ೋಶ್ಗಳನುನ  ಪೂರೈಸುತ್ರು ದೆ, ಒಂದು ಸೇವೆಗಳಲಿಾ  ಹಸ ಪಾ ತಭೆಗಳ ಪರಿಚ್ರ್, 

ಮತ್ತು  ಇನ್ನ ಂದು ಮಾನವಶ್ಕು ರ್ ಲಭಯ ತ್ರರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವುದು. 

3. ಈ ಪಾ ಕಾ ಯೆಯು ಖ್ಯಸಗಿ ವಲರ್ ಮತ್ತು  ಲಾಭೋದೆೆ ೋಶ್ವಿಲಾ ದ ವಲರ್ದ ಮಧಯ ಸಾ ಗಾರರಿಗೆ ಆಡಳತ್ರ 

ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ಲಿಾ  ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ಈ ಮೂಲಕ ಸಕಾ್ರಿ ವಲರ್ದ ಸಂಸಕ ತರ್ಲಿಾ  ಸಂಘಟನೆ ಸಂಸಕ ೃತಯಂತ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆ ತ್ರರಲು ಸಹಾರ್ 

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

ಲಾಯ ಟ್ರಲ್ (ಪ್ರಶವ ಭ) ಪಿ ವೇಶವನ್ನು  ಏಕೆ ಟ್ಟೀಕ್ಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

1. ಅಂತ್ರಹ ನೇಮಕಾತಗಳಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಮಿೋಸಲಾತ ಇಲಾ . 



2. ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳನುನ  ತ್ರಮಮ  ಜನರನುನ  ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ‘ಹಿಂಬಾಗಿಲು’ / ‘ಬಾಯ ರ್ಕ ಡೋರ್’ 

ಪಾ ವೇಶ್ವಾಗಿ ಇದನುನ  ಬಳಸಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ವೆ ಎಂದು ನ್ೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 

ವಾಷ್ಟಭಕ ಪಿಜಾಪಿಭುತ್ವ  ವರದ: (Annual democracy report) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಭಾರತ್ರದ ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ ವು ಈಗ ‘ಚುನಾಯಿತ್ರ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಪತ್ರಯ ’ದ (Autocratisation goes 

viral) ಸಿಾ ತಗೆ ಇಳದದೆ ಎಂದು ಸವ ೀಡನ್್ನ್ ಗಥೆನ್್ಬಗಭ 

ವಿಶವ ವಿದ್ರಯ ಲಯದ  ವಿ–ಡೆಮ್   (Varieties of Democracy (V-Dem) Institute) ಸ್ವ ತಂತಿ್  

ಸಂಶೀಧ್ನಾ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಐದನೇ ‘ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ  ವರದ 2021’ ರಲಿಾ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ವರದಯು ಕಳೆದ ದಶ್ಕದಲಿಾ  ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ ಹಿನೆನ ಲೆರ್ಲಿಾ  ವಿಶ್ವ ದ ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳಲಿಾ ನ 

ಪರಿಸಿಾ ತರ್ ಸಂಕಿಪು  ಸ್ವರಾಂಶ್ವನುನ  ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

ವರದಯ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ: 

1. ಭಾರತ್ರದ ಸ್ವಾ ನಮಾನವನುನ  ‘ವಿಶವ ದ ಅತ್ರದೊಡಡ  ಪಿಜಾಪಿಭುತ್ವ ದಿಂದ ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ನಿರಂಕುಶಾಧಿಪತ್ಯ ಕೆಕ ’ ಇಳಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ದ ಕುಸತ್ದ ಹಿಿಂದನ್ ಕಾರಣ: ಮಾಧಯ ಮದ ‘ ದಮನ’ ಮತ್ತು  ಮಾನಹಾನಿ ಮತ್ತು  

ದೇಶ್ದೊಾ ೋಹ ಕಾನ್ಮನುಗಳ ಅತಯಾದ ಬಳಕ್. 

3. ಸ್ಯನಾಸ ಶಿ್ಪ್ಸ ವಿಷ್ರ್ದಲಿಾ  ಭಾರತ್ ಪ್ರಕ್ಸಾು ನ್ದಂತೆಯೇ ‘ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಿ’ ಆಗಿ ಮಾಪಭಟ್್ಟ ದೆ 

ಮತ್ತು  ಅದರ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ ಿ ಗಳಾದ ಬಾಿಂಗಾಲ ದೇಶ ಮತ್ತು  ನೇಪ್ರಳಕ್ಕ ಿಂತ್ ಕೆಟ್್  ಸಥ ತ್ರಯಲಿಲ ದೆ. 

4. ‘ಮಾನ್ಹಾನಿಯನ್ನು ’ ಹೆಚ್ಾ ಗಿ ಪತಿ್ ಕತ್ಭರನ್ನು  ಮೌನ್ಗಳಸ್ಲು/ಸ್ತಮಾ ನಿರಿಸ್ಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ 

ಮತ್ತು  ‘ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ (ತ್ಡೆಗಟ್್ಟ ವಿಕೆ) ಕಾಯೆ್ದ ’ (UAPA) ಬಳಕೆಯು ನಾಗರಿಕ 

ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ನಿಬ್ಂಧಗಳನುನ  ವಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಜಾತ್ಯ ತ್ರೀತ್ತೆಗೆ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನ್ ಒದಗಿಸದ ಬದಧ ತೆಯನ್ನು  ಉಲಲ ಿಂಘಿಸದೆ. 

5.  ಪೌರತ್ವ  ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಕಾಯೆ್ದ  (CAA) ವಿರುದಿ  ಪಾ ತಭಟನೆರ್ಲಿಾ  ತಡಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲರ್ಗಳ 

ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾರ್್ಕತ್ರ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವಿದಾಯ ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸಿದೆಾ ರೆ. 

6. ಆದರೆ, ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನುನ  ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿ ನಿಯಂತಾ ಸಲಾಗುತು ದೆ ಎಂದು ವರದ ಹೇಳದರೆ, ‘ಹಿಿಂದುತ್ವ  

ಚಳವಳಗೆ’ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ವನುನ  ಗಳಸಿವೆ. 

 



ಜಾಗತ್ರಕ ಮಟ್್ ದಲಿಲ  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ : 

1. ವಿಶ್ವ ದ ಉದಾರವಾದ ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶ್ಕದಲಿಾ  41 ರಿಿಂದ 32 ದೇಶ್ಗಳಗೆ 

ಇಳದದೆ. ಕಳೆದ 10 ವಷ್್ಗಳಲಿಾ , ಜ್ವಗತಕವಾಗಿ ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ ದ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ಲಿಾ  ತೋವಾ  ಕುಸಿತ್ರ 

ಕಂಡುಬಂದದೆ ಮತ್ತು  2020 ರ ವಷ್್ದಲಿಾ  ನಿರಂತ್ರರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದದೆ. 

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ, ಏಷ್ಯಯ -ಪೆಸಿಫಿರ್ಕ ಪಾ ದೇಶ್, ಮಧಯ  ಏಷ್ಯಯ , ಪೂವ್ ಯುರೋಪ್ಸ ಮತ್ತು  ಲಾಯ ಟಿನ್ 

ಅಮೆರಿಕಾದಲಿಾ  ಈ ಪರಿಸಿಾ ತ ವರದಯಾಗಿದೆ. 

1. 2020 ರಲಿಾ  ಸರಾಸರಿ, ವಿಶ್ವ ದ ನಾಗರಿಕರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ ದ ಮಟಟ ವು 1990 ರ ಹತು ನಲಿಾ  

ಕೊನೆರ್ದಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದ ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ ದ ಮಟಟ ಕ್ಕ  ಇಳದದೆ. 

2. 87 ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ , ‘ಚ್ಚನಾವಣಾ ನಿರಂಕುಶಾಧಿಪತ್ಯ ’ ಅರ್ವಾ ‘ಚುನಾವಣಾ ಸವಾ್ಧಿಕಾರ’ ಮುಚ್ಿ ದ 

ನಿರಂಕುಶಾಧಿಕಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ರ ಆಡಳತ್ರದ ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ಜನಪ್ಪಾ ರ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಾಗಿ ಉಳದದೆ. ವಿಶ್ವ ದ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ರ್ 68 ಪಿ ತ್ರಶತ್ ಜನ್ರು ಈ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ವಾಸಿಸುತು ದೆಾ ರೆ. 

3. ಅನೇಕ G 20 ರಾಷ್ಟ ರಗಳಾದ ಬಾ ಜಲ್, ಭಾರತ್ರ, ಟಕ್, ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸ್ವಾ ನ ಗಳು ಈ 

ಪಟಿಟ ರ್ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. 

4. ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಅಧ್ದಷ್ಟಟ  ಇಳದು 16 ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಉಳದದೆ, ವಿಶ್ವ ದ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಕೇವಲ 4 ಪಿ ತ್ರಶತ್ ಮಾತ್ರಾ  ಈ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ವಾಸಿಸುತು ದೆ. 

5. ಉದಾರವಾದ ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ ಕ್ಕ  0 ಯಿಂದ 1 ರಳಗೆ ಅಂಕ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಭಾರತ್ರದ ಕುಸಿತ್ರವು 

ಶೇ 23ರಷ್ಯಟ ಗುತ್ರು ದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಹತ್ತು  ವಷ್್ಗಳಲಿಾ  ಜಗತು ನ ಯಾವುದೇ ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ 

ತೋವಾ ವಾದ ಕುಸಿತ್ರವಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಏಕೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ? 

1.  ಈ ವರದಗೆ ಕ್ಲವು ದನಗಳ ಮೊದಲು, ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ‘ಫಿಾ ೋಡಂ ಹೌಸ್’ ತ್ರನನ  ‘ಫಿಿ ೀಡಂ ಇನ್ 

ದ ವಲ್ಡ ಭ 2021’ ವರದರ್ಲಿಾ , ಭಾರತ್ರವನುನ  ‘ಭಾಗಶಃ ಸವ ತಂತ್ರಾ ’ ದೇಶ್/ ಭಾಗಶಃ ಮುಕು  ದೇಶ್ ಎಂದು 

ಬಣಿಣ ಸಿದೆ. 

2. ಕಳೆದ ವಷ್್ ಮಾರ್ಚ್ ನಲಿಾ ,ರಿಪೀಟ್ಭಸ್ಟಭ ವಿಥೌಟ್ ಬಾಡಭಸ್ಟಭ (RSF) ವರದಯು ಭಾರತ್ರವನುನ  

ಚಿೋನಾ, ರಷ್ಯಯ , ಇರಾನ್ ಮತ್ತು  ಸೌದ ಅರೇಬಿಯಾಗಳಂದಗೆ ಪತಾ ಕಾ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ದ “ ಕ್ಟಟ  ಡಿಜಟಲ್ 

ದಮನಕಾರಿ” ದೇಶ್ಗಳಪಟಿಟ ರ್ಲಿಾ  ಇರಿಸಿದೆ. 

3. ಅಮೆರಿಕ ಸಕಾ್ರದ ‘ಧಾರ್ಮಭಕ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಕಣೆಾವಲು / ಮಾನಿಟ್ರ್’ ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯು ಭಾರತ್ರವನುನ  

‘ವಿಶೇಷ್ ಕಾಳಜರ್ ದೇಶ್ಗಳ’ ಪಟಿಟ ರ್ಲಿಾ  ಸೇರಿಸಬೇಕ್ಂದು ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಿದೆ. 

4. ಮತ್ರು  ಏಪ್ಪಾ ಲ್್ನಲಿಾ , RSF ನ್ ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಸೂಚಯ ಿಂಕದಲಿಲ , 180 ದೇಶಗಳ ಪಟ್್ಟ ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ 

142 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿಲ ತ್ತು . ಈ ಸೂಚ್ಯ ಂಕದಲಿಾ  ಭಾರತ್ರದ ಸ್ವಾ ನವು ಹಿಂದನ ವಷ್್ಕಕ ಂತ್ರ ಎರಡು ಸ್ವಾ ನಗಳಷ್ಟಟ  

ಕುಸಿಯಿತ್ತ. 

5. ಸ್ಯಪೆಟ ಂಬರ್ 2020 ರಲಿಾ , ಕ್ನಡ್ಡದ ಫೆಾ ೋಸರ್ ಇನಿಸ ಟ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗತ್ರಕ ಆಥಭಕ 

ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಸೂಚಯ ಿಂಕದಲಿಲ  ಭಾರತ್ರವು 26 ಸ್ವಾ ನಗಳಷ್ಟಟ  ಕುಸಿದು 162 ದೇಶಗಳ ಸಾಲಿನ್ಲಿಲ  105 ನೇ 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿಲ ದೆ. 

6. ಅಂತಮವಾಗಿ 2020 ರ ಡಿಸ್ಯಂಬರ್್ನಲಿಾ , ಕಾಯ ಟ ಇನ್್ಸಿಟ ಟ್ಯಯ ಟ್್ನ (Cato Institute) ಮಾನವ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ  

ಸೂಚ್ಯ ಂಕ 2020 ರಲಿಾ  ಭಾರತ್ವು 162 ದೇಶಗಳಲಿಲ  111 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿಲ ದೆ. 

7. ಈ ವರದಗಳಲಿಾ ನ ಭಾರತ್ರದ ಕುಸಿತ್ರವು ಕಳೆದ ಕ್ಲವು ವಷ್್ಗಳಲಿಾ  ವಿಶ್ವ ದ ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ  ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ವನುನ  

ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸವ ತಂತ್ರಾ  ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಸೂಚ್ಯ ಂಕಗಳಲಿಾ ನ ಕುಸಿತ್ರವನುನ  

ಪಾ ತಬಿಂಬಿಸುತ್ರು ದೆ 

ಬಿಹಾರ ಪಲಿೀಸ್ಟ ಮಸೂದೆ:(The Bihar police Bill) 

ಸಂದರ್ಭ: 



ಬಿಹಾರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಶಸ್ು ಿ  ಪಲಿೀಸ್ಟ ಮಸೂದೆ,(Bihar Special Armed Police Bill) 2021 ಅನುನ  

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಪಾ ತಪಕ್ಷಗಳ ಪಾ ತಭಟನೆರ್ ನಡುವೆ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

  

1. ಮಸೂದೆಯು ಸುರಕ್ಷತ್ರರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವ ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ, ಮತ್ತು  ಇದು ಕ್ಲವು ನಿದ್ಷ್ಟ  

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಗೆ ಮಾತ್ರಾ  ಅನವ ರ್ವಾಗುವುದರಿಂದ ಸಿೋಮಿತ್ರ ವಾಯ ಪ್ಪು ರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 

ಮಸೂದೆಯ ಪಿಮುಖ ಉದೆೆ ೀಶ: 

ಅಭಿವೃದಿರ್ ಅಗತ್ರಯ ತ್ರಗಳನುನ  ಪೂರೈಸಲು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಹಿತ್ರಸಕು ಗಳನುನ  

ಗಮನದಲಿಾ ಟುಟ ಕೊಂಡು “ಬಿಹಾರ ಮಿಲಿಟರಿ ಪೊಲಿೋಸರನುನ ” ಅತ್ತಯ ತ್ರು ಮ ತ್ರರಬೇತ ಪಡೆದ ಮತ್ತು  

ಸಂಪೂಣ್ ಶ್ಸು ರಸಜಜ ತ್ರ ಮಾನದಂಡಗಳಂದಗೆ ಬಹು-ವಲರ್ದ ವಿಶೇಷ್ ‘ಸಶ್ಸು ರ ಪೊಲಿೋಸ್ ಪಡೆ’ಗಳಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಈ ಮಸೂದೆರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

  

ಪಿಮುಖ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು: 

1. ಈ ಮಸೂದೆರ್ಡಿರ್ಲಿಾ  ‘ಬಿಹಾರ ರ್ಮಲಿಟ್ರಿ ಪಲಿೀಸ್ಟ’ ಅನ್ನು  ‘ಬಿಹಾರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಶಸ್ು ಿ  

ಪಲಿೀಸ್ಟ’ ಎಿಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆು , ಇದಕಾಕ ಗಿ ‘ಕಂದಾ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದಾ ತ್ರ ಪಡೆ’ 

(CISF) ಮಾದರಿರ್ಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಶ್ಕು ರ್ನುನ  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆು , ‘ಬಿಹಾರ ವಿಶೇಷ್ ಸಶ್ಸು ರ ಪೊಲಿೋಸ್’ ಪಡೆಯು 

ರಾಜಯ ದ ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಆಸಿು ಗಳನುನ  ಉತ್ರು ಮವಾಗಿ ರಕಿ ಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ‘ಬಿಹಾರ ವಿಶೇಷ್ ಸಶ್ಸು ರ ಪೊಲಿೋಸ್’ ಪಡೆರ್ ಕಾರ್್ವು ಅಧಿಸೂಚಿತ್ರ ಕಾರ್್ವಿಧಾನದ ಪಾ ಕಾರ 

‘ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಸುವಯ ವಸ್ಯಾ  ಕಾಪಾಡುವುದು, ಉಗಾ ವಾದವನುನ  ನಿಭಾಯಿಸುವುದು, ಅಧಿಸೂಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಗೆ 

ಉತ್ರು ಮ ಭದಾ ತ್ರರ್ನುನ  ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸುವುದು’. ಮತ್ತು  ಇದಕಾಕ ಗಿ ಅಧಿಸೂಚಿಸಬಹುದಾದಂತ್ರಹ ಇತ್ರರ 

ಕತ್ರ್ವಯ ಗಳನುನ  ನಿವ್ಹಿಸುವುದು ಆಗಿದೆ. 

3. ಮಸೂದೆರ್ಲಿಾ , ‘ವಿಶೇಷ್ ಸಶ್ಸು ರ ಪೊಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ’ ವಾರಂಟ್ ಇಲಾ ದೆ ಶೋಧ ಕಾರ್್ ಕೈಗಳಳ ಲು 

ಮತ್ತು  ಬಂಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

4. ಸಕಾ್ರದ ಅನುಮೊೋದನೆರ್ ನಂತ್ರರವೇ ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ಕ್ಲವು 

ಅಪರಾಧಗಳನುನ  ಅರಿತ್ತಕೊಳಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

  

ಇದರ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶ್ಕದಲಿಾ , ಕಂದಾ  ಪಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಜಯ ದ ಅವಲಂಬನೆ ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿದೆ. ಆದೆ ರಿಂದ ರಾಜಯ ವು 

ತ್ರನನ ದೇ ಆದ ಸಂಘಟಿತ್ರ ಸಶ್ಸು ರ ಪೊಲಿೋಸ್ ಪಡೆ ಹಂದುವುದರಿಂದ ಸಕಾ್ರದ ವೆಚ್್ ವನುನ  ಉಳಸುತ್ರು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಸಾ ಳೋರ್ ಜನರಿಗೆ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಉದೊಯ ೋಗ ಅವಕಾಶ್ಗಳನುನ  ಸಹ ಸೃರ್ಷಟ ಸುತ್ರು ದೆ. 

  

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಳವಳಗಳು: 

1. ಮಸೂದೆ ಕ್ಲವು ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ಪೊಲಿೋಸ್ ಸಿಬು ಂದಗೆ ‘ಕಡಿವಾಣವಿಲಾ ದ ಅಧಿಕಾರ’(absolute powers) 

ವನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಕ್ಲವು ಅಪವಾದಗಳನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ವಿಶೇಷ್ ಸಶ್ಸು ರ ಪೊಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಂಭಿೋರ ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  

ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ ರೆ, ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಸಕಾ್ರದ ಅನುಮತಯಿಲಾ ದೆ ಅದರ ಕುರಿತ್ತ ಅರಿತ್ತಕೊಳಳ ಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ  ಎಂದು ಕಾಯಿದೆಯ 15ನೆ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ರು ದೆ. 

3. ಈ ಮಸೂದೆ ಕ್ಲವು ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಗೆ ಮಾತ್ರಾ  ಅನವ ಯಿಸುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ಸಕಾ್ರ ಹೇಳುತ್ರು ದೆ, ಆದರೆ ಆ 

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು ಯಾವವು ಎಂದು ನಿದ್ಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾಗಿಲಾ  ಅರ್ವಾ ಈ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಗುರುತಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿ ಷ್ಟ ಪಡಿಸಿಲಾ . 



 

ವಿಷಯಗಳು: ಶಾಸನಬದಿ , ನಿಯಂತ್ರಾ ಕ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಅರೆ-ನಾಯ ಯಾಂಗ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು. 

ವಿಮಾ ಲೀಕಪ್ರಲ / ಓಿಂಬ್ಬಡಸ ಾ ನ್: (Insurance ombudsman) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ವಿಮಾ ಓಂಬ್ಬಡಸ ಮ ನ್ ನಿರ್ಮಗಳನುನ  ಸಕಾ್ರ ತದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. 

ಹೊಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ: 

1. ವಿಮಾ ದಲಾಾ ಳ / ಏಜೆಂಟ್, ದಲಾಾ ಳಗಳನುನ  ಲೋಕಪಾಲ್ ವಾಯ ಪ್ಪು ಗೆ ತ್ರರಲಾಗಿದೆ. 

2. ಪಾಲಿಸಿದಾರರು ಈಗ ಆನ್್ಲೈನ್್ನಲಿಾ  ದೂರು ಸಲಿಾ ಸಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

3. ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಏಜೆಂಟರು, ದಲಾಾ ಳಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಮಧಯ ವತ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳನುನ  

ಲೋಕಪಾಲ್್ ನ ದೂರುಗಳ ವಾಯ ಪ್ಪು ಗೆ ತ್ರರಲಾಗಿದೆ. 

4. ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಓಂಬ್ಬಡಸ ಮ ನ್ ವಿೋಡಿಯ ಕಾನೂ ರೆನಿಸ ಂಗ ಅನುನ  ಬಳಸಬಹುದು. 

ವಿಮಾ ಓಿಂಬ್ಬಡಸ ಾ ನ್ ಕುರಿತ್ತ: 

ವಿಮಾ ಓಿಂಬ್ಬಡಸ ಾ ನ್ ಅಿಂದರೆ ವಿಮಾ ಲೀಕಪ್ರಲ (Insurance Ombudsman) ಈ 

ಯೋಜನೆರ್ನುನ , ವೈರ್ಕು ಕ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಕುಂದುಕೊರತ್ರಗಳನುನ  ವೆಚ್್  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತ್ತು  ನಿಸಿ ಕ್ಷಪಾತ್ರ ರಿೋತರ್ಲಿಾ  ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದ ಹರಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತ್ರ 

ಸಕಾ್ರವು ರೂಪ್ಪಸಿದೆ. 

ವಿಮಾ ಓಿಂಬ್ಬಡಸ ಾ ನ್ ಮುಿಂದೆ ಯಾರು ದೂರು ನಿೀಡಬಹುದು? 

ವಿಮಾದಾರನ (against an insurer) ಕುಂದುಕೊರತ್ರ ಹಂದರುವ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕು , ಸವ ತಃ ಅರ್ವಾ ತ್ರನನ  

ಕಾನ್ಮನು ಉತ್ರು ರಾಧಿಕಾರಿ, ನಾಮಿನಿ ಅರ್ವಾ ನಿಯೋಜಕರ ಮೂಲಕ ವಿಮಾ ಓಂಬ್ಬಡಸ ಮ ನ್ ಗೆ ಲಿಖಿತ್ರವಾಗಿ 

ದೂರು ಸಲಿಾ ಸಬಹುದು. 

ಒಬು  ವಯ ಕ್ು ಯು ಲೀಕಪ್ರಲ್್ / ಒಿಂಬ್ಬಡಸ ಾ ನ್ ಅನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಸಂದರ್ಭಗಳಲಿಲ  ಮಾತಿ್  ದೂರು 

ನಿೀಡಲು ಸಂಪಕ್ಭಸ್ಬಹುದು: 

1. ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ವಯ ಕು ಯು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿರ್ನುನ  ಮೊದಲು ಸಂಪಕ್ಸಿದೆು ; 

2. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿ ಅದನುನ  ತರಸಕ ರಿಸಿದೆ ರೆ; 

3. ತೃಪ್ಪು ಕರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿಲಾ ವಾದರೆ, ಅರ್ವಾ 

4. ದೂರು ನಿೋಡಿದ ದನಾಂಕದಂದ 30 ದನಗಳವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾ ತಕಾ ಯೆ ನಿೋಡಲಾಗಿಲಾ ದ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ . 

5. ಹ್ನಚ್ು ವರಿಯಾಗಿ, ದೂರು ನಿೋಡಲು ಮಾಡಿದ ಖಚು್ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಒಟುಟ  ಹಕಕ ನ ಮೊತ್ರು ವು 30 ಲಕ್ಷ 

ರೂ.ಗಳನುನ  ಮಿೋರಿರಬಾರದು. 

ಒಿಂಬ್ಬಡಸ ಾ ನ್ ನೇಮಕ: 

1. ವಿಮಾ ಓಂಬ್ಬಡಸ ಮ ನ್ ಹುದೆೆ ಗೆ ನೇಮಕಾತಗಾಗಿ, ವಿಮಾ ಉದಯ ಮ, ನಾಗರಿಕ ಅರ್ವಾ ನಾಯ ಯಾಂಗ ಸೇವೆಗಳಗೆ 

ಸೇರಿದ ಒಬು  ವಯ ಕು ರ್ನುನ  ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಅವರನುನ  ‘ವಿಮಾ ಮಂಡಳ’ ನೇಮಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ವಿಮಾ ಓಂಬ್ಬಡಸ ಮ ನ್ ಸೇವೆರ್ ಅವಧಿ ಮೂರು ವಷ್್ಗಳು. 

ಪ್ರವತ್ರ / ಪರಿಹಾರ ಪಿ ಕಿ್ಯ್ದ: 

ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳು: 



1. ಲೋಕಪಾಲ್ ಮಧಯ ವತ್ಯಾಗಿ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ದೆ, ಮತ್ತು  

2. ವಿವಾದಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೂಕು  ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

3. ದೂರುದಾರರು ಈ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುನ  ಸಂಪೂಣ್ ಮತ್ತು  ಅಂತಮ ಇತ್ರಯ ರ್್ವೆಂದು ಒಪಿ್ಪ ಕೊಂಡರೆ, 

ಒಂಬ್ಬಡಸ ಮ ನ್ ಈ ಬಗೆಗ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗೆ ತಳಸುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯು 15 ದನಗಳಲಿಾ  

ಈ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುನ  ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ತ್ರೀಪುಭ / ನಿಧಾಭರ: 

1. ಶಿಫ್ಘರಸುಸ  / ಶಿಫ್ಘರಸುಸ ಗಳ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಏಪ್ಡದದೆ ರೆ, ದೂರುದಾರರಿಂದ ಎಲಾಾ  ಅಗತ್ರಯ  

ದಾಖಲೆಗಳನುನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ 3 ತಂಗಳಳಗೆ ಓಂಬ್ಬಡಸ ಮ ನ್ ನಿಧಾ್ರವನುನ  ರವಾನಿಸುತ್ರು ನೆ ಮತ್ತು  ಈ ನಿಧಾ್ರವು 

ವಿಮಾ ಕಂಪನಿರ್ ಮೇಲೆ ಬದಿವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

ನಿಧಾಭರವನ್ನು  ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸದ ನಂತ್ರ: 

1. ತೋಪು್ / ನಿಧಾ್ರ ಪಾ ಕಟವಾದ 30 ದನಗಳಲಿಾ  ವಿಮಾದಾರನು ಅದನುನ  ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಈ 

ವಿಷ್ರ್ದಲಿಾ  ಓಂಬ್ಬಡಸ ಮ ನ್್ಗೆ ಅದರ ಅನುಸರಣೆರ್ನುನ  ತಳಸಬೇಕು. 

 



 

ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ ಬೀಡ್ಭ ಬ್ಯಯ ರೀ (ಬಿಬಿಬಿ)(Banks Board Bureau) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಹಣಕಾಸು ತ್ರವ ರಿತ್ರಗಳಸಲು, ಉದೆೆ ೋಶಿತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ಅಭಿವೃದಧ  ಹಣಕಾಸ್ತ 

ಸಂಸ್ಥಥ ಯ  (Development Financial Institution – DFI) ವಯ ವಸ್ವಾ ಪಕ ನಿದೇ್ಶ್ಕರು (MDs) ಮತ್ತು  

ಉಪ ವಯ ವಸ್ವಾ ಪಕ ನಿದೇ್ಶ್ಕರನುನ  (DMDs) ಆಯೆಕ  ಮಾಡುವ ಕಾರ್್ವನುನ  ‘ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಬೋಡ್್ 

ಬ್ಯಯ ರೋ’ಗೆ (BBB) ವಹಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. 

ಉದೆೆ ೀಶಿತ್ ಅಭಿವೃದಧ  ಹಣಕಾಸ್ತ ಸಂಸ್ಥಥ  (DFI) ಬಗೆೆ : 

‘ಮೂಲಸಕಯಭ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ ಗಾಗಿ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ’  (National Bank for Financing 

Infrastructure and Development), ಒಂದು ಮೂಲಸಕಯಭ ಹಣಕಾಸ್ತ (infrastructure financier) 

ಮತ್ತು  ಮಹತ್ರವ ಕಾಿಂಕಿೆಯ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಮೂಲಸಕಯಭ ಪೈಪ್ಸ್ಲೈನ್ (National Infrastructure 

Pipeline) ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ಪಾ ಮುಖ ಕಂದಾ ವಾಗಿದೆ. 

ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ ಬೀಡ್ಭ ಬ್ಯಯ ರೀ ಕುರಿತ್ತ: 

 ಫೆಬಿ ವರಿ 2016 ರಲಿಲ  ಸಾಥ ಪನೆಯಾದ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಬೋಡ್್ ಬ್ಯಯ ರೋ ಸಾವ ಯತ್ು  

ಸಂಸ್ಥಥಯಾಗಿದೆ.  ಆರ್್ಬಿಐ ನೇರ್ಮಸದ ನಾಯರ್ಕ ಸ್ರ್ಮತ್ರಯ ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಇದನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಾಯಿತ್ತ. 

1. ಅದು ‘ಇಿಂದಿ ಧ್ನ್ನಷ್ ಯೀಜನೆಯ’ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು . 

2. ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ವಲರ್ದ ಬಾಯ ಂಕುಗಳು (PSB) ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರಿ ಸ್ವವ ಮಯ ದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಪೂಣ್ 

ಸಮರ್ದ ನಿದೇ್ಶ್ಕರು ಮತ್ತು  ಕಾರ್್ನಿವಾ್ಹಕತ್ರರ ಅಧಯ ಕ್ಷರ ನೇಮಕವನುನ  ಮಾಡಲು ಶಿಫ್ಘರಸು 

ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಕಾರ್್ವಾಗಿದೆ. 

3. ಈ ನೇಮಕಾತ್ರಗಳ ಬಗೆೆ  ಅಿಂತ್ರಮ ನಿಧಾಭರವನ್ನು  ಹಣಕಾಸ್ತ ಸ್ಚವಾಲಯವು ಪಾ ಧಾನ ಮಂತಾ  

ಕಚೇರಿಯಂದಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ರು ದೆ. 

ಸಂಯೀಜನೆ: 

‘ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಬೋಡ್್ ಬ್ಯಯ ರೋ’ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಮೂವರು ಎರ್ಕಸ – ಆಫಿೀಸಯ 

ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿದೆ, ಅವರುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಉದಯ ಮಗಳ ಇಲಾಖ್ಯರ್ ಕಾರ್್ದಶಿ್, 

ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖ್ಯರ್ ಕಾರ್್ದಶಿ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತೋರ್ ರಿಸವ್್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಉಪ ಗವನ್ರ್. 

ಇದರ ಜತ್ರಗೆ, ಮಂಡಳಯು ಐದು ತ್ಜ್ಞ ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು  ಹಂದದೆು , ಅವರಲಿಾ  ಇಬು ರು ಖಾಸ್ಗಿ 

ವಲಯದಂದ ಆಯೆಕಯಾಗಿದೆಾ ರೆ. 



 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಕಾ್ರದ ನಿೋತಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ ನ ಅಭಿವೃದಿರ್ ಅಡಚ್ಣೆಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ವಿನಾಯ ಸ ಮತ್ತು  ಅನುಷ್ಯಠ ನದಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಜನ್ಸಂಖಾಯ  ನ್ಿಂದಣಿ: (National Population Register) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

 ‘ರಿಜಸ್ವಟ ರರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’(Registrar General of India- RGI) ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಪಾ ಕಶ್ನ್ 

ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲಾಾ  ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಂದಾಾ ಡಳತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  (ಅಸ್ವಸ ಂ 

ರಾಜಯ ವನುನ   ಹರತ್ತ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ) ಮೊದಲ ಹಂತ್ರದ ಜನಗಣತ ಮತ್ತು  ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಜನ್ಸಂಖಾಯ  

ನ್ೀಿಂದಣಿ  (National Population Register – NPR) ಗೆ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ  ಪಾ ಯೋಗಗಳನುನ  (field trials) 

ನಡೆಸಲು ಸಿದಿ ತ್ರ ನಡೆಸಿದೆ. 

ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಪಾ ಕಶ್ನ್ ಮನೆಗಳ ಪಟಿಟ  ಮತ್ತು  ವಸತ ಗಣತ ಮತ್ತು  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  

ನ್ೋಂದಣಿ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾ ಶಾನ ವಳ (NPR) ಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಜನಗಣತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತ್ರರಳ ಎಣಿಕ್ ಪಾಾ ರಂಭಿಸುವ ಒಂದು ತಂಗಳ ಮೊದಲು, 

ಆನ್್ಲೈನ್್ನಲಿಾ  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ನ್ೋಂದಣಿ (ಎನ್್ಪ್ಪಆರ್) ಫ್ಘಮ್ ಅನುನ  ಸವ ಯಂ ಆಗಿ ಭತ್ 

ಮಾಡಲು ನಿವಾಸಿಗಳಗೆ ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಲು ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರ ಯೋಜಸುತು ದೆ. 

ಯೀಜನೆ: 

1. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ರಿಜಸಟ ರ್ ಫ್ಘಮ್ ಅನುನ  ಆನ್್ಲೈನ್್ನಲಿಾ  ಭತ್ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರರ, ನಿವಾಸಿಗಳು 

ಉಲೆಾ ೋಖ ಸಂಕತ್ರ (ಕೊೋಡ್) ವನುನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸುತ್ರು ರೆ, ಅದನುನ  ಅವರು ಜನಗಣತರ್ನುನ  ನಡೆಸಲು ಬರುವ 

ಸಿಬು ಂದಗೆ ತಳಸಬಹುದು. 



2. ಪಾ ತವಾದರ್ ವಿವರಗಳು, ಜನಗಣತರ್ನುನ  ನಿವ್ಹಿಸಲು ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಪಾ ಕಶ್ನ್ ನಲಿಾ  

ಪಾ ದಶಿ್ಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಆದಾಗೂಯ , ಯಾವುದೇ ‘ಬಯೋಮೆಟಿಾ ರ್ಕಸ  ಅರ್ವಾ ದಾಖಲೆಗಳನುನ ’ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುವುದಲಾ . ಈ ವಿವರಗಳನುನ  ನಂತ್ರರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ಲಿಾ  (system) ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 

 

‘ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಜನ್ಸಂಖಾಯ  ನ್ೀಿಂದಣಿ’ (NPR) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

 ಅದು ‘ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ  ನಿವಾಸಗಳ’ ಪಟಿಟ  / ರಿಜಸಟ ರ್ ಆಗಿದೆ. 

1. ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಜನ್ಸಂಖಾಯ  ನ್ೀಿಂದಣಿ (NPR) ಪೌರತ್ವ  ಕಾಯೆ್ದ , 1955 ಮತ್ತು  ಪೌರತ್ವ  (ನಾಗರಿಕರ 

ನ್ೀಿಂದಣಿ ಮತ್ತು  ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಗುರುತ್ರನ್ ಚೀಟ್ಟಗಳ ವಿತ್ರಣೆ) ನಿಯಮಗಳು, 2003 ರ 

ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾ ಳೋರ್ ಗಾಾ ಮ / ಉಪ ಪಟಟ ಣ, ಉಪ-ಜಲೆಾ , ಜಲೆಾ , ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  

ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಟಟ ದಲಿಾ  ಇದನುನ  ಸಿದಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2.  ಭಾರತ್ರದ ಪಾ ತಯಬು  ‘ಸ್ವಮಾನಯ  ನಿವಾಸಿ’ಗಳಗೆ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ನ್ೋಂದಣಿರ್ಲಿಾ  

(ಎನ್್ಪ್ರಆರ್) ನ್ೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಾಗಿದೆ. 

ಉದೆೆ ೀಶ: 

ದೇಶ್ದ ಪಾ ತಯಬು  ಸ್ವಮಾನಯ  ನಾಗರಿಕರ ವಿವರವಾದ ಗುರುತ್ರನ್ 

ದತ್ು ಸಂಚಯವನ್ನು  (comprehensive identity database) ರಚಿಸುವುದು. 

1. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ನ್ೋಂದಣಿ (NPR) ಅನುನ  ಮೊದಲು 2010 ರಲಿಲ  ಸಂಗಿಹಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  

ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು  2015 ರಲಿಲ  ನ್ವಿೀಕರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

‘ದೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ  ನಿವಾಸ’ ಯಾರು? 

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಪಾ ಕಾರ, ‘ದೇಶ್ದ ಸ್ವಮಾನಯ  ನಿವಾಸಿ’ ರ್ನುನ  ಈ ಕ್ಳಗಿನವರುಗಳೆಂದು 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾಗಿದೆ – ಕನಿಷ್ಠ  ಆರು ತಂಗಳ ಕಾಲ ಸಾ ಳೋರ್ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ವಾಸವಾಗಿರುವ ವಯ ಕು   ಅರ್ವಾ 

ಮುಂದನ ಆರು ತಂಗಳು ಅರ್ವಾ ಅದಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ು  ಕಾಲ ಒಂದು ನಿದ್ಷ್ಟ  ಸಾ ಳ ಅರ್ವಾ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  

ವಾಸಿಸಲು ಉದೆೆ ೋಶಿಸಿರುವ ವಯ ಕು ರ್ನುನ  ಈ ದೇಶ್ದ ಸ್ವಮಾನಯ  ನಿವಾಸಿ ಎಂದು NPR ಉದೆೆ ೋಶ್ಗಳಗಾಗಿ 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾಗಿದೆ. 



 

 

ಒಿಂದು ರಾಷ್ ಿ  ಒಿಂದು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟ್ಟ ವಯ ವಸ್ಥಥ : 

 (One Nation One Ration Card System) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಉತ್ರು ರಾಖಂಡ್ ರಾಜಯ ವು ಹಸದಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳುಳ ವುದರಂದಗೆ ಹದನೇಳು ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ  ‘ಒನ್ ನೇಷ್ನ್, 

ಒನ್ ರೇಷ್ನ್ ಕಾಡ್್ ’ ಅರ್ವಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ ರ ಒಂದು ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿ ವಯ ವಸ್ಯಾ  ರ್ನುನ  ರ್ಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ 

ಅನುಷ್ಯಠ ನ ಗಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲರ್ವು ಪಾ ಕಟಿಸಿದೆ. 

ಈ ಯೀಜನೆಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1.  ಒಂದು ರಾಷ್ಟ ರ ಒಂದು ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ವಲಸಿಗರು ತ್ರಮಮ  

ಆಯೆಕ ರ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ವಿತ್ರರಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ದೇಶಾದಯ ಂತ್ರ ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳನುನ  

ಪಡೆರ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಲಾರ್ಗಳು: ಈ ಯೋಜನೆರ್ ಅನುಷ್ಯಠ ನದ ನಂತ್ರರ, ಯಾವುದೇ ಬಡವರು ಆಹಾರ ಭದಾ ತ್ರ 

ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಒಂದು ಸಾ ಳದಂದ ಮತು ಂದು ಸಾ ಳಕ್ಕ  ವಲಸ್ಯ  ಹೋಗುವುದರಿಂದಾಗಿ ಸಬಿಸ ಡಿ ಆಹಾರ 

ಧಾನಯ ಗಳನುನ  ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಂಚಿತ್ರರಾಗುವುದಲಾ . ಮುಖಯ ವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಯ ಗಳಂದ ಲಾಭ 

ಪಡೆರ್ಲು ಒಂದಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ು  ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿ ಹಂದರುವ ವಯ ಕು ಗಳನುನ  ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಇದರ 

ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಮಹತ್ವ : ಈ ಯೋಜನೆಯು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ವಿತ್ರರಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ  

(PDS) ಅಂಗಡಿಯಂದಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹಂದುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ವನುನ  ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  

ಅಂಗಡಿ ಮಾಲಿೋಕರ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಈ ಯೋಜನೆರ್ 

ಅನುಷ್ಯಠ ನವು ಪ್ರಡಿಎಸ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾ ಷ್ಯಟ ಚಾರ ಪಾ ಕರಣಗಳ ಬಗೆಗಯೂ ಪರಿಶಿೋಲಿಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  

ಅವುಗಳನುನ  ಮೊಟಕುಗಳಸುತ್ರು ದೆ. 

‘ಒಿಂದು ರಾಷ್ ಿ  ಒಿಂದು ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟ್ಟ’ ಯ ಪಿಮಾಣಿತ್ ಸ್ವ ರೂಪ: 

ವಿವಿಧ ರಾಜಯ ಗಳು ಬಳಸುವ ಸವ ರೂಪವನುನ  ಗಮನದಲಿಾ ಟುಟ ಕೊಂಡು, ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿಗಳಗಾಗಿ ಪಾ ಮಾಣಿತ್ರ 

ಸವ ರೂಪವನುನ  ಸಿದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸಂಭವನಿೋರ್ತ್ರ ಅರ್ವಾ ಚ್ಲನಶಿೋಲತ್ರ ರ್ನುನ  (portability) ಗಮನದಲಿಾ ಟುಟ ಕೊಂಡು ರಾಜಯ  

ಸಕಾ್ರಗಳಗೆ ದವ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪದಲಿಾ  ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿ ನಿೋಡುವಂತ್ರ ಕೊೋರಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥ ಳೀಯ ಭಾಷೆಯ ಜ್ತೆಗೆ, 

ಹಿಿಂದ ಅರ್ವಾ ಇಿಂಗಿಲ ಷ್ ಅನ್ನು  ಇನ್ು ಿಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ಬಹುದು. 



2. 10-ಅಿಂಕ್ಯ ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ನಿೋಡುವಂತ್ರ ರಾಜಯ ಗಳನುನ  ಕಳಲಾಗಿದೆ, ಮೊದಲ ಎರಡು 

ಅಂಕ್ಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜಯ  ಸಂಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಮುಂದನ ಎರಡು ಅಂಕ್ಗಳು ಫಲಾನುಭವಿರ್ ಪಡಿತ್ರರ 

ಚಿೋಟಿ ಸಂಖ್ಯಯ . 

3. ಇದಲಾ ದೆ, ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿರ್ಲಿಾ  ಕುಟ್ಟಿಂಬದ ಪಿ ತ್ರ ಸ್ದಸ್ಯ ರ ವಿಶಿಷ್  ಸ್ದಸ್ಯ  ID (Unique member 

ID) ರ್ನುನ  ರಚಿಸಲು ಎರಡು ಅಂಕ್ಗಳ ಗುಂಪನುನ  ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿ ಸಂಖ್ಯಯ  ಯಂದಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

4. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಳವಡಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಕಂದಾ  ವಿಶೇಷ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನುನ  ಘೋಷ್ಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಕಂದಾ  ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖ್ಯಯಿಂದ ಹ್ನಚ್ು ವರಿಯಾಗಿ 37,600 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

5. ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಆಹಾರ ರ್ದಿತ್ರ ಕಾಯೆ್ದಯಡಿ ಈ ಯೀಜನೆ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ರು ದೆ. ನಾಗರಿಕ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕ್ 

ವಿಚಾರದಲಿಾ  ಇದೊಂದು ಮಹತ್ರವ ದ ಹ್ನಜೆಜ  ಎಂದೇ ಬಣಿಣ ಸಲಾಗಿದೆ. 

6. ಕಾಮಿ್ಕರು, ದನಗೂಲಿ ನೌಕರರು, ನಗರ ಭಾಗದ ಬಡ ಜನರು, ಬಿೋದ ಬದ ವಾಯ ಪಾರಿಗಳು, ಅರೆಕಾಲಿಕ 

ನೌಕರರು, ಅಸಂಘಟಿತ್ರ ವಲರ್ದ ಕಾಮಿ್ಕರಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. 

7. ಒಂದು ದೇಶ್, ಒಂದು ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿ ಯೋಜನೆ ಜ್ವರಿಗಳುಳ ವುದರಿಂದ 30 ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  67 ಕೊೀಟ್ಟ 

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಗಳಗೆ ಪಡಿತ್ರ ಸಲರ್ಯ  ಸಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚಭ 2021ರಳಗೆ ಶೇ 100ರಷ್್ಟ  

ಫಲಾನ್ನರ್ವಿಗಳನ್ನು  ಸೇಪಭಡೆಗಳಸ್ತವುದು ಸ್ಕಾಭರ ಗುರಿ. 

8.  ಇದೆಲಾ ದರ ಜತ್ರಗೆ ಯೋಜನೆ ಅಳವಡಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ರಾಜಯ ಗಳು  ತ್ರಮಮ  ಜಿಎಸ್ಟ್ಡಿಪ್ರ (ರಾಜಯ ಗಳ ಒಟುಟ  

ಆಂತ್ರರಿಕ ಉತಿ್ರ ನನ )  ರ್ಲಿಾ  ಶೇ. 2ರಷ್ಟ ನುನ   ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿದೆ.   

 

  



 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪಿದೇಶ ಮಸೂದೆ: (National Capital Territory Bill) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಲೋಕಸಭೆಯು ಬ್ಬಧವಾರ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಕಾನ್ಮನುಗಳ (ವಿಶೇಷ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು) 

ಎರಡನೇ (ತದೆು ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ 2021 ಅನುನ  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿತ್ತ. 

ಪಿಮುಖ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು: 

1. ಇದು ಜೂನ್ 1, 2014 ರಂತ್ರ ದೆಹಲಿರ್ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಾಜಧಾನಿರ್ಲಿಾ  ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ದೆ  ಅನಧಿಕೃತ್ರ 

ವಸ್ವಹತ್ತಗಳು / ವಾಸಸಾ ಳ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಕಾ ಮಬದಿ ಗಳಸಲು ಪಾ ರ್ತನ ಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಜನವರಿ 1, 2015 ರ 

ವೇಳೆಗೆ 50% ವರೆಗಿನ ಅಭಿವೃದಿ  ಕಾರ್್ಗಳನುನ  ನಿರ್ಮಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2. ಇದು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ ಕಾನ್ಮನುಗಳ (ವಿಶೇಷ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು) ಎರಡನೇ ಕಾಯೆೆ , 2011 ಅನುನ  

ತದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಿತ್ತ. 

3. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಅನಧಿಕೃತ್ರ ವಾಸಸಾ ಳ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  2023 ರ ಡಿಸ್ಯಂಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ  ಖ್ಯಲಿ 

ಮಾಡಿಸಿದಂತ್ರ ಅರ್ವಾ ಮುಚ್್ದಂತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

2011 ರ ಕಾಯಿದೆಯು ಡಿಸ್ಯಂಬರ್ 31, 2020 ರವರೆಗೆ ಮಾನಯ ವಾಗಿತ್ತು . ಮಾರ್ಚ್ 31, 2002 ರಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ ರ 

ರಾಜಧಾನಿರ್ಲಿಾ  ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ದೆ  ಮತ್ತು  ಜೂನ್ 1, 2014 ರವರೆಗೆ ನಿಮಾ್ಣ ಕಾರ್್ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದ 

ಅನಧಿಕೃತ್ರ ವಾಸಸಾ ಳ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಅರ್ವಾ ಬಡ್ಡವಣೆಗಳನುನ  ಅರ್ವಾ ವಸ್ವಹತ್ತಗಳನುನ  

ಕಾ ಮಬದಿ ಗಳಸಲು 2011 ರ ಕಾಯಿದೆಯು ಅವಕಾಶ್ ಒದಗಿಸಿದೆ. 

ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ದೆಹಲಿರ್ ಅನಧಿಕೃತ್ರ  ವಸ್ವಹತ್ತಗಳಲಿಾ  ಅರ್ವಾ ಬಡ್ಡವಣೆಗಳಲಿಾ  ವಾಸಿಸುವ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಜನರು 

ಸರಿಯಾದ ಮೂಲಭೂತ್ರ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಪಡೆಯುತು ಲಾ  ಮತ್ತು  ಈ ಮಸೂದೆಯು ಈ ಅನಧಿಕೃತ್ರ 

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾಲಿೋಕತ್ರವ ದ ಹಕುಕ ಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಿದೆ. 

ಪೂಜಾ / ಪಿ್ರರ್ಭನಾ ಸ್ಥ ಳಗಳ ಕಾಯೆ್ದ : (Places of Worship Act) 

ಸಂದರ್ಭ 1 : 

1991 ರಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥ ಳ ಕಾಯೆ್ದ ರ್ನುನ  ಪಾ ಶಿನ ಸಿ ಸಲಿಾ ಸಿದ ಅಜ್ಗೆ ಸಿ ಂದಸುವಂತ್ರ 

ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಸಕಾ್ರವನುನ  ಕೊೋರಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆರ್ಲಿಾ , ಆಗಸ್ಟ  15, 1947 ರಂತ್ರ ಧಾಮಿ್ಕ 

ಸಾ ಳಗಳನುನ  ಸಾ ಗಿತ್ರಗಳಸಲು / ಮುಚ್್ ಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳ ಕಾಯೆೆರ್ನುನ  ಪಾ ಶಿನ ಸಿ ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಅಜ್ರ್ನುನ  ಸಲಿಾ ಸಲಾಗಿದೆು , ಇದರಲಿಾ  

ಶಾಸನವನುನ  “ಅನಿಯಂತಾ ತ್ರ, ಅಭಾಗಲಬಿ  ಮತ್ತು  ಪುನರಾವಲೋಕನ” ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1. “ಮೂಲಭೂತ್ರವಾದ” ಅನಾಗರಿಕ ಆಕಾ ಮಣಕಾರರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತ್ರಮಮ  ತ್ರಮಮ  ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳಗಳನುನ  

ಮರಳ ಪಡೆರ್ಲು ಹಿಂದೂಗಳು, ಜೈನರು, ಬೌದಿ ರು ಮತ್ತು  ಸಿಖಖ ರಿಗೆ ನಾಯ ರ್ಕಾಕ ಗಿ ನಾಯ ಯಾಲರ್ವನುನ  ಕೊೋರಲು 

ಆಗುತು ಲಾ  ಕಾರಣ, ಕಾನ್ಮನಿನ ಪಾ ಕಾರ ಕಟ್-ಆಫ್ ದನಾಂಕ (ಆಗಸ್್ಟ  15, 1947) ಆಗಿದೆ. 



2.  ಕಾನ್ಮನು ಹಕುಕ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿದೆರ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಜ್ವತ್ರಯ ತೋತ್ರತ್ರರ್ ತ್ರತ್ರವ ಗಳಗೆ 

ವಿರುದಿವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಜ್ದಾರರು ಹೇಳುತ್ರು ರೆ. 

ಸಂದರ್ಭ 2: 

‘ಪೂಜ್ವ / ಪಾಾ ರ್್ನಾ ಸಾ ಳ’ ಕಾಯೆೆರ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  ಪಾ ಶಿನ ಸಿ ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಬಾಕ ಇರುವ 

ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸಕು  ಅಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ಮಧಯ ಪಾ ವೇಶಿಸುವಂತ್ರ ಲಖನೌದ 350 

ವಷಭದ ‘ಟ್ಟೀಲಿವಾಲಿ ಮಸೀದಯ’ ಸ್ಹ-ಮುತ್ರವಲಿಲ  ಯಾದ ವಾಸಫ್ 

ಹಸ್ನ್ ನಾಯ ಯಾಲರ್ವನುನ ಕೊೋರಿದೆಾ ರೆ. 

ಅಜ್ದಾರರು ಈ ಅಜ್ರ್ ಕುಚೇಷ್ಠಟ ರ್ ಅಜ್ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ 

ಹಿತ್ರಸಕು  ಅಜ್ರ್ನುನ  ವಿರೋಧಿಸಿದೆಾ ರೆ, ಮತ್ತು  ಇದು ಮುಸಿಾ ಂ ಸಮುದಾರ್ವನುನ  ಭಾರತ್ರದ ಇತ್ರರ 

ಧಾಮಿ್ಕ ಸಮುದಾರ್ಗಳಂದ ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕ ವಗ್ವಾಗಿ ಹರಗಿಡುವ ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ ಹಾಗೂ 

ಭಾರತ್ರದ ಜೋವಾಳವಾದ ಜ್ವತ್ರಯ ತೋತ್ರತ್ರ ಮತ್ತು  ಧಾಮಿ್ಕ ಸಹಿಷ್ಟಣ ತ್ರ ಮನ್ೋಭಾವಕ್ಕ  ಹಾನಿರ್ನುನ  ಉಂಟು 

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆಾ ರೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

1. 1991 ರಲಿಲ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥ ಳ ಕಾಯೆ್ದಯನ್ನು  ಪಿ ಶಿು ಸ ಸಲಿಾ ಸಿದ ಅಜ್ಗೆ 

ಸಿ ಂದಸುವಂತ್ರ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಸಕಾ್ರವನುನ  ಕೊೋರಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆರ್ಲಿಾ , ಆಗಸ್ಟ  15, 1947 ರಂತ್ರ 

ಧಾಮಿ್ಕ ಸಾ ಳಗಳನುನ  ಸಾ ಗಿತ್ರಗಳಸಲು / ಮುಚ್್ ಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳ ಕಾಯೆೆರ್ನುನ  ಪಾ ಶಿನ ಸಿ ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಅಜ್ರ್ನುನ  ಸಲಿಾ ಸಲಾಗಿದೆು , ಇದರಲಿಾ  

ಶಾಸನವನುನ  “ಅನಿಯಂತಿ್ರತ್, ಅತ್ರಕ್ಭಕ ಮತ್ತು  ಪುನ್ರಾವಲೀಕನ್” (“arbitrary, 

irrational and retrospective”)ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಯಿದೆಯ ಉದೆೆ ೀಶ: 

1. 1947 ರ ಆಗಸ್ಟ  15 ರಂದು ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ  ಇದೆ ಂತ್ರ ಯಾವುದೇ ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳದ ಧಾಮಿ್ಕ ಸವ ರೂಪವನುನ  

ಸಾ ಗಿತ್ರಗಳಸುವುದು ಈ ಕಾಯಿದೆರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿತ್ತು . 

2. ಅಂದನ ದನಾಂಕದಲಿಾ  ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ದೆ ಂತ್ರ, ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳದ ಧಾಮಿ್ಕ ಸವ ರೂಪವನುನ  ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ ಲು 

ಹಾಗೂ ನಿವ್ಹಿಸಲು ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

3. ಯಾವುದೇ ಗುಂಪ್ಪನ ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳದ ಹಿಂದನ ಸಿಾ ತರ್ ಬಗೆಗ  ಯಾವುದೇ ಪೂವ್ ಕಾ ಮಗಳನುನ  

ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ಆ ರಚ್ನೆ ಅರ್ವಾ ಭೂಮಿರ್ಲಿಾ  ಹಸ ಹಕುಕ ಗಳನುನ  ನಿೋಡುವುದನುನ  

ನಿಲಿಾ ಸುವುದು ಇದರ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿತ್ತು . 

4. ಈ ಕಾನ್ಮನು ದೋಘ್ಕಾಲಿೋನ ಕೊೋಮು ಸೌಹಾದ್ತ್ರರ್ನುನ  ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಎಂದು 

ನಿರಿೋಕಿ ಸಲಾಗಿತ್ತು . 

ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

1. ಯಾವುದೇ ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳದ ಧಾಮಿ್ಕ ಸವ ರೂಪವು ಆಗಸ್ಟ  15, 1947 ರಂದು ಇದೆ ಂತ್ರಯೇ ಇರುತ್ರು ದೆ ಎಂದು 

ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಘೋರ್ಷಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಯಾವುದೇ ವಯ ಕು ಯು ಯಾವುದೇ ಧಾಮಿ್ಕ ಪಂರ್ದ ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳವನುನ  ಬೇರೆ ಪಂರ್ ಅರ್ವಾ ವಗ್ಕ್ಕ  

ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ರು ದೆ. 

3. ಈ ಶಾಸನದ ಪಾ ಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ  15, 1947 ರಂದು ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳದ ಧಾಮಿ್ಕ ಸವ ರೂಪವನುನ  

ಪರಿವತ್ಸುವ ಬಗೆಗ  ನಾಯ ಯಾಲರ್, ನಾಯ ರ್ಮಂಡಳ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರ ಪಾಾ ಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಬಾಕ ಇರುವ 

ಯಾವುದೇ ಮೊಕದೆಮೆ, ಮೇಲಮ ನವಿ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರ ಕಾ ಮಗಳು ಈ ಕಾನ್ಮನು ಜ್ವರಿಗೆ ಬಂದ ಕ್ಯಡಲೇ 

ಬಖ್ಯ್ಸುು  ಗಳುಳ ತ್ರು ವೆ. ನಂತ್ರರ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಮನು ಕಾ ಮಗಳನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . 

ವಿನಾಯಿತ್ರಗಳು: 



ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ಅನವ ಯಿಸುವುದಲಾ : 

1. ಪುರಾತ್ರನ ಮತ್ತು  ಐತಹಾಸಿಕ ಸ್ವಮ ರಕ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಪುರಾತ್ರತ್ರು ವ  ಶಾಸು ರ ಸಾ ಳಗಳು ಅರ್ವಾ ಪಾಾ ಚಿೋನ 

ಸ್ವಮ ರಕಗಳು ಮತ್ತು  ಪುರಾತ್ರತ್ರವ  ತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಅವಶೇಷ್ಗಳ ಕಾಯೆೆ , 1958 ರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಬರುವ 

ಯಾವುದೇ ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳಗಳು. 

2. ಈ ಕಾಯೆೆರ್ ಪಾಾ ರಂಭದ ಮೊದಲು, ನಾಯ ಯಾಲರ್, ನಾಯ ರ್ಮಂಡಳ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರ ಪಾಾ ಧಿಕಾರದಂದ 

ಯಾವುದೇ ವಿಷ್ರ್, ಮೇಲಮ ನವಿ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಅಂತಮಗಳಸಿ, ತೋಮಾ್ನಿಸಿ ಅರ್ವಾ 

ಒಪಿ್ಪ ಗೆರ್ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾದ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳದ ಪರಿವತ್ರ್ನೆ. 

3. ಉತ್ರು ರ ಪಾ ದೇಶ್ದ ರಾಜಯ ದ ಅಯೋಧ್ಯಯ ರ್ಲಿಾ ರುವ ರಾಮ ಜನಮಭೂಮಿ-ಬಾಬರಿ ಮಸಿೋದ ಎಂದು 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕರೆರ್ಲಿ ಡುವ ಸಾ ಳ ಅರ್ವಾ ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮೊಕದೆಮೆ, 

ಮೇಲಮ ನವಿ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರ ಕಾ ಮಗಳಗೆ ಈ ಕಾಯಿದೆ ಅನವ ಯಿಸುವುದಲಾ . ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು 

ಜಾರಿಯಲಿಲ ರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ು ವೆ. 

 

MMDR ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2021: (MMDR Amendment Bill, 2021) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಖನಿಜಗಳ (ಅಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ) ತದೆು ಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2021  (Mines 

and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill), 2021  ಅನುನ  ಲೋಕಸಭೆರ್ಲಿಾ  

ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಈ ಮಸೂದೆರ್ಲಿಾ , ಗಣಿ ಮತ್ತು  ಖನಿಜಗಳ (ಅಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ) ಕಾಯೆೆ , 1957 ಅನುನ  

ತದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮಸೂದೆಯ ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

ಖನಿಜಗಳ ಅಿಂತ್ರಮ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ್ ನಿಬಭಿಂಧ್ವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು: ಯಾವುದೇ ನಿದಭಷ್   ಬಳಕೆಯ ಅಿಂತ್ರಮ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಗಣಿ 

ಕಾಯೆಿ ರಿಸ್ಬಾರದು ಎಂದು ಮಸೂದೆ ತಳಸುತ್ರು ದೆ. 

ಸ್ವ -ಸ್ಹಾಯ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಣಿಗಳಿಂದ ಖನಿಜಗಳ ಮಾರಾಟ್: ಮಸೂದೆಯು ತ್ರನನ  ವಾರ್ಷ್ಕ ಖನಿಜ 

ಉತಿ್ರ ದನೆರ್ 50% ವರೆಗೂ ಸವ ಂತ್ರ ಅಗತ್ರಯ ಗಳನುನ  ಪೂರೈಸಿದ ನಂತ್ರರ ಖ್ಯಸಗಿ ಗಣಿಗಳಂದ (captive 

mines) ಪರಮಾಣು ಖನಿಜಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ ಮುಕು  ಮಾರುಕಟಟ ರ್ಲಿಾ  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ . ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ಅಧಿಸೂಚ್ನೆರ್ ಮೂಲಕ ಈ ಮಿತರ್ನುನ  

ಹ್ನಚ್ಿ ಸಬಹುದು. 

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲಿಲ  ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಭರದಿಂದ ಹರಾಜು: ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರಕ್ಕ , ರಾಜಯ  

ಸಕಾ್ರದೊಂದಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಹರಾಜು ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ಪೂಣ್ಗಳಸಲು ಸಮರ್ವನುನ  

ನಿಗದಪಡಿಸಲು ಮಸೂದೆಯು ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. ಈ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ  ಹರಾಜು ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  

ಪೂಣ್ಗಳಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರಕ್ಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗದದೆ ರೆ, ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ಹರಾಜನುನ  ನಡೆಸಬಹುದು. 

ಶಾಸ್ನ್ಬದಧ  ಅನ್ನಮೊೀದನೆಯ ವಗಾಭವಣೆ: ಹಸ ಗುತು ಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಗುತು ಗೆ 

ಅವಧಿಯುದೆಕ್ಯಕ  ವಗಾ್ವಣೆಗಂಡ ಶಾಸನಬದಿ  ಅನುಮೊೋದನೆಯು ಮಾನಯ ವಾಗಿ ಉಳಯುತ್ರು ದೆ 

ಎಂದು ಮಸೂದೆ ತಳಸುತ್ರು ದೆ. 

ಗುತ್ರು ಗೆ ಅವಧಿ ರ್ಮೀರಿದ ಗಣಿಗಳ ಹಂಚಕೆ: ಮಸೂದೆರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಗುತು ಗೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಗಣಿಗಳನುನ  

(ಲಿಗೆನ ೈಟ್, ಕಲಿಾ ದೆ ಲು ಮತ್ತು  ಪರಮಾಣ್ಣ ಖನಿಜಗಳನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ) ಕ್ಲವು ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  

ಸಕಾ್ರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತ್ರಹ ಗಣಿಗಳಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರವು 10 ವಷ್್ಗಳ ಕಾಲ 



ಗುತು ಗೆ ನಿೋಡಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಹಸ ಗುತು ಗೆದಾರರನುನ  ಆಯೆಕ  ಮಾಡುವವರೆಗೆ, ಯಾವುದು 

ಮೊದಲಿನದೊ ಅದಕ್ಕ  ಗುತು ಗೆ ನಿೋಡಬಹುದು. 

ಮಹತ್ವ : 

1. ಈ ತದೆು ಪಡಿಗಳು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಯಠ ನ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ವೇಗಗಳಸುತ್ರು ದೆ, ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡಲು 

ಸುಲಭವಾಗುತ್ರು ದೆ, ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ಸರಳಗಳಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಖನಿಜಗಳು ಇರುವ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ ನ ಎಲಾಾ  

ಪಕ್ಷಗಳಗೆ ಪಾ ಯೋಜನವನುನ  ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

2. ಇದು ದಕ್ಷ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟಟ ರ್ನುನ  ಸೃರ್ಷಟ ಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಿ ಧ್ಯ್ರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಕಲಿಾ ದೆ ಲು 

ಆಮದನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

ಭಾರತ್ರ ಕಳೆದ ವಷ್್ 235 ದಶ್ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಲಿಾ ದೆ ಲನುನ  ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆು , ಅದರಲಿಾ  1,71,000 

ಕೊೀಟ್ಟ ರೂ. ಮೌಲಯ ದ 135 ದಶಲಕ್ಷ ಟ್ನ್(m.t) ಕಲಿಾ ದೆ ಲನುನ  ದೇಶಿೋರ್ ಮಿೋಸಲುಗಳಂದ 

ಪೂರೈಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

1. ಇದು ಕಲಿಾ ದೆ ಲು ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  ಕೊೋಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟಡ್್ನ ಏಕಸ್ವವ ಮಯ ದ ಅಂತ್ರಯ ಕ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

2. ಭೂಗತ್ರ ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ದಾದಯ ಂತ್ರ ಗಣಿ ಮಾಲಿೋಕರು ಬಳಸುತು ರುವ ಹ್ನಚ್ು  ನವಿೋನ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನದ 

ಪಾ ವೇಶ್ವನುನ  ಪಡೆರ್ಲು ಇದು ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

 

“ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟ್ಟಗಳ ರದೆ ತ್ರ” ಪಿ ಕರಣದಲಿಲ  ಕೇಿಂದಿದ 

ಪಿ ತ್ರಕಿ್ಯ್ದಯನ್ನು  ಕೊೀರಿದ ವರಿಷಠ  ನಾಯಯಾಲಯ: 

 (SC sought Centre’s response in “ration cards cancellation” case)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಆಧಾರ್್ಗೆ ಸಂಪಕ್ ಕಲಿಿ ಸದ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕೊೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿಗಳನುನ  

ರದೆು ಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಜ್ಗೆ ಉತ್ರು ರಿಸಲು ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರಕ್ಕ  ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ 

ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

1. ಅಲಾ ದೆ, ‘ಕುಿಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕಾಯಭವಿಧಾನ್’ದ ಅನುಷ್ಯಠ ನದ ಬಗೆಗ  ವರದರ್ನುನ  ಸಹ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ 

ಕೊೋಟ್್ ಕೊೋರಿದೆ. ಇದು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆಹಾರ ಭದಾ ತ್ರ ಕಾಯೆೆ  2013 ರ 14, 15 ಮತ್ತು  16 ನೇ ವಿಧಿಗಳಲಿಾ  

‘ಕುಂದುಕೊರತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್್ವಿಧಾನ’ವನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

1. ಈ ರಿೋತಯಾಗಿ ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿಗಳನುನ  ರದೆು ಗಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಶಾದಯ ಂತ್ರ ಹಸಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ 

ಸ್ವವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ನಲಿಾ  ಸಲಿಾ ಸಲಾದ ಅಜ್ರ್ಲಿಾ  ತಳಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ‘ಆಹಾರದ ಹಕುಕ ’ (Right to food) ಅನ್ನು  ಸೂಚಸ್ತವ ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟ್ಟಯನ್ನು  ‘ಆಧಾರ್’ ಗೆ ಸಂಪಕ್ 

ಕಲಿಿ ಸದ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ ಅದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸಲು ಅರ್ವಾ ರದೆು ಗಳಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ  ಎಂದು ಅಜ್ದಾರರು 

ಹೇಳುತ್ರು ರೆ. 



 

 ಕಳವಳಗಳು: 

1. ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಜನರು ಮತ್ತು  ಬಡವರ ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿರ್ನುನ  ಸಕಾ್ರವು ‘ಆಧಾರ್’ ಗೆ ಬಯೋಮೆಟಿಾ ರ್ಕ ಲಿಂರ್ಕ 

ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದ ಕಾರಣ ಅದನುನ  ರದೆು ಗಳಸಿದೆ ರಿಂದ ಈ ವಿಷ್ರ್ವು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ 

ಎಂದು ನಾಯ ಯಾಲರ್ ಹೇಳದೆ. 

2. ರದೆಾ ಗಿರುವ ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿಗಳು ನಕಲಿ’ ಎಂದು ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರ ವಿವರಣೆ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. ಆದರೆ, ಅಸಮಪ್ಕ 

ಬಯೋಮೆಟಿಾ ರ್ಕ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ , ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್್  ದೊರೆರ್ದರುವಿಕ್, ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ ನ ಅಸಮಪ್ಕ 

ಅಂತ್ರಜ್ವ್ಲ ವಯ ವಸ್ಯಾಯಂತ್ರಹ ತ್ರಂತಾ ಕ ಕಾರಣಗಳನುನ  ಗಣನೆಗೆ ತ್ರಗೆದುಕೊಂಡಿಲಾ  ಎಂದು ಅವರು 

ದೂರಿದೆಾ ರೆ. 

ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಜನರೇ ವಾಸಿಸುವಲಿಾ  ಬರಳಚ್ು  (ಬಯೋಮೆಟಿಾ ರ್ಕ್) ಗುರುತಸುವ ಹಾಗೂ ಕಣಿಣ ನ ಗೆರೆ ಗುರುತಸುವ ಐರಿಸ್ 

ಸ್ವಕ ಯ ನರ್್ಗಳು ಕಾರ್್ ನಿವ್ಹಿಸಿಲಾ ದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇವೆ. ಬಯೋಮೆಟಿಾ ರ್ಕ ದೃಢಿೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಆಧಾರ್್ ಜೋಡಣೆ 

ಇಲಾ ದೆ ರಿಂದಲೇ ದೇಶ್ದಾದಯ ಂತ್ರ ಅಂದಾಜು 3 ಕೊೋಟಿ ಗೂ ಅಧಿಕ ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿಗಳನುನ  ರದೆುಪಡಿಸಿದೆಾ ಗಿ ಯುನಿರ್ನ್ 

ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳಕೊಂಡಿದೆ. 

ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿ/ರೇಷ್ನ್ ಕಾಡ್್ ಎಂದರೇನು? 

 ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿ ಭಾರತ್ರದ ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರಗಳು ನಿೋಡುವ ಅಧಿಕೃತ್ರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ 

ಕುಟುಂಬಗಳು ‘ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆಹಾರ ಭದಾ ತ್ರ ಕಾಯೆೆ ’ (NFSA) ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಸಬಿಸ ಡಿ ದರದಲಿಾ  ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳನುನ  

ಖರಿೋದಸಲು ಅಹ್ರಾಗಿರುತ್ರು ರೆ. ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಭಾರತೋರ್ರಿಗೆ, ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿಗಳು ಸ್ವಮಾನಯ  ಗುರುತನ ಚಿೋಟಿಯಾಗಿಯೂ 

ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ವೆ. 

1. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆಹಾರ ಭದಾ ತ್ರ ಕಾಯೆೆ  (NFSA) ರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಎಲಾಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರಗಳು ಅಹ್ 

ಕುಟುಂಬಗಳನುನ  ಗುರುತಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ವಿತ್ರರಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪಡಿತ್ರರ ಚಿೋಟಿಗಳನುನ  

ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಜಾಗತ್ರಕ ಸೂಚಯ ಿಂಕಗಳಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕ: 



1. 2020 ರಲಿಾ , ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಹಸಿವಿನ ಪರಿಸಿಾ ತರ್ನುನ  ‘ಆಹಾರ ಹಕುಕ ’ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ‘ಹಂಗರ್ 

ವಾರ್ಚ ನ ವರದ’ಯು ‘ಚಿಂತ್ರಜನ್ಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ವಗಿೋ್ಕರಿಸಿದೆ. 

2. ಜ್ವಗತಕ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯ ಂಕ ಪಟಿಟ  2020 ರಲಿಾ ,. 

9*107 ದೇಶ್ಗಳ ಪಟಿಟ ರ್ಲಿಾ  ಭಾರತ್ರ 94 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿಾ ದೆ ಮತ್ತು  ‘ಗಂಭಿೋರ ಹಸಿವಿನ ವಿಭಾಗ’ದಲಿಾ ದೆ 

ವಿಮಾ ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2021: (Supplementary demand for grants) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ವಿಮಾ ತದೆು ಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2021 ಅನುನ  ರಾಜಯ ಸಭೆ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿತ್ತ. 

ಮಸೂದೆಯ ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

1. ಈ ಮಸೂದೆರ್ಡಿರ್ಲಿಾ , ಭಾರತೋರ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಯಂದರಲಿಾ  ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕ್ಗೆ ಅನುಮತಸುವ 

ಗರಿಷ್ಠ  ಮಿತರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು 1938 ರ ವಿಮಾ ಕಾಯೆ್ದ ಗೆ ತದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2. ಮಸೂದೆರ್ಲಿಾ , ಭಾರತೋರ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಲಿಾ  ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕ್ರ್ (ಎಫ್್ಡಿಐ) ಮಿತರ್ನುನ  49 

ಪಾ ತಶ್ತ್ರದಂದ 74 ಪಾ ತಶ್ತ್ರಕ್ಕ  ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಮಾಲಿೋಕತ್ರವ  ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್ರಾ ಣದ 

ಮೇಲಿನ ನಿಬ್ಂಧಗಳನುನ  ತ್ರಗೆದುಹಾಕುತ್ರು ದೆ. 

3. ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಾ ಣವು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಹರತ್ರಗಿಯೂ, ಹ್ನಚ್ಿ ನ 

ನಿದೇ್ಶ್ಕರು ಮತ್ತು  ಪಾ ಮುಖ ನಿವ್ಹಣಾ ವಯ ಕು ಗಳು ನಿವಾಸಿ ಭಾರತೋರ್ರಾಗುತ್ರು ರೆ, ಮತ್ತು  ಅವರು 

ಭಾರತ್ರದ ಕಾನ್ಮನು ವಾಯ ಪ್ಪು ಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ರುತ್ರು ರೆ. 

ಮಹತ್ವ : 

ಭಾರತ್ರದಲಿಾ ನ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ‘ಬಂಡವಾಳ ಕೊರತ್ರ’ ರ್ ಒತ್ರು ಡವನುನ  ಎದುರಿಸುತು ವೆ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಿ 

ಹೂಡಿಕ್ ಮಿತರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವುದು ಹ್ನಚ್ು ತು ರುವ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ರಯ ತ್ರಗಳನುನ  ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾರ್ 

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

2000 ನೇ ಇಸವಿರ್ಲಿಾ , ವಿಮಾ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 26% ವರೆಗಿನ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕ್ಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ. 

1. ತ್ರರುವಾರ್, 2015 ರ ತದೆು ಪಡಿ ಕಾಯೆೆರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಭಾರತ್ರದ ಒಡೆತ್ರನದ ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್ರಾ ಣದಲಿಾ ರುವ 

ಕಂಪನಿಯಂದಕ್ಕ  ಈ ಮಿತರ್ನುನ  ಪಾವತಸಿದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳದ 49% ಕ್ಕ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪೌರತ್ವ  (ತ್ರದೆು ಪಡಿ) ಕಾಯೆ್ದ , 2019 (CAA): 

 (Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಪೌರತ್ರವ  ಕಾಯೆೆರ್ಡಿ ನಿರ್ಮಗಳನುನ  ರೂಪ್ಪಸಲು ಸಕಾ್ರಕ್ಕ  ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ಏಪ್ಪಾ ಲ್ 9 ರವರೆಗೆ 

ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಸಭೆಯಿಂದ ಜುಲೈ 9 ರವರೆಗೆ ಸಮರ್ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

1. ಪೌರತ್ರವ  (ತದೆು ಪಡಿ) ಕಾಯೆೆ , 2019 (CAA) ಅನುನ  ಡಿಸ್ಯಂಬರ್ 12, 2019 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ 

ಮತ್ತು  2020 ರ ಜನವರಿ 10 ರಿಂದ ಜ್ವರಿಗೆ ಬಂದತ್ತ. 



(ಸೂಚನೆ: ಯಾವುದೇ ಹಸ ಅರ್ವಾ ತದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ಮನನುನ  ಅನುಷ್ಯಠ ನಗಳಸಲು, 

‘ನಿರ್ಮಗಳನುನ ’ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು  ಇವುಗಳನುನ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಾನ್ಮನು ಜ್ವರಿಗೆ 

ಬಂದ ಆರು ತಂಗಳಳಗೆ ರೂಪ್ಪಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ.) 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

1. 2019 ರ ಪೌರತ್ರವ  (ತದೆು ಪಡಿ) ಕಾಯೆೆಯು ಪೌರತ್ರವ  ಕಾಯೆೆ , 1955 ಅನುನ  ತದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಲು 

ಪಾ ರ್ತನ ಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಪೌರತ್ರವ  ಕಾಯೆೆ , 1955 ಪೌರತ್ರವ ವನುನ  ಪಡೆರ್ಲು ಇರುವ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳನುನ  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಜನನ, ಆನುವಂಶಿಕತ್ರ, ನ್ೋಂದಣಿ, ನೈಸಗಿ್ಕಕರಣ ಮತ್ತು  

ಭೂಪಾ ದೇಶ್ರ್ಂದನುನ  ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಸೇಪ್ಡೆ ಗಳಸುವುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೌರತ್ರವ  ಪಡೆರ್ಲು ಅವಕಾಶ್ 

ಕಲಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪೌರತ್ವ  ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಕಾಯೆ್ದಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಪಾಕಸ್ವು ನ, ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನದಂದ ಬಂದ ಕರುಕುಳಕೊಕ ಳಗಾದ ಅಲಿ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ರರಾದ – 

ಹಿಂದೂಗಳು, ಸಿಖಖ ರು, ಜೈನರು, ಬೌದಿ ರು, ಪಾಸಿ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾ ಶ್ಿ ರ್ನನ ರಿಗೆ ಭಾರತೋರ್ ಪೌರತ್ರವ  ನಿೋಡುವ 

ಉದೆೆ ೋಶ್ವನುನ  CAA ಹಂದದೆ. 

2. ಈ ಸಮುದಾರ್ಗಳಲಿಾ  2014 ರ ಡಿಸ್ಯಂಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಆಯಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಧಾಮಿ್ಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಕರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ ವಯ ಕು ಗಳನುನ  ಅಕಾ ಮ ವಲಸಿಗರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಲಾ  ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 

ಭಾರತೋರ್ ಪೌರತ್ರವ  ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

3. ಕಾಯಿದೆರ್ ಮತು ಂದು ನಿಬಂಧನೆರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ಸ್ವಗರೋತ್ರು ರ ನಾಗರಿಕರ (OCI) 

ನ್ೋಂದಣಿರ್ನುನ  ಕ್ಲವು ಆಧಾರಸಹಿತ್ರ ಕಾರಣಗಳಂದ ರದೆು ಗಳಸಬಹುದು. 

ವಿನಾಯಿತ್ರಗಳು: 

1. ತಾ ಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಅಸ್ವಸ ಂ ಮತ್ತು  ಮೇಘಾಲರ್ದ ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ 

ಅನುಸೂಚಿರ್ಲಿಾ  ಸೇಪ್ಡೆ ಗಂಡಿರುವ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ಈ ಕಾಯೆೆ  ಅವುಗಳಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವುದಲಾ . 

2. ಇದಲಾ ದೆ, ಬಂಗಾಳ ಪೂವ್ ಗಡಿನಾಡು ನಿರ್ಮಗಳು, 1873 ರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಿ ಟಟ  ‘ಇನನ ರ್ 

ಮಿತ’ (inner limit) ಅಡಿರ್ಲಿಾ ರುವ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು ಸಹ ಈ ಕಾಯಿದೆರ್ ವಾಯ ಪ್ಪು ಗೆ ಹರತ್ರಗಿವೆ. 

ಈ ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗಳು: 

1. ಈ ಕಾನ್ಮನು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ತ್ರತ್ರವ ಗಳನುನ  ಉಲಾ ಂಘಿಸುತ್ರು ದೆ. ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಅಕಾ ಮ 

ವಲಸಿಗರನುನ  ಧಮ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಶಾಸನವನುನ  ಸಾ ಳೋರ್ ಸಮುದಾರ್ಗಳಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಬದರಿಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಇದರಲಿಾ , ಅಕಾ ಮ ವಲಸಿಗರನುನ  ಧಮ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೌರತ್ರವ  ಪಡೆರ್ಲು ಅಹ್ರು ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆದರೆ, ಇದು ಸಮಾನತ್ರರ್ ಹಕಕ ನುನ  ಖ್ಯತ್ರರಿಪಡಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನದ 14 ನೇ ವಿಧಿರ್ನುನ  

ಉಲಾ ಂಘಿಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ಇದು,ಒಂದು ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ನೆಲೆಸಿರುವ ಅಕಾ ಮ ವಲಸಿಗರ ಪೌರತ್ರವ ವನುನ  ಸ್ವವ ಭಾವಿಕಗಳಸಲು 

ಪಾ ರ್ತನ ಸುತ್ರು ದೆ. 

5. ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಮನಿನ ಉಲಾ ಂಘನೆಗಾಗಿ ‘OCI’ ನ್ೋಂದಣಿರ್ನುನ  ರದೆು ಗಳಸಲು 

ಅನುಮತ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಣಣ  ಅಪರಾಧಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ರ ವಾಯ ಪಕವಾದ ಉಲಾ ಂಘನೆಗಳನುನ  

ಒಳಗಂಡಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. 

GST ಪರಿಹಾರ: (GST compensation) 

 ಸಂದರ್ಭ: 



ಈ ಹಣಕಾಸು ವಷ್್ದಲಿಾ  ಮಾಡಿದ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಯಸ್ ಸಂಗಾ ಹದಂದ ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ಈ ವಷ್್ 

ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಜಎಸಿಟ  ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 30,000 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಗಳನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

1. 2020-21ನೇ ಸ್ವಲಿಗೆ, ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ನಿೋಡಬೇಕರುವ ಬಾಕ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ರು ವು ಸುಮಾರು ₹. 77,000 

ಕೊೋಟಿಗಿಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ಿ ನದಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿರಿೋಕಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

GST ನ್ಷ್ ಕೆಕ  ಕೇಿಂದಿವು ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಏಕೆ ಪ್ರವತ್ರಸ್ಬೇಕು? 

ಸ್ರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ( GST ) ಪರಿಹಾರ ಕಾಯೆ್ದ , 2017 , GST ಜ್ವರಿಯಾದ ನಂತ್ರರದ ಮೊದಲ 

ಐದು ವಷ್್ಗಳವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ 2022 ರ ವರೆಗೆ, ವಿಲಾಸಿ ಮತ್ತು  ಐಷ್ಯರಾಮಿ ಸರಕುಗಳು(Sin and Luxury 

Goods), ಅಂದರೆ ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು  ತಂಬಾಕು ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳು, ಪಾಯ ನ್ ಮಸ್ವಲಾ, ಕ್ಫಿೋನ್ ಮಾಡಿದ 

ಪಾನಿೋರ್ಗಳು, ಕಲಿಾ ದೆ ಲು ಮತ್ತು  ಕ್ಲವು ಐಷ್ಯರಾಮಿ ಪಾ ಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು ಇತ್ರಯ ದಗಳ ಮೇಲೆ 

ವಿಧಿಸುವ ‘ಸ್ಯಸ್’ ಅನುನ  ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರಿೋತರ್ ಆದಾರ್ ನಷ್ಟ ವನುನ  ಸರಿದೂಗಿಸಲಾಗುವುದು 

ಎಂದು ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಭರವಸ್ಯ ನಿೋಡಿತ್ತ. 

1. ಆದಾಗೂಯ , ಆಥಭಕ ಕುಸತ್ದಿಂದ್ರಗಿ ಹಿಿಂದನ್ ವಷಭಕೆಕ  ಹೊೀಲಿಸದರೆ ಜಿಎಸ್  ಮತ್ತು  ಸ್ಥಸ್ಟ 

ಸಂಗಿಹಗಳು ಕುಸದವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಷ್್ ಪಾವತಸಿದ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ 

ಸ್ಯಸ್ ನಡುವೆ 40% ವಯ ತ್ರಯ ಸವಿದೆ. 

2. COVID-19 ನಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥ್ಕತ್ರಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟ ದಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ಗಳು ಈ ವಷ್್ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೂ 

ಗಳ ಜಎಸ್್ಟಿ ಆದಾರ್ದ ಅಂತ್ರರವನುನ  ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. ಇದನುನ  ಹಣಕಾಸು ಮಂತಾ  ನಿಮ್ಲಾ 

ಸಿೋತ್ರರಾಮನ್ ಅವರು “ದೇವರ ಕಾಯಭ” (act of God)ಎಂದು ಬಣಿಣ ಸಿದೆಾ ರೆ. 

ಪರಿಹಾರ ಸ್ಥಸ್ಟ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಪರಿಹಾರ ಸ್ಯಸ್್ನ ವಿಧಾನಗಳನುನ  ಜಿಎಸ್ಟ್ಟ್ಟ (ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಪರಿಹಾರ) ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಮಸೂದೆ, 2017 ರ 

ಪಾ ಕಾರ ನಿದ್ಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಎಲಾಾ  ತ್ರರಿಗೆಗಳನುನ  ಜಎಸ್್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಪಾ ತ ರಾಜಯ ದ ಜಎಸ್್ಟಿ ಆದಾರ್ವು 2015-16ರ 

ಆರ್ಥ್ಕ ವಷ್್ದಲಿಾ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮೊತ್ರು ದಂದ ಪಾ ತವಷ್್ 14% ದರದಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ಾ ಗುತ್ರು ದೆ ಎಂದು 

ಕಾಯಿದೆಯು ಭಾವಿಸುತ್ರು ದೆ. 

1. ಯಾವುದೇ ವಷಭದಲಿಲ  ಈ ಮೊತ್ು ಕ್ಕ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗಿಹದಿಂದ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಆಗುವ ನ್ಷ್ ವನ್ನು  

ಪರಿಹಾರ ಧ್ನ್ ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ರಿದೂಗಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಈ ಮೊತ್ರು ವನುನ  ಪಾ ತ ಎರಡು ತಂಗಳಗಮೆಮ  

ತ್ರತ್ರಕ ಲಿಕ ಖ್ಯತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಪಾವತಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಪಾ ತವಷ್್ ರಾಜಯ ದ ಖ್ಯತ್ರಗಳನುನ  

ಕಂಟಾ ೋಲರ್ ಮತ್ತು  ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ರವರು ಲೆಕಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರರ ಹಂದಾಣಿಕ್ 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಈ ಯೋಜನೆ ಐದು ವಷ್್ಗಳವರೆಗೆ ಮಾನಯ ವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ, ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 2022 ರವರೆಗೆ. 

 ಪರಿಹಾರ ಸ್ಥಸ್ಟ ನಿಧಿ: 

ಆದಾರ್ ನಷ್ಟ ಕ್ಕ  ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಸ್ಯಸ್ ನಿಧಿರ್ನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಾಗಿದೆ.ಕ್ಲವು 

ವಸುು ಗಳ ಮೇಲೆ ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಸ್ಯಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಈ ಸ್ಯಸ್ ಅನುನ  ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಪರಿಹಾರ 

ಪಾವತಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

1. ಈ ವಸುು ಗಳಲಿಾ  ಪಾನ್ ಮಸ್ವಲಾ, ಸಿಗರೇಟ್ ಮತ್ತು  ತಂಬಾಕು ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳು, ನ್ಮಯ ಮಾಯ ಟಿರ್ಕ ನಿೋರು, ಕ್ಫಿೋನ್ 

ಮಾಡಿದ ಪಾನಿೋರ್ಗಳು, ಕಲಿಾ ದೆ ಲು ಮತ್ತು  ಕ್ಲವು ಪಾ ಯಾಣಿಕರ ಮೊೋಟಾರು ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

2. GST ಕಾಯೆೆ  ಪಾ ಕಾರ ಸಂಗಿಹಣಾ ಸ್ಥಸ್ಟ ಮತ್ತು  GST ಕೌನಿಸ ಲ್ ಶಿಫ್ಘರಸ್ತ ಮಾಡಬಹುದ್ರದ ಇತ್ರ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಪರಿಹಾರ ಸ್ಥಸ್ಟ ನಿಧಿಯಲಿಲ  ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 



ಗಿಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಇ-ಕಾಮಸ್ಟಭ) ನಿಯಮಗಳು, 2020: 

 (Consumer Protection (E-Commerce) Rules, 2020) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಸಂಸದೋರ್ ಸಮಿತಯು ‘ಗಿಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಇ-ಕಾಮಸ್ಟಭ) ನಿಯಮಗಳು, 2020’ ಕುರಿತ್ತ ತ್ರನನ  

ವರದರ್ನುನ  ಸಲಿಾ ಸಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳು: 

1. ‘ಅನಾಯ ಯದ’ / ಮೊೀಸ್ದ ವಾಯ ಪ್ರರ ಅಭಾಯ ಸ್ ಯಾವುದು ಎಂಬ್ಬದರ ಕುರಿತ್ತ ಸಕಾ್ರವು ಹ್ನಚ್ು  

ಸಿ ಷ್ಟ ವಾದ ವಾಯ ಖಾಯ ನ್ವನ್ನು  ನಿೋಡಬೇಕು. 

2. ಸಮಸ್ಯಯ ರ್ನುನ  ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಕಾ್ರವು ಪಿ್ರಯೀಗಿಕ ಕಾನೂನ್ನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ಬೇಕು. 

3. ಇ-ಕಾಮಸ್್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ವಿಧಿಸುವ ವಿತ್ರಣಾ ಶುಲಕ ಗಳಗೆ / ಸ್ರಬರಾಜು ಶುಲಕ  ಗಳಗೆ(delivery 

charges)ರ್ಮತ್ರಯನ್ನು  ನಿಗದಪಡಿಸ್ಬೇಕು. 

4. ತ್ರಪಿು  ಮಾಹಿತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಮಗಳ ಉಲಾ ಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸ್ಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡುವುದು. 

5. ಗಿಾಹಕ ವಯ ವಹಾರಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಸಾವಭಜನಿಕ ವಿತ್ರಣಾ ಸ್ಚವಾಲಯವು ಮಾರುಕಟಟ ರ್ 

ಘಟಕಗಳಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ವಿತ್ರರಣಾ ಶುಲಕ ಗಳನುನ  ನಿಗದಪಡಿಸಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನುನ  

ನಿೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಸೇವೆರ್ ಬೇಡಿಕ್ರ್ ಗರಿಷ್ಠ  ಸಮರ್ದಲಿಾ  (peak hours of service) ವಿತ್ರರಣಾ ಶುಲಕ ದ 

ಗರಿಷ್ಠ  ಮಿತಗಳನುನ  ನಿಗದಪಡಿಸಬೇಕು. 

6. ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಶುಲಕ ಗಳಂದಾಗಿ ಉತಿ್ರ ನನ ದ ಅಂತಮ ಬಲೆಯು ಹ್ನಚ್ಾ ಗುವ 

ವಿದಯ ಮಾನವಾದ  ಡಿಿ ಪ್ಸ ಪಿೆ ೈಸಿಂಗ (drip pricing ) ಅನುನ  ಸಚಿವಾಲರ್ವು ಸಿ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಲಾ ಂಘನೆಗಾಗಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವಿಕ್ರ್ನುನ  ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಗಾಾ ಹಕರನುನ  ಇದರ ವಿರುದಿ  ರಕಿ ಸಬೇಕು. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

1. ಇ-ಕಾಮಸ್್ ಉದಯ ಮಗಳು ಅನೇಕ ಪಾ ಯೋಜನಗಳನುನ  ನಿೋಡುತ್ರು ವೆಯಾದರೂ, ಈ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದ ಅಭಿವೃದಿಯು 

ಗಾಾ ಹಕರನುನ  ಹಸ ರಿೋತರ್ ಅನಾಯ ರ್ದ ಅರ್ವಾ ಮೊೋಸದ ವಾಯ ಪಾರ ಅಭಾಯ ಸಗಳು, ಗೌಪಯ ತ್ರ ಉಲಾ ಂಘನೆ 

ಮತ್ತು  ನಿಲ್ಕಿ ಸಲಿ ಟಟ  ಕುಂದುಕೊರತ್ರಗಳ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಗೆ (unattended grievances) ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದೆ. 

2. ಪೂವಭನಿಧಾಭರಿತ್ವಾಗಿ ಬಲೆ ನಿಗದಪಡಿಸುವುದು ಅಂತ್ರಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯಯ ಯಾಗಿದೆು  ಇದು ಸಿ ಧ್ಯ್ರ್ನುನ  

ತಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು  ಈ ರಿೋತರ್ ವಾಯ ಪಾರವು ದೋಘಾ್ವಧಿರ್ಲಿಾ  

ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸ್ವಬಿೋತ್ತಪಡಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3.  ಪೂವ್ನಿಧಾ್ರಿತ್ರ ಬಲೆ ಎನುನ ವುದು ಕ್ಲವು ಮಾರುಕಟಟ  ದೈತ್ರಯ ರ ಅಲಿಾ ವಧಿರ್ ಕಾರ್್ತಂತ್ರಾ ವಾಗಿದೆು , 

ಅಲಿಾ ವಧಿರ್ ನಷ್ಟ ವನುನ  ಸಹಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ಅವರ ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳ ಬಲೆರ್ನುನ  ಸರಾಸರಿ ವೇರಿರ್ಬಲ್ 

ವೆಚ್್ ಕಕ ಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೋಘ್ಕಾಲದ ಲಾಭದ ಯೋಜನೆಗಳನುನ  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದಾಗಿದೆ. 

4. ಇದು ಮಾರುಕಟಟ ಯಿಂದ ಸಿ ಧ್ಯ್ರ್ನುನ  ಅಳಸಿಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು  ದೋಘಾ್ವಧಿರ್ಲಿಾ  

ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಬಹುದು. 

ಇತ್ರು ೀಚಗೆ ರೂಪ್ರಸ್ಲಾದ ನಿಯಮಗಳು ಏನ್ನ್ನು  ಸ್ಪ ಷ್ ಪಡಿಸ್ತತ್ು ವೆ? 

1. ಗಿಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಇ-ಕಾಮಸ್ಟಭ) ನಿಯಮಗಳು, 2020, ಅನುನ  ಜುಲೈ 23 ರಂದು 

ಅಧಿಸೂಚಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಡಿಜಟಲ್ ಅರ್ವಾ ಎಲೆಕಾಟ ರನಿರ್ಕ ನೆಟ್್ವರ್ಕ್ ನಲಿಾ  ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲಾಾ  

ವಾಣಿಜಯ  ವಹಿವಾಟುಗಳನುನ  ಇದು ನಿಯಂತಾ ಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಇ-ವಾಣಿಜಯ  ನಿರ್ಮಗಳು ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಮಾರುಕಟಟ  ಸಾ ಳ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು  ದಾಸ್ವು ನು ಆಧಾರಿತ್ರ ಮಾದರಿ ಎಂಬ 

ಎರಡು ಇ-ಕಾಮಸ್್ ವಯ ವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳನುನ  ಗುರುತಸುತ್ರು ವೆ. 

3. ಈ ನಿರ್ಮಗಳು ಮಾರುಕಟಟ  ಮತ್ತು  ದಾಸ್ವು ನು ಆಧಾರಿತ್ರ ಘಟಕಗಳಗೆ ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕ ನಿದ್ಷ್ಟ  ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  

ವಿಧಿಸಿವೆ. 



1. ಇ-ಕಾಮಸ್್ ನಿರ್ಮಗಳು ರಿಟನ್್, ಮರುಪಾವತ, ವಿನಿಮರ್, ವಾಯ ರೆಂಟಿ ಮತ್ತು  ಗಾಯ ರೆಂಟಿ, 

ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಸರಕುಗಳನುನ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ತ್ರಲುಪ್ಪಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಸೇವೆಗಳ ವಿತ್ರರಣೆ ಮತ್ತು  

ಸ್ವಗಣೆ,  ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳು ತ್ರಯಾರಾದ ಮೂಲ ದೇಶ್ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಎಲಾಾ  ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ವೇದಕ್ರ್ಲಿಾ  

ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಳಸುತ್ರು ವೆ. 

2. ಅಂತ್ರಹ ವಿವರಗಳು ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ವಿವೇಕಯುತ್ರ ನಿಧಾ್ರ ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದೆ. 

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ : 

1. ಗಾಾ ಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಇ-ಕಾಮಸ್್) ನಿರ್ಮಗಳು, 2020 ಅನುನ  ಹೊಸ್ ಗಿಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯೆ್ದ , 2019 ರ 

ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಗಾಾ ಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಇ-ಕಾಮಸ್್) ನಿರ್ಮಗಳು, 2020- ಸ್ಲಹಾತ್ಾ ಕ ರೂಪದಲಿಲ ರದೆ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿದೆ. 

 

  

ಭಾರತ್ದ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಮೂಲಕ ಸ್ರಕುಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 

ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ತವಂತ್ರಲಲ : (No digital tax if goods sold via India arm)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಹಣಕಾಸ್ತ ಮಸೂದೆ 2021 ರ ತ್ರದೆು ಪಡಿಯ ಮೂಲಕ, ವಿದೇಶಿ ಇ-ಕಾಮಸ್್ ವೇದಕ್ಗಳು ಅರ್ವಾ 

ಕಡಲಾರ್ಚರ್ ಇ-ಕಾಮಸ್್ ಪಾಾ ಟ್್ಫ್ಘಮ್ ಗಳು ಭಾರತ್ರದಲಿಾ   ಶಾಶ್ವ ತ್ರ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ನುನ  ಹಂದದೆ ರೆ 

ಅರ್ವಾ ಅವರು ಇಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಆದಾರ್ ತ್ರರಿಗೆರ್ನುನ  ಪಾವತ ಮಾಡುತು ದೆ ರೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್್ಟ  

ಸ್ರ್ಮೀಕರಣ (equalisation levy) ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಪಾವತಸಬೇಕಾಗಿಲಾ  ಎಂದು ಸಕಾ್ರ ಸಿ ಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ. 

ಆದಾಗೂಯ , ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರವತ್ರಸ್ದ ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು ಈ 

ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಪ್ರವತ್ರಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.   

 ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು  ಯಾರು ಪ್ರವತ್ರಸ್ಬೇಕು? 



ಏಪ್ಪಾ ಲ್ 2020 ರಲಿಾ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಾದ ಡಿಜಟಲ್ ತ್ರರಿಗೆ ಯು, ವಾರ್ಷ್ಕ 2 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ಿ ನ 

ಆದಾರ್ವನುನ  ಹಂದರುವ ಮತ್ತು  ಭಾರತೋರ್ರಿಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳ ಆನ್್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟವನುನ  

ಒದಗಿಸುವ ಅನಿವಾಸಿ ಕಂಪನಿಗಳಗೆ ಮಾತ್ರಾ  ಅನವ ಯಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  “ಈಕವ ಲೈಸೇಶನ್ ಲೆವಿ”/ಸ್ರ್ಮೀಕರಣ ತೆರಿಗೆ: 

ಇದು ವಿದೇಶಿ ಡಿಜಟಲ್ ಕಂಪನಿಗಳನುನ  ಗುರಿಯಾಗಿಟುಟ ಕೊಂಡು ವಿಧಿಸುವ ತ್ರರಿಗೆಯಾಗಿದೆು , 

ಇದನುನ  2016 ರಿಿಂದ ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

1. ಏಪ್ಪಾ ಲ್ 1, 2020 ರಿಂದ ಜ್ವರಿಗೆ ಬಂದರುವ ಹಸ ತದೆು ಪಡಿಯು, ಆನ್್ಲೈನ್ ಜ್ವಹಿೋರಾತನಿಂದ 

ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಮಾಡಿದ ಎಲಾಾ  ಆನ್್ಲೈನ್ ವಾಣಿಜಯ  ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳಗೆ ಸಮಿೋಕರಣದ ತ್ರರಿಗೆರ್ನುನ  

ವಿಸು ರಿಸುತ್ರು ದೆ, ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ಲಾಗದ ವಯ ವಹಾರಗಳಗೆ ಅದರ ಆದಾರ್ದ ಮೇಲೆ 2% 

ತ್ರರಿಗೆರ್ನುನ  ಅನವ ಯಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ನಿದ್ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸರಬರಾಜು ಅರ್ವಾ ಸೇವೆಗಳಗಾಗಿ ಇ-ಕಾಮಸ್್ ಆಪರೇಟರ್ ಸಿವ ೋಕರಿಸುವ 

ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಇದನುನ  ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಅರ್ವಾ ಸರಬರಾಜು ಅರ್ವಾ ಸೇವೆರ್ ಅನುಕ್ಯಲಕಾಕ ಗಿ – 

ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ವಾಸಿಸುವ ವಯ ಕು , ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ವಾಸಿಸುವ ವಯ ಕು ಯಿಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ದತ್ರು ಂಶ್ದ 

ಮಾರಾಟದಂತ್ರಹ ನಿದ್ಷ್ಟ  ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ಅನಿವಾಸಿ ವಯ ಕು  ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರದಲಿಾ ರುವ ಐಪ್ಪ ವಿಳಾಸದ 

ಮೂಲಕ ಸರಕು ಅರ್ವಾ ಸೇವೆಗಳನುನ  ಖರಿೋದಸುವ ವಯ ಕು . 

ದಯವಿಟ್್ಟ  ಗಮನಿಸ: 

GAFA tax- ಗೂಗಲ್, ಆಪಲ್, ಫೇಸ್್ಬ್ಬರ್ಕ, ಅಮೆಜ್ವನ್ ಹ್ನಸರಿನ GAFA ತೆರಿಗೆ  ದೊಡಾ  ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ 

ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರಜ್ವ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲು ಉದೆೆ ೋಶಿಸಿರುವ ಡಿಜಟಲ್ ತ್ರರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಈ GAFA 

ತ್ರರಿಗೆರ್ನುನ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಲು ಫಿ್ಘನ್ಸ  ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ,        (ಈ ಮೇಲಕ ಂಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಡಿಜಟಲ್ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳಂದ ಬರುವ ಆದಾರ್ದ ಮೇಲೆ 3% ತ್ರರಿಗೆ). 

ಸಾಿಂಪಿದ್ರಯಿಕ ಪಿವಾಸ ತ್ರಣಗಳ ಅಭಿವೃದಧ  ಯೀಜನೆ: 

(Development of Iconic Tourist Destinations Scheme)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ ಪಾ ವಾಸ್ೋದಯ ಮ ಮತ್ತು  ‘ಭಾರತ್ರ ಸಮಾವೇಶ್ ಪಾ ಚಾರ ಮಂಡಳರ್’ (INDIA 

CONVENTION PROMOTION BUREAU) ಸಹಯೋಗದೊಂದಗೆ ದೇಶ್ದ ಪಾ ವಾಸ್ೋದಯ ಮ 

ಸಚಿವಾಲರ್ವು ಮಧ್ಯ ಪಿದೇಶದ ಖಜುರಾಹೊದಲಿಲ  ‘ಮೈಸ್ಟ ರೀಡ್ ಶೀ –  (‘MICE’ ಎಂದರೆ: MICE 

ಎಂದರೆ Meetings (ಸಭೆಗಳು), Incentives (ಪೊಾ ೋತ್ರಸ ಹಕಗಳು), Conferences(ಸಮಾವೇಶ್ಗಳು ) ಮತ್ತು  

Exhibition (ಪಾ ದಶ್್ನ)) ರ್ಮೀಟ್ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ’ ಕಾಯಭಕಿಮವನ್ನು  ಆಯೋಜಸುತು ದೆ.   

  

ಈ ಯೀಜನೆಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಸಮಗಾ  ವಿಧಾನವನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗುರುತಸಲಿ ಟಟ  ಅಪಾ ತಮ ಪಾ ವಾಸಿ ತ್ರಣಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ ಗಾಗಿ ಇರುವ ಇದು ಕೇಿಂದಿ  ಪುರಸ್ಕ ೃತ್ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಪಾ ವಾಸ್ೋದಯ ಮದ ಒಳಹರಿವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಪಾ ವಾಸಿ 

ತ್ರಣಗಳಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುವ ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 

3. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನ್ೀಡಲ್ ಸಂಸ್ಥಥ  ‘ಪಿವಾಸ್ೀದಯ ಮ ಸ್ಚವಾಲಯ’ ವಾಗಿದೆು , ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ 

ಸಚಿವಾಲರ್, ರೈಲೆವ  ಇತ್ರಯ ದ ಸಚಿವಾಲರ್ಗಳನುನ  ಸಹ ಒಳಗಂಡಿದೆ. 



 

  

ಖುಜರಾಹೊೀ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಖಜುರಾಹ ದೇವಾಲರ್ಗಳು ದೇಶ್ದ ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ಸುಂದರವಾದ ಮಧಯ ಕಾಲಿೋನ ಸ್ವಮ ರಕಗಳಾಗಿವೆ. ಈ 

ದೇವಾಲರ್ಗಳನುನ  ಕಾ .ಶ್ 900 ಮತ್ತು  1130 ರ ನಡುವೆ ಚಂದೇಲಾ ದೊರೆಗಳು ನಿರ್ಮಭಸದೆ್ರ ರೆ. 

2. ಈ ದೇವಾಲರ್ಗಳು ಕಾಮಪಾ ಚೋದಕ ಶಿಲಿ ಗಳಗೆ ವಿಶ್ವ ಪಾ ಸಿದಿ ವಾಗಿವೆ. ಖಜುರಾಹ ದೇವಾಲರ್ಗಳ ಬಗೆಗ  

ಮೊದಲ ಲಿಖಿತ್ರ ಉಲೆಾ ೋಖವು ಕಿ್ .ಶ 1022 ರಲಿಲ  ಅಬ್ಬ ರಿಹಾನ್ ಅಲ್-ಬಿರುನಿ ಮತ್ತು  ಕಿ್ .ಶ 1335 ರಲಿಲ  

ಅರಬ್ ಪಿವಾಸ ಇಬ್ು  ಬಟ್ಟಟ್ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲಿಾ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ದೆ. 

3. ಖಜುರಾಹ ದೇವಾಲರ್ಗಳ ಸಮೂಹಗಳನುನ  ಏಕಕಾಲದಲಿಾ  ನಿಮಿ್ಸಲಾಯಿತ್ತ, ಆದರೆ ಈ 

ದೇವಾಲರ್ಗಳನುನ  ಹಿಿಂದೂ ಮತ್ತು  ಜೈನ್ ಎಿಂಬ ಎರಡು ಧ್ಮಭಗಳಗೆ ಸ್ಮಪ್ರಭಸ್ಲಾಯಿತ್ತ, ಇದು ಈ 

ಪಾ ದೇಶ್ದ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು  ಜೈನರಲಿಾ  ಇರುವ ವೈವಿಧಯ ಮರ್ ಧಾಮಿ್ಕ ದೃರ್ಷಟ ಕೊೋನಗಳನುನ  

ಸಿವ ೋಕರಿಸುವ ಮತ್ತು  ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಪಾ ದಾರ್ವನುನ  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ವಿಶಿಷ್  ಭೂಪಿದೇಶ ಗುರುತ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ  (ULPIN) ಯೀಜನೆ: 

(Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) scheme) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಈ ವಷ್್, ವಿಶಿಷ್  ಭೂಪಿದೇಶ ಗುರುತ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ  (ULPIN) ಯೋಜನೆರ್ನುನ  10 ರಾಜಯ ಗಳಲಿಲ  

ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾಗಿದೆು , ಇದನುನ  2022 ರ ಮಾರ್ಚಭ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಾದಯ ಿಂತ್ ಜ್ವರಿಗಳಸಲಾಗುವುದು. 

1. 2008 ರಲಿಾ  ಪಾಾ ರಂಭವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ವಿಸು ರಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಭೂ ದ್ರಖಲೆಗಳ 

ಆಧುನಿೀಕರಣ ಕಾಯಭಕಿಮದ (the Digital India Land Records Modernisation Programme 

(DILRMP) ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಸದೋರ್ ಸ್ವಾ ಯಿ ಸಮಿತಯು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಸಲಿಾ ಸಿದ ವರದರ್ ಅನವ ರ್ ಈ 

ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ರೂಪ್ಪಸಲಾಗಿದೆ. 

  



  

  

ಈ ಯೀಜನೆಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಈ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ, ದೇಶ್ದ ಪಾ ತಯಂದು ಜಮಿೋನಿನ ತ್ತಣ್ಣಕುಗಳಗೆ ಅರ್ವಾ ಭೂ ಭಾಗಗಳಗೆ 14-ಅಂಕರ್ 

ವಿಶಿಷ್ಟ  ಗುರುತನ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಇದನುನ  “ಭೂರ್ಮಗೆ ನಿೀಡಲಾದ ಆಧಾರ್” (the Aadhaar for land) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ – ಇದು 

ಸಮಿೋಕಿ್ ಗೆ ಒಳಪಟಟ  ಭೂಮಿರ್ ಪಾ ತಯಂದು ಭಾಗವನುನ  ಅನನಯ ವಾಗಿ ಗುರುತಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಭೂ 

ವಂಚ್ನೆರ್ನುನ  ತ್ರಡೆಯುತ್ರು ದೆ, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ವಿವಾದಾಸಿ ದ ಮತ್ತು  ಹಳೆರ್ ಭೂದಾಖಲೆಗಳನುನ  

ಹಂದರುವ ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಭಾರತ್ರದಲಿಾ , ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳ ವಂಚ್ನೆರ್ನುನ  ಆಮೂಲಾಗಾ ವಾಗಿ ತ್ರಡೆಗಟುಟ ತ್ರು ದೆ. 

3. ಈ ಗುರುತಸುವಿಕ್ಯು ಭೂ ಭಾಗದ ಅರ್ವಾ ಜಮಿೋನಿನ ತ್ತಣ್ಣಕನ ರೇಖ್ಯಂಶ್ ಮತ್ತು  ಅಕಿಾ ಂಶ್ವನುನ  

ಆಧರಿಸಿರುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ವಿವರವಾದ ಸಮಿೋಕಿ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಭೌಗೋಳಕ-ಉಲೆಾ ೋಖಿತ್ರ ಕಾಯ ಡಾಸ್್ ಿ ಲ್ 

ನ್ಕಿೆ ಗಳ (cadastral maps) (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ಲು ಭೂರ್ಮಯ ವಾಯ ಪ್ರು , ಮೌಲಯ  ಮತ್ತು  

ಮಾಲಿೀಕತ್ವ ವನ್ನು  ತೀರಿಸ್ತವ) ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

  

ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

ವಿಶಿಷ್ಟ  ಭೂಪಾ ದೇಶ್ ಗುರುತ್ತ ಸಂಖ್ಯಯ  ULPIN ನ ಪಾ ಯೋಜನಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ರ್ವು. ಮಾಹಿತರ್ ಏಕೈಕ 

ಮೂಲವು ಮಾಲಿೋಕತ್ರವ ವನುನ  ದೃಢಿಕರಿಸಬಲಾ ದು ಮತ್ತು  ಅದು ಸಂಶ್ಯಾಸಿ ದ ಮಾಲಿೋಕತ್ರವ ವನುನ  

ಕೊನೆಗಳಸಬಹುದು. ಇದು ಸಕಾ್ರಿ ಭೂಮಿರ್ನುನ  ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಭೂಮಿರ್ನುನ  ಕಳಪೆ ಭೂ ವಯ ವಹಾರದಂದ ರಕಿ ಸುತ್ರು ದೆ. 

  

NRC ಅಡಿಯಲಿಲ  ಹಕುಕ  ನಿರಾಕರಣೆ ಸಲ ೀಪ್ಸ ಗಳನ್ನು  ಶಿೀಘಿದಲಿಲ  

ನಿೀಡಲಾಗುವುದು: 



(NRC rejection slips to be issued soon)   

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರ ಅಸ್ವಸ ಂ ಸಕಾ್ರಕ್ಕ ,  2019 ರಲಿಾ  ಪಾ ಕಟವಾದ ಅಂತಮ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನಾಗರಿಕ 

ನ್ೋಂದಣಿರ್ಲಿಾ  (NRC) ಸೇಪ್ಡೆಗಳಳ ದೆ ಹರಗುಳದವರಿಗೆ ತ್ರಕ್ಷಣವೇ ನಿರಾಕರಣೆ ಸಿಾ ಪ್ಸ್ಗಳನುನ  

(rejection slips) ನಿೋಡುವಂತ್ರ ತಳಸಿದೆ. 

  

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಅಸ್ವಸ ಂ ರಾಜಯ ದ ಒಟುಟ  3.30 ಕೊೋಟಿ ಅಜ್ದಾರರಲಿಾ  19 ಲಕ್ಷ ಅಜ್ದಾರರು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನಾಗರಿಕ 

ನ್ೋಂದಣಿರ್ (NRC) ಅಂತಮ ಪಟಿಟ ಯಿಂದ ಹರಗುಳದದೆಾ ರೆ. ಈ ‘ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನಾಗರಿಕ ನ್ೋಂದಣಿ’ 

ತ್ರಯಾರಿಸಲು ಐದು ವಷ್್ಗಳ ಸಮರ್ ಮತ್ತು  1,220 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್್  ತ್ರಗುಲಿದೆ. 

  

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಾಗರಿಕ ನ್ೀಿಂದಣಿಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನಾಗರಿಕ ನ್ೋಂದಣಿ (NRC) ಮುಖಯ ವಾಗಿ  ಭಾರತೋರ್ ನಾಗರಿಕರ ಅಧಿಕೃತ್ರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. 

‘ಪೌರತ್ರವ  ಕಾಯೆೆ , 1955 ರ ಪಾ ಕಾರ, ಭಾರತ್ರದ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಅಹ್ತ್ರ ಪಡೆದ ಎಲಾ  ವಯ ಕು ಗಳ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  

ವಿವರಗಳನುನ  ಇದು ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

2. 1951 ರ ಜನಗಣತರ್ ನಂತ್ರರ ಈ ರಿಜಸಟ ರ್ ಅನುನ  ಮೊದಲು ತ್ರಯಾರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದರ ನಂತ್ರರ, ಇದನುನ  

ನವಿೋಕರಿಸಲಾಗಿರಲಿಲಾ . ಆದರೆ ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಇದನುನ  ನವಿೋಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಇಲಿಾ ರ್ವರೆಗೆ, ಅಸಾಸ ಿಂ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಮಾತಿ್  ಅಿಂತ್ಹ ಡೇಟ್ಬೇಸ್ಟ ಸದಧ ಪಡಿಸ ನಿವಭಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಅಸಾಸ ಿಂನ್ಲಿಲ  ‘ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಾಗರಿಕ ನ್ೀಿಂದಣಿ’ ನ್ವಿೀಕರಿಸ್ಲು ಕಾರಣಗಳೇನ್ನ? 

2014 ರಲಿಾ , ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್, ಪೌರತ್ರವ  ಕಾಯೆೆ , 1955 ಮತ್ತು  ಪೌರತ್ರವ  ನಿರ್ಮಗಳು, 2003 ರ ಪಾ ಕಾರ, 

ಅಸ್ವಸ ಂನ ಎಲಾಾ  ಭಾಗಗಳಲಿಾ  ‘ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನಾಗರಿಕ ನ್ೋಂದಣಿ’ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ನವಿೋಕರಿಸಲು 

ಆದೇಶಿಸಿತ್ತ. ಈ ಪಾ ಕಾ ಯೆಯು ಅಧಿಕೃತ್ರವಾಗಿ 2015 ರಲಿಾ  ಪಾಾ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. 

 



ವಿಷಯಗಳು: ಸಕಾ್ರದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ನಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿಭಜನೆ, ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ 

ಕಾರ್್ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು. 

ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಚಹೆು ಗಳನ್ನು  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಹೇಗೆ 

ನಿಧ್ಭರಿಸ್ತತ್ು ದೆ? (How Election Commission decides on party symbols?)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಜೋಸ್್ ಕ್. ಮಣಿ ಬಣವನುನ  ಅಧಿಕೃತ್ರ ಕರಳ ಕಾಂಗೆಾ ಸ್ (ಮಣಿ) ಎಂದು ಘೋರ್ಷಸಿ ಮತ್ತು  ಪಕ್ಷದ 

ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನನ ರ್ನುನ  (ಎರಡು ಎಲೆಗಳು) ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ತೋಪ್ಪ್ನ 

ಬಗೆಗ  ಕರಳ ಹೈಕೊೋಟ್್ ನ ದೃಢಿೋಕರಣವನುನ  ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಎತು ಹಿಡಿದದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ನವೆಂಬರ್ 2020 ರಲಿಾ , ಜೋಸ್ ಕ್ ಮಣಿ ಅವರ ಬಣವನುನ  ಅಧಿಕೃತ್ರ ಕರಳ ಕಾಂಗೆಾ ಸ್ (ಎಿಂ) ಎಂದು 

ಗುರುತಸಲು ಮತ್ತು  ಪಕ್ಷದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಚಹೆು ಯನ್ನು  (ಎರಡು ಎಲೆಗಳನ್ನು ) ಉಪಯೋಗಿಸಲು 

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿೋಡಿದ ಆದೇಶ್ವನುನ  ಪಾ ಶಿನ ಸಿ ಕೇರಳ ಹೈಕೊೀಟ್ಭ ನ್ಲಿಲ   ಸಲಿಾ ಸಿದೆ  

ಅಜ್ಗಳನುನ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ವಜ್ವಗಳಸಿದೆ. 

ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರು, ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 226 ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವ ಯ ನಿೀಡಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  

ಚಲಾಯಿಸ್ತವ ಆಯೀಗದ ನಿಧಾಭರದಲಿಲ  ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹಸ್ು ಕಿೆ ೀಪ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ  ಎಿಂದು 

ಹೇಳದೆ್ರ ರೆ.   

 

  



ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಗೆ ಚಹೆು ಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳ ಪಾ ಕಾರ – ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕ  ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನನ ರ್ನುನ  

ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ವಿಧಾನವನುನ  ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ: 

1. ನಾಮಪತ್ರಾ  ಸಲಿಾ ಸುವ ಸಮರ್ದಲಿಾ , ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷ / ಅಭಯ ರ್ಥ್ಯು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಉಚಿತ್ರ 

ಚಿಹ್ನನ ಗಳ ಪಟಿಟ ಯಿಂದ ಮೂರು ಚಿಹ್ನನ ಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅವುಗಳಲಿಾ , ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷ / ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗೆ ‘ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದಯ ತೆ’ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಚುನಾವಣಾ ಚಿಹ್ನನ  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಮಾನಯ ತ್ರ ಪಡೆದ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷವು ವಿಭಜನೆ ಗಂಡ್ಡಗ, ಪಕ್ಷಕ್ಕ  ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಚಿಹ್ನನ  / ಚುನಾವಣಾ 

ಚಿಹ್ನನ ರ್ನುನ  ನಿಯೋಜಸುವ ನಿಧಾ್ರವನುನ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ರು ದೆ. 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳು: 

1. ಚ್ಚನಾವಣಾ ಗುರುತ್ತಗಳು (ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ ಮತ್ತು  ಹಂಚಕೆ) ಆದೇಶ, 1968 ರ ಅಡಿಯಲಿಲ , ರಾಜಕೋರ್ 

ಪಕ್ಷಗಳನುನ  ಗುರುತಸಲು ಮತ್ತು  ಚಿಹ್ನನ ಗಳನುನ  ಹಂಚ್ಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕ  ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

2.  ಆದೇಶ್ದ 15 ನೇ ಪ್ರಯ ರಾಗಿಾಫ್ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಪಕ್ಷದ ಹ್ನಸರು ಮತ್ತು  ಚಿಹ್ನನ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಕುಕ ಗಳ 

ಪಾ ಕರಣಗಳನುನ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಪಾ ತಸಿ ಧಿ್ ಗುಂಪುಗಳು ಅರ್ವಾ ಮಾನಯ ತ್ರ ಪಡೆದ ರಾಜಕೋರ್ 

ಪಕ್ಷದ ಬಣಗಳಂದ ನಿಧ್ರಿಸಬಹುದು. 

3. ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದ ಅರ್ವಾ ವಿಲಿೋನದ ಬಗೆಗ  ತೋಮಾ್ನ ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಏಕೈಕ 

ಪಾಾ ಧಿಕಾರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಸ್ವದರ್ಕ ಅಲಿ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರರು VS ಭಾರತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೋಗ (ECI) ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  (1971) ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಅದರ ಸಿಂಧುತ್ರವ ವನುನ  ಎತು ಹಿಡಿದದೆ. 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಚಹೆು ಗಳ ವಿಧ್ಗಳು: 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಗುರುತ್ತಗಳು (ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ ಮತ್ತು  ಹಂಚಕೆ) (ತ್ರದೆು ಪಡಿ) ಆದೇಶ, 2017 ರ ಪಿಕಾರ, 

ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಚಹೆು ಗಳು ಈ ಕ್ಳಗಿನಂತ್ರ ಎರಡು ಪಾ ಕಾರಗಳಾಗಿವೆ: 

1. ಕಾಯೆಿ ರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ (Reserved): ದೇಶಾದಯ ಂತ್ರ ಎಂಟು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು  64 ರಾಜಯ  ಪಕ್ಷಗಳಗೆ / 

ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಗೆ ‘ಕಾಯೆಿ ರಿಸಿದ’ ಚಿಹ್ನನ ಗಳನುನ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

2. ಉಚತ್ (Free): ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸುಮಾರು 200 ‘ಉಚಿತ್ರ’ ಚಿಹ್ನನ ಗಳ ಸಂಗಾ ಹವನುನ  ಹಂದದೆ, 

ಇವುಗಳನುನ  ಗುರುತಸಲಾಗದ ಸ್ವವಿರಾರು ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಗೆ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಮುಲಲ ಪೆರಿಯಾರ್ ಆಣೆಕಟ್್ಟ  ವಿವಾದ: (Mullaperiyar Dam Issue) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ,ಮುಲಾಾ ಪೆರಿಯಾರ್ ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ತ್ರಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಎಚ್್ ರಿಕ್ ನಿೋಡಿದೆ. 

ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಹೇಳುವುದೇನ್ನ? 

1. ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ನೇಮಿಸಿದ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣಾ ಸಮಿತಗೆ ಮುಲಾ ಪೆರಿಯಾರ್ ಅಣೆಕಟಿಟ ನ ‘ರೂಲ್ ಕವ್ಭ’ 

ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತ ನಿೋಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ತ್ರಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖಯ  ಕಾರ್್ದಶಿ್ ‘ವೈರ್ಕು ಕವಾಗಿ 

ಜವಾಬೆಾ ರರು’ ಮತ್ತು  ಅದರ ವಿರುದಿ  ‘ಸೂಕು  ಕಾ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ನಾಯ ಯಾಲರ್ ಹೇಳದೆ . 

2. ಮೂರು ಪಿಮುಖ ಸ್ತರಕ್ಷತ್ರ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗಳನ್ನು  ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ಮೇಲಿವ ಚಾರಣಾ ಸಮಿತಯಿಂದ 

ಸೂಚ್ನೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಸೂಕು  ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಹರಡಿಸಬೇಕು ಅಣೆಕಟುಟ  ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  

ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರ, ‘ರೂಲ್ ಕವ್್’ ಅನುನ  ನಿಧ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಅಣೆಕಟುಟ  ಬಾಗಿಲುಗಳ ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆರ್ 



ವೇಳಾಪಟಿಟ ರ್ನುನ  ಸರಿಪಡಿಸುವುದು – ಮತ್ತು  ನಾಲುಕ  ವಾರಗಳಳಗೆ ಅನುಸರಣೆ ವರದರ್ನುನ  

ಸಲಿಾ ಸುವುದು. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

ತ್ರಮಿಳುನಾಡು ಸಕಾ್ರವು 1939 ರಷ್್ಟ  ಹಳೆಯ “ಬಳಕೆಯಲಿಲ ಲಲ ದ” ಅಣೆಕಟುಟ -ಬಾಗಿಲು 

ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆ ಕಾರ್್ಕಾ ಮವನುನ  (gate operation schedule) ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕರಳವು 

ಆರೋಪ್ಪಸಿದೆ. ಪೆರಿಯಾರ್ ಹುಲಿ ಮಿೋಸಲು ಪಾ ದೇಶ್ದ ಬಳರ್ ಅಣೆಕಟಟ ರ್ಲಿಾ ನ ನಿೋರಿನ ಮಟಟ ವನುನ  

ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡದರುವ ಬಗೆಗ  ಕರಳ ಆತಂಕ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದೆ. 

‘ರೂಲ್ ಕವ್ಭ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಅಣೆಕಟಟ ರ್ / ಜಲಾಶ್ರ್ದಲಿಾ ನ ನಿೋರಿನ ಏರಿಳತ್ರದ ಶೇಖರಣಾ ಮಟಟ ವನುನ  ನಿಯಮ ಕವ್ಭ (rule 

curve) ನಿಧ್ರಿಸುತ್ರು ದೆ. ಅಣೆಕಟಟ ರ್ ಗೇಟ್ ತ್ರರೆಯುವ ವೇಳಾಪಟಿಟ ಯು ‘ರೂಲ್ ಕವ್್’ ಅನುನ  ಆಧರಿಸಿದೆ. 

ಇದು ಅಣೆಕಟಟ ರ್ ‘ಮುಖಯ  ರಕ್ಷಣೆ’ ಕಾರ್್ವಿಧಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

ಮುಲಲ ಪೆರಿಯಾರ್ ಆಣೆಕಟ್ೆ ಯ ಕುರಿತ್ತ ತ್ರಳದುಕೊಳು ಬೇಕಾದ ಸಂಗತ್ರಗಳೇನ್ನ? 

ಮುಲಾಲ ಪೇರಿಯಾರ್ ಅಣೆಕಟ್್ಟ  ಕೇರಳದಲಿಲ ದೆರೂ, 1886 ರ ಗುತು ಗೆ ಒಪಿ ಂದದ  ನಂತ್ರರ ಪೆರಿಯಾರ್ 

ನಿೋರಾವರಿ ಕಾರ್್ಗಳಗಾಗಿ 999 ವಷಭಗಳ ಗುತ್ರು ಗೆ ಅವಧಿಗೆ (lease indenture),  ಇದನ್ನು  

ತ್ರ್ಮಳುನಾಡು ನಿವಭಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಇದನುನ  “ಪೆರಿಯಾರ್ ಸರೋವರ ಗುತು ಗೆ ಒಪಿ ಂದ” ಎಂದೂ 

ಕರೆಯುತ್ರು ರೆ, ಇದು 1886 ರಲಿಲ   ತ್ರರುವಾಿಂಕ್ಕರಿನ್ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ರಾಜಯ  

ಕಾಯಭದಶಿಭ ನ್ಡುವೆ ಆದ ಒಪಪ ಿಂದವಾಗಿದೆ. 

1. ಈ ಅಣೆಕಟಟ ರ್ನುನ  1887 ಮತ್ತು  1895 ರ ನ್ಡುವೆ ನಿಮಿ್ಸಲಾಗಿದೆು  ಅರೇಬಿರ್ನ್ ಸಮುದಾ ದ ಕಡೆಗೆ 

ಹರಿಯುವ ಹಳೆರ್ನುನ  ಬಂಗಾಳಕೊಲಿಾ ರ್ ಕಡೆಗೆ 

ತರುಗಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆ ಮೂಲಕ  ಮದಾಾ ಸ್ ಪೆಾ ಸಿಡೆನಿಸ ರ್ ಮಧುರೈನ ಒಣ ಮಳೆ ಪಾ ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಅರ್ವಾ 

ಮಳೆಯಾಶಿಾ ತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಕ್ಕ  ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯ ವನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಉದೆೆ ೋಶ್ವನುನ  ಹಂದತ್ತು . 

1. ಈ ಅಣೆಕಟುಟ  ಕರಳದ ಇಡುಕ್ಕ  ಜಿಲೆಲ ರ್ ಮುಲಾಯಾರ್ ಮತ್ತು  ಪೆರಿಯಾರ್ ನದಗಳ ಸಂಗಮ ಸಾ ಳದಲಿಾ ದೆ. 

ತ್ರ್ಮಳುನಾಡು ಹೇಳುವುದೇನ್ನ? 

ಅಣೆಕಟಟ ರ್ನುನ  ಬಲಪಡಿಸಲು ಕಾ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತ್ರಮಿಳುನಾಡು ಹೇಳುತ್ರು ದೆ, ಆದರೆ ಕರಳ 

ಸಕಾ್ರವು ಜಲಾಶ್ರ್ದ ನಿೋರಿನ ಮಟಟ ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವ ತ್ರನನ  ಪಾ ರ್ತ್ರನ ಗಳಗೆ ನಿಬ್ಂಧ 

ಉಂಟುಮಾಡುತು ದೆ ಆ ಮೂಲಕ, ಮಧುರೈನ ರೈತ್ರರಿಗೆ ನಷ್ಟ  ಉಂಟಾಗುತು ದೆ ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಹೇಳುತು ದೆ. 

ಕೇರಳದ ವಾದವೇನ್ನ? 

1. ಅಣೆಕಟಟ ರ್ ಕ್ಳಪಾತ್ರಾ ದಲಿಾ ನ ಭೂಕಂಪ ಪ್ಪೋಡಿತ್ರ ಜಲೆಾ ಯಾದ ಇಡುಕಕ  ಜಲೆಾ ರ್ ನಿವಾಸಿಗಳ ವಿನಾಶ್ದ 

ಅರ್ವಾ ಪಾಾ ಣಹಾನಿರ್ ಸ್ವಧಯ ತ್ರರ್ ಬಗೆಗ  ಕರಳ ಚಿಂತಸುತು ದೆ. 

2. ಭೂಕಂಪನವು ಈ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ರಿಕಟ ರ್ ಮಾಪಕದಲಿಾ  ಆರು ಅಳತ್ರಗಳನುನ  ಮಿೋರಿದರೆ, ಮೂರು ದಶ್ಲಕ್ಷಕ್ಯಕ  

ಹ್ನಚ್ು  ಜನರ ಜೋವವು ಗಂಭಿೋರ ಅಪಾರ್ಕ್ಕ  ಸಿಲುಕುವ ಸ್ವಧಯ ತ್ರಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ವಾ ನಿಗಳು ವಾದಸುತ್ರು ರೆ. 



 

ಅರ್ಮಕಸ್ಟ ಕ್ಕಯ ರಿಯು ನಾಯಯಾಲಯಕೆಕ  ಹೇಗೆ ಸ್ಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಎಿಂಬ್ಬದನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸ: ವರಿಷಠ  ನಾಯಯಾಲಯಕೆಕ  

ತ್ರಳಸದ ಸಾಲಿಸಟ್ರ್ ಜನ್ರಲ್: 

(Demarcate how amicus curiae can help: SG tells top court) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ವಿವಿಧ ಪಾ ಕರಣಗಳಲಿಾ , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷಾ  ಪಿ ಕರಣಗಳಲಿಲ  ‘ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಸ್ಥು ೀಹಿತ್’ ಅಿಂದರೆ 

‘amicus curiae’ ಎಿಂದು ನೇಮಕಗಿಂಡಿರುವ ವಕ್ೀಲರನ್ನು  ನಿಯಂತಿ್ರಸ್ಲು ಮಾಗಭಸೂಚಗಳನ್ನು  

ರೂಪ್ರಸ್ತವಂತೆ ಸ್ವಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ತ್ತಷ್ಯರ್ ಮೆಹಾು  ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಅನುನ  ಒತ್ರು ಯಿಸಿದೆಾ ರೆ. 

ಮಾಗಭಸೂಚಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಂದ ನೇಮಿಸಲಿ ಟಟ  ‘ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯಯ ರಿ’ ತ್ರನನ  ನಿಯೋಜತ್ರ ಪಾತ್ರಾ ದಂದ ಆರ್ಚ ಹ್ನಜೆಜ  

ಹಾಕುತು ದೆಾ ರೆ. ಸಿಬಿಐನಂತ್ರಹ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ‘ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಣೆರ್ಲಿಾ ’ ಅವರು ಹಸು ಕಿ್ ೋಪ ಮಾಡುತ್ರು ರೆ. 

2. ಕ್ಲವು ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ , ಅವರು ಆಡಳತ್ರವನುನ  ಸವ ಂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ರು ರೆ ಅರ್ವಾ 

ಕಾರ್್ನಿವಾ್ಹಕರನುನ  ನಿದೇ್ಶಿಸುತ್ರು ರೆ. 

ಅರ್ಮಕಸ್ಟ ಕ್ಕಯ ರಿ ಎಿಂದರೆ ಯಾರು? 

ಅರ್ಮಕಸ್ಟ ಕ್ಕಯ ರಿರ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್್ ‘ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಸ್ಥು ೀಹಿತ್’ ಎಿಂದರ್ಭ, ಮತ್ತು  ನಿದ್ಷ್ಟ  

ಕಾನ್ಮನು ಮಾಹಿತರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ಪಾ ಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಂದ 

ನೇಮಿಸಲಿ ಟಟ  ತ್ರಟಸಾ  ಅರ್ವಾ ಸಂಪೂಣ್ ವಕೋಲ. 

‘ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯಯ ರಿ’ ಪಾ ಮುಖ ಪಾ ಕರಣಗಳಲಿಾ  ತೋಪು್ ನಿೋಡಲು ನಾಯ ಯಾಲರ್ಕ್ಕ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು 

ನೇಮಕಗಂಡ ವಕೋಲರು. 

ಅರ್ಮಕಸ್ಟ ಕ್ಕಯ ರಿಯ ಪ್ರತಿ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕತ್ಭವಯ ಗಳು: 

1.  ಭಾರತ್ರದಲಿಾ , ಜೈಲಿನಲಿಾ ರುವ ಕಾರಣದಂದ ಅರ್ವಾ ಇನಾನ ವುದೇ ಕಾ ಮಿನಲ್ ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ಸಿಕಕ ಬಿದೆ  

ಕಾರಣ, ಆರೋಪ್ಪಯು ತ್ರನನ ನುನ  ಸಮರ್ಥ್ಸಿಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದದೆ ರೆ, ಮತ್ತು  ಈ ನಿಟಿಟ ನಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ಕ್ಕ  

ಅಜ್ ಸಲಿಾ ಸಿದರೆ, ಆರೋಪ್ಪಗಳಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು   ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸಮರ್್ವಾಗಿ ವಾದ 

ಮಂಡಿಸಲು  ‘ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯಯ ರಿ’ ಯಾಗಿ ವಕೋಲರನುನ   ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು  ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 



2. ಸಿವಿಲ್ ಪಾ ಕರಣಗಳಲಿಾಯೂ ಸಹ, ಆರೋಪ್ಪಯು ತ್ರನನ  ಸವ ಂತ್ರ ವಕೋಲರನುನ  ಪಡೆರ್ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದದೆ ಲಿಾ  

ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಅಗತ್ರಯ ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ವಕೋಲರನುನ  ‘ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯಯ ರಿ’ ಎಂದು ನೇಮಿಸಬಹುದು. 

3. ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು, ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಪಾಾ ಮುಖಯ ತ್ರರ್ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸಕು ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ‘ಅಮಿಕಸ್ ಕ್ಯಯ ರಿ’ ರ್ನುನ  ನೇಮಿಸಬಹುದು. 

 ಭಾರತ್ದ ಮುಖಯ  ನಾಯಯಾಧಿೀಶರನ್ನು  ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್ಭ ಹೇಗೆ 

ಆಯ್ದಕ  ಮಾಡುತ್ು ದೆ? (How Supreme Court chooses the Chief Justice of India?)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಭಾರತ್ರದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ ಶ್ರದ್ .ಅರವಿಂದ್. ಬಬಾ  ಅವರು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ನ 

ಹಿರಿರ್-ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಾದ ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ ಎನ್.ವಿ.ರಮಣ ಅವರನುನ  ಮುಂದನ ಉನನ ತ್ರ 

ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರನಾನ ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತ್ರ ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಿದೆಾರೆ. 

1. ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ ರಮಣ ಅವರು ಭಾರತ್ದ 48 ನೇ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಭಯಾಗಿ ಏಪಿ್ರಲ್ 24 ರಿಿಂದ 

ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಕೊಳು ಲಿದೆ್ರ ರೆ. 

 CJI ನೇಮಕ: 

1. ಭಾರತ್ರದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ರ್ನುನ  ಸ್ವಂಪಾ ದಾಯಿಕವಾಗಿ ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಸೇವೆ ಮುಗಿಸಿ 

ಹರಹೋಗುವ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರು ಅವರ (ಅರ್ವಾ ಅವಳ) ನಿವೃತು ರ್ ದನದಂದು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ರು ರೆ. 

2. ಸಂಪಾ ದಾರ್ದ ಪಾ ಕಾರ, ಹರಹೋಗುವ ಮುಖಯ  ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂಕೊೋಟ್್ ನಲಿಾ ನ ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ 

ಹಿರಿರ್ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರನುನ  ಆಯೆಕ  ಮಾಡುತ್ರು ರೆ. 

ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್್ಭನ್ಲಿಲ  ಹಿರಿತ್ನ್ವನ್ನು  ವಯಸಸ ನಿಿಂದಲಲ ದೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಅಿಂಶಗಳಿಂದ 

ನಿಧ್ಭರಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ, ಅವುಗಳು: 

1. ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ನು/ಳು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಗೆ ನೇಮಕಗಂಡ ದನಾಂಕ. 

2. ಇಬು ರು ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರನುನ  ಒಂದೇ ದನ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಗೆ ಬಡಿು ಗಂಡರೆ: 

3. ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಾಗಿ ಮೊದಲು ಪಾ ಮಾಣವಚ್ನ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದವರು ಇನ್ನ ಬು ರನುನ  ಮುಂಬಡಿು ರ್ಲಿಾ  ಹಿಂದಕ್ಕ  

ತ್ರಳುಳ ತ್ರು ರೆ. 

4. ಇಬು ರೂ ಒಂದೇ ದನ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಾಗಿ ಪಾ ಮಾಣವಚ್ನ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದರೆ, ಹೈಕೊೋಟ್್ ನಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ು  

ವಷ್್ಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆರ್ನುನ  ಸಲಿಾ ಸಿದವರು ಹಿರಿತ್ರನದ ವಿಷ್ರ್ದಲಿಾ  ‘ಗೆಲುಾ ತ್ರು ರೆ’. 

5. ನಾಯ ರ್ಪ್ಪೋಠದಂದ ನೇಮಕಗಂಡವರು ಬಾರ್್ ಕೌನಿಸ ಲ್ ನಿಂದ ನೇಮಕಗಳುಳ ವವನನುನ  ಹಿರಿತ್ರನದಲಿಾ  

‘ಟಾ ಂಪ್ಸ’ ಮಾಡುತ್ರು ರೆ. 

ಈ ರಿೀತ್ರಯ ನೇಮಕಾತ್ರಯು ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಒಿಂದು ಭಾಗವೇ? 

ಸಿಜೆಐ ನೇಮಕಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾರ್್ವಿಧಾನಗಳನುನ  ಭಾರತ್ರದ 

ಸಂವಿಧಾನವು ಹಂದಲಾ . ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 124 (1) ನೇ ವಿಧಿಯು “ಭಾರತ್ದ ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡ ಭಾರತ್ದ ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್ಭ ಇರಬೇಕು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದೆ. 

1. ಈ ಕುರಿತ್ತ ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ಹತು ರದ ಉಲೆಾ ೋಖವು ಸಂವಿಧಾನ್ದ 126 ನೇ ವಿಧಿಯಲಿಲ ದೆ, ಇದು ಹಂಗಾಮಿ CJI 

ನೇಮಕಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

2. ಸ್ವಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆರ್ ಅನುಪಸಿಾ ತರ್ಲಿಾ , ಈ ಕಾರ್್ವಿಧಾನವು ರೂಢಿ ಮತ್ತು  ಸಂಪಾ ದಾರ್ವನುನ  

ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 

ಈ ಕುರಿತ್ ಕಾಯಭವಿಧಾನ್ ಏನ್ನ? 



ಮುಂದನ ಸಿಜೆಐ ಅನುನ  ನೇಮಿಸುವ ವಿಧಾನವನುನ  ಸಕಾ್ರ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಂಗದ ನಡುವಿನ ಜಾಾ ಪಕ 

ಪತಿ್ ದಲಿಲ  (Memorandum of Procedure (MoP) ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ: 

1. ಕಾನೂನ್ನ ಸ್ಚವರು, ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಸಿಜೆಐ ನಿವೃತು ರ್ ದನಾಂಕಕ್ಕ  ಹತು ರದಲಿಾ ರುವಂತ್ರ ‘ಸೂಕು  ಸಮರ್ದಲಿಾ ’, 

ಮುಂದನ ಮುಖಯ ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ ಅವರ ನೇಮಕದ ಕುರಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರದಂದ ಹರಹೋಗುವ CJI ರವರ 

ಶಿಫ್ಘರಸನುನ  ಕೊೋರುವ ಮೂಲಕ ನ್ಮತ್ರನ ಸಿಜೆಐ ನೇಮಕ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ಆರಂಭಿಸುತ್ರು ರೆ. 

2. ಸಿಜೆಐ ತ್ರನನ  ಶಿಫ್ಘರಸನುನ  ಕಾನ್ಮನು ಸಚಿವಾಲರ್ಕ್ಕ  ಕಳುಹಿಸುತ್ರು ರೆ; ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಸಂಶ್ರ್ ಅರ್ವಾ 

ಚಿಂತ್ರರ್ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ , ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರನುನ  ಉನನ ತ್ರ ಹುದೆೆ ಗೆ ಬಡಿು  ನಿೋಡುವ ವಿಷ್ರ್ದ 

ಬಗೆಗ  ಮುಖಯ  ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ಗಳು ಕಾಲೇಜರ್ಮ ಅನುನ  ಸಂಪಕ್ಸಬಹುದು. 

3. ಸಿಜೆಐನಿಂದ ಶಿಫ್ಘರಸು ಪಡೆದ ನಂತ್ರರ, ಕಾನ್ಮನು ಸಚಿವರು ಅದನುನ  ಪಾ ಧಾನ ಮಂತಾ ಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ರು ರೆ, 

ನಂತ್ರರ ಪಾ ಧಾನ ಮಂತಾ ಗಳು ರಾಷ್ಟ ರಪತಗೆ ಈ ಕುರಿತ್ತ ಸಲಹ್ನ ನಿೋಡುತ್ರು ರೆ. 

4. ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಹಸ ಮುಖಯ  ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ಗಳಗೆ ಪಾ ಮಾಣವಚ್ನ ಮತ್ತು  ಗೌಪಯ ತ್ರರ್ ವಿಧಿರ್ನುನ  

ಬೋಧಿಸುತ್ರು ರೆ. 

ವರಿಷಠ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಭಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರೆ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ  ನೇಮಕ 

ದಲಿಲ ನ್- ಪಿಮುಖ ವಯ ತ್ರಯ ಸ್: 

ಈ ಮೊದಲು, CJI (ಅರ್ವಾ ಕೊಲಿಜಯಂ) ನ ಶಿಫ್ಘರಸನುನ  ಮರುಪರಿಶಿೋಲನೆಗಾಗಿ ಸಕಾ್ರವು ಮರಳ 

ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿರಲಿಲಾ ; ಆದರೆ ಪಾ ಸುು ತ್ರದಲಿಾ , ಸಕಾ್ರವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊನೆಗೆ, 

ಕೊಲಿಜಯಂ ಆ ಹ್ನಸರುಗಳನುನ  ಪುನರುಚ್್ ರಿಸಿದರೆ, ಸಕಾ್ರವು ಈ ಶಿಫ್ಘರಸಿಸ ಗೆ ಆಕಿ್ ೋಪ್ಪಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ  

ಹಾಗೂ ಕೊಲಿಜಯಂ ನ ಶಿಫ್ಘರಸಿಸ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೇಮಕಾತ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 

ಹೈಕೊೀಟ್್ಭಗಳಲಿಲ   ಬಾಕ್ ಉಳದರುವ ಪಿ ಕರಣಗಳನ್ನು  

ಇತ್ಯ ರ್ಭಗಳಸ್ಲು ನಿವೃತ್ು  ನಾಯಯಾಧಿೀಶರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡುವಂತೆ ಸ್ಲಹೆ ನಿೀಡಿದ ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್ಭ: 

 (SC suggests posting retired judges to clear backlog in HCs)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಹೈಕೊೋಟ್್ ಗಳಲಿಾ  ಬಾಕ ಇರುವ ಪಾ ಕರಣಗಳನುನ  ಇತ್ರಯ ರ್್ಪಡಿಸಲು ನಿವೃತ್ರು  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರನುನ  ನೇಮಕ 

ಮಾಡುವಂತ್ರ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಒತ್ರು ಯಿಸಿದೆ. 

1. ನಿವೃತ್ರು  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರನುನ  ನಿದ್ಷ್ಟ  ವಿವಾದದ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ ನ ಪರಿಣತರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯೆಕ  

ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು  ಕಾನ್ಮನಿನ ಆ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  ಬಾಕ ಇರುವ ಪಾ ಕರಣಗಳು ಇತ್ರಯ ರ್್ವಾದ ನಂತ್ರರ ಅವರನುನ  

ನಿವೃತು  ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾಯ ಯಾಲರ್ ಹೇಳದೆ. 

ಈ ನಿಟ್್ಟ ನ್ಲಿಲ ನ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು: 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 224 ಎ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲ , ತ್ರತ್ರಕ ಲಿಕ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರ (ad-hoc judges) 

ನೇಮಕಾತಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಾ  ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ ಕಾಯಭವಿಧಾನ್: 

1. ಲೇಖನದ ಪಾ ಕಾರ, ಒಂದು ರಾಜಯ ದ ಹೈಕೊೋಟ್್ ನ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರು, ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ದಲಿಾ , 

ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಪೂವಾ್ನುಮತಯಂದಗೆ, ಅದೇ ಹೈಕೊೋಟ್್ ನಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಹೈಕೊೋಟ್್ 



ನಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಾಗಿ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕು ಗೆ (ನಿವೃತ್ರು  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಿಗೆ) ಆ ರಾಜಯ ದ 

ಹೈಕೊೋಟ್್ ನಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರಾಗಿ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸಬೇಕ್ಂದು  ವಿನಂತಸಬಹುದು. 

2. ಅಂತ್ರಹ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರು ರಾಷ್ಟ ರಪತಗಳು ನಿಧ್ರಿಸುವಂತ್ರಹ ಭತ್ರಯ ಗಳನುನ  ಪಡೆರ್ಲು ಅಹ್ರಾಗಿರುತ್ರು ರೆ. 

ಅಲಾ ದೆ, ಅವರು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ನ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರ ಎಲಾ  ನಾಯ ರ್ವಾಯ ಪ್ಪು , ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  

ಸವಲತ್ತು ಗಳನುನ  ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತ್ರು ರೆ. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು  ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್್ಭನ್ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು 

ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುವುದಲಲ . 

 

 ವಿಷಯಗಳು: ಕಂದಾ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳಂದ  ದುಬ್ಲ ವಗ್ದ ಜನಸಮುದಾರ್ದವರಿಗೆ ಇರುವ 

ಕಲಾಯ ಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರ; 

ಕಾರ್್ವಿಧಾನಗಳು,ಕಾನ್ಮನುಗಳು, ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಈ ದುಬ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  

ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು. 

ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ರಕಾರವು ಒದಗಿಸ್ತವ ‘ಅಲಪ ’ ಪ್ರಿಂಚಣಿಯನ್ನು  

ಹೆಚ್ ಸ್ತವಂತೆ ತ್ರಳಸದ ಸ್ರ್ಮೀತ್ರ: (Panel flags Centre’s meagre pensions) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಗಾಾ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿ  ಸಂಸದೋರ್ ಸ್ವಾ ಯಿ ಸಮಿತಯು ತ್ರನನ  ವರದರ್ನುನ  ಲೋಕಸಭೆಗೆ 

ಸಲಿಾ ಸಿದೆ. 

ವರದಯ ಮುಖಾಯ ಿಂಶಗಳು: 

1. ಬಡ ಹಿರಿರ್ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವೆರ್ರು ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತ್ರನರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುವ ‘ಅಲಪ ’ ಪ್ರಿಂಚಣಿಯ 

ಮೊತ್ು ವನ್ನು  ಹೆಚ್ ಸ್ಲು ಕೇಿಂದಿ ಕೆಕ  ವರದರ್ಲಿಾ  ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆರವು ಕಾಯಭಕಿಮದ (National Social Assistance Programme- 

NSAP) ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳು ತಂಗಳಗೆ 200 ರಿಂದ 500 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಹಾರ್ವನುನ  

ನಿೋಡಲಾಗುತು ದೆ, ಆದರೆ, ಇದು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕಡಿಮೆಯಿದೆ. 

3. ಇದು ಮಹಾತ್ರಮ  ಗಾಂಧಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಉದೊಯ ೋಗ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ ನ (MGNREGA) 

ವೇತ್ರನ ಪಾವತ ಮತ್ತು  ನಿರುದೊಯ ೋಗ ಭತ್ರಯ  ವಿತ್ರರಣೆರ್ಲಿಾ ನ ಅಸಮಾನತ್ರರ್ನುನ  ಎತು ತೋರಿಸಿದೆ. 

 ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆರವು ಕಾಯಭಕಿಮದ (NSAP) ಕುರಿತ್ತ: 

1. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸ್ವಮಾಜಕ ನೆರವು ಕಾರ್್ಕಾ ಮವು (NSAP) ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರದ ಗಾಾ ಮಿೋಣಾಭಿವೃದಿ  

ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ ನ ಕೇಿಂದಿ  ಪಿ್ರಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  1995 ರ, ಆಗಸ್ಟ  

15 ರಂದು ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 41 ನೇ ಪರಿರಿ್ಚ ೀದದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ರಾಜಯ ನಿೋತರ್ ನಿದೇ್ಶ್ಕ ತ್ರತ್ರವ ಗಳ ಆಶ್ರ್ಗಳ 

ನೆರವೇರಿಕ್ಗೆ ಇದು ಮಹತ್ರವ ದ ಹ್ನಜೆಜ ಯಾಗಿದೆ. (ಆಟ್ಟಭಕಲ್ 41, ನಿರುದೊಯ ೋಗ, ವೃದಿಾಪಯ , ಅನಾರೋಗಯ  

ಮತ್ತು  ಅಂಗವೈಕಲಯ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಅನಹ್ತ್ರರ್ ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ರಾಜಯ ವು ತ್ರನನ  ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕ್ಲಸ, ಶಿಕ್ಷಣ 

ಮತ್ತು  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ನೆರವು ನಿೋಡುವಂತ್ರ ಅದರ ಆರ್ಥ್ಕ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿರ್ ಮಿತಗೆ ಒಳಪಟುಟ  

ರಾಜಯ ಕ್ಕ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  ವಿಧಿಸಿ ನಿದೇ್ಶಿಸುತ್ರು ದೆ.) 

3. ವೃದಧ ರು, ವಿಧ್ವೆಯರು ಮತ್ತು  ವಿಕಲಚೇತ್ನ್ರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಿಂಚಣಿ ರೂಪದಲಿಲ  ಆಥಭಕ ನೆರವು 

ನಿೀಡುವುದು ಈ ಕಾಯಭಕಿಮದ ಗುರಿ / ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ವಾಯ ಪ್ರು : ಈ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದಡಿರ್ಲಿಾ , ಪಾ ಸುು ತ್ರ, 80 ಲಕ್ಷ ವಿಧವೆರ್ರು, 10 ಲಕ್ಷ ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು  2.2 

ಕೊೋಟಿ ವೃದಿ ರು ಸೇರಿದಂತ್ರ ಬಡತ್ರನ ರೇಖ್ಯಗಿಂತ್ರ (BPL) ಕ್ಳಗಿರುವ ಮೂರು ಕೊೀಟ್ಟಗೂ ಹೆಚ್್ಚ  

ಜನ್ರನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. 



ಪಿಸ್ತು ತ್ NSAP ಐದು ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ: 

1. ಇಂದರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವೃದಿಾಪಯ  ಪ್ಪಂಚ್ಣಿ ಯೋಜನೆ (IGNOAPS). 

2. ಇಂದರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಿಧವೆ ಪ್ಪಂಚ್ಣಿ ಯೋಜನೆ (IGNWPS). 

3. ಇಂದರಾ ಗಾಂಧಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಅಂಗವೈಕಲಯ  ಪ್ಪಂಚ್ಣಿ ಯೋಜನೆ (IGNDPS). 

4. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಕುಟುಂಬ ಲಾಭ ಯೋಜನೆ (NFBS). 

5. ಅನನ ಪೂಣ್ ಯೋಜನೆ. 

ಕಟ್್ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ನಿಮಾಭಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಮಭಕರ ರಾಜಯ  

ಕಲಾಯ ಣ ಮಂಡಳಗಳು (BOCW): 

 (State welfare boards for building and other construction workers (BOCW)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ‘ಕಟ್್ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ನಿಮಾಭಣ ಕಾರ್ಮಭಕರ ರಾಜಯ  ಕಲಾಯ ಣ ಮಂಡಳಗಳು’ ( 

BOCW) ಕಾಮಿ್ಕರಿಗೆ, ಗೃಹಬಳಕ್ರ್ ಸರಕುಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ವಸುು ಗಳನುನ  ವಿತ್ರರಿಸುವುದನುನ  

ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಕಾಮಿ್ಕರ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಖ್ಯತ್ರಗಳಗೆ ವಿತು ೋರ್/ಹಣಕಾಸು ಸಹಾರ್ವನುನ  

ವಗಾ್ಯಿಸುವ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ಮುಂದುವರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

1. ನಿಮಾ್ಣ ಕಾರ್್ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳಂದ ರಾಜಯ ಗಳು ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ‘ಸ್ಯಸ್’ನಿಂದ ಕಾಮಿ್ಕರಿಗಾಗಿ ಕಲಾಯ ಣ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳನುನ  ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರುವುದು BOCW ಮಂಡಳಗಳ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಭಾರತ್ರದಲಿಾ , ‘ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ನಿಮಾ್ಣ ಕಾಮಿ್ಕರು’ (BOCW) ಅಸಂಘಟಿತ್ರ ವಲರ್ದ 

ಕಾಮಿ್ಕರಲಿಾ  ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ದುಬ್ಲ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ಕಳಪೆ ಪರಿಸಿಾ ತಗಳಲಿಾ  ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ವು ಅನಿಶ್ಿ ತ್ರವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. ಈ ಗುಂಪ್ಪನ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಕಾಮಿ್ಕರು ವಿವಿಧ 

ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ  ವಲಸ್ಯ ಕಾಮಿ್ಕರಾಗಿ ತ್ರಮಮ  ಮೂಲ ಸಾ ಳಗಳಂದ ದೂರವಿದೆು  ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತು ರುತ್ರು ರೆ. 

ರಾಷ್ಟ ರ ನಿಮಾ್ಣದಲಿಾ  ಪಾ ಮುಖ ಪಾತ್ರಾ ವಹಿಸುವ ಅವರು, ತ್ರಮಮ ನುನ  ತ್ರವು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲಿಾ  

ಕಂಡುಕೊಳುಳ ತ್ರು ರೆ. 

ಕಟ್್ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ನಿಮಾಭಣ ಕಾರ್ಮಭಕರ ಕಾಯೆ್ದ ,1996: 

1. ಕಟಟ ಡ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ನಿಮಾ್ಣ ಕಾಮಿ್ಕರ ಉದೊಯ ೋಗ ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ಪರಿಸಿಾ ತಗಳನುನ  ನಿಯಂತಾ ಸಲು 

ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತ್ರ, ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕಲಾಯ ಣ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಲು ಈ ಶಾಸನವನುನ  ಜ್ವರಿಗೆ 

ತ್ರರಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಈ ಕಾಯೆೆರ್ಡಿ ರಾಜಯ  ಕಲಾಯ ಣ ಮಂಡಳಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮಾ್ಣ ಕಾಮಿ್ಕ ಕಲಾಯ ಣ ಯೋಜನೆಗಳನುನ  

ವಿನಾಯ ಸಗಳಸುವ ಮತ್ತು  ಅನುಷ್ಯಠ ನಗಳಸುವ ಜವಾಬೆಾ ರಿರ್ನುನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರಗಳಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಈ ಕಾನ್ಮನಿನ ಪಾ ಕಾರ, ನಿಮಾ್ಣ ವೆಚ್್ ದ ಮೇಲೆ 1% ಸ್ಯಸ್್ನ್ಂದಗೆ ನಿಧಿರ್ನುನ  ರಚಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಈ ಸ್ಯಸ್ 

ಅನುನ  ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರಗಳು ವಿಧಿಸಿ ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಕಲಾಯ ಣ ನಿಧಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ರು ವೆ. 

‘ಸ್ಥಸ್ಟ’ (ಉಪ-ತೆರಿಗೆ) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ತ್ರರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾರ್ದ ಬದಲು ಪಾವತಸಬೇಕಾದ ತ್ರರಿಗೆರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಸ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಒಂದು 

ಅರ್್ದಲಿಾ , ತ್ರರಿಗೆ ಪಾವತದಾರರಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಸ್ಟ , ತೆರಿಗೆ ಮೇಲಿನ್ ಹೆಚ್್ಚ ವರಿ ಶುಲಕ ಕೆಕ  ಸ್ಮಾನ್ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 

2.  ಇದು ಒಂದು ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ವಲರ್ದ ಅಭಿವೃದಿ  ಅರ್ವಾ ಕಲಾಯ ಣಕಾಕ ಗಿ ಸಕಾ್ರವು ವಿಧಿಸುವ ಅರ್ವಾ 

ಸಂಗಾ ಹಿಸುವ ತ್ರರಿಗೆರ್ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. 



3. ನೇರ ಮತ್ತು  ಪರೋಕ್ಷ ತ್ರರಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಸ್ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಆದಾರ್ ತ್ರರಿಗೆ, ನಿಗಮ ತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪರೋಕ್ಷ 

ತ್ರರಿಗೆಗಳಂದ ಪಡೆದ ಆದಾರ್ವನುನ  ವಿವಿಧ ಉದೆೆ ೋಶ್ಗಳಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 

4. ಎಲಾಾ  ತ್ರರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಯಸ್್ಗಳಂದ ಬರುವ ಆದಾರ್ವನುನ  ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರದ ಖ್ಯತ್ರಯಾದ ಭಾರತ್ದ 

ಸಂಚತ್ ನಿಧಿಯಲಿಲ Consolidated Fund of India (CFI) ಜಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಕಂದಾ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳ ಕಾರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಜವಾಬೆಾ ರಿಗಳು, ಫೆಡರಲ್ ರಚ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸವಾಲುಗಳು, ಸಾ ಳೋರ್ ಮಟಟ ದಲಿಾ  ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು 

ಹಂಚಿಕ್ ಮತ್ತು  ಅದರಲಿಾ ನ ಸವಾಲುಗಳು. 

ಅನ್ನದ್ರನಿತ್ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪ ಧಿಭಸ್ತವುದನ್ನು  

ನಿಷೇಧಿಸದೆ  ಹೈಕೊೀಟ್ಭ ನಿಧಾಭರಕೆಕ  ತ್ಡೆ ನಿೀಡಿದ 

ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂಕೊೀಟ್ಭ: (SC stays HC decision barring aided school teachers from contesting polls)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಕರಳ ಹೈಕೊೋಟ್್ ತ್ರನನ  ಒಂದು ತೋಪ್ಪ್ನಲಿಾ  ಅನುದಾನಿತ್ರ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು  

ಬೋಧಕತ್ರರ ಸಿಬು ಂದರ್ನುನ  ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿ ಧಿ್ಸುವುದನುನ  ಅರ್ವಾ ರಾಜಕೋರ್ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳಲಿಾ  ತಡಗದಂತ್ರ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ,ಕರಳ ಹೈಕೊೋಟ್್ ನಿೋಡಿದ ತೋಪ್ನುನ  ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ 

ತ್ರಡೆಹಿಡಿದದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

‘ವಿಧಾನ್ಸ್ಭೆ (ಅನ್ಹಭ ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು  ಹೊರಹಾಕುವುದು) ಕಾಯೆ್ದ , 1951 (Legislative Assembly 

(Removal of Disqualifications) Act of 1951) ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 2 (IV) ಅನುನ  ಹೈಕೊೋಟ್್ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ 

ಎಂದು ಘೋರ್ಷಸಿತ್ತು . ಈ ಕಾನ್ಮನಿನಡಿರ್ಲಿಾ  ಅನುದಾನಿತ್ರ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಲು ಅವಕಾಶ್ 

ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಅಜ್ದಾರರು, 1951 ರ ಈ ಕಾನ್ಮನನುನ  ಹೈಕೊೋಟ್್ ನಲಿಾ  ಪಾ ಶಿನ ಸಿದರು, ಅವರು ರಾಜಕ್ೀಯದಲಿಲ  

ಭಾಗವಹಿಸ್ತವುದರಿಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್್ ದ ಪರಿಣಾಮ ಮೇಲೆ ಬಿೀರುತ್ು ದೆ ಎಂದು ಹೇಳದರು. 

1. ಕರಳ ಸಕಾ್ರಿ ನೌಕರರ ನಡವಳಕ್ ನಿರ್ಮಗಳು ಸಕಾ್ರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಾಜಕೋರ್ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳಲಿಾ  ಭಾಗವಹಿಸುವುದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ನಿರ್ಮವನುನ  ಅನುದಾನಿತ್ರ ಶಾಲೆಗಳ 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಜ್ದಾರರು ಹೈಕೊೋಟ್್ ನಲಿಾ  ವಾದಸಿದೆ ರು. 

ಸ್ಕಾಭರದ ನಿಲುವೇನ್ನ? 

1967 ರಲಿಾ  ಹರಡಿಸಲಾದ ಸಕಾ್ರದ ಆದೇಶ್ದ ಪಾ ಕಾರ, ಅನುದಾನಿತ್ರ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಾಜಕೋರ್ 

ಹಕುಕ ಗಳವೆ ಎಂದು ಸಕಾ್ರ ಹೈಕೊೋಟ್್ ನಲಿಾ  ವಾದಸಿತ್ತು . 

1. ರಾಜಕೋರ್ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳಲಿಾ  ಭಾಗವಹಿಸುವುದನುನ  ಅರ್ವಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿಾ  ಸಿ ಧಿ್ಸುವುದನುನ  

ನಿಷೇಧಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಮಗಳು ಅರ್ವಾ ಕಾನ್ಮನುಗಳರಲಿಲಾ . ಇದಲಾ ದೆ, ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕ  ಆಯೆಕಯಾದ 

ಸಾ ಳೋರ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅನುದಾನಿತ್ರ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇತ್ರನವಿಲಾ ದ ವಿಶೇಷ್ ರಜೆ ನಿೋಡಬಹುದು. 

 



ವಿಷಯಗಳು: ಸಂಸತ್ತು  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು – ರಚ್ನೆ, ಕಾರ್್ವೈಖರಿ, ವಯ ವಹಾರದ 

ನಡ್ಡವಳಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಸವಲತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಇವುಗಳಂದ ಉಂಟಾಗುವ 

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

ಅಧಿವೇಶನ್ದ ಮುಕಾು ಯ: (Termination of Session) 

 ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ಸಂಸತು ನ ಅಧಿವೇಶ್ನವನುನ  ‘ಮುಂದೂಡಿಕ್’(Adjournment), ಅನಿದ್ಷ್ಟ  

ಅವಧಿರ್ವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕ್,(Adjournment Sine Die) ಪೊಾ ೋರೋಗೇಶ್ನ್ (Prorogation), ವಿಸ್ಜಭನೆ 

(Dissolution) (ಲೀಕಸ್ಭೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲಿಲ ) ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗಳಸಬಹುದು. 

‘ಮುಿಂದೂಡಿಕೆ’ (Adjournment): ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಸದನದ ಅಧಿವೇಶ್ನದ ಕಾರ್್ಗಳನುನ  ನಿಗದತ್ರ 

ಸಮರ್ಕ್ಕ  ಸಾ ಗಿತ್ರಗಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ.ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಅಮಾನತ್ತಗಳಸುವ ಅವಧಿಯು ಕ್ಲವು 

ಗಂಟಗಳು, ದನಗಳು ಅರ್ವಾ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು. 

ಅನಿದಭಷ್  ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಮುಿಂದೂಡಿಕೆ, (Adjournment Sine Die): ಇದರರ್್ ಸದನದ 

ಸಭೆರ್ನುನ  ಅನಿದ್ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಮುಕಾು ರ್ಗಳಸುವುದು. ಬೇರೆ ರಿೋತರ್ಲಿಾ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಧಿವೇಶ್ನದ 

ಮರು-ಸಮಾವೇಶ್ಕ್ಕ  ದನಾಂಕವನುನ  ನಿಗದಪಡಿಸದೆ ಸದನವನುನ  ಮುಂದೂಡಲಾಗುವುದು. 

1. ‘ಮುಿಂದೂಡಿಕೆ’ ಮತ್ತು  ‘ಅನಿದಭಷ್ ವಾಗಿ ಮುಿಂದೂಡಿಕೆ’ ಯನ್ನು  ಘೀಷ್ಟಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರವು ಸ್ದನ್ದ 

ಪಿಧಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಲೀಕಸ್ಭಾ ಸಪ ೀಕರ್ ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ ಸ್ಭೆಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು) ರ್ವರ ಕೈಲಿದೆ. 

ಪಿ ೀರೀಗೇಶನ್ (Prorogation): ಅಧಿವೇಶ್ನದ ಕಾರ್್ಗಳು ಪೂಣ್ಗಂಡ ನಂತ್ರರ, ರಾಷ್ಟ ರಪತಗಳು 

ಅಧಿವೇಶ್ನದ ಮುಂದೂಡಿಕ್ಗೆ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಹರಡಿಸುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ನಂತ್ರರ ಸಭಾಪತಗಳು 

ಸದನವನುನ  ಅನಿದ್ಷ್ಟ  ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದೂಡುವುದನುನ  ಪಾ ಕಟಿಸುತ್ರು ರೆ. ಅಧಿವೇಶನ್ 

ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವಾಗಲೂ ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಗಳು ಸ್ದನ್ವನ್ನು  ಮುಿಂದೂಡಬಹುದು. 

ವಿಸ್ಜಭನೆ (Dissolution) : ಸ್ದನ್ದ ವಿಸ್ಜಭನೆಯು ಜನ್ರ ಸ್ದನ್ವಾದ ಲೀಕಸ್ಭೆಗೆ ಮಾತಿ್  

ಅನ್ವ ಯಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ರಾಜಯ ಸ್ಭೆಯು ಶಾಶವ ತ್ ಮನೆ/ಸ್ದನ್ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಸಜ್ನೆರ್ 

ನಿಬಂಧನೆಯು ಅದಕ್ಕ  ಅನವ ಯಿಸುವುದಲಾ . 

1. ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ಸದನದ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಯು ವಿಸಜ್ನೆರ್ ಘೋಷ್ಣೆರ್ ನಂತ್ರರ ಕೊನೆಗಳುಳ ತ್ರು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದ ನಂತ್ರರ ಹಸ ಸದನವು ರಚ್ನೆಯಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಲೀಕಸ್ಭೆಯನ್ನು  ವಿಸ್ಜಿಭಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಯವರಿಗೆ ಇದೆ. 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಪಶ್ಿ ಮ ಬಂಗಾಳ, ತ್ರಮಿಳುನಾಡು, ಅಸ್ವಸ ಂ, ಪುದುಚೇರಿ ಮತ್ತು  ಕರಳದಲಿಾ  ನಡೆಯುತು ರುವ 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನುನ  ಗಮನದಲಿಾ ಟುಟ ಕೊಂಡು, ಈ ರಾಜಯ ಗಳ ಸಂಸದರು ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶ್ನದ 

ಎರಡನೇ ಭಾಗವನುನ  ಮೊಟಕುಗಳಸುವಂತ್ರ ಮಾಡಿದ ಮನವಿಗಳನುನ  ಗಮನದಲಿಾ ಟುಟ ಕೊಂಡು 

ಸಂಸತು ನ ಉಭರ್ ಸದನಗಳ ಕಲಾಪವನುನ  ನಿಗದತ್ರ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಮೊದಲೇ ಅನಿದ್ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತ್ತ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂವಿಧಾನ- ಐತಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳು, ವಿಕಸನ, ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ ಗಳು, ತದೆು ಪಡಿಗಳು, 

ಮಹತ್ರವ ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಮೂಲ ರಚ್ನೆ. 



ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರಯಲಿಲ  50% ರ್ಮತ್ರಯ ಕುರಿತ್ತ ರಾಜಯ ಗಳ 

ಅಭಿಪಿ್ರಯಗಳನ್ನು  ಕೊೀರಿದ ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್ಭ: 

 (SC seeks States’ views on 50% cap on quota) 

ಸಂದರ್ಭ: 

‘1992 ರ ಇಿಂದರಾ ಸಾಹಿು  ತ್ರೀಪಭನ್ನು  ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ತವ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆಯೇ’ ಎಂದು ಪರಿೋಕಿ ಸಲು 

ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

1992 ರಲಿಾ , ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ‘ಅಸ್ವಧಾರಣ’ ಸಂದಭ್ಗಳನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಸಕಾ್ರಿ ಉದೊಯ ೋಗಗಳು 

ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿಾ  ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಸಮಾಜದಲಿಾ ನ ಕ್ಳಸಾ ರದವರಿಗೆ 50% ಮಿೋಸಲಾತರ್ನುನ  

ನಿಗದಪಡಿಸಿತ್ತ. 

ಆದಾಗೂಯ , ಕಳೆದ ಕ್ಲ ವಷ್್ಗಳಲಿಾ , ಮಹಾರಾಷ್ ಿ  ಮತ್ತು  ತ್ರ್ಮಳುನಾಡಿನಂತ್ಹ ಅನೇಕ ರಾಜಯ ಗಳು 

ಈ ಮಿತರ್ನುನ  ಶ್ತ್ರರ್ಗತ್ರರ್ವಾಗಿ ದಾಟಿ 60% ಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ು  ಮಿೋಸಲಾತ ನಿೋಡುವ ಕಾನ್ಮನುಗಳನುನ  

ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿವೆ. 

1. ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಮರಾಠಾ ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ ಕಾನೂನ್ನ್ನು  ಪಾ ಶಿನ ಸಿ ಸಲಿಾ ಸಿದ ಅಜ್ರ್ನುನ  ಆಲಿಸಿದ ಐದು ಸದಸಯ ರ 

ಸ್ವಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯ ರ್ಪ್ಪೋಠವು, ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ ನಿೀಡುವಲಿಲ  50% ರ್ಮತ್ರಯನ್ನು  ‘ಮಹಾರಾಷ್ ಿ ’ಕೆಕ  ಮಾತಿ್  

ಸೀರ್ಮತ್ಗಳಸ್ದರಲು ನಿಧ್ಭರಿಸದೆ. 

2. ಸಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯ ರ್ಪ್ಪೋಠವು ಪಾ ಕರಣಗಳ ವಾಯ ಪ್ಪು ರ್ನುನ  ಇತ್ರರ ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಸಹ ಪಕ್ಷಗಳನಾನ ಗಿ ಮಾಡಿ 

ವಿಸು ರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ 50% ರ್ಮತ್ರಯ ಒಳಗೆ ಮುಿಂದುವರಿಯಬೇಕೇ ಅರ್ವಾ ಸ್ತಧಾರಣೆಯ 

ಅಗತ್ಯ ವಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪಾ ಶ್ನ ಗೆ ತ್ರಮಮ  ನಿಲುವನುನ  ಸಿ ಷ್ಟ ಪಡಿಸುವಂತ್ರ ಕರೆ ನಿೋಡಿದೆ. 

50% ರ್ಮತ್ರಗೆ ಕಾರಣ: 

1. 1931 ರ ಜನ್ಗಣತ್ರಯ ಸ್ಮಯದಲಿಲ  ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಕೊನೆರ್ ಬಾರಿಗೆ ಜ್ವತಗಳನುನ  ಎಣಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ಇದರ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ‘ಇತ್ರರ ಹಿಂದುಳದ ವಗ್ಗಳನುನ ’ ಮಂಡಲ್ ಆಯೀಗವು ಗುರುತಸಿತ್ತ. ಈ ಜನಗಣತರ್ 

ಪಾ ಕಾರ, ‘ಇತ್ರ ಹಿಿಂದುಳದ ವಗಭಗಳ’ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ದೇಶದ ಒಟ್್ಟ  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ 52% 

ಆಗಿತ್ತು . ಆದಾಗೂಯ , ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ತ್ರನನ  ತೋಪ್ಪ್ನಲಿಾ  ಮಿೋಸಲಾತರ್ನುನ  ಸಮರ್ಥ್ಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದಕಾಕ ಗಿ 

ಒಂದು ಮಿತರ್ನುನ  ನಿಗದಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳದೆ, ಆದರೆ ತೋಪು್ ನಿೋಡುವಾಗ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಪಾ ಶ್ನ ರ್ನುನ  

ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲಾ . 

ತ್ರ್ಮಳುನಾಡು ಪಿ ಕರಣ: 

ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆಯು ‘ತ್ರಮಿಳುನಾಡು ಹಿಂದುಳದ ವಗ್ಗಳು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜ್ವತಗಳು ಮತ್ತು  ಪರಿಶಿಷ್ಟ  

ಪಂಗಡಗಳು (ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿಾ  ಸ್ವಾ ನಗಳ ಮಿೋಸಲಾತ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸೇವೆಗಳಲಿಾ  ನೇಮಕಾತ ಅರ್ವಾ 

ಹುದೆೆ ಗಳು) ಕಾಯೆೆ  1993 ಅನುನ  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿತ್ತ. 

1. ನಂತ್ರರ, 1994 ರಲಿಲ  ಸಂಸ್ತ್ತು  ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸದ 76 ನೇ ಸಾಿಂವಿಧಾನ್ ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಕಾಯೆ್ದಯ ಮೂಲಕ ಈ 

ಕಾನೂನ್ನ್ನು  ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಒಿಂಬತ್ು ನೇ ಅನ್ನಸೂಚಯಲಿಲ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಮರಾಠಾ ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ ಕಾಯೆ್ದಯ ಅವಲೀಕನ್: 

ಗಾಯಕವಾಡ್ ಆಯೀಗದ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2019 ರ ಜೂನ್್ನಲಿಾ  ಬಾಂಬ ಹೈಕೊೋಟ್್ 

ಮರಾಠಾ ಮಿೋಸಲಾತರ್ನುನ  ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಾ  16% ರಿಂದ 12% ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೋಗದಲಿಾ  13% ಕ್ಕ  ಇಳಸಿತ್ತ. 



1. ಮಹಾರಾಷ್ ಿ  ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸದ ಕಾನೂನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ರಗ, ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ಲಂಬ ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ 68% 

ತ್ಲುಪಬಹುದು, ಮೊದಲು ಅದರ ಗರಿಷಠ  ರ್ಮತ್ರ 52% ಇತ್ತು . ಈ ಅಂಶ್ವನುನ  ಪಾ ಶಾನ ಹ್ವಾಗಿ 

ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

2. ಇಂದರಾ ಸ್ವಹಿನ  ತೋಪ್ಪ್ನಲಿಾ , 50% ಮಿೋಸಲಾತ ನಿರ್ಮದ ಉಲಾ ಂಘನೆರ್ನುನ  ಅಸ್ವಧಾರಣ 

ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ಮಾತ್ರಾ  ಅನುಮತಸಲಾಗಿದೆ ರಿಂದ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರ ಸಕಾ್ರವು ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ಈ ಕಾನ್ಮನು 

‘ವಿನಾಯಿತ’ ರ್ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಬರುತ್ರು ದೆಯೇ ಎಂದು ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಪರಿೋಕಿ ಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಮರಾಠಾ ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ ಇಿಂದರಾ ಸಾಹಿು  ಪಿ ಕರಣಕೆಕ  ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದೆ? 

1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 102 ನೇ ತ್ರದೆು ಪಡಿರ್ಡಿರ್ಲಿಾ  ರಾಷ್ಟ ರಪತಗೆ ‘ಹಿಂದುಳದ ವಗ್ಗಳನುನ  ಅಧಿಸೂಚಿಸುವ 

ಅಧಿಕಾರ’ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಇದೇ 102 ನೇ ತದೆು ಪಡಿರ್ ಅನವ ರ್ ರಾಜಯ ಗಳು ಸಹ ಇದೇ ರಿೋತರ್ 

ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಹಂದವೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲಿದೆ. 

2. ಇದಲಾ ದೆ, ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಸಂವಿಧಾನದಂದ ರಾಷ್ಟ ರಪತಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ, ಮಂಡಲ್ ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  

ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ವಿಧಿಸಿರುವ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ರಾಷ್ಟ ರಪತಗಳು ಪಾಲಿಸುವುದು ಇನ್ಮನ  ಅಗತ್ರಯ ವೇ? 

ಎಂಬ್ಬದನುನ  ಪರಿಶಿೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

3. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 103 ನೇ ತ್ರದೆು ಪಡಿಯ ಸಿಂಧುತ್ರವ ವನುನ  ಪಾ ಶಿನ ಸುವ ಇನ್ನ ಂದು ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ಇಂದರಾ 

ಸ್ವಹಿನ  ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ತಳಸಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪಾ ಸುು ತ್ರತ್ರಯೂ ಪಾ ಶಾನ ಹ್ವಾಗಿದೆ. 2019 ರಲಿಾ  

ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಿ ಟಟ  103 ನೇ ತ್ರದೆು ಪಡಿಯು, ಕಾಯೆಿ ರಿಸದ ವಿಭಾಗದಲಿಾ  ಆಥಭಕವಾಗಿ ದುಬಭಲ 

ವಗಭದವರಿಗೆ ಸಕಾ್ರಿ ಉದೊಯ ೋಗಗಳು ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿಾ  10% ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರರ್ನುನ  

ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ಮಿೋಸಲಾತಗಾಗಿ ನಿದ್ಷ್ಟ  ಜ್ವತರ್ನುನ  ಸ್ವಮಾಜಕ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಿೋತರ್ಲಿಾ  ಹಿಂದುಳದದೆ ಎಂದು 

ಘೋರ್ಷಸಲು ರಾಜಯ ಗಳ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳು ಸಮರ್್ವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬ ಮಹತ್ರವ ದ ಪಾ ಶ್ನ ರ್ನುನ  

ಸುಪ್ಪಾ ೋಂಕೊೋಟ್್  ಕಳದೆ. ಅಲಾ ದೆ ಈ ಬಗೆಗ  ಲಿಖಿತ್ರ ಪಾ ತಕಾ ಯೆ ನಿೋಡುವಂತ್ರ ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

5. ಈ ಮೂಲ ಪಾ ಶ್ನ ರ್ ಹಿನೆನ ಲೆರ್ಲಿಾ  ರಾಷ್ಟ ರಪತ ಅವರು ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಪಟಿಟ ರ್ಲಿಾ  ಹ್ನಸರಿಸಲಾಗಿರುವ 

ನಿದ್ಷ್ಟ  ಸಮುದಾರ್ಕ್ಕ  ಮಿೋಸಲಾತ ನಿೋಡುವ ಕುರಿತ್ರಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ 102ನೇ ತದೆು ಪಡಿರ್ 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವನುನ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲಿದೆ. 

6. 338 ಬಿ ವಿಧಿಯು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಹಿಂದುಳದ ವಗ್ದ ಆಯೋಗದ ರಚ್ನೆ, ಕತ್ರ್ವಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರದ 

ಬಗೆಗ  ಪಾ ಸ್ವು ಪ್ಪಸಲಾಗಿದೆ, 342 ಎ ವಿಧಿಯು ಒಂದು ನಿದ್ಷ್ಟ  ಜ್ವತರ್ನುನ  ಸ್ವಮಾಜಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  

ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳದ ವಗ್ ಎಂದು ತಳಸುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ರಾಷ್ಟ ರಪತಗೆ ನಿೋಡಿದೆ. 102ನೇ 

ತದೆು ಪಡಿರ್ ಮೂಲಕ ಸಇಬಿಸ ಪಟಿಟ  ಸಿದಿ ಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಸಂಸತು ಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

7. ಐವರು ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ಪೋಠವು ಮರಾಠ ಮಿೋಸಲಾತ ಕಾನ್ಮನಿನ ಸಿಂಧುತ್ರವ  ಮತ್ತು  ಒಂದು 

ನಿದ್ಷ್ಟ  ಜ್ವತರ್ನುನ  ಸ್ವಮಾಜಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಘೋರ್ಷಸಲು ರಾಜಯ  ಶಾಸಕಾಂಗವು ಸಮರ್್ವಾಗಿದೆಯೇ 

ಎಂಬ್ಬದರ ಬಗೆಗ  ಪರಿಶಿೋಲನೆ ನಡೆಸುವಾಗ 102 ನೇ ತದೆು ಪಡಿರ್ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನದ ಪಾ ಶ್ನ  ಉದಭ ವಿಸಿದೆ. 

8. ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಲಿಾ ಸಿರುವ ಅಜ್ರ್ನುನ  ಪರಿಗಣಿಸಿದೆೆ ೋವೆ. ಆದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 102 ನೇ ತದೆು ಪಡಿರ್ 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವು ಬಹಳ ಪಾ ಮುಖವಾದೆ ರಿಂದ ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ದ ಬಗೆಗ  ಪಾ ತಕಾ ಯಿಸುವಂತ್ರ 

ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ಪೋಠ ಹೇಳದೆ. 

9. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕ  ವಿರೋಧ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿರುವ ಕ್ಲರ್ಂದು ಬಣಗಳು, ‘ಎಲಾಾ  ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನದ ಬಗೆಗ  

ಪಾ ತಕಾ ಯಿಸುವ ಅಗತ್ರಯ ವಿಲಾ . ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆರ್ಲಿಾ  ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಕವಲ 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ರಾಜಯ ಕ್ಕ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಕ್ಕ  ಪಾ ತಕಾ ಯಿಸುವಂತ್ರ ಸೂಚಿಸುವುದು ಒಳತ್ತ’ ಎಂದು ಹೇಳದೆ. 



 

 

ಅವಿಶಾವ ಸ್ ಮತ್: (No-trust vote) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಹರಿಯಾಣದಲಿಾ  ಭಾರತೋರ್ ಜನತ್ರ ಪಕ್ಷ- ಜನ ನಾರ್ರ್ಕ ಜನತ್ರ ಪಕ್ಷದ ಸಮಿಮ ಶ್ಾ  ಸಕಾ್ರದ ವಿರುದಿ  

ಕಾಂಗೆಾ ಸ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಅವಿಶಾವ ಸ ನಿಣ್ರ್ವನುನ  55–32 ಮತ್ರಗಳ ಅಂತ್ರರದಂದ ಸ್ೋಲಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

‘ಅವಿಶಾವ ಸ್ ನಿಣಭಯ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಮಂತಾ  ಮಂಡಲವು ಲೋಕಸಭೆ / ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಸ್ವಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬೆಾ ರನಾಗಿರುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  

ಸದನದಲಿಾ  ಬಹುಮತ್ರದ ವಿಶಾವ ಸವನುನ  ಹಂದರುವವರೆಗೆ ಅದು ತ್ರನನ  ಕಚೇರಿರ್ನುನ  ಹಂದರುತ್ರು ದೆ. 

1. ಆದೆ ರಿಂದ, ಮಂತಾ ಗಳ ಪರಿಷ್ತ್ರು ನುನ  ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರವನುನ  ವಜ್ವಗಳಸಲು ಅವಿಶಾವ ಸ ನಿಣ್ರ್ವನುನ  

ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು: 

ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 75 ನೇ ವಿಧಿ ಪಿಕಾರ, ಮಂತಾ  ಮಂಡಳಯು ಸ್ವಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ 

ಜವಾಬೆಾ ರರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು  164 ನೇ ವಿಧಿ ಪಿಕಾರ, ಮಂತಾ ಗಳ ಪರಿಷ್ತ್ತು  ಒಟಾಟ ಗಿ ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ 

ಜವಾಬೆಾ ರರಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

1. ಲೋಕಸಭೆ / ವಿಧಾನಸಭೆರ್ಲಿಾ  ‘ಅವಿಶಾವ ಸ್ ನಿಣಭಯ’ವನ್ನು  ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಇಡಿೋ ಮಂತಾ  

ಮಂಡಳನುನ  ವಜ್ವಗಳಸಬಹುದು. 



2. ಲೋಕಸಭೆರ್ ನಿಯಮ 198 ‘ಅವಿಶಾವ ಸ್ ನಿಣಭಯದ’ ಕಾಯಭವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ನಿದಭಷ್ ಪಡಿಸ್ತತ್ು ದೆ.  

 ಅವಿಶಾವ ಸ್ ನಿಣಭಯವನ್ನು  ಮಂಡಿಸ್ಲು ಇರುವ ಕಾಯಭವಿಧಾನ್ ವೇನ್ನ? 

ಸಕಾ್ರದ ವಿರುದಿ  ಅವಿಶಾವ ಸ್ ನಿಣಭಯವನ್ನು  ನಿರ್ಮ 198 ರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಲೀಕಸ್ಭೆಯಲಿಲ  

ಮಾತಿ್  ಮಂಡಿಸ್ಬಹುದು. 

1. ಲೋಕಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಅವಿಶಾವ ಸ ನಿಣ್ರ್ವನುನ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಲು ಸದನದಲಿಾ  ಕನಿಷ್ಠ  50 ಸದಸಯ ರ ಬಂಬಲ 

ಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 50 ಕಕ ಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಸದಸಯ ರು ಬಂಬಲಿಸಿದಾಗ ಈ ಪಾ ಸ್ವು ಪವು ವಿಫಲಗಳುಳ ತ್ರು ದೆ. ಅವಿಶಾವ ಸ 

ನಿಣ್ರ್ಕಾಕ ಗಿ, ಬಳಗೆಗ  10 ಗಂಟಗಿಂತ್ರ ಮೊದಲು, ಯಾವುದೇ ಸದಸಯ ರು ಲಿಖಿತ್ರ ಸೂಚ್ನೆ ನಿೋಡಬಹುದು. 

2. ಸದನದಲಿಾ , ಸಿಿ ೋಕರ್ ಅರ್ವಾ ಸಭಾಪತಗಳು ‘ಅವಿಶಾವ ಸ ನಿಣ್ರ್ವನುನ ’ ಓದುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ನಿಣ್ರ್ದ 

ಪರವಾಗಿರುವ ಸದಸಯ ರನುನ  ತ್ರಮಮ  ಸಾ ಳಗಳಲಿಾ  ಎದೆು  ನಿಲುಾ ವಂತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ರು ರೆ. 

3. ಕನಿಷ್ಠ  50 ಸದಸಯ ರು ಪಾ ಸ್ವು ವನೆರ್ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತ್ರರೆ, ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಅವಿಶಾವ ಸ ನಿಣ್ರ್ವನುನ  ಕುರಿತ್ತ 

ಚ್ಚಿ್ಸಲು ದನಾಂಕವನುನ  ನಿಗದಪಡಿಸುತ್ರು ರೆ. ಆದರೆ ಈ ದನಾಂಕವು ನಿಣ್ರ್ ಪಾ ಸ್ವು ವನೆಯಾದ 10 

ದನಗಳಲಿಾ  ಮಾಡಬೇಕು. 

4. ಇದರ ನಂತ್ರರ, ಅವಿಶಾವ ಸ ನಿಣ್ರ್ವನುನ  ಮತ್ರಕ್ಕ  ಹಾಕಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಧವ ನಿ ಮತ್ರಗಳು, ಮತ್ರ 

ವಿಭಜನೆ ಅರ್ವಾ ಇನಾನ ವುದೇ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

5. ಸಕಾ್ರವು ಸದನದ ವಿಶಾವ ಸ್ವಹ್ತ್ರರ್ನುನ  ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅರ್ವಾ ಸಕಾ್ರದ ವಿರುದಿ  ಮಂಡಿಸಲಾದ 

ಅವಿಶಾವ ಸ ನಿಣ್ರ್ವು ಬಹುಮತ್ರದಂದ ಅಂಗಿೋಕಾರಗಂಡರೆ, ಆಗ ಸಕಾ್ರವು ರಾಜೋನಾಮೆ 

ನಿೋಡಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಅವಿಶಾವ ಸ್ ನಿಣಭಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸದ ಷರತ್ತು ಗಳು ಯಾವುವು? 

1. ಲೋಕಸಭೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಮಾತ್ರಾ  ಅವಿಶಾವ ಸ ನಿಣ್ರ್ವನುನ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಬಹುದು. 

ಇದನುನ  ರಾಜಯ ಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ  ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತು ನಲಿಾ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . 

2. ಈ ನಿಣ್ರ್ವನುನ  ಸಚಿವರ ಪರಿಷ್ತು ನ ವಿರುದಿ  ಅರ್ವಾ ಇಡಿೋ ಮಂತಾ ಮಂಡಲದ ವಿರುದಿ  

ಸ್ವಮೂಹಿಕವಾಗಿ ತ್ರರಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಒಬು  ಸಚಿವರು ಅರ್ವಾ ಖ್ಯಸಗಿ ಸದಸಯ ರ ವಿರುದಿ  

ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದಲಾ . 

ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು: (State Election Commissioners) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರನಾು ಗಿ ಸ್ವ ತಂತಿ್  ವಯ ಕ್ು ಗಳನ್ನು  ನೇರ್ಮಸ್ಬೇಕೆ ಹೊರತ್ತ ಸ್ಕಾಭರಿ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ನೇರ್ಮಸ್ತವಂತ್ರಲಲ  ಎಂದು ಭಾರತ್ರದ ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ತಳಸಿದೆ. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

ಕ್ಲವು ದನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬಾಂಬ ಹೈಕೊೋಟ್್ , ಗೋವಾ ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸಾ ಳೋರ್ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಹರಡಿಸಿದೆ  ಕ್ಲವು ಅಧಿಸೂಚ್ನೆಗಳನುನ  ತ್ರಡೆಹಿಡಿದದೆ, ಇದರ 

ವಿರುದಿ  ಗೋವಾ ಸಕಾ್ರ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ನಲಿಾ  ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿಾ ಸಿದೆ. 

1. ಪುರಸ್ಭೆಯ ಅರ್ವಾ ನ್ಗರ ಸ್ಥ ಳೀಯಾಡಳತ್ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಬಾಿಂಬ 

ಹೈಕೊೀಟ್ಭ ನಿೀಡಿದೆ  ಆದೇಶವನ್ನು  ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್ಭ ಎತ್ರು ಹಿಡಿದದೆ ಮತ್ತು  ಮುಂದನ 10 ದನಗಳಲಿಾ  

ಮೊಮು್ಗಾರ್, ಮಡ್ಡಗ ಂವ್(Margao) , ಮಾಪುಸ್ವ, ಕವ ಪೆಮ (Quepem) , ಮತ್ತು  ಸಂಗಮ ಪುರಸಭೆಗಳಗೆ 

ಮಿೋಸಲಾತ ನಿಗದಪಡಿಸುವಂತ್ರ ಸೂಚಿಸಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರಕ್ಕ  ನಿದೇ್ಶ್ನ ನಿೋಡಿದೆ. 

2. ಚುನಾವಣಾ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ಏಪಿ್ರಲ್ 30 ರಳಗೆ ಪೂಣ್ಗಳಸುವಂತ್ರ ನಾಯ ಯಾಲರ್ ರಾಜಯ  

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕ  ನಿದೇ್ಶ್ನ ನಿೋಡಿತ್ತ. 



3. ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದ ಈ ತೋಪು್ ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಗಳ ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು ತ್ರರ್ನುನ  ಸಂರಕಿ ಸುವ 

ಒಂದು ಮಹತ್ರು ರ ಕಾ ಮ ಎನನ ಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲಿಾ  ಸಕಾ್ರದ ಹಸು ಕಿ್ ೋಪಕ್ಕ  

ಅವಕಾಶ್ವಿಲಾ  ಎಂದು ತಳಸುತ್ರು ದೆ. 

‘ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರ’ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ದ ಬಗೆೆ  ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್್ಭನ್ ಪಿ ತ್ರಕಿ್ಯ್ದಗಳು / 

ತ್ರೀಪುಭಗಳು: 

1. ಕಂದಾ  ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಅರ್ವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ವಯ ಕು ಯು ರಾಜಯ  

ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರಾಗಿ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . ಈ ಹುದೆೆ ಗೆ ಸವ ತಂತ್ರಾ  ವಯ ಕು ಗಳನುನ  ನೇಮಿಸಬೇಕು. 

ಇದು ಅತ್ರಯ ವಶ್ಯ ಕವಾಗಿದೆ ಏಕ್ಂದರೆ ಸಕಾ್ರಿ ನೌಕರರಿಗೆ, ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರ ಹ್ನಚ್ು ವರಿ 

ಹಣೆಗಾರಿಕ್ರ್ನುನ  ನಿೋಡುವುದು ‘ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಅಪಹಾಸ್ಯ ’ ವಾಗಿದೆ (Mockery of the Constitution)ಅರ್ವಾ 

‘ಸಂವಿಧಾನ್ಕೆಕ  ಎಸ್ಗುವ ಅಪಚಾರ’ವಾಗಿದೆ. 

2.  ದೇಶ್ದ ಉದೆ ಗಲಕ್ಯಕ , ರಾಜಯ ಗಳು ಸವ ತಂತ್ರಾ  ವಯ ಕು ಗಳನುನ  ಮಾತ್ರಾ  ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರನಾನ ಗಿ 

ನೇಮಿಸಬೇಕು. 

ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಗಳಲಿಾ  ಸಕಾ್ರಿ ನೌಕರರನುನ  ಹೆಚ್್ಚ ವರಿ ನೌಕರರನಾು ಗಿ ನ್ೋಡುವುದು 

ಬೇಸರದ ಸಂಗತ ಎಂದು ನಾಯ ಯಾಲರ್ ಹೇಳದೆ. 

2. ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್್ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳಲಿಾ  ಹಸು ಕಿ್ ೋಪ ನಡೆಸದೆ 

ಇರುವುದು ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರದ ಕತ್ರ್ವಯ  ಎಂದು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂಕೊೋಟ್್ ಹೇಳದೆ. 

 ‘ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ’ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗವನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ, 243 K, ಯಿಿಂದ 243 ZA ವಿಧಿಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿಲ  ಉಲೆಲ ೀಖಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರಿಗೆ, ಪಂಚಾಯಿತಗಳು ಮತ್ತು  ಪುರಸಭೆಗಳ 

ಚುನಾವಣೆಗಳನುನ  ನಡೆಸಲು, ಚುನಾವಣಾ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳು, ಮತ್ತು  ಚುನಾವಣಾ ಪಟಿಟ ಗಳನುನ  ತ್ರಯಾರಿಸಲು 

ಎಲಾಾ  ಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರನುನ  ರಾಜಯ ಪ್ರಲರು ನೇರ್ಮಸ್ತತ್ರು ರೆ. 

3.  ಭಾರತ್ರದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 243 (C 3) ಕಲಂ ಪಾ ಕಾರ, ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು (SEC) ಕೊೋರಿದಾಗ 

ರಾಜಯ ಪಾಲರು, ಆಯೋಗದ ಇತ್ರರ ಸಿಬು ಂದರ್ನುನ  ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕ  ಲಭಯ ವಾಗುವಂತ್ರ 

ಮಾಡುತ್ರು ರೆ. 

4. ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾ ಕಾರ, ಸಾ ಳೋರ್ ಸವ -ಆಡಳತ್ರ ಮಂಡಳಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುವುದು ರಾಜಯ ಗಳ 

ಜವಾಬೆಾ ರಿಯಾಗಿದೆ (ಏಳನೇ ಅನುಸೂಚಿ, ಪಾ ವೇಶ್ 5, ಪಟಿಟ  II). 

ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಪದಚ್ಚಯ ತ್ರ: 

1.  ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು ಹೈಕೊೀಟ್್ಭನ್ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು  

ರ್ತೆಯ ಯನ್ನು  ಹೊಿಂದದೆ್ರ ರೆ ಮತ್ತು  ಇವರನ್ನು  ಹೈಕೊೀಟ್್ಭನ್ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರನ್ನು  ಪದಚ್ಚಯ ತ್ರ ಗಳಸ್ತವ 

ಅದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಲಲ ದೆ ಅವರನ್ನು  ಅನ್ಯ  ಮಾಗಭದ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರ 

ಪದವಿಯಿಿಂದ ಪದಚ್ಚಯ ತ್ರಗಳಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ . 

 ಭಾರತ್ದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ಅಧಿಕಾರಗಳು : 

1. ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಗಳ (SEC) ರಚ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಅನ್ನರಿ್ಚ ೀದ 243 K ಯ 

ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು ಭಾರತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 324 ನೇ ವಿಧಿಗೆ 

ಹೊೀಲುತ್ು ವೆ. ಬೇರೆ ರಿೋತರ್ಲಿಾ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಭಾರತ್ರದ ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೋಗಕ್ಕ  (Election Commission of India) ಸ್ಮನಾದ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ಹಂದದೆ. 



2. ಕ್ಶನ್ ಸಿಂಗ ತೀಮರ್ vs ಅಹಮದ್ರಬಾದ್ ನ್ಗರ ಮುನಿಸ ಪಲ್ ಕಾಪಭರೇಷನ್ 

ಪಿ ಕರಣದಲಿಲ , ಸಂಸತ್ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲಿಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರಗಳು ಭಾರತ್ರದ 

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ (Election Commission of India) ನಿದೇ್ಶ್ನಗಳನುನ  ಪಾಲಿಸಬೇಕ್ಂದು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ 

ಕೊೋಟ್್ ನಿದೇ್ಶಿಸಿತ್ತು , ಅದೇ ರಿೀತ್ರ ರಾಜಯ  ಸ್ಕಾಭರಗಳು ಸ್ಹ ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ 

ಆದೇಶಗಳನ್ನು  ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು  ಪುರಸ್ಭೆ ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲಿಲ  (SEC) 

ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕು ಎಿಂದು ನಿದೇಭಶಿಸದೆ. 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಪಿ ಕಿ್ಯ್ದಯಲಿಲ  ನಾಯ ಯಾಿಂಗ ಹಸ್ು ಕಿೆ ೀಪದ ರ್ಮತ್ರ: 

ಚುನಾವಣಾ ಪಾ ಕಾ ಯೆ ಪಾಾ ರಂಭವಾದ ನಂತ್ರರ, ಸಾ ಳೋರ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸವ -ಆಡಳತ್ರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಗೆ 

ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ಹಸ್ು ಕಿೆ ೀಪ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ . 

1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 243-O ವಿಧಿಯು ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು (SEC) ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದ ಚುನಾವಣಾ 

ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳು ಹಸು ಕಿ್ ೋಪ ಮಾಡುವುದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅಿಂತೆಯೇ, 329 ನೇ ವಿಧಿಯು, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು (ECI) ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳು ಹಸು ಕಿ್ ೋಪ ಮಾಡುವುದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತ್ರರವೇ ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಧಾ್ರಗಳು ಅರ್ವಾ ನಡವಳಕ್ರ್ನುನ  

ಚುನಾವಣಾ ಅಜ್ರ್ ಮೂಲಕ ಪಾ ಶಿನ ಸಬಹುದು. 

4. ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಕಾರ್್ಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  

ಕಾರ್್ಗಳಗೆ ಹೋಲುತ್ರು ವೆ. 

ಪಿ್ರಯೀಗಿಕವಾಗಿ, ‘ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ’ ಭಾರತ್ದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದಂತೆ 

ಸ್ವ ತಂತಿ್ವಾಗಿದೆಯೇ? 

ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರನುನ  ರಾಜಯ ಪಾಲರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆರೂ, 

ಅವರನುನ  ದೊೀಷ್ಯರೀಪಣೆಯಿಿಂದ ಮಾತಿ್  ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದ್ರದರೂ, ಅನೇಕ ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯುಕು ರು ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶ್ಕಗಳಲಿಾ  ತ್ರಮಮ  ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ವನುನ  ಉಳಸಿಕೊಳಳ ಲು ಹ್ನಣಗಾಡಿದೆಾ ರೆ. 

1. ಈ ವಿಷ್ರ್ದಲಿಾ , ಮಹತ್ರವ ದ ಘಷ್್ಣೆರ್ ಪಾ ಕರಣ 2008 ರಲಿಾ  ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರದಲಿಾ  

ಕಂಡುಬಂದದೆ. ಮಾರ್ಚಭ 2008 ರಲಿಲ , ಆಗಿನ್ ರಾಜಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು  ನಂದ್ ಲಾಲ್ 

ಅವರನ್ನು  ಶಾಸಕಾಂಗವು ತ್ರನನ  ಅಧಿಕಾರವಾಯ ಪ್ಪು  ಮತ್ತು  ಅಧಿಕಾರಗಳನುನ  ಉಲಾ ಂಘಿಸಿದ ಮತ್ತು  ಸವಲತ್ತು  

ಉಲಾ ಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪದಲಿಾ  ಬಂಧಿಸ ಎರಡು ದನ್ಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸತ್ತು .   

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿ (ತ್ರದೆು ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2021: 

 (National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ದೆಹಲಿರ್ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಾಜಧಾನಿ (ತದೆು ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2021 ಅನುನ  ಲೋಕಸಭೆರ್ಲಿಾ  

ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಮಸೂದೆಯ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. 1991 ರ ಕಾಯಿದೆರ್ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 21, 24, 33 ಮತ್ತು  44 ರಲಿಾ  ತದೆು ಪಡಿಗಳನುನ  ಮಸೂದೆ ಪಾ ಸ್ವು ಪ್ಪಸಿದೆ. 

2. ಈ ಮಸೂದೆರ್ ಪಾ ಕಾರ, ದೆಹಲಿರ್ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಾಜಧಾನಿ 

ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ ನ ಸ್ಕಾಭರವು ಎಂದರೆ ‘ಲೆಫ್ಿ ನೆಿಂಟ್ ಗವನ್ಭರ್’ ಎಂದರ್್. 

3. ಮಸೂದೆರ್ಲಿಾ , ದೆಹಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಕಾನ್ಮನುಗಳನುನ  ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಹಂದರುವ 

ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ , ‘ಲೆಫಿಟ ನೆಂಟ್ ಗವನ್ರ್’ಗೆ ಆ ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ವಿವೇಚ್ನಾಧಿಕಾರವನುನ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 



4. ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಮಂತಾ  ಮಂಡಳ (ಅರ್ವಾ ದೆಹಲಿ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್) ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಯಾವುದೇ 

ನಿಧಾ್ರವನುನ  ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರುವ ಮೊದಲು ‘ಲೆಫಿಟ ನೆಂಟ್ ಗವನ್ರ್’ ಗೆ ‘ತ್ರಮಮ  ಅಭಿಪಾಾ ರ್ವನುನ  ನಿೋಡಲು’ 

ಅಗತ್ರಯ ವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

5. ಸಕಾ್ರ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವರು ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ನಿಧಾ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಸಕಾ್ರವು 

ಯಾವುದೇ ಕಾರ್್ಕಾರಿ ಕಾ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವ ಮೊದಲು ‘ಲೆಫಿಟ ನೆಂಟ್ ಗವನ್ರ್’ ಅವರ ಅಭಿಪಾಾ ರ್ 

ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ರಯ ವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

6. ಮಸೂದೆರ್ಲಿಾ , ಶಾಸಕಾಂಗ ಅರ್ವಾ ಅದರ ಯಾವುದೇ ಸಮಿತಗಳು ದೈನಂದನ ಆಡಳತ್ರಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಹಿನೆನ ಲೆರ್ಲಿಾ  ನಿರ್ಮಗಳನುನ  ಮಾಡಲು ಅರ್ವಾ ಆಡಳತ್ರತ್ರಮ ಕ ನಿಧಾ್ರಗಳ ಬಗೆಗ  

ವಿಚಾರಣೆಗಳನುನ  ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಮಗಳನುನ  ರಚಿಸುವುದನುನ  ನಿಬ್ಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ದೆಹಲಿಯ ಪಿ ಸ್ತು ತ್ ಆಡಳತ್ ವಯ ವಸ್ಥಥ  ಹೇಗಿದೆ? 

1. ಸಂವಿಧಾನದ (69ನೇ ತ್ರದೆು ಪಡಿ) ಕಾಯೆ್ದ  1991 ರ ಪಾ ಕಾರ 239 ಎಎ ವಿಧಿರ್ನುನ  ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕ  

ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ದೆಹಲಿ ಕಂದಾಾ ಡಳತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ವನುನ  ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಈಗಿರುವ ಕಾಯಿದೆರ್ ಪಾ ಕಾರ, ದೆಹಲಿ ವಿಧಾನ್ಸ್ಭೆಗೆ ಸಾವಭಜನಿಕ ಸ್ತವಯ ವಸ್ಥಥ , ಪಲಿೀಸ್ಟ ಮತ್ತು  

ಭೂರ್ಮಯನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ ಎಲಾಾ  ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ಕಾನ್ಮನುಗಳನುನ  ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 

ಈಗಿರುವ ಸ್ಮಸ್ಥಯ  ಏನ್ನ? 

1. ಮಸೂದೆಯು ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕ್ ಕುರಿತ್ತ ಚುನಾಯಿತ್ರ ಸಕಾ್ರ ಮತ್ತು  ಲೆಫಿಟ ನೆಂಟ್ 

ಗವನ್ರ್ (ಎಲ್-ಜಿ) ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳನುನ  ಪುನರುಜಜ ೋವನಗಳಸಿದೆ. 

2. ಈ ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಕ್ಯಡ ಮಧಯ ಪಾ ವೇಶಿಸಿದೆು , 2018 ರಲಿಾ  ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ತೋಪು್ 

ನಿೋಡಿದೆ. 

2018 ರ ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂಕೊೀಟ್ಭ ತ್ರೀಪುಭ: 

1. ಪೊಲಿೋಸ್, ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಸುವಯ ವಸ್ಯಾ  ಮತ್ತು  ಜಮಿೋನು ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರರ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ಲೆಫಿಟ ನೆಂಟ್ 

ಗವನ್ರ್ ಅವರ ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ಅಗತ್ರಯ ವಿಲಾ . 

2. ಆದರೆ, ಸಚಿವರ ಪರಿಷ್ತ್ತು  ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ನಿಧಾ್ರಗಳ ಬಗೆಗ  ಲೆಫಿಟ ನೆಂಟ್ ಗವನ್ರ್ ಗೆ ತಳಸುವುದು 

ಅಗತ್ರಯ ವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

3. ಮಂತಾ ಗಳ ಪರಿಷ್ತು ನಿಂದ ಪಡೆದ ‘ಸಹಾರ್ ಮತ್ತು  ಸಲಹ್ನ’ ಗಳಗೆ ಲೆಫಿಟ ನೆಂಟ್ ಗವನ್ರ್ ಅವರು 

ಬಾಧಯ ಸಾ ರಾಗಿದೆಾ ರೆ. 

4. ದೆಹಲಿರ್ ಲೆಫಿಟ ನೆಂಟ್ ಗವನ್ರ್ ಸ್ವಾ ನಮಾನವು ಪೂಣ್ ರಾಜಯ ದ ರಾಜಯ ಪಾಲರ ಸಿಾ ತಗೆ ಸಮನಾಗಿಲಾ , 

ಆದರೆ ಅವರು ಸಿೋಮಿತ್ರ ಅರ್್ದಲಿಾ  ಆಡಳತ್ರಗಾರರಾಗಿದೆಾ ರೆ, ಲೆಫಿಟ ನೆಂಟ್ ಗವನ್ರ್ ಹುದೆೆಯಂದಗೆ 

ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ರೆ. 



 

ಕಳವಳಗಳು: 

ಈ ತದೆು ಪಡಿರ್ ಮೂಲಕ, ಚುನಾಯಿತ್ರ ಸಕಾ್ರವು ತ್ರನನ  ಎಲಾಾ  ಆಡಳತ್ರತ್ರಮ ಕ ನಿಧಾ್ರಗಳ ಕಡತ್ರಗಳಗೆ 

ಲೆಫಿಟ ನೆಂಟ್ ಗವನ್ರ್ (ಎಲ್-ಜ) ಕಚೇರಿರ್ ಅನುಮತರ್ನುನ  ಪಡೆಯುವುದು 

ಕಡ್ಡಾ ರ್ಗಳಸುವುದರಿಂದ, ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಸಕಾ್ರದ ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು ತ್ರರ್ನುನ  ಕೊನೆಗಳಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  

ದೆಹಲಿರ್ ಪೂಣ್ ರಾಜಯ ದ ಕನಸನುನ  ಸಹ ಕೊನೆಗಳಸುತ್ರು ದೆ. 

ನಾಮನಿದೇಭಶಿತ್ ಸಂಸ್ದರಿಗೆ ಪಕಿಾಿಂತ್ರ ವಿರೀಧಿ ಕಾಯೆ್ದಯ 

ಅನ್ವ ಯಿಸ್ತವಿಕೆ: (Applicability of Anti-defection law for nominated MPs) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ನಾಮನಿದೇ್ಶಿತ್ರ ಸಂಸದ ಸವ ಪನ್ ದಾಸ್್ಗುಪಾು  ಅವರ ಅವಧಿ ಪೂಣ್ಗಳುಳ ವ ಒಂದು 

ವಷ್್ದ ಮೊದಲು ರಾಜಯ ಸಭೆಗೆ ರಾಜೋನಾಮೆ ನಿೋಡಿದೆಾ ರೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

ಪಶ್ಿ ಮ ಬಂಗಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆರ್ಲಿಾ  ಸ್ವ ಪನ್ ದ್ರಸ್ಟ್ಗುಪ್ರು  ಅವರನುನ  ತ್ರರಕಶ್ವ ರ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದ 

ತ್ರನನ  ಅಭಯ ರ್ಥ್ಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪ್ಪ ಕಣಕಕ ಳಸಿದೆ, ಈ ಕುರಿತ್ತ ಪಕಿಾ ಂತ್ರರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನ್ಮನಿನಡಿರ್ಲಿಾ  

ರಾಜಯ ಸಭೆಯಿಂದ ಅನಹ್ ಎಂದು ಘೋರ್ಷಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷ್ರ್ವನುನ  ಪಾ ತಪಕ್ಷಗಳು ಎತು ವೆ. 

‘ ನಾಮನಿದೇಭಶಿತ್ ಸ್ದಸ್ಯ ರು’ ಯಾರು? 

1. ರಾಜಯ ಸಭೆಯು ವಿವಿಧ ವಗ್ದ 12 ನಾಮನಿದೇ್ಶಿತ್ರ ಸದಸಯ ರನುನ  ಹಂದರುತ್ರು ದೆ. 

2. ರಾಜಯ ಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿದೇ್ಶ್ನ ಮಾಡುವ ವಿಶಾಲ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಸ್ದಸ್ಯ ರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ , ವಿಜಾಾ ನ್, 

ಕಲೆ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಂತ್ಹ ಕಿೆ ೀತಿ್ ಗಳಲಿಲ  ವಿಶೇಷ ಜಾಾ ನ್ ಅರ್ವಾ ಪಿ್ರಯೀಗಿಕ ಅನ್ನರ್ವ 

ಮತ್ತು  ನಿದಭಷ್  ಮಾನ್ಯ ತೆ ಇರಬೇಕು. 

3. ಈ ಸದಸಯ ರನುನ  ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರದ ಶಿಫ್ಘರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಗಳು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತ್ರು ರೆ. 

4. ನಾಮನಿದೇ್ಶಿತ್ರ ಸದಸಯ ರಿಗೆ, ಒಂದು ಗಮನಾಹ್ ವಯ ತ್ರಯ ಸವನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಚುನಾಯಿತ್ರ ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ಇರುವಂತ್ರಹ ಒಂದೇ ರಿೋತರ್ ಹಕುಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸವಲತ್ತು ಗಳವೆ – 

ಆದರೆ, ಅವರು ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಗಳ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿಲ  ಮತ್ ಚಲಾಯಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ . 

ಪಕಿಾಿಂತ್ರ ನಿಷೇಧ್ ಕಾನೂನ್ನ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 



What is Anti-defection law? 

1. 1985 ರಲಿಲ , ಸಂವಿಧಾನ್ 52 ನೆಯ ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಕಾಯೆ್ದಯ ಮೂಲಕ 10 ನೇ 

ಅನ್ನಸೂಚಯನ್ನು  ಸಂವಿಧಾನದಲಿಾ  ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಇದರಲಿಾ , ಸದನದ ಸದಸಯ ರು ಒಂದು ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷದಂದ ಇನ್ನ ಂದಕ್ಕ  ಸೇರಿದಾಗ ‘ಪಕಿಾ ಂತ್ರರದ’ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರ ಅನಹ್ತ್ರರ್ ಬಗೆಗ  ನಿಧ್ರಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಸದನದ ಮತು ಬು  ಸದಸಯ ರು ಸದನದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ಪಕಿಾ ಂತ್ರರದ ಕುರಿತ್ತ ಸಲಿಾ ಸಿದ ಅಜ್ರ್ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು  ಸಂಸದರನುನ  ಅನಹ್ಗಳಸುವ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ಇದು ತಳಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ಪಕಿಾ ಂತ್ರರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನ್ಮನನುನ  ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರುವ ಎಲಾ  ಅಧಿಕಾರಗಳನುನ  ಸಿಿ ೋಕರ್ ಅರ್ವಾ ಸದನದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ನಿಧಾ್ರ ಅಂತಮವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

5. ಸಂಸದರು ಮತ್ತು  ಶಾಸಕರು ತ್ರಮಮ  ಮೂಲ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷವನುನ  ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕ್ಟ್ ಆಧರಿಸಿ 

ಆಯೆಕಯಾಗಿರುತ್ರು ರೋ ಅದನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳಗೆ ಸೇರುವುದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಸಕಾ್ರಗಳಲಿಾ  ಸಿಾ ರತ್ರರ್ನುನ  ತ್ರರುವ ಉದೆೆ ೋಶ್ದಂದ ಈ ತದೆು ಪಡಿರ್ನುನ  ತ್ರರಲಾಗಿದೆ. 

6. ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ರಾಜಕೋರ್ ನಿಷ್ಠಠ ರ್ನುನ  ಬದಲಿಸಿದರೆ ವಿಧಿಸುವ ದಂಡವೆಂದರೆ ಸಂಸದೋರ್ 

ಸದಸಯ ತ್ರವ ದಂದ ಅನಹ್ಗಳಸುವುದು ಮತ್ತು  ಮಂತಾ ಗಳಾಗದಂತ್ರ ನಿಷೇಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 

ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷವನುನ  ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಶಾಸಕರು / ಸಂಸದರು ಕಾನ್ಮನಿನಡಿರ್ಲಿಾ  ಯಾವ ಕಾ ಮಗಳನುನ  

ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬ್ಬದನುನ  ಈ ಕಾನ್ಮನು ನಿದ್ಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ರು ದೆ. ಪಕಿಾ ಂತ್ರರ ಮಾಡುವ 

ಸಂಸದರ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ಈ ಕಾನ್ಮನು ಮೂರು ರಿೀತ್ರಯ ಸ್ನಿು ವೇಶಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ಪಸುತ್ರು ದೆ: 

1. ಸದನದ ಸದಸಯ ನ್ಬು  ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷರ್ಂದಕ್ಕ  ಸೇರಿದವನಾಗಿದೆ ರೆ,ಸವ ಯಂಪೆಾ ೋರಣೆಯಿಂದ ಅವರ 

ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸಯ ತ್ರವ ವನುನ  ತ್ರಯ ಜಸಿದರೆ, ಅರ್ವಾ ಅವರು ತ್ರಮಮ  ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷದ ಸೂಚ್ನೆಗಳಗೆ 

ವಿರುದಿವಾಗಿ ಸದನದಲಿಾ  ಮತ್ರ ಚ್ಲಾಯಿಸಿದರೆ. 

2. ಸವ ತಂತ್ರಾ  ಅಭಯ ರ್ಥ್ಯು ಚುನಾವಣೆರ್ 6 ತಂಗಳ ನಂತ್ರರ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷರ್ಂದಕ್ಕ  ಸೇರಿದರೆ. 

3. ನಾಮನಿದೇ್ಶಿತ್ರ ಸದಸಯ ರಬು ರು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಸದಸಯ ರಾದ ಆರು ತ್ರಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅವರು ರಾಜಕೋರ್ 

ಪಕ್ಷರ್ಂದನುನ  ಸೇರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾನ್ಮನು ತಳಸುತ್ರು ದೆ ಅದರ ನಂತ್ರರ ನಂತ್ರರ ಪಕ್ಷರ್ಂದಕ್ಕ  

ಸೇರಿದರೆ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅರ್ವಾ ಸಂಸತು ನಲಿಾ  ಆ ನಾಮನಿದೇ್ಶಿತ್ರ ಸದಸಯ ರು ತ್ರಮಮ  ಸ್ವಾ ನವನುನ  

ಕಳೆದುಕೊಳುಳ ತ್ರು ರೆ. 

ಲೀಕಸ್ಭೆಯ ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ಪಡೆದ (ಧ್ನ್) ವಿನಿಯೀಗ 

ಮಸೂದೆ. (Appropriation Bill gets the nod of Lok Sabha)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ  (ಧ್ನ್) ವಿನಿಯೀಗ  ಮಸೂದೆಯನ್ನು   (Appropriation 

Bill)  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಗಿದೆು , ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ತ್ರನನ  ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆರ್ ಅಗತ್ರಯ ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ 

ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳ ಅನುಷ್ಯಠ ನದ ಅಗತ್ರಯ ತ್ರಗಳನುನ  ಪೂರೈಸಲು ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರಕ್ಕ  ಭಾರತ್ದ ಸಂಚತ್ 

ನಿಧಿಯಿಿಂದ ಹಣವನುನ  ಹಿಂಪಡೆರ್ಲು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಟಿಟ ದೆ. 

1. ಲೋಕಸಭಾ ಸಿಿ ೋಕರ್ ಓಂ ಬಿಲಾ್ ,ಮಸೂದೆರ್ನುನ  ಗಿಲಲ ಟ್ಟನ್ (Guillotine) ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  

ವಗಿೋ್ಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರರ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದರು. ‘ಗಿಲಲ ಟ್ಟನ್’ ಎನುನ ವುದು, ಸದನದಲಿಾ  ಚ್ರ್ಚ್ಯಿಲಾ ದೆ ಬಾಕ ಇರುವ 

ಅನುದಾನದ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕ್ಗಳನುನ  ಶಿೋಘಾ ವಾಗಿ ಅಂಗಿೋಕರಿಸುವ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪಾ ಕಾ ಯೆಯಾಗಿದೆ. 

ವಿನಿಯೀಗ ಮಸೂದೆ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 



1. ವಿನಿಯೀಜನೆ/ ವಿನಿಯೀಗ ಮಸೂದೆ ಒಂದು ಹಣದ ಮಸೂದೆಯಾಗಿದೆು , ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸಿನ 

ವಷ್್ದ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ  ಸಕಾ್ರವು ತ್ರನನ  ವೆಚ್್ ಗಳನುನ  ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತ್ರದ ಸಂಚಿತ್ರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣವನುನ  

ಹಿಂಪಡೆರ್ಲು ಸಕಾ್ರಕ್ಕ  ಅನುಮತ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 114 ನೇ ವಿಧಿ ಪಿ ಕಾರ – ಸಂಸತು ನಿಂದ ಅನುಮೊೋದನೆ ಪಡೆದ ನಂತ್ರರವೇ ಸಕಾ್ರವು 

ಏಕೋಕೃತ್ರ ಅರ್ವಾ ಭಾರತ್ರದ ಸಂಚಿತ್ರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣವನುನ  ಹಿಂಪಡೆರ್ಬಹುದು. 

3. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ ಸಕಾ್ರದ ಖಚಿ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ವಿನಿಯೀಗ ವಸ್ತದೇವ್ ಹಣವನ್ನು  ಹಿಿಂಪಡೆಯುವ ಮೊತ್ು  

ಮತ್ತು  ಉದೆೆ ೀಶಗಳನ್ನು  ಸೂಚಸ್ತತ್ು ದೆ. 

ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ತವ ಕಾಯಭವಿಧಾನ್: 

1. ಬಜೆಟ್ ಪಾ ಸ್ವು ಪಗಳು ಮತ್ತು  ಅನುದಾನದ ಬೇಡಿಕ್ರ್ ಮೇಲಿನ ಮತ್ರದಾನದ ಕುರಿತ್ತ ಚ್ಚಿ್ಸಿದ ನಂತ್ರರ, 

ಹಂಚಿಕ್ ಮಸೂದೆರ್ನುನ  ಸಕಾ್ರವು ಸಂಸತು ನ ಕ್ಳಮನೆರ್ಲಿಾ  ಪರಿಚ್ಯಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ವಿನಿಯೋಜನೆ ಮಸೂದೆರ್ನುನ  ಮೊದಲು ಲೋಕಸಭೆ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿ ನಂತ್ರರ ರಾಜಯ ಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ವಿನಿಯೋಜನೆ ಮಸೂದೆಗೆ ತದೆು ಪಡಿಗಳನುನ  ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಯ ಸಭೆಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, 

ಲೋಕಸಭೆಯು ಸಂಸತು ನ ಮೇಲಮ ನೆ ಮಾಡಿದ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸುವ ಅರ್ವಾ ತರಸಕ ರಿಸುವ 

ಅಧಿಕಾರ ಹಂದದೆ. 

4. ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆರ್ ವಿಶಿಷ್ಟ  ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಸವ ಯಂಚಾಲಿತ್ರ-ರದೆು ಗಳಸುವ ಷ್ರತ್ತು , ಅದರ 

ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಮಸೂದೆಯು ತ್ರನನ  ಶಾಸನಬದಿ  ಉದೆೆ ೋಶ್ವನುನ  ಪೂರೈಸಿದ ನಂತ್ರರ ಸವ ಯಂಚಾಲಿತ್ರವಾಗಿ 

ರದೆು ಗಳುಳ ತ್ರು ದೆ. 

ಒಿಂದು ವೇಳೆ ಮಸೂದೆಗೆ ಸ್ೀಲಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಭಾರತ್ರವು ವೆಸಿಟ ಮ ನಿಸಟ ರ್ ಮಾದರಿರ್ ಸಂಸದೋರ್ ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ ವನುನ  ಹಂದರುವುದರಿಂದ, ಇದರ 

ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಸಂಸತು ನ ಮತ್ರದಾನದಲಿಾ  ವಿನಿಯೋಗ ಮಸೂದೆ (ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಮಸೂದೆ) 

ಸ್ೋಲಿಸಲಿ ಟಟ  ನಂತ್ರರ ಸಕಾ್ರವು ರಾಜೋನಾಮೆ ನಿೋಡಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ ಅರ್ವಾ ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು 

ನಡೆಯುತ್ರು ವೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಇದು ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಇಲಿಾ ರ್ವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿಲಾ . 

ಚರ್ಚಭಯ ವಾಯ ಪ್ರು : 

1. ಮಸೂದೆರ್ ಮೇಲಿನ ಚ್ರ್ಚ್ರ್ ವಾಯ ಪ್ಪು ಯು ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಪಾಾ ಮುಖಯ ತ್ರ ಅರ್ವಾ ಅದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಬರುವ 

ಅನುದಾನಗಳಲಿಾ ರುವ ಆಡಳತ್ರತ್ರಮ ಕ ನಿೋತಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಅನುದಾನದ ಬೇಡಿಕ್ಗಳ ಬಗೆಗ  

ಚ್ರ್ಚ್ರ್ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗಿಲಾ . 

2. ಲೋಕಸಭೆರ್ ಸಿಿ ೋಕರ್ ಅವರು ಚ್ರ್ಚ್ರ್ಲಿಾ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಿ ಸುವ ಸದಸಯ ರನುನ  ಅವರು ತಳರ್ಲು 

ಉದೆೆ ೋಶಿಸಿರುವ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮುಂಚಿತ್ರವಾಗಿ ತಳಸಲು ಕಳಬಹುದು, ಮತ್ತು  ಅವರ ಅಭಿಪಾಾ ರ್ದಲಿಾ , 

ಅನುದಾನದ ಬೇಡಿಕ್ಗಳ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಚ್ಚಿ್ಸಲಾದ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಪುನರಾವತ್ರ್ನೆ 

ಕಂಡುಬಂದರೆ  ಸಭಾಪತಗಳು ತ್ರಮಮ  ಅನುಮತರ್ನುನ  ತ್ರಡೆಹಿಡಿರ್ಬಹುದು. 

ಪೂರಕ ಅನ್ನದ್ರನ್ ಬೇಡಿಕೆ:(Supplementary demand for grants) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಪೂರಕ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕ್ರ್ನುನ  (2020-21ರ ಎರಡನೇ ಬಾಯ ರ್ಚ) ಲೋಕಸಭೆ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದೆ. 

‘ ಪೂರಕ ಅನ್ನದ್ರನ್ ಬೇಡಿಕೆ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಯಾವುದೇ ಸಕಾ್ರಿ ಖಚಿ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶ್ನದಲಿಾ  ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಸತು ನ ವಿನಿಯೋಗ ಕಾಯೆೆಯಿಂದ 

ಪಡೆದ ಅಧಿಕೃತ್ರ ಮೊತ್ರು ವು ಆ ವಷ್್ದ ಪಾ ಸಕು  ಹಣಕಾಸು ವಷ್್ದಲಿಾ  ಸ್ವಕರ್ಷಟ ಲಾ ವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗ, 

ಸಕಾ್ರದ ಖಚಿ್ಗೆ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಮೊತ್ರು ಕಾಕ ಗಿ ಪೂರಕ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕ್ರ್ನುನ  (Supplementary Demands 

for Grants) ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 



ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು: 

1949 ರಲಿಾ , ಭಾರತ್ರದ ಸಂವಿಧಾನವು  (Supplementary), ಹ್ನಚ್ು ವರಿ (additional) ಅರ್ವಾ ಹ್ನಚ್ು ವರಿ 

ಅನುದಾನ (excess grants) ಮತ್ತು  ಸ್ವಲ (votes of credit)  ಮತ್ತು  ಅಸ್ವಧಾರಣ ಅನುದಾನಗಳ 

(exceptional grants) ಮತ್ರಗಳನುನ  ಉಲೆಾ ೋಖಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ವಿಧಿ 115: ಪೂರಕ, ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಮತ್ತು  ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಅನುದಾನ. 

ವಿಧಿ 116: ರ್ೋಟ್ಸ  ಆನ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ವಲದ ಮತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ಅಸ್ವಧಾರಣ ಅನುದಾನಗಳು. 

ಪೂರಕ ಅನ್ನದ್ರನ್ ಬೇಡಿಕೆಗಳಗಾಗಿ ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ ಕಾಯಭವಿಧಾನ್: 

1. ಅಗತ್ರಯ  ಖಚು್ಗಾಗಿ ಸಂಸತ್ತು  ಅನುಮೊೋದಸಿದ ಸಕಾ್ರದ ಅಧಿಕೃತ್ರ ಅನುದಾನವು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, 

ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಅನುದಾನಕಾಕ ಗಿ ಅಂದಾಜನುನ  ಸಂಸತು ನ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಈ ಅನುದಾನವನುನ  ಹಣಕಾಸು ವಷ್್ದ ಅಂತ್ರಯ ದ ಮೊದಲು ಸಂಸತು ನಲಿಾ  ಮಂಡಿಸಿ 

ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ನಿಜವಾದ ಖಚು್ ಸಂಸತ್ತು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಅನುದಾನವನುನ  ಮಿೋರಿದಾಗ, ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಅನುದಾನದ 

ಬೇಡಿಕ್ರ್ನುನ  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲರ್ ಮಂಡಿಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಖಚಿ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಭಾರತ್ರದ ಕಂಟಾ ೋಲರ್ ಮತ್ತು  ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ 

ಸಂಸತು ನ ಗಮನಕ್ಕ  ತ್ರರುತ್ರು ರೆ. 

5. ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಲೆಕಕ ಪತ್ರಾ  ಸಮಿತಯು ಈ ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಖಚು್ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಪರಿಶಿೋಲಿಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸತು ಗೆ 

ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುನ  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

6. ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಖಚಿ್ನ ಬೇಡಿಕ್ರ್ನುನ  ನಿಜವಾದ ಖಚಿ್ನ ನಂತ್ರರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಪಾ ಸಕು  ಹಣಕಾಸು 

ವಷ್್ದ ಅಂತ್ರಯ ದ ನಂತ್ರರ ಸಂಸತು ನಲಿಾ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಇತ್ರ ಅನ್ನದ್ರನ್ಗಳು: 

ಹೆಚ್್ಚ ವರಿ ಅನ್ನದ್ರನ್  (Additional Grant): ಹಸ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆ ವಷ್್ದ ಬಜೆಟ್್ನಲಿಾ  ಆಲೋಚಿಸದ 

ಕ್ಲವು ಹಸ ಸೇವೆರ್ ಮೇಲೆ ಪೂರಕ ಮತ್ತು  ಪಾ ಸಕು  ಹಣಕಾಸು ವಷ್್ದಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಖಚಿ್ನ ಅಗತ್ರಯ ವು 

ಉಂಟಾದಾಗ ಇದನುನ  ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಹೆಚ್್ಚ ವರಿ ಅನ್ನದ್ರನ್ (Excess Grant): ಬಜೆಟ್ ನಲಿಾ  ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಮೊತ್ರು ಕಕ ಂತ್ರ 

ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಹಣವನುನ  ಆ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಖಚು್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂತ್ರಹ ಅನುದಾನಗಳ ಬೇಡಿಕ್ರ್ನುನ  

ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಆರ್ಥ್ಕ ವಷ್್ದ ನಂತ್ರರ ಇದನುನ  ಲೋಕಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಮಂಡಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಲೋಕಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಈ ರಿೋತರ್ ಬೇಡಿಕ್ರ್ನುನ  ಮಂಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಸದೋರ್ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಲೆಕಕ ಪತ್ರಾ  

ಸಮಿತಯಿಂದ ಅನುಮೊೋದನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಾಗಿದೆ. 

ಅಸಾಧಾರಣ ಅನ್ನದ್ರನ್ (Exceptional Grants): ಇದನುನ  ವಿಶೇಷ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಪಾ ಸಕು  ಹಣಕಾಸು ವಷ್್ದ ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ ಸೇವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಾ . 

ಸೂಚಕ ಅನ್ನದ್ರನ್ (Token Gran): ಈಗಾಗಲೇ ಪಾ ಸ್ವು ಪ್ಪಸಲಾದ ಸೇವೆಗೆ ಹ್ನಚ್ು ವರಿಯಾಗಿ ಹಸ ಸೇವೆಗೆ 

ಹಣದ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವಾಗ ಈ ಅನುದಾನವನುನ  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಇದಕಾಕ ಗಿ ಲೋಕಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಪಾ ಸ್ವು ವನೆ 

ಸಲಿಾ ಸಿ ಮತ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಸದನದ ಒಪಿ್ಪ ಗೆರ್ ನಂತ್ರರ ಹಣದ ವಯ ವಸ್ಯಾ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಇದು 

ಯಾವುದೇ ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಖಚಿ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಾ . 

ಬಂಧ್ನ್ದಲಿಲ ದೆ್ರ ಗ ವಕ್ೀಲರ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುವ ಹಕುಕ : 

 (Right to counsel in custody) 

ಸಂದರ್ಭ: 



ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಬಂಧಿತ್ರ ಮುಂಬೈ ಪೊಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸಚಿನ್ ವಾಜೆ ವಿಚಾರಣೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ತ್ರನನ  

ವಕೋಲರ ಉಪಸಿಾ ತರ್ನುನ  ಕೊೋರಿದೆಾ ರೆ, ಆದರೆ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ತ್ರನಿಖ್ಯ ಸಂಸ್ಯಾಯು,(National Investigation 

Agency- NIA) ಈ ಒತ್ರು ರ್ದ ಬೇಡಿಕ್ಯು ತ್ರನಿಖ್ಯಗೆ ಅಡಿಾ ಯಾಗುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ವಾದಸಿದೆ. 

ವಿಚಾರಣೆ ಸ್ಮಯದಲಿಲ  ವಕ್ೀಲರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಆರೀಪ್ರಯ ಹಕೆಕ ? 

ಭಾರತ್ರದಲಿಾ , ಅಂತ್ರಹ ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ಒಬು  ವಯ ಕು ಗೆ ಲಭಯ ವಿರುವ ಅವಕಾಶ್ಗಳನುನ  ಸಂವಿಧಾನದಲಿಾ  

ಉಲೆಾ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1. ಪರಿರಿ್ಚ ೀದ 20 (3) ರ ಪಿ ಕಾರ: ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧದ ಆರೋಪ ಹತ್ರು  ಯಾವುದೇ ಆರೋಪ್ಪಗೆ ತ್ರನನ  

ವಿರುದಿ  ತ್ರನೇ ಸ್ವಕಿಯಾಗುವಂತ್ರ ಒತ್ರು ಯಿಸುವಂತಲಾ . 

2. ಪರಿರಿ್ಚ ೀದ 22 ರ ಪಿ ಕಾರ, ಬಂಧಿಸಲಿ ಟಟ  ಯಾವುದೇ ವಯ ಕು ಗೆ ತ್ರನನ  ಇರ್ಚಛ ರ್ ವಕೋಲರಂದಗೆ 

ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಹಕಕ ನುನ  ನಿರಾಕರಿಸಲು ಬರುವುದಲಾ . ಈ ವಿಧಿಯಡಿಯಲಿಲ  ಆರೀಪ್ರಗಳಗೆ 

ವಕ್ೀಲರಿಂದಗೆ “ಸ್ಮಾಲೀಚಸ್ತವ ಹಕಕ ನ್ನು ” ನಿೀಡುವ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳನ್ನು  ಸ್ಹ ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. 

3. ಅಪರಾಧ್ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (CrPC) ಯ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 41 ಡಿ ಪಿ ಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಬಂಧಿತ್ರ ವಯ ಕು ಗೆ ವಿಚಾರಣೆರ್ 

ಸಮರ್ದಲಿಾ  ತ್ರನನ  ಆಯೆಕ ರ್ ವಕೋಲರನುನ  ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಂಪೂಣ್ ಹಕಕ ದೆ, ಆದರೆ ವಿಚಾರಣೆರ್ 

ಎಲಾಾ  ಸಮರ್ದಲ್ಯಾ  ಈ ಹಕಕ ನುನ  ಪಡೆರ್ಲಾಗುವುದಲಾ . 

ವರಿಷಠ  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ತ್ರೀಪುಭಗಳು: 

1997 ರ ಡಿಕೆ ಬಸ್ತ ಪಿ ಕರಣದಲಿಲ : 

1. ಬಂಧನ ಅರ್ವಾ ಕಸಟ ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ತ್ರನಿಖ್ಯ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ 

ಮಾಗ್ದಶಿ್ ಸೂತ್ರಾ ಗಳನುನ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. 

2. ಈ ತೋಪ್ಪ್ನಲಿಾ , ಬಂಧನಕೊಕ ಳಗಾದ ವಯ ಕು ರ್ನುನ  ವಿಚಾರಣೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ತ್ರನನ  ವಕೋಲರನುನ  

ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅನುಮತಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾಯ ಯಾಲರ್ ಹೇಳದೆ, ಆದರೆ ಇಡಿೋ ವಿಚಾರಣೆರ್ ಉದೆಕ್ಯಕ  

ಅದನುನ  ಸ್ವವ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅನುಮತಸಲಾಗುವುದಲಾ . 

3. ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಆರೋಪ್ಪಗಳ ಸುರಕ್ಷತ್ರಗಳನುನ  ಒತು ಹೇಳತ್ತ, ಆದರೆ ‘ಅಪರಾಧಗಳನುನ  

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಲಿಾ ನ ತಂದರೆಗಳು, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ “ಕಠಿಣ ಅಪರಾಧಿಗಳ”(hardcore criminals) 

ಪಾ ಕರಣಗಳ ಬಗೆಗಯೂ ಮಾತ್ರನಾಡಿದೆ. ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ತೋಪು್ ನಿೋಡುವಾಗ, ವಕೋಲರನುನ  ವಿಚಾರಣೆರ್ 

ಉದೆಕ್ಯಕ  ಅಂದರೆ ವಿಚಾರಣೆರ್ ಎಲಾಾ  ಸಮರ್ದಲ್ಯಾ  ಹಾಜರಾಗಲು ಅನುಮತಸಲಾಗುವುದಲಾ  ಎಂದು 

ಹೇಳದೆ. 

ಹಿರಿಯ ಗುಪು ಚರ ಅಧಿಕಾರಿ VS ಜುಗಲ್ ಕ್ಶೀರ್ ಶಮಾಭ (2011) ಪಿ ಕರಣದಲಿಲ : 

ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಆರೋಪ್ಪಗಳ ವಕೋಲರಿಗೆ ‘ದೂರದಂದ ಅರ್ವಾ ಗಾಜನ ಇನ್ನ ಂದು ಬದಯಿಂದ 

ವಿಚಾರಣೆರ್ನುನ   ವಿೋಕಿ ಸಲು’ ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಟಿಟ ತ್ತ, ಆದರೆ ವಕೋಲರು ಶ್ಾ ವಯ  ವಾಯ ಪ್ಪು ಯಿಂದ 

ಹರಗುಳಯುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ವಿಚಾರಣೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಪಾ ತವಾದಗೆ ಸಲಹ್ನ 

ನಿೋಡಲು  ಮುಕು ವಾಗಿರುವುದಲಾ  ಎಂದು ನಿದೇ್ಶ್ನ ನಿೋಡಿತ್ತ. 

ಆದಾಗೂಯ , ಅನೇಕ ಕಾ ಮಿನಲ್ ಪಾ ಕರಣಗಳಲಿಾ , ಖ್ಯಸಗಿಯಾಗಿ, ನಿಗದತ್ರ ಸಮರ್ದವರೆಗೆ, ವಿಚಾರಣೆಯು 

ಪಾ ಗತರ್ಲಿಾ ರದ ಸಮರ್ದಲಿಾ , ಆರೀಪ್ರಗೆ ತ್ನ್ು  ವಕ್ೀಲರ ಭೇಟ್ಟಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಬಹುದೇ ಎಿಂದು 

ತ್ರೀಮಾಭನಿಸ್ತವುದು ಪಲಿೀಸ್ರ ವಶಕೆಕ  ನಿೀಡಿದ ನಾಯ ಯಾಲಯದ ವಿವೇಚನೆಗೆ 

ಬಿಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆ. 

ಆರನೇ ಅನ್ನಸೂಚಯಲಿಲ ನ್ ಪಿದೇಶಗಳು: (Sixth Schedule areas) 

 ಸಂದರ್ಭ: 



ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಕಂದಾ  ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾ ಲರ್ವು (MHA), ‘ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಆರನೇ ಅನ್ನಸೂಚಯಲಿಲ  

ಸೇಪಭಡೆಗಿಂಡಿರುವ ಅಸಾಸ ಿಂ ರಾಜಯ ದ ಪಿದೇಶಗಳಲಿಲ  ಪಂಚಾಯತ್ ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರುವ ಯಾವುದೇ ಪಿಸಾು ಪವಿಲಲ ’, 

ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡಿದೆ. 

ಈ ನಿಟ್್ಟ ನ್ಲಿಲ  ಮಾಡಿದ ಪಿಯತ್ು ಗಳು – ಸಂವಿಧಾನ್ (125 ನೇ ತ್ರದೆು ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2019: 

1.  2019 ಫೆಬಿ ವರಿ 6 ರಂದು ರಾಜಯ ಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಸಂವಿಧಾನ (125 ನೇ ತದೆು ಪಡಿ) ಮಸೂದೆರ್ನುನ  

ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಮಸೂದೆಯು ಚುನಾಯಿತ್ರ ಗಾಾ ಮ ಪುರಸಭೆಗಳ (ಗಾಾ ಮ ಪಂಚಾಯಿತ) ರಚ್ನೆಗೆ 

ಅವಕಾಶ್ ಕಲಿಿ ಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಇನ್ಮನ  ಸಕಾ ರ್ವಾಗಿರುವ ಈ ಮಸೂದೆಯು, ರಾಜಯ  ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು  ಮಂಡಳಗಳಗೆ, 

ಗಾಾ ಮ ಮತ್ತು  ಪುರಸಭೆಗಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ಪಾ ಸ್ವು ಪ್ಪಸುತ್ರು ದೆ. 

 ಆರನೇ ಅನ್ನಸೂಚಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1.  ಸಂವಿಧಾನದ ಆರನೇ ಅನುಸೂಚಿಯು ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ‘ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು  

ಅಭಿವೃದಿ  ಮಂಡಳಗಳನುನ ’ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮುದಾರ್ಗಳಗೆ ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು ತ್ರರ್ನುನ  ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. ಈ 

ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು  ಮಂಡಳಗಳಗೆ ಭೂಮಿ, ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಆರೋಗಯ , ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗ  

ಕಾನ್ಮನುಗಳನುನ  ರೂಪ್ಪಸುವ ಮತ್ತು  ಜ್ವರಿಗಳಸುವ ಹಕಕ ದೆ. 

2. ಪಾ ಸುು ತ್ರ, ಅಸಾಸ ಿಂ, ಮೇಘಾಲಯ, ತಿ್ರ ಪುರ ಮತ್ತು  ರ್ಮಜ್ೀರಾಿಂ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ  10 ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು  ಮಂಡಳಗಳು 

ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ವೆ. 

3. ಈ ವಿಶೇಷ್ ನಿಬಂಧನೆರ್ನುನ  ಸಂವಿಧಾನ್ದ 244 (2) ಮತ್ತು  275 (1) ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು: 

1. ‘ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು  ಜಲೆಾ ಗಳನುನ ’ ಸಂಘಟಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮರುಸಂಘಟಿಸಲು ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 

2. ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು  ಜಲೆಾ ರ್ಲಿಾ  ವಿಭಿನನ  ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಜನಾಂಗದವರು ಇದೆ ರೆ, ರಾಜಯ ಪಾಲರು ಆ ಜಲೆಾ ರ್ನುನ  

ಹಲವಾರು ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು  ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 

3. ಸಂಯೀಜನೆ: ಪಾ ತ ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು  ಜಲೆಾ ರ್ಲಿಾ  30 ಸದಸಯ ರನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುವ ಜಲಾಾ  ಪರಿಷ್ತ್ ಇರುತ್ರು ದೆ, 

ಅವರಲಿಾ  ನಾಲವ ರು ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಂದ ನಾಮನಿದೇ್ಶ್ನಗಳುಳ ತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ಉಳದ 26 ಜನರನುನ  ವರ್ಸಕ ರ 

ಮತ್ರದಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

4. ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ: ಚುನಾಯಿತ್ರ ಸದಸಯ ರು ಐದು ವಷ್್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ (ಕೌನಿಸ ಲ್ ಪೂಣಾ್ವಧಿಗೂ ಮೊದಲೇ 

ವಿಸಜ್ನೆಯಾಗದದೆ ರೆ) ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಪಾಲರ ಇರ್ಚಛ  ಇರುವವರೆಗೂ ನಾಮನಿದೇ್ಶಿತ್ರ ಸದಸಯ ರು 

ಅಧಿಕಾರದಲಿಾ ರುತ್ರು ರೆ. 

5. ಪಾ ತಯಂದು ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು  ಪಾ ದೇಶ್ಕ್ಯಕ  ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕ ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಮಂಡಳ ಇರುತ್ರು ದೆ. 

6. ಮಂಡಳಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು: ಜಲಾಾ  ಮತ್ತು  ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಮಂಡಳಗಳು ತ್ರಮಮ  ವಾಯ ಪ್ಪು ರ್ಲಿಾ ರುವ 

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ವೆ. ಅವುಗಳು ಭೂಮಿ, ಅರಣಯ , ಕಾಲುವೆ ನಿೋರು, ಸಾ ಳಾಂತ್ರರ ಬೇಸ್ವರ್, ಗಾಾ ಮ 

ಆಡಳತ್ರ, ಆಸಿು ರ್ ಆನುವಂಶಿಕತ್ರ, ಮದುವೆ ಮತ್ತು  ವಿರ್ಚಛ ೋದನ, ಸ್ವಮಾಜಕ ಪದಿ ತಗಳು ಮುಂತ್ರದ ಕ್ಲವು 

ನಿದ್ಷ್ಟ  ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ಶಾಸನ ರಚಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಂತ್ರಹ ಎಲಾಾ  ಕಾನ್ಮನುಗಳಗೆ ರಾಜಯ ಪಾಲರ 

ಒಪಿ್ಪ ಗೆರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುತ್ರು ದೆ. 

7. ಗಿಾಮ ಮಂಡಳಗಳು:ಜಲಾಾ  ಮತ್ತು  ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಮಂಡಳಗಳು ತ್ರಮಮ  ವಾಯ ಪ್ಪು ರ್ಲಿಾ  ಬ್ಬಡಕಟುಟ  

ಜನಾಂಗದವರ ನಡುವಿನ ಮೊಕದೆಮೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾ ಕರಣಗಳನುನ  ಆಲಿಸಲು ಗಾಾ ಮ ಪರಿಷ್ತ್ತು ಗಳು ಅರ್ವಾ 

ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳನುನ  ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳು ಅವರ ಮನವಿರ್ನುನ  ಆಲಿಸುತ್ರು ವೆ. ಈ 

ಮೊಕದೆಮೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾ ಕರಣಗಳ ಕುರಿತ್ರ ಹೈಕೊೋಟ್್ ನ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ಪು ರ್ನುನ  ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

ನಿದ್ಷ್ಟ ಪಡಿಸುತ್ರು ರೆ. 



ನಾಯಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಕೈಗಳು ಲು ಒಪ್ರಪ ಗೆ 

ನಿರಾಕರಿಸದ ಅಟ್ನಿಭ ಜನ್ರಲ್: (A-G says no to contempt proceedings) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಭಾರತ್ರದ ಅಟಾನಿ್ ಜನರಲ್ ಕ್.ಕ್. ಅವರು ಸಂದಶ್್ನರ್ಂದರಲಿಾ  ಕಾಂಗೆಾ ಸ್ ಸಂಸದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 

ನಾಯ ಯಾಂಗದ ಘನತ್ರಗೆ ಚುಯ ತ ಮಾಡಿದೆಾ ರೆ ಎಂಬ ಮನವಿರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರ ವಿರುದಿ  

ನಾಯ ಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಕಾ ಮ ಕೈಗಳಳ ವ ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ನಿೋಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆಾ ರೆ. 

1. ಅಲಾ ದೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿರ್ವರು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಅರ್ವಾ ಅದರ ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರ ಬಗೆಗ  ಯಾವುದೇ 

ನಿದ್ಷ್ಟ  ಉಲೆಾ ೋಖಗಳನುನ  ಮಾಡಿಲಾ  ಎಂದು ಅಟಾನಿ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳದೆಾ ರೆ. 

ಏನ್ದು ನಾಯ ಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನೆ ಕಾನೂನ್ನ? 

ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳ ನಿಿಂದನೆ ಕಾಯೆ್ದ  1971 ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು  ಕಿ್ರ್ಮನ್ಲ್ ತ್ರರಸಾಕ ರವನ್ನು  

ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸ್ತತ್ು ದೆ, ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕ್ಕ  ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಕಾರ್್ವಿಧಾನಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳ ಘನತ್ರಗೆ ಧಕ್ಕ  ತಂದ ಅಪರಾಧಕ್ಕ  ಶಿಕಿ್ರ್ನುನ  

ವಿಧಿಸಬಹುದು. 

1. ನಾಯ ಯಾಲಯದ ನಿಿಂದನೆಯು ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಘನ್ತೆಯನ್ನು  

ವಿರೀಧಿಸ್ತವ ಅರ್ವಾ ಧಿಕಕ ರಿಸ್ತವ ವತ್ಭನೆರ್ ರೂಪದಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ ಮತ್ತು  ಅದರ ನಾಯ ಯಿಕ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಅವಿಧೇರ್ತ್ರ ಅರ್ವಾ ಅಗೌರವ ತೋರುವ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. 

ನಾಯ ಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನೆಯ ಪಿ ಕಿ್ಯ್ದಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸ್ಲು ಅಟ್ನಿಭ ಜನ್ರಲ್ ರವರ ಒಪ್ರಪ ಗೆ ಏಕೆ 

ಬೇಕು? 

ದೂರಿನ ತರುಳನುನ  ತಳದುಕೊಳುಳ ವ ಮೊದಲು ಅಟಾನಿ್ ಜನರಲ್ ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ಪಡೆಯುವ ಹಿಂದನ 

ಉದೆೆ ೋಶ್ವೆಂದರೆ ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಸ್ಮಯವನ್ನು  ಉಳಸ್ತವುದು. 

1. ಕಿು ಲಾ ಕ ಅಜ್ಗಳನುನ  ಸಲಿಾ ಸಿದರೆ ನಾಯ ಯಾಿಂಗದ ಸ್ಮಯವನ್ನು  ಹಾಳುಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಅಂತ್ರಹ ಅಜ್ಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲ ವೇದಕ್ಯಾಗಿದೆ. 

2. A-G ರ್ವರ ಒಪಿ್ಪ ಗೆರ್ನುನ  ಕಿು ಲಲ ಕ ಅಜಿಭಗಳ ವಿರುದಧ ದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ್ಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಏಕ್ಂದರೆ 

A-G, ನಾಯ ಯಾಲರ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ನಿೋಡಲಾದ ದೂರು ನಿಜಕ್ಕಕ  ಮಾನ್ಯ ವಾಗಿದೆಯೇ ಎಿಂದು 

ಸ್ವ ತಂತಿ್ವಾಗಿ ನಿಧ್ಭರಿಸ್ತತ್ರು ರೆ. 

 ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲಿಲ  ಅಟ್ನಿಭ ಜನ್ರಲ್ ರವರ ಒಪ್ರಪ ಗೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಲ ? 

ಒಬು  ಖಾಸ್ಗಿ ನಾಗರಿಕನ್ನ ಇನ್ು ೀವಭ ವಯ ಕ್ು ಯ ವಿರುದಧ  ನಾಯ ಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನೆಯ ಪಿ ಕರಣವನ್ನು  

ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲು ಬಯಸದ್ರಗ   A-G ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಾಗಿದೆ. 

ಆದಾಗೂಯ , ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಸ್ವ ತಃ ನಾಯ ಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನೆಯ ಪಿ ಕರಣವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸದರೆ ಎಜಿಯ 

ಒಪ್ರಪ ಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಲ . 

1. ಏಕ್ಂದರೆ ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ನಾಯ ಯಾಂಗದ ನಿಂದನೆ ಗಾಗಿ ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನ ದತ್ರು ವಾಗಿ 

ನಿೋಡಲಾಗಿರುವ ತ್ರನನ  ಅಂತ್ರಗ್ತ್ರ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಚ್ಲಾಯಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರಹ ಸ್ವಂವಿಧಾನಿಕ 

ಅಧಿಕಾರಗಳನುನ  ನಿಬ್ಂಧಿಸಲಾಗುವುದಲಾ  ಏಕ್ಂದರೆ A-G ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ನಿೋಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಎಂಬ ಅಂಶ್ವನುನ  

ದೃರ್ಷಟ ರ್ಲಿಾ ಟುಟ ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ವಂವಿಧಾನಿಕ ಪಾಾ ವಧಾನವನುನ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 



ಒಿಂದು ವೇಳೆ ಅಟ್ನಿಭ ಜನ್ರಲ್ ಒಪ್ರಪ ಗೆ ನಿೀಡುವುದನ್ನು  ನಿರಾಕರಿಸದರೆ ಆಗುವ 

ಪರಿಣಾಮವೇನ್ನ? 

AG ಒಪಿ್ಪ ಗೆರ್ನುನ  ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ವಿಷ್ರ್ವು ಅಲಿಾ ಯೇ ಕೊನೆಗಳುಳ ತ್ರು ದೆ. 

1. ಆದಾಗೂಯ , ದೂರುದ್ರರರು ಪಿ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಗಮನ್ಕೆಕ  ತ್ರಬಹುದು 

ಮತ್ತು  ಸ್ವ ಯಂಪಿೆ ೀರಿತ್ವಾಗಿ ದೂರು ದ್ರಖಲಿಸಕೊಳುು ವಂತೆ ನಾಯ ಯಾಲಯವನ್ನು  

ಒತ್ರು ಯಿಸ್ಬಹುದು. 

2. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 129 ನೇ ವಿಧಿಯು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಗೆ ಸವ ಂತ್ರವಾಗಿ ನಾಯ ಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಪಾ ಕರಣಗಳನುನ  

ಪಾಾ ರಂಭಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ, ಈ ಪಾ ಕಾ ಯೆಯು AG ಅರ್ವಾ AG ರ್ ಒಪಿ್ಪ ಗೆಯಂದಗೆ ಅದರ 

ಮುಂದೆ ತ್ರರುವ ನಿಣ್ರ್ದಂದ ಸವ ತಂತ್ರಾ ವಾಗಿದೆ. 

ಧಾರ್ಮಭಕ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ :(Freedom of Religion) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಕುರಾನ್್ನ 26 ಶಾ ೋಕಗಳು ಉಗಿವಾದ ಮತ್ತು  ರ್ಯೀತ್ರಪ ದನೆಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸ್ತತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  

ದೇಶದ ಸಾವಭಭೌಮತ್ವ , ಏಕತೆ  ಮತ್ತು  ಸ್ಮಗಿತೆಗೆ ಗಂಭಿೀರ 

ಬದರಿಕೆಯನ್ನು ಿಂಟ್ಟಮಾಡುತ್ು ವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ಇವುಗಳನುನ  ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ, 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲಲ ದ ಮತ್ತು  ಕಾಯಭನಿವಭಹಿಸ್ದವು (unconstitutional, non-effective and 

non- functional) ಎಂದು ಘೋರ್ಷಸುವಂತ್ರ ಕೊೋರಿ ಸರ್ೋ್ಚ್್  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ 

ಹಿತ್ರಸಕು  ಮೊಕದೆಮೆರ್ನುನ  ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. 

  

ಇಿಂತ್ಹ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು  ಧಾರ್ಮಭಕ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ದ ಅಡಿಯಲಿಲ  ರಕಿ್ ಸ್ಬಹುದೇ? 

  

ಖಂಡಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಇಂತ್ರಹ ನಂಬಿಕ್ರ್ನುನ  ರಕಿ ಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ , ಸಂವಿಧಾನದ 25ನೇ 

ವಿಧಿಯ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಧಾಮಿ್ಕ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ವು ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಸುವಯ ವಸ್ಯಾ , ಆರೋಗಯ , ನೈತಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ 

ಮೂಲಭೂತ್ರ ಹಕುಕ ಗಳಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ರುತ್ರು ದೆ. 

ಭಾರತ್ರದ ಸಂವಿಧಾನದ 21ನೇ ವಿಧಿಯು ಪಿ ತ್ರಯಬು ರಿಗೂ ಜಿೀವಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  ವೈಯಕ್ು ಕ 

ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ದ ಹಕಕ ನ್ನು  ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ತತ್ು ದೆ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕ  ವಿರುದಿವಾಗಿ ಯಾರಬು ರ ಜೋವನವನುನ  

ತಂದರೆಗಿೋಡು ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . 

  

ಈಗಿನ್ ಸ್ಮಸ್ಥಯ  ಏನ್ನ? 

ಅಜ್ದಾರರು ಕಂದಾ ದ ಮೂವರು ಕಾರ್್ದಶಿ್ಗಳನುನ  ಪಾ ತವಾದಗಳನಾನ ಗಿ ಹ್ನಸರಿಸಿದೆಾ ರೆ. ಆದರೆ, 

ಪರಿಶುದಧ  ಕಾನೂನ್ನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲಿಲ , ಈ ರಿಟ್ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪ್ರು ಯು “ರಾಜಯ ” ದ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ 

ಮಾತಿ್  ಬಳಸ್ಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಆದರೆ, ಪಾ ತವಾದಗಳೆಂದು ಹ್ನಸರಿಸಲಿ ಟಟ  ಈ ಎಲಾ  ವಯ ಕು ಗಳು 

ಖಂಡಿತ್ರವಾಗಿಯೂ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 12 ನೇ ಪರಿರಿ್ಚ ೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ  ‘ರಾಜಯ ’ ಎಿಂದು ಅರ್ಭ 

ನಿೀಡುವುದಲಲ  ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ ವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುವುದಲಲ . 

ಅಿಂತೆಯೇ, ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 13 (3) ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲ  

ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸದಂತೆ, ಭಾರತ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ್ಲಿಲ , ಕೇವಲ “ಕಾನೂನ್ನ” ಅನ್ನು  

ಮಾತಿ್  ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಎಿಂದು ಪಿ ಶಿು ಸ್ಬಹುದು. ಕುರಾನ್ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಯಾವುದೇ ಧಾಮಿ್ಕ 



ಗಾ ಂರ್ವನುನ  ಕಾನ್ಮನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಲಾ . ಏಕ್ಂದರೆ, ದೈವಿಕ ಪುಸು ಕಗಳು 

ಕಾನ್ಮನಿನ  ಮೂಲಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವುಗಳೇ ಕಾನ್ಮನಲಾ . 

ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ:(Uniform Civil Code) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಭಾರತ್ರದ ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ (CJI) S.A ಬೋಬಡೆ 

ರವರು  ಗೀವಾದ ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  (Goa’s Uniform Civil Code) ಮುಕು  

ಕಂಠದಂದ ಶಾಾ ಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು  ಅದರ ಬಗೆಗ  ಇನನ ಷ್ಟಟ  ತಳದುಕೊಳಳ ಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂವಾದಗಳಲಿಾ ” 

ಪಾಲಗಳುಳ ವ “ಬ್ಬದಿ ಜೋವಿಗಳಗೆ”  ಆ ರಾಜಯ ಕ್ಕ  ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವಂತ್ರ “ಪೊಾ ೋತ್ರಸ ಹಿಸಿದರು. 

  

ಗೋವಾದಲಿಾ  ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತ್ರಯು ಮದುವೆ ಮತ್ತು  ಉತ್ರು ರಾಧಿಕಾರದ ವಿಷ್ರ್ಗಳಗೆ 

ಅನವ ಯಿಸುತ್ರು ದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಧಾಮಿ್ಕ ಹಿನೆನ ಲೆರ್ನುನ  ಲೆಕಕ ಸದೆ ಎಲಾಾ  ಗೋವನನ ರಿಗೆ (ಗೋವಾದ 

ಶಾಶ್ವ ತ್ರ ನಿವಾಸಿಗಳಗೆ) ಅನವ ಯಿಸುತ್ರು ದೆ. 

  

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಭಾಗ IV ರಲಿಲ ನ್ 44 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲ ನ್ ರಾಜಯ  ನಿೀತ್ರಯ ನಿದೇಭಶಕ 

ತ್ತ್ವ ಗಳಿಂದಗೆ ವಯ ವಹರಿಸ್ತವಾಗ  ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಮಾ್ತೃರು  ಭಾರತ್ರದ ಪಾಾ ಂತ್ರಯ  / 

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಾದಯ ಂತ್ರ ತ್ರನನ  ಎಲಾ  ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತ್ರರ್ನುನ  ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸಲು 

ರಾಜಯ ವು ಪಾ ರ್ತನ ಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿರಿೋಕಿ ಸಿ, ಆಶಿಸಿದೆ ರು ಆದರೆ,ಈ ನಿಟಿಟ ನಲಿಾ  ಇಲಿಾ ರ್ವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಂಡಿಲಾ . 

  

ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಯಾವುದೇ ಧಮ್ವನುನ  ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ದೆ ಪಾ ತಯಬು  ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಅನವ ಯಿಸುವ ಒಂದು 

ಸ್ವಮಾನಯ  ಆಡಳತ್ರ ಕಾನ್ಮನು. 

  

ಸಂವಿಧಾನ್ ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ು ದೆ? 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 44 ನೇ ವಿಧಿಯು, ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇರಬೇಕು ಎಿಂದು ಹೇಳುತ್ು ದೆ. ಈ 

ಲೇಖನದ ಪಾ ಕಾರ, “ಭಾರತ್ರದ ಭೂಪಾ ದೇಶ್ದಾದಯ ಂತ್ರ ಎಲಾ  ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ 

ಸಂಹಿತ್ರರ್ನುನ  ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸಲು ರಾಜಯ ವು ಪಾ ರ್ತನ ಸಬೇಕು”. ಆದರೆ ರಾಜಯ ನಿೋತರ್ ನಿದೇ್ಶ್ಕ ತ್ರತ್ರವ ಗಳು 

ಕವಲ ಮಾಗ್ಸೂಚಿ ಅರ್ವಾ ಸಲಹಾತ್ರಮ ಕ ಸವ ರೂಪದಲಿಾ  ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನುನ  ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಾಗಿ 

ಜ್ವರಿಗಳಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ  ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಗೆ ನಾಯ ಯಾಲರ್ದ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಯಡ ಇಲಾ . 

  

ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಏಕರೂಪದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಅವಶಯ ಕವಾಗಿದೆ: 

ಜಾತ್ಯ ತ್ರೀತ್ ಗಣರಾಜಯ ವಿಂದಕೆಕ  ಧಮ್ದ ಅರ್ವಾ ಧಾಮಿ್ಕ ಆಚ್ರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ 

ವಿಭಿನನ  ನಿರ್ಮಗಳಗಿಂತ್ರ ಎಲಲ  ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಅನ್ವ ಯಿಸ್ತವ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಕಾನೂನಿನ್ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. 

  



ಲಿಿಂಗಾಧಾರಿತ್ ನಾಯ ಯ (Gender Justice): ಹಿಂದೂ ಅರ್ವಾ ಮುಸಿಾ ಂ ಯಾವುದೇ ಧಮ್ ವಾಗಿರಲಿ, 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಧಾಮಿ್ಕ ಕಾನ್ಮನಿನಡಿರ್ಲಿಾ  ಮಹಿಳೆರ್ರ ಹಕುಕ ಗಳು ಸಿೋಮಿತ್ರಗಂಡಿರುತ್ರು ವೆ . 

ಧಾಮಿ್ಕ ಸಂಪಾ ದಾರ್ದಂದ ನಿಯಂತಾ ಸಲಿ ಡುವ ಅನೇಕ ರೂಢಿ, ಸಂಪಾ ದಾರ್ ಮತ್ತು  ಆಚ್ರಣೆಗಳು 

ಭಾರತೋರ್ ಸಂವಿಧಾನವು ಖ್ಯತ್ರರಿಪಡಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ್ರ ಹಕುಕ ಗಳಗೆ ವಿರುದಿವಾಗಿವೆ. 

  

ಷ್ಯ ಬಾನ್ ಪಿ ಕರಣದ ( the Shah Bano case) ತ್ರೀಪುಭ ಸೇರಿದಂತೆ ತ್ರಮಮ  ಅನೇಕ ತೋಪು್ಗಳಲಿಾ  

ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳು ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತ್ರರ್ನುನ   ಅನುಷ್ಯಠ ನಗಳಸಲು ಸಕಾ್ರ 

ಪಾ ರ್ತನ ಸಬೇಕ್ಂದು ತಳಸಿವೆ. 

  

ಭಾರತ್ವು,ನಾಗರಿಕ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಏಕರೂಪದ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ಹೊಿಂದಲಲ ವೇ? 

ಭಾರತೋರ್ ಕಾನ್ಮನುಗಳು ಹ್ನಚ್ಿ ನ ನಾಗರಿಕ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ಏಕರೂಪದ ಸಂಹಿತ್ರರ್ನುನ  ಅನುಸರಿಸುತ್ರು ವೆ 

– ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಭಾರತೋರ್ ಗುತು ಗೆ ಕಾಯೆೆ , ನಾಗರಿಕ ದಂಡ ಸಂಹಿತ್ರ (Civil Procedure code),ಸರಕುಗಳ 

ಮಾರಾಟ ಕಾಯೆೆ  (Sale of Goods Act) ,ಆಸಿು  ವಗಾ್ವಣೆ ಕಾಯೆೆ  ( Transfer of Property Act), 

ಸಹಭಾಗಿತ್ರವ  / ಪಾಲುದಾರ ಕಾಯೆೆ  ( Partnership Act) ,ಸ್ವಕಿಾ ಯ ಧಾರ ಕಾಯೆೆ  ( Evidence Act) 

ಇತ್ರಯ ದಗಳು. ಆದಾಗೂಯ , ರಾಜಯ ಗಳು ಈ ಕಾನ್ಮನುಗಳಗೆ ನ್ಮರಾರು ತದೆು ಪಡಿಗಳನುನ  

ಮಾಡಿವೆಯಾದೆ ರಿಂದ ಈ ಜ್ವತ್ರಯ ತೋತ್ರ ನಾಗರಿಕ ಕಾನ್ಮನುಗಳ ಅಡಿರ್ಲಿಾಯೂ, ಕ್ಲವು ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  

ವೈವಿಧಯ ತ್ರ ಇದೆ. 

ಈ ಸ್ಮಯದಲಿಲ  ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  (UCC) ಜಾರಿಗಳಸ್ತವುದು  ಏಕೆ 

ಅಷ್ ಿಂದು ಅಪೇಕ್ಷಣಿೀಯವಲಲ ? 

ಜ್ವತ್ರಯ ತೋತ್ರತ್ರರ್ ತ್ರತ್ರವ ವು ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಚಾಲಿು ರ್ಲಿಾ ರುವ ಬಹುತ್ರವ ದ ತ್ರತ್ರವ ಕ್ಕ  ವಿರುದಿವಾಗಿರಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . 

  

ಏಕರೂಪತ್ರಗಾಗಿನ ನಮಮ  ಹಕೊಕ ತ್ರು ರ್ವು ರಾಷ್ಟ ರದ ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಸಮಗಾ ತ್ರರ್ನುನ  ಅಪಾರ್ಕ್ಕ  ಒಡುಾ ವ 

ಮಟಿಟ ಗೆ ಸ್ವಂಸಕ ೃತಕ ವೈವಿಧಯ ತ್ರರ್ಲಿಾ  ರಾಜ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . 

  

ಸಾಗರೀತ್ು ರ ಭಾರತ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕರು (OCI): 

(Overseas Citizens of India (OCI) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರದ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಭಾರತೋರ್ ಮೂಲದ ಜನರು (People of Indian origin) 

ಮತ್ತು  ಸ್ವಗರೋತ್ರು ರ ಭಾರತೋರ್ ನಾಗರಿಕ (OCI) ಕಾಡ್್ ಗಳನುನ  ಹಂದರುವ ಭಾರತೋರ್ ವಲಸ್ಯಗಾರರು 

ಅರ್ವಾ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೋರ್ರು, ಈ ಹಿಂದನಂತ್ರ ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಪಾ ಯಾಣಿಸಬೇಕಾದ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ತ್ರಮಮ  

ಹಳೆರ್ ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಪಾಸ್್ಪೊೋಟ್್ ಗಳನುನ  ತ್ರರುವ ಅಗತ್ರಯ ವಿಲಾ . 

  

ಸಾಗರೀತ್ು ರ ಭಾರತ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಎಿಂದರೆ ಯಾರು? 

ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರವು 2005 ರಲಿಾ , ಪೌರತ್ವ  ಕಾಯೆ್ದ  1955 ಕೆಕ  ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

‘ಸಾಗರೀತ್ು ರ ಭಾರತ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕತ್ವ  ಯೀಜನೆ’ ಯನ್ನು  ಪಿ್ರರಂಭಿಸತ್ತ. 



  

2015 ರ ಜನ್ವರಿ 09 ರಂದು ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರವು ಭಾರತೋರ್ ಮೂಲದ ಜನರು (PIO)  ಕಾಡ್್ ನ 

ಬಳಕ್ರ್ನುನ  ಸ್ವಗರೋತ್ರು ರ ಭಾರತೋರ್ ನಾಗರಿಕರು (OCI) ಕಾಡ್್ ನ್ಂದಗೆ ವಿಲಿೋನಗಳಸುವ 

ಮೂಲಕ ಸಾ ಗಿತ್ರಗಳಸಿತ್ತ. 

  

ಅಹಭತೆ: ಇದಕ್ಕ  ಅಜ್ ಸಲಿಾ ಸಲು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ವಗ್ದ ವಿದೇಶಿ ಪಾ ಜೆಗಳಗೆ ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರ ಅವಕಾಶ್ 

ನಿೋಡಿದೆ. 

  

 

  

ವಿನಾಯಿತ್ರಗಳು: 

OCIಗೆ ಅಜ್ ಸಲಿಾ ಸುವ ಯಾರಾದರೂ  ವಿದೇಶ್ದಲಿಾ  ಮಾನಯ ವಾದ ಪಾಸ್್ಪೊೋಟ್ನುನ  ಹಂದರಬೇಕು. 

1. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ್ದ ಪೌರತ್ರವ  ಹಂದರದ ವಯ ಕು ಗಳು OCI ಸ್ವಾ ನಮಾನ ಪಡೆರ್ಲು ಅಹ್ರಲಾ . 

2. ಪಾಕಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ದ ಪೌರತ್ರವ  ಹಂದರುವ ಪೊೋಷ್ಕರ ಮಕಕ ಳು ಅಜ್ ಸಲಿಾ ಸಲು ಅಹ್ರಲಾ . 

  

OCI ಕಾಡಭ ಹೊಿಂದದವರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

  

1. ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಹಲವು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಲು ಜೋವಮಾನದ ವಿೋಸ್ವ. (ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್್ಗಳನುನ  

ಕೈಗಳಳ ಲು ವಿಶೇಷ್ ಅನುಮತರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿದೆ). 

2. ಅನಿದ್ಷ್ಯಟ ಧಿವರೆಗೆ ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ವಾಸು ವಯ  ಹೂಡಲು ವಿದೇಶಿರ್ರ ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ನ್ೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ 

(FRRO) ಅರ್ವಾ ವಿದೇಶಿರ್ರ ನ್ೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ (FRO) ರ್ಲಿಾ  ನ್ೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಅಗತ್ರಯ ವಿಲಾ . 



3. ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತು  ತೋಟದ ಆಸಿು ಗಳನುನ  ಸ್ವವ ಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದನುನ / ಖರಿೋದಸುವುದನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, 

OCI ಸ್ವಾ ನಮಾನ ಹಂದರುವವರು ಆರ್ಥ್ಕ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ  NRI ಗಳಂದಗೆ 

ಸಮಾನ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಹಂದದೆಾ ರೆ. 

4. ಭಾರತೋರ್ ಮಕಕ ಳನುನ  ಅಂತ್ರರ್-ದೇಶಿರ್ ದತ್ತು  ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದಕ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಅನಿವಾಸ ಭಾರತ್ರೀಯರಂತೆಯೇ (NRI) ಸೌಲಭಯ ವನುನ  ಹಂದದೆಾ ರೆ. 

5. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸ್ವಮ ರಕಗಳಗೆ ಪಾ ವೇಶ್ ಶುಲಕ , ವೈದಯ ರು, ದಂತ್ರವೈದಯ ರು, ದಾದರ್ರು, ವಕೋಲರು, 

ವಾಸುು ಶಿಲಿಿ ಗಳು, ಚಾಟ್ಡ್್ ಅಕೌಂಟಂಟ್ಸ  ಮತ್ತು  ಔಷ್ಧಿಕಾರರಂತ್ರಹ ವೃತು ಗಳ ಅಭಾಯ ಸಕ್ಕ  / 

ವೃತು ಗಳನುನ  ಕೈಗಳುಳ ವುದಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ NRI ಗಳಂತ್ರ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ್ ಮತ್ತು  ಸೌಲಭಯ ವನುನ  

ಹಂದರುವರು. 

6. ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ರ ಪೂವ್ ವೈದಯ ಕೋರ್ ಪರಿೋಕಿ್ ಗಳಲಿಾ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೋರ್ರಿಗೆ (NRI) 

ಸಮನರಾಗಿರುವರು. 

7. ಭಾರತ್ರದ ದೇಶಿೋರ್ ವಲರ್ಗಳಲಿಾ ನ ವಿಮಾನಯಾನ ದಟಟ ಣೆರ್ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ಪಾವತಸಬೇಕಾದ ಟಿಕ್ಟ್ 

ಶುಲಕ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಭಾರತ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದಗೆ (Indian citizens) ಸಮಾನವಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

8. ಭಾರತೋರ್ರಿಗೆ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ ಶುಲಕ ವನೆನ ೋ ಇವರಿಗೂ ಕ್ಯಡ ಭಾರತ್ರದ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಉದಾಯ ನವನಗಳು ಮತ್ತು  

ವನಯ ಜೋವಿ ಅಭಯಾರಣಯ ಗಳಗೆ ಪಾ ವೇಶಿಸುವ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ವಿಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

9. ಸೇವೆಗಳನುನ  ಪಡೆರ್ಲು ಗುರುತ್ತ ಪತ್ರಾ ವಾಗಿ OCI ಕರುಪುಸು ಕವನುನ  ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾ ಳೋರ್ ವಿಳಾಸವನುನ  

ವಸತ ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನ್ಂದಗೆ ಲಗತು ಸಬಹುದು. 

  

  

OCI ಕಾಡಭ ಹೊಿಂದದವರಿಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ನಿಬಭಿಂಧ್ಗಳು: 

1. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ರದಾನದ ಹಕಕ ಲಾ . 

2. ಯಾವುದೇ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಸೇವೆ / ಸಕಾ್ರಿ ಉದೊಯ ೋಗ ಪಡೆಯುವ ಹಕಕ ಲಾ . 

3. ಪಾ ಧಾನ ಮಂತಾ , ರಾಷ್ಟ ರಪತ, ಉಪರಾಷ್ಟ ರಪತ, ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದ ಮತ್ತು  ಉಚ್್  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದ 

ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರ, ಸಂಸತು ನ ಸದಸಯ  ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಮಂಡಲದ ಕಚೇರಿಗಳನುನ  ಅಲಂಕರಿಸಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . 

4. ಕೃರ್ಷ ಆಸಿು ರ್ನುನ  ಹಂದಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . 

 

ವಿಷಯಗಳು : ವಿವಿಧ ಸ್ವಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದೆೆ ಗಳಗೆ ನೇಮಕಾತ,ವಿವಿಧ ಸ್ವಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ 

ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಕಾರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಜವಾಬೆಾ ರಿಗಳು. 

ಮುಖಯ ಮಂತಿ್ರ : ನೇಮಕಾತ್ರ, ಅಧಿಕಾರ, ಕಾಯಭಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಥ ನ್: 

 (The Chief Minister: Appointment, Power, Function and Position)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ತರಥ್ ಸಿಂಗ ರಾವತ್ ಉತ್ರು ರಾಖಂಡದ ಹಸ ಮುಖಯ ಮಂತಾ ಯಾಗಿ ನೇಮಕಗಂಡಿದೆಾ ರೆ. 

ನೇಮಕಾತ್ರ: 

ಮುಖಯ ಮಂತಾ ಗಳು,ರಾಜಯ ದ ಕಾರ್್ಂಗ ಮುಖಯ ಸಾ ರಾದ ರಾಜಯ ಪ್ರಲರಿಿಂದ   ನೆರ್ಮಸ್ಲಪ ಡುತ್ರು ರೆ. 

1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 164 ನೇ ವಿಧಿಯು ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ ನೆರವು ಮತ್ತು  ಸಲಹ್ನ ನಿೋಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಖಯ ಮಂತಾ  

ನೇತೃತ್ರವ ದ ಮಂತಾ ಮಂಡಲ ಇರಬೇಕ್ಂದು ತಳಸುತ್ರು ದೆ. 



ಮುಖಯ ಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ ಯಾರನ್ನು  ನೇರ್ಮಸ್ಬಹುದು? 

ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆರ್ ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಚುನಾವಣೆರ್ ನಂತ್ರರ, ಈ ಸದನದಲಿಾ  ಬಹುಮತ್ರವನುನ  ಗಳಸುವ ಪಕ್ಷ 

ಅರ್ವಾ ಸಮಿಮ ಶ್ಾ  / ಪಕ್ಷಗಳ ಗುಂಪು ತ್ರನನ  ನಾರ್ಕನನುನ  ಆಯೆಕ  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ಹ್ನಸರನುನ  

ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ ತಳಸುತ್ರು ದೆ.ನಂತ್ರರ ರಾಜಯ ಪಾಲರು   ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅವರನುನ  ಮುಖಯ ಮಂತಾ ಯಾಗಿ 

ನೇಮಿಸುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಮಂತಾ  ಮಂಡಳವನುನ  ರಚಿಸುವಂತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ರು ರೆ. 

1. ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕ  ಸಿ ಷ್ಟ  ಬಹುಮತ್ರ ದೊರೆರ್ದದೆಾ ಗ, ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಸದನದಲಿಾ ನ ಏಕೈಕ ದೊಡಾ  ಪಕ್ಷದ ನಾರ್ಕನನುನ  ಸಕಾ್ರ ರಚಿಸಲು ಆಹಾವ ನಿಸುತ್ರು ರೆ. 

ಅಧಿಕಾರವಧಿ: 

ಸೈದಿಾ ಂತಕವಾಗಿ, ರಾಜಯ ಪಾಲರ ಇರ್ಚಛ  ಇರುವ ವರೆಗೆ  ಮುಖಯ ಮಂತಾ  ಅಧಿಕಾರದಲಿಾ  

ಮುಂದುವರೆಯುತ್ರು ರೆ. ಆದಾಗೂಯ , ವಾಸು ವದಲಿಾ  ಮುಖಯ ಮಂತಾ  ಅವರು ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆರ್ಲಿಾ  

ಬಹುಮತ್ರವನುನ  ಹಂದರುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆರ್ಲಿಾ   ಬಹುಮತ್ರ ಹಂದದ ಪಕ್ಷದ 

ನಾರ್ಕನಾಗಿರುವವರೆಗೂ ತ್ರಮಮ  ಕಚೇರಿರ್ಲಿಾ ಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ರು ರೆ. 

1. ವಿಧಾನಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಮುಖಯ ಮಂತಾ ಗಳು ಬಹುಮತ್ರದ ಬಂಬಲವನುನ  ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ರಾಜಯ ಪಾಲರು 

ಮುಖಯ ಮಂತಾ ರ್ನುನ  ವಜ್ವ ಮಾಡಬಹುದು. 

2. ಅವರ ವಿರುದಿ  ಅವಿಶಾವ ಸ ನಿಣ್ರ್ ಮಂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಮುಖಯ ಮಂತಾ ರ್ನುನ  

ಅವರ ಹುದೆೆಯಿಂದ ತ್ರಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. 

ಮುಖಯ ಮಂತಿ್ರಯ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಕಾಯಭಗಳು: 

1. ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ ನೆರವು ಮತ್ತು  ಸಲಹ್ನರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ರೆ. 

2. ಮುಖಯ ಮಂತಾ ಗಳು ಸಂಪುಟದ ಮುಖಯ ಸಾ ರು. 

3. ಅವರು ಸದನದ ನಾರ್ಕರು. 

4. ರಾಜಯ  ಆಡಳತ್ರಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಂತಾ ಮಂಡಲದ ಎಲಾಾ  ನಿಧಾ್ರಗಳನುನ  ಅವರು ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ 

ತಳಸುತ್ರು ರೆ. 

5. ಎಲಾಾ  ನಿೋತಗಳನುನ  ಮುಖಯ ಮಂತಾ ಗಳು ಸದನದಲಿಾ  ಘೋರ್ಷಸುತ್ರು ರೆ. 

6. ವಿಧಾನಸಭೆರ್ನುನ  ವಿಸಜ್ಸಲು ಅವರು ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡುತ್ರು ರೆ. 

7. ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆರ್ ಅಧಿವೇಶ್ನವನುನ  ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ಕರೆರ್ಲು ಮತ್ತು  ಕೊನೆಗಳಸಲು ಅವರು 

ರಾಜಯ ಪಾಲರಿಗೆ ಸಲಹ್ನ ನಿೋಡುತ್ರು ರೆ. 

ವಿಷಯಗಳು: ಆಡಳತ್ರ, ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಹಣೆಗಾರಿಕ್, ಇ-ಆಡಳತ್ರ – ಅನವ ರ್ಗಳು, 

ಮಾದರಿಗಳು, ರ್ಶ್ಸುಸ ಗಳು, ಮಿತಗಳು ಮತ್ತು  ಭವಿಷ್ಯ ದ ಪಾ ಮುಖ ಅಂಶ್ಗಳು; ನಾಗರಿಕರ 

ಸನನ ದುಗಳು, ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಉತ್ರು ರದಾಯಿತ್ರವ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಂಸಿಾ ಕ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಕಾ ಮಗಳು. 

ಅಜಾಗರೂಕತೆಗಾಗಿ ಐವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ದಂಡವಿಧಿಸದ 

ರಾಜಸಾಥ ನ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಆಯೀಗ: 

 (Rajasthan Information Commission penalises five officials for negligence)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುಕ  (RTI) ಕಾಯೆ್ದಯಡಿ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವಲಿಾ  ನಿಲ್ಕ್ಷಯ  ತೋರಿದ ಸಕಾ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ವಿರುದಿ  ರಾಜಸ್ವಾ ನ ರಾಜಯ  ಮಾಹಿತ ಆಯೋಗವು ಕಠಿಣ ನಿಲುವು ತ್ರಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 



1. ಆಯೋಗವು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಯಗಳ ಐದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ (ಕಾರ್್ದಶಿ್ಗಳು, ಗಾಾ ಮ ಅಭಿವೃದಿ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮತ್ತು  ಗಾಾ ಮ ಕಾರ್್ದಶಿ್ಗಳು) ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ನಡವಳಕ್ರ್ ಬಗೆಗ  ವಯ ತರಿಕು  ಹೇಳಕ್ ನಿೋಡಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

ಅಜ್ದಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡದ ಕಾರಣ ಆಯೋಗವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದಲಾ ದೆ, 

ಆಯೋಗದ ಸೂಚ್ನೆಗಳಗೂ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿ ಂದಸಿಲಾ . 

ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುಕ  ಕಾಯೆ್ದ , 2005 ಕುರಿತ್ತ: 

ಮಾಹಿತ ಹಕುಕ  ಕಾಯೆೆ  (ಆರ್್ಟಿಐ ಕಾಯೆೆ ), 2005 ನಾಗರಿಕರ ಮಾಹಿತ ಹಕಕ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಮಗಳು 

ಮತ್ತು  ಕಾರ್್ವಿಧಾನಗಳನುನ  ತಳಸುತ್ರು ದೆ. 

ಇದು, ಹಿಿಂದನ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಕಾಯೆ್ದ ,(Freedom of Information Act) 2002 ಅನುನ  ಮಾಹಿತ 

ಹಕುಕ  ಕಾಯೆೆ , 2005 ರಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. 

1. ‘ಅಭಿವಯ ಕ್ು  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ’ ಎಿಂಬ ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿಲ  ನಿೀಡಲಾಗಿರುವ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕಕ ನ್ನು  

ಬಲಪಡಿಸ್ಲು ಈ ಕಾಯೆೆರ್ನುನ  ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲಾಯಿತ್ತ. ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 19 ನೇ 

ಪರಿರಿ್ಚ ೀದದ ಅಡಿಯಲಿಲ  ‘ವಾರ್ಕ ಮತ್ತು  ಅಭಿವಯ ಕ್ು  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ’ದ ಹಕ್ಕ ನ್ಲಿಲ ’ ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುಕ  

‘ಪಿ ತ್ರಪ್ರದಸ್ಲಪ ಟ್್ಟ ರುವುದರಿಿಂದ, ಇದು ಒಂದು ಅಂತ್ರಗ್ತ್ರ ಮೂಲಭೂತ್ರ ಹಕುಕ  ಆಗಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳು : 

1. ಆರ್್ಟ್ಟಐ ಕಾಯೆ್ದಯ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 4 ರ ಅಡಿಯಲಿಲ , ಪಾ ತ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಪಾಾ ಧಿಕಾರದಂದ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  

ಸವ ಯಂ ಪಾ ಕಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ. 

2. ಆರ್್ಟ್ಟಐ ಕಾಯೆ್ದಯ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 8 (1) ರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುವುದರ ವಿರುದಿ  ವಿನಾಯಿತ 

ನಿೋಡಿದೆ. 

3. ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 8 (2) ರ ಪಿ ಕಾರ, ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸಕು ಗೆ ಮಹತ್ರವ ದೆಾ ದರೆ, 1923 ರ ‘ಅಧಿಕೃತ್ ರಹಸ್ಯ  ಕಾಯೆ್ದ ’ 

(Official Secrets Act) ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ವಿನಾಯಿತ ಪಡೆದ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಪಾ ಕಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ 

ಕಲಿಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾಹಿತ್ರ ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು  ಸಾವಭಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ (PIOs): 

1. ಕಂದಾ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದಲಿಾ  ಮಾಹಿತ ಆಯುಕು ರ ನೇಮಕಕ್ಕ  ಈ ಕಾಯೆೆ  ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅದರ ಕ್ಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ‘ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಮಾಹಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು’ (PIOs) 

ಗಳನಾನ ಗಿ ನೇಮಿಸುತ್ರು ರೆ. RTI ಕಾಯೆೆರ್ಡಿ ಮಾಹಿತ ಪಡೆಯುವ ವಯ ಕು ಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವ ಜವಾಬೆಾ ರಿ ಈ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿದೆ. 

ಸ್ಮಯರ್ಮತ್ರ: 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ, ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಪಾಾ ಧಿಕಾರವು ಅಜ್ರ್ನುನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ 30 ದನಗಳಲಿಾ  ಮಾಹಿತರ್ನುನ  

ಒದಗಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಾಗಿದೆ. 

1. ಕೊೋರಿದ ಮಾಹಿತಯು ವಯ ಕು ರ್ ಜೋವನ ಅರ್ವಾ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ ರೆ, ಅದನುನ  48 ಗಂಟಗಳ 

ಒಳಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅಜ್ರ್ನುನ  ಸಹಾರ್ಕ ಸಾವಭಜನಿಕ ಮಾಹಿತ್ರ (Public Information Officer- 

PIO) ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅರ್ವಾ ತ್ರಪಿಾ ದ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಪಾಾ ಧಿಕಾರಕ್ಕ  ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, 

ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಒದಗಿಸಲು ನಿಗದತ್ರ ಮೂವತ್ತು  ದನಗಳು ಅರ್ವಾ 48 ಗಂಟಗಳ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ  ಐದು ದನಗಳ 

ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಸಮರ್ವನುನ  ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 



ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುಕ  ಕಾಯೆ್ದಯ ಅನ್ವ ಯಿಸ್ತವಿಕೆ: 

ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು: (Private bodies) 

ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ನೇರವಾಗಿ ‘ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುಕ  ಕಾಯೆ್ದ ’ ವಾಯ ಪ್ರು ಗೆ ಬರುವುದಲಲ . 

1. ಸ್ರಬಿಿ ತ್ ರಾಯ್ vs ದೆಹಲಿ ವಿದುಯ ತ್ ನಿಯಂತಿ್ಣ ಆಯೀಗದ ತೋಪ್ಪ್ನಲಿಾ , ಕಂದಾ ೋಕೃತ್ರ ಮಾಹಿತ 

ಆಯೋಗವು ಖಾಸ್ಗಿೀಕರಣಗಿಂಡ ಸಾವಭಜನಿಕ ಉಪಯುಕು ತೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು  (privatised public utility 

companies ) ಆರ್್ಟ್ಟಐ ವಾಯ ಪ್ರು ಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತ. 

ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು: 

ಕಂದಾ  ಮಾಹಿತ ಆಯೋಗದ (CIC) ಪಾ ಕಾರ, ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳು ‘ಸಾವಭಜನಿಕ 

ಪಿ್ರಧಿಕಾರಗಳು’ ಮತ್ತು  ಆರ್್ಟ್ಟಐ ಕಾಯೆ್ದಯಡಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಜವಾಬೆಾ ರರಾಗಿರುತ್ು ವೆ. 

ಆದಾಗೂಯ , ಆಗಸ್್ಟ  2013 ರಲಿಲ  ಸಕಾ್ರವು ‘ಮಾಹಿತ ಹಕುಕ  (ತದೆು ಪಡಿ) ಮಸೂದೆರ್ನುನ  ಜ್ವರಿಗೆ 

ತಂದತ್ತ, ಇದು ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳನುನ  ಕಾಯಿದೆರ್ ವಾಯ ಪ್ಪು ಯಿಂದ ಹರಗಿಡಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

1. ಪಿ ಸ್ತು ತ್ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷವು ಆರ್್ಟ್ಟಐ ಕಾಯೆ್ದಯ ವಾಯ ಪ್ರು ಯಲಿಲ  ಇಲಲ , ಆದರೆ ಎಲಾಾ  

ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳನುನ  ಆರ್್ಟಿಐ ಕಾಯೆೆರ್ಡಿ ತ್ರರಲು ಪಾ ಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಭ: 

ಭಾರತ್ರದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ರ್ಮೂತ್ ಹುದೆೆರ್ನುನ  ಮಾಹಿತ ಹಕುಕ  (RTI) ಕಾಯೆೆರ್ ವಾಯ ಪ್ಪು ಗೆ ತ್ರರುವ ದೆಹಲಿ 

ಹೈಕೊೋಟ್್ ನ ನಿಧಾ್ರವನುನ  ಭಾರತ್ರದ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ 2019 ರ ನವೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಎತು ಹಿಡಿದದೆ. 

 

 

ಸೂಚಯ ಿಂಕ ಮಾನಿಟ್ರಿಿಂಗ ಕೊೀಶ: (Index Monitoring Cell) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ‘ಇಂಡೆರ್ಕಸ  ಮಾನಿಟರಿಂಗ ಕೊೋಶ್’ ವು (IMC) ತ್ರನನ  ವರದರ್ನುನ  ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರಕ್ಕ  ಸಲಿಾ ಸಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳು: 



1. ಮಾನಹಾನಿರ್ನುನ  ಅಪರಾಧವಲಾ ವೆಂದು ಘೋರ್ಷಸಬೇಕು. ಅರ್ವಾ ನಿರಪರಾಧಿಕರಣ ಗಳಸಬೇಕು. 

2. ಯಾವುದೇ ಮಾಧಯ ಮ ಅರ್ವಾ ಪಾ ಕಾಶ್ನದ ವಿರುದಿ  ಎಫ್್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಪೆಾ ಸ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ 

ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (ಭಾರತೋರ್ ಪತಾ ಕಾ ಮಂಡಳ) ಒಪಿ್ಪ ಗೆರ್ನುನ  ಮುಂಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಸೂಚಯ ಿಂಕ ಮಾನಿಟ್ರಿಿಂಗ ಕೊೀಶದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. 2020 ರಲಿಾ  ‘ಮಾಹಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಪಿಸಾರ ಸ್ಚವಾಲಯವು ಈ ನಿಕಾರ್ವನುನ  ರಚಿಸಿತ್ತ. 

2. ‘ವಿಶ್ವ  ಪತಾ ಕಾ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ  ಸೂಚ್ಯ ಂಕ’ದಲಿಾ  ಭಾರತ್ರದ ಶ್ಾ ೋಯಾಂಕವನುನ  ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಮಾಧಯ ಮ 

ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ವನುನ  ಅಳೆರ್ಲು ವಸುು ನಿಷ್ಠ  ಮಾನದಂಡವನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವುದು ಇದರ 

ಕಾರ್್ವಾಗಿದೆ. 

3. ರಾಜಯ ಗಳು ತ್ಮಾ  ರಾಜಯ ದಲಿಲ  ತ್ಮಾ ದೇ ಆದ ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಶಿ್ ೀಯಾಿಂಕಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವ 

ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯನ್ನು  ಕೊೋಶ್ವು ರಚಿಸುತ್ರು ದೆ. 

IMC ಯ ಸಂಯೀಜನೆ: 

‘ಇಂಡೆರ್ಕಸ  ಮಾನಿಟರಿಂಗ ಕೊೋಶ್’ (IMC) ದಲಿಾ , ಪೆಾ ಸ್ ಇನಾೂ ಮೇ್ಶ್ನ್ ಬ್ಯಯ ರೋದ ಮಹಾನಿದೇ್ಶ್ಕರು, 

ಭಾರತೋರ್ ಪತಾ ಕ್ಗಳ ರಿಜಸ್ವಟ ರರ್ ಕಚೇರಿ, ಬ್ಯಯ ರೋ ಆಫ್ ಔಟಿಾ ೋರ್ಚ ಮತ್ತು  ಸಂವಹನ ಮತ್ತು  ಪತಾ ಕಾ 

ಸೌಲಭಯ  ಘಟಕ, ‘ಪೆಾ ಸ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮತ್ತು  ನಿೋತ ಆಯೋಗ, ದ ಪೆಾ ಸ್ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್್ದಶಿ್ಗಳು ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ರೆ. 

ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಸೂಚಯ ಿಂಕದ ಕುರಿತ್ತ: 

ಪಾಯ ರಿಸ್ ಮೂಲದ ರಿಪೀಟ್ಭಸ್ಟಭ ಸಾನ್ಸ  ಫಿ್ಘಿಂಟ್ಟಯಸ್ಟಭ (Reporters Sans Frontieres (RSF), 

‘ರಿಪೀಟ್ಭಸ್ಟಭ ವಿಥೌಟ್ ಬಾಡಭಸ್ಟಭ’ ಎಂದೂ ಕರೆರ್ಲಿ ಡುತ್ರು ದೆ, ಇದು ಲಾಭರಹಿತ್ರ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗಿದೆು , 

ಇದು ವಿಶ್ವ ದಾದಯ ಂತ್ರ ಪತ್ರಾ ಕತ್ರ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ದಾಳರ್ನುನ  ದಾಖಲಿಸುವ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಇದು 

ಏಪಿ್ರಲ್ 22, 2020 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ‘ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಸೂಚಯ ಿಂಕ’ ವರದಯಲಿಲ  180 

ದೇಶಗಳ ಪಟ್್ಟ ಯಲಿಲ  ಭಾರತ್ಕೆಕ  142 ನೇ ಸಾಥ ನ್ ನಿೀಡಿದೆ. 

1. ಸೂಚ್ಕಗಳಲಿಾ  ಶ್ಾ ೋಯಾಂಕಕಾಕ ಗಿ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಮಾನದಂಡಗಳಲಿಾ  ಬಹುತ್ರವ  (Pluralism), 

ಮಾಧಯ ಮ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ , ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಸವ ಯಂ ಸ್ಯನಾಸ ಶಿ್ಪ್ಸ ( self-censorship), ಕಾನ್ಮನು ಚೌಕಟುಟ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ 

ಮಾನದಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರ ಸೇರಿವೆ. 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಬಾಿಂಡ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ್ದ ವಿರುದಧ ದ ಅಜಿಭಯನ್ನು  

ಆಲಿಸ್ಲಿರುವ ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂಕೊೀಟ್ಭ: (SC to hear plea against sale of electoral bonds)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಪಶ್ಿ ಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು  ತ್ರಮಿಳುನಾಡಿನಂತ್ರಹ ಪಾ ಮುಖ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ  ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನನ  

ಏಪ್ಪಾ ಲ್ 1 ರಿಂದ ಹಸ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್್ಗಳ ಮಾರಾಟವನುನ  ತ್ರಡೆಹಿಡಿಯುವಂತ್ರ ಸಕಾ್ರೇತ್ರರ ಸಂಸ್ಯಾ  

‘ಅಸ್ೋಸಿಯೇಷ್ನ್ ಫ್ಘರ್ ಡೆಮಾಕಾ ಟಿರ್ಕ ರಿಫ್ಘಮಸ ್’ (ADR) ಸಲಿಾ ಸಿದೆ  ಅಜ್ರ್ ಕುರಿತ್ತ ತ್ತತ್ತ್ 

ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಸಮಮ ತಸಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಬಾಿಂಡ್್ಗಳ ಮಾರಾಟ್ವು ಶ್ಲ್ ಕಾಪಭರೇಷನ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಘಟ್ಕಗಳಗೆ ಅಕಿಮ 

ಹಣವನ್ನು  ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದಗೆ ಲಂಚದ ಆದ್ರಯವನ್ನು  

ಪಡೆಯಲು ಒಿಂದು ಮಾಗಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೋರ್ ರಿಸವ್್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ (RBI) ಮತ್ತು  ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೋಗ ಎರಡೂ ಹೇಳದೆ ವು ಎಂದು ಅಜ್ದಾರರು ಗಮನಸ್ಯಳೆದರು. 



ಚ್ಚನಾವಣಾ ಬಾಿಂಡುಗಳು ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1.  ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ (electoral bond) ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನಿೋಡುವ ಆರ್ಥ್ಕ ಸ್ವಧನವಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ಬಾಂಡ್್ಗಳಗೆ 1,000 ರೂ, 10,000 ರೂ, 1 ಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು  1 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳಂತ್ರ ದವ ಗುಣ ರೂಪದಲಿಾ  

ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದಕಾಕ ಗಿ ಗರಿಷಠ  ರ್ಮತ್ರಯನ್ನು  ನಿಗದಪಡಿಸ್ಲಾಗಿಲಲ . 

3. ಈ ಬಾಂಡ್್ಗಳನುನ  ವಿತ್ರರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಎನ್ ಕಾಯ ಶ್ ಮಾಡಲು ಸ್್ಥ ೀಟ್ ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ ಆಫ್ 

ಇಿಂಡಿಯಾಕೆಕ  ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ಬಾಂಡ್್ಗಳು ವಿತ್ರರಣೆರ್ ದನಾಂಕದಂದ ಹದನೈದು 

ದನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನಯ ವಾಗಿರುತ್ರು ವೆ. 

4. ನ್ೋಂದಾಯಿತ್ರ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷದ ಗತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಖ್ಯತ್ರರ್ಲಿಾ  ಈ ಬಾಂಡ್್ಗಳನುನ  ನಗದೋಕರಿಸಿ 

ಕೊಳಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

5. ಈ ಬಾಂಡ್್ಗಳನುನ  ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ನಿದ್ಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದಂತ್ರ ಜನವರಿ, ಏಪ್ಪಾ ಲ್, ಜುಲೈ ಮತ್ತು  ಅಕೊಟ ೋಬರ್ 

ತಂಗಳಲಿಾ  ಪಾ ತ ಹತ್ತು  ದನಗಳ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ವಯ ಕು ಯು ಖರಿೋದಸಬಹುದು, ಅವರು ಭಾರತ್ರದ 

ಪಾ ಜೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಸಂಘಟಿತ್ರ ಅರ್ವಾ ಸ್ವಾ ಪ್ಪತ್ರ ಘಟಕ ವಾಗಿರಬಹುದು. 

6. ಈ ಬಾಂಡ್್ಗಳನುನ  ಒಬು ರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರ ವಯ ಕು ಗಳಂದಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ 

ಖರಿೋದಸಬಹುದು. 

7. ಬಾಂಡ್್ಗಳಲಿಾ  ದಾನಿಗಳ ಹ್ನಸರನುನ  ಉಲೆಾ ೋಖಿಸಲಾಗಿರುವುದಲಾ . 

 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಬಾಿಂಡ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ್ಕೆಕ  ತ್ಡೆ ನಿೀಡುವಂತೆ ಕೊೀರಿ 

ಸ್ಲಿಲ ಸದೆ  ಅಜಿಭಯನ್ನು  ವಜಾಗಳಸದ ಸ್ವೀಭಚ್  

ನಾಯಯಾಲಯ:  

ಸಂದರ್ಭ: ದೇಶ್ದಲಿಾ , ಪಶ್ಿ ಮ ಬಂಗಾಳ, ತ್ರಮಿಳುನಾಡು, ಕರಳ, ಅಸ್ವಸ ಂ ಮತ್ತು  ಪುದುಚೇರಿ 

ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಗೆ ನಡೆಯುತು ರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಗೆ ಮುನನ  ಹಸ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡುಗಳನುನ  ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುವುದಕ್ಕ  ತ್ರಡೆ ನಿೋಡುವಂತ್ರ ಕೊೋರಿ ಸಲಿಾ ಸಿದೆ  ಅಜ್ರ್ನುನ  ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು 

ವಜ್ವಗಳಸಿದೆ. 

  

1. 2017 ರಲಿಾ  ಸಲಿಾ ಸಲಾದ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆರ್ ಕುರಿತ್ರ ದೊಡಾ  ಸ್ವಂವಿಧಾನಿಕ ಸವಾಲು ಇನ್ಮನ  

ಬಾಕ ಉಳದರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕ  ತ್ರಡೆ ನಿೋಡಲು ಯಾವುದೇ 

ನಾಯ ರ್ಯುತ್ರ ಸಮರ್್ನೆ ಕಾಣ್ಣತು ಲಾ  ಎಂದು ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಅಜ್ದಾರರಿಗೆ ತಳಸಿದೆ. 

  



ಈಗ ಪರಿಹಾರವಾಗದೆ ಉಳದರುವ ಸ್ವಾಲು ಯಾವುದು? 

ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಯೋಜನೆರ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕತೆಯನ್ನು  ಪಿ ಶಿು ಸ್ತವುದರ ಹೊರತ್ರಗಿ, ಎಲಾಲ  

ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು  ಸಾವಭಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥಥ  ಅರ್ವಾ ಕಚೇರಿಗಳೆಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ತವ 

ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು  ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುಕ  ಕಾಯೆ್ದಯ ವಾಯ ಪ್ರು ಗೆ ತ್ರಬೇಕು ಮತ್ತು  ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು 

ತ್ಮಾ  ಆದ್ರಯ ಮತ್ತು  ವೆಚ್ ವನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತವಂತೆ ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಅವುಗಳಗೆ 

ಆದೇಶಿಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ಅಜ್ದಾರರು ನಾಯ ಯಾಲರ್ವನುನ  ಕೊೋರಿದೆ ರು. 

  

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಬಾಿಂಡುಗಳು ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಈ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  2017 ರ ಕಂದಾ  ಬಜೆಟ್ ನಲಿಾ  ಘೋರ್ಷಸಲಾಯಿತ್ತ. ಚ್ಚನಾವಣಾ ಬಾಿಂಡ್ (electoral 

bond) ಯೀಜನೆಯು ಬಡಿಡ ರಹಿತ್ ಧಾರಕ ಹಣವನ್ನು  (Interest-Free Bearer Instrument) ರಾಜಕ್ೀಯ 

ಪಕ್ಷಗಳಗೆ ಅನಾಮಧೇಯವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಆಥಭಕ ಸಾಧ್ನ್ವಾಗಿದೆ ಅರ್ವಾ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳಗೆ 

ಅನಾಮಧೇರ್ವಾಗಿ ಹಣ ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಬಡಿಾ ರಹಿತ್ರ ವಿಶೇಷ್ ಪಾವತ ಸ್ವಧನಗಳಾಗಿವೆ. 

2. ಬಾಂಡ್್ಗಳಲಿಾ  ದ್ರನಿಗಳ ಹೆಸ್ರನಾು ಗಲಿ ಪಡೆಯುವವರ ಹೆಸ್ರನಾು ಗಲಿ ಉಲೆಲ ೀಖಿಸ್ಲಾಗುವ ದಲಲ . 

3. ಬಾಿಂಡ್ ಗಳ ರೂಪದಲಿಲ  ಆಥಭಕ ಸ್ಹಾಯ ಪಡೆಯುವವರನ್ನು  (ಮುಖಯ ವಾಗಿ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷ) ಅದರ 

ಮಾಲಿೋಕರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

4. ಈ ಬಾಂಡ್್ಗಳಗೆ 1,000 ರೂ, 10,000 ರೂ, 1 ಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು  1 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳಂತ್ರ ದವ ಗುಣ ರೂಪದಲಿಾ  

ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದಕಾಕ ಗಿ ಗರಿಷ್ಠ  ಮಿತರ್ನುನ  ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿಲಾ  ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರೀಯ ಸ್್ಥ ೀಟ್ 

ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ (SBI) ಮಾತಿ್  ಈ ಬಾಿಂಡ್ ಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಿಂದರುವ ಏಕೈಕ 

ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ ಆಗಿದೆ. 

5. ಈ ಬಾಂಡ್್ಗಳನುನ  ವಿತ್ರರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಎನ್ ಕಾಯ ಶ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಯಟ ೋಟ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕ  ಅಧಿಕಾರ 

ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ಬಾಂಡ್್ಗಳು ವಿತ್ರರಣೆರ್ ದನಾಂಕದಂದ ಹದನೈದು ದನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನಯ ವಾಗಿರುತ್ರು ವೆ. 

6. ದಾನಿಗಳು ಈ ಬಾಂಡ್ ಗಳನುನ  ಖರಿೋದಸಿ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು  ದಾನವಾಗಿ 

ಪಡೆದ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷವು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ್ರ/ಗತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಖ್ಯತ್ರರ್ ಮೂಲಕ 15 ದನಗಳಳಗೆ ಎನ್ ಕಾಯ ಶ್ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಈ ಬಾಂಡ್್ಗಳನುನ  ನಗದೋಕರಿಸಿ ಕೊಳಳ ಬಹುದಾಗಿದೆ. 

7. ಒಬು  ವಯ ಕ್ು  ಅರ್ವಾ ಒಿಂದು ಸಂಸ್ಥಥ ಯು ಎಷ್್ಟ  ಬೇಕಾದರೂ ಬಾಿಂಡ್ ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಸ್ಬಹುದು 

ಇದಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ರ್ಮತ್ರಯಿಲಲ . 

8. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷವೂ 15 ದನಗಳಳಗಾಗಿ ಈ ಬಾಂಡುಗಳನುನ  ನಗದೋಕರಿಸಿ ಕೊಳಳ ದದೆ ರೆ 

ಭಾರತೋರ್ ಸ್ಯಟ ೋಟ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಇವುಗಳನುನ  ಪಿಧಾನ್ಮಂತಿ್ರ ಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

  

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಬಾಿಂಡ್ ಯೀಜನೆಯನ್ನು  ಪಿ ಶಿು ಸ್ಲು ಇರುವ  ಕಾರಣಗಳು: 

1. ಈ ಬಾಂಡ್್ಗಳ ಮುದಾ ಣ ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು  ಖರಿೋದಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವ ಸ್ಯಟ ೋಟ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕ  ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ತ್ರರಿಗೆ ಪಾವತದಾರರ ಹಣದಂದ ಸೇವಾ ಶುಲಕ ವನುನ  ಪಾವತ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

2. ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ ಗಳ ದಾನಿಗಳನುನ  ಅನಾಮಧೇರ್ವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಹಣಕಾಸ್ತ ಕಾಯೆ್ದ  2017 ರ ತ್ರದೆು ಪಡಿಯ ಮೂಲಕ, ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್್ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ದೇಣಿಗೆಗಳನುನ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳಗೆ 

ವಿನಾಯಿತ ನಿೋಡಿದೆ. 

4. ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರ ಬರ್ಸುವ ಕಾರ್್ಕತ್ರ್ರ ಪಾ ಕಾರ, ಇದು ನಾಗರಿಕರ “ತ್ರಳಯುವ ಹಕ್ಕ ನ್” (Right to 

Know) ಉಲಲ ಿಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಪಿ್ರವಧಾನ್ ವು ರಾಜಕ್ೀಯ ವಗಭವನ್ನು  ಇನ್ು ಷ್್ಟ  

ಜವಾಬೆಾ ರ ರಹಿತ್ರನಾು ಗಿ (unaccountable) ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

  

ಭಾರತ್ರೀಯ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ನಿಲುವೇನ್ನ? 



1. ರಾಜಕ್ೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ರಿೀತ್ರಯಾಗಿ ಪಡೆದ ಅನ್ನದ್ರನ್ವನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತವುದರಿಿಂದ 

ವಿನಾಯಿತ್ರ ನಿೀಡುವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ಪಿಜಾ ಪಿ್ರತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯೆ್ದ ಗೆ’ ತ್ರಲಾದ ತ್ರದೆು ಪಡಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ 

ಆಯೋಗವು ಆಕಿ್ ೋಪ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದೆ. 

2. ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಕೊಡುಗೆರ್ನುನ  ವರದ ಮಾಡದದೆಾ ಗ, ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳ 

ಅನುದಾನ ವರದಗಳನುನ  ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿದಾಗ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷವು ‘ಪಿಜಾ ಪಿ್ರತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯೆ್ದಯ’ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 29 

(ಬಿ) ಯನ್ನು  ಉಲಾ ಂಘಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಣಿಗೆರ್ನುನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಯೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಾ . ಏಕ್ಂದರೆ, ‘ಪಿಜಾ ಪಿ್ರತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯೆ್ದಯ’ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 29 (ಬಿ) ಯು ರಾಜಕ್ೀಯ 

ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು  ಸ್ಕಾಭರಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಿ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಅನ್ನದ್ರನ್ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು  

ನಿಷೇಧಿಸ್ತತ್ು ದೆ.   

 

ವಿಷಯಗಳು: ದವ ಪಕಿ ೋರ್, ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ಜ್ವಗತಕ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪಿ ಂದಗಳು ಮತ್ತು  / ಅರ್ವಾ ಭಾರತ್ರದ ಹಿತ್ರಸಕು ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ 

ಅಂಶ್ಗಳು. 

‘ಮುಕು , ಸ್ವ ತಂತಿ್ ’ ಇಿಂಡೀ-ಪೆಸಫಿರ್ಕ್ ಪಿದೇಶಕೆಕ  ಬಿಂಬಲ ನಿೀಡುವ 

ಕಾವ ಡ್ ನಾಯಕರು: (Quad leaders for ‘open, free’ Indo-Pacific) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಕಾವ ಡ್ ಗುಂಪ್ಪನ ನಾರ್ಕರ ಮೊದಲ ಶಂಗಸಭೆರ್ನುನ  ವಚು್ವಲ್ ಸವ ರೂಪದಲಿಾ  

ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಶಂಗಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಭಾರತ್ರ, ಜಪಾನ್, ಯುಎಸ್ಎ ಮತ್ತು  ಆಸ್ಯಟ ರೋಲಿಯಾ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ವು. 

 

ಸ್ಮೆಾ ೀಳನ್ದ ಫಲಿತ್ರಿಂಶಗಳು: 

1. ಲಸಿಕ್ಗೆ ‘ಸಮಾನ’ ಪಾ ವೇಶ್ವನುನ  ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಕಾವ ಡ್ ಗೂಾ ಪ್ಸ್ನ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳು ಇದನುನ  

ಒಪಿ್ಪ ಕೊಂಡಿವೆ. 

2. ಈ ನಾರ್ಕರು, ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿರ್ಕ ವಲರ್ವನುನ  ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿವ್ಹಿಸಬೇಕು 

ಎಂದು ಹೇಳದೆಾ ರೆ. 

3. ಚಿೋನಾ ಒಡುಾ ತು ರುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗೆಗಯೂ ನಾರ್ಕರು ಚ್ಚಿ್ಸಿದರು. 

ಏನಿದು ಕಾವ ಡ್ ಗುಿಂಪು? 



1. ಇದು ಜಪ್ರನ್, ಭಾರತ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್್ಥ ೀಟ್ಸ  ಮತ್ತು  ಆಸ್್ಥ ಿ ೀಲಿಯಾದಂತ್ರಹ ದೇಶ್ಗಳ ಚ್ತ್ತಷ್ಕ ೋನ 

ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ಗುಂಪ್ಪನ ಎಲಾಾ  ಸದಸಯ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳು ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳು ಮತ್ತು  ಅಡೆತ್ರಡೆಯಿಲಾ ದ ಕಡಲ 

ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವಮಾನಯ  ಹಿತ್ರಸಕು ಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ವೆ. 

ಕಾವ ಡ್ ಗುಿಂಪ್ರನ್ ಮೂಲ: 

1. ಕಾವ ಡ್ ಸಮೂಹದ ಮೂಲವನುನ  2004 ರ ಸ್ತನಾರ್ಮಯ ನಂತ್ರ ನಾಲುಕ  ದೇಶ್ಗಳು ಪರಿಹಾರ 

ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆಗಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಪಾ ರ್ತ್ರನ ಗಳಲಿಾ  ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ಬಹುದು. 

2. ತ್ರರುವಾರ್, 2007 ರ ಆಸಯಾನ್ (Association of South East Asian Nations -ASEAN) 

ಶಂಗಸಭೆರ್ಲಿಾ  ನಾಲುಕ  ದೇಶ್ಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದವು. 

3. ಜಪಾನ್, ಭಾರತ್ರ, ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ಆಸ್ಯಟ ರೋಲಿಯಾ, ನಾಲುಕ  ದೇಶ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಲ 

ಸಹಕಾರವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವುದು ಇದರ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿತ್ತು . 

ಈ ಗುಿಂಪ್ರನ್ ಮಹತ್ವ : 

1. ಕಾವ ಡ್ ಸಮಾನ ಮನಸಕ  ದೇಶ್ಗಳಗೆ ಪರಸಿ ರ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ಪರಸಿ ರ ಆಸಕು ರ್ 

ಯೋಜನೆಗಳಲಿಾ  ಸಹಕರಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ್ವಾಗಿದೆ. 

2. ಅದರ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳು ಮುಕು  ಮತ್ತು  ಉಚಿತ್ರ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿರ್ಕ ವಿಧಾನವನುನ  ಹಾಗೂ 

ದೃರ್ಷಟ ಕೊೋನವನುನ  ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ವೆ. ಈ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಪಾ ತಯಂದು ರಾಷ್ಟ ರವೂ ಅಭಿವೃದಿ  ಹಾಗೂ 

ಆರ್ಥ್ಕ ಯೋಜನೆಗಳಲಿಾ  ಮತ್ತು  ಕಡಲ ಸುರಕ್ಷತ್ರರ್ನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವಲಿಾ  ತಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. 

3. ಇದು ಭಾರತ್ರ, ಆಸ್ಯಟ ರೋಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು  ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದದ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಲಿಾ  

ಅರ್ವಾ ವೇದಕ್ಗಳಲಿಾ  ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದನುನ  ಯಾವುದೇ ನಿದ್ಷ್ಟ  ಸನಿನ ವೇಶ್ದಲಿಾ  ನ್ೋಡಬಾರದು. 

ಕಾವ ಡ್ ಗುಿಂಪ್ರನಿಿಂದ ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಆಗುವ ಲಾರ್ಗಳೇನ್ನ? 

1.  ಕೊರನಾ ವೈರಸ್ ತ್ರಡೆ ಲಸಿಕ್ರ್ನುನ  ಭಾರತ್ರವು ಚಿೋನಾಗಿಂತ್ರ ಮೊದಲೇ ತ್ರಯಾರಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಮರು 

ದೇಶ್ಗಳಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿ, ಜ್ವಗತಕ ನಾರ್ಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾವ ಡ್ ದೇಶ್ಗಳ ಸಹಕಾರದಂದ ಹಿಂದೂ 

ಮಹಾಸ್ವಗರ–ಪೆಸಿಫಿರ್ಕ್ ಪಾ ದೇಶ್ದ ದೇಶ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಜಗತು ನ ಇತ್ರರ ದೇಶ್ಗಳಗೆ ಭಾರತ್ರದ ಲಸಿಕ್ಗಳು 

ರವಾನೆಯಾಗಲು ಈ ಸಭೆ ಪಾ ತ್ರಯ ಕ್ಷವಾಗಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಚಿೋನಾದ ಲಸಿಕ್ ರಾಜತ್ರಂತಾ ಕತ್ರರ್ನುನ  ಎದುರಿಸಲು 

ಅಭಿವೃದಿ ಶಿೋಲ ರಾಷ್ಟ ರಗಳಗೆ ತ್ರಮಮ  ಲಸಿಕ್ ಸಹಾರ್ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು ಕಾವ ಡ್ ನಾರ್ಕರು ಒಪಿ ಂದ 

ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವುದು ಸಭೆರ್ ಮುಖಯ  ಕಾರ್್ಸೂಚಿಗಳಲಿಾ  ಒಂದಾಗಿದೆ. 

2. ಅಮೆರಿಕ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಯಟ ರೋಲಿಯಾದಂತ್ರಹ ಬಲಿಷ್ಠ  ದೇಶ್ಗಳ ಜತ್ರಗಿನ ಸ್ಯನ ೋಹದಂದ ನೆರೆರ್ ದೇಶ್ಗಳಾದ 

ಚಿೋನಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಸ್ವು ನದ ಉಪಟಳವನುನ  ಭಾರತ್ರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ದಸ್ಯರ್ಲಿಾ  ಕಾವ ಡ್ 

ದೇಶ್ಗಳು ನಡೆಸಿರುವ ‘ಮಲಬಾರ್್ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ’ವು ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಬಲ ತಂದುಕೊಟಿಟ ದೆ 

3. ಕೊೋವಿಡ್್ ಸ್ವಂಕಾಾ ಮಿಕಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಮಯ ಜಲೆಂಡ್, ದಕಿ ಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು  ವಿಯೆಟಾನ ಂ ಜತ್ರ ಕಳೆದ 

ತಂಗಳು ಕಾವ ಡ್ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿತ್ತು . ಚಿೋನಾವನುನ  ಬದರಿಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಹಿಂದೂ 

ಮಹಾಸ್ವಗರ–ಪೆಸಿಫಿರ್ಕ್ ವಲರ್ದ ದೇಶ್ಗಳ ಜತ್ರಗೆ ಜಗತು ನ ಇತ್ರರ ಭಾಗದ ದೇಶ್ಗಳೂ ಭಾರತ್ರದ ಪರ 

ನಿಲುಾ ವ ಮುನ್ಮಸ ಚ್ನೆ ನಿೋಡಿವೆ. 

4. ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರ ಸಹಭಾಗಿತ್ರವ ದ ವಿಷ್ರ್ದಲಿಾ  ಭಾರತ್ರವು ಕಾವ ಡ್ ಸದಸಯ  ದೇಶ್ಗಳಂದಗೆ 

ದವ ಪಕಿ ೋರ್, ತಾ ಪಕಿ ೋರ್ ಒಪಿ ಂದಗಳನುನ  ರ್ಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

 ಕಾವ ಡ್ ಗುಿಂಪ್ರನ್ ಕುರಿತ್ತ ಚೀನಾದ ನಿಲುವು ಏನ್ನ? 

1.  ಕಾವ ಡ್ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ವಿರುದಧ  ರ್ಮಲಿಟ್ರಿ ಸ್ಪ ರ್ಧಭ ಮಾಡುವುದಲಲ  ಎಂಬ್ಬದು ಸ್ವಮಾನಯ  

ತಳುವಳಕ್ಯಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದೆರೂ, ಚಿೋನಾದ ಕಾರ್್ತಂತ್ರಾ ದ ಸಮುದಾರ್ದಂದ, ಇದನ್ನು  

ಉದಯೀನ್ನಾ ಖ “ಏಷಯ ನ್ ನಾಯ ಟೀ” ಬಿಾಿಂಡ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 



2. ನಿದ್ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತೋರ್ ಸಂಸತು ನಲಿಾ  ಜಪಾನಿನ ಪಾ ಧಾನಿ ಶಿಂಜ ಅಬ ಅವರ ‘ಎರಡು 

ಸ್ಮುದಿ ಗಳ ಸಂಗಮ’ (Confluence of Two Seas) ಭಾಷಣವು ಕಾವ ಡ್ ಪರಿಕಲಿ ನೆಗೆ ಹಸ ಒತ್ತು  

ನಿೋಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ್ರದ ಆರ್ಥ್ಕ ಉದಯೋನುಮ ಖತ್ರರ್ನುನ  ಗುರುತಸಿದೆ. 

3. ನಾಲ್ಯಕ  ದೇಶ್ಗಳು ‘ಪಾ ತರೋಧ’ ತೋರುವ ಬದಲಾಗಿ, ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಶಾಂತ ಮತ್ತು  ಸಿಾ ರತ್ರಗೆ 

ಅನುಕ್ಯಲಕರವಾದ ಕ್ಲಸಗಳನುನ  ಮಾಡಲಿ’ ಎಂದು ಹೇಳದೆ. 

4. ‘ಯಾವುದೇ ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಸಹಕಾರ ನಿಮಾ್ಣವು ಶಾಂತಯುತ್ರ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಪರವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಹಕಾರದ 

ತ್ರತ್ರವ ವನುನ  ಅನುಸರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಚಿೋನಾ ತಳಸಿದೆ. 

5. ಲಸಿಕ್ ಹಂಚಿಕ್ ಬಗೆಗ  ‘ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಲಸಿಕ್ ಸಹಕಾರವನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವಲಿಾ  ಚಿೋನಾ 

ಮುಂಚೂಣಿರ್ಲಿಾ ದೆ. ಆದರೆ ಲಸಿಕ್ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ತ್ರ ಮತ್ತು  ಲಸಿಕ್ ರಾಜತ್ರಂತಾ ಕತ್ರರ್ನುನ  ವಿರೋಧಿಸುತ್ರು ದೆ’ 

ಎಂದು ಹೇಳದೆ. 

ವಿಷಯಗಳು: ಪಾ ಮುಖ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು, ಏಜೆನಿಸ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೇದಕ್ಗಳು, 

ಅವುಗಳ ರಚ್ನೆ, ಆದೇಶ್. 

ಏಷ್ಯಯ ದ ಮೂಲಸಕಯಭ ಹೂಡಿಕೆ ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ (AIIB) : 

 

(Asian Infrastructure Investment Bank)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಅಸ್ವಸ ಂನಲಿಾ  ವಿದುಯ ತ್ ಪಾ ಸರಣ ಜ್ವಲದ ಅಭಿವೃದಿ ಗಾಗಿ ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ಏಷ್ಯಯ ದ ಮೂಲಸಕಯಭ ಹೂಡಿಕೆ ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ 

(AIIB) ನ್ಂದಗೆ $ 304 ಮಿಲಿರ್ನ್ ಒಪಿ ಂದಕ್ಕ  ಸಹಿ ಹಾಕದೆ. 

1. ರಾಜಯ ದಲಿಾ  ವಿದುಯ ತ್ ಪಾ ಸರಣ ಜ್ವಲದ ವಿಶಾವ ಸ್ವಹ್ತ್ರ, ಸ್ವಮರ್ಯ ್ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತ್ರರ್ನುನ  ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿರ್ನುನ  

ಹಂದರುವ ಈ ನಿಧಿರ್ನುನ  ‘ಅಸಾಸ ಿಂ ರಾಜಯ ದೊಳಗಿನ್ ವಿದುಯ ತ್ ಪಿ ಸ್ರಣ ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯ (Assam Intra-State 

Transmission System Enhancement Project) ಬಲವಧ್ಭನೆ ಯೀಜನೆ’ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. 

ಏನಿದು ಏಷ್ಯಯ ದ ಮೂಲಸಕಯಭ ಹೂಡಿಕೆ ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ (AIIB)? 

ಏಷ್ಯಯ ದ ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಹೂಡಿಕ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ (AIIB), ಇದು ಏಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಅದರಾರ್ಚಗಿನ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳ ಸ್ವಮಾಜಕ ಮತ್ತು  

ಆರ್ಥ್ಕ ಸಿಾ ತಗತಗಳನುನ  ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದೆೆ ೋಶ್ವನುನ  ಹಂದರುವ ಬಹುಪಕಿ್ ೀಯ ಅಭಿವೃದಧ  ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ ಆಗಿದೆ. 

ಈ ಒಪಿ ಂದಕ್ಕ  ಸಹಿ ಹಾಕದ ದೇಶ್ಗಳು (57 ಸ್ವಾ ಪಕ ಸದಸಯ ರು) AIIB ಬಾಯ ಂಕನ ಸದಸಯ ತ್ರವ ವನುನ  ಹಂದರುತ್ರು ವೆ. 

1. ಪಾ ಧಾನ ಕಛೇರಿ ಬಿೀಜಿಿಂಗ ನಲಿಾ ದೆ. 

2. ಜನ್ವರಿ 2016 ರಿಂದ ಈ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಕಾಯಾ್ರಂಭ ಮಾಡಿತ್ತ. 

ಗುರಿ: 

ಇಂದು ಸುಸಿಾ ರ ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಉತಿ್ರ ದಕ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ  ಹೂಡಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಕಾಲಾನಂತ್ರರದಲಿಾ  

ಕೊೋಟಯ ಂತ್ರರ ಜನರ ಜೋವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವ ಮತ್ತು  ಉತ್ರು ಮ ಭವಿಷ್ಯ ವನುನ  ನಿಮಿ್ಸುವ ದೃರ್ಷಟ ಯಿಂದ ಜನರು, 

ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟಟ ಗಳನುನ  ಸಂಪಕ್ಸುವ ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 

ಸ್ದಸ್ಯ ತ್ವ : 

1. ಈಗ 100 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್್ಚ  ಸದಸಯ ರಿದೆಾ ರೆ. 

2. ಫ್ಘಾ ನ್ಸ , ಜಮ್ನಿ, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು  ಯುನೈಟಡ್ ಕಂಗ್ಡಮ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಜಿ -20 ರಾಷ್ ಿ ಗಳಲಿಲ  ಹದನಾಲುಕ  

ರಾಷ್ ಿ ಗಳು AIIB ಸದಸಯ ತ್ರವ ವನುನ  ಹಂದವೆ. 

ಮತ್ದ್ರನ್ದ ಹಕುಕ ಗಳು: 



1. ಚಿೋನಾವು 26.61% ರಷ್ಟಟ  ಮತ್ರಗಳನುನ  ಹಂದುವ ಮೂಲಕ ಅತದೊಡಾ  ಷೇರುದಾರನಾಗಿದೆು , ನಂತ್ರರದ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ  

ಭಾರತ್ರ (7.6%), ರಷ್ಯಯ  (6.01%) ಮತ್ತು  ಜಮ್ನಿ (4.2%) ಇವೆ. 

2. ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಸದಸಯ ರು ಬಾಯ ಂಕನಲಿಾ  ಒಟುಟ  ಮತ್ರದಾನದ 75% ರಷ್ಟಟ  ಭಾಗವನುನ  ಹಂದದೆಾ ರೆ. 

AIIB ಯ ವಿವಿಧ್ ಅಿಂಗಗಳು: 

ಆಡಳತ್ ಮಂಡಳ: (Board of Governors) ಆಡಳತ್ರ ಮಂಡಳಯು ಪಾ ತ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ಟ ರದಂದ ನೇಮಕಗಂಡ ಒಬು  

ಗವನ್ರ್್ ಮತ್ತು  ಒಬು  ಪಯಾ್ರ್ ಗವನ್ರ್್ ರನುನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. ಗವನ್ರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಯಾ್ರ್ ಗವನ್ರ್್ಗಳು 

ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಸದಸಯ ರ ಇರ್ಚಛ ರ್ಮೇರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿಾ ಸುತ್ರು ರೆ. 

ನಿದೇಭಶಕ ಮಂಡಳ: ( Board of Directors) ಅನಿವಾಸಿ ನಿದೇ್ಶ್ಕರ ಮಂಡಳಯು ಬಾಯ ಂಕನ ಸ್ವಮಾನಯ  

ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆಗಳ ನಿದೇ್ಶ್ನದ ಜವಾಬೆಾ ರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆು , ಆಡಳತ್ರ ಮಂಡಳಯಿಂದ ನಿಯೋಜಸಲಾದ ಎಲಾಾ  

ಅಧಿಕಾರಗಳನುನ  ಚ್ಲಾಯಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ಸ್ಲಹಾ ಸ್ರ್ಮತ್ರ: (International Advisory Panel )  ಬಾಯ ಂಕನ ಕಾರ್್ತಂತ್ರಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ನಿೋತಗಳ 

ಬಗೆಗ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾನಯ  ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆರ್ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಹಿರಿರ್ ನಿವಾ್ಹಕರಿಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು 

ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತರ್ನುನ  (IAP) ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಿದೆ. 

 

ಒಪೆರ್ಕ + ನ್ ನಿಧಾಭರವು  ಆಥಭಕ ಚೇತ್ರಿಕೆ ಪಿ ಕಿ್ಯ್ದಗೆ ಒಿಂದು 

ಹೊಡೆತ್:(OPEC+ move to hit recovery) 

ಸಂದರ್ಭ: 

COVID-19 ಸ್ವಂಕಾಾ ಮಿಕದ ಮಧ್ಯಯ  ತೈಲೋತಿ್ರ ನನ ಗಳ ಬೇಡಿಕ್ರ್ಲಿಾ  ಇನನ ಷ್ಟಟ  ಗಟಿಟ ಯಾದ ಸುಧಾರಣೆ 

ಕಂಡುಬರುವವರೆಗೂ ಉತಿ್ರ ದನೆರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಒಪೆರ್ಕ್+ ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. 

ಈ ಪಾ ಕಟಣೆರ್ ನಂತ್ರರ ಕಚ್ಾ  ತೈಲ ಬಲೆಗಳಲಿಾ  ಏರಿಕ್ಯಾಗಿದೆು , ಅದು ಈ ವಷ್್ 33% ರಷ್ಟಟ  ಆದ 

ಹ್ನಚ್್ ಳವಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಕಳವಳ: 

ಭಾರತ್ವು ವಿಶವ ದ ಮೂರನೇ ಅತ್ರದೊಡಡ  ತೈಲ ಆಮದು ದ್ರರ  ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ವು ತ್ನ್ು  

ತೈಲ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸ್ತಮಾರು 84% ರಷ್ ನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳುು ತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ತ್ರನನ  

ಬೇಡಿಕ್ರ್ ಮೂರನೇ ಐದು ಭಾಗವನ್ನು  ಪೂರೈಸಿಕೊಳಳ ಲು ಪಶ್ಿ ಮ ಏಷ್ಯಯ  ದೇಶ್ಗಳ ಸರಬರಾಜುಗಳನುನ  

ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 

1. ತೈಲ ಉತಿ್ರ ದಸುವ ದೇಶ್ಗಳ ಇಂತ್ರಹ ಕಾ ಮಗಳು ಅತದೊಡಾ  ಕಚ್ಾ ತೈಲ ಗಾಾ ಹಕ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  

ಒಂದಾಗಿರುವ ಭಾರತ್ದ ಬಳಕೆ-ಆಧಾರಿತ್ ಆಥಭಕ ಚೇತ್ರಿಕೆಗೆ ಧಕ್ಕ  ತ್ರರುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ವನುನ  ಹಂದವೆ ಮತ್ತು  

ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ನಮಮ  ಬಲೆ-ಸೂಕ್ಷಮ  ಮಾರುಕಟಟ ರ್ಲಿಾ  ಗಿಾಹಕರ ಮೇಲೆ ದೂರಗಾರ್ಮ 

ಪರಿಣಾಮಕೆಕ  ಕಾರಣವಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಒಪೆರ್ಕ + ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

(ಒಪೆರ್ಕ್ ರಾಷ್ ಿ ಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ರಾಷ್ ಿ ಗಳ ರ್ಮತಿ್  ರಾಷ್ ಿ ಗಳ ಒಕ್ಕಕ ಟ್) 

1. ಒಪೆರ್ಕ + ಕಚ್ಾ ತೈಲ ಉತ್ರಪ ದಕರ ಮೈತಿ್ರಕ್ಕಟ್ ವನುನ  ಅರ್ವಾ ಒಕ್ಯಕ ಟವನುನ  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ, 

ಅವರು 2017 ರಿಂದ ತೈಲ ಮಾರುಕಟಟ ಗಳಲಿಾ  ಪೂರೈಕ್ರ್ಲಿಾ  ನಿಯಂತ್ರಾ ಣಗಳನುನ  ಮಾಡುತು ದೆಾ ರೆ. 



2. ಒಪೆರ್ಕ ಪಲ ಸ್ಟ ದೇಶಗಳಲಿಲ  ಅಜೆಬೈ್ಜ್ವನ್, ಬಹ್ನಾ ೋನ್, ಬ್ಯಾ ನಿ, ಕಝಾಕಸ್ವು ನ್, ಮಲೇಷ್ಯಯ , ಮೆಕಸ ಕೊ, 

ಓಮನ್, ರಷ್ಯಯ , ದಕಿ ಣ ಸುಡ್ಡನ್ ಮತ್ತು  ಸುಡ್ಡನ್ ದೇಶ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

 

ಒಪೆರ್ಕ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಇಸ್ವಾ ಮಿರ್ಕ ರಿಪಬಿಾ ರ್ಕ ಆಫ್ ಇರಾನ್, ಇರಾರ್ಕ, ಕುವೈತ್, ಸೌದ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು  ವೇನಿಜುವೆಲಾ ಎಂಬ ಈ 

ಐದು ದೇಶ್ಗಳು 1960 ಸ್ಥಪ್ೆ ಿಂಬರ್ ನ್ಲಿಲ  ಒಪಪ ಿಂದಕೆಕ  ಸ್ಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪೆಟಿ ೀಲಿಯಂ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ 

ರಫುು  ದೇಶಗಳ ಸಂಘಟ್ನೆಯನ್ನು  (Organization of the Petroleum Exporting Countries 

-OPEC) ಇರಾರ್ಕ ನ್ ಬಾಗೆಾದ್ ನ್ಲಿಲ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಿದವು. ಇವು ಈ ಸಂಘಟ್ನೆಯ ಸಾಥ ಪಕ ಸ್ದಸ್ಯ  ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. 

2. ಪೆಟಾ ೋಲಿಯಂ ಉತಿ್ರ ದಕ ದೇಶ್ಗಳು ನಾಯ ರ್ಯುತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಿಾ ರವಾದ ಬಲೆಗಳನುನ  ಪಡೆಯುವಂತ್ರಗಲು 

ಸದಸಯ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳಲಿಾ  ಪೆಟಿ ೀಲಿಯಂ ನಿೀತ್ರಗಳನ್ನು  ಸ್ಮನ್ವ ಯಗಳಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  

ಏಕ್ೀಕರಿಸ್ತವುದು ಒಪೆರ್ಕ್ನ್ ಉದೆೆ ೀಶವಾಗಿದೆ; ಗಾಾ ಹಕ ರಾಷ್ಟ ರಗಳಗೆ ಪೆಟಾ ೋಲಿಯಂನ ದಕ್ಷ, ಆರ್ಥ್ಕ 

ಮಿತ್ರವಯ ರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು  ನಿರ್ಮಿತ್ರ ಪೂರೈಕ್; ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮದಲಿಾ  ಹೂಡಿಕ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳದ 

ಮೇಲೆ ನಾಯ ರ್ಯುತ್ರ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವಂತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಇದರ ಉದೆೆ ೋಶ್ ಗಳಲಾ ಂದಾಗಿದೆ. 

3. ಒಪೆರ್ಕ ಒಿಂದು ಶಾಶವ ತ್, ಅಿಂತ್ರ್ ಸ್ಕಾಭರಿ ಸಂಘಟ್ನೆಯಾಗಿದೆ. 

4. ಇದರ ಪಿಧಾನ್ ಕಚೇರಿಯು ಆಸ್ ಿ ಯಾದ ವಿಯ್ದನಾು ದಲಿಾ ದೆ. 

5. ಗಣನಿೀಯ ಪಿಮಾಣದಲಿಲ  ತೈಲ ರಫುು  ಮಾಡುವ ಮತ್ತು  ಸಂಘಟ್ನೆಯ ಆದಶಭಗಳನ್ನು  

ಹಂಚಕೊಳುು ವ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕೆಕ  ಒಪೆರ್ಕ ನ್ ಸ್ದಸ್ಯ ತ್ವ ವು ಮುಕು ವಾಗಿದೆ. 

 

ಕೈನ್ಭ ಸಂಸ್ಥಥ ಯು $ 1.4 ಬಿಲಿಯನ್  ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಐದು 

ನಾಯಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಮಾ ತ್ರ ಪಡೆದದೆ: 

(Cairn wins nod from five courts for $1.4 bn award)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಕೈನ್್ ಎನಜ್ಗೆ ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರವು $ 1.4 ಬಿಲಿರ್ನ್ ಮೊತ್ರು ವನುನ   ಪಾವತಸುವ ಮಧಯ ಸಿಾ ಕ್ 

ನಿಧಾ್ರವನುನ  ಐದು ದೇಶ್ಗಳ ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳು (ಯು.ಎಸ್., ಯು.ಕ್., ನೆದಲಾಯ ್ಂಡ್ಸ , ಕ್ನಡ್ಡ ಮತ್ತು  

ಫ್ಘಾ ನ್ಸ ) ಸೂಚಿಸಿವೆ. 



ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಕೈನ್್ ಎನಜ್ ಭಾರತ್ರದ ವಿರುದಿ  ತ್ರನನ  $ 1.4 ಬಿಲಿರ್ನ್ ಮಧಯ ಸಿಾ ಕ್ ನಿಧಾ್ರವನುನ  ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲು 

ಒಂಬತ್ತು  ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳನುನ  ಸಂಪಕ್ಸಿತ್ತ. ಕೈನ್್ ಎನಜ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ, ದೇಶ್ದ 

ಆದಾರ್ ಪಾಾ ಧಿಕಾರದ ವಿರುದಿ ದ ಹಿಂದನ ಆದಾರ್ದ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ತ್ರರಿಗೆ ಕಾನ್ಮನಿನ 

ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ಕಂಪನಿಯು ಗೆದೆ ದೆ. 

ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

ಸಕಾ್ರವು ಸಂಸ್ಯಾ ಗೆ ಪಾವತಸದದೆ ಲಿಾ , ನಿಧಾ್ರವನುನ  ಅರ್ವಾ ಪಾ ಶ್ಸಿು ರ್ನುನ  ನ್ೋಂದಾಯಿಸುವುದು 

ಅದರ  ಮೊದಲ ಹ್ನಜೆಜ ಯಾಗಿದೆ. 

1. ಒಂದು ವೇಳೆ, ನವದೆಹಲಿಯು ಮಧಯ ಸಿಾ ಕ್ ನಾಯ ಯಾಲರ್ದ ಆದೇಶ್ವನುನ  ಪಾಲಿಸುವಲಿಾ  ವಿಫಲವಾದರೆ 

ಮತ್ತು  ಹಿಂದನ ಅವಧಿರ್ ತ್ರರಿಗೆ ಕಾನ್ಮನನುನ  ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತ್ರರಿಗೆ ಬೇಡಿಕ್ರ್ನುನ  ಮರುಪಡೆಯುವ 

ಉದೆೆ ೋಶ್ದಂದ ಆದಾರ್ ತ್ರರಿಗೆ ಇಲಾಖ್ಯಯಿಂದ ತ್ರಡೆಹಿಡಿರ್ಲಿ ಟಟ ರೆ ವಿಮಾನ ಮತ್ತು  ಹಡಗುಗಳಂತ್ರಹ 

ಸ್ವಗರೋತ್ರು ರ ಆಸಿು ಗಳನುನ  ಮುಟುಟ ಗೋಲು ಹಾಕಕೊಳಳ ಬಹುದು ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟವಾದ ಷೇರುಗಳ ಮೌಲಯ ವನುನ  

ಹಿಂತರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ಕೈನ್್ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

1. ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರವು ಯುಕೆ-ಇಿಂಡಿಯಾ ದವ ಪಕಿ್ ೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಒಪಪ ಿಂದವನ್ನು  ಉಲೆಲ ೀಖಿಸ, 2012 ರಲಿಾ  

ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲಾದ ಹಿಿಂದನ್ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನ್ನ (retrospective tax law) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಂತ್ರರಿಕ ವಯ ವಹಾರ 

ಪುನರ್ಚ್ನೆರ್ ಮೇಲೆ ತ್ರರಿಗೆರ್ನುನ  ಕೊೋರಿತ್ತ, ಇದನುನ  ಕೈನ್ಭ ಎನ್ಜಿಭ ಪಾ ಶಿನ ಸಿತ್ತ. 

2. 2011 ರಲಿಾ , ಕೈನ್್ ಎನಜ್, ಕೈನ್್ ಇಂಡಿಯಾದಲಿಾ ನ ತ್ರನನ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಪಾಲನುನ  ವೇದಾಂತ್ರ ಲಿಮಿಟಡ್್ಗೆ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತ, ಇದು ಭಾರತೋರ್ ಕಂಪನಿರ್ಲಿಾ  ತ್ರನನ  ಪಾಲನುನ  ಶೇಕಡ್ಡ 10 ರಷ್ಟ ಕ್ಕ  ಇಳಸಿತ್ತ. 

3. 2014 ರಲಿಾ  10,247 ಕೊೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ($4 ಬಿಲಿರ್ನ್) ಭಾರತೋರ್ ತ್ರರಿಗೆ ಇಲಾಖ್ಯಯು ತ್ರರಿಗೆಯಾಗಿ 

ಬೇಡಿಕ್ ಇಟಿಟ ತ್ತು . 



 

 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳ: (UN Human Rights Council) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಜನಿೋವಾದಲಿಾ  ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳ ಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದ 

ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ದಾಖಲೆರ್ ನಿಣಾ್ರ್ಕ ಮತ್ರದಾನದಂದ ಭಾರತ್ರ ದೂರ ಉಳಯಿತ್ತ. 

ಆದಾಗೂಯ , 47 ಸದಸಯ ರ ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಪರಿಷ್ತು ನಲಿಾ   22 ಸದಸಯ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳು ‘ಶಿಿ ೀಲಂಕಾದಲಿಲ  

ಸಾಮರಸ್ಯ , ಉತ್ು ರದ್ರಯಿತ್ವ  ಮತ್ತು  ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸ್ತವುದು’ ಎಂಬ ಶಿೋರ್ಷ್ಕ್ರ್ 

‘ನಿಣ್ರ್’ದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ರ ಚ್ಲಾಯಿಸಿದ ನಂತ್ರರ ಇದನುನ  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

‘ನಿಣಭಯದ’ ಬಗೆೆ : 

1. 2009 ರಲಿಾ  ತ್ರಮಿಳು ಹುಲಿ ಬಂಡುಕೊೋರರ (Tamil Tiger Rebels) ಸ್ೋಲಿನ್ಂದಗೆ ಕೊನೆಗಂಡ 

ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದ ಅಂತ್ರಯು್ದಿ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ‘ಅಪರಾಧಗಳ’ ಪುರಾವೆಗಳನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ಸಂರಕಿ ಸಲು UN ಮಾನವ 

ಹಕುಕ ಗಳ ಮುಖಯ ಸಾ  ಮಿರ್ಚಲ್ ಬಾಯ ರ್ಚಲೆಟ್ ಗೆ (Michelle Bachelet) ಈ ನಿಣ್ರ್ವು ಆದೇಶಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ರಾಜಪಕ್ಸ  ಆಡಳತ್ರದ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ  ಶಿಾ ೋಲಂಕಾದಲಿಾ  ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಪರಿಸಿಾ ತ ಹದಗೆಟಿಟ ದೆ ಮತ್ತು  ಮಾನವ 

ಹಕುಕ ಗಳ ರಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು  ಜನಾಂಗಿೋರ್ ಮತ್ತು  ಧಾಮಿ್ಕ ಅಲಿ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ರರು ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನುನ  

ಎದುರಿಸುತು ದೆಾ ರೆ ಎಂದು ನಿಣ್ರ್ವು ವಾದಸಿದೆ. 



ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಮಾನ್ವಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳಯ ಕುರಿತ್ತ : 

‘ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳ’ (UNHRC) ಅನುನ  2006 ರಲಿಾ  ಮರುಸಂಘಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ, 

ಅದರ ನಿಕಟಪೂವ್ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಆಯೀಗದ 

‘ವಿಶಾವ ಸಾಹಭತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ’ ನಿವಾರಿಸ್ಲು ಇದು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

ಪಿಧಾನ್ ಕಛೇರಿ : ಸವ ಟಿ್ ಲೆಭಿಂಡ್್ನ್ ಜಿನಿೀವಾದಲಿಾ ದೆ. 

ಸಂಯೀಜನೆ: 

1. ಪಾ ಸುು ತ್ರ, ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳ (UNHRC) 47 ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು  ಹಂದದೆ, ಮತ್ತು  

ಇಡಿೋ ವಿಶವ ದ ಭೌಗೀಳಕ ಪಿ್ರತ್ರನಿಧ್ಯ ವನ್ನು  ಖಚತ್ಪಡಿಸಕೊಳು ಲು ವಾಷ್ಟಭಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಸಾಥ ನ್ಗಳನ್ನು  ಹಂಚಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

2. ಪಾ ತ ಸದಸಯ ರನುನ  ಮೂರು ವಷಭಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಒಂದು ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಒಂದು ಸ್ವಾ ನವನುನ  ಗರಿಷ್ಠ  ಎರಡು ಬಾರಿ ಸತ್ರತ್ರವಾಗಿ ಹಂದಲು ಅವಕಾಶ್ವಿದೆ. ಅಿಂದರೆ 2 

ಕ್ಕ ಿಂತ್ ಹೆಚ್್ಚ  ಬಾರಿ ಸ್ತ್ತ್ವಾಗಿ ಆಯ್ದಕಯಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲಲ . 

ಕಾಯಭಗಳು : 

1. ಮಂಡಳಯು, ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಎಲಾಾ  193 ಸದಸಯ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳ ‘ಸಾವಭತಿ್ರ ಕ ಆವತ್ಭಕ ವಿಮಶ್ಭ’ (Universal 

Periodic Review- UPR) ಮೂಲಕ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ  

ಕಡಾಡ ಯವಲಲ ದ ನಿಣ್ರ್ಗಳನುನ  ರವಾನಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಇದು ನಿದ್ಷ್ಟ  ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ ನ ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಉಲಾ ಂಘನೆಗಾಗಿ ತ್ರಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ತ್ರನಿಖ್ಯರ್ ಪಾ ಗತರ್ನುನ  

ನ್ೋಡಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ದೆ. 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳಯ ಮುಿಂದೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು  

ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ‘ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳರ್ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳಾದ ಸೌದ ಅರೇಬಿಯಾ, ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  

ರಷ್ಯಯ ಗಳ ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು ಮಂಡಳರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ ಮತ್ತು  ಧ್ಯಯ ೋರ್ಕ್ಕ  ಹಂದಕ್ಯಾಗುವುದಲಾ , 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಮಶ್್ಕರು ಪರಿಷ್ತು ನ ಪಾ ಸುು ತ್ರತ್ರರ್ನುನ  ಪಾ ಶಿನ ಸುತ್ರು ರೆ. 

2. UNHRC ರ್ಲಿಾ  ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಿಮಾತ್ರಯ  ದೇಶ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತು ದೆರೂ, ಅವರು ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ 

ತಳುವಳಕ್ರ್ನುನ  ತ್ರಪಿಾ ಗಿ ಅರ್ಥ್ಸಿಕೊಳುಳ ತು ದೆಾ ರೆ. 

3. UNHRC ರ್ ಕಾರ್್ವೈಖರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಅದರ ಆದೇಶ್ಗಳನುನ  ಪಾಲಿಸದರುವುದು ಗಂಭಿೋರ 

ವಿಷ್ರ್ವಾಗಿದೆ. 

4. ಅಮೆರಿಕದಂತ್ರಹ ಪಾ ಬಲ ರಾಷ್ಟ ರಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ ರ್ ಕೊರತ್ರ. 

ನೂಯ  ಡೆವಲಪೆಾ ಿಂಟ್ ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ (NDB):(NEW DEVELOPMENT BANK) 

  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ  ಧನಸಹಾರ್ ಮಾಡುವ ಭಾರತ್ರದ ಹಸ ಅಭಿವೃದಿ  ಹಣಕಾಸು 

ಸಂಸ್ಯಾಯಂದಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವುದನುನ  ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕ್ಂದು ಹೊಸ್ ಅಭಿವೃದಧ  

ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ / ನೂಯ  ಡೆವಲಪೆಾ ಿಂಟ್ ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ (NDB) ಅನುನ  ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು  ಕಾಪೊ್ರೇಟ್ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾದ ನಿಮ್ಲಾ ಸಿೋತ್ರರಾಮನ್ ಕೊೋರಿದೆಾ ರೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 



COVID-19 ಸ್ವಂಕಾಾ ಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತ್ರರದ ಕಾಲಘಟಟ ದಲಿಾ  ಆರೋಗಯ ದ ವೆಚ್್ ಕಾಕ ಗಿ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥ್ಕ 

ಚೇತ್ರರಿಕ್ಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು $ 2 ಬಿಲಿರ್ನ್ ತ್ತತ್ತ್ ಸ್ವಲಗಳನುನ  ನಿೋಡುವುದು 

ಸೇರಿದಂತ್ರ NDB ಇದುವರೆಗೆ ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  18 ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿದೆ. 

  

ನೂಯ  ಡೆವಲಪೆಾ ಿಂಟ್ ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ ಕುರಿತ್ತ: 

ಇದು ಬಿಿ ರ್ಕಸ  ರಾಷ್ ಿ ಗಳಾದ ಬಿ ಜಿಲ್, ರಷ್ಯಯ , ಇಿಂಡಿಯಾ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು  ದಕಿ್ ಣ 

ಆಫಿಿಕಾಗಳು ನಿವ್ಹಿಸುವ ಬಹುಪಕಿ್ೀಯ ಅಭಿವೃದಧ  ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ ಆಗಿದೆ. 

1. 2013 ರಲಿಲ  ದಕಿ್ ಣ ಆಫಿಿಕಾದ ಡಬಭನ್್ನ್ಲಿಲ  ನ್ಡೆದ 5 ನೇ ಬಿಿ ರ್ಕಸ  ಶಿಂಗಸ್ಭೆಯಲಿಲ  ನ್ಮಯ  

ಡೆವಲಪೆಮ ಂಟ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಅನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲು ಬಿಾ ರ್ಕಸ  ನಾರ್ಕರು ಒಪಿ್ಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. 

2. ಇದನ್ನು  2014 ರಲಿಲ  ಬಿ ಜಿಲ್್ನ್ ಫೀಟ್ಭಲೆಜಾದಲಿಲ  ನಡೆದ 6 ನೇ ಬಿಾ ರ್ಕಸ  ಶಂಗಸಭೆರ್ಲಿಾ  

ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಐದು ಉದಯೋನುಮ ಖ ಆರ್ಥ್ಕ ಮಾರುಕಟಟ ಗಳಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಆರ್ಥ್ಕ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  

ಸಹಕಾರವನುನ  ಬಂಬಲಿಸಲು ಈ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಅನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಾಗಿದೆ. 

4. ಪಿಧಾನ್ ಕಚೇರಿ  ಚಿೋನಾದ ಶಾಿಂಘೈನಲಿಾ ದೆ. 

  

2018 ರಲಿಲ , ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸ್ಭೆಯಲಿಲ  NDB ಯು ವಿೀಕ್ಷಕ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  

ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿತ್ತ, ಆ ಮೂಲಕ UN ನ್ಂದಗೆ ಸಕಾ ರ್ ಮತ್ತು  ಫಲಪಾ ದ ಸಹಕಾರಕಾಕ ಗಿ ದೃಢವಾದ 

ಆಧಾರವನುನ  / ಬಂಬಲವನುನ  ಪಡೆಯಿತ್ತ. 

  

ಮತ್ದ್ರನ್: 

ಇಲಿಾ , ವಿಶ್ವ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ನಂತ್ರ, ಬಂಡವಾಳದ ಪಾಲನುನ  ಆಧರಿಸಿ ಮತ್ರಗಳನುನ  

ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗುವುದಲಾ .ಹಸ ಅಭಿವೃದಿ  ಬಾಯ ಂಕನಲಿಾ  (NDB)ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪಾ ತಯಂದು 

ಪಾಲುದಾರ ದೇಶ್ಕ್ಯಕ  ಒಂದು ಮತ್ರವನುನ  ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ದೇಶ್ಗಳಗೆ ವಿೋಟೋ 

ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಲಾ . 

ಪ್ರತಿ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಭಗಳು: 

ಜ್ವಗತಕ ಬಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ ಗೆ ಬಹುಪಕಿ ೋರ್ ಮತ್ತು  ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಹಣಕಾಸು 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಪಾ ರ್ತ್ರನ ಗಳಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ನ್ಮಯ  ಡೆವಲಪೆಮ ಂಟ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ, ಬಿಾ ರ್ಕಸ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ 

ಉದಯೋನುಮ ಖ ಆರ್ಥ್ಕತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಹಂದುತು ರುವ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಮತ್ತು  

ಸುಸಿಾ ರ ಅಭಿವೃದಿ  ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

  



 

 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ – 3 

 

  

ವಿಷಯಗಳು: ಐಟಿ, ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್, ಕಂಪೂಯ ಟರ್, ರಬಟಿರ್ಕಸ , ನಾಯ ನ್-ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ, 

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ಬೌದಿ ಕ ಆಸಿು  ಹಕುಕ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ಜ್ವಗೃತ. 

ಧಿುವಿೀಯ ಉಪಗಿಹ ಉಡಡ ಯನ್ ವಾಹನ್ -C 51 ಉಡಾವಣೆ: (PSLV-C51 launch) 

 

ಸಂದರ್ಭ:ಪ್ರಎಸ್ಟ್ಎಲ್್ವಿ-ಸ 51 ಅನುನ  ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಭಾರತೋರ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಯಾ ಯು 

(ISRO) ಆಿಂಧಿ್ ಪಿದೇಶದಲಿಲ ನ್ ಶಿಿ ೀಹರಿಕೊೀಟ್ದ ಸ್ತ್ರೀಶ್ ಧ್ವನ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಕೇಿಂದಿ ದಿಂದ (SHAR) ರ್ಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ 

ಉಡ್ಡವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತ. 

1. ಇದು ಇಸಿ್ ೀದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ್ವಾದ PSLV ಯ 53 ನೇ ಕಾಯಾಭಚರಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ವಾಣಿಜಯ  

ಘಟ್ಕವಾದ ನೂಯ ಸ್ಥಪ ೀಸ್ಟ ಇಿಂಡಿಯಾ ಲಿರ್ಮಟೆಡ್್ನ್ (NSIL) ಮೊದಲ ರ್ಮೀಸ್ಲಾದ ಕಾಯಭಚರಣೆಯಾಗಿದೆ (dedicated 

mission). 

2.  ಈ ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆರ್ನುನ  ಅಮೇರಿಕಾದ ಸಿ್ಯ ೋಸ್ ಫೆಾ ೈಟ್ ಇಂರ್ಕ, ನ್ಂದಗಿನ ವಾಣಿಜಯ  ವಯ ವಸ್ಯಾ  ರ್ಡಿರ್ಲಿಾ  

ಕೈಗಳಳ ಲಾಯಿತ್ತ. 

ಉಡಾವಣೆಗಿಂಡ ಉಪಗಿಹಗಳು: 



ಇದು 19 ಉಪಗಿಹಗಳನ್ನು  (ಬಾ ಜಲ್್ನ ಭೂ ಪರಿವಿೋಕ್ಷಣಾ ಉಪಗಾ ಹ, ಅಮೇಜಾನಿಯಾ-1, ಮತ್ತು  18 ಇತ್ರರೆ  ಚಿಕಕ  ಸಹ- 

ಉಪಗಾ ಹಗಳನುನ  – ಭಾರತ್ರದಂದ ಐದು ಮತ್ತು  ಅಮೇರಿಕಾದ 13 ಉಪಗಾ ಹಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಂತ್ರ ) ರ್ಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಕಕಿ್ ಗೆ 

ಸೇರಿಸಿದೆ. 

1. ಅಮೆಜೋನಿಯಾ -1 (Amazonia-1) ಬಿ ಜಿಲಿಯನ್ ನಿರ್ಮಭತ್ ಮೊದಲ ಉಪಗಿಹವಾಗಿದೆು , ಇದು ಅಮೆಜಾನ್ 

ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

2.  ಅಮೆಜೋನಿಯಾ -1 ಅನುನ  758 ಕ.ಮಿೋ. ಎತ್ರು ರದಲಿಾ , ಸೂರ್್ ಸ್ವಾ ಯಿ ಧುಾ ವಿೋರ್ ಕಕಿ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

18 ಉಪಗಾ ಹಗಳಲಿಾ , ಇಸ್ಾ ದ ಇನ್್ಸ್ಥಪ ೀಸ್ಟ್ಇ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದ 4 ಉಪಗಾ ಹಗಳು ಇದೆ ವು: ಅವುಗಳು, 

1. ಸ್ಥಪ ೀಸ್ಟ ಕ್ಡಿ್  ಇಿಂಡಿಯಾ ನಿಮಿ್ಸಿದ ಸ್ತ್ರೀಶ ಧ್ವನ್ ಸಾಯ ಟ್ (SDSAT). ಇದು ತ್ರನನ  ಉನನ ತ್ರ ಫಲಕದಲಿಾ  ಪಾ ಧಾನಿ 

ನರೇಂದಾ  ಮೊೋದರ್ವರ ಚಿತ್ರಾ ವನುನ  ಹಂದದೆ.ಈ ಉಪಗಿಹವು ಏಕತೆಯನ್ನು  ಮಾನ್ವಿೀಯತೆಯ ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ್ ರೂಪ 

ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಎಿಂದು ಸಾರುವ ರ್ಗವದೆ ೀತೆಯ ಇ-ಕಾಪ್ರಯನ್ನು  ಸ್ಹ ಹೊಿಂದದೆು , ಮೆಮೊರಿ ಕಾಡ್್ ನಲಿಾ  ಈ 

ಇ-ಕಾಪ್ಪ ರ್ನುನ  ಇರಿಸಿ, ಕಕಿ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ವಿಕರಣ ಮಟಟ ಗಳು, ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಹವಾಮಾನವನುನ  ಅಧಯ ರ್ನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ದೋಘ್-ವಾಯ ಪ್ಪು ರ್ ಸಂವಹನ 

ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನಗಳನುನ  ಪಾ ದಶಿ್ಸಲು ಉದೆೆ ೋಶಿಸಿರುವ ನಾಯ ನ್-ಉಪಗಾ ಹ. 

3. ರೇಡಿಯ ಪಾ ಸ್ವರ ಸೇವೆಗಳನುನ  ಒದಗಿಸಲು ಮೂರು ಉಪಗಾ ಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾದ UNITYsat. 

4. ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಸಂಸ್ಯಾ  (ಡಿಆರ್್ಡಿಒ) ನೆರವಿನಿಂದ ಅಭಿವೃದಿ  ಪಡಿಸಿದ, ಕರು ಉಪಗಾ ಹ. 

ಡಿಆರ್್ಡಿಒ ಈ ಕಾರ್್ಕ್ಕ  ₹2.2 ಕೊೋಟಿ ಧನಸಹಾರ್ ನಿೋಡಿದೆ. 

5. ಈ ಉಪಗಾ ಹಕ್ಕ  ‘ಸಿಂಧುನೇತಿ್ ’ ಎಂದು ಹ್ನಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 

‘ಸಿಂಧುನೇತಿ್ ’ ವಿಶೇಷತೆ: 

1. 15 ಕ್ಜ ತ್ತಕದ ಉಪಗಾ ಹ 

2. 45 ವಾಟ್್ ಸೌರಶ್ಕು  ಉತಿ್ರ ದನೆ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ 

3. ಸ್ೋಲಾರ್ ಫಲಕ, ಬಾಯ ಟರಿ, ಆಂಟೇನಾ ಅಳವಡಿಕ್. 

4. ಉಪಗಾ ಹದ ಕಾರ್್ಸ್ವಮರ್ಯ ್ ಅವಧಿ 2 ವಷ್್. 

5. ಹಡಗುಗಳ ಚ್ಲನೆರ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ್. 

6. ನೌಕ್ಗಳಲಿಾ ರುವ ‘ಸವ ಯಂ ಪತ್ರು  ಸ್ವಧನ’ದ ತ್ರರಂಗ ಗಾ ಹಿಸಿ ಕಂದಾ ಕ್ಕ  ಮಾಹಿತ ರವಾನೆ. 

 

PSLV ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಧುಾ ವಿೋರ್ ಉಪಗಾ ಹ ಉಡಾ ರ್ನ ವಾಹನ (PSLV) ವು ಇಸ್ಾ ೋ ಸಾ ಳೋರ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿದ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್್ ದ 

ಉಡ್ಡವಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಾಗಿದೆ. 



2. ಇದು ಭೂ ಸ್ವಾ ಯಿ ವಗ್ವಣಾ ಕಕಿ್  (Geo Synchronous Transfer Orbit), ಕ್ಳಮಟಟ ದ-ಭೂ ಕಕಿ್  (Lower Earth Orbit), 

ಮತ್ತು  ಧುಾ ವಿರ್ ಸೂರ್್ ಸ್ವಾ ಯಿ ಕಕಿ್  (Polar Sun Synchronous Orbit) ಸೇರಿದಂತ್ರ ವಿವಿಧ ಕಕಿ್ ಗಳನುನ  ತ್ರಲುಪುವ 

ಮಧಯ ಮ-ಉಡ್ಡವಣಾ ವಾಹನಗಳ ವಿಭಾಗದಲಿಾ  ಬರುತ್ರು ದೆ. 

3. ಪ್ಪಎಸ್್ಎಲ್್ವಿರ್ ಎಲಾಾ  ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆಗಳನುನ  ಶಿಾ ೋಹರಿಕೊೋಟಾದ ಸತೋಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಕಂದಾ ದಂದ 

ನಿಯಂತಾ ಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

PSLV ಮತ್ತು  GSLV ನ್ಡುವಿನ್ ವಯ ತ್ರಯ ಸ್: 

1. ಭಾರತ್ವು ಧಿು ವಿೀಯ ಉಪಗಿಹ ಉಡಡ ಯನ್ ವಾಹನ್ (PSLV) ಮತ್ತು  ಭೂ ಸಾಥ ಯಿ ಉಪಗಿಹ ಉಡಡ ಯನ್ 

ವಾಹನ್ (GSLV) ಎಂಬ 2 ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆ ಉಡ್ಡವಣಾ ವಾಹಕಗಳನುನ  ಹಂದದೆ. 

2. PSLV ಯನ್ನು  ಕೆಳಮಟ್್ ದ-ಭೂ ಕಕಿೆಯ (low-Earth Orbit satellites) ಉಪಗಿಹಗಳನ್ನು  ಧಿು ವಿೀಯ ಕಕಿೆ ಗೆ 

ಮತ್ತು  ಸೂಯಭ ಸಾಥ ಯಿ ಕಕಿೆ ಗೆ (sun synchronous orbits ) ಉಡಾಯಿಸ, ಸಾಥ ಪ್ರಸ್ಲು 

ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ತ್ತಂಬಾ ಹಿಂದನಿಂದ,ಭೂ ಸ್ವಾ ಯಿ, ಚಂದಾ  ಮತ್ತು  ಅಂತ್ರರಗಾ ಹ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ನೌಕ್ಗಳನುನ  

ರ್ಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಉಡ್ಡವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ PSLV ಯು ತ್ರನನ  ಬಹುಮುಖತ್ರರ್ನುನ  ಸ್ವಬಿೋತ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 

3. ಮತು ಂದೆಡೆ, GSLV ಅನುನ  ಭಾರಿೋ ಗಾತ್ರಾ ದ INSAT ವಗಭದ ಭೂ ಸಾಥ ಯಿ ಉಪಗಿಹಗಳನ್ನು  ಕಕಿೆ ಗೆ 

ಸೇರಿಸ್ಲು ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. GSLV ತ್ರನನ  ಮೂರನೇ ಮತ್ತು  ಅಂತಮ ಹಂತ್ರದಲಿಾ , ಸಾ ಳೋರ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ  

ಪಡಿಸಿದ ಕಾ ಯೋಜೆನಿರ್ಕ ಉನನ ತ್ರ ಹಂತ್ರವನುನ  ಬಳಸುತ್ರು ದೆ. 

342 ವಿದೇಶಿ ಉಪಗಿಹಗಳು ಕಕಿೆ ಗೆ: ಇಸ್ಾ  ಇದುವರೆಗೆ ವಿದೇಶ್ಗಳ 342 ಉಪಗಾ ಹಗಳನುನ  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ದ ಕಕಿ್ ಗೆ ರ್ಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ 

ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇವುಗ ಳಲಿಾ  ಖ್ಯಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಉಪಗಾ ಹ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರಿ ಪಾಾ ಯೋಜತ್ರ ಉಪಗಾ ಹಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇಸ್ಾ  

ಇದುವರೆಗೆ 34 ದೇಶ್ಗಳ ಉಪಗಾ ಹ ಗಳನುನ  ಕಕಿ್ ಗೆ ರ್ಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. 

53ನೇ ಪ್ರಎಸ್ಟ್ಎಲ್್ವಿ: ಪ್ಪಎಸ್್ಎಲ್್ವಿ (ಧುಾ ವಿೋರ್ ಉಪಗಾ ಹ ಉಡಾ ರ್ನ ವಾಹನ) ನೌಕ್ರ್ 53ನೇ ಕಾಯಾ್ ಚ್ರಣೆ 

ಇದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಎಸ್ಟಎಲ್್ವಿ-ಸ51 ಸ್ಾ ಿ ಪ್ಸ್ಆನ್ ಮೊೀಟ್ರ್್ ಇದೆ  ಮೂರನೇ ಕಾಯಾಭಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ಕುಲಾಿಂತ್ರಿ (GMO) ಬಳೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ FSSAI ಮಾಗಭಸೂಚಗಳು: 

(FSSAI guidelines on GMO Crops) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಫೆಬಿ ವರಿ 8 ರಂದು, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟಟ  ಪಾಾ ಧಿಕಾರದ (FSSAI) ಆದೇಶ್ದ 

ಪಾ ಕಾರ,ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಹಾರ ಬಳೆಗಳಲಿಾ  ‘ತ್ಳೀಯವಾಗಿ ಮಾಪಭಡಿಸದ 

ಜಿೀವಿಗಳ’ (Genetically Modified Organisms- GMO) ಅನುಮತಸಬಹುದಾದ ‘ಮಿತರ್ನುನ  1% 

ಎಂದು ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1. ಆದರೆ, ವಾಯ ಪಾರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಈ ಮಿತರ್ನುನ  ಸಿವ ೋಕಾರಾಹ್ವಲಾ  ಎಂದು ಹೇಳವೆ. 

2. ಇದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಕ್ಲವು ಉಪಭೋಗದ ವಸುು ಗಳಲಿಾ  GMO ಗಳ ಶೂನಯ  ಪಾ ಮಾಣವನುನ  

ಪಾ ತಪಾದಸುವುದಕ್ಕ  ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  GMO ನಿಯಂತಿ್ಣ: 

1. ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳಲಿಾ  ಜಿಎಿಂಒ ಮಟಟ ವನುನ  ನಿಯಂತಾ ಸುವುದನುನ  ಆರಂಭದಲಿಾ  ಕಂದಾ  ಪರಿಸರ 

ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಅಧಿೋನದಲಿಾ ರುವ ಜೆನೆಟ್ಟರ್ಕ ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಸ್ರ್ಮತ್ರ (Genetic 

Engineering Appraisal Committee- GEAC) ಅಧಿೋನದಲಿಾ ತ್ತು . 



2. ಆಹಾರ ಸ್ತರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಕಾಯೆ್ದ  2006 ರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತ್ರ, ಅದರ ಪಾತ್ರಾ ವನುನ  

ಕಡಿಮೆಗಳಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಬದಲಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಮೊೀದಸ್ಲು FSSAI ಗೆ ಸೂಚಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

 ತ್ಳೀಯವಾಗಿ ಮಾಪಭಡಿಸದ ಜಿೀವಿಗಳು ( ಕುಲಾಿಂತ್ರಿ ತ್ಳಗಳು) ಯಾವುವು? 

1. ತ್ರಳೋರ್ವಾಗಿ ಮಾಪ್ಡಿಸಿದ ಜೋವಿಗಳಲಿಾ  (GMO ಗಳು), ಆನ್ನವಂಶಿಕ ವಸ್ತು ವನ್ನು  (DNA) ಆನ್ನವಂಶಿಕ 

ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ ತಂತಿ್ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸ ಪರಿವತ್ರಭಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ ಅರ್ವಾ ಕೃತ್ಕವಾಗಿ ಮತು ಿಂದು 

ಬಾಯ ಕ್್ ೀರಿಯಂಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

2. ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾಪಾ್ಡು ಪಾ ಕಾ ಯೆಯು ವಂಶ್ವಾಹಿಗಳ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರ, ಅಳವಡಿಕೆ ಅರ್ವಾ 

ಅಳಸ್ತವಿಕೆಯನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ು ದೆ. 

3.  ಚುಚ್ು ಮದೆ ನ ಜೋನ್್ಗಳನುನ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಮತು ಂದು ಬಾಯ ಕಟ ೋರಿಯಂನಿಂದ ಪಡೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ (ಬಿಟಿ 

ಹತು ಯಂತ್ರ, ಬಾಯ ಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಯೆನಿಸ ಸ್ (Bacillus thuringiensis- Bt) ಬಾಯ ಕಟ ೋರಿಯಂನ ಜೋನ್್ಗಳನುನ  

ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ). 

4.  ಪಾ ಭೇದಗಳಲಿಾ  ಆನುವಂಶಿಕ ಮಾಪಾ್ಡನುನ , ಪಾ ಭೇದಗಳಲಿಾ  ಸ್ವವ ಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇಲಾ ದರುವ ಅಪೇಕ್ಷಣಿೋರ್ 

ಹಸ ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ ವನುನ  ವೇಗವಧಿ್ಸಲು ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

GM ತಂತಿ್ಗಳ ಬಳಕೆ: 

1. ಜೈವಿಕ ಮತ್ತು  ವೈದಯ ಕೋರ್ ಸಂಶೋಧನೆ, 

2. ಔಷ್ಧಿಗಳ ಉತಿ್ರ ದನೆರ್ಲಿಾ , 

3. ಪಾಾ ಯೋಗಿಕ ಚಿಕತ್ರಸ  (ಉದಾ. ಜೋನ್ ಚಿಕತ್ರಸ ), 

4. ಕೃರ್ಷ (ಉದಾ. ಗೋಲಾ ನ್ ರೈಸ್, ಬಿಟಿ ಹತು  ಇತ್ರಯ ದ), 

5. ತ್ರಳೋರ್ವಾಗಿ ಮಾಪ್ಡಿಸಿದ ಬಾಯ ಕಟ ೋರಿಯಾದಂದ ಪೊಾ ೋಟಿೋನ್ ಇನುಸ ಲಿನ್ ಉತಿ್ರ ದಸಲು, 

6. ಜಎಂ ಬಾಯ ಕಟ ೋರಿಯಾ ಇತ್ರಯ ದಗಳಂದ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನುನ  ಉತಿ್ರ ದಸಲು. 

 

  ಬೌದಧ ಕ ಹಕುಕ  ಸಾವ ಮಯ ಗಳ / ಪೇಟೆಿಂಟ್ ಪರಿಶಿೀಲನೆಯಲಿಲ  ಹೆಚ್ ನ್ 

ಸ್ಹಕಾರ ನಿೀಡುವುದಕೆಕ  ಒಪ್ರಪ ದ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಜಪ್ರನ್:    

ಸಂದರ್ಭ: 

ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಜಪಾನ್ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಪೇಟಂಟ್್ಗಾಗಿ ಅಜ್ ಸಲಿಾ ಸಿದ ನಂತ್ರರ 

ಸಮರ್್ ‘ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಸಂಶೀಧ್ನೆ ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಪಿ್ರರ್ರ್ಮಕ ಪರಿೀಕಿೆ  

ಪಿ್ರಧಿಕಾರ’ (International Searching and International Preliminary Examining Authority– 

ISA/IPEA) ಆಗಿ ಪರಸಿ ರ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಪರಸಿ ರ ಕಚೇರಿಗಳನುನ  ಗುರುತಸಲು 

ಒಪಿ್ಪ ಕೊಂಡಿವೆ. 

1. ಪೇಟೆಿಂಟ್ ಪಿ್ರಸಕ್ಕಯ ಷನ್ ಹೆದೆ್ರ ರಿ (Patent Prosecution Highway- PPH) ಕಾರ್್ಕಾ ಮದ ಇತು ೋಚಿನ 

ಪರಿಶಿೋಲನಾ ಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಈ ನಿಧಾ್ರ ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

 ಪೇಟೆಿಂಟ್ ಪಿ್ರಸಕ್ಕಯ ಷನ್ ಹೆದೆ್ರ ರಿ ಯೀಜನೆಯ ಕುರಿತ್ತ: 

‘ಪೇಟಂಟ್ ಪಾಾ ಸಿಕ್ಯಯ ಷ್ನ್ ಹ್ನದೆಾ ರಿ’ (PPH) ಕ್ಲವು ಪೇಟಂಟ್ ಕಚೇರಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  

ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಪೇಟಂಟ್ ಪಾಾ ಸಿಕ್ಯಯ ಷ್ನ್ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ವೇಗಗಳಸುವ ಉಪಕಾ ಮಗಳ 

ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿದೆ. 



ಇದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುತ್ು ದೆ? 

ಇದು ಪೇಟಂಟ್ ಅಜ್ದಾರರಿಗೆ ತ್ರನನ  ಉತಿ್ರ ನನ ಕ್ಕ  ಈಗಾಗಲೇ ಜಪಾನ್ ನಲಿಾ  ಪೇಟಂಟ್ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಜ್ರ್ನುನ  ತ್ರವ ರಿತ್ರವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದೆ. 

1. ಈ ಪಾಾ ಯೋಗಿಕ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದಡಿರ್ಲಿಾ , ಭಾರತೋರ್ ಪೇಟಂಟ್ ಕಚೇರಿಯು ವಿದುಯ ತ್, ಎಲೆಕಾಟ ರನಿರ್ಕಸ , 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ವಿಜ್ವಾ ನ, ಮಾಹಿತ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ, ಭೌತ್ರಶಾಸು ರ, ನಾಗರಿಕ, ಯಾಂತಾ ಕ, ಜವಳ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು  

ಮೆಟಲಜ್ಕಲ್ ಮುಂತ್ರದ ಕ್ಲವು ವಿಶೇಷ್ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ  ಮಾತ್ರಾ  ಪೇಟಂಟ್ ಅಜ್ಗಳನುನ  ಪಡೆರ್ಬಹುದು. 

ಪ್ರಪ್ರಹೆರ್ಚ ಪಿ ೀಗಿಾ ಿಂ ‘ಭಾರತ್ರೀಯ ಬೌದಧ ಕ ಆಸು  ಕಚೇರಿಗೆ’ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳನ್ನು  

ಪಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ು ದೆ: 

1. ಪೇಟಂಟ್ ಅಜ್ಗಳನುನ  ಇತ್ರಯ ರ್್ಪಡಿಸುವ ಸಮರ್ದ ಉಳತ್ರರ್. 

2. ಪರಿಗಣನೆರ್ಲಿಾ ರುವ ಪೇಟಂಟ್ ಅಜ್ಗಳ ಕಡಿತ್ರ. 

3. ಪೇಟಂಟ್ ಅಜ್ಗಳ ಸಮರ್್ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು  ಪರಿೋಕಿ್ರ್ ಗುಣಮಟಟ ದಲಿಾ  ಸುಧಾರಣೆ. 

4. ಎಂಎಸ್್ಎಂಇಗಳು ಮತ್ತು  ಇಂಡಿರ್ನ್ ಸ್ವಟ ಟ್್ ಅಪ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ರ ಭಾರತೋರ್ ಆವಿಷ್ಯಕ ರಕರಿಗೆ 

ಜಪಾನ್್ನಲಿಾ  ಅವರ ಪೇಟಂಟ್ ಅಜ್ಗಳನುನ  ತ್ರವ ರಿತ್ರಗತರ್ಲಿಾ  ಪರಿೋಕಿ್ರ್ನುನ  ಪಡೆರ್ಲು ಅವಕಾಶ್. 

ಏನಿದು ನಾಸಾ ಮತ್ತು  ಇಸಿ್ೀದ ಜಂಟ್ಟ ಭೂ- ವಿೀಕ್ಷಣಾ/ ಕಣೆಾವ

ಲು ನಿಸಾರ್ ಯೀಜನೆ? 

(What is NISAR, the joint Earth-Observing mission of NASA and ISRO?) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ನಾಸ್ವ ಮತ್ತು  ಇಸ್ಾ ೋ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ‘ನಿಸಾರ್’ (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar satellite 

-NISAR) ಎಂಬ ಉಪಗಾ ಹವನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರದಂದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತು ವೆ. 

  

ನಿಸಾರ್ ಕುರಿತ್ತ: 

1. 2022 ರಲಿಾ  ಭಾರತ್ರದ ಶಿಾ ೋಹರಿಕೊೋಟಾದ ಸತೋಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಕಂದಾ ದಂದ ಧುಾ ವಿೋರ್ ಕಕಿ್ ಗೆ 

(near-polar orbit) ಈ ಉಪಗಾ ಹವನುನ  ಉಡ್ಡಯಿಸಲಾಗುವುದು. 

2. ಈ ಉಪಗಾ ಹವು ತ್ರನನ  ಮೂರು ವಷ್್ಗಳ ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆರ್ಲಿಾ  ಪಾ ತ 12 ದನಗಳಗಮೆಮ  ಇಡಿೋ ಭೂ 

ಗಾ ಹವನುನ  ನಿಕಟವಾಗಿ ಸ್ವಕ ಯ ನ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಭೂಮಿರ್ ಮೇಲಿನ ಭೂಮಿ/ನೆಲ, ಐಸ್ ಶಿೋಟ್್ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಮುದಾ ದ ಮಂಜುಗಡೆಾ ರ್ನುನ  ಚಿತಾ ಸುವ ಮೂಲಕ ಉಪಗಾ ಹವು ತ್ರನನ  ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಾ  

ಗಾ ಹದ ‘ಅಭೂತ್ರಪೂವ್’ ನ್ೋಟವನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಈ ಉಪಗಾ ಹವು ಟನಿಸ್ ಕೊೋಟ್್ ನ ಅಧ್ದಷ್ಟಟ  ಗಾತ್ರಾ ದ ಯಾವುದೇ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ ನ ಗಾ ಹದ ಮೇಲೆಮ ೈ ನಲಿಾ ನ 

ಯಾವುದೇ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ರ್ನುನ  0.4 ಇಂಚುಗಳಷ್ಟಟ  ಚಿಕಕ ದಾಗಿದೆರೂ ಪತ್ರು  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

4. ನಾಸ್ವ ಈ ಉಪಗಾ ಹಕಾಕ ಗಿ ಒಂದು ರಾಡ್ಡರ್, ವಿಜ್ವಾ ನ ದತ್ರು ಂಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ದರದ ಸಂವಹನ 

ಉಪವಯ ವಸ್ಯಾ , ಜಪ್ಪಎಸ್ ರಿಸಿೋವರ್ ಮತ್ತು  ಪೇಲೋಡ್ ಡೇಟಾ ಉಪವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

5. ಇಸ್ಾ ೋ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ನೌಕ್ ಬಸುಸ ಗಳು, ಇತ್ರರ ರಿೋತರ್ ರಾಡ್ಡರ್್ಗಳು (ಎಸ್-ಬಾಯ ಂಡ್ ರಾಡ್ಡರ್್ಗಳು), 

ಉಡ್ಡವಣಾ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು  ಉಡ್ಡವಣಾ ಸೇವೆಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

6. ನಿಸ್ವರ್ ಉಪಗಾ ಹವು ನಾಸ್ವ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅತದೊಡಾ  ಪಾ ತಫಲಕ ಆಂಟನಾವನುನ  ಹಂದರುತ್ರು ದೆ, 

ಮತ್ತು  ಇದರ ಮುಖಯ  ಉದೆೆ ೋಶ್ ಭೂಮಿರ್ ಮೇಲೆಮ ೈರ್ಲಿಾ  ಸೂಕ್ಷಮ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ  ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುವುದು, ಜ್ವವ ಲಾಮುಖಿ ಸ್ೂ ೋಟಗಳ ಬಗೆಗ  ಎಚ್್ ರಿಕ್ ಸಂಕತ್ರಗಳನುನ  ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಅಂತ್ರಜ್ಲ 

ಸರಬರಾಜನುನ  ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಐಸ್ ಶಿೋಟ್್ಗಳ ಕರಗುವಿಕ್ರ್ ದರವನುನ  ಪತ್ರು  ಹಚ್್ ಲು 

ಸಹಾರ್ ಮಾಡುವುದು ಇತ್ರಯ ದಗಳು ಇದರ ಪಾ ಮುಖ ಗುರಿಗಳಾಗಿವೆ. 



‘ಸಿಂಥೆಟ್ಟರ್ಕ ಅಪಚಭರ್ ರಾಡಾರ್’: 

1. ನಿಸಾರ್ (NISAR) ಎಂಬ್ಬದು ‘ನಾಸಾ-ಇಸಿ್ ೀ ಸಿಂಥೆಟ್ಟರ್ಕ ಅಪಚಭರ್ ರಾಡಾರ್ ನ್ [NASA-ISRO 

Synthetic Aperture Radar satellite (SAR)] ಸಂಕಿ್ಪು  ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿರ್ ಮೇಲೆಮ ೈರ್ಲಿಾ ನ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ  ಅಳೆರ್ಲು ನಾಸ್ವ ಬಳಸುವ ಸಂಶ್ಾ ೋರ್ಷತ್ರ ದುಯ ತ ರಂಧಾ  ರೆಡ್ಡರ್ ಅನುನ  ಇಲಿಾ  SAR (ಸಿಂಥೆಟ್ಟರ್ಕ 

ಅಪಚಭರ್ ರಾಡಾರ್) ಎಂಬ್ಬದು ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ. 

1. ಸಿಂಥೆಟಿರ್ಕ ಅಪಚ್್ರ್ ರೇಡ್ಡರ್ (SAR) ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ರೆಸಲ್ಯಯ ಶ್ನ್ ಚಿತ್ರಾ ಗಳನುನ  ಸ್ಯರೆಹಿಡಿಯುವ 

ತಂತ್ರಾ ವನುನ  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ. ಹ್ನಚ್ಿ ನ ನಿಖರತ್ರಯಿಂದಾಗಿ, ಇದು ರಾಡ್ಡರ್, ಮೊೋಡಗಳು ಮತ್ತು  ಕತ್ರು ಲೆರ್ನುನ  

ಸಹ ಭೇದಸುತ್ರು ದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಹಗಲು ರಾತಾ  ಎನನ ದೆ ಯಾವುದೇ ಋತ್ತವಿನಲ್ಯಾ   ಅರ್ವಾ ಯಾವುದೇ 

ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸಿಾ ತರ್ಲ್ಯಾ  ಕ್ಯಡ  ಡೇಟಾವನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 

  

ಆರ್್ಒಸಗಳನ್ನು  ಸ್ಲಿಲ ಸ್ತವಾಗ ಕಿ್ ಪ್ ೀಕರೆನಿಸ  

ಹೊೀಲಿಡ ಿಂಗ್ಗಳನ್ನು  ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ಲು ಕೇಿಂದಿ  

ಏಕೆ ಬಯಸದೆ? 

(Why Centre wants cryptocurrency holdings mandatorily disclosed in RoC filings?)   

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಕಾಪಭರೇಟ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸ್ಚವಾಲಯದ ಪಾ ಕಟಣೆರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಕಂಪನಿಗಳು ತ್ರಮಮ  

ಹಣಕಾಸಿನ ಹೇಳಕ್ಗಳನುನ  ‘ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಜಿಸ್ಾ ಿ ರ್’ (Registrar of Companies– RoC) 

ಗೆ ಸಲಿಾ ಸುವಾಗ ಕಾ ಪೊಟ ೋಕರೆನಿಸ ಗಳು ಅರ್ವಾ ವಚು್ವಲ್ ಕರೆನಿಸ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವ ತ್ತು ಗಳು ಅರ್ವಾ 

ವಯ ವಹಾರಗಳನುನ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

  

ಈ ಸೇಪಭಡೆಯು ಏನ್ನ್ನು  ಸೂಚಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಕಾ ಪೊಟ ೋ ಸವ ತ್ತು ಗಳನುನ  ನಿಯಂತಾ ಸುವಲಿಾ  ಇದು ಒಂದು ಪಾ ಮುಖ ಹ್ನಜೆಜ ಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು 

ಕಾ ಪೊಟ ೋಕರೆನಿಸ ರ್ಲಿಾ ನ ಹೂಡಿಕ್ಗಳನುನ  ವರದ ಮಾಡುವಲಿಾ  / ಸಲಿಾ ಸುವಲಿಾ  ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  

ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರರ್ನುನ  ತ್ರರುತ್ರು ದೆ. ಇಲಿಾ ರ್ವರೆಗೆ, ಕಾ ಪೊಟ ೋಕರೆನಿಸ ಗಳನುನ  ನಿಷೇಧಿಸಲು ಸಕಾ್ರ 

ಯೋಜಸುತು ತ್ತು . 

‘ಕಿ್ ಪ್ ೀಕರೆನಿಸ ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಕಾ ಪೊಟ ೋಕರೆನಿಸ ಗಳು ಒಂದು ರಿೋತರ್ ಡಿಜಟಲ್ ಕರೆನಿಸ ಯಾಗಿದೆು , ಇದನುನ  ಕಾ ಪೊಟ ೋಗಾ ಫಿ ನಿರ್ಮಗಳ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವ್ಹಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ರಚಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಕಾ ಪೊಟ ೋಗಾ ಫಿ ಎನುನ ವುದು ಕೊೋಡಿಂಗ 

ಭಾಷ್ಠರ್ನುನ  ಡಿ ಕೊೋಡಿಂಗ ಮಾಡುವ ಅರ್ವಾ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕಲೆ. ಇದು ಎಲೆಕಾಟ ರನಿರ್ಕ ನಗದು 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಾಗಿದೆು , ಇದರಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಮಧಯ ಸಿಾ ಕ್ ಇಲಾ ದೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷವು 

ಇನ್ನ ಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕ  ಆನ್್ಲೈನ್ ಪಾವತ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಂದಾ  ಬಾಯ ಂಕನ ಅಧಿೋನಕೊಕ ಳಪಡದೆ 

ಸವ ತಂತ್ರಾ ವಾಗಿ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 

  



 

  

ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಬಿಟ್್ಕಾಯಿನ್, ಎಥೆರಿರ್ಮ (Ethereum) ಇತ್ರಯ ದಗಳು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ- ಬಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಅನವ ರ್ಗಳು 

ಮತ್ತು  ದೈನಂದನ ಜೋವನದಲಿಾ  ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನದಲಿಾ  

ಭಾರತೋರ್ರ ಸ್ವಧನೆಗಳು; ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನದ ದೇಶಿೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಹಸ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನವನುನ  

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ವಿಜಾಾ ನ್ ದನ್: 

 

(National Science Day) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಫೆಬಿ ವರಿ 28 ಅನ್ನು  ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಿಜ್ವಾ ನ ದನ (NSD) ಎಂದು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

Sir C.V. ರಾಮನ್ ರವರಿಗೆ  ನ್ಬಲ್ ಪಿ ಶಸು  ದೊರೆಯಲು ಕಾರಣವಾದ ‘ರಾಮನ್ 

ಪರಿಣಾಮದ’  ಸಂಶೀಧ್ನೆಯ ಸಮ ರಣೆಗಾಗಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಿಜ್ವಾ ನ ದನವನುನ  ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

1. ಮೊದಲ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಿಜ್ವಾ ನ ದನವನುನ  ಫೆಬಿ ವರಿ 28, 1987 ರಂದು ಆಚ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ರ್ಥೋಮ / ವಿಷ್ರ್: “ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ವಿಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನದ ಭವಿಷ್ಯ : ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶ್ಲಯ  ಮತ್ತು  ಕ್ಲಸದ ಮೇಲೆ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು”. 

Theme: “Future of STI: Impacts on Education, Skills, and Work”.  

ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ ಎಿಂದರೆನ್ನ? 

1928 ರಲಿಲ  ಪಾ ಖ್ಯಯ ತ್ರ ಭೌತ್ರಶಾಸು ರಜ್ಞ ಸರ್ ಚಂದಾ ಶೇಖರ ವೆಂಕಟ ರಾಮನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಸಿ್ಯ ಕೊಟ ರೋಸ್ಕ ೋಪ್ಪರ್ಲಿಾ ನ ಒಂದು 

ವಿದಯ ಮಾನ. 

‘ಪ್ರರಕ ಮಾಧ್ಯ ಮದ ಮೂಲಕ ಏಕವಣಿೀಭ ಬಳಕು ಹಾಯುವಾಗ ಅದರ ತ್ರಂಗ ದೂರಕ್ಕಕ  ರ್ಚದುರಿದ ಬಳಕ್ನ್ ತ್ರಂಗ 

ದೂರಕ್ಕಕ  ವಯ ತ್ರಯ ಸ್ವಿರುವುದು’– ಇದು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ. ತ್ರನಿನ ಮಿತ್ರು  ಪಾ ತವಷ್್ವೂ ಅಂದು ಭಾರತ್ರದ ಪಾಲಿಗೆ 

‘ರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ವಿಜಾಾ ನ್ ಹಬು ’. 



1. ಬಳಕನ ಕರಣವು ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ ಸಂಯುಕು  ರ್ಂದರ ಧೂಳು-ಮುಕು , ಪಾರದಶ್್ಕ ಮಾದರಿರ್ನುನ  ಹಾದುಹೋದಾಗ, 

ಒಳಬರುವ ಕರಣವನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ದಕುಕ ಗಳಲಿಾ  ಬಳಕನ ಒಂದು ಸಣಣ  ಭಾಗವು ಹರಹಮುಮ ತ್ರು ದೆ. 

2. ಈ ಚ್ದುರಿದ ಬಳಕನಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಕರಣಗಳು ಬದಲಾಗದ ತ್ರರಂಗಾಂತ್ರರವನುನ  ಹಂದವೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಒಂದು ಸಣಣ  

ಭಾಗವು ಘಟನೆರ್ ಬಳಕನಿಂದ ಭಿನನ ವಾದ ತ್ರರಂಗಾಂತ್ರರಗಳನುನ  ಹಂದದೆ; ಅದರ ಉಪಸಿಾ ತಯು ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮದ 

ಫಲಿತ್ರಂಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 

 

 ತ್ರಿಂತಿ್ರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್್  ಸ್ತಧಾರಣಾ ಕಾಯಭಕಿಮ (TEQIP): 

 

(Technical Education Quality Improvement Programme – TEQIP) 

ಸಂದರ್ಭ: 

TEQIP [ತ್ರಿಂತಿ್ರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್್  ಸ್ತಧಾರಣಾ ಕಾಯಭಕಿಮ] ಮಾರ್ಚ್ ನಲಿಾ  ಅಂತ್ರಯ ಗಳಳ ಲಿದೆು , 1,200 ಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ು  

ಸಹಾರ್ಕ ಪಾಾ ಧಾಯ ಪಕರು ಕ್ಲಸದಂದ ಹರಗುಳದದೆಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಲವು ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಕಾಲೇಜುಗಳು ತ್ರಮಮ  ಅಧ್ದಷ್ಟಟ  

ಬೋಧಕವಗ್ವನುನ  ಕಳೆದುಕೊಂಡಿವೆ. 

ಮುಿಂದನ್ ನ್ಡೆ? 

ತ್ರಂತಾ ಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನ  ಸುಧಾರಿಸಲು ಕಂದಾ ವು ತ್ರನನ ದೇ ಆದ ಮೆರೈಟ್ ಯೀಜನೆ (MERITE project) ರ್ನುನ  TEQIP 

ರಿೋತರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ಗಳಂದಗೆ ಸಿದಿ ಪಡಿಸುತು ದೆ, ಆದರೆ ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಯೋಜನೆರ್ಡಿರ್ಲಿಾ  ಕಾರ್್ ನಿರತ್ರರಾಗಿರುವ ಅಧಾಯ ಪಕರಿಗೆ 

ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗದು . 

ತ್ರಿಂತಿ್ರ ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್್  ಸ್ತಧಾರಣಾ ಕಾಯಭಕಿಮದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. 2002 ರಲಿಲ , ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಸಚಿವಾಲರ್ವು TEQIP ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. 

2. ವಿಶವ ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ ನೆರವಿನ್ಂದಗೆ ಯೋಜನೆ ಪಾಾ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. 

3. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಕಡಿಮೆ ಆದಾರ್ದ ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷ್ ವಗ್ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ  (States and Special Category States 

-SCS) ತ್ರಂತಾ ಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟಟ ವನುನ  ಕ್ಯಲಂಕಷ್ವಾಗಿ ಪರಿಶಿೋಲಿಸುವ ಉದೆೆ ೋಶ್ವನುನ  ಈ ಕಾರ್್ಕಾ ಮ ಹಂದದೆ. 

ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ಕಿ ಮಗಳು: 

ಸಾಿಂಸಥ ಕ ಆಧಾರಿತ್: (Institution based) 

ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಾನಯ ತ್ರ ಮಂಡಳ(NBA) ರ್ ಮೂಲಕ ಕೊೋಸ್್ ಗಳ ಮಾನಯ ತ್ರ, ಆಡಳತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಪಾ ಕಾ ಯೆಗಳ 

ಸುಧಾರಣೆ, ಡಿಜಟಲ್ ಉಪಕಾ ಮಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳಗೆ ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು ತ್ರರ್ನುನ  ಭದಾ ಪಡಿಸುವುದು. 

ವಿದ್ರಯ ಥಭ ಆಧಾರಿತ್: (Student based) 



ಬೋಧನೆರ್ ಗುಣಮಟಟ ವನುನ  ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ರರಬೇತ, ತ್ರರಗತ ಕೊಠಡಿಗಳನುನ  ನವಿೋಕರಿಸುವುದು, ಪಠಯ ಕಾ ಮದ 

ಪರಿಷ್ಕ ರಣೆ, ಉದಯ ಮದೊಂದಗೆ ಸಂವಹನ, ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳಗೆ ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಾದ ಇಂಟನ್್ ಶಿಪ್ಸ, ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳಗೆ 

ಉದಯ ಮ-ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳಲಿಾ  ತ್ರರಬೇತ ನಿೋಡುವುದು, ಗೇಟ್ ನಂತ್ರಹ ಪರಿೋಕಿ್ ಗಳಗೆ ಸಿದಿ ರಾಗಿಸುವುದು ಇತ್ರಯ ದ. 

  

ತ್ರಂಗಾಿಂತ್ರ (Spectrum ) ಹರಾಜು ಎಿಂದರೇನ್ನ? (What are spectrum auctions?)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಸಕಾ್ರಕ್ಕ , ಸಿ್ಯ ಕಟ ರಮ ಹರಾಜನ ಮೊದಲ ದನ 77,146 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಿಡ್ ಬಂದದೆು , ಇದು ಸಕಾ್ರ ನಿರಿೋಕಿ್  

ಮಾಡಿದ  45,000 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳನುನ  ಮಿೋರಿ ಉತ್ರು ಮ ಸ್ವಧನೆ ತೋರಿದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಒಟುಟ  3.92 ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ಮೌಲಯ ದ ಸಿ್ಯ ಕಟ ರಮ ಗಳನುನ  ಹರಾಜನಲಿಾ  ಇರಿಸಲಾಗಿದೆು , ಇದರಲಿಾ  700 ಮೆಗಾಹಟ್ಜ ್, 800 

ಮೆಗಾಹಟ್ಜ ್, 900 ಮೆಗಾಹಟ್ಜ ್, 1800 ಮೆಗಾಹಟ್ಜ ್, 2100 ಮೆಗಾಹಟ್ಜ ್, 2300 ಮೆಗಾಹಟ್ಜ ್ ಮತ್ತು  2500 ಮೆಗಾಹಟ್ಜ ್ 

ನ 7 ಆವತ್ಭನ್ ಬಾಯ ಿಂಡ್್ಗಳಲಿಲ  ಸಿ್ಯ ಕಟ ರಮ ಅನುನ  ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ತ್ರಂಗಾಿಂತ್ರ (Spectrum ) ಹರಾಜು ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1.  ಸ್ಯಲ್್ಫೋನ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ವೈರ್್ಲೈನ್ ದೂರವಾಣಿಗಳಂತ್ರಹ ಸ್ವಧನಗಳಗೆ ಒಂದು ತ್ತದಯಿಂದ ಇನ್ನ ಂದು ತ್ತದಗೆ 

ಸಂಪಕ್ ಸ್ವಧಿಸಲು ಸಂಕತ್ರಗಳ ಸಹಾರ್ ಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ.ಈ ಸಂಕೇತ್ಗಳನ್ನು  ಗಾಳಯ ಅಲೆಗಳಲಿಲ  ಸಾಗಿಸ್ಲಾಗುವುದಷ್ೆ ೀ 

ಅಲಲ ದೆ, ಯಾವುದೇ ರಿೋತರ್ ಅಡಚ್ಣೆರ್ನುನ  ತ್ರಪಿ್ಪ ಸಲು ಗತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಆವತ್ರ್ನಗಳಲಿಾ  ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಸ್ಯಲ್ ಫೋನಗ ಳು ಮತ್ತು  ವೈರ್-ಲೈನ್ ಟಲಿಫೋನಗಳಂತ್ರಹ ಸ್ವಧನಗಳು ಪರಸಿ ರ ಸಂಪಕ್ ಸ್ವಧಿಸಲು ಸಂಕತ್ರಗಳನುನ  

ಬರ್ಸುತ್ರು ವೆ. ಈ ಸಂಕೇತ್ಗಳು ಗಾಳಯ ಅಲೆಗಳಲಿಲ  ಕಾಯಭನಿವಭಹಿಸ್ತತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಈ ಸಂಕತ್ರಗಳನುನ  ನಿರಂತ್ರರ 

ಪಾ ಸರಣಕಾಕ ಗಿ ನಿದ್ಷ್ಟ  ಆವತ್ರ್ನಗಳಲಿಾ  ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಗಾಳರ್ ಅಲೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತ್ರ,ದೇಶ್ದ ಭೌಗೋಳಕ ಗಡಿಯಳಗೆ ಸಾವಭಜನಿಕವಾಗಿ ಲರ್ಯ ವಿರುವ ಎಲಾಲ  ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳ 

ಮೇಲೆ ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಭರವು ಒಡೆತ್ನ್ವನ್ನು  ಹೊಿಂದದೆ. 

4. ಸ್ಯಲ್್ಫೋನ್, ವೈರ್್ಲೈನ್ ಟಲಿಫೋನ್ ಮತ್ತು  ಇಂಟನೆ್ಟ್ ಬಳಕ್ದಾರರ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ಲಿಾ ನ 

ಹ್ನಚ್್ ಳದೊಂದಗೆ, ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  ಸಗು ಲ್್ಗಳಗೆ ಹೆಚ್ ನ್ ಸ್ಥ ಳಾವಕಾಶವನ್ನು  ನಿೀಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

5. ಈ ಸಂಕತ್ರಗಳನುನ  ಪಾ ಸ್ವರ ಮಾಡಲು ಮೂಲಸೌಕರ್್ಗಳನುನ  ನಿಮಿ್ಸಲು ಬರ್ಸುವ ಕಂಪನಿಗಳಗೆ ಈ 

ಸವ ತ್ತು ಗಳನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು, ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಭರವು ದೂರಸಂಪಕಭ ಇಲಾಖ್ಯ (DOT) ಮೂಲಕ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ  

ಈ ಗಾಳಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು  ಹರಾಜು ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 



 

1. ಈ ಗಾಳಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು  ಸ್ಥಪ ಕ್ ಿ ಮ್ / ತ್ರಂಗಾಿಂತ್ರ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ, ಇದನುನ  ವಿಭಿನನ  

ಆವತ್ರ್ನಗಳನುನ  ಹಂದರುವ ಬಾಯ ಂಡ್್ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲಾಾ  ಗಾಳರ್ ಅಲೆಗಳನುನ  ಒಂದು ನಿದ್ಷ್ಟ  ಅವಧಿಗೆ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಅದರ ನಂತ್ರರ ಅವುಗಳ ಸಿಂಧುತ್ರವ ವು ಕೊನೆಗಳುಳ ತ್ರು ದೆ, ಇದನುನ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ 20 ವಷ್್ಗಳ 

ವರೆಗೆ ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 

 ವಾಟ್ಸ ಪ್ಸ ನ್ ಹೊಸ್ ನಿೀತ್ರಯನ್ನು  ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ: ಸ್ಕಾಭರ. 

 (WhatsApp’s new policy being examined: govt)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಮೇ 15 ರಿಂದ ಜ್ವರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ್ನ ಹಸ ಗೌಪಯ ತ್ರ ನಿೋತರ್ನುನ  ಉನನ ತ್ರ ಮಟಟ ದಲಿಾ  ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಎಂದು 

ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೋಟ್್ ಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಘೋರ್ಷಸಿದ ಹಸ ಗೌಪಯ ತ್ರ ನಿೋತರ್ ವಿರುದಿ  ಸಲಿಾ ಸಲಾದ ಅಜ್ರ್ನುನ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತು ದೆ. 

ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ್ನ ಹಸ ಗೌಪಯ ತ್ರ ನಿೋತಯು ಸಂವಿಧಾನ್ವು ಒದಗಿಸರುವ ‘ಗೌಪಯ ತೆ ಹಕಕ ನ್ನು ’ ಉಲಾ ಂಘಿಸುತ್ರು ದೆ ಎಂದು 

ಅಜ್ರ್ಲಿಾ  ವಾದಸಲಾಗಿದೆ. 

1. ಹಸ ನಿೋತಯು “ಸಕಾ್ರದ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಯಿಲಾ ದೆ ವಯ ಕು ರ್ ಆನ್್ಲೈನ್ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳ (virtually gives a 

360-degree profile) ಬಗೆಗ  ಕಂಪನಿಗೆ ಸಂಪೂಣ್ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ” ಎಂದು ಅಜ್ರ್ಲಿಾ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

2. ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ನಿೋಡುವ ಗೌಪಯ ತ್ರ ನಿೋತರ್ಲಿಾ  ಅಂತ್ರಹ ಬದಲಾವಣೆರ್ನುನ  ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನುನ  

ನಿೋಡುವಂತ್ರ ಅಜ್ರ್ಲಿಾ  ಕೊೋರಲಾಗಿದೆ. 

ನಿೀತ್ರಯ ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

1. ಮೂರನೇ ವಯ ಕ್ು ಯ ಸೇವೆಗಳಿಂದಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  ಹಂಚಕೊಳುು ವುದು: ಬಳಕ್ದಾರರು ಇತ್ರರ ತೃತೋರ್ 

ವಯ ಕು ರ್ ಸೇವೆಗಳನುನ  ಅರ್ವಾ ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಸೇವೆಗಳಂದಗೆ ಸಂಯೋಜಸಲಿ ಟಟ  ಇತ್ರರ ಫೇಸ್್ಬ್ಬರ್ಕ ಕಂಪನಿ 



ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳನುನ  ಅವಲಂಬಿಸಿದಾಗ, ಬಳಕ್ದಾರರ ಬಗೆಗ  ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವ ಇತ್ರರರ ಬಗೆಗ  ಮೂರನೇ 

ವಯ ಕು ರ್ ಸೇವೆಗಳು ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಪಡೆರ್ಬಹುದು. 

2.  ಹಾಡ್ಭ ವೇರ್ ಮಾಹಿತ್ರ: ಬಳಕ್ದಾರರ ಸ್ವಧನಗಳಂದ ಬಾಯ ಟರಿ ಮಟಟ , ಸಿಗನ ಲ್ ಸ್ವಮರ್ಯ ್, ಅಪ್ಪಾ ಕಶ್ನ್ ಆವೃತು , 

ಬೌಾ ಸರ್ ಮಾಹಿತ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್್ವರ್ಕ್, ಸಂಪಕ್ ಮಾಹಿತ (ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯಯ , ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅರ್ವಾ ISP 

ಸೇರಿದಂತ್ರ) ನಂತ್ರಹ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಸಂಗಾ ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಖಾತೆಯನ್ನು  ಅಳಸ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ: ಅಪ್ಪಾ ಕಶ್ನ್್ನಲಿಾ  ನಿೋಡಿರುವ ಕಾರ್್ವಿಧಾನವನುನ  ಬಳಸದೆ ಬಳಕ್ದಾರರು ತ್ರಮಮ  

ಸ್ವಧನದಂದ ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಅಪ್ಪಾ ಕಶ್ನ್ ಅನುನ  ತ್ರಗೆದುಹಾಕದರೆ, ಆ ಬಳಕ್ದಾರರ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ 

ಪಾಾ ಟ್್ಫ್ಘಮ್ ನಲಿಾ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

4. ಡೇಟ್ ಸಂಗಿಹಣೆ: ಇದು ಫೇಸ್್ಬ್ಬರ್ಕ್ನ ಜ್ವಗತಕ ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಮತ್ತು  ದತ್ರು ಂಶ್ ಕಂದಾ ಗಳನುನ  ಬಳಸುತ್ರು ದೆ 

ಎಂದು ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಹೇಳದೆ. ಕ್ಲವು ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ , ಬಳಕ್ದಾರರ ಡೇಟಾವನುನ  ಯುನೈಟಡ್ ಸ್ಯಟ ೋಟ್ಸ  ಅರ್ವಾ 

ಫೇಸ್್ಬ್ಬರ್ಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಯಾ ಗಳನುನ  ಹಂದರುವ ಸಾ ಳಗಳಗೆ ವಗಾ್ಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

5. ಸ್ಥ ಳ: ಬಳಕ್ದಾರರು ತ್ರಮಮ  ಸಾ ಳ-ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ ಗಳನುನ  ಬಳಸದದೆರೂ ಸಹ, ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಅವರ ಸ್ವಮಾನಯ  

ಸಾ ಳವನುನ  (ನಗರ, ದೇಶ್) ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಐಪ್ಪ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು  ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯಯ  ಪಾ ದೇಶ್ ಕೊೋಡ್್ನಂತ್ರಹ ಇತ್ರರ 

ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 

6. ಪ್ರವತ್ರ ಸೇವೆ: ಯಾವುದೇ ಬಳಕ್ದಾರರು ತ್ರಮಮ  ಪಾವತ ಸೇವೆಗಳನುನ  ಬಳಸಿದರೆ ಅವರು ಪಾವತ ಖ್ಯತ್ರ ಮತ್ತು  

ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಒಳಗಂಡಂತ್ರ ನಿಮಮ  ಬಗೆಗ  ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಪಾ ಕಾ ಯೆಗಳಸುತ್ರು ರೆ ಎಂದು 

ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಹೇಳುತ್ರು ದೆ. 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗಳು: 

1. ವಾಟಾಸ ಪನ  ಹಸ ನಿೋತಯು 2019 ರ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆಗೆ ಆಧಾರವನುನ  ಒದಗಿಸುವ ‘ಶಿಿ ೀಕೃಷಣ  

ಸ್ರ್ಮತ್ರ’ ವರದಯ ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳನ್ನು  ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ರು ದೆ. 

o ಡೇಟ್ ಸ್ಥ ಳೀಕರಣದ ತ್ತ್ವ ವು ವೈರ್ಕು ಕ ಡೇಟಾದ ಹರಗಿನ ವಗಾ್ವಣೆರ್ನುನ  ನಿಷೇಧಿಸುವ ಗುರಿರ್ನುನ  

ಹಂದದೆ, ಇದು ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ನ ಹಸ ಗೌಪಯ ತ್ರ ನಿೋತಯಂದಗೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸಕ್ಕ  ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

o ಹಸ ಗೌಪಯ ತ್ರ ನಿೋತ ಜ್ವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ವಾಟ್ಸ ಪ್ಸ ಬಳಕೆದ್ರರರ ಮೆಟ್ಡೇಟ್ವನ್ನು  

ಹಂಚಕೊಳು ಬಹುದು, ಅಿಂದರೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ ಎಲಲ ವನೂು  

ಹಂಚಕೊಳು ಬಹುದು. 

o ಬಳಕೆದ್ರರರು ವಾಟ್ಸ ಪ್ಸ ನ್ ನ್ವಿೀಕರಿಸದ ಗೌಪಯ ತೆ ನಿೀತ್ರಯನ್ನು  ಒಪಪ ದದೆ ರೆ, ಈ ಹಸ ನಿೋತ ಜ್ವರಿಗೆ 

ಬಂದ ನಂತ್ರರ ಅವರು ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಅನುನ  ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಇಿಂಗಾಲದ ಹಿೀರಿಕೊಳುು ವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪರಿವತ್ಭನೆಯ 

ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಕೃತ್ಕ ದುಯ ತ್ರಸಂಶ್ಲ ೀಷಣೆ: 

 (Artificial photosynthesis to provide solutions for carbon capture and conversion)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಸ್ತಧಾರಿತ್ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಸಂಶೀಧ್ನಾ ಕೇಿಂದಿ ದ (Jawaharlal 

Nehru Centre for Advanced Scientific Research- JNCASR) ಸಂಶೋಧಕರು ಒಂದು ಸಮಗಾ  



ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿದೆಾ ರೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸ ೈಡ್ (CO2) ಅನುನ  ಹಿೋರಿಕೊಂಡು 

ಸೌರ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

1. ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಪಾ ಕಾ ಯೆಗೆ ‘ಕೃತ್ಕ ದುಯ ತ್ರಸಂಶ್ಲ ೀಷಣೆ’ (Artificial Photosynthesis) ಎಂದು 

ಹ್ನಸರಿಸಿದೆಾ ರೆ. ಈ ಪಾ ಕಾ ಯೆಯು ಪಳೆಯುಳಕ್ ಇಂಧನ ಬಳಕ್ಯಿಂದ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ರ್ ದುಷಿ್ ರಿಣಾಮವನುನ  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ರು ರೆ. 

ಇದರ ಕಾಯಭ ನಿವಭಹಣೆ ಹೇಗಿದೆ? 

ಈ ಕೃತ್ರಕ ದುಯ ತಸಂಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆ (AP) ಸೌರ ಶ್ಕು ರ್ನುನ  ಬಳಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಹಿೋರಿಕೊಳುಳ ವ ಇಂಗಾಲದ 

ಡೈಆಕ್ಸ ೈಡ್ ಅನುನ  ಕಾಬ್ನ್ ಮಾನಾಕ್ಸ ೈಡ್ (CO) ಆಗಿ ಪರಿವತ್ಸುತ್ರು ದೆ, ಇದನುನ  ದುಯ ತಸಂಶ್ಾ ೋಷ್ಕ / 

ಫೋಟಸ್ಯನಿಸ ಟೈಸರ್ (photosensitizer) ಆಗಿ ಪರಿವತ್ಸುತ್ರು ದೆ. ಇದನುನ  ಆಂತ್ರರಿಕ ದಹನಕಾರಿ 

ಎಂಜನ್್ಗಳಗೆ ಇಂಧನವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. 

1. ಇದರಲಿಾ , ವಿಜ್ವಾ ನಿಗಳು ಮೂಲಭೂತ್ರವಾಗಿ ನೈಸಗಿ್ಕ ದುಯ ತಸಂಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ಸ್ವಮಾನಯ  ಸೂಕ್ಷಮ  

ಸಂರಚ್ನೆಗಳನುನ  (Nanostructures) ಬಳಸಿ ಅನುಕರಿಸಿದೆಾ ರೆ. 

2. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸ ೈಡ್ ಅನುನ  ಸೌರ ಇಂಧನವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಸುವ ಈ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ಲಿಾ  ನಿೋರಿನಿಂದ 

ಆಮಾ ಜನಕವನುನ  ಉತಿ್ರ ದಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ತ್ರಿಂತಿ್ರ ಕ ಜವಳ ಯೀಜನೆ: 

 (National Technical Textiles Mission) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಆರ್ಥ್ಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತ (CCEA) 2020 ರಲಿಾ  ಒಟುಟ  1,480 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್್ ದಲಿಾ  

ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ತ್ರಂತಾ ಕ ಜವಳ ಮಿಷ್ನ್ ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲು ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿತ್ತು . 

ಗುರಿ: 

ತ್ರಂತಾ ಕ ಜವಳ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  ದೇಶ್ವನುನ  ಜ್ವಗತಕ ನಾರ್ಕನನಾನ ಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ದೇಶಿೋರ್ 

ಮಾರುಕಟಟ ರ್ಲಿಾ  ತ್ರಂತಾ ಕ ಜವಳಗಳ ಬಳಕ್ರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವುದು. 



2020-2021 ರಿಂದ ಪಾಾ ರಂಭವಾಗುವ ಈ ಮಿಷ್ನ್  ನಾಲುಕ  ವಷ್್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕಾರ್್ಗತ್ರಗಳಳ ಲಿದೆ 

ಮತ್ತು  ನಾಲುಕ  ಅಂಶ್ಗಳನುನ  ಹಂದರುತ್ರು ದೆ: 

1. ಮೊದಲ ಘಟಕವು ‘ಸಂಶೀಧ್ನೆ, ನಾವಿೀನ್ಯ ತೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ ’ಗಳ ಮೇಲೆ 

ಕೇಿಂದಿ ೀಕರಿಸ್ತತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಘಟಕವು 1,000 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ವೆಚ್್ ವನುನ  ಹಂದರುತ್ರು ದೆ. ಇದು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು  

ಜಯೋಟಕ್ಸ ಟ ೈಲ್ಸ , ಕೃರ್ಷ-ಜವಳ, ವೈದಯ ಕೋರ್-ಜವಳ, ಮೊಬೈಲ್-ಜವಳ ಮತ್ತು  ಕಾ ೋಡ್ಡ-ಜವಳಗಳ ಅಭಿವೃದಿರ್ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಅನವ ಯಿಕ್ಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ವಿಘಟನಿೋರ್ 

ತ್ರಂತಾ ಕ ಜವಳಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಎರಡನೆರ್ ಅಂಶ್ವು ತ್ರಂತಾ ಕ ಜವಳಗಳ ಪಿಚಾರ ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಅಭಿವೃದಧ ಯ ಮೇಲೆ 

ಕಂದಾ ೋಕರಿಸುತ್ರು ದೆ. ಈ ಘಟಕದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶಿೋರ್ ಮಾರುಕಟಟ ರ್ ಗಾತ್ರಾ ವನುನ  $ 

40 ಬಿಲಿಯನ್್ ನಿಿಂದ $ 50 ಬಿಲಿಯನ್್ಗೆ ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವ ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 

3. ಮೂರನೆರ್ ಅಂಶ್ವು ರಫುು  ಉತೆು ೀಜನ್ಕೆಕ  ಒತ್ತು  ನಿೀಡಲಿದೆು , ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲ  ದೇಶದಲಿಲ  ತ್ರಿಂತಿ್ರ ಕ 

ಜವಳ ರಫುು  2021-2022ರ ವೇಳೆಗೆ 14,000 ಕೊೋಟಿಯಿಂದ 20,000 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲಾಗುವುದು 

ಮತ್ತು  ಮಿಷ್ನ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಪಾ ತವಷ್್ 10% ಸರಾಸರಿ ಬಳವಣಿಗೆರ್ನುನ  ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ಅಂತಮ ಅಂಶ್ವು ಶಿಕ್ಷಣ, ತ್ರಬೇತ್ರ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಧ ಗೆ ಒತ್ತು  ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

ತ್ರಿಂತಿ್ರ ಕ ಜವಳ ಯಾವುವು? 

ತ್ರಂತಾ ಕ ಜವಳಗಳನುನ  ಪಾಾ ರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜವಳ ವಸುು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೌಂದರ್್ದ ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ ಗಳಗಿಂತ್ರ 

ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಅವುಗಳ ತ್ರಂತಾ ಕ ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರ ಮತ್ತು  ಕಾ ಯಾತ್ರಮ ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಗಾಗಿ ತ್ರಯಾರಿಸಿದ 

ಜವಳ ವಸುು ಗಳು ಮತ್ತು  ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳು ಎಂದು ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

  



ತ್ರಿಂತಿ್ರ ಕ ಜವಳ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳನ್ನು  ಅವುಗಳ ಅನ್ವ ಯಿಕ ಕಿೆ ೀತಿ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 12 ವಿಶಾಲ 

ವಗಭಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: ಅಗಾ ಟರ್ಕ, ಬಿಲ್ಾ ್ಟರ್ಕ, ಕಾಾ ತ್್ಟರ್ಕ, ಜಯೋಟರ್ಕ, ಹೋಮ್ಟರ್ಕ, 

ಇಂಡೂಟರ್ಕ, ಮೊಬಿಲೆಟ ರ್ಕ, ಮೆಡಿಟರ್ಕ, ಪೊಾ ಟರ್ಕ, ಸಿ್ ೋಟ್್ ಸ್ಯಟ ರ್ಕ, ಒಯೆಕೊಟರ್ಕ, ಪಾಯ ರ್ಕ್ಟರ್ಕ. 

 

ಹೈ ಎಲೆಕ್ಾ ಿ ನ್ ಮೊಬಿಲಿಟ್ಟ ಟಿ್ನಿಸ ಸ್್ ರ್ ಗಳು (HEMT): 

 (High Electron Mobility Transistors) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಭಾರತೋರ್ ವಿಜ್ವಾ ನಿಗಳು ಗಾಯ ಲಿಯಮ್ ನೈಟಿೆ ೈಡ್ (Gallium Nitride- GaN) ನಿಂದ ಹ್ನಚ್ು  

ವಿಶಾವ ಸ್ವಹ್, ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಎಲೆಕಾಟ ರನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಟಾಾ ನಿಸ ಸಟ ರ್(High Electron Mobility Transistors- 

HEMT) ಅನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿದೆಾ ರೆ. 

ಮಹತ್ವ : 

1. ಇದು ಸಾ ಳೋರ್ವಾಗಿ ತ್ರಯಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ HEMT ಸ್ವಧನವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು  ಎಲೆಕಟ ರರ್ಕ ಕಾರುಗಳು, 

ಲೋಕೊೋಮೊೋಟಿವ್್ಗಳು, ವಿದುಯ ತ್ ಪಾ ಸರಣ ಮತ್ತು  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ರ್ೋಲೆಟ ೋಜ್ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕ-ಆವತ್ರ್ನ ಸಿವ ಚಿಂಗ 

ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ಇತ್ರರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಇದು ಉಪಯುಕು ವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದು ವಿದುಯ ತ್ ಎಲೆಕಾಟ ರನಿರ್ಕಸ ್ನಲಿಾ  ಅಗತ್ರಯ ವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಿಾ ರ ಮತ್ತು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಾಾ ನಿಸ ಸಟ ರ್್ಗಳನುನ  

ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ವೆಚ್್ ವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

3. ಈ ಹಸ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನವು ಪವರ್ ಟಾಾ ನಿಸ ಸಟ ರ್ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನದಲಿಾ  ಭಾರತ್ರವನುನ  ಸ್ವವ ವಲಂಬಿರ್ನಾನ ಗಿ 

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

HEMT ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಹೈ ಎಲೆಕಾಟ ರನ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಟಾಾ ನಿಸ ಸಟ ರ್ (HEMT) ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಆಫ್ ಸ್ವಧನವಾಗಿದೆ (OFF device) 

ಮತ್ತು  ಇದು 4 ಆಂಪ್ಪರ್ರ್ ವಿದುಯ ತ್ ಪಾ ವಾಹವನುನ  ಪರಿವತ್ಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  600 ರ್ೋಲ್ಟ ್ಗಳಲಿಾ  

ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 

HEMT ಅನುನ , ಸಂಯೀಜಿತ್ ಸ್ಕ್ಕಯ ಭಟ್್ಗಳಲಿಲ  ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಆನ್-ಆಫ್ ಸವ ರ್ಚ ಆಗಿ 

ಬಳಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ.   

1. HEMT ಟಾಾ ನಿಸ ಸಟ ರ್್ಗಳು, ಸಾಮಾನ್ಯ  ಟಿ್ನಿಸ ಸ್್ ರ್್ಗಳಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ ನ್ ಆವತ್ಭನ್ಗಳಲಿಲ  ರ್ಮಲಿರ್ಮೀಟ್ರ್ 

ತ್ರಂಗ ಆವತ್ಭನ್ಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಭನಿವಭಹಿಸ್ಲು ಸ್ಮರ್ಭವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು  ಸ್ಯಲ್ ಫೋನ್, ಸ್ವಯ ಟಲೈಟ್ 

ಟಲಿವಿಷ್ನ್ ರಿಸಿೋವರ್, ರ್ೋಲೆಟ ೋಜ್ ಪರಿವತ್ರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಡ್ಡರ್ ಉಪಕರಣಗಳಂತ್ರಹ ಹ್ನಚ್ಿ ನ 

ಆವತ್ರ್ನ ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳಲಿಾ  ಇದನುನ  ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅವುಗಳನುನ  ಉಪಗಿಹ ರಿಸೀವರ್್ಗಳಲಿಲ , ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಯ ಭದ ಆಿಂಪ್ರಲ ಫೈಯರ್್ಗಳಲಿಲ  ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ 

ಉದಯ ಮದಲಿಲ  ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಬಳಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

   

ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಹಸರು ಪಿಮಾಣ ಪತಿ್ : (Digital Green Certificate) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಯುರೋಪ್ಪರ್ನ್ ಆಯೋಗವು ‘ಡಿಜಟಲ್ ಹಸಿರು ಪಾ ಮಾಣ ಪತ್ರಾ ’ ಅಂದರೆ ‘ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಗಿಿ ೀನ್ 

ಸ್ಟ್ಟಭಫಿಕೇಟ್’ ಅನುನ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಕೊೀವಿಡ್ -19 ಗೆ ಲಸಕೆ ಪಡೆದ, ಕೊೀವಿಡ್ 



ಪರಿೀಕಿೆಯಲಿಲ   ಋಣಾತ್ಾ ಕ ಫಲಿತ್ರಿಂಶ ಪಡೆದ ಅರ್ವಾ ಕೊೀವಿಡ್ ನಿಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದ 

ಯುರೀಪ್ರಯನ್ ಒಕ್ಕಕ ಟ್ದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒಕ್ಕಕ ಟ್ದ ಒಳಗೆ ಮುಕು ವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸ್ಲು 

ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ದೆ.   

 ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಗಿಿ ೀನ್ ಪಿಮಾಣಪತಿ್  ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಇದು ಡಿಜಟಲ್ ಡ್ಡಕುಯ ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆು  ಅದು ಕ್ಕಯ ಆರ್ ಕೊೀಡ್ (ತ್ವ ರಿತ್ ಸ್ಪ ಿಂದನ್ 

ಸಂಕೇತ್) ಹಂದರುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದನುನ  ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್್ನಲಿಾ  ಅಳವಡಿಸಿ ತ್ರಪಾಸಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ 

ತೋರಿಸಬಹುದು. 

2. ಕ್ಲವು ಸದಸಯ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳ ಪಾ ಕಾರ, ಇದು ಇನ್ಮನ  ಲಸಿಕ್ ನಿೋಡದವರಿಗೆ ತ್ರರತ್ರಮಯ ವನುನ ಂಟುಮಾಡುವ 

ಕಾರಣ ಇದನುನ  ಉದೆೆ ೋಶ್ಪೂವ್ಕವಾಗಿ ‘ಲಸಿಕ್ ಪಾಸ್್ಪೊೋಟ್್’ ಎಂದು ಹ್ನಸರಿಸಲಾಗಿಲಾ . 

3. ಯುರೋಪ್ಪರ್ನ್ ಒಕ್ಯಕ ಟದ ಎಲಾಾ  ನಾಗರಿಕರು ಅರ್ವಾ ಯುರೋಪ್ಪರ್ನ್ ಒಕ್ಯಕ ಟದಲಿಾ  

ಕಾನ್ಮನುಬದಿವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ದೇಶ್ದ ನಾಗರಿಕರು ಈ ಡಿಜಟಲ್ 

ಪಾ ಮಾಣಪತ್ರಾ ಗಳನುನ  ಬಳಸಲು ಅಹ್ರಾಗಿರುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ಉಚಿತ್ರ ಪಾ ಯಾಣದ ಮೇಲಿನ ನಿಬ್ಂಧಗಳಂದ 

ವಿನಾಯಿತ ಪಡೆಯುತ್ರು ರೆ. 

ಈ ಪಿಮಾಣಪತಿ್ ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವವರು ಯಾರು? 

ಆಸಿ ತ್ರಾ ಗಳು, ಪರಿೋಕಿಾ  ಕಂದಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಗತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಡಿಜಟಲ್ ಗಿಾ ೋನ್ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ರಾ ಗಳನುನ  ನಿೋಡಬಹುದು. 

ಅಿಂತ್ಹ ದ್ರಖಲೆಯ ಅವಶಯ ಕತೆ ಏನಿದೆ? 

1. ಸಾಿಂಕಿಾರ್ಮಕ ರೀಗ ಹರಡಿದ ಕಾರಣ, ಯುರೋಪ್ಪರ್ನ್ ಒಕ್ಯಕ ಟ ಮತ್ತು  

ಪಾ ಪಂಚ್ದಾದಯ ಂತ್ರ ಪಿವಾಸ್ೀದಯ ಮದ ಮೇಲೆ ತ್ರೀವಿವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿದೆ. 

2. ಆದೆ ರಿಂದ, ಡಿಜಟಲ್ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ರಾ ಗಳು ಅರ್ವಾ ಪಾಸಿ್ ೋಟಗ ್ಳ ಕುರಿತ್ತ ಅನೇಕ ದೇಶ್ಗಳು 

ಆಲೋಚಿಸುತು ವೆ. ಒಬು  ವಯ ಕು ಗೆ ಲಸಿಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅರ್ವಾ ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಗುಣಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ಬದಕ್ಕ  

ಈ ದಾಖಲೆಗಳು ಪುರಾವೆಯಾಗಿರುತ್ರು ವೆ. 

3. ಇದೇ ವಷ್್ದ ಫೆಬಾ ವರಿರ್ಲಿಾ , ‘ಲಸಕೆ ಪ್ರಸ್ಟ್ಪೀಟ್ಭ’ ಎಿಂಬ ಹೆಸ್ರಿನ್ ಪಿಮಾಣಪತಿ್ ವನ್ನು  ನಿೀಡಿದ 

ಮೊದಲ ದೇಶ ಇಸಿ್ಥ ೀಲ್, ಇದು ಲಸಿಕ್ ಹಾಕದ ವಯ ಕು ಗಳಗೆ ಕ್ಲವು ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಬಳಸಲು ಮತ್ತು  

ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳಲಿಾ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದೆ. 

 

  

 

 ಅಲೂಯ ರ್ಮನಿಯಂ-ಏರ್ ಬಾಯ ಟ್ರಿಗಳು ಯಾವುವು? 

 (What are aluminium-air batteries?) 



 ಸಂದರ್ಭ: 

ಎಲೆಕಟ ರರ್ಕ ವಾಹನಗಳಗೆ ಅಲೂಯ ರ್ಮನಿಯಂ-ಏರ್ ಟೆಕಾು ಲಜಿ (Aluminium-Air 

Technology) ಆಧಾರಿತ್ರ ಬಾಯ ಟರಿ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ನೈಜ ಶೇಖರಣೆರ್ನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಹೈಡಾ ೋಜನ್ ಸಂಗಾ ಹಣೆಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ  ಸಹ ಪರಿಶೋಧಿಸಲು, ಸಕಾ್ರಿ ಸ್ವವ ಮಯ ದ ಇಂಡಿರ್ನ್ 

ಆಯಿಲ್ ಕಾಪೊ್ರೇಶ್ನ್ ಲಿಮಿಟಡ್ ಇಸ್ಯಾ ೋಲಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಬಾಯ ಟರಿ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನದ ನರ್ೋದಯ ಮವಾದ 

ಫಿನಜ್ಯಂದಗೆ ಜಂಟಿ ಉದಯ ಮವನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲು ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. 

ಅಲೂಯ ರ್ಮನಿಯಂ-ಏರ್ ಬಾಯ ಟ್ರಿ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

 ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ-ಏರ್ ಬಾಯ ಟರಿಗಳು ಗಾಳರ್ಲಿಾ ರುವ ಆಮಾ ಜನಕವನುನ  ಬಳಸುತ್ರು ವೆ, ಈ ಆಮಾ ಜನಕವು 

ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ ಹೈಡ್ಡಾ ಕ್ಸ ೈಡನ  ದಾಾ ವಣದೊಂದಗೆ ಪಾ ತಕಾ ಯಿಸಿ ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ ಅನುನ  

ಆಕಸ ಡಿೋಕರಿತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಉತಿ್ರ ದಸುತ್ರು ದೆ. 

ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

1.  ಭಾರತ್ರದಲಿಾ , ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಲಿರ್ಥಯಂ-ಅಯಾನ್ ಬಾಯ ಟರಿಗಳನುನ  ಎಲೆಕಟ ರರ್ಕ ವಾಹನಗಳಗೆ ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ 

ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್್  ಮತ್ತು  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಶ್ಕು ರ್ ದಕ್ಷತ್ರಯಿಂದಾಗಿ ‘ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ-ಏರ್ 

ಬಾಯ ಟರಿಗಳು’ ಲಿರ್ಥಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬಾಯ ಟರಿಗಳಗೆ ಪಯಾ್ರ್ವಾಗಿರಬಹುದು. 

2. ಈ ಬಾಯ ಟರಿಗಳು, ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಚಾಜ್್ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರರ, ಎಲೆಕಟ ರರ್ಕ ವಾಹನಗಳು 400 ಕ.ಮಿೋ ಅರ್ವಾ 

ಅದಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ವೇಗದಲಿಾ  ಪಾ ಯಾಣಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದೆ, ಆದರೆ ಪಾ ಸುು ತ್ರ, 

ಲಿರ್ಥಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬಾಯ ಟರಿಗಳು ಸರಾಸರಿ 150–200 ಕ.ಮಿೋ. ವರೆಗೆ ದಕ್ಷತ್ರರ್ನುನ  ನಿೋಡುತ್ರು ವೆ. 

3. ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ-ಏರ್ ಬಾಯ ಟರಿಗಳಲಿಾ ನ ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ ಫಲಕಗಳು, ಕಾಲಾನಂತ್ರರದಲಿಾ , 

ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ ಟಾ ೈಹೈಡ್ಡಾ ಕ್ಸ ೈಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ರ್ನೆಗಳುಳ ತ್ರು ವೆ ಮತ್ತು  ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ ಅನುನ  

ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ ಟಾ ೈಹೈಡ್ಡಾ ಕ್ಸ ೈಡ್್ನಿಂದ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕ್ಗಾಗಿ 

ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ-ಏರ್ ಬಾಯ ಟರಿಗಳನುನ  ಲಿರ್ಥಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬಾಯ ಟರಿಗಳಂತ್ರ ರಿೋಚಾಜ್್ ಮಾಡಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . ಆದೆ ರಿಂದ, ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ-ಏರ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಚಾಲಿತ್ರ ವಾಹನಗಳ ದೊಡಾ  ಪಾ ಮಾಣದ ಬಳಕ್ಗೆ 

ದೊಡಾ  ಪಾ ಮಾಣದ ಬಾಯ ಟರಿ ವಿನಿಮರ್ ಕಂದಾ ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ರು ವೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಎಲೆಕ್್ ಿ ರ್ಕ ವಾಹನ್ಗಳ ಪಿ ವಧ್ಭಮಾನ್ಕೆಕ  ಈ ತಂತಿ್ಜಾಾ ನ್ದ ಏಕೆ ಅಷ್ ಿಂದು 

ಮಹತ್ವ ದೆ್ರ ಗಿದೆ? 

 ಪಾ ಸುು ತ್ರ,ಭಾರತ್ರವು ಎಲೆಕಟ ರರ್ಕ ವಾಹನಗಳಗೆ ಅತ್ರಯ ಗತ್ರಯ ವಾದ ಲಿರ್ಥಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬಾಯ ಟರಿಗಳನುನ  

ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿ ಚಿೋನಾವನುನ  ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಲಿರ್ಥಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬಾಯ ಟರಿಗಳಗೆ 

ಕಾರ್್ಸ್ವಧಯ ವಾದ ಪಯಾ್ರ್ ಮತ್ತು  ಬಾಯ ಟರಿಗಳ ದೇಶಿೋರ್ ಉತಿ್ರ ದನೆರ್ನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವುದು 

ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ು ತು ರುವ ಇಂಧನ ಸಂಗಾ ಹದ ಬೇಡಿಕ್ರ್ನುನ  ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಜೋವವೈವಿಧಯ ತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

ಹಿಮಾಚಲ ಪಿದೇಶದಲಿಲ ನ್ ಹಿಮ ಚರತೆ ಕುರಿತ್ ಅಧ್ಯ ಯನ್: 

 

(Study on snow leopard in Himachal Pradesh)  

ಸಂದರ್ಭ: 



ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಎತ್ರು ರದ ಗುಡಾ ಗಾಡು ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು 73 ಹಿಮ ಚಿರತ್ರಗಳಗೆ (Panthera uncia)  ಆಶ್ಾ ರ್ ತ್ರಣ 

ವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತ್ರಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗದ (ಸಿಕಕ ದ) ಪಾಾ ಣಿಗಳ ವೈಜ್ವಾ ನಿಕ ಎಣಿಕ್ರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇತು ೋಚಿನ 

ಅಧಯ ರ್ನವು ಹೇಳದೆ. 

ಆವಾಸ್ಸ್ಥ ನ್ಗಳು: 

ಹಿಮ ಚಿರತ್ರಗಳು, ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಮ ೋರ, ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್, ಉತ್ರು ರಾಖಂಡ್, ಸಿಕಕ ಂ ಮತ್ತು  ಅರುಣಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್ ಈ ಐದು 

ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ  ಉನನ ತ್ರ ಹಿಮಾಲರ್ ಮತ್ತು  ಟಾಾ ನ್ಸ -ಹಿಮಾಲರ್ನ್ ಭೂದೃಶ್ಯ ದಲಿಾ  ವಾಸಿಸುತ್ರು ವೆ. 

1. ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ , ಹಿಮ ಚಿರತ್ರರ್ ಆವಾಸಸ್ವಾ ನವು ಲಾಹೌಲ್-ಸಿಿ ತ ಮತ್ತು  ಕನೌನ ರ್ ಜಲೆಾ ಗಳ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗವನುನ  

ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

2. ಇದರ ಸಂಭಾವಯ  ಆವಾಸಸ್ವಾ ನವು ಶಿಮಾಾ , ಕುಲುಾ , ಚಂಬಾ ಮತ್ತು  ಕಾಂಗಾಾ  ಜಲೆಾ ಗಳ ಎತ್ರು ರದ / ಉನನ ತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಗೂ 

ವಾಯ ಪ್ಪಸಿದೆ. 

3. ಈ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ಿ ನವು ದೂರಸಾ ವಾಗಿದೆು , (remote) ಚ್ಳಗಾಲದಲಿಾ  ಈ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸಿೋಮಿತ್ರ ಪಾ ವೇಶ್ದ 

ಅವಕಾಶ್ವಿರುವುದು ಒಂದು ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. 

ಅಧ್ಯ ಯನ್ ನಿೀಡಿದ ಸ್ಲಹೆಗಳು: 

ಸಾ ಳೋರ್ ಸಮುದಾರ್ಗಳ ಕಾಳಜಗಳನುನ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆರ್ಲಿಾ  ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಹಿಮ ಚ್ರಿತ್ರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆರ್ಲಿಾ  

ಅವರು ಪಾ ಬಲ ಮತ್ತು  ನಂಬಿಕಸಾ  ಮಿತ್ರಾ   ರಾಗಿರುತ್ರು ರೆ / ಸಂರಕ್ಷಕ ರಾಗಿರುತ್ರು ರೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಹಿಮ ಚರತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: 

1. ಹಿಮಚರತೆ ಯೀಜನೆ (PSL) ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ರ ಹಿಮ ಚಿರತ್ರ ಮತ್ತು  ಅದರ ಆವಾಸಸ್ವಾ ನವನುನ  ಸಂರಕಿ ಸುತು ದೆ. 

2. ಭಾರತ್ವು 2013 ರಿಿಂದ ಜಾಗತ್ರಕ ಹಿಮ ಚರತೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಸ್ರ ವಯ ವಸ್ಥಥ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (Global Snow Leopard and 

Ecosystem Protection -GSLEP) ಕಾರ್್ಕಾ ಮದ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ / ಸದಸಯ ನಾಗಿದೆ. 

3. ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಭಾರತ್ವು ಮೂರು ದೊಡಡ  ಭೂದೃಶಯ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, ಲಡ್ಡರ್ಕ ಮತ್ತು  

ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್ದಾದಯ ಂತ್ರ ಹೆರ್ಮಸ್ಟ-ಸಪ ಟ್ಟ; ಉತ್ರು ರಾಖಂಡದಲಿಾ  ನಂದ್ರದೇವಿ – ಗಂಗೀತಿ್ರ ; ಮತ್ತು  ಸಿಕಕ ಂ ಮತ್ತು  

ಅರುಣಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್ದಾದಯ ಂತ್ರ, ಕಾಿಂರ್ಚನ್ ಜ್ಿಂಗಾ – ತ್ವಾಿಂಗ. 

4. ಅಂತ್ರಗ್ತ್ರ ಮತ್ತು  ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಮ ಚಿರತ್ರಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ 

ಆವಾಸಸ್ವಾ ನವನುನ  ಸಂರಕಿ ಸಲು ಹಿಮ ಚರತೆ ಯೀಜನೆ ಯನ್ನು  (PSL) 2009 ರಲಿಾ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

5. ಪರಿಸರ ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಚೇತ್ರರಿಕ್ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದಡಿರ್ಲಿಾ  ಹಿಮ ಚಿರತ್ರಯು 21 

ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಪಾ ಬೇಧಗಳ ಪಟಿಟ ರ್ಲಿಾ ದೆ. 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ: 

1. ಹಿಮ ಚಿರತ್ರಗಳನುನ  IUCN ‘ ಅಪಾರ್ಕ್ಕ  ಒಳಗಾಗಬಲಾ ’ (Vulnerable) ಪಾಾ ಣಿ ಎಂದು ವಗಿೋ್ಕರಿಸಿದೆು  ಮತ್ತು  ಇದನುನ  

ಭಾರತೋರ್ ವನಯ ಜೋವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯೆೆ  1972 ರ ಅನುಸೂಚಿ I ರಲಿಾ  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಜ್ವಗತಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಈ ಪಾ ಭೇದಗಳಗೆ ಅತ್ತಯ ನನ ತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸ್ವಾ ನಮಾನವನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ರಯ ವನುನ  

ದೃರ್ಷಟ ರ್ಲಿಾ ಟುಟ ಕೊಂಡು ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಪಾ ಭೇದಗಳ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಾಯ ಪಾರ ಸಮಾವೇಶ್ದ (Convention 

on International Trade in Endangered Species –CITES) ಮತ್ತು  ವಲಸ್ಯ ಪಾ ಭೇದಗಳ ಸಮಾವೇಶ್ (Convention on 

Migratory Species –CMS) ಗಳ ಅನ್ನಬಂಧ್ I ರಲಿಾ  ಇವುಗಳನುನ  ಪಟಿಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ್ ಪಿ್ರರಂಭಿಸದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಿಯತ್ು ಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ: 

ಹಿಮ ಚರತೆ ಯೀಜನೆ (PSL): ಇದು ಸಾ ಳೋರ್ ಸಮುದಾರ್ಗಳನುನ  ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಒಳಗಂಡು,    ಹಿಮ ಚಿರತ್ರಗಳ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಂದು ಅಂತ್ರಗ್ತ್ರ ಮತ್ತು  ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುತ್ರು ದೆ. 



ಸ್ತರಕಿ್ತ್ ಹಿಮಾಲಯ: ಜ್ವಗತಕ ಪರಿಸರ ಸೌಲಭಯ  (Global Environment Facility – GEF)– ಮತ್ತು      ವಿಶ್ವ  ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ 

ಅಭಿವೃದಿ  ಕಾರ್್ಕಾ ಮ (UNDP) ಈ ಯೋಜನೆಗೆ, ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಉನನ ತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಜೋವವೈವಿಧಯ ತ್ರರ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಿ್ಕ 

ಪರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ ಮೇಲೆ ಸಾ ಳೋರ್ ಸಮುದಾರ್ಗಳ ಅವಲಂಬನೆರ್ನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದೆೆ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಧನಸಹಾರ್ 

ಮಾಡುತು ವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಈಗ ಹಿಮ ಚಿರತ್ರ ವಾಯ ಪ್ಪು ರ್ ನಾಲುಕ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ  ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತು ದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ, 

ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಮ ೋರ, ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್, ಉತ್ರು ರಾಖಂಡ್ ಮತ್ತು  ಸಿಕಕ ಂ.. 

 ಪರಿಸ್ರ ನಿಯಂತಿ್ಕದ ರಚನೆಯಲಿಲ ನ್ ವಿಳಂಬವನ್ನು  ಪಿ ಶಿು ಸದ 

ವರಿಷಠ  ನಾಯಯಾಲಯ:(SC questions delay in setting up environment regulator) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಹಸಿರು ವಿಷ್ರ್ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನುಮೊೋದನೆಗಳನುನ  ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ‘ಪರಿಸ್ರ 

ನಿಯಂತಿ್ಕ’ (Environmental Regulator) ವನುನ  ರಚ್ನೆ ಮಾಡದರಲು ಇರುವ ಕಾರಣವನುನ  

ಸಿ ಷ್ಟ ಪಡಿಸುವಂತ್ರ ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಸಕಾ್ರವನುನ  ಕಳದೆ. 

ಪಿ ಕರಣದ ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಲಾಫಜ್ಭ ಉರ್ಮಯಮ್ ಮೈನಿಿಂಗ ಪಿೆ ೈವೇಟ್ ಲಿರ್ಮಟೆಡ್ VS  ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ 

ಇಿಂಡಿಯಾ ಪಿ ಕರಣವನುನ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ‘ಲಾಫ್ಘಜ್ಭ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪಿ ಕರಣ’ ಎಂದು 

ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಈ ಪಾ ಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆರ್ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ಹಸಿರು ವಿಷ್ರ್ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಅನುಮತಗಳಗಾಗಿ ಸವ ತಂತ್ರಾ  ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆರ್ನುನ  ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಪರಿಸರ 

ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ ಮಂಡಳರ್ನುನ  ರೂಪ್ಪಸಲು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್, ಜುಲೈ 2011 ರಲಿಾ   ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು . 

ಉದೆೆ ೀಶಿತ್ ‘ಪರಿಸ್ರ ನಿಯಂತಿ್ಕ’ದ ಬಗೆೆ : 

‘ಪರಿಸ್ರ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯೆ್ದ , 1986 ರ ಅಡಿಯಲಿಲ ’ ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಾ ಕ’ವನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಾಗುವುದು 

ಮತ್ತು  ಅದರ ಕಚೇರಿಗಳನುನ  ಸ್ವಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಾಗುವುದು. 

ಕಾಯಭಗಳು: 

1. ಯೋಜನೆಗಳ ಸವ ತಂತ್ರಾ , ವಸುು ನಿಷ್ಠ  ಮತ್ತು  ಪಾರದಶ್್ಕ ಮೌಲಯ ಮಾಪನವನುನ  ಕೈಗಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  

ಪರಿಸರ ಅನುಮತ ನಿೋಡುವುದು. 

2. ಪರಿಸರ ಅನುಮೊೋದನೆರ್ಲಿಾ  ಸೂಚಿಸಲಾದ ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಅನುಷ್ಯಠ ನದ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  

ಉಲಾ ಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದು. 

ಅಧಿಕಾರಗಳು: 

‘ಪರಿಸರ ನಿಯಂತ್ರಾ ಕ’ ವು, ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಅರಣಯ  ನಿೀತ್ರ 1988 ರ ಕಾನ್ಮನುಬದಿ  ಅನುಷ್ಯಠ ನವನುನ  

ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಸ್ವ ತಂತಿ್  ನಿಯಂತಿ್ಕದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ನ ಹಸಿರು ಪ್ಪೋಠವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶ್ಕಗಳಂದ ಅರಣಯ  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನುನ  

ಬಗೆಹರಿಸುತು ದೆ. 

2. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ನಿೋಡಲಾದ ಅನುಮೊೋದನೆಗಳ ವಿಧಾನದಲಿಾ  ಈ 

ನಾಯ ರ್ಪ್ಪೋಠವು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನುನ  ಎದುರಿಸಿದೆ. 

3. ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ನ ಈ ನಾಯ ರ್ಪ್ಪೋಠವು, ಅಭಿವೃದಿ  ಯೋಜನೆಗಳಗಾಗಿ ಅರಣಯ ಭೂಮಿರ್ನುನ  ಬೇರೆ 

ಉದೆೆ ೋಶ್ಗಳಗೆ ಬಳಕ್ ಮಾಡಲು ಶಿಫ್ಘರಸುಸ  ಮಾಡುವ ಅರಣಯ  ಸಲಹಾ ಸಮಿತರ್ ‘ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮದ 



ಮೌಲಯ ಮಾಪನ’ (Environment Impact Assessment- EIA) ವರದಗಳು ಮತ್ತು  ತ್ರಪಿು  

ನಿಧಾ್ರಗಳನುನ   ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು . 

4. ‘ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ’ ವರದರ್ನುನ  ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದ ರಿೋತ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಪಾ ದೇಶ್ 

ಗುರುತಸುವಿಕ್, ಗಡಿರೇಖ್ಯ ಮತ್ತು  ಅರಣೆಯ ೋತ್ರರ ಬಳಕ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಧಾನಗಳಲಿಾ  ಹಸಿರು 

ಪ್ಪೋಠವು ಆಸಕು ರ್ ಸಂಘಷ್್ವನುನ  ಕಂಡುಹಿಡಿದದೆ. 

ಆದೆ ರಿಿಂದ ನಾಯ ಯಾಲಯದ ದೃಷ್್ಟ ಯಲಿಲ  ಸ್ವ ತಂತಿ್  ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಿಯಂತಿ್ಕವು ಈ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗೆ 

ಸ್ರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಯ  ಮತ್ತು  ಸವೆತ್ರ, ಪರಿಸರ ಪಾ ಭಾವದ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ. 

ವಿಶವ  ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ ದನ್: 

(World Wildlife Day) 

ಸಂದರ್ಭ: 

 ವಿಶ್ವ ದ ವನಯ ಜೋವಿಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಡು ಸಸಯ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಜ್ವಗೃತ ಮೂಡಿಸಲು 2013 ನೆಯ ವಷ್್ದಲಿಾ  ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಸ್ವಮಾನಯ  

ಸಭೆಯು –  (United Nations General Assembly- UNGA) ಮಾರ್ಚಭ 3 ರಂದು ವಿಶವ  ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ ದನ್ವೆಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ಲು 

ನಿಧ್ಭರಿಸತ್ತ. 

ಮಾರ್ಚ್ 3, 1973 ರಂದು, ಅಳವಿನಂಚನ್ಲಿಲ ರುವ ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ ಮತ್ತು  ಸ್ಸ್ಯ  ಪಿ ಭೇದಗಳ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ವಾಯ ಪ್ರರದ 

ಸ್ಮಾವೇಶಕೆಕ  (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora– 

CITES) ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

1. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆ (UNGA) ರ್ ನಿಣ್ರ್ದ ಮೂಲಕ ಜ್ವಗತಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವ  ವನಯ ಜೋವಿ ದನವನುನ  

ಜ್ವಗತಕವಾಗಿ ಆಚ್ರಿಸಲು CITES ಸಚಿವಾಲರ್ವನುನ  ‘ಸಹಾರ್ಕನಾಗಿ’ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2. 2021 ರ ವಿಶವ  ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ ದನ್ದ ಥೀಮ್ / ವಿಷಯ: “ಅರಣಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಜೋವನ್ೋಪಾರ್ಗಳು: ಜನರು ಮತ್ತು  

ಗಾ ಹವನುನ  ಉಳಸಿಕೊಳುಳ ವುದು” (Forests and Livelihoods: Sustaining People and Planet).  

CITES ನ್ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಅಳವಿನಂಚನ್ಲಿಲ ರುವ ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ ಮತ್ತು  ಸ್ಸ್ಯ  ಪಿ ಭೇದಗಳ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ವಾಯ ಪ್ರರದ ಸ್ಮಾವೇಶವು 

(CITES) 183 ಸ್ದಸ್ಯ  ರಾಷ್ ಿ ಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನಿಯಂತ್ರಾ ಕ ಒಪಿ ಂದವಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ಒಪಪ ಿಂದಕೆಕ  1973 ರಲಿಲ  ಸ್ಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  35,000 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚ್್ಚ  ಕಾಡು ಜಾತ್ರಯ ಸ್ಸ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಪಿ್ರಣಿಗಳ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಾಯ ಪಾರವನುನ  ನಿಯಂತಾ ಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಈ ಸಮಾವೇಶ್ದ ಗಮನವು ಕಾಡು ಪಾಾ ಣಿ ಮತ್ತು  ಅಪರೂಪದ ಸಸಯ  ಪಾ ಭೇದಗಳ ರಕ್ಷಣೆರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರಾ ವಲಾ . ಇದು 

ಕಾಡು ಜಿೀವಿ ಪಿಭೇದಗಳ ಸ್ತಸಥ ರತೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಲಲ ದ ನಿಯಂತಿ್ರ ತ್ ವಾಯ ಪ್ರರವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

 CITES ಹೇಗೆ ಕಾಯಭನಿವಭಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ಈ ಸಮಾವೇಶ್ವು, ಪಾಾ ರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಗಿೋ್ಕರಣ ಮತ್ತು  ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡುವ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಕಾಡು ಪಾ ಭೇದಗಳನುನ  ಅನುಬಂಧ I ರಿಂದ III ರಲಿಾ  ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿ IUCN ನ್ ಕೆಿಂಪು ಪಟ್್ಟ ಯಲಿಲ  ಪಟಿಟ  

ಮಾಡಲಾದ ಪಾ ಭೇದಗಳ ಅಪಾರ್ ಕೊಕ ಳಗಾದ ಸಿಾ ತರ್ನುನ  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ. ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ನಿಸ್ಗಭ ಮತ್ತು  ನೈಸ್ಗಿಭಕ 

ಸಂಪನೂಾ ಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಒಕ್ಕಕ ಟ್ವು (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 

-IUCN) ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಅಪಾರ್ದ ಅಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಪಾ ಭೇದಗಳ ಕ್ಂಪು ಪಟಿಟ ರ್ನುನ  ಮೊದಲು 1964 ರಲಿಲ  ರೂಪ್ಪಸಲಾಯಿತ್ತ. 



1. ಅನ್ನಬಂಧ್ I: ಹ್ನಚ್ು  ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಜೋವಿ ಪಾ ಭೇದಗಳ ವಾಯ ಪಾರವನುನ  ನಿಬ್ಂಧಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಅನ್ನಬಂಧ್ II: ಕ್ಲವು ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ವಯ ವಹಾರವನುನ  ಅನುಮತಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕ  ರಫುು  ಮಾಡುವ ದೇಶ್ಗಳು 

ಪರವಾನಗಿರ್ನುನ  ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ರಯ ವಿದೆ, ಆದರೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ದೇಶ್ಗಳಗೆ ಇದು ಅಗತ್ರಯ ವಿಲಾ . 

3. ಅನ್ನಬಂಧ್ III ರಲಿಾ  ಪಟಿಟ  ಮಾಡಲಾದ ಪಾ ಭೇದಗಳ ವಾಯ ಪಾರಕ್ಕ  ಮೂಲ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ರಾ  ಮಾತ್ರಾ  ಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಹಾನಿಕಾರಕವಲಾ ದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನುನ  ವೈಜ್ವಾ ನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ ನಂತ್ರರ ರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ CITES ನಿವಭಹಣಾ 

ಪಿ್ರಧಿಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿಗಳನುನ  ನಿೋಡಬಹುದು. 

CITES, ಸ್ಮಾವೇಶದ ಸ್ದಸ್ಯ  ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ವಾಗಿ ಬಂಧಿತ್ವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು  ಸದಸಯ  ರಾಷ್ಟ ರಗಳು ತ್ರಮಮ  

ಗುರಿಗಳನುನ  ಕಾರ್್ಗತ್ರಗಳಸಲು ತ್ರಮಮ ದೇ ಆದ ಕಾನ್ಮನುಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ನಿಬ್ಂಧವನುನ  ಹಂದವೆ 

 

ತ್ರೀವಿವಾಗಿ ಅಳವಿನಂಚನ್ಲಿಲ ರುವ ಪಿಭೇದಗಳ ಚೇತ್ರಿಕೆ ಕಾಯಭಕಿಮ: 

(Species Recovery Programme)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಕಳೆದ ತಂಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳ ಮತ್ತು  ಕೇಿಂದಿ  ಪರಿಸ್ರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ 

ಸ್ಚವಾಲಯವು ರಾಜಸ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ಗುಜರಾತ್್ನ ಕ್ಲವು ಭಾಗಗಳಲಿಾ  ಕಂಡುಬರುವ ಮಧ್ಯ ಮ ಗಾತಿ್ ದ ಕಾಡು ಬಕುಕ  

ಕಾಯ ರಕಲ್ (Caracal) ಅನುನ   ತ್ರೀವಿ  ಅಳವಿನಂಚನ್ಲಿಲ ರುವ ಪಿ ಭೇದಗಳ ಪಟ್್ಟ ಗೆ ಸೇಪ್ಡೆ ಮಾಡಿವೆ. 

1. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ತೋವಾ ವಾಗಿ ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಪಾ ಭೇದಗಳ ಚೇತ್ರರಿಕ್ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದಲಿಾ  ಈಗ 22 ವನಯ ಜೋವಿ 

ಪಾ ಭೇದಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಯ ರಕಲ್ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಕಾಯ ರಕಲ್ ಭಾರತ್ರದ ಹರತ್ರಗಿ ಆಫಿಾ ಕಾ, ಮಧಯ ಪಾಾ ಚ್ಯ , ಮಧಯ  ಮತ್ತು  ದಕಿ ಣ ಏಷ್ಯಯ ದ ಅನೇಕ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  

ಕಂಡುಬರುತ್ರು ದೆ. 

2. ಆಫಿಾ ಕಾದ ಕ್ಲವು ಭಾಗಗಳಲಿಾ , ಅದರ ಸಂಖ್ಯಯ ಗಳು ಗಮನಾಹ್ವಾಗಿ ಬಳೆಯುತು ದೆ ರೆ, ಏಷ್ಯಯ ದಲಿಾ  ಅದರ ಸಂಖ್ಯಯ  

ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದೆ. 

3. ಈ ಕಾಡು ಬಕುಕ  / ಬಾಬ್್ಕಾಯ ಟ್ ಉದೆವಾದ ಕಾಲುಗಳು, ಸಣಣ  ಮುಖ, ಉದೆವಾದ ಕೊೋರೆ ಹಲುಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಿ ಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಉದೆ  ಮತ್ತು  ಮೊನಚಾದ ಕವಿಗಳನುನ  ಹಂದದೆ, ಇದು ಕವಿರ್ ಮೇಲಿನ ತ್ತದಗಳಲಿಾ  ಗಾಢವಾದ ಕಪುಿ  ಕ್ಯದಲನುನ  

ಹಂದರುತ್ರು ದೆ. 

4. ಇದಕ್ಕ  ಅದರ ಅಪಾ ತಮ ಕವಿಗಳ ಹ್ನಸರನುನ  ಇಡಲಾಗಿದೆ – ಕಾಯ ರಕಲ್, ಟಕ್ ಭಾಷ್ಠರ್ ಪದವಾದ ಕರಕುಲಾರ್ಕ್ನಿಂದ 

ಬಂದದೆ, ಇದರರ್್ ‘ಕಪಿು  ಕವಿ’. 

5. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ , ಇದನುನ  ಸಯಾಗೀಷ್ ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಇದು ಪರ್ಷ್ರ್ನ್ ಅನುವಾದದಲಿಾ  ‘ ಕಪುಪ  ಕ್ವಿ‘ 

ಎಂದಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಐತ್ರಹಾಸಕ ಪುರಾವೆಗಳು: 

ಇದನುನ  ಅಬ್ಬಲ್ ಫಜಲ್್ ನ್ ಅಕು ರ್ ನಾಮ ದಲಿಾ , ಅಕು ರ್್ನ ಸಮರ್ದಲಿಾ  (1556–1605) ಬೇಟಯಾಡುವ ಪಾಾ ಣಿಯಾಗಿ 

ಉಲೆಾ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರಾಕ್ಲ್ ಮತ್ತು  ಅದರ ಚಿತ್ರಾ ಣಗಳ ವಿವರಣೆರ್ನುನ  ಮಧಯ ಕಾಲಿೋನ ಗಾ ಂರ್ಗಳಾದ ಅನ್ವ ರ್-ಇ-ಸ್ತಹೈಲಿ, 

ಟ್ಟಟ್ಟನಾಮ, ಖಮಾಸ -ಎ-ನಿಜಾರ್ಮ ಮತ್ತು  ಶ್ಹನಾಮಾ ಗಳಲಿಾ  ( the Anvar-i-Suhayli, Tutinama, Khamsa-e-Nizami, 

and Shahnameh) ಕಾಣಬಹುದು. 



 

ಪಿಭೇದಗಳ ಚೇತ್ರಿಕೆ ಕಾಯಭಕಿಮದ ಬಗೆೆ : 

1. ವನಯ ಜೋವಿ ಆವಾಸಸ್ವಾ ನಗಳ ಸಮಗಾ  ಅಭಿವೃದಿ  – (Integrated Development of Wildlife Habitats– IDWH) 

ಕಾರ್್ಕಾ ಮದ ಮೂರು ಅಂಶ್ಗಳಲಿಾ  ಇದು ಒಂದಾಗಿದೆ. 

2. IDWH ಅನುನ  2008-09ರಲಿಾ  ಕಂದಾ  ಪಾಾ ಯೋಜತ್ರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಸಂರಕಿತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  (ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಉದಾಯ ನಗಳು, ವನಯ ಜೋವಿ ಅಭಯಾರಣಯ ಗಳು, ಸಂರಕ್ಷಣೆ / ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಮಿೋಸಲುಗಳು, ಮತ್ತು  ಸಮುದಾರ್ ಮಿೋಸಲುಗಳು, ‘ಹುಲಿ ಸಂರಕಿ್ತ್ ರ್ಮೀಸ್ಲು ಪಿ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ’), 

ಸಂರಕಿತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳ ಹರಗಿನ ವನಯ ಜೋವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ತೋವಾ ವಾಗಿ ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಪಾ ಭೇದಗಳು ಮತ್ತು  

ಆವಾಸಸ್ವಾ ನಗಳನುನ  ಉಳಸಲು ಚೇತ್ರರಿಕ್ ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಬಂಬಲಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 

  

ಕಾಡಿಗ ಚ್ಿ ನ ಕುರಿತ್ತ ಭಾರತೋರ್ ಅರಣಯ  ಸಮಿೋಕಿ್ರ್ ವರದ: 

 (FSI Report on forest fires) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಕಾಡಿಗ ಚ್ಿ ನ ಕುರಿತ್ರ ವರದರ್ನುನ  ಭಾರತೋರ್ ಅರಣಯ  ಸಮಿೋಕಿ್ಯು (FSI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ಸಂಶೀಧ್ನೆಗಳು: 



1. ಅರಣಯ  ಸಮಿೋಕಿ್ರ್ ವರದರ್ ಪಾ ಕಾರ, 2021 ರ ಫೆಬಾ ವರಿ 22 ಮತ್ತು  ಮಾರ್ಚ್ 1 ರ ನಡುವೆ ಒಡಿಶಾದಲಿಾ  

ಕನಿಷ್ಠ  5,291 ವನಾಗಿು  / ಕಾಡೆಿಚ್್ಚ  ಘಟನೆಗಳು ವರದಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಈ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ  ಇಡಿೋ ದೇಶ್ದಲಿಾ  

ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ ಹ್ನಚ್ು  ಕಾಡಿಗ ಚ್ು  ಪಾ ಕರಣವಾಗಿದೆ. 

2. ಒಡಿಶಾದ ಅರಣಯ ಗಳಲಿಾ  ಕಾಡಿಗ ಚ್ಿ ನ ಕ್ಲವು ಪಾ ಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲಿಾ  ಮಾಹುವಾ 

ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಿಂಡು ಎಲೆಗಳ ಸಂಗಿಹ, ಅರಣಯ  ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಕೃರ್ಷ ಸ್ವಗುವಳ (ಝೂಮ್ ಕೃಷ್ಟ) 

ಗಳು ಪಾ ಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. 

3. FSI ಅಂಕಅಂಶ್ಗಳ ಪಾ ಕಾರ ತ್ರಲಂಗಾಣವು ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಎರಡನೇ ಅತ ಹ್ನಚ್ು  ಕಾಡಿಗ ಚ್್ ನುನ  (1,527) 

ದಾಖಲಿಸಿದೆ, ನಂತ್ರರದ ಸ್ವಾ ನಗಳಲಿಾ  ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ (1,507) ಮತ್ತು  ಆಂಧಾ ಪಾ ದೇಶ್ (1,292) ಗಳವೆ. 

ಕಳವಳಗಳು: 

ಕಾಡಿನ ಬಂಕ ಜ್ವಗತಕ ಕಾಳಜರ್ ವಿಷ್ರ್ವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ , ಕಾಡಿನ 

ಬಂಕಯಿಂದಾಗಿ   ವಿಶಾಲವಾದ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು ನಾಶ್ವಾಗುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಜ್ವಗತಕ ತ್ರಪಮಾನ 

ಏರಿಕ್ಯಿಂದಾಗಿ ‘ ಬಿಂಕ್ಯ ಋತ್ತಮಾನ್’ ಹ್ನಚ್ು ತು ದೆ. 

ಜ್ವಗತಕವಾಗಿ, ಕಾಡಿಗ ಚ್ಿ ನಿಂದಾಗಿ, ಶ್ತ್ರಕೊೋಟಿ ಟನ್ CO2 ವಾತ್ರವರಣಕ್ಕ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ರು ದೆ 

ಮತ್ತು  ವನಾಗಿು  ಮತ್ತು  ಇತ್ರರೆಡೆಗಳಲಿಾ  ಬಂಕಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಗೆಗೆ ಒಡಿಾ ಕೊಳುಳ ವುದರಿಂದ 

ಲಕಿಾ ಂತ್ರರ ಜನರು ಅನಾರೋಗಯ ಕ್ಕ  ಒಳಗಾಗುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವಯುತ್ರು ರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

ಕಾಡೆಿಚ್ ಗೆ ಕಾರಣಗಳು: 

ಕಾಡಿಗ ಚ್ು , ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿ ನೈಸಗಿ್ಕ ಕಾರಣಗಳಂದಾಗಿ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ನಿಮಿ್ತ್ರ ಅರ್ವಾ ಮಾನವಜನಯ  

ಕಾರಣಗಳಂದ ಉಂಟಾಗತ್ರು ದೆ. 

1. ನೈಸ್ಗಿಭಕ ಕಾರಣಗಳು: ಆಕಾಶ್ದಲಿಾ ನ ಮಿಂಚು ಅರ್ವಾ ಬಿದರಿನ ಮರಗಳು ಪರಸಿ ರ ಉಜುಜ ವುದು 

ಮುಂತ್ರದ ನೈಸಗಿ್ಕ ಕಾರಣಗಳಂದಾಗಿ, ಕಾಡುಗಳಲಿಾ  ಸ್ವಂದಭಿ್ಕವಾಗಿ ಬಂಕ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ದೆ. 

ಹ್ನಚ್ಿ ನ ವಾತ್ರವರಣದ ತ್ರಪಮಾನ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಆದಾ ್ತ್ರಯು ಬಂಕಗೆ ಅನುಕ್ಯಲಕರ ಪರಿಸಿಾ ತಗಳನುನ  

ಸೃರ್ಷಟ ಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಮಾನ್ವ ನಿರ್ಮಭತ್ ಕಾರಣಗಳು: ದನಗಾಹಿ ಮತ್ತು  ಕರು ಅರಣಯ  ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸುವವರು 

ಆಹಾರವನುನ  ಬೇಯಿಸಲು ತ್ರತ್ರಕ ಲಿಕ ಒಲೆ ಹಂದಸಿ ಅಲಿಾ ಂದ ಹೋಗುವ ಮುನನ  ಹಗೆಯಾಡುತು ರುವ 

ಬಂಕರ್ನುನ  ನಿೋರಿನಿಂದ ನಂದಸದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟುಟ  ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಅದು ಕಾಡಿನ ಬಂಕಯಾಗಿ 

ಬಳೆರ್ಬಲಾ ದಾಗಿದೆ. 

3. ಸ್ವಂಪಾ ದಾಯಿಕವಾಗಿ ಭಾರತೋರ್ ಕಾಡುಗಳು ಬಂಕಯಿಂದ ಪಾ ಭಾವಿತ್ರವಾಗಿವೆ. ಹ್ನಚ್ು ತು ರುವ ಮನುಷ್ಯ  

ಮತ್ತು  ಜ್ವನುವಾರುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ವಯ ಕು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಮುದಾರ್ಗಳಂದ ಮೇಯಿಸುವಿಕ್, ಸ್ವಗುವಳ 

ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳಗೆ ಹ್ನಚ್ಿ ದ ಬೇಡಿಕ್ಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯಯ  ಮತ್ರು ಷ್ಟಟ  ಉಲು ಣಗಂಡಿದೆ. 

4. ಹ್ನಚ್ಿ ನ ತ್ರಪಮಾನ, ಗಾಳರ್ ವೇಗ ಮತ್ತು  ದಕುಕ , ಮಣ್ಣಣ  ಮತ್ತು  ವಾತ್ರವರಣದಲಿಾ ನ ತೇವಾಂಶ್ದ ಮಟಟ  

ಮತ್ತು  ಶುಷ್ಕ  ತಂಗಳುಗಳಲಿಾ ನ ಬಳವಣಿಗೆಯು ಅರಣಯ ಬಂಕರ್ನುನ  ಉಲು ಣಗಳಸುತ್ರು ದೆ. 

ಕಾಡೆಿಚ್ ನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಭಾರತ್ ಕೈಗಿಂಡ ಉಪಕಿಮಗಳು: 

ಕಾಡೆಿಚ್್ಚ  ಕುರಿತ್ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಕಿ್ಯಾ ಯೀಜನೆ: 

(National Action Plan on Forest Fires– NAPFF) 

ಕಾಡಿಗ ಚ್್ ನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 2018 ರಲಿಲ  ಈ ಕಿ್ಯಾ ಯೀಜನೆ ಯನ್ನು  

ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಅರಣಯ ದ ಅಂಚಿನಲಿಾ  ವಾಸಿಸುವ ಸಮುದಾರ್ಗಳಗೆ ಮಾಹಿತ ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ 

ಶ್ಕು ಗಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ಸಬಲಿೋಕರಣಗಳಸುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ರಯ  ಪೊಾ ೋತ್ರಸ ಹಧನ 

ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ  ಅರಣಯ   ಇಲಾಖ್ಯಗಳಂದಗೆ ಅವರನುನ  ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು ಉತ್ರು ೋಜಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಕಾಡೆಿಚ್್ಚ  ತ್ಡೆಗಟ್್ಟ ವಿಕೆ ಮತ್ತು  ನಿವಭಹಣಾ ಯೀಜನೆ (Forest Fire Prevention and 

Management Scheme– FPM) ಯು, ನಿದ್ಷ್ಟ  ಅರಣಯ  



ಬಿಂಕ್ ಅರ್ವಾ ವನಾಗಿು  ಅರ್ವಾ ಕಾಡೆಿಚ್್ಚ  ಘಟನೆಗಳನುನ  ಎದುರಿಸಲು ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು 

ಮಿೋಸಲಾಗಿರುವ ಏಕೈಕ ಕೇಿಂದಿ ೀಯ ಧ್ನ್ಸ್ಹಾಯ ಕಾಯಭಕಿಮವಾಗಿದೆ. 

 

ವನ್ ಧ್ನ್ ವಿಕಾಸ್ ಕೇಿಂದಿ  ಉಪಕಿಮ: (Van Dhan Vikas Kendras initiative) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇಲಿಾ ರ್ವರೆಗೆ,ದೇಶ್ದ 22 ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾ  ಮತ್ತು  ಒಂದು ಕಂದಾ  ಪಾ ದೇಶ್ಕ್ಕ  1770 ವನ್ ಧನ್ ಕಂದಾ ಗಳಗೆ 

ಮಂಜೂರಾತ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

‘ವನ್ ಧ್ನ್ ವಿಕಾಸ್ಟ ಕೇಿಂದಿ ’ ಉಪಕಿಮದ ಬಗೆೆ : 

1. ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಸಂಗಾಾ ಹಕರು ಮತ್ತು  ಕುಶ್ಲಕಮಿ್ಗಳ ಕರು ಅರಣಯ  ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳ (MFPs) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಜೋವನ್ೋಪಾರ್ದ ಅಭಿವೃದಿರ್ನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವುದು ಈ ಉಪಕಾ ಮದ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ಉಪಕಾ ಮದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ತ್ರಳಮಟಟ ದಲಿಾ  ಪಾಾ ರ್ಮಿಕ ಹಂತ್ರದ ಮೌಲಯ ವಧ್ನೆರ್ನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವ 

ಮೂಲಕ ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಸಮುದಾರ್ವನುನ  ಮುಖಯ ವಾಹಿನಿಗೆ ತ್ರರಲು ಪಾ ರ್ತನ ಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಮಹತ್ವ : ಈ ಉಪಕಾ ಮದ ಮೂಲಕ, ಮರದೇತ್ರರ ಉತಿ್ರ ದನೆರ್ ಮೌಲಯ  ಸರಪಳರ್ಲಿಾ  ಬ್ಬಡಕಟುಟ  

ಜನಾಂಗದವರ ಪಾಲು ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಸುಮಾರು 20% ರಿಂದ 60% ಕ್ಕ  ಏರಿಕ್ಯಾಗುವ ನಿರಿೋಕಿ್ಯಿದೆ. 

ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ್: 

1. ಈ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಮೂಲಕ ಕಂದಾ  ಮಟಟ ದಲಿಾ  ಪಾ ಮುಖ 

ನ್ೋಡಲ್ ಇಲಾಖ್ಯಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟ ರಮಟಟ ದಲಿಾ  ಪಾ ಮುಖ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗಿ TRIFED ಮೂಲಕ ಜ್ವರಿಗೆ 

ತ್ರರಲಾಗುವುದು. 

2. ರಾಜಯ  ಮಟಟ ದಲಿಾ  ಕರು ಅರಣಯ  ಉತಿ್ರ ದನೆಗಾಗಿ ರಾಜಯ  ನ್ೋಡಲ್ ಏಜೆನಿಸ  ಮತ್ತು  ತ್ರಳಮಟಟ ದಲಿಾ  

ಜಲಾಾ ಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಜನೆರ್ ಅನುಷ್ಯಠ ನದಲಿಾ  ಪಾ ಮುಖ ಪಾತ್ರಾ  ವಹಿಸಲಿದೆಾ ರೆ. 

3. ಸಾ ಳೋರ್ ಮಟಟ ದಲಿಾ , ಈ ಕಂದಾ ಗಳನುನ  ವಯ ವಸ್ವಾ ಪನಾ ಸಮಿತ (an SHG) ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ದೆ, ಇದರಲಿಾ  

ವಾಯ ನ್ ಧನ್ ಸವ ಸಹಾರ್ ಗುಂಪ್ಪನ ಪಾ ತನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದೆಾ ರೆ. 

ಸಂರಚನೆ: ಯೋಜನೆರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಕರು ಅರಣಯ  ಉತಿ್ರ ದನೆ ಆಧಾರಿತ್ರ ಬಹುಪಯೋಗಿ ಅರಣಯ  ಸಂಪತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿ  ಕಂದಾ ಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲು TRIFED ಅನುಕ್ಯಲ ಕಲಿಿ ಸುತ್ರು ದೆ. ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ , 

ಹತ್ತು  ಸವ -ಸಹಾರ್ ಗುಂಪುಗಳ ಪಾ ತ ಕಾ ಸಟ ರ್್ನಲಿಾ  30 ಕರು ಅರಣಯ  ಉತಿ್ರ ನನ  ಸಂಗಾ ಹಕಾರರನುನ  

ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್  ನಿವಭಹಣಾ ಆಯೀಗ (CAQM): 

(Commission for Air Quality Management -CAQM) 

ಸಂದರ್ಭ:   

ಸುಗಿಾ ೋವಾಜೆಾ ರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ, ಐದು ತಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾ ದೇಶ್ 

ಮತ್ತು  ಅದರ ಪಕಕ ದ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಗೆ ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ರಚಿಸಿದ ‘ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್  ನಿವಭಹಣಾ 

ಆಯೀಗ’ (Commission for Air Quality Management- CAQM) ವನುನ  ವಿಸಜ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 



1. ಸಂಸತು ನ ಅಧಿವೇಶ್ನ ಪಾಾ ರಂಭವಾದ ಆರು ವಾರಗಳಲಿಾ  ಕಾನ್ಮನಿನ ರೂಪವನುನ  ನಿೋಡಲು ಈ 

ಸುಗಿಾ ೋವಾಜೆಾ ರ್ನುನ  ಸದನದಲಿಾ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದ ಕಾರಣ, ಅದು ತ್ರನನ  ಸಿಂಧುತ್ರವ ವನುನ  

ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತ ಆನಂತ್ರರ ಕಂದಾ ವು ಅದನುನ  ವಿಸಜ್ಸಿತ್ತ. 

2. ಹಿಿಂದನ್ ‘ಪರಿಸ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ  (ತ್ಡೆಗಟ್್ಟ ವಿಕೆ ಮತ್ತು  ನಿಯಂತಿ್ಣ) ಪಿ್ರಧಿಕಾರ’ (Environment Pollution 

(Prevention and Control) Authority) ಅರ್ವಾ EPCA ರ್ನುನ , ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್  ನಿವಭಹಣಾ 

ಆಯೀಗವನ್ನು  (CQAM) ರೂಪ್ರಸ್ತವ ಸ್ಲುವಾಗಿ ವಿಸಜ್ಸಲಾಯಿತ್ತ. 

‘ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್  ನಿವಭಹಣಾ ಆಯೀಗ’ ಕುರಿತ್ತ: 

2020 ರ ಅಕೊಟ ೋಬರ್್ನಲಿಾ  ‘ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪಿದೇಶ ಮತ್ತು  ಅದರ ಪಕಕ ದ ಪಿದೇಶಗಳಲಿಲ  

ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್  ನಿವಭಹಣೆಗೆ ಸ್ತಗಿಿ ೀವಾಜೆಾ ’, 2020  (‘Commission for Air Quality Management 

in National Capital Region and Adjoining Areas Ordinance’) ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ  

ನಿವ್ಹಣಾ ಆಯೋಗವನುನ  (CAQM) ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಸಂರಚನೆ: 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು: ನೇತೃತ್ರವ ವನುನ  ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರದ ಕಾರ್್ದಶಿ್ ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರದ ಮುಖಯ  

ಕಾರ್್ದಶಿ್ ವಹಿಸಲಿದೆಾ ರೆ. 

ಇದು ಶಾಶವ ತ್ ನಿಕಾಯ ವಾಗಲಿದೆು , 20 ಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ು  ಸದಸಯ ರನುನ  ಹಂದರುತ್ರು ದೆ. 

1. ಈ ಆಯೋಗವು ‘ಶಾಸ್ನ್ಬದಧ  ಪಿ್ರಧಿಕಾರ’ ಆಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

2. ಇದು ಕಂದಾ  ಮಾಲಿನಯ  ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ ಮಂಡಳ ಮತ್ತು  ದೆಹಲಿ, ಪಂಜ್ವಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ರು ರ ಪಾ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  

ರಾಜಸ್ವಾ ನದ ರಾಜಯ  ಮಾಲಿನಯ  ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ ಮಂಡಳಗಳನುನ  ರದೆು  ಪಡಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ವಾಯುಮಾಲಿನಯ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಈ ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರಗಳಗೆ ನಿದೇ್ಶ್ನಗಳನುನ  ನಿೋಡುವ 

ಅಧಿಕಾರ ಈ ಆಯೋಗಕ್ಕ  ಇರುತ್ರು ದೆ. 

ನಾಯ ಯವಾಯ ಪ್ರು : 

ಈ ಆಯೋಗವು ವಾಯು ಮಾಲಿನಯ ಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜ್ವಬ್, ಉತ್ರು ರ 

ಪಾ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ರಾಜಸ್ವಾ ನ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಂತ್ರ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಾ ಂತ್ರಯ ದ (NCR) 

ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪ್ರು ಯನ್ನು  ಹಂದರುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಆಯಾ ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರಗಳು ಮತ್ತು  CPCB 

ಮತ್ತು  ಇಸ್ಾ ೋಗಳಂದಗೆ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

ಆಯೀಗ ಹೊಿಂದರುವ ಶಿಕಿೆ  ವಿಧಿಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರಗಳು: 

ಹೌದು, ಆಯೋಗವು ಕ್ಲವು ಅಧಿಕಾರಗಳನುನ  ಹಂದದೆ. ನಿಬ್ಂಧಿತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಘಟಕವನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯೋಗದ ನಿದೇ್ಶ್ನಗಳನುನ  ಉಲಾ ಂಘಿಸಿದರೆ 1 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ 

ದಂಡ ಮತ್ತು  5 ವಷ್್ಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವು ಆಯೋಗಕಕ ದೆ. 



 

  

ಪೌರಾಣಿಕ ಸ್ರಸ್ವ ತ್ರ ನ್ದಯ ಅಧ್ಯ ಯನ್ಕಾಕ ಗಿ ಸ್ರ್ಮತ್ರ: 

(Commission for Air Quality Management (CAQM) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಪೌರಾಣಿಕ ‘ಸರಸವ ತ’ ನದರ್ ಅಧಯ ರ್ನಕಾಕ ಗಿ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ರೂಪ್ಪಸಲು ಮುಂದನ ಎರಡು 

ವಷ್್ಗಳಲಿಾ  ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ಸಲಹಾ ಸಮಿತರ್ನುನ  ಪುನರ್ ರೂಪ್ಪಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ರಚಿಸಲಾದ 

ಸಮಿತರ್ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 2019 ರಲಿಾ  ಕೊನೆಗಂಡಿತ್ತ. 

1. ಆಕ್ರ್ಲಾಜಕಲ್ ಸವೆ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಭಾರತ್ರೀಯ ಪುರಾತ್ತ್ವ  ಶಾಸ್ು ಿ  ಇಲಾಖ್ಯ-ASI) ಈ ವಿಷ್ರ್ದ 

ಕುರಿತ್ತ ಅಧಯ ರ್ನ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಯಂಬರ್ 28, 2017 ರಂದು ಎರಡು ವಷ್್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಂದು 

ಸಮಿತರ್ನುನ  ರಚಿಸಿತ್ತು . 

ಸ್ರ್ಮತ್ರಯ ಸಂಯೀಜನೆ: 

ಈ ಸಮಿತರ್ ನೇತೃತ್ವ ವನ್ನು  ಕೇಿಂದಿ  ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ರ ಸ್ಚವರು ವಹಿಸಲಿದೆು , ಸಂಸಕ ೃತ, ಪಾ ವಾಸ್ೋದಯ ಮ, 

ಜಲಸಂಪನ್ಮಮ ಲ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ , ವಸತ ಮತ್ತು  ನಗರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲರ್ದ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ; ಭಾರತೋರ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಪಾ ತನಿಧಿ; 

ಗುಜರಾತ್, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು  ರಾಜಸ್ವಾ ನ ಸಕಾ್ರಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು; ಮತ್ತು  ಆಕ್ರ್ಲಾಜಕಲ್ ಸವೆ್ 

ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ. 

ಸ್ರಸ್ವ ತ್ರ ನ್ದಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಸರಸವ ತ ನದ ಹಿಮಾಲಯದ ಕೈಲಾಶ ಪವಭತ್ದ ಪಶ್ಿ ಮಕೆಕ  ಕಪ್ರಲ್ ತ್ರೀರ್ಭದಿಂದ 

ಉಗಮವಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಮೂಲದಂದ ದಕಿ ಣದ ಮಾನಸರೋವರ್್ಗೆ ಹರಿಯಿತ್ತ, ನಂತ್ರರ ಪಶ್ಿ ಮ 

ದಕಕ ಗೆ ತರುಗಿತ್ತ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 



2. ಈ ನದ ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸಾಥ ನ್ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲಕ ಹರಿಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ರಣ 

ಆಫ್ ಕರ್ಚ ಮೂಲಕ ಪಶ್ಿ ಮ ಸ್ಮುದಿ ಕೆಕ  ಸೇರುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಕ್ಸಾು ನ್ದ ಮೂಲಕವೂ 

ಹರಿಯಿತ್ತ. ಸರಸವ ತ ನದರ್ ಒಟುಟ  ಉದೆ  ಸುಮಾರು 4,000 ಕ್.ರ್ಮೀ.   

 ಸ್ರಸ್ವ ತ್ರ ನ್ದಯು ಎರಡು ಶಾಖ್ಯಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದತ್ತು : ಪಶ್ಿ ಮ ಮತ್ತು  ಪೂವಭ. 

1. ವತ್ರ್ಮಾನದ ಘಗಗ ರ್-ಪಟಿರ್ಲಿವಾಲಿ ತರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಹಿಮಾಲರ್ದಂದ ಹುಟಿಟ ದ 

ಹಿಂದನ ‘ಸಟಾ ಜ್’ ಅನುನ  ಪಾಾ ಚಿೋನ ಸರಸವ ತ ನದರ್ ಪಶ್ಿ ಮ ಶಾಖ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಮತು ಂದೆಡೆ ಮಾಕ್ಂಡ್ ಮತ್ತು  ಸರಸೂತ, ಟಾಾ ನ್ಸ -ರ್ಮುನಾ ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಿ ಡುವ ಸರಸವ ತ ನದರ್ 

ಪಶ್ಿ ಮ ಶಾಖ್ಯರ್ನುನ  ಪಾ ತನಿಧಿಸಿದವು. 

3. ಈ ಶಾಖ್ಯಗಳ ಸಂಗಮವು ಪಟಿಯಾಲದಂದ ದಕಿ ಣಕ್ಕ  25 ಕ.ಮಿೋ ದೂರದಲಿಾ  ‘ಶೂತ್ರಾ ನಾ’ ಎಂಬ ಸಾ ಳದ ಬಳ 

ಇತ್ತು . ತ್ರದನಂತ್ರರ ಇದೆ ಕಕ ದೆ ಂತ್ರ, ಅದು ಮರುಭೂಮಿರ್ನುನ  ದಾಟಿ (Rann of Kutch) ಮತ್ತು  ಪಶ್ಿ ಮ 

ಸಮುದಾ ದ ಕೊಲಿಾ ರ್ಲಿಾ  ವಿಲಿೋನಗಂಡಿತ್ತ. 

 ಐತ್ರಹಾಸಕ ಪುರಾವೆಗಳು: 

1. ಸರಸವ ತ ನದ ಋಗೆವ ೋದ ಕಾಲದ ಪಾ ಮುಖ ನದಗಳಲಿಾ  ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದನುನ  ಋಗೆವ ೋದ ಮತ್ತು  

ಆನಂತ್ರರದ ವೈದಕ ಮತ್ತು  ವೈದಕೊೋತ್ರು ರ ವೇದ ಗಾ ಂರ್ಗಳಲಿಾ  ಉಲೆಾ ೋಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಋಗೆವ ೋದದ ಆರನೇ ಭಾಗದಲಿಾ  ಸರಸವ ತ ನದರ್ನುನ  ‘ಪರಿಪೂಣ್ ತ್ರಯಿ, ಅನನಯ  ನದ ಮತ್ತು  ಸರ್ೋ್ತ್ರು ಮ 

ದೇವತ್ರ’ ಎಂದು ಹಗಳದ ‘ನ್ದಸ್ತು ತ್ರ ಸೂಕು ’ ಎಿಂಬ ಶಲ ೀಕಗಳವೆ. 

3. ಕಾ .ಪೂ 6000 ಮತ್ತು  ಕಾ .ಪೂ 4000 ರ ನಡುವೆ, ಸರಸವ ತ ನದಯು 2000 ವಷಭಗಳ ಕಾಲ ಶಿ್ ೀಷಠ  ನ್ದಯಾಗಿ 

ಹರಿಯಿತ್ತ. 

 

  

 ‘ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಗುಣಮಟ್್  ಪರಿೀಕಿೆ , ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  

ಪರಿಶಿೀಲನೆ’ ಕಾಯಭವಿಧಾನ್: (Framework for water quality testing, monitoring)  

ಸಂದರ್ಭ: 



ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ‘ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರಿನ್ ಗುಣಮಟ್್  ಪರಿೀಕಿೆ , ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  

ಪರಿಶಿೀಲನೆಗಾಗಿ’ ಯಾಿಂತಿ್ರ ಕ ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯನ್ನು  ಜಲಶ್ಕು  ಸಚಿವಾಲರ್ವು ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಈ ಚೌಕಟುಟ  / ಕಾರ್್ವಿಧಾನವು ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರದ ಪಿಮುಖ ಕಾಯಭಕಿಮವಾದ ‘ಜಲ ಜಿೀವನ್ 

ರ್ಮಷನ್’ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಜಲ ಜೋವನ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕ  ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಒಟುಟ  3.6 ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳಲಿಾ  

ಅದರ 2% ಅನುನ  ಗುಣಮಟಟ ದ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮಿೋಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳು ಮುಂದನ ವಷ್್ದಂದ ಪಾ ತ ರಾಜಯ , ಜಲೆಾ  ಮತ್ತು  ಬಾಾ ರ್ಕ್ಗಳಲಿಾ  ‘ಪರಿೀಕಿೆ  ಮತ್ತು  

ಮಾಪನಾಿಂಕ ನಿಣಭಯ ಪಿಯೀಗಾಲಯಗಳ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಮಾನ್ಯ ತ್ರ ಮಂಡಳ’ (the National 

Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL)  ಜ್ವಲವನುನ  

ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುವುದು ಕಡ್ಡಾ ರ್ಗಳಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಪಂಚಾರ್ತ್ ಮಟಟ ದಲಿಾ , ಗಾಾ ಮ ನಿೋರು ಮತ್ತು  ನೈಮ್ಲಯ  ಸಮಿತಗಳ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳಗೆ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ  ಪರಿೋಕಿಾ  

ಕಟ್್ಗಳನುನ  ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

4. ನೆಟ್ವ ಕಭ ನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜಯ  ಸ್ಕಾಭರಗಳು ಖಾಸ್ಗಿ ಪ್ರಲುದ್ರರರನ್ನು  ಸ್ಹ 

ಸೇರಿಸಕೊಳು ಬಹುದು, ಆದರೆ ನೆಟವ ಕ್ಗ ್ ಸ್ವಮಾನಯ  ಜನರ ಪಾ ವೇಶ್ವನುನ  ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಕಂದಾ ವು 

ಸುಂಕದ ಮಿತಗಳನುನ  ನಿಗದಪಡಿಸಿದೆ. 

5. ಸ್ವವ್ಜನಿಕರಿಂದ ಸವ ಯಂಪೆಾ ೋರಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪರಿೋಕಿ್ ಗಳ ಜತ್ರಗೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ನಿರ್ಮಿತ್ರವಾಗಿ ತ್ರಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಕಡ್ಡಾ ರ್ಗಳಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿೋಕಿ್ರ್ ಎಲಾಾ  

ಫಲಿತ್ರಂಶ್ಗಳನುನ  ನಿೀರಿನ್ ಗುಣಮಟ್್  ಮಾಹಿತ್ರ ನಿವಭಹಣಾ ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯಲಿಲ  ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಮಾಗಭಸೂಚಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ  ತ್ರಳಸ್ಲಾದ ಮೂಲ ನಿೀರಿನ್ ಗುಣಮಟ್್ ದ ನಿಯತ್ರಿಂಕಗಳು: 

1. pH ಮೌಲಯ , ಕರಗಿದ ಘನವಸುು ಗಳ ಒಟುಟ  ಪಾ ಮಾಣ, ಪಾ ಕಿು ಬಿ ತ್ರ, ಕೊಾ ೋರೈಡ್ ಅಂಶ್, ಒಟುಟ  ಕಿಾ ರತ್ರ, ಒಟುಟ  

ಗಡಸುತ್ರನ, ಸಲೊ ೋಟ್, ಕಬಿು ಣ, ಒಟುಟ  ಆಸ್ಯ್ನಿರ್ಕ, ಫಾ ೋರೈಡ್, ನೈಟಾ ೋಟ್, ಒಟುಟ  ಕೊೋಲಿಫ್ಘಮ್ ಬಾಯ ಕಟ ೋರಿಯಾ, 

ಇ.ಕೊೋಲಿ (coil) ಅರ್ವಾ ರ್ಮೊೋ್- ಟಾಲರಂಟ್ ಬಾಯ ಕಟ ೋರಿಯಾ. 

 

 

ಇಿಂಧ್ನ್ ಮಳಗೆಗಳಲಿಲ  ಬಿಂಜಿನ್ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯನ್ನು  

ತ್ಗೆಿ ಸ್ಲು ತ್ರಳಸದ ಸ್ರ್ಮತ್ರ:(Bring down benzene emission at fuel outlets, says panel)  

ಸಂದರ್ಭ: 



ಕರಳದಲಿಾ  ವಾಯುಮಾಲಿನಯ ವನುನ  ಅಧಯ ರ್ನ ಮಾಡಲು, ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಹಸಿರು ನಾಯ ರ್ಮಂಡಳ (NGT) 

ನೇಮಿಸಿದ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಯು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುನ  ಮಾಡಿದೆ: 

1. ಇಂಧನ ಕಂದಾ ಗಳಲಿಾ  ‘ಆವಿ ಚೇತ್ರರಿಕ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ನುನ ’ ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುವುದು. 

2. ಡಿೋಸ್ಯಲ್ ಚಾಲಿತ್ರ ವಾಹನಗಳಲಿಾ  ಕಣಗಳ ಫಿಲಟ ರ್್ಗಳ ರೆಟಿ ೀಫಿಟ್್ಟ ಿಂಗ ಮಾಡುವುದು. (ಪಾ ಮಾಣಿಕೃತ್ರ 

ಎಂಜನ್ ಸಂರಚ್ನೆಗಳಂದ ಹರಸೂಸುವಿಕ್ ರ್ನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು). 

3. ಹರಸೂಸುವಿಕ್ರ್ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ಅನುಸರಿಸದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳ ವಿರುದಿ  ಕಠಿಣ ಕಾ ಮ 

ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು. 

4. ಬಾಯ ಟರಿ ಚಾಲಿತ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕ್ಗೆ ಉತ್ರು ೋಜನ ಮತ್ತು  ಡಿೋಸ್ಯಲ್ ಚಾಲಿತ್ರ ಹಳೆರ್ ವಾಹನಗಳನುನ  

ಹಂತ್ರಹಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಕ್ಯಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸುವುದು. 

5. ಟಾಾ ಫಿರ್ಕ ಕಾರಿಡ್ಡರ್್ಗಳ ಉದೆಕ್ಯಕ  ಹಸಿರು ವಲರ್ವನುನ  ನಿಮಿ್ಸುವುದು. 

ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಸ  ಮಾಡಲಾದ ಅಲಾಪ ವಧಿಯ ಕಿಮಗಳು: 

1. ಮಾಲಿನಯ ವನುನ  ಹರಡುವಂತ್ರಹ ಸಿ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಗೋಚ್ರಿಸುವ ವಾಹನಗಳ ವಿರುದಿ  (ಮೊೋಟಾರು ವಾಹನ 

ಇಲಾಖ್ಯಯಿಂದ ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು) ಕಠಿಣ ಕಾ ಮ ಜರುಗಿಸುವುದು. 

2. ರಸ್ಯು ಗಳ ಆದಾ ್ / ಯಾಂತಾ ಕೃತ್ರ ನಿವಾ್ತ್ರ ಗುಡಿಸುವಿಕ್ರ್ನುನ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಾಗುತು ದೆ. (Introduction of wet / 

mechanised vacuum sweeping of roads.) 

3. ನಿಮಾ್ಣ ಸಾ ಳಗಳಲಿಾ  ಧೂಳು ಮಾಲಿನಯ ವನುನ  ನಿಯಂತಾ ಸುವುದು. 

4. ಮುಚ್ಿ ದ ವಾಹನಗಳಲಿಾ  ನಿಮಾ್ಣ ಸ್ವಮಗಿಾ ಗಳ ಸ್ವಗಣೆರ್ನುನ , ಖ್ಯತಾ ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು. 

ಇದರ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಪೆಟಾ ೋಲ್ ಇಂಧನ ತ್ತಂಬ್ಬವ ಕಂದಾ ಗಳು ಬಂಜೋನ್ ಹರಸೂಸುವಿಕ್, ಬಾಷಿ್ ಶಿೋಲ ಸ್ವವರ್ವ 

ಸಂಯುಕು ಗಳು ಮತ್ತು  2.5 ಕಣಗಳ ಪಾ ಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆದೆ ರಿಂದ, ‘ಆವಿ ಚೇತ್ರರಿಕ್/ 

ಮರುಪಡೆಯುವಿಕ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ ’ ಹೇರುವುದು ಗಾಳರ್ ಗುಣಮಟಟ ವನುನ  ಸುಧಾರಿಸುವಲಿಾ  ಪಾ ಮುಖ 

ಹಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಮಿತರ್ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳ ಪಾ ಕಾರ, ಇದನುನ  ಶಿೋಘಾ ದಲೆಾ ೋ ಪೆಟಾ ೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು  ಸ್ೂ ೋಟಕ 

ಸುರಕ್ಷತ್ರ ಸಂಸ್ಯಾ   (Petroleum and Explosives Safety Organization-PESO) ಯಂದಗೆ 

ಸಮನವ ರ್ಗಳಸಬೇಕು. 

ಬಿಂಜಿೀನ್ ಮೂಲಗಳು: 

1. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು  ಪೆಟಾ ೋಲಿಯಂ ಉದಯ ಮ. 

2. ಕಲಿಾ ದೆ ಲು ಎಣೆಣ , ಪೆಟಾ ೋಲ್ ಮತ್ತು  ಮರದ ಅಪೂಣ್ ದಹನ. 

3. ಸಿಗರೆಟ್ ಹಗೆ ಮತ್ತು  ಇದೆ ಲಿನಿಂದ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರದಲಿಾ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ದೆ. 

4. ಇದಲಾ ದೆ, ಪಾಟಿ್ಕಲು ೋಡ್್ ಪ್ಪೋಠೋಪಕರಣಗಳು, ಪೆಾ ೈವುಡ್, ಫೈಬಗಾಾ ್ಸ್, ನೆಲದ ಅಂಟು ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳು, 

ಬಣಣ ಗಳು, ಮರದ ಫಲಕಗಳಲಿಾಯೂ ಸಹ ಇದು ಇರುತ್ರು ದೆ 

‘ವಿಶವ  ವಾಯು ಗುಣಮಟ್್  ವರದ 2020’: (World Air Quality Report) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇದು ಸಿವ ಟಜ ಲಾಯ ್ಂಡ್ ಮೂಲದ ಐಕ್ಕಯ ಏರ್ ಸಂಸ್ಥಥ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ ದ 

ವರದಯಾಗಿದೆ. 

1. ವಾಯುಮಾಲಿನಯ  ಕುರಿತ್ತ ನಗರಗಳ ಜ್ವಗತಕ ಶ್ಾ ೋಣಿರ್ನುನ  106 ದೇಶ್ಗಳಂದ ಪಡೆದ ಗುಣಮಟಟ  

ಮಾಪಕದ ಪ್ರಎಿಂ2.5 ಅಿಂಕ್ ಅಿಂಶ ಆಧರಿಸಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾ್ರಗಳ ಅಧಿೋನ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ನಿೋಡಿರುವ 

ಅಂಕಅಂಶ್ಗಳನುನ  ಈ ವರದ ಆಧರಿಸಿದೆ. 



ಭಾರತ್ದ ನ್ಗರಗಳಲಿಲ  ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ : 

ವಿಶವ ದ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಲುಷ್ಟತ್ ರಾಜಧಾನಿ- ದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿರ್ ವಾಯು ಗುಣಮಟಟ ವು 2019 ರಿಂದ 2020 

ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಪಾ ತಶ್ತ್ರದಷ್ಟಟ  ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. 

ಅದರ ಹರತ್ರಗಿಯೂ, ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವ ದ 10 ನೇ ಹ್ನಚ್ು  ಕಲುರ್ಷತ್ರ ನಗರ ಮತ್ತು  ಅಗಾ  ಕಲುರ್ಷತ್ರ 

ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾ ನ ಪಡೆದದೆ. 

1. ವಿಶವ ದ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಲುಷ್ಟತ್ 30 ನ್ಗರಗಳಲಿಲ  22 ನಗರಗಳನುನ  ಹಂದರುವ ಭಾರತ್ವು ಹ್ನಚ್ು  ಕಲುರ್ಷತ್ರ 

ನಗರಗಳ ಶ್ಾ ೋಯಾಂಕದಲಿಾ  ಅಗಾ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆ. 

2. ವರದರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಚೀನಾದ ಕ್ಸ ನ್್ಜಿಯಾಿಂಗ ನ್ಗರದ ನಂತ್ರ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ವಿಶವ ದ ಎರಡನೇ 

ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಲುಷ್ಟತ್ ನ್ಗರವಾಗಿದೆ. 

3. ಅಗಿ  10 ಕಲುಷ್ಟತ್ ನ್ಗರಗಳ ಪಟ್್ಟ ಯಲಿಲ ರುವ ಎಿಂಟ್ಟ ಭಾರತ್ರೀಯ ನ್ಗರಗಳು – ಬ್ಬಲಂದ್್ಶ್ಹರ್, 

ಬಿಸ್ವರ್ಕ್ ಜಲಾಲ್್ಪುರ, ನ್ೋಯಾಾ , ಗೆಾ ೋಟರ್ ನ್ೋಯಾಾ , ಕಾನಿು ರ್, ಲಕೊನ ೋ ( ಎಲಾ ವೂ 

ಉತ್ರು ರಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ ), ರಾಜಸ್ವಾ ನದ ಭಿವಾಡಿ ಮತ್ತು  ದೆಹಲಿ. 

4. ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ದ ಪಿಮುಖ ಮೂಲಗಳು ಸ್ವರಿಗೆ, ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನಗಳನುನ  

ಸುಡುವುದು, ವಿದುಯ ತ್ ಉತಿ್ರ ದನೆ, ಉದಯ ಮ, ನಿಮಾ್ಣ, ತ್ರಯ ಜಯ  ದಹನ ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷ ತ್ರಯ ಜಯ ದ ಆವತ್ರ್ಕ 

ದಹನ ಇತ್ರಯ ದ. 

 

ಜಾಗತ್ರಕ ಚತಿ್ಣ: 

1.  ಭಾರತ್ರವು 2019 ರ ವಷ್್ದಂತ್ರ, 2020 ರಲಿಾ  ವಿಶ್ವ ದ ಮೂರನೇ ಅತ ಹ್ನಚ್ು  ಕಲುರ್ಷತ್ರ ರಾಷ್ಟ ರವಾಗಿದೆ. 2019 

ರಲಿಾ  ಭಾರತ್ರದ ಗಾಳರ್ ಗುಣಮಟಟ ವು ಐದನೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆ. 

2. 2020 ರಲಿಾ , ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಪಾಕಸ್ವು ನ ಗಳಲಿಾ ನ ಪ್ಪಎಂ 2.5 ರ ಸರಾಸರಿ ಭಾರತ್ರಕಕ ಂತ್ರ ಕ್ಟಟ ದಾಗಿದೆ. 



3. ಇತು ೋಚಿನ ವರದರ್ಲಿಾ  ಚೀನಾ 11 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿಲ ದೆ. 

4. ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ 106 ದೇಶ್ಗಳ ಪೈಕ ಕವಲ 24 ದೇಶ್ಗಳು 5 ಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ  ಆರೋಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ 

ವಾರ್ಷ್ಕ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನುನ  ಪೂರೈಸಿವೆ. 

ಮುಿಂದನ್ ಹಾದ: 

1. ಲಾರ್ಕ್ಡೌನ್್ನಿಂದಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಲಿಾ  ಗಾಳರ್ ಗುಣಮಟಟ ದಲಿಾ  ಸವ ಲಿ  ಸುಧಾರಣೆ 

ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಆರ್ಥ್ಕತ್ರರ್ ಮೇಲೆ ವಾಯುಮಾಲಿನಯ ದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು 

ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಸಿಾ ತರ್ಲಿಾ ವೆ. 

2. ಆದೆ ರಿಂದ, ಸಕಾ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ನಗರಗಳು ಸುಸಿಾ ರ ಮತ್ತು  ಶುದಿ  ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಗೆ ಆದಯ ತ್ರ ನಿೋಡುವುದು, 

ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್್ ದ, ಸಕಾ ರ್ ಮತ್ತು  ಇಂಗಾಲ-ತ್ರಟಸಾ  ಸ್ವರಿಗೆ ಆಯೆಕ ಗಳಾದ ವಾಕಂಗ, ಸೈಕಾ ಂಗ ಮತ್ತು  

ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಸ್ವರಿಗೆರ್ನುನ  ಪೊಾ ೋತ್ರಸ ಹಿಸುವುದು ಸೂಕು ವಾಗಿದೆ. 

3. ಶುದಿ  ಶ್ಕು  ಮತ್ತು  ಶುದಿ  ಸ್ವರಿಗೆರ್ ಬದಲಾವಣೆರ್ನುನ  ತ್ರವ ರಿತ್ರಗಳಸುವರಿಂದ ಜೋವಗಳನುನ  

ಉಳಸಬಹುದು, ಹಾಗೂ ಆರೋಗಯ  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಖಚು್ಗಳನುನ  ನಾಟಕೋರ್ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಅರಣಯ  ದನ್: (International Day of Forests) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಪಾ ಪಂಚ್ದಾದಯ ಂತ್ರ ‘ಹಸಿರು ಹದಕ್’ರ್ನುನ  ಸಮ ರಿಸುತ್ರು  ಮತ್ತು  ಅದರ ಮಹತ್ರವ ವನುನ  ಪುನರುಚ್್ ರಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯು ಪಿ ತ್ರವಷಭ ಮಾರ್ಚಭ 21 ರಂದು ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಅರಣಯ  

ದನ್ವನ್ನು  (International Day of Forests) ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಅರಣಯ  ದನಾಚರಣೆ 2021 ರ ವಿಷಯ  (Theme) : ‘ಅರಣಯ ಗಳ ಪುನಃಸ್ವಾ ಪನೆ 

ಮತ್ತು  ಯೋಗಕಿ್ ೋಮದ ಹಾದ’ (Forest restoration: a path to recovery and well-being). 

ಈ ಥೀಮ್ ನ್ ಮಹತ್ವ : 

ಈ ವಷ್್ದ ರ್ಥೋಮ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಜೋವವೈವಿಧಯ ತ್ರರ್ ಬಿಕಕ ಟಟ ನುನ  ಪರಿಹರಿಸಲು 

ಕಾಡುಗಳ ಮರು ಅರಣಿಯ ೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಸುಸಿಾ ರ ನಿವ್ಹಣೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಎಂಬ್ಬದನುನ  

ಒತು ಹೇಳುತ್ರು ದೆ.ಇದು ಸುಸಿಾ ರ ಅಭಿವೃದಿ ಗೆ ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳನುನ  ಉತಿ್ರ ದಸಲು, ಉದೊಯ ೋಗ ಗಳನುನ  

ಸೃರ್ಷಟ ಸುವ ಆರ್ಥ್ಕ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸಲು ಮತ್ತು  ಜೋವನವನುನ  ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾರ್ 

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

1. ವಿಶ್ವ ದಾದಯ ಂತ್ರದ ಪರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಪುನರುಜಜ ೋವನಕ್ಕ  ಕರೆ ನಿೋಡುವ ಪರಿಸ್ರ 

ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯ ಪುನಃಸಾಥ ಪನೆ ಕುರಿತ್ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ದಶಕದ ಗುರಿಯ (2021-2030)(the UN Decade on 

Ecosystem Restoration (2021-2030) ಜತ್ರಗೆ ಹಂದಾಣಿಕ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಅರಣಯ  ದನದ 

ವಿಷ್ರ್ವಾಗಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. 2012 ರ ಮಾರ್ಚಭ 21 ಅನ್ನು  ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯು ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಅರಣಯ  ದನ (IDF) 

ಎಂದು ಘೋರ್ಷಸಿತ್ತ. 

2. ಈ ದನವನುನ  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಅರಣಯ  ವೇದಕೆ (United Nations Forum on Forests- UNFF) ಮತ್ತು  

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟ ಸಂಸ್ಥಥ  (FAO) ವಿವಿಧ ದೇಶ್ಗಳ ಸಕಾ್ರಗಳ ಹಾಗೂ ಕಾಡುಗಳಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ರವ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಗೆ 

ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 



 

  

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನಯ  ಮತ್ತು  ಅವನತ, ಪರಿಸರ ಪಾ ಭಾವದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ. 

ಹಿಮಾಚಲ ಪಿದೇಶದ ನಿೀರಿನ್ ಬಿಕಕ ಟ್್ಟ : (Himachal Pradesh’s water crisis) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ , ಈ ವಷ್್ದ ಬೇಸಿಗೆರ್ಲಿಾ  ನಿೋರಿನ ಕೊರತ್ರ ತೋವಾ ವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. ಈ ಸಮರ್ದಲಿಾ , 

ಅನೇಕ ನಿೋರಿನ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಚ್ು ವಿಕ್ರ್ ಅಂಚಿನಲಿಾ ರಬಹುದು. ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ 

ಕೊರತ್ರಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜಯ ವು ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ಕಠಿಣ ಸಮರ್ವನುನ  ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

ದೀಘಭಕಾಲಿಕ ನಿೀರಿನ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದರುವ ರಾಜಯ ವು ನಿೀರಿನ್ ಬಿಕಕ ಟ್್ ನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ಲು 

ಕಾರಣ ಗಳೇನ್ನ? 

1. ಈ ಚ್ಳಗಾಲದ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ  ಆದ ಕಡಿಮೆ ಹಿಮಪಾತ್ರ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ. 

2. ಇದು ಅಂತ್ರಜ್ಲ ಮತ್ತು  ಪಾದ ಬಟಟ ಗಳಲಿಾ ರುವ ಬ್ಬಗೆಗ ಗಳು, ಬಾವಿಗಳು, ಬಾವರಿಗಳು, ಸರೋವರಗಳು, 

ಕಲಾಯ ಣಿಗಳ, ತರೆಗಳು ಮತ್ತು  ನದಗಳಂತ್ರಹ ಇತ್ರರ ನಿೋರಿನ ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿದೆ. 

3. ರಾಜಯ ದಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ು ತು ರುವ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯಿಂದಾಗಿ, ನಿೋರಿನ ಬೇಡಿಕ್ ಹ್ನಚ್ು ತು ದೆ, ಜನರು ಈಗ ಸ್ವಂಪಾ ದಾಯಿಕ 

ನಿೋರಿನ ಮೂಲಗಳಾದ ಬ್ಬಗೆಗ ಗಳು ಮತ್ತು  ಬಾವರಿಗಳ ಬದಲು ಕೊಳವೆ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ಹ್ನಚ್ು  ಅವಲಂಬಿತ್ರರಾಗಿದೆಾ ರೆ. 

ಪರಿಣಾಮ: 

ನಿೋರಿನ ಕೊರತ್ರಯಿಂದಾಗಿ ಬಳೆ ನಷ್ಟ  ಮತ್ತು  ಮೇವಿನ ಕೊರತ್ರ ಉಂಟಾಗುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ನಿರಿೋಕಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಉದೆೆ ೀಶಿತ್ ಪರಿಹಾರಗಳು ಯಾವುವು? 

1. ನಿೋರಿನ ಮಟಟ ದಲಿಾ ನ ಕುಸಿತ್ರದ ದೃರ್ಷಟ ಯಿಂದ, ಕೈ-ಪಂಪ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಬೋರ್್ವೆಲ್್ಗಳನುನ  

ಅಳವಡಿಸುವುದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ರಾಜ್ವಯ ದಯ ಂತ್ರ ನಿೋರು ಕೊಯುಾ  ಟಾಯ ಂರ್ಕ್ಗಳನುನ  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗುವುದು. 

3. ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿಾ , ಎತ್ರು ರದ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  “ಹಿಮ ಕೊಯುಾ ” ಆಯೆಕ ರ್ನುನ  ಅನೆವ ೋರ್ಷಸಲು ಜಲಶ್ಕು  

ಸಚಿವಾಲರ್ವು ಪಾ ರ್ತನ ಸುತ್ರು ದೆ. 

ಕೆನ್-ಬಟ್ವ   ನ್ದಜ್ೀಡಣೆ ಆಣೆಕಟ್್ಟ  ಯೀಜನೆ: 

(Ken-Betwa Interlinking Project) 

 ಸಂದರ್ಭ: 



ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ‘ಕೆನ್-ಬಟ್ವ  ಅಿಂತ್ರ್ ನ್ದಜ್ೀಡಣೆ ಆಣೆಕಟ್್ಟ  ಯೀಜನೆ’ (Ken Betwa Link 

Project-KBLP) ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲು ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಉತ್ರು ರ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಮುಖಯ ಮಂತಾ ಗಳು ಐತಹಾಸಿಕ 

ಒಪಿ ಂದಕ್ಕ  ಸಹಿ ಹಾಕದೆಾ ರೆ. 

 

ಕೆನ್-ಬಟ್ವ  ಯೀಜನೆಯ ಕುರಿತ್ತ: 

ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಯೀಜನೆಯಾಗಿ ‘ಕಲಿಿ ಸಲಾಗಿರುವ’ ಕ್ನ್-ಬಟಾವ  ಯೋಜನೆಯು ‘ದೇಶದ ಮೊದಲ 

ಅಿಂತ್ರ್ ನ್ದ ಸಂಪಕಭ ಯೀಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದನುನ  ಅಿಂತ್ರರಾಜಯ  ನ್ದ ವಗಾಭವಣೆ ಕಾಯಾಭಚರಣೆಯ ಮಾದರಿ ಯೀಜನೆಯ್ದಿಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

1. ಮಧ್ಯ ಪಿದೇಶದ ಕೆನ್ ನ್ದಯಿಿಂದ ಹೆಚ್್ಚ ವರಿ ನಿೀರನ್ನು  ಉತ್ು ರ ಪಿದೇಶದ ಬಟ್ವ  ನ್ದಗೆ 

ವಗಾಭಯಿಸ್ತವುದು ಈ ಯೀಜನೆಯ ಉದೆೆ ೀಶವಾಗಿದೆು , ಎರಡು ರಾಜಯ ಗಳ ಮರ್ಧಯ  ಹರಡಿರುವ 

ಬ್ಬಿಂದೇಲ್್ಖಂಡ್ ಪಿದೇಶದ ಬರ ಪ್ರೀಡಿತ್ ಜಿಲೆಲ ಗಳಾದ ಝಾನಿಸ , ಬಂಡ್ಡ, ಲಲಿತ್್ಪುರ ಮತ್ತು  ಮಹೋಬಾ 

ಜಲೆಾ ಗಳು ಉತ್ರು ರ ಪಾ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಟಿಕಮ್ಗಡ್, ಪನಾನ  ಮತ್ತು  ಛತ್ರು ರ್್ಪುರ- ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ ಈ ಜಲೆಾ ಗಳಗೆ ನಿೋರಾವರಿ 

ಸೌಲಭಯ ವನುನ  ಒದಗಿಸಬಹುದು. 

ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಕ್ನ್ ಮತ್ತು  ಬಟಾವ  ನದಗಳು ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಉಗಮವಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಇವು ರ್ಮುನಾ ನದರ್ 

ಉಪನದಗಳಾಗಿವೆ. 

2. ಕನ್ ನದ ಉತ್ರು ರ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಬಾಂಡ್ಡ ಜಲೆಾ ರ್ಲಿಾ  ರ್ಮುನಾ ನದರ್ನುನ  ಮತ್ತು  ಹಮಿೋರ್್ಪುರ ಜಲೆಾ ರ್ಲಿಾ  

ಬಟಾವ  ನದರ್ನುನ  ಸೇರುತ್ರು ದೆ. 

3. ಬಟಾವ  ನದಗೆ ರಾಜ್್ಘಾಟ್, ಪರಿಚಾ ಮತ್ತು  ಮಾತ್ರತಲಾ ಎಂಬ ಅಣೆಕಟುಟ ಗಳನುನ  ಕಟಟ ಲಾಗಿದೆ. 

4. ಕನ್ ನದ ಪನಾನ  ಹುಲಿ ಮಿೋಸಲು ಪಾ ದೇಶ್ದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ರು ದೆ. 

ಹುಲಿ ಪುನ್ವಭಸ್ತ್ರ / ಸ್ಥ ಳಾಿಂತ್ರ ಯೀಜನೆ: (Tiger Relocation Project) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಮೊದಲ ಅಂತ್ರರ್-ರಾಜಯ  ‘ಹುಲಿ ಸಾ ಳಾಂತ್ರರ ಯೋಜನೆ’ ರ್ನುನ  2018 ರಲಿಲ  

ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ, ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ದ “ಕನಾಾ  ಹುಲಿ ಸಂರಕಿತ್ರ / ಮಿೋಸಲು ಪಾ ದೇಶ್” 

ದಂದ (Kanha Tiger Reserve) ‘ಮಹಾವಿೀರ್‘ ಎಿಂಬ ಗಂಡು ಹುಲಿ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ದ 



‘ಬಾಂಧವ್್ಗಡ್ ಟೈಗರ್ ರಿಸವ್್’ ನಿಂದ ಸ್ತಿಂದರಿ ಎಿಂಬ  ಒಿಂದು ಹೆಣುಣ  ಹುಲಿಯನ್ನು   ಒಡಿಶಾ 

ರಾಜಯ ದಲಿಾ  ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವ ಉದೆೆ ೋಶ್ದಂದ ಒಡಿಶಾದ ‘ಸ್ತಕ ೀಶಿಯ ಹುಲಿ 

ಅರ್ಯಾರಣಯ ’ಕ್ಕ  ಸಾ ಳಾಂತ್ರರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

  

ಇದರ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಈ ಪುನ್ವಭಸ್ತ್ರಯ ಉದೆೆ ೀಶವು ಎರಡು ಉದೆೆ ೀಶಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸ್ತವುದ್ರಗಿದೆ: 

  

1. ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ಲಿಾ  ಹುಲಿಗಳು ಇರುವ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಂದ, ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, 

ಆಮೂಲಕ ಹುಲಿಗಳ ಆವಾಸಸ್ವಾ ನದ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳನುನ  (reduce territorial disputes) ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುವುದು. 

2. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಂದ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಗಣನಿೋರ್ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಹುಲಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು ಇದನುನ  ಮತ್ರು  ಪರಿಚ್ಯಿಸುವುದು. 

ಸ್ತದೆಯಲಿಲ ರಲು ಕಾರಣ? 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಹ್ನಣ್ಣಣ  ಹುಲಿ ಸುಂದರಿರ್ನುನ  ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಮರಳ ಸಾ ಳಾಂತ್ರರಿಸಲಾಗಿದೆ . ಅಭಯಾರಣಯ ದ 

ಅಂಚಿನಲಿಾ  ವಾಸಿಸುವ ಗಾಾ ಮಸಾ ರ ತೋವಾ  ವಿರೋಧದಂದಾಗಿ ಈ ನಿಧಾ್ರ ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗಿದೆ. 

  

ಸ್ತಕ ೀಶಿಯ ಹುಲಿ ರ್ಮೀಸ್ಲು ಪಿದೇಶ ಎಿಂದರೇನ್ನ ಮತ್ತು  ಅದನೆು ೀ ಏಕೆ ಆಯ್ದಕ  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ? 

1. ಇದು ಒಡಿಶಾದಲಿಾ ದೆ. 

2. ಸತಕ ೋಶಿರ್ ಮಿೋಸಲು ಅರಣಯ  ಪಾ ದೇಶ್ಗಳ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಬರುತ್ರು ದೆ, ಇದು ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ್ವನುನ  ಹಂದದೆ. 

3. ಇದನುನ  2007 ರಲಿಾ  ಹುಲಿ ಮಿೋಸಲು ಪಾ ದೇಶ್ವೆಂದು ಘೋರ್ಷಸಲಾಯಿತ್ತ, ಆ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಅಲಿಾ ನ ಹುಲಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ  12 ಆಗಿದೆು , ಅದು 2018 ರಲಿಾ  ಕವಲ ಎರಡಕ್ಕ  ಇಳದದೆ. 

4. ಈ ಪುನವ್ಸತರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ ಮಿೋಸಲು ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವುದಾಗಿದೆ. 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂವಹನ ಜ್ವಲಗಳ ಮೂಲಕ ಆಂತ್ರರಿಕ ಭದಾ ತ್ರಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವುದು, 

ಆಂತ್ರರಿಕ ಭದಾ ತ್ರ ಸವಾಲುಗಳಲಿಾ  ಮಾಧಯ ಮ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಕ ಜ್ವಲತ್ರಣಗಳ ಪಾತ್ರಾ , 

ಸೈಬರ್ ಭದಾ ತ್ರರ್ ಮೂಲಭೂತ್ರ ಅಂಶ್ಗಳು, ಅಕಾ ಮ ಹಣ ವಗಾ್ವಣೆ ಮತ್ತು  ಅದನುನ  

ತ್ರಡೆಯುವುದು. 

ಚೀನಾದ ಸೈಬರ್ ದ್ರಳಯನ್ನು  ವಿಫಲ ಗಳಸ್ಲಾಗಿದೆ: ವಿದುಯ ತ್ ಸ್ಚವಾಲಯ : 

(Chinese cyber attack foiled: Power Ministry)  

ಸಂದರ್ಭ : 



ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಕ್ಲವು “ಸಕಾ್ರಿ ಪಾ ಯೋಜತ್ರ” ಚಿೋನಿೋ ಹಾಯ ಕರ್ ಗುಂಪುಗಳು ವಿವಿಧ ಭಾರತೋರ್ ವಿದುಯ ತ್ ಕಂದಾ ಗಳನುನ  

ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡವು.ಆದಾಗೂಯ , ಸಕಾ್ರಿ ಸೈಬರ್ ಏಜೆನಿಸ ಗಳು ಇವುಗಳ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ಎಚ್್ ರಿಕ್ ನಿೋಡಿದ ನಂತ್ರರ ಈ 

ಗುಂಪುಗಳನುನ  ದಾಳ ಮಾಡದಂತ್ರ ತ್ರಡೆರ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಕೇಿಂದಿ  ವಿದುಯ ತ್ ಸ್ಚವಾಲಯ ಇದನ್ನು  ಸ್ಪ ಷ್ ಪಡಿಸದೆ: 

1. ಉಲೆಾ ೋಖಿತ್ರ ಸೈಬರ್ ದಾಳರ್ ಬದರಿಕ್ಯಿಂದಾಗಿ ವಿದುಯ ತ್ ವಲರ್ ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆ ನಿಗಮದ (Power Sector 

Operations Corporation – POSOCO) ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಣೆರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿಲಾ . 

2. ಈ ಘಟನೆಗಳಂದ ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ಉಲಾ ಂಘನೆ / ಡೇಟಾ ನಷ್ಟ  ಪತ್ರು ಯಾಗಿಲಾ . 

3. ವಿವಿಧ ಏಜೆನಿಸ ಗಳಂದ ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ / ಸಲಹ್ನಗಳ ಕುರಿತ್ತ POSOCO ನಿವ್ಹಿಸುವ ಎಲಾಾ  ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ 

ಕಂದಾ ಗಳಲಿಾ  ಮುಖಯ  ಮಾಹಿತ ಭದಾ ತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ರವ ರಿತ್ರ ಕಾ ಮ ಕೈಗಳುಳ ತು ದೆಾ ರೆ. 

4. ವಿದುಯ ತ್್ ಗಿಾ ಡ್್ ಮೇಲೆ ಸೈಬರ್್ ದಾಳರ್ ರ್ತ್ರನ  ನಡೆದದೆು  ಹೌದು. ಶಾಯ ಡ 

ಪ್ರಯ ಡ್್ ಎಂಬ ಕುತಂತಿ್ರಿಂಶದಿಂದ ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ ಜ್ವಲಕ್ಕ  ಬದರಿಕ್ ಇದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ್ ಸಇಆರ್್ಟ್ಟ–ಇನ್್ನಿಂದ 

(ಭಾರತ್ದ ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್್ ತ್ತತ್ತಭ ಸ್ಪ ಿಂದನಾ ತಂಡ) 2020ರ ನವೆಂಬರ್್ 19ರಂದು ಬಂದತ್ತು . ಈ ಬದರಿಕ್ರ್ನುನ  

ನಿವಾರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕಾ ಮವನುನ  ಅಂದೇ ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದುಯ ತ್್ ಸಚಿವಾಲರ್ ತಳಸಿದೆ. 

ಈ ಘಟ್ನೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಅಮೇರಿಕಾದ ವರದ: 

ಅಮೇರಿಕನ್ ಸೈಬರ್ ಭದಾ ತ್ರ ಮತ್ತು  ಗುಪು ಚ್ರ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಪಾ ಕಾರ: 

1. ಗಡಿ ಬಿಕಕ ಟುಟ  ತೋವಾ ಗಂಡಿದೆ  ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ಚಿೋನಾವು ಭಾರತ್ರದ ವಿದುಯ ತ್್ ಗಿಾ ಡ್್ಗ ಳನುನ  ಹಾಳುಗೆಡವುವ ಸಂಚು 

ರೂಪ್ಪಸಿತ್ತು  ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರೆಕಾಡೆಭಡ್್ ಫ್ಯಯ ಚರ್್ ಎಂಬ ಕಂಪೆನಿರ್ ಅಧಯ ರ್ನ ವರದಯು ಹೇಳದೆ. 

2. ಕಳೆದ ಮೇನಲಿಾ  ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಚಿೋನಾ ನಡುವಿನ ಗಡಿರ್ಲಿಾ  ಉದವ ಗನ ತ್ರರ್ ಉಲು ಣವು ಜೂನ್ ಮಧಯ ದಲಿಾ  ವಾಸು ವ 

ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ ರೇಖ್ಯರ್ (LAC) ಉದೆಕ್ಯಕ  ಘೋರ ಘಷ್್ಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ, ಈ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಚಿೋನಾದ ಸಕಾ್ರಿ 

ಪಾಾ ಯೋಜತ್ರ ಹಾಯ ಕರ್್ಗಳು ಮಾಲೆವ ೋರ್ ಅರ್ವಾ ಕುತಂತ್ರಾ ಂಶ್ವನುನ  ಭಾರತೋರ್ ವಿದುಯ ತ್ ಗಿಾ ಡ್್ಗಳು ಮತ್ತು  

ಬಂದರುಗಳಗೆ ನಿಯೋಜಸಿರಬಹುದು. 

3. ಅಕೊಟ ೋಬರ್ 12 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲಿಾ  ಗಿಾ ಡ್ ವೈಫಲಯ ಕ್ಕ  ಅದೇ ಚಿೋನಿೋ ಮಾಲೆವ ೋರ್ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. 

4. ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಈ ಮಾಲೆವ ೋರ್ ಗಳು ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಪಾ ಮಾಣದಲಿಾ  ನಾಶ್ವಾದ ನಂತ್ರರವೂ, ಒಳನುಸುಳುವಿಕ್ಗೆ ಕ್ಲವು 

ಪುರಾವೆಗಳವೆ. 

ಒಳನ್ನಸ್ತಳದ ಪಲ ಗ್ಎರ್ಕಸ ್? 

1. 2020ರ ಮೇ ತಂಗಳ ಹತು ಗೆ ಭಾರತ್ರದ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಕಂಪೂಯ ಟರ್್ ಜ್ವಲದಲಿಾ  ಪಲ ಗ್ ಎರ್ಕಸ ್ ಎಿಂಬ ಕುತಂತಿ್ರಿಂಶದ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ್ ಗಮನಾಹ್ ಮಟಟ ದಲಿಾ  ಏರಿಕ್ಯಾಗಿತ್ತು . ಭಾರತ್ರದ ಸಕಾ್ರಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು, ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ವಲರ್ದ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿಾಯೂ ಪಾ ಗ್ ಎರ್ಕಸ ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಚಿೋನಾದ ಸೈಬರ್್ ಗೂಢಚ್ಯೆ್ರ್ಲಿಾ  

ಪಾ ಗ್ ಎರ್ಕಸ ್ ಪಾ ಮುಖ ಪಾತ್ರಾ  ವಹಿಸುತು ದೆ. ಹಲವು ವಷ್್ಗಳಂದ ಚಿೋನಾವು ಈ ಕುತಂತ್ರಾ ಂಶ್ವನುನ  ಬಳಸುತು ದೆ ಎಂದು 

ವರದಯು ವಿವರಿಸಿದೆ. 



 

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲು ಸ್ಕಾಭರ ಕೈಗಿಂಡ ಕಿ ಮಗಳು: 

1.  ಮಕಕ ಳ ಅಶಿಾ ೋಲತ್ರ (Child pornography)/ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌಜ್ನಯ ದ ವಿಷ್ರ್ ವಸುು ,(Child Sexual 

Abuse Material ) ಅತ್ರಯ ಚಾರ / ಸ್ವಮೂಹಿಕ ಅತ್ರಯ ಚಾರ ಚಿತ್ರಾ ಣಗಳು ಅರ್ವಾ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಸಿ ಷ್ಟ ವಾದ 

ವಿಷ್ರ್ಗಳಗೆ (sexually explicit content ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನುನ  ವರದ ಮಾಡಲು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಅನುವು 

ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಆನ್್ಲೈನ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್ ವರದ ಮಾಡುವ ಪೀಟ್ಭಲ್ (Online cybercrime reporting 

portal) ಅನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನುನ  ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಸಮಗಾ  ಮತ್ತು  ಸಂಘಟಿತ್ರ ರಿೋತರ್ಲಿಾ  

ಪರಿಹರಿಸಲು ಭಾರತ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್ ಸ್ಮನ್ವ ಯ ಕೇಿಂದಿ ವನ್ನು  (Indian Cyber Crime Coordination 

Centre –I 4 C) ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲು ಯೋಜಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ದೇಶ್ದ ಪಾ ಮುಖ ಮಾಹಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್್ಗಳನುನ  ರಕಿ ಸಲು ‘ರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ವಿಮಶಾಭತ್ಾ ಕ ಮಾಹಿತ್ರ 

ಮೂಲಸಕಯಭ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಿಂದಿ  – (National Critical Information Infrastructure Protection 

Centre– NCIIPC)  ಸ್ವಾ ಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

4. ಭಾರತ್ದ ಕಂಪೂಯ ಟ್ರ್್ ತ್ತತ್ತಭ ಸ್ಪ ಿಂದನಾ ತಂಡ (CERT-In) ನಲಿಾ  ಸೈಬರ್ ಭದಾ ತ್ರ ಘಟನೆಗಳನುನ  ತ್ರವ ರಿತ್ರವಾಗಿ 

ವರದ ಮಾಡುವುದು ಡಿಜಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಎಲಾಾ  ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಗೆ ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಾಗಿದೆ. 

5. ದುರುದೆೆ ೋಶ್ಪೂರಿತ್ರ ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಉಚಿತ್ರ ಸ್ವಧನಗಳನುನ  ಪತ್ರು ಹಚ್್ ಲು ಮತ್ತು  ತ್ರಗೆದುಹಾಕಲು ಸೈಬರ್ 

ಸ್ವ ಚಿ ತ್ರ ಕೇಿಂದಿ ವನ್ನು  (Cyber Swachhta Kendra) ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 



6. ಸೈಬರ್ ದಾಳ ಮತ್ತು  ಸೈಬರ್ ಭಯೋತಿ್ರ ದನೆರ್ನುನ  ಎದುರಿಸಲು ಬಿಕಕ ಟ್್ಟ  ನಿವಭಹಣಾ 

ಯೀಜನೆಯನ್ನು  (Crisis Management Plan) ರೂಪ್ರಸ್ತವುದು. 

 ಮುಿಂದೆ ಕೈಗಳು ಬೇಕಾದ ಇತ್ರೆ ಕಿ ಮಗಳು: 

1. ನಿರ್ಮಿತ್ರ ಎಚ್್ ರಿಕ್ಗಳು / ಸಲಹ್ನಗಳನುನ  ನಿೋಡುವುದು. 

2. ಕಾನ್ಮನು ಜ್ವರಿ ಸಿಬು ಂದ / ಪಾಾ ಸಿಕ್ಯಯ ಟರ್ / ನಾಯ ಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ ವೃದಿ  / ತ್ರರಬೇತ ನಿೋಡುವುದು. 

3. ಸೈಬರ್ ಫರೆನಿಸ ರ್ಕ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಸುಧಾರಿಸುವುದು. 

4. ತ್ರನಿಖ್ಯರ್ನುನ  ಚುರುಕು ಅರ್ವಾ ವೇಗ ಗಳಸುವುದು. 

ಅಂತಮವಾಗಿ, ‘ಪಲಿೀಸ್ಟ’ ಮತ್ತು  ‘ಸಾವಭಜನಿಕ ಸ್ತವಯ ವಸ್ಥಥ ’ ಯು ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಪಿ ಕಾರ 

ರಾಜಯ  ಪಟ್್ಟ ಯಲಿಲ ನ್ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಜಯ ಗಳು / ಕಂದಾಾ ಡಳತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳು ತ್ರಮಮ  ಕಾನ್ಮನು ಜ್ವರಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಅಪರಾಧಗಳ ತ್ರಡೆಗಟುಟ ವಿಕ್, ಪತ್ರು , ತ್ರನಿಖ್ಯ ಮತ್ತು  ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. 

 

ಸೈಬರ್ ಸ್ವ ಯಂಸೇವಕ ಯೀಜನೆ:(Cyber volunteer plan) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇಿಂಟ್ನೆಭಟ್ ಫಿಿ ೀಡಮ್ ಫಿಂಡೇಶನ್ (IFF) ಎಂಬ ಡಿಜಟಲ್ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ  ಸಂಸ್ಯಾ  ‘ಸೈಬರ್ ಸವ ಯಂಸೇವಕ 

ಯೋಜನೆ’ ಬಗೆಗ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲರ್ಕ್ಕ  ಪತ್ರಾ ರ್ಂದನುನ  ಬರೆದದೆು , ಅದರಲಿಾ  ಸೈಬರ್ ಸವ ಯಂಸೇವಕ 

ಯೋಜನೆಯು (Cyber volunteer plan) “ಕಣಾಗ ವಲು ಸಂಸಕ ೃತ ಮತ್ತು  ಸಮಾಜದಲಿಾ  ನಿರಂತ್ರರ 

ಅನುಮಾನವನುನ  ಮತ್ತು  ಸಂಭಾವಯ  ಸ್ವಮಾಜಕ ಅಪನಂಬಿಕ್ರ್ನುನ  ಸೃರ್ಷಟ ಸುತ್ರು ದೆ” ಎಂದು ಹೇಳದೆ. 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಿಗಳು: 

ವೈರ್ಕು ಕ ಅರ್ವಾ ರಾಜಕೋರ್ ಪಾ ತೋಕಾರವನುನ  ತೋರಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ದಾರಿ ತ್ರಪಿ್ಪ ದ ವಯ ಕು ಯಿಂದ ಈ 

ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ದಂತ್ರ ಸಚಿವಾಲರ್ ಹೇಗೆ ತ್ರಡೆಯುತ್ರು ದೆ ಎಂಬ್ಬದರ ಕುರಿತ್ತ 

ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತ ಇಲಾ  ಎಂದು ಇಿಂಟ್ನೆಭಟ್ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಪಿ ತ್ರಷ್ಯಠ ನ್ ಹೇಳುತ್ರು ದೆ. ಯೋಜನೆರ್ಲಿಾ , 

ಒಮೆಮ  ದೂರು ನಿೋಡಿದ ನಂತ್ರರ, ಅದನುನ  ಹಿಂತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ವಿಧಾನವೂ ಇಲಾ . 

‘ಸೈಬರ್ ಸ್ವ ಯಂ ಸೇವಕ ಯೀಜನೆ’ ಬಗೆೆ : 

1. ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ‘ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಸವ ಯಂಸೇವಕ’ ಯೋಜನೆಯು ‘ಭಾರತ್ದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್ 

ವಯ ವಸ್ಥಥ ಯನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸ್ಲು’ ಅಿಂತ್ಜಾಭಲದಲಿಲ  ಅಕಿಮ / ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರ ವಿಷಯವನ್ನು  

ಗುರುತ್ರಸ್ಲು ಸುಮಾರು 500 ಜನರನುನ  ಸೇರಿಸುವ ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 

2. ಈ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದಲಿಾ  200 ‘ಸೈಬರ್ ಜ್ವಗೃತ ಪಾ ವತ್ರ್ಕರು’ ಮತ್ತು  50 ‘ಸೈಬರ್ ತ್ರಜ್ಞರು’ 

ಸೇಪ್ಡೆಗಳಳ ಲಿದೆಾ ರೆ. 

3. ಈ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ‘ಭಾರತ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್ ಸ್ಮನ್ವ ಯ ಕೇಿಂದಿ ’ (ಐ 4 ಸ) ಎಂದು 

ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

4. ಇದು ಕಳೆದ ವಾರ ಉಗಾ ಗಾಮಿ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ ಪ್ಪೋಡಿತ್ರ ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಮ ೋರದಲಿಾ  ಪಾಾ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ, ಅಲಿಾ  

ನಾಗರಿಕರು ತ್ರಮಮ ನುನ  ‘ಸೈಬರ್ ಸವ ಯಂಸೇವಕರು’ ಎಂದು ನ್ೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳುಳ ವಂತ್ರ ಪೊಲಿೋಸರು 

ಸುತು ೋಲೆ ಹರಡಿಸಿದೆಾ ರೆ. 

5. ಯೋಜನೆರ್ಡಿರ್ಲಿಾ , ಸವ ಯಂಸೇವಕರು ಈ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದೊಂದಗಿನ ತ್ರಮಮ  ಒಡನಾಟದ ಬಗೆಗ  ಯಾವುದೇ 

ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಹೇಳಕ್ ನಿೋಡುವುದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಸ್ವಮಾಜಕ ಜ್ವಲತ್ರಣ / 

ಮಾಧಯ ಮ ಅರ್ವಾ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ವೇದಕ್ರ್ಲಿಾ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಹ್ನಸರನುನ  ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಸಚಿವಾಲರ್ದೊಂದಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾ ಕಾರದ ಒಡನಾಟವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಕೊಳುಳ ವುದನುನ  ‘ಕಟುಟ ನಿಟಾಟ ಗಿ 

ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 



ಟೆಲಿಕಾಿಂ ಪರವಾನ್ಗಿ ನಿಯಮಗಳಗೆ ತ್ರದೆು ಪಡಿ: 

(Telecom licensing conditions amended) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ದೂರಸಂಪಕಭ ಕಂಪನಿಗಳ ಪರವಾನ್ಗಿ ಷರತ್ತು ಗಳಗೆ ದೂರಸಂಪಕ್ ಇಲಾಖ್ಯ (DoT) 

ತದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ. 

ಮುಖಯ  ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಹಸ ಮಾನದಂಡಗಳು ವಿಶಾವ ಸಾಹಭ ಮೂಲಗಳಗಾಗಿ ದೂರಸಂಪಕಭ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು  

ಖರಿೀದಸ್ತವ ಮಾನ್ದಂಡಗಳಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ರ್ದಿ ತೆಯನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿವೆ. 

2. ಜೂನ್ 15 ರಿಂದ, ಟೆಲಿಕಾಿಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತ್ಮಾ  ನೆಟ್್ವರ್ಕ್ಭಗಳಗಾಗಿ ವಿಶಾವ ಸಾಹಭ ಮೂಲಗಳಿಂದ 

ಖರಿೀದಸದ ಟೆಲಿಕಾಿಂ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳನ್ನು  ಮಾತಿ್  ಬಳಸ್ಬಹುದು. 

3. ಟಲಿಕಾಂ ಕಂಪೆನಿಗಳು ‘ವಿಶಾವ ಸ್ವಹ್ ಉತಿ್ರ ನನ ’ ಎಂದು ನಿದಭಷ್ ಪಡಿಸ್ಲಾಗಿಲಲ ದ ಸ್ವಧನಗಳನುನ  

ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತ್ರಮಮ  ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ನೆಟ್್ವರ್ಕ್ ಅನುನ  ಅಪ್ಸ್ಗೆಾ ೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ವಾ ನವಿೋಕರಿಸಲು 

ಬರ್ಸಿದರೆ ಗತ್ತು ಪಡಿಸದ ಪಿ್ರಧಿಕಾರದಿಂದ ಅನ್ನಮತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯ ಗತ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. 

4. ವಿಶಾವ ಸ್ವಹ್ ಮತ್ತು  ವಿಶಾವ ಸ್ವಹ್ವಲಾ ದ ಟಲಿಕಾಂ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು  ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳ 

ಪಟಿಟ ರ್ನುನ  ನಿಧ್ರಿಸಲು ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಸೈಬರ್ ರ್ದಿತ್ರ ಸಂಯೀಜಕರನ್ನು  (National Cyber 

Security Coordinator- NCSC) ಗತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಅರ್ವಾ ನಿಯೋಜತ್ರ ಪಾಾ ಧಿಕಾರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

5. ‘ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸೈಬರ್ ಭದಾ ತ್ರ ಸಂಯೋಜಕರ’ ನಿಧಾ್ರಗಳು ಉಪ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ರ್ದಿತ್ರ 

ಸ್ಲಹೆಗಾರ (deputy National Security Advisor- NSA) ನೇತೃತ್ರವ ದ ಸಮಿತರ್ ಅನುಮೊೋದನೆರ್ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಈ ಸಮಿತಯು ಇತ್ರರ ಇಲಾಖ್ಯಗಳು ಮತ್ತು  ಸಚಿವಾಲರ್ಗಳ 

ಸದಸಯ ರು ಮತ್ತು  ಸವ ತಂತ್ರಾ  ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದ ಇಬು ರು ಸದಸಯ ರನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ರು ದೆ. 

ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ: 

ಸಕಾ್ರದ ಈ ಕಾ ಮವು, ಟಲಿಕಾಂ ಸಲಕರಣೆಗಳ 

ಮಾರಾಟಗಾರರಾದ ಹುವಾವೇ (Huawei) ಮತ್ತು    ಝಡ್ ಟ್ಟ ಇ (ZTE)  ಗಳಗೆ ಕಷ್ಟ ಕರವಾಗಬಹುದು, 

ಏಕ್ಂದರೆ ಈ ನಿರ್ಮಗಳ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯ ದಲಿಾ  ಭಾರತೋರ್ ಟಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಗೆ 

ಉಪಕರಣಗಳನುನ  ಪೂರೈಸಲು ಈ ಕಂಪನಿಗಳಗೆ ಕಷ್ಟ ಕರವಾಗಬಹುದು. 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಸೈಬರ್ ರ್ದಿತ್ರ ಸಂಯೀಜಕ: 

1. 2014 ರಲಿಾ , ‘ನಾಯ ಷ್ನಲ್ ಸೈಬರ್ ಸ್ಯಕುಯ ರಿಟಿ ಕೊೋಆಡಿ್ನೇಟರ್’ (NCSC) ಎಂಬ ಹಸ ಹುದೆೆರ್ನುನ  

ಪಾ ಧಾನ ಮಂತಾ  ಕಚೇರಿ ರಚಿಸಿದೆ. 

2. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸೈಬರ್ ಭದಾ ತ್ರ ಸಂಯೋಜಕರ ಕಚೇರಿ ಸೈಬರ್ ಭದಾ ತ್ರ ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ 

ಮಟಟ ದಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಏಜೆನಿಸ ಗಳಂದಗೆ ಸಂಯೋಜನಾತ್ರಮ ಕ ಕಾರ್್ಗಳನುನ  ಸಂಘಟಿಸುತ್ರು ದೆ. 

  

ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್್ವರ್ಕಸ ಭ (ನಿಯಂತಿ್ಣ) ಕಾಯೆ್ದ , 1995: 

 (Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995)  

ಸಂದರ್ಭ: 

‘ವಯ ಕ್ು ಗಳ ಗೌಪಯ ತೆ ಹಕಕ ನ್ನು ’ ರಕಿ್ ಸ್ಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಕಾನೂನ್ನ 

ಉಲಲ ಿಂಘಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳು ವಯ ಕ್ು ಗಳ ಗೌಪಯ ತೆಯ ಹಕ್ಕ ಗೆ ದ್ರಳ ಮಾಡುವುದನ್ನು  



ತ್ಡೆಯಲು ಮಾಗಭಸೂಚಗಳನ್ನು  ಹೊರಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದು ಕೊೋರಿ ಸಲಿಾ ಸಲಾದ ಅಜ್ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರ ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರ ಮತ್ತು  ಪತಾ ಕ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ರ 70 ಮಾಧಯ ಮ 

ವೇದಕ್ಗಳಗೆ ನ್ೋಟಿಸ್ ಜ್ವರಿಗಳಸುವಂತ್ರ ಕನಾ್ಟಕ ಉಚ್್  ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಏನ್ನ ಹೇಳದೆ? 

1. ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್್ವರ್ಕಸ ಭ (ನಿಯಂತಿ್ಣ) ಕಾಯೆ್ದ  1995 ರ ಅನವ ರ್ ಆಡಳತ್ರದಲಿಾ ರುವ 

ಮಾಧಯ ಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಪಾ ಸ್ವರವು ಈ ಕಾಯಿದೆರ್ಡಿ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಿದಂತ್ರ “ಪಿ ೀಗಿಾ ಿಂ ಕೊೀಡ್” ನ 

ನಿರ್ಮಗಳಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು. 

2. ಮಾಧಯ ಮ ಪಾಾ ಟ್್ಫ್ಘಮ್ ಗಳಲಿಾ  ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್್ಗಳು, ಆನ್್ಲೈನ್ ನ್ಮಯ ಸ್ ಪೊೋಟ್ಲ್್ಗಳು, ಸುದೆ  

ಏಜೆನಿಸ ಗಳು, ಸ್ವಮಾಜಕ ನೆಟ್್ವಕ್ಂಗ ಮತ್ತು  ಮೈಕೊಾ ೋ ಬಾಾ ಗಿಂಗ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರಾದ ಫೇಸ್್ಬ್ಬರ್ಕ, 

ಟಿವ ಟರ್ ಮತ್ತು  ಯೂಟ್ಯಯ ಬ್ ಸೇರಿವೆ. 

ಕೇಬಲ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನೆಟ್್ವರ್ಕಸ ಭ (ನಿಯಂತಿ್ಣ) ಕಾಯೆ್ದ , 1995 ರ ಕುರಿತ್ತ: 

1.  ಕಬಲ್ ಟಲಿವಿಷ್ನ್ ನೆಟ್್ವರ್ಕ್ (ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ) ಕಾಯೆೆರ್ಡಿ ಆಡಳತ್ರ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಧಯ ಮವು 

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧಕ್ಕ  ಎರಡು ವಷ್್ಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕಿ್  ಅರ್ವಾ 1,000 ರೂ ದಂಡ 

ಅರ್ವಾ ಎರಡನುನ  ವಿಧಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸಟ್ಟಎನ್ ಕಾಯೆೆರ್ಡಿ ಆಡಳತ್ರ ನಡೆಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಧಯ ಮವು 

ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಪೊಾ ೋಗಾಾ ಂ ಅನುನ  ಉಲಾ ಂಘಿಸಿದರೆ ಐದು ವಷ್್ಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕಿ್  ಮತ್ತು  5000 

ರೂ.ಗಳ ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕಾನ್ಮನು ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ‘ಪೊಾ ೋಗಾಾ ಂ ಕೊೋಡ್’ ಕಬಲ್ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್್ಗಳಗಾಗಿ ವಿವರವಾದ ‘ನಿಷೇಧಿತ್ರ’ ಪಟಿಟ ರ್ನುನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ, 

ಯಾವುದೇ ರಿೋತರ್ ಅಶಿಾ ೋಲ, ಅವಹೇಳನಕಾರಿ, ಸುಳುಳ , ದಾರಿತ್ರಪಿ್ಪ ಸುವ ಮತ್ತು  ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವ 

ಮತ್ತು  ಅಧ್-ಸತ್ರಯ ವಾದ ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಪಾ ಸ್ವರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಳಸುತ್ರು ದೆ. 

ಕಾನೂನಿನ್ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ್ದಲಿಲ ನ್ ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಕೇಬಲ್ ಟ್ಟವಿ ನೆಟ್್ವರ್ಕ್ಭಗಳು (ನಿಯಂತಿ್ಣ) ಕಾಯೆ್ದ  1995 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 20 ರ ಪಿ ಕಾರ, ಯಾವುದೇ 

ಕಾರ್್ಕಾ ಮವನುನ  ಪಾ ಸ್ವರ ಮಾಡುವ ಅರ್ವಾ ಮರು ಪಾ ಸ್ವರ ಮಾಡುವುದನುನ  ಸಕಾ್ರವು ‘ಪೊಾ ೋಗಾಾ ಂ 

ಮತ್ತು  ಜ್ವಹಿೋರಾತ್ತ ಸಂಹಿತ್ರಗೆ’ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲಾ  ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದನುನ  ನಿಯಂತಾ ಸಬಹುದು 

ಅರ್ವಾ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ದೂರದಶ್್ನ ವಿಷ್ರ್ವನುನ  ‘ಪೊಾ ೋಗಾಾ ಂ ಮತ್ತು  ಜ್ವಹಿೋರಾತ್ತ 

ಕೊೋಡ್’ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ತಳಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಆದಾಗೂಯ , ಟ್ಟವಿಯಲಿಲ  ಪಿ ಸಾರವಾಗಲಿರುವ ಕಾಯಭಕಿಮಗಳನ್ನು  ಮೊದಲೇ ಪಿಮಾಣಿೀಕರಿಸ್ಲು 

ಯಾವುದೇ ನಿಕಾಯವಿಲಲ . ಖಾಸ್ಗಿ ಟ್ಟವಿ ಚಾನೆಲ್್ಗಳಲಿಲ  ವಿಷಯ ಪಿಸಾರವನ್ನು  ಮಾಹಿತ್ರ ಮತ್ತು  

ಪಿಸಾರ ಸ್ಚವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಲ ರುವ ಎಲೆಕ್ಾ ಿ ನಿರ್ಕ ರ್ಮೀಡಿಯಾ ಮಾನಿಟ್ರಿಿಂಗ ಸ್ಥಿಂಟ್ರ್ 

(EMMC) ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್್ಗಳು ‘ಪೊಾ ೋಗಾಾ ಂ ಮತ್ತು  ಜ್ವಹಿೋರಾತ್ತ ಕೊೋಡ್’ ಅನುನ  

ಅನುಸರಿಸುತ್ರು ವೆಯೇ ಎಂದು EMMC ಪರಿಶಿೋಲಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಕೊೋಡ್ ಉಲಾ ಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಲವು ನಿದ್ಷ್ಟ  ದೂರುಗಳನುನ  ಅಿಂತ್ರ-ಸ್ಚವಾಲಯ ಸ್ರ್ಮತ್ರಯು 

(IMC) ಪರಿಶಿೋಲಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಟ್ಟವಿ ಚಾನೆಲ್್ಗಳ ಪ್ರತಿ್ : 

1. ‘ಕೇಬಲ್ ಟ್ಟವಿ ನೆಟ್್ವರ್ಕಭ ರೂಲ್ಸ ’ ನ್ 6 ನೇ ನಿಯಮವು ಚಾನಲ್್ಗೆ ಅದರ ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳು ‘ಪೊಾ ೋಗಾಾ ಂ 

ಮತ್ತು  ಜ್ವಹಿೋರಾತ್ತ ಕೊೋಡ್’ ಅನುನ  ಉಲಾ ಂಘಿಸುವುದಲಾ  ಎಂದು ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಜವಾಬೆಾ ರಿರ್ನುನ  

ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

2. ನಿಯಮ 6 ರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ ‘ಸ’ ನಿದಭಷ್ ವಾಗಿ ಧಮ್ ಅರ್ವಾ ಸಮುದಾರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಗಳನುನ  

ಉತ್ರು ೋಜಸುವ ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳು ಅರ್ವಾ ಧಾಮಿ್ಕ ಗುಂಪುಗಳ ಬಗೆಗ  ತರಸ್ವಕ ರ ಅರ್ವಾ ಕೊೋಮು 

ಮನ್ೋಭಾವವನುನ  ಕ್ರಳಸುವ ಪದಗಳನುನ  ಕಬಲ್್ನಲಿಾ  ಪಾ ಸ್ವರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಉಲೆಾ ೋಖಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಈ ಕಿಮಗಳ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 



1. ಸೂಕ್ಷಮ  ವಿೋಡಿಯ ತ್ತಣ್ಣಕನುನ  ಪಾ ಸ್ವರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 21 ನೇ ಪರಿರಿ್ಚ ೀದದ 

ಅಡಿಯಲಿಲ  ನಿೋಡಲಾಗಿರುವ ವಯ ಕು ರ್  ಗೌಪಯ ತ್ರರ್ ಹಕಕ ನುನ  ಉಲಾ ಂಘಿಸಬಹುದು. 

2. ಮಾಧಯ ಮಗಳು, ಅದು ಸ್ವಮಾಜಕ ಜ್ವಲತ್ರಣಗಳು ಅರ್ವಾ ಪತ್ರು ೋದಾರಿ ಕಾಯ ಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಆಗಿರಲಿ, 

ನಾಗರಿಕರ ಖ್ಯಸಗಿ ಜೋವನದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಭದಾ ತ್ರರ್ ಅರ್ವಾ ರಕ್ಷಣೆರ್ 

ಅವಶ್ಯ ಕತ್ರಯಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾಗರಿಕರು ತ್ರಮಮ  ಜೋವನವನುನ  ತ್ರವು ಬರ್ಸಿದ ರಿೋತರ್ಲಿಾ  ತ್ರಮಮ  

ಕಾರ್್ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಇತ್ರರರ ಬಗೆಗ  ಯೋಚಿಸದೆ ಬದುಕಬಹುದು. 

ಹೊಸ್ ಐಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳ ವಿರುದಧ ದ ಅಜಿಭಯ ಕುರಿತ್ತ ಪಿ ತ್ರಕಿ್ಯ್ದ 

ಕೊೀರಿದ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೀಟ್ಭ: 

 (Delhi HC seeks response on petition against new IT Rules)  

ಸಂದರ್ಭ: 

2021 ರ [IT (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules]  ಹೊಸ್ ಮಾಹಿತ್ರ 

ತಂತಿ್ಜಾಾ ನ್ (ಮಧ್ಯ ವತ್ರಭ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಮಾಗಭಸೂಚಗಳು ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ರ್ಮೀಡಿಯಾ ನಿೀತ್ರ 

ಸಂಹಿತೆ) ನಿರ್ಮಗಳನುನ  ಪಾ ಶಿನ ಸಿ ಸಲಿಾ ಸಿದ ಅಜ್ರ್ ಕುರಿತ್ತ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೋಟ್್ ಕಂದಾ ದಂದ 

ಪಾ ತಕಾ ಯೆ ಕೊೋರಿದೆ. ಈ ಹಸ ನಿರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಸಕಾ್ರದ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಅಸಿ ಷ್ಟ  ಪದಗಳ 

ನಿೋತ ಸಂಹಿತ್ರರ್ ಮೂಲಕ ಆನ್್ಲೈನ್ ಸುದೆ  ಪೊೋಟ್ಲ್್ಗಳನುನ  ನಿಯಂತಾ ಸುವ ಪಾ ರ್ತ್ರನ  ನಡೆಯುತು ದೆ 

ಎಂದು ಅಜ್ರ್ಲಿಾ  ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

1. ಹೊಸ್ ಐಟ್ಟ ನಿಯಮಗಳಲಿಲ , ಎರಡು ರಿೀತ್ರಯ ಪಿ ಕಾಶಕರಿಗೆ ಪಿ ತೆಯ ೀಕ ‘ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ’ ಅನ್ನು  

ಸೂಚಸ್ಲಾಗಿದೆ – ಸುದೆ  ಮತ್ತು  ಪಾ ಸಕು  ವಯ ವಹಾರಗಳ ವಿಷ್ರ್ದ ಪಾ ಕಾಶ್ಕರು ಮತ್ತು  ಆನ್್ಲೈನ್ ಕುಯ ರೇಟಡ್ 

ವಿಷ್ರ್ದ ಪಾ ಕಾಶ್ಕರು. 

2. ಆದಾಗೂಯ , ಪೊೋಷ್ಕ (IT) ಕಾಯೆೆಯು ಡಿಜಟಲ್ ಸುದೆ  ಮಾಧಯ ಮವನುನ  ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕ ವಗ್ವಾಗಿ 

ಗುರುತಸುವುದಲಾ , ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅವುಗಳ ವಿಷ್ರ್ಕಾಕ ಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ್ ನಿರ್ಮಗಳನುನ  

ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲಾಗಿಲಾ . 

3. ಮೂಲ ಕಾಯೆೆಯಿಂದ ಅರ್ವಾ ಪೊೋಷ್ಕ ಕಾಯೆೆಯಿಂದ ನಿಯಂತಾ ಸಲಿ ಡುವ ವಿಷ್ರ್ವೆಂದರೆ ಲೈಂಗಿಕ 

ವಿಷ್ರ್, ಮಕಕ ಳ ಅಶಿಾ ೋಲತ್ರ, ವಯ ಕು ಗಳ ಖ್ಯಸಗಿ ಭಾಗಗಳ ಪಾ ದಶ್್ನ, ಸೈಬರ್ ಭಯೋತಿ್ರ ದನೆ, ಇತ್ರಯ ದಗಳಗೆ 

ಸಿೋಮಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು  ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾನಯ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳಲಿಾ  ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಕಾನ್ಮನು ಕಾ ಮ 

ಜರುಗಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ವಿತ್ತು . 

ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯಗಳು: 

1. ಹಸ ಐಟಿ ನಿರ್ಮಗಳು “ಡಿಜಟಲ್ ನ್ಮಯ ಸ್ ಮಾಧಯ ಮಕ್ಕ  ಬಹಳ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕ” ಎಂದು 

ಹೇಳಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಈ ನಿರ್ಮವು ಅವರ ಹಕುಕ ಗಳನುನ  ನಾಶ್ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

2. ಹಸ ನಿರ್ಮಗಳು ಆಟಿ್ಕಲ್ 19 (1) (ಎ) (ವಾರ್ಕ ಮತ್ತು  ಅಭಿವಯ ಕು  ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ) ಅನುನ  ಉಲಾ ಂಘಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಈ ನಿರ್ಮಗಳು ಮಧಯ ವತ್ಗಳನುನ  ಐಟಿ ಕಾಯೆೆರ್ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 79 ರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ತ್ರಮಮ  “ಸುರಕಿತ್ರ-ಸ್ವಾ ನದ 

ರಕ್ಷಣೆ” ಯಿಂದ ವಂಚಿತ್ರ ಗಳಸುತ್ರು ವೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಐಟಿ ನಿರ್ಮಗಳು, 2021, ಎರಡು ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕ ನಿರ್ಮಗಳನುನ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಿದೆ – ಒಂದು, ‘ಮಧಯ ವತ್ 

ಘಟಕಗಳು’ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ರೂಢಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಗಳು, ಮತ್ತು  ಇನ್ನ ಂದು, ‘ಪಾ ಕಾಶ್ಕರು’ 

ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ‘ನಿೋತ ಸಂಹಿತ್ರ’. ಇದಲಾ ದೆ, ನಿರ್ಮಗಳಲಿಾ  ಮೂರು ಹಂತ್ರದ ಅನುಸರಣೆ 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ನುನ  ಸಹ ಕಡ್ಡಾ ರ್ಗಳಸಲಾಗಿದೆ. 



 

 

ವಾಟ್ಸ ಪ್ಸ್ನ್ ಹೊಸ್ ಗೌಪಯ ತೆ ನಿೀತ್ರಯ ಕುರಿತ್ತ  ನಾಯಯಾಲಯವು 

ಮಧ್ಯ  ಪಿವೇಶಿಸ್ಬೇಕೆಿಂದು ಕೊೀರಿದ ಕೇಿಂದಿ : 

 (Why the Centre moved court over WhatsApp’s new privacy policy?)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ವಾಟ್ಸ ್ಆಯ ಪ್ಸ್ ಹಸ ಗೋಪಯ ತ್ರ ನಿೋತ ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ನಿರ್ಮಗಳನುನ  ಮೇ 15ರಿಂದ ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲು 

ನಿಧ್ರಿಸಿದೆು , ಇದಕ್ಕ  ತ್ರಡೆ ನಿೋಡಬೇಕ್ಂದು ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರದ ಎಲೆಕಾಟ ರನಿರ್ಕಸ  ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ 

ಸಚಿವಾಲರ್ವು  ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೋಟ್್  ಅನುನ  ಕೊೋರಿದೆ. 

ಹೈಕೊೀಟ್ಭ, ವಾಟ್ಸ ಪ್ಸ ನ್ ಹೊಸ್ ನಿೀತ್ರಗೆ  ತ್ಡೆನಿೀಡಬೇಕೆಿಂದು ಐಟ್ಟ ಸ್ಚವಾಲಯ ಏಕೆ 

ಬಯಸದೆ? 

 ಸ್ತಪಿ್ರ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್ಭ ತ್ರೀಪುಭಗಳು ಕೇಿಂದಿ ದ ಮೇಲೆ “ದತ್ರು ಿಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಗೌಪಯ ತೆ ಕುರಿತ್ 

ಆಡಳತ್” ವನ್ನು  ಹೊರತ್ರುವ ಜವಾಬೆಾ ರಿಯನ್ನು  ವಹಿಸವೆ, ಅದು  “ಸುರಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು  ದತ್ರು ಂಶ್ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆರ್ ಸೂಕು  ಮಾನದಂಡಗಳಂದಗೆ ಹಂದಕ್ಯಾಗದ ಗೌಪಯ ತ್ರ ನಿೋತಗಳನುನ ” ನಿೋಡಲು 

ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ನಂತ್ರಹ “ಘಟಕಗಳ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ವನುನ  ಮಿತಗಳಸುತ್ರು ದೆ”. ಆದೆ ರಿಂದ, ಸೇವೆಗಳನುನ  

ಜ್ವರಿಗಳಸುವುದರಿಂದ ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಅನುನ  ತ್ರಡೆರ್ಬೇಕು ಎಂದು IT ಸಚಿವಾಲರ್ವು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೋಟ್್ 

ಅನುನ  ಕೊೋರಿದೆ. 

ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲರ್ವು ವಾಟಾಸ ಪನ  ಹಸ ಗೌಪಯ ತ್ರ ನಿೋತರ್ನುನ  ಜ್ವರಿಗಳಸಿದರೆ, ಉಲಾ ಂಘನೆಯಾಗುವ 

ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಐಟಿರ್ ಪಾ ಮುಖ ನಿರ್ಮಗಳನುನ  ಈ ಕ್ಳಗಿನಂತ್ರ ಪಟಿಟ  ಮಾಡಿದೆ: 

1. ಯಾವ ರಿೋತರ್ ಸೂಕ್ಷಮ  ಡೇಟಾವನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಎಂಬ್ಬದನುನ  ವಿವರಿಸಲು ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ 

ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 

2. ಬಳಕ್ದಾರರಿಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತು ರುವ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲು ಅರ್ವಾ ತದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಲು 

ಬಳಕ್ದಾರರಿಗೆ ಆಯೆಕ ರ್ನುನ  ಒದಗಿಸಲು ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 

3. ಈ ನಿೋತರ್ಲಿಾ , ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕ್ಗೆ ನಿೋಡಿದ ಒಪಿ್ಪ ಗೆರ್ನುನ  ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಆಯೆಕ ರ್ನುನ  ಬಳಕ್ದಾರರಿಗೆ 

ಒದಗಿಸುವಲಿಾ  ಈ ನಿೋತಯು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. 



4. ಈ ನಿೋತರ್ಲಿಾ , ಮೂರನೇ ವಯ ಕು ಯಿಂದ ಮಾಹಿತಯು ಬಹಿರಂಗವಾಗದೇ ಇರುವ ಕುರಿತ್ತ ಯಾವುದೇ 

ಖ್ಯತ್ರರಿಯಿಲಾ . 

ಈ ನಿೀತ್ರಯ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ತೃತ್ರೀಯ ವಯ ಕ್ು ಯ ಸೇವೆಗಳಿಂದಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  ಹಂಚಕೊಳುು ವುದು: ಬಳಕ್ದಾರರು ಮೂರನೇ 

ವಯ ಕು ರ್ ಸೇವೆಗಳನುನ  ಅರ್ವಾ ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಸೇವೆಗಳಂದಗೆ ಸಂಯೋಜಸಲಿ ಟಟ  ಇತ್ರರ ಫೇಸ್್ಬ್ಬರ್ಕ ಕಂಪನಿ 

ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳನುನ  ಅವಲಂಬಿಸಿದಾಗ, ಬಳಕೆದ್ರರರ ಕುರಿತ್ ಅರ್ವಾ ನಿೋವು ಇತ್ರರರಂದಗೆ ಯಾವ ವಿಷ್ರ್ವನುನ  

ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತು ೋರಿ ಎಂಬ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  ಮೂರನೇ ವಯ ಕ್ು ಯ ಸೇವೆಗಳು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

2. ಹಾಡ್್ಭವೇರ್ ಮಾಹಿತ್ರ: ಬಳಕ್ದಾರರ ಸ್ವಧನಗಳ ಬಾಯ ಟರಿ ಮಟಟ ಗಳು, ಸಿಗನ ಲ್ ಸ್ವಮರ್ಯ ್, ಅಪ್ಪಾ ಕಶ್ನ್ 

ಆವೃತು , ಬೌಾ ಸರ್ ಮಾಹಿತ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್್ವರ್ಕ್, ಸಂಪಕ್ ಮಾಹಿತ (ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯಯ , ಮೊಬೈಲ್ 

ಆಪರೇಟರ್ ಅರ್ವಾ ISP ಸೇರಿದಂತ್ರ) ಇತ್ರಯ ದಗಳನುನ  ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಸಂಗಾ ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಖಾತೆಯನ್ನು  ಅಳಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ: ಅಪ್ಪಾ ಕಶ್ನ್್ನಲಿಾ  ನಿೋಡಿರುವ ಕಾರ್್ವಿಧಾನವನುನ  ಬಳಸದೆ 

ಬಳಕ್ದಾರರು ತ್ರಮಮ  ಸ್ವಧನದಂದ ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಅಪ್ಪಾ ಕಶ್ನ್ ಅನುನ  ತ್ರಗೆದುಹಾಕದರೆ, ಆ ಬಳಕ್ದಾರರ 

ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಪಾಾ ಟ್್ಫ್ಘಮ್ ನಲಿಾ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

4. ಡೇಟ್ ಸಂಗಿಹಣೆ: ಇದು ಫೇಸ್್ಬ್ಬರ್ಕ್ನ ಜ್ವಗತಕ ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಮತ್ತು  ದತ್ರು ಂಶ್ ಕಂದಾ ಗಳನುನ  

ಬಳಸುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಹೇಳದೆ. ಕ್ಲವು ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ , ಬಳಕ್ದಾರರ ಡೇಟಾವನುನ  ಯುನೈಟಡ್ 

ಸ್ಯಟ ೋಟ್ಸ  ಅರ್ವಾ ಫೇಸ್್ಬ್ಬರ್ಕ ಅಂಗಸಂಸ್ಯಾ ಗಳನುನ  ಹಂದರುವ ಸಾ ಳಗಳಗೆ ವಗಾ್ಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

5. ಸ್ಥ ಳ: ಬಳಕ್ದಾರರು ತ್ರಮಮ  ಸಾ ಳ-ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ವೈಶಿಷ್ಟ ಯ ಗಳನುನ  ಬಳಸದದೆರೂ ಸಹ, ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಅವರ 

ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಾ ಳವನುನ  (ನಗರ, ದೇಶ್) ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು IP ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು  ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನ ಪಾ ದೇಶ್ 

ಕೊೋಡ್್ನಂತ್ರಹ (Telephone Code) ಇತ್ರರ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 

6. ಪ್ರವತ್ರ ಸೇವೆ: ಯಾವುದೇ ಬಳಕ್ದಾರರು ತ್ರಮಮ  ಪಾವತ ಸೇವೆಗಳನುನ  ಬಳಸಿದರೆ ಅವರು ಪಾವತ ಖ್ಯತ್ರ 

ಮತ್ತು  ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಒಳಗಂಡಂತ್ರ ನಿಮಮ  ಬಗೆಗ  ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಮಾಹಿತರ್ನುನ  

ಪಾ ಕಾ ಯೆಗಳಸುತ್ರು ರೆ ಎಂದು ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಹೇಳುತ್ರು ದೆ. 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗಳು: 

1. ವಾಟಾಸ ಪನ  ಹಸ ನಿೋತಯು 2019 ರ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದೆಗೆ ಆಧಾರವನುನ  ಒದಗಿಸುವ ‘ಶಿಿ ೀಕೃಷಣ  

ಸ್ರ್ಮತ್ರ’ ವರದಯ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುನ  ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಡೇಟ್ ಸ್ಥ ಳೀಕರಣದ ತ್ತ್ವ ವು ವೈರ್ಕು ಕ ಡೇಟಾದ ಹರಗಿನ ವಗಾ್ವಣೆರ್ನುನ  ನಿಷೇಧಿಸುವ 

ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ, ಇದು ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ನ ಹಸ ಗೌಪಯ ತ್ರ ನಿೋತಯಂದಗೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸಕ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

3. ಹಸ ಗೌಪಯ ತ್ರ ನಿೋತ ಜ್ವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ವಾಟ್ಸ ಪ್ಸ ಬಳಕೆದ್ರರರ ಮೆಟ್ಡೇಟ್ವನ್ನು  

ಹಂಚಕೊಳು ಬಹುದು, ಅಿಂದರೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸ 

ಎಲಲ ವನೂು  ಹಂಚಕೊಳು ಬಹುದು. 

4. ಬಳಕೆದ್ರರರು ವಾಟ್ಸ ಪ್ಸ ನ್ ನ್ವಿೀಕರಿಸದ ಗೌಪಯ ತೆ ನಿೀತ್ರಯನ್ನು  ಒಪಪ ದದೆ ರೆ, ಈ ಹಸ ನಿೋತ ಜ್ವರಿಗೆ 

ಬಂದ ನಂತ್ರರ ಅವರು ವಾಟಾಸ ಪ್ಸ ಅನುನ  ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 



 

ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ವರದ 2020: (2020 Human Rights Report) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಈ ವರದರ್ನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವವರು- ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿದೇಶಾಿಂಗ ಇಲಾಖ್ಯ. 

1. ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸ್ವಾ ನದ ಸಂಸತು ಗೆ (ಕಾಂಗೆಾ ಸ್) ಪಾ ತವಷ್್ ಸಲಿಾ ಸಲಾಗುವ ಈ ವರದಯು 

ಪುನರಾವಲೋಕನದಂದ ಕ್ಯಡಿದೆ ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಹಕುಕ ಗಳ ಸಿಾ ತರ್ ಬಗೆಗ  ದೇಶ್ವಾರು ಚ್ರ್ಚ್ರ್ನುನ  

ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ಆವಿಷ್ಯಕ ರಗಳು: 

1. ಸಕಾ್ರವು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಅಭಿವಯ ಕು  ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ವನುನ  ಗೌರವಿಸಿದರೂ ಕ್ಯಡ, ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರವನುನ  

ತ್ರಮಮ  ಅಭಿವಯ ಕು  ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ದ ಮೂಲಕ ಪತಾ ಕ್ಗಳಲಿಾ  ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಕ ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿಾ  ಟಿೋಕಸುವ ಪತ್ರಾ ಕತ್ರ್ರಿಗೆ 

ಕರುಕುಳ ನಿೋಡುವುದು ಮತ್ತು  ಬಂಧಿಸುವ ಕಾರ್್ ಮುಂದುವರೆದದೆ. 

2. ಇಂಟನೆ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಗೆ ಬಳಕ್ದಾರರ ದತ್ರು ಂಶ್ವನುನ  ತ್ರನಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತ್ರ ಸರಕಾರ ಮಾಡುತು ರುವ 

ವಿನಂತಗಳು “ನಾಟಕೋರ್ವಾಗಿ” ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿವೆ. 

3. ಸಕಾ್ರ ಅರ್ವಾ ಸಕಾ್ರಕ್ಕ  ತ್ತಂಬಾ ಬೇಕಾದವರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸಕಾ್ರದ ಕಟಾಟ  ಬಂಬಲಿಗರು, 

ಸಕಾ್ರವನುನ  ಟಿೋಕಸುವ ಮಾಧಯ ಮಗಳಗೆ ಆನ್್ಲೈನ್ ಟಾ ೋಲಿಂಗ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಒತ್ರು ಡ ಅರ್ವಾ ಕರುಕುಳ 

ನಿೋಡಿದ ಹಲವಾರು ನಿದಶ್್ನಗಳವೆ. 

4. ಸಕಾ್ರವು 2019 ರಲಿಾ  ಫೇಸ್್ಬ್ಬರ್ಕ್ನಿಂದ 49,382 ಬಳಕ್ದಾರರ ದತ್ರು ಂಶ್ವನುನ  ನಿೋಡುವಂತ್ರ 

ವಿನಂತಗಳನುನ  ಮಾಡಿದೆ, ಇದು 2018 ಕ್ಕ  ಹೋಲಿಸಿದರೆ 32% ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ , ಗೂಗಲ್ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗೆ ಮತ್ತು  ಟಿವ ಟರ್ ಸ್ವಮಾಜಕ ಜ್ವಲತ್ರಣ ಸಂಸ್ಯಾ ಗೆ ಮಾಡಲಾದ ವಿನಂತಗಳು ಕಾ ಮವಾಗಿ 69% ಮತ್ತು  

68% ಹ್ನಚ್್ ಳವನುನ  ಕಂಡಿವೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆರ್ಥ್ಕತ್ರರ್ ಮೇಲೆ ಉದಾರಿೋಕರಣದ ಪರಿಣಾಮ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿೋತರ್ಲಿಾ ನ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿರ್ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಪಾ ಭಾವ. 

 

‘ಕನಾಭಟ್ಕ ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್ ಸಂಶೀಧ್ನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  ನಿೀತ್ರ–2021’: 

(Karnataka Engineering research policy)  



 ಸಂದರ್ಭ: 

ಮುಂದನ ಐದು ವಷ್್ಗಳಲಿಾ  50 ಸ್ವವಿರ ಉದೊಯ ೋಗ ಸೃರ್ಷಟ ಸುವ ಗುರಿಯಂದಗೆ ಕನಾ್ಟಕ ಸಕಾ್ರವು ‘ಕನಾಭಟ್ಕ 

ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್ ಸಂಶೀಧ್ನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  ನಿೀತ್ರ–2021’ (Engineering Research & Development– 

ER&D) ‘ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

1. ಈ ನಿೋತರ್ನುನ  ರೂಪ್ಪಸಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜಯ  ಎಂಬ ಹ್ನಗಗ ಳಕ್ಗೆ ಕನಾ್ಟಕ ಪಾತ್ರಾ ವಾಗಿದೆ. 

‘ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ ಸಂಶೀಧ್ನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  ನಿೀತ್ರ’ (ER&D) ನ್ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1. ಉದಯ ಮದ ಪಾ ಮುಖ ಸಂಸ್ಯಾ  ನಾಸ್ವಕ ಮ ಪಾ ಕಾರ, ಮುಂದನ ಐದು ವಷ್್ಗಳಲಿಾ  ER&D ದೇಶ್ದಲಿಾ  $ 100 ಬಿಲಿರ್ನ್ 

ಮೊತ್ರು ದ ಉದಯ ಮವಾಗುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ ಹಂದದೆ. 

2. ER&D ವಲರ್ವು ದೇಶ್ದಲಿಾ  ವೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತು ರುವ ಉದಯ ಮವಾಗಿದೆು , 8% ರಷ್ಟಟ  ಸಂಯುಕು  ವಾರ್ಷ್ಕ 

ಬಳವಣಿಗೆರ್ ದರವನುನ  (CAGR) ಹಂದದೆ. 

3. ಏತ್ರನಮ ಧ್ಯಯ , ಜ್ವಗತಕ ಎಂಜನಿರ್ರಿಂಗ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಉದಯ ಮವು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ $ 2 ಟಿ್ಟ ಲಿಯನ್ 

ವೆಚ್ ವನ್ನು  ತ್ರಲುಪುವ ನಿರಿೋಕಿ್ಯಿದೆ. 

 ಹೊಸ್ ನಿೀತ್ರಯ ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

1. ಮುಂದನ ಐದು ವಷ್್ಗಳಲಿಾ  ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಈ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದ ಕೊಡುಗೆರ್ನುನ  45% ಕ್ಕ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವ ಗುರಿ ಹಂದದೆ. 

2. ಈ ನಿೋತಯು ಇಆರ್ ಮತ್ತು  ಡಿ ವಲಯದಲಿಾ  ಐದು ವಷ್್ಗಳಲಿಾ  50,000 ಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ು  ಉದೊಯ ೋಗಗಳನುನ  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ್ವನುನ  ಹಂದದೆ. 

i. ಈ ನಿೋತರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ವು ಈ ಪಾ ದೇಶ್ದಂದ ಹರಹಮುಮ ವ ಭವಿಷ್ಯ ದ ಅವಕಾಶ್ಗಳನುನ  ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲು ರಾಜಯ ವನುನ  

ಸಿದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 

ii. ಹಸ ನಿೋತಯು ಏರೋಸಿ್ಯ ೋಸ್ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆಯಂತ್ರಹ ಐದು ಪಾ ಮುಖ ಕಂದಾ  ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಗುರುತಸುತ್ರು ದೆ; 

ವಾಹನಗಳು, ವಾಹನ ಬಿಡಿ – ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ವಾಹನಗಳು; ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ, ಫ್ಘಮಾ್ ಮತ್ತು  

ವೈದಯ ಕೋರ್ ಸ್ವಧನಗಳು; ಅರೆವಾಹಕ, ದೂರಸಂಪಕ್, ESDM; ಮತ್ತು  ಸ್ವಫ್ಟ ್ವೇರ್ ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳು. 

ಡಂಪ್ರಿಂಗ ವಿರೀಧಿ ಸ್ತಿಂಕ / ತೆರಿಗೆ:(Anti-dumping Duty) 

ಸಂದರ್ಭ : 

ಭಾರತ್ರ ಸೇರಿದಂತ್ರ 18 ದೇಶ್ಗಳಂದ ಅಲ್ಯಯ ಮಿನಿಯಂ ಹಾಳೆಗಳ / ಶಿೋಟ್ ಗಳ ರಫುು ದಾರರಿಗೆ ತ್ರರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲು 

ಅಮೇರಿಕಾದ ವಾಣಿಜಯ  ಇಲಾಖ್ಯ ಸಿದಿ ತ್ರ ನಡೆಸಿದೆ. ವಾಣಿಜಯ  ಇಲಾಖ್ಯರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಅವರು ಯುಎಸ್ ನಿೋಡುವ 

ಸಬಿಸ ಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಡಂಪ್ಪಂಗ್ಗಳಂದ ರಫುು ದಾರರು ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಲಾಭವನುನ  ಪಡೆದದೆಾ ರೆ. 

ಸವ ತಂತ್ರಾ  ಸಂಸ್ಯಾಯಾದ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ವಾಯ ಪ್ರರ ಆಯೀಗವು (International Trade 

Commission-ITC) ‘ಡಂಪ್ರಿಂಗ ವಿರೀಧಿ ಸ್ತಿಂಕಗಳು ಅರ್ವಾ ಪಿ ತ್ರೀಕಾರದ 

ಸ್ತಿಂಕಗಳನ್ನು  (countervailing duties- CVDs) ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ರ ಏಪ್ಪಾ ಲ್ 15 ರಳಗೆ 

ಅಂತಮ ತೋಮಾ್ನ ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದು, ಎಂದು ಹೇಳದೆ. 

‘ಡಂಪ್ರಿಂಗ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಾಯ ಪಾರ ಅಭಾಯ ಸದಲಿಾ , ಒಂದು ದೇಶ್ ಅರ್ವಾ ಸಂಸ್ಯಾಯು ತ್ರನನ  ದೇಶಿೋರ್ 

ಮಾರುಕಟಟ ರ್ಲಿಾ ನ ಉತಿ್ರ ನನ ದ ಬಲೆಗಿಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಬಲೆಗೆ ಆ ಉತಿ್ರ ನನ ವನುನ  ರಫುು  ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದನುನ  

‘ಡಂಪ್ಪಂಗ’ ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 



1. ಡಂಪ್ಪಂಗ, ಒಂದು ಉತಿ್ರ ನನ ವನುನ  ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ದೇಶ್ದಲಿಾ ನ ಸಾ ಳೋರ್ ಉತಿ್ರ ನನ ದ ಬಲೆರ್ 

ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ರು ದೆ, ಸಾ ಳೋರ್ ಉತಿ್ರ ದನಾ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ರಿಯಾಯಿತ ಮತ್ತು  ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೋರುತ್ರು ದೆ. 

‘ಆಿಂಟ್ಟ-ಡಂಪ್ರಿಂಗ ಡ್ಯಯ ಟ್ಟ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳ ಡಂಪ್ಪಂಗ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸಿಾ ತ ಮತ್ತು  ಅದು ವಯ ವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿೋರಬಹುದಾದ 

ದುಷಿ್ ರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆಂಟಿ-ಡಂಪ್ಪಂಗ ಸುಂಕವನುನ  ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ವಿಶವ  ವಾಯ ಪ್ರರ ಸಂಸ್ಥಥ  (WTO) ಆಡಳತ್ರ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಜ್ವಗತಕ ವಾಯ ಪಾರ ಮಾನದಂಡಗಳಗೆ 

ಅನುಸ್ವರವಾಗಿ, ದೇಶಿೋರ್ ಉತಿ್ರ ದಕರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಒದಗಿಸಲು ದೇಶ್ವು ಅಂತ್ರಹ ಡಂಪ್ಸ 

ಮಾಡಿದ ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳ ಮೇಲೆ ‘ಸುಂಕವನುನ ’ ವಿಧಿಸಲು ಒಂದು ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 

‘ಆಿಂಟ್ಟ-ಡಂಪ್ರಿಂಗ ಡ್ಯಯ ಟ್ಟ’ ಮತ್ತು  ‘ಕೌಿಂಟ್ರ್್ವೈಲಿಿಂಗ ಡ್ಯಯ ಟ್ಟ’ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯ ತ್ರಯ ಸ್: 

 ಡಂಪ್ರಿಂಗ ವಿರೀಧಿ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪಿ ತ್ರೀಕಾರದ ಸ್ತಿಂಕ (CVDs) ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯ ತ್ರಯ ಸ್: 

1.  ಆಂಟಿ-ಡಂಪ್ಪಂಗ ಡೂಯ ಟಿ ‘ಕೌಂಟರ್್ವೈಲಿಂಗ ಡೂಯ ಟಿ- (Countervailing Duties- CVDs)’ಗಳಗಿಂತ್ರ 

ಭಿನನ ವಾಗಿದೆ. ದೇಶಿೋರ್ ಉತಿ್ರ ದಕರನುನ  ರಕಿ ಸಲು ಆಮದು ಸಬಿಸ ಡಿಗಳ ಋಣಾತ್ರಮ ಕ ಪರಿಣಾಮವನುನ  

ಸಮತೋಲನಗಳಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ‘ಕೌಂಟರ್್ವೈಲಿಂಗ ಸುಂಕಗಳನುನ ’ (CVDs) ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ‘ಕೌಂಟರ್್ವೈಲಿಂಗ ಡೂಯ ಟಿ’ (CVDs) ಆಮದು ಮಾಡಿದ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಸುಂಕವಾಗಿದೆ. ರಫುು  

ಮಾಡುವ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಈ ಸರಕುಗಳ ಉತಿ್ರ ದಕರಿಗೆ ನಿೋಡುವ ಸಬಿಸ ಡಿರ್ನುನ  ಸಮತೋಲನಗಳಸಲು ಈ 

ಸುಂಕವನುನ  ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಉತಿ್ರ ನನ ದ ದೇಶಿೋರ್ ಉತಿ್ರ ದಕರು ಮತ್ತು  ಅದೇ ಉತಿ್ರ ನನ ದ ವಿದೇಶಿ ಉತಿ್ರ ದಕರ ನಡುವೆ ಸಮಾನ 

ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಒದಗಿಸುವುದು ‘ಕೌಂಟರ್್ವೈಲಿಂಗ ಡೂಯ ಟಿ’ ರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್. ವಿದೇಶಿ ಉತಿ್ರ ದಕರು, ತ್ರಮಮ  

ದೇಶ್ದ ಸಕಾ್ರದಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಬಿಸ ಡಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದೇ ರಿೋತರ್ ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳನುನ  ಕಡಿಮೆ ಬಲೆಗೆ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಶ್ಕು ರಾಗುತ್ರು ರೆ. 

ರಫುು  ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಸ್ತಿಂಕ ಮತ್ತು  ತೆರಿಗೆಗಳ ಪರಿಹಾರ 

(RODTEP) ಯೀಜನೆ: 

 (Remission of Duties and Taxes on Export Products (RODTEP) scheme)  

ಸಂದರ್ಭ: 

‘ರಫುು  ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಸ್ತಿಂಕಗಳು ಮತ್ತು  ತೆರಿಗೆಗಳ ವಿನಾಯಿತ್ರ’/ ಪರಿಹಾರ (Remission of 

Duties and Taxes on Export Products (RODTEP) scheme) ಯೀಜನೆಯಡಿ ರಫುು ದಾರರಿಗೆ 

ಪಾವತಸಬೇಕಾದ ಲಾಭದ ದರಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಅಧಿಸೂಚ್ನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು, ಹ್ನಚ್ು  ಸಮರ್ 

ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು. ಕಾರಣ ಈ ಯೋಜನೆರ್ ಅಸಿು ತ್ರವ ಕ್ಕ  ಬರುವಲಿಾ ನ ‘ಆರಂಭಿಕ ತಂದರೆಗಳು’. 

ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗಳು ಯಾವುವು? 

1. ತ್ರಡವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ತ್ರಂತಾ ಕ ಸಮಿತಯು ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಿದ ದರಗಳಗಿಂತ್ರ ಲಾಭದ ದರಗಳು 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರಫುು ದಾರರು ಆತಂಕ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದೆಾ ರೆ. 

2. ತ್ರರಿಗೆಗಳ ಅಸಮಪ್ಕ ಪರಿಹಾರವು ರಫುು  ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳಲಿಾ  ಉಳದರುವ ಸ್ವಕಾರ ತ್ರರಿಗೆಗಳನುನ  ಸೇರಿಸುತ್ರು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಇದು ಭಾರತೋರ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳು ವಿಶ್ವ  ಮಾರುಕಟಟ ಗಳಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಸಿ ಧ್ಯ್ರ್ನುನ  

ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್್ ರಿಸಿದೆಾ ರೆ. 

3. ಸ್ವಂಕಾಾ ಮಿಕ ರೋಗದ ನಂತ್ರರ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು  ಯುರೋಪ್ಪರ್ನ್ ಒಕ್ಯಕ ಟದಂತ್ರಹ ಹಲವಾರು ಪಾ ಮುಖ 

ಮಾರುಕಟಟ ಗಳಲಿಾ  ಭಾರತೋರ್ ರಫುು ದಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಡಿಕ್ರ್ ಅಸಿಾ ರತ್ರಯಂದಗೆ 

ಹೋರಾಡುತು ದೆಾ ರೆ. 



ಯೀಜನೆಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ವಿಶ್ವ  ವಾಣಿಜಯ  ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ನಿರ್ಮಗಳಗೆ ಅನುಸ್ವರವಾಗಿರದ ‘ಮಚ್್ಂಡೈಸ್ ಎರ್ಕಸ ್ಪೊೋಟ್ಸ ್ ಫಾ ಮ 

ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಕ ೋಮ’ (Merchandise Exports from India Scheme-MEIS) ಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  

2020 ರಲಿಾ  ಘೋರ್ಷಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಯೋಜನೆರ್ಡಿರ್ಲಿಾ , ರಫುು ದ್ರರರಿಗೆ ‘ರಫುು  ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ’ ಮೇಲಿನ್ ‘ಲಗತ್ರು ಸ್ಲಾದ ಕೇಿಂದಿ , ರಾಜಯ  

ಮತ್ತು  ಸ್ಥ ಳೀಯ ಸ್ತಿಂಕಗಳು ಅರ್ವಾ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ’ ಮರುಪ್ರವತ್ರಸ್ಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಮೊದಲು ರಫುು ದಾರರಿಗೆ ಈ ತ್ರರಿಗೆಗಳನುನ  ಮರುಪಾವತ ಮಾಡುತು ರಲಿಲಾ  ಆದೆ ರಿಂದ ಭಾರತ್ರದ 

ರಫುು ಗಳನುನ  ಪಾ ತಕ್ಯಲ ಪರಿಸಿಾ ತರ್ಲಿಾ ರಿಸಿದೆ. 

ಮಹತ್ವ : 

1. ಈ ಯೋಜನೆರ್ ಮೂಲಕ, ಭಾರತೋರ್ ರಫುು ದಾರರು ರಫಿು ಗೆ ಅಗತ್ರಯ ವಾದ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ 

ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ಪೂರೈಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದೆ. ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳನುನ  

ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ರಫುು ದಾರರಿಗೆ ದೇಶ್ದೊಳಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರದಲಿಾ  ಪರಿೋಕಿ್  ಮತ್ತು  ಪಾ ಮಾಣಿೋಕರಣ 

ಲಭಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

2. ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ರಫುು ದಾರರಿಗೆ ತ್ರರಿಗೆ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಪಾ ಕಾ ಯೆಯು ಸಂಪೂಣ್ 

ಸವ ಯಂಚಾಲಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. ಸವ ಯಂಚಾಲಿತ್ರ ಮರುಪಾವತ ಮಾಗ್ದ ಮೂಲಕ ವಾಯ ಪಾರಗಳು GST 

ಮರುಪಾವತಗೆ ತ್ರಮಮ  ಪಾ ವೇಶ್ವನುನ  ಪಡೆಯುತ್ರು ವೆ. 

3. ಇದು ದೇಶ್ದ ಆರ್ಥ್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮಗಳಗೆ ಕಾರ್್ ಬಂಡವಾಳವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುತ್ರು ದೆ. 

ಕೇಿಂದಿವು ವಿದೇಶಿ ವಾಯ ಪ್ರರ ನಿೀತ್ರಯನ್ನು  ವಿಸ್ು ರಿಸ್ತವ 

ಸಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ:(Centre likely to extend foreign trade policy)   

ಸಂದರ್ಭ: 

ಈ ವಷಭದ ಏಪಿ್ರಲ್ 1 ರಿಿಂದ ಸಾ ಗಿತ್ರಗಳಳ ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ವಿದೇಶಿ ವಾಯ ಪ್ರರ 

ನಿೀತ್ರಯನ್ನು (foreign trade policy) ಸಕಾ್ರವು ಇನ್ಮನ  ಕ್ಲವು ತಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸುವ 

ನಿರಿೋಕಿ್ಯಿದೆ. 

1. ಕೊವಿಡ್ -19 ಸ್ವಂಕಾಾ ಮಿಕ ಮತ್ತು  ಲಾಕೌಾ ನ್ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ,2020 ರ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು 

ಕಂದಾ ವು ವಿದೇಶಿ ವಾಯ ಪ್ರರ ನಿೀತ್ರ 2015-20 ಅನ್ನು  ಒಂದು ವಷ್್ದ ಅವಧಿಗೆ ಅಂದರೆ, 2021 ರ ಮಾರ್ಚಭ 

31 ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ು ರಿಸತ್ತ. 

ವಿದೇಶಿ ವಾಯ ಪ್ರರ ನಿೀತ್ರ(FTP)2015-20: 

1. ವಿದೇಶಿ ವಾಯ ಪ್ರರ ನಿೀತ್ರ(FTP) 2015-20 ‘ಮೇರ್ಕ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಕಾರ್್ಕಾ ಮಕ್ಕ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಕು 

ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳ ರಫುು  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೋಗ ಸೃಜನೆರ್ ಮೂಲಕ ನಿರುದೊಯ ೋಗ ಸಮಸ್ಯಯ ರ್ನುನ  

ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು  ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಮೌಲಯ ವಧ್ನೆರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು ಒಂದು ಚೌಕಟಟ ನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ವಿದೇಶಿ ವಾಯ ಪಾರ ನಿೋತ(FTP) 2015-20 ಎರಡು ಹೊಸ್ ಯೀಜನೆಗಳನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸ್ತತ್ು ದೆ, 

ಅವುಗಳೆಿಂದರೆ, ನಿಗದತ್ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗಳಗೆ ನಿದಭಷ್  ಸ್ರಕುಗಳನ್ನು  ರಫುು  ಮಾಡಲು ‘ಮಚಭಿಂಡೈಸ್ಟ 

ಎರ್ಕಸ ್ಪೀಟ್ಸ ಭ ಫಿಮ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಕ ೀಮ್ (MEIS)’ ಮತ್ತು  ಅಧಿಸೂಚಿತ್ರ ಸೇವೆಗಳ ರಫುು  

ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು ‘ಸ್ವಿೀಭಸ್ಸ್ಟ ಎರ್ಕಸ ್ಪೀಟ್ಸ ಭ ಫಿಮ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಕ ೀಮ್ (SEIS)’. 

3. MEIS ಮತ್ತು  SEIS ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ನಿೋಡಲಾದ ಡೂಯ ಟಿ ಕ್ಾ ಡಿಟ್ ಸಿಕ ರಪ್ಸಟ ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಈ ಸಿಕ ರಪ್ಸಟ ್ಗಳ ಬದಲಾಗಿ 

ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ಸರಕುಗಳನುನ  ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ವಗಾ್ಯಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

4. ದೇಶಿೋರ್ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕು ಉತಿ್ರ ದನಾ ಉದಯ ಮವನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ರಫುು  ಉತೆು ೀಜನ್ 

ಬಂಡವಾಳ ಸ್ರಕುಗಳ (Export Promotion Capital Goods (EPCG) ಯೀಜನೆಯಡಿ ನಿದಭಷ್  



ರಫುು  ಬಾಧ್ಯ ತೆಯನ್ವ ಯ (Specific Export Obligation), ಸಾ ಳೋರ್ ಉತಿ್ರ ದಕರಿಂದ ಬಂಡವಾಳ 

ಸರಕುಗಳನುನ  ಖರಿೋದಸಿದರೆ, ಸ್ವಮಾನಯ  ರಫುು  ಬಾಧಯ ತ್ರರ್ನುನ  75% ಕ್ಕ  ಇಳಸಲಾಗುವುದು. 

 

 

 ವಿಷಯ: ನೇರ ಮತ್ತು  ಪರೋಕ್ಷ ಕೃರ್ಷ ಸಬಿಸ ಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಕನಿಷ್ಠ  ಬಂಬಲ ಬಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಿಷ್ರ್ಗಳು; ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ವಿತ್ರರಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ  – ಉದೆೆ ೋಶ್ಗಳು, ಕಾರ್್ಗಳು, ಮಿತಗಳು, 

ಸುಧಾರಣೆಗಳು; ಬಫರ್ ಸ್ವಟ ರ್ಕ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಭದಾ ತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ರ್ಗಳು; ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ 

ಮಿಷ್ನ್; ಪಶುಸಂಗೋಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್್ಶಾಸು ರ. 

ಸ್ಕಕ ರೆಯ ಕನಿಷಠ  ಮಾರಾಟ್ ಬಲೆ:(Minimum selling price for sugar) 

 ಸಂದರ್ಭ : 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಭಾರತ್ರೀಯ ಸ್ಕಕ ರೆ ಕಾಖಾಭನೆ ಸಂಘ  (Indian Sugar Mills’ Association- ISMA) ಸಕಕ ರೆರ್ 

ಕನಿಷ್ಠ  ಮಾರಾಟ ಬಲೆರ್ನುನ  (MSP) ಪಾ ತ ಕ್.ಜ.ಗೆ 34.50 ರೂ.ಗೆ ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವಂತ್ರ ಸಕಾ್ರವನುನ  ಕಳದೆ. 

ಸ್ಕಕ ರೆ ಬಲೆ ನಿೀತ್ರ: 

ಸಕಕ ರೆ ಬಲೆಯು ಮಾರುಕಟಟ ರ್ ಪಾ ವೃತು ಗಳಗೆ ಒಳಪಟಿಟ ರುತ್ರು ವೆ ಮತ್ತು  ಸಕಕ ರೆರ್ ಬೇಡಿಕ್ ಮತ್ತು  

ಪೂರೈಕ್ರ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. ಆದಾಗೂಯ , 2018 ರಿಂದ, ರೈತ್ರರ ಹಿತ್ರಸಕು ಗಳನುನ  ರಕಿ ಸುವ 

ಉದೆೆ ೋಶ್ದಂದ ಕನಿಷಠ  ಮಾರಾಟ್ದ ಬಲೆ –(Minimum Selling Price– MSP) ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿ ನೆರ್ನುನ  

ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉದಯ ಮವು ಸಕಕ ರೆರ್ ಕನಿಷ್ಠ  ಉತಿ್ರ ದನಾ ವೆಚ್್ ವನುನ  

ಹರತ್ರಗೆರ್ಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ರೈತ್ರರಿಗೆ ಕಬಿು ನ ಬಲೆರ್ ಬಾಕ ಮೊತ್ರು ವನುನ  ಪಾವತಸಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದೆ. 

1. ಸ್ಕಕ ರೆ ಬಲೆ (ನಿಯಂತಿ್ಣ) ಆದೇಶ, 2018 ಅನ್ನು  ಅಗತ್ಯ  ಸ್ರಕುಗಳ ಕಾಯೆ್ದ , 1955 ರ ಪಾ ಕಾರ 

ನಿೋಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಚ್ಲಾಯಿಸಲು ಸಕಾ್ರವು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

2. ಈ ಆದೇಶ್ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪಾ ಕಾರ, ಸಕಾ್ರವು ಕನಿಷ್ಠ  ಮಾರಾಟದ ಬಲೆರ್ನುನ  (MSP) ನಿಗದಪಡಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಕಬಿು ನ್ ನಾಯ ಯೀಚತ್ ಮತ್ತು  ಸಂಭಾವನೆ ಬಲೆ – (Fair & Remunerative Price– FRP) ಮತ್ತು  

ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಕಾರ್್ ದಕ್ಷ ಕಾಖ್ಯ್ನೆಗಳ ಕನಿಷ್ಠ  ಪರಿವತ್ರ್ನೆ ವೆಚ್್ ದ ಅಂಶ್ಗಳನುನ  ಗಣನೆಗೆ ತ್ರಗೆದುಕೊಂಡು 

ಸಕಕ ರೆರ್ ಕನಿಷ್ಠ  ಮಾರಾಟದ ಬಲೆರ್ನುನ  (MSP) ನಿಧ್ರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಫೆಡರಲ್ / ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರವು ‘ನಾಯ ರ್ಯುತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಂಭಾವನೆ ಬಲೆ’ (FRP) ಅನುನ  ಘೋರ್ಷಸುತ್ರು ದೆ. ಕೃಷ್ಟ 

ವೆಚ್  ಮತ್ತು  ಬಲೆಗಳ ಆಯೀಗದ(Commission for Agricultural Costs and Prices– 

CACP) ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾ ಧಾನಿ ನೇತೃತ್ರವ ದ ಆಥಭಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ 

ಸ್ರ್ಮತ್ರಯು ಇದನುನ  ಘೋರ್ಷಸುತ್ರು ದೆ. 

 

 ಜಾಗತ್ರಕ ಹಸವು ಸೂಚಯ ಿಂಕದ ವಿಧಾನ್ ಮತ್ತು  ದತ್ರು ಿಂಶ 

ನಿಖರತೆಯನ್ನು  ಪಿ ಶಿು ಸದ ಸ್ಕಾಭರ: 

 (Government questions methodology and data accuracy of Global Hunger Index)  



 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ‘ಜಾಗತ್ರಕ ಹಸವು ಸೂಚಯ ಿಂಕ’  (Global Hunger Index) ವರದಯ ವಿಧಾನ್ ಮತ್ತು  

ದತ್ರು ಿಂಶ ನಿಖರತೆಯನ್ನು  ಸ್ಕಾಭರ ಪಿ ಶಿು ಸದೆ. ವರದರ್ಲಿಾ  ಶ್ಾ ೋಯಾಂಕವನುನ  ನಿಧ್ರಿಸುವಾಗ 

ಆರೋಗಯ ವಂತ್ರ ಮಕಕ ಳನುನ  ಸಹ ಅದರಲಿಾ  ಎಣಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಕಾ್ರ ಆರೋಪ್ಪಸಿದೆ. 

ಸ್ಕಾಭರೇತ್ರ ಸಂಸ್ಥಥ  ವೆಲ್್  ಹಂಗರ್ ಹಿಲ್ಫ ್ಗೆ, (Welt Hunger Hilfe) ಅದರ ವಿಧಾನ, ದತ್ರು ಂಶ್ ನಿಖರತ್ರ 

ಮತ್ತು  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಮಾದರಿರ್ ಗಾತ್ರಾ ದ ಬಗೆಗ  ಸಕಾ್ರ ಆತಂಕ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿ ಪತ್ರಾ  ಬರೆದದೆ. ಇದಕ್ಕ  NGO 

ಇನ್ಮನ  ಯಾವುದೇ ಪಾ ತಕಾ ಯೆ ನಿೋಡಿಲಾ . 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

ವಿಶ್ವ ದಲೆಾ ೋ ಆಹಾರ ಉತಿ್ರ ದಸುವ ಅಗಾ  10 ರಾಷ್ಟ ರಗಳಲಿಾ  ಭಾರತ್ರವು ಒಂದಾಗಿದೆರೂ ಕ್ಯಡ ‘ಜ್ವಗತಕ 

ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯ ಂಕ’ದ ಇತು ೋಚಿನ ವರದರ್ಲಿಾ , ನೇಪಾಳ, ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನಾಮ ರ್್ನಂತ್ರಹ 

ದೇಶ್ಗಳಗಿಂತ್ರ ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಕಡಿಮೆ ಶ್ಾ ೋಯಾಂಕ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

1. 107 ರಾಷ್ಟ ರಗಳ ಸೂಚ್ಯ ಂಕದಲಿಾ  ಭಾರತ್ರ 94 ನೇ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆ. 

ಜಾಗತ್ರಕ ಹಸವು ಸೂಚಯ ಿಂಕ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

• ಜ್ವಗತಕ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯ ಂಕ ‘ಅರ್ವಾ’ ಗಾ ೋಬಲ್ ಹಂಗರ್ ಇಂಡೆರ್ಕಸ  ‘(GHI) ಎನುನ ವುದು ಪ್ಪೋರ್ ರಿವುಯ ನ 

(Peer-Reviewed Publication) ಪಾ ಕಟಣೆಯಾಗಿದೆ. 

• ಇದನುನ  ಪಾ ತವಷ್್ ವೆಲ್ಟ  ಹಂಗರ್ ಹಿಲ್ೂ  (Welt Hunger Hilfe) ಮತ್ತು  ಕನಸ ನ್್ ವಲ್ಾ ್ ವೈಡ್ (Concern 

Worldwide) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ರು ವೆ. 

• ಇದು ಜ್ವಗತಕ, ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಟಟ ದಲಿಾ  ‘ಹಸಿವು’ ಪರಿಸಿಾ ತರ್ನುನ  ಪತ್ರು  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

GHI ನ್ಲಿಲ  ದೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಸಾಥ ನ್ ಪಡೆದವೆ? 

‘ಜ್ವಗತಕ ಹಸಿವಿನ ಸೂಚ್ಯ ಂಕ’ದ ಲೆಕಾಕ ಚಾರವು ನಾಲುಕ  ಅಂಶ್ ಸೂಚ್ಕಗಳನುನ  ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಸಿವಿನ 

ಮೂರು ಆಯಾಮಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುವ ಸೂತ್ರಾ ವನುನ  ಆಧರಿಸಿದೆ – ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕಾಯ ಲೋರಿ ಸೇವನೆ, 

ಮಕಕ ಳ ಅಪೌರ್ಷಟ ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಮರಣ ಪಾ ಮಾಣ. 

GHI ನ್ ನಾಲುಕ  ಘಟ್ಕ ಸೂಚಕಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರವೆ: 

1.  ಅಪೌಷ್್ಟ ಕತೆ ((UNDERNOURISHMENT)): ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಕಾಯ ಲರಿ ಸೇವನೆರ್ನುನ  ಮಾಡದ ಪೌರ್ಷಠ ಕಾಂಶ್ದ 

ಕೊರತ್ರ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಭಾಗ. 

2. ಮಕಕ ಳ ಕಡಿಮೆ ತೂಕ (CHILD WASTING): ಐದು ವಷ್್ಕಕ ಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಸಿಸ ನ ಮಕಕ ಳು, ಅವರ 

ಎತ್ರು ರಕ್ಕ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ತ್ತಗುತ್ರು ರೆ, ಇದು ಅವರತೋವಾ  ಅಪೌರ್ಷಟ ಕತ್ರರ್ನುನ  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಮಕಕ ಳಲಿಲ  ಕುಿಂಠಿತ್ ಬಳವಣಿಗೆ (CHILD STUNTING): ಐದು ವಷ್್ಕಕ ಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಸಿಸ ನ ಮಕಕ ಳು 

ತ್ರಮಮ  ವರ್ಸಿಸ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ರು ರವನುನ  ಹಂದರುತ್ರು ರೆ. ಇದು ದೋಘ್ಕಾಲದ 

ಅಪೌರ್ಷಟ ಕತ್ರರ್ನುನ  ಪಾ ತಬಿಂಬಿಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ಮಕಕ ಳ ಮರಣ (CHILD MORTALITY): ಐದು ವಷ್್ಕಕ ಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಸಿಸ ನ ಮಕಕ ಳ ಮರಣ ಪಾ ಮಾಣ. 

ಇದು ಭಾಗಶಃ, ಅಸಮಪ್ಕ ಪೊೋಷ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಅನಾರೋಗಯ ಕರ ವಾತ್ರವರಣದ ಮಾರಕ ಮಿಶ್ಾ ಣವನುನ  

ಪಾ ತಬಿಂಬಿಸುತ್ರು ದೆ. 

‘ಜಾಗತ್ರಕ ಹಸವಿನ್ ಸೂಚಯ ಿಂಕ’ದ ಲೆಕಾಕ ಚಾರ: 

ಜ್ವಗತಕ ಹಸಿವು ಸೂಚ್ಯ ಂಕದಲಿಾ  (GHI) ದೇಶಗಳು 0 ರಿಿಂದ 100 ರವರೆಗೆ ಸಾಥ ನ್ ಪಡೆದವೆ, ‘0’ ಅತ್ತಯ ತ್ರು ಮ 

ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರರ್ನುನ  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ (ಹಸಿವು ಮುಕು ) ಮತ್ತು  ‘100’ ಕ್ಟಟ  ಪಾ ದಶ್್ನವಾಗಿದೆ. 



10 ಪಾಯಿಂಟ್್ಗಳಗಿಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ ೋರ್ ‘ಕಡಿಮೆ ಮಟಟ ದ ಹಸಿವನುನ ’ ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ; 20 ರಿಂದ 34.9 

ರವರೆಗಿನ ಸ್ಕ ೋರ್ ‘ಗಂಭಿೋರ ಮಟಟ ದ ಹಸಿವನುನ ’ ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ; 35 ರಿಂದ 49.9 ರವರೆಗಿನ ಸ್ಕ ೋರ್ 

‘ಅಪಾರ್ಕಾರಿ ಮಟಟ ದ ಹಸಿವನುನ ’ ತೋರಿಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  50 ಅರ್ವಾ ಅದಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಸ್ಕ ೋರ್ 

‘ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತು ರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಟಟ ವನುನ ’ ತೋರಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ವರದಯ ಪಿಮುಖ ಆವಿಷ್ಯಕ ರಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ , ಐದು ವಷ್್ಕಕ ಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಸಿಸ ನ ಶಿಶುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ , ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಎತ್ರು ರಕ್ಕ  

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆತ್ತಕವನುನ  ಹಂದರುವವರು ವಿಶ್ವ ದಲೆಾ ೋ ಅತ ಹ್ನಚ್ು , ಇದು ಗಂಭಿೋರವಾದ 

ಅಪೌರ್ಷಟ ಕತ್ರರ್ನುನ  ಪಾ ತಬಿಂಬಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ವರದರ್ಲಿಾ  ಭಾರತ್ರವು 27.2 ಅಂಕಗಳನುನ  ಪಡೆದದೆ ಮತ್ತು  ‘ಗಂಭಿೋರ ವಿಭಾಗ’ದಲಿಾ  ಸ್ವಾ ನ ಪಡೆದದೆ. 

3. ದಕಿ ಣ, ಪೂವ್ ಮತ್ತು  ಆಗೆನ ೋರ್ ಏಷ್ಯಯ  ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ , ಟಿಮೊೋರ್-ಲೆಸ್ಯಟ , ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನ ಮತ್ತು  ಉತ್ರು ರ 

ಕೊರಿಯಾ ಮಾತ್ರಾ  ಭಾರತ್ರಕಕ ಂತ್ರ ಕ್ಟಟ ದಾಗಿದೆ. 

4. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಕುಂಠಿತ್ರ  ಬಳವಣಿಗೆರ್ ಮಕಕ ಳ ಪಾ ಮಾಣ 37.4%. 

5. ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಮಕಕ ಳ ಕಡಿಮೆ ತ್ತಕದ ಪಾ ಮಾಣ 17.3%. 

6. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಅಪೌರ್ಷಟ ಕತ್ರ ಪಾ ಮಾಣ 14% ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಮರಣ ಪಾ ಮಾಣ 3.7%. 

 

 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತೋರ್ ಆರ್ಥ್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಯೋಜನೆ, ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳ ಕೊಾ ೋಡಿೋಕರಣ , ಪಾ ಗತ, 

ಅಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೋಗಕ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

ಹರಿಯಾಣದ ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರ (ಕೊೀಟ್) ಕಾನೂನ್ನ: 

 (Haryana’s quota law) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಹರಿಯಾಣ ಸಕಾ್ರವು ಹಸ ಕಾನ್ಮನನುನ  ಅಧಿಸೂಚಿಸಿದೆು , ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ರಾಜಯ ದ 

ಖ್ಯಸಗಿ ವಲರ್ದ 75%  ರಷ್ಟಟ  ಉದೊಯ ೋಗಗಳನುನ  ಸಾ ಳೋರ್ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳಗೆ ಕಾಯೆಿ ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

1. ಜುಲೈ 2019 ರಲಿಾ , ಆಂಧಾ ಪಾ ದೇಶ್ ಸಕಾ್ರವು ಇದೇ ರಿೋತರ್ ಕಾನ್ಮನನುನ  ಜ್ವರಿಗೆ ತಂದತ್ತು , ಆದರೆ ಇದನುನ  

ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಪಾ ಶಿನ ಸಲಾಗಿದೆ. 

‘ಹರಿಯಾಣ ರಾಜಯ  ಸ್ಥ ಳೀಯ ಅರ್ಯ ಥಭ ಉದೊಯ ೀಗ ಮಸೂದೆ’, 2020 ರ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಮಸೂದೆಯು ಹರಿಯಾಣದಲಿಾ , ಖ್ಯಸಗಿ ಕಂಪೆನಿಗಳು 75% ಉದೊಯ ೋಗಗಳನುನ  ಸಾ ಳೋರ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 

50,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅರ್ವಾ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ಸಕಾ್ರದಂದ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ವೇತ್ರನ ಮಿತಗೆ ಒಳಪಟುಟ  

ಮಿೋಸಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ತಳಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಸಕಾ್ರದಂದ ಸೂಚಿಸಲಿ ಟಟ  ಈ ಕಾನ್ಮನು ಎಲಾಾ  ಕಂಪನಿಗಳು, ಸಂಘಗಳು, ಟಾ ಸ್ಟ ್ಗಳು, ಸಿೋಮಿತ್ರ 

ಹಣೆಗಾರಿಕ್ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  10 ಅರ್ವಾ 10 ಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ಿ ನ 

ವಯ ಕು ಗಳನುನ  ನೇಮಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕು  ಅರ್ವಾ ಘಟಕಗಳಗೆ ಅನವ ಯಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಅಿಂತ್ಹ ಶಾಸ್ನ್ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಕಾನೂನ್ನ ವಿವಾದಗಳು: 



1. ಉದೊಯ ೀಗಗಳಲಿಲ  ( ಸ್ಥ ಳೀಯ)ನಿವಾಸ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರಯ ಪಿ ಶ್ು : ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಾ  

ನಿವಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಿೋಸಲಾತ ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿದೆರೂ, ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಉದೊಯ ೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ 

ವಿಷ್ರ್ಗಳಲಿಾ  ಇದನುನ  

ಅನವ ಯಿಸುವುದಕ್ಕ   ನಾಯ ಯಾಲರ್ಗಳು ವಿರುದಿವಾಗಿವೆ. ಇದು ನಾಗರಿಕರು ಪಡೆದ ‘ಸಮಾನತ್ರರ್ 

ಮೂಲಭೂತ್ರ ಹಕುಕ ಗಳ’ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾ ಶ್ನ ಗಳನುನ  ಹುಟುಟ ಹಾಕುತ್ರು ದೆ. 

1. ಉದೊಯ ೀಗದಲಿಲ  ರ್ಮೀಸ್ಲಾತ್ರಯನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ಲು ಬದಧ ವಾಗಿರುವಂತೆ ಖಾಸ್ಗಿ ವಲಯವನ್ನು  

ಒತ್ರು ಯಿಸ್ತವ ವಿಷಯ: ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಉದೊಯ ೋಗದಲಿಾ  ಮಿೋಸಲಾತರ್ನುನ  ಜ್ವರಿಗಳಸಲು, ರಾಜಯ ವು 

ಸಂವಿಧಾನದ 16 (4) ನೇ ವಿಧಿಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರವನುನ  ಪಡೆಯುತ್ರು ದೆ. ಆದರೆ, ಸಂವಿಧಾನದಲಿಾ , ಖ್ಯಸಗಿ ವಲರ್ದ 

ಉದೊಯ ೋಗದಲಿಾ  ಮಿೋಸಲಾತ ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲು ರಾಜಯ ದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಬಗೆಗ  ಯಾವುದೇ ಸಿ ಷ್ಟ  ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  

ಮಾಡಿಲಾ . 

2. ಆಟ್ಟಭಕಲ್ 19 (1) (ಜಿ) ರ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಯ ಯಾಂಗ ಪರಿಶಿೋಲನೆರ್ನುನ  ಎದುರಿಸಲು ಈ 

ಕಾನ್ಮನು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕ  ಸ್ವಧಯ ವಾಗದರಬಹುದು. 

ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಕಾನೂನ್ನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಹಿಿಂದನ್ ಸ್ಕಾಭರದ ತ್ರಕ್ಭಕತೆ: 

1. ಎಲಾಲ  ಉದೊಯ ೀಗಗಳಲಿಲ  ಸಾವಭಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದೊಯ ೀಗಗಳ ಅನ್ನಪ್ರತ್ವು ತ್ತಿಂಬಾ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದೆ ರಿಂದ, ಸಂವಿಧಾನವು ಎಲಾಾ  ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನತ್ರರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿರ್ನುನ  

ಹಂದದೆ, ಈ ಆಶ್ರ್ವನುನ  ಪೂರೈಸಲು, ಖ್ಯಸಗಿ ವಲರ್ಕ್ಕ  ಕಾನ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆರ್ನುನ  ವಿಸು ರಿಸುವ ಬಗೆಗ  

ಮಾತ್ರನಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಖಾಸ್ಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾವಭಜನಿಕ ಮೂಲಸಕಯಭಗಳನ್ನು  ಅನೇಕ ವಿಧ್ಗಳಲಿಲ  

ಬಳಸ್ತವುದರಿಿಂದ, ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಬಾಯ ಂಕುಗಳಂದ ಸ್ವಲ ಪಡೆರ್ಲು ಸಬಿಸ ಡಿಗಳ ಹಂಚಿಕ್ರ್ ಮೂಲಕ 

ಭೂ ಬಳಕ್, ತ್ರರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತ ಮತ್ತು  ಅನೇಕ ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾ  ಇಂಧನಕ್ಕ  ಸಹಾರ್ಧನ ಇತ್ರಯ ದಗಳನುನ  

ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಆದೆ ರಿಂದ, ಖ್ಯಸಗಿ ವಲರ್ಗಳಲಿಾ  ಮಿೋಸಲಾತ ಜ್ವರಿಗಳಸಲು ರಾಜಯ ಕ್ಕ  ಅಗತ್ರಯ ವಾದ 

ಕಾನ್ಮನು ಬದಿ  ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 

ಉದೊಯ ೀಗದ ಸಂದರ್ಭದಲಿಲ  ಈ ರಿೀತ್ರಯ ದೃಢಿೀಕರಣದ ಕಿಮವನ್ನು  ಇತ್ರ 

ದೇಶಗಳು  ತೆಗೆದುಕೊಳುು ತ್ು ವೆಯೇ? 

ಅನೇಕ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಜನಾಂಗಿೋರ್ ಮತ್ತು  ಲಿಂಗದ ಹಿನೆನ ಲೆರ್ಲಿಾ  ದೃಢಿೋಕರಣದ ಕಾ ಮವನುನ  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

1. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸ್ವಾ ನದಲಿಾ , ಉದೊಯ ೋಗದಾತ್ರರಿಗೆ ಮಿೋಸಲಾತರ್ನುನ  

ಅನವ ಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶಾಸನಬದಿ  ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಿಲಾ ದದೆರೂ, ತ್ರರತ್ರಮಯ ಕ್ಕ  ಒಳಗಾದ ಬಲಿಪಶುಗಳಗೆ, 

ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಅಂತ್ರಹ ಸೂಕು ವಾದ ದೃಢಿೋಕರಣದ ಕಾ ಮ ಮತ್ತು  ವಿತು ೋರ್ ಹಾನಿ ಮತ್ತು  ತ್ರಡೆಯಾಜೆಾ  

ಪರಿಹಾರವನುನ  ಆದೇಶಿಸಬಹುದು. 

2. ಕ್ನಡ್ಡದಲಿಾ  ಉದೊಯ ೀಗ ಇಕ್ವ ಟ್ಟ ಕಾಯೆ್ದಯಡಿ, ಅಲಿ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ರ ಗುಂಪುಗಳು, ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ಬ್ಬಡಕಟುಟ  

ಜನಾಂಗದವರು / ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಫೆಡರಲ್ ನಿಯಂತಾ ತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳಲಿಾ  ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ ವಲರ್ದಲ್ಯಾ  

ಈ ತ್ರರತ್ರಮಯ ದಂದ ರಕಿ ಸಲಿ ಟಿಟ ದೆಾ ರೆ. 

ಕಳವಳಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಈ ಕಾನ್ಮನು ಹರಿಯಾಣದಲಿಾ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ ಹೂಡಿಕ್ಗೆ ಸವಾಲುಗಳನುನ  ಒಡುಾ ತ್ರು ದೆ. 

2. ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ಉದೊಯ ೋಗಿಗಳನುನ  ತ್ರಗೆದುಹಾಕಲು ಇದು ಕ್ಲವು ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ರಮ ಕ ಗುರಾಣಿರ್ನುನ  

ಸಹ ಒದಗಿಸಬಹುದು. 

3. ಹೂಡಿಕ್ದಾರರು ಮತ್ತು  ವಯ ವಹಾರಗಳು ಅತ್ತಯ ತ್ರು ಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲಿಾ  

ರಾಜಯ ದಂದ ಹರಹೋಗಲು ಪಾಾ ರಂಭಿಸಬಹುದು. 



4. ಈ ಕಾನ್ಮನು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶ್ರ್ಕ್ಕ  ವಿರುದಿವಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಸಂವಿಧಾನದಲಿಾ  ಭಾರತ್ರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಎಲಿಾ ಯಾದರೂ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ವನುನ  ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

‘ತ್ವ ರಿತ್ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವ ಕಿ್ಯಾ’ ಕಾಯಭವಿಧಾನ್: 

 (Prompt Corrective Action-PCA) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಭಾರತೋರ್ ರಿಸವ್್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ (RBI) ನಾಲುಕ  ವಷ್್ಗಳ ನಂತ್ರರ IDBI ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಲಿಮಿಟಡ್ ಅನುನ  

ತ್ರನನ  ‘ತ್ವ ರಿತ್ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವ/ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಕಿ್ಯಾ’ ಕಾಯಭವಿಧಾನ್ (Prompt Corrective 

Action) ಪಟಿಟ ಯಿಂದ ಕೈಬಿಟಿಟ ದೆ. RBI ನ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ತ್ರಂಕಗಳನುನ  ಸಕಾ್ರಿ ಸ್ವಲದಾತ್ರ ನಾದ 

‘ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯ ಂರ್ಕ’ ಉಲಾ ಂಘಿಸಿಲಾ  ಎಂದು ರಿಸವ್್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಹೇಳದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಅನುನ  2017 ರಲಿಲ  ಪಾಾ ಂಪ್ಸಟ  ಕರೆಕಟ ವ್ ಆಕ್ಷನ್’ (PCA) ಯಾಂತಾ ಕ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ಲಿಾ  

ಇರಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ಏಕ್ಂದರೆ ಅದರ ದೊಡಾ  ಪಾ ಮಾಣದ ಕ್ಟಟ  ಸ್ವಲಗಳು ಮತ್ತು  ಸವ ತ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ 

ನಕಾರಾತ್ರಮ ಕ ಹತೋಟಿ ಇತ್ತು . ಆ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಭಾರತೋರ್ ಸ್ವಲದಾತ್ರರು ದಾಖಲೆರ್ ಮಟಟ ದ 

ಸವ ತ್ತು ಗಳಂದಗೆ ಹೋರಾಡುತು ದೆ ರು, ಈ ಪರಿಸಿಾ ತಗಳು ಆರ್್ಬಿಐಗೆ ಅಂತ್ರಹ ಬಿಗಿ ಕಾ ಮಗಳನುನ  

ಕೈಗಳಳ ಲು ಪೆಾ ೋರೇಪ್ಪಸಿತ್ತ. 

ಈಗ, ಕನಿಷ್ಠ  ನಿಯಂತ್ರಾ ಕ ಬಂಡವಾಳ, ಬಾಯ ಂಕುಗಳ ನಿವವ ಳ ವಸೂಲಾಗದ ಸ್ವಲದ ಸರಾಸರಿ ಪಾ ಮಾಣ 

(NPA) ಮತ್ತು  ಲಾಭ-ಅನುಪಾತ್ರದ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ  ನಡೆಯುತು ರುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಸರಿಸಲು 

ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಲಿಖಿತ್ರ ಬದಿ ತ್ರರ್ನುನ  ಒದಗಿಸಿದೆ. 

ಇದರಂದಗೆ, ತ್ರಮಮ  ಬದಿ ತ್ರಗಳನುನ  ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡಲು ಜ್ವರಿಗೆ ತಂದರುವ ರಚ್ನಾತ್ರಮ ಕ 

ಮತ್ತು  ವಯ ವಸಿಾ ತ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗೆಗ  IDBI ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಲಿಮಿಟಡ್  ಭಾರತೋರ್ ರಿಸವ್್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

‘ಪಿ್ರಿಂಪ್್ಸ  ಕರೆಕ್್ ವ್ ಆಕ್ಷನ್’ (PCA) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ‘ಕಿ ಪಾ  ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾ ಮ’ (PCA) ಎನುನ ವುದು ಆರ್್ಬಿಐ, ದುಬ್ಲ ಆರ್ಥ್ಕ ಮಾಪನಗಳನುನ  ಹಂದರುವ 

ಬಾಯ ಂಕುಗಳನುನ  ತ್ರನನ  ಕಾವಲಿನಲಿಾ ಟುಟ ಕೊಳುಳ ವ ಕಾರ್್ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. 

2. ಆರ್್ಬಿಐ ‘ಪಾಾ ಂಪ್ಸಟ  ಕರೆಕಟ ವ್ ಆಕ್ಷನ್’ ಯಾಂತಾ ಕ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ನುನ  2002 ರಲಿಾ  ಪರಿಚ್ಯಿಸಿತ್ತ, ಬಾಯ ಂಕುಗಳಗೆ 

ರಚ್ನಾತ್ರಮ ಕ ಆರಂಭಿಕ ಹಸು ಕಿ್ ೋಪ ಯಾಂತಾ ಕ ವಯ ವಸ್ಯಾ  (structured early-intervention mechanism) ಕಳಪೆ 

ಆಸಿು  ಗುಣಮಟಟ  ಅರ್ವಾ ಲಾಭವನುನ  ನಿೋಡುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ದ ಕೊರತ್ರಯಿಂದಾಗಿ ‘ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತ್ರ’ 

(undercapitalised) ಆಗಿ ಮಾಪ್ಟಿಟ ದೆ. 

1. ಇದು ಭಾರತೋರ್ ಬಾಯ ಂಕಂಗ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  ನಿರ್ಷಕ ರರ್ ಆಸಿು ಗಳ / ವಸೂಲಾಗದ ಸ್ವಲದ ಸರಾಸರಿ ಪಾ ಮಾಣದ 

(NPA) ಸಮಸ್ಯಯ ರ್ನುನ  ನಿಯಂತಾ ಸುವ ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 

2. 2017 ರಲಿಾ , ಹಣಕಾಸು ಸಿಾ ರತ್ರ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಮಂಡಳರ್ ಕಾರ್್ನಿರತ್ರ ಗುಂಪು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರದ 

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ರೆಸಲ್ಯಯ ಶ್ನ್ ಅಡಿಮ ನಿಸ್ಯಟ ರೋಷ್ನ್ ಕುರಿತ್ರ ಹಣಕಾಸು ವಲರ್ದ ಶಾಸನ ಸುಧಾರಣಾ 

ಆಯೋಗದ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಕಾರ್್ವಿಧಾನವನುನ  ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. 

‘ಪಿ್ರಿಂಪ್್ಸ  ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ತವ ಕಿ್ಯ್ದ’ ಕಾಯಭವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

1. ಕ್ಲವು ಬಾಯ ಂಕುಗಳು ಅಪಾರ್ದ ಮಿತಗಳನುನ  ಉಲಾ ಂಘಿಸಿದಾಗ ‘ಪಾಾ ಂಪ್ಸಟ  ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾ ಯೆ’ 

ಕಾರ್್ವಿಧಾನವನುನ  ಕಾರ್್ಗತ್ರಗಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಕೆಲವು ಹಂತ್ದ ಆಸು  ಗುಣಮಟ್್ , ಲಾರ್ದ್ರಯಕತೆ 

ಮತ್ತು  ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು  ಮುಂತ್ರದವುಗಳನುನ  ಆಧರಿಸಿ ಮೂರು ಅಪಾರ್ದ ಮಿತಗಳನುನ  ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 



 ನಿಬಭಿಂಧ್ಗಳ ಪಿಕಾರಗಳು ಯಾವುವು? 

1. ‘ಪಾಾ ಂಪ್ಸಟ  ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾ ಯೆರ್’ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಎರಡು ರಿೀತ್ರಯ ನಿಬಭಿಂಧ್ಗಳವೆ: ಕಡಾಡ ಯ ಮತ್ತು  

ವಿವೇಚನೆ. 

ಲಾಭಾಂಶ್, ಶಾಖ್ಯ ವಿಸು ರಣೆ, ನಿದೇ್ಶ್ಕರ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲಿನ ನಿಬ್ಂಧಗಳು ಕಡಾಡ ಯ 

ವಗಭಕೆಕ  ಸೇರುತ್ರು ವೆ, ಆದರೆ ವಿವೇಚನೆಯ ನಿಬಭಿಂಧ್ಗಳು ಸ್ವಲ ಮತ್ತು  ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ 

ನಿಬ್ಂಧಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿರಬಹುದು. 

 

PCA ಪಿಚೀದಸದರೆ ಬಾಯ ಿಂರ್ಕ ಏನ್ನ ಮಾಡುತ್ು ದೆ? 

1. ‘ಪಾಾ ಂಪ್ಸಟ  ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾ ಮ’ ಜ್ವರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಶುಲಕ  ಆಧಾರಿತ್ರ ಆದಾರ್ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು ಬಾಯ ಂಕುಗಳಗೆ 

ದುಬಾರಿ ಠೇವಣಿಗಳನುನ  ನವಿೋಕರಿಸಲು ಅರ್ವಾ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಸಲಾಗುವುದಲಾ . 

2. ಬಾಯ ಂಕುಗಳು ತ್ರಮಮ  ನಿರ್ಷಕ ರರ್ ಆಸಿು  (NPA) ದಾಸ್ವು ನುಗಳನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಹಸ NPAಗಳ 

ರಚ್ನೆರ್ನುನ  ನಿಲಿಾ ಸಲು ವಿಶೇಷ್ ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆಗಳನುನ  ಕೈಗಳಳ ಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಹಸ ವಾಯ ಪಾರ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಗೆ ಪಾ ವೇಶಿಸಲು ಬಾಯ ಂಕುಗಳಗೆ ಅನುಮತಸಲಾಗುವುದಲಾ . ಅಂತ್ರರ ಬಾಯ ಂರ್ಕ 

ಮಾರುಕಟಟ ಯಿಂದ ಸ್ವಲ ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದಕಾಕ ಗಿ ಆರ್್ಬಿಐ ಬಾಯ ಂಕ ಮೇಲೆ ನಿಬ್ಂಧ ವಿಧಿಸುತ್ರು ದೆ. 

 

ಉತ್ರಪ ದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಪಿೀತ್ರಸ ಹಕ ಯೀಜನೆ: 

33 ‘ಸ್ಕಿ್ಯ  ಔಷಧಿೀಯ ಪದ್ರರ್ಭಗಳ’ ಅಜಿಭಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಮೊೀದಸದ ಕೇಿಂದಿ :(PLI: Centre’s nod for 33 API applications)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

‘ಉತ್ರಪ ದನಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿ ೀತ್ರಸ ಹಕ ಯೀಜನೆಯ’ (production linked incentive scheme: PLI 

Scheme) ಅಡಿಯಲಿಲ  5,082.65 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕ್ಗಾಗಿ ‘ಸ್ಕಿ್ಯ ಔಷಧಿೀಯ 

ಪದ್ರರ್ಭಗಳಗಾಗಿ’ನ  (active pharmaceutical ingredients- API) 33 ಅಜ್ಗಳನುನ  ಸಕಾ್ರ 

ಅನುಮೊೋದಸಿದೆ. 



ಸ್ಕಿ್ಯ ಔಷಧಿೀಯ ಪದ್ರರ್ಭಗಳು ಎಿಂದರೇನ್ನ 

 ಪಾ ತಯಂದು ಔಷ್ಧಿಯು ಎರಡು ಮುಖಯ  ಪದಾರ್್ಗಳಂದ ಕ್ಯಡಿದೆ – ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ 

ಸ್ಕಿ್ಯವಾಗಿರುವ API ಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ನಿಷ್ಟಕ ಿ ಯ, ಎಕ್ಸ ಪೈಿಂಟ್ಸ  

(Excipients). ವಯ ಕು ರ್ ದೇಹದಲಿಾ  API ಅನುನ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತ್ರಲುಪ್ಪಸುವ ಅಂಶ್ಗಳು ಈ 

ಎಕಸ ಪೈಂಟ್ಸ . 

1. API ಗಳು ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ ಸಂಯುಕು ಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿದ ಔಷ್ಧಿಗಳ ಉತಿ್ರ ದನೆಗೆ ಪಾ ಮುಖ ಕಚ್ಾ  

ವಸುು ವಾಗಿವೆ. 

2. ಔಷ್ಧಿಗಳಲಿಾ , API ಗಳು ರೋಗವನುನ  ಗುಣಪಡಿಸುವ ಉದೆೆ ೋಶ್ವನುನ  ಉಂಟುಮಾಡುತ್ರು ವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 

ಪಾಯ ರೆಸಿಟಮಾಲ್ ಕೊಾ ೋಸಿನ್್ನ API ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಎಪ್ರಐ ಪ್ರಯ ರೆಸಟ್ಮಾಲ್ ದೇಹದ ನ್ೋವು ಮತ್ತು  

ಜವ ರವನುನ  ನಿವಾರಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಸಿಾ ರ-ಡೋಸ್ ಸಂಯೋಜನೆರ್  ಔಷ್ಧಿಗಳು ಅನೇಕ API ಗಳನುನ  ಬಳಸುತ್ರು ವೆ, ಆದರೆ ಕೊಾ ೋಸಿನ್್ನಂತ್ರಹ 

ಏಕ-ಡೋಸ್   ಔಷ್ಧಿಗಳು ಕವಲ ಒಂದು API ಅನುನ  ಮಾತ್ರಾ  ಬಳಸುತ್ರು ವೆ. 

API ಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ತ್ಯಾರಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

1. API ಗಳನುನ  ಕಚ್ಾ  ವಸುು ಗಳ ಒಂದೇ ಕಾ ಯೆಯಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಉತಿ್ರ ದಸಲಾಗುವುದಲಾ , ಆದರೆ API 

ಗಳನುನ  ಅನೇಕ ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ ಸಂಯುಕು ಗಳ ಮೂಲಕ ಉತಿ್ರ ದಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಕಚ್ಾ  ವಸುು ಗಳಂದ ಎಪ್ಪಐ ಆಗುವ 

ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ಲಿಾ ರುವ ರಾಸ್ವರ್ನಿಕ ಸಂಯುಕು ಗಳನುನ  ಮಧಯ ಂತ್ರರ (intermediate)  ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2.  ಕಚ್ಾ  ವಸುು ಗಳಂದ API ಗಳನುನ  ರಚಿಸುವ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ಲಿಾ  ಹತ್ತು  ಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ು  ಬಗೆರ್ ಮಧಯ ಂತ್ರರ 

ಸಂಯುಕು ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಗುವ ಕ್ಲವು API ಗಳವೆ. ಉತಿ್ರ ದನೆರ್ ಈ ಸುದೋಘ್ ಪಾ ಕಾ ಯೆಯು ಉನನ ತ್ರ 

ಮಟಟ ದ ಶುದಿ ತ್ರರ್ನುನ  ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ರು ದೆ.   

ಭಾರತ್ವು ಎಪ್ರಐ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಯನ್ನು  ಚೀನಾ ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್್ಟ ಕೊಟ್್ಟ ತ್ತ? 

1. 90 ರ ದಶ್ಕದ ಆರಂಭದಲಿಾ , API ಉತಿ್ರ ದನೆರ್ಲಿಾ  ಭಾರತ್ರ ಸ್ವವ ವಲಂಬಿಯಾಗಿತ್ತು . 

2. ಆದಾಗೂಯ , API ತ್ರಯಾರಕರಾಗಿ ಚಿೋನಾದ ಏಳಗೆಯಂದಗೆ, ಇದು ಅಗಗ ದ ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರತೋರ್ 

ಮಾರುಕಟಟ ರ್ನುನ  ವಶ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅಂತಮವಾಗಿ ಇದು ಚಿೋನಾದ ಆರ್ಥ್ಕ ಉನನ ತಗೆ 

ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. 

3. ಚಿೋನಾ ಕಡಿಮೆ ಬಲೆರ್ API ಉತಿ್ರ ದನಾ ಉದಯ ಮವನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಿತ್ತ. ಈ ಉದಯ ಮವು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್್ ದ 

ಬಂಡವಾಳ, ಸಕಾ್ರದಂದ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಪಾ ಮಾಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಮತ್ತು  ತ್ರರಿಗೆ ಪೊಾ ೋತ್ರಸ ಹ ಇತ್ರಯ ದಗಳ 

ಲಾಭವನುನ  ಪಡೆಯಿತ್ತ. 

4. ಚಿೋನಾದಲಿಾ  ಉದಯ ಮವನುನ  ನಿವ್ಹಿಸುವ ವೆಚ್್ ವು ಭಾರತ್ರದ ವೆಚ್್ ದ ನಾಲಕ ನೇ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

ಚಿೋನಾದಲಿಾ  , ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್್ ವು 6–7 ಪಾ ತಶ್ತ್ರ ವಿದೆ ರೆ, ಭಾರತ್ರದಲಿಾ , ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್್ ಗಳು 13–14 

ಪಾ ತಶ್ತ್ರ ವಿದೆ. 

5. ಆದೆ ರಿಂದ, ಹ್ನಚ್ಿ ನ ವೆಚ್್  ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಲಾಭದ ಉದಯ ಮದಂದಾಗಿ ಭಾರತೋರ್ ಔಷ್ಧ ಕಂಪನಿಗಳು 

ಕ್ಲವು ವಷ್್ಗಳಂದ API ಗಳ ಉತಿ್ರ ದನೆರ್ನುನ  ನಿಲಿಾ ಸಿದವು. 

ಖಾಸ್ಗಿ ವಲಯದಲಿಲ  75% ಉದೊಯ ೀಗಗಳನ್ನು  ಸ್ಥ ಳೀಯರಿಗಾಗಿ 

ಕಾಯೆಿ ರಿಸ್ತವ ಜಾಖಭಿಂಡ್ ಮಸೂದೆ: 

 (The Jharkhand bill that reserves 75% jobs in private sector for locals)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಸಾ ಳೋರ್ ಜನರಿಗೆ ಖ್ಯಸಗಿ ವಲರ್ದ ಉದೊಯ ೋಗಗಳಲಿಾ  75% ಮಿೋಸಲಾತರ್ನುನ  ಜ್ವಖ್ಂಡ್ 

ಸಕಾ್ರ ಘೋರ್ಷಸಿದೆ. 



ಸ್ರಕಾರವು ಈ ಮಸೂದೆಯಲಿಲ  ‘ಖಾಸ್ಗಿ ವಲಯದ ಉದೊಯ ೀಗಗಳು’ ಹೇಗೆ ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸದೆ? 

ಮಸೂದೆರ್ಲಿಾ , ಅಂಗಡಿಗಳು, ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು, ಗಣಿಗಳು, ಉದಯ ಮಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು, 

ಸಂಘಗಳು, ಟಾ ಸ್ಟ ್ಗಳು, ಸಿೋಮಿತ್ರ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹತ್ತು  ಅರ್ವಾ ಹ್ನಚ್ಿ ನ 

ವಯ ಕು ಗಳನುನ  ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಘಟಕಗಳನುನ  ಖ್ಯಸಗಿ ವಲರ್ ಅರ್ವಾ ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಇದಲಾ ದೆ ಇದನುನ  ಸಕಾ್ರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ಪರಿಷ್ಕ ರಿಸಬಹುದು. 

ಮಸೂದೆಯ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1.  ಈ ಮಸೂದೆ ಅಂಗಿೋಕಾರಗಂಡು ಕಾಯೆೆ  ಜ್ವರಿಗೆ ಬಂದ ಮೂರು ತಂಗಳಳಗೆ ಎಲಾಾ  ಉದೊಯ ೋಗದಾತ್ರರು, 

ಒಟುಟ  ಮಾಸಿಕ ವೇತ್ರನ ಅರ್ವಾ ವೇತ್ರನ 30,000 ರೂ.ಗಿಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ಿ ಲಾ ದ ವೇತ್ರನವನುನ  ಪಡೆಯುತು ರುವ 

ನೌಕರರನುನ  ಗತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಪೊೋಟ್ಲ್ ನಲಿಾ  ನ್ೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು, ಅರ್ವಾ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕ  ಸಕಾ್ರ 

ಸೂಚಿಸಿದ ಸೂಚ್ನೆಗಳ ಪಾ ಕಾರ – ನ್ೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. 

2. ನಿಗದತ್ರ ಪೊೋಟ್ಲ್್ನಲಿಾ  ನ್ೋಂದಣಿ ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ನುನ  ಪೂಣ್ಗಳಸದೆ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕು ರ್ನುನ  

ನೇಮಿಸಿಕೊಳುಳ ವಂತ್ರ ಇಲಾ . 

3. ಎಲಾಾ  ಸಾ ಳೋರ್ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳು ತ್ರಮಮ ನುನ  ತ್ರವು ಗತ್ತು ಪಡಿಸಿದ ಪೊೋಟ್ಲ್್ನಲಿಾ  

ನ್ೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ, ಇಲಾ ದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾ ಳೋರ್ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಯು 75 ಪಾ ತಶ್ತ್ರ 

ಮಿೋಸಲಾತರ್ ಲಾಭವನುನ  ಪಡೆರ್ಲು ಆಗುವುದಲಾ . 

4. ಅಪೇಕಿತ್ರ ಕೌಶ್ಲಯ  ಅಹ್ತ್ರ ಅರ್ವಾ ಪಾಾ ವಿೋಣಯ ತ್ರರ್ ಸಾ ಳೋರ್ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳು ಸ್ವಕಷ್ಟಟ  ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ಲಿಾ  

ಲಭಯ ವಿಲಾ ದದೆ ರೆ ಈ ವಿಷ್ರ್ದಲಿಾ  ಉದೊಯ ೋಗದಾತ್ರರು ವಿನಾಯಿತ ಪಡೆರ್ಬಹುದು. 

5. ಉದೊಯ ೋಗದಾತ್ರರು, ಖ್ಯಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳು ಮತ್ತು  ಉದೊಯ ೋಗದ ವಿವರಗಳನುನ  ಪಾ ತ ತ್ರಾ ೈಮಾಸಿಕದಲಿಾ  

ಪೊೋಟ್ಲ್್ನಲಿಾ  ಸಲಿಾ ಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ, ಇದನುನ  ಅಧಿಕೃತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ (Authorised Officer), ಅಂದರೆ ಜಲಾಾ  

ಉದೊಯ ೋಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಿಶಿೋಲಿಸುತ್ರು ರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಪರಿಶಿೋಲನೆರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಯಾವುದೇ 

ದಾಖಲೆರ್ನುನ  ಕಳಬಹುದು. 

6. ಅಧಿಕೃತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ (AO) ಹರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ್ದ ವಿರುದಿ ದ ಅಸಮಾಧಾನಗಂಡ ಉದೊಯ ೋಗದಾತ್ರರು 60 

ದನಗಳಳಗೆ ಜ್ವಖ್ಂಡ್ ಸಕಾ್ರದ ಮೇಲಮ ನವಿ ಪಾಾ ಧಿಕಾರವಾದ, ನಿದೇ್ಶ್ಕರು, ಉದೊಯ ೋಗ ಮತ್ತು  

ತ್ರರಬೇತ, ನಿದೇ್ಶ್ನಾಲರ್ದ ಮುಂದೆ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿಾ ಸಬಹುದು. 

ಈ ನಿೀತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸ್ಮಸ್ಥಯ ಗಳು: 

1. ಈ ನಿೋತಯು 16 ನೇ ವಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನ  ಉಲಾ ಂಘಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಪರಿಣಾಮ: ‘ವೈವಿಧ್ಯ ತೆಯಲಿಲ  ಏಕತೆ’: ಈ ನಿೋತಯು ಒಂದು ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಸಾ ಳೋರ್ ಮತ್ತು  ಸಾ ಳೋಯೇತ್ರರ 

ಸಂಘಷ್್ದ ಪರಿಸಿಾ ತರ್ನುನ  ರಚಿಸಬಹುದು, ಇದು ದೇಶ್ದ ಏಕೋಕರಣಕ್ಕ  ಅಪಾರ್ವನುನ ಂಟು ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

3. ಇದು ಈ ಪಿದೇಶದಲಿಲ ನ್ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು  ನಿರುತ್ರಸ ಹಗಳಸ್ಬಹುದು. 

4. ವಯ ವಹಾರದ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ ದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ರು ದೆ. 

5. ಸಿ ಧ್ಯ್ರ್ ಮನ್ೋಭಾವಕ್ಕ  ವಿರುದಿವಾಗಿದೆ. 

ಸಾವಭತಿ್ರ ಕ ಮೂಲ ಆದ್ರಯ: (Universal basic income) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗೆಾ ಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪಾ ಣಾಳಕ್ರ್ನುನ  ಪಶ್ಿ ಮ ಬಂಗಾಳ ಮುಖಯ ಮಂತಾ  ಮಮತ್ರ 

ಬಾಯ ನಜ್ ಅವರು 2021 ರ  ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆಾರೆ. 

1. ಚುನಾವಣಾ ಪಾ ಣಾಳಕ್ಯು ಇತ್ರರ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಜತ್ರಗೆ,  ಪಾ ತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕ  ‘ಸಾವಭತಿ್ರ ಕ ಮೂಲ 

ಆದ್ರಯ’ ದ(UBI) ಭರವಸ್ಯ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

ಈ ಪಿ ಕಟ್ಣೆಯಂತೆ: 



1. ಆದಾರ್ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ, ಸ್ವಮಾನಯ  ವಗ್ಕ್ಕ  ಸೇರುವ ಎಲಾಾ  1.6 ಕೊೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ ತಂಗಳಗೆ 500 

ರೂ. ಮತ್ತು  ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜ್ವತ ಮತ್ತು  ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಕುಟುಂಬಗಳಗೆ ತಂಗಳಗೆ 1,000 ರೂ. ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

2. ಈ ಮೊತ್ರು ವನುನ  ನೇರವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳಾ ಮುಖಯ ಸಾ ರ ಹ್ನಸರಿನಲಿಾ  ವಗಾ್ಯಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಏನಿದು ಸಾವಭತಿ್ರ ಕ ಮೂಲ ಆದ್ರಯ? 

1. ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಮೂಲ ಆದಾರ್ (UBI) ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಭೌಗೋಳಕ ಪಾ ದೇಶ್ ( ಒಂದು ದೇಶ್ದ ಅರ್ವಾ/ 

ರಾಜಯ ದ) ಎಲಾಾ  ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆದಾರ್, ಸ್ವಮಾಜಕ ಸ್ವಾ ನಮಾನ ಅರ್ವಾ ಉದೊಯ ೋಗದ ಸಿಾ ತರ್ನುನ  

ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಬೇಷರತ್ರು ಗಿ ಒಿಂದು ನಿದಭಷ್  ಮೊತ್ು ದ  ಹಣವನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ತವ ಕಾಯಭಕಿಮವಾಗಿದೆ. 

2. ‘ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಮೂಲ ಆದಾರ್’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿ ನೆರ್ ಹಿಂದನ ಮುಖಯ  

ಆಲೋಚ್ನೆಯೆಂದರೆ ಬಡತ್ನ್ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅರ್ವಾ ತ್ಡೆಗಟ್್ಟ ವುದು ಮತ್ತು  

ನಾಗರಿಕರಲಿಲ  ಸ್ಮಾನ್ತೆಯನ್ನು  ಹೆಚ್ ಸ್ತವುದು. 

3.  ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಮೂಲ ಆದಾರ್ ಕಲಿ ನೆರ್ ಹಿಂದನ ಮೂಲ ತ್ರತ್ರವ ವೆಂದರೆ, ಎಲಾಾ  ನಾಗರಿಕರು, ತ್ರಮಮ  ಹುಟಿಟ ದ 

ಸಂದಭ್ಗಳನುನ  ಲೆಕಕ ಸದೆ, ವಾಸಯೋಗಯ  ಆದಾರ್ಕ್ಕ  ಅಹ್ರಾಗಿದೆಾ ರೆ. 

 ಯುಬಿಐ ನ್ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು 

1.  ಸ್ವವ್ತಾ ಕತ್ರ (ಎಲಾಾ  ನಾಗರಿಕರು ಒಳಗಂಡಿದೆಾ ರೆ). 

2. ಬೇಷ್ರತ್ರು ದ (ಯಾವುದೇ ಪೂವ್ಭಾವಿ ಷ್ರತ್ತು  ಇಲಾ ). 

3. ಆವತ್ರ್ಕ (ನಿರ್ಮಿತ್ರ ಮಧಯ ಂತ್ರರಗಳಲಿಾ  ಆವತ್ರ್ಕ ಪಾವತಗಳು). 

4. ನಗದು ರೂಪದಲಿಾ  ಪಾವತ (ಆಹಾರ ಚಿೋಟಿ ಅರ್ವಾ ಸೇವಾ ಕ್ಯಪನ್ ಗಳಲಾ ). 

ಸಾವಭತಿ್ರ ಕ ಮೂಲ ಆದ್ರಯದ ಲಾರ್ಗಳು (UBI): 

1. ನಾಗರಿಕರು ಸುರಕಿತ್ರ ಆದಾರ್ವನುನ  ಪಡೆಯುತ್ರು ರೆ. 

2. ಸಮಾಜದಲಿಾ  ಬಡತ್ರನ ಮತ್ತು  ಆದಾರ್-ಅಸಮಾನತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಬಡ ಜನರ ಕೊಳುಳ ವ ಶ್ಕು  ಹ್ನಚ್ಾ ಗುತ್ರು ದೆ, ಇದು ಅಂತಮವಾಗಿ ಒಟುಟ  ಬೇಡಿಕ್ರ್ ಹ್ನಚ್್ ಳಕ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗುತ್ರು ದೆ. 

4. ಕಾರ್್ಗತ್ರಗಳಸಲು ಸುಲಭ ಏಕ್ಂದರೆ ಅದು ಫಲಾನುಭವಿರ್ನುನ  ಯಾವುದೇ ರಿೋತರ್ಲಿಾ  

ಗುರುತಸುವುದನುನ  ಒಳಗಂಡಿರುವುದಲಾ . 

5. ಅದರ ಅನುಷ್ಯಠ ನವು ತ್ತಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಏಕ್ಂದರೆ ಸಕಾ್ರದ ಹಣದ ಪೊೋಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಈ ಕಲಪ ನೆಯ ಬಿಂಬಲಿಗರು: 

1. ಯುನಿವಸ್ಲ್ ಬೇಸಿರ್ಕ ಇಂಕಮ (UBI) ಎಂಬ ಪರಿಕಲಿ ನೆರ್ನುನ  ಭಾರತ್ರದ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಮಿೋಕಿ್ರ್ಲಿಾ  

2016-17ರಲಿಾ  ಪಾ ತಪಾದಸಲಾಗಿದೆ, ಆರ್ಥ್ಕ ಸಮಿೋಕಿ್ಯು UBI ಅನುನ  ಬಡತ್ರನವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ವಮಾಜಕ ಕಲಾಯ ಣ ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ಪಯಾ್ರ್ವಾಗಿ ಉಲೆಾ ೋಖಿಸಿದೆ. 

2. ಯುಬಿಐ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದ ಇತ್ರರ ಬಂಬಲಿಗರಲಿಾ  ಅರ್್ಶಾಸು ರ ನ್ಬಲ್ ಪಾ ಶ್ಸಿು  ವಿಜೇತ್ರ ಪ್ರೀಟ್ರ್ 

ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತು  ಕಿ್ ಸ್್ ೀಫರ್ ಪ್ರಸ್ರೈಡ್ಸ , ತಂತಿ್ಜಾಾ ನ್ ಕಿೆ ೀತಿ್ ದ ದೈತ್ಯ ರಾದ ಮಾರ್ಕಭ ಜುಕರ್್ಬಗಭ 

ಮತ್ತು  ಎಲೀನ್ ಮಸ್ಟಕ  ಸೇರಿದೆಾ ರೆ. 

ಸಾವಭತಿ್ರ ಕ ಮೂಲ ಆದ್ರಯವನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ್ಗಳಸ್ತವಲಿಲ  ಇರುವ ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ‘ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಮೂಲ ಆದಾರ್’ದ ಅನುಷ್ಯಠ ನದಲಿಾ ನ ಭಾರಿ ವೆಚ್್ ವು ,ರಾಜಕೋರ್ ಇಚಾಛ ಶ್ಕು ರ್ 

ಕೊರತ್ರಗೆ, ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದ ಅನುಷ್ಯಠ ನಕ್ಕ  ಪಾ ಮುಖ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. 

2. ಸ್ವವ್ತಾ ಕ ಮೂಲ ಆದಾರ್ದ ಪರಿಚ್ರ್ದೊಂದಗೆ, ಜನರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುವ ಒಂದು ನಿದ್ಷ್ಟ  ಬೇಷ್ರತ್ರು ದ 

ಆದಾರ್ವು ಅವರನುನ  ಸ್ೋಮಾರಿರ್ನಾನ ಗಿ ಮಾಡುವ ಸ್ವಧಯ ತ್ರಯಿದೆ ಮತ್ತು  ಅವರು ಕ್ಲಸ ಮಾಡದರಲು 

ಒಗಿಗ ಕೊಳಳ ಬಹುದು. ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತ್ರದಂತ್ರಹ ದೇಶ್ಕ್ಕ  ಈ ಮಾದರಿಯು 

ಕಷ್ಟ ಸ್ವಧಯ ವಾದುದು. 



 

ವಿಷಯಗಳು: ಗಡಿ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಭದಾ ತ್ರ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ನಿವ್ಹಣೆ – ಸಂಘಟಿತ್ರ 

ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು  ಭಯೋತಿ್ರ ದನೆರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. 

ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ (ತ್ಡೆ) ಕಾಯೆ್ದ :  (UAPA) 

(Unlawful Activities (Prevention) Act) 

ಸಂದರ್ಭ: 

2001 ರ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್್ನ್ಲಿಲ  ನಡೆದ ಒಂದು ಸಭೆರ್ಲಿಾ  ನಿಷೇಧಿತ್ರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ‘ಸೂಟ ಡೆಂಟ್ಸ  ಇಸ್ವಾ ಮಿರ್ಕ 

ಮೂವ್್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ (SIMI) ರ್ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಕಾಕ ಗಿ ಕಾನ್ಮನುಬಾಹಿರ 

ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳ (ತ್ರಡೆಗಟುಟ ವಿಕ್) ಕಾಯೆೆ  (UAPA) ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಬಂಧಿಸಲಿ ಟಟ  122 ಜನರನುನ  ಸೂರತ್ ನ 

ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಖುಲಾಸ್ಯಗಳಸಿದೆ. 

1. ಅವರನುನ  ಖುಲಾಸ್ಯಗಳಸಿದ ನಂತ್ರರ, ಕ್ಲವು ಆರೋಪ್ಪಗಳು ಮತ್ತು  ಅಲಿ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ರ ಸಮುದಾರ್ದ 

ಕಾರ್್ಕತ್ರ್ರು ತ್ರಮಮ  ವಿರುದಿ  ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆ, ಸ್ವಕಿಾ ಯ ಧಾರಗಳಲಾ ದೆ “ಅಕಾ ಮವಾಗಿ ಪೊಲಿೋಸರಿಂದ 

ಬಂಧಿಸಲಿ ಟಿಟ ದೆ ಕಾಕ ಗಿ” ಪರಿಹಾರವನುನ  ಕೊೋರಿದೆಾ ರೆ. 

 ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಗಳ (ತ್ಡೆ) ಕಾಯೆ್ದ  ಕುರಿತ್ತ: 

1. 1967 ರಲಿಲ  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಿ ಟಟ  ಈ ಕಾನೂನ್ನ (the Unlawful Activities (Prevention) 

Act) ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಕಾನ್ಮನುಬಾಹಿರ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳನುನ  ನಡೆಸುವ ಗುಂಪುಗಳನುನ  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ತ್ರಡೆಗಟುಟ ವ ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 

2. ಈ ಕಾಯಿದೆಯು ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಭರಕೆಕ  ಸಂಪೂಣಭ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ರು ದೆು  ಅದರ ಮೂಲಕ 

ಕಂದಾ ವು ಒಂದು ಚ್ಟುವಟಿಕ್ರ್ನುನ  ಕಾನ್ಮನುಬಾಹಿರವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಸಕಾ್ರವು ಅಧಿಕೃತ್ರ ಗೆಜೆಟ್ 

ಮೂಲಕ ಅದನುನ  ಘೋರ್ಷಸಬಹುದು. 

3. ಮರಣದಂಡನೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವಾವಧಿ ಶಿಕಿೆಯನ್ನು  ಗರಿಷಠ  ಶಿಕಿೆಯಾಗಿ ನಿೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಮುಖಯ  ಅಿಂಶಗಳು: 

1. UAPA ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಭಾರತ್ರೀಯ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಿ ಪಿ ಜೆಗಳು, ಇಬು ರನ್ನು  ಬಂಧಿಸ 

ವಿಚಾರಣೆಗಳಪಡಿಸ್ಬಹುದು. 

2. ಭಾರತ್ರದ ಹರಗಿನ ವಿದೇಶಿ ನೆಲದಲಿಾ  ಅಪರಾಧ ನಡೆದರೂ ಅಪರಾಧಿಗಳಗೆ ಈ ಕಾಯೆ್ದಯು ಭಾರತ್ರೀಯ 

ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಗೆ ಸ್ಮಾನ್ವಾಗಿ ಅನ್ವ ಯಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

3.  ಯುಎಪ್ಪಎ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ತ್ನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥಥ ಯು ಬಂಧ್ನ್ದ ನಂತ್ರ ಗರಿಷಠ  180 ದನ್ಗಳಲಿಲ  ಚಾಜ್್ಭಶಿೀಟ್ 

ಸ್ಲಿಲ ಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೀಡಿದ ನಂತ್ರ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಇನ್ು ಷ್್ಟ  

ವಿಸ್ು ರಿಸ್ಬಹುದು. 

 2019 ರ ತ್ರದೆು ಪಡಿಗಳ ಪಿಕಾರ: 

1. NIA ಯಿಂದ ಪಾ ಕರಣದ ತ್ರನಿಖ್ಯ ನಡೆದಾಗ ಆಸಿು ರ್ನುನ  ವಶ್ಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅರ್ವಾ ಲಗತು ಸಲು ಅನುಮತ 

ನಿೋಡಲು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ತ್ರನಿಖ್ಯ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ (NIA) ಮಹಾನಿದೇ್ಶ್ಕರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

2. DSP ಅರ್ವಾ ACP ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ ದ ಉನನ ತ್ರ ಶ್ಾ ೋಣಿರ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಬು ರು ತ್ರನಿಖ್ಯ ನಡೆಸಿದ ಪಾ ಕರಣಗಳಗೆ 

ಹ್ನಚ್ು ವರಿಯಾಗಿ ಭಯೋತಿ್ರ ದನೆ ಪಾ ಕರಣಗಳ ತ್ರನಿಖ್ಯ ನಡೆಸಲು ಇನ್ಸ ್ಪೆಕಟ ರ್ ಅರ್ವಾ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಹುದೆೆರ್ 

NIA ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಈ ಕಾಯೆೆ  ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 



3. ಒಬು  ವಯ ಕ್ು ಯನ್ನು  ರ್ಯೀತ್ರಪ ದಕನೆಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ತವ ಅವಕಾಶ್ವೂ ಇದರಲಿಾ  ಸೇರಿದೆ. ಈ 

ತದೆು ಪಡಿಗೆ ಮುಂಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕವಲ ಸಂಘಟನೆಗಳನುನ  ಮಾತ್ರಾ  ಭಯೋತಿ್ರ ದಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನುನ  

ಗುರುತಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು . 

ಮಾಯ ನಾಾ ರ್ ನಿಿಂದ ವಲಸ್ಥ ಬರುವವರನ್ನು  ತ್ಡೆಯಲು ಸೂಚಸದ 

ಕೇಿಂದಿ :(Stop influx from Myanmar: Centre) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್, ಮಣಿಪುರ, ಮಿಜೋರಾಂ ಮತ್ತು  ಅರುಣಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಮುಖಯ  

ಕಾರ್್ದಶಿ್ಗಳಗೆ ಪತ್ರಾ  ಬರೆದರುವ ಭಾರತ್ರದ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲರ್ವು (MHA)  ‘ಮಾಯ ನಾಮ ರ್್ನಿಂದ 

ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಬರುವ ಅಕಾ ಮ ವಲಸಿಗರನುನ  ತ್ರಡೆರ್ಲು ಕಾನ್ಮನಿನ ಪಾ ಕಾರ ಸೂಕು  ಕಾ ಮ ಕೈಗಳುಳ ವಂತ್ರ’ 

ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ನೆರೆರ್ ದೇಶ್ವಾದ ಮಾಯ ನಾಮ ರ್್ನಲಿಾ  ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ನಡೆದ ಮಿಲಿಟರಿ ದಂಗೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಕಠಿಣ ಕಾ ಮಗಳ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಕಾ ಮವಾಗಿ ಭಾರತ್ರವನುನ  ಪಾ ವೇಶಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಕ್ಲ ಸಮರ್ದ 

ನಂತ್ರರ ಈ ನಿದೇ್ಶ್ನಗಳು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಾ ಲರ್ದಂದ ಬಂದವೆ. 

ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಭರದ ನಿಲುವೇನ್ನ? 

ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ನಿರಾಶಿಿತ್ರ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  ನಿೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಯ  ಸ್ಕಾಭರಗಳಗೆ 

ಇಲಲ  ಮತ್ತು  1951 ರ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ನಿರಾಶಿಿತ್ರ ಸ್ಮಾವೇಶ ಮತ್ತು  ಅದರ 1967 ರ ಶಿಷ್್ಯಚಾರಕೆಕ  

ಭಾರತ್ ಸ್ಹಿ ಹಾಕ್ಲಲ . 

1. ಫೆಬಾ ವರಿ 1 ರಂದು ನಡೆದ ದಂಗೆರ್ ನಂತ್ರರ ‘ಟ್ಟ್ಾ ಡಾವ್’ ಅಂದರೆ ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ಸೈನಯ ವು ದೇಶ್ವನುನ  

ಸ್ವವ ಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತ. 

2. ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ 1,643 ಕ.ಮಿೋ ಗಡಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆು , ಎರಡೂ ಕಡೆರ್ ಜನರು ಕೌಟುಂಬಿಕ 

ಸಂಬಂಧವನುನ  ಹಂದದೆಾ ರೆ. 

‘1951 ರ ನಿರಾಶಿಿತ್ರ ಸ್ಮಾವೇಶ’ದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಬಹುಪಕಿ ೋರ್ ಒಪಿ ಂದವಾಗಿದೆು , ಇದು ‘ನಿರಾಶಿಾ ತ್ರರನುನ ’ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  

ಆಶ್ಾ ರ್ ಪಡೆದ ವಯ ಕು ಗಳ ಹಕುಕ ಗಳನುನ  ಮತ್ತು  ಆಶ್ಾ ರ್ ನಿೋಡುವ ರಾಷ್ಟ ರಗಳ ಜವಾಬೆಾ ರಿರ್ನುನ  ತಳಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಈ ಸಮಾವೇಶ್ದಲಿಾ  ಜ್ವತ, ಜನಾಂಗ, ಧಮ್, ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ತ್ರ, ನಿದ್ಷ್ಟ  ಸ್ವಮಾಜಕ ಗುಂಪ್ಪನ್ಂದಗಿನ 

ಸಂಬಂಧ ಅರ್ವಾ ರಾಜಕೋರ್ ಸಿದಿಾ ಂತ್ರದ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ಕರುಕುಳದಂದ ಪಲಾರ್ನ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ 

ಸಮಾವೇಶ್ವು ಕ್ಲವು ಹಕುಕ ಗಳನುನ  ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

3. ಭಾರತ್ವು ಈ ಸ್ಮಾವೇಶದ ಸ್ದಸ್ಯ  ರಾಷ್ ಿ  ವಾಗಿಲಲ . 

4. ಯುದಿಾಪರಾಧಿಗಳಂತ್ರಹ ಜನರು ನಿರಾಶಿಾ ತ್ರರ ಅಹ್ತ್ರರ್ನುನ  ಪಡೆಯುವುದಲಾ  ಎಂದು ಈ ಸಮಾವೇಶ್ವು 

ಸಿ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಳಸುತ್ರು ದೆ. 

5. ಈ ಸಮಾವೇಶ್ದ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ನಿೋಡಲಾದ ಪಾ ಯಾಣ ದಾಖಲೆಗಳನುನ  ಹಂದರುವವರಿಗೆ ಕ್ಲವು ವಿೋಸ್ವ 

ಮುಕು  ಪಾ ಯಾಣವನುನ  ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

6. ಈ ಸಮಾವೇಶ್ವು 1948 ರ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಸಾವಭತಿ್ರ ಕ ಘೀಷಣೆಯ 14 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು  

ಆಧ್ರಿಸದೆ. ಕರುಕುಳದಂದ ತ್ರಪಿ್ಪ ಸಿಕೊಂಡು ಇತ್ರರ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಆಶ್ಾ ರ್ ಪಡೆಯುವ ವಯ ಕು ಗಳ ಹಕಕ ನುನ  

ಇದು ಗುರುತಸುತ್ರು ದೆ. ನಿರಾಶಿಾ ತ್ರರು, ಸಮಾವೇಶ್ದಂದ ನಿೋಡಲಿ ಟಟ  ಹಕುಕ ಗಳ ಜತ್ರಗೆ, ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಚಾಲಿು ರ್ಲಿಾ ರುವ ಹಕುಕ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾ ಯೋಜನಗಳನುನ  ಪಡೆಯುವ ಹಕಕ ನುನ  ಪಡೆರ್ಬಹುದು. 

7. 1967ರ ಶಿಷ್್ಯಚಾರವು, ಕವಲ ಯುರೋಪ್ಪನ ನಿರಾಶಿಾ ತ್ರರನುನ  ಮಾತ್ರಾ  ಒಳಗಂಡ 1951 ರ ಸ್ಮಾವೇಶಕೆಕ  

ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಎಲಾಾ  ದೇಶ್ಗಳ ನಿರಾಶಿಾ ತ್ರರನುನ  ಒಳಗಳುಳ ತ್ರು ದೆ. 



 

 

ವಿಷಯಗಳು:ಆಂತ್ರರಿಕ ಭದಾ ತ್ರಗೆ ಸವಾಲನುನ  ಒಡುಾ ವ ಆಡಳತ್ರ ವಿರೋಧಿ ಅಂಶ್ಗಳ ಪಾತ್ರಾ . 

  

ಏನಿದು ಗಿೆ ೀಟ್ರ್ ಟ್ಟಪಿ್ರಲಾಯ ಿಂಡ್ ಬೇಡಿಕೆ ? 

(What is the Greater Tipraland demand?) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ತಿ್ರ ಪುರ ಬ್ಬಡಕಟ್್ಟ  ಪಿದೇಶ ಸಾವ ಯತ್ು  ಜಿಲಾಲ  ಮಂಡಳಯ (Tripura Tribal Areas Autonomous 

District Council-  TTAADC) ಚುನಾವಣಾ ಪಾ ಚಾರದಲಿಾ  ‘ಗಿೆ ೀಟ್ರ್ ಟ್ಟಪಿ್ರಲಾಯ ಿಂಡ್’ (Greater 

Tipraland) ಬೇಡಿಕ್ಯು ಪಾ ಮುಖ ವಿಷ್ರ್ವಾಗಿದೆ. 

  

  

 

  



ಏನಿದು ಗಿೆ ೀಟ್ರ್ ಟ್ಟಪಿ್ರಲಾಯ ಿಂಡ್? 

  

‘ಗೆಾ ೋಟರ್ ಟಿಪಾಾ ಲಾಯ ಂಡ್’, ಮೂಲತಃ ಆಡಳತ್ರರೂಢ ಪಾಲುದಾರ ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಪಕ್ಷ – ತಾ ಪುರದ ಸಾ ಳೋರ್ 

ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕ ರಾಜಯ ವನುನ  ರಚಿಸಲು ರ್ತನ ಸುವ ಸಾ ಳೋರ್ ಪ್ಪೋಪಲ್ಸ  ಫಾ ಂಟ್ ಆಫ್ 

ತಾ ಪುರ ವು (IPFT) ‘ಟಿಪಾಾ ಲಾಯ ಂಡ್’ ಬೇಡಿಕ್ರ್ ವಿಸು ರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

1. ಈ ಹಸ ಬೇಡಿಕ್ರ್ಲಿಾ , ಸಾ ಳೋರ್ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಅರ್ವಾ ಹಳಳ ಗಳಲಿಾ  ವಾಸಿಸುವ ಹಾಗೂ ‘ತಾ ಪುರ 

ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಪಾ ದೇಶ್ ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು  ಜಲಾಾ  ಮಂಡಳ’ (TTAADC) ರ್ ಹರಗಿನ ಪಾ ತಯಬು  ಬ್ಬಡಕಟುಟ  

ಜನಾಂಗದವರನುನ  ಉದೆೆ ೋಶಿತ್ರ ಮಾದರಿರ್ಲಿಾ  ಸೇರಿಸಲು ಪಾ ರ್ತನ ಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಆದಾಗೂಯ , ಈ ಕಲಿ ನೆಯು ತಾ ಪುರದ ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಕೌನಿಸ ಲ್ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಗೆ ಮಾತ್ರಾ  ಸಿೋಮಿತ್ರವಾಗಿಲಾ , ಆದರೆ 

ಭಾರತ್ರದ ವಿವಿಧ ರಾಜಯ ಗಳಾದ ಅಸ್ವಸ ಂ, ಮಿಜೋರಾಂ ಇತ್ರಯ ದಗಳಲಿಾ  ವಾಸಿಸುವ, ಹಾಗೂ ಬಂಡ್ಡಬ್ನ್, 

ಚಿತ್ರು ಗಾಂಗ, ಖ್ಯಗಾಾ ಚಾರಿ ರ್ನುನ  ಒಳಗಂಡ ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ದ ಇತ್ರರ ಗಡಿ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ವಾಸಿಸುತು ರುವ 

ತಾ ಪುರೈಸ್್ನ ‘ತಪಾ ಸ್ವ’ (Tiprasa) ಗಳನ್ಮನ  ಕ್ಯಡ ಸೇರಿಸಲು ಪಾ ರ್ತನ ಸುತ್ರು ದೆ. 

  

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

ತಾ ಪುರದಲಿಾ  ಎನ್್ಆರ್್ಸಿರ್ನುನ  ಪರಿಷ್ಕ ರಿಸುವ ಬೇಡಿಕ್ ಈಡೇರಿಲಾ  ಮತ್ತು  ಹಿಂದೆ ಸಂಭವಿಸಿದ CAA ಕುರಿತ್ರ 

ವಿರೋಧವು ‘ಗೆಾ ೋಟರ್ ಟಿಪಾಾ ಲಾಯ ಂಡ್’ ಬೇಡಿಕ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ರಾಜಕೋರ್ ಪಕ್ಷಗಳು 

ಹೇಳುತ್ರು ವೆ. 

  

 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿವಿಧ ಭದಾ ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ಏಜೆನಿಸ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಆದೇಶ್ಗಳು. 

ಭಾರತ್ರೀಯ ವಿಶೇಷ ಪಡೆ (SF):(Indian Special Forces) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಭಾರತೋರ್ ವಿಶೇಷ್ ಪಡೆಗಳ ತ್ರರಬೇತ ಶಾಲೆರ್ಲಿಾ  ತ್ತಕಭಮೆನಿಸಾು ನ್ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು ಯುದಿ  ಮುಕು  

ಪತ್ರನದ ತ್ರರಬೇತರ್ನುನ  ಪಡೆರ್ಲು ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿವೆ. 

 ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಭಾರತೋರ್ ವಿಶೇಷ್ ಪಡೆ (Indian Special Forces- SF) ತ್ರನನ  ವೃತು ಪರತ್ರ, ಕಾರ್್ತಂತ್ರಾ ದ ಪರಿಣತ ಮತ್ತು  

ತ್ರಯ ಗ ಬಲಿದಾನಗಳಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವ ದ ಅತ್ತಯ ತ್ರು ಮ ವಿಶೇಷ್ ಪಡೆಗಳಲಿಾ  ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಪಾರ ಗೌರವ 

ಮತ್ತು  ಖ್ಯಯ ತರ್ನುನ  ಗಳಸಿದೆ. 

ಇದಕ್ಕ  ಪಾ ತಕಾ ಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತೋರ್ ಸೇನೆರ್ ವಿಶೇಷ್ ಪಡೆಗಳು ತ್ರಮಮ  ಮಿತ್ರಾ ರಾಷ್ಟ ರಗಳಂದಗೆ ಸಂಬಂಧ 

ಮತ್ತು  ಸಮನವ ರ್ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಿವೆ. 

ಯುಎಸ್ಎ, ಆಸ್ಯಟ ರೋಲಿಯಾ, ಮಧಯ  ಏಷ್ಯಯ ದ ಪಾ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಪಾಾ ಚ್ಯ  ದೇಶ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ರ ಸ್ಯನ ೋಹಪರ 

ರಾಷ್ಟ ರಗಳ ವಿಶೇಷ್ ಪಡೆಗಳು ಶ್ಾ ೋಷ್ಠ  ಯುದಿ -ಕೌಶ್ಲಯ  ಹಂದದ ಭಾರತೋರ್ ಎಸ್ಟ್ಎಫ್ 

ಪಡೆಗಳಿಂದಗೆ ತ್ರರಬೇತ ಪಡೆಯುವ ಇರ್ಚಛ ರ್ನುನ  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿವೆ. 

‘ಭಾರತ್ರೀಯ ವಿಶೇಷ ಪಡೆ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ ? 



1. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಅನೇಕ ‘ವಿಶೇಷ್ ಪಡೆಗಳ ಘಟಕಗಳು’ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತು ವೆ. 

2. ಈ ವಿಶೇಷ್ ಪಡೆಗಳು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಭಾರತೋರ್ ಸಶ್ಸು ರ ಪಡೆ, ಭಾರತೋರ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತೋರ್ 

ವಾಯುಪಡೆರ್ ಆಜೆಾ ರ್ಡಿರ್ಲಿಾ  ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತು ವೆ. 

3. ಇನ್ಮನ  ಕ್ಲವು ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು ರ್ಮಲಿಟ್ರಿಯಿಿಂದಲಲ ದೆ ಗೃಹ ಸ್ಚವಾಲಯದಂತ್ಹ ನಾಗರಿಕ 

ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಕಾಯಭನಿವಭಹಿಸ್ತತ್ು ವೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಪಿಮುಖ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು (SFs): 

 ಮಾಕೊೀಭಸ್ಟ (ಮೆರೈನ್ ಕಮಾಿಂಡೀ): ಇದು ನೇರ ಕಾ ಮ, ವಿಶೇಷ್ ವಿಚ್ಕ್ಷಣ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳು, 

ಉಭರ್ಚ್ರ ಯುದಿ  (amphibious) ಮತ್ತು  ಭಯೋತಿ್ರ ದನೆ ನಿಗಾ ಹಕಾಕ ಗಿ 1987 ರಲಿಲ  ಭಾರತೋರ್ 

ನೌಕಾಪಡೆ ರಚಿಸಿದ ವಿಶೇಷ್ ಪಡೆಗಳ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಯ ರಾ ಕಮಾಿಂಡೀಸ್ಟ: 1966 ರಲಿಾ  ರಚ್ನೆಯಾದ ಪಾಯ ರಾ ಕಮಾಂಡೋಗಳು ಭಾರತೋರ್ ಸೈನಯ ದ 

ಹ್ನಚ್ು  ತ್ರರಬೇತ ಪಡೆದ ಪಾಯ ರಾಚೂಟ್ ರೆಜಮೆಂಟ್್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಭಾರತ್ರದ ವಿಶೇಷ್ ಪಡೆಗಳ 

ಅತದೊಡಾ  ಮತ್ತು  ಪಾ ಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೋರ್ ಸೇನೆರ್ ಧುಮುಕುಕೊಡೆ ಘಟಕಗಳು (parachute 

units) ವಿಶ್ವ ದ ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ಹಳೆರ್ ವೈಮಾನಿಕ ಘಟಕಗಳಲಿಾ  ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಘಾತ್ಕ ಪಡೆ: ಘಾತ್ಕ ಪಡೆ (‘Deadly Force’) ಯು ಅದರ ಹ್ನಸರಿಗೆ ಅನವ ರ್್ವಾಗಿದೆ, ಇದೊಂದು 

ಕಾಲಾಳುಪಡೆ ದಳವಾಗಿದೆು , ಬಟಾಲಿರ್ನ್್ಗಿಂತ್ರ ಮುಂಚಿತ್ರವಾಗಿ ಆಕಾ ಮಣ ಮಾಡಲು 

ಹ್ನಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೋರ್ ಸೇನೆರ್ ಪಾ ತ ಬಟಾಲಿರ್ನ್್ನಲಿಾ  ‘ಘಾತ್ರಕ’ ದಳವಿದೆ ಮತ್ತು  ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ 

ಯೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಪೆಾ ೋರಿತ್ರ ಸೈನಿಕರನುನ  ಮಾತ್ರಾ  ಈ ಘಟಕಕ್ಕ  ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಕೊೀಬಿಾ  ಪಡೆ: (Commando Battalion for Resolute Action): ಇದು ಕಂದಾ  ಮಿೋಸಲು ಪೊಲಿೋಸ್ 

ಪಡೆರ್ (CRPF) ವಿಶೇಷ್ ಘಟಕವಾಗಿದೆು , ಇದು ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ನಕಸ ಲಿಸಂ ಅನುನ  ಎದುರಿಸಲು 

ರೂಪುಗಂಡಿದೆ. ಗೆರಿಲಾಾ  ಯುದಿ ದಲಿಾ  ವಿಶೇಷ್ವಾಗಿ ತ್ರರಬೇತ ಪಡೆದ ಕ್ಲವೇ ಕ್ಲವು ಭಾರತೋರ್ ವಿಶೇಷ್ 

ಪಡೆಗಳಲಿಾ  ಇದು ಒಂದು. 

ಫೀಸ್ಟಭ ಒನ್: ಮುಂಬೈನಲಿಾ  26/11 ಭಯೋತಿ್ರ ದಕ ದಾಳರ್ ನಂತ್ರರ 2010 ರಲಿಾ  ಫೋಸ್್ ಒನ್ 

ರಚ್ನೆಯಾಯಿತ್ತ. ಮುಂಬೈ ನಗರವನುನ  ಭಯೋತಿ್ರ ದಕ ದಾಳಯಿಂದ ರಕಿ ಸುವುದು ಈ ವಿಶೇಷ್ ಗಣಯ  

ಪಡೆರ್ ಪಾ ಮುಖ ಕಾರ್್ವಾಗಿದೆ. 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ರ್ದಿತ್ರ ಸಬು ಿಂದ:  (National Security Guard) ಇದು ಭಾರತ್ರದ ಪಾ ಮುಖ 

ಭಯೋತಿ್ರ ದನಾ ವಿರೋಧಿ ಪಡೆ. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಭದಾ ತ್ರ ಸಿಬು ಂದ (NSG) ಪಡೆ ದೇಶ್ದ ವಿಐಪ್ರಗಳಗೆ 

ರಕ್ಷಣೆ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ, ವಿದವ ಂಸಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಣಾ್ರ್ಕ ಸ್ವಾ ಪನೆಗಳಲಿಾ  

ಭಯೋತಿ್ರ ದಕ ಬದರಿಕ್ಗಳನುನ  ತ್ರಟಸಾ ಗಳಸುವ ಜವಾಬೆಾ ರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 

ವಿಶೇಷ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಗುಿಂಪು – (Special Protection Group– SPG): ಇದು ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರದ ಭದಾ ತ್ರ 

ಪಡೆಯಾಗಿದೆು , ಇದು ಭಾರತ್ದ ಪಿಧಾನ್ ಮಂತಿ್ರಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬೆಾರಿಯನ್ನು  ಹೊಿಂದದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಅಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ಉಗಾ ವಾದದ ಹರಡುವಿಕ್ರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ. 

ತ್ಪ್ರಪ ದ ಕಾನೂನ್ನ ಕಿಮಗಳ ವಿರುದಧ  ವರಿಷಠ  ನಾಯಯಾಲಯದಲಿಲ  

ಅಜಿಭ:(Plea in SC against wrongful prosecution) 

ಸಂದರ್ಭ: 



ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ನಲಿಾ , ಪಲಿೀಸ್ರು ಅರ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ತ್ಪ್ರಪ ಗಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ 

ಒಳಪಟ್್ ವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಿೀಡುವಂತೆ ಸ್ಕಾಭರಕೆಕ  ಮಾಗಭಸೂಚಗಳನ್ನು  ಸದಧ ಪಡಿಸ್ತವಂತೆ ಕೊೋರಿ 

ಅಜ್ ಸಲಿಾ ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಹೊತ್ರು ನ್ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಸುಮಾರು 1.5 ಶ್ತ್ರಕೊೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಹಂದರುವ ಭಾರತ್ರವು ಪೊಲಿೋಸ್ ಮತ್ತು  ಮತ್ತು  ತ್ರಪಿಾ ದ 

ಪಾಾ ಸಿಕ್ಯಯ ಟರಿ ದುಷ್ಕ ೃತ್ರಯ ಗಳನುನ  ತ್ರಡೆಗಟಟ ಲು, ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶಾಸನಬದಿ  / ಕಾನ್ಮನು 

ಕಾರ್್ವಿಧಾನವನುನ  ಹಂದಲಾ , ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾಯ ಪಕವಾದ ಸುಳುಳ  ಪಾ ಕರಣಗಳು 

ದಾಖಲಾಗುತ್ರು ವೆ. 

1. ಇದು ರಾಷ್ಟ ರದ ಸ್ವಮಾಜಕ ಸ್ವವ ಸು ಯ ವನುನ  ನಾಶ್ಪಡಿಸುವುದಲಾ ದೆ, 40 ದಶ್ಲಕ್ಷಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಪಾ ಕರಣಗಳ 

ಅಪಾರ ಹರೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾಯ ಯಾಂಗದ ಮೇಲ್ಯ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ರು ದೆ. 

ಮುಿಂದನ್ ದ್ರರಿ: 

1. 2018 ರಲಿಾ  ‘ನಾಯ ರ್ದ ಗಭ್ಪಾತ್ರ’ (miscarriage of justice) ಎಂಬ ವಿಷ್ರ್ದ ಕುರಿತ್ತ ಭಾರತ್ರ ಕಾನ್ಮನು 

ಆಯೋಗವು ತ್ರನನ  277 ನೇ ವರದರ್ಲಿಾ  ಮಾಡಿದ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುನ  ಸಕಾ್ರ ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಬೇಕು. 

2. ಆಯೋಗವು ನವೆಂಬರ್ 2017 ರಲಿಲ  ಬಬ್ಯಲ  ಚೌಹಾನ್ ಪಿ ಕರಣದಲಿಲ  ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೋಟ್್ ಆದೇಶ್ದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ “ತ್ರಪಿಾ ದ ಕಾನ್ಮನು ಕಾ ಮ ಮತ್ತು  ಜೈಲುವಾಸದ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಅರ್ವಾ ಸಂತ್ರಾ ಸು ರಿಗೆ 

ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು  ಪುನವ್ಸತ ಕುರಿತ್ತ ಸಮಗಾ  ತ್ರನಿಖ್ಯರ್ನುನ ” ಕೈಗಳಳ ಲು ವರದರ್ನುನ  ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿತ್ತು . 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಭಾರತ್ರದ ಜೈಲುಗಳಲಿಾ ರುವ ಒಟುಟ  ಕೈದಗಳಲಿಾ  ಸುಮಾರು 70 ಪಿ ತ್ರಶತ್ ವಿಚಾರಣಾಧಿೀನ್ 

ಕೈದಗಳದೆ್ರ ರೆ (Undertrials). ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಪಾ ಕರಣಗಳನುನ  ಉತ್ರು ರ ಪಾ ದೇಶ್, ಕನಾ್ಟಕ, ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್ 

ಮತ್ತು  ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಹಲವು ರಾಜಯ ಗಳು ತ್ರಮಮ  ಜೈಲುಗಳಲಿಾ  ವರದ ಮಾಡಿವೆ. ಸ್ವಂಕಾಾ ಮಿಕ ರೋಗವು 

ಅನೇಕ ಜೈಲುಗಳಗೆ ಹರಡುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ಸಹ ವರದಯಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಅನೇಕ ಅನಾರೋಗಯ ಪ್ಪೋಡಿತ್ರ 

ಅರ್ವಾ ವೃದಿ  ಅಪರಾಧಿಗಳಗೆ ಅವರ ಅಪರಾಧದ ಗಂಭಿೋರತ್ರಯಿಂದಾಗಿ ಜ್ವಮಿೋನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿಪತ್ತು  ನಿವ್ಹಣೆ. 

ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ಅಪ್ರಯವನ್ನು  

ತ್ಗೆಿ ಸ್ತವ  ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಯೀಜನೆ (NCRMP): 

(National Cyclone Risk Mitigation Project) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಚಂಡಮಾರುತ್ರದ ಅಪಾರ್ಗಳನುನ  ಎದುರಿಸಲು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಿಪತ್ತು  ನಿವ್ಹಣಾ 

ಪಾಾ ಧಿಕಾರವು (NDMA) ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ರ ಅಪಾರ್ ತ್ರಗಿಗ ಸುವ ಯೋಜನೆ (National Cyclone 

Risk Mitigation Project) ಎಂಬ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಕರಾವಳ ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರದ ಕಂದಾಾ ಡಳತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಚಂಡಮಾರುತ್ರಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕು ವಾದ ರಚ್ನಾತ್ರಮ ಕ ಮತ್ತು  ರಚ್ನಾತ್ರಮ ಕವಲಾ ದ ಕಾ ಮಗಳನುನ  

ತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಉದೆೆ ೋಶ್ವನುನ  ಈ ಯೋಜನೆಯು ಹಂದದೆ. 

ಈ ಯೀಜನೆಯ ಕುರಿತ್ತ: 



1.  ಆಯಾ ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಿಪತ್ತು  ನಿವ್ಹಣಾ ಸಂಸ್ಯಾ  (NIDM) ಸಹಯೋಗದೊಂದಗೆ 

ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಆಶ್ಾ ರ್ದಲಿಾ  ಈ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ‘ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಿಪತ್ತು  ನಿವ್ಹಣಾ ಪಾಾ ಧಿಕಾರ’ 

(NDMA) ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲಿದೆ. 

2. ಈ ಯೋಜನೆರ್ಡಿರ್ಲಿಾ  ವಿವಿಧ ಹಂತ್ರದ ಸೂಕ್ಷಮ ತ್ರಯಂದಗೆ ಚಂಡಮಾರುತ್ರ ಪ್ಪೋಡಿತ್ರ 13 ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಕಂದಾಾ ಡಳತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  (UNION TERRITORIES) ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಇದಕಾಕ ಗಿ ವಿಶ್ವ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ನೆರವು ನಿೋಡುತು ದೆ. 

ಈ ರಾಜಯ ಗಳು / ಕಂದಾಾ ಡಳತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಚಂಡಮಾರುತ್ರದ ಸಂಭವಿಸುವಿಕ್ರ್ ಆವತ್ರ್ನ, 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ರ್ ಗಾತ್ರಾ  ಮತ್ತು  ವಿಪತ್ತು  ನಿವ್ಹಣೆಗೆ ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ಸ್ವಂಸಿಾ ಕ ಕಾರ್್ವಿಧಾನಗಳ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ವಗಭಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 ವಗಭ I: ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಅಪಾರ್ವನುನ  ಹಂದರುವ ರಾಜಯ ಗಳು, ಅಂದರೆ ಆಂಧಾ ಪಾ ದೇಶ್, ಗುಜರಾತ್, ಒಡಿಶಾ, 

ತ್ರಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು  ಪಶ್ಿ ಮ ಬಂಗಾಳ. 

 ವಗಭ II: ಕಡಿಮೆ ಅಪಾರ್ವನುನ  ಹಂದರುವ ರಾಜಯ ಗಳು, ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರ, ಕನಾ್ಟಕ, ಕರಳ, 

ಗೋವಾ, ಪಾಂಡಿರ್ಚರಿ, ಲಕ್ಷದವ ೋಪ, ದಮನ್ ಮತ್ತು  ಡಿಯು, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಿಕೊೋಬಾರ್ ದವ ೋಪಗಳು. 

 ಯೀಜನೆಯ ಘಟ್ಕಗಳು: 

1.  ಉತ್ರು ಮ ಮುನೆನ ಚ್್ ರಿಕ್ ಪಾ ಸ್ವರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳು. 

2. ವಿಪತ್ತು ಗಳನುನ  ಎದುರಿಸುವ ಸಾ ಳೋರ್ ಸಮುದಾರ್ಗಳ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ ಹ್ನಚ್್ ಳವಾಗಿದೆ. 

3. ತ್ತತ್ತ್ ಆಶ್ಾ ರ್ಕ್ಕ  ಉತ್ರು ಮ ಪಾ ವೇಶ್, ಪ್ಪೋಡಿತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ದಂದ ಸಾ ಳಾಂತ್ರರಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಹ್ನಚ್ಿ ನ 

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಬಿೋಸುವ ಬಿರುಗಾಳ, ಪಾ ವಾಹ ಮತ್ತು  ಚಂಡಮಾರುತ್ರಗಳಂದ ರಕ್ಷಣೆ. 

4. ಒಟಾಟ ರೆ ಅಭಿವೃದಿ  ಕಾರ್್ಸೂಚಿರ್ಲಿಾ  ಅಪಾರ್ವನುನ  ತ್ರಗಿಗ ಸುವ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಸೇರಿಸಲು ಕಂದಾ , ರಾಜಯ  

ಮತ್ತು  ಸಾ ಳೋರ್ ಮಟಟ ದಲಿಾ  DRM ಸ್ವಮರ್ಯ ್ವನುನ  ಬಲಪಡಿಸುವುದು. 

 

ಎಿಂಟ್ಟ ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳಿಂದ್ರಗಿ ₹ 31,945 ಕೊೀಟ್ಟ ಮೌಲಯ ದ 

ನ್ಷ್ ವನ್ನು  ಅನ್ನರ್ವಿಸದ ಒಡಿಶಾ: 

(Odisha suffered losses worth ₹31,945 cr. In eight cyclones) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

1999 ರ ಸೂಪರ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ ಅಪಪ ಳಸದ ನಂತ್ರ ಬಂದ ಎಂಟು ವಿಭಿನನ  

ಚಂಡಮಾರುತ್ರಗಳಂದಾಗಿ ಒಡಿಶಾ ಸಕಾ್ರವು ಒಟುಟ  31,945.80 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಮೌಲಯ ದ ನಷ್ಟ ವನುನ  

ಅನುಭವಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ರಾಜಯ ವು ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರದಂದ ಒಟುಟ  ನಷ್ಟ ದ ಆರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟಟ  ಮಾತ್ರಾ  

ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

  

ಈ ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳು ಯಾವುವು ಎಿಂದರೆ: 

ಫೈಲಿನ್ (2013), ಹುಡ್ ಹುಡ್ (2014), ತತಾ , ಫೆರ್ಥ ಮತ್ತು  ಡ್ಡಯೆ (DAYE) (2018), ಬಲುು ಲ್ ಮತ್ತು  ಫನಿ 

(2019) ಮತ್ತು  ಅಂಫನ್ (2020). 

  

‘ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳು’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 



ಉಷ್ಣ ವಲರ್ದ ಚಂಡಮಾರುತ್ರಗಳು ವಿಶಾಲವಾದ ಗಾಳರ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಾಗಿದೆು , ಇದರಲಿಾ  ಗಾಳಯು 

ಕಡಿಮೆ ವಾಯು ಒತ್ರು ಡದ ಕಂದಾ ದ ಸುತ್ರು  ಸುತ್ತು ತ್ರು ದೆ, ಗಾಳರ್ ದಕುಕ , ಸಮಭಾಜಕದ ಉತ್ರು ರಕ್ಕ  

ಅಪಾ ದಕಿ ಣಾಕಾರವಾಗಿ (counter-clockwise) ಮತ್ತು  ಸಮಭಾಜಕದ ದಕಿ ಣಕ್ಕ  ಪಾ ದಕಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 

(clockwise) ಇರುತ್ರು ದೆ. 

  

ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳ ರಚನೆ: 

1. ಚಂಡಮಾರುತ್ರಗಳ ಮೂಲವು ಕಡಿಮೆ ವಾಯು ಒತ್ರು ಡದ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ ರಚ್ನೆಯಾಗಿದೆು  ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಸುತ್ರು ಲ್ಯ ಗಾಳಯು ವೇಗವಾಗಿ ಬಿೋಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಗಾಳರ್ ವೇಗ, ದಕುಕ , ತ್ರಪಮಾನ ಮತ್ತು  ತೇವಾಂಶ್ದಂತ್ರಹ ಅಂಶ್ಗಳು ಚಂಡಮಾರುತ್ರಗಳ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

3. ಮೊೋಡಗಳು ರೂಪುಗಳುಳ ವ ಮೊದಲು, ನಿೋರು ವಾತ್ರವರಣದಂದ ಶಾಖವನುನ  ಪಡೆಯುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ನಿೋರಿನ 

ಆವಿಯಾಗಿ ಪರಿವತ್ಸುತ್ರು ದೆ. ನಿೋರಿನ ಆವಿ ಮಳೆರ್ ರೂಪದಲಿಾ  ದಾ ವ ರೂಪಕ್ಕ  ಬದಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಈ 

ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ಲಿಾ  ಶಾಖವು ವಾತ್ರವರಣಕ್ಕ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ರು ದೆ. 

4. ವಾತ್ರವರಣಕ್ಕ  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಈ ಶಾಖವು ಸುತ್ರು ಮುತ್ರು ಲಿನ ಗಾಳರ್ನುನ  ಬಿಸಿಮಾಡುತ್ರು ದೆ. ಈ ಗಾಳಯು 

ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಒತ್ರು ಡವನುನ  ರೂಪ್ಪಸುವ ಮೂಲಕ ಮೇಲೆ ಏರುತ್ರು ದೆ. ಇದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಾಳಯು ಕಡಿಮೆ ಒತ್ರು ಡದ ಕಂದಾ ದ ಕಡೆಗೆ ತೋವಾ ವಾಗಿ ಧಾವಿಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದರಿಂದಾಗಿ 

ಚಂಡಮಾರುತ್ರವು ರೂಪುಗಳುಳ ತ್ರು ದೆ. ಈ ಪಾ ಕಾ ಯೆಯು ನಿರಂತ್ರರವಾಗಿ ಪುನರಾವತ್ರ್ನೆಗಳುಳ ತ್ರು ದೆ. 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಮೂಲಸೌಕರ್್: ಇಂಧನ, ಬಂದರುಗಳು, ರಸ್ಯು ಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲೆಾ ಣಗಳು, ರೈಲೆವ  

ಇತ್ರಯ ದ. 

ಅಭಿವೃದಧ  ಹಣಕಾಸ್ತ ಸಂಸ್ಥಥ  (DFI) ಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ರಸ್ತವ ಮಸೂದೆಗೆ 

ಅನ್ನಮೊೀದನೆ ನಿೀಡಿದ ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಚವ ಸಂಪುಟ್: 

 (Cabinet gives nod to Bill for setting up DFI)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ‘ಅಭಿವೃದಿ  ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಯಾ ’ (Development Finance Institution- DFI) ಅಂದರೆ 

‘ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿರ್ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ’ (NaBFID) ಸ್ವಾ ಪನೆಗೆ  ಕಂದಾ  ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟ ಮಸೂದೆರ್ನುನ  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದೆ. 

ಹಿನೆು ಲೆ: 

ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್್ನಲಿಾ  ಮೂಲಸೌಕರ್್ಗಳನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸಲು ‘ಅಭಿವೃದಿ  ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಯಾ ’ (DFI) ಎಂಬ 

ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುವುದಾಗಿ ಸಕಾ್ರ ಪಾ ಕಟಿಸಿತ್ತು . 

ಮುಖಾಯ ಿಂಶಗಳು: 

1. ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿರ್ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ’ (NaBFID) ಅನುನ  20,000 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಗಳ 

ಆರಂಭಿಕ ನಿಧಿ ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರದಂದ 5,000 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಅನುದಾನದೊಂದಗೆ ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಾಗುವುದು. 

2. ಆರಂಭದಲಿಾ , ಇದು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಸಕಾ್ರದ ಒಡೆತ್ರನದಲಿಾ ದೆ ಆದರೆ ನಂತ್ರರ ಸ್ಕಾಭರದ ಪ್ರಲನ್ನು  

ಕಾಲು ಭಾಗಕೆಕ  ಇಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 



3. ಆರಂಭಿಕ 10 ವಷ್್ಗಳವರೆಗೆ, ಇದಕ್ಕ  ಕ್ಲವು ತ್ರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಪಾ ಯೋಜನಗಳನುನ  ಸಹ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು 

ಮತ್ತು  ಈ ನಿಟಿಟ ನಲಿಾ  ಭಾರತೋರ್ ಅಂರ್ಚಚಿೋಟಿ ಕಾಯೆೆರ್ಲಿಾ  ಕ್ಲವು ತದೆು ಪಡಿಗಳನುನ  ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

4. NaBFID ವೃತು ಪರ ಮಂಡಳರ್ನುನ  ಹಂದರುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಕನಿಷ್ಠ  50% ಸದಸಯ ರು ಅಧಿಕೃತೇತ್ರರ 

ನಿದೇ್ಶ್ಕರಾಗಿರುತ್ರು ರೆ. 

5. ಒಬು  ಪಾ ಖ್ಯಯ ತ್ರ ವಯ ಕು ರ್ನುನ  ಅದರ ಅಧಯ ಕ್ಷರನಾನ ಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಈ ಹೊತ್ರು ನ್ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ಮಹತ್ರವ ಕಾಂಕಿ್ರ್ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಪೈಪ್ಸ್ಲೈನ್್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ರಯ ವಾದ 111 

ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟ್ಟ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗಾ ಹಿಸುವುದು. ಯೋಜನೆಗಳ ಕ್ಾ ಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು. 

2. ಅಂತ್ರಗ್ತ್ರ ಅಪಾರ್ದಂದಾಗಿ ಇತ್ರರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಹೂಡಿಕ್ ಮಾಡಲು ಸಿದಿ ರಿಲಾ ದ ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ಡಿಎಫ್್ಐ 

ಹಣವನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ರೈಲೆವ  ಇಲಾಖ್ಯಯನ್ನು  ಖಾಸ್ಗಿೀಕರಣಗಳಸ್ತವುದಕೆಕ  ವಿರೀಧ್ 

ವಯ ಕು ಪಡಿಸದ ಪಿ ತ್ರಪಕ್ಷಗಳು: (Don’t privatise Railways, says Opposition)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಕಳೆದ ಏಳು ವಷ್್ಗಳಲಿಾ  ರೈಲೆವ ರ್ನುನ  ‘ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣಗಳಸಲು’ ಎಲಾ  ಪಾ ರ್ತ್ರನ ಗಳನುನ  ಮಾಡಿದೆಕಾಕ ಗಿ 

ಮೊೋದ ಸಕಾ್ರವನುನ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತೋವಾ ವಾಗಿ ಟಿೋಕಸಿವೆ. 

ಕಳವಳಗಳು: 

1. ವಿವಿಧ ರೈಲೆವ  ಮೂಲಸೌಕರ್್ಗಳನುನ  ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣಗಳಸುವುದರಿಂದ ಕಾಪೊ್ರೇಟ್್ಗಳಗೆ ಮಾತ್ರಾ  

ಲಾಭವಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ರೈಲೆವ ಗೆ ಆದಾರ್ ನಷ್ಟ ವಾಗುತ್ರು ದೆ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾರ್ಕರು ಹೇಳುತ್ರು ರೆ. 

2. ಇದರಂದಗೆ ರೈಲೆವ  ಸಹ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು  ಇಂಡಿರ್ನ್ ಏರ್್ಲೈನ್ಸ ್ನಂತ್ರಹ ಪರಿಸಿಾ ತರ್ನುನ  

ತ್ರಲುಪಲಿದೆ. ರೈಲೆವ ರ್ ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣವು ದರಗಳ ಹ್ನಚ್್ ಳ ಎಂದರ್್ವಾಗಿದೆ, ಎಂಬ್ಬದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ 

ನಿಲುವು. 

3. ಇದಲಾ ದೆ, ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣವು ಯಾವಾಗಲ್ಯ ದಕ್ಷತ್ರರ್ ಸುಧಾರಣೆ ಎಂದರ್್ವಲಾ . ಸುಮಾರು ಎರಡು 

ದಶ್ಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡುಗೆ ಸೇವೆಗಳನುನ  (the catering services) ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣಗಳಸಲಾಯಿತ್ತ, ಆದರೆ 

ಪಾ ಯಾಣಿಕರಿಂದ ಈ ಬಗೆಗ  ಇನ್ಮನ  ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ರು ಲೇ ಇವೆ. 

ಬಿಬರ್ಕ ದೆಬಿಾಯ್ ಸ್ರ್ಮತ್ರಯ ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳು: 

ಭಾರತೋರ್ ರೈಲೆವ ಗೆ ಸಂಪನ್ಮಮ ಲಗಳನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ರೈಲೆವ  ಮಂಡಳರ್ನುನ  ಪುನರ್ಚಿಸಲು 

ಮಾಗ್ಗಳನುನ  ಸೂಚಿಸಲು ಬಿಬರ್ಕ ಡೆಬಾಾ ಯ್ ಸಮಿತರ್ನುನ  ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ.ಈ ಸಮಿತಯು 

ರೋಲಿಂಗ ಸ್ವಟ ರ್ಕ ಅಂದರೆ ವಾಯ ಗನ್ ಮತ್ತು  ಬೋಗಿಗಳನುನ  ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣಗಳಸಲು ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಿದೆ. 

ರೈಲೆವ  ಖಾಸ್ಗಿೀಕರಣ: 

ಪರವಾಗಿರುವವರು: 

ಸ್ತಧಾರಿತ್ ಮೂಲಸಕಯಭ: ರೈಲೆವ  ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣವು ಉತ್ರು ಮ ಮೂಲಸೌಕರ್್ವನುನ  ಸೃರ್ಷಟ ಸುತ್ರು ದೆ, 

ಇದು ಪಾ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ರು ಮ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಸೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್್ ವನ್ನು  ಹೆಚ್ ನ್ ದರಗಳಿಂದಗೆ ಸ್ಮತೀಲನ್ ಗಳಸ್ತವುದು: ಈ ಕಾ ಮವು 

ಸಿ ಧ್ಯ್ರ್ನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಒಟಾಟ ರೆ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟಟ ವನುನ  ಸುಧಾರಿಸುತ್ರು ದೆ. 



ಅಪಘಾತ್ಗಳಲಿಲ ನ್ ಕಡಿತ್: ಖ್ಯಸಗಿ ಮಾಲಿೋಕತ್ರವ ದಲಿಾ  ನಿವ್ಹಣೆ ಉತ್ರು ಮವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ. ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣದ 

ಪಾ ತಪಾದಕರು ಇದು ಅಪಘಾತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುರಕಿತ್ರ 

ಪಾ ಯಾಣ ಮತ್ತು  ದೋಘಾ್ವಧಿರ್ಲಿಾ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ ವಿತು ೋರ್ ಉಳತ್ರರ್ವಾಗುತ್ರು ದೆ, ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ರು ರೆ. 

ವಿರೀಧಿ ವಾದಗಳು: 

ಲಾರ್ದ್ರಯಕ ಪಿದೇಶಗಳಗೆ ಸೀರ್ಮತ್ ವಿಸ್ು ರಣೆ: 

ಭಾರತೋರ್ ರೈಲೆವ  ಸಕಾ್ರಿ ಒಡೆತ್ರನದಲಿಾ ರುವುದರ ಒಂದು ಪಾ ಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು 

ಲಾಭದಾರ್ಕತ್ರರ್ನುನ  ಲೆಕಕ ಸದೆ ರಾಷ್ಟ ರವಾಯ ಪ್ಪ ಸಂಪಕ್ವನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣದಂದ ಇದು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದಲಾ  ಏಕ್ಂದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಜನಪ್ಪಾ ರ್ವಾಗಿರುವ ಮಾಗ್ಗಳನುನ  ತ್ರಗೆದುಹಾಕುತ್ರು ದೆ, 

ಹಿೋಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್ದ ಮೇಲೆ ಋಣಾತ್ರಮ ಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತ್ರು ದೆ. ವಾಸು ವವಾಗಿ, ಇದು ದೇಶ್ದ ಕ್ಲವು 

ಭಾಗಗಳನುನ  ಹ್ನಚ್ು  ಪಾ ವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಲಾ  ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿೋಕರಣವು ಈ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿರ್ 

ಪಾ ಕಾ ಯೆಯಿಂದ ಹರಗಿಡುತ್ರು ದೆ. 

ದರಗಳು: ಖ್ಯಸಗಿ ಉದಯ ಮಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಲಾಭ ಆಧಾರಿತ್ರವಾಗಿವೆ. ಆದೆ ರಿಂದ, ಭಾರತೋರ್ ರೈಲೆವ ರ್ಲಿಾ  

ಲಾಭ ಗಳಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾಗ್ವೆಂದರೆ ದರಗಳನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಹಜ. 

ಆದೆ ರಿಂದ, ರೈಲು ಸೇವೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾರ್ದವರಿಗೆ ತ್ರಲುಪಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಾ . ಹಿೋಗಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತೋರ್ 

ರೈಲೆವ ರ್ ಲಾಭದ ಲೆಕಾಕ ಚಾರವನುನ  ಇಡದೆ ದೇಶ್ದ ಸಮಸು  ಜನತ್ರಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿಾ ಸುವ ಇಲಾಖ್ಯರ್ 

ಸಂಪೂಣ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ವನುನ  ಸ್ೋಲಿಸುತ್ರು ದೆ. 

ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ: ಖ್ಯಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ವಯ ವಹಾರಿಕ ನಡೆರ್ನುನ  ಊಹಿಸಲು ಅಸ್ವಧಯ ವಾದವುಗಳು.ತ್ರಮಮ  

ಆಡಳತ್ರ ರಹಸಯ ಗಳನುನ  ಬಾಹಯ  ಜಗತು ನ್ಂದಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವುದಲಾ . ಅಂತ್ರಹ 

ಸನಿನ ವೇಶ್ದಲಿಾ , ಒಂದು ನಿದ್ಷ್ಟ  ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಹಣೆಗಾರಿಕ್ರ್ನುನ  ಗುರುತಸುವುದು 

ಕಷ್ಟ ಕರವಾದುದು. 

 

ಗಿಾಮ ಉಜಾಲಾ: (GRAM UJALA) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇದನುನ ,ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದಡಿರ್ಲಿಾ  ಎನಜ್ ಎಫಿರ್ಷಯೆನಿಸ  ಸವಿೋ್ಸಸ್ ಲಿಮಿಟಡ್ (EESL) ನ ಸಂಪೂಣ್ 

ಸ್ವವ ಮಯ ದ ಅಂಗಸಂಸ್ಯಾ ಯಾದ ಕನ್ವ ಜೆಭನ್ಸ  ಎನ್ಜಿಭ ಸ್ವಿೀಭಸ್ಸ್ಟ ಲಿರ್ಮಟೆಡ್ (CESL) ಗಾಾ ಮಿೋಣ 

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ   ಉತ್ರು ಮ ಗುಣಮಟಟ ದ LED ಬಲು ಗ ಳನುನ , ಪಿ ತ್ರ ಬಲೆು ೆ  10 ರೂಪ್ರಯಿಯಂತೆ 

ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ದರದಲಿಲ  ವಿತ್ರರಿಸಲಿದೆ. 

ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ್: 

ಉಷ್ಣ ತ್ರರ್ ಮೂಲಕ ಪಾ ಕಾಶ್ಮಾನವಾದ ಬಳಕನುನ  ನಿೋಡುವ ಬಲುು ಗಳನುನ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಮೂರು 

ವಷ್್ಗಳ ಖ್ಯತ್ರರಿಯಂದಗೆ 7 ವಾಯ ಟ್ ಮತ್ತು  12-ವಾಯ ಟ್ ನ LED ಬಲ್ು  ಗಳನುನ  ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

1. ಪಾ ತ ಮನೆಗೂ 5 ಎಲ್್ಇಡಿ ಬಲ್ು  ಗಳನುನ  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2.  ಈ ಉಪಕರಣದಡಿರ್ಲಿಾ  ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನೆಗಳಲಿಾ  ವಿದುಯ ತ್ ಬಳಕ್ರ್ 

ಮಿತರ್ನುನ  ಅಳೆರ್ಲು ಮಿೋಟರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಧ್ನ್ಸ್ಹಾಯ: 



1. ಇದು ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಇಂತ್ರಹ ಮೊದಲ ಕಾರ್್ಕಾ ಮವಾಗಿದೆು , ಈ ಕಾರ್್ಕಾ ಮಕ್ಕ  ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ 

ಕಾಬ್ನ್ ಕ್ಾ ಡಿಟ್ ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

2. ಕಾಬ್ನ್ ಕ್ಾ ಡಿಟ್ ನಿಂದ ಗಳಸಿದ ಆದಾರ್ದಲಿಾ  ರೂ. 60 ಅನುನ  ಪಾ ತ ಬಲ್ು  ಗೆ ನಿೋಡಿದರೆ, ಉಳದ ರೂ. 10 

ಅನುನ  ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಗಾಾ ಹಕರು ಪಾವತಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿವಿಧ ರಿೋತರ್ ನಿೋರಾವರಿ ಮತ್ತು  ನಿೋರಾವರಿ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳ ಸಂಗಾ ಹ. 

ಪೂವಭ ರಾಜಸಾಥ ನ್ ಕಾಲುವೆ ಯೀಜನೆ (ERCP): 

 ( Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) 

ಸಂದರ್ಭ: 

‘ಪೂವಭ ರಾಜಸಾಥ ನ್ ಕಾಲುವೆ ಯೀಜನೆ (Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP)ಗೆ 

‘ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಯೀಜನೆ’ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ ನಿೀಡುವಂತೆ ರಾಜಸ್ವಾ ನ ಮುಖಯ ಮಂತಾ  ಅಶೋರ್ಕ ಗೆಹಾ ೋಟ್ 

ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ರು ಯಿಸುತು ದೆಾ ರೆ. 

‘ಪೂವಭ ರಾಜಸಾಥ ನ್ ಕಾಲುವೆ ಯೀಜನೆ’ (ERCP) ಬಗೆೆ : 

ಪೂವ್ ರಾಜಸ್ವಾ ನ್ ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆಯು, ದಕಿ್ ಣ ರಾಜಸಾಥ ನ್ದ  ಚಂಬಲ್ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಉಪನ್ದಗಳಾದ ಕುನ್ನು , ಪ್ರವಭತ್ರ, ಕಾಳಸಿಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ನ್ದಗಳಲಿಲ  ಮಳೆಗಾಲದಲಿಾ  

ಲಭಯ ವಿರುವ ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ನಿೋರನುನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಿ ನಿೋರಾವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹಂದದೆ. 

1. ಈ ಮೆಗಾ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ರಾಜಯ ದ 13 ಜಲೆಾ ಗಳಲಿಾ  ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು ಸರಬರಾಜನ ಜತ್ರಗೆ ಸುಮಾರು 2 

ಲಕ್ಷ ಹ್ನಕ್ಟ ೋರ್ ಭೂಮಿಗೆ ನಿೋರಾವರಿಗಾಗಿ ನಿೋರು ಲಭಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

2. ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ದೆಹಲಿ-ಮುಿಂಬೈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್್ಗೆ ನಿೀರು ಸ್ರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು 

ಮತ್ತು  ಈ ಪಿದೇಶದಲಿಲ  ಪಿವಾಹ ಮತ್ತು  ಬರ ಪರಿಸಥ ತ್ರಗಳನ್ನು  ಸ್ಹ ಪರಿಹರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

 ಇದರ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1.  ರಾಜಸ್ವಾ ನದ ರಾಜಯ  ಜಲಸಂಪನ್ಮಮ ಲ ಇಲಾಖ್ಯರ್ ಪಾ ಕಾರ, ರಾಜಸಾಥ ನ್ವು ಪಿದೇಶದ ದೃಷ್್ಟ ಯಿಿಂದ 

ಭಾರತ್ದ ಅತ್ರದೊಡಡ  ರಾಜಯ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  342.52 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ೆ ೀರ್ ಭೌಗೀಳಕ ವಿಸು ೀಣಭವನ್ನು  ಹೊಿಂದದೆ, 

ಇದು ಇಡಿೀ ದೇಶದ ಒಟ್್ಟ  ಪಿದೇಶದ 10.4 ಪಿ ತ್ರಶತ್ದಷ್್ಟ ದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪಿದೇಶದಲಿಲ  ಭಾರತ್ದ ಮೇಲೆಾ ೈ 

ನಿೀರಿನ್ 1.16 ಪಿ ತ್ರಶತ್ ಮತ್ತು  ಕೇವಲ 1.72 ರಷ್್ಟ  ಅಿಂತ್ಜಭಲ ಮಾತಿ್  ಲರ್ಯ ವಿದೆ. 

2.  ರಾಜಯ ದ ಎಲಾಾ  ಜಲಮೂಲಗಳಲಿಾ , ಚಂಬಲ್ ನ್ದ ಜಲಾನ್ಯನ್ ಪಿದೇಶದಲಿಲ  ಮಾತಿ್  ಹೆಚ್್ಚ ವರಿ 

ನಿೀರು ಲರ್ಯ ವಿದೆ. ಆದಾಗೂಯ , ಕೊೀಟ್ ಬಾಯ ರೇಜ್ ಸ್ತತ್ು ಮುತ್ು ಲಿನ್ ಪಿದೇಶವನ್ನು  ಮೊಸ್ಳೆ 

ಅರ್ಯಾರಣಯ ವೆಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸರುವುದರಿಿಂದ ಈ ನಿೋರನುನ  ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಲಾ . 

3. ಆದೆ ರಿಂದ, ‘ಪೂವ್ ರಾಜಸ್ವಾ ನ ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆ’ (ERCP) ರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ವು ನಿೋರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳ 

ಜ್ವಲವನುನ  ನಿಮಿ್ಸುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಜ್ವಲವು ರಾಜಸ್ವಾ ನದ ಶೇಕಡ್ಡ 23.67 ಪಾ ದೇಶ್ಕ್ಕ  ವಿಸು ರಿಸಲಿದೆು , 

ರಾಜಯ ದ 41.13% ರಷ್ಟಟ  ಜನರಿಗೆ ನಿೋರು ಪೂರೈಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ERCP ಯನ್ನು  ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಯೀಜನೆಯ್ದಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ತವ ಬೇಡಿಕೆ ಮಂಡಿಸ್ಲು ಕಾರಣವೇನ್ನ? 

 ERCP ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಬೇಕ್ಂದು ಮುಖಯ ಮಂತಾ  ಬೇಡಿಕ್ ಮಂಡಿಸಲು ಕಾರಣ, ಅದರ 

ಅಂದಾಜು ವೆಚ್್  ಸುಮಾರು 40,000 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಟ  ದೊಡಾ ದಾಗಿರುವುದು. ಇದನುನ  ರಾಜಯ  

ಸಕಾ್ರವು ಭರಿಸಲಾಗುವುದಲಾ . 



 

 

ಯುನಿವಸ್ಭಲ್ ಬಾಯ ಿಂಕುಗಳು, ಮತ್ತು  ಸ್ಣಣ  ಹಣಕಾಸ್ತ 

ಬಾಯ ಿಂಕುಗಳ ಅಜಿಭಗಳನ್ನು  ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಮಾಡಲು ಸ್ರ್ಮತ್ರ: 

(Panel to evaluate applications for Universal Banks, Small Finance Banks)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ಸ್ವವ್ತಾ ಕ/ ಯುನಿವಸ್ಲ್ ಬಾಯ ಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ಹಣಕಾಸು ಬಾಯ ಂಕುಗಳು ಸಲಿಾ ಸಿದ ಅಜ್ಗಳನುನ  

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಶಾಯ ಮಲ ಗೀಪ್ರನಾಥ್ ರವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ರರ್ಲಿಾ  ಬಾಹಯ  ಸ್ಲಹಾ 

ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ರ್ಮತ್ರಯನ್ನು (Standing External Advisory Committee) ರಚಿಸುವುದಾಗಿ ಇತು ೋರ್ಚಗೆ 

ಭಾರತೋರ್ ರಿಸವ್್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ (RBI) ಪಾ ಕಟಿಸಿದೆ. 

ಈ ಸಮಿತರ್ ರಚ್ನೆಯು ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಆರಂಭಿಸಲು ಬರ್ಸುವ ಅಭಯ ರ್ಥ್ಗಳಗೆ ನಿರಂತ್ರರತ್ರರ್ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಬಾಯ ಂಕಂಗ ಪರವಾನಗಿಗಳನುನ  ನಿೋಡುವ ಕಂದಾ ೋರ್ ಬಾಯ ಂಕನ ಪೂವ್ ಘೋರ್ಷತ್ರ ಯೋಜನೆರ್ 

ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದನುನ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ‘ಆನ್-ಟಾಯ ಪ್ಸ’  (On-Tap) ಪರವಾನಗಿ ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

‘ಆನ್ ಟ್ಯ ಪ್ಸ’ ಪರವಾನ್ಗಿ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಆನ್-ಟಾಯ ಪ್ಸ ಪರವಾನಗಿ (On-Tap licensing) ಎಂದರೆ ಬಾಯ ಂಕಂಗ ಪರವಾನಗಿ ನಿೋಡುವ ಆರ್್ಬಿಐನ 

ಏಕಗವಾಕಿ  ವೇದಕ್ಯಾಗಿದೆು  ಇದು ವಷ್್ದುದೆಕ್ಯಕ  ತ್ರರೆದರುತ್ರು ದೆ. 

ಏನಿದು ಯುನಿವಸ್ಭಲ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಿಂಗ? 

 ಯುನಿವಸ್ಲ್ ಬಾಯ ಂಕಂಗ ಎನುನ ವುದು ಬಾಯ ಂಕಂಗ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಾಗಿದೆು , ಹೂಡಿಕ್ ಬಾಯ ಂಕಂಗ, ವಾಣಿಜಯ  

ಬಾಯ ಂಕಂಗ, ಅಭಿವೃದಿ  ಬಾಯ ಂಕಂಗ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರಿ ಬಾಯ ಂಕಂಗ, ಮೂಯ ಚುವಲ್ ಫಂಡ್, 

ಅಪವತ್ರ್ನ, ವಸತ ಹಣಕಾಸು, ವಿಮೆ ಮುಂತ್ರದ ಇತ್ರರ ಹಣಕಾಸ್ತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

RBI ನ್ ಯುನಿವಸ್ಭಲ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್ಿಂಗ ಪರವಾನಿಗೆ ಕುರಿತ್ ಮಾಗಭಸೂಚಗಳು: 

1. ಬಾಯ ಂಕಂಗ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  ಹಿರಿರ್ ಮಟಟ ದಲಿಾ  ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದ 10 ವಷ್್ಗಳ ಅನುಭವ 

ಹಂದರುವ ಭಾರತ್ರದ ನಿವಾಸಿ / ವೃತು ಪರ ವಯ ಕು ಯಾಗಿರಬೇಕು. 



2. ಬಾಯ ಂಕನ ಆರಂಭಿಕ ಕನಿಷ್ಠ  ಪಾವತಸಿದ ಮತ್ರದಾನ ಇಕವ ಟಿ ಬಂಡವಾಳ ‘ಐದು ಬಿಲಿರ್ನ್’ ಆಗಿರಬೇಕು. 

ಅದರ ನಂತ್ರರ, ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಎಲಾಾ  ಸಮರ್ದಲ್ಯಾ  ಕನಿಷ್ಠ  ಐದು ಬಿಲಿರ್ನ್ ನಿವವ ಳ ಮೌಲಯ ವನುನ  

ಹಂದರುತ್ರು ದೆ. 

3. ವೈರ್ಕು ಕ ಪಾ ವತ್ರ್ಕರು ಅರ್ವಾ ಏಕೈಕ ಪಾ ವತ್ರ್ಕರು / ಕನವ ಟಿ್ಬಲ್ ಪಾ ವತ್ರ್ಕರು ಅರ್ವಾ ಘಟಕಗಳು, 

ಇತ್ರರ ಯಾವುದೇ ಗುಂಪ್ಪನ ಭಾಗವಾಗಿಲಾ , ಅವರು ಆಪರೇಟಿವ್ ಫೈನಾನಿಿರ್ಲ್ ಹೋಲಿಾ ಂಗ ಕಂಪನಿರ್ 

(NOFHC) ಸಿಾ ತರ್ನುನ  ಪೂರೈಸುವ ಅಗತ್ರಯ ವಿಲಾ . 

4. NOFHC ರ್ ಒಟುಟ  ಪಾವತಸಿದ ಈಕವ ಟಿ ಬಂಡವಾಳದ ಕನಿಷ್ಠ  51 ಪಾ ತಶ್ತ್ರವು ಪಾ ವತ್ರ್ಕ / ಪಾ ವತ್ರ್ಕ 

ಗುಂಪ್ಪನ ಒಡೆತ್ರನದಲಿಾ ದೆ. ಪಾ ವತ್ರ್ಕ / ಪಾ ವತ್ರ್ಕ ಗುಂಪನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಷೇರುದಾರರು 

NOFHC ರ್ಲಿಾ  ಗಮನಾಹ್ ಪಾ ಭಾವ ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್ರಾ ಣವನುನ  ಹಂದರತ್ರಕಕ ದೆ ಲಾ . 

5. ಬಾಯ ಂರ್ಕ ವಯ ವಹಾರವನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದ ಆರು ವಷ್್ಗಳಲಿಾ  ಬಾಯ ಂರ್ಕ ತ್ರನನ  ಷೇರುಗಳನುನ  ಷೇರು ವಿನಿಮರ್ 

ಕಂದಾ ಗಳಲಿಾ  ಪಟಿಟ  ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

6. ಬಾಯ ಂರ್ಕ ತ್ರನನ  ಪಾ ವತ್ರ್ಕರಂದಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪಕ್ವನುನ  ಹಂದರುವುದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುವುದು, 

ಅಂದರೆ, ಶೇಕಡ್ಡ 10 ಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ು  ಷೇರುದಾರರು ಅರ್ವಾ ಬಾಯ ಂಕನಲಿಾ  ಪಾವತಸಿದ ಇಕವ ಟಿ ಹಂದರುವ 

ಪಾ ಮುಖ ಷೇರುದಾರರು ಅರ್ವಾ ಬಾಯ ಂಕನ ಪಾ ವತ್ರ್ಕರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಗಮನಾಹ್ ಪಾ ಭಾವ ಅರ್ವಾ 

ನಿಯಂತ್ರಾ ಣವನುನ  ಹಂದರುವ ಘಟಕ ಗಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನಯ ತ್ರ ನಿೋಡದಂತ್ರ ತ್ರಡೆರ್ಲಾಗಿದೆ. 

7. ಬಾಯ ಂರ್ಕ ತ್ರನನ  ಒಟುಟ  ಶಾಖ್ಯಗಳಲಿಾ  ಕನಿಷ್ಠ  25 ಪಾ ತಶ್ತ್ರ ಶಾಖ್ಯಗಳನುನ  ಬಾಯ ಂಕಲಾ ದ ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಕಂದಾ ಗಳಲಿಾ  

ತ್ರರೆರ್ಬೇಕು. 

8. ಆದಯ ತ್ರರ್ ವಲರ್ದ ಸ್ವಲ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಉಪ-ಗುರಿಗಳನುನ  ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ದೇಶಿೋರ್ ನಿಗದತ್ರ 

ವಾಣಿಜಯ  ಬಾಯ ಂಕುಗಳಗೆ ಅನವ ರ್ವಾಗುವಂತ್ರ ಈ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ಸಹ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 

9. ಸವ ತಂತ್ರಾ  ನಿದೇ್ಶ್ಕರ ಸಂಖ್ಯಯ  ಬಾಯ ಂಕನ ಆಡಳತ್ರ ಮಂಡಳರ್ಲಿಾ  ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. 

10. ರಿಸವ್್ ಬಾಯ ಂರ್ಕ ನಿೋಡಿದ ತ್ರತವ ಕ ಅನುಮೊೋದನೆರ್ ಸಿಂಧುತ್ರವ ವು ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿದ ದನಾಂಕದಂದ 

18 ತಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮಾನಯ ವಾಗಿರುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ನಂತ್ರರ ಅದರ ಸಿಂಧುತ್ರವ ವು ಸವ ಯಂಚಾಲಿತ್ರವಾಗಿ 

ಕೊನೆಗಳುಳ ತ್ರು ದೆ. 

 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ –  4 

 

 ಹುಡುಗಿರ್ನುನ  ಅತ್ರಯ ಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಹತು ರುವ ವಯ ಕು ಗೆ, ಅದೇ 

ಹುಡುಗಿರ್ನುನ  ಮದುವೆಯಾಗುವಂತ್ರ ಕಳದ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂಕೊೋಟ್್ :   

(SC asks man accused of rape if he can marry girl) 

ಹುಡುಗಿಯಬು ಳು ಅಪಿ್ರಪು  ವಯಸ್ಕಳಾಗಿದೆ್ರ ಗ ಪದೇ ಪದೇ ಅತ್ರಯ ಚಾರ ಎಸ್ಗಿದ ಆರೀಪ ಹೊತ್ರು ರುವ ರಾಜಯ  

ಸ್ಕಾಭರಿ ನೌಕರನ್ಬು ನಿಗೆ ಅದೇ ಹುಡುಗಿರ್ನುನ   ಮದುವೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಕಳದೆ. 

ಆ ವಯ ಕು  ತ್ರನು ಈಗಾಗಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆೆ ೋನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ಹುಡುಗಿರ್ನುನ  ವಿವಾಹವಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ, 

ಆನಂತ್ರರ ಸರ್ೋ್ಚ್್  ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಂದ ನಿರ್ಮಿತ್ರ ಜ್ವಮಿೋನು ಪಡೆರ್ಲು 

ನಿದೇ್ಶಿಸಿತ್ತ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

ಕಳೆದ ವಷ್್ ಜನವರಿರ್ಲಿಾ  ವಿಚಾರಣಾ ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ತ್ರನಗೆ ನಿೋಡಿದೆ  ನಿರಿೋಕಿ ತ್ರ ಜ್ವಮಿೋನನುನ  ರದೆು ಪಡಿಸಿದ ಬಾಂಬ 

ಹೈಕೊೋಟ್್ ನ ಫೆಬಾ ವರಿ 5 ರ ಆದೇಶ್ದ ವಿರುದಿ  ಆರೋಪ್ಪತ್ರ ವಯ ಕು ಯು ಸಲಿಾ ಸಿದೆ  ಅಜ್ರ್ನುನ  ವರಿಷ್ಠ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು 

ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು . 



ಆತ್ರನ ಮೇಲೆ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲಿನ್ ಲೈಿಂಗಿಕ ದೌಜಭನ್ಯ  ತ್ಡೆ ಕಾಯೆ್ದ  (Protection of Children from Sexual Offences 

-POCSO) ಕಾಯೆೆರ್ಡಿ ಶಿಕಿಾ ಹ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. 

ಆರೋಪ್ಪಯು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂತ್ರಾ ಸು  ಬಾಲಕರ್ನುನ  ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಿದಿ ನಾಗಿದೆ ನು, ಆದರೆ ಅವಳು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ರಿಂದ ಈಗ 

ಅವನು ಬೇರಬು ರನುನ  ಮದುವೆಯಾಗಿದಾನೆ. 

ನಾಯ ಯಾಲಯದ  ಅಭಿಪಿ್ರಯವೇನ್ನ? 

1. ನಾಯ ರ್ಪ್ಪೋಠವು, “ ನಿೋವು ಒಬು  ಸಕಾ್ರಿ ನೌಕರ ಎಂಬ್ಬದನುನ  ತಳದ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಗಿರ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ರಯ ಚಾರ ಮಾಡುವ 

ಮೊದಲು ನಿೋವು ಇದನುನ  ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ” ಎಂದು ಹೇಳದೆ. 

2. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ  ನಿಣಭಯದ ಕಾಯೆ್ದ : 1992 ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್್ ತಂಗಳಲಿಾ  ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ಲಿಾ  ನಡೆದ ಮಕಕ ಳ ಹಕುಕ ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ 

ಸಮಾವೇಶ್ದಲಿಾ  ತ್ರಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಣ್ರ್ದಂತ್ರ 2012 ಜೂನ್್ 12ರಂದು ದೇಶದಲಿಲ  ಪೀಕೊಸ ೀ ಕಾಯೆ್ದ  ಜಾರಿಗೆ 

ಬಂತ್ತ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆಡಳತ್ರದಲಿಾ  ಸಮಗಾ ತ್ರ: ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಸೇವೆರ್ ಪರಿಕಲಿ ನೆ; ಆಡಳತ್ರ ಮತ್ತು  

ಪಾಾ ಮಾಣಿಕತ್ರರ್ ತ್ರತವ ಕ ಆಧಾರ, ಮಾಹಿತ ವಿನಿಮರ್ ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರದಲಿಾ  ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರ, 

ಮಾಹಿತರ್ ಹಕುಕ , ನೈತಕ ನಡವಳಕ್, ನಿೋತ ಸಂಹಿತ್ರ. 

ನಾಯಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನೆ ಪಿ ಕರಣದಲಿಲ  ಇಬು ರು ಜಿಲಾಲ ಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಶಿ

ಕಿೆ  ವಿಧಿಸದ ಹೈಕೊೀಟ್ಭ:(HC punishes two Collectors for contempt) 

ಸಂದರ್ಭ : 

1. ನಾಯ ಯಾಂಗ ನಿಂದನೆರ್ ಪಾ ಕರಣರ್ಂದರಲಿಾ  ನಾಯ ಯಾಲರ್ದ ಆದೇಶ್ವನುನ  ಉದೆೆ ೋಶ್ಪೂವ್ಕವಾಗಿ 

ಉಲಾ ಂಘಿಸಿದೆ ಕಾಕ ಗಿ ತ್ರಲಂಗಾಣ ಹೈಕೊೋಟ್್ ಸಿಸಿ್ಲಾಾ  ಜಲೆಾ ರ್ ಕಲೆಕಟ ರ್ ಮತ್ತು  ಅವರ ಇಬು ರು ಅಧಿೋನ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಮೂರು ತಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸಿದೆ. 

2. ಅಪರಾಧ ಸ್ವಬಿೋತ್ರದ ಕಾರಣ ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ತ್ರಪಿ್ಪ ತ್ರಸಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ 2,000 ರೂ.ಗಳ ದಂಡವನ್ಮನ  

ವಿಧಿಸಿದೆ. ಅಲಾ ದೆ, ಈ ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ರೈತ್ರರು ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಖಚು್ ಮಾಡಿದ ಎಲಾಾ  11 ರೈತ್ರರಿಗೆ ತ್ರಲಾ 

10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನುನ  ಪಾವತಸುವಂತ್ರ ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ತ್ರಪಿ್ಪ ತ್ರಸಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

1. ಕಾಲೇಶವ ರಂ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಅನಂತ್ರಗಿರಿ ಜಲಾಶ್ರ್ದ ನಿಮಾ್ಣಕಾಕ ಗಿ ರಾಜಯ ವು ತ್ರಮಮ  

ಜಮಿೋನು ಮತ್ತು  ಮನೆಗಳನುನ  ಸ್ವವ ಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಜ್ದಾರರು ತಳಸಿದೆಾ ರೆ. 

2. ಭೂಸಾವ ಧಿೀನ್ ಕಾಯೆ್ದ  2013 ರ ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಈ ರೈತ್ರರನುನ  ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು  ಪುನವ್ಸತ ಇಲಾ ದೆ 

ತ್ರಮಮ  ಹಲಗಳಂದ ಹರಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಜಲಾಶ್ರ್ದ ನಿಮಾ್ಣ ಪೂಣ್ಗಂಡ ನಂತ್ರರ, ಅದರಿಂದ ನಿೋರನುನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ, ಇದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರೈತ್ರರ ಹಲ ಮತ್ತು  ಮನೆಗಳು ಮುಳುಗಿದವು. 

ವಿಷಯಗಳು: ಆಡಳತ್ರದಲಿಾ  ಸಮಗಾ ತ್ರ: ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಸೇವೆರ್ ಪರಿಕಲಿ ನೆ; ಆಡಳತ್ರ ಮತ್ತು  

ಪಾಾ ಮಾಣಿಕತ್ರರ್ ತ್ರತವ ಕ ಆಧಾರ. 



ಸದೆ ಪೇಟ್ ಜಿಲಾಲ ಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಕಂದ್ರಯ ಇಲಾಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ 

(RDO) ಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕಿೆ  ವಿಧಿಸದ ತೆಲಂಗಾಣ ಉಚ್  ನಾಯಯಾಲಯ: 

 (Telangana HC awards jail term to Siddipet Collector, RDO)  

ಸಂದರ್ಭ: 

ತ್ರಲಂಗಾಣ ಹೈಕೊೋಟ್್, ಜಲಾಾ ಧಿಕಾರಿ ಪ್ಪ.ವೆಂಕಟರಮಿ ರೆಡಿಾ  ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷ್ ಜಲಾಾ ಧಿಕಾರಿ (ಭೂಸ್ವವ ಧಿೋನ) 

ಜರ್ಚಂದಾ  ರೆಡಿಾ  ಅವರಿಗೆ ಕಾ ಮವಾಗಿ ಮೂರು ಮತ್ತು  ನಾಲುಕ  ತಂಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸಿದೆ. 

1. ಕಾಳೇಶವ ರಂ ಯೀಜನೆಯಡಿ, ಕೊೀಮಾರವೆಲಿಲ  ಮಲಲ ಣಣ  ಸಾಗರ್ ಜಲಾಶಯದ ನಿಮಾಭಣಕಾಕ ಗಿ 

ರೈತ್ರನ್ನು  ಅವರ ಜರ್ಮೀನ್ನಗಳಿಂದ ಹೊರಹಾಕದಂತೆ ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಮಧ್ಯ ಿಂತ್ರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸತ್ತು . 

ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು  ಧಿಕಕ ರಿಸದ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಜಾರಿಗಳಸ್ಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣಕಾಕ ಗಿ, ಈ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಉಚ್್  ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಶಿಕಿ್  ವಿಧಿಸಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

1. ಕಾಳೇಶ್ವ ರಂ ಏತ್ರ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆರ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಲಲ ಣಣ  ಸಾಗರ್ ಜಲಾಶಯದ ನಿಮಾ್ಣಕಾಕ ಗಿ 

ತ್ರಮಮ  ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಲವಂತ್ರವಾಗಿ ಹರಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಹೊರತ್ರಗಿಯೂ 

ಭೂಸಾವ ಧಿೀನ್ ಕಾಯೆ್ದಯ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸ್ಲಾಗಿಲಲ  ಎಿಂದು ಅಜಿಭದ್ರರರು ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆಕ  ದೂರು 

ನಿೀಡಿದೆ ರು. 

ವಿಷಯಗಳು: ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಆಡಳತ್ರದಲಿಾ  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ / ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಮೌಲಯ ಗಳು ಮತ್ತು  

ನೈತಕತ್ರ: ಸಿಾ ತ ಮತ್ತು  ತಂದರೆಗಳು; ಸಕಾ್ರಿ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿಾ  ನೈತಕ ಕಾಳಜ ಮತ್ತು  

ಸಂದಗಿ ತ್ರಗಳು. ಮಾಹಿತ ಹಂಚಿಕ್ ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರದಲಿಾ  ಪಾರದಶ್್ಕತ್ರ. 

 ಲಸಕೆ ನಿೀಡುವ ಆದಯ ತೆಯ ಗುಿಂಪ್ರನ್ಲಿಲ  ನಾಯಯಾಧಿೀಶರು, 

ವಕ್ೀಲರನ್ನು  ಸೇರಿಸ್ಲಾಗದು- ಸ್ಕಾಭರ: 

 (Govt. Opposes inclusion of judges, lawyers in vaccine priority group)  

1.  ನಾಯ ಯಾಧಿೋಶ್ರು, ವಕೋಲರು ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಂಗ ಸಿಬು ಂದರ್ನುನ  ‘ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕ್ ಪಡೆಯುವ’ 

ಆದಯ ತ್ರ ‘ವಿಭಾಗದಲಿಾ  ಸೇರಿಸಬೇಕ್ಂದು ಕೊೋರಿ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ನಲಿಾ  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಹಿತ್ರಸಕು  ಅಜ್ರ್ನುನ  

ಸಲಿಾ ಸಲಾಗಿದೆ. 

1. ವೃತು ರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊೋವಿಡ್ -19 ವಾಯ ಕಸ ನೇಷ್ನ್್ಗೆ ಆದಯ ತ್ರ ನಿೋಡುವುದು “ತ್ರರತ್ರಮಯ ಕ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗುತ್ರು ದೆ” ಮತ್ತು  ಅದು ವಿಶಾಲವಾದ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಹಿತ್ರಸಕು ಗಳಗೆ ವಿರುದಿವಾಗಿದೆ, ಎಂದು ಕಂದಾ  

ಸಕಾ್ರವು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಗೆ ಹೇಳದೆ. 

2. ಉದೊಯ ೋಗ ಅರ್ವಾ ವೃತು ರ್ನುನ  ಆಧರಿಸಿ ಕೊೋವಿಡ್್ ಲಸಿಕ್ ನಿೋಡಲು ಆದಯ ತ್ರ ವಲರ್ದಲಿಾ  ಉಪವಗ್ 

ಸೃರ್ಷಟ ಸಲಾಗದು. ಸದಯ , ಆರೋಗಯ  ಸಿಾ ತ, ಕ್ಲಸದ ಸವ ರೂಪ ಮತ್ತು  ವರ್ಸುಸ  ಆಧರಿಸಿ ಲಸಿಕ್ ನಿೋಡಲು ನಿೋತ 

ರೂಪ್ಪಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂದಾ  ಸಕಾ್ರ ಸುಪ್ಪಾ ೋಂ ಕೊೋಟ್್ ಗೆ ತಳಸಿತ್ತ. 

3. ಕೊೋವಿಡ್್ ಲಸಿಕ್ರ್ನುನ  ನಿೋಡುವ ಕುರಿತಂತ್ರ ಆಗಸ್ಟ ್ 7, 2020ರಲಿಾ  ಪರಿಣಿತ್ರರ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ತಂಡವನುನ  

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ಆರೋಗಯ  ಕಾರ್್ಕತ್ರ್ರು, ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್್ಕತ್ರ್ರು, 60 ವಷ್್ 

ಮಿೋರಿದವರು, 45 ರಿಂದ 59 ವಷ್್ದವರಿಗೆ ಆದಯ ತ್ರ ಮೇಲೆ ನಿೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು 

ತಳಸಿದೆ. 

4.  ಒಟಾಟ ರೆ ದೇಶ್ದ ಹಿತ್ರದೃರ್ಷಟ ಯಿಂದ ಆದಯ ತ್ರ ವಲರ್ದಲಿಾ  ಉಪವಗ್ವನುನ  ಅವರ ವೃತು , ಉದೊಯ ೋಗ 

ಆಧರಿಸಿ ಈ ಹಂತ್ರದಲಿಾ  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲು ಆಗದು ಎಂದು ತಳಸಿದೆ. ವಾಯ ಪಾರ, ವೃತು  ಅರ್ವಾ ಇನಾನ ವುದೇ 



ಸವ ಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿದಭಷ್  ವಗಿೀಭಕರಣವು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಲ  ಅರ್ವಾ 

ಸೂಕು ವಲಲ  ಎಂದು ಸಕಾ್ರ ಹೇಳದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸ್ವವ್ಜನಿಕ /ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಮೌಲಯ ಗಳು ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಆಡಳತ್ರದಲಿಾ  ನೈತಕತ್ರ: 

ಸಿಾ ತ ಮತ್ತು  ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು; ನೈತಕ ಕಾಳಜ ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರಿ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿಾ  

ಸಂದಗಿ ತ್ರಗಳು;ನೈತಕ ಮಾಗ್ದಶ್್ನದ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಕಾನ್ಮನುಗಳು, ನಿೋತಗಳು, ನಿರ್ಮಗಳು 

ಮತ್ತು  ಆತ್ರಮ ಸ್ವಕಿ ;ಹಣೆಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತು  ನೈತಕ ಆಡಳತ್ರ;ಆಡಳತ್ರದಲಿಾ  ನೈತಕ ಮೌಲಯ ಗಳನುನ  

ಬಲಪಡಿಸುವುದು; ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು  ಧನಸಹಾರ್ ನಿೋಡಿಕ್ರ್ಲಿಾ  ನೈತಕ 

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು; ಸ್ವಂಸಿಾ ಕ ಆಡಳತ್ರ. 

ಪಲಿೀಸ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸ್ತವರು / ತ್ನಿಖ್ಯ ಮಾಡುವವರು 

ಯಾರು? ಎಿಂದು ಕೇಳದ ಹರಿಯಾಣ ನಾಯಯಾಲಯ: 

 (Who will police the police, asks Haryana court)  

 ಸಂದರ್ಭ: 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಹರಿಯಾಣ ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಳಳ ತ್ರನದ ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ತಳೆಯುವ ವಯ ಕು ರ್ನುನ  

ಖುಲಾಸ್ಯಗಳಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಪೊಲಿೋಸರ ‘ಈ ನಿಲಭಕ್ಷಯ  ತ್ನಿಖ್ಯ’ಯು ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಆತ್ಾ ಸಾಕಿ್ಯನ್ನು  

ಬಚ್ ಬಿೀಳಸದೆ ಎಂದು ಹೇಳದೆ. 

1. ಅದೇ ಸಮರ್ದಲಿಾ , ತ್ರಪಿ್ಪ ತ್ರಸಾ  ಪೊಲಿೋಸರ ವಿರುದಿ  ಕಠಿಣ ಕಾ ಮ ಕೈಗಳಳ ಲು ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಶಿಫ್ಘರಸು 

ಮಾಡಿದೆ. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಳಳ ತ್ರನ ಪಾ ಕರಣರ್ಂದರಲಿಾ , ಪೊಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಬು ರು ಇಡಿೋ ಪೊಲಿೋಸ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ನುನ  

ಮತ್ತು  ತ್ರನಿಖ್ಯಧಿಕಾರಿಗಳನುನ  ಕೌಶ್ಲಯ ದಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು  ಮುಗಿ  ವಯ ಕು ರ್ ವಿರುದಿ  ತ್ರನನ  

ವೈರ್ಕು ಕ ದೆವ ೋಷ್ವನುನ  ತೋರಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಪಾ ರ್ತನ ಸಿದರು. 

ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವೇನ್ನ? 

ಇದು ‘ಸಂಪೂಣಭ ದುಷ್  ಉದೆೆ ೀಶ’ ಮತ್ತು  ‘ನಿಲಭಕ್ಷಯ ದ ತ್ನಿಖ್ಯ’ಗೆ ಉದ್ರಹರಣೆಯಾಗಿದೆ, 

ಸಂಬಂಧಪಟಟ  ಪೊಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹೋದೊಯ ೋಗಿರ್ ವಿರುದಿ  ಧೈರ್್ದಂದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ 

ನಾಯ ಯಾಲರ್ದಲಿಾ  ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಶಿಕಿ್  ಕೊಡಿಸುವಲಿಾ  ರ್ಶ್ಸಿವ ಯಾದ ಆ ವಯ ಕು  ಮಾಡಿದ ಈ  ಸರಳ 

ಕಾರ್್ಕಾಕ ಗಿ ಕ್ಲವು ಪೊಲಿೋಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಮುಗಿ  ವಯ ಕು ಗೆ ಕರುಕುಳವನುನ  ನಿೋಡಲು ತ್ರಮಮ  

ಅಧಿಕಾರವನುನ  ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 

1. ಈ ಪಾ ಕರಣದಂದಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು  ಕಾನ್ಮನಿನ ರಕ್ಷಕರಾದ ಪೊಲಿೋಸರೇ ಇಂತ್ರಹ ಅಕಾ ಮ ಕ್ಲಸಗಳನುನ  

ಮಾಡಿದರೆ, ಪೊಲಿೋಸರನುನ  ಯಾರು ತ್ರನಿಖ್ಯ ಮಾಡುತ್ರು ರೆ ಎಂದು ನಾಯ ಯಾಲರ್ ಪಾ ಶಿನ ಸಿದೆ. ಒಟಿಟ ನಲಿಾ  ಬಕಕ ಗೆ ಗಂಟ 

ಕಟುಟ ವವರಾರು ಎಂಬಂತ್ರಹ ಸಿಾ ತ ನಿಮಾ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಯ ಯಾಲರ್ವು ಖೇದ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಖ್ಯಸಗಿ ಮತ್ತು  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲಿಾ  ನೈತಕತ್ರ. 



ಜೈಲ್ ರೇಡಿಯೀ: 

(Jail Radio)  

ಸಂದರ್ಭ: 

1. ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ‘ಜೈಲ್ ರೇಡಿಯೋ’ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ‘ಟಿಂಕಾ ಟಿಂಕಾ’ ಪಾ ತಷ್ಯಠ ನವು ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರದ 

ಸಹಯೋಗದೊಂದಗೆ ಹರಿಯಾಣದ ಜೈಲುಗಳಲಿಾ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

2. ಜೈಲು ರೇಡಿಯೋ ಎನುನ ವುದು ಕೈದಗಳು ನಡೆಸುವ ಆಂತ್ರರಿಕ ಪಾ ಸುು ತಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಜೈಲಿನ 

ಆವರಣದ ಒಳಗಿನ ಸುಟ ಡಿಯದಂದ ರೇಡಿಯ ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಪಾ ಸ್ವರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  

ಸಿಿ ೋಕರ್್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಯ ರರ್ಕ್ಗಳಲಿಾ ನ ಕೈದಗಳಗೆ ತ್ರಲುಪ್ಪಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಕೈದಗಳಗೆ ಅರ್್ಪೂಣ್ವಾದ ಸಂಬಂಧವನುನ  ಹಂದಲು ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ 

ಸೃಜನಶಿೋಲತ್ರರ್ನುನ  ಹರತ್ರರುವುದು ಈ ಯೋಜನೆರ್ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

  

ಈ ಉಪಕಿಮದ ಅಗತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

ಈ ಕೈದಗಳು ಒಂದು ದನ ಸಮಾಜಕ್ಕ  ಮರಳಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. ಆದೆ ರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಅರ್್ಪೂಣ್ ಬಂಬಲ 

ಒದಗಿಸುವುದು ಮುಖಯ . ಈ ಕೈದಗಳಲಿಾ  ಹಲವರು ಹಿಂದೆ ಏನಾಯಿತ್ತ ಎಂದು ವಿಷ್ಯದಸುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  

ಇದಕಾಕ ಗಿ ಪಶ್ಾ ತ್ರಪವನುನ  ಪಡುತ್ರು ರೆ. ಅಂತ್ರವರುಗಳಗೆ ಚಿಕತ್ರಸ ರ್ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುತ್ರು ದೆ. 

 

  

  

ಹಲೆಲ  ಪಿ ಕರಣದ ಆರೀಪ್ರಗೆ ವಯ ಸ್ನ್ಮುಕ್ು  ಕೇಿಂದಿದಲಿಲ  

ಸ್ಮುದ್ರಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸದ ಹೈಕೊೀಟ್ಭ: 

(HC orders assault case accused to do community service at de-addiction centre) 

 ಸಂದರ್ಭ: 

PVR ಕಾಂಪೆಾ ರ್ಕಸ ್ನಲಿಾ  ಮಹಿಳೆರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವವ್ಜನಿಕವಾಗಿ ಹಲೆಾ  ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಹತು ರುವ ವಯ ಕು ಗೆ, 

ಈ ಪಾ ಕರಣವನುನ  ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪಾ ಕರಣದ ಸಂತ್ರಾ ಸ್ಯು ಯು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹಿನೆನ ಲೆರ್ಲಿಾ  ವಯ ಸನ ಮುಕು  

ಕಂದಾ ದಲಿಾ  (de-addiction centre) ಒಂದು ತಂಗಳ ಸಮುದಾರ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೋಟ್್ 

ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 



  

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

ಈ ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಪಾ ಕರಣದಲಿಾ  ಸಂತ್ರಾ ಸು ಯೆ ಅಂತಮವಾಗಿ ಬಳಲುತು ದೆಾ ರೆ. ಆರೋಪ್ಪ ಅಜ್ದಾರರು 

ಅನಾಯ ರ್ಕೊಕ ಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕರುಕುಳ ನಿೋಡುತ್ರು ಲೇ ಇರುತ್ರು ರೆ ಮತ್ತು  ಅಜ್ದಾರರ ವಿರುದಿ  

ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾದ ವಿಚಾರಣೆರ್ಲಿಾ  ಆಕ್ಗೆ ಮತ್ರು ಷ್ಟಟ  ಕರುಕುಳ ನಿೋಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

 

ಪೂವಭಭಾವಿ ಪರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು: 

 

ಆಸ್್ಥ ಿ ೀಲಿಯಾದ ಪಿ್ರಚೀನ್ ಮೂಲನಿವಾಸ ರಾರ್ಕ ಕಲೆ:(Australia’s Oldest Aboriginal rock art)  

1. ಕ್ಲವು ಪಾಾ ಚಿೋನ ಕಣಜಗಳಿಂದ ಸವ ಲಿ  ಸಹಾರ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ (with a little help from some 

ancient wasps) – ಆಸ್ಯಟ ರೋಲಿಯಾದ ಹಳೆರ್ ಅಖಂಡ ರಾರ್ಕ ಕಲೆಯಾಗಿ, 17,000 ವಷ್್ಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂಲನಿವಾಸಿ 

ಕಲಾವಿದರು ರಚಿಸಿದ ಕಾಂಗರೂ ವಣ್ಚಿತ್ರಾ ವನುನ  ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಪಶ್ಿ ಮ ಆಸ್ಯಟ ರೋಲಿಯಾದ ಕಂಬಲಿ್ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ ನ ಬಂಡೆರ್ ಆಶ್ಾ ರ್ದ ಇಳಜ್ವರಿನ ಚಾವಣಿರ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು 

ಮಿೋಟರ್ ಉದೆ ದ (ಆರು-ಅಡಿ) ಕಲಾಕೃತರ್ನುನ  ಆರಂಭಿಕ ನೈಸ್ಗಿಭಕ ಶೈಲಿಯಲಿಲ  (an early naturalistic style) 

ಚಿತಾ ಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಪಾಾ ಣಿಗಳ ಜೋವನ ಗಾತ್ರಾ ದ ನಿರೂಪಣೆರ್ನುನ  ಹಂದರುತ್ರು ದೆ. 

 

ಗೇರ್ಮಿಂಗ ನ್ಲಿಲ  ಶಿ್ ೀಷಠ ತೆಯ ಕೇಿಂದಿ :(Centre of Excellence in gaming) 

ಐಐಟ್ಟ ಬಾಿಂಬ ಸಹಯೋಗದೊಂದಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಪಿ ಸಾರ ಸ್ಚವಾಲಯವು ಗೇರ್ಮಿಂಗ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಕಿೆ ೀತಿ್ ಗಳಲಿಲ  ಶಿ್ ೀಷಠ ತೆಯ ಕೇಿಂದಿ ವನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲು ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. 

 

ಖುಜಿಲ  ಘರ್: (khujli ghar) 

1. ಇದು ಸಾ ಳೋರ್ ಮರದ ಕತ್ರು ರಿಸಿದ ಕೊಂಬಗಳಂದ ಮಾಡಿದ ಇಕಕ ಟಾಟ ದ, ತಾ ಕೊೋನಾಕಾರದ ಪಂಜರವಾಗಿದೆು  ಇದು 

ಚ್ಮ್ವನುನ  ಕ್ರಳಸುತ್ರು ದೆ ಅರ್ವಾ ಚ್ಮ್ಕ್ಕ  ಕರುಕುಳವುಂಟುಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

2. ಇದು ಅಪರಾಧವನುನ  ಪತ್ರು  ಹಚ್್ ಲು ಬಳಸುವ ಸ್ವಂಪಾ ದಾಯಿಕ ಶಿಕಿ್ರ್ ರೂಪವಾಗಿದೆ. 

3. ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್್ನ ಕ್ಲವು ಹಳಳ ಗಳು ಈ ರಿೋತರ್ ಶಿಕಿ್ರ್ನುನ  ಪುನರುಜಜ ೋವನಗಳಸಲು / ಪುನಃ ಜ್ವರಿಗಳಸಲು 

ಪಾ ರ್ತನ ಸುತು ವೆ. 

4. ಅಂತ್ರಹ ತ್ತರಿಕ್ ಪಂಜರಗಳನುನ  ನಾಗಾಮಿೋಸ್್ ಭಾಷ್ಠರ್ಲಿಾ  ಖುಜಾ  ಘರ್ ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಆದರೆ ಪಾ ತ ನಾಗ 

ಸಮುದಾರ್ವೂ ತ್ರನನ ದೇ ಆದ  ಹ್ನಸರನುನ  ಹಂದದೆ. ನಾಗಾಲಾಯ ಂಡ್್ನ ಪಾ ಮುಖ ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಜನಾಂಗಗಳಲಿಾ  

ಒಂದಾದ ಅಯೀಸ್ಟ (The Aos) ಇದನ್ನು  ಶಿ-ಕ್  (Shi-ki )ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ರು ದೆ, ಇದರರ್್ ಮಾಂಸದ-ಮನೆ 

ಎಂದಾಗಿದೆ. 

5. ಪಂಜರವನುನ  ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಹಳಳ ರ್ ಕಂದಾ  ಸಾ ಳದಲಿಾ , ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಮೊರುಿಂಗ ಅರ್ವಾ ವಸತ ನಿಲರ್ದ 

ಮುಂದೆ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಕಾರಣ ತ್ರಪಿ್ಪ ತ್ರಸಾ ರು ಸಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ವಿೋಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭಯ  ಇರುವಂತ್ರ 

ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. 



6. ಪಂಜರವನುನ , ಮಸಾಿಂಗ-ಫಂಗ ( Masang-fung) ಎಂಬ ಸಾ ಳೋರ್ ಮರದ ಕೊಂಬಗಳಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆು , ಅದು 

ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕರಿಕರಿಯಿಂದ ಜನರು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇರಲು ಬರ್ಸುತ್ರು ರೆ. ಇದು ಹಸು ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಲಾ ವಾದರೂ ಪಂಜರಗಳನುನ  ಮಾಡುವ ಜನರು ಜ್ವಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. 

 

ಜಲಶಕ್ು  ಸ್ಚವಾಲಯದ ‘ಮಳೆ ನಿೀರು ಸಂಗಿಹ’  ಅಭಿಯಾನ್:(Jal Shakti Abhiyan ‘catch the rain’)  

1. ಈ ಅಭಿಯಾನವನುನ  ಜಲಶ್ಕು  ಸಚಿವಾಲರ್ವು ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಿದೆ. 

2. ಇದು, ನಮಮ  ಸುತ್ರು ಮುತ್ರು ಲಿನ ನಿೋರಿನ ಮೂಲಗಳನುನ  ಸವ ಚ್ಛ  ಗಳಸುವ ಮತ್ತು  ಮಳೆನಿೋರನುನ  ಸಂರಕಿ ಸುವ ಉದೆೆ ೋಶ್ದ 

100 ದನಗಳ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. 

ಬಿರ್ ಚಲಾರೈ:  (Bir Chilarai) 

1. ಬಿರ್ ಚಲಾರೈ (ಕಾ .ಶ್. 1510 – 1571) ಒಬು  ಪರಾಕಾ ಮಿ ಯೋಧ ಮತ್ತು  ಅಸಾಸ ರ್ಮೀಸ್ಟ ಕೊೀರ್ಚ 

ರಾಜವಂಶದ ಸೇನಾಧಿಪತ. 

2. ಅವರು ಕಾಮತ್ರ ಸಾಮಿಾಜಯ ದ ರಾಜನಾದ, ನಾರಾ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕರಿರ್ ಸಹೋದರರಾಗಿದೆ ರು. 

 

‘ಖರಿೀದ ವಯ ವಸಾಥ ಪಕ ಸೂಚಂಕ ಎಿಂದರೇನ್ನ (PMI)? 

ಖರಿೋದ ವಯ ವಸ್ವಾ ಪಕ ಸೂಚ್ಯ ಂಕವು (Purchasing Managers’ Index- PMI) ಉತ್ರಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ಕಿೆ ೀತಿ್ ಗಳಲಿಲ ನ್ 

ವಯ ವಹಾರ ಚಟ್ಟವಟ್ಟಕೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. 

1. ಇದು ಸಮಿೋಕಿ್  ಆಧಾರಿತ್ರ ವಯ ವಸ್ಯಾ . ಇದರಲಿಾ , ಹಿಂದನ ತಂಗಳನಿಂದ ಕ್ಲವು ಪಾ ಮುಖ ವಯ ವಹಾರ ಅಂಶ್ಗಳ ಬಗೆಗ  

ಅವರ ಗಾ ಹಿಕ್ರ್ ಬದಲಾವಣೆರ್ ಕುರಿತ್ತ ಪಾ ತಕಾ ಯಿಸಿದವರಿಗೆ ಪಾ ಶ್ನ ಗಳನುನ  ಕಳಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಉತಿ್ರ ದನೆ ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳಗೆ ಇದನುನ  ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕವಾಗಿ ಲೆಕಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ನಂತ್ರರ ಸಂಯೋಜತ್ರ 

ಸೂಚಿರ್ನುನ  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. 50 ಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಡೇಟಾವು ವಾಯ ಪಾರ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ರ್ ವಿಸು ರಣೆರ್ನುನ  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ, ಆದರೆ 50 ಕಕ ಂತ್ರ ಕ್ಳಗಿನ 

ಡೇಟಾವು ಸಂಕೊೋಚ್ನವನುನ  ಪಾ ತನಿಧಿಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ಮಧಯ ದ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವಯ ತ್ರಯ ಸವು ಹ್ನಚ್ಿ ದಂತ್ರ, ವಿಸು ರಣೆ ಅರ್ವಾ ಸಂಕೊೋಚ್ನವು ಹ್ನಚ್ು ತ್ರು ದೆ

 



ಸ್ಥಸ್ಟ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್್ಚ ವರಿ ಶುಲಕ :(Cess and surcharge) 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಒಂದು ವರದರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಕಂದಾ ದ ಒಟುಟ  ತ್ರರಿಗೆ ಆದಾರ್ದಲಿಾ  (gross tax revenue- GTR) ಸ್ಥಸ್ಟ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್್ಚ ವರಿ 

ಶುಲಕ ದ ಪ್ರಲು 2011-12ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಾ  10.4% ರಿಂದ 2020-21ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಾ  ಸುಮಾರು 19.9% ಕ್ಕ   (ಸುಮಾರು ಎರಡು 

ಪಟುಟ  ಹ್ನಚ್ಿ ಗೆ) ಏರಿದೆ. 15 ನೇ ಹಣಕಾಸ್ತ ಆಯೀಗವು (Finance Commission- FC) ರಾಜಯ ಗಳಗೆ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಅನುದಾನವನುನ  

ನಿೋಡಲು ಮತ್ತು  ತ್ರರಿಗೆ ವಿತ್ರರಣೆರ್ನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಿದೆ. 

ಸ್ಥಸ್ಟ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಇದು ಒಂದು ಸೇವೆ ಅರ್ವಾ ವಲರ್ದ ಅಭಿವೃದಿ  ಅರ್ವಾ ಕಲಾಯ ಣಕಾಕ ಗಿ ಸಕಾ್ರವು ವಿಧಿಸುವ ಅರ್ವಾ ಸಂಗಾ ಹಿಸುವ 

ತ್ರರಿಗೆರ್ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದನುನ  ನೇರ ಮತ್ತು  ಪರೋಕ್ಷ ತ್ರರಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ನಿದ್ಷ್ಟ  ಉದೆೆ ೋಶ್ಕಾಕ ಗಿ ಸಂಗಾ ಹವಾಗಿರುವ ಸ್ಯಸ್್ಗಳನುನ  ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದೆೆ ೋಶ್ಗಳಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವುದಲಾ . 

4. ಇದು ಸಕಾ್ರಕ್ಕ  ಶಾಶ್ವ ತ್ರ ಆದಾರ್ದ ಮೂಲವಲಾ , ಮತ್ತು  ಸ್ಯಸ್ ವಿಧಿಸುವ ಉದೆೆ ೋಶ್ವು ಪೂಣ್ಗಂಡ ನಂತ್ರರ 

ಅದನುನ  ರದೆು ಗಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

5. ಪಾ ಸುು ತ್ರ, ಕಂದಾ ವು ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಸ್ಯಸ್ ಮತ್ತು  ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಶುಲಕ ವು ರಾಜಯ ಗಳಂದಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವ ತ್ರರಿಗೆ-ಹಂಚಿಕ್ರ್ 

ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಲಾ . 

6. ಉದಾಹರಣೆಗಳು: ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಯಸ್, ಸವ ಚ್ಛ  ಭಾರತ್ರ ಸ್ಯಸ್, ಕೃರ್ಷ ಕಲಾಯ ಣ ಸ್ಯಸ್ ಇತ್ರಯ ದ. 

ಹೆಚ್್ಚ ವರಿ ಶುಲಕ  (Surcharge) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಸರ್ ಚಾಜ್್ ಎನುನ ವುದು ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಶುಲಕ  ಅರ್ವಾ ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ತ್ರರಿಗೆಗಳಗೆ ವಿಧಿಸುವ ತ್ರರಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 

2. ತ್ರತ್ರಕ ಲಿಕ ಅಗತ್ರಯ ಕಾಕ ಗಿ ಆದಾರ್ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು ಉದೆೆ ೋಶಿಸಿರುವ ಸ್ಯಸ್ ನಂತ್ರಲಾ ದೆ, ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಶುಲಕ ಗಳು 

ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಶಾಶ್ವ ತ್ರ ಸವ ರೂಪದಲಿಾ ರುತ್ರು ವೆ. 

3. ಸ್ವಮಾನಯ  ದರಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಪಾವತಸಬೇಕಾದ ಆದಾರ್ ತ್ರರಿಗೆರ್ ಮೇಲೆ ಇದನುನ  ಶೇಕಡ್ಡವಾರು ದರದಲಿಾ  

ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವಷ್್ಕ್ಕ  ಯಾವುದೇ ತ್ರರಿಗೆ ಪಾವತಯು ಬಾಕ ಉಳರ್ದದೆ ರೆ, ಯಾವುದೇ 

ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಶುಲಕ ವನುನ  ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಲಾ . 

4. ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಶುಲಕ ದ ಮೂಲಕ ಗಳಸಿದ ಆದಾರ್ದ ಮೇಲೆ ಕಂದಾ ಕ್ಕ  ಮಾತ್ರಾ  ಹಕಕ ದೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ತ್ರರಿಗೆ-ಆದಾರ್ಕಕ ಂತ್ರ 

ಭಿನನ ವಾಗಿ, ರಾಜಯ ಗಳಂದಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲಾಗುವುದಲಾ . 

5. ಹ್ನಚ್ು ವರಿ ಶುಲಕ ದಂದ ಸಂಗಾ ಹಿಸಿದ ಆದಾರ್ವನುನ  ಭಾರತ್ರದ ಸಂಚಿತ್ರ ನಿಧಿರ್ಲಿಾ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಹುರುನ್ ಜಾಗತ್ರಕ ಶಿಿ ೀಮಂತ್ರ ಪಟ್್ಟ  2021: 

 ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಹುರುನ್ ಜ್ವಗತಕ ಶಿಾ ೋಮಂತ್ರರ ಪಟಿಟ  2021 ರ 10 ನೇ ಆವೃತ್ರು  ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ಸಂಶೀಧ್ನೆಗಳು: 

1. ಜಗತ್ತು  ಹಸದಾಗಿ 607 ಶ್ತ್ರಕೊೋಟಾಯ ಧಿಪತಗಳನುನ  ಹಂದದೆ, ಅಂದರೆ, ಪಾ ತ ಎರಡು ದನಗಳಗಮೆಮ  ಮೂರು 

ಶ್ತ್ರಕೊೋಟಾಯ ಧಿಪತಗಳು ಅರ್ವಾ ಮೂರಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ಶ್ತ್ರಕೊೋಟಾಯ ಧಿಪತಗಳನುನ  ಈ ಪಟಿಟ ಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. 

2. 2020 ರಲಿಾ  ಭಾರತ್ರವು 55 ಹಸ ಬಿಲಿರ್ನೇರ್್ಗಳನುನ  ಹಂದದೆ, ಅಂದರೆ ಪಾ ತ ವಾರ ಒಬು  ಬಿಲಿರ್ನೇರ್ ಅರ್ವಾ 

ಒಂದಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ು  ಬಿಲಿರ್ನೇರ್್ಗಳು ಸೇಪ್ಡೆಗಂಡಿದೆಾ ರೆ. 

3. ಹುರುನ್ ಗಾ ೋಬಲ್ ರಿರ್ಚ ಲಿಸ್ಟ  2021 ರ ಮೇಲಾಭ ಗದಲಿಾ  ಟಸ್ವಾ ದ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ  ($ 197 ಬಿಲಿರ್ನ್) ಇದೆಾ ರೆ, ಆ 

ಮೂಲಕ ಮಸ್ಕ  ರವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದ ಅತ್ರಯ ಂತ್ರ ಶಿಾ ೋಮಂತ್ರ ವಯ ಕು  ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರನುನ  ಅಮೆಜ್ವನ್್ನ 

ಜೆಫ್ ಬಜೋಸ್ ($ 189 ಬಿಲಿರ್ನ್), ಮತ್ತು  LVMH ನ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮೊಯೆಟ್ ಹ್ನನೆನ ಸಿಸ  ಅನುಸರಿಸುತ್ರು ರೆ. 



4. ರಿಲರ್ನ್ಸ  ಇಂಡಸಿಟ ರೋಸ್ ನ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ವಯ ವಸ್ವಾ ಪಕ ನಿದೇ್ಶ್ಕ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ವಿಶವ ದ 8 ನೇ ಶಿಿ ೀಮಂತ್ 

ವಯ ಕ್ು  ಎಂಬ ಹ್ನಗಗ ಳಕ್ಗೆ ಪಾತ್ರಾ ರಾಗಿದೆಾ ರೆ. ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿರ್ ಸಂಪತ್ತು  ಕಳೆದ ಒಂದು ವಷ್್ದಲಿಾ  ಶೇಕಡ್ಡ 24 

ರಷ್ಟಟ  ಏರಿಕ್ಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಈಗ ಅವರು $ 83 ಬಿಲಿರ್ನ್ ಸಂಪತ್ರು ನುನ  ಹಂದದೆಾ ರೆ. 

5. ಹುರುನ್ ಜ್ವಗತಕ ಪಟಿಟ ರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ವಾಸಿಸುವ ಬಿಲಿರ್ನೇರ್್ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  177, ಮತ್ತು  ಇದು ವಿಶ್ವ ದ 

ಒಟುಟ  ಬಿಲಿರ್ನೇರ್್ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ಲಿಾ  ಮೂರನೇ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆ. 

6. ಭಾರತೋರ್ ಬಿಲಿರ್ನೇರ್್ಗಳ ಪಟಿಟ ರ್ಲಿಾ , ಗೌತ್ರಮ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು  ಅದಾನಿ ಗುಂಪ್ಪನ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪತ್ತು  

ರಿಲರ್ನ್ಸ  ನ ಅಂಬಾನಿರ್ ನಂತ್ರರ 2ನೆರ್ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆು , ಸುಮಾರು $ 32 ಶ್ತ್ರಕೊೋಟಿ ಸಂಪತ್ತು  ಹಂದದೆ. 

7. ದೇಶ್ಗಳ ಪಾ ಕಾರ, ಚಿೋನಾ ಅತ ಹ್ನಚ್ು  ಶ್ತ್ರಕೊೋಟಾಯ ಧಿಪತಗಳನುನ  ಹಂದದೆ, ಮತ್ತು  ಇದು 1058 

ಶ್ತ್ರಕೊೋಟಾಯ ಧಿಪತಗಳಂದಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ದೆ, ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸ್ವಾ ನ (696), ಭಾರತ್ರ (177), ಜಮ್ನಿ, 

ಯುನೈಟಡ್ ಕಂಗ್ಡಮ ಮತ್ತು  ಸಿವ ಟಜ ಲೆ್ಂಡ್ (ತ್ರಲಾ 100 ಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ು ) ಬಿಲಿರ್ನೇರ್ ಗಳನುನ  ಹಂದರುವ 

ದೇಶ್ಗಳಾಗಿವೆ. 

8. ಖಂಡಗಳ ಪಾ ಕಾರ, ಏಷ್ಯಯ ವು 51 ಪಾ ತಶ್ತ್ರ ಶ್ತ್ರಕೊೋಟಾಯ ಧಿಪತಗಳನುನ  ಹಂದದೆ. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಈಗ 209 

ಶ್ತ್ರಕೊೋಟಾಯ ಧಿಪತಗಳು ಇದೆಾ ರೆ ಎಂದು ವರದ ತಳಸಿದೆ. 

9. ನಗರಗಳಲಿಾ  ಮುಂಬೈ ಅತ ಹ್ನಚ್ು  ಶ್ತ್ರಕೊೋಟಾಯ ಧಿಪತಗಳನುನ  ಹಂದದೆ ರೆ (60), ನವದೆಹಲಿ (40) ಮತ್ತು  ಬಂಗಳೂರು 

(22) ನಂತ್ರರದ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ವೆ. 

 

ವಿಲಿನ್ಗಿಂಡ ರಾಜಯ ಸ್ಭೆ ಮತ್ತು  ಲೀಕಸ್ಭೆ ಟ್ಟವಿ: 

1. ಲೋಕಸಭಾ ಟಿವಿ (LSTV) ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಸಭಾ ಟಿವಿ (RSTV) ವಿಲಿೋನವನುನ  ಅಂತಮಗಳಸಲಾಗಿದೆು , ಅವುಗಳ 

ಸ್ವಾ ನವನುನ  ಸಂಸತ್ತು  ಟಿವಿ (Sansad TV) ತ್ತಂಬಲಿದೆ. 

2. ನಿವೃತ್ರು  ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರನುನ  ಅದರ ಸಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸ್ಥರೀ: 

(Himalayan serow) 

1.  ಇದು ಮೇಕ್ ಮತ್ತು  ಹುಲೆಾ ರ್ನುನ  (ಜಂಕ್ರ್ ಒಂದು ಪಾ ಬೇಧ-antelope) ಹೋಲುವ ಹಿಮಾಲರ್ದ ಸಸು ನಿ 

ಪಾಾ ಣಿಯಾಗಿದೆ. 

2. ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಹಿಮಾಲರ್ನ್ ಸಿರವನುನ  ಅಸ್ವಸ ಂನಲಿಾ  ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಸ ಪಾಾ ಣಿ ಎಂದು ಘೋರ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಇದು ಡಿಸ್ಯಂಬರ್ 3 ರಂದು 950 ಚ್ದರ ಕ.ಮಿೋ. ವಿಸ್ವು ರದ ಮಾನ್ಸ್ಟ ಹುಲಿ ಸಂರಕಿ್ತ್ ಪಿ ದೇಶದಲಿಾ  ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು . 



4. ಇದನುನ  IUCN ನ ಕ್ಂಪು ಪಟಿಟ ರ್ಲಿಾ  ‘ಅಪಾರ್ಕೊಕ ಳಗಾಗಬಲಾ  ಪಾ ಭೇದ’ (VU) ವಗಿೋ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

5. ಇದನುನ  ವನಯ ಜೋವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯೆೆ  1972 ರ ಅನುಸೂಚಿ -1 ರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಪಟಿಟ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  

ಸಂಪೂಣ್ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 

ಭಾರತ್ದ ಭೂ ಬಂದರು ಪಿ್ರಧಿಕಾರ (LPAI): 

(Land Ports Authority of India)  

1.  LPAI ಒಂದು ಶಾಸನಬದಿ  ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗಿದೆು , ಇದನುನ  ‘ಲಾಯ ಂಡ್ ಪೊೋಟ್ಸ ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ಕಟ ’, 2010 ರ 

ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಈ LPAI ಕಾಯೆೆರ್ಡಿ, ಭಾರತ್ರದ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಗಡಿಗಳಲಿಾ  ನಿದ್ಷ್ಟ  ಹಂತ್ರಗಳಲಿಾ  ಪಾ ಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು  

ಸರಕುಗಳ ಗಡಿಯಾರ್ಚಗಿನ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲು, ಸವ ಚ್ಛ  ಗಳಸಲು ಮತ್ತು  

ನಿವ್ಹಿಸಲು ಎಲ್್ಪ್ರಎಐಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸ್ವ ಚಿ ತೆ ಸಾರಥ ಫೆಲೀಶಿಪ್ಸ (ಸ್ಹಭಾಗಿತ್ವ ): 

(Swachhta Saarthi Fellowships)  

1.  ಮುಖಯ  ವೈಜ್ವಾ ನಿಕ ಸಲಹ್ನಗಾರರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ‘ಸವ ಚ್ಛ ತ್ರ ಸ್ವರರ್ಥ ಫೆಲೋಶಿಪ್ಸ’ ಅನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ತ್ರಯ ಜಯ  ನಿವ್ಹಣೆ ಎದುರಿಸುತು ರುವ ಅಗಾಧ ಸವಾಲುಗಳನುನ  ವೈಜ್ವಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ಸುಸಿಾ ರ ರಿೋತರ್ಲಿಾ  ಎದುರಿಸಲು ಕ್ಲಸ 

ಮಾಡುತು ರುವ ಪುರಸಭೆರ್ ಸಿಬು ಂದ, ನೈಮ್ಲಯ  ಕಾಮಿ್ಕರು, ಸವ -ಸಹಾರ್ ಗುಂಪುಗಳು, ಸಮುದಾರ್ ಕಾರ್್ಕತ್ರ್ರು 

ಮತ್ತು  ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳನುನ  ಗುರುತಸಿ ಮಾನಯ ತ್ರ ನಿೋಡುವುದು ಇದರ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

3. ಈ ಫೆಲೋರ್ಷಪ್ಸ ‘ವೆಸ್ಟ  ಟು ವೆಲ್ು ’ ಮಿಷ್ನ್ ನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

4. ‘ವೆಸ್ಟ  ಟು ವೆಲ್ು ’ರ್ಮಷನ್ ಪಿಧಾನ್ ಮಂತಿ್ರಗಳ -ವಿಜಾಾ ನ್, ತಂತಿ್ಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಆವಿಷ್ಯಕ ರ ಸ್ಲಹಾ ಮಂಡಳಯ 

(PM-STIAC) 9 ರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ರ್ಮಷನೆ್ಳಲಿಲ  ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಸಾಗರ ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಯೀಜನೆ (MSP): 

(Marine Spatial Planning) 

1. ಮುಂದನ ಐದು ವಷ್್ಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದಾ  ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಯೋಜನೆ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  (ಲಕ್ಷದವ ೋಪ ಮತ್ತು  ಪುದುಚೇರಿರ್ಲಿಾ ) 

ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ನಾವೆ್ ಒಪಿ್ಪ ಕೊಂಡಿವೆ. 

2. ಇದು 2019 ರಲಿಾ  ಉಭರ್ ದೇಶ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಿ ಹಾಕದ ತಳುವಳಕ್ ಪತ್ರಾ ದಡಿ (MoU) ಭಾರತ್ರ-ನಾವೆ್ ಸಮಗಾ  ಸ್ವಗರ 

ಉಪಕಾ ಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 



3. ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷದವ ೋಪ ಮತ್ತು  ಪುದುಚೇರಿಗಳನುನ  ಪಾಾ ಯೋಗಿಕ ತ್ರಣಗಳಾಗಿ ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ. 

ಉದೊಯ ೀಗ ಮಂರ್ನ್: 

1. ಇದನುನ  , ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತ್ರು ೋಜನ ಮತ್ತು  ಆಂತ್ರರಿಕ ವಾಯ ಪಾರ ಇಲಾಖ್ಯ, ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲರ್ 

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) ಆಯೋಜಸಿದೆ. 

2. ಉದೊಯ ೋಗ ಮಂರ್ನ್ ಎಂಬ್ಬದು ಭಾರತೋರ್ ಕೈಗಾರಿಕ್ಗಳಲಿಾ  ಗುಣಮಟಟ  ಮತ್ತು  ಉತಿ್ರ ದಕತ್ರರ್ನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸುವತ್ರು  

ಗಮನಹರಿಸಿದ ವೆಬ್್ನಾರ್್ಗಳ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. 

3. ಇದು ಫ್ಘಮಾ್, ವೈದಯ ಕೋರ್ ಸ್ವಧನಗಳು, ಕೊಾ ೋಸ್ಾ  ಸಕ್ಯಯ ್ಟ್ ಕಾಯ ಮೆರಾಗಳು, ಎಲೆಕಾಟ ರನಿರ್ಕಸ  ಸಿಸಟ ಮಸ  ವಿನಾಯ ಸ 

ಮತ್ತು  ಉತಿ್ರ ದನೆ, ಹಸ ಮತ್ತು  ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶ್ಕು , ರಬಟಿರ್ಕಸ , ಏರೋಸಿ್ಯ ೋಸ್ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ, ಆಟಿಕ್ಗಳು, 

ಪ್ಪೋಠೋಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ರ ವಿವಿಧ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

ಮರುಭೂರ್ಮ ಧ್ವ ಜ ಯುದ್ರಧಭಾಯ ಸ್ VI : 

(EX Desert FLAG VI) 

1. ಮರುಭೂಮಿ ಧವ ಜ ಯುದಿಾಭಾಯ ಸವು ಯುನೈಟಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ  ವಾಯುಪಡೆಯು ಆಯೋಜಸುವ ವಾರ್ಷ್ಕ 

ಬಹುರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ವಾಗಿದೆ. 

2. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೋರ್ ಸೇನೆಯು ಯುನೈಟಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ , ಯುನೈಟಡ್ ಸ್ಯಟ ೋಟ್ಸ , ಫ್ಘಾ ನ್ಸ , ಸೌದ 

ಅರೇಬಿಯಾ, ದಕಿ ಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಬಹ್ನಾ ೋನ್್ನ ವಾಯುಪಡೆಯಂದಗೆ ಮರುಭೂಮಿ ಧವ ಜ- ಸಮರಾಭಾಯ ಸ VI ನಲಿಾ  

ಭಾಗವಹಿಸುತು ದೆ. 

ನಾಗ ನ್ದ: 

1. ನಾಗ ನದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರದ ನಾಗಿು ರ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ನದಯಾಗಿದೆ. 

2. ನಾಗಿು ರ ನಗರಕ್ಕ  ನಾಗಪೂರ್ ಎಂಬ ಹ್ನಸರು ಬರಲು ಈ ನದಯು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

3. ಕನಾಾ ನ್-ಪೆಂರ್ಚ ನದ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ರೂಪಗಂಡಿರುವ ನಾಗ ನದಯು  ವಾಡಿ (Vadi) ಬಳರ್ 

ಲಾವಾ ಬಟಟ ಗಳಂದ ಹುಟಿಟ ಕೊಂಡಿದೆ. 

ಸಂದರ್ಭ : 

1. ನಾಗ ನದ ಮಾಲಿನಯ  ನಿಯಂತ್ರಾ ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಟುಟ  2,117.54 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಗಳ ಮಂಜೂರಾತ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

2. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನೆರ್ಡಿ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಿ ಟಟ  ಈ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ನಿದೇ್ಶ್ನಾಲರ್ (NRCD) ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರರಲಿದೆ. 

ಘನ್ ಇಿಂಧ್ನ್ ನಾಳದ ರಾಮ್್ಜೆಟ್ (SFDR)ತಂತಿ್ಜಾಾ ನ್: 

(Solid Fuel Ducted Ramjet) 

1. ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ‘ಘನ ಇಂಧನ ನಾಳದ ರಾಮ್ಜೆಟ್ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ (Solid Fuel Ducted Ramjet– SFDR)  ವನುನ  ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಸಂಸ್ಯಾ  (DRDO) ರ್ಶ್ಸಿವ ಯಾಗಿ ಪರಿೋಕಿ ಸಿತ್ತ. 

2. ಈ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನದ ರ್ಶ್ಸಿವ  ಪಾ ದಶ್್ನವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಸಂಸ್ಯಾ ಗೆ (ಡಿಆರ್್ಡಿಒ) ತ್ರಂತಾ ಕ 

ಪಾ ಯೋಜನವನುನ  ನಿೋಡಿದೆ, ಇದು ದೋಘ್-ಶ್ಾ ೋಣಿರ್ ಗಾಳಯಿಂದ ಗಾಳಗೆ ನಿಖರ ಗುರಿ ಇಡಬಲಾ  ಕಿ ಪಣಿಗಳನುನ  

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದೆ. 

ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

1. ರಾಮ್ಜೆಟ್-ಚಾಲಿತ್ರ ಕಿ ಪಣಿಗಳು ಘನ ಪೊಾ ಪೆಲಾ ಂಟ್-ಚಾಲಿತ್ರ ಕಿ ಪಣಿಗಳಗಿಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ದೂರದ ಗುರಿರ್ನುನ  

ಹಡೆದುರುಳಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ವನುನ  ಹಂದವೆ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವನುನ  ಕ್ಯಡ ಒದಗಿಸುತ್ರು ವೆ. 



2. ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಕಿ ಪಣಿಗಳಲಿಾ , ಘನ ಪೊಾ ಪೆಲಾ ಂಟ್್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಕಸ ಡೈಸರ್ ಅನುನ  ಬಳಸುವ ಬದಲು ವಾತ್ರವರಣದ 

ಆಮಲ ಜನ್ಕವನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಕಿ ಪಣಿಗಳಗೆ ಆಕಸ ಡೈಜರ್ ಅನುನ  ಸ್ವಗಿಸಬೇಕಾಗಿಲಾ ವಾದೆ ರಿಂದ, ಅದು ದೊಡಾ  ಸಿಡಿತ್ರಲೆಗಳನುನ  ಸಹ 

ಸ್ವಗಿಸಬಲಾ ದಾಗಿದೆ. 

ರಕು  ಚಂದನ್ (Red sanders): 

• ರಕು  ಚಂದನ / ರೆಡ್ ಸ್ವಯ ಂಡಸ್್ (Pterocarpus santalinus) ತ್ರನನ   ಶಿಾ ೋಮಂತ್ರ ವಣ್ಕ್ಕ  ಮತ್ತು  ಚಿಕತ್ರಸ ಕ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಗೆ ಹ್ನಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. 

o ಈ ಮರವು ಆಂಧಾ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಹಲವು ಜಲೆಾ ಗಳಲಿಾ  ಮತ್ತು  ಕರಳ, ತ್ರಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು  ಕನಾ್ಟಕದ ಕ್ಲವು 

ಭಾಗಗಳಲಿಾ  ಸಾ ಳೋರ್ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ರು ದೆ. 

o ಈ ಸಸಯ  ಪಾ ಭೇದವನುನ  1995 ರಲಿಲ  CITES ನ್ ಅನ್ನಬಂಧ್ II ರಲಿಾ  ಪಟಿಟ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ, ಮತ್ತು  2004 ರಲಿಾ  

ರಕು  ಚಂದನದ ರಫುು  ಮಾಡುವುದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

o ಆದರೆ, 2019 ರಲಿಾ  ವಿದೇಶಿ ವಾಯ ಪ್ರರ ನಿದೇಭಶನಾಲಯವು (DGFT) ತ್ರನನ  ರಫುು  ನಿೋತರ್ನುನ  ಪರಿಷ್ಕ ರಿಸಿತ್ತ 

ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಿರ್ಲಿಾ  ಬಳೆದ ಕ್ಂಪು ಶಿಾ ೋಗಂಧದ ಅರ್ವಾ ರಕು  ಚಂದನದ ರಫಿು ಗೆ ಅವಕಾಶ್ 

ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ. 

o ರಕು  ಚಂದನವು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಲಿಾ ನಿಂದ ಆವೃತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್, ಬಂಜರು ಮತ್ತು  ಪಾಳುಭೂಮಿ ಭೂಮಿರ್ಲಿಾ  

ಕ್ಂಪು ಮಣ್ಣಣ  ಮತ್ತು  ಬಿಸಿ ಮತ್ತು  ಶುಷ್ಕ  ವಾತ್ರವರಣದೊಂದಗೆ ಬಳೆಯುತ್ರು ದೆ. 

o ಇದನುನ  ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಟನಾಯ ್ಷ್ನಲ್ ಯೂನಿರ್ನ್ ಫ್ಘರ್ ಕನಸ ವೇ್ಶ್ನ್ ಆಫ್ ನೇಚ್ರ್ (IUCN) ನಿಂದ 

ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಪಾ ಭೇದಗಳ (EN) ಕ್ಂಪು ಪಟಿಟ ರ್ಲಿಾ  ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು , ನಂತ್ರರ ಇದನುನ  ಅಪಾರ್ಕ್ಕ  

ಹತು ರದ (NT) ವಿಭಾಗದಲಿಾ  ಪಟಿಟ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 

ಪೀಚಂಪಲಿಲ  ಇಕತ್: 

(Pochampally Ikat) 

1. ಪೊೋಚಂಪಲಿಾ  ಇಕತ್ (ಇಕಾಟ್) ಒಂದು ಸ್ವಂಪಾ ದಾಯಿಕ ನೇಯೆಗ  ತಂತ್ರಾ ವಾಗಿದೆ, ಇದರಲಿಾ  ನೇಯೆಗ  ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 

ನ್ಮಲಿನ ಕಟುಟ ಗಳ ಭಾಗಗಳನುನ  ಈ ಮೊದಲೇ ನಿಧ್ರಿಸಿದ ಬಣಣ ದ ಪಾ ಕಾರದಲಿಾ  ಅದೆ ಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಪೊೋಚಂಪಲಿಾ  ಇಕತ್ ನಲಿಾ  ಡಬಲ್ ಇಕಾಟ್ ಶೈಲಿರ್ನುನ  ಬಳಸುತ್ರು ರೆ. ಬಟಟ ಗಳಗೆ ಬಣಣ ಗಳನುನ  ನೈಸಗಿ್ಕ 

ಮೂಲಗಳಂದ ಪಡೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ನಿಜ್ವಮನ ಕಾಲದಲಿಾ , ಪೊೋಚಂಪಲಿಾ  ಇಕಾತ್ ಅನುನ  ಬಮ್ (ಮಾಯ ನಾಮ ರ್) ಮತ್ತು  ಪಶ್ಿ ಮ ಏಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಪೂವ್ 

ಆಫಿಾ ಕಾಗಳಗೆ ರಫುು  ಮಾಡಲಾಗುತು ತ್ತು , ಅಲಿಾ  ಅವುಗಳನುನ  ಏಷಯ ನ್ ರುಮಾಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತು ತ್ತು . 



4. ‘ಇಕಾತ್’ ಎಂಬ ಪದವು ಮಲರ್-ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಯ ದ ಸೌಮೊಯ ೋಕು  / ಅಭಿವಯ ಕು ಯಾದ ‘ಮಂಗಿಕಾಟ್’ ನಿಂದ ಬಂದದೆ, 

ಇದರರ್್ ಗಂಟುಕಟುಟ  ಅರ್ವಾ ಗಾಳರ್ನುನ  ಕಟುಟ ವುದು ಆಗಿದೆ. 

5. ಇದಕ್ಕ  ಈಗ ಭೌಗೋಳಕ ಸೂಚ್ಕ (GI) ಸ್ವಾ ನಮಾನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

6. ಈ ಸಿೋರೆಗಳ ನೇಯೆಗ  ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ ಕರಕುಶ್ಲತ್ರರ್ನುನ  ಚಿರಾಲ ಗಾಾ ಮದಂದ ಪೊೋಚಂಪಲಿಾ ಗೆ ತ್ರರಲಾಯಿತ್ತ ಎಂದು 

ಹೇಳಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ತ್ರರ್ಮಿಂಗಿಲ ಶಾರ್ಕಭ (Whale shark): 

1. ಇಿಂಟ್ನಾಯ ಭಷನ್ಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫ್ಘರ್ ಕನ್ಸ ವೇಭಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ (IUCN) ಪಿ ಕಾರ, ‘ತ್ರರ್ಮಿಂಗಿಲ 

ಶಾರ್ಕಭ’ ರ್ಮೀನ್ನಗಳ ಅತ್ರದೊಡಡ  ಜಿೀವಂತ್ ಪಿ ಭೇದವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು  ಇದನುನ  ಪಾ ಸುು ತ್ರ ‘ಅಳವಿನಂಚನ್ಲಿಲ ರುವ 

ಪಿಭೇದಗಳ’ ವಗ್ದಲಿಾ  ಪಟಿಟ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2. ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಇದನುನ  ‘ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯೆ್ದ ’ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ರಕಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ತಮಿಂಗಿಲ ಶಾರ್ಕ್ ಗಳು ಸುಮಾರು 130 ವಷ್್ಗಳ ಜೋವಿತ್ರವಧಿರ್ನುನ  ಹಂದವೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದ ಚುಕ್ಕ ಗಳನುನ  ಹಂದದೆ. 

4. ಇದು 10 ಮಿೋಟರ್ ವರೆಗೆ ಉದೆವಾಗಿ ಬಳೆಯುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಸುಮಾರು 20 ಟನ್ ತ್ತಕವಿರುತ್ರು ದೆ. 

5. ಆವಾಸ್ ಸಾಥ ನ್: ತಮಿಂಗಿಲ ಶಾಕಗ ್ಳು ವಿಶ್ವ ದ ಎಲಾಾ  ಉಷ್ಣ ವಲರ್ದ ಸ್ವಗರಗಳಲಿಾ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. ಅದೇ ರಿೋತ 

ತಮಿಂಗಿಲ ಶಾಕಗ ್ಳು ಭಾರತ್ರದ ಕಡಲತೋರಗಳಲಿಾಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

 

ರ್ಮೀನ್ನಗಾರ ಬಕುಕ ಗಳು: 

(Fishing Cats) 

1. ಏಷ್ಯಯ ದ ಅತದೊಡಾ  ಉಪಿು ನಿೋರಿನಿಂದ ಆವೃತ್ರವಾದ ಮತ್ತು  ಒಡಿಶಾದ ಚಿಲಾಕ  ಸರೋವರದ ಸುತ್ರು ಲಿನ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಈ 

ಚುರುಕುಬ್ಬದಿರ್ ಮತ್ತು  ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಮಿೋನುಗಾರ ಬಕಕ ನ (Fishing Cats) ಮೊದಲ ಸ್ರ್ಮೀಕಿೆ  2021 ರ ಮಾರ್ಚಭ 1 

ರಿಿಂದ ಪಿ್ರರಂರ್ವಾಗಿದೆ. 

2. ಮಿೋನುಗಾರಿಕ್ ಬಕುಕ ಗಳು ಸ್ವಕು / ಮನೆ ಬಕುಕ ಗಳ ಗಾತ್ರಾ ಕಕ ಂತ್ರ ಎರಡು ಪಟುಟ  ದೊಡಾ ದಾಗಿರುತ್ರು ವೆ. 

3. ಅವು ಹ್ನಚ್ಾ ಗಿ ಉತ್ರು ರ ಮತ್ತು  ಪೂವ್ ಭಾರತ್ರದ ಜವುಗು ಗದೆೆ ಗಳಲಿಾ  ಮತ್ತು  ಪೂವ್ ಕರಾವಳರ್ ಮಾಯ ಂಗಾ ೋವ್ 

ಕಾಡುಗಳಲಿಾ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

 IUCN ಕೆಿಂಪು ಪಟ್್ಟ : ಅಪ್ರಯ ಕೊಳು ಗಾಗಬಲಲ  ಪಿ ಭೇದ. 

  ‘ನ್ಕಾರಾತ್ಾ ಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ’ ಎದುರಿಸ್ಲು ಮಂತಿ್ರಗಳ ಗುಿಂಪ್ರನ್ ಸ್ಲಹೆಗಳು: 

(GoM suggests steps to stem ‘negative narrative’)  



ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಸಕಾ್ರದ ಮಾಹಿತ ಅರ್ವಾ ಸಂವಹನಗಳನುನ  ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸಕಾ್ರದ ಹೇಳಕ್ ಅರ್ವಾ 

ಅಭಿಪಾಾ ರ್ಗಳನುನ  ‘ನಕಾರಾತ್ರಮ ಕ ನಿರೂಪಣೆ’ ಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದನುನ  ತ್ರಟಸಾ ಗಳಸಲು ಸಲಹ್ನಗಳನುನ  

ನಿೋಡಲು ಮಂತಿ್ರಗಳ ಗುಿಂಪನ್ನು  (GoM) ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

1. ಸ್ೋರ್ಷರ್ಲ್ ಮಿೋಡಿಯಾದಲಿಾ  50 ನಕಾರಾತ್ರಮ ಕ ಮತ್ತು  50 ಸಕಾರಾತ್ರಮ ಕ ಪಾ ಭಾವಶಾಲಿಗಳನುನ  ಪತ್ರು ಹಚ್್ ಲು, 

ಸತ್ರಯ ವನುನ  ತಳರ್ದೆ ಸಕಾ್ರದ ವಿರುದಿ  ಬರೆಯುವ ಜನರನುನ  ತ್ರಟಸಾ ಗಳಸಲು ಮತ್ತು  ಸುಳುಳ  ನಿರೂಪಣೆಗಳನುನ  / 

ನಕಲಿ ಸುದೆ ಗಳನುನ  ಹರಡುವುದನುನ  ತ್ರಡೆರ್ಲು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ತ್ರಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಮಂತಾ ಗಳ ಗುಂಪು 

ಸಲಹ್ನ ನಿೋಡಿದೆ. 

2. ಕಾಯ ಬಿನೆಟ್ ಗುಿಂಪು / ಮಂತಿ್ರಗಳ ಗುಿಂಪು ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಿದ ಕಾ ಯಾಶಿೋಲ ಅಂಶ್ಗಳಲಿಾ  ಪಾ ಸರಣ ಭಾರತ ಸುದೆ  

ಸೇವೆರ್ನುನ  “ಮುಖಯ ವಾಹಿನಿಯ ಸ್ತದೆ  ಸಂಸ್ಥಥ ” ಯಾಗಿ ವಿಸು ರಿಸುವುದು ಸೇರಿದೆ. 

3. ದೋಘ್ಕಾಲಿೋನ ಕಾರ್್ತಂತ್ರಾ ಗಳಲಿಾ , “ಪತಾ ಕೊೋದಯ ಮದ ಪಾ ಸುು ತ್ರ ವಿದಾಯ ರ್ಥ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ದ 

ಪತ್ರಾ ಕತ್ರ್ರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪತಾ ಕೊೋದಯ ಮ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಂದಗೆ ಸಮನವ ರ್ ಸ್ವಧಿಸಲು” ಒಪಿ ಲಾಗಿದೆ.  

 

  

ಸಾವಭಜನಿಕ ಪಿದೇಶದಲಿಲ  ಮುಖಗವಸ್ತಗಳನ್ನು  ಧ್ರಿಸ್ತವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ್ ಹೇರಲು ನಿಧ್ಭರಿಸದ  ಸವ ಟಿ್ ಲೆಭಿಂಡ್: 

ಸಿವ ಟಜ ಲೆ್ಂಡ್ ನಲಿಾ , ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ನಡೆದ ಜನಮತ್ರಸಂಗಾ ಹದಲಿಾ , ಮುಸಿಾ ಂ ಮಹಿಳೆರ್ರು ಧರಿಸಿರುವ ಬ್ಬಕಾ್ ಅರ್ವಾ ನಿಕಾಬ್ 

ಸೇರಿದಂತ್ರ ಯಾವುದೇ  ಮುಖಗವಸುಗಳನುನ  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಧರಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ರ 

ಚ್ಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ವಿನಾಯಿತ್ರಗಳು: ಪೂಜ್ವ ಸಾ ಳಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಪವಿತ್ರಾ  ಸಾ ಳಗಳಲಿಾ  ಪೂಣ್ ಮುಖಗವಸುಗಳನುನ  ಅರ್ವಾ ಮುಖದ 

ಹದಕ್ಗಳನುನ  ಧರಿಸಲು ಅನುಮತಸಲಾಗುವುದು. ಇದಲಾ ದೆ, ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತ್ರರ್ ಕಾರಣಗಳಗಾಗಿ ಮತ್ತು  “ಸಾ ಳೋರ್ 

ರೂಢಿ, ಸಂಪಾ ದಾರ್” ದಂತ್ರ ವಾರ್ಷ್ಕವಾಗಿ ಆಚ್ರಿಸುವ ಹಬು ಗಳಂತ್ರಹ ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಾಯೂ ಇದನುನ  

ಅನುಮತಸಲಾಗುವುದು. 



ಹಿನೆು ಲೆ: ದೇಶ್ದ ಪಾ ತ್ರಯ ಕ್ಷ  ಪಾ ಜ್ವಪಾ ಭುತ್ರವ ದ ವಯ ವಸ್ಯಾ ರ್ಡಿ, ಸಿವ ಟಜ ಲೆ್ಂಡ್ ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತ್ರಮಮ  ದೇಶ್ದ 

ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿಾ   ತ್ರಮಮ  ಅಭಿಪಾಾ ರ್ವನುನ  ನೇರವಾಗಿ ವಯ ಕು ಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ್ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಅರ್ವಾ 

ಪಾಾ ದೇಶಿಕ ಜನಾಭಿಪಾಾ ರ್ ಸಂಗಾ ಹಣೆರ್ಲಿಾ  ವಿವಿಧ ವಿಷ್ರ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ಮತ್ರ ಚ್ಲಾಯಿಸಲು ದೇಶ್ದ ನಾಗರಿಕರನುನ  

ನಿರ್ಮಿತ್ರವಾಗಿ ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಈ ರಿೀತ್ರಯ ನಿಷೇಧ್ವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೊದಲ ಯುರೀಪ್ರಯನ್ ದೇಶ: ಫಿ್ಘನ್ಸ  2011 ರಲಿಾ , ಸ್ವವ್ಜನಿಕ 

ಸಾ ಳಗಳಲಿಾ  ಬ್ಬಖ್ಯ್ ಮತ್ತು  ನಿಕಾಬ್್ಗಳನುನ  ಧರಿಸುವುದನುನ  ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಯುರೋಪ್ಪನ ಮೊದಲ ದೇಶ್ವಾಗಿದೆ. 

 

ಸಂಪೂಣಭ ಮಹಿಳಾ ಸಬು ಿಂದಯಿಂದಗೆ ಇತ್ರಹಾಸ್ ಸೃಷ್್ಟ ಸದ ಎಿಂ ಟ್ಟ ಸ್ವ ಣಭ ಕೃಷಣ  ಹಡಗು: 

 

(All-Women Crew Of Vessel MT Swarna Krishna Creates History)  

 ಶಿಪಿ್ಪ ಂಗ ಕಾಪೊ್ರೇಷ್ನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ (SCI) ಹಡಗು ಎಿಂ ಟ್ಟ ಸ್ವ ಣಭ ಕೃಷಣ  ದಲಿಾ ನ ಎಲಾ  ಮಹಿಳಾ ಸಿಬು ಂದ 

ಇತಹಾಸವನುನ  ಸೃರ್ಷಟ ಸಿದೆಾ ರೆ. ವಿಶವ  ಕಡಲ ಇತ್ರಹಾಸ್ದಲಿಲ  ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲಾಾ  ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸವ  

ಸ್ವಮರ್ಯ ್ದ ಮೇಲೆ ಸಮುದಾ ಯಾನಕಾಕ ಗಿ ಹಡಗನುನ  ಮುನನ ಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ವಧನೆ ಮಾಡಿದೆಾ ರೆ. 

ತಂತಿ್ಜಾಾ ನ್ (ಟೆರ್ಕ) ಭಾರತ್ 2021: 

 

(Techbharat 2021) 

1. ಇದು ಆರೋಗಯ  ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ವಲರ್ಗಳ ಮಧಯ ಸಾ ಗಾರರನುನ  ಒಟುಟ ಗೂಡಿಸುವ 

ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ಸಮಾವೇಶ್ (ಇ-ಕಾನೆಕ ಲ ೀವ್) ಆಗಿದೆ. 

2. ಲಘು ಉದೊಯ ೋಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರೀಯ ಉತ್ರಪ ದನಾ ಪಿ ದಶಭನ್ ಪಿ ತ್ರಷ್ಯಠ ನ್ (INDIA MANUFACTURING 

SHOW – IMS foundation) ಆಯೋಜಸಿರುವ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ಸಮಾವೇಶ್ದ ಅರ್ವಾ ಇ-ಕಾನೆಕ ಾ ೋವ್್ನ ಎರಡನೇ 

ಆವೃತು ಯಾಗಿದೆ. 



ಮೈತಿ್ರ  ಸೇತ್ತ ಉದ್ರಾ ಟ್ನೆ: 

1. ಭಾರತ್ರದ ಗಡಿ ರಾಜಯ ವಾದ ತಾ ಪುರ ಮತ್ತು  ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ದ ಗಡಿರ್ ನಡುವೆ ಹರಿಯುವ ಫೆನಿ ನದರ್ ಮೇಲೆ ‘ಮೈತಿ್ರ  

ಸೇತ್ತ’ ಎಂಬ ಸೇತ್ತವೆರ್ನುನ  ನಿಮಿ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ಮೈತಾ  ಸೇತ್ತ ನಿಮಾ್ಣ ಕಾರ್್ವನುನ  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಹ್ನದೆಾ ರಿ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕರ್್ ಅಭಿವೃದಿ  ನಿಗಮ 

ನಿರ್ಮಿತ್ರವು ರೂ. 133 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಗಳ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್್ ದಲಿಾ  ಕೈಗೆತು ಕೊಂಡಿದೆ. 

3. 9 ಕ.ಮಿೋ ಉದೆ ದ ಈ ಸೇತ್ತವೆಯು ಭಾರತ್ರದ ಸ್ಬಿ್ಯಮ್್ ಅನುನ  ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ದ ರಾಮ್್ಗಡ್ ನ್ಂದಗೆ 

ಸಂಪಕ್ಸುತ್ರು ದೆ. 

ದೆಹಲಿಯ ತ್ಲಾ ಆದ್ರಯ: 

(Delhi’s per capita income)  

1. ದೆಹಲಿರ್ ಆರ್ಥ್ಕ ಸಮಿೋಕಿ್  2020-21 ರ ಪಾ ಕಾರ, 2019-20ರಲಿಾ  ದೆಹಲಿರ್ ಜನರ ತ್ರಲಾ ಆದಾರ್ವು 3,76,221 ರೂ. 

ಆಗಿದೆು , 2020-21 ರಲಿಾ  ಇದು 5.91% ರಷ್ಟಟ  ಇಳಕ್ ಗಂಡು (ಪಾ ಸುು ತ್ರ ಬಲೆರ್ಲಿಾ ) 3,54,004 ರೂ. ಗಳಾಗಿದೆ. 

2. ಇದಲಾ ದೆ, ಒಟುಟ  ರಾಜಯ  ದೇಶಿೋರ್ ಉತಿ್ರ ನನ  ಅರ್ವಾ ರಾಜಯ ದ ಒಟ್್ಟ  ಆಿಂತ್ರಿಕ ಉತ್ಪ ನ್ು ದಲಿಲ  (ಪಾ ಸುು ತ್ರ 

ಬಲೆರ್ಲಿಾ ) 2020-21ನೇ ಸ್ವಲಿನಲಿಾ  ಶೇ 3.92 ರಷ್ಟಟ  ಇಳಕ್ ಕಂಡು 7,98,310 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ತ್ರಲುಪ್ಪದೆ. 2019-20ನೇ 

ಸ್ವಲಿನಲಿಾ  ಇದು 8,30,872 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಗಳಾಗಿತ್ತು . 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಮಹಿಳಾ ದನ್: 

1. ಇದನುನ  ಪಿ ತ್ರ ವಷಭ ಮಾರ್ಚಭ 8 ರಂದು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಮಾರ್ಚಭ 9, 1911 ರಂದು ಆಸಿಟ ರಯಾ, ಡೆನಾಮ ರ್ಕ್, ಜಮ್ನಿ ಮತ್ತು  ಸಿವ ಟಜ ಲೆ್ಂಡ್್ನಲಿಾ  ‘ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಹಿಳಾ 

ದನಾಚ್ರಣೆರ್ನುನ ’ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಚ್ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಹಿಳಾ ದನವನುನ  ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯು 1975 ರಲಿಲ  ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಚ್ರಿಸಿತ್ತ. 

4. 1977 ರ ಡಿಸ್ಯಂಬರ್್ನಲಿಾ , ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಸ್ವಮಾನಯ  ಸಭೆಯು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಮಹಿಳಾ ಹಕುಕ ಗಳ ದನ ಮತ್ತು  

ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಶಾಂತರ್ನುನ  ರಾಷ್ಟ ರದ ಐತಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು  ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸಂಪಾ ದಾರ್ಗಳ ಪಾ ಕಾರ ಸದಸಯ  

ರಾಷ್ಟ ರಗಳಗೆ ವಷ್್ದ ಯಾವುದೇ ದನದಂದು ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಹಿಳಾ ದನವೆಂದು ಆಚ್ರಿಸುವ ನಿಣ್ರ್ವನುನ  

ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿತ್ತ. 

5. ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಹಿಳಾ ದನಾಚ್ರಣೆರ್ 2021 ರ ವಿಷಯ –: ‘ಸ್ವಾಲು ಆಯ್ದಕಮಾಡಿ’. 

Theme: Choose To Challenge.   

ವೈರಸ್ಟ ಪ್ರಸ್ಪ ೀಟ್ಭ: 

(Virus Passport) 

1. ಇದನುನ  ಚಿೋನಾ ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

2. ಮೂಲತಃ, ಇದು ಚಿೋನಾಕ್ಕ  ಹೋಗುವ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಪಾ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ‘ಆರೋಗಯ  ಪಾ ಮಾಣಪತ್ರಾ ’ 

ಕಾರ್್ಕಾ ಮವಾಗಿದೆ. 

3. ಈ ಡಿಜಟಲ್ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ರಾ ವು ಬಳಕ್ದಾರರ ವಾಯ ಕಸ ನೇಷ್ನ್ ಸಿಾ ತ ಮತ್ತು  ಅದರ ವೈರಸ್ ಪರಿೋಕಿ್ರ್ ಫಲಿತ್ರಂಶ್ಗಳನುನ  

ವಿವರಿಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ಈ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ರಾ ವು ಚಿೋನಾದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು  ಚಿೋನಾದ ಹರಗೆ ಪಾ ಯಾಣಿಸಲು ಮಾನಯ ವಾಗಿದೆರೂ, ಇದು ಪಾ ಸುು ತ್ರ 

ಚಿೋನಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರಾ  ಬಳಕ್ಗೆ ಲಭಯ ವಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದನುನ  ಇನ್ಮನ  ಕಡ್ಡಾ ರ್ಗಳಸಲಾಗಿಲಾ . ಚಿೋನಾದ 

ಪಾ ಯಾಣಿಕರು ವಿದೇಶ್ಕ್ಕ  ಹೋದಾಗ, ಇತ್ರರ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನುನ  ಬಳಸುವ ಬಗೆಗ  ಯಾವುದೇ 

ಸೂಚ್ನೆಯಿಲಾ . 



 

ಸಿಂರ್ಟ್ಟರ್ಕ ಅಪ್ರಚಭರ್ ರೆಡಾರ್ (SAR): 

ಸಂಶ್ಲ ೀಷ್ಟತ್ ದುಯ ತ್ರರಂಧಿ್  ರಾಡಾರ್ (Synthetic Aperture Radar) ಅರ್ವಾ SAR ಒಂದು ಸುಸಂಬದಿವಾದ ವಾಯುಗಾಮಿ 

ಅರ್ವಾ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ದಂದ ನ್ೋಡುವ ರಾಡ್ಡರ್ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಾಗಿದೆ. ಅದನುನ  ಬಹಳ ದೊಡಾ  ಆಂಟನಾ ದೊಂದಗೆ 

ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ವಿಮಾನ ಅರ್ವಾ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ನೌಕ್ರ್ ಹಾರಾಟದ ಮಾಗ್ವನುನ  ಬಳಸುತ್ರು ದೆ, ಮತ್ತು  ಹ್ನಚ್ಿ ನ 

ರೆಸಲ್ಯಯ ಶ್ನ್ ರಿಮೊೋಟ್ ಸ್ಯನಿಸ ಂಗ ಚಿತ್ರಾ ಗಳನುನ  ಉತಿ್ರ ದಸುತ್ರು ದೆ. 

ಸ್ತದೆಯಲಿಲ ರಲು ಕಾರಣ? 

ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಇಸಿ್ ೀ, ಅಮೇರಿಕಾದ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ಸಂಸ್ಯಾ  ನಾಸಾ ಜ್ತೆಗೆ, ಜಂಟಿ ಭೂಮಿರ್ ಕಣಾಗ ವಲು ಉಪಗಾ ಹ 

ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆಗೆ ಅರ್ವಾ ಜಂಟಿ ಭೂ ಸವೇ್ಕ್ಷಣೆ ಉಪಗಾ ಹ ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆಗೆ ಹ್ನಚ್ಿ ನ ರೆಸಲ್ಯಯ ಶ್ನ್ ನ ಚಿತ್ರಾ ಗಳನುನ  

ಉತಿ್ರ ದಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ವಿರುವ ಸಂಶ್ಲ ೀಷ್ಟತ್ ದುಯ ತ್ರರಂಧಿ್  ರೇಡಾರ್ (ಸಿಂರ್ಟ್ಟರ್ಕ ಅಪ್ರಚಭರ್ ರೆಡಾರ್) ಅನುನ  

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಿಷ್ನ್ 2022 ರಲಿಾ  ಪಾಾ ರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 

 

ಡಸ್ ಲ ರ್ಕ ಜಂಟ್ಟ ಸ್ಮರಾಭಾಯ ಸ್: 

(Joint Exercise Dustlik) 



 ಭಾರತೋರ್ ಸೇನೆ ಮತ್ತು  ಉಜೆು ೋಕಸ್ವು ನ್  ಸೈನಯ ದ ನಡುವನ ಜಂಟಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸವಾದ ‘ದಸಾು ಲಿರ್ಕ’ / ಡಸ್ ಲ ರ್ಕ ನ್ ಎರಡನೇ 

ಆವೃತ್ರು ಯನ್ನು  ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

1. ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ವಾಯ ಯಾಮವು ಭಯೋತಿ್ರ ದನೆ ನಿಗಾ ಹ ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆರ್ನುನ  ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಉಭರ್ ದೇಶ್ಗಳ 

ನಡುವೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸುವ ಗುರಿರ್ನುನ  ಹಂದದೆ. 

ದೇಶದ ಅತ್ರದೊಡಡ  ತೇಲುವ ಸರ ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಥ ವರ: 

(Country’s biggest floating solar power plant)  

1. ಉತಿ್ರ ದನಾ ಸ್ವಮರ್ಯ ್ದ ದೃರ್ಷಟ ಯಿಂದ ದೇಶ್ದ ಅತದೊಡಾ  ತೇಲುವ ಸೌರ ವಿದುಯ ತ್ 

ಸ್ವಾ ವರವನುನ  NTPC ಯು, ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೆದೆ ಪಲಿಲ  ಜಿಲೆಲ ಯ ರಾಮಗುಿಂಡಂನ್ಲಿಲ ನ್ ತ್ರನನ  ಉಷ್ಣ  ಸ್ವಾ ವರ 

ಜಲಾಶ್ರ್ದಲಿಾ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. 

2. ಮುಂದನ ಮೇ-ಜೂನ್ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ತ್ರನನ  ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆರ್ನುನ  ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. 

3. ಉತ್ರಪ ದನಾ ಸಾಮರ್ಯ ಭ: 100 ಮೆಗಾವಾಯ ಟ್. 

 

ಐಎನ್ಎಸ್ಟ ಕಾರಂಜ್: 

(INS Karanj) 

1. ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ವಕ ಪ್ಪ್ಯಾನ್ ವಗ್ದ ಸ್ವಂಪಾ ದಾಯಿಕ ಡಿೋಸ್ಯಲ್-ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಲಿತ್ರ ಜಲಾಂತ್ರಗಾ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. 

2. ಇದನುನ  ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಭಾರತೋರ್ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇಪ್ಡೆಗಳಸಲಾಯಿತ್ತ. 



 

ಬೌದಧ ಕ ಅಿಂಗವೈಕಲಯ - ವಾಯ ಖಾಯ ನ್: 

(Definition- Intellectual disability) 

1. ವಿಕಲಾಿಂಗ ವಯ ಕ್ು ಗಳ ಹಕುಕ ಗಳ ಅನ್ನಸೂಚ, 2016ರ ಅನ್ವ ಯ “ಬೌದಿ ಕ ಅಂಗವೈಕಲಯ ” (intellectual disability) 

ಎನುನ ವುದು ಬೌದಿ ಕ ಕಾರ್್ಚ್ಟುವಟಿಕ್ರ್ (ತ್ರಕ್ಕತ್ರ, ಕಲಿಯುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ್, ಸಮಸ್ಯಯ  ಪರಿಹಾರ) ಮತ್ತು  

ಹಂದಾಣಿಕ್ರ್ ನಡವಳಕ್ರ್ಲಿಾ  (adaptive behaviour) ಗಮನಾಹ್ ಮಿತಯಿಂದ ನಿರೂಪ್ಪಸಲಿ ಟಟ   ಒಂದು 

ಅಸಮರ್್ ಸಿಾ ತಯಾಗಿದೆ, ಇದರ ಪಾ ತದನದ, ಅಡ್ಡಪ್ಪಟ ವ್ ನಡವಳಕ್ಗಳಲಿಾ  ದೈನಂದನ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳು, ಸ್ವಮಾಜಕ 

ಮತ್ತು  ಪಾಾ ಯೋಗಿಕ ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳು, ‘ಕಲಿಕಾ ನ್ಮಯ ನತ್ರಗಳು’ ಮತ್ತು  ಆಟಿಸಂ ಸಿ್ಯ ಕಟ ರಮ ಡಿಸ್ವಡ್ರ್ (Autism Spectrum 

Disorder-ASD) ಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

ಲಿಿಂಗರಾಜ ದೇವಸಾಥ ನ್: 

(Lingaraja Temple) 

1. ಈ ದೇವಾಲರ್ವು ಶಿವನಿಗೆ ಅಪ್ಪ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದನುನ  ಸ್ೀಮ ವಂಶದ ರಾಜ ಯಯಾತ್ರ ಕೇಶರಿ (Jajati Keshari) ನಿಮಿ್ಸಿದ. 

3. ಕ್ಂಪು ಕಲಿಾ ನಿಂದ ನಿಮಿ್ಸಲಾದ ಈ ದೇವಾಲರ್ವು ಕಳಿಂಗ ವಾಸ್ತು ಶಿಲಪ  ಶೈಲಿಗೆ ಒಂದು ಅತ್ತಯ ತ್ರು ಮ 

ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

4. ದೇವಾಲರ್ದ ಉತ್ರು ರಕ್ಕ  ಬಿಿಂದುಸಾಗರ್ ಸ್ರೀವರವಿದೆ. 

5. ಬಹುಶಃ 12 ನೇ ಶ್ತ್ರಮಾನದಲಿಾ  ಪುರಿರ್ಲಿಾ  ಜಗನಾನ ರ್ ದೇವಾಲರ್ವನುನ  ನಿಮಿ್ಸಿದ ಗಂಗ 

ಆಡಳತ್ಗಾರರು ಆಚ್ರಿಸಿದ ಜಗನಾನ ರ್ ಪಂರ್ದ ಪಾಾ ಮುಖಯ ತ್ರರ್ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ, ಈ ದೇವಾಲರ್ದಲಿಾ  ವಿಷ್ಟಣ ವಿನ 

ಪಾ ತಮೆಗಳವೆ. 



 

ಭಾರತ್ದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗಿಹವು ವಿಶವ ದ ನಾಲಕ ನೇ ಬೃಹತ್ ಸಂಗಿಹವಾಗಿದೆ: 

  

1. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮರ್ ಸಂಗಾ ಹದ ವಿಷ್ರ್ದಲಿಾ , ಭಾರತ್ರವು ರಷ್ಯಯ ವನುನ  ಹಿಂದಕಕ  ವಿಶವ ದ ನಾಲಕ ನೇ ಅತ್ರದೊಡಡ  

ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

2. ಭಾರತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮರ್ ಸಂಗಾ ಹವು ಸುಮಾರು 18 ತಂಗಳ ಆಮದುಗಳಗೆ ಸ್ವಕಾಗುತ್ರು ದೆ, ಮತ್ತು  ಇದು ಅಪರೂಪದ 

ಚಾಲಿು -ಖ್ಯತ್ರ ಹ್ನಚ್ು ವರಿಗಳು, ಸಾ ಳೋರ್ ಷೇರು ಮಾರುಕಟಟ ರ್ಲಿಾ ನ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕ್ರ್ 

ಪಾ ಭಾವದಂದಾಗಿ ಭಾರಿ ಪಾ ಮಾಣದಲಿಾ  ಉತ್ರು ೋಜಸಲಿ ಟಿಟ ದೆ. 

3. ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ಭಾರತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮರ್ ಹಿಡುವಳ $3 ಬಿಲಿರ್ನ್ ನಷ್ಟಟ  ಇಳದು 580.3 ಬಿಲಿರ್ನ್ ಡ್ಡಲರ್ 

ಗಳಗೆ ತ್ರಲುಪ್ಪದೆ. 

4. ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಪಟಿಟ ರ್, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಸಂಗಿಹದ ವಿಷಯದಲಿಲ  ಚೀನಾ ಮೊದಲ 

ಸಾಥ ನ್ದಲಿಲ ದೆ, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು  ಸಿವ ಟಜ ಲೆ್ಂಡ್ ನಂತ್ರರದ ಸ್ವಾ ನದಲಿಾ ವೆ. 

 ಅಯಯ  ವೈಕುಿಂದ ಸಾವ ರ್ಮಗಳು: 

(Ayya Vaikunda Swamikal) 

ಅರ್ಯ  ವೈಕುಂದ ಸ್ವವ ಮಿಗಳು (1809–1851), 19 ನೇ ಶ್ತ್ರಮಾನದ ಶ್ಾ ೋಷ್ಠ  ಚಿಂತ್ರಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಕ ಸುಧಾರಕ. 

1. ಅವರು 19 ನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಆರಂಭಿಕ ದಶಕಗಳಲಿಲ  ತ್ರರುವಾಿಂಕ್ಕರು ರಾಜಪಿಭುತ್ವ ದಲಿಲ  ವಾಸಸ್ತತ್ರು ದೆ ರು. 

2. ಅವರು ಭಾರತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಸ್ವಮಾಜಕ-ಸುಧಾರಣಾ ಆಂದೊೋಲನ ‘ಸ್ಮತ್ವ  ಸ್ಮಾಜ’ (Samathwa 

Samajam) ಅನುನ  1836 ರಲಿಾ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಿದರು. 

3. ಇವರು, ದಕಿ್ ಣ ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಪೂಜಿಸ್ಲು ಕನ್ು ಡಿಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ರಸದವರು. 

4. ಅವರು ‘ಅಯಯ  ವಾಝಿ’ (Ayya Vazhi) ಎಂಬ ಆಧಾಯ ತಮ ಕ ಚಿಂತ್ರನೆರ್ ಹಸ ಹಾದರ್ ಪಾ ತಪಾದಕರಾಗಿದೆ ರು. 



5. ‘ಒಿಂದೇ ಜಾತ್ರ, ಒಿಂದೇ ಧ್ಮಭ, ಒಿಂದೇ ಕುಲ, ಒಿಂದೇ ಜಗತ್ತು , ಒಿಂದೇ ದೇವರು’ ಎಂಬ ಘೋಷ್ಣೆರ್ನುನ  

ನಿೋಡಿದರು. 

6. ಅವರು ‘ಮೆಲ್ ಮುಿಂಡು ಸ್ಮಾರಾಮ್’ (Mel Mundu Samaram) ಎಂಬ ಆಂದೊೋಲನವನುನ  ಮುನನ ಡೆಸಿದರು. 

ಆತ್ಾ ನಿರ್ಭರ್ ನಿವೇಶಕ ರ್ಮತಿ್ : 

(Atmanirbhar Niveshak Mitra)  

1. ಆತ್ಾ ನಿರ್ಭರ್ ನಿವೇಶಕ ರ್ಮತಿ್  ಅರ್ವಾ ‘ಸ್ವ ಯಂ-ನಿರ್ಭರ ಹೂಡಿಕೆದ್ರರ ರ್ಮತಿ್ ’ ಪೊೋಟ್ಲ್ ಅನುನ  ವಾಣಿಜಯ  

ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಅಧಿೋನದ ಕೈಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತು  ಆಂತ್ರರಿಕ ವಾಯ ಪಾರ ಪಾ ಚಾರ ಇಲಾಖ್ಯ (DPIIT) 

ಪಾಾ ರಂಭಿಸುತು ದೆ. 

2. ದೇಶಿೋರ್ ಹೂಡಿಕ್ದಾರರನುನ  ಬಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸುಗಮಗಳಸಲು, ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಪಾ ಸ್ವರ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  

ಸುಗಮಗಳಸಲು ಈ ಪೊೋಟ್ಲ್ ಅನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಇದು ವಯ ವಹಾರಗಳಗೆ ಅಗತ್ರಯ ವಾದ ಅನುಮೊೋದನೆಗಳು, ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅನುಮತಗಳ ಬಗೆಗ  ಅಗತ್ರಯ ವಾದ 

ಮಾಹಿತರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

4. ಕಂದಾ  ಸಚಿವಾಲರ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘಗಳು, ರಾಜಯ  ಇಲಾಖ್ಯಗಳಂತ್ರಹ ಒಂದೇ ವೇದಕ್ರ್ಲಿಾ  ಹೂಡಿಕ್ದಾರರು 

ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರಂದಗೆ ಸಂಪಕ್ ಸ್ವಧಿಸಲು ಇದು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

5. ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರದ, ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲರ್ದ, ಉತ್ರು ೋಜನ ಮತ್ತು  ಆಂತ್ರರಿಕ ವಾಯ ಪಾರ ಇಲಾಖ್ಯರ್ 

(DPIIT), ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಲಾಭರಹಿತ್ರ ಉದಯ ಮವಾಗಿ 2009 ರಲಿಲ  ಸಾಥ ಪ್ರಸ್ಲಾದ “ಇನೆವ ಸ್್ಟ  

ಇಿಂಡಿಯಾ” ಏಜೆನಿಸ ಯಡಿಯಲಿಲ  ಈ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅದ್ರನಿ ಬಂದರುಗಳು ಶಿಿ ೀಲಂಕಾದಲಿಲ  ಕಂಟೇನ್ರ್ ಟ್ರ್ಮಭನ್ಲ್ ಅನ್ನು  ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸ್ಲಿವೆ:  

1. ಅದಾನಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಯಾಯಾದ ‘ಅದಾನಿ ಪೊೋಟ್ಸ ್ ಮತ್ತು  ಸಿ್ಯ ಷ್ಲ್ ಎಕನಾಮಿರ್ಕ ಜೋನ್ ಲಿಮಿಟಡ್’ (APSEZ) 

ಕೊಲಂಬದಲಿಾ ನ ವೆಸ್ಟ  ಕಂಟೈನರ್ ಟಮಿ್ನಲ್ (WCT) ರ್ನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ನಿವ್ಹಿಸಲು 

ಶಿಾ ೋಲಂಕಾ ಸಕಾ್ರದಂದ ಒಂದು ಉದೆೆ ೋಶಿತ್ರ ಪತ್ರಾ ವನುನ  (letter of intent- LOI) ಪಡೆದದೆ. 

2. ‘ವೆಸ್ಟ  ಕಂಟೇನರ್ ಟಮಿ್ನಲ್’ ಅನುನ  ಸ್ವವ್ಜನಿಕ-ಖ್ಯಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ರವ ವಾಗಿ (PPP) 35 ವಷ್್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ 

ನಿಮಾ್ಣ, ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆ ಮತ್ತು  ವಗಾ್ವಣೆ (Build, Operate and Transfer)  ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಡಬ್ಯಾ ಯ ಸಿಟಿರ್ಲಿಾ ನ ಹಡಗು ಕಟಟ ಯು 1,400 ಮಿೋಟರ್ ಉದೆ  ಮತ್ತು  20 ಮಿೋಟರ್ ಆಳವಿರುತ್ರು ದೆ, ಇದು ಅತ ದೊಡಾ  

ಕಂಟೇನರ್ ಹಡಗುಗಳನುನ  ನಿವ್ಹಿಸಲು ಪಾ ಮುಖ ಹಡಗು ಸರಕು ಸ್ವಗಣೆ ತ್ರಣವಾಗಿದೆ 

ಗಿೆ ೀಟ್ ಇಿಂಡಿಯನ್ ಬಸ್್ ಡ್ಭ ( ಹೆಬು ಕಕ ): 

ಸಂದರ್ಭ: 

ಗೆಾ ೋಟ್ ಇಂಡಿರ್ನ್ ಬಸಟ ಡ್್ ಪಕಿ ಗಳನುನ  ರಕಿ ಸಲು ರಾಜಸ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ಗುಜರಾತ್್ನಲಿಾ ನ ಈ ಪಕಿ ಗಳ ನೈಸಗಿ್ಕ 

ಆವಾಸಸ್ವಾ ನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಓವರ್್ಹ್ನಡ್ ವಿದುಯ ತ್ ಕಬಲ್ ಅನುನ  ಭೂಗತ್ರ ಕಬಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಆದಯ ತ್ರರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿೋಕಿ ಸಲು ಸುಪ್ಪಾ ೋಂಕೊೋಟ್್ ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಥಯ ? 

ಗೆಾ ೋಟ್ ಇಂಡಿರ್ನ್ ಬಸಟ ಡ್್ ಹಕಕ ಗಳು ತ್ರಮಮ  ಕಿ ೋಣಿಸುತು ರುವ ನೈಸಗಿ್ಕ ಆವಾಸಸ್ವಾ ನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ 

ತ್ತಗಾಡುವ ವಿದುಯ ತ್ ತಂತಗಳಗೆ ಡಿಕಕ  ಹಡೆದು ಸ್ವಯುತು ವೆ. 

ಗಿೆ ೀಟ್ ಇಿಂಡಿಯನ್ ಬಸ್್ ಡ್ಸ ಭ (GIB): (ಹೆಬು ಕಕ ) 

•  



1. IUCN ಸಥ ತ್ರ: ತೋವಾ ವಾಗಿ ಅಳವಿನಂಚಿನಲಿಾ ರುವ ಪಕಿ  ಪಾ ಭೇದ. 

2. ಭಾರತ್ರೀಯ ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯೆ್ದ  1972 ರ ಅನ್ನಸೂಚ 1 ಮತ್ತು  CMS ಸ್ಮಾವೇಶ ಮತ್ತು  

CITES ನ್ ಅನ್ನಬಂಧ್ I ರಲಿಾ  ಪಟಿಟ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

3. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಸಚಿವಾಲರ್ದ ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ ಆವಾಸ್ಸಾಥ ನ್ಕಾಕ ಗಿ ಸ್ಮಗಿ  ಅಭಿವೃದಧ  

ಕಾಯಭಕಿಮದಡಿ ಚೇತ್ರಿಕೆ ಕಾಯಭಕಿಮಕಾಕ ಗಿ ಒಂದು ಪಾ ಭೇದವೆಂದು ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಪಿ್ರಜೆರ್್ಕ  ಗಿೆ ೀಟ್ ಇಿಂಡಿಯನ್ ಬಸ್್ ಡ್ಭ – ರಾಜಸ್ವಾ ನ ರಾಜಯ ವು – ಅಸಿು ತ್ರವ ದಲಿಾ ರುವ ಸಂರಕಿತ್ರ 

ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಹ್ನಬು ಕಕ ಗಳ ಸಂತ್ರನ್ೋತಿ್ರ ತು  ಸಾ ಳಗಳನುನ  ಗುರುತಸುವುದು ಮತ್ತು  ಬೇಲಿ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು  

ಸಂರಕಿತ್ರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳ ಹರಗಿನ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಸುರಕಿ ತ್ರ ಸಂತ್ರನ್ೋತಿ್ರ ತು  ಆವರಣವನುನ  ಒದಗಿಸುವ 

ಕಾರ್್ ಮಾಡುತು ದೆ. 

3. ಸಂರಕಿ್ತ್ ಪಿ ದೇಶಗಳು: ಮರುಭೂಮಿ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಉದಾಯ ನವನ ಅಭಯಾರಣಯ  – ರಾಜಸ್ವಾ ನ, ರೋಲಪಾಡು 

ವನಯ ಜೋವಿ ಅಭಯಾರಣಯ  – ಆಂಧಾ ಪಾ ದೇಶ್ ಮತ್ತು  ಕರೇರಾ ವನಯ ಜೋವಿ ಅಭಯಾರಣಯ  – ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್. 

4. ಭಾರತ್ದಲಿಲ  ಆವಾಸ್ಸಾಥ ನ್ಗಳು: 

0. ರಾಜಸ್ವಾ ನದಲಿಾ , ಜೈಸಲೆಮ ೋರ್ ಮತ್ತು  ಬಾಮ್ರ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಜಲೆಾ ಗಳ ಅರಣಯ  ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ  ಮಾತ್ರಾ  ಗೆಾ ೋಟ್ 

ಇಂಡಿರ್ನ್ ಬಸಟ ಡ್್ ಗಳನುನ  ಸಂತ್ರನ್ೋತಿ್ರ ತು  ಮಾಡುವ ಕಂದಾ ಗಳದೆು  ನೈಸಗಿ್ಕವಾಗಿ ಹ್ನಬು ಕಕ ಗಳ ಪಕಿ  

ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ನುನ  ಹಂದರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ರು ದೆ. ಗುಜರಾತ್, ಮಧಯ ಪಾ ದೇಶ್, ಕನಾ್ಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರ 

ಮತ್ತು  ಆಂಧಾ ಪಾ ದೇಶ್ದಲ್ಯಾ  ಈ ಪಕಿ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯಯ ರ್ಲಿಾ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

 

ಶಸಾು ಿ ಸ್ು ಿ  ಆಮದು ಮತ್ತು  ರಫುು  ಕುರಿತ್ತ ಸಪಿ್ರ  ವರದ: 

 ಈ ವರದರ್ನುನ  ಸಿವ ೋಡಿಷ್ ರ್ಥಂರ್ಕ ಟಾಯ ಂರ್ಕ / ಚಿಂತ್ರಕರ ಚಾವಡಿ ಯಾದ ‘ಸ್ವಟ ಕೊಾ ೋಮ ಇಂಟನಾಯ ್ಷ್ನಲ್ ಪ್ಪೋಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ 

ಇನಿಸ ಟ ಟ್ಯಯ ಟ್’ (SIPRI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ಸಂಶೀಧ್ನೆಗಳು: 

1. ಸದ ಅರೇಬಿಯಾದ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ ಎರಡನೇ ಅತ್ರದೊಡಡ  ಶಸಾು ಿ ಸ್ು ಿ  ಆಮದುದ್ರರನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದದೆ. 



2. 2011–15ರಲಿಾ , ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ಎರಡನೇ ಅತದೊಡಾ  ಶ್ಸ್ವು ರಸು ರ ಸರಬರಾಜುದಾರನಾಗಿತ್ತು , ಆದರೆ ಹಿಂದನ 

ಐದು ವಷ್್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಯುಎಸ್ ನಿಂದ ಭಾರತ್ರದ ಶ್ಸ್ವು ರಸು ರ ಆಮದು 2016–20ರಲಿಾ  46% ರಷ್ಟಟ  

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸ್ವಾ ನವು 2016–20ರಲಿಾ  ಭಾರತ್ರಕ್ಕ  ನಾಲಕ ನೇ 

ಅತದೊಡಾ  ಶ್ಸ್ವು ರಸು ರ ಸರಬರಾಜುದಾರನಾಗಿತ್ತು . ಈ ಅವಧಿರ್ಲಿಾ  ರಷ್ಯಯ  ಅತದೊಡಾ  ಶ್ಸ್ವು ರಸು ರ ಪೂರೈಕ್ದಾರ 

ದೇಶ್ವಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. 

3. 2016-2020ರಲಿಾ  ಫ್ಘಾ ನ್ಸ  ಮತ್ತು  ಇಸ್ಯಾ ೋಲ್ ಕಾ ಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ಅತದೊಡಾ  ಶ್ಸ್ವು ರಸು ರ ಪೂರೈಕ್ದಾರ 

ರಾಷ್ಟ ರಗಳಾಗಿವೆ. 

 ಬಾರಾಲಾಚ ಪ್ರಸ್ಟ:  

1. ಲಡ್ಡಖ್್ ನ ಲೇಹ್್ಗೆ ಸಂಪಕ್ವನುನ  ಪುನಃಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲು ಪಾ ರ್ಮ ಬಾರಿಗೆ ನಿಗದತ್ರ ಸಮರ್ಕಕ ಂತ್ರಲ್ಯ ಮುಂರ್ಚಯೇ, 

ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಪಾ ಮುಖ ಬಾರಾಲಾಚ ಲಾ ಪ್ರಸ್ಟ ಅನುನ  ಪುನಃ ತ್ರರೆಯುವ ಕಾರ್್ವನುನ  ಬಾಡಭರ್ ರೀಡ್ಸ  

ಆಗಭನೈಸೇಶನ್ (BRO) ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

2. ಬರಾಲಾಚಾ ಪ್ರಸ್ಟ ಜಾಸ್ಕ ರ್ ಶಿ್ ೀಣಿರ್ಲಿಾ ರುವ ಎತ್ರು ರದ ಪವ್ತ್ರ ಪಾಸ್ ಅರ್ವಾ ಕಣಿವೆ ಮಾಗ್ ಆಗಿದೆ. 

3. ಇದು ಹಿಮಾಚ್ಲ ಪಾ ದೇಶ್ದ ಲಾಹೌಲ್ ಜಲೆಾ ರ್ನುನ  ಲಡ್ಡಖ್ ನ ಲೇಹ್ ಜಲೆಾ ಗೆ ಸಂಪಕ್ಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು 

ಲೇಹ್-ಮನಾಲಿ ಹ್ನದೆಾ ರಿರ್ಲಿಾ ದೆ. 

4. ಈ ಪಾಸ್ ಭಾಗಾ ನದ ಮತ್ತು  ಯುನಮ ನದರ್ ನಡುವೆ ಜಲ ವಿಭಜಕವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 

 ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಆಹಾರ ತಂತಿ್ಜಾಾ ನ್ ಉದಯ ಮಶಿೀಲತೆ ಮತ್ತು  ನಿವಭಹಣಾ ಮಸೂದೆ, 2019: 

1. ರಾಜಯ ಸಭೆಯು,ಹರಿಯಾಣದ ಕುಿಂಡಿಲ  ಮತ್ತು  ತ್ರ್ಮಳುನಾಡಿನ್ ತಂಜಾವೂರಿನ್ಲಿಲ ರುವ ಆಹಾರ ತಂತಿ್ಜಾಾ ನ್ದ 

ಎರಡು ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆಯ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  ನಿೀಡುವ 2019 ರ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ 

ಉದಯ ಮಶಿೋಲತ್ರ ಮತ್ತು  ನಿವ್ಹಣಾ ಮಸೂದೆರ್ನುನ  (National Institutes of Food Technology Entrepreneurship and 

Management Bill) ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದೆ. 

2. ಬೋಧನೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಜ್ವಾ ನ ಪಾ ಸರಣದ ದೃರ್ಷಟ ಯಿಂದ ಆಹಾರ ವಿಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ಕಿ್ ೋತ್ರಾ ದಲಿಾ  ಈ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಗೆ ಈ ಮಸೂದೆ ಸ್ವವ ರ್ತ್ರು ತ್ರರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಮಸೂದೆಯು ಆಡಳತ್ರ ಮಂಡಳಯಂದನುನ  ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ, ಇದು ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಪಾ ಧಾನ ಕಾರ್್ನಿವಾ್ಹಕ 

ಮಂಡಳಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳ ಸಂಘಟಕನಾಗಿ ಮತ್ತು  ಕಾರ್್ಕ್ಷಮತ್ರರ್ನುನ  ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಮಾಲೋಚ್ನೆ 

ನಡೆಸಲು ಅನುಕ್ಯಲವಾಗುವಂತ್ರ ಕೌನಿಸ ಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್್ನಿವ್ಹಿಸುತ್ರು ದೆ. 



 

ಪಿ್ರಜೆರ್್ಕ  RE-HAB (ಜೇನ್ನನ್ಣಗಳನ್ನು  ಬಳಸಕೊಿಂಡು ಆನೆ-ಮಾನ್ವ ಸಂಘಷಭವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು): 

1. RE-HAB ಎನುನ ವುದು,‘ಆನೆ-ಮಾನವ ಸಂಘಷ್್ವನುನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜೇನುನ್ಣಗಳ ಬಳಕ್’ ಎಂಬ್ಬದಾಗಿದೆು  ಈ 

ಯೋಜನೆಯು ಖ್ಯದ ಮತ್ತು  ಗಾಾ ಮೊೋದೊಯ ೋಗ ಆಯೋಗದ (KVIC) ಒಂದು ಉಪಕಾ ಮವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದು KVIC ರ್ ‘ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಜೇನು ಯೋಜನೆ’(National Honey Mission) ಅಡಿರ್ಲಿಾ ನ ಉಪ-ಯೋಜನೆ ಆಗಿದೆ. 

3. ಮಾನವ ವಾಸ ಸಾ ಳಗಳಲಿಾ  ಆನೆಗಳ ದಾಳರ್ನುನ  ತ್ರಡೆರ್ಲು ಜೇನುನ್ಣಗಳನುನ  ಬಳಸಿ “ಜೇನುನ್ಣ ಬೇಲಿ”ಗಳನುನ  

ನಿಮಿ್ಸುವುದು ಇದರ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

4. ಈ ಪಾಾ ಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ಕನಾ್ಟಕದ ಕೊಡಗು ಎಂಬಲಿಾ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

5. ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ , ಆನೆಗಳು ಜೇನುನ್ಣಗಳ ಹತು ರ ಎಲಿಾಯೂ ಹೋಗುವುದಲಾ  ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಆದೆ ರಿಂದ 

ಜೇನುನ್ಣಗಳ ಪೆಟಿಟ ಗೆಗಳನುನ  ಕಾಡಿನ ಮತ್ತು  ಹಳಳ ಗಳ ಗಡಿರ್ಲಿಾ  ಇಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ 

ಆವಾಸಸ್ವಾ ನಗಳನುನ  ಅತಕಾ ಮಿಸುವುದನುನ  ತ್ರಪಿ್ಪ ಸಬಹುದು. ಈ ಕಲಿ ನೆಯು ಆನೆಗಳು ಜೇನುನ್ಣಗಳಗೆ ಹ್ನದರುತ್ರು ವೆ 

ಎಂಬ ಸ್ವಾ ಪ್ಪತ್ರ ಸತ್ರಯ ದಂದ ಹುಟಿಟ ಕೊಂಡಿದೆ. 



 

ವಿಶವ ದ ಅತ್ರ ಎತ್ು ರದ ರೈಲೆವ  ಸೇತ್ತವೆ: 

1.  ಇದನುನ  ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಮ ೋರದ ರ್ಚನಾಬ್ ನದರ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. 1,250 ಕೊೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸೇತ್ತವೆಯು ರ್ಚನಾಬ್ ನದರ್ ನೆಲ ಮಟಟ ದಂದ 359 ಮಿೋಟರ್ ಎತ್ರು ರದಲಿಾ ದೆ. 

3. ಈ ಸೇತ್ತವೆರ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ರೈಲೆವ  ಮಾಗ್ವು ಐಫೆಲ್ ಟವರ್್ಗಿಂತ್ರ 35 ಮಿೋಟರ್ ಎತ್ರು ರವಿರಲಿದೆ ಎಂದು 

ನಿರಿೋಕಿ ಸಲಾಗಿದೆ. 

4. ಇದು ಪೂಣ್ಗಂಡ ನಂತ್ರರ, ಚಿೋನಾದ ಬಿೋಪನ್ ನದರ್ಲಿಾ  ನಿಮಿ್ಸಲಾದ ಶೂಬೈ ರೈಲೆವ  ಸೇತ್ತವೆರ್ (275 ಮಿೋ) 

ದಾಖಲೆರ್ನುನ  ಈ ಸೇತ್ತವೆಯು ಮಿೋರಿಸುತ್ರು ದೆ. 

 

ಯುರೀಪ್ರಯನ್ ಒಕ್ಕಕ ಟ್ವನ್ನು  ‘LGBTIQ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ವಲಯ’ ಎಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ಲಾಗಿದೆ: 

(EU has been declared an ‘LGBTIQ Freedom Zone’)  

1. ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಯುರೋಪ್ಪರ್ನ್ ಪಾಲಿ್ಮೆಂಟ್ ತ್ರನನ  ಇಡಿೋ 27 ಸದಸಯ ರ ಗುಂಪನುನ  ಸ್ವಂಕತಕವಾಗಿ ‘LGBTIQ 

ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ  ವಲರ್’ ಎಂದು ಘೋರ್ಷಸಿದೆ. 



2. ಯುರೋಪ್ಪರ್ನ್ ಒಕ್ಯಕ ಟದ (23/27) ಹ್ನಚ್ಿ ನ ದೇಶ್ಗಳು ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಗಳನುನ  ಗುರುತಸಿವೆ, ಇದರಿಂದ 16 ದೇಶ್ಗಳು 

ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹಗಳಗೆ ಕಾನ್ಮನು ಬದಿ ತ್ರರ್ನುನ  ಒದಗಿಸಿವೆ. 

3. ಯುರೋಪ್ಪರ್ನ್ ಒಕ್ಯಕ ಟವು ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ನಿಣ್ರ್ದ ಪಾ ಕಾರ, LGBTIQ ಜನರಿಗೆ ಯುರೋಪ್ಪರ್ನ್ ಒಕ್ಯಕ ಟದಲಿಾ  

ಎಲಿಾ ಯಾದರೂ ವಾಸಿಸಲು, ಅಸಹಿಷ್ಟಣ ತ್ರ, ತ್ರರತ್ರಮಯ  ಅರ್ವಾ ಕರುಕುಳದ ಭರ್ವಿಲಾ ದೆ ತ್ರಮಮ  ಲಿಂಗ-ದೃರ್ಷಟ ಕೊೋನ 

ಮತ್ತು  ಲಿಂಗ ಗುರುತ್ರನುನ  ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಘೋರ್ಷಸುವ ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನ್ವಿೀಕರಿಸ್ಬಹುದ್ರದ ಇಿಂಧ್ನ್ ಸಂಸ್ಥಥ  (IRENA): 

1. ವಿಶ್ವ  ಇಂಧನ ಪರಿವತ್ರ್ನೆ ಮುನ್ನ ೋಟ (World Energy Transitions Outlook) ವರದರ್ನುನ  ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ 

ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಯಾ  (International Renewable Energy Agency- IRENA) ಹರತಂದದೆ. 

2. ಇತು ೋಚಿನ ವರದರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಕೊೋವಿಡ್ -19 ತಂದೊಡಿಾ ದ ಬಿಕಕ ಟುಟ  ಎಲಾಾ  ದೇಶ್ಗಳಗೆ ತ್ರಮಮ  ಆರ್ಥ್ಕತ್ರರ್ನುನ  

ಪಳೆಯುಳಕ್ ಇಂಧನಗಳಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಗೆ ಪರಿವತ್ಸುವುದನುನ  

ವೇಗಗಳಸಲು ಅನಿರಿೋಕಿ ತ್ರ ಅವಕಾಶ್ವನುನ  ಒದಗಿಸಿದೆ. 

IRENA ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದು ಪರಸಿ ರ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಜ್ವಾ ನವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು, ಸುಸಿಾ ರ ಬಳಕ್ ಮತ್ತು  ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶ್ಕು ರ್ನುನ  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಪೊಾ ೋತ್ರಸ ಹಿಸುವ ಒಂದು ಅಂತ್ರರ್ ಸಕಾ್ರಿ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗಿದೆ. 

2. ಇದು, ಕೈಗಾರಿಕೋಕರಣಗಂಡ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ ಶಿೋಲ ರಾಷ್ಟ ರಗಳಲಿಾ ನ ಅಗತ್ರಯ ಗಳನುನ  ತಳಸುವ ನವಿೋಕರಿಸಬಹುದಾದ 

ಶ್ಕು ರ್ ಮೇಲೆ ಪಾ ತ್ರಯ ೋಕವಾಗಿ ಗಮನ ಕಂದಾ ೋಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗಿದೆ. 

3. ಇದನುನ  2009 ರಲಿಲ  ಸಾಥ ಪ್ರಸ್ಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಅದರ ಕಾನ್ಮನು 8 ಜುಲೈ 2010 ರಂದು ಜ್ವರಿಗೆ ಬಂದತ್ತ. ಇದರ 

ಪಾ ಧಾನ ಕಚೇರಿಯು ಅಬ್ಬಧಾಬಿರ್ ಮಾಸೆ್ವರ್ ನಗರದಲಿಾ ದೆ. 

4. IRENA ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ಲಿಾ  ಅಧಿಕೃತ್ರ ವಿೋಕ್ಷಕ ಸ್ವಾ ನಮಾನವನುನ  ಹಂದದೆ. 

ಕೇಿಂದಿ  ಮೊೀಟ್ರು ವಾಹನ್ಗಳು (ಐದನೇ ತ್ರದೆು ಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2021: 

ಸಂದರ್ಭ: ಇತು ೋಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪಿ ಕಾರ: 

1. ವಾಹನಗಳಲಿಾ ನ ದೊೋಷ್ಗಳನುನ  ಸವ ಯಂಪೆಾ ೋರಣೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಏಪ್ಪಾ ಲ್ 1 ರಿಂದ 

ವಾಹನ ತ್ರಯಾರಕರು 1 ಕೊೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಂಡವನುನ  ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. 

2. ಆರು ಲಕ್ಷಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ು  ದವ ಚ್ಕಾ  ವಾಹನಗಳನುನ  ಹಿಂತ್ರಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು, ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ು  ನಾಲುಕ  ಚ್ಕಾ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ು  ತಾ ಚ್ಕಾ  ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು  ಚ್ತ್ತಭು್ಜ (quadricycles) ವಾಹನಗಳನುನ  ಹಿಂದೆ 

ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ 1 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. 6,000 ದವ ಚ್ಕಾ  ವಾಹನಗಳನುನ  ಹಿಂಪಡೆರ್ಲು, ತ್ರಯಾರಕರು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಪಾವತಸಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

4. ವಾರ್ಷ್ಕವಾಗಿ 3,000 ಯುನಿಟ್ ದವ ಚ್ಕಾ  ವಾಹನಗಳನುನ  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  20% ವಾಹನ 

ಮಾಲಿೋಕರು ಒಂದೇ ರಿೋತರ್ ಸಮಸ್ಯಯ ರ್ನುನ  ವರದ ಮಾಡಿದರೆ, ಎಲಾಾ  ವಾಹನಗಳನುನ  ಹಿಂಪಡೆರ್ಲು ಸಕಾ್ರ 

ಆದೇಶಿಸುತ್ರು ದೆ. 

5. 6,000 ಯುನಿಟ್್ಗಳ ವಾರ್ಷ್ಕ ಮಾರಾಟ ಹಂದರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ , ಮಾರಾಟವಾದ ಒಟುಟ  

ವಾಹನಗಳಲಿಾ  11% ರಿಿಂದ 30% ರಷ್ಟಟ  ಒಂದೇ ರಿೋತರ್ ದೂರು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಎಲಾಾ  ವಾಹನಗಳನುನ  

ಹಿಂಪಡೆರ್ಬೇಕಾಗುತ್ರು ದೆ. 

6. ಪಾ ಯಾಣಿಕರ ಬಸುಸ ಗಳು ಮತ್ತು  ಟಾ ರ್ಕ್ಗಳಗೆ, ಈ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ  ವಾರ್ಷ್ಕ ಮಾರಾಟದ 3% ರ್ಮತ್ರರ್ನುನ  

ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 



ಭಾರತ್-ಅಮೆರಿಕ ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತಿ್ಜಾಾ ನ್ ವೇದಕೆ (IUSSTF): 

(Indo-U.S. Science and Technology Forum)  

1. IUSSTF ಅನುನ  ಮಾರ್ಚ್ 2000 ರಲಿಾ  ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸ್ವಾ ನದ ಸಕಾ್ರಗಳ ನಡುವಿನ 

ಒಪಿ ಂದದಡಿರ್ಲಿಾ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ‘ಭಾರತ್ರ-ಅಮೆರಿಕ ವಿಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ವೇದಕ್ ’ (IUSSTF) ವಿಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ ಇಲಾಖ್ಯ (DST) 

ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರ ಮತ್ತು  ಯು.ಎಸ್. ರಾಜಯ  ಇಲಾಖ್ಯಯಿಂದ ಧನಸಹಾರ್ ಪಡೆದ ದವ ಪಕಿ ೋರ್ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗಿದೆ. 

3. ಇದು ಸಕಾ್ರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಮುದಾರ್ದ ನಡುವಿನ ಪರಸಿ ರ ಸಂವಾದಗಳ ಮೂಲಕ 

ವಿಜ್ವಾ ನ, ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನ, ಎಂಜನಿರ್ರಿಂಗ ಮತ್ತು  ನಾವಿೋನಯ ತ್ರರ್ನುನ , ಉತ್ರು ೋಜಸುತ್ರು ದೆ. 

 ಗ ಎಲೆಕ್್ ಿ ರ್ಕ ಕಾಯ ಿಂಪೇನ್: 

(Go Electric Campaign) 

1. ಅಭಿಯಾನವನುನ  ವಿದುಯ ತ್ ಸ್ಚವಾಲಯ ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

2. ಉದೆೆ ೀಶ: ಎಲೆಕಟ ರರ್ಕ ವಾಹನಗಳನುನ  ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು  ಎಲೆಕಟ ರರ್ಕ ಅಡುಗೆ ಉಪಕರಣಗಳಾದ 

ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುರ್ಕ ಹಾಬ್ಸ , ಎಲೆಕಟ ರರ್ಕ ಪೆಾ ಶ್ರ್ ಕುಕಕ ರ್ ಮುಂತ್ರದ ವಿದುಯ ತ್ ಉಪಕರಣಗಳನುನ  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು 

ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪಾ ಯೋಜನಗಳ ಬಗೆಗ  ಜನರಲಿಾ  ಜ್ವಗೃತ ಮೂಡಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

ವನ್ ಧ್ನ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೀಜನೆಯ ಮಾದರಿ ರಾಜಯ : 

(Model state for Van Dhan Vikas Yojana)  

 ‘ವನ್ ಧನ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ’ ಕಾರ್್ಕಾ ಮದಲಿಾ  ಮಣಿಪುರ ಚಾಿಂಪ್ರಯನ್/ಮಾದರಿ ರಾಜಯ ವಾಗಿ ಹರಹಮಿಮ ದೆ. 

ಕಾರಣ, ಮಣಿಪುರ ರಾಜಯ ದಲಿಾ , ವನ್ ಧನ್ ಕಾರ್್ಕಾ ಮವು ಸಾ ಳೋರ್ ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಉದೊಯ ೋಗದ ಪಾ ಮುಖ 

ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 

1. ವನ್ ಧನ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಅರಣಯ  ಉತಿ್ರ ನನ  ಆಧಾರಿತ್ರ ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಸುಸಿಾ ರ ಜೋವನ್ೋಪಾರ್ಕಾಕ ಗಿ 

ಒಂದು ಕಾರ್್ಕಾ ಮವಾಗಿದೆು , ಇದರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ವನ್ ಧನ್ ಕಂದಾ ಗಳನುನ  ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸುವ ಮೂಲಕ ಕರು ಅರಣಯ  ಉತಿ್ರ ನನ ಗಳ 

ಮೌಲಯ ವಧ್ನೆ, ಬಾಾ ಯ ಂಡಿಂಗ ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟಟ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಸಮುದಾರ್ಗಳಲಿಾ  ಉದೊಯ ೋಗ ಮತ್ತು  ಆದಾರ್ವನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲು ಇದು ಒಂದು ಪಾ ಮುಖ 

ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 

3. ಈ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಮೂಲಕ ಕಂದಾ  ಮಟಟ ದಲಿಾ  ಪಾ ಮುಖ ನ್ೋಡಲ್ 

ಇಲಾಖ್ಯಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟ ರಮಟಟ ದಲಿಾ  ಪಾ ಮುಖ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗಿ TRIFED ಮೂಲಕ 

ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ್ಗಳಸ್ಲಾಗುವುದು. 



 

 ಮಳೆ ನಿೀರನ್ನು  ಸಂಗಿಹಿಸ ಅಭಿಯಾನ್: 

(Catch the rain Campaign) 

‘ಕಾಯ ರ್ಚ ದ ರೇನ್’ ಅಭಿಯಾನವನುನ  2020 ರಲಿಾ  ಜಲ ಶಕ್ು  ಸ್ಚವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಲ  ‘ನಾಯ ಷನ್ಲ್ ವಾಟ್ರ್ 

ರ್ಮಷನ್’ ‘ಕಾಯ ರ್ಚ ದ ರೇನ್: ಎಲೆಲ ಲಿಲ  ಬಿೀಳುತ್ು ದೆ, ಯಾವಾಗ ಬಿೀಳುತ್ು ದೆ’ ಎಿಂಬ ಟ್ಯ ಗ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ (“Catch the 

Rain” with the tag line “Catch the rain, where it falls, when it falls” in 2020)  ಪಿ್ರರಂಭಿಸತ್ತ. 

ಜನರ ಸಕಾ ರ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ ಸೇರಿದಂತ್ರ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸಿಾ ತಗಳು ಮತ್ತು  ಉಪ-ಮಣಿಣ ನ ಮಟಟ ಗಳಗೆ ಸೂಕು ವಾದ ಮಳೆ 

ನಿೋರು ಕೊಯುಾ  ರಚ್ನೆರ್ನುನ  (RWHS) ನಿಮಿ್ಸಲು ಎಲಾಾ  ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಸಾ ಗಾರರನುನ  ಪೆಾ ೋರೇಪ್ಪಸುವ ಗುರಿ 

ಹಂದದೆ. 

1. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ದೇಶಾದಯ ಂತ್ರ 623 ಜಲೆಾ ಗಳಲಿಾ  ನೆಲೆಗಂಡಿರುವ ಯುತ್ ಕಾ ಬ್್ಗಳನುನ  ಒಳಗಂಡ “ನೆಹರೂ ಯುವ 

ಕಂದಾ  ಸಂಗಠಣ” (NYKS) ಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಗೆ ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 



ಭಾರತ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕರ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನ್ೀಿಂದಣಿ (NRIC): 

(National Register of Indian Citizens)  

1. 2004 ರಲಿಲ  ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಲಾದ ಪೌರತ್ವ  ಕಾಯೆ್ದ  1955 ರ ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 14 ಎ ಪಿ ಕಾರ, ದೇಶ್ದ ಪಾ ತಯಬು  

ನಾಗರಿಕರು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಭಾರತೋರ್ ನಾಗರಿಕ ನ್ೋಂದಣಿರ್ಲಿಾ  (NRIC) ನ್ೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಕಡ್ಡಾ ರ್ವಾಗಿದೆ. 

2. ಪೌರತ್ರವ  ಕಾಯೆೆ  1955 ರ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಮಾಡಲಾದ ಪೌರತ್ರವ  ನಿರ್ಮಗಳು 2003 ರ ನಿಯಮ ಸಂಖ್ಯಯ  3 ರಲಿಲ ರುವ 

ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ಪಿ ಕಾರ, ಭಾರತೋರ್ ನಾಗರಿಕರ ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ನ್ೋಂದಣಿ ಮತ್ತು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  

ನ್ೋಂದಣಿರ್ನುನ  ರಿಜಿಸ್ಾ ಿ ರ್ ಜನ್ರಲ್, ನಾಗರಿಕ ನ್ೀಿಂದಣಿ (Registrar General of Citizen 

Registration) ಸಿದಿ ಪಡಿಸಿ ನಿವ್ಹಿಸಬೇಕು. 

ಸಂವಿಧಾನ್ (ಪರಿಶಿಷ್  ಜಾತ್ರ) ಆದೇಶ (ತ್ರದೆು ಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2021: 

(Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill) 

1. ಇತು ೋರ್ಚಗೆ ಈ ಮಸೂದೆರ್ನುನ  ಲೋಕಸಭೆರ್ಲಿಾ  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ಮಸೂದೆರ್ಲಿಾ , ತ್ರಮಿಳುನಾಡಿನ ಏಳು ಜ್ವತಗಳನುನ , ಕ್ಲವು ಜಲೆಾ ಗಳಲಿಾ ನ ಕ್ಲವು ಜ್ವತಗಳನುನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ 

ಒಂದು ಜ್ವತ ‘ದೇವೇಿಂದಿಕುಲ ವೆಲಲ ಲಾಸ್ಟಭ’ (Devendrakula Vellalars) ಎಂಬ ನಾಮಕರಣದಡಿರ್ಲಿಾ  

ಸಂಯೋಜಸಲು ಉದೆೆ ೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಈ ಜ್ವತಗಳಲಿಾ  ದೇವೇಂದಾ ಕುಲರ್ನ್, ಕಡರ್ಯ ನ್, ಕಲಾಾ ಡಿ, ಕುಡುಂಬನ್, ಪಲಾ ನ್, ಪನನ ಡಿ, ವಾತರಿರ್ನ್ ಸೇರಿದೆಾ ರೆ. 

 ಸ್ಮರ್ ಅಭಿಯಾನ್: 

(SAAMAR Campaign) 

1. ಜ್ವಖ್ಂಡ್ ಸಕಾ್ರವು ರಾಜಯ ದಲಿಾ  ಅಪೌರ್ಷಟ ಕತ್ರರ್ನುನ  ಎದುರಿಸಲು ಸಮಾರ್ ಅಿಂದರೆ ‘ಅಪೌಷ್್ಟ ಕತೆ ಮತ್ತು  

ರಕು ಹಿೀನ್ತೆ ಕಡಿತ್ದ ಕಾಯಭತಂತಿ್ ದ ಕಿ ಮ’ ಅಭಿಯಾನವನುನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋರ್ಷಸಿದೆ. 

2. ಅಪೌರ್ಷಟ ಕತ್ರ ಪಾ ಮುಖ ಸಮಸ್ಯಯ ಯಾಗಿರುವ ರಾಜಯ ದಲಿಾ  ರಕು ಹಿೋನತ್ರಯಿಂದ ಬಳಲುತು ರುವ ಮಹಿಳೆರ್ರನುನ  ಮತ್ತು  

ಅಪೌರ್ಷಟ ಕತ್ರಯಿಂದ ಬಳಲುತು ರುವ ಮಕಕ ಳನುನ  ಗುರುತಸುವುದು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಈ ಪಾ ಮುಖ ಸಮಸ್ಯಯ ರ್ನುನ  

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಯಗಳನುನ  ಪರಸಿ ರ ಒಗೂಗ ಡಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ 

ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

3. SAAMAR ಅಭಿಯಾನವನುನ  1000 ದನಗಳ ಗುರಿಯಂದಗೆ ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆು , ಅದರ ಪಾ ಗತರ್ನುನ  ಪತ್ರು ಹಚ್್ ಲು 

ವಾರ್ಷ್ಕ ಸಮಿೋಕಿ್  ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 

 ಪಿ್ರ ಟಿ್ ಕ ರ್ ಆಕ್ಭಟೆಕ್ ರ್ ಪಿ ಶಸು : 

(Pritzker Architecture Prize)  

1. ಇದು ವಿಶ್ವ ಮಟಟ ದಲಿಾ  ನಿೋಡಿದ ಗಮನಾಹ್ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಜೋವಂತ್ರ ವಾಸುು ಶಿಲಿಿ ಗೆ ವಾರ್ಷ್ಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗುವ 

ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಮಟಟ ದ ಉನನ ತ್ರ ಪಾ ಶ್ಸಿು ಯಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ಪಾ ಶ್ಸಿು ರ್ನುನ  1978 ರಲಿಾ  ಜೇ ಎ. ಪ್ಪಾ ಟಜ ಕ ರ್ ಮತ್ತು  ಅವರ ಪತನ  ಕಾಯ ಂಡಿ ಅವರು ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಿದರು ಮತ್ತು  ಈ ಪಾ ಶ್ಸಿು ಗೆ 

ಪ್ಪಾ ಟಜ ಕ ರ್ ಕುಟುಂಬದಂದ ಸಹಾರ್ಧನ ದೂರೆತ್ರರೆ ಹಯಾಟ್ ಫಂಡೇಶ್ನ್್ ಇದನುನ  ಪಾಾ ಯೋಜಸಿದೆ. 

3. ಇದು ವಾಸುು ಶಿಲಿ ದಲಿಾ  ವಿಶ್ವ ದ ಪಾ ಮುಖ ಪಾ ಶ್ಸಿು ಗಳಲಿಾ  ಒಂದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು  ಇದನುನ  ವಾಸುು ಶಿಲಿ ದ ನ್ಬಲ್ ಪಾ ಶ್ಸಿು  

ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಸಂದರ್ಭ: 



ಸ್ವಮಾಜಕ ವಸತ ವಾಸುು ಶಿಲಿಿ ಗಳಾದ ಅನಿು  ಲಕಾಟ್ನ್ ಮತ್ತು   ಫೆಾ ಂರ್ಚ ಸುಟ ಡಿಯೋ ಲಕೊೋಟನ್ ಮತ್ತು  ವಾಸಲ್ 

ಸಂಸ್ವಾ ಪಕರಾದ ಜಿೀನ್-ಫಿಲಿಪ್ಸ ವಾಸ್ಲ್, ಅವರನುನ  2021 ರ ವಷ್್ದ ಪ್ಪಾ ಟಜ ಕ ರ್ ವಾಸುು ಶಿಲಿ  ಪಾ ಶ್ಸಿು ರ್ ವಿಜೇತ್ರರು ಎಂದು 

ಹ್ನಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಜಾಪ್ರ (Jaapi): 

ಇದು ಬಿದರಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು  ಒಣಗಿದ ಟೋಕೌ ಎಲೆಗಳಂದ ಆವೃತ್ರವಾದ ಶಂಕುವಿನಾಕಾರದ 

ಟೋಪ್ಪ ಆಗಿದೆ (ಟೋಕೌ: ಮೇಲಿನ ಅಸ್ವಸ ಂನ ಮಳೆಕಾಡುಗಳಲಿಾ  ಕಂಡುಬರುವ ತ್ರಳೆ ಮರ). ಆಗಾಗೆಗ , 

ಅತರ್ಥಗಳನುನ  ಗೌರವಿಸಲು ಅಧಿಕೃತ್ರ ಕಾರ್್ಕಾ ಮಗಳಲಿಾ  ಇದನುನ   ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಅಲಾ ದೆ, ಅಸ್ವಸ ಂನ 

ಗಾಾ ಮಿೋಣ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳಲಿಾ , ರೈತ್ರರು ಹಲಗಳಲಿಾ  ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನ, ಸೂರ್್ನ 

ಪಾ ಖರತ್ರ ಮತ್ತು  ಮಳೆಯಿಂದ ರಕಿ ಸಿಕೊಳಳ ಲು ‘ಜ್ವಪ್ಪ’ ಟೋಪ್ಪಗಳನುನ  ಧರಿಸುತ್ರು ರೆ. 

 



ಕೊಸ ೀರೈ (Xorai): 

 ಬಲ್-ಮೆಟಲ್್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೊಸ ೋರೈ (Xorai) ಮುಖಯ ವಾಗಿ ‘ಸ್ವಟ ಯ ಂಡ್’ / ಟಾ ೋ ಹಂದರುವ 

ತ್ರಟಟ ಯಾಗಿದೆ, ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಣಣ  ಛತಾ  ಇರುತ್ರು ದೆ. ಇದು ಅಸ್ವಸ ಂನ ಪಾ ತಯಂದು 

ಕುಟುಂಬದಲಿಾಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ರು ದೆ. ಇದನುನ  ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಪಾಾ ರ್್ನೆರ್ ಸಮರ್ದಲಿಾ  ಅಪ್ಣೆಗಳ 

ತ್ರಟಟ ಯಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಅತರ್ಥಗಳಗೆ ತ್ರಮಲೆ-ಪಾನ್ (ಎಲೆ- ಅಡಿಕ್) ಬಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಯಾರನಾನ ದರೂ ಸನಾಮ ನಿಸುವಾಗ ಜ್ವಪ್ಪ ಮತ್ತು  ಗಮೊೋಸ್ವ ಜತ್ರಗೆ ಕೊಸ ೋರೈ ಅನುನ  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಅಸ್ವಸ ಂನ ಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ವಲರ್ವಾದ ಬಜ್ವಲಿ ಜಲೆಾ ರ್ ಸ್ವಥೆ್ಬರಿರ್ಲಿಾ  ಕೊಸ ೋರೈ ಅನುನ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ 

ಪಾ ಮಾಣದಲಿಾ  ಉತಿ್ರ ದಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 

 

ದೆಹಲಿಯಲಿಲ  ಮಧ್ಯ ಪ್ರನ್ ಮಾಡುವ ವಯಸ್ಸ ನ್ನು  21 ಕೆಕ  ಇಳಸ್ಲಾಗಿದೆ: 

1. ಹಸ ಅಬಕಾರಿ ನಿೋತರ್ಡಿ, ನಗರದಲಿಾ  ಮಧಯ ಪಾನ ಮಾಡುವ ಕನಿಷ್ಠ  ವರ್ಸಸ ನುನ  25 ವಷ್್ದಂದ 21 ವಷ್್ಕ್ಕ  

ಇಳಸಲು ದೆಹಲಿ ಸಕಾ್ರ ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. 

2. ಅಲಾ ದೆ, ದೆಹಲಿರ್ಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ಸಕಾ್ರಿ ಮದಯ ದಂಗಡಿಗಳು ಇರುವುದಲಾ  ಮತ್ತು  ‘ರಾಷ್ಟ ರ ರಾಜಧಾನಿರ್ಲಿಾ  

ಯಾವುದೇ ಹಸ ಮದಯ ದಂಗಡಿಗಳನುನ  ತ್ರರೆರ್ಲಾಗುವುದಲಾ ’. 

ಸ್ಕಾಭರಿ ಒಪಪ ಿಂದಗಳಲಿಲ  ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವವರು ಕೌಶಲಯ  ಪಿಮಾಣಪತಿ್  ಹೊಿಂದುವುದು ಕಡಾಡ ಯ: 

1. ಸಕಾ್ರಿ ಒಪಿ ಂದಗಳ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲಾ  ಕಾಮಿ್ಕರು ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳ ಅಧಿಕೃತ್ರ ಪಾ ಮಾಣಪತ್ರಾ ವನುನ  

ಹಂದರುವುದನುನ  ಸಕಾ್ರ ಕಡ್ಡಾ ರ್ಗಳಸಲು ನಿಧ್ರಿಸಿದೆ. 

2. ಕೌಶ್ಲಯ  ಅಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮಶಿೋಲತ್ರ ಸಚಿವಾಲರ್ವು ಎಲಾಾ  ಸಕಾ್ರಿ ಇಲಾಖ್ಯಗಳು ತ್ರಮಮ  ಮೇಲಿವ ಚಾರಣೆರ್ಲಿಾ  

ನಿೋಡಲಾಗುವ ಎಲಾಾ  ಒಪಿ ಂದಗಳಗೆ ಈ ಅಗತ್ರಯ ವನುನ  ಕಡ್ಡಾ ರ್ಗಳಸುವಂತ್ರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಇದರ ಅವಶಯ ಕತೆ: 



2018-19ರ ಆವತ್ರ್ಕ ಕಾಮಿ್ಕ ಬಲದ ಸಮಿೋಕಿ್ರ್ ಪಾ ಕಾರ, ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಕವಲ 2.4% ರಷ್ಟಟ  ಉದೊಯ ೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರಾ  

ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತ್ರರಬೇತ ಪಡೆದದೆಾ ರೆ. 

1. ಸಕಾ್ರಿ ಗುತು ಗೆದಾರರು ಸ್ವಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ವೇತ್ರನದ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕಾಮಿ್ಕರಿಗೆ ಆದಯ ತ್ರ ನಿೋಡುವುದು ಇದಕ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಲಿಾ  ಸಕಾ್ರವು ತ್ರನನ  ಯೋಜನೆಗಳಗೆ ನುರಿತ್ರ ಮಾನವಶ್ಕು ರ್ನುನ  ಬಳಸದಂತ್ರ ಒತ್ರು ಯಿಸದೆ 

ಉದೊಯ ೋಗಗಳಲಿಾ  ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳನುನ  ಉತ್ರು ೋಜಸಲು ಪಾ ರ್ತನ ಸುತು ದೆ, ಇದು ದವ ಂದವ  ಪರಿಸಿಾ ತರ್ನುನ  ಸೃರ್ಷಟ ಸುತು ದೆ. 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನಿಲೆಾ ಣದಲಿಲ  ಕಂಡುಬಂದ ಬಾಯ ಕ್್ ೀರಿಯಾಗೆ ಭಾರತ್ರೀಯ ವಿಜಾಾ ನಿಯ 

ಹೆಸ್ರಿಡಲಾಗಿದೆ: 

ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ್ ನಿಲೆಾ ಣದಲಿಾ  (ISS) ನಾಲುಕ  ಜ್ವತರ್ ಬಾಯ ಕಟ ೋರಿಯಾಗಳನುನ  ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ಲಾಗಿದೆ, 

ಅವುಗಳಲಿಾ  ಒಂದನುನ  ಮೆಥೈಲೀಬಾಯ ಕ್್ ೀರಿಯಂ ಅಜಮಾಲಿ (Methylobacterium ajmalii) ಎಂದು, ಭಾರತೋರ್ 

ಜೋವವೈವಿಧಯ  ವಿಜ್ವಾ ನಿ ಸೈಯದ್ ಅಜಾ ಲ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಹ್ನಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. 

1. ಬಾಯ ಕಟ ೋರಿಯಾದ ಎಲಾಾ  ನಾಲುಕ  ತ್ರಳಗಳು ಮಿೋರ್ಥಲೋಬಾಯ ಕಟ ೋರಿಯಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕ  ಸೇರಿವೆ. 

2. ಅದರ ತ್ರಳಗಳಲಿಾ  ಒಂದನುನ  ಮೆಥೈಲೀರುಬಿಮ್ ರಡೇಶಿಯಾನ್ಮ್ ಬಾಯ ಕ್್ ೀರಿಯಾ (Methylorubrum 

rhodesianum bacteria) ಎಂದು ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಮೂರು ತ್ರಳಗಳನುನ  ಇಲಿಾ ರ್ವರೆಗೆ 

ಕಂಡುಹಿಡಿರ್ಲಾಗಿರಲಿಲಾ . 

3. ಈ ಬಾಯ ಕಟ ೋರಿಯಾಗಳು ಸಸಯ ಗಳ ಬಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಗಾಿಂಧಿ ಶಾಿಂತ್ರ ಪಿ ಶಸು : 

1. ಬಾಂಗಾಾ ದೇಶ್ದ ರಾಷ್ಟ ರಪ್ಪತ್ರ ಶೇಖ್ ಮುಜಬ್ಬರ್ ರಹಮಾನ್ ಮತ್ತು  ಒಮಾನ್್ನ ಮಾಜ ಸುಲಾು ನ್, ದವಂಗತ್ರ ಕಬ್ಯಸ್ 

ಬಿನ್ ಸೈದ್ ಅಲ್ ಸೈದ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾ ಮವಾಗಿ 2020 ಮತ್ತು  2019 ರ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತ ಪಾ ಶ್ಸಿು  ನಿೋಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. 

2.  ಪಾ ಧಾನಿ ನರೇಂದಾ  ಮೊೋದ ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ರರ್ಲಿಾ  ಭಾರತ್ರದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ರ್ಮೂತ್, ಲೋಕಸಭೆರ್ ಏಕೈಕ 

ಅತದೊಡಾ  ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾರ್ಕ, ಲೋಕಸಭೆರ್ ಸಿಿ ೋಕರ್ ಮತ್ತು  ಸುಲಭ್ ಇಂಟನಾಯ ್ಷ್ನಲ್ ಸಂಸ್ವಾ ಪಕರನುನ  

ಒಳಗಂಡ ತೋಪು್ಗಾರ ಮಂಡಳಯಿಂದ ಅವರನುನ  ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತ ಪಾ ಶ್ಸಿು ಗೆ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. 

ಗಾಿಂಧಿ ಶಾಿಂತ್ರ ಪಿ ಶಸು ಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಮಹಾತ್ರಮ  ಗಾಂಧಿರ್ವರ 125 ನೇ ಜನಮ  ದನಾಚ್ರಣೆರ್ ಸಂದಭ್ದಲಿಾ ನ ಸವಿನೆನಪ್ಪಗಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತ ಪಾ ಶ್ಸಿು ರ್ನುನ  

1995 ರಲಿಾ  ಭಾರತ್ರ ಸಕಾ್ರ ಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಿತ್ತ. 

2. ಅಹಿಂಸ್ಯ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಗಾಂಧಿವಾದ ಮಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೋರ್, ಸ್ವಮಾಜಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 

ವಯ ಕು ಗಳು ನಿೋಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಗಾಗಿ ಈ ವಾರ್ಷ್ಕ ಪಾ ಶ್ಸಿು ರ್ನುನ  ನಿೋಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ಈ ಪಾ ಶ್ಸಿು ಯು 1 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ನಗದು ಬಹುಮಾನ, ಫಲಕ ಮತ್ತು  ಸಮ ರಣಿಕ್ ಮತ್ತು  ಅತ್ತಯ ತ್ರು ಮ ಸ್ವಂಪಾ ದಾಯಿಕ 

ಕರಕುಶ್ಲ / ಕೈಮಗಗ ದಂದ ತ್ರಯಾರಿಸಿದ ಉಡುಗರೆರ್ನುನ  ಒಳಗಂಡಿದೆ. 

4. ಈ ಪಾ ಶ್ಸಿು ಯು ರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ತ್ರ, ಜನಾಂಗ, ಭಾಷ್ಠ, ಜ್ವತ, ಮತ್ರ ಮಿೋರಿದ ಎಲಾ  ವಯ ಕು ಗಳಗೆ ಮುಕು ವಾಗಿದೆ. 

ಇಿಂಫ್ಘಮೇಭಷನ್ ಸ್ಸೈಟ್ಟ ಫೀರಂ 2021 ರ ಕುರಿತ್ ವಿಶವ  ಶಿಂಗಸ್ಭೆ: 

1.  WSIS ಫೋರಂ 2021 ರ ಮಾಹಿತ ಮತ್ತು  ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಾ ಜ್ವಾ ನವು (ICT) ಸಮುದಾರ್ದ ಅಭಿವೃದಿ ಗಾಗಿನ ವಿಶ್ವ ದ 

ಅತದೊಡಾ  ವಾರ್ಷ್ಕ ಕಾರ್್ಕಾ ಮವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದನುನ  ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ದೂರಸಂಪಕ್ ಒಕ್ಯಕ ಟ (ITU), ಯುನೆಸ್ಕ ೋ, UNDP ಮತ್ತು  UNCTAD ಒಟಾಟ ಗಿ 

ಆಯೋಜಸಿವೆ. 

3. ಈ ವೇದಕ್ಯು ಬಹು-ಪಾಲುದಾರರ ಅನುಷ್ಯಠ ನ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳ ಸಮನವ ರ್, ಮಾಹಿತ ವಿನಿಮರ್, ಜ್ವಾ ನದ ಸೃರ್ಷಟ , 

ಉತ್ರು ಮ ಅಭಾಯ ಸಗಳ ಹಂಚಿಕ್ಗಾಗಿ ಸಮರ್್ ಕಾರ್್ವಿಧಾನವೆಂದು ಸ್ವಬಿೋತ್ರಗಿದೆ. 



ಹುತ್ರತ್ಾ ರ ದವಸ್. 

(SHAHEEDI DIWAS) 

1. ಮಾರ್ಚಭ 23, 1931 ರಂದು, ಬಿಾ ಟಿಷ್ ಸಕಾ್ರವು ಸ್ವವ ತಂತ್ರಾ ಯ  ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ, ಶಿವರಾಮ ರಾಜ್ 

ಗುರು ಮತ್ತು  ಸುಖದೇವ್ ಥಾಪರ್ ಅವರ ಕಾಾ ಂತಕಾರಿ ಚ್ಟುವಟಿಕ್ಗಳಗಾಗಿ ಗಲಿಾ ಗೇರಿಸಿತ್ತ. 

2. ಈ ದನವನುನ  ಭಾರತ್ರದಲಿಾ  ಹುತ್ರತ್ಾ ರ ದನ್ ಅರ್ವಾ ಶಹಿದ ದವಸ್ಟ ಎಂದು ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. ಈ 

ದನವನುನ  ‘ಸ್ವೀಭದಯ ದವಸ್’ ಎಂದೂ ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

ಪ್ರಕಲ್ ದುಲ್ ಜಲ ವಿದುಯ ತ್ ಯೀಜನೆ: 

(Pakal Dul Hydro Electric Project)  

ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಮ ೋರದ ಕಶಾು ವ ರ್ ಜಲೆಾ ರ್ಲಿಾ  ರ್ಚನಾಬ್ ನ್ದಯ ಉಪನ್ದಯಾದ ಮಾರುಸೂದರ್ ನ್ದಗೆ  1,000 

ಮೆಗಾವಾಯ ಟ್ ಸಾಮರ್ಯ ಭದ ಪಾಕಲ್ ದುಲ್ ಜಲ ವಿದುಯ ತ್ ಯೋಜನೆರ್ನುನ  ಪಾ ಸ್ವು ಪ್ಪಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಟ್ಟಲಿಪ್ಸ ಉದ್ರಯ ನ್ವನ್ಗಳು: 

(Tulip gardens) 

1. ಭಾರತ್ರದ ಜಮುಮ -ಕಾಶಿಮ ೋರದ ಶಿಾ ೋನಗರದಲಿಾ ರುವ ಈ ಟುಲಿಪ್ಸ ಉದಾಯ ನವನವನುನ  ಇಂದರಾಗಾಂಧಿ ಸ್ವಮ ರಕ ಟುಲಿಪ್ಸ 

ಉದಾಯ ನವನ ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

2. ಸುಮಾರು 30 ಹ್ನಕ್ಟ ೋರ್ (74 ಎಕರೆ) ಪಾ ದೇಶ್ದಲಿಾ  ಹರಡಿರುವ ಈ ಉದಾಯ ನವನವು ಏಷ್ಯಯ ದ ಅತದೊಡಾ  ಟುಲಿಪ್ಸ 

ಉದಾಯ ನವಾಗಿದೆ. 

3. ಉದಾಯ ನವು ಜಬವಾ್ನ್ ಶ್ಾ ೋಣಿರ್ ಪಾದಬಟಟ  ಗಳಲಿಾ ದೆ. 



 

ತ್ರಬೇತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧ್ನೆಗಾಗಿ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಅಿಂಗ ಸಂಸ್ಥಥ  (UNTIR). 

UN Institute for Training & Research (UNITAR)  

1.  ಇದು ವಿಶವ ಸಂಸ್ಥಥ ಯ ಆಡಳತ್ದ, ಸಂಪೂಣಭವಾಗಿ ತ್ರಬೇತ್ರಗೆ ರ್ಮೀಸ್ಲಾದ ಅಿಂಗವಾಗಿದೆ. 

2. ಪಿಧಾನ್ ಕಚೇರಿ, ಸವ ಟಿ್ ಲೆಭಿಂಡ್ ನ್ ಜಿನಿೀವಾ ದಲಿಾ ದೆ. 

3. ಇದನ್ನು  1963 ರಲಿಲ , ಹಸದಾಗಿ ಸವ ತಂತ್ರಾ ವಾದ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಯಾ ರ್ ಸದಸಯ ತ್ರವ  ಪಡೆದ ರಾಷ್ಟ ರಗಳಂದ ಬರುವ 

ಯುವ ರಾಜತ್ರಂತಾ ಕರಿಗೆ ರಾಜತ್ರಂತಾ ಕ ಪರಿಸರದ ಮೂಲಕ ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ರಯ ವಾದ ಜ್ವಾ ನ ಮತ್ತು  

ಕೌಶ್ಲಯ ಗಳಂದಗೆ ತ್ರರಬೇತ ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ ಸಜುಜ ಗಳಸಲು ಇದನುನ  ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

4. ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ಸ್ವಲ ನಿವ್ಹಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ಅದರ ಕುರಿತ್ರದ ಕೊೋಸ್್ ಗಳ/ಯೋಜನೆಗಳ 

ಮೂಲಕ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಯಾ  ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಸಕಾ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಗೆ ಶಾಂತಪಾಲನೆ 

ಮತ್ತು  ಸಂಘಷ್್ ತ್ರಡೆಗಟುಟ ವಿಕ್ರ್ ತ್ರರಬೇತರ್ನುನ  ಸಹ ನಿೋಡುತ್ರು ದೆ. 

5. ಕಾಯಾ್ಚ್ರಣೆರ್ ಉಪಗಾ ಹ ಅನವ ಯಿಕ್ಗಳ (operational satellite applications (UNOSAT) ಕಾರ್್ಕಾ ಮದ 

ಮೂಲಕ, ಈ ಸಂಸ್ಯಾ ಯು ಉಪಗಾ ಹ ಚಿತ್ರಾ ಣ ಮತ್ತು  ವಿಶ್ಾ ೋಷ್ಣೆರ್ನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

6. 2003 ರಿಂದ, UNITAR ಸಂಕೋಣ್ ಸ್ವವ್ಜನಿಕ ನಿೋತಗಳಂದಗೆ ವಯ ವಹರಿಸುವ ಸಾ ಳೋರ್ ಮತ್ತು  ಪಾಾ ದೇಶಿಕ 

ನಾರ್ಕರನುನ  ಬಂಬಲಿಸುವ ಕೊೋಸ್್  / ಯೋಜನೆಗಳನುನ  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದೆ. 

 

ಸೂಯ್ದಜ್ ಕಾಲುವೆ: (Suez Canal) 

 ಸ್ತದೆಯಲಿಲ ರಲು ಕಾರಣ? 



ಇತು ೋರ್ಚಗೆ, ಕ್ಟಟ  ಹವಾಮಾನದಂದ ಉಂಟಾದ ಅಪಘಾತ್ರದಂದಾಗಿ ‘ಎವರ್ ಗಿವನ್’ ಎಂಬ ದೊಡಾ  ಸರಕು ಹಡಗು ಸೂಯೆಜ್ 

ಕಾಲುವೆರ್ ದಕಿ ಣ ತ್ತದರ್ಲಿಾ  ಸಿಲುಕಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ, ಈ ಪಾ ಮುಖ ಅಂತ್ರರರಾರ್ಷಟ ರೋರ್ ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಗ್ದ 

ಎರಡೂ ತ್ತದಗಳಲಿಾ  ದೊಡಾ  ಪಾ ಮಾಣದ ಹಡಗುಗಳ ದಟಟ ಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1.  ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆ ಕೃತ್ರಕ ಸಮುದಾ ಮಟಟ ದ ಜಲಮಾಗ್ವಾಗಿದೆು , ಮೆಡಿಟರೇನಿರ್ನ್ ಸಮುದಾ  ಮತ್ತು  ಈಜಪ್ಸಟ ್ನ 

ಕ್ಂಪು ಸಮುದಾ ವನುನ  ಸಂಪಕ್ಸುವ ಸೂಯೆಜ್ ಭೂ-ಕಂಠವು (Isthmus of Suez) ಉತ್ರು ರದಂದ ದಕಿ ಣಕ್ಕ  ಹರಡಿದೆ. 

2. ಈ ಕಾಲುವೆ ಆಫಿಾ ಕ ಖಂಡವನುನ  ಏಷ್ಯಯ  ಖಂಡದಂದ ಬೇಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದೆ. 

3. ಈ ಕಾಲುವೆಯು ಭಾರತೋರ್ ಮತ್ತು  ಪಶ್ಿ ಮ ಪೆಸಿಫಿರ್ಕ ಮಹಾಸ್ವಗರ ಪಾ ದೇಶ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ತು  ಯುರೋಪ್ಪನ 

ನಡುವಿನ ಕನಿಷ್ಠ  ದೂರದ ಸಮುದಾ  ಮಾಗ್ವಾಗಿದೆ. 

4. ಇದು ವಿಶ್ವ ದಲೆಾ ೋ ಹ್ನಚ್ು  ಬಳಕ್ಯಾಗುವ ಹಡಗು ಮಾಗ್ಗಳಲಿಾ  ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪರಿಮಾಣದ ಪಾ ಕಾರ, ಒಟುಟ  ವಿಶ್ವ  

ವಾಯ ಪಾರದ 12% ಕಕ ಂತ್ರ ಹ್ನಚ್ು  ವಾಯ ಪಾರವನುನ  ಈ ಮಾಗ್ದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

 

ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಭರದ ಪರಿಶಿೀಲನಾ ಕೇಿಂದಿ  (CSC): 

(Central Scrutiny Centre) 

1.  ‘ಸ್ಯಟ ರೈಟ್ ಥ್ರಾ  ಪಾ ಕಾ ಯೆ’ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಬಳಕ್ದಾರರು ಸಲಿಾ ಸುವ ದಾಖಲಾತಗಳನುನ  ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ ಪರಿಶಿೋಲಿಸುವುದು 

ಕಾಪೊ್ರೇಟ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲರ್ದ ಒಂದು ಉಪಕಾ ಮವಾಗಿದೆ. 

2. ದತ್ರು ಂಶ್ ಗುಣಮಟಟ ದಲಿಾ  ಯಾವುದೇ ರಾಜ ಇಲಾ  ಮತ್ತು  ದೊೋಷ್ರಹಿತ್ರವಾಗಿ/ನ್ಮಯ ನಯ ತ್ರಗಳಂದ ಮುಕು ವಾಗಿ 

ಉಳಯುವುದನುನ  ಖಚಿತ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಇದರ ಉದೆೆ ೋಶ್ವಾಗಿದೆ. 

3. CSC ಪಾಾ ರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಳಕ್ದಾರರು ಸ್ಯಟ ರೈಟ್ ಥ್ರಾ  ಪಾ ಕಾ ಯೆರ್ ಅಡಿರ್ಲಿಾ  ಸಲಿಾ ಸಿದ ಫೈಲಿಂಗ್ಗಳನುನ  ಸೂಕ್ಷಮ ವಾಗಿ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸುತ್ರು ದೆ, ಡೇಟಾ ಗುಣಮಟಟ ದ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಕಾ ಮಗಳನುನ  ಗುರುತಸುತ್ರು ದೆ, ಅದನುನ  ಸಂಬಂಧಪಟಟ  

ಕಂಪನಿಗಳ ರಿಜಸ್ವಟ ರರ್್ಗೆ ವರದ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಡೇಟಾದ ಸತ್ರಯ ಸತ್ರಯ ತ್ರ ಮತ್ತು  ನಿಖರತ್ರರ್ನುನ  

ಪುನಃಸ್ವಾ ಪ್ಪಸಲು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕಾ ಮಗಳನುನ  ಕೈಗಳಳ ಬಹುದು. ಮತ್ತು  ಅದನುನ  ಅಗತ್ರಯ ವಿದೆಾ ಗ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ 

ನಿಯಂತ್ರಾ ಕರಂದಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

ಶಿಗಾ ೀ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

(What is Shigmo?) 

  



ಸಂದರ್ಭ: 

ಶಿಗಮ ೋ ಗೋವಾದ ಬ್ಬಡಕಟುಟ  ಸಮುದಾರ್ಗಳು ಆಚ್ರಿಸುವ ‘ಭತ್ರು ದ, ಶಿಾ ೋಮಂತ್ರ, ಭತ್ರು ದ ಸುಗಿಗರ್’ ಆಚ್ರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 

ಗೋವಾದ ಸಂಸಕ ೃತ ಮತ್ತು  ಸಂಪಾ ದಾರ್ಗಳಲಿಾ  ಬೇರೂರಿರುವ ಬಣಣ , ಹಾಡು ಮತ್ತು  ನೃತ್ರಯ ಗಳಂದ ತ್ತಂಬಿದ ರೋಮಾಂಚ್ಕ 

ಆಚ್ರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

1. ಕುನಿು ಗಳು, ಗೌಡ ಮತ್ತು  ವೆಲಿಪ್ಸ ಸೇರಿದಂತ್ರ ವಿವಿಧ ಕೃರ್ಷ ಸಮುದಾರ್ಗಳು ಈ ಹಬು ವನುನ  ಆಚ್ರಿಸುತ್ರು ವೆ, ಇದು 

ವಸಂತ್ರಕಾಲದ ಆರಂಭವನ್ಮನ  ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದೆ. 

2. ಈ ಉತ್ರಸ ವದಲಿಾ  ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಮುದಾರ್ಗಳಂದ ಘೋಡೆ ಮೊೋಡಿನಿ( Ghode modini ) ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಯೋಧರ 

ನೃತ್ರಯ ), ಗಫ್ಘ ಮತ್ತು  ಫುಗಾಡಿ ಎಂಬ ಮುಂತ್ರದ ಜ್ವನಪದ ನೃತ್ರಯ ಗಳನುನ  ಪಾ ದಶಿ್ಸಲಾಗುತ್ರು ದೆ. 

  

 

ಪ್ರಯ ಟಿ್ಟ ಸಯಾ ಮೌಿಂಟ್ ಬಾಯ ಟ್ನ್: 

  

1. ಪಾಯ ಟಿಾ ಸಿಯಾ ಎಡಿವ ನಾ ವಿಕೊಟ ೋರಿಯಾ ಮೌಂಟ್ ಬಾಯ ಟನ್ ಬಮಾ್ದ ಎರಡನೇ ಕೌಂಟಸ್ ಮೌಂಟ್ ಬಾಯ ಟನ್ 

ಆಗಿದೆ ರು ಮತ್ತು  ಅವರು ವಿಕೊಟ ೋರಿಯಾ ರಾಣಿರ್ ಮೊಮಮ ಗಳು ಮತ್ತು  ಬಿಾ ಟನನ  ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬತ್ II ರ 99 ವಷ್್ದ ಪತ ಪ್ಪಾ ನ್ಸ  

ಫಿಲಿಪ್ಸ ಅವರ ಸ್ೋದರಸಂಬಂಧಿ ಕ್ಯಡ ಆಗಿದೆು  ಅವರು ಬಿಾ ಟನ್ ರಾಜಮನೆತ್ರನದೊಂದಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧವನುನ  

ಹಂದದೆ ರು. 

2. ಅವರು ಭಾರತ್ರದ ಕೊನೆರ್ ವೈಸರಾರ್ ಆದ ಲಾಡ್್ ಲ್ಯಯಿಸ್ ಮೌಂಟ್ ಬಾಯ ಟನ್ ಅವರ ಹಿರಿರ್ ಮಗಳು. 

3.  

ಸ್ತದೆಯಲಿಲ ರುವ ಕಾರಣ? 

ಪಾಯ ಟಿಾ ಸಿಯಾ ಮೌಂಟ್ ಬಾಯ ಟನ್್ರ ವೈರ್ಕು ಕ ಸಂಗಾ ಹದಂದ 350 ಕ್ಯಕ  ಹ್ನಚ್ು  ವಸುು ಗಳನುನ  ಲಂಡನ್್ನಲಿಾ  ಹರಾಜು 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ವಸುು ಗಳಲಿಾ  ಭಾರತ್ರದಂದ  ಪಡೆದ ಜೈಪುರದ ವಜಾ ದ ಕಂಕಣ ಮತ್ತು  ರತ್ರನ -ಹದಕ್ರ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ 

ಆನೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಲಂಡನ್್ನ ಸ್ೋಥೆಬಿ  ರ್ಲಿಾ  ನಡೆದ ಹರಾಜನಲಿಾ   ಈ ವಸುು ಗಳು 5 .6 ದಶ್ಲಕ್ಷ ಯುರೋ ಗಳಗಿಂತ್ರ  ಹ್ನಚ್ಿ ನ 

ಮೊತ್ರು ವನುನ  ಗಳಸಿದವು. 

  



ಗಿಗಾ ಮೆಶ: 

(Giga Mesh) 

  

1. ಇದು ಗಿಾರ್ಮೀಣ ಪಿ ದೇಶದಲಿಲ  ಕಡಿಮೆ ಬಲೆಯ ಇಿಂಟ್ರ್್ನೆಟ್್ಗಾಗಿ ಒಿಂದು ಉತ್ಪ ನ್ು ವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದನುನ  ಮಹಿಳೆರ್ರ ನೇತೃತ್ರವ ದ ಸ್ವಟ ಟ್ಪ್ಸ ‘ಆಸ್ಟ ರೋಮ’ ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿದೆ. 

3. ಗಿಗಾ ಮೆಶ್ ಎಂದು ಕರೆರ್ಲಿ ಡುವ ಈ ವೈರ್್ಲೆಸ್ಟ (ನಿಸ್ು ಿಂತ್ತ ಉತ್ಪ ನ್ು ) ಉತ್ಪ ನ್ು ವು ಟಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್್ಗಳಗೆ 

ಗುಣಮಟಟ ದ, ಹ್ನಚ್ಿ ನ ವೇಗದ ಗಾಾ ಮಿೋಣ ದೂರಸಂಪಕ್ ಮೂಲಸೌಕರ್್ವನುನ  5 ಪಟುಟ  ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್್ ದಲಿಾ  

ನಿಯೋಜಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದೆ. 

ಸಾಬರಮತ್ರ ನ್ದ ಮುಿಂಭಾಗದ ಅಭಿವೃದಧ  ಯೀಜನೆ: 

(Sabarmati River Front Development project) 

  

  

ಇದು ಪರಿಸರ ಸುಧಾರಣೆ, ಸ್ವಮಾಜಕ ಉನನ ತ ಮತ್ತು  ನಗರ ಪುನರುಜಜ ೋವನಗಳಸುವ 

ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆು  ಆ ಮೂಲಕ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರವನುನ  ನವಿೋಕರಿಸುವ ಉದೆೆ ೋಶ್ವನುನ  

ಹಂದದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ನದ ತೋರದಂದ ಸುಮಾರು 200 ಹ್ನಕ್ಟ ೋರ್ ಭೂಮಿರ್ನುನ  ಅಭಿವೃದಿ ಗಾಗಿ 

ಪಡೆದುಕೊಳಳ ಲಿದೆ. 

  

ಸಾಬರಮತ್ರ ನ್ದಯ ಕುರಿತ್ತ: 

  

1. ಇದು ನಮ್ದಾ ಮತ್ತು  ತ್ರಪತ ನದಗಳಂತ್ರ ಪಶ್ಿ ಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಗಳಲಿಾ  ಒಂದಾಗಿದೆ. 

2. ಇದು ರಾಜಯ  ರಾಜಸ್ವಾ ನದ ಉದರ್ಪುರ ಜಲೆಾ ರ್ ತ್ರಪುರ್ ಗಾಾ ಮದ ಬಳರ್ ಅರಾವಳ ಬಟಟ ಗಳಲಿಾ  

ಉಗಮವಾಗುತ್ರು ದೆ. 

3. ನದರ್ ಅಂತ್ರಯ : ಗಲ್ೂ  ಆಫ್ ಕಾಯ ಂಬ / ಕಾಯ ಂಬ ಖ್ಯರಿ (ಖಂಭಟ್). 

4. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರವು ಈ ನದರ್ ದಡದಲಿಾ ದೆ. 

  



 

  

 

  



ನಿವೃತ್ರು ಯ ವಯೀರ್ಮತ್ರಯನ್ನು  61 ವಷಭಗಳಗೆ ಹೆಚ್ ಸದ 

ತೆಲಂಗಾಣ: 

ತ್ರಲಂಗಾಣದಲಿಾ  ರಾಜಯ  ಸಕಾ್ರಿ ನೌಕರರ ನಿವೃತು  ವರ್ಸಸ ನುನ  61 ಕ್ಕ  ಹ್ನಚ್ಿ ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ 

ರಚಿಸಲಾದ ಕಾಯೆೆರ್ನುನ  ಮಾರ್ಚ್ 27 ರಂದು ಹರಡಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ್ ರಾಜಯ ಪತ್ರಾ ದಲಿಾ  (ಗೆಜೆಟ್್ನಲಿಾ ) 

ಪಾ ಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

  

ನ್ಕಾಡುಬಾ ಸಿಂಹಳ ರಾಮಸಾವ ರ್ಮ ಸ್ದ್ರಶಿವನ್. 

(Nacaduba sinhala ramaswamii Sadasivan) 

  

ಇದು ಪಶ್ಿ ಮ ಘಟಟ ದ ಅಗಸು ಯ ಮಲೈನಲಿಾ  ಪತ್ರು ಯಾದ ಹಸ ಚಿಟಟ  (ಪಾತ್ರರಗಿತು ) ಪಾ ಭೇದವಾಗಿದೆ. 

  

‘ಅಿಂಡಮಾನ್: ಸಂತೀಷದ ಕೇಿಂದಿ ’: 

(‘Ānandam: The Center for Happiness’) 

  

1. ಇದನುನ , ಇಂಡಿರ್ನ್ ಇನ್್ಸಿಟ ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯ ನೇಜ್್ಮೆಂಟ್ (IIM) ಜಮುಮ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

2. ಈ ಕಂದಾ ವು ಜನರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ರು ಡವನುನ  ನಿವ್ಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅದನುನ  ನಿಗಾ ಹಿಸಲು ಸಹಾರ್ 

ಮಾಡುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಕಾರಾತ್ರಮ ಕತ್ರರ್ನುನ  ಅರ್ವಾ ಧನಾತ್ರಮ ಕತ್ರರ್ನುನ  ಹರಡಲು ಸಹಾರ್ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಇದು ಐಐಎಂ ಜಮುಮ ನಲಿಾ ರುವ ಎಲಾಾ  ಮಧಯ ಸಾ ಗಾರರಿಗೆ / ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಮಗಾ  ಅಭಿವೃದಿರ್ನುನ  

ಉತ್ರು ೋಜಸುತ್ರು ದೆ ಮತ್ತು  ಪಾ ಚಾರ ಮಾಡುತ್ರು ದೆ. 

  



 


