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ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ 1: 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ರಯು ಪಿ್ರಚೀನ್ 

ಕಾಲದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಲಾ 

ಪಿ ಕಾರಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ  ಮತ್ತು  ವಾಸ್ತು ಶಿಲಪ ದ 

ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. 

1. ಶಿಿ ೀ ರಾಮಾನ್ನಜಾಚಾಯಯರು. 

2. ಖಜುರಾಹೊ ದೇವಾಲಯಗಳು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ  ಹೋರಾಟ –  ಅದರ ವಿವಿಧ 

ಹಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಪ್್ಮುಖ 

ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು. 

1. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಯ ಕಾಿಂಡ: 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರಹಾಸ್- 

ಹದನಿಂಟನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ 

ಇಿಂದನ್ವರೆಗಿನ್- ಮಹತ್ವ ದ ಘಟನಗಳು, 

ವಯ ಕ್ತು ತ್ವ ಗಳು, ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

1. ಜ್ಯ ೀತ್ರರಾವ್ ಫುಲೆ: 

 

   ವಿಷಯಗಳು: ಜಾಗತ್ರಕ ಇತ್ರಹಾಸ್. 

 

1. ಅರ್ಮಯನಿಯನ್ ಜನಿಂಗಿೀಯ ಹತ್ಯಯ ಕಾಿಂಡ: 

2. 1915 ರಲಿಿ  ಅರ್ಮಯನಿಯನ್ು ರಿಗೆ ಏನಯಿತ್ತ? 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳಾ 

ಸಂಘಟನಯ ಪ್ರತಿ್ , ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ಬಡತ್ನ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ನ್ಗರಿೀಕರಣ, ಅವುಗಳ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳು. 

 

1. ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛ ೀದನ್ ಮತ್ತು  ಜೀವನಿಂಶದ ಬಗೆೆ  

ಏಕರೂಪದ ನಗರಿಕ ಕಾನೂನಿನ್ ವಿರುದಿ  ವರಿಷಠ  

ನಯಯಾಲಯದಲಿಿ  ಅಜಯ: 

2. ವಿಶವ  ಆರ್ಥಯಕ ವೇದಕೆಯ ಜಾಗತ್ರಕ ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತ್ರ 

ವರದ: 

3. UNFPA ಯ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ವರದ: 

4. ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಲಿಿಂಗ ಪಕ್ಷಪ್ರತ್ ಮತ್ತು  

ಜಾಹಿೀರಾತ್ರನ್ಲಿಿ  ಸೇಪಯಡೆ. 

5.  ಸ್ಕಾಯರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಎರಡು ಮಕಕ ಳ ನಿೀತ್ರ: 

ಮಹಾರಾಷ್ ಿ . 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸ್ತನಮಿ, 

ಜಾವ ಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚಂಡಮಾರುತ್ 

ಮುಿಂತ್ಯದ ಪಿಮುಖ ಭೌಗೀಳಿಕ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು, 

ಭೌಗೀಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸ್ಥ ಳ- 

ನಿರ್ಣಯಯಕ ಭೌಗೀಳಿಕ ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳಲಿಿನ್ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳು (ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು  ಐಸ್-ಕಾಯ ಪೆಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು  ಸ್ಸ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಣಿ ಮತ್ತು  

ಅಿಂತ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿರ್ಣಮಗಳು. 

 

1. ಶಾಖ ಅಲೆ/ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

2. ‘ಆರೀಗಯ ಕರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ’ ಮಾನೂೂ ನ್ 

(ಮಳೆಗಾಲದ) ಮುನೂೂ ಚನ ನಿೀಡಿದ, ಸ್ಯಕ ೈಮೆಟ್: 

 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಅಧಯ ಯನ್ ಪ್ತ್್ರ ಕೆ – 2 

 
 

ವಿಷಯಗಳು:   ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು  

ಭಾರತ್ದ ಹಿತ್ಯಸ್ಕ್ತು ಗಳ ರ್ಮಲೆ ಅಭಿವೃದಿ  

ಹೊಿಂದದ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಹೊಿಂದುತ್ರು ರುವ 

ದೇಶಗಳ ನಿೀತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಕ್ತೀಯದ 

ಪರಿರ್ಣಮಗಳು. 

 

1. ಜಂಟಿ ಸ್ಮಗಿ  ಕಿ್ತಯಾ ಯೀಜನ (JCPOA): 

2. ಉಯಿಘರ್ ಗಳು ಯಾರು? 

3. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮೆರಿೀನ್ ಪಿ ಕರಣವನ್ನು  

ಕೊನಗಳಿಸ್ಲು ಅನ್ನಮತ್ರ ಕೊೀರಿದ ಕಿಂದಿ : 

4. S -400 ಕಿ್ತಪಣಿ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯ ಒಪಪ ಿಂದಕೆಕ  ಬದಿವಾದ, 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ರಷ್ಯಯ : 

5. ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಕರೆನಿೂ  ವಿೀಕ್ಷರ್ಣ ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ  

ಇರಿಸಿದ ಯು.ಎಸ್. ಖಜಾನ ಇಲಾಖ್ಯ. 

6. ಕ್ತೂ ನ್್ಜಯಾಿಂಗ್ ಪಿ್ರ ಿಂತ್ಯ ದಲಿಿ  ಮಾಡಿದ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚೀನವನ್ನು  ತ್ನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿ: 

HRW. 

7. ಅರ್ಮರಿಕಾದ ಕರೆನಿೂ  ನಿಗಾ ಪಟ್ಿ ಯು ಅಧಿಕೃತ್ 

ನಿೀತ್ರಗಳಲಿಿ  ಸೂಕು ವಲಿದ ಹಸ್ು ಕಿೆ ೀಪವಾಗಿದೆ: 

ಅಧಿಕಾರಿ. 

8. ಪಿಯಾಣ ಬಬಲ್. 

9. ದಕಿ್ತ ಣ ಚೀನ ಸ್ಮುದಿ  ವಿವಾದ. 

10. ಅರ್ಮರಿಕಾದ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಧಾಮಿಯಕ 

ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ಆಯೀಗದ (USCIRF) ವರದ. 

11. ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚಚ ದಲಿಿನ್ ಪಿ ವೃತ್ರು ಗಳ 

ಕುರಿತ್ ವರದ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆರೀಗಯ , ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಕ ವಲಯ 

/ ಸೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ  ಮತ್ತು  ನಿವಯಹಣೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನ್ವ ಸಂಪನೂೂ ಲ ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ವಿಷಯಗಳು. 

 

1. ಲಸಿಕೆ ಪೀಲು ಎಿಂದರೇನ್ನ, ಅದನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ತ್ಡೆಯಬಹುದು? 

2. ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಿೀತ್ರ, 

2021: 

3. ನಯ ಯಮಂಡಳಿ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ 

(ತ್ಕಯಬದಿ ಗಳಿಸ್ತವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸೇವೆಯ 

ಷರತ್ತು ಗಳು) ಸ್ತಗಿಿ ೀವಾಜೆ್ಞ , 2021:  

4. ಸಾರ್ಯಕ್: 

5. B.1.617 ಎಿಂದು ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲಪ ಟ್  ‘ಎರಡು ಬಾರಿ 

ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಗಿಂಡ’ ವೈರಸ್ ತ್ಳಿ. 

6. ಆಫಿ್ರ ಕನ್ ಹಂದ ಜವ ರ: 

7. ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಸ್ಪ ೀಟೆ ಯಳು: 

8. ಲಸಿಕೆ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯತೆ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

9. ಹಂದ ಜವ ರ. 

10. ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚಚ ತ್ರು ರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ 

ಕ್ತಿಂಗಡ ಮ್ ಕೊರೀನ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿಯ 

ಹರಡುವಿಕೆ. 
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ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ನರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು 

. 

1. ಜಮುೂ ವಿನ್ಲಿಿ  ರೀಹಿಿಂಗಾಯ  ವಲಸಿಗರ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವುದನ್ನು  ತ್ರರಸ್ಕ ರಿಸಿದ ಸ್ತಪಿ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್ಯ: 

2. ಗಡಿ ಮಾತ್ತಕತೆಗಳನ್ನು  ನಿಗದಪಡಿಸ್ಲು 

ಮುಿಂದಾದ ಭೂತ್ಯನ್, ಚೀನ: 

3. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯಲಿಿ  ಪರಸ್ಪ ರರ ‘ಪಿಮುಖ 

ಹಿತ್ಯಸ್ಕ್ತು ಗಳನ್ನು ’ ಬಿಂಬಲಿಸ್ಲು ಅಣಿಯಾದ 

ಚೀನ ಮತ್ತು  ಪ್ರಕ್ತಸಾು ನ್: 

4. 156 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇ-ವಿೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  

ಮರುಸಾಥ ಪಸಿದ ಭಾರತ್: 

5. ಇಿಂಡೀ-ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಕಾಯಯತಂತಿ್ ದ 

ತ್ರೀಮಾಯನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮೀದನ ನಿೀಡಿದ 

ಐರೀಪಯ  ಒಕ್ಕಕ ಟ ಮಂಡಳಿ. 

6. ಪಿ್ರಜ್ಞಕ್್  ದಂತ್ಕ್. 

7. ಕರೆನ್ ಬಂಡುಕೊೀರರು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಪ್್ಜಾಪ್್ಭುತ್ರಾ ದಲಿ್ಲ  ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಾತ್್ರ  

 

1. ಪಲಿೀಸ್ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ 2006 ರ ಸ್ತಪಿ ೀಿಂ 

ಕೊೀಟ್ಯ ತ್ರೀರ್ಪಯ: 

2. ಚಾಿಂಡಿರ್ ಉತ್ು ಮ ಸ್ಕಾಯರ ಸೂಚಯ ಿಂಕ (CGGI). 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಶಾಸನ್ಬದಧ , ನಿಯಂತ್್ರಕ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ 

ಅರೆ-ನಾಯ ಯಿಂಗ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು. 

 

1. ನಯ ಯಮಂಡಳಿ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ 

(ತ್ಕಯಬದಿ ಗಳಿಸ್ತವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸೇವೆಯ 

ಷರತ್ತು ಗಳು) ಸ್ತಗಿಿ ೀವಾಜೆ್ಞ , 2021: 

2. ವಿಜಲೆನ್ೂ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾಯವಣೆಯನ್ನು  

ಪಿ ತ್ರ 3 ವಷಯಗಳಿಗಮೊ  ಮಾಡಲಾಗುವುದು: 

3. ಚಲನ್ಚತಿ್  ಪಿಮಾಣಿಕೃತ್ ರ್ಮಲೂ ನ್ವಿ 

ನಯಯಾಧಿೀಕರಣ (FCAT): 

4. ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಸ್ಾ ಟಯಪ್ ಸ್ಲಹಾ ಮಂಡಳಿ: 

 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ನಿೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ 

ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಲಿ್ಲನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಅವುಗಳ ವಿನಾಯ ಸ ಮತ್ತು  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ದ್ಧಿಂದ 

ಉಿಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು. 

 

1. ಪೂಜಾ/ಪಿ್ರರ್ಯನ ಸ್ಥ ಳಗಳ ಕಾಯೆ್ದ ,1991: 

2. ಭಿಕಿಾಟನಯನ್ನು  ಅಪರಾಧ್ ಮುಕು ಗಳಿಸ್ಲು 

ಮನ್ವಿ: 

3. ಸೈಕಿ್ತಿಂಗ್ ಕರಡು ನಿೀತ್ರಯನ್ನು  ರಚಸಿದ 

ಚಂಡಿಗಡ: 

4. ನಗಾಲಾಯ ಿಂಡ್್ನ್ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ನಗರಿಕರ 

ನೀಿಂದಣಿ (RIIN): 

5. ARC ಗಳ ಕಾಯಯವೈಖರಿಯನ್ನು  ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಲು 

ಸ್ಮಿತ್ರಯನ್ನು  ರಚಸಿದ 

6. ಸ್ಾ ಟ್ಯಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಿೀಡ್ ಫಂಡ್ 

ಯೀಜನ 

7. ವಿಶವ  ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಸೂಚಯ ಿಂಕ. 

8. ವಾಹನ್ ಗುಜರಿ ನಿೀತ್ರ.9- 

ವಿಷಯಗಳು: ಸ್ಕಾಯರದ ವಿವಿಧ್ ಅಿಂಗಗಳ ನ್ಡುವೆ 

ಅಧಿಕಾರ ವಿಭ್ಜನ, ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ 

ಕಾಯಯವಿಧಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು. 

 

1. ಜಮುೂ  & ಕಾಶಿೂ ೀರದ ದಬಾಯರ್ ವಗಾಯವಣೆ 

ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

2. ಜನ್ರು ತ್ಮೂ  ಇಷ್ ದ ಧ್ಮಯವನ್ನು  ಆಯ್ದಕ  

ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವ ತಂತಿ್ರು: ವರಿಷಠ  

ನಯಯಾಲಯ: 

3. ಪ.ಎಿಂ ಕಸ್ಯ ನಿಧಿ. 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಕಿಂದ್  ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಂದ  ದುಬಾಲ 

ವಗಾದ ಜ್ನ್ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಇರುವ ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಈ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ರ್ಕಯಾಕ್ಷಮತೆ; 

ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ಗಳು,ರ್ಕನೂನುಗಳು, ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಈ ದುಬಾಲ ವಿಭಾಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ 

ರಚಿಸಲ್ಯದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು. 

 

1. ಎಮಜ್ಞಯನಿೂ  ಕಿೆ ಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಗಾಯ ರಂಟಿ ಸಿಕ ೀಮ್ 

(ECLGS). 

2. ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ವಲಸ್ಯ ಕಾಮಿಯಕ ಕರಡು ನಿೀತ್ರ: 

3. ಪಿ್ರಜ್ಞಕ್್  ಲಡಾಖ್ ಇಗೆು ೈಟೆಡ್ ಮಿಂಡ್ೂ . 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂಸತ್ತು  ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  ಶಾಸರ್ಕಿಂಗಗಳು – 

ರಚನೆ, ರ್ಕಯಾವೈಖರಿ, ವಯ ವಹಾರದ ನ್ಡಾವಳಗಳು, 

ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು  ಸವಲತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಇವುಗಳಿಂದ 

ಉಿಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು. 

 

1. ಹರಿಯಾಣವು ತ್ನ್ು  ವಿಧಾನ್ಸ್ಭೆಯಲಿಿ  

ವಯ ವಹಾರ ನ್ಡಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  

ಏಕೆ ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ? 

2. ಸಂಸ್ದೀಯ ಸ್ದನ್ ಸ್ಮಿತ್ರಗಳ ಸ್ಭೆ 

ಆಯೀಜಸ್ತವಂತೆ ಕರೆನಿೀಡಿದ ನಯಕರು. 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂವಿಧಾನ್- ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳು, 

ವಿಕಸನ್, ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳು, ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳು, ಮಹತ್ರಾ ದ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಮೂಲ ರಚನೆ. 

 

1. ಸಾಗರೀತ್ು ರ ಭಾರತ್ರೀಯ ನಗರಿಕರು 

(OCI): 

2. ಸ್ತಪಿ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್್ಯನ್ ವಿಶಾಲ ಅಧಿಕಾರ 

ವಾಯ ಪು . 

3. ಏಕರೂಪ ನಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ-ಗೀವಾ. 

4. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 311 (2) (ಸಿ) ವಿಧಿ 

5. ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 217 ನೇ ವಿಧಿ. 

6. ದೆಹಲಿ ಸ್ಕಾಯರದ ಜವಾಬೆಾ ರಿಗಳು 

ಉಳಿದರುತ್ು ವೆ: ಕಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಯರ. 
 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿವಿಧ ಸ್ವಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದು ಗಳಗೆ 

ನೇಮರ್ಕತ್ರ,ವಿವಿಧ ಸ್ವಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ 

ಅಧಿರ್ಕರಗಳು, ರ್ಕಯಾಗಳು ಮತ್ತು  ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಗಳು. 

1. ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ನಯ ಯಾಧಿೀಶರ ನೇಮಕ: 

2. ಮುಖಯ  ಚ್ಚನವರ್ಣ ಆಯುಕು ರು: 

3. ನಯಯಾಧಿೀಶರ ನೇಮಕಾತ್ರಗಳನ್ನು  ತ್ವ ರಿತ್ 

ಗಳಿಸ್ಲು ಮುಿಂದಾದ ಕಿಂದಿ : 
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4. ಉಚಚ  ನಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿಿ  ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ 

ನಯ ಯಾಧಿೀಶರ ನೇಮಕಾತ್ರಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನ 

ತೀರಿದ ಸ್ತಪಿ ೀಿಂಕೊೀಟ್ಯ. 

5. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 223 ನೇ ವಿಧಿ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡ 

ದವ ಪಕಿ್ತ ೀಯ, ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ಜಾಗತ್ರಕ 

ಗುಿಂರ್ಪಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಒಪಪ ಿಂದಗಳು ಮತ್ತು  / ಅರ್ವಾ ಭಾರತ್ದ 

ಹಿತ್ಯಸ್ಕ್ತು ಗಳ ರ್ಮಲೆ ಪರಿರ್ಣಮ ಬಿೀರುವ ಅಿಂಶಗಳು. 

1. ಬಿಮ್ೂ  ಟೆಕ್: 

2. ಸ್ಪಿೆ ೈ ಚೈನ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ೂ  

ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (SCRI). 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಪಿಮುಖ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ 

ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು, ಏಜ್ಞನಿೂ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೇದಕೆಗಳು, 

ಅವುಗಳ ರಚನ, ಮತ್ತು  ಆದೇಶ. 

 

1. ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ನಯಯಾಲಯ 

(ICC): 

2. ಉತ್ು ರ ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ ಒಪಪ ಿಂದ ಸಂಘಟನ(NATO): 

3. ಸ್ವ ತಂತಿ್  ಸಂಚಾರ ಕಾಯಾಯಚರಣೆ (FONOP): 

4. ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗಳಲಿಿ  ಜೀವಂತ್ ಕಾಡು ಸ್ಸ್ು ನಿಗಳ 

ಮಾರಾಟವನ್ನು  ನಿಲಿಿಸ್ತವಂತೆ ಆಗಿಹಿಸಿದ ವಿಶವ  

ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಥ  (WHO): 

5. ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಸ್ಮಗಿ  ಆರ್ಥಯಕ ಸ್ಹಭಾಗಿತ್ವ  

(RCEP) ಒಪಪ ಿಂದ: 

6. ಅರ್ಮರಿಕಾದಿಂದಗೆ ಅಫ್ಘಾ ನಿಸಾು ನ್ದಿಂದ  

ನಿಗಯಮಿಸ್ಲಿರುವ ನಯ ಟೀ ಪಡೆಗಳು: 

7. ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧ್ವ್ ಪಿ ಕರಣ: 

8. ಸಾೂ ರಕಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಪರಾತ್ತ್ವ  

ತ್ಯಣಗಳಿಗಾಗಿನ್ ಅಿಂತ್ರಾಷ್ಟ್ ಿ ೀಯ ದನ್ / ವಿಶವ  

ಪ್ರರಂಪರಿಕ ದನ್. 

9. ಬೀವಾ ಫೀರಂ. 

10. ಜಾಗತ್ರಕ ಯುವ ಸ್ಜುು ಗಳಿಸ್ತವಿಕೆ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ 

ಪರಿಹಾರಗಳ ಅಭಿಯಾನ್. 

11. ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಕಶಾಲೆಯ 

ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಕೊೀಡೆಕ್ೂ  ಸ್ಮಿತ್ರಯ ಐದನೇ 

ಅಧಿವೇಶನ್ (CCSCH). 

12. ಹೇಗ್ ಮೂಲದ,ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸಾು ಿ ಸ್ು ಿ ಗಳ 

ನಿಷೇಧ್ಕಾಕ ಗಿ ಇರುವ ಸಂಸ್ಯಥ  (OPCW) ಗೆ 

‘ಬಾಹಯ  ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧ್ಕ’. 

13. ಹ್ಯಯ ಮನ್ ರೈಟ್ೂ  ವಾಚ್. 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಮೂಲಸೌಕಯಯ: ಇಿಂಧ್ನ್, 

ಬಂದರುಗಳು, ರಸ್ಯು ಗಳು, ವಿಮಾನ್ ನಿಲೆಾ ಣಗಳು, 

ರೈಲೆವ  ಇತ್ಯಯ ದ 

 

1. ‘ಸೌರಶಕ್ತು  ವಲಯ’ಕೆಕ  ಪಿ ೀತ್ಯೂ ಹ ಧ್ನ್: 

 

 

 

 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಅಧಯ ಯನ್ ಪ್ತ್್ರ ಕೆ – 3 

 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್, ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ, 

ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್, ರೊಬೊಟಿಕ್್ಸ , ನಾಯ ನೊ-ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್, 

ಜೈವಿಕ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಬೌದ್ಧಧ ಕ ಆಸಿು  ಹಕ್ಕು ಗಳಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಜಾಗೃತ್ರ. 

 

1. ನಸಾದ ಇನೂ ೈಟ್ ಲಾಯ ಿಂಡರ್: 

2. ಇಿಂಜನಿಟಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ ರ್: 

3. ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಅವಶೇಷಗಳು: 

4. ಮಂಗಳನ್ ಅಿಂಗಳದಲಿಿ  ಮದಲ ಹಾರಾಟ 

ನ್ಡೆಸಿದ ನಸಾದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ ರ್. 

5. 2025 ರಲಿಿ  ತ್ನ್ು ದೇ ಆದ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ 

ಕಿಂದಿ ವನ್ನು  ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಯ . 

6. ಮಂಗಳ ಗಿ ಹದಲಿಿ  ಆಮಿಜನ್ಕವನ್ನು  

ಉತ್ಯಪ ದಸಿದ ನಸಾದ ಪಸಿಯವರನ್ೂ  ಮಿಷನ್. 

7. ಕಿ್ಕ ಯ  -2 ಮಿಷನ್. 

8. ಕಡಾಡ ಯ ಪರವಾನ್ಗಿ. 

9. ಜುರಾಿಂಗ್ 

10. ಆದತ್ಯ -ಎಲ್ 1 ಸ್ಪೀಟ್ಯ ಸ್ಯಲ್. 
 
 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್- 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಅನ್ಾ ಯಗಳು ಮತ್ತು  

ದೈನಂದ್ಧನ್ ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು 

ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರೋಯರ 

ಸ್ವಧನೆಗಳು; ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ದ ದೇಶಿೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಹಸ 

ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ವನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸುವುದು 

 

1. ಬೈಕಲ್-GVD (ಗಿಗಾಟನ್ ವಾಲ್ಯಯ ಮ್ 

ಡಿಟೆಕ್ ರ್). 

2. ಸ್ತಸಿಥ ರ ಪಿ್ರಸಾೂ  / ಕನವ ಲೆಸ್ಯಿಂಟ್ ಪಿ್ರಸಾೂ : 

3. ಒಿಂದು ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಡೆಿಂಗೂಯ  

ರೀಗನಿಣಯಯ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ನ್: 

4. ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು  60% ವರೆಗೆ 

ಸ್ಮೃದಿ ಗಳಿಸ್ಲು ಪಿ್ರರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ 

ತ್ರಳಿಸಿದ ಇರಾನ್. 

5. 99% ರಷ್್ಟ  ಸೂಯಯನ್ ಬಳಕನ್ನು  

ಪಿ ತ್ರಬಿಿಂಬಿಸ್ಬಲಿ  ಸಾಮರ್ಯ ಯ ಹೊಿಂದದ 

‘ಇದುವರೆಗಿನ್ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಬಿಳಿ ಬಣಣ ’. 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಜೋವವೈವಿಧಯ ತೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು.: 

 

1. ಕೆನ್-ಬಟಾವ  ನ್ದ ಜ್ೀಡಣೆ ಯೀಜನ: 

2. ಒಡಿಶಾದ ಚಲಾಕ  ಸ್ರೀವರದಲಿಿನ್ ಡಾಲಿಿ ನ್ ಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಿ  ಹೆಚಚ ಳ: 

3. ಭಾರತ್ರೀಯ ಖಡೆಮೃಗ ಮುನು ೀಟ 2020 (IRV 

2020): 

4. ಭೂ ದನ್ 2021 

5. ಪೈರಸ್ೀಲ್’ ಯೀಜನ. 
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ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಅವನ್ತ್ರ, ಪರಿಸ್ರ ಪಿಭಾವದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್. 

 

1. ‘ಅರಣಯ  ಸಂರಕ್ಷರ್ಣ ಕಾಯೆ್ದ ’ಯ ಕರಡು 

ತ್ರದೆು ಪಡಿ: 

2. ಅಧ್ಯ ಯನ್ವಿಂದರ ಪಿಕಾರ: ಚಲಾಕ  

ಸ್ರೀವರವು ಬಂಗಾಳಕೊಲಿಿಯ ಒಿಂದು 

ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು : 

3. ಮಹೇಿಂದಿ ಗಿರಿಯಲಿಿ  ರಾಜಯ ದ ಎರಡನೇ 

ಜೀವಗೀಳ ಮಿೀಸ್ಲು ಸಾಥ ಪನಗೆ ಪಿಸಾು ವ 

ಮಂಡಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ ಸ್ಕಾಯರ: 

4. ನಟ್ ಜೀರೀ ಎಿಂದರೇನ್ನ, ಮತ್ತು  ಅದಕೆಕ  

ಭಾರತ್ದ ಆಕಿೆೀಪಣೆಗಳು ಯಾವುವು? 

5. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಜಾವ ಲಾಮುಖಿಯಿಿಂದ 

ಹೊರಸೂಸ್ಲಪ ಟ್  ಸ್ಲಿ ರ್ ಡೈಆಕೊ ೈಡ್ 

ಭಾರತ್ವನ್ನು  ತ್ಲುಪದೆ – ವಿಶವ  ಹವಾಮಾನ್ 

ಸಂಸ್ಯಥ : 

6. ‘ಸ್ಮುದಿ  ಪರಿಸ್ರದಲಿಿ  ಪಿ್ರ ಸ್ಿ ಕ್ ತ್ಯಯ ಜಯ  

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ’ ಕುರಿತ್ತ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಜಮಯನಿ 

ನ್ಡುವೆ ಒಪಪ ಿಂದ. 

7. ಇಿಂಗಾಲದ ನಟ್ ಜೀರೀ ಉತ್ಯಪ ದಕರ ವೇದಕೆ. 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂವಹನ್ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಆಿಂತ್ರರಿಕ 

ಭದ್ ತೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ಕವುದು, ಆಿಂತ್ರರಿಕ ಭದ್ತಾ 

ಸವಾಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಧಯ ಮ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಕ 

ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪಾತ್್ರ , ಸೈಬರ್ ಭದ್ ತೆಯ ಮೂಲಭೂತ್ರ 

ಅಿಂಶಗಳು, ಅಕ್ಮ ಹಣ ವಗಾಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಅದನುು  

ತ್ರಡೆಯುವುದು. 

 

1. ಚೀನದ ಡಿಜಟಲ್ ಕರೆನಿೂ : 

2. ನಯ ಷನ್ಲ್ ಇಿಂಟನಯಟ್ ಎಕೊ ಚ ೀಿಂಜ್ ಆಫ್ 

ಇಿಂಡಿಯಾ ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಅಿಂತ್ಜಾಯಲ 

ವಿನಿಮಯ 

3. ನಿೀರವ್ ಮೀದಯವರನ್ನು  ಹಸಾು ಿಂತ್ರಿಸ್ಲು 

ಒಪಪ ದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡ ಮ್. 

4. ಅಿಂತ್ಜಾಯಲದಿಂದ ಆಕಿೆ ೀಪ್ರಹಯ ವಿಷಯವನ್ನು  

ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಕುರಿತ್ತ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೀಟ್ಯ ನ್ 

ಮಾಗಯಸೂಚಗಳು. 

5. ಡಿ ಗ್ೂ  ಪಿ ಕರಣಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಕಾಯರದ 

ರ್ಪರಸಾಕ ರ ನಿೀತ್ರ. 

6. ವಾಟಾೂ ಪ್ ನ್ ಗೌಪಯ ತೆ ನಿೀತ್ರ. 

7. ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್ ಸ್ವ ಯಂಸೇವಕ ಕಾಯಯಕಿಮ. 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ನೇರ ಮತ್ತು  ಪ್ರೊೋಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಸಬ್್ಸ ಡಿಗಳು 

ಮತ್ತು  ಕನಿಷಾ  ಬೆಿಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಿಷಯಗಳು; ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ವಿತ್ರರಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥ  – 

ಉದ್ದು ೋಶಗಳು, ರ್ಕಯಾಗಳು, ಮಿತ್ರಗಳು, ಸುಧಾರಣೆಗಳು; 

ಬಫರ್ ಸ್್ವ ಕ್ಸ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಭದ್ ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಿಷಯಗಳು; ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಮಿಷನ್; ಪ್ಶುಸಂಗೋಪ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಾಶಾಸು ರ. 

 

1. ಕೃಷ್ಟ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಕುರಿತ್ ವರದಯನ್ನು  

ಸ್ವೀಯಚಛ  ನಯಯಾಲಯಕೆಕ  ಸ್ಲಿಿ ಸಿದ ಸ್ಮಿತ್ರ: 

2. ಆಹಾರ ಕಿೆ ೀತಿ್ ಕೆಕ  ಪಿ ೀತ್ಯೂ ಹಧ್ನ್ ನಿೀಡಲು 

ಅನ್ನಮೀದನ ನಿೀಡಿದ ಕಿಂದಿ  ಮಂತಿ್ರಮಂಡಲ: 

3. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಆಹಾರ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಶಿಂಗಸ್ಭೆ 2021: 

4. ಕೃಷ್ಟ ಮೂಲಸೌಕಯಯ ನಿಧಿ. 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ರೋಯ ಆರ್ಥಾಕತೆ ಮತ್ತು  ಯೋಜ್ನೆ, 

ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳ ಕ್ೊ ೋಡಿೋಕರಣ , ಪ್್ ಗತ್ರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  

ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೋಗಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು. 

 

1. ಹಣದುಬಬ ರ ಗುರಿ: 

2. ಹರಿಯಾಣದ ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರ (ಕೊೀಟಾ) ಕಾನೂನ್ನ: 

3. ನಮನಿದೇಯಶನ್ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯ  ವಯ ವಸ್ಯಥ  

(HSN ಕೊೀಡ್): 

4. G-SAP: ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಚೇತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಯಕುಯ ರಿಟಿೀಸ್ 

ಸಾವ ಧಿೀನ್ ಯೀಜನ: 

5. ವೇಯ್ಸೂ  ಮತ್ತು  ಮಿೀನ್ೂ  ಕಿೆ ಡಿಟ್. 

 
 

ವಿಷಯಗಳು:ಆಿಂತ್ರರಿಕ ಭದ್ ತೆಗೆ ಸವಾಲನುು  ಒಡುು ವ 

ಆಡಳತ್ರ ವಿರೊೋಧಿ ಅಿಂಶಗಳ ಪಾತ್್ರ  

 

1. ನಗರಿಕ ರಕ್ಷರ್ಣ ಸ್ವ ಯಂಸೇವಕರು: 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು. 

 

1. ವಸಂತ್ಕಾಲದಲಿಿ  ಕಾಡೆಿಚ್ಚಚ  ಮತ್ತು  ಈ 

ವಷಯದುದೆಕ್ಕಕ  ಅದರ ಆವತ್ಯನ್: 

2. ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಹವಾಮಾನ್ ದುಬಯಲತೆ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ವರದ. 

3. ವಿಪತ್ತು  ನಿವಯಹರ್ಣ ಕಾಯೆ್ದ . 

4. ಅಸಾೂ ಿಂ ಭೂಕಂಪನ್. 
 

ವಿಷಯಗಳು: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್್ಮುಖ 

ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ವಿಧಾನ್ಗಳು, ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ರಯ ನಿೋರಾವರಿ 

ಮತ್ತು  ನಿೋರಾವರಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಂಗ್ಹಣೆ, ಕೃಷಿ 

ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳ ಸ್ವಗಣೆ ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಮತ್ತು  

ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಅಡೆತ್ರಡೆಗಳು; ರೈತ್ರರ 

ನೆರವಿನ್ಲಿ್ಲ  ಇ-ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್. 

 

1. ಅಫ್ರೀಮು ಇಳುವರಿಯನ್ನು  ಹೆಚಚ ಸ್ತವ 

ಕಿಮಗಳನ್ನು  ಸ್ಕಾಯರ ಪರಿಗಣಿಸ್ತತ್ು ದೆ: 

2. ಮೆಟ್್ಟ ರು-ಸ್ರಬಂಗಾ ಏತ್ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನ: 

3. ಸಾವ ಮಿತ್ವ  ಯೀಜನ. 

4. ವಿಶಾಲ ಪಿದೇಶ ಪಿಮಾಣಿೀಕರಣ ’ಯೀಜನ. 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಅಿಂತ್ರಗಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅದರಿಿಂದ 

ಉಿಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು 

. 

1. ಸ್ಾ ಯ ಿಂಡ್ ಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಯೀಜನ: 

2. ನ್ಬಾಡ್್ಯಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ 50,000 ಕೊೀಟಿ 

ರೂಪ್ರಯಿಗಳ ನರವು ನಿೀಡಿದ,RBI: 

3. ಆರ್್ಬಿಐ ಮುಿಂದೆ ‘ಆನ್ ಟಾಯ ಪ್’ ಪರವಾನ್ಗಿ 

ಪಡೆಯಲು ಅಜಯ. 
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ವಿಷಯಗಳು: ಸರ್ಕಾರಿ ಬಜೆಟ್. 

 

1. ಉದಯೀನ್ನೂ ಖ ಆರ್ಥಯಕತೆಗಳಲಿಿ  ಗರಿಷಠ  

ಮಟ್ ದಲಿಿರುವ ಭಾರತ್ದ  ಸಾವಯಜನಿಕ ಸಾಲ: 

2. 94ನೇ ವಯಸಿೂ ನ್ಲಿಿ  ನಿಧ್ನ್ರಾದ,ಬಾಯ ಿಂಕ್ತಿಂಗ್ 

ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ ಪತ್ಯಮಹ: ಮಾಜ RBI ಗವನ್ಯರ್ 

ಎಿಂ.ನ್ರಸಿಿಂಹಮ್. 
 

 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಅಧಯ ಯನ್ ಪ್ತ್್ರ ಕೆ –  4 

 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಆಡಳತ್ರದಲಿ್ಲ   

ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ / ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಮೌಲಯ ಗಳು ಮತ್ತು  

ನೈತ್ರಕತೆ: ಸೆಿ ತ್ರ ಮತ್ತು  ತಿಂದರೆಗಳು; ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು  

ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ನೈತ್ರಕ ರ್ಕಳಜ ಮತ್ತು  

ಸಂದ್ಧಗಧ ತೆಗಳು. ಮಾಹಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸರ್ಕಾರದಲಿ್ಲ  

ಪಾರದಶಾಕತೆ. 

 

1. ಗಂಭಿೀರ ಅಪರಾಧ್ ಪಿ ಕರಣದಿಂದ 

ಖುಲಾಸ್ಯಗಿಂಡ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಯಯನ್ನು  

ಉದಯ ೀಗದಾತ್ನ್ನ ತ್ರರಸ್ಕ ರಿಸ್ಬಹುದು: 

ಸ್ತಪಿ ೀಿಂಕೊೀಟ್ಯ 

 

ವಿಷಯಗಳು: ನೈತ್ರಕತೆ, ಸಮಗ್ ತೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ. 

 

1. ಮಂಗಗಳ ಭಿೂಣಗಳಲಿಿ  ಬಳೆಯುತ್ರು ರುವ 

ಮಾನ್ವ ಜೀವಕೊೀಶಗಳು: ನೈತ್ರಕ ಚಚ್ಯಗೆ 

ನಿಂದ:

 
 
 

ಪೂವಯಭಾವಿ ಪರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು: 
 

 

1. ಮಿಲಿಟರಿ ಪಶು-ಸಂಗೀಪನ ಕಿಂದಿ ಗಳು. 

2. ಎಐಎಿಂ-ಪಿೆ ೈಮ್. 

3. ಕುಯ ಲೆಕ್ೂ  ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಮನ ಸ್ಳೆಳ ಗಳು 

ಯಾವುವು? 

4. ಸ್ಣಣ  ಉಳಿತ್ಯಯ ಯೀಜನಗಳ ರ್ಮಲಿನ್ 

ಬಡಿಡ ದರ ಕಡಿತ್ವಿಲಿ . 

5. ಶಾಿಂತ್ರರ್ ಒಗಿ ೀಶೆನ ಸ್ಮರಾಭಾಯ ಸ್ 2021 

6. ಮುಿಂಬೈನ್ಲಿಿ  ಮೂರನೇ ಜಂಟಿ ಲಾಜಸ್ಿ ಕ್ೂ  

ನೀಡ್ (ಜ್ಞಎಲ್ಎನ್). 

7. ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫ್ಘಲೆಕ  ಪಿ ಶಸಿು  

8. ಸಂಕಲಪ ದಿಂದ ಸಿದಿ . 

9. ಚನಬ್ ಸೇತ್ತವೆ: ವಿಶವ ದ ಅತ್ರ ಎತ್ು ರದ ರೈಲೆವ  

ಸೇತ್ತವೆ. 

10. ಲಾ ಪಿ್ರ ಸ್ (LA PEROUSE) 

11. ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ವಚ್ಚಯವಲ್ ಚ್ಚನವರ್ಣ 

ಸಂದಶಯಕರ/ ವಿೀಕ್ಷಕರ ಕಾಯಯಕಿಮ (IVEP) 

2021. 

12.  ಸಂಚಾರಿ ಲಾಯ ಬ್. 

13.  ವಲಿ್ -ರಾಯ್ದಟ್ ನ್ಕ್ಷತಿ್ ಗಳು. 

14. ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ದನ್. 

15. ಮಧು ಕಿಾ ಿಂತ್ರ ಪೀಟಯಲ್. 

16. ಅನ್ಮಯ. 

17. ಬೈಸಾಖಿ. 

18. ಕೆಿಂರ್ಪ ಸ್ಮುದಿ . 

19. ಹಾಿಂಗ್ ಕಾಿಂಗ್್ನಿಿಂದ ವಲಸ್ಯ ಬಂದವರಿಗೆ ನಿಧಿ 

ಸಾಥ ಪಸ್ಲು ನಿಧ್ಯರಿಸಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ 

ಕ್ತಿಂಗಡ ಮ್. 

20. ಜೆಾ ನ್ವಾಪ ಮಸಿೀದ. 

21. ನಯ ನ ಸಿು ಫರ್ ( ಮಕಿೊೀಸ್ಯನ್ೂ ರ್ ಆಧಾರಿತ್ 

ಸಿ್ ೀಟಕದ ಜಾಡು ಪತೆು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ನ್) 

22. ಡೂಮ್ೂ  ಡೇ ಹಿಮನ್ದ. 

23. ಸ್ತಧಾರಿತ್ ಆಿಂಟಿಕ್ತವ ಟಿೀಸ್ ಮಾಯ ನೇಜ್ಞೂ ಿಂಟ್ 

ಸಿಸ್್ ಮ್. 

24. ಬಿ್ರಸ್ಯಲೀಸಿಸ್. 

25. ಉಮ್ಿಂಗೀಟ್ ನ್ದ. 

26. ಉರುಕಾ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

27. ಗಿಾ ಯ ಿಂಡ್ ವೆಸ್್ ನ್ಯ ಟಿ ಿಂಕ್ (GWT) ರಸ್ಯು ಯಾಗಿ 

EVR ಪೆರಿಯಾರ್ ಸ್ಲೈ. 

28. ಸ್ಯರೀಜಾ. 

29. ಪೀಶನ್ ಜೆಾ ನ್. 

30. ಇ-ಸಂತ್ಯ. 

31. ನ್ವಜಾತ್ ಶಿಶುಗಳು, ಚಕಕ  ಮಕಕ ಳು ಮತ್ತು  

ಅವರ ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕು ವಾದ 

ನರೆಹೊರೆಯ (ITCN) ತ್ರಬೇತ್ರ ಮತ್ತು  

ಸಾಮರ್ಯ ಯ ವೃದಿ  ಕಾಯಯಕಿಮ. 

32. ಆಹಾರ್ ಕಿಾ ಿಂತ್ರ. 

33. ಏನಿದು ಮಂಕ್ತಡಾಕ್ೆ ೈಲ್? 

34. ಟಿಕಾ ಉತ್ಯೂ ವ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

35. ರೈಸಿನ ಸಂವಾದ. 

36. ಕ್ತರಿದಾದ-ರೇಖ್ಯಯ ಸ್ಯಫಟ್ಯ 1 (NLS 1) 

ನ್ಕ್ಷತಿ್ ರ್ಪಿಂಜ. 

37. ಮಾನ್ಸ್ ಅಪಿಕಶನ್ 

38. ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಲು 

ಪಿ್ರಧಿಕಾರವನ್ನು  ಸಾಥ ಪಸಿದ RBI. 

39. ಸೈಬರ್್ಸ್ಯಪ ೀಸ್್ನ್ಲಿಿ  ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು  ಭ್ದಿ ತೆಗೆ 

ಕರೆ ನಿೀಡಿದ ಪ್ರಯ ರಿಸ್. 

40. ಈಟ್ ಸಾೂ ಟ್ಯ ಸಿಟಿಸ್ ಚಾಲೆಿಂಜ್. 

41. ಎಲಿರಿಗೂ ಸಾರಿಗೆ (ಟಿ 4 ಆಲ್) ಸ್ವಾಲು. 

42. ಲಿಿಂಗ ಸಂವಾದ. 

43. ಡಿಸ್ಕ  ಫೂಟೆಡ್ ಬಾವಲಿಗಳು. 

44. ಚೀಲಿಸ್ು ನ್ ಮರಭೂಮಿ. 

45.  ಟಿಕ್ತ ರಚನ 

46. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್. 

47. ಐರೀಪಯ  ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಮಂಡಳಿ. 

48. ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ದನ್. 

49. FOSS4GOV ಇನು ೀವೇಶನ್ ಚಾಲೆಿಂಜ್. 

50. ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ನಂಗಲಾ. 

51. ಗಡಿ ರಸ್ಯು  ಸಂಘಟನ (BRO). 
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52. ಹವಾಮಾನ್ 2021 ರ ನಯಕರ ಶಿಂಗಸ್ಭೆ. 

53. ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ರ ರಾಜ್ ದನ್. 

54.  ಡಿೀಪ್ ಟೈಮ್ ಪಿ್ರಜ್ಞಕ್್ . 

55.  ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಎಿಂಡಿ, ಸಿಇಒ, ನಿದೇಯಶಕ 

ಹುದೆೆ ಗಳಿಗೆ 70 ವಷಯ ವಯಸಿೂ ನ್ ಮಿತ್ರ ನಿಗದ 

ಪಡಿಸಿದ 

56. ಹೆಲಿಕಾಪ್ ರ್್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಕ ಸ್ಪ ಟಿಕ 

ಘಟಕಗಳನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸ್ಬಲಿ  ರಾಷ್ ಿ ಗಳ 

ಒಕ್ಕಕ ಟವನ್ನು  ಸೇರಿದ ಭಾರತ್. 

57. ಸ್ತದೆಯಲಿಿರುವ ಸ್ಥ ಳಗಳು- ಸಾಹೇಲ್. 

58. ಕೌಲ್ಯನ್ ಪೆನಿನ್ನೂ ಲಾ / ಪಯಾಯಯ ದವ ೀಪ. 

59. ಕೊೀವಿನ್. 

60. ವರುಣ ಸ್ಮರಾಭಾಯ ಸ್ 2021. 

61. ಪೈಥಾನ್ -5. 

62. ತ್ರಯಾನೆ  ವುಯ ಮಘಟಕ. 

63. ವಿಶವ ದ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಹಳೆಯ ನಿೀರು. 

64. MACS 1407. 

65.  ಸ್ವ ಯಂ ಚಾಲಿತ್ ವಾಹನ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ 

ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ರೂಪಸಿದ ಮದಲ ದೇಶ 

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡ ಮ್. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ 1: 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ರೋಯ ಸಂಸು ೃತ್ರಯು ಪ್ಾಚಿೋನ್ ರ್ಕಲದ್ಧಿಂದ ಆಧುನಿಕ 

ರ್ಕಲದವರೆಗೆ ಕಲ್ಯ ಪ್್ರ್ಕರಗಳು, ಸ್ವಹಿತ್ರಯ  ಮತ್ತು  ವಾಸುು ಶಿಲಪ ದ ಪ್್ಮುಖ 

ಅಿಂಶಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ. 

ಶಿಿ ೀ ರಾಮಾನ್ನಜಾಚಾಯಯರು: 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಶ್ಿ ೋ ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಾರ 1004 ನೇ ಜ್ನ್ೂ  ದ್ಧನಾಚರಣೆಯನುು  2021 ರ ಏಪ್್ರಲ್ 18 ರಂದು 

ಆಚರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ಶಿಿ ೀ ರಾಮಾನ್ನಜಾಚಾಯಯರ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಕಿ್ತ .ಶ 1017 ರಲಿ್ಲ  ತ್ರಮಿಳುನಾಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಜ್ನಿಸಿದರು. 

2. ಅವರನುು  ಶಿಿ ೀ ವೈಷಣ ವ ಪಂರ್ದ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಗೌರವಾನಿಾ ತ್ರ ಆಚಾಯಾರು ಎಿಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಅವರನುು  ಇಳಯ ಪೆರುಮಾಳ್ (Ilaya Perumal) ಎಿಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ, ಅಿಂದರೆ 

ಬೆಳಕ್ಕ / ವಿಕಿರಣ ಎಿಂದರ್ಾ. 

4. ದೈವಿಕತೆಯ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಅವರ ತ್ರತ್ರಾ ಶಾಸಿು ರೋಯ ಅಿಂಶಗಳ ಅಡಿಪಾಯವು  ಭಕಿು  ಚಳವಳಯ 

ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್್ಭಾವ ಬ್ಸೋರಿತ್ತ. 

5. ಅವರು ವೇದಾಿಂತ್ರ ತ್ರತ್ರಾ ಶಾಸು ರ ಸಂಪ್್ದಾಯದಲಿ್ಲ  ‘ವಿಶಿಷ್್ಯ ದೆವ ೈತ್’ ಸಿದಾಧ ಿಂತ್ರದ 

ಉಗಮರ್ಕರರಾಗಿ ಪ್್ ಸಿದಧ ರಾಗಿದಾು ರೆ. 

6. ಅವರು ವೇದಾಿಂತ್ರ ತ್ರತ್ರಾ ಶಾಸು ರ ಸಂಪ್್ದಾಯದಲಿ್ಲ  ‘ವಿಶಿಷ್್ಯ ದೆವ ೈತ್’ ಸಿದಾಧ ಿಂತ್ರದ ಪ್್ಮುಖ 

ಪ್್ ತ್ರಪಾದಕರಾಗಿ ಪ್್ ಸಿದಧ ರಾಗಿದಾು ರೆ. 



Insightsonindia.com i 
Page 7 

INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 
  

7. ಅವರು ಪ್್ಮುಖವಾಗಿ ಭಗವದ್ಧಗ ೋತೆ ಮತ್ತು  ಬ್ ಹೂ  ಸೂತ್್ರ  ಗಳ 

ಮೇಲೆ ಭಾಷಯ ಗಳನ್ನು  (ವಿಮರ್ಶಾ) ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಬರೆದ್ಧದಾು ರೆ. 

ವಿಶಿಷ್್ಯ ದೆವ ೈತ್ ಸಿದಿಾ ಿಂತ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಇದು ವೇದಾಿಂತ್ರ ತ್ರತ್ರು ಾ ಶಾಸು ರದ ಏಕದೇವತಾವಾದ್ಧ ಸಂಪ್್ದಾಯವಾಗಿದ್ದ. ಇದು ಸವಾವಾಯ ಪ್ರ 

ಸರ್ೋಾತ್ರು ಮ ಜೋವಿಗಳ ಏಕದೇರ್ೋಪಾಸನೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಬ್ ಹೂ ನ್ ಮಾತ್್ರ  ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲದ್ದ 

ಎಿಂದು ನಂಬಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಆದರೆ ಇದು ವಿವಿಧ ರೂಪ್ಗಳಲಿ್ಲ  ವಯ ಕು ವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಇದನುು  ಸಿೋಮಿತ್ರ ವೇದಾಿಂತ್ರ, ಅರ್ವಾ ಎಲಿ  ವಾಯ ಪ್ಕವಾದ ಏಕದೇರ್ೋಪಾಸನೆ, ಅರ್ವಾ 

ಅಹಾ ದ್ಧಾ -ಅಲಿದ (ಜೀವಾತ್ೂ  ಮತ್ತು  ಪರಮಾತ್ೂ  ಎರೆಡೂ ಬೇರೆಯಲಿ ) ಅರ್ವಾ 

ಸದುಗ ಣ ಏಕದೇರ್ೋಪಾಸನೆ ಎಿಂದೂ ವಿವರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ವೇದಾಿಂತ್ರ ತ್ರತ್ರು ಾ ಶಾಸು ರದ ಈ ಸಂಪ್್ದಾಯವು ಇಡಿೋ ಪ್್ಪಂಚದ ವೈವಿಧಯ ತೆ ಅರ್ವಾ 

ಬಹುರೂಪ್ತೆಯು ಮೂಲಭೂತ್ರವಾದ ಒಿಂದೇ ಶಕಿು ಯ ಅಧಿೋನ್ದಲಿ್ಲದ್ದ ಎಿಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ. 

 

 

  

ಖಜುರಾಹೊ ದೇವಾಲಯಗಳು:  (Khajuraho Temples 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಪ್್ವಾಸೋದಯ ಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ‘ದೇಖೀ ಅಪ್ರು  ದೇಶ’ ಸರಣಿಯಡಿಯಲಿ್ಲ  

‘ಖಜುರಾಹೊದಲಿ್ಲ  ನಿಮಿಾಸಲ್ಯದ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾಸುು ಶಿಲಪ ದ ವೈಭವ’ ಕ್ಕರಿತ್ತ ವೆಬ್ನಾರ್ 

ಆಯೋಜಸಿತ್ತು . 

‘ದೇಖೋ ಅಪಾು  ದೇಶ’ ವೆಬ್ನಾರ್ ಸರಣಿಯು ‘ಏಕ್ ಭಾರತ್-ಶಿೆ ೀಷಠ  

ಭಾರತ್’ ಅಭಿಯನ್ದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರದ ಶ್ಿ ೋಮಂತ್ರ ವೈವಿಧಯ ತೆಯನುು  ಪ್್ ದಶಿಾಸುವ 

ಪ್್ಯತ್ರು ವಾಗಿದ್ದ. 
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ಖಜುರಾಹೊ ದೇವಾಲಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಮಧಯ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಖಜುರಾಹ ದೇವಾಲಯಗಳು ದೇಶದ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಸುಿಂದರವಾದ 

ಮಧಯ ರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ಸ್ವೂ ರಕಗಳಾಗಿವೆ. 

2. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳನುು  ಕ್ಿ .ಶ 950-1050ರ ನ್ಡುವೆ ಚಂದೇಲಾ 

ದರೆಗಳು ನಿಮಿಾಸಿದಾು ರೆ. 

3. ಈ ಸ್ವೂ ರಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಹಿಿಂದೂ ಮತ್ತು  ಜೈನ್ ಧಮಾಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ದೇವಾಲಯಗಳವೆ. ಇದು ಈ ಪ್್ದೇಶದ ಹಿಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು  ಜೈನ್ರಲಿ್ಲ  ಇರುವ 

ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಧಾಮಿಾಕ ದೃಷ್ಿ ಕೊೋನ್ಗಳನುು  ಸಿಾ ೋಕರಿಸುವ ಮತ್ತು  ಗೌರವಿಸುವ 

ಸಂಪ್್ದಾಯವನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ವಿಿಂಧಯ  ಪ್ವಾತ್ರ ರ್್ಶ ೋಣಿಯ ವಾಯ ಪ್ರು ಯಲಿ್ಲವೆ. 

5. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಗರ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ್ತು ಶಿಲಪ ದ ಪಿ ತ್ರಮೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪಿ ಸಿದಿ ವಾಗಿವೆ. 

6. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಕಿೋಣಾವು 1986 ರಲಿಿ  ಯುನಸ್ಕ ೀ ‘ವಿಶವ  ಪರಂಪರೆಯ 

ತ್ಯಣ’ ದ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಿತ್ತ. 

7. ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ರ್ಕಮಪ್್ಚೋದಕ ಶಿಲಪ ಗಳಗೆ ವಿಶಾ ಪ್್ ಸಿದಧ ವಾಗಿವೆ. 

8. ಖಜುರಾಹ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಮೊದಲ ಲ್ಲಖಿತ್ರ ಉಲಿೆ ೋಖವು ಕ್ಿ .ಶ 1022 ರಲಿ್ಲ  

ಅಬುರಿಹಾನ್ ಅಲ್-ಬ್ಸರುನಿ ಮತ್ತು  ಕ್ಿ .ಶ 1335 ರಲಿ್ಲ  ಅರಬ ಪ್್ವಾಸಿ ಇಬನ್ ಬಟುಟಾ 

ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ದ್ದ. 

 

____________________________________________________________________ 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಹೊೀರಾಟ –  ಅದರ ವಿವಿಧ್ ಹಂತ್ಗಳು ಮತ್ತು  

ದೇಶದ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಿಿಂದ ಪಿಮುಖ ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಮತ್ತು  ಅವರ 

ಕೊಡುಗೆಗಳು. 

 

ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಯ ಕಾಿಂಡ: (Jallianwala Bagh massacre) 
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ಸಂದಭ್ಯ: 

ಭಾರತ್ರದ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ  ಹೋರಾಟದ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಜ್ರುಗಿದ ಎಿಂದ್ಧಗೂ ಮರೆಯಲ್ಯಗದ ಜ್ಲ್ಲಯನ್ 

ವಾಲ್ಯಬ್ದಗ್ ಹತಾಯ ರ್ಕಿಂಡ ನ್ಡೆದು 102 ವಷಾಗಳು ಸಂದ್ಧವೆ. 102 ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್ದ, ಅಿಂದರೆ 

1919ರ ಏಪ್್ರಲ್ 13ರಂದು ಪಂಜಾಬನ್ ಅಮೃತ್ರಸರದ ಜ್ಲ್ಲಯನ್ ವಾಲ್ಯ ಬ್ದಗ್ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಬ್್ಸ ಟಿಷರ ಗುಿಂಡಿನ್ ದಾಳಗೆ ನೂರಾರು ಅಮಾಯಕ ನಿರಾಯುಧ ಭಾರತ್ರೋಯರು ಬಲ್ಲಯಗಿದು ರು. 

 

ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್  ಘಟನಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಅಿಂದು ಬೈಸ್ವಖಿ ಹಬಬ ದ ದ್ಧನ್, ಅಮೃತ್ರಸರದ ಸೆ ಳೋಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  

ಹೊೀರಾಟದ ಇಬಬ ರು ನಯಕರಾದ ಸ್ತ್ಯ  ಪ್ರಲ್ ಮತ್ತು  ಸೈಫುದೆ ೀನ್ ಕ್ತಚಿ್ವ್ ಅವರ 

ಬಂಧ್ನ್ವನ್ನು , ಮತ್ತು  1919ರ ಮಾರ್ಚಾ 10 ರಂದು ಬ್್ಸ ಟಿಷರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಯವುದೇ 

ವಯ ಕಿು ಯನುು  ಯವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಯಿಲಿದ್ದ ಬಂಧಿಸುವ ಅಧಿರ್ಕರವನುು  

ಬ್್ಸ ಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕೆು  ನಿೋಡಿರುವ ರೌಲಟ್ ಕಾಯೆ್ದಯ 

ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ್ವನ್ನು  (implementation of the Rowlatt Act) ವಿರೀಧಿಸಿ ಚಚಯಸ್ಲು 

ಮತ್ತು  ಪಿ ತ್ರಭ್ಟಿಸ್ಲು ಆ ದ್ಧನ್ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಲು ನಿಧಾರಿಸಿದರು. 

2. ಬ್್ಸ ಟಿಷರ ಆದೇಶಕೆು  ವಿರುದಧ ವಾಗಿ, ಸೇರಿದು  ಜ್ನ್ಸಮೂಹವು ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು 

ಮತ್ತು  ಮಕು ಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಿತ್ತು . ಅವರೆಲಿರೂ ಎಲಿ್ಯ  ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಗೋಡೆಗಳಿಂದ 

ಆವೃತ್ರವಾದ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಚಿಕು  ಚಿಕು  ಗೇಟುಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧದು  ಜ್ಲ್ಲಯನ್ 

ವಾಲ್ಯ ಬ್ದಗ್ ಎಿಂಬ ಉದಾಯ ನ್ವನ್ದಲಿ್ಲ  ಸಭೆ ಸೇರಿದು ರು. ಸಭೆ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವಾಗ, 

ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕರಿಗೆ ತ್ರಕು  ಪಾಠವನುು  ಕಲ್ಲಸುವ ಇಚೆೆಯಿಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ಳಕೆು  

ತೆರಳದ ಬಿಿ ಗೇಡಿಯರ್-ಜನ್ರಲ್ ರೆಜನಲ್ಡ  ಎಡವ ಡ್ಯ ಹಾಯ ರಿ ಡೈಯರ್,(Brigadier-

General Reginald Edward Harry Dyer) ಅವರು ತ್ರಮೊೂ ಿಂದ್ಧಗೆ ಕರೆತಂದ 90 ಸೈನಿಕರಿಗೆ 

ಸಭೆ ಸೇರಿದು  ಜ್ನ್ಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ಗುಿಂಡು ಹಾರಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು 

ಗುಿಂಡೇಟಿನಿಿಂದ ತ್ರಪ್ರಪ ಸಿಕೊಳಳ ಲು ಗೋಡೆಗಳನುು  ಹತ್ರು  ಪಾರಾಗುವ ವಯ ರ್ಾ ಪ್್ಯತ್ರು  

ಮಾಡಿದರೆ, ಇನೂು  ಹಲವರು ಉದಾಯ ನ್ದ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಬ್ದವಿಗೆ ಧುಮುಕಿದರು. 

ಈ ಹತ್ಯಯ ಕಾಿಂಡದ ಪರಿರ್ಣಮಗಳು: 
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1. ಈ ಹತಾಯ ರ್ಕಿಂಡದ ನಂತ್ರರ ಅಮೃತ್ರಸರದ ಕಟುಕ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಟ್  ಜ್ನ್ರಲ್ ಡೈಯರ್ 

ನ್ನುು  ಅಧಿರ್ಕರದ್ಧಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಯಯಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಆತ್ರನ್ನುು  ಬ್್ಸಟನ್ ಗೆ ಗಡಿಪಾರು 

ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಈ ಹತಾಯ ರ್ಕಿಂಡದ ಪ್್ ತ್ರಭಟನಾರ್ಾವಾಗಿ ರಾಷ್ ರಕವಿ ರವಿೋಿಂದ್ನಾಥ್ ಟಾಯ ಗೋರ್ ಹಾಗೂ 

ಮಹಾತ್ರೂ  ಗಾಿಂಧಿೋಜಯವರು ತ್ರಮಗೆ ಬ್್ಸ ಟಿಷರು ನಿೋಡಿದು  ಪ್ದಕಗಳಾದ ಬಿಿ ಟಿಷ್ ನೈಟ್ 

ಹುಡ್ (ಸ್ರ್) ಮತ್ತು  ಕೈಸ್ರ್-ಎ-ಹಿಿಂದ್ ಪದಕಗಳನ್ನು  ಹಿಿಂದುರಿಗಿಸಿದರು. 

3. 1922 ರಲಿ್ಲ  ಕುಪಿ ಸಿದಿ  ರೌಲೆಟ್ ಕಾಯೆ್ದ ಯನುು  ಬ್್ಸ ಟಿಷರು ರದುು ಪ್ಡಿಸಿದರು. 

4. ಭಾರತ್ರೋಯ ರ್್ಕ ಿಂತ್ರರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಹತಾಯ ರ್ಕಿಂಡದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾಣ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡ ಜ್ನ್ರಿಗೆ 

ಗೌರವ ಸೂಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 1951ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವೂ ರಕರ್ಿಂದನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಿತ್ತ. 

ಇದು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು  ತಾಯ ಗದ ಸಂಕತ್ರವಾಗಿದುು , ಯುವಜ್ನ್ತೆಯಲಿ್ಲ  ದೇಶಪ್್ ೋಮವನುು  

ಹುಟ್ು ಹಾಕ್ಕತ್ರು ದ್ದ. ಘಟನೆಯ ನೆನ್ಪ್ರನ್ಲಿ್ಲ  ‘ಯಾದ್-ಇ-ಜಲಿಯನ್’ ಎಿಂಬ ವಸ್ತು  

ಸಂಗಿಹಾಲಯವನೂು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಕನ್ು ಡದಲಿ್ಯ  ಕುರುಹು: 

ಸ್ವಮ್ಾಜ್ಯ ಶಾಹಿ ಬ್್ಸ ಟಿಷರ ವಿರುದಧ  ಅಖಂಡ ಭಾರತ್ರವೇ ಸಿಡಿದ್ದದ್ಧು ತ್ತು . ಕನ್ು ಡ ನಾಡು ಕೂಡ 

ಹಲವು ಘಟನೆಗಳಗೆ ಅದಕೆು  ಸ್ವಕಿಷ ಯಗಿದ್ದ. ನಾಡಿನ್ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ  ಸೇನಾನಿಗಳು 1938ರ ಏಪ್್ರಲ್್ 8–

9 ಮತ್ತು  10ರಂದು ಬ್್ಸ ಟಿಷರ ವಿರುದಧ  ಪ್್ ತ್ರಭಟಿಸಿ ಮಂಡಯ  ಜಲಿೆಯ ಶಿವಪುರದಲಿ್ಲ  ಧಾ ಜ್ 

ಸತಾಯ ಗ್ ಹವನುು  ಹಮಿೂ ಕೊಿಂಡಿದು ರು. ಅದು ನಾಡಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತ್ರನ್ು  ಪ್್ಭಾವವನುು  

ಬ್ಸೋರಿತ್ತು . ಇಿಂದ್ಧನ್ ಚಿಕು ಬಳಾಳ ಪುರ ಜಲಿೆಯ ವಿದುರಾಶಾ ತೆ್ರ ವನುು  ಕಿಂದ್ವನಾು ಗಿ ಇಟ್ು ಕೊಿಂಡು 

ಚಳವಳ ರೂಪುಗಿಂಡಿತ್ತು . ಏಪ್್ರಲ್ 25ರಂದು ವಿದುರಾಶಾ ತೆ್ರ ದಲಿ್ಲ  ಧಾ ಜ್ ಸತಾಯ ಗ್ಹ ನ್ಡೆಸಲು 

ಉದ್ದು ೋಶಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಅಿಂದ್ಧನ್ ಕೊೋಲ್ಯರ ಜಲಿ್ಯಧಿರ್ಕರಿ ಮೂಲಕ ನಿಷೇಧಾಜೆಾ ಯನುು  

ಜಾರಿಗಳಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಜ್ನ್ರ ದಟ್ ಣೆ ನಿಯಂತ್್ರಸಲು ಪೊಲ್ಲೋಸರು ಗುಿಂಡಿನ್ ದಾಳ ನ್ಡೆಸಿದರು. 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂವತೆು ರಡು ದೇಶಪ್್ ೋಮಿಗಳ ಮಾರಣಹೋಮ 

ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. ಆ ಹತಾಯ ರ್ಕಿಂಡವನುು  ‘ಕನಾಾಟಕದ ಜ್ಲ್ಲಯನ್್ ವಾಲ್ಯಬ್ದಗ್್’ ಎಿಂದು 

ಗುರುತ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

1. ಬೇವು–ಬಲಿದ ಸ್ಮಿೂ ಶಿಣ ಎಿಂಬ ಲೀಕರೂಢಿಯ ಮಾತ್ತ ಸಾವಯಕಾಲಿಕ. ಮಧಾಯ ಹು  

ಬೆಲಿದ ಸವಿ ಚಪ್ಪ ರಿಸಿ ಸಂಭ್ಮಪ್ಟ್ು  ಇಳಹತ್ರು ಗೆ ನ್ಡೆದುಹೋದ ಮಾರಣಹೋಮ 

ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಕಂಡರಿಯದಷ್್ಟ  ಬೇವಿನ್ ಕಹಿಯನುು  ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದ. ಪಂಜಾಬ್ಸನ್ ಸುಗಿಗಯ 

ಹಿಗಿಗ ನ್ ದ್ಧನ್ವೇ ಅದರ ಮಣಿಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ರಕು ದ್ೋಕ್ಕಳ ಚೆಲಿ್ಲ  ನ್ರಹತೆಯ ಯ ಕರಾಳ ಕಹಿ ನೆನ್ಪು 

ಅನುಗಾಲ ಇಣುಕ್ಕವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದ. 

____________________________________________________________________ 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರಹಾಸ್- ಹದನಿಂಟನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ 

ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಇಿಂದನ್ವರೆಗಿನ್- ಮಹತ್ವ ದ ಘಟನಗಳು, ವಯ ಕ್ತು ತ್ವ ಗಳು, 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

ಜ್ಯ ೀತ್ರರಾವ್ ಫುಲೆ: (Jyotirao Phule) 

ಸಂದಭ್ಯ: 
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ಅವರು 11 ಏಪಿಲ್ 1827 ರಂದು ಜ್ನಿಸಿದರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಜ್ನ್ೂ  ವಾಷಿಾಕೊೋತ್್ರ ವವನುು  ಪ್್ ತ್ರ 

ವಷಾ ಜ್ಯ ೋತ್ರಬ್ದ ಫುಲೆ ಜ್ಯಂತ್ರ ಎಿಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಜ್ಯ ೀತ್ರರಾವ್ ಫುಲೆ ಬಗೆೆ : 

1. ಅವರು 1827 ರಲಿ್ಲ  ಮಹಾರಾಷ್ ರದ ಸ್ತ್ಯರಾ ಜಲಿೆ ಯಲಿ್ಲ  ಜ್ನಿಸಿದರು. 

2. 1888 ರ ರ್ಮ 11 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ ಿ ದ ಸಾಮಾಜಕ ಕಾಯಯಕತ್ಯ ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಕೃಷಣ ಜ 

ವಂದೇಕರ್ ಅವರು ಫುಲೆ ಯವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ೂ  ಎಿಂಬ ಬಿರುದನ್ನು  ನಿೋಡಿದರು. 

ಫುಲೆಯವರ ಸಾಮಾಜಕ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪಿಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳು: 

1. ಮಹಾತ್ರೂ  ಜ್ಯ ೋತ್ರರಾವ್ ಫುಲೆ ಅವರ ಕೆಲಸವು ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಅಸಪ ೃಶಯ ತೆ ಮತ್ತು  ಜಾತ್ರ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ನಿಮೂಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಮೊೋಚನೆ ಮತ್ತು  ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ, 

ಹಿಿಂದೂ ಕ್ಕಟುಿಂಬ ಜೋವನ್ದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದ. 

2. ಅವರನುು , ಅವರ ಪ್ತ್ರು  ಸ್ವವಿತ್್ರಬ್ದಯಿ ಫುಲೆ ಅವರೊಿಂದ್ಧಗೆ ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಪ್್ ವತ್ರಾಕರು ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಇವರು, ಆಗಸ್್  1848 ರಲಿಿ  ಮಹಾರಾಷ್ ಿ ದ ರ್ಪಣೆಯಲಿಿ  ಬಾಲಕ್ತಯರಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ದ 

ಮದಲ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಶಾಲೆಯನ್ನು  ತೆರೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತ್ರೋಯ ದಂಪ್ತ್ರಗಳಾಗಿದಾು ರೆ. 

4. ಆ ನಂತ್ರರ ಫುಲೆ ದಂಪ್ತ್ರಗಳು ಅಸಪ ೃಶಯ  ಜಾತ್ರಗಳಾದ ‘ಮಹರ್ ಮತ್ತು  ಮಾಿಂಗ್’ ನ್ ಮಕು ಳಗಾಗಿ 

ಶಾಲೆಗಳನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದರು. 

5. 1863 ರಲಿಿ , ಜ್ಯ ೋತ್ರಬ್ದ ಫುಲೆ ಗಭಿಾಣಿ ಬ್್ದಹೂ ಣ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಸುರಕಿಷ ತ್ರ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ‘ಪಿಸೂತ್ರ 

ಗೃಹ’ ವನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದರು. 

6. ಶಿಶುಹತೆಯ ಯನ್ನು  ತ್ಡೆಗಟ್ ಲು ಅವರು ಅನಥಾಶಿಮವನ್ನು  ತೆರೆದರು. ಈ ನಿಟ್ಿ ನ್ಲಿ್ಲ , 

ಇವರನುು  ದುರದೃಷ್ ಕರ ಮಕು ಳಗಾಗಿ ಅನಾಥಾಶ್ಮವನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹಿಿಂದೂ 

ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

7. 1868 ರಲಿಿ , ಜ್ಯ ೋತ್ರರಾವ್ ತ್ರನ್ು  ಮನೆಯ ಹರಗೆ ಒಿಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾು ನ್ಗೃಹವನುು  

ನಿಮಿಾಸಲು ನಿಧಾರಿಸಿದರು, ಇದು ಎಲಿ್ಯ  ಮಾನ್ವರ ಬಗೆಗ  ಅವರ ಒಲವು ತೋರಿಸುತ್ರು ದ್ದ, 

ಅದರೊಿಂದ್ಧಗೆ, ಅವರು ಎಲಿ್ಯ  ಜಾತ್ರಗಳ ಸದಸಯ ರೊಿಂದ್ಧಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಬೆರೆಯಲು 

ಬಯಸಿದರು. 

8. 1873 ರಲಿಿ , ಫುಲೆ ತ್ತಳತ್ರಕೊು ಳಗಾದ ಅರ್ವಾ ದಮನಿತ್ರ ವಗಾಗಳ ಹಕ್ಕು ಗಳಗಾಗಿ ಜಾತ್ರ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ಖಂಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ವೈಚಾರಿಕ ಸಿದಾಧ ಿಂತ್ರವನುು  ಪ್್ಚಾರ 

ಮಾಡಲು ‘ಸ್ತ್ಯ ಶೀಧ್ಕ್ ಸ್ಮಾಜ’ವನ್ನು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಿದರು. 

ಅವರ ಪಿ ಸಿದಿ  ಕೃತ್ರಗಳು: 

ತೃತ್ರೋಯ ರತ್ರು  (1855), ಗುಲ್ಯಮ್ಗಿರಿ (1873), ರ್ಶಟ್್ರ್ಕರೈಚಾ ಅಸೌಡ್, ಅರ್ವಾ ಕೃಷಿಕರ 

ವಿಪ್ರ್ಕಡ್ಾ (1881), ಸತ್ರಯ ಶೋಧಕ್ಸ ಸಮಾಜ್ೋತ್ರು ಲ್ಯ ಮಂಗಳಸೆ ಕ್ಸ ಸವಾ ಪ್ಯಜಾ-ವಿಧಿ (1887). 

OR 

(Tritiya Ratna (1855), Gulamgiri (1873), Shetkarayacha Aasud, or Cultivator’s 
Whipcord (1881), Satyashodhak Samajokt Mangalashtakasah Sarva Puja-vidhi 
(1887). 
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ವಿಷಯಗಳು: ಜಾಗತ್ರಕ ಇತ್ರಹಾಸ್. 

 

ಅರ್ಮಯನಿಯನ್ ಜನಿಂಗಿೀಯ ಹತ್ಯಯ ಕಾಿಂಡ: (Armenian Genocide) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಯುಎಸ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜ್ೋ ಬೈಡನ್ ಅವರು ಅಮೇಾನಿಯನ್ “ಜನಿಂಗಿೀಯ 

ಹತೆಯ ಯನ್ನು ” (Armenian Genocide)  ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸ್ಲು ಸಿದಧ ತೆ 

ನ್ಡೆಸಿದಾು ರೆ. 

1. ಪಿ ತ್ರ ವಷಯ, ಏಪಿಲ್ 24 ಅನುು  ‘ಅಮೇಾನಿಯನ್ ಹತಾಯ ರ್ಕಿಂಡದ ಸೂ ರಣೆಯ ದ್ಧನ್’ 

ಎಿಂದು ಗುರುತ್ರಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

‘ಅರ್ಮಯನಿಯನ್ ಜನಿಂಗಿೀಯ ಹತ್ಯಯ ಕಾಿಂಡ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಮದಲನಯ ಮಹಾಯುದಿ ದ ಸ್ಮಯದಲಿಿ , 1915 ಮತ್ತು  1922 ರ ನ್ಡುವೆ, 

ಅಮೇಾನಿಯನ್ ಜ್ನ್ರನುು  ಪೂವಯ ಅನಟೀಲಿಯಾದ್ಧಿಂದ ಒಟ್ ೀಮನ್ 

ತ್ತಕಯರು ಗಡಿೋಪಾರು ಮಾಡಿದ, ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ  ‘ಅಮೇಾನಿಯನ್ ನ್ರಮೇಧದಲಿ್ಲ ’ 

ಕೊಲೆಗಳು, ಹಸಿವು ಮತ್ತು  ರ್ಕಯಿಲೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಸ್ವವಿರಾರು ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರು ನಾಶವಾದರು. ಈ 

ಘಟನಯನ್ನು  ಟಕ್ತಯ ಒಪಪ ಕೊಳುಳ ವುದಲಿ  ವಾದರೂ ಇತ್ರಹಾಸದ ಈ ವಿದಯ ಮಾನ್ದ ಬಗೆಗ  

ಇತ್ರಹಾಸರ್ಕರರಲಿ್ಲ  ಸವಾಸಮೂ ತ್ರವಾದ ಒಮೂ ತ್ರವಿದ್ದ. 

1. ಈ ಘಟನೆಯಲಿ್ಲ  1 ಮಿಲ್ಲಯನ್್ಗಿಿಂತ್ರಲೂ ಹೆಚ್ಚು  ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರು ಸತ್ರು ರಬಹುದು 

ಎಿಂದು ಇಿಂಟನಯ ಯಷನ್ಲ್ ಅಸ್ೀಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಜನಸೈಡ್್ನ್ ವಿದಾಾ ಿಂಸರು 

ಅಿಂದಾಜಸಿದಾು ರೆ. 

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರ ಈ ಅಿಂಗಿೀಕಾರವು ಏಕೆ ಅಷ್್ ಿಂದು ಮಹತ್ವ ದೆಾ ಗಿದೆ? 

ಯು.ಎಸ್.ಎ  ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಅಿಂಗಿೋರ್ಕರವು ಟಕ್ತಯಯ ಮುಜುಗರಕೆಕ  ಕಾರಣವಾಗುವುದನುು  

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಟಕಿಾಯ ಮೇಲೆ ಅಿಂತ್ರಹ ಯವುದೇ ಮಹತ್ರು ರ ರ್ಕನೂನು ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬ್ಸರುವುದ್ಧಲಿ , ಎಿಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಕ್ಮದ್ಧಿಂದ, ಇತ್ರ 

ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ‘ನ್ರರ್ಮಧ್’ವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸ್ಲು ಪಿಚೀದನಯನ್ನು  ನಿೀಡಬಹುದು. 
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1. ಆದಾಗೂಯ , ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಮುದಾಯದಲಿ್ಲ  ಈ ಸಿಾ ೋರ್ಕರವು ಟಕಿಾಗೆ ಅನ್ಪೇಕಿ್ತತ್ 

ಮತ್ತು  ಅಸ್ಹಯ ಕರವಾಗಿರಬಹುದು. 

 

  

1915 ರಲಿಿ  ಅರ್ಮಯನಿಯನ್ು ರಿಗೆ ಏನಯಿತ್ತ?  

(What happened to Armenians in 1915?) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಯುಎಸ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜ್ೋ ಬೈಡನ್ ರವರು 1915-16 ರಲಿ್ಲ  ಒಟ್್ ೋಮನ್ ಟಕ್ಸಾ ರಿಿಂದ 

ಆದ ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರ ಸ್ವಮೂಹಿಕ ಹತೆಯ ಗಳನುು  “ನ್ರಮೇಧದ ಕೃತ್ರಯ ಗಳು” ಎಿಂದು 

ಅಧಿಕೃತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತ್ರಸಿದಾು ರೆ. 

  

ಹಿನು ಲೆ: 

ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದಧ ದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ್ರದಲಿ್ಲ , ಒಟ್್ ೋಮನ್ ಸ್ವಮ್ಾಜ್ಯ ದ 

ಭೂಪ್್ದೇಶದ್ಳಗೆ ಸುಮಾರು  1.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರು ಕೊಲಿಲಪ ಟ್ ರು ಎಿಂದು 

ಅಿಂದಾಜಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಟಕ್ತಯಯ ಪಿ ತ್ರಕಿ್ತಯ್ದ: 

ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರ ವಿರುದಧ   ಆದ ದೌಜ್ಾನ್ಯ ವನುು  ಟಕಿಾ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಿದ್ದ, ಆದರೆ ಇದು ಈ 

ಘಟನೆಗಳನುು  ‘ನ್ರಮೇಧ’ ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ರು ದ್ದ (ಇದು ರ್ಕನೂನು 

ತಡಕ್ಕಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧರುತ್ರು ದ್ದ) ಮತ್ತು  1.5 ದಶಲಕ್ಷ ಕೊಲೆಗಳ ಅಿಂದಾಜ್ನುು  ಸಹ ಪ್್ ಶಿು ಸುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಟಕಿಾಯ ವಿದೇಶಾಿಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯುಎಸ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಬೈಡನ್ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧ 

ನಿೋಡಿದ ಹೇಳಕೆಯ ಬಗೆಗ  ಬಲವಾದ ವಿರೊೋಧವನುು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ದ, ಇದಕೆು  “ಯವುದೇ 

ವಿದಾ ತ್ಪಪ ಣಾ ಅರ್ವಾ ರ್ಕನೂನು ಆಧಾರಗಳಲಿ , ಅರ್ವಾ ಅದನುು  ಸ್ವಬ್ಸೋತ್ತಪ್ಡಿಸಲು 

ಯವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಲಿ ” ಎಿಂದು ಹೇಳದ್ದ. 

ಅರ್ಮಯನಿಯನ್ ನ್ರರ್ಮಧ್ದ ಹಿಿಂದನ್ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು? 
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1. 19 ನೇ ಶತ್ರಮಾನ್ದ ಉತ್ರು ರಾಧಾದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  20 ನೇ ಶತ್ರಮಾನ್ದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  

ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರು ಪ್್ಮುಖ ಪ್ಡೆಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಧಿರ್ಕರರ್ಕು ಗಿ / ಗದುು ಗೆಗಾಗಿ ನ್ಡೆದ 

ಹೋರಾಟದ ಬಲ್ಲಪ್ಶುಗಳಾಗಿದು ರು. 

2. 19 ನೇ ಶತ್ರಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಒಟ್್ ೋಮನ್ ಸ್ವಮ್ಾಜ್ಯ ವು ಕಿಷ ೋಣಿಸುತ್ರು ದಾು ಗ, 

ರ್ಕನ್್ಸ್್ವ ಿಂಟಿನೊೋಪ್ಲ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಆಳಾ ಕೆ ನ್ಡೆಸಿದವರು ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರನುು  

‘ದೇಶದ್್ ೋಹಿಗಳ ಗುಿಂಪು’ ಅರ್ವಾ ಐದನೇ ಅಿಂಕಣವೆಿಂದು (fifth column) ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರು. 

3. 1877-78ರ ರುಸ್ ೋ-ಟಕಿಾಶ್ ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ತ್ತಕಾರು ತ್ರಮೂ  ಹೆಚಿು ನ್ ಪ್್ದೇಶವನುು  

ಕಳೆದುಕೊಿಂಡರು, ಆ ನಂತ್ರರ ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರ ವಿರುದಧ  ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನ್ 

ಹೆಚಾು ಯಿತ್ತ. 

4. ಯುದಾಧ ನಂತ್ರರದ ಬಲಿಯನ್ ಒಪಪ ಿಂದದಲಿ್ಲ , ಒಟ್್ ೋಮನ್ ಸ್ವಮ್ಾಜ್ಯ ದ ಮೇಲೆ ಪ್್ ಬಲ 

ಶಕಿು ಗಳು ಹಲವಾರು ಷರತ್ತು ಗಳನುು  ವಿಧಿಸಿದವು, ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಅಮೇಾನಿಯನ್ 

ಜ್ನ್ರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ಾಿಂತ್ರಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರಲು ಸ್ತಲಾು ನ್ 

ಅಬೆ್ದ ಲ್ ಹಮಿದ್ II (Sultan Abdülhamid II ) ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ರು ಡ ಹೇರಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ಮತ್ತು  ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾಸಿಯನ್ು ರು (Circassians) ಮತ್ತು  ಕ್ಕದ್ಧಾಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ 

ಖಾತ್ರರಿಪ್ಡಿಸುವಂತೆ ಒತಾು ಯಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

5. ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಶತ್್ತ  ರಾಷ್ ರಗಳ ನ್ಡುವಿನ್, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಷ್ಠಯ  

ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧವನುು  ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಸಂಕತ್ರವಾಗಿ ಸುಲ್ಯು ನ್ ಇದನುು  ನೊೋಡಿದರು. 

6. ನಂತ್ರರ, ಅಕ್ೊ ೋಬರ್ 1914 ರಲಿ್ಲ , ಟಕಿಾ ಜ್ಮಾನಿಯ ಕೂಟವನುು  ಸೇರುವ ಮೂಲಕ 

ಮೊದಲ ವಿಶಾ  ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತ. ಜ್ನ್ವರಿ 1915 ರಲಿ್ಲ , ಸಾರಿಕಾಮಿಶ್ 

(Sarikamish) ಕದನ್ದಲಿ್ಲ , ಒಟ್್ ೋಮನ್ು ರು ರಷ್ಠಯ ದ ಸೈನ್ಯ ದ್ಧಿಂದ ಹಿೋನಾಯ ಸೋಲನುು  

ಅನುಭವಿಸಿದರು. 

7. ಈ ಸೋಲ್ಲಗೆ ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರು ಎಸಗಿದ“ದ್್ ೋಹ” ಅರ್ವಾ “ವಿಶಾಾ ಸಘಾತ್ತಕತ್ರನ್” ವೇ 

ರ್ಕರಣ ಎಿಂದು ತ್ತಕಾರು ಆರೊೋಪ್ರಸಿದರು. 

8. ತ್ರರುವಾಯ, ಅಮೇಾನಿಯನ್ು ರ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ದಾಳಗಳು ಪ್ಾರಂಭವಾದವು. 

__________________________________________________________________ 

ವಿಷಯಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯ ಪಾತ್್ರ , ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ  

ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು, ಬಡತ್ರನ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು, 

ನ್ಗರಿೋಕರಣ, ಅವುಗಳ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಹಾರಗಳು. 

 

ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛ ೀದನ್ ಮತ್ತು  ಜೀವನಿಂಶದ ಬಗೆೆ  ಏಕರೂಪದ ನಗರಿಕ 

ಕಾನೂನಿನ್ ವಿರುದಿ  ವರಿಷಠ  ನಯಯಾಲಯದಲಿಿ  ಅಜಯ: 

(Plea in SC against uniform civil law on divorce and alimony)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಎಲಿ್ಯ  ಧಮಾಗಳಗೆ ‘ಏಕರೂಪ್ದ ರ್ಕನೂನು’ ನಿೋಡುವ ವಿಚಾರದ ವಿರುದಧ  ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ 

ಕೊೋಟ್್ಾನ್ಲಿ್ಲ  ಅಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಈ ಅಜಯಯು “ಏಕರೂಪದ ಕಾನೂನ್ನ” ಒದಗಿಸ್ತವ 

ಸ್ೀಗಿನ್ಲಿಿ  ಮುಸಿಿಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ತ್ಮೂ  ಧ್ಮಯವನ್ನು  ಆಚರಿಸ್ತವ ಧಾಮಿಯಕ 

ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕಕ ನ್ನು  ಕಸಿದುಕೊಳುಳ ವ “ನಿದಯಯ ಪಿಯತ್ು ”(blatant 

attempt) ವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಇದರ ವಿರುದಧ  ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾನ್ಲಿ್ಲ  ಅಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

ವಿಚ್ಛ ೀದನ್, ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ತು  ಜೀವನಿಂಶಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘ಏಕರೂಪದ ನಗರಿಕ 

ಕಾನೂನ್ನ’ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಮೂಲಕ ತ್ನ್ು ಿಂತ್ಹ ಮುಸಿಿಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ್ 

ಸ್ತಧಾರಣೆಯ ಬಗೆೆ  ತ್ರೀಮಾಯನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಮದಲು ನಾಯ ಯಲಯವು ತ್ರನ್ು  

ವಾದವನುು  ಆಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕ ಎಿಂದು ಅಜಾದಾರರು ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾಗೆ ಮನ್ವಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾು ರೆ. 

1. ಕಳೆದ ವಷಾದ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ, ವಕಿೋಲ ಎ.ಕೆ. ಉಪಾಧಾಯ ಯ ಅವರು 

ಎಲಿ್ಯ  ಧಮಾಗಳಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಚೆೆ ೋದನ್, ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಜೋವನಾಿಂಶರ್ಕು ಗಿ 

ಏಕರೂಪ್ದ ರ್ಕನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರುವಂತೆ ಕೊೋರಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದು  ಅಜಾಯನುು  ಆಲ್ಲಸಲು 

ಒಪ್ರಪ ಗೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು . 

2. ವಕಿೋಲ ಎ.ಕೆ. ಉಪಾಧಾಯ ಯ ಅವರು, ಕೆಲವು ಧಮಾಗಳಲಿ್ಲ , ವಿಚೆೆ ೋದನ್, ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  

ಜೋವನಾಿಂಶಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಕನೂನುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದಧ  

ತಾರತ್ರಮಯ ವನುು ಿಂಟುಮಾಡುತ್ರು ವೆ ಮತ್ತು  ಅವರನುು  ಅಿಂಚಿನ್ಲಿ್ಲಡುತ್ರು ವೆ ಅರ್ವಾ 

ಸಮಾಜ್ದ ಕಟ್ ಕಡೆಯ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  ನಿಲಿ್ಲಸುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ವಾದ್ಧಸಿದು ರು.  

 

‘ಏಕರೂಪದ ಕಾನೂನಿನ್’ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲರುವ ವಿಭಿನ್ು  ವಯ ತಾಯ ಸಗಳು ಒಿಂದು ಧಮಾದ್ಧಿಂದ ಇನೊು ಿಂದು ಧಮಾಕೆು  

ಬದಲ್ಯಗುತ್ರು ವೆ. ಇವುಗಳು, ಸ್ಮಾನ್ತೆಯ ಹಕಕ ನ್ನು  (ಸಂವಿಧಾನ್ದ 14 ನೇ ವಿಧಿ ಪಿ ಕಾರ) 

ಮತ್ತು  ಧ್ಮಯ ಮತ್ತು  ಲಿಿಂಗದ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲೆ ತ್ಯರತ್ಮಯ ವನ್ನು  (ಸಂವಿಧಾನ್ದ 15 ನೇ 

ವಿಧಿ ಪಿಕಾರ) ಮತ್ತು  ಘನ್ತೆಯಿಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕಕ ನ್ನು  ಉಲಿಿಂಘಿಸ್ತತ್ು ವೆ (ಪರಿಚ್ಛ ೀದ 21 ರ 

ಪಿಕಾರ). 

1. ಆದು ರಿಿಂದ, ವಿಚೆೆ ೋದನ್, ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಜೋವನಾಿಂಶಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ರ್ಕನೂನುಗಳು ‘ಲಿಿಂಗ-ತ್ಟಸ್ಥ  ಮತ್ತು  ಧ್ಮಯ-ತ್ಟಸ್ಥ ’ (gender-neutral and religion-

neutral) ಆಗಿರಬೇಕು. 

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ‘ವೈಯಕ್ತು ಕ ಕಾನೂನ್ನ’ ಯ ಸಿಥ ತ್ರ: 

ವೈಯಕಿು ಕ ರ್ಕನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಾದ ಮದುವೆ, ವಿಚೆೆ ೋದನ್, ಆನುವಂಶಿಕತೆ 

ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳು ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಸ್ಮವತ್ರಯ ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

1. ಶಾಸನ್ಬದಧ  ರ್ಕನೂನ್ನುು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರುವ ಮೂಲಕ ಹಿಿಂದೂ ವೈಯಕಿು ಕ ರ್ಕನೂನ್ನುು  

ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಜಾತ್ರಯ ತ್ರೋತ್ರ ಮತ್ತು  ಆಧುನಿಕಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ (ಹಿಿಂದೂ ವಿವಾಹ ರ್ಕಯ್ದು , 

1955). 

2. ಮತು ಿಂದ್ದಡೆ, ‘ಮುಸಿಿಿಂ ವೈಯಕಿು ಕ ರ್ಕನೂನು’ (ಉದಾ., 1937 ರ ಷರಿಯ ರ್ಕನೂನು) 

ಇನೂು  ಸ್ವಿಂಪ್್ದಾಯಿಕವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಅದರ ವಿಷಯ ಮತ್ತು  ದೃಷಿ್ ಕೊೋನ್ದಲಿ್ಲ  

ಯವುದೇ ಬದಲ್ಯವಣೆಯಗಿಲಿ . 

3. ಇದಲಿದ್ದ, ಕ್ಿ ಶಿು ಯನ್ ಮತ್ತು  ಯಹೂದ್ಧ ಧಮಾಗಳು ಸಹ ವಿಭಿನ್ು  ವೈಯಕಿು ಕ 

ರ್ಕನೂನುಗಳನುು  ಹಿಂದುವ ಮೂಲಕ ತ್ರಮೂ  ಜ್ನಾಿಂಗದವರನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುತ್ರು ವೆ. 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 142ನೇ ವಿಧಿಯ ಪಿಕಾರ: 
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ಪರಿಚ್ಛ ೀದ 142 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ , ಪ್ಕ್ಷಗಳ ನ್ಡುವೆ (ಎರಡು ಕಡೆಯ ವಾದ್ಧ ಪ್್ ತ್ರವಾದ್ಧಗಳ ನ್ಡುವೆ) 

‘ಪ್ಯಣಾ ನಾಯ ಯದಾನ್’ ಮಾಡಲು ವಿಶಿಷ್  ಅಧಿರ್ಕರವನುು  ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾಗೆ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ, 

ಅಿಂದರೆ, ಕೆಲರ್ಮೊ  ಸೆ್ವ ಪ್ರತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಕನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಹಾರವು 

ಕಂಡುಬರದ್ಧದಾು ಗ, ನಾಯ ಯಲಯವು ವಾಸು ವದಲಿ್ಲ  ಪ್್ ಕರಣದ ಸತಾಯ ಸತ್ರಯ ತೆಗಳನುು  ಎರಡು 

ಪ್ಕ್ಷದವರಿಗೆ ಸರಿಹಿಂದುವ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಪ್್ರ್ಕರ, ವಿವಾದದ ಬಗೆಗ  

‘ಅಿಂತ್ರಮ ತ್ರೋಪುಾ’ ನಿೋಡಬಹುದು. 

ಜೀವನಿಂಶ: (Alimony) 

 ಎಲಿಾ  ಸ್ಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವ ಯವಾಗುವ 1973 ರ ಅಪರಾಧ್ ದಂಡ ಪಿ ಕಿ್ತಯಾ 

ಸಂಹಿತೆಯ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 125 , ಹೆಿಂಡತ್ರಯರು, ಮಕು ಳು ಮತ್ತು  ಪೊೋಷಕರು ತ್ರಮೂ  ಜೋವನ್ 

ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ಮತ್ತು  ಸೂಕು ವಾದ ಆದಾಯವನುು  ಗಳಸಲು ಅರ್ವಾ ಸಂಪಾದನೆಯ 

ಮಾಗಾಗಳನುು  ಹುಡುಕಲು ಅಸಮರ್ಾರಾಗಿದು ರೆ ಅರ್ವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ 

ಅಸಮರ್ಾರಾಗಿದಾು ರೆ ಅಿಂತ್ರಹವರು ಜೋವನಾಿಂಶ ಭತೆಯ ಯನುು  ಪ್ಡೆಯಲು ಅವರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಿದ್ದ.  

ಈ ವಿಭಾಗದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಪ್ತ್ರಯಿಿಂದ ವಿಚೆೆ ೋದನ್ ಪ್ಡೆಯದ ಹೆಿಂಡತ್ರಗೂ ಕೂಡ ತ್ರನ್ು  

ಗಂಡನಿಿಂದ ಜೋವನಾಿಂಶ ಪ್ಡೆಯುವ ಹಕಿು ದ್ದ. 

ಸ್ಕಾಯರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಎರಡು ಮಕಕ ಳ ನಿೀತ್ರ: ಮಹಾರಾಷ್ ಿ : 

(Maharashtra’s two-child norm for govt employees) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ ರ ಜೈಲು / ರ್ಕರಾಗೃಹ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿರ್ಕರಿಯನುು  ಸೇವೆಯಿಿಂದ 

ವಜಾಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, ರ್ಕರಣ ಅವರು ತ್ರಮಗಿರುವ ಮೂವರು ಮಕು ಳ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ತ್ರಮೂ  

ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರದ್ಧಿಂದ ಮುಚಿು ಟ್ಿ ದು ರು. ಆನಂತ್ರರ ಇಲ್ಯಖಾ ತ್ರನಿಖ್ಯಯಿಿಂದ ಮಹಿಳಾ 

ಅಧಿರ್ಕರಿ ‘ಮಹಾರಾಷ್ ಿ  ನಗರಿಕ ಸೇವೆ’ಗಳ (ಸ್ಣಣ  ಕುಟುಿಂಬದ ಘೀಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳನುು  

ಉಲಿಿಂಘಿಸಿದಾು ರೆ ಎಿಂದು ತ್ರಳದುಬಂದರ್ಕರಣ ಈ ಕ್ಮ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

  

ಮಹಾರಾಷ್ ಿ  ಸ್ಕಾಯರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ‘ಇಬಬ ರು ಮಕಕ ಳ’ ಸೇವಾ ನಿಯಮ ಯಾವುದು? 

2005 ರ ಮಹಾರಾಷ್ ಿ  ನಗರಿಕ ಸೇವೆ (ಸ್ಣಣ  ಕುಟುಿಂಬದ ಘೀಷಣೆ) ನಿಯಮಗಳ ಪಿಕಾರ, 

‘ಒಿಂದು ಸಣಿ  ಕ್ಕಟುಿಂಬ’ವನುು  ಗಂಡ, ಹೆಿಂಡತ್ರ ಮತ್ತು  ಇಬಬ ರು ಮಕು ಳು ಎಿಂದು 

ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

1. 2005 ರ ನಂತ್ರರ ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಗೆ ಇಬಬ ರಿಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ಮಕು ಳದು ರೆ, ಆ ವಯ ಕಿು ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ ರ 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಉದ್ಯ ೋಗ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಾತೆ ಇರುವುದ್ಧಲಿ  ಎಿಂದು ಅದು 

ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಕು ಳ ವಾಯ ಖಾಯ ನ್ದಲಿ್ಲ  ದತ್ತು  ಮಕು ಳನುು  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿಲಿ . 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯ ೋಗಗಳ ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಸೆ ಳೋಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳಲಿ್ಲ  

‘ಎರಡು ಮಕು ಳ’ ನಿೋತ್ರಯನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವ ದೇಶದ ಕೆಲವೇ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಾರಾಷ್ ರವೂ 

ಒಿಂದು. ರಾಜ್ಸೆ್ವ ನ್, ಮಧಯ ಪ್್ದೇಶ, ಆಿಂಧ್ ಪ್್ದೇಶ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗಾಣ, ಗುಜ್ರಾತ್, ಒಡಿಶಾ, 
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ಉತ್ರು ರಾಖಂಡ್ ಮತ್ತು  ಅಸ್್ವ ಿಂ ‘ಎರಡು ಮಕು ಳ ನಿೋತ್ರ’ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರುವ ಇತ್ರರ ರಾಜ್ಯ ಗಳು. 

ಅಸ್್ವ ಿಂನ್ಲಿ್ಲ , ಈ ನಿೋತ್ರಯನುು  2019 ರಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

ವಿಶವ  ಆರ್ಥಯಕ ವೇದಕೆಯ ಜಾಗತ್ರಕ ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತ್ರ ವರದ: 

((WEF’s global gender gap report) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ‘ಜಾಗತ್ರಕ ಲ್ಲಿಂಗ ಅಿಂತ್ರರ ವರದ್ಧ’, 2021 ಅನುು  ‘ವಿಶವ  ಆರ್ಥಯಕ ವೇದಕೆ’ ಯು (World 

Economic Forum) ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ. 

ವರದಯಲಿಿ  ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೀಧ್ನಗಳು: 

1. ಒಟ್ಾ ರೆ ಶಿೆ ೀಯಾಿಂಕ: ಭಾರತ್ರವು 28 ಸೆ್ವ ನ್ಗಳ ಕ್ಕಸಿತ್ರ ರ್ಕಣುವ ಮೂಲಕ – 156 

ದೇಶಗಳ ‘ಜಾಗತ್ರಕ ಲ್ಲಿಂಗ ಅಿಂತ್ರರ ವರದ್ಧ’ ಯ ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ಭಾರತ್ 140 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿಿದೆ. 

2. ನರೆಯ ರಾಷ್ ಿ ಗಳಲಿಿನ್ ಪರಿಸಿಥ ತ್ರ: ಭಾರತ್ರವು ದಕಿಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದಲಿ್ಲ  ಕೆಟ್  ಪ್್ ದಶಾನ್ ನಿೋಡಿದ 

ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಅದರ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ ರಗಳಾದ ಬ್ದಿಂಗಿಾದೇಶ, ನೇಪಾಳ, 

ಭೂತಾನ್, ಶ್ಿ ೋಲಂರ್ಕ ಮತ್ತು  ಮಾಯ ನಾೂ ರ್್ ಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಹಿಿಂದುಳದ್ಧದ್ದ. 

3. ರಾಜಕ್ತೀಯ ಸ್ಬಲಿೀಕರಣ: ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಸೂಚಯ ಿಂಕದಲಿೂ  ಭಾರತ್ರದ 

ಸ್ವಧನೆ ಶೇಕಡಾ 13.5 ಅಿಂಕಗಳಷ್್ಟ  ಕ್ಕಸಿದ್ಧದ್ದ. 

4. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧ್ನಯ ಸೂಚಯ ಿಂಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರ 114 ನೇ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲದ್ದ. 

5. “ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ” ಸೂಚಯ ಿಂಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರದ ಸ್ವಧನೆ ಕೂಡ 

ಕಳಪ್ಯಗಿದ್ದ. ಮಹಿಳೆಯರ ಲ್ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ್ರ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನುು  ಈ 

ಸೂಚಯ ಿಂಕದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

6. ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರ ಅಿಂದಾಜು ಆದಾಯವು ರ್ಪರುಷರ ಆದಾಯದ ಐದನೇ ಒಿಂದು 

ಭಾಗಕೆಕ  ಸ್ಮನಗಿರುತ್ು ದೆ, ಈ ರ್ಕರಣದ್ಧಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ್ರವನುು  ಜಾಗತ್ರಕ ಸೂಚಯ ಿಂಕದಲಿ್ಲ  ಕೆಳ 

ಹತ್ತು  ದೇಶಗಳ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  ನಿಲಿ್ಲ ಸಿದ್ದ. 

ಜಾಗತ್ರಕ ಚತಿ್ಣ: 

1. ಸತ್ರತ್ರ 12 ನೇ ಬ್ದರಿಗೆ, ಐಸಿಾ ಯ ಿಂಡ್ ಅನ್ನು  ವಿಶವ ದ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಲಿಿಂಗ ಸ್ಮಾನ್ತೆಯ 

ದೇಶವೆಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

2. ಫಿನಿಾ ಯ ಿಂಡ್, ನಾವೆಾ, ನೂಯ ಜಲೆಿಂಡ್, ರುವಾಿಂಡಾ, ಸಿಾ ೋಡನ್, ಐಲೆಾಿಂಡ್ ಮತ್ತು  

ಸಿಾ ಟಜ ಲೆಾಿಂಡ್್ಗಳು ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಲಿಿಂಗ ಸ್ಮಾನ್ತೆಯನ್ನು  ಹೊಿಂದರುವ ಅಗಿ  10 

ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. 

3. ಆರ್ಥಯಕ ಸಾಧ್ನಯ ದೃಷ್್ಟ ಯಿಿಂದ, ಕಳೆದ ವಷಯಕೆಕ  ಹೊೀಲಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈ 

ವಷಯದ ಶಿೆ ೀಯಾಿಂಕದಲಿಿ  ಕಳಪೆ ಸಾಧ್ನ ತೀರಿವೆ. 

4.  ಈ ವಷಾದ ವರದ್ಧಯಲಿ್ಲ , ರಾಜಕ್ತೀಯ ಸ್ಬಲಿೀಕರಣದಲಿಿನ್ ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತ್ರವು 

ಅತ್ಯ ಧಿಕವಾಗಿದೆ: ವಿಶಾ ದ ಅಿಂದಾಜು 35,500 ಸಂಸದ್ಧೋಯ ಸೆ್ವ ನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರು 

ಕವಲ 1 ಪಿ ತ್ರಶತ್ವನ್ನು  ಪ್್ ತ್ರನಿಧಿಸಿದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಒಟ್ು  3,400 ಮಂತ್್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರು 

ಕವಲ 22.6% ಮಾತ್್ರವಿದ್ದ. 
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5.  ಜನ್ವರಿ 15, 2021 ರಂತೆ, 81 ದೇಶಗಳು ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಅರ್ವಾ 

ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು  ಕಂಡಿಲಿ . 

6.  ಕಳೆದ 50 ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  ‘ರಾಷ್ ರದ ಮುಖಯ ಸೆ ರನಾು ಗಿ’  ಪುರುಷರಿಗಿಿಂತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರನೆು ೋ 

ಹೆಚಾು ಗಿ ಕಂಡ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಬಾಿಂಗಿಾದೇಶ. 

7.  ಆರ್ಥಯಕ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವಿಕೆಯಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚಚ  ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತ್ರ ಹೊಿಂದರುವ 

ದೇಶಗಳಲಿಿ  ಇರಾನ್, ಭಾರತ್ರ, ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್, ಸಿರಿಯ, ಯ್ದಮೆನ್, ಇರಾಕ್ಸ ಮತ್ತು  

ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನ್ ಸೇರಿವೆ. 

ಜಾಗತ್ರಕ ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತ್ರ ವರದಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಮೊದಲ ಬ್ದರಿಗೆ 2006 ರಲಿ್ಲ  ಪ್್ ಕಟಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ನಾಲುು  ಆಯಮಗಳನುು  ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ು ಕೊಿಂಡು 156 ದೇಶಗಳು ಲ್ಲಿಂಗ ಸಮಾನ್ತೆಯತ್ರು  

ಮಾಡಿರುವ ಪ್್ ಗತ್ರಯನುು  ವರದ್ಧಯು ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ: ಅವುಗಳು: 

3. ಆರ್ಥಾಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಅವರ್ಕಶ, 

4. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ವಧನೆ; 

5. ಆರೊೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಬದುಕ್ಕಳಯುವಿಕೆ; ಮತ್ತು  

6. ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ. 

ಸೂಚಯ ಿಂಕದಲಿ್ಲ , ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಸ್ಕ ೀರ್ 1, ಇದು ‘ಸ್ಮಾನ್ತೆಯ’ಗರಿಷಠ  

ಮಟ್ ವನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕ ೀರ್ ‘0’ ಅಿಂದರೆ ‘ಶೂನ್ಯ ’, 

ಇದು ‘ಅಸ್ಮಾನ್ತೆ’ಯ ಗರಿಷಠ  ಮಟ್ ವನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

 

 

 

UNFPA ಯ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ವರದ:  (UNFPA’s population report) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ನಿಧಿಯು (United Nations Population Fund / 

UNFPA) ತ್ರನ್ು  ಪ್್ಮುಖ ‘ವಿಶವ  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಸಿಥ ತ್ರ ವರದ’ (State of World Population 
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Report) – 2021 ಅನುು  ‘ಮ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮ ಓನ್’ / ‘ನ್ನ್ು  ದೇಹ ನ್ನ್ು ದು ಮಾತಿ್ ’  (My 

Body is My Own) ಎಿಂಬ ಶಿೋಷಿಾಕೆಯಿಂದ್ಧಗೆ ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತ. 

1. ಇದೇ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಯಾವುದೇ ವರದಯು ದೈಹಿಕ 

ಸಾವ ಯತ್ು ತೆಯ ರ್ಮಲೆ ಕಿಂದಿ ೀಕರಿಸಿದೆ. 

 ದೈಹಿಕ ಸಾವ ಯತ್ು ತೆ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

 ಹಿಿಂಸ್ವಚಾರದ ಭಯವಿಲಿದ್ದ ಅರ್ವಾ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮೂ  ಪ್ರವಾಗಿ ಯವುದೇ ನಿಧಾಾರ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಆಸಪ ದ ವಿಲಿದ್ದ, ನಿಮೂ  ಸಾ ಿಂತ್ರ ದೇಹ ಅರ್ವಾ ದೇಹದ ಬಗೆಗ  ಆಯ್ದು ಗಳನುು  

ಮಾಡುವ ಶಕಿು  ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ್ಥ  ಎಿಂದು ವರದ್ಧಯು ‘ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾ ಯತ್ರು ತೆ’ ಯನುು  ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ವರದಯ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. 57 ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಶಿೋಲ ದೇಶಗಳ ಅಧಾದಷ್್ಟ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಮೂ  ದೇಹಕೆು  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯವುದೇ ನಿಧಾಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಹಕಿು ಲಿ . ಗಭಾನಿರೊೋಧಕವನುು  

ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು, ಆರೊೋಗಯ  ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು  ಅವರ ಲಿಂಗಿಕತೆಯನುು  ಸಹ 

ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾ ತಃ ನಿಧಾರಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . 

2. ಅಿಂಕಿಅಿಂಶಗಳು ಲಭಯ ವಿರುವ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ , ಕವಲ 55% ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್್ರ  ಆರೊೋಗಯ  

ರಕ್ಷಣೆ, ಗಭಾನಿರೊೋಧಕವನುು  ಬಳಸಲು ಮತ್ತು  ಲಿಂಗಿಕತೆಗೆ ಹೌದು ಅರ್ವಾ ಇಲಿ  ಎಿಂದು 

ಆಯ್ದು  ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ಯಣಾ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ವಿದ್ದ. 

3. ಗಭಾನಿರೊೋಧಕಕೆು  ಪ್ಯಣಾ ಮತ್ತು  ಸಮಾನ್ ಪ್್ವೇಶವನುು  ರ್ಕನೂನುಬದಧ ವಾಗಿ 75% 

ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾತ್್ರ  ಖಾತ್್ರಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

4. ಪ್್ಪಂಚದಾದಯ ಿಂತ್ರದ ಹೆಚಿು ನ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ‘ದೈಹಿಕ ಸ್ವಾ ಯತ್ರು ತೆಯ ಮೂಲಭೂತ್ರ 

ಹಕ್ಕು ನುು ’ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗದ್ಧಿಂದಾಗಿ ಅವರ 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳು ಇನ್ು ಷ್್ಟ  ಹದಗೆಟ್ಿ ವೆ. 

ವರದಯಲಿಿ  ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತ್ರಗಳು: 

1. ವರದ್ಧಯ ಪ್್ರ್ಕರ, ಭಾರತ್ರದ ‘ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕ್ಕಟುಿಂಬ ಆರೊೋಗಯ  ಸಮಿೋಕೆಷ ’ (National 

Family Health Survey) –4 (2015-2016) ಪ್್ರ್ಕರ, ಪ್್ಸುು ತ್ರ ಕವಲ 12% ವಿವಾಹಿತ್ರ 

ಮಹಿಳೆಯರು (15-49 ವಷಾ ವಯಸ್ಿ ನ್ವರು) ತ್ರಮೂ  ಆರೊೋಗಯ  ರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಕರಿತ್ತ 

ಸಾ ತಂತ್್ರವಾಗಿ ನಿಧಾಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ. 

2. ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೊೋಗಯ  ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗ  ,ರ್ಕಲು ಭಾಗದಷ್್ಟ  ಮಹಿಳೆಯರ 

ಸಂಗಾತ್ರಗಳೇ (23%) ನಿಧಾಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ. 

3. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗಭಾನಿರೊೋಧಕಗಳ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗ  ಸಿಗುವ ಮಾಹಿತ್ರಯೂ 

ಸಿೋಮಿತ್ರವಾಗಿದ್ದ. 

4. ಗಭಾನಿರೊೋಧಕಗಳನುು  ಬಳಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಲಿ್ಲ  ಕವಲ 47% ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ್ದ 

ಅಡು ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗ  ತ್ರಳಸಲ್ಯಯಿತ್ತ, ಮತ್ತು  ಕವಲ 54% ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್್ರ  

ಇತ್ರರ ಗಭಾನಿರೊೋಧಕ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಮಾಹಿತ್ರ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ನಿಧಿಯ (UNFPA) ಕುರಿತ್ತ: 

UNFPA ಯು ‘ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಲಿಂಗಿಕ ಮತ್ತು  ಸಂತಾನೊೋತ್ರಪ ತ್ರು  ಆರೊೋಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ ’ (United 

Nations sexual and reproductive health agency) ಯಗಿದ್ದ. 
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1. ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯನುು  1969 ರಲಿಿ  ರಚಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ, ಅದೇ ವಷಾ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನ್ಯ  

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ‘ಪೊೋಷಕರಿಗೆ ತ್ರಮೂ  ಮಕು ಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಅವರ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯಸ್ಿ ನ್ 

ಅಿಂತ್ರರವನುು  ಸಾ ತಂತ್್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಯುತ್ರವಾಗಿ ನಿಧಾರಿಸುವ ಪ್್ ತೆಯ ೋಕ ಹಕಿು ದ್ದ’ 

ಎಿಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಪ್್ ತ್ರ ಗಭಾಧಾರಣೆಯನುು  ಉಳಸಿಕೊಳುಳ ವ, ಪ್್ ತ್ರ ಹೆರಿಗೆ ಸುರಕಿಷ ತ್ರವಾಗಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು  

ಪ್್ ತ್ರಯಬಬ  ಯುವಕನ್ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಪ್ಯರೈಸುವಂತ್ರಹ ಜ್ಗತ್ರು ನುು  ಸೃಷಿ್ ಸುವುದು 

UNFPAಯ ಗುರಿಯಗಿದ್ದ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಲಿಿಂಗ ಪಕ್ಷಪ್ರತ್ ಮತ್ತು  ಜಾಹಿೀರಾತ್ರನ್ಲಿಿ  ಸೇಪಯಡೆ: 
(Gender bias and inclusion in advertising in India)  

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಯುನಿಸ್ಯಫ್ ಮತ್ತು  ‘ಗಿನ ಡೇವಿಸ್ ಇನಿೂ ್ ಟ್ಟಯ ಟ್ ಆನ್ ಜ್ಞಿಂಡರ್ ಇನ್ 

ಮಿೀಡಿಯಾ’ (Gender in Media on Gender in Media) ‘ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಲಿಿಂಗ ಪಕ್ಷಪ್ರತ್ 

ಮತ್ತು  ಜಾಹಿೀರಾತ್ರನ್ಲಿಿ  ಸೇಪಯಡೆ’ (Gender bias and inclusion in advertising in India) 

ಎಿಂಬ ಶಿೀಷ್ಟಯಕೆಯ ಅಧ್ಯ ಯನ್ ವರದಯನ್ನು  ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. 

ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧಯ ಯನ್ದಲಿ್ಲ , ಭಾರತ್ರದಾದಯ ಿಂತ್ರ ಪ್್ಸ್ವರವಾದ 1,000 ಕೂು  ಹೆಚ್ಚು  

ದೂರದಶಾನ್ ಮತ್ತು  ಯೂಟ್ಯಯ ಬ (YOUTUBE) ಜಾಹಿೋರಾತ್ತಗಳನುು  2019 ರ ವಷಾದಲಿ್ಲ  

ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಅಧಯ ಯನ್ದಲಿ್ಲ , ಹೆಚ್ಚು  ಪ್್ವೇಶಿಸಬಹುದಾದ 

ಜಾಹಿೋರಾತ್ತಗಳನುು  ವಿರಿ್ಶೋಷಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

  

ಪಿಮುಖ ಆವಿಷ್ಯಕ ರಗಳು (ಸಂಕಿ್ತಪು  ಅವಲೀಕನ್) 

1. ಪ್ರದ್ದಯ ಮತ್ತು  ಮಾತ್ರನಾಡುವ ಸಮಯದ ದೃಷ್ಿ ಯಿಿಂದ, ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು  

ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ಾತ್ರನಿಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಮಾನ್ತೆ ಇರುವುದರಿಿಂದ ಅವರು ಜಾಗತ್ರಕ 

ಮಾನ್ದಂಡಗಳಗಿಿಂತ್ರ ರ್್ಶ ೋಷಾ ರಾಗಿದು ರು ಸಹ ಜಾಹಿೋರಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರ ಚಿತ್್ರಣವು 

ಸಮಸ್ವಯ ತ್ರೂ ಕವಾಗಿದ್ದ ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವುಗಳು ಲಿಿಂಗ ರೂಢಿಗತ್ ಸಂಕುಚತ್ತೆಯನ್ನು  

ಉತೆು ೀಜಸ್ತತ್ು ವೆ. 

2. ಈ ಜಾಹಿೋರಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ , ಸಿು ಿ ೀ ಪ್ರತಿ್ ಗಳನ್ನು  ರ್ಪರುಷ ಪ್ರತಿ್ ಗಳಿಗಿಿಂತ್, ವಿವಾಹಿತ್ರೆಿಂದು 

ತೀರಿಸ್ಲಪ ಡುವ ಸಾಧ್ಯ ತೆ ಹೆಚಚ ಗೆ ಇದೆ, ಸಿು ರೋಯರನುು  ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಗಳಸುವ 

ಉದ್ಯ ೋಗದಲಿ್ಲ  ತೋರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು  ಅವರನುು  ಕಾಳಜ ವಹಿಸ್ತವವರು 

ಮತ್ತು  ‘ಪೀಷಕರಾಗಿ’ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಚತಿ್ರ ಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

3. ಪುರುಷ ಪಾತ್್ರಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಸಿು ರೋ ಪಾತ್್ರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು  ಮಾಡುವುದನುು  

ತೋರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ – ಶಾಪ್ರಿಂಗ್ (ಪುರುಷ ಪಾತ್್ರಗಳ M-3% ಗೆ ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ F-4.1%); 

ಶುಚಿಗಳಸುವಿಕೆ (2.2% ಗೆ ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ 4.8%); ಮತ್ತು  ಆಹಾರವನುು  ತ್ರಯರಿಸುವುದು 

ಅರ್ವಾ ಸ್ವಮಗ್ಿ  ಖರಿೋದ್ಧಯಲಿ್ಲ  (3.9% ಗೆ ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ 5.4%). 

4. ಹೆಚ್ಚು  ಬುದ್ಧಧ ವಂತ್ರ ಎಿಂದು ತೋರಿಸಲ್ಯದ ಜಾಹಿೋರಾತ್ರನ್ ಪಾತ್್ರಗಳಲಿ್ಲ , ರ್ಪರುಷ 

ಪ್ರತಿ್ಗಳು ಸಿು ಿ ೀ ಪ್ರತಿ್ ಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಚ್ಚರುಕಾಗಿರುತ್ು ವೆ / ಸಾೂ ಟ್ಯ ಆಗಿರುವಂತೆ 

ತೀರಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. (ಆ ಪಾತ್್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಚ್ಚರುಕ್ಕತ್ರನ್ M –2%, ಸಿು ಿ ೀ ಪ್ರತಿ್  26.2%). 
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5. ಭಾರತ್ರೋಯ ಜಾಹಿೋರಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ , ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್್ಟ  ಸಿು ರೋ ಪಾತ್್ರಗಳ 

(66.9%) ಚಮಯದ ಬಣಣ  ಬಿಳಿ ಅರ್ವಾ ಮಧ್ಯ ಮ-ಬಿಳಿ ಬಣಣ ವನ್ನು  ಹೊಿಂದರುತ್ು ವೆ 

ಮತ್ತು  ಸಿು ಿ ೀ ಪ್ರತಿ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲ್ಯ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ತೆಳಳ ಗಿರುತ್ು ವೆ. 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಳಜಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ರೋಯ ಜಾಹಿೋರಾತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿು ರೋ ಪ್ಾತ್ರನಿಧಯ ವು ಮೇಲುಗೈ ಸ್ವಧಿಸುತ್ರು ರುವುದನುು  

ನಾವು ನೊೋಡುತ್ರು ದು ರೂ, ವಣಯಭೇದ ನಿೀತ್ರ, ಅತ್ರಯಾದ ಲಿಿಂಗಿೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ 

ಮತ್ತು  ಮನಯ ಹೊರಗೆ ತ್ಮೂ  ವೃತ್ರು ಜೀವನ್ವಿಲಿದೆ ಅರ್ವಾ ಆಕಾಿಂಕಿೆ ಗಳಿಲಿದೆ 

ಇರುವುದರಿಿಂದ  ಅವರನ್ನು  ಇನೂು  ಈ ಕಿೆ ೀತಿ್ ದಲಿಿ  ಅಿಂಚನ್ಲಿಿರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

ಜಾಹಿೀರಾತ್ತಗಳಲಿಿ  ಮಹಿಳೆಯರ ತ್ರ್ಪಪ  ನಿರೂಪಣೆ ಮತ್ತು  ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ 

ರೂಢಿಗತ್ಗಳಿಸ್ತವಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ್ ಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಯುವತ್ರಯರ  ಮೇಲೆ 

ಗಮನಾಹಾ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಸೋರುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಸಮಾಜ್ಕೆು  ಅವರು ನಿೋಡುವ ಮೌಲಯ ಯುತ್ರ 

ಸಂದೇಶವೇನು ಎಿಂಬುದರ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಅವರು ತ್ರಮೂ ನುು  ತಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಮಶಿಾಸಿಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ 

ಎಿಂಬ ರ್ಕಳಜಯಿದ್ದ. 

1. ಸಮತಾವಾದ್ಧ ಸಮಾಜ್ವನುು  ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಈ ಅಸಮಾನ್ತೆಯನುು  

ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಬೇರ್ಕಗಿದ್ದ. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸ್ತನಮಿ, ಜಾವ ಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 

ಚಂಡಮಾರುತ್ ಮುಿಂತ್ಯದ ಪಿಮುಖ ಭೌಗೀಳಿಕ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು, 

ಭೌಗೀಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸ್ಥ ಳ- ನಿರ್ಣಯಯಕ ಭೌಗೀಳಿಕ 

ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳಲಿಿನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು (ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು  ಐಸ್-ಕಾಯ ಪೆಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು  ಸ್ಸ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಣಿ ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ 

ಪರಿರ್ಣಮಗಳು. 

ಶಾಖ ಅಲೆ/ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ/ ಹಿೀಟ್ ವೇವ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

(What are heat waves?)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಭಾರತ್ರೋಯ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ (India Meteorological Department -IMD) ರಾಷ್ಿ ರೋಯ 

ಹವಾಮಾನ್ ಮುನ್ೂಚನೆ ಕಿಂದ್ದ ಪ್್ರ್ಕರ, ರಾಜ್ಸೆ್ವ ನ್, ವಿದಭಾ ಮತ್ತು  ತ್ರಮಿಳುನಾಡಿನ್ 

ಒಳಭಾಗದ ಪ್್ದೇಶಗಳ  ಪ್್ ತೆಯ ೋಕವಾದ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಶಾಖ ತ್ರರಂಗ / ಬ್ಸಸಿಗಾಳಯ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳು 

ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇದ್ದ. 

1. ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಹೆಚಿು ನ್ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ , 40 ಡಿಗ್ಿ  ಸ್ಥಲ್್ಲ ಯಸ್್ಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚಿು ನ್ ತಾಪ್ಮಾನ್ ದಾಖಲ್ಯದ 

ನಂತ್ರರ ಈ ಎಚು ರಿಕೆಯನುು  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಭಾರತ್ರೋಯ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ ಪ್್ರ್ಕರ, ಮೈದಾನ್ ಅರ್ವಾ ಬಯಲು ಸಿೋಮೆಗಳಲಿ್ಲ  ಗರಿಷಾ  

ತಾಪ್ಮಾನ್ವು ಕನಿಷಾ ಪ್ಕ್ಷ 40 ಡಿಗ್ಿ  ಸ್ಥಲ್್ಲ ಯಸ್ ಅರ್ವಾ ಅದಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚಾು ಗಿ, ಕರಾವಳ 

ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  37 ಡಿಗ್ಿ  ಸ್ಥಲ್್ಲ ಯಸ್ ಅರ್ವಾ ಅದಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚಾು ಗಿ ಮತ್ತು  ಗುಡು ಗಾಡು/ಪ್ವಾತ್ರ 

ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಾ  30 ಡಿಗ್ಿ  ಸ್ಥಲ್್ಲ ಯಸ್ ಅರ್ವಾ ಅದಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚಿು ನ್ ತಾಪ್ಮಾನ್ವು 

ದಾಖಲ್ಯಗಿದು ರೆ ಅದನುು  ಬ್ಸಸಿಗಾಳ ಅರ್ವಾ ಶಾಖ ಅಲೆಗಳು ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

 ಬಿಸಿಗಾಳಿಯನ್ನು  ನಿಧ್ಯರಿಸ್ತವ ಮಾನ್ದಂಡಗಳು ಯಾವುವು? 

ತಾಪ್ಮಾನ್ದಲಿ್ಲ , ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ತಾಪ್ಮಾನ್ಕಿು ಿಂತ್ರ 4.5 ರಿಿಂದ 6.4 ಡಿಗ್ಿ  ಸ್ಥಲ್್ಲ ಯಸ್ ನ್ಷ್್ಟ  

ಉಷಿ ತೆಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚು ಳವಾದರೆ ಅದನುು  ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಎಿಂದು ಮತ್ತು  ಉಷಿ ತೆಯಲಿ್ಲನ್ / 

ತಾಪ್ಮಾನ್ದಲಿ್ಲನ್ ಹೆಚು ಳವು 6.4 ಡಿಗ್ಿ  ಸ್ಥಲ್್ಲ ಯಸ್್ಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚಾು ದಾಗ ಅದನುು  ತ್ರೋವ್ವಾದ 

ಶಾಖದ ಅಲೆ/ ತ್ರೀವಿವಾದ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಪರಿಸಿಥ ತ್ರ ಎಿಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಮದಾನ್ ಅರ್ವಾ ಬಯಲು ಪಿದೇಶಗಳಲಿಿ , ವಾಸ್ು ವಿಕ ಗರಿಷಠ  ತ್ಯಪಮಾನ್ದ 

ಆಧಾರದ ರ್ಮಲೆ, ನಿಜ್ವಾದ ಗರಿಷಾ  ತಾಪ್ಮಾನ್ವು 45 ಡಿಗ್ಿ  ಸ್ಥಲ್್ಲ ಯಸ್್ಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚಾು ದಾಗ 

ಅದನುು  ಬ್ಸಸಿಗಾಳಯ್ದಿಂದು ಮತ್ತು  47 ಡಿಗ್ಿ  ಸ್ಥಲ್್ಲ ಯಸ್್ಗಿಿಂತ್ರ ಅಧಿಕವಾದಾಗ ತ್ರೋವ್ವಾದ 

ಬ್ಸಸಿಗಾಳಯ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರ ಎಿಂದು ಭಾರತ್ರೋಯ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು (IMD) 

ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಭಾರತ್ವು ಹೆಚಚ ನ್ ಬಿಸಿಗಾಳಿಯ ಪರಿಸಿಥ ತ್ರಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಭ್ವಿಸ್ಲು ಕಾರಣಗಳು: 

1. ನ್ಗರ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಸಜಜ ತ್ರ ಮತ್ತು  ರ್ಕಿಂಕ್ಿ ೋಟ್ ಮೇಲೊ ೈಗಳ ವಧಿಾತ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಮತ್ತು  

ಮರದ ಹದ್ಧಕೆಯ ಕೊರತೆ. 

2. ನ್ಗರ ಶಾಖ ದ್ಧಾ ೋಪ್ದ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಸುತ್ರು ಮುತ್ರು ಲ್ಲನ್ ತಾಪ್ಮಾನ್ವು ನಿಜ್ವಾದ 

ತಾಪ್ಮಾನ್ಕಿು ಿಂತ್ರ 3 ರಿಿಂದ 4 ಡಿಗ್ಿ ಗಳಷ್್ಟ  ಹೆಚ್ಚು  ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. 

3. ಕಳೆದ 100 ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ ತಾಪ್ಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಸರಾಸರಿ 0.8 ಡಿಗ್ಿ ಗಳಷ್್ಟ  

ಏರಿಕೆಯಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಹೆಚಿು ನ್ ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳನುು  ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ರಾತ್್ರಯ 

ಸಮಯದ ತಾಪ್ಮಾನ್ವೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆಯಿಿಂದಾಗಿ ದೈನಂದ್ಧನ್ ಗರಿಷಾ  ಮತ್ತು  ದ್ಧೋಘಾ ಅವಧಿಯ 

ತಾಪ್ಮಾನ್ದ್ಧಿಂದಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು  ತ್ರೋವ್ವಾದ ಬೇಸಿಗೆ ಅಲೆಗಳ ಆವತ್ರಾನ್ವು ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ 

ಹೆಚಾು ಗಿ ಹಾಗೂ ನಿರಂತ್ರರವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ರು ದ್ದ. 

5. ಮಧಯ ಮ-ಗರಿಷಾ  ಶಾಖ ತ್ರರಂಗ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ನೇರಳಾತ್ರೋತ್ರ (UV) ಕಿರಣಗಳ ಹೆಚಿು ನ್ ತ್ರೋವ್ ತೆ. 

6. ಅಸ್ವಧಾರಣ ಶಾಖದ ಒತ್ರು ಡ ಮತ್ತು  ಪ್್ಧಾನ್ವಾಗಿ ಗ್ಾಮಿೋಣ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ 

ಸಂಯೋಜ್ನೆಯು ಭಾರತ್ರವನುು  ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳಗೆ/ ಬ್ಸಸಿಗಾಳಗೆ ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  

ಗುರಿಯಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಭಾರತ್ದ ಮುಿಂದರುವ ದಾರಿ- ಭಾರತ್ವು ಬಿಸಿಗಾಳಿ ಪರಿಸಿಥ ತ್ರಯನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು? 

1. ಹವಾಮಾನ್ ದತಾು ಿಂಶಗಳ ಸರಿಯದ ಟ್ಾ ಯ ಕಿಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಶಾಖದ ಹಾಟ್-

ಸ್ವಪ ಟ್್ಗಳನುು (heat-hot-spots) ಗುರುತ್ರಸುವುದು ಮತ್ತು  ಆಯಕಟ್ಿ ನ್ ಅಿಂತ್ರರ-ಏಜೆನ್ಿ  

ಸಮನ್ಾ ಯದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ದುಬಾಲ ಗುಿಂಪುಗಳನುು  ಗುರಿಯಗಿಸಿಕೊಿಂಡು ಸೆ ಳೋಯ ಶಾಖ ಕ್ಿಯ 

ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಸಮಯೋಚಿತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಮತ್ತು  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ವನುು  ಉತೆು ೋಜಸುವುದು. 
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2. ಹವಾಮಾನ್ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರ್ಕಮಿಾಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲರುವ 

ಔದ್ಯ ೋಗಿಕ ಆರೊೋಗಯ  ಮಾನ್ದಂಡಗಳು, ರ್ಕಮಿಾಕ ರ್ಕನೂನುಗಳು ಮತ್ತು  ವಲಯದ 

ನಿಯಮಗಳ ವಿಮರ್ಶಾ ಮಾಡುವುದು. 

3. ಆರೊೋಗಯ , ನಿೋರು ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಎಿಂಬ ಮೂರು ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋತ್ರ ಹಸು ಕೆಷ ೋಪ್ ಮತ್ತು  

ಸಮನ್ಾ ಯ ಅಗತ್ರಯ . 

4. ಮನೆಯಳಗೆ ಉಳಯುವುದು ಮತ್ತು  ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಬಟ್್ಟ ಗಳನುು  ಧರಿಸುವುದು 

ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸ್ವಿಂಪ್್ದಾಯಿಕ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಧಾನ್ಗಳನುು  ಉತೆು ೋಜಸುವುದು. 

5. ಸರಳ ವಿನಾಯ ಸದ ವೈಶಿಷ್ ಪ್ಯಣಾ ನೆರಳನ್ ಕಿಟಕಿಗಳು, ಭೂಗತ್ರ ನಿೋರು ಸಂಗ್ಹ ಟಾಯ ಿಂಕ್ಸ್ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಶಾಖ – ನಿರೊೋಧಕ ವಸತ್ರ ಸ್ವಮಗ್ಿಗಳನುು  ಪ್ರಿಚಯಿಸುವುದು 

6. ಸೆ ಳೋಯ ಶಾಖ ಕ್ಿಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳ (Heat Action Plan) ಮುಿಂಗಡ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್, ಜ್ತೆಗೆ 

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ಅಿಂತ್ರರ-ಏಜೆನ್ಿ  ಸಮನ್ಾ ಯವು ಒಿಂದು ಪ್್ಮುಖ ಪ್್ ತ್ರಕ್ಿಯ್ದಯಗಿದುು , 

ದುಬಾಲ ಗುಿಂಪುಗಳನುು  ರಕಿಷ ಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಸೆ ಳೋಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ನಿಯೋಜಸಬಹುದು. 

 

‘ಆರೀಗಯ ಕರ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ’ ಮಾನೂೂ ನ್ (ಮಳೆಗಾಲದ) 

ಮುನೂೂ ಚನ ನಿೀಡಿದ, ಸ್ಯಕ ೈಮೆಟ್: 

(Skymet forecasts a ‘healthy normal’ monsoon) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಸ್ಥು ೈಮೆಟ್ (ಹವಾಮಾನ್ ಮುನ್ೂಚನಾ ವರದ್ಧ ನಿೋಡುವ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿ) ಹವಾಮಾನ್ ವರದ್ಧ: 

1. ಈ ವಷಾ, ಮಾನೂೂ ನ್ ಅವಧಿಯು ದೀರ್ಘಯವಧಿಯ ಸ್ರಾಸ್ರಿ (the long period 

average -LPA) ಯ 103% ಆಗಿರಬಹುದು. LPA ಯು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ರ ಸರಾಸರಿ 

ಮಾನ್ೂನ್ ಮಳೆ 88 ಸ್ಥಿಂ.ಮಿೋ. ಅನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಇದನುು  ಸರಾಸರಿ 50 ವಷಾಗಳ 

‘ಮಾನ್ೂನ್ ಮಳೆ’ ಆಧರಿಸಿ ನಿಧಾರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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2. ಈ ವಷಾ, ‘ಎಲ್-ನಿನ’ ಸಂಭ್ವನಿೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದ. ‘ಎಲ್-ನಿನೊ’ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , 

ಸಮಭಾಜ್ಕ ವೃತ್ರು ದ ಮಧಯ  ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ ಮಹಾಸ್ವಗರದ ತಾಪ್ಮಾನ್ವು ಅಧಾ ಡಿಗ್ಿ ಗಿಿಂತ್ರ 

ಹೆಚಾು ಗುತ್ರು ದ್ದ. ಪ್್ಸುು ತ್ರ, ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ ಮಹಾಸ್ವಗರದಲಿ್ಲ  [ಎಲ್-ನಿನೊ ಗೆ ವಿರುದಧ  ವಾದ] 

‘ಲ್ಯ-ನಿೋನಾ’(La Nina) ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರ ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲದ್ದ. 

3. ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾರತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಉತ್ರು ರ ಭಾರತ್ರದ ಬಯಲು 

ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲ  ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಗುವ ಅಪಾಯವಿದ್ದ. 

4. ಈ ವಷಾ ಪ್ಶಿು ಮ ಮತ್ತು  ಪ್ಯವಾ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದಲಿ್ಲ  ‘ತಾಪ್ಮಾನ್ 

ಇಳಜಾರು’ಗಳನುು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುವ’ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ದವ ಧಿು ವಿ ‘(Indian Ocean 

Dipole- IOD) ಸಾ ಲಪ  ಮಟ್ಿ ಗೆ’ ಋಣಾತ್ರೂ ಕವಾಗಿ ‘ಉಳಯುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಯಿದ್ದ. ಧನಾತ್ರೂ ಕ 

‘ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದ ದ್ಧಾ ಧ್ುವಿ’ (IOD) ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಮಾನ್ೂನ್್ಗೆ 

ಸಹರ್ಕರಿಯಗಿದ್ದ. 

5. ಭಾರತ್ದಲಿಿ  2019 ಮತ್ತು  2020 ರ ಮಳೆಗಾಲದಲಿಿ , ಒಿಂದು ಶತ್ಮಾನ್ದಲಿಿ  

ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ, ಸ್ತ್ತ್ ವಷಯಗಳಲಿಿ , ಸಾಮಾನ್ಯ  ಮಳೆ ಸ್ರಾಸ್ರಿಗಿಿಂತ್ 

ಹೆಚಚ ರುತ್ು ದೆ (ಅಿಂದರೆ 5% ಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ಅರ್ವಾ ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಮಳೆಯ 105%). 

 ‘ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ದವ ಧಿು ವಿ’ (IOD) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಇದು ಉಷಿ ವಲಯದ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದ  ವಾತಾವರಣ-ಸ್ವಗರದ ಪ್ರಸಪ ರ ಸಂಪ್ಕಾದ್ಧಿಂದ 

ಉಿಂಟಾಗುವ ಒಿಂದು ವಿದಯ ಮಾನ್ವಾಗಿದ್ದ. ಇದು ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ ಮಹಾಸ್ವಗರದ ಎಲ್-ನಿನೊಗೆ 

ಹೋಲುತ್ರು ದ್ದ, ‘ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದ ದ್ಧಾ ಧ್ು ವಿ’ ಯ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ಸಮುದ್ದ ಮೇಲೊ ೈ 

ತಾಪ್ಮಾನ್ದಲಿ್ಲನ್ ವಯ ತಾಯ ಸದ್ಧಿಂದಾಗಿ ಇದು ಉಿಂಟಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

 

ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

1. ‘ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರ ದ್ಧಾ ಧ್ುವಿ’ (IOD) ಯು, ಪೂವಯ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ 

(ಬಂಗಾಳ ಕೊಲಿಿ ) ಮತ್ತು  ಪಶಿಚ ಮ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ (ಅರೇಬಿಯನ್ ಸ್ಮುದಿ ) 

ನ್ ರ್ಮಲೊ ೈ ತ್ಯಪಮಾನ್ದಲಿಿನ್ ವಯ ತ್ಯಯ ಸ್ವಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ತ್ಯಪಮಾನ್ದ ವಯ ತ್ಯಯ ಸ್ವು ವಾತ್ಯವರಣದ ಒತ್ು ಡದಲಿಿನ್ ವಯ ತ್ಯಯ ಸ್ಕೆಕ  

ಕಾರಣವಾಗುತ್ು ದೆ, ಇದು ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದ ಪ್ಯವಾ ಮತ್ತು  ಪ್ಶಿು ಮ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  

ಗಾಳ ಹರಡಲು ರ್ಕರಣವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 
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3. ‘ಸ್ಕಾರಾತ್ೂ ಕ’ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ದವ ಧಿು ವಿ ‘ಅರ್ವಾ’ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ 

ಬೈಪೀಲಾರ್ ‘ಸ್ಮಯದಲಿಿ , (IOD) ಇದು ಪ್ಯವಾ ಸಮಭಾಜ್ಕ ಹಿಿಂದೂ 

ಮಹಾಸ್ವಗರದ ಸಮುದ್ದ ಮೇಲೊ ೈ ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ತಾಪ್ಮಾನ್ಕಿು ಿಂತ್ರ ತಂಪಾಗಿರುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  

ಪ್ಶಿು ಮ ಉಷಿ ವಲಯದ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದ ಸಮುದ್ದ ಮೇಲೊ ೈ ಸ್ವಮಾನ್ಯ  

ತಾಪ್ಮಾನ್ಕಿು ಿಂತ್ರ ಬೆಚು ಗಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಇದಕೆು  ವಿರುದಧ ವಾದ ವಿದಯ ಮಾನ್ವನುು  ‘ನ್ಕಾರಾತ್ೂ ಕ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ 

ದವ ಧಿು ವಿ’ (negative IOD) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, ಮತ್ತು  ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , 

ಪ್ಯವಾ ಸಮಭಾಜ್ಕ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದಲಿ್ಲ  ತಾಪ್ಮಾನ್ವು ಸ್ವಮಾನ್ಯ ಕಿು ಿಂತ್ರ 

ಬೆಚು ಗಿರುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಪ್ಶಿು ಮ ಸಮಭಾಜ್ಕ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದಲಿ್ಲ  ತಾಪ್ಮಾನ್ವು 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ ಕಿು ಿಂತ್ರ ತಂಪಾಗಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

ಪರಿರ್ಣಮಗಳು: 

1. ‘ಸರ್ಕರಾತ್ರೂ ಕ IOD’ ವಷಾದಲಿ್ಲ  ಮಧ್ಯ  ಭಾರತ್ವು ಸಾಮಾನ್ಯ  ಮಳೆಗಿಿಂತ್ 

ಹೆಚಚ ನ್ ಮಳೆಯನ್ನು  ಪಡೆಯುತ್ು ದೆ ಎಿಂದು ಅಧಯ ಯನ್ಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ, ಅಿಂದರೆ 

ಧನಾತ್ರೂ ಕ ‘ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರ ಬೈಪೊೋಲ್ಯರ್’. 

2. ಋಣಾತ್ರೂ ಕ IOD, ಎಲ್ ನಿನದ ತ್ರೀವಿ ತೆಯನ್ನು  ಹೆಚಚ ಸ್ತತ್ು ದೆ, ಇದು ತ್ರೋವ್  ಬರ 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಅರೇಬ್ಸಯನ್ ಸಮುದ್ದಲಿ್ಲ  ‘ಧನಾತ್ರೂ ಕ IOD’ ರ್ಕರಣದ್ಧಿಂದಾಗಿ 

ಹೆಚ್ಚು  ಚಂಡಮಾರುತ್ರಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ರ್ಕರಣವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ‘ನ್ರ್ಕರಾತ್ರೂ ಕ IOD’ ಯಿಿಂದಾಗಿ, ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಮಾನ್ಯ ಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ಶಕಿು ಶಾಲ್ಲ 

ಚಂಡಮಾರುತ್ರದ (ಉಷಿ ವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ್ರಗಳ ರಚನೆ) ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳು 

ಉಿಂಟಾಗುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಅರೇಬ್ಸಯನ್ ಸಮುದ್ದಲಿ್ಲ  ‘ಚಂಡಮಾರುತ್ರಗಳು 

ಉಿಂಟಾಗುವ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯು ಮಂರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ. 

 

  

 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ – 2 
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ವಿಷಯಗಳು:   ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಹಿತ್ಯಸ್ಕ್ತು ಗಳ 

ರ್ಮಲೆ ಅಭಿವೃದಿ  ಹೊಿಂದದ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಹೊಿಂದುತ್ರು ರುವ ದೇಶಗಳ 

ನಿೀತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಕ್ತೀಯದ ಪರಿರ್ಣಮಗಳು. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 

ಜಂಟಿ ಸ್ಮಗಿ  ಕಿ್ತಯಾ ಯೀಜನ (JCPOA):                              

(Joint Comprehensive Plan of Action) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

‘ಇರಾನ್್ನ್ ಪ್ರಮಾಣು ರ್ಕಯಾಕ್ಮ’ವನುು  ಸಿೋಮಿತ್ರಗಳಸುವ ಒಪ್ಪ ಿಂದಕೆು  ಮತೆು  ಸೇರಲು 

ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸೆ್ವನ್ ಮತ್ತು  ಇರಾನ್, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮಧಯ ವತ್ರಾಗಳ ಮೂಲಕ 

ಶಿೋಘ್ದಲಿೆ ೋ ಮಾತ್ತಕತೆಗಳನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಲವೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್ದ ಅಿಂದ್ಧನ್ 

ಅಮೆರಿಕ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ು  ಟ್ ಿಂಪ ಈ ಒಪ್ಪ ಿಂದದ್ಧಿಂದ ಹರನ್ಡೆದ್ಧದು ರು. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

1. 2018 ರಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಟ್ ಿಂಪ, ಅಮೆರಿಕವನುು  ಒಪ್ಪ ಿಂದದ್ಧಿಂದ ಹಿಿಂದ್ದ ಸರಿಸಿದರು. ಇದಲಿದ್ದ, 

ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿಬಾಿಂಧಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಕಠಿಣ ಕ್ಮಗಳನುು  ಹೇರುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ 

ಮೇಲೆ ‘ಗರಿಷಾ  ಒತ್ರು ಡ’ವನುು  ಹೇರಲು ಅವರು ನಿಧಾರಿಸಿದರು. 

2. ಇದಕೆು  ಪ್್ ತ್ರಕ್ಿಯ್ದಯಗಿ, ಇರಾನ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಪುಷ್ಿ ೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಕಿಂದ್ಾಪ್ಗಾಮಿ 

ಸ್ವಧನ್ಗಳ (Centrifuges) ತ್ರಯರಿಕೆಯನುು  ತ್ರಾ ರಿತ್ರಗಳಸಿತ್ತ, ಜ್ತೆಗೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣು 

ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ರ್ಕಯಾಕ್ಮವು ನಾಗರಿಕ ಉದ್ದು ೋಶಗಳಗಾಗಿಯ್ದ ಹರತ್ತ ಮಿಲ್ಲಟರಿ 

ಉದ್ದು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಅಲಿ  ಎಿಂದು ಒತಾು ಯವನುು  ಮಂಡಿಸಿತ್ತ. 

3. ಇರಾನ್್ನ್ ನ್ಡೆಗಳು ‘ಟ್ ಿಂಪ ಆಡಳತ್ರ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಬಾಿಂಧಗಳಗೆ’ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್್ಮುಖ 

ಜಾಗತ್ರಕ ಶಕಿು ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ರು ಡವನುು  ಹೆಚಿು ಸಿದವು, ಇದು ಅಮೇರಿರ್ಕದ ಮಿತ್್ರರಾಷ್ ರಗಳು 

ಮತ್ತು  ಪ್ಶಿು ಮ ಏಷ್ಠಯ ದ ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರದ ಪಾಲುದಾರ ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವೆ ಉದ್ಧಾ ಗು ತೆಯನುು  

ಹೆಚಿು ಸಲು ರ್ಕರಣವಾಗಿದ್ದ. 

ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಒಪಪ ಿಂದದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದನುು  ಜಂಟಿ ಸಮಗ್  ಕ್ಿಯ ಯೋಜ್ನೆ (JCPOA) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ಒಪ್ಪ ಿಂದ, ಅಿಂದರೆ ‘ಜಂಟಿ ಸಮಗ್  ಕ್ಿಯ ಯೋಜ್ನೆ’, 2013 ರಿಿಂದ 2015 ರವರೆಗೆ ಇರಾನ್ 

ಮತ್ತು  ಪ 5 + 1 (ಚೀನ, ಫಿ್ಘನ್ೂ , ರಷ್ಯಯ , ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ತಿಂಗ್್ಡಮ್, ಯುನೈಟೆಡ್ 

ಸ್್ಯ ೀಟ್ೂ  ಮತ್ತು  ಜಮಯನಿ ಮತ್ತು  ಯುರೀಪಯನ್ ಯೂನಿಯನ್) ನ್ಡುವಿನ್ ಸುದ್ಧೋಘಾ 

ಮಾತ್ತಕತೆಗಳ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಜಂಟಿ ಸಮಗ್  ಕ್ಿಯ ಯೋಜ್ನೆ (JCPOA) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಟ್ಟಹ್ಾನ್ ಮಧಯ ಮ-ಪುಷ್ಿ ೋಕರಿಸಿದ 

ಯುರೇನಿಯಂನ್ ಸಂಗ್ಹವನುು  ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕತ್ರು ದ್ದ, ಕಡಿಮೆ-ಸಮೃದಧ  

ಯುರೇನಿಯಂನ್ ಶೇಖರಣೆಯನುು  98% ರಷ್್ಟ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಮುಿಂದ್ಧನ್ 13 

ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  ಅದರ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್್ಟ  ಅನಿಲ ಕಿಂದ್ಾಪ್ಗಾಮಿಗಳನುು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು ಒಪ್ರಪ ಕೊಿಂಡಿತ್ತ. 
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4. ಒಪ್ಪ ಿಂದದ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ವನುು  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಜಂಟಿ ಆಯೋಗವನುು  

ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ಪಿಸ್ತು ತ್ ಇರುವ ಕಳವಳದ ವಿಷಯ: 

1. ಜನ್ವರಿ 2020 ರಲಿಿ , ಇಸಿ್ವಮಿಕ್ಸ ರೆವಲೂಯ ಷನ್ರಿ ಗಾಡ್ಾ ರ್ಕಪ್್ ು ಾ ಕಮಾಿಂಡರ್ ಜ್ನ್ರಲ್ 

ರ್ಕಸಿಮ ಸುಲೇಮಾನಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಡ್ೊ ೋನ್ ಮೂಲಕ ದಾಳ ಮಾಡಿದ ನಂತ್ರರ, ಇರಾನ್ 

‘ಜಂಟಿ ಸಮಗ್  ಕ್ಿಯ ಯೋಜ್ನೆ’ (JCPOA) ಯ ನಿಯಮಗಳಗೆ ಬದಧ ವಾಗಿರುವುದ್ಧಲಿ  ಎಿಂದು 

 ಘೋಷಿಸಿತ್ತ. 

2. JCPOA ನ್ ಪ್ತ್ರನ್ದ್ಿಂದ್ಧಗೆ, ಉತ್ರು ರ ಕೊರಿಯದಂತೆ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮಾಣು 

ಅಸೆಿ ರತೆಯತ್ರು  ಒಲವು ತೋರಿತ್ತ, ಇದು ಈ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅದಕೂು  ಮಿೋರಿದ 

ಗಮನಾಹಾ ಭೌಗೋಳಕ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಅಸೆಿ ರತೆಗೆ ರ್ಕರಣವಾಯಿತ್ತ. 

ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಈ ಒಪಪ ಿಂದದ ಮಹತ್ವ : 

1. ಇರಾನ್ ಮೇಲ್ಲನ್ ನಿಬಾಿಂಧಗಳನುು  ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದರೊಿಂದ್ಧಗೆ, ಚಬಹಾರ್ ಬಂದರು, 

ಬಂದರ್ ಅಬ್ದಬ ಸ್ ಬಂದರು ಮತ್ತು  ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಸಂಪ್ಕಾಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡ ಇತ್ರರ 

ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿ್ಲನ್ ಭಾರತ್ರದ ಹಿತಾಸಕಿು ಗಳನುು  ಪುನ್ರುಜಜ ೋವನ್ಗಳಸಬಹುದು. 

2. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ದ ಗಾಾ ದರ್ ಬಂದರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾದ ಉಪ್ಸೆಿ ತ್ರಯನುು  ತ್ರಟಸೆ ಗಳಸಲು 

ಭಾರತ್ರಕೆು  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು  ಇರಾನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪುನಃ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಯು ಇರಾನ್್ನಿಿಂದ ಅಗಗ ದ 

ದರದಲಿ್ಲ  ತೈಲವನುು  ಖರಿೋದ್ಧಸಲು ಮತ್ತು  ಇಿಂಧನ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುು  ಸ್ವಧಿಸಲು ಭಾರತ್ರಕೆು  

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

 

ಉಯಿಘರ್ ಗಳು ಯಾರು? (Who are Uighurs?) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಜ್ಪಾನಿನ್ ವಿದೇಶಾಿಂಗ ಸಚಿವ ‘ತೋಷಿಮಿಟ್ು  ಮೊಟ್ಟಗಿ’(Toshimitsu Motegi)  

ಅವರು,   ಚಿೋನಾದ ಉಯಿಘರ್ ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ್ರರ ಮಾನ್ವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಯ ಬಗೆಗ  ತ್ರಮೂ  

ಚಿೋನಾದ ಸಹವತ್ರಾಯಿಂದ್ಧಗೆ ತ್ರೋವ್  ಕಳವಳ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಉಯಿಘರ್ ಗಳು ಯಾರು? 

1. ಉಯಿಘರ್ ಗಳು ಚಿೋನಾದ ವಾಯುವಯ  ಕ್ಿ ನ್್ಜಯಿಂಗ್ ಪ್ಾ ಿಂತ್ರಯ ದಲಿ್ಲ  

ವಾಸಿಸುವ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ ಮುಸಿಿಿಂ ಸ್ಮುದಾಯ. ಅವರು ಕ್ಿ ನ್್ಜಯಿಂಗ್ ಪ್ಾ ಿಂತ್ರಯ ದ 

ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಸುಮಾರು 40 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದಷಿ್ ದಾು ರೆ. 

2. ಚಿೋನಾಕಿು ಿಂತ್ರ ಟಕಿಾ ಮತ್ತು  ಮಧಯ  ಏಷ್ಠಯ ದ ಇತ್ರರ ದೇಶಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಉಯಿಘರ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚು  

ನಿಕಟವಾದ ಜ್ನಾಿಂಗಿೋಯ ಸಂಬಂಧವನುು  ಹಿಂದ್ಧದಾು ರೆ. 

ಚೀನ ಉಯಿಘರ್ ಗಳನ್ನು  ಏಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿದೆ? 
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ಕ್ತೂ ನ್್ಜಯಾಿಂಗ್ ತ್ಯಿಂತಿ್ರ ಕವಾಗಿ ಚೀನದ ಸಾವ ಯತ್ು  ಪಿದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕ್ಿ ನ್್ಜಯಿಂಗ್ 

ಚಿೋನಾದ ಅತ್ರದ್ಡು  ಪ್್ದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಖನಿಜ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದಧ ವಾಗಿದ್ದ, ಈ ಪ್ಾಿಂತ್ರಯ ವು 

ಭಾರತ್ರ, ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್, ರಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಿಂಟು ದೇಶಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಗಡಿ 

ಹಂಚಿಕೊಡಿದ್ದ. 

1. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲಿ್ಲ , ಕ್ಿ ನ್್ಜಯಿಂಗ್ ಪ್ಾಿಂತ್ರಯ ವು ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಸಮೃದಧ ವಾಗಿದ್ದ, 

ಹೆಚಿು ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ‘ಹಾನ್ ಚೈನಿೀಸ್’ (Han Chinese) ಸ್ಮುದಾಯವು ಈ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಉತ್ರು ಮ ಉದ್ಯ ೋಗಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. ಹಾನ್ ಚೈನಿೋಸ್ ಉಯಿಘರ್ ಗಳಗೆ 

ಜೋವನೊೋಪಾಯ ಮತ್ತು  ಗುರುತ್ರನ್ ಬ್ಸಕು ಟ್ ನುು  ಸೃಷಿ್ ಸಿದಾು ರೆ. 

2. ಈ ರ್ಕರಣಗಳಗಾಗಿ, ವಿರಳ ಹಿಿಂಸ್ವಚಾರ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು  2009 ರಲಿಿ , ಕ್ತೂ ನ್್ಜಯಾಿಂಗ್ 

ಪಿ್ರಿಂತ್ಯ ದ ರಾಜಧಾನಿ ಉರುಮಿಕ ಯಲಿಿ  200 ಜನ್ರು ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಹಾನ್ ಚೈನಿೀಸ್ 

ಕೊಲಿಲಪ ಟ್ ರು, ಅಿಂದ್ಧನಿಿಂದ ಇನೂು  ಅನೇಕ ಹಿಿಂಸ್ವತ್ರೂ ಕ ಘಟನೆಗಳು ನ್ಡೆದ್ಧವೆ. 

3. ಬ್ಸೋಜಿಂಗ್, ಈ ಸಮುದಾಯವು ಸಾ ತಂತ್್ರ  ರಾಜ್ಯ ವನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲು ಬಯಸಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಟಕಿಾ 

ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಮಧಯ  ಏಷ್ಠಯ ದ ದೇಶಗಳಿಂದ್ಧಗಿನ್ ಉಯಾ ರ್್ಗಳ ಸ್ವಿಂಸು ೃತ್ರಕ 

ಸಂಪ್ಕಾದ್ಧಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ದಂತ್ರಹ ಸೆ ಳಗಳಿಂದ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ ಉಗ್ಗಾಮಿ 

ಅಿಂಶಗಳು ಕ್ಿ ನ್್ಜಯಿಂಗ್್ನ್ಲಿ್ಲನ್ ಪ್್ ತೆಯ ೋಕತಾವಾದ್ಧ ಚಳುವಳಯನುು  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸ 

ಬಹುದ್ದಿಂದು ಭಯಪ್ಡುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಆದು ರಿಿಂದ, ಇಡಿೋ ಸಮುದಾಯವನುು  ಅನುಮಾನಾಸಪ ದವೆಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಉಯಿಘರ್ ಗಳ ಪ್್ ತೆಯ ೋಕ ಗುರುತ್ರನುು  ತಡೆದುಹಾಕಲು ವಯ ವಸೆಿ ತ್ರ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  

ಪ್ಾರಂಭಿಸುವುದು ಚಿೋನಾದ ನಿೋತ್ರಯಗಿದ್ದ. 

 

 

ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ ಮೆರಿೋನ್ ಪ್್ ಕರಣವನುು  ಕೊನೆಗಳಸಲು ಅನುಮತ್ರ 

ಕೊೋರಿದ ಕಿಂದ್ : (Centre seeks nod to close Italian marines case)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

2012 ರಲಿ್ಲ  ಕರಳ ಕರಾವಳಯಲಿ್ಲ  ಇಬಬ ರು ಮಿೋನುಗಾರರನುು  ಕೊಿಂದ ಆರೊೋಪ್ದ ಮೇಲೆ 

ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ ನೌರ್ಕಪ್ಡೆಯ ಇಬಬ ರು ಸೈನಿಕರ ವಿರುದಧ  ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಬ್ದಕಿ ಇರುವ ಕ್ಿಮಿನ್ಲ್ 

ಪ್್ ಕರಣಗಳನುು  ಕೊನೆಗಳಸುವ ಅಜಾಯನುು  ‘ತ್ತತಾಾಗಿ ಆಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕ’ ಎಿಂದು ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ 

ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ ಅನುು  ಕೊೋರಿದ್ದ. 

ಹಿನು ಲೆ:   
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ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ ಹಡಗು ಎನರಿಕಾ ಲೆಕ್ತೂ  ಯಲಿ್ಲ  ನಿಯೋಜಸಲ್ಯಗಿದು , ಗಿರೊೋನ್ ಮತ್ತು  ಲ್ಯಯ ಟ್ರೆ 

ಎಿಂಬ ಇಬಬ ರು ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ‘ಮಿೋನುಗಾರರನುು ’ ‘ಕಡಲಗ ಳಳ ರು’ ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ 

ಗುಿಂಡಿಕಿು  ಕೊಿಂದ ಆರೊೋಪ್ದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನ್ಕೆು  ಒಳಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

ಕಳೆದ ವಷಾ ಆಗಸ್್ ್ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ವಚ್ಚಾವಲ್ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ, ಸಂತ್್ರಸು ರ (ಬಲ್ಲಪ್ಶುಗಳ) 

ಕ್ಕಟುಿಂಬಕೆು  ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ದ್ಡು ಮೊತ್ರು ದ ಪ್ರಿಹಾರವನುು  ನಿೋಡಿದ ನಂತ್ರರವೇ ನಾಯ ಯಲಯವು 

ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲನ್ ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ ನೌರ್ಕಪ್ಡೆ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ವಿರುದಧ ದ ಕ್ಿಮಿನ್ಲ್ ಮೊಕದು ಮೆಯನುು  

ಕೊನೆಗಳಸುವುದಾಗಿ ಸಪ ಷ್ ಪ್ಡಿಸಿತ್ತು . 

ಹತೆಯ ಗಿೋಡಾದ ಮಿೋನುಗಾರರ ಕ್ಕಟುಿಂಬಗಳಗೆ ‘ಸಮಪ್ಾಕ’ ಪ್ರಿಹಾರದ ಹಣವನುು  ಒದಗಿಸುವ 

ಕ್ಕರಿತಂತೆ ಇಟಲ್ಲಯಿಂದ್ಧಗೆ ಮಾತ್ತಕತೆ ನ್ಡೆಸುವಂತೆ ನಾಯ ಯಲಯವು ಸರ್ಕಾರವನುು  

ಕೊೋರಿತ್ತು . 

ಸ್ಕಾಯರದ ನಿಲುವೇನ್ನ? 

ಎಿಂಟು ತ್ರಿಂಗಳ ಹಿಿಂದ್ದ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯಾದ ‘ಶಾಶಾ ತ್ರ 

ಮಧಯ ಸೆಿ ಕೆ ನಾಯ ಯಲಯದ-(Permanent Court of Arbitration- PCA) ಆದೇಶವನುು  

ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸುವ ಮತ್ತು  ಪಾಲ್ಲಸುವ ತ್ರನ್ು  ನಿಧಾಾರವನುು  ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರವು ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾಗೆ 

ತ್ರಳಸಿತ್ತ. ಹೇಗ್ ಮೂಲದ ಪಮಯನಿಂಟ್ ಆಬಿಯಟಿೆ ೀಷನ್ ಕೊೀಟ್ಯ (PCA) ‘ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ 

ನೌರ್ಕಪ್ಡೆಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನುು  ಅವರ ದೇಶವಾದ ಇಟಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ಕ’ 

ಎಿಂದು ಹೇಳದ್ದ. 

1. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಕಡಲ ಕಾನೂನ್ನ ಒಪಪ ಿಂದದ (United Nations Convention on the 

Law of the Sea- UNCLOS) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರಚಿಸಲ್ಯದ ‘ಆಬ್ಸಾಟ್್ಟ ೋಷನ್ ಟ್ಿಬ್ಯಯ ನ್ಲ್’ 

ನಿಧಾಾರಕೆು  ಭಾರತ್ರ ಬದಧ ವಾಗಿದ್ದ ಎಿಂದು ಸರ್ಕಾರವು ನಾಯ ಯಲಯಕೆು  ಸಪ ಷ್ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದ. 

2. ಭಾರತ್ರ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸಮಾವೇಶಕೆು  ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ರ್ಕರಣ, ಈ ನಿಧಾಾರವು ‘ಅಿಂತ್ರಮ’ 

ಮತ್ತು  ಇದರ ವಿರುದಧ  ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ಸಲಿ್ಲಸುವಂತ್ರರಲ್ಲಲಿ . 

ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯ ನಿಧಾಯರವೇನ್ನ? 

1. 3: 2 ರ ನಿಕಟ ಮತ್ರದ್ಿಂದ್ಧಗೆ, ನಾಯ ಯಮಂಡಳ ‘ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ನೇಷನ್್  ಮಾಯ ರಿಟೈಮ ಲ್ಯ 

ಟ್ಿ ೋಟಿ’ (ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಕಡಲ ರ್ಕನೂನು ಒಪ್ಪ ಿಂದ-UNCLOS) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ 

ನೌರ್ಕಪ್ಡೆಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ಇಟಾಲ್ಲಯನ್ ರಾಜ್ಯ -ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಾಗಿ ರಾಜ್ತಾಿಂತ್್ರ ಕ 

ವಿನಾಯಿತ್ರ ಇದ್ದ ಎಿಂದು ತ್ರೋಪುಾ ನಿೋಡಿತ್ತ. 

2. ಘಟನೆಯ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಅಪ್ರಾಧ ತ್ರನಿಖ್ಯಯನುು  ಪುನ್ರಾರಂಭಿಸಲು “ಇಟಲ್ಲ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ 

ಬದಧ ತೆಯನುು ” ಗಮನಿಸಿದ ನಾಯ ಯಮಂಡಳ, ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ಭಾರತ್ರವು ತ್ರನ್ು  

ಅಧಿರ್ಕರ ವಾಯ ಪ್ರು ಯನುು  ಚಲ್ಯಯಿಸಬ್ದರದು ಎಿಂದು ಹೇಳತ್ತ. 
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S -400 ಕಿ್ತಪಣಿ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯ ಒಪಪ ಿಂದಕೆಕ  ಬದಿವಾದ, ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  

ರಷ್ಯಯ : (India, Russia committed to S-400 deal) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  ಎಸ್ -400 ಕಿ್ತ ಪಣಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪ ಿಂದವನುು  

ಪ್ಯಣಾಗಳಸಲು ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  ಎರಡು ಬದಧ ವಾಗಿವೆ ಎಿಂದು ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲನ್ 

ರಷ್ಠಯ  ರಾಯಭಾರಿ ನಿಕೊಲಾಯ್ಸ ಕುಡಾಶೇವ್ (Nikolai Kudashev) ಅವರು ದೃಢಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಒಪ್ಪ ಿಂದದ ಪ್್ರ್ಕರ, ಎಸ್ -400 ಕಿ್ತಪಣಿ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯನುು  ವಷ್ಠಾಿಂತ್ರಯ ಕೆು  ಭಾರತ್ರಕೆು  

ತ್ರಲುಪ್ರಸಬೇರ್ಕಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಪ್ಯರೈಸಲು ಬದಧ ರಾಗಿದ್ದು ೋವೆ ಎಿಂದು ರಷ್ಠಯ  ಹೇಳದ್ದ. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  

ಅಮೆರಿಕದ ನಿಬಾಿಂಧಗಳನುು  ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ವಿರೊೋಧಿಸುತ್ರು ವೆ ಎಿಂದು ಅವರು ಹೇಳದರು. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

ಎಸ್ -400 ಕಿಷ ಪ್ಣಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಒಪ್ಪ ಿಂದವು ಅಮೆರಿರ್ಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸೆ್ವನ್ವು ಭಾರತ್ರವನುು  

CAATSA ರ್ಕನೂನಿನ್ಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಬಾಿಂಧ ಹೇರಲು ರ್ಕರಣವಾಗಬಹುದು, 

ಅಿಂದರೆ ‘ನಿಬಯಿಂಧ್ಗಳ ಕಾಯೆ್ದಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಮರಿಕದ ವಿರೀಧಿಗಳನ್ನು  

ಎದುರಿಸ್ತವುದು. (Countering America’s Adversaries through Sanctions Act- 

CAATSA). 

ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಸ್್ಥ ೋಟ್್ , ಈಗಾಗಲೇ ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  ಟಕಿಾಯ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರಿೋತ್ರಯ ಒಪ್ಪ ಿಂದ ಗಳಗಾಗಿ 

CAATSA ವನುು  ಪ್್ಯೋಗಿಸಿದ್ದ. 

ಎಸ್ -400 ವಾಯು ರಕ್ಷರ್ಣ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಎಿಂದರೇನ್ನ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಅದರ ಅವಶಯ ಕತೆ ಎಷ್್ಟ ದೆ? 



Insightsonindia.com i 
Page 31 

INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 
  

ಎಸ್ -400 ಟಿಯಂಫ್ ಎಿಂಬುದು, ರಷ್ಠಯ  ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ (ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಿಂದು ಕಡೆಯಿಿಂದ 

ಇನೊು ಿಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಗಿಸಬಹುದಾದ), ಭೂ ರ್ಮಲೊ ೈಯಿಿಂದ ಆಕಾಶಕೆಕ  ಸಿಡಿಸ್ತವ ಕಿ್ತ ಪಣಿ ವಯ ವಸ್ಯಥ  

(surface-to-air missile system- SAM) ಆಗಿದ್ದ. 

1. ಇದು ವಿಶಾ ದ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಅಪಾಯರ್ಕರಿ, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು  ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯ ದ್ಧೋಘಾ-ರ್್ಶ ೋಣಿಯ ಭೂ 

ಮೇಲೊ ೈಯಿಿಂದ ಗಾಳಗೆ ಸಿಡಿಸುವ (SAM) ಕಿಷ ಪ್ಣಿ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಗಿದ್ದ (modern long-range SAM -

MLR SAM) , ಇದು, ಅರ್ಮರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸಿದ ಥಾಡ್ ಗಿಿಂತ್ರ, (Terminal High Altitude 

Area Defense system –THAAD) ಹೆಚ್ಚು  ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು  ಮುಿಂದುವರಿದ ಕಿಷ ಪ್ಣಿ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯಗಿದ್ದ. 

CAATSA ಎಿಂದರೇನ್ನ? ಮತ್ತು  S-400 ಒಪಪ ಿಂದವು ಈ ಕಾಯೆ್ದಯ ವಾಯ ಪು ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದತ್ತ? 

1. CAATSA ಎಿಂದರೆ, ‘ನಿಬಾಿಂಧಗಳ ರ್ಕಯ್ದು ಯ ಮೂಲಕ ಅಮೇರಿಕದ ವಿರೊೋಧಿಗಳನುು  

ಎದುರಿಸುವುದು’ (CAATSA) ಇದರ ಮುಖಯ  ಉದ್ದು ೋಶವೆಿಂದರೆ ದಂಡನಾತ್ರೂ ಕ ಕ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ 

ಇರಾನ್, ಉತ್ರು ರ ಕೊರಿಯ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  ಗಳನುು  ಎದುರಿಸುವುದು. 

2. ಇದನುು  2017 ರಲಿಿ  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

3. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ರಷ್ಠಯ ದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ಗುಪ್ು ಚರ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಪ್್ಮುಖ ವಹಿವಾಟು 

ನ್ಡೆಸುವ ದೇಶಗಳ ವಿರುದಧ  ನಿಬಾಿಂಧಗಳನುು  ವಿಧಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುವ ನಿಬಯಿಂಧ್ಗಳು ಯಾವುವು? 

1.  ಗತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದ ವಯ ಕಿು ಗೆ ಸ್ವಲಗಳ ಮೇಲ್ಲನ್ ನಿಬಾಿಂಧಗಳು. 

2. ಅನುಮೊೋದ್ಧತ್ರ ವಯ ಕಿು ಗಳಗೆ ರಫುು  ಮಾಡಲು ‘ರಫುು -ಆಮದು ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ’ ನೆರವು ನಿಷೇಧ. 

3. ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಸ್್ಥ ೋಟ್್  ಸರ್ಕಾರವು ನಿಬಾಿಂಧಕೊು ಳಪ್ಟ್  ವಯ ಕಿು ಯಿಿಂದ ಸರಕ್ಕ ಅರ್ವಾ ಸೇವೆಗಳ 

ಖರಿೋದ್ಧಗೆ ನಿಬಾಿಂಧಗಳು. 

4. ನಿಬಾಿಂಧಿತ್ರ ವಯ ಕಿು ಯಿಂದ್ಧಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂದ್ಧರುವ ವಯ ಕಿು ಗಳಗೆ ವಿೋಸ್ವ ನಿರಾಕರಣೆ. 
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ಭಾರತ್ವನ್ನು  ಕರೆನಿೂ  ವಿೀಕ್ಷರ್ಣ ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ಇರಿಸಿದ ಯು.ಎಸ್. 

ಖಜಾನ ಇಲಾಖ್ಯ:  (U.S. Treasury keeps India on currency watch list) 

 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್್ಯ ೀಟ್ೂ  ನ್ ಪಿಮುಖ ವಾಯ ಪ್ರರ 

ಪ್ರಲುದಾರ ದೇಶಗಳ ಸೂಥ ಲ ಆರ್ಥಯಕ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ನಿೀತ್ರಗಳ ಬಗೆೆ  

ವರದಯನುು  ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ.ಈ ಅರೆ-ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಯ ಏಪ್್ರಲ್ 2021 ಆವೃತ್ರು ಯು 

ಬೈಡನ್ ಆಡಳತ್ರದ ಮೊದಲ ವರದ್ಧಯಗಿದ್ದ. 

1. ವರದ್ಧಯನುು  ಯುಎಸ್ ರ್ಕಿಂಗ್ೆಸ್ ಗೆ ಪ್್ಸುು ತ್ರಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕದ 20 

ಅತ್ರದ್ಡು  ವಾಯ ಪಾರ ಪಾಲುದಾರರ ಕರೆನ್ಿ  ಅಭಾಯ ಸಗಳನುು  ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಪ್್ಮುಖ ವಾಯ ಪಾರ ಪಾಲುದಾರರನುು  ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಮೂರು ಮಾನ್ದಂಡಗಳನುು  

ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ: 

1. ಗಮನಾಹಾ (ಕನಿಷಾ  $ 20 ಬ್ಸಲ್ಲಯನ್) ದ್ಧಾ ಪ್ಕಿಷ ೋಯ ವಾಯ ಪಾರ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ. 

2. ವಸುು  / ಸರಕ್ಕಗಳ ಚಾಲ್ಲು  ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ. 

3. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ  ನಿರಂತ್ರರ ಏಕಪ್ಕಿಷ ೋಯ ಹಸು ಕೆಷ ೋಪ್. 

ಇತ್ರು ೀಚನ್ ವರದಯ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಕರೆನ್ಿ  ರ್ಕಯಾಗಳ ದೃಷ್ಿ ಯಿಿಂದ ‘ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ ’ ಸೇರಿಸಲ್ಯದ 11 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ರವೂ ಒಿಂದು. 

2. 2020 ರ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ಸಡುಗಡೆಯದ ವರದ್ಧಯಲಿೂ  ಭಾರತ್ರವನುು  ಈ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  

ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . 

3. ಭಾರತ್ರವನುು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಚಿೋನಾ, ಜ್ಪಾನ್, ಕೊರಿಯ, ಜ್ಮಾನಿ, ಐಲೆಾಿಂಡ್, 

ಇಟಲ್ಲ, ಮಲೇಷ್ಠಯ , ಸಿಿಂಗಾಪುರ್, ಥೈಲ್ಯಯ ಿಂಡ್ ಮತ್ತು  ಮೆಕ್ಿಕೊ ಈ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿವೆ. 

4. ಭಾರತ್ರವು ಮೂರು ಮಾನ್ದಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ಎರಡನುು  ಪ್ಯರೈಸುತ್ರು ದ್ದ – “ವಾಯ ಪಾರ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ” 

ಮಾನ್ದಂಡ ಮತ್ತು  “ನಿರಂತ್ರರ, ಏಕಪ್ಕಿಷ ೋಯ ಹಸು ಕೆಷ ೋಪ್”ದ ಮಾನ್ದಂಡ. 

‘ಕರೆನಿೂ  ಮಾಯ ನಿರ್ಪಯ ಲೇಷನ್’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

‘ಒಿಂದು ದೇಶವು’ “ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಾಯ ಪಾರದಲಿ್ಲ  ಅನಾಯ ಯದ ಸಪ ಧಾಾತ್ರೂ ಕ ಲ್ಯಭವನುು  

ಪ್ಡೆಯಲು” ‘ಅದರ ಕರೆನ್ಿ  ಮತ್ತು  ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ನ್ಡುವಿನ್ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮೇಲೆ 

ಉದ್ದು ೋಶಪ್ಯವಾಕವಾಗಿ ಪ್್ಭಾವ ಬ್ಸೋರುವುದಾಗಿದ್ದ’ ಎಿಂದು ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ‘ಕರೆನ್ಿ  

ಮಾಯ ನಿಪುಯ ಲೇಷನ್’ ಅನುು  ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸಿದ್ದ. 

ಕ್ತೂ ನ್್ಜಯಾಿಂಗ್ ಪಿ್ರಿಂತ್ಯ ದಲಿಿ  ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ್ಗಳಿಗಾಗಿ 

ಚೀನವನ್ನು  ತ್ನಿಖ್ಯ ಮಾಡಿ: HRW: 

 (Probe China over Xinjiang crimes: HRW) 
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 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಕ್ತೂ ನ್್ಜಯಾಿಂಗ್ ಪಿ್ರ ಿಂತ್ಯ ದಲಿಿ  ಉಯಿಘರ್ ಮುಸಿಿಮರ ವಿರುದಿ  ಚೀನ ಸ್ಕಾಯರ 

ನ್ಡೆಸ್ತತ್ರು ರುವ ಅಪರಾಧ್ಗಳ ಆರೀಪಗಳನ್ನು  ತ್ನಿಖ್ಯ ನ್ಡೆಸುವಂತೆ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಿ ರೋಯ 

‘ಮಾನ್ವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ರ್ಕವಲು ಸಂಸೆ್ಥಯು’ (HRW) ‘ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ’ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದ. 

  

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ ? 

ಚಿೋನಾದ ವಾಯುವಯ  ಪ್ಾಿಂತ್ರಯ ದಲಿ್ಲ  ‘ಮುಸಿಿಮರನುು  ದ್ಡು  ಪ್್ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಬಂಧಿಸಿರುವುದು, 

ಧಾಮಿಾಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ಮ ಮತ್ತು  ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ್ರರ ವಿರುದಧ ದ ಇತ್ರರ ಕ್ಮಗಳು’ 

ಎಿಂಬ ವರದ್ಧಗಳನುು  ಮಾನ್ವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಗುಿಂಪುಗಳು ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಿವೆ.  ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ 

ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ನಯ ಯಾಲಯವನ್ನು  ಸಾಥ ಪಸ್ತವ ‘ಒಪಪ ಿಂದ’ದಲಿಿ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಿರುವಂತೆ ಈ 

ಕ್ಮಗಳು ‘ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯ ವಿರುದಧ ದ ಅಪ್ರಾಧಗಳಗೆ ಸಮನಾಗಿವೆ’ ಎಿಂದು ಗುಿಂಪು 

ವಿವರಿಸಿದ್ದ. 

  

ಈಗ ಮಾಡಬೇಕ್ತರುವುದು ಏನ್ನ? 

1. ಚಿೋನಾ ರೀಮ್ ಶಾಸ್ನ್ಕೆಕ  (Rome Statute) ಸಹಿ ಹಾಕದ ರ್ಕರಣ ಮತ್ತು  

ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಅಪ್ರಾಧ ನಾಯ ಯಲಯವು (ICC) ಚಿೋನಾದ ಭೂಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಬಗೆಗ  ಪ್ಾದೇಶಿಕ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪ್ರು ಯನುು  

ಹಿಂದ್ಧಲಿವಾದರಿಿಂದ ಚಿೋನಾ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ವಿರುದಧ  ಯವುದೇ ಕ್ಮ ಕೈಗಳುಳ ವುದನುು  

ತ್ರಡೆಯಲು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಭದ್ತಾ ಮಂಡಳಯ ಸದಸಯ ನಾಗಿರುವ ಚಿೋನಾ ತ್ರನ್ು  ‘ವಿೋಟ್ೋ 

ಅಧಿರ್ಕರ’ ವನುು  ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

2. ಆದು ರಿಿಂದ, ಆರೊೋಪ್ಗಳನುು  ತ್ರನಿಖ್ಯ ಮಾಡಲು, ಅಪ್ರಾಧಗಳಗೆ ರ್ಕರಣರಾದ 

ವಯ ಕಿು ಗಳನುು  ಗುರುತ್ರಸಿ ಅವರನುು  ಹಣೆಗಾರರನಾು ಗಿ ಮಾಡಲು ಒಿಂದು 

ಮಾಗಾಸೂಚಿಯನುು  ರಚಿಸಲು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಮಾನ್ವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಆಯೋಗವು 

(UNHRC) ಒಿಂದು ಸಾ ತಂತ್್ರ  ಸಂಸೆ್ಥಯನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಬೇಕ್ಕ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ವಿದೇಶಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್್ರ್ಕರ, 1 ಮಿಲ್ಲಯನ್್ಗಿಿಂತ್ರಲೂ ಹೆಚ್ಚು  ಜ್ನ್ರು 

ಕ್ಿ ನ್್ಜಯಿಂಗ್ ಪ್್ದೇಶದ ಶಿಬ್ಸರಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂಧಿತ್ರರಾಗಿದಾು ರೆ. ಈ ಪ್್ದೇಶದ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು 

ಬಲವಂತ್ರದ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು  ಬಲವಂತ್ರದ ಜ್ನ್ನ್ ನಿಯಂತ್್ರಣವನುು  ಜಾರಿಗಳಸಿದಾು ರೆ ಎಿಂಬ 

ಆರೊೋಪ್ವಿದ್ದ. 

1. ಈ ಶಿಬ್ಸರಗಳನುು  ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ , ಉದ್ಯ ೋಗ ತ್ರರಬೇತ್ರ ಮತ್ತು  ಆಮೂಲ್ಯಗ್ತೆಯನುು  

ನಿಭಾಯಿಸಲು ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎಿಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಚಿೋನಾ ಸರ್ಕಾರವು ಈ 

ಎಲಿ್ಯ  ದುಷು ೃತ್ರಯ ದ ದೂರುಗಳನುು  ತ್ರರಸು ರಿಸಿದ್ದ ಎಿಂದು ಹೇಳಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 



Insightsonindia.com i 
Page 34 

INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 
  

ಅರ್ಮರಿಕಾದ ಕರೆನಿೂ  ನಿಗಾ ಪಟ್ಿ ಯು ಅಧಿಕೃತ್ ನಿೀತ್ರಗಳಲಿಿ  

ಸೂಕು ವಲಿದ ಹಸ್ು ಕಿೆ ೀಪವಾಗಿದೆ: ಅಧಿಕಾರಿ: 

(U.S. currency watchlist an intrusion into policy: official)  

  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಭಾರತ್ವನ್ನು  ‘ಕರೆನಿೂ -ಮಾಯ ನಿರ್ಪಯ ಲೇಟಿಿಂಗ್ ದೇಶಗಳ  (Currency Manipulators) ನಿಗಾ 

ಪಟ್ಿ  ಅರ್ವಾ ಕಾವಲು ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ಸೇರಿಸ್ತವ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಧಾಾರದ ಹಿಿಂದ್ಧನ್ 

ತಾಕಿಾಕತೆಯನುು  ಭಾರತ್ರೋಯ ವಾಣಿಜ್ಯ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಅನೂಪ ವಾಧವನ್ ಪ್್ ಶಿು ಸಿದಾು ರೆ. 

ಇದಲಿದ್ದ, ಈ ಪಟ್ಿ ಯು ವಿಶವ ದಾದಯ ಿಂತ್ದ ಕಿಂದಿ ೀಯ ಬಾಯ ಿಂಕುಗಳು ತ್ಮೂ  ಆದೇಶಗಳನ್ನು  

ಪೂರೈಸ್ಲು ಅಗತ್ಯ ವಾದ ನಿೀತ್ರ ವಿಸ್ು ರಣೆಯಲಿಿ  ಅನ್ನಚತ್ವಾದ ಹಸ್ು ಕಿೆ ೀಪವನ್ನು  

ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಯುಎಸ್ ರ್ಕಿಂಗ್ೆಸ್ ಗೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ವರದ್ಧಯಲಿ್ಲ , ರಿಸವ್ಾ 

ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯದ (RBI) ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ರು ದ ಡಾಲರ್ ಖರಿೋದ್ಧಯನುು  (ಒಟ್ು ಜಡಿಪ್ರಯ 

ಸುಮಾರು 5% ರಷ್್ಟ ) ಉಲಿೆ ೋಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ರವನುು  ಕರೆನ್ಿ  ಮಾಯ ನಿಪುಯ ಲೇಟಗಾಳ 

ವಿೋಕ್ಷಣಾ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ಉಳಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ದ. 

ಭಾರತ್ರವನುು  ಕರೆನ್ಿ  ರ್ಕವಲು ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ಸೇಪ್ಾಡೆಗಳಸಲು ಮತು ಿಂದು ರ್ಕರಣವೆಿಂದರೆ, 

20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ತಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಚ ನ್ ವಾಯ ಪ್ರರದ ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಮತ್ು . 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಕಿಂದ್್ಧ ೋಯ ಬ್ದಯ ಿಂಕಿನ್ ಪ್್ಮುಖ ಆದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ‘ಕರೆನ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ಸೆಿ ರತೆಯನುು ’ 

ತ್ರರುವುದಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ, ಕಿಂದ್  ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಿ ಯನುು  ಖರಿೋದ್ಧಸಿ ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುತ್ರು ವೆ. 

‘ಕರೆನಿೂ  ಮಾಯ ನಿರ್ಪಯ ಲೇಷನ್’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

‘ಒಿಂದು ದೇಶವು’ “ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಾಯ ಪಾರದಲಿ್ಲ  ಅನಾಯ ಯದ ಸಪ ಧಾಾತ್ರೂ ಕ ಲ್ಯಭವನುು  

ಪ್ಡೆಯಲು” ‘ಅದರ ಕರೆನ್ಿ  ಮತ್ತು  ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ನ್ಡುವಿನ್ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಮೇಲೆ 

ಉದ್ದು ೋಶಪ್ಯವಾಕವಾಗಿ ಪ್್ಭಾವ ಬ್ಸೋರುವುದಾಗಿದ್ದ’ ಎಿಂದು ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು ‘ಕರೆನ್ಿ  

ಮಾಯ ನಿಪುಯ ಲೇಷನ್’ ಅನುು  ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸಿದ್ದ. 

  

ಪ್್ಯಣ ಬಬಲ್:  (Travel bubble)

 

 ಸಂದಭ್ಯ: 
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ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಪ್್ ಕರಣಗಳ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿ್ಲ , ಶ್ಿ ೋಲಂರ್ಕವು 

ಭಾರತ್ರದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಉದ್ದು ೋಶಿತ್ರ ‘ಪ್್ಯಣ ಬಬಲ್’ / ಟ್ಾವೆಲ್ ಬಬಲ್ (Travel bubble) ಅನುು  

ಪ್ರಿಚಯಿಸುವ ನಿಧಾಾರವನುು  ಮುಿಂದೂಡಿದ್ದ. 

‘ಟಿಾವೆಲ್ ಬಬಲ್’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ‘ಟ್ಾವೆಲ್ ಬಬಲ್’ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಡಿಯಲಿ್ಲ , ದೇಶಿೋಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಕರೊೋನ್ವೈರಸ್ 

ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗವನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುವಲಿ್ಲ  ಉತ್ರು ಮವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವ 

ದೇಶಗಳು ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನ್ಡುವೆ ಮರುಸಂಪ್ಕಾ ಏಪ್ಾಡಿಸುವುದನುು  

ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಟ್ಾವೆಲ್ ಬಬಲ್ ನ್ಲಿ್ಲ , ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಪ್ರಸಪ ರ ವಾಯ ಪಾರ 

ಸಂಬಂಧಗಳನುು  ಪುನ್ರುಜಜ ೋವನ್ಗಳಸಲು ಮತ್ತು  ಪ್್ಯಣ ಮತ್ತು  

ಪ್್ವಾಸೋದಯ ಮದಂತ್ರಹ ಕಿಕ್ಸ್ಸ್್ವ ಟ್ಾ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳನುು  (kickstart sectors) ಮತೆು  

ತೆರೆಯಲು ಈ ಗುಿಂಪು ಅನುಮತ್ರಸುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ ಮತ್ತು  ನಿರಿೀಕಿೆ ಗಳು: 

ವಿಶಾ ದಾದಯ ಿಂತ್ರ ಉತ್ರು ಮವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಭಾವಯ  ‘ಟ್ಾವೆಲ್ ಬಬಲ್’ 

ಗಾತ್್ರವು ಜಾಗತ್ರಕ ಜಡಿಪ್ರಯ ಸುಮಾರು 35 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರಕೆು  ಸಮಾನ್ವಾಗಿರುತ್ರು ದ್ದ. ಅಿಂತ್ರಹ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣಿ  ದೇಶಗಳು ಇಷ್ ಪ್ಡುತ್ರು ವೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ದೇಶಗಳು 

ಮತೆು  ದ್ಡು  ಪಾಲುದಾರರೊಿಂದ್ಧಗೆ ವಾಯ ಪಾರ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್ದ, ಇದರ 

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಹೆಚಿು ನ್ ಲ್ಯಭವನುು  ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

 

 . 

ದಕಿಷ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದ್  ವಿವಾದ: (South China Sea Dispute) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ದಕಿಷ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದ್ದ ನಿೋರಿನ್ ವಿವಾದ್ಧತ್ರ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸಂಗ್ಹವಾದ ತೈಲ ನಿಕೆಷ ೋಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ 

ಹಕ್ಕು  ಸ್ವಧಿಸಲು ಫ್ರಲಿಪೈನ್ೂ  ದಕಿ್ತ ಣ ಚೀನ ಸ್ಮುದಿದಲಿಿ  ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಹಡಗುಗಳನುು  

ನಿಯೋಜಸಲು ಯೋಜಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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ಹಿನು ಲೆ: 

ಫಿಲ್ಲಪೈನ್್  ಅಧಯ ಕ್ಷ ರೊಡ್ಿಗೋ ಡುಟಟ್ಟಾ (Rodrigo Duterte) ಅವರು ಫಿಲ್ಲಪೈನ್್  ಹಕ್ಕು  

ಪ್್ ತ್ರಪಾದ್ಧಸಿದ ದಕಿಷ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದ್ದ ನಿೋರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು  ಎದುರಿಸಲು 

ಹಿಿಂಜ್ರಿಯುತ್ರು ರುವುದಕೆು  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಟಿೋಕೆಗಳನುು  ಎದುರಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

  

ದಕಿ್ತ ಣ ಚೀನ ಸ್ಮುದಿದ ವಿವಾದದ ಕುರಿತ್ತ: 

ದಕಿಷ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದ್  ಮತ್ತು  ಈ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಗಿಂಡಿರುವ ಇತ್ರರ ದೇಶಗಳಿಂದ್ಧಗೆ 

ಚಿೋನಾದ ಗಡಿ ಮತ್ತು  ಕಡಲ ವಿವಾದವು ಕಡಲ ಪ್್ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿೋನಾವು ತ್ರನ್ು  

ಸ್ವವಾಭೌಮತ್ರಾ ವನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸುವುದಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದ. 

  

ದಕಿ್ತ ಣ ಚೀನ ಸ್ಮುದಿ  ಎಲಿಿದೆ? 

1. ದಕಿಷ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದ್ವು ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಯಯ ದ ಪಶಿಚ ಮ ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ 

ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದು ಚಿೋನಾದ ದಕಿಷ ಣಕೆು , ವಿಯ್ದಟಾು ಿಂನ್ ಪ್ಯವಾ ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣಕೆು , ಫಿಲ್ಲಪೈನ್್ ್ನ್ 

ಪ್ಶಿು ಮಕೆು  ಮತ್ತು  ಬೊನಿಾಯ ದ್ಧಾ ೋಪ್ದ ಉತ್ರು ರಕೆು  ಇದ್ದ. 

3. ಇದು ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯಿಿಂದ ‘ಪ್ಯವಾ ಚಿೋನಾ ಸಮುದ್ ’ಕೆು  ಮತ್ತು  ಲುಝೀನ್ 

ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ’ ಫಿಲ್ಲಪೈನ್ ಸಮುದ್ ’ಕೆು  ಸಂಪ್ಕಾ ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

4. ಗಡಿ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಿಂತ್ಯ ಗಳು: ಪ್ರೋಪ್ಲ್್  ರಿಪ್ಬಿ್ಸ ಕ್ಸ ಆಫ್ ಚಿೋನಾ, ರಿಪ್ಬಿ್ಸ ಕ್ಸ ಆಫ್ 

ಚಿೋನಾ (ತೈವಾನ್), ಫಿಲ್ಲಪೈನ್್ , ಮಲೇಷ್ಠಯ , ಬ್್ಯನಿ, ಇಿಂಡೊೋನೇಷ್ಠಯ , ಸಿಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು  

ವಿಯ್ದಟಾು ಿಂ. 

  

ಕಾಯಯತಂತಿ್ದ ಪಿಮುಖಯ ತೆ: 

1. ‘ದಕಿಷ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದ್ ’ ವು, ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರ ಮತ್ತು  ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ ಮಹಾಸ್ವಗರದ 

(ಮಲಕಾಕ  ಜಲಸಂಧಿ) ನ್ಡುವಿನ್ ಕೊಿಂಡಿಯಗಿದುು , ಅದರ ಆಯಕಟ್ಿ ನ್ ಸೆ ಳದ್ಧಿಂದಾಗಿ 

ಅಪಾರವಾದ ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರದ ಮಹತ್ರಾ ವನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

2. ‘ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ವಾಯ ಪ್ರರ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿ  ಸ್ಮಾವೇಶ’ ದ (United Nations 

Conference on Trade And Development- UNCTAD) ಪಿಕಾರ, ಜಾಗತ್ರಕ ಹಡಗು 

ಸ್ವಗಾಟದ ಮೂರನೇ ಒಿಂದು ಭಾಗವು ‘ದಕಿಷ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದ್ ’ದ ಮೂಲಕ 

ಹಾದುಹೋಗುತ್ರು ದ್ದ, ಇದರ ಮೂಲಕ $ ಟ್ಿ ಲ್ಲಯನ್ ಗಟ್ ಲೆ ವಾಯ ಪಾರ 

ನ್ಡೆಯುವುದರಿಿಂದಾಗಿ ಇದು ಒಿಂದು ಪ್್ಮುಖ ಭೌಗೋಳಕ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಜ್ಲ (geopolitical 

water body) ಘಟಕವಾಗಿದ್ದ. 

ದಕಿ್ತ ಣ ಚೀನ ಸ್ಮುದಿದಲಿಿರುವ ದವ ೀಪಗಳರ್ಮಲೆ ವಿವಿಧ್ ದೇಶಗಳ 

ಸ್ಪ ಧಾಯತ್ೂ ಕ ಹಕುಕ ಗಳು: 
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1. ‘ಪ್ರಯ ರಾಸ್ಯಲ್ ದವ ೀಪಗಳ’ (Paracels Islands) ಮೇಲೆ ಚಿೋನಾ, ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು  

ವಿಯ್ದಟಾು ಿಂ ಹಕ್ಕು  ಸ್ವಧಿಸಿವೆ. 

2. ಸಾಪ ಿ ಟಿಿ  ದವ ೀಪಗಳನ್ನು  (Spratley Islands) ಚಿೋನಾ, ತೈವಾನ್, ವಿಯ್ದಟಾು ಿಂ, ಬ್್ಯನಿ 

ಮತ್ತು  ಫಿಲ್ಲಪೈನ್್  ತ್ರಮೂ ವೆಿಂದು ಹಕ್ಕು  ಸ್ವಧಿಸಿವೆ. 

3. ಸಾಕ ಬಯರೀ ಶೀಲ್ (Scarborough Shoal) ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಲಪೈನ್್ , ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  ತೈವಾನ್ 

ಗಳು ಹಕ್ಕು  ಸ್ವಧಿಸಿವೆ. 

4. 2010 ರಿಿಂದ್ಧೋಚೆಗೆ, ಚಿೋನಾವು ನಿಜ್ಾನ್ ದ್ಧಾ ೋಪ್ಗಳನುು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸಮುದ್  ರ್ಕನೂನಿನ್ 

(United Nations Convention on the Law of the Sea- UNCLOS) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ರರಲು 

ಅವುಗಳನುು  ಕೃತ್ರಕ ದ್ಧಾ ೋಪ್ಗಳನಾು ಗಿ ಪ್ರಿವತ್ರಾಸುತ್ರು ದ್ದ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆವೆನ್ ರಿೋಫ್, 

ಜಾನ್್ ನ್ ಸೌತ್ ರಿೋಫ್ ಮತ್ತು  ಫೈರಿ ರ್್ಕಸ್ ರಿೋಫ್). 

 

 

ಅರ್ಮರಿಕಾದ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಧಾಮಿಯಕ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ಆಯೀಗದ 

(USCIRF) ವರದ  (USCIRF report) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, 2021 ರ ವಾಷಿಾಕ ವರದ್ಧಯನುು  ಅರ್ಮರಿಕಾದ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಧಾಮಿಯಕ 

ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಆಯೀಗವು (United States Commission on International Religious 

Freedom-USCIRF) ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ. USCIRF ಒಿಂದು, ಸಾ ತಂತ್್ರ , ಎರಡು ಹಂತ್ರದ, 

ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗವಾಗಿದ್ದ. 

ವರದಯ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಈ ವರದ್ಧಯು, 14 ದೇಶಗಳನುು  “ನಿದಯಷ್  ಕಾಳಜಯ ದೇಶಗಳು” (Countries of 

Particular Concern-CPC) ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಸಬೇಕ್ಕ ಎಿಂದು ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ‘ಉತ್ರು ಮ ಯೋಜತ್ರ, ನಿರಂತ್ರರ ಮತ್ತು  ಧಾಮಿಾಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ 

ಉಲಿಿಂಘನೆಯನುು ’ ನಿಲಾಕಿಷ ಸುತ್ರು ವೆ ಅರ್ವಾ ಸಹಿಸಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ವೆ. ಭಾರತ್ವೂ ಕ್ಕಡ 

ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ವರದ್ಧಯು ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ.  
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USCIRF ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಧಾಮಿಯಕ ಸಾವ ತಂತಿ್ ದ ಪರಿಸಿಥ ತ್ರಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಡಿದ 

ಅವಲೀಕನ್ಗಳು: 

1.  USCIRF ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲನ್ ಧಾಮಿಾಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳು ಈ ವಷಾವೂ 

“ನ್ರ್ಕರಾತ್ರೂ ಕ ಪ್ರ್ದಲಿ್ಲ  ಮುಿಂದುವರೆದ್ಧವೆ” ಎಿಂದು ಹೇಳದ್ದ. 

2. ಸರ್ಕಾರ ಉತೆು ೋಜಸಿದ ಹಿಿಂದೂ ರಾಷ್ಿ ರೋಯತಾವಾದ್ಧ ನಿೋತ್ರಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಧಾಮಿಾಕ 

ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ವು ‘ಯೋಜತ್ರ, ನಿರಂತ್ರರ ಮತ್ತು  ಅತ್ರಯದ ಉಲಿಿಂಘನೆಯಿಂದ್ಧಗೆ’ 

ಮುಿಂದುವರೆದ್ಧದ್ದ. 

3. ಧಾಮಿಾಕವಾಗಿ ತಾರತ್ರಮಯ ದ ಪೌರತ್ರಾ  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ರ್ಕಯ್ದು  (CAA)ಯ ಅಿಂಗಿೋರ್ಕರವನುು  

ವರದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ನಿದ್ಧಾಷ್ ವಾಗಿ ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

4. ವರದ್ಧಯಲಿ್ಲ , ಕಳೆದ ವಷಾ ನ್ಡೆದ ದ್ದಹಲ್ಲ ಗಲಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪೊಲ್ಲೋಸರ ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ ವನುು  

ಎತ್ರು  ತೋರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

5. ಇದಲಿದ್ದ, ಧಾಮಿಾಕ ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ್ರರ ವಿರುದಧ  ದ್ದಾ ೋಷ ಮತ್ತು  ಹಿಿಂಸ್ವಚಾರವನುು  

ಹರಡುವವರೆಡೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಷಿು ರಯತೆಯನುು  ತೋರಿಸಿದ್ದ.“ಬ್ದಬರಿ ಮಸಿೋದ್ಧಯನುು  

ನೆಲಸಮಗಳಸಿದ ಎಲಿರನೂು  ಖುಲ್ಯಸ್ಥಗಳಸಿರುವುದು” ಮತ್ತು   ಧಾಮಿಾಕ 

ಹಿಿಂಸ್ವಚಾರವನುು  ನಿಭಾಯಿಸುವಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರದ ನಿಷಿು ರಯತೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಇದನುು  

“ಭಯವಿಲಿದ ಸಂಸು ೃತ್ರ” ಎಿಂದು ವರದ್ಧ ಹೇಳದ್ದ. 

  

USCIRF ಮಾಡಿದ ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳು: 

1. ‘ಧಾಮಿಾಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ ಸಂಪ್ಯಣಾ ಉಲಿಿಂಘನೆ’ ಮಾಡುವ ಭಾರತ್ರೋಯ ವಯ ಕಿು ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಡಳತ್ರವು ಯೋಜತ್ರ ನಿಬಾಿಂಧಗಳನುು  ವಿಧಿಸಬೇಕ್ಕ. 

2. ಚತ್ತಭುಾಜ್ ರ್ಕಾ ಡ್ ಗುಿಂಪ್ರನ್ ಸಚಿವರ-ಮಟ್ ದ ಸಮೊ ೋಳನ್ದಂತ್ರಹ ದ್ಧಾ ಪ್ಕಿಷ ೋಯ ಮತ್ತು  

ಬಹುಪ್ಕಿಷ ೋಯ ವೇದ್ಧಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅಿಂತ್ರರ-ಧಾಮಿಾಕ ಮಾತ್ತಕತೆ ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಯ  

ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  ಉತೆು ೋಜಸಬೇಕ್ಕ. 

3. ಈ ವಿಷಯಗಳನುು , ಯುಎಸ್-ಇಿಂಡಿಯ ದ್ಧಾ ಪ್ಕಿಷ ೋಯ ವೇದ್ಧಕೆಗಳಲಿ್ಲ , ಇಿಂತ್ರಹ 

ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ  ವಿಚಾರಣೆಗಳನುು  ಆಯೋಜಸುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ತ್್ರ ಗಳನುು  ಬರೆಯುವ 

ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ರು ನಿಿಂದ ನಿಯೋಗಗಳನುು  ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎತ್ರು ಬೇಕ್ಕ. 

  

ಪರಿರ್ಣಮಗಳು: 

USCIRF ನ್ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳು ಬ್ದಧಯ ಸೆ  ವಾಗಿರದಂತ್ರಹವು,(USCIRF recommendations are non-

binding) ಮತ್ತು  ಕಳೆದ ವಷಾ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ ನ್ಲಿ್ಲ   ತ್ರನ್ು ದ್ದಯದ ನಿಣಾಯಗಳನುು  ಬ್ಸಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದ ಇದು ತ್ರನ್ು  ವರದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರವನುು  “ನಿದ್ಧಾಷ್  ರ್ಕಳಜ ದೇಶ” (CPC) ಎಿಂದು 

ಹೆಸರಿಸಬೇಕೆಿಂದು ಮಾಡಿದ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುು , ಟ್ ಿಂಪ ಆಡಳತ್ರ ತ್ರರಸು ರಿಸಿತ್ತು . 

  

ಅರ್ಮರಿಕಾದ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಧಾಮಿಯಕ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ಆಯೀಗ 

(USCIRF) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 
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1. ಅಮೇರಿರ್ಕದ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಧಾಮಿಾಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ಆಯೋಗ (USCIRF) ಅಮೆರಿಕ 

ಸಂಯುಕು  ಸಂಸೆ್ವನ್ದ ಸಾ ತಂತ್್ರ , ಎರಡು ಹಂತ್ರದ, ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಯೋಗವಾಗಿದ್ದ. ಇದನುು  

1998 ರಲಿ್ಲ  ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಧಾಮಿಾಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ  ರ್ಕಯ್ದು  (International Religious 

Freedom Act- IRFA) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಇದು ಧಮಾದ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ  ಮತ್ತು  ಪ್್ಪಂಚದಲಿ್ಲನ್ ನಂಬ್ಸಕೆಯ ಕ್ಕರಿತ್ರ ಸ್ವವಾತ್್ರ ಕ 

ಹಕು ನುು  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

3. USCIRF, ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ, ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನುು  ಅನುಸರಿಸುತ್ರು ದ್ದ, 

ಧಾಮಿಾಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ -ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಉಲಿಿಂಘನೆಗಳನುು  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  

ಅಧಯ ಕ್ಷರು, ವಿದೇಶಾಿಂಗ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಮತ್ತು  ಕಾಿಂಗಿೆಸ್ ಗೆ (ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸ್ತ್ತು ) ನಿೋತ್ರ 

ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುು  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

 

  

“ನಿದಯಷ್  ಕಾಳಜ ದೇಶಗಳು” (CPC) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1998 ರ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಧಾಮಿಯಕ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಕಾಯೆ್ದಯ (IRFA) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , 

ಧಾಮಿಾಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ ಸಂಪ್ಯಣಾ ಉಲಿಿಂಘನೆಗಾಗಿ ದೇಶರ್ಿಂದನುು  ಅಪ್ರಾಧಿ ಎಿಂದು 

ಘೋಷಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, ಆ ಮೂಲಕ ಆ ದೇಶವನುು   ನಿದ್ಧಾಷ್  ರ್ಕಳಜ ದೇಶ”(CPC) ಎಿಂದು ಗತ್ತು  

ಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ.‘ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧಾಮಿಾಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ ಸಂಪ್ಯಣಾ / ತ್ರೋವ್  ಉಲಿಿಂಘನೆ’ ಎಿಂದರೆ 

‘ವಯ ವಸೆಿ ತ್ರವಾಗಿ, ನಿರಂತ್ರರವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಧಾಮಿಾಕ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ ಸಂಪ್ಯಣಾ 

ಉಲಿಿಂಘನೆ’ ಯಗಿದ್ದ. 

ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವೆಚಚ ದಲಿಿನ್ ಪಿವೃತ್ರು ಗಳ ಕುರಿತ್ ವರದ: 

(Report on trends in global military expenditure) 

  

ಸಂದಭ್ಯ: 

  2020 ರಲಿ್ಲ  ಜಾಗತ್ರಕ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ವೆಚು ದ ಪ್್ವೃತ್ರು ಗಳ ಕ್ಕರಿತಾದ ವರದ್ಧಯನುು  ಸ್ಾ ಕ್್ಹೊೀಮ್ 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಶಾಿಂತ್ರ ಸಂಶೀಧ್ನ ಸಂಸ್ಯಥ  – ಸಿಪಿ  (The Stockholm International 

Peace Research Institute -SIPRI) ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ. 

ಪಿಮುಖ ಸಂಶೀಧ್ನಗಳು: 

1. 2020 ರಲಿಿ , ಮಿಲಿಟರಿ ಉದೆೆ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಖಚ್ಚಯ ಮಾಡಿರುವ 5 

ದೇಶಗಳೆಿಂದರೆ, ಕಿಮವಾಗಿ ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಸ್್ಥ ೋಟ್್ , ಚಿೋನಾ, ಭಾರತ್ರ, ರಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  



Insightsonindia.com i 
Page 40 

INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 
  

ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಕಿಿಂಗ್್ಡಮ. ಈ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ು  ಜಾಗತ್ರಕ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ವೆಚು ದ 62% ರಷ್್ಟ  

ಪಾಲನುು  ಹಿಂದ್ಧವೆ. 

2. 2019 ರ ವಷಾದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಹೋಲ್ಲಸಿ ನೊೋಡಿದರು ಸಹ ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ವಷಾದ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕೂಡ ವಿಶಾ ದಲಿ್ಲ    ಮಿಲ್ಲಟರಿಗಾಗಿ ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ಖಚ್ಚಾ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳು 

ಹೆಚಿು ನ್ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ವೆಚು ವನುು  ಮಾಡಿವೆ. 

3. 2020 ರಲಿ್ಲ  ಯುಎಸ್ ಒಟ್ು  $ 778 ಬ್ಸಲ್ಲಯನ್, ಚಿೋನಾ $ 252 ಬ್ಸಲ್ಲಯನ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರ $ 

72.9 ಬ್ಸಲ್ಲಯನ್ ಮಿಲ್ಲಟರಿಗಾಗಿ ಖಚ್ಚಾ ಮಾಡಿವೆ. 

4. ಒಟ್ಾ ರೆಯಗಿ, ಜಾಗತ್ರಕ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ವೆಚು ವು ಕಳೆದ ವಷಾ $ 1981 ಬ್ಸಲ್ಲಯನೆಗ  ಏರಿತ್ತ, 

ಇದು 2019 ರ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ವೆಚು ಕಿು ಿಂತ್ರ 2.6 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚಾು ಗಿದ್ದ. 

SIPRI ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಸಿಾ ೋಡನ್್ ಮೂಲದ ಸ್್ವ ಕ್ಸ್ಹೋಮ ಇಿಂಟನಾಯ ಾಷನ್ಲ್ ಪ್ರೋಸ್ ರಿಸರ್ಚಾ 

ಇನ್ಿ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ (SIPRI) ಒಿಂದು ಸಾ ತಂತ್್ರ  ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದುು , 

ಯುದಧ  ಮತ್ತು  ಸಂಘಷಾ, ಯುದಧ ಸ್ವಮಗ್ಿಗಳು, ಶಸ್ವು ರಸು ರ ನಿಯಂತ್್ರಣ ಮತ್ತು  

ನಿಶಯ ಸಿು ರೋಕರಣ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮಿೋಸಲ್ಯಗಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

2. 1966 ರಲಿ್ಲ , ಇದನುು  ಸಿಾ ೋಡಿಷ್ ಸಂಸತ್ರು ನ್ ನಿಣಾಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಸಿಾ ೋಡಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ್ಧಿಂದ ವಾಷಿಾಕ ಅನುದಾನ್ದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ಅದರ ಒಟ್ು  ನಿಧಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನುು  ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ದ್ದ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆರೊೋಗಯ , ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವಮಾಜಕ ವಲಯ / ಸೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  

ಮತ್ತು  ನಿವಾಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ 

ವಿಷಯಗಳು. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 

ಲಸಿಕೆ ಪೀಲು ಎಿಂದರೇನ್ನ, ಅದನ್ನು  ಹೇಗೆ ತ್ಡೆಯಬಹುದು? 

 (What is vaccine wastage, and how can it be prevented?)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಕಿಂದ್  ಆರೊೋಗಯ  ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶಗಳಗೆ ಎರಡನೇ 

ಡೊೋಸ್್ ನಿೋಡಲು ಲಸಿಕೆಗಳನುು  ಸಂರಕಿಷ ಸುವುದರಲಿ್ಲ  ಯವುದೇ ಅರ್ಾವಿಲಿ  ಎಿಂದು ತ್ರಳಸಿದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಎಲಿ  ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ಆಸಪ ತ್ೆ ಗಳಗೆ ತ್ರಾ ರಿತ್ರ ಪ್ಯರೈಕೆಯನುು  

ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಸೂಚನೆಗಳನುು  ನಿೋಡಿದ್ದ. 

ಕಿಂದಿ ದಿಂದ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಮಾಗಯಸೂಚಗಳು: 

1. ಈ ವರೆಗೆ ರಾಷ್ ರಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಲಸಿಕೆ ಪೊೋಲು ಪ್್ಮಾಣವು 6% ರಷಿ್ ದ್ದ. ಈ ಪ್್ಮಾಣವನುು  

ಶೇಕಡ ಒಿಂದಕಿು ಿಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ನೊೋಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ್ರವಾಗಿ 

ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೇಕ್ಕ. 
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2. ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಯಿಲಿದ್ದ, ಲಭಯ ವಿರುವ ಲಸಿಕೆಗಳ ಸ್್ವ ಕ್ಸ ಅನುು  ಅವುಗಳ ಅವಧಿ 

ಮುಗಿಯುವುದನುು  ತ್ರಪ್ರಪ ಸಲು ಸಮಯೋಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನುು  

ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು. 

3. ಆರೊೋಗಯ  ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಮುಿಂಚೂಣಿ ಕೊೋವಿಡ್ ರ್ಕಯಾಕತ್ರಾರ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಅಹಾ 

ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳನುು  ಮಾತ್್ರ  ನೊೋಿಂದಾಯಿಸಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕ್ಕ. 

 

ಲಸಿಕೆ ಪೀಲು ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಯವುದೇ ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಿಕೆ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದಲಿ್ಲ , ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡುವಲಿ್ಲ  ಹಲವು ಡೊೋಸ್್ಗಳು 

ಪೊೋಲ್ಯಗುತ್ರು ವೆ. ಲಸಿರ್ಕ ಕಿಂದ್ ಗಳಗೆ ಪ್ಯರೈಕೆಯದ ಡೊೋಸ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಜ್ನ್ರಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ಯದ 

ಡೊೋಸ್್ಗಳ ನ್ಡುವಣ ವಯ ತಾಯ ಸವೇ ವಾಯ ಕ್ಿ ನ್ ವೇಸ್್ಥ ಜ್ ಅರ್ವಾ ಲಸಿಕೆ ಪೊೋಲು. ಕೊೋವಿಡ್್-19 

ಲಸಿಕೆ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದಲಿ್ಲ  ವಿಪ್ರಿೋತ್ರ ಪ್್ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಲಸಿಕೆ ಪೊೋಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಯವುದೇ ಲಸಿಕೆ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದಲಿೂ  ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವಷ್್ಟ  ಡೊೋಸ್್ಗಳಗಿಿಂತ್ರ, ಹೆಚ್ಚು  

ಡೊೋಸ್್ಗಳನುು  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಡೊೋಸ್್ಗಳು ವಯ ರ್ಾವಾದರೆ, ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವಷ್್ಟ  

ಮಂದ್ಧಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . ಹಿೋಗೆ ಪೊೋಲ್ಯಗುವ ಡೊೋಸ್್ 

ಪ್್ಮಾಣವನುು  ಮೊದಲೇ ಅಿಂದಾಜು ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಇದನುು  ಲಸಿಕೆ ಪೊೋಲು 

ಅಿಂದಾಜು ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ಅಿಂದಾಜನ್ಷ್್ಟ  ಡೊೋಸ್್ಗಳನುು  

ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಗಿ ನಿೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಎಲಿ್ಯ  ಲಸಿಕೆ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದಲಿ್ಲ  ಇದು ಸ್ವಮಾನ್ಯ . ಆದರೆ, ಈ ಅಿಂದಾಜ್ನೂು  ಮಿೋರಿ 

ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಡೊೋಸ್್ಗಳು ಪೊೋಲ್ಯದರೆ ಅದು ಕಳವಳರ್ಕರಿ ವಿಷಯ. ಇದರಿಿಂದ ಹಣ, 

ಮಾನ್ವ ಶ್ಮ, ಸಮಯ ವಯ ರ್ಾವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. ಎಲಿಕಿು ಿಂತ್ರ ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ 

ರ್ಕಯಾಕ್ಮವು ನಿರಿೋಕಿಷ ತ್ರ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಕೆು  ಬರುವುದ್ಧಲಿ . 

ಪೀಲು ಸಂಭ್ವಿಸ್ತವ ವಿವಿಧ್ ಹಂತ್ಗಳು: 

1. ಕೊೋಲ್ು  ಚೈನ್ ಪಾಯಿಿಂಟ್ ಗಳು. 

2. ಜಲಿ್ಯ  ಲಸಿಕೆ ಮಳಗೆಗಳು. 

3. ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯನ್ದ ಸೆ ಳಗಳು. 

ಇವುಗಳಿಂದಗೆ – 
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1. ತೆರೆಯದ ಬ್ದಟಲ್ಲಯ ಲಸಿಕೆಯು ಪೊೋಲ್ಯಗಲು ಹಲವು ರ್ಕರಣಗಳವೆ. ಲಸಿಕೆಯು ಎಕ್್ಸ ್ಪೈರಿ 

(ಮುರ್ಕು ಯ ದ್ಧನ್) ಆಗಿದು ರೆ; ಲಸಿಕೆಯು ಶಾಖಕೆು  ಒಡಿು ಕೊಿಂಡಿದು ರೆ; ಲಸಿಕೆ ಹೆಪುಪ ಗಟ್ಿ ದು ರೆ; 

ಲಸಿಕೆಯ ಬ್ದಟಲ್ಲ ಒಡೆದ್ಧದು ರೆ; ಲಸಿಕೆಯು ಕಳಳ ತ್ರನ್ವಾಗಿದು ರೆ ಲಸಿಕೆಯು ಪೊೋಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಬ್ದಟಲ್ಲ ಮುಚು ಳ ತೆರೆದ ಲಸಿಕೆಯು ಪೊೋಲ್ಯಗಲೂ ರ್ಕರಣಗಳವೆ. ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡುವ ಅಿಂದ್ಧನ್ 

ಅವಧಿಯು (ಸ್ಥಷನ್) ಕೊನೆಯಗಿದು ಲಿ್ಲ ; ಬ್ದಟಲ್ಲಯಿಿಂದ ಪ್ಯಣಾ ಪ್್ಮಾಣದ ಡೊೋಸ್್ 

ಅನುು  ತೆಗೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದ್ಧದು ಲಿ್ಲ ; ತೆರೆದ ಬ್ದಟಲುಗಳು ನಿೋರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಮುಳುಗಿದಾಗ; 

ಲಸಿಕೆಯು ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿದ್ದ ಎಿಂಬ ಶಂಕೆ ಉಿಂಟಾದಲಿ್ಲ ; ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡುವ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಲಿ್ಲನ್ 

ಲೋಪ್ಗಳಿಂದ ಲಸಿಕೆಯು ಪೊೋಲ್ಯಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಯಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

 

‘ಲಸಿಕೆ ಪೀಲನ್ನು ’ ತ್ಡೆಗಟ್ು ವ ಮಾಗಯಗಳು: 

1. ಸರಿಯದ ಯೋಜ್ನೆ ರೂಪ್ರಸುವುದು. 

2. ಪ್್ ತ್ರ ಲಸಿಕೆ ಅಧಿವೇಶನ್ದಲಿ್ಲ  ಗರಿಷಾ  100 ಫಲ್ಯನುಭವಿಗಳಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಬೇಕ್ಕ. 

3. ಲಸಿಕೆ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಗೆ ಸರಿಯದ ತ್ರರಬೇತ್ರ ನಿೋಡಿಕೆ. 

ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಿೀತ್ರ, 2021: 

(National Policy for Rare Diseases, 2021) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

‘ಅಪ್ರೂಪ್ದ ರ್ಕಯಿಲೆಯಿಿಂದ’ ಬಳಲುತ್ರು ರುವ ರೊೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆದಾರರು ಮತ್ತು  ಇದಕೆು  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವವರು ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ 

ಬ್ಸಡುಗಡೆಯದ ‘ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಿೀತ್ರ’, 2021 ರ ಬಗೆಗ  ತೃಪ್ರು ಯನುು  

ಹಿಂದ್ಧಲಿ . 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 
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1. ಈ ನಿೋತ್ರಯಡಿ ‘ಅಪ್ರೂಪ್ದ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ರು ರುವ ರೊೋಗಿಗಳಗೆ ಸರ್ಕಾರದ 

ಸಹಾಯಧನ್ದ ಮೊತ್ರು ವನುು  15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚಿು ಸಲು 

ನಿದೇಾಶಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಆದಾಗೂಯ , ಆರೈಕೆದಾರರು ಈ ನಿೋತ್ರಯು ಚಿಕಿತ್ೆ ಯ ನಿಜ್ವಾದ ವೆಚು ವನುು  

ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದ್ಧಲಿ  ಎಿಂದು ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

2. ಅಪ್ರೂಪ್ದ, ಆನುವಂಶಿಕ ಅಸಾ ಸೆ ತೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ರು ರುವ ರೊೋಗಿಗಳಗೆ ‘ರಾಷ್ಿ ರೋಯ 

ನಿೋತ್ರ’ಯಲಿ್ಲ  ಘೋಷಿಸಿರುವ ಹಸ ಹಣರ್ಕಸಿನ್ ನೆರವಿನ್ಲಿೂ  ಕೊರತೆ ಉಿಂಟಾದ ಬಗೆಗ  

ವರ್ಕಲತ್ತು  ಗುಿಂಪುಗಳಿಂದ ಕಳವಳ ವಯ ಕು ವಾಗಿದ್ದ,’ ಅವರು,ಅಪ್ರೂಪ್ದ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳನುು  

ಹಿಂದ್ಧರುವ ರೊೋಗಿಗಳಲಿ್ಲ   ಕಂಡುಬರುತ್ರು ರುವ ಏರಿಕೆಯ ಪ್್ಮಾಣವು 

ಮಾರಣಾಿಂತ್ರಕವಾಗಿದ್ದ ಎಿಂದ್ಧದಾು ರೆ. 

ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಿೀತ್ರಯ ಮುಖ್ಯಯ ಿಂಶಗಳು, 2021: 

ಅಪ್ರೂಪ್ದ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳ ರೊೋಗಿಗಳು ಶಿೋಘ್ ದಲಿೆ ೋ ಆಯುಷ್ಯೂ ನ್ ಭಾರತ್ ಪಿಧಾನ್ ಮಂತಿ್ರ  

ಜನ್ ಆರೀಗಯ  ಯೀಜನ ಯ (Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana 

-AB-PMJAY) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಬ್ದರಿ ಚಿಕಿತ್ೆ  ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಾರಾಗಲ್ಲದಾು ರೆ. 

ಈ ನಿೋತ್ರಯಡಿಯಲಿ್ಲ , ಹಣರ್ಕಸಿನ್ ನೆರವು ಪ್ಡೆಯುವ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳನ್ನು  ‘ಬಡತ್ರನ್ದ 

ರೇಖ್ಯಯ ಕೆಳಗಿನ್’ (BPL) ಕ್ಕಟುಿಂಬಗಳಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ರಗಳಸಲ್ಯಗಿಲಿ , ಆದರೆ ಈ 

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ , ಪ್್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ  ಜ್ನ್ ಆರೊೋಗಯ  ಯೋಜ್ನೆ (PMJAY) ಯ 23 

ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಪಿ ಕಾರ, ಮೂರನೇ ಹಂತ್ರದ ಚಿಕಿತ್ೆ ಯನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವ ಸರ್ಕಾರಿ 

ಆಸಪ ತ್ೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತ್್ರ  ಚಿಕಿತ್ೆ  ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಾರಾದ ಸುಮಾರು 4೦% ಅಹಾ ಫಲ್ಯನುಭವಿ 

ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಗೂ ಸಹ ವಿಸು ರಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 

ಈ ನಿೀತ್ರಯಡಿಯಲಿಿ , ಅಪರೂಪದ ರೀಗಗಳನ್ನು  ಮೂರು ವಗಯಗಳಾಗಿ 

ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: 

1. ಒಿಂದು ಬ್ದರಿ ಚಿಕಿತ್ೆ ಯ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರೊೋಗಗಳು, 

2. ದ್ಧೋಘಾಾವಧಿಯ ಆದರೆ ಅಗಗ ದ ಚಿಕಿತ್ೆ ಯ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರೊೋಗಗಳು ಮತ್ತು  

3. ದುಬ್ದರಿ ಮತ್ತು  ದ್ಧೋಘಾರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ಚಿಕಿತ್ೆ ಯ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರೊೋಗಗಳು. 

‘ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಅಪ್ರೂಪ್ದ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳನುು  ಅನಾರ್ ರ್ಕಯಿಲೆ (orphan disease)  ಎಿಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. 

ಇವು ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಒಿಂದು ಸಣಿ  ಶೇಕಡಾವಾರು ಜ್ನ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಸೋರುವ 

ರೊೋಗಗಳಾಗಿವೆ, ಅಿಂದರೆ ಅವು ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಜ್ನ್ರಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

2. ಅಪ್ರೂಪ್ದ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿು ನ್ವು ಆನುವಂಶಿಕ. ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಯಲಿ್ಲ , ರೊೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು 

ತ್ರಕ್ಷಣವೇ ಗೋಚರಿಸದ್ಧದು ರೂ ಸಹ ಈ ರೊೋಗಗಳು ಕೆಲರ್ಮೊ  ಜೋವನ್ದುದು ಕೂು  

ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು: 

ಹಿಮೊೋಫಿಲ್ಲಯ, ರ್ಲಸ್್ಥ ಮಿಯ, ಕ್ಕಡಗೋಲು-ಕೊೋಶ ರಕು ಹಿೋನ್ತೆ ಮತ್ತು  ಮಕು ಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಾರ್ಮಿಕ 

ರೊೋಗನಿರೊೋಧಕ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾದ ಕೊರತೆ, ಸಾ ಯಂ-ಪ್್ ತ್ರರಕ್ಷಣಾ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳು, ಲಸೋಸೋಮಲ್ 

ಶೇಖರಣಾ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳಾದ ಪೊಿಂಪೈ ರ್ಕಯಿಲೆ, ಹಿಷ್್ಾಸಪ ರಿಂಗ್ ರ್ಕಯಿಲೆ, ಗೌಚಸ್ಾ ರ್ಕಯಿಲೆ, 

ಸಿಸ್ಿ ಕ್ಸ ಫೈಬ್ೊೋಸಿಸ್, ಹೆಮಾಿಂಜಯೋಮಾಸ್ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ರಿೋತ್ರಯ ಸ್ವು ಯುವಿನ್ ರೊೋಗಶಾಸು ರ, 
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ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ , ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ: ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಅಪ್ರೂಪ್ದ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

 

ಇ9 ಉಪಕಿಮ: (E9 initiative) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

‘ಇ 9 ಉಪ್ಕ್ಮದ’ ಕ್ಕರಿತ್ತ ‘ಇ 9 ದೇಶಗಳ’ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಾಳೆ 

ನ್ಡೆಯಲ್ಲದ್ದ. 

ಈ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯು ಸಮಾಜ್ದ ಅಿಂಚಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ಅಿಂದರೆ, ದ್ಧೋನ್ದಲ್ಲತ್ರ ಮಕು ಳು ಮತ್ತು  

ಯುವಕರನುು , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ದಲ್ಲಕೆಯರನುು  ಗುರಿಯಗಿಸಿಕೊಿಂಡು ಡಿಜಟಲ್ ಕಲ್ಲಕೆ ಮತ್ತು  

ಕೌಶಲಯ ಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಉಪ್ಕ್ಮಗಳನುು  ನಿಮಿಾಸುವ ಮೂರು ಹಂತ್ರದ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಲಿ್ಲ  

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿದ್ದ. 

‘ಇ 9 ಉಪಕಿಮ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

2020 ರಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ‘ಜಾಗತ್ರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮೊ ೋಳನ್’ದ ಮೂರು ಆದಯ ತೆಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ರಾ ರಿತ್ರ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳ 

ಸುಧಾರಣೆಯನುು  ವೇಗಗಳಸಲು (i) ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹರ್ಕರ (ii) ಕೌಶಲಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು  (iii) 
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ಡಿಜಟಲ್ ವಿಭಜ್ನೆಯನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ‘ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಗುರಿ -4’ 

ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಯನುು  ಮತ್ರು ಷ್್ಟ  ಹೆಚಿು ಸಲು  ಶಿಕ್ಷಣ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ಬದಲ್ಯಯಿಸುವುದು ಈ 

ಉಪ್ಕ್ಮದ ಪ್್ಮುಖ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ, 

ಭಾಗವಹಿಸ್ತವವರು: 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನೇತೃತ್ರಾ ದ ಈ ಉಪ್ಕ್ಮದಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇ 9 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ದಿಂಗಿಾದೇಶ, ಬ್ೆ ಜಲ್, 

ಚಿೋನಾ, ಈಜಪ್ , ಭಾರತ್ರ, ಇಿಂಡೊೋನೇಷ್ಠಯ , ಮೆಕ್ಿಕೊ, ನೈಜೋರಿಯ ಮತ್ತು  ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ ಸೇರಿವೆ. 

ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

ಇ 9 ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವೆ ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ ದ ಮೇಲೆ ನಿಮಿಾಸಲ್ಯದ ಈ ಉಪ್ಕ್ಮವು ಈ 

ಒಿಂಬತ್ತು  ದೇಶಗಳಗೆ ಈ ಜಾಗತ್ರಕ ಉಪ್ಕ್ಮದ್ಧಿಂದ ಲ್ಯಭ ಪ್ಡೆಯಲು ಮತ್ತು  ಸ್ತಸಿಥ ರ 

ಅಭಿವೃದಿ  ಗುರಿ -4 ಗುಣಮಟ್ ದ ಶಿಕ್ಷಣವನುು  ಸ್ವಧಿಸುವತ್ರು  ಡಿಜಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲಯ  

ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಯಲಿ್ಲ  ಪ್್ ಗತ್ರಯನುು  ವೇಗಗಳಸಲು ಒಿಂದು ಅವರ್ಕಶವಾಗಿದ್ದ. 

 

 

ಸಾರ್ಯಕ್: (SARTHAQ) 

 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ‘ಸಥಾಾಕ್ಸ’ (SARTHAQ) ಎಿಂಬ ಹೆಸರಿನ್ ಶಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣರ್ಕು ಗಿ ‘ಸೂಚನಾ ಮತ್ತು  

ಸೂಚಕ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ ಯೋಜ್ನೆ’ ಯನುು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. 

ಗುಣಮಟ್ ದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ‘ವಿದಾಯ ರ್ಥಯಗಳು’ ಮತ್ತು  ‘ಶಿಕ್ಷಕರ’ ಸ್ಮಗಿ  

ಪಿ ಗತ್ರ  ಎಿಂದರೇನ್ನ?  

(What is ‘Students’ and Teachers’ Holistic Advancement through Quality 
Education or SARTHAQ?) 



Insightsonindia.com i 
Page 46 

INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 
  

1. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತ್ರ (NEP) -2020 ರ ಗುರಿ ಮತ್ತು  

ಉದೆೆ ೀಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ ರ್ಕಯಾದಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶಗಳಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದ ಉದ್ದು ೋಶವು ಪ್ಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು  ದ್ಧಾ ತ್ರೋಯ ಹಂತ್ರದ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳ 

(students at the primary and secondary level) ಸವಾತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಯನುು  

ಸ್ವಧಿಸುವುದಾಗಿದ್ದ. 

3. ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮವು ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುರಕಿಷ ತ್ರ, ಅಿಂತ್ರಗಾತ್ರ ಮತ್ತು  

ಅನುಕೂಲಕರ ಕಲ್ಲರ್ಕ ವಾತಾವರಣವನುು  ಸಹ ಸೃಷ್ಿ ಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಗುರಿಗಳು, ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳು ಮತ್ತು  ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಿ ನ್ ಸಪ ಷ್  ರೂಪ್ರೇಖ್ಯಯನುು  

ಪ್್ಸುು ತ್ರಪ್ಡಿಸುವ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು  ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸುವುದು SARTHAQ ನ್ 

ಮುಖಯ  ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. ಅಿಂದರೆ, ಇದು NEPಯ ಶಿಫ್ಘರಸನುು  297 ಕ್ಿಯ 

ಯೋಜ್ನೆಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಯುತ್ರ ಏಜೆನ್ಿ ಗಳು, ಟೈಮ್ಲನ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಈ 

ಕ್ಿಯ್ದಗಳ 304 ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಸಂಯೋಜಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತ್ರ -2020 ಅನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಉದೆೆ ೀಶಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸ್ಲು ಈ 

ಯೀಜನಯನ್ನು  ಜಾರಿಗಳಿಸ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ: 

1.  ಇದು ಹಸ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  ಪ್ಠಯ ಕ್ಮದ ಚೌಕಟ್ು , ಬ್ದಲಯ ದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು  

ಶಾಲ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣರ್ಕು ಗಿ ಪ್ಠಯ ಕ್ಮ ಸುಧಾರಣೆಗಳಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ 

2. ರ್ಕಯಾಕ್ಮವು ಎಲಿ್ಯ  ಹಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಮಕು ಳ ಒಟ್ು  ದಾಖಲ್ಯತ್ರ ಅನುಪಾತ್ರ, ನಿವಾ ಳ 

ದಾಖಲ್ಯತ್ರ ಅನುಪಾತ್ರದ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಶಾಲೆಬ್ಸಟ್  ಮತ್ತು  ಶಾಲೆಯಿಿಂದ ಹರಗುಳದ 

ಮಕು ಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಇದು ಗ್ೆ ೋಡ್ 3 ರವರೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ ದ ECCE ಮತ್ತು  ‘ಮೂಲಭೂತ್ರ ಸ್ವಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು  

ಸಂಖಾಯ ಶಾಸು ರದ ಸ್ವವಾತ್್ರ ಕ ಸ್ವಾ ಧಿೋನ್ಕೆು ’ ಪ್್ವೇಶವನುು  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಇದು ವೃತ್ರು ಪ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕ್ಿ ೋಡೆ, ಕಲೆ, ಭಾರತ್ರದ ಜಾಾ ನ್, 21 ನೇ ಶತ್ರಮಾನ್ದ ಕೌಶಲಯ ಗಳು, 

ಪೌರತ್ರಾ ದ ಮೌಲಯ  ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅರಿವು ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳನುು  ಪ್ಠಯ ಕ್ಮದಲಿ್ಲ  

ಎಲಿ್ಯ  ಹಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಚಯಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

5. ಇದು ಪ್ಾಯೋಗಿಕ ಕಲ್ಲಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ್ ಕಿಂದ್್ಧ ೋಕರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

6. ಇದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಕಯಾಕ್ಮಗಳ ಗುಣಮಟ್ ವನೂು  ಸುಧಾರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

 

B.1.617 ಎಿಂದು ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲಪ ಟ್  ‘ಎರಡು ಬಾರಿ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಗಿಂಡ’  

ವೈರಸ್ ತ್ಳಿ.  (‘Double mutant’ strain named B.1.617) 

 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್್ಭಾವ ಬ್ಸೋರುವ ವೈರಸ್ ಎಿಂದು 

ಕಳೆದ ತ್ರಿಂಗಳು ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ಗುರುತ್ರಸಿದು  “ಎರಡು ಬ್ದರಿ ರೂಪಾಿಂತ್ರರಗಿಂಡ” ವೈರಸ್ ಅನುು  

 ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ  B.1.617’ ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ವೈರಸ್ ನ್ ಈ ‘ರೂಪ್ರಿಂತ್ರ’ವು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿದೆ – ಆದರೂ ಪ್್ ತ್ರ 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿೂ  ಇದರ ಹರಡುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ  ಸಪ ಷ್  ಮಾಹಿತ್ರ ಇಲಿ . ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸಬಲಿ  
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ರೂಪಾಿಂತ್ರರಗಳನುು  (Mutations) ಹಿಂದ್ಧವೆ, ಅವುಗಳನುು  E484Q ಮತ್ತು  L425R ಎಿಂದು 

ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, ಇವು ವೈರಸ್ ಅನುು  ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕವಾಗಿಸುತ್ರು ವೆ ಮತ್ತು  

ಪ್್ ತ್ರರ್ಕಯಗಳಿಂದ ತ್ರಪ್ರಪ ಸಿಕೊಳುಳ ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಹಿಂದ್ಧವೆ. 

ಪಿಸ್ತು ತ್ದ ಕಾಳಜಯ ವಿಷಯವೇನ್ನ? 

ಕೆಲವು ಅಧಯ ಯನ್ಗಳು ಈ ರೂಪಾಿಂತ್ರರಗಳು ಕರೊೋನ್ವೈರಸ್ ಅನುು  ಟಿ ಕೊೀಶಗಳಿಗೆ (T 

cells)  ರೊೋಗನಿರೊೋಧಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ರು ವೆ. ‘ಟಿ ಕೊೋಶಗಳು’ ವೈರಸ್ 

ಸೋಿಂಕಿತ್ರ ಕೊೋಶಗಳನುು  ಗುರಿಯಗಿಸಲು ಮತ್ತು  ನಾಶಮಾಡಲು ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯ 

ಜೋವಕೊೋಶಗಳ  ವಗಾಗಳಾಗಿವೆ. 

‘ವೈರಸ್ ಗಳು ಏಕೆ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರ’ಗಳುಳ ತ್ು ವೆ? 

1. ಈ ರೂಪಾಿಂತ್ರರವು ಕವಲ ವಯ ತಾಯ ಸವನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ: ಜೀನೀಮ್ ನ್ಲಿಿ  ಅಕ್ಷರ 

ಬದಲಾವಣೆ/ ಜೋನೊೋಮ್ನ್ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಬದಲ್ಯವಣೆ. 

2. ವೈರಸ್ ನ್ಲಿ್ಲನ್ ರೂಪಾಿಂತ್ರರವು ಅದರ ನೈಸಗಿಾಕ ವಿರ್ಕಸದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಲರ್ಕಷ ಿಂತ್ರರ ಜ್ನ್ರು ಸೋಿಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತ್ರರ, ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ರು ಡ ಹೆಚಾು ಗುತ್ರು ದ್ದ. 

SARS-CoV-2 ರ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಿ : ಇದು ರಿಬೊನೂಯ ಕಿಿಯಿಕ್ಸ ಆಮಿ  (RNA) ವೈರಸ್, ಮತ್ತು  

ಅದರಲಿ್ಲನ್ ರೂಪಾಿಂತ್ರರವು ಅದರ ಅಣುಗಳ ಕ್ಮದಲಿ್ಲ  ಬದಲ್ಯವಣೆಯನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

1. RNA ವೈರಸ್್ನ್ಲಿ್ಲನ್ ರೂಪಾಿಂತ್ರರವು ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ವೈರಸ್್ ತ್ರನ್ು  ಪ್್ ತ್ರಕೃತ್ರಗಳನುು  ಮಾಡುವಾಗ 

ತ್ರಪುಪ  ಮಾಡಿದ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

 ಆಫಿ್ರ ಕನ್ ಹಂದ ಜವ ರ:  (African swine fever) 

 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಮಿಜ್ೀರಾಿಂನ್ ಲುಿಂಗಿೆ   (Lunglei) ಜಲಿೆಯಲಿಿ  ಆಫ್ಿ ಕನ್ ಹಂದ್ಧ ಜ್ಾ ರವು- (African swine 

fever -ASF) ಏರ್ಕಏಕಿ 276 ಸ್ವಕ್ಕ ಹಂದ್ಧಗಳ ಸ್ವವಿಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗಿದ್ದ. 

ತ್ರಡೆಗಟ್ು ವ ಕ್ಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರೋಡಿತ್ರ ಪ್್ದೇಶ ಮತ್ತು  ಜಲಿೆಯಿಿಂದ ಹಂದ್ಧಗಳ ಖರಿೋದ್ಧ ಮತ್ತು  

ಸರಬರಾಜ್ನುು  ಸೆ ಳೋಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಿದಾು ರೆ. 

 ಆಫಿ್ರ ಕನ್ ಹಂದ ಜವ ರದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ASF ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ಮತ್ತು  ಮಾರಕ ಪ್ಾಣಿಗಳ ರ್ಕಯಿಲೆಯಗಿದುು  ಅದು ಸ್ವಕ್ಕ ಮತ್ತು  

ರ್ಕಡು ಹಂದ್ಧಗಳಗೆ ಸೋಿಂಕ್ಕ ತ್ರರುತ್ರು ದ್ದ. ಹಂದ್ಧಗಳು ಅದರ ಸೋಿಂಕಿನಿಿಂದಾಗಿ ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯ 

ತ್ರೋವ್ವಾದ ರಕು ಸ್್ವ ವದ ಜ್ಾ ರದ್ಧಿಂದ (Hemorrhagic Fever) ಬಳಲುತ್ರು ವೆ. 

2. ಇದನುು  1920 ರಲಿ್ಲ  ಆಫ್ಿರ್ಕದಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ಬ್ದರಿಗೆ ಪ್ತೆು ಹಚು ಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

3. ಈ ರೊೋಗದಲಿ್ಲನ್ ಸ್ವವಿನ್ ಪ್್ಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 100 ರ ಹತ್ರು ರದಲಿ್ಲದ್ದ, ಮತ್ತು  ಜ್ಾ ರಕೆು  ಯವುದೇ 

ಚಿಕಿತ್ೆ  ಇಲಿದ್ಧರುವುದರಿಿಂದ, ಪ್ಾಣಿಗಳನುು  ಕೊಲಿುವುದು ಸೋಿಂಕಿನ್ ಹರಡುವಿಕೆಯನುು  

ತ್ರಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾಗಾವಾಗಿದ್ದ. 

4. ಆಫ್ಿ ಕನ್ ಹಂದ್ಧ ಜ್ಾ ರವು ಮನುಷಯ ರಿಗೆ ಅಪಾಯವನುು ಿಂಟು ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ , ಏಕೆಿಂದರೆ ಇದು 

ಪ್ಾಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ಾಣಿಗಳಗೆ ಮಾತ್್ರ  ಹರಡುತ್ರು ದ್ದ. 
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5. FAO ಪ್್ರ್ಕರ, ಈ ರೊೋಗವು ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಅದರ ಗಡಿಯಚೆಗಿನ್ 

ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕತೆಯ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವು ಈ ಪ್್ದೇಶದ ಎಲಿ್ಯ  ದೇಶಗಳನುು  ಅಪಾಯಕೆು  ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದ, 

ರೊೋಗದ ಭಿೋತ್ರಯು ಮತು ಮೊ  ಆಫ್ಿರ್ಕದ್ಧಿಂದ ಹರಗಿನ್ ದೇಶಗಳನುು  ತ್ರಲುಪ್ರದ್ದ. ಈ ರೊೋಗವು 

ಜಾಗತ್ರಕ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಮನೆಯ ಆದಾಯಕೆು  ಗಮನಾಹಾ 

ಅಪಾಯವನುು ಿಂಟುಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

 

 

ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಸ್ಪ ೀಟೆ ಯಳು:  (Vaccine Passports) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ, ‘ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಸ್್ಪೀಟ್್ಯಗಳು’ (Vaccine Passports) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ 

ಅನೇಕ ರಿೋತ್ರಯ ಕರೀನ್ವೈರಸ್ ವಾಯ ಕ್ತೂ ನೇಷನ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಾಗದ ಮತ್ತು  ಡಿಜಟಲ್ 

ಸ್ವ ರೂಪಗಳಲಿಿ  ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿಿವೆ. ಅವುಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ನೂರಾರು ವಿಮಾನ್ಯನ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, 

ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಪ್್ಯೋಗಗಳನುು  ನ್ಡೆಸುತ್ರು ವೆ. 

 ‘ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಸ್್ಪೀಟ್ಯ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

 ಇದು ಬಹುಶಃ ‘ಕ್ಕಯ ಆರ್ ಕೊೀಡ್’(ತ್ರಾ ರಿತ್ರ ಸಪ ಿಂದನ್ ಸಂಕತ್ರ) ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಇರುವ 

ವಾಯ ಕ್ಿ ನೇಷನ್್ನ್ ಎಲೆರ್್ಕ ರನಿಕ್ಸ ದಾಖಲೆಯಗಿದುು , ಇದನುು  ಸ್ವೂ ಟ್್ಾಫೋನ್ ಮೂಲಕ 

ಓದಬಹುದು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಹ ಸಂಗ್ಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಮುದ್್ಧಸಬಹುದು.ಇದನುು  

ಹೆಚಾು ಗಿ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಪ್್ಯಣರ್ಕು ಗಿ ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಫೆಬಿ ವರಿ 2021 ರಲಿಿ , ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಈ ರಿೀತ್ರಯ ‘ಪಿಮಾಣಿೀಕರಣ 

ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯನ್ನು ’ ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿತ್ತ. ಈ ಮೂಲಕ ಕೊೋವಿಡ್ -19 ವಿರುದಧ  ಲಸಿಕೆ 

ಹಾಕಿದವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಕಯಾಕ್ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರ್ಕಶ 

ನಿೋಡಲ್ಯಯಿತ್ತ. 



Insightsonindia.com i 
Page 49 

INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 
  

ಸ್ವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು  ಟಿೀಕೆಗಳು: 

1. ‘ಕೊೋವಿಡ್ -19 ವಾಯ ಕ್ಿ ನೇಷನ್ ಪ್್ಮಾಣಪ್ತ್್ರ ’ವನುು  ಅಿಂತ್ರರರಾಷಿ್ ರೋಯ ಪ್್ಯಣದ ಕಡಾು ಯ 

ದಾಖಲೆಯಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರುವ ಕ್ಮವನುು  ವಿಶಾ  ಆರೊೋಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥಯು (WHO) ವಿರೊೋಧಿಸಿದ್ದ. 

2. ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ಹರಡುವಿಕೆಯನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಕ್ಿ ನೇಷನ್ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿತ್ರಾ ದ ಬಗೆಗ  

ಪ್್ಮುಖ ಸಂಗತ್ರಗಳು ಇನೂು  ಲಭಯ ವಿಲಿ . 

3. ವಾಯ ಕ್ಿ ನೇಷನ್ ಸ್ವಕ್ಷಯ ಗಳ ಅಗತ್ರಯ ತೆ ಮತ್ತು  ಅದನುು  ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪ್ರು ಯಲಿ್ಲ  

ಏಕರೂಪ್ತೆಯ ಕೊರತೆಯಿದ್ದ. 

4. ಪ್್ಯಣಿಕರಿಗೆ ಆದಯ ತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡುವುದು ತ್ರೋವ್  ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಸೋಿಂಕಿನಿಿಂದ 

ಹೆಚಿು ನ್ ಅಪಾಯವನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವ ಆದಯ ತೆಯ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಸಮಪ್ಾಕ ಪ್ಯರೈಕೆಗೆ 

ರ್ಕರಣವಾಗಬಹುದು. 

5. ಈ ‘ಲಸಿಕೆ ಪಾಸ್್ಪೊೋಟ್್ಾಗಳನುು ’ ಹಿಂದ್ಧರುವವರ ಚಲನ್ವಲನ್ವನುು  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಲು ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಗೌಪ್ಯ ತೆಯ ರ್ಕಳಜಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗಬಹುದು. 

 

  

ಲಸಿಕೆ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯತೆ ಎಿಂದರೇನ್ನ? (What is Vaccine Nationalism?) 

 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ರ ಪ್ರೋಪ್ಲ್್  ಸೈನ್್  ನೆಟಾ ಕ್ಸಾ (AIPSN) ‘ಲಸಿಕೆ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯತೆ’ ಎಿಂಬ 

ಕಲಪ ನಯು ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ತ್ಪ್ರಪ ಗಿ ಗಿ ಹಿಸ್ಲಪ ಟ್ಿ ದೆ, ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ತ್ಯ ಜಸ್ಬೇಕು 

ಎಿಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರವು ದೇಶದ್ಧಿಂದ ಕೊೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನುು  ರಫುು  ಮಾಡಲು ಕೆಲವು 

ನಿಬಾಿಂಧಗಳನುು  ವಿಧಿಸಿದ್ದ, ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ಥು ೋಹಶಿೋಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಶಿೋಲ ರಾಷ್ ರಗಳಗೆ ಉಚಿತ್ರ 

ಲಸಿಕೆಗಳನುು  ನಿೋಡುವ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಗೆ ಲಸಿಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ 

ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕೊೋವಾಕ್್ಸ  ರ್ಕಯಾಕ್ಮಕೆು  ನಿೋಡಿದ ಮಹತ್ರಾ ದ ಕೊಡುಗೆಯಿಿಂದ ಗಳಸಿದ 

‘ಸದಾಾ ವನೆಯನುು ’ ಕಳೆದುಕೊಳುಳ ವ ಸ್ವಧಯ ತೆಯಿದ್ದ. 

ಲಸಿಕೆ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯತೆ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 
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1. ಲಸಿಕೆ ರಾಷ್ಿ ರೋಯತೆಯ ಎಿಂದರೆ, ಒಿಂದು ದೇಶವು ತ್ರನ್ು  ಸಾ ಿಂತ್ರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅರ್ವಾ 

ನಿವಾಸಿಗಳಗೆ ಇತ್ರರ ದೇಶಗಳಗೆ ಲಭಯ ವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಗದ್ಧತ್ರ ಲಸಿಕೆ ಪ್್ಮಾಣವನುು  

ಪ್ಡೆಯುವುದಾಗಿದ್ದ. 

2. ಇದರ್ಕು ಗಿ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ಲಸಿಕೆ ತ್ರಯರಕರ ನ್ಡುವೆ ಪ್ಯವಾ-ಖರಿೋದ್ಧ ಒಪ್ಪ ಿಂದವನುು  

ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಹಿಿಂದೆ ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೇಗಿತ್ತು ? 

1. ಲಸಿಕೆ ರಾಷ್ಿ ರೋಯತೆ ಹಸ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯಲಿ . 2009 ರಲಿ್ಲ  

ಪ್್ ಸಿದಧ  H1N1 ಜವ ರ ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ , H1N1 ಲಸಿಕೆ 

ಉತಾಪ ದ್ಧಸುವ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ವಿಶಾ ದ ಶ್ಿ ೋಮಂತ್ರ ರಾಷ್ ರಗಳು ಪ್ಯವಾ-ಖರಿೋದ್ಧ 

ಒಪ್ಪ ಿಂದಗಳಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. 

2. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಅತ್ತಯ ತ್ರು ಮ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ,  ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ ಉತಾಪ ದ್ಧಸಬಹುದಾದ 

ಗರಿಷಾ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಲಸಿಕೆ ಪ್್ಮಾಣಗಳು ಎರಡು ಶತ್ರಕೊೋಟಿ ಎಿಂದು ಅಿಂದಾಜಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಸ್್ಥ ೋಟ್್  ಮಾತ್್ರ  ಮಾತ್ತಕತೆಯ ಮೂಲಕ 600,000 ಡೊೋಸಗ ಳನುು  ಖರಿೋದ್ಧಸುವ 

ಹಕು ನುು  ಪ್ಡೆದುಕೊಿಂಡಿದ್ದ. ಈ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ಯವಾ-ಖರಿೋದ್ಧ ಒಪ್ಪ ಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡ ಎಲಿ  

ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಹಿಂದ್ಧದ ಆರ್ಥಾಕತೆಗಳಾಗಿವೆ. 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಗಳು ಯಾವುವೂ? 

1. ಲಸಿಕೆ ರಾಷ್ಿ ರೋಯತೆ ಒಿಂದು ರೊೋಗದ ವಿರುದಧ  ಲಸಿಕೆ ಪ್ಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಎಲಿ್ಯ  

ದೇಶಗಳ ಸಮಾನ್ ಪ್್ವೇಶಕೆು  ಹಾನಿರ್ಕರಕವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಕಡಿಮೆ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳು ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಚೌರ್ಕಶಿ ಮಾಡುವ ಶಕಿು  ಹಿಂದ್ಧರುವ ದೇಶಗಳಗೆ 

ಇದು ಹೆಚ್ಚು  ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಇದು ವಿಶಾ ದ ದಕಿಷ ಣ ಭಾಗದ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  ಪ್್ಮುಖ ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಆರೊೋಗಯ  ಸರಕ್ಕ 

ಗಳಗಾಗಿ ಸಮಯೋಚಿತ್ರ ಪ್್ವೇಶದ್ಧಿಂದ ವಂಚಿತ್ರ ಗಳಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಲಸಿಕೆ ರಾಷ್ಿ ರೋಯತೆ, ಅದರ ಪ್ರಾರ್ಕಷ್ಠಾ ಯಲಿ್ಲ , ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಹಿಂದುತ್ರು ರುವ ದೇಶಗಳ 

ಹೆಚಿು ನ್ ಅಪಾಯದ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ ಶ್ಿ ೋಮಂತ್ರ ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲನ್ ಸ್ವಮಾನ್ಯ -

ಅಪಾಯದ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನುು  ನಿೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಮುಿಂದನ್ ದಾರಿ? 

1. ವಿಶಾ  ಆರೊೋಗಯ  ಸಂಸೆ್ಥ  ಸೇರಿದಂತೆ ಅಿಂತ್ರರರಾಷಿ್ ರೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಂದ ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ 

ಆರೊೋಗಯ  ಬ್ಸಕು ಟ್ಿ ನ್ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಲಸಿಕೆಗಳ ಏಕರೂಪ್ದ ವಿತ್ರರಣೆಗೆ ಒಿಂದು 

ಚೌಕಟ್ ನುು  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಅವಶಯ ಕತೆಯಿದ್ದ. ಇದರ್ಕು ಗಿ, ಈ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಯವುದೇ 

ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗ ಉಲಬ ಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಜಾಗತ್ರಕ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ತಕತೆಗಳನುು  

ಸಂಘಟಿಸಬೇಕ್ಕ. 

2. ಭೌಗೋಳಕತೆ ಮತ್ತು  ಭೌಗೋಳಕ ರಾಜ್ಕಿೋಯವನುು  ಲೆಕಿು ಸದ್ದ , ಲಸಿಕೆಯ ಕೈಗೆಟುಕ್ಕವಿಕೆ 

ಮತ್ತು  ಜಾಗತ್ರಕ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಲಸಿಕೆಯ ಸಮಾನ್ ಪ್್ವೇಶ ಅವರ್ಕಶ ಎರಡನೂು  

ಒಳಗಳುಳ ತ್ರು ದ್ದ. 
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ಹಂದ್ಧಜ್ಾ ರ: (swine fever) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಮಿಜ್ೀರಾಿಂನ್ ನಾಲುು  ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲನ್ ಕೆಲವು ಪ್್ದೇಶಗಳನುು  ಆಫಿ್ರ ಕನ್ ಹಂದ ಜವ ರ (African 

swine fever- ASF) ದ ಕಿಂದ್ಬ್ಸಿಂದುಗಳು (Epicentres) ಎಿಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಈ 

ರ್ಕಯಿದ್ದಯಿಿಂದಾಗಿ ಒಿಂದು ತ್ರಿಂಗಳಲಿ್ಲ  1,119 ಹಂದ್ಧಗಳು ಸ್ವವನ್ು ಪ್ರಪ ವೆ. 

ಆಫಿ್ರ ಕನ್ ಹಂದ ಜವ ರದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ASF ಹೆಚ್ಚಚ  ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕ ಮತ್ತು  ಮಾರಕ ಪಿ್ರಣಿಗಳ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆು  ಅದು 

ಸಾಕು ಮತ್ತು  ಕಾಡು ಹಂದಗಳಿಗೆ ಸ್ೀಿಂಕು ತ್ರುತ್ು ದೆ. ಹಂದ್ಧಗಳು ಅದರ 

ಸೋಿಂಕಿನಿಿಂದಾಗಿ ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯ ತ್ರೋವ್ವಾದ ರಕು ಸ್್ವವದ ಜ್ಾ ರದ್ಧಿಂದ (Hemorrhagic 

Fever) ಬಳಲುತ್ರು ವೆ. 

2. ಇದನುು  1920 ರಲಿಿ  ಆಫಿ್ರಕಾದಲಿಿ  ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತೆು ಹಚಚ ಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಈ ರೊೋಗದಲಿ್ಲನ್ ಸ್ವವಿನ್ ಪ್್ಮಾಣವು ಶೇಕಡಾ 100 ರ ಹತ್ರು ರದಲಿ್ಲದ್ದ, ಮತ್ತು  ಜ್ಾ ರಕೆು  

ಯವುದೇ ಚಿಕಿತ್ೆ  ಇಲಿದ್ಧರುವುದರಿಿಂದ, ಪ್ಾಣಿಗಳನುು  ಕೊಲಿುವುದು ಸೋಿಂಕಿನ್ 

ಹರಡುವಿಕೆಯನುು  ತ್ರಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾಗಾವಾಗಿದ್ದ. 

4. ಆಫಿ್ರ ಕನ್ ಹಂದ ಜವ ರವು ಮನ್ನಷಯ ರಿಗೆ ಅಪ್ರಯವನ್ನು ಿಂಟು 

ಮಾಡುವುದಲಿ , ಏಕೆಿಂದರೆ ಇದು ಪ್ಾಣಿಗಳಿಂದ ಪ್ಾಣಿಗಳಗೆ ಮಾತ್್ರ  ಹರಡುತ್ರು ದ್ದ. 

5. FAO ಪ್್ರ್ಕರ, ಈ ರೊೋಗವು ಹೆಚ್ಚು  ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಅದರ ಗಡಿಯಚೆಗಿನ್ 

ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕತೆಯ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವು ಈ ಪ್್ದೇಶದ ಎಲಿ್ಯ  ದೇಶಗಳನುು  ಅಪಾಯಕೆು  

ಸಿಲುಕಿಸಿದ್ದ, ರೊೋಗದ ಭಿೋತ್ರಯು ಮತು ಮೊ  ಆಫ್ಿರ್ಕದ್ಧಿಂದ ಹರಗಿನ್ ದೇಶಗಳನುು  

ತ್ರಲುಪ್ರದ್ದ. ಈ ರೀಗವು ಜಾಗತ್ರಕ ಆಹಾರ ಸ್ತರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಮನಯ ಆದಾಯಕೆಕ  

ಗಮನಹಯ ಅಪ್ರಯವನ್ನು ಿಂಟುಮಾಡುತ್ು ದೆ. 
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ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ಹೆಚ್ಚಚ ತ್ರು ರುವ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡ ಮ್ 

ಕೊರೀನ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿಯ ಹರಡುವಿಕೆ: 

 (Rising prevalence of U.K. strain in Delhi)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ದ್ದಹಲ್ಲಯ ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಪ್್ ಕರಣಗಳಿಂದ ತೆಗೆದ ಅನುಕ್ಮವಾದ ಜೋನೊೋಮ 

ಮಾದರಿಗಳಲಿ್ಲ  U.K ದ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿ ವೈರಸ್ (U.K. variant- B.1.1.7) ಪ್್ಮಾಣವು ಮಾರ್ಚಾ 

ಎರಡನೇ ವಾರದಲಿ್ಲದು  28% ರಿಿಂದ ಮಾರ್ಚಾ ಕೊನೆಯ ವಾರಕೆು  ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ 50% ಕೆು  ಏರಿದ್ದ. 

 ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

 ಈ ಯು.ಕೆ ರೂಪಾಿಂತ್ರರಿಯು N501Y ಎಿಂಬ  ರೂಪ್ರಿಂತ್ರವನ್ನು  ಹೊಿಂದದೆ, ಇದು ವೈರಸ್ 

ಹರಡುವಿಕೆಯನುು  ವೇಗಗಳಸುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ವರದ್ಧಯಗಿದ್ದ. ಇದು ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಸೋಿಂಕಿತ್ರ 

ಪ್್ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚು ಳಕೆು  ರ್ಕರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು  ರೊೋಗದ ತ್ರೋವ್ ತೆ ಮತ್ತು  

ಮರಣ ಪ್್ಮಾಣದ ಹೆಚು ಳಕೆು   ಕೂಡ ರ್ಕರಣವಾಗಬಹುದು. 

 

ಹಿನು ಲೆ: 

 ಪಂಜಾಬ, ಛತ್ರು ಸಗ ಢ ಮತ್ತು  ಗುಜ್ರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಂದ್ಧಗೆ    ದ್ದಹಲ್ಲಯು ಕೂಡ 

 ಅಿಂತಾರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಪ್್ಯಣಿಕರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಸಂಪ್ಕಿಾತ್ರರಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದ, ಯುಕೆ 

ಮಾದರಿಯ ವೈರಸ್-ಸೋಿಂಕಿನ್ ಪ್್ ಕರಣಗಳಗಿಿಂತ್ರ   ಹೆಚಿು ನ್ ಪ್್ ಕರಣಗಳನುು  ಕಂಡಿದುು  

 ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ದ್ದಹಲ್ಲಯ ಸಮುದಾಯದಲಿ್ಲ  ಯುಕೆ ಮಾದರಿಯ 

ವೈರಸ್ ಕಂಡುಬಂದ್ಧದ್ದ. 

ಈ ವೈರಸ್ ಗಳು ಏಕೆ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಗಳುಳ ತ್ು ವೆ? 

1.  ರೂಪಾಿಂತ್ರರವು ಕವಲ ವಯ ತಾಯ ಸವನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ: ಜೋನೊೋಮ ನ್ಲಿ್ಲ  ಅಕ್ಷರ 

ಬದಲ್ಯವಣೆ/ ಜೋನೊೋಮ್ನ್ ರಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಬದಲ್ಯವಣೆ. 

2. ವೈರಸು ಲಿ್ಲನ್ ರೂಪಾಿಂತ್ರರವು ಅದರ ನೈಸಗಿಾಕ ವಿರ್ಕಸದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಲರ್ಕಷ ಿಂತ್ರರ ಜ್ನ್ರು ಸೋಿಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ನಂತ್ರರ, ವೈರಸ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ರು ಡ ಹೆಚಾು ಗುತ್ರು ದ್ದ. 
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4. SARS-CoV-2 ರ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಿ : ಇದು ರಿಬೊನೂಯ ಕಿಿಯಿಕ್ಸ ಆಮಿ  (RNA) ವೈರಸ್, 

ಮತ್ತು  ಅದರಲಿ್ಲನ್ ರೂಪಾಿಂತ್ರರವು ಅದರ ಅಣುಗಳ ಕ್ಮದಲಿ್ಲ  ಬದಲ್ಯವಣೆಯನುು  

ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

5. RNA ವೈರಸ್್ನ್ಲಿಿನ್ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರವು ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ವೈರಸ್್ ತ್ರನ್ು  ಪ್್ ತ್ರಕೃತ್ರಗಳನುು  

ಮಾಡುವಾಗ ತ್ರಪುಪ  ಮಾಡಿದ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಅದರ ನೆರೆಹರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದ್ಧಗೆ 

ಸಂಬಂಧಗಳು. 

ಜಮುೂ ವಿನ್ಲಿಿ  ರೀಹಿಿಂಗಾಯ  ವಲಸಿಗರ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡುವುದನ್ನು  ತ್ರರಸ್ಕ ರಿಸಿದ ಸ್ತಪಿ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್ಯ: 

(SC turns down release of Rohingya in Jammu)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಜಮುೂ ವಿನ್ಲಿಿ  ಬಂಧ್ನ್ದಲಿಿ  ಇರಿಸಿರುವ ರೀಹಿಿಂಗಾಯ  ಅಕಿಮ ವಲಸಿಗರನ್ನು  

ಕಾನೂನ್ನ್ನು  ಪ್ರಲಿಸ್ದೆ ಮಾಯ ನೂ ರ್್ಗೆ ಗಡಿಪ್ರರು ಮಾಡುವಂತ್ರಲಿ  ಎಿಂದು ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ 

ಕೊೋಟ್ಾ ಹೇಳದ್ದ. 

ರೊೋಹಿಿಂಗಾಯ  ವಲಸಿಗರನುು  ದೇಶದ್ಧಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ರ್ಕನೂನ್ನುು  ಸೂಕ್ಷೂ ವಾಗಿ 

ಅನುಸರಿಸಲ್ಯಗುವುದು ಎಿಂದು ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರ ನಾಯ ಯಲಯಕೆು  ಭರವಸ್ಥ ನಿೋಡಿದ್ದ. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

ಕೆಲವು ಸಮಯದ ಹಿಿಂದ್ದ, ರೊೋಹಿಿಂಗಾಯ  ನಿರಾಶ್ಿ ತ್ರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಯ ಯಲಯದಲಿ್ಲ  

ಅಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಯಗಿದುು , ಇದರಲಿ್ಲ  ಬಂಧನ್ಕೊು ಳಗಾದ ರೊೋಹಿಿಂಗಾಯ  ನಿರಾಶ್ಿತ್ರರನುು  ತ್ರಕ್ಷಣ 

ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ಶಿಬ್ಸರಗಳಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸಿರುವ ರೊೋಹಿಿಂಗಾಯ ಗಳಗೆ 

‘ನಿರಾಶ್ಿತ್ರರ ಗುರುತ್ರನ್ ಚಿೋಟಿಯನುು  ತ್ರಾ ರಿತ್ರವಾಗಿ ವಿತ್ರರಿಸುವಂತೆ ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶದ 

ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ಕಿಂದ್  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕೆು  ನಿದೇಾಶನ್ ನಿೋಡಬೇಕೆಿಂದು ನಾಯ ಯಲಯವನುು  

ಕೊೋರಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ನಯ ಯಾಲಯದ ನಿಲುವೇನ್ನ? 

ಆದಾಗೂಯ , ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿಿ  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗಿರುವ ‘ಸ್ಮಾನ್ತೆಯ ಹಕುಕ ’ (14ನೇ ವಿಧಿ ) ಮತ್ತು  

‘ಜೀವಿಸ್ತವ ಹಕುಕ ’ (21 ನೇ ವಿಧಿ ), ಭಾರತ್ದ ನಗರಿಕರು ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಿಯರು ಇಬಬ ರಿಗೂ 

ಲಭ್ಯ ವಿದೆರೂ ಸಹ ‘ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬ್ದರದು ಎಿಂಬ ಹಕ್ಕು ’ ಪೌರತ್ರಾ ಕೆು  ಪ್ಯರಕವಾಗಿದ್ದ. 

1. ‘ಗಡಿೋಪಾರು ಮಾಡದ್ಧರುವ ಹಕ್ಕು ’ ಎಿಂಬುದು ಸಂವಿಧಾನ್ದ 19 (1) (ಇ) ವಿಧಿಯ 

ಅಡಿಯಲಿಿ  ಒದಗಿಸಿರುವಂತೆ ‘ಭಾರತ್ರದ ಯವುದೇ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಅರ್ವಾ ನೆಲೆಸುವ 

ಹಕಿು ಗೆ’ ಒಿಂದು ‘ಪ್ಯರಕ’ ಅರ್ವಾ ‘ಹಿಂದಾಣಿಕೆಯಗಿದ್ದ’. 

2. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 19 (1) (ಇ) ವಿಧಿಯು, ಭಾರತ್ರದ ಪ್್ ತ್ರಯಬಬ  ನಾಗರಿಕನಿಗೆ ದೇಶದ ಯವುದೇ 

ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮುಕು ವಾಗಿ ಪ್್ಯಣಿಸಲು, ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು  ನೆಲೆಸಲು ಹಕು ನುು  ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ. 
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ಭಾರತ್ದಲಿಿನ್ ನಿರಾಶಿಿತ್ರನ್ನು  ನಿಯಂತಿ್ರಸ್ಲು ಇರುವ ಕಾನೂನ್ನಗಳು ಮತ್ತು  

ನಿಯಮಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ , ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರಾಶ್ಿತ್ರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯವುದೇ ರ್ಕನೂನು / ಶಾಸನ್ ಜಾರಿಗೆ 

ಬಂದ್ಧಲಿ . ಆದು ರಿಿಂದ, ರೀಹಿಿಂಗಾಯ  ನಿರಾಶಿಿತ್ರನ್ನು  ಹೆಚಾಚ ಗಿ ವಿದೇಶಿಯರ 

ಕಾಯೆ್ದ (Foreigners Act) , 1946 ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಿಯರ ಆದೇಶ (Foreigners Order), 1948 ರ 

ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸರ್ಕಾರವು ಗಡಿೋಪಾರು ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಮ ವಲಸಿಗರ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಆದಾಗೂಯ , ನಿರಾಶ್ಿತ್ರರು ರ್ಕನೂನು ಬದಧ ವಾಗಿ, ವಲಸಿಗರ ವಿಶೇಷ ವಗಾವಾಗಿದುು , ಅವರನುು  

‘ಅಕ್ಮ ವಲಸಿಗರು’ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಧಲಿ . 

 

  

ಗಡಿ ಮಾತ್ತಕತೆಗಳನ್ನು  ನಿಗದಪಡಿಸ್ಲು ಮುಿಂದಾದ 

ಭೂತ್ಯನ್, ಚೀನ: (Bhutan, China to schedule boundary discussions)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಗಡಿ ವಿವಾದ ಪ್ರಿಹಾರ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ಚ್ಚರುಕ್ಕಗಳಸಲು ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು  ಚಿೋನಾ ಎರಡೂ 

ದೇಶಗಳು “ಶಿೋಘ್ದಲಿೆ ೋ” ಗಡಿ ಮಾತ್ತಕತೆ ನ್ಡೆಸಲು ಮತ್ತು  ಮಾಗಾಸೂಚಿಯನುು  ಚಚಿಾಸಲು 

ಒಪ್ರಪ ಕೊಿಂಡಿವೆ. 

ಮುಿಂಬರುವ ಗಡಿ ವಿವಾದ ಕ್ಕರಿತ್ರ ಸಂವಾದವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ 25 ನೇ ಸುತ್ರು ನ್ ಗಡಿ 

ಮಾತ್ತಕತೆ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಗಿದ್ದ. 2017 ರಲಿ್ಲ  ಡೊೋರಿ್ಕಮ ವಿವಾದದ ನಂತ್ರರ ಮತ್ತು  ಮತ್ತು  2020 ರ 
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ಜೂನ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್್ದೇಶದ ಗಡಿಗೆ ಹಿಂದ್ಧಕೊಿಂಡಿರುವ ಭೂತಾನ್್ನ್ ಪ್ಯವಾ 

ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ಚಿೋನಾ ಹಕ್ಕು  ಪ್್ ತ್ರಪಾದ್ಧಸಿದ ನಂತ್ರರ ಇದು ಮೊದಲ ಮಾತ್ತಕತೆಯಗಿದ್ದ. 

ವಿವಾದತ್ ಪಿದೇಶಗಳು: 

 ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ, ಈ ಮಾತ್ತಕತೆಗಳು ಎರಡು ವಿವಾದತ್ ಪಿದೇಶಗಳ ರ್ಮಲೆ ಕಿಂದಿ ೀಕರಿಸಿದೆ: 

ಭೂತ್ಯನ್್ನ್ ಉತ್ು ರಕೆಕ  ಇರುವ ‘ಪಸ್ಮಿುಿಂಗ್ ಕಣಿವೆ’ (Pasamlung Valley)  ಮತ್ತು  

‘ಜಕರ್್ಲುಿಂಗ್ ಕಣಿವೆ’(Jakarlung Valley) ಮತ್ತು  ಭೂತಾನ್್ನ್ ಪ್ಶಿು ಮಕೆು  ‘ಡೊೋರಿ್ಕಮ’ 

ಭಾರತ್ರದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ತ್್ರಕೊೋನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ವರೆಗೆ. 

ಆದಾಗೂಯ , 2020 ರ ಜೂನ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪ್ರಿಸರ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ , ಭೂತ್ಯನ್್ನ್ 

ಪೂವಯ ಪಿದೇಶದಲಿಿ  ನಲೆಗಿಂಡಿರುವ ವಿವಾದತ್ ‘ಸಾಕ್ೆ ಿಂಗ್ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಯ ’ಕೆಕ  

(Sakteng Wildlife sanctuary) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿೋನಾ, ಇದು ವಿವಾದ್ಧತ್ರ ಪ್್ದೇಶವಾದು ರಿಿಂದ 

ಇದಕೆು  ಅನುದಾನ್ ನಿೋಡುವುದಕೆು  ತ್ರನ್ು  ಆಕೆಷ ೋಪ್ವಿದ್ದ ಎಿಂದು ಹೇಳತ್ತ. 

 

ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಕಳವಳ: 

1. ಚಿೋನಾದ ಹಸ ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಪ್್ ತ್ರಪಾದನೆಯು ಭಾರತ್ರದ ಸಣಿ  ನೆರೆಹರೆಯ ದೇಶಗಳ 

ಮೇಲೆ ಒತ್ರು ಡ ಹೇರುವ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಯವುದೇ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂದ್ಧದು ರ್ಕು ಗಿ ಈ 

ದೇಶಗಳಗೆ ಶಿಕೆಷ  ವಿಧಿಸುವ ಚಿೋನಾದ ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರದ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ. 

2. 2017 ರಲಿ್ಲ , ‘ಡೊೋರಿ್ಕಮ ಪ್್ ಸೆಭೂಮಿ’ ತ್ರನ್ು ದ್ದಿಂದು ಹೇಳಕೊಳುಳ ವ ಭೂತಾನ್ ನ್ ಗಡಿಯಳಗೆ, 

ಚಿೋನಾ ನುಸುಳದುು , ಭಾರತ್ರೋಯ ಮತ್ತು  ಚಿೋನಾದ ಸೈನಿಕ ಪ್ಡೆಗಳ ನ್ಡುವೆ’ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ 

ಅರ್ವಾ ಭಿನಾು ಭಿಪ್ಾಯದ್ಧಿಂದ ಕ್ಕಡಿದ ವಿವಾದಕೆು  ‘ರ್ಕರಣವಾಯಿತ್ತ. 

  

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯಲಿಿ  ಪರಸ್ಪ ರರ ‘ಪಿಮುಖ ಹಿತ್ಯಸ್ಕ್ತು ಗಳನ್ನು ’ 

ಬಿಂಬಲಿಸ್ಲು ಅಣಿಯಾದ ಚೀನ ಮತ್ತು  ಪ್ರಕ್ತಸಾು ನ್: 

(China, Pakistan to back each other’s ‘core interests’ at UN)  

 ಸಂದಭ್ಯ: 
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ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ   ದ್ಧಾ ಪ್ಕಿಷ ೋಯ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನ್ಡೆಸಿದ 

ನಂತ್ರರ ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ಗಳು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಸಪ ರರ “ಮೂಲಭೂತ್ರ ಮತ್ತು  

ಪ್್ಧಾನ್ ಹಿತಾಸಕಿು ಗಳನುು ” ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸಲು ವಾಗಾು ನ್ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿವೆ. 

1. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಭದ್ತಾ ಮಂಡಳಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕಶಿೂ ೋರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾ ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ವನುು  

ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸಿದರೆ ಮತ್ತು  ಹಾಿಂಗ್ ರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಕ್ಿ ನ್್ಜಯಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಇಸಿ್ವಮಾಬ್ದದ್ 

ಬ್ಸೋಜಿಂಗ್ ಅನುು  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸಲ್ಲದ್ದ. 

ಭಾರತ್ದ ಕಳವಳಗಳು: 

ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ ಅಧಿಕೃತ್ರವಾಗಿ ತ್ರಮೂ  ಸಂಬಂಧಗಳನುು  ‘ಸವಾ ಋತ್ತ ಪಾಲುದಾರರು’( 

“all-weather partners”) ಮತ್ತು  ಎರಡೂ ದೇಶಗಳನುು  “ಉಕಿು ನ್ ಸಹೋದರರು” (‘iron brothers’) 

ಎಿಂದು ಕರೆದುಕೊಳುಳ ತ್ರು ವೆ. ಇತ್ರು ೋಚಿನ್ ತ್ರಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ , ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ತಾವು ಸೂಕ್ಷೂ ವೆಿಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಪ್ರಸಪ ರರನುು  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುವ ಒಪ್ಪ ಿಂದಕೆು  ಅಡಿ ಇಟ್ಿ ವೆ. 

1. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅಮೇರಿರ್ಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸೆ್ವನ್ದ ನೇತೃತ್ರಾ ದ, “ಆಯು  ಬಹುಪ್ಕಿಷ ೋಯತೆ” (Selective 

Multilateralism) ಎಿಂದು ಚಿೋನಾದ್ಧಿಂದ ತ್ರೋವ್  ಟಿೋಕೆಗೆ ಗುರಿಯಗಿರುವ ಯು.ಎಸ್., ಆಸ್್ಥ ರೋಲ್ಲಯ 

ಮತ್ತು  ಜ್ಪಾನ್ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರವನುು  ಒಳಗಿಂಡ ‘ರ್ಕಾ ಡ್’ ಅರ್ವಾ ಚತ್ತಭುಾಜ್ ಚೌಕಟ್ು  ಕೂಡ 

ಎಿಂದೂ ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ‘ನಿಯಮ-ಆಧಾರಿತ್ರ ವಯ ವಸೆ್ಥ ’ ಯನುು  ಗುರಿಯಗಿಸಿಕೊಿಂಡು ಉಭಯ 

ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲನ್ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದ್ಧದ್ದ. 

2. 2019 ಮತ್ತು  2020 ರಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾ ‘ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಭದ್ತಾ ಮಂಡಳಯಲಿ್ಲ ’ ಕನಿಷಾ  ಮೂರು 

ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಕಶಿೂ ೋರ ವಿಷಯವನುು  ಎತ್ರು ತ್ತ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾ, ಭಾರತ್ವು, ಜಮುೂ  ಮತ್ತು  

ಕಾಶಿೂ ೀರಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು  ರದೆು ಪಡಿಸಿದೆು , ಜಮುೂ  ಮತ್ತು  

ಕಾಶಿೂ ೀರವನ್ನು  ರ್ಪನ್ರಯಚನ ಮಾಡಿದೆು  ಮತ್ತು  ಅದರ ವಿಶೇಷ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  

ರದೆು ಗಳಸಿದ ಸಂದಭಾದ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಚಚಿಾಸಲು ಕರೆ ನಿೋಡಿತ್ತ. 

156 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇ-ವಿೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ವನ್ನು  ಮರುಸಾಥ ಪಸಿದ ಭಾರತ್: 

(India restores e-visa for 156 countries) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಆರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ರ್ಕರಣಗಳು, ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು  ಸಮೊ ೋಳನ್ಗಳಗೆ 

ಹಾಜ್ರಾಗುವ ಉದ್ದು ೋಶದ್ಧಿಂದ ಭಾರತ್ರಕೆು  ಭೇಟಿನಿೋಡಲು 156 ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರುವ 

ವಿದೇಶಿಯರಿಗಾಗಿ ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಎಲೆರ್್ಕ ರನಿಕ್ಸ ವಿೋಸ್ವ / ವಿದುಯ ನಾೂ ನ್ ವಿೋಸ್ವ (e-visa) ಸೌಲಭಯ ವನುು  

ಕಿಂದ್  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಪುನಃಸೆ್ವಪ್ರಸಿದ್ದ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

2020 ರಲಿ್ಲ  ನಿಬಾಿಂಧಗಳನುು  ಹೇರುವ ಮೊದಲು, 171 ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇ-ವಿೋಸ್ವ ಸೌಲಭಯ  

ಲಭಯ ವಿತ್ತು . 

ಎಲೆಕ್ಾ ಿ ನಿಕ್ ವಿೀಸಾ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಪ್್ವಾಸೋದಯ ಮ, ವಯ ವಹಾರ, ಸಮೊ ೋಳನ್ಗಳು,  ಔಷಧ ವಲಯ ಮತ್ತು  ವೈದಯ ಕಿೋಯ 

ಆರೈಕೆ ಎಿಂಬ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಲಿಿ  ಇ-ವಿೀಸಾಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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2. ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ , ವಿದೇಶಿ ನಾಗರಿಕರು ಪ್್ವಾಸಕೆು  ತೆರಳುವ ನಾಲುು  ದ್ಧನ್ಗಳ ಮೊದಲು ಇ-

ವಿೋಸ್ವರ್ಕು ಗಿ ಆನ್್ಲನ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಅಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು. 

3. ಅಜಾದಾರರು ನಿೋಡಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ ನಂತ್ರರ, ‘ಎಲೆರ್್ಕ ರನಿಕ್ಸ ಟ್ಾವೆಲ್ 

ಅರ್ರೈಜೇಶನ್’ (electronic travel authorization- ETA) ಅನುು  ಉತಾಪ ದ್ಧಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, 

ಇದನುು  ದೇಶಕೆು  ಬಂದ ನಂತ್ರರ ಚೆಕ್ಸ ಪೊೋಸ್್ ್ನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್್ಸುು ತ್ರಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ಕ. 

4. ಗತ್ತು ಪಡಿಸಿದ 28 ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲೆಾ ಣಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ 

ಐದು ಪಿಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲಿಿ , ಇ-ವಿೀಸಾ ಮೂಲಕ ಪ್್ವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತ್ರ 

ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

  

ಇಿಂಡೀ-ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಕಾಯಯತಂತಿ್ದ ತ್ರೀಮಾಯನ್ಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಮೀದನ ನಿೀಡಿದ ಐರೀಪಯ  ಒಕ್ಕಕ ಟ ಮಂಡಳಿ: 

 (EU Council approves conclusions on Indo-Pacific strategy) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಯುರೀಪಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕೌನಿೂ ಲ್ / ಐರೊೋಪ್ಯ  ಒಕೂು ಟ ಮಂಡಳಯು ಇಿಂಡೊೋ-

ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  (Council of the European Union) ‘ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು  

ಉದ್ಧಾ ಗು ತೆಗಳ’ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ , ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಸೆಿ ರತೆ, ಭದ್ ತೆ, ಸಮೃದ್ಧಧ  ಮತ್ತು  ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಗೆ 

ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡುವ ಉದ್ದು ೋಶದ್ಧಿಂದ ಅದರ ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರದ ಗಮನ್, ಉಪ್ಸೆಿ ತ್ರ ಮತ್ತು  

ರ್ಕಯಾಗಳನುು  ಬಲಪ್ಡಿಸಲು, ಇಿಂಡೀ-ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಸ್ಹಕಾರಕಾಕ ಗಿ ಐರೊೋಪ್ಯ  ಒಕೂು ಟವು 

ರ್ಕಯಾ ತಂತ್್ರದ ತ್ರೋಮಾಾನ್ಗಳನುು  ಅನುಮೊೋದ್ಧಸಿದ್ದ. 

  

ಇಿಂಡೀ-ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಪಿದೇಶಕೆಕ  ಯುರೀಪಯನ್ ಒಕ್ಕಕ ಟದ ನ್ವಿೀಕೃತ್ 

ಬದಿ ತೆಯಡಿಯಲಿಿ : 

1. ದ್ಧೋಘಾರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ಗಮನ್ವನುು  ರ್ಕಪಾಡಿಕೊಳಳ ಲ್ಯಗುವುದು, ಮತ್ತು  ಈ ಬದಧ ತೆಯು 

“ಪ್್ಜಾಪ್್ಭುತ್ರಾ , ಮಾನ್ವ ಹಕ್ಕು ಗಳು, ರ್ಕನೂನಿನ್ ಆಳಾ ಕೆ ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ 

ರ್ಕನೂನಿನ್ ಬಗೆಗ  ಗೌರವವನುು  ಎತ್ರು  ಹಿಡಿಯುವುದನುು ” ಆಧರಿಸಿದ್ದ. 

2. ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ಬಹುಪ್ಕಿಷ ೋಯತೆಯನುು  ಉತೆು ೋಜಸುವುದು ಇದರ 

ಗುರಿಯಗಿದ್ದ. 

3. ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗದ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಲು, ಸಮಗ್ವಾದ ಅಿಂತ್ರಗಾತ್ರ ಮತ್ತು  ಸುಸೆಿ ರ ಸ್ವಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಾಕ 

ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು  ಖಾತ್್ರಪ್ಡಿಸುವ ನಿಟ್ಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಾ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. 

  

ಅದರ ಅಗತ್ಯ ದ ಹಿಿಂದನ್ ಕಾರಣಗಳೇನ್ನ? 

ಇಿಂಡೊೋ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ ನ್ಲಿ್ಲನ್ ಪ್್ಸುು ತ್ರ ಚಲನ್ಶಿೋಲತೆಯಿಿಂದಾಗಿ, ತ್ರೋವ್ವಾದ ಭೌಗೋಳಕ ರಾಜ್ಕಿೋಯ 

ಸಪ ರ್ಧಾ ಉದಾ ವಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಇದು ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ಪ್ಯರೈಕೆ ಸರಪ್ಳಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು  ತಾಿಂತ್್ರ ಕ, 
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ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಮತ್ತು  ಭದ್ತಾ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿು ನ್ ಒತ್ರು ಡಕೆು  ರ್ಕರಣವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. ಮಾನ್ವ 

ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  ಸಹ ಪ್್ ಶಿು ಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಈ ಪ್್ದೇಶ ಮತ್ತು  ಅದರ ಪ್ಕು ದ 

ಪ್್ದೇಶಗಳ ಸೆಿ ರತೆ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು  ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ಕತ್ರು ವೆ, ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ನೇರವಾಗಿ ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಒಕೂು ಟದ ಹಿತಾಸಕಿು ಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಸೋರುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಇಿಂಡೀ-ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾದ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ರುವ ಪ್್ಭಾವದ ಪ್ರಿಣಾಮವೇ ‘ಇಿಂಡೊೋ-

ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ’ಆಗಿದ್ದ. ಒಿಂದೇ ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರದ ಪ್್ದೇಶ ಎಿಂಬ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆ ಮೂಡಿಸುವ ಒಿಂದು 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯಗಿದ್ದ. ಇದು ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರ ಮತ್ತು  ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ ಮಹಾಸ್ವಗರದ ನ್ಡುವಿನ್ 

ಪ್ರಸಪ ರ ಸಂಬಂಧವನುು  ಸಂಕತ್ರಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಭದ್ ತೆ ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರರ್ಕು ಗಿ ಸ್ವಗರಗಳ 

ಮಹತ್ರಾ ವನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

  

‘ಇಿಂಡೀ-ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಪಿದೇಶ’ದ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1. ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಸಿಥ ರತೆಯನುು  ರ್ಕಪಾಡಿಕೊಳಳ ಲು. 

2. ಅಮೇರಿರ್ಕದ ಜ್ತೆಗಿನ್ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧಗಳನುು  ಭಾರತ್ರದ ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರದ 

ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಅಿಂಚನುು  ಪ್ಡೆಯಲು, ಒಿಂದು ಪ್್ಮುಖ ಸ್ವಧನ್ವಾಗಿ 

ನೊೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಹಿತಾಸಕಿು ಗಳಗಾಗಿ ದ್ಧೋಘಾರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ದೃಷ್ಿ ಗೆ. 

4. ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾದ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ರುವ ಸಕ್ಿಯವಾದ ಉಪ್ಸೆಿ ತ್ರ, 

ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ಮಿಲ್ಲಟರಿಯ ಮೂಲಕ ಏಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಅದರಾಚೆ ಭೌಗೋಳಕ 

ರಾಜ್ಕಿೋಯ ವಾಯ ಪ್ರು ಯನುು  ವಿಸು ರಿಸಲು ಚಿೋನಾ ನ್ಡೆಸುತ್ರು ರುವ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳು. 

1. ನೌರ್ಕ ಸಂಚರಣೆ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ಕೆು , ಬದಧ ವಾಗಿರಲು ರ್ಕನೂನು ಆಧಾರಿತ್ರ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  

ಅನುಸರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸೆಿ ರವಾದ ವಯ ವಹಾರರ್ಕು ಗಿ ಸುಸಂಘಟಿತ್ರ ವಾತಾವರಣಕೆು  

ಅಿಂಟಿಕೊಳುಳ ವುದು. 

2. ಉಚಿತ್ರ ಸಮುದ್  ಮತ್ತು  ಉಚಿತ್ರ ವಾಯುಮಾಗಾಗಳ ಸಂಪ್ಕಾರ್ಕು ಗಿ; ಹಾಗೂ 

ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ದಂಡಗಳನುು  ಎತ್ರು  ಹಿಡಿಯುವುದು. 

  

‘ಇಿಂಡೀ-ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಪಿದೇಶ’ದಲಿಿ  ಭಾರತ್ದ ಪ್ರತಿ್  ಮತ್ತು  ಪರಿರ್ಣಮಗಳು: 

1. ಇಿಂಡೀ-ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ / ಹಿಿಂದೂ-ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಸಾಗರ  ಪಿದೇಶವು ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಭದ್ತಾ 

ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರದಲಿ್ಲ  ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ವಿಶಾ ದ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಹೆಚಿು ನ್ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  

ಆರ್ಥಾಕವಾಗಿ ಕ್ಿಯತ್ರೂ ಕ ಭಾಗವನುು  ಪ್್ ತ್ರನಿಧಿಸುತ್ರು ದ್ದ. ಇದು ಭಾರತ್ರದ ಪ್ಶಿು ಮ 

ಕರಾವಳಯಿಿಂದ ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಸ್್ಥ ೋಟ್್ ್ನ್ ಪ್ಶಿು ಮ ಕರಾವಳಯ ತ್ರೋರದವರೆಗೆ ವಾಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ. 

2. ಭಾರತ್ರ ಯವಾಗಲೂ ರ್್ಶ ೋಷಾ ವಾದ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಮಹತಾಾ ರ್ಕಿಂಕೆಷ ಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವ 

ದೇಶವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  “ಇಿಂಡೊೋ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ ಸ್್ವ ರಟಜ” ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯ ಪ್್ಮುಖ 

ವರ್ಕು ರನಾಗಿದ್ದ. 
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3. ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಪ್ಾರಂಭದ್ಿಂದ್ಧಗೆ, ಭಾರತ್ರವು ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದಲಿ್ಲನ್ ಹತ್ರು ರದ 

ದೇಶಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಮತ್ತು  ವಿಶಾ ದ ಪ್್ಮುಖ ಕಡಲ ಶಕಿು ಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಸಂಬಂಧವನುು  

ಸೆ್ವ ಪ್ರಸುತ್ರು ದ್ದ. 

 

  

 

ಪಿ್ರಜ್ಞಕ್್  ದಂತ್ಕ್:  (Project DANTAK)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

 ಪ್ಾಜೆಕ್್ಸ  ದಂತ್ರಕ್ಸ ಅರ್ವಾ ದಂತ್ರಕ್ಸ ಯೋಜ್ನೆಯು ಭೂತಾನ್ ನ್ಲಿ್ಲ  60 ವಸಂತ್ರಗಳನುು  

ಪ್ಯರೈಸಿದ್ದ. 

 

  

ಯೀಜನಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಪ್ಾಜೆಕ್್ಸ  ದಂತ್ರಕ್ಸ ಅನುು  24 ಏಪಿಲ್ 1961 ರಂದು ಉದಾಾ ಟಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಭೂತಾನ್್ನ್ ಸ್ವಮಾಜಕ-ಆರ್ಥಾಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಮತ್ತು  ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್್ಭಾವ 

ಬ್ಸೋರುವಲಿ್ಲ  ಸ್ವರಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಾದ ಅಪಾರ ಪ್ಾಮುಖಯ ತೆಯನುು  ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ು ಕೊಿಂಡು, 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಪ್್ ವತ್ರಾಕ ಮೊೋಟಾರು ಸ್ಥು ೋಹಿ ರಸ್ಥು ಗಳನುು  ನಿಮಿಾಸುವ ರ್ಕಯಾವನುು  

ದಂತ್ರಕ್ಸ್ಗೆ ವಹಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 
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ಯೀಜನಯಿಿಂದ ನಿವಯಹಿಸ್ಲಪ ಟ್  ಗಮನಹಯ ಕಾಯಯಗಳು: 

ಪಾರೊೋ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಯು ಣ, ಯೋನ್್ಫುಲ್ಯ ಏರ್್ಫಿೋಲ್ು , ರ್ಥಿಂಫು – ತ್ಾಸಿಗಂಗ್ ಹೆದಾು ರಿ, 

ದೂರಸಂಪ್ಕಾ ಮತ್ತು  ಜ್ಲ ವಿದುಯ ತ್ ಮೂಲಸೌಕಯಾ, ರ್ಶರುಬ್ೆ  ರ್ಕಲೇಜು ನಿಮಾಾಣ, 

ರ್ಕಿಂಗಿು ಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಇಿಂಡಿಯ ಹೌಸ್ ಎಸ್್ಥ ೋಟ್ ಇತಾಯ ದ್ಧ. 

  

ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1. ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ , ಭೂತಾನ್ ರಾಜ್ಪ್್ಭುತ್ರಾ ದ ದೃಷ್ಿ ಕೊೋನ್ ಮತ್ತು  ಜ್ನ್ರ ಆರ್ಕಿಂಕೆಷ ಗಳಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ದಂತ್ರಕ್ಸ ಯೋಜ್ನೆಯು ಭೂತಾನ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಅಸಂಖಾಯ ತ್ರ ರಾಜ್ಪ್್ಭುತ್ರಾ ದ 

ಅಗತ್ರಯ ಗಳನುು  ಪ್ಯರೈಸಿದ್ದ. 

2. ದೂರದ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ದಂತ್ರಕ್ಸ ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಿದ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭಯ ಗಳು ಆ 

ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿರುವ ಈ ತ್ರರಹದ ಮೊದಲ ಸೌಲಭಯ ಗಳಾಗಿವೆ. 

3. ರಸ್ಥು ಯ ಉದು ಕೂು  ಇರುವ ಆಹಾರ ಮಳಗೆಗಳು ಭೂತಾನ್ ಜ್ನ್ರನುು  ಭಾರತ್ರೋಯ 

ಪಾಕಪ್ದಧ ತ್ರಗೆ / ಭಕ್ಷಯ  ಬೊಜ್ಯ ಗಳಗೆ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದವು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರೋಯ ಆಹಾರದ 

ಅಭಿರುಚಿಯನುು  ಭೂತಾನ್ ಜ್ನ್ರಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಸಿದವು. 

ಕಾರೆನ್ ಬಂಡುಕೊೀರರು: (Karen rebels) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಫೆಬಿ ವರಿ 1 ರ ಮಾಯ ನೂ ರ್್ನ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆದ ದಂಗೆಯ ನಂತ್ರರ, ಮಾಯ ನಾೂ ರ್ ಸೇನೆಯ ಹರಠಾಣೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ಜನಿಂಗಿೀಯ ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ ಕರೆನ್ ಬಂಡುಕೊೀರರು  ದಾಳಗಳನುು  ನ್ಡೆಸಿದರು, ಅದರ 

ನಂತ್ರರ ಮಾಯ ನಾೂ ರ್ ಸೈನ್ಯ ವು ಥಾಯ್ ಗಡಿಯ ಸಮಿೋಪ್ವಿರುವ ಹಳಳ  ಮತ್ತು  ಸೇನಾ ಹರಠಾಣೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳ ನ್ಡೆಸಿದ್ದ. 

1. ಮಾಯ ನಾೂ ರ್್ನ್ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಹಳೆಯ ಬಂಡುಕೊೋರ ಗುಿಂಪಾದ ಕರೆನ್ ನಯ ಷನ್ಲ್ 

ಯೂನಿಯನ್ (Karen National Union- KNU) ತ್ರನ್ು  ಹೋರಾಟಗಾರರು ಸ್ವಲ್ಲಾ ೋನ್ ನ್ದ್ಧಯ 

ಪ್ಶಿು ಮ ದಂಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸೇನಾ ಶಿಬ್ಸರವನುು  ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿದಾು ರೆ ಎಿಂದು ಹೇಳದ್ದ. 

  

ಯಾರು ಈ KNU? 

1. ಕರೆನ್ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ ಯೂನಿಯನ್ (KNU) ಒಿಂದು ಪ್್ ಬಲ ರಾಜ್ಕಿೋಯ 

ಸಂಘಟನೆಯಗಿದುು , ಥೈಲ್ಯಯ ಿಂಡ್್ನ್ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಕರೆನ್, ಅರ್ವಾ ಕಯಿನ್ (Kayin) 

ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸಿರುವ ಜ್ನಾಿಂಗಿೋಯ ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ್ರ ಕರೆನ್ ಸಮುದಾಯಗಳನುು  

ಪ್್ ತ್ರನಿಧಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಕರೆನ್ ಸಮುದಾಯವು ಬಹುಸಂಖಾಯ ತ್ರರಾಗಿರುವ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸಾ ಯಂ-ಆಡಳತ್ರದ (self-

determination) ಹಕು ನುು  ಪ್ಡೆಯುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಗಿದ್ದ. ಕರೆನ್ ಸಮುದಾಯವು 

ಸುಮಾರು 1.6 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು ಬೆಲ್ಲಜ ಯಂ 

ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಸಮಾನ್ವಾಗಿದ್ದ. 
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ಏನಿದು ಕರೇನ್ ಸಂಘಷಯ? 

1. ಆಗಿನ್ ಬಮಾಾದ ಸ್ವಾ ತಂತ್ ೋತ್ರು ರ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಲಿ್ಲ  ಕರೆನ್ ಸಮುದಾಯವು 

ರಾಜ್ಕಿೋಯದ ಮುಖಯ ವಾಹಿನಿಯಿಿಂದ ಅಿಂಚಿಗೆ ತ್ರಳಳ ಲಪ ಟ್ಿ ತ್ತ. ತ್ರರುವಾಯ, 1949 ರಲಿ್ಲ , ಕರೆನ್ 

ನಾಯ ಷನ್ಲ್ ಯೂನಿಯನ್ (KNU) ದಂಗೆಯನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿತ್ತ, ಇದು ಸುಮಾರು 70 ವಷಾಗಳ 

ರ್ಕಲ ಮುಿಂದುವರೆಯಿತ್ತ. 

2. ಮಾಯ ನಾೂ ರ್್ನ್ ರಾಜಾಯ ಡಳತ್ರ ಮತ್ತು  ಮಿಲ್ಲಟರಿಯಲಿ್ಲ  ಬಾಮರ್ ಸ್ಮುದಾಯದ ಹೆಚಚ ನ್ 

ಪಿ್ರಬಲಯ ವು ಅದರ ಪ್್ಮುಖ ಕ್ಕಿಂದುಕೊರತೆಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದಾಗಿದ್ದ. 

3. ಈ ಸಂಘಷಾವನುು  ವಿಶಾ ದ ದ್ಧೋಘಾಾವಧಿಯ ಅಿಂತ್ರಯುಾದಧ ಗಳಲಿ್ಲ  / ನಾಗರಿಕ ಯುದಧ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಿಂದು ಎಿಂದು ವಿವರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

  

ಅವರ ಮುಖಯ  ಬೇಡಿಕೆ ಏನ್ನ? 

1. ಕರೆನ್ ರಾಷ್ಿ ರೋಯವಾದ್ಧಗಳು 1949 ರಿಿಂದ ಕಾವೂು ಲಿ(Kawthoolei) ಎಿಂಬ ಸಾ ತಂತ್್ರ  ರಾಜ್ಯ ರ್ಕು ಗಿ 

ಹೋರಾಡುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

 

  

 
 
_____________________________________________________________ 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಪ್್ಜಾಪ್್ಭುತ್ರಾ ದಲಿ್ಲ  ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪಾತ್್ರ . 

 

ಪಲಿೀಸ್ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ 2006 ರ ಸ್ತಪಿ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್ಯ 

ತ್ರೀರ್ಪಯ: (The 2006 Supreme Court ruling on police reforms)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಪ್್ರ್ಕಶ್ ಸಿಿಂಗ್ VS ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ (2006) ಪ್್ ಕರಣದಲಿ್ಲ , ಪೊಲ್ಲೋಸ್ 

ಸುಧಾರಣೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ತ್ರೋಪ್ಾನುು  ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆು , ಅಿಂತ್ರಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರ 
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ಬಂದಾಗಲೆಲಿ್ಯ  ಸಮಸ್ಥಯ ಯನುು  ಪ್ರಿಹರಿಸುವ ಮಂತ್್ರವಾಗಿ ಮಾತ್್ರ  ಬಳಸಬೇಕ್ಕ ಎಿಂದು ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ 

ಕೊೋಟ್ಾ ಹೇಳದ್ದ. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

ಮಹಾರಾಷ್ ರದ ಹಲವಾರು ಐಪ್ರಎಸ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಲ್ಯಬ್ಸ ಆರೊೋಪ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸರ್ಕಾರದ 

ಸಮೂ ತ್ರಯಿಂದ್ಧಗೆ ಸೆ ಳ ನಿಯುಕಿು ಯ ನೇಮರ್ಕತ್ರಗಳನುು  ನಿಧಾರಿಸುವ ಅಧಿರ್ಕರದ ದಲಿ್ಯಳಗಳಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರು ೋಚಿನ್ ಪ್್ ಕರಣಗಳು ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಸಾ ಲಪ  ಬದಲ್ಯವಣೆಯಗಿದ್ದ ಎಿಂದು 

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತ್ರು ವೆ. 

‘ಪಲಿೀಸ್ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸ್ತಪಿ ೀಿಂ ಕೊೀಟಿಯನ್ ಪಿಕಾಶ್ 

ಸಿಿಂಗ್  ತ್ರೀರ್ಪಯ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1.  ಉತ್ರು ರ ಪ್್ದೇಶ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಮತ್ತು  ಅಸ್್ವ ಿಂ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ನ್ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾ ನಿದೇಾಶಕರಾಗಿ 

(DGP) ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ನಂತ್ರರ, ಇತ್ರರ ಹಲವು ಹುದ್ದು ಗಳನುು  ನಿವಾಹಿಸಿದ, ಪ್್ರ್ಕಶ್ ಸಿಿಂಗ್ 

ಅವರು ನಿವೃತ್ರು ಯ ನಂತ್ರರ 1996 ರಲಿ್ಲ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು  ಕೊೋರಿ ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ 

ಕೊೋಟ್್ಾನ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿು  ಅಜಾಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದರು. 

2. ಸ್ಯಪ್ೆ ಿಂಬರ್ 2006 ರಲಿಿ , ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ ಈ ಅಜಾಯ ಬಗೆಗ  ಒಿಂದು ಮಹತ್ರಾ ದ ತ್ರೋಪುಾ 

ನಿೋಡಿತ್ತ, ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರಲು ಎಲಿ್ಯ  ರಾಜ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶಗಳಗೆ ನಿದೇಾಶನ್ ನಿೋಡಿತ್ತ. 

 ವರಿಷಠ  ನಯ ಯಾಲಯವು ಸೂಚಸಿದ ಕಿಮಗಳು ಯಾವುವು? 

1. ಕೆಲವು ತ್ರಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ  ನಿವೃತ್ರು ರಾಗುವ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನುು  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಮಹಾನಿದೇಾಶಕ (ಡಿಜಪ) 

ಹುದ್ದು ಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡುವಂತ್ರಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಯನುು  ತ್ರಪ್ರಪ ಸಲು DGP ಯ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ 

ನಿದಯಷ್  ಕಾಲಾವಧಿ ಮತ್ತು  ಆಯ್ದಕ  ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಯನ್ನು  ನಿಗದಪಡಿಸ್ಬೇಕು. 

2. ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಹಸು ಕೆಷ ೋಪ್ವಿಲಿ  ಎಿಂದು ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು, ‘ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಇನ್್ ್ಪ್ಕ್ ರ್ 

ಜ್ನ್ರಲ್’ಗೆ ಕನಿಷಠ  ಅವಧಿಯ ಅಧಿಕಾರವಧಿಯನ್ನು  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ಕ, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 

ಅವರನುು  ಸೇವಾವಧಿಯ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲಯ್ದ ವಗಾಾಯಿಸಲು ರಾಜ್ರ್ಕರಣಿಗಳಗೆ 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

3. ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಸೆ ಳನಿಯುಕಿು  ಮತ್ತು  ವಗಾಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಧಾಾರಗಳನುು  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ 

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡ ‘ಪಲಿೀಸ್ ಸಾಥ ಪನ 

ಮಂಡಳಿ’ (Police Establishment Boards- PEB) ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕ, ರಾಜ್ಕಿೋಯ 

ನಾಯಕರ ಕೈಯಿಿಂದ ಸೆ ಳನಿಯುಕಿು  ಮತ್ತು  ವಗಾಾವಣೆ ಅಧಿರ್ಕರವನುು  ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕ್ಕ. 

4. ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಕ್ಮದ್ಧಿಂದ ಬಳಲುತ್ರು ರುವ ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಜ್ನ್ರ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನುು  ಆಲ್ಲಸಲು ‘ರಾಜಯ  

ಪಲಿೀಸ್ ದೂರು ಪಿ್ರಧಿಕಾರ’ ವನ್ನು (State Police Complaints Authority- SPCA) 

ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಬೇಕ್ಕ. 

5. ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ಸುಧಾರಿಸಿ ಉತ್ರು ಮವಾದ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಸೇವೆಯನುು  ಒದಗಿಸಲು , 

ತ್ರನಿಖ್ಯ ಮತ್ತು  ರ್ಕನೂನು ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನುು  ಬೇಪ್ಾಡಿಸಬೇಕ್ಕ. 

6. ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದ ಸದಸಯ ರನುು  ಒಳಗಿಂಡ ರಾಜಯ  ಭ್ದಿತ್ಯ ಆಯೀಗಗಳನ್ನು  (State 

Security Commissions- SSC) ರಚಿಸಬೇಕ್ಕ. 

7. ‘ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಭ್ದಿತ್ಯ ಆಯೀಗ’ವನುು (National Security Commission) ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಬೇಕ್ಕ. 

ನಯ ಯಾಲಯದ ಈ ನಿದೇಯಶನ್ ಗಳಿಗೆ ರಾಜಯ ಗಳು ಹೇಗೆ ಪಿ ತ್ರಕಿ್ತಯಿಸಿದವು? 
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1. 2006 ರ ತ್ರೋಪ್ರಾನ್ ನಂತ್ರರ, ಯವುದೇ ಒಿಂದು ರಾಜ್ಯ ವು ಸಹ ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾನ್ 

ನಿದೇಾಶನ್ಗಳನುು  ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಪಾಲ್ಲಸಿಲಿ . 

2. ಈ ಮರ್ಧಯ  18 ರಾಜ್ಯ ಗಳು ತ್ರಮೂ  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ರ್ಕಯ್ದು ಗಳನುು  ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಿವೆ ಅರ್ವಾ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ 

ಮಾಡಿಲಿ , ಆದರೆ ಈ ಯವುದೇ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ರ್ಕಯ್ದು ಗಳು ಶಾಸರ್ಕಿಂಗ ಮಾದರಿಗೆ 

ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲಿ . 

 

ಚಾಿಂಡಿರ್ ಉತ್ು ಮ ಸ್ಕಾಯರಿ ಸೂಚಯ ಿಂಕ (CGGI): 

(Chandler Good Government Index- CGGI) 

  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಚಾಿಂಡಿರ್ ಗುಡ್ ಗವನ್ಾಮೆಿಂಟ್ ಇಿಂಡೆಕ್್ಸ  / ಚಾಿಂಡಿರ್ ಉತ್ರು ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಯ ಿಂಕ ‘(Chandler Good 

Government Index- CGGI) ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ರು ಪ್ರರಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವೃತ್ರು ಪ್ರರು (Government 

Practitioners) ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಿದ ವಾಷಿಾಕ ಸೂಚಯ ಿಂಕವಾಗಿದ್ದ, ಇದು ವಿಶಾ ದಾದಯ ಿಂತ್ರ 104 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ್ 

ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿತ್ರಾ ವನುು  ಅಳೆಯುತ್ರು ದ್ದ. 

  

1. ಚಾಿಂಡಿರ್ ಇನಿೂ ್ ಟ್ಟಯ ಟ್ ಆಫ್ ಗವನಯನ್ೂ  (CIG) ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಲ್ಯಭರಹಿತ್ರ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದುು , ಇದರ ಪ್್ಧಾನ್ ಕಚೇರಿ ಸಿಿಂಗಾಪುರದಲಿ್ಲದ್ದ. 

ಸೂಚಯ ಿಂಕವು ಏಳು ಸ್ು ಿಂಭ್ಗಳ ರ್ಮಲೆ ಕಿಂದಿ ೀಕರಿಸ್ತತ್ು ದೆ: 

1. ನಾಯಕತ್ರಾ  ಮತ್ತು  ದೂರದೃಷ್ಿ ;(Leadership and foresight) 

2. ಬಲವಾದ ರ್ಕನೂನುಗಳು ಮತ್ತು  ನಿೋತ್ರಗಳು;(robust laws and policies) 

3. ಬಲವಾದ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು;(strong institutions) 

4. ಆರ್ಥಾಕ ಉಸುು ವಾರಿ;( financial stewardship) 

5. ಆಕಷಾಕ ಮಾರುಕಟ್್ಟ ;( attractive marketplace) 

6. ಜಾಗತ್ರಕ ಪ್್ಭಾವ ಮತ್ತು  ಖಾಯ ತ್ರ; ಮತ್ತು ( global influence and reputation and) 

7. ಜ್ನ್ರ ಏಳಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು;( helping people rise.) 

  

ಸೂಚಂಕದ ಮಹತ್ವ : 

ಉತ್ರು ಮ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಷ್ ರದ ಯಶಸ್ಿ ಗೆ ನಿಣಾಾಯಕ ಅಿಂಶವಾಗಿದ್ದ. ‘ಚಾಿಂಡಿರ್ ಉತ್ರು ಮ ಸರ್ಕಾರಿ 

ಸೂಚಯ ಿಂಕ’ವು (CGGI) ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು  ವಯ ವಹಾರಗಳಗೆ ಸರ್ಕರಾತ್ರೂ ಕ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳನುು  ಸ್ವಧಿಸಲು 

ಸರ್ಕಾರದ ಬಲವಾದ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ರಾ ವನುು  ತೋರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

  

CGGI -2021 ರ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಸೂಚಯ ಿಂಕದ ಮೊದಲ ಹತ್ತು  ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಯುರೊೋಪ್ರನ್ ಏಳು ದೇಶಗಳವೆ, ಆದರೂ ಅಗ್  ಹತ್ತು  

ದೇಶಗಳು ನಾಲುು  ಖಂಡಗಳನುು  ಪ್್ ತ್ರನಿಧಿಸುತ್ರು ವೆ, ಏಷ್ಠಯ ದ್ಧಿಂದ ಸಿಿಂಗಾಪುರ, ಓಷಿಯನಿಯದ್ಧಿಂದ 

ನೂಯ ಜಲೆಿಂಡ್ ಮತ್ತು  ಉತ್ರು ರ ಅಮೇರಿಕ ಖಂಡದ್ಧಿಂದ ಕೆನ್ಡಾ. 
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2. ಮೊದಲ ಹತ್ತು  ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇಪ್ಾಡೆಯದ ಎಲಿ್ಯ  ದೇಶಗಳು ವಿಶಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಪ್್ರ್ಕರ ಹೆಚಿು ನ್ 

ಆದಾಯದ ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. 

 

  

 

ವಿಷಯಗಳು: ಶಾಸನ್ಬದಧ , ನಿಯಂತ್್ರಕ ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಅರೆ-ನಾಯ ಯಿಂಗ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು. 

ನಯ ಯಮಂಡಳಿ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ (ತ್ಕಯಬದಿ ಗಳಿಸ್ತವಿಕೆ 

ಮತ್ತು  ಸೇವೆಯ ಷರತ್ತು ಗಳು) ಸ್ತಗಿಿೀವಾಜೆ್ಞ , 2021: 

(Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ‘ನಾಯ ಯಮಂಡಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳ (ತ್ರಕಾಬದಧ ಗಳಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸೇವೆಯ 

ಷರತ್ತು ಗಳು) ಸುಗ್ಿ ೋವಾಜೆಾ , 2021’ ಅನುು  ಭಾರತ್ರದ ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳು ಘೋಷಿಸಿದಾು ರೆ. 

‘ಮದಿಾಸ್ ಬಾರ್ ಅಸ್ೀಸಿಯೇಷನ್ ಪಿ ಕರಣ’ದಲಿ್ಲ  ಕಳೆದ ವಷಾ ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ 

ನಿೋಡಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುು  ಆಧರಿಸಿ ಈ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳನುು  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಪಿಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: 

1.  ಸುಗ್ಿ ೋವಾಜೆಾ ಯ ಪ್್ರ್ಕರ, ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿಿರುವ ಕೆಲವು ರ್ಮಲೂ ನ್ವಿ ನಯ ಯಿಕ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳನ್ನು  

ವಿಸ್ಜಯಸ್ಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಕಾಯಯಗಳನ್ನು  ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿಿರುವ ಇತ್ರ 

ನಯ ಯಾಿಂಗ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳಿಗೆ ವಗಾಯಯಿಸ್ಲು ಪಿಯತ್ರು ಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
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2. ಈ ಮೂಲಕ, ನಾಯ ಯಮಂಡಳಯ ಸದಸಯ ರ ಅಹಾತೆ, ನೇಮರ್ಕತ್ರ, ಅಧಿರ್ಕರಾವಧಿ, ಸಂಬಳ 

ಮತ್ತು  ಭತೆಯ ಗಳು, ರಾಜೋನಾಮೆ, ಉಚಾು ಟನೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಸೇವಾ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ನಿಯಮಗಳನುು  ಮಾಡಲು ಕಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಯರಕೆಕ  ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಶೀಧ್ ಮತ್ತು  ಆಯ್ದಕ  ಸ್ಮಿತ್ರಯ(Search-cum-selection 

committee) ಶಿಫ್ಘರಸಿನ್ ಮೇರೆಗೆ ಕಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಯರವು ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು 

ಮತ್ತು  ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲಿಪ ಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

4. ಅದರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್್ರ್ಕರ, ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಭಾರತ್ದ ಮುಖಯ  

ನಯ ಯಮೂತ್ರಯ ಅರ್ವಾ ಅವರು ನಮನಿದೇಯಶನ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ತಪಿ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್್ಯನ್ 

ನಯ ಯಾಧಿೀಶರು ವಹಿಸಲ್ಲದಾು ರೆ. 

ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ: 

ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು 4 ವಷಯಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಅವರು 70 ವಷಯ 

ತ್ತಿಂಬ್ದವವರೆಗೆ, ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯವುದು ಮೊದಲೋ ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಅಧಿರ್ಕರದಲಿ್ಲರುತಾು ರೆ. 

ನಾಯ ಯಮಂಡಳಯ ಇತ್ರ ಸ್ದಸ್ಯ ರು 4 ವಷಯ ಅರ್ವಾ 67 ವಷಯ 

ಪೂಣಯಗಳುಳ ವವರೆಗೆ ಇಲಿ್ಲಯೂ ಕೂಡ ಯವುದು ಮೊದಲೋ ಅಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಇವರು ತ್ರಮೂ  

ಹುದ್ದು ಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಾು ರೆ. 

 ಈ ಸ್ತಗಿಿ ೀವಾಜೆ್ಞ ಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳು / ರ್ಮಲೂ ನ್ವಿ ಪಿ್ರಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  

 ಹಣಕಾಸ್ತ ಕಾಯೆ್ದಯ ವಾಯ ಪು ಯಿಿಂದ ಹೊರಗಿಡುತ್ು ದೆ: 

1. ಭಾರತ್ರೋಯ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಯು ಣ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರ ರ್ಕಯ್ದು , 1994 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯದ 

‘ಏಪೊೋಾಟ್ಾ ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ನಾಯ ಯಮಂಡಳ’. 

2. ಟ್್ಟ ೋಡ್ ಮಾಕ್್ಸಾ ಆಕ್್ಸ , 1999 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ಮಂಡಳ ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರ್ಕಯ್ದು , 1961 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯದ ಮುಿಂಗಡ ತ್ರೋಪ್ರಾನ್ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರ. 

4. ಛಾಯಗ್ಹಣ ರ್ಕಯ್ದು , 1952 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯದ ‘ಚಲನ್ಚಿತ್್ರ  ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಣ 

ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ನಾಯ ಯಧಿೋಕರಣ’. 

ನಯ ಯಮಂಡಳಿ/ನಯ ಯಾಧಿಕರಣಗಳು ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ನಾಯ ಯಧಿಕರಣವು ಅರೆ-ನಾಯ ಯಿಂಗ ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದುು , ಆಡಳತಾತ್ರೂ ಕ ಅರ್ವಾ ತೆರಿಗೆ-

ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ವಿವಾದ ಗಳಂತ್ರಹ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನುು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಇವನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಇದು 

ವಿವಾದಗಳನುು  ನಿಣಾಯಿಸುವುದು, ವಾದ್ಧ – ಪ್್ ತ್ರವಾದ್ಧ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ನ್ಡುವೆ ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  

ನಿಧಾರಿಸುವುದು, ಆಡಳತಾತ್ರೂ ಕ ನಿಧಾಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು, ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಆಡಳತಾತ್ರೂ ಕ 

ನಿಧಾಾರವನುು  ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದು ಮುಿಂತಾದ ಹಲವಾರು ರ್ಕಯಾಗಳನುು  ನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನಗಳು: 

ಇವುಗಳು ಮೂಲತಃ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಭಾಗವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ . 

ಸ್ವ ಣಯ ಸಿಿಂಗ್ ಸ್ಮಿತ್ರಯ ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 42 ನೇ ತ್ರದೆು ಪಡಿ 

ಕಾಯೆ್ದಯು ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ಪ್ರಿಚಯಿಸಿತ್ತ. 

ಈ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯು ಸಂವಿಧಾನ್ಕೆಕ  ಭಾಗ XIV-A ಅನ್ನು  ಸೇರಿಸಿತ್ತ, ಈ ಭಾಗವು 

‘ನಾಯ ಯಮಂಡಳಗಳಿಂದ್ಧಗೆ’ ವಯ ವಹರಿಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಎರಡು ವಿಧಿಗಳನುು  

ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ: 
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1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 323 A ವಿಧಿಯು ಆಡಳಿತ್ಯತ್ೂ ಕ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳಿಂದಗೆ 

ವಯ ವಹರಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಇವು, ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ತಡಗಿರುವ ವಯ ಕಿು ಗಳ ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  

ಸೇವಾ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳನುು  ಬಗೆಹರಿಸುವ ಅರೆ-ನಾಯ ಯಿಂಗ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಾಗಿವೆ. 

2. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 323 B ವಿಧಿಯು ತೆರಿಗೆ, ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಮತ್ತು  ರ್ಕಮಿಾಕ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ, 

ಆಮದು ಮತ್ತು  ರಫುು , ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಆಹಾರ, ನ್ಗರ ಆಸಿು ಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮಿತ್ರ 

ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸುವುದು, ಸಂಸತ್ತು  ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  ಶಾಸರ್ಕಿಂಗಗಳಗೆ ಚ್ಚನಾವಣೆ, ಬ್ದಡಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಬ್ದಡಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಗಳಂತ್ರಹ ಇತ್ರರ ವಿಷಯಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಯ 

ವಯ ವಹರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಚಲನ್ಚತಿ್  ಪಿಮಾಣಿಕೃತ್ ರ್ಮಲೂ ನ್ವಿ ನಯಯಾಧಿೀಕರಣ 

(FCAT): (Film Certificate Appellate Tribunal) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಚಲನ್ಚತಿ್  ಪಿಮಾಣಿಕೃತ್ ರ್ಮಲೂ ನ್ವಿ ನಯ ಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು  (Film Certificate 

Appellate Tribunal- FCAT) ಸರ್ಕಾರದ ಸುಗ್ಿ ೋವಾಜೆಾ ಯ ಮೂಲಕ ರದುು ಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಏಪ್್ರಲ್ 4 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ‘ನಯ ಯಾಧಿೀಕರಣ ಸ್ತಧಾರರ್ಣ (Rationalisation and 

Conditions of Service) Ordinance, 2021) ಸ್ತಗಿಿ ೀವಾಜೆ್ಞ , 2021’, 1952 ರ 

ಸಿನಿಮಾಟೀಗಿಾಫ್ (ಛಾಯಾಗಿಹಣ) ಕಾಯೆ್ದಯಲಿಿನ್ ಕೆಲವು ಲೇಖನ್ಗಳನುು  

ರದುು ಪ್ಡಿಸುವುದಷ್್ಠ ೋ ಅಲಿದ್ದ ‘ಟ್ಿಬ್ಯಯ ನ್ಲ್’ ಎಿಂಬ ಪ್ದವನುು  ‘ಹೈಕೊೋಟ್ಾ’ ಎಿಂಬ 

ಪ್ದದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಬದಲ್ಲಸುವ ಮೂಲಕ ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ.   

FCAT ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಚಲನ್ಚಿತ್್ರ  ಪ್್ಮಾಣಿಕೃತ್ರ ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ನಾಯ ಯಧಿಕರಣ (FCAT) ಎಿಂಬುದು 1983 ರಲಿ್ಲ  ಮಾಹಿತ್ರ 

ಮತ್ತು  ಪ್್ಸ್ವರ ಸಚಿವಾಲಯವು, 1952 ರ ಸಿನಿಮಾಟ್ೋಗ್ಾಫ್ (ಛಾಯಗ್ಹಣ) ರ್ಕಯ್ದು  

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರಚಿಸಿದ ಒಿಂದು ಶಾಸ್ನ್ಬದಿ  ಸಂಸ್ಯಥ ಯಾಗಿದೆ. 

2. ಕಿಂದಿ ೀಯ ಚಲನ್ಚತಿ್  ಪಿಮಾಣಿೀಕರಣ ಮಂಡಳಿಯ (CBFC) ನಿಧಾಾರಗಳ ಬಗೆಗ  ಅತೃಪ್ರು  

ಹಿಂದ್ಧರುವ ಅಜಾದಾರರಿಿಂದ ಸಿನಿಮಾಟ್ೋಗ್ಾಫ್ ಅರ್ವಾ  ಛಾಯಾಗಿಹಣ ಕಾಯೆ್ದಯ 

ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 5 ಸಿ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಯದ ಮೇಲೂ ನ್ವಿಯನುು  ಆಲ್ಲಸುವುದು ಇದರ ಮುಖಯ  

ರ್ಕಯಾವಾಗಿತ್ತು . 

3. ಸಂರಚನ: ನಾಯ ಯಮಂಡಳಯು ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮಿಸಿದ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ 

ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರರ ನಾಲುು  ಸದಸಯ ರನುು  ಒಳಗಿಂಡಿತ್ತು , ನಾಯ ಯಮಂಡಳಯ ಪಿಧಾನ್ 

ಕಚೇರಿಯು ನ್ವದೆಹಲಿಯಲಿ್ಲತ್ತು . 

ಸ್ಕಾಯರದ ಈ ನಿಲುವಿನ್ ಪರಿರ್ಣಮಗಳು: 

1. FCAT ಯನ್ನು  ರದೆು ಪಡಿಸ್ತವುದು ಎಿಂದರೆ, ಈಗ ಚಲನ್ಚಿತ್್ರ  ನಿಮಾಾಪ್ಕರು, CBFC 

ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಣದ ಬಗೆಗ  ಅಸಮಾಧಾನ್ ಹಿಂದ್ಧದು ರೆ, ಅದನುು  ಪ್್ ಶಿು ಸಲು ಹೈಕೊೋಟ್್ಾಗೆ 

ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ. 
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ವಿಜಲೆನ್ೂ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾಯವಣೆಯನ್ನು  ಪಿ ತ್ರ 3 ವಷಯಗಳಿಗಮೊ  

ಮಾಡಲಾಗುವುದು:  (Vigilance officers to be transferred every 3 years)  

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಕಿಂದಿ  ವಿಜಲೆನ್ೂ  ಆಯೀಗ / ಕಿಂದಿ  ವಿಚಕ್ಷರ್ಣ ಆಯೀಗವು  (Central Vigilance 

Commission -CVC) ಸ್ಕಾಯರಿ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ವಿಜಲೆನ್ೂ  ಘಟಕಗಳಲಿಿ  ನೇಮಕಗಿಂಡ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಗಾಯವಣೆ ಮತ್ತು  ಸ್ಥ ಳನಿಯುಕ್ತು  (  the transfer and posting ) ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನುು  ಪ್ರಿಷು ರಿಸಿದ್ದ. 

ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಮಾಗಯಸೂಚಗಳ ಪಿಕಾರ: 

1.  ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಗೆ, ಸತ್ರತ್ರ ಎರಡು ‘ಪೊೋಸ್ಿ ಿಂಗ್’ (ಸೆ ಳ ನಿಯುಕಿು ಗಳನುು )ಗಳನುು  ವಿಜಲೆನ್್  ಘಟಕಗಳ, 

ವಿವಿಧ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಬಹುದು, ಪ್್ ತ್ರಯಿಂದೂ ನಿಯುಕಿು ಯು ಗರಿಷಾ  ಮೂರು ವಷಾಗಳ 

ಅವಧಿಯನುು  ಹಿಂದ್ಧರುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಯವುದೇ ಒಿಂದು ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಮೂರು ವಷಾಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ರ್ಕಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 

ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಯನುು  ಹಂತ್ರ ಹಂತ್ರವಾಗಿ ವಗಾಾಯಿಸಬೇಕ್ಕ, ಗರಿಷಾ  ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆಸಲಿ್ಲ ಸಿದ 

ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಗೆ ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಬೇಕ್ಕ. 

3. ಐದು ವಷಾಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ರ್ಕಲ ಯವುದೇ ಒಿಂದು ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಬ್ಸೋಡುಬ್ಸಟ್ಿ ರುವ 

ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಯನುು  ಉನ್ು ತ್ರ ಆದಯ ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಗಾಾಯಿಸಬೇಕ್ಕ. 

4. ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಯು ಮೂರು ವಷಾಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ರ್ಕಲ ಒಿಂದೇ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದು ರೆ, 

ಮುಿಂದ್ಧನ್ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಅವನ್/ಆಕೆಯ ಅಧಿರ್ಕರಾವಧಿಯನುು  ಸಿೋಮಿತ್ರಗಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಅಿಂದರೆ, ಎರಡೂ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಓವಾ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಯು ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಒಟ್ು  ಅಧಿರ್ಕರಾವಧಿಯು 

ಆರು ವಷಾಗಳು ಮಿೋರದಂತೆ ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

5. ವಿಜಲೆನ್್  ಘಟಕದ್ಧಿಂದ ವಗಾಾವಣೆಯದ ನಂತ್ರರ, ಮತೆು  ಇದೇ ‘ಘಟಕ’ಕೆು  ಮರು-ಪೊೋಸ್್  

ಮಾಡುವುದನುು  ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧ ಮೂರು ವಷಾಗಳ ಕೂಲ್ಲಿಂಗ್-ಆಫ್ 

(cooling off) ಅವಧಿಯನುು  ಪ್ಯಣಾಗಳಸುವುದು ಕಡಾು ಯವಾಗಿದ್ದ. 

ಇದರ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

1. ವಿಜಲೆನ್್  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಅಧಿರ್ಕರಿಯನುು  ದ್ಧೋಘಾರ್ಕಲದವರೆಗೆ ಪೊೋಸ್್  ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ, 

ಅನ್ಗತ್ರಯ  ದೂರುಗಳು ಅರ್ವಾ ಆರೊೋಪ್ಗಳ ಹೆಚು ಳಕೆು  ರ್ಕರಣವಾಗುವುದರ ಜ್ತೆಗೆ 

ಪ್ಟ್ ಭದ್  ಹಿತಾಸಕಿು ಗಳನುು  ಬೆಳೆಸುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಯಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

ಕಿಂದಿ  ವಿಜಲೆನ್ೂ  ಆಯೀಗದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಫೆಬಿ ವರಿ 1964 ರಲಿಿ , ‘ಕಿಂದ್  ವಿಚಕ್ಷಣ ಆಯೋಗವನುು - (Central Vigilance Commission 

-CVC) ಶಿಿ ೀ.ಸಂತ್ಯನಂ ನೇತೃತ್ವ ದ ಭಿ್ ಷ್್ಯಚಾರ ನಿಗಿಹ ಸ್ಮಿತ್ರಯ ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳ 

ಆಧಾರದ ರ್ಮಲೆ ಸ್ಕಾಯರ ಸಾಥ ಪಸಿತ್ತ. 

2. 2003 ರಲಿ್ಲ , ‘ಕಿಂದ್  ವಿಜಲೆನ್್  ಆಯೋಗ ರ್ಕಯ್ದು ’ ಯನುು  ಸಂಸತ್ತು  ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಿತ್ತ, ಅದರ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ‘ಕಿಂದಿ  ವಿಚಕ್ಷಣ ಆಯೀಗ’ಕೆಕ  ಶಾಸ್ನ್ಬದಿ  ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  

ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 
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3. ‘ಕಿಂದ್  ವಿಜಲೆನ್್  ಆಯೋಗ’ವು, (CVC) ಯಾವುದೇ ಸ್ಚವಾಲಯ ಅರ್ವಾ ಇಲಾಖ್ಯಯಡಿ 

ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸ್ತವುದಲಿ . ಬದಲ್ಯಗಿ, ಇದು ಸಾ ತಂತ್್ರ  ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದುು , ಸಂಸತ್ರು ಗೆ ಮಾತ್್ರ  

ಜ್ವಾಬ್ದು ರವಾಗಿದ್ದ. 

4. ಅದು ತ್ನ್ು  ವರದಯನ್ನು  ನೇರವಾಗಿ ‘ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ’ ಸ್ಲಿಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

5. ‘ಕಿಂದ್  ವಿಜಲೆನ್್  ಆಯೋಗ’ ಭ್ ಷ್್ಠ ಚಾರ ಅರ್ವಾ ಅಧಿರ್ಕರದ ದುರುಪ್ಯೋಗಕೆು  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರುಗಳನುು  ತ್ರನಿಖ್ಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕು  ಕ್ಮ 

ಕೈಗಳಳ ಲು ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

 ಕಿಂದಿ  ವಿಜಲೆನ್ೂ  ಆಯೀಗಕೆಕ  ಯಾರು ದೂರು ನಿೀಡಬಹುದು? 

1. ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರ. 

2. ಲೋಕಪಾಲ್. 

3. ಭ್ ಷ್್ಠ ಚಾರ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಮಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಶಿಳೆಳ  ಹಡೆಯುವವರು. (Whistle blowers). 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಸ್ಾ ಟಯಪ್ ಸ್ಲಹಾ ಮಂಡಳಿ: 

(National Startup Advisory Council) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ‘ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸ್್ವ ಟಾಪ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಯ’ (National Startup Advisory Council-

NSAC) ಯ ಮೊದಲ ಸಭೆ ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. 

NSAC ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ‘ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಆಿಂತ್ರರಿಕ ವಾಯ ಪಾರ ಪ್್ಚಾರ ಇಲ್ಯಖ್ಯ’ (Department for Promotion of 

Industry and Internal Trade- DPIIT)ಯು ‘ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸ್್ವ ಟಾಪ ಸಲಹಾ 

ಮಂಡಳಯನುು ’ ರಚಿಸಿದ್ದ. 

2. ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನಾವಿೋನ್ಯ ತೆ ಮತ್ತು  ಆರಂಭಿಕ ಉದಯ ಮಗಳನುು  ಪೊೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಸುಸೆಿ ರ 

ಆರ್ಥಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು  ಉತೆು ೋಜಸಲು ಮತ್ತು  ದ್ಡು  ಪ್್ಮಾಣದ 

ಉದ್ಯ ೋಗಾವರ್ಕಶಗಳನುು  ಸೃಷಿ್ ಸಲು ಬಲವಾದ ವಾತಾವರಣವನುು  ನಿಮಿಾಸಲು 

ಕೈಗಳಳ ಬೇರ್ಕದ ಅಗತ್ರಯ ವಾದ ಕ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ಸರ್ಕಾರಕೆು  ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದು ಇದರ 

ರ್ಕಯಾವಾಗಿದ್ದ. 

 

NSAC ಯ ಕಾಯಯಗಳು: 
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1. ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು  ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಲಿ್ಲ  ನಾವಿೋನ್ಯ ತೆಯ ಸಂಸು ೃತ್ರಯನುು  ಉತೆು ೋಜಸಲು 

ಕ್ಮಗಳನುು  ಸೂಚಿಸುವುದು. 

2. ಅರೆ ನ್ಗರ ಮತ್ತು  ಗ್ಾಮಿೋಣ ಪ್್ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದಾದಯ ಿಂತ್ರ ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಎಲಿ್ಯ  

ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಸತ್ರನ್ವನುು  ಉತೆು ೋಜಸುವುದು. 

3. ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಯ ಮೂಲಕ ಸೃಜ್ನ್ಶಿೋಲ ಮತ್ತು  ನ್ವಿೋನ್ 

ಆಲೋಚನೆಗಳಗೆ ಬೆಿಂಬಲ ನಿೋಡುವುದು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನುು  ಅಮೂಲಯ  ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳಾಗಿ 

ಪ್ರಿವತ್ರಾಸುವುದು. 

NSAC ಯ ರಚನ: 

1. ‘ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸ್್ವ ಟಾಪ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳ’ಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯನುು  ‘ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಸಚಿವರು’ ವಹಿಸುತಾು ರೆ. 

2. ‘ಮಂಡಳಯು’ ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರದ್ಧಿಂದ ನಾಮನಿದೇಾಶನ್ಗಿಂಡ ಸರ್ಕಾರೇತ್ರರ 

ಸದಸಯ ರನೂು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಈ ಪ್ರಿಷತ್ರು ನ್ಲಿ್ಲ , ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್  ಸಚಿವಾಲಯಗಳು / ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳು / ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸದಸಯ ರು 

ಎಕ್್ಸ -ಆಫಿಸಿಯ ಸದಸಯ ರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ, ಮತ್ತು  ಈ ಸದಸಯ ರು ಭಾರತ್ರ 

ಸರ್ಕಾರದಲಿ್ಲ  ಜಂಟಿ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ಅರ್ವಾ ಅದಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚಿು ನ್ ಹುದ್ದು ಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹಿಂದ್ಧರಬೇಕ್ಕ. 

  

 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ನಿೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಲಿ್ಲನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಯ 

ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ವಿನಾಯ ಸ ಮತ್ತು  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ದ್ಧಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ 

ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು. 

ಪೂಜಾ/ಪಿ್ರರ್ಯನ ಸ್ಥ ಳಗಳ ಕಾಯೆ್ದ ,1991: 

(Places of Worship Act, 1991) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್್ರ್ಕರ, ಕಾಶಿ ಮತ್ತು  ಮಥುರಾದಂತ್ಹ ಧಾಮಿಯಕ ಸ್ಥ ಳಗಳನ್ನು  

ಪರಿೀಕಿ್ತಸ್ತವುದನ್ನು  ಪ್ಯಜಾ/ಪ್ಾರ್ಾನಾ ಸೆ ಳಗಳ ರ್ಕಯ್ದು  (Places of Worship Act, 1991) 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಸೆ ಳೋಯ ವಾರಣಾಸಿ ನಾಯ ಯಲಯವು ರ್ಕಶಿ ವಿಶವ ನರ್ ದೇವಸಾಥ ನ್-ಜೆಾ ನ್ವಪ 

ಮಸಿೀದ ಆವರಣದಲಿಿ  ಶೋಧ ರ್ಕಯಾ ಕೈಗಳುಳ ವಂತೆ ಭಾರತ್ರೋಯ ಪುರಾತ್ರತ್ರಾ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗೆ (ASI) 

ನಿದೇಾಶನ್ ನಿೋಡಿದ ನಂತ್ರರ ಈ ಪ್್ ಕರಣ ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ್ಧದ್ದ. 
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1. ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾನ್ ಸ್ವಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರೋಠವು ಸಮರ್ಥಾಸಿದ ರ್ಕನೂನಿಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗಿ, 

ಸಿವಿಲ್ ನಾಯ ಯಲಯದ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಿಗೆ ಅಿಂತ್ರಹ ನಿದೇಾಶನ್ವನುು  ನಿೋಡುವ 

ಅಧಿರ್ಕರವಿದ್ದಯೇ ಎಿಂಬ ಪ್್ ರ್ಶು ಯನೂು  ತ್ರಜ್ಞರು ಎತ್ರು ದಾು ರೆ. 

ಪೂಜಾ/ಪಿ್ರರ್ಯನ ಸ್ಥ ಳಗಳ ಕಾಯೆ್ದ ,1991 ರ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಯವುದೇ ಪ್ಯಜಾ ಸೆ ಳದ ಧಾಮಿಾಕ ಸಾ ರೂಪ್ವು ಆಗಸ್್  15, 1947 ರಂದು ಇದು ಿಂತೆಯೇ 

ಇರುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಈ ರ್ಕಯಿದ್ದಯು ಘೋಷಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಯವುದೇ ವಯ ಕಿು ಯು ಯವುದೇ ಧಾಮಿಾಕ ಪಂರ್ದ ಪ್ಯಜಾ ಸೆ ಳವನುು  ಬೇರೆ ಪಂರ್ 

ಅರ್ವಾ ವಗಾಕೆು  ಬದಲ್ಯಯಿಸಬ್ದರದು ಎಿಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಈ ಶಾಸನ್ದ ಪ್್ರ್ಕರ, ಆಗಸ್್  15, 1947 ರಂದು ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ಯಜಾ ಸೆ ಳದ 

ಧಾಮಿಾಕ ಸಾ ರೂಪ್ವನುು  ಪ್ರಿವತ್ರಾಸುವ ಬಗೆಗ  ನಾಯ ಯಲಯ, ನಾಯ ಯಮಂಡಳ ಅರ್ವಾ 

ಇತ್ರರ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರದ ಮುಿಂದ್ದ ಬ್ದಕಿ ಇರುವ ಯವುದೇ ಮೊಕದು ಮೆ, ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ಅರ್ವಾ 

ಇತ್ರರ ಕ್ಮಗಳು ಈ ರ್ಕನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಖಾಾಸುು  ಗಳುಳ ತ್ರು ವೆ. ನಂತ್ರರ 

ಯವುದೇ ರ್ಕನೂನು ಕ್ಮಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . 

ಈ ಕಾಯಿದೆಯ ಉದೆೆ ೀಶಗಳು: 

1. 1947 ರ ಆಗಸ್್  15 ರಂದು ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲ  ಇದು ಿಂತೆ ಯವುದೇ ಪ್ಯಜಾ ಸೆ ಳದ ಧಾಮಿಾಕ 

ಸಾ ರೂಪ್ವನುು  ಸೆ ಗಿತ್ರಗಳಸುವುದು ಈ ರ್ಕಯಿದ್ದಯ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿತ್ತು . 

2. ಅಿಂದ್ಧನ್ ದ್ಧನಾಿಂಕದಲಿ್ಲ  ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲದು ಿಂತೆ, ಪ್ಯಜಾ ಸೆ ಳದ ಧಾಮಿಾಕ ಸಾ ರೂಪ್ವನುು  

ರ್ಕಪಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಹಾಗೂ ನಿವಾಹಿಸಲು ಈ ರ್ಕಯಿದ್ದಯು ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಯವುದೇ ಗುಿಂಪ್ರನ್ ಪ್ಯಜಾ ಸೆ ಳದ ಹಿಿಂದ್ಧನ್ ಸೆಿ ತ್ರಯ ಬಗೆಗ  ಯವುದೇ ಪ್ಯವಾ 

ಕ್ಮಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ಆ ರಚನೆ ಅರ್ವಾ ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಹಸ 

ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  ನಿೋಡುವುದನುು  ನಿಲಿ್ಲಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿತ್ತು . 

4. ಈ ರ್ಕನೂನು ದ್ಧೋಘಾರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ಕೊೋಮು ಸೌಹಾದಾತೆಯನುು  ರ್ಕಪಾಡಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . 

ವಿನಯಿತ್ರಗಳು: 

ಈ ನಿಬಂಧ್ನಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಸಂದಭ್ಯಗಳಲಿಿ  ಅನ್ವ ಯಿಸ್ತವುದಲಿ : 

1. ಪುರಾತ್ರನ್ ಮತ್ತು  ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಸ್ವೂ ರಕ ಅರ್ವಾ ಯವುದೇ ಪುರಾತ್ರತ್ರು ಾ  ಶಾಸು ರ ಸೆ ಳಗಳು 

ಅರ್ವಾ ಪ್ಾಚಿೋನ್ ಸ್ವೂ ರಕಗಳು ಮತ್ತು  ಪುರಾತ್ರತ್ರಾ  ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು  ಅವಶೇಷಗಳ ರ್ಕಯ್ದು , 

1958 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುವ ಯವುದೇ ಪ್ಯಜಾ ಸೆ ಳಗಳು. 

2. ಈ ರ್ಕಯ್ದು ಯ ಪ್ಾರಂಭದ ಮೊದಲು, ನಾಯ ಯಲಯ, ನಾಯ ಯಮಂಡಳ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರ 

ಪ್ಾಧಿರ್ಕರದ್ಧಿಂದ ಯವುದೇ ವಿಷಯ, ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರ ಕ್ಮಗಳನುು  

ಅಿಂತ್ರಮಗಳಸಿ, ತ್ರೋಮಾಾನಿಸಿ ಅರ್ವಾ ಒಪ್ರಪ ಗೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲ್ಯದ 

ಯವುದೇ ಸೆ ಳದ ಪ್ರಿವತ್ರಾನೆ. 

3. ಉತ್ರು ರ ಪ್್ದೇಶದ ರಾಜ್ಯ ದ ಅಯೋರ್ಧಯ ಯಲಿ್ಲರುವ ರಾಮ ಜ್ನ್ೂ ಭೂಮಿ-ಬ್ದಬರಿ ಮಸಿೋದ್ಧ 

ಎಿಂದು ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಪ್ಾರ್ಾನಾ ಸೆ ಳ ಅರ್ವಾ ಪ್ಯಜಾ ಸೆ ಳಕೆು  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯವುದೇ ಮೊಕದು ಮೆ, ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರ ಕ್ಮಗಳಗೆ ಈ ರ್ಕಯಿದ್ದ 

ಅನ್ಾ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ . ಈ ರ್ಕಯಿದ್ದಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯವುದೇ 

ರ್ಕನೂನಿನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಸೋರುತ್ರು ವೆ. 
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ಭಿಕಿಾಟನಯನ್ನು  ಅಪರಾಧ್ ಮುಕು ಗಳಿಸ್ಲು ಮನ್ವಿ: 

(Plea to decriminalise begging) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

‘ಭಿಕಿಾಟನಯನ್ನು  ಅಪರಾಧ್ ಮುಕು ಗಳಿಸಿ’ ಎಿಂಬ ಮನ್ವಿಗೆ ಸಪ ಿಂದ್ಧಸುವಂತೆ ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ 

ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ಮಹಾರಾಷ್ ರ, ಗುಜ್ರಾತ್, ಪಂಜಾಬ ಮತ್ತು  

ಹರಿಯಣ ಈ ನಾಲುು  ರಾಜ್ಯ ಗಳನುು  ಕಳದ್ದ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ನಯ ಯಾಲಯವು 2021 ರ ಫೆಬಿ ವರಿಯಲಿಿ  ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ಐದು ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಂದ 

 ‘ಭಿರ್ಕಷ ಟನೆಗೆ’ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್್ ತ್ರಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ಕೊೋರಿತ್ತ, ‘ಭಿರ್ಕಷ ಟನೆಯನುು ’ 

ಅಪ್ರಾಧಿೋಕರಿಸುವ ರ್ಕನೂನಿನ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಉಲಿಿಂಘನ 

ಮಾಡುತ್ು ವೆ ಎಿಂದು ಇವು ಪ್್ ತ್ರಪಾದ್ಧಸಿದು ವು. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ರಾಜ್ಧಾನಿ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ‘ಭಿರ್ಕಷ ಟನೆ’ ಅಪ್ರಾಧವಲಿ  ಎಿಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೀಟ್ಯ 

2018 ರ ಆಗಸ್್ ್ನ್ಲಿಿ  ನಿೀಡಿದ ತ್ರೀಪಯನ್ನು  ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಅಜಾಯಲಿ್ಲ  ತ್ರಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, 

ಮತ್ತು  1959 ರ ‘ಬಾಿಂಬ  ಭಿಕಿಾಟನ ತ್ಡೆಗಟ್ು ವಿಕೆ ಕಾಯೆ್ದ ’ಯು (Bombay Prevention of 

Begging Act) ಸ್ವಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯ ತೆಯನುು  ಉಳಸಿಕೊಳಳ ಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ ಎಿಂದು ಹೇಳದ್ದ. 

ಭಿರ್ಕಷ ಟನೆಯ ಕೃತ್ರಯ ವು ಅಪ್ರಾಧಗಳನುು  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುವ ರ್ಕನೂನ್ನುು  

ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ‘ಅಪರಾಧ್ವನ್ನು  ಮಾಡುವುದು ಅರ್ವಾ ಅಪರಾಧ್ವನ್ನು  ಮಾಡದರುವುದು 

ಮತ್ತು  ಹಸಿವಿನಿಿಂದ ಸಾಯುವುದರ’ ನ್ಡುವೆ ಅಸಮಂಜ್ಸವಾದ ಆಯ್ದು  ಮಾಡುವ ಸೆಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಜ್ನ್ರನುು  ಇರಿಸುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಅಜಾಯಲಿ್ಲ  ವಾದ್ಧಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಮೂಲ 

ಜೋವಾಳಕೆು  ವಿರುದಧ ವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಇದು ‘ಆಟಿಯಕಲ್ 21’ ಅಿಂದರೆ ‘ಜೀವಿಸ್ತವ 

ಹಕ್ತಕ ನ್’ ಉಲಿಿಂಘನಯಾಗಿದೆ.   

ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ಇತ್ರ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು: 

2011 ರ ಜ್ನ್ಗಣತ್ರಯ ಪ್್ರ್ಕರ, ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಒಟ್ು  ಭಿಕ್ಕಷ ಕರ ಸಂಖ್ಯಯ  4,13,670 ಮತ್ತು  ಕಳೆದ 

ಜ್ನ್ಗಣತ್ರಯ ನಂತ್ರರ ಈ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚಾು ಗಿದ್ದ. 

1. ‘ರಾಜಯ  ನಿೀತ್ರಯ ನಿದೇಯಶನ್ ತ್ತ್ವ ಗಳ’ ಅಡಿಯಲಿಿ , ಎಲಿರಿಗೂ ಸ್ವಮಾಜಕ 

ಭದ್ ತೆಯನುು  ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮೂಲಭೂತ್ರ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ಖಾತ್್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು 

ಸಂವಿಧಾನ್ವು ಸರರ್ಕರಕೆು  ಆದೇಶಿಸುತ್ರು ದ್ದ. ಆದಾಗೂಯ , ಭಿಕ್ಕಷ ಕರ ಉಪ್ಸೆಿ ತ್ರಯು ದೇಶವು 

ತ್ರನ್ು  ಎಲಿ್ಯ  ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ‘ಮೂಲಭೂತ್ರ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು ’ ಒದಗಿಸುವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ 

ಎಿಂಬುದಕೆು  ಸ್ವಕಿಷ ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಆದು ರಿಿಂದ, ರಾಜ್ಯ ವು ತ್ರನ್ು  ವೈಫಲಯ ದ ಬಗೆಗ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮತ್ತು  ಜ್ನ್ರು ಭಿಕೆಷ  

ಬೇಡುವ ರ್ಕರಣಗಳನುು  ತ್ರನಿಖ್ಯ ಮಾಡುವ ಅರ್ವಾ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವ ಬದಲು ಭಿರ್ಕಷ ಟನೆಯ 

ಕೃತ್ರಯ ವನುು  ಅಪ್ರಾಧವೆಿಂದು ಘೋಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ನ್ಮೂ  ಸಂವಿಧಾನ್ದ 

ಮುನುು ಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್್ ತ್ರಪಾದ್ಧಸಿರುವಂತೆ ಸಮಾಜ್ವಾದ್ಧ ರಾಷ್ ರದ ಆಶಯಕೆು  

ವಿರುದಧ ವಾಗಿದ್ದ. 
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3. ಭಿಕಿಾಟನಯು ಶಾಿಂತ್ರಯುತ್ ಮಾಗಯವಾಗಿದೆು , ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಯು ತ್ರನ್ು  ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಯನುು  

ಇನೊು ಬಬ ರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತಾು ನೆ ಮತ್ತು  ಅವರ ಸಹಾಯವನುು  ಕೊೋರಲು ಪ್್ಯತ್ರು ಸುತಾು ನೆ. 

ಹಿೋಗಾಗಿ, ಭಿರ್ಕಷ ಟನೆಯ ಅಪ್ರಾಧಿೋಕರಣವು ಸಂವಿಧಾನ್ದ 19 (1) (ಎ) ವಿಧಿಯ 

ಅಡಿಯಲಿಿ  ಒದಗಿಸ್ಲಾದ ‘ಅಭಿವಯ ಕ್ತು  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ’ದ ಉಲಿಿಂಘನಯಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಭಿಕಿಾಟನ ಕಾನೂನ್ನಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ , ಭಿಕಿಾಟನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಿಂದಿ  ಕಾಯಿದೆ 

ಇಲಿ , ಆದಾಗೂಯ , ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶಗಳು 1959 ರ ಬಾಿಂಬ 

ಭಿಕಿಾಟನ ತ್ಡೆಗಟ್ು ವಿಕೆ ಕಾಯೆ್ದ ಯ ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತ್ರಮೂ ದೇ ಆದ 

ರ್ಕನೂನುಗಳನುು  ರೂಪ್ರಸಿವೆ. ಈ 1959 ರ ಬಾಿಂಬ ಭಿಕಿಾಟನ ತ್ಡೆಗಟ್ು ವಿಕೆ 

ಕಾಯೆ್ದಯು ಭಿಕಿಾಟನಯನ್ನು  ಅಪರಾಧ್ವೆಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ತತ್ು ದೆ / ಅಪರಾಧಿ 

ಕರಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

2. ಈ ರ್ಕನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಕ್ಮವನುು  ರ್ಕಪಾಡಿಕೊಳಳ ಲು 

ಪ್್ಯತ್ರು ಸುತ್ರು ವೆ, ‘ಭಿಕ್ಕಷ ಕರ ಗಾಯ ಿಂಗ್’ಗಳನುು  ಹಾಗೂ ಒತಾು ಯದ ಭಿರ್ಕಷ ಟನೆಯನುು  

ತ್ರಡೆಯಲು ಪ್್ಯತ್ರು ಸುತ್ರು ವೆ, ಮತ್ತು  ಪ್್ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉಿಂಟಾಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿಯನುು  ತ್ರಪ್ರಪ ಸಲು 

ಪ್್ಯತ್ರು ಸುತ್ರು ವೆ. 

  

ಸೈಕಿ್ತಿಂಗ್ ಕರಡು ನಿೀತ್ರಯನ್ನು  ರಚಸಿದ ಚಂಡಿಗಡ: 

 (Chandigarh drafts cycling policy) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಚಂಡಿೋಗಡ ವು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಸೈಕಿ್ತಿಂಗ್ ಕರಡು 

ನಿೀತ್ರಯನ್ನು  ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ. 

ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ , ನ್ಗರವಿಂದು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಸೈಕಿಿಿಂಗ್ ನಿೋತ್ರಯನುು  ರೂಪ್ರಸಿದ್ದ. 

ಈ ನಿೋತ್ರಯನುು  ಚಂಡಿೀಗಡ ಸಾೂ ಟ್ಯ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದ. 

ಕರಡು ನಿೀತ್ರಯ ಮುಖ್ಯಯ ಿಂಶಗಳು: 

1.  ಮಹಿಳಾ ಸೈಕಿಿ ಸ್್ ್ಗಳಗೆ ಪಾಯ ನಿಕ್ಸ ಬಟನ್್ಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧದ ಸುರಕಿಷ ತ್ರ ಆಶ್ಯ ತಾಣಗಳು. 

2. ಕಚೇರಿಗಳ ಹರಗೆ ಸೈಕಲ್ ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗಾಗಿ ಮೇಲ್ಯು ವಣಿ ಹಿಂದ್ಧದ ಪಾಕಿಾಿಂಗ್ ಸೆ ಳ. 

3. ಸೈಕಿಿಿಂಗ್್ ಮಾಡುತ್ರು  ಕೆಲಸಕೆು  ಬರುವವರಿಗೆ ಪ್್ ತ್ರ ಏಳು ದ್ಧನ್ಗಳಗಮೊ  ಅಧಾ ದ್ಧನ್ ಗಳಕೆ 

ರಜೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು. 

4. ಪ್್ಯಣಿಸಿದ ನಿದ್ಧಾಷ್  ದೂರಕೆು  ವಿತ್ರು ೋಯ ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹ. 

5. ಅಪ್ಘಾತ್ರಗಳ ಭಯವನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೊೋಟಾರುರಹಿತ್ರ ಸ್ವರಿಗೆ ಮಾಗಾಗಳಲಿ್ಲ  

ಹೆಚು ಳ. 

6. ಪ್್ ತ್ರಯಿಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ / ಎಲಿ್ಯ  ರಿೋತ್ರಯ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಸೈಕಲ್ ಪ್್ಯಣದ 

ಮೂಲಕ ಕೆಲಸಕೆು  ಬರುವುದನುು  ಉತೆು ೋಜಸಲು ಪ್್ ತೆಯ ೋಕ ನಿೋತ್ರಯನುು  ಹಿಂದ್ಧರಬೇಕ್ಕ. 
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7. ಸುರಕ್ಷತೆಯನುು  ಹೆಚಿು ಸಲು, 24X7 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣಾಗ ವಲು ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಪಾಯ ನಿಕ್ಸ ಬಟನ್ 

ಗಳನುು  ಪ್ರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ವಿಕಲ್ಯಿಂಗರಿಗೆ ಸುರಕಿಷ ತ್ರ ಆಶ್ಯ 

ತಾಣಗಳನುು  ನಿಮಿಾಸಬೇಕ್ಕ. 

ಈ ನಿೀತ್ರಯ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಸೈಕಿಿಿಂಗ್ ಅನುು  ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕೆು  ‘ಸೈಕಿಿಿಂಗ್ ನಿೋತ್ರ’ ಒಿಂದು ಪ್್ ಬಲ 

ಸ್ವಧನ್ವಾಗಿದ್ದ. ಇದು ಪ್ರಿಸರ ಸ್ಥು ೋಹಿ, ಸಾ ರ್ಚ  ಮತ್ತು  ಸುಸೆಿ ರ ಸ್ವರಿಗೆ ವಿಧಾನ್ವಾಗಿದ್ದ. ನ್ಗರ 

ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಅಲಪ  ದೂರ ಪ್್ಯಣರ್ಕು ಗಿ ರ್ಕರುಗಳಗೆ ಪ್ಯಾಯವಾದ ಸ್ವರಿಗೆ 

ಸ್ವಧನ್ವಾಗುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. ಆದು ರಿಿಂದ, ನ್ಗರ ಸ್ವರಿಗೆ ನಿೋತ್ರಯು ಸೈಕಿಿಿಂಗ್ 

ಅನುು  ಇತ್ರರ ನ್ಗರ ಪ್್ಯಣ ಮತ್ತು  ಭೂ ಬಳಕೆ ನಿೋತ್ರಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಸಂಯೋಜತ್ರ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕ್ಕ. 

ಸೈಕಿ್ತಿಂಗ್ ನ್ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

1. ಇಿಂಗಾಲದ ಹರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಶಬು  ಮಾಲ್ಲನ್ಯ ದ್ಧಿಂದ ಮುಕು ವಾಗಿದ್ದ. 

2. ವೆಚು  ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ- ಇದನುು  ಸ್ವಧಾರಣ ಬೆಲೆಗೆ ಖರಿೋದ್ಧಸಬಹುದು ಮತ್ತು  

ನಿವಾಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಇದು ಶಕಿು /ಇಿಂಧನ್ ದಕ್ಷತೆಯನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

3. ಸೈಕಲ್ ಗಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸೆ ಳಾವರ್ಕಶದ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇರುವುದರಿಿಂದ ರ್ಕರುಗಳಗಾಗಿ ಮಾಡುವ 

ಪ್್ ತೆಯ ೋಕ ರ್ಕರು ಮಾಗಾ ಮತ್ತು  ಪಾಕಿಾಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯ  ಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ವೆಚು ದಲಿ್ಲ  ಸೈಕಿಿಿಂಗ್ 

ಮಾಗಾಗಳು ಮತ್ತು  ಪಾಕಿಾಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು. 

  

ನಗಾಲಾಯ ಿಂಡ್್ನ್ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ನಗರಿಕರ ನೀಿಂದಣಿ 

(RIIN):  (Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಮಾಹಿತ್ರಯ ಪ್್ರ್ಕರ, ನಾಗಾಲ್ಯಯ ಿಂಡ್ ಸರ್ಕಾರವು ‘ನಗಾಲಾಯ ಿಂಡ್- ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳ 

ನೀಿಂದಣಿ’(Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland-

RIIN) ಪಟ್ಿ ಯನ್ನು  ಸಿದಿ ಪಡಿಸ್ತವ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ಪುನ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪ್್ಯತ್ರು ಸುತ್ರು ದ್ದ. 

‘ನಗಾಲಾಯ ಿಂಡ್್ನ್ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ನಗರಿಕರ ನೀಿಂದಣಿ’ (RIIN) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

RINN ರ್ಕಯಾಕ್ಮವನುು  ಜುಲ 2019 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

1. ಹರಗಿನ್ವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಲ್ಯಭ ಪ್ಡೆಯುವುದನುು  ತ್ರಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು  

ಉದ್ಯ ೋಗ ಪ್ಡೆಯಲು ನ್ಕಲ್ಲ ‘ಸೆ ಳೋಯ ಪ್್ಮಾಣಪ್ತ್್ರ ಗಳನುು ’ ಪ್ಡೆಯದಂತೆ 

ತ್ರಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

2. ‘ನಾಗಾಲ್ಯಯ ಿಂಡ್್ನ್ ಸೆ ಳೋಯ ನಾಗರಿಕರ ನೊೋಿಂದಣಿ’ (RIIN) ಯು ರಾಜ್ಯ ದ ಎಲಿ್ಯ  ಮೂಲ 

ನಿವಾಸಿಗಳ ಪ್್ಧಾನ್ ಪ್ಟ್ಿಯಗಿದ್ದ. 

3. “ಸಮಗ್  ಸಮಿೋಕೆಷ ” ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಟ್ಿ ಯನುು  ಆಧರಿಸಿ ತ್ರಯರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 
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4. ಇದು ಗ್ಾಮಿೋಣ ಮತ್ತು  (ನ್ಗರ) ವಾಡ್ಾ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಸೆ ಳೋಯರ ಅಧಿಕೃತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನುು  

ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಜಲಿ್ಯಡಳತ್ರದ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ರಯರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಕಾಳಜಯ/ಕಳವಳದ ವಿಷಯ: 

1.  ‘ನಾಗಾಲ್ಯಯ ಿಂಡ್್ನ್ ಸೆ ಳೋಯ ನಾಗರಿಕರ ನೊೋಿಂದಣಿ’ (RIIN) ಬೆಿಂಬಲ್ಲಗರು, ‘ಗುರುತ್ರನ್ 

ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದ’ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ,–ನಗಾಲಾಯ ಿಂಡ್, ರಾಜಯ  ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  ಪಡೆದ 

ದನಿಂಕವಾದ ‘ಡಿಸ್ಯಿಂಬರ್ 1, 1963’ ಅನ್ನು  ‘ರಾಜಯ ದ ಖ್ಯಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು  

ನಿಧ್ಯರಿಸ್ತವ ಕಟ್ ಆಫ್ ದನಿಂಕವೆಿಂದು ನಿಗದಪಡಿಸಿದರೆ’, ಸೆ ಳೋಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ  

ಮುಿಂದ್ದ ಆಗುವ “ಭಯನ್ಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ” ಬಗೆಗ  ಹೆಚಿು ನ್ ಆತಂಕವಿದ್ದ. 

2. ಈ ದ್ಧನಾಿಂಕವನುು  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸುವುದರೊಿಂದ್ಧಗೆ, ನಾಗಾಲ್ಯಯ ಿಂಡ್್ನ್ ಗಡಿಯ 

ಹರಗಡೆಯಿಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ನಾಗಾ ಜ್ನ್ರನುು  ಈ ಪ್ಟ್ಿ ಯಿಿಂದ ಹರಗಿಡುವ 

ಸ್ವಧಯ ತೆಯಿದ್ದ. 

3.  ಸ್ಥ ಳಿೀಯರಲಿದ ನಗಾ ಜನ್ರನ್ನು  “ಅಕಿಮ ವಲಸಿಗರು” ಎಿಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅವರ ಜ್ಮಿೋನು ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಯನುು  ಮುಟ್ು ಗೋಲು 

ಹಾಕಿಕೊಳಳ ಬಹುದು ಎಿಂದು ಅವರು ಭಯಪ್ಡುತಾು ರೆ.   

ARC ಗಳ ಕಾಯಯವೈಖರಿಯನ್ನು  ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಲು 

ಸ್ಮಿತ್ರಯನ್ನು  ರಚಸಿದ RBI: 

(RBI sets up committee to review working of ARCs)   

ಸಂದಭ್ಯ:  

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ್ ‘ಸ್ತದಶಯನ್ ಸೇನ್’ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿಿ , ಹಣಕಾಸ್ತ ವಲಯದ 

ಪರಿಸ್ರ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯಲಿಿ  ‘ಆಸಿು  ರ್ಪನ್ರಯಚನ ಕಂಪನಿಗಳ’ (Asset Reconstruction 

Companies- ARCs)  ರ್ಕಯಾವೈಖರಿಯನುು  ಸಮಗ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ರಹ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ರು ರುವ ಅಗತ್ರಯ ಗಳನುು  ಪ್ಯರೈಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೂಕು  

ಕ್ಮಗಳನುು  ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಲು ಸಮಿತ್ರಯನುು  ರಚಿಸಿದ್ದ. 

  

ಉಲಿೆ ೀಖದ ನಿಯಮಗಳು: 

1. ‘ಆಸಿು  ಪುನ್ನಿಾಮಾಾಣ ಕಂಪ್ನಿಗಳ’ (ARC) ಗೆ ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವ ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲರುವ 

ರ್ಕನೂನು ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್್ರಕ ಚೌಕಟ್ ನುು  ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದು ಮತ್ತು  ‘ಎಆರ್್ಸಿ’ಗಳ 

ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿತ್ರಾ ವನುು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಕ್ಮಗಳಗಾಗಿ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುು  ಮಾಡುವುದು. 

2. ದವಾಳಿತ್ನ್ ಮತ್ತು  ದವಾಳಿತ್ನ್ ಸಂಹಿತೆ (IBC), 2016 ಸೇರಿದಂತೆ ಒತ್ರು ಡಕೊು ಳಗಾದ 

ಸಾ ತ್ತು ಗಳ ನಿಣಾಯದಲಿ್ಲ  ARC ಗಳ ಪಾತ್್ರವನುು  ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದು ಮತ್ತು  ಭದ್ತಾ ರಸಿೋದ್ಧ 

ಗಳಲಿ್ಲ  ದ್ ವಯ ತೆ ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರವನುು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಲಹೆಗಳನುು  ನಿೋಡುವುದು. 

  

ಆಸಿು  ರ್ಪನ್ರ್ ನಿಮಾಯಣ ಕಂಪನಿ ‘(ARC) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 
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ಆಸಿು  ಪುನ್ರ್ ನಿಮಾಾಣ ಕಂಪ್ನಿಗಳು- (ARC) ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಂದ 

‘ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸದ ಸಾ ತ್ತು  / ‘ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳ ವಸೂಲ್ಯಗದ ಸ್ವಲದ ಸರಾಸರಿ ಪ್್ಮಾಣ’ (Non 

Performing Assets- NPAs)ಗಳನುು ’ ಖರಿೋದ್ಧಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ  ಬ್ದಯ ಲೆನ್್  ಶಿೋಟ್್ಗಳನುು  

ತೆರವುಗಳಸುವ ವಿಶೇಷ ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಾಗಿವೆ. ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಬ್ದಯ ಿಂಕಿಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ರು  

ಗಮನ್ಹರಿಸಲು ಇದು ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳು ತ್ರಮೂ  ಸಮಯ ಮತ್ತು  ಡಿೋಫ್ಘಲ್ ರ್್ಗಳ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳನುು  ವಯ ರ್ಾ ಮಾಡುವ 

ಬದಲು, ತ್ರಮೂ  ‘ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸದ ಸಾ ತ್ತು ಗಳನುು ’ / ‘ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳ ವಸೂಲ್ಯಗದ ಸ್ವಲದ 

ಸರಾಸರಿ ಪ್್ಮಾಣ’ (NPA) ಗಳನುು  ಆಸಿು  ಪುನ್ನಿಾಮಾಾಣ ಕಂಪ್ನಿಗೆ (ARC) ಪ್ರಸಪ ರ 

ಒಪ್ರಪ ದ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. 

2. ‘ಆಸಿು  ಪುನ್ನಿಾಮಾಾಣ ಕಂಪ್ನಿ’ ಅರ್ವಾ ‘ARC’ ಗಳನುು  ಭಾರತ್ರೀಯ ರಿಸ್ವ್ಯ 

ಬಾಯ ಿಂಕ್ ನ್ ಅಡಿಯಲಿಿ  ನೀಿಂದಾಯಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 ಕಾನೂನ್ನ ಆಧಾರಗಳು: 

1. ಹಣರ್ಕಸು ಸಾ ತ್ತು ಗಳ ಭದ್ ತೆ ಮತ್ತು  ಪುನ್ರ್ ನಿಮಾಾಣ ಮತ್ತು  ಭದ್ತಾ ಆಸಕಿು ಯ 

ಜಾರಿಗಳಸುವಿಕೆ –(Securitization and Reconstruction of Financial Assets and 

Enforcement of Security Interest –SARFAESI) ರ್ಕಯ್ದು  2002, ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ‘ಆಸಿು  

ಪುನ್ನಿಾಮಾಾಣ ಕಂಪ್ನಿ’ (ARC) ಗಳನುು  ರೂಪ್ರಸಲು ರ್ಕನೂನುಬದಧ  ಆಧಾರವನುು  

ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ನಾಯ ಯಲಯಗಳ ಹಸು ಕೆಷ ೋಪ್ವಿಲಿದ್ದ ‘ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸದ ಸಾ ತ್ತು ಗಳನುು ’ 

ಪುನ್ರಾಚಿಸಲು SARFAESI ಕಾಯಿದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಅಿಂದ್ಧನಿಿಂದ, ಈ ರ್ಕಯಿದ್ದಯಡಿ, ಭಾರತ್ರೋಯ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ (RBI) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ನೊೋಿಂದಾಯಿಸಲ್ಯದ ಹೆಚಿು ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ARC ಗಳನುು  

ರಚಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಎಆರ್್ಸಿಗಳನ್ನು  ನಿಯಂತಿ್ರಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರ RBI ಗೆ ಇದೆ. 

  

ARC ಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

1. 2016 ರಲಿ್ಲ  SARFAESI ರ್ಕಯ್ದು ಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳ ಪ್್ರ್ಕರ, ಆಸಿು  ಪುನ್ರಾಚನೆ 

ಕಂಪ್ನಿಯು (ARC) ಕನಿಷಾ  2 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ರು ದ ನಿವಾ ಳ ನಿಧಿಯನುು  

ಹಿಂದ್ಧರಬೇಕ್ಕ. 

2. ಈ ಮೊತ್ರು ವನುು  ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ 2017 ರಲಿಿ  100 ಕೊೀಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚಿು ಸಿದ್ದ. ಆಸಿು  

ಪುನ್ರಾಚನೆ ಕಂಪ್ನಿಯು ಅದರ ಅಪಾಯದ ತ್ಪಕದ ಸಾ ತ್ತು ಗಳು / ಸಾ ತ್ತು ಗಳ 15% ನ್ಷ್್ಟ  

ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪ್ಾಕ ಅನುಪಾತ್ರವನುು  ಸಹ ರ್ಕಯುು ಕೊಳಳ ಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ. 

 

ಸ್ಾ ಟ್ಯಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಿೀಡ್ ಫಂಡ್ ಯೀಜನ: 

(RBI sets up committee to review working of ARCs)  

ಸಂದಭ್ಯ: 
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ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ‘ಸ್್ವ ಟ್ಾಅಪ ಇಿಂಡಿಯ ಸಿೋಡ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜ್ನೆ- SISFS’ ಅನುು  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಸಚಿವಾಲಯದ್ಧಿಂದ ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

‘ಸ್ಾ ಟ್ಯಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಿೀಡ್ ಫಂಡ್ ಯೀಜನ’ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಸ್್ವ ಟ್ಾಅಪ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆ, ಮೂಲಮಾದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ , ಉತ್ರಪ ನ್ು  ಪ್್ಯೋಗಗಳು, 

ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಪ್್ವೇಶ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ ೋಕರಣದ ಪುರಾವೆ ಗಳಗಾಗಿ ಹಣರ್ಕಸಿನ್ ನೆರವು 

ನಿೋಡುವ ಉದ್ದು ೋಶವನುು  ಈ ನಿಧಿ ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

2. ಭಾರತ್ರದಾದಯ ಿಂತ್ರ ಅಹಾ ಇನುು ಯ ಬೇಟಗಾಳ ಮೂಲಕ ಅಹಾ ಸ್್ವ ಟ್ಾಅಪ ಗಳಗೆ ಸಿೋಡ್ 

ಫಂಡ್ ಅನುು  (ಬ್ಸೋಜ್ ನಿಧಿಯನುು ) ಒದಗಿಸಲು ಮುಿಂದ್ಧನ್ 4 ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  945 ಕೊೋಟಿ 

ರೂ. ಮೊತ್ರು ವನುು  ವಿಿಂಗಡಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 

3. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು 300 ಇನುು ಯ ಬೇಟಗಾಳ ಮೂಲಕ ಅಿಂದಾಜು 3,600 ಸ್್ವ ಟ್ಾಅಪ 

ಗಳನುು  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುವ ನಿರಿೋಕೆಷ ಯಿದ್ದ. 

4. ನೀಡಲ್ ಇಲಾಖ್ಯ: ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಉತೆು ೋಜ್ನ್ ಮತ್ತು  ಆಿಂತ್ರರಿಕ ವಾಯ ಪಾರ ಇಲ್ಯಖ್ಯ (DPIIT). 

 ಮಹತ್ವ : 

1. ‘ಸ್್ವ ಟ್ಾಅಪ ಇಿಂಡಿಯ ಸಿೋಡ್ ಫಂಡ್ ಸಿು ೋಮ’ (SISFS) ಅಗತ್ರಯ ವಾದ ಮೂಲಭೂತ್ರ 

ಹಣರ್ಕಸು ನಿಧಿಯನುು  ಖಾತ್ರರಿಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ನಾವಿೋನ್ಯ ತೆಯನುು  ಉತೆು ೋಜಸುತ್ರು ದ್ದ, 

ಪ್ರಿವತ್ರಾಕ ವಿಚಾರಗಳನುು  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ರು ದ್ದ, ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಕೆು  ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಆರಂಭಿಕ ರ್್ಕ ಿಂತ್ರಯನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸುವ ನಿಟ್ಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್್ಮುಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಮೂಲಕ, ನಿದ್ಧಾಷ್ ವಾಗಿ, ಭಾರತ್ರದ ಎರಡನೆ ಹಂತ್ರದ ಮತ್ತು  ಮೂರನೆ 

ಹಂತ್ರದ ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಬಲವಾದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ನಿಮಿಾಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, 

ಈ ನ್ಗರಗಳು ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ಅಗತ್ರಯ  ಧನ್ಸಹಾಯದ್ಧಿಂದ ವಂಚಿತ್ರವಾಗುತ್ರು ವೆ. 

 

ಈ ಯೀಜನಯ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ಉದಯ ಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಉದಯ ಮಿಗಳಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಸುಲಭ 

ಲಭಯ ತೆ ಬಹಳ ಮುಖಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಸ್್ವ ಟಾ ಅಪ ಗಳಗೆ, ‘ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯ ಪುರಾವೆ’ ಒದಗಿಸಿದ ನಂತ್ರರವೇ ಏಿಂಜ್ಲ್ 

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು  ಸ್ವಹಸೋದಯ ಮ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಂದ ಹಣರ್ಕಸು 

ಲಭಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. ಅಿಂತೆಯೇ,ಸಾ ತ್ತು ಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಅಜಾದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್್ರ  

ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳು ಸ್ವಲವನುು  ನಿೋಡುತ್ರು ವೆ. 

3. ಆದು ರಿಿಂದ, ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯ ಪ್್ಯೋಗಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನುು  ಪ್ರಿೋಕಿಷ ಸಲು ನ್ವಿೋನ್ 

ಆಲೋಚನೆಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧದ ಸ್್ವ ಟಾ ಅಪ ಗಳಗೆ ಸಿೋಡ್ ಫಂಡಿಿಂಗ್ ಅನುು  (ಬ್ಸೋಜ್ 

ನಿಧಿಯನುು ) ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ರಯ ವಶಯ ಕ. 

ವಿಶವ  ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಸೂಚಯ ಿಂಕ: 

(World Press Freedom Index) 

ಸಂದಭ್ಯ: 
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ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ‘ವಿಶವ  ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಸೂಚಯ ಿಂಕ’ (World Press Freedom Index) 

2021 ಅನುು  ಮಿೋಡಿಯ ವಾರ್ಚ್ಡಾಗ್ (ಮಾಧಯ ಮ ರ್ಕವಲು ನಾಯಿ) ಗುಿಂಪಾದ ರಿಪೊೋಟಾಸ್ಾ 

ವಿಥೌಟ್ ಬ್ದಡಾಸ್ಾ ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ. 

  

1. ಸ್ತ್ತ್ 5ನೇ ವಷಯವೂ ನವೆಯ ಸೂಚಯ ಿಂಕದಲಿಿ  ಅಗಿಸಾಥ ನ್ದಲಿಿದೆ. 

2. ವರದ್ಧಯು 132 ದೇಶಗಳನುು  “ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಕೆಟ್ ”, “ಕೆಟ್ ” ಅರ್ವಾ “ಸಮಸ್ವಯ ತ್ರೂ ಕ” 

ಗುಿಂಪುಗಳಾಗಿ ವಗಿೋಾಕರಿಸಿದ್ದ. 

3. ಕೊೋವಿಡ್ -19 ರ ಕಿಷ ಪ್್  ಹರಡುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ  ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಾಯೋಜತ್ರ ಪ್್ಚಾರವನುು  

ಉತೆು ೋಜಸಲು ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗವನುು  ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ತ್್ರ ಕತ್ರಾರಿಗೆ ಪ್್ವೇಶವನುು  

ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎಿಂದು ವರದ್ಧ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಸೂಚಯ ಿಂಕದಲಿಿ  ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ನರೆಯ ರಾಷ್ ಿ ಗಳ ಸಾಧ್ನ: 

1. 180 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ಭಾರತ್ 142 ನೇ ಸಾಥ ನ್ದಲಿಿದೆ. 

2. ಭಾರತ್ರವನುು , ಬ್ೆ ಜಲ್, ಮೆಕ್ಿಕೊ ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ ಗಳಿಂದ್ಧಗೆ “ಕೆಟ್ ” ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ತ್ರಮೂ  ಕೆಲಸವನುು  ಸರಿಯಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್್ಯತ್ರು ಸುತ್ರು ರುವ ಪ್ತ್್ರ ಕತ್ರಾರಿಗೆ ಭಾರತ್ರವು 

ವಿಶಾ ದ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಅಪಾಯರ್ಕರಿ ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದಾಗಿದ್ದ ಎಿಂದು ವರದ್ಧ ಹೇಳದ್ದ. 

4. 2016 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರವು 133 ನೇ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲದುು , ಇದು 2020 ರಲಿ್ಲ  ತ್ರೋವ್ವಾಗಿ 142ನೇ 

ಸೆ್ವ ನ್ಕೆು  ಕ್ಕಸಿದ್ಧದ್ದ. 

5. ಸರ್ಕಾರವನುು  ಟಿೋಕಿಸಲು ಧೈಯಾಮಾಡಿದ ಪ್ತ್್ರ ಕತ್ರಾರ ವಿರುದಧ  ‘ಸ್ವಮಾಜಕ 

ಮಾಧಯ ಮದಲಿ್ಲ  ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಹಿಿಂಸ್ವತ್ರೂ ಕ ದ್ದಾ ೋಷ ಪ್್ಚಾರ ಅಭಿಯನ್ಗಳನುು ’ ನ್ಡೆಸಿದು ರ್ಕು ಗಿ 

ಭಾರತ್ರವನುು  ತ್ರೋವ್ವಾಗಿ ಟಿೋಕಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

6. ಸೂಚಯ ಿಂಕದಲಿ್ಲ , ದಕಿಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದಲಿ್ಲ , ನೇಪಾಳ 106, ಶ್ಿ ೋಲಂರ್ಕ 127, ಮಾಯ ನಾೂ ರ್ 140, 

ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ 145 ಮತ್ತು  ಬ್ದಿಂಗಿಾದೇಶ 152 ನೇ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲದ್ದ. 

7. ಚಿೋನಾ 177 ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕ 44 ನೇ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲದ್ದ. 

  

ವಿಶವ  ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಸೂಚಯ ಿಂಕದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. 2002 ರಿಿಂದ ವಾಷ್ಟಯಕವಾಗಿ ರಿಪೀಟಯಸ್ಯ ವಿಥೌಟ್ ಬಾಡಯಸ್ಯ (Reporters Without 

Borders) ನಿಿಂದ ಪಿ ಕಟವಾಗುವ ‘ವಿಶವ  ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಸೂಚಯ ಿಂಕ’ವು 180 ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ್ 

ಮಾಧಯ ಮ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ ಮಟ್ ವನುು  ನಿಣಾಯಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಮಾಧಯ ಮ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೂಚಿಯನುು  

ತ್ರಯರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಮಾಧಯ ಮದಲಿ್ಲ  ಬಹುತ್ರಾ , ಮಾಧಯ ಮ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ , 

ರ್ಕನೂನು ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಗುಣಮಟ್  ಮತ್ತು  ಪ್ತ್್ರ ಕತ್ರಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುು  

ನಿಣಾಯಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಸೂಚಯ ಿಂಕವು ಪ್್ ತ್ರ ಪ್್ದೇಶದ ಮಾಧಯ ಮ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ ಉಲಿಿಂಘನೆಯ ಮಟ್ ವನುು  ಸಹ 

ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ. 
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4. ವಿಶಾ ದಾದಯ ಿಂತ್ರದ ತ್ರಜ್ಞರು 20 ಭಾಷ್ಠಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್್ಶಾು ವಳಯ ಮೂಲಕ 

ಸೂಚಯ ಿಂಕವನುು  ಸಂಕಲ್ಲಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.ಈ ಗುಣಾತ್ರೂ ಕ ವಿರಿ್ಶೋಷಣೆಯನುು  ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ 

ಮಾಡಿದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ತ್್ರ ಕತ್ರಾರ ಮೇಲ್ಲನ್ ನಿಿಂದನೆ ಮತ್ತು  ಹಿಿಂಸ್ವಚಾರದ 

ಪ್ರಿಮಾಣಾತ್ರೂ ಕ ದತಾು ಿಂಶದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಸಂಯೋಜಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ವಾಹನ್ ಗುಜರಿ ನಿೀತ್ರ: (Vehicle Scrappage Policy) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ರೇಟಿಿಂಗ್ ನಿೋಡುವ ಸಂಸೆ್ಥಯದ ‘ಕ್ಿ ಸ್ಿ ಲ್’ (CRISIL)  ನ್ಡೆಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿರಿ್ಶೋಷಣೆಯು, 

ಸರಕ್ಕ ಸ್ವಗಣೆದಾರರು ಹಳೆಯ ವಾಹನ್ಗಳನುು  ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರದ ‘ವಾಹನ್ ಗುಜ್ರಿ ನಿೋತ್ರ’ 

(Vehicle Scrappage Policy) ಯಿಂದ್ಧಗೆ ಬದಲ್ಲಸಲು ಸರದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ನಿಲಿುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಇಲಿ  

ಎಿಂದು ತ್ರಳಸುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ನಿೋತ್ರಯು, ಬಸ್ು ಗಳು, ಪ್್ಯಣಿಕರ ವಾಹನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ದ್ಧಾ ಚಕ್  

ವಾಹನ್ಗಳ ಸ್ವು ರಯ ಪೇಜ ಪ್ರಿಮಾಣವನುು  ಸಿೋಮಿತ್ರಗಳಸುವುದು. 

  

ಹೊಸ್ ನಿೀತ್ರಯಿಂದಗಿನ್ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು:   

1.  ಟ್ಕ್ಸ್ಗಳಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ರ ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹ ಮತ್ತು  ಕಳಪ್ ವೆಚು ದ ಅರ್ಾಶಾಸು ರ / ಟ್ಕ್ಸ್ಗಳಗೆ ಕಡಿಮೆ 

ಮೊತ್ರು ದ ಬೆಲೆ ನಿೋಡುವ ವಯ ವಹಾರವಾಗಿ ನೊೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಪ್ತೆು ಹಚು ಬಹುದಾದ ಇತ್ರರ ವಗಾದ ವಾಹನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಕಡಿಮೆಯಗಿದ್ದ. 

3. 15 ವಷಾ ಹಳೆಯದಾದ ಆರಂಭಿಕ ದಜೆಾಯ ಸಣಿ  ರ್ಕರನುು  ಸ್ವು ರಯ ಪ ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ 

ಸಿಗುವ ಲ್ಯಭ ಸುಮಾರು 70,000 ರೂ., ಆದರೆ ಅದನುು  ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ 

ಸಿಗುವ ಹಣ ಸುಮಾರು 95,000 ರೂ. ಆಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಇದು ಸಾಕ ಿ ಯ ಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು  

ಆಕಷಯಕವಲಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಈ ಹೊತ್ರು ನ್ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಈ ಎಲಿ್ಯ  ರ್ಕರಣಗಳನುು  ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ು ಕೊಿಂಡು, ಸ್ವು ರಯ ಪ್ರಿಂಗ್ ನಿೋತ್ರಯನುು  ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ 

ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರಲು, ನಾವು ಜೋವಿತಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ಧರುವ ವಾಹನ್ಗಳನುು  ರಸ್ಥು ಯಿಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 

ಸಮಗ್  ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ರೂಪ್ರಸಬೇರ್ಕಗಿದ್ದ, ಅಿಂದರೆ ‘ಎಿಂಡ್ ಆಫ್ ಲಫ್ ವೆಹಿಕಲ್್ ’ (ELV). 

ಸರಕ್ಕ ಸ್ವಗಣೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಪ್ಾಕ ಮತ್ತು  ಉತ್ಾ ಹಭರಿತ್ರ ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು ನಿೋಡುವ 

ಅವಶಯ ಕತೆಯಿದ್ದ. ಆದಾಗೂಯ , ಹಳೆಯ ವಾಹನ್ಗಳ ಸಮೂಹವನುು  ರಸ್ಥು ಯಿಿಂದ 

ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವವರೆಗೆ, ಬ್ಸಎಸ್-6 (BS-VI)  ವಾಹನ್ಗಳನುು  ರ್ಕಯಾಗತ್ರಗಳಸುವುದರಿಿಂದ ಆಗುವ 

ಪ್್ಯೋಜ್ನ್ಗಳನುು  ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಪ್ಡೆಯಲ್ಯಗುವುದ್ಧಲಿ . 

  

ವಾಹನ್ಗಳ ಸಾಕ ಿ ಯ ಪೇಜ್ ನಿೀತ್ರ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಈ ನಿೋತ್ರಯ ಪ್್ರ್ಕರ, ಹಳೆಯ ವಾಹನ್ಗಳನುು  ಮರು ನೊೋಿಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 

ಅವುಗಳು ಫ್ರಟ್್ನಸ್ ಪರಿೀಕಿೆಯಲಿ್ಲ  ಉತ್ರು ೋಣಾರಾಗಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  15 ವಷಯಕ್ತಕ ಿಂತ್ 

ರ್ಮಲಪ ಟ್  ಸ್ಕಾಯರಿ ವಾಹನ್ಗಳು ಮತ್ತು  20 ವಷಯಕ್ತಕ ಿಂತ್ ರ್ಮಲಪ ಟ್  ಖ್ಯಸ್ಗಿ 

ವಾಹನ್ಗಳನ್ನು  ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ. 



Insightsonindia.com i 
Page 79 

INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 
  

2. ಈ ನಿೋತ್ರಯ ಪ್್ರ್ಕರ ಹಳೆಯ ವಾಹನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನುು  ನಿರುತ್ಾ ಹ ಗಳಸುವ ನಿಟ್ಿ ನ್ಲಿ್ಲ , 

15 ವಷಾ ಅರ್ವಾ ಅದಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚಿು ನ್ ವಯಸ್ಿ ನ್ ವಾಹನ್ಗಳ ಮರು-ನೀಿಂದಣಿಗೆ 

ಅವುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ನೀಿಂದಣಿ ಶುಲಕ ಕ್ತಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಚ ನ್ ಶುಲಕ  ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

3. ನಿೋತ್ರಯಡಿಯಲಿ್ಲ , ಹಳೆಯ ಮತ್ತು  ಅದಕ್ಷ ವಾಹನ್ಗಳನುು  ರಸ್ಥು ಯಿಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 

ಹಳೆಯ ವಾಹನ್ಗಳ ಮಾಲ್ಲೋಕರನುು  ಉತೆು ೋಜಸಲು ಅವರಿಗೆ ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹಧನ್ ನಿೋಡುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಖ್ಯಸ್ಗಿ ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ 25% ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ  ವಾಹನ್ಗಳಿಗೆ 15% 

ವರೆಗೆ ರಸ್ಯು -ತೆರಿಗೆ ವಿನಯಿತ್ರ ನಿೀಡುವಂತೆ ರಾಜಯ  ಸ್ಕಾಯರಗಳನ್ನು  ಕಳಬಹುದು. 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಅಿಂಗಗಳ ನ್ಡುವೆ ಅಧಿರ್ಕರ 

ವಿಭಜ್ನೆ, ವಿವಾದ ಪ್ರಿಹಾರ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು. 

ಜಮುೂ  & ಕಾಶಿೂ ೀರದ ದಬಾಯರ್ ವಗಾಯವಣೆ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಈ ವಷಾ, ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತು  ವಷಾಗಳಿಂದ (ಒಿಂದೂವರೆ ಶತ್ರಮಾನ್) ಜ್ಮುೂ  ಮತ್ತು  

ರ್ಕಶಿೂ ೋರದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ ದಬ್ದಾರ್ ವಗಾಾವಣೆ ಸಂಪ್್ದಾಯವು ಮುರಿಯಲ್ಲದ್ದ. ಈ ವಷಯ, 

ಬೇಸಿಗೆಯಲಿಿ  ‘ದಬಾಯರ್ ಸ್ಥ ಳಾಿಂತ್ರ’ದ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಕವಲ “ಸೂಕ್ಷೂ  

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ” ಜಮುೂ ವಿನಿಿಂದ ಶಿಿ ೀನ್ಗರಕೆಕ  ಸ್ಥ ಳಾಿಂತ್ರಿಸ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ, ಆದರೆ ಮುಿಂಚಿನ್ 

ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ , ಈ ದಬ್ದಾರ್ ಸೆ ಳಾಿಂತ್ರರ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಲಿ್ಲ  ಸಂಪ್ಯಣಾ ಆಡಳತ್ರ ಮತ್ತು  

ದಾಖಲೆಗಳನುು  ವಗಾಾಯಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ತ್ತು . 

ದಬಾಯರ್ ಸ್ಥ ಳಾಿಂತ್ರ/ಮೂವ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಇದು ಒಿಂದು ಶತ್ರಮಾನ್ದಷ್್ಟ  ಹಳೆಯದಾದ ಅಭಾಯ ಸವಾಗಿದುು , ಹಿಿಂದನ್ ಜಮುೂ  ಮತ್ತು  

ಕಾಶಿೂ ೀರ ರಾಜಯ ದ ಎರಡು ರಾಜಧಾನಿಗಳಾದ ಶಿಿ ೀನ್ಗರ ಮತ್ತು  ಜಮುೂ  

ಗಳಲಿಿ  ಸರ್ಕಾರವು ತ್ರಲ್ಯ ಆರು ತ್ರಿಂಗಳು ರ್ಕಯಾ ನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ತ್ತು . 

2. ವರದ್ಧಗಳ ಪ್್ರ್ಕರ, ಈ ಸಂಪ್್ದಾಯವನುು  19 ನೇ ಶತ್ರಮಾನ್ದ ಉತ್ರು ರಾಧಾದಲಿ್ಲ  ಜ್ಮುೂ  

ಮತ್ತು  ರ್ಕಶಿೂ ೋರದ ಡೊೋಗ್ಾ  ದ್ರೆ ಮಹಾರಾಜ ರಣಬಿೀರ್ ಸಿಿಂಗ್ ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದರು. 

3. ಹಿಿಂದನ್ ಡೀಗಿಾ  ಆಡಳಿತ್ಗಾರರು ರಾಜಯ ವನ್ನು  ಕಾಶಿೂ ೀರದ ನರೆಯ ಲಡಾಖ್್ಗೆ 

ವಿಸ್ು ರಣೆ ಮಾಡಿದೆ ರಿಿಂದ, ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಕಾಶಿೂ ೀರದ ಜನ್ರ ಮನ ಬಾಗಿಲಿಗೆ 

ಕೊಿಂಡಯಯ ಲು ‘ದಬ್ದಾರ್ ವಗಾಾವಣೆ’ ಯನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

4. ಈ ಸಂಪ್್ದಾಯವು ಜ್ಮುೂ , ರ್ಕಶಿೂ ೋರ ಮತ್ತು  ಲಡಾಖ್ ಜ್ನ್ರ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಂಪ್ಕಾ ಮತ್ತು  

ಬ್ದಿಂಧವಯ ವನುು  ಸದೃಢಗಳಸಲು ಸಹರ್ಕರಿಯಯಿತ್ತ. 

ಈ ಸಂಪಿದಾಯಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟಿೀಕೆಗಳು: 

1. ‘ದಬ್ದಾರ್ ವಗಾಾವಣೆ’ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಲಿ್ಲನ್ ಈ ವಯ ರ್ಾ ಮತ್ತು  ಅನ್ಗತ್ರಯ  ಚಟುವಟಿಕೆಯು 

ಸಮಯ, ಶ್ಮ ಮತ್ತು  ಶಕಿು ಯನುು  ವಯ ರ್ಾ ಮಾಡಲು ರ್ಕರಣವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 
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2. ಇದು ಭದ್ತಾ ಪ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲ್ಯದ ಅನ್ವಶಯ ಕ ಹರೆಯಗಿದ್ದ. ಇದು ಕೆಲಸದ 

ಅಸಮರ್ಾತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗುತ್ರು ದ್ದ, ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಡಳತ್ರದ 

ನಿಷಿು ರಯತೆ ಯಂತ್ರಹ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರ ಉಿಂಟಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಇದು ನಾಯ ಯಿಂಗ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಮೇಲೆ ನ್ರ್ಕರಾತ್ರೂ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಸೋರುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  

ನಾಯ ಯಿಂಗ ಆಡಳತ್ರಕೆು  ತ್ರಡೆಗೋಡೆ ಸೃಷಿ್ ಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಈ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯು ನಾಯ ಯ ವಿತ್ರರಣೆಯಲಿ್ಲ  ವಿಳಂಬವನುು  ಉಿಂಟುಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ, ಏಕೆಿಂದರೆ 

ಒಿಂದು ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲನ್, ಅಜಾದಾರರಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ದಾಖಲೆಗಳು ಏಕರ್ಕಲಕೆು  ಆರು 

ತ್ರಿಂಗಳುಗಳ ರ್ಕಲ ಲಭಯ ವಿರುವುದ್ಧಲಿ . ಇದ್ಿಂದು ಸಮಸ್ಥಯ ಯಗಿದ್ದ. 

5. ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್್ಮುಖ ಮತ್ತು  ಸೂಕ್ಷೂ  ಸಾ ಭಾವದ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳನುು  

ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶಕೆು  ಸ್ವಗಿಸುವ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ಅಪಾಯವಿದ್ದ. ಇವುಗಳನುು  

ಕಬ್ಸಬ ಣದ ಟ್ ಿಂಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ತಿಂಬಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, ಜ್ಮುೂ ವಿನಿಿಂದ ಸುಮಾರು 300 ಕಿ.ಮಿೋ 

ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ಶ್ಿ ೋನ್ಗರಕೆು  ಬ್ದಡಿಗೆ ಟ್ ಕ್ಸ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಅಮೂಲಯ  ದಾಖಲೆಗಳನುು  

ಸ್ವಗಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, ಈ ಸ್ವಗಣೆ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ವಷಾಕೆು  ಎರಡು ಬ್ದರಿ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಈ ಕುರಿತ್ತ ಹೈಕೊೀಟ್್ಯನ್ ಅಭಿಪಿ್ರಯ: 

1. ಕಳೆದ ವಷಾ, ಜ್ಮುೂ  ಮತ್ತು  ರ್ಕಶಿೂ ೋರ ಹೈಕೊೋಟ್ಾ, ‘ದಬ್ದಾರ್ ವಗಾಾವಣೆ’ ಅರ್ವಾ 

‘ದಬ್ದಾರ್ ಮೂವ್’ ಸಂಪ್್ದಾಯಕೆು  ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನ ಸ್ಮರ್ಯನ ಅರ್ವಾ 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಆಧಾರಗಳಿಲಿ  ಎಿಂದು ಅಭಿಪಿ್ರಯಪಟ್ಿ ದೆ. 

2.  ನಾಯ ಯಲಯದ ವಿಭಾಗಿಯ ನಾಯ ಯಪ್ರೋಠವು ಈ ಸಂಪ್್ದಾಯವನುು  ಅನ್ಗತ್ರಯ  ಮತ್ತು  

ಅಸಮರ್ಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಾಗಿ ಅಪಾರ ಪ್್ಮಾಣದ ಸಮಯ, ಶ್ಮ ಹಾಗೂ ಶಕಿು ಯ 

ವಯ ರ್ಾಕೆು  ರ್ಕರಣವಾಗುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದ, ಅಲಿದ್ದ ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶವು ತ್ರನ್ು  

ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ್ರ ಅಗತ್ರಯ ಗಳನುು  ಸಹ ಒದಗಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದ್ಧರುವ ಈ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ರಾಜ್ಯ ದ ಅಮೂಲಯ ವಾದ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳನುು  (ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು  ಭೌತ್ರಕ) 

ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಅನಿವಾಯಾವಲಿದ ರ್ಕಯಾಗಳಗಾಗಿ ವಯ ಯ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ  

ಎಿಂದು ಹೇಳದ್ದ. 

3. ಈ ಸಂಪ್್ದಾಯವನುು  ತ್ರಕಾಬದಧ ವಾಗಿ ಬದಲ್ಯಯಿಸಿದ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , 

ಉಳತಾಯವಾಗುವ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳು ಮತ್ತು  ಸಮಯವನುು  ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶದ 

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಿಂದು ನಾಯ ಯಲಯ ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಿದ್ದ; 

ಮತ್ತು  ಈ ಕ್ಮದ ಮೂಲಕ ಆದ ಹಣದ ಉಳತಾಯವನುು  ಕೊೋವಿಡ್್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಆಹಾರ ಕೊರತೆ, ನಿರುದ್ಯ ೋಗ ಮತ್ತು  ಆರೊೋಗಯ  ರಕ್ಷಣೆಯಂತ್ರಹ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನುು  

ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು ಎಿಂದು ನಾಯ ಯಲಯವು ತ್ರಳಸಿದ್ದ. 

  

ಜನ್ರು ತ್ಮೂ  ಇಷ್ ದ ಧ್ಮಯವನ್ನು  ಆಯ್ದಕ  ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು 

ಸ್ವ ತಂತಿ್ರು: ವರಿಷಠ  ನಯಯಾಲಯ: 

(People are free to choose religion: SC) 

ಸಂದಭ್ಯ: 
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ವರಿಷಾ  ನಾಯ ಯಲಯವು, ಇತ್ರು ೋಚಿನ್ ಒಿಂದು ಪ್್ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಜನ್ರು ತ್ಮೂ  ಇಷ್ ದ 

ಧ್ಮಯವನ್ನು  ಆಯ್ದಕ  ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವ ತಂತಿ್ರಾಗಿದೆಾ ರೆ ಎಿಂದು ತ್ರಳಸಿದ್ದ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

1. ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ನಾಯ ಯಲಯದಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಯದ ಅಜಾಯಲಿ್ಲ , ದೇಶಾದಯ ಿಂತ್ರ ‘ಯವುದೇ 

ಮಾಗಾದ್ಧಿಂದಾದರೂ’ / ಶತಾಯಗತಾಯ ವಾಗಿ ಸ್ವಮೂಹಿಕ ಧಾಮಿಾಕ ಮತಾಿಂತ್ರರ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದ್ದ 

ಎಿಂದು ಹೇಳಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಮಾಟ, ಮಂತ್್ರ , ಮೂಢನಂಬ್ಸಕೆ ಹಾಗೂ ರ್ಕಣಿಕೆ ಮತ್ತು  ಹಣದ ಆಮಿಷ ಒಡುು ವ ಮೂಲಕ 

ಹಾಗೂ ಬೆದರಿಕೆ ಅರ್ವಾ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನ್ಡೆಯುವ ಧಾಮಿಾಕ ಮತಾಿಂತ್ರರವನುು  

ನಿಯಂತ್್ರಸಲು ಕಿಂದ್  ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಗಳಗೆ ನಿದೇಾಶನ್ ನಿೋಡುವಂತೆ ಅಜಾಯಲಿ್ಲ  ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ 

ಕೊೋಟ್ಾ ಅನುು  ಕೊೋರಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ನಯ ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದ ಅವಲೀಕನ್ಗಳು: 

1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 25ನೇ ವಿಧಿಯ ಪಿ ಕಾರ ಎಲಿ್ಯ  ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತ್ರಮೂ  ಆಯ್ದು ಯ ಧಮಾವನುು  

ಸಿಾ ೋಕರಿಸಲು, ಆಚರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಪ್್ಚಾರ ಮಾಡಲು ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ವಿದ್ದ. 

2. ಪ್್ ತ್ರಯಬಬ  ವಯ ಕಿು ಗೂ ತ್ರಮೂ  ಇಷ್ ದ ಧಮಾವನುು  ಆಯ್ದುಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅವರು ಬಯಸಿದ 

ಜೋವನ್ ಸಂಗಾತ್ರಯನುು  ಆಯ್ದುಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಅಿಂತ್ರಮ ನಿಧಾಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ವಿದ್ದ. 

ಧಮಾ ಅರ್ವಾ ಜೋವನ್ ಸಂಗಾತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಯ ಕಿು ಯ ಆಯ್ದು ಯ ಕ್ಕರಿತ್ತ 

ನಾಯ ಯಲಯವು ತ್ರೋಪುಾ ನಿೋಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . 

3. ಧಾಮಿಾಕ ನಂಬ್ಸಕೆಯು ಗೌಪ್ಯ ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಭೂತ್ರ ಹಕಿು ನ್ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ. 

4. ‘ಜೋವಿಸುವ ಹಕ್ಕು , ಘನ್ತೆ ಮತ್ತು  ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ’ ದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಗೌಪ್ಯ ತೆಯ ಹಕು ನುು  ಸಮಿೋಕರಿಸಿದ 

ಸಂವಿಧಾನ್ ಪ್ರೋಠವು ತ್ರನ್ು  ತ್ರೋಪ್ರಾನ್ಲಿ್ಲ , ಅದರ ಉಲಿಿಂಘನೆಯನುು  ಮಾಡುವಂತ್ರಲಿ  ಎಿಂದು 

ತ್ರಳಸಿದ್ದ. 

5. ವರಿಷಾ  ನಾಯ ಯಲಯವು, ಇದು ಪ್್ಚಾರ ಪ್ಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಅಜಾಯಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  18 ವಷಾ 

ಮೇಲಪ ಟ್ ವರು ತ್ರಮೂ  ಧಮಾವನುು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಯಕೆ ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡಬ್ದರದು 

ಎಿಂದು ಕಳದ್ದ. 

 

 ಪ.ಎಿಂ ಕಸ್ಯ ನಿಧಿ:  (PM CARES) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ದೇಶಾದಯ ಿಂತ್ರದ ‘ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಆರೊೋಗಯ  ಸೌಲಭಯ ’ಗಳಲಿ್ಲ  551 ಒತ್ು ಡ-ಬದಲಾವಣೆ 

ಹೊರಹಿೀರುವಿಕೆ / ಪಿೆ ಷರ್ ಸಿವ ಿಂಗ್ ಅಡಾೂ ಪ್ ಯನ್ (Pressure Swing Adsorption- 

PSA) ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಆಮಿಜ್ನ್ಕ ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕಗಳನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲು ಪ್ರಎಿಂ ಕಸ್ಾ ನಿಧಿಯು 

(PM CARES) ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿದ್ದ. 

ಇದಕೂು  ಮುನ್ು , ಅಿಂತ್ರಹ 162 ಸೆ್ವ ವರಗಳ ಸೆ್ವ ಪ್ನೆಗೆ ಈ ನಿಧಿಯಿಿಂದ 201.58 ಕೊೋಟಿ ರೂ. 

ಗಳನುು  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . 

ಪಿೆ ಷರ್ ಸಿವ ಿಂಗ್ ಅಡಾೂ ಪ್ ಯನ್ (PSA) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಪಿೆ ಶರ್ ಸಿವ ಿಂಗ್ ಆಡೂ ಪ್ ಯನ್- PSA ಎನುು ವುದು ಕೆಲವು ಅನಿಲ ಪ್್ಭೇದಗಳನುು  

ಅನಿಲಗಳ ಮಿಶ್ಣದ್ಧಿಂದ ಒತ್ರು ಡದ ಮೂಲಕ ಬೇಪ್ಾಡಿಸಲು ಬಳಸುವ ಒಿಂದು ತಂತ್್ರವಾಗಿದ್ದ, 

ಅವುಗಳ ಹರಹಿೋರುವ ವಸುು  ಮತ್ತು  ಅನಿಲ ವಗಾದ ಆಣಿಾ ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಗೆ ಹೋಲುತ್ರು ದ್ದ. 
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2. ಇದು ವಾತಾವರಣದ ಸರಿಸುಮಾರು ತಾಪ್ಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  

ಅನಿಲ ವಿಭಜ್ನೆಯ ಕ್ಯೋಜೆನಿಕ್ಸ ಬಟ್ಿ  ಇಳಸುವಿಕೆಯ ತಂತ್್ರಕಿು ಿಂತ್ರ ಸ್ವಕಷ್್ಟ  

ಭಿನ್ು ವಾಗಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ನಿದ್ಧಾಷ್  ಆಡ್ ಬೆಾಿಂಟ್ (Adsorbent) ವಸುು ಗಳನುು  (ಜಯೋಲಟ್್ಗಳು, ಸಕ್ಿಯ 

ಇಿಂಗಾಲ, ಆಣಿಾ ಕ ಜ್ರಡಿ, ಇತಾಯ ದ್ಧ) ಹೆಚಿು ನ್ ಒತ್ರು ಡದಲಿ್ಲ  ಉದ್ದು ೋಶಿತ್ರ ಅನಿಲ ಪ್್ಭೇದವನುು  

ಹರ ಹಿೋರಿಕೊಳುಳ ವ ಬಲೆಯಂತೆ (trap) ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಇದರ ನಂತ್ರರ, ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ಬದಲ್ಯಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ರು ಡದಲಿ್ಲ  

ವಸುು ಗಳನುು  ಹಿೋರಿಕೊಳಳ ಲು ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ನಿಜ್ಾಲ್ಲಕರಣ ಗಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

  

154 ಟನ್ ಸಾಮರ್ಯ ಯ: 

PM CARES ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಗುತ್ರು ರುವ ಈ 162 PSA ಆಮಿಜ್ನ್ಕ ಘಟಕಗಳ ಒಟ್ು  

ಸ್ವಮರ್ಯ ಾ 154 ಟನ್. 

PSA ಘಟಕಗಳು ಅನಿಲ ಸಾ ರೂಪ್ದ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ಮಾತ್್ರ  ತ್ರಯರಿಸುತ್ರು ವೆ. ಈ ಘಟಕಗಳ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ‘ಪ್್ ತ್ರ ನಿಮಿಷಕೆು  ಲ್ಲೋಟರ್್’ನಂತೆ  (ಲ್ಲೋಟರ್ ಪ್ರ್ ಮಿನಿಟ್್-ಎಲ್್ಪ್ರಎಿಂ) 

ಲೆಕು ಹಾಕಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 24 ಡಿಗ್ಿ  ಸ್ಥಲ್್ಲ ಯಸ್ ಉಷಿ್ಠ ಿಂಶ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಒತ್ರು ಡದಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು 

ಲ್ಲೋಟರ್್ ಅನಿಲ ಆಮಿಜ್ನ್ಕದ ತ್ಪಕ 1.43 ಗ್ಾಿಂ ಮಾತ್್ರ . 

1. ಈ ಎಲಿ್ಯ  ಘಟಕಗಳು ದ್ಧನ್ದ 24 ಗಂಟ್ಟಯೂ ಶೇ 100ರಷ್್ಟ  ರ್ಕಯಾದಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದರೆ, ದ್ಧನ್ಕೆು  ಗರಿಷಾ  11.5 ಕೊೋಟಿ ಲ್ಲೋಟರ್ ಅನಿಲ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ತ್ರಯರಿಸುತ್ರು ವೆ. ಈ 

ಅನಿಲ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ದ್ ವಿೋಕೃತ್ರ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವಾಗಿ ಪ್ರಿವತ್ರಾಸಿದರೆ, ಒಟ್ು  154 ಟನ್್ 

ದ್ ವಿೋಕೃತ್ರ ಆಮಿಜ್ನ್ಕ ಲಭಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಪ.ಎಿಂ ಕಸ್ಯ ನಿಧಿಯ ಕುರಿತ್ತ: 

ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ಮತ್ತು  ಇದ್ದ ರಿೋತ್ರಯ ಇತ್ರರ ತ್ತತ್ತಾ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ದೇಣಿಗೆ 

ಸಿಾ ೋಕರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಹಾರವನುು  ಒದಗಿಸಲು ಪ್್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ  ನಾಗರಿಕ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು  

ತ್ತತ್ತಾ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಹಾರ (The Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in 

Emergency Situations – PM-CARES) ನಿಧಿಯನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

  

PM-CARES ನಿಧಿ: 

1. ಮಾರ್ಚಾ 27, 2020 ರಂದು ‘ನೊೋಿಂದಣಿ ರ್ಕಯ್ದು , 1908’ ಅನ್ಾ ಯ ಟ್ ಸ್್  ಉಯಿಲ್ಲನೊಿಂದ್ಧಗೆ 

ಪ್ರಎಿಂ-ಕಸ್ಾ ಅನುು  ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ದತ್ರು  ಟ್ ಸ್್  ಆಗಿ ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಯಿಿಂದ ಕೂಡ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು  ಈ ನಿಧಿಗೆ ನಿೋಡುವ 

ದೇಣಿಗೆಯು 100% ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತ್ರಯನುು  ಹಿಂದ್ಧರುತ್ರು ದ್ದ. 

3. PM-CARES ಪ್್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ  ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿಗಿಿಂತ್ರ (PMNRF) ಭಿನ್ು ವಾಗಿದ್ದ. 

  

PM-CARES ನಿಧಿಯನ್ನು  ಯಾರು ನಿವಯಹಿಸ್ತತ್ಯು ರೆ? 
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ಪಿಧಾನ್ ಮಂತಿ್ರಯವರು ಪ್ರಎಿಂ ಕಸ್ಾ ನಿಧಿಯ ಎಕ್್ಸ  ಆಫ್ರಸಿಯ ಚೇಮಯನ್ ಆಗಿದಾು ರೆ ಮತ್ತು  

ಭಾರತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು, ಗೃಹ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ಹಣರ್ಕಸು ಸಚಿವರು, 

ಈ ನಿಧಿಯ ಎಕ್್ಸ -ಆಫಿಸಿಯ ಟ್ ಸ್ಿ ಗಳು ಆಗಿದಾು ರೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಕಿಂದ್  ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಂದ  ದುಬಾಲ ವಗಾದ 

ಜ್ನ್ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಇರುವ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಈ 

ಯೋಜ್ನೆಗಳ ರ್ಕಯಾಕ್ಷಮತೆ; ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ಗಳು,ರ್ಕನೂನುಗಳು, ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಈ ದುಬಾಲ ವಿಭಾಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಯದ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು. 

ಎಮಜ್ಞಯನಿೂ  ಕಿೆ ಡಿಟ್ ಲೈನ್ ಗಾಯ ರಂಟಿ ಸಿಕ ೀಮ್ (ECLGS). 

(Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಸ್ಕಾಯರವು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ತ್ತತ್ತಯ ಸಾಲ ನಿೀಡುವ ಖಚತ್ ಯೀಜನಯನ್ನು  

(Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS),  ಇನೂು  ಮೂರು ತ್ರಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ 

ಅಿಂದರೆ ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಿದ್ದ, ಮತ್ತು  ಆತ್ರರ್ಯ , ಪಿಯಾಣ ಮತ್ತು  ಪಿವಾಸ್ೀದಯ ಮ 

ದಂತ್ಹ  ಹೊಸ್ ಕಿೆ ೀತಿ್ ಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಯೋಜ್ನೆಯ ವಾಯ ಪ್ರು ಯನುು  ವಿಸು ರಿಸಿದ್ದ. 

ವಿವರಗಳು: 

1. ECLGS0 ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಎಲಿ್ಯ  ಸ್ವಲ ನಿೋಡುವ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಒಟ್ು  ಬ್ದಕಿ ಸ್ವಲದ 40 

ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದವರೆಗಿನ್ ವಿಸು ರಣೆಯನುು  ಫೆಬ್ವರಿ 29, 2020 ರಲಿ್ಲದು ಿಂತೆ ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ECLGS0 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಲ್ಯಗುವ ಸ್ವಲಗಳು 2 ವಷಾಗಳ ಗ್ೆ ೋಸ್ ಅವಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ 6 

ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯನುು  ಹಿಂದ್ಧರುತ್ರು ವೆ. 

ಈ ಯೀಜನಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ತ್ತತ್ತಾ ಕ್ೆ ಡಿಟ್ ಲನ್ ಗಾಯ ರಂಟಿ ಸಿು ೋಮ (ECLGS) ಅನುು  2020 ರ ಮೇ ತ್ರಿಂಗಳಲಿ್ಲ  

ಘೋಷಿಸಲ್ಯದ ಆತ್ೂ  ನಿಭ್ಯರ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ದ ಪ್ರಯ ಕಜನ್ 

ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಕೊರೊನೊವೈರಸ್ ರ್ಕರಣದ್ಧಿಂದಾಗಿ ವಿಧಿಸಲ್ಯದ 

ಲ್ಯಕ್ಸ್ಡೌನ್್ನಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಬ್ಸಕು ಟ್ ನುು  ತ್ರಗಿಗ ಸಲು, ನಿದ್ಧಾಷ್ ವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷೂ , ಸಣಿ  ಮತ್ತು  

ಮಧಯ ಮ ಉದಯ ಮಗಳಗೆ (MSME) ಸ್ವಲ ನಿೋಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿತ್ತು . 

2. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , 100% ಗಾಯ ರಂಟಿ ವಾಯ ಪು ಯನ್ನು  ನಯ ಷನ್ಲ್ ಕಿೆ ಡಿಟ್ ಗಾಯ ರಂಟಿ ಟಿ ಸ್ಿ ೀ 

ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NCGTC) ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಸ್ವಲಗಳನುು  ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಬ್ದಯ ಿಂಕತ್ರರ 

ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು (NBFC) ಒದಗಿಸುತ್ರು ವೆ. 

3. ಸ್ವಲವನುು  ಖಾತ್ರರಿಪ್ಡಿಸಿದ ತ್ತತ್ತಾ ಕ್ೆ ಡಿಟ್ ಲನ್- (Guaranteed Emergency Credit Line- 

GECL) ಸೌಲಭಯ ದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 

4. ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ , NCGTCಯಿಿಂದ ಸ್ವಲ ನಿೋಡುವ ಸದಸಯ  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಗೆ- (Member 

Lending Institutions- MLI) ಯವುದೇ ಗಾಯ ರಂಟಿ ಶುಲು ವನುು  ವಿಧಿಸಲ್ಯಗುವುದ್ಧಲಿ . 

5. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಗೆ 9.25% ಬಡಿು ದರವನುು  ಮತ್ತು  

ಬ್ದಯ ಿಂಕತ್ರರ ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಗೆ (NBFC) 14% ಬಡಿು ದರವನುು  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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ಅಹಯತೆ: 

1. 2020ರ ಫೆಬ್ವರಿ 29 ಕೆು  ಒಳಪ್ಟ್ು  50 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಸ್ವಲ ಹಿಂದ್ಧರುವ ಸ್ವಲಗಾರರು ಮತ್ತು  

ವಾಷಿಾಕ 250 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಹಿವಾಟು ನ್ಡೆಸುವ ವಹಿವಾಟುದಾರರು ಯೋಜ್ನೆಯನುು  

ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಾರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

2. 1 ಆಗಸ್್  2020 ರಂದು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ತ್ತತ್ತಾ ಕ್ೆ ಡಿಟ್ ಲನ್ ಗಾಯ ರಂಟಿ ಸಿು ೋಮ 

(ECLGS) ವಾಯ ಪ್ರು ಯನುು  ಸರ್ಕಾರ ವಿಸು ರಿಸಿತ್ತ. ಬ್ದಕಿ ಇರುವ ಸ್ವಲದ ಮಿತ್ರಯನುು  

ದ್ಧಾ ಗುಣಗಳಸುವುದು ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರ ಉದ್ದು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ವೈದಯ ರು, ವಕಿೋಲರು ಮತ್ತು  

ಚಾಟಾಡ್ಾ ಅಕೌಿಂಟ್ಟಿಂಟ್್ಗಳಂತ್ರಹ ವೃತ್ರು ಪ್ರರಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ಯದ ಕೆಲವು ಸ್ವಲಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ  

ಸೇರಿವೆ. 

ಯೀಜನಯ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

1. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚು ದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಲಗಳನುು  ನಿೋಡುವ 

ನಿರಿೋಕೆಷ ಯಿದ್ದ, ಆ ಮೂಲಕ MSME ಗಳು ತ್ರಮೂ  ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯ ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಗಳನುು  

ಪ್ಯರೈಸಲು ಮತ್ತು  ತ್ರಮೂ  ವಯ ವಹಾರಗಳನುು  ಪುನ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಪ್್ಸುು ತ್ರ ಅಭೂತ್ರಪ್ಯವಾ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ  ತ್ರಮೂ  ಕೆಲಸವನುು  ಮುಿಂದುವರಿಸಲು 

ಎಿಂಎಸ್್ಎಿಂಇಗಳಗೆ ಬೆಿಂಬಲ ನಿೋಡುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಮೇಲೆ 

ಸರ್ಕರಾತ್ರೂ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಸೋರುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಅದರ ಪುನ್ರುಜಜ ೋವನ್ಕೆು  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ 

ಎಿಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ವಲಸ್ಯ ಕಾಮಿಯಕ ಕರಡು ನಿೀತ್ರ: 

(Draft National Migrant Labour Policy) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ನಿೋತ್ರ ಆಯೋಗವು, ರ್ಕಯಾನಿರತ್ರ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಉಪ್ಗುಿಂಪು  ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ 

ಸಮಾಜ್ದ ಸದಸಯ ರ ಸಹಯೋಗದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ‘ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಲಸ್ಥ ರ್ಕಮಿಾಕ ನಿೋತ್ರ’ ಯ ಕರಡನುು  

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದ. 

1. ಈ ನಿೋತ್ರಯು ವಲಸ್ಥ ರ್ಕಮಿಾಕರು ಆರ್ಥಾಕತೆಗೆ ನಿೋಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನುು  ಗುರುತ್ರಸುವ ಮತ್ತು  ಅವರ 

ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರನುು  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುವ ಉದ್ದು ೋಶಗಳ ಸಪ ಷ್  ಅಭಿವಯ ಕಿು ಯಗಿದ್ದ. 

ಕರಡು ನಿೀತ್ರಯ ಮುಖ್ಯಯ ಿಂಶಗಳು- ಪಿಮುಖ ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳು: 

1. ವಲಸ್ಯಯನ್ನು  ಸ್ತಗಮಗಳಿಸ್ತವುದು: ‘ವಲಸ್ಥ’ ಯನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ  ಅಿಂಗವಾಗಿ 

ಸಿಾ ೋಕರಿಸಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಸರ್ಕಾರದ ನಿೋತ್ರಗಳಿಂದ ಅಡಿು ಯಗುವ ಬದಲು ಆಿಂತ್ರರಿಕ ವಲಸ್ಥಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತ್ರರಬೇಕ್ಕ. 

2. ವೇತ್ನ್ ಹೆಚಚ ಳ: ವಲಸ್ಥ ರ್ಕಮಿಾಕರ ಮೂಲ ರಾಜ್ಯ ಗಳು ಬುಡಕಟ್ು  ಜ್ನಾಿಂಗದವರ ಸೆ ಳೋಯ 

ಜೋವನೊೋಪಾಯದಲಿ್ಲ  ಗಮನಾಹಾ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳನುು  ತ್ರರಲು ಕನಿಷಾ  ವೇತ್ರನ್ವನುು  ಹೆಚಿು ಸುವಂತೆ 

ಈ ಕರಡು ಆಗ್ಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಆ ಮೂಲಕ ವಲಸ್ಥಯನುು  ಸಾ ಲಪ  ಮಟ್ಿ ಗೆ ನಿಬಾಿಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ. 

3. ಕಿಂದಿ  ದತ್ು ಸಂಚಯ: ಉದ್ಯ ೋಗದಾತ್ರರಿಗೆ “ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪ್ಯರೈಕೆಯ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಿಂತ್ರರವನುು  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು” ಮತ್ತು  “ಸ್ವಮಾಜಕ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಗರಿಷಾ  ಲ್ಯಭ” ವನುು  

ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಕಿಂದ್  ದತ್ರು ಸಂಚಯವನುು  ರಚಿಸಬೇಕ್ಕ. 
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4. ಕುಿಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರರ್ಣ ಕೊೀಶ: ‘ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ರ್ಕನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರ- NALSA’ ಮತ್ತು  

‘ರ್ಕಮಿಾಕ ಸಚಿವಾಲಯವು’ ‘ಕ್ಕಿಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಕೊೋಶಗಳನುು ’ ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  ವಲಸ್ಥ 

ರ್ಕಮಿಾಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಳಳ ಸ್ವಗಣೆ, ಕನಿಷಾ  ವೇತ್ರನ್ ಉಲಿಿಂಘನೆ ಮತ್ತು  ಕೆಲಸದ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  

ದುಷು ೃತ್ರಯ  ಮತ್ತು  ಅಪ್ಘಾತ್ರಗಳಗೆ ‘ತ್ರಾ ರಿತ್ರ ರ್ಕನೂನು ಪ್್ ತ್ರಕ್ಿಯ್ದಗಳನುು ’ ಒದಗಿಸಬೇಕ್ಕ. 

5. ಹಸ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಲಸ್ಥ ನಿೋತ್ರ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಸಮನ್ಾ ಯದ್ಧಿಂದ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಲು ರ್ಕಮಿಾಕ ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೋಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷ ಘಟಕವನುು  ರಚಿಸುವ 

ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ವನುು  ಈ ಕರಡು ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

ಉದೆೆ ೀಶಿತ್ ನಿೀತ್ರಯ ತಿಂದರೆಗಳು ಯಾವವು? 

1. ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ನಿಯೋಜ್ನೆಯ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಆರ್ಥಾಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಕಮಿಾಕ ರ್ಕನೂನುಗಳ 

ಕಳಪ್ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಕರಣಗಳನುು  ಈ ನಿೋತ್ರಯು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ತವುದಲಿ . 

2. ಈ ಡಾಕ್ಕಯ ಮೆಿಂಟ್, ಅನಾಯ ಯದ ನೇಮಕ ಪ್ದಧ ತ್ರಗಳನುು  ಉಲಿೆ ೋಖಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಆದರೆ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ಏಕೆ 

ಮುಿಂದುವರಿಯುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ವಯ ವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮಗಳ ಉದ್ಯ ೋಗ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಅದನುು  

ಹೇಗೆ ಸಕ್ಿಯಗಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆಗ  ಯವುದೇ ವಿರಿ್ಶೋಷಣೆ ಇಲಿ . 

3. ಇದು ಉದ್ಯ ೋಗದ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನ್ತೆಯ ಸಮಸ್ಥಯ ಯನುು  ಪರಿಹರಿಸ್ತವುದಲಿ . 

ಹಿನು ಲೆ: 

ವಲಸ್ಥಯ ಬಗೆಗ  ಸರ್ಕಾರದ ಇತ್ರು ೋಚಿನ್ ದತಾು ಿಂಶವನುು  2011 ರ ಜ್ನ್ಗಣತ್ರಯಿಿಂದ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಜ್ನ್ಗಣತ್ರಯ ಪ್್ರ್ಕರ, 2011 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರವು 45.6 ಕೊೋಟಿ (ಒಟ್ು  

ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ 38 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರ) ವಲಸಿಗರನುು  ಹಿಂದ್ಧತ್ತು . ಆದರೆ 2001 ರಲಿ್ಲ  ವಲಸ್ಥ ಬಂದವರ 

ಸಂಖ್ಯಯ  31.5 ಕೊೋಟಿ (ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ 31%). 

 

ಪಿ್ರಜ್ಞಕ್್  ಲಡಾಖ್ ಇಗೆು ೈಟೆಡ್ ಮಿಂಡ್ೂ : (Project Ladakh Ignited Minds) 

  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶವಾದ ಲಡಾಖ್್ನ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಉತ್ರು ಮ ಭವಿಷಯ ವನುು  ಕಲ್ಲಪ ಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ, ಪಿ್ರಜ್ಞಕ್್  ಲಡಾಖ್ ಇಗೆು ೈಟೆಡ್ ಮಿಂಡ್ೂ : ಉತ್ಕ ೃಷ್ ತೆ ಮತ್ತು  ಆರೈಕೆ ಕಿಂದಿ  

(Ladakh Ignited Minds: A Centre of Excellence and Wellness) ಅನುು  ಭಾರತ್ರೋಯ 

ಸೇನೆಯು ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. 

  

ಯೀಜನಯ ಬಗೆೆ : 

ಹಿಿಂದುಳದ ಲಡಾಖಿ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ದೇಶದ ಅತ್ತಯ ತ್ರು ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಯನ್ 

ಮಾಡಲು ಅವರ್ಕಶವನುು  ಒದಗಿಸಲು ಉತ್ರು ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ಒದಗಿಸುವುದು ಈ 

ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

  

ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ್: 
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1.  ‘ಹಿಿಂದೂಸ್ವು ನ್ ಪ್ಟ್್ೋಲ್ಲಯಂ ರ್ಕಪೊಾರೇಶನ್ ಲ್ಲಮಿಟ್ಟಡ್’ (HPCL) 

ಸಹಯೋಗದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ಭಾರತ್ರೋಯ ಸೇನೆಯ ಅಗಿು ಶಾಮಕ ಮತ್ತು  ಫ್ಯಯ ರಿ 

ರ್ಕಪ್ಾ (Fire and Fury Corps of Indian Army ) ಜಾರಿಗಳಸಲ್ಲದುು , ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಮಗ್ತೆ 

ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಸಂಸೆ್ಥ  (NIEDO) ಇದನುು  ರ್ಕಯಾಗತ್ರಗಳಸುವ ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದ್ದ. 

ಇದು ಯುವಕರಿಗೆ ಸಮಗ್  ತ್ರರಬೇತ್ರಯನುು  ನಿೋಡಲ್ಲದ್ದ. 

2. ಮೊದಲ ಬ್ದಯ ರ್ಚ್ನ್ಲಿ್ಲ  20 ಬ್ದಲಕಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಲೇಹ್ ಮತ್ತು  ರ್ಕಗಿಾಲ್ ಜಲಿೆ ಗಳ 45 

ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳು ಜೆಇಇ ಮತ್ತು  ನಿೋಟ್ ಪ್್ವೇಶ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳಗೆ ತ್ರರಬೇತ್ರ ಪ್ಡೆಯಲ್ಲದಾು ರೆ. 

 

  

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂಸತ್ತು  ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  ಶಾಸರ್ಕಿಂಗಗಳು – ರಚನೆ, ರ್ಕಯಾವೈಖರಿ, 

ವಯ ವಹಾರದ ನ್ಡಾವಳಗಳು, ಅಧಿರ್ಕರಗಳು ಮತ್ತು  ಸವಲತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  

ಇವುಗಳಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು. 

ಹರಿಯಾಣವು ತ್ನ್ು  ವಿಧಾನ್ಸ್ಭೆಯಲಿಿ  ವಯ ವಹಾರ 

ನ್ಡಾವಳಿಗಳ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಏಕೆ ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ? 

 (Why Haryana amended rules for conduct of business in Assembly?)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಹರಿಯಣ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯ ದ ‘ವಿಧಾನ್ಸ್ಭೆಯ ವಯ ವಹಾರ ನಿಯಮಗಳ 

ಕಾಯಯವಿಧಾನ್ ಮತ್ತು  ನ್ಡವಳಿಕೆ’ (Rules of Procedure and Conduct of Business in 

the Legislative Assembly) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ. 

ಅಲಿದ್ದ, ಇವುಗಳಗೆ ಅನೇಕ ಹಸ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಪರಿಷಕ ೃತ್ ನಿಬಂಧ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿನ್ ಹೊಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ 

ಅವಶಯ ಕತೆಗಳು: 
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1. ಸದನ್ವು ಪ್್ ತ್ರಬ್ದರಿ ಸಮಾವೇಶಗಿಂಡಾಗ (during every sitting of the house), ಕನಿಷ್  

ಇಬಬ ರು ಮಂತಿ್ರಗಳು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ ಉಪಸಿಥ ತ್ರಿರಬೇಕು, ಈ ಮದಲು, ಕೆಲವು 

ಗಮನ್ಸ್ಥಳೆಯುವ ಸೂಚನೆಯ ಅರ್ವಾ ನಿಣಾಯದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  (Calling Attention 

Motions) ಅರ್ವಾ ಸದನ್ದ ಇತ್ರರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಚಚೆಾಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ,ಅದನುು  

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆು  ಅನುಸರಿಸಲ್ಯಗಿಲಿ . 

2. ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಸದಸಯ ರು ‘ತ್ಮೂ  ವಿರೀಧ್ವನ್ನು  ವಯ ಕು ಪಡಿಸಿ ಸ್ದನ್ದಲಿಿ  

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಹರಿದು ಹಾಕುವಂತ್ರಲಿ ’. ಏಕೆಿಂದರೆ ಈ ಹಿಿಂದ್ದ ಸದನ್ದ ಸದಸಯ ರು, 

ಪ್್ ತ್ರಭಟನೆಯ ಸಂಕತ್ರವಾಗಿ ಸದನ್ದ ಬ್ದವಿಗಿಳದು ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್್ ತ್ರಗಳನುು  ಹರಿದು ಹಾಕಿದ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳವೆ. 

3. ಯಾವುದೇ ಪೂರಕ ಪಿ ಶೆು ಯು ವಿಧಾನ್ಸ್ಭೆಯ ಸಿಪ ೀಕರ್ ಅವರ ದೃಷ್್ಟ ಯಲಿಿ  

ಅಸ್ಮಂಜಸ್ ಎಿಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು  ನಿಯಮಬಾಹಿರ ‘ಎಿಂದು 

ಘೀಷ್ಟಸ್ಲಾಗುವುದು, ಅವುಗಳು ಇಿಂತ್ರವೆ… 

4. ಯವುದೇ ಪ್್ ರ್ಶು ಯು ಮುಖಯ  ಪ್್ ರ್ಶು  ಅರ್ವಾ ಅದರ ಉತ್ರು ರಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿಲಿವಾದರೆ; 

5. ಒಿಂದು ಪ್್ ರ್ಶು ಯು ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ಹುಡುಕ್ಕವ ಬದಲು ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದು ರೆ; 

6. ಅಭಿಪ್ಾಯವನುು  ದೃಢೋಕರಿಸಲು ಅರ್ವಾ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್್ ರ್ಶು ಯಗಿದು ರೆ; 

ಮತ್ತು  

(iv) ಯವುದೇ ಪ್್ ರ್ಶು ಯು ಪ್್ ರ್ಶು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯವುದೇ ನಿಯಮವನುು  

ಉಲಿಿಂಘಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಎಿಂದು ಕಂಡುಬಂದರೆ. 

1. ವಿಧಾನ್ಸ್ಭೆಯ ಸಿಪ ೀಕರ್ ಯಾವುದೇ ಪಿ ಶೆು ಗೆ ಎರಡಕ್ತಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಚ ನ್ ಪೂರಕ ಪಿ ಶೆು ಗಳನ್ನು  

ಕಳಲು ಅನ್ನಮತ್ರಸ್ತವುದಲಿ . 

ವಿರೀಧ್ ಪಕ್ಷದ ನಯಕನ್ ಹೊಸ್ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್: 

1. ಪಿ ತ್ರಪಕ್ಷದ ನಯಕ ಎಿಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವನುು  ರಚಿಸಿದ ಪ್ಕ್ಷ ಅರ್ವಾ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಒಕೂು ಟವನುು  

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಇರುವ ಅತ್ರ ದ್ಡು  ಶಾಸರ್ಕಿಂಗ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ ಪ್ಕ್ಷ ಆ 

ಸದನ್ದ ಕೊೋರಂ ಗೆ ಸಮನಾದ ಸಂಖಾಯ ಬಲವನುು  ಹಿಂದ್ಧದ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ 

ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯ ಸಿಪ ೋಕರ್ ರವರು ಗುರುತ್ರಸಿದಂತೆ, ಪ್್ ತ್ರಪ್ಕ್ಷ ನಾಯಕ. 

2. ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಪ್ಕ್ಷ ಅರ್ವಾ ಪ್ಕ್ಷಗಳನುು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಉಳದಂತೆ ಒಿಂದಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  

ಪ್ಕ್ಷಗಳು ವಿಧಾನ್ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮಾನ್ವಾದ ಸಂಖಾಯ ಬಲವನುು  ಹಿಂದ್ಧದು  ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , 

ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ರ ಗಳಕೆಯಲಿ್ಲ  ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ಮತ್ರಗಳನುು  ಪ್ಡೆದ 

ಪ್ಕ್ಷವನುು  ವಿರೊೋಧಪ್ಕ್ಷವೆಿಂದು ಮತ್ತು  ಅದರ ಶಾಸರ್ಕಿಂಗ ನಾಯಕನ್ನುು  ವಿರೊೋಧಪ್ಕ್ಷದ 

ನಾಯಕನೆಿಂದು ಗುರುತ್ರಸಲ್ಯಗುವುದು. 

3. ವಿಧಾನ್ಸಭಾ ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  ಸಪ ಧಿಾಸಿದು  ಪ್ಕ್ಷಗಳು ಒಿಂದೇ ರಿೋತ್ರಯ ಮತ್ರ ಗಳಕೆಯನುು  

ಸಂಪಾದ್ಧಸಿದ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ‘ವಿರೊೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕನ್’ ಹುದ್ದು ಯನುು  ಎರಡೂ ಪ್ಕ್ಷಗಳಗೆ 

ಪ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಯೋಜಸಲ್ಯಗುವುದು ಮತ್ತು  ವಿರೊೋಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕನ್ ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  

ಯರು ಯವಾಗ ಕ್ಕಳತ್ತಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕ ಎಿಂಬುದನುು  ‘ಡ್ಾ ’ ಮೂಲಕ ನಿಧಾರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 
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ಸಂಸ್ದೀಯ ಸ್ದನ್ ಸ್ಮಿತ್ರಗಳ ಸ್ಭೆ ಆಯೀಜಸ್ತವಂತೆ ಕರೆನಿೀಡಿದ 

ನಯಕರು:  (Leaders call for House panels’ meet) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಸಂಸ್ದೀಯ ಸ್ದನ್ ಸ್ಮಿತ್ರಗಳ ವಚ್ಚಾವಲ್ ಸಭೆಗಳನುು  ನ್ಡೆಸಲು ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡುವಂತೆ 

ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರು ರಾಜಯ ಸ್ಭಾ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಎಿಂ.ವೆಿಂಕಯಯ  ನಯುಡ  ಮತ್ತು  ಲೀಕಸ್ಭಾ 

ಸಿಪ ೀಕರ್ ಓಿಂ ಬಿಲಾಯ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗದ ತ್ರೋವ್ ತ್ರರವಾದ ಎರಡನೇ 

ಅಲೆಯ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ಸಂಸತ್ರು ನ್ ಸೆ್ವಯಿ ಸಮಿತ್ರಗಳು ಒಿಂದು ತ್ರಿಂಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ರ್ಕಲ ಸಭೆ 

ಸೇರಿಲಿ . 

  

ಸಂಸ್ದೀಯ ಸ್ಮಿತ್ರಗಳು ಯಾವುವು? 

ಲೋಕಸಭಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನ್ ಪ್್ರ್ಕರ, ಸಂಸದ್ಧೋಯ ಸಮಿತ್ರ (Parliamentary Committee) ಎಿಂದರೆ 

“ಸದನ್ದ್ಧಿಂದ ನೇಮಕಗಿಂಡ ಅರ್ವಾ ಚ್ಚನಾಯಿತ್ರವಾದ ಅರ್ವಾ ಸಿಪ ೋಕರ್ ರವರಿಿಂದ 

ನಾಮನಿದೇಾಶನ್ಗಿಂಡಿರುವ ಮತ್ತು  ಸಿಪ ೋಕರ್ ನಿದೇಾಶನ್ದಂತೆ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವ ಮತ್ತು  

ಅದರ ವರದ್ಧಯನುು  ಸದನ್ಕೆು  ಅರ್ವಾ ಸಿಪ ೋಕರ್್ಗೆ ಮತ್ತು  ಸಚಿವಾಲಯಕೆು  ನಿೋಡುವ ಸಮಿತ್ರ” 

ಯಗಿದ್ದ. 

ಸಂಸ್ದೀಯ ಸ್ಮಿತ್ರಗಳು ಎರಡು ಬಗೆಯದಾಗಿವೆ :ಸಾಥ ಯಿ ಸಮಿತ್ರಗಳು 

ಮತ್ತು  ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ಸಮಿತ್ರಗಳು ಅರ್ವಾ ಆಯು  ಸಮಿತ್ರಗಳು. 

ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತ್ರಗಳು  (Standing Committees), ನಿರಂತ್ರರ ಸಾ ರೂಪ್ವನುು  ಹಿಂದ್ಧವೆ, ಅಿಂದರೆ, 

ಅವುಗಳ ರ್ಕಯಾವು ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ನಿರಂತ್ರರವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದ್ದ. ಅಿಂತ್ರಹ ಸಮಿತ್ರಗಳನುು  

ವಾಷಿಾಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯತ್ರರ್ಕಲ್ಲಕವಾಗಿ ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ಸ್ಮಿತ್ರಗಳನುು  (ad hoc Committees), ನಿದ್ಧಾಷ್  ಉದ್ದು ೋಶರ್ಕು ಗಿ ನೇಮಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಅವುಗಳು ತ್ರಮೂ  ಕೆಲಸವನುು  ಮುಗಿಸಿ ವರದ್ಧಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ನಂತ್ರರ ತ್ರಮೂ  ಅಸಿು ತ್ರಾ ವನುು  

ಕಳೆದುಕೊಳುಳ ತ್ರು ವೆ. 

ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನಗಳು: 

ಸಂಸದ್ಧೋಯ ಸಮಿತ್ರಗಳು ತ್ರಮೂ  ಅಧಿರ್ಕರವನುು  ಆಟಿಯಕಲ್ 105 ರಿಿಂದ (ಸಂಸತ್ರು ನ್ ಸದಸಯ ರ 

ಸವಲತ್ತು ಗಳು) ಮತ್ತು  118 ನೇ ವಿಧಿ (ಸಂಸತ್ರು ನ್ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ ಮತ್ತು  ನ್ಡಾವಳಗಳ 

ನಿಯಮಗಳನುು  ರೂಪ್ರಸುವ ಸಂಸತ್ರು ನ್ ಅಧಿರ್ಕರ) ಮೂಲಕ ಪ್ಡೆದ್ಧವೆ. 

  

ಇಲಾಖ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತ್ರಗಳ ರಚನ (DRSCs): 

ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳಗೆ 24 ಸೆ್ವಯಿ ಸಮಿತ್ರಗಳನುು  ಜ್ೋಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಅವರ ವಾಯ ಪ್ರು ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರ 

ಸರ್ಕಾರದ ಎಲಿ್ಯ  ಸಚಿವಾಲಯಗಳು / ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳು ಬರುತ್ರು ವೆ. 
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1. 13 ನೇ ಲೋಕಸಭೆಯ ಹತ್ರು ಗೆ, ಪ್್ ತ್ರ DRSC ಗಳಲಿ್ಲ  45 ಸದಸಯ ರಿದು ರು – ಈ ಪೈಕಿ 30 

ಸದಸಯ ರನುು  ಲೋಕಸಭೆಯಿಿಂದ ಮತ್ತು  15 ಸದಸಯ ರನುು  ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಿಿಂದ 

ನಾಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಜುಲ 2004 ರಲಿ್ಲ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಗಳ ಸೆ್ವಯಿ ಸಮಿತ್ರಗಳ ಮರುಸಂಘಟನೆಯ ನಂತ್ರರ, ಈ 

ಪ್್ ತ್ರಯಿಂದು ಸಮಿತ್ರಗಳು 31 ಸದಸಯ ರನುು  ಒಳಗಿಂಡಿವೆ – ಲೋಕಸಭೆಯಿಿಂದ 21 ಮತ್ತು  

ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಿಿಂದ 10 ಸದಸಯ ರನುು  ಕ್ಮವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸಿಪ ೋಕರ್ ಮತ್ತು  

ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

3. ಈ ಸಮಿತ್ರಗಳನುು  ಗರಿಷಾ  ಒಿಂದು ವಷಾದವರೆಗೆ ರಚಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಪ್್ ತ್ರವಷಾ 

ಸಮಿತ್ರಗಳ ಪುನ್ರಾಚನೆಯಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಸದಸಯ ರಿಗೂ ಪ್ಾತ್ರನಿಧಯ  ನಿೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಹಣಕಾಸ್ತ ಸ್ಮಿತ್ರಗಳ ಸಂಯೀಜನ: 

1. ಅಿಂದಾಜು ಸಮಿತ್ರಯು 30 ಸದಸಯ ರನುು  ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಯ  ಸದಸಯ ರನುು  

ಲೋಕಸಭೆಯಿಿಂದ ನಾಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಲೆಕು ಪ್ತ್್ರ  ಸಮಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ವಯ ವಹಾರ ಸಮಿತ್ರ ಎರಡೂ 22 

ಸದಸಯ ರನುು  ಹಿಂದ್ಧವೆ – ಅವರಲಿ್ಲ  15 ಮಂದ್ಧ ಲೋಕಸಭೆಯಿಿಂದ ಮತ್ತು  7 ಮಂದ್ಧ 

ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಿಿಂದ ನಾಮನಿದೇಾಶನ್ ಗಳುಳ ತಾು ರೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂವಿಧಾನ್- ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳು, ವಿಕಸನ್, 

ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳು, ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳು, ಮಹತ್ರಾ ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಮೂಲ ರಚನೆ. 

ಸಾಗರೀತ್ು ರ ಭಾರತ್ರೀಯ ನಗರಿಕರು (OCI): 

(Overseas Citizens of India) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಸಾಗರೀತ್ು ರ ಭಾರತ್ರೀಯ ನಗರಿಕರಿಗೆ (Overseas Citizens of India- OCI), ಪಿ ತ್ರ ಬಾರಿ 

ಹೊಸ್ ಪ್ರಸ್ಪ ೀಟ್ಯ ನಿೀಡಿದಾಗ ಹೊಸ್ OCI ಕಾಡಯ ಗಾಗಿ ನಿಂದಾಯಿಸಿಕೊಳುಳ ವ 

ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ  ಎಿಂದು ಕಿಂದ್  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಪ ಷ್ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಪ್್ಸುು ತ್ರ, ಯವುದೇ ಸ್ವಗರೊೋತ್ರು ರ ಭಾರತ್ರೋಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (OCI) 20 ವಷಾ ವಯಸ್ಿ ನ್ವರೆಗೆ 

ಹಸ ಪಾಸ್್ಪೊೋಟ್ಾ ನಿೋಡುವಾಗ ಹಸ OCI ರ್ಕಡಾನುು  ಪುನಃ  ನಿೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ತ್ತು ,ಮತ್ತು  50 

ವಷಾ ಪ್ಯಣಾಗಿಂಡ   ನಂತ್ರರ ಅಜಾದಾರರ ಮುಖದಲಿ್ಲನ್ ಜೈವಿಕ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳನುು  

ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ು ಕೊಿಂಡು, ಪ್್ ತ್ರ ಬ್ದರಿ ಒಸಿಐ ರ್ಕಡ್ಾ ಅನುು  ಮತೆು  ನಿೋಡಬೇರ್ಕಗಿದ್ದ. 

ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪಿಕಾರ: 
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1. ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಯು 20 ವಷಾ ತ್ತಿಂಬುವ ಮೊದಲು OCI ರ್ಕಡ್ಾ ಹೋಲು ರ್ ಆಗಿ 

ನೊೋಿಂದಾಯಿಸಿಕೊಿಂಡಿದು ರೆ, ಅವನು/ಅವಳು 20 ವಷಾವನುು  ಪ್ಯರೈಸಿದ ನಂತ್ರರ, ಹಸ 

ಪಾಸಪ ೋಟ್ಾ ನಿೋಡುವಾಗ ಒಮೊ  ಮಾತ್್ರ  ಒಸಿಐ ರ್ಕಡ್ಾ ಅನುು  ಮರು ನಿೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ / 

ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಇದರೊಿಂದ್ಧಗೆ ಅವನು/ಅವಳು ವಯಸು  ರಾಗಿರುವುದನುು  

ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅವರ ಮುಖದ ರೂಪ್ರೇಖ್ಯಯನುು  / ಲಕ್ಷಣಗಳನುು  

ದಾಖಲ್ಲಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಯು 20 ವಷಾದ ನಂತ್ರರ OCI ರ್ಕಡ್ಾ ಹೋಲು ರ್ ಆಗಿ 

ನೊೋಿಂದಾಯಿಸಿಕೊಿಂಡರೆ, OCI ರ್ಕಡ್ಾ ಅನುು  ಮರುಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ( there will be 

no requirement of reissue of the OCI card) ಅಗತ್ರಯ ವಿಲಿ . 

ಸಾಗರೀತ್ು ರ ಭಾರತ್ರೀಯ ನಗರಿಕರು (OCI) ಎಿಂದರೆ ಯಾರು? 

1. ಭಾರತ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2005 ರಲಿ್ಲ , ಪೌರತ್ರಾ  ರ್ಕಯ್ದು  1955 ಕೆು  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

‘ಸ್ವಗರೊೋತ್ರು ರ ಭಾರತ್ರೋಯ ನಾಗರಿಕತ್ರಾ  ಯೋಜ್ನೆ’ ಯನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿತ್ತ. 

2. 2015 ರ ಜ್ನ್ವರಿ 09 ರಂದು ಭಾರತ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತ್ರೋಯ ಮೂಲದ ಜ್ನ್ರು (PIO) 

ರ್ಕಡ್ಾ ನ್ ಬಳಕೆಯನುು  ಸ್ವಗರೊೋತ್ರು ರ ಭಾರತ್ರೋಯ ನಾಗರಿಕರು (OCI) ರ್ಕಡ್ಾ ನೊಿಂದ್ಧಗೆ 

ವಿಲ್ಲೋನ್ಗಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸೆ ಗಿತ್ರಗಳಸಿತ್ತ. 

ಅಹಯತೆ: ಇದಕೆು  ಅಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ವಗಾದ ವಿದೇಶಿ ಪ್್ ಜೆಗಳಗೆ ಭಾರತ್ರ ಸರ್ಕಾರ 

ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡಿದ್ದ. 

 

ವಿನಯಿತ್ರಗಳು: 

OCIಗೆ ಅಜಾ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಯರಾದರೂ  ವಿದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮಾನ್ಯ ವಾದ ಪಾಸ್್ಪೊೋಟಾನುು  

ಹಿಂದ್ಧರಬೇಕ್ಕ. 

1. ಬೇರೆ ಯವುದೇ ದೇಶದ ಪೌರತ್ರಾ  ಹಿಂದ್ಧರದ ವಯ ಕಿು ಗಳು OCI ಸೆ್ವ ನ್ಮಾನ್ ಪ್ಡೆಯಲು 

ಅಹಾರಲಿ . 

2. ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ ಮತ್ತು  ಬ್ದಿಂಗಿಾದೇಶದ ಪೌರತ್ರಾ  ಹಿಂದ್ಧರುವ ಪೊೋಷಕರ ಮಕು ಳು ಅಜಾ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಅಹಾರಲಿ . 
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OCI ಕಾಡಯ ಹೊಿಂದದವರಿಗೆ ದರೆಯುವ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ರಕೆು  ಹಲವು ಬ್ದರಿ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಲು ಜೋವಮಾನ್ದ ವಿೋಸ್ವ. (ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಸಂಶೋಧನಾ 

ರ್ಕಯಾಗಳನುು  ಕೈಗಳಳ ಲು ವಿಶೇಷ ಅನುಮತ್ರಯ ಅಗತ್ರಯ ವಿದ್ದ). 

2. ಅನಿದ್ಧಾಷ್್ಠ ಧಿವರೆಗೆ ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ವಾಸು ವಯ  ಹೂಡಲು ವಿದೇಶಿಯರ ಪ್ಾದೇಶಿಕ 

ನೊೋಿಂದಣಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ (FRRO) ಅರ್ವಾ ವಿದೇಶಿಯರ ನೊೋಿಂದಣಿ ಅಧಿರ್ಕರಿ (FRO) ಯಲಿ್ಲ  

ನೊೋಿಂದಾಯಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಅಗತ್ರಯ ವಿಲಿ . 

3. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ತೋಟದ ಆಸಿು ಗಳನುು  ಸ್ವಾ ಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದನುು / ಖರಿೋದ್ಧಸುವುದನುು  

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, OCI ಸೆ್ವ ನ್ಮಾನ್ ಹಿಂದ್ಧರುವವರು ಆರ್ಥಾಕ, ಹಣರ್ಕಸು ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  NRI ಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾನ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧದಾು ರೆ. 

4. ಭಾರತ್ರೋಯ ಮಕು ಳನುು  ಅಿಂತ್ರರ್-ದೇಶಿಯ ದತ್ತು  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ರೋಯರಂತೆಯೇ (NRI) ಸೌಲಭಯ ವನುು  ಹಿಂದ್ಧದಾು ರೆ. 

5. ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸ್ವೂ ರಕಗಳಗೆ ಪ್್ವೇಶ ಶುಲು , ವೈದಯ ರು, ದಂತ್ರವೈದಯ ರು, ದಾದ್ಧಯರು, 

ವಕಿೋಲರು, ವಾಸುು ಶಿಲ್ಲಪ ಗಳು, ಚಾಟಾಡ್ಾ ಅಕೌಿಂಟ್ಟಿಂಟ್್  ಮತ್ತು  ಔಷಧಿರ್ಕರರಂತ್ರಹ 

ವೃತ್ರು ಗಳ ಅಭಾಯ ಸಕೆು  / ವೃತ್ರು ಗಳನುು  ಕೈಗಳುಳ ವುದಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ NRI ಗಳಂತೆ 

ಸಮಾನ್ ಅವರ್ಕಶ ಮತ್ತು  ಸೌಲಭಯ ವನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವರು. 

6. ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ರ ಪ್ಯವಾ ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನಿವಾಸಿ 

ಭಾರತ್ರೋಯರಿಗೆ (NRI) ಸಮಾನ್ರಾಗಿರುವರು. 

7. ಭಾರತ್ರದ ದೇಶಿೋಯ ವಲಯಗಳಲಿ್ಲನ್ ವಿಮಾನ್ಯನ್ ದಟ್ ಣೆಯ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  

ಪಾವತ್ರಸಬೇರ್ಕದ ಟಿಕೆಟ್ ಶುಲು ಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ್ರೀಯ ನಗರಿಕರಿಂದಗೆ 

(Indian citizens) ಸ್ಮಾನ್ವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

8. ಭಾರತ್ರದ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಉದಾಯ ನ್ವನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ವನ್ಯ ಜೋವಿ ಅಭಯರಣಯ ಗಳಗೆ 

ಪ್್ವೇಶಿಸುವ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಭಾರತ್ರೋಯರಿಗೆ ನಿಗಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ಶುಲು ವನೆು ೋ 

ವಿಧಿಸಲು ಅವರ್ಕಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

9. ಸೇವೆಗಳನುು  ಪ್ಡೆಯಲು ಗುರುತ್ತ ಪ್ತ್್ರವಾಗಿ OCI ಕಿರುಪುಸು ಕವನುು  ಬಳಸಬಹುದು. 

ಸೆ ಳೋಯ ವಿಳಾಸವನುು  ವಸತ್ರ ಪುರಾವೆಯಗಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನೊಿಂದ್ಧಗೆ ಲಗತ್ರು ಸಬಹುದು. 

OCI ಕಾಡಯ ಹೊಿಂದದವರಿಗೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ನಿಬಯಿಂಧ್ಗಳು: 

1. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ರದಾನ್ದ ಹಕಿು ಲಿ . 

2. ಯವುದೇ ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆ / ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯ ೋಗ ಪ್ಡೆಯುವ ಹಕಿು ಲಿ . 

3. ಪ್್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ , ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರ, ಉಪ್ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರ, ವರಿಷಾ  ನಾಯ ಯಲಯದ ಮತ್ತು  ಉಚು  

ನಾಯ ಯಲಯದ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ, ಸಂಸತ್ರು ನ್ ಸದಸಯ  ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ಯ  ವಿಧಾನ್ಮಂಡಲದ 

ಕಚೇರಿಗಳನುು  ಅಲಂಕರಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . 

4. ಕೃಷಿ ಆಸಿು ಯನುು  ಹಿಂದಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . 

ಸ್ತಪಿ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್್ಯನ್ ವಿಶಾಲ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪು : 

 (Plenary jurisdiction of the Supreme Court) 

ಸಂದಭ್ಯ: 
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ಮಾಜ ರ್ಕನೂನು ಸಚಿವ ಅಶಾ ನಿ ಕ್ಕಮಾರ್ ಅವರು ಭಾರತ್ರದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಾ (CJI) 

ಮತ್ತು  ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾನ್ ಇತ್ರರ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಿಗೆ ಪ್ತ್್ರ  ಬರೆದ್ಧದುು , ಹದಗೆಡುತ್ರು ರುವ 

ಕೊೋವಿಡ್ -19 ರ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಯನುು  ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ು ಕೊಿಂಡು ಮತ್ತು  ಕಿಂದ್  ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  

ಸರ್ಕಾರಗಳಗೆ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಸಮಾವೇಶಗಳನುು , ಪ್್ ತ್ರಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನುು  ನ್ಡೆಸಲು 

ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡದಂತೆ, ಮತ್ತು  50 ಕೂು  ಹೆಚ್ಚು  ಜ್ನ್ರು ಸೇರುವ ಧಾಮಿಾಕ ಸಭೆಗಳು ಅರ್ವಾ 

ಉತ್್ರ ವಗಳು ಅರ್ವಾ ಹಬಬ ಗಳನುು  ನಿಷೇಧಿಸಲು “ಸೂಕು  ನಿದೇಾಶನ್ಗಳನುು ” ನಿೋಡಬೇಕೆಿಂದು 

ಒತಾು ಯಿಸಿದಾು ರೆ. 

ವರಿಷಾ  ನಾಯ ಯಲಯವು ತ್ರನ್ು  ವಿಶಾಲ ಅಧಿರ್ಕರ ವಾಯ ಪ್ರು ಯನುು  ಬಳಸಿಕೊಿಂಡು (142 ನೇ 

ವಿಧಿ ಅಡಿಯಲಿಿ ) ಸ್ವ ಯಂ ಪಿೆ ೀರಿತ್ವಾಗಿ (suo-moto) ಸೂಕು  ನಿದೇಯಶನ್ಗಳನ್ನು  

ನಿೀಡುವಂತೆ ಅವರು ದೇಶದ ಉನ್ು ತ್ರ ನಾಯ ಯಲಯವನುು  ಕೊೋರಿದಾು ರೆ. 

  

ಇದರ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

ಪ್್ಸುು ತ್ರ, ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಕರೊೋನಾ ಪ್್ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲನ್ ಮಾರಣಾಿಂತ್ರಕ ಹೆಚು ಳವು ವಿಶಾ ದಲಿೆ ೋ 

ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ಎಿಂದು ಅಧಿಕೃತ್ರವಾಗಿ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟ್ಿ ದ್ದ ಮತ್ತು  ವೈದಯ ಕಿೋಯವಾಗಿ 

ದೃಢೋಕರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಕರೊೋನಾ ರೊೋಗವು ವಿಪ್ರಿೋತ್ರವಾಗಿ ಹರಡಲು ರ್ಕರಣಿೋಭೂತ್ರವಾದ 

ಅಿಂಶಗಳಾದ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಸಮಾವೇಶಗಳು, ಧಾಮಿಾಕ ಉತ್್ರ ವಗಳು, ಮತ್ತು  ಹಬಬ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ 

ರೊೋಗವು ಅತ್ತಯ ತ್ಾ ಹದ್ಧಿಂದ ಮುನುು ಗುಗ ತ್ರು ದ್ದ. ಸಂಪ್ಯಣಾವಾದ ಲ್ಯಕೌು ನ್ ಮಾಡಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗದ್ಧದು ರೂ ಕೊೋವಿಡ್ 19 ಸೋಿಂಕ್ಕ ಹರಡಲು ರ್ಕರಣವಾದ ಈ ಸ್ವಮೂಹಿಕ ಸಭೆ-

ಸಮಾರಂಭಗಳು ಜ್ರುಗದಂತೆ ತ್ರಡೆಯುವುದು ಅತ್ರಯ ಗತ್ರಯ ವಾಗಿದ್ದ. 

  

ವಿಧಿ 142 ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ು ದೆ? 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 142ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ , ಪ್ಕ್ಷಗಳ ನ್ಡುವೆ ‘ಸಂಪ್ಯಣಾ ನಾಯ ಯ’ ದಾನ್ 

ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್  ಅಧಿರ್ಕರವನುು  ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾಗೆ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಅಿಂದರೆ,ಸೆ್ವ ಪ್ರತ್ರ 

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಕನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಹಾರವು ಕಂಡುಬರದ್ಧದಾು ಗ, 

ನಾಯ ಯಲಯವು ಅಿಂತ್ರಹ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್್ ಕರಣದ ಸಂಗತ್ರಗಳನುು  

ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ು ಕೊಿಂಡು ಎರಡು ಪ್ಕ್ಷಗಳಗೂ ಸರಿಹಿಂದುವ ಅರ್ವಾ ಸಮಾಧಾನ್ ತ್ರರುವ 

ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ವಿವಾದದ ಬಗೆಗ  ‘ಅಿಂತ್ರಮ ತ್ರೋಪುಾ’ ನಿೋಡುವುದಾಗಿದ್ದ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಹು ಸಂಸು ೃತ್ರ, 

ಬಹು ಭಾಷಿಕ ಹಾಗೂ ರೂಢಗತ್ರ ಸಂಪ್್ದಾಯ ಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವ ಈ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ 

ಕಲ್ಯಯ ಣರ್ಕು ಗಿ ಅನೇಕತೆಯಲಿಿ  ಏಕತೆ ಎಿಂಬ 

ತ್ತ್ವ ವನ್ನು  ಎತ್ರು ಹಿಡಿಯುವ ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಯಗಿದ್ದ. 

  

1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 142 (1)ನೇ ವಿಧಿಯು ಹೇಳುವಂತೆ, “ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ ತ್ರನ್ು  ಅಧಿರ್ಕರ 

ವಾಯ ಪ್ರು ಯಲಿ್ಲ , ಅಿಂತ್ರಹ ಒಿಂದು ತ್ರೋಪ್ಾನುು  ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಅದರ ಮುಿಂದ್ದ 

ಬ್ದಕಿ ಇರುವ ಯವುದೇ ಮೊಕದು ಮೆ ಅರ್ವಾ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಸಂಪ್ಯಣಾ ನಾಯ ಯ 

ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ರಯ ವಾದ ಆದೇಶವನುು  ನಿೋಡಬಹುದು, ಮತ್ತು  ಈ ರಿೋತ್ರ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪ ಟ್  

ತ್ರೋಪುಾ ಅರ್ವಾ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ಆದೇಶವನುು  ಭಾರತ್ರದ ಭೂಪ್್ದೇಶದಾದಯ ಿಂತ್ರ, ಸಂಸತ್ತು  

ಮಾಡಿದ ಯವುದೇ ರ್ಕನೂನಿನ್ ಪ್್ರ್ಕರ ಅರ್ವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸೂಚಿ ಸಾ ಲಪ ಡುವ 
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ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳ ಆದೇಶದಂತೆ, ಈ ಪ್ರವಾಗಿ 

ಯವುದೇ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ಮಾಡುವವರೆಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಎಲಿೆ ಡೆ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುತ್ರು ದ್ದ. 

 

 ಏಕರೂಪ ನಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ-ಗೀವಾ: (Goa’s Civil Code) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಭಾರತ್ರದ ವರಿಷಾ  ನಾಯ ಯಲಯದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಾ (CJI) S.A ಬೊೋಬಡೆ 

ರವರು  ಗೀವಾದ ಏಕರೂಪದ ನಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  (Goa’s Uniform Civil 

Code) ಮುಕು  ಕಂಠದ್ಧಿಂದ ಶಿಾಘಿಸಿದರು. ಗೋವಾ, ಈ ರಿೀತ್ರಯ ನಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  

ಹೊಿಂದದ ದೇಶದ ಏಕೈಕ ರಾಜಯ ವಾಗಿದೆ.    

1. ಅದರ ಬಗೆಗ  ಇನ್ು ಷ್್ಟ  ತ್ರಳದುಕೊಳಳ ಲು “ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂವಾದಗಳಲಿ್ಲ ” ಪಾಲಗಳುಳ ವಂತೆ 

ಮತ್ತು  ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುಲು ಆ ರಾಜ್ಯ ಕೆು  ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವಂತೆ 

“ಬುದ್ಧಧ ಜೋವಿಗಳನುು ” ಆಗ್ಹಿಸಿದಾು ರೆ. 

  

ಗೀವಾದ ಏಕರೂಪದ ನಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಗೋವಾದ ಪೊೋಚ್ಚಾಗಿೋಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೊೋಡ್ 1867 , ಮೂಲತಃ ಪೊೋಚ್ಚಾಗಿೋಸರ ವಿದೇಶಿ 

ಕೊೋಡ್ ಅರ್ವಾ ಸಂಕತ್ರವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಗೋವಾದ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯು ನಾಲುು  ಭಾಗಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ, ಇದು ನಾಗರಿಕ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಾ, ಹಕ್ಕು ಗಳ ಸ್ವಾ ಧಿೋನ್, ಆಸಿು ಯ ಹಕ್ಕು  ಮತ್ತು  ಹಕ್ಕು ಗಳ ಉಲಿಿಂಘನೆ ಮತ್ತು  

ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ಬಗೆಗ  ವಯ ವಹರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಇದು ದೇವರು ಮತ್ತು  ಪೊೋಚ್ಚಾಗಲ್ ರಾಜ್ ಡೊಮ ಲೂಯಿಸ್, ಮತ್ತು  ಅಲ್ಯಗ ವ್್ಾ (Dom 

Luis, King of Portugal and Algarves) ಅವರ ಹೆಸರಿನೊಿಂದ್ಧಗೆ ಪ್ಾರಂಭವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

4. 1962 ರ ಗೋವಾ, ದಮನ್ ಮತ್ತು  ದ್ಧಯು ಆಡಳತ್ರ ರ್ಕಯ್ದು , ಸ್ಥಕ್ಷನ್ 5 (1) ರ ಪ್್ರ್ಕರ 

ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಈ ಕೊೋಡ್ ಅನುು  ಗೋವಾ ಏಕರೂಪ್ನಾಗರಿಕ ರ್ಕಯ್ದು ಯಡಿ 

ಮುಿಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮತ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

  

ಸಂವಿಧಾನ್ ಏನ್ನ ಹೇಳುತ್ು ದೆ? 
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ಸಂವಿಧಾನ್ದ 44 ನೇ ವಿಧಿಯು, ಏಕರೂಪ ನಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಇರಬೇಕು ಎಿಂದು 

ಹೇಳುತ್ು ದೆ. ಈ ಲೇಖನ್ದ ಪ್್ರ್ಕರ, “ಭಾರತ್ರದ ಭೂಪ್್ದೇಶದಾದಯ ಿಂತ್ರ ಎಲಿ  ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಏಕರೂಪ್ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನುು  ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ವು ಪ್್ಯತ್ರು ಸಬೇಕ್ಕ”. ಆದರೆ 

ರಾಜ್ಯ ನಿೋತ್ರಯ ನಿದೇಾಶಕ ತ್ರತ್ರಾ ಗಳು ಕವಲ ಮಾಗಾಸೂಚಿ ಅರ್ವಾ ಸಲಹಾತ್ರೂ ಕ ಸಾ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ಇರುವುದರಿಿಂದ, ಅವುಗಳನುು  ಕಡಾು ಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗಳಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ  ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಗೆ 

ನಾಯ ಯಲಯದ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಇಲಿ . 

1. ಜಾತ್ರಯ ತ್ರೋತ್ರ ಗಣರಾಜ್ಯ ರ್ಿಂದಕೆು  ಧಮಾದ ಅರ್ವಾ ಧಾಮಿಾಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿಭಿನ್ು  ನಿಯಮಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಎಲಿ  ನಗರಿಕರಿಗೂ ಅನ್ವ ಯಿಸ್ತವ 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಕಾನೂನಿನ್ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ಕಾರಣ ಇಡಿೀ ಭಾರತ್ ದೇಶಕೆಕ  ಏಕರೂಪ 

ನಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯ ಅವಶಯ ಕತೆ ಇದೆ. 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 311 (2) (ಸಿ) ವಿಧಿ: 

(Article 311(2)(C) of the Constitution) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಜ್ಮುೂ  ಮತ್ತು  ರ್ಕಶಿೂ ೋರ ಸರ್ಕಾರವು ಭದ್ ತೆಗೆ ಧಕೆು  ತ್ರರುವ ಅರ್ವಾ ರಾಷ್ ರ ವಿರೊೋಧಿ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯವುದೇ ಪ್್ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ 

ನೌಕರರನುು  ಗುರುತ್ರಸಿ ತ್ರನಿಖ್ಯ ನ್ಡೆಸಲು ‘ವಿಶೇಷ ಕಾಯಯಪಡೆ’ (Special Task Force- STF) 

ಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದ್ದ. 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 311 (2) (ಸಿ) ವಿಧಿ ಅನ್ವ ಯ ಈ ‘ವಿಶೇಷ ರ್ಕಯಾಪ್ಡೆ’ (STF), ಕ್ಮ 

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗಿಯಗಿರಬಹುದ್ದಿಂದು ಶಂಕಿಸಲ್ಯಗಿರುವ 

ನೌಕರರ ಪ್್ ಕರಣಗಳನುು  ತ್ರನಿಖ್ಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಹಿನು ಲೆ: 

ಸರ್ಕಾರವು,ಈ ಕ್ಮವನುು  ಕೈಗಳಳ ಲು ರ್ಕರಣವೆಿಂದರೆ  ಈ ಹಿಿಂದ್ದ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು 

ರ್ಕಶಿೂ ೋರದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಸಂಘಷಾದ ಬಗೆಗ  ತ್ರಮೂ  ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಅಭಿಪ್ಾಯವನುು  

ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕವಾಗಿ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದು ರು. 

1. ಅಧಿಕೃತ್ರ ಅಿಂಕಿ ಅಿಂಶದ ಪ್್ರ್ಕರ, 2016 ರಲಿ್ಲ  ಐದು ತ್ರಿಂಗಳ ರ್ಕಲ ನ್ಡೆದ ಆಿಂದ್ೋಲನ್ದ 

ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ಅನೇಕ ಉದ್ಯ ೋಗಿಗಳು ಕಲಿುತ್ಪರಾಟ, ಭಾರತ್ರ ವಿರೊೋಧಿ 

ಪ್್ ತ್ರಭಟನೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುತ್ರು ರುವುದು ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಕ ಮಾಧಯ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರ 

ವಿರೊೋಧಿ ಭಾವನೆಗಳನುು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುತ್ರು ರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದ್ದ. 

  

ವಿಧಿ 311 (2) (ಸಿ) ಅಡಿಯಲಿಿ : 

2.  ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ವಯ ಕಿು ಯನುು  ಉಳಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ರಾಜ್ಯ ದ ಭದ್ ತೆಯ 

ಹಿತ್ರದೃಷ್ಿ ಯಿಿಂದ ಪ್್ಯೋಜ್ನ್ರ್ಕರಿಯಲಿ  ಎಿಂದು ಅಧಯ ಕ್ಷರು ತ್ರಳದಾಗ, ಆಟಿಾಕಲ್ 311 
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(2) ರಲಿ್ಲ  ತ್ರಳಸಲ್ಯದ ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ವಿಧಾನ್ವನುು  ಅನುಸರಿಸದ್ದ ಅಿಂತ್ರಹವರ ಸೇವೆಗಳನುು  

ಕೊನೆಗಳಸಬಹುದು. 

3. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಲ್ಯದ ‘ತೃಪ್ರು ’ ಎಿಂದರೆ ರಾಜ್ಯ  ಭದ್ ತೆಯ ಹಿತ್ರದೃಷಿ್ ಯಿಿಂದ 

ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್  ಉದ್ಯ ೋಗಿಗೆ ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡದ್ಧರುವ ಬಗೆಗ  ‘ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳ ವಯ ಕಿು ನಿಷಾ  

ತೃಪ್ರು ’ ಯಗಿದ್ದ. 

4. ಈ ಲೇಖನ್ದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ‘ತೃಪ್ರು ’ಯ ರ್ಕರಣಗಳನುು  ಲ್ಲಖಿತ್ರವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲಸುವುದು 

ಕಡಾು ಯವಲಿ . ಇದರರ್ಯ ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಗೆ ನಿೀಡಲಾಗಿರುವ ಈ 

ಅಧಿಕಾರವು ‘ಅಡೆತ್ಡೆಯಿಲಿದ’ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಸ್ಮರ್ಯನಿೀಯ ವಿಷಯವಾಗಿ 

ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ನಯ ಯಾಲಯದಲಿಿ  ಪಿ ಶಿು ಸ್ತವುದು 

ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ . ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದು ‘ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳ ತೃಪ್ರು ’ಯ ಬದಲ್ಲಗೆ’ ನಾಯ ಯಲಯದ 

ತೃಪ್ರು ಯನುು  ‘ಬದಲ್ಲಸುತ್ರು ದ್ದ. (the satisfaction of the court in place of the satisfaction 

of the President). 

  

ಅಮಾನ್ತ್ತ ಅರ್ವಾ ಕಡಾಡ ಯ ನಿವೃತ್ರು ಯು ಶಿಕಿೆಯ ಒಿಂದು ರೂಪವೇ? 

1. ‘ಬನ್್  ಸಿಿಂಗ್ VS ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಯ ’ಪಿ ಕರಣದಲಿಿ , ಸೇವೆಯಿಿಂದ 

ಅಮಾನ್ತ್ತಗಳಸುವುದು, ಅರ್ವಾ ವಜಾಗಳಸುವುದು ಅರ್ವಾ ಸೇವೆಯಿಿಂದ 

ಹರಹಾಕ್ಕವುದು ಅರ್ವಾ ರ್್ಶ ೋಣಿಯನುು  ಕಡಿತ್ರಗಳಸುವುದು ಎಿಂದರ್ಾವಲಿ  ಎಿಂದು ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ 

ಕೊೋಟ್ಾ ಸಪ ಷ್ ವಾಗಿ ಹೇಳದ್ದ. ಆದು ರಿಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರನುು  ಅಮಾನ್ತ್ತಗಳಸಿದರೆ ಅವರು 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಆಟಿಾಕಲ್ 311 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಿಂವಿಧಾನಿಕ ಖಾತ್ರರಿಯನುು  ಪ್ಡೆಯಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . 

2.  ಶಾಯ ಮ್ ಲಾಲ್ VS ಉತ್ು ರ ಪಿದೇಶದ ರಾಜಯ ದ ಪಿ ಕರಣದಲಿಿ , ಕಡಾು ಯ ನಿವೃತ್ರು ಯು, 

ಸೇವೆಯಿಿಂದ ವಜಾಗಳಸುವ ಮತ್ತು  ಸೇವೆಯಿಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕವಿಕೆಗಿಿಂತ್ರ ಭಿನ್ು ವಾಗಿದ್ದ, 

ಏಕೆಿಂದರೆ ಇದು ಯವುದೇ ದಂಡನಾತ್ರೂ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಿರುವುದ್ಧಲಿ , 

ಮತ್ತು  ‘ಕಡಾು ಯ ನಿವೃತ್ರು ’ ಗೆ ಒಳಪ್ಟ್  ನೌಕರರು ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಗಳಸಿದ 

ಪ್್ಯೋಜ್ನ್ಗಳನುು  ಯವುದೇ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಕಳೆದುಕೊಳುಳ ವುದ್ಧಲಿ , ಆದು ರಿಿಂದ 

ಆಟಿಾಕಲ್ 311 ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಇದಕೆು  ಅನ್ಾ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ . 

  

ಸಾವಯಜನಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ತರಕ್ಷತೆಗಳು: 

ವಿಧಿ 311 (1) ರ ಪಿಕಾರ: ಯವುದೇ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕನ್ನುು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರಕೆು  

ಅಧಿೋನ್ವಾಗಿರುವ ಯವುದೇ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರದ್ಧಿಂದ ಅವರನುು  ವಜಾಗಳಸಲು ಅರ್ವಾ 

ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . 

ವಿಧಿ 311 (2) ರ ಪಿಕಾರ: ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕನೊಬಬ  ತ್ರನ್ು  ವಿರುದಧ ದ ಆರೊೋಪ್ಗಳಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವನ್ ವಿರುದಧ  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಉದ್ದು ೋಶಿಸಿರುವ ಕ್ಮಗಳ ವಿರುದಧ  

ವಿಚಾರಣೆಯ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಸಮಂಜ್ಸವಾದ ಅವರ್ಕಶವನುು  ನಿೋಡದ ಹರತ್ತ ಅವರನುು  

ಕಚೇರಿಯಿಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಯಗುವುದ್ಧಲಿ  ಅರ್ವಾ ವಜಾಗಳಸಲ್ಯಗುವುದ್ಧಲಿ  ಅರ್ವಾ ಅವರ 

ರ್್ಶ ೋಣಿಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿತ್ರ ಮಾಡಲು ಸ್ವಧಯ ವಿಲಿ . 
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ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 217 ನೇ ವಿಧಿ: 

(Article 217 of the Constitution of India) 

  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಭಾರತ್ರದ ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಪರಿಚ್ಛ ೀದ 217  (1) ರ ಪಿಕಾರ ಅಧಿರ್ಕರವನುು  

ಚಲ್ಯಯಿಸಿ, ಛತ್ರು ೋಸಗಡ  ಹೈಕೊೋಟ್್ಾನ್ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಾದ ಶ್ಿ ೋಮತ್ರ ವಿಮಲ್ಯ ಸಿಿಂಗ್ 

ಕಪ್ಯರ್ ಅವರನುು  ಛತ್ರು ೋಸಗಡ ಹೈಕೊೋಟ್್ಾನ್ಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನಾು ಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದಾು ರೆ. 

  

ಆಟಿಯಕಲ್ 217 (1) ರ ಅವಲೀಕನ್: 

ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ ಕಚೇರಿಯ ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ರದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 217 ವಿಧಿಯ ಪ್್ರ್ಕರ ಭಾರತ್ರದ ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳು ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ಗಳ 

ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ವರಿಷಾ  ನಾಯ ಯಲಯದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಾಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಮತ್ತು  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ದ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರೊಿಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತ್ರರ ನೇಮಕ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಒಿಂದು ವೇಳೆ ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ಗಳ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ 

ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ನ್ ಇತ್ರರೆ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ನ್ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಾಯವರೊಿಂದ್ಧಗೆ ಕೂಡ 

ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ತ್ರಮೂ  ಸಹಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್್ದ  ಹಿಂದ್ಧದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ (by warrant 

under his hand and seal) ನೇಮಕ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಹಂಗಾಮಿ ಅರ್ವಾ ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ 

ನಾಯ ಯಧಿೋಶರು, ಆಟಿಯಕಲ್ 224 ರಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಿರುವಂತೆ ಮತ್ತು  ಇನಾು ವುದೇ 

ಪ್್ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಒದಗಿಸಿದಂತೆ 62 ವಷಾ ತ್ತಿಂಬುವವರೆಗೆ ಅಧಿರ್ಕರದಲಿ್ಲ  

ಮುಿಂದುವರೆಯಬೇಕ್ಕ. 

1. ನಾಯ ಯಧಿೋಶರು ತ್ರಮೂ  ಹಸ್ವು ಕ್ಷರದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳನುು  ಉದ್ದು ೋಶಿಸಿ ಪ್ತ್್ರ  ಬರೆಯುವ 

ಮೂಲಕ ರಾಜೋನಾಮೆ ನಿೋಡಬಹುದು. 

2. ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾನ್ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಂವಿಧಾನ್ ವಿಧಿ 124 ರ (4) ನೆ 

ಉಪ್ ವಿಧಿಯಲಿ್ಲ  ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಿರುವ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಉಚು  ನಾಯ ಯಲಯದ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  

ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. 

3. ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾನ್ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನಾು ಗಿ 

ಪ್ದ್ೋನ್ು ತ್ರಗಳಸಿ ನೇಮಿಸಿದಾಗ ಅರ್ವಾ ಭಾರತ್ರದ ಭೂಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ಬೇರೆ 

ಯವುದೇ ಹೈಕೊೋಟ್್ಾಗೆ ಅವರನುು  ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳು ವಗಾಾಯಿಸಿದರೆ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ 

ಹುದ್ದು  ಖಾಲ್ಲಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

 

ದೆಹಲಿ ಸ್ಕಾಯರದ ಜವಾಬೆಾರಿಗಳು ಉಳಿದರುತ್ು ವೆ: ಕಿಂದಿ  

ಸ್ಕಾಯರ: (Delhi govt.’s responsibilities remain: Centre) 

ಸಂದಭ್ಯ: 
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ಆರೊೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಗತ್ರಯ  ಕ್ಮ ಕೈಗಳಳ ಲು ‘ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ 

ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಕಾಯರ ದೆಹಲಿ (ತ್ರದೆು ಪಡಿ) ಕಾಯೆ್ದ ’, 2021 (Government of National 

Capital Territory (GNCTD) Amendment Act, 2021),  ಚ್ಚನಾಯಿತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 

ಸ್ವಿಂವಿಧಾನಿಕ ಮತ್ತು  ರ್ಕನೂನು ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಯವುದೇ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳನುು  ಮಾಡಿಲಿ  

ಎಿಂದು ಕಿಂದ್  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಹೇಳದ್ದ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಮಾರ್ಚಾ 24 ರಂದು ಸಂಸತ್ತು  ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ‘GNCTD ರ್ಕಯ್ದುಯು’ ದ್ದಹಲ್ಲಯ ಲೆಫ್ಿ ನೆಿಂಟ್ 

ಗವನ್ಾರ್ (Lieutenant Governor – LG) ಗೆ ಹೆಚಿು ನ್ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ. 

ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಕಾಯೆ್ದಯ ಉದೆೆ ೀಶ: 

1. ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ರಯ ಗಳಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಪ್್ಸುು ತ್ರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು; 

2. ಚ್ಚನಾಯಿತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ಲೆಫ್ಿ ನೆಿಂಟ್ ಗವನ್ಾರ್ (LG) ಅವರ ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಯನುು  

ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸುವುದು;ಮತ್ತು , 

3. ಶಾಸರ್ಕಿಂಗ ಮತ್ತು  ರ್ಕಯಾಿಂಗದ ನ್ಡುವೆ ಸೌಹಾದಾಯುತ್ರ ಸಂಬಂಧವನುು  

ಸೃಷ್ಿ ಸುವುದು. 

  

ತ್ರದೆು ಪಡಿ ಕಾಯೆ್ದಯ ಪಿಮುಖ ನಿಬಂಧ್ನಗಳು: 

1. ಈ ರ್ಕಯ್ದು ಯ ಪ್್ರ್ಕರ, ದ್ದಹಲ್ಲಯ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ರಾಜ್ಧಾನಿ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲನ್ ಸ್ಕಾಯರ 

ಎಿಂದರೆ ‘ಲೆಫ್್ರ ನಿಂಟ್ ಗವನ್ಯರ್’ ಎಿಂದರ್ಯ. 

2. ಮಸೂದ್ದಯಲಿ್ಲ , ದ್ದಹಲ್ಲ ಶಾಸರ್ಕಿಂಗವು ರ್ಕನೂನುಗಳನುು  ಮಾಡುವ ಅಧಿರ್ಕರವನುು  

ಹಿಂದ್ಧರುವ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ , ‘ಲೆಫ್ಿ ನೆಿಂಟ್ ಗವನ್ಾರ್’ಗೆ ಆ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ  

ವಿವೇಚನಾಧಿರ್ಕರವನುು  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಮಂತ್್ರ  ಮಂಡಳ (ಅರ್ವಾ ದ್ದಹಲ್ಲ ರ್ಕಯ ಬ್ಸನೆಟ್) ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ 

ಯವುದೇ ನಿಧಾಾರವನುು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರುವ ಮೊದಲು ‘ಲೆಫ್ಿ ನೆಿಂಟ್ ಗವನ್ಾರ್’ ಗೆ ‘ತ್ರಮೂ  

ಅಭಿಪ್ಾಯವನುು  ನಿೋಡಲು’ ಅಗತ್ರಯ ವಾಗಿ ಒಿಂದು ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ವಾ ಯವುದೇ ಸಚಿವರು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ನಿಧಾಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 

ಸರ್ಕಾರವು ಯವುದೇ ರ್ಕಯಾರ್ಕರಿ ಕ್ಮ ಕೈಗಳುಳ ವ ಮೊದಲು ‘ಲೆಫ್ಿ ನೆಿಂಟ್ ಗವನ್ಾರ್’ 

ಅವರ ಅಭಿಪ್ಾಯ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ರಯ ವಾಗಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಈಗಿರುವ ಸ್ಮಸ್ಯಯ  ಏನ್ನ? 

1. ರ್ಕಯ್ದುಯು ಅಧಿರ್ಕರ ಹಂಚಿಕೆ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಚ್ಚನಾಯಿತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ಲೆಫ್ಿ ನೆಿಂಟ್ 

ಗವನ್ಾರ್ (LG) ನ್ಡುವಿನ್ ವಿವಾದಗಳನುು  ಪುನ್ರುಜಜ ೋವನ್ಗಳಸಿದ್ದ. 

2. ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು  ನಿವಯಹಿಸ್ತವ ದೃಷ್್ಟ ಯಿಿಂದ, ಲೆಫ್್ರ ನಿಂಟ್ ಗವನ್ಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ 

ಕಾಯೆ್ದಯಡಿ ಮುಖಯ ಮಂತಿ್ರ ಗಿಿಂತ್ ಹೆಚಚ ನ್ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. 

3. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  ತ್ರಜ್ಞರು ವಿಭಿನ್ು  ಅಭಿಪ್ಾಯಗಳನುು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ, ಕೆಲವು ತ್ರಜ್ಞರು, 

ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗವನುು  ಎದುರಿಸುವ ಪ್್ಸುು ತ್ರ ಸವಾಲನುು  ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದು 

ಸರಿಯದ ಹೆಜೆಜ  ಎಿಂದು ಹೇಳದಾು ರೆ. 
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4. ಕೆಲವು ತ್ರಜ್ಞರು ರ್ಕಯಿದ್ದಯ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ದ ಸಮಯದ ಸವಾಲ್ಲಗೆ ಉತ್ರು ರಿಸುತಾು , ಈ 

ರ್ಕಯ್ದುಯು ಚ್ಚನಾಯಿತ್ರ ಪ್್ಜಾ ಪ್್ ತ್ರನಿಧಿಗಳನುು  ಒಿಂದು ಹಡೆತ್ರದಲಿ್ಲ  

ಶಕಿು ಹಿೋನ್ರನಾು ಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಚ್ಚನಾಯಿತ್ರವಲಿದ, ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರದ್ಧಿಂದ 

ನೇಮಕಗಿಂಡ ವಯ ಕಿು ಯ ನ್ಡುವೆ ಘಷಾಣೆಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ 

ಎನುು ತಾು ರೆ. 

  

ದೆಹಲಿಯ ಪಿಸ್ತು ತ್ ಆಡಳಿತ್ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಹೇಗಿದೆ? 

1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ (69ನೇ ತ್ರದೆು ಪಡಿ) ಕಾಯೆ್ದ  1991 ರ ಪಿಕಾರ 239 ಎಎ ವಿಧಿಯನುು  

ಸಂವಿಧಾನ್ಕೆು  ಸೇರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ, ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ದ್ದಹಲ್ಲ ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶವನುು  

ರಚಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಈಗಿರುವ ರ್ಕಯಿದ್ದಯ ಪ್್ರ್ಕರ, ದ್ದಹಲ್ಲ ವಿಧಾನ್ಸಭೆಗೆ ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಸುವಯ ವಸೆ್ಥ , ಪೊಲ್ಲೋಸ್ 

ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಯನುು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಎಲಿ್ಯ  ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಕನೂನುಗಳನುು  

ಮಾಡುವ ಅಧಿರ್ಕರವಿದ್ದ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿವಿಧ ಸ್ವಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದು ಗಳಗೆ ನೇಮರ್ಕತ್ರ,ವಿವಿಧ 

ಸ್ವಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಅಧಿರ್ಕರಗಳು, ರ್ಕಯಾಗಳು ಮತ್ತು  

ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಗಳು. 

ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ನಯಯಾಧಿೀಶರ ನೇಮಕ: (Appointment of ad hoc judges) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ ‘ಹೈಕೊೀಟ್್ಯಗಳಲಿಿ  ಬಾಕ್ತ ಇರುವ ಪಿ ಕರಣಗಳನ್ನು  

ಇತ್ಯ ರ್ಯಗಳಿಸ್ಲು ನಿವೃತ್ು  ನಯ ಯಾಧಿೀಶರನ್ನು  ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲೆ ನೇಮಿಸ್ತವ 

ಯೀಜನಯು’ ನಿಯಮಿತ್ರ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ನಿಲಿ್ಲ ಸಲು ಅರ್ವಾ 

ವಿಳಂಬ ಗಳಸಲು ಒಿಂದು ನೆಪ್ವಾಗಬ್ದರದು ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. 

ಇದರ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

ಹೈಕೊೋಟ್್ಾಗಳಲಿ್ಲ , ಏಪ್್ರಲ್ 1 ರಂತೆ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ ಒಟ್ು  ಅನುಮೊೋದ್ಧತ್ರ ಹುದ್ದು ಗಳು 1,080 

ಇದು ರೆ, ನಿಯಮಿತ್ರ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ 411 ಹುದ್ದು ಗಳು ಖಾಲ್ಲ ಇವೆ. ಪ್್ಸುು ತ್ರ ಹೈಕೊೋಟ್್ಾಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಟ್ು  669 ನಾಯ ಯಧಿೋಶರು ಕತ್ರಾವಯ  ನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

ವರಿಷಠ  ನಯ ಯಾಲಯವು ಮಾಡಿದ ಅವಲೀಕನ್: 

ಹೈಕೊೀಟ್್ಯಗಳ ಮುಖಯ  ನಯ ಯಮೂತ್ರಯಗಳು ತ್ಮೂ  ನಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿಿ  ಬಾಕ್ತ ಇರುವ 

ಪಿ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ನೀಡಿಕೊಿಂಡು ಆಯಾ ಹೈಕೊೀಟ್್ಯಗಳಲಿಿ  ನಯ ಯಾಿಂಗದ 

ಖ್ಯಲಿ ಹುದೆೆ ಗಳನ್ನು  ಭ್ತ್ರಯ ಮಾಡುವ ಪಿಯತ್ು ಕೆಕ  ವಿಶೇಷ ಅಡಚಣೆಗಳ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಿ  

ಮಾತಿ್  ‘ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ನಯ ಯಾಧಿೀಶರನ್ನು ’ ನೇಮಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಯಮಿತ್ರ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳ ಬದಲ್ಲಗೆ, 

ಮುಿಂಚಿತ್ರವಾಗಿ ತಾತಾು ಲ್ಲಕ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ನೇಮಿಸಬ್ದರದು. 
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ಈ ಹೊತ್ರು ನ್ ಬೇಡಿಕೆ: 

‘ತಾತಾು ಲ್ಲಕ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ’ ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರು ಯವಾಗ 

ಪ್ಾರಂಭಿಸಬೇಕ್ಕ; ಅಿಂತ್ರಹ ನೇಮರ್ಕತ್ರಗಳಗಾಗಿ ಬ್ದಕಿ ಇರುವ ಪ್್ ಕರಣಗಳ ಗಡಿರೇಖ್ಯ; ತಾತಾು ಲ್ಲಕ 

ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ ಅಧಿರ್ಕರಾವಧಿ ಎಷ್ಿ ರಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಭತೆಯ  ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳ ವಿವರಗಳನುು  

ಒಳಗಿಂಡಿರುವ, ಒಿಂದು ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ವನುು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರಬೇಕ್ಕ. 

ಈ ನಿಟ್ಿ ನ್ಲಿಿನ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನಗಳು: 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 224 ಎ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ , ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ನಯ ಯಾಧಿೀಶರ (ad-hoc 

judges) ನೇಮರ್ಕತ್ರಗಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲ  ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ಒದಗಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ ಕಾಯಯವಿಧಾನ್: 

1. ಲೇಖನ್ದ ಪ್್ರ್ಕರ, ಒಿಂದು ರಾಜ್ಯ ದ ಹೈಕೊೋಟ್್ಾನ್ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರು, ಯವುದೇ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಪ್ಯವಾಾನುಮತ್ರಯಿಂದ್ಧಗೆ, ಅದೇ ಹೈಕೊೋಟ್್ಾನ್ಲಿ್ಲ  

ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಯವುದೇ ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ನ್ಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಾಗಿ 

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಿದ ಯವುದೇ ವಯ ಕಿು ಗೆ (ನಿವೃತ್ರು  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಿಗೆ) ಆ ರಾಜ್ಯ ದ 

ಹೈಕೊೋಟ್್ಾನ್ಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಬೇಕೆಿಂದು ವಿನಂತ್ರಸಬಹುದು. 

2. ಅಿಂತ್ರಹ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರು ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳು ನಿಧಾರಿಸುವಂತ್ರಹ ಭತೆಯ ಗಳನುು  ಪ್ಡೆಯಲು 

ಅಹಾರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಅಲಿದ್ದ, ಅವರು ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾನ್ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ ಎಲಿ  

ನಾಯ ಯವಾಯ ಪ್ರು , ಅಧಿರ್ಕರ ಮತ್ತು  ಸವಲತ್ತು ಗಳನುು  ಸಹ ಅನುಭವಿಸುತಾು ರೆ. ಆದರೆ, 

ಅವರನ್ನು  ಸ್ತಪಿ ೀಿಂ ಕೊೀಟ್್ಯನ್ ನಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುವುದಲಿ  

ಮುಖಯ  ಚ್ಚನವರ್ಣ ಆಯುಕು ರು: (Chief Election Commissioner) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ‘ಸುಶಿೋಲ್ ಚಂದ್ ’ ಭಾರತ್ದ 24 ನೇ ‘ಮುಖಯ  ಚ್ಚನವರ್ಣ ಆಯುಕು ರಾಗಿ’ ಅಧಿಕಾರ 

ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡಿದೆಾ ರೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಚ್ಚನವರ್ಣ ಆಯೀಗದ ಬಗೆೆ : 

ಭಾರತ್ರದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು- (Election commission of India- ECI) ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಕಿಂದ್  

ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ಗಳನುು  ನ್ಡೆಸುವ ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಯುತ್ರ ಸ್ವಾ ಯತ್ರು  

ಸ್ವಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದ್ದ. 

1. ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯು ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯ ಸಭೆ, ಭಾರತ್ರದ ರಾಜ್ಯ  ಶಾಸರ್ಕಿಂಗಗಳು, ದೇಶದ 

ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರ ಮತ್ತು  ಉಪ್ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರ ಹುದ್ದು ಗಳಗೆ ಚ್ಚನಾವಣೆ ನ್ಡೆಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 324 ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವ ಯ ಸಂಸತ್ತು , ರಾಜ್ಯ  ವಿಧಾನ್ಮಂಡಲ, 

ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರ ಮತ್ತು  ಉಪ್ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರ ಹುದ್ದು ಗಳ ಚ್ಚನಾವಣೆಗೆ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ 

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ, ನಿದೇಾಶನ್ ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್್ರಣ ಮತ್ತು  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಪ್ಟ್ಿ ಗಳನುು  

ತ್ರಯರಿಸಲು ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕೆು  ಅವರ್ಕಶ ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಭಾರತ್ದ ಚ್ಚನವರ್ಣ ಆಯೀಗದ ಸಂಯೀಜನ: 
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ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಸಂಯೋಜ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ: 

1. ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮುಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಆಯುಕು ರಿಿಂದ 

ಕೂಡಿದ್ದ. 

2. ಮುಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರನುು  

ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳು ನೇಮಿಸುತಾು ರೆ. 

3. ಇನೊು ಬಬ ರನುು  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುು  ರನಾು ಗಿ ನೇಮಿಸಿದಾಗ ಮುಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ಆಯುಕು ರು ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತಾು ರೆ. 

4. ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕೆು  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಅಗತ್ರಯ ವೆಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ, 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕು ರನುು  

ನೇಮಿಸಬಹುದು. 

5. ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು  ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕು ರ ಸೇವಾ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  

ಅಧಿರ್ಕರ ಅವಧಿಯನುು  ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳು ನಿಧಾರಿಸುತಾು ರೆ. 

ಮುಖಯ  ಚ್ಚನವರ್ಣ ಆಯುಕು ರು (CEC) ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಚ್ಚನವರ್ಣ ಆಯುಕು ರು (EC): 

 ಮುಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗಿದು ರೂ, ಅವರ 

ಅಧಿರ್ಕರವು ಇತ್ರರ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರ ಅಧಿರ್ಕರಕೆು  ಸಮಾನ್ವಾಗಿರುತ್ರು ದ್ದ. ಆಯೋಗದ 

ಮುಿಂದ್ದ ಬರುವ ಎಲಿ್ಯ  ವಿಷಯಗಳನುು  ಸದಸಯ ರಲಿ್ಲನ್ ಬಹುಮತ್ರದ ಮೂಲಕ 

ನಿಧಾರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಮುಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಇಬಬ ರು ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ಆಯುಕು ರು ಸಮಾನ್ ವೇತ್ರನ್, ಭತೆಯ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ಪ್ಡೆಯುತಾು ರೆ. 

ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ: 

ಮುಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರ ಅಧಿರ್ಕರಾವಧಿ ಆರು 

ವಷಾ ಅರ್ವಾ 65 ವಷಾಗಳು, ಯವುದು ಮೊದಲನ್ದ್ೋ ಅದರಂತೆ ಅಧಿರ್ಕರದ್ಧಿಂದ 

ನಿವೃತ್ರು ರಾಗುತಾು ರೆ.ಅವರು ಅಧಯ ಕ್ಷರನುು  ಉದ್ದು ೋಶಿಸಿ ರಾಜೋನಾಮೆ ಪ್ತ್್ರ ವನುು  ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ 

ಯವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ರಾಜೋನಾಮೆಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಬಹುದು 

ರಾಜೀನಮೆ: 

1. ಅವರು ಯವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ರಾಜೋನಾಮೆ ನಿೋಡಬಹುದು ಅರ್ವಾ ಅವಧಿ 

ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವರನುು  ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. 

2. ಮುಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರನುು  ಅವರ ಹುದ್ದು ಯಿಿಂದ ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್್ಾನ್ 

ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ವಜಾ ಮಾಡುವ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅದೇ ವಿಧಾನ್ದ ಮೂಲಕ 

ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು. 

ನಯಯಾಧಿೀಶರ ನೇಮಕಾತ್ರಗಳನ್ನು  ತ್ವ ರಿತ್ ಗಳಿಸ್ಲು 

ಮುಿಂದಾದ ಕಿಂದಿ : (Centre to push judges’ appointments) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಹೈಕೊೀಟ್ಯ ನಯ ಯಾಧಿೀಶರ ನೇಮಕಾತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರು ತ್ರಿಂಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಚ  

ಕಾಲ ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದರುವ ಸ್ತಪಿ ೀಿಂಕೊೀಟ್ಯ ಕೊಲಿಜಯಂ ನ್ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಮೂರು 
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ತ್ರಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ರೋಮಾಾನಿಸುವಂತೆ ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರದ ಮುಿಂದ್ದ ಸುಪ್್ರ ೋಿಂಕೊೋಟ್ಾ ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ 

ಮಂಡಿಸಿದ್ದ. 

ನಯ ಯಾಧಿೀಶರ ನೇಮಕಾತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ವು ಯಾವುದೇ 

ನಿಗದತ್ ಗಡುವನ್ನು  ಸೂಚಸ್ತತ್ು ದೆಯೇ? 

ಹಾಗೇನ್ನ ಇಲಿ . ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯ ಮೂಲಕ ಕಾಯಯವಿಧಾನ್ದ ಜೆಾ ಪಕ 

ಪತಿ್ವು (Memorandum of Procedure- MoP) ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಿಂಗಕೆು  ಮಾಗಾದಶಾನ್ 

ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ವು ಯವುದೇ ಗಡುವನುು  ವಿಧಿಸುವುದ್ಧಲಿ  ಆದರೆ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  

ಸಮಂಜ್ಸವಾದ ಸಮಯದ್ಳಗೆ ಪ್ಯಣಾಗಳಸಬೇಕ್ಕ ಎಿಂದು ಮಾತ್್ರ  ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ. 

ಕೊಲಿಜಯಂ ವಯ ವಸ್ಯಥ  (Collegium System) : 

ಕೊಲ್ಲಜಯಂ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು, ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಮತ್ತು  ವಗಾಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯಗಿದುು  ಇದು ವರಿಷಠ  ನಯ ಯಾಲಯದ ತ್ರೀರ್ಪಯಗಳ ಮೂಲಕ 

ವಿಕಸ್ನ್ಗಿಂಡಿದೆಯ್ದ ಹೊರತ್ತ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನಯಿಿಂದಾಗಲಿ ಅರ್ವಾ ಸಂಸ್ತ್ತು  

ರೂಪಸಿದ ಕಾಯೆ್ದಯಿಿಂದಾಗಲಿ  ಅಭಿವೃದಿ ಗಿಂಡಿಲಿ . 

1. ಸ್ತಪಿ ೀಿಂಕೊೀಟ್ಯ ಕೊಲಿಜಯಂ: ಇದು ಭಾರತ್ರದ ಸರ್ೋಾಚೆ  ನಾಯ ಯಲಯ ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ಅಧಯ ಕ್ಷರನಾು ಗಿ ಹಾಗೂ ಇತ್ರರ 4 ಹಿರಿಯ 

ನಯ ಯಾಧಿೀಶರನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಹೈಕೊೀಟ್ಯ ಕೊಲಿಜಯಂ: ಇದರ ನೇತೃತ್ರಾ ವನುು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಚು  

ನಾಯ ಯಲಯದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಾಗಳು ವಹಿಸಿರುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಆ ಉಚು  

ನಾಯ ಯಲಯದ ಇತ್ರರ ನಲವ ರು ಹಿರಿಯ ನಯ ಯಾಧಿೀಶರನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನಗಳು: 

1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ ವಿಧಿ 124(2) ರ ಪ್್ರ್ಕರ, ಭಾರತ್ರದ ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳು, ಅಗತ್ರಯ ವೆಿಂದು 

ಭಾವಿಸಿದ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಸುಪ್್ರ ೋಿಂಕೊೋಟ್ಾ ನ್ ಇತ್ರರೆ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರು ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  

ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ಗಳ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರೊಿಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತ್ರರ ತ್ರಮೂ  ಸಹಿ ಹಾಗೂ 

ಮುದ್್ದ  ಹಿಂದ್ಧದ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸುಪ್್ರ ೋಿಂಕೊೋಟ್ಾ ನ್ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು , ನೇಮಕ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

2. ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 217 ವಿಧಿಯ ಪ್್ರ್ಕರ ಭಾರತ್ರದ ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳು ಹೈಕೊೋಟ್ಾ 

ಗಳ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ವರಿಷಾ  ನಾಯ ಯಲಯದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಾಗಳಿಂದ್ಧಗೆ, 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ದ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲರೊಿಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತ್ರರ ನೇಮಕ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಒಿಂದು ವೇಳೆ ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ಗಳ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ 

ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ನ್ ಇತ್ರರೆ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ನ್ ಮುಖಯ ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಾಯವರೊಿಂದ್ಧಗೆ ಕೂಡ 

ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 
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ಉಚಚ  ನಯಯಾಲಯಗಳಲಿಿ  ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ 

ನಯಯಾಧಿೀಶರ ನೇಮಕಾತ್ರಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನ ತೀರಿದ 

ಸ್ತಪಿ ೀಿಂಕೊೀಟ್ಯ: (SC paves way for ad-hoc judges in HCs) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಹೈಕೊೋಟ್್ಾಗಳಲಿ್ಲ  ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದರುವ ಸ್ತಮಾರು 57 ಲಕ್ಷ ಪಿ ಕರಣಗಳನ್ನು  “ಡಾಕೆಟ್ 

ಸಫ ೋಟ” ಎಿಂದು ವಿವರಿಸಿರುವ ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ, ಆಟಿಯಕಲ್ 224 A ಬಳಸಿ ನಿವೃತ್ರು  

ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  ಎರಡರಿಿಂದ ಮೂರು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತಾತಾು ಲ್ಲಕಕ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಾಗಿ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಿ ದ್ದ. 

ಏಕೆಿಂದರೆ, ಬ್ದಯ ಕ್ಸ ಲ್ಯಗ್ ಪ್್ ಕರಣಗಳನುು  ತೆರವುಗಳಸಲು ಈ ಕ್ಮ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಅಲಿದ್ದ, 

ಈ ನೇಮರ್ಕತ್ರಗಳನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸಲು ಮಾಗಾಸೂಚಿಗಳನುು  ಕೂಡ ನಿೋಡಿದ್ದ. 

  

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 224 A ವಿಧಿ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 224 ಎ ವಿಧಿಯು, ತಾತಾು ಲ್ಲಕ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ (ad-hoc judges) ನೇಮರ್ಕತ್ರಗಾಗಿ 

ಸ್ವಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 224 ಎ ವಿಧಿಯ ಪಿಕಾರ, ಒಿಂದು ರಾಜ್ಯ ದ ಹೈಕೊೋಟ್್ಾನ್ ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಧಿೋಶರು, ಯವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳ ಪ್ಯವಾಾನುಮತ್ರಯಿಂದ್ಧಗೆ, 

ಅದೇ ಹೈಕೊೋಟ್್ಾನ್ಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಯವುದೇ ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ನ್ಲಿ್ಲ  

ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಿದ ಯವುದೇ ವಯ ಕಿು ಗೆ (ನಿವೃತ್ರು  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಿಗೆ) ಆ 

ರಾಜ್ಯ ದ ಹೈಕೊೋಟ್್ಾನ್ಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಬೇಕೆಿಂದು 

ವಿನಂತ್ರಸಬಹುದು. 
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ಪಿ ಕರಣಗಳು ಇಷ್್ ಿಂದುದಡಡ  ಪಿಮಾಣದಲಿಿ  ಬಾಕ್ತ ಉಳಿದರಲು ಕಾರಣಗಳು: 

1. ಸ್ಕಾಯರವೇ ಅತ್ರದಡಡ  ದಾವೆದಾರನಗಿದೆ. 

2. ಕಡಿಮೆ ಬಜ್ಞಟ್ ಹಂಚಕೆ: ನಾಯ ಯಿಂಗಕೆು  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ಜಡಿಪ್ರಯ 0.08% 

ಮತ್ತು  0.09% ರ ನ್ಡುವೆ ಇರುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಮುಿಂದೂಡಿಕೆಯನ್ನು  ಬಯಸ್ತವ ಸಂಪಿದಾಯ. 

4. ನಾಯ ಯಿಂಗ ನೇಮರ್ಕತ್ರಗಳಲಿ್ಲನ್ ವಿಳಂಬ. 

 

 ಸಂವಿಧಾನ್ದ 223 ನೇ ವಿಧಿ: (Article 223 of the Constitution) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 223 ನೇ ವಿಧಿಯಿಿಂದ ಪ್್ ದತ್ರು ವಾಗಿರುವ ಅಧಿರ್ಕರವನುು  ಬಳಸಿಕೊಿಂಡು 

ಭಾರತ್ರದ ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳು,ಕಲು ತಾು  ಹೈಕೊೋಟ್್ಾನ್ ಹಿರಿಯ-ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಾದ ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಾ ರಾಜೇಶ್ 

ಬ್ಸಿಂದಾಲ್ ಅವರನುು  ಅದೇ ನಾಯ ಯಲಯದ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಾಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಕತ್ರಾವಯ ಗಳನುು  

ನಿವಾಹಿಸಲು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು. 

  

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 223 ನೇ ವಿಧಿ ಕುರಿತ್ತ: 

“ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖಯ  ನಯ ಯಮೂತ್ರಯಗಳ ನೇಮಕಾತ್ರ” 

 (“Appointment of acting Chief Justice”) 

ಹೈಕೊೋಟ್್ಾನ್ ಮುಖಯ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ ಕಚೇರಿ ಖಾಲ್ಲ ಉಳದರೆ ಅರ್ವಾ ಅಿಂತ್ರಹ ಯವುದೇ ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಾಗಳು ಗೈರುಹಾಜ್ರಿಯ ರ್ಕರಣದ್ಧಿಂದ ನಾಯ ಯಲಯಕೆು  ಲಭಯ ವಿಲಿದ್ಧದು ರೆ ಅರ್ವಾ ಅವರ 

ಕಚೇರಿಯ ಕತ್ರಾವಯ ಗಳನುು  ನಿವಾಹಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗದ್ಧದಾು ಗ, ಕಚೇರಿಯ ಕತ್ರಾವಯ ಗಳನುು  ನಿವಾಹಿಸಲು 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಚು  ನಾಯ ಯಲಯದ ಇತ್ರರ ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಲಿ್ಲ  ಓವಾ ನಾಯ ಯಮೂತ್ರಾಗಳನುು  ಮುಖಯ  

ನಾಯ ಯಧಿೋಶರ ಕಚೇರಿಯ ಕತ್ರಾವಯ ಗಳನುು  ನಿವಾಹಿಸಲು  (ಹಂಗಾಮಿ ಮುಖಯ  

ನಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗಿ) ರಾಷ್ ರಪ್ತ್ರಗಳು ನೇಮಿಸಬಹುದು. 
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ವಿಷಯಗಳು: ದ್ಧಾ ಪ್ಕಿಷ ೋಯ, ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ಜಾಗತ್ರಕ ಗುಿಂಪುಗಳು ಮತ್ತು  

ಭಾರತ್ರಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪ ಿಂದಗಳು ಮತ್ತು  / ಅರ್ವಾ ಭಾರತ್ರದ ಹಿತಾಸಕಿು ಗಳ 

ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಸೋರುವ ಅಿಂಶಗಳು. 

________________________________________________________________________  

ಬಿಮ್ೂ  ಟೆಕ್: (BIMSTEC) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಶಿಿ ೀಲಂಕಾದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿಿ  17 ನೇ ಬಿಮ್ೂ  ಟೆಕ್  (ಬಹು-ವಲಯ ತಾಿಂತ್್ರ ಕ ಮತ್ತು  

ಆರ್ಥಾಕ ಸಹರ್ಕರರ್ಕು ಗಿ ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಕ್ಮ -BIMSTEC ) ಮಂತ್್ರಗಳ ಸಭೆ ಜ್ರುಗಿತ್ತ. 

1. ಈ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾಯ ನಾೂ ರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ  ಏಳು ಸ್ದಸ್ಯ  ರಾಷ್ ಿ ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ವು. ಪ್್ಸುು ತ್ರ 

ಮಾಯ ನಾೂ ರ್ ಸೇನಾ ವಿರೊೋಧಿ ಪ್್ ತ್ರಭಟನಾರ್ಕರರ ವಿರುದಧ  ದ್ಡು ಮಟ್ ದ ಕ್ಮ ಕೈಗಳುಳ ತ್ರು ದ್ದ 

ಎಿಂದು ತ್ರಳದುಬಂದ್ಧದ್ದ. 

ಏನಿದು ಬಿಮ್ೂ  ಟೆಕ್? 

ಬ್ಸಮ್  ಟ್ಟಕ್ಸ ಎಿಂದರೆ, ‘ಬಹು-ವಲಯ ತಾಿಂತ್್ರ ಕ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಸಹರ್ಕರರ್ಕು ಗಿ ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲ  

ಉಪ್ಕ್ಮ’ (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 

Cooperation- BIMSTEC). 

1. ಬಿಮ್ೂ  ಟೆಕ್ ದಕಿ್ತ ಣ ಏಷ್ಯಯ ದ 5 ಮತ್ತು  ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಯಯ ದ 2 ಒಟ್ು  7 ದೇಶಗಳ 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಸಂಘಟನಯಾಗಿದೆ. 1997 ರಲಿಿ , ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲಯನುು  ಸಂಯೋಜಸುವ 

ಪ್್ಯತ್ರು ದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಗುಿಂಪ್ನುು  ರಚಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಮೂಲತಃ ಈ ಗುಿಂಪ್ರನ್ಲಿ್ಲ  ಬ್ದಿಂಗಿಾದೇಶ, ಭಾರತ್ರ, ಶ್ಿ ೋಲಂರ್ಕ ಮತ್ತು  ಥೈಲ್ಯಯ ಿಂಡ್ ಸೇರಿದು ವು, ನಂತ್ರರ 

ಮಾಯ ನಾೂ ರ್, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು  ಭೂತಾನ್ ಸಹ ಅದರ ಸದಸಯ ರಾದವು. 

3. ಬ್ಸಮ್  ಟ್ಟಕ್ಸ, ಈಗ ದಕಿಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ ದ ಐದು ದೇಶಗಳನುು  ಮತ್ತು  ಆಸಿಯನ್ ನ್ ಎರಡು ದೇಶಗಳನುು  

ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದಯಲಿದ್ದ, ದಕಿ್ತ ಣ ಏಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಯಯ ದ ನ್ಡುವಿನ್ ಸೇತ್ತವೆಯಗಿಯೂ 

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಈ ಗುಿಂಪು ಮಾಲಿಡ ೀವ್ೂ , ಅಫ್ಘಾ ನಿಸಾು ನ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರಕ್ತಸಾು ನ್ಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ದಕಿ್ತ ಣ 

ಏಷ್ಯಯ ದ ಎಲಿಾ  ಪಿಮುಖ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. 

ಈ ವಲಯವು ಏಕೆ ಅಷ್್ ಿಂದು ಪಿಮುಖವಾಗಿದೆ? 

1. ಬ್ಸಮ್  ಟ್ಟಕ್ಸ ನ್ ಏಳು ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು  ಅದರ ಸುತ್ರು ಮುತ್ರು ಲ್ಲನ್ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ದ ಒಟ್ು  

ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಐದನೇ ಒಿಂದು ಭಾಗದಷ್್ಟ  (22%) ಜ್ನ್ರು ವಾಸಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಈ 7 ದೇಶಗಳ 

ಒಟ್ು  ಜಡಿಪ್ರಯು $ 7 ಟ್ಿ ಲ್ಲಯನ್ ಆಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲಯು ನೈಸಗಿಾಕ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದಧ ವಾಗಿದ್ದ, ಅದನುು  ಇನೂು  

ಪ್ಯಣಾಪ್್ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಶೋಧಿಸಲ್ಯಗಿಲಿ . ಪ್್ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪಾರವಾಗುವ ಒಟ್ು  ವಸುು ಗಳ ನಾಲು ನೇ 

ಒಿಂದು ಭಾಗವು ಪ್್ ತ್ರವಷಾ ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಬಿಮ್್ಸ್್ಯ ಕ್್ನ್ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ:   

ಈ ಪ್್ದೇಶದ ಅತ್ರದ್ಡು  ಆರ್ಥಾಕತೆಯಗಿ, ಈ ವಲಯವು ಭಾರತ್ರಕೆು  ಬಹಳ ಮುಖಯ ವಾಗಿದ್ದ. 
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1. ಬ್ಸಮ್ೆ ್ ಕ್ಸ, ದಕಿಷ ಣ ಮತ್ತು  ಆಗೆು ೋಯ ಏಷ್ಠಯ ದ ಜ್ನ್ರನುು  ಮಾತ್್ರ  ಸಂಪ್ಕಿಾಸುವುದಲಿದ್ದ, ಗ್ೆ ೋಟ್      

ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು  ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲಯ ಪ್ರಿಸರ ವಲಯವನುು  ಪ್ರಸಪ ರ ಸಂಪ್ಕಿಾಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಭಾರತ್ರಕೆು , ಇದು ‘ನೆರೆಹರೆ ಮೊದಲು’ ಮತ್ತು  ‘ಪ್ಯವಾದತ್ರು  ನ್ಡೆ’ (act east) ಯ ಪ್್ಮುಖ 

ವಿದೇಶಾಿಂಗ ನಿೋತ್ರಯ ಆದಯ ತೆಗಳನುು  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಸುವ ಸ್ವಾ ಭಾವಿಕ ವೇದ್ಧಕೆಯಗಿದ್ದ. 

3. ನ್ವದ್ದಹಲ್ಲಗೆ, ಬ್ಸಮ್ೆ ್ ಕ್ಸ ನೊಿಂದ್ಧಗಿನ್ ಸಂಬಂಧಕೆು  ಒಿಂದು ಪ್್ಮುಖ ರ್ಕರಣವೆಿಂದರೆ ಈ 

ಪ್್ದೇಶದ ವಿಶಾಲ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾ, ಇದು ದಕಿಷ ಣ ಮತ್ತು  ಆಗೆು ೋಯ ಏಷ್ಠಯ ದ ದೇಶಗಳಿಂದ್ಧಗೆ 

ಪ್್ಮುಖ ಸಂಪ್ಕಾ ಮಾಗಾಗಳನುು  ತೆರೆಯುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲಯ ಪ್ಕು ದಲಿ್ಲರುವ ನಾಲುು  ಕರಾವಳ ರಾಜ್ಯ ಗಳ (ಆಿಂಧ್ ಪ್್ದೇಶ, ಒಡಿಶಾ, 

ತ್ರಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು  ಪ್ಶಿು ಮ ಬಂಗಾಳ) ಸುಮಾರು 300 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜ್ನ್ರು, ಅರ್ವಾ 

ಭಾರತ್ರದ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ನಾಲು ನೇ ಒಿಂದು ಭಾಗದಷ್್ಟ  ಜ್ನ್ರು ವಾಸಿಸುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

5. ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರದ ದೃಷ್ಿ ಕೊೋನ್ದ್ಧಿಂದ, ಮಲರ್ಕು  ಜ್ಲಸಂಧಿಗೆ ಒಿಂದು ಕೊಳವೆಯಂತೆ ಇರುವ 

ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲಯು ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರಕೆು  ತ್ರನ್ು  ಪ್್ವೇಶವನುು  ರ್ಕಪಾಡಿಕೊಳಳ ಲು 

ಆಕ್ಮಣರ್ಕರಿ ಮನೊೋಭಾವದ ಚಿೋನಾಕೆು  ಒಿಂದು ಪ್್ಮುಖ ವೇದ್ಧಕೆಯಗಿ ಹರಹಮಿೂ ದ್ದ. 

6. ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದಲಿ್ಲ  ಜ್ಲ್ಯಿಂತ್ರಗಾಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು  ಹಡಗುಗಳ ಚಲನೆಯನುು  

ಹೆಚಿು ಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿೋನಾ ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಾಬಲಯ  ಸ್ವಧಿಸುತ್ರು ರುವುದರಿಿಂದ, 

ಬ್ಸಮ್ಸ್್ಥ ಕ್ಸ ದೇಶಗಳಿಂದ್ಧಗಿನ್ ತ್ರನ್ು  ಸಂಬಂಧವನುು  ಬಲಪ್ಡಿಸುವುದು ಭಾರತ್ರದ ಹಿತಾಸಕಿು  

ದೃಷ್ಿ ಯಿಿಂದ ಪ್್ಮುಖವಾಗಿದ್ದ. 

 

___ಸ್ರಬರಾಜು ಸ್ರಪಳಿ ಸಿಥ ತ್ರಸಾಥ ಪಕತ್ವ  ಉಪಕಿಮ / 

ಸ್ಪಿೆ ೈ ಚೈನ್ ರೆಸಿಲಿಯನ್ೂ  ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (SCRI): (Supply Chain Resilience Initiative) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇಿಂಡೀ-ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಪಿದೇಶದಲಿಿ  ಚೀನದ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ರಪಳಿಯ ಪಿ್ರಬಲಯ ವನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ತವ 

ಕಿಮವಾಗಿ, ಭಾರತ್, ಜಪ್ರನ್ ಮತ್ತು  ಆಸ್್ಯ ಿ ೀಲಿಯಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಮಂತ್್ರಗಳು 

ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸ್ರಬರಾಜು ಸ್ರಪಳಿ ಸಿಥ ತ್ರಸಾಥ ಪಕತ್ವ  ಉಪಕಿಮವನ್ನು  (Supply Chain Resilience 

Initiative) ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದಾು ರೆ. 

  

ಹಾಗೆಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಸರಬರಾಜು ಸರಪ್ಳ ಸೆಿ ತ್ರಸೆ್ವ ಪ್ಕತ್ರಾ  ಉಪ್ಕ್ಮ / 
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ಸಪಿ್ ೈ ಚೈನ್ ರೆಸಿಲ್ಲಯನ್್  ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ (SCRI) ಈ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಬಲವಾದ, ಸುಸೆಿ ರ, ಸಮತೋಲ್ಲತ್ರ 

ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ರಗಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು  ಅಿಂತ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಧಿಸುವ ಉದ್ದು ೋಶದ್ಧಿಂದ ಪ್ಯರೈಕೆ ಸರಪ್ಳಯಲಿ್ಲ  

ಸೆಿ ತ್ರಸೆ್ವ ಪ್ಕತ್ರಾ ವನುು  ಹೆಚಿು ಸುವ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ಚಕ್ವನುು  ಸೃಷ್ಿ ಸುವ ಗುರಿಯನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

• ಆರಂಭದಲಿ್ಲ , SCRI ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಖರಿೋದ್ಧದಾರ-ಮಾರಾಟಗಾರರನುು  ಸಂಘಟಿಸುವತ್ರು  ಗಮನ್ 

ಹರಿಸಲ್ಯಗುವುದು ನಂತ್ರರ ಸಮೊ ೋಳನ್ ರ್ಕಯಾಕ್ಮಗಳು ಪ್ಯರೈಕೆ ಸರಪ್ಳ ನಿಮೂಾಲನೆ, ಹೂಡಿಕೆ-

ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹಕ ರ್ಕಯಾಕ್ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಸೆ ಗಾರರಲಿ್ಲ  ತ್ರಮೂ  ಪ್ಯರೈಕೆ ಸರಪ್ಳಗಳನುು  

ವೈವಿಧಯ ಗಳಸುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಯನುು  ಅನೆಾ ೋಷಿಸಲು ಉತ್ರು ಮ ಅಭಾಯ ಸಗಳನುು  ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಲು 

ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಈ ಉಪಕಿಮದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ಸಂಭ್ವನಿೀಯ ನಿೀತ್ರ ಕಿಮಗಳು: 

1. ಡಿಜಟಲ್ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ದ ವಧಿಾತ್ರ ಬಳಕೆಯನುು  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುವುದು ಮತ್ತು  

2. ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ಹೂಡಿಕೆಯ ವೈವಿಧಿಯ ೋಕರಣಕೆು  ಒತ್ತು  ನಿೋಡುವುದು. 

 

  

ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1. ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಇಿಂಡೊೋ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪ್ಯರೈಕೆ 

ಸರಪ್ಳಯನುು  ಪುನ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರಿೋಕೆಷ ಯ ನ್ಡುವೆ ಚಿೋನಾದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಅವಲಂಬನೆಯನುು  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ‘ಸಪಿ್ ೈ ಚೈನ್ ರೆಸಿಲ್ಲಯನ್್  ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್’ ನ್ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಆಸಿಯನ್-ಜ್ಪಾನ್ ಆರ್ಥಾಕ ಸೆಿ ತ್ರಸೆ್ವ ಪ್ಕತ್ರಾ  ಕ್ಿಯ ಯೋಜ್ನೆ (Asean-Japan Economic 

Resilience Action Plan) ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರ-ಜ್ಪಾನ್ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಸಪ ಧಾಾತ್ರೂ ಕತೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ ದಂತ್ರಹ 

ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲರುವ ದ್ಧಾ ಪ್ಕಿಷ ೋಯ ಚೌಕಟ್ ನುು  ನಿಮಿಾಸುವುದು ಮತ್ತು  ಈ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಿದೇಶಿ ನೇರ 

ಹೂಡಿಕೆಯನುು  ಆಕಷಿಾಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

___________________________________________________________________ 

ವಿಷಯಗಳು: ಪ್್ಮುಖ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಏಜೆನ್ಿ ಗಳು ಮತ್ತು  

ವೇದ್ಧಕೆಗಳು, ಅವುಗಳ ರಚನೆ, ಮತ್ತು  ಆದೇಶ. 
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ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ನಯಯಾಲಯ (ICC): 

(International Criminal Court -ICC) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸೆ್ವನ್ದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜ್ೋ ಬ್ಸಡನ್ ಅವರು, ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕ್ಿಮಿನ್ಲ್ 

ನಾಯ ಯಲಯದ (ICC) ಇಬಬ ರು ಉನ್ು ತ್ರ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಿಂದ್ಧನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ು  

ಟ್ ಿಂಪ ವಿಧಿಸಿದು  ನಿಬಾಿಂಧಗಳನುು  ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾು ರೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕ್ಿಮಿನ್ಲ್ ನಾಯ ಯಲಯವು, ಅಪ್ಘಾನಿಸ್ವು ನ್ದಲಿ್ಲ  ಅಮೇರಿರ್ಕದ ಮಿಲ್ಲಟರಿ 

ಪ್ಡೆಗಳು ನ್ಡೆಸಿದ ಅಪ್ರಾಧ ಕೃತ್ರಯ ಗಳನುು  ತ್ರನಿಖ್ಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. ಆದರೆ, ಅಿಂದ್ಧನ್ ಟ್ ಿಂಪ 

ಆಡಳತ್ರವು, ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನ್ದಲಿ್ಲನ್ ಕೃತ್ರಯ ಗಳಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕನ್ು ರ ವಿರುದಧ  ಮತ್ತು  ಪಾಯ ಲೇಸಿು ೋನಿಯರ 

ವಿರುದಧ  ಕ್ಮ ಕೈಗಿಂಡಿದು ರ್ಕು ಗಿ ಇಸ್್ಥ ೋಲ್ಲನ್ ವಿರುದಧ  ರ್ಕನೂನು ಕ್ಮ ಜ್ರಗಿಸುವ 

ನಾಯ ಯಮಂಡಳಯ ಕ್ಮಗಳಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್್ ತ್ರರೊೋಧ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿತ್ತು . 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ನಯ ಯಾಲಯದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕ್ಿಮಿನ್ಲ್ ನಾಯ ಯಲಯವು ನದಲಾಯ ಯಿಂಡೂ  ನ್ ಹೇಗ್ ನ್ಲಿಿದೆ. ನ್ರಮೇಧ, 

ಯುದಧ  ಅಪ್ರಾಧಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯ ವಿರುದಧ ದ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇದು 

ಅಿಂತ್ರಮ ನಾಯ ಯಲಯವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ನಯ ಯಾಲಯವು ಮದಲ ಶಾಶವ ತ್, ಒಪಪ ಿಂದ ಆಧಾರಿತ್ 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಅಪರಾಧ್ ನಯ ಯಾಲಯವಾಗಿದೆ, ಇದನುು  ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ 

ಸಮುದಾಯಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಂಭಿೋರ ಅಪ್ರಾಧಗಳನುು  ಮಾಡುವ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳನುು  

ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತು  ಶಿಕಿಷ ಸಲು ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕ್ಿಮಿನ್ಲ್ ನಾಯ ಯಲಯವನುು  ರೀಮ್ ಶಾಸ್ನ್ದ (the Rome 

Statute) ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ, ಇದು ಜುಲೈ 1, 2002 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದತ್ತ. 

 

  ಧ್ನ್ಸ್ಹಾಯ: ನಾಯ ಯಲಯದ ವೆಚು ಗಳನುು  ಪ್ಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳು 

ಭರಿಸುತ್ರು ವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಯ ಕಿು ಗಳು, 

ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಂದ ಸಾ ಯಂಪ್್ ೋರಿತ್ರ ಕೊಡುಗೆಗಳನುು  ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ದ್ದ. 
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ರಚನ ಮತ್ತು  ಮತ್ದಾನ್ದ ಶಕ್ತು : 

1. ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಅಪ್ರಾಧ ನಾಯ ಯಲಯದ (ಐಸಿಸಿ) ನಿವಾಹಣೆ, ಶಾಸರ್ಕಿಂಗ ಸಂಸೆ್ಥ  ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  

ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಸದಸಯ ರ ಸಭೆ, ಪ್್ ತ್ರ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರದ್ಧಿಂದ ಒಬಬ  ಪ್್ ತ್ರನಿಧಿಯನುು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಪ್್ ತ್ರಯಬಬ  ಸದಸಯ ರಿಗೂ ಒಿಂದು ಮತ್ರವಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಸವಾಾನುಮತ್ರದ ನಿಧಾಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು “ಎಲಿ  

ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳನುು  ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ”. ಒಿಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆಗ  ಒಮೂ ತ್ರವಿಲಿದ್ಧದಾು ಗ, ಮತ್ರದಾನ್ದ 

ಮೂಲಕ ನಿಧಾಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ICC ಓವಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ಇಬಬ ರು ಉಪ್ರಧ್ಯ ಕ್ಷರನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ, ಅವರನುು  ಮೂರು 

ವಷಯಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸದಸಯ ರು ಆಯ್ದು  ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

 ಉತ್ು ರ ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ ಒಪಪ ಿಂದ ಸಂಘಟನ(NATO): 

 (North Atlantic Treaty Organization) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ರಷ್ಠಯ  ಪ್ರ ಒಲವಿರುವ ಪ್್ ತೆಯ ೋಕತಾವಾದ್ಧಗಳಿಂದ್ಧಗಿನ್ ಹೋರಾಟವನುು  ಕೊನೆಗಳಸಲು 

ನಾಯ ಟ್ೋ ಮೈತ್್ರಕೂಟದಲಿ್ಲ   ತ್ರನ್ು  ದೇಶಕೆು  ಆದಷ್್ಟ  ಬೇಗ ಸದಸಯ ತ್ರಾ ವನುು  ನಿೋಡುವುದ್ಿಂದೇ 

ಉಳದ್ಧರುವ ಏಕೈಕ ಮಾಗಾ ಎಿಂದು ಉಕ್ೆ ೋನಿಯನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ರ್ಲಡಿಮೈರ್ ಜೆಲೆನ್ಿ ು  

(Volodymyr Zelensky) ಹೇಳದಾು ರೆ. ಆ ಮೂಲಕ NATO ಸಂಘಟನೆಯು ತ್ರನ್ು  ದೇಶಕೆು  

ತ್ರಾ ರಿತ್ರವಾಗಿ ಸದಸಯ ತ್ರಾ ವನುು  ನಿೋಡಬೇಕೆಿಂದು ಆಗ್ಹಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಪ್ಯವಾ ಉಕ್ೆ ೋನ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್್ಮುಖವಾಗಿ ಸಂಘಷಾವು ಉಲಬ ಣಗಳುಳ ವ ಭಿೋತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ದ್ದ, ಅಲಿ್ಲ  

ಉಕ್ೆ ೋನ್ ನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ಡೆಗಳು ಮುಖಯ ವಾಗಿ ರಷಯ ನ್ ಭಾಷ್ಠ ಮಾತ್ರನಾಡುವ ಡಾನ್್ಬ್ದಸ್ 

ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲನ್ ಪ್್ ತೆಯ ೋಕತಾವಾದ್ಧಗಳ ವಿರುದಧ  2014 ರಿಿಂದ ಹೋರಾಡುತ್ರು ವೆ. ಕ್ಿಮಿಯನ್ 

ಪ್ಯಾಯ ದ್ಧಾ ೋಪ್ವನುು  ಮಾಸು ೋ 2014 ರಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿತ್ತ. 

ಉತ್ು ರ ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ ಒಪಪ ಿಂದ ಸಂಘಟನ-NATO ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಉತ್ರು ರ ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ಸ ಒಪ್ಪ ಿಂದ ಸಂಘಟನೆ- NATO ಒಿಂದು ಅಿಂತ್ರ್ ಸ್ಕಾಯರಿ ಮಿಲಿಟರಿ 

ಮತಿ್ರಕ್ಕಟವಾಗಿದೆ. 

2.  ಇದನುು  ವಾಷ್ಟಿಂಗ್ ನ್ ಒಪಪ ಿಂದದ ಮೂಲಕ ಏಪಿಲ್ 4, 1949 ರಂದು ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

3. ಪಿಧಾನ್ ಕಚೇರಿ – ಬ್ ಸ್ಥಲ್್ , ಬೆಲ್ಲಜ ಯಂ. 

4. ಮತಿ್ರಕ್ಕಟದ ಕಮಾಿಂಡ್ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಗಳ ಪಿಧಾನ್ ಕಚೇರಿ – ಮೊನ್್ , ಬೆಲ್ಲಜ ಯಂ. 

 NATO ದ ಮಹತ್ವ : 

ನಾಯ ಟ್ೋ ಒಿಂದು ಸ್ವಮೂಹಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ರೂಪ್ರಸುತ್ರು ದ್ದ, ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅದರ 

ಸಾ ತಂತ್್ರ  ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳು ಯವುದೇ ಬ್ದಹಯ  ಆಕ್ಮಣದ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಮೂಹಿಕ 

ರಕ್ಷಣೆಯನುು  ಒದಗಿಸಲು ಸಿದಧ ವಾಗಿವೆ. 

ಸಂರಚನ: 

ಉತ್ರು ರ ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ಸ ಒಪ್ಪ ಿಂದ ಸಂಘಟನೆ (NATO) ಯು 12 ಮೂಲ ಸಾಥ ಪಕ ಸ್ದಸ್ಯ  

ದೇಶಗಳಿಿಂದ ಸಾಥ ಪತ್ವಾಯಿತ್ತ, ಪಿ ಸ್ತು ತ್ ಅದರ ಸ್ದಸ್ಯ ತ್ವ  30 ಕೆಕ  ಹೆಚಚ ಳಗಿಂಡಿದೆ. ಈ 
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ಗುಿಂಪ್ರಗೆ ಸೇಪ್ಾಡೆಗಿಂಡ ಇತ್ರು ೋಚಿನ್ ದೇಶ ಉತ್ು ರ ಮಾಯ ಸಿಡೀನಿಯಾ, ಇದನುು  ಮಾರ್ಚಾ 27, 

2020 ರಂದು ನಾಯ ಟ್ೋದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕೃತ್ರವಾಗಿ ಸೇಪ್ಾಡೆಗಳಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ನಾಯ ಟ್ೋ ಸದಸಯ ತ್ರಾ ವು ‘ಈ ಒಪಪ ಿಂದದ ತ್ತ್ವ ಗಳನ್ನು  ಮತ್ು ಷ್್ಟ  ಹೆಚಚ ಸ್ತವ, ಗೌರವಿಸ್ತವ 

ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ ಪಿದೇಶದ ಸ್ತರಕ್ಷತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡುವ ಯಾವುದೇ 

ಯುರೀಪಯನ್ ದೇಶಕೆಕ ’ ಮುಕು ವಾಗಿದೆ. 

ಉದೆೆ ೀಶಗಳು: 

ರಾಜಕ್ತೀಯ – ನಾಯ ಟ್ೋ ಪ್್ಜಾಪ್್ಭುತ್ರಾ  ಮೌಲಯ ಗಳನುು  ಉತೆು ೋಜಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನುು  

ಪ್ರಿಹರಿಸಲು, ಪ್ರಸಪ ರ ನಂಬ್ಸಕೆಯನುು  ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು  ದ್ಧೋಘಾಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸಂಘಷಾವನುು  

ತ್ರಡೆಗಟ್ ಲು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಸಹಕರಿಸಲು ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ. 

ಮಿಲಿಟರಿ – ವಿವಾದಗಳನುು  ಶಾಿಂತ್ರಯುತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ನಾಯ ಟ್ೋ ಬದಧ ವಾಗಿದ್ದ. 

ರಾಜ್ತಾಿಂತ್್ರ ಕ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಬ್ಸಕು ಟ್ು -ನಿವಾಹಣಾ ರ್ಕಯಾಚರಣೆಗಳನುು  

ಕೈಗಳಳ ಲು ಅದು ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಶಕಿು ಯನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. ಈ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳನ್ನು  ನಯ ಟೀದ 

ಸಂಸಾಥ ಪಕ ಒಪಪ ಿಂದದ (ವಾಷ್ಟಿಂಗ್ ನ್ ಒಪಪ ಿಂದ) ಸಾಮೂಹಿಕ ರಕ್ಷರ್ಣ ಷರತ್ತು  (ವಿಧಿ 

5) ಅರ್ವಾ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಏರ್ಕಿಂಗಿಯಗಿ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರ ದೇಶಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹರ್ಕರದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರಲ್ಯಗುವುದು. 

 

  

ಸ್ವ ತಂತಿ್  ಸಂಚಾರ ಕಾಯಾಯಚರಣೆ (FONOP): 

(Freedom of Navigation Operation) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಅಮೆರಿರ್ಕದ ನೌರ್ಕಪ್ಡೆ ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕವಾಗಿ ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಕೆಯಲಿ್ಲ , ಈ 

ವಾರದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರದ ಲಕ್ಷದ್ಧಾ ೋಪ್ ಬಳಯ, ‘ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಯಕ ವಲಯ- (Exclusive 

Economic Zone- EEZ) ದಲಿಿ  ಉದೆೆ ೀಶಪೂವಯಕವಾಗಿ ನ್ವದೆಹಲಿಯ ಅನ್ನಮತ್ರಯನ್ನು  

ಪಡೆಯದೆ ಸ್ವ ತಂತಿ್  ಸಂಚಾರ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯನ್ನು  (FONOP) ಕೈಗಳಳ ಲಾಗಿತ್ತು  ಎಿಂದು 

ತ್ರಳಸಿದ್ದ. 
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ಆದಾಗೂಯ , ಭಾರತ್ರವು ಅಮೇರಿರ್ಕದ ಈ ನಿಧಾಾರವನುು  ಪ್್ ತ್ರಭಟಿಸಿದ್ದ, ಭಾರತ್ರದ ದೇಶಿೋಯ ಕಡಲ 

ರ್ಕನೂನು  ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕಡಲ ರ್ಕನೂನಿಗೆ ಪ್ಯಾಯವಲಿ    (the United Nations 

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ಎಿಂಬ ಅಮೇರಿರ್ಕದ ಹೇಳಕೆಯನುು  ಭಾರತ್ರವು 

ತ್ರರಸು ರಿಸಿದ್ದ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಭಾರತ್ರದ ಕಡಲ ರ್ಕನೂನಿನ್ ಪ್್ರ್ಕರ, ಯವುದೇ ದೇಶವು ತ್ರನ್ು  ‘ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಾಕ ವಲಯ’ದಲಿ್ಲ  

(EEZ) ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಕವಾಯತ್ತ ನ್ಡೆಸುವ ಮೊದಲು ತ್ರನ್ು  ಅಿಂದರೆ ಭಾರತ್ರದ ಒಪ್ರಪ ಗೆಯನುು  

ಪ್ಡೆಯುವುದು ಕಡಾು ಯವಾಗಿದ್ದ. 

1. ಒಿಂದು ದೇಶವು ತ್ರನ್ು  ಕರಾವಳಯಿಿಂದ 12 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಷ್್ಟ  ದೂರದ ಪ್ಾದೇಶಿಕ ನಿೋರಿನ್ 

ಮೇಲೆ ‘ಸಂಪ್ಯಣಾ ಸ್ವವಾಭೌಮತ್ರಾ ವನುು ’ ಹಿಂದ್ಧದು ರೂ, ಬೇಸ್್ಲನ್್ನಿಿಂದ 200 ನಾಟಿಕಲ್ 

ಮೈಲುಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಿರುವ ‘ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಾಕ ವಲಯ’ ದಲಿ್ಲ  ಸಮುದ್  ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳ 

ಪ್ರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾತ್್ರ  ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧರುತ್ರು ದ್ದ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

1. ಭಾರತ್ರದ ಪ್ಯವಾ ಅನುಮತ್ರ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ರ್ಕನೂನುಗಳು ಮತ್ತು  ‘ಸಾ ತಂತ್್ರ  

ಸಂಚಾರ ರ್ಕಯಾಚರಣೆ’ (FONOP) ಗೆ ಹಿಂದ್ಧಕೆಯಗುವುದ್ಧಲಿ  ಎಿಂದು ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಸ್್ಥ ೋಟ್್  

ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಭಾರತ್, ಚೀನ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಭಿನ್ು ವಾಗಿ, ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಕಡಲ 

ಕಾನೂನ್ನ ಒಪಪ ಿಂದವನ್ನು  (UNCLOS) ಯುಎಸ್ ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಿಲಿ . ಚಿೋನಾದ ಆಕ್ಮಣರ್ಕರಿ 

ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  ಪ್್ ಶಿು ಸಲು ವಿವಾದ್ಧತ್ರ ದಕಿಷ ಣ ಚಿೋನಾ ಸಮುದ್  ಮತ್ತು  ಹಿಿಂದೂ 

ಮಹಾಸ್ವಗರ ಪ್್ದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ರರ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಯುಎಸ್ ನಿಯಮಿತ್ರವಾಗಿ ‘ಸಾ ತಂತ್್ರ  

ಸಂಚಾರ ರ್ಕಯಾಚರಣೆ’ (FONOP) ಯನುು  ನ್ಡೆಸುತ್ರು ದ್ದ. ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ರ್ಕನೂನು ಅವರ್ಕಶ 

ನಿೋಡುವ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಅಮೇರಿರ್ಕ ರ್ಕಯಾಚರಣೆ ಕೈಗಳುಳ ತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ತ್ರಳಸಿದ್ದ. 

ಈಗಿನ್ ಕಾಳಜಯ ವಿಷಯವೇನ್ನ? 

ಇಿಂಡೊೋ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾ ವಿರುದಧ  ‘ವಿಶಾಾ ಸ್ವಹಾ ತ್ರಡೆಯನುು ’ ಸೃಷಿ್ ಸಲು ‘ರ್ಕಾ ಡ್’ 

ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತ್ರದ ನಿಕಟ ಸಹರ್ಕರವನುು  

ಪ್ಡೆಯಲು ಪ್್ಯತ್ರು ಸುತ್ರು ರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಭಾರತ್ರದ ‘ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಾಕ ವಲಯದಲಿ್ಲ ’  

ಅಮೇರಿರ್ಕ ನ್ಡೆಸಿದ “ಸಾ ತಂತ್್ರ  ಸಂಚಾರ ರ್ಕಯಾಚರಣೆ” (FONOP) ಯ ಆಕ್ಮಣರ್ಕರಿ 

ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಘೋಷಣೆಯು ಭಾರತ್ರದ ಭದ್ತಾ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗೆ ಒಡಿು ದ ಸವಾಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

“ಸ್ವ ತಂತಿ್  ಸಂಚಾರ ಕಾಯಾಯಚರಣೆ” (FONOP) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

‘ಸಾ ತಂತ್್ರ  ಸಂಚಾರ ರ್ಕಯಾಚರಣೆ’ (FONOP) ಎಿಂದರೆ ಯುಎಸ್ ನೌರ್ಕಪ್ಡೆಯು ಕರಾವಳ 

ದೇಶಗಳು ತ್ರಮೂ  ವಿಶೇಷ ನಿದ್ಧಾಷ್  ಪ್್ದೇಶಗಳು ಎಿಂದು ಹೇಳಕೊಳುಳ ವ ನಿೋರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸ್ವಗುವುದನುು  

ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಅಮೇರಿರ್ಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ (DoD) ಪ್್ರ್ಕರ, ‘ಸಾ ತಂತ್್ರ  ಸಂಚಾರ ರ್ಕಯಾಚರಣೆ’, ಅಿಂದರೆ, 

ಫ್ಿ ೋಡಮ ಆಫ್ ನಾಯ ವಿಗೇಶನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ (FON) ರ್ಕಯಾಕ್ಮವು 40 ವಷಾಗಳಿಂದ 

ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲದ್ದ, ಮತ್ತು  ‘ಅದರ ನಾಯ ವಿಗೇಷನ್ಲ್ ಮತ್ತು  ಏರ್ ಪಾಯ ಸೇಜ ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  ಪ್ಡೆಯಲು 

ನಿರಂತ್ರರವಾಗಿ ಪುನ್ರುಚು ರಿಸುತ್ರು ಲೆ ಇದ್ದ, ಮತ್ತು  ವಿಶಾಾ ದಯ ಿಂತ್ರ ಇದನುು  ಪ್್ ತ್ರಪಾದ್ಧಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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2. ಇಿಂತ್ರಹ ಪ್್ ತ್ರಪಾದನೆಗಳು ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಸ್್ಥ ೋಟ್್  ಇತ್ರರ ದೇಶಗಳ ಅತ್ರಯದ ಕಡಲ ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  

ಸವಾತಾ ಸಿಾ ೋಕರಿಸುವುದ್ಧಲಿ  ಆದು ರಿಿಂದ, ಈ ದೇಶಗಳು ಪ್್ ತ್ರಪಾದ್ಧಸಿದ ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  

ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ರ್ಕನೂನಿನ್ಲಿ್ಲ  ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಿದಂತೆ ತ್ರಡೆಯುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

 

ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗಳಲಿಿ  ಜೀವಂತ್ ಕಾಡು ಸ್ಸ್ು ನಿಗಳ 

ಮಾರಾಟವನ್ನು  ನಿಲಿಿಸ್ತವಂತೆ ಆಗಿಹಿಸಿದ ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  

ಸಂಸ್ಯಥ  (WHO): (WHO urges halt on sale of live wild mammals in markets) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಕೊೋವಿಡ್ -19 ನಂತ್ರಹ ಹಸ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳು ಹರಹಮುೂ ವುದನುು  ತ್ರಡೆಗಟ್ ಲು ವಿಶವ  

ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಥ  (WHO), ಪಿ್ರಣಿಗಳ ಆರೀಗಯ ಕಾಕ ಗಿ ವಿಶವ  ಸಂಘಟನ /  (World 

Organisation for Animal Health -OIE) ಮತ್ತು  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಪರಿಸ್ರ ಕಾಯಯಕಿಮ 

(United Nations Environment Programme- UNEP) ಗಳು, ಆಹಾರ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗಳಲಿಿ  

ಜೀವಂತ್ ಕಾಡು ಸ್ಸ್ು ನಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು  ನಿಲಿಿಸ್ತವಂತೆ ಕರೆ ನಿೋಡಿವೆ. 

ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

1. ಸ್ವಿಂಪ್್ದಾಯಿಕ ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಗಳು ದ್ಡು  ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  

ಜೋವನೊೋಪಾಯವನುು  ಒದಗಿಸುವಲಿ್ಲ  ಪ್್ಮುಖ ಪಾತ್್ರ  ವಹಿಸುತ್ರು ವೆ, ಜೋವಂತ್ರ ರ್ಕಡು 

ಸಸು ನಿಗಳ ಮಾರಾಟವನುು  ನಿಷೇಧಿಸುವುದರಿಿಂದ ಗ್ಾಹಕರ ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಯಲಿ್ಲ  

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರ್ಕಮಿಾಕರ ಆರೊೋಗಯ ವನುು  ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ರಕಿಷ ಸಬಹುದು. 

2. ಪ್ಾಣಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವನ್ಯ ಜೋವಿಗಳು, ಮಾನ್ವರಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸುವ 70% ಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚಿು ನ್ 

ಎಲಿ್ಯ  ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿು ನ್ವು ಹಸ 

ವೈರಸ್್ಗಳಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುತ್ರು ವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ರ್ಕಡು ಸಸು ನಿಗಳು ಹಸ ರೊೋಗಗಳು 

ಹರಹಮುೂ ವ ಅಪಾಯವನುು  ಉಿಂಟುಮಾಡುತ್ರು ವೆ. 

ಪಿ್ರಣಿಗಳ ಆರೀಗಯ ಕಾಕ ಗಿ ವಿಶವ  ಸಂಘಟನ (OIE) ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಜಾಗತ್ರಕ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾಣಿಗಳ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳನುು  ಎದುರಿಸುವ ಅಗತ್ರಯ ತೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ  1924 

ರ ಜ್ನ್ವರಿ 25 ರಂದು ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಒಪ್ಪ ಿಂದಕೆು  ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಯಯಿತ್ತ, ಅದರ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ‘ದ ಆಫ್ರೀಸ್ ಇಿಂಟನಯ ಯಷನ್ಲ್ ಡೆಸ್ ಎಪಜೂಟಿೀಸ್’  (the Office 

International des Epizooties- OIE) ರಚನೆಗೆ ರ್ಕರಣವಾಯಿತ್ತ. 

2. ಮೇ 2003 ರಲಿ್ಲ , ಈ ಸಂಸೆ್ಥಯನುು  ಪ್ಾಣಿಗಳ ಆರೊೋಗಯ ರ್ಕು ಗಿ ವಿಶಾ  ಸಂಘಟನೆ ಎಿಂದು 

ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ, ಆದರೆ ಅದರ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಸಂಕಿ್ತಪು  

ರೂಪವನ್ನು  ‘OIE’ ಎಿಂದು ಉಳಸಿಕೊಳಳ ಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

3. ‘OIE’ ಎನುು ವುದು ವಿಶವ ದಾದಯ ಿಂತ್ ಪಿ್ರಣಿಗಳ ಆರೀಗಯ ವನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸ್ತವ 

ಜವಾಬೆಾರಿಯನ್ನು  ಹೊಿಂದರುವ ಅಿಂತ್ರ್ ಸ್ಕಾಯರಿ ಸಂಸ್ಯಥ ಯಾಗಿದೆ. 

4. ಇದನ್ನು  ವಿಶವ  ವಾಯ ಪ್ರರ ಸಂಘಟನಯು (WTO) ಒಿಂದು ಉಲಿೆ ೀಖ 

ಸಂಸ್ಯಥ ಯಾಗಿ ಗುರುತ್ರಸಿದ್ದ. 
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5. ಈ ಸಂಸೆ್ಥ  ಎಲಿ್ಯ  ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಾಮನಿದೇಾಶನ್ ಮಾಡಿದ ವಿಶಾ  

ಪ್್ ತ್ರನಿಧಿಗಳ ಅಧಿರ್ಕರ ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್್ರಣದಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

6. ‘ಅಪ್ಸ್ವೂ ರ’ / ಎಪ್ರಜೂಟಿಕ್ಸ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುವುದು ಮತ್ತು  

ತ್ರಡೆಯುವುದು ‘OIE’ಯ ಮುಖಯ  ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಸ್ಮಗಿ  ಆರ್ಥಯಕ ಸ್ಹಭಾಗಿತ್ವ  (RCEP) ಒಪಪ ಿಂದ: 

(Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pact)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಸಿಿಂಗಾಪುರದ ವಿದೇಶಾಿಂಗ ಸಚಿವ ವಿವಿಯನ್ ಬ್ದಲಕೃಷಿ ನ್ ಅವರು ಪ್ಾದೇಶಿಕ 

ವಾಯ ಪಾರ ಒಪ್ಪ ಿಂದಗಳಾದ ‘ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಸ್ಮಗಿ  ಆರ್ಥಯಕ ಸ್ಹಭಾಗಿತ್ವ ’ (RCEP) ಒಪಪ ಿಂದದ 

ಬಗೆೆ  ಭಾರತ್ರವು ತ್ರನ್ು  ದೃಷ್ಿ ಕೊೋನ್ವನುು  ‘ಮರುಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್’ ಮಾಡುವ ನಿರಿೋಕೆಷ ಯಿದ್ದ ಎಿಂದು 

ಹೇಳದಾು ರೆ.  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಭಾರಿ ವಿರೊೋಧ ವಯ ಕು ವಾದ ರ್ಕರಣ, 2019 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರವು ‘ಪ್ಾದೇಶಿಕ 

ಸಮಗ್  ಆರ್ಥಾಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ ’ ಒಪ್ಪ ಿಂದದ್ಧಿಂದ  ಹಿಿಂದ್ದ ಸರಿದ್ಧತ್ತು ’. 

ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಸ್ಮಗಿ  ಆರ್ಥಯಕ ಸ್ಹಭಾಗಿತ್ವ ದಲಿಿ  (RCEP) ಭಾರತ್ದ ಉಪಸಿಥ ತ್ರಯ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ರುವ ಜಾಗತ್ರಕ ಅಸೆಿ ರತೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಎಲಿರನೂು  

ಒಳಗಿಂಡ ಅಿಂತ್ರಗಾತ್ರ ರಚನೆಯನುು  ನಿಮಿಾಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರವು 

‘ನಿಣಾಾಯಕ ಪಾತ್್ರವನುು ’ ವಹಿಸಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಇಿಂತ್ರಹ ವಾಯ ಪಾರ ಒಪ್ಪ ಿಂದಗಳು ಭಾರತ್ರೋಯ ಕಂಪ್ನಿಗಳಗೆ ದ್ಡು  ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸಹ ತ್ರಮೂ  ಶಕಿು ಯನುು  ತೋರಿಸಲು ಒಿಂದು ವೇದ್ಧಕೆಯನುು  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಇದರ ಜ್ತೆಯಲಿ್ಲ , ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು  ಚಿೋನಾ ನ್ಡುವೆ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ರುವ ಉದ್ಧಾ ಗು ತೆಯು ಈ 

ಪ್್ದೇಶಕೆು  ‘ಗಂಭಿೋರ ರ್ಕಳಜಯ’ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದ, ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಇದು ಇನ್ು ಷ್್ಟ  ತ್ರೋವ್ವಾಗಿದ್ದ. 

ಏನಿದು RCEP? 

2019 ರಲಿ್ಲ  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಭಾರಿೋ ಚಚೆಾಗೆ ಗ್ಾ ಸವಾಗಿದು  ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್  ಆರ್ಥಾಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ  

ಒಪ್ಪ ಿಂದ (RCEP)ಕೆು  ಭಾರತ್ರವನುು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಏಷ್ಠಯ -ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ್ ವಲಯದ ಹದ್ಧನೈದು 

ರಾಷ್ ರಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಇದು ವಿಶಾ ದ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ದ್ಡು  ಮುಕು  ವಾಯ ಪಾರ ಒಪ್ಪ ಿಂದ ಎಿಂಬ 

ಹೆಗಗ ಳಕೆಗೂ ಪಾತ್್ರವಾಗಿದ್ದ. 8 ವಷಾಗಳ ರ್ಕಲ ನ್ಡೆದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಬಳಕ ಅದಕೆು  ಸಹಿ 

ಹಾಕಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್  ಆರ್ಥಾಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ  (RCEP) ಒಪ್ಪ ಿಂದವು ವಿಶವ ದ ಅತ್ರದಡಡ  ವಾಯ ಪ್ರರ 

ಒಪಪ ಿಂದವಾಗಿದುು , ಚಿೋನಾ, ಜ್ಪಾನ್ ಆಸ್್ಥ ರೋಲ್ಲಯ, ದಕಿಷ ಣ ಕೊರಿಯ, ನೂಯ ಜಲೆಿಂಡ್ ಎಿಂಬ 5 

ಪ್ರಲುದಾರ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು  ಆಸಿಯಾನ್ (ASIAN) ನ್ 10 ದೇಶಗಳಾದ ಸಿಿಂಗಪುರ್, 

ಥೈಲ್ಯಯ ಿಂಡ್, ವಿಯಟಾು ಿಂ, ರ್ಕಯ ಿಂಬೊೋಡಿಯ, ಇಿಂಡೊೋನೇಷಿಯ, ಮಲೇಶಿಯ, ಬ್ುನಿ ಮತ್ತು  

ಫಿಲ್ಲಫೈನ್್  ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ, ಈ ಎಲಿ  ದೇಶಗಳು ಈ ಒಪ್ಪ ಿಂದಕೆು  ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ  ಮತ್ತು   ಭಾರತ್ರವನುು  

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಈ ಒಪ್ಪ ಿಂದವು 2020 ರ ನ್ವೆಿಂಬರ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಧತ್ತ. 

RCEP ಯ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಉದೆೆ ೀಶಗಳು: 
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1. ಉದಯೋನುೂ ಖ ಆರ್ಥಾಕತೆಗಳು ವಿಶಾ ದ ಇತ್ರರ ಭಾಗಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಸಪ ಧಿಾಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲು ಸುಿಂಕಗಳನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಸೇವಾ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  

ಹೂಡಿಕೆಯನುು  ಉತೆು ೋಜಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಸಮಯ ಮತ್ತು  ವೆಚು ವನುು  ಉಳಸಲು ಈ ವಲಯದ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲ  ಇರುವ 

ವಿಭಿನ್ು  ವಿಧಿವಿಧಾನ್ಗಳನುು  ಪ್ಯರೈಸದ್ದ ಉತ್ರಪ ನ್ು ವನುು  ರಫುು  ಮಾಡಲು ಕಂಪ್ನಿಗಳಗೆ 

ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

3. ಒಪ್ಪ ಿಂದವು ಬೌದ್ಧಧ ಕ ಆಸಿು ಯ ಅಿಂಶಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ, ಆದರೆ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 

ಮತ್ತು  ರ್ಕಮಿಾಕ ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಿಲಿ . 

ಭಾರತ್ ಏಕೆ RCEP ಗೆ ಸೇರಲಿಲಿ ? 

1. ಭಾರತ್ರವು ‘ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್  ಆರ್ಥಾಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ ’ದ್ಧಿಂದ (ಆರ್್ಸಿಇಪ) ದೂರ ಸರಿಯಿತ್ತ, 

ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಚಿೋನಾ ದೇಶದ್ಧಿಂದ ಬರುವ ಅಗಗ ದ ಸರಕ್ಕಗಳ ಬಗೆಗ  ಭಾರತ್ರಕೆು  ಆತಂಕವಿದ್ದ. 

ಚಿೋನಾದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಭಾರತ್ರದ ವಾಯ ಪಾರ ಅಸಮತೋಲನ್ ಮೊದಲ್ಲಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚಾು ಗಿದ್ದ. 

ಇದಲಿದ್ದ, ಸೇವಾ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ವನುು  ಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿ ಮುಕು ವಾಗಿಡುವಲಿ್ಲ  ಒಪ್ಪ ಿಂದವು 

ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಜಾಗತ್ರಕ ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  ಜ್ಪಾನಿನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಜ್ತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಮರ 

ಬಹಳ ಕಷ್ . RCEPಯಂತ್ರಹ ಯವುದೇ ಒಪ್ಪ ಿಂದ ಇಲಿದ್ದಯೇ ಈಗ ನ್ಮೂ  ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು  ಜ್ಪಾನಿನ್ ವಸುು ಗಳು ಪಾರಮಯ  ಮೆರೆದ್ಧವೆ. ಇನುು  ಆಮದು ಸುಿಂಕ ರದುು  

ಮಾಡಿದರಂತ್ಪ ಚಿೋನಾ, ಜ್ಪಾನ್್, ಸಿಿಂಗಪುರ, ವಿಯ್ದಟಾು ಿಂ ಮತ್ರು ತ್ರರ ದೇಶಗಳ ವಸುು ಗಳು 

ಇಲಿ್ಲ  ದಂಡಿಯಗಿ ದ್ರಕಲ್ಲವೆ. 

3. ಮುಖಯ ವಾಗಿ ನ್ಮೂ  ಕೃಷಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಜ್ವಳ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ದ ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳಗೆ 

ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ದ್ಡು  ಹಡೆತ್ರ ಬ್ಸೋಳಲ್ಲದ್ದ. 

4. ದಕಿಷ ಣ ಏಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಆಸಿಯನ್್ ರಾಷ್ ರಗಳ ವಾಯ ಪ್ರು ಯಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾ ಇರುವುದರಿಿಂದ 

ಡ್ಾ ಯ ಗನ್್ ಸೂಚಿಸುವ ವಾಣಿಜ್ಯ  ನಿಯಮಗಳೇ ಹೆಚಾು ಗಿ ಜಾರಿಯಗುವ ಆತಂಕ 

ಎದುರಾಗಿದ್ದ. ಟ್ಾ ನ್್ ್ ಪ್ಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಪಾಟ್್ಾನ್ರ್್ಶಿಪ್ನಿಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹರಬಂದದುು  ಕೂಡ 

ಚಿೋನಾಕೆು  ಸಹರ್ಕರಿಯಗಿದ್ದ. 
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ಅರ್ಮರಿಕಾದಿಂದಗೆ ಅಫ್ಘಾ ನಿಸಾು ನ್ದಿಂದ  ನಿಗಯಮಿಸ್ಲಿರುವ 

ನಯ ಟೀ ಪಡೆಗಳು: (NATO to exit Afghanistan along with U.S) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಉತ್ರು ರ ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ಸ ಒಪ್ಪ ಿಂದ ಸಂಘಟನೆ (NATO) ಘೋಷಣೆಯ ಪ್್ರ್ಕರ, ಸ್ಥಪ್್ ಿಂಬರ್ 

11 ರೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕ ತ್ರನ್ು  ಸೈನ್ಯ ವನುು  ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನ್ದ್ಧಿಂದ ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದರೊಿಂದ್ಧಗೆ, 

ನಾಯ ಟ್ೋ ನೇತೃತ್ರಾ ದಲಿ್ಲ  ಬ್ಸೋಡುಬ್ಸಟ್ಿ ರುವ ವಿದೇಶಿ ಸೈನಿಕರು ಸಹ ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನ್ದ್ಧಿಂದ ಹಿಿಂದ್ದ 

ಸರಿಯುತಾು ರೆ. 

ವಾಪ್ಸ್ವತ್ರಯ ನಂತ್ರರ, ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಟ್ೋ ಪ್ಡೆಗಳು ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನ್ದ ಭದ್ ತೆಗಾಗಿ ಅವರು 

ಶತ್ರಕೊೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗಳನುು  ಖಚ್ಚಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅಫಘಾನ್ ಸೈನ್ಯ  

ಮತ್ತು  ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಪ್ಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬ್ಸತ್ರವಾಗುವ ಗುರಿಯನುು  ಹಿಂದ್ಧವೆ. ಆದಾಗೂಯ , 

ಪ್್ಸುು ತ್ರ ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನ್ದಲಿ್ಲ  ಶಾಿಂತ್ರ ಮಾತ್ತಕತೆಗಳು ನ್ಡೆಯುತ್ರು ವೆ ಮತ್ತು  ಆಗಾಗೆಗ  ವಿರಳವಾದ 

ಬಂಡಾಯದ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ರು ವೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಸ್ಯಪ್ೆ ಿಂಬರ್ 11 ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ಸ್ವಿಂಕತ್ರಕ ದ್ಧನಾಿಂಕವಾಗಿದ್ದ. ಈ ದ್ಧನ್, 20 ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್ದ, 

ವಿಮಾನ್ವನುು  ಅಪ್ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಅಲ್-ಖೈದಾ ಭಯೋತಾಪ ದಕ 

ಸಂಘಟನೆಯು ದಾಳ ಮಾಡಿತ್ತ, ನಂತ್ರರ ಯುಎಸ್ ಅಫ್ಘಾ ನಿಸ್ವು ನ್ದಲಿ್ಲ  ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಹಸು ಕೆಷ ೋಪ್ 

ಮಾಡಿತ್ತ. 

ಉತ್ು ರ ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ ಒಪಪ ಿಂದ ಸಂಘಟನ-(NATO) ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಉತ್ರು ರ ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ಸ ಒಪ್ಪ ಿಂದ ಸಂಘಟನೆ- NATO ಒಿಂದು ಅಿಂತ್ರ್ ಸ್ಕಾಯರಿ ಮಿಲಿಟರಿ 

ಮತಿ್ರಕ್ಕಟವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಇದನುು  ವಾಷ್ಟಿಂಗ್ ನ್ ಒಪಪ ಿಂದದ ಮೂಲಕ ಏಪಿಲ್ 4, 1949 

ರಂದು ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

3. ಪ್್ಧಾನ್ ಕಚೇರಿ – ಬಿ ಸ್ಯಲ್ೂ , ಬಲಿು ಯಂ. 

4. ಮತಿ್ರಕ್ಕಟದ ಕಮಾಿಂಡ್ ರ್ಕಯಾಚರಣೆಗಳ ಪಿಧಾನ್ ಕಚೇರಿ – ಮನ್ೂ , ಬಲಿು ಯಂ. 

ಸಂರಚನ: 

ಉತ್ರು ರ ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ಸ ಒಪ್ಪ ಿಂದ ಸಂಘಟನೆ (NATO) ಯು 12 ಮೂಲ ಸಾಥ ಪಕ ಸ್ದಸ್ಯ  

ದೇಶಗಳಿಿಂದ ಸಾಥ ಪತ್ವಾಯಿತ್ತ, ಪ್್ಸುು ತ್ರ ಅದರ ಸದಸಯ ತ್ರಾ  30 ಕೆು  ಹೆಚು ಳಗಿಂಡಿದ್ದ. ಈ 

ಗುಿಂಪಗೆ ಸೇಪಯಡೆಗಿಂಡ ಇತ್ರು ೀಚನ್ ದೇಶ ಉತ್ು ರ ಮಾಯ ಸಿಡೀನಿಯಾ, ಇದನುು  ಮಾರ್ಚಾ 

27, 2020 ರಂದು ನಾಯ ಟ್ೋದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕೃತ್ರವಾಗಿ ಸೇಪ್ಾಡೆಗಳಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ನಯ ಟೀ ಸ್ದಸ್ಯ ತ್ವ ವು ‘ಈ ಒಪ್ಪ ಿಂದದ ತ್ರತ್ರಾ ಗಳನುು  ಮತ್ರು ಷ್್ಟ  ಹೆಚಿು ಸುವ, ಗೌರವಿಸುವ 

ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ ಪಿದೇಶದ ಸ್ತರಕ್ಷತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡುವ ಯಾವುದೇ 

ಯುರೀಪಯನ್ ದೇಶಕೆಕ ’ ಮುಕು ವಾಗಿದ್ದ. 

ಉದೆೆ ೀಶಗಳು: 
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ರಾಜಕ್ತೀಯ – ನಾಯ ಟ್ೋ ಪ್್ಜಾಪ್್ಭುತ್ರಾ  ಮೌಲಯ ಗಳನುು  ಉತೆು ೋಜಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನುು  

ಪ್ರಿಹರಿಸಲು, ಪ್ರಸಪ ರ ನಂಬ್ಸಕೆಯನುು  ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು  ದ್ಧೋಘಾಾವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸಂಘಷಾವನುು  

ತ್ರಡೆಗಟ್ ಲು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ  ಸಮಾಲೋಚಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಸಹಕರಿಸಲು ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ. 

ಮಿಲಿಟರಿ – ವಿವಾದಗಳನುು  ಶಾಿಂತ್ರಯುತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ನಾಯ ಟ್ೋ ಬದಧ ವಾಗಿದ್ದ. 

ರಾಜ್ತಾಿಂತ್್ರ ಕ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಬ್ಸಕು ಟ್ು -ನಿವಾಹಣಾ ರ್ಕಯಾಚರಣೆಗಳನುು  

ಕೈಗಳಳ ಲು ಅದು ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಶಕಿು ಯನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. ಈ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳನ್ನು  ನಯ ಟೀದ 

ಸಂಸಾಥ ಪಕ ಒಪಪ ಿಂದದ (ವಾಷ್ಟಿಂಗ್ ನ್ ಒಪಪ ಿಂದ) ಸಾಮೂಹಿಕ ರಕ್ಷರ್ಣ ಷರತ್ತು  (ವಿಧಿ 

5) ಅರ್ವಾ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಆದೇಶದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಏರ್ಕಿಂಗಿಯಗಿ ಅರ್ವಾ ಇತ್ರರ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು  

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹರ್ಕರದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರಲ್ಯಗುವುದು. 

 

  

ಕುಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧ್ವ್ ಪಿ ಕರಣ: (Kulbhushan Jadhav case) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಯ ಯಾಲಯದ (ICJ) ತ್ರೋಪ್ಾನುು  ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಕರಿತ್ತ ‘ಕ್ಕಲಭೂಷಣ್ 

ಜಾಧವ್’ ಪ್್ ಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಯ ಯಲಯದ ವಾಯ ಪ್ರು ಯ ಬಗೆಗ  ಭಾರತ್ರದ 

‘ತ್ರಪುಪ ಗ್ ಹಿಕೆಯನುು ’ ತೆರವುಗಳಸುವಂತೆ ಇಸಿ್ವಮಾಬ್ದದ ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ದ 

ವಿದೇಶಾಿಂಗ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯನುು  ಕಳದ್ದ. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

1. ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಭಯೋತಾಪ ದನೆ ಆರೊೋಪ್ದ ಮೇಲೆ ಏಪ್್ರಲ್ 2017 ರಲಿ್ಲ  50 ವಷಾದ 

ಭಾರತ್ರೋಯ ನೌರ್ಕಪ್ಡೆಯ ನಿವೃತ್ರು  ಅಧಿರ್ಕರಿಯದ ಕ್ಕಲಭೂಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ 

ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ದ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ನಾಯ ಯಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕೆಷ ಯನುು  ವಿಧಿಸಿತ್ತು . 

2. ಜಾಧವ್್ಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುವುದನುು  ನಿರಾಕರಿಸಿದು ರ್ಕು ಗಿ ಮತ್ತು  ‘ಮರಣದಂಡನೆ’ ಶಿಕೆಷ ಯನುು  

ಪ್್ ಶಿು ಸಲು ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ದ ವಿರುದಧ  ಭಾರತ್ರ ‘ಇಿಂಟನಾಯ ಾಷನ್ಲ್ ಕೊೋಟ್ಾ ಆಫ್ ಜ್ಸ್ಿ ಸ್’ 

(ICJ) ಗೆ ಮನ್ವಿ ಮಾಡಿತ್ತ. 

3. ಜಾಧ್ವ್ ಅವರ ಅಪರಾಧ್ ಮತ್ತು  ಶಿಕಿೆಯನ್ನು  ಪರಿರ್ಣಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಲು 

ಮತ್ತು  ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಲು ಪ್ರಕ್ತಸಾು ನ್ವು ಕಿಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಜಾಧವ್ 

ಅವರಿಗೆ ವಿಳಂಬವಿಲಿದ್ದ ಭಾರತ್ದ ವಕ್ತೀಲರ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ 
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ನಿೀಡಬೇಕು ಎಿಂದು ಜುಲ 2019 ರಲಿ್ಲ  ‘ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ನಾಯ ಯಲಯವು’ ತ್ರೋಪುಾ 

ನಿೋಡಿತ್ತ. 

4. ಮಿಲ್ಲಟರಿ ನಾಯ ಯಲಯವು ನಿವೃತ್ರು  ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ನಿೋಡಿದ ಶಿಕೆಷ ಯ ವಿರುದಧ  ಮೇಲೂ ನ್ವಿ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಸೂಕು  ವೇದ್ಧಕೆಯನುು  (ಸ್ವಕ್ಷಯ ವನುು ) ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ 

ನಾಯ ಯಲಯವು ತ್ರನ್ು  2019 ರ ತ್ರೋಪ್ರಾನ್ಲಿ್ಲ  ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ವನುು  ಕಳದ್ದ. 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಯ ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದ ಪಿಮುಖ ಅವಲೀಕನ್ಗಳು: 

1. ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ ಸೇನೆಯು ಜಾಧವ್ ಅವರನುು  ಬಂಧನ್ಕೊು ಳಪ್ಡಿಸಿದ ತ್ರಕ್ಷಣವೇ ಆತ್ರನ್ 

ಬಂಧನ್ದ ಬಗೆಗ  ಭಾರತ್ರಕೆು  ತ್ರಳಸದ ರ್ಕರಣ ಇಸಿ್ವಮಾಬ್ದದ 1963 ರ ‘ವಿಯನ್ು  

ಸ್ಮಾವೇಶದ ದೂತ್ವಾಸ್ ಸಂಬಂಧ್ಗಳ’ (Article 36 of Vienna Convention of 

Consular Relations, 1963) 36 ನೇ ವಿಧಿಯನ್ನು  ಉಲಿಿಂಘಿಸಿದೆ. 

2. ಜಾಧವ್ ಅವರಿಂದಗೆ ಸಂವಹನ್ ನ್ಡೆಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಬಂಧನ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಅವರನುು  ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ರ್ಕನೂನು ಪ್ಾ ತ್ರನಿಧಯ ಕೆು  ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮಾಡುವ 

ಭಾರತ್ರದ ಹಕು ನುು  ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಯ ಯಾಲಯದ (ICJ) ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ನಾಯ ಯಲಯವನುು - ICJ 1945 ರಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಚಾಟಾರ್ 

ಮೂಲಕ ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ  ಮತ್ತು  ಇದು ಏಪ್್ರಲ್ 1946 ರಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯನುು  

ಪ್ಾರಂಭಿಸಿತ್ತ. 

2. ಇದು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪ್್ಮುಖ ನಾಯ ಯಿಂಗ ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಇದು ಹೇಗ್ 

(ನೆದಲ್ಯಯ ಾಿಂಡ್್ ) ನ್ ಶಾಿಂತ್ರ ಅರಮನೆಯಲಿ್ಲ  ( the Peace Palace in The Hague 

(Netherlands) ನೆಲೆಗಿಂಡಿದ್ದ. 

3. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಆರು ಪ್್ಮುಖ ಅಿಂಗಗಳ ಪ್್ಧಾನ್ ಕಛೇರಿ ನೂಯ ಯಕ್ಸಾ ನ್ಲಿ್ಲದು ರೆ, 

ನೂಯ ಯಕ್ಸಾ(USA) ನ್ಲಿ್ಲಲಿದ ಏಕೈಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಇದು. 

4. ಇದು ರಾಷ್ ರಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ರ್ಕನೂನು ವಿವಾದಗಳನುು  ಬಗೆಹರಿಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕೃತ್ರ 

ಯುಎನ್ ಅಿಂಗಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷ ಏಜೆನ್ಿ ಗಳು ಅದರ ಮುಿಂದ್ದ ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ರಸಿದ ರ್ಕನೂನು 

ಪ್್ ರ್ಶು ಗಳ ಬಗೆಗ  ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ರ್ಕನೂನಿಗೆ ಅನುಸ್ವರವಾಗಿ ಸಲಹಾತ್ರೂ ಕ 

ಅಭಿಪ್ಾಯಗಳನುು  ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ. 

ರಚನ: 

1. ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ನಾಯ ಯಲಯವು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಸಭೆ ಮತ್ತು  ಭದ್ತಾ 

ಮಂಡಳಯಿಿಂದ ಒಿಂಬತ್ತು  ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ದುಯದ 15 ನಾಯ ಯಧಿೋಶರನುು  

ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ಎರಡು ಅಿಂಗಗಳು ಒಿಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಆದರೆ ಪ್್ ತೆಯ ೋಕವಾಗಿ 

ಮತ್ರ ಚಲ್ಯಯಿಸುತ್ರು ವೆ. 

2. ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಾಗಿ ಆಯ್ದುಯಗಲು, ಅಭಯ ರ್ಥಾಯು ಎರಡೂ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಪ್ಯಣಾ 

ಬಹುಮತ್ರವನುು  ಹಿಂದ್ಧರಬೇಕ್ಕ. 

3. ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ನಾಯ ಯಲಯದಲಿ್ಲ  ನಿರಂತ್ರರತೆಯನುು  ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು, 

ನಾಯ ಯಲಯದ ಒಟ್ು  ಸದಸಯ ರ ಮೂರನೇ ಒಿಂದು ಭಾಗದಷ್್ಟ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರು ಪ್್ ತ್ರ 

ಮೂರು ವಷಾಗಳಗಮೊ  ಚ್ಚನಾಯಿಸಲಪ ಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಈ ಸದಸಯ ರು ಮತೆು  

ನಾಯ ಯಧಿೋಶರಾಗಿ ಚ್ಚನಾಯಿತ್ರ ರಾಗಲು ಅಹಾರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 
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4. ‘ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ನಾಯ ಯಲಯಕೆು ’ ಆಡಳತ್ರ ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿ್ಲ  ನೆರವು ನಿೋಡಲು ಅದಕೆು  

ಶಾಶಾ ತ್ರ ಆಡಳತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯವಿದ್ದ (Registry). ಇಿಂಗಿಿ ಷ್ ಮತ್ತು  ಫ್ೆ ಿಂರ್ಚ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ್ರ 

ಭಾಷ್ಠಗಳಾಗಿವೆ. 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಯ ಯಾಲಯದ 15 ನಯ ಯಾಧಿೀಶರನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ವಲಯಗಳಿಿಂದ 

ಆಯ್ದಕ  ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ: 

1. ಆಫ್ಿರ್ಕದ್ಧಿಂದ ಮೂವರು. 

2. ಲ್ಯಯ ಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು  ಕೆರಿಬ್ಸಯನ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಇಬಬ ರು. 

3. ಏಷ್ಠಯ ದ್ಧಿಂದ ಮೂವರು. 

4. ಪ್ಶಿು ಮ ಯುರೊೋಪ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಂದ ಐದು ಜ್ನ್. 

5. ಪ್ಯವಾ ಯುರೊೋಪ್ರನಿಿಂದ ಇಬಬ ರು. 

ನಯ ಯಾಧಿೀಶರ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ : 

ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಇತ್ರರ ಅಿಂಗಗಳಂತೆ, ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ನಾಯ ಯಲಯವು 

ಸರ್ಕಾರದ ಪ್್ ತ್ರನಿಧಿಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧಲಿ . ನಾಯ ಯಲಯದ ಸದಸಯ ರು ಸಾ ತಂತ್್ರ  ನಾಯ ಯಧಿೋಶರು, 

ತ್ರಮೂ  ಕತ್ರಾವಯ ದ ಪ್್ಮಾಣವಚನ್ ಸಿಾ ೋಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರ ಮೊದಲ ರ್ಕಯಾವೆಿಂದರೆ 

ಅವರು ತ್ರಮೂ  ಅಧಿರ್ಕರವನುು  ನಿಷಪ ಕ್ಷಪಾತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಶುದಧ  ಆತ್ರೂ ಸ್ವಕಿಷ ಯಿಂದ್ಧಗೆ 

ಚಲ್ಯಯಿಸುತೆು ೋವೆ ಎಿಂದು ಮುಕು  ನಾಯ ಯಲಯದಲಿ್ಲ  ಘೋಷಿಸುವುದು. 

ನಯ ಯವಾಯ ಪು  ಮತ್ತು  ಕಾಯಯಗಳು: 

1. ‘ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ನಾಯ ಯಲಯವು’ ಉಭಯ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪ್ರು ಯಿಂದ್ಧಗೆ ‘ವಿಶಾ  

ನಾಯ ಯಲಯ’ವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಅಿಂದರೆ ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಕಾನೂನ್ನ 

ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯ ರ್ಯ (ವಿವಾದಾತ್ರೂ ಕ ಪ್್ ಕರಣಗಳು ) ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ವಿವಿಧ್ ಅಿಂಗಗಳು 

ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷ ಏಜ್ಞನಿೂ ಗಳು ಕಾನೂನ್ನ ಪಿ ಶೆು ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಡುವ 

ವಿನಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸ್ಲಹಾತ್ೂ ಕ ಅಭಿಪಿ್ರಯಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವುದು (ಸ್ಲಹಾ 

ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಗಳು).    

2. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳು ಮತ್ತು  ‘ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ನಾಯ ಯಲಯದ’ ರ್ಕಯ್ದು ಯ 

ಪ್ಕ್ಷಗಳಾಗಿ ಮಾಪ್ಾಟ್ಿ ರುವ ದೇಶಗಳು ಅರ್ವಾ ವಿಶೇಷ ಷರತ್ತು ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

‘ನಾಯ ಯಲಯ’ದ ಅಧಿರ್ಕರ ವಾಯ ಪ್ರು ಯನುು  ಒಪ್ರಪ ಕೊಿಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳು 

ಮಾತ್್ರ ’ ವಿವಾದಾತ್ೂ ಕ ಪಿ ಕರಣಗಳ (Contentious Cases) ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ 

‘ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಯ ಯಾಲಯದ’ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಅರ್ವಾ ಸ್ದಸ್ಯ  ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. 

3. ‘ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ನಯ ಯಾಲಯ’ದ ತ್ರೀಮಾಯನ್ವು / ನಿಧಾಯರವು ಪಕ್ಷಗಳ 

/ ದೇಶಗಳ ರ್ಮಲೆ ರ್ಮಲೂ ನ್ವಿ ಸ್ಲಿಿ ಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದಂತೆ  ಅಿಂತ್ರಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  

ಬಂಧ್ನ್ ಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, (ಹೆಚೆು ಿಂದರೆ, ಪ್್ ಕರಣಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಸ ಸತ್ರಯ ದ 

ಆವಿಷ್ಠು ರದ ಮೇಲೆ ಅದರ ತ್ರೋಪ್ಾನುು  ಮರು ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸಬಹುದು). 
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ಸಾೂ ರಕಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಪರಾತ್ತ್ವ  ತ್ಯಣಗಳಿಗಾಗಿನ್ 

ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ದನ್ / ವಿಶವ  ಪ್ರರಂಪರಿಕ ದನ್: 

(International Day for Monuments and Sites) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯು, ಏಪಿಲ್ 18 ಅನ್ನು  ‘ಸ್ವೂ ರಕಗಳು ಮತ್ತು  ಪುರಾತ್ರತ್ರಾ  ತಾಣಗಳಗಾಗಿನ್ 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ದ್ಧನ್’ (International Day for Monuments and Sites) ಎಿಂದು ಗುರುತ್ರಸಿ 

ಪ್್ ತ್ರವಷಾ ಆಚರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ದ್ಧನ್ವನುು  ‘ವಿಶವ  ಪ್ರರಂಪರಿಕ ದನ್’ (World Heritage Day) ಎಿಂದೂ 

ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಈ ವಷಯದ ವಿಶವ  ಪರಂಪರೆಯ ದನ್ದ ವಿಷಯವೆಿಂದರೆ: “ಸಂಕಿೋಣಾ ಗತ್ರರ್ಕಲಗಳು: 

ವೈವಿಧಯ ಮಯ ಭವಿಷಯ ”. (Complex Pasts: Diverse Futures) 

2. ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ, ಈ ದ್ಧನ್ವನುು  ಸಾೂ ರಕಗಳು ಮತ್ತು  ತ್ಯಣಗಳ ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ 

ಮಂಡಳಿಯು (International Council on Monuments and Sites- 

ICOMOS) ಉತೆು ೋಜಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ವಿಶವ  ಪ್ರರಂಪರಿಕ ತ್ಯಣ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ವಿಶಾ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣ ಗಳನುು (World Heritage site) ನೈಸಗಿಾಕ ಅರ್ವಾ ಮಾನ್ವ 

ನಿಮಿಾತ್ರ ಪ್್ದೇಶಗಳು ಅರ್ವಾ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಪ್ಾಮುಖಯ ತೆಯ ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷ 

ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರಚನೆಗಳು ಎಿಂದು ವಗಿೋಾಕರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಈ ತಾಣಗಳನುು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ  (UN) ಮತ್ತು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  

ಸ್ವಿಂಸು ೃತ್ರಕ ಸಂಸೆ್ಥ  (UNESCO) ಅಧಿಕೃತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತ್ರಸಿವೆ. 

3. ವಿಶಾ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ್ದಿಂದು ವಗಿೋಾಕರಿಸಲ್ಯದ ತಾಣಗಳನುು  ಮನುಕ್ಕಲಕೆು  ಮುಖಯ ವೆಿಂದು 

ಯುನೆಸು ೋ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಈ ತಾಣಗಳು ಸ್ವಿಂಸು ೃತ್ರಕ ಮತ್ತು  ಭೌತ್ರಕ 

ಮಹತ್ರಾ ವನುು  ಹಿಂದ್ಧವೆ. 

ವಿಶವ  ಪ್ರರಂಪರಿಕ ತ್ಯಣವಾಗಿ ಆಯ್ದಕ  ಆಗಲು ಬೇಕಾದ ಅಹಯತೆ: 

1. ವಿಶಾ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲು, ಒಿಂದು ತಾಣವನುು  ಈಗಾಗಲೇ 

ಭೌಗೋಳಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಐತ್ರಹಾಸಿಕವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ು , ಸ್ವಿಂಸು ೃತ್ರಕ ಅರ್ವಾ ಭೌತ್ರಕ 

ಪ್ಾಮುಖಯ ತೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಅನ್ನ್ಯ , ವಿಶಿಷ್  ಹೆಗುಗ ರುತ್ತ ಹಿಂದ್ಧದ ಅರ್ವಾ ಚಿಹೆು  

ಹಿಂದ್ಧದ ತಾಣ ಎಿಂದು ವಗಿೋಾಕರಿಸಿರಬೇಕ್ಕ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಿರುವ ವಿಶವ  ಪರಂಪರೆಯ ತ್ಯಣಗಳು: 

1. ಪ್್ಪಂಚದಾದಯ ಿಂತ್ರ ಇರುವ 1121 ಯುನೆಸು ೋ ವಿಶಾ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣಗಳಲಿ್ಲ , 38 ವಿಶಾ  

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣಗಳು ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲವೆ. 
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2. ಈ ಪೈಕಿ 30 ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ತಾಣಗಳನುು  ‘ಸ್ವಿಂಸು ೃತ್ರಕ’ ಮತ್ತು  7 ಅನುು  ‘ನೈಸಗಿಾಕ 

ಪ್ರಂಪ್ರೆ ತಾಣಗಳು’ ಎಿಂದು ವಗಿೋಾಕರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಇದರ ಜ್ತೆಯಲಿ್ಲ , “ರ್ಕಿಂಚನ್ಜುಿಂಗಾ 

ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಉದಾಯ ನ್” ಎಿಂಬ ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ತಾಣವನುು  ‘ಮಿಶ್ ’ ಪಾರಂಪ್ರಿಕ ತಾಣವೆಿಂದು 

ವಗಿೋಾಕರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. 2019 ರಲಿ್ಲ , ‘ಜೈಪುರ ನ್ಗರ’ ವನುು  ‘ಭಾರತ್ರದ ವಿಶಾ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣಗಳ’ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಿಂಸು ೃತ್ರಕ ವಿಭಾಗದಡಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ರದ 38 ನೇ ವಿಶಾ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ 

ತಾಣವೆಿಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

4. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ, ಚಿೋನಾ, ಇಟಲ್ಲ, ಸ್ಥಪ ೋನ್, ಜ್ಮಾನಿ ಮತ್ತು  ಫ್್ಘ ನ್್  ಮಾತ್್ರ  ವಿಶಾ  

ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚಿು ನ್ ಸೆ್ವ ನ್ಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧವೆ. 

 ಬೀವಾ ಫೀರಂ: (Boao Forum) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ದಕಿ್ತ ಣ ಚೀನದ ಹೈನನ್ ಪಿ್ರ ಿಂತ್ಯ ದ ಬೀವಾದಲಿ್ಲ   ಏಷ್ಯಯ ಗಾಗಿ ಬೀವಾ 

ಶಿಂಗಸ್ಭೆ 2021 ರ ವಾಷಿಾಕ ಸಮೊ ೋಳನ್ದ ಉದಾಾ ಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. 

1. ಈ ವಷಾದ ಸಮೊ ೋಳನ್ದಲಿ್ಲ  60 ಕೂು  ಹೆಚ್ಚು  ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್್ದೇಶಗಳಿಂದ 2,600 ಕೂು  

ಹೆಚ್ಚು  ಅತ್ರರ್ಥಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದು ರು. 

2. ರ್ಥೀಮ್/ವಿಷಯ:“ಬದಲ್ಯಗುತ್ರು ರುವ ಜ್ಗತ್ರು ನ್ಲಿ್ಲ : ಜ್ಗತ್ರಕ ಆಡಳತ್ರ ಮತ್ತು  ಬೆಲ್್  ಮತ್ತು  

ರಸ್ಥು  ಸಹರ್ಕರವನುು  ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಕೈಜ್ೋಡಿಸಿ.” 

(“A World in Change: Join Hands to Strengthen Global Governance and Advance Belt 
and Road Cooperation.”) 

  

ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಿ , BFA ಏಷ್ಯಯ ದ ಆರ್ಥಯಕತೆಯ ಕುರಿತ್ತ ವಾಷ್ಟಯಕ ವರದಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿತ್ತ. ಪಿಮುಖ ಆವಿಷ್ಯಕ ರಗಳು: 

1. ಉಪ್ಭೋಗದ (ಕೊಳುಳ ವ) ಶಕಿು ಯ ಸಮಾನ್ತೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ , 2019 ರಿಿಂದ 0.9 ಶೇಕಡಾ 

ಅಿಂಕಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದ್ಧಗೆ, 2020 ರಲಿ್ಲ  ಜಾಗತ್ರಕ ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಒಟ್ು  ಮೊತ್ರು ದಲಿ್ಲ  

ಏಷ್ಠಯ ದ ಪಾಲು 47.3 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರವನುು  ತ್ರಲುಪ್ರದ್ದ, ಇದು ಜಾಗತ್ರಕ ಆರ್ಥಾಕತೆಯಲಿ್ಲ  

ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ರುವ ಏಷ್ಠಯ ದ ಪಾತ್್ರವನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಏಷ್ಠಯ ದ ಎಲಿ್ಯ  ಆರ್ಥಾಕತೆಗಳ ಆರ್ಥಾಕ ಏಕಿೋಕರಣವು ವೇಗವನುು  ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ದ್ದ. ಫೆಬ್ವರಿ 

2021 ರ ಹತ್ರು ಗೆ, ಏಷ್ಠಯ ದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು  ಹರಗೆ 186 ಪ್ಾದೇಶಿಕ ವಾಯ ಪಾರ 

ಒಪ್ಪ ಿಂದಗಳು ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದು ವು, ಇದು ವಿಶಾ ದಾದಯ ಿಂತ್ರದ ಒಟ್ು  ಪ್ಾದೇಶಿಕ 

ಒಪ್ಪ ಿಂದಗಳಲಿ್ಲ  54.9 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದಷ್್ಠ ಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ನಿದ್ಧಾಷ್ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2020 ರ ನ್ವೆಿಂಬರ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಸ್ಮಗಿ  ಆರ್ಥಯಕ 

ಸ್ಹಭಾಗಿತ್ವ  ಒಪಪ ಿಂದಕೆಕ  (Regional Comprehensive Economic Partnership 

Agreement –RCEP)) ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ನಂತ್ರರ ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ಜಾಗತ್ರಕ ಆರ್ಥಾಕ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಲವಾದ ಆವೇಗವನುು  ನಿೋಡಿದ್ದ, ಇದು ಏಷ್ಠಯ ದಲಿ್ಲ  ಮುಕು  ವಾಯ ಪಾರ 

ಒಪ್ಪ ಿಂದಗಳ ಮಾತ್ತಕತೆಯನುು  ಇನ್ು ಷ್್ಟ  ವೇಗಗಳಸಲು ಹಸ ಪ್್ಚೋದನೆಯನುು  

ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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‘ಬೀವಾ ಫೀರಂ’ ಬಗೆೆ : 

1. ಬೊೋವಾ ಫೋರಮ ಫ್ಘರ್ ಏಷ್ಠಯ  (BFA) ಅನುು  2001 ರಲಿ್ಲ  25 ಏಷ್ಠಯ ದ ದೇಶಗಳು 

ಮತ್ತು  ಆಸ್್ಥ ರೋಲ್ಲಯ ಪ್ಾರಂಭಿಸಿತ್ತ. 2006 ರಲಿ್ಲ , ಅದರ ಸದಸಯ ರ ಸಂಖ್ಯಯ  28 ಕೆು  ಏರಿತ್ತ. 

2. ಇದು ಲ್ಯಭೋದ್ದು ೋಶವಿಲಿದ ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದ್ದ. 

3. ಇದು ಏಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ವಿಶಾ ದ ರಾಜ್ಕಿೋಯ, ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮುಖಂಡರಿಗೆ 

ಉನ್ು ತ್ರ ಮಟ್ ದ ವೇದ್ಧಕೆಯನುು  ಒದಗಿಸಿದ್ದ. 

4. ಇದು ಸಿಾ ಟಜ ಲೆಾಿಂಡ್್ನ್ ದಾರ್ೋಸ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ವಾಷಿಾಕವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುವ ‘ವಿಶಾ  ಆರ್ಥಾಕ 

ವೇದ್ಧಕೆಯ’ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  ರೂಪುಗಿಂಡಿದ್ದ. 

5. ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಏಕಿೋಕರಣವನುು  ಉತೆು ೋಜಸಲು ಮತ್ತು  ಏಷ್ಠಯ ದ ದೇಶಗಳನುು  ತ್ರಮೂ  

ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಗುರಿಗಳಗೆ ಇನ್ು ಷ್್ಟ  ಹತ್ರು ರ ತ್ರರಲು ಈ ವೇದ್ಧಕೆ ಬದಧ ವಾಗಿದ್ದ. 

6. ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಆರ್ಥಾಕ ಏಕಿೋಕರಣ, ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚು  ಸಮೃದಧ  ಮತ್ತು  

ಸ್ವಮರಸಯ ದ ಏಷ್ಠಯ ದ ನಿಮಾಾಣಕೆು  ಈ ವೇದ್ಧಕೆಯು ಸರ್ಕರಾತ್ರೂ ಕವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನುು  

ನಿೋಡಿದ್ದ. 

  

ಜಾಗತ್ರಕ ಯುವ ಸ್ಜುು ಗಳಿಸ್ತವಿಕೆ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ 

ಪರಿಹಾರಗಳ ಅಭಿಯಾನ್:  

(Global Youth Mobilization Local Solutions campaign) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ನಾವೆಲ್ ಕೊರೊನೊವೈರಸ್ ರ್ಕಯಿಲೆ ಎಿಂಬ 

(COVID -19) ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗದ್ಧಿಂದ ಬಳಲುತ್ರು ರುವ ಜ್ಗತ್ರು ನ್ ಯುವಕರ ಜೋವನ್ವನುು  

ಪುನ್ರುಜಜ ೋವನ್ಗಳಸಲು ವಿಶಾ ದಾದಯ ಿಂತ್ರ ಇರುವ ಈ ಯುವಕರ ಜೋವನ್ವನುು  ಮತೆು  ದಾರಿಗೆ 

ತ್ರರಲು ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ವಿವಿಧ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಯುವ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಿಂದು ವಿಶಿಷ್  

ಅಭಿಯನ್ವನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿವೆ. 

  

‘ಜಾಗತ್ರಕ ಯುವ ಸ್ಜುು ಗಳಿಸ್ತವಿಕೆ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಪರಿಹಾರಗಳ’ ಅಭಿಯಾನ್ದ ಬಗೆೆ : 

1. ಅಭಿಯನ್ವನುು  ಏಪ್್ರಲ್ 19, 2021 ರಂದು ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗದ್ಧಿಂದ ಪ್ರೋಡಿತ್ರರಾದ ಸಮುದಾಯಗಳಲಿ್ಲನ್ ಯುವಕರಿಗೆ ಜೋವನ್ವನುು  

ಪುನ್ರ್ ನಿಮಿಾಸಲು ಒಿಂದು ನ್ವಿೋನ್ ರ್ಕಯಾಕ್ಮವನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲು ಆರ್ಥಾಕ ನೆರವು 

ನಿೋಡುವುದು ಈ ಅಭಿಯನ್ದ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ $ 2 ಮಿಲ್ಲಯನ್ (ಅಿಂದಾಜು 15 ಕೊೋಟಿ ರೂ.) ಹಣವು 

ನಾಲುು  ಹಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ  $ 500 ರಿಿಂದ $ 5,000 ನೆರವಿನಂತೆ ಒದಗಿಸಲ್ಯಗುವುದು ಮತ್ತು  

“ವೇಗವಧಾಕ” ರ್ಕಯಾಕ್ಮವು ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಭರವಸ್ಥಯ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನುು  ನಿಣಾಯಿಸುತ್ರು ದ್ದ 



Insightsonindia.com i Page 
121 

INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 
  

ಮತ್ತು  ಮುಿಂಬರುವ ತ್ರಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿು ನ್ ಹಣವನುು  ಪ್ಯರೈಸುವ ಮೂಲಕ 

ಅವುಗಳನುು  ಪುನ್ರಾವತ್ರಾಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಈ ಅಭಿಯಾನ್ವನ್ನು  ವಿಶವ ದ ಆರು ದಡಡ  ಯುವ ಸಂಘಟನಗಳು ಬಿಂಬಲಿಸ್ತತ್ರು ವೆ: 

1. ವಲ್ು ಾ ಅಲಯನ್್  ಆಫ್ ಯಂಗ್ ಮೆನ್್  ಕ್ಿ ಶಿು ಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್್ . 

2. ವಿಶಾ  ಯುವ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಿ ಶಿು ಯನ್ ಸಂಘ. 

3. ಸೌು ಟ್ ಚಳವಳಯ ವಿಶಾ  ಸಂಸೆ್ಥ . 

4. ವಲ್ು ಾ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಗಲ್ಾ ಗೈಡ್್  ಮತ್ತು  ಗಲ್ಾ ಸೌು ಟ್್ . 

5. ಇಿಂಟನಾಯ ಾಷನ್ಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ರ್್ಕಸ್ ಮತ್ತು  ರೆಡ್ ಕ್ೆ ಸ್ಥಿಂಟ್ ಸಸೈಟಿಗಳು 

6. ಡೂಯ ಕ್ಸ ಆಫ್ ಎಡಿನ್ಬ ಗ್ಾ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಪ್್ ಶಸಿು . 

‘ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಕಶಾಲೆಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ 

ಕೊೀಡೆಕ್ೂ  ಸ್ಮಿತ್ರಯ’ ಐದನೇ ಅಧಿವೇಶನ್,(CCSCH): 

(Fifth session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs -CCSCH) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರಕಶಾಲೆಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಕೊೀಡೆಕ್ೂ  ಸ್ಮಿತ್ರಯ 

ಐದನೇ ಅಧಿವೇಶನ್ (Codex Committee on Spices and Culinary Herbs- CCSCH) 

ವನುು ,ಆಹಾರ ಸ್ತರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟ್ ದ ಪಿ್ರಧಿಕಾರವು (FSSAI)  ಉದಾಾ ಟಿಸಿತ್ತ. 

1. ಕೊೀಡೆಕ್ೂ  ಅಲಿಮೆಿಂಟೇರಿಯಸ್ ಕಮಿಷನ್ (CAC) ದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಸ್ವಲೆ ಮತ್ತು  

ಪಾಕಶಾಲೆಯ ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗಳ ಕೊೋಡೆಕ್್ಸ  ಸಮಿತ್ರಯನುು  (CCSCH) ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಕಶಾಲೆಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಕೊೀಡೆಕ್ೂ  ಸ್ಮಿತ್ರಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. 2013 ರಲಿ್ಲ  ರೂಪುಗಿಂಡಿದ್ದ. 

2. ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಒಣಗಿದ, ನಿಜ್ಾಲ್ಲೋಕರಣಗಿಂಡ -ಸೆಿ ತ್ರಯಲಿ್ಲ , ನೆಲ, ಬ್ಸರುಕ್ಕಬ್ಸಟ್  ಮತ್ತು  

ಪುಡಿಮಾಡಿದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ‘ಅಡುಗೆಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸುವ ಮಸ್ವಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗಳ’ 

ಕ್ಕರಿತ್ತ ವಿಶಾ ದಾದಯ ಿಂತ್ರ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನುು  ವಿಸು ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಉತೆು ೋಜಸುವುದು 

ಇದರ ಮುಖಯ  ರ್ಕಯಾವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಅಗತ್ರಯ ವಿದು ರೆ, ಈ ಮಸ್ವಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ಗಿಡಮೂಲ್ಲಕೆಗಳ ನ್ಕಲು ಮಾಡುವಿಕೆಯನುು  

ತ್ರಡೆಗಟ್ ಲು ಮಾನ್ದಂಡಗಳನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಲಿ್ಲ  ಇದು ಇತ್ರರ 

ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಈ ಸ್ಮಿತ್ರಯ ಅಧಿವೇಶನ್ಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಆಯೀಜಸ್ಲಾಗಿತ್ತು , 

ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಮಸಾಲೆ ಮಂಡಳಿಯು (ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸ್ಚವಾಲಯ) 

ಈ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಿವೇಶನ್ಗಳನುು  ಆಯೋಜಸುವ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯ ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಯನುು  

ವಹಿಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ದ. 
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‘ಕೊೀಡೆಕ್ೂ  ಎಲಿಮೆಿಂಟಿಿಸ್ ಕಮಿಷನ್’ (CAC) ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಕೊೋಡೆಕ್್ಸ  ಅಲ್ಲಮೆಿಂಟರಿಯಸ್ ಕಮಿಷನ್ (Codex Alimentarius Commission-

CAC) ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃಷ್ಟ ಸಂಸ್ಯಥ  (FAO) ಮತ್ತು  ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  

ಸಂಸ್ಯಥ  (WHO) ಜಂಟಿಯಾಗಿ 1963 ರಲಿಿ  ಜಂಟಿ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್  

ಕಾಯಯಕಿಮದ ಚೌಕಟ್ಿ ನೊಳಗೆ ಸಾಥ ಪಸಿದ ಅಿಂತ್ರ್ ಸ್ಕಾಯರಿ ಸಂಸ್ಯಥಯಗಿದ್ದ. 

2. CACಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ರೊೋಮ್ನ್ಲಿ್ಲರುವ ‘ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಸಂಸೆ್ಥ ’ (ಎಫ್್ಎಒ) 

ಕಿಂದ್  ಕಚೇರಿಯಿಿಂದ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಗ್ಾಹಕರ ಆರೊೋಗಯ ವನುು  ರ್ಕಪಾಡಲು ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಯುತ್ರ 

ವಯ ವಹಾರವನುು  ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಇದನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

4. ಕೊೋಡೆಕ್್ಸ  ಎಲ್ಲಮೆಿಂಟ್ಿಸ್ ಆಯೋಗವು ಜನಿೀವಾ ಮತ್ತು  ರೀಮ್್ ಗಳ ನ್ಡುವೆ 

ವಷಾಕೊು ಮೊ  ಪ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಯಮಿತ್ರ ಸಭೆಗಳನುು  ನ್ಡೆಸುತ್ರು ದ್ದ. 

5. ಪ್್ಸುು ತ್ರ, ಇದು 189 ಕೊೀಡೆಕ್ೂ  ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ. 

  

ಕೊೀಡೆಕ್ೂ  ಅಲಿಮೆಿಂಟರಿಯಸ್ : 

1. ಕೊೋಡೆಕ್್ಸ  ಅಲ್ಲಮೆಿಂಟರಿಯಸ್ (Codex Alimentarius) ಎನುು ವುದು CAC 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಿಂಡ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಆಹಾರ ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಸಂಗ್ಹವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಈ ಮಾನ್ದಂಡಗಳು ಎಲಿಾ  ಪಿಧಾನ್ ಆಹಾರಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ು ವೆ (ಸಂಸು ರಿಸಿದ, ಅರೆ-ಸಂಸು ರಿಸಿದ, ಕಚಾು  ಅರ್ವಾ ಆಹಾರ 

ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳನುು  ಮತ್ರು ಷ್್ಟ  ಸಂಸು ರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲ್ಯಗುವ ವಸುು ಗಳು). 

3. ಕೊೋಡೆಕ್್ಸ  ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಸೂಕ್ಷೂ  ಜೋವವಿಜಾಾ ನ್ದ ಮಾನ್ದಂಡಗಳು, ಆಹಾರ 

ಸೇಪ್ಾಡೆಗಳು, ಕಿೋಟನಾಶಕಗಳು, ಪ್ಶುವೈದಯ ಕಿೋಯ ಔಷಧಿೋಯ ಉಳಕೆಗಳು, ಸೇರಿದಂತೆ 

ಆಹಾರದ ಆರೊೋಗಯ ಕರ ಮತ್ತು  ಪೌಷಿಾ ರ್ಕಿಂಶದ ಗುಣಮಟ್ ವನುು  ಒಳಗಿಂಡಿವೆ. 

ಹೇಗ್ ಮೂಲದ,ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸಾು ಿ ಸ್ು ಿ ಗಳ ನಿಷೇಧ್ಕಾಕ ಗಿ ಇರುವ 

ಸಂಸ್ಯಥ  (OPCW) ಗೆ ‘ಬಾಹಯ  ಲೆಕಕ ಪರಿಶೀಧ್ಕ’: 

(External auditor for Hague-based OPCW) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಮೂರು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ‘ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸಾು ಿ ಸ್ು ಿ ಗಳ ನಿಷೇಧ್ದ ಸಂಸ್ಯಥ ’ (External 

auditor for Hague-based OPCW) ಯ ಬ್ದಹಯ  ಲೆಕು  ಪ್ರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ಭಾರತ್ದ 

ಲೆಕಕ  ಮಹಾ ಪರಿಶೀಧ್ಕರನ್ನು  (Comptroller and Auditor General -CAG) ಆಯ್ದು  

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಅವರ ಅಧಿರ್ಕರಾವಧಿ 2021 ರಿಿಂದ ಪ್ಾರಂಭವಾಗಲ್ಲದ್ದ. 

1. ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ನ್ಡೆದ OPCW ಸ್ಮೊ ೀಳನ್ದಲಿಿ  ಚ್ಚನವರ್ಣ ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದಯ ಮೂಲಕ ಈ 

ನೇಮರ್ಕತ್ರ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. OPCW ಸಮೊ ೋಳನ್ದಲಿ್ಲ , ಏಷ್ಯಯ  ಸ್ಮೂಹದ ಪಿ ತ್ರನಿಧಿಯಾಗಿ ಭಾರತ್ವನ್ನು  OPCW ನ್ 

ಕಾಯಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗಿ ಇನೂು  ಎರಡು ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯ್ದು  

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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ಕಾಯಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯ ಕುರಿತ್ತ: 

ಇದು ‘ರಾಸ್ವಯನಿಕ ಶಸ್ವು ರಸು ರಗಳ ನಿಷೇಧದ ಸಂಸೆ್ಥ ’ (OPCW) ನ್ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ (governing 

body) ಯಗಿದ್ದ. 

1. ಈ ‘ರ್ಕಯಾರ್ಕರಿ ಮಂಡಳಯು’ 41 OPCW ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ, 

ಅವುಗಳನುು  ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಗಳ ಸಮೊ ೋಳನ್ದಲಿ್ಲ  ಮಾತ್ತಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಆಯ್ದು  

ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಪ್್ ತ್ರ ಎರಡು ವಷಾಗಳಗಮೊ  ಈ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯು 

ಪುನ್ರಾವತ್ರಾನೆಗಳುಳ ತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ಮಂಡಳಯು, ತಾಿಂತ್್ರ ಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ರ್ಕಯಾಕ್ಮಗಳನುು  ನೊೋಡಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಸಮಾವೇಶದ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಅನುಸರಣೆಯನುು  ಉತೆು ೋಜಸುವ 

ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಯನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

3. ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ಮಂಡಳಗೆ ಅನುಕ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ದುಯಗುವ ಮೂಲಕ 

ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಹಕ್ಕು  ಪ್್ ತ್ರ ಸದಸಯ  ರಾಷ್ ರಕೂು  ಇದ್ದ. 

 

  

OPCW ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದು,‘ಪ್ರಮಾಣು ಪ್್ ಸರಣ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪ ಿಂದ’ (Non-Proliferation Treaty- NPT) ದ 

ನಿಯಮಗಳನುು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರಲು ಮತ್ತು  ರ್ಕಯಾಗತ್ರಗಳಸಲು 1997ರ ‘ರಾಸಾಯನಿಕ 

ಶಸಾು ಿ ಸ್ು ಿ ಗಳ ಸ್ಮಾವೇಶದ’ ಅಡಿಯಲಿಿ  (Chemical Weapons Convention- CWC) 

ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಿದ ಅಿಂತ್ರರರಾಷಿ್ ರೋಯ ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದ್ದ. 

2. ‘ಪ್ರಮಾಣು ಪ್್ ಸರಣ ನಿಷೇಧ ಒಪ್ಪ ಿಂದ’ ದ(NPT) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಒಪ್ಪ ಿಂದಕೆು  ಸಹಿ ಹಾಕ್ಕವ 

ದೇಶಗಳಗೆ ರಾಸ್ವಯನಿಕ ಶಸ್ವು ರಸು ರಗಳ ಬಳಕೆ, ಸಂಗ್ಹಣೆ ಅರ್ವಾ ವಗಾಾವಣೆಯನುು  

ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಈ ಒಪ್ಪ ಿಂದಕೆು  ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ದೇಶಗಳು ‘ಒಪ್ಪ ಿಂದ’ದ ಅನುಸರಣೆಯನುು  ಕಟ್ು ನಿಟ್ಾ ಗಿ 

ಪಾಲ್ಲಸುತ್ರು ವೆಯೇ ಎಿಂದು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಮತ್ತು  ತ್ರಪಾಸಣೆ ನ್ಡೆಸಲು OPCW ಗೆ 

ಅಧಿರ್ಕರವಿದ್ದ. 

4. OPCW ಮತ್ತು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ನ್ಡುವಿನ್ 2001 ರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಪ್ಪ ಿಂದದಡಿಯಲಿ್ಲ , 

OPCW ತ್ರನ್ು  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ/ತ್ರಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಕ್ಮಗಳ ಬಗೆಗ  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ 

ವರದ್ಧಯನುು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪ್್ಧಾನ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮೂಲಕ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 
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5. ರಾಸ್ವಯನಿಕ ಶಸ್ವು ರಸು ರಗಳನುು  ನಿಮೂಾಲನೆ ಮಾಡುವ ವಾಯ ಪ್ಕ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳಗಾಗಿ ಈ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ 2013 ರ ನಬಲ್ ಶಾಿಂತ್ರ ಪಿ ಶಸಿು  ನಿೋಡಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

  

ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸಾು ಿ ಸ್ು ಿ ಗಳ ಸ್ಮಾವೇಶದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕೃತ್ಯ ಗಳನ್ನು  

ನಿಷೇಧಿಸ್ಲಾಗಿದೆ: 

1. ರಾಸ್ವಯನಿಕ ಶಸ್ವು ರಸು ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ , ಉತಾಪ ದನೆ, ಸ್ವಾ ಧಿೋನ್, ಸಂಗ್ಹಣೆ ಅರ್ವಾ 

ಉಳಸಿಕೊಳುಳ ವುದು. 

2. ರಾಸ್ವಯನಿಕ ಶಸ್ವು ರಸು ರಗಳ ನೇರ ಅರ್ವಾ ಪ್ರೊೋಕ್ಷ ವಗಾಾವಣೆ. 

3. ರಾಸ್ವಯನಿಕ ಶಸ್ವು ರಸು ರಗಳ ಬಳಕೆ ಅರ್ವಾ ಬಳಕೆಗೆ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸಿದಧ ತೆ. 

4. CWC-ನಿಷೇಧಿತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ತಡಗಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಇತ್ರರ ರಾಜ್ಯ ಗಳಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲು, ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹಿಸಲು ಅರ್ವಾ ಪ್್ ೋರೇಪ್ರಸಲು. 

5. ‘ಗಲಭೆ ನಿಯಂತ್್ರಣ ಏಜೆಿಂಟ್್ಗಳನುು ’ ಯುದಧ ದ ವಿಧಾನ್ವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು. 

ಹ್ಯಯ ಮನ್ ರೈಟ್ೂ  ವಾಚ್ / ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಯಥ : 

(Human Rights Watch) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಪಾಯ ಲೆಸ್ಿ ೋನಿಯದ ಮತ್ತು  ಅದರ ಅರಬ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮೇಲೆ “ಯಹೂದ್ಧ ಪ್ಾಬಲಯ ” ವನುು  

ಉಳಸಿಕೊಳುಳ ವ ಉದ್ದು ೋಶದ್ಧಿಂದ ಇಸ್್ಥ ೋಲ್ ನಿಿಂದ “ವಣಾಭೇದ ನಿೋತ್ರ”ಯ ಅಪ್ರಾಧಗಳನುು  

ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸರ್ಕಾರೇತ್ರರ ಸಂಸೆ್ಥ  ‘ಹೂಯ ಮನ್ ರೈಟ್್  

ವಾರ್ಚ’ ಹೇಳದ್ದ. 

1. ಸಂಚಾರದ ಮೇಲ್ಲನ್ ನಿಬಾಿಂಧಗಳು, ಭೂ ಮುಟ್ು ಗೋಲು, ಬಲವಂತ್ರದ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ  

ವಗಾಾವಣೆ, ವಾಸಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಗಳ ನಿರಾಕರಣೆ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕು ಗಳ ಅಮಾನ್ತ್ತ 

ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಮಗಳನುು  ಹೂಯ ಮನ್ ರೈಟ್್  ವಾರ್ಚ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ. 

2. ಜ್ೀಡಾಯನ್ ನ್ದ ಮತ್ತು  ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸ್ಮುದಿದ ನ್ಡುವಿನ್ ಪಿದೇಶವು 

ಇಸಿ್ಯ ೀಲಿ ಸ್ಕಾಯರದ ಏಕಮಾತಿ್  ನಿಯಂತಿ್ಣದಲಿಿದೆ ಎಿಂದು ಅದರ ವರದ್ಧಯು 

ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಧದ್ದ. 

ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ನ್ ಪಿ ತ್ರಕಿ್ತಯ್ದ ಏನ್ನ? 

‘ಹೂಯ ಮನ್ ರೈಟ್್  ವಾರ್ಚ’ (HRW) ಆರೊೋಪ್ವನುು  ‘ಪ್ಯವಾಗ್ಹಪ್ರೋಡಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಸುಳುಳ ’ ಎಿಂದು 

ಇಸ್್ಥ ೋಲ್ ತ್ರಳಳ ಹಾಕಿದ್ದ, ಇದು ‘ದ್ಧೋಘಾರ್ಕಲದವರೆಗೆ ಇಸ್್ಥ ೋಲ್ ವಿರೊೋಧಿ ರ್ಕಯಾಸೂಚಿಯನುು ’ 

ಹಿಂದ್ಧದ್ದ ಎಿಂದು ಆರೊೋಪ್ರಸಿದ್ದ. ಪ್್ಸುು ತ್ರ, ಇಸ್್ಥ ೋಲ್ ವಿರುದಧ ದ ಯುದಧ  ಅಪ್ರಾಧಗಳ 

ಆರೊೋಪ್ಗಳನುು  ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಕ್ಿಮಿನ್ಲ್ ಕೊೋಟ್ಾ (ICC) ತ್ರನಿಖ್ಯ ನ್ಡೆಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಕುರಿತ್ತ: 

(Human Rights Watch) 

1. 1978 ರಲಿಿ  ಸಾಥ ಪನಯದ ಇದು ಒಿಂದು ಸರ್ಕಾರೇತ್ರರ ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದ್ದ. 

ಇದು ನೂಯಯಾಕ್ಯ ನ್ಗರದಲಿಿ  ಪಿಧಾನ್ ಕಚೇರಿಯನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ವ 
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ಹಕ್ಕು ಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆಯನುು  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ವರ್ಕಲತ್ತು ಗಳನುು  

ವಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ಗುಿಂಪು ಮಾನ್ವ ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  ಗೌರವಿಸಲು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ನಿೋತ್ರ 

ನಿರೂಪ್ಕರು, ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನ್ವ ಹಕ್ಕು ಗಳನುು  ಖಾಸಗಿಯಗಿ 

ಉಲಿಿಂಘಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ರು ಡ ಹೇರುತ್ರು ದ್ದ, ಮತ್ತು  ಈ ಗುಿಂಪು ಆಗಾಗೆಗ , ನಿರಾಶ್ಿತ್ರರು, 

ಮಕು ಳು, ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಕೈದ್ಧಗಳ ಪ್್ ತ್ರನಿಧಿಯಗಿ 

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಪಿಧಾನ್ ಕಾಯಾಯಲಯ :ನೂಯಯಾಕ್ಯ. 

 

______________________________________________________________________ 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಮೂಲಸೌಕಯಾ: ಇಿಂಧನ್, ಬಂದರುಗಳು, ರಸ್ಥು ಗಳು, ವಿಮಾನ್ 

ನಿಲ್ಯು ಣಗಳು, ರೈಲೆಾ  ಇತಾಯ ದ್ಧ 

‘ಸೌರಶಕ್ತು  ವಲಯ’ಕೆಕ  ಪಿೀತ್ಯೂ ಹ ಧ್ನ್: 

(Incentives for solar energy sector) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಕಿಂದ್  ರ್ಕಯ ಬ್ಸನೆಟ್ ಎರಡು ಉತಾಪ ದನಾ-ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹಕ ಯೋಜ್ನೆಗಳಗೆ 

(PLI) ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿದ್ದ: (Production-Linked Incentive scheme: PLI scheme). 

1. ಬ್ಸಳ/ಐಷ್ಠರಾಮಿ ಸರಕ್ಕಗಳು (ಹವಾನಿಯಂತ್್ರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಎಲ್ಇಡಿ ದ್ಧೋಪ್ಗಳು) [White goods 

(air-conditioners and LED lights)]. 

2. ಹೆಚಿು ನ್ ದಕ್ಷತೆಯ ಸೌರ ದುಯ ತ್ರವಿದುಯ ಜ್ಜ ನ್ಕ ಮಾಡೂಯ ಲ್. 

PLI ಯೀಜನಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ವಲಯ ಆಧಾರಿತ್ರ ಅಸಮರ್ಾತೆಗಳನುು  ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವುದು, ದ್ಡು  ಪ್್ಮಾಣದ 

ಆರ್ಥಾಕತೆಯನುು  ನಿಮಿಾಸುವುದು ಮತ್ತು  ದಕ್ಷತೆಯನುು  ಖಾತ್ರರಿಪ್ಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲನ್ 

ಉತಾಪ ದನೆಯನುು  ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ ಸಪ ಧಾಾತ್ರೂ ಕಗಳಸುವುದು PLI ಯೋಜ್ನೆಯ ಮುಖಯ  

ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಇದರ ವಿನಾಯ ಸವನುು , ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಸಂಪ್ಯಣಾ  ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  

ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ು ಕೊಿಂಡು ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ್ರವನುು  ಜಾಗತ್ರಕ ಪ್ಯರೈಕೆ-

ಸರಪ್ಳಯ ಪ್್ಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿಸಬಹುದು. 

3. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ, ಮುಿಂದ್ಧನ್ ಐದು ವಷಾಗಳ ರ್ಕಲ ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ತ್ರಯರಾದ ಸರಕ್ಕಗಳ 

ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ರುವ ಮಾರಾಟಕೆು  4 ರಿಿಂದ 6 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದವರೆಗೆ ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹ ಧನ್ ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದು. 

4. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಜಾಗತ್ರಕ ಹೂಡಿಕೆಯನುು  ಆಕಷಿಾಸುತ್ರು ದ್ದ, ದ್ಡು  ಪ್್ಮಾಣದ 

ಉದ್ಯ ೋಗಾವರ್ಕಶಗಳನುು  ಸೃಷ್ಿ ಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ರಫುು ಗಳನುು  ಗಮನಾಹಾವಾಗಿ ಹೆಚಿು ಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 
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1. ಸಂಯೋಜತ್ರ ಸೌರ PV ಉತಾಪ ದನಾ ಘಟಕಗಳ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾ 10,000 ಮೆಗಾವಾಯ ಟ್ ಹೆಚಾು ಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಸೌರ PV ಉತಾಪ ದನಾ ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ , 17,200 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಗಳ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ. 

3. ಸ್ವಮಗ್ಿಗಳ ಸಮತೋಲನ್ರ್ಕು ಗಿ (Balance of Materials) ಐದು ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  17,500 ಕೊೋಟಿ 

ರೂ.ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ. 

4. ಸುಮಾರು 30,000 ಜ್ನ್ರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯ ೋಗ ಮತ್ತು  1,20,000 ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊೋಕ್ಷ ಉದ್ಯ ೋಗ 

ಸಿಗಲ್ಲದ್ದ. 

5. ಪ್್ ತ್ರವಷಾ ಸುಮಾರು 17,500 ಕೊೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್್ಟ  ಆಮದು ಉಳತಾಯ. 

6. ಹೆಚಿು ನ್ ದಕ್ಷತೆಯ ಸೌರ ಪ್ರವಿ ಮಾಡೂಯ ಲ್್ಗಳನುು  ಪ್ಡೆಯಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಗೆ 

ಪ್್ಚೋದನೆ. 

 
______________________________________________________________________ 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ – 3 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್, ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ, ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್, ರೊಬೊಟಿಕ್್ಸ , 

ನಾಯ ನೊ-ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್, ಜೈವಿಕ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಬೌದ್ಧಧ ಕ ಆಸಿು  ಹಕ್ಕು ಗಳಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಜಾಗೃತ್ರ. 

 

ನಸಾದ ಇನೂ ೈಟ್ ಲಾಯ ಿಂಡರ್: (Nasa’s InSight lander) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ನಾಸ್ವದ ಇನ್ೆ ೈಟ್ ಲ್ಯಯ ಿಂಡರ್ 2018 ರ ನ್ವೆಿಂಬರ್್ನ್ಲಿಿ  ಕೆಿಂಪು ಗ್ ಹದ ಮೇಲೊ ೈಗೆ ಸಪ ಶಾ 

ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದಲಿ್ಲ  500 ಕೂು  ಹೆಚ್ಚು  ಭೂಕಂಪ್ಗಳನುು  ದಾಖಲ್ಲಸಿದ್ದ. 

1. ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ‘ಸ್ಯಬಯರಸ್ ಫಸ್ಯ’ (Cerberus Fossae) ಎಿಂಬ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  3.3 ಮತ್ತು  3.1 ತ್ರೋವ್ ತೆಯ 

ಎರಡು ಭೂಕಂಪ್ಗಳು ದಾಖಲ್ಯಗಿವೆ. 

2. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಮಂಗಳ ಗ್ ಹವು ಇನೂು  ಸಹ ಭೂಕಂಪ್ನ್ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳಿಂದ ಸಕ್ಿಯವಾಗಿದ್ದ 

ಎಿಂಬುದನುು  ಪುಷ್ಿ ೋಕರಿಸುತ್ರು ವೆ. 
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‘ಇನೂ ೈಟ್ ಮಿಷನ್’ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇನೂ ೈಟ್ ಮಿಷನ್ ನಸಾದ ಡಿಸ್ಕ ವರಿ ಕಾಯಯಕಿಮದ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಇದು ಮಂಗಳನ್ ರ್ಮಲೊ ೈ ಕೆಳಗಿನ್ ಆಳವನ್ನು  ತ್ಲುರ್ಪವ ಮದಲ ಮಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಇದು ಗ್ ಹದ ಆಿಂತ್ರರಿಕ ರಚನೆಯನುು  ಅದರ ಶಾಖ ಉತಾಪ ದನೆಯನುು  ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ 

ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಭೂಕಂಪ್ಗಳಗೆ ಹೋಲುವ ಮಂಗಳ ಗಿ ಹದ ನಲದ 

ಕಂಪಗಳನ್ನು  (marsquakes) ಆಲ್ಲಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಇದು ಗಿ ಹದ ಆಿಂತ್ರಿಕ ರಚನಯನ್ನು  ನ್ಕಿೆ  ಮಾಡಲು ಮಂಗಳನ್ ಭೂಕಂಪಗಳಿಿಂದ 

ಉತ್ಪ ತ್ರು ಯಾಗುವ ಭೂಕಂಪನ್ ಅಲೆಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಈ ಇನೂ ೈಟ್ ಮಿಷನ್ ನ್ ಮಹತ್ವ : 

1. ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಭೂಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಲಿ್ಲನ್ ಗ್ ಹಗಳ ರಚನೆ 

ಅರ್ವಾ ಮೂಲವನುು  ಚೆನಾು ಗಿ ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಇನ್ೆ ೈಟ್ ಮಿಷನ್ ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ಮೇಲೊ ೈ ಕೆಳಗೆ ಆಳವಾದ ಪ್್ದೇಶಗಳನುು  ಪ್್ವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಭೂ ಗ್ ಹಗಳ ರಚನೆಯ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಗಳ ಚಿಹೆು ಗಳನುು  ಅನೆಾ ೋಷಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಜ್ತೆಗೆ ಗ್ ಹದ “ಪ್್ಮುಖ 

ಚಿಹೆು ಗಳು”: ಗಿ ಹದ ನಡಿ (ಭೂಕಂಪ್ ಶಾಸು ರ), “ತ್ಯಪಮಾನ್” (ಶಾಖದ ಹರಿವಿನ್ ತ್ರನಿಖ್ಯ) ಮತ್ತು  

“ಪಿ ತ್ರಫಲನ್ಗಳನ್ನು ” ಅಳೆಯುತ್ರು ದ್ದ (ನಿಖರವಾದ ಟ್ಾ ಯ ಕಿಿಂಗ್). 

3. ನಾಸ್ವದ ಇನ್ೆ ೈಟ್ ಮಿಷನ್, ವಿಜಾಾ ನ್ದ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಮೂಲಭೂತ್ರ ಪ್್ ರ್ಶು ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದಾದ: ಭೂ 

ಗಿ ಹಗಳ ರಚನ ಹೇಗಾಯಿತ್ತ? ಎಿಂಬ ಪ್್ ರ್ಶು ಗೆ ಉತ್ರು ರಗಳನುು  ಹುಡುಕಲು ಪ್್ಯತ್ರು ಸುವುದಾಗಿದ್ದ. 

ಇಿಂಜನಿಟಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ ರ್: (Ingenuity Helicopter) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ನಾಸ್ವದ ‘ಇಿಂಜನಿಟಿ ಮಿನಿ-ಹೆಲಿಕಾಪ್ ರ್’ (Ingenuity Mini-Helicopter), ಅನುು , 

ಮೊದಲ ಹಾರಾಟದ ತ್ರಯರಿಗಾಗಿ ಮಂಗಳನ್ ಮೇಲೊ ೈನ್ಲಿ್ಲ  ಇಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

(Ingenuity=ಜಾಣೊ ) 
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1. ಈ ವಷಾದ ಫೆಬ್ವರಿ 18 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ಮೇಲೊ ೈಯನುು  ಮುಟ್ಿ ದ ‘ಪಸ್ಯಯವೆರೆನ್ೂ  

ರೀವರ್’ (Perseverance rover) ನ್ ಉದರ ಭಾಗಕೆು  ಈ ಹೆಲ್ಲರ್ಕಪ್್ ರ್ ಅನುು  ಜ್ೋಡಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . 

‘ಇಿಂಜನಿಟಿ’ ಗೆ ಮಂಗಳನ್ ಅಿಂಗಳದಲಿಿ  ಎದುರಾಗುವ ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಇಿಂಜ್ನಿಟಿ ಹೆಲ್ಲರ್ಕಪ್್ ರ್ ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ವಿರಳ ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಹಾರಲು ಪ್್ಯತ್ರು ಸುತ್ರು ದ್ದ, 

ಮಂಗಳನ್ ವಾತಾವರಣದ ಸ್ವಿಂದ್ ತೆಯು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಸ್ವಿಂದ್ ತೆಗೆ ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ 

ಕವಲ ಒಿಂದು ಶೇಕಡಾ ಮಾತ್್ರ , ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಹಾರಾಟದಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ಕಠಿಣ 

ತಿಂದರೆಗಳನುು  ಎದುರಿಸಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ. ಆದಾಗೂಯ , ಅದರ ಹಾರಾಟವು ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ 

ಗುರುತಾಾ ಕಷಾಣೆಯಿಿಂದ ಬೆಿಂಬಲ್ಲತ್ರವಾಗಿರುತ್ರು ದ್ದ, ಹೇಗೆಿಂದರೆ ಮಂಗಳನ್ ಗುರುತಾಾ ಕಷಾಣೆಯ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವು ಭೂಮಿಯ ಗುರುತಾಾ ಕಷಾಣೆಯ ಮೂರನೇ ಒಿಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್್ರ . 

2. ರಕ್ಷಣಾತ್ರೂ ಕ ಸ್ವಧನ್ಗಳಲಿದ ತ್ರನ್ು  ಉಪ್ಕರಣಗಳನುು  ಘನಿೋಕರಿಸುವ ಮತ್ತು  ಬ್ಸರುಕ್ಕ ಬ್ಸಡದಂತೆ 

ತ್ರಡೆಯಲು ಇಿಂಜ್ನಿಟಿಯು ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ವಿಷಮ ಶಿೋತ್ರ ರಾತ್್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಗತ್ರಯ ವಾದ 

ಶಾಖೋತಾಪ ದಕಗಳನುು  ಚಲ್ಯಯಿಸಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ, ಇದರ್ಕು ಗಿ ಈಗ ಅದು ತ್ರನ್ು ದೇ ಆದ 

ಬ್ದಯ ಟರಿಗಳನುು  ಬಳಸಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ. 

‘ಮಾಸ್ಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ ರ್’ ಬಗೆೆ : 

ನಸಾದ ಮಾಸ್ಯ ಮಿಷನ್ -2020 ರ ಭಾಗವಾದ ಇಿಂಜನಿಟಿ ಮಾಸ್ಯ ಹೆಲಿಕಾಪ್ ರ್ ಒಿಂದು 

ಸಣಿ  ಏರ್ಕಕ್ಷ ಡ್ೊ ೋನ್ ರೊೋಟರ್ ರ್್ಕ ಫ್್  ಆಗಿದ್ದ, ಇದು ಇತ್ರರ ಭೂಪ್್ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 

‘ಫಿೆ ೈಯಿಿಂಗ್ ಪಿ ೀಬ್ೂ ’ ಅನುು  ಬಳಸುವುದರ್ಕು ಗಿ, ಆಸಕಿು ಯ ಸೆ ಳಗಳನುು  ಪ್ತೆು ಹಚ್ಚು ವಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದಲಿ್ಲ  ರೊೋವರ್್ಗಳಗೆ ಭವಿಷಯ ದ ಚಾಲನಾ ಮಾಗಾಗಳ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು  

ರೂಪ್ರಸಲು ಇದು ‘ತಾಿಂತ್್ರ ಕ ಪ್್ ದಶಾಕ’ವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಪಸೇಯವೆರನ್ೂ  ರೀವರ್ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಪ್ಸೇಾವೆರನ್್  ರೊೋವರ್ ಅನುು  ಜುಲೈ 2020 ರಲಿಿ  ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಪ್ಾಚಿೋನ್ ಜೋವಿಗಳ ಜೋವನ್ದ ಖಗೋಳ ಸ್ವಕ್ಷಯ ಗಳನುು  ಹುಡುಕ್ಕವುದು ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳ ತ್ರರಲು 

ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ರೆಗಿೋಲ್ಲತ್್ಗಳ (Reglolith) ಮಾದರಿಗಳನುು  ಸಂಗ್ಹಿಸುವುದು ಪ್ಸೇಾವೆರನ್್  

ರೊೋವರ್ ನ್ ಮುಖಯ  ರ್ಕಯಾವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಇದು ರಿ್ಪ ಟೀನಿಯಂನ್ ವಿಕ್ತರಣಶಿೀಲ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಿಂದ ಉತ್ರಪ ತ್ರು ಯಗುವ ಶಾಖದ್ಧಿಂದ 

ಉತ್ರಪ ತ್ರು ಯಗುವ ವಿದುಯ ತ್ ಶಕಿು ಯನುು  ಇಿಂಧನ್ವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಪಸೇಯವೆರನ್ೂ  ರೀವರ್ MOXIE ಅರ್ವಾ ಮಾಸ್ಯ ಆಕ್ತೂ ಜನ್ ISRU ಪಿಯೀಗ ಎಿಂಬ ವಿಶೇಷ 

ಸಾಧ್ನ್ವನ್ನು  ಹೊಿಂದದೆ, ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದಲಿ್ಲ  ಇಿಂಗಾಲ-ಡೈಆಕ್ೆ ೈಡ್-ಸಮೃದಧ  

ವಾತಾವರಣದ್ಧಿಂದ ಇಿಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ೆ ೈಡ್ ಬಳಸಿ ಮೊದಲ ಬ್ದರಿಗೆ ಆಣಿಾ ಕ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  

ರಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. (ISRU- In Situ Resource Utilization, ಅಿಂದರೆ , ನೌಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಗಗನ್ಯತ್್ರಗಳ 

ಹಾಗೂ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನೌಕೆಯ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನುು  ಪ್ಯರೈಸಲು ಸೆ ಳೋಯ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳ ಬಳಕೆ 

ಅಿಂದರೆ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನೌಕೆಯ ಒಳಗಿನ್ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳನುು  ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು). 

5. ನಾಸ್ವದ ಪ್ಸೇಾವೆರನ್್ , ಮಂಗಳನ್ ಮೇಲೊ ೈಯಲಿ್ಲ  ಸೆಿ ರವಾಗಿರಲು ಆರ್ಕರ ಮೆಮೊರಿ 

ಮಿಶ್ಲೋಹಗಳನುು  (shape memory alloys) ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

6. ಸುಸಜಜ ತ್ರ ಡ್ಿಲ್, ರ್ಕಯ ಮೆರಾ ಮತ್ತು  ಲೇಸರ್ ಹಿಂದ್ಧದ ರೊೋವರ್ ಅನುು  ಮಂಗಳ ಗ್ ಹವನುು  

ಅನೆಾ ೋಷಿಸಲು  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಅವಶೇಷಗಳು: (Space debris) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಭ್ಗಾು ವಶೇಷಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಘಷಯಣೆಯನ್ನು   ಊಹಿಸ್ತವ 

ವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಉದ್ದು ೋಶದ್ಧಿಂದ ದ್ದಹಲ್ಲಯ ಇಿಂದ್ ಪ್್ ಸೆ  ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ 

ಸಂಸೆ್ಥ  ಯು (Indraprastha Institute of Information Technology -IIIT) ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  

ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು (DST) ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ ಗಳಸಿರುವ ನಯ ಷನ್ಲ್ ಸೂಪರ್ 

ಕಂಪೂಯ ಟಿಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ (the National Super Computing Mission -NSM) ನಿಿಂದ 

ಸಂಶೋಧನಾ ಧನ್ಸಹಾಯವನುು  ಪ್ಡೆದ್ಧದ್ದ. 

‘ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಪರಿಸಿಥ ತ್ರ ಜಾಗೃತ್ರಗಾಗಿ ರೆಸಿಡೆಿಂಟ್ ಸ್ಯಪ ೀಸ್ ಆಬು ಕ್್ ್ಗಳ ಆಬಿಯಟ್ 

ಕಂಪೂಯ ಟೇಶನ್’ ಎಿಂಬ ಹೆಸರಿನ್ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ಎರಡು ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ಯಣಾಗಳಸಲ್ಯಗುವುದು. 

‘ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ತ್ಯಯ ಜಯ ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಶಿಲ್ಯಖಂಡರಾಶಿಗಳು ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ಗಳಗೆ ಜಾಗತ್ರಕ 

ಬೆದರಿಕೆಯನುು ಿಂಟುಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ, ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಶಿಲ್ಯಖಂಡರಾಶಿಗಳು, ಸಂವಹನ್, ಸ್ವರಿಗೆ, 

ಹವಾಮಾನ್ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ, ದೂರಸೆ  ಸಂವೇದನೆ(remote sensing) 

ಮುಿಂತಾದ ನಿಣಾಾಯಕ ರ್ಕಯಾಗಳನುು  ನಿವಾಹಿಸಲು ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಭದ್ ತೆಯ ದೃಷ್ಿ ಕೊೋನ್ದ್ಧಿಂದ, ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರೋಯ ಮೂಲದ ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿ 

ಆಸಿು ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಈ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ವಸುು ಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಘಷಾಣೆಯ ಸಂಭವನಿೋಯತೆಯನುು  

ಅಿಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯ . 

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶದಲಿಿನ್ ಭ್ಗಾು ವಶೇಷಗಳ ಪಿಮಾಣ: 

ಪ್್ಸುು ತ್ರ ಸಂವೇದಕ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ವು ಸಣಿ -ಗಾತ್್ರದ ವಸುು ಗಳನುು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಹಿಂದ್ಧರದ ರ್ಕರಣ, ಅದು ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ರಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 

ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಭಗಾು ವಶೇಷವು 500,000 ರಿಿಂದ ಒಿಂದು ಮಿಲ್ಲಯನ್ ತ್ತಣುಕ್ಕಗಳು / 

ಪ್ರಿಮಾಣವನುು  ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ ಎಿಂದು ನಂಬಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಈ ಎಲಿ್ಯ  ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಅವಶೇಷಗಳು 17,500 mph (28,162 kmph) ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಸುತ್ತು ತ್ರು ದುು , 

ಉಪ್ಗ್ಹ ಅರ್ವಾ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನೌಕೆಗೆ ಹಾನಿ ಉಿಂಟು ಮಾಡಲು ಕಕೆಷ ಯ ಅವಶೇಷಗಳ ಒಿಂದು 

ಸಣಿ  ತ್ತಿಂಡು ಸಹ ಸ್ವಕ್ಕ. 

ಈ ಯೀಜನ ಮಹತ್ವ : 

ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶವು, ಕ್ಿಯತ್ರೂ ಕವಾಗಿ ಸ್ಥು ೋಹಪ್ರ, ಸ್ಥು ೋಲೆಬಲ್, ಪಾರದಶಾಕ ಮತ್ತು  

ಸೆ ಳೋಯವಾಗಿ ನಿಮಿಾಸಲ್ಯದ ಘಷಾಣೆ ಸಂಭವನಿೋಯ ಪ್ರಿಹಾರವನುು  ವಿನಾಯ ಸಗಳಸುವ 

ಮೂಲಕ, ಸುಮಾರು $ 7 ಬ್ಸಲ್ಲಯನ್ (51,334 ಕೊೋಟಿ ರೂ.) ಮೊತ್ರು ದ ಭಾರತ್ರೋಯ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ 

ಕೆಷ ೋತ್್ರ ವನುು  ನೇರವಾಗಿ ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ರು ದ್ದ 

ನೇತಿ್  (NETRA) 

ಕಳೆದ ಡಿಸ್ಯಿಂಬರ್್ನ್ಲಿಿ  ಇಸಿ್ ೀ ತ್ರನ್ು  ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಸಾ ತ್ತು ಗಳನುು  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ 

ಅವಶೇಷಗಳಿಿಂದ ರಕಿ್ತ ಸ್ಲು ‘ನೇತಿ್ ’ (NETRA) ಎಿಂಬ ಹೆಸ್ರಿನ್ ‘ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಪರಿಸಿಥ ತ್ರ 
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ಜಾಗೃತ್ರ’ (Space Situational Awareness -SSA) ನಿಯಂತಿ್ಣ 

ಕಿಂದಿ ವನ್ನು  ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಿತ್ತ. 

1. ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಸಾ ತ್ತು ಗಳ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ, ಟ್ಾ ಯ ಕಿಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಎಲಿ್ಯ  ಎಸ್್ಎಸ್್ಎ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಿಂದ್ವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು ‘ನೇತ್್ರ ’ದ ಮುಖಯ  

ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಯು.ಎಸ್.ಎ, ರಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಯುರೊೋಪ ಗಳು ಮಾತ್್ರ  ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ವಸುು ಗಳನುು  ಪ್ತೆು ಹಚ್ಚು ವುದು 

ಮತ್ತು  ಘಷಾಣೆ ಎಚು ರಿಕೆಗಳನುು  ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ವ ಏಕರಿೋತ್ರಯ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧವೆ. 

ಮಂಗಳನ್ ಅಿಂಗಳದಲಿಿ  ಮದಲ ಹಾರಾಟ ನ್ಡೆಸಿದ 

ನಸಾದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ ರ್: 

(NASA Mars helicopter makes first flight on another planet)  

 ಸಂದಭ್ಯ: 

 ಏಪ್್ರಲ್ 19 ರಂದು, ನಾಸ್ವ ತ್ರನ್ು  ಸಣಿ  ‘ಇಿಂಜನ್ನಯ ವಿಟಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ ರ್’ (Ingenuity 

Helicopter) ನ್ ಹಾರಾಟವನುು  ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದಲಿ್ಲ  ಯಶಸಿಾ ಯಗಿ ನ್ಡೆಸಿದ್ದ. ಇದು ಬೇರೆ 

ಯಾವುದೇ ಗಿ ಹದಲಿಿ  ನ್ಡೆಸಿದ ಮದಲ ಯಾಿಂತಿ್ರ ಕ ಹಾರಾಟವಾಗಿದೆ. 

1. ಇಿಂಜನ್ನಯ ವಿಟಿಯ ಗುರಿಯು ಅದರ ತಾಿಂತ್್ರ ಕ ಜಾಾ ನ್ದ ರ್ಕಯಾಗಳನುು  

ಪ್್ ದಶಿಾಸುವುದು, ಮತ್ತು  ಅದು ‘ಪಸೇಯವೆರನ್ೂ  ರೀವರ್’ನ್ ವೈಜೆಾ ನಿಕ 

ಉದೆೆ ೀಶಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನಿೀಡುವುದಲಿ . 

2. 1903ರಲಿ್ಲ  ರೈಟ್ ಸೋದರರು ಹಾರಿಸಿದು  ರೈಟ್್ ಫಿೆ ೈಯರ್್ನ್ ರೆಕೆು ಯ ತ್ತಿಂಡನುು  ಈ 

ಹೆಲ್ಲರ್ಕಪ್್ ರ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಇಡಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಆ ತ್ತಿಂಡನುು  ಹತ್ತು , ಹೆಲ್ಲರ್ಕಪ್್ ರ್್ ಮಂಗಳನ್ 

ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಹಾರಾಟ ನ್ಡೆಸಿದ್ದ. 

 

ಪಸೇಯವೆರನ್ೂ  ರೀವರ್ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಪ್ಸೇಾವೆರನ್್  ರೊೋವರ್ ಅನುು  ಜುಲ 2020 ರಲಿ್ಲ  ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಇದು ಬಹುಶಃ ಮಂಗಳನ್ ಮೇಲೊ ೈಯಲಿ್ಲ  ಜೆಜೆರೊ ಕ್ಕಳಗಳ (Jezero Crater)  ಮೇಲೆ 

ಇಳಯುತ್ರು ದ್ದ. 
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3. ಪ್ಾಚಿೋನ್ ಜೋವಿಗಳ ಜೋವನ್ದ ಖಗೋಳ ಸ್ವಕ್ಷಯ ಗಳನುು  ಹುಡುಕ್ಕವುದು ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಗೆ 

ಮರಳ ತ್ರರಲು ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ರೆಗಿೋಲ್ಲತ್್ಗಳ (Reglolith) ಮಾದರಿಗಳನುು  

ಸಂಗ್ಹಿಸುವುದು ಪ್ಸೇಾವೆರನ್್  ರೊೋವರ್ ನ್ ಮುಖಯ  ರ್ಕಯಾವಾಗಿದ್ದ. 

4. ಇದು ಪಿು ಟ್ೋನಿಯಂನ್ ವಿಕಿರಣಶಿೋಲ ಕೊಳೆಯುವಿಕೆಯಿಿಂದ ಉತ್ರಪ ತ್ರು ಯಗುವ 

ಶಾಖದ್ಧಿಂದ ಉತ್ರಪ ತ್ರು ಯಗುವ ವಿದುಯ ತ್ ಶಕಿು ಯನುು  ಇಿಂಧನ್ವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ರು ದ್ದ. 

5. ನಾಸ್ವದ ಪ್ಸೇಾವೆರನ್್ , ಮಂಗಳನ್ ಮೇಲೊ ೈಯಲಿ್ಲ  ಸೆಿ ರವಾಗಿರಲು ಆರ್ಕರ ಮೆಮೊರಿ 

ಮಿಶ್ಲೋಹಗಳನುು  (shape memory alloys) ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

6. ಸುಸಜಜ ತ್ರ ಡ್ಿಲ್, ರ್ಕಯ ಮೆರಾ ಮತ್ತು  ಲೇಸರ್ ಹಿಂದ್ಧದ ರೊೋವರ್ ಅನುು  ಮಂಗಳ 

ಗ್ ಹವನುು  ಅನೆಾ ೋಷಿಸಲು  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

7. ಪಸೇಯವೆರನ್ೂ  ರೀವರ್ MOXIE ಅರ್ವಾ ಮಾಸ್ಯ ಆಕ್ತೂ ಜನ್ ISRU ಪಿಯೀಗ 

ಎಿಂಬ ವಿಶೇಷ ಸಾಧ್ನ್ವನ್ನು  ಹೊಿಂದದೆ, ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದಲಿ್ಲರುವ ಇಿಂಗಾಲ-

ಡೈಆಕ್ೆ ೈಡ್-ಸಮೃದಧ  ವಾತಾವರಣದ್ಧಿಂದ ಇಿಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ೆ ೈಡ್ ಅನುು  ಬಳಸಿ ಮೊದಲ 

ಬ್ದರಿಗೆ ಆಣಿಾ ಕ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ರಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. (ISRU- In Situ Resource Utilization, 

ಅಿಂದರೆ , ನೌಕೆಯಲಿ್ಲರುವ ಗಗನ್ಯತ್್ರಗಳ ಹಾಗೂ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನೌಕೆಯ 

ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನುು  ಪ್ಯರೈಸಲು ಸೆ ಳೋಯ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳ ಬಳಕೆ ಅಿಂದರೆ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ 

ನೌಕೆಯ ಒಳಗಿನ್ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳನುು  ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು). 

ಈ ಹಾರಾಟದಿಂದ ಏನ್ನ ಪಿಯೀಜನ್? 

ಒಟ್ು  ಐದು ಹಾರಾಟಗಳನುು  ಯೋಜಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಒಿಂದಕಿು ಿಂತ್ರ ಒಿಂದು ಮಹತಾಾ ರ್ಕಿಂಕೆಷ ಯದ್ದು ೋ 

ಆಗಿದ್ದ. ಈ ಪ್್ಯೋಗವು ಯಶಸಿಾ ಯದರೆ ಹಲವು ಪ್್ಯೋಜ್ನ್ಗಳವೆ. ಮಂಗಳನ್ ಮೇಲೆ ಡ್ೊ ೋನ್್ 

ಹಾರಾಟ ಸ್ವಧಯ ವಾ ಗಬಹುದು. ಮಂಗಳನ್ ಪ್ಕಿಷ ನೊೋಟ, ವಸುು ಗಳ ಸ್ವಗಾಟ, ಗಗನ್ಯನಿಗಳಗೆ 

ಮಾಹಿತ್ರ ರವಾನೆಯಂತ್ರಹ ಕೆಲಸವನುು  ಈ ಡ್ೊ ೋನ್್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಂಗಳನ್ ಮೇಲ್ಲನ್ 

ಹೆಲ್ಲರ್ಕಪ್್ ರ್್ ಹಾರಾಟವು ಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ಹಾರಾಟ ನ್ಡೆಸುವ ಹೆಲ್ಲರ್ಕಪ್್ ರ್್ಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೂ 

ನೆರವು ನಿೋಡಲ್ಲದ್ದ. ಹಿಮಾಲಯದಂತ್ರಹ ಎತ್ರು ರ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಹಾರಾಟ ನ್ಡೆಸುವ 

ಹೆಲ್ಲರ್ಕಪ್್ ರ್್ಗಳನುು  ಇನ್ು ಷ್್ಟ  ಉತ್ರು ಮಪ್ಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ದ್ರೆಯಬಹುದು. 

2025 ರಲಿಿ   ತ್ನ್ು ದೇ ಆದ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಕಿಂದಿವನ್ನು  

ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಿರುವ ರಷ್ಯಯ : 

(Russia to launch its own space station in 2025)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ರಷ್ಠಯ ದ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಸಂಸೆ್ಥ  2025 ರಲಿಿ  ತ್ನ್ು ದೇ ಆದ ‘ಕಕಿ್ತ ೀಯ ಕಿಂದಿ ’ವನುು  

ಪ್ಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ತ್ರನ್ು ದೇ ಆದ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಕಿಂದ್ವನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲು ಉದ್ದು ೋಶಿಸಿರುವ 

ರಷ್ಠಯ , ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನಿಲೆಾ ಣ (International Space Station- 

ISS) ರ್ಕಯಾಕ್ಮದ್ಧಿಂದ ಹಿಿಂದ್ದ ಸರಿಯುವ ಬಗೆಗ  ಯೋಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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ಅಮೇರಿರ್ಕದ “ಸ್ಥಪ ೋಸ್ ಎಕ್್ಸ ” ಕಂಪ್ನಿಯ  ಮೊದಲ ಯಶಸಿಾ  ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯ ನಂತ್ರರ, ಕಳೆದ 

ವಷಾ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನಿಲ್ಯು ಣಕೆು  (ಐಎಸ್ಎಸ್) ಕಳುಹಿಸಲ್ಯಗುವ 

ಮಾನ್ವಸಹಿತ್ರ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಉಡಾವಣೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ರಷ್ಠಯ ದ ಏಕಸ್ವಾ ಮಯ  ಕೊನೆಗಿಂಡಿತ್ತ. 

 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನಿಲೆಾ ಣದ ಕುರಿತ್ತ: 

ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನಿಲ್ಯು ಣ (ISS) ಅನುು  1998 ರಲಿಿ  

ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಇದು ಯುರೀಪಯನ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಸ್ಯಥ  ಸೇರಿದಂತೆ 

ರಷ್ಯಯ , ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್್ಯ ೀಟ್ೂ , ಕೆನ್ಡಾ, ಜಪ್ರನ್್ನ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಏಜ್ಞನಿೂ ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನಿಲ್ಯು ಣ (ISS) ಮಾನ್ವ ಇತ್ರಹಾಸದಲಿ್ಲ  

ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಮಹತಾಾ ರ್ಕಿಂಕೆಷ ಯ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಹಯೋಗವಾಗಿದ್ದ. 

1. ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನಿಲ್ಯು ಣವು ‘(ISS) ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ 

ಕಕೆಷ ಯಲಿ್ಲರುವ’(ನಿಕಟವತ್ರಾ ಕಕೆಷ ಯಲಿ್ಲ ) ಮಾಡುಯ ಲರ್ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನಿಲ್ಯು ಣ 

‘(ವಾಸಯೋಗಯ  ಕೃತ್ರಕ ಉಪ್ಗ್ಹ) ವಾಗಿದ್ದ. 

2. ISS ಮೈಕ್ೊಗ್ಾವಿಟಿ (ಸೂಕ್ಷೂ ಗುರುತ್ರಾ ) ಮತ್ತು  ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಪ್ರಿಸರ ಸಂಶೋಧನಾ 

ಪ್್ಯೋಗಾಲಯವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಖಗೋಳ ಜೋವವಿಜಾಾ ನ್, 

ಖಗೋಳವಿಜಾಾ ನ್, ಹವಾಮಾನ್ಶಾಸು ರ, ಭೌತ್ರಶಾಸು ರ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಪ್್ಯೋಗಗಳನುು  ನ್ಡೆಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ISS ಸುಮಾರು 93 ನಿಮಿಷಗಳಲಿ್ಲ  ಭೂಮಿಯನುು  ಒಿಂದು ಸುತ್ತು  ಸುತ್ತು ತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ದ್ಧನ್ಕೆು  

15.5 ಕಕೆಷ ಗಳನುು  ಪ್ಯಣಾಗಳಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನೌಕೆಯ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳ ಪ್ರಿೋಕೆಷ ಗಾಗಿ ನಿಲ್ಯು ಣವು ವಿಶಿಷ್  ವಾತಾವರಣವನುು  

ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. ಇಿಂತ್ರಹ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳು ಚಂದ್  ಮತ್ತು  ಮಂಗಳದ ಯತ್ೆಗೆ ಅಗತ್ರಯ ವಾಗಿವೆ. 

5. ಸೋವಿಯತ್ ಒಕೂು ಟದ ನಂತ್ರರ ರಷ್ಠಯ  ಕಳುಹಿಸಿದ ಸ್ವಯ ಲುಯ ಟ್ (Salyut), ಅಲ್ಯೂ ಜ 

(Almaz) ಮತ್ತು  ಮಿರ್ (Mir) ನಿಲ್ಯು ಣಗಳು ಮತ್ತು  ಅಮೇರಿರ್ಕ ಕಳುಹಿಸಿದ 

‘ಸ್ಥು ೈಲ್ಯಯ ಬ’(Skylab)  ಅನುು  ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧ ವಾಸಿಸುವ ಒಿಂಬತ್ರು ನೇ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ 

ನಿಲ್ಯು ಣವಾಗಿದ್ದ. 
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ಮಂಗಳ ಗಿಹದಲಿಿ  ಆಮಿಜನ್ಕವನ್ನು  ಉತ್ಯಪ ದಸಿದ 

ನಸಾದ ಪಸೇಯವೆರನ್ೂ  ಮಿಷನ್: 

(NASA’s Perseverance mission has extracted oxygen on Mars)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ‘ಪಸೇಯವೆರನ್ೂ  ರೀವರ್’ (Perseverance Rover) ನ್ಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲ್ಯದ ಸ್ವಧನ್ವು 

ಮೊದಲ ಬ್ದರಿಗೆ ಮಂಗಳನ್ ವಿರಳ ವಾತಾವರಣದ್ಧಿಂದ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ಉತಾಪ ದ್ಧಸುವಲಿ್ಲ  

ಯಶಸಿಾ ಯಯಿತ್ತ. 

1. ಗಗನ್ಯತ್್ರಗಳು ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಉಸಿರಾಡಲು ಮತ್ತು  ಭೂಮಿಗೆ 

ಮರಳಲು ಈ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ವನುು  ಅವಲಂಬ್ಸಸಬಹುದಾದು ರಿಿಂದ ಈ ಯಶಸ್ು  

ಮಾನ್ವಸಹಿತ್ರ ಭವಿಷಯ ದ ರ್ಕಯಾಚರಣೆಗಳಗೆ ಭರವಸ್ಥಯನುು  ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ. 

ಮಂಗಳ ಗಿ ಹದ ವಾತ್ಯವರಣದ ಸಂಯೀಜನ: 

ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಒಟ್ು  ಅನಿಲಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 96 

ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರವನುು  ಇಿಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ೆ ೈಡ್ ಒಿಂದೇ ಹಿಂದ್ಧರುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಆಮಿಜ್ನ್ಕದ ಪ್್ಮಾಣವು 

ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲರುವ 21% ಗೆ ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ  ಕವಲ 0.13% ಮಾತ್್ರ  

ಕಂಡುಬರುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಪಸೇಯವೆರನ್ೂ  ರೀವರ್ ಮಂಗಳ ಗಿ ಹದಲಿಿ  ಆಮಿಜನ್ಕವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಉತ್ಯಪ ದಸಿತ್ತ? 

ಮಾಸ್ಯ ಆಕ್ತೂ ಜನ್ ಇನ್-ಸಿಟು ರಿಸ್ೀಸ್ಯ ಯುಟಿಲೈಸೇಶನ್ ಎಕ್ೂ  ಪೆರಿಮೆಿಂಟ್ (Mars 

Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment -MOXIE) ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ 

ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಇಿಂಗಾಲದ ಡೈಆಕೊ ೈಡ್್ನಿಿಂದ 5 ಗಿಾಿಂ ಆಮಿಜನ್ಕವನ್ನು  

ಉತ್ಯಪ ದಸಿತ್ತ. ಗಗನ್ಯತ್್ರಗಳಗೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉಸಿರಾಡಲು ಈ ಪ್್ಮಾಣ ಸ್ವಕ್ಕ. 

1. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಮರದಂತೆ, MOXIE ಇಿಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ೆ ೈಡ್ ಅನುು  ಹಿೋರಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ಹರಸೂಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ಉತಾಪ ದ್ಧಸಲು, MOXIE ಆಮಿಜ್ನ್ಕದ ಪ್ರಮಾಣುಗಳನುು  ಇಿಂಗಾಲದ 

ಡೈಆಕ್ೆ ೈಡ್ ಅಣುಗಳಿಂದ ಬೇಪ್ಾಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ. ಸುಮಾರು 800 ° C ತಾಪ್ಮಾನ್ದಲಿ್ಲ  

ಶಾಖವನುು  ಬಳಸಿ ಈ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ನ್ಡೆಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

3. ಈ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಲಿ್ಲ  ಇದು ರ್ಕಬಾನ್ ಮೊನಾಕ್ೆ ೈಡ್ ಅನುು  ಒಿಂದು ತಾಯ ಜ್ಯ ವಾಗಿ 

ಉತಾಪ ದ್ಧಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳನ್ ವಾತಾವರಣಕೆು  ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

MOXIE ಕುರಿತ್ತ: 

1. ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಪ್್ ದಶಾಕ, MOXIE ಅನುು  ಗಂಟ್ಟಗೆ 10 ಗ್ಾ ಿಂ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ಉತಾಪ ದ್ಧಸಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವಂತೆ ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು  ಇದನುು  ಪ್ಸೇಾವೆರನ್್  ರೊೋವರ್್ನ್ಲಿ್ಲ  

ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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2. ಇದು ಒಿಂದು ರ್ಕರ್ ಬ್ದಯ ಟರಿಯ ಗಾತ್್ರದಾು ಗಿದುು  ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 37.7 ಪೌಿಂಡ್ (17.1 ಕೆಜ) 

ಮತ್ತು  ಮಂಗಳನ್ ಅಿಂಗಳದಲಿ್ಲ   ಕವಲ 14 ಪೌಿಂಡ್ (6.41 ಕೆಜ) ತ್ಪಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಮುಿಂದ್ಧನ್ ಎರಡು ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ , MOXIE ಒಿಂಬತ್ತು  ಬ್ದರಿ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ಹರತೆಗೆಯುವ 

ನಿರಿೋಕೆಷ ಯಿದ್ದ. 

  

ಅಿಂಗಾರಕನ್ ಅಿಂಗಳದಲಿಿ  ಆಮಿಜನ್ಕದ ಉತ್ಯಪ ದನಯು ಏಕೆ ಅಷ್್ ಿಂದು 

ಮುಖಯ ವಾಗಿದೆ? 

1. ಮಂಗಳಕೆು  ಕಳುಹಿಸಲ್ಯದ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಿಂತ್ರರಿಕ್ಷದ ರ್ಕಯಾಚರಣೆಗಳಗೆ 

ಆಮಿಜ್ನ್ಕದ ಪ್ಯರೈಕೆ ಬಹಳ ಮುಖಯ . ಗಗನ್ಯತ್್ರಗಳ ಉಸಿರಾಟದ ಜ್ತೆಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಗಳು 

ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಿಂತ್ರರುಗುವಾಗ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ರಾಕೆಟ್್ಗಳಲಿ್ಲ  ಇಿಂಧನ್ವಾಗಿ ಬಳಸಲು 

ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ನಾಸ್ವದ ಪ್್ರ್ಕರ, ಭವಿಷಯ ದ ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯಲಿ್ಲ , ನಾಲುು  ಗಗನ್ಯತ್್ರಗಳಗೆ 

ಮಂಗಳದ್ಧಿಂದ ಹರಡಲು ಸುಮಾರು 7 ಮೆಟ್ಿಕ್ಸ ಟನ್ ರಾಕೆಟ್ ಇಿಂಧನ್ ಮತ್ತು  25 ಮೆಟ್ಿಕ್ಸ 

ಟನ್ ಆಮಿಜ್ನ್ಕ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುತ್ರು ದ್ದ – ಇದು ಇಡಿೋ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನೌಕೆಯ ತ್ಪಕಕೆು  

ಸಮನಾಗಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಇದಕೆು  ವಯ ತ್ರರಿಕು ವಾಗಿ, ಮಂಗಳ ಗಿ ಹದಲಿಿ  ವಾಸಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವ 

ಗಗನ್ಯಾತಿ್ರ ಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಡಿಮೆ ಆಮಿಜನ್ಕದ ಅಗತ್ಯ ವಿರುತ್ು ದೆ, ಬಹುಶಃ 

ಒಿಂದು ಮೆಟ್ಿಕ್ಸ ಟನ್್ನ್ಷ್್ಟ . 

4. ಆದು ರಿಿಂದ, ಹಿಿಂದ್ಧರುಗುವ ಪ್್ಯಣರ್ಕು ಗಿ, ಭೂಮಿಯಿಿಂದ ಮಂಗಳ ಗ್ ಹಕೆು  25 ಮೆಟ್ಿಕ್ಸ 

ಟನ್ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ಸ್ವಗಿಸುವುದು ಒಿಂದು ದ್ಡು  ಸವಾಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು  ಕೆಿಂಪು 

ಗ್ ಹದಲಿ್ಲಯೇ ದ್ ವ ರೂಪ್ದ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ಉತಾಪ ದ್ಧಸಬಹುದಾದರೆ, ವಿಜಾಾ ನಿಗಳ 

ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚು  ಸುಲಭವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಕಿ್ಕ ಯ  -2 ಮಿಷನ್: (Crew-2 mission) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ನಾಲುು  ಗಗನ್ಯತ್್ರಗಳನುು  ಫಿೋರಿಡಾದ್ಧಿಂದ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ 

ನಿಲೆಾ ಣಕೆಕ  (ISS)ನಾಸ್ವ ಮತ್ತು  ಸ್ಥಪ ೋಸ್ಎಕ್್ಸ  ಸಹಯೋಗದಲಿ್ಲ  ‘ಕಮಷಿಾಯಲ್ ಕ್ೂ ಯ  ಪ್ೊ ೋಗ್ಾ ಿಂ’ 

(Commercial Crew Programme- CCP) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಉಡಾವಣಾ ವಾಹಕದ ಮೂಲಕ 

ಕಳುಹಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

1. ಈ ರ್ಕಯಾಚರಣೆಗೆ ‘ಕಿ್ಕ  -2’ ಯೀಜನ (Crew-2 mission) ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಇದು ‘ಸ್ಯಪ ೀಸ್್ಎಕ್ೂ  ಕಿ್ಕ  ಡಿಾ ಯ ಗನ್’ (SpaceX Crew Dragon) ನ್ 

‘ಸಿಬಬ ಿಂದ’ ಸಾಗಿಸ್ತವ ಎರಡನೇ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ವಿಮಾನ್ (crew rotation) ಆಗಿದೆ. ಈ 

ವಿಮಾನ್ವು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಪ್ರಲುದಾರರನ್ನು  

ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. 

‘ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನಿಲೆಾ ಣ’ದಲಿಿ  ಕಿ್ಕ ಯ  -2 ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ್ವೇನ್ನ? 
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 ಈ ಮಿಷನ್್ನ್ ಸದಸಯ ರು ಮಕಿೊಗಿಾವಿಟಿ / ಸೂಕ್ಷೂ  ಗುರುತ್ವ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ಗಳನ್ನು  

ನ್ಡೆಸ್ತತ್ಯು ರೆ. ಆಹಾರ ಸುಧಾರಣೆಗಳನೂು  ಅನೆಾ ೋಷಿಸುತಾು ರೆ, ದೇಹದ ಪ್್ ತ್ರರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ 

ರ್ಕಯಾವೈಖರಿ ಮತ್ತು  ಕರುಳನ್ ಸೂಕ್ಷೂ ಜೋವಿಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಪ್ರಿಣಾಮವನುು  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಲು 

‘ಫುಡ್ ಫ್ರಸಿಯಾಲಜ’ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗಳಳ ಲ್ಲದಾು ರೆ. ಜ್ತೆಗೆ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 

ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಗಳಗೆ ಭವಿಷಯ ದ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಹಾರಾಟಕೆು  ಹಿಂದ್ಧಕೊಳಳ ಲು ಹೇಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂಬುದನುು  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಒಟ್ಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಇದು ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಯನುು  

ಹೆಚ್ಚು  ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಸ್ಥು ೋಹಿಯನಾು ಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಅವ ರ ಗಮನ್ವು ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಅಧಯ ಯನ್ದಲಿ್ಲ  ಟಿಶ್ಯಯ  

ಚಪ್ೂ  (Tissue Chips) ಸರಣಿಯ ಮುಿಂದುವರಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ‘ಟಿಶ್ಯಯ  

ಚಪ್ೂ ’ ಮಾನ್ವನ್ ಅಿಂಗಗಳ ಸ್ಣಣ  ಪಿ ತ್ರಕೃತ್ರಗಳು ಅರ್ವಾ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ವಿಭಿನ್ು  

ರಿೋತ್ರಯ ಕೊೋಶಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ವೆ, ಅವು ಮಾನ್ವ ದೇಹದಂತೆ ವತ್ರಾಸುತ್ರು ವೆ. ನಾಸ್ವ 

ಪ್್ರ್ಕರ, ಈ ಚಿಪ್  ಸುರಕಿಷ ತ್ರ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು  ಲಸಿಕೆಗಳನುು  ಗುರುತ್ರಸುವ 

ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ವೇಗಗಳಸುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಏನಿದು ಕಮಷ್ಟಯಯಲ್ ಕಿ್ಕ ಯ  ಪಿ ೀಗಿಾ ಿಂ ? 

1. ‘ಕಮಷಿಾಯಲ್ ಕ್ೂ ಯ  ಪ್ೊ ೋಗ್ಾ ಿಂ’ (Commercial Crew Programme- CCP) ನ್ ಮುಖಯ  

ಉದ್ದು ೋಶವೆಿಂದರೆ ವೆಚು ದ ದೃಷ್ಿ ಯಿಿಂದ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶಕೆು  ಪ್್ವೇಶವನುು  

ಸುಲಭಗಳಸುವುದು, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಸರಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಯನುು  ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ 

ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನಿಲ್ಯು ಣಕೆು  ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿಗೂ ಕೂಡ 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರಳಬಹುದು. ಇದರೊಿಂದ್ಧಗೆ, ಹೆಚಿು ನ್ ಪ್್ಮಾಣದ ವಾಯ ಪ್ಕವಾದ 

ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು. 

2. ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದ ಮೂಲಕ, ‘ಬೊೋಯಿಿಂಗ್’ ಮತ್ತು  ‘ಸ್ಥಪ ೋಸ್್ಎಕ್್ಸ ’ ನಂತ್ರಹ ವಾಣಿಜ್ಯ  

ಪಾಲುದಾರರೊಿಂದ್ಧಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಾಸ್ವ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ 

ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚು ವನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಸಿದ್ದ, ಮತ್ತು  ನಾಸ್ವ ಈ 

ಕಂಪ್ನಿಗಳಗೆ ‘ವಾಣಿಜ್ಯ  ಕಕಿಷ ೋಯ ಸ್ವರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನುು ’ (Commercial Orbital 

Transportation Services- COTS) ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲು ಮತ್ತು  ನಿಮಿಾಸಲು 

ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹವನುು  ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಯುಎಸ್ ನಿಿಂದ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನಿಲ್ಯು ಣಕೆು  ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಯನುು  ಸ್ವಗಿಸಲು ಸ್ವರಿಗೆ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಲು 2014ರ ಸಪ್್ ಿಂಬರ್ ನ್ಲಿ್ಲ  NASA ‘ಬೊೋಯಿಿಂಗ್’ ಮತ್ತು  

‘ಸ್ಥಪ ೋಸ್ಎಕ್್ಸ ’ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನುು  ಆಯ್ದು  ಮಾಡಿತ್ತ. 

ಕಡಾಡ ಯ ಪರವಾನ್ಗಿ: (Compulsory license) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಭಾರತ್ರದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ವಿದಾಾ ಿಂಸವನುು ಿಂಟು ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ಕೊರೊನೊವೈರಸ್ ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕದ 

ಚಿಕಿತ್ೆ ಗಾಗಿ ಕೊೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಬೆಿಂಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ರಯ  ನೆರವು ಒದಗಿಸಲು ಆಮಿಜ್ನ್ಕ ಉತಾಪ ದನಾ 
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ಸ್ವಧನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಿಂದ್ಕಗಳು ಮತ್ತು   ಔಷಧಿಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡ ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನ್ಗಳನುು  

ಕಳುಹಿಸಲು ರಷ್ಠಯ  ಯೋಜಸುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಆದಾಗೂಯ , ಯುಎಸ್ ಪೇಟ್ಟಿಂಟ್ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿ್ಲ  ರೆಮಿು  ಸಿವಿರ್ (Remdesivir)  ಔಷಧಿಯನುು  

ಕಳುಹಿಸುವುದನುು  ರಷ್ಠಯ  ತ್ರಡೆಹಿಡಿಯಬೇರ್ಕಗಬಹುದು. 

  

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ  ? 

ರೆಮೆಡಿಸಿಾ ರ್ ಅನುು  ರಫುು  ಮಾಡುವವರು ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಯಯಾ ಮೂಲದ ಗಿಲಾಯ ಡ್ ಸೈನ್ೂ ಸ್ 

ಇಿಂಕ್ (Gilead Sciences)  ಯು.ಎಸ್ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ರ್ಕನೂನುಗಳನುು  ಜಾರಿಗಳಸುವುದರೊಿಂದ್ಧಗೆ 

ರ್ಕನೂನು ತಿಂದರೆಗಳನುು  ಎದುರಿಸಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ, ಗಿಲ್ಯಯ ಡ್ ಸೈನ್್ ಸ್ ಇಿಂಕ್ಸ ರೆಮೆು ಸಿವಿರ್ ಅನುು  

ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದ. 

1. ಯುಎಸ್ ಫುಡ್ ಅಿಂಡ್ ಡ್ ಗ್ ಅಡಿೂ ನಿಸ್್ಥ ರೋಷನ್ (FDA) ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಚಿಕಿತ್ೆ ಗಾಗಿ ರೆಮಿು  ಸಿವಿರ್ 

ಅನುು   ಅಕ್ೊ ೋಬರ್ 2020 ರಲಿ್ಲ  ಅನುಮೊೋದ್ಧಸಿತ್ತ. 

2. ಗಿಲ್ಯಯ ಡ್್ನ್ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಪೇಟ್ಟಿಂಟ್ ಅನುು  ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ರಷ್ಠಯ  ತ್ರನ್ು  ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿಯದ 

ಫ್ಘಮಾಸಿಿಂಟ್ಟಜ (Pharmasyntez)ಗೆ ‘ಕಡಾು ಯ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ’ (Compulsory Licence) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ರೆಮಿು  ಸಿವಿರ್ ಅನುು   ತ್ರಯರಿಸಲು ಅನುಮತ್ರ ನಿೋಡುವ ಸುಗ್ಿ ೋವಾಜೆಾ ಯನುು  ಹರಡಿಸಿ 

ದೇಶದಲಿ್ಲ  ತ್ರಯರಿಸಲು ನಿಧಾರಿಸಿತ್ತ. 

  

ಕಡಾಡ ಯ ಪರವಾನ್ಗಿ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಕಡಾು ಯ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ಎನುು ವುದು ಮೂಲ ಮಾಲ್ಲೋಕರ ಅನುಮತ್ರಯನುು  ಪ್ಡೆಯದ್ದ 

ಪ್ರವಾನಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ಯವಾನಿಧಾರಿತ್ರ ಶುಲು ವನುು  ಕೂಡ ಪಾವತ್ರಸದ್ದ ಇತ್ರರರ ಬೌದ್ಧಧ ಕ 

ಹಕ್ಕು ಸ್ವಾ ಮಯ ವನುು  ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ (ಪೇಟ್ಟಿಂಟ್ ಹಿಂದ್ಧರುವ ವಸುು ವಿನ್ ತ್ರಯರಿಕೆ ಬಳಕೆ 

ಮತ್ತು  ಮಾರಾಟ ಅರ್ವಾ ಪೇಟ್ಟಿಂಟ್ ಪ್ಡೆದ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ಬಳಸುವುದು) ಒಿಂದು ಕಂಪ್ನಿ 

ಅರ್ವಾ ಖಾಸಗಿ ವಯ ಕಿು ಗೆ / ಅಜಾದಾರರಿಗೆ ಒಿಂದು ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರವು ನಿೋಡುವ / ಅಧಿಕೃತ್ರಗಳಸಿದ 

ಪ್ರವಾನ್ಗಿಯಗಿದ್ದ. 

2. ಕಡಾು ಯ ಪ್ರವಾನ್ಗಿಯನುು  ಭಾರತ್ರೋಯ ಪೇಟ್ಟಿಂಟ್ ರ್ಕಯ್ದು  1970 ರ ಅಧಾಯ ಯ XVI ಮತ್ತು  

‘ಬೌದ್ಧಧ ಕ ಆಸಿು ಯ ಹಕ್ಕು ಗಳ ವಾಯ ಪಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಅಿಂಶಗಳು’ (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights-TRIPS) ಒಪ್ಪ ಿಂದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಯ ವಹರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಒಿಂದು ಉತ್ರಪ ನ್ು ರ್ಕು ಗಿ ಪೇಟ್ಟಿಂಟ್ ಪ್ಡೆದ ದ್ಧನಾಿಂಕದ್ಧಿಂದ 3 ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರರ ಯವುದೇ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕಡಾು ಯ ಪ್ರವಾನ್ಗಿಯನುು  ಅನ್ಾ ಯಿಸಬಹುದು / ನಿೋಡಬಹುದು. 

 

ಜುರಾಿಂಗ್: (Zurang) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಚೀನದ ಮದಲ ಮಾಸ್ಯ ರೀವರ್್ಗೆ ಅದರ ಸ್ವಿಂಪ್್ದಾಯಿಕ ಅಗಿು  ದೇವರ 

ಹೆಸರಾದ ಜುರಾಿಂಗ್ (Zurang) ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

1. ರೊೋವರ್ ಅನುು  ಚಿೋನಾ ಮಂಗಳ ಗ್ ಹಕೆು  ಕಳುಹಿಸಿದ ಟಿಯನೆಾ ನ್ -1 ಪ್ೊಬ ನ್ಲಿ್ಲ  

ಅಳವಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಫೆಬ್ವರಿ 24 ರಂದು ಟಿಯನೆಾ ನ್ -1 ಪ್ೊಬ ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ತ್ರಲುಪ್ರದುು , 
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ಗ್ ಹದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಜೋವದ ಕ್ಕರುಹು / ಪುರಾವೆಗಳನುು  ಹುಡುಕ್ಕತಾು  ಮೇ ತ್ರಿಂಗಳಲಿ್ಲ  ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ 

ಮೇಲೊ ೈಗೆ ಇಳಯಲ್ಲದ್ದ. 

ಮಿಷನ್ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

2019 ರಲಿಿ , ಚೀನವು ಚಂದಿನ್ಲಿಿ  ದೂರದಲಿಿರುವ ತ್ರೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಪರಿಶೀಧಿಸ್ಲಾದ ಪಿದೇಶದಲಿಿ  

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ತ್ನಿಖ್ಯಯನ್ನು  ಪಿ್ರರಂಭಿಸಿದ ಮದಲ ದೇಶವಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಡಿಸ್ಯಿಂಬರ್್ನ್ಲಿಿ , 1970 

ರ ನಂತ್ರ ಮೊದಲ ಬ್ದರಿಗೆ ಚಂದ್ನ್ ಬಂಡೆಗಳನುು  ಭೂಮಿಗೆ ತಂದ ದೇಶವಾಯಿತ್ತ. 

ಹಿಿಂದನ್ ಸ್ೀವಿಯತ್ ಒಕ್ಕಕ ಟ ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್್ಯ ೀಟ್ೂ  ನಂತ್ರ, ಚಿೋನಾ ಮಂಗಳಕೆಕ  

ರೀಬೀಟ್ ರೀವರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮೂರನೇ ದೇಶವಾಗಲ್ಲದ್ದ. 

ಟಿಯಾನವ ನ್ -1 ಬಗೆೆ : ( About Tianwen-1) 

1. ಚೀನದ ಮದಲ ಮಂಗಳ ಗಿ ಹದ ಶೀಧ್ವನುು  ಟಿಯಾನವ ನ್ -1 ಎಿಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತ್ರು ದೆು  , ಇದನುು  ಮೊದಲು ಹುಕ್ತೂ ಿಂಗ್ 1 (Huoxing 1)ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ತ್ತು . 

2. ಈ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನೌಕೆಯು ಆಬಿಯಟರ್, ಲಾಯ ಿಂಡರ್ ಮತ್ತು  ರೀವರ್ ಅನುು  ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ. 

3. ಚಿೋನಾದ ಕ್ಿಚಾಿಂಗ್ (Xichang Satellite Launch Center) ಉಪ್ಗ್ಹ ಉಡಾವಣಾ ಕಿಂದ್ದ್ಧಿಂದ 

ಲ್ಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚಾ 5 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇದನುು  ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

4. ಲಾಯ ಿಂಡಿಿಂಗ್ ಸೈಟ್: ಈ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನೌಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ಉತ್ರು ರ ಅರ್ಕಷ ಿಂಶಗಳಲಿ್ಲರುವ 

‘ಯುಟ್ೋಪ್ರಯ ಪಿಾನಿಟಿಯ’ ಎಿಂಬ ವಿಶಾಲ ಬಯಲ್ಲನ್ಲಿ್ಲ  ಇಳಯಲ್ಲದ್ದ, 1970 ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ  

ನಾಸ್ವ ಕಳುಹಿಸಿದ ವೈಕಿಿಂಗ್ 2 ಮಿಷನ್ ಕೂಡ ಇಳದ ಸೆ ಳ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದ. 

  

ಅಭಿಯಾನ್ದ 5 ಪಿಮುಖ ವೈಜೆಾ ನಿಕ ಉದೆೆ ೀಶಗಳು: 

1. ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ಭೂವೈಜಾಾ ನಿಕ ನ್ಕೆಷ ಯನುು  ರಚಿಸುವುದು. 

2. ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ಮಣಿಿ ನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುು  ಅನೆಾ ೋಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ನಿೋರು-ಮಂಜುಗಡೆು ಯ 

ಸಂಭಾವಯ  ನಿಕೆಷ ೋಪ್ಗಳನುು  ಅನೆಾ ೋಷಿಸಲು. 

3. ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ಮೇಲೊ ೈ ವಸುು ವಿನ್ ಸಂಯೋಜ್ನೆಯನುು  ವಿರಿ್ಶೋಷಿಸುವುದು. 

4. ಮಂಗಳ ಗ್ ಹದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ವನುು  ಮೇಲೊ ೈಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವುದು. 

5. ಮಂಗಳನ್ ವಿದುಯ ತಾು ಿಂತ್ರೋಯ ಮತ್ತು  ಗುರುತಾಾ ಕಷಾಣ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳನುು  ಅರ್ಾ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು. 

 

ಆದತ್ಯ -ಎಲ್ 1 ಸ್ಪೀಟ್ಯ ಸ್ಯಲ್: (Aditya-L1 Support Cell) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

‘ಆದ್ಧತ್ರಯ -ಎಲ್ 1 ಸಪೊೋಟ್ಾ ಸ್ಥಲ್’ ಎನುು ವುದು ಸಿಿಂಗಲ್ ವೆಬ ಇಿಂಟರ್ಫಾಸ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರದ ಮೊದಲ ಸೌರ 

ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ರ್ಕಯಾಚರಣೆಗೆ ಡೇಟಾವನುು  ಸಂಗ್ಹಿಸಲು ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯದ ಸಮುದಾಯ ಸೇವಾ 

ಕಿಂದ್ವಾಗಿದ್ದ. 

1. ಇದು ಭಾರತ್ರೀಯ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧ್ನ ಸಂಸ್ಯಥ  (ISRO) ಮತ್ತು  ಆಯಯಭ್ಟ ರಿಸ್ಚ್ಯ 

ಇನಿೂ ್ ಟ್ಟಯ ಟ್ ಆಫ್ ಅಬೂ ವೇಯಷನ್ಲ್ ಸೈನ್ೂ  (ARIIS) ನ್ ಜಂಟಿ ಪಿಯತ್ು ವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದು ವೈಜಾಾ ನಿಕ ದತಾು ಿಂಶವನುು  ವಿರಿ್ಶೋಷಿಸಲು ಪ್್ ತ್ರಯಬಬ  ಆಸಕು  ವಯ ಕಿು ಗೆ ಅನುವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ. 
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ಆದತ್ಯ -ಎಲ್ 1 ಯೀಜನಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದು ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಸೌರ ಮಿಷನ್. ಇದನುು  ಎಕ್್ಸ ್ಎಲ್ ರ್ಕನಿಫ ಗರೇಶನ್್ನ್ಲಿ್ಲ  (XL 

configuration) ಪೀಲಾರ್ ಸಾಯ ಟಲೈಟ್ ಲಾಿಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ (PSLV) ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ 

ಮಾಡಲ್ಯಗುವುದು. 

2. ಈ ಉಪ್ಗ್ಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ್ವು ಏಳು ಪೇಲೀಡ್್ಗಳನ್ನು  (instruments) 

ಹೊಿಂದರುತ್ು ದೆ. 

3. ಸೂಯಾನ್ ಕರೊೋನಾ, ಸೌರ ಹರಸೂಸುವಿಕೆ, ಸೌರ ಮಾರುತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ಜಾಾ ಲೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಸೂಯಾನ್ ಕರೊೋನ್ಲ್ ನಿಿಂದ ಹರಡುವ ಸೌರಶಕಿು  (Coronal Mass Ejections- CMEs) 

ಗಳನುು  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದೆೆ ೀಶವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು  24 ಗಂಟ್ಟಗಳ ರ್ಕಲವೂ 

ಸೂಯಾನ್ ಚಿತ್್ರ ಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಗಡಿಯರದಂತೆ ಬ್ಸಡುವಿಲಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಈ ಕಾಯಾಯಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ : 

ಆದ್ಧತ್ರಯ  ಮಿಷನ್್ ನಿಿಂದ ಪ್ಡೆಯುವ ದತಾು ಿಂಶವು, ಸೌರ ಬ್ಸರುಗಾಳಗಳ ಮೂಲಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ 

ಮಾದರಿಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ವಯ ತಾಯ ಸವನುು  ಸಪ ಷ್ ಪ್ಡಿಸಲು, ಸೌರ ಬ್ಸರುಗಾಳಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಕಸನ್ಗಳುಳ ತ್ರು ದ್ದ 

ಅರ್ವಾ ಅವುಗಳ ಮೂಲವನುು  ಪ್ರಿೋಕಿಷ ಸಲು ಮತ್ತು  ಸೂಯಾನಿಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ದೂರದಲಿ್ಲ  

ಹಾದುಹೋಗುವ ಖಗೋಳ ಮಾಗಾ ಗಳ ಬಗೆಗ  ತ್ರಳದುಕೊಳಳ ಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಲ್ಲದ್ದ. 

ಉಪಗಿಹ ಸಾಥ ಪನ: 

ಸೂಯಾನ್ ಬಗೆಗ  ಹೆಚಿು ನ್ ಮಾಹಿತ್ರ ಪ್ಡೆಯಲು, ಯವುದೇ ಅಡತ್ರಡೆ / ಗ್ ಹಣಗಳಲಿದ್ದ ಸೂಯಾನ್ನುು  

ನಿರಂತ್ರರವಾಗಿ ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖಯ ವಾಗಿದ್ದ, ಆದು ರಿಿಂದ, ಆದ್ಧತ್ರಯ -ಎಲ್ 1 ಉಪ್ಗ್ಹವನುು  ಸೂಯಾ-

ಭೂಮಿಯ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ಲಗಿಾಿಂಜಯನ್ ಪ್ರಯಿಿಂಟ್ -1 (Lagrangian point 1) ಸುತ್ರು ಲ್ಲನ್ ಹಾಲೋ 

ಕಕೆಷ ಯಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಸೂಯಯ ಮತ್ತು  ಸೌರ ಮಾರುತ್ಗಳನ್ನು  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡಲು ಕಾರಣಗಳೇನ್ನ? 

2. ನಾವು ಹತ್ರು ರದ್ಧಿಂದ ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುವ ಏಕೈಕ ನ್ಕ್ಷತ್್ರ  ಸೂಯಾ. ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಈ ನ್ಕ್ಷತ್್ರ  

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ, ಇಡಿೋ ಬ್ಹಾೂ ಿಂಡದ ನ್ಕ್ಷತ್್ರ ಗಳ ಬಗೆಗ  ಹೆಚಿು ನ್ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಸೂಯಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಜೋವಕೆು  ಬೆಳಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಶಾಖದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ. ನಾವು ಅದರ 

ಬಗೆಗ  ಹೆಚ್ಚು  ತ್ರಳದುಕೊಿಂಡಂತೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲನ್ ಜೋವನ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಧಯು ಹೇಗಾಯಿತ್ತ 

ಎಿಂಬುದನುು  ಹೆಚಿು ನ್ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಇದು ಸೌರ ಮಾರುತ್ರಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ; ಸೂಯಾನಿಿಂದ ಅಯನಿೋಕರಿಸಿದ ಅನಿಲಗಳ ಹರಿವು, 

ಅಿಂದರೆ ಈ ಸೌರ ಮಾರುತ್ರಗಳ ಹರಿವು ಪ್್ ತ್ರ ಸ್ಥಕೆಿಂಡಿಗೆ 500 ಕಿ.ಮಿೋ ಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ವೇಗದಲಿ್ಲ  (ಪ್್ ತ್ರ 

ಗಂಟ್ಟಗೆ ಒಿಂದು ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಮೈಲ್ಲಗಳ ವೇಗ) ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯುತ್ರು ವೆ. 

5. ಸೌರ ಮಾರುತ್ರಗಳಲಿ್ಲನ್ ಅಡಚನೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ರ್ಕಿಂತ್ರಕೆಷ ೋತ್್ರ ವನುು  ಅಸೆಿ ರಗಳಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  

ವಿಕಿರಣ ಪ್ಟ್ಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ಶಕಿು ಯನುು  ಹರಸೂಸುತ್ರು ದ್ದ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸಮಿೋಪ್ವಿರುವ ಜಾಗದಲಿ್ಲ  

ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳನುು  ಉಿಂಟುಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ, ಹಾಗೂ ಈ ಜಾಗವನುು  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ 

ಹವಾಮಾನ್ ಎಿಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. 

6. ಉಪಗಿಹಗಳ ರ್ಮಲೆ ಪರಿರ್ಣಮ: ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಹವಾಮಾನ್ದ್ಧಿಂದಾಗಿ ಉಪ್ಗ್ಹಗಳ ಕಕೆಷ ಯಲಿ್ಲ  

ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳು ಉಿಂಟಾಗಬಹುದು, ಅವುಗಳ ಜೋವಿತಾವಧಿಯು ಕಡಿಮೆಯಗಬಹುದು ಅರ್ವಾ 

ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯದ ಎಲೆರ್್ಕ ರನಿಕ್್ಸ  ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಹಾನಿಗಳಗಾಗಬಹುದು. 

ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಹವಾಮಾನ್ ಉಿಂಟಾಗಲು  ರ್ಕರಣಗಳೇನು ಎಿಂಬ ಮಾಹಿತ್ರ, ಅದನುು  ಹೇಗೆ 
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ಊಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೆಚಾು ಗಿ ಅವಲಂಬ್ಸತ್ರವಾಗಿರುವ ನ್ಮೂ  ಉಪ್ಯುಕು  

ಕೃತ್ರಕ ಉಪ್ಗ್ಹಗಳನುು  ನಾವು ರಕಿಷ ಸಬಹುದು . 

7. ಸ್ತರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  ಸ್ನ್ು ದಿ ತೆ: ಸೌರ ಮಾರುತ್ರಗಳು ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಪ್ರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾಬಲಯ  ಹಿಂದ್ಧವೆ. 

ನಾವು ನ್ಮೂ  ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನೌಕೆ ಮತ್ತು  ಗಗನ್ಯತ್್ರಗಳನುು  ಭೂಮಿಯಿಿಂದ ದೂರ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, 

ಆರಂಭಿಕ ಹಂತ್ರದಲಿ್ಲ  ಸಮುದ್  ಯನಿಗಳು ಸ್ವಗರವನುು  ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು 

ಪ್್ಯತ್ರು ಸಿದಂತೆಯ್ದ ನಾವು ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಪ್ರಿಸರವನುು  ಅದೇ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  

ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್- ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ 

ಅನ್ಾ ಯಗಳು ಮತ್ತು  ದೈನಂದ್ಧನ್ ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ವಿಜಾಾ ನ್ 

ಮತ್ತು  ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರೋಯರ ಸ್ವಧನೆಗಳು; ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ದ ದೇಶಿೋಕರಣ 

ಮತ್ತು  ಹಸ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ವನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸುವುದು 

ಬೈಕಲ್-GVD (ಗಿಗಾಟನ್ ವಾಲ್ಯಯ ಮ್ ಡಿಟೆಕ್ ರ್). 

(Baikal-GVD (Gigaton Volume Detector) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೀಚ್ಗೆ, ಸೈಬಿೀರಿಯಾದ ವಿಶವ ದ ಆಳವಾದ ಸ್ರೀವರವಾದ ಬೈಕಾಲ್ ಸ್ರೀವರದ 

ನಿೀರಿನ್ಲಿಿ  ರಷ್ಠಯ ದ ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ‘ಬೈಕಲ್-GVD (Gigaton Volume Detector) ಎಿಂಬ 

ಹೆಸ್ರಿನ್ ವಿಶವ ದ ಅತ್ರದಡಡ  ಮುಳುಗಿರುವ ನೂಯ ಟಿಿನ ದೂರದಶಯಕವನ್ನು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಿದಾು ರೆ. 

ಬೈಕಲ್-GVD ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದು ವಿಶವ ದ ಅತ್ರದಡಡ  ಮೂರು ನೂಯ ಟಿಿನ ಡಿಟೆಕ್ ರ್್ಗಳಲಿಿ  ಒಿಂದಾಗಿದೆ. ಇತ್ರ ಎರಡು 

ನೂಯ ಟಿಿನ ಡಿಟೆಕ್ ರ್್ಗಳು ದಕಿ್ತ ಣ ಧಿು ವದಲಿಿರುವ ಐಸ್್ಕ್ಕಯ ಬ್ (IceCube) 

ಮತ್ತು  ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸ್ಮುದಿದಲಿಿನ್ ಆಿಂಟಾರೆಸ್(ANTARES). 

2. ‘ನೂಯ ಟಿಿನೀಸ್’ (Neutrinos) ಎಿಂಬ ಅಸ್ಪ ಷ್  ಮೂಲಭೂತ್ ಅಣುಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿವರವಾಗಿ 

ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಂಭವನಿೋಯ ಮೂಲಗಳನುು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು 

ಇದರ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

ನೂಯ ಟಿಿನಗಳು ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1930 ರಲಿಿ  ಸಿವ ಸ್ ವಿಜೆಾ ನಿ ವೀಲಿಾ ೆ ಯ ಿಂಗ್ ಪ್ರಲಿ (Wolfgang Pauli)  ಅವರು 

ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ರಸಿದ ನೂಯ ಟಿಿನಗಳು, ‘ಫೀಟಾನ್’ ಅಣುಗಳ ನಂತ್ರ ಬಿಹಾೂ ಿಂಡದಲಿಿ  

ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಎರಡನೇ ಅಣುಗಳಾಗಿವೆ, ಅದು ಬೆಳಕನುು  ರೂಪ್ರಸುವ ಕಣವಾಗಿದ್ದ. 

ವಾಸು ವವಾಗಿ, ನೂಯ ಟ್ಿನೊಗಳು ಎಷ್್ಟ  ಹೇರಳವಾಗಿವೆ ಎಿಂದರೆ, ವಿಶಾ ದಲಿ್ಲ , ಪ್್ ತ್ರ ಸ್ಥಕೆಿಂಡಿಗೆ 

ನೂರಾರು ಟ್ಿ ಲ್ಲಯನ್ ನೂಯ ಟ್ಿನೊಗಳು ನ್ಮೊ ಲಿ ರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ರು ವೆ, ಮತ್ತು  ನಾವು 

ಅವುಗಳನುು  ಎಿಂದ್ಧಗೂ ಗಮನಿಸಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುವುದ್ಧಲಿ . 

ಇವುಗಳನ್ನು  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

ಕೆಲವು ನೂಯ ಟ್ಿನ್್ಗಳು ಬ್ಸಗ್ ಬ್ದಯ ಿಂಗ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಿ ಕೊಿಂಡಿವೆ ಮತ್ತು  ಸೂಯಾನ್ 

ಸೂಪ್ನೊೋಾವಾ ಸಫ ೋಟಗಳು ಅರ್ವಾ ಪ್ರಮಾಣು ಪ್್ ತ್ರಕ್ಿಯ್ದಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇತ್ರರ 
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ನೂಯ ಟ್ಿನೊಗಳು ರೂಪುಗಳುಳ ತ್ರು ಲೇ ಇರುವುದರಿಿಂದ, ಅವುಗಳನುು  ಅಧಯ ಯನ್ 

ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ವಿಜಾಾ ನಿಗಳಗೆ ಬ್ಹಾೂ ಿಂಡದ ಮೂಲವನುು  ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

 

 

ಸ್ತಸಿಥ ರ ಪಿ್ರಸಾೂ  / ಕನವ ಲೆಸ್ಯಿಂಟ್ ಪಿ್ರಸಾೂ : (Convalescent plasma)
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ಸಂದಭ್ಯ: 

ಹರಿಯಣದ, ಗುರುಗ್ಾಮದಲಿ್ಲ  ಕಳೆದ ಒಿಂದು ವಾರದ್ಧಿಂದ COVID-19 ಪ್್ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲನ್ ಹಠಾತ್ 

ಏರಿಕೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಸ್ತಸಿಥ ರ/ಆರೀಗಯ  ಪಿಯೀಜನ್ಕಾರಿ ಪಿ್ರಸಾೂ ದ (Convalescent 

plasma) ಬೇಡಿಕೆಯು ನಿರಂತ್ರರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಆದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜ್ನ್ರು ಪಿಾಸ್ವೂ ವನುು  ದಾನ್ ಮಾಡಲು ಮುಿಂದ್ದ ಬರಲು 

ಇಷ್ ಪ್ಡುತ್ರು ಲಿವಾದು ರಿಿಂದ ಪ್ಯರೈಕೆ ಮತ್ತು  ಬೇಡಿಕೆಯ ನ್ಡುವೆ ತ್ತಿಂಬ್ದ ಅಿಂತ್ರರ ಉಿಂಟಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಿಂಡವರು ಪಿಾಸ್ವೂ  ದಾನ್ ಮಾಡಲು ಅಹಾರಲಿದ ರ್ಕರಣ ಈಗ ದಾನಿಗಳನುು  

ಹುಡುಕ್ಕವುದು  ಕಷ್ ಕರವಾಗಿದ್ದ ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಪಿಾಸ್ವೂ ದ ಪ್ಯರೈಕೆ ಮತ್ತು  ಬೇಡಿಕೆಯ ನ್ಡುವಿನ್ 

ಅಿಂತ್ರರ ಅರ್ವಾ ಅಸಮತೋಲನ್ವು ಮತ್ರು ಷ್್ಟ  ಹೆಚಿು ದ್ದ. 

ಪಿ್ರ ಸ್ೂ  ಚಕ್ತತೊ  ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಪಿಾಸ್ವೂ  ರಕು ದ ದ್ ವ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ. ಸೋಿಂಕಿನಿಿಂದ ಚೇತ್ರರಿಸಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ರುವ ರೊೋಗಿಗಳ ರಕು ದ್ಧಿಂದ 

ಹರತೆಗೆಯಲ್ಯದ ಕನವ ಲೆಸ್ಯಿಂಟ್ ಪಿ್ರಸಾೂ  (Convalescent plasma), ಸೋಿಂಕಿನ್ ವಿರುದಧ  

ಹೋರಾಡುವ ಪ್್ ತ್ರರ್ಕಯಗಳ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದ. ಸೋಿಂಕಿನಿಿಂದ ಬ್ದಧಿತ್ರರಾದ ಇತ್ರರ  ರೊೋಗಿಗಳನುು  

ಗುಣಪ್ಡಿಸಲು ಈ ಚಿಕಿತ್ೆ ಯಲಿ್ಲ  ಕನ್ಾ ಲ್ೆ ಿಂಟ್ ಪಿಾಸ್ವೂ ವನುು  ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಈ ಚಿಕಿತ್ೆಯು ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಚಿಕಿತ್ೆ ಗಾಗಿ ಲಭಯ ವಿರುವ ಆಯ್ದು ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದಾಗಿದ್ದ. ಇದಕೆು  ಪಿಾಸ್ವೂ  

ದಾನಿಗಳು ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಸೋಿಂಕಿನಿಿಂದ ಚೇತ್ರರಿಸಿಕೊಿಂಡಿದಾು ರೆ ಎಿಂಬ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದ್ಧರುವುದು 

ಅಗತ್ರಯ ವಾಗಿರುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಸೋಿಂಕಿನ್ ಅಿಂತ್ರಮ ರೊೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಚೇತ್ರರಿಸಿಕೊಿಂಡ ನಂತ್ರರ 28 

ದ್ಧನ್ಗಳವರೆಗೆ ಆರೊೋಗಯ ವಾಗಿರಬೇಕ್ಕ ಎಿಂಬುದು ಅತ್ರಯ ಗತ್ರಯ ವಾಗಿದ್ದ. 
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ಒಿಂದು ಗಂಟೆಯಳಗೆ ಡೆಿಂಗೂಯ  ರೀಗನಿಣಯಯ ಮಾಡುವ 

ಸಾಧ್ನ್: (Device to diagnose dengue within an hour) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ದ್ದಹಲ್ಲಯ ಭಾರತ್ರೋಯ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ (IIT-D) ಸಂಶೋಧಕರು ಕೈಯಲಿ್ಲ  ಹಿಡಿಯುವ 

‘ಮೇಲೊ ೈ-ವಧಿಾತ್ರ ರಾಮನ್ ಸ್ಥಪ ಕ್ೊ ರೋಸು ೋಪ್ರ’ ಅನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ, ಅಿಂದರೆ ಡೆಿಂಗೂಯ  

ರೊೋಗದ ಆರಂಭಿಕ ರೊೋಗನಿಣಾಯರ್ಕು ಗಿ ಮೇಲೊ ೈ ವಧಿಾತ್ರ ರಾಮನ್ 

ಸ್ಥಪ ಕ್ೊ ರೋಸು ೋಪ್ರ (Surface Enhanced Raman Spectroscopy -SERS) ಆಧಾರಿತ್ರ 

ವೇದ್ಧಕೆಯನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ. ಈ ಸ್ವಧನ್ವು ಒಿಂದು ಗಂಟ್ಟಯಳಗೆ ಡೆಿಂಗೂಯ  ಪ್ರಿೋರ್ಕಷ  

ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳನುು  (ತ್ರಾ ರಿತ್ರ ರೊೋಗನಿಣಾಯ) ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ರ್ಕಯಾಕೆು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಇಿಂಪಿ ಿಂಟ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 

ಕಾಯಯಕಿಮವು (IMPRINT India programme) ಧನ್ಸಹಾಯ ನಿೋಡಿದ್ದ. 

ಆರಂಭಿಕ ರೀಗನಿಣಯಯದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ರೊೋಗಿಯ ಆರೊೋಗಯ ವು ಹದಗೆಡದಂತೆ ತ್ರಡೆಯಲು ಡೆಿಂಗೂಯ  ಆರಂಭಿಕ ರೊೋಗನಿಣಾಯವು ಬಹಳ 

ಮುಖಯ ವಾದುದು. ಆದಾಗೂಯ , ‘ರಿವಸ್ಾ ಟ್ಾ ನ್್ ್ಸಿು ರಪ್್ ೋಸ್ ಪಾಲ್ಲಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಕ್ಷನ್’ (RT-

PCR) ಅನುು  ಬಳಸುವ ನೂಯ ಕಿಿಯಿಕ್ಸ ಆಸಿಡ್ ಪ್ತೆು ಹಚ್ಚು ವಿಕೆಯಂತ್ರಹ ಸ್ವಿಂಪ್್ದಾಯಿಕ 

ರೊೋಗನಿಣಾಯ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಡೆಿಂಗೂಯ  

ರೀಗನಿಣಯಯಕೆಕ  ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾರಕಗಳ (expensive equipment 

and reagents) ಅಗತ್ರಯ ವಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

SERS ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಲೋಹಿೋಯ ಮೇಲೊ ೈಗಳಲಿ್ಲ  ಅಣುಗಳನುು  ಹಿೋರಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಅರ್ವಾ ಪಿಾಸೂ ೋನಿಕ್ಸ-

ಮಾಯ ಗೆು ಟಿಕ್ಸ ಸಿಲ್ಲರ್ಕ ನಾಯ ನೊಟ್ಯಯ ಬ್ಗಳಂತ್ರಹ ಸೂಕ್ಷೂ  ರಚನೆಗಳಿಂದ ರಾಮನ್ 

ಚದುರುವಿಕೆಯನುು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಒರಟಾದ ಲೋಹದ ಮೇಲೊ ೈ ಸೂಕ್ಷೂ  ತಂತ್್ರವಾಗಿದ್ದ. 
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ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು  60% ವರೆಗೆ ಸ್ಮೃದಿ ಗಳಿಸ್ಲು 

ಪಿ್ರರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತ್ರಳಿಸಿದ ಇರಾನ್: 

(Iran says it has started enriching uranium to 60%)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇರಾನ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಸ್ರಬರಾಜನ್ನು  ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್್ಟ  ಶುದಿ ತೆಗೆ ಹೆಚಚ ಸ್ಲು 

ಪಿ್ರರಂಭಿಸಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಪರಮಾಣು ಶಸಾು ಿ ಸ್ು ಿ ಗಳನ್ನು  ತ್ಯಾರಿಸ್ಲು ಬೇಕಾದ 

ಶುದಿ ತೆಯ ಮಟ್ ದ ಮಿತ್ರಗೆ ಇರಾನ್ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ತ್ಲುಪದೆ. ರ್ಕರಣ ಕಳೆದ ವಾರ ತ್ರನ್ು  

ಪ್ರಮಾಣು ತಾಣರ್ಿಂದರಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ವಿಧಾ ಿಂಸಕ ಕೃತ್ರಯ ಕೆು  ಪ್್ ತ್ರಕ್ಿಯ್ದಯಗಿ ಇರಾನ್ ಈ ಕ್ಮ 

ಕೈಗಿಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳದ್ದ. ಅಲಿದೇ ಅದು ಈ ದುಷು ೃತ್ರಯ ದ ಹಿಿಂದ್ದ ಇಸ್್ಥ ೋಲ್ ನ್ ಕೈವಾಡವಿದ್ದ 

ಎಿಂದು ಆರೊೋಪ್ರಸಿದ್ದ. 

  

ಯುರೇನಿಯಂ ರ್ಪಷ್್ಟ ೀಕರಣದ ಗುರಿ ಏನ್ನ? 

ಅಪ್ರೂಪ್ದ ವಿಕಿರಣಶಿೋಲ ಐಸಟ್ೋಪ ಆದ ‘U -235’ ಯುರೇನಿಯಂನ್ಲಿಿ  

ಕಂಡುಬರುತ್ು ದೆ, ಇದನುು  ಕಡಿಮೆ ಪುಷ್ಿ ೋಕರಣ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಮಾಣು ರಿಯಕ್ ರ್್ಗಳಗೆ 

ಇಿಂಧನ್ವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಹೆಚಿು ನ್ ಪುಷ್ಿ ೋಕರಣ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಮಾಣು ಬ್ದಿಂಬ್ಗಳಗೆ ಇಿಂಧನ್ವಾಗಿ 

ಬಳಸಬಹುದು. 

1. ಯುರೇನಿಯಂ ರ್ಪಷ್್ಟ ೀಕರಣವು U-235 ರ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮಟ್ ವನ್ನು  ಹೆಚಚ ಸ್ಲು 

ಉದೆೆ ೀಶಿಸಿದೆ, ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಇದನುು  ಕಿಂದ್ಾಪ್ಗಾಮಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಕಿಂದ್ಾಪ್ಗಾಮಿಗಳು (Centrifuges) ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯ ಸಂಸು ರಿಸದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನುು  

ಹೆಚಿು ನ್ ವೇಗದಲಿ್ಲ  ತ್ರರುಗಿಸುವ ಯಂತ್್ರಗಳಾಗಿವೆ. 

ಪಿಸ್ತು ತ್ ಇರಾನ್ ಹೊಿಂದರುವ ಸ್ಮೃದಿ ಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಪಿಮಾಣ ಎಷ್್ಟ ? 

ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪ್ರಮಾಣು-ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣಾ ಅಿಂಗವಾದ ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಅಣುಶಕ್ತು  ಇಿಂಧ್ನ್ 

ಸಂಸ್ಯಥ ಯ (the International Atomic Energy Agency) ಪ್್ರ್ಕರ, ಫೆಬ್ವರಿ ತ್ರಿಂಗಳ ವೇಳೆಗೆ 

ಇರಾನ್ 2,967.8 ಕಿಲೋಗ್ಾ ಿಂಗಳಷ್್ಟ  ಯುರೇನಿಯಂ ಅನುು  ಸಂಗ್ಹಿಸಿದ್ದ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣು 

ಒಪ್ಪ ಿಂದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ಮಿತ್ರಯ ಸುಮಾರು 14 ಪ್ಟ್ು  ಹೆಚಿು ಗೆ ಇರುತ್ರು ದ್ದ, ಮತ್ತು  

ಅದನುು  ಶಸ್ವು ರಸು ರ ದಜೆಾಗೆ ಪ್ರಿಷು ರಿಸಿದರೆ, ಮೂರು ಪ್ರಮಾಣು ಬ್ದಿಂಬುಗಳನುು  ನಿಮಿಾಸಲು 

ಸ್ವರ್ಕಗುವಷ್್ಟ  ಆಗಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

ಅಲಿದ್ದ, ಈ ದಾಸ್ವು ನು,20 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದವರೆಗೆ ಪುಷಿ್ ೋಕರಿಸಿದ, 17.6 ಕೆಜ ಯಷ್್ಟ  ಯುರೇನಿಯಂ 

ಅನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. ಆದರೂ, ಈ ರಿೋತ್ರ ಮಾಡುವುದನುು  ಪ್ರಮಾಣು ಒಪ್ಪ ಿಂದದಡಿ 2030 ರ ವರೆಗೆ 

ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

  

ಪಿಸ್ತು ತ್, ಇರಾನ್ ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಸ್ಮೃದಿ  ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು  ಹೊಿಂದರಲು 

ಕಾರಣವೇನ್ನ? 
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ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ು  ಜೆ. ಟ್ ಿಂಪ ಅವರು 2018 ರಲಿ್ಲ  ಇರಾನ್ ನೊಿಂದ್ಧಗಿನ್ (ಜಂಟಿ ಸ್ಮಗಿ  

ಕಿ್ತಯಾಯೀಜನ- JCPOA) ಒಪ್ಪ ಿಂದವನುು  ರದುು ಗಳಸಿದ ನಂತ್ರರ ಮತ್ತು  ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ 

ಆರ್ಥಾಕ ನಿಬಾಿಂಧಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ದಂಡನೆ ಗಳನುು  ವಿಧಿಸಿದ ನಂತ್ರರ, ಪ್್ ತ್ರೋರ್ಕರದ ಕ್ಮವಾಗಿ 

ಇರಾನ್ ಈ ಒಪ್ಪ ಿಂದದ್ಧಿಂದ ಹಿಿಂದ್ದ ಸರಿಯಿತ್ತ – ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಪ್ಯರೈಕೆಯಲಿ್ಲ  

3.67 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದಷ್್ಟ  ಹೆಚು ಳ ಮಾಡಿತ್ತ, ಯುರೇನಿಯಂ ಶುದಧ ತೆಯ ಮಟ್ ವನುು  ಶೇಕಡಾ 20 

ರಷ್್ಟ  ಹೆಚಿು ಸಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣು ತಾಣಗಳಗೆ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ತ್ರನಿಖಾಧಿರ್ಕರಿಗಳ 

ಪ್್ವೇಶವನುು  ನಿಬಾಿಂಧಿಸಿತ್ತ. ಆದಾಗೂಯ , ಆಶು ಯಾದ ವಿಷಯವೆಿಂದರೆ ಇರಾನ್ ಈ ಎಲಿ್ಯ  

ಕ್ಿಯ್ದಗಳನುು  ಸುಲಭವಾಗಿ ರದುು ಗಳಸಬಹುದಾದ ಕ್ಮಗಳು ಎಿಂದು ಬಣಿಿ ಸಿದ್ದ. 

 

ಪಿಸ್ತು ತ್ದ ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯವೇನ್ನ? 

60 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದಷ್್ಟ  ಪುಷಿ್ ೋಕರಣದ ಮಟ್ ವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯರ್ಕರಿಯಗಿಸುವ ಸಂಗತ್ರ 

ಎಿಂದರೆ ‘ಪುಷ್ಿ ೋಕರಣದ ಟ್ಿ ಕಿ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದ’, ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಶುದಧ ತೆಯ ಮಟ್ ವು ಹೆಚಾು ದಂತೆ, 

ಪುಷ್ಿ ೋಕರಣ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯು ಸುಲಭವಾಗುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಅದಕೆು  ಅಗತ್ರಯ ವಾದ ಕಿಂದ್ಾಪ್ಗಾಮಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯೂ ಕಡಿಮೆಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಬೇರೆ ರಿೋತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 90 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರ ಶುದಧ ತೆಯನುು  

ಪ್ಡೆಯುವುದು 20 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರ ಶುದಧ ತೆಯ ಮಟ್ ದ್ಧಿಂದ ಪುಷ್ಿ ೋಕರಣವನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸುವುದಕಿು ಿಂತ್ರ 

ಸುಲಭ, ಮತ್ತು  60 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರ ಶುದಧ ತೆಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾರಂಭಿಸುವುದಕಿು ಿಂತ್ರಲೂ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದ. 
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99% ರಷ್್ಟ  ಸೂಯಯನ್ ಬಳಕನ್ನು  ಪಿ ತ್ರಬಿಿಂಬಿಸ್ಬಲಿ  ಸಾಮರ್ಯ ಯ 

ಹೊಿಂದರುವ ‘ಇದುವರೆಗಿನ್ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಬಿಳಿ ಬಣಣ ’: 

(‘Whitest ever’ paint that can reflect 99 per cent of sunlight) 

  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ 99 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದಷ್್ಟ  ಸೂಯಾನ್ ಬೆಳಕನುು  ಪ್್ ತ್ರಬ್ಸಿಂಬ್ಸಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವಿರುವ ಬ್ಸಳಯ 

ಬಣಿ ವನುು  ಅಮೆರಿಕದ ಎಿಂಜನಿಯರ್್ಗಳು ತ್ರಯರಿಸಿದಾು ರೆ, ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ್ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಬ್ಸಳ 

ಬಣಿ  ಎಿಂದು ಅವರು ಬಣಿಿ ಸುತ್ರು ದಾು ರೆ. 

  

ಅದನ್ನು  ಹೇಗೆ ತ್ಯಾರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ? 

ಅಲ್್ಯ ರ-ವೈಟ್ ಪೇಿಂಟ್ ಅನುು  ಬೇರಿಯಮ್ ಸ್ಲಿೆ ೀಟ್ ನಿಿಂದ ತ್ರಯರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, ಇದು 

ಇನ್ು ಷ್್ಟ  ಬ್ಸಳ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಈ ಬಣಿ ವು ರಾತ್್ರಯಲಿ್ಲ  ಹರಾಿಂಗಣ ಮೇಲೊ ೈಗಳ ತಾಪ್ಮಾನ್ವನುು  ಸುತ್ರು ಮುತ್ರು ಲ್ಲನ್ 

ತಾಪ್ಮಾನ್ ಕಿು ಿಂತ್ರ 19 ಡಿಗ್ಿ  ಫ್ಘಯ ರನ್್ಹಿೋಟ್್ ವರೆಗೆ ತಂಪಾಗಿ ಇಡಬಲಿದು ಮತ್ತು  

ಮಧಾಯ ಹು  ಪ್್ರ್ಕರವಾದ ಸೂಯಾನ್ ಬೆಳಕಿನ್ಲಿ್ಲ , ಈ ಬಣಿ ವು ಸುತ್ರು ಮುತ್ರು ಲ್ಲನ್ 

ಮೇಲೊ ೈಗಳಗಿಿಂತ್ರ 8 ಡಿಗ್ಿ  ಫ್ಘಯ ರನ್್ಹಿೋಟ್್ ವರೆಗೆ ತ್ರನ್ು  ಆವರಣವನುು  ತಂಪಾಗಿರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ಬಣಿ ವು ‘ವೆಿಂಟಾಬಿಾಕ್’ (Vantablack) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ 

ಕಡುಗರ್ಪಪ  ಬಣಣ ಕೆಕ  ಸ್ಮನಗಿರಬಹುದು. ವಂಟಾಬಿ್ದಕ್ಸ 99.9 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದಷ್್ಟ  ಗೋಚರ 

ಬೆಳಕನುು  ಹಿೋರಿಕೊಳುಳ ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

 

  

 

____________________________________________________________________ 
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ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಜೋವವೈವಿಧಯ ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ 

ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು.: 
 

ಕೆನ್-ಬಟಾವ  ನ್ದ ಜ್ೀಡಣೆ ಯೀಜನ :(Ken-Betwa  Project) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಕೆನ್-ಬೆಟಾಾ  ನ್ದ್ಧ ಜ್ೋಡಣೆ ಯೋಜ್ನೆಯನುು (Ken-Betwa river linking project) 

 ಜಾರಿಗಳಸದಂತೆ ರ್ಕಿಂಗ್ೆಸ್ ಅಧಯ ಕೆಷ  ಸೋನಿಯ ಗಾಿಂಧಿ ಕಿಂದ್  ಪ್ರಿಸರ ಸಚಿವ ಪ್್ರ್ಕಶ್ 

ಜಾವಡೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ತ್್ರ  ಬರೆದ್ಧದಾು ರೆ. 

ಏಕೆಿಂದರೆ, ಈ ‘ರಿವರ್ ಲ್ಲಿಂಕ್ಸ ಯೋಜ್ನೆಯು’ ಪನು  ಹುಲಿ ಮಿೀಸ್ಲು ಪಿದೇಶವನ್ನು  (Panna 

Tiger Reserve) ಗಮನಾಹಾವಾಗಿ ಹಾನಿಗಳಸುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಿಿಂದ ಹುಲ್ಲ ಸಂರಕಿಷ ತ್ರ 

ಪ್್ದೇಶದ ಸುಮಾರು 40 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದಷ್್ಟ  ಪ್್ದೇಶವು ಸರಿಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗದಷ್್ಟ  ನಾಶವಾಗಲ್ಲದ್ದ ಎಿಂದು 

ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅಿಂದಾಜಸಿದ್ದ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

‘ವಿಶಾ  ಜ್ಲ ದ್ಧನಾಚರಣೆ’ ದ್ಧನ್ದಂದು ಉತ್ು ರ ಪಿದೇಶ ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಪಿದೇಶದಿಂದಗೆ 

ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಪಿಮುಖ ನ್ದ-ಸಂಪಕಯ ಯೀಜನಯ ಕೆಲಸ್ವನ್ನು  ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲು 

ಕಿಂದಿ  ಜಲಶಕ್ತು  ಸ್ಚವ ಗಜಿಂದಿ  ಸಿಿಂಗ್ ಶೇಖ್ಯವತ್ ಅವರು ತಿ್ರ ಪಕಿ್ತ ೀಯ ಒಪಪ ಿಂದಕೆಕ  ಸ್ಹಿ 

ಹಾಕ್ತದರು. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಕೆನ್ ಮತ್ತು  ಬಟಾವ  ನ್ದಗಳು ಪರಸ್ಪ ರ ಜ್ೀಡಣೆ 

ಗಳಳ ಲಿವೆ. 

1. ನ್ದ್ಧ ನಿೋರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಉಭಯ ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಭಿನಾು ಭಿಪ್ಾಯದ್ಧಿಂದಾಗಿ, 

ಯೋಜ್ನೆಯ ರೂಪ್ರೇಷ್ಠಯನುು  ರಚಿಸಿದ ಸುಮಾರು 18 ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರರ ಈ ಒಪ್ಪ ಿಂದಕೆು  (MoA) 

ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

ಕೆನ್-ಬಟಾವ  ಯೀಜನಯ ಕುರಿತ್ತ: 

ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಯೋಜ್ನೆಯಗಿ ‘ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗಿರುವ’ ಕೆನ್-ಬೆಟಾಾ  ಯೋಜ್ನೆಯು ‘ದೇಶದ 

ಮೊದಲ ಅಿಂತ್ರರ್ ನ್ದ್ಧ ಸಂಪ್ಕಾ ಯೋಜ್ನೆಯಗಿದ್ದ. 
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1. ಮಧಯ ಪ್್ದೇಶದ ಕೆನ್ ನ್ದ್ಧಯಿಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನಿೋರನುು  ಉತ್ರು ರ ಪ್್ದೇಶದ ಬೆಟಾಾ  ನ್ದ್ಧಗೆ 

ವಗಾಾಯಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದುು , ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಮರ್ಧಯ  ಹರಡಿರುವ 

ಬುಿಂದೇಲ್್ಖಂಡ್ ಪ್್ದೇಶದ ಬರ ಪ್ರೋಡಿತ್ರ ಜಲಿೆ ಗಳಾದ ಝಾನ್ಿ , ಬಂಡಾ, ಲಲ್ಲತ್್ಪುರ ಮತ್ತು  

ಮಹೋಬ್ದ ಜಲಿೆ ಗಳು ಉತ್ರು ರ ಪ್್ದೇಶ ಮತ್ತು  ಟಿಕಮ್ಗಡ್, ಪ್ನಾು  ಮತ್ತು  ಛತ್ರು ರ್್ಪುರ- 

ಮಧಯ ಪ್್ದೇಶ ಈ ಜಲಿೆ ಗಳಗೆ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಲಭಯ ವನುು  ಒದಗಿಸಬಹುದು. 

ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಕೆನ್ ಮತ್ತು  ಬೆಟಾಾ  ನ್ದ್ಧಗಳು ಮಧಯ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಉಗಮವಾಗುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಇವು ಯಮುನಾ 

ನ್ದ್ಧಯ ಉಪ್ನ್ದ್ಧಗಳಾಗಿವೆ. 

2. ಕನ್ ನ್ದ್ಧ ಉತ್ರು ರ ಪ್್ದೇಶದ ಬ್ದಿಂಡಾ ಜಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಯಮುನಾ ನ್ದ್ಧಯನುು  ಮತ್ತು  ಹಮಿೋರ್್ಪುರ 

ಜಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಬೆಟಾಾ  ನ್ದ್ಧಯನುು  ಸೇರುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಬೆಟಾಾ  ನ್ದ್ಧಗೆ ರಾಜ್ಘಾಟ್, ಪ್ರಿಚಾ ಮತ್ತು  ಮಾತ್ರತ್ರಲ್ಯ ಎಿಂಬ ಅಣೆಕಟ್ು ಗಳನುು  ಕಟ್ ಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

4. ಕನ್ ನ್ದ್ಧ ಪ್ನಾು  ಹುಲ್ಲ ಮಿೋಸಲು ಪ್್ದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ರು ದ್ದ. 

 

ಒಡಿಶಾದ ಚಲಾಕ  ಸ್ರೀವರದಲಿಿನ್ ಡಾಲಿಿ ನ್ ಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿಿ  ಹೆಚಚ ಳ: 

(Dolphin boom in Odisha’s Chilika lake) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರವು, ಡಾಲ್ಲಫ ನ್ ಗಣತ್ರಯ ಅಿಂತ್ರಮ ಡೇಟಾವನುು  ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ. 

ಪಿಮುಖ ಸಂಶೀಧ್ನಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ರದ ಅತ್ರದ್ಡು  ಉಪುಪ ನಿೋರಿನ್ ಸರೊೋವರವಾದ ಒಡಿಶಾ ಕರಾವಳಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿಲ್ಯು  

ಸರೊೋವರದಲಿ್ಲನ್ ಡಾಲ್ಲಫ ನ್್ಗಳ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಕಳೆದ ವಷಾಕೆು  ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಈ ವಷಾ 

ದ್ಧಾ ಗುಣಗಿಂಡಿದ್ದ. 

2. ಈ ಡಾಲ್ಲಫ ನ್ ಗಣತ್ರಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಮೂರು ಪ್್ಭೇದದ ಡಾಲ್ಲಫ ನ್್ಗಳಾದ ಇರಾಯವಾಡಿ, 

ಬಾಟಲ್್ನೀಸ್ (Bottlenose) ಮತ್ತು  ಹಂಪ್್ಬಾಯ ಕ್ ಡಾಲಿಿ ನ್ ಗಳನ್ನು  

ದಾಖಲಿಸ್ಲಾಗಿದೆು , ಹಿಿಂದ್ಧನ್ ವಷಾದ 233 ಕೆು  ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ, ಈ ವಷಾ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  544 ಕೆು  

ಹೆಚು ಳಗಿಂಡಿದ್ದ. 

3. ಚಿಲ್ಯು  ಸರೊೋವರದಲಿ್ಲ  ಇರಾಾವಾಡಿ ಡಾಲ್ಲಫ ನ್್ಗಳ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಹೆಚು ಳವು ಅಕ್ಮ 

ಮಿೋನುಗಾರಿಕೆ ಆವರಣಗಳನುು  ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ರ್ಕರಣವಾಗಿದ್ದ. 

ಇರಾಯವಾಡಿ ಡಾಲಿಿ ನ್ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ: 

1.  ಇರಾಾವಾಡಿ ಡಾಲ್ಲಫ ನ್್ಗಳು (Irrawaddy Dolphins) ದಕಿಷ ಣ ಮತ್ತು  ಆಗೆು ೋಯ ಏಷ್ಠಯ ದ ಕರಾವಳ 

ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಮೂರು ನ್ದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ: ಇರಾಾವಾಡಿ (ಮಾಯ ನಾೂ ರ್), 

ಮಹಾಕಮ ನ್ದ್ಧ (ಇಿಂಡೊೋನೇಷ್ಠಯ ದ ಬೊನಿಾಯ) ಮತ್ತು  ಮೆರ್ಕಿಂಗ್ ನ್ದ್ಧ (ಚಿೋನಾ). 

2. IUCN ಕೆಿಂಪು ಪ್ಟ್ಿ ಯ ಪ್್ರ್ಕರ ‘ಇರಾಾವಾಡಿ ಡಾಲ್ಲಫ ನ್್ಗಳು’‘ಅಳವಿನಂಚಿನ್ಲಿ್ಲವೆ’(EN) 
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‘ಇಿಂಡೀ-ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಬಾಟಲ್್ನೀಸ್ ಡಾಲಿಿ ನ್್ಗಳ’(Indo- Pacific Bottlenose 

dolphins) ಬಗೆೆ : 

1. ಭಾರತ್ರ, ಉತ್ರು ರ ಆಸ್್ಥ ರೋಲ್ಲಯ, ದಕಿಷ ಣ ಚಿೋನಾ, ಕೆಿಂಪು ಸಮುದ್  ಮತ್ತು  ಆಫ್ಿರ್ಕದ ಪ್ಯವಾ 

ಕರಾವಳಯ ಸುತ್ರು ಲ್ಲನ್ ನಿೋರಿನ್ಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತ್ರು ವೆ. 

2. IUCN ಸೆಿ ತ್ರ: ಅಪಾಯಕೆು  ಹತ್ರು ರದ ಪ್್ಭೇದ (Near Threatened)(ಮೂಲ: ವಿಕಿಪ್ರಡಿಯ). 

 

ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಹಂಪ್್ಬಾಯ ಕ್ ಡಾಲಿಿ ನ್್ಗಳ (Indian Ocean Humpback 

dolphins) ಬಗೆೆ : 

1. ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರ ಹಂಪ್ಬ್ದಯ ಕ್ಸ ಡಾಲ್ಲಫ ನ್್ಗಳು ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದಲಿ್ಲ , ದಕಿಷ ಣ 

ಆಫ್ಿರ್ಕದ್ಧಿಂದ ಭಾರತ್ರದ ವರೆಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

2. ಇಿಂಟನಾಯ ಾಷನ್ಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫ್ಘರ್ ಕನ್್ ವೇಾಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ (IUCN) ಪ್್ರ್ಕರ ಇದರ 

ಸಿಥ ತ್ರ: ಅಳಿವಿನಂಚನ್ಲಿಿರುವ (Endangered) (ಮೂಲ: ವಿಕಿ). 

3. ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ , 1972 ರ ಭಾರತ್ರೋಯ ವನ್ಯ ಜೋವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ರ್ಕಯ್ದು ಯ ಅನುಸೂಚಿ 1 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಈ ಡಾಲ್ಲಫ ನ್ ಅನುು  ‘ಅಳವಿನಂಚಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ತ್ರಮಿಿಂಗಿಲ ಪ್್ಭೇದ’ವಾಗಿ ರಕಿಷ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

4. ಭಾರತ್ರೋಯ ಹಂಪ್ಬ್ದಯ ಕ್ಸ ಡಾಲ್ಲಫ ನ್ ಅಳವಿನಂಚಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ಪ್್ಭೇದಗಳ ರ್ಕಡುಪ್ಾಣಿ ಮತ್ತು  

ಸಸಯ ಗಳ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಾಯ ಪಾರದ ಸಮಾವೇಶದ (Convention on International Trade in 

Endangered Species- CITES) ಅನುಬಂಧ I ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಟ್ಿ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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ಭಾರತ್ರೀಯ ಖಡೆಮೃಗ ಮುನು ೀಟ 2020 (IRV 2020): 

(Indian Rhino Vision 2020) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ‘ಇಿಂಡಿಯನ್ ರೈನೀ ವಿಷನ್’ 2020/ ಭಾರತ್ರೀಯ ಖಡೆಮೃಗ ಮುನು ೀಟ 2020 

(IRV 2020) ದ ಆಶ್ಯದಲಿ್ಲ  ‘ಪಬಿಟೀರಾ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಯ ’ದಿಂದ’ ಮಾನ್ಸ್ 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಉದಾಯ ನ್ವನ್ಕೆಕ  ‘ಎರಡು ವಯಸು  ಏಕಶಿಂಗಿ/ಒಿಂದು ಕೊಿಂಬಿನ್ 

ಖಡೆಮೃಗವನ್ನು  (The Great one-horned Rhinoceros – Indian 

Rhinoceros) ಸೆ ಳಾಿಂತ್ರರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

1. IRV -2020 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ರ್ಕಡಿನಿಿಂದ ರ್ಕಡಿಗೆ ವಗಾಾವಣೆಯ ಅಿಂತ್ರಮ 

ಹಂತ್ರದಲಿ್ಲ , ಒಟ್ು  22 ಖಡೆಮೃಗಗಳನ್ನು  ‘ಮನ್ಸ್ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ 

ಉದಾಯ ನ್ವನ್ಕೆಕ ’ ವಗಾಯಯಿಸ್ಲಾಗಿದೆು , ಈ ಪೈಕಿ 12 ಖಡಗಮೃಗಗಳನುು  ‘ಪೊಬ್ಸಟ್ೋರಾ 

ವನ್ಯ ಜೋವಿ ಅಭಯರಣಯ ’ (Pobitora Wildlife Sanctuary) ದ್ಧಿಂದ 

ಮತ್ತು  10 ಖಡಗಮೃಗಗಳನುು ’ ರ್ಕಜರಂಗ ರಾಷಿ್ ರೋಯ ಉದಾಯ ನ್ವನ್ದ್ಧಿಂದ (Kaziranga 

National Park) ಸೆ ಳಾಿಂತ್ರರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

 ಭಾರತ್ರೀಯ ಖಡೆಮೃಗ ಮುನು ೀಟ 2020 (IRV 2020) ಕುರಿತ್ತ: 

2005 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

1. ಇಿಂಡಿಯನ್ ರೈನೊೋ ವಿಷನ್ 2020 ಅನುು , ಅಸ್್ವ ಿಂ ಸರ್ಕಾರದ ಅರಣಯ  ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ 

ನೇತೃತ್ರಾ ದಲಿ್ಲ  ವಿಶಾ  ವನ್ಯ ಜೋವಿ ನಿಧಿ (World Wildlife Fund- WWF India) ಭಾರತ್ರ, 

ಇಿಂಟನಾಯ ಾಷನ್ಲ್ ರೈನೊೋ ಫಿಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಅನೇಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ 

ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯದ ಒಿಂದು ಉಪ್ಕ್ಮವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಅಸ್್ವ ಿಂನ್ ಹಸ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಖಡಗಮೃಗಗಳ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  ಒಟ್ು  3,000 ಕೆು  

ಹೆಚಿು ಸುವುದು IRV -2020 ರ ಗುರಿಯಗಿದ್ದ. 
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3. ಪ್್ಸುು ತ್ರ, ಅಸ್್ವ ಿಂನ್ ನಾಲುು  ಸಂರಕಿಷ ತ್ರ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಅಿಂದರೆ – ಪೊಬ್ಸಟ್ೋರಾ ವನ್ಯ ಜೋವಿ 

ಅಭಯರಣಯ  ‘, ರಾಜೋವ್ ಗಾಿಂಧಿ ಒರಾಿಂಗ್ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಉದಾಯ ನ್, ರ್ಕಜರಂಗಾ 

ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಉದಾಯ ನ್ ಮತ್ತು  ಮನ್ಸ್ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಉದಾಯ ನ್ ಗಳಲಿ್ಲ – ಖಡಗಮೃಗ ಗಳು 

ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ. 

ಏಕಶಿಂಗಿ ಖಡೆಮೃಗಗಳ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ‘ಒಿಂದು ಕೊಿಂಬ್ಸನ್ ಖಡಗಮೃಗ’ ಮಾತ್್ರ  ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಅವುಗಳನುು  ‘ಇಿಂಡಿಯನ್ ರೈನೊೋಸ್ಥರೊೋಸ್’ ಎಿಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಖಡಗಮೃಗದ 

ಪ್್ಭೇದಗಳಲಿ್ಲ  ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ದ್ಡು ದಾಗಿದ್ದ. 

3. ಇದನುು  ‘ಕಪುಪ  ಕೊಿಂಬು’ ಮತ್ತು  ಬ್ಯದು-ಕಂದು ಚಮಾದ ಮಡಿಕೆಗಳಿಂದ 

ಗುರುತ್ರಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಅವು,ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಮೇಯುವ ಮೂಲಕ ತ್ರಮೂ  ಆಹಾರವನುು  ಸಿಾ ೋಕರಿಸುತ್ರು ವೆ, ಮತ್ತು  

ಅವುಗಳ ಆಹಾರದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಯ  ರಿೋತ್ರಯ ಹುಲಿು ಗಳು, ಎಲೆಗಳು, ಪೊದ್ದಗಳು ಮತ್ತು  ಮರದ 

ಕೊಿಂಬೆಗಳು, ಹಣಿು ಗಳು ಮತ್ತು  ಜ್ಲಸಸಯ ಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

 ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಥ ತ್ರ: 

1. IUCN ಕೆಿಂರ್ಪ ಪಟ್ಿ : ದುಬಾಲ/ಅಪಾಯಕೊು ಳಗಾದ ಬಲಿ  ಪ್್ಭೇದ (VU). 

2. ಅಳಿವಿನಂಚನ್ಲಿಿರುವ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಮತ್ತು  ಸ್ಸ್ಯ ಪಿಭೇದಗಳ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ 

ವಾಯ ಪ್ರರ ಸ್ಮಾವೇಶ (CITES): ಅನುಬಂಧ -1 (ಅಳವಿನಂಚಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ಬೆದರಿಕೆ 

ಹಿಂದ್ಧರುವ ಮತ್ತು  CITES, ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಂತ್ರಹ ವಾಣಿಜೆಯ ೋತ್ರರ 

ಉದ್ದು ೋಶಗಳನುು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಈ ಪ್್ಭೇದಗಳನುು  ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಾಯ ಪಾರರ್ಕು ಗಿ 

ಬಳಸುವುದನುು  ನಿಷೇಧಿಸುತ್ರು ದ್ದ). 

3. ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷರ್ಣ ಕಾಯೆ್ದ , 1972: ಅನುಸೂಚಿ -1. 

ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರ ಸಂರಕ್ಷರ್ಣ ಪಿಯತ್ು ಗಳು: 

1.  ಐದು ಖಡೆಮೃಗ ಶಿೆ ೀಣಿಯ ದೇಶಗಳು: ಖಡಗಮೃಗದ ಪ್್ಭೇದಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಐದು ಖಡೆಮೃಗ ಶಿೆ ೀಣಿಯ ದೇಶಗಳು (ಭಾರತ್ರ, ಭೂತಾನ್, ನೇಪಾಳ, 

ಇಿಂಡೊೋನೇಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಮಲೇಷ್ಠಯ ) ಏಷಯ ನ್ ಖಡಗಮೃಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 

‘ಏಷಯ ನ್ ಖಡಗಮೃಗಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ರ ನ್ವದ್ದಹಲ್ಲ ಘೋಷಣೆಗೆ (New Delhi Declaration on 

Asian Rhinos- 2019) ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. 

2. ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯವು (MoEFCC) ದೇಶದ 

ಎಲಿಾ  ಖಡೆಮೃಗಗಳ ಡಿಎನ್್ಎ ಪಿಫೈಲ್್ಗಳನ್ನು  ರಚಸ್ತವ ಯೀಜನಯನ್ನು  

ಪಿ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. 

3.  ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಖಡೆಮೃಗ ಸಂರಕ್ಷರ್ಣ ಕಾಯಯತಂತಿ್ : ಒಿಂದು ಕೊಿಂಬ್ಸನ್ 

ಖಡಗಮೃಗಗಳನುು  ಸಂರಕಿಷ ಸಲು ಇದನುು  2019 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 
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‘ಪೈರಸ್ೀಲ್’ ಯೀಜನ: (Project ‘Pyrasol’) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಚೆನೆು ೈನ್ಲಿ್ಲ , ಇಿಂಟಿಗ್ೆ ೋಟ್ಟಡ್ ಸೋಲ್ಯರ್ ಡ್ೆ ೈಯರ್ ಮತ್ತು  ಪೈರೊೋಲ್ಲಸಿಸ್ ಪೈಲಟ್ (Integrated 

Solar Dryer and Pyrolysis pilot) ಸೆ್ವ ವರಕೆು  ಶಂಕ್ಕಸೆ್ವಪ್ನೆ ನೆರವೇರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

  

1. ಪೈಲಟ್, ಇಿಂಡೊೋ-ಜ್ಮಾನ್ ಯೋಜ್ನೆಯ ‘ಪೈರಾಸೋಲ್’ ನ್ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ, ಇದನುು  ಸಾೂ ಟ್ಯ 

ಸಿಟಿಗಳ ನ್ಗರ ಸಾವಯವ ತ್ಯಯ ಜಯ ವನ್ನು  ಬಯೀಚಾರ್ ಮತ್ತು  ಶಕ್ತು ಯನು ಗಿ 

ಪರಿವತ್ರಯಸ್ಲು ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಈ ‘ಪೈರಸೋಲ್’ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  CSIR-CLRI ಗೆ ಇಿಂಡೊೋ-ಜ್ಮಾನ್ ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  

ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಕಿಂದ್ವು ನಿೋಡಿತ್ತ. 

3. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಅಿಂತ್ರಮವಾಗಿ ಇಿಂಧನ್ ಚೇತ್ರರಿಕೆ, ಇಿಂಗಾಲದ ಅನುಕ್ಮ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ 

ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚು  ಉಪ್ಯುಕು ವಾದ ಬಯೋಚಾರ್ ಮತ್ತು  ನೈಮಾಲಯ  

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಜ್ತೆಗೆ ಭಾರತ್ರೋಯ ಸ್ವೂ ಟ್್ಾನ್ಗರಗಳ ‘ಫ್ಘಯ ಬಿಿಕ್ೂ  

ಆಗಾಯ ಯನಿಕ್ ವೇಸ್್ ’ (FOW) ಮತ್ತು  ‘ಚರಂಡಿ ಕೆಸ್ರು’ (SS) ಜಂಟಿ ಸಂಸು ರಣೆಗಾಗಿ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗಲ್ಲದ್ದ. 

  

ಪೈರಸ್ೀಲ್ ಯೀಜನ ಕುರಿತ್ತ: 

ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ನ್ಗರ ತಾಯ ಜ್ಯ  ಸಂಗ್ಹ, ಸಂಸು ರಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಲೇವಾರಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳನುು  ಭಾರತ್ರೋಯ 

ಸ್ವೂ ಟ್ಾ ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ನ್ಗರ ಕಿಂದ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮಗ್  ಮತ್ತು  ಸಂವಾದಾತ್ರೂ ಕ ವಿಧಾನ್ದ್ಿಂದ್ಧಗೆ 

ನಿವಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸಂಘಟಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ್ ಕಿಂದ್್ಧ ೋಕರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಇಿಂಡೀ-ಜಮಯನ್ ವಿಜೆಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತಿ್ಜೆಾ ನ್ ಕಿಂದಿ ದ ಬಗೆೆ  (IGSTC): 
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1. ಇಿಂಡೊೋ-ಜ್ಮಾನ್ ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಕಿಂದ್ವನುು  (IGSTC) ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  

ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯ (DST), ಭಾರತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ಜ್ಮಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಿದವು. 

2. ಇಿಂಡೊೋ-ಜ್ಮಾನ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ನೆಟ್್ವಕಿಾಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಅನ್ಾ ಯಿಕ 

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮದಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು  ನಿೋಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದು ೋಶ. 

IGSTC ತ್ರನ್ು  ಪಿಮುಖ ಕಾಯಯಕಿಮ ‘2 + 2 ಯೀಜನಗಳು’ ಮೂಲಕ, ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಜ್ಮಾನಿಯಿಿಂದ 

ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ / ಖಾಸಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  

ಸಂಯೋಜಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವಿೋನ್ಯ ತೆ-ಕಿಂದ್್ಧ ತ್ರ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು  

ವೇಗವಧಿಾಸುತ್ರು ದ್ದ. 

 

______________________________________________________________________ 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರಿಸರ ಮಾಲ್ಲನ್ಯ  ಮತ್ತು  ಅವನ್ತ್ರ, 

ಪ್ರಿಸರ ಪ್್ಭಾವದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್. 

 ‘ಅರಣಯ  ಸಂರಕ್ಷರ್ಣ ಕಾಯೆ್ದ ’ಯ ಕರಡು ತ್ರದೆು ಪಡಿ: 

(Draft amendment to Forest Conservation Act)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಅರಣಯ  (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ರ್ಕಯ್ದು  1980 (FCA) ಗೆ ಹಲವಾರು ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳನುು  ತ್ರರಲು 

ಕಿಂದ್  ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ರಸಿದ್ದ. 

ಕರಡು ತ್ರದೆು ಪಡಿಗಳು: 

1. ರೈಲೆಾ , ರಸ್ಥು ಗಳು, ತೋಟಗಳು, ತೈಲ ಪ್ರಿಶೋಧನೆ, ವನ್ಯ ಜೋವಿ ಪ್್ವಾಸೋದಯ ಮ ಮತ್ತು  ರ್ಕಡುಗಳಲಿ್ಲನ್ 

‘ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರದ ಯೋಜ್ನೆಗಳಗೆ’ ವಿನಾಯಿತ್ರ ನಿೋಡಲು ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ರಸಿದ್ದ. 

2. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ‘ಅರಣಯ  ಭೂಮಿಯನುು ’ ಖಾಸಗಿ ವಯ ಕಿು ಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಗಮಗಳಗೆ ಗುತ್ರು ಗೆ ನಿೋಡಲು 

ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಗಳಗೆ ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದು. 

3. ಈ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳ ಉದ್ದು ೋಶವು ರ್ಕಡುಗಳನುು  ಗುರುತ್ರಸುವ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ಸಮಯಕೆು  ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಪ್ಯಣಾಗಳಸುವುದು. 

4. ಇವುಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಕೆಲವು ಯೋಜ್ನೆಗಳಗೆ ಅವರ್ಕಶ ನಿೋಡದಂತ್ರಹ ಪ್್ವೇಶ ನಿಷಿದಧ ( No-go) 

ಪ್್ದೇಶಗಳನುು  ರಚಿಸಲು ಸಹ ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಳವಳಗಳು:   

1.  ಈ ಪ್್ಸ್ವು ವಿತ್ರ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳನುು  ಜಾರಿಗಳಸಿದರೆ, ‘ಗೋದವಮಾನ್ ಪ್್ ಕರಣ’ದಲಿ್ಲ  

(T.ಗೋದವಮಾನ್ ತ್ರರುಮುಲಕಪಾಡ್ VS ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರರು) 1996 

ರಲಿ್ಲ  ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ ನಿೋಡಿದ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ತ್ರೋಪ್ರಾನ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  

ನಿಷಪ ರಿಣಾಮರ್ಕರಿಯಗಿಸುತ್ರು ವೆ. 
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2. ನಿೋಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಕ್ಮವಾಗಿ ಮರ ಕಡಿಯುವುದನುು  ನಿಲಿ್ಲ ಸಬೇಕೆಿಂಬ ಮನ್ವಿಯಂತೆ ಈ 

ಪ್್ ಕರಣ ಪ್ಾರಂಭವಾಯಿತ್ತ, ಆದರೆ ಅರಣಯ  ಸಂರಕ್ಷರ್ಣ ಕಾಯೆ್ದ - FCA ವಾಯ ಪು ಯನ್ನು  

ವಿಸ್ು ರಿಸ್ತವುದರಿಂದಗೆ ಕೊನೆಗಿಂಡಿತ್ತ. 

ಪ್್ಸ್ವು ವಿತ್ರ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಗಳು ಈ ‘ತ್ರೋಪ್ರಾನ್’ವಾಯ ಪ್ರು ಯನುು  ಮಿತ್ರಗಳಸಲು ಉದ್ದು ೋಶಿಸಿವೆ, ಇದರ್ಕು ಗಿ’ 

ಅರಣಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರ್ಕಯ್ದು  ‘(FCA) ಯ ಅನ್ಾ ಯಿಸುವಿಕೆಯ ಮಿತ್ರಯನುು  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಭೂಮಿಗೆ 

ಮಾತ್್ರ  ಸಿೋಮಿತ್ರಗಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ: 

1. ಅರಣಯ  ಭೂಮಿಯನುು  ಭಾರತ್ರೋಯ ಅರಣಯ  ರ್ಕಯ್ದು  1927 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಘೋಷಿಸಲ್ಯದ ಅರ್ವಾ 

ಅಧಿಸೂಚಿತ್ರವಾದ ಅರಣಯ . 

2. 1980 ರ ಅಕ್ೊ ೀಬರ್ 25 ರ ಮದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಅರಣಯ  ಭೂಮಿಯಗಿ ದಾಖಲ್ಯದ 

ಭೂಮಿ. ಆದಾಗೂಯ , 1996 ರ ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ 12 ರ ಮೊದಲು ಅಿಂತ್ರಹ ಭೂಮಿಯನುು  ‘ಅರಣಯ  

ಭೂಮಿ’ಯಿಿಂದ ಅರಣೆಯ ೋತ್ರರ ಉದ್ದು ೋಶಗಳಗೆ ಪ್ರಿವತ್ರಾಸಿದು ರೆ,’ ಅರಣಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರ್ಕಯ್ದು  ‘(ಎಫ್್ಸಿಎ) 

ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅವುಗಳಗೆ ಅನ್ಾ ಯಿಸುವುದ್ಧಲಿ . 

3. ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ ದ್ಧನಾಿಂಕದ್ಧಿಂದ ಒಿಂದು ವಷಾದ ಅವಧಿಗೆ ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರದ ತ್ರಜ್ಞರ ಸಮಿತ್ರಯಿಿಂದ 

‘ಅರಣಯ ’ ಎಿಂದು ಗತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದ ಭೂಮಿ. 

 ಅರಣಯ  (ಸಂರಕ್ಷರ್ಣ) ಕಾಯೆ್ದ , 1980 ರ ಕುರಿತ್ತ: 

1.  ಅರಣಯ  (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ರ್ಕಯ್ದು  (FCA) ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅರಣಯ ನಾಶವನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುವ ಪ್್ಮುಖ 

ರ್ಕನೂನಾಗಿದ್ದ. 

2. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ಯವಾಾನುಮತ್ರ ಇಲಿದ್ದ ಯವುದೇ “ಅರಣೆಯ ೋತ್ರರ” ಬಳಕೆಗಾಗಿ 

ರ್ಕಡುಗಳನುು  ಕಡಿಯುವುದನುು  ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ತೆರವು ಗಳಸುವ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅರಣಯ  ಹಕ್ಕು  ಹಿಂದ್ಧರುವ ಸೆ ಳೋಯರು ಮತ್ತು  ವನ್ಯ ಜೋವಿ 

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಂದ ಒಪ್ರಪ ಗೆ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಕಡಾು ಯವಾಗಿದ್ದ. 

4. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಅಿಂತ್ರಹ ಮನ್ವಿಗಳನುು  ತ್ರರಸು ರಿಸಲು ಅರ್ವಾ ರ್ಕನೂನುಬದಧ ವಾಗಿ 

ಷರತ್ತು ಗಳನುು  ವಿಧಿಸಲು ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರಕೆು  ಅಧಿರ್ಕರವಿದ್ದ. 

ಅಧ್ಯ ಯನ್ವಿಂದರ ಪಿಕಾರ: ಚಲಾಕ  ಸ್ರೀವರವು 

ಬಂಗಾಳಕೊಲಿಿಯ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು : 

(Chilika was a part of the Bay of Bengal: Study) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಏಷ್ಯಯ ದ ಅತ್ರದಡಡ  ಉರ್ಪಪ ನಿೀರಿನ್ ಸ್ರೀವರವಾದ, ಒಡಿಶಾದ ಚಲಿಕಾ ಸ್ರೀವರ 

ಒಿಂದು ಕಾಲದಲಿಿ  ಬಂಗಾಳಕೊಲಿಿಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು . ಗೋವಾದ ಸ್ವಗರ ಪುರಾತ್ರತ್ರಾ  

ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು (National Institute of Oceanography- NIO) ನ್ಡೆಸಿದ ಅಧಯ ಯನ್ದಲಿ್ಲ  ಈ ಸಂಗತ್ರ 

ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದ. 

ಚಲಾಕ  ಸ್ರೀವರದ ನಿಮಾಯಣ ಹೇಗಾಯಿತ್ತ? 

1. ಚಿಲ್ಯು  ಸರೊೋವರ ನಿಮಾಾಣದ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದ, ಬಹುಶಃ ಸುಮಾರು 20,000 ವಷಾಗಳ 

ಹಿಿಂದ್ದ, ಪಿೆ ಸ್್ ಸಿೀನ್ ಯುಗದ (Pleistocene epoch) ನಂತ್ರರದ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಪ್ಾರಂಭವಾಗಿರಬಹುದು. 
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2. ಭಾರತ್ರದ ಪ್ಯಾಯ ದ್ಧಾ ೋಪ್ ನ್ದ್ಧಯದ ಮಹಾನ್ದ್ಧ ಕೂಡ ತ್ರನ್ು  ಹರಿವಿನ್ ಉದು ಕೂು  ದ್ಡು  

ಪ್್ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಹತ್ತು  ತಂದ ಹೂಳು, ಡೆಲ್್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಂಗ್ಹವಾಗುತ್ರು ಲೇ ಇತ್ತು . 

3. ಕೆಸರು ತ್ತಿಂಬ್ಸದ ಮಹಾನ್ದ್ಧ ಬಂಗಾಳಕೊಲಿ್ಲಯನುು  ಸಂದ್ಧಸುತ್ರು ದು ಿಂತೆ, ನ್ದ್ಧಯ ಅಿಂತ್ರಯ  ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  

(mouth of the river) ಮರಳು ಸರಳುಗಳು ರೂಪುಗಿಂಡವು. 

4. ಈ ಮರಳು ಸರಳುಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸಮುದ್ದ ನಿೋರಿನ್ ಹರಿವು ನ್ದ್ಧಯ ನ್ದ್ಧೋಮುಖದಲಿ್ಲರುವ ಶುದಧ  ನಿೋರಿನ್ 

ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯಲು ಪ್ಾರಂಭಿಸಿತ್ತ, ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಉಪುಪ ನಿೋರಿನ್ ಸರೊೋವರವು 

ರೂಪುಗಿಂಡಿತ್ತ. 

ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ರ್ಪರಾವೆಗಳು: 

1. ಗ್ಿ ೋಕ್ಸ ಭೂಗೋಳಶಾಸು ರಜ್ಞ ಕಿಾಡಿಯಸ್ ಟಾಲೆಮಿ (ಕ್ಿ .ಶ. 150) ಪ್ರಲ್ಯರನ್ನು  (Palur) ಕಳಿಂಗದ 

ಪ್್ಮುಖ ಬಂದರು ಎಿಂದು ಬಣಿಿ ಸಿದರು ಮತ್ತು  ಇದನುು  ‘ಪಲೌರಾ’ (ಚಲಿಕಾ ಬಳಿ ಇದೆ) ಎಿಂದು 

ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಿದಾು ರೆ. 

2. ಕ್ಿ .ಶ 7 ನೇ ಶತ್ರಮಾನ್ದ ಚಿೋನಾದ ಯತ್್ರಕ ಕುೂ ವಾನ್್ಜಾಿಂಗ್ (Xuanzang), ‘ಚ್-ಲಿ-ಟಾ-ಲ-

ಚಿಂಗ್’ (Che-li-ta-lo-Ching) ಎಿಂಬ ಪ್್ ವಧಾಮಾನ್ಕೆು  ಬರುತ್ರು ರುವ ಬಂದರನುು  ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಈ ಬಂದರು ಚಿಲ್ಲರ್ಕ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ಛತ್ರಘಾರ್ ದಲಿ್ಲತ್ತು . 

3. ಬಿಹಾೂ ಿಂಡ ರ್ಪರಾಣದ ಪ್್ರ್ಕರ ಚಿಲ್ಲರ್ಕವು, (ಕ್ಿ .ಶ. 10 ನೇ ಶತ್ರಮಾನ್), ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜ್ಯ ದ 

ಪ್್ಮುಖ ಕಿಂದ್ವಾಗಿತ್ತು , ಮತ್ತು  ಇಲಿ್ಲಿಂದ ಜಾವಾ, ಮಲಯ ಮತ್ತು  ಸಿಲೋನ್್ಗೆ ಹಡಗುಗಳ ಮೂಲಕ 

ವಾಯ ಪಾರ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ತ್ತು . 

4. ಪ್್ ಸಿದಧ  ಸಂಸು ೃತ್ರ ಕವಿ ಕಾಳಿದಾಸ್, ಕಳಿಂಗ ರಾಜ್ನ್ನುು  ‘ಮಾಧೀಡಿಪತ್ರ’ ಅರ್ವಾ ‘ಸ್ಮುದಿದ 

ಒಡೆಯ’ ಎಿಂದು ಬಣಿಿ ಸಿದಾು ರೆ. 

ಚಲಾಕ  ಸ್ರೀವರದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಚಿಲ್ಲರ್ಕ (Chilika) ದಕಿಷ ಣೊತ್ರು ರ ವಾಗಿ 64 ಕಿ.ಮಿೋ ಉದು  ಮತ್ತು  ಪ್ಯವಾ-ಪ್ಶಿು ಮ ದ್ಧಕಿು ನ್ಲಿ್ಲ  13.5 

ಕಿ.ಮಿೋ ಅಗಲವಿದ್ದ. 

2. ಸತಾಪ ಡಾ ಬಳಯ ಆಳವಿಲಿದ ಮತ್ತು  ಕಿರಿದಾದ ರ್ಕಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸರೊೋವರವು ಸಮುದ್ಕೆು  

ಸಂಪ್ಕಾ ಕಲ್ಲಪ ಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಈ ಚಾನ್ಲ್್ನ್ಲಿ್ಲ , ಅನೇಕ ಷೋಲ್್ಗಳು,(sholas) ಮರಳು ದ್ಧಣಿೆ ಗಳು, ಮರಳು ದ್ಧಬಬ ಗಳು 

ಕಂಡುಬರುತ್ರು ವೆ, ಇವು ಸರೊೋವರದ ನಿೋರಿನ್ ಹರ ಹರಿವನುು  ನಿಬಾಿಂಧಿಸುತ್ರು ವೆ, ಮತ್ತು  ಈ 

ರಚನೆಗಳು ಸಮುದ್ದ ಉಬಬ ರವಿಳತ್ರದ ಹರಿವು ಸರೊೋವರಕೆು  ಬರದಂತೆ ತ್ರಡೆಯುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಚಿಲ್ಯು  ಏಷ್ಯಯ ದ ಅತ್ರದಡಡ  ಮತ್ತು  ವಿಶವ ದ ಎರಡನೇ ಅತ್ರದಡಡ  ಆವೃತ್ ಪ್್ದೇಶವಾಗಿದ್ದ. 

5. ಇದು ಭಾರತ್ರೀಯ ಉಪಖಂಡದ ವಲಸ್ಯ ಹಕ್ತಕ ಗಳಿಗೆ ಅತ್ರದಡಡ  

ಚಳಿಗಾಲದ ಆವಾಸ್ಸಾಥ ನ್ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಅನೇಕ ಅಳವಿನಂಚಿನ್ಲಿ್ಲರುವ ಸಸಯ  ಮತ್ತು  ಪ್ಾಣಿ 

ಪ್್ಭೇದಗಳಗೆ ನೆಲೆಯಗಿದ್ದ. 

6. 1981 ರಲಿ್ಲ , ರಾಮ್ ರ್ ಸಮಾವೇಶದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಚಲಿಕಾ ಸ್ರೀವರವನ್ನು  ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ 

ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆಯ ಮದಲ ಭಾರತ್ರೀಯ ಜೌಗು ಭೂಮಿ ಎಿಂದು ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

7. ಚಿಲ್ಲರ್ಕದ ಪ್್ಮುಖ ಆಕಷಾಣೆ ಇರಾಯವಾಡಿ ಡಾಲಿಿ ನ್್ಗಳು, ಇದನುು  ಸತಾಪ ಡಾ ದ್ಧಾ ೋಪ್ದ ಹತ್ರು ರ 

ಹೆಚಾು ಗಿ ರ್ಕಣಬಹುದು. 

8. ಈ ಆವೃತ್ರ ಪ್್ದೇಶದ ಸರಿಸುಮಾರು 16 ಚದರ ಕಿ.ಮಿೋ ವಾಯ ಪ್ರು ಯಲಿ್ಲರುವ ದ್ಡು  ನ್ಲ್ಯಬ ನ್ ದ್ಧಾ ೋಪ್ 

(Nalbana Bird Sanctuary) (ರಿೋಡ್್  ಅರಣಯ ), ವನುು  1987 ರಲಿಿ  ‘ಪಕಿ್ತಧಾಮ’ ಎಿಂದು 

ಘೋಷಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

9. ಕಾಲಿಜೈ ದೇವಸಾಥ ನ್ – ಚಿಲ್ಲರ್ಕ ಸರೊೋವರದ ದ್ಧಾ ೋಪ್ರ್ಿಂದರಲಿ್ಲ  ಇದ್ದ. 
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ಮಹೇಿಂದಿಗಿರಿಯಲಿಿ  ರಾಜಯ ದ ಎರಡನೇ ಜೀವಗೀಳ 

ಮಿೀಸ್ಲು ಸಾಥ ಪನಗೆ ಪಿಸಾು ವ ಮಂಡಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ ಸ್ಕಾಯರ: 

(Odisha government proposes state’s second biosphere reserve at Mahendragiri)  

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ರಾಜಯ ದ ದಕಿ್ತ ಣ ಭಾಗದಲಿಿರುವ ‘ಮಹೇಿಂದಿ ಗಿರಿ’ ಯಲಿಿ  ಒಡಿಶಾ ಸ್ಕಾಯರವು ರಾಜಯ ದ 

ಎರಡನೇ ‘ಜೀವಗೀಳ ಮಿೀಸ್ಲು’ ಪ್್ದೇಶವನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ನೆ ಮಾಡಲು ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ರಸಿದ್ದ. 

ಮಹೇಿಂದ್ ಗಿರಿ ಜೋವವೈವಿಧಯ ತೆಯಿಿಂದ ಸಮೃದಧ ವಾಗಿರುವ ಬೆಟ್ ದ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಿಿಂದ 

ಕೂಡಿದ್ದ. 

5,569 ಚದರ ಕಿ.ಮಿೋ ವಿಸ್ವು ರದಲಿ್ಲರುವ ಸಿಮಿಿಪ್ರಲ್ ಜೀವಗೀಳ ಮಿೀಸ್ಲು  (Similipal 

Biosphere Reserve) ಒಡಿಶಾದ ಮದಲ ‘ಜೋವಗೋಳ ಮಿೋಸಲು’ ಆಗಿದ್ದ, ಇದನುು  20 ಮೇ 

1996 ರಂದು ಅಧಿಸೂಚಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ಉದೆೆ ೀಶಿತ್ ಮಹೇಿಂದಿ ಗಿರಿ ಜೀವಗೀಳ ಮಿೀಸ್ಲು ಕುರಿತ್ತ: 

1.  ಇದು ಸುಮಾರು 470,955 ಹೆಕ್ೆ ೋರ್ ಪ್್ದೇಶವನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ ಮತ್ತು  ಪ್ಯವಾ ಘಟ್ ದ ‘ಗಜ್ಪ್ತ್ರ’ 

ಮತ್ತು  ‘ಗಂಜಾಿಂ’ ಜಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ. 

2. ಇದರ ಬೆಟ್ ದ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ದಕಿಷ ಣ ಭಾರತ್ರೋಯ ಮತ್ತು  ಹಿಮಾಲಯನ್ ಸಸಯ  ಮತ್ತು  

ಪ್ಾಣಿಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಪ್ರಿವತ್ರಾನಾ ವಲಯವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಈ ಪ್್ದೇಶವು ಆನುವಂಶಿಕ 

ವೈವಿಧಯ ತೆಯ ಪ್ರಿಸರ ವಲಯವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಮಹೇಿಂದ್ ಗಿರಿಯಲಿ್ಲ  ‘ಸೌರಾ ಬುಡಕಟ್ು  ಜ್ನಾಿಂಗದವರೊಿಂದ್ಧಗೆ (ಇದ್ಿಂದು ‘ವಿಶೇಷ 

ಅಪಾಯಕೊು ಳಗಾಗಬಲಿ (VU) ಬುಡಕಟ್ು  ಗುಿಂಪು’) ಕಂದಾ ಬುಡಕಟ್ು  ಜ್ನಾಿಂಗದವರು 

ವಾಸಿಸುತಾು ರೆ. 

ಜೀವಗೀಳ ಮಿೀಸ್ಲು ಪಿದೇಶಗಳು ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

 ‘ಜೀವಗೀಳ ಮಿೀಸ್ಲು- BR’ ಎಿಂಬ್ದದು ಯುನಸ್ಕ ೀ ನಿೀಡುವ ಅಿಂತ್ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ 

ಪದನಮವಾಗಿದೆು  ‘ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಜೆಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ಸಾಿಂಸ್ಕ ೃತ್ರಕ ಸಂಸ್ಯಥ - 

ಯುನಸ್ಕ ೀ’, (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- 

UNESCO), ನೈಸಗಿಾಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಿಂಸು ೃತ್ರಕ ಭೂದೃಶಯ ಗಳ ಪ್ಾತ್ರನಿಧಿಕ ಭಾಗಗಳು ಭೂಮಂಡಲ 

ಅರ್ವಾ ಕರಾವಳ / ಸಮುದ್  ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಿಿಂದ ಅರ್ವಾ ಎರಡರ ಸಂಯೋಜ್ನೆಯಿಿಂದ 

ರಚಿಸಲಪ ಟ್  ವಿಶಾಲ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಹರಡಿವೆ. 

1. ‘ಬಯೋಸಿಫ ಯರ್ ರಿಸವ್ಾ’ ಪ್್ ಕೃತ್ರಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  

ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಸ್ವಿಂಸು ೃತ್ರಕ ಮೌಲಯ ಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯನುು  ಸಮತೋಲನ್ಗಳಸಲು 

ಪ್್ಯತ್ರು ಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಬಯೋಸಿಪ ಯರ್ ರಿಸವ್ಾ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯನುು  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜೆಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  

ಸಾಿಂಸ್ಕ ೃತ್ರಕ ಸಂಘಟನಯ (UNESCO) ‘ಮಾಯ ನ್ ಅಿಂಡ್ ಬಯೀಸಿಿ ಯರ್ ಪಿ ೀಗಿಾ ಿಂ’ ನ್ 

ಭಾಗವಾಗಿ 1971 ರಲಿಿ  ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

 ‘ಬಯೀಸಿಿ ಯರ್ ರಿಸ್ವ್ಯ’ ಎಿಂದು ಘೀಷ್ಟಸ್ಲು ಇರುವ ಮಾನ್ದಂಡಗಳು: 
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1. ಪ್್ಸ್ವು ವಿತ್ರ ತಾಣವು ಪ್್ ಕೃತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಖಯ ವಾದ ಸಂರಕಿಷ ತ್ರ ಮತ್ತು  ಕನಿಷಾ  ತಿಂದರೆಗಳಗಾದ 

‘ಕೊೋರ್ ಪ್್ದೇಶ’ ಹಿಂದ್ಧರಬೇಕ್ಕ. 

2. ಕೊೋರ್ ಪ್್ದೇಶವು ಜೈವಿಕ ಭೂಗೋಳದ ಘಟಕವಾಗಿರಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಎಲಿ್ಯ  ಟ್ಾಪ್ರಕ್ಸ ಮಟ್ ವನುು  

ಪ್್ ತ್ರನಿಧಿಸುವ ರ್ಕಯಾಸ್ವಧಯ ವಾದ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯನುು  ಉಳಸಿಕೊಳಳ ಲು ಅದರ ಪ್್ದೇಶವು ಸ್ವಕಷ್್ಟ  

ದ್ಡು ದಾಗಿರಬೇಕ್ಕ. 

3. ಪ್್ಸ್ವು ವಿತ್ರ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ ,ಜೋವವೈವಿಧಯ ದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸೆ ಳೋಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು  

ಅವರ ಜಾಾ ನ್ವನುು  ಬಳಸಬೇಕ್ಕ. 

4. ಪ್ರಿಸರದ ಸ್ವಮರಸಯ ದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸ್ವಿಂಪ್್ದಾಯಿಕ ಬುಡಕಟ್ು  ಅರ್ವಾ ಗ್ಾಮಿೋಣ ಜೋವನ್ 

ವಿಧಾನ್ಗಳನುು  ಸಂರಕಿಷ ಸುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಗಳು ಇರಬೇಕ್ಕ. 

 

 ನಟ್ ಜೀರೀ ಎಿಂದರೇನ್ನ, ಮತ್ತು  ಅದಕೆಕ  ಭಾರತ್ದ 

ಆಕಿೆೀಪಣೆಗಳು ಯಾವುವು? 

(What is net-zero and what are India’s objections?) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಜಾಗತ್ರಕ ಹವಾಮಾನ್ ನಾಯಕತ್ರಾ ವನುು  ಮರಳ ಪ್ಡೆಯುವ ಪ್್ಯತ್ರು ದಲಿ್ಲ , ಅಮೆರಿಕ ಅಧಯ ಕ್ಷ 

‘ಜ್ೋ ಬೈಡನ್’ ಆಯೋಜಸಿರುವ ಮುಿಂಬರುವ ‘ವಚ್ಚಾವಲ್ ಕಿೆ ೈಮೇಟ್ ಲ್ಲೋಡಸ್ಾ 

ಶಿಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ ’ 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ‘ನಿವವ ಳ ಶ್ಯನ್ಯ  ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕೆ’ (net-zero 

emission) ಗುರಿಯನುು  ಸ್ವಧಿಸಲು  ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸೆ್ವನ್ವು, ತ್ರನ್ು ನುು  ತಾನು ಬದಧ  

ಗಳಸುವ ನಿರಿೋಕೆಷ ಯಿದ್ದ. 

ನಟ್ ಜೀರೀ ಗುರಿಗೆ ಬದಿ ವಾಗಿರುವ ಇತ್ರ ದೇಶಗಳು: 

1. ಪ್್ ಸಕು  ಶತ್ರಮಾನ್ದ ಮಧಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ‘ನಿವಾ ಳ-ಶೂನ್ಯ  ಹರಸೂಸುವಿಕೆ’ ಸನಿು ವೇಶವನುು  

ಸ್ವಧಿಸುವ ಭರವಸ್ಥ ನಿೋಡುವ ರ್ಕನೂನುಗಳನುು  ಬ್್ಸ ಟನ್ ಮತ್ತು  ಫ್್ಘ ನ್್  ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು 

ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧವೆ. ಚಿೋನಾ ಕೂಡ 2060 ರ ವೇಳೆಗೆ ‘ನಿವವ ಳ ಶ್ಯನ್ಯ ’/ ನಟ್ 

ಜೀರೀ / net-zero ಗುರಿಯನ್ನು  ಸ್ವಧಿಸುವ ಭರವಸ್ಥ ನಿೋಡಿದ್ದ. 

2. ಯುರೊೋಪ್ರನಾದಯ ಿಂತ್ರ ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇದಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಏಕರೂಪ್ದ 

ಶಾಸನ್ವನುು  ರೂಪ್ರಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದು ರೆ, ಕೆನ್ಡಾ, ದಕಿಷ ಣ ಕೊರಿಯ, ಜ್ಪಾನ್ ಮತ್ತು  

ಜ್ಮಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ‘ನಿವಾ ಳ-ಶೂನ್ಯ ’ ಭವಿಷಯ ರ್ಕು ಗಿ ಬದಧ ರಾಗುವ ಉದ್ದು ೋಶವನುು  

ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿವೆ. 
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ನಿವವ ಳ ಶ್ಯನ್ಯ  / ನಟ್ ಜೀರೀ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಇಿಂಗಾಲ-ತ್ರಟಸೆ ತೆ(Carbon neutrality) ಎಿಂದೂ ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ನೆಟ್- ಜೋರೊೋ, ಒಿಂದು ದೇಶವು 

ತ್ರನ್ು  ಒಟ್ು  ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನುು  ಶೂನ್ಯ ಕೆು  ತ್ರಗಿಗ ಸುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದಲಿ . ಬದಲ್ಯಗಿ, ‘ನಿವವ ಳ-

ಶ್ಯನ್ಯ ’ ಎನ್ನು ವುದು ದೇಶದ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯನ್ನು  ‘ವಾತ್ಯವರಣದಿಂದ ಹಸಿರುಮನ 

ಅನಿಲಗಳ ಹಿೀರಿಕೊಳುಳ ವಿಕೆ ಮತ್ತು  ತ್ಟಸ್ಥ ಗಳಿಸ್ತವಿಕೆಯಿಿಂದ’ ಸ್ರಿದೂಗಿಸ್ತವ 

(compensated) ಸ್ನಿು ವೇಶವಾಗಿದೆ. 

2. ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಹಿೋರಿಕೊಳುಳ ವಿಕೆಯನುು  ಹೆಚಿು ಸಲು ರ್ಕಡುಗಳಂತ್ರಹ ಹೆಚಿು ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ 

ಇಿಂಗಾಲದ ಸಿಿಂಕ್ಸ್ಗಳನುು  ನಿಮಿಾಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾತಾವರಣದ್ಧಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಕವ 

ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳಗೆ ಇಿಂಗಾಲದ ಸ್ಥರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ (Carbon Capture) ಮತ್ತು  

ಸಂಗ್ಹಣೆಯಂತ್ರಹ ಅತಾಯ ಧುನಿಕ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ಗಳು ಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ವೆ. 

 ನಿವವ ಳ-ಶ್ಯನ್ಯ ದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷಾಗಳಿಂದ, 2050 ರ ವೇಳೆಗೆ ‘ನೆಟ್- ಜೋರೊೋ’ ಗುರಿಯನುು  ಸ್ವಧಿಸಲು ಈ 

ಅಭಿಯನ್ಕೆು  ಸಹಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್್ ತ್ರ ದೇಶವನುು  ಮನ್ರ್ಲ್ಲಸುವ ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ಸಕ್ಿಯ 

ಅಭಿಯನ್ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದ್ದ. 

2050 ರ ಹೊತ್ರು ಗೆ, ‘ಪ್ರಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಿಂದ’ದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಿಧ್ಯರಿಸ್ಲಪ ಟ್  

ಜಾಗತ್ರಕ’ ಇಿಂಗಾಲದ ತ್ಟಸ್ಥ ತೆ ಅರ್ವಾ ಕಾಬಯನ್-ನೂಯ ಟಿಾಲಿಟಿ ಯನ್ನು  ‘, ಕೈಗಾರಿಕೆ 

ಪೂವಯದ ಅವಧಿಗೆ ಹೊೀಲಿಸಿದರೆ ಜಾಗತ್ರಕ ತ್ಯಪಮಾನ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು  2°C ಒಳಗಡೆಗೆ 

ಸಿೀಮಿತ್ಗಳಿಸ್ತವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸ್ತವ ಏಕ ಮಾತಿ್  ಮಾಗಯವಾಗಿದ್ದ ಎಿಂದು 

ವಾದ್ಧಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ‘ನಿವಾ ಳ-ಶೂನ್ಯ ’ ಸೂತ್್ರ ೋಕರಣವು ಯವುದೇ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಯವುದೇ ಹರಸೂಸುವಿಕೆ-ಕಡಿತ್ರದ 

ಗುರಿಗಳನುು  ನಿಯೋಜಸುವುದ್ಧಲಿ . 

ನಟ್ ಜೀರೀ ಮತ್ತು  ಪ್ರಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಿಂದ: 

1. ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆಯನುು  ಎದುರಿಸಲು ರಚನೆಯಗಿರುವ ಹಸ ಜಾಗತ್ರಕ ಉಪ್ 

ಕ್ಮವಾದ 2015 ರ ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪ್ಪ ಿಂದದಲಿ್ಲ , ‘ನಿವಾ ಳ-ಶೂನ್ಯ ’ ಗುರಿಯ ಬಗೆಗ  ಯವುದೇ 

ಉಲಿೆ ೋಖವಿಲಿ . 

2. ಪಾಯ ರಿಸ್ ಒಪ್ಪ ಿಂದದ ಪ್್ರ್ಕರ, ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಪ್್ ತ್ರಯಿಂದು ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಯುತ್ರ ದೇಶವು ತ್ರನ್ು  

ಸ್ವಮರ್ಯ ಾಕೆು  ತ್ರಕು ಿಂತೆ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಸೂಕು ವಾದ ಹವಾಮಾನ್ ಕ್ಮವನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದು 

ಕಡಾು ಯವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಎಲಿ್ಯ  ದೇಶಗಳು ತ್ರಮಗಾಗಿ ಐದು ಅರ್ವಾ ಹತ್ತು  ವಷಾಗಳ ಹವಾಮಾನ್ 

ಗುರಿಗಳನುು  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸ್ವಧನೆಯನುು  ಪ್್ ದಶಿಾಸಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಇತ್ರರ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಪ್್ ತ್ರ ಗಡುವಿನ್ ನಂತ್ರರದ ಹಸ ಅವಧಿಗೆ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ 

ಗುರಿಗಳು ಪ್ಯವಾ-ಅವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ಮಹತಾಾ ರ್ಕಿಂಕೆಷ ಯದಾಗಿರಬೇಕ್ಕ. 

ಈ ಕುರಿತ್ತ ಭಾರತ್ದ ನಿಲುವು ಮತ್ತು  ಆಕಿೆೀಪಣೆಗಳು ಯಾವುವು? 

1. ಅರ್ಮರಿಕಾ ಮತ್ತು  ಚೀನ ನಂತ್ರ, ಭಾರತ್ವು ಹಸಿರುಮನ ಅನಿಲಗಳನ್ನು  ಹೊರಸೂಸ್ತವ 

ವಿಶವ ದ ಮೂರನೇ ಅತ್ರದಡಡ  ದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ‘ನಿವಾ ಳ-ಶೂನ್ಯ ’ ಗುರಿಯ ಹರಗೆ 

ಉಳದ್ಧರುವ ಏಕೈಕ ಪ್್ಮುಖ ದೇಶವಾಗಿದ್ದ. 
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2. ಭಾರತ್ರ ಮಾತ್್ರ  ಈ ಗುರಿಯನುು  ವಿರೊೋಧಿಸುತ್ರು ದ್ದ ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದು ಭಾರತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು  

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಸೋರುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಯಿದ್ದ. 

ಭಾರತ್ದ ಮುಿಂದರುವ ವಿಶಿಷ್  ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಮುಿಂದ್ಧನ್ ಎರಡು ಮೂರು ದಶಕಗಳಲಿ್ಲ , ಭಾರತ್ರದ ಇಿಂಗಾಲ ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯು ವಿಶಾ ದಲಿ್ಲ  

ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಾು ಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಯಿದ್ದ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ , ಲರ್ಕಷ ಿಂತ್ರರ ಜ್ನ್ರನುು  

ಬಡತ್ರನ್ದ್ಧಿಂದ ಮೇಲಕೆು ತ್ರು ಲು ಹೆಚಿು ನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒತ್ತು  ನಿೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಹೆಚಿು ದ ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನುು  ಯವುದೇ ಅರಣಿಯ ೋಕರಣ ಅರ್ವಾ ಮರು ಅರಣಿಯ ೋಕರಣವು 

ಸರಿದೂಗಿಸುವುದ್ಧಲಿ . 

3. ಪ್್ಸುು ತ್ರ, ಹೆಚಿು ನ್ ಇಿಂಗಾಲ-ಹರತೆಗೆಯುವ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ಗಳು (carbon removal technologies) 

ವಿಶಾಾ ಸ್ವಹಾವಾಗಿಲಿ  ಅರ್ವಾ ತ್ತಿಂಬ್ದ ದುಬ್ದರಿಯಗಿವೆ. 

 

ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಜಾವ ಲಾಮುಖಿಯಿಿಂದ ಹೊರಸೂಸ್ಲಪ ಟ್  

ಸ್ಲಿ ರ್ ಡೈಆಕೊ ೈಡ್ ಭಾರತ್ವನ್ನು  ತ್ಲುಪದೆ – ವಿಶವ  

ಹವಾಮಾನ್ ಸಂಸ್ಯಥ : 

(Sulphur dioxide from Caribbean volcano reaches India, WMO confirms) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ವಿಶಾ  ಹವಾಮಾನ್ ಸಂಸೆ್ಥ  (World Meteorological Organization- WMO) 

ಕೆರಿಬ್ಸಯನ್ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಜಾಾ ಲ್ಯಮುಖಿ ಸಫ ೋಟದ್ಧಿಂದ (ಲ್ಯ ಸೌಫ್ಿಯ್ದರ್ ಜಾಾ ಲ್ಯಮುಖಿ -La 

Soufriere volcano) ಹರಸೂಸಲಪ ಟ್  ಸಲಫ ರ್ ಡೈಆಕ್ೆ ೈಡ್ (SO2) 2021 ರ ಏಪ್್ರಲ್ 16 ರಂದು 

ಭಾರತ್ರೋಯ ವಾತಾವರಣವನುು  ತ್ರಲುಪ್ರದ್ದ ಎಿಂದು ದೃಢಪ್ಡಿಸಿದ್ದ, ಇದರಿಿಂದ ದೇಶದ ಉತ್ರು ರ 

ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಲ್ಲನ್ಯ  ಮಟ್  ಹೆಚಾು ಗುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಆಮಿ  ಮಳೆಯಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆ ಸಹ ಇದ್ದ. 

1. ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ‘ಸ್ಲಿೆ ೀಟು  ಏರೀಸಾಲ್ ಕಣಗಳು’ (ಸಲೂಫ ಯ ರಿಕ್ಸ ಆಮಿ ದ 

ಪ್ಯವಾಗಾಮಿಗಳು) ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಎರಡನೇ ಪ್ದರವಾದ 

ವಾಯುಮಂಡಲವನುು  ತ್ರಲುಪ್ರದ ಪುರಾವೆಗಳನುು  ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ಧದಾು ರೆ. ಈ 

ರ್ಕರಣದ್ಧಿಂದಾಗಿಯ್ದ ಈ ಕಣಗಳು ಭಾರತ್ರವನುು  ತ್ರಲುಪ್ರದುು  ಮತ್ತು  ಅವು ಆಗೆು ೋಯ 

ಏಷ್ಠಯ ದ ವಾತಾವರಣವನುು  ತ್ರಲುಪುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಯಿದ್ದ. 

ಪಿಭಾವ ಮತ್ತು  ಪರಿರ್ಣಮಗಳು: 

1. ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಜಾಾ ಲ್ಯಮುಖಿ ಸಫ ೋಟದ ಪ್್ಮುಖ ಹವಾಮಾನ್ 

ಪ್ರಿಣಾಮವೆಿಂದರೆ ಸ್ಲಿ ರ್ ಡೈಆಕೊ ೈಡ್ ಅನ್ನು  ಸ್ಲಿ್ಯ ಯ ರಿಕ್ ಆಮಿವಾಗಿ 

ಪರಿವತ್ರಯಸ್ತವುದು. ಸಲೂಫ ಯ ರಿಕ್ಸ ಆಮಿವು ವಾಯುಮಂಡಲದಲಿ್ಲ  ವೇಗವಾಗಿ 

ಘನಿೋಕರಣಗಿಂಡು ಉತ್ು ಮವಾದ ಸ್ಲಿೆ ೀಟ್ ಏರೀಸಾಲ್ ಕಣಗಳನ್ನು  (fine 

sulphate aerosols) ರೂಪ್ರಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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2. ಏರೊೋಸ್ವಲ್ ಕಣಗಳು ಸೌರ ವಿಕ್ತರಣದ ಪಿ ತ್ರಫಲನ್ವನ್ನು  ಮತೆು  ಬಾಹಾಯ ಕಾಶಕೆಕ  

ತ್ರೀವಿಗಳಿಸ್ತತ್ು ವೆ, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ವಾತಾವರಣ, ಅಿಂದರೆ ಪ್ರಿವತ್ರಾನ್ 

ಮಂಡಲ (Troposphere) ವನುು  ತಂಪಾಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಸ್ಲಿ ರ್ ಡೈಆಕೊ ೈಡ್ – ಮೂಲ: 

1. ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ‘ಸಲಫ ರ್ ಡೈಆಕ್ೆ ೈಡ್’ (SO 2) ನ್ ಅತ್ರದ್ಡು  ಮೂಲವೆಿಂದರೆ 

ವಿದುಯ ತ್ ಸೆ್ವ ವರಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ರ್ಕಖಾಾನೆಗಳಿಂದ ದಹಿಸಲಪ ಡುವ 

ಪ್ಳೆಯುಳಕೆ ಇಿಂಧನ್ಗಳು. 

2. ‘ಸಲಫ ರ್ ಡೈಆಕ್ೆ ೈಡ್’ ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಸಣಿ  ಮೂಲಗಳಾಗಿ ಅದ್ಧರುಗಳಿಂದ 

ಲೋಹವನುು  ಹರತೆಗೆಯುವಂತ್ರಹ ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಗಳು; ಜಾಾ ಲ್ಯಮುಖಿಗಳಂತ್ರಹ 

ನೈಸಗಿಾಕ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು; ಮತ್ತು  ರೈಲು-ಎಿಂಜನ್ ಗಳು, ಹಡಗುಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ 

ವಾಹನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಹೆಚಿು ನ್ ಗಂಧಕದ ಅಿಂಶವನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವ ಇಿಂಧನ್ವನುು  

ದಹಿಸುವ ಭಾರಿೋ ಉಪ್ಕರಣಗಳು. 

 

 

‘ಸ್ಮುದಿ  ಪರಿಸ್ರದಲಿಿ  ಪಿ್ರ ಸ್ಿ ಕ್ ತ್ಯಯ ಜಯ  

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ’ ಕುರಿತ್ತ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಜಮಯನಿ ನ್ಡುವೆ 

ಒಪಪ ಿಂದ: 

 (India and Germany sign agreement on ‘Cities combating plastic 
entering the marine environment’) 

ಸಂದಭ್ಯ: 
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ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ನ್ಡೆದ ವಚ್ಚಾವಲ್ ರ್ಕಯಾಕ್ಮರ್ಿಂದರಲಿ್ಲ , ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಜ್ಮಾನಿ ‘ಸಮುದ್  

ಪ್ರಿಸರಕೆು  ಪ್್ವೇಶಿಸುವ ಪಿಾ ಸ್ಿ ಕ್ಸ ತಾಯ ಜ್ಯ ದ ಸಮಸ್ಥಯ ಯನುು  ಎದುರಿಸುತ್ರು ರುವ ನ್ಗರಗಳು’ ಕ್ಕರಿತ್ರ 

ಒಪ್ಪ ಿಂದಕೆು  ಸಹಿ ಹಾಕಿದವು. 

ಪಿಮುಖ್ಯಿಂಶಗಳು: 

1. ‘ಸಾಗರ ಕಸ್ ತ್ಡೆಗಟ್ು ವಿಕೆ’ (Prevention of Marine Litter) ಕೆಷ ೋತ್್ರ ದಲಿ್ಲ  ಸಹರ್ಕರದ 

ಉದ್ದು ೋಶರ್ಕು ಗಿ ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಜ್ಮಾನಿ ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ನ್ಡುವೆ ಜಂಟಿ ಘೋಷಣೆಯ 

ಚೌಕಟ್ಿ ನ್ಡಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  2019 ರಲಿ್ಲ  ರೂಪ್ರಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . 

  

1. ಸಮುದ್  ಪ್ರಿಸರದಲಿ್ಲ  ಪಿಾ ಸ್ಿ ಕ್ಸ ನಿಗ್ಹ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ಹೆಚಿು ಸುವ ಉದ್ದು ೋಶವನುು  ಈ 

ಯೋಜ್ನೆಯು ಹಿಂದ್ಧದ್ದ, ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ( MoHUA ವಸತ್ರ ಮತ್ತು  ನ್ಗರ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ), ಆಯು  ರಾಜ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ 

ಪ್್ದೇಶಗಳು (ಉತ್ರು ರ ಪ್್ದೇಶ, ಕರಳ ಮತ್ತು  ಅಿಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಿಕೊೋಬ್ದರ್ 

ದ್ಧಾ ೋಪ್ಗಳು) ಮತ್ತು  ರ್ಕನುಪ ರ್, ಕೊಚಿು  ಮತ್ತು  ಪೊೋಟ್ಾ ಬಿೆ ೋರ್ ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂರೂವರೆ 

ವಷಾಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಕೈಗಳಳ ಲ್ಯಗುವುದು. 

2. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಫಲ್ಲತಾಿಂಶಗಳು ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಸುಸೆಿ ರ ಘನ್ ತಾಯ ಜ್ಯ  ನಿವಾಹಣೆಯ 

ಮೇಲೆ ಗಮನ್ ಕಿಂದ್್ಧ ೋಕರಿಸಿದ ಸಾ ರ್ಚ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್-ಅಬಾನ್್ನ್ (Swachh Bharat 

Mission-Urban) ಉದ್ದು ೋಶಗಳಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ರು ವೆ. 

  

ಸ್ಮುದಿ  ತ್ಯಯ ಜಯ ದ ಪರಿರ್ಣಮಗಳು: 

1. ಸಮುದ್  ತಾಯ ಜ್ಯ ವು ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳಗೆ ಅಪಾಯರ್ಕರಿಯಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ವಿಶಾಾ ದಯ ಿಂತ್ರ 

ಮಿೋನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು  ಪ್್ವಾಸೋದಯ ಮ ಉದಯ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್್ ತ್ರಕೂಲ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬ್ಸೋರುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಮೇಲೆ ನ್ರ್ಕರಾತ್ರೂ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಸೋರುವುದರ ಜ್ತೆಗೆ, ಇದು ಮೈಕ್ೊೋ-

ಪಿಾ ಸ್ಿ ಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗೆಗ  ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ರುವ ರ್ಕಳಜ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಸರಪ್ಳಗೆ ಪ್್ವೇಶಿಸುವ ಕಣಗಳ 

ಅಪಾಯದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಆರೊೋಗಯ ದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಸೋರುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಸ್ವಗರಗಳನುು  ಪ್್ವೇಶಿಸುವ 15–20% ನ್ಷ್್ಟ  ಎಲಿ್ಯ  ಪಿಾ ಸ್ಿ ಕ್ಸ್ಗಳು ನ್ದ್ಧಗಳ ಪ್ರಿಸರ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯ ನಿೋರಿನ್ ಮೂಲಕವೇ ಸೇರುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಅಿಂದಾಜಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  90% 

ನ್ಷ್್ಟ  ವಿಶಾ ದ 10 ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಕಲುಷಿತ್ರ ನ್ದ್ಧಗಳು ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡುತ್ರು ವೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಎರಡು 

ನ್ದ್ಧ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳು ಗಂಗಾ ಮತ್ತು  ಬ್ ಹೂ ಪುತ್್ರ  ಎಿಂಬ ಹೆಸರಿನಿಿಂದ ಭಾರತ್ರದ್ಧಿಂದ 

ಹರಿಯುತ್ರು ವೆ. 

ಭೂ ದನ್ 2021: (Earth Day) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇದನುು  ಪಿ ತ್ರ ವಷಯ ಏಪಿಲ್ 22 ರಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 
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1. ಈ ವಷಾ, ಅಿಂದರೆ 22 ಏಪಿಲ್ 2021, ‘ಭೂ ದನ್’ದ 51 ನೇ ವಾಷ್ಟಯಕೊೀತ್ೂ ವವಾಗಿದೆ. 

2. ಭೂ ದನ್ 2021 ರ ವಿಷಯ: ‘ನ್ಮೂ  ಭೂಮಿಯನ್ನು  ಮರುಸಾಥ ಪಸಿ’. (Restore Our 

Earth). 

‘ಭೂ ದನ್’ದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. 1970 ರಲಿಿ  ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೂ ದ್ಧನ್ವನುು  ಆಚರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ‘ಸಾಿಂತ್ಯ ಬಾಬಯರಾ ತೈಲ ಸ್ೀರಿಕೆ’ ಘಟನೆ ಮತ್ತು  ಹೊಗೆ + ಮಂಜು = ಹೊಿಂಜು 

ಮತ್ತು  ಕಲುಷ್ಟತ್ ನ್ದಗಳಂತ್ಹ ಇತ್ರ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾಯಯಕಿಮವನ್ನು  

1969 ರಲಿಿ  ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

3. 2009 ರಲಿ್ಲ , ಏಪ್್ರಲ್ 22 ಅನುು  ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯು ‘ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಭೂ ತಾಯಿಯ ದ್ಧನ್’ 

(International Mother Earth Day) ಎಿಂದು ಗುರುತ್ರಸಿತ್ತ. 

4. ಪ್್ಸುು ತ್ರ, ಭೂ ದ್ಧನ್ವನುು  ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ ಲ್ಯಭರಹಿತ್ರ 

ಸಂಸೆ್ಥಯದ ORG ಸಂಯೋಜಸುತ್ರು ದ್ದ. 

5. ಪ್ರಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಿಂದಕೆಕ  2016 ರ ಭೂ ದ್ಧನ್ದಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

 

ಇಿಂಗಾಲದ ನಟ್ ಜೀರೀ ಉತ್ಯಪ ದಕರ ವೇದಕೆ: 

(Net Zero Producers’ Forum) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಕತಾರ್, ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸೆ್ವನ್, ಸೌದ್ಧ ಅರೇಬ್ಸಯ, ಕೆನ್ಡಾ ಮತ್ತು  ನಾವೆಾ ಜಂಟಿಯಗಿ 

‘ಸಹರ್ಕರ ವೇದ್ಧಕೆ’ (cooperative forum) ಯನುು  ನಿಮಿಾಸುತ್ರು ದುು , ಈ ವೇದ್ಧಕೆಯು ನಟ್ 

ಜೀರೀ (ನಿವವ ಳ ಶ್ಯನ್ಯ ) ಹರಸೂಸುವಿಕೆಗೆ ಪ್ಾಯೋಗಿಕ ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರಗಳನುು  

ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಈ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಾ ರೆಯಗಿ ಜಾಗತ್ರಕ ತೈಲ ಮತ್ತು  ಅನಿಲ ಉತಾಪ ದನೆಯಲಿ್ಲ  40% ಪಾಲನುು  

ಹಿಂದ್ಧವೆ. 

  

‘ಇಿಂಗಾಲದ ನಟ್ ಜೀರೀ ಉತ್ಯಪ ದಕರ ವೇದಕೆ’ಯ ಪ್ರತಿ್  ಮತ್ತು  ಕಾಯಯಗಳು: 

ನೆಟ್ ಜೋರೊೋ ಉತಾಪ ದಕರ ವೇದ್ಧಕೆಯು, “ಮಿೋಥೇನ್ ತ್ರಗಿಗ ಸುವಿಕೆ, ವೃತಾು ರ್ಕರದ ಇಿಂಗಾಲದ ಆರ್ಥಾಕ 

ವಿಧಾನ್ಗಳನುು  ಮುನ್ು ಡೆಸುವುದು, ಶುದಧ -ಶಕಿು , ಇಿಂಗಾಲದ ಸ್ಥರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸಂಗ್ಹಣೆ 

/ಶೇಖರಣೆಗಾಗಿ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ಗಳನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ರ್ಕಯಾಗತ್ರಗಳಸುವುದು, 

ಹೈಡ್ೊೋರ್ಕಬಾನ್ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆಯಲಿ್ಲನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್್ ತ್ರ ರಾಷ್ ರದ 

ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಂದಭಾಗಳ ಸನಿು ವೇಶಗಳಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇತ್ರರ ಕ್ಮಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡ ತಂತ್್ರಗಳು 

ಮತ್ತು  ಕ್ಮಗಳನುು  ಪ್ರಿಗಣಿಸುತ್ರು ದ್ದ”. 

  

ನಿವವ ಳ ಶ್ಯನ್ಯ  / ನಟ್ ಜೀರೀ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 
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1. ಇಿಂಗಾಲ-ತ್ರಟಸೆ ತೆ(Carbon neutrality) ಎಿಂದೂ ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ನೆಟ್- ಜೋರೊೋ, ಒಿಂದು ದೇಶವು 

ತ್ರನ್ು  ಒಟ್ು  ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನುು  ಶೂನ್ಯ ಕೆು  ತ್ರಗಿಗ ಸುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದರ್ಾವಲಿ . ಬದಲ್ಯಗಿ, ‘ನಿವವ ಳ-

ಶ್ಯನ್ಯ ’ ಎನ್ನು ವುದು ದೇಶದ ಹೊರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯನ್ನು  ‘ವಾತ್ಯವರಣದಿಂದ ಹಸಿರುಮನ 

ಅನಿಲಗಳ ಹಿೀರಿಕೊಳುಳ ವಿಕೆ ಮತ್ತು  ತ್ಟಸ್ಥ ಗಳಿಸ್ತವಿಕೆಯಿಿಂದ’ ಸ್ರಿದೂಗಿಸ್ತವ 

(compensated) ಸ್ನಿು ವೇಶವಾಗಿದೆ. 

2. ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಹಿೋರಿಕೊಳುಳ ವಿಕೆಯನುು  ಹೆಚಿು ಸಲು ರ್ಕಡುಗಳಂತ್ರಹ ಹೆಚಿು ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ 

ಇಿಂಗಾಲದ ಸಿಿಂಕ್ಸ್ಗಳನುು  ನಿಮಿಾಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾತಾವರಣದ್ಧಿಂದ ಹಸಿರುಮನೆ 

ಅನಿಲಗಳನುು  ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇಿಂಗಾಲದ ಸ್ಥರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ (Carbon Capture) ಮತ್ತು  

ಸಂಗ್ಹಣೆಯಂತ್ರಹ ಅತಾಯ ಧುನಿಕ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ಗಳು ಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ವೆ 

______________________________________________________________________ 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂವಹನ್ ಜಾಲಗಳ ಮೂಲಕ ಆಿಂತ್ರರಿಕ ಭದ್ ತೆಗೆ ಸವಾಲು 

ಹಾಕ್ಕವುದು, ಆಿಂತ್ರರಿಕ ಭದ್ತಾ ಸವಾಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಧಯ ಮ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಕ 

ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪಾತ್್ರ , ಸೈಬರ್ ಭದ್ ತೆಯ ಮೂಲಭೂತ್ರ ಅಿಂಶಗಳು, ಅಕ್ಮ 

ಹಣ ವಗಾಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಅದನುು  ತ್ರಡೆಯುವುದು. 

 

ಚೀನದ ಡಿಜಟಲ್ ಕರೆನಿೂ : (China’s digital currency) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಚೀನ,ತ್ನ್ು  ಹೊಸ್ ಡಿಜಟಲ್ ಕರೆನಿೂ ಯ ಇತ್ರು ೋಚಿನ್ ಸುತ್ರು ನ್ ಪ್ಾಯೋಗಿಕ ಪ್್ಯೋಗಗಳನುು  

ಫೆಬ್ವರಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. ವರದ್ಧಗಳ ಪ್್ರ್ಕರ, ಚಿೋನಾ ಈ ಹಸ ಡಿಜಟಲ್ ಕರೆನ್ಿ ಯನುು  ಈ 

ವಷಾದ ಅಿಂತ್ರಯ ದ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತು  ಫೆಬಿ ವರಿ 2022 ರಲಿಿ   ಬಿೀಜಿಂಗ್ ನ್ಲಿಿ  ನ್ಡೆಯಲಿರುವ 

ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಿಂಪಕ್ೂ ್ಗೆ ಮುಿಂಚತ್ವಾಗಿ ದ್ಡು  ಪ್್ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು 

ಯೋಜಸಿದ್ದ. 

ಚೀನದ ಡಿಜಟಲ್ ಕರೆನಿೂ ಯು ಹೇಗೆ ಕಾಯಯನಿವಯಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ಅಧಿಕೃತ್ವಾಗಿ ‘ಡಿಜಟಲ್ ಕರೆನಿೂ  ಎಲೆಕ್ಾ ಿ ನಿಕ್ ಪ್ರವತ್ರ’ (DCEP) ಎಿಂದು 

ಘೀಷ್ಟಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಡಿಜಟಲ್ ಆರ್ ಎಿಂ ಬಿ (ಅರ್ವಾ ರೆನಿೂ ನಿಬ , ಚಿೋನಾದ ಕರೆನ್ಿ ) ಚಿೋನಾದ 

ಕರೆನ್ಿ ಯ ಡಿಜಟಲ್ ಆವೃತ್ರು ಯಗಿದ್ದ. ಚಿೋನಾದ 

ಕರೆನ್ಿ ಯನುು  Renminbi ಅರ್ವಾ RMB ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಇದನುು  ಚಿೋನಾದ ಸ್ಥಿಂಟ್ಲ್ 

ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಆದ, ಪ್ರೋಪ್ಲ್್  ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಚಿೋನಾ (PBOC) ಅನುಮೊೋದ್ಧಸಿರುವ ಅಧಿಕೃತ್ರ 

‘ಅಪಿ್ರಕಶನ್’ ಮೂಲಕ ಡೌನ್್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದು ಮತ್ತು  ವಿನಿಮಯ 

ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

ಈ ಡಿಜಟಲ್ ಕರೆನಿೂ ಯ ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

1. ಇದು ಸ್ಯಿಂಟಿಲ್ ಬಾಯ ಿಂಕ್್ನಿಿಂದ ಖ್ಯತಿ್ರಪಡಿಸಿದ ‘ಕಾನೂನ್ನ ಟೆಿಂಡರ್’ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಮೂರನೇ 

ವಯ ಕಿು  ಆಪ್ರೇಟರ್ ಖಾತ್ರರಿಪ್ಡಿಸಿದ ಪಾವತ್ರಯಲಿ . 

2. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನ್ಡೆಯುವುದಲಿ , ಆದು ರಿಿಂದ, ಇದು 

ಯವುದೇ ವಹಿವಾಟು ಶುಲು ವನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವುದ್ಧಲಿ . 
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3. ಇ-ವಾಯ ಲೆಟ್್ಗಳಂತ್ರಲಿದ್ದ, ಡಿಜಟಲ್ ಕರೆನಿೂ ಗೆ ಇಿಂಟನಯಟ್ ಸಂಪಕಯ 

ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ . ಇದನುು  ‘ನಿಯರ್-ಫ್ರೀಲ್ಡ  ಕಮುಯ ನಿಕಷನ್’ (NFC) ತಂತಿ್ ಜೆಾ ನ್ದ ಮೂಲಕ 

ಪ್ರವತ್ರಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

4. ಬಳಕೆದಾರರು ತ್ರಮೂ  ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಖಾತೆಗಳನುು  ಲ್ಲಿಂಕ್ಸ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ಬ್ದಯ ಿಂಕತ್ರರ ಪಾವತ್ರ 

ಪಿಾಟ್್ಫ್ಘಮ್ಾಗಳಂತ್ರಲಿದ್ದ, ‘ಡಿಜಟಲ್ ಕರೆನಿೂ ’ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಖ್ಯತೆಗಳನ್ನು  ‘ವೈಯಕ್ತು ಕ ಗುರುತ್ರನ್ 

ಸಂಖ್ಯಯ ’ ಯಿಂದಗೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. 

ನಯ ಷನ್ಲ್ ಇಿಂಟನಯಟ್ ಎಕೊ ಚ ೀಿಂಜ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 

ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಅಿಂತ್ಜಾಯಲ ವಿನಿಮಯ : (NIXI) : 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

‘ನಾಯ ಷನ್ಲ್ ಇಿಂಟನೆಾಟ್ ಎಕ್ೆ ು ೋಿಂಜ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ’ (National Internet Exchange of 

India- NIXI) ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಐಪ್ರವಿ 6 ಜಾಗೃತ್ರ ಮತ್ತು  ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಎಲೆರ್್ಕ ರನಿಕ್್ಸ  ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತ್ರ 

ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಸಚಿವಾಲಯದ್ಿಂದ್ಧಗೆ (MeitY) ಪೊೋಷಕ ಪಾತ್್ರವನುು  ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ. 

ನಯ ಷನ್ಲ್ ಇಿಂಟನಯಟ್ ಎಕೊ ಚ ೀಿಂಜ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ  ಕುರಿತ್ತ: 

ನಾಯ ಷನ್ಲ್ ಇಿಂಟನೆಾಟ್ ಎಕ್ೆ ು ೋಿಂಜ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ ವು (NIXI) ಭಾರತ್ರದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಇಿಂಟನೆಾಟ್ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ವನುು  ಒದಗಿಸಲು 2003 ರಿಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ ಲಾಭೇತ್ರ 

ಸಂಸ್ಯಥಯಗಿದ್ದ. 

NIXI ಯ ಕಾಯಯಗಳು: 

1. ಇಿಂಟನೆಾಟ್ ಎಕ್  ಚೇಿಂಜ ಗಳು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಇಿಂಟನೆಾಟ್ ಡೇಟಾವನುು  ವಿವಿಧ ISP 

ಮತ್ತು  ಡೇಟಾ ಕಿಂದ್ ಗಳ ನ್ಡುವೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. .IN (ಡಾಟ್ ಇನ್) ರಿಜಸ್ಿ ರ,  ಮಾಯ ನೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ಿ  

ಕೊೋಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಮತ್ತು   ಭಾರತ್ ಐಡಿಎನ್ (IDN) ಡೊಮೇನ್ ಫ್ಘರ್ ಇಿಂಡಿಯ. 

3. ಐಆಐಾಎನ್ಎನ್ (IRNN), ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯ ಇಿಂಟನೆಾಟ್ 

ಪ್ೊಟ್ರ್ಕಲ್ (IPv4/IPv6). 

 



Insightsonindia.com i Page 
164 

INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 
  

  

ನಿೀರವ್ ಮೀದಯವರನ್ನು  ಹಸಾು ಿಂತ್ರಿಸ್ಲು ಒಪಪ ದ 

ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡ ಮ್:   (U.K. nod for extradition of Nirav Modi) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

13,758 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪಂಜಾಬ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ (PNB) ವಂಚನೆ ಪ್್ ಕರಣಕೆು  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ವಜ್್ದ ವಾಯ ಪಾರಿ ನಿೋರವ್ ಮೊೋದ್ಧಯನುು  ಭಾರತ್ರಕೆು  ಹಸ್ವು ಿಂತ್ರರಿಸಲು 

ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಕಿಿಂಗ್್ಡಂನ್ ಗೃಹ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿದ್ದ. 

1. ಲಂಡನ್್ನ್ ವೆಸ್್ ್ಮಿನಿಸ್ ರ್ ಮಾಯ ಜಸ್್ಥ ರೋಟ್ ನಾಯ ಯಲಯವು ನಿೋರವ್ ಮೊೋದ್ಧ ವಿರುದಧ  

ಪ್್ ೈಮಾ ರ್ಫಸಿ ಪ್್ ಕರಣದ ತ್ರೋಪುಾ ನಿೋಡಿದ ಎರಡು ತ್ರಿಂಗಳ ನಂತ್ರರ ಹಸ್ವು ಿಂತ್ರರಕೆು  

ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

 

  

ಮುಿಂದನ್ ನ್ಡೆ ಏನ್ನ? 

1. ‘ರಾಜ್ಯ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾ’ ಅವರ ಈ ತ್ರೋಪ್ರಾನ್ ವಿರುದಧ  ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು 14 ದ್ಧನ್ಗಳ 

ಒಳಗೆ ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಕಿಿಂಗ್್ಡಂನ್ ಹೈಕೊೋಟ್್ಾಗೆ ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಆರೊೋಪ್ರಗಳಗೆ 

ರ್ಕನೂನು ಮಾಗಾವಿದ್ದ. 

2. ಯವುದೇ ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ಸಲಿ್ಲ ಸದ್ಧದು ರೆ, ರಾಜ್ಯ  ರ್ಕಯಾದಶಿಾಯಿಿಂದ ಹಸ್ವು ಿಂತ್ರರಿಸುವ 

ಆದೇಶ ನಿೋಡಿದ 28 ದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿನಂತ್ರಸಿದ ವಯ ಕಿು ಯನುು  ಹಸ್ವು ಿಂತ್ರರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

(ಯವುದೇ ಮೇಲೂ ನ್ವಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ು ). 

  

ಪರಾರಿಯಾದ ಆರ್ಥಯಕ ಅಪರಾಧಿ: 

(Fugitive economic offender) 
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ಡಿಸ್ಯಿಂಬರ್ 2019 ರಲಿಿ , ವಿಶೇಷ ನಾಯ ಯಲಯವು ಜಾರಿ ನಿದೇಾಶನಾಲಯದ ಮನ್ವಿಯ ಮೇರೆಗೆ 

ಪಂಜಾಬ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ (PNB) ಗೆ $ 2 ಬ್ಸಲ್ಲಯನ್ ವಂಚಿಸಿದ ಪ್್ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ವಜ್್  

ವಾಯ ಪಾರಿ ನಿೋರವ್ ಮೊೋದ್ಧಯವರನುು  ಪ್ರಾರಿಯದ ಆರ್ಥಾಕ ಅಪ್ರಾಧಿ (fugitive economic 

offender) ಎಿಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

  

ಪರಾರಿಯಾದ ಆರ್ಥಯಕ ಅಪರಾಧಿ – ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್: 

ಕನಿಷಠ  100 ಕೊೀಟಿ ರೂಪ್ರಯಿಗಳು ಅರ್ವಾ ಅದಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚಿು ನ್ ಆರ್ಥಾಕ ಅಪ್ರಾಧದಲಿ್ಲ  

ಭಾಗಿಯಗಿದು ರ್ಕು ಗಿ ಯವುದೇ ವಯ ಕಿು ಯ ವಿರುದಧ  ಬಂಧನ್ ವಾರೆಿಂಟ್ ಹರಡಿಸಲ್ಯಗಿದು ರೆ ಮತ್ತು  

ಆ ವಯ ಕಿು  ರ್ಕನೂನು ಕ್ಮದ್ಧಿಂದ ತ್ರಪ್ರಪ ಸಿಕೊಳಳ ಲು ಭಾರತ್ರದ್ಧಿಂದ ಪ್ಲ್ಯಯನ್ ಮಾಡಿದು ರೆ ಆತ್ರನ್ನುು  

ಪ್ರಾರಿಯದ ಆರ್ಥಾಕ ಅಪ್ರಾಧಿ ಎಿಂದು ಘೋಷಿಸಬಹುದು. 

  

ಪಿ ಕಿ್ತಯ್ದ / ವಿಧಾನ್: 

1. ಅಕಿಮ ಹಣ ವಗಾಯವಣೆತ್ಡೆ ಕಾಯೆ್ದಯ ( Money-Laundering Act) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಅಜಾಯಲಿ್ಲ  ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇರ್ಕದ ಸಾ ತ್ತು ಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು  ವಯ ಕಿು ಯ ಇರುವಿಕೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ರರ ಮಾಹಿತ್ರಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ತ್ರನಿಖಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ವಿಶೇಷ 

ನಾಯ ಯಲಯದಲಿ್ಲ  ಅಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ತ್ರರುವಾಯ, ವಿಶೇಷ ನಾಯ ಯಲಯದ್ಧಿಂದ, ಗತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದ ಸೆ ಳದಲಿ್ಲ  ಹಾಜ್ರಾಗುವಂತೆ ಆ 

ವಯ ಕಿು ಗೆ ನೊೋಟಿಸ್ ನಿೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಹಾಜ್ರಾಗಲು, ನೊೋಟಿಸ್ ನಿೋಡಿದ ಕನಿಷಾ  ಆರು 

ವಾರಗಳ ನಂತ್ರರ ದ್ಧನಾಿಂಕವನುು  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಆ ವಯ ಕಿು ಯು ಗತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದ ಸೆ ಳ ಮತ್ತು  ದ್ಧನಾಿಂಕದಂದು ರ್ಕಣಿಸಿಕೊಿಂಡರೆ, ಮುಿಂದ್ಧನ್ 

ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಗಳನುು  ಕೊನೆಗಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಇಲಿದ್ಧದು ರೆ, ತ್ರನಿಖಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 

ಪ್್ಸುು ತ್ರಪ್ಡಿಸಿದ ಸ್ವಕ್ಷಯ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಯ ಕಿು ಯನುು  ಪ್ರಾರಿಯದ ಆರ್ಥಾಕ 

ಅಪ್ರಾಧಿ ಎಿಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಪ್ರಾರಿಯದ ಆರ್ಥಾಕ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ ರ್ಕಯ್ದು , 2018 ರ ಪ್್ರ್ಕರ, ಪ್ರಾರಿಯದ ಆರ್ಥಾಕ 

ಅಪ್ರಾಧಿ ಎಿಂದು ಘೋಷಿಸಲಪ ಟ್  ವಯ ಕಿು ಯು ಅಿಂತ್ರಹ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ 30 

ದ್ಧನ್ಗಳಳಗೆ ಅದನುು  ಹೈಕೊೋಟ್್ಾನ್ಲಿ್ಲ  ಪ್್ ಶಿು ಸಬಹುದು. 

ಅಿಂತ್ಜಾಯಲದಿಂದ ಆಕಿೆೀಪ್ರಹಯ ವಿಷಯವನ್ನು  ತೆಗೆದುಹಾಕುವ 

ಕುರಿತ್ತ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೊೀಟ್ಯ ನ್ ಮಾಗಯಸೂಚಗಳು: 

(Delhi High Court guidelines on removing offending content from the internet)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

‘ಇಿಂಟನಯಟ್ ಎಿಂದಗೂ ನಿದಿಸ್ತವುದಲಿ  ಮತ್ತು  ಎಿಂದಗೂ ಮರೆಯುವುದಲಿ ’ ಎಿಂದು 

ಗಮನಿಸಿದ ದ್ದಹಲ್ಲ ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ಅಶಿಿೋಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ಗಳಿಂದ ಅಶಿಿೋಲ ಫೋಟ್ೋಗಳು ಮತ್ತು  

ವಿೋಡಿಯಗಳಂತ್ರಹ ನಿಿಂದನಿೋಯ ಮತ್ತು  ಆಕಿೆ ೀಪ್ರಹಯ ವಿಷಯವನ್ನು  ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲಿಿ  

ಎದುರಾಗುವ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ಲು ಹಲವಾರು ನಿದೇಯಶನ್ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿದೆ. 
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ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

 ಮಹಿಳೆಯಬಬ ರು ನಾಯ ಯಲಯದಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದು  ಅಜಾಯ ನಂತ್ರರ ಈ ಪ್್ ಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ 

ಬಂದ್ಧದ್ದ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಅಜಾಯಲಿ್ಲ , ತ್ರನ್ು  ಅಶಿಿೋಲ ಅರ್ವಾ ಆಕೆಷ ೋಪಾಹಾವಲಿದ ಕೆಲವು 

ಚಿತ್್ರ ಗಳನುು  ತ್ರನ್ು  ಒಪ್ರಪ ಗೆಯಿಲಿದ್ದ ರ್ಫಸ್್ಬುಕ್ಸ ಮತ್ತು  ಇನ್್ಸ್್ವ ಗ್ಾಮ ಖಾತೆಯಿಿಂದ 

ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದಯಲಿದ್ದ ಅವುಗಳನುು  ಅವಹೇಳನ್ರ್ಕರಿ ಶಿೋಷಿಾಕೆಯಿಂದ್ಧಗೆ ಅಶಿಿೋಲ 

ವೆಬ್ಸೈಟ್್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎಿಂದು  ಹೇಳದಾು ರೆ. 

  

ನಯ ಯಾಲಯ ನಿೀಡಿದ ನಿದೇಯಶನ್ಗಳು: 

1. ಯವುದೇ ಸಂತ್್ರಸು ರು, ನಾಯ ಯಲಯವನುು  ಅಿಂತ್ರಹ ದೂರುಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಸಂಪ್ಕಿಾಸಿದಾಗ, 

ಆ ನಾಯ ಯಲಯವು, ಆಕೆಷ ೋಪಾಹಾ ವಿಷಯವನುು  ಪ್್ ದಶಿಾಸುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅರ್ವಾ 

ಆನ್್ಲನ್ ಪಿಾಟ್್ಫ್ಘಮಾ ಗಳಗೆ, ಅಿಂತ್ರಹ ವಿಷಯವನುು  ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತ್ರಕ್ಷಣ 

ನಿದೇಾಶನ್ವನುು  ನಿೋಡಬೇಕ್ಕ. ಮತ್ತು  ಯವುದೇ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ನಾಯ ಯಲಯದ ಆದೇಶ 

ಬಂದ 24 ಗಂಟ್ಟಗಳ ಒಳಗೆ ಆಕೆಷ ೋಪಾಹಾ ವಿಷಯಗಳನುು  ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕ್ಕ. 

2. ಆಕೆಷ ೋಪಾಹಾ ವಿಷಯವನುು  ಪ್್ ದಶಿಾಸುವ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅರ್ವಾ ಆನ್್ಲನ್ 

ಪಿಾಟ್್ಫ್ಘಮ್ಾಗೆ, ಆಕೆಷ ೋಪಾಹಾ ವಿಷಯಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿ್ಯ  ಮಾಹಿತ್ರ ಮತ್ತು  

ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನುು  ಕನಿಷಾ  180 ದ್ಧನ್ಗಳವರೆಗೆ ತ್ರನಿಖ್ಯಗೆ ಬಳಸಲು ಕಡಾು ಯವಾಗಿ 

 ಸಂರಕಿಷ ಸಿಡಲು ನಿದೇಾಶನ್ಗಳನುು  ನಿೋಡಿಬೇಕೆಿಂದು ಆದೇಶಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

 

ಡಿ ಗ್ೂ  ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಪಂಜಾಬ್ ಸ್ಕಾಯರದ 

ರ್ಪರಸಾಕ ರ ನಿೀತ್ರ:  (Punjab okays reward policy for drug cases) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಔಷಧಿಗಳ(ಡ್ ಗ್್ ) ಚೇತ್ರರಿಕೆಗೆ ಮಾಹಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತ್ರಯ ವಿತ್ರರಣೆಯ ಒಳಹರಿವನುು  

ಉತೆು ೋಜಸಲು ‘ನಕೊೀಯಟಿಕ್ ಡಿ ಗ್ೂ  ಮತ್ತು  ಸೈಕೊೀಟಿೀಪಕ್  ಸ್ಬೂ ್ ನ್ೂ ಸ್ ಆಕ್್ ’ (Narcotic 

Drugs And Psychotropic Substances Act) ಅಿಂದರೆ NDPS ರ್ಕಯ್ದು ಯಡಿ ಪಂಜಾಬ 

ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಪ್್ ಶಸಿು  / ಪುರಸ್ವು ರ ನಿೋತ್ರಯನುು  ಅನುಮೊೋದ್ಧಸಿದ್ದ. 

ಪಿಮುಖ್ಯಿಂಶಗಳು: 

1. ಈ ನಿೋತ್ರಯಡಿಯಲಿ್ಲ , ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಮಾಹಿತ್ರದಾರರಿಗೆ, ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ಪ್್ಮಾಣದಲಿ್ಲ  

ಮಾದಕ ಔಷಧಗಳನುು  ಸ್ಥರೆಹಿಡಿಯಲು ಮಾಹಿತ್ರಯ ಮೂಲಗಳನುು  ಒದಗಿಸಲು 

ರ್ಕರಣವಾಗುವ ಅವರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ತೆ ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದು ಮತ್ತು  NDPS ರ್ಕಯ್ದು , 1985 ಮತ್ತು  

PIT NDPS ರ್ಕಯ್ದು , 1988 ರ ವಿವಿಧ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ಯಶಸಿಾ ಯಗಿ 

ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಗಳಸುವಲಿ್ಲ  ಅವರು ವಹಿಸುವ ಪ್್ಮುಖ ಪಾತ್್ರರ್ಕು ಗಿ ಅವರನುು  

ಗುರುತ್ರಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಯಶಸಿಾ  ತ್ರನಿಖ್ಯ, ರ್ಕನೂನು ಕ್ಮ ಜ್ರುಗಿಸುವುದು, ಸ್ವಾ ಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಿಂಡ ಅಕ್ಮ 

ಆಸಿು ಯನುು  ಮುಟ್ು ಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳುಳ ವುದು, ತ್ರಡೆಗಟ್ು ವ ಬಂಧನ್ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ 
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ಪ್್ಮುಖ ಮಾದಕವಸುು ಗಳ ವಿರೊೋಧಿ ರ್ಕಯಾಗಳಗೆ ಪ್್ ತ್ರಫಲ ಅರ್ವಾ ಪುರಸ್ವು ರದ 

ಪ್್ಮಾಣವನುು  ಪ್್ ತ್ರ ಪ್್ ಕರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ನಕೊೀಯಟಿಕ್ ಡಿ ಗ್ೂ  ಮತ್ತು  ಸೈಕೊೀಟಿ ೀಪಕ್  ಸ್ಬೂ ್ ನ್ೂ ಸ್ ಆಕ್್  1985: 

1. ಮಾದಕ ದಿ ವಯ ಗಳ ಕುರಿತ್ಯದ ಏಕೈಕ ಸ್ಮಾವೇಶವಾದ, ‘ನಕೊೀಯಟಿಕ್ ಡಿ ಗ್ೂ  ಮತ್ತು  

ಸೈಕೊೀಟಿೀಪಕ್ ಸ್ಬೂ ್ ನ್ೂ  ಆಕ್್ ’, ‘ಸೈಕೊೀಟಿ ೀಪಕ್ ವಸ್ತು ಗಳ 

ಕನವ ನಿ್ ನ್’ ಮತ್ತು  ‘ನಕೊೀಯಟಿಕ್ ಡಿ ಗ್ೂ  ಮತ್ತು  ಸೈಕೊೀಟಿ ೀಪಕ್ ವಸ್ತು ಗಳ 

ಕಳಳ  ಸಾಗಣೆ’ ವಿರುದಿ ದ ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸಮಾವೇಶದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರದ ಒಪ್ಪ ಿಂದದ 

ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಗಳನುು  ಪ್ಯರೈಸಲು ಈ ರ್ಕಯ್ದು ಯನುು  ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. NDPS ರ್ಕಯ್ದು , 1985 ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಮಾದಕವಸುು  ರ್ಕನೂನು ಜಾರಿಗಾಗಿ ಶಾಸನ್ಬದಧ  

ಚೌಕಟ್ ನುು  ರೂಪ್ರಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ರ್ಕಯಿದ್ದಯಡಿ, ಕೃಷಿ ಉತಾಪ ದನೆ, ಉತಾಪ ದನೆ, ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ರಾ , ಮಾರಾಟ, ಖರಿೋದ್ಧ, ಸ್ವರಿಗೆ, 

ಸಂಗ್ಹಣೆ, ಬಳಕೆ, ಅಿಂತ್ರರರಾಜ್ಯ  ಸ್ವಗಣೆ, ಟ್ಾ ನ್್ ್ಶಿಪ್ೂ ಿಂಟ್, ‘ಮಾದಕ ದ್ ವಯ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸೈಕೊೋಟ್್ ೋಪ್ರಕ್ಸ ಪ್ದಾರ್ಾಗಳ’ ಆಮದು ಮತ್ತು  ರಫುು  ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

4. ಆದಾಗೂಯ , ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಅರ್ವಾ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಉದ್ದು ೋಶಗಳನುು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, 

ಸರ್ಕಾರವು ನಿೋಡಿದ ಯವುದೇ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ, ಅರ್ವಾ ಅಧಿರ್ಕರದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  

ಷರತ್ತು ಗಳ ಪ್್ರ್ಕರ ಮೇಲ್ಲನ್ ಪ್್ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ವಿನಾಯಿತ್ರ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

5. ಮಾದಕ ದ್ ವಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೈಕೊೋಟ್್ ೋಪ್ರಕ್ಸ ವಸುು ಗಳ ಕೃಷಿ, ಉತಾಪ ದನೆ, ಆಮದು, 

ರಫುು , ಮಾರಾಟ, ಬಳಕೆ, ಉಪ್ಯೋಗ ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುವ ಅಧಿರ್ಕರ ಕಿಂದ್  

ಸರ್ಕಾರಕೆು  ಇದ್ದ. 

6. ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಗಳಗೆ, ಅಫಿೋಮು, ಗಸಗಸ್ಥ, ಔಷಧಿೋಯ ಅಫಿೋಮು ಮತ್ತು  ಹಶಿಶ್ 

ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಗಾಿಂಜಾ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಅಫಿೋಮುಗಳ ಅಿಂತ್ರರ-ರಾಜ್ಯ  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುು  

ಸ್ವಾ ಧಿೋನ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್್ರಸಲು ಅಧಿರ್ಕರ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

7. ಮಾದಕವಸುು , ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು  ಸೈಕೊೋಟ್್ ೋಪ್ರಕ್ಸ ಪ್ದಾರ್ಾಗಳ ತ್ರಯರಿಕೆಯಲಿ್ಲ  

ಅದರ ಸಂಭಾವಯ  ಬಳಕೆಯ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರವು 

ಯವುದೇ ವಸುು ವನುು  ‘ನಿಯಂತ್್ರತ್ರ ವಸುು ’ (controlled substance) ಎಿಂದು ಘೋಷಿಸುವ 

ಅಧಿರ್ಕರ ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

8. ರ್ಕಯಿದ್ದಯ ಉದ್ದು ೋಶಗಳಗಾಗಿ, ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  

ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ನೇಮಿಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರವನುು  ಹಿಂದ್ಧವೆ. 

 ವಾಟಾೂ ಪ್ ನ್ ಗೌಪಯ ತೆ ನಿೀತ್ರ:  (WhatsApp privacy policy) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ತ್ನ್ು  ವಿವಾದಾತ್ೂ ಕ ಹೊಸ್ ಗೌಪಯ ತೆ ನಿೀತ್ರಯ ಬಗೆೆ  ತ್ನಿಖ್ಯ ನ್ಡೆಸ್ಬೇಕೆಿಂದು 

ಭಾರತ್ದ ಸ್ಪ ಧಾಯ ಆಯೀಗ (Competition Commission of india- CCI) ನಿೀಡಿದ 

ಆದೇಶವನ್ನು  ಪಿ ಶಿು ಸಿ ತ್ರಾ ರಿತ್ರ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಯ ಪ ವಾಟ್ಾಪ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದು  ಅಜಾಯನುು  ದ್ದಹಲ್ಲ 

ಹೈಕೊೋಟ್ಾ ವಜಾಗಳಸಿದ್ದ. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 
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ವಾಟ್ಾಪ ತ್ರನ್ು  ‘ಗೌಪ್ಯ ತೆ ನಿೋತ್ರ’ಯ ವಿಷಯವು ಸುಪ್್ರ ೋಿಂಕೊೋಟ್ಾ ಮುಿಂದ್ದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬ್ದಕಿ 

ಇರುವುದರಿಿಂದ, ಭಾರತ್ರದ ಸಪ ಧಾಾ ಆಯೋಗ (CCI) ತ್ರನಿಖ್ಯ ನ್ಡೆಸಬೇಕೆಿಂದು ಆದೇಶಿಸುವ 

ಅಗತ್ರಯ ವಿಲಿ  ಎಿಂದು ಅಜಾಯಲಿ್ಲ  ವಾದ್ಧಸಿದ್ದ. ‘ಭಾರತ್ರದ ಸಪ ಧಾಾ ಆಯೋಗ’ದ ಈ ಆದೇಶವನುು  

ಪ್್ ಶಿು ಸಿ ವಾಟ್ಾಪ ಮಾಲ್ಲೋಕ ರ್ಫಸ್್ಬುಕ್ಸ ಸಹ ಇದೇ ರಿೋತ್ರಯ ಅಜಾಯನುು  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ್ದ. 

  

ಭಾರತ್ದ ಸ್ಪ ಧಾಯ ಆಯೀಗವು (CCI) ಏನ್ನ ಹೇಳಿದೆ? 

1. ಡೇಟಾದ ಪಿವೇಶವು ಪಿ ಬಲ ಸಾಥ ನ್ದ ದುರುಪಯೀಗಕೆಕ  

ಕಾರಣವಾಗುತ್ು ದೆಯೇ ಅರ್ವಾ ಅದನುು  ದುರುಪ್ಯೋಗಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬಹುದೇ ಎಿಂದು 

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತ್ರನಿಖ್ಯಗೆ ಆದೇಶಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎಿಂದು CCI ವಾದ್ಧಸಿದ್ದ. 

2. ವಾಟ್ಾಪ ನ್ ಹಸ ಗೌಪ್ಯ ತೆ ನಿೋತ್ರಯು ವಿಪ್ರಿೋತ್ರ ದತಾು ಿಂಶ ಸಂಗ್ಹಣೆಯಿಿಂದ 

ಪ್್ಭಾವಿತ್ರವಾಗುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ವರದ್ಧಯಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಗ್ಾಹಕರ ಅತ್ರಯದ ದತಾು ಿಂಶ 

ಸಂಗ್ಹಣೆಯಿಿಂದ ಸಪ ಧಾಾತ್ರೂ ಕ-ವಿರೊೋಧಿ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ದತಾು ಿಂಶದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು  

ಹಂಚಿಕೆಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗಬಹುದ್ದ ಎಿಂದು ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಬೇರ್ಕಗಿದ್ದ ಎಿಂದು ಹೇಳದ್ದ. 

  

ಈ ನಿೀತ್ರಯ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ತೃತ್ರೀಯ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಸೇವೆಗಳಿಂದಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  

ಹಂಚಕೊಳುಳ ವುದು: ಬಳಕೆದಾರರು ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಯ ಸೇವೆಗಳನುು  ಅರ್ವಾ ವಾಟ್ಾಪ 

ಸೇವೆಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಸಂಯೋಜಸಲಪ ಟ್  ಇತ್ರರ ರ್ಫಸ್್ಬುಕ್ಸ ಕಂಪ್ನಿ ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳನುು  

ಅವಲಂಬ್ಸಸಿದಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರ ಕ್ಕರಿತ್ರ ಅರ್ವಾ ನಿೋವು ಇತ್ರರರೊಿಂದ್ಧಗೆ ಯವ ವಿಷಯವನುು  

ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ೋರಿ ಎಿಂಬ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಯ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 

2. ಹಾಡ್್ಯವೇರ್ ಮಾಹಿತ್ರ: ಬಳಕೆದಾರರ ಸ್ವಧನ್ಗಳ ಬ್ದಯ ಟರಿ ಮಟ್ ಗಳು, ಸಿಗು ಲ್ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಾ, ಅಪಿ್ರ ಕಶನ್ ಆವೃತ್ರು , ಬ್ೌ ಸರ್ ಮಾಹಿತ್ರ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್್ವಕ್ಸಾ, ಸಂಪ್ಕಾ 

ಮಾಹಿತ್ರ (ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯಯ , ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅರ್ವಾ ISP ಸೇರಿದಂತೆ) 

ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳನುು  ವಾಟ್ಾಪ ಸಂಗ್ಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ಅಳಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ: ಅಪಿ್ರ ಕಶನ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ನಿೋಡಿರುವ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ವನುು  

ಬಳಸದ್ದ ಬಳಕೆದಾರರು ತ್ರಮೂ  ಸ್ವಧನ್ದ್ಧಿಂದ ವಾಟ್ಾಪ ಅಪಿ್ರ ಕಶನ್ ಅನುು  

ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಆ ಬಳಕೆದಾರರ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ವಾಟ್ಾಪ ಪಿಾಟ್್ಫ್ಘಮ್ಾನ್ಲಿ್ಲ  

ಸಂಗ್ಹಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಡೇಟಾ ಸಂಗಿಹಣೆ: ಇದು ರ್ಫಸ್್ಬುಕ್ಸ್ನ್ ಜಾಗತ್ರಕ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಮತ್ತು  ದತಾು ಿಂಶ 

ಕಿಂದ್ ಗಳನುು  ಬಳಸುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ವಾಟ್ಾಪ ಹೇಳದ್ದ. ಕೆಲವು ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ , 

ಬಳಕೆದಾರರ ಡೇಟಾವನುು  ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಸ್್ಥ ೋಟ್್  ಅರ್ವಾ ಫೇಸ್್ಬ್ದಕ್ 

ಅಿಂಗಸಂಸ್ಯಥ ಗಳನ್ನು  ಹೊಿಂದರುವ ಸ್ಥ ಳಗಳಿಗೆ ವಗಾಯಯಿಸ್ಬಹುದು ಎಿಂದು ಸ್ಹ 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

5.   ಸ್ಥ ಳ: ಬಳಕೆದಾರರು ತ್ರಮೂ  ಸೆ ಳ-ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳನುು  ಬಳಸದ್ಧದು ರೂ ಸಹ, 

ವಾಟ್ಾಪ ಅವರ ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಸೆ ಳವನುು  (ನ್ಗರ, ದೇಶ) ಅಿಂದಾಜು ಮಾಡಲು IP ವಿಳಾಸ 

ಮತ್ತು  ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ನ್ ಪ್್ದೇಶ ಕೊೋಡ್್ನಂತ್ರಹ (Telephone Code) ಇತ್ರರ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ಸಂಗ್ಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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6. ಪ್ರವತ್ರ ಸೇವೆ: ಯವುದೇ ಬಳಕೆದಾರರು ತ್ರಮೂ  ಪಾವತ್ರ ಸೇವೆಗಳನುು  ಬಳಸಿದರೆ ಅವರು 

ಪಾವತ್ರ ಖಾತೆ ಮತ್ತು  ವಹಿವಾಟಿನ್ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ನಿಮೂ  ಬಗೆಗ  ಹೆಚ್ಚು ವರಿ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಗಳಸುತಾು ರೆ ಎಿಂದು ವಾಟ್ಾಪ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು: 

1. ವಾಟ್ಾ ಪ್ು  ಹಸ ನಿೋತ್ರಯು 2019 ರ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಸೂದ್ದಗೆ ಆಧಾರವನುು  

ಒದಗಿಸುವ ‘ಶಿಿ ೀಕೃಷಣ  ಸ್ಮಿತ್ರ’ ವರದಯ ಶಿಫ್ಘರಸ್ತಗಳನುು  ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಡೇಟಾ ಸ್ಥ ಳಿೀಕರಣದ ತ್ತ್ವ ವು ವೈಯಕಿು ಕ ಡೇಟಾದ ಹರಗಿನ್ ವಗಾಾವಣೆಯನುು  

ನಿಷೇಧಿಸುವ ಗುರಿಯನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ, ಇದು ವಾಟ್ಾಪ ನ್ ಹಸ ಗೌಪ್ಯ ತೆ ನಿೋತ್ರಯಿಂದ್ಧಗೆ 

ವಿರೊೋಧಾಭಾಸಕೆು  ರ್ಕರಣವಾಗಬಹುದು. 

3. ಹಸ ಗೌಪ್ಯ ತೆ ನಿೋತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ವಾಟ್ಾಪ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೆಟಾಡೇಟಾವನುು  

ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಬಹುದು, ಅಿಂದರೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲ ಸಂದೇಶಗಳನುು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ 

ಎಲಿವನೂು  ಹಂಚಿಕೊಳಳ ಬಹುದು. 

4. ಬಳಕೆದಾರರು ವಾಟ್ಾಪ ನ್ ನ್ವಿೋಕರಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯ ತೆ ನಿೋತ್ರಯನುು  ಒಪ್ಪ ದ್ಧದು ರೆ, ಈ ಹಸ 

ನಿೋತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತ್ರರ ಅವರು ವಾಟ್ಾಪ ಅನುು  ಬ್ಸಡಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ. 

 

______________________________________________________________________ 

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್ ಸ್ವ ಯಂಸೇವಕ ಕಾಯಯಕಿಮ: 

(Cybercrime volunteer programme) 

. 

ಸಂದಭ್ಯ: 

‘ಪಲಿೀಸ್’ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಯಡಿಯಲಿಿ  “ರಾಜಯ  ಪಟ್ಿ ಯ ವಿಷಯ” 

ವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್ ಸ್ವ ಯಂಸೇವಕ ಕಾಯಯಕಿಮದಡಿ ನೊಿಂದಾಯಿತ್ರರಾದ 

ಸಾ ಯಂಸೇವಕರ ಕಿಂದ್್ಧ ೋಕೃತ್ರ ಪ್ಟ್ಿ ಯನುು  ನಿವಾಹಿಸುವುದ್ಧಲಿ  ಎಿಂದು ಕಿಂದ್  ಗೃಹ 

ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳದ್ದ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಮಾಹಿತ್ರ ಹಕುಕ  ಕಾಯೆ್ದ  (RTI) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಯದ ಅಜಾಯು ರಾಷ್ಿ ರೋಯ 

ಸೈಬರ್ ಅಪ್ರಾಧ ವರದ್ಧ ಪೊೋಟಾಲ್್ನ್ ಸೈಬರ್ ಅಪ್ರಾಧ ಸಾ ಯಂಸೇವಕ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದಡಿ 

ಅಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುವ ಒಟ್ು  ಸಾ ಯಂಸೇವಕರ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತ್ರ ಕೊೋರಿತ್ತ. ಈ RTI ಗೆ 

ಪ್್ ತ್ರಕ್ಿಯ್ದಯಗಿ ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಬಗೆಗ  ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ 

ರಾಜ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು ಎಿಂದು ತ್ರಳಸಿದ್ದ. 

  

ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್ ಸ್ವ ಯಂಸೇವಕ ಕಾಯಯಕಿಮದ ಕುರಿತ್ತ: 
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ಭಾರತ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ್ ಸ್ಮನ್ವ ಯ ಕಿಂದಿ  (Indian Cyber Crime Coordination 

Centre- I4C) ದೇಶಕೆು  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಉತ್ಾ ಹ ಹಿಂದ್ಧರುವ ನಾಗರಿಕರನುು  ಒಟ್ು ಗೂಡಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸೈಬರ್ ಅಪ್ರಾಧದ ವಿರುದಧ ದ ಹೋರಾಟದಲಿ್ಲ  ಸಹಕರಿಸಲು ‘ಸೈಬರ್ 

ಅಪ್ರಾಧ ಸಾ ಯಂಸೇವಕ ರ್ಕಯಾಕ್ಮ’ವನುು  ಕೈಗೆತ್ರು ಕೊಿಂಡಿದ್ದ. 

ನೊೋಿಂದಾಯಿತ್ರರಾದ ಸಾ ಯಂಸೇವಕರ ಸೇವೆಗಳನುು  ಆಯ ರಾಜ್ಯ  / ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರಗಳು ತ್ರಮೂ  

ಅಗತ್ರಯ ಕೆು  ತ್ರಕು ಿಂತೆ ಬಳಸಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ವೆ. 

1. ಅಿಂತ್ಜಾಯಲದಲಿಿನ್ ಅಕಿಮ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನ್ನಬಾಹಿರ ವಿಷಯವನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸ್ಲು 

ಸ್ತಮಾರು 500 ವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು  ತಡಗಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಉದೆೆ ೀಶವನ್ನು  ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮ 

ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

  

ಪ್ರತಿ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಯಗಳು: 

1. ಸಾ ಯಂಸೇವಕರು “ನಿಯೋಜಸಲ್ಯದ / ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಕಟ್ು ನಿಟ್ಾ ದ ಗೌಪ್ಯ ತೆಯನುು  

ರ್ಕಪಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ಅಗತ್ರಯ ವಿದ್ದ”. 

2. ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ಷರತ್ತು ಗಳನುು  ಉಲಿಿಂಘಿಸಿದಲಿ್ಲ , ರಾಜ್ಯ  / ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶಗಳ 

ರಾಜ್ಯ  ನೊೋಡಲ್ ಅಧಿರ್ಕರಿಗೆ ಸಾ ಯಂಸೇವಕರ ವಿರುದಧ  ರ್ಕನೂನು ಕ್ಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ 

ಹಕಿು ದ್ದ. 

3. ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ , ಸಾ ಯಂಸೇವಕರು ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದ್ಿಂದ್ಧಗಿನ್ ತ್ರಮೂ  ಸಂಬಂಧದ 

ಬಗೆಗ  ಯವುದೇ ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಹೇಳಕೆ ನಿೋಡುವುದನುು  ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು  ಯವುದೇ 

ಸ್ವಮಾಜಕ ಮಾಧಯ ಮ ಅರ್ವಾ ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ವೇದ್ಧಕೆಯಲಿ್ಲ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯದ 

ಹೆಸರನುು  ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸಚಿವಾಲಯದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಯವುದೇ ಪ್್ರ್ಕರದ 

ಒಡನಾಟವನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಕೊಳುಳ ವುದನುು  ‘ಕಟ್ು ನಿಟ್ಾ ಗಿ 

ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ’. 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಗಳು: 

1. ವೈಯಕಿು ಕ ಅರ್ವಾ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಪ್್ ತ್ರೋರ್ಕರಗಳನುು  ತ್ರೋರಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ದಾರಿ ತ್ರಪ್ರಪ ದ 

ವಯ ಕಿು ಯಿಿಂದ ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ದುರುಪ್ಯೋಗಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ದಂತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಗೆ 

ತ್ರಡೆಯುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂಬುದರ ಕ್ಕರಿತ್ತ  ಯವುದೇ ಮಾಹಿತ್ರ ಲಭಯ ವಿಲಿ . 

2. ರ್ಕಯಾಕ್ಮದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಒಮೊ  ದೂರು ನಿೋಡಿದ ನಂತ್ರರ, ಅದನುು  

ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಯವುದೇ ವಿಧಾನ್ವು ಇಲಿ . 

3. “ರಾಷ್ ರ ವಿರೊೋಧಿ” ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಕನೂನುಬ್ದಹಿರ ವಿಷಯ ಯವುದು 

ಎಿಂಬುದಕೆು  ಸಪ ಷ್  ವಾಯ ಖಾಯ ನ್ವಿಲಿ . 

4. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ರ್್ಶ ೋಯ ಸಿಿಂಘಾಲ್ VS ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ (2013) 

ಪ್್ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ ನಿೋಡಿರುವ ತ್ರೋಪ್ಾನುು  ಇದು ಉಲಿಿಂಘಿಸಬಹುದು. ಈ 

ನಿಧಾಾರವು ಆನ್್ಲನ್ ಭಾಷಣಗಳಗೆ ವಿಧಿಸಲ್ಯದ ನಿಬಾಿಂಧಗಳನುು  ಅಿಂತ್ರಜಾಾಲದಲಿ್ಲ  

‘ವಾರ್ಕು ತ್ತಯಾ’ (free speech) ವನುು  ಅಪ್ರಾಧಿೋಕರಿಸುವ ಸ್ವಧನ್ವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ವು 

ಬಳಸುವುದ್ಧಲಿ  ಎಿಂದು ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಅಗತ್ರಯ ವನುು  ಎತ್ರು  ತೋರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

______________________________________________________________________ 
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ವಿಷಯ: ನೇರ ಮತ್ತು  ಪ್ರೊೋಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಸಬ್್ಸ ಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಕನಿಷಾ  ಬೆಿಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು; ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ವಿತ್ರರಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥ  – ಉದ್ದು ೋಶಗಳು, 

ರ್ಕಯಾಗಳು, ಮಿತ್ರಗಳು, ಸುಧಾರಣೆಗಳು; ಬಫರ್ ಸ್್ವ ಕ್ಸ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಭದ್ ತೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು; ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಮಿಷನ್; ಪ್ಶುಸಂಗೋಪ್ನೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಾಶಾಸು ರ. 

 

ಕೃಷ್ಟ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಕುರಿತ್ ವರದಯನ್ನು  ಸ್ವೀಯಚಛ  

ನಯಯಾಲಯಕೆಕ  ಸ್ಲಿಿ ಸಿದ ಸ್ಮಿತ್ರ:  

(Panel submits report on farm laws to SC) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಕಿಂದ್ದ ‘ಮೂರು ವಿವಾದಾತ್ರೂ ಕ ಕೃಷಿ ರ್ಕಯ್ದು ಗಳನುು  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಲು ಸುಪ್್ರ ೋಿಂಕೊೋಟ್ಾ 

ನೇಮಿಸಿದು  ನಾಲಾ ರು ಸದಸಯ ರು ಅಧಯ ಯನ್ ಸಮಿತ್ರಯು ನಾಯ ಯಲಯಕೆು  ತ್ರನ್ು  ವರದ್ಧಯನುು  ಮುಚಿು ದ 

ಲಕೊೋಟ್ಟಯಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ್ದ’. ಈ ವರದ್ಧಯ ವಿವರಗಳನುು  ಪ್್ ಕರಣದ ಮುಿಂದ್ಧನ್ ವಿಚಾರಣೆಯ 

ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಬಹಿರಂಗ ಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಸ್ಥಪ್್ ಿಂಬರ್ ತ್ರಿಂಗಳಲಿ್ಲ , ಸಂಸತ್ತು  ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು  ರೈತ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಿರೊೋಧಿಸಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಮೂರು ರ್ಕನೂನುಗಳು: 

1. ಕೃಷಿ ಉತ್ರಪ ನ್ು  ವಾಯ ಪಾರ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜ್ಯ  (ಪ್್ಚಾರ ಮತ್ತು  ಸೌಲಭಯ ) ರ್ಕಯ್ದು . 

2. ಅಗತ್ರಯ  ಸರಕ್ಕಗಳ (ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ) ರ್ಕಯ್ದು . 

3. ರೈತ್ರರು (ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಬೆಲೆ ಭರವಸ್ಥ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಸೇವೆಗಳ ರ್ಕಯ್ದು  ಒಪ್ಪ ಿಂದ. 

ಜ್ನ್ವರಿ 12 ರಂದು, ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ ಮೂರು ರ್ಕನೂನುಗಳ ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ವನುು  ಸೆ ಗಿತ್ರಗಳಸಿತ್ತ ಮತ್ತು  

‘ರೈತ್ರರ ಕ್ಕಿಂದುಕೊರತೆಗಳನುು  ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ರ್ಕನೂನುಗಳ ಬಗೆಗ  ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ಾಯಗಳನುು  

ತ್ರಳದುಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ಸೂಕು  ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುು  ಮಾಡಲು ನಾಲಾ ರು ಸದಸಯ ರ ತ್ರಜ್ಞರ ಸಮಿತ್ರಯನುು  

ನೇಮಿಸಿತ್ತ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

1. ಈ ಕೃಷಿ ರ್ಕನೂನುಗಳ ಉದ್ದು ೋಶ ಭಾರತ್ರದ ವಿಶಾಲ ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ವನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುವುದು. ಈ 

ಕಾನೂನ್ನಗಳು ಮಧ್ಯ ವತ್ರಯಗಳ ಕ್ತರುಕುಳದಿಂದ ರೈತ್ರನ್ನು  ‘ಮುಕು ಗಳಿಸ್ತತ್ು ವೆ’ ಎಿಂದು 

ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ರೈತ್ರರು ಈ ಹೊಸ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳಿಿಂದ  ಪಡೆದುಕೊಳುಳ ವುದಕ್ತಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಾಚ ಗಿ 

ಕಳೆದುಕೊಳುಳ ವ ಭ್ಯವನ್ನು  ಹೊಿಂದದೆಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಯಕ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಿಂದರುವ 

ಕೃಷ್ಟ ನಿಗಮಗಳು ಮುಖಯ  ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳಾಗಿರುತ್ು ವೆ ಎಿಂದು ದುಗುಡದ್ಧಿಂದ ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

ಹೊಸ್ ಕೃಷ್ಟ ಕಾನೂನ್ನಗಳ ಉದೆೆ ೀಶವೇನ್ನ? 
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1. ಈ ರ್ಕನೂನುಗಳು ರೈತ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಯರಿ-ನಿಯಂತಿ್ರತ್ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗಳನ್ನು  ನಿಲಯಕಿ್ತ ಸಿ 

(ಸ್ಥ ಳಿೀಯವಾಗಿ ಮಂಡಿಗಳು ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ು ದೆ) ಮತ್ತು  ತ್ಮೂ  ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳನ್ನು  

ನೇರವಾಗಿ ಖ್ಯಸ್ಗಿ ಖರಿೀದದಾರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ದೆ. 

2. ರೈತ್ರರು ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಒಪ್ಪ ಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳಳ ಬಹುದು, ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಇದನುು  ಗುತ್ರು ಗೆ 

ಕೃಷಿ (Contract Farming) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಅಲಿದ್ದ, ನಿಮೂ  ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳನುು  ನಿೋವು ರಾಜ್ಯ ದ 

ಹರಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಗುತ್ರು ಗೆ ಕೃಷಿ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ 

ಅಭಾಯ ಸವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ ದ ಗಡಿಯುದು ಕೂು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. 

3. ಹಸ ರ್ಕನೂನುಗಳು ವಾಯ ಪ್ರರಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಸಂಗಿಹಿಸ್ಲು ಅರ್ವಾ ದಾಸಾು ನ್ನ 

ಮಾಡಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ು ದೆ. ಇದು ಹೋಡಿಾಿಂಗ್ ವಿರುದಧ  ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿಬಾಿಂಧಗಳಗೆ 

ವಿರುದಧ ವಾಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು  ಇದು ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ-ದಂತ್ರಹ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಲೆ ಹೆಚು ಳದ ಲ್ಯಭವನುು  

ವಾಯ ಪಾರಿಗಳಗೆ ಸುಲಭಗಳಸುತ್ರು ದ್ದ. ಹಳೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್್ರ್ಕರ, ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಅಭಾಯ ಸಗಳನುು  

ಅಪ್ರಾಧ ಕೃತ್ರಯ ವೆಿಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ರೈತ್ರ ಕಳವಳಗಳು: 

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಕೃಷ್ಟಯೀಗಯ  ಭೂಮಿಯ ಶೇಕಡಾ 86 ಕ್ತಕ ಿಂತ್ಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಚ  ಭಾಗದಲಿಿ  ಸ್ಣಣ  

ರೈತ್ರು ಕೃಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ಯು ರೆ, ಪ್್ ತ್ರಯಬಬ ರೂ ಎರಡು ಹೆಕ್ೆ ೋರ್್ಗಿಿಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ (ಐದು ಎಕರೆ) 

ಭೂಮಿಯನುು  ಹಿಂದ್ಧದಾು ರೆ. 

1. ಹಸ ರ್ಕನೂನುಗಳು ಈ ಮುಿಂಚೆ ರೈತ್ರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲ್ಯದ ರಕ್ಷಣಾತ್ರೂ ಕ ಕ್ಮಗಳನುು  

ರದುು ಗಳಸುತ್ರು ವೆ. ಸಣಿ  ರೈತ್ರರು ತ್ರಮೂ  ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳನುು  ದ್ಡು  ಕಂಪ್ನಿಗಳಗೆ ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡುವಾಗ ತ್ರಮೂ  ಜೋವನ್ ಮಟ್ ವನುು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳಗೆ ಯೋಗಯ  ಬೆಲೆಯನುು  

ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ಚೌರ್ಕಶಿ ಮಾಡುವ ಶಕಿು ಯನುು  ಹಿಂದ್ಧಲಿ  ಎಿಂದು ಭಯಪ್ಡುತಾು ರೆ. 

2. ಹೊಸ್ ಕಾನೂನ್ನಗಳು ಲಿಖಿತ್ ಒಪಪ ಿಂದಗಳನ್ನು     ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸ್ತವುದಲಿ . ಒಪ್ಪ ಿಂದದ 

ನಿಯಮಗಳನುು  ಉಲಿಿಂಘಿಸಿದರೆ ರೈತ್ರರು ತ್ರಮೂ  ಕಷ್  ನ್ಷ್ ಗಳನುು  ಸ್ವಬ್ಸೋತ್ತಪ್ಡಿಸುವುದು ಬಹಳ 

ಕಷ್ ಕರವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು  ರ್ಕನೂನು ಸಣಿ  ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಮಗಳನುು  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಹೊಸ್ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷಠ  ಬಿಂಬಲ ಬಲೆಯನ್ನು  

ಖ್ಯತ್ರಿಪಡಿಸ್ತವುದಲಿ , ಪ್್ಸುು ತ್ರ ಕನಿಷಾ  ಬೆಿಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಯನುು  ಯವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ರದುು ಗಳಸಬಹುದು ಎಿಂದು ರೈತ್ರರು ಚಿಿಂತ್ರತ್ರರಾಗಿದಾು ರೆ. 

ಆಹಾರ ಕಿೆ ೀತಿ್ ಕೆಕ  ಪಿೀತ್ಯೂ ಹಧ್ನ್ ನಿೀಡಲು ಅನ್ನಮೀದನ 

ನಿೀಡಿದ ಕಿಂದಿ  ಮಂತಿ್ರಮಂಡಲ: 

(Food sector incentive gets Cabinet nod) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಕಿಂದ್  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 10,900 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚು ದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ‘ಆಹಾರ 

ಸಂಸು ರಣಾ ಉದಯ ಮರ್ಕು ಗಿ ಉತಾಪ ದನಾ-ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹ ಧನ್ ನಿೋಡುವ ಯೋಜ್ನೆಗೆ’ 

ಅನುಮೊೋದನೆ ನಿೋಡಿದ್ದ. 

ಯೀಜನಯ ಉದೆೆ ೀಶಗಳು: 

1. ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ ಆಹಾರ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ದಲಿ್ಲ  ಆಹಾರ ಉತಾಪ ದನಾ ಚಾಿಂಪ್ರಯನ್ ಗಳ ಸೃಷ್ಿ ಗೆ ಬೆಿಂಬಲ 

ನಿೋಡುವುದು. 
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2. ಆಯು  ಭಾರತ್ರೋಯ ಆಹಾರ ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳನುು  ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ ಉತೆು ೋಜಸಿ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನುು  

ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಸಿಾ ೋಕರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 

3. ಕೃಷಿ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ದ ಹರಗೆ ಉದ್ಯ ೋಗಾವರ್ಕಶಗಳನುು  ಹೆಚಿು ಸುವುದು. 

4. ಕೃಷಿ ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳಗೆ ಸೂಕು ವಾದ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು  ರೈತ್ರರಿಗೆ ಹೆಚಿು ನ್ ಆದಾಯವನುು  

ಖಾತ್ರರಿಪ್ಡಿಸುವುದು. 

 ಅನ್ವ ಯಿಸ್ತವಿಕೆ: 

1. ಯೋಜ್ನೆಯಲಿ್ಲ  ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸಿದಧ  / ತ್ರನ್ು ಲು ಸಿದಧ  ವಿರುವ (ready-to-cook and ready-to-

eat foods) ಆಹಾರ, ಸಂಸು ರಿಸಿದ ಹಣಿು ಗಳು ಮತ್ತು  ತ್ರರರ್ಕರಿಗಳು, ಸ್ವವಯವ ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳು, 

ಮುಕು -ರ್್ಶ ೋಣಿಯ ಮೊಟ್್ಟ ಗಳು, ಕೊೋಳ ಮಾಿಂಸ ಮತ್ತು  ಮೊಟ್್ಟ ಯ ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳನುು  

ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಆಯ್ದುಯದ ಅಜಾದಾರರು ಮೊದಲ ಎರಡು ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  ಸಸಯ  ಮತ್ತು  

ಯಂತ್ೋಪ್ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ. 

 ಹಿನು ಲೆ: 

ಒಟ್ಾ ರೆಯಗಿ, 13 ‘ಉತಾಪ ದನಾ-ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹಕ ಯೋಜ್ನೆಗಳು’ (PLI 

ಯೋಜ್ನೆಗಳು) ರೂಪ್ರಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ; ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಲ್ಯಯ ಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್್ಗಳು 

ಮತ್ತು  ದೂರಸಂಪ್ಕಾ ಉಪ್ಕರಣಗಳು, ಬ್ಸಳ ಸರಕ್ಕಗಳು, ರಾಸ್ವಯನಿಕ ಕೊೋಶಗಳು ಮತ್ತು  

ಜ್ವಳಗಳು, ವಾಹನ್ಗಳು,  ಔಷಧಗಳು, ಐಟಿ ಯಂತ್ಾಿಂಶ ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಆಹಾರ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಶಿಂಗಸ್ಭೆ 2021: 

(UN Food Systems Summit 2021) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ‘ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಆಹಾರ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಶಿಂಗಸ್ಭೆ -2021’ ಕ್ಕರಿತ್ತ 

ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಂವಾದ ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. 

‘ಆಹಾರ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಶಿಂಗಸ್ಭೆ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪ್್ಧಾನ್ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ 2021 ರ ಸ್ಯಪ್ೆ ಿಂಬರ್ ನ್ಲಿಿ  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ 

ಆಹಾರ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯ ಮದಲ ಶಿಂಗಸ್ಭೆಯನ್ನು  ನ್ಡೆಸ್ತವಂತೆ ಕರೆ ನಿೋಡಿದಾು ರೆ. 

2. ‘ಸ್ತಸಿಥ ರ ಅಭಿವೃದಿ ’ಗಾಗಿ 2030 ರ ಅಜ್ಞಿಂಡಾ ಅರ್ವಾ 

ಕಾಯಯಸೂಚಯ ದೃಷ್ಿ ಕೊೋನ್ವನುು  ಸ್ವರ್ಕರಗಳಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶಾ ದ ಕೃಷಿ-

ಆಹಾರ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕರಾತ್ರೂ ಕ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳನುು  ತ್ರರಲು ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರವನುು  

ರೂಪ್ರಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಗುರಿ (SDGs) ಗಳ ಪ್್ ಗತ್ರಯನುು  ವೇಗಗಳಸಲು ರಾಷ್ಿ ರೋಯ 

ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ ಆಹಾರ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ರೂಪ್ರಸುವ ವಿಧಾನ್ಗಳ ಬಗೆಗ  

ಈ ಶಿಂಗಸಭೆಯು ಗಮನ್ ಹರಿಸಲ್ಲದ್ದ. 
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‘ಆಹಾರ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಗಳು’ ಏಕೆ? 

‘ಆಹಾರ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಗಳು’ ಎಿಂಬ ಪದವು ಆಹಾರದ ಉತಾಪ ದನೆ, ಸಂಸು ರಣೆ, ಸ್ವಗಣೆ ಮತ್ತು  

ಬಳಕೆಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮೂಹವನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಆಹಾರ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳು ಮಾನ್ವರ ಜೋವನ್ದ ಪ್್ ತ್ರಯಿಂದು ಅಿಂಶವನುು  ತ್ರಲುಪುತ್ರು ವೆ. 

2. ನ್ಮೂ  ಆಹಾರ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳ ಆರೊೋಗಯ ವು, ನ್ಮೂ  ದೇಹದ ಆರೊೋಗಯ ದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು  

ನ್ಮೂ  ಪ್ರಿಸರ, ಆರ್ಥಾಕತೆ ಮತ್ತು  ಸಂಸು ೃತ್ರಗಳ ಆರೊೋಗಯ ದ ಮೇಲೆ ತ್ರೋವ್  ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬ್ಸೋರುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಇವುಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಿದಾಗ, ಆಹಾರ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳು ನ್ಮೂ ನುು  ಒಿಂದು 

ಕ್ಕಟುಿಂಬಗಳು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಷ್ ರವಾಗಿ ಒಗೂಗ ಡಿಸುವ ಶಕಿು ಯನುು  

ಹಿಂದುತ್ರು ವೆ. 

ಇದರ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಉತಾಪ ದನೆ, ವಿತ್ರರಣೆ ಮತ್ತು  ಬಳಕೆಯನುು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ  ಇಡಿೋ ಕೃಷಿ-ಆಹಾರ ಪ್ದಧ ತ್ರಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಪ್ದಧ ತ್ರಗಳು ಅರ್ವಾ ನಿದ್ಧಾಷ್  ಬೆಳೆ ಉತಾಪ ದನೆಯಿಿಂದ ಕೊೋವಿಡ್ -19 

ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕದ್ಧಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಬ್ಸಕು ಟ್ಿ ನಿಿಂದಾಗಿ ಮಾನ್ವಿೋಯತೆಯು ಆಹಾರ ಮತ್ತು  

ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನುು  ಎದುರಿಸುತ್ರು ದುು  ಅವುಗಳನುು  ಮರು-

ರೂಪ್ರಸುವ ಅಗತ್ರಯ ವನುು  ನ್ಮೂ  ರ್ಕಯಾಗಳು ಮತ್ತು  ರ್ಕಯಾತಂತ್್ರ ಗಳು ಮತ್ರು ಷ್್ಟ  ಹೆಚಿು ಸಿವೆ. 

 

ಕೃಷ್ಟ ಮೂಲಸೌಕಯಯ ನಿಧಿ:  (Agriculture Infrastructure Fund) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ನಿಧಿಯು (Agriculture Infrastructure Fund- AIF) 8,216 ಕೊೋಟಿ ಮೌಲಯ ದ 

8,665 ಅಜಾಗಳನುು  ಸಿಾ ೋಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರರ 8000 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಗಳ ಗಡಿಯನುು  ದಾಟಿದ್ದ. 

ಇದರಲಿ್ಲ  ಅತ್ರದ್ಡು  ಪಾಲು 58% ಪ್ಾರ್ಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸ್ವಲ ಸಂಘಗಳು (PACS) ಹಿಂದ್ಧದು ರೆ, ನಂತ್ರರದ 

ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  24 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರ ದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಕೃಷಿ-ಉದಯ ಮಿಗಳು ಮತ್ತು  13 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದಷ್್ಟ  ರೈತ್ರರು ವೈಯಕಿು ಕವಾಗಿ 

ಕೊಡುಗೆ ನಿೋಡಿದಾು ರೆ. 

  

‘ಕೃಷ್ಟ ಮೂಲಸೌಕಯಯ ನಿಧಿ’ ಬಗೆೆ : 

1. ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ನಿಧಿ, ಬಡಿು  ಮನಾು  ಮತ್ತು  ಕ್ೆ ಡಿಟ್ ಗಾಯ ರಂಟಿ ಮೂಲಕ ಸುಗಿಗಯ ನಂತ್ರರದ 

ನಿವಾಹಣೆ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಮತ್ತು  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಸಾ ತ್ತು ಗಳಗಾಗಿ ರ್ಕಯಾಸ್ವಧಯ ವಾದ 

ಯೋಜ್ನೆಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮಧಯ ಮ-ದ್ಧೋಘಾಾವಧಿಯ ಹಣರ್ಕಸು ಸ್ವಲ ಸೌಲಭಯ ವಾಗಿದ್ದ. 
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2. ಇದು ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಕಿಂದ್  ಪುರಸು ೃತ್ರ ಯೋಜ್ನೆಯಗಿದ್ದ. 

3. ಯೋಜ್ನೆಯ ಅವಧಿ ಹಣರ್ಕಸು ವಷಾ2020 ರಿಿಂದ FY2029 ರವರೆಗೆ (10 ವಷಾಗಳು). 

4. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ, ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೂ. ಗಳ 

ಸ್ವಲವನುು  ವಾಷಿಾಕ ಶೇಕಡಾ 3ರ ಬಡಿು  ರಿಯಯಿತ್ರಯಿಂದ್ಧಗೆ ನಿೋಡುತ್ರು ವೆ ಮತ್ತು  2 ಕೊೋಟಿ 

ರೂ.ವರೆಗಿನ್ ಸ್ವಲವನುು  CGTMSE ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕ್ೆ ಡಿಟ್ ಗಾಯ ರಂಟಿ / ಸ್ವಲ ಖಾತ್ರರಿ ವಾಯ ಪ್ರು ಯಲಿ್ಲ  

ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದು. 

  

ಅಹಯ ಫಲಾನ್ನಭ್ವಿಗಳು: 

ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಪ್ಾರ್ಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸ್ವಲ ಸಂಘಗಳು (PACS), ಮಾಕೆಾಟಿಿಂಗ್ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಘಗಳು, ರೈತ್ರ 

ಉತಾಪ ದಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು (FPOs), ಸಾ -ಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳು (SHG), ರೈತ್ರರು, ಜಂಟಿ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ 

ಗುಿಂಪುಗಳು (JLG) ವಿವಿಧೋದ್ದು ೋಶ ಸಹರ್ಕರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಕೃಷಿ ಉದಯ ಮಿಗಳು, ಆರಂಭಿಕ ಉದಯ ಮಗಳಗೆ 

ಮತ್ತು  ಕಿಂದ್  / ರಾಜ್ಯ  ಏಜೆನ್ಿ ಗಳು ಅರ್ವಾ ಸೆ ಳೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ  ಪ್ಾಯೋಜತ್ರ ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ-ಖಾಸಗಿ 

ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ ದ ಯೋಜ್ನೆಗಳು, ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳಿಂದ ಹಣರ್ಕಸು ಸೌಲಭಯ  ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಾವಾಗಿವೆ. 

  

ಬಡಿಡ  ರಿಯಾಯಿತ್ರ: 

ಈ ಹಣರ್ಕಸು ಸೌಲಭಯ ದಡಿಯಲಿ್ಲ , ವಷಾಕೆು  2 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮಿತ್ರಯವರೆಗಿನ್ ಎಲಿ್ಯ  ರಿೋತ್ರಯ 

ಸ್ವಲಗಳಗೆ 3% ರಂತೆ ಬಡಿು  ರಿಯಯಿತ್ರ ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದು. ಈ ರಿಯಯಿತ್ರಯು ಗರಿಷಾ  7 ವಷಾಗಳವರೆಗೆ 

ಲಭಯ ವಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಸಾಲ ಖ್ಯತ್ರಿ: 

1. ಕ್ೆ ಡಿಟ್ ಗಾಯ ರಂಟಿ ಫಂಡ್ ಟ್ ಸ್್  ಫ್ಘರ್ ಮೈಕ್ೊೋ ಅಿಂಡ್ ಸ್ವೂ ಲ್ ಎಿಂಟರ್್ಪ್್ ೈಸಸ್ (CGTMSE) 

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಈ ಹಣರ್ಕಸು ಸೌಲಭಯ ದ ಮೂಲಕ ಅಹಾ ಸ್ವಲಗಾರರಿಗೆ ಕ್ೆ ಡಿಟ್ ಗಾಯ ರಂಟಿ 

ವಾಯ ಪ್ರು ಯು 2 ಕೊೋಟಿ ರೂ. ವರೆಗೆ ಇರುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ಸ್ವಲ ಖಾತ್ರರಿ ವಾಯ ಪ್ರು ಗೆ ಶುಲು ವನುು  ಸರ್ಕಾರ  ಪಾವತ್ರಸಲ್ಲದ್ದ. 

3. ರೈತ್ರ ಉತಾಪ ದಕ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಅರ್ವಾ FPOಗಳ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ಕೃಷಿ, ಸಹರ್ಕರ ಮತ್ತು  ರೈತ್ರರ 

ಕಲ್ಯಯ ಣ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯ (DACFW) FPO ಪ್್ಚಾರ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ರಚಿಸಲ್ಯದ ಈ ಸೌಲಭಯ ದ್ಧಿಂದ 

ಸ್ವಲ ಖಾತ್ರರಿಯ ಲ್ಯಭವನುು  ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 

  

‘ಕೃಷ್ಟ ಮೂಲಸೌಕಯಯ ನಿಧಿಯ’ ನಿವಯಹಣೆ: 

1. ‘ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕಯಾ ನಿಧಿಯನುು ’ ಆನ್್ಲನ್ ನಿವಾಹಣಾ ಮಾಹಿತ್ರ ವಯ ವಸೆ್ಥ  (MIS) ವೇದ್ಧಕೆಯ 

ಮೂಲಕ ನಿವಾಹಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ನೈಜ್ – ಸಮಯದ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ಪ್್ ತ್ರಕ್ಿಯ್ದಯನುು  ಪ್ಡೆಯುವುದನುು  

ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ರಾಷ್ಿ ರೋಯ, ರಾಜ್ಯ  ಮತ್ತು  ಜಲಿ್ಯ  ಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಮಾನಿಟರಿಿಂಗ್ 

ಸಮಿತ್ರಗಳನುು  ರಚಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 
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ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ರೋಯ ಆರ್ಥಾಕತೆ ಮತ್ತು  ಯೋಜ್ನೆ, ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳ 

ಕ್ೊ ೋಡಿೋಕರಣ , ಪ್್ ಗತ್ರ, ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೋಗಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು. 

______________________________________________________________________ 

ಹಣದುಬಬ ರ ಗುರಿ: (Inflation targeting) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಮುಿಂಬರುವ ಐದು ವಷಾಗಳವರೆಗೆ RBIನ್ ಹಣಕಾಸ್ತ ನಿೀತ್ರ ಸ್ಮಿತ್ರಗೆ (Monetary Policy 

Committee) ಹಣದುಬಬ ರ ಗುರಿಯನ್ನು  4% +/- 2  (ಅಿಂದರೆ, ಹಣದುಬಬ ರವನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುವ 

ಗುರಿಯನುು  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರ 4 ಕಿಿಂತ್ರ ಎರಡು ಅಿಂಶ ಹೆಚ್ಚು  ಅರ್ವಾ ಎರಡು ಅಿಂಶ ಕಡಿಮೆ 

ಇರುವಂತೆ ನೊೋಡಿಕೊಳುಳ ವ ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿ) ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಿಂಕಗಳ ಸಹಿಷಿ್ಟ ತೆಯಿಂದ್ಧಗೆ 

ರ್ಕಯುು ಕೊಳುಳ ವಂತೆ ಗುರಿ ನಿೋಡಲು ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರವು ನಿಧಾರಿಸಿದ್ದ. 

‘ಹಣದುಬಬ ರ ಗುರಿ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1.  ಇದು ನಿಗದ್ಧತ್ರ ವಾಷಿಾಕ ಹಣದುಬಬ ರ ದರವನುು  ಸ್ವಧಿಸಲು ವಿತ್ರು ೋಯ ನಿೋತ್ರಯ 

ಸಂಯೋಜ್ನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಿಂದ್  ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ನಿೋತ್ರಯಗಿದ್ದ. 

2. ಹಣದುಬಬ ರ ಗುರಿಯ ತ್ರತ್ರಾ ವು ದ್ಧೋಘಾರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ಆರ್ಥಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು  ಬೆಲೆಯ 

ಸೆಿ ರತೆಯನುು  ರ್ಕಪಾಡಿಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ ಉತ್ರು ಮವಾಗಿ ಸ್ವಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  

ಹಣದುಬಬ ರವನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುವ ಮೂಲಕ ‘ಬೆಲೆ ಸೆಿ ರತೆ’ ಸ್ವಧಿಸಬಹುದು ಎಿಂಬ 

ನಂಬ್ಸಕೆಯನುು  ಆಧರಿಸಿದ್ದ. 

ಹಣದುಬಬ ರ ಗುರಿ ಚೌಕಟ್ು : 

ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ (RBI) ರ್ಕಯ್ದು  1934 ರ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯಿಿಂದ 2016 ರಲಿ್ಲ  

ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ‘ಹಿಂದ್ಧಕೊಳುಳ ವ ಹಣದುಬಬ ರ ಗುರಿ ಚೌಕಟ್ು ’   (Flexible Inflation Targeting 

Framework)  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದ್ದ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಹಣದುಬಬ ರ ಗುರಿಯನ್ನು  ಯಾರು ನಿಗದಪಡಿಸ್ತತ್ಯು ರೆ? 

ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ರ್ಕಯ್ದು ಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್್ರ್ಕರ, ಭಾರತ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್್ ತ್ರ 

ಐದು ವಷಾಗಳಗಮೊ  ಹಣದುಬಬ ರ ಗುರಿಯನುು  ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕಿನೊಿಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ 

ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಪಿ ಸ್ತು ತ್ ಹಣದುಬಬ ರ ಗುರಿ: 

2016 ರ ಆಗಸ್್  5 ರಿಿಂದ 2021 ರ ಮಾರ್ಚಾ 31 ರವರೆಗೆ    ಪಿ ತ್ರಶತ್ 4 ರಷ್್ಟ  ಗಿಾಹಕ ಬಲೆ 

ಸೂಚಯ ಿಂಕ (Consumer Price Index) ಹಣದುಬಬ ರವನ್ನು  ಕಾಯೆುಕೊಳುಳ ವಂತೆ ಕಿಂದ್  

ಸರ್ಕಾರ ತ್ರಳಸಿದ್ದ. ಇದರೊಿಂದ್ಧಗೆ, ಹಣದುಬಬ ರದ ಗರಿಷಠ  ಮಿತ್ರಯನ್ನು  6 

ಪಿ ತ್ರಶತ್ ಮತ್ತು  ಕನಿಷಠ  ಮಿತ್ರಯನ್ನು  2 ಪಿ ತ್ರಶತ್ದಷ್್ಟ  ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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ಹರಿಯಾಣದ ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರ (ಕೊೀಟಾ) ಕಾನೂನ್ನ: 

(Haryana’s quota law) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಹರಿಯಣದ ‘ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯ ೋಗ ರ್ಕಯಿು ರಿಸುವಿಕೆ ರ್ಕಯ್ದು ’ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಖಾಸಗಿ 

ವಲಯದಲಿ್ಲ  ರಾಜ್ಯ ದ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್್ಟ  ಉದ್ಯ ೋಗಾವರ್ಕಶಗಳನುು  ಒದಗಿಸುವ 

ಮಿೋಸಲ್ಯತ್ರ ರ್ಕನೂನು ರ್ಮ 1 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲದ್ದ. 

ಹರಿಯಾಣ ರಾಜಯ  ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಯಗಳ ಉದಯ ೀಗ ಮಸೂದೆ,2020 ಕುರಿತ್ತ: 

(Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020)  

1. ಮಸೂದ್ದಯು ಹರಿಯಣದಲಿ್ಲ , ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು 75% ಉದ್ಯ ೋಗಗಳನುು  ಸೆ ಳೋಯ ಜ್ನ್ರಿಗೆ 

ಮಾಸಿಕ 50,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅರ್ವಾ ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆು  ಸರ್ಕಾರದ್ಧಿಂದ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದ ವೇತ್ರನ್ 

ಮಿತ್ರಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ು  ಮಿೋಸಲ್ಲಡಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ತ್ರಳಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಸರ್ಕಾರದ್ಧಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಪ ಟ್  ಈ ರ್ಕನೂನು ಎಲಿ್ಯ  ಕಂಪ್ನಿಗಳು, ಸಂಘಗಳು, ಟ್ ಸ್್ ್ಗಳು, ಸಿೋಮಿತ್ರ 

ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  10 ಅರ್ವಾ 10 ಕಿು ಿಂತ್ರ 

ಹೆಚಿು ನ್ ವಯ ಕಿು ಗಳನುು  ನೇಮಿಸುವ ಯವುದೇ ವಯ ಕಿು  ಅರ್ವಾ ಘಟಕಗಳಗೆ ಅನ್ಾ ಯಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಅಿಂತ್ಹ ಶಾಸ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನ್ನ ವಿವಾದಗಳು: 

1. ಉದಯ ೀಗಗಳಲಿಿ  ( ಸ್ಥ ಳಿೀಯ)ನಿವಾಸ್ದ ಆಧಾರದ ರ್ಮಲೆ ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರಯ ಪಿ ಶೆು : ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  

ನಿವಾಸದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಿೋಸಲ್ಯತ್ರ ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿದು ರೂ, ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಉದ್ಯ ೋಗ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಇದನುು  ಅನ್ಾ ಯಿಸುವುದಕೆು  ನಾಯ ಯಲಯಗಳು ವಿರುದಧ ವಾಗಿವೆ. ಇದು 

ನಾಗರಿಕರು ಪ್ಡೆದ ‘ಸಮಾನ್ತೆಯ ಮೂಲಭೂತ್ರ ಹಕ್ಕು ಗಳ’ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್್ ರ್ಶು ಗಳನುು  

ಹುಟ್ು ಹಾಕ್ಕತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಉದಯ ೀಗದಲಿಿ  ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರಯನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ಲು ಬದಿ ವಾಗಿರುವಂತೆ ಖ್ಯಸ್ಗಿ ವಲಯವನ್ನು  

ಒತ್ಯು ಯಿಸ್ತವ ವಿಷಯ: ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಉದ್ಯ ೋಗದಲಿ್ಲ  ಮಿೋಸಲ್ಯತ್ರಯನುು  ಜಾರಿಗಳಸಲು, 

ರಾಜ್ಯ ವು ಸಂವಿಧಾನ್ದ 16 (4) ನೇ ವಿಧಿಯಿಿಂದ ಅಧಿರ್ಕರವನುು  ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ದ್ದ. ಆದರೆ, 

ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲ , ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯ ೋಗದಲಿ್ಲ  ಮಿೋಸಲ್ಯತ್ರ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರಲು ರಾಜ್ಯ ದ 

ಅಧಿರ್ಕರಗಳ ಬಗೆಗ  ಯವುದೇ ಸಪ ಷ್  ನಿಬಂಧನೆಗಳನುು  ಮಾಡಿಲಿ . 

3. ಆಟಿಯಕಲ್ 19 (1) (ಜ) ಯ ಮಾನ್ದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಯ ಯಿಂಗ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯನುು  ಎದುರಿಸಲು ಈ 

ರ್ಕನೂನು ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು. ಅರ್ವಾ ಅದಕೆು  ಸ್ವಧಯ ವಾಗದ್ಧರಬಹುದು. 

ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಕಾನೂನ್ನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುವ ಹಿಿಂದನ್ ಸ್ಕಾಯರದ ತ್ಯಕ್ತಯಕತೆ: 

1. ಎಲಿಾ  ಉದಯ ೀಗಗಳಲಿಿ  ಸಾವಯಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದಯ ೀಗಗಳ ಅನ್ನಪ್ರತ್ವು ತ್ತಿಂಬಾ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದು ರಿಿಂದ, ಸಂವಿಧಾನ್ವು ಎಲಿ್ಯ  ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮಾನ್ತೆಯನುು  ಒದಗಿಸುವ 

ಗುರಿಯನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ, ಈ ಆಶಯವನುು  ಪ್ಯರೈಸಲು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕೆು  ರ್ಕನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನುು  

ವಿಸು ರಿಸುವ ಬಗೆಗ  ಮಾತ್ರನಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಖ್ಯಸ್ಗಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾವಯಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯಯಗಳನ್ನು  ಅನೇಕ ವಿಧ್ಗಳಲಿಿ  

ಬಳಸ್ತವುದರಿಿಂದ, ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ ಪ್ಡೆಯಲು ಸಬ್್ಸ ಡಿಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯ 

ಮೂಲಕ ಭೂ ಬಳಕೆ, ತೆರಿಗೆ ರಿಯಯಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಅನೇಕ ಸಂದಭಾಗಳಲಿ್ಲ  ಇಿಂಧನ್ಕೆು  ಸಹಾಯಧನ್ 
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ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳನುು  ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಆದು ರಿಿಂದ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಮಿೋಸಲ್ಯತ್ರ ಜಾರಿಗಳಸಲು 

ರಾಜ್ಯ ಕೆು  ಅಗತ್ರಯ ವಾದ ರ್ಕನೂನು ಬದಧ  ಅಧಿರ್ಕರವಿದ್ದ. 

ಉದಯ ೀಗದ ಸಂದಭ್ಯದಲಿಿ  ಈ ರಿೀತ್ರಯ ದೃಢಿೀಕರಣದ ಕಿಮವನ್ನು  ಇತ್ರ ದೇಶಗಳು  

ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ತ್ು ವೆಯೇ? 

ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಜ್ನಾಿಂಗಿೋಯ ಮತ್ತು  ಲ್ಲಿಂಗದ ಹಿನೆು ಲೆಯಲಿ್ಲ  ದೃಢೋಕರಣದ ಕ್ಮವನುು  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

1. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅಮೇರಿರ್ಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸೆ್ವನ್ದಲಿ್ಲ , ಉದ್ಯ ೋಗದಾತ್ರರಿಗೆ ಮಿೋಸಲ್ಯತ್ರಯನುು  

ಅನ್ಾ ಯಿಸಲು ಯವುದೇ ಶಾಸನ್ಬದಧ  ಕಡಾು ಯವಿಲಿದ್ಧದು ರೂ, ತಾರತ್ರಮಯ ಕೆು  ಒಳಗಾದ 

ಬಲ್ಲಪ್ಶುಗಳಗೆ, ನಾಯ ಯಲಯವು ಅಿಂತ್ರಹ ಸೂಕು ವಾದ ದೃಢೋಕರಣದ ಕ್ಮ ಮತ್ತು  ವಿತ್ರು ೋಯ ಹಾನಿ 

ಮತ್ತು  ತ್ರಡೆಯಜೆಾ  ಪ್ರಿಹಾರವನುು  ಆದೇಶಿಸಬಹುದು. 

2. ಕೆನ್ಡಾದಲಿ್ಲ  ಉದ್ಯ ೋಗ ಇಕಿಾ ಟಿ ರ್ಕಯ್ದು ಯಡಿ, ಅಲಪ ಸಂಖಾಯ ತ್ರ ಗುಿಂಪುಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ು  

ಜ್ನಾಿಂಗದವರು / ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಫೆಡರಲ್ ನಿಯಂತ್್ರತ್ರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿ 

ವಲಯದಲಿೂ  ಈ ತಾರತ್ರಮಯ ದ್ಧಿಂದ ರಕಿಷ ಸಲಪ ಟ್ಿ ದಾು ರೆ. 

ಕಳವಳಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಈ ರ್ಕನೂನು ಹರಿಯಣದಲಿ್ಲ  ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸವಾಲುಗಳನುು  

ಒಡುು ತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಉದ್ಯ ೋಗಿಗಳನುು  ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಇದು ಕೆಲವು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ರೂ ಕ 

ಗುರಾಣಿಯನುು  ಸಹ ಒದಗಿಸಬಹುದು. 

3. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು  ವಯ ವಹಾರಗಳು ಅತ್ತಯ ತ್ರು ಮ ಮಾನ್ವ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳ ಹುಡುರ್ಕಟದಲಿ್ಲ  

ರಾಜ್ಯ ದ್ಧಿಂದ ಹರಹೋಗಲು ಪ್ಾರಂಭಿಸಬಹುದು. 

4. ಈ ರ್ಕನೂನು ಸಂವಿಧಾನ್ದ ಆಶಯಕೆು  ವಿರುದಧ ವಾಗಿದ್ದ, ರ್ಕರಣ ಸಂವಿಧಾನ್ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರದ 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ವನುು  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ನಮನಿದೇಯಶನ್ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಾಮರಸ್ಯ  ವಯ ವಸ್ಯಥ  

(HSN ಕೊೀಡ್): 

(Harmonized System of Nomenclature Code) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಹಿಿಂದ್ಧನ್ ಹಣರ್ಕಸು ವಷಾದಲಿ್ಲ , 5 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚಿು ನ್ ವಹಿವಾಟು ಹಿಂದ್ಧರುವ 

ಜಎಸ್್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತ್ರದಾರರಿಗೆ 6-ಅಿಂಕಿಗಳ HSN ಕೊೋಡ್ ಅಿಂದರೆ, ‘ನಾಮನಿದೇಾಶನ್ 

ಸಂಹಿತೆಯ ಸ್ವಮರಸಯ  ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಕೊಡ್’ (Harmonized System of Nomenclature Code- HSN 

CODE) ಅನುು  ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ಕಡಾು ಯವಾಗಿದ್ದ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಯು ಏಪ್್ರಲ್ 1 ರಿಿಂದ 

ಜಾರಿಯಗಲ್ಲದ್ದ. 

‘ಎಚ್್ಎಸ್ ಕೊೀಡ್’ ಎಿಂದರೆ ಏನ್ನ?-ಸಾಮರಸ್ಯ  ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯೇ ಅರ್ವಾ ಸ್ರಳ ಅರ್ಯದಲಿಿ  

‘HS’ ಎಿಂಬ್ದದೇ: 

ಇದು ಆರು ಅಿಂಕ್ತಗಳ ಗುರುತ್ರನ್ ಸಂಕತ್ವಾಗಿದೆ. ಆರು-ಅಿಂಕಿಯ HS 

ಕೊೋಡ್್ನ್ಲಿ್ಲ , ಮದಲ ಎರಡು ಅಿಂಕೆಗಳು HS ಅಧಾಯ ಯವನುು  
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ಪ್್ ತ್ರನಿಧಿಸುತ್ರು ವೆ, ಮುಿಂದನ್ ಎರಡು ಅಿಂಕಿಗಳು HS ಶಿೋಷಿಾಕೆಯನುು  ನಿೋಡಿದರೆ, 

ಮತ್ತು  ಕೊನಯ ಎರಡು ಅಿಂಕಿಗಳು HS ಉಪ್-ಶಿೋಷಿಾಕೆಯನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ವೆ. 

1. ಇದನುು  ವಿಶವ  ಕಸ್್ ಮ್ೂ  ಸಂಸ್ಯಥ  (the World Customs Organization- WCO) ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದ. 

2. ಇದನುು  ಸ್ರಕುಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಸಾವಯತಿ್ರ ಕ ಆರ್ಥಯಕ ಭಾಷೆ’ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಇದು ವಿವಿಧೀದೆೆ ೀಶ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಉತ್ಪ ನ್ು  ಕಾಯ ಟಲಾಗ್ / ನಮಕರಣವಾಗಿದೆ. 

4. ಪ್್ಸುು ತ್ರ, ಈ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯು ಸ್ತಮಾರು 5,000 ಸ್ರಕುಗಳ ಗುಿಂರ್ಪಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ. 

ಅಗತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1. ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  200 ಕೂು  ಹೆಚ್ಚು  ದೇಶಗಳು ತ್ರಮೂ  ಕಸ್ ಮ್  ಸುಿಂಕ, ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಾಯ ಪಾರ 

ಅಿಂಕಿಅಿಂಶಗಳನುು  ಸಂಗ್ಹಿಸಲು, ವಾಯ ಪಾರ ನಿೋತ್ರಗಳನುು  ರೂಪ್ರಸಲು ಮತ್ತು  ಸರಕ್ಕಗಳನುು  

ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ರು ವೆ. 

2. ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ಕಸ್ ಮ್  ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪಾರ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಗಳ ಸ್ವಮರಸಯ ಕೆು  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  

ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಾಯ ಪಾರದಲಿ್ಲನ್ ವೆಚು ವನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

G-SAP: ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಚೇತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಯಕುಯ ರಿಟಿೀಸ್ ಸಾವ ಧಿೀನ್ 

ಯೀಜನ:  (G-SAP: Securities acquisition plan for market boost)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಭಾರತ್ರೋಯ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ (RBI) ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, 2022 ರ ಹಣರ್ಕಸು ವಷಾದಲಿ್ಲ  ‘ಇಳುವರಿ 

ಕವ್ಾ’  (yield curve) ಅನುು  ವಯ ವಸೆಿ ತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಲು ದ್ಧಾ ತ್ರೋಯ ಮಾರುಕಟ್್ಟ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ತಾ ಸ್ವಾ ಧಿೋನ್ ರ್ಕಯಾಕ್ಮ 1.0 ವನುು  (Government Security Acquisition 

Programme) ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ಧದ್ದ. 

1. ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದಡಿ 1 ಟ್ಿ ಲ್ಲಯನ್ ರೂಪಾಯಿ (ಅರ್ವಾ ಒಿಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) 

ಮೌಲಯ ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ದಿಂಡ್್ಗಳನುು  ಕಿಂದ್  ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಖರಿೋದ್ಧ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

ಮಹತ್ವ : 

1. G-SAP 0 ಬ್ದಿಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಗೆ ಹೆಚಿು ನ್ ನ್ಮಯ ತೆಯನುು  ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ವಷಾ ಸರ್ಕಾರದ 

ಸ್ವಲಗಳು ಹೆಚಾು ದ ರ್ಕರಣ, ಭಾರತ್ರೋಯ ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಯವುದೇ ಅಡೆತ್ರಡೆಗಳು 

ಉಿಂಟಾಗದಂತೆ ನೊೋಡಿಕೊಳುಳ ವುದು RBI ನ್ ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿ ಆಗಿದ್ದ. 

2. ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮವು ರೆಪೊ ದರ ಮತ್ತು  ಹತ್ತು  ವಷಾಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ದಿಂಡ್ ಆದಾಯದ ನ್ಡುವಿನ್ 

ಅಿಂತ್ರರವನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

3. G-SAP ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ‘ಮುಕು  ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ರ್ಕಯಾಚರಣೆ’ (OMO) ರ್ಕಯ ಲೆಿಂಡರ್್ನ್ / 

ರ್ಕಲ್ಯವಧಿಯ ಉದ್ದು ೋಶವನುು  ಪ್ಯರೈಸುತ್ರು ದ್ದ, ಇದನುು  ಬ್ದಿಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಬೇಡಿಕೆ / ಆಶಯ 

ಪ್ಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ದ್ಧೋಘಾರ್ಕಲದವರೆಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಮುಕು  ಮಾರುಕಟ್ೆ  ಕಾಯಾಯಚರಣೆ (OMO) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಮುಕು  ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ರ್ಕಯಾಚರಣೆ- (Open Market Operation- OMO) ಎಿಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ 

ಭದ್ ತೆಗಳು ಮತ್ತು  ಖಜಾನೆ ಬ್ಸಲ್್ಗಳನುು  ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ (RBI) ಅರ್ವಾ 

ದೇಶದ ಕಿಂದ್  ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಖರಿೋದ್ಧಸುವ ಒಿಂದು ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಗಿದ್ದ. 
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ಆರ್ಥಾಕತೆಯಲಿ್ಲ  ಹಣ ಪ್ಯರೈಕೆಯನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುವುದು OMO ದ ಉದ್ದು ೋಶ. 

1. ಇದು ಪರಿಮಾರ್ಣತ್ೂ ಕ ಹಣಕಾಸ್ತ ನಿೀತ್ರ ಸಾಧ್ನ್ಗಳಲಿಿ  (the quantitative monetary policy 

tools) ಒಿಂದಾಗಿದ್ದ. 

ಇದನ್ನು  ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ್: 

ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಕು  ಮಾರುಕಟ್್ಟ  

ರ್ಕಯಾಚರಣೆಗಳನುು  (OMO) ನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆರ್್ಬ್ಸಐ 

ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕರೊಿಂದ್ಧಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಯ ವಹಾರ ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ . 

OMO VS ದಿ ವಯ ತೆ: 

1. ಕಿಂದ್್ಧ ೋಯ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ವಿತ್ರು ೋಯ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ದ್ ವಯ ತೆಯನುು  (liquidity) ಹೆಚಿು ಸಲು 

ಬಯಸಿದಾಗ, ಅದು ಮುಕು  ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಯಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ ತೆಗಳನುು  ಖರಿೋದ್ಧಸುತ್ರು ದ್ದ. ಹಿೋಗಾಗಿ 

ಕಿಂದ್್ಧ ೋಯ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ವಾಣಿಜ್ಯ  ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳಗೆ ದ್ ವಯ ತೆಯನುು  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಇದಕೆು  ವಯ ತ್ರರಿಕು ವಾಗಿ, ವಿತ್ರು ೋಯ ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ದ್ ವಯ ತೆಯನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕಿಂದ್  

ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಬಯಸಿದಾಗ, ಅದು ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ ತೆಗಳನುು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. ಹಿೋಗಾಗಿ 

ಕಿಂದ್್ಧ ೋಯ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಪ್ರೊೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹಣದ ಪ್ಯರೈಕೆಯನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  

ಅಲ್ಯಪ ವಧಿಯ ಬಡಿು ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್್ಭಾವ ಬ್ಸೋರುತ್ರು ದ್ದ. 

ಭಾರತ್ರೀಯ ರಿಸ್ವ್ಯ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಎರಡು ರಿೀತ್ರಯಲಿಿ  ‘ಮುಕು  ಮಾರುಕಟ್ೆ  

ಕಾಯಾಯಚರಣೆ’ (OMO) ಗಳನ್ನು  ನಿವಯಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ: 

ಸಂಪೂಣಯ ಖರಿೀದ (Outright Purchase- PEMO) – ಇದು ಶಾಶಾ ತ್ರ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  

ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ ತೆಗಳ ಸಂಪ್ಯಣಾ ಮಾರಾಟ ಅರ್ವಾ ಖರಿೋದ್ಧಯನುು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

ಮರುಖರಿೀದ ಒಪಪ ಿಂದ- (Repurchase Agreement- REPO) – ಇದು ಅಲ್ಯಪ ವಧಿಯ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದ 

ಮತ್ತು  ಮರುಖರಿೋದ್ಧಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಿ ರುತ್ರು ದ್ದ. 

ವೇಯ್ಸೂ  ಮತ್ತು  ಮಿೀನ್ೂ  ಕಿೆಡಿಟ್:  (Ways and Means credit) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಮಧಯ ಿಂತ್ರರ ‘ವೇಯ್್  ಅಿಂಡ್ ಮಿೋನ್್  ಅಡಾಾ ನ್್ ಸ್’ (Ways and Means Advances- WMA) 

ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ಎಲಿ್ಯ  ರಾಜ್ಯ ಗಳು / ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶಗಳಗೆ ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲರುವ  ₹. 51,560 

ಕೊೋಟಿಯ ಮಿತ್ರಯಿಂದ್ಧಗೆ ಮುಿಂದುವರಿಸಲು ಭಾರತ್ರೋಯ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ (RBI) ನಿಧಾರಿಸಿದ್ದ. 

ಅಿಂದರೆ, ಕೊೋವಿಡ್ -19 ರ ಹರಡುವಿಕೆಯನುು  ಗಮನಿಸಿದರೆ, ‘ವೇಯ್್  ಅಿಂಡ್ ಮಿೋನ್್  ಅಡಾಾ ನ್್ ’ 

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ಈ ಮಿತ್ರ ಸ್ಥಪ್್ ಿಂಬರ್ 30 ರ ವರೆಗೆ ಯವುದೇ 

ಬದಲ್ಯವಣೆಯಿಲಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಯುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಈ ನ್ಡೆಯ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1.  ಕಿಷ ಪ್್ ಗತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ರುವ ಕರೊೋನ್ವೈರಸ್ ನ್ ಹರಡುವಿಕೆಯ ವಿರುದಧ  ಸರ್ಕಾರವು 

ಹೋರಾಡುತ್ರು ರುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ   ಸರ್ಕಾರದ ಖಚ್ಚಾ ಹೆಚು ಳವಾಗುವ ನಿರಿೋಕೆಷ  ಹಿಂದ್ಧದು  
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ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲಯೇ ಭಾರತ್ರೋಯ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ವೇಯ್್  ಮತ್ತು  ಮಿೋನ್್  ಮುಿಂಗಡ 

ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಿದ ಮಿತ್ರಯನುು  ಹೆಚಿು ಸಲು  ನಿಧಾರಿಸಿದ್ದ. ಈ ನಿಧಿಗಳ 

ಲಭಯ ತೆಯಿಂದ್ಧಗೆ, ಸರ್ಕಾರಕೆು  ದ್ಧೋಘಾಾವಧಿಯ ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಸ್ವಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮತ್ತು  

ಅಲ್ಯಪ ವಧಿಯ ಖಚ್ಚಾ ವೆಚು ಗಳನುು  ಕೈಗಳಳ ಲು ಸಾ ಲಪ  ಅವರ್ಕಶವಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

  

‘ವೇಯ್ಸೂ  ಅಿಂಡ್ ಮಿೀನ್ೂ  ಅಡಾವ ನ್ೂ ಸ್- WMA’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1.  ವೇಸ್ ಅಿಂಡ್ ಮಿೋನ್್  ಅಡಾಾ ನ್್ ಸ್ (WMA) ಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು  ವೆಚು ಗಳ 

ನ್ಡುವಿನ್ ತಾತಾು ಲ್ಲಕ ಅಸಮತೋಲನ್ವನುು  ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಸ್ಕಾಯರವನ್ನು  

ಶಕು ಗಳಿಸ್ಲು RBI ಒದಗಿಸಿದ ತ್ಯತ್ಯಕ ಲಿಕ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಾಗಿವೆ. 

2. ಈ ಮೊತ್ರು ವನುು  ಎರವಲು ಪ್ಡೆದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಿಂದ್  ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ್ಗೆ ಬಡಿು  ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಈ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುವ ಬಡಿಡ ದರವು ರೆಪ ದರಕೆಕ  ಸ್ಮನಗಿರುತ್ು ದೆ, ಆದರೆ 

ಅವು ಮೂರು ತ್ರಿಂಗಳ ಅವಧಿಯನುು  ಹಿಂದ್ಧರುತ್ರು ವೆ. 

4. ‘ವೇಯ್್  ಅಿಂಡ್ ಮಿೋನ್್  ಅಡಾಾ ನ್್ ’ ನ್ ಮಿತ್ರಗಳನುು  RBI ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸಪ ರ 

ನಿಧಾರಿಸುತ್ರು ವೆ. 

5. ರಾಜ್ಯ ಗಳಗೆ 21 ದ್ಧನ್ಗಳ ಓವರ್್ಡ್ಾ ಫ್್  ಸೌಲಭಯ ವನುು  ಅನುಮತ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ (WMA 

ಮಿತ್ರಯನುು  ಮಿೋರಿ ಸ್ವಲ ಪ್ಡೆಯುವುದು). 

  

ಹಿನು ಲೆ: 

ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರದ ಕೊರತೆಯನುು  ಪ್ಯರೈಸಲು ನಾಲುು  ದಶಕಗಳ ಹಳೆಯ (ತಾತಾು ಲ್ಲಕ) ಖಜಾನೆ 

ಮಸೂದ್ದಗಳ ಹಳೆಯ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ರದುು ಗಳಸಿದ ನಂತ್ರರ   ‘ವೇಯ್್  ಅಿಂಡ್ ಮಿೋನ್್  

ಅಡಾಾ ನ್್ ’ (WMA) ಯೋಜ್ನೆಯನುು  1997ರ ಏಪ್್ರಲ್ 1 ರಂದು ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

  

ವಿಷಯಗಳು:ಆಿಂತ್ರರಿಕ ಭದ್ತೆಗೆ ಸವಾಲನುು  ಒಡುು ವ ಆಡಳತ್ರ 

ವಿರೊೋಧಿ ಅಿಂಶಗಳ ಪಾತ್್ರ . 

ನಗರಿಕ ರಕ್ಷರ್ಣ ಸ್ವ ಯಂಸೇವಕರು:  (Civil defence volunteers) 

 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ದ್ದಹಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲೋಸರು ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಒಿಂದು ಹೇಳಕೆಯನುು  ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದುು , ‘ದ್ದಹಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ 

ಡಿಫೆನ್್ ’ (DCD) ಸಾ ಯಂಸೇವಕರು ಎಿಂದೂ ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ‘ನಾಗರಿಕ ಭದ್ತಾ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಗಳು’ 

ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಬ್ದಯ ರಿಕಡ್್ಗಳನುು  ಬಳಸುವುದನುು  ತ್ರಡೆಯಲು ಮತ್ತು  ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಮಾಗಾದಶಿಾ 

ಸೂತ್್ರಗಳ ಉಲಿಿಂಘನೆಗಳಗಾಗಿ ಜ್ನ್ರನುು  (ಮುಖಗವಸನುು  ಧರಿಸದ್ದ ಇರುವುದು) ವಿಚಾರಣೆಗೆ 

ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ಅಧಿರ್ಕರ ಹಿಂದ್ಧಲಿ  ಎಿಂದು ಹೇಳದ್ದ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 
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1. ಇತ್ರು ೋಚಿನ್ ದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ , ರಾಷ್ ರ ರಾಜ್ಧಾನಿಯಲಿ್ಲ  ನಾಗರಿಕ ಭದ್ತಾ ಸಾ ಯಂಸೇವಕರ 

ಪಾತ್್ರವು ತ್ರೋವ್  ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಿ ದ್ದ, ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅವರು ಮಾಡಿದ 

ಕೆಲಸಕೆು  ಪ್್ಶಂಸ್ಥ ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೌಜ್ಾನ್ಯ ದ ಆರೊೋಪ್ಗಳನುು  

ಎದುರಿಸುವವರೆಗೆ. 

2. ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಅಿಂತ್ರಹ ಒಿಂದು ಘಟನೆಯು ಐಐಟಿ-ದ್ದಹಲ್ಲ ಬಳ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧ 

ಮತ್ತು  ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕರ ನ್ಡುವಿನ್ ವಿವಾದವು ಸಂಪ್ಯಣಾ ಮುಷ್ಿ  ರ್ಕಳಗವಾಗಿ 

ಮಾಪ್ಾಟ್ಿ ದ್ದ. 

ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ‘ನಗರಿಕ ರಕ್ಷರ್ಣ ಸ್ವ ಯಂಸೇವಕರು’ ಯಾರು? 

1. ದ್ದಹಲ್ಲಯ ‘ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್್  ಸಾ ಯಂಸೇವಕರು’ ಜಲಿಾ  ನಯ ಯಾಧಿೀಶರ ನೇತೃತ್ವ ದಲಿಿ  

ಕೆಲಸ್ ಮಾಡುವ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರು. 

2. ಜಲಿ್ಯಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಈ ಕ್ಕರಿತ್ತ ವರದ್ಧಗಳನುು  ಸಲಿ್ಲಸುವ ವಿಭಾಗಿೀಯ ಆಯುಕು ರ ಬಳಿ 

ನಗರಿಕ ಸಂರಕ್ಷರ್ಣ ಸ್ವ ಯಂಸೇವಕರ ಕುರಿತ್ ಉನ್ು ತ್ ಆಜೆ್ಞ ಯು ಇದೆ. 

3. ನಾಗರಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾ ಯಂಸೇವಕರು ‘ನಗರಿಕ ಸಂರಕ್ಷರ್ಣ ಕಾಯೆ್ದ , 

1968’ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ನಗರಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್್  ಆಕ್್ಸ , 1968 ರ ಪ್್ರ್ಕರ, ‘ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್್ ’ ಅನುು  ಈ ಮುಿಂದ್ಧನಂತೆ 

ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಅಿಂದರೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಯವುದೇ ವಯ ತ್ರರಿಕು  

ದಾಳಯ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ವಯ ಕಿು ಗಳು, ಆಸಿು  ಮತ್ತು  ಸೆ ಳಗಳನುು  ದಾಳಯಿಿಂದ 

ರಕಿಷ ಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, ಆದರೆ ಯವುದೇ ನೈಜ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ನ್ಡೆಯುವುದ್ಧಲಿ  ”. 

2. 2010 ರ ರ್ಕಯಿದ್ದಯ ತ್ರದುು ಪ್ಡಿಯಿಂದ್ಧಗೆ, ‘ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣೆ’ ಯನುು  ಅದರ 

ಜ್ವಾಬ್ದು ರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದು ಎಿಂದು ಸೇರಿಸಿಕೊಳಳ ಲ್ಯಗಿದುು , ‘ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ’ 

ವಾಯ ಖಾಯ ನ್ವನುು  ವಿಸು ರಿಸಿದ್ದ. 

‘ಸ್ವ ಯಂ ಸೇವಕರ’ ಮೂಲ ಪ್ರತಿ್ : 

1. ಸೆ ಳೋಯ ಆಡಳತ್ರಕೆು  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , 

ಸಾ ಯಂಸೇವಕರು ಹಾಟ್್ಸ್ವಪ ಟ್ ತ್ರನಿಖ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  

ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರವನುು  ವಿತ್ರರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೊೋವಿಡ್-19 ಮುಿಂಚೂಣಿ 

ರ್ಕಯಾಕತ್ರಾರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾು ರೆ. 

2. ಇತ್ರು ೋಚಿನ್ ತ್ರಿಂಗಳುಗಳಲಿ್ಲ , ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಜ್ನ್ದಟ್ ಣೆ ಇರುವ ಸೆ ಳಗಳಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ರೊೋಗನಿರೊೋಧಕ ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡುವ ಕಿಂದ್ ಗಳಲಿ್ಲ  (vaccination sites) ಸ್ವಮಾಜಕ 

ಅಿಂತ್ರರವನುು  ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ‘ದ್ದಹಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಡಿಫೆನ್್ ’ ಸಾ ಯಂಸೇವಕರನುು  

ನಿಯೋಜಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

______________________________________________________________________ 
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ವಿಷಯಗಳು:  ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು. 
____________________________________________________________________ 

ವಸಂತ್ಕಾಲದಲಿಿ  ಕಾಡೆಿಚ್ಚಚ  ಮತ್ತು  ಈ ವಷಯದುದೆಕ್ಕಕ  

ಅದರ ಆವತ್ಯನ್: 

(Forest fires in the spring and their frequency throughout this year)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

2021 ರ ಆರಂಭದ್ಧಿಂದಲೂ ವನ್ಯ ಜೋವಿ ಅಭಯರಣಯ ಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ ಹಿಮಾಚಲ 

ಪ್್ದೇಶ, ನಾಗಾಲ್ಯಯ ಿಂಡ್-ಮಣಿಪುರ ಗಡಿ ಪ್್ದೇಶಗಳು, ಒಡಿಶಾ, ಮಧಯ ಪ್್ದೇಶ ಮತ್ತು  ಗುಜ್ರಾತ್ 

ಗಳಲಿ್ಲ   ಸರಣಿ ‘ರ್ಕಡಿಗ ಚಿು ನ್ ಪ್್ ಕರಣಗಳು’ ಕಂಡುಬಂದ್ಧವೆ. 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ, ಏಪ್್ರಲ್-ಮೇ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ‘ರ್ಕಡಿಗ ಚ್ಚು ’ ಘಟನೆಗಳು 

ಸಂಭವಿಸುತ್ರು ವೆ.ಆದರೆ, ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ, ಉತ್ು ರಾಖಂಡದಲಿಿ  ‘ವನಗಿು ’/ಕಾಡೆಿಚ್ಚಚ  ಘಟನಗಳು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ತಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಸಂಭ್ವಿಸ್ತತ್ರು ದೆು , ಚಳಗಾಲದ ಸಮಯದಲಿ್ಲಯೂ ರಾಜ್ಯ ದ 

ರ್ಕಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ರ್ಕಡಿಗ ಚ್ಚು  ಘಟನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ಧವೆ. ದುಬಾಲ ಮಾನ್ೂನ್ ನಿಿಂದಾಗಿ 

ಮಳೆಗಾಲದಲಿ್ಲ  ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಗಿರುವುದರಿಿಂದ ‘ಮಣಿಿ ನ್ಲಿ್ಲನ್ ಶುಷು ತೆ’ ಯು ಇದಕೆು  ಒಿಂದು 

ರ್ಕರಣವಾಗಿ ನೊೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಭಾರತ್ದ ಅರಣಯ ಗಳು ಕಾಡೆಿಚಚ ಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವ ಸಂಭ್ವನಿೀಯತೆ? 

1. ಹೆಚ್ಚಚ  ಅಪ್ರಯಕೆಕ  ಒಳಗಾಗಬಲಿ  ಪಿದೇಶಗಳು (Most vulnerable areas): ಈಶಾನ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಮಧಯ  ಭಾರತ್ರದ ಪ್್ದೇಶಗಳ ರ್ಕಡುಗಳು ರ್ಕಡಿಗ ಚಿು ಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಗುರಿಯಗುವ ಮತ್ತು  ದುಬಾಲ 

ಪ್್ದೇಶಗಳಾಗಿವೆ. 

2. ‘ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಪೀಡಿತ್’ ಪಿದೇಶಗಳು (Extremely prone areas): ಅಸ್್ವ ಿಂ, ಮಿಜ್ೋರಾಿಂ ಮತ್ತು  

ತ್್ರ ಪುರದ ರ್ಕಡುಗಳನುು  ರ್ಕಡಿಗ ಚಿು ನಿಿಂದಾಗಿ ‘ಹೆಚ್ಚು  ಪ್ರೋಡಿತ್ರ ಪ್್ದೇಶಗಳು’ ಎಿಂದು ಗುರುತ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ‘ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚಚ  ಪೀಡಿತ್’ ವಗಯ (‘Very highly prone’ category) : ವಿಶಾಲ ಅರಣಯ  ಪ್್ದೇಶಗಳನುು  

ಹಿಂದ್ಧರುವ ರಾಜ್ಯ ಗಳು, ಉದಾ., ಆಿಂಧ್ ಪ್್ದೇಶ, ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜ್ೋರಾಿಂ, 

ನಾಗಾಲ್ಯಯ ಿಂಡ್, ಒಡಿಶಾ, ಮಹಾರಾಷ್ ರ, ಬ್ಸಹಾರ ಮತ್ತು  ಉತ್ರು ರ ಪ್್ದೇಶವನುು  ‘ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ಪ್ರೋಡಿತ್ರ’ 

ವಗಾವೆಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

4. ‘ವಿಪರಿೀತ್ ಪೀಡಿತ್’ ವಗಯ(‘Extremely prone’ category): ಪ್ಶಿು ಮ ಮಹಾರಾಷ್ ರ, ದಕಿಷ ಣ 

ಛತ್ರು ೋಸಗಡ ಮತ್ತು  ಒಡಿಶಾದ ಕಿಂದ್  ಪ್್ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು  ಆಿಂಧ್ ಪ್್ದೇಶದ 

ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ‘ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ರ್ಕಡಿಗ ಚ್ಚು  ಪ್ರೋಡಿತ್ರ’ ಹಾಟ್್ಸ್ವಪ ಟ್್ಗಳಾಗಿ ಬದಲ್ಯಗುತ್ರು ವೆ. 

ದೇಶದಲಿ್ಲ , ‘ಹೆಚ್ಚು  ಪ್ರೋಡಿತ್ರ’ ಮತ್ತು  ‘ಮಧಯ ಮ ಪ್ರೋಡಿತ್ರ’ ವಗಾಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಅರಣಯ ಗಳು 

ಒಟ್ು  ಅರಣಯ  ವಾಯ ಪು ಯ ಸ್ತಮಾರು 26.2% ರಷ್್ಟ  ಅಿಂದರೆ ಇದು 1,72,374 ಚದರ 

ಕ್ತ.ಮಿೀ.ನ್ಷ್್ಟ  ವಾಯ ಪು ಯನ್ನು  ಹೊಿಂದವೆ. 

 ಕಾಡೆಿಚ್ಚಚ  ಸಂಭ್ವಿಸ್ಲು ಇರುವ ಕಾರಣಗಳು? 

1. ಮಣಿಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ತೇವಾಿಂಶದ ಕೊರತೆ. 

2. ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ. 
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3. ನೈಸಗಿಾಕ ರ್ಕರಣಗಳು; ಉದಾ, ಮಿಿಂಚ್ಚ, ಹೆಚಿು ದ ವಾತಾವರಣದ ತಾಪ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಆದ್ ಾತೆ 

4. ಮಾನ್ವ ನಿಮಿಾತ್ರ ರ್ಕರಣಗಳಾದ ಜಾಾ ಲೆ, ಸಿಗರೇಟ್, ವಿದುಯ ತ್ ಸ್ವಪ ಕ್ಸಾ ಅರ್ವಾ ಯವುದೇ ರಿೋತ್ರಯ 

ದಹನ್ವೂ ರ್ಕಡಿನ್ಲಿ್ಲ  ಬೆಿಂಕಿಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗಿದ್ದ. 

5. ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ರುವ ಮನುಷಯ  ಮತ್ತು  ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ದನ್ಗಳ ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ, 

ಸೆ ಳಾಿಂತ್ರರ ವಯ ವಸ್ವಯ ಮತ್ತು  ವೈಯಕಿು ಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸಮುದಾಯಗಳಿಂದ ಅರಣಯ  ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳಗೆ 

ಹೆಚಿು ದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಥಯ  ಮತ್ರು ಷ್್ಟ  ಉಲಬ ಣಗಿಂಡಿದ್ದ. 

ಯಂತಿ್ರಸ್ತವುದು ಕಷ್ ಸಾಧ್ಯ  ಏಕೆ? 

1.  ನಿದ್ಧಾಷ್  ರ್ಕಡು ಇರುವ ಪ್್ದೇಶ ಮತ್ತು  ಅದನುು  ಪ್್ವೇಶಿಸಿ ಅಗಿು ಶಾಮಕ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳನುು  

ಪ್ಾರಂಭಿಸಲು ಅಡೆತ್ರಡೆಗಳನುು  ಸೃಷ್ಿ ಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಬೇಡಿಕೆಯ ಗರಿಷಾ  ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ , ಅಗಿು ಶಾಮಕ ತಂಡಗಳನುು  ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಗಳ ಕೊರತೆಯೂ 

ಒಿಂದು ಸವಾಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ದಟ್  ರ್ಕಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅರಣಯ  ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧ, ಇಿಂಧನ್ ಮತ್ತು  ಉಪ್ಕರಣಗಳನುು  ಸಮಯೋಚಿತ್ರವಾಗಿ 

ತ್ರಲುಪ್ರಸುವುದು ‘ಬೆಿಂಕಿಯ ಪ್್ರ್ಕರ’ವನುು  ಅವಲಂಬ್ಸಸಿರುತ್ರು ದ್ದ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಗಿು ಶಾಮಕ 

ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳಗೆ ಒಿಂದು ಸವಾಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

4. ದಟ್  ರ್ಕಡುಗಳಲಿ್ಲ  ನಿೋರು ತ್ತಿಂಬ್ಸದ, ಭಾರವಾದ ವಾಹನ್ಗಳನುು  ಸ್ವಗಿಸುವುದು ಅಸ್ವಧಯ ವಾದು ರಿಿಂದ, 

ಬಿೊೋವರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ರಹುದೇ ಸ್ವಧನ್ಗಳನುು  ಬಳಸಿ ಬಹುಪಾಲು ಬೆಿಂಕಿಯನುು  

ನಂದ್ಧಸುವುದನುು  ಅರಣಯ  ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧಯ ಕೈಯರೆ ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

5. ರ್ಕಡಿನ್ ಬೆಿಂಕಿಯನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುವಲಿ್ಲ  ಗಾಳಯ ವೇಗ ಮತ್ತು  ದ್ಧಕ್ಕು  ಪ್್ಮುಖ ಪಾತ್್ರ  ವಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಬೆಿಂಕಿಯು ಗಾಳಯ ದ್ಧಕಿು ನ್ಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಎತ್ರು ರದ ಕಡೆಗೆ ಹರಡುತ್ರು ದ್ದ. 

ಅರಣಯ ಗಳನ್ನು  ಕಾಡೆಿಚಚ ನಿಿಂದ ರಕಿ್ತ ಸ್ಲು ಯಾವ ಕಿಮಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲಾಗುತ್ರು ದೆ? 

1. 2004 ರಿಿಂದ, ರ್ಕಡಿನ್ ಬೆಿಂಕಿಯನುು  ನೈಜ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ(monitor forest fire in real 

time) ಮಾಡಲು ‘ಫ್ಘರೆಸ್್  ಫೈರ್ ಅಲಟ್ಾ ಸಿಸ್ ಮ’ ಅನುು  ಫ್ಘರೆಸ್್  ಸವೆಾ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ (FSI) 

ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದ. 

2. 2019ರ ಜ್ನ್ವರಿ ಯಲಿ್ಲ  ಇದರ ಸುಧಾರಿತ್ರ ಆವೃತ್ರು ಯನುು  ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಯಿತ್ತ, ಇದರ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥಯು ಈಗ ನಾಸ್ವ ಮತ್ತು  ಇಸ್ ೋ ಉಪ್ಗ್ಹದ ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ಹಿಸಿದ 

ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ಬಳಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಗುರುತ್ರಸಲ್ಯದ ಅಗಿು ಶಾಮಕ ಹಾಟ್್ಸ್ವಪ ಟ್್ಗಳಿಂದ ‘ನೈಜ್ ಸಮಯದ ಅಗಿು ಶಾಮಕ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು ’ 

ಮೊಡಿಸ್ ಸಂವೇದಕ (MODIS sensors)(1 ಕಿಮಿೋ ಗ್ಿಡ್ ನಿಿಂದ 1 ಕಿ. ಮಿೋ.) ಮೂಲಕ ಸಂಗ್ಹಿಸಿ 

ವಿದುಯ ನಾೂ ನ್ವಾಗಿ ‘ಫ್ಘರೆಸ್್  ಸವೆಾ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ’ಕೆು  ರವಾನಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 
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ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಹವಾಮಾನ್ ದುಬಯಲತೆ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ 

ವರದ: (National climate vulnerability assessment) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಇಲ್ಯಖ್ಯ (DST) ‘ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಹವಾಮಾನ್ ದುಬಾಲತೆ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ (National climate vulnerability assessment) ವರದ್ಧಯನುು  ಬ್ಸಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಿದ್ದ. 

1. ಸಾಮಾನ್ಯ  ಚೌಕಟ್ಿ ನ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಹೊಿಂದಾಣಿಕೆಯ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  

ತ್ಯಾರಿಸ್ಲು (Climate Vulnerability Assessment for Adaptation Planning in India 

Using a Common Framework) ಹವಾಮಾನ್ ದುಬಯಲತೆ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಎಿಂಬ 

ಶಿೋಷಿಾಕೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ವರದ್ಧಯನುು  ಬ್ಸಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಈ ವರದ್ಧಯು ಪ್್ಸುು ತ್ರ ಹವಾಮಾನ್ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು  ದುಬಾಲತೆಯ ಪ್್ಮುಖ 

ಚಾಲಕರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರದ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಸೂಕ್ಷೂ  / ದುಬಾಲ ರಾಜ್ಯ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಜಲಿೆ ಗಳನುು  ಗುರುತ್ರಸುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ವರದಯ ಪಿಮುಖ ಆವಿಷ್ಯಕ ರಗಳು:   

1. ‘ಜಾಖಾಿಂಡ್, ಮಿಜ್ೋರಾಿಂ, ಒರಿಸ್್ವ , ಛತ್ರು ೋಸಗಡ , ಅಸ್್ವ ಿಂ, ಬ್ಸಹಾರ, ಅರುಣಾಚಲ 

ಪ್್ದೇಶ, ಮತ್ತು  ಪ್ಶಿು ಮ ಬಂಗಾಳ’ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆಗೆ ಗುರಿಯಗುವ ಹೆಚ್ಚು  

ಸೂಕ್ಷೂ  ರಾಜ್ಯ ಗಳಾಗಿವೆ ಎಿಂದು ವರದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಗುರುತ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಹೆಚಾು ಗಿ, ದೇಶದ ಪ್ಯವಾ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ಈ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಿಂದಾಣಿಕೆಯ ಕ್ಮಗಳಗೆ 

ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡುವ ಅವಶಯ ಕತೆಯಿದ್ದ. 

  

ದುಬಯಲತೆ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

1. ವಿಪ್ರಿೋತ್ರ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳಗೆ ಸೂಕ್ಷೂ ವೆಿಂದು / ಗುರಿಯಗುವ ಪ್್ದೇಶಗಳೆಿಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯದ ಭಾರತ್ರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನುು  ಗುರುತ್ರಸುವುದು ತ್ರಳಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  

ಹವಾಮಾನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಕ್ಮಗಳನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ವು ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೂಕು  ಕ್ಮಗಳನುು  

ಪ್ಾರಂಭಿಸಲು ನಿೋತ್ರ ನಿರೂಪ್ಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಉತ್ರು ಮವಾಗಿ ವಿನಾಯ ಸ ಗಳಸಲ್ಯದ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆ-ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಯೋಜ್ನೆಗಳ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ರದಾದಯ ಿಂತ್ರ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆಯ ದೃಷಿ್ ಯಿಿಂದ 

ಇದು ದುಬಾಲ ಸಮುದಾಯಗಳಗೆ ಪ್್ಯೋಜ್ನ್ವನುು  ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಪ್ರಯ ರಿಸ್ ಒಪಪ ಿಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯವಾಗಿ ನಿಧ್ಯರಿಸಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ್ಧಗೆ 

ಭಾರತ್ರದ ವರದ್ಧಗಾಗಿ ಈ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ಗಳನುು  ಬಳಸಬಹುದು. ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ರಮವಾಗಿ, 

ಈ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ಗಳು ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ್ ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ 

ಕಿ್ತಯಾ ಯೀಜನಯನುು  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ರು ವೆ. 
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 ವಿಪತ್ತು  ನಿವಯಹರ್ಣ ಕಾಯೆ್ದ :  (Disaster management Act) 

  

ಸಂದಭ್ಯ: 

‘ವಿಪತ್ತು  ನಿವಯಹರ್ಣ ಕಾಯೆ್ದ ’ (Disaster Management Act- DM Act) ಯನುು  ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರುವ 

ಮೂಲಕ ಕಿಂದ್ವು ರಾಜ್ಯ ಗಳಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸೆ್ವ ವರಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಮಿೋಸಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿ್ಯ  

‘ದಿ ವಿೀಕೃತ್ ಆಮಿಜನ್ಕ’ವನುು  ಸರ್ಕಾರಕೆು  ಕಡಾು ಯವಾಗಿ ಒದಗಿಸಬೇಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಇದನುು  ವೈದಯ ಕಿೋಯ 

ಉದ್ದು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಮಾತ್್ರ  ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ತ್ರಳಸಿದ್ದ. 

ಈ ಆದೇಶವನುು  ಕಿಂದಿ  ಗೃಹ ಕಾಯಯದಶಿಯ ಹರಡಿಸಿದಾು ರೆ. ಕಿಂದ್  ಗೃಹ ರ್ಕಯಾದಶಿಾ ವಿಪತ್ತು  

ನಿವಯಹರ್ಣ ಕಾಯೆ್ದ  2005 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ರಚಸ್ಲಾದ ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಕಾಯಯಕಾರಿ ಸ್ಮಿತ್ರಯ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿದೆಾ ರೆ. 

  

ಪರಿರ್ಣಮಗಳು: 

ಈ ಆದೇಶದ ನಂತ್ರರ, ಔಷಧಿೋಯ, ಪ್ಟ್್ ೋಲ್ಲಯಂ, ಪ್ರಮಾಣು ಶಕಿು  ಮತ್ತು  ಉಕಿು ನ್ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 

ಒಿಂಬತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನುು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಎಲಿ್ಯ  ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಉದ್ದು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲ್ಯದ 

ಆಮಿಜ್ನ್ಕದ ಸರಬರಾಜ್ನುು  ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 

  

‘ದಿ ವಿೀಕೃತ್ ಆಮಿಜನ್ಕದ’ ಬಗೆೆ : 

1. ಇದು ಆಣಿಾ ಕ ಆಮಿಜ್ನ್ಕದ ದ್ ವ ರೂಪ್ವಾಗಿದ್ದ. 

2. ದ್ ವಿೋಕೃತ್ರ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವು ತ್ರಳ ನಿೋಲ್ಲ ಬಣಿ ದಲಿ್ಲರುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಇದು ಪ್್ ಕೃತ್ರಯಲಿ್ಲ  ಸ್ವಕಷ್್ಟ  

ಪಾಯ ರಾಮಾಯ ಗೆು ಟಿಕ್ಸ ಆಗಿದ್ದ: ಇದನುು  ಶಕಿು ಯುತ್ರ ಕ್ಕದುರೆ-ಆರ್ಕರದ ರ್ಕಿಂತ್ರದ ಧ್ುವಗಳ ನ್ಡುವೆ 

ಸೆ ಗಿತ್ರಗಳಸಬಹುದು. 

3. ಅದರ ಮೇಲೊ ೈ ಅಿಂದರೆ ಕ್ಯೋಜೆನಿಕ್ಸ ಸಾ ಭಾವದ್ಧಿಂದಾಗಿ, ದ್ ವ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ಸಪ ಶಿಾಸುವ 

ವಸುು ಗಳು ಬಹಳ ದುಬಾಲವಾಗಿ / ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುತ್ರು ವೆ. 

4. ದ್ ವಿೋಕೃತ್ರ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವು ತ್ತಿಂಬ್ದ ಶಕಿು ಯುತ್ರವಾದ ಆಕ್ಿಡೈಸಿಿಂಗ್ ಏಜೆಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ; ಅಿಂದರೆ, ದ್ ವ 

ಆಮಿಜ್ನ್ಕದಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಯವ ಪ್ದಾರ್ಾಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ರು ವೆ. 

  

ಉಪಯೀಗಗಳು: 

1. ವಾಣಿಜಯ ಕವಾಗಿ, ದ್ ವ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಅನಿಲ ಎಿಂದು ವಗಿೋಾಕರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  

ಇದನುು  ಕೈಗಾರಿರ್ಕ ಮತ್ತು  ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಉದ್ದು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ದ್ ವ ಆಮಿಜ್ನ್ಕವು ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನೌಕೆ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ಾ ಯಿಕೆಗಳಗೆ ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾದ ಕ್ಯೋಜೆನಿಕ್ಸ 

ದ್ ವ ಆಕ್ಿಡೈಸರ್ ಪ್ೊಪ್ಲಿಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ, ಇದನುು  ಹೆಚಾು ಗಿ ದ್ ವ ಹೈಡ್ೊೋಜ್ನ್, ಸಿೋಮೆಎಣಿೆ  

ಅರ್ವಾ ಮಿೋಥೇನ್ ನೊಿಂದ್ಧಗೆ ಸಂಯೋಜಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಹಿಿಂದನ್ ಆದೇಶಗಳು: 

1. ಏಪ್್ರಲ್ 22 ರಂದು, ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರವು ‘ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣಾ ರ್ಕಯ್ದು ’ (DM ರ್ಕಯ್ದು ) ಯಡಿಯಲಿ್ಲ , 

ಜಲಿ್ಯ  ಮಾಯ ಜಸ್್ಥ ರೋಟ್ ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ ಪೊಲ್ಲೋಸ್ ವರಿಷ್ಠಾ ಧಿರ್ಕರಿಗಳಗೆ ವೈದಯ ಕಿೋಯ 
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ಆಮಿಜ್ನ್ಕವನುು  ಸ್ವಗಿಸುವ ವಾಹನ್ಗಳ ಅಡೆತ್ರಡೆಯಿಲಿದ ನಿರಂತ್ರರ ಅಿಂತ್ರರರಾಜ್ಯ  ಸಂಚಾರಕೆು  

ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕಳದ್ದ ಮತ್ತು  ಆಮಿಜ್ನ್ಕ ಸೆ್ವ ವರಗಳು ಇರುವ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲಯೇ 

ಆಮಿಜ್ನ್ಕವು ಸಿೋಮಿತ್ರಗಳಳ ದಂತೆ ನೊೋಡಿಕೊಿಂಡು ಆಮಿಜ್ನ್ಕದ ನಿರಂತ್ರರ ಸಂಚಾರಕೆು  

ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಲಪ ಸುವಲಿ್ಲ  ಇವರನುು  ವೈಯಕಿು ಕವಾಗಿ ಹಣೆಗಾರರನಾು ಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ 

ಹರಡಿಸಿದ್ದ. 

  

ವಿಪತ್ತು  ನಿವಯಹರ್ಣ ಕಾಯೆ್ದ , 2005 ಬಗೆೆ : 

1. ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣಾ ರ್ಕಯ್ದು ಯ ಉದ್ದು ೋಶವು ವಿಪ್ತ್ತು ಗಳನುು  ನಿವಾಹಿಸುವುದು, ಇದರಲಿ್ಲ  

ವಿಪ್ತ್ತು ಗಳ ತ್ರಗಿಗ ಸುವಿಕೆಯ ತಂತ್್ರಗಳ ಸೂತ್್ರ ೋಕರಣ, ಸ್ವಮರ್ಯ ಾ ವೃದ್ಧಧ  ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

2. ಈ ರ್ಕಯ್ದು  2006 ರ ಜನ್ವರಿಯಿಿಂದ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ಧತ್ತ. 

3. ಈ ರ್ಕಯಿದ್ದಯು “ವಿಪ್ತ್ತು ಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಕರಿ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  ಅದರೊಿಂದ್ಧಗೆ ಸಂಪ್ಕಾ 

ಹಿಂದ್ಧದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ವಯ ವಹರಿಸಲು” ಅವರ್ಕಶ ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಈ ರ್ಕಯಿದ್ದಯು ‘ಭಾರತ್ರದ ಪ್್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ  ನೇತೃತ್ರಾ ದ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣಾ 

ಪ್ಾಧಿರ್ಕರವನುು (NDMA) ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಬೇಕೆಿಂದು ತ್ರಳಸುತ್ರು ದ್ದ. 

5. ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರಕೆು  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ರ್ಕಯಾರ್ಕರಿ ಸಮಿತ್ರಯನುು  (NEC) 

ರಚಿಸುವಂತೆ ಈ ರ್ಕಯ್ದು  ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರಕೆು  ನಿದೇಾಶಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

6. ಇದು ಎಲಿ್ಯ  ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಗಳಗೆ ರಾಜ್ಯ  ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣಾ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರವನುು  (SDMA) 

ರಚಿಸುವುದನುು  ಕಡಾು ಯಗಳಸಿದ್ದ. 

  

ಕಿಂದಿ ಕೆಕ  ನಿೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳು: 

ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣಾ ರ್ಕಯ್ದು  (DM ರ್ಕಯ್ದು ) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  NDMA ಗೆ ವಾಯ ಪ್ಕ 

ಅಧಿರ್ಕರವನುು  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

1. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಯವುದೇ ರ್ಕನೂನ್ನುು  ಲೆಕಿು ಸದ್ದ, ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಾಹಣೆಗೆ 

ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸಲು ಅರ್ವಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯದರೂ (ಓವರ್ 

ರೈಡಿಿಂಗ್ ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಂತೆ) ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರವು ಯವುದೇ ನಿದೇಾಶನ್ಗಳನುು  

ನಿೋಡಬಹುದು. 

2. ಮುಖಯ ವಾಗಿ, ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು  NDMA ಹರಡಿಸುವ ಇಿಂತ್ರಹ ಯವುದೇ 

ನಿದೇಾಶನ್ಗಳನುು  ಕಿಂದ್  ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಜ್ಯ  ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ  ವಿಪ್ತ್ತು  

ನಿವಾಹಣಾ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರಗಳು ಪಾಲ್ಲಸುವುದು ಕಡಾು ಯವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಈ ಎಲಿವನೂು  ಸ್ವಧಿಸಲು NDMA (ಎಸ್ 6 (3)) ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಿೋಡಲ್ಯಗಿರುವ ಎಲಿ  

ಅಧಿರ್ಕರಗಳನುು  ಪ್್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ  ಚಲ್ಯಯಿಸಬಹುದು. ಹಿೋಗಾಗಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ 

ನಿಧಾಾರಗಳಗೆ ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ರಾಜ್ಕಿೋಯ ಮತ್ತು  ಸ್ವಿಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ಾಮುಖಯ ತೆ ಇದ್ದ ಎಿಂದು 

ಖಚಿತ್ರಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಅಸಾೂ ಿಂ ಭೂಕಂಪನ್:  (Assam earthquake) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾರತ್ರದ ಅಸ್್ವ ಿಂ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ರಿಕ್ ರ್ ಮಾಪ್ಕದಲಿ್ಲ  6.4 ತ್ರೋವ್ ತೆಯ ಭೂಕಂಪ್ನ್ 

ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ. 

ಭೂಕಂಪದ ಕಿಂದಿ  ಬಿಿಂದು(Epicentre): 
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1. ಪ್ಯವಾಭಾವಿ ವಿರಿ್ಶೋಷಣೆಯು ಭೂಕಂಪ್ದ ಕಿಂದ್ಬ್ಸಿಂದುವು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫಿ ಿಂಟಲ್ ರಿ್ ಸ್್  ಗೆ 

(Himalayan Frontal Thrust – HFT) ಹತ್ರು ರ ಇರುವ ಕೊೀಪಲಿ ಫ್ಘಲ್್  (Kopili Fault) ಎಿಂದು 

ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ಪ್್ದೇಶವು ಭೂಕಂಪ್ನ್ದ್ಧಿಂದ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಸಕ್ಿಯವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಟ್ಟಕ್ೊ ೋನಿಕ್ಸ ಪಿ್ ೋಟ್್ಗಳ ಘಷಾಣೆ 

ವಲಯಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಭೂಕಂಪನ್ ಅಪ್ರಯ ವಲಯ V (Seismic Hazard zone 

V) ಕೆು  ಸೇರಿದ್ದ, ಅಲಿ್ಲ  ಯುರೇಷ್ಟಯನ್ ಪಿೆ ೀಟ್್ನ್ ಕೆಳಗೆ ಭಾರತ್ರೀಯ ಪಿೆ ೀಟ್ ಪಿ ತ್ರಬಂಧಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

 

  

ಏನಿದು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫಿ ಿಂಟಲ್ ರಿ್ ಸ್್ ? 

ಹಿಮಾಲಯನ್ ಫ್ ಿಂಟಲ್ ರ್್ ಸ್್  (HFT) ಅನುು  ಮುಖಯ  ಫಿ ಿಂಟಲ್ ರಿ್ ಸ್್  (Main Frontal Thrust -MFT) 

ಎಿಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ಇದು ಭಾರತ್ರೋಯ ಮತ್ತು  ಯುರೇಷಿಯನ್ ಟ್ಟಕ್ೊ ೋನಿಕ್ಸ ಪಿ್ ೋಟ್ ( ಪಿ್ ೋಟ್= 

ಶಿೋಲ್ಯರಾಶಿ/ಭೂಫಲಕ) ಗಳ ಗಡಿಯುದು ಕೂು  ಇರುವ ಭೌಗೋಳಕ ಸು ರಭಂಗ ವಾಗಿದ್ದ. 

  

ಸ್ು ರಭಂಗ (fault) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಭೂ ಸು ರಗಳ ವಿಸು ರಣೆಯಿಿಂದ ಅರ್ವಾ ಸಂಕೊೋಚನೆ ಯಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಅಸೆಿ ರತೆಯಿಿಂದ ಶಿಲ್ಯಸು ರಗಳು 

ಮುರಿದು ಬ್ಸದುು  ಸು ರಭಂಗ ಉಿಂಟಾಗುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ಭೂಫಲಕದ ಯವುದಾದರೊಿಂದು ಭಾಗವು ಕೆಳಗೆ 

ಸರಿಯುವುದರಿಿಂದ ಅರ್ವಾ ಮೇಲಕೆು  ಎತ್ರು ಲಪ ಡುವುದರಿಿಂದ ಅರ್ವಾ ಮತು ಿಂದು ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗುವುದರಿಿಂದ 

ಒಿಂದು ಬದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿದಾದ ಏಣುಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧದ ಪ್ವಾತ್ರಗಳು ನಿಮಾಾಣವಾಗುತ್ರು ವೆ. ಈ 

ವಿದಯ ಮಾನ್ವನುು  ಸ್ು ರಭಂಗ ಎನುು ವರು. 

ಈ ಸ್ಮಯದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಭಾರತ್ರದ ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾಗವು ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ಭೂಕಂಪ್ನ್ ವಲಯದಲಿ್ಲದ್ದ, ಆದು ರಿಿಂದ ನಾವು ಎಲಿ್ಯ  

ಹಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲ  ಭೂಕಂಪ್ಗಳಗೆ ನಿರಂತ್ರರ ಸಿದಧ ತೆಯನುು  ಹಿಂದ್ಧರಬೇಕ್ಕ. ನಿದ್ಧಾಷ್ ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 

ನಿದ್ಧಾಷ್ ವಾಗಿ ಸು ರಭಂಗ ರೇಖ್ಯಯುದು ಕೂು  ಟ್ಟಕ್ೊ ೋನಿಕ್ಸ ಒತ್ರು ಡವು ನಿರಂತ್ರರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಹಿನು ಲೆ: 
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ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು  ಯಿಂತ್್ರಕವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಯದ ಭೂಕಂಪ್ನ್ ದತಾು ಿಂಶವು ಈ ಪ್್ದೇಶವು ಹಲವಾರು 

“ಮಧಯ ಮದ್ಧಿಂದ (ದ್ಡು ) ವಿನಾಶರ್ಕರಿ ಭೂಕಂಪ್ಗಳನುು ” ಕಂಡಿದ್ದ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ಪೈಕಿ 1950 

ರಲಿ್ಲ  ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ  ದ್ಧನಾಚರಣೆಯಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ದ್ಧ ಗ್ೆ ೋಟ್  ಅಸ್್ವ ಿಂ-ಟಿಬೆಟ್ ಭೂಕಂಪ್ವು ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ 

ತ್ರೋವ್ವಾಗಿತ್ತು . 

 

ವಿಷಯಗಳು: ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್್ಮುಖ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆ ವಿಧಾನ್ಗಳು, 

ವಿವಿಧ ರಿೋತ್ರಯ ನಿೋರಾವರಿ ಮತ್ತು  ನಿೋರಾವರಿ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಂಗ್ಹಣೆ, ಕೃಷಿ 

ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳ ಸ್ವಗಣೆ ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಮತ್ತು  ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಅಡೆತ್ರಡೆಗಳು; ರೈತ್ರರ ನೆರವಿನ್ಲಿ್ಲ  ಇ-ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್. 

ಅಫ್ರೀಮು ಇಳುವರಿಯನ್ನು  ಹೆಚಚ ಸ್ತವ ಕಿಮಗಳನ್ನು  ಸ್ಕಾಯರ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ತತ್ು ದೆ:    (Govt. Mulling ways to boost yield from poppy)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

‘ಆಲಕ ಲಾಯ್ಸಡ ೂ ’ (Alkaloids) ಉತಾಪ ದನೆಯನುು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಅಫಿೋಮು ಕೃಷಿಯಿಿಂದ 

ಉದಾ ವಿಸುವ ‘ಕಿಂದಿ ೀಕೃತ್ ಅಫ್ರೀಮು ತಟ್ು ಗಳ’ ಅರ್ವಾ ಕಿಂದಿ ೀಕೃತ್ ಗಸ್ಗಸ್ಯ 

ಒಣಹುಲಿಿನ್ (concentrated poppy straw- CPS) ಉತಾಪ ದನೆಯನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲು ಖಾಸಗಿ 

ವಲಯವನುು  ಒಳಗಳಳ ಲು ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರ ನಿಧಾರಿಸಿದ್ದ. 

‘ಆಲು ಲ್ಯಯ್ು ್ ’ ಅನುು  ವೈದಯ ಕಿೋಯ ಉದ್ದು ೋಶಗಳಗಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನುು  

ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಗೆ ರಫುು  ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಅಫ್ರೀಮು ಕೃಷ್ಟ: 

1. ‘ಆಲು ಲ್ಯಯ್ು ್ ’ ಹರತೆಗೆಯಲು ಮತ್ತು  ರಫುು ಮಾಡಲು ಗಸಗಸ್ಥ ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲವೇ ದೇಶಗಳಗೆ 

ಮಾತ್್ರ  ಅನುಮತ್ರ ಇದ್ದ. 

2. ಪ್್ಸುು ತ್ರ, ಭಾರತ್ವು ಹಣಕಾಸ್ತ ಸ್ಚವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖ್ಯಯಿಿಂದ 

ನಿಯಂತಿ್ರಸ್ಲಪ ಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳಲಿಿ  

ಗಸ್ಗಸ್ಯಯಿಿಂದ ‘ಆಲಕ ಲಾಯ್ಸಡ ್ಗಳನ್ನು ’ ಮಾತಿ್  ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ು ದೆ. ಈ ರ್ಕರಣರ್ಕು ಗಿ, ರೈತ್ರರು 

ಗಸಗಸ್ಥ ಪಾಡ್ ಅನುು  ಕೈಯಿಿಂದ ಕತ್ರು ರಿಸಿ ‘ಗಮ’ ತೆಗೆದು ಸರ್ಕಾರಿ ರ್ಕಖಾಾನೆಗಳಗೆ ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡಬೇಕ್ಕ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಭಾರತ್ರದ ಗಸಗಸ್ಥ ಬೆಳೆಯ ವಿಸಿು ೋಣಾವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  ಸೆಿ ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಗುತ್ರು ದ್ದ, 

ಮತ್ತು  CPS ಹರತೆಗೆಯುವ ವಿಧಾನ್ವನುು  ಬಳಸುವುದರಿಿಂದ,   ಔಷಧಿೋಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ 

‘ಕೊಡೆನ್’ (ಅಫಿೋಮಿನಿಿಂದ ಹರತೆಗೆಯಲ್ಯದ) ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳ ಆಮದ್ಧನ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಿಂದಭಿಾಕ 

ಅವಲಂಬನೆಯನುು  ಕಡಿತ್ರಗಳಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ನಿರಿೋಕಿಷ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ಮೆಟ್್ಟರು-ಸ್ರಬಂಗಾ ಏತ್ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಜನ: 

(Mettur-Sarabanga lift irrigation project) 
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ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ತ್ರಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕೆು  ‘ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಹಸಿರು ನಾಯ ಯಮಂಡಳ’ ಯು (National Green 

Tribunal- NGT) ‘ಮೆಟ್್ಯ ರು-ಸರಬಂಗಾ ಏತ್ರ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜ್ನೆ’ ರ್ಕಮಗಾರಿಯನುು  ಮುಿಂದುವರೆಸಲು 

ಅನುಮತ್ರ ನಿೋಡಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಕೊೋರಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲ್ಯದ ಅಜಾಯನುು  

ವಜಾಗಳಸಿದ್ದ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

1. ‘ಮೆಟ್್ಯರು-ಸರಬಂಗಾ ಏತ್ರ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜ್ನೆ’ಗೆ ಅನುಮತ್ರ ನಿೋಡದಂತೆ ಕೊೋರಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದು  

ಅಜಾಯು ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಸರ ಅನುಮತ್ರಯನುು  

ಪ್ಡೆದುಕೊಳಳ ಲ್ಯಗಿಲಿ  ಎಿಂದು ಹೇಳದ್ದ. 

2. ಅಜಾಯಲಿ್ಲ , ಯೋಜ್ನೆಯ ನಿಮಾಾಣದಲಿ್ಲ  ಅಕ್ಮವಾಗಿದ್ದ ಎಿಂದು ಆರೊೋಪ್ರಸಿ, ಡೆಲ್್ಯ  ಪ್್ದೇಶದ 

ರೈತ್ರರ ‘ನ್ದ್ಧತ್ರೋರದ ಹಕ್ಕು ಗಳನುು ’ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ನಿವಾಹಿಸುವಾಗ ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ 

ನಿಲಾಕಿಷ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎಿಂದು ತ್ರಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಇದಲಿದ್ದ, ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಲಿ್ಲ  , ತ್ರಮಿಳುನಾಡು, ಕನಾಾಟಕ ಮತ್ತು  ಕರಳದ ಹಿತಾಸಕಿು ಗಳು 

ಅಡಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಕಿಂದ್  ಸರ್ಕಾರದ್ಧಿಂದ ಅನುಮೊೋದನೆ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಅವಶಯ ಕವಾಗಿತ್ತು . 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಹಸಿರು ನಯ ಯಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿರುವುದೇನ್ನ? 

1. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ, 4,238 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನುು  ನಿೋರಾವರಿ ಪ್್ದೇಶದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ರರಲು 

ಉದ್ದು ೋಶಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಇದು 2,000 ಹೆಕ್ೆ ೋರ್್ಗಿಿಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  2018 ರಲಿಿ  

ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪರಿಷಕ ೃತ್ ‘ಪರಿಸ್ರ ಪಿಭಾವ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್’ (Environmental Impact 

Assessment-EIA) ಅಧಿಸೂಚನಯ ಪಿಕಾರ, ಈ ಯೀಜನಯು ಸ್ಣಣ  ನಿೀರಾವರಿ 

ವಯ ವಸ್ಯಥ ಗಳ ವಗಯಕೆಕ  ಒಳಪಟ್ಿ ದೆು  ಪರಿಸ್ರ ಅನ್ನಮತ್ರ ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ದಿಂದ ವಿನಯಿತ್ರ 

ಪಡೆದದೆ. 

2. ಅಲಿದ್ದ, ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ, ಕನಾಾಟಕದ ನಿೋರನುು  ಮಾತ್್ರ  ನಿಯಂತ್್ರಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, ಮತ್ತು  

ಮೆಟ್್ಯರು ಅಣೆಕಟ್ಿ ಯಿಿಂದ ಬರುವ ನಿೋರನುು  ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಯವುದೂ 

ಹಂಚಿಕೊಳುಳ ತ್ರು ಲಿ  ಮತ್ತು  ಇದನುು  ತ್ರಮಿಳುನಾಡಿನ್ ಅನುಕೂಲರ್ಕು ಗಿ ಮಾತ್್ರ  

ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಆದೆ ರಿಿಂದ, ಯೀಜನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಿ್ರಧಿಕಾರಗಳಿಿಂದ ಅನ್ನಮತ್ರ 

ಪಡೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿ . 

ಈ ಯೀಜನಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಮೆಟ್್ಯರು-ಸರಬಂಗಾ ಏತ್ರ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ತ್ಮಿಳುನಡು ಸ್ಕಾಯರ ಜಾರಿಗೆ 

ತ್ರುತ್ರು ದೆ. 

2.  100 ಕೆರೆಗಳು, ಸರೊೋವರಗಳು ಮತ್ತು  ಕೊಳಗಳಗೆ  ಮೆಟ್್ಯ ರ್ ಜ್ಲ್ಯಶಯದ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ನಿೋರನುು  

ತ್ರರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ  ಎಡಪಾಪ ಡಿ, ಒಮಾಲೂರ್, ಸಂಕಗಿರಿ ಮತ್ತು  ಮೆಟ್್ಯ ರು ತಾಲಿೂಕ್ಕಗಳ 

4,200 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನುು  ನಿೋರಾವರಿಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುವ ಉದ್ದು ೋಶವನುು  ಈ ಯೋಜ್ನೆ ಹಿಂದ್ಧದ್ದ.  

   

ಸಾವ ಮಿತ್ವ  ಯೀಜನ:  (SWAMITVA SCHEME) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಈ ಮೊದಲು ಕವಲ 9 ರಾಜ್ಯ ಗಳಗೆ ಮಾತ್್ರ  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದು  

ಈ ಸಾವ ಮಿತ್ವ  ಯೀಜನಯನುು  ಈಗ ಎಲಿ್ಯ  ರಾಜ್ಯ ಗಳಗೂ ವಿಸು ರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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‘ಸಾವ ಮಿತ್ವ  ಯೀಜನ’ ಯ ಅವಲೀಕನ್ ಮತ್ತು  ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ಪಂಚಾಯತ್ರ ರಾಜ್ ದನ್ ಅಿಂದರೆ (ಏಪ್್ರಲ್ 24, 2020) ರಂದು 

ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

1. ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ, ಡ್ೊ ೋನ್್ಗಳಂತ್ರಹ ಸುಧಾರಿತ್ರ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ 

ಗ್ಾಮಿೋಣ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ್ ವಸತ್ರ ಜ್ಮಿೋನುಗಳ ಭೂ ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ರಾ ವನುು  ನ್ಕೆಷ  

ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯು ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ‘ಆಸಿು  ದಾಖಲೆ ನಿವಾಹಣೆ’ಯಲಿ್ಲ  ರ್್ಕ ಿಂತ್ರಯನುು ಿಂಟು 

ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

3. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ಪ್ಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ‘ಪಂಚಾಯತ್ರ ರಾಜ್ ಸ್ಚವಾಲಯ’ ವು 

ನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ, ಹಳಳ ಗಳಲಿ್ಲನ್ ವಸತ್ರ ಭೂಮಿಯ ವಿವಾದಾಸಪ ದವಲಿದ ದಾಖಲೆಗಳನುು  

ರಚಿಸಲು ಡ್ೊ ೋನ್್ಗಳನುು  ಬಳಸಿ ಭೂಮಿಯನುು  ಅಳೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

5. ರಾಜ್ಯ ಗಳಿಂದ ಡ್ೊ ೋನ್-ಮಾಯ ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಗಳನುು  

ಬಳಸಿಕೊಿಂಡು ಗಿಾಮದ ಪಿ ತ್ರಯಿಂದು ಆಸಿು ಗೆ ಆಸಿು  

ಕಾಡ್್ಯಗಳನ್ನು  ತ್ರಯರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ರ್ಕಡ್್ಾಗಳನುು  ಆಸಿು  ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗೆ 

ಹಸ್ವು ಿಂತ್ರರಿಸಲ್ಯಗುವುದು ಮತ್ತು  ಅದನುು  ಭೂ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಇಲ್ಯಖ್ಯಯು 

ಗುರುತ್ರಸುತ್ರು ದ್ದ. 

ಯೀಜನಯ ಲಾಭ್ಗಳು: 

1. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಪ್ಡೆದ ಅಧಿಕೃತ್ರ ಪ್್ಮಾಣಪ್ತ್್ರದ ಮೂಲಕ, ಆಸಿು  ಮಾಲ್ಲೋಕರು ತ್ರಮೂ  

ಆಸಿು ಯ ಮೇಲೆ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಸ್ವಲ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಆಸಿು  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು  

ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಗ್ಾಮದ ಆಸಿು ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನುು  ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ ದಲಿ್ಲಯೂ 

ನಿವಾಹಿಸಲ್ಯಗುವುದು, ಆ ಮೂಲಕ ಆಸಿು  ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಿಂದ ತೆರಿಗೆಗಳನುು  ಸಂಗ್ಹಿಸಲು 

ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ಸೆ ಳೋಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿಂದ ಪ್ಡೆದ ಹಣವನುು  ಗ್ಾಮಿೋಣ 

ಮೂಲಸೌಕಯಾ ಮತ್ತು  ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ನಿಮಿಾಸಲು ಬಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಭೂ ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ರಾ  ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ವಸತ್ರ ಆಸಿು ಗಳನುು  

ಮುಕು ಗಳಸುವುದರಿಿಂದ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕೃತ್ರ ದಾಖಲೆಯನುು  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, 

ಆಸಿು ಗಳ ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಮೌಲಯ ವು ಹೆಚಾು ಗುವ ಸ್ವಧಯ ತೆಯಿದ್ದ. 

4. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ಹಣೆ, ಹಸ ಕಟ್ ಡ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯಾ ನಿಮಾಾಣ ಯೋಜ್ನೆಗಳು, 

ಪ್ರವಾನ್ಗಿಗಳನುು  ನಿೋಡುವುದು ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಯನುು  ಅಕ್ಮವಾಗಿ ಆಕ್ಮಿಸಿಕೊಳುಳ ವ 

ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳನುು  ತ್ರಡೆಯಲು ನಿಖರವಾದ ಆಸಿು  ದಾಖಲೆಗಳನುು  ಬಳಸಬಹುದು. 

  

ಯೀಜನಯ ಅಗತ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

 ಗ್ಾಮಿೋಣ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ , ಅನೇಕ ಗ್ಾಮಸೆ ರು ತ್ರಮೂ  ಜ್ಮಿೋನಿನ್ ಮಾಲ್ಲೋಕತ್ರಾ ವನುು  

ಸ್ವಬ್ಸೋತ್ತಪ್ಡಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧಲಿ , ಇದನುು  ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ು ಕೊಿಂಡು, ಈ 

ಯೋಜ್ನೆಯ ಅಗತ್ರಯ ವನುು  ಮನ್ಗಾಣಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಹೆಚಿು ನ್ ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ , ಹಳಳ ಗಳಲಿ್ಲನ್ ಆಸಿು ಗಳ 



Insightsonindia.com i Page 
192 

INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 
  

ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆ / ದೃಢೋಕರಣದ ಉದ್ದು ೋಶರ್ಕು ಗಿ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಪ್್ದೇಶಗಳನುು  ಸಮಿೋಕೆಷ  ಮಾಡಿ 

ಅಳೆಯಲ್ಯಗಿಲಿ . ಈ ಹಸ ಯೋಜ್ನೆಯು ಆಸಿು ಯ ಕ್ಕರಿತ್ರ ಭಿನಾು ಭಿಪ್ಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ 

ಉಿಂಟಾಗುವ ಸ್ವಮಾಜಕ ಸಂಘಷಾಗಳನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಾವಾಗಿದ್ದ, ಇದು 

ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಅಹಾತೆಯ ಸ್ವಧನ್ವಾಗಿದ್ದ. 

 ‘ವಿಶಾಲ ಪಿದೇಶ ಪಿಮಾಣಿೀಕರಣ ’ಯೀಜನ: 

(Large Area Certification’ scheme) 

ಸಂದಭ್ಯ: 

 ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶವಾದ ಅಿಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಿಕೊೋಬ್ದರ್್ ನ್ 14,491 ಹೆಕ್ೆ ೋರ್ ಪ್್ದೇಶವು ವಿಶಾಲ 

ಪಿದೇಶ ಪಿಮಾಣಿೀಕರಣ ಯೀಜನಯಡಿಯಲಿಿ   ‘ಸ್ವವಯವ ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಣ’ (large contiguous 

territory) ಸ್ವಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ದ್ಡು  ಪ್್ದೇಶವಾಗಿದ್ದ. 

  

‘ವಿಶಾಲ ಪಿದೇಶ ಪಿಮಾಣಿೀಕರಣ ಯೀಜನ’ ಬಗೆೆ : 

1. ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ರೈತ್ ಕಲಾಯ ಣ ಇಲಾಖ್ಯ ತ್ರನ್ು  ಪ್್ಮುಖ ಯೋಜ್ನೆಯದ ‘ಪರಂಪರಾಗತ್ ಕೃಷ್ಟ 

ವಿಕಾಸ್ ಯೀಜನ’ (PKVY) ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಈ ಸಂಭಾವಯ  ಪ್್ದೇಶಗಳನುು  ಬಳಸಲು ಅನ್ನ್ಯ  

ವೇಗವಧಿಾತ್ರ ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಣ ರ್ಕಯಾಕ್ಮ ‘ವಿಶಾಲ ಪ್್ದೇಶ ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಣ’ (Large Area 

Certification) ಅನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. 

2. LAC ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಈ ಪ್್ದೇಶದ ಪ್್ ತ್ರಯಿಂದು ಹಳಳ ಯನುು  ಒಿಂದು ಕಿ ಸ್ ರ್ / ಗುಿಂಪು ಎಿಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ತ್ರಮೂ ದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ಕೃಷಿಭೂಮಿ ಮತ್ತು  ಜಾನುವಾರುಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವ ಎಲಿ್ಯ  ರೈತ್ರರು 

ಪ್್ಮಾಣಿತ್ರ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳನುು  ಅನುಸರಿಸಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ / ಪ್್ಮಾಣಿತ್ರ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳಗೆ 

ಬದಧ ವಾಗಿರಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಿದ ನಂತ್ರರ ಒಮೊ  ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಿವತ್ರಾನೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹೋಗಬೇರ್ಕದ ಅಗತ್ರಯ ವಿಲಿ  ವಾದು ರಿಿಂದ ಬದಲ್ಯವಣೆಯ 

ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ರ್ಕಯಬೇರ್ಕಗಿಲಿ . 

4. PGS-ಇಿಂಡಿಯದ ಪ್್ರ್ಕರ, ಪ್ರೋರ್ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ಗಳ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಿಿಂದ ವಾಷಿಾಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ 

ಮೂಲಕ ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಣವನುು  ವಾಷಿಾಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ವಿೋಕರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

  

‘ವಿಶಾಲ ಪಿದೇಶ ಪಿಮಾಣಿೀಕರಣ ’ಯೀಜನಯ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

1. ಸ್ವವಯವ ಉತಾಪ ದನೆಯ ಪ್್ಮಾಣಿತ್ರ ನಿಯಮದಡಿಯಲಿ್ಲ , ರಾಸ್ವಯನಿಕ ಬಳಸಿದ ಪ್್ದೇಶಗಳು 

ಸ್ವವಯವವಾಗಿ ಅಹಾತೆ ಪ್ಡೆಯಲು ಕನಿಷಾ  2-3 ವಷಾಗಳ ಪ್ರಿವತ್ರಾನೆಯ ಅವಧಿಗೆ 

ಒಳಗಾಗಬೇರ್ಕಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ , ರೈತ್ರರು ಪ್್ಮಾಣಿತ್ರ ಸ್ವವಯವ ಕೃಷಿ ಪ್ದಧ ತ್ರಗಳನುು  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕ 

ಮತ್ತು  ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಣ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯಲಿ್ಲ  ತ್ರಮೂ  ಹಲಗಳನುು  ನಿವಾಹಿಸಬೇಕ್ಕ. ಯಶಸಿಾ ಯಗಿ 

ಪ್ಯಣಾಗಿಂಡ ನಂತ್ರರ, ಅಿಂತ್ರಹ ಹಲಗಳನುು  2-3 ವಷಾಗಳ ನಂತ್ರರ ಸ್ವವಯವ ಎಿಂದು 

ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಿಸಬಹುದು. 

3. ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಣ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಗೆ ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಣ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳಿಂದ ವಿವರವಾದ ದಸ್ವು ವೇಜ್ನುು  ಮತ್ತು  

ರ್ಕಲರ್ಕಲಕೆು  ಅರ್ವಾ ಆವತ್ರಾಕ ಪ್ರಿಶಿೋಲನೆಯ ಅಗತ್ರಯ ವಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

4. LAC ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಗತ್ರಯ ವಿರುವ ರ್ಕಯಾವಿಧಾನ್ವು ತ್ತಿಂಬ್ದ ಸರಳವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಪ್್ದೇಶವನುು  

ತ್ರಕ್ಷಣವೇ ಪ್್ಮಾಣಿೋಕರಿಸಬಹುದು. 
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ವಿಷಯಗಳು: ಅಿಂತ್ರಗಾತ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅದರಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳು. 

______________________________________________________________________ 

ಸ್ಾ ಯ ಿಂಡ್ ಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಯೀಜನ: (Stand Up India Scheme) 

ಯೀಜನಯ ಕಾಯಯಕ್ಷಮತೆ: 

ಐದು ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್ದ ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತ್ರ (SC) ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗಡ (ST) ಮತ್ತು  

ಮಹಿಳೆಯರಲಿ್ಲ  ಉದಯ ಮಶಿೋಲತೆಯನುು  ಉತೆು ೋಜಸಲು ಭಾರತ್ರ ಸರ್ಕಾರ ‘ಸ್್ವ ಯ ಿಂಡ್ ಅಪ 

ಇಿಂಡಿಯ ಯೋಜ್ನೆ’ ಅನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿತ್ತ. 

ಈ ಯೀಜನಯಡಿಯಲಿಿ , ಇಲಿಿಯವರೆಗೆ: 

1. 14 ಲಕ್ಷಕೂು  ಹೆಚ್ಚು  ಖಾತೆಗಳಗೆ 25 ಸ್ವವಿರ ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಹೆಚಿು ನ್ ಹಣವನುು  ನಿೋಡಲು 

ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳು ಅನುಮೊೋದ್ಧಸಿವೆ. 

2. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ , ಈ ಮೊತ್ರು ದ ಬಹುಪಾಲನುು  ಮಹಿಳಾ ನೇತೃತ್ರಾ ದ ಉದಯ ಮಗಳು ಪ್ಡೆಯುವ 

ಮೂಲಕ ಪ್ಾಬಲಯ  ಸ್ವಧಿಸಿವೆ, ಮತ್ತು  ಯೋಜ್ನೆಯ ಅವಧಿಯನುು  2025 ರವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ‘ಸ್ಾ ಯ ಿಂಡ್ ಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ’ ಯೀಜನಯ ಬಗೆೆ : 

4. ಆರ್ಥಾಕ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೋಗ ಸೃಷ್ಿ ಯ ಮೂಲಕ ತ್ರಳಮಟ್ ದಲಿ್ಲ  ಉದಯ ಮಶಿೋಲತೆಯನುು  

ಉತೆು ೋಜಸಲು ‘ಸ್್ವ ಯ ಿಂಡ್ ಅಪ ಇಿಂಡಿಯ’ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  2016 ರ ಏಪ್್ರಲ್ 5ರಂದು ರಂದು 

ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

5. ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತ್ರ, ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗಡ ಮತ್ತು  ಮಹಿಳಾ ಉದಯ ಮಿಗಳಂತ್ರಹ ಸಿೋಮಿತ್ರ ಸೇವಾ 

ಪ್್ಯೋಜ್ನ್ಗಳನುು  ಪ್ಡೆಯುವವರಿಗೆ ಸ್ವಿಂಸೆಿ ಕ ಸ್ವಲ ರಚನೆಗಳ ಪ್್ಯೋಜ್ನ್ವನುು  ವಿಸು ರಿಸುವುದು 

ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

6. ಕನಿಷಾ  ಪ್ಕ್ಷ ಓವಾ ಪ್ರಿಷ್  ಜಾತ್ರ, ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗಡ ಮತ್ತು  ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಲಗಾರರಿಗೆ ಹಸ 

(Greenfield) ಉದಯ ಮವನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲು ಪ್್ ತ್ರ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಶಾಖ್ಯಗೆ 10 ಲಕ್ಷದ್ಧಿಂದ 1 ಕೊೋಟಿ 

ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಸ್ವಲ ನಿೋಡುವುದು ಈ ಯೋಜ್ನೆಯ ಉದ್ದು ೋಶ ವಾಗಿದ್ದ. 

7. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , SIDBI ಮತ್ತು  NABARD ಕಚೇರಿಗಳನುು  ಸ್್ವ ಯ ಿಂಡ್ ಅಪ ಇಿಂಡಿಯ ಸಂಪ್ಕಾ 

ಕಿಂದ್ ಗಳು (Stand-Up Connect Centres -SUCC)ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಸಲ್ಯಗುವುದು. 

ಈ ಯೀಜನಯಡಿ ಅಹಯತೆ: 

1. 18 ವಷಾಕಿು ಿಂತ್ರ ಮೇಲಪ ಟ್  ಎಸ್್ಸಿ / ಎಸ್್ಟಿ ಮತ್ತು  / ಮಹಿಳಾ ಉದಯ ಮಿಗಳು. 

2. ಗ್ಿ ೋನ್್ಫಿೋಲ್ು  ಯೋಜ್ನೆಗೆ ಮಾತ್್ರ  ಯೋಜ್ನೆಯಡಿ ಸ್ವಲ ನೆರವು ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದು. 

3. ಸ್ವಲಗಾರ ವಯ ಕಿು ಯು ಯವುದೇ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಅರ್ವಾ ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ  ಸುಸಿು ದಾರನಾಗಿ 

(‘ಡಿೀಫ್ಘಲ್ ರ್’-ಬಾಕ್ತ) ಇರಬ್ದರದು. 

4. ವೈಯಕಿು ಕವಲಿದ ಉದಯ ಮಗಳ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , SC / ST ಮತ್ತು  / ಮಹಿಳಾ ಉದಯ ಮಿಗಳು ಕನಿಷಾ  

51% ಷೇರುಪಾಲು ಮತ್ತು  ನಿಯಂತ್್ರಣವನುು  ಹಿಂದ್ಧರಬೇಕ್ಕ. 

ನ್ಬಾಡ್್ಯಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ 50,000 ಕೊೀಟಿ ರೂಪ್ರಯಿಗಳ 

ನರವು ನಿೀಡಿದ,RBI: 

(RBI extends fresh support of ₹50,000 cr. To NABARD) 
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 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಸ್ವಿಂರ್್ಕಮಿಕ ರೊೋಗದ ಪ್ರಿಣಾಮವನುು  ತ್ರಗಿಗ ಸಲು ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ ಪುನ್ರುಜಜ ೋವನ್ಕೆು  

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 2022 ರ ಆರ್ಥಾಕ ವಷಾದಲಿ್ಲ  ಹಸ ಸ್ವಲಗಳ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಅಖಿಲ ಭಾರತ್ರ 

ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಗೆ 50,000 ಕೊೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನೆರವು ನಿೋಡಲು ಭಾರತ್ರೋಯ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ 

(RBI) ಒಪ್ರಪ ದ್ದ. 

ವಿವರಗಳು: 

1. ಅದರಂತೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಗ್ಾಮಿೋಣ ಕೃಷಿಯೇತ್ರರ ವಲಯ ಮತ್ತು  

ಬ್ದಯ ಿಂಕತ್ರರ ಹಣರ್ಕಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳು-ಸೂಕ್ಷೂ  ಹಣರ್ಕಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು (Special Liquidity Facility– 

SLF)) ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸಲು ‘ನ್ಬಾಡ್ಯ’ (NABARD) ಗೆ ಒಿಂದು ವಷಯಕೆಕ  25,000 ಕೊೀಟಿ ರೂ. ಗಳ 

ವಿಶೇಷ ದಿ ವಯ ತೆ ಸೌಲಭ್ಯ  ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದು. 

2. ವಸತ್ರ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಕೆು  ನೆರವು ನಿೋಡಲು, ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಸತ್ರ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ್ಗೆ ಒಿಂದು ವಷಾಕೆು  10,000 ಕೊೋಟಿ 

ರೂ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ದ್ ವಯ ತೆ ಸೌಲಭಯ ವನುು  (SLF) ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದು. 

3. ‘ಸೂಕ್ಷೂ , ಸಣಿ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಉದಯ ಮಗಳಗೆ’ (MSME) ಧನ್ಸಹಾಯರ್ಕು ಗಿ ಈ ಸೌಲಭಯ ದಡಿ 

SIDBI ಗೆ ₹ 15,000 ಕೊೋಟಿ ನಿೋಡಲ್ಯಗುವುದು. 

ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ಗಿಾಮಿೀರ್ಣಭಿವೃದಿ  ಬಾಯ ಿಂಕ್ (ನ್ಬಾಡ್ಯ) ಬಗೆೆ : 

1. ನ್ಬ್ದಡ್ಾ ಒಿಂದು ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಆಗಿದುು , ಇದನುು  ಜುಲ 12, 

1982 ರಂದು ಸಂಸತ್ತು  ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು  ಗಿಾಮಿೀರ್ಣಭಿವೃದಿ  ಕಾಯೆ್ದಯ 

ಮೂಲಕ ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಿತ್ತ. 

2. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಗ್ಾಮಿೋಣ ಕೃಷಿಯೇತ್ರರ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳನುು  ಉನ್ು ತ್ರೋಕರಿಸಲು ಸ್ವಲದ ಹರಿವನುು  

ಹೆಚಿು ಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ಾಮಿೋಣ ಭಾರತ್ರವನುು  ಉನ್ು ತ್ರೋಕರಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖಯ  

ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಶ್ಿ ೋಶಿವರಾಮನ್ ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರೋಯ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ (ಆರ್್ಬ್ಸಐ) ರಚಿಸಿದ 

ಸಮಿತ್ರಯ ಶಿಫ್ಘರಸುಗಳನುು  ಆಧರಿಸಿ ಇದನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

4. ನ್ಬ್ದಡ್ಾ, ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ, ಕೃಷಿ ಸ್ವಲ ಇಲ್ಯಖ್ಯ 

(Agricultural Credit Department- ACD) ಮತ್ತು  ಗ್ಾಮಿೋಣ ಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತು  ಕ್ೆ ಡಿಟ್ ಸ್ಥಲ್ 

(Rural Planning and Credit Cell – RPCC) ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಮರುಹಣರ್ಕಸು ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  

ನಿಗಮ (Agricultural Refinance and Development Corporation – ARDC) ಅನುು  

ಬದಲ್ಯಯಿಸಿದ್ದ. 

5. ನ್ಬ್ದಡ್ಾ “ಭಾರತ್ರದ ಗ್ಾಮಿೋಣ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ್ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಆರ್ಥಾಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಗೆ 

ಸ್ವಲ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ದಲಿ್ಲ  ನಿೋತ್ರ, ಯೋಜ್ನೆ ಮತ್ತು  ರ್ಕಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ” 

ಅಧಿಕೃತ್ರ ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದ್ದ. 

ಪಿಮುಖ ಕಾಯಯಗಳು: 

1. ಇದು ಗ್ಾಮಿೋಣ ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳ ನಿಮಾಾಣಕೆು  ಮರು ಹಣರ್ಕಸು ಬೆಿಂಬಲವನುು  ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ನಿಗದ್ಧತ್ರ ಗುರಿಗಳನುು  ಸ್ವಧಿಸುವಲಿ್ಲ  ಬ್ದಯ ಿಂಕಿಿಂಗ್ ಉದಯ ಮಕೆು  ಮಾಗಾದಶಾನ್ ಮತ್ತು  ಪ್್ ೋರಣೆ 

ನಿೋಡಲು ಇದು ಜಲಿ್ಯ  ಮಟ್ ದ ಸ್ವಲ ಯೋಜ್ನೆಗಳನುು (district level credit plans) 

ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಇದು ಸಹರ್ಕರಿ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ಾದೇಶಿಕ ಗ್ಾಮಿೋಣ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳನುು  (RRB) ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಉತ್ರು ಮ ಬ್ದಯ ಿಂಕಿಿಂಗ್ ಅಭಾಯ ಸಗಳನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಅವುಗಳನುು  ಕೊೋರ್ ಬ್ದಯ ಿಂಕಿಿಂಗ್ ಪ್ರಿಹಾರ ವೇದ್ಧಕೆಗೆ (Core Banking Solution- CBS) 

ಸಂಯೋಜಸಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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4. ಇದು ಕರಕ್ಕಶಲ ಕ್ಕಶಲಕಮಿಾಗಳಗೆ ತ್ರರಬೇತ್ರಯನುು  ನಿೋಡುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಈ ವಸುು ಗಳ 

ಪ್್ ದಶಾನ್ರ್ಕು ಗಿ ಮಾಕೆಾಟಿಿಂಗ್ ವೇದ್ಧಕೆಯನುು  (Marketing platform) ಅನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಲು 

ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

94ನೇ ವಯಸಿೂ ನ್ಲಿಿ  ನಿಧ್ನ್ರಾದ, ಬಾಯ ಿಂಕ್ತಿಂಗ್ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ 

ಪತ್ಯಮಹ: ಮಾಜ ಆರ್್ಬಿಐ ಗವನ್ಯರ್ ಎಿಂ.ನ್ರಸಿಿಂಹಮ್: 

(Father of banking reforms’: Ex-RBI governor M Narasimham passes away at 94)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

 RBI ಮಾಜ ಗವನ್ಾರ್ ಎಿಂ.ನ್ರಸಿಿಂಹಂ ಅವರು ತ್ರಮೂ  94 ನೇ ವಯಸ್ಿ ನ್ಲಿ್ಲ  ಮಂಗಳವಾರ 

ನಿಧನ್ ಹಿಂದ್ಧದಾು ರೆ. ಎಿಂ.ನ್ರಸಿಿಂಹಂ ಅವರನುು  ಭಾರತ್ರೋಯ ಬ್ದಯ ಿಂಕಿಿಂಗ್ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ದಲಿ್ಲನ್ 

ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಹರಿರ್ಕರ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

  

ಯಾರು ಈ M ನ್ರಸಿಿಂಹಮ್? 

ನ್ರಸಿಿಂಹಂ ಅವರು ಬಾಯ ಿಂಕ್ತಿಂಗ್ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸ್ತ ವಲಯದ 

ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ  ನೇಮಿಸ್ಲಾದ ಎರಡು ಉನ್ು ತ್- ಸ್ಮಿತ್ರಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿದೆ ರು. 

 ಎರಡೂ ನ್ರಸಿಿಂಹಂ ಸಮಿತ್ರಗಳು ತ್ತಿಂಬ್ದ ಮಹತ್ರಾ ದಾು ಗಿದುು , ಇಿಂದ್ಧಗೂ ಅವರ ಕೆಲವು 

ವಿಧಾನ್ಗಳನುು  ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಬಳಸಿಕೊಳಳ ಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾಯ ಿಂಕುಗಳನ್ನು  ವಿಲಿೀನ್ಗಳಿಸ್ತವ ಮತ್ತು  ಬಲವಾದ ಮೆಗಾಬಾಯ ಿಂಕ್ 

ರಚಸ್ತವ ಕಲಪ ನಯನುು  ಮೊದಲು ರೂಪ್ರಸಿದುು  ನ್ರಸಿಿಂಹಂ ಸಮಿತ್ರ. 

ನ್ರಸಿಿಂಹಂ ಸ್ಮಿತ್ರ ವರದ- I: 1991 ರಲಿಿ  ಸ್ಲಿಿ ಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

1. ನಾಲುು  ಹಂತ್ರದ ಬ್ದಯ ಿಂಕಿಿಂಗ್ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ರಚಿಸಲು ಈ ವರದ್ಧಯು ಶಿಫ್ಘರಸು 

ಮಾಡಿದ್ದ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಮೂರು ದ್ಡು  

ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳು ರ್ಮಲಾಾ ಗದಲಿಿರಲು ಸೂಚಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಇದರಲಿ್ಲ , ‘ಗ್ಾಮಿೋಣ ಪ್್ದೇಶ ಕಿಂದ್್ಧ ತ್ರ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳಂತ್ರಹ’ ‘ಸೆ ಳೋಯ ಪ್್ದೇಶ 

ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳು’ ಎಿಂಬ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯನುು  ಸಹ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿತ್ತ. 

3. ಇದರಲಿ್ಲ , ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳಗೆ ‘ಕಡಾು ಯ ಬ್ದಿಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ’ ಮತ್ತು  ‘ನ್ಗದು ಮಿೋಸಲು ಮಿತ್ರ’ 

ಯನುು  ಹಂತ್ರಹಂತ್ರವಾಗಿ ಕಡಿತ್ರಗಳಸುವ ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ವನುು  ನಿೋಡಿತ್ತ, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 

ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳಗೆ ಆರ್ಥಾಕತೆಯ ಇತ್ರರ ಉತಾಪ ದಕ ಅಗತ್ರಯ ಗಳಗೆ ಸ್ವಲ ನಿೋಡಲು 

ಸ್ವಧಯ ವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಈ ಮೂಲಕ, ‘ಬಂಡವಾಳ ಸಮಪ್ಾಕ ಅನುಪಾತ್ರ’ದ (Concept of Capital adequacy 

ratio) ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯನುು  ಪ್ರಿಚಯಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಶಾಖಾ ಪ್ರವಾನ್ಗಿ ನಿೋತ್ರಯನುು  

ರದುು ಗಳಸಲು ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ರಸಿತ್ತ. 

5. ‘ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸದ ಸಾ ತ್ತು ಗಳನುು ’ ವಗಿೋಾಕರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಖಾತೆಗಳ ಸಂಪ್ಯಣಾ 

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಗಳನುು  ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಸಮಿತ್ರ 

ನ್ರಸಿಿಂಹಂ ಸಮಿತ್ರಯಗಿದ್ದ. 

6. ಬಡಿು ದರಗಳನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ರಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಸಮಿತ್ರಯು 

ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿು ನ್ ಸಪ ರ್ಧಾಯನುು  ಪ್ರಿಚಯಿಸಿತ್ತ. 
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7. ಈ ಸಮಿತ್ರಯು ಕೆಟ್  ಸ್ವಲಗಳನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ‘ಆಸಿು  ಪುನ್ರ್ ನಿಮಾಾಣ ನಿಧಿಯ’ 

ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯನುು  ಪ್ರಿಚಯಿಸಿತ್ತ. 

  

ನ್ರಸಿಿಂಹಂ ಸ್ಮಿತ್ರ ವರದ II – 1998: 

1998 ರಲಿ್ಲ  ಶ್ಿ ೋ ನ್ರಸಿಿಂಹಂ ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತೆಯಲಿ್ಲ  ಸರ್ಕಾರ ಮತು ಿಂದು ಸಮಿತ್ರಯನುು  

ರಚಿಸಿತ್ತ. ಇದನುು  ‘ಬಾಯ ಿಂಕ್ತಿಂಗ್ ವಲಯ ಸ್ಮಿತ್ರ’ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. ಬ್ದಯ ಿಂಕಿಿಂಗ್ 

ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್್ ಗತ್ರಯನುು  ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುವ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರದ ಹಣರ್ಕಸು ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  

ಇನ್ು ಷ್್ಟ  ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ರ್ಕಯಾಕ್ಮವನುು  ವಿನಾಯ ಸಗಳಸುವ ಕೆಲಸವನುು  ಈ ಸಮಿತ್ರಗೆ 

ವಹಿಸಲ್ಯಗಿತ್ತು . ಈ ಸಮಿತ್ರಯು ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪ್ಾಕತೆ, ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳ ವಿಲ್ಲೋನ್, ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ 

ಶಾಸನ್ ಮುಿಂತಾದ ವಿವಿಧ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಂದ್್ಧ ೋಕರಿಸಿದ್ದ. 

 

 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಅಧಯ ಯನ್ ಪ್ತ್್ರಕೆ –  4 
 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಆಡಳತ್ರದಲಿ್ಲ  ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ / ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  

ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಮೌಲಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ನೈತ್ರಕತೆ: ಸೆಿ ತ್ರ ಮತ್ತು  ತಿಂದರೆಗಳು; 

ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ನೈತ್ರಕ ರ್ಕಳಜ ಮತ್ತು  ಸಂದ್ಧಗಧ ತೆಗಳು. 

ಮಾಹಿತ್ರ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸರ್ಕಾರದಲಿ್ಲ  ಪಾರದಶಾಕತೆ. 

______________________________________________________________________ 

ಗಂಭಿೀರ ಅಪರಾಧ್ ಪಿ ಕರಣದಿಂದ ಖುಲಾಸ್ಯಗಿಂಡ ಅಭ್ಯ ರ್ಥಯಯನ್ನು  ಉದಯ ೀಗದಾತ್ನ್ನ 

ತ್ರರಸ್ಕ ರಿಸ್ಬಹುದು: ಸ್ತಪಿ ೀಿಂಕೊೀಟ್ಯ:  

(Employer can reject candidate acquitted of serious crime: SC) 

 ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಸುಪ್್ರ ೋಿಂ ಕೊೋಟ್ಾ, ಹಿಿಂದ್ದ, ಯವುದೇ ವಯ ಕಿು ಯು ಉದ್ಯ ೋಗರ್ಕು ಗಿ ಅಜಾ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದುು , 

ಕವಲ ಅನುಮಾನ್ದ ಲ್ಯಭದ ಮೇಲೆ ಗಂಭಿೋರ ಅಪ್ರಾಧದ್ಧಿಂದ ಖುಲ್ಯಸ್ಥಗಿಂಡಿದು ರೆ ಅಿಂತ್ರಹ 

ಅಭಯ ರ್ಥಾಯನುು  ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಅಹಾನ್ಲಿ  ಎಿಂದು ತ್ರಳಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ 

ಉದ್ಯ ೋಗದಾತ್ರನು ಆತ್ರ/ಆಕೆಯನುು  ತ್ರರಸು ರಿಸಬಹುದು ಎಿಂದು ಹೇಳದ್ದ. 

ನಯ ಯಾಲಯವು ಹೇಳಿರುವುದೇನ್ನ? 

1. ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಯನುು  ಖುಲ್ಯಸ್ಥಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವು ಸ್ವರ್ಕಗುವುದ್ಧಲಿ , ಬದಲ್ಲಗೆ ಅದು 

ಸ್ವರ್ಕಷ ಯ ಧಾರದ ಕೊರತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಖುಲ್ಯಸ್ಥಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯ್ದ 

ಅರ್ವಾ ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ನಯ ಯಶಾಸ್ು ಿ ದ (criminal jurisprudence) ಅಡಿಯಲಿಿ  ಪ್್ ಕರಣದ ಕ್ಕರಿತ್ತ 
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ಸಮಂಜ್ಸವಾದ ಅನುಮಾನ್ವನುು  ಮಿೋರಿ ಖುಲ್ಯಸ್ಥಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದಯ್ದ ಸ್ವಬ್ಸೋತ್ತಪ್ಡಿಸುವ 

ಅಗತ್ರಯ ವಿರುತ್ರು ದ್ದ. ಈ ಮಾನ್ದಂಡವನುು  ಪ್ಯರೈಸದ ಹರತ್ತ ಆರೊೋಪ್ರಯನುು  ಅನುಮಾನ್ದ 

ಲ್ಯಭದ ಮೇಲೆ  ಖುಲ್ಯಸ್ಥ ಮಾಡುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಅನುಮಾನ್ದ ಲ್ಯಭದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖುಲ್ಯಸ್ಥಗಳುಳ ವುದು ಗೌರವದ್ಧಿಂದ 

ಖುಲ್ಯಸ್ಥಗಳುಳ ವುದಕಿು ಿಂತ್ರ ಭಿನ್ು ವಾಗಿದ್ದ. ಘೋರ ಅಪ್ರಾಧದ ಆರೊೋಪ್ದ್ಧಿಂದ ಗೌರವಯುತ್ರವಾಗಿ 

ಖುಲ್ಯಸ್ಥಗಿಂಡ ಯವುದೇ ವಯ ಕಿು ಯನುು  ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಉದ್ಯ ೋಗಕೆು  ಅಹಾರೆಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕ್ಕ. 

3. ಇದಲಿದ್ದ, ಕ್ಿಮಿನ್ಲ್ ಪ್್ ಕರಣದ್ಧಿಂದ ಕವಲ ಅನುಮಾನ್ದ ಲ್ಯಭದ ಮೇಲೆ ಖುಲ್ಯಸ್ಥಗಳುಳ ವುದು 

ಅಭಯ ರ್ಥಾಗೆ ಹುದ್ದು ಯ ನೇಮರ್ಕತ್ರಗೆ ಸಾ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ರವಾಗಿ ಅಹಾತೆ ನಿೋಡುವುದ್ಧಲಿ . 

‘ಗೌರವದಿಂದ’ ಖುಲಾಸ್ಯಗಳುಳ ವುದು: 

ಆರೊೋಪ್ರಯ ವಿರುದಧ  ಪ್ಾಸಿಕೂಯ ಷನ್ ಮಂಡಿಸಿದ ಸ್ವಕ್ಷಯ ಗಳು ಆರೊೋಪ್ರಯ ವಿರುದಧ ದ 

ಆರೊೋಪ್ಗಳನುು  ಸ್ವಬ್ಸೋತ್ತಪ್ಡಿಸಲು ಸಂಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಮತ್ತು  ಪ್ಯಣಾ 

ವಿವೇಚನೆಯ ನಂತ್ರರ ಆರೊೋಪ್ರಯನುು  ಖುಲ್ಯಸ್ಥಗಳಸಿದಾಗ, ಅದನುು  ‘ಆರೊೋಪ್ರಯನುು  

ಗೌರವದ್ಧಿಂದ’ ಖುಲ್ಯಸ್ಥ ಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ (Honourably Acquitted) ಎಿಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಈ ಪ್್ ಕರಣವು ರಾಜ್ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಪ್್ ಕರಣಕೆು  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದ, ಇದರಲಿ್ಲ  2009 ರಲಿ್ಲ  

ಸ್ವಕಿಷ ಗಳು ಪ್್ ತ್ರಕೂಲವಾದ ನಂತ್ರರ ಕೊಲೆ ಆರೊೋಪ್ದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲ್ಯಗಿದು  ವಯ ಕಿು ಯನುು  

ಖುಲ್ಯಸ್ಥಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ.  ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ಾ ಯ ಕ್ ರ್ ಹರಿಸಿ ಹಲಿೆ  ಮತ್ತು  ಅದನುು  

ವಿರೊೋಧಿಸುವ ಜ್ನ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾಕ್ಕವಿನಿಿಂದ ದಾಳ ನ್ಡೆಸಿದ ಗುಿಂಪ್ರನ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಯ ಕಿು ಯು 

ಗುರುತ್ರಸಲಪ ಟ್ಿ ದು ನು. 

______________________________________________________________________ 

ವಿಷಯಗಳು: ನೈತ್ರಕತೆ, ಸಮಗ್ತೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿಕ್ಷಮತೆ. 

ಮಂಗಗಳ ಭಿೂಣಗಳಲಿಿ  ಬಳೆಯುತ್ರು ರುವ ಮಾನ್ವ ಜೀವಕೊೀಶಗಳು: 

ನೈತ್ರಕ ಚಚ್ಯಗೆ ನಿಂದ: 

(Why human cells grown in monkey embryos sparked ethics debate?)  

ಸಂದಭ್ಯ: 

ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಅಮೆರಿರ್ಕದ ಸಂಶೋಧಕರು ಮೊದಲ ಬ್ದರಿಗೆ ಮಾನ್ವ ಕೊೀಶಗಳನ್ನು  ಮಂಗಗಳ 

ಭಿೂಣಗಳಲಿಿ  ಅಭಿವೃದಿ ಪಡಿಸ್ತವಲಿಿ  ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿದೆಾ ರೆ. 

1. ಮಾನ್ವ ಜೋವಕೊೋಶಗಳನುು  ಮರ್ಕಕ್ಸ ಮಂಕಿ ಭ್ೂಣಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಯೋಜಸುವ ಮೂಲಕ, 

ಸಂಶೋಧಕರು ಅಸಂಭವನಿೋಯ ‘ಕಾಲಪ ನಿಕ ಸಾಧ್ನ್’ (Chimeric Tool) ವನ್ನು  

ರಚಸಿದೆಾ ರೆ. 

2. ‘ಚಮೆರಾಗಳು’ (Chimeras) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ು  

ಪಿಭೇದಗಳ ಜೀವ ಕೊೀಶಗಳಿಿಂದ ಕ್ಕಡಿದ ಜೀವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ , ಈ 

‘ಚಿಮೆರಾಗಳು’ ಮಾನ್ವ ಮತ್ತು  ಮಂಗ ಪ್್ಭೇದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ. 
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ಈ ಚರ್ಮರಿಕ್ ಸಂಶೀಧ್ನಯ ಉದೆೆ ೀಶವೇನ್ನ? 

1.  ಎರಡು ವಿಭಿನ್ು  ಪ್್ಭೇದಗಳ ಕೊೋಶಗಳನುು  ಏಕರ್ಕಲದಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಸುವ ಈ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವು 

ವಿಜಾಾ ನಿಗಳಗೆ ಸಂಶೀಧ್ನ ಮತ್ತು  ಚಕ್ತತೊ ಯ ಅರ್ವಾ ಔಷಧ್ ಕಿೆ ೀತಿ್ ದಲಿಿ  ಪ್್ ಬಲ 

ಸ್ವಧನ್ವನುು  ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಮಾನ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ರೊೋಗಗಳ 

ಹರಹಮುೂ ವಿಕೆ, ವಿಕಸನ್ ಅನುಕ್ಮ ಮತ್ತು  ವಯಸ್್ವ ಗುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ  ಪ್್ಸುು ತ್ರವಿರುವ 

ತ್ರಳುವಳಕೆಯನುು  ಹೆಚಿು ಸುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬ್ಸದಾು ರೆ.   

2. ಇದಲಿದ್ದ, ಅಿಂತ್ರಹ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಔಷಧಿಗಳ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ಕೆಕ  ಸ್ಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅಿಂಗಾಿಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡುವಂತ್ಹ ಪಿಮುಖ ಅಗತ್ಯ ಗಳನ್ನು  

ಪರಿಹರಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

ಇದರ ಬಗೆೆ  ಇರುವ ನೈತ್ರಕ ಕಾಳಜಯ ವಿಷಯಗಳಾವವು? 

1. ವಿಶಿಷ್ ವಾಗಿ, ವಿಭಿನ್ು  ಪ್್ಭೇದಗಳು ಪ್ರಸಪ ರ ಅಡು -ಸಂತಾನೊೋತ್ರಪ ತ್ರು  ಮಾಡುವುದ್ಧಲಿ , 

ಮತ್ತು  ಅವು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಉತ್ರಪ ತ್ರು ಯಗುವ ಸಂತ್ರತ್ರಯು ಹೆಚ್ಚು  ರ್ಕಲ 

ಬದುಕ್ಕವುದ್ಧಲಿ  ಮತ್ತು  ಈ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯು ಬಂಜೆತ್ರನ್ಕೆು  ರ್ಕರಣವಾಗುತ್ರು ದ್ದ. ಆದಾಗೂಯ , 

ಕೆಲವು ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಮಿಶ್ತ್ರಳಗಳು ನೈಸಗಿಾಕವಾಗಿ ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲವೆ ಎಿಂದು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಇದು ಬಹುಶಃ ವಿವಿಧ ಜಾತ್ರಗಳ ಜೋವಿಗಳ ನ್ಡುವೆ ಆದ ಉದ್ದು ೋಶಪ್ಯವಾಕವಲಿದ 

ಅರ್ವಾ ಅಜಾಗರೂಕ ಅಡು -ಸಂತಾನೊೋತ್ರಪ ತ್ರು ಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು. 

2. ‘ಚಿಮೆರಾಗಳ’ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಹೆಚಿು ನ್ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಪ್್ ಗತ್ರಗೆ ರ್ಕರಣವಾಗಬಹುದಾದರೂ, 

ಇದರರ್ಾ, ಅವುಗಳನುು  ಮಾನ್ವರಿಗೆ ಅಿಂಗಗಳ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅದೇನೇ 

ಇದು ರೂ, ಈ ‘ಚಿಮೆರಾಗಳು’ ಮಾನ್ವ ಮತ್ತು  ಮಾನ್ವೇತ್ರರ ಕೊೋಶಗಳ 

ಮಿಶ್ಣವಾಗಿರುತ್ರು ದ್ದ, ಈ ಆಲೋಚನೆಯು ಅನೇಕ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಅನ್ನುಕೂಲವನುು ಿಂಟು 

ಮಾಡಬಹುದು. 

3. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು, “ನಾವು ಇತ್ರರ ಜೋವರಾಶಿಗಳನುು  ಹೇಗೆ ನೊೋಡಿಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕ? ಎಿಂಬ 

ತಾತ್ರಾ ಕ ಮತ್ತು  ನೈತ್ರಕ ಸೆ್ವ ನ್ಮಾನ್ದ ಸಮಸ್ಥಯ ಯನುು  ಹುಟ್ು ಹಾಕ್ಕತ್ರು ದ್ದ:”. 

4. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿರೊೋಧಿಗಳು ‘ಚಿಮೆರಾ ಸಂಶೋಧನೆಯು’ ಪ್ಾಣಿಗಳಗೆ ಮಾಡಿದ 

ಅನಾಯ ಯವನುು  ಇನ್ು ಷ್್ಟ  ಹದಗೆಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು   ಮಾನ್ವ ಅಗತ್ರಯ ಗಳನುು  ಪ್ಯರೈಸಲು 

ಮಾನ್ವ-ಪ್ಾಣಿ ಅಿಂಗಗಳನುು  ಬಳಸುವಲಿ್ಲ  ಸಮರ್ಾನೆಯನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು 

ವಾದ್ಧಸುತಾು ರೆ. 

 ಇದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಹಿಿಂದನ್ ಪಿ ಕರಣಗಳು:   

1. 2018 ರಲಿಿ , ಡಾ. ಹಿ ಜಯಾಿಂಕುಯಿ (He Jiankui) ಅವರು ‘CRISPR’ ಎಿಂಬ ಜೋನ್ 

ಎಡಿಟಿಿಂಗ್ ತಂತ್್ರವನುು  ಬಳಸಿಕೊಿಂಡು ತ್ರಳೋಯವಾಗಿ ಮಾಪ್ಾಡಿಸಿದ ಶಿಶುಗಳನುು  

(Modified Babies) ಉತಾಪ ದ್ಧಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಕೊಿಂಡರು. 

2. ಡಾ. ಜಯಿಂಕ್ಕಯಿ ಅವರು ಮಾನ್ವ ಭ್ೂಣದ ವಂಶವಾಹಿಗಳನುು  ಪ್ರಿವತ್ರಾಸಿರುವುದಾಗಿ 

ಹೇಳಕೊಿಂಡರು, ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿದ್ಧಾಷ್  ಅಪೇಕಿಷ ತ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುು  

ಹಿಂದ್ಧದ ಅವಳ ಹುಡುಗಿಯರ ಜ್ನ್ನ್ಕೆು  ರ್ಕರಣವಾಯಿತ್ತ. ಬಹುಶಃ ಈ ಘಟನಯನ್ನು  

ಮಾನ್ವ ಸಂತ್ತ್ರಯ ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಉತ್ಪ ತ್ರು ಗೆ ಮದಲ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆಯ್ದಿಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

3. ಭಾರತ್ರದಂತ್ರಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಶಿೋಲ ರಾಷ್ ರಗಳಲಿ್ಲ , ತ್ರಳೋಯವಾಗಿ ಮಾಪ್ಾಡಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳು 

ಸಹ ವಿವಾದಾತ್ರೂ ಕ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದ. 
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ಪೂವಯಭಾವಿ ಪರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು: 

______________________________________________________________________ 

1-ಮಿಲಿಟರಿ ಪಶು-ಸಂಗೀಪನ ಕಿಂದಿ ಗಳು: (Military farms) 

132 ವಷಾಗಳಿಂದ ಸೇನೆಯ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲದು  ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಪ್ಶುಸಂಗೋಪ್ನಾ ಕಿಂದ್ ಗಳನುು  

ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ ಮುಚು ಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಇದರ್ಕು ಗಿ ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ  ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಸಮಾರೊೋಪ್ 

ಸಮಾರಂಭವನುು  ನ್ಡೆಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

‘ಮಿಲಿಟರಿ ಫ್ಘಮ್ಯ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಬ್್ಸ ಟಿಷ್ ಭಾರತ್ರದ ಕೊೋಟ್ಟ ಅರ್ವಾ ನ್ಗರಗಳನುು  ರ್ಕಪಾಡುವ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಹಸುವಿನ್ ಆರೊೋಗಯ ಕರ 

ಹಾಲು ನಿೋಡುವ ಉದ್ದು ೋಶದ್ಧಿಂದ ಈ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸ್ವಕಣೆ ಕಿಂದ್ ಗಳನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಮೊದಲ 

ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಫ್ಘಮಾ ಅನುು  ಫೆಬ್ವರಿ 1, 1889 ರಂದು ಅಲಹಾಬ್ದದ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ ನಂತ್ರರ, ಭಾರತ್ರದಾದಯ ಿಂತ್ರ 30 ಸ್ವವಿರ ದನ್ಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವ 130 ಮಿಲ್ಲಟರಿ 

ಸ್ವಕಣೆ ಕಿಂದ್ ಗಳನುು  ನಿಮಿಾಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 1990 ರ ದಶಕದ ಉತ್ರು ರಾಧಾದಲಿ್ಲ  ಮಿಲ್ಲಟರಿ 

ಫ್ಘಮ್ಾಗಳನುು  ಲೇಹ್ ಮತ್ತು  ರ್ಕಗಿಾಲ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಸಹ ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

3. ಒಿಂದು ಶತ್ರಮಾನ್ಕೂು  ಹೆಚ್ಚು  ರ್ಕಲ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಫ್ಘಮಾ ಗಳು 3.5 ಕೊೋಟಿ ಲ್ಲೋಟರ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು  

25,000 ಟನ್ ಹುಲಿು  ಪ್ಯರೈಸಿವೆ. 

ಮಿಲಿಟರಿ ಫ್ಘಮ್ಯ ಗಳನ್ನು  ಮುಚ್ಚಚ ವ ಸ್ಲಹೆಗಳು: 

1. 2012 ರಲಿ್ಲ , ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಫ್ಘಮ್ಾಗಳನುು  ಮುಚು ಲು ರ್ಕಾ ಟಾರ್ ಮಾಸ್ ರ್ ಜ್ನ್ರಲ್ ಶಾಖ್ಯ ಶಿಫ್ಘರಸು 

ಮಾಡಿತ್ತ. 

2. ಡಿಸ್ಥಿಂಬರ್ 2016 ರಲಿ್ಲ , ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳ ಯುದಧ  ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣಾ 

ವೆಚು ವನುು  ಮರು ಸಮತೋಲನ್ ಗಳಸುವ ಕ್ಮಗಳನುು  ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಲು ರಚಿಸಲಪ ಟ್  

ಲೆಫ್ಿ ನೆಿಂಟ್ ಜ್ನ್ರಲ್ ಡಿ.ಬ್ಸ ರ್ಶರ್ಕಟು ರ್ (ನಿವೃತ್ರು ) ಸಮಿತ್ರಯು ಸಹ ಈ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಫ್ಘಮಾ ಗಳನುು  

ಮುಚು ಲು ಶಿಫ್ಘರಸು ಮಾಡಿತ್ತ. 

2-ಎಐಎಿಂ-ಪಿೆ ೈಮ್: (AIM-PRIME) 

1. ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮವನುು  ಅಟಲ್ ಇನೊು ೋವೇಶನ್ ಮಿಷನ್, ಬ್ಸಲ್ & ಮೆಲ್ಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್್  ಫಿಂಡೇಶನ್ 

(ಬ್ಸಎಿಂಜಎಫ್) ಮತ್ತು  ವೆಿಂಚರ್ ಸ್ಥಿಂಟರ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. 

2. AIM-PRIME (ನಾವಿೋನ್ಯ ತೆ, ಮಾರುಕಟ್್ಟ  ಮತ್ತು  ಉದಯ ಮಶಿೋಲತೆ ಕ್ಕರಿತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ 

ರ್ಕಯಾಕ್ಮ) ಭಾರತ್ರದಾದಯ ಿಂತ್ರ ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಆಧಾರಿತ್ರ ಉದಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು  

ಉದಯ ಮಶಿೋಲತಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳನುು  (support science-based deep-tech startups) ಪ್ೊ ೋತ್ಾ ಹಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸಲು ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯದ ಒಿಂದು ಉಪ್ಕ್ಮವಾಗಿದ್ದ. 

 

3-ಕುಯ ಲೆಕ್ೂ  ಅರ್ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಮನ ಸ್ಳೆಳ ಗಳು ಯಾವುವು? 

1.  ಕ್ಕಯ ಲೆಕ್್ಸ  ಸಳೆಳ ಗಳು (Culex mosquitoes) ಕೆಲವು ಗಂಭಿೋರ ರ್ಕಯಿಲೆಗಳ ವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ. 
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2. ಅವುಗಳು 1 ರಿಿಂದ 5 ಕಿ.ಮಿೋ ದೂರದ ವರೆಗೆ ಹಾರಬಲಿವು. 

3. ಅವುಗಳು ಕಲುಷಿತ್ರ ಮತ್ತು  ನಿಶು ಲ ನಿೋರಿನ್ಲಿ್ಲ  ಸಂತಾನೊೋತ್ರಪ ತ್ರು  ಮಾಡುತ್ರು ವೆ. 

ಸ್ತದೆಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ: 

ದ್ದಹಲ್ಲಯ ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಂಘಗಳು ತ್ರಮೂ  ಸುತ್ರು ಮುತ್ರು ಲ್ಲನ್ ಸಳೆಳ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  

ಹೆಚು ಳವಾಗಿದ್ದ ಎಿಂದು ದೂರಿದಾು ರೆ, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಪುರಸಭೆ/ನ್ಗರ ಪೌರಾಡಳತ್ರ ನಿಗಮಗಳು 

ಉನ್ು ತ್ರ ಮಟ್ ದ ಸಭೆಗಳನುು  ನ್ಡೆಸಲು ಮತ್ತು  ಸಳೆಳ ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುು  ತ್ರಡೆಯಲು 

ಅಭಿಯನ್ಗಳನುು  ಕೈಗಳಳ ಲು ರ್ಕರಣವಾಗಿದ್ದ. 

 

4-ಸ್ಣಣ  ಉಳಿತ್ಯಯ ಯೀಜನಗಳ ರ್ಮಲಿನ್ ಬಡಿಡ ದರ 

ಕಡಿತ್ವಿಲಿ : 

1. ಈ ತ್ೆ ೈಮಾಸಿಕದಲಿ್ಲ  ಸಣಿ  ಉಳತಾಯದ ಮೇಲ್ಲನ್ ಬಡಿು ದರಗಳಲಿ್ಲ  ಗಮನಾಹಾವಾದ ಕಡಿತ್ರ 

ಮಾಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುು  ಹರಡಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟ್ಟಗಳಲಿ್ಲ  ಇದನುು  ಸರ್ಕಾರ 

ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕೊಿಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಬಡಿು ದರಗಳಲಿ್ಲನ್ ತ್ರೋವ್  ಕಡಿತ್ರವನುು  ಹಿಿಂಪ್ಡೆಯಿತ್ತ. 

ಬಡಿಡ ದರಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ನಿಧ್ಯರಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

1. ಸೈದಾಧ ಿಂತ್ರಕವಾಗಿ, 2016 ರ ವಷಾದ್ಧಿಂದ, ಬಡಿು ದರಗಳನುು  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಯೋಜ್ನೆಗಳ 

ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ವಿಸು ರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ ತೆಗಳ ಅವಧಿ ಮುರ್ಕು ಯದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಮರುಹಿಂದ್ಧಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, ಆದಾಗೂಯ , ಪ್ಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಇತ್ರರ 

ಅಿಂಶಗಳನುು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ಬಡಿು ದರಗಳನುು  ಬದಲ್ಯಯಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಸಣಿ  ಉಳತಾಯ ಯೋಜ್ನೆಗಳ ಬುಟ್ಿ ಯಲಿ್ಲ  ಉಳತಾಯ ಠೇವಣಿ, ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಉಳತಾಯ 

ಪ್್ಮಾಣಪ್ತ್್ರ  (NSC), ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಭವಿಷಯ  ನಿಧಿ (PPF), ಕಿಸ್ವನ್ ವಿರ್ಕಸ್ ಪ್ತ್್ರ  (KVP) ಮತ್ತು  

ಸುಕನಾಯ  ಸಮೃದ್ಧಧ  ಯೋಜ್ನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಸ್ಣಣ  ಉಳಿತ್ಯಯ ಯೀಜನಗಳಿವೆ. 

5-ಶಾಿಂತ್ರರ್ ಒಗಿೀಶೆನ ಸ್ಮರಾಭಾಯ ಸ್ 2021: 

(Exercise SHANTIR OGROSHENA 2021) 

1.  ಇದು ಬ್ದಿಂಗಿಾದೇಶದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಯುವ ಬಹುರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಈ ವಷಾ ಭಾರತ್ರೋಯ ಸೇನೆಯೂ ಈ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಸಮರಾಭಾಯ ಸದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲ್ಲದ್ದ. 
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3. ಬ್ದಿಂಗಿಾದೇಶದ ‘ರಾಷ್ ರ ಪ್ರತ್ರ’ ಬಂಗಬಂಧು ಶೇಖ್ ಮುಜಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಅವರ ಜ್ನ್ೂ  

ಶತ್ರಮಾನೊೋತ್್ರ ವದ ನೆನ್ಪ್ರಗಾಗಿ ಬ್ದಿಂಗಿಾದೇಶದಲಿ್ಲ  ಈ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ನ್ಡೆಯಲ್ಲದ್ದ ಮತ್ತು  ಇದೇ 

ವೇಳೆ ಬ್ದಿಂಗಿಾದೇಶವು ಸ್ವಾ ತಂತ್್ರ ಯ ದ 50 ವಷಾಗಳ ಸುವಣಾ ಮಹೋತ್್ರ ವವನುು  

ಅರ್ಾಪ್ಯಣಾವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದ. 

4. ಈ ಸಮರಾಭಾಯ ಸದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಯುಎಸ್, ಯುಕೆ, ಟಕಿಾ, ಸೌದ್ಧ ಅರೇಬ್ಸಯ, ಕ್ಕವೈತ್ ಮತ್ತು  

ಸಿಿಂಗಾಪುರದ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ವಿೋಕ್ಷಕರು ಸಹ ಹಾಜ್ರಾಗಲ್ಲದಾು ರೆ. 

6-ಮುಿಂಬೈನ್ಲಿಿ  ಮೂರನೇ ಜಂಟಿ ಲಾಜಸ್ಿ ಕ್ೂ  ನೀಡ್ 

(ಜ್ಞಎಲ್ಎನ್): (Third joint logistics node (JLN) in Mumbai) 

1. ಕಂಬೈನ್ು  ಲ್ಯಜಸ್ಿ ಕ್್ಸ  ನೊೋಡ್ (JLN), ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳು ತ್ರಮೂ  ಸಣಿ  ಶಸ್ವು ರಸು ರ ಮದುು ಗುಿಂಡುಗಳು, 

ಪ್ಡಿತ್ರರ, ಇಿಂಧನ್ಗಳು, ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಮಳಗೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ವಲಯದ್ಧಿಂದ ಬ್ದಡಿಗೆಗೆ ಪ್ಡೆದ ಸ್ವರಿಗೆ 

ವಾಹನ್ಗಳು, ವಾಯುಯನ್, ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು  ಬ್ಸಡಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು  ಎಿಂಜನಿಯರಿಿಂಗ್ 

ಬೆಿಂಬಲರ್ಕು ಗಿ ತ್ರಮೂ  ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳನುು  ಸಂಘಟಿಸುವ ಪ್್ಯತ್ರು ದಲಿ್ಲ  ಸಮಗ್  

ಲ್ಯಜಸ್ಿ ಕ್ಸ ಕವರ್ ಒದಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಮುಿಂಬೈ, ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು  ಪೊೋಟ್ಾ ಬಿೆ ೋರ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಜಂಟಿ ಲ್ಯಜಸ್ಿ ಕ್ಸ ನೊೋಡ್್  (JLN) ಸೆ್ವ ಪ್ರಸುವ 

ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೊೋದನೆ ಪ್ತ್್ರ ಕೆು  ಅಕ್ೊ ೋಬರ್ 12, 2020 ರಂದು ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು  ಟ್್ಟ ೈ- ಸವಿೋಾಸಸ್, ಅಿಂಡಮಾನ್-ನಿಕೊೋಬ್ದರ್ ಕಮಾಿಂಡ್, ಪೊೋಟ್ಾ ಬಿೆ ೋರ್್ನ್ 

ಸಂಯೋಜತ್ರ ಲ್ಯಜಸ್ಿ ಕ್ಸ ನೊೋಡ್್ಗಳು ಈ ವಷಾದ ಜ್ನ್ವರಿಯಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸಲು 

ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದವು. 

7-ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫ್ಘಲೆಕ  ಪಿ ಶಸಿು : (Dadasaheb Phalke Award) 

 2019 ನೇ ಸ್ವಲ್ಲನ್ ದಾದಾಸ್ವಹೇಬ ಫ್ಘಲೆು  ಪ್್ ಶಸಿು ಗೆ ಸೂಪ್ರ್ ಸ್್ವ ರ್ ರಜ್ನಿರ್ಕಿಂತ್ ಅವರನುು  

ಆಯ್ದು  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫ್ಘಲೆಕ  ಪಿ ಶಸಿು  ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಈ ಪ್್ ಶಸಿು ಯು ಭಾರತ್ರೋಯ ಚಿತ್್ರರಂಗದ ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ್ರ ಗೌರವವಾಗಿದ್ದ. 

2. ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಚಲನ್ಚಿತ್್ರ  ಪ್್ ಶಸಿು  ಪ್್ದಾನ್ ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  ಚಲನ್ಚಿತ್ ೋತ್್ರ ವಗಳ 

ನಿದೇಾಶನಾಲಯದ ವತ್ರಯಿಿಂದ (ಮಾಹಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಪ್್ಸ್ವರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಿದ ಸಂಸೆ್ಥ ) 

ಈ ಪ್್ ಶಸಿು ಯನುು  ವಾಷಿಾಕವಾಗಿ ನಿೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಪ್್ ಶಸಿು ಯು ಸಾ ಣಾ ಕಮಲ್, 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನ್ಗದು ಮತ್ತು  ಶಾಲು ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ. 

‘ಭಾರತ್ರೋಯ ಚಿತ್್ರರಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಗೆ ಅತ್ತಯ ತ್ರು ಮ ಕೊಡುಗೆ’ ನಿೋಡಿದು ರ್ಕು ಗಿ ಈ 

ಪ್್ ಶಸಿು ಯನುು  ನಿೋಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಈ ಪ್್ ಶಸಿು ಯನುು  ಮೊದಲ ಬ್ದರಿಗೆ 1969 ರಲಿಿ  ನಿೋಡಲ್ಯಯಿತ್ತ.ಮೊದಲ ಬ್ದರಿಗೆ ಈ 

ಪ್್ ಶಸಿು ಯನುು  ‘ಭಾರತ್ರೀಯ ಚತಿ್ರಂಗದ ಪಿ ರ್ಮ ಮಹಿಳೆ ’ ನ್ಟಿ ದೇವಿಕಾ ರಾಣಿ ಯವರಿಗೆ 

ನಿೋಡಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

8- ಸಂಕಲಪ ದಿಂದ ಸಿದಿ . (Sankalp se Siddhi) 

1. ಇದು ಬುಡಕಟ್ು  ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  TRIFED ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ ‘ಗ್ಾಮ 

ಮತ್ತು  ಡಿಜಟಲ್ ಸಂಪ್ಕಾ ಅಭಿಯನ್’ ವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಇದು ಏಪ್್ರಲ್ 1, 2021 ರಿಿಂದ ಪ್ಾರಂಭವಾದ 100 ದ್ಧನ್ಗಳ ಅಭಿಯನ್ವಾಗಿದ್ದ. 
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3. ಈ ಅಭಿಯನ್ವು 150 ತಂಡಗಳನುು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ರು ದ್ದ (ಪ್್ ತ್ರ ಪ್್ದೇಶದ 10 ಟ್್ಟ ೈಫೆಡ್ ಮತ್ತು  

ರಾಜ್ಯ  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ ಏಜೆನ್ಿ ಗಳು), ಪ್್ ತ್ರಯಿಂದೂ ತಂಡವು 10 ಗ್ಾಮಗಳಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡಲ್ಲದ್ದ. 

ಮುಿಂದ್ಧನ್ 100 ದ್ಧನ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್್ ತ್ರ ಪ್್ದೇಶದ 100 ಗ್ಾಮಗಳು ಮತ್ತು  ದೇಶದ 1500 ಗ್ಾಮಗಳು ಇದರ 

ವಾಯ ಪ್ರು ಗೆ ಬರಲ್ಲವೆ. 

4. ಈ ಹಳಳ ಗಳಲಿ್ಲ  ವನ್ – ಧ್ನ್ ವಿಕಾಸ್ ಕಿಂದಿ ಗಳನ್ನು  ಸಕ್ಿಯಗಳಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯನ್ದ 

ಮುಖಯ  ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

9.ಚ್ನಬ್ ಸೇತ್ತವೆ: ವಿಶವ ದ ಅತ್ರ ಎತ್ು ರದ ರೈಲೆವ  ಸೇತ್ತವೆ: 
 ‘ಚೆನಾಬ ಸೇತ್ತವೆಯ ಕಮಾನು ಗೋಡೆಯ’ (ಕಮಾನು ನಿಮಾಾಣ) ನಿಮಾಾಣವನುು  ಭಾರತ್ರೋಯ 

ರೈಲೆಾ  ಪ್ಯಣಾಗಳಸಿದ್ದ. 

1. ಚೆನಾಬ ಸೇತ್ತವೆ ‘ಉಧಂಪುರ್-ಶ್ಿ ೋನ್ಗರ-ಬ್ದರಾಮುಲಿ್ಯ ’ ರೈಲು ಸಂಪ್ಕಾ ಯೋಜ್ನೆಯ (USBRL) 

ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಜ್ಮುೂ  ಮತ್ತು  ರ್ಕಶಿೂ ೋರದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರೋಯ ರೈಲೆಾ  ನಿಮಿಾಸಿದ ವಿಶಾ ದ ಅತ್ರ ಎತ್ರು ರದ ರೈಲೆಾ  ಸೇತ್ತವೆ 

ಇದಾಗಿದ್ದ. 

3. ಚೆನಾಬ ಸೇತ್ತವೆ 1,315 ಮಿೋಟರ್ ಉದು ವನುು  ಹಿಂದ್ಧರುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಇದು ನ್ದ್ಧ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮಟ್ ಕಿು ಿಂತ್ರ 359 ಮಿೋಟರ್ ಎತ್ರು ರದಲಿ್ಲದ್ದ. ಈ ಸೇತ್ತವೆ ಪಾಯ ರಿಸ್್ನ್ ಐಫೆಲ್ 

ಟವರ್್ಗಿಿಂತ್ರ 35 ಮಿೋಟರ್ ಎತ್ರು ರದಲಿ್ಲದ್ದ. 

5. ಗಂಟ್ಟಗೆ 266 ಕಿಲೋಮಿೋಟರ್ ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಬ್ಸೋಸುವ ಗಾಳ ಮತ್ತು  ಹೆಚಿು ನ್ ತ್ರೋವ್ ತೆಯ ಭೂಕಂಪ್ವನುು  

ತ್ರಡೆದುಕೊಳುಳ ವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಈ ಸೇತ್ತವೆ ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

 

10.ಲಾ ಪಿ್ರಸ್ (LA PEROUSE): 

1. ಇದು ಬಹುಪ್ಕಿಷ ೋಯ ಕಡಲ ಸಮರಾಭಾಯ ಸ ವಾಗಿದುು , ಈ ವಷಾ ಪ್ಯವಾ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರ 

ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಇದರ ನೇತೃತ್ರಾ ವನುು  ಫ್ೆ ಿಂರ್ಚ ನೌರ್ಕಪ್ಡೆ ವಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಈ ನೌರ್ಕ ಸಮರಾಭಾಯ ಸದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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11.ಅಿಂತ್ರರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ವಚ್ಚಯವಲ್ ಚ್ಚನವರ್ಣ 

ಸಂದಶಯಕರ/ ವಿೀಕ್ಷಕರ ಕಾಯಯಕಿಮ (IVEP) 2021:    
(International Virtual Election Visitors Programme (IVEP) 2021)  

1. ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಅಿಂತ್ರರರಾಷಿ್ ರೋಯ ವಚ್ಚಾವಲ್ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಸಂದಶಾಕರ ರ್ಕಯಾಕ್ಮ 2021 ಅನುು  

ಭಾರತ್ರದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಆಯೋಜಸಿತ್ತು . 

2. 26 ದೇಶಗಳ ಚ್ಚನಾವಣಾ ನಿವಾಹಣಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು (EMB) ಮತ್ತು  ಮೂರು ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದು ವು. 

3. IEVP 2021, ರ್ಕಯಾಕ್ಮದಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಭಾರತ್ರೋಯ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಪ್್ ಕ್ಿಯ್ದಯ ವಿಶಾಲ 

ಸನಿು ವೇಶ, ಮತ್ರದಾರರ ಅನುಕೂಲರ್ಕು ಗಿ ECI ಕೈಗಿಂಡ ಕ್ಮಗಳು, ಚ್ಚನಾವಣಾ ವಯ ವಸೆ್ಥಯ 

ಪಾರದಶಾಕತೆ ಮತ್ತು  ಪ್್ವೇಶ, ತ್ರರಬೇತ್ರ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಹೆಚಿು ಸುವ ಅಗತ್ರಯ ತೆಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ 

ಅವಲೋಕನ್ಗಳನುು  ಪ್್ಸುು ತ್ರಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

12. ಸಂಚಾರಿ ಲಾಯ ಬ್/ಪಿಯೀಗಾಲಯ: (Lab on wheels) 

ಸಂಚಾರಿ ಲ್ಯಯ ಬ, ಇದು ದ್ದಹಲ್ಲ ಟ್ಟರ್ಕು ಲಜಕಲ್ ಯೂನಿವಸಿಾಟಿಯ (Delhi Technological 

University’s -DTU) ಶಿಕ್ಷಣವು ನಿಮೂ ನ್ನು  ತ್ಲುರ್ಪತ್ು ದೆ (Education Reaches 

You) ಯೀಜನಯ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

1. ಸಂಚಾರಿ ಲ್ಯಯ ಬ/ಪ್್ಯೋಗಾಲಯ ವು ಒಿಂದು ಅಗತ್ರಯ ಕೆು  ತ್ರಕು ಿಂತೆ ಮಾಪ್ಾಡಿಸಿದ ಬಸ್ ಆಗಿದುು , 

ಇದು, 17 ಕಂಪ್ಯಯ ಟರ್್ಗಳು, ಎರಡು ದೂರದಶಾನ್ಗಳು (TVs), ಒಿಂದು 3 ಡಿ ಪ್್ರ ಿಂಟರ್, 

ರ್ಕಯ ಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾನ್ಯ  ಪ್್ರ ಿಂಟರ್ ಅನುು  ಹಿಂದ್ಧದುು  ನ್ಗರದಾದಯ ಿಂತ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಉಪ್ನಾಯ ಸಗಳು, ಟುಯ ಟ್ೋರಿಯಲಗ ಳನುು  ನಿೋಡಲು ಮತ್ತು  ಗಣಿತ್ರ, ವಿಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಸುಧಾರಿತ್ರ 

ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಶಾಲ್ಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಕಲ್ಲಸಲು ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳನುು  ತ್ರಲುಪುವ 

ಮೂಲಕ ಮಾಗಾದಶಾನ್ ನಿೋಡುವ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ಯಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಈ ಲ್ಯಯ ಬ ದ್ದಹಲ್ಲಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದಾಯ ರ್ಥಾಗಳಗೆ ಮತ್ತು  ಸವಲತ್ತು  ವಂಚಿತ್ರ/ ಅವರ್ಕಶ 

ವಂಚಿತ್ರ ಮಕು ಳಗೆ ವಿಜಾಾ ನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನುು  ನಿೋಡಲ್ಲದ್ದ. 

 

13. ವಲಿ್ -ರಾಯ್ದಟ್ ನ್ಕ್ಷತಿ್ ಗಳು: (Wolf-Rayet stars) 

 ಭಾರತ್ರೋಯ ಖಗೋಳಶಾಸು ರಜ್ಞರು ವುಲ್ಫ -ರಯ್ದಟ್ ನ್ಕ್ಷತ್್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಸೂಪ್ನೊೋಾವಾ 

ಸಫ ೋಟವನುು  ಪ್ತೆು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ. 

1. ಅಪರೂಪದ ವುಲಿ್ -ರೇಯ್ದಟ್ ನ್ಕ್ಷತಿ್ ಗಳು ಸೂಯಾನಿಗಿಿಂತ್ರ ಸ್ವವಿರ ಪ್ಟ್ು  ಹೆಚ್ಚು  

ಪ್್ರ್ಕಶಮಾನ್ವಾದ ವಸುು  ಗಳಾಗಿವೆ. 
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2. ಅವು ಅಯನಿೋಕೃತ್ರ ಹಿೋಲ್ಲಯಂ ಮತ್ತು  ಹೆಚ್ಚು  ಅಯನಿೋಕೃತ್ರ ಸ್ವರಜ್ನ್ಕ ಅರ್ವಾ ಇಿಂಗಾಲದ 

ಪ್್ಮುಖ ವಿಶಾಲ ಹರಸೂಸುವ ರೇಖ್ಯಗಳನುು  ತೋರಿಸುವ ಅಸ್ವಮಾನ್ಯ  ವಣಾಪ್ಟಲವನುು  

ಹಿಂದ್ಧರುವ ವೈವಿಧಯ ಮಯ ನ್ಕ್ಷತ್್ರ ಗಳ ಗುಿಂಪಾಗಿವೆ. 

3. ವುಲ್ಫ -ರೇಯ್ದಟ್ ನ್ಕ್ಷತ್್ರ ಗಳ ಮೇಲೊ ೈ ತಾಪ್ಮಾನ್ವು ಮನುಕ್ಕಲಕೆು  ತ್ರಳದ್ಧರುವಂತೆ, 30,000 K 

ಯಿಿಂದ ಸುಮಾರು 210,000 K ವರೆಗೆ ಇರುತ್ರು ದ್ದ, ಇವು ಇತ್ರರ ಎಲಿ  ರಿೋತ್ರಯ ನ್ಕ್ಷತ್್ರ ಗಳಗಿಿಂತ್ರ 

ಬ್ಸಸಿಯಗಿರುತ್ರು ವೆ. 

4. ಈ ಹಿಿಂದ್ದ ಅವುಗಳನುು  ಡಬಿ್ರ ಯ -ಪಿ ಕಾರದ ನ್ಕ್ಷತಿ್ ಗಳು (W-type stars) ಎಿಂದು 

ಕರೆಯಲ್ಯಗುತ್ರು ತ್ತು . 

 

14-ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ದನ್: 
1. ಏಪ್್ರಲ್ 7 ಅನುು  ವಿಶಾ  ಆರೊೋಗಯ  ದ್ಧನ್ವನಾು ಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

2. 1948 ರಲಿಿ  ಈ ದನ್ದಂದು ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಥ ಯನ್ನು  (WHO) ಸಾಥ ಪಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. ಈ 

ಸಂಸೆ್ಥಯ ಸೆ್ವ ಪ್ನ್ ದ್ಧನ್ವನುು  ಸಂಭ್ಮಿಸಲು ವಿಶಾ  ಆರೊೋಗಯ  ದ್ಧನ್ವನುು  ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ರ್ಥೀಮ್: “ಎಲಿರಿಗೂ ಉತ್ರು ಮವಾದ, ಆರೊೋಗಯ ಕರ ಜ್ಗತ್ರು ನುು  ನಿಮಿಾಸುವುದು”. (Building a 

fairer, healthier world for everyone) 

15-ಮಧು ಕಿಾಿಂತ್ರ ಪೀಟಯಲ್: (Madhu Kranti portal) 

1.  ಮಧು ರ್್ಕ ಿಂತ್ರ ಪೊೋಟಾಲ್ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಜೇನುಸ್ವಕಣೆ ಮತ್ತು  ಜೇನುತ್ತಪ್ಪ  ಯೋಜ್ನೆಯ 

(National Bee Board -NBB) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ರೈತ್ರರ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿೋನ್ದ 

ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಜೇನುನೊಣ ಮಂಡಳಯ (National Bee Board (NBB) ಉಪ್ಕ್ಮವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಡಿಜಟಲ್ ವೇದ್ಧಕೆಯಲಿ್ಲ  ಜೇನುತ್ತಪ್ಪ  ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಜೇನುಗೂಡಿನ್ ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳ ಮೂಲವನುು  

ಪ್ತೆು ಹಚ್ಚು ವಿಕೆಯನುು  ಸ್ವಧಿಸಲು ಆನ್್ಲನ್ ನೊೋಿಂದಣಿಗಾಗಿ ಈ ಪೊೋಟಾಲ್ ಅನುು  

ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

16-ಅನ್ಮಯ: (Anamaya) 

1. ಅನ್ಮಯ, ಪ್ರರಮಾಲ್ ಫಿಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು  ಬ್ಸಲ್ ಮತ್ತು  ಮೆಲ್ಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್್  ಫಿಂಡೇಶನ್ 

(BMGF) ಬಬೆಿಂಬಲ್ಲತ್ರ ಬುಡಕಟ್ು  ಆರೊೋಗಯ  ಸಹಯೋಗವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಇದು ಭಾರತ್ರದ ಬುಡಕಟ್ು  ಸಮುದಾಯಗಳ ಆರೊೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಪೌಷಿಾ ರ್ಕಿಂಶದ ಸೆಿ ತ್ರಯನುು  

ಹೆಚಿು ಸಲು ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳನುು  ಒಗೂಗ ಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ಬುಡಕಟ್ು  ಸಮುದಾಯಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ರಡೆಗಟ್ ಬಹುದಾದ ಸ್ವವುಗಳನುು  ಕೊನೆಗಳಸಲು ಈ 

ಉಪ್ಕ್ಮವು ಬದಧ ವಾಗಿದ್ದ. 
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17- ಬೈಸಾಖಿ: (Baisakhi) 

1. ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ ಹೈಕಮಿಷನ್ ವಾಷಿಾಕ ಬೈಸ್ವಖಿ ಹಬಬ ದ ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಭಾರತ್ರದ್ಧಿಂದ 

ಬರುವ ಸಿಖ್ ಯತ್ಾರ್ಥಾಗಳಗೆ 1,100 ಕೂು  ಹೆಚ್ಚು  ವಿೋಸ್ವಗಳನುು  ನಿೋಡಿದ್ದ. 

2. ಧಾಮಿಾಕ ದೇವಾಲಯಗಳಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವ ಬಗೆಗ  ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್-ಭಾರತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡಿರುವ 

ಶಿಷ್್ಠಚಾರದ ಚೌಕಟ್ಿ ನ್ಡಿಯಲಿ್ಲ , ಭಾರತ್ರದ್ಧಿಂದ ಹೆಚಿು ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಸಿಖ್ ಯತ್್ರಕರು ಪ್್ ತ್ರವಷಾ 

ವಿವಿಧ ಧಾಮಿಾಕ ಹಬಬ ಗಳನುು  ಆಚರಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ಕೆು  ಭೇಟಿ ನಿೋಡುತಾು ರೆ. 

3. ಬೈಸಾಖಿ ಹಿಿಂದೂ ಸೌರ ಹೊಸ್ ವಷಯದ ಆರಂಭ್ವನ್ನು  ಸೂಚಸ್ತತ್ು ದೆ. ವೈಶಾಖಿಯು, ವೈಶಾಖ 

ಮಾಸದ ಮೊದಲ ದ್ಧನ್ವನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಇದನುು  ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಪ್್ ತ್ರ ವಷಾ ಏಪ್್ರಲ್ 13 

ಅರ್ವಾ 14 ರಂದು ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಇದು ಸಿಖ್ ಧ್ಮಯದ ಒಿಂದು ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು  

ಧಾಮಿಯಕ ಹಬಬ ವಾಗಿದ್ದ. 

18-ಕೆಿಂರ್ಪ ಸ್ಮುದಿ : (RED SEA) 

ಆಫ್ಿರ್ಕ ಮತ್ತು  ಏಷ್ಠಯ ದ ನ್ಡುವೆ ಇರುವ ಕೆಿಂಪು ಸಮುದ್  (ಎರಿರ್್ಥಯನ್ ಸಮುದ್ವೂ ಹೌದು) 

ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದ ಜ್ಲ್ಯನ್ಯನ್ ಪ್್ದೇಶವಾಗಿದ್ದ. ದಕಿ್ತ ಣದಲಿಿ  ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡೇಬ್ 

ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು  ಅಡೆನ್ ಕೊಲಿಿ  ಮೂಲಕ ಸಾಗರಕೆಕ  ಸಂಪಕಯ ಕಲಿಪ ಸ್ತತ್ು ದೆ. ಅದರ 

ಉತ್ರು ರಕೆು  ಸಿನಯ್ಸ ಪಯಾಯಯ ದವ ೀಪ, ಅಕಾಬಾ ಕೊಲಿಿ  ಮತ್ತು  ಸೂಯ್ದಜ್ ಕೊಲಿಿ  

(ಸೂಯ್ದಜ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಹೊೀಗುವ ಮಾಗಯ) ಇದೆ. ಗಿೆ ೀಟ್ ರಿಫ್್  ಕಣಿವೆಯ ಒಿಂದು 

ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕೆಿಂರ್ಪ ಸ್ಮುದಿದ ಬಿರುಕ್ತನಿಿಂದ ಈ ಸ್ಮುದಿವನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ.   

ಕೆಿಂಪು ಸಮುದ್ದ ಲವಣಾಿಂಶವು ವಿಶಾ ದ ಸರಾಸರಿಗಿಿಂತ್ರ ಸುಮಾರು 4 ಪ್್ ತ್ರಶತ್ರದಷ್್ಟ  ಹೆಚಾು ಗಿದ್ದ. 

ಏಕೆಿಂದರೆ: 

1. ಸ್ವಗರಕೆು  ಹರಿಯುವ ಪ್್ಮುಖ ನ್ದ್ಧಗಳು ಅರ್ವಾ ತರೆಗಳ ಕೊರತೆ. 

2. ಕಡಿಮೆ ಲವಣಾಿಂಶದ ನಿೋರನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ವಗರದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ರ 

ಸಂಪ್ಕಾ. 

3. ಹೆಚಿು ನ್ ಆವಿಯಗುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ. 

 

19- ಹಾಿಂಗ್ ಕಾಿಂಗ್್ನಿಿಂದ ವಲಸ್ಯ ಬಂದವರಿಗೆ ನಿಧಿ ಸಾಥ ಪಸ್ಲು 

ನಿಧ್ಯರಿಸಿದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡ ಮ್: 

1. ತ್ರನ್ು  ಹಿಿಂದ್ಧನ್ ವಸ್ವಹತ್ತ ‘ಹಾಿಂಗ್ ರ್ಕಿಂಗ್’ನ್ಲಿ್ಲ  ಹೆಚ್ಚು ತ್ರು ರುವ ರಾಜ್ಕಿೋಯ ದಬ್ದಬ ಳಕೆಯಿಿಂದ 

ತ್ರಪ್ರಪ ಸಿಕೊಿಂಡು ಹಾಿಂರ್ಕಿಂಗ್್ನಿಿಂದ ವಲಸ್ಥ ಬಂದವರಿಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನೆಲೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು, 

 ಬ್್ಸ ಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು € 43 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ($ 59 ಮಿಲ್ಲಯನ್) ಮೊತ್ರು ದ ನಿಧಿಯನುು  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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2. ಬ್್ಸ ಟಿಷ್ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ (ಸ್ವಗರೊೋತ್ರು ರ) ಪಾಸ್್ಪೊೋಟ್ಾ ಗಳನುು  ಹಿಂದ್ಧರುವ ಹಾಿಂಗ್ ರ್ಕಿಂಗ್್ನ್ 7.4 

ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ಮುಕು ವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು, ವಾಸಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ಸಂಭಾವಯ  ಪೌರತ್ರಾ ವನುು  ನಿೋಡಲು ವಿಶೇಷ ವಿೋಸ್ವಗಳ ಕ್ಕರಿತ್ತ ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

 

20- ಜೆಾ ನ್ವಾಪ ಮಸಿೀದ.  (Gyanvapi Mosque) 

ರ್ಕಶಿ ವಿಶಾ ನಾರ್ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ಕು ದಲಿ್ಲರುವ ‘ಜಾಾ ನ್ವಾಪ್ರ ಮಸಿೋದ್ಧ’ಯ ಸಮಿೋಕೆಷ  ನ್ಡೆಸುವಂತೆ 

ವಾರಣಾಸಿಯ ಸೆ ಳೋಯ ನಾಯ ಯಲಯವು ಭಾರತ್ರೋಯ ಪುರಾತ್ರತ್ರಾ  ಸವೇಾಕ್ಷಣಾ ಮಂಡಳಗೆ (ASI) 

ನಿದೇಾಶನ್ ನಿೋಡಿದ್ದ. ಇದರಿಿಂದ ಅಸಿು ತ್ರಾ ದಲಿ್ಲರುವ ಕಟ್ ಡವು ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯ ‘ಅತ್ರಶಯೋಕಿು ಯ 

ಹೇರಿಕೆ’, ‘ಬದಲ್ಯವಣೆ’ ಅರ್ವಾ ‘ಸೇಪ್ಾಡೆ’ ಅರ್ವಾ ಯವುದೇ ಧಾಮಿಾಕ ಕಟ್ ಡದ ಮೇಲಣ 

ರಚನಾತ್ರೂ ಕ ಅತ್ರಕ್ಮಣವಾಗಿದ್ದಯ್ದ ಎಿಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

ಏನಿದು ಪಿ ಕರಣ? 

ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ವತ್ರಾ ಔರಂಗಜೇಬ ಮಸಿೋದ್ಧ ನಿಮಿಾಸಲು ಹಳೆಯ ರ್ಕಶಿ ವಿಶಾ ನಾರ್ ದೇವಾಲಯದ 

ಭಾಗಗಳನುು  ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿದಾು ರೆ ಎಿಂದು ಅಜಾಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಇದರಲಿ್ಲ  ‘ಜಾಾ ನ್ವಪ್ರ 

ಮಸಿೋದ್ಧ’ ನಿಮಿಾಸಲ್ಯಗಿರುವ ಭೂಮಿಯನುು  ಹಿಿಂದೂಗಳಗೆ ಹಸ್ವು ಿಂತ್ರರಿಸುವಂತೆ 

ಒತಾು ಯಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಈ ಅಜಾಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಯ ಯಲಯ ಈ ಆದೇಶವನುು  ಹರಡಿಸಿದ್ದ. 

 

 21-ನಯ ನ ಸಿು ಫರ್ ( ಮಕಿೊೀಸ್ಯನ್ೂ ರ್ ಆಧಾರಿತ್ 

ಸಿ್ ೀಟಕದ ಜಾಡು ಪತೆು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ನ್) :  (NanoSniffer)  

1. ಇದು ಮೈಕ್ೊೋಸ್ಥನ್್ ರ್ ಆಧಾರಿತ್ರ ಸಫ ೋಟಕದ ಜಾಡು ಪ್ತೆು ಮಾಡುವ ಸ್ವಧನ್ (Microsensor based 

explosive trace detector- ETD) ಆಗಿದ್ದ. 

2. ಐಐಟಿ ಬ್ದಿಂಬೆ ಇನುು ಯ ಬೇಟ್ಟಡ್ ಸ್್ವ ಟ್ಾಅಪ ನಾಯ ನೊೋಸಿು ಫ್ ಟ್ಟರ್ಕು ಲಜೋಸ್ (IIT Bombay 

Incubated Startup Nanosniff Technologies) ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ವಿಶಾ ದ ಮೊದಲ 

ಮೈಕ್ೊೋಸ್ಥನ್್ ರ್ ಆಧಾರಿತ್ರ ಸಫ ೋಟಕದ ಜಾಡು ಪ್ತೆು ಮಾಡುವ ಸ್ವಧನ್ (ETD) ವಾಗಿದ್ದ. 
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3. ‘ನಾಯ ನೊಸಿು ಫರ್’ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಮತ್ತು  ಉತಾಪ ದನೆಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  100% ‘ಮೇಡ್ 

ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯ ಉತ್ರಪ ನ್ು ’ ಆಗಿದ್ದ. ‘ನಾಯ ನೊಸಿು ಫರ್’ ನ್ ಪ್್ಮುಖ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ವು ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು  

ಯುರೊೋಪ್ರನ್ಲಿ್ಲ  ಪೇಟ್ಟಿಂಟ್ ಪ್ಡೆದ್ಧದ್ದ. 

4. ಈ ಸ್ವಧನ್ವು 10 ಸ್ಥಕೆಿಂಡುಗಳಗಿಿಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸಫ ೋಟಕಗಳನುು  ಪ್ತೆು  ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಇದು ಸಫ ೋಟಕಗಳನುು  ವಿವಿಧ ವಗಾಗಳಾಗಿ ಗುರುತ್ರಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ವಗಿೋಾಕರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

 

22-ಡೂಮ್ೂ  ಡೇ ಹಿಮನ್ದ: (Doomsday Glacier) 

1.  ಈ ಹಿಮನ್ದ್ಧಯನುು  ‘ಥ್ಾ ೈಟ್್ ’ (Thwaites) ಹಿಮನ್ದ್ಧ ಎಿಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ, 

ಇದು ಅಿಂಟಾಕ್್ತ ಯಕಾದಲಿಿದೆ. 

2. ಈ ಹಿಮನ್ದ್ಧಯ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಬಹಳ ಹಿಿಂದ್ಧನಿಿಂದಲೂ ಕಳವಳಕೆು  ರ್ಕರಣವಾಗಿದ್ದ, ಏಕೆಿಂದರೆ 

ಇದು ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತ್ರಕ ಸಮುದ್  ಮಟ್  ಏರಿಕೆಯನುು  ಇನ್ು ಷ್್ಟ  

ವೇಗಗಳಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

3. ಥೈಟ್್  ಹಿಮನ್ದ್ಧ ಗರಿಷಾ  120 ಕಿ.ಮಿೋ ಅಗಲವನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. ಅದರ ವಿಸ್ವು ರವಾದ 

ಪ್್ದೇಶದ್ಧಿಂದಾಗಿ (1.9 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿ.ಮಿೋ), ಈ ಹಿಮನ್ದ್ಧಯ ಕರಗುವಿಕೆಯು ಜಾಗತ್ರಕ ನಿೋರಿನ್ 

ಮಟ್ ವನುು  ಅಧಾ ಮಿೋಟರ್್ಗಿಿಂತ್ರಲೂ ಹೆಚಿು ಸುವಷ್್ಟ  ಸ್ವಕಷ್್ಟ  ನಿೋರನುು  ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ. 

 

23- ಸ್ತಧಾರಿತ್ ಆಿಂಟಿಕ್ತವ ಟಿೀಸ್ ಮಾಯ ನೇಜ್ಞೂ ಿಂಟ್ ಸಿಸ್್ ಮ್: 
(Advanced Antiquities Management System) 

1.  ಇದನುು  ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ಗೋವಾ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. 

2. ಪ್ಾಚಿೋನ್ ವಸುು ಗಳನುು  ಸಂಗ್ಹಿಸಲು ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಇಿಂತ್ರಹ ಮೊದಲ ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಇದಾಗಿದ್ದ. 
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3. AAMS ಎನುು ವುದು ವಿವಿಧ ವಸುು ಗಳನುು  ಸಂಗ್ಹಿಸಲು ಸ್ವಫ್್ ್ವೇರ್ ಚಾಲ್ಲತ್ರ ಸಾ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ರ 

ಸಂಗ್ಹವಯ ವಸೆ್ಥ  ಯಗಿದ್ದ. 

4. ಪ್್ಸುು ತ್ರ, 83 ಪ್ಾಚಿೋನ್ ವಸುು ಗಳನುು  ಈ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಯ ಮೂಲಕ ಪ್ಟ್ಿ  ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಮತ್ತು  

ಸ್ವಫ್್ ್ವೇರ್್ಗೆ ಲ್ಲಿಂಕ್ಸ ಮಾಡಲ್ಯದ ಪ್ಾಚಿೋನ್ ವಸುು ಗಳ ಬಗೆಗ  ತ್ರಾ ರಿತ್ರ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  

ಒದಗಿಸುವುದು, ಶೇಖರಣಾ ಸೆ ಳವನುು  ಉಳಸುವುದು ಮತ್ತು  ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಪ್ಾಮುಖಯ ತೆಯ 

ವಸುು ಗಳ ಉತ್ರು ಮ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನುು  ಖಾತ್ರರಿಪ್ಡಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಗಿದ್ದ. 

 24-ಬಿ್ರಸ್ಯಲೀಸಿಸ್: (Brucellosis) 

1. ಬ್್ಯಸ್ಥಲೋಸಿಸ್ ‘ಬ್್ಯಸ್ಥಲಿ್ಯ ’ ಎಿಂಬ ಬ್ದಯ ಕ್ಿ ೋರಿಯಂನಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಜೂನೊೋಟಿಕ್ಸ ಸೋಿಂಕ್ಕ 

(zoonotic infection) ಆಗಿದ್ದ. 

2. ಈ ಬ್ದಯ ಕ್ಿ ೋರಿಯದ ಸೋಿಂಕ್ಕ ಪ್ಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷಯ ರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದು. ಈ ಸೋಿಂಕ್ಕ 

ಸ್ವಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಕಚಾು  ಅರ್ವಾ ಪಾಶು ರಿೋಕರಿಸಿದ ಡೈರಿ ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳ ಸೇವನೆಯ ಮೂಲಕ 

ಹರಡುತ್ರು ದ್ದ. 

25-ಉಮ್ಿಂಗೀಟ್ ನ್ದ: (Umngot) 

1.  ಇದು ಮೇಘಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಹರಿಯುವ ನ್ದ್ಧಯಗಿದ್ದ. 

2. ಇದು ಭಾರತ್ರದ ಸಾ ರ್ಚ / ಸಪ ಷ್ ವಾದ ನ್ದ್ಧ ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಈ ನ್ದ್ಧ ಬ್ದಿಂಗಿಾದೇಶದ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ‘ಡಾಕಿ’ (Dawki) ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್್ವಾಸಿಗರನುು  

ಆಕಷಿಾಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಈ ನ್ದ್ಧಯು ರಿ ಪಾು ರ್ (ಜೈಿಂತ್ರಯ  ಬೆಟ್ ಗಳು) ಮತ್ತು  ಹೇಮಾ ಖೈರಿಮ (ಖಾಸಿ ಬೆಟ್ ಗಳು) ನ್ಡುವಿನ್ 

ನೈಸಗಿಾಕ ಗಡಿಯಗಿದ್ದ. 

ಸ್ತದೆಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

ಮೇಘಾಲಯದ ಉಮಾಿಂಗೋಟ್ ನ್ದ್ಧಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಿಾಸಲ್ಯಗುತ್ರು ರುವ 210 ಮೆಗಾವಾಯ ಟ್ 

ಸ್ವಮರ್ಯ ಾದ ಜ್ಲವಿದುಯ ತ್ ಯೋಜ್ನೆಯನುು  ಕನಿಷಾ  12 ಹಳಳ ಗಳು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೊೋಧಿಸುತ್ರು ವೆ. 

 

26-ಉರುಕಾ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1.  ಉರುರ್ಕ (Uruka) ಮಾಘ ಬ್ಸಹು ಹಬಬ ದ ಆರಂಭವನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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2. ರೊಿಂಗಾಲ್ಲ ಬ್ಸಹು ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  ಅಸ್್ವ ಿಂನ್ಲಿ್ಲ  ಉರುರ್ಕವನುು  ನ್ಡೆಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ, ಇದು 

ಅಸ್್ವ ಮಿೋಸ್ ಹಸ ವಷಾದ ಆರಂಭವನುು  ಸೂಚಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

 

27-ಗಿಾ ಯ ಿಂಡ್ ವೆಸ್್ ನ್ಯ ಟಿ ಿಂಕ್ (GWT) ರಸ್ಯು ಯಾಗಿ EVR ಪೆರಿಯಾರ್ 

ಸ್ಲೈ: 
1.  ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಸೈನ್್ಬೊೋಡ್್ಾಗಳಲಿ್ಲನ್ EVR ಪ್ರಿಯರ್ ಸಲ ರಸ್ಥು ಯನುು  ಗ್ಾ ಯ ಿಂಡ್ 

ವೆಸ್ ನ್ಾ ಟ್ ಿಂಕ್ಸ (Grand Western Trunk -GWT) ರಸ್ಥು  ಎಿಂದು ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಿದಾಗಿನಿಿಂದ 

ವಿವಾದಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ಧು ವೆ. 

2. ತ್ರರುವಾಯ, ಚೆನೆು ೈ ಹೆದಾು ರಿ ಇಲ್ಯಖ್ಯ ತ್ರಮೂ  ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್್ರ್ಕರ ರಸ್ಥು ಯ ಹೆಸರು 

‘ಗ್ಾ ಯ ಿಂಡ್ ವೆಸ್ ನ್ಾ ಟ್ ಿಂಕ್ಸ’ (GWT) ರಸ್ಥು  ಎಿಂದು ಸಪ ಷ್ ಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. 

3. ಗ್ಾ ಯ ಿಂಡ್ ವೆಸ್ ನ್ಾ ಟ್ ಿಂಕ್ಸ ರಸ್ಥು ಯ ಹಳೆಯ ಸಂಖ್ಯಯ ಯು NH 4 ಎಿಂದಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  

ಇದನುು  ಪೂನ್ಮಲಿಿ  ಹೈ ರೀಡ್ ಎಿಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ಈ ರಸ್ಥು ಯನುು  1850 ರಲಿ್ಲ  

ಬ್್ಸ ಟಿಷರು ನಿಮಿಾಸಿದರು ಮತ್ತು  ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. 

 28-ಸ್ಯರೀಜಾ (Seroja): 
1.  ಇದು ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಪ್ಶಿು ಮ ಆಸ್್ಥ ರೋಲ್ಲಯದ ಕರಾವಳಯ ಬಳ ರೂಪ್ಗಿಂಡ 

ಉಷಿ ವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತ್ರವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಇಿಂಡೊೋನೇಷ್ಠಯ  ಭಾಷ್ಠಯಲಿ್ಲ  ‘ಸ್ಥರೊೋಜಾ’ ಎಿಂದರೆ ‘ಕಮಲ’ ಎಿಂದರ್ಾ. 

 

29-ಪೀಶನ್ ಜೆಾ ನ್: 

1. ಇದು ಆರೊೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಪೊೋಷಣೆಯ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಡಿಜಟಲ್ ನಿಧಿಯಗಿದ್ದ. 
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2. ಅಶೋಕ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಸ್ಥಿಂಟರ್ ಫ್ಘರ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಅಿಂಡ್ ಬ್ಸಹೇವಿಯರ್ ಚೇಿಂಜ 

ಹಾಗೂ ಬ್ಸಲ್ ಮತ್ತು  ಮೆಲ್ಲಿಂಡಾ ಗೇಟ್್  ಫಿಂಡೇಶನ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ ದಲಿ್ಲ , ನಿೋತ್ರ ಆಯೋಗವು 

ಇದನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. 

3. ನೂಯ ಟ್ಿಷನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ  ಡಿಜಟಲ್ ಫಂಡ್ ಅನುು  ಸಂಪ್ನೂೂ ಲವಾಗಿ ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆ 

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದುು , ಆರೊೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಪೊೋಷಣೆಯ 14 ವಿಷಯಧಾರಿತ್ರ ಕೆಷ ೋತ್್ರ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ 

ಭಾಷ್ಠಗಳು, ಆರೊೋಗಯ  ಪ್್ರ್ಕರಗಳು, ಗುರಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು  ಮೂಲಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂವಹನ್ 

ಸ್ವಮಗ್ಿಗಳ ಆವಿಷ್ಠು ರಕೆು  ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ. 

30-ಇ-ಸಂತ್ಯ (E-SANTA)  

1. ಇದು ಎಲೆರ್್ಕ ರನಿಕ್ಸ ಮಾರುಕಟ್್ಟಯಗಿದ್ದ. ಇದು ಆರ್ಕಾ  ರೈತ್ರರು ಮತ್ತು  ಖರಿೋದ್ಧದಾರರನುು  

ಸಂಪ್ಕಿಾಸುವ ವೇದ್ಧಕೆಯಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ಕಿಂದ್  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. 

3. ಇದು ರೈತ್ರರಿಗೆ ಉತ್ರು ಮ ಬೆಲೆ ಪ್ಡೆಯಲು ಸ್ವಧಯ ವಾಗಿಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಇದು ರಫುು ದಾರರಿಗೆ 

ಗುಣಮಟ್ ದ ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳನುು  ನೇರವಾಗಿ ರೈತ್ರರಿಿಂದ ಖರಿೋದ್ಧಸಲು ಅನುವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ, ಇದು ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಾಯ ಪಾರದ ಪ್್ಮುಖ ಅಿಂಶವಾಗಿದ್ದ. 

4. ವೆಬ್ಪೊೋಟಾಲ್್ಗಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಯದ ಇ-ಸ್ವಿಂತಾ ಎಿಂಬ ಪ್ದದ ಅರ್ಾ ‘ಅರ್ಕಾ ಕಲು ರ್್ನ್ಲಿ್ಲ  

NaCSA ರೈತ್ರರ ವಾಯ ಪಾರವನುು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಎಲೆರ್್ಕ ರನಿಕ್ಸ ಪ್ರಿಹಾರ’. 

5. ಇ-ಸ್ವಿಂತಾ- ಅಪಾಯವನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ರಪ ನ್ು ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟ್್ಟ ಗಳ 

ಕ್ಕರಿತ್ತ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯದಲಿ್ಲ  ಹೆಚು ಳ, ಅನುಚಿತ್ರ ವತ್ರಾನೆಗಳ ವಿರುದಧ  

ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಿ ರೈತ್ರರ ಜೋವನ್ ಮಟ್  ಮತ್ತು  ಆದಾಯವನುು  ಹೆಚಿು ಸುತ್ರು ದ್ದ. 

31-ನ್ವಜಾತ್ ಶಿಶುಗಳು, ಚಕಕ  ಮಕಕಳು ಮತ್ತು  ಅವರ ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ 

ಸೂಕು ವಾದ ನರೆಹೊರೆಯ (ITCN) ತ್ರಬೇತ್ರ ಮತ್ತು  ಸಾಮರ್ಯ ಯ ವೃದಿ  

ಕಾಯಯಕಿಮ: 
1.   ‘ಬನಾಾಡ್ ವಾಯ ನ್ ಲ್ಲಯರ್ ಫಿಂಡೇಶನ್’ (BvLF) ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ ದಲಿ್ಲ  ನ್ಗರ ವಯ ವಹಾರಗಳ 

ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಸಂಸೆ್ಥಯು (NIUA) ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮವನುು  ಆಯೋಜಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಭಾರತ್ರದ ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಮಕು ಳ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಟುಿಂಬ ಸ್ಥು ೋಹಿ ನೆರೆಹರೆಗಳನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಲು 

ನ್ಗರ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಯುವ ವೃತ್ರು ಪ್ರರ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಈ 

ರ್ಕಯಾಕ್ಮವನುು  ವಿನಾಯ ಸಗಳಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮದಡಿಯಲಿ್ಲ , ನ್ಗರ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಯುವ ವೃತ್ರು ಪ್ರರನುು  ಪ್್ಮಾಣಿೋಕೃತ್ರ 

ತ್ರರಬೇತ್ರ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮರ್ಯ ಾವನುು  ಹೆಚಿು ಸುವ ಮಾಡೂಯ ಲ್್ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಕೌಶಲಯ ಪ್ಯಣಾಗಳಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

32-ಆಹಾರ ಕಿಾಿಂತ್ರ 
1. ಆಹಾರ ರ್್ಕ ಿಂತ್ರಯು ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಪ್ರಷ್ಟಠ ಕಾಿಂಶದ ಸ್ಮತೀಲಿತ್ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ ದ ಬಗೆೆ  

ಜಾಗೃತ್ರ ಮೂಡಿಸ್ತವ ಅಭಿಯಾನ್ವಾಗಿದೆ. 

2. ವಿಜಾಾ ನ್ ಭಾರತ್ರ (Vibha) ಮತ್ತು  ಗಿೋಬಲ್ ಇಿಂಡಿಯನ್ ಸೈಿಂಟಿಸ್್ ್  ಮತ್ತು  ಟ್ಟಕೊು ೋರ್್ಕ ಟ್್  

ಫೋರಂ (GIST) ಒಟ್ಾ ಗಿ “ಉತ್ರು ಮ ಆಹಾರ – ಉತ್ರು ಮ ಉಪಾಯ” ಗುರಿಯಿಂದ್ಧಗೆ ಈ 

ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯನುು  ಪ್ಾರಂಭಿಸಿವೆ. 

3. ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಇಡಿೋ ಪ್್ಪಂಚ ಎದುರಿಸುತ್ರು ರುವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳಾದ “ಹಸಿವು ಮತ್ತು  ಅನೇಕ 

ರ್ಕಯಿಲೆ”ಗಳಗೆ ಪ್ರಿಹಾರವನುು  ಕಂಡುಕೊಳುಳ ವುದು “ಆಹಾರ ರ್್ಕ ಿಂತ್ರ ಅಭಿಯನ್” ದ 

ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 
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33-ಏನಿದು ಮಂಕ್ತಡಾಕ್ೆ ೈಲ್? (What is Monkeydactyl? 

1.  ‘ಮಂಕಿಡಾಕ್ೆ ೈಲ್’ (Monkeydactyl), ಎಿಂಬುದು ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಪಿ್ರಚೀನ್ ‘ಮುಿಂಭಾಗದ 

ಹೆಬಬ ರಳು’ ಅಿಂದರೆ ಎದುರಾಳಿ ಹೆಬಬ ರಳುಗಳನ್ನು  (opposable thumbs) ಹೊಿಂದರುವ 

ಹಾರುವ ಸ್ರಿೀಸೃಪವಾಗಿದೆ. 

2. ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಚಿೋನಾದಲಿ್ಲನ್ ಲ್ಲಯನಿಿಂಗ್್ನ್ ಟಿಯೋಜಶನ್ ರಚನೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಹಸ ಸ್್ಯ ರೀಸಾರ್ (pterosaur) ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಪ್ತೆು ಯಗಿದ್ದ. ಇದು 160 ದಶಲಕ್ಷ 

ವಷಯಗಳಷ್್ಟ  ಹಳೆಯದು ಎಿಂದು ನಂಬಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಇದಕೆು  ಕುನ್್ಪೆಿಂಗಪ್ೆ ರಸ್ ಆಿಂಟಿಪೀಲಿಕಟಸ್ (Kunpengopterus antipollicatus) ಎಿಂದು 

ಹೆಸರಿಡಲ್ಯಗಿದ್ದ, ಇದನುು  “ಮಂಕ್ತಡಕ್ೆ ೈಲ್” ಎಿಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. 

4. ‘ಸ್್ಯ ರೀಸಾರ್’ ಪಿಭೇದಗಳು ಸರಿೋಸೃಪ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಡೈನೊೋಸ್ವರ್ ಪ್್ಭೇದಗಳಗೆ ನಿಕಟ 

ಸಂಬಂಧ ಹಿಂದ್ಧವೆ. ಕಿೋಟಗಳ ನಂತ್ರರ ಇವು ಹಾರಾಟ ನ್ಡೆಸಿದ ಮೊದಲ ಜೋವಿಗಳಾಗಿವೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಹೆಬೆಬ ರಳನ್ ಮುಿಂಭಾಗವು ಹೆಬೆಬ ರಳು ಏಕರ್ಕಲದಲಿ್ಲ  ಬ್ದಗಲು, ಅಪ್ಹರಿಸಲು ಮತ್ತು  ತ್ರರುಗಿಸಲು ಅನುವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ, ಹೆಬೆಬ ರಳನ್ ತ್ತದ್ಧ ಇತ್ರರ ಬೆರಳುಗಳ ತ್ತದ್ಧಗಳನುು  ಸಪ ಶಿಾಸಲು ಅನುವು 

ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ. ಮಾನ್ವರ ಜ್ತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಪ್ಾಚಿೋನ್ ಕೊೋತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ಚಿಿಂಪಾಿಂಜ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹ 

‘ಪ್ಾಚಿೋನ್ ಹೆಬೆಬ ರಳುಗಳು’ / ವಿರೊೋಧಿ ಹೆಬೆಬ ರಳುಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ಧವೆ. 
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34-ಟಿಕಾ ಉತ್ಯೂ ವ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 
1. ಇದನುು  ವಾಯ ಕ್ಿ ನೇಷನ್ ಫೆಸ್ಿ ವಲ್ ಅರ್ವಾ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ೂ ವ ಎಿಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. 

2. ಇದನುು  ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಕೊೋವಿಡ್ -19 ವಿರುದಧ  ಗರಿಷಾ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಅಹಾ ಜ್ನ್ರಿಗೆ ರೊೋಗನಿರೊೋಧಕ ಶಕಿು  / ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡುವ 

ಗುರಿ ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

 

35-ರೈಸಿನ ಸಂವಾದ: (Raisina Dialogue) 

1.  ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ್ನ್ 6 ನೇ ಆವೃತ್ರು ಯು ವಚ್ಚಾವಲ್ ಆಗಿ ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. 

2. ಸಮೊ ೋಳನ್ವನುು  ವಿದೇಶಾಿಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು  ಚಿಿಂತ್ರಕರ ಚಾವಡಿಯದ ಅಬ್ ವಾರ್ 

ರಿಸರ್ಚಾ ಫಿಂಡೇಶನ್ ಜಂಟಿಯಗಿ ಆಯೋಜಸಿದು ವು. 

3. 2021 ಆವೃತ್ರು ಯ ವಿಷಯವೆಿಂದರೆ, “# ವೈರಲ್ ವಲ್ು ಾ: ಔಟ್ ಬ್ೆ ಕ್್ಸ , ಔಟ್ ಲ್ಲಯಸ್ಾ ಮತ್ತು  ಔಟ್ 

ಆಫ್ ಕಂಟ್್ೋಲ್”. 

4. 2016 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ಾರಂಭವಾದ ‘ರೈಸಿನಾ ಡೈಲ್ಯಗ್’ ಅಿಂತ್ರರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಪ್್ಮುಖ 

ಜಾಗತ್ರಕ ಸಮೊ ೋಳನ್ವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಗಿಂಡಿದ್ದ. 

5. ರಾಜ್ಕಿೋಯ, ವಯ ವಹಾರ, ಮಾಧಯ ಮ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ದ ನಾಯಕರನುು  ಜಾಗತ್ರಕ 

ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಯನುು  ಚಚಿಾಸಲು ಮತ್ತು  ಸಮರ್ಕಲ್ಲೋನ್ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹರ್ಕರದ ಅವರ್ಕಶಗಳನುು  

ಅನೆಾ ೋಷಿಸಲು ಇದು ಆಹಾಾ ನಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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36-ಕ್ತರಿದಾದ-ರೇಖ್ಯಯ ಸ್ಯಫಟ್ಯ 1 (NLS 1) ನ್ಕ್ಷತಿ್ರ್ಪಿಂಜ: 

(Narrow-Line Seyfert 1 (NLS1) galaxy) 

1.  ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಖಗೋಳಶಾಸು ರಜ್ಞರು ಹಸ ಸಕ್ಿಯ ನ್ಕ್ಷತ್್ರಪುಿಂಜ್ವನುು  ಪ್ತೆು  ಮಾಡಿದಾು ರೆ. ಇದನುು  

ದೂರದ ಗಾಮಾ ಕಿರಣ ಹರಸೂಸುವ ನ್ಕ್ಷತ್್ರಪುಿಂಜ್ ಎಿಂದು ಗುರುತ್ರಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಇದು ಸುಮಾರು 31 ಬ್ಸಲ್ಲಯನ್ ಬೆಳಕಿನ್ ವಷಾಗಳ ದೂರದಲಿ್ಲದ್ದ. 

37-ಮಾನ್ಸ್ ಅಪಿಕಶನ್:(MANAS App) 

1. ಮಾನ್ಸ ಅಪಿ್ರಕಶನ್ ಆರೊೋಗಯ  ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಅಪಿ್ರಕಶನ್ ಆಗಿದ್ದ, ಇದರ ಪ್ಯಣಾ 

ಹೆಸರು ‘ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಸಾಮಾನ್ಯ  ವಧ್ಯನ ವಯ ವಸ್ಯಥ ’ (Mental Health and 

Normalcy Augmentation System) ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಇದನುು  ಪ್್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ  ವಿಜಾಾ ನ್, ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಮತ್ತು  ನಾವಿೋನ್ಯ ತೆ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಯು (PM-

STIAC) ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ರ್ಕಯಾಕ್ಮವೆಿಂದು ಗುರುತ್ರಸಿದ್ದ. 

3. ಭಾರತ್ರೋಯ ನಾಗರಿಕರ ಮಾನ್ಸಿಕ ಆರೊೋಗಯ ರ್ಕು ಗಿ ಅಪಿ್ರಕಶನ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

4. ಮಾನ್ಸ್ ಭಾರತ್ರೋಯ ನಾಗರಿಕರ ಮಾನ್ಸಿಕ ಸ್ವಾ ಸೆ ಯ ವನುು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಮಗ್  

ಮತ್ತು  ಅತಾಯ ಧುನಿಕ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಡಿಜಟಲ್ ವೇದ್ಧಕೆಯಗಿದ್ದ. 

5. ಇದು ವೈಜಾಾ ನಿಕವಾಗಿ ಮೌಲ್ಲಕರಿಸಿದ ಸೆ ಳೋಯ ಸ್ವಧನೆಗಳು ವಿವಿಧ ರಾಷಿ್ ರೋಯ ಸಂಶೋಧನಾ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅರ್ವಾ ಸಂಶೋಧಿಸಲಪ ಟ್  ಗಾಯ ಮಿಫೈಡ್ ಇಿಂಟರ್ಫಾಸ್ 

ಗಳಿಂದ್ಧಗೆ ಮಾನ್ಸ್ ಅಪಿ್ರಕಶನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಆರೊೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕಲ್ಯಯ ಣ 

ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳನುು  ಸಂಯೋಜಸುತ್ರು ದ್ದ. 

 

38-ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಲು ಪಿ್ರಧಿಕಾರವನ್ನು  ಸಾಥ ಪಸಿದ 

RBI: 

(RBI sets up authority to review regulations) 

1. ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಭಾರತ್ರೋಯ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ(RBI) ನಿಯಂತ್್ರಣ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಾ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರ 2.0 ಅನುು  

ರಚಿಸಿದ್ದ. 

2. ಈ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರವು ನಿಯಂತ್್ರಕ ನಿಯಮಗಳನುು  ಆಿಂತ್ರರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ 

ಸರಳೋಕರಣ ಮತ್ತು  ಅನುಷ್ಠಾ ನ್ಕೆು  ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ ತಾನು ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಿ 

ನಿಯಂತ್್ರಸುವ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ ಮಧಯ ಸೆ ಗಾರರಿಿಂದ ಸಲಹೆಗಳನುು  ಪ್ಡೆಯುತ್ರು ದ್ದ. 

3. ನಿಯಂತ್್ರಣ ಪ್ರಿಶಿೋಲನಾ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರವಾಗಿ RBI ನ್ ಡೆಪುಯ ಟಿ ಗವನ್ಾರ್ ಆದ ಎಿಂ.ರಾಜಶವ ರ 

ರಾವ್ ಅವರನುು  ನೇಮಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಿಶಿೋಲನ್ ಪ್ಾಧಿರ್ಕರವು ಮೇ 1 ರಿಿಂದ ಒಿಂದು ವಷಾದ 

ಅವಧಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ತೆಯನುು  ಹಿಂದ್ಧರುತ್ರು ದ್ದ. 
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4. ನಿಯಮಗಳು, ಸುತು ೋಲೆಗಳು, ವರದ್ಧ ಮಾಡುವ ವಯ ವಸೆ್ಥ ಗಳನುು  ಪ್ರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು ಇದೇ ರಿೋತ್ರಯ 

ಪ್ಾಧಿರ್ಕರವನುು  RBI 1999 ರಲಿ್ಲ  ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಿತ್ತು . 

39-ಸೈಬರ್್ಸ್ಯಪ ೀಸ್್ನ್ಲಿಿ  ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು  ಭ್ದಿತೆಗಾಗಿ ಕರೆ ನಿೀಡಿದ 

ಪ್ರಯ ರಿಸ್: (Paris Call for Trust and Security in Cyberspace) 

ಮೈಕ್ೊೋಸ್ವಫ್್  ಅಧಯ ಕ್ಷ ಬ್್ದಡ್ ಸಿೂ ತ್ ‘ಪಾಯ ರಿಸ್ ರ್ಕಲ್ ಫ್ಘರ್ ರ್ಕನಿಫ ಡೆನ್್  ಅಿಂಡ್ ಸ್ಥಕ್ಕಯ ರಿಟಿ ಇನ್ 

ಸೈಬರ್್ಸ್ಥಪ ೋಸ್್’  ಎಿಂಬ ಘೋಷಣೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ಕವಂತೆ ಭಾರತ್ರ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕವನುು  ಒತಾು ಯಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಜ್ಗತ್ತು  ಎದುರಿಸುತ್ರು ರುವ ಹಸ ಸೈಬರ್ ಭದ್ತಾ ಬೆದರಿಕೆಗಳನುು  ಎದುರಿಸಲು ಈವರೆಗೆ 75 ದೇಶಗಳು ಈ 

‘ಘೋಷಣೆಗೆ’ ಸೇರಿಕೊಿಂಡಿವೆ. 

1. ‘ಪಾಯ ರಿಸ್ ರ್ಕಲ್ ಫ್ಘರ್ ರ್ಕನಿಫ ಡೆನ್್  ಅಿಂಡ್ ಸ್ಥಕ್ಕಯ ರಿಟಿ ಇನ್ ಸೈಬರ್್ಸ್ಥಪ ೋಸ್’ ಯವುದೇ ಬಂಧನ್ 

ವಿರದ (ನಾನ್್ಬೈಿಂಡಿಿಂಗ್) ಘೋಷಣೆಯಗಿದ್ದ. 

2. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಸೈಬರ್್ಸ್ಥಪ ೋಸ್ ನ್ಲಿ್ಲ  ಸುರಕ್ಷತೆಯನುು  ಉತೆು ೋಜಸಲು, ತ್ರಪುಪ  ಮಾಹಿತ್ರಯಿಂದ್ಧಗೆ 

ವಯ ವಹರಿಸಲು ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು  ಮೂಲಸೌಕಯಾಗಳಗೆ ಅಪಾಯವನುು ಿಂಟುಮಾಡುವ 

ಹಸ ಬೆದರಿಕೆಗಳನುು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ದೇಶಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ್ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಒಟ್ಾ ಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಿಂದು ಅದು ಕರೆ ನಿೋಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಫ್ೆ ಿಂರ್ಚ ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಎಮಾಯ ನುಯ್ದಲ್ ಮಾಯ ಕ್ೊ ೋನ್ ಅವರು 2018 ರಲಿ್ಲ  ಯುನೆಸು ೋ 

ಮತ್ತು  ಪಾಯ ರಿಸ್ ಶಾಿಂತ್ರ ವೇದ್ಧಕೆಯಲಿ್ಲ  ನ್ಡೆದ ಇಿಂಟನೆಾಟ್ ಆಡಳತ್ರ ವೇದ್ಧಕೆಯ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  

‘ಪಾಯ ರಿಸ್ ರ್ಕಲ್’ ಘೋಷಣೆಯನುು  ಮಂಡಿಸಿದರು. 

40-ಈಟ್ ಸಾೂ ಟ್ಯ ಸಿಟಿಸ್ ಚಾಲೆಿಂಜ್:(EatSmart Cities Challenge) 

1. ವಸತ್ರ ಮತ್ತು  ನ್ಗರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. 

2. ಈಟ್ ಸ್ವೂ ಟ್ಾ ಸಿಟಿೋಸ್ ಚಾಲೆಿಂಜ ಅನುು  ಈಟ್ ರೈಟ್ ಇಿಂಡಿಯಾ (Eat Right India) 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ಉಪ್ಕ್ಮಗಳನುು  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವ ಮತ್ತು  ಹೆಚಿು ಸುವ 

ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳನುು  ಗುರುತ್ರಸಲು ನ್ಗರಗಳ ನ್ಡುವಿನ್ ಸಪ ರ್ಧಾಯಗಿ ಈ ಸವಾಲನುು  

ಕಲ್ಲಪ ಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

3. ಈ ವಿಶಿಷ್  ಸವಾಲು, ಸ್ವೂ ಟ್ಾ ಸಿಟಿೋಸ್ ಮಿಷನ್್ನ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ರಾ ದಲಿ್ಲ , ಸರಿಯದ ಆಹಾರ 

ಪ್ದಧ ತ್ರ ಮತ್ತು  ಅಭಾಯ ಸಗಳ ವಾತಾವರಣವನುು  ಸೃಷಿ್ ಸುತ್ರು ದ್ದ, ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು  

ನಿಯಂತ್್ರಕ ವಾತಾವರಣವನುು  ಬಲಪ್ಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ, ಗ್ಾಹಕರಲಿ್ಲ  ಜಾಗೃತ್ರ ಮೂಡಿಸುತ್ರು ದ್ದ 

ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರದ ಪ್್ಮುಖ ನ್ಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ರು ಮ ಆಹಾರ ಆಯ್ದು ಗಳನುು  ಮಾಡಲು 

ಗ್ಾಹಕರನುು  ಒತಾು ಯಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಈ ಸವಾಲು ಎಲಿ್ಯ  ಸ್ವೂ ಟ್ಾ ನ್ಗರಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಗಳ ರಾಜ್ಧಾನಿ / ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ 

ಪ್್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು  5 ಲಕ್ಷಕೂು  ಹೆಚ್ಚು  ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಹಿಂದ್ಧರುವ ನ್ಗರಗಳಗೆ ಮುಕು ವಾಗಿದ್ದ. 

41-ಎಲಿರಿಗೂ ಸಾರಿಗೆ (ಟಿ 4 ಆಲ್) ಸ್ವಾಲು: (Transport 4 All (T4All) Challenge)  

1. ವಸತ್ರ ಮತ್ತು  ನ್ಗರ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸ್ವರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ನಿೋತ್ರ ಸಂಸೆ್ಥ  

(ITDP) ಯ ಸಹಯೋಗದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. 

2. ಎಲಿ್ಯ  ನಾಗರಿಕರ ಅಗತ್ರಯ ಗಳನುು  ಉತ್ರು ಮವಾಗಿ ಪ್ಯರೈಸಲು ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಸ್ವರಿಗೆಯನುು  

ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಿಹಾರವನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಲು ನ್ಗರಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಗುಿಂಪುಗಳು 

ಮತ್ತು  ಸ್್ವ ಟ್ಾ ಅಪ್ಗಳನುು  ಒಟ್ು ಗೂಡಿಸುವುದು ಈ ಸವಾಲ್ಲನ್ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 
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3. ಎಲಿ್ಯ  ಸ್ವೂ ಟ್ಾ ಸಿಟಿೋಸ್ ಮಿಷನ್ ನ್ಗರಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಗಳ ಮತ್ತು  ಕಿಂದ್ಾಡಳತ್ರ ಪ್್ದೇಶಗಳ 

(UTs) ರಾಜ್ಧಾನಿಗಳು ಮತ್ತು  5 ಲಕ್ಷಕಿು ಿಂತ್ರ ಹೆಚ್ಚು  ಜ್ನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಹಿಂದ್ಧರುವ ಎಲಿ್ಯ  

ನ್ಗರಗಳು ಈ ಸವಾಲ್ಲಗೆ ಅಹಾವಾಗಿವೆ. 

42-ಲಿಿಂಗ ಸಂವಾದ:(Gender Samvaad) 

 ಲ್ಲಿಂಗ ಸಂವಾದ ರ್ಕಯಾಕ್ಮವನುು  ಗಿಾಮಿೀರ್ಣಭಿವೃದಿ  ಸ್ಚವಾಲಯವು ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ್ದ. 

1. ಈ ರ್ಕಯಾಕ್ಮವು ‘ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಅಿಂತಯ ೀದಯ ಯೀಜನ – ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ 

ಗಿಾಮಿೀಣ ಜೀವನೀಪ್ರಯ ಮಿಷನ್ (DAY-NRLM) ಮತ್ತು  ಈ ಪಿಯತ್ು ದಿಂದ 

ಹೊರಹೊಮುೂ ವ ಅನ್ನಭ್ವಗಳನ್ನು  ಹಂಚಕೊಳಳ ಲು ಒಿಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ  

ವೇದಕೆಯನ್ನು  ರಚಸ್ಲು’ ಆರ್ಥಯಕತೆಯಲಿಿ  ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಬಾಲಿಕೆಯರನ್ನು  

ಸ್ಬಲಿೀಕರಣಗಳಿಸ್ಲು ಅಗತ್ಯ  ಕಿಮಗಳು ‘(IWWAGE) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಜಂಟಿಯಗಿ 

ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ. 

2. ದೇಶಾದಯ ಿಂತ್ರ DAY-NRLM ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಿಂಗ ಸಂಬಂಧಿತ್ರ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳ ಮೂಲಕ ಲ್ಲಿಂಗ 

ಜಾಗೃತ್ರ ಮೂಡಿಸುವುದು, ಉತ್ರು ಮ ಅಭಾಯ ಸಗಳನುು  ತ್ರಳದುಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ರಾಜ್ಯ ಗಳ 

ಮತ್ತು  ತ್ರಳಮಟ್ ದಲಿ್ಲನ್ ಧಾ ನಿಗಳನುು  ಆಲ್ಲಸುವ ಉದ್ದು ೋಶದ್ಧಿಂದ ಈ ಪ್್ಯತ್ರು ವನುು  

ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

43-ಡಿಸ್ಕ  ಫೂಟೆಡ್ ಬಾವಲಿಗಳು:  (Disc-footed bat) 
ಇತ್ರು ೀಚ್ಗೆ, ರ್ಮರ್ಘಲಯವು ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಬಿದರಿನ್ ಮರಗಳ ರ್ಮಲೆ ವಾಸಿಸ್ತತ್ರು ರುವ 

ಬಾವಲಿಗಳನ್ನು   ಪತೆು ಹಚಚ ದೆ, ಅದರ ಡಿಸ್ಕ ೆಳು (ಪಂಜದ ಒಳ ಭಾಗ) ಜಗುಟಾಗಿವೆ. 

1.  ಈ ಡಿಸ್ು -ಫ್ಯಟ್ ಬ್ದವಲ್ಲಗಳು (ಯೂಡಿಸು ೋಪ್ಸ್ ಡೆಿಂಟಿಕ್ಕಲಸ್-Eudiscopus 

denticulus) ಮಾಯ ನಾೂ ರ್್ನ್ ಹತ್ರು ರದ ಆವಾಸಸೆ್ವ ನ್ದ್ಧಿಂದ ಪ್ಶಿು ಮಕೆು  1,000 ಕಿ.ಮಿೋ 

ದೂರದಲಿ್ಲರುವ ನಿಂಗಿಿ ಲೆಮ್ ವನ್ಯ ಜೀವಿ ಅಭ್ಯಾರಣಯ ದ (Nongkhyllem Wildlife 

Sanctuary) ಬಳಿಯ ರ್ಮರ್ಘಲಯದ ಲೈಲಾಡ್ ಪಿದೇಶದಲಿಿ  (Lailad 

area) ಕಂಡುಬಂದ್ಧದ್ದ. 

2. ಡಿಸ್ು -ಫ್ಯಟ್ ಬ್ದವಲ್ಲಗಳನುು  ಮೇಘಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಹಿಡಿದ ನಂತ್ರರ ಮೇಘಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ಬ್ದವಲ್ಲಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  66 ಕೆು  ಏರಿದ್ದ, ಇದು ಭಾರತ್ರದ ಯವುದೇ ರಾಜ್ಯ ದಲಿ್ಲ  ಅತ್ರ ಹೆಚ್ಚು . 

ಇದು ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಬ್ದವಲ್ಲಗಳ ಪ್್ಭೇದಕೆು  ಮತು ಿಂದು ಜಾತ್ರಯ 

ಬ್ದವಲ್ಲಗಳನುು  ಸೇರಿಸಲು ರ್ಕರಣವಾಗಿದ್ದ. 
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44-ಚೀಲಿಸಾು ನ್ ಮರಭೂಮಿ: (Cholistan desert) 

1. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ವು ನ್ದಲಿ್ಲದ್ದ. 

2. ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಈ ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ  ‘ಎರಡು ಗ್ೆ ೋಟ್ ಇಿಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಡ್್ಾ’ 

ಅರ್ವಾ ಹೆಬಬ ಕಕ  (GIBs) ಗಳನುು  ಬೇಟ್ಟಯಡಿದ, ರ್ಕರಣರ್ಕು ಗಿ ಅದು ಸುದ್ಧು ಯಲಿ್ಲದ್ದ. 

3. ‘ಗ್ೆ ೋಟ್ ಇಿಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಡ್ಾ’ ರಾಜ್ಸೆ್ವ ನ್ದ ರಾಜ್ಯ  ಪ್ಕಿಷ ಯಗಿದುು , ಇದನುು  ಭಾರತ್ರದ 

ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ತ್ರೋವ್ವಾಗಿ ಅಳವಿನಂಚಿನ್ಲಿ್ಲರುವ (CR) ಪ್ಕಿಷ  ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

4. ರಾಜ್ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲರುವ ‘ಹೆಬಬ ಕು ಗಳ’ ಸಂಖ್ಯಯ ಯು 100 ಕಿು ಿಂತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಿದುು  ಜಾಗತ್ರಕವಾಗಿ 

ಅವುಗಳ ಒಟ್ು  ಸಂಖ್ಯಯ ಯ 95% ಆಗಿದ್ದ. 

5. 1994 ರಲಿ್ಲ , ‘ಗ್ೆ ೋಟ್ ಇಿಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಡ್ಾ’ ಅರ್ವಾ ಹೆಬಬ ಕು  ಗಳನುು  ನಿಸಗಾ ಹಾಗೂ 

ನೈಸಗಿಾಕ ಸಂಪ್ನೂೂ ಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿನ್ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಒಕೂು ಟವು (International 

Union for Conservation of Nature-IUCN) ‘ಅಳವಿನಂಚಿನ್ಲಿ್ಲರುವ’ ಪ್ಕಿಷ  ಪ್್ಭೇದ 

ಎಿಂದು ವಗಿೋಾಕರಿಸಿತ್ತ, ಆದರೆ ಈ ದ್ಡು  ಪ್ಕಿಷ ಗಳ ಉಳವಿಗೆ ಉಿಂಟಾಗುತ್ರು ರುವ ನಿರಂತ್ರರ 

ಬೆದರಿಕೆಯನುು  ಗಮನ್ದಲಿ್ಲಟ್ು ಕೊಿಂಡು, ಈ ಪ್್ಭೇದವನುು   2011 ರಲಿ್ಲ   “ತ್ರೋವ್ವಾಗಿ 

ಅಳವಿನಂಚಿನ್ಲಿ್ಲರುವ” ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

6. ರಾಜ್ಸೆ್ವ ನ್ದ ವನ್ಯ ಜೋವಿ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳು, ಸುದ್ಧೋಘಾ ಚಚೆಾಯ ನಂತ್ರರ, 2019 ರಲಿ್ಲ  

ವನ್ಯ ಜೋವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ರ್ಕಯ್ದು ಯಡಿ ಸಂರಕಿಷ ಸಲಪ ಟ್  ‘ಗ್ೆ ೋಟ್ ಇಿಂಡಿಯನ್ ಬಸ್ ಡ್ಾ’ 

ಅನುು  ರಾಜ್ಸೆ್ವ ನ್ದ ಡಸಟ್ಾ ನಾಯ ಷನ್ಲ್ ಪಾಕ್ಸಾ (DNP) ನ್ಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯ ಪ್್ರ ವ್ ಬ್್ಸ ೋಡಿಿಂಗ್ 

(ಮಾನ್ವರ ಆರೈಕೆಯಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್ಕಿಷ ಗಳ ಸಂತಾನೊೋತ್ರಪ ತ್ರು ) ಮಾಡಲು ಡೆಹ್ಾಡೂನ್್ 

ಮೂಲದ ವನ್ಯ ಜೋವಿ ಸಂಸೆ್ಥ ಗೆ  ಅನುಮತ್ರ ನಿೋಡಿದಾು ರೆ. 

7. ಇವುಗಳನುು , ರ್ಕಡು ಪ್ಾಣಿಗಳ ವಲಸ್ಥ ಪ್್ಭೇದಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಮಾವೇಶ (CMS) ಮತ್ತು  

CITES ನ್ ಅನುಸೂಚಿ 1 ರಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

 

 

45-ಟಿಕ್ತ ರಚನ:  (Tiki Formation) 

1.  ಟಿಕಿ ಸಂರಚನೆಯು ಮಧಯ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಟ್ಯಸಿಕ್ಸ ಭೌಗೋಳಕ 

ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತ್ರದ ‘ಸಂರಚನೆ’ ಆಗಿದ್ದ. ಇದು ಕಶೇರುಕ ಪ್ಳೆಯುಳಕೆಗಳ 

ನಿಧಿಯಗಿದ್ದ. 

2. ಈ ನಿದ್ಧಾಷ್  ಪ್ಳೆಯುಳಕೆಗಳಲಿ್ಲ  ಡೈನೊೋಸ್ವರ್್ಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದ್ಧವೆ, 

ಆದರೂ ಇನೂು  ಯವುದೇ ಪ್್ಭೇದಗಳನುು  ನಿದ್ಧಾಷ್  ಕ್ಕಲವೆಿಂದು ಉಲಿೆ ೋಖಿಸಲ್ಯಗಿಲಿ . 
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ಸ್ತದೆಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

ಮಧಯ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲನ್ ಟಿಕಿ ರಚನೆ / ಸಂರಚನೆಯು ಕಶೇರುಕ ಪ್ಳೆಯುಳಕೆಗಳ ನಿಧಿಯಗಿದ್ದ, ಇದು 

ಈಗ ಹಸ ಪ್್ಭೇದವನುು  ಮತ್ತು  ಸುಮಾರು 220 ದಶಲಕ್ಷ ವಷಾಗಳ ಹಿಿಂದ್ದ  ವಾಸಿಸುತ್ರು ದು  

ಎರಡು ಜಾತ್ರಯ  ಸಿನೊೋಡಾಿಂಟ್ (cynodonts) ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಣಿ  ಇಲ್ಲ ತ್ರರಹದ ಪ್ಾಣಿಗಳ 

ಕ್ಕರಿತ್ತ ಮಾಹಿತ್ರಯನುು  ನಿೋಡಿದ್ದ. 

 

 

46-ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್: 

ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್- (Vande Bharat Mission- VBM), ನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕೊೋವಿಡ್ -19 ಮತ್ತು  

ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಲ್ಯಕ್ಸ ಡೌನ್ ರ್ಕರಣದ್ಧಿಂದಾಗಿ  ವಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿಲುಕಿದು  

 ಭಾರತ್ರೋಯರನುು  2020ರ ಮೇ 7 ರಿಿಂದ ಮರಳ ತ್ರರಲು ಪ್ಾರಂಭಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ, ಇದು ವಿಶಾ ದಲಿ್ಲ  

ಯವುದೇ ದೇಶವು ಪ್ಾರಂಭಿಸಿದ ಅತ್ರದ್ಡು  ನಾಗರಿಕ ಸೆ ಳಾಿಂತ್ರರ ರ್ಕಯಾಚರಣೆಯಗಿದ್ದ. 

1. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ, 18,19,734 ಪ್್ಯಣಿಕರನುು  ವಾಪ್ಸ್ ಕರೆತ್ರರಲು ಏರ್ ಇಿಂಡಿಯ (AI) 

ಸಮೂಹವು 11,523 ಒಳಬರುವ (inbound) ವಿಮಾನ್ಗಳನುು  ಮತ್ತು  ಇತ್ರರ 13,68,457 

ಪ್್ಯಣಿಕರನುು  ದೇಶದ್ಧಿಂದ ಹರಗೆ ಕರೆದ್ಯಯ ಲು 11,528 / ಹರಹೋಗುವ 

(outbound) ವಿಮಾನ್ಗಳನುು  ನಿವಾಹಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಈ ಹೆಚಿು ನ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ವಾಯು ವಗಾಾವಣೆಯನುು  

ನ್ಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ವಾಯುವಾಹಕಗಳಗೆ ಅದರ ಬಜೆಟ್ ವಾಹಕವಾದ ಏರ್ ಇಿಂಡಿಯ 

ಎಕ್್ಸ ್ಪ್್ಸ್ (supported by its budget carrier Air India Express) ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ 

ಅರ್ವಾ ಬೆಿಂಬಲ ನಿೋಡಿದ್ದ. 

47-ಐರೀಪಯ  ಒಕ್ಕಕ ಟದ ಮಂಡಳಿ: (Council of the European Union) 

1.  ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಒಕೂು ಟವನುು  (European Union) ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪ ಿಂದದಲಿ್ಲ  

ಪ್ಟ್ಿ  ಮಾಡಲ್ಯದ ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಒಕೂು ಟದ, ಏಳು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮೂರನೇ 
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ಸೆ್ವ ನ್ದಲಿ್ಲ  ‘ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಕೌನ್ಿ ಲ್’ ಅರ್ವಾ ‘ಐರೊೋಪ್ಯ  ಒಕೂು ಟದ ಮಂಡಳ’ 

(European Council) ಇದ್ದ. 

2. ಇದು ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಒಕೂು ಟದ ಮೂರು ಶಾಸರ್ಕಿಂಗ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  

ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಕಮಿಷನ್ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದ ಶಾಸರ್ಕಿಂಗ ಉಪ್ಕ್ಮಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ಗಳನುು  ತ್ರದುು ಪ್ಡಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಅನುಮೊೋದ್ಧಸಲು ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ 

ಸಂಸತ್ರು ನೊಿಂದ್ಧಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ. 

ಇದನ್ನು  1 ಜುಲೈ 1967 ರಂದು ಸೆ್ವ ಪ್ರಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

1. ಈ ಮಂಡಳಯ ಪ್ಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದು ೋಶ ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಒಕೂು ಟದ ಶಾಸರ್ಕಿಂಗ ಶಾಖ್ಯಯ 

ಎರಡು ವಿೋಟ್ೋ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಿಂದಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುವುದು. ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ 

ಪಾಲ್ಲಾಮೆಿಂಟ್ ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಒಕೂು ಟದ ಶಾಸರ್ಕಿಂಗ ಶಾಖ್ಯಯ ಎರಡನೇ ವಿೋಟ್ೋ 

ಸಂಸೆ್ಥಯಗಿದ್ದ. 

2. ಈ ಎರಡು ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಒಟ್ಾ ಗಿ ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಆಯೋಗದ ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ಗಳನುು  

ಮಾಪ್ಾಡಿಸಲು, ಅನುಮೊೋದ್ಧಸಲು ಅರ್ವಾ ತ್ರರಸು ರಿಸಲು ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ವೆ. 

ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಒಕೂು ಟದಲಿ್ಲ  ರ್ಕನೂನುಗಳನುು  ಪ್್ಸ್ವು ಪ್ರಸುವ ಅಧಿರ್ಕರ ಹಿಂದ್ಧರುವ 

ಏಕೈಕ ಸಂಸೆ್ಥ  ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಕಮಿಷನ್. 

3. ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಸಂಸತ್ರು ನೊಿಂದ್ಧಗೆ ಜಂಟಿಯಗಿ, ಈ ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಕೌನ್ಿ ಲ್ 

ಯುರೊೋಪ್ರಯನ್ ಒಕೂು ಟದ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿರ್ಕರವನುು  ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

 

48-ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ದನ್:(Civil Services Day)  

1. ಪಿ ತ್ರವಷಯ, ಏಪಿಲ್ 21 ಅನುು  ಭಾರತ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ‘ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ದನ್’ ಎಿಂದು 

ಆಚರಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರು ತ್ರಮೂ ನುು  ನಾಗರಿಕರ ಸೇವೆಗೋಸು ರ ತ್ರಮೂ ನುು  ತಾವು 

ಸಮಪ್ರಾಸಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ಮತ್ತು  ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು  ಕೆಲಸದಲಿ್ಲನ್ ರ್್ಶ ೋಷಾ ತೆಗೆ ತ್ರಮೂ  

ಬದಧ ತೆಗಳನುು  ನ್ವಿೋಕರಿಸುವ ಸಂದಭಾವಾಗಿ ಈ ದ್ಧನ್ವನುು  ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 

3. 1947 ರಲಿಿ , ದೆಹಲಿಯ ಮೆಟ್್ಕಾಲಿ್  ಹೌಸ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಆಡಳತ್ರ ಸೇವೆಯ ಪ್ೊಬೇಷನ್ರ್್ 

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನುು  ಉದ್ದು ೋಶಿಸಿ ಸಾ ತಂತ್್ರ  ಭಾರತ್ರದ ಮೊದಲ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸದಾಾರ್ 

ವಲಿಭಭಾಯ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಅವರು ಮಾತ್ರನಾಡಿದ ಸೂ ರಣಾರ್ಾ ಈ ದ್ಧನಾಿಂಕವನುು  ಆಯ್ದು  

ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 
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49.#FOSS4GOV ಇನು ೀವೇಶನ್ ಚಾಲೆಿಂಜ್: 

(#FOSS4GOV Innovation Challenge) 

1.  ಸರ್ಕಾರದಲಿ್ಲ  ‘ಉಚತ್ ಮತ್ತು  ಮುಕು  ಮೂಲ ಸಾಫ್್ ್ವೇರ್’ (Free and Open Source 

Software- FOSS) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದನುು  ವೇಗಗಳಸಲು ಎಲೆಕ್ಾ ಿ ನಿಕ್ೂ  ಮತ್ತು  

ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತಿ್ಜೆಾ ನ್ ಸ್ಚವಾಲಯವು # FOSS4GOV ಎಿಂಬ ಇನೊು ೋವೇಶನ್ 

ಚಾಲೆಿಂಜ ಅನುು  ಘೋಷಿಸಿದ್ದ. 

2. # FOSS4GOV ಇನೊು ೋವೇಶನ್ ಚಾಲೆಿಂಜ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಆರೊೋಗಯ , ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷಿ, ನ್ಗರ 

ಆಡಳತ್ರ ಇತಾಯ ದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ  Govtech ನ್ ಸಂಭಾವಯ  ಅನ್ಾ ಯಿಕೆಗಳಿಂದ್ಧಗೆ 

ರ್ಕಯಾಗತ್ರಗಳಸಬಹುದಾದ ಮುಕು  ಮೂಲ ಉತ್ರಪ ನ್ು  ಆವಿಷ್ಠು ರಗಳನುು  ಅನೆಾ ೋಷಿಸಲು 

FOSS ನಾವಿೋನ್ಯ ರ್ಕರರು, ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಉದಯ ಮಿಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರೋಯ ಸ್್ವ ಟ್ಾ 

ಅಪ್ಗಳಗೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕರೆ ನಿೋಡಿದ್ದ. 

50-ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ನಂಗಲಾ:(KRI Nanggala) 

1.  ಇದು ಇಿಂಡೊೋನೇಷ್ಠಯ ದ ಜ್ಲ್ಯಿಂತ್ರಗಾಾಮಿ ನೌಕೆಯಗಿದುು  ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ ರ್ಕಣೆಯಗಿದ್ದ. 

2. ವರದ್ಧಗಳ ಪ್್ರ್ಕರ, ಈ ಜ್ಲ್ಯಿಂತ್ರಗಾಾಮಿ ನೌಕೆಯು ಬ್ದಲ್ಲ ದ್ಧಾ ೋಪ್ದ್ಧಿಂದ ಉತ್ರು ರಕೆು  25 ಮೈಲ್ಲ 

ದೂರದಲಿ್ಲ  ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಅಭಾಯ ಸದಲಿ್ಲ  ತಡಗಿತ್ತು . 

3. ರ್ಕಣೆಯದ ಜ್ಲ್ಯಿಂತ್ರಗಾಾಮಿ ನೌಕೆಯನುು  ಪ್ತೆು  ಹಚು ಲು ಮತ್ತು  ಇಿಂಡೊೋನೇಷ್ಠಯ  

ನೌರ್ಕಪ್ಡೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಭಾರತ್ರೋಯ ನೌರ್ಕಪ್ಡೆ ತ್ರನ್ು  ‘ಆಳ ಸ್ವಗರದಲಿ್ಲ  

ಮುಳುಗುವ (ಪಾರುಗಾಣಿರ್ಕ) ಸಂರಕ್ಷಣಾ’ ಹಡಗನುು  (deep submergence rescue 

vessel –DSRV) ವಿಶಾಖಪ್ಟ್ ಣಂನಿಿಂದ ರವಾನಿಸಿದ್ದ. 

51-ಗಡಿ ರಸ್ಯು  ಸಂಘಟನ (BRO). (Border Road Organisation- BRO) 

1. 2015 ರಿಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್್ರಣದಲಿ್ಲ  ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ರುವ ಗಡಿ 

ರಸ್ಥು ಗಳ ಸಂಘಟನೆಯು (ಬಿಆರ್್ಒ) ದೇಶದ ಗಡಿ ಪ್್ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಕಷ್ ಕರ ಮತ್ತು  

ಪ್್ವೇಶಿಸಲ್ಯಗದ ಪ್್ದೇಶಗಳಗೆ ಸಂಪ್ಕಾವನುು  ಒದಗಿಸಲು ರಸ್ಥು  ನಿಮಾಾಣ 

ರ್ಕಯಾಗಳಲಿ್ಲ  ತಡಗಿದ್ದ. 

2. ಇದರಲಿ್ಲ , ‘ಆಮಿಾ ರ್ಕಪ್ಾ’, ಎಲೆಕ್ಿ ರಕಲ್ ಮತ್ತು  ಮೆರ್ಕಯ ನಿಕಲ್ ಎಿಂಜನಿಯರ್್ಗಳು, 

ಆಮಿಾ-ಸವಿಾಸ್ ರ್ಕಪ್ಾ, ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಪೊೋಲ್ಲಸ್ ಮತ್ತು  ಸೇನಾ ಸಿಬಬ ಿಂದ್ಧ ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ರೋಯ 

ಸೇನೆಯ ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳನುು  ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ರೆಜಮೆಿಂಟಲ್ ಕೆಲಸರ್ಕು ಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳಳ ಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

52-ಹವಾಮಾನ್ ಕುರಿತ್ತ ವಿಶವ ನಯಕರ ಶಿಂಗಸ್ಭೆ 2021: 

(Leaders’ Summit on Climate 2021) 

1. ಅಮೆರಿಕ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜ್ೋ ಬೈಡನ್ ಅವರು ‘ಭೂ ದ್ಧನ್’ (ಏಪ್್ರಲ್ 22) ರ ಸಂದಭಾದಲಿ್ಲ  

‘ಹವಾಮಾನ್ ಕ್ಕರಿತ್ತ ನಾಯಕರ ಶಿಂಗಸಭೆ’ ಎಿಂಬ ಶಿೋಷಿಾಕೆಯ ವಿಶಾ  ನಾಯಕರ 

ವಚ್ಚಾವಲ್ ಸಭೆಯನುು  ಆಯೋಜಸಿದು ರು. 
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2. ಈ ಎರಡು ದ್ಧನ್ಗಳ ಸಮೊ ೋಳನ್ವನುು ಈ ವಷಾದ ಕೊನೆಯಲಿ್ಲ  ಗಿಾ ಯ ಸಗ ೋದಲಿ್ಲ  

ನ್ಡೆಯಲ್ಲರುವ COP26 ವಿಶಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆ ಸಮೊ ೋಳನ್ದ (ಸಿಒಪ 

26) ಪ್ಯವಾಭಾವಿ ಸಮೊ ೋಳನ್ವಾಗಿ ಪ್್ಚಾರ ಮಾಡಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಕೆಲವರು 

ಅಭಿಪ್ಾಯಪ್ಟ್ಿ ದಾು ರೆ. 

3. “ಹವಾಮಾನ್ ಬ್ಸಕು ಟ್ ನುು  ಎದುರಿಸಲು ಪ್್ಮುಖ ಆರ್ಥಾಕತೆಗಳ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳನುು  

ಪ್್ ೋರೇಪ್ರಸುವುದು” ಮತ್ತು  “ಬಲವಾದ ಹವಾಮಾನ್ ಕ್ಿಯ್ದಯ ತ್ತತ್ತಾಸೆಿ ತ್ರ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಾಕ 

ಪ್್ಯೋಜ್ನ್ಗಳನುು  ಒತ್ರು ಹೇಳುವುದು”ಈ ಶಿಂಗಸಭೆಯ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿದ್ದ. 

ಶಿಂಗಸ್ಭೆಯ ಉದೆೆ ೀಶಗಳು: 

1. ಸ್ವವಾಜ್ನಿಕ ಮತ್ತು  ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನುು  ಖಾತ್್ರಪ್ಡಿಸುವಾಗ ಈ 

ದಶಕದಲಿ್ಲ  ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶಾ ದ ಪ್್ಮುಖ ಆರ್ಥಾಕತೆಗಳನುು  

ವಿಶಾಾ ಸಕೆು  ಪ್ಡೆಯುವುದು. 

2. ಹವಾಮಾನ್ ಕ್ಿಯ್ದಯು ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಾಕ ಮತ್ತು  ಸ್ವಮಾಜಕ ಪ್್ಯೋಜ್ನ್ಗಳನುು  

ಹಿಂದ್ಧರುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂಬುದನುು  ಪ್್ ದಶಿಾಸುವುದು. ಹಸ ಉದಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು  

ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನುು  ನಿಮಿಾಸುವುದು. 

3. ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆಗೆ ಹಿಂದ್ಧಕೊಳಳ ಲು ಲಭಯ ವಿರುವ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ವನುು  ಬಳಸುವುದು, 

ಆದರೆ ಇಿಂಗಾಲದ ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನುು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. 2050 ರ ಹತ್ರು ಗೆ ನಿವಾ ಳ-

ಶೂನ್ಯ  ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಗುರಿಯನುು  ಸ್ವಧಿಸಲು ಪ್್ ಕೃತ್ರ ಆಧಾರಿತ್ರ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ಬಳಕೆ 

ಮಾಡುವುದು. 

4. ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲ್ಯವಣೆಗೆ ಹಿಂದ್ಧಕೊಳುಳ ವ ಮಾಗಾಗಳನುು  ಕಂಡುಕೊಳುಳ ವ ಮೂಲಕ 

ಜೋವನ್ ಮತ್ತು  ಜೋವನೊೋಪಾಯವನುು  ರಕಿಷ ಸುವುದು. 

ಅರ್ಮರಿಕಾದ ಘೀಷಣೆಗಳು: 

1. 2005 ರ ಮಟ್ ಕೆು  ಹೋಲ್ಲಸಿದರೆ ಅಮೆರಿರ್ಕವು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ತ್ರನ್ು  ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ 

ಹರಸೂಸುವಿಕೆಯನುು  50% -52% ರಷ್್ಟ  ಕಡಿತ್ರಗಳಸುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಘೋಷಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಅಮೆರಿರ್ಕ ವು, 2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಶಿೋಲ ರಾಷ್ ರಗಳಗೆ ತ್ರನ್ು  ವಾಷಿಾಕ ಹಣರ್ಕಸು 

ಬದಧ ತೆಯನುು  ದ್ಧಾ ಗುಣಗಳಸುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಾಣಿಕೆಯ 

ಹಣರ್ಕಸನುು  ಮೂರು ಪ್ಟ್ು  ಹೆಚಿು ಸುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತ. 

53-ರಾಷ್್ಟ ಿ ೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ರ ರಾಜ್ ದನ್: 

1.  ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಪಂಚಾಯತ್ರ ರಾಜ ವಯ ವಸೆ್ಥಯನುು  ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗಿ 

ಜಾರಿಗಳಸುವ ಸಂವಿಧಾನ್ (73 ನೇ ತ್ರದೆು ಪಡಿ) ರ್ಕಯ್ದು ಯನುು  1993 ರ ಏಪಿಲ್ 

24 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತ್ರರಲ್ಯಯಿತ್ತ. 

2. ಈ ರ್ಕರಣರ್ಕು ಗಿ, ಈ ದ್ಧನ್ವನುು  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಪಂಚಾಯತ್ರ ರಾಜ ದ್ಧನ್ವೆಿಂದು 

ಆಚರಿಸಲ್ಯಗುತ್ರು ದ್ದ. 
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54-ಡಿೀಪ್ ಟೈಮ್ ಪಿ್ರಜ್ಞಕ್್ :(Deep Time Project) 

1.  ಫ್್ಘ ನ್್ ್ನ್ ಲೋಿಂಬ್ೆ ೈವ್್  (Lombrives) ಎಿಂಬ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲನ್ ಆಳವಾದ ಸಮಯದ 

ಯೋಜ್ನೆ(Deep Time Project) ಕೊನೆಗಿಂಡಿದ್ದ. ಈ ಯೋಜ್ನೆಯಡಿಯಲಿ್ಲ , 15 ಜ್ನ್ರ ಗುಿಂಪು 

ಗುಹೆಯಳಗೆ 40 ಹಗಲು ಮತ್ತು  40 ರಾತ್್ರ ಗಳವರೆಗೆ ಇದುು  ಅನೆಾ ೋಷಣೆ ನ್ಡೆಸಿತ್ತ. 

2. ಈ ಜ್ನ್ರು ಡೇರೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮಲಗಿದು ರು ಮತ್ತು  ತ್ರಮೂ ದೇ ಆದ ವಿದುಯ ತ್ ತ್ರಯರಿಸಿದರು ಮತ್ತು  

ಹರಗಿನ್ ಪ್್ಪಂಚದ್ಿಂದ್ಧಗೆ ಯವುದೇ ಸಂಪ್ಕಾವನುು  ಹಿಂದ್ಧರಲ್ಲಲಿ . 

3. ಡಿೋಪ ಟೈಮ ಪ್ಾಜೆಕ್್ಸ  ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಬ್ದಹಯ  ಸಂಪ್ಕಾವಿಲಿದ್ಧದಾು ಗ ವಯ ಕಿು ಯ ಸಮಯದ 

ಪ್ರಿಕಲಪ ನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ಸೋರುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂಬುದನುು  ಅಧಯ ಯನ್ ಮಾಡಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

4. ಜ್ನ್ರು ತ್ರಮೂ  ಜೋವನ್ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರದಲಿ್ಲನ್ ನಾಟಕಿೋಯ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳಗೆ ಹೇಗೆ 

ಹಿಂದ್ಧಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ ಎಿಂಬುದನುು  ಪ್ರಿೋಕಿಷ ಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದು ೋಶವಾಗಿತ್ತು . 

5. $ 1.5 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ವೆಚು ದ “ಡಿೋಪ ಟೈಮ” ಯೋಜ್ನೆಗೆ ನೇತೃತ್ರಾ  ವಹಿಸಿದ ಹೂಯ ಮನ್ ಅಡಾಪ್ಷ ನ್ 

ಇನ್ಿ ್ ಟ್ಯಯ ಟು  (Human Adaption Institute) ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು, ಜ್ನ್ರು ಜೋವನ್ದಲಿ್ಲನ್ ಮತ್ತು  

ಪ್ರಿಸರದಲಿ್ಲನ್ ಮಹತ್ರು ರ ಬದಲ್ಯವಣೆಗಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂದ್ಧಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ ಎಿಂದು ಚೆನಾು ಗಿ 

ಅರ್ಾಮಾಡಿಕೊಳಳ ಲು ಈ ಪ್್ಯೋಗವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ರು ದ್ದ ಎಿಂದು ಹೇಳದಾು ರೆ. 

 

55-ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಎಿಂಡಿ, ಸಿಇಒ, ನಿದೇಯಶಕ ಹುದೆೆ ಗಳಿಗೆ 70 ವಷಯ 

ವಯಸಿೂ ನ್ ಮಿತ್ರ ನಿಗದ ಪಡಿಸಿದ RBI: 

1. ಭಾರತ್ರೋಯ ರಿಸವ್ಾ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಸ (RBI) ನಿಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ದಯ ಿಂಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ವಯ ವಸೆ್ವ ಪ್ಕ 

ನಿದೇಾಶಕ (MD), ಮುಖಯ  ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ಅಧಿರ್ಕರಿ (CEO) ಮತ್ತು  ಪ್ಯಣಾ ಸಮಯದ 

ನಿದೇಾಶಕರ (WTD) ಹುದ್ದು ಗಳಗೆ ಗರಿಷಾ  ಅಧಿರ್ಕರ ಅವಧಿಯನುು  15 ವಷಾಗಳು ಮತ್ತು  ಈ 

ಅಧಿರ್ಕರಿಗಳ ಗರಿಷಾ  ವಯೋಮಿತ್ರ 70 ವಷಾಗಳು ಎಿಂದು ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

2. ಬ್ದಯ ಿಂಕಿನ್ ಅಧಯ ಕ್ಷರು ಮತ್ತು  ರ್ಕಯಾನಿವಾಾಹಕ ನಿದೇಾಶಕರಿಗೆ ಗರಿಷಾ  ವಯಸ್ಿ ನ್ ಮಿತ್ರಯನುು  75 

ವಷಾ ಎಿಂದು ನಿಗದ್ಧಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

56-ಹೆಲಿಕಾಪ್ ರ್್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಕ ಸ್ಪ ಟಿಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು  

ತ್ಯಾರಿಸ್ಬಲಿ  ರಾಷ್ ಿ ಗಳ ಒಕ್ಕಕ ಟವನ್ನು  ಸೇರಿದ ಭಾರತ್: 

(India Joins League of Nations That Can Manufacture Single Crystal Components for 
Helicopters) 

1. ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಸಿಿಂಗಲ್ ಕ್ಿ ಸ್ ಲ್ ಬಿೆ ೋಡ್ ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ವನುು  ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  

ಸಂಸೆ್ಥ  (DRDO) ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಇದು ಸೆ ಳೋಯ ಹೆಲ್ಲರ್ಕಪ್್ ರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  
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ರ್ಕಯಾಕ್ಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹಿಿಂದೂಸ್ವು ನ್ ಏರೊೋನಾಟಿಕ್್ಸ  ಲ್ಲಮಿಟ್ಟಡ್ (HAL) ಗೆ 60 ಬಿೆ ೋಡ್್ಗಳನುು  

ಪ್ಯರೈಸಿದ್ದ. 

2. ಇದರೊಿಂದ್ಧಗೆ, ಭಾರತ್ರವು, ಯುನೈಟ್ಟಡ್ ಸ್್ಥ ೋಟ್್ , ಬ್್ಸ ಟನ್, ಫ್್ಘ ನ್್  ಮತ್ತು  ರಷ್ಠಯ  ಸೇರಿದಂತೆ 

ಹೆಲ್ಲರ್ಕಪ್್ ರ್ ಎಿಂಜನ್್ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಸುವ ಏಕ ಸಫ ಟಿಕ (single crystal- SX) ಘಟಕಗಳನುು  

ತ್ರಯರಿಸುವ ಸ್ವಮರ್ಯ ಾ ಹಿಂದ್ಧರುವ ದೇಶಗಳ ಸ್ವಲ್ಲಗೆ ಸೇರಿಕೊಿಂಡಿದ್ದ. 

3. ಏಕ-ಸಿ್ ಟಿಕ, ಅರ್ವಾ ಮನಕಿ್ತಸ್್ ಲಿನ್, ಘನ್ವು ಒಿಂದು ವಸುು ವಾಗಿದುು , ಇದರಲಿ್ಲ  ಇಡಿೋ 

ಮಾದರಿಯ ಸಫ ಟಿಕ ಲ್ಯಯ ಟಿಸ್ ನಿರಂತ್ರರವಾಗಿದುು  ಅದನುು  ಮುರಿಯಲ್ಯಗುವುದ್ಧಲಿ  ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಅಿಂಚ್ಚಗಳಲಿ್ಲ  ಯವುದೇ ಜ್ೋಡಣೆಗಳರುವುದ್ಧಲಿ . 

57-ಸ್ತದೆಯಲಿಿರುವ ಸ್ಥ ಳಗಳು- ಸಾಹೇಲ್:(Places in News- Sahel) 

1. ಹಿಿಂದ್ಧನ್ ಫ್ೆ ಿಂರ್ಚ ವಸ್ವಹತ್ತ ಚಾಡ್ ಈಗ ಸ್ವಹೇಲ್ ಪ್್ದೇಶದಾದಯ ಿಂತ್ರ ಇಸಿ್ವಮಿಕ್ಸ 

ಭಯೋತಾಪ ದಕರ ವಿರುದಧ  ಹೋರಾಡುವ ಪಾಶಿು ಮಾತ್ರಯ  ಜ್ಗತ್ರು ನ್ ಪ್್ಮುಖ ಹರಠಾಣೆ (out post) 

ಆಗಿ ಮಾಪ್ಾಟ್ಿ ದ್ದ. ಸ್ವಹೇಲ್ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಫ್್ಘ ನ್್  ಇನೂು  ಬಲವಾದ ಮಿಲ್ಲಟರಿ ಉಪ್ಸೆಿ ತ್ರಯನುು  

ಹಿಂದ್ಧದ್ದ. 

2. ಸ್ವಹೇಲ್ ಆಫ್ಿರ್ಕದ ಉತ್ರು ರದ ಸಹರಾ ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣದಲಿ್ಲ  ಸುಡಾನ್ ಸವನಾು  ನ್ಡುವಿನ್ 

ಪ್ರಿವತ್ರಾನೆಯ ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ಭೌಗೋಳಕ ವಲಯವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಇಲಿ್ಲನ್ ಹವಾಮಾನ್ವು ಅರೆ-ಶುಷು ವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಈ ಪಿದೇಶವು ಉತ್ು ರ ಆಫಿ್ರಕಾದ ದಕಿ್ತಣ-ಮಧ್ಯ  

ಅಕಿಾಿಂಶಗಳಲಿಿ , ಅಟಿಾಿಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು  ಕೆಿಂರ್ಪ ಸ್ಮುದಿದ ನ್ಡುವೆ 

ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. 

4. ಆಫಿ್ರಕಾದ ಸಾಹೇಲ್ ಪಿದೇಶದಲಿಿ  ಉತ್ರು ರ ಸ್ಥನೆಗಲ್, ದಕಿಷ ಣ ಮಾರಿಟಾನಿಯ, ಮಧಯ  ಮಾಲ್ಲ, 

ಉತ್ರು ರ ಬುಕಿಾನಾ ಫ್ಘಸ, ಅಲ್ಲಜ ೋರಿಯದ ದಕಿಷ ಣ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನೈಜ್ರ್, ನೈಜೋರಿಯದ ಅತ್ರೋ ಉತ್ರು ರ 

ಭಾಗ, ರ್ಕಯ ಮರೂನ್ ಮತ್ತು  ಮಧಯ  ಆಫ್ಿರ್ಕದ ಗಣರಾಜ್ಯ ದ ಅತ್ರೋ ಉತ್ರು ರ, ಮಧಯ  ಚಾಡ್, ಮಧಯ  

ಮತ್ತು  ದಕಿಷ ಣ ಸುಡಾನ್ ಸೇರಿವೆ, ದಕಿಷ ಣ ಸುಡಾನ್ ನ್ ತ್ರೋವ್  ಉತ್ರು ರದ ಭಾಗವು ಎರಿಟ್ಿಯ ಮತ್ತು  

ಇರ್ಥಯೋಪ್ರಯದ ಉತ್ರು ರ ಭಾಗವನುು  ಒಳಗಿಂಡಿದ್ದ. 
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58-ಕೌಲ್ಯನ್ ಪೆನಿನ್ನೂ ಲಾ / ಪಯಾಯಯ ದವ ೀಪ: 

(KOWLOON PENINSULA) 

1.  ಹಾಿಂಗ್ ರ್ಕಿಂಗ್, ಪ್ಶಿು ಮ ಕೌಲೂನ್ ಪ್ಯಾಯ ದ್ಧಾ ೋಪ್ದಲಿ್ಲ  ಚಿೋನಾದ ರಾಷ್ಿ ರೋಯ ಭದ್ತಾ 

ಕಚೇರಿಗೆ ಶಾಶಾ ತ್ರ ನೆಲೆಯನುು  ನಿಮಿಾಸಲು ಹಾಿಂಗ್ ರ್ಕಿಂಗ್ ನ್ಗರದಲಿ್ಲ  ಸೆ ಳವನುು  ನಿೋಡಲು 

ಸಿದಧ ವಾಗಿದ್ದ. 

2. ಕೌಲೂನ್ ಪ್ಯಾಯ ದ್ಧಾ ೋಪ್ವು ವಿಕ್ೊ ೋರಿಯ ಬಂದರಿನ್ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ಯಾಯ 

ದ್ಧಾ ೋಪ್ವಾಗಿದ್ದ, ಇದು ಹಾಿಂಗ್ ರ್ಕಿಂಗ್ ನ್ ಮುಖಯ  ಭೂಭಾಗದ ದಕಿಷ ಣ ಪ್್ದೇಶದಲಿ್ಲದ್ದ, ಇದು ಹಾಿಂಗ್ 

ರ್ಕಿಂಗ್ ವಾಯ ಪ್ರು ಗೆ ಬರುತ್ರು ದ್ದ. 

 

59-ಕೊೀವಿನ್ (CoWIN): 

1. ಭಾರತ್ರದಲಿ್ಲ  ಕೊೋವಿಡ್ -19 ವಾಯ ಕ್ಿ ನೇಷನ್ ಯೋಜ್ನೆ, ಅನುಷ್ಠಾ ನ್, ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  

ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ್ರ್ಕು ಗಿ ಇದು ಕಿೌಡ್ / ತಂತ್್ರಜಾಾ ನ್ ಆಧಾರಿತ್ರ IT ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದ. 

2. Co-WIN ವೇದ್ಧಕೆಯು ಆರೊೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕ್ಕಟುಿಂಬ ಕಲ್ಯಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 
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60-ವರುಣ ಸ್ಮರಾಭಾಯ ಸ್ 2021: 

1. ಇದು ಭಾರತ್ರೋಯ ಮತ್ತು  ಫ್ೆ ಿಂರ್ಚ ನೌರ್ಕಪ್ಡೆಯ ನ್ಡುವೆ ವಾಷಿಾಕವಾಗಿ ನ್ಡೆಯುವ ದ್ಧಾ ಪ್ಕಿಷ ೋಯ 

ನೌರ್ಕ ಸಮರಾಭಾಯ ಸವಾಗಿದ್ದ. 

2. ವರುಣ – 2021, ನೌರ್ಕ ಸಮರಾಭಾಯ ಸದ 19 ನೇ ಆವೃತ್ರು ಯಗಿದುು , ಅರೇಬ್ಸಯನ್ ಸಮುದ್ದಲಿ್ಲ  

ನ್ಡೆಯಿತ್ತ. 

61-ಪೈಥಾನ್ -5: (Python-5) 

1. ಇತ್ರು ೋಚೆಗೆ, ಗಾಳಯಿಿಂದ ಗಾಳಗೆ ಅರ್ವಾ ಆರ್ಕಶದ್ಧಿಂದ ಆರ್ಕಶಕೆು  ಚಿಮಿೂ ಸಬಹುದಾದ / ಉಡಾಯಿಸ 

ಬಹುದಾದ ಐದನೇ ಪ್ರೋಳಗೆಯ ಶಸ್ವು ರಸು ರ ಕಿಷ ಪ್ಣಿ ಪೈಥಾನ್ -5 ರ ಪ್್  ಪ್್ ರ್ಮ ಪ್್ಯೋಗವನುು  

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ  ಸಂಸೆ್ಥ  (DRDO) ನ್ಡೆಸಿತ್ತ. 

2. ಪೈಥಾನ್ ಇಸ್್ಥ ೋಲ್ಲ ಶಸ್ವು ರಸು ರ ತ್ರಯರಕ ರಾಫೆಲ್ ಅಡಾಾ ನ್್ ು  ಡಿಫೆನ್್  ಸಿಸ್ ಮ್  ತ್ರಯರಿಸಿದ 

ಗಾಳಯಿಿಂದ ಗಾಳಗೆ ಚಿಮಿೂ ಸಬಹುದಾದ ಕಿಷ ಪ್ಣಿಗಳ (AAMs)ಕ್ಕಟುಿಂಬಕೆು  ಸೇರಿದ ಕಿಷ ಪ್ಣಿಯಗಿದ್ದ. 

3. ಪೈಥಾನ್ 5 ಶತ್್ತ  ವಿಮಾನ್ಗಳನುು  ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದೂರದಲಿ್ಲಯೇ ಗುರುತ್ರಸಿ ಅವುಗಳಡನೆ 

ದಾ ಿಂದಾ  ನ್ಡೆಸಲು ಮತ್ತು  ದೃಷ್ಿ ಗೋಚರ ವಾಯ ಪ್ರು ಯನುು  ಮಿೋರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲು 

ಸಮರ್ಾವಾಗಿದ್ದ. 

 

62-ತ್ರಯಾನೆ   ವಯ ೀಮಘಟಕ: (Tianhe module) 

1. ಚಿೋನಾ ನಿಮಿಾಸಿದ ತ್ರನ್ು ದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ‘ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಕಿಂದ್ ’ದ ಮೊದಲ ಘಟಕ (ಮಾಡೂಯ ಲ್) 

ಇದಾಗಿದ್ದ. 

2. ಪ್್ಸುು ತ್ರ ಚಿೋನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಅತ್ರದ್ಡು  ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನೌಕೆಯದ ಈ ಕೊೋರ್ ಮಾಡೂಯ ಲ್ 

ಅನುು  ‘ಲಾಿಂಗ್ ಮಾಚ್ಯ -5 ಬಿ ರಾಕೆಟ್’ (Long March-5B rocket) ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯ 

ಕೆಳಗಿನ್ ಕಕೆಷ ಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲ್ಯಯಿತ್ತ. ಎರಡು ವಷಾಗಳಲಿ್ಲ  ತ್ರನ್ು ದೇ ಆದ ಖಾಸಗಿ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ 

ಕಿಂದ್ವನುು  ನಿಮಿಾಸುವ ಚಿೋನಾ ಪ್್ಯತ್ರು ಗಳ ಮೊದಲ ಹಂತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದ. 

3. ತ್ರಯನೆೆ  ಮಾಡೂಯ ಲ್ ಟಿಯಾಿಂಗಾಿಂಗ್ (Tiangong) ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ಕಿಂದ್ದ ನಿವಾಹಣೆ ಮತ್ತು  

ನಿಯಂತ್್ರಣ ಕಿಂದ್ವಾಗಿ ರ್ಕಯಾನಿವಾಹಿಸುತ್ರು ದ್ದ. 

4. ಟಿಯಿಂಗಾಿಂಗ್ ಎಿಂದರೆ, ‘ದೇವಲೀಕದ ಅರಮನ‘ ಎಿಂದರ್ಾ. 

5. ಈ ಬ್ದಹಾಯ ರ್ಕಶ ನಿಲ್ಯು ಣದಲಿ್ಲ  ಮೂರು ಗಗನ್ನೌಕೆಗಳು ಕೆಲರ್ಕಲ ತಂಗಲು ಅವರ್ಕಶವಿರುತ್ರು ದ್ದ 

ಎಿಂದು ಚಿೋನಾ ಅರ್ಕಡೆಮಿ ಆಫ್ ಸ್ಥಪ ೋಸ್ ಟ್ಟರ್ಕು ಲಜ ತ್ರಳಸಿದ್ದ. 
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6. ತ್ರಯನೆೆ  ಯ ಉದು 6 ಮಿೋಟರ್ ಇದುು  ಇದರ ವಾಯ ಸ 4.2 ಮಿೋಟರ್ ಇದ್ದ. 22.5 ಟನ್ ತ್ಪಕವಿರುವ 

ಇದು ಚಿೋನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿರುವ ದ್ಡು  ಗಗನ್ನೌಕೆ ಆಗಿದ್ದ. 

 

 63-ವಿಶವ ದ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಹಳೆಯ ನಿೀರು: 

(World’s Oldest Water) 

1. ಕೆನ್ಡಾದಲಿ್ಲ  ‘ವಿಶಾ ದ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಹಳೆಯ ನಿೋರು’ ಪ್ತೆು ಯಗಿದ್ದ, ಇದು ‘ಜೋವನ್ದ ಆರಂಭ’ದ ಮೇಲೆ 

ಬೆಳಕ್ಕ ಚೆಲಿುತ್ರು ದ್ದ. 

2. 2019 ರಲಿ್ಲ , ಟ್ರೊಿಂಟ್ ವಿಶಾ ವಿದಾಯ ಲಯದ ಭೂವಿಜಾಾ ನಿ ಮತ್ತು  ಭೂ ವಿಜಾಾ ನ್ದ ಪ್ಾಧಾಯ ಪ್ಕ 

ಡಾ. ಬ್ದಬಾರಾ ರ್ಶವುಾಡ್ ಲುಲಿರ್ ಅವರು ವಿಶಾ ದ ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಹಳೆಯ ನಿೋರಿನ್ ಆವಿಷ್ಠು ರವನುು  

ಮಾಡಿದು ರ್ಕು ಗಿ $1 ಮಿಲ್ಲಯನ್ ಮೊತ್ರು ದ ಅತ್ತಯ ನ್ು ತ್ರ ವಿಜಾಾ ನ್ ಪ್್ ಶಸಿು ಯದ ಗೆಹಾಯಡ್ಯ 

ಹಜ್್ಯಬಗ್ಯ ಕೆನ್ಡಾ ವಿಜೆಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಎಿಂಜನಿಯರಿಿಂಗ್ ಚನ್ು ದ ಪದಕವನುು  (Gerhard 

Herzberg Canada Gold Medal for Science and Engineering) ಪಡೆದರು. 

3. ಕೆನ್ಡಾದ ಕ್ತಡ್ ಕಿ್ತ ೀಕ್ ಮನ್್ನ್ಲಿ್ಲ  2.4 ಕಿಲೋಮಿೋಟರ್ ಆಳದಲಿ್ಲ  ಈ ನಿೋರು ಕಂಡುಬಂದ್ಧದ್ದ. 

4. ಈ ನಿೋರು ಅತ್ರಯ ಿಂತ್ರ ಲವಣಯುಕು ವಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು  ಸಮುದ್ದ ನಿೋರಿಗಿಿಂತ್ರ ಹತ್ತು  ಪ್ಟ್ು  ಹೆಚ್ಚು  

ಉಪಾಪ ಗಿದ್ದ. 
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64-MACS 1407: 

1. MACS 1407 ಭಾರತ್ರೋಯ ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಹೆಚಿು ನ್ ಇಳುವರಿ ನಿೋಡುವ ಮತ್ತು  

ಕಿೋಟ ನಿರೊೋಧಕ ಸ್ೀಯಾಬಿೀನ್ ಆಗಿದ್ದ. 

2. ಹಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಈ ಪ್್ಭೇದವು ಅಸ್್ವ ಿಂ, ಪ್ಶಿು ಮ ಬಂಗಾಳ, ಜಾಖಾಿಂಡ್, 

ಛತ್ರು ೋಸಗಡ ಮತ್ತು  ಈಶಾನ್ಯ  ರಾಜ್ಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬೇಸ್ವಯಕೆು  ಸೂಕು ವಾಗಿದ್ದ. 

3. ಹಸ ವಿಧವನುು  ಪುಣೆಯ ಎಿಂಎಸಿಎಸ್ – ಅಗಕಾರ್ ರಿಸರ್ಚಾ ಇನ್ಿ ್ ಟ್ಯಯ ಟ್ [MACS – 

Agharkar Research Institute (ARI)] ನ್ ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಿದಾು ರೆ. 

4. ಸ್ವಿಂಪ್್ದಾಯಿಕ ಅಡು -ತ್ರಳ ತಂತ್್ರಗಳನುು  (cross breeding technique) ಬಳಸಿಕೊಿಂಡು MACS 

1407 ಅನುು  ಅಭಿವೃದ್ಧಧ ಪ್ಡಿಸಲ್ಯಗಿದ್ದ. 

5. ಇದರ ದಪ್ಪ  ರ್ಕಿಂಡ, ನೆಲದ ಮೇಲ್ಲರುವ ಬ್ಸೋಜ್ಕೊೋಶಗಳು (7 ಸ್ಥಿಂ.ಮಿೋ.) ಮತ್ತು  ಪಾಡ್ 

ಚದುರುವಿಕೆಗೆ ನಿರೊೋಧಕವಾಗಿದುು , ಯಿಂತ್್ರಕ ಕೊಯಿಿ ಗೆ ಸಹ ಇದು ಸೂಕು ವಾಗಿದ್ದ. 

6. ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾರತ್ರದ ಮಳೆಯಶ್ಿತ್ರ ಪ್ರಿಸೆಿ ತ್ರಗಳಗೆ ಇದು ಸೂಕು ವಾಗಿದ್ದ. 

 

65-ಸ್ವ ಯಂ  ಚಾಲಿತ್ ವಾಹನ್ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  

ರೂಪಸಿದ ಮದಲ ದೇಶ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕ್ತಿಂಗಡ ಮ್: 

ಮೊೋಟಾರು ಮಾಗಾಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಧಾನ್ಗತ್ರಯ ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಸಾ ಯಂ ಚಾಲನಾ (self-driving) ವಾಹನ್ಗಳ 

ಬಳಕೆಯನುು  ನಿಯಂತ್್ರಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯುಕೆ ಆಗಿದ್ದ. 

1. ‘ಸಾ ಯಂಚಾಲ್ಲತ್ರ ಲೇನ್ ಕಿೋಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಮ’ (ALKS) ಅನುು  ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲ್ಲದ್ದ –ಇದು 

ರ್ಕರುಗಳನುು  ಒಿಂದೇ ಲೇನ್್ನ್ಲಿ್ಲ  ಇರಿಸಲು ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಫ್್ ್ವೇರ್್ಗಳನುು  

ಬಳಸುತ್ರು ದ್ದ, ಚಾಲಕ ಸೂಚನೆಗಳಲಿದ್ದ ಸಾ ಯಂ ಚಾಲನಾ ರ್ಕರುಗಳ ವೇಗವನುು  ಹೆಚಿು ಸಲು ಮತ್ತು  

ಬ್ೆ ೋಕ್ಸ್ಗಳನುು  ಅನ್ಾ ಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ರು ದ್ದ. 

2. ALKS ಬಳಕೆಯು ಮೊೋಟಾರು ಮಾಗಾಗಳಗೆ ಸಿೋಮಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ರು ದ್ದ ಮತ್ತು  ಗಂಟ್ಟಗೆ ಗರಿಷಾ  60 ಕಿ.ಮಿೋ 

ಗಿಿಂತ್ರ ಕಡಿಮೆ ವೇಗವನುು  ಹಿಂದ್ಧರುತ್ರು ದ್ದ. 
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