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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. ಮಹಾರಾಣಾ ಪಿತಾಪ್: 

2. ಮಂಗೀಲಿಯನ್ ಕಾಿಂಜುರ್ ಹಸ್ು ಪಿ ತ್ರಗಳು. 

3. ಬಸ್ವ ಜಯಂತ್ರ. 

4. ವಿಶವ  ಪ್ರರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳು. 

5. ಒರಗಿರುವ ಬುದಧ . 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರಹಾಸ್- 

ಹದನಿಂಟನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ 

ಇಿಂದನ್ವರೆಗಿನ್- ಮಹತ್ವ ದ ಘಟನಗಳು, ವಯ ಕ್ತು ತ್ವ ಗಳು, 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು 

1. ಗೀಪ್ರಲಕೃಷಣ  ಗೀಖಲೆ 

2. ವಿೀರ್ ಸಾವಕಕರ್. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  18ನೇ ಶತಮಾನ 

ಮತ್ತು  ನಂತರದ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ ಾಂತಿ, ವಿಶವ  

ಸಮರ. 

1.  ರುವಾಿಂಡಾ ಜನಿಂಗಿೀಯ ಹತಾಯ ಕಾಿಂಡ. 

2. ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ನಮೀಬಿಯಾದಲಿ್ಲ  

ನಡೆದ ನರಮೇಧವನ್ನು  ಅಾಂಗೀಕರಿಸಿದ ಜಮಮನಿ: 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು, 

ಬಡತ್ನ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ನ್ಗರಿೀಕರಣ, 

ಅವುಗಳ ಸ್ಮಸ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳು. 

1. ಚೀನದ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು 

ದಶಕಗಳಲಿಿಯೇ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳಾ 

ಸಂಘಟನಯ ಪ್ರತಿ್ , ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ಬಡತ್ನ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ನ್ಗರಿೀಕರಣ, ಅವುಗಳ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳು. 

1. ಪ್ರವತ್ರಸ್ದ ಆರೈಕೆ ಕೆಲಸ್ವನ್ನು  ಅಳೆಯುವುದು 

ಹೇಗೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಅಸ್ಮಾನ್ತೆಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ 

ಪರಿಹರಿಸ್ತವುದು? 

2. ವರದಕಿ್ತಣೆ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 304-

B ಯ ವಾಯ ಪ್ತು ಯನ್ನು  ವಿಸ್ು ರಿಸಿದ ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಮ್ 

ಕೀರ್ಟಕ. 

 

ವಿಷಯಗಳು:  ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸ್ತನಮಿ, 

ಜ್ವವ ಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚಂಡಮಾರುತ್ 

ಮುಿಂತಾದ ಪಿಮುಖ ಭೌಗೀಳಿಕ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು, 

ಭೌಗೀಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸ್ಥ ಳ- 

ನಿಣಾಕಯಕ ಭೌಗೀಳಿಕ ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳಲಿಿನ್ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳು (ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು  ಐಸ್-ಕಾಯ ಪಗಳು 

ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು  ಸ್ಸ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಣಿ ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ಹ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

1. ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 

ಕಾರಣವಾಗುತ್ರು ರುವ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ. 

2. ಲಿನಿೀಮೆಿಂರ್ಟ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

3. ಶುಕಿ  ಗಿ ಹದ ಕುರಿತ್ತ ಇತ್ರು ೀಚನ್ 

ಸಂಶೀಧ್ನಗಳು. 

4. ‘ತೌಕೆು ೀ’ ಚಂಡಮಾರುತ್. 

5. ಯಾಸ್ ಚಂಡಮಾರುತ್. 

6. ಸೂಯಕನ್ ಪಿಭಾವಲಯ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

7.  ಪೂಣಕ ಚಂದಿ  ಗಿಹಣ ಮತ್ತು  ಸೂಪರ್ ಮೂನ್. 

8. ಯಾಸ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ದಿಂದಾಗಿ, 

ಬಂಗಾಳಕಲಿಿಯಲಿಿ ,ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ತಕ ಿಂತ್ ಬೆಚಚ ಗಿನ್ 

ಋತ್ತಮಾನ್. 

9.  ಈ ಬಾರಿ ಕೇರಳವನ್ನು , ತ್ಡವಾಗಿ ಪಿವೇಶಿಸ್ಲಿರುವ 

ಮಾನ್ಸೂ ನ್ ಮಾರುತ್ಗಳು. 

 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ – 2 
 

ವಿಷಯಗಳು:   ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು  

ಭಾರತ್ದ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದಧ  

ಹಿಂದದ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  ಹಿಂದುತ್ರು ರುವ 

ದೇಶಗಳ ನಿೀತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಕ್ತೀಯದ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

 

1. ಜೆರುಸ್ಲೆಮ್ ನ್ಲಿಿ  ಏನಗುತ್ರು ದೆ? 

2. ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ಪ್ರಯ ಲೆಸ್್ಯ ೈನ್ ಸಂಘಷಕ. 

3. ಕೀವಾಕ್ತೂ ನ್್ಗೆ WHO, ಯುರೀಪ್ತಯನ್ 

ಒಕ್ಕಕ ಟದಿಂದ ಅನ್ನಮೀದನ ಪಡೆಯಲು 

ಭಾರತ್ದ ಪಿಯತ್ು . 

4. ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಡಕರ್’ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  

ಅನವರಣಗಳಿಸ್ಲಿರುವ ಯು.ಕೆ. 

5. ಕ್ತೂ ನ್್ಜಿಯಾಿಂಗ್ ಪಿ್ರಿಂತ್ಯ ದಲಿಿನ್ ದಮನ್ಕಾರಿ 

ನಿೀತ್ರಯ ಕುರಿತ್ತ ಬಿ್ರಟನ್್ನ್ಲಿಿ  ಸಾಥ ಪ್ತಸ್ಲಾದ 

ಜನ್ತಾ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ಖಂಡಿಸಿದ 

ಚೀನ. 

6. ಗಾಜ್ವಪಟ್ಿ ಗೆ ಬೆಿಂಬಲ ನಿೀಡುವ ಭರವಸ್ಯ ನಿೀಡಿದ 

ಬಿ್ರಿಂಕೆನ್. 

7. ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ನ್ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಹೆ

ಚಚ ನ್ ಪರಿಶಿೀಲನಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ: 

8. ಕಳೆದ ಒಿಂದು ದಶಕದಲಿಿ  ಚೀನ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ 

ಅಿಂಗ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳಲಿಿ  ತ್ನ್ು  ಪಿಭಾವವನ್ನು  

ವಿಸ್ು ರಿಸಿದೆ: ಒಿಂದು ಅಧ್ಯ ಯನ್. 

9. UAEಯ ಗೀಲಡ ನ್ ವಿೀಸಾ ಯೀಜನ. 

10. ಗಾಜ್ವ ಮೇಲಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು  “ಯುದಾಧ ಪರಾಧ್” 

ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು. 

11. ವೈರಸ್ ನ್ ಮೂಲದ ಬಗೆಗ  ತ್ನಿಖ್ಯ ನ್ಡೆಸ್ಲು 

ಆದೇಶ ನಿೀಡಿದ ಬೈಡನ್. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆರೀಗಯ , ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ 

/ ಸೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದಧ  ಮತ್ತು  ನಿವಕಹಣೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನ್ವ ಸಂಪನ್ಸೂ ಲ ಸಂಬಂಧಿತ್ . 

 

1. ಇತ್ರು ೀಚಗೆ ಏಕಾಏಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕಿಂಡಿದದ  

ಎಬೀಲಾ ಪಿ ಕರಣಗಳು ಅಿಂತ್ಯ ಗಿಂಡಿವೆ 

ಎಿಂದು ಘೀಷಿಸಿದ ಕಾಿಂಗೀ ಪಿಜ್ವಸ್ತಾು ತ್ೂ ಕ 

ಗಣರಾಜಯ . 

2. ಜನ್ರು, ಪಿ್ರಣಿಗಳನ್ನು  ಗುರಿಯಾಗಿಸ್ತವ 

‘ಒಿಂದು ಆರೀಗಯ ’ ವಿಧಾನ್. 

3. ಸೂತಿ್  ಮಾದರಿಯಲಿಿನ್ ನ್ಸಯ ನ್ತೆಗಳನ್ನು  

ಪತೆು ಹಚಚ ದ ವಿಜ್ವಾ ನಿಗಳು. 
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4.  ಭಾರತ್ದ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿಯನ್ನು  ವಿಶವ ದ 

ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ತ್ಳಿಯಿಂದು 

ವಗಿೀಕಕರಿಸಿದ,WHO. 

5. ಲಸಿಕೆ ಹಿಿಂಜರಿಕೆ. 

6. ಹೃದಿ್ೀಗದಿಂದ ಸಾವುಗಳ ಹೆಚಚ ಳಕೆಕ  

ಕಾರಣವಾದ ದೀಘಕ ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಮಯ : ವರದ. 

7.  ಬ್ರಳಿ ಶಿಲಿೀಿಂಧಿ್ . 

8. ಕಳಪೆ ಆರೀಗಯ  ಮೂಲಸೌಕಯಕಗಳು. 

9. ಝೂನೀಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೆಚಚ ಳದ ಕುರಿತ್ತ 

ತ್ನಿಖ್ಯ ನ್ಡೆಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಕಿ್ತಯಾ ಯೀಜನಯನ್ನು  

ಸಿದಧ ಪಡಿಸ್ಲು WHOದ ಸ್ಮಿತ್ರ. 

10. ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಆಿಂಟಿಬಾಡಿ ಚಕ್ತತೊ ಗಳು 

ಯಾವುವು? 

11. ಕಪ್ಪಪ  ಶಿಲಿೀಿಂಧಿ್ . 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ನರೆಹರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದಗೆ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು. 

 

1. FATF ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು  ಈಡೇರಿಸ್ಲು ಹಸ್ 

ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ತಸಿದ ಪ್ರಕ್ತಸಾು ನ್ 

ಸ್ಕಾಕರ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಪಿಜ್ವ ಪಿ್ರ ತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯದ ಯ ಪಿಮುಖ 

ಲಕ್ಷಣಗಳು. 

1. ಮತ್ಗಳ ಮರುಎಣಿಕೆ ಕುರಿತ್ತ ಚುನವಣಾ 

ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿಣಕಯವೇ ಅಿಂತ್ರಮ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಪಿಜ್ವಪಿಭುತ್ವ ದಲಿಿ  ನಗರಿಕ 

ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರತಿ್ . 

1. ಭಾರತ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ್ ಸೇವೆ (ಕೇಡರ್) ನಿಯಮಗಳ, 

1954 ರ ನಿಯಮ 6 (I). 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸ್ಕಾಕರದ ನಿೀತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ್ 

ಕಿೆ ೀತಿ್ ಗಳಲಿಿನ್ ಅಭಿವೃದಧ ಯ ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಅವುಗಳ ವಿನಯ ಸ್ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ದಿಂದ 

ಉಿಂಟಾಗುವ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

 

1. ಅನ್ನಸೂಚತ್ ಔಷಧಿಗಳ ಪಟ್ಿ . 

2. ಕಾನ್ಸನ್ನ ಮಾಪನ್ಶಾಸ್ು ಿ  (ಪ್ರಯ ಕೇಜ್ 

ಮಾಡಲಾದ ವಸ್ತು ಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2011. 

3. ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ ಕಾಕ ಗಿ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ್ 

ನರವು ನಿೀಡುವ ಯೀಜನ. 

4. ಏನಿದು ಛತ್ರು ೀಸ್ಗಡದ ವಾಯ ಕ್ತೂ ನೇಷನ್ ನಿೀತ್ರ, 

ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ನಯ ಯಾಲಯದಲಿಿ  ಏಕೆ 

ವಿರೀಧಿಸ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ? 

5. FCRA ತ್ರದುದ ಪಡಿಗಳು ನ್ಮೂ  ಕೆಲಸ್ವನ್ನು  

ಕುಿಂಠಿತ್ಗಳಿಸ್ತತ್ರು ವೆ ಎಿಂದು ಹೇಳುತ್ರು ರುವ 

NGO ಗಳು. 

6. ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ನಗರಿಕರ ನೀಿಂದಣಿ (NRC). 

7. ಬಾಲ ನಯ ಯ (JJ) ಕಾಯದ , 2015. 

8. ಒಿಂದು ಜಿಲಿೆಯನ್ನು  ಏಕೆ ಮತ್ತು  ಹೇಗೆ 

ರಚಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

9. ಪಿಧಾನ್ಮಂತಿ್ರ  ಸಾವ ಸ್ಥ ಯ  ಸ್ತರಕಿಾ  ಯೀಜನ. 

10. ಕಿ್ತ ೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ದಯಾಳ್ 

ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಕಲಾಯ ಣ ನಿಧಿ. 

11. ಕಾರ್ಪಕರೇರ್ಟ ಸಾಲಕೆಕ  ವೈಯಕ್ತು ಕ 

ಖ್ಯತ್ರಿದಾರರು ಹಣೆಗಾರರಾಗುತಾು ರೆ: 

ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂಕೀರ್ಟಕ. 

12. ಮಧಾಯ ಹು ದ ಬ್ರಸಿಯೂಟ ಯೀಜನಯಡಿ 

ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನ್ಗದು ನರವು. 

13. ಅನ್ನಮಾನಸ್ಪ ದ ಮತ್ದಾರ, ಅಥವಾ ಡಿ- 

ವೀಟರ್. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸ್ಕಾಕರದ ವಿವಿಧ್ ಅಿಂಗಗಳ ನ್ಡುವೆ 

ಅಧಿಕಾರ ವಿಭಜನ, ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ 

ಕಾಯಕವಿಧಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು. 

1. ಮದಿಾಸ್ ಹೈಕೀರ್ಟಕ ನ್ ಟಿೀಕೆಗಳ ವಿರುದಧ  

ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟಕ ಮರೆಹೀದ 

2. ಪಶಿಚ ಮ ಬಂಗಾಳ ಜ್ವರಿಗೆ ತಂದ ರಿಯಲ್ 

ಎಸ್್ಯ ೀರ್ಟ ನಿಯಂತಿ್ಣ ಕಾನ್ಸನ್ನ್ನು  

ಅಸಿಿಂಧುಗಳಿಸಿದ ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂಕೀರ್ಟಕ. 

3. ಆಮಿಜನ್ಕ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತ್ತ ದೆಹಲಿ 

ಹೈಕೀರ್ಟ್ಕ ಜ್ವರಿಗಳಿಸಿದ ನಯ ಯಾಿಂಗ 

ನಿಿಂದನ ಅಜಿಕಯ ವಿರುದಧ  ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂಕೀರ್ಟಕ 

ಮರೆ ಹೀದ ಕೇಿಂದಿ . 

4. ಮಾಧ್ಯ ಮ ವರದಗಳನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವಂತೆ 

ಚುನವಣಾ ಆಯೀಗ ಮಾಡಿದ ಮನ್ವಿಯನ್ನು  

ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟಕ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. 

5.  ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು  

ಗೃಹಬಂಧ್ನ್ದಲಿಿ ಏಕ್ತರಿಸ್ಬಾರದು 

ಎಿಂದುಪಿ ಶಿು ಸಿದ ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂಕೀರ್ಟಕ   

6. PM-CARES ನಿಧಿ: 

7. ವಿಚಾರಣೆಯಿಿಂದ ನಯ ಯಾಧಿೀಶರ ಹಿಿಂದೆ 

ಸ್ರಿಯುಯುವಿಕೆ. 

8. CBI ನ್ ಸ್ಮಿತ್ರಯಲಿಿ  ‘ಕಾನ್ಸನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ’ 

ನಿೀಡಿದ ಭಾರತ್ದ ಮುಖಯ  ನಯ ಯಮೂತ್ರಕಗಳು 

9. ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಜ್ವಮಿೀನ್ನ ಪರಿಕಲಪ ನ.: 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಕೇಿಂದಿ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳಿಿಂದ  

ದುಬಕಲ ವಗಕದ ಜನ್ಸ್ಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಇರುವ 

ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನಗಳು ಮತ್ತು  ಈ ಯೀಜನಗಳ 

ಕಾಯಕಕ್ಷಮತೆ; ಕಾಯಕವಿಧಾನ್ಗಳು,ಕಾನ್ಸನ್ನಗಳು, 

ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಈ ದುಬಕಲ ವಿಭಾಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ 

ಮತ್ತು  ಸ್ತಧಾರಣೆಗಾಗಿ ರಚಸ್ಲಾದ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು. 

 

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಿಂದಿ ಗಳು 

(SSEs). 

2. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ-ಆದಾಯ 

ಗುಿಂಪ್ತನ್ವರ ವಸ್ತ್ರಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಿಂಡೀ 

(SWAMIH). 

3. ಸ್ಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ್ ಅಿಂತ್ಗಕತ್ ಅಭಿವೃದಧ  

(CBID) ಕಾಯಕಕಿಮ. 

4. ಒನ್ ಸ್ಾ ಪ್ ಸ್ಯಿಂಟರ್ ಯೀಜನ. 

5. ಕೇರಳದಲಿಿ  ಗಿಾಮಿೀಣ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ‘ಬೆಲ್ ಆಫ್ 

ಫೇತ್’ ಎಿಂಬ ಯಜನ. 

6. COVID ಪ್ತೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳ ಸ್ಬಲಿೀಕರಣಕಾಕ ಗಿ,PM 

CARES ಯೀಜನ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಕೇಿಂದಿ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳ ಕಾಯಕಗಳು 

ಮತ್ತು  ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳು, ಫೆಡರಲ್ ರಚನಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಲುಗಳು, 

ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಮಟ್ ದಲಿಿ  ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸ್ತ 

ಹಂಚಕೆ ಮತ್ತು  ಅದರಲಿಿನ್ ಸ್ವಾಲುಗಳು. 

1. ವಾಕ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಅಪರಾಧ್ಗಳನ್ನು  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಿತ್ರ. 
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ವಿಷಯಗಳು:  ಸಂಸ್ತ್ತು  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  

ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಗಳು – ರಚನ, ಕಾಯಕವೈಖರಿ, 

ವಯ ವಹಾರದ ನ್ಡಾವಳಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  

ಸ್ವಲತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  ಇವುಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

1. ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ ರಚನಗೆ ಮುಿಂದಾದ ಪಶಿಚ ಮ 

ಬಂಗಾಳ ಸ್ಕಾಕರ. 

2. ಲಕ್ಷದವ ೀಪದಲಿಿ  ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರಲಾದ 

ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು  ಹಿಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಿಂಬ 

ಬೇಡಿಕೆ. 

3. ಸಂಸ್ತ್ ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಪಿದೇಶಾಭಿವೃದಧ  

ಯೀಜನ (MPLADS). 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂವಿಧಾನ್- ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳು, 

ವಿಕಸ್ನ್, ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳು, ತ್ರದುದ ಪಡಿಗಳು, ಮಹತ್ವ ದ 

ನಿಬಂಧ್ನಗಳು ಮತ್ತು  ಮೂಲ ರಚನ. 

 

1. ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರ ಆಡಳಿತ್. 

2. ಮರಾಠ ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ, 

ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂಕೀರ್ಟಕ. 

3.  ಸಂವಿಧಾನ್ದ 164 (3) ನೇ ವಿಧಿ. 

4. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 311 ನೇ ವಿಧಿ. 

 

ವಿಷಯಗಳು : ವಿವಿಧ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದೆದ ಗಳಿಗೆ 

ನೇಮಕಾತ್ರ,ವಿವಿಧ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ 

ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಕಾಯಕಗಳು ಮತ್ತು  

ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳು. 

1. ಕಲಿಜಿಯಂ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ರೀಯ 

ಚುನವಣಾ ಆಯೀಗದ ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಿ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆಡಳಿತ್, ಪ್ರರದಶಕಕತೆ ಮತ್ತು  

ಹಣೆಗಾರಿಕೆ, ಇ-ಆಡಳಿತ್ – ಅನ್ವ ಯಗಳು, 

ಮಾದರಿಗಳು, ಯಶಸ್ತೂ ಗಳು, ಮಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  

ಭವಿಷಯ ದ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು; ನಗರಿಕರ 

ಸ್ನ್ು ದುಗಳು, ಪ್ರರದಶಕಕತೆ ಮತ್ತು  

ಉತ್ು ರದಾಯಿತ್ವ  ಮತ್ತು  ಸಾಿಂಸಿಥ ಕ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಕಿಮಗಳು. 

1. ಚುನವಣಾ ಬಾಿಂಡ್ಗಳು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ದವ ಪಕಿ್ತ ೀಯ, ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  

ಜ್ವಗತ್ರಕ ಗುಿಂಪ್ಪಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪಪ ಿಂದಗಳು ಮತ್ತು  / ಅಥವಾ 

ಭಾರತ್ದ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ರೀರುವ 

ಅಿಂಶಗಳು. 

1. ಬಿ್ರ ಕ್ೂ  ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಕಾಯಕನಿರತ್ ಗುಿಂಪ್ಪ 

(EWG) ಸ್ಭೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಪಿಮುಖ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ 

ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು, ಏಜೆನಿೂ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೇದಕೆಗಳು, 

ಅವುಗಳ ರಚನ, ಮತ್ತು  ಆದೇಶ. 

 

1. ನಟವ ಕ್ಕ ಫಾರ್ ಗಿಿ ೀನಿಿಂಗ್ ಫೈನನಿಿಯಲ್ 

ಸಿಸ್್ ಮ್. 

2. ಇನ್ಸು  4 ಮಸಾಲೆ ಪದಾಥಕಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ ದ 

ಮಾನ್ದಂಡಗಳು. 

3. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ನಿರಾಶಿಿ ತ್ರ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ರ್ 

(UNHCR). 

4. ಏಷಯ  ಅಭಿವೃದಧ  ಬಾಯ ಿಂಕ್ (ADB). 

5. ಚೀನವನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ಲು ಸಾಮಾನ್ 

ನಿಲುವುಗಳನ್ನು  ಹಿಂದಲು ಬಯಸಿದ G-7. 

6. ಬಾಿಂಗಿಾದೇಶವು, ಕಾವ ಡ್ ಗುಿಂಪನ್ನು  ಸೇರಿದರೆ 

ದವ ಪಕಿ್ತ ೀಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಹಡೆತ್ ಬ್ರೀಳಲಿದೆ 

ಎಿಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತದ ಚೀನ. 

7. ರಾಜತಾಿಂತಿ್ರ ಕ ವಿನಯಿತ್ರ. 

8. ಆಕ್್ತ ಕಕ್್ನ್ ಮಿಲಿಟರಿೀಕರಣಕೆಕ  ಅಮೇರಿಕಾದ 

ವಿರೀಧ್. 

9. ಚೀನದ 17 + 1 ಸ್ಹಕಾರ ವೇದಕೆಯಿಿಂದ 

ಹರಬಂದ ಲಿಥುವೇನಿಯಾ. 

10. ಅಿಂತ್ರರಾಷಿ್ ಿ ೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತು  ಸಂಸ್ಯಥ . 

11. ಚೀನವನ್ನು  ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕಿಂಡ ಕಾವ ಡ: ಕಾ

ನ್ನೂ ಲ್ ಜನ್ರಲ್: 

12. ಇಿಂಟರ್ ರ್ಪೀಲ್: 

13. ಪಶಿಚ ಮ ಆಫಿ್ರಕಾ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಕಕ ಸ್ಮುದಾಯ 

(ECOWAS). 

14.  ಆಕ್್ತ ಕಕ್ ವಿಜ್ವಾ ನ್ ಮಂತಿ್ರಗಳ ಸ್ಭೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಅಭಿವೃದಧ  ಪಿ ಕಿ್ತಯಗಳು ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಧ  ಉದಯ ಮಗಳು,NGOಗಳು, ಸ್ವ ಸ್ಹಾಯ 

ಸಂಘಗಳು,ವಿವಿಧ್ ಗುಿಂಪ್ಪಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಘಗಳು, 

ದಾನಿಗಳು, ದತ್ರು , ಸಾಿಂಸಿಥ ಕ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಗಾರರ ಪ್ರತಿ್ . 

1. ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಿ  ರಚಸ್ಲಾದ DETR ಸ್ಮಿತ್ರಗಳ 

ಪ್ರತಿ್ : 

 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ – 3 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್, ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ, 

ಕಂಪೂಯ ಟರ್, ರಬಟಿಕ್ೂ , ನಯ ನ-ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್, 

ಜೈವಿಕ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಬೌದಧ ಕ ಆಸಿು  

ಹಕುಕ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ  ಜ್ವಗೃತ್ರ. 

 

1. ಪ್ರಕಕರ್ ಸೀಲಾರ್ ರಿ್ಪಬ್. 

2.  ಕೀವಿಡ -19 ಲಸಿಕೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೌದಧ ಕ ಆಸಿು  

ಹಕುಕ  ವಿನಯಿತ್ರ. 

3. ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಕಿ್ತ ರ್್ಪ ೀಕರೆನಿೂ  ವಹಿವಾಟನ್ನು  

ನಿಷೇಧಿಸ್ಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ NPCI: 

4. ಸ್ಯಪ ೀಸ್್ಎಕ್ೂ ್ನ್ ಸ್ಾ ರ್್ಶಿಪ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ 

ನೌಕೆಯ ಲಾಯ ಿಂಡಿಿಂಗ್. 

5. ನಸಾದ ಒಸಿರಿಸ್-ರೆಕ್ೂ  ಮಿಷನ್ . 

6. ಚೀನದ ‘ಝೂರಾಿಂಗ್’ ರೀವರ್: 

7. ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಆಿಂಟಿಬಾಡಿ ಚಕ್ತತೊ ಗಳು 

ಏಕೆ ಕೇಿಂದಿ ೀಕೃತ್ವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು  ಅವು ಹೇಗೆ 

ಕಾಯಕನಿವಕಹಿಸ್ತತ್ು ವೆ? 

8. ನಸಾ ಮತ್ತು  ಯುರೀಪ್ತಯನ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ 

ಏಜೆನಿೂ ಯ‘ಸೌರ ಆಬ್ರಕಟರ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕೆ’ 

9. ಚೀನದಲಿಿ  ಕಿ್ತ ರ್್ಪ ೀಕರೆನಿೂ ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ 

ಬ್ರೀಜಿಿಂಗ್್ನ್ ಕಟ್ು ನಿಟ್ಿ ನ್ ಹಸ್ ನಿೀತ್ರ. 

10.  DRDO ನ್ ಕೀವಿಡ -19 ಪಿ ತ್ರಕಾಯ ಪತೆು  ಕ್ತರ್ಟ. 

11. ಮಾಲಿಡ ೀವ್ಸೂ  ಬಳಿಯ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲಿಿ  

ಬ್ರದದ  ಚೀನ ರಾಕೆರ್ಟ ನ್ ಅವಶೇಷಗಳು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿಜ್ವಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್- 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಅನ್ವ ಯಗಳು 
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ಮತ್ತು  ದೈನಂದನ್ ಜಿೀವನ್ದಲಿಿ  ಅವುಗಳ 

ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಜ್ವಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ದಲಿಿ  

ಭಾರತ್ರೀಯರ ಸಾಧ್ನಗಳು; ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ದ 

ದೇಶಿೀಕರಣ ಮತ್ತು  ಹಸ್ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ವನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸ್ತವುದು 

 

1. ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ನ್ ಐರನ್ ಡೀಮ್ ವಾಯುದಾಳಿ 

ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಥ . 

2. ಜಿಯೀಲೈರ್ಟ ಕಾಗೀಕ ಫಿೆ ೈರ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು  

ಪಿ್ರರಂಭಿಸಿದ ಏರ್ ಇಿಂಡಿಯಾ: 

3. ಕೀವಿಡ -19 ಚಕ್ತತೊ ಗಾಗಿ, DRDO 

ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸಿದ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸ್ತವ ಹಸ್ ಔಷಧ್ವಾದ 2-ಡಿಜಿ ಯು 

ಹೇಗೆ ಕಾಯಕನಿವಕಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 

4. ಮೈಲಾಬ್ ಕೀವಿಸ್ಯಲ್್  ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವವೈವಿಧ್ಯ ತೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು.: 

 

1. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಜ್ವಗತ್ರಕ ಅರಣಯ  ಗುರಿಗಳ ವರದ 

2021. 

2. ಉಪಯೀಗಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣೆಣ  ಮೂಲಕ 

ಬಯೀಡಿೀಸ್ಲ್ ತ್ಯಾರಿ. 

3. ಮಾನ್ವನಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಮಿೀಥೇನ್ 

ಹರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ 

ವರದ. 

4.  ಗಿೆ ೀರ್ಟ ನಿಕೀಬಾರ್ ಯೀಜನಯನ್ನು  

ಮುಿಂದುವರೆಸ್ಲು ಅನ್ನಮತ್ರಸಿದ ಹಸಿರು 

ಮಂಡಳಿ. 

5.  ಜಲ ಜಿೀವನ್ ಮಿಷನ್ (JJM). 

6. 10 ವಷಕಗಳಲಿಿ  186 ಆನಗಳು ರೈಲು 

ಅಪಘಾತ್ಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ು ಪ್ತಪ ವೆ: 

7. ಹಿಮನ್ದಗಳ ಮರಳುವಿಕೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಒಡೆದ 

ವಿಶವ ದ ಅತ್ರದ್ಡಡ  ಮಂಜುಗಡೆಡ , ಐಸ್ಬ ಗ್ಕ A -76. 

8. ಬನಿು  ಹುಲಿುಗಾವಲು ಪಿದೇಶದಲಿಿನ್ ದನ್ಗಾಹಿಗಳ 

ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಎತ್ರು ಹಿಡಿದ NGT: 

9. ಗಿಿ ೀನ್್ಲಾಯ ಿಂಡ ಐಸ್ ಶಿೀರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ 

ನ್ದಗಳಲಿಿ  ಹೆಚಚ ನ್ ಪಿಮಾಣದ ಪ್ರದರಸ್ 

ಕಂಡುಬಂದದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ  ಮತ್ತು  

ಅವನ್ತ್ರ, ಪರಿಸ್ರ ಪಿಭಾವದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್. 

1. ಕಲಿಿದದ ಲು ಆಧಾರಿತ್ ಉಷಣ  ವಿದುಯ ತ್ 

ಸಾಥ ವರಗಳಲಿಿ  ಜಿೀವರಾಶಿ ಬಳಕೆಯ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ 

ಮಿಷನ್: 

2. ಮೆಕೆಡಾಟುವಿನ್ಲಿಿ  ಅಕಿಮ ಜಲಾಶಯ 

ನಿಮಾಕಣದ ಆರೀಪಗಳನ್ನು  ತ್ನಿಖ್ಯ ಮಾಡಲು 

ಸ್ಮಿತ್ರ ರಚಸಿದ NGT. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂವಹನ್ ಜ್ವಲಗಳ ಮೂಲಕ 

ಆಿಂತ್ರಿಕ ಭದಿ ತೆಗೆ ಸ್ವಾಲು ಹಾಕುವುದು, ಆಿಂತ್ರಿಕ 

ಭದಿತಾ ಸ್ವಾಲುಗಳಲಿಿ  ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮತ್ತು  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ್ವಲತಾಣಗಳ ಪ್ರತಿ್ , ಸೈಬರ್ 

ಭದಿ ತೆಯ ಮೂಲಭೂತ್ ಅಿಂಶಗಳು, ಅಕಿಮ ಹಣ 

ವಗಾಕವಣೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದು. 

1. ಗೌಪಯ ತೆ ನಿೀತ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಸ್ಕಾಕರ VS ವಾಟಾೂ ಪ್. 

2. ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ (ಮಧ್ಯ ವತ್ರಕ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳಿಗೆ 

ಮಾಗಕಸೂಚಗಳು ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿೀಡಿಯಾ 

ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ) ನಿಯಮಗಳು, 2021. 

3. ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀರ್ಟ್ಕ ಮರೆಹೀದ ವಾಟಾೂ ಪ್; 

ಸ್ಕಾಕರದ ಹಸ್ ಮಾಧ್ಯ ಮ ನಿಯಮಗಳು 

ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪಯ ತೆಯನ್ನು  ಉಲಿಿಂಘಿಸ್ಬಹುದು 

ಎಿಂದು ವಾದಸಿದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ನೇರ ಮತ್ತು  ಪರೀಕ್ಷ ಕೃಷಿ 

ಸ್ಬ್ರೂ ಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಕನಿಷಾ  ಬೆಿಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು; ಸಾವಕಜನಿಕ ವಿತ್ರಣಾ 

ವಯ ವಸ್ಯಥ  – ಉದೆದ ೀಶಗಳು, ಕಾಯಕಗಳು, ಮಿತ್ರಗಳು, 

ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳು; ಬಫರ್ ಸ್ಾ ಕ್ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ 

ಭದಿ ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು; ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ 

ಮಿಷನ್; ಪಶುಸಂಗೀಪನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಅಥಕಶಾಸ್ು ಿ . 

1. ಗಂಟು ಚಮಕ ರೀಗ.(LSD) 

2. ತೀಟಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಮಗಿ  ಅಭಿವೃದಧ ಗಾಗಿ 

ಯೀಜನ (MIDH). 

3. PM-ಕ್ತಸಾನ್ ಯೀಜನ. 

4. ವಿಶವ  ಜೇನ್ನನಣ ದನ್. 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ರೀಯ ಆರ್ಥಕಕತೆ ಮತ್ತು  

ಯೀಜನ, ಸಂಪನ್ಸೂ ಲಗಳ ಕಿ ೀಡಿೀಕರಣ , ಪಿ ಗತ್ರ, 

ಅಭಿವೃದಧ  ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೀಗಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

1. ಸ್ಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಉದದ ಮೆಗಳನ್ನು  

ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕ ರೀಗದ ಪಿಭಾವದಿಂದ ರಕಿ್ತ ಸ್ಲು 

RBI ನ್ ಕಿಮಗಳು. 

2. ಸ್ತಧಾರಿತ್ ರಸಾಯನ್ಶಾಸ್ು ಿ  ಸ್ಯಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ 

ಸಂಗಿಹಣೆಯ ರಾಷಿ್ ಿ ೀಯ ಕಾಯಕಕಿಮ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಪತ್ತು  ನಿವಕಹಣೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು 

1. ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಪಯೀಗಗಳ 

ಬಗೆಗ . 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಅಿಂತ್ಗಕತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  

ಅದರಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

1. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸ್ತ ಸೇಪಕಡೆ ಕುರಿತ್ತ ನಿೀತ್ರ 

ಆಯೀಗದ ವರದ. 

2. 99,122 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚುಚ ವರಿ ಹಣವನ್ನು  

ಸ್ಕಾಕರಕೆಕ  ವಗಾಕಯಿಸ್ಲಿರುವ RBI. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಔದ್ಯ ೀಗಕ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

1. 2016 ರಿಿಂದ ಭಾರತ್ರೀಯ ಉತಾಪ ದನ ವಲಯದಲಿಿ  

ಉದ್ಯ ೀಗ ಕಡಿತ್ಕೆಕ  ಕಾರಣಗಳೇನ್ನ?  

 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ –  4 

 
ವಿಷಯಗಳು: ಆಡಳಿತ್ದಲಿಿ  ಸ್ಮಗಿ ತೆ: ಸಾವಕಜನಿಕ 

ಸೇವೆಯ ಪರಿಕಲಪ ನ; ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು  

ಪಿ್ರಮಾಣಿಕತೆಯ ತಾತ್ರವ ಕ ಆಧಾರ, ಮಾಹಿತ್ರ 

ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು  ಸ್ಕಾಕರದಲಿಿ  ಪ್ರರದಶಕಕತೆ, 

ಮಾಹಿತ್ರಯ ಹಕುಕ , ನೈತ್ರಕ ನ್ಡವಳಿಕೆ, ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ. 

1. ಅತಂತರ  ಕಾಮಿಕಕರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಪಡಿತ್ರವನ್ನು  

ಒದಗಿಸಿ: ವರಿಷಾ  ನಯಯಾಲಯ. 
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ವಿಷಯಗಳು: ಸಾವಕಜನಿಕ ಆಡಳಿತ್ದಲಿಿ   

ಸಾವಕಜನಿಕ / ನಗರಿಕ ಸೇವಾ ಮೌಲಯ ಗಳು ಮತ್ತು  

ನೈತ್ರಕತೆ: ಸಿಥ ತ್ರ ಮತ್ತು  ತಿಂದರೆಗಳು; ಸ್ಕಾಕರಿ 

ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳಲಿಿ  ನೈತ್ರಕ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು  

ಸಂದಗಧ ತೆಗಳು. ಮಾಹಿತ್ರ ಹಂಚಕೆ ಮತ್ತು  

ಸ್ಕಾಕರದಲಿಿ  ಪ್ರರದಶಕಕತೆ. 

1. ವೈಮಾನಿಕ ವಿವಾಹ: DGCA ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ 

ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಎಿಂದು ಒತಾು ಯಿಸಿದ 

ತ್ಜ್ಞರು. 

2. ರಾಮದೇವ್ಸ ವಿರುದಧ  ಕಿಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆಿಂದು 

ಒತಾು ಯಿಸಿದ IMA: 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಖ್ಯಸ್ಗಿ ಮತ್ತು  ಸಾವಕಜನಿಕ 

ಸಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಿ  ನೈತ್ರಕತೆ. 

1. COVID ಪ್ತೀಡಿತ್ ಮನಯ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ರ್ಪಲಿೀಸ್ರ 

ಸ್ಹಾಯ. 

. 

 

 

 

ಪೂವಕಭಾವಿ ಪರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು: 

 

1. ಅಿಂತ್ರರಾಷಿ್ ಿ ೀಯ ಕಾಮಿಕಕ ದನಚರಣೆ. 

2. ಸ್ಮುದಿ  ಸೇತ್ತ -2 ಕಾಯಾಕಚರಣೆ. 

3. ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಾಕಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಶಸ್ು ಿ  

ಪಡೆಗಳಿಗೆ ತ್ತತ್ತಕ ಆರ್ಥಕಕ ಅಧಿಕಾರ. 

4. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 311 ನೇ ವಿಧಿ..  

5. P -8 I ಗಸ್ತು  ವಿಮಾನ್. 

6. ಕೊ ೈಲೀಫ್ರಸ್ ಡಿೀಪ್ರಕ್ತ. 

7. ವಿಶವ  ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ದನ್. 

8. ವರುಖ್. 

9. ಪತಿ್ ಕತ್ಕರನ್ನು  ‘ಮುಿಂಚೂಣಿ COVID-19 

ಯೀಧ್ರು’ ಎಿಂದು ಘೀಷಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ. 

10. . ಕಚನ್ ಜನ್ತೆ (Kachin People). 

11. ಸೂತಿ್  ಮಾದರಿ (SUTRA model). 

12. ಮೂಹೆಕನ್ ಯೀಗ ಮಾಯ ರ್ಟ 

13. ಭಾರತ್ರೀಯ SARS-CoV-2 ಜಿೀನೀಮಿಕ್ 

ಕನೂ ೀಟಿಕಯಾ (INSACOG). 

14. ಗಿೀಬಲ್ ಇನು ೀವೇಶನ್ ಪ್ರರ್ಟ್ಕನ್ರ್್ಶಿಪ್ 

(GIP). 

15. ಫೇಸ್್ಬುಕ್್ನ್ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿ. 

16. ದಹಿಾ  ಅಣೆಕಟ್ು  (Dahla Dam). 

17. ಕಬಾಸ್ತರ ಕುಡಿನಿೀರ್. 

18. ಇ-ಸಂಜಿೀವನಿ OPD. 

19. ಪ್ಪಲಾಯರ್ ಸ್ಮುದಾಯ 

20. ಸಿನಬಂಗ್ ಪವಕತ್. 

21. ಬದಿನಥ್ ಧಾಮ್. 

22. ಡಿಗ್ 2-ಡಿಯೀಕ್ತೂ -ಡಿ-ಗಿ್ಲಕೀಸ್ (2-DG). 

23. ಶುವುಯಾ ಮರುಭೂಮಿ. 

24. ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ ದನ್. 

25. ವಿಶವ  ಆಹಾರ ಪಿ ಶಸಿು . 

26. ಅಿಂತ್ರರಾಷಿ್ ಿ ೀಯ, ದಾದಯರು ಮತ್ತು  

ಶುಶಿ್ರಷಕ್ತಯರ ದನ್ 

27. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಒಲಿಿಂಪ್ತಕ್ ಬೌಿಂಡ ಫೆನ್ೂ ರ್ 

ಭವಾನಿ ದೇವಿ. 

28. ಇಿಂಡಿಕೇಟಿವ್ಸ ನೀರ್ಟೂ  (ಸೂಚಕ ಟಿಪಪ ಣಿಗಳು). 

29. ಪಂಜ್ವಬ್ ನ್ 23ನೇ ಜಿಲಿೆಯಾಗಿ ಮಲೆರ್ ಕೀಟಿಾ . 

30. ಗೀವಾ ಮಾಯ ರಿಟೈಮ್ ಸಿಿಂರ್ಪೀಸಿಯಮ್ 

(GMS)  

31. ಕೆಿಂಪ್ಪ-ಕ್ತವಿಯ ಸಿ್ಯ ೈಡರ್ (ಆಮೆ). 

32. ವಿಿಂಚ್ಕೀಿಂಬ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

33. ಸ್ಬಡ ಲುಸ್ಯಪ್ೂ  ನಿೀಲಗಿರಿಯನಿೂ ಸ್. 

34. ಡೂಮ್ೂ  ಡೇ ಸ್ಫ್ರಕಿಂಗ್. 

35. ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಬ್ರಕಕ ಟ್ು  ನಿವಕಹಣಾ ಸ್ಮಿತ್ರ. 

36. ಸ್ತಲವೇಸಿ. 

37. ಎಲಡ ರ್ ಲೈನ್. 

38. ಸಂವೇದನ. 

39. ಅಿಂತ್ರರಾಷಿ್ ಿ ೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗಿಹಾಲಯ ದನ್ 

2021. 

40. ಸ್ತದದ  ಪಿ ದಶಕನ್. 

41. ಕಲಂಬ ರ್ಪೀರ್ಟಕ ಸಿಟಿ. 

42. GI-ಪಿಮಾಣಿೀಕೃತ್ ಘೀಲಾವ ಡ ಚಕ್ಕ. 

43. ಮೂಯ ಕೀಮೈಕಕೀಸಿಸ್ ಅನ್ನು  ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕ 

ಎಿಂದು ಘೀಷಿಸಿದ ರಾಜಸಾಥ ನ್ ಸ್ಕಾಕರ. 

44. ಪಿ ದಶಕನ್ ಮತ್ತು  ಸ್ಮಾವೇಶ ಕೇಿಂದಿ ಗಳಿಗೆ 

ಮೂಲಸೌಕಯಕ’ದ ಸಾಥ ನ್. 

45. ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿ. 

46. ಕಾಪ್ೂ ಕ ಫಿ ವರ್. 

47. ನ್ಸಯ  ಬ್ರಗ್ 5 ರಿ್ಪಜೆಕ್್ . 

48. ಟಿಬೆರ್ಟ ಹೆದಾದ ರಿಯನ್ನು  ಪೂಣಕಗಳಿಸಿದ ಚೀನ. 

49.  ನ್ಸಯಯಾಕ್್ಕನ್ ‘ವಾಯ ಕ್ೂ  ಮತ್ತು  ಸಾಕ ಿ ಯ ಚ’ 

ಕಾಯಕಕಿಮ. 

50. ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ತೆಯ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ದನ್ 

2021. 

51. ಕಲಾಕಿೆ ೀತಿ್ . 

52. ಬಾವ-ಧಾನ್. 

53.  ಸ್ತಿಂದರ್್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ. 

54.  ಕಾಿಂಗೀದ ಮೌಿಂರ್ಟ ನೈರಾಗಿಂಗ. 

55.  ಕೇರಳ ರೈತ್ ಭಾರತ್ ಜಿೀವವೈವಿಧ್ಯ  ಪಿ ಶಸಿು  

2021 ಅನ್ನು  ಪಡೆದದಾದ ರೆ. 

56.  ಗಲಾವ ನ್ ಕಣಿವೆ. 

57.  ಬಿ್ರ ಕ್ೂ  ನ್ ಖಗೀಳವಿಜ್ವಾ ನ್ ಕಾಯಕನಿರತ್ 

ಗುಿಂಪ್ಪ (BAWG). 

58. ಬೆಲಾರಸ್. 

59. ಎಿಂಸಿಎ 21 ಆವೃತ್ರು  3.0. 

60. ಶಾಹಿ ಲಿಚ. 

61. ಯುವಾನ್ ಲಾಿಂಗಿಪ ಿಂಗ್. 

62. ಪ್ತೀಡಿಯಾಟಿಿಕ್ ಇನ್್ ಿ ಮೇಟರಿ ಮಲ್ಿ ಸಿಸ್್ ಮ್ 

ಸಿಿಂಡಿೀಮ್ (PIMS-TS). 

63. WHO ಬಯೀಹಬ್ ಉಪಕಿಮ. 

64. ಉಡುಪ್ತಯಲಿಿ  ದ್ರೆತ್ ಬುದಧ ನ್ ಸ್ಣಣ /ಚಕಣಿ 

ಪಿ ತ್ರಮೆ. 

65. ಶಿಿ ೀಲಂಕಾದ್ಿಂದಗೆ ಕರೆನಿೂ  ವಿನಿಮಯ ಒಪಪ ಿಂದ 

ಮಾಡಿಕಿಂಡ ಢಾಕಾ. 

66. ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನ್ಸನ್ನ ನಯ ಯಮಂಡಳಿ 

(NCLT). 

67. ಲೌವಿೆ  ಮೂಯ ಸಿಯಂ. 

68.  ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರುವ ಸ್ಥ ಳಗಳು- ಭಿತ್ರ್ ಕನಿಕಾ 

ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಉದಾಯ ನ್. 
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69. ಸ್ತದದ ಯಲಿಿನ್ ಪಿಭೇದಗಳು- 

ಬಿಾ ಯ ಕ್್ಬಕ್ೂ (ಕೃಷಣ ಮೃಗ). 

70. ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರುವ ಸ್ಥ ಳಗಳು- ಕಾಯ ಲಿ(Cali). 

71. ರಿಷಿಗಂಗಾ. 

72. ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಉದಾಯ ನ್ ಮತ್ತು  ಹುಲಿ 

ಮಿೀಸ್ಲು ಪಿದೇಶ. 

73. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ. 

74. YUVA (ಯುವ, ಭವಿಷಯ ದ ಮತ್ತು  ಬಹುಮುಖ 

ಲೇಖಕರು) ಯೀಜನ. 

 

 

  

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ 1: 

 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ರೀಯ  ಸಂಸ್ಕ ೃತ್ರಯು ಪಿ್ರ ಚೀನ್  ಕಾಲದಿಂದ  ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ  

ಕಲಾ ಪಿ ಕಾರಗಳು ,  ಸಾಹಿತ್ಯ  ಮತ್ತು  ವಾಸ್ತು ಶಿಲಪ ದ  ಪಿ ಮುಖ  ಅಿಂಶಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಿಂಡಿದೆ .  

ಮಹಾರಾಣಾ ಪಿತಾಪ್: 
ಸಂದಭಕ: 

ಮೇ 9 ರಂದು ಮೇವಾರ್ ನ್ 13 ನೇ ರಜಪೂತ್ ದ್ರೆ 

ಮಹಾರಾಣಾ ಪಿತಾಪ್ ಅವರ ಜನ್ೂ  

ದನಚರಣೆಯನ್ನು  ಆಚರಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಮಹಾರಾಣಾ 

ಪ್ರ ತಾಪ್ 1540 ರಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು  1597 ರಲಿ್ಲ  ತಮಮ  

56 ನೇ ವಯಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ನಿಧನರಾದರು. 

1. ಅವರು ಉದಯಪ್ಪರ ನ್ಗರದ ಸಂಸಾಥ ಪಕ 

ರಾಣಾ ಉದೈ ಸಿಿಂಗ್ II ರ ಹಿರಿಯ ಮಗ. 

ಹಳದಘಾರ್ಟ ಕದನ್: 

ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರ ತಾಪ್ ಹಳದಿಘಾಟ್ ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ತೀರಿದ ಶೌಯಮಕೆ್ಕ  ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗದ್ದಾ ರೆ. 

1. 1576 ರಲಿಿ  ಮಹಾರಾಣಾ ಪಿತಾಪ್ ಮತ್ತು  ಅಕಬ ರ್ ಪಡೆಗಳ ನ್ಡುವೆ ಈ ಯುದಧ  

ನ್ಡೆಯಿತ್ತ, ಇದರಲಿಿ  ಮಘಲ್ ಸೈನ್ಯ ದ ನೇತೃತ್ವ ವನ್ನು  ಅಿಂಬರ್ ನ್ ದ್ರೆ ರಾಜ್ವ 

ಮಾನ್ ಸಿಿಂಗ್ ವಹಿಸಿದದ ರು. 

2.  ಈ ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  6 ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮಹಾರಾಣಾ ರ ಪ್ಡೆಗಳನ್ನು  ಸೀಲ್ಲಸಲಾಯಿತ್ತ, ಆದರೆ 

ಮೊಘಲರು ಅವರನ್ನು  ಹಿಡಿಯುವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲರಾದರು. 

3. ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರ ತಾಪ್ ತನು  ಸೈನಯ ವನ್ನು  ಮತ್ತು  ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸಿದನ್ನ ಮತ್ತು  ಆರು ವಷಮಗಳ 

ನಂತರ, 1582 ರಲಿ್ಲ  ಮೊಘಲರಾಂದಿಗೆ ಹೀರಾಡಿ ಗೆದಾ ನ್ನ.ಈ ಹಿೀನಾಯ ಸೀಲ್ಲನ ನಂತರ, 

ಅಕಬ ರ್ ಮೇವಾರ್ ವಿರುದಧ ದ ಮಲ್ಲಟರಿ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಯನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲ ಸಿದರು. 

ಪಪರಂಪರೆ (Legacy): 

1. ರಾಣಾ ಪ್ರ ತಾಪ್ ಬಹುತೇಕ ಏಕಾಾಂಗಯಾಗ ಪ್ರ ಬಲ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮಾರ ಜಯ ಕೆ್ಕ  ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು 

ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಜಪೂತ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಾಂದ ಸಹಾಯ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ . ಇದು ರಜಪೂತ 

ಶೌಯಮದ ಅದುು ತ ಕಥೆಯ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಉದ್ದಹರಣೆಯಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ತತವ ಗಳಿಗೆ ಸವ ಯಂ 

ತಾಯ ಗದ ಮನೀಭಾವವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

2. ರಾಣಾ ಪ್ರ ತಾಪ್ ಅವರ ಯುದಧ ದಲಿ್ಲ  ದ್ದಳಿಮಾಡುವ ತಂತರ ಗಳನ್ನು  ನಂತರದ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಡೆಕೆ ನ್ 

ಕಮಾಾಂಡರ್್ ಆದ ಮಲ್ಲಕ್ ಅಾಂಬರ್ ಮತ್ತು  ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಂದಕೆ್ಕ  

ಸಾಗಸಿದರು. 
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ಮಂಗೀಲಿಯನ್ ಕಾಿಂಜುರ್ ಹಸ್ು ಪಿ ತ್ರಗಳು.(Mongolian Kanjur Manuscripts) 

ಸಂದಭಕ: 

ಮಾಂದಿನ ವಷಮದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 100 ಸ್ಯಟ್ ಗಳ ಪ್ವಿತರ  ಮಂಗೀಲ್ಲಯನ್ ಕಂಜೂರ್ ಹಸು ಪ್ರ ತಿಗಳು 

ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾದ, ಬೌದಧ  ಧಮಮದ ಪ್ರ ಮಖ ಕಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ವಿತರಣೆಮಾಡಲು ಮರುಮದರ ಣಗಳುು ವ 

ನಿರಿೀಕೆ್ಕಯಿದೆ ಎಾಂದು ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

 

ಮಂಗೀಲಿಯನ್ ಕಂಜೂರ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಮಂಗೀಲ್ಲಯನ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ , ‘ಕಂಜೂರ್’ (Kanjur) ಎಿಂದರೆ; ಸಂಕಿ್ತಪು  ಆದೇಶಗಳು -ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಭಗವಾನ್ ಬುದಧ ನ್ ಬೀಧ್ನಗಳು. 

1. ಇವುಗಳು ಮಂಗೀಲ್ಲಯನ್ ಬೌದಧ ರಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರರ ಮಖಯ ತ್ತಯನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ ಮತ್ತು  ಅವರು 

ದೇವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಕಂಜೂರ್ ಅನ್ನು  ಪೂಜಿಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ತಮಮ  ದೈನಂದಿನ ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  

‘ಕಂಜೂರ್’ ನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು  ಧಾಮಮಕ ಪ್ದಧ ತಿಯಾಗ ಪ್ಠಿಸುತಾು ರೆ. 

2. ಮಂಗೀಲ್ಲಯನ್ ‘ಕಂಜೂರ್’ ಅನ್ನು  ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಿಾಂದ ಅನ್ನವಾದಿಸಲಾಗದೆ. 

‘ಕಂಜೂರ್’ ಭಾಷೆ ಶಾಸಿು ರೀಯ ಮಂಗೀಲ್ಲಯನ್ ಆಗದೆ. 

 

ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಮಂಗೀಲಿಯಾ ನ್ಡುವಿನ್ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧ್ಗಳು: 

1. ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾ ನಡುವಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು  

ಪುರಾತನವಾಗದೆ. 

2. ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾಕೆ್ಕ  ಬೌದಧ ಧಮಮವನ್ನು  ಕಿರ .ಶ.ದ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಮತ್ತು  

ಧಾಮಮಕ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಸಾಗಸಿದರು. 

3. ಇದರ ಫಲವಾಗ, ಇಾಂದು ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾದಲಿ್ಲ  ಬೌದಧ ಧಮಮವು ಅತಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ಧಾಮಮಕ 

ಪ್ರರ ಬಲಯ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿದ ದ್ಡಡ  ಧಾಮಮಕ ಪಂಗಡ ವಾಗದೆ. 

4. ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾದ್ಾಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಔಪ್ಚಾರಿಕ ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  1955 ರಲಿ್ಲ  

ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಅಾಂದಿನಿಾಂದ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವು ಹಸ 

ಎತು ರವನ್ನು  ತಲುಪಿದೆ. 

 

‘ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಹಸ್ು ಪಿ ತ್ರಗಳ ಮಿಷನ್’ ಬಗೆಗ : 

ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಹಸ್ು ಪಿ ತ್ರಗಳ ಮಿಷನ್ (National Mission for 

Manuscripts- NMM) ಅನ್ನು  ಫೆಬರ ವರಿ 2003 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ 

ಸಕಾಮರದ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ ಮತ್ತು  ಸಂಸೆ ೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯ 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. 

1. ಇದರ ಕಾಯಮ, ಹಸು ಪ್ರ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂರಕೆಿ ಸಲಾಗರುವ 

ಜಾಾ ನವನ್ನು  ದ್ದಖಲ್ಲಸುವುದು, ಸಂರಕೆಿ ಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ಸಾರ ಮಾಡುವುದು. 

2. ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಮತ್ತು  ಅಪ್ರ ಕಟಿತ ಹಸು ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನು  

ಪ್ರ ಕಟಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶವನ್ನು  ಈ ಮಷನ್ ಹಾಂದಿದೆ, 

ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಗರ ಹವಾದ ಜಾಾ ನವನ್ನು  

ಸಂಶೀಧಕರು, ವಿದ್ದವ ಾಂಸರು, ಸಾವಮಜನಿಕವಾಗ ಜನಸಾಮಾನಯ ರ ನಡುವೆ ದ್ಡಡ  

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು. 

  

ಹಿನು ಲೆ: 

ಭಾರತವು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು  ದಶಲಕ್ಷ ಹಸು ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಇದು ವಿಶವ ದ ಅತಿದ್ಡಡ  

ಸಂಗರ ಹವಾಗದೆ. ಇವು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳು, ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಂದಯಮಶಾಸು ರ, ಲ್ಲಪಿಗಳು, 

ಭಾಷೆಗಳು, ಕಾಯ ಲ್ಲಗರ ಫಿ, ಮತ್ತು  ವಿವರಣೆಯನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿವೆ. 

 

ಬಸ್ವ ಜಯಂತ್ರ: 
 

ಸಂದಭಕ: ಬಸವಜಯಂತಿಯು,12 ನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಕವಿ-ದಾಶಕನಿಕ ಮತ್ತು  ಲಿಿಂಗಾಯತ್ ಪಂಥದ 

ಸಾಥ ಪಕ ಸಂತರಾದ ಬಸವಣಣ ನವರ ಜನಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಸಂಕತಿಸುತು ದೆ. 

1. ಈ ವಷಮ ಬಸವಜಯಂತಿಯನ್ನು  2021ರ ಮೇ 14 ರಂದು ಭಕಿು ಪೂವಮಕವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 
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ಬಸ್ವಣಣ  ,ಅವರ ಆಲೀಚನಗಳು ಮತ್ತು  ಕಡುಗೆಗಳು: 

1. 12 ನೇ ಶತಮಾನದ ತತವ ಜಾಾ ನಿ, ರಾಜನಿೀತಜ್ಞ ಕನು ಡ 

ಕವಿ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕರಾದ 

ಬಸವಣಣ  ಕನಕಟಕದ ಕಲಚೂರಿ ರಾಜವಂಶದ 

ಅರಸ್ 1ನ ಬ್ರಜಜ ಳನ್ ಆಳಿವ ಕೆಯಲಿಿ  ಜಿೀವಿಸಿದದ ರು. 

2. ಜನಪಿರ ಯವಾಗ ವಚನ್ಗಳು ಎಾಂದು ಕರೆಯವ ತಮಮ  

ಕಾವಯ ದ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು  

ಬಸವಣಣ ನವರು ಹರಡಿದರು. 

3. ಬಸವಣಣ  ಲ್ಲಾಂಗ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮಯ , 

ಮೂಢನಂಬಿಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು  

ತಿರಸೆ ರಿಸಿದರು. 

4. ಅವರು ಅನ್ನಭವ ಮಂಟಪ (ಅಥವಾ “ಆಧಾಯ ತ್ರೂ ಕ ಅನ್ನಭವದ ಸ್ಭಾಿಂಗಣ”) ದಂತಹ 

ಹಸ ಸಾವಮಜನಿಕ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದರು,ಇದು ಜಿೀವನದ ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ ಮತ್ತು  ಲೌಕಿಕ 

ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ಬಹಿರಂಗವಾಗ ಚಚಿಮಸಲು ಎಲಿಾ  ಸಾಮಾಜೀ-ಆರ್ಥಮಕ ಹಿನ್ನು ಲೆಯಿಾಂದ ಬಂದ 

ಪುರುಷರು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು  ಸಾವ ಗತಿಸಿತ್ತ. 

5. ಒಬಬ  ನಾಯಕನಾಗ, ಅವರು ವಿರಶೈವರು ಅಥವಾ “ಶಿವನ್ ಉತಾೂ ಹಭರಿತ್, ಶಿ್ ೀಷಾ  

ಆರಾಧ್ಕರು”, ಎಿಂಬ ಹೆಸ್ರಿನ್ ಹಸ್ ಭಕ್ತು  ಚಳವಳಿಯಲಿಿಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸಿ, 

ಪಿೆ ೀರೇಪ್ತಸಿದರು. ಈ ಚಳುವಳಿಯು 7 ರಿಾಂದ 11 ನೇ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ದಾ  ತಮಳು ಭಕಿು  

ಚಳವಳಿಯಲಿ್ಲ , ವಿಶೇಷವಾಗ ಶೈವ ನಾಯನಾರ್ ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯಗಳಲಿ್ಲ  ತನು  ಮೂಲವನ್ನು  

ಹಂಚಿಕಾಂಡಿತ್ತು . 

6. ಬಸವಣಣ  ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು  ಬ್ರರ ಹಮ ಣರ ನೇತೃತವ ದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು  ತಿರಸೆ ರಿಸಿ ಭಕಿು  

ಪೂಜೆಯನ್ನು  ಮನು ಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ವೈಯಕಿು ಕವಾಗ ಧರಿಸುವ ವಸುು ಗಳಾದ ಇಷು  

ಲ್ಲಾಂಗದಂತಹ ಚಿಹೆು ಗಳ ಪೂಜಾಭಾಯ ಸಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿವನ ವೈಯಕಿು ಕ ನೇರ ಆರಾಧನ್ನಯಾಂದಿಗೆ 

ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. 

7. ಅವರು ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತ ವಹಿಸಿದಾ  ಶರಣ ಚಳುವಳಿ ಎಲಿಾ  ಜಾತಿಯ ಜನರನ್ನು  ಆಕರ್ಷಮಸಿತ್ತ, ಮತ್ತು  

ಭಕಿು  ಚಳವಳಿಯ ಅನೇಕ ಎಳೆಗಳಂತ್ತ, ವಿೀರಶೈವ ಸಂತರ ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ ವಿಶವ ವನ್ನು  ಅನ್ನವ ೀರ್ಷಸುವ 

ಸಾಹಿತಯ ದ ಭಂಡಾರವಾದ ವಚನಗಳ ಸೃರ್ಷು ಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ವಿೀರಶೈವ ಸಂತರ 

ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ ವಿಶವ ವನ್ನು  ಅನಾವರಣಗಳಿಸಿತ್ತ. 

8. ಬಸವಣಣ ನ ಶರಣ ಚಳವಳಿಯ ಸಮತಾವಾದವು ಆ ಕಾಲಕೆ್ಕ  ತ್ತಾಂಬ್ರ ಆಮೂಲಾಗರ ವಾಗತ್ತು . 

9. ಅವರು ಸಾಾ ಪಿಸಿದ ಅನ್ನಭವ ಮಂಟಪ್ದಲಿ್ಲ , ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಸಮದ್ದಯಗಳಿಾಂದ ಬಂದ 

ಶರಣರು ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿ, ಕಲ್ಲಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಚರ್ಚಮಗಳಲಿ್ಲ  ತಡಗದರು. 

 

ವಿಶವ  ಪ್ರರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳು: (UNESCO world heritage sites) 
ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ,‘ಯುನ್ನಸೆ ೀ ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣಗಳ’ 

(UNESCO world heritage sites) ಭಾರತದ 

ಸಂಭವನಿೀಯ ಅಥವಾ ತಾತೆಾಲ್ಲಕ ಪ್ಟಿು ಗೆ ಆರು 

ಹಸ ತಾಣಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಲಾಗದೆ. 

 

 ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ತಾಣಗಳು ಇಿಂತ್ರವೆ: 

1. ಮರಾಠಾ ಮಲ್ಲಟರಿ ಆಕಿಮಟೆಕಿ ರ್, 

ಮಹಾರಾಷು ರ. 

2. ಹಿರೇಬೆನಕಲ್ ಮೆಗಾಲ್ಲರ್ಥಕ್ ಸೈಟ್, ಕನಾಮಟಕ. 

3. ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ನಮಮದ್ದ ಕಣಿವೆಯ 

ಭೇದಘಾಟ್-ಲಾಯ ಮೆೆ ಟಾ ಘಾಟ್. 

4. ವಾರಣಾಸಿಯ ಗಂಗಾ ಘಟು ಗಳು. 

5. ತಮಳುನಾಡಿನ ಕಾಾಂಚಿೀಪುರಂ 

ದೇವಾಲಯಗಳು. 

6. ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶದ ಸಾತ್ತು ರ ಹುಲ್ಲ ಮೀಸಲು 

ಪ್ರ ದೇಶ. 
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ಈ ಆರು ತಾಣಗಳನ್ನು  ಸೇಪ್ಮಡೆಗಳಿಸುವುದರಾಂದಿಗೆ, ಯುನ್ನಸೆ ೀ ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣಗಳ 

ಭಾರತದ ಸಂಭವನಿೀಯ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸಾು ವಿತ ತಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  48 ಕೆ್ಕ  ಏರಿದೆ. 

 

ಮುಿಂದನ್ ನ್ಡೆ? 

ಈ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಗಳು ಒಾಂದು ವಷಮದವರೆಗೆ ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣಗಳ ಸಂಭವನಿೀಯ / ತಾತೆಾಲ್ಲಕ 

ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಉಳಿಯುತು ವೆ, ನಂತರ ಯುನ್ನಸೆ ೀಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಕಡತದಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಿಮ 

ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  ಸಕಾಮರವು ನಿಧಮರಿಸುತು ದೆ. 

 

ವಿಶವ  ಪ್ರರಂಪರಿಕ ತಾಣ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣ ಗಳನ್ನು (World Heritage site) ನೈಸ್ಗಿಕಕ ಅಥವಾ ಮಾನ್ವ 

ನಿಮಿಕತ್ ಪಿದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆಯ ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷ 

ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ ರಚನಗಳು ಎಿಂದು ವಗಿೀಕಕರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ತಾಣಗಳನ್ನು  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ  (UN) ಮತ್ತು  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  

ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಸಂಸ್ಯಾ  (UNESCO) ಅಧಿಕೃತವಾಗ ಗುರುತಿಸಿವೆ. 

3. ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಾಂದು ವಗೀಮಕರಿಸಲಾದ ತಾಣಗಳನ್ನು  ಮನ್ನಕುಲಕೆ್ಕ  ಮಖಯ ವೆಾಂದು 

ಯುನ್ನಸೆ ೀ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತು ದೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಈ ತಾಣಗಳು ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಮತ್ತು  ಭೌತಿಕ ಮಹತವ ವನ್ನು  

ಹಾಂದಿವೆ. 

  

ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣಗಳ ಪ್ಟಿು ಯನ್ನು  ಯುನ್ನಸೆ ೀದ ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ಸಮತಿಯು 

ನಿವಮಹಿಸುವ ‘ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ವಿಶವ  ಪರಂಪರೆ ಕಾಯಕಕಿಮ’ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಈ 

ಸಮತಿಯು ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಸಾಮಾನಯ  ಸಭೆಯಿಾಂದ ಚ್ಚನಾಯಿತವಾದ 21 ಯುನ್ನಸೆ ೀ ಸದಸಯ  

ರಾಷು ರಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

2. ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣಗಳ ಪ್ಟಿು ಯನ್ನು  ಅವು ಇರುವ ದೇಶದ ಶಾಸನಬದಧ  

ಪ್ರ ದೇಶದ ಭಾಗವಾಗ ಉಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ಯುನ್ನಸೆ ೀ ಸಂಸ್ಯಾಯು 

ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಸಮದ್ದಯದ ಹಿತದೃರ್ಷು ಯಿಾಂದ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತು ದೆ. 

3. ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣವಾಗ ಆಯೆ  ಮಾಡಲು, ಒಾಂದು ತಾಣವನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ 

ಭೌಗೀಳಿಕವಾಗ ಮತ್ತು  ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗ ವಿಭಿನು , ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ 

ಪ್ರರ ಮಖಯ ತ್ತಯ ತಾಣವಾಗ ಅನನಯ , ವಿಶಿಷು  ಹೆಗುು ರುತ್ತ ಅಥವಾ ಚಿಹೆು  ಹಾಂದಿದ ತಾಣ 

ಎಾಂದು ವಗೀಮಕರಿಸಿರಬೇಕು. 

 
  

ಒರಗಿರುವ ಬುದಧ :  (The Reclining Buddha) 
 

ಸಂದಭಕ: 

ಬುದಧ  ಜಯಂತಿ (ಮೇ 26) ರಂದು, ಬೀಧ್ಗಯದಲಿ್ಲರುವ ಬುದಧ  ಅಾಂತರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಲಾಯ ಣ ಮಷನ್ 

ದೇವಸಾಾ ನದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ್ದ ಅತ್ರದ್ಡಡ  ಒರಗಿರುವ ಬುದಧ ನ್ ಪಿ ತ್ರಮೆಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತು . ಆದರೆ, 

ಕೀವಿಡ್ -19 ನಿಬಮಾಂಧದಿಾಂದ್ದಗ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು  ಮಾಂದೂಡಲಾಗದೆ. 

 

 ಒರಗಿರುವ ಬುದಧ ನ್ ಪಿತ್ರಮೆ ಏನ್ನ್ನು  ಪಿ ತ್ರನಿಧಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ಒರಗರುವ ಬುದಧ ನ ವಿಗರ ಹ ಅಥವಾ ಚಿತರ ವು ಬುದಧ ನ್ ಅನರೀಗಯ ದ ಕನಯ ಸ್ಮಯ ಮತ್ತು  

ಪರಿನಿವಾಕಣಕೆಕ  ಪಿವೇಶಿಸ್ಲಿರುವ ಹಂತ್ವನ್ನು  ತೀರಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

1. ಪ್ರಿನಿವಾಮಣವು ಮರಣಾನಂತರದ ಮಹಾನ್ ಮೊೀಕ್ಷದ ಹಂತವಾಗದುಾ  ಅದು ಪ್ರ ಬುದಧ  

ಆತಮ ಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  ದ್ರೆಯುವಂತಹುದ್ದಗದೆ. 

2. ಬುದಧ ನ ಮರಣವು, ಆತನ 80ನೇ ವಯಸಿಿ ನಲಿ್ಲ , ಪೂವಮ ಉತ್ು ರ ಪಿದೇಶದ ಕುಶಿನ್ಗರದಲಿ್ಲ , 

ಬಿಹಾರದ ರಾಜಯ ದ ಗಡಿಗೆ ಹತಿು ರದಲಿ್ಲ ,ಧಾಯ ನಸಾ  ಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ , ಸಂಭವಿಸಿತ್ತ. 

  

ಪಿ ತ್ರಮಾಶಾಸಿು ಿ ೀಯ ಶೈಲಿ: 

ಒರಗರುವ ಬುದಧ ನನ್ನು  ಮೊದಲು ಗಾಿಂಧಾರ ಕಲೆಯಲಿಿ  ಚತಿ್ರಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಿರ .ಪೂ 50 ಮತ್ತು  ಕಿರ .ಶ 75 

ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ ಎಾಂದು ನಂಬಲಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಕುಶಾನರ ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಕಿರ .ಶ. 

ಒಾಂದರಿಾಂದ ಐದನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗನ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಈ ಕಲೆಯು ಉತ್ತು ಾಂಗಕೆ್ಕ ೀರಿತ್ತ. 



 insightsonindia.com 
 10 

     INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 

  

1. ಒರಗರುವ ಬುದಧ ನ ಪ್ರ ತಿಮೆಗಳು ಮತ್ತು  ಚಿತರ ಗಳು ಅವನ ಬಲಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮಲಗರುವುದನ್ನು  

ತೀರಿಸುತು ದ, ಬುದಧ ನ ತಲೆಯು ದಿಾಂಬು ಅಥವಾ ಬಲ ಮೊಣಕೈನ ಮೇಲೆ ನಿಾಂತಿದೆ. 

2. ಎಲಿಾ  ಜಿೀವಿಗಳು ಪ್ರ ಬುದಧ ವಾಗವೆ ಮತ್ತು  ಸಾವು ಮತ್ತು  ಪುನಜಮನಮ ದ ಚಕರ ದಿಾಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ತೀರಿಸುವುದು ಈ ಒರಗರುವ 

ಭಂಗಯ ಅಥಮವಾಗದೆ. 

3. ದಯವಿಟ್ಟು  ಗಮನಿಸಿ:ಬುದಧ ನ್ನ ವಿಗರ ಹಾರಾಧನ್ನಯ ವಿರೀಧಿಯಾಗದಾ ನ್ನ. 

 

ಭಾರತ್ದ ಹರಗೆ ಪಿ ತ್ರಷ್ಠಾ ಪ್ತಸ್ಲಾದ ಒರಗಿರುವ ಬುದಧ ನ್ ಪಿತ್ರಮೆಗಳು: 

ಒರಗರುವ ಬುದಧ ನ ಭಂಗಗಳು ಥೈಲಾಯ ಾಂಡ್ ಮತ್ತು  ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಯಯ ದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ  

ಪ್ರ ಚಲ್ಲತದಲಿ್ಲವೆ. 

1. 1992 ರಲಿ್ಲ  ಮಾಯ ನೂ ರ್್ನ್ ಮಾವಿಾಮೈನ್್ 

(Mawlamyine) ನಲಿ್ಲ  ನಿಮಮಸಲಾದ 600 ಅಡಿ 

ಉದಾ ದ ವಿನ್್ಸಿೀನ್ ತಾವಾಯ  ಬುದಧ  (Winsein 

Tawya Buddha) ಪ್ರ ತಿಮೆಯು ವಿಶವ ದ ಅತ್ರದ್ಡಡ  

ಒರಗಿರುವ ಬುದಧ ನ್ ಮೂತ್ರಕಯಾಗದೆ. 

2. ಕಿರ .ಶ 2 ನೇ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ , ಪ್ರಕ್ತಸಾು ನ್ದ ಖೈಬರ್ 

ಪಖ್ತು ನವ ವ  (Khyber Pakhtunkhwa 

province) ಪಿ್ರ ಿಂತ್ಯ ದಲಿಿ  ನಿಮಿಕಸ್ಲಾದ 

ಭಮಲಾ ಬುದಧ  ಪರಿನಿವಾಕಣ (Bhamala Buddha Parinirvana) ಮೂತ್ರಕಯನ್ನು  ವಿಶವ ದ 

ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಹಳೆಯ ಒರಗಿರುವ ಭಂಗಿಯ ಪಿ ತ್ರಮೆ ಎಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗದೆ. 

 

 ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಮಲಗಿರುವ ಅಥವಾ ಒರಗಿರುವ ಬುದಧ : 

1. ಅಜಂತಾದ ಯುನ್ನಸೆ ೀ ವಿಶವ  ಪ್ರಂಪ್ರೆಯ ತಾಣವಾದ 26 ನೇ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ , ಕಿರ .ಶ 5 ನೇ 

ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕತು ಲಾಗದೆ ಎಾಂದು ನಂಬಲಾದ ಒರಗರುವ ಬುದಧ ನ 24 ಅಡಿ ಉದಾ  ಮತ್ತು  

ಒಾಂಬತ್ತು  ಅಡಿ ಎತು ರದ ಶಿಲು ವನ್ನು  ನಿಮಮಸಲಾಗದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಬುದಧ ನ್ನ ನಿಜವಾಗಯೂ ಪ್ರಿನಿವಾಮಣವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ ಕುಶಿನಗರದಲಿ್ಲ , ಪ್ರಿನಿವಾಮಣ 

ಸ್ತು ಪ್ದ್ಳಗೆ 6 ಮೀಟರ್ ಉದಾ ದ ಒರಗರುವ ಬುದಧ ನ ಕ್ಕಾಂಪು ಮರಳುಗಲಿ್ಲನ ಏಕಶಿಲೆಯ 

ಪ್ರ ತಿಮೆಯು ವಿರಾಜಮಾನವಾಗದೆ. 

 

 ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಬುದಧ ನ್ ಇತ್ರ ಭಂಗಿಗಳ ಚತಿ್ಣಗಳು: 

1. ಮಹಾಬೀಧಿ ದೇವಸಾಥ ನ್ದಲಿಿ , ಬುದಧ ನ್ನ 

ಭೂಮಿ-ಸ್ಪ ಶಕ ಮುದಿೆಯಲಿಿ  

ಕುಳಿತ್ರದಾದ ನ, ಈ ಭಂಗಯಲಿ್ಲ  ಅವನ ಕೈ ನ್ನಲದ 

ಕಡೆಗೆ ತೀರಿಸುತಿು ದೆ. ಈ ಭಂಗಯು 

ಭೂಮಯನ್ನು  ಅವನ ಜಾಾ ನೀದಯಕೆ್ಕ  

ಸಾಕೆಿಯಾಗದೆ ಎಾಂದು ಸಂಕತಿಸುತು ದೆ. 

2. ಬುದಧ ನ್ನ ತ್ನ್ು  ಮದಲ 

ಧ್ಮೀಕಪದೇಶವನ್ನು  ನಿೀಡಿದ 

ಸಾರನಥದಲಿಿ , ಸಾಾ ಪಿಸಲಾದ ಕಲಿ್ಲನ 

ಪ್ರ ತಿಮೆಯು ಧ್ಮಕ-ಚಕಿ  ಮುದಿಾ  ಎಿಂಬ ಹಸ್ು  

ಸೂಚಕವನ್ನು  ಹಿಂದದೆ, ಇದು 

ಉಪ್ದೇಶವನ್ನು  ಸಂಕತಿಸುತು ದೆ. ಬೀಧಿ 

ವೃಕ್ಷದ ಚಿತರ ಣದ್ಾಂದಿಗೆ ಇದು ಭಾರತದ 

ಅತಯ ಾಂತ ಜನಪಿರ ಯ ಚಿತರ ಣವಾಗದೆ. 

3. ವಾಕ್ತಿಂಗ್ (Walking Buddha) ಅಥವಾ 

ನ್ಡೆಯುತ್ರು ರುವ ಬುದಧ ನ್ 

ಮೂತ್ರಕಯು, ಬುದಧ ನ್ನ ಜಾಾ ನೀದಯದ 

ಕಡೆಗೆ ತನು  ಪ್ರ ಯಾಣವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿರುವ 

ಅಥವಾ ಧಮೊೀಮಪ್ದೇಶವನ್ನು  ನಿೀಡಿದ ನಂತರ 

ಹಿಾಂದಿರುಗುತಿು ದ್ದಾ ನ್ನ ಎಾಂಬುದನ್ನು  
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ಸ್ತಚಿಸುತು ದೆ. ಇದು ಎಲಿಾ  ಬುದಧ  ಭಂಗಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಯ ಾಂತ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಇದು 

ಹೆಚಿಾ ಗ ಥೈಲಾಯ ಾಂಡ್್ನಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ್ದ ಇತ್ರಹಾಸ್- ಹದನಿಂಟನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ 

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

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

 

ಗೀಪ್ರಲಕೃಷಣ  ಗೀಖಲೆ: 
ಸಂದಭಕ: 

ಪ್ರ ಧಾನಿ, ‘ಗೀಪ್ರಲ್ ಕೃಷಣ  ಗೀಖಲೆ’ ಅವರ ಜನಮ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. 

ಅವರು 9 ಮೇ 1866 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. 

ಭಾರತ್ದ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಚಳವಳಿಯಲಿಿ  ಗೀಪ್ರಲ್ ಕೃಷಣ  ಗೀಖಲೆಯವರ ಕಡುಗೆಗಳು: 

1. ಅವರು ಡೆಕಕ ನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಸೈಟಿಯ 

ಕಾಯಕದಶಿಕಯಾಗ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದರು. 

2. ಅವರು 1894 ರಲಿಿ  ಐಲೆಕಿಂಡ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ 

ಐರಿಶ್ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯವಾದ ಆಲ್ೆ ಿ ಡ ವೆಬ್ 

ಅವರನ್ನು  ‘ಇಿಂಡಿಯನ್ ನಯ ಷನ್ಲ್ 

ಕಾಿಂಗಿೆಸ್’ ನ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸ್ಲಿಿ ಸ್ಲು 

ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಮಾಡಿದರು. 

3. ಗೀಖಲೆ ಅವರು ಜ್ವಾ ನ್ಪಿಕಾಶ್ ಎಾಂಬ 

ದಿನಪ್ತಿರ ಕ್ಕಯನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದರು, ಅದರ 

ಮೂಲಕ ಅವರು ರಾಜಕಿೀಯ ಮತ್ತು  

ಸಮಾಜದ ಬಗೆು  ತಮಮ  ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ 

ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಿದರು. 

4. ನಂತರ, 1903 ರಲಿಿ , ಅವರು ಭಾರತ್ದ 

ಗವನ್ಕರ್ ಜನ್ರಲ್ ಅವರ ಕೌನಿೂ ಲ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗಿ ಆಯೆಯಾದರು. 

5. ಅವರನ್ನು  1904 ರ ಹಸ್ ವಷಕದ ಗೌರವ ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಾಮಿಾಜಯ ದ 

ಒಡನಡಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ರಯ ನಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಆಡಕರ್ ಆಫ್ ದ ಇಿಂಡಿಯನ್ 

ಎಿಂಪೈರ್ ಆಗಿ ನೇಮಸಲಾಯಿತ್ತ. 

6. 1905 ರಲಿ್ಲ , ಅವರು ಸ್ವೆಕಿಂರ್ಟೂ  ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಸೈಟಿಯನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದರು, ಅದರ 

ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ನಿಸಾವ ಥಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ ಇದರ ಉದೆಾ ೀಶ 

ಸಾಮಾನಯ  ಜನರ ಒಳಿತಿಗಾಗ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವುದ್ದಗತ್ತು . ಅವರು ಭಾರತ್ರೀಯ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ 

ಕಾಿಂಗಿೆಸ್ ನ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಆಯಕಯಾದರು. 

7. 1909 ರ ಮಿಿಂಟೀ-ಮಾಲೆಕ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ತಸ್ತವಲಿಿ  ಅವರು ಪಿಮುಖ ಪ್ರತಿ್  

ವಹಿಸಿದರು, ಅಿಂತ್ರಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು  ಶಾಸ್ನ್ದ ರೂಪದಲಿಿ  ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರಲಾಯಿತ್ತ. 

8. ಗೀಖಲೆ ಯವರು, ಮಹಮೂ ದ್ ಜಿನು  ಮತ್ತು  ಮಹಾತ್ೂ  ಗಾಿಂಧಿ ಇಬಬ ರಿಗ್ಲ ಗುರು 

ಅಥವಾ ಮಾಗಕದಶಕಕರಾಗಿದದ ರು. ಮಹಾತಮ  ಗಾಾಂಧಿಯವರು ‘ಗೀಖಲೆ, ನ್ನ್ು  ರಾಜಕ್ತೀಯ 

ಗುರು’ ಎಾಂಬ ಪುಸು ಕವನ್ನು  ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ. 

9. ಎಲಿಾ  ಭಾರತಿೀಯರಿಗೆ ರಾಜಕಿೀಯ ಸಾವ ತಂತರ ಯ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಮಕ ಪ್ರ ಗತಿಯ 

ಮಹತವ ದ ಬಗೆು  ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಿಕಲು ನ್ನಗಳು ನಮಮ  ಕಾಲಕೆ್ಕ  ಇಾಂದಿಗೂ ಪ್ರ ಸುು ತವಾಗವೆ. 

 

ವಿೀರ್ ಸಾವಕಕರ್: 
 

ಸಂದಭಕ: 

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ನರೇಾಂದರ  ಮೊೀದಿ ಅವರು ಹಿಾಂದುತವ  ಸಿದ್ದಧ ಾಂತದ ಪ್ರ ವತಮಕರಾದ ವಿೀರ ಸಾವಕಕರ್ ಅವರ 

ಜನಮ ಜಯಂತಿಯಾದ ಮೇ 28ರಂದು ಸಾವಕಮರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲಿ್ಲಸಿದರು. 
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ವಿೀರ್ ಸಾವಕಕರ್ & ಅವರ ಕಡುಗೆಗಳ ಕುರಿತ್ತ: 

1. 1883 ರ ಮೇ 28 ರಂದು ಮಹಾರಾಷು ರದ 

ನಾಸಿಕ್್ನ ಭಾಗ್ಲರ್ ಎಾಂಬ ನಗರದಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದರು. 

2. ವಿದೇಶಿ ವಸ್ತು ಗಳ ಬಳಕೆಯ ವಿರೀಧಿಯಾಗಿದದ  ಅವರು 

ಸ್ವ ದೇಶಿ ಕಲಪ ನಯನ್ನು  ಪಿಚುರಪಡಿಸಿದರು ಹಾಗೂ 1905 

ರಲಿ್ಲ  ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ವಿದೇಶಿ ವಸುು ಗಳನ್ನು  

ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದರು. 

  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳು: 

1. ಅವರು ನಾಸಿು ಕತ್ತ ಮತ್ತು  ವೈಚಾರಿಕತ್ತಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸಿದರು 

ಮತ್ತು  ಸಾಿಂಪಿದಾಯಿಕ ಹಿಿಂದೂ ನಂಬ್ರಕೆಯನ್ನು  ಸ್ಹ 

ತ್ರರಸ್ಕ ರಿಸಿದರು. ವಾಸು ವವಾಗ, ಅವರು ಗೀವಿನ್ ಪೂಜೆ 

ಅಥವಾ ಆರಾಧ್ನಯನ್ನು  ಮೂಢ ನಂಬ್ರಕೆ ಎಿಂದು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 

2.  ರತ್ು ಗಿರಿಯಲಿಿ  ಅಸ್ಪ ೃಶಯ ತೆಯನ್ನು  ತಡೆದುಹಾಕುವ ದಸ್ಯಯಲಿಿ  ಸಾವಕಮರ್ ಅವರು 

ಅವಿರತವಾಗ ಶರ ಮಸಿದರು. 

3. ಪ್ರ ಮಖವಾಗ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು  ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಲು  ಡಾ. ಬ್ರಬ್ರಸಾಹೇಬ್ 

ಅಾಂಬೇಡೆ ರ್ ರವರು ಭಗವಾನ್ ಬುದಧ ರ ಕಾಯಕಗಳಿಗೆ ಹೀಲಿಸಿದಾದ ರೆ. 

 

 ಅವರು ನಿಕಟವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ್ ಹಿಂದದದ  ಕೆಲವು ಸಂಘಟನಗಳು: 

1. ವಿನಾಯಕ ಸಾವಕಮರ್ ರವರು 1937 ರಿಿಂದ 1943 ರ ವರೆಗೆ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸ್ಭಾದ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿದದ ರು. 

1939 ರ ಅಕು ೀಬರ್ 22 ರಂದು ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಸಚಿವರು ರಾಜಿೀನಾಮೆ ನಿೀಡಿದ್ದಗ, ಹಿಾಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ 

ಅವರ ನಾಯಕತವ ದಲಿ್ಲ  ಸಿಾಂಧ್, ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು  NWFP (ವಾಯವಯ  ಗಡಿ ಪ್ರರ ಾಂತಯ ಗಳು) ಸೇರಿದಂತ್ತ 

ಮಾಂತಾದ ಪ್ರರ ಾಂತಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಕಾಮರ ರಚಿಸಲು ಮಸಿಿಾಂ ಲ್ಲೀಗ್ನಾಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದರು. 

2. ಪ್ಪಣೆಯಲಿಿ , ಸಾವಕಮರ್ ಅವರು “ಅಭಿನ್ವ್ಸ ಭಾರತ್ ಸಸೈಟಿ” ಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಿದರು. 

3. ಅವರು,ಸ್ವ ದೇಶಿ ಚಳವಳಿಯಲಿಿ  ಭಾಗಿಯಾಗಿದದ ರು ಮತ್ತು  ತ್ರಲಕರ ಸ್ವ ರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ವನ್ನು  

ಸೇರಿದರು. ಅವರ ಪ್ರ ಚೀದನಾತಮ ಕ ಭಾಷಣಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶಭಕಿು ಯ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಾಂದ 

ಕ್ಕರಳಿದ ಬಿ್ರ ಟಿೀಷ್ ಸ್ಕಾಕರವು ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡಿದದ  ಬ್ರ.ಎ ಪದವಿಯನ್ನು  

ಅನ್ಸಜಿಕತ್ಗಳಿಸಿತ್ತ. 

4. ಅವರು ಫಿ್ರ ೀ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಸೈಟಿಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಸೈಟಿಯು ಉತಿ ವಗಳು, 

ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಚಳುವಳಿಯ ಹೆಗುು ರುತ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ತ ಭಾರತಿೀಯ ಕಾಯ ಲೆಾಂಡರ್್ನಲಿ್ಲನ ಪ್ರ ಮಖ 

ದಿನಗಳನ್ನು  ಆಚರಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಇದು ಭಾರತಿೀಯ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ದ ಕುರಿತ ಹೆಚಿಿ ನ ಚರ್ಚಮಗೆ 

ಮೀಸಲಾಗತ್ತು . 

5. ವಿನಾಯಕ್ ದ್ದಮೊೀದರ್ ಸಾವಕಮರ್ ಹಾಗೂ ಗಣೇಶ್ ಸಾವಕಮರ್ ರವರು ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಮತ್ತು  

ಕಿಾ ಿಂತ್ರಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  ತ್ರಲು ಯುವ ಕಿಾ ಿಂತ್ರಕಾರಿ ರಹಸ್ಯ  ಸಂಘಟನಯಾದ 

ಮಿತಿ್ಮೇಳ ವನ್ನು  1899 ರಲಿಿ  ನಸಿಕ್ ನಲಿ್ಲ  ಆರಂಭಿಸಿದರು. 

  

ಅವರ ಪಿಮುಖ ಕೃತ್ರಗಳು: 

1. ಪುಸು ಕ- ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಸಂಗಿಾಮದ ಇತ್ರಹಾಸ್, ಇದರಲಿ್ಲ  ಸಾವಕಮರ್ ಅವರು 1857 

ರ ಸಿಪ್ರಯಿ ದಂಗೆಯಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಯೀಗಸಿದ ಗೆರಿಲಿಾ  ಯುದಧ  ತಂತರ ಗಳ (guerilla warfare tricks) 

ಬಗೆು  ವಿವರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

2. ಈ ಪುಸು ಕವನ್ನು  ಬಿರ ಟಿಷರು ನಿಷೇಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಮೇಡಮ್ ಭಿಕಾಜಿ ಕಾಮಾ (Madam 

Bhikaji Cama) ಅವರು ನ್ನದಲಾಯ ಮಾಂಡಿ್ , ಜಮಮನಿ ಮತ್ತು  ಫ್ರರ ನಿ್  ನಲಿ್ಲ  ಈ ಪುಸು ಕವನ್ನು  

ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದರು, ಅದು ಅಾಂತಿಮವಾಗ ಅನೇಕ ಭಾರತಿೀಯ ಕಾರ ಾಂತಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ತಲುಪಿತ್ತ. 

3. ಅವರ ‘ಹಿಿಂದುತ್ವ ’ ಎಿಂಬ ಪ್ಪಸ್ು ಕದಲಿಿ  ಎರಡು ರಾಷ್ ಿ ಗಳ ಸಿದಾಧ ಿಂತ್ದ 

ವಿಚಾರಧಾರೆಯಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  ಅವರು ಹಿಾಂದೂಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಮಸಿಿಮರನ್ನು  ಎರಡು ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕ 

ರಾಷು ರಗಳೆಾಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾ ರೆ. 1937 ರಲಿ್ಲ  ಹಿಾಂದೂ ಮಹಾಸಭಾ ಇದನ್ನು  ನಿಣಮಯವಾಗ 

ಅಾಂಗೀಕರಿಸಿತ್ತ. 

4. ಮಾಲೆಮ-ಮಾಂಟೀ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ವಿರುದಧ  ಸಶಸು ರ ದಂಗೆ. 
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ವಿಷಯಗಳು: ಜಾಗತಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ  18ನೇ ಶತಮಾನ ಮತ್ತು  ನಂತರದ 

ಘಟನಾವಳಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರ ಾಂತಿ, ವಿಶವ  ಸ್ಮರ. 

 

ರುವಾಿಂಡಾ ಜನಿಂಗಿೀಯ ಹತಾಯ ಕಾಿಂಡ: (Rwanda genocide) 
ಸಂದಭಕ: 

ಫೆರ ಾಂಚ್ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಎಮಾಯ ನ್ನಯಲ್ ಮಾಯ ಕರ ೀನ್ ಅವರು ರುವಾಿಂಡಾದ ನ್ರಮೇಧ್ ಅಥವಾ ಜನಿಂಗಿೀಯ 

ಹತಾಯ ಕಾಿಂಡದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ದೇಶದ ಪ್ರತರ ವನ್ನು  ಒಪಿು ಕಾಂಡಿದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಷಮೆಯ ನಿರಿೀಕೆ್ಕಯಲಿ್ಲರುವುದ್ದಗ 

ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

1. 1994 ರ ದೌಜಮನಯ ದಲಿ್ಲ  ಫ್ರರ ನಿ್  ಸಹ ಭಾಗಯಾಗದೆ ಎಾಂದು ರುವಾಾಂಡಾವು, ಹಲವಾರು 

ವಷಮಗಳಿಾಂದ ಮಾಡುತಿು ದಾ  ಆರೀಪ್ಗಳ ನಂತರ ಫ್ರರ ನಿ್  ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಹೇಳಿಕ್ಕಯು 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ. 

 

ರುವಾಿಂಡಾವು ಭೌಗೀಳಿಕವಾಗಿ ಎಲಿಿದೆ? 

ರುವಾಾಂಡಾ ಮಧ್ಯ  ಆಫಿ್ರಕಾದಲಿಿ  ನಲೆಗಿಂಡಿರುವ ಭೂ– ಆವೃತ್ ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

1. ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಕ್ತಗಾಲಿ. 

2. ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಸಂಯೀಜನ: ಹುಟ್ಟಸ್ (Hutus) (84) ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತರು, ಟ್ಟಟಿಿ  (Tutsi) (15%) 

ಮತ್ತು  ಟಾವ (1%)–ಅಲು ಸಂಖ್ಯಯ ತರು. 

  

ರುವಾಿಂಡಾದ ನ್ರಮೇಧ್ ಅಥವಾ ಜನಿಂಗಿೀಯ ಹತಾಯ ಕಾಿಂಡದ ಕುರಿತ್ತ: 

ರುವಾಾಂಡಾದ ನರಮೇಧವನ್ನು  ಟುಟಿೂ  ಸ್ಮುದಾಯದ ವಿರುದಧ ದ ನ್ರಮೇಧ್ ಎಾಂದೂ 

ಕರೆಯಲು ಡುತು ದೆ. ರುವಾಿಂಡಾದಲಿಿ  ಟುಟಿೂ  ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ ಸ್ಮುದಾಯವರನ್ನು  ಹುಟು ಬಹುಮತ್ 

ಸ್ಕಾಕರದ ಸ್ದಸ್ಯ ರು ಕಗಗ ಲೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಘಟನಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ಜನಿಂಗಿೀಯ 

ಹತಾಯ ಕಾಿಂಡವಾಗಿದೆ . 

1994 ರ ಏಪಿರ ಲ್ 7 ರಿಾಂದ ಜುಲೈ ಮಧಯ  ಭಾಗದವರೆಗನ 100 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  800,000 ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  

ರುವಾಾಂಡನು ರು ಕಲಿಲು ಟು ರು ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ದಜಿಸಲಾಗದೆ. 

 

ಕಾರಣಗಳು: 

1. ಪ್ರ ಥಮ ವಿಶವ  ಸಮರದ ನಂತರ, 

ರುವಾಾಂಡಾ ಲಿೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ೂ  

ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಲಿ್ಲಯಂನ 

ಅಧಿೀನದಲಿ್ಲ  ಬಂದಿತ್ತ, ಈ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತಾರೂಢ 

ಬೆಲಿ್ಲ ಯನು ರು ಹುಟ್ಟ 

ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತರ ವಿರುದಧ ವಾಗ 

ಟ್ಟಟಿಿ ಸ್್ ಅಲು ಸಂಖ್ಯಯ ತರತು  

ಒಲವು ತೀರಿದರು. 

2. ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ಟ್ಟಟಿಿ ಸ್ ಮತ್ತು  

ಹುಟಸ್ ಜನಾಾಂಗಗಳ ನಡುವೆ 

ಕೀಮ ಬಿರುಕು ಮತು ಷ್ಟು  

ವಿಸು ರಿಸಿತ್ತ. 

3. ಹುಟ್ಟಗಳಿಾಂದ ಅಲು ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ದಬ್ರಬ ಳಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಏರಿಕ್ಕಗಾಂಡು,ರುವಾಾಂಡಾ 

ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಪ್ಡೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಅಲಿ್ಲ  ಉದಿವ ಗು ತ್ತ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂಸ್ಯಯ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯನ್ನು  

ಸೃರ್ಷು ಸಿತ್ತ. 

4. 1959 ರಲಿಿ  ನ್ಡೆದ ಹುಟು ಕಿಾ ಿಂತ್ರಯು ಸಾವಿರಾರು ತ್ತಟಿಿ ಗಳನ್ನು  ದೇಶದಿಾಂದ ಪ್ಲಾಯನ 

ಮಾಡಲು ಪ್ರ ೀರೇಪಿಸಿತ್ತ. 

5. 1962 ರಲಿಿ  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ಬಂದ ನಂತರವೂ ಟ್ಟಟಿಿ  ಸಮದ್ದಯದ ವಿರುದಧ  ಜನಾಾಂಗೀಯ 

ಪ್ರ ೀರಿತ ಹಿಾಂಸಾಚಾರ ಮಾಂದುವರೆಯಿತ್ತ. 

6. 1994 ರ ನ್ರಮೇಧ್ದ ತ್ತ್ಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ – ರುವಾಾಂಡನ್ ಸಕಾಮರದ ಉದ್ದರವಾದಿ ಹುಟ್ಟ 

ನಾಯಕ ಹಬರಿಮಾನ್ ರಿಿಂದ (Habyarimana)  ಅರುಷ್ಠ ಒಪಪ ಿಂದಕೆಕ (Arusha 

agreement) ಸ್ಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ನಂತರ ಹುಟ್ಟ ನಾಯಕ ಹಬರಿಮಾನಾ 
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ಅವರನ್ನು  ಏಪಿ್ತಲ್ 6, 1994 ರಂದು ವಿಮಾನ ಅಪ್ಘಾತದಲಿ್ಲ  ಕಲಿಲಾಯಿತ್ತ ಇದು 

ರುವಾಾಂಡಾ ನರಮೇಧಕೆ್ಕ  ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. 

. 

ಫಿೆ ಿಂಚ ಸಂಪಕಕ: 

ರುವಾಾಂಡಾ ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಗಳಿಸಿದ್ದಗನಿಾಂದ ಹುಟು ಪಿ್ರಬಲಯ ದ ಸ್ಕಾಕರದ್ಿಂದಗೆ ಫಿಾನ್ೂ  ನಿಕಟ 

ರಾಜತಾಿಂತಿ್ರಕ ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕಿಂಡು ಬಂದದೆ. 

1994 ರ ಅಾಂತಯುಮದಧ ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ತ್ತಟಿಿ  ಬಂಡುಕೀರರು ಹುಟ್ಟ ಸೈನಯ ವನ್ನು  ಸೀಲ್ಲಸುತಾು ರೆ 

ಎಾಂದು ಭಾವಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಫ್ರರ ನಿ್  ತನು  ಸೈನಯ ವನ್ನು  ರುವಾಾಂಡಾ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತ. ಜಿನಸೈಡ್್ ನ ಅಾಂದರೆ 

ನರಮೇಧದ ಅನೇಕ ಹುಟ್ಟ ಸಂಚ್ಚಕೀರರನ್ನು  ಫ್ರರ ನಿ್  ರಕೆಿ ಸಿತ್ತ, ಅವರಿಗೆ ಫ್ರರ ನಿ್್ನಲಿ್ಲ  ಆಶರ ಯವನ್ನು  

ನಿೀಡಿತ್ತ. 

1. ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಈ ನರಮೇಧವನ್ನು  ರೂಪಿಸಿರುವ ಕುರಿತ್ತ ಫ್ರರ ನಿಿ ಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು  ಅಲಿದೆ ಈ 

ಹತಾಯ ಕಾಾಂಡವನ್ನು  ಕಾಯಮರೂಪ್ಕೆ್ಕ  ತರಲು ಹುಟ್ಟ ಸಂಚ್ಚಕೀರರಿಗೆ ಫ್ರರ ನಿ್  ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಿತ್ತ ಎಾಂದು ಕ್ಕಲವರು ಆರೀಪಿಸುತಾು ರೆ. 

  

ರುವಾಿಂಡಾ ಕುರಿತ್ ಹೆಚಚ ನ್ ಮಾಹಿತ್ರ: 

ಇದು, ಯಾವುದ್ೀ ಸಾಧನ್ನಯ ಅಾಂಕಿಅಾಂಶವಲಿ . ನ್ನರು ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಜನರನ್ನು  

ಕಾಂದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಾಂದು ದ್ದಖಲಾತಿಯಿದು. ಮನ್ನಕುಲದ ಚರಿತ್ತರ ಯ ಕಪುು ಚ್ಚಕೆ್ಕ ಗಳಲಿ್ಾಂದ್ದದ ಈ 

ಮಹಾದುರಂತದ ಘಟನ್ನಗೀಗ 27 ವಷಮ. 

1. ಒಾಂದೇ ನ್ನಲ, ಜಲ ಹಾಗೂ ಗಾಳಿ ಬಳಸುವ, ಒಾಂದೇ ಭಾಷೆಯನಾಡುವ, ಒಾಂದೇ ದೇಶವಾಸಿಗಳಾದ 

ಜನ ತಂತಮಮ  ಕುಲ/ಧಮಮದ ಅಸಿಮ ತ್ತಯ ಕಾರಣವಾಗ ಹಡೆದ್ದಡುವುದು ವಿಶವ ಗಾರ ಮದ 

ವಿಪ್ಯಾಮಸ. ಇದಕೆ್ಕ  ಉದ್ದಹರಣೆಯಂತ್ತ ಕಾಣಿಸುವ ರುವಾಾಂಡಾ ಜನಾಾಂಗೀಯ ಹತಾಯ ಕಾಾಂಡ 

ನಡೆದು 27 ವಷಮಗಳಾದವು. 

2. ಕನಾಮಟಕದ ಎರಡು ಜಿಲಿೆ ಗಳಷ್ಟು  ದ್ಡಡ ದಿರುವ ರುವಾಾಂಡಾ– 1.2 ಕೀಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  

ಹಾಂದಿರುವ ಆಫಿರ ಕಾದ ಒಾಂದು ಭೂ–ಆವೃತ್ ದೇಶ. ತನು  ನ್ನಲದ ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಜಿೀವಗಳನ್ನು  

ಜನಾಾಂಗದೆವ ೀಷಕೆ್ಕ  ಎಾಂದಿನಿಾಂದ ಕಳೆದುಕಳುು ತು  ಬಂದಿರುವುದು ಈ ದೇಶದ ದುರಂತ. 8 ಲಕ್ಷ 

ಅಮಾಯಕ ಟುಟಿೂ  ಜನ್ರನ್ನು  ಕೇವಲ 100 ದನ್ಗಳಲಿಿ  ಹತೆಯ  ಮಾಡಿದ 1994ರ 

ನ್ರಮೇಧ್ವು ಲಿಖಿತ್ ಇತ್ರಹಾಸ್ ಕಂಡ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಭಿೀಕರ ಮತ್ತು  ವೇಗದ 

ಹತಾಯ ಕಾಿಂಡ. ರುವಾಾಂಡಾದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತ ಹುಟ್ಟ ಜನಾಾಂಗ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲರುವ 

ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳನ್ನು  ‘ಮಗಸಿ ಬಿಡುವ’ ಪ್ರ ಯತು ದಲಿ್ಲ  ಅವರನ್ನು  ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೇಟೆಯಾಡಿತ್ತ; 

ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿ, ಸುಟ್ಟು , ಅತಾಯ ಚಾರಗೈದು ನಿಗಮತಿಕರನಾು ಗಸಿತ್ತ. ನ್ನರಕೆ್ಕ  ಎಪ್ು ತು ರಷ್ಟು  

ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳು ಹತ್ತಯ ಗಾಂಡ ಈ ದುಘಮಟನ್ನ ಮನ್ನಷಯ ನ ಮನಸಿನಲಿಡಗದ ಹಿಾಂಸ್ಯಯ ಸವ ರೂಪ್ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಣಾಣಗಳನ್ನು  ಜಗತಿು ಗೆ ತೀರಿಸಿಕಟಿು ದೆ. 

3. ಮಾನವಹಕೆು , ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ  ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯ ಯಗಳನ್ನು  ವಿಶವ  ಪ್ರ ತಿಪ್ರದಿಸುವ 

ಕಾಲದಲಿ್ಲ , ದಕೆಿ ಣ ಆಫಿರ ಕಾ ನ್ನಲಿ ನ್ ಮಂಡೇಲಾರನ್ನು  ಅಧಯ ಕ್ಷರಾಗ ಚ್ಚನಾಯಿಸಿ ಹಾಗೂ 

ಡೆಸಮ ಾಂಡ್ ಟ್ಟಟ್ಟ ‘ಸತಯ  ಮತ್ತು  ಸಂಧಾನ’ದ ಮಾತನಾಡುತಿು ದಾ  ಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಆಫಿರ ಕಾದ ಪುಟು  ದೇಶ 

ರುವಾಾಂಡಾದಲಿ್ಲ  ಅಮಾಯಕರನ್ನು  ಸಳೆು  ಕಾಂದಷ್ಟು  ಸಲ್ಲೀಸಾಗ ಕಾಂದು ಬಿಸಾಡಿದುಾ  

ದಿಗು ರಮೆ ಹುಟಿು ಸುತು ದೆ. ಆಳುವವರು, ಆರಕ್ಷಕರು, ಸೈನಯ , ಗಣಯ ರು ಮತ್ತು  ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತರ 

ಬೆಾಂಬಲವೂ ಇದಾ ರೆ ಜನಾಾಂಗೀಯ ಹತ್ತಯ  ಅದೆಷ್ಟು  ಭಿೀಕರವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನು ವುದಕೆ್ಕ  

ಇದು ದುರಂತ್ ಸಾಕಿ್ತಯಾಗದೆ. 

4. ರುವಾಾಂಡಾ ದೇಶ ಹುಟ್ಟ ,ಟ್ಟಟಿಿ  ,ಮತ್ತು  ಟಾವ , ಎಾಂಬ ಮೂರು ಜನಿಂಗಗಳ ನಡು. ಕಿರ . ಪೂ. 

8-9 ಸಾವಿರ ವಷಮಗಳಷ್ಟು  ಹಿಾಂದಿನಿಾಂದ ಅಲಿ್ಲ  ಬೇಟೆಗಾರ ಪ್ತಗಿೂ ಕುಲ ಟಾವ  ನ್ನಲೆಸಿದೆ. ಕಿರ .ಪೂ. 

700ರ ಹತಿು ಗೆ ಆಚಿೀಚಿನ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಾಂದ ಬಂಟ್ಟ ಸಮದ್ದಯ ರುವಾಾಂಡಾಕೆ್ಕ  ವಲಸ್ಯ ಬಂತ್ತ. 

ಅವರಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಟ ಕೃರ್ಷಕ ಸಮದ್ದಯ. ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳು ದನಗಾಹಿಗಳು. 

ಅವರಿಗೆಲಿ  ಬಾನಯ ವಾಕಿಂಡಾ ಆಡುಭಾಷೆ. 

5. 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಹತಿು ಗೆ ಅಲಿ್ಲ  ಸಣಣ ಪುಟು  ರಾಜಯ ಗಳು ತಲೆಯತಿು ದವು. ಅದರಲಿ್ಲ  ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳು 

ಆಳುತಿು ದಾ  ಒಾಂದು ರಾಜಯ  ಬಲಶಾಲ್ಲಯಾಗ ವಿಸಾು ರಗಳುು ತು  ಉಳಿದವರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ 

ಸಾಧಿಸಿತ್ತ. ಆಗ ಕಾಲ್ಲಟು ವರು ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿಗಳು. ಬಲ್ಲಮನ್ ಕಾನಫ ರೆನಿ್  1884ರಲಿ್ಲ  

ರುವಾಾಂಡಾವನ್ನು  ಜಮಮನಿಗೆ ಕಟಿು ತ್ತ. ಜಮಮನರಿಗೆ ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ  ‘ಬಿಳಿಯರೂ’, 

ಸಮಥಮರೂ ಆಗ ಕಾಣಿಸಿದರು. ಅವರು ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳನ್ನು  ವಿಶಾವ ಸಕೆ್ಕ  ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡು, 

ರುವಾಾಂಡಾದಲಿ್ಲ  ಯೂರೀಪ್ ಸೈನಯ ವನಿು ಟ್ಟು  ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದರು. ಒಡೆದು ಆಳುವ 

ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ನಿೀತಿಯಿಾಂದ ಟ್ಟಟಿಿ  ಮೇಲುಗೈ ಶುರುವಾಯಿತ್ತ. 
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6. ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದಧ ದ (1919) ಫಲವಾಗ ರುವಾಾಂಡಾ ಬೆಲಿ್ಲಯಂಗೆ ಹಸಾು ಾಂತರಗಾಂಡಿತ್ತ. 

ಬೆಲಿ್ಲ ಯನು ರೂ ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳನ್ನು  ಆಳುವ ಗಣಯ  ಕುಲವೆಾಂದೇ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರು. ಹುಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ 

ಹುಲಿುಗಾವಲು ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಕಿತ್ತು ಕಾಂಡು ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳಿಗೆ ಕಟು ರು. 1935ರಲಿ್ಲ  

ಜನಾಾಂಗಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿ ಗುರುತಿನ ಕಾಡ್ಮ ನಿೀಡಿದ್ದಗ, ಮೂರೂ ಜನಾಾಂಗಗಳು ಮತು ಷ್ಟು  

ದೂರದೂರ ಸರಿದವು. ಆಗ ಬಂದದುಾ  ಕಾಯ ಥೊಲ್ಲಕ್ ಚಚ್ಮ. ತಂತಮಮ  ಕುಲದ ಪ್ರರ ಮಖಯ  

ಹೆಚಿಿ ಸಿಕಳು ಲು ಜನ ಕ್ಕರ ೈಸು ರಾಗತಡಗದರು. ಆದರೆ ಚಚ್ಮ ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿತ್ತ. 

ನಾಯಕರಾಗಲು ಅವಶಯ ವಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ, ತರಬೇತಿ, ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಲಸಿತ್ತ. ಹುಟ್ಟಗಳು 

ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತರಾಗದಾ ರೂ ವಂಚಿತ, ದಮನಿತ, ಗಾಯಗಾಂಡ ಸಮದ್ದಯವಾಗ ಒಾಂದು 

ಶತಮಾನ ದ್ದಟಿದರು. 

7. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದಧ ದ ನಂತರ ಸಮೀಕರಣ ತಿರುವುಮರುವಾಯಿತ್ತ. ಹುಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ 

ಇದಾ ಕೆಿ ದಾ ಾಂತ್ತ ಎಲಿರಿಗೆ ಪಿರ ೀತಿ ಉಕೆಿತ್ತ. ಮಷನರಿಗಳು ಹುಟ್ಟಗಳ ಅಭುಯ ದಯ ತಮಮ  

ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಯಾಂದು ತಿಳಿದು, ಹುಟ್ಟ ಧಮಮಗುರುಗಳನ್ನು , ರಾಜಕಿೀಯ ನಾಯಕರನ್ನು  

ಬೆಳೆಸಿದರು. ಬೆಲಿ್ಲಯಂ ಹುಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸಿತ್ತ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಾಂದ್ದಗ ಒಾಂದಷ್ಟು  ಕಾಲ 

ಅಧಿಕಾರ, ಕಾಳಜಿ, ಸವಲತ್ತು  ಅನ್ನಭವಿಸಿದಾ  ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳು ಕ್ಕರಳಿದರು. ಸಶಸು ರ ಗುಾಂಪುಗಳು 

ಹುಟಿು ದವು. ಅಲಿ್ಲಾಂದ ಆ ಎರಡೂ ಜನಾಾಂಗಗಳು ನಿರಂತರ ಕಾದ್ದಟದಲಿ್ಲ  ಮಳುಗದವು. 

ಕ್ಕರ ೈಸು ಧಮಮವೂ ಅವರ ಜನಾಾಂಗೀಯ ಭಿನಾು ಭಿಪ್ರರ ಯವನ್ನು  ಅಳಿಸಲ್ಲಲಿ . ಒಮೆಮ  ಹುಟ್ಟ 

ಮೇಲಾಟ, ಮತು ಮೆಮ  ಟ್ಟಟಿಿ  ವಿಜಯ. ಒಮೆಮ  ಹುಟ್ಟ ಸಂಚ್ಚ, ಮತು ಮೆಮ  ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳಿಾಂದ 

ಹತಾಯ ಕಾಾಂಡ. 

 

 ಅಿಂತಃಕಲಹದ ದಳುಳ ರಿ: 

1. 1962ರಲಿ್ಲ  ಬೆಲಿ್ಲಯಂನಿಾಂದ ಸವ ತಂತರ ಗಾಂಡ ರುವಾಾಂಡಾದಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಟ ಪ್ರರ ಬಲಯ ದ 

ಸಕಾಮರ ಬಂತ್ತ. ಫ್ರರ ನಿ್ , ಬೆಲಿ್ಲಯಂ ಹುಟ್ಟ ಪ್ರವಾಗದಾ ರೆ ಅಮೆರಿಕ ‘ರುವಾಾಂಡನ್ 

ಪೇಟಿರ ಯಾಟಿಕ್ ಫರ ಾಂಟ್’ (RPF) ಎಾಂಬ ಸಶಸು ರ ಗುಾಂಪು ಕಟು ಲು ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ 

ನಿೀಡಿತ್ತ. ನ್ನರೆಹರೆಯ ಉಗಾಾಂಡಾ, ಬುರುಾಂಡಿ, ಈಜಿಪ್ು , ಜೈರೆಗಳು ಒಮೆಮ  ಇತು , ಒಮೆಮ  

ಅತು . ಹಿೀಗೆ ಆಾಂತರಿಕ ಜನಾಾಂಗ ದೆವ ೀಷದ ಜತ್ತ ಬ್ರಹಯ  ಶಕಿು ಗಳ ಹಿತಾಸಕಿು ಯೂ ಸೇರಿ 

ನಿರಂತರ ಚಕಮಕಿ, ನಿರಂತರ ಸಾವು, ನಿರಂತರ ವಲಸ್ಯ ಆ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ವಿದಯ ಮಾನವಾಯಿತ್ತ. 

2. ಕಾಲಚಕರ ದ ಉರುಳಿನಲಿ್ಲ  ಉದ್ದರವಾದಿಗಳು ರುವಾಾಂಡಾದಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  ಬಂದು 

ಜುವೆನಾಲ್ ಹಬ್ರಯ ರಿಮಾನ ಎಾಂಬ ಉದ್ದರವಾದಿ ಹುಟ್ಟ ನಾಯಕ ಅಧಯ ಕ್ಷರಾದರು. 

ಅವರು ತಮಮ  ಸಕಾಮರದಲಿ್ಲ  ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಿಕಾಂಡರು. ಆದರೆ, ‘ಆರ್್ಪಿಎಫ್’ 

ಸಕಾಮರದಲಿ್ಲ  ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳು ಸಹಭಾಗಯಾಗದುಾ  ಜನಾಾಂಗೀಯವಾದಿ ಹುಟ್ಟಗಳಿಗೆ 

ಇಷು ವಾಗಲ್ಲಲಿ . ಭಿನು ಮತ ಭುಗಲೆದಿಾ ತ್ತ. ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಾಂದ ‘ದೇಶ ರಕೆಿ ಸಲು’ ಉಗರ  

ಗುಾಂಪುಗಳು ಹುಟಿು ದವು. 

3. ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತ್ತ ಸೇನ್ನಯೇ ಉಗರ  ತರುಣರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಟಿು ತ್ತ. ಸಕಾಮರ-ಸೈನಯ -

ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಟ ಪ್ರ ಉಗರ ವಾದಿಗಳೇ ತ್ತಾಂಬಿದರು. ಟ್ಟಟಿಿ  ವಿರೀಧಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು  

ಪ್ರ ಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ತಿರ ಕ್ಕ ಶುರುವಾಯಿತ್ತ. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮತ್ತು  ಟೆಲ್ಲವಿಷನ್್ಗಳಲಿ್ಲ  

ಜನಾಾಂಗೀಯ ದೆವ ೀಷ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಯಮಕರ ಮ ಬಿತು ರವಾಯಿತ್ತ. ಟ್ಟಟಿಿ  ಗಣಯ ರ, ಅವರ 

ಪ್ರ ಇರುವ ಹುಟ್ಟ ಗಣಯ ರ ಪ್ಟಿು  ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ. ಜನಾಾಂಗೀಯ ಗುರುತ್ತ ಪ್ತರ  

ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

4. ಉದ್ದರವಾದಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜುವೆನಾಲ್್ರನ್ನು  ಹತು  ವಿಮಾನವನ್ನು  ರುವಾಾಂಡಾ ಸೇನ್ನ 1994, 

ಏಪಿರ ಲ್ 6ರಂದು ಹಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತ. ಅದು ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳ ‘ಆರ್್ಪಿಎಫ್ ದ್ದಳಿ’ ಎಾಂದು 

ಬಿಾಂಬಿಸಿ ಜನರನ್ನು  ರಚಿಿ ಗೇಳಿಸುವ ಪ್ರ ಯತು ಗಳು ನಡೆದವು. ‘ಕಂಡಲಿ್ಲ  ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳ 

ಕಲಿ್ಲ , ಮಕೆಳನ್ನು  ಬಿಡದೆ’ ಎಾಂಬ ಸಂದೇಶ ಜನಸಾಮಾನಯ ರಿಗೂ ಹೀಯಿತ್ತ. ಆಗ 

ಶುರುವಾಗದುಾ  ಭಿೀಕರ ಮಾರಣಹೀಮ. 

5. ಪ್ರ ಧಾನಿ ಮತು ವರ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಹತ್ತಯ ಯಾಯಿತ್ತ. ಉದ್ದರವಾದಿ ಹುಟ್ಟ ಗಣಯ ರನ್ನು , 

ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಕಲಿಲಾಯಿತ್ತ. ಹುಟ್ಟಗಳು ಊರೂರು ಕರಿಗಳಲಿ್ಲ  ತಮಗೆ 

ಗತಿು ರುವ ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳನ್ನು  ಕಲಿತಡಗದರು. ಅಕೆಪ್ಕೆ ದವರಿಾಂದಲೇ ಕಲೆ, 

ಅತಾಯ ಚಾರಗಳು ನಡೆದವು. ಶಾಲೆ, ಚಚಿಮನಲಿ್ಲ  ಅಡಗರುವವರನ್ನು  ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ 

ಕಲಿಲಾಯಿತ್ತ. ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳ ಕಟು ಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬುಲ್ಡ ೀಜರ್ ಹರಿಸಿ ಮಾರಣಹೀಮ 

ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳ ಆಸಿು  ಲೂಟಿಯಾಯಿತ್ತ. 
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6. ಟ್ಟಟಿಿ ಗಳ ದುರಂತದಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಘಾಸಿಗಾಂಡದುಾ  ಮಹಿಳೆಯರು. ಬದುಕುಳಿದವರಲಿ್ಲ  

ಅತಾಯ ಚಾರಕೆ ಳಗಾಗದ ಟ್ಟಟಿಿ  ಹೆಣೆಣ ೀ ಇಲಿ  ಎನ್ನು ವಂತಾಯಿತ್ತ. 

  

ಒಟ್ಿ ನ್ಲಿಿ  ಇದನ್ನು  ರುವಾಿಂಡಾ ಬಲಿಕುಿಂಡದ ರೀದನ್ ಎಿಂದು ಕರೆದರೆ ತ್ಪ್ರಪ ಗಲಾರದು. 

1. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರೀಕ್ಷ ಬೆಾಂಬಲದಿಾಂದ ರುವಾಾಂಡಾದ ಒಾಂದ್ಾಂದೇ ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಹತಾಯ ಕೀರರು 

ವಶಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡರು. ಜುಲೈ 18ರ ವೇಳೆಗೆ ಇಡಿೀ ರುವಾಾಂಡಾ ಅವರ ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ  ಸಿಕೆಿತ್ತ. ಈ ನರಮೇಧದಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಗಳೂ ಹತರಾದರು. ಕನ್ನಗೆ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಮಧಯ ಸಿಾ ಕ್ಕಯಿಾಂದ್ದಗ ಟ್ಟಟಿಿ  ಪ್ರರ ಬಲಯ ದ 

ಮಧಯ ಾಂತರ ಸಕಾಮರ ರುವಾಾಂಡಾದಲಿ್ಲ  ಅಸಿು ತವ ಕೆ್ಕ  ಬಂತ್ತ. 

  

ಮರು ವಸಂತ್: 

1. ಕಾಳಿು ಚಿ್ಚ  ಉರಿದ ನ್ನಲದಲಿೂ  ಮರು ವಸಂತಕೆ್ಕ  ಭೂಮ ಸಜಿಾ ಗುತು ದೆ. ನ್ನಲದ್ದಳದ ಬಿೀಜ ಮತ್ತು  

ಮೊಳೆಯುತು ದೆ. ಆದರೆ ಕಾಳಿು ಚಿ್ಚ  ಹತು ದಂತ್ತ ತಡೆಯುವುದೇ ಮಾನವತವ ದ ದ್ಡಡ  

ಸವಾಲಾಗದೆ. ಈಗನ ರುವಾಾಂಡಾ ಸಂವಿಧಾನ ಕುಲ, ಜನಾಾಂಗ, ಧಮಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ್ಲನ 

ದೌಜಮನಯ ವನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. 

2. ಆಫಿರ ಕಾದ ನ್ನಲಮೂಲ ತಾತಿವ ಕತ್ತ ‘ಉಬುಿಂಟಾ’. ಅದು ಪ್ರ ತಿಪ್ರದಿಸುವ ‘ನಾವು ಇರುವುದು ನಿೀನ್ನ 

ಇರುವುದರಿಾಂದ. ನಿೀನ್ನ ಇರುವುದರಿಾಂದಲೇ ನಾನ್ನ ಆಗರುವುದು’ ಎಾಂಬ ಸಹಬ್ರಳೆವ ಯ 

ಆದಶಮವೇ ಮಾನವತವ ವನ್ನು  ಪೊರೆಯಬಲಿದು. ಆಗ ಮಾತರ  ‘ಪ್ಶಿಾ ತಾು ಪ್ ಮತ್ತು  ಕ್ಷಮೆ’ 

ಹೇರಿಕ್ಕಯಾಗದೇ ಜನರ ಆಯೆಯಾಗುತು ದೆ. ದೌಜಮನಯ  ಪುನರಾವತಮನ್ನ ಆಗುವುದು ತಪುು ತು ದೆ. 

 

ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ನ್ಮಿೀಬ್ರಯಾದಲಿಿ  ನ್ಡೆದ ನ್ರಮೇಧ್ವನ್ನು  

ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಿದ ಜಮಕನಿ: 
 

ಸಂದಭಕ: 

ತಿೀರಾ ಇತಿು ೀಚಿಗೆ, ಜಮಮನಿಯು, ಒಾಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಾಂದೆ ತನು  ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ಆಳಿವ ಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಇಾಂದಿನ 

ನಮೀಬಿಯಾದ ಹೆರೆರ (Herero) ನಮಾ (Nama)   ಸಮದ್ದಯಗಳ ಜನರ ವಿರುದಧ  ನಡೆಸಿದ 

ನರಮೇಧವನ್ನು    ಮೊದಲ ಬ್ರರಿಗೆ ಅಾಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. 

ಈ ಒಪಿು ಗೆಯ ಜತ್ತಗೆ, ನಮೀಬಿಯಾದ ಸಮದ್ದಯ ಯೀಜನ್ನಗಳಿಗೆ ನ್ನರವಾಗಲು ಜಮಮನಿ € 1.1 

ಬಿಲ್ಲಯನ್ ($ 1.2 ಬಿಲ್ಲಯನ್) ನಷ್ಟು  ಮೊತು ದ ನ್ನರವನ್ನು  ಘೀರ್ಷಸಿದೆ. 

  

ನ್ರಮೇಧ್ದ ಬಗೆಗ - ಆಗ ನ್ಡೆದ ತ್ತ್ಕ್ಷಣದ ಘಟನಗಳು: 

1.  1904 ಮತ್ತು  1908 ರ ನಡುವೆ, ಜಮಮನ್ ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಅಾಂದಿನ ಜಮಮನ್ 

ಸತ್ ವೆಸ್ು  ಆಫಿರ ಕಾ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲು ಡುತಿು ದಾ  ಪ್ರ ದೇಶದ ವಸಾಹತ್ತಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದಧ  

ದಂಗೆ ಎದಾ  ಹೆರೆರ ಮತ್ತು  ನಮಾ ಬುಡಕಟ್ು  ಜನಿಂಗದ ಹತಾು ರು ಸಾವಿರ ಪುರುಷರು, 

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕೆಳನ್ನು  ನಿದಮಯವಾಗ ಹತ್ತಯ  ಮಾಡಿದರು. 

2. ದಂಗೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: ಸಾ ಳಿೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನಾಾಂಗದವರಿಗೆ ಜಮಮನ್ ವಸಾಹತ್ತಗಾರರು 

ತಮಮ  ಭೂಮ ಮತ್ತು  ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲಗಳಿಗೆ ಕಂಟಕರಂತ್ತ ಕಂಡುಬಂದರು. 

3. ಪಿಮುಖ ಘಟನಗಳು- ವಾಟರ್್ಬಗ್ಕ ಕದನ್ (Battle of Waterberg): ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  

ಮಕೆಳು ಸೇರಿದಂತ್ತ ಸುಮಾರು 80,000 ಹೆರೆರಗಳನ್ನು  ಜಮಮನ್ ಪ್ಡೆಗಳು 

ಮರುಭೂಮಯಾದಯ ಾಂತ ಬೆನು ಟಿು ದವು. ಅದರಲಿ್ಲ  ಕವಲ 15,000 ಜನರು ಬದುಕುಳಿದರು. 

  

ಇಿಂದನ್ ನ್ಮಿೀಬ್ರಯಾ ಎಷ್್ಟ  ಸ್ಮಯದವರೆಗೆ ಜಮಕನ್ು ರ ನಿಯಂತಿ್ಣದಲಿಿತ್ತು ? 

1. 1884 ಮತ್ತು  1890 ರ ನಡುವೆ, ಜಮಮನಿ ಇಾಂದಿನ 

ನಮೀಬಿಯಾದ ಕ್ಕಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು  ಔಪ್ಚಾರಿಕವಾಗ 

ವಸಾಹತ್ತವನಾು ಗ ಮಾಡಿಕಾಂಡಿತ್ತು . 

2. 1915 ರವರೆಗೆ ಜಮಮನು ರು ಈ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಆಳುತು ಲೇ 

ಇದಾ ರು, ಅದರ ನಂತರ ಅದು 75 ವಷಮಗಳ ವರಗೆ ದಕೆಿ ಣ 

ಆಫಿರ ಕಾದ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲತ್ತು . 

3. ನಮೀಬಿಯಾ ಅಾಂತಿಮವಾಗ 1990 ರಲಿ್ಲ  ಸಾವ ತಂತರ ಯ  

ಗಳಿಸಿತ್ತ. 

  

ಆದದ ರಿಿಂದ, ಈಗ ಜಮಕನಿಯ ನ್ಡೆ ಏನ್ನ? 
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1. ಈ ದೌಜಮನಯ ವನ್ನು  ಕ್ಕಲವು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು 20 ನೇ ಶತ್ಮಾನ್ದ ಮದಲ 

ನ್ರಮೇಧ್ / ಹತಾಯ ಕಾಿಂಡ ಎಿಂದು ಬಣಿಣ ಸಿದಾದ ರೆ. 

2. ಈ ಹತಾಯ ಕಾಾಂಡವನ್ನು  ಇತಿು ೀಚಿಗೆ ಒಪಿು ಕಾಂಡ ನಂತರ, ಜಮಮನಿಯಿಾಂದ ಈ ಘೀಷಣೆಗೆ ಸಹಿ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ನಂತರ ಅದನ್ನು  ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಸಂಸತ್ತು  ಅಾಂಗೀಕರಿಸಲ್ಲವೆ. 

3. ಜಮಮನಿ ಮಾಡಿದ ಅಪ್ರಾಧಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗ ಜಮಕನ್ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಫಿಾ ಿಂಕ್-ವಾಲ್ ರ್ 

ಸ್್ಯ ೀನ್್ಮೇಯರ್ (President Frank-Walter Steinmeier) ಅವರು ನಮೀಬಿಯಾದ ಸಂಸತಿು ನ 

ಮಾಂದೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವ ನಿರಿೀಕೆ್ಕಯಿದೆ. 

 
  

 

ವಿಷಯಗಳು:  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ಬಡತ್ನ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ನ್ಗರಿೀಕರಣ, ಅವುಗಳ ಸ್ಮಸ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳು. 
 

ಚೀನದ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ದಶಕಗಳಲಿಿಯೇ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ: 
(China’s population growth slows to lowest rate in decades)  

 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಚಿೀನಾದಲಿ್ಲ  ಏಳನೇ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ಚಿೀನಾದಲಿ್ಲ , ಹತ್ತು  

ವಷಮಗಳಿಗಮೆಮ  ಜನಗಣತಿಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

ಪಿಮುಖ ಸಂಶೀಧ್ನಗಳು: 

1. ಕಳೆದ ವಷಮ 12 ಮಲ್ಲಯನ್ ಶಿಶುಗಳು ಜನಿಸಿದವು, ಇದು 1961 ರಿಿಂದ ಒಿಂದು ವಷಕದಲಿಿ  

ಜನಿಸಿದ ಮಕಕ ಳ ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಾಗಿದೆ. 1961 ರ ಜನ್ಗಣತ್ರಯ ಸ್ಮಯದಲಿಿ , 

ಚೀನ 1958 ರಲಿಿ  ಮಾವೀತೊ  ತ್ತಿಂಗ್ (Mao Zedong’s) ಜ್ವರಿಗೆ ತಂದ ‘ಗಿೆ ೀರ್ಟ ಲಿೀಪ್ 

ಫಾವಕಡಕ’ ನಿೀತ್ರಯಿಿಂದಾಗಿ ನಲುಕ  ವಷಕಗಳ ಬರಗಾಲವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸ್ತತ್ರು ತ್ತು . ಈ 

ನಿೀತಿಯಿಾಂದ್ದಗ ಕೃರ್ಷ ಕೆ್ಕ ೀತರ  ನಾಶವಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರರ ಣ ಕಳೆದುಕಾಂಡರು. 

2. 2020 ರಲಿ್ಲ  ಚಿೀನಾದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು 1.41 ಶತಕೀಟಿ ಎಾಂದು ದ್ದಖಲಾಗದೆ, ಇದು 2010 ರಲಿ್ಲ  

ನಡೆಸಿದ ಹಿಾಂದಿನ ಜನಗಣತಿಗಾಂತ ಕವಲ 72 ಮಲ್ಲಯನ್ ಹೆಚಿಾ ಗದೆ ಮತ್ತು  ಇದು 5.38% 

ರಷ್ಟು  ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲನ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಮಕ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 0.53%. 

3. ಜನಗಣತಿಯು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದೆ, ಇದು 2025 

ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿೀನಾದ ‘ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಗರಿಷಠ ’ವನ್ನು  ತಲುಪುವ ನಿರಿೀಕೆ್ಕಯಿದೆ ಮತ್ತು  2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 

ಭಾರತ್ವು ಚೀನವನ್ನು  ಹಿಿಂದಕಕ ಲಿದೆ. 

 

ಚೀನಕೆಕ  ಕಳವಳಗಳು: 

1. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ದಶಕಗಳಿಾಂದ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿೀನಾದ 

ಕಠಿಣ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಯೀಜನ್ನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗದೆ – ಇದನ್ನು  “ಒಾಂದು ಮಗು ನಿೀತಿ” ( 

One-Child Policy)ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಇದು ಶಿೀಘರ ವಾಗ ವಯಸಿಾ ದ ಸಮಾಜದ ಬಗೆು  ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾದಲಿ್ಲನ ಕಾಮಮಕ ಬಲದ ಮೇಲೆ 

ಉಾಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆು  ಕಳವಳಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವಾಗದೆ, ಜತ್ತಗೆ ಚಿೀನಾ ‘ಸಮೃದಿಧ ಯ 

ದೇಶವಾಗುವ ಮೊದಲು ವೃದಧ  ದೇಶವಾಗುತು ದೆ’ ಎಾಂಬ ಭಯವೂ ಇದೆ ಎಾಂದು ಕ್ಕಲವು ತಜ್ಞರು 

ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

3. ಕಾಮಮಕ ಶಕಿು  ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ  ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಣಾಮವು ಒಾಂದು ನಿದಿಮಷು  

ಕಾಳಜಿಯಾಗದೆ. 

 

ಬದಲಾವಣೆಯತ್ು  ಪಿಯತ್ು ಗಳು: 

ಚಿೀನಾ ‘ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಯೀಜನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ’ ಸಡಿಲಗಳಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು  2016 ರಲಿ್ಲ  ದಂಪ್ತಿಗಳಿಗೆ 

ಇಬಬ ರು ಮಕೆಳನ್ನು  ಹಾಂದಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿತ್ತ, ಆದರೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗ ದ್ಡಡ  ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  
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ಬದಲಾಗುತಿು ರುವ ಜಿೀವನಶೈಲ್ಲ ಮತ್ತು  ದ್ಡಡ  ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳನ್ನು  ಹಾಂದುವ ಬಯಕ್ಕ ಇಲಿದ 

ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲು ವಿಫಲವಾಗದೆ. 

 

ಚೀನದಲಿಿ  ‘ಒಿಂದು ಮಕಕ ಳ ನಿೀತ್ರ’ ಜ್ವರಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು: 

ಚಿೀನಾದಲಿ್ಲ , ‘ಒಾಂದು ಮಕೆಳ ನಿೀತಿ’ ಯನ್ನು  ಮಖಯ ವಾಗ ಅನಿಯಂತಿರ ತ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 

ಆರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರ ದುರಂತಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಾಂಬ ‘ಮಾಲು ಸ್ ಸಿದ್ದಧ ಾಂತದ’ ಭಯದಿಾಂದ್ದಗ 

ಅಳವಡಿಸಿಕಳು ಲಾಯಿತ್ತ. ಅಲಿದೆ ಇದು ಆಹಾರದ ಕರತ್ತಯ ಬಗೆು  ಕಳವಳ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. 

 

ಮಾಲ್ಥಥ ಸಿಯನ್ ಸಿದಾಧ ಿಂತ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಯೀಜಿತ ಸಿದ್ದಧ ಾಂತವನ್ನು  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅಥಮಶಾಸು ರಜ್ಞ ಥಾಮಸ್ ರಾಬಟ್ಮ 

ಮಾಲು ಸ್. ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸದೆ ಬಿಟು ರೆ, ಸವ ಲು  ಸಮಯದ ನಂತರ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಲಭಯ ವಿರುವ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲಗಳನ್ನು  ಮೀರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  

ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುತು ದೆ ಎಾಂದು ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. 

 

‘ಒಿಂದು ಮಕಕ ಳ ನಿೀತ್ರ’ಯ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

1. ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತು ದೆ. 

2. ಇದನ್ನು  ಕ್ಕಲವು ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಪ್ರರ ಯೀಗಕವಾಗ ಪ್ರಿಗಣಿಸುತು ವೆ. 

3. ಬಡತನ ದರವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 

‘ಒಿಂದು ಮಕಕ ಳ ನಿೀತ್ರಯ’ ನ್ಸಯ ನ್ತೆಗಳು: 

1. ‘ಒಾಂದು ಮಕೆಳ ನಿೀತಿ’ಯ ಜಾರಿಯು ಅಸಮವಾಗದೆ. 

2. ಇದು ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಉಲಿಾಂಘನ್ನಯಾಗದೆ. 

3. ದುಡಿಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿತ. 

4. ಕಾಮಮಕ ಮತ್ತು  ಇತರ ಕಾಯಮಗಳಿಗಾಗ ಹುಡುಗರಿಗೆ 

ನಿೀಡುವ ಬಲವಾದ ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಆದಯ ತ್ತಯಿಾಂದ್ದಗ 

ಲ್ಲಾಂಗ ಅಸಮತೀಲನ. 

5. ಗಭಮಪ್ರತ ಮತ್ತು  ಹೆಣ್ಣಣ  ಭೂರ ಣ ಹತ್ತಯ ಯಲಿ್ಲ  

ಹೆಚಿ ಳ. 

6. ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವುದರಿಾಂದ, 

ಅವುಗಳನ್ನು  ಕಾನ್ನನ್ನಬ್ರಹಿರವೆಾಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಎಾಂದಿಗೂ 

ನಾಗರಿಕ ಸಾಾ ನಮಾನವನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

7. ಜನರ ವೈಯಕಿು ಕ ಮೌಲಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳ 

ಮೇಲೆ ಹಸು ಕೆ್ಕ ೀಪ್. 

 
 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನಯ ಪ್ರತಿ್ , ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ಬಡತ್ನ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು, ನ್ಗರಿೀಕರಣ, ಅವುಗಳ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಪರಿಹಾರಗಳು. 

 

ಪ್ರವತ್ರಸ್ದ ಆರೈಕೆ ಕೆಲಸ್ವನ್ನು  ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಅಸ್ಮಾನ್ತೆಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸ್ತವುದು? 
(How to measure unpaid care work and address its inequalities?)  
  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀಚಿನ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಪ್ರ ಣಾಳಿಕ್ಕಗಳು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೌಟ್ಟಾಂಬಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ 

ರಿೀತಿಯ ಪ್ರವತಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವ ಭರವಸ್ಯ ನಿೀಡಿವೆ, ಹಿೀಗಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುವ ‘ಪ್ರವತ್ರಸ್ದ 

ಮನಗೆಲಸ್’ (Unpaid Domestic Work) ದ ಬಗೆು  ಗಮನ ಸ್ಯಳೆಯುತು ವೆ. 
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‘ಪ್ರವತ್ರಸ್ದ ಆರೈಕೆ ಕೆಲಸ್’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಆರ್ಥಕಕ ಸ್ಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ ಗಾಗಿನ್ ಸಂಘಟನಯ (Organization for Economic Co-

operation and Development- OECD) ಪ್ರ ಕಾರ, ಒಾಂದು ಕುಟ್ಟಾಂಬದಲಿ್ಲ  ತನು  ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ನಿೀಡಲಾಗುವ ಎಲಿಾ  ಪ್ರವತಿಸದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಅಾಂದರೆ, ವಯ ಕಿು ಗಳ ಆರೈಕ್ಕ, ಮನ್ನಕ್ಕಲಸ ಮತ್ತು  

ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ ಸಮದ್ದಯ ಕಾಯಮಗಳನ್ನು   ‘ಪ್ರವತ್ರಸ್ದ ಆರೈಕೆ ಕೆಲಸ್’ (Unpaid Domestic 

Work) ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಈ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ‘ಕ್ಕಲಸ’ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಸೈದ್ದಧ ಾಂತಿಕವಾಗ, ಒಬಬ  

ವಯ ಕಿು ಯು, ಈ ಕಾಯಮಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಗೆ ಪ್ರವತಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

  

ಈಗಿರುವ ಸ್ಮಸ್ಯಯ  ಏನ್ನ? 

 

1.  ಆರ್ಥಮಕ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯ ಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರವತಿಸದ ಆರೈಕ್ಕ ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  

ಸೇರಿಸಲಾಗಲಿ ,ಈ ಕಾಯಮಗಳಲಿ್ಲನ ಹೆಚಿಿ ನ ಭಾಗವನ್ನು  ಅಧಿಕ ತರವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  

ಹುಡುಗಯರು ಮಾಡುತಾು ರೆ,. 

2. ಮೆಕಿನಿ್ನ  (McKinsey) ಯವರ ಒಾಂದು ಅಾಂದ್ದಜಿನ ಪ್ರ ಕಾರ, ವಿಶವ ದ ಒಟ್ಟು  ಪ್ರವತಿಸದ ಆರೈಕ್ಕ 

ಕ್ಕಲಸದ 75%  ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

3. ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಮಕ ಕಡುಗೆ 17% – ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಯ 

ಅಧಮಕೆಿ ಾಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ. 

4. ಈ ಅಸ್ಮಾನ್ತೆಯು ಔಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಕಕತೆಯಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸ್ತವಿಕೆಯಿಂದಗೆ ನೇರ 

ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು  ಹಿಂದದೆ.  

 

ಭಾರತ್ದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

ವಿಶವ  ಆರ್ಥಕಕ ವೇದಕೆ (WEF) ನಿೀಡಿದ 2021 ರ ಜ್ವಗತ್ರಕ ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತ್ರ ವರದ ‘(Global Gender 

Gap Report), ಯಲಿ್ಲ , ಭಾರತವು 156 ದೇಶಗಳ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  28 ಸಾಾ ನಗಳಷ್ಟು  ಕುಸಿದು 140 ನೇ 

ಸಾಾ ನವನ್ನು  ತಲುಪಿದೆ. 

1. ಭಾರತದ ಶ್ನರ ೀಯಾಾಂಕದಲಿ್ಲ  ಈ ಕುಸಿತಕೆ್ಕ  ಮಖಯ  ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಮಮಕ ಬಲದ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗದುಾ , ಇದು ಶೇಕಡಾ 24.8 ರಿಾಂದ 22.3 ಕೆ್ಕ  ಇಳಿದಿದೆ. 

2. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪ್ರದಿಸುವ ಆದ್ದಯವು ಪುರುಷರ ಆದ್ದಯದ ಐದನೇ ಒಾಂದು 

ಭಾಗಕೆ್ಕ  ಸಮನಾಗರುತು ದೆ, ಇದು ಈ ಸ್ತಚಯ ಾಂಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತವನ್ನು  ಜಾಗತಿಕವಾಗ ಕ್ಕಳಗನ ಹತ್ತು  

ದೇಶಗಳ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ನಿಲಿುವಂತ್ತ ಮಾಡಿದೆ. 

 

ಮಾಡಬೇಕ್ತರುವುದು ಏನ್ನ? 

1. ಆರೈಕ್ಕ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗಳ ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ರುವ ಅಗತಯ ತ್ತಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರು 

ಮತ್ತು  ಪುರುಷರ ಆರೈಕ್ಕ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ಡಡ  ಅಸಮಾನತ್ತಯನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು 

ನಿೀತಿಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಬೇಕು. 

2. ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದ ದತಾು ಾಂಶವು, ಹೆಚಿ್ಚ  ಪ್ರವತಿಸದ ಆರೈಕ್ಕ ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  

ಗೀಚರವಾಗುವಂತ್ತ ಮಾಡುತು ದೆ, ಇದು ಉದೆಾ ೀಶಿತ ನಿೀತಿಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಿೀತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಹೂಡಿಕ್ಕಯ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಉತು ಮವಾಗ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುತು ದೆ. 

3. ಶುದಧ  ನಿೀರು ಮತ್ತು  ನೈಮಮಲಯ , ಇಾಂಧನ ಮತ್ತು  ಸಾವಮಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ ಭೌತಿಕ 

ಮೂಲಸಕಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸಕಯಮಗಳಾದ ಆರೈಕ್ಕ, ಆರೀಗಯ  

ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ‘ಪ್ರವತಿಸದ ಆರೈಕ್ಕ 

ಕ್ಕಲಸ’ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

4. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಆರೈಕ್ಕ 

ಕಾಯಮಗಳ ಪುನವಿಮತರಣೆಯು ಸಕಾರಾತಮ ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಮಕ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸುತು ದೆ. 

 

ಆರೈಕೆ ಕಾಯಕಗಳ ಮಾಪನ್ ಮತ್ತು  ಹಣಗಳಿಕೆ: 

ಪ್ರವತಿಸದ ಕ್ಕಲಸಗಳ ಮೌಲಯ ವನ್ನು  ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಯ ಯಿಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು  ಲೆಕೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ 

ಅಾಂದ್ದಜು ಮಾಡಬಹುದು (ಸಮಯ-ಬಳಕ್ಕಯ ಸಮೀಕೆ್ಕ ಗಳ ಮೂಲಕ). ಅದರ ನಂತರ, ಅವಕಾಶದ 

ವೆಚಿ  ಅಥವಾ ಬದಲ್ಲ ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಲೆಕೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ತಡಗರುವ 
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ಶರ ಮವನ್ನು  ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ (by measuring the labour inputs that go into the activity) ಆ 

ಕ್ಕಲಸದ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ನಿಧಮರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದಗೂಯ , ಇದು ತನು ದೇ ಆದ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ಸಹ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ಪ್ರವತ್ರಸ್ದ ಆರೈಕೆ ಕೆಲಸ್ವನ್ನು  ಅಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಅಸ್ಮಾನ್ತೆಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸ್ತವುದು?  
(How to measure unpaid care work and address its inequalities?)  
  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀಚಿನ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಪ್ರ ಣಾಳಿಕ್ಕಗಳು ಗೃಹಿಣಿಯರಿಗೆ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೌಟ್ಟಾಂಬಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ 

ರಿೀತಿಯ ಪ್ರವತಿಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವ ಭರವಸ್ಯ ನಿೀಡಿವೆ, ಹಿೀಗಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುವ ‘ಪ್ರವತ್ರಸ್ದ 

ಮನಗೆಲಸ್’ (Unpaid Domestic Work) ದ ಬಗೆು  ಗಮನ ಸ್ಯಳೆಯುತು ವೆ. 

 

 ‘ಪ್ರವತ್ರಸ್ದ ಆರೈಕೆ ಕೆಲಸ್’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಆರ್ಥಕಕ ಸ್ಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ ಗಾಗಿನ್ ಸಂಘಟನಯ (Organization for Economic Co-

operation and Development- OECD) ಪ್ರ ಕಾರ, ಒಾಂದು ಕುಟ್ಟಾಂಬದಲಿ್ಲ  ತನು  ಸದಸಯ ರಿಗೆ 

ನಿೀಡಲಾಗುವ ಎಲಿಾ  ಪ್ರವತಿಸದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಅಾಂದರೆ, ವಯ ಕಿು ಗಳ ಆರೈಕ್ಕ, ಮನ್ನಕ್ಕಲಸ ಮತ್ತು  

ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ ಸಮದ್ದಯ ಕಾಯಮಗಳನ್ನು   ‘ಪ್ರವತ್ರಸ್ದ ಆರೈಕೆ ಕೆಲಸ್’ (Unpaid Domestic 

Work) ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಈ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ‘ಕ್ಕಲಸ’ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಸೈದ್ದಧ ಾಂತಿಕವಾಗ, ಒಬಬ  

ವಯ ಕಿು ಯು, ಈ ಕಾಯಮಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಗೆ ಪ್ರವತಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

  

ಈಗಿರುವ ಸ್ಮಸ್ಯಯ  ಏನ್ನ? 

1.  ಆರ್ಥಮಕ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯ ಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಮಾನದಂಡಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರವತಿಸದ ಆರೈಕ್ಕ ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  

ಸೇರಿಸಲಾಗಲಿ ,ಈ ಕಾಯಮಗಳಲಿ್ಲನ ಹೆಚಿಿ ನ ಭಾಗವನ್ನು  ಅಧಿಕ ತರವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  

ಹುಡುಗಯರು ಮಾಡುತಾು ರೆ,. 

2. ಮೆಕಿನಿ್ನ  (McKinsey) ಯವರ ಒಾಂದು ಅಾಂದ್ದಜಿನ ಪ್ರ ಕಾರ, ವಿಶವ ದ ಒಟ್ಟು  ಪ್ರವತಿಸದ ಆರೈಕ್ಕ 

ಕ್ಕಲಸದ 75%  ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

3. ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್ಥಮಕ ಕಡುಗೆ 17% – ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಯ 

ಅಧಮಕೆಿ ಾಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ. 

4. ಈ ಅಸ್ಮಾನ್ತೆಯು ಔಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಕಕತೆಯಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸ್ತವಿಕೆಯಿಂದಗೆ ನೇರ 

ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು  ಹಿಂದದೆ. 

 

ಭಾರತ್ದ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

ವಿಶವ  ಆರ್ಥಕಕ ವೇದಕೆ (WEF) ನಿೀಡಿದ 2021 ರ ಜ್ವಗತ್ರಕ ಲಿಿಂಗ ಅಿಂತ್ರ ವರದ ‘(Global Gender 

Gap Report), ಯಲಿ್ಲ , ಭಾರತವು 156 ದೇಶಗಳ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  28 ಸಾಾ ನಗಳಷ್ಟು  ಕುಸಿದು 140 ನೇ 

ಸಾಾ ನವನ್ನು  ತಲುಪಿದೆ. 

1. ಭಾರತದ ಶ್ನರ ೀಯಾಾಂಕದಲಿ್ಲ  ಈ ಕುಸಿತಕೆ್ಕ  ಮಖಯ  ಕಾರಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಾಮಮಕ ಬಲದ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗದುಾ , ಇದು ಶೇಕಡಾ 24.8 ರಿಾಂದ 22.3 ಕೆ್ಕ  ಇಳಿದಿದೆ. 

2. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪ್ರದಿಸುವ ಆದ್ದಯವು ಪುರುಷರ ಆದ್ದಯದ ಐದನೇ ಒಾಂದು 

ಭಾಗಕೆ್ಕ  ಸಮನಾಗರುತು ದೆ, ಇದು ಈ ಸ್ತಚಯ ಾಂಕದಲಿ್ಲ  ಭಾರತವನ್ನು  ಜಾಗತಿಕವಾಗ ಕ್ಕಳಗನ ಹತ್ತು  

ದೇಶಗಳ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ನಿಲಿುವಂತ್ತ ಮಾಡಿದೆ. 

 

 ಮಾಡಬೇಕ್ತರುವುದು ಏನ್ನ? 

1. ಆರೈಕ್ಕ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗಳ ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ರುವ ಅಗತಯ ತ್ತಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರು 

ಮತ್ತು  ಪುರುಷರ ಆರೈಕ್ಕ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಗಳ ನಡುವಿನ ದ್ಡಡ  ಅಸಮಾನತ್ತಯನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು 

ನಿೀತಿಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಬೇಕು. 

2. ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದ ದತಾು ಾಂಶವು, ಹೆಚಿ್ಚ  ಪ್ರವತಿಸದ ಆರೈಕ್ಕ ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  

ಗೀಚರವಾಗುವಂತ್ತ ಮಾಡುತು ದೆ, ಇದು ಉದೆಾ ೀಶಿತ ನಿೀತಿಗಳನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಿೀತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಹೂಡಿಕ್ಕಯ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಉತು ಮವಾಗ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ 

ಮಾಡುತು ದೆ. 
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3. ಶುದಧ  ನಿೀರು ಮತ್ತು  ನೈಮಮಲಯ , ಇಾಂಧನ ಮತ್ತು  ಸಾವಮಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ ಭೌತಿಕ 

ಮೂಲಸಕಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೂಲಸಕಯಮಗಳಾದ ಆರೈಕ್ಕ, ಆರೀಗಯ  

ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ‘ಪ್ರವತಿಸದ ಆರೈಕ್ಕ 

ಕ್ಕಲಸ’ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

4. ಪುರುಷರು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವೆ ಮತ್ತು  ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಆರೈಕ್ಕ 

ಕಾಯಮಗಳ ಪುನವಿಮತರಣೆಯು ಸಕಾರಾತಮ ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಮಕ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸುತು ದೆ. 

 

 ಆರೈಕೆ ಕಾಯಕಗಳ ಮಾಪನ್ ಮತ್ತು  ಹಣಗಳಿಕೆ: 

ಪ್ರವತಿಸದ ಕ್ಕಲಸಗಳ ಮೌಲಯ ವನ್ನು  ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಯ ಯಿಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು  ಲೆಕೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ 

ಅಾಂದ್ದಜು ಮಾಡಬಹುದು (ಸಮಯ-ಬಳಕ್ಕಯ ಸಮೀಕೆ್ಕ ಗಳ ಮೂಲಕ). ಅದರ ನಂತರ, ಅವಕಾಶದ 

ವೆಚಿ  ಅಥವಾ ಬದಲ್ಲ ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಲೆಕೆಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ತಡಗರುವ 

ಶರ ಮವನ್ನು  ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ (by measuring the labour inputs that go into the activity) ಆ 

ಕ್ಕಲಸದ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ನಿಧಮರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದಗೂಯ , ಇದು ತನು ದೇ ಆದ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ಸಹ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ವರದಕಿ್ತಣೆ ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 304-B ಯ ವಾಯ ಪ್ತು ಯನ್ನು  

ವಿಸ್ು ರಿಸಿದ ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಮ್ ಕೀರ್ಟಕ: 
(Scope of Section 304-B in dowry deaths widened by SC) 
  

ಸಂದಭಕ: 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ವರದಕೆಿಣೆ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು          “ರೀಗ ಪಿಸಾರಕ / ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕ” 

(pestiferous) ಅಪ್ರಾಧ ಎಾಂದು ಕರೆದಿದೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರು “ದುರಾಸ್ಯಯ” ಗಂಡ ಮತ್ತು  ಗಂಡನ 

ಮನ್ನಯವರ ಕೌರ ಯಮಕೆ್ಕ  ಬಲ್ಲಯಾಗುತಾು ರೆ. 

ಅಲಿದೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ತನು   ತಿೀಪಿಮನಲಿ್ಲ  ವರದಕೆಿಣೆ ಹತ್ತಯ ಯ ದಂಡನಾತಮ ಕ 

ನಿಬಂಧನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 304-B ಯ ಒಾಂದು ಸು ಷು ವಾದ ಮತ್ತು  ಅಕ್ಷರಶಃ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವು, 

  “ದಿೀಘಮಕಾಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗನ” ವಿರುದಧ ದ ಹೀರಾಟದ ತಿೀಕ್ಷಣ ತ್ತಯನ್ನು  ಮೊಾಂಡಾಗಸಿದೆ ಎಾಂದು 

ಸ್ತಚಿಸಿದೆ. 

 

ಭಾರತ್ರೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 304-B ಬಗೆಗ : 

 ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 304-B ಪ್ರ ಕಾರ, ವರದಕಿ್ತಣೆ ಸಾವಿನ್ ಪಿ ಕರಣವನ್ನು  ರೂಪ್ತಸ್ಲು, ಮಹಿಳೆ ಮದುವೆಯಾದ ಏಳು 

ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಟು ಗಾಯಗಳಿಾಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ದೈಹಿಕ ಗಾಯಗಳಿಾಂದ ಅಥವಾ “ಅಸಾಮಾನಯ  

ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಗಳಲಿ್ಲ ” ಸಾವನು ಪಿು ರಬೇಕು. ಅಲಿದೆ, ವರದಕೆಿಣೆ ಬೇಡಿಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಅವಳು “ಅವಳ ಸಾವಿಗೆ 

ಸವ ಲು  ಮಾಂರ್ಚ” ತನು  ಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನ್ನಯವರಿಾಂದ ಕೌರ ಯಮ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ಅನ್ನಭವಿಸಬೇಕು. 

  

 

ವಿಭಾಗ 304-ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು: 

 ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 304-B ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಸಂಕುಚಿತ ದೃರ್ಷು ಕೀನದ ತಿೀಪ್ಮನ್ನು  ಬಳಸುತು ವೆ. 

 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 

1. ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 304-B ಯ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವನ್ನು , ಸಾವಿಗೆ ಮೊದಲು (soon before) 

ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ನು  ತ್ಕ್ಷಣದ ಮದಲು (immediately before) ಎಾಂದು ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುತು ವೆ. 

ಅಾಂದರೆ ಈ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯು ಸಾವಿನ ಮಾಂಚಿನ ಕ್ಷಣಗಳಲಿ್ಲ  ಕಿರುಕುಳಕೆ್ಕ  

ಅಥವಾ ಪಿೀಡನ್ನಗೆ ಒಳಗಾಗರುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗುತು ದೆ. 

2. ಈ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲಾದ “ಸಾಮಾನಯ  ಸಂದಭಮ ಗಳಿಗಾಂತ” (otherwise than under normal 

circumstances) ಎಾಂಬ ನ್ನಡಿಗಟ್ಟು  ವಿಸು ೃತ, ಉದ್ದರವಾದ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವನ್ನು  ಸಹ ಬಯಸುತು ದೆ. 

 

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ವರದಕಿ್ತಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಾವುಗಳು- ತ್ವ ರಿತ್ ನೀಟ: 

1.  ದೇಶದಲಿ್ಲ ,1999 ರಿಾಂದ 2018 ರ ನಡುವಿನ ದಶಕಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸಿದ ಒಟ್ಟು  ಕೌಟ್ಟಾಂಬಿಕ 

ಹತ್ತಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ವರದಕೆಿ ಣೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾವುಗಳ ಪ್ರ ಮಾನ 40% ರಿಾಂದ 50%  ರರ್ಷು ದೆ. 
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2. 2019 ರಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಭಾರತ್ರೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 304-ಬ್ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವರದಕೆಿ ಣೆ 

ಸಾವಿನ 7,115 ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ದ್ದಖಲಾಗವೆ. 

  

ಈ ಸ್ಮಯದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ವರದಕೆಿ ಣೆ ಮತ್ತು  ವಧುವಿನ ಸುಡುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಶಿಕೆಿ ಸುವ ಕಾನ್ನನಿನ ಉದೆಾ ೀಶವನ್ನು  

ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕಾಂಡು ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 304-ಬಿ ಅನ್ನು  ಧಾರಾಳವಾಗ 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಬೇಕು. 

2. ಅಸಂಬದಧ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಗಳನ್ನು  ತಪಿು ಸಬೇಕು. ಬದಲಾಗ, ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು  

ಅವಳ ಸಾವಿನ ನಡುವಿನ “ನಿಕಟ ಮತ್ತು  ನೇರ ಸಂಪ್ಕಮ” ವನ್ನು  ಮಾತರ  ಅವಲ್ೀಕಿಸಬೇಕು. 

3. ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಆರೀಪಿಗಳ ಮಾಂದೆ ಅವರನ್ನು  ಆರೀಪ್ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿಲುಕಿಸುವ 

ಸಂದಭಮಗಳನ್ನು  ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಆತನ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಬೇಕು. ಪ್ರ ಕರಣದ ಕುರಿತ್ತ 

ತನು  ಅಹವಾಲನ್ನು  ಮಂಡಿಸಲು ಆರೀಪಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು  ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಬೇಕು. 

 

ವರದಕಿ್ತಣೆ ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ್ ದೌಜಕನ್ಯ ಕೆಕ  ಕಾರಣಗಳು: 

1. ದುರಾಶ್: ವಧುವಿನ ಕುಟ್ಟಾಂಬದಿಾಂದ ವಸುು  ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳ ನಿರಿೀಕೆ್ಕ . 

2. ಅನ್ಕ್ಷರತೆ: ಕಾನ್ನನ್ನಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾಸನಗಳ ಬಗೆು  ಜಾಾ ನವಿಲಿದ ಸಮದ್ದಯಗಳು ವರದಕೆಿ ಣೆ 

ನಿೀಡುವ ಪ್ದಧ ತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗ ಹಲವಾರು ದೌಜಮನಯ ಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸುತು ವೆ. 

3. ಕಾನ್ನನ್ನಗಳನ್ನು  ಪ್ರಲ್ಲಸುವಲಿ್ಲನ ಇಚಾಾ ಶಕ್ತು ಯ ಕರತೆ. 

 

ಪರಿಹಾರಗಳು: 

1. ಹೆಣ್ಣಣ  ಮಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು  ಪೊರ ೀತಿಾ ಹಿಸುವುದು. 

2. ಸಕಾಮರದ ಉಪ್ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾನ್ನನ್ನಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ. 

3. ಸಮೂಹ ಮಾಧಯ ಮಗಳಿಾಂದ ಪ್ರ ಚಾರ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವುದು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಭೂಕಂಪಗಳು, ಸ್ತನಮಿ, ಜ್ವವ ಲಾಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚಂಡಮಾರುತ್ 

ಮುಿಂತಾದ ಪಿಮುಖ ಭೌಗೀಳಿಕ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು, ಭೌಗೀಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸ್ಥ ಳ- ನಿಣಾಕಯಕ ಭೌಗೀಳಿಕ ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳಲಿಿನ್ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳು (ಸಾಗರಗಳು ಮತ್ತು  ಐಸ್-ಕಾಯ ಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು  ಸ್ಸ್ಯ  

ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಣಿ ಮತ್ತು  ಅಿಂತ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

 

ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ರು ರುವ ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ: 
(Climate change causing a shift in Earth’s axis) 
 

ಸಂದಭಕ: 

ಒಾಂದು ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ಕಾರ, 1990 ರ ದಶಕದಿಾಂದಲೂ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ್ಮಾನದಲಿ್ಲನ ಹೆಚಿ ಳದಿಾಂದ್ದಗ 

ಹಿಮನದಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಕರಗುವಿಕ್ಕಯಿಾಂದ್ದಗ ನ್ಮೂ  ಗಿ ಹದ ಅಕ್ಷದ ತ್ರರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ (axis of 

rotation) ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ತಕ ಿಂತ್ ಹೆಚುಚ  ವೇಗವಾಗಿದೆ. 

 

ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೈನಂದಿನ ಜಿೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾಹಮ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ 

ಸಾಧಯ ತ್ತಯಿಲಿದಿದಾ ರೂ, ಇದು ಕ್ಕಲವು ಮಲ್ಲ ಸ್ಯಕ್ಕಾಂಡುಗಳಷ್ಟು  ಹಗಲ್ಲನ ಅವಧಿಯ ಹೆಚಿ ಳಕೆ್ಕ  

 ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

 

‘ಭೂಮಿಯ ಅಕ್ಷ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಭೂಮಯ ತಿರುಗುವಿಕ್ಕಯ ಅಕ್ಷವು (axis of rotation) ಸ್ತಯಮನನ್ನು  ಪ್ರಿಭರ ಮಸುವಾಗ ಭೂಮಯು 

ತನು  ಸುತು  ಸುತ್ತು ವುದ್ದಗದೆ. ಈ ಅಕ್ಷವು ಗರ ಹದ ಮೇಲೆಮ ೈಯನ್ನು  ಛೇದಿಸುವ (intersects) ಸಾ ಳಗಳು 

ಭೌಗೀಳಿಕವಾಗ ಉತು ರ ಮತ್ತು  ದಕೆಿ ಣ ಧುರ ವಗಳಾಗವೆ. 

 

ಅಕ್ಷದ ಸ್ಥ ಳಾಿಂತ್ರ ಪಿ ಕಿ್ತಯ: 
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ಭೂಮಯ ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿ್ಲರುವ ಧುರ ವಗಳ ಸಾ ಳವನ್ನು  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಲಿ , ಆದಾಗ್ಲಯ , ಭೂಮಿಯ 

ಮೇಲಿನ್ ಒಟ್ು  ದಿ ವಯ ರಾಶಿಯ ವಿತ್ರಣೆಯಲಿಿನ್ ಬದಲಾವಣೆಯಿಿಂದಾಗಿ, ಅದರ ಅಕ್ಷವು 

ಚಲಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

ಹಿೀಗಾಗ, ಅಕ್ಷವು ಚಲ್ಲಸಿದ್ದಗ ಧೃವಗಳು ಚಲ್ಲಸುತು ವೆ, ಮತ್ತು  ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  / ಚಲನ್ನಯನ್ನು  

“ಧುರ ವಚಲನ್ನ” (polar motion) ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

1. ಅಮೆರಿಕಾದ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸ್ಯಾಯಾದ ನಸಾ ದ ಪ್ರ ಕಾರ, 20 ನೇ ಶತಮಾನದ 

ದತಾು ಾಂಶವು ಭೂಮಯ ತಿರುಗುವಿಕ್ಕಯ ಅಕ್ಷವು (spin axis) ವಷಮಕೆ್ಕ  ಸುಮಾರು 10 

ಸ್ಯಾಂಟಿಮೀಟರ್ ಗಳಷ್ಟು  ಚಲ್ಲಸುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ತೀರಿಸುತು ದೆ. ಅಾಂದರೆ, ಒಾಂದು ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ , 

ಧುರ ವಗಳ ಚಲನ್ನಯು 10 ಮೀಟರ್ ಗಳಿಗಾಂತ ಹೆಚಿಾ ಗುತು ದೆ. 

2. ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ, ಧಿು ವಿೀಯ ಚಲನಯು ಜಲಗೀಳ, ವಾತಾವರಣ, ಸಾಗರಗಳು ಅಥವಾ 

ಘನ್ ಭೂಮಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುತ್ು ದೆ. 

  

ಹಸ್ ಅಧ್ಯ ಯನ್ವು ಹೇಳುವುದೇನ್ನ? 

1. 1990 ರ ದಶಕದಿಾಂದ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಾಂದ್ದಗ ಶತಕೀಟಿ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು  ಹಿಮವನ್ನು  

ಹಿಮನದಿಗಳು ಸಾಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಕರಗಸಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗ, ಭೂಮಯ ಧುರ ವಗಳು ಹಸ 

ದಿಕೆು ಗಳಲಿ್ಲ  ಚಲ್ಲಸಲು ಕಾರಣವಾಗದೆ. 

2. ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ಕಾರ, 1990 ರ ದಶಕದಿಾಂದ, ಜಲಗೀಳ (Hydrosphere) ದಲಿ್ಲನ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಾಂದ್ದಗ (ಭೂಮಯಲಿ್ಲ  ನಿೀರನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವ ವಿಧಾನ) ಉತು ರ ಧುರ ವವು ಹಸ 

ಪೂವಮದಿಕೆಿ ಗೆ ಬದಲಾಗದೆ. 

3. 1995 ರಿಾಂದ 2020 ರವರೆಗೆ, ಧುರ ವಗಳ ಚಲನ್ನಯ / ಸಾ ಳಾಾಂತರದ ಸರಾಸರಿ ವೇಗವು 1981 ರಿಾಂದ 

1995 ರವರೆಗೆ ಇದಾ ಾಂತಹ ಸರಾಸರಿ ವೇಗಕೆಿ ಾಂತ 17 ಪ್ಟ್ಟು  ವೇಗವಾಗತ್ತು . ಅಲಿದೆ ಕಳೆದ ನಾಲೆು  

ದಶಕಗಳಲಿ್ಲ  ಧುರ ವಗಳು ಸುಮಾರು ನಾಲೆು  ಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು  ದೂರ ಚಲ್ಲಸಿವೆ. 

  

ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಿಿಂದನ್ ನ್ವಿೀನ್ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಹವಾಮಾನ ವೈಪ್ರಿೀತಯ ದಿಾಂದ್ದಗ ಮತ್ತು  ನಿೀರಾವರಿ ಮತ್ತು  

ಇತರ ಮಾನವಜನಯ  ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಅಾಂತಜಮಲದ 

ಅಸಮಥಮ ಬಳಕ್ಕಯಿಾಂದ್ದಗ ಹಿಮದ ಕರಗುವಿಕ್ಕ 

ವೇಗವಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಹಿಮನದಿಯಲಿದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ರಿವತಮನ್ನ ಉಾಂಟಾಗುತಿು ದೆ. 

2. ಪ್ರ ತಿ ವಷಮ ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಟನ್ ನಿೀರನ್ನು  ಕುಡಿಯಲು, 

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೃರ್ಷಗೆ ಭೂಮಯ ಅಾಂತರಾಳದಿಾಂದ 

ತ್ತಗೆಯಲಾಗುತಿು ದೆ ಮತ್ತು   ಅಾಂತಿಮವಾಗ ಈ ನಿೀರು 

ಸಮದರ ಕೆ್ಕ  ಸೇರುತು ದೆ. ಹಿೀಗಾಗ, ಇದು ಗರ ಹದ ದರ ವಯ ರಾಶಿಯ 

ಪುನರ್ ವಿತರಣೆಗೆ / ಹಂಚಿಕ್ಕಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತು ದೆ. 

 
 

 ಲ್ಲನಿೀಮೆಾಂಟ್ ಎಾಂದರೇನ್ನ?(What is a lineament?) 
 

ಒಾಂದು ರೇಖ್ಯಯು (lineament) ಭೂದೃಶಯ ದಲಿ್ಲನ ರೇಖೀಯ ಆಕಾರವಾಗದುಾ , ಫ್ರಲ್ು ್ನಂತಹ (Fault -

ಸು ರಭಂಗ) ಭೌಗೀಳಿಕ ರಚನ್ನಯ ಪ್ರ ಭಾವದಿಾಂದ ರೂಪುಗಾಂಡಿದೆ. 

 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀಚಿನ ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ಕಾರ, ಉತು ರ ಅಸಿಾ ಾಂನ ಸೀನಿತ್ತು ರ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಆಗಾಗೆು  ಸಂಭವಿಸುವ 

ಭೂಕಂಪ್ಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಇರುವ ಒಾಂದು ಅಾಂಶವು ಅಪ್ರಿಚಿತ ರೇಖ್ಯ (unfamiliar lineament) ಯಾಗದೆ. 

  

ಅಸಾೂ ಿಂನ್ಲಿಿ  ಆಗಾಗೆಗ  ಭೂಕಂಪಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ಲು ಕಾರಣವೇನ್ನ? 

ಭಾರತ್ರೀಯ ಭೂಗಭಕ ಶಾಸ್ು ಿ  ಇಲಾಖ್ಯಯ (Geological Survey of India- GSI) ಪ್ರ ಕಾರ, 

ಸೀನಿತ್ತು ರ್ ಜಿಲಿೆಯು ಟೆಕು ೀನಿಕ್ ಸಂಕಿೀಣಮ ತಿರ ಕೀನ ವಲಯದಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಪ್ರ ದೇಶವು ಪೂವಮ-

ಪ್ಶಿಿ ಮ ದಿಕೆಿ ನಲಿ್ಲ  ವಿಸು ರಿಸಿರುವ ಅಥಖ್ಯಕರ್ಟ ಫಾಲ್್ ್ (Atherkhet Fault), ವಾಯುವಯ ದಿಂದ 

ಆಗೆು ೀಯ ದಕ್ತಕ ಗೆ ಹೀಗುವ ಕೀಪ್ತಲಿ ಫಾಲ್್ ್ (Kopili Fault) ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರ-ದಕಿ್ತ ಣ ದಕ್ತಕ ನ್ಲಿಿ  

ಸ್ತತ್ತು ವರೆದರುವ ರೇಖ್ಯ (lineament) ಯಿಿಂದ ಆವೃತ್ವಾಗಿದೆ. 
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ಈಶಾನ್ಯ  ಭಾರತ್ ಭೂಕಂಪಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ? 

1. ಸಿಯಾಾಂಗ ಫ್ರರ ಯ ಕಿ ರ್, ಯಮಿಾ  ಫ್ರಲ್ು , ನಮಲಾ ಥರ ಸ್ು  ಮತ್ತು  ಕಾಯ ನಯ ನ್ ಥರ ಸ್ು  ಈಶಾನಯ  

ಪ್ರ ದೇಶದ್ದದಯ ಾಂತ ಹರಡಿವೆ ಮತ್ತು  ಮಖಯ  ಹಿಮಾಲಯನ್ ಥರ ಸ್ು , ಮಖಯ  ಬೌಾಂಡರಿ ಏರಿಯಾ 

ಥರ ಸ್ು ), ಮಖಯ  ಸ್ಯಾಂಟರ ಲ್ ಥರ ಸ್ು  ಮತ್ತು  ಅನೇಕ ಸಣಣ  ಫ್ರಲ್ು ್ (ಸು ರಭಂಗ) ಗಳಿಾಂದ 

ಸಕಿರ ಯವಾಗವೆ. 

(The Siang Fracture, Yemla Fault, Namula Thrust and Canyon Thrust are spread 
across the northeast and are active along with Main Himalayan Thrust, Main Boundary 
Thrust, Main Central Thrust and several subsidiary faults). 

1. ಈಶಾನಯ  ವಲಯವು ಭೂಕಂಪ್ನದಿಾಂದ ಅತಯ ಾಂತ ಸಕಿರ ಯವಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಟೆಕು ೀನಿಕ್ ಪಿ್ ೀಟ್್ಗಳ 

ಘಷಮಣೆ ವಲಯಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯ ಧಿಕ ಭೂಕಂಪನ್ ಅಪ್ರಯ ವಲಯ V (Seismic 

Hazard zone V) ಕೆ್ಕ  ಸೇರಿದೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಯುರೇರ್ಷಯನ್ ಫಲಕದ ಕ್ಕಳಗೆ ಭಾರತಿೀಯ ಫಲಕವು (plate) 

ಪ್ರ ತಿಬಂಧಿಸುತು ದೆ. ಇದು ಹೆಚಿಿ ನ ಅಪ್ರಯಕೆ್ಕ  ತ್ತತಾು ಗುವ ವಲಯವನ್ನು  ಸ್ತಚಿಸುತು ದೆ. 

2. ಭಾರತಿೀಯ ಫಲಕವು ಈಶಾನಯ  ದಿಕೆಿ ನಲಿ್ಲ , ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ಯುರೇರ್ಷಯನ್ ತಟೆು ಯ 

ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸುತಿು ದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫಲಕಗಳ ಅಡಡ -ಘಷಮಣೆ ಮತ್ತು  ಸಾ ಳಿೀಯ ಟೆಕು ೀನಿಕ್ 

ಅಥವಾ ಫ್ರಲ್ು  ರಚನ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಗರ ಹಗಾಂಡಿರುವ ಒತು ಡ ಮತ್ತು  ಒತು ಡದ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಾಂದ್ದಗ 

ಭೂಕಂಪ್ನ ಘಟನ್ನಗಳು ಸಂಭವಿಸುತು ವೆ. 

 

ಶುಕಿ  ಗಿ ಹದ ಕುರಿತ್ತ ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಸಂಶೀಧ್ನಗಳು:(Latest findings about Venus) 
 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ಶುಕರ  ಗರ ಹದ ಬಗೆು  ಹಸ ದತಾು ಾಂಶವನ್ನು  ಶುಕರ  (Venus) ಗರ ಹದಿಾಂದ ಪ್ರ ತಿಫಲ್ಲತ 

ಗಾಂಡ ರೇಡಿಯ ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಕಾಯ ಲಿಫೀನಿಕಯಾದ ಮಜ್ವವೆ ಮರುಭೂಮಿ (Mojave Desert) ಯಲಿಿರುವ ನಸಾದ ಗೀಲ್ಡ  

ಸ್ ೀನ್ ಆಿಂಟೆನ (Goldstone Antenna) ದಿಂದ 2006 ಮತ್ತು  2020 ರ ನಡುವೆ ಸಂಶೀಧಕರು 21 

ಬ್ರರಿ ರೇಡಿಯೀ ತರಂಗಗಳನ್ನು  ಶುಕರ  ಗರ ಹಕೆ್ಕ  ರವಾನಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಅಲಿ್ಲಾಂದ ಪ್ರ ತಿಫಲನಗಾಂಡ 

ರೇಡಿಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು  (radio echo) ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ಆ ಗರ ಹದ ಕ್ಕಲವು 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗೆು  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಸಂಶೀಧ್ನಗಳು: 

1. ಅಧಯ ಯನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಶುಕರ  ಗರ ಹದ ಅಕೆಿ ೀಯ ಓರೆ ಮತ್ತು  ಗರ ಹದ ಕೀರ್ ನ (core) 

ಗಾತರ ವನ್ನು  ಅಳೆಯಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಶುಕರ  ಗರ ಹದ ತನು  ಸುತು  ತಿರುಗುವಿಕ್ಕಯು (ಅಕ್ಷಭರ ಮಣ) ಭೂಮಯ 243.0226 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  

ಪೂಣಮಗಳುು ತು ದೆ. ಇದರಥಮ ಶುಕರ  ಗರ ಹದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ದಿನ ಗರ ಹದ ಒಾಂದು ವಷಮಕೆಿ ಾಂತ 

ಅಧಿಕವಾಗರುತು ದೆ. ಶುಕರ  ಗರ ಹವು ಭೂಮಯ 225 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ತಯಮನ ಸುತು  ಸಂಪೂಣಮ 

ಪ್ರ ದಕೆಿ ಣೆಯನ್ನು (ಪ್ರಿಭರ ಮಣ) ಪೂಣಮಗಳಿಸುತು ದೆ. 

3. ಶುಕರ  ಗರ ಹದ ಕೀರ್ ನ ವಾಯ ಸವು 4,360 ಮೈಲ್ಲ (7,000 ಕಿಮೀ) ಆಗದೆ ಇದನ್ನು  ಭೂಮಯ 

ಕೀರ್ ಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಬಹುದ್ದಗದೆ. 

4. ಅಧಯ ಯನದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಲೆಕೆಾಚಾರಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಶುಕರ  ಗರ ಹದ ಅಕೆಿ ೀಯ ಇಳಿಜಾರು ಅಥವಾ 

ಓರೆಯಾಗರುವ ಪ್ರ ಮಾಣ ಸುಮಾರು 2.64 ಡಿಗರ . ಭೂಮಯ ಅಕೆಿ ೀಯ ಓರೆಯು ಭೂ 

ಪಥ ಲಂಬಕೆಕ  ಸ್ತಮಾರು 23.5 ಡಿಗಿಿ  ಮತ್ತು  ಭೂ ಪ್ಥಕೆ್ಕ  5 ಡಿಗರ . 

 

ಶುಕಿ  ಗಿ ಹದ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಶುಕರ ವು ಸರಮಂಡಲದ ಎರಡನೇ ಗರ ಹವಾಗದೆ ಮತ್ತು  ರಚನ್ನಯಲಿ್ಲ  ಭೂಮಯನ್ನು  

ಹೀಲುತು ದೆ, ಆದರೆ ಗಾತರ ದಲಿ್ಲ  ಭೂಮಗಾಂತ ಸವ ಲು  ಚಿಕೆದ್ದಗದೆ. 

2. ಅದರ ನಿರಿೀಕೆಿ ತ ಭೂದೃಶಯ ದ ಮೇಲೆ ಸ್ತಾ ಲ ಮತ್ತು  ವಿಷಕಾರಿ ವಾತಾವರಣದ ಒಾಂದು ಪ್ದರವಿದೆ, 

ಇದು ಮಖಯ ವಾಗ ಇಾಂಗಾಲದ ಡೈಆಕಿ್ಕ ೈಡ್ ಮತ್ತು  ಸಲೂಫ ಯ ರಿಕ್ ಆಮಿ ದ ಮೊೀಡದ ಹನಿಗಳಿಾಂದ 

ಕ್ಕಡಿದೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ ಈ ಗರ ಹವನ್ನು  ಭೂಮಯಿಾಂದ ವಿೀಕೆಿ ಸಬಹುದ್ದಗದೆ. 

3. ಅನಿಯಂತಿರ ತ ಹಸಿರುಮನ್ನ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಂತ್ತ, ಅದರ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪ್ಮಾನವು 

880°F (471 ° C) ತಲುಪುತು ದೆ, ಇದು ಸಿೀಸವನ್ನು  ಕರಗಸಲು ಬೇಕಾದ ಗರಿಷಠ  ತಾಪ್ಮಾನವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. 
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4. ಪೂವಕದಿಂದ ಪಶಿಚ ಮಕೆಕ , ಅಿಂದರೆ ಅಪಿ ದಕಿ್ತಣಾಕಾರವಾಗಿ ತ್ರರುಗುವ ಎರಡು ಗಿ ಹಗಳಲಿಿ  

ಶುಕಿವು ಒಿಂದು. ನ್ಮೂ  ಸೌರವ್ಯಯ ಹದ ಇತ್ರ ಎಲಿ  ಗಿ ಹಗಳಲಿಿ  ಯುರೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು  ಶುಕಿ  

ಮಾತಿ್  ವಿರುದಧ  ದಕ್ತಕ ನ್ಲಿಿ  ತ್ರರುಗುತ್ು ವೆ. 

5. ಈ ಗರ ಹದ ಮತು ಾಂದು ವಿಶಿಷು ತ್ತಯಾಂದರೆ ಅದರ ಹಗಲು-ರಾತಿರ  ಚಕರ , ಅಾಂದರೆ ‘ಒಾಂದು 

ಕಾರ ಾಂತಿಯಲಿ್ಲ  ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡ ಸಮಯಕೆ್ಕ  ವಿರುದಧ ವಾಗ ಸತತ ಎರಡು ಸ್ತಯೀಮದಯಗಳ 

ನಡುವಿನ ಸಮಯ’. ಶುಕರ  ಗರ ಹದ ಮೇಲೆ ಹಗಲು-ರಾತಿರ  ಚಕರ ವನ್ನು  ಪೂಣಮಗಳಿಸಲು 

ಭೂಮಯ 117 ದಿನಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಅದು ಸ್ತಯಮನ ಸುತು  ತನು  

ಕಕೆ್ಕಯ ಹಾದಿಯ ವಿರುದಧ  ದಿಕೆಿ ನಲಿ್ಲ  ತಿರುಗುತು ದೆ. 

 

‘ತೌಕೆು ೀ’ ಚಂಡಮಾರುತ್:(Cyclone ‘Tauktae’) 
  

ಸಂದಭಕ: 

ಪ್ರ ಸುು ತ ಲಕ್ಷದವ ೀಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಿಂದಿ ೀಕೃತ್ವಾಗರುವ ತೌಕ್ಕು ೀ 

ಚಂಡಮಾರುತವು ‘ವಿನಾಶಕಾರಿ ಚಂಡಮಾರುತ’ವಾಗ ಬದಲಾಗದೆ. 

1. ಮಾಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  ಇದು ಹೆಚಿ್ಚ  ತಿೀವರ ವಾದ, 

ಭಿೀಕರವಾದ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧಯ ತ್ತಯಿದೆ. 

2. ಚಂಡಮಾರುತವು ವಾಯುವಯ  ದಿಕೆಿ ನಲಿ್ಲ  ಚಲ್ಲಸುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ಮೇ 

18 ರಳಗೆ ಗುಜರಾತ್ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮೀಪ್ ತಲುಪುವ 

ಸಾಧಯ ತ್ತಯಿದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ವಿಶವ  ಹವಾಮಾನ್ ಸಂಸ್ಯಥ  (World Meteorological Organisation- 

WMO) ಚಂಡಮಾರುತದ ಹೆಸರುಗಳ ಆವತಮನ ಪ್ಟಿು ಯನ್ನು  

ನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

ಚಂಡಮಾರುತ್ಕೆಕ  ‘ತೌಕೆು ೀ’ ಎಿಂಬ ಪದವನ್ನು  

‘ಮಾಯ ನೂ ರ್’ ಸೂಚಸಿದೆ, ಇದರಥಮ ಬಮೀಮಸ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  

ವಿಶಿಷು ವಾದ ಗಾಯನ ಹಲಿ್ಲ  ‘ಗೆಕೆ ’ (Gecko) ಎಾಂದ್ದಗದೆ. 

1. ಕಳೆದ ವಷಕ ಭಾರತ್ರೀಯ ಹವಾಮಾನ್ ಇಲಾಖ್ಯ (IMD) ಬ್ರಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 169 

ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಹಸ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಇದು ನಲಕ ನೇ ಹೆಸ್ರು. 

 

ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳ ನಮಕರಣ ಪಿ ಕಿ್ತಯ: 

1. 2000 ನೇ ವಷಮದಲಿ್ಲ  ಒಮಾನ್್ ಸುಲಾು ನ್ನಟ್, ಮಸೆ ತ್್,ನಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸಲಾದ WMO/ESCAP 

27 ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ಬಂಗಾಳಕಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮದರ ದಲಿ್ಲ  

ಉಗಮವಾಗುವ ಉಷಣ ವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳನ್ನು  ಹೆಸರಿಸಲು ಉಷಣ ವಲಯದ 

ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಕುರಿತ ಸಮತಿಯು (Panel on Tropical Cyclones – PTC) ತಾತಿವ ಕವಾಗ 

ಒಪಿು ಕಾಂಡಿತ್ತ. 

2. WMO / ESCAP ಎಾಂದರೆ ‘ವಿಶವ  ಹವಾಮಾನ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಯಾ ’ (World Meteorological 

Organisation- WMO) ಮತ್ತು  ‘ಏಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಗಾಗನವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಆರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯೀಗ’ (United Nations Economic and Social Commission for Asia and 

the Pacific) ವಾಗದೆ. 

3. ಉತು ರ ಹಿಾಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲಿ್ಲ  ಹುಟ್ಟು ವ ಉಷಣ ವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು  

ಇಡುವ ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯವನ್ನು  ಸ್ಯಪ್ು ಾಂಬರ್ 2004 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ಆಗನ WMO / 

ESCAP PTCಯ ಎಾಂಟ್ಟ ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು: ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶದಿಾಂದ ಆರಂಭಗಾಂಡು, ಭಾರತ, 

ಮಾಲ್ಲಡ ೀವಿ್ಸ , ಮಾಯ ನಾಮ ರ್, ಓಮನ್, ಪ್ರಕಿಸಾು ನ, ಶಿರ ೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು  ಥೈಲಾಯ ಾಂಡ್ ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದ 

ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಇಡಲಾಗುತು ದೆ. ಅಾಂದಿನಿಾಂದ, ಉಷಣ ವಲಯದ 

ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಸಮತಿಗೆ (PTC)ಇತರ ಐದು ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

4. ನವದೆಹಲ್ಲಯ ‘ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಶೇಷ ಹವಾಮಾನ ಕಾಂದರ ’ (Regional Specialised 

Meteorological Centre- RSMC), ಬಂಗಾಳಕಲಿ್ಲಯ ಮತ್ತು  ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮದರ ದ ಮೇಲೆ 

ರೂಪುಗಳುು ವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳು ಸ್ತಕು ವಾದ ತಿೀವರ ತ್ತಯನ್ನು  ತಲುಪಿದ್ದಗ 

ಹೆಸರಿಸಲು ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ ಹಾಂದಿದೆ. 
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5. ವಿಶಾವ ದಯ ಾಂತ ಒಟ್ಟು  ಆರು ‘ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಶೇಷ ಹವಾಮಾನ ಕಾಂದರ ಗಳು’ (RSMCs) ಇವೆ, 

ಇದರಲಿ್ಲ  ‘ಭಾರತಿೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖ್ಯ’ (IMD) ಮತ್ತು  ಐದು ಉಷಣ ವಲಯದ 

ಚಂಡಮಾರುತ ಎಚಿ ರಿಕ್ಕ ಕಾಂದರ ಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

 

ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ಉಗಮಕೆಕ  ಕಾರಣವಾದ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಸಾಗರದ ಜಲರಾಶಿಯ ಮೇಲೆಮ ೈ ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶ > 27 ಡಿಗರ  ಸ್ಯಲಿ್ಲ ಯಸ್. 

1. ಸಾಗರಿಕ ಪ್ರ ವಾಹಗಳು 

2. ಸಮದರ ದ ಗಾತರ  

3. ಉಷಣ  ಜಲರಾಶಿಯ ಆಳ (50-70 ಮೀ) 

2. ದಿವ ೀಪ್ಗಳ ಸಮೂಹ. 

3. ಭೂ-ಅಕ್ಷ ಭರ ಮಣಿೀಯ ಬಲ (Corriolis Force). 

4. ಉನು ತ ಸು ರದಲಿ್ಲ  ವಿಸಜಮನ್ನ. 

5. ಪ್ರ ಚಲನ್ನ ವಾಯುವಿನ ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಠ  ಬದಲಾವಣೆ. 

 

ಯಾಸ್ ಚಂಡಮಾರುತ್:(Cyclone Yaas) 
 

ಸಂದಭಕ: 

ಮೇ 22 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉತ್ು ರ ಅಿಂಡಮಾನ್ ಸ್ಮುದಿ  ಮತ್ತು  ಅದರ ಪಕಕ ದ ಪೂವಕ-ಮಧ್ಯ  

ಬಂಗಾಳ ಕಲಿಿ  ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಒತು ಡದ ಪ್ರ ದೇಶ ನಿಮಾಮಣಗಾಂಡಿದೆ ಎಾಂದು ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ 

ಇಲಾಖ್ಯ (IMD) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 

ಮೇ 24 ರ ಹತಿು ಗೆ, ಈ ಕಡಿಮೆ ಒತು ಡದ ಪ್ರ ದೇಶವು ತಿೀವರ ತರದ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗ 

ಪ್ರಿವತಮನ್ನಗಳುು ವ ನಿರಿೀಕೆ್ಕಯಿದೆ. ಈ ಚಂಡಮಾರುತಕೆ್ಕ  ಯಾಸ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ ಎಿಂದು 

ಹೆಸ್ರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

  

ಯಾಸ್ ಎಿಂಬ ಹೆಸ್ರನ್ನು  ನಿೀಡಿದವರು ? 

1. ‘ಯಾಸ್’ ಎಾಂಬ ಹೆಸರನ್ನು  ‘ಓಮನ್’ ಸ್ತಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಅಥಮ ‘ಪ್ರಿಮಳಯುಕು  ಮರ’ 

ಎಾಂದ್ದಗದೆ, ಮತ್ತು  ಯಾಸ್ ಎಾಂಬ ಪ್ದವು ಇಾಂಗಿ ಷ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲನ ‘ಜಾಸಿಮ ನ್’ ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ನು  

ಹೀಲುತು ದೆ. 

2. ಯಾಸ್ ಚಂಡಮಾರುತದ ನಂತರ ಮಾಂಬರುವ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನು  ಗುಲಾಬ್ ಎಾಂದು 

ಹೆಸರಿಸಲಾಗದುಾ  ಅದನ್ನು  ಪ್ರಕಿಸಾು ನವು ಸ್ತಚಿಸಿದೆ. 

  

ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪ್ಪಗಳುಳ ತ್ು ವೆ? 

ಉಷಣ ವಲಯದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ, ಸಮದರ ದ ನಿೀರಿನ ಮೇಲೆ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ರೂಪುಗಳುು ತು ವೆ. 

ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಸರ ಬೆಳಕನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ, ಇದು ಭೂಮಯ ಮತ್ತು  ಜಲಭಾಗಗಳ 

  ಮೇಲೆಮ ೈಯನ್ನು  ಬಿಸಿಮಾಡುತು ದೆ ಅಥವಾ ಬೆಚಿ ಗಾಗಸುತು ದೆ. ಮೇಲೆಮ ೈ ಬಿಸಿಯಾಗುತಿು ದಾ ಾಂತ್ತ, 

ಸಮದರ ದ ಮೇಲ್ಲರುವ ಬೆಚಿ ಗನ ಆದರ ಮ ಗಾಳಿಯು ಮೇಲಕೆ್ಕ  ಏರಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತು ದೆ, ಅದರ ನಂತರ 

ತಂಪ್ರದ ಗಾಳಿಯು ಖ್ಯಲ್ಲ ಜಾಗಗಳನ್ನು  ಅಥವಾ ನಿವಾಮತವನ್ನು  ತ್ತಾಂಬಲು ವೇಗವಾಗ ಧಾವಿಸುತು ದೆ, 

ನಂತರ ಅದುಕ್ಕಡ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮೇಲಕೆ್ಕ  ಏರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಚಕರ ವು ನಿರಂತರವಾಗ 

ಹಿೀಗೆಯೇ ಮಾಂದುವರಿಯುತು ದೆ. 

  

ಈ ಗಾಳಿಯ ಚಕಿವು ನಿಮಾಕಣಗಳಳ ಲು ಕಾರಣ? 

ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕ ಒತ್ು ಡದ ಪಿದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ು ಡದ ಪಿದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಬ್ರೀಸ್ತತ್ು ದೆ. ಶಿೀತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಅಧಿಕ ಒತು ಡದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳು ರೂಪುಗಳುು ತು ವೆ, ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ 

ಒತು ಡದ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಗಳು ಬೆಚಿ ಗನ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ರೂಪುಗಳುು ತು ವೆ. ಧುರ ವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ 

ಸರ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರ ಮಾಣವು ಉಷಣ ವಲಯದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗಾಂತ ತಿೀರಾ ಕಡಿಮೆ, ಆದಾ ರಿಾಂದ ಇವು 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ ಅಧಿಕ ಒತು ಡದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಾಗವೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದಲೇ ಗಾಳಿಯು ಧುರ ವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಾಂದ 

ಉಷಣ ವಲಯದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಾ ಗ ಬಿೀಸುತು ದೆ. 

 

1. ಇದರ ನಂತರ, ಭೂಮಿಯ ಚಲನಯು ಮಹತವ ದ ಪ್ರತರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುತು ದೆ, ಅದು 

ಪ್ಶಿಿ ಮದಿಾಂದ ಪೂವಮಕೆ್ಕ . ಭೂಮಯು ತನು ದೇ ಆದ ಅಕ್ಷದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಭರ ಮಸುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ, 

ಎರಡೂ ಧುರ ವಗಳಿಾಂದ ಬಿೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ಉಷಣ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ವಿಚಲಣೆ ಗಳುು ತು ದೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ 
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ಭೂಮಯು ಗೀಳಾಕಾರ ವಾಗರುವುದರಿಾಂದ, ಧುರ ವಗಳಿಗಾಂತ ಉಷಣ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ಭೂಮಯ 

ತಿರುಗುವಿಕ್ಕಯ ವೇಗ ಹೆಚಿಿ ರುತು ದೆ. ಆಕಿು ಮಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದಿಾಂದ ಬರುವ ಗಾಳಿಯು ಬಲಕೆ್ಕ  

ತಿರುಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅಾಂಟಾಕಿು ಮಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದಿಾಂದ ಬರುವ ಗಾಳಿಯು ಎಡಕೆ್ಕ  ತಿರುಗುತು ದೆ. 

2. ಹಿೀಗಾಗ, ಈಗಾಗಲೇ ನಿದಿಮಷು  ದಿಕೆು ಗಳಲಿ್ಲ  ಬಿೀಸುತಿು ರುವ ಗಾಳಿಯು, ಬೆಚಿ ಗನ ಸಾ ಳವನ್ನು  

ತಲುಪಿದ ನಂತರ,ಖ್ಯಲ್ಲ ಜಾಗವನ್ನು  ತ್ತಾಂಬಲು ತಂಪ್ರದ ಗಾಳಿಯು ಕಾಂದರ ದ ಕಡೆಗೆ 

ಆಕರ್ಷಮತವಾಗಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತು ದೆ. ಕಾಂದರ ದ ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸುವಾಗ, ತಂಪ್ರದ ಗಾಳಿಯು ಗಾಳಿಯ 

ಚಲನ್ನಯ ಪ್ರ ಸರಣದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗ ತಿರುಗುತು ಲೇ ಇರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಚಂಡಮಾರುತದ 

ತಾಣವನ್ನು  ಮಟ್ಟು ವವರೆಗೂ ಅಾಂದರೆ ಹಿೀಗೆ ರೂಪುಗಳುು ವ ಚಂಡಮಾರುತವು ಭೂಮಗೆ 

ಅಪ್ು ಳಿಸುವ ವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯು ಮಾಂದುವರಿಯುತು ದೆ. 

 

ಚಂಡಮಾರುತ್ವು ಭೂಮಿಗೆ ಅಪಪ ಳಿಸಿದಾಗ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು? 

ಭೂಮಯನ್ನು  ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಭೂಮಗೆ ಅಪ್ು ಳಿಸಿದ ನಂತರ ಚಂಡಮಾರುತವು 

ವಿಭಜನ್ನಗಾಂಡು ಕನ್ನಗಳುು ತು ದೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾದನಿೀರು ಮೇಲಕೆ್ಕ ೀರುವ ಮೂಲಕ ತಂಪ್ರದ 

ನಿೀರಿಗೆ ಸಾ ಳಾವಕಾಶವನ್ನು  ಸೃರ್ಷು ಸುತು ದೆ, ಆದರೆ ಆದರೆ ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  

ತಂಪು ನಿೀರು ಲಭಯ ವಿರುವುದಿಲಿ , ಇದರ ಜತ್ತಗೆ ಎತು ರದ ಆದರ ಮ(ತೇವಾಾಂಶಭರಿತ) ಗಾಳಿಯು 

ಮೊೀಡಗಳು ರೂಪುಗಳು ಲು ಕಾರಣಿೀಭೂತವಾಗುತು ದೆ, ಇದು ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಾಂದಿಗೆ ತಿೀವರ ವಾದ ಮಳೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತು ದೆ. 

  

ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳು ಹೆಚಚ ಲು ಕಾರಣಗಳೇನ್ನ? 

1. ಮಾಂಗಾರು ಋತ್ತವಿಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು  ಮಾಂಗಾರು ಋತ್ತವಿನ ನಂತರ ಸಮದರ ದಲಿ್ಲ  

ಉಾಂಟಾಗುವ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ ಳವಾಗದೆ. ಹವಾಮಾನ 

ಬದಲಾವಣೆಯಿಾಂದ್ದಗ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆಮ ೈಯ ತಾಪ್ದಲಿ್ಲ  ಏರಿಕ್ಕ ಇದಕೆ್ಕ  ಮಖಯ  ಕಾರಣ ಎಾಂದು 

ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 2014ರಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಿದ ಅಧಯ ಯನದ ಪ್ರ ಕಾರ, ಹಿಾಂದೂ 

ಮಹಾಸಾಗರದ ಮೇಲೆಮ ೈಯ ಸರಾಸರಿ ತಾಪ್ವು 0.7 ಡಿಗರ  ಸ್ಯಲಿ್ಲ ಯಸ್್ನಷ್ಟು  ಏರಿದೆ. ಇತರ 

ಸಾಗರಗಳಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಹಿಾಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವು ಹೆಚಿ್ಚ  ತಂಪು. ಹಾಗದಾ ರೂ ಬೇಸಿಗೆಯ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಗರದ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪ್ವು 1.2 ಡಿಗರ  ಸ್ಯಲಿ್ಲ ಯಸ್್ ಏರಿಕ್ಕಯಾಗತ್ತು . 

2. ಹಸಿರುಮನ್ನ ಅನಿಲಗಳು ಹರಸ್ತಸುವ ತಾಪ್ದ ಶೇ 90ರಷು ನ್ನು  ಸಮದರ ವು ಹಿೀರಿಕಳುು ತು ದೆ. 

ಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಶಕಿು  ನಿೀಡುವುದೇ ನಿೀರಿನ ತಾಪ್. ಇತರ ಸಮದರ ಗಳಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದರೆ 

ಅರಬಿಬ ಸಮದರ ದ ತಾಪ್ವು ಅತಯ ಾಂತ ವೇಗವಾಗ ಏರಿಕ್ಕಯಾಗುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗದೆ. 

3. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಾಂದ್ದಗ ಸಮದರ  ಮಟು  ಏರಿಕ್ಕಯಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಚಂಡಮಾರುತದ 

ವೇಗ ಹೆಚಿ ಳವಾಗುತು ದೆ. ಇದು ಮಾರುತವು ಕರಾವಳಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರುವ ಭೂ ಪ್ರ ದೇಶದ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುತು ದೆ. ಚಂಡಮಾರುತದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಬಿೀಳುವ 

ಮಳೆಯ ಪ್ರ ಮಾಣ ಹೆಚಿ ಳವಾಗ, ಜಲಾವೃತಗಳುು ವ ಪ್ರ ದೇಶವೂ ಹೆಚಿ್ಚ ತು ದೆ. ಯೀಜಿತವಲಿದ 

ನಗರಾಭಿವೃದಿಧ , ಕಾಾಂಡಿಾವನಗಳ ನಾಶ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ತಿೀವರ ವಾಗಸುತು ವೆ 

ಎಾಂಬುದು ತಜ್ಞರ ವಿಶಿ್ನೀಷಣೆ. 

4. ಬಂಗಾಳ ಕಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಅರಬಿಬ  ಸಮದರ ಗಳೆರಡಲಿೂ  ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸೃರ್ಷು ಯಾಗುತಿು ವೆ. 

ಬಂಗಾಳ ಕಲಿ್ಲಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಅರಬಿಬ  ಸಮದರ ದಲಿ್ಲ  ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಕಡಿಮೆ. 

1891ರಿಾಂದ 2,000ದವರೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ಕಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  308 ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸೃರ್ಷು  ಯಾಗವೆ. 

ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 103 ತಿೀವರ ವಾಗದಾ ವು. ಅರಬಿಬ  ಸಮದರ ದಲಿ್ಲ  ಸೃರ್ಷು ಯಾದ 48 ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಲಿ್ಲ  

24 ತಿೀವರ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಉಾಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದಾ ವು. 

  

ನಮಕರಣ ಹೇಗೆ? 

1. ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಒಾಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಅದಕೆಿ ಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಮಯ ಇರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗ, 

ಒಾಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದಕೆಿ ಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಚಂಡಮಾರುತ ಬಿೀಸುವ ಸಾಧಯ ತ್ತ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ದಗ 

ಗಾಂದಲ ಸಹಜ. ಈ ಗಾಂದಲ ನಿವಾರಣೆಗಾಗ ಚಂಡಮಾರುತಗಳಿಗೆ ಹೆಸರು ಇರಿಸುವ ಪ್ರಿಪ್ರಟ 

ಶುರುವಾಯಿತ್ತ. ಪ್ರರ ದೇಶಿಕವಾಗ ಒಪಿು ತವಾದ ನಿಯಮಾನ್ನಸಾರ ಹೆಸರು ಇರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸುವ ಆರು ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ವಿಶೇಷ ಹವಾಮಾನ ಕಾಂದರ ಗಳು 

(RSMC) ಮತ್ತು  ಐದು ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಚಂಡಮಾರುತ ಎಚಿ ರಿಕ್ಕ ಕಾಂದರ ಗಳು (TCWC) ಇವೆ. 

ಚಂಡಮಾರುತದ ಮನ್ನು ಚಿ ರಿಕ್ಕ ನಿೀಡುವುದು ಮತ್ತು  ಹೆಸರು ಇರಿಸುವುದು ಈ ಕಾಂದರ ಗಳ 

ಹಣೆಯಾಗದೆ. ಹಿಾಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರ ದೇಶದ 13 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಚಂಡಮಾರುತ ಎಚಿ ರಿಕ್ಕ 

ನಿೀಡುವುದು ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲರುವ ಆರ್್ಎಸ್್ಎಾಂಸಿಯ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ. ಈ 13 ದೇಶಗಳೆಾಂದರೆ, 
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ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶ, ಭಾರತ, ಇರಾನ್್, ಮಾಲ್ಲಡ ೀವಿ್ಸ ್, ಮಾಯ ನಾಮ ರ್್, ಒಮಾನ್್, ಪ್ರಕಿಸಾು ನ, ಕತಾರ್್, ಸದಿ 

ಅರೇಬಿಯಾ, ಶಿರ ೀಲಂಕಾ, ಥಾಯಿಾಂಡ್್, ಅರಬ್್ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಯಮನ್್. 

3. ಅರಬಿಬ  ಸಮದರ  ಮತ್ತು  ಬಂಗಾಳ ಕಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಸೃರ್ಷು ಯಾಗುವ ಚಂಡಮಾರುತಳಿಗೆ ಹೆಸರು 

ಇರಿಸುವುದು ಕ್ಕಡ ದೆಹಲ್ಲಯ ಆರ್್ಎಸ್್ಎಾಂಸಿಯ ಹಣೆ. ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ ದೇಶಗಳು ಸ್ತಚಿಸಿದ 

ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಿು  ಮಾಡಿ ಇರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  ಸರದಿಯಂತ್ತ 

ಇರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಚಂಡಮಾರುತ ಸೃರ್ಷು ಯಾಗುವುದಕೆ್ಕ  ಎಷ್ು ೀ ವಷಮ ಮೊದಲೇ ಹೆಸರು 

ನಿಧಾಮರ ಆಗರುತು ದೆ. 

4. 2004ರಲಿ್ಲ  ರೂಪಿಸಿದಾ  64 ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲದಾ  ಕನ್ನಯ ಹೆಸರನ್ನು  ಕಳೆದ ವಷಮ ಬಿೀಸಿದ 

ಆಾಂಫನ್್ ಚಂಡಮಾರುತಕೆ್ಕ  ಇರಿಸಲಾಗದೆ. 

5. ಭಾರತಿೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖ್ಯಯು 2020ರಲಿ್ಲ  ಹಸ ಪ್ಟಿು  ರೂಪಿಸಿದೆ. 13 ದೇಶಗಳು 

ಸ್ತಚಿಸಿದ ತಲಾ 13 ಹೆಸರುಗಳು ಹಸ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿವೆ. ಒಟ್ಟು  169 ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಈಗ 

ಹಸ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲರುವ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತಿು ದೆ. ಈ ವಾರ ಅಪ್ು ಳಿಸಲ್ಲರುವ 

ಚಂಡಮಾರುತ ‘ಯಸ್್’ ಹೆಸರನ್ನು  ಒಮಾನ್್ ಸ್ತಚಿಸಿದೆ. ಮಾಂದಿನ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹೆಸರು 

‘ಗುಲಾಬ್್’, ಇದನ್ನು  ಪ್ರಕಿಸಾು ನ ಸ್ತಚಿಸಿದೆ. 

  

ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಕೆಲವು ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳು: 

1. ಕಳೆದ ವಷಮ ಬಂಗಾಳ ಕಲಿ್ಲಗೆ ಅಪ್ು ಳಿಸಿ ಅತಿಹೆಚಿ್ಚ  ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ ಆಾಂಪ್ನ್ 

ಚಂಡಮಾರುತವು ‘ಸ್ತಪ್ರ್ ಸೈಕಿೀನ್’ ಎಾಂದು ಕರೆಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  72 ಜನರು, 

ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶದಲಿ್ಲ  12 ಜನರು ಇದಕೆ್ಕ  ಬಲ್ಲಯಾಗದಾ ರು. ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  1.40 ಕೀಟಿ ಜನರು 

ವಿದುಯ ತ್್ ಸಂಪ್ಕಮ ಕಳೆದುಕಾಂಡಿದಾ ರು. ಗಂಟೆಗೆ 160 ಕಿಲ್ೀಮೀಟರ್ ವೇಗದಲಿ್ಲ  ಬಿೀಸಿದ ಇದು, 

ಒಟ್ಟು  ₹95,000 ಕೀಟಿ ನಷು  ಉಾಂಟ್ಟ ಮಾಡಿತ್ತು  ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ದಜಿಸಲಾಗದೆ. 

2. ಕಳೆದ ವಷಮ ಅರಬಿಬ ೀ ಸಮದರ ದ ಮೂಲಕ ‘ನಿಸಗಮ’ ಚಂಡಮಾರುತವು ಮಾಂಬೈ ಕರಾವಳಿಗೆ 

ಅಪ್ು ಳಿಸಿತ್ತು . ಆಗ ಮಾಂಬೈನಲಿ್ಲ  ಕೀವಿಡ್್ನ ಮೊದಲ ಅಲೆ ಭಾರಿ ಜೀರಾಗತ್ತು . ಆದರೆ 

ಚಂಡಮಾರುತ ಒಮಾನ್ ಕಡೆಗೆ ದಿಕೆು  ಬದಲ್ಲಸಿದಾ ರಿಾಂದ, ಭಾರಿ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಹಾನಿ ತಪಿು ತ್ತ. 

3. ‘ಫನಿ’ ಚಂಡಮಾರುತವು 1998ರ ಒಡಿಶಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ನಂತರ ಒಡಿಶಾಗೆ ಅಪ್ು ಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಬಲ 

ಉಷಣ ವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗದೆ. 2019ರಲಿ್ಲ  ಒಡಿಶಾ, ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ, ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ 

ಮತ್ತು  ಪೂವಮ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಭಾರಿ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಜಿೀವ ಮತ್ತು  ಆಸಿು  ನಷು  ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡಿತ್ತ. 

ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶ, ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು  ಶಿರ ೀಲಂಕಾಗೂ ಅಪ್ು ಳಿಸಿತ್ತು . 

4. ‘ನಿವಾರ್’ ಚಂಡಮಾರುತವು 2020ರಲಿ್ಲ  ತಮಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿಗೆ ಅಪ್ು ಳಿಸಿ ರೌದ್ದರ ವತಾರ 

ತೀರಿತ್ತು . ಮಾಂಜಾಗರ ತಾ ಕರ ಮ ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡಿದಾ ರಿಾಂದ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಾವುನೀವು 

ಉಾಂಟಾಗದಿದಾ ರೂ, ರೈತಾಪಿ ವಗಮ ಕಷು  ಅನ್ನಭವಿಸಿತ್ತ. 

5. 2019ರಲಿ್ಲ  ‘ಬುಲ್್ಬುಲ್’ ಚಂಡಮಾರುತವು ಭಾರತದ ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು  ಅಪ್ು ಳಿಸಿದ ತಿೀವರ  

ಸವ ರೂಪ್ದ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗತ್ತು . ಇದು ಭಾರಿ ಮಳೆ, ಪ್ರ ವಾಹ ಇತಾಯ ದಿಗಳಿಗೆ 

ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ಜಿೀವ ಮತ್ತು  ಆಸಿು  ನಾಶವಾಯಿತ್ತ. ಭಾರತದ ಹರಗೆ ಅದು 

ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶಕೆ್ಕ  ತಾಂದರೆ ಕಟಿು ತ್ತು . 

6. ‘ವಾಯು’ ಚಂಡಮಾರುತವು ಅರಬಿಬ ೀ ಸಮದರ ದ ಮೂಲಕ ಅಪ್ು ಳಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  

ಜಿೀವ ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಗೆ ಒಾಂದಿಷ್ಟು  ಹಾನಿಯನ್ನು ಾಂಟ್ಟಮಾಡಿತ್ತ. ಇದು 1998ರ ಗುಜರಾತ್ 

ಚಂಡಮಾರುತದ ನಂತರ ರಾಜಯ ಕೆ್ಕ  ಅಪ್ು ಳಿಸಿದ ಪ್ರ ಬಲ ಚಂಡಮಾರುತವಾಗತ್ತು . ಇದು 

ಮಾಲ್ಲಡ ೀವಿ್ಸ , ಪ್ರಕಿಸಾು ನ ಮತ್ತು  ಒಮಾನ್್ಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿತ್ತ. 

 

ಸೂಯಕನ್ ಪಿಭಾವಲಯ ಎಿಂದರೇನ್ನ? (What is Sun’s halo?) 
 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರನಂಗಳದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು 

ಮಂತರ ಮಗಧ ಗಳಿಸುವ ಘಟನ್ನ ಜರುಗತ್ತ – ಸ್ತಯಮನ 

ಸುತು  ಕಾಮನಬಿಲಿ್ಲನಂತಹ ರಚನ್ನಯನ್ನು  

ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಸ್ತಯಮನ ಸುತು ಲ್ಲನ ಈ 

ವೃತಾು ಕಾರದ ಮಳೆಬಿಲಿನ್ನು /ಕಾಮನಬಿಲಿನ್ನು  ‘ಸ್ತಯಮ 

ಪ್ರ ಭಾವಲಯ’ (Sun halo) ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 
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‘ಸೂಯಕ ಪಿಭಾವಲಯ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ ಮತ್ತು  ಅದು ಹೇಗೆ ರೂಪ್ಪಗಳುಳ ತ್ು ದೆ? 

ಸೂಯಕನ್ ಸ್ತತ್ು  ಗೀಚರಿಸ್ತವ ಪಿಭಾವಲಯವು 22-ಡಿಗಿಿ  ಉಿಂಗುರವಾಗಿದೆ,(ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಈ 

ಉಾಂಗುರಗಳು ಸ್ತಯಮ ಅಥವಾ ಚಂದರ ನ ಸುತು  ಸುಮಾರು 22 ಡಿಗರ  ತಿರ ಜಯ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುತು ವೆ) ಇದು 

ಮೇಲಮ ಟು ದ ಸಿರಸ್ ಮೊೀಡಗಳಲಿ್ಲರುವ ಐಸ್ ಸಫ ಟಿಕಗಳ ಅಥವಾ ಮಂಜಿನ್ ಹರಳುಗಳ ಮೂಲಕ ಬ್ರಳಿ 

ಬೆಳಕ್ತನ್ ಕ್ತರಣಗಳು ಹಾದುಹೀದಾಗ ಬೆಳಕ್ತನ್ ಚದುರುವಿಕೆಯಿಿಂದ ಗೀಚರಿಸ್ತತ್ು ದೆ.ಈ 

ಕಾರಣಕೆಾ ಗ, ಕಾಮನಬಿಲಿ್ಲನ ಬಣಣ ಗಳು ಪ್ರ ಭಾವಲಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತು ವೆ. 

 

1. ಸ್ತಯಮನ ಸುತು  ತೇಜೀಪುಾಂಜದಂತ್ತ ಕಾಣ್ಣವ ಈ ಉಾಂಗುರ ನಿಮಾಮಣ ಆಗಲು ಮಖಯ  ಕಾರಣ 

ಬೆಳಕಿನ ವಕಿರ ೀಭವನ. ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲ  ಮಂಜಿನ ಹರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ತಯಮ ಕಿರಣಗಳು 

ಬಿದ್ದಾ ಗ, ಕಿರಣಗಳು ವಕಿರ ೀಭವನ ಹಾಂದಿ ಬ್ರಗುತು ವೆ. ಬೆಳಕಿನ ಏಳು ಬಣಣ ಗಳು 

ಪ್ರ ಕಟಗಳುು ತು ದೆ. ಅತಿ ಸ್ತಕ್ಷಮ  ಸವ ರೂಪ್ದ ಮೊೀಡಗಳ ಇರುವಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ನೀಡುಗರ 

ಕಣ್ಣಣ ಗಳಿಗೆ ಈ ನೈಸಗಮಕ ಕಿರ ಯ ಉಾಂಗುರದಂತ್ತ ಗೀಚರಿಸುತು ದೆ. ಈ ಮೊೀಡಗಳು ಸುಮಾರು 

20,000 ಅಡಿ ಎತು ರದಲಿ್ಲ  ಸೃರ್ಷು ಯಾಗರುತು ವೆ. ಮೊೀಡಗಳು ಕೀಟಿಗಟು ಲೆ ಅತಿ ಸ್ತಕ್ಷಮ  ಮಂಜಿನ 

ಹರಳಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ವೆ. 

2. ಮೊೀಡಗಳಲಿ್ಲ  ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಸಣಣ  ಮಂಜಿನ ಹರಳುಗಳಿವೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕಿನ ವಕಿರ ೀಭವನ, 

ಚದುರುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಫಲನ ಸಂಭವಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ವೃತಾು ಕಾರದ ಮಳೆಬಿಲಿ್ಲನ ಉಾಂಗುರವು 

ಕಾಣಿಸಿಕಳುು ತು ದೆ. 

3. ಪ್ರ ಭಾವಲಯವು ಕಾಣಿಸಿಕಳು ಲು, ಈ ಮಂಜಿನ ಹರಳುಗಳು ದೃರ್ಷು ಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗ 

ಆಧಾರಿತವಾಗರಬೇಕು ಮತ್ತು  ನ್ನಲೆಗಾಂಡಿರಬೇಕು. ಅಾಂದರೆ ಈ ಉಾಂಗುರವನ್ನು  ವಿಭಿನು  

ಕೀನಗಳಲಿ್ಲ  ನೀಡಿದ್ದಗ ಕಾಂಚ ಭಿನು ವಾಗ ಗೀಚರಿಸುತು ದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕೀನದಲಿ್ಲ  

ನೀಡಿದ್ದಗ ಮಾತರ  ಕಾಮನಬಿಲಿ್ಲನ ಗೀಲದಂತ್ತ ಕಾಣಿಸುತು ದೆ ಇಲಿವಾದರೆ ಕವಲ ಬಿಳಿ 

ಉಾಂಗುರದಂತ್ತ ಕಾಣಿಸುತು ದೆ. 

  

ಅಿಂತೆಯೇ, ಚಂದಿ  ಪಿಭಾವಲಯ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಚಂದರ ನ ಸುತು ಲೂ ಕಾಣ್ಣವ ‘ಚಂದರ ನ ಪ್ರ ಭಾವಲಯವು’    ( lunar halos) ಹೆಚಿಾ ಗ ಬಣಣ ರಹಿತವಾಗರುತು ದೆ 

ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಚಂದರ ನ ಬೆಳಕು ಹೆಚಿ್ಚ  ಪ್ರ ಕಾಶಮಾನವಾಗರುವುದಿಲಿ . 

 

 ಪೂಣಮ ಚಂದರ  ಗರ ಹಣ ಮತ್ತು  ಸ್ತಪ್ರ್ ಮೂನ್: 
(Total lunar eclipse and supermoon) 

ಸಂದಭಕ: 

ಮೇ 26 ರಂದು, ಪೂಣಕ ಚಂದಿಗಿಹಣ 

ಮತ್ತು  ‘ಸೂಪರ್್ಮೂನ್’, ಎಾಂಬ ಎರಡು ಖಗೀಳ 

ವಿದಯ ಮಾನಗಳು ಸಂಭವಿಸುತು ವೆ. 

1. ವಿಶೇಷವಾಗ, ಸೂಪರ್್ಮೂನ್ ಮತ್ತು  

ಪೂಣಕ ಚಂದಿ ಗಿಹಣದ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು 

ಸ್ತಮಾರು ಆರು ವಷಕಗಳ ನಂತ್ರ 

ಏಕಕಾಲದಲಿಿ  ಘಟಿಸ್ತತ್ರು ವೆ. 

 

ಸೂಪರ್ ಮೂನ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಚಂದಿನ್ ಕಕಿೆಯು ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ರು ರದಲಿಿದಾದ ಗ ಮತ್ತು  ಅದೇ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಚಂದಿನ್ನ ಪೂಣಕ 

ಗಾತಿ್ದಲಿಿರುವ, ಈ ಸಿಥ ತ್ರಯನ್ನು  ‘ಸೂಪರ್್ಮೂನ್’ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

ಭೂಮಗೆ ಹತಿು ರದಲಿ್ಲರುವುದರಿಾಂದ, ಚಂದರ  ಭೂಮಯಿಾಂದ ಅತಿೀ ಸಮೀಪ್ದಲಿ್ಲ  ಗೀಚರಿಸಲ್ಲದ್ದಾ ನ್ನ. 

ಹಿೀಗಾಗ, ಚಂದರ ನ್ನ ಸಾಮಾನಯ ಕೆಿಾಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚ  ದ್ಡಡ ದ್ದಗ ಕಾಣಿಸುತಾು ನ್ನ. 

ಒಾಂದು ವಿಶೇಷ ವಷಮದಲಿ್ಲ ,ಎರಡರಿಿಂದ ನಲುಕ  ಪೂಣಕ ಸೂಪರ್್ಮೂನ್್ಗಳು (Full 

Supermoons) ಮತ್ತು  ಸ್ತ್ತ್ವಾಗಿ ಎರಡರಿಿಂದ ನಲುಕ  ಹಸ್ ಸೂಪರ್್ಮೂನ್್ಗಳು (New 

Supermoons) ಸಂಭವಿಸ್ಬಹುದು. 

 

*ದಯವಿಟ್ು  ಗಮನಿಸಿ: 

ಚಂದರ ನ್ನ ತನು  ಅಕ್ಷದ ಸುತು  ಸುತ್ತು ತು  ಭೂಮಯ ಸುತು ಲೂ ಸುತ್ತು ವುದನ್ನು  ಚಂದರ ನ ಪ್ರಿಭರ ಮಣ 

ಎನ್ನು ವರು. ಹಿೀಗೆ ಪ್ರಿಭರ ಮಣದ ಒಾಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ಅಾಂತರವು ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದಗ 

ಅಾಂದರೆ ಚಂದರ  ಮತ್ತು  ಭೂಮಯು ಪ್ರಸು ರ ಹತಿು ರದಲಿ್ಲರುವ ಈ ಸಿಾ ತಿಯನ್ನು   “ನಿೀಚಸಾಥ ನ್” 
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(Perigee) ಎಾಂದು (ಸರಾಸರಿ ಅಾಂತರ, ಸುಮಾರು 360,000 ಕಿ.ಮೀ) ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು , ಭೂಮಯನ್ನು  

ಚಂದರ ನ್ನ ಪ್ರಿಭರ ಮಸುವ ಒಾಂದು ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಚಂದರ ನ್ನ ಭೂಮಯಿಾಂದ ಅತಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ದೂರದಲಿ್ಲರುವಾಗ 

(ಸುಮಾರು 405,000 ಕಿ.ಮೀ), ಅದನ್ನು  ‘ಉಚಚ  ಸಾಥ ನ್’ (Apogee) ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

 

 ಮೇ 26 ರಂದು ನ್ಡೆಯುವ ಖಗೀಳ ವಿದಯ ಮಾನ್ದ ಸಂದಭಕದಲಿಿ  ಚಂದಿನ್ ಬಣಣ ವು ‘ಕೆಿಂಪ್ಪ’ ಆಗಿ 

ಕಾಣಿಸಿಕಳಳ ಲು ಕಾರಣವೇನ್ನ? 

ಪೂಣಮ ಚಂದರ  ಗರ ಹಣದಿಾಂದ್ದಗ, ಚಂದರ ನ್ನ ಕ್ಕಾಂಪು ಬಣಣ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿಸುತು ದೆ. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ, ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಭೂಮಯು ಸ್ತಯಮ ಮತ್ತು  ಚಂದರ ನ ನಡುವೆ ಚಲ್ಲಸುತು ದೆ, ಆಗ ಭೂಮಯು ಚಂದರ ನ ಮೇಲೆ ಸ್ತಯಮನ 

ಬೆಳಕು ಬಿೀಳದಂತ್ತ ತಡೆಯುತು ದೆ. ಮತ್ತು , ಈ ಸರ ಬೆಳಕು ಭೂಮಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ 

ಹಾದುಹೀದ್ದಗ, ಭೂಮಯ ನ್ನರಳಿನ ಅಾಂಚ್ಚಗಳು ಹಗುರವಾಗುತು ವೆ / ಮೃದುಗಳುು ತು ವೆ,ಇದರಿಾಂದ್ದಗ 

ಚಂದರ ನ್ನ ಗಾಢ ಗುಲಾಬಿ ಬಣಣ ದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿಸಿಕಳುು ತಾು ನ್ನ.   ಅಥವಾ 

ಚಂದರ ನ್ನ ಭೂಮಯ ನ್ನರಳಿನಿಾಂದ ಸಂಪೂಣಮವಾಗ ಆವರಿಸಿದ್ದಗ ಅದು ಕಪ್ರು ಗುತು ದೆ, ಆದರೆ 

ಸಂಪೂಣಮವಾಗ ಕಪುು  ಬಣಣ ಕೆ್ಕ  ಹೀಗುವುದಿಲಿ . ಬದಲಾಗ, ಇದು ಕ್ಕಾಂಪು ಬಣಣ ವನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ, 

ಅದಕೆಾ ಗಯೇ ಒಟ್ಟು  ಚಂದರ  ಗರ ಹಣಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಲವೊಮೆಮ  ಕ್ಕಾಂಪು ಅಥವಾ ರಕು  ಚಂದರ  ಎಾಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

 

ಸ್ತಯಮನ ಬೆಳಕು ಗೀಚರ ಬೆಳಕಿನ ಎಲಿಾ  ಬಣಣ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುತು ದೆ. ಭೂಮಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು  

ರೂಪಿಸುವ ಅನಿಲದ ಕಣಗಳು ನಿೀಲ್ಲ ತರಂಗಾಾಂತರಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು  ಚದುರಿಸುವ ಸಾಧಯ ತ್ತಯಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ಕಾಂಪು 

ತರಂಗಾಾಂತರಗಳು ಹಾದುಹೀಗುತು ವೆ. ಇದನ್ನು  ರೇಲ್ಲೀ ಸೆಾ ಯ ಟರಿಾಂಗ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ, ಮತ್ತು  

ಅದಕೆಾ ಗಯೇ ಆಕಾಶವು ನಿೀಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಸ್ತಯೀಮದಯ ಮತ್ತು  ಸ್ತಯಾಮಸು ಗಳು ಹೆಚಿಾ ಗ ಕ್ಕಾಂಪು 

ಬಣಣ ದ್ದಾ ಗರುತು ವೆ. 

 

ಚಂದರ ಗರ ಹಣದ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ , ಕ್ಕಾಂಪು ಬೆಳಕು ಭೂಮಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗಬಹುದು 

ಮತ್ತು  ಚಂದರ ನ ಕಡೆಗೆ ವಕಿರ ೀಭವನಗಳುು ತು ದೆ – ಅಥವಾ ಬ್ರಗುತು ದೆ, ಇದು ಗರ ಹಣ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಚಂದರ ನನ್ನು  ಮಸುಕಾದ ಕ್ಕಾಂಪು ಬಣಣ ದಿಾಂದ ಬಿಡುತು ದೆ 

 

ಮಸ್ತಕಂಚನ್ ಚಂದಿ  ಗಿಹಣ ಎಿಂದರೆ… 

ಸ್ತಯಮ, ಭೂಮ ಮತ್ತು  ಚಂದರ  ಒಾಂದೇ ನೇರದಲಿ್ಲ  ಇರದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಸಂಭವಿಸುವ ಗರ ಹಣವನ್ನು  

ಅರೆನ್ನರಳು ಅಥವಾ ಮಸುಕಂಚಿನ ಚಂದರ  ಗರ ಹಣ ಎನು ಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಂದರ ನ ಮೇಲೆ ಸ್ತಯಮನ 

ಬೆಳಕು ಬಿೀಳುವುದನ್ನು  ಭೂಮಯ ಕ್ಕಲ ಭಾಗ ತಡೆಯುತು ದೆ. ಇದರಿಾಂದ ಚಂದರ ನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಯ ಪ್ರಶವ ಮ 

ನ್ನರಳು ಆವರಿಸಿಕಳುು ವುದರಿಾಂದ ಚಂದರ ನ ಪೂಣಮ ಭಾಗ ಇಲಿವೇ ಕ್ಕಲ ಭಾಗ ನ್ನರಳಾಗುತು ದೆ.ಇದನ್ನು  ತೀಳ 

ಚಂದರ  ಗರ ಹಣ (Wolf Moon eclipse) ಎಾಂದು ಕ್ಕಡ ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

ಭಾಗಶಃ ಚಂದರ ಗರ ಹಣದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಚಂದರ ನ ಮೇಲೆಮ ೈನ ಒಾಂದು ಭಾಗವು ಭೂಮಯ ನ್ನರಳಿನಿಾಂದ 

ಆವರಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಬೆಳಕು ಸುಳಿಯದ ಭಾಗದಿಾಂದ ಗಾಢ ಛಾಯಯ ಪ್ರ ಭಾವಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗುತು ದೆ. 

 

ಯಾಸ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ದಿಂದಾಗಿ, ಬಂಗಾಳಕಲಿಿಯಲಿಿ ,ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ತಕ ಿಂತ್ 

ಬೆಚಚ ಗಿನ್ ಋತ್ತಮಾನ್: 
(Bay of Bengal, fomenting Yaas, hotter than normal for season) 

 ಸಂದಭಕ: 

‘ಯಾಸ್’ ಚಂಡಮಾರುತ ರೂಪುಗಾಂಡ ಬಂಗಾಳಕಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಪಿ ತ್ರವಷಕದ ಈ ಸ್ಮಯದಲಿಿ   ಇರುತ್ರು ದದ  

ಸಾಮಾನ್ಯ  ತಾಪಮಾನ್ಕ್ತಕ ಿಂತ್ ಕನಿಷಾ  ಎರಡು ಡಿಗಿಿಗಳಷ್್ಟ  ಹೆಚಾಚ ಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹವಾಮಾನ 

ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

 ಹಿನು ಲೆ: 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ, ಬಂಗಾಳಕಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲನ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು  ಉಗರ  ವಾಗರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಭಾರಿ 

ವಿನಾಶಕೆ್ಕ  ವಿನಾಶಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವಾಗುತು ವೆ. ಈ ವಷಮ, ಉತು ರ ಬಂಗಾಳಕಲಿ್ಲಯು 32 ಡಿಗರ  ಸ್ಯಲಿ್ಲಯಸ್ 

ತಾಪ್ಮಾನದ್ಾಂದಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗ ಬೆಚಿ ಗರುತು ದೆ. 

 

 ಬಂಗಾಳಕಲಿಿಯಲಿಿ  ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳು: 

1. ಕಳೆದ ವಷಮ ಮಾಚ್್ಮನಲಿ್ಲ  ಬಂದೆರಗದ ಅಮ್ಾ ನ್ (Amphan) ಸೂಪರ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ವು 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು  ಧವ ಾಂಸಗಳಿಸಿತ್ತ.ಇದು ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಯ ರಡಿಪ್ ಅನ್ನು  ಅಪ್ು ಳಿಸಿದ 1999 
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ರ ಸೂಪರ್ ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ನಂತ್ರ ಭಾರತ್ದ ಪೂವಕ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು  ಅಪಪ ಳಿಸಿದ 

ಪಿ ಬಲವಾದ ಚಂಡಮಾರುತ್ವಾಗಿದೆ. 

2. ಅಮಾಫ ನ್ ಸ್ತಪ್ರ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ಅಪ್ು ಳಿಸುವುದಕೆಿ ಾಂತ ಮೊದಲು, 2019 ರಲಿ್ಲ  ಒಡಿಶಾಗೆ 

ಅಪ್ು ಳಿಸಿದ ಫನಿ (Fani) ಚಂಡಮಾರುತವು ವಾರಗಳಕಾಲ ಒಡಿಶಾದಲಿ್ಲ  ಅಪ್ರರ 

ಹಾನಿಯನ್ನು ಾಂಟ್ಟಮಾಡಿತ್ತ. 

  

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಿ ಏನ್ನ? 

1. ಕಳೆದ ನಲುಕ  ವಷಕಗಳಲಿಿ  ಬಂಗಾಳ ಕಲಿಿಯಲಿಿ  12 ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳು 

ರೂಪ್ಪಗಿಂಡಿವೆ. ಒಾಂದು ವಷಮದಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಕಡಲ ತಿೀರವು ಸಾಕೆಿಯಾದ ಐದು 

ಚಂಡಮಾರುತಗಳಲಿ್ಲ , ನಾಲೆು  ಬಂಗಾಳಕಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ರೂಪು ಗಾಂಡರೆ ಮತ್ತು  ಅರೇಬಿಯನ್ 

ಸಮದರ ದಲಿ್ಲ  ಕವಲ ಒಾಂದು ಚಂಡಮಾರುತವು ಹುಟ್ಟು ತು ದೆ. 

2. ಇತಿು ೀಚಿನ ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ  ಉತ್ು ರ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲಿಿ  ಚಂಡಮಾರುತ್ಗಳ ರಚನಯ 

ಆವತ್ಕನ್ದಲಿಿ  ಹೆಚಚ ಳ ಕಂಡುಬಂದದೆ. 

 

 ಚಂಡಮಾರುತ್ದ ಬ್ರರುಗಾಳಿಗಳ ರಚನಗೆ ಬಂಗಾಳಕಲಿಿಯೇ ಏಕೆ ಸೂಕು  ಸ್ಥ ಳವಾಗಿದೆ? 

1. ಸಮದರ ದ ಬೆಚಿ ಗನ ನಿೀರಿನಿಾಂದ ಸೃರ್ಷು ಯಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ು ಡ ಪಿದೇಶ. 

2. ಬಂಗಾಳಕಲಿಿಯು ತಟ್ಿ ಯ ಆಕಾರದಲಿಿದೆ, ಅದು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಬಲವನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲತ್ತಯನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. 

3. ಸ್ಮುದಿದ ಮೇಲೊ ೈನ್ಲಿಿನ್ ಹೆಚಚ ನ್ ತಾಪಮಾನ್ದಿಂದಾಗಿ ಕಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು 

ಉತು ತಿು ಯಾಗ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  ಇನು ಷ್ಟು  ಹದಗೆಡಿಸುತು ದೆ ಹಾಗೂ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ತಿೀವರ ತ್ತಯನ್ನು  

ಹೆಚಿಿ ಸುತು ದೆ. 

4. ಬಂಗಾಳಕಲಿ್ಲಯು ನಿಧಾನ್ಗತ್ರಯ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು  ಅದರ ಸ್ತತ್ು ಲ್ಥ ಬೆಚಚ ಗಿನ್ ಗಾಳಿಯ 

ಅಲೆಯಿಿಂದ ಹೆಚಚ ನ್ ಮಳೆಯನ್ನು  ಪಡೆಯುತ್ು ದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗ ತಾಪ್ಮಾನವು 

ವಷಮಪೂತಿಮ ಅಧಿಕವಾಗರುತು ದೆ. 

5. ಬರ ಹಮ ಪುತರ , ಗಂಗಾದಂತಹ ವಷಮಪೂತಿಮ ತ್ತಾಂಬಿಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಿಾಂದ ಶುದಧ  ಬೆಚಚ ಗಿನ್ 

ನಿೀರಿನ್ ನಿರಂತ್ರ ಒಳಹರಿವಿನಿಿಂದಾಗಿ ಬಂಗಾಳಕಲಿ್ಲಯ ಕ್ಕಳಗನ ತಂಪ್ರದ ನಿೀರಿನಾಂದಿಗೆ 

ಬೆರೆಸುವುದು ಮತು ಷ್ಟು  ಅಸಾಧಯ ವಾಗಸುತು ದೆ. 

6. ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು  ಬಂಗಾಳಕಲಿ್ಲಯ ನಡುವೆ ಭೂಪಿದೇಶದ 

ಕರತೆಯು ಚಂಡಮಾರುತದ ಗಾಳಿಯು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗ ಯಾವುದೇ 

ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿದೆ ಚಲ್ಲಸುವ ಪ್ರ ವೃತಿು ಯನ್ನು  ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುತು ದೆ ಇದರಿಾಂದ ಭಾರಿ 

ಮಳೆಯಾಗುತು ದೆ. 

7. ಮಾನಿ್ನನ್ ನಂತರದ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ವಾಯುವಯ  ಭಾರತದಿಾಂದ ಕಲಿ್ಲಯ ಕಡೆಗೆ ಗಾಳಿಯ 

ಚಲನಯು ಇಲಿದರುವುದು ಬಂಗಾಳಕಲಿ್ಲಯಲಿ್ಲ  ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಸಾಧಯ ತ್ತಗಳಿಗೆ 

ಮತು ಾಂದು ಕಾರಣವಾಗದೆ. 

  

ಅರೇಬ್ರಯನ್ ಸ್ಮುದಿಕೆಕ  ಇರುವ ಭೌಗೀಳಿಕ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು ಯಾವುವು? 

1. ಬಲವಾಗ ಬಿೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ಶಾಖವನ್ನು  ಮಾಂದಕೆ್ಕ  

ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡು ಹೀಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ 

ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮದರ  ಸಾಕಷ್ಟು  ಶಾಾಂತವಾಗ ಉಳಿದಿದೆ. 

2. ಅರಬಿಯನ್ ಸಮದರ ದಲಿ್ಲ  ಶುದಧ  ನಿೀರಿನ್ ನಿರಂತ್ರ 

ಒಳಹರಿವಿನ್ ಕರತೆಯು ಬೆಚಿ ಗನ ನಿೀರನ್ನು  ಕ್ಕಳಗರುವ 

ತಂಪ್ರದ ನಿೀರಿನಾಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ, 

ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪ್ಮಾನವು 

ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದೆ. 

3. ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಿಾಂದ ಬಿೀಸುವ ಗಾಳಿಯು ಮೊದಲು 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಘಟು ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು  

ಅಪ್ು ಳಿಸುವುದರಿಾಂದ ಅವುಗಳು ಗಾಳಿಯ ತಿೀವರ ತ್ತಯನ್ನು  

ಕಡಿಮೆಗಳಿಸುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಲವೊಮೆಮ  ಈ ಗಾಳಿಯು 

ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮದರ ವನ್ನು  ತಲುಪ್ದ ಕಾರಣ 

ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮದರ ವು ಅದರ ಭೌಗೀಳಿಕ ಸಾ ಳದ 

ಪ್ರ ಯೀಜನವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುತು ದೆ. 
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ಈ ಬಾರಿ ಕೇರಳವನ್ನು ,ತ್ಡವಾಗಿ ಪಿವೇಶಿಸ್ಲಿರುವ ಮಾನ್ಸೂ ನ್ ಮಾರುತ್ಗಳು: 
(Monsoon onset over Kerala delayed) 

ಸಂದಭಕ: 

ಕರಳದಲಿ್ಲ  ಈ ಬ್ರರಿ ನೈರುತಯ  (ಮಾಂಗಾರು) ಮಾರುತಗಳ ಪ್ರ ವೇಶ ಎರಡು ದಿನ ವಿಳಂಬವಾಗುವ 

ನಿರಿೀಕೆ್ಕಯಿದುಾ , ಜೂನ್ 3 ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಾಂಗಾರು ಕರಳವನ್ನು  ಪ್ರ ವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಾಂದು ಭಾರತಿೀಯ 

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖ್ಯಯು (India Meteorological Department (IMD) ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಆದ್ದಗೂಯ , ಮಾನಿ್ನನ್ ಕರಳವನ್ನು  ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದೆ ಎಾಂದು ಖ್ಯಸಗ ಹವಾಮಾನ ಮನಿ್ನಚನ್ನ ಸಂಸ್ಯಾ  

ಸೆ್ಯ ೈಮೆಟ್(Skymet) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾರಣ,IMD ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಿದ ಮೂರು ಮಾನ್ದಂಡಗಳಲಿಿ  ಎರಡು 

ಮಾನ್ದಂಡಗಳು ಪೂರೈಸ್ಲಪ ಟ್ಿ ದೆ ಎಿಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ. 

 

ಆ ಮಾನ್ದಂಡಗಳು ಇಿಂತ್ರವೆ: 

1. ಮಳೆ ತರುವ ವೆಸು ಲ್ಲಮಗಳು(westerlies)ಕನಿಷಠ  ಆಳ ಮತ್ತು  ವೇಗದಲಿ್ಲವೆ. 

2. ಕರಳ ಮತ್ತು  ಕರಾವಳಿ ಕನಾಮಟಕದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತಿು ರುವ 14 ಹವಾಮಾನ 

ಕಾಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಠ  60% ರಷ್ಟು  ಕಾಂದರ ಗಳು ಮೇ 10 ರ ನಂತರ ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ 

2.5 ಮ.ಮೀ ಅಥವಾ ಅದಕೆಿ ಾಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಮಳೆಯಾಗದೆ ಎಾಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. 

3. ಒಾಂದು ನಿದಿಮಷು  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಮೊೀಡ, 200 W / ಚದರ ಮೀಟರ್್ಗಾಂತ ಕ್ಕಳಗರಬೇಕು ಎಾಂದು 

“ಹರಹೀಗುವ ಲಾಾಂಗೆವ ೀವ್ಸ ವಿಕಿರಣ” (outgoing longwave radiation-OLR) ಎಾಂಬ 

ನಿಯತಾಾಂಕವು ಸ್ತಚಿಸುತು ದೆ. 

ಪ್ರ ಸುು ತ, ಭಾರತಿೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಸವ ಾಂತ ದತಾು ಾಂಶದ ಪ್ರ ಕಾರ OLR ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಇತರ 

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲಾಗದೆ ಎಾಂದು ಸ್ತಚಿಸುತು ದೆ. ಹಿೀಗಾಗ, ಮುಿಂಗಾರು 

ಮಾರುತ್ಗಳ ಆಗಮನ್ದಲಿಿ  ವಯ ಕ್ತು ನಿಷಾ ತೆಯ ಒಿಂದು ಪಿಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

 

ನೈಋತ್ಯ  ಮಾನ್ಸೂ ನ್ ಪಿ್ರರಂಭದ ಮೇಲೆ ಪಿಭಾವ ಬ್ರೀರುವ ಅಿಂಶಗಳು: 

ನೈಋತಯ  ಮಾನಿ್ನನ್ ಮಾರುತಗಳ ಕಾಲದ ಪ್ರರ ರಂಭವು ಒಾಂದು ಭಾವನಾತಮ ಕ ವಿಷಯವಾಗದೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ 

ಇದು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಆತಂಕಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಂರ್ಚಯೇ ಆಗಮನಮಾಡಿದರೆ 

ಉತಿಾಹವನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಮಾಡಬಹುದು. 

 

ನೈಋತ್ಯ  ಮಾನ್ಸೂ ನ್ ಪಿ್ರರಂಭದ ಮೇಲೆ ಪಿಭಾವ ಬ್ರೀರುವ ವಿವಿಧ್ ಅಿಂಶಗಳು ಇಿಂತ್ರವೆ: 

ನೈಋತಯ  ಮಾನಿ್ನನ್ ಮಳೆಯ ಪ್ರರ ರಂಭಕೆ್ಕ  ಕರಾವಳಿಯ ಸ್ಮಿೀಪದಲಿಿ  ಹವಾಮಾನ್ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯ 

ರೂಪದಲಿಿ    ಪಿಚೀದಕ ಅಿಂಶದ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆ. ಇವು ಸಾಗರ ಜನಿತ್ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು 

ಮಾನಿ್ನನ್ ಮಾರುತಗಳು ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುವ ಸಾಮಾನಯ  ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಎದುಾ  ಕಾಣ್ಣತು ದೆ. ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ: 

 

ಮೇ ತಿಾಂಗಳ ಕನ್ನಯ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಜೂನ್ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಬಂಗಾಳಕಲಿಿಯಲಿಿ  ಕಡಿಮೆ 

ಒತ್ು ಡ ಪಿದೇಶದ (Depression) ನಿಮಾಕಣವಾಗುವುದು. 

 

1.  ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅರೇಬ್ರಯನ್ ಸ್ಮುದಿದಲಿಿ  ಸ್ಹ ಅಿಂತ್ಹುದೆ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಗಳು 

ನಿಮಾಕಣಗಿಂಡಿರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದು ಮಖಯ  ಭೂಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಮಳೆಯ ಆರಂಭಕೆ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗುತು ದೆ. 

2. ಆಗೆು ೀಯ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮದರ ದಲಿ್ಲ  ಕರಳ ಮತ್ತು  ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ ಕರಾವಳಿಯಲಿ್ಲ  ಜರುಗುವ 

ಮತು ಾಂದು ಪ್ರ ಮಖ ಅಾಂಶವೆಾಂದರೆ ‘ಸೈಕಿೀನಿಕ್ ಸ್ತಳಿ’ (Cyclonic Vortex). ಈ 

ಸೈಕಿೀನಿಕ್ ಸುಳಿಯು ಮಾನಿ್ನನ್ ಪ್ರ ವಾಹವನ್ನು  ಮಾಂದಕೆ್ಕ  ಸಾಗಸಲು ಅದು ಕ್ಕಡ ಪ್ಶಿಿ ಮ 

ಕರಾವಳಿಯುದಾ ಕೆ್ಕ  ಜಾರುತು ದೆ. 

3. ಭೂಮ ಮತ್ತು  ಸಮದರ ದ ನಡುವಿನ ತಾಪ್ಮಾನ ವಯ ತಾಯ ಸದಿಾಂದ್ದಗ ಪಶಿಚ ಮ ಕರಾವಳಿಯಲಿಿ  

‘ಟಿ ಫ್’ (ತ್ಗುಗ ) ರೂಪ್ಪಗಳುಳ ತ್ು ದೆ. ಈ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯು ಮಾನಿ್ನನ್ ಮಾರುತಗಳ ನಿಧಾನಗತಿಯ 

ಪ್ರರ ರಂಭ ಮತ್ತು  ದುಬಮಲ ಪ್ರ ಗತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

4. ಅಾಂತಿಮವಾಗ,ಅಿಂತ್ರ ಉಷಣ ವಲಯ ಸಂಧಿ ಕಿೆ ೀತಿ್ ವು (ITCZ) ಎರಡೂ ಗೀಳಾಧ್ಕಗಳ 

ವಾಣಿಜಯ  ಮಾರುತ್ಗಳ ಸಂಗಮ ಕಿೆ ೀತಿ್  ವಾಗಿರುವುದು. ಉಷಣ  ಸಮಭಾಜಕ ವೃತು ವು ಉತು ರ 

ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಲಸಿದಂತ್ತ ITCZ ಕೆ್ಕ ೀತರ ವು ಕ್ಕಡ ಸಮಾಜಕ ವೃತು ದಿಾಂದ ಉತು ರದ ಕಡೆಗೆ 
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ಚಲ್ಲಸುವುದು. ಈ ವಿದಯ ಮಾನವು ಭಾರತದ ಮಖಯ  ಭೂಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಬಲವಾದ ಮಾನಿ್ನನ್ 

ಮಾರುತಗಳನ್ನು  ತರುತು ದೆ. 

5. ಸ್ಮತ್ಲ ವಾಯು ಧಾರೆಗಳ (Jet Streams) ಪಿಭಾವವನ್ನು  ಸಹ ಮಾನಿ್ನನ್ 

ಮಾರುತಗಳ ಉಮೂ ಳಿಸ್ತವಿಕೆಗೆ ( out burst) ಗೆ ಕಾರಣವೆಾಂದು ಹೇಳಲಾಗದೆ. 

 

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಮಾನ್ಸೂ ನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಿಮುಖ ಸಂಗತ್ರಗಳು: 

1. ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣವು ಒಟಾು ರೆ ಪ್ರ ಪಂಚದ 

ವಾಯುಗುಣದ ಒಾಂದು ಭಾಗವಾಗದುಾ  ಇದರ 

ವಾಯುಗುಣವನ್ನು  ಉಷಣ ವಲಯದ ಮಾನಿ್ನನ್ 

ವಾಯುಗುಣ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಮಾನಿ್ನನ್ ಎಾಂಬ ಪ್ದವು ಅರಬಿಬ  ಭಾಷೆಯ 

ಮೌಸಿಮ್ (Mousim) ಎಾಂಬ ಪ್ದದಿಾಂದ 

ಉತು ತಿು ಯಾಗದೆ. ಇದರ ಅಥಮ “ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ” 

ಎಾಂದ್ದಗದೆ. 

3. ಭೂಮ ಮತ್ತು  ಜಲ ಭಾಗಗಳು ಪ್ರಸು ರ ವಿರುದಧ  

ಪ್ರ ಮಾಣದ ಉಷ್ಯಣ ಾಂಶವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವುದರಿಾಂದ 

ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗ ಮಾರುತಗಳು ತದಿವ ರುದಧ  

ದಿಕೆಿ ನಿಾಂದ ವಷಮಪೂತಿಮ ಬಿೀಸುತು ವೆ. 

4. ಈ ಮಾರುತ್ಗಳು 20°ಉತ್ು ರ ಹಾಗ್ಲ 

20° ದಕಿ್ತ ಣ ಅಕಿಾ ಿಂಶಗಳ ನ್ಡುವೆ ಸ್ಪ ಷ್ ವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಧ ಯನ್ನು  ಹಿಂದುತ್ು ವೆ. 

5. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು  4 ಋತ್ತಮಾನಗಳಲಿ್ಲ  2 

ಋತ್ತಮಾನಗಳನ್ನು  ಮಾನಿ್ನನ್ ಋತ್ತಮಾನವೇ 

ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ ನೈರುತ್ಯ  

ಮಾನ್ಸೂ ನ್ ಮಾರುತ್ಗಳ ಕಾಲ (southwest monsoon season) ಮತ್ತು  ಮಾನ್ಸೂ ನ್ 

ಮಾರುತ್ಗಳ ನಿಗಕಮನ್ ಕಾಲ (retreating monsoon season). 

ಒಟಿು ನಲಿ್ಲ , ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಮಕವಾಗ 75 % ಕ್ತಕ ಿಂತ್ ಹೆಚುಚ  ಮಳೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುತು ದೆ 

ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು  ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡ 90ರಷ್್ಟ  ಪಿದೇಶವು ಮಳೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದು ಮಾಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ 

ಋತ್ತಮಾನವಾಗ ಮಾಪ್ರಮಡಾಗುತು ದೆ ಆದಾ ರಿಾಂದ ಭಾರತ್ವು ಮಾನ್ಸೂ ನ್ ವಾಯುಗುಣಕೆಕ  

ಅನ್ವ ಥಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ು ಬಹುದು. 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ – 2 
 

ವಿಷಯಗಳು:ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ದ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದಧ  

ಹಿಂದದ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  ಹಿಂದುತ್ರು ರುವ ದೇಶಗಳ ನಿೀತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  

ರಾಜಕ್ತೀಯದ ಪರಿಣಾಮಗಳು. 

 

ಜೆರುಸ್ಲೆಮ್ ನ್ಲಿಿ  ಏನಗುತ್ರು ದೆ? (What’s happening in Jerusalem?) 

ಸಂದಭಕ: 

ಏಪಿರ ಲ್ ಮಧಯ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ರಂಜಾನ್ ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ್ದಗನಿಾಂದ, ಜೆರುಸಲೇಾಂ ನಲಿ್ಲ   ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಸೈನಯ  ಮತ್ತು  

ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದವರ ನಡುವೆ ಉದಿವ ಗು ತ್ತ ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ದೆ. 

1. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲ ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳು ಜೆರುಸಲೇಾಂ ನ ಹರಾಮ್ ಆಶ್-ಷರಿೀಫ್ (Haram esh-

Sharif) ನ್ಲಿಿರುವ ಅಲ್-ಅಕಾೂ  ಮಸಿೀದಯ ಮೇಲೆ ದ್ದಳಿ ನಡೆಸಿದವು. 

2. ಇದಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ತಿೀಕಾರವಾಗ,ಗಾಜಾ ಪ್ರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಹಾಂದಿರುವ ‘ಹಮಾಸ್’ ಎಾಂಬ 

ಇಸಿಾಮಕ್ ಉಗರ ಗಾಮ ಗುಾಂಪು ಡಜನು ಟು ಲೆ ರಾಕ್ಕಟ್ ಗಳನ್ನು  ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದ್ದಳಿ 

ನಡೆಸಿತ್ತ. 
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ಜೆರುಸ್ಲೆಮ್ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಮೊದಲ್ಲನಿಾಂದಲೂ ಇಸಿ್ಯ ೀಲಿ-ಪ್ರಯ ಲೇಸ್ಿ ನಿಯನ್ ಸಂಘಷಕದ 

ಕೇಿಂದಿ ಬ್ರಿಂದುವಾಗದೆ. 

2. 1947 ರ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ವಿಭಜನ ಯೀಜನಯ (UN Partition Plan) ಮೂಲ ದ್ದಖಲೆಗಳ 

ಪ್ರ ಕಾರ, ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು  ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ನಗರವನಾು ಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಆದ್ದಗೂಯ , 1948 ರಲಿಿ  ನ್ಡೆದ ಮದಲ ಅರಬ್-ಇಸಿ್ಯ ೀಲಿ ಯುದಧ ದಲಿಿ , ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲಗಳು ನಗರದ 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಭಾಗವನ್ನು  ವಶಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡರು, ಮತ್ತು  ಜೀಡಾಮನ್ ತನು  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ನಗರದ 

ಪೂವಮ ಭಾಗದಲಿ್ಲರುವ ‘ಹರಾಮ್ ಆಶ್-ಷರಿೀಫ್’ ಇರುವ ‘ಓಲ್ಡ  ಸಿಟಿ’ ಯನ್ನು  ಸಹ 

ಒಳಗಾಂಡಿರುವ ಪೂವಮ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಿತ್ತ. 

4. ಇಸಿಾಾಂ ಧಮಮದ ಮೂರನ್ನಯ ಪ್ವಿತರ  ತಾಣವಾದ ಅಲ್-ಅಕಾೂ  ಮಸಿೀದ (Al-Aqsa 

Mosque) ಮತ್ತು  ಡೀಮ್ ಆಫ್ ದ ರಾಕ್ (Dome of the Rock) ‘ಹರಾಮ್ ಆಶ್-ಷರಿೀಫ್’ 

ಒಳಗೆ ಇದೆ. 

5. 1967 ರ ಆರು ದನ್ಗಳ ಯುದಧ ದಲಿಿ , ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ಪೂವಕ ಜೆರುಸ್ಲೆಮ್ ಅನ್ನು  ಜೀಡಾಕನ್ 

ನಿಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕಿಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು  ನಂತರ ಅದನ್ನು  ತನು  ದೇಶದ ಭಾಗವನಾು ಗ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿತ್ತ. 

ಪೌರತ್ವ  ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು: 

1. ಪೂವಮ ಜೆರುಸಲೆಾಂ ಅನ್ನು  ಸಾವ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಾಗನಿಾಂದ, ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಪೂವಮ 

ಜೆರುಸಲೆಮ್್ನಲಿ್ಲ  ತನು  ವಸಾಹತ್ತಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಿದೆ, ಈಗ ಸುಮಾರು 220,000 ಯಹೂದಿಗಳು 

ಅಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

2. ಪೂವಮ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ನಲಿ್ಲ  ಜನಿಸಿದ ಯಹೂದಿಗಳು ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರಾಗದಾ ರೆ, ನಗರದಲಿ್ಲ  

ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದವರಿಗೆ ಷರತ್ತು ಬದಧ  ನಿವಾಸ ಪ್ರವಾನಗಯನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲ ಆಕರ ಮತ ಪ್ಶಿಿ ಮ ದಂಡೆಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಾಂತ ಭಿನು ವಾಗ, ಪೂವಮ ಜೆರುಸಲೆಮ್್ನ 

ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದವರಿಗೆ ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲ ಪೌರತವ ಕೆಾ ಗ ಅಜಿಮ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 

4. ಆದ್ದಗೂಯ , ಕ್ಕಲವೇ ಕ್ಕಲವು ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದವರು ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲ ಪೌರತವ ಕೆಾ ಗ ಅಜಿಮ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ: 

1.  ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಇಡಿೀ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ನಗರವನ್ನು  “ಏಕಿೀಕೃತ, 

ಶಾಶವ ತವಾದ ರಾಜಧಾನಿ” ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತು ದೆ. ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ನ 

ಈ ಹಕೆನ್ನು  ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ  ಟರ ಾಂಪ್ 

ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸಿದರು, ಆದರೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಈ ಹಕೆನ್ನು  ಮಾನಯ  

ಮಾಡಿಲಿ . 

2. ಪೂವಮ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು  ಪ್ರಯ ಲೆಸ್ಯು ೈನ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗ 

ಘೀರ್ಷಸದ ಹರತ್ತ, ಭವಿಷಯ ದ ಪ್ರಯ ಲೇಸಿು ನಿಯನ್ 

ರಾಷು ರವನ್ನು  ನಿಮಮಸಲು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಸ್ತತರ ವನ್ನು  

ತಾವು ಸಿವ ೀಕರಿಸುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ಇಡಿೀ ರಾಜಕಿೀಯ 

ವಲಯದ್ದದಯ ಾಂತ ಪ್ರಯ ಲೇಸಿು ನಿಯನ್ ನಾಯಕರು 

ಹೇಳುತಾು ರೆ. 

 

ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ಪ್ರಯ ಲೆಸ್ಿ ೀನ್ ಸಂಘಷಕ:(Israel Palestine conflict) 
ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಭದರ ತಾಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ , ಭಾರತವು ಪ್ರಯ ಲೇಸಿು ನಿಯನ್ ಪ್ರವಾದ ತನು  

ಬಲವಾದ ಬೆಾಂಬಲವನ್ನು  ಮತ್ತು  ‘ಎರಡು ರಾಷು ರಗಳ ಪ್ರಿಹಾರ’ ಕೆಾ ಗನ (Two-State Solution) ತನು  

ಅಚಲವಾದ ಬದಧ ತ್ತಯನ್ನು  ಪುನರುಚಿ ರಿಸಿದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 
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ಪ್ರ ಸುು ತ, ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಮತ್ತು  ಗಾಜ್ವಪಟ್ಿ  ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಹೀರಾಟ ನಿರಂತರವಾಗ ಮಾಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ 

ಹೀರಾಟದಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 200 ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದ ಜನರು ಸಾವನು ಪಿು ದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರಲಿ್ಲ  

ಅಧಮದಷ್ಟು  ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಮಕೆಳು ಎಾಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಇಸ್ಯರ ೀಲ್್ನಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಠ  10 

ಜನರು ಸಾವನು ಪಿು ದ್ದಾ ರೆ ಎಾಂದು ವರದಿಯಾಗದೆ. 

 ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದವರ ನಡುವೆ ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ರುವ ಸಂಘಷಮವನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದರೆ, 

ಇದು ‘ಪೂಣಕ ಪಿಮಾಣದ ಯುದಧ ’ವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಕನಗಳುಳ ವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಿಂದು 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯು ಎಚಚ ರಿಕೆ ನಿೀಡಿದೆ. 

  

ಮದಲನಯದಾಗಿ, ಗಾಜ್ವ ಪಟ್ಿ  ಎಲಿಿದೆ? 

ಗಾಜಾಪ್ಟಿು ಯು (Gaza Strip) ಸಂಪೂಣಮವಾಗ ಕೃತಕವಾಗ ನಿಮಮಸಲಾದ ರಚನ್ನಯಾಗದುಾ , ಅರಬ್ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಸಾ ಳಾಾಂತರಿಸಲು ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗದೆ, 1948 ರಲಿ್ಲ , ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ರಚನ್ನಯ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಇಲಿ್ಲ  ನ್ನಲೆಸಿದಾ   ಪ್ರಯ ಲೆಸ್ಯು ೈನ್್ನ ಮಕೆಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು  ಅರಬ್ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಈ 

ಪ್ರ ದೇಶದಿಾಂದ ಸಾ ಳಾಾಂತರಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಲವು ಸಂದಭಮಗಳಲಿ್ಲ  ಅವರನ್ನು  

ಒತಾು ಯಪೂವಮಕವಾಗ ಹರಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 

1. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಹೆಚಿಿ ನ ನಿರಾಶಿರ ತರು ನ್ನರೆಯ ರಾಷು ರಗಳಾದ ಜೀಡಾಮನ್, ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು  

ಲೆಬನಾನ್್ನಲಿ್ಲ  ಚದುರಿಹೀದರು. 

2. ಕ್ಕಲವು ನಿರಾಶಿರ ತರ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ‘ವೆಸ್್  ಬಾಯ ಿಂಕ್’ (ಪಶಿಚ ಮ ದಂಡೆ) ನಲಿ್ಲ  ನ್ನಲೆಸಿತ್ತ, ಇದರ 

ಮೇಲೆ ಜೀಡಾಮನ್ 1948 ರ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಿತ್ತ. 

3. ಈಜಿಪ್್  ಮತ್ತು  ಇಿಂದನ್ ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಕ್ತರಿದಾದ ಕರಾವಳಿ ಪಿದೇಶವಾದ ‘ಗಾಜ್ವ 

ಸ್ಿ ಿ ಪ್’ನ್ಲಿಿ  ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಸಾ ಳಾಾಂತರಗಾಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ನ್ನಲೆಸಿದೆ. 

4. ಪ್ರ ಸುು ತ, ಗಾಜ್ವ ಪಿದೇಶದ ಒಟ್ು  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಸ್ತಮಾರು 70% ರಷ್್ಟ  

ನಿರಾಶಿಿತ್ರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

  ‘ಗಾಜ್ವ ಪಟ್ಿ ’ ಯ ಮೇಲೆ ಯಾರ ನಿಯಂತಿ್ಣವಿದೆ?   

2007 ರಲಿ್ಲ , ಹಮಾಸ್ (Hamas) ಗಾಜಾ ಪ್ಟಿು ಯ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತ. ಸವ ಲು  

ಸಮಯದ ನಂತರ, ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಗಾಜಾದ ಗಡಿಗಳನ್ನು  ಸಂಪೂಣಮವಾಗ ಮಚಿಿ  ಗಾಜಾವನ್ನು  ಶತ್ತರ  

ಘಟಕವೆಾಂದು ಘೀರ್ಷಸಿತ್ತ. ಸಹಜವಾಗ ಗಾಜಾಪ್ಟಿು ಗೆ ಒಾಂದು ದೇಶದ ಸಾಾ ನಮಾನವಿಲಿ . 

1. ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಯು ೀಟಿ್  ಸೇರಿದಂತ್ತ ಹೆಚಿಿ ನ ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಸಮದ್ದಯವು 

ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು  ಭಯೀತಾು ದಕ ಸಂಘಟನ್ನಯಾಗ ನೀಡುತು ದೆ, ಕಾರಣ ಅದು ನಾಗರಿಕರ 

ಮೇಲ್ಲನ ದ್ದಳಿಯ ಸುದಿೀಘಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್-ಪ್ರಯ ಲೆಸ್್ಯ ೈನ್ ಸಂಘಷಕ- ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಹಿನು ಲೆ: 

1. ಜೀಡಾಕನ್ ನ್ದ ಮತ್ತು  ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ 

ಸ್ಮುದಿದ ನ್ಡುವಿನ್ ತ್ತಿಂಡು ಭೂಮಿಯಲಿಿ  

ಯಹೂದಗಳು ಮತ್ತು  ಅರಬಬ ರ ನ್ಡುವಿನ್ 

ಸಂಘಷಕಗಳು 100 ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ವಷಮಗಳಿಾಂದ 

ಮಾಂದುವರೆದಿದೆ. 

2. 1882 ಮತ್ತು  1948 ರ ನಡುವೆ, ಪ್ರ ಪಂಚದ್ದದಯ ಾಂತದ 

ಯಹೂದಿಗಳು ಪ್ರಯ ಲೆಸ್ಯು ೈನ್್ನಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿದರು. 

ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ , ಈ ಘಟನ್ನಯನ್ನು  ಆಲ್ಲಯಾಸ್ 

(Aliyahs) ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ನಂತರ 1917 ರಲಿ್ಲ , ಮೊದಲನ್ನಯ ಮಹಾಯುದಧ ದ 

ನಂತರ ಒಟ್ ೀಮನ್ ಸಾಮಿಾಜಯ  ಪ್ತನಗಾಂಡಿತ್ತ 

ಮತ್ತು  ಬಿರ ಟನ್ ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿತ್ತ. 

4. ಅಲು ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಯಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು  ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತ 
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ಅರಬಬ ರು ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ದಾ ರು. 

5. ಈ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಬಿರ ಟನ್ ಸಾವ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡ ನಂತರ, ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು  ಪ್ರಯ ಲೆಸ್ಯು ೈನ್್ನಲಿ್ಲ  

ನ್ನಲೆಗಳಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ ಬಾಲ್ ೀರ್ ಘೀಷಣೆ (Balfour 

Declaration) ಹರಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಆದರೆ, ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಯ ಲೆಸ್ಯು ೈನ್ ನಲಿ್ಲ  ಅರಬಬ ರು 

ಬಹುಸಂಖ್ಯಯ ತರಾಗದಾ ರು. 

6. ಯಹೂದಿಗಳು ಈ ‘ಬ್ರಲ್ಫ ೀರ್ ಘೀಷಣೆಯನ್ನು ’ ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸಿದರೆ, ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದವರು 

ಅದನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.ಈ ಹತಾಯ ಕಾಿಂಡದಲಿಿ  (Holocaust) ಸುಮಾರು 6 

ಮಲ್ಲಯನ್ ಯಹೂದಿಗಳು ಪ್ರರ ಣ ಕಳೆದುಕಾಂಡರು, ಮತ್ತು  ಈ ಘಟನ್ನಯು ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕ ಯಹೂದಿ 

ರಾಷು ರದ ಬೇಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಿತ್ತ. 

7. ಯಹೂದಿಗಳು ಪ್ರಯ ಲೆಸ್ಯು ೈನ್ ಅನ್ನು  ತಮಮ  ನೈಸಗಮಕ ಮಾತೃಭೂಮ ಎಾಂದು ಹೇಳಿಕಾಂಡರು, 

ಮತ್ತು  ಇತರ ಅರಬಬ ರು ಸಹ ತಮಮ  ಈ ಭೂಮಯನ್ನು  ಬಿಟ್ಟು ಕಡಲ್ಲಲಿ  ಮತ್ತು  ತಮಮ  

ಹಕೆನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕಾಂಡರು. 

8. ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಸಮದ್ದಯವು ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು  ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸಿತ್ತ. 

9. 1947 ರಲಿ್ಲ , ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯು ಪ್ರಯ ಲೆಸ್್ಯ ೈನ್ ಅನ್ನು  ಪಿ ತೆಯ ೀಕ ಯಹೂದ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಅರಬ್ 

ದೇಶವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸ್ತವ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ ಚಲಾಯಿಸಿ, ಜೆರುಸ್ಲೆಮ್ ಅನ್ನು  

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ನ್ಗರವನು ಗಿ ಮಾಡಿತ್ತ. 

10. ವಿಭಜನ್ನಯ ಈ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಯಹೂದಿ ನಾಯಕರು ಒಪಿು ಕಾಂಡರು ಆದರೆ ಅರಬ್ 

ಕಡೆಯವರು ಅದನ್ನು  ತಿರಸೆ ರಿಸಿದರು ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಎಾಂದಿಗೂ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನಗಳಿಸಲು 

ಮಾಂದ್ದಗಲ್ಲಲಿ . 

ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ನ್ ಸೃಷ್ಿ  ಮತ್ತು  ದುರಂತ್: 

1. 1948 ರಲಿ್ಲ  ಬಿರ ಟನ್ ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ ಮೇಲ್ಲನ ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನು  ಹಿಾಂತ್ತಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು  

ಯಹೂದಿಗಳು ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ರಚನ್ನಯನ್ನು  ಘೀರ್ಷಸಿದರು. ಆದ್ದಗೂಯ , ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದವರು 

ಇದನ್ನು  ವಿರೀಧಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಯಹೂದಿಗಳು ಹಿಾಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲಲಿ  ಮತ್ತು  ಇದು ಇಬಬ ರ 

ನಡುವೆ ಸಶಸು ರ ಸಂಘಷಮಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. 

2. ಏತನಮ ಧ್ಯಯ , ನ್ನರೆಯ ಅರಬ್ ರಾಷು ರಗಳು ಸಹ ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದ್ದಳಿ ಮಾಡಿದವು, ಆದರೆ 

ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲ ಸೈನಿಕರಿಾಂದ ಸೀಲ್ಲಸಲು ಟು ವು. ಈ ಯುದಧ ದ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು 

ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯನು ರು ತಮಮ  ಮನ್ನಗಳಿಾಂದ ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತ್ತ. ಈ 

ವಿದಯ ಮಾನವನ್ನು  ‘ಅಲ್-ನ್ಕಾಬ ’ (Al-Nakba) ಅಥವಾ “ದುರಂತ್” ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಹೀರಾಟದ ಅಾಂತಯ ದ ನಂತರ, ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ ಹೆಚಿಿ ನ ಭೂಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ತನು  

ಹಿಡಿತಕೆ್ಕ  ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ. 

4. ನಂತರ, ಜೀಡಾಕನ್ ಇಸಿ್ಯ ೀಲು ಿಂದಗೆ ಯುದಧ ವನ್ನು  ನ್ಡೆಸಿತ್ತ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಜೀಡಾಮನ್ 

‘ವೆಸ್ು  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್’ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲು ಡುವ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಆಕರ ಮಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಈಜಿಪ್ು  

ಗಾಜಾವನ್ನು  ವಶಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. 

5. ಜೆರುಸ್ಲೆಮ್ ನ್ಗರವನ್ನು  ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಪೂವಕ 

ಭಾಗದಲಿಿ  ಜೀಡಾಕನ್ ಪಿ್ರಬಲಯ  ಹಿಂದದದ ರೆ, ಪಶಿಚ ಮ ಭಾಗವನ್ನು  ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ 

ನಿಯಂತಿ್ರಸ್ತತ್ು ದೆ. ಆದ್ದಗೂಯ , ಯಾವುದೇ ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಶಾಾಂತಿ ಒಪ್ು ಾಂದಕೆ್ಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಲಿ  

ಮತ್ತು  ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ಉದಿವ ಗು ತ್ತಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಪ್ರಸು ರರನ್ನು  ದ್ೀರ್ಷಸುತು ಲೇ 

ಇದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಹೀರಾಟವು ಹಲವಾರು ಯುದಧ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಮಾಂದುವರೆದಿದೆ. 

6. 1967 ರಲಿ್ಲ , ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲ ಸೈನಯ ವು ಪೂವಮ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಮತ್ತು  ಪ್ಶಿಿ ಮ ದಂಡೆ, ಸಿರಿಯಾದ 

‘ಗೀಲನ್ ಹೈಟಿ್ ’, ಗಾಜಾ ಮತ್ತು  ಈಜಿಪ್ು ್ನ ಸಿನಾಯ್ ಪ್ಯಾಮಯ ದಿವ ೀಪ್ದ ವಿವಿಧ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ವಶಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

ಪಿ ಸ್ತು ತ್ ಸ್ನಿು ವೇಶ: 

1. ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಇನ್ನು  ಪ್ಶಿಿ ಮ ದಂಡೆಯನ್ನು  ಆಕರ ಮಸಿಕಾಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು  ಅದು ಗಾಜಾದ ಮೇಲ್ಲನ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ತಯ ಜಿಸಿದಾ ರೂ, ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯು ಈ ಭೂಮಯನ್ನು  ಇನ್ನು  ಆಕರ ಮತ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಒಾಂದು ಭಾಗವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತು ದೆ. 
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2. ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಇಡಿೀ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು  ತನು  ರಾಜಧಾನಿ ಎಾಂದು ಹೇಳಿಕಾಂಡರೆ, ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯರು 

ಪೂವಮ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ಅನ್ನು  ಭವಿಷಯ ದ ಪ್ರಯ ಲೇಸಿು ನಿಯನ್ ರಾಷು ರದ ರಾಜಧಾನಿ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿಕಳುು ತಾು ರೆ. 

3. ಇಡಿೀ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ನ ಹಕೆನ್ನು  ಮಾನಯ ಮಾಡಿದ ಕ್ಕಲವೇ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸಾಾ ನ ಕ್ಕಡ ಒಾಂದ್ದಗದೆ. 

ಪಿ ಸ್ತು ತ್ ಅಲಿಿ  ಏನ್ನ ನ್ಡೆಯುತ್ರು ದೆ? 

1. ಪೂವಮ ಜೆರುಸಲೆಮ್, ಗಾಜಾ ಮತ್ತು  ಪ್ಶಿಿ ಮ ದಂಡೆಯಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲಗಳು ಮತ್ತು  

ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದವರ ನಡುವೆ ಉದಿವ ಗು ತ್ತ ಹೆಚಿಾ ಗರುತು ದೆ. 

2. ಗಾಜಾವನ್ನು  ‘ಹಮಾಸ್’ ಎಾಂಬ ಪ್ರಯ ಲೇಸಿು ನಿಯನ್ ಉಗರ ಗಾಮ ಗುಾಂಪು ಆಳುತು ದೆ, ಇದು 

ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ು ಾಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಬ್ರರಿ ಘಷಮಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಹಮಾಸ್್ಗೆ ಶಸಾು ರಸು ರ ಸರಬರಾಜು 

ಆಗದಂತ್ತ ತಡೆಯಲು ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಮತ್ತು  ಈಜಿಪ್ು  ಗಾಜಾದ ಗಡಿಯ ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನು  

ಗರಿಷಠ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಬಿಗಗಳಿಸಿವೆ. 

3. ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ನ ಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಬಮಾಂಧಗಳಿಾಂದ್ದಗ ತಾವು ಬಳಲುತಿು ರುವುದ್ದಗ ಗಾಜಾ ಮತ್ತು  

ಪ್ಶಿಿ ಮ ದಂಡೆಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದವರು ಹೇಳುತಾು ರೆ. ಪ್ರಯ ಲೇಸಿು ನಿಯನ್ 

ಹಿಾಂಸಾಚಾರದಿಾಂದ ತನು ನ್ನು  ರಕೆಿ ಸಿಕಳು ಲು ಮಾತರ  ಇಾಂತಹ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  

ಕೈಗಳುು ತಿು ರುವುದ್ದಗ ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಹೇಳಿದೆ. 

4. 2021 ರ ಏಪಿರ ಲ್ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  ಪ್ವಿತರ  ಮಸಿಿಾಂ ರಂಜಾನ್ ತಿಾಂಗಳ ಆರಂಭದಿಾಂದಲೂ, ಪೊಲ್ಲೀಸರು 

ಮತ್ತು  ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದ ನಡುವಿನ ರಾತಿರ ಯ ಘಷಮಣೆಯಾಂದಿಗೆ ಉದಿವ ಗು ತ್ತ ಹೆಚಿಾ ಗದೆ. 

5. ಪೂವಮ ಜೆರುಸಲೆಮ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಕ್ಕಲವು ಪ್ರಯ ಲೇಸಿು ನಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳನ್ನು  ಹರಹಾಕುವ 

ಬೆದರಿಕ್ಕಗಳಿಾಂದ ಉದಿವ ಗು ತ್ತ ಇನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ದೆ. 

ವೆಸ್್  ಬಾಯ ಿಂಕ್/ ಪಶಿಚ ಮ ದಂಡೆ ಎಲಿಿದೆ? 

ಇದು ಪ್ಶಿಿ ಮ ಏಷ್ಯಯ ದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಕರಾವಳಿಯ ಸಮೀಪ್ವಿರುವ ಭೂ ಆವೃತ ಪ್ರ ದೇಶವಾಗದುಾ , 

ಪೂವಮಕೆ್ಕ  ಜೀಡಾಮನ್ ಗಡಿಯಿದೆ ಮತ್ತು  ಗರ ೀನ್ ಲೈನ್ ಇದನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ದಕೆಿ ಣ ಮತ್ತು  

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಮತ್ತು  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ನಿಾಂದ ಆವರಿಸಲು ಟಿು ದೆ. ವೆಸ್ು  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಸಹ ಮೃತ ಸಮದರ ದ 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ತಿೀರದ ಗಮನಾಹಮ ವಿಭಾಗವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಇಲಿಿ  ವಿವಾದಗಳ ಇತ್ಯ ಥಕ ಮತ್ತು  ಅಲಿಿ  ಯಾರು ವಾಸಿಸ್ತತಾು ರೆ? 

1. 1948 ರ ಅರಬ್-ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಯುದಧ ದ ನಂತರ ಪ್ಶಿಿ ಮ ದಂಡೆಯನ್ನು  ಜೀಡಾಮನ್ 

ವಶಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. 

2. 1967 ರ ಆರು ದಿನಗಳ ಯುದಧ ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಅದನ್ನು  ಮರಳಿ ವಶಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ 

ಮತ್ತು  ಅಾಂದಿನಿಾಂದಲೂ ಅದನ್ನು  ಆಕರ ಮಸಿಕಾಂಡಿದೆ. ಈ ಯುದಧ ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ 

ದೇಶವು ಈಜಿಪ್ು , ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತು  ಜೀಡಾಮನ್್ನ ಸಂಯೀಜಿತ ಪ್ಡೆಗಳನ್ನು  ಸೀಲ್ಲಸಿತ್ತ. 

3. ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಪ್ಶಿಿ ಮ ದಂಡೆಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 130 ಅಧಿಕೃತ ನ್ನಲೆಗಳನ್ನು  ನಿಮಮಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಕಳೆದ 

20-25 ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ  ಇದೇ ರಿೀತಿಯ ಸಣಣ , ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ವಸಾಹತ್ತಗಳು ತಲೆಯತಿು ವೆ. 

4. ಸುಮಾರು 26 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯನು ರಾಂದಿಗೆ, ಸುಮಾರು 4ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲ 

ವಸಾಹತ್ತಗಾರರು – ಅವರಲಿ್ಲ  ಅನೇಕರು ಈ ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಜನಮ ಸಿದಧ  

ಹಕೆು ಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಪ್ರದಿಸುವ ಧಾಮಮಕ ಝಿಯಾನಿಸ್ು ್ಗಳು (religious Zionists ) – ಈಗ ಇಲಿ್ಲ  

ವಾಸಿಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

5. ಅಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದ ಜನರು ವಾಸಿಸುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಈ ಭೂಮ 

ತಮಮ  ಭವಿಷಯ ದ ದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಲ್ಲದೆ ಎಾಂಬ ಅವರ ಆಶಯದಿಾಂದ್ದಗ ಈ ಪ್ರ ದೇಶವು ಇನ್ನು  

ವಿವಾದ ಗರ ಸು ವಾಗದೆ. 

6. 1967 ರಲಿ್ಲ  ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಈ ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಗನಿಾಂದ ಅದು ಯಹೂದಿ ಜನರಿಗೆ 

ಅಲಿ್ಲ  ಹೀಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಿು ತ್ತ,ಆದರೆ ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದವರು ವೆಸ್ು  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ 

ಅನ್ನು  ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಅಕರ ಮವಾಗ ಆಕರ ಮಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಪ್ರಯ ಲೇಸಿು ನಿಯನ್ ಭೂಮಯಾಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸುತಾು ರೆ. 
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ಕೀವಾಕ್ತೂ ನ್್ಗೆ WHO, ಯುರೀಪ್ತಯನ್ ಒಕ್ಕಕ ಟದಿಂದ ಅನ್ನಮೀದನ ಪಡೆಯಲು 

ಭಾರತ್ದ ಪಿಯತ್ು : 

(India to push for WHO, EU approval for Covaxin)  

ಸಂದಭಕ: 

ಕೀವಾಕಿಿನ್ (Covaxin) ಲಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ‘ತ್ತತ್ತಮ ಬಳಕ್ಕ ಪ್ಟಿು ’ (Emergency 

Use List (EUL) ಯಲಿ್ಲ  ಇನ್ನು  ಸೇರಿಸಲಾಗಲಿ , ಆದಾ ರಿಾಂದ ಕೀವಾಕ್ತೂ ನ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ 

ಭಾರತ್ರೀಯರು ವಿದೇಶ ಪಿವಾಸ್ಕೆಕ  ಹೆಚುಚ  ಸ್ಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಥವಾ 

ಅಿಂತ್ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಪಿಯಾಣದ ನಿಬಕಿಂಧ್ಗಳಿಿಂದ ವಿನಯಿತ್ರ ಪಡೆಯದರಬಹುದು. 

ಆದಾ ರಿಾಂದ ಹೈದರಾಬ್ರದ್ ಮೂಲದ ಭಾರತ್ ಬಯೀಟೆಕ್್ಗೆ ‘ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಥ ’ (WHO) ಮತ್ತು  

ನಂತ್ರ ಯುರೀಪ್ತಯನ್ ಒಕ್ಕಕ ಟದ ‘ಯುರೀಪ್ತಯನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏಜೆನಿೂ ’ (European 

Medicines Agency (EMA) ಎರಡರಿಿಂದಲ್ಥ ಅನ್ನಮೀದನ ಪಡೆಯಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು 

ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಕರ ನಿಧ್ಕರಿಸಿದೆ. 

ಈ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಕೀವಾಕಿಿನ್್ಗೆ ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ತ್ತತ್ತಕ 

ಬಳಕೆ ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ  (EUL) ಸಾಾ ನ ಪ್ಡೆಯುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಾಿಂಗ 

ಸ್ಚವಾಲಯಕೆಕ  (Ministry of External Affairs (MEA) ಹಣೆ ವಹಿಸಲಾಗದೆ. 

  

ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಯುರೀಪಿಯನ್ ಒಕೆ್ಕ ಟದ ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು ಯುರೀಪಿನ ಹರಗನ ದೇಶಗಳಿಾಂದ 

“ಸಂಪೂಣಮವಾಗ ಲಸಿಕ್ಕ ಹಾಕಿದ” ಪ್ರ ವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕ್ಕಲವು ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟು  ತಮಮ  ದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡುವ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ವನ್ನು  ಅಾಂಗೀಕರಿಸಲಾಗದೆ. 

ಭಾರತದಿಾಂದ ಪ್ರ ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದರೆ, ಅಸಾು ರಜೆನ್ನಕಾದ ಕೀವಿಶಿೀಲ್ಡ  ಲಸಿಕ್ಕ ಪ್ಡೆದಿರುವ 

ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  WHO ಮತ್ತು  ಯುರೀಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪ್ಟಿು ಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು, 

ಆದರೆ ಕವಾಕಿಿನ್ ಲಸಿಕ್ಕ ಪ್ಡೆದವರನ್ನು  ಈ ಪ್ರ ಯಾಣ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸದೆ ಇರಬಹುದು. 

  

‘ತ್ತತ್ತಕ ಬಳಕೆ ಪಟ್ಿ ಗೆ’ ಸೇಪಕಡೆಗಳುಳ ವದರಿಿಂದ ಆಗುವ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ‘ತ್ತತ್ತಮ ಬಳಕ್ಕ ಪ್ಟಿು  (Emergency Use Listing- EUL)’ ಯಲಿ್ಲ  ಕೀವಾಕಿಿ ನ್ 

ಅನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸುವುದರಿಾಂದ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮತ್ತು  ಉತಾು ದಿಸುವ ಲಸಿಕ್ಕಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು  

ಉತ್ತು ೀಜನ ಸಿಗುತು ದೆ, ಮತ್ತು  ಈ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಸೇಪ್ಮಡೆಗಾಂಡ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಲಸಿಕ್ಕ ಎಾಂಬ ಹೆಗು ಳಿಕ್ಕ 

ಇದರದ್ದಗುತು ದೆ. 

WHO ತ್ತತ್ತಕ ಬಳಕೆ ಪಟ್ಿ  (EUL) ಬಗೆಗ : 

ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ‘ತ್ತತ್ತಮ ಬಳಕ್ಕ ಪ್ಟಿು - EUL’, ಎನ್ನು ವುದು, ಪ್ರವಾನಗ ಪ್ಡೆಯದ ಲಸಿಕ್ಕಗಳು, 

ಚಿಕಿತಿ ಕ ವಿಧಾನಗಳು (Therapeutics) ಮತ್ತು  ದೇಹದ ಹರಗೆ ‘ಇನ್ ವಿಟರ  ಡಯಾಗು ೀಸಿು ಕಿ್ ’(in 

vitro diagnostics)  ಅನ್ನು  ನಿಣಮಯಿಸಿ ಪ್ಟಿು  ಮಾಡಲು ಅಪ್ರಯ ಆಧಾರಿತ ಕಾಯಮವಿಧಾನವಾಗದೆ. 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರೀಗಯ  ತ್ತತ್ತಮ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಉತು ನು ಗಳನ್ನು  ಒದಗಸುವ 

ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  ತವ ರಿತ ಗಳಿಸುವುದು ಇದರ ಮಖಯ  ಉದೆಾ ೀಶವಾಗದೆ. 

1. ಲಭಯ ವಿರುವ ಗುಣಮಟು , ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿತವ  ಮತ್ತು  ಕಾಯಮಕ್ಷಮತ್ತಯ 

ದತಾು ಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿದಿಮಷು  ಉತು ನು ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವ ಸಿವ ೀಕಾರಾಹಮತ್ತಯನ್ನು  

ನಿಧಮರಿಸಲು ಈ ಪ್ಟಿು ಯು ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಆಸಕು  ಖರಿೀದಿ ಏಜೆನಿಿ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸದಸಯ  

ರಾಷು ರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

ಕಾಯ ಿಂಡಿಡೇರ್ಟ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳ ಅಹಕತೆ: 
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‘ತ್ತತ್ತಮ ಬಳಕ್ಕ ಪ್ಟಿು ’ (EUL)ಯು ಮೂರು ಉತು ನು ಗಳಾಂದಿಗೆ (ಲಸಿಕ್ಕ, ಚಿಕಿತಿ ಕ ಮತ್ತು  ಇನ್ ವಿಟರ  

ಡಯಾಗು ೀಸಿು ಕಿ್ ) ವಯ ವಹರಿಸುತು ದೆ. 

‘ತ್ತತ್ತಮ ಬಳಕ್ಕ ಪ್ಟಿು ’ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನಕೆ್ಕ  ಅಹಮತ್ತ ಪ್ಡೆಯಲು ಈ 

ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಿದಿಮಷು  ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗದೆ. 

ಇದಕಾಕ ಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸ್ತವುದು ಅವಶಯ ಕ: 

1. ‘ತ್ತತ್ತಮ ಬಳಕ್ಕಯ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ ’ ಉತು ನು ವನ್ನು  ಸೇರಿಸಲು ಅನವ ಯಿಸಲಾದ ರೀಗವು ಒಾಂದು 

ಗಂಭಿೀರ ರೀಗ, ತಕ್ಷಣದ ಮಾರಣಾಾಂತಿಕ, ಏಕಾಏಕಿ, ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗ ಅಥವಾ 

ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗವನ್ನು  ಹರಡುವ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಹಾಂದಿರಬೇಕು. ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿಯಾಗ, 

ರೀಗವು ವಯ ವಹರಿಸುವಂತಹ ‘ತ್ತತ್ತಮ ಬಳಕ್ಕ ಪ್ಟಿು ’ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನಕೆ್ಕ  ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು 

ಉತು ನು ವು ಸಮಂಜಸವಾದ ಆಧಾರವನ್ನು  ಹಾಂದಿರಬೇಕು, ಉದ್ದ, ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಯಾವುದೇ 

ಉಪ್ವಿಭಾಗಕೆ್ಕ  (ಉದ್ದ., ಮಕೆಳು) ಯಾವುದೇ ಪ್ರವಾನಗ ಪ್ಡೆದ ಉತು ನು ಗಳು ಲಭಯ ವಿಲಿ . 

2. ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಉತು ನು ಗಳು ರೀಗವನ್ನು  ನಿಮೂಮಲನ್ನ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಏಕಾಏಕಿ 

ತಡೆಯುವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲವಾಗವೆ (ಲಸಿಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಔಷಧಿಗಳ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ ). 

3. ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು  ಲಸಿಕ್ಕಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸುು ತ ಉತು ಮ ಉತಾು ದನಾ ಅಭಾಯ ಸಗಳ (Good 

Manufacturing Practices- GMP) ಮತ್ತು  ‘ಇನ್ ವಿಟರ  ಡಯಾಗು ೀಸಿು ಕಿ್ ’ (IVD) 

ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಕಿರ ಯಾತಮ ಕ ‘ಗುಣಮಟು  ನಿವಮಹಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ’ (Quality Management System 

(QMS) ಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗ ಉತು ನು ವನ್ನು  ತಯಾರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

4. ಉತು ನು ದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನು  ಪೂಣಮಗಳಿಸಲು ಅಜಿಮದ್ದರನ್ನ ಬದಧ ನಾಗರಬೇಕು (IVD ಯ 

ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಉತು ನು ದ ಪ್ರಿಶಿೀಲನ್ನ ಮತ್ತು  ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ) ಮತ್ತು  ಉತು ನು  ಪ್ರವಾನಗ 

ಪ್ಡೆದ ನಂತರ, ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ ಯಿಾಂದ ಪೂವಮಭಾವಿತವ ವನ್ನು  (prequalification) 

ಪ್ಡೆಯಲು ಉತು ನು ಕೆ್ಕ  ಅಜಿಮ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ಅವಶಯ ಕ. 

‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಡಕರ್’ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  ಅನವರಣಗಳಿಸ್ಲಿರುವ ಯು.ಕೆ.: 

(U.K. to unveil plans for ‘digital border’) 

ಸಂದಭಕ: 

ತನು  ಗಡಿಗಳನ್ನು  ‘ಸಂಪೂಣಮವಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್’ ಎಾಂದು ಘೀರ್ಷಸಲು ಬಿರ ಟನ್ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  

ರೂಪಿಸುತಿು ದೆ. 

ಈ ಯೀಜನ್ನ ದೇಶದ ವಲಸ್ಯ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ಕೈಗಳುು ತಿು ರುವ ವಿಶಾಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗದೆ 

ಮತ್ತು  ಅಾಂಕ ಆಧಾರಿತ ವಲಸ್ಯ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  (points-based migration system) ಸಹ 

ಪ್ರಿಚಯಿಸುತು ದೆ. 

  

‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಡಕರ್’ ಎಿಂದರೇನ್ನ ಮತ್ತು  ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ು ದೆ? 

1. ಈ ಕರ ಮವು ಯುಎಸ್ ನಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾದ ವಯ ವಸ್ಯಾಯಂತ್ತ ವಿೀಸಾ ಅಥವಾ ವಲಸ್ಯ 

ಸಾಾ ನಮಾನ(Immigration status) ಇಲಿದೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಾಂಗಡ ಮ್ ಗೆ ಬರುವ ಜನರು 

‘ಎಲೆಕಾು ರನಿಕ್ ಟಾರ ವೆಲ್ ಆಥರೈಜೇಶನ್’(Electronic Travel Authorisation) ಪ್ಡೆಯುವ 

ಅಗತಯ ವಿರುತು ದೆ. ಈ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳು 2025 ರ ಅಾಂತಯ ದ ವೇಳೆಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ ಯೀಜನ್ನಗಳ 

ಒಾಂದು ಭಾಗವಾಗದೆ. 

2. ವಿೀಸಾ ಅಜಿಮ ಕಾಂದರ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡುವ ಅಗತಯ ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಗುರುತಿನ ಪ್ರಿಶಿೀಲನ್ನಯನ್ನು  ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಗಡಿಯನ್ನು  ಡಿಜಿಟಲ್ಲೀಕರಣಗಳಿಸುವುದರಿಾಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ‘ಈಗ ದೇಶಕೆ್ಕ  ಬರುವವರನ್ನು  

ಮತ್ತು  ದೇಶದಿಾಂದ ಹರಹೀಗುವವರನ್ನು  ಲೆಕೆ  ಇಡಬಹುದು’ ಮತ್ತು  ಇದರಾಂದಿಗೆ 

ಬರುವವರಿಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಉಳಿಯಲು ಅನ್ನಮತಿ ಇದೆಯೇ ಎಾಂದು ಸಹ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬಹುದು. 
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ಇದರ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು ಯಾವುವು? 

ಈ ವಿಧಾನದಿಾಂದ, ಸಂಭಾವಯ  ಬೆದರಿಕ್ಕಗಳು ಗಡಿಗಳನ್ನು  ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತು ದೆ. 

  

ಇದರ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

ಕಳೆದ ವಷಮ, ಸುಮಾರು 8,500 ಜನರು ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಸಮದರ ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿರ ಟನ್್ಗೆ 

ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದರು, ಸಣಣ  ದ್ೀಣಿಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶವ ದ ಅತಯ ಾಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಹಡಗು ಮಾಗಮದ ಮೂಲಕ ಈ 

ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಕಾಲುವೆಯನ್ನು  ದ್ದಟಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

ಕ್ತೂ ನ್್ಜಿಯಾಿಂಗ್ ಪಿ್ರಿಂತ್ಯ ದಲಿಿನ್ ದಮನ್ಕಾರಿ ನಿೀತ್ರಯ ಕುರಿತ್ತ ಬಿ್ರ ಟನ್್ನ್ಲಿಿ  

ಸಾಥ ಪ್ತಸ್ಲಾದ ಜನ್ತಾ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ಖಂಡಿಸಿದ ಚೀನ: 

(China denounces people’s tribunal in Britain on alleged Xinjiang abuses) 

ಸಂದಭಕ: 

ಚಿೀನಾದ ಕಿಿನ್್ಜಿಯಾಾಂಗ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ಉಯಿಘರ್ ಮತ್ತು  ಇತರ ಟಕಿಮಶ್ ಮಸಿಿಾಂ ಜನಾಾಂಗದ 

ಹತಾಯ ಕಾಾಂಡದ ಆರೀಪ್ದ ಬಗೆು  ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸಲು ಬಿರ ಟನ್ ನಲಿ್ಲ  ಜನತಾ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯನ್ನು  (People’s 

Tribunal) ಸಾಾ ಪಿಸುವ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಚಿೀನಾ ಖಂಡಿಸಿದೆ. 

  

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

ಕಿಿನ್್ಜಿಯಾಾಂಗ ಪ್ರರ ಾಂತಯ ವು ಚಿೀನಾದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ನಿೀತಿಗೆ ಪ್ರ ಮಖ ತಲೆನೀವಾಗ ಪ್ರಿಣಮಸಿದೆ. 

ಕಿಿನ್್ಜಿಯಾಾಂಗ್ನಲಿ್ಲ , ಒಿಂದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಕ  ಹೆಚುಚ  ಉಯಿಘಗಕಳು, ಕಝಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು  ಇತ್ರ 

ಅಲಪ ಸಂಖ್ಯಯ ತ್ ಸ್ಮುದಾಯಗಳ ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು  ಮರು-ಶಿಕ್ಷಣ (re-education) ಶಿಬಿರಗಳಲಿ್ಲ  ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾ ರೆ 

ಎಾಂಬ ಆರೀಪ್ವಿದೆ. 

1. ಈ ಶಿಬಿರಗಳಲಿ್ಲ , ಈ ಸಮದ್ದಯಗಳು ತಮಮ  ಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ ಸಂಸೆ ೃತಿಯನ್ನು  ತಯ ಜಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಕಮಯ ನಿಸ್ು  ಪ್ಕ್ಷ ಮತ್ತು  ಅದರ ನಾಯಕ ಕಿಿ  ಜಿನ್್ಪಿಾಂಗ್ಗೆ ನಿಷೆಠ  

ತೀರುವ ಪ್ರ ತಿಜೆಾ  ಸಿವ ೀಕರಿಸುವಂತ್ತ ಒತಾು ಯಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು  ಗಭಮನಿರೀಧಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಒತಾು ಯಿಸಲಾಗದೆ, ಮತ್ತು  ಅವರ 

ಮಕೆಳನ್ನು  ಬಂಧಿತ ಪೊೀಷಕರಿಾಂದ ಒತಾು ಯಪೂವಮಕವಾಗ ತ್ತಗೆದುಕಳು ಲಾಗದೆ ಎಾಂದು ಈ 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆರೀಪಿಸಿ ಸಾಕೆಿ  ನ್ನಡಿದಿದ್ದಾ ರೆ. 

3. ಅಲಿದೆ ಈ ಪ್ರರ ಾಂತಯ ದಲಿ್ಲನ ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆಯ ಹಿಾಂಸಾಚಾರವನ್ನು  ಮನಗಂಡ 

ಬಹುರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಚಿೀನಾದ ಪ್ರ ಮಖ ಹತಿು  ಉದಯ ಮ ದ್ಾಂದಿಗನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  

ಕಡಿತಗಳಿಸಲು ಮಾಂದ್ದಗದೆ. 

  

ಈ ಆರೀಪಗಳಿಗೆ ಚೀನದ ಪಿ ತ್ರಕಿ್ತಯ: 

ಕಿಿನ್್ಜಿಯಾಾಂಗ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಚಿೀನಾದ ಆಡಳಿತದ 

ವಿರುದಧ  ವಷಮಗಳ ಹಿಾಂಸಾತಮ ಕ ಘಟನ್ನಗಳ ನಂತರ 

ಜಿಹಾದಿ ಪ್ರ ಚಾರದಿಾಂದ ಪ್ರ ಭಾವಿತರಾದವರನ್ನು  

ಆಮೂಲಾಗರ ವಾಗ ಮನ ಪ್ರಿವತಿಮಸಲು ಉದ್ಯ ೀಗ 

ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು  ಸಮಾಲ್ೀಚನ್ನ ನಿೀಡುತಿು ದೆ 

ಎಾಂದು ಚಿೀನಾ ಹೇಳಿದೆ. 
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ನಯ ಯಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು  ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

1. ಈ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗೆ ಸಕಾಮರದ ಬೆಾಂಬಲವಿಲಿ . 

2. ಇದರ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ಪ್ರ ಮಖ ವಕಿೀಲ ಜೆಫಿರ  ನೈಸ್ (Geoffrey Nice) ವಹಿಸಲ್ಲದ್ದಾ ರೆ. ಅವರು 

ಸ್ಯಬಿಮಯಾದ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಸಿಬಡಾನ್ ಮಲ್ೀಸ್ಯವಿಕ್ (Slobodan Milosevic) ಅವರ 

ವಿರುದಧ  ಕಾನ್ನನ್ನ ಕರ ಮ ಜರುಗಸಲು ಹೀರಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಿರ ಮನಲ್ 

ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

3. ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯ ನಿಧಾಮರವು ಎರಡೂ ಸಕಾಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಬದಧ ವಾಗುವುದಿಲಿವಾದರೂ, 

ಸಾವಮಜನಿಕವಾಗ ಸಾಕ್ಷಯ ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಕಿಿ ನ್್ಜಿಯಾಾಂಗ್ನಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ 

ಆಪ್ರದಿತ ದುಷೆ ೃತಯ ವನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕರ ಮ ತ್ತಗೆದುಕಳು ಲು 

ಒತಾು ಯಿಸುತು ದೆ ಎಾಂದು ಅದರ ಸಂಘಟಕರು ಭಾವಿಸುತಾು ರೆ. 

ಉಯಿಘರ್ ಗಳು ಯಾರು? 

1. ಉಯಿಘರ್ ಗಳು ಚಿೀನಾದ ವಾಯುವಯ  ಕಿಿ ನ್್ಜಿಯಾಾಂಗ ಪ್ರರ ಾಂತಯ ದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಅಲು ಸಂಖ್ಯಯ ತ 

ಮಸಿಿಾಂ ಸಮದ್ದಯ. ಅವರು ಕಿಿ ನ್್ಜಿಯಾಾಂಗ ಪ್ರರ ಾಂತಯ ದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಸುಮಾರು 40 

ಪ್ರ ತಿಶತದರ್ಷು ದ್ದಾ ರೆ. 

2. ಚಿೀನಾಕೆಿ ಾಂತ ಟಕಿಮ ಮತ್ತು  ಮಧಯ  ಏಷ್ಯಯ ದ ಇತರ ದೇಶಗಳಾಂದಿಗೆ ಉಯಿಘರ್ ಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ  

ನಿಕಟವಾದ ಜನಾಾಂಗೀಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಹಾಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 

3. ಉಯಿಘರ್ ಸಮದ್ದಯವು ತಮಮ ದೇ ಆದ ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಟಕಿಮಶ್ ಭಾಷೆಯಾಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗ 

ಮಾತನಾಡುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ತಮಮ ನ್ನು  ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕವಾಗ ಮತ್ತು  ಜನಾಾಂಗೀಯವಾಗ ಮಧಯ  

ಏಷ್ಯಯ ದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹತಿು ರವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತಾು ರೆ. 

4. ಚಿೀನಾ ಈ ಸಮದ್ದಯವನ್ನು  ಕವಲ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಅಲು ಸಂಖ್ಯಯ ತರೆಾಂದು ಗುರುತಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಅವರನ್ನು  ದೇಶದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಾ ಳಿೀಯ ಗುಾಂಪು ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು 

ನಿರಾಕರಿಸುತು ದೆ. 

5. ಪ್ರ ಸುು ತ, ಉಯಿಘರ್ ಜನಾಾಂಗೀಯ ಸಮದ್ದಯದ ಅತಿದ್ಡಡ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಚಿೀನಾದ 

ಕಿಿ ನ್್ಜಿಯಾಾಂಗ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ದೆ. 

6. ನ್ನರೆಯ ಮಧಯ  ಏಷ್ಯಯ ದ ದೇಶಗಳಾದ ಉಜೆಬ ೀಕಿಸಾು ನ್, ಕಿಗಮಸಾು ನ್ ಮತ್ತು  ಕಜಾಕಸಾಾ ನ್ ಗಳಲಿೂ  

ಉಯಿಘರ್ ಗಳು ಹೆಚಿಿ ನ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಕಂಡುಬರುತಾು ರೆ. 

ಭಯೀತಾು ದನ್ನ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕತಾವಾದದ ಕಿರುಕುಳ, ಬಲವಂತದ ಬಂಧನ, ತಿೀವರ  ತನಿಖ್ಯ, ಕಣಾು ವಲು ಮತ್ತು  

ಗುಲಾಮಗರಿಯಂತಹ ಸುಳುು  ಆರೀಪ್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಉಯಿಗರ್ ಮಸಿಿಮರನ್ನು  ದಶಕಗಳಿಾಂದ ಚಿೀನಾದ 

ಸಕಾಮರವು ನಿಾಂದಿಸುತಿು ದೆ. 

  

ಬೆಿಂಬಲ ನಿೀಡುವ ಭರವಸ್ಯ ನಿೀಡಿದ ಬಿ್ರ ಿಂಕೆನ್: 
(Blinken promises support for Gaza) 

ಸಂದಭಕ: 

ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಕಾಯಮದಶಿಮ ಆಾಂಟನಿ ಬಿಿಾಂಕ್ಕನ್ ಇತಿು ೀಚಿನ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಯುದಧ ದ ನಂತರ 

‘ಗಾಜಾ’ಕೆ್ಕ ’ “ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಬೆಾಂಬಲವನ್ನು  ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುವುದ್ದಗ” ಪ್ರ ತಿಜೆಾ  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಆದ್ದಗೂಯ , 

ಗಾಜಾದ ಉಗರ ಗಾಮ ‘ಹಮಾಸ್’ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕವಾಗ ಇರಿಸುವ 

ಬಗೆುಯೂ ಚರ್ಚಮ ನಡೆಯುತಿು ದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

1. ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಮತ್ತು  ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ 11 ದಿನಗಳ ಯುದಧ ವು 250 ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಜನರನ್ನು  

ಕಾಂದಿತ್ತ, ಹೆಚಿಾ ಗ ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯರು, ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಮಕವಾಗ ಸಮೃದಧ ವಲಿದ ಕರಾವಳಿ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪ್ಕ ವಿನಾಶಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. 
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2. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಇನ್ನು  ಜಾರಿಯಲಿ್ಲದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕದನ ವಿರಾಮವು 

ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲ-ಪ್ರಯ ಲೇಸಿು ನಿಯನ್ ಸಂಘಷಮದ ಆಧಾರವಾಗರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  

ಬಗೆಹರಿಸಿಲಿ . 

ಸೂಚನ: ಈ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಈ ಹಿಿಂದೆ ಆಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

 

ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ನ್ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚಚ ನ್ ಪರಿಶಿೀಲನಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ: 
(More scrutiny of Israel rights record sought) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇಸಿಾಮಿಕ್ ಸ್ಹಕಾರ ಸಂಘಟನಯ ಸ್ದಸ್ಯ  ರಾಷ್ ಿ ಗಳು  (Organization of Islamic 

Cooperation) ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ  (UN Human Rights Council) ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್, 

ಗಾಜ್ವ ಮತ್ತು  ಪಶಿಚ ಮ ದಂಡೆಯಲಿಿನ್ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಉಲಿಿಂಘನಯ ಬಗೆು  ವರದಿ ಮಾಡಲು ಶಾಶವ ತ 

ಆಯೀಗವನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಕರೆ ನಿೀಡುತಿು ವೆ. 

1. ಈ ಬೇಡಿಕ್ಕಯು ಅಾಂಗೀಕಾರವಾದರೆ, ಇದು ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಉನು ತ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಯಿಾಂದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಅಭೂತಪೂವಮ ಮಟು ದ ಪ್ರಿಶಿೀಲನ್ನಯು ನಡೆಯಲ್ಲದೆ. 

ಇಸ್ಯರ ೀಲ್- ಪ್ರಯ ಲೆಸ್ಯು ೈನ್ ಸಂಘಷಮ, ಇತಿು ೀಚಿನ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ು  ನೀಡಿ: 

https://www.insightsonindia.com/2021/05/12/whats-happening-in-jerusalem/ 

https://www.insightsonindia.com/2021/05/19/israel-palestine-conflict/ 

  

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಕುರಿತ್ತ: 

‘ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳಿ’ (UN Human Rights Council- UNHRC) ಅನ್ನು  2006 

ರಲಿಿ  ಮರುಸಂಘಟಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ, ಅದರ ನಿಕಟಪೂವಮ ಸಂಘಟನ್ನಯಾದ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಮಾನ್ವ 

ಹಕುಕ ಗಳ ಆಯೀಗ (UN Commission on Human Rights)ದ ‘ವಿಶಾವ ಸಾಹಕತೆಯ ಕರತೆಯನ್ನು ’ 

ನಿವಾರಿಸ್ಲು UNHRCಯು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ರ್ (Office of the High Commissioner for Human Rights -

OHCHR) ಕಚೇರಿಯು ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯಮದಶಿಮಯಾಗ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

ಪಿಧಾನ್ ಕಛೇರಿ : ಸಿವ ಟಜ ಲೆಕಿಂಡ್ನ್ ಜಿನಿೀವಾದಲಿಿದೆ. 

  

ಸಂಯೀಜನ: 

1. ಪ್ರ ಸುು ತ, ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಮಂಡಳಿ (UNHRC) 47 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ, 

ಮತ್ತು  ಇಡಿೀ ವಿಶವ ದ ಭೌಗೀಳಿಕ ಪ್ರರ ತಿನಿಧಯ ವನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ವಾರ್ಷಮಕ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಸಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಪ್ರ ತಿ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಮೂರು ವಷಮಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯೆ  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಒಾಂದು ದೇಶಕೆ್ಕ  ಒಾಂದು ಸಾಾ ನವನ್ನು  ಗರಿಷಠ  ಎರಡು ಬ್ರರಿ ಸತತವಾಗ ಹಾಂದಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 

ಅಾಂದರೆ 2 ಕೆಿ ಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಬ್ರರಿ ಸತತವಾಗ ಆಯೆಯಾಗಲು ಅವಕಾಶವಿಲಿ . 

UNHRC ಯ ಸ್ದಸ್ಯ ತ್ವ ವು ಸ್ಮಾನ್ ಭೌಗೀಳಿಕ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು  ಆಧ್ರಿಸಿದೆ. ಸಾಥ ನ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆಯು 

ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇದೆ: 

1. ಆಫಿರ ಕನ್ ದೇಶಗಳು: 13 ಸಾಾ ನಗಳು. 

2. ಏಷ್ಯಯ -ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ದೇಶಗಳು: 13 ಸಾಾ ನಗಳು. 

https://www.insightsonindia.com/2021/05/12/whats-happening-in-jerusalem/
https://www.insightsonindia.com/2021/05/19/israel-palestine-conflict/
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3. ಲಾಯ ಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಮತ್ತು  ಕ್ಕರಿಬಿಯನ್ ದೇಶಗಳು: 8 ಸಾಾ ನಗಳು. 

4. ಪ್ಶಿಿ ಮ ಯುರೀಪಿಯನ್ ಮತ್ತು  ಇತರ ದೇಶಗಳು: 7 ಸಾಾ ನಗಳು. 

5. ಪೂವಮ ಯುರೀಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು: 6 ಸಾಾ ನಗಳು. 

 ಕಾಯಕಗಳು: 

1. ಮಂಡಳಿಯು, ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಎಲಿಾ  193 ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳ ‘ಸಾವಕತಿ್ರ ಕ ಆವತ್ಕಕ ವಿಮಶ್ಕ’ 

(Universal Periodic Review- UPR) ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆು  ಕಡಾಡ ಯವಲಿದ ನಿಣಕಯಗಳನ್ನು  ಹರಡಿಸುತು ದೆ. 

2. ಇದು ನಿದಿಮಷು  ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಉಲಿಾಂಘನ್ನಗಾಗ ತಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ತನಿಖ್ಯಯ 

ಪ್ರ ಗತಿಯನ್ನು  ನೀಡಿಕಳುು ತು ದೆ. 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಿಂದೆ ಇರುವ ಸ್ವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ 

ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ‘ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳಾದ ಸದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, 

ಚಿೀನಾ ಮತ್ತು  ರಷ್ಯಯ ಗಳ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ದ್ದಖಲೆಗಳು ಮಂಡಳಿಯ ಉದೆಾ ೀಶ ಮತ್ತು  

ಧ್ಯಯ ೀಯಕೆ್ಕ  ಹಾಂದಿಕ್ಕಯಾಗುವುದಿಲಿ , ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ವಿಮಶಮಕರು ಪ್ರಿಷತಿು ನ ಪ್ರ ಸುು ತತ್ತಯನ್ನು  

ಪ್ರ ಶಿು ಸುತಾು ರೆ. 

2. UNHRC ಯಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಪ್ರಶಿಿಮಾತಯ  ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತಿು ದಾ ರೂ, ಅವರು ಮಾನ್ವ 

ಹಕುಕ ಗಳ ತ್ರಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು  ತ್ಪ್ರಪ ಗಿ ಅರ್ಥಕಸಿಕಳುಳ ತ್ರು ದಾದ ರೆ. 

3.  UNHRC ಯ ಕಾಯಮವೈಖರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಅದರ ಆದೇಶಗಳನ್ನು  ಪ್ರಲಿಸ್ದರುವುದು 

ಗಂಭಿೀರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 

4.  ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಪ್ರ ಬಲ ರಾಷು ರಗಳ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವಿಕೆ ಯ ಕರತೆ. 

ಕಳೆದ ಒಿಂದು ದಶಕದಲಿಿ  ಚೀನ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಅಿಂಗ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳಲಿಿ  ತ್ನ್ು  

ಪಿಭಾವವನ್ನು  ವಿಸ್ು ರಿಸಿದೆ: ಒಿಂದು ಅಧ್ಯ ಯನ್: 
(China expanded influence in UN bodies over the past decade: Study) 

ಸಂದಭಕ: 

ಚಿೀನಾ, ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ  (United Nations- UN) ಮತ್ತು  ಅದರ ಅಾಂಗ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ತನು  ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  

ವಿಸು ರಿಸಲು ಕಳೆದ ಒಾಂದು ದಶಕದಲಿ್ಲ  ಹಲವಾರು ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

  

ಚೀನ ಕೈಗಿಂಡ ವಿವಿಧ್ ಕಿಮಗಳು: 

ಧ್ನ್ಸ್ಹಾಯದಲಿಿ  ಹೆಚಚ ಳ: ಚಿೀನಾ ಈ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವ ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ ದೇಣಿಗೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 

350% ಹೆಚಿ ಳವಾಗದೆ. 

ಪಿಭಾವಶಾಲಿ ಸಾಥ ನ್(Dominant position): ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಅಧಿೀನದಲಿ್ಲ  ಇಲಿದ ಹಲವಾರು ಬಹುಪ್ಕೆಿೀಯ 

ಸಂಸ್ಯಾ  (non-UN multilateral bodies) ಗಳಲಿ್ಲ  ಚಿೀನಾ ತನು  ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಿಕಾಂಡಿದೆ.ಮತ್ತು  ಸಿಬಬ ಾಂದಿ 

ಮತ್ತು  ಧನಸಹಾಯದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  (ಉದ್ದ: ಅಾಂತರಾರ್ಷು ರೀಯ ದೂರಸಂಪ್ಕಮ ಸಂಸ್ಯಾ - ITU ಮತ್ತು  

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಂಸ್ಯಾ - UNIDO) ಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಈಗ 

“ಪ್ರ ಭಾವಶಾಲ್ಲ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದೆ”. 

ಫೀಕಸ್ ಗಿ್ಲಪ್: ಚಿೀನಾದ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ಅಭುಯ ದಯವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು  

ಬಿೀಜಿಾಂಗ್ನ ಬೆಲ್ು  ಮತ್ತು  ರೀಡ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ್ನಂತಹ ಯೀಜನ್ನಗಳನ್ನು  ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸಲು 

ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿೀನಾದ 

ಗಮನ ಕಾಂದಿರ ೀಕರಿಸಿದೆ. 

  

ಈ ಕಿಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು: 
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1. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ 15 ಪಿಮುಖ ಏಜೆನಿೂ ಗಳಲಿಿ  ನಲುಕ  ಏಜೆನಿೂ ಗಳು ಚೀನದ ನೇರ 

ನಯಕತ್ವ ದಲಿಿವೆ. ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ- ಅಾಂತರಾರ್ಷು ರೀಯ ದೂರಸಂಪ್ಕಮ ಸಂಸ್ಯಾ (ITU), 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಂಸ್ಯಾ (UNIDO), ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷ ಸಂಸ್ಯಾ  (FAO) 

ಮತ್ತು  ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಯಾ  (ICAO). 

2. ವಿಶವ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್, ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF), ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಡಲ ಸಂಸ್ಯಾ  

(IMO), ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಸಂಸ್ಯಾ  (UNESCO), ಮತ್ತು  

ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ  (WHO) ಸೇರಿದಂತ್ತ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಈ ಒಿಂಬತ್ತು  ಏಜೆನಿೂ ಗಳಲಿಿ  

ಚೀನದ ಉಪ್ರಧ್ಯ ಕ್ಷರು ಇದಾದ ರೆ. 

ಈ ಸಾಥ ನ್ಗಳಿಿಂದ ಚೀನಗೆ ಆಗುವ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳೇನ್ನ? 

ಅಾಂತರಾರ್ಷು ರೀಯ ದೂರಸಂಪ್ಕಮ ಸಂಸ್ಯಾ - ITU ಯು, ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ರುವ ಚಿೀನಾದ 

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು  ಸಹ ಹಾಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯು ಚಿೀನಾ ಬೆಾಂಬಲ್ಲತ ಪ್ರ ಮಖ ಕಂಪ್ನಿಗಳಾದ ಹುವಾವೇ 

ಮತ್ತು  ಅದರ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಆಫಿರ ಕಾ ಖಂಡ, ಪ್ಸಿಫಿಕ್, ಮತ್ತು  ದಕೆಿಣ ಮತ್ತು  ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಯಯ ದಂತಹ 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ವಿರಳವಾಗ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಾದ  ಮಾರುಕಟೆು ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕಾಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ತಡಗರುವ 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಏಜೆನಿಿ  ಗಳಾಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕಾಂಡು ಕಾಯಾಮನ್ನಷ್ಯಠ ನ ಮಾಡಲು ಖ್ಯತರಿಪ್ಡಿಸುತು ದೆ.  (ಉದ್ದ: 

ಆರ್ಥಮಕ ಸಹಾಯಕೆಾ ಗ ಬಿ್ರಕ್್ಚೇನ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸಿವ ೀಕಾರ). 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಧ  ಸಂಸ್ಯಥ (UNIDO): ಚಿೀನಾ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಸಂಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ತನು  ಬೆಲ್ು  ಮತ್ತು  ರೀಡ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ (BRI) ಉಪ್ಕರ ಮದ್ಾಂದಿಗೆ ಸಂಯೀಜಿಸಿದೆ, 

ಇದನ್ನು  UNIDO ಈಗ ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸುತು ದೆ. 

ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ನಗರಿಕ ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ ಸಂಸ್ಯಥ  (ICAO): ವಾಯು ಸಂಚರಣೆ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತಾ 

ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವ ICAO ನಲಿ್ಲ   ಚಿೀನಾ ತಾನ್ನ ಹಾಂದಿರುವ ಸಾಾ ನದ ಪ್ರ ಭಾವದಿಾಂದ್ದಗ 

 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಚರ್ಚಮಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸದಂತ್ತ 

ತಡೆಯುವಲಿ್ಲ  ಯಶಸಿವ ಯಾಯಿತ್ತ. ಅದೇ ರಿೀತಿ ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಮೇಲೆ ಹಾಂದಿರುವ ಅಸಮಾನಯ  

ಪ್ರ ಭಾವದಿಾಂದ್ದಗ ತೈವಾನ್ ಅನ್ನು  ಅಲಿ್ಲಯೂ ಕ್ಕಡ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ ಕುರಿತ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚಮಗಳಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸದಂತ್ತ ಹರಗಟಿು ತ್ತ. 

  

ಇತ್ರ ದೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಪಿತ್ರಕಿ್ತಯಿಸ್ತತ್ರು ವೆ? 

ಚಿೀನಾದಿಾಂದ ಬರುವ ಅಾಂರ್ಚ ಮತ್ತು  ಮೇಲ್ ಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಅಾಂರ್ಚಚಿೀಟಿ ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಅಮೆರಿಕವು 

2019 ರಲಿಿ  ಅಿಂಚೆ ಒಪಪ ಿಂದ (Postal Treaty) ವನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ ಮರು ಮಾತ್ತಕತ್ತ ನಡೆಸಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. 

ಏಕ್ಕಾಂದರೆ, ಯುಎಸ್ ನ ಎರಡು ಸಾ ಳಗಳ ನಡುವೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು  ಸಾಗಸುವುದು ಚಿೀನಾದಿಾಂದ ಯುಎಸ್ ಗೆ 

ಸರಕುಗಳನ್ನು  ಸಾಗಸುವುದಕೆಿಾಂತ ದುಬ್ರರಿಯಾಗದೆ ಎಾಂಬ ಮಾಹಿತಿಯು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಅಮೇರಿಕಾ 

ಈ ನಿಧಾಮರವನ್ನು  ಕೈಗಾಂಡಿತ್ತ. 

  

ಚೀನದ ಇಿಂತ್ಹ ನ್ಡೆಗಳನ್ನು  ಭಾರತ್ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬಹುದು? 

1. ನಿಯಮ ರೂಪ್ಕರಾಗ ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಕಿರ ಯ ಪ್ರತರ . 

2. ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಸರ ಒಕೆ್ಕ ಟ ಮತ್ತು  ವಿಪ್ತ್ತು  ಸಿಾ ತಿಸಾಾ ಪ್ಕ ಮೂಲಸಕಯಮಕೆಾ ಗ ಒಕೆ್ಕ ಟ 

(Coalition for Disaster Resilient Infrastructure- CDRI) ದಂತಹ ತನು ದೇ ಆದ ಬಹುಪ್ಕೆಿ ೀಯ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ನೇತೃತವ  ವಹಿಸುವುದು. 

3. ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕಿು  ಗಳಲಿ್ಲ  ದ್ಡಡ  ಪ್ರತರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುವ ಸಾಧಯ ತ್ತ ಇರುವ ಏಜೆನಿಿ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ ಕಡುಗೆಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

4. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಭಾವಶಾಲ್ಲ ನಿೀತಿ ನಿರೂಪ್ಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಾ ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತಿೀಯ 

ಪ್ರ ಜೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರರ ಯೀಜಿಸುವುದು. 
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UAEಯ ಗೀಲಡ ನ್ ವಿೀಸಾ ಯೀಜನ: (UAE’s Golden Visa) 
  

ಸಂದಭಕ: 

ಬ್ರಲ್ಲವುಡ್ ನಟ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಸಂಯುಕು  ಅರಬ್ ಒಕೆ್ಕಟ (United Arab Emirates- UAE) 

ಸಕಾಮರದಿಾಂದ ಗೀಲಡ ನ್ ವಿೀಸಾ  ಪ್ಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

ಏನ್ದು ಗೀಲಡ ನ್ ವಿೀಸಾ? 

2019 ರಲಿ್ಲ , ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮರೇಟಿ್  (UAE) ದೀಘಾಕವಧಿಯ ನಿವಾಸ್ ವಿೀಸಾಗಳಿಗಾಗಿ ಹಸ್ 

ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯನ್ನು  ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ವಿದೇಶಿ ಪಿಜೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ 

ಪಿ್ರಯೀಜಕರ ಅಗತ್ಯ ವಿಲಿದೆ ಯುಎಇಯಲಿಿ  ವಾಸಿಸ್ಲು, ಕೆಲಸ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಅಧ್ಯ ಯನ್ 

ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದರ ಹರತಾಗ ಈ ಹಸ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿದೇಶಿ 

ಪ್ರ ಜೆಗಳು ವಯ ವಹಾರದ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್್ಟ  ಮಾಲಿೀಕತ್ವ ದ್ಿಂದಗೆ ವಾಯ ಪ್ರರ-ವಹಿವಾಟು ನ್ಡೆಸ್ಲು 

ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

  

ಗೀಲಡ ನ್ ವಿೀಸಾ ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಿೀಡಲಾಗುವ ಕಡುಗೆಗಳು: 

ಗೀಲಡ ನ್ ವಿೀಸಾ ವಯ ವಸ್ಯಾಯು ಮಖಯ ವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಗುಿಂಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನ್ರಿಗೆ ದೀಘಾಕವಧಿಯ 

ನಿವಾಸ್ದ (5 ಮತ್ತು  10 ವಷಕಗಳು) ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ು ದೆ: 

1. ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ದರರು, ಉದಯ ಮಗಳು, ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಪ್ರ ತಿಭೆ ಹಾಂದಿರುವ ವಯ ಕಿು ಗಳು ಸಂಶೀಧಕರು, 

ವೈದಯ ಕಿೀಯ ವೃತಿು ಪ್ರರು ಮತ್ತು  ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ಜಾಾ ನ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ತಿಭಾವಂತರು 

ಮತ್ತು  ಅಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಮಗಳು. 

Eligibility requirements (Have a brief overview; need not mug up): 

ಅಹಕತಾ ಅವಶಯ ಕತೆಗಳು (ಸಂಕಿ್ತಪು  ಅವಲೀಕನ್ವನ್ನು  ಮಾಡಿರಿ; ಕಂಠ ಪ್ರಠ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲಿ ): 

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ: 

1. ಕನಿಷಠ  10 ಮಲ್ಲಯನ್ AED ಠೇವಣಿ (ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮರೇಟಿ್  ದಿಹಾಮಮ್) ಹೂಡಿಕ್ಕ 

ನಿಧಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ನಿಯ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  10 ಮಲ್ಲಯನ್ ಮೌಲಯ ದ ಸಾವಮಜನಿಕ ಬಂಡವಾಳ 

ಹೂಡಿಕ್ಕ. 

2. ಒಟ್ಟು  ಹೂಡಿಕ್ಕಯ 60% ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಯು ೀಟ್ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಇರಬ್ರರದು. ಅಾಂದರೆ ಸಿಾ ರಾಸಿು ಯ 

ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಇರಬ್ರರದು. 

3. ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾದ ಮೊತು ವನ್ನು  ಸಾಲವಾಗ ನಿೀಡಬ್ರರದು, ಅಥವಾ ಸವ ತ್ತು ಗಳ 

ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ , ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ದರರು ಪೂಣಮ ಮಾಲ್ಲೀಕತವ ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕಳು ಬೇಕು. 

4. ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ದರರು ಕನಿಷಠ  ಮೂರು ವಷಮಗಳವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕಳು ಲು 

ಶಕು ರಾಗರಬೇಕು. 

5. ವಾಯ ಪ್ರರ ಪ್ರಲುದ್ದರರನ್ನು  ಸೇರಿಸಲು ಗೀಲಡ ನ್ ವಿಸಾ ಅನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು  

ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪ್ರ ತಿ ಪ್ರಲುದ್ದರನ್ನ 10 ಮಲ್ಲಯನ್ AED ಕಡುಗೆ ನಿೀಡುತಾು ನ್ನ. 

6. ಗೀಲಡ ನ್ ವಿಸಾ ಹಾಂದಿರುವವರು ತಮಮ  ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳನ್ನು , ಒಬಬ  

ಕಾಯಮನಿವಾಮಹಕ ನಿದೇಮಶಕ ಮತ್ತು  ಒಬಬ  ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು  ಸಹ ಈ ವಿೀಸಾ ಸಲಭಯ ಕೆ್ಕ  

ಸೇರಿಸಿಕಳು ಬಹುದು. 

ವಿಶೇಷ ಪಿ ತ್ರಭೆ ಹಿಂದರುವ ವಯ ಕ್ತು ಗಳಿಗೆ: 

ಈ ವಗಮದಲಿ್ಲ  ವೈದಯ ರು, ಸಂಶೀಧಕರು, ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು, ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ದರರು ಮತ್ತು  ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ 

ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಆಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆ್ಕೀತರ ಗಳು ಮಾನಯ ತ್ತ ನಿೀಡಿದ ನಂತರ 10 ವಷಮಗಳ ವಿೀಸಾ 

ನಿೀಡಬಹುದು. ಈ ವಿೀಸಾವು, ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಮಕೆಳಿಗೂ ವಿಸು ರಣೆಯಾಗುತು ದೆ. 
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 5 ವಷಕಗಳ ವಿೀಸಾಕೆಕ  ಅಹಕತೆ: 

1. ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ದರರು ಕನಿಷಠ  5 ಮಲ್ಲಯನ್ AED ಯ ಒಟ್ಟು  ಮೌಲಯ ದ ಸವ ತ್ತು ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕ್ಕ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

2. ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಯು ೀಟು ಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ಮೊತು ವು ಸಾಲದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಬ್ರರದು. 

3. ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಕನಿಷಠ  ಮೂರು ವಷಮಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಸಿಕಳು ಬೇಕು. 

ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ವಿದಾಯ ರ್ಥಕಗಳಿಗಾಗಿ: 

1. ಸಕಾಮರಿ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗ ಮಾಧಯ ಮಕ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಠ  95% ದಜೆಮಯನ್ನು  

ಸಾಧಿಸುವಅತ್ತಯ ತು ಮ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಮಗಳು. 

2. ದೇಶಿಯ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಿ ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯಗಳ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಮಗಳು ಪ್ದವಿ ಪ್ಡೆದ ನಂತರ ಕನಿಷಠ  

3.75 ಜಿಪಿಎ ಹಾಂದಿರಬೇಕು. 

ಈ ನ್ಡೆಯ ಹಿಿಂದನ್ ಕಾರಣಗಳು: 

1. ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಮತ್ತು  ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತದಿಾಂದ್ದಗ ಯುಎಇಯ ಆರ್ಥಮಕತ್ತಯು 

ತಿೀವರ ವಾಗ ತತು ರಿಸಿದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ವಲಸಿಗರು UAE ಯನ್ನು  ತರೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗದೆ. 

2. UAE ಸಕಾಮರದ ಈ ಕರ ಮವು ವಲಸ್ಯ ಹೀದವರನ್ನು  ಮರಳಿ ಕರೆತ್ರುವುದು ಮತ್ತು  ಗಲ್್  

ದೇಶದಲಿಿ  “ಪಿ ತ್ರಭಾವಂತ್ ಜನ್ರು ಮತ್ತು  ಉತ್ಕ ೃಷ್  ಮನ್ಸಿೂ ನ್ ಜನ್ರನ್ನು ” 

ಉಳಿಸಿಕಳುಳ ವ ಮತ್ತು  ರಾಷ್ ಿ  ನಿಮಾಕಣಕೆಕ  ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ಉದೆದ ೀಶಿಸಿದೆ. 

3. UAE ಸಕಾಮರದ ಈ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು, ಪ್ರಿಣತಿಯ ವಿವಿಧ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳಿಾಂದ ಪಿ ತ್ರಭಾನಿವ ತ್ 

ವೃತ್ರು ಪರರನ್ನು  ಆಕಷಿಕಸ್ತತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ನಾವಿೀನಯ ತ್ತ, ಸೃಜನಶಿೀಲತ್ತ ಮತ್ತು  ಅನವ ಯಿಕ 

ಸಂಶೀಧನ್ನಗಳನ್ನು  ಮತು ಷ್ಟು  ಪೊರ ೀತಿಾ ಹಿಸುತು ವೆ,ಯುಎಇ ಯಲಿ್ಲ  ವೃತಿು ಜಿೀವನವನ್ನು  

ಆರಂಭಿಸಲು ವಿಶವ ದ ಅತಯ ಾಂತ ಪ್ರ ತಿಭಾವಂತ ಮನಸಿು ಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು  ಮಾಡುತು ದೆ. 

ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಮಹತ್ವ : 

1. ಈ ಹಸ ನಿಯಮಗಳು ಗಲ್ಫ  ರಾಷು ರಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿಿ ನ ಭಾರತಿೀಯ ವೃತಿು ಪ್ರರು ಮತ್ತು  

ಉದಯ ಮಗಳನ್ನು  ಆಕರ್ಷಮಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತ-ಯುಎಇ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸುತು ದೆ. 

2. ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಬಮಾಂಧಗಳನ್ನು  ಸಡಿಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ ಕ್ಕಲಸ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು 

ಬಯಸುವ ಮಹತಾವ ಕಾಾಂಕೆ್ಕಯ ಭಾರತಿೀಯರು UAE ಗೆ ಮರಳಲು ಸಹ ಈ ನಿಯಮಗಳು 

ಅನ್ನಕ್ಕಲಕರವಾಗವೆ, ಇದಕೆಾ ಗ ಭಾರತವು 2020 ರ ನವೆಾಂಬರ್ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಗಲ್್  ಸ್ಹಕಾರ 

ಮಂಡಳಿಯ (GCC) ಸದಸಯ ರಲಿ್ಲ  ವಿನಂತಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತು . 

  

ಗಾಜ್ವ ಮೇಲಿನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು  “ಯುದಾಧ ಪರಾಧ್” ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು: 
(Gaza attack may constitute ‘war crimes’) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳ ಮಖಯ ಸಾ ರು   ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ಗಾಜ್ವದ ಮೇಲೆ ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ನ್ಡೆಸಿದ 

ಮಾರಣಾಿಂತ್ರಕ ವಾಯುದಾಳಿಗಳನ್ನು  ‘ಯುದಧ  ಅಪರಾಧ್’ ಎಾಂದು ವಗೀಮಕರಿಸಬಹುದ್ದಗದೆ  ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

1. ಏತನಮ ಧ್ಯಯ , ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ ಸಮಗರ ವಾದ, ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ 

ತನಿಖ್ಯಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವ ಬಗೆು  ಚಚಿಮಸುತಿು ವೆ. 

ಮುಿಂದನ್ ನ್ಡೆ ಏನ್ನ? 
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ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕ ಆಸಿು ಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ದ್ದಳಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳು ವಿವೇಚನ್ನಯಿಲಿದ ಮತ್ತು  

ಅಸಮಂಜಸವೆಾಂದು ಕಂಡುಬಂದಲಿ್ಲ , ಅಾಂತಹ ದ್ದಳಿಗಳನ್ನು    ‘ಯುದಧ  ಅಪ್ರಾಧ’ ಎಾಂಬ ವಗಮದಲಿ್ಲ  

ಸೇರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಕಳೆದ ಶುಕರ ವಾರ ಆದ ಕದನವಿರಾಮಕೆಿಾಂತ 

ಮೊದಲು, ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲನ 

ವಾಯುದ್ದಳಿ ಮತ್ತು  ಫಿರಂಗ ಗುಾಂಡಿನ 

ದ್ದಳಿಯಲಿ್ಲ  66 ಮಕೆಳು ಸೇರಿದಂತ್ತ 254 

ಪ್ರಯ ಲೆಸಿು ೀನಿಯಾದ ಜನರು 

ಸಾವನು ಪಿು ದರು ಮತ್ತು  11 ದಿನಗಳ 

ಸಂಘಷಮದಲಿ್ಲ  1,900 ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಜನರು 

ಗಾಯಗಾಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

  

‘ಯುದಧ  ಅಪರಾಧ್’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಪ್ರ ಕಾರ, ಯುದಧ  ಅಪ್ರಾಧವು (War Crime) ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಅಥವಾ ದೇಶಿೀಯ ಸಶಸು ರ 

ಸಂಘಷಮದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಾಗರಿಕರು ಅಥವಾ “ಶತ್ತರ  ಹೀರಾಟಗಾರರ” ವಿರುದಧ ದ ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ 

ಕಾನ್ನನಿನ ಗಂಭಿೀರ ಉಲಿಾಂಘನ್ನಯಾಗದೆ. 

1. ನರಮೇಧ ಮತ್ತು  ಮಾನವಿೀಯತ್ತಯ ವಿರುದಧ ದ ಅಪ್ರಾಧಗಳಿಗೆ ವಯ ತಿರಿಕು ವಾಗ, ಯುದಧ  

ಅಪರಾಧ್ಗಳು ಸ್ಶಸ್ು ಿ  ಸಂಘಷಕದ ಸಂದಭಕದಲಿಿ  ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪರಾಧ್ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ು ವೆ. 

ಜಿನಿೀವಾ ಸ್ಮಾವೇಶಗಳು: 

1949 ರಲಿಿ  ಸ್ಹಿ ಮಾಡಿದ ನಲುಕ  ಜಿನಿೀವಾ ಸ್ಮಾವೇಶಗಳಲಿ್ಲ  (Geneva Conventions) ಯುದಧ  

ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಅಥಮವನ್ನು  ಸು ಷು ಪ್ಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

1. ನಾಲೆ ನೇ ಜಿನಿೀವಾ ಸಮಾವೇಶದ 147 ನೇ ವಿಧಿಯು ಯುದಧ  ಅಪ್ರಾಧಗಳನ್ನು  

“ಉದೆಾ ೀಶಪೂವಮಕವಾಗ ಕಲಿುವುದು, ಚಿತರ ಹಿಾಂಸ್ಯ ಅಥವಾ ತಿೀವರ ವಾಗ ನೀವು 

ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುವ ಅಮಾನವಿೀಯವಾದ ಕೃತಯ ” ಎಾಂದು ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುತು ದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  

ಉದೆಾ ೀಶಪೂವಮಕವಾಗ ದ್ಡಡ  ನೀವು ಅಥವಾ ದೇಹ ಅಥವಾ ಆರೀಗಯ ಕೆ್ಕ  ಗಂಭಿೀರವಾದ 

ಗಾಯ ಉಾಂಟ್ಟ ಮಾಡುವುದು, ಕಾನ್ನನ್ನಬ್ರಹಿರ ಗಡಿೀಪ್ರರು ಅಥವಾ ವಗಾಮವಣೆ ಅಥವಾ 

ಸಂರಕೆಿತ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಒತ್ತು ಯಾಳನಾು ಗಸುವುದು, ಅಕರ ಮ ಜೈಲು ಶಿಕೆ್ಕ , ವಾಯ ಪ್ಕ ವಿನಾಶವನ್ನು  

ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಯನ್ನು  ಸಾವ ಧಿೀನಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುದು, ಎಾಂದು ಹೇಳುತು ದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ  

ಮಲ್ಲಟರಿ ಅವಶಯ ಕತ್ತಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತಕಮಬದಧ ವಲಿದ ಮತ್ತು  ಕಾನ್ನನ್ನಬ್ರಹಿರವಾದ ಹಾಗೂ 

ಉದೆಾ ೀಶಪೂವಮಕ ಮತ್ತು  ನಿದಮಯ ಕರ ಮಗಳು ಸೇರಿವೆ ”. 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಅಪರಾಧ್ ನಯಯಾಲಯದ (ICC) ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು: 

ಅಾಂತರಾರ್ಷು ರೀಯ ಅಪ್ರಾಧ ನಾಯ ಯಾಲಯದ ರೀಮ್ ಶಾಸನವು (Rome Statute) ಯುದಧ  

ಅಪ್ರಾಧಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುವ ಅಪ್ರಾಧಗಳ ಪ್ಟಿು ಯನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಿದೆ. ರೀಮ್ ಶಾಸನವು ಬಲವಂತದ 

ಗಭಮಧಾರಣೆಯನ್ನು  ಯುದಧ  ಅಪ್ರಾಧವೆಾಂದು ಗುರುತಿಸುತು ದೆ. 

  

ಪಿಮಾಣಾನ್ನಗುಣತೆ, ಭಿನ್ು ತೆ ಮತ್ತು  ಮುನು ಚಚ ರಿಕೆ: 
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ಮಾನ್ವಿೀಯ ಕಾನ್ಸನಿನ್ ಮೂರು ಪಿಮುಖ ಸ್ು ಿಂಭಗಳು  , ಪ್ರ ಮಾಣಾನ್ನಗುಣತ್ತ (Proportionality)  

              ಭಿನು ತ್ತ (distinction) ಮತ್ತು  ಮನ್ನು ಚಿ ರಿಕ್ಕ (precaution) ಯ ತತವ ಗಳಾಗವೆ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ಒಾಂದು ತತವ  ಅಥವಾ ಎಲಿಾ  ತತವ ಗಳನ್ನು  ಉಲಿಾಂಘಿಸಿದರೆ, ಯುದಧ  ಅಪ್ರಾಧವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

ವೈರಸ್ ನ್ ಮೂಲದ ಬಗೆಗ  ತ್ನಿಖ್ಯ ನ್ಡೆಸ್ಲು ಆದೇಶ ನಿೀಡಿದ ಬೈಡನ್: 
(Biden orders probe into virus origins) 

 ಸಂದಭಕ: 

ಅಮೇರಿಕಾ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಜೀ ಬೈಡನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗುಪ್ು ಚರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ COVID-19 ನ ಮೂಲವನ್ನು  

ವಿಶಿ್ನೀರ್ಷಸಲು, ಮಾಡಲಾಗುತಿು ರುವ ತಮಮ  ಸತಯ  ಪ್ತ್ತು ಹಚಿ್ಚ ವ ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು  “ದಿವ ಗುಣಗಳಿಸಲು” 

ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಈ ಕರೀನ್ ವೈರಸ್ ಮಾನ್ವ-ಪಿ್ರಣಿಗಳ ಪರಸ್ಪ ರ ಸಂಪಕಕದಿಂದ 

ಹುಟ್ಿ ದೆಯೀ ಅಥವಾ ಪಿಯೀಗಾಲಯದಲಿಿನ್ ಆಕಸಿೂ ಕ ಸೀರಿಕೆಯ ಮೂಲಕ 

ಹರಹಮಿೂ ದೆಯೀ ಎಿಂದು ನಿಧ್ಕರಿಸ್ಲು ಅವರು ಬಯಸಿದಾದ ರೆ. 

ಸಮಗರ , ಪ್ರರದಶಮಕ, ಸಾಕ್ಷಯ  ಆಧಾರಿತ ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ತನಿಖ್ಯಯಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  

ಸಂಬಂಧಿತ ದತಾು ಾಂಶ ಮತ್ತು  ಪುರಾವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶವನ್ನು  ಒದಗಸಲು ಚಿೀನಾದ ಮೇಲೆ ಒತು ಡ ಹೇರಲು 

ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಾಂತ ಸಮಾನ ಮನಸೆ  ಪ್ರಲುದ್ದರರಾಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಇದು ಮಾಂದುವರಿಸುತು ದೆ 

ಎಾಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಯು ೀಟಿ್  ಹೇಳಿದೆ. 

  

ಈ ನ್ಡೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

ಈ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯು SARS-COV-2 ವೈರಸ್್ನ ಉಗಮದ ಬಗೆು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಮಕು ವಾಗರಲು ಚಿೀನಾದ ಮೇಲೆ 

ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ರುವ ಒತು ಡವನ್ನು  ಗಮನಾಹಮವಾಗ ಹೆಚಿಿ ಸುತು ದೆ, 2020 ರ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಕರೀನ 

ವೈರಸ್ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗ ಚಿೀನಾದ ನಗರವಾದ ವುಹಾನ್್ನಲಿ್ಲ  ಮೊದಲು ಹರಡಿತ್ತ, ವಿಶೇಷವೆಾಂದರೆ, 

ವೈರಾಣ್ಣಗಳನ್ನು  ಪೊೀರ್ಷಸಿ, ಛೇಧಿಸಿ, ಪ್ರಿೀಕೆಿಸುವಲಿ್ಲ  ವಿಶವ ಖ್ಯಯ ತಿ ಪ್ಡೆದ ಘೀರಭದರ  ವೈರಾಣ್ಣ 

ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸ್ಯಾಯಾದ ವುಹಾನ್ ಇನ್್ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ (WIV) ಯು ಇರುವುದು ವುಹಾನ್ 

ನಗರದಲಿ್ಲಯೇ. 

  

ವುಹಾನ್್ನ್ಲಿಿನ್ ಲಾಯ ಬ್ ಮೇಲೆಯೇ ಏಕೆ ಗಮನ್ ಕೇಿಂದಿ ೀಕರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ? 

ವುಹಾನ್ ಇನ್್ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ವೈರಾಲಜಿ (WIV) ಯು ಪ್ರ ಯೀಗಕೆಾ ಗ ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳಿಾಂದ ಆನ್ನವಂಶಿಕ 

ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುತು ದೆ. 

1. 2002 ರಲಿಿ  SARS-CoV-1 ವೈರಸ್ ನ್ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಏಕಾಏಕ್ತ 

ಹರಡುವಿಕೆಯು ಚಿೀನಾದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. ಆ ನಂತರ ಈ ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ಭಾವಲ್ಲಗಳಿಾಂದ ಹರಡುವ ವೈರಸ್್ಗಳ ಬಗೆು  ವಾಯ ಪ್ಕವಾದ ಸಂಶೀಧನ್ನಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

2. ಅದರ ಮೂಲದ ಹುಡುಕಾಟವು ವಷಮಗಳ ವರಗೆ ನಡೆಯಿತ್ತ ನಂತರ ನೈರುತಯ  ಚಿೀನಾದಲಿ್ಲರುವ 

ಬ್ರಯ ಟ್ ಗುಹೆಯಲಿ್ಲ  (Bat Cave) SARS ತ್ರಹದ ವೈರಸ್್ಗಳ ಆವಿಷೆ್ಯ ರಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. 

ಈ ಲಾಯ ಬ್್ನಿಿಂದ ವೈರಸ್ ಹೇಗೆ ಸೀರಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು? 

1. ಮಾನವನ ಸ್ತಕ್ಷಮ ತ್ತಯನ್ನು  ಅಳೆಯಲು ಅಾಂದರೆ ಮಾನವನ್ನ ವೈರಸ್ ದ್ದಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಸಂಶೀಧ್ಕರು ಪಿ್ರಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿೀವಂತ್ ವೈರಸ್್ಗಳನ್ನು  

ಪಿಯೀಗಿಸ್ತತಾು ರೆ. ಯಾವುದೇ ಲ್ೀಪ್ದ್ೀಷದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗಯೂ 

ರೀಗಕಾರಕಗಳು ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯದಿಾಂದ ತಪಿು ಸಿಕಳು ದಂತ್ತ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ 

ಅಪ್ರಯವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ರಕ್ಷಣಾತಮ ಕ ಪೊೀಷ್ಯಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ತಪ್ರ್ ಏರ್ 

ಫಿಲು ರೇಶನ್್ (air filtration) ನಂತಹ ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪೊರ ೀಟೀಕಾಲ್್ ಗಳಂತಹ 

ಸಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗರುತು ದೆ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟಾು ದ ಕರ ಮಗಳು 
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ಸಹ ಕ್ಕಲವೊಮೆಮ  ಅಾಂತಹ ಅಪ್ರಯಗಳನ್ನು  ತಡೆಗಟು ಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಈ 

ವೈರಸ್ ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಹುಟಿು ಕಾಂಡಿರಬಹುದು ಎಾಂದು ನಂಬಲು ಒಾಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. 

2. ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿಯಾಗ, ಈ ಪಿಯೀಗಾಲಯವು ವುಹಾನ್ ನ್ ಸಿೀಫುಡ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಗೆ(Huanan 

Seafood Market) ಸ್ಮಿೀಪದಲಿಿದೆ, ಆರೀಗಯ  ಬಿಕೆಟಿು ನ ಅಥವಾ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  

ವೈರಸ್ ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಾಂದ ಮನ್ನಷಯ ರಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧಯ ತ್ತ ಇರುವ ಸಾ ಳವೆಾಂದು 

ಉಲಿೆ ೀಖಸಲಾಗದೆ. ತ್ರಳಿದರುವಂತೆ,ಈ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಯು ಕ್ಕಡ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ COVID-

19 ರ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವ ಘಟನ ನ್ಡೆದ ಸೂಪರ್್ಸ್ಯಪ ಿ ಡರ್ ತಾಣವಾಗಿತ್ತು .   

3.  ಎಲಿ ಕೆಿ ಾಂತ ಮಗಲಾಗ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ಲಾಯ ಬ್ ನಿಿಂದ ವೈರಸ್ ಸೀರಿಕೆಯ 

ಸ್ನಿು ವೇಶವನ್ನು  ಸ್ಮಗಿವಾಗಿ ತ್ನಿಖ್ಯ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಲು ಚೀನ ಸ್ಕಾಕರ 

ನಿರಾಕರಿಸ್ತವುದು ಈ ಸಿದ್ದಧ ಾಂತಗಳಿಗೆ ಇನು ಷ್ಟು  ಬಲವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. 

 ವೈರಸ್ ನ್ ನೈಸ್ಗಿಕಕ ಮೂಲದ ಉಗಮವನ್ನು  ಬೆಿಂಬಲಿಸ್ತವ ವಿಜ್ವಾ ನಿಗಳ ವಾದವೇನ್ನ? 

1. ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಕು ಪ್ರರ ಣಿಗಳಾಂದಿಗನ ಮಾನವ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲಾದ 

ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಕ್ಕಲವು ಮಾರಕ ಹಸ ಕಾಯಿಲೆಗಳು 

ಎಾಂದರೆ, ಮದಲ SARS ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕ (ಬಾವಲಿಗಳು), MERS-CoV (ಒಿಂಟೆಗಳು), 

ಎಬೀಲಾ (ಬಾವಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನ್ವೇತ್ರ ಸ್ಸ್ು ನಿಗಳು) ಮತ್ತು  ನಿಫಾ ವೈರಸ್ 

(ಬಾವಲಿಗಳು) ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿವೆ. 

2. COVID-19 ವೈರಸ್ ನ ಉಗಮಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರರ ಣಿ ಮೂಲವನ್ನು  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ 

ಗುರುತಿಸಲಾಗಲಿವಾದರೂ, ವುಹಾನ್್ನಲಿ್ಲನ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಾರುಕಟೆು ಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ 

ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲನ ಅಾಂಗಡಿಗಳಿಾಂದ ಪ್ಡೆದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಸಿದ ನಂತರ ಸಕಾರಾತಮ ಕ / 

ಪ್ರಸಿಟಿವ್ಸ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ.ಇದು ಸೀಾಂಕಿತ ಪ್ರರ ಣಿ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು  

ನೀಡಿಕಳುು ವ ವಯ ಕಿು ಯಿಾಂದ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕವು ಏಕಾಏಕಿಯಾಗ ಹರಡಿರುವುದನ್ನು  

ಸ್ತಚಿಸುತು ದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆರೀಗಯ , ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ / ಸೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದಧ  ಮತ್ತು  

ನಿವಕಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾನ್ವ ಸಂಪನ್ಸೂ ಲ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಷಯಗಳು. 

 

ಇತ್ರು ೀಚಗೆ ಏಕಾಏಕ್ತ ಕಾಣಿಸಿಕಿಂಡಿದದ  ಎಬೀಲಾ ಪಿ ಕರಣಗಳು ಅಿಂತ್ಯ ಗಿಂಡಿವೆ ಎಿಂದು 

ಘೀಷಿಸಿದ ಕಾಿಂಗೀ ಪಿಜ್ವಸ್ತಾು ತ್ೂ ಕ ಗಣರಾಜಯ : 

(Congo Declares End Of Latest Ebola Outbreak) 
ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀಚಿಗೆ,ಕಾಿಂಗೀ ಪಿಜ್ವಸ್ತಾು ತ್ೂ ಕ ಗಣರಾಜಯ  (DRC)ದಲಿ್ಲ  ಏಕಾಏಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕಾಂಡಿದಾ  12 ನೇ 

ಸುತಿು ನ ಎಬೀಲಾ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಅಾಂತಯ ಗಾಂಡಿವೆ ಎಾಂದು ಸಕಾಮರದಿಾಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗ 

ಘೀರ್ಷಸಲಾಗದೆ. 

1. ಫೆಬುರ ವರಿ 7 2021 ರಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಎಬೀಲಾ ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಘೀರ್ಷಸಿದ್ದಗನಿಾಂದ 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು  12 ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗವೆ. 

2. ಎಬೀಲಾ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ ಘೀಷಣೆಯ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು  ನಿಯಂತರ ಣಕೆ್ಕ  ತಂದ 

ಕಾಾಂಗೀ ಪ್ರ ಜಾಸತಾತಮ ಕ ಗಣರಾಜಯ ದ ಅನ್ನಭವಿ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯ ತಂಡ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ  

ಪ್ರಲುದ್ದರರಿಗೆ ಧನಯ ವಾದಗಳನ್ನು  ಅಪಿಮಸಲಾಗದೆ. 

ಎಬೀಲಾ ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕದ ಕುರಿತ್ತ: 

ಎಬೀಲಾ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ- (Ebola virus disease– EVD) ಮನ್ನಷಯ ರಿಗೆ ಹರಡುವ ಮಾರಕ 

ರೀಗ. ಇದಕೆಾ ಗ ಇದನ್ನು  ಈ ಹಿಾಂದೆ ಎಬೀಲಾ ಹೆಮರಾಜಿಕ್ ಜವ ರ (Ebola haemorrhagic 

fever) ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ತ್ತು . 

ಎಬಲದ ಹರಡುವಿಕೆ: ಈ ವೈರಸ್ ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳಿಾಂದ ಮನ್ನಷಯ ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ನಂತರ ಮಾನವನಿಾಂದ 

ಮಾನವನಿಗೆ ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡಿೀ ಮನ್ನಕುಲಕೆ್ಕ  ಹರಡುತು ದೆ. 
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ಸರಾಸರಿ, ಎಬೀಲಾ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ (ಇವಿಡಿ) ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಸುಮಾರು 50% ರಷ್್ಟ  ಮರಣ 

ಪಿಮಾಣವನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. ಹಿಾಂದಿನ ಏಕಾಏಕಿ ರೀಗದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಸೀಾಂಕಿತ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲನ 

ಮರಣ ಪ್ರ ಮಾಣವು 25% ರಿಾಂದ 90% ವರೆಗೆ ಬದಲಾಗದೆ. 

ತ್ಡೆಗಟ್ು ವಿಕೆ: ಈ ರೀಗವನ್ನು  ಏಕಾಏಕಿ ಯಶಸಿವ ಯಾಗ ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಸಮದ್ದಯದ ಸಹಭಾಗತವ  

ಬಹಳ ಮಖಯ . ಏಕಾಏಕಿ ಉತು ಮ ನಿಯಂತರ ಣ, ಸೀಾಂಕಿತ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ನಿವಮಹಣೆ, ಸಂಪ್ಕಮಕೆ್ಕ  ಬರುವ 

ಜನರ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ಕ ಸ್ತಕು  ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸಿರುತು ದೆ. 

ಚಕ್ತತೊ : ಪುನಜಮಲ್ಲೀಕರಣದ್ಾಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಾಂಬಲ ಆರೈಕ್ಕ, ರೀಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತಿ್ತ ಯು 

ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುತು ದೆ. ವೈರಸ್ ಅನ್ನು  ತಟಸಾ ಗಳಿಸಲು ಇನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಲಸಿಕ್ಕ 

ಬಂದಿಲಿ : 

ಲಸಿಕೆಗಳು : 

1. 2015 ರಲಿ್ಲ , ಎಬೀಲಾ ವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ (ಇವಿಡಿ) 

ವಿರುದಧ  ಗನಿಯಾ ಗಣರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಿದ ಪ್ರ ಮಖ 

ಪ್ರ ಯೀಗದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ‘rVSV’ – ZEBOV ಎಾಂಬ 

ಪ್ರರ ಯೀಗಕ ಎಬೀಲಾ ಲಸಿಕ್ಕ ಸಾಕಷ್ಟು  

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಾಂದು ಸಾಬಿೀತಾಯಿತ್ತ. ಪ್ರವಾನಗ 

ಚಿಕಿತಿ್ತಯು ಸಾಬಿೀತಾಗಲಿ  ಆದರೆ ರಕು , 

ರೀಗನಿರೀಧಕ ಶಕಿು  ಮತ್ತು  ಔಷಧ ಚಿಕಿತಿ್ತ ಗಳ 

ವಾಯ ಪಿು ಯು ಅಭಿವೃದಿಧ ಯ ಹಂತದಲಿ್ಲದೆ. 

2. ‘ ‘rVSV’ – ZEBOV’ ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಡೆಮಾಕರ ಟಿಕ್ 

ರಿಪ್ಬಿಿ ಕ್ ಆಫ್ ಕಾಾಂಗೀದಲಿ್ಲ  2018–2019 

ಎಬೀಲಾ ಹರಡಿದ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಏಕಾಏಕಿ 

ಬಳಸಲಾಯಿತ್ತ. ಗಭಿಮಣಿ ಮತ್ತು  ಹಾಲುಣಿಸುವ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯಂತ್ತಯೇ 

ಲಸಿಕ್ಕ ನಿೀಡಬೇಕು. 

3. ಜನರ ಅಪ್ನಂಬಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಭಯೀತಾು ದಕ 

ದ್ದಳಿಯಿಾಂದ್ದಗ, ಆರೀಗಯ  ಕಾಯಮಕತಮರು 

ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಾಗದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಲಸಿಕ್ಕ ನಿೀಡುವಲಿ್ಲ  

ತಾಂದರೆ ಅನ್ನಭವಿಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

 

 ಜನರು, ಪ್ರರ ಣಿಗಳನ್ನು  ಗುರಿಯಾಗಸುವ ‘ಒಾಂದು ಆರೀಗಯ ’ ವಿಧಾನ: 
 (A ‘One Health’ approach that targets people, animals)  
  

ಸಂದಭಕ: 

ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಮತ್ತು  ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತಿು ರುವ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗಗಳ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್್ಟ  

ಭಾಗವು   ಝೂನೀಟಿಕ್ ಆಗವೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಾಂದ ಮನ್ನಷಯ ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಮನ್ನಷಯ ರಿಾಂದ 

ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸು ರ ವಗಾಮವಣೆಗಳುು ವಂತಹವಾಗವೆ ಎಾಂದು ವಿವಿಧ ಅಧಯ ಯನಗಳು ಸ್ತಚಿಸುತು ವೆ, 

ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಯಾಗ, ಪ್ರ ಶ್ನು ಯಲಿ್ಲರುವ ರೀಗಕಾರಕವು ಯಾವುದೇ ಜಿೀವ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಹುಟಿು ದರೂ 

ಪ್ರ ತಿಬಂಧವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

ಇತಿು ೀಚಿನ ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ  ವೈರಾಣ್ಣಗಳ ಏಕಾಏಕಿ ಸಫ ೀಟದ ಟಾರ ನಿ್  ಬೌಾಂಡರಿ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಾದ 

ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ  ನಿಫ್ರ ವೈರಸ್, ಎಬೀಲಾ, ತಿೀವರ  ಉಸಿರಾಟದ ಸಿಾಂಡೊರ ೀಮ್ (Severe Acute 

Respiratory Syndrome -SARS)), ಮಧಯ ಪ್ರರ ಚಯ  ಉಸಿರಾಟದ ಸಿಾಂಡೊರ ೀಮ್ (Middle East 

Respiratory Syndrome -MERS) ಮತ್ತು  ಏವಿಯನ್ ಇನ್ನಫ ಿ ಯನಿ ವು (Avian Influenza) ಪ್ರಿಸರ, 

ಪ್ರರ ಣಿಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನವ ಆರೀಗಯ ದ ನಡುವಿನ ಸಂಪ್ಕಮಗಳನ್ನು  ಸಿಾ ರವಾಗ ದ್ದಖಲ್ಲಸುವ 

ಅಗತಯ ವನ್ನು  ಮತು ಷ್ಟು  ಬಲಪ್ಡಿಸಿದೆ. 
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ಇದು, ಪ್ರರ ಣಿಗಳು, ಮಾನವರು ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸು ರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  

ಅಾಂಗೀಕರಿಸಲು ನಮಮ ನ್ನು  ಒತಾು ಯಿಸುತು ದೆ, ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು  “ಒಿಂದು ಆರೀಗಯ ” (One 

Health) ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

  

ಒಿಂದು ಆರೀಗಯ  ಪರಿಕಲಪ ನ ಎಿಂದರೇನ್ನ? (What is OneHealth concept?) 

1. ಒನ್ ಹೆಲ್ು  ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ ಟಾಸೆ್  ಫೀಸ್ಮ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಿದಂತ್ತ ಜನರು, ಪ್ರರ ಣಿಗಳು ಮತ್ತು  

ನಮಮ  ಪ್ರಿಸರಕೆ್ಕ  ಉತು ಮವಾದ ಸ್ತಕು  ಆರೀಗಯ ವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾ ಳಿೀಯವಾಗ, 

ರಾರ್ಷು ರೀಯವಾಗ ಮತ್ತು  ಜಾಗತಿಕವಾಗ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹಯೀಗದ 

ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ಒಾಂದು ಆರೀಗಯ  ಎನು ಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಒಾಂದು ಆರೀಗಯ  ಮಾದರಿಯು ಪ್ರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ಹಸದ್ದಗ ಉದಯಿಸುತಿು ರುವ ಮತ್ತು  

ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಝೂನೀಟಿಕ್ ಬೆದರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ರೀಗ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  

ಅಾಂತರಶಿಸಿು ೀಯ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಸುಗಮಗಳಿಸುತು ದೆ. 

 ಈ ಕುರಿತ್ತ ಭಾರತ್ದ ಯೀಜನಗಳು: 

ಭಾರತ್ದ ‘ಒನ್ ಹೆಲ್ು ’ ದೃಷ್ಿ ಕೀನ್ವು ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಯಥ  (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations -FAO)), ಪಿ್ರಣಿಗಳ ಆರೀಗಯ ಕಾಕ ಗಿ ವಿಶವ  

ಸಂಸ್ಯಥ  (the World Organisation for Animal Health -OIE)), ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಥ  (the World 

Health Organization – WHO) ಮತ್ತು  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಪರಿಸ್ರ ಕಾಯಕಕಿಮ (the United Nations 

Environment Programme -UNEP) – ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಮಕಕ ಳ ನಿಧಿ (United Nations Children’s 

Fund -UNICEF) ಮತ್ತು  ‘ಒಿಂದು ವಿಶವ  ಒಿಂದು ಆರೀಗಯ ’ (One World, One Health) ಕೆಕ  ಕಡುಗೆ 

ನಿೀಡುವ ಉದೆದ ೀಶದ ವಿಶವ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಬೆಿಂಬಲಿಸ್ತವ ಜಾಗತಿಕ ಉಪ್ಕರ ಮವನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡ ತಿ್ರ ಪಕಿ್ತ ೀಯ-ಪಿ ಸ್ ಮೈತಿ್ರಕ್ಕಟದ (agreement between the tripartite-plus alliance) 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ು ಾಂದದಿಾಂದ ತನು  ನಿೀಲನಕೆ್ಕಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

1. ದಿೀಘಮಕಾಲ್ಲೀನ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗ, ಭಾರತವು ಝೂನೀಸ್ಸ್ ಗಳ ಬಗೆಗ  

ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತ್ರಯನ್ನು  1980 ರ ದಶಕದಷ್ಟು  ಹಿಾಂದೆಯೇ ಸಾಾ ಪಿಸಿತ್ತ. 

2. ಈ ವಷಮ, ನಗುಪ ರದಲಿಿ  ‘ಆರೀಗಯ ಕಾಕ ಗಿ ಒಿಂದು ಕೇಿಂದಿ ’(Centre for One Health) ವನ್ನು  

ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಹಣವನ್ನು  ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

3. ಪಶುಸಂಗೀಪನ ಮತ್ತು  ಹೈನ್ನಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ (Department of Animal Husbandry and 

Dairying -DAHD) ಯು 2015 ರಿಾಂದ ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹರಡುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತಗು ಸಲು 

ಹಲವಾರು ಯೀಜನ್ನಗಳನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ, ಅದರಾಂದಿಗೆ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು  

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ಧನಸಹಾಯದ ವಿಧಾನವು (ಕಾಂದರ : ರಾಜಯ ) 60:40, ಈಶಾನಯ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 

90:10, ಮತ್ತು  ಕಾಂದ್ದರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ 100% ಧನಸಹಾಯ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಸ್ಮನ್ವ ಯದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು, 1.7 ದಶಲಕ್ಷಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ವೈರಸ್್ಗಳು ವನಯ ಜಿೀವಿ ಆವಾಸಸಾಾ ನಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಸರಿಸುತಿು ವೆ 

ಎಾಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾ ರೆ, ಮತ್ತು  ಅವುಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನವು  ಝೂನೀಟಿಕ್ ಆಗರುವ ಸಾಧಯ ತ್ತಯಿದೆ, 

ಇವುಗಳನ್ನು  ಸಮಯೀಚಿತವಾಗ ಪ್ತ್ತು  ಮಾಡದೇ ಹೀದರೆ, ಮಾಂಬರುವ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಭಾರತವು ಇನ್ನು  

ಅನೇಕ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಇದು ಸ್ತಚಿಸುತು ದೆ. 

 ಈಗ ಮಾಡಬೇಕ್ತರುವುದೇನ್ನ? 

1. ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  

ರೀಗ ಕಣಾು ವಲು ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  

ಕರ ೀಡಿೀಕರಿಸುವುದು – ಉದ್ದ., ಪ್ರರ ಣಿಗಳ 

ಉತಾು ದಕತ್ತ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ ಕೆಾ ಗ 

ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಪ್ರರ ಣಿ ರೀಗ ವರದಿ ಮಾಡುವ 

ಮಾಹಿತಿ ಜಾಲ ವಯ ವಸ್ಯಾ  ಸಾಾ ಪಿಸುವುದು. 
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2. ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ಮಾರುಕಟೆು  ಮತ್ತು  ಕಸಾಯಿಖ್ಯನ್ನ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗಾಗ ಉತು ಮ-ಅಭಾಯ ಸ 

ಮಾಗಮಸ್ತಚಿಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವುದು (ಉದ್ದ., ತಪ್ರಸಣೆ, ರೀಗ ಹರಡುವಿಕ್ಕಯ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನಗಳು). 

3. ಗಾರ ಮೀಣ ಮಟು ದವರೆಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಹಂತದಲಿೂ  ‘ಒಾಂದು ಆರೀಗಯ ’ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  

ಕಾಯಮಗತಗಳಿಸಲು ಕಾಯಮವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವುದು. 

  

ಸೂತಿ್  ಮಾದರಿಯಲಿಿನ್ ನ್ಸಯ ನ್ತೆಗಳನ್ನು  ಪತೆು ಹಚಚ ದ ವಿಜ್ವಾ ನಿಗಳು: 

(Scientists see flaws in SUTRA Model) 
  

ಸಂದಭಕ: 

ಸಕಾಮರ ಬೆಾಂಬಲ್ಲತ ‘ಸ್ತತರ  ಮಾದರಿ’ (SUTRA Model) ಯಿಾಂದ ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ ತಿೀವರ ತ್ತ 

ಮತ್ತು  ತಗು ಸುವಿಕ್ಕಯ ಬಗೆು  ಭವಿಷಯ  ನ್ನಡಿಯುವ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಅನೇಕ ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು 

ಪ್ರ ಶಿು ಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. “ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ ಭಿೀಕರವಾದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  

ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧಯ ತ್ತಯಿಲಿ ” ಎಾಂಬ  ಊಹೆಯನ್ನು  ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  ಈ ಮಾದರಿಯು ಅತಿಮಾನ್ನಷ 

ಪ್ರತರ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿರಬಹುದೇ ಎಾಂದು ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ಪ್ರ ಶ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

 

ಸೂತಿ್ (SUTRA) ಮಾದರಿ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಕಳೆದ ಅಕು ೀಬರ್್ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಣಿತ ಸದಸಯ ರಬಬ ರು ಭಾರತವು ‘ಕೀವಿಡ್ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ 

ಉತ್ತು ಾಂಗದಲಿ್ಲದೆ’ ಎಾಂದು ಘೀರ್ಷಸಿದ್ದಗ ಸಂವೇದನಾಶಿೀಲ (susceptible), ಪ್ತ್ತು ಹಚಿ ಲಾಗದ 

(Undetected), ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಸಿದ (Tested), (ಪ್ರಸಿಟಿವ್ಸ) ಮತ್ತು  ತ್ತಗೆದುಹಾಕಲಾದ ವಿಧಾನ’ (Removed 

Approach) (SUTRA) ಮಾದರಿಯು ಮೊದಲ ಬ್ರರಿಗೆ ಸಾವಮಜನಿಕರ ಗಮನಕೆ್ಕ  ಬಂದಿತ್ತ. 

ಕೀವಿಡ್ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ -ಪ್ಥವನ್ನು  ಊಹಿಸಲು ಈ ಮಾದರಿಯು ಮೂರು ಮಖಯ  

ನಿಯತಾಾಂಕಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತು ದೆ. 

1. ಮದಲ ಮಾನ್ದಂಡವನ್ನು  ಬ್ರೀಟಾ (beta) ಅಥವಾ ಸಂಪ್ಕಮ ದರ ಎಾಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ, ಇದು ಸೀಾಂಕಿತ ವಯ ಕಿು ಯು ಒಾಂದು ದಿನಕೆ್ಕ  ಎಷ್ಟು  ಜನರಿಗೆ ಸೀಾಂಕು 

ಹಾಡುತಾು ನ್ನ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಅಳೆಯುತು ದೆ. ಇದು R0 ಮೌಲಯ ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದು ಸೀಾಂಕಿತ 

ವಯ ಕಿು ಯಿಾಂದ ಸೀಾಂಕಿನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ವೈರಸ್ ಸೀಾಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಇತರ ಜನರ ಸಂಖ್ಯಯ . 

2. ಎರಡನಯ ಮಾನ್ದಂಡವೆಿಂದರೆ ‘ಪಿವೇಶ’ / ತ್ಲುಪ್ಪವುದು ಇದು ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗಕೆ್ಕ  

ಒಡಿಡ ಕಳುು ವ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮಟು ವನ್ನು  ಅಳೆಯುತು ದೆ. 

3. ಮೂರನಯ ಮಾನ್ದಂಡವೆಿಂದರೆ ‘ಎಪ್ತೂ ಲಾನ್’ (epsilon), ಇದು ಪ್ತ್ತು ಯಾದ ಮತ್ತು  

ಪ್ತ್ತು ಯಾಗದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಅನ್ನಪ್ರತವಾಗದೆ. 

ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಪಿ ಶಿು ಸ್ಲು ಕಾರಣಗಳೇನ್ನ? 

1. ತ್ಪ್ರಪ ದ ಮುನ್ಸೂ ಚನ: ಈ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ, ಏಪಿರ ಲ್ ಮೂರನೇ ವಾರದಲಿ್ಲ  ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ 

‘ಎರಡನೇ ಅಲೆಯು’ ಉತ್ತು ಾಂಗದಲಿ್ಲರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸೀಾಂಕಿನ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಸುಮಾರು 1 

ಲಕ್ಷ ಇರುತು ದೆ. 

2. ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಿಂಕಗಳು: ಹಲವಾರು ನಿಯತಾಾಂಕಗಳನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಾಂದ 

ಸ್ತತರ  ಮಾದರಿಯು ಅನ್ನಮಾನಾಸು ದವಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಮನು ೀಟಗಳು ಸುಳುು  ಎಾಂದು 

ಸಾಬಿೀತಾದ್ದಗ ಅದರ ನಿಯತಾಾಂಕಗಳನ್ನು  ಮರುಮಾಪ್ನಾಾಂಕ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಇದು ವೈರಸ್ ವತಮನ್ನಯ ಮಹತವ ವನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿಲಿ . 

4. ಸಂಗತಿಯಾಂದರೆ, ಕ್ಕಲವರು ಇತರರಿಗಾಂತ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು  ದ್ಡಡ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಹರಡುವ 

ಸಾಧಯ ತ್ತ ಹೆಚಿ್ಚ , ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ, ‘ಕಶ ವಿನಾಯ ಸಕರು / ಕೆೌರಿಕರು ಅಥವಾ ಸಾವ ಗತಕಾರರು’ 

ಮನ್ನಯಿಾಂದ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವ ವಯ ಕಿು ಗಾಂತ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  

ಹರಡುವವರಾಗದ್ದಾ ರೆ. 
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5. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಭೌಗೀಳಿಕ ವೈವಿಧಯ ತ್ತಯ ವಿವರಣೆಯ ಕರತ್ತ. 

6. ಇದರಲಿ್ಲ , ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ವಯಸಿಿ ನ ಪ್ರ ಕಾರ ವಗೀಮಕರಿಸಿಲಿ  ಮತ್ತು  ವಿಭಿನು  ವಯಸಿಿ ನ 

ಗುಾಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪ್ಕಮಗಳನ್ನು  ಗಣನ್ನಗೆ ತ್ತಗೆದುಕಳುು ವುದಿಲಿ , ಇದು ಈ ಮಾದರಿಯ 

ಸಿಾಂಧುತವ ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 

ಭಾರತ್ದ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿಯನ್ನು  ವಿಶವ ದ ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ತ್ಳಿಯಿಂದು 

ವಗಿೀಕಕರಿಸಿದ,WHO:(WHO classifies India variant as being of global concern)  
 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ‘ಕರೀನ್ವೈರಸ್ 

ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿ, B.1.617 ಅನ್ನು  ವಿಶವ  

ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ  (WHO)’ “ಜ್ವಗತ್ರಕ 

ಕಾಳಜಿಯ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿ” ಎಾಂದು 

ವಗೀಮಕರಿಸಿದೆ. 

ವೈರಸ್ ನ ಈ ‘ರೂಪ್ರಾಂತರ’ 

ಮೊದಲು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಕಾಣಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಇದನ್ನು  ‘ಇಿಂಡಿಯನ್ ವೇರಿಯಂರ್ಟ’ ಎಾಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಈ ವೈರಸ್ ರೂಪ್ರಾಂತರವನ್ನು  UK ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇ ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ‘ತ್ನಿಖ್ಯಯ ಅಡಿಯಲಿಿರುವ 

ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿ’ (variant under investigation- VUI) ಎಾಂದು ವಗೀಮಕರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

1. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ಈ ರೂಪ್ರಾಂತರಿ ತಳಿಯು 17 ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಕಳವಳಗಳು: 

ಕಳೆದ ವಾರ, “ಎರಡು ಬ್ರರಿ ರೂಪ್ರಾಂತರಗಾಂಡ  ರೂಪ್ರಾಂತರಿ” ಎಾಂದು ಕರೆಯಲು ಡುವ ಈ ವೈರಸ್ 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಕ್ಕಲವು ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ರುವ ಕರನಾವೈರಸ್ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು 

ಎಾಂದು ಭಾರತ ಸಕಾಮರ ಹೇಳಿದೆ.  

ವೈರಸ್ ನ್ ರೂಪ್ರಿಂತ್ರವು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು  ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 

1. ವೈರಸ್ ನ ರೂಪ್ರಾಂತರಗಳು ಒಾಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿ ನ ರೂಪ್ರಾಂತರಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ 

(Mutations), ಇದು ಹಸದ್ದಗ ರೂಪ್ರಾಂತರ ಹಾಂದಿದ ಪ್ರ ಕಾರವನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ 

ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಇತರ ವೈರಸ್ ರೂಪ್ರಾಂತರಗಳಿಾಂದ ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕಿಸುತು ದೆ. 

2. ವಾಸು ವವಾಗ, ವೈರಸ್ ಮನ್ನಷಯ ರಾಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಅಥವಾ ಸಹಬ್ರಳೆವ  ನಡೆಸುವ ಹಂತವನ್ನು  

ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಅದು ಬದುಕಲು ಆತಿಥೇಯ ಜಿೀವಿಯ ಅಗತಯ ವಿದೆ. 

3. ವೈರಲ್ RNAದಲಿ್ಲನ ದ್ೀಷಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ರಾಂತರಗಳು ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ, ಆದಾ ರಿಾಂದ 

ರೂಪ್ರಾಂತರಿತ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನು  ‘ರೂಪ್ರಾಂತರಿಗಳು’ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ರೂಪ್ರಾಂತರಗಳು 

ಒಾಂದು ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ರೂಪ್ರಾಂತರಗಳಿಾಂದ ರೂಪುಗಾಂಡಿದಾ ರು ಪ್ರಸು ರ 

ಭಿನು ವಾಗರುತು ವೆ. 

SARS-CoV-2 ವೈರಸ್: 

ಈ ವೈರಸ್್ನಿಾಂದ ಪ್ರ ಪಂಚದ್ದದಯ ಾಂತ ಜನರು ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಸೀಾಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  

ಅದಕೆಾ ಗಯೇ ಇದು ಹೆಚಿ್ಚ  ವೇಗವಾಗ ವಿಕಸನಗಳುು ತು ದೆ. ವೈರಸ್ ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  

ಹರಡುವುದು ಎಾಂದರೆ ವೈರಸ್ ತನು ದೇ ಆದ ಪ್ರ ತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು  ವೇಗವಾಗ ಪುನರಾವತಿಮಸಲು 

ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದ್ದಗದೆ, ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ರೂಪ್ರಾಂತರವು ಸುಲಭವಾಗುತು ದೆ. 
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1. ವೈರಸ್ ನ್ 1.617 ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿಯಲಿಿ , E484Q ಮತ್ತು  L425R ಹೆಸರಿನ ಎರಡು 

‘ರೂಪ್ರಾಂತರಗಳನ್ನು ’ (Mutations) ಗುರುತಿಸಲಾಗದೆ.ಈ ಎರಡೂ ರೂಪ್ರಾಂತರಗಳು ಇತರ 

ಅನೇಕ ಕರನವೈರಸ್ ರೂಪ್ರಾಂತರಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕವಾಗ ಕಂಡುಬರುತು ವೆ, ಆದರೆ 

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಇವೆರಡೂ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಿ ಗೆ ಕಂಡುಬಂದರುವ ವರದಯಾಗಿದೆ. 

 ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಥ ಯು ಒಿಂದು ರೂಪ್ರಿಂತ್ರಿಯನ್ನು  “ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ” ಎಿಂದು 

ಹೇಗೆ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ವೈರಸ್,ಎರಡು ವಿಧಗಳಲಿ್ಲ  ಅಾಂದರೆ ‘ಆಸಕಿು ದ್ದಯಕ 

ರೂಪ್ರಾಂತರ’ (A variant of interest -VOI)  ‘ಕಾಳಜಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೂಪ್ರಾಂತರಿ’ (a variant of concern -

VOC) ’ ಆಗ ಪ್ರಿವತಿಮತಗಳುು ತು ದೆ. 

1. ಮೊದಲನ್ನಯದ್ದಗ, ಕೀವಿಡ್ -19 ಎಾಂಬ 

ರೂಪ್ರಾಂತರವು ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ 

ರೀಗಶಾಸು ರದಲಿ್ಲನ ಹಾನಿಕಾರಕ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅದರ 

ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕತ್ತಯ ಹೆಚಿ ಳ, ಅದರ ವಿಷತವ ದ 

ಹೆಚಿ ಳ ಅಥವಾ ಕಿಿನಿಕಲ್ ರೀಗ ಪ್ರ ಸುು ತಿ, 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಕರ ಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಾಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ 

ಎಾಂದು ತ್ತಲನಾತಮ ಕ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನದ 

ಮೂಲಕ ಪ್ರ ದಶಿಮಸಿದರೆ, ಲಭಯ ವಿರುವ 

ರೀಗನಿಣಮಯವು ಲಸಿಕ್ಕಗಳು, ಚಿಕಿತಿ್ತ ಯ 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿತವ ದ ಇಳಿಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

2. ನಂತರ, ಈ ರೂಪ್ರಾಂತರವನ್ನು  ವಿಶವ  

ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ ಯು(WHO), WHO ದ 

SARS-CoV-2 ವೈರಸ್ ಎವಲ್ಥಯ ಷನ್ 

ವಕ್ತಕಿಂಗ್ ಗಿ್ಲಪ್’ ನಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲ್ೀಚಿಸಿ 

ಒಾಂದು ರೂಪ್ರಾಂತರಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು  

‘ವೇರಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕನಿ ನ್ಮ (ಕಾಳಜಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೂಪ್ರಾಂತರಿ-VOC) ಎಾಂದು 

ವಗೀಮಕರಿಸಬಹುದು. 

 

ಲಸಿಕೆ ಹಿಿಂಜರಿಕೆ: (Vaccine hesitancy) 
 

 ಸಂದಭಕ: 

ಛತಿು ೀಸಗಡ ದ ಗಾರ ಮೀಣ ಮತ್ತು  ದೂರದ ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೀವಿಡ್ ವಿರುದಧ ದ ಹೀರಾಟದಲಿ್ಲ  

ಗಾರ ಮಸಾ ರಲಿ್ಲ  ಮನ್ನಮಾಡಿರುವ ಲಸಿಕ್ಕ ಹಿಾಂಜರಿಕ್ಕಯನ್ನು  (Vaccine hesitancy) ನಿವಾರಿಸುವ ತಂತರ ವಾಗ 

ಬುಡಕಟ್ಟು  ಕಾಯಮಕತಮರನ್ನು  ತಡಗಸಿಕಾಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

 ಇತಿು ೀಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ , ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಜನರು ಸುಳುು  ಸುದಿಾ  ಮತ್ತು  ನಕಲ್ಲ 

ಸುದಿಾ ಗಳನ್ನು  ಶಿೀಘರ ವಾಗ ನಂಬುತಾು ರೆ. ಈ ಲಸಿಕ್ಕ ಅವರನ್ನು  ಕಲಿುತು ದೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು  

ನಪುಾಂಸಕರನಾು ಗಸುತು ದೆ (impotent) ಎಾಂದು ಅವರು ನಂಬುತಾು ರೆ. 

ಈ ನಿಟ್ಿ ನ್ಲಿಿ  ಕೈಗಳುಳ ತ್ರು ರುವ ಕಿಮಗಳು: 
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1. ಪೊೀಸು ರ್ ಮತ್ತು  ಜಾನಪ್ದ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಗಾರ ಮೀಣ ಮತ್ತು  ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರನ್ನು  

ಆಕರ್ಷಮಸಲು ಆಡಳಿತವು ಪ್ರ ಯತಿು ಸುತಿು ದೆ. 

2. ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗಾರ ಮದ “ಪಂಚ”ರಿಗೆ ಮತ್ತು  ಗಾರ ಮದ ಇತರ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅವರ 

ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕ್ಕ ಹಾಕಿಸಿಕಳುು ವುದನ್ನು  ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸಲಾಗುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

3. ಅಾಂತ್ತಯೇ, ಎಲಿಾ  ಉದ್ಯ ೀಗದ್ದತರಿಗೆ ತಮಮ  ಉದ್ಯ ೀಗಗಳು ಲಸಿಕ್ಕ ಪ್ಡೆಯುವಂತ್ತ 

ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸಲಾಗದೆ. 

ಲಸಿಕೆ ಹಿಿಂಜರಿಕೆ: ಬ್ರಕಕ ಟ್ಿ ನ್ಲಿಿ  ಅಥವಾ ಅಪ್ರಯದಲಿಿರುವ ಪ್ತೀಳಿಗೆ: 

1. ವಾಯ ಕಿಿ ನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಲಸಿಕ್ಕ ಹಿಾಂಜರಿಕ್ಕಯನ್ನು  WHO ‘ವಾಯ ಕ್ತೂ ನೇಷನ್ ಸೇವೆಗಳ ಲಭಯ ತೆಯ 

ಹರತಾಗಿಯೂ ಲಸಿಕೆ ಸಿವ ೀಕಾರದಲಿಿನ್ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಣೆ’ ಎಾಂದು 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಿದೆ. 

2. ಜಾಗತಿಕ ಆರೀಗಯ ಕೆಾ ಗ ಈ ವಷಮದ 10 ಬೆದರಿಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ‘ಲಸಿಕ್ಕ ಹಿಾಂಜರಿಕ್ಕ’ ಯೂ ಸೇರಿದೆ. 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಿಗಳು: 

ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗಗಳ ವಿರುದಧ ದ ನಮಮ  ಹೀರಾಟದಲಿ್ಲ  ಲಸಿಕ್ಕಯು ‘ಲಸಿಕಾ ಶಸಾು ರಸು ರ 

ಸಂಗರ ಹಾಲಯದಲಿ್ಲನ’          ( ಚಿಕಿತಿ ಕ ಸಾಧನಗಳು) (Armamentarium) ಅತಯ ಗತಯ  ಶಸಾು ರಸು ರಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದ್ದಗದೆ. ಲಸಿಕ್ಕ ಪ್ಡೆಯಲು ತೀರುವ ಯಾವುದೇ ಹಿಾಂಜರಿಕ್ಕಯು ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗವನ್ನು  

ನಿಯಂತಿರ ಸುವ ನಮಮ  ಪ್ರ ಯತು ಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತಮ ಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ದೆ. 

ಈ ಸ್ಮಯದ ಬೇಡಿಕೆ: 

1. ಈ ಹಿಾಂಜರಿಕ್ಕಯ ಹಿಾಂದಿನ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಪ್ರಿಹಾರ ಒದಗಸುವುದು. 

2. ಔಷಧಿ / ಲಸಿಕ್ಕ ತಯಾರಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಒಳಗಾಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗಳನ್ನು  ವಿವರವಾಗ 

ಚಚಿಮಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಮಜನಿಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಡುವುದು – ಕಿಿನಿಕಲ್ ಟರ ಯಲ್ 

ವಿನಾಯ ಸ, ಕಾಯಾಮಚರಣೆ, ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ, ವಿಶಿ್ನೀಷಣೆ, ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  

ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ ಪ್ಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಸಂಭವಿಸುವ ನಿಯಂತರ ಕ ವಿಮಶ್ನಮಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವುದು. 

3. ಕಿಿನಿಕಲ್ ಪ್ರ ಯೀಗಗಳಿಗಾಗ ಅನ್ನಸರಿಸುವ ಕಠಿಣ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗಳು ಮತ್ತು  ನಿಯಂತರ ಕರು 

ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ ನಿೀಡುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಡೆಸುವ ಕಠಿಣ ಕಾಯಮವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆು  ಇದು 

ಸಾವಮಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತು ದೆ. 

ಹೃದಿ್ೀಗದಿಂದ ಸಾವುಗಳ ಹೆಚಚ ಳಕೆಕ  ಕಾರಣವಾದ ದೀಘಕ ಕೆಲಸ್ದ ಸ್ಮಯ 

ವರದ: (Long working hours are increasing deaths from heart disease: Report)  
 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ  (WHO) ಮತ್ತು  ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಾಮಮಕ ಸಂಸ್ಯಾ  (ILO) ಗಳು 

ದಿೀಘಾಮವಧಿಯ ಕ್ಕಲಸ ಮತ್ತು  ಅದರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತ್ತ ವರದಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟಿಸಿವೆ. 

 ವರದಯ ಪಿಮುಖ ಆವಿಷ್ಠಕ ರಗಳು: 

1. ವಾರಕೆ್ಕ  55 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕೆಿ ಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವುದು ಆರೀಗಯ ಕೆ್ಕ  ಮಾರಕವಾಗದೆ. 

2. 2016 ರಲಿ್ಲ , ಅತಿಯಾದ ಕ್ಕಲಸದ ಸಮಯದಿಾಂದ್ದಗ, ಪ್ರಶುಮವಾಯು ಮತ್ತು  ರಕು ಕರತ್ತಯ 

ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ (Ischemic Heart Disease) ಗಳಿಾಂದ 745,000 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ, ಇದು 

2000ನೇ ವಷಮದಿಾಂದ 29% ರಷ್ಟು  ಹೆಚಿಾ ಗದೆ. 

3. ಅಧಯ ಯನದ ಆವಿಷೆ್ಯ ರಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ವಾರಕೆ್ಕ  55 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕೆಿ ಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಕ್ಕಲಸ 

ಮಾಡುವವರು ವಾರಕೆ್ಕ  35-40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗಾಂತ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಾಂದ 

ಅಾಂದರೆ ಇಸೆ್ಯಮಕ್ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಾಂದ ಸಾಯುವ ಸಾಧಯ ತ್ತ 17% ಹೆಚಿಾ ಗದಾ ರೆ, 

ಪ್ರಶವ ಮವಾಯು ಪಿೀಡಿತರಾಗುವ ಸಾಧಯ ತ್ತ ಶೇಕಡ 35 ರಷ್ಟು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. 
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 ಹೆಚುಚ  ದುಬಕಲ ಗುಿಂಪ್ಪಗಳು: 

1.  ಪ್ಶಿಿ ಮ ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು  ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಯಯ  ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಜನರು, ಮತ್ತು  

ಮಧಯ ವಯಸೆ  ಅಥವಾ ವಯಸಿಾ ದ ಕಾಮಮಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗ ಪುರುಷರು (ಸುಮಾರು 72% 

ಪುರುಷರಲಿ್ಲ  ಸಾವು) ಕ್ಕಲಸ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಾಂದ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  

ಸಾವನು ಪಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

2. ವರದಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ, 60-79 ವಷಮ ವಯಸಿಿ ನವರಲಿ್ಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ಸಾವುಗಳು ದ್ದಖಲಾಗವೆ. 

ವಾರಕೆ್ಕ  55 ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಅದಕೆಿ ಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಕಾಲ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯಯ  45 ರಿಾಂದ 74 

ವಷಮ ವಯಸಿಿ ನವರಾಗತ್ತು . 

 ಮುಿಂದನ್ ಕಾಳಜಿಗಳು: 

1. ದಿೀಘಮಕಾಲ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಪ್ರ ಸುು ತ ಕ್ಕಲಸ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು  ಅಾಂದ್ದಜು 

ಹರೆಯ ಮೂರನೇ ಒಾಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು  ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಔದ್ಯ ೀಗಕ 

ಕಾಯಿಲೆ-ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪ್ರಯಗಳ ಅತಿದ್ಡಡ  ಮನಿ್ನಚಕ ಎಾಂದು ದಿೀಘಾಮವಧಿಯ 

ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  ತೀರಿಸಲಾಗದೆ. 

2. ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗ, ಆಲ್ೀಚನ್ನಯ ದಿಕೆು ನ್ನು  ತ್ತಲನಾತಮ ಕವಾಗ ಆರೀಗಯ ಕೆ್ಕ  ಹಸ ಮತ್ತು  

ಹೆಚಿ್ಚ  ಮಾನಸಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯ ೀಗದ ಅಪ್ರಯಗಳ ಅಾಂಶದ ಕಡೆಗೆ ವಗಾಮಯಿಸಿದೆ. 

3. ಇದಲಿದೆ, ದಿೀಘಮಕಾಲ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ಈಗ ಅದು 

ಜಾಗತಿಕವಾಗ ಒಟ್ಟು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ 9% ಆಗದೆ. ಈ ಪ್ರ ವೃತಿು ಯು ಹೆಚಿಿ ನ ಜನರನ್ನು  ಕ್ಕಲಸ-

ಸಂಬಂಧಿತ ಅಾಂಗವೈಕಲಯ  ಮತ್ತು  ಅಕಾಲ್ಲಕ ಮರಣದ ಅಪ್ರಯಕೆ್ಕ  ದೂಡುತಿು ದೆ. 

 ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕದ ಪರಿಣಾಮ: 

1. ಪ್ರ ಸುು ತ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕವು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಯ ಓಟವನ್ನು  ವೇಗ ಗಳಿಸುತಿು ದೆ, ಇದು 

ದಿೀಘಾಮವಧಿಯ ಕ್ಕಲಸದ ಪ್ರ ವೃತಿು ಯನ್ನು  ಪೊೀಷಸುತಿು ದೆ. 

2. ಟೆಲ್ಲ-ವಕಿಮಾಂಗ ಅನೇಕ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನಯ  ಅಭಾಯ ಸವಾಗ ಮಾಪ್ಮಟಿು ದೆ, ಆಗಾಗೆು  ಮನ್ನ 

ಮತ್ತು  ಕ್ಕಲಸದ ನಡುವಿನ ಗಡಿಯನ್ನು  ಮರೆಮಾಡುತು ದೆ. 

3. ಇದಲಿದೆ, ಅನೇಕ ವಯ ವಹಾರಗಳು ತಮಮ  ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  ಕಡಿಮೆಗಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು  

ಉಳಿಸಲು ಕಾಯಾಮಚರಣೆಯನ್ನು  ಸಾ ಗತಗಳಿಸುತಿು ವೆ, ಮತ್ತು  ಇನ್ನು  ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ 

ಪ್ಡೆಯುತಿು ರುವವರು ಹೆಚಿ್ಚ  ದಿೀಘಾಮವಧಿಯ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

 ಮಾಡಬೇಕ್ತರುವುದೇನ್ನ? 

1. ಯಾವುದೇ ಕ್ಕಲಸವು ಪ್ರಶವ ಮವಾಯು ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪ್ರಯಕೆ್ಕ  

ಯೀಗಯ ವಾಗಲಿ . ಕಾಮಮಕರ ಆರೀಗಯ ವನ್ನು  ಕಾಪ್ರಡಲು ಕ್ಕಲಸದ ಸಮಯದ ಮತಿಗಳನ್ನು  

ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲು ಸಕಾಮರಗಳು, ಉದ್ಯ ೀಗದ್ದತರು ಮತ್ತು  ಕಾಮಮಕರು ಒಟಾು ಗ ಕ್ಕಲಸ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

2. ಕಡಾಡ ಯ ಅಧಿಕ ಸಮಯದ ಕ್ಕಲಸದ ಅವಧಿಯನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸುವ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಲಸದ ಸಮಯದ 

ಮೇಲೆ ಗರಿಷಠ  ಮತಿಗಳನ್ನು  ಖ್ಯತರಿಪ್ಡಿಸುವ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳನ್ನು  ಸಕಾಮರ ಜಾರಿಗಳಿಸಬಹುದು. 

ಬ್ರಳಿ ಶಿಲಿೀಿಂಧಿ್ : (White fungus) 

 ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಟಾು ದಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಠ  ನಾಲೆು  ಬಿಳಿ ಶಿಲ್ಲೀಾಂಧರ  (White fungus), ಅಾಂದರೆ 
‘ಕಾಯ ಾಂಡಿಡಿಯಾಸಿಸ್’ (Candidiasis) ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಪ್ತ್ತು ಯಾಗವೆ. 
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 ‘ಬ್ರಳಿ ಶಿಲಿೀಿಂಧಿ್ ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ ಮತ್ತು  ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಯಾವುವು? 

1. ವಯ ಕಿು ಗಳಲಿ್ಲನ ಕಡಿಮೆ ರೀಗನಿರೀಧಕ ಶಕಿು ಯಿಾಂದ್ದಗ 

ಅಥವಾ ರೀಗಕಾರಕ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುವ 

ದರ ವ ಅಥವಾ ನಿೀರಿನಂತಹ ಪ್ದ್ದಥಮಗಳ ಸಂಪ್ಕಮಕೆ್ಕ  

ವಯ ಕಿು ಗಳು ಒಡಿಡ ಕಳುು ವುದರಿಾಂದ ಈ ಸೀಾಂಕು 

ಹರಡಬಹುದು. 

2. ‘ಬಿಳಿ ಶಿಲ್ಲೀಾಂಧರ ’ ಹಾಂದಿರುವ ರೀಗಗಳಲಿ್ಲ  ಕೀವಿಡ್ 

ತರಹದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತು ವೆ ಆದರೆ ಅವರ 

ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕಯ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶವು ನಕಾರಾತಮ ಕವಾಗರುತು ದೆ; ಈ 

ಸೀಾಂಕನ್ನು  ಸಿಟಿ-ಸೆಾ ಯ ನ್ ಅಥವಾ ಎಕಿ ರೆ ಮೂಲಕ 

ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

3. ಈ ರೀಗದ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನು  ತಿಳಿದಿಲಿ . 

 ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

‘ಬಿಳಿ ಶಿಲ್ಲೀಾಂಧರ ’ವು, ಮಾನವರ ಶಾವ ಸಕೀಶದ ಜತ್ತಗೆ 

ಉಗುರುಗಳು, ಚಮಮ, ಹಟೆು , ಮೂತರ ಪಿಾಂಡಗಳು, ಮೆದುಳು, 

ಗುಪ್ರು ಾಂಗಗಳು ಮತ್ತು  ಬ್ರಯಿಯಂತಹ ದೇಹದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ 

ಸೀಾಂಕು ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುತು ದೆ. 

 

ಕಳಪೆ ಆರೀಗಯ  ಮೂಲಸೌಕಯಕಗಳು: 
(The fault line of poor health infrastructure) 
ಸಂದಭಕ: 

ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗದ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯು ದೇಶದ ಆರೀಗಯ  ಮೂಲಸೌಕಯಕದ 

ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಕಳಪೆ ಸಿಥ ತ್ರಯನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಆರೀಗಯ  ಮೂಲಸೌಕಯಕದ ಪಿ ಸ್ತು ತ್ ಸಿಥ ತ್ರ – ವಿಶವ  ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಅಿಂಕ್ತಅಿಂಶಗಳು: 

1. 2017 ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  100,000 ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ 85.7 ವೈದಯ ರಿದಾ ರು. ಆದರೆ, ಅದೇ ವಷಮದಲಿ್ಲ , 

ಅಷೆು ೀ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ವೈದಯ ರ ಸಂಖ್ಯಯ  ಪ್ರಕಿಸಾು ನದಲಿ್ಲ  98, ಶಿರ ೀಲಂಕಾದಲಿ್ಲ  100 ಮತ್ತು  

ಜಪ್ರನ್್ನಲಿ್ಲ  241 ಆಗತ್ತು . 

2. ಭಾರತವು ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ 53 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದುಾ , ಪ್ರಕಿಸಾು ನದಲಿ್ಲ  63, 

ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶದಲಿ್ಲ  79.5, ಶಿರ ೀಲಂಕಾದಲಿ್ಲ  415 ಮತ್ತು  ಜಪ್ರನ್್ನಲಿ್ಲ  1,298 ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ. 

3. ಭಾರತದಲಿ್ಲ , ಒಾಂದು ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಶುಶ್ರರ ಷಕಿಯರು ಮತ್ತು  ದ್ದದಿಯರ ಸಂಖ್ಯಯ  172.7 

ಆಗದುಾ , ಶಿರ ೀಲಂಕಾದಲಿ್ಲ  220, ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶದಲಿ್ಲ  40, ಪ್ರಕಿಸಾು ನದಲಿ್ಲ  70 ಮತ್ತು  ಜಪ್ರನ್್ನಲಿ್ಲ  

1,220 ರರ್ಷು ದೆ. 

4. ವಿಶವ ದ ಎಲಿಾ  ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೀಲ್ಲಸಿದರೆ, ಆರೀಗಯ  ವೆಚಿ ಕೆಾ ಗ ಭಾರತವು ಅತಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ‘ಔಟ್ 

ಆಫ್ ಪ್ರಕ್ಕಟ್’ (out-of-pocket- OOP) ವೆಚಿ ವನ್ನು  (ಅಾಂದರೆ ರೀಗಗಳು ತಮಮ  

ಖಚ್ಚಮವೆಚಿ ಗಳನ್ನು  ತಾವೇ ಹಾಂದಿಸಿಕಳುು ವುದು) ಹಾಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು  ಆರೀಗಯ  

ವೆಚಿ ದ 62% ನಷು ನ್ನು  ‘ಸವ ಾಂತ ಜೇಬಿನಿಾಂದ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ’. 

 ಇದಕೆಕ  ವಾದಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾರಣಗಳು: 

1. ಕಡಿಮೆ ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರೀಗಯ  ಖಚ್ಚಮ – 2013-14ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು  ದೇಶಿೀಯ ಉತು ನು ದ 

(ಜಿಡಿಪಿ) 1% ಮತ್ತು  2017-18ನೇ ಸಾಲ್ಲನಲಿ್ಲ  ಜಿಡಿಪಿಯ ಕವಲ 1.28% ಮಾತರ  (ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರ, 

ಎಲಿಾ  ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಂದ್ದರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಾಂದ ಆರೀಗಯ  ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಖಚ್ಚಮ 

ಸೇರಿದಂತ್ತ) . 
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2. ತಾಾಂತಿರ ಕ ಪ್ರಿಣತಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಎಲಿಾ  ಪ್ರ ಮಖ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಕಾಂದರ  

ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲರುವುದರಿಾಂದ ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರೀಗಯ  ನಿವಮಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  

ಪ್ರ ಮಖ ಪ್ರತರ ವಿದೆ. ‘ನಾಯ ಷನಲ್ ಸ್ಯಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಡಿಸಿೀಸ್ ಕಂಟರ ೀಲ್’ (ರಾರ್ಷು ರೀಯ ರೀಗ 

ನಿಯಂತರ ಣ ಕಾಂದರ ) ಅಥವಾ ‘ಇಾಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸಚ್ಮ ಕೌನಿಿ ಲ್’ (ಭಾರತಿೀಯ 

ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಂಶೀಧನಾ ಮಂಡಳಿ) ನಂತಹ ತಜ್ಞ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇಲಿ . 

3. ‘ತಲಾ ಆರೀಗಯ  ವೆಚಿ ’ದಲಿ್ಲನ ಸಾಕಷ್ಟು  ವಯ ತಾಯ ಸದಿಾಂದ್ದಗ, ನಾವೆಲ್ ಕರನಾವೈರಸ್ 

ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕವನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗ ರಾಜಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಕಷ್ಟು  

ವಯ ತಾಯ ಸವಿದೆ. 

 ತ್ಲಾ ಆರೀಗಯ  ವೆಚಚ ದಲಿಿ  ಅಿಂತ್ರ-ರಾಜಯ  ವಯ ತಾಯ ಸ್ (2010-11 ರಿಿಂದ 2019-20ರ ನ್ಡುವೆ): 

1. ಎಲಿಾ  ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ  ತಲಾ ಆರೀಗಯ  ವೆಚಿ ದಲಿ್ಲ , ಕರಳ ಮತ್ತು  ದೆಹಲ್ಲ ಅಗರ  ಸಾಾ ನಕೆ್ಕ  

ಹತಿು ರದಲಿ್ಲವೆ. 

2. ಎಲಿಾ  ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ , ಬಿಹಾರ, ಜಾಖಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು  ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಸತತವಾಗ ಶ್ನರ ೀಯಾಾಂಕದಲಿ್ಲ  

ಕ್ಕಳಭಾಗದಲಿ್ಲವೆ. 

3. ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಒಡಿಶಾ ಗಮನಾಹಮ ಪ್ರ ಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2010 ರಲಿ್ಲ , ಅದರ ತಲಾ ಆರೀಗಯ  

ವೆಚಿ ವು ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  ಹೀಲುತಿು ತ್ತು , ಆದರೆ ಈಗ ಒಡಿಶಾದ ತಲಾ ಆರೀಗಯ  ವೆಚಿ ವು 

ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶಕೆಿ ಾಂತ ಎರಡು ಪ್ಟ್ಟು  ಹೆಚಿಾ ಗದೆ. 

ಈಗ ಮಾಡಬೇಕ್ತರುವುದೇನ್ನ ಮತ್ತು  ಈ ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕ ವನ್ನು  ನಿವಕಹಿಸ್ತವುದು ಹೇಗೆ? 

1. ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗವನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಸಂಘಟಿತ ರಾರ್ಷು ರೀಯ 

ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಬೇಕು. 

2. ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಮಾರುಕಟೆು ಯಿಾಂದ ಲಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತ್ತ ಇತರ 

ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಗಳನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರ ನಿವಮಹಿಸಬೇಕು. 

3. ಲಸಿಕ್ಕಗಳು ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಬಂದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು  ಅಗತಯ  ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು  ಪ್ರರದಶಮಕ 

ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮನಾಗ ವಿತರಿಸಬಹುದು. 

 

ಝೂನೀಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೆಚಚ ಳದ ಕುರಿತ್ತ ತ್ನಿಖ್ಯ ನ್ಡೆಸ್ಲು ಮತ್ತು  

ಕಿ್ತಯಾ ಯೀಜನಯನ್ನು  ಸಿದಧ ಪಡಿಸ್ಲು WHOದ ಸ್ಮಿತ್ರ: 
(WHO panel to investigate rise in zoonotic diseases and build action plan) 

 ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ  (WHO) ಯು, ಪ್ಶು ಜನಯ  ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಾಂದರೆ ಝೂನೀಟಿಕ್ 

ಕಾಯಿಲೆಗಳಾದ (Zoonotic Diseases) H5N1, ಏವಿಯನ್ ಇನ್ನಫ ಿ ಯನಿ , ಮಡಲ್ ಈಸ್ು  

ರೆಸಿು ರೇಟರಿ ಸಿಾಂಡೊರ ೀಮ್ (MERS), ಎಬೀಲಾ, ಜಿಕಾ(ZIKA)ಮತ್ತು  ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ 

ಕರನಾವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ (COVID-19) ರೀಗಗಳ ಹರಹಮಮ ವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  

ಹರಡುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲು ‘ಒನ್ ಹೆಲ್ು ’  (One Health) ಎಾಂಬ ಉನು ತ ಮಟು ದ 

ತಜ್ಞರ ಸಮತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ. 

 ಉಲಿೆೀಖ ನಿಯಮಗಳು: 

1. ಈ ಸಮತಿಯು ಭವಿಷಯ ದಲಿ್ಲ  ಏಕಾಏಕಿಯಾಗ ಬಂದೆರಗುವ ವಿಶೇಷವಾಗ ಝೂನೀಟಿಕ್ 

ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ತಪಿು ಸಬಹುದು ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಜಾಗತಿಕ ಏಜೆನಿಿ ಗಳಿಗೆ 

ಸಲಹೆಯನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. 

2. ತಜ್ಞರ ಸಮತಿಯು ಇದಕೆಾ ಗ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಚೌಕಟ್ಟು  ಮತ್ತು  ಜಾಗತಿಕ ಕಿರ ಯಾ 

ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಸಹ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುತು ದೆ. 
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ಹಿನು ಲೆ: 

ಝೂನೀಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು-ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಾಂದ ಮನ್ನಷಯ ರಿಗೆ ಹರಡುವ ರೀಗಕಾರಕ ಸೀಾಂಕುಗಳು 

ಗತಕಾಲದಲಿ್ಲ  ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗಗಳಾಗ ಹರಡಿವೆ –. ಪ್ರ ತಿ ನಾಲೆು  ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಮೂರು ‘ಝೂನೀಸಿಸ್’ ನಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುತು ವೆ, ಅಾಂದರೆ ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಾಂದ ಹರಡುವ ರೀಗಗಳು. 

ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗವನ್ನು  ವಿಶವ ದ ಹೆಚಿಿ ನ ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು  ‘ಝೂನೀಸಸ್’ 

(zoonosis)  ಎಾಂದು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

 ಒಿಂದು ಆರೀಗಯ  ಪರಿಕಲಪ ನ ಎಿಂದರೇನ್ನ? (What is OneHealth concept?) 

1. ಒನ್ ಹೆಲ್ು  ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ಸ ಟಾಸೆ್  ಫೀಸ್ಮ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಿದಂತ್ತ ಜನರು, ಪ್ರರ ಣಿಗಳು ಮತ್ತು  

ನಮಮ  ಪ್ರಿಸರಕೆ್ಕ  ಉತು ಮವಾದ ಸ್ತಕು  ಆರೀಗಯ ವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲು ಸಾ ಳಿೀಯವಾಗ, 

ರಾರ್ಷು ರೀಯವಾಗ ಮತ್ತು  ಜಾಗತಿಕವಾಗ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹಯೀಗದ 

ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ಒಾಂದು ಆರೀಗಯ  ಎನು ಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಒಾಂದು ಆರೀಗಯ  ಮಾದರಿಯು ಪ್ರ ಪಂಚದಲಿ್ಲ  ಹಸದ್ದಗ ಉದಯಿಸುತಿು ರುವ ಮತ್ತು  

ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಝೂನೀಟಿಕ್ ಬೆದರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ರೀಗ ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲ  

ಅಾಂತರಶಿಸಿು ೀಯ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಸುಗಮಗಳಿಸುತು ದೆ. 

 ಈ ಕುರಿತ್ತ ಭಾರತ್ದ ಯೀಜನಗಳು: 

ಭಾರತದ ‘ಒನ್ ಹೆಲ್ು ’ ದೃರ್ಷು ಕೀನವು ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷ ಸಂಸ್ಯಾ  (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations -FAO)), ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಆರೀಗಯ ಕೆಾ ಗ ವಿಶವ  ಸಂಸ್ಯಾ  

(the World Organisation for Animal Health -OIE)), ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ  (the World Health 

Organization – WHO) ಮತ್ತು  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಪ್ರಿಸರ ಕಾಯಮಕರ ಮ (the United Nations 

Environment Programme -UNEP) – ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಮಕೆಳ ನಿಧಿ (United Nations Children’s 

Fund -UNICEF) ಮತ್ತು  ‘ಒಾಂದು ವಿಶವ  ಒಾಂದು ಆರೀಗಯ ’ (One World, One Health) ಕೆ್ಕ  ಕಡುಗೆ 

ನಿೀಡುವ ಉದೆಾ ೀಶದ ವಿಶವ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಉಪ್ಕರ ಮವನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡ 

ತಿರ ಪ್ಕೆಿೀಯ-ಪಿ್ ಸ್ ಮೈತಿರ ಕ್ಕಟದ (agreement between the tripartite-plus alliance) ನಡುವಿನ 

ಒಪ್ು ಾಂದದಿಾಂದ ತನು  ನಿೀಲನಕೆ್ಕಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ.  

1. ದಿೀಘಮಕಾಲ್ಲೀನ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗ, 

ಭಾರತವು ಝೂನೀಸ್ಸ್ ಗಳ ಬಗೆಗ  

ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಸಾಥ ಯಿ ಸ್ಮಿತ್ರಯನ್ನು  1980 ರ 

ದಶಕದಷ್ಟು  ಹಿಾಂದೆಯೇ ಸಾಾ ಪಿಸಿತ್ತ. 

2. ಈ ವಷಮ, ನಗುಪ ರದಲಿಿ  ‘ಆರೀಗಯ ಕಾಕ ಗಿ 

ಒಿಂದು ಕೇಿಂದಿ ’(Centre for One Health) 

ವನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಹಣವನ್ನು  ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

3. ಪಶುಸಂಗೀಪನ ಮತ್ತು  ಹೈನ್ನಗಾರಿಕೆ 

ಇಲಾಖ್ಯ (Department of Animal Husbandry 

and Dairying -DAHD) ಯು 2015 ರಿಾಂದ 

ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹರಡುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತಗು ಸಲು ಹಲವಾರು ಯೀಜನ್ನಗಳನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ, ಅದರಾಂದಿಗೆ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. ಧನಸಹಾಯದ 

ವಿಧಾನವು (ಕಾಂದರ : ರಾಜಯ ) 60:40, ಈಶಾನಯ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 90:10, ಮತ್ತು  ಕಾಂದ್ದರ ಡಳಿತ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ 100% ಧನಸಹಾಯ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಝೂನೀಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಯಾವುವು? 



 insightsonindia.com 
 60 

     INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 

  

1. ‘ಝೂನೀಸಿಸ್’ (Zoonosis) ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ನು  ಮೊದಲ ಬ್ರರಿಗೆ ರುಡಾಲ್ಫ  

ವಿಚೀಮ(Rudolf Virchow) ಅವರು 1880 ರಲಿ್ಲ  ಮಾನವರು ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಗೆ ಹರಡುವ 

ಪ್ರ ಕೃತಿಯಲಿ್ಲನ ಒಾಂದೇ ರಿೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು  ಒಟಾು ಗ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಲು ಬಳಸಿದರು. 

2. 1959 ರಲಿ್ಲ  ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ ಯು ನಿೀಡಿದ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನದ ಪ್ರ ಕಾರ, ‘ಝೂನೀಸಸ್’ 

ಎಾಂಬುದು ಕಶೇರುಕ ಪ್ರರ ಣಿಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನವರ ನಡುವೆ ನೈಸಗಮಕವಾಗ ಹರಡುವ 

ರೀಗಗಳು ಮತ್ತು  ಸೀಾಂಕುಗಳಾಗವೆ. 

3. ಈ ಝೂನೀಸಿಸ್ ರೀಗಗಳು ಸ್ತಕ್ಷಮ ಜಿೀವಿಗಳು, ಯಾವುದೇ ಬ್ರಯ ಕಿು ೀರಿಯಾ, ವೈರಲ್ ಅಥವಾ 

ಪ್ರಾವಲಂಬಿಗಳ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ ಏಜೆಾಂಟ್ ಗಳ 

ರೂಪ್ದಲಿ್ಲರಬಹುದು. 

 ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಳವಳಗಳು: 

ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರೀಗಯ  ಸಮಸ್ಯಯ ಯ ಜತ್ತಗೆ, ಅನೇಕ ಪ್ರ ಮಖ ಝೂನೀಟಿಕೆಾಯಿಲೆಗಳು ಪ್ರರ ಣಿ 

ಜನಯ  ಆಹಾರಗಳ ಉತಾು ದನ್ನಯ ಮೇಲೂ ಗಣನಿೀಯ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ವೆ, ಪ್ರರ ಣಿ ಉತು ನು ಗಳಲಿ್ಲ  

ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ವಾಯ ಪ್ರರಕೆ್ಕ  ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು  ಸೃರ್ಷು ಸುತು ವೆ. 

 

ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಆಿಂಟಿಬಾಡಿ ಚಕ್ತತೊ ಗಳು ಯಾವುವು? 

(What are monoclonal antibody therapies?) 

ಸಂದಭಕ: 

ಸೌಮಯ  ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು  ಕಮೊಬಿಮಡಿಟಿ ಅಾಂದರೆ 

ಸ್ಹ- ಅಸ್ವ ಸ್ಥ ತೆ(comorbidities)ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ COVID-19 ರೀಗಗಳಿಗೆ ದೆಹಲ್ಲಯ 

ಅಪೊಲ್ ಆಸು ತ್ತರ ಯು “ಪಿ ತ್ರಕಾಯ ಕಾಕ್ೆ ೈಲ್ ಚಕ್ತತೊ ”(antibody cocktail treatment) ಯನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ವಿಧಾನವು ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳನ್ನು  

ತ್ಟಸ್ಥ ಗಳಿಸ್ತವುದನ್ಸು  ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ು ದೆ. 

 ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳು (Monoclonal antibodies- mAbs) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಇವು ದೇಹದ ‘ನೈಸಗಮಕ ಪ್ರ ತಿರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗೆ’ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 

ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ ಕೃತ್ಕವಾಗಿ ಉತ್ಪ ತ್ರು ಮಾಡಿದ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳಾಗಿವೆ. 

2. ಮೊನಕಿೀನಲ್ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳು ನಿದಿಮಷು  ಪ್ರ ತಿಜನಕವನ್ನು  ಗುರಿಯಾಗಸುತು ವೆ. ಈ 

ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ತಿಜನಕವು ರೀಗನಿರೀಧಕ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯಯನ್ನು  ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುವ 

ಸ್ತಕೆಾ ಮ ಣ್ಣಜಿೀವಿಗಳ ‘ಪೊರ ೀಟಿೀನ್’ ಆಗದೆ. 

 ‘ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳನ್ನು ’ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪ ತ್ರು  ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

 ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯದಲಿ್ಲ , ಬ್ರಳಿ ರಕು  ಕಣಗಳನ್ನು  ನಿದಕಷ್  ಪಿ ತ್ರಜನ್ಕಕೆಕ  ಒಡುಡ ವ 

ಮೂಲಕ ಮೊನಕಿೀನಲ್ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು  ಉತಾು ದಿಸಬಹುದು. 

1. ಹೆಚಚ ನ್ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳನ್ನು  ಉತಾಪ ದಸ್ಲು, ಒಿಂದೇ ಬ್ರಳಿರಕು ಕಣ ವನ್ನು  ಅಬ್ರೀಜ 

ಸಂತಾನೀತ್ಪ ತ್ರು  ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪ್ರ ತಿಕಾಯದ ಒಾಂದೇ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನು  

ಉತಾು ದಿಸಲು ಒಾಂದೇ ಬಿಳಿ ರಕು  ಕಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು  (Clone) ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಕೀವಿಡ್ -19 ರ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ , ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ ‘ಮೊನಕಿೀನಲ್ 

ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ’ ಉತಾು ದಿಸಲು SARS-CoV-2 ವೈರಸ್್ನ ಸ್ಯು ೈಕ್ ಪೊರ ೀಟಿೀನ್್ ಅನ್ನು  

ಬಳಸುತಾು ರೆ. ಈ ‘ಸ್ಯು ೈಕ್ ಪೊರ ೀಟಿೀನ್’ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು  ಆತಿಥೇಯ ಕೀಶಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 ‘ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳ’ ಅವಶಯ ಕತೆ: 
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ಆರೀಗಯ ಕರ ದೇಹದಲಿಿ , ಅದರ ‘ಪ್ರ ತಿರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ’ (Immune System) ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು  

ಉತಾು ದಿಸುವ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

1. ಈ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳು ನಮಮ  ರಕು ದಲಿ್ಲನ ವೈ-ಆಕಾರದ (Y-shape) ಸ್ತಕ್ಷಮ  

ಪೊರ ೀಟಿೀನ್್ಗಳಾಗವೆ, ಈ ಸ್ತಕ್ಷಮ  ಪೊರ ೀಟಿೀನು ಳು ಶತ್ತರ  ಸ್ತಕ್ಷಮ ಜಿೀವಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುತು ವೆ 

ಮತ್ತು  ಬಂಧಿಸುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಈ ರೀಗಕಾರಕ ಸ್ತಕ್ಷಮ ಜಿೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ದಳಿ ಮಾಡಲು 

ಪ್ರ ತಿರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಸಂಕತಿಸುತು ವೆ. 

2. ಆದ್ದಗೂಯ , ಈ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳನ್ನು  ಸಾಕಷ್್ಟ  ಪಿಮಾಣದಲಿಿ  ಉತಾಪ ದಸ್ಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದ ರೀಗನಿರೀಧ್ಕ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಹಿಂದರುವ ಜನ್ರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ 

ಮಾಡಲು ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ‘ಮೊನಕಿೀನಲ್ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ’ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾ ರೆ. 

 ಇತ್ರಹಾಸ್: 

ನಬೆಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಪುರಸೆ ೃತ ಜಮಮನ್ ರೀಗನಿರೀಧಕ ತಜ್ಞ (Immunologist) ಪ್ರಲ್ ಎಲ್ಲರ ಚ್ ( 

Paul Ehrlich) ‘ಜೀಬರ್ ಕುಗೆಲ್’ (Zauberkugel) ಅಾಂದರೆ ‘ಮಾಯ ಜಿಕ್ ಬುಲೆಟ್’ ಎಾಂಬ 

ಕಲು ನ್ನಯನ್ನು  1900 ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ರೀಗದ ಚಿಕಿತಿ್ತ ಗಾಗ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವ 

ಕಲು ನ್ನಯನ್ನು  ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದಾ ರು. ಜೀಬರ್ ಕುಗೆಲ್ ಒಾಂದು ಆಯಾ  ರೀಗಕಾರಕ 

ಸ್ತಕೆಾ ಮ ಣ್ಣಜಿೀವಿಯನ್ನು  ಗುರಿಯಾಗಸುವ ಒಾಂದು ಸಂಯೀಜಕವಾಗದೆ. 

1. ಅಾಂದಿನಿಾಂದ, ವಿಶವ ದ ಮೊದಲ ಮೊನಕಿೀನಲ್ ಪ್ರ ತಿಕಾಯವಾದ ‘ಮರಮೊನಾಬ್-ಸಿಡಿ 

3’ (Muromonab-CD3) ಅನ್ನು  ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಕಿಿ ನಿಕಲ್ ಬಳಕ್ಕಗಾಗ 

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸುವವರೆಗೆ ಎಾಂಟ್ಟ ದಶಕಗಳನ್ನು  ಸಂಶೀಧನ್ನಗಾಗ ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ. 

2. ಮುರಮನಬ್-ಸಿಡಿ 3 ಒಾಂದು ರೀಗನಿರೀಧಕ ಔಷಧಿಯಾಗದುಾ  

(Immunosuppressant drug) ‘ಅಾಂಗಾಾಂಗ ಕಸಿ’ ರೀಗಗಳಲಿ್ಲ  ತಿೀವರ ವಾದ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು  

(Acute Rejection) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಅನ್ವ ಯಗಳು: 

ಮೊನಕಿೀನಲ್ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳು ಈಗ ತ್ತಲನಾತಮ ಕವಾಗ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗದೆ. ಎಬೀಲಾ, 

ಎಚ್್ಐವಿ, ಚಮಮ ರೀಗಗಳು (psoriasis) ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಚಿಕಿತಿ್ತಯಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

ಕಪ್ಪಪ  ಶಿಲಿೀಿಂದಿ :(Black fungus) 
ಸಂದಭಕ: 

ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ವೇಗವಾಗ ಹರಡುತಿು ರುವ ಕರೀನಾ 

ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ್ಾಂದಿಗೆ  ಕಪುು  ಶಿಲ್ಲೀಾಂಧರ  ಎಾಂದೂ 

ಕರೆಯಲು ಡುವ ಹಸ ಮತ್ತು  ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಕಾಯಿಲೆ 

ಮಾಂಚೂಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಕೀವಿಡ್ -19 ಸೀಾಂಕಿತ ರೀಗಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ರೀಗವು 

ಭಾರತದ ಕ್ಕಲವು ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಗಾಗೆು  

ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. 

 

ಕಪ್ಪಪ  ಶಿಲಿೀಿಂದಿ  ಕಾಯಿಲೆಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದು ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಮತ್ತು  ಗಂಭಿೀರವಾದ 

ಶಿಲ್ಲೀಾಂಧರ ಗಳ ಸೀಾಂಕು ಆಗದೆ (fungal 

infection). 
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2. ಇದನ್ನು  ‘ಮೂಯ ಕೀರಮೈಕೀಸಿಸ್’ (Mucormycosis) ಎಾಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. 

3. ಈ ರೀಗವು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ ಚಮಮದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕಳುು ತು ದೆ ಮತ್ತು  ರೀಗಯ 

ಶಾವ ಸಕೀಶ ಮತ್ತು  ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೂ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ದೆ. 

4. ಪ್ರಿಸರದಲಿ್ಲ  ನೈಸಗಮಕವಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ‘ಮೂಯ ಕೀರುಮಾಸ್ಯಟಿ್ ’ (mucormycetes) ಎಾಂಬ 

ಶಿಲ್ಲೀಾಂಧರ ದಿಾಂದ ಕಪುು  ಶಿಲ್ಲೀಾಂಧರ  ರೀಗ ಉಾಂಟಾಗುತು ದೆ. 

ದುಬಕಲತೆ: (Vulnerability) 

ಈ ರೀಗವು ಮಖಯ ವಾಗ ಆರೀಗಯ  ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿಗೆ  ಔಷಧಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕಳುು ವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ 

ಬಿೀರುತು ದೆ, ಇದು ಪ್ರಿಸರ ರೀಗಕಾರಕಗಳ ವಿರುದಧ  ಅವರ ಹೀರಾಡುವ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುತು ದೆ. 

ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

1. ಅಾಂತಹ ವಯ ಕಿು ಗಳಿಾಂದ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ, ಶಿಲ್ಲೀಾಂಧರ  ಬ್ರಯ ಕಿು ೀರಿಯಾಗಳು (fungal spores) ಅವುಗಳ 

ಉಸಿರಾಟದ ರಂಧರ ಗಳು ಅಥವಾ ಸೈನಸ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾವ ಸಕೀಶಗಳನ್ನು  ತಲುಪಿ ಅವುಗಳ 

ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ವೆ. 

2. ಸೀಾಂಕಿನ ಎಚಿ ರಿಕ್ಕಯ ಸಂಕತವಾಗ, ಜವ ರ, ತಲೆನೀವು, ಕ್ಕಮಮ , ಉಸಿರಾಟದ ತಾಂದರೆ, 

ರಕು ಸಿಕು  ವಾಾಂತಿ ಮತ್ತು  ಬದಲಾಗುತಿು ರುವ ಮಾನಸಿಕ ಸಿಾ ತಿ ಮತ್ತು  ಕಣ್ಣಣ  ಮತ್ತು  ಮೂಗನ 

ಸುತು ಲೂ ಕ್ಕಾಂಪು ಮತ್ತು  ನೀವುಗಳ ಚಿನೆ್ನ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

ಚಕ್ತತೊ  ಏನ್ನ? 

1. ಆಾಂಟಿಫಂಗಲ್ ಚಿಕಿತಿ್ತ ಯನ್ನು  (antifungal) ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ತಿೀವರ  ಸೀಾಂಕಿಗೆ ಶಸು ರಚಿಕಿತಿ್ತ  ಅಗತಯ ವಾಗಬಹುದು. 

3. ಈ ರೀಗದ ಚಿಕಿತಿ್ತ ಗಾಗ, ಮಧುಮೇಹವನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು, ಸಿು ೀರಾಯ್ಡ ್ಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ಇಮಯ ನಮಾಡುಯ ಲೇಟಿಾಂಗ (immunomodulating) 

ಔಷಧಗಳನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸುವುದು ಬಹಳ ಮಹತವ ದ್ದಗದೆ. 

ತ್ಡೆಗಟ್ು ವಿಕೆ: 

ನಿೀವು ಧೂಳಿನಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದ ಕಟು ಡ ನಿಮಾಮಣ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡುತಿು ದಾ ರೆ ಮಖವಾಡವನ್ನು  ಬಳಸಿ. 

ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಬೂಟ್ಟಗಳು, ಉದಾ ವಾದ ಪ್ರಯ ಾಂಟ್, ಉದಾ ನ್ನಯ ತೀಳಿನ ಶಟ್ಮ ಮತ್ತು  

ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು  ಧರಿಸಿ. ಸಂಪೂಣಮ ಸಾು ನ (Scrub bath) ಸೇರಿದಂತ್ತ ವೈಯಕಿು ಕ ನೈಮಮಲಯ ವನ್ನು  

ಕಾಪ್ರಡಿಕಳಿು . 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ಅದರ ನರೆಹರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದಗೆ 

ಸಂಬಂಧ್ಗಳು 
 

FATF ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು  ಈಡೇರಿಸ್ಲು ಹಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ತಸಿದ ಪ್ರಕ್ತಸಾು ನ್ 

ಸ್ಕಾಕರ: 
(Pakistan govt to set new rules to meet FATF demands)  

ಸಂದಭಕ: 

ಹಣಕಾಸು ಕಿರ ಯಾ ಕಾಯಮಪ್ಡೆಯ (Financial Action Task Force- FATF)  ಬೂದು ಪ್ಟಿು ಯಿಾಂದ 

ಹರಬರುವ ಸಲುವಾಗ ಪ್ರಕಿಸಾು ನವು ಅಕರ ಮ ಹಣ ವಗಾಮವಣೆ ಮತ್ತು  ಭಯೀತಾು ದನ್ನ ಹಣಕಾಸು 

ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಸ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರಲು   ಸಿದಧ ವಾಗದೆ. 

1. ಹಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗ, ಅಕರ ಮ ಹಣ ವಗಾಮವಣೆ ವಿರೀಧಿ (anti-money 

laundering- AML) ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ತನಿಖ್ಯ ಮತ್ತು  ವಿಚಾರಣೆಯ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಯನ್ನು  ಪೊಲ್ಲೀಸರು, 

ಪ್ರರ ಾಂತಿೀಯ ಭರ ಷ್ಯು ಚಾರ ವಿರೀಧಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು (anti-corruption establishments- ACE) 
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ಮತ್ತು  ಇತರ ಅಾಂತಹುದೇ ಏಜೆನಿಿ ಗಳಿಾಂದ ವಿಶೇಷ ಏಜೆನಿಿ ಗಳಿಗೆ (specialised agencies) 

ತನಿಖ್ಯ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಯನ್ನು  ವಗಾಮವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಮುಿಂದನ್ ನ್ಡೆ? 

ಈ ಕರ ಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಪ್ರಕಿಸಾು ನವು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ 27 ಮಾನದಂಡಗಳಲಿ್ಲ   ಅತ್ತಯ ತು ಮ 

ಮೂರು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ‘ಹಣಕಾಸು ಕಿರ ಯಾ ಕಾಯಮಪ್ಡೆ’ಯು ತನು  

ಮಾಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನು  ನಿಧಮರಿಸುತು ದೆ. ಈ ಮೂರು ಮಾನದಂಡಗಳಿಾಂದ್ದಗ, ಈ ವಷಮದ 

ಫೆಬರ ವರಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಕಿಸಾು ನವು ಬೂದು ಪ್ಟಿು ಯಿಾಂದ ಹರಬರಲು ಸಾಧಯ ವಾಗಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

2018 ರ ಜೂನ್್ನಲಿ್ಲ , ಪ್ರಯ ರಿಸ್ ಮೂಲದ ‘ಹಣಕಾಸ್ತ ಕಿ್ತಯಾ ಕಾಯಕಪಡೆಯು- 

FATF’ ಪ್ರಕ್ತಸಾು ನ್ವನ್ನು  ‘ಬೂದು ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ ’(‘grey’ list ) ಇರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಅಾಂದಿನಿಾಂದ ಈ 

ಪ್ಟಿು ಯಿಾಂದ ಹರಬರಲು ಪ್ರಕಿಸಾು ನವು ಹೆಣಗಾಡುತಿು ದೆ. 

  

FATF ನ್ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಪ್ರಯ ರಿಸು ಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಜಿ -7 ದೇಶಗಳ ಸಭೆಯ ಉಪ್ಕರ ಮದ ಅನವ ಯ 1989 ರಲಿ್ಲ , ಹಣಕಾಸು 

ಕಿರ ಯಾ ಕಾಯಮಪ್ಡೆಯು ಒಾಂದು ಅಾಂತರ್ ಸಕಾಮರಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ರಚನ್ನಯಾಯಿತ್ತ. 

2. ಇದು ‘ನಿೀತಿ-ರೂಪಿಸುವ ಸಂಸ್ಯಾ ’ ಆಗದುಾ , ರಾಷು ರಮಟು ದಲಿ್ಲ  ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಶಾಸಕಾಾಂಗ 

ಮತ್ತು  ನಿಯಂತರ ಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು  ಕೈಗಳು ಲು ಅಗತಯ ವಾದ ರಾಜಕಿೀಯ ಇಚಾಾ ಶಕಿು ಯನ್ನು  

ಸೃರ್ಷು ಸುತು ದೆ. 

3. ಇದರ ಸಚಿವಾಲಯ ಅಥವಾ ಕಾಂದರ  ಕಚೇರಿಯನ್ನು  ಪ್ರಯ ರಿಸ್್ನ ‘ಆರ್ಥಮಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕಾಂದರ  (Economic Cooperation and Development- OECD) ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  

ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗದೆ. 

  

ಪ್ರತಿ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಕಗಳು: 

1. ಹಣ ವಗಾಮವಣೆಯನ್ನು  ಎದುರಿಸುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತನಿಖ್ಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲು FATF ಅನ್ನು  ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಅಕು ೀಬರ್ 2001 ರಲಿ್ಲ , ಹಣ ವಗಾಮವಣೆಯ ಜತ್ತಗೆ ಭಯೀತಾು ದಕ ಹಣಕಾಸನ್ನು  

ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಲು ಎಫ್್ಎಟಿಎಫ್ ತನು  ಆದೇಶವನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಿತ್ತ. 

3. ಏಪಿರ ಲ್ 2012 ರಲಿ್ಲ , ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಶಸಾು ರಸು ರಗಳ ಪ್ರ ಸರಣಕೆಾ ಗ ಹಣವನ್ನು  

ನಿಬಮಾಂಧಿಸುವ ತನು  ಪ್ರ ಯತು ಗಳಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿಸಿತ್ತ. 

  

ಸಂಯೀಜನ: 

‘ಹಣಕಾಸು ಕಿರ ಯಾ ಕಾಯಮಪ್ಡೆಯು’ /  (Financial Action Task Force- FATF) ಪ್ರ ಸುು ತ 39 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. ಇದರ ಸದಸಯ ರು ವಿಶವ ದ ಎಲಿಾ  ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲನ ಹಣಕಾಸು ಕಾಂದರ ಗಳನ್ನು  

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುತಾು ರೆ. ಇದು 2 ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ – ಗಲ್ಫ  ಆಫ್ ಕೀಆಪ್ರೇಷನ್ 

ಕೌನಿಿ ಲ್ (GCC) ಮತ್ತು  ಯುರೀಪಿಯನ್ ಕಮಷನ್ (EC). ಇದು ವಿೀಕ್ಷಕರನ್ನು  ಮತ್ತು  ಸಹಾಯಕ 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  (ದೇಶಗಳು) ಸಹ ಹಾಂದಿದೆ. 

  

ಏನಿದು FATF ನ್ ಕಪ್ಪಪ  ಪಟ್ಿ  ಮತ್ತು  ಬೂದು ಪಟ್ಿ ? 

ಕಪ್ಪಪ  ಪಟ್ಿ : ಭಯೀತಾು ದಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನ್ನರವು ಮತ್ತು  ಅಕರ ಮ ಹಣ ವಗಾಮವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸುವ ಮತ್ತು  ಈ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ 

ನಿಬಂಧನ್ನಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸದ ಸಹಕಾರೇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು  (Non-Cooperative Countries or 

Territories- NCCTs) ‘ಕಪುು  ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ ’ ಇರಿಸಲಾಗದೆ. ‘ಹಣಕಾಸು ಕಿರ ಯಾ ಕಾಯಮಪ್ಡೆಯು’ ಹಸ 

ನಮೂದುಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಲು ಅಥವಾ ತ್ತಗೆದುಹಾಕಲು ಕಪುು ಪ್ಟಿು ಯನ್ನು  ನಿಯಮತವಾಗ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ 

ಮಾಡುತು ದೆ. 
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ಬೂದು ಪಟ್ಿ : ಭಯೀತಾು ದಕರಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನ್ನರವು ಮತ್ತು  ಅಕರ ಮ ಹಣ ವಗಾಮವಣೆಗೆ  ಸಂಬಂಧಿತ 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಸುರಕೆಿತವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾದ ದೇಶಗಳನ್ನು  FATF ‘ಬೂದು ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ ’ 

ಸೇರಿಸುತು ದೆ. ಈ ಬೂದು ಪ್ಟಿು ಗೆ ಸೇರುವ ದೇಶಕೆ್ಕ  ಕಪುು ಪ್ಟಿು ಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಬಹುದ್ದದ ಎಚಿ ರಿಕ್ಕಯ 

ಗಂಟೆಯಾಗ FATF ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

 

‘ಬೂದು ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ ’ ಸೇಪಕಡೆಗಿಂಡ ದೇಶಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಸಂದಭಕಗಳನ್ನು  

ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ: 

1. IMF, ವಿಶವ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್, ADBಯಿಾಂದ ಆರ್ಥಮಕ ನಿಬಮಾಂಧಗಳು. 

2. ಐಎಾಂಎಫ್, ವಿಶವ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್, ಎಡಿಬಿ ಮತ್ತು  ಇತರ ದೇಶಗಳಿಾಂದ ಸಾಲ ಪ್ಡೆಯುವಲಿ್ಲ  ಸಮಸ್ಯಯ . 

3. ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ವಾಯ ಪ್ರರದಲಿ್ಲ  ಕಡಿತ. 

4. ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ವೇದಿಕ್ಕಗಳಿಾಂದ ಬಹಿಷೆ್ಯ ರ. 

 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಪಿಜ್ವ ಪಿ್ರತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯದ ಯ ಪಿಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 

 

ಮತ್ಗಳ ಮರುಎಣಿಕೆ ಕುರಿತ್ತ ಚುನವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿಣಕಯವೇ ಅಿಂತ್ರಮ: 
(Returning officer has final say in recount of votes)  
  

ಸಂದಭಕ: 

ಭಾರತದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗವು ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ ನಂದಗಿಾಮ್ ವಿಧಾನ್ಸ್ಭಾ 

ಕಿೆ ೀತಿ್ ದಲಿಿ  ಚಲಾವಣೆಗಿಂಡ ಮತ್ಗಳ ಮರುಎಣಿಕೆ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಧಯ ಮ ವರದಿಗಳನ್ನು  

ಅರಿತ್ತಕಾಂಡಿದುಾ , ಆಯೀಗದ ಮತ್ದಾನ್ದ ಸ್ಮಿತ್ರಯಿಿಂದ ನೇಮಕಗಿಂಡ ಚುನವಣಾ 

ಅಧಿಕಾರಿಯು( the returning officer) ಕಾನ್ಸನಿನ್ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅಿಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ  

ನಿಣಕಯ ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ ಅಿಂತ್ರಮ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಂದದಾದ ರೆ ಎಿಂದು ಸ್ಪ ಷ್ ಪಡಿಸಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

ನಂದಿಗಾರ ಮ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಕ ೀತರ ವು, ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ ಹಾಲ್ಲ ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಮಮತಾ ಬ್ರಯ ನಜಿಮ 

ಮತ್ತು  ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಹಾಯಕ ಭಾರತಿೀಯ ಜನತಾ ಪ್ಕ್ಷದ (BJP) ಮಖಂಡ ಸುವೇಾಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ 

ನಡುವೆ ಕಠಿಣ, ಜಿದ್ದಾ ಜಿದಿಾ ನ ಪೈಪೊೀಟಿಯನ್ನು  ಕಂಡಿತ್ತ. 

ಅಾಂತಿಮವಾಗ, ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗವು ಸುವೇಾಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಯವರು 1,956 ಮತಗಳ ಅಾಂತರದಿಾಂದ 

ಜಯಶಾಲ್ಲಗಳಾಗದ್ದಾ ರೆ ಎಾಂದು ಘೀರ್ಷಸಿತ್ತ.ತಕ್ಷಣ ಮಮತಾ ಬ್ರಯ ನಜಿಮ ಅವರ ಪ್ಕ್ಷ ತೃಣಮೂಲ 

ಕಾಾಂಗೆರ ಸ್ ಮತಗಳ ಮರುಎಣಿಕ್ಕ ಮಾಡುವಂತ್ತ ಕೀರಿತ್ತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗವು 

ತಿರಸೆ ರಿಸಿತ್ತ. 

ಪಿಜ್ವ ಪಿ್ರತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯದ , 1951 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಚುನವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಪ್ರತಿ್ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಅಧಿಕಾರಗಳು: 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೆ್ಕ ೀತರ ದ ರಿಟನಿಮಾಂಗ ಆಫಿೀಸರ್ ಅಥವಾ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು 1951 ರ ಪಿಜ್ವ 

ಪಿ್ರತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯದ  ಅಡಿಯಲಿಿ  ಶಾಸ್ನ್ಬದಧ  ಕಾಯಕಗಳನ್ನು  ಅರೆ-ನಯ ಯಾಿಂಗ 

ಪಿ್ರಧಿಕಾರದ ಸಾಮಥಯ ಕದಲಿಿ  ( in quasi-judicial capacity) ನಿವಕಹಿಸ್ತತಾು ರೆ. 

1.  ಇದು ನಾಮನಿದೇಮಶನ, ಮತದ್ದನ ಅಥವಾ ಮತಗಳ ಎಣಿಕ್ಕಯಾಗರಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಚ್ಚನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಯು ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಭಾರತದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ಕಾನ್ನನ್ನಗಳು, ಸ್ತಚನ್ನಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾಗಮಸ್ತಚಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಸಾರವಾಗ ಕಟ್ಟು ನಿಟಾು ಗ 

ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತಾು ರೆ. 

2. ಮತಗಳ ಮರು ಎಣಿಕ್ಕಗಾಗ ಅಜಿಮಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ್ದಗ ಚುನವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಈ 

ವಿಷಯವನ್ನು  ನಿಧ್ಕರಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅಜಿಕಯನ್ನು  ಸಂಪೂಣಕ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ 

ಅನ್ನಮತ್ರಸ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದು ಕಿು ಲಿಕ ಅಥವಾ ಅಸ್ಮಂಜಸ್ವೆಿಂದು ತೀರುತ್ರು ದದ ರೆ 

ಅದನ್ನು  ಸಂಪೂಣಕವಾಗಿ ತ್ರರಸ್ಕ ರಿಸ್ಬಹುದು. 
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ಮುಿಂದನ್ ನ್ಡೆ ಏನ್ನ? 

ಅಾಂತಹ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ , ಹೈಕೀಟ್ಮ ಮಾಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಿಟಿಷನ್ (ಚ್ಚನಾವಣಾ ಅಜಿಮ) 

ಸಲಿ್ಲಸುವುದ್ಾಂದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಏಕ ಮಾತರ  ಕಾನ್ನನ್ನ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗದೆ. 

1. ಜನ್ ಪಿ್ರತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯದ  1951 ರ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಚ್ಚನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ 

ನಿಧಾಮರವನ್ನು  ಕಾಯಿದೆಯ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 80 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಅಜಿಮಯ ಮೂಲಕ ಮಾತರ  

ಪ್ರ ಶಿು ಸಬಹುದ್ದಗದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಪಿಜ್ವಪಿಭುತ್ವ ದಲಿಿ  ನಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರತಿ್ . 
 

ಭಾರತ್ರೀಯ ಆಡಳಿತ್ ಸೇವೆ (ಕೇಡರ್) ನಿಯಮಗಳ, 1954 ರ ನಿಯಮ 6 (I): 

(Rule 6(I) of the Indian Administrative Service (cadre) Rules, 1954) 

ಸಂದಭಕ: 

ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯ (DoPT) ಯು  ತನು  ಒಾಂದು ಅಭೂತಪೂವಮ ಆದೇಶದಲಿ್ಲ , 

1954 ರ ಭಾರತಿೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆ (ಕಡರ್) ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 6 (I){Rule 6(1) of the Indian 

Administrative Service (cadre) rules, 1954} ಅನ್ನು  ಅನವ ಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಖಯ  

ಕಾಯಮದಶಿಮ ಅಲಾಪ್ನ್ ಬಂಡೊೀಪ್ರಧಾಯ ಯರನ್ನು  ಭಾರತ ಸಕಾಮರದ ಸೇವೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನೇಮಸಲು 

ಆದೇಶ ಹರಡಿಸಿದೆ. 

 ಭಿನು ಭಿಪಿ್ರಯದ ಸಂದಭಕದಲಿಿ  ಏನಗುತ್ು ದೆ? 

ನಿಯಮ 6 (I) ಹೇಳುವಂತ್ತ “ಯಾವುದೇ ಭಿನಾು ಭಿಪ್ರರ ಯಗಳಿದಾ ಲಿ್ಲ , ಈ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರವು 

ನಿಧಮರಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರವು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರದ ನಿಧಾಮರವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತು ದೆ.” 

 ಪಿಸ್ತು ತ್ದ ಕಾಳಜಿ / ಸ್ಮಸ್ಯಯ  ಏನ್ನ? 

 ಈ ನಿಯಮವನ್ನು  “ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಪೂಣಮ ದುರುಪ್ಯೀಗ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  

ಅತಿಕರ ಮಸುವ ಪ್ರ ಯತು ” ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಇಿಂತ್ಹ ಪಿ ಕರಣಗಳಲಿಿ  ವರಿಷಾ  ನಯಯಾಲಯದ ತ್ರೀಪ್ಪಕಗಳು: 

1.  ಇದಕೆ್ಕ  ಮೊದಲು 2020 ರ ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್್ನಲಿ್ಲ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ 

ಕಡರ್್ನ ಮೂವರು ಭಾರತಿೀಯ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಸೇವಾ (IPS) ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ತಿ ನಿಯುಕಿು ಯ 

ಮೇಲೆ ಅಾಂದರೆ ಡೆಪೂಯ ಟೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಸಿಕಾಂಡಿತ್ತು . ಆದರೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರ ಅವರನ್ನು  ರಾಜಯ  

ಸೇವೆಯಿಾಂದ ಮಕು ಗಳಿಸಲ್ಲಲಿ . 

2. ಇದನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ, ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಅಜಿಮಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಲಾಯಿತ್ತ, ಅದರಲಿ್ಲ  

ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲರುವ ಕಾನ್ನನ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶಿಷು  ದವ ಾಂದವ ತ್ತಯಿದೆ ಮತ್ತು  ಸವ ಯಂ-

ವಿರೀಧಾಭಾಸದಿಾಂದ ಕ್ಕಡಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಟಿಮಕಲ್ 14 ರ 

ಉಲಿಾಂಘನ್ನಯಾಗದೆ ಎಾಂದು ಒತಿು ಹೇಳಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಈ ನಿಯಮವು ರಾಜಯ ಗಳ ಕಾನ್ನನ್ನ ಮತ್ತು  ಸುವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ಸಂಬಂಧಪ್ಟು  ರಾಜಯ  

ಸಕಾಮರಗಳ ಆಡಳಿತ ರಚನ್ನಯಲಿ್ಲ  ಹಾನಿ ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡಿದೆ ಎಾಂದು ಅಜಿಮಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲಾಗದೆ. 

ಆದರೆ, ಈ ಅಜಿಕಯನ್ನು  ನಯಯಾಲಯವು ತ್ರರಸ್ಕ ರಿಸಿದೆ. 

 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸ್ಕಾಕರದ ನಿೀತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ್ ಕಿೆ ೀತಿ್ ಗಳಲಿಿನ್ ಅಭಿವೃದಧ ಯ 

ಅಡಚಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ವಿನಯ ಸ್ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್ದಿಂದ 

ಉಿಂಟಾಗುವ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 
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ಅನ್ನಸೂಚತ್ ಔಷಧಿಗಳ ಪಟ್ಿ : (Scheduled drugs’ list) 

 

ಸಂದಭಕ: 

 ‘ರೆಮ್ ಡೆಸಿವಿರ್’ (Remdesivir) ಅನ್ನು  ಅನ್ನಸೂಚತ್ ಔಷಧಿಗಳ ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ಸೇರಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಬ್ರಾಂಬೆ ಹೈಕೀಟ್ಮ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರವನ್ನು  ಕೀರಿದೆ. 

1. ನಾಗುು ರ ಜಿಲಿೆಯ ಆಸು ತ್ತರ ಯಲಿ್ಲ  ಆಮಿಜನಕದ ಕರತ್ತ, ರೆಮ್ ಡೆಸಿವಿರ್ ನ ಅಲಭಯ ತ್ತ, 

ಟಸಿಲ್ಲಜುಮಾಬ್ ಚ್ಚಚಿ್ಚ ಮದುಾ ಗಳು (Tocilizumab injections) ಮತ್ತು  ಆಸು ತ್ತರ  ಹಾಸಿಗೆಗಳ 

ಕುರಿತ್ತ ನಾಯ ಯಪಿೀಠವು ಸ್ವ ಯಂ ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಿದ (a suo motu) ಸಾವಕಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು  

ಅಜಿಕಯನ್ನು  (PIL) ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತಿು ರುವಾಗ ನಾಯ ಯಾಲಯದಿಾಂದ ಈ ನಿದೇಮಶನ 

ಬಂದಿತ್ತ. 

ನಯ ಯಾಲಯ ಸೂಚಸಿದ ಇತ್ರ ಕಿಮಗಳು: 

1. ‘ಡಿ ಗ್ೂ  ಅಿಂಡ ಕಾಸ್ಯೂ ಟಿಕ್ೂ  ಆಕ್್ ’ (Drugs and Cosmetics Act- DCA) ನ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳ 

ಬಗೆು  ಉದ್ದರವಾದ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವನ್ನು  ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ  ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು 

ಸಾಧಯ ವಿದೆ ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 

2. ‘ಡರ ಗ ಮತ್ತು  ಕಾಸ್ಯಮ ಟಿಕ್ ಆಕ್ು ’,(DCA) ನೈಸಗಮಕ ವಿಪ್ತ್ತು  ಅಥವಾ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಅಗತಯ   ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ನಿಬಮಾಂಧಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ನಿಬಂಧನ್ನಗಳನ್ನು  

ಒದಗಸುತು ದೆ. 

3. ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ‘ಡಿ ಗ್ ಕಂಟಿೀಲ್ ಆಕ್್ ’ (Drugs Control Act) ಮತ್ತು  

‘ಡಿ ಗ್ೂ  ಅಿಂಡ ಕಾಸ್ಯೂ ಟಿಕ್ೂ  ಆಕ್್ ’ (DCA) ಎರಡೂ ಅಗತ್ಯ  ಔಷಧಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು  

ನಿಗದಪಡಿಸ್ಲು ಅಧಿಸ್ತಚನ್ನ ಹರಡಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುತು ವೆ. 

ಇದರ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರವು ಸಂವಿಧಾನದತು ವಾಗ ತನಗೆ ನಿೀಡಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಿದರೆ, 

ಅದು ಬಹುದ್ಡಡ  / ದೂರಗಾಮ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಬಿೀರುತು ದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ಕೀವಿಡ್ -19 

ಸೀಾಂಕಿತ ರೀಗಗಳ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಲಾಗುವ ಹಣದ ಸುಲ್ಲಗೆಯನ್ನು  

ತಡೆಯಬಹುದ್ದಗದೆ ಮತ್ತು  ಕಾಳಸಂತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಔಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು  ಸಹ ಸಂಪೂಣಮ 

ಅಾಂತಯ ಗಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಅಥವಾ ಔಷಧಿಗಳ ಕಾಳಸಂತ್ತ ಮಾರಾಟಕೆ್ಕ  ಪೂಣಮವಿರಾಮ 

ನಿೀಡುತು ದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಂದಯಮವಧಮಕ ನಿಯಮಗಳು, 1945 (‘ಡರ ಗಿ  ಅಾಂಡ್ ಕಾಸ್ಯಮ ಟಿಕಿ್  ರೂಲಿ್ ’, 1945,) 

ನಿದಿಮಷು  ಅನ್ನಸ್ತಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಔಷಧಗಳನ್ನು  ವಗೀಮಕರಿಸುವ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ 

ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿ ಅನ್ನಸ್ತಚಿಯು ಔಷಧದ ಮಾಹಿತಿ ಅಾಂದರೆ ಔಷಧಿಗಳ ಸಂಗರ ಹಣೆ, ಮಾರಾಟ, ಪ್ರ ದಶಮನ 

ಫಲಕ ಮತ್ತು  ವೈದಯ ರು ನಿೀಡುವ ಔಷಧ ಸ್ತಚಿ ಚಿೀಟಿ  (prescription) ಯ ಮಾಗಮಸ್ತಚಿಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

 

ಕಾನ್ಸನ್ನ ಮಾಪನ್ಶಾಸ್ು ಿ  (ಪ್ರಯ ಕೇಜ್ ಮಾಡಲಾದ ವಸ್ತು ಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2011: 
(The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011)  
  

ಸಂದಭಕ: 

 ವಿಶೇಷವಾಗ, ಕೀವಿಡ್ -19 ರೀಗಗಳಿಗೆ ಆಮಿಜನಕದ ಬೆಾಂಬಲವನ್ನು  ಒದಗಸಲು ಬಳಸುವ 

ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಉಪ್ಕರಣಗಳ ಆಮದುದ್ದರರಿಗೆ ಮುಿಂದನ್ ಮೂರು ತ್ರಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಾದ 

ಪೂವಕ ಕಡಾಡ ಯ ಘೀಷಣೆಗಳಿಲಿದೆ (without prior mandatory declaration)ಈ 

ಸಾಧ್ನ್ಗಳನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಅನ್ನಮತ್ರಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
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 ಹಿನು ಲೆ: 

‘ಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೆಟಾರ ಲಜಿ’ (ಪ್ರಯ ಕಜ್ಡ  ಸರಕುಗಳು) ನಿಯಮಗಳು, 2011 (The Legal Metrology (Packaged 

Commodities) Rules, 2011,) ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಮೊದಲು ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ 

ಪ್ಡೆಯುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗದೆ. 

ಆದರೆ, ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಮತ್ತು  ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ಸಾಧನಗಳ ಬೇಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು, ಭಾರತ ಸಕಾಮರದ ಗಾರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ಸಾಧನಗಳನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ವವರಿಗೆ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಕಲವು ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ಸಾಧನಗಳನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳು ಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಟಿು ದೆ. 

 

‘ಲಿೀಗಲ್ ಮೆಟಿಾಲಜಿ ಆಕ್್ ’ / ಕಾನ್ಸನ್ನ ಮಾಪನ್ ಶಾಸ್ು ಿ  2009 ರ ಬಗೆಗ : 

1. ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪ್ನಶಾಸು ರ ಕಾಯಾ  2009 ಅನ್ನು  ಗಾರ ಹಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ 

ನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

2. ಅಳೆತ್ತ ಮತ್ತು  ಅಳತ್ತ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ನನ್ನಬದಧ  ಅವಶಯ ಕತ್ತಗಳನ್ನು  ಅನವ ಯಿಸಲು ಈ 

ಕಾಯಿದೆಯು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡುತು ದೆ. 

3. ತೂಕ ಮತ್ತು  ಅಳತ್ತಯ ನಿಖರತ್ತ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತ್ತಯ ದೃರ್ಷು ಯಿಾಂದ ಸಾವಮಜನಿಕ ಖ್ಯತರಿಯನ್ನು  

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುವುದು ಕಾನ್ನನ್ನ ಮಾಪ್ನಶಾಸು ರದ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗದೆ. 

4. ಲ್ಲೀಗಲ್ ಮೆಟಾರ ಲಜಿ (ಪ್ರಯ ಕಜ್ಡ  ಸರಕುಗಳು), ನಿಯಮಗಳು 2011 ಪ್ರರ ಥಮಕವಾಗ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ 

ಪೂವಮ-ಪ್ರಯ ಕಜ್ ಮಾಡಿದ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಅಗತಯ  

ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಆಯೆ  ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದೆ 

ಎಾಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಲಾಗದೆ. 

 

ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ ಕಾಕ ಗಿ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ್ ನರವು ನಿೀಡುವ ಯೀಜನ: 
(Scheme of Financial Assistance to States for Capital Expenditure)  
  

ಸಂದಭಕ: 

ಬಂಡವಾಳ ಯೀಜನಗಳಿಗೆ ಖಚುಕ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 50 ವಷಕಗಳವರೆಗೆ 15,000 

ಕೀಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಮೊತು ವನ್ನು  ಬಡಿಡ ರಹಿತ್ ಸಾಲವಾಗಿ ನಿೀಡಲು ಭಾರತ 

ಸಕಾಮರದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿಧಮರಿಸಿದೆ. 

1. 2021-22ರ ಹಣಕಾಸು ವಷಮಕೆ್ಕ  “ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಚ ಕಾಕ ಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ್ ನರವು 

ನಿೀಡುವ ಯೀಜನ” (Scheme of Financial Assistance to States for Capital 

Expenditure) ಗಾಗ ಖಚ್ಚಮ ಇಲಾಖ್ಯ ಹಸ ಮಾಗಮಸ್ತಚಿಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಈ ಯೀಜನಯಡಿ ಹಂಚಕೆ: 

1. ಯೀಜನಯ ಮದಲ ಭಾಗದಲಿಿ  ಈಶಾನ್ಯ  ಮತ್ತು  ಗುಡಡ ಗಾಡು ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ರೂ .2600 

ಕೀಟಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗದೆ. 

2. ಯೀಜನಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗವು ಮದಲ ಭಾಗದಲಿಿನ್ ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ 

ಎಲಿಾ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 7400 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಂಚಿಕ್ಕಯಾಂದಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ. ಇದಕೆಾ ಗ 

2021-22ನೇ ಸಾಲ್ಲಗಾಗ 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೀಗದ ನಿಧಾಮರಕೆ್ಕ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗ ಈ ರಾಜಯ ಗಳ 

ಕಾಂದರ  ತ್ತರಿಗೆಗಳ ಪ್ರಲ್ಲಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗ ಈ ಮೊತು ವನ್ನು  ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

3. ಮೂಲಸೌಕಯಕ ಆಸಿು ಗಳ ಹಣಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಮರುಬಳಕೆ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸಾವಕಜನಿಕ 

ವಲಯದ ಉದಯ ಮಗಳಲಿಿ  (SPSE) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ರಿ್ಪ ೀತಾೂ ಹ 
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ನಿೀಡುವುದು ಯೀಜನಯ ಮೂರನೇ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಾ ಗ 5,000 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು  

ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

 ಹಿನು ಲೆ: 

ಈ ಯೀಜನ್ನಯಡಿ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರಗಳಿಗೆ 50 ವಷಕಗಳ ಕಾಲ ಬಡಿಡ ರಹಿತ್ ಸಾಲ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ಆರ್ಥಮಕ ನ್ನರವು ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

1. 2020-21ರ ಆರ್ಥಮಕ ವಷಮಕೆ್ಕ  ಈ ಯೀಜನ್ನಗಾಗ ಗರಿಷಠ  12,000 ಕೀಟಿ ರೂ. ಮೀರದ 

ಮೊತು ವನ್ನು  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗದೆ ಮತ್ತು  11,830.29 ಕೀಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

2. ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ವಷಮದಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ  ಮಟು ದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚಿ ವನ್ನು  ನಿವಮಹಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಿತ್ತ. 

ಏನಿದು ಛತ್ರು ೀಸ್ಗಡದ  ವಾಯ ಕ್ತೂ ನೇಷನ್(ಲಸಿಕೆ) ನಿೀತ್ರ, ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ನಯಯಾಲಯದಲಿಿ  

ಏಕೆ ವಿರೀಧಿಸ್ಲಾಗುತ್ರು ದೆ? 

(What is Chhattisgarh’s vaccination policy, and why is it being opposed in 
court?) 

ಸಂದಭಕ: 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರದ ವಾಯ ಕಿಿ ನೇಷನ್ ನಿೀತಿಯ ವಿರುದಧ  ರಾಜಕಿೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು  ವಕಿೀಲರು ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ 

ಮಧಯ ಾಂತರ ಅಜಿಮಗಳನ್ನು  ಛತಿು ೀಸಗಡದ ಹೈಕೀಟ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತಿು ದೆ. 

ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರದ ನಿೀತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ, ನಾಗರಿಕರ ಆರ್ಥಮಕ ಸಿಾ ತಿಗತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರವು 

ಲಸಿಕ್ಕ ನಿೀಡಲ್ಲದೆ. 

ರೀಗನಿರೀಧ್ಕ / ವಾಯ ಕ್ತೂ ನೇಷನ್ ನಿೀತ್ರಯ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

 ಛತಿು ೀಸಗಡ ರಾಜಯ ದ ವಾಯ ಕಿಿ ನೇಷನ್ ನಿೀತಿಯಡಿಯಲಿ್ಲ , 18-44 ವಷಮ ವಯಸಿಿ ನ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಮೂರು 

ಹಂತಗಳಲಿ್ಲ  ಲಸಿಕ್ಕ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

1. ಮೊದಲ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಯ ೀದಯ ಕಾಡ್ಮ ಹಾಂದಿರುವವರಿಗೆ ಲಸಿಕ್ಕ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

2. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾಡ್ಮ ಹಾಂದಿರುವವರಿಗೆ ಲಸಿಕ್ಕ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

3. ಇದರ ನಂತರ, ಮೂರನೇ ಹಂತದಲಿ್ಲ  APL ಕಾಡ್ಮ ಹಾಂದಿರುವವರಿಗೆ ಲಸಿಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತು ದೆ. 

ಈ ರಿೀತ್ರಯ ಉಪವಗಿೀಕಕರಣದ ಅಗತ್ಯ ವಿದೆಯೇ? 

1. ರಾಜಯ ಕೆ್ಕ  ಸಿೀಮತ ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಲಸಿಕ್ಕಗಳು ಲಭಯ ವಿರುವುದರಿಾಂದ ಈ ರಿೀತಿಯ 

ಉಪ್ವಗೀಮಕರಣವನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

2. ಇದಲಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಕರತ್ತ, ಸಾಮ ಟ್ಮ ಫೀನ್ ಮತ್ತು  ಇಾಂಟನ್ನಮಟ್ ಪ್ರ ವೇಶದ ಕರತ್ತಯಿಾಂದ್ದಗ 

ಬಡ ಜನರಿಗೆ ವಾಯ ಕಿಿ ನೇಷನ್ ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವುದು ಕಷು ಕರವಾಗದೆ. 

ಅಾಂತಯ ೀದಯ ಗುಾಂಪುಗಳು ಹೆಚಿಾ ಗ ದೂರದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ, ಅವರಲಿ್ಲ  

ಹೆಚಿಿ ನವರು ಅನಕ್ಷರಸಾ ರು, ಅಥವಾ ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗ, ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, 

ತಡಕುಗಳು, ಪೊೀಟಮಲ್್ನಲಿ್ಲ  ನೀಾಂದ್ದಯಿಸಿಕಳುು ವ ಅಗತಯ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸಕಯಮಕೆ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗೆು  ತಿಳಿದಿಲಿ , ಮತ್ತು  ಸಾಕಷ್ಟು . ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಸವ ತಂತರ ವಾಗ 

ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ರೀಗವು ಹೆಚಿ್ಚ  ವೇಗವಾಗ ಹರಡುತು ದೆ. 

 

ರಾಜಯ ದ ವಾಯ ಕ್ತೂ ನೇಷನ್ ನಿೀತ್ರಯ ವಿರುದಧ  ಎತ್ು ಲಾದ ಅಿಂಶಗಳು: 
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1. ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರವು ವಾಯ ಕಿಿ ನೇಷನ್ ಗಾಗ ಮಾಡಿದ ಈ ಉಪ್-ವಗೀಮಕರಣವು ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ 

ಆದೇಶವನ್ನು  ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು  ಸಮಾನತ್ತಯ ಕಾನ್ನನ್ನ ಮತ್ತು  ಕಾನ್ನನಿನ ಮಾಂದೆ ಸಮಾನ 

ಅವಕಾಶದ ಅಾಂಶವನ್ನು  ನೇರವಾಗ ಉಲಿಾಂಘಿಸುತು ದೆ. 

2. ಇದು ನಾಗರಿಕರ ಜಿೀವಿಸುವ ಹಕೆಿ ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ತಾರತಮಯ ವನ್ನು  ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುತು ದೆ. 

ಹೈಕೀರ್ಟಕ ರಾಜಯ  ಸ್ಕಾಕರಕೆಕ  ನಿೀಡಿದ ಸೂಚನಗಳು: 

1. ಲಸಿಕ್ಕ ಹಂಚಿಕ್ಕಯ ಸಮಂಜಸವಾದ ಅನ್ನಪ್ರತವನ್ನು  ರಾಜಯ ವು, ಬಡತನ ರೇಖ್ಯ, ಅಾಂತಯ ೀದಯ 

ಗುಾಂಪು ಮತ್ತು  ಬಡತನ ರೇಖ್ಯಗಾಂತ ಕ್ಕಳಗನ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ನಿಧಮರಿಸಬೇಕು. 

2. ಲಸಿಕ್ಕಗಳ ಸ್ತಕು  ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರವು ಒಾಂದು 

ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಬೇಕು. 

3. ಅವರಿಗೆ, ಸಾ ಳದಲಿೆ ೀ ಹೆಸರು ನೀಾಂದ್ದಯಿಸಲು ಮತ್ತು  ಲಸಿಕ್ಕ ಪ್ಡೆಯಲು 

ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತ್ತ ‘ಸಹಾಯ ಕಾಂದರ ಗಳು’ ಸಾಾ ಪಿಸಬೇಕು. 

ಅಿಂತಯ ೀದಯ ಪಡಿತ್ರ ಚೀಟಿ ಹಿಂದರುವವರು ಯಾರು? 

‘ಅಾಂತಯ ೀದಯ ಅನು  ಯೀಜನ್ನ’ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರದ ಯೀಜನ್ನಯಾಗದುಾ , ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

“ಬಡವರಲಿ್ಲಯ ಕಡು ಬಡವರನ್ನು ” ಗುರುತಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಹಳದಿ ಪ್ಡಿತರ ಚಿೀಟಿ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ಅಕೆಿ , ಗೀಧಿ ಮತ್ತು  ಇತರ ಪ್ಡಿತರ ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಅವರಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಬಿಿ ಡಿ ದರದಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾಗುವುದು 

ಎಾಂದು ಇದು ಸ್ತಚಿಸುತು ದೆ. 

1. ಈ ವಗಮದಲಿ್ಲ , ವಾರ್ಷಮಕ 15,000 ರೂ.ಗಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ದಯ ಹಾಂದಿರುವ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳು, 

ಯಾವುದೇ ಬೆಾಂಬಲವಿಲಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತ್ತು  ನಿರುದ್ಯ ೀಗಗಳು ಸಹ 

ಸೇರುತಾು ರೆ. 

FCRA ತ್ರದುದ ಪಡಿಗಳು ನ್ಮೂ  ಕೆಲಸ್ವನ್ನು  ಕುಿಂಠಿತ್ಗಳಿಸ್ತತ್ರು ವೆ ಎಿಂದು 

ಹೇಳುತ್ರು ರುವ NGOಗಳು:(FCRA amendments crippling our work, say NGOs) 
 

ಸಂದಭಕ: 

ನವದೆಹಲ್ಲಯ SBI ಶಾಖ್ಯಯಲಿ್ಲ  ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತಿ್ಣ ಕಾಯದ  ಯ(Foreign Contribution 

Regulation Act -FCRA) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಖ್ಯತ್ತ ತ್ತರೆಯಲು ಕಾಂದರ  ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿೀಡಿರುವ 

ಮಾಚ್ಮ 31 ರ ಗಡುವಿನಿಾಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೀರಿ ಸಕಾಮರೇತರ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಂದು(NGO) ದೆಹಲ್ಲ 

ಹೈಕೀಟ್್ಮಗೆ ಮೊರೆ ಹೀಗದೆ. 

  

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

2020 ರಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾದ ವಿದೇಶಿ ಕಡುಗೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಕಾಯಾ  (FCRA) ಯ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯ 

ಅನವ ಯ NGO ಗಳು ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಖ್ಯತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿದೆ. 

1.  FCRA ಕಾಯಾ ಗೆ ತರಲಾದ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯಿಾಂದ್ದಗ ಅನೇಕ ಸಕಾಮರೇತರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ 

ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲು ಅಸಾಧಯ ವಾಗದುಾ  ಅವುಗಳ ದೈನಂದಿನ ಕಾಯಮಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಕುಾಂಠಿತ ಗಳಿಸಿದೆ. 

2. ಹಸ ನಿಯಂತರ ಣ ಕಾಯಾ ಗಳಿಾಂದ್ದಗ ಅನೇಕ NGO ಗಳು ಸಮಸ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ದುಾ  

ಪ್ರ ಸುು ತದ ಕೀವಿಡ್ 19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ವತಿಯಿಾಂದ ದತಿು  

ಕಾಯಮಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಲು ಅಡಿಡ ಯಾಗದೆ. 

  

ವಿದೇಶಿ ಕಡುಗೆ / ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತಿ್ಣ ಕಾಯದ  (FCRA) ಯ ಕುರಿತ್ತ:  

1. ಇದು ಸಾವಮಜನಿಕ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಕಡುಗೆ ಅಥವಾ ದೇಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯದಂತ್ತ ನಿಷೇಧಿಸುತು ದೆ. 

2. ಕಾಯಾ ಗೆ ತಂದ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯಿಾಂದ್ದಗ ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಗುವ ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆಯಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ 

ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗೆ ಶೇ 50ರಷ್ಟು  ಬದಲು ಶೇ 20ರಷ್ಟು  ಮೊತು ವನು ಷೆು ೀ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತು ದೆ. 
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3. ಇದು “ಯಾವುದೇ ಸಂಘ / ವಯ ಕಿು ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ವಗಾಮವಣೆ 

ಮಾಡುವುದನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸಲು” ಪ್ರ ಯತಿು ಸುತು ದೆ. 

4. ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಮರಾಗರುವ ಎಲಿಾ  ಪ್ದ್ದಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿದೇಮಶಕರು ಮತ್ತು  

NGOಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಘಗಳ ಇತರ ಪ್ರ ಮಖ ಕಾಯಮಕತಮರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್್ಮಗಳನ್ನು  

ಕಡಾಡ ಯ ಗುರುತಿನ ದ್ದಖಲೆಯನಾು ಗ ನಿೀಡಲು ಇದು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದೆ. 

5. “ಬಳಕ್ಕಯಾಗದ ವಿದೇಶಿ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಬಳಸದಿರಲು ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಕಡುಗೆಯ ಉಳಿದ 

ಭಾಗವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯದಿರಲು”FCRA ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನಯಾಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಸಾರಾಾಂಶ 

ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು  ನಿದೇಮಶನ ನಿೀಡಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  ಇದು ಅವಕಾಶ 

ನಿೀಡುತು ದೆ. 

6. ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಮತಿಗಳಿಸುವುದು. 

ಇದು ತಮಮ  ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ವೆಚಿ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ಹಣವನ್ನು  ಬಳಸುವ ಸಂಶೀಧನ್ನ ಮತ್ತು  

ವಕಾಲತ್ತು  ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ದೆ. 

  
NOTE: 

ಮೇ 1, 2011ರಂದು ಕಾಯದ  ಜ್ವರಿಗೆ ಬಂದದುದ , ಈವರೆಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತ್ರದುದ ಪಡಿಯಾಗಿದೆ. 

ಮದಲ ಬಾರಿ 2016ರಲಿಿ  ಹಣಕಾಸ್ತ ಕಾಯದ  2016ರ ವಿಧಿ 236 ಹಾಗ್ಲ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ 

2018ರಲಿಿ  ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 220ಕೆಕ  ತ್ರದುದ ಪಡಿ ಆಗಿದೆ. 

130 ದೇಶಗಳ ದ್ದನಿಗಳು ದೇಣಿಗೆ ನಿೀಡಿದುಾ , ಈ ಪೈಕಿ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದೆ. ಈ ನಾಲೆು  

ವಷಮಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಎನ್್ಜಿಒಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ₹19,942.22 ಕೀಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿೀಡಿದೆ. 

ಇದು ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಹರಿದು ಬಂದ ಒಟ್ಟು  ದೇಣಿಗೆ ಶೇ 39.11ರಷ್ಯು ಗುವುದು. 

ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲನ ಎನ್್ಜಿಒಗಳಿಗೆ ಗರಿಷಠ  ದೇಣಿಗೆ ₹12,861.64 ಕೀಟಿ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ನಂತರದ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲ  ತಮಳುನಾಡು (₹6,395.26 ಕೀಟಿ), ಮಹಾರಾಷು ರ (₹5,367 ಕೀಟಿ) ಹಾಗೂ 

ಕನಾಮಟಕದ (₹5,246.72 ಕೀಟಿ) ಎನ್್ಜಿಒಗಳಿವೆ. 

ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಕಾಯಾ  (FCRA) ಅಡಿ ನೀಾಂದ್ದಯಿಸಿಕಾಂಡಿರುವ ಎನ್್ಜಿಒಗಳು, ಸವ ಯಂ 

ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ವಿದೇಶಿಗಳಿಾಂದ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 

  

ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ನಗರಿಕರ ನೀಿಂದಣಿ (NRC): 

(National Register of Citizens -NRC) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಅಸಿಾ ಾಂ ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಹಿಮಂತ ಬಿಸಾವ  ಶಮಾಮ ಅವರು ತಮಮ  ಸಮಮ ಶರ  ಸಕಾಮರವು 

ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶದ್ಾಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಾಂಡಿರುವ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ನವಿೀಕರಿಸಿದ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ಟಿು ಯ 

20% ಮತ್ತು  ಉಳಿದ ಜಿಲಿೆ ಗಳಲಿ್ಲ  10% ರಷ್ಟು  ಮರು ಪ್ರಿಶಿೀಲನ್ನಯನ್ನು  ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸುತು ದೆ ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಅಸಿಾ ಾಂ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ , ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮನ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ , 1951 ರ ‘ರಾರ್ಷು ರೀಯ ನಾಗರಿಕ 

ನೀಾಂದಣಿ’ ಯನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸುವ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯು ಪೂಣಮಗಾಂಡಿತ್ತು . ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಒಟ್ಟು  3.30 

ಕೀಟಿ ಅಜಿಮದ್ದರರಲಿ್ಲ  19 ಲಕ್ಷ ಅಜಿಮದ್ದರರು ‘ರಾರ್ಷು ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ನೀಾಂದಣಿ’ (National Register 

of Citizens- NRC) ಯ ನವಿೀಕರಿಸಿದ ಪ್ಟಿು ಯಿಾಂದ ಹರಗುಳಿದಿದ್ದಾ ರೆ. 

‘ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ನಗರಿಕ ನೀಿಂದಣಿ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1.  ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ನಗರಿಕ ನೀಿಂದಣಿ (NRC) ಮುಖಯ ವಾಗಿ ಕಾನ್ಸನ್ನಬದಧ  ಭಾರತ್ರೀಯ 

ನಗರಿಕರ ಅಧಿಕೃತ್ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ‘ಪೌರತ್ವ  ಕಾಯದ , 1955 ರ ಪಿ ಕಾರ, ಭಾರತದ 

ನಾಗರಿಕರಾಗ ಅಹಮತ್ತ ಪ್ಡೆದ ಎಲಿ  ವಯ ಕಿು ಗಳ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ವಿವರಗಳನ್ನು  ಇದು ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

2. 1951 ರ ಜನಗಣತಿಯ ನಂತರ ಈ ರಿಜಿಸು ರ್ ಅನ್ನು  ಮೊದಲು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದರ 

ನಂತರ, ಇದನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗರಲ್ಲಲಿ . ಆದರೆ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಇದನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗದೆ. 
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3. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ, ಅಸಾೂ ಿಂ ರಾಜಯ ಕೆಕ  ಮಾತಿ್  ಅಿಂತ್ಹ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಸಿದಧ ಪಡಿಸಿ 

ನಿವಕಹಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. 

  

ಅಸಾೂ ಿಂನ್ಲಿಿ  ‘ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ನಗರಿಕ ನೀಿಂದಣಿ’ ನ್ವಿೀಕರಿಸ್ಲು ಕಾರಣಗಳೇನ್ನ? 

2014 ರಲಿ್ಲ , ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ, ಪೌರತವ  ಕಾಯಾ , 1955 ಮತ್ತು  ಪೌರತವ  ನಿಯಮಗಳು, 2003 ರ ಪ್ರ ಕಾರ, 

ಅಸಿಾ ಾಂನ ಎಲಿಾ  ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ‘ರಾರ್ಷು ರೀಯ ನಾಗರಿಕ ನೀಾಂದಣಿ’ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸಲು 

ಆದೇಶಿಸಿತ್ತ. ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗ 2015 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. 

 

ಬಾಲನಯ ಯ  (ಮಕಕ ಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆ) (JJ) ಕಾಯದ , 2015: 

(Juvenile Justice (JJ) Act, 2015) 

ಸಂದಭಕ: 

COVID-19 ರ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅನಾಥರಾದ ಮಕೆಳನ್ನು  ದತ್ತು  ಪ್ಡೆಯಲು ಮನವಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಮಾಧಯ ಮ ಪೊೀಸ್ು ್ಗಳು ಕಾನ್ನನ್ನಬ್ರಹಿರ, ಎಾಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚಿ ರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

1. ಬಾಲ ನಯ ಯ (Juvenile Justice -JJ)Act, 2015) ಕಾಯದ  2015 ರ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 80 ಮತ್ತು  81 ರ 

ಅಡಿಯಲಿಿ  ಇಾಂತಹ ಜಾಹಿರಾತ್ತಗಳು ಕಾನ್ನನ್ನಬ್ರಹಿರ ಎಾಂದು ಕಾಯಮಕತಮರು 

ಎಚಿ ರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ, ಇದು ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗಳ ಹರತಾಗ ಮಕೆಳನ್ನು  

ನಿೀಡುವುದನ್ನು  ಅಥವಾ ಸಿವ ೀಕರಿಸುವುದನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು  

ಖರಿೀದಿಯನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸುತು ದೆ. 

2. ಇಾಂತಹ ಕೃತಯ ಗಳಿಗೆ ಮೂರರಿಾಂದ ಐದು ವಷಮಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕೆ್ಕ  ಅಥವಾ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ದಂಡ 

ವಿಧಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಅನಥ ಮಕಕಳಿಂದಗೆ ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕಾದ ವಿಧಾನ್ ಏನ್ನ? 

1. ಆಶರ ಯದ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಮಗುವಿನ ಬಗೆು  ಯಾರಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಂದಿದಾ ರೆ, ಅವರು ನಾಲೆು  

ಏಜೆನಿಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದನ್ನು  ಸಂಪ್ಕಿಮಸಬೇಕು: ಮಕೆಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1098, ಅಥವಾ ಜಿಲಿಾ  

ಮಕೆಳ ಕಲಾಯ ಣ ಸಮತಿ (CWC), ಜಿಲಿಾ  ಮಕೆಳ ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (DCPO) ಅಥವಾ ಮಕೆಳ 

ಹಕೆು ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗ ಇರುವ ರಾಜಯ  ಆಯೀಗದ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಯನ್ನು  ಸಂಪ್ಕಿಮಸಿ ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೀಡಬೇಕು. 

2. ಇದನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿ, ಜಿಲಿಾ  ಮಕೆಳ ಕಲಾಯ ಣ ಸಮತಿ (CWC) ಮಗುವನ್ನು  ಕ್ಕಲಂಕಶವಾಗ 

ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು  ವಿಶೇಷ ದತ್ತು  ಏಜೆನಿಿ ಯ ತಕ್ಷಣದ 

ಆರೈಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಇರಿಸುತು ದೆ. 

3. ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಇಲಿದಿದಾ ರೆ ಆಗ ರಾಜಯ ವೆ ಅದರ ಪೊೀಷಕನ ಪ್ರತರ ವನ್ನು  

ನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

  

ಲಭಯ ವಿರುವ ಇತ್ರ ಶಿಶುಪ್ರಲನ ಆಯಕ ಗಳು: 

ದತ್ತು  ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯು ಮಕೆಳ ಪ್ರಲನ್ನಯಲಿ್ಲ  ಇರುವ ಆಯೆ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ದಗದೆ, ಆದರೆ, ಇದ್ಾಂದೇ ಇರುವ 

ಆಯೆಯಲಿ . ಅಾಂತಹ ಮಕೆಳಿಗೆ ಚಿಕೆಪ್ು  ಅಥವಾ ಚಿಕೆಮಮ  ರಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇದಾ ರೆ, ಅವರನ್ನು  

ನೀಡಿಕಳು ಬಹುದು. ಮಕೆಳು ತಮಮ  ಸವ ಾಂತ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ್ಾಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಮವನ್ನು  ಬಯಸಬಹುದು 

ಮತ್ತು  ಒಾಂದೇ ಪ್ರಂಪ್ರೆಯಳಗೆ ಉಳಿಯುವ ಆಯೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಬಹುದು. ಅಾಂತಹ 

ಸಂದಭಮಗಳಲಿ್ಲ  ಇಾಂತಹ ಸನಿು ವೇಶಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗರುವ ಮಕೆಳ ಹಕೆು ಗಳನ್ನು  ಕಾಪ್ರಡುವುದು ಬಹಳ 

ಮಖಯ . 

 

ಈ ಸ್ಮಯದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಇದು ರಕು ಸಂಬಂಧಿ ಆರೈಕ್ಕಯತು  ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಸಮಯವಾಗದೆ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಸಂಬಂಧಿತ ರಾಜಯ  ಇಲಾಖ್ಯಗಳು ತಕ್ಷಣ ರಕು ಸಂಬಂಧಿ ಆರೈಕ್ಕ 
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ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನು  ರೂಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಬ್ರಲನಾಯ ಯ (JJ) ಕಾಯಾ ಯಡಿ ಅನಾಥ ಮಕೆಳ 

ಸಾಕಾಣಿಕ್ಕಯ ಆರೈಕ್ಕ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಸಬೇಕು. 

 

ಬಾಲನಯ ಯ ಕಾಯದ ಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಗುರಿ: ಕಾನ್ನನಿನಾಂದಿಗೆ ಸಂಘಷಮದಲಿ್ಲರುವ ಮಕೆಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಆರೈಕ್ಕ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆಯ 

ಅಗತಯ ವಿರುವ ಮಕೆಳನ್ನು  ಸಮಗರ ವಾಗ ನಿವಮಹಿಸುವುದು. 

2. ಪ್ರ ತಿ ಜಿಲಿೆಯಲಿೂ  ಬಾಲಾಪರಾಧಿ ನಯ ಯ ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಕಲಾಯ ಣ 

ಸ್ಮಿತ್ರಗಳನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಇದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸಮತಿಗಳು ತಲಾ ಒಬಬ  ಮಹಿಳಾ 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಹಾಂದಿರಬೇಕು. 

3. ಅಲಿದೆ, ಕಾಂದರ  ದತ್ತು  ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  (CARA) ತನು  ಕಾಯಮವನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ ನಿವಮಹಿಸಲು ಒಾಂದು ಶಾಸನಬದಧ  ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಸಾಾ ನಮಾನವನ್ನು  

ನಿೀಡಲಾಗದೆ. 

4. ಈ ಕಾಯಾಯು ಮಕೆಳ ವಿರುದಧ ದ ಹಲವಾರು ಹಸ ಅಪ್ರಾಧಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ 

(ಉದ್ದ:ಕಾನ್ನನ್ನಬ್ರಹಿರ ದತ್ತು ಗಳು, ಉಗರ ಗಾಮ ಗುಾಂಪುಗಳಿಾಂದ ಮಕೆಳ ಬಳಕ್ಕ, ವಿಕಲಾಾಂಗ 

ಮಕೆಳ ಮೇಲ್ಲನ ದೌಜಮನಯ ದ ಅಪ್ರಾಧಗಳು, ಇತಾಯ ದಿ) ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ನನಿನಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಸಮಪ್ಮಕವಾಗ ಒಳಗಾಂಡಿರದ ಇತರ ಅಪ್ರಾಧಗಳು. 

5. ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರದಿಾಂದ ಅಥವಾ ಸವ ಯಂಪ್ರ ೀರಿತ ಅಥವಾ ಸಕಾಮರೇತರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಾಂದ 

ನಡೆಸಲು ಡುತಿು ರುವ ಎಲಿಾ  ಮಕೆಳ ಆರೈಕ್ಕ ಅಥವಾ ಶಿಶುಪ್ರಲನಾ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು, ಕಾಯಿದೆಯ 

ಪಿ್ರರಂಭದ ದನಿಂಕದಿಂದ 6 ತ್ರಿಂಗಳಳಗೆ ಬಾಲನಯ ಯ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ಕಡಾಡ ಯವಾಗಿ 

ನೀಿಂದಾಯಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕು. 

Note: 

‘ಮಕೆಳ ಕಲಾಯ ಣ ಸಮತಿಗಳ ಕಾಯಮನಿವಮಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ಇನು ಷ್ಟು  ದಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ತರುವ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ 

ಇಾಂಥ ಸಮತಿಗಳಿಗೆ ಸದಸಯ ರಾಗ ಆಯೆಯಾಗುವವರ ಹಿನ್ನು ಲೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಸಲು ಸಹ ಅವಕಾಶ 

ನಿೀಡಲಾಗದೆ. ಪ್ರ ಸಕು  ಅಾಂಥ ವಯ ವಸ್ಯಾ  ಇರುವುದಿಲಿ . 

‘ಮಕೆಳ ಆರೈಕ್ಕ ಕಾಂದರ ದ ನೀಾಂದಣಿಗಾಗ ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ  ಮನು , 

ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಯು ಅಾಂಥ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಹಿನ್ನು ಲೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಕುರಿತ್ತ ಪ್ರಿಶಿೀಲನ್ನ 

ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಈಗರುವ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ಸಂಸ್ಯಾಯಾಂದರ ಸಾಮಥಯ ಮ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಲಭಯ ಗಳ 

ಪ್ರಿಶಿೀಲನ್ನ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಇಲಿ . ಮಕೆಳ ಕಲಾಯ ಣ ಸಮತಿಗಳು, ಬ್ರಲನಾಯ ಯ ಪೊಲ್ಲೀಸ್್ 

ಘಟಕಗಳು ಹಾಗೂ ನೀಾಂದ್ದಯಿತ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಕಾಯಮವೈಖರಿಯ ಬಗೆುಯೂ ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನವ ಕಳು ಸಾಗಾಣಿಕ್ಕ, ಮಾದಕ ವಯ ಸನ, ಪ್ರಲಕರಿಾಂದ 

ತಯ ಜಿಸಲು ಟು ವರು ಮತ್ತು  ಬ್ರಲಕಾಮಮಕ ಪ್ದಧ ತಿಯಿಾಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಮಕೆಳನ್ನು  ‘ಆರೈಕ್ಕ ಮತ್ತು  

ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಮಕೆಳು’ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುವಂತ್ತ ಬ್ರಲನಾಯ ಯ ಕಾಯಾ ಯ 

ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಲಾಗದೆ’ 

 

ಒಿಂದು ಜಿಲಿೆಯನ್ನು  ಏಕೆ ಮತ್ತು  ಹೇಗೆ ರಚಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ? 
(Why and how of creating a district?) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜಯ ದ 23 ನೇ ಜಿಲಿೆಯಾಗ ಮಲೆರ್ ಕಟಿಾವನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗದೆ. 

ಹಸ್ ಜಿಲಿೆ ಗಳನ್ನು  ಹೇಗೆ ರಚಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

1. ಹಸ ಜಿಲಿೆ ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಗಡಿಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸುವ 

ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು  ರದುಾ ಗಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರಗಳಿಗೆ ಇದೆ. 

2. ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  ಕಾಯಮನಿವಾಮಹಕ / ಕಾಯಾಮಾಂಗೀಯ ಆದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ರಾಜಯ  

ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಕಾನ್ನನ್ನ ಅಾಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯಮಗತಗಳಿಸಬಹುದು. 
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3. ಅನೇಕ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಹಸ ಜಿಲಿೆ ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗ, ಕಾಯಮನಿವಾಮಹಕ ಆದೇಶಕೆ್ಕ  

ಆದಯ ತ್ತ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದಕೆಾ ಗ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್್ನಲಿ್ಲ  ಅಧಿಸ್ತಚನ್ನಯನ್ನು  ಮಾತರ  

ಹರಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

  

ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ? 

ಉತು ಮಆಡಳಿತ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ದ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕದ ದೃರ್ಷು ಯಿಾಂದ ಸಣಣ  ಜಿಲಿೆ ಗಳ ರಚನ್ನಯು 

ಉತು ಮವಾಗದೆ ಎಾಂದು ರಾಜಯ ಗಳು ವಾದಿಸುತು ವೆ. ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ, 2016 ರಲಿ್ಲ , ಅಸಿಾ ಾಂ ಸಕಾಮರವು 

 ಮಜುಲ್ಲ ಉಪ್ವಿಭಾಗವನ್ನು  “ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ ಅನ್ನಕ್ಕಲ” ಕೆಾ ಗ ಅಧಿಸ್ತಚನ್ನ ಹರಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 

‘ಮಜುಲ್ಲ ಜಿಲಿೆ ’ ಯನಾು ಗ ಮೇಲಾ ಜೆಮಗೇರಿಸಿತ್ತ. 

ಇಲಿಿ  ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಕರಕೆಕ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿ್ವಿದೆಯೇ? 

ಜಿಲಿೆ ಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ತವಲಿಿ  ಅಥವಾ ಹಸ್ ಜಿಲಿೆ ಗಳನ್ನು  ರಚಸ್ತವಲಿಿ  ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಕರಕೆಕ  

ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿ್ವಿಲಿ . ಈ ನಿಟಿು ನಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ಗಳು ನಿಧಾಮರ ತ್ತಗೆದುಕಳು ಲು ಮಕು ವಾಗವೆ. 

ಆದ್ದಗೂಯ , ಒಿಂದು ರಾಜಯ ವು ಜಿಲಿೆಯ ಅಥವಾ ರೈಲೆವ  ನಿಲಾದ ಣದ ಹೆಸ್ರನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸ್ಲು 

ಬಯಸಿದಾಗ,ಆಗ ಗೃಹ ಸ್ಚವಾಲಯವು ಪಿಮುಖ ಪ್ರತಿ್ವನ್ನು  ವಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

1. ಈ ನಿಟಿು ನಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರದ ಕೀರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಭೂ ವಿಜಾಾ ನ, ಗುಪ್ು ಚರ ಬೂಯ ರೀ, ಅಾಂರ್ಚ 

ಇಲಾಖ್ಯ, ಭಾರತದ ಭೌಗೀಳಿಕ ಸಮೀಕೆ್ಕ , ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ರೈಲೆವ  

ಸಚಿವಾಲಯ ಇತಾಯ ದಿ ಇಲಾಖ್ಯಗಳು ಮತ್ತು  ಏಜೆನಿಿ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನಗಾಗ 

ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಈ ಇಲಾಖ್ಯಗಳು ಮತ್ತು  ಏಜೆನಿಿ ಗಳ ಉತು ರಗಳನ್ನು  ಸ್ತಕ್ಷಮ ವಾಗ 

ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಿದ ನಂತರ, ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ವನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಪಿ ಸ್ತು ತ್ ಪಿ ವೃತ್ರು : 

1. 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಒಟ್ಟು  593 ಜಿಲಿೆ ಗಳಿವೆ. 

2. 2001-2011ರ ನಡುವೆ 46 ಜಿಲಿೆ ಗಳನ್ನು  ರಾಜಯ ಗಳು ರಚಿಸಿವೆ ಎಾಂದು ಜನಗಣತಿ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳು 

ತೀರಿಸಿವೆ. 

3. 2021 ರ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು  ಇನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕಾಗರುವಾದರೂ, ಭಾರತ ಸಕಾಮರ ನಡೆಸುತಿು ರುವ 

‘ನೀ ಇಾಂಡಿಯಾ’ (Know India) ಎಾಂಬ ವೆಬ್್ಸೈಟ್ ಪ್ರ ಕಾರ, ಪ್ರ ಸುು ತ ದೇಶದಲಿ್ಲ  718 

ಜಿಲಿೆ ಗಳಿವೆ. 

4. ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚಿಾ ಗಲು ಒಾಂದು ಕಾರಣವೆಾಂದರೆ 2014 ರಲಿ್ಲ  ಹಿಾಂದಿನ ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  

ವಿಭಜಿಸಿ ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತ್ತಲಂಗಾಣ ರಾಜಯ ಗಳಾಗ ರಚಿಸಿರುವುದು. ಪ್ರ ಸುು ತ 

ತ್ತಲಂಗಾಣದಲಿ್ಲ  33 ಜಿಲಿೆ ಗಳಿದಾ ರೆ, ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ 13 ಜಿಲಿೆ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 

 ಪಿಧಾನ್ಮಂತಿ್ರ  ಸಾವ ಸ್ಥ ಯ  ಸ್ತರಕಿಾ  ಯೀಜನ: 

(Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ, 22 ಹಸ ಅಖಲ ಭಾರತ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ (AIIMS) ಸಾಾ ಪ್ನ್ನಗೆ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಮರವು ‘ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಸಾವ ಸಾ ಯ  ಸುರಕೆಾ  ಯೀಜನ್ನ’ (Pradhan Mantri Swasthya Suraksha 

Yojana- PMSSY)ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ ನಿೀಡಿದುಾ , ಈ ಪೈಕಿ ಆರು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂಣಮ 

ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತಿು ವೆ. 
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PMSSY ಬಗೆಗ : 

ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ / 

ವಿಶಾವ ಸಾಹಮ ತೃತಿೀಯ ಆರೀಗಯ  ಸಲಭಯ ಗಳ 

ಲಭಯ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಸಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಹಾಗೂ 

ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಅಸಮತೀಲನ ವೈಪ್ರಿೀತಯ ಗಳನ್ನು  

ಸರಿಪ್ಡಿಸುವ ಮತ್ತು  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಗುಣಮಟು ದ 

ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಗ 

ಸಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ 2003 

ರಲಿಿ  ಪಿಧಾನ್ ಮಂತಿ್ರ  ಸಾವ ಸ್ಥ ಯ  ಸ್ತರಕಿಾ  

ಯೀಜನ (PMSSY) 

ಯನ್ನು  ಪಿ ಕಟಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

PMSSY ಅನ್ನು  ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸ್ಚವಾಲಯ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 

ಯೀಜನಯು ಎರಡು ಘಟಕಗಳನ್ನು  ಹಿಂದದೆ: 

1. ಹಸ ಏಮಿ್  ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಸಾಾ ಪ್ನ್ನ (ಅಖಲ ಭಾರತ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ವಿಜಾಾ ನ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು). 

2. ವಿವಿಧ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲನ ಸಕಾಮರಿ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸುವುದು / 

ಮೇಲಾ ಜೆಮಗೇರಿಸುವುದು. 

ವೆಚಚ ವನ್ನು  ಭರಿಸ್ತವುದು: 

ಪ್ರ ತಿ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸಂಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಮೇಲಾ ಜೆಮಗೇರಿಸುವ ಯೀಜನ್ನಯ ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಕಾಂದರ  

ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಲಾಗುತು ದೆ 

 

ಕಿ್ತ ೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ ದೀನ್ದಯಾಳ್ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಕಲಾಯ ಣ ನಿಧಿ: 
(Pandit Deendayal Upadhyay National Welfare Fund for Sportspersons)  

ಸಂದಭಕ: 

2011 ರಲಿ್ಲ  ಅಜುಮನ ಪ್ರ ಶಸಿು  ವಿಜೇತರಾದ ಕನಾಮಟಕದ    ವಿ ತೇಜಸಿವ ನಿ ಬ್ರಯಿ ಯವರಿಗೆ ಯುವಜನ 

ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಮತ್ತು  ಕಿರ ೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ (MYAS) 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳ ನ್ನರವು ಘೀರ್ಷಸಿದೆ. 

ತೇಜಸಿವ ನಿ ಯವರು, 2010 ಮತ್ತು  2014 ರ ಏಷಯ ನ್ ಕಿ್ತ ೀಡಾಕ್ಕಟದಲಿಿ  ಚನ್ು ದ ಪದಕಗಳನ್ನು  ಗೆದದ  

ಭಾರತ್ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡಿಡ  ತಂಡದ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗಿದದ ರು. 

ಮಾಜಿ ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಿರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು  ತರಬೇತ್ತದ್ದರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ‘ಪಂಡಿತ್ 

ದೀನ್ದಯಾಳ್ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಕಲಾಯ ಣ ನಿಧಿ’ (PDUNWFS) ಯಿಾಂದ ಈ ಆರ್ಥಮಕ 

ಸಹಾಯವನ್ನು  ಭಾರತ ಒಲಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಸಹಭಾಗತವ ದಲಿ್ಲ  ಕಿರ ೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು 

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿದೆ. 

 PDUNWFS ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಕಿರ ೀಡೆಯಲಿ್ಲ  ದೇಶಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ಶಸಿು  ಜಯಿಸಿ ತಂದ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಸುು ತ ಶೀಚನಿೀಯ ಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  

ವಾಸಿಸುತಿು ರುವ ಮಾಜಿ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕಿರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ ಈ 

ನಿಧಿಯನ್ನು  ಮಾಚ್ಮ 1982 ರಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಹಿಾಂದಿನ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕಿರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು  ಮೊತು ದ ಎಕಿ್ - ಗೆರ ೀಶಿಯಾ ಬೆಾಂಬಲವನ್ನು  

ಒದಗಸಲು ಈ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಮೇ 2016 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಷೆ ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಈ ತ್ರದುದ ಪಡಿಯಲಿಿ  ಪ್ತಿಂಚಣಿ ನಿಬಂಧ್ನಯನ್ನು  ರದುದ ಪಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 

ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕಿರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಪಿಾಂಚಣಿ ಯೀಜನ್ನ ಇದೆ. 
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ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಉದೆದ ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳುಳ ವುದು: 

1. ಬಡತನದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತಿು ರುವ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕಿರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ತಕು  ಸಹಾಯವನ್ನು  

ಒದಗಸುವುದು. 

2. ಕಿರ ೀಡಾಕ್ಕಟಗಳ ತಯಾರಿಗಾಗ ಅಭಾಯ ಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ ಮತ್ತು  ಕಿರ ೀಡಾಕ್ಕಟದ ಸು ಧಾಮ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಗಾಯಗಳಿಗೆ ತ್ತತಾು ದ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕಿರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಗಾಯದ ಸವ ರೂಪ್ವನ್ನು  

ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸ್ತಕು  ಸಹಾಯವನ್ನು  ಒದಗಸುವುದು. 

3. ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಿರ ೀಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ದೇಶಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ಶಸಿು  ಜಯಿಸಿ ತಂದು ದೇಶದ ಕಿರ ೀಡಾ ಕೆ್ಕ ೀತರ ವನ್ನು  

ಮಹೀನು ತ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಕಿರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗ 

ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ್ದಗ ಅಾಂಗವೈಕಲಯ  ಉಾಂಟಾದರೆ ಅಾಂತಹ 

ಕಿರ ೀಡಾಪ್ಟ್ಟಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಚಿಕಿತಿ್ತ ಯ ಬೆಾಂಬಲ ಮತ್ತು  ಸಹಾಯವನ್ನು  

ಒದಗಸುವುದು. 

4. ಶೀಚನಿೀಯ ಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆಟಗಾರರ ಕಲಾಯ ಣಕೆಾ ಗನ ನಿಧಿಯ ಹಣವನ್ನು  ಬಳಸುವುದು. 

5. ಒಬಬ  ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕವಾಗ ಅಥವಾ ಗುಾಂಪ್ರಗ ‘ಸಕಿರ ಯ ಆಟಗಾರ ನಿಧಿಗಳ’ ಹಂಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  

ಬಳಕ್ಕ. 

6. ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಿಾ  ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರರ ಸಂಗಕವಾಗ ಇತರ ಎಲಿ  ಕಾಯಮಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವುದು. 

  

ಕಾರ್ಪಕರೇರ್ಟ ಸಾಲಕೆಕ  ವೈಯಕ್ತು ಕ ಖ್ಯತ್ರಿದಾರರು ಹಣೆಗಾರರಾಗುತಾು ರೆ: 

ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂಕೀರ್ಟಕ: 

(SC: personal guarantors liable for corporate debt)  

ಸಂದಭಕ: 

2019 ರ ನ್ವೆಿಂಬರ್್ನಲಿ್ಲ  ಹರಡಿಸಿದ ಸಕಾಮರದ ಅಧಿಸ್ತಚನ್ನಯು ಸಾಲದ್ದತರಿಗೆ, ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ 

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಖ್ಯಸಗ ಖ್ಯತರಿದ್ದರರ ವಿರುದಧ  ‘ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು  

ದಿವಾಳಿತನ ಸಂಹಿತ್ತ’ (Indian Bankruptcy and Insolvency Code- IBC) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಕರ ಮ 

ತ್ತಗೆದುಕಳು ಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿತ್ತು . 

1. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಈ ಅಧಿಸ್ತಚನ್ನಯನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟ್ಮ ಎತಿು ಹಿಡಿದಿದೆ. 

2. ವೈಯಕಿು ಕ ಖ್ಯತರಿದ್ದರರು ಮತ್ತು  ಅವರ 

ಕಾಪೊಮರೇಟ್ ಸಾಲಗಾರರ ನಡುವೆ ‘ಆಾಂತರಿಕ 

ಸಂಬಂಧ’ ಇದೆ ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 

ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮನ ಈ ತಿೀಪುಮ ಸಾಲದ್ದತರು 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ ದ್ಡಡ  ವಾಯ ಪ್ರರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ 

ಪ್ರ ವತಮಕರಾಗರುವ ‘ವೈಯಕ್ತು ಕ ಖ್ಯತ್ರಿಗಾರರ’ ವಿರುದಧ  

ದವಾಳಿತ್ನ್ ಪಿ ಕಿ್ತಯಯನ್ನು  ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲು ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ದೆ. ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿಯಾಗ, ಸಾಲದ್ದತರಿಗೆ 

ವೈಯಕಿು ಕ ಖ್ಯತರಿಗಾರರು ಗಾಯ ರಂಟಿ ನಿೀಡಿದ ಒತು ಡದ 

ಸವ ತ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದೆ. 

 

ದವಾಳಿತ್ನ್ ಮತ್ತು  ದವಾಳಿತ್ನ್ ಸಂಹಿತೆ (IBC) ಕುರಿತ್ತ: 

1. ವಿಫಲವಾದ ವಯ ವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೆಸಲೂಯ ಷನ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ತಿೀವರ ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು  

ಆರ್ಥಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ 2016 ರಲಿ್ಲ  IBC ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತ. 
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2. ದಿವಾಳಿತನ-ಇತಯ ಥಮಕೆಾ ಗ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಎಲಿಾ  ವಗಮದ ಸಾಲದ್ದತರು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ 

ಸಾಮಾನಯ  ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರ ಸುು ತ ಶಾಸಕಾಾಂಗ ಚೌಕಟಿು ನ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳನ್ನು  

ಕೀಡ್ ಕರ ೀಡಿೀಕರಿಸುತು ದೆ. 

ಅಥವಾ 

ದಿವಾಳಿತನ-ಇತಯ ಥಮಕೆಾ ಗ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಶಾಸಕಾಾಂಗ ಚೌಕಟಿು ನ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳನ್ನು  ಕರ ೀಡಿೀಕರಿಸಲು 

ಎಲಿಾ  ವಗಮದ ಸಾಲದ್ದತರು ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕೀಡ್ ಒಾಂದು ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಒದಗಸುತು ದೆ. 

 

ದವಾಳಿತ್ನ್ ಪಿ ಕಿ್ತಯಯ ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಕೀಡ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸಾಥ ಪ್ತಸ್ಲಾದ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು: 

‘ದವಾಳಿತ್ನ್ ವೃತ್ರು ಪರರು’(Insolvency Professionals): ಪ್ರವಾನಗ ಪ್ಡೆದ ದಿವಾಳಿತನ ವೃತಿು ಪ್ರರ 

ವಿಶೇಷ ಕಡರ್ ರಚಿಸಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಲಾಗದೆ. ಈ ವೃತಿು ಪ್ರರು ರೆಸಲೂಯ ಷನ್ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  

ನಿವಮಹಿಸುತಾು ರೆ, ಸಾಲಗಾರನ ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು  ನಿವಮಹಿಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಸುವ 

ಮೂಲಕ ನಿಧಾಮರ ತ್ತಗೆದುಕಳು ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

ದವಾಳಿತ್ನ್ ವೃತ್ರು ಪರ ಏಜೆನಿೂ ಗಳು(Insolvency Professional Agencies): ದಿವಾಳಿತನ 

ವೃತಿು ಪ್ರರನ್ನು  ದಿವಾಳಿತನ ವೃತಿು ಪ್ರ ಏಜೆನಿಿ ಗಳಾಂದಿಗೆ ನೀಾಂದ್ದಯಿಸಲಾಗುತು ದೆ.ದಿವಾಳಿತನ 

ವೃತಿು ಪ್ರರನ್ನು  ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅವರ ಕಾಯಮಕ್ಷಮತ್ತಗಾಗ ನಿೀತಿ ಸಂಹಿತ್ತಗಳನ್ನು  

ಕಾಯಮಗತಗಳಿಸಲು ಏಜೆನಿಿ ಗಳು ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತು ವೆ. 

ಮಾಹಿತ್ರ ಉಪಯುಕು ತೆಗಳು(Information Utilities): ಸಾಲದ್ದತರು ತಮಮ  ಸಾಲದ ಹಣಕಾಸಿನ 

ವಿವರಗಳನ್ನು  ಅಾಂದರೆ ಸಾಲ ಪ್ಡೆದವರು ಮರಳಿ ನಿೀಡಬೇಕಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಕುರಿತ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ವರದಿ ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಅಾಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಲಗಳು, ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಡಿೀಫ್ರಲ್ು ್ಗಳ 

ದ್ದಖಲೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ. 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ನಿಣಕಯಿಸ್ತವುದು (Adjudicating authorities): ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ತಿೀಪುಮ ನಿೀಡುವ 

ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾನ್ನನ್ನ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ (NCLT) ತಿೀಮಾಮನಿಸುತು ದೆ; ಮತ್ತು  

ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ ನಿಧಾಮರವನ್ನು  ಸಾಲ ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ (DRT) 

ತ್ತಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ. ಅಾಂತ್ತಯೇ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದ ಕತಮವಯ ಗಳು ಇಾಂತಿವೆ; ದಿವಾಳಿತನ ವೃತಿು ಪ್ರರ ನೇಮಕ 

ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ನೇಮಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಲದ್ದತರ ಅಾಂತಿಮ ನಿಧಾಮರವನ್ನು  

ಅನ್ನಮೊೀದಿಸುವುದು. 

ದವಾಳಿತ್ನ್ ಮತ್ತು  ದವಾಳಿತ್ನ್ ಮಂಡಳಿ(Insolvency and Bankruptcy Board): ಈ 

ಮಂಡಳಿಯು ದಿವಾಳಿತನ ವೃತಿು ಪ್ರರು, ದಿವಾಳಿತನ ವೃತಿು ಪ್ರ ಏಜೆನಿಿ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಹಿತ್ತಯ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುತು ದೆ. ಮಂಡಳಿಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ 

ರಿಸವ್ಸಮ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್, ಹಣಕಾಸು, ಕಾಪೊಮರೇಟ್ ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು  ಕಾನ್ನನ್ನ ಸಚಿವಾಲಯದ 

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಇರುತಾು ರೆ. 

 

ಮಧಾಯ ಹು ದ ಬ್ರಸಿಯೂಟ ಯೀಜನಯಡಿ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ನ್ಗದು ನರವು: 
(Children under mid-day meal scheme to get aid) 

ಸಂದಭಕ: 

ಸ್ಕಾಕರಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿಿ  1 ರಿಿಂದ 8 ನೇ ತ್ರಗತ್ರಯವರೆಗೆ  ವಾಯ ಸಂಗ ಮಾಡುತ್ರು ರುವ  ಮಧಾಯ ಹು  

ಬ್ರಸಿಯೂಟ ಯೀಜನಯ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಾದ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ತ್ಲಾ ₹ 100ಗಳ ನರವು ನಿೀಡಲು ಕಾಂದರ  

ಸರಕಾರ ನಿಧಮರಿಸಿದೆ. 

1. ಒಟ್ಟು  ₹ 1200 ಕೀಟಿ ಹಣವನ್ನು  11.8 ಕೀಟಿ ಮಕೆಳಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭ ವಗಾಮವಣೆಯ ಮೂಲಕ 

ಒಾಂದು ಬ್ರರಿ ಪ್ರವತಿಯಾಗ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

ಮಧಾಯ ಹು ದ ಬ್ರಸಿಯೂಟ ಯೀಜನಯಡಿ ನ್ಗದು ಪ್ರವತ್ರ: 
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1. ಹಣವನ್ನು  ಮಧಾಯ ಹು ದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೀಜನ್ನಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಡುಗೆ ವೆಚಿ ದ ಘಟಕದಿಾಂದ 

ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

2. ದಯವಿಟ್ು  ಗಮನಿಸಿ 2021-22ರಲಿ್ಲ  ಅಡುಗೆ ವೆಚಚ ಗಳು ಮಧಾಯ ಹು ದ ಬಿಸಿಯೂಟ 

ಯೀಜನ್ನಗೆ ಕಾಂದರ  ಹಂಚಿಕ್ಕಯ ಅತಿದ್ಡಡ  ಅಾಂಶವಾಗದೆ. 

3. ಇದು ದಿವ ದಳ ಧಾನಯ ಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು, ಅಡುಗೆ ಎಣೆಣ , ಉಪುು  ಮತ್ತು  ಕಾಾಂಡಿಮೆಾಂಟಿ್ ್ನಂತಹ 

ಪ್ದ್ದಥಮಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

ಈಗಿನ್ ಸ್ಮಸ್ಯಯ  ಏನ್ನ? 

1. ಕ್ಕಲವು ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಮಧಾಯ ಹು ದ ಬಿಸಿಯೂಟಕೆ್ಕ  ಅಾಂದರೆ ಮಡ್- ಡೇ- ಮೀಲ್ ಗೆ ಬದಲಾಗ 

ಮಕೆಳಿಗೆ ನಗದು ಮತ್ತು  ಇತರ ಕಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಒಣ ಪ್ಡಿತರವನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

2. ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ , ನೀಡಿದರು ಈ ಪ್ರ ಮಾಣಗಳು/ಮೊತು ವು ದಿನಕೆ್ಕ  ಒಾಂದು ಪೌರ್ಷು ಕ 

ಆಹಾರಕೆ್ಕ  ಸಮಾನವಾಗರಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . ಪ್ರ ತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹ 100 ಪ್ರವತಿಸುವ ಮೊತು ದ 

  ಪ್ರ ಕಾರ ದಿನಕೆ್ಕ  ₹ 4 ಕೆಿ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತು ದೆ. 

3. ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಪೌರ್ಷಠ ಕಾಾಂಶದ ಸುರಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರವು ಮೊಟೆು , 

ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣಣ ಗಳು, ದಿವ ದಳ ಧಾನಯ ಗಳು, ಎಣೆಣ  ಸೇರಿದಂತ್ತ ಮನ್ನಗೆ ಕಾಂಡೊಯುಯ ವ 

ವಧಿಮತ ಪ್ಡಿತರವನ್ನು  ಒದಗಸಬೇಕು. 

  

ಮಧಾಯ ಹು ದ ಬ್ರಸಿಯೂಟ ಯೀಜನಯ ಕುರಿತ್ತ: 

ಸ್ಮಾಗಿ  ಶಿಕ್ಷಣದಡಿಯಲಿಿ ,ಈ ಯೀಜನ್ನಯು ಸ್ಕಾಕರಿ ಮತ್ತು  ಅನ್ನದಾನಿತ್ ಶಾಲೆಗಳಲಿಿನ್ ಮತ್ತು  

ಮದರಸಾಗಳಲಿಿನ್ ಎಲಿಾ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಒಿಂದು ಬಾರಿಯ  ಊಟವನ್ನು  ಖ್ಯತ್ರಿಪಡಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

1. ಈ ಯೀಜನ್ನಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಎಿಂಟನೇ ತ್ರಗತ್ರಯವರೆಗಿನ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಕಗಳಿಗೆ ವಷಕದಲಿಿ  ಕನಿಷಾ  

200 ದನ್ಗಳ ವರೆಗೆಯಾದರೂ ಒಿಂದು ಪೌಷಿಾ ಕಾಿಂಶದ ಬೇಯಿಸಿದ ಊಟವನ್ನು  

ಖ್ಯತ್ರಿಪಡಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

2.  ಈ ಯೀಜನ್ನಯು ಮಾನ್ವ ಸಂಪನ್ಸೂ ಲ ಸ್ಚವಾಲ (ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚವಾಲಯ)ಯದ ವಾಯ ಪ್ತು ಗೆ 

ಬರುತ್ು ದೆ. 

3.  ಇದನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರದ ಪ್ರ ಯೀಜಿತ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯಮಕರ ಮವಾದ ಪಿ್ರಥಮಿಕ 

ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ  ಪೌಷ್ಿ ಕಾಿಂಶದ ಬೆಿಂಬಲಕಾಕ ಗಿ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಕಾಯಕಕಿಮ (National Programme 

of Nutritional Support to Primary Education (NP – NSPE) ಎಾಂಬ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  1995 ರಲಿಿ  

ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 2004 ರಲಿಿ , ಈ ಯೀಜನಯನ್ನು  ಮಧಾಯ ಹು ದ 

ಬ್ರಸಿಯೂಟ ಯೀಜನ ಎಿಂದು ಪ್ಪನ್ರಾರಂಭಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

4.  ಈ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಆಹಾರ ಭದಿತಾ ಕಾಯದ , 2013 ರ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ 

ಒಳಪ್ಡಿಸಲಾಗದೆ. 

ಉದೆದ ೀಶಗಳು: 

ಹಸಿವು ಮತ್ತು  ಅಪೌರ್ಷು ಕತ್ತಯನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಿ, ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ದ್ದಖಲಾತಿ ಮತ್ತು  ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು  

ಹೆಚಿಿ ಸಿ,ವಿವಿಧ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕಿೀಕರಣವನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಿ, ತಳಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಉದ್ಯ ೀಗವನ್ನು  

ಒದಗಸುವುದು, ವಿಶೇಷವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒದಗಸುವುದು. 

  

ಮಧಾಯ ಹು ದ ಬ್ರಸಿಯೂಟ ಯೀಜನ (MDM) ನಿಯಮಗಳು 2015 ರ ಪಿಕಾರ: 

1. ಮಕೆಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಮಾತರ  ಊಟ ಬಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

2. ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳು ಲಭಯ ವಿಲಿದ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ್ದಗ 

ಯಾವುದೇ ಶಾಲಾ ದನ್ದಂದು ಮಧಾಯ ಹು ದ ಊಟವನ್ನು  ಶಾಲೆಯಲಿಿ  

ಒದಗಿಸ್ದದದ ರೆ, ಮಾಂದಿನ ತಿಾಂಗಳು 15 ರಳಗೆ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರವು ಆಹಾರ ಭದಿತಾ 

ಭತೆಯ ಯನ್ನು  ಪ್ರವತಿಸಬೇಕು. 
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3. ಉಚತ್ ಮತ್ತು  ಕಡಾಡ ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕುಕ  ಕಾಯದ  2009 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಕಡಾಡ ಯವಾಗರುವ 

ಶಾಲಾ ನಿವಮಹಣಾ ಸಮತಿಯು ಸಹ ಮಧಾಯ ಹು ದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೀಜನ್ನಯ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನವನ್ನು  

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

  

ಪೌಷ್ಿ ಕಾಿಂಶದ ಮಾನ್ದಂಡಗಳು: 

1. ಮಧಾಯ ಹು ದ ಬ್ರಸಿಯೂಟ ಯೀಜನಯ 

ಮಾಗಕಸೂಚಗಳ ಪಿಕಾರ, ಕಾಯ ಲರಿ ಸೇವನಯ 

ವಿಷಯದಲಿಿ , ಕಿರು ಪ್ರರ ಥಮಕ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲನ ಮಕೆಳಿಗೆ 

MDM ಮೂಲಕ ದಿನಕೆ್ಕ  ಕನಿಷಠ  450 ಕಾಯ ಲ್ರಿಗಳನ್ನು  12 

ಗಾರ ಾಂ ಪೊರ ೀಟಿೀನ್್ನಾಂದಿಗೆ ಒದಗಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ 

ಪ್ರರ ಥಮಕ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲನ ಮಕೆಳು 20 ಗಾರ ಾಂ 

ಪೊರ ೀಟಿೀನ್್ನಾಂದಿಗೆ 700 ಕಾಯ ಲ್ರಿಗಳನ್ನು  

ಒದಗಸಬೇಕು. 

2. ಪಿ್ರಥಮಿಕ ತ್ರಗತ್ರಗಳ ಮಕಕ ಳ ಪಿ ತ್ರ 

ಊಟದಲಿಿ , ಮಾನವ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದಂತ್ತ 100 ಗಾರ ಾಂ ಆಹಾರ 

ಧಾನಯ ಗಳು, 20 ಗಾರ ಾಂ ದಿವ ದಳ ಧಾನಯ ಗಳು, 50 ಗಾರ ಾಂ 

ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  5 ಗಾರ ಾಂ ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು  

ಕಬುಬ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರಬೇಕು. ಹಿರಿಯ-ಪ್ರರ ಥಮಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕೆಳ ಊಟದಲಿ್ಲ  

ಕಡಾಡ ಯವಾಗ 150 ಗಾರ ಾಂ ಆಹಾರ ಧಾನಯ ಗಳು, 30 ಗಾರ ಾಂ ದಿವ ದಳ ಧಾನಯ ಗಳು, 75 ಗಾರ ಾಂ 

ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು  7.5 ಗಾರ ಾಂ ತೈಲಗಳು ಮತ್ತು  ಕಬುಬ ಗಳಿರಬೇಕು. 

 

ಅನ್ನಮಾನಸ್ಪ ದ ಮತ್ದಾರ, ಅಥವಾ ಡಿ- ವೀಟರ್: (D-voter or doubtful voter) 
ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಅಸಾೂ ಿಂನ್ ಆರು ಬಂಧ್ನ್ ಕೇಿಂದಿಗಳ (Detention Centre) ಲಿಿನ್ ಒಿಂದರಲಿಿ  

ಬಂಧ್ನ್ಕಕ ಳಗಾಗಿದದ , ಮನಿಿಂದರ್ ದಾಸ್ ಎಿಂಬ ಕನಯ ‘ವಿದೇಶಿ’ 

(Foreigner) ಯನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ. ಇದಿೀಗ, ಇತರ ಐದು ಬಂಧನ ಕಾಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಇನ್ನು  

ಬಂಧಿತರಾಗರುವ ಸುಮಾರು 170 ಜನರನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗದೆ. 

  

ಮನಿೀಾಂದರ  ದ್ದಸ್ ಅವರನ್ನು  ‘ಡಿ-ವೊೀಟರ್’ ಅಥವಾ ಅನ್ನಮಾನಾಸು ದ ಮತದ್ದರ ಎಾಂದು 2015 ರಲಿ್ಲ  

ಗುರುತಿಸಲಾಗತ್ತು , ಮತ್ತು  ನಂತರ 2019 ರಲಿ್ಲ  ‘ವಿದೇಶಿಯರ ನಯ ಯಮಂಡಳಿ’ಯು (Foreigners’ 

Tribunal- FT) ತನು  ಏಕಪ್ಕೆಿೀಯ ತಿೀಪಿಮನಲಿ್ಲ  ಆತನನ್ನು “ವಿದೇಶಿ” ಎಾಂದು ಘೀರ್ಷಸಿತ್ತ. 

  

ಅನ್ನಮಾನಸ್ಪ ದ ಮತ್ದಾರ, ಅಥವಾ ಡಿ- ವೀಟರ್ ಎಿಂದರೆ  ಯಾರು? 

ಡಿ- ವೊೀಟಸ್ಮ ಅಥವಾ ಅನ್ನಮಾನಾಸು ದ ಮತದ್ದರರು ತಮಮ  ಭಾರತಿೀಯ ರಾರ್ಷು ರೀಯತ್ತಯ ಪ್ರವಾಗ 

ಸಾಕ್ಷಯ ವನ್ನು  ಒದಗಸಲಾಗದವರು ಮತ್ತು  ಅವರ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ವಿದೇಶಿಯರ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಬ್ರಕಿ 

ಉಳಿದಿವೆ ಅಥವಾ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ವಿದೇಶಿಯರು ಎಾಂದು ಘೀರ್ಷಸಲು ಟು ವರಾಗದ್ದಾ ರೆ. 

  

ಅಸಾೂ ಿಂನ್ಲಿಿ  ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ನಗರಿಕರ ನೀಿಂದಣಿ (National Register of Citizens– 

NRC) ತ್ಯಾರಿಸ್ತವಾಗ ಯಾರ ಪೌರತವ ವು ಅನ್ನಮಾನಸು ದ ಅಥವಾ ವಿವಾದ್ದಸು ದವಾಗದೆ ಎಾಂದು 

ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯೀ ಅಾಂತಹ ವಯ ಕಿು ಗಳನ್ನು  ‘ಡಿ-ವೊೀಟಸ್ಮ ಅಥವಾ ಅನ್ನಮಾನಾಸು ದ ಮತದ್ದರರು’ 

ಎಾಂದು ವಗೀಮಕರಿಸಲಾಗದೆ. 
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1. ಆ ವಯ ಕಿು ಗಳನ್ನು  ‘ಪೌರತ್ವ  ಕಾಯದ , 1955’ ಅಥವಾ ‘ಪೌರತ್ವ  ನಿಯಮಗಳು 2003’ ರಲಿಿ  

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ಲಾಗಿಲಿ . 

ಘೀಷಿತ್ ವಿದೇಶಿಯ ಎಿಂದರೆ ಯಾರು? 

‘ಘೀರ್ಷತ ವಿದೇಶಿಯರು'(Declared Foreigners-DF) ಎಾಂದರೆ ರಾಜಯ  ಪೊಲ್ಲೀಸರ ಗಡಿ ಶಾಖ್ಯಯಿಾಂದ ಅಕರ ಮ 

ವಲಸಿಗರು ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಟು  ನಂತರ, ತಮಮ  ಪೌರತವ ದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಸಲು ವಿಫಲರಾದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು  ಯಾವುದ್ದದರೂ ಒಾಂದು  ‘ವಿದೇಶಿ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ’ (Foreigners’ Tribunal- 

FT) ಯು ‘ವಿದೇಶಿ’ ಎಾಂದು ಘೀರ್ಷಸಲಾಗುತು ದೆ. 

  

‘ವಿದೇಶಿ ನಯ ಯಮಂಡಳಿ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

‘ವಿದೇಶಿಯರ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು , ವಿದೇಶಿಯರ (ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ) [Foreigners (Tribunals) Order]) 

ಆದೇಶ’ 1964 ರ  ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾದ ಅರೆ-ನಯಯಾಿಂಗ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು ಆಗವೆ. 

ಈ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳು ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅಕರ ಮವಾಗ ವಾಸಿಸುತಿು ರುವ ವಯ ಕಿು ಯು “ವಿದೇಶಿ” ಅಥವಾ ಇಲಿವೇ 

ಎಾಂಬುದನ್ನು  ನಿಧಮರಿಸುತು ದೆ. 

ಸಂಯೀಜನ: ‘ವಿದೇಶಿ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯ’ ಸದಸಯ ರು ಕನಿಷಠ  ಏಳು ವಷಮಗಳ ವಕಾಲತ್ತು  ಅನ್ನಭವವನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ 35 ವಷಮಕೆಿಾಂತ ಕಡಿಮೆಯಲಿದ ವಯಸಿಿ ನ ವಕಿೀಲರು (ಅಥವಾ) ಅಸಿಾ ಾಂ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ 

ಸೇವೆಯ ನಿವೃತು  ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅರೆ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಭವ ಹಾಂದಿರುವ 

ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರನ್ನು  (ಕಾಯಮದಶಿಮ ಅಥವಾ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಕಾಯಮದಶಿಮಯ ಶ್ನರ ೀಣಿಗಾಂತ ಕ್ಕಳಗಲಿದ) 

ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ. 

  

ವಿದೇಶಿ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಂದರುವವರು ಯಾರು? 

ಗೃಹ ಸ್ಚವಾಲಯವು (MHA) ವಿದೇಶಿಯರ (ನಯ ಯಮಂಡಳಿ) ಆದೇಶ, 1964 ಕೆಕ  ತ್ರದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದ 

ನಂತ್ರ, ಎಲಿಾ  ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು  (ಅರೆ- ನಾಯ ಯಿಕ 

ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ) ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಲಾಗದೆ. 

1. ಈ ಮೊದಲು, ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಕಾಂದರ ಕೆ್ಕ  ಮಾತರ  

ವಹಿಸಲಾಗತ್ತು . 

 ‘ವಿದೇಶಿ ನಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ’ ಮೇಲೂ ನ್ವಿ ಸ್ಲಿಿಸ್ತವ ಹಕುಕ  ಹಿಂದರುವವರು ಯಾರು? 

1. ತ್ರದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಿದ ಆದೇಶದ [ವಿದೇಶಿ (ನಯ ಯಮಂಡಳಿ) 2019] ಅನವ ಯ 

ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ವಯ ಕಿು ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡುತು ದೆ. 

2. ಇದಕೆ್ಕ  ಮೊದಲು ರಾಜಯ  ಆಡಳಿತ ಮಾತರ  ಈ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಶಂಕಿತನ ವಿರುದಧ  

ಪ್ರ ಕರಣ ದ್ದಖಲ್ಲಸಬಹುದಿತ್ತು .  

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸ್ಕಾಕರದ ವಿವಿಧ್ ಅಿಂಗಗಳ ನ್ಡುವೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿಭಜನ, ವಿವಾದ 

ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಕವಿಧಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು. 
 

ಮದಿಾಸ್ ಹೈಕೀರ್ಟಕ ನ್ ಟಿೀಕೆಗಳ ವಿರುದಧ  ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟಕ ಮರೆಹೀದ CEC: 

(CEC moves Supreme Court against Madras HC’s comments) 

 

ಸಂದಭಕ: 
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ಭಾರತದ ‘ಮುಖಯ  ಚುನವಣಾ ಆಯುಕು ರು’(Chief Election Commissioner- CEC) ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟ್್ಮನಲಿ್ಲ  ‘ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಮತ್ರ ಅಜಿಕ’ (Special Leave Petition) ಸಲಿ್ಲಸುವ ಮೂಲಕ ಮದ್ದರ ಸ್ 

ಹೈಕೀಟ್್ಮನ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಮಾಡಿದ ಮೌಖಕ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯ ಅಥವಾ ಟಿೀಕ್ಕಗಳ ವಿರುದಧ  ಮೇಲಮ ನವಿ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಮೇಲಮ ನವಿಯಲಿ್ಲ , ಕೀವಿಡ -19 ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕದ ಉಲಬ ಣಕೆಕ  ಉನ್ು ತ್ ಚುನವಣಾ 

ಸಂಸ್ಯಥ  ಮತ್ತು  ಅದರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಹಣೆಗಾರರನು ಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು ಮದ್ದರ ಸ್ 

ಹೈಕೀಟ್ಮ ಮೌಖಕವಾಗ ಹೇಳಿದಾ ನ್ನು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಲಾಗತ್ತು . 

1. ಮಾಧಯ ಮ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೈಕೀಟ್ಮ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ನಾಯ ಯಾಲಯದಲಿ್ಲ  

ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ ಮೌಖಕ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನು  ಉಲಿೆ ೀಖಸಿ ಚುನವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದಧ  

ಕಲೆ ಪಿ ಕರಣಗಳನ್ನು  ದಾಖಲಿಸ್ದರುವಂತೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಬಲವಂತ್ದ ಕಿಮ 

ಕೈಗಳಳ ದಂತೆ ರ್ಪಲಿೀಸ್ರಿಗೆ ನಿದೇಕಶನ್ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವಂತೆ ‘ಮಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ಆಯುಕು ರು’ (CEC) ವರಿಷಠ  ನಾಯ ಯಾಲಯವನ್ನು  ಕೀರಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

1. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ ಉಲಬ ಣಕೆ್ಕ  ಉನು ತ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಸಂಸ್ಯಾ  ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಜವಾಬ್ರಾ ರರನಾು ಗ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು ಮದ್ದರ ಸ್ ಹೈಕೀಟ್ಮ 

ಮೌಖಕವಾಗ ಹೇಳಿಕ್ಕ ನಿೀಡಿತ್ತು . 

2. ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಕಲೆ ಆರೀಪ್ದ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ವಿಚಾರಣೆಗೆ 

ಒಳಪ್ಡಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗದೆ. 

3. ಈಗ, ಚ್ಚನಾವಣಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು 

ಮಾಡಿದ ಮೌಖಕ ಟಿೀಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಮಾಧಯ ಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡದಂತ್ತ ತಡೆಯುವ ಆದೇಶವನ್ನು  

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗವು ಮದ್ದರ ಸ್ ಹೈಕೀಟ್್ಮನಿಾಂದ ಪ್ಡೆಯಲು ಬಯಸಿದೆ. 

ಇದರ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

1. ಮೌಖಕ ಟಿೀಕ್ಕಗಳಿಾಂದ್ದಗ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಸಂಸ್ಯಾ  ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ  ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯ ಮೇಲೆ 

ಸಾವಮಜನಿಕರು ಇಟಿು ರುವ ನಂಬಿಕ್ಕಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ದೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಮೇಲ್ಲನ 

ನಂಬಿಕ್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತು ದೆ. 

2. ಒಾಂದು ಸವ ತಂತರ  ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಮತು ಾಂದು ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ವಿರುದಧ  

ಮಾಡಿದ ಆರೀಪ್ಗಳನ್ನು  ಎಾಂದಿಗೂ ಸಮರ್ಥಮಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಈ ರಿೀತಿಯ ಟಿೀಕ್ಕ 

ಗಳಿಾಂದ್ದಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಘನತ್ತಯು  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ ಹಾಳಾಗುತು ದೆ. 

ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ ವಿಧಿ 136: 

ಮೇಲೂ ನ್ವಿಗಾಗಿ ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟ್ಕನ್ ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಮತ್ರ: 

1. ಆಟಿಮಕಲ್ 136 ರ ಪ್ರ ಕಾರ, ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ತನು  ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ 

ಭೂಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲರುವ ನಾಯ ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯು ನಿೀಡಿದ ಯಾವುದೇ ತಿೀಪುಮ, 

ಡಿಕಿರ , ನಿಣಮಯ ,ಶಿಕೆ್ಕಯ ವಿರುದಧ  ಅಥವಾ ಆದೇಶವನ್ನು  ಅಾಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ಮೊಕದಾ ಮೆ 

ಅಥವಾ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಲು ವಿಶೇಷ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಬಹುದು. 

2. ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ನನಿನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ರಚಿಸಲಾದ ನಾಯ ಯಾಲಯ ಅಥವಾ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯು ಅಾಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅಥವಾ ನಿೀಡಿದ 

ಯಾವುದೇ ತಿೀಪುಮ, ಧಾರಣ / ನಿಣಮಯ, ಶಿಕೆ್ಕ  ಅಥವಾ ಆದೇಶಕೆ್ಕ  ಈ ಷರತ್ತು  (1) 

ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಿ . 

ಪಶಿಚ ಮ ಬಂಗಾಳ ಜ್ವರಿಗೆ ತಂದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್್ಯ ೀರ್ಟ ನಿಯಂತಿ್ಣ ಕಾನ್ಸನ್ನ್ನು  

ಅಸಿಿಂಧುಗಳಿಸಿದ ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂಕೀರ್ಟಕ: 

(Supreme Court strikes down W.B. law on regulating real estate)  
 

ಸಂದಭಕ: 
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ರಾಜಯ ದಲಿಿ  ರಿಯಲ್ ಎಸ್್ಯ ೀರ್ಟ ಕಿೆ ೀತಿ್ ವನ್ನು  ನಿಯಂತಿ್ರಸ್ಲು ಪಶಿಚ ಮ ಬಂಗಾಳವು ಜ್ವರಿಗೆ ತಂದ 

ಕಾನ್ಸನ್ನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ಅಸಿಾಂಧುಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಕೇಿಂದಿ ದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್್ಯ ೀರ್ಟ 

(ನಿಯಂತಿ್ಣ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ ) (Centre’s Real Estate (Regulation and Development) 

Act) ಕಾಯದ ಯನ್ನು  ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಾನ್ನನ್ನ ಉಲಿಾಂಘಿಸುವುದರಿಾಂದ 

ಇದನ್ನು  “ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ” ಎಾಂದು ಸಹ ಘೀರ್ಷಸಿದೆ. 

1. ಅಲಿದೆ, ವಿಧಿ 142 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ, ರಾಜಯ ದ ಕಾನ್ನನಿನ 

ಅಸಿಾಂಧುಗಳಿಸುವಿಕ್ಕಯು ಈ ತಿೀಪಿಮನ ದಿನಾಾಂಕಕೆ್ಕ  ಮಾಂಚಿತವಾಗ ರಾಜಯ  ಕಾಯಾ ಯ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾದ ನೀಾಂದಣಿ, ನಿಬಮಾಂಧಗಳು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಮತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯವು ನಿದೇಮಶಿಸಿತ್ತ. 

ನಯ ಯಾಲಯವು ಪಶಿಚ ಮ ಬಂಗಾಳದ ಕಾಯದ ಯನ್ನು  ಅಸಿಿಂಧುಗಳಿಸ್ಲು ಕಾರಣವೇನ್ನ? 

1. ಪಶಿಚ ಮ ಬಂಗಾಳ ವಸ್ತ್ರ ಉದಯ ಮ ನಿಯಂತಿ್ಣ ಕಾಯದ  (West Bengal Housing Industry 

Regulation Act -WB-HIRA), 2017 ಅನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ, ರಾಜಯ ದ ಶಾಸಕಾಾಂಗವು 

ಕಾಂದರ ದ ಕಾಯಾ  ಯಾಂದಿಗೆ “ಸ್ಮಾನಿಂತ್ರ ಆಡಳಿತ್” ವನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡ 

ಸ್ಮಾನಿಂತ್ರ ಶಾಸ್ನ್ವನ್ನು  ಸಾಥ ಪ್ತಸ್ಲು ಪಿಯತ್ರು ಸಿದೆ ಎಾಂದು ಉನು ತ ನಾಯ ಯಾಲಯ 

ಹೇಳಿದೆ. 

2. ಏಳನೇ ಅನ್ನಸೂಚಯ ಸ್ಮವತ್ರಕ ಪಟ್ಿ ಗೆ ಸೇರುವ ವಿಷಯಗಳ ವಾಯ ಪ್ತು ಯಲಿಿ  ಪಿ್ರಬಲಯ  

ಹಿಂದರುವ ಸಂಸ್ತ್ರು ನ್ ಶಾಸ್ನ್ ರಚನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಪಶಿಚ ಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಯ  

ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗವು ಅತ್ರಕಿಮಿಸಿದೆ ಎಿಂದು ವರಿಷಠ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಹೇಳಿದೆ. 

ಸಂವಿಧಾನ್ ಹೇಳುವುದೇನ್ನ? 

ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 1949 ರ 254(1) ನೇ ವಿಧಿ: 

1. ಒಾಂದು ರಾಜಯ ದ ಶಾಸಕಾಾಂಗವು ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ನನಿನ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನ್ನಯು ಸಂಸತ್ತು  ಜಾರಿಗೆ 

ತರಲು ಸಮಥಮವಾಗರುವ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತು  ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ನನಿನ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನ್ನಗೆ 

ವಯ ತಿರಿಕು ವಾಗದಾ ರೆ, ಅಥವಾ ಸಮವತಿಮ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ನಮೂದಿಸಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದಕೆ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಕಾನ್ನನಿನ ಯಾವುದೇ ನಿಬಂಧನ್ನಗೆ, ಮತ್ತು , ಷರತ್ತು  (2) ರ 

ನಿಬಂಧನ್ನಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿು ರುತು ದೆ, ಸಂಸತ್ತು  ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ನನ್ನ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ  

ಶಾಸಕಾಾಂಗವು ಅಾಂಗೀಕರಿಸಿದ ಕಾಯಾ ಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಅಾಂಗೀಕರಿಸಲು ಟು ರೂ ಸಹ 

ಸಂಸತ್ತು  ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ನನ್ನ ರಾಜಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲಗಳು ಮಾಡಿದ ಕಾನ್ನನನ್ನು  ಅತಿ 

ಕರ ಮಸಬಹುದು ಎಾಂಬುದು ಅಾಂಗೀಕೃತ ನಿಯಮವಾಗದೆ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಶಾಸಕಾಾಂಗವು ಮಾಡಿದ 

ಕಾನ್ನನ್ನ, ತನು ಷು ಕೆ್ಕ  ತಾನೇ ಅನ್ನಜಿಮತಗಳುು ತು ದೆ. 

Note- ಆದರೂ ಈ ನಿಯಮಕೆ ಾಂದು ಅಪ್ವಾದವಿದೆ,ಅಾಂದರೆ ರಾಜಯ ದ ವಿಧೇಯಕವು 

ಮೀಸಲ್ಲಡಲು ಟಿು ದುಾ  ರಾಷು ರಪ್ತಿಯವರ ಅಾಂಗೀಕಾರ ಪ್ಡೆದರೆ ಆಗ ರಾಜಯ  ಶಾಸಕಾಾಂಗವು ಮಾಡಿದ 

ಕಾನ್ನನ್ನ ಸಂಸತಿು ನ ಕಾನ್ನನಿಗಾಂತ ಪ್ರ ಭಾವಶಾಲ್ಲಯಾಗುತು ದೆ. 

 . 

ಆಮಿಜನ್ಕ ಪೂರೈಕೆ ಕುರಿತ್ತ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀರ್ಟ್ಕ ಜ್ವರಿಗಳಿಸಿದ ನಯಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನ 

ಅಜಿಕಯ ವಿರುದಧ  ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂಕೀರ್ಟಕ ಮರೆ ಹೀದ ಕೇಿಂದಿ : 
(Centre moves SC against Delhi HC’s contempt notice over oxygen supply)  

ಸಂದಭಕ: 

ರಾಷು ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲಿ್ಲ  COVID-19 ರೀಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತಿ್ತ  ನಿೀಡಲು ಆಮಿಜನಕದ ಪೂರೈಕ್ಕ 

ಮಾಡುವಂತ್ತ ನಿೀಡಿದ ನಿದೇಮಶನವನ್ನು  ಪ್ರಲ್ಲಸದಿದಾ ಕೆಾ ಗ ದೆಹಲ್ಲ ಹೈಕೀಟ್ಮ ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ 

ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ನಿಾಂದನ್ನ ಆದೇಶ ಮತ್ತು  ತನು  ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವೈಯಕಿು ಕ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು  ಬಯಸಿದ 

ಆದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಮನವಿಯನ್ನು  ಆಲ್ಲಸಲು ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ 

ಒಪಿು ಕಾಂಡಿದೆ. 
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ರಾಷು ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲಿ್ಲ  COVID-19 ರೀಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತಿ್ತ  ನಿೀಡಲು ಅಗತಯ ವಾದ ಆಮಿಜನಕವನ್ನು  

ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗರುವ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರದ ವಿರುದಧ  ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ನಿಾಂದನ್ನ ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು  ಏಕ್ಕ 

ದ್ದಖಲ್ಲಸ ಬ್ರರದು ಎಾಂದು ದೆಹಲ್ಲ ಉಚಿ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರವನ್ನು  ಪ್ರ ಶಿು ಸಿದೆ. 

ನಯ ಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನ: ಎರಡು ವಿಧ್ಗಳು. 

ನಯ ಯಾಲಯಗಳ ನಿಿಂದನ ಕಾಯದ  1971 ನಗರಿಕ ಮತ್ತು  ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ನಯ ಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನ 

ಯನ್ನು  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ತತ್ು ದೆ, ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ನಿಾಂದನ್ನ ಮಾಡಿದಾ ಕೆ್ಕ  ಶಿಕೆ್ಕ  ವಿಧಿಸುವ 

ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಮವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳ ಘನತ್ತಗೆ ಧಕೆ್ಕ  ತಂದ 

ಅಪ್ರಾಧಕೆ್ಕ  ಶಿಕೆ್ಕಯನ್ನು  ವಿಧಿಸಬಹುದು. 

1. ನಗರಿಕ / ಸಿವಿಲ್: ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ತಿೀಪುಮ, ಆದೇಶ, ನಿದೇಮಶನ, ರಿಟ್ ಅಥವಾ 

ಇತರ ಕಾಯಮವಿಧಾನಗಳ ಉದೆಾ ೀಶಪೂವಮಕ ಉಲಿಾಂಘನ್ನಯನ್ನು  ನಾಗರಿಕ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ 

ನಿಾಂದನ್ನಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ /Criminal: ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ (ಮೌಖಕ ಅಥವಾ 

ಲ್ಲಖತ ಪ್ದಗಳು, ಚಿಹೆು ಗಳು, ದೃಶಯ  ಪ್ರ ತಿಫಲನಗಳು ಅಥವಾ ಇನಾು ವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ ) 

ನಾಯ ಯಾಲಯವನ್ನು  ದೂರ್ಷಸುವ ಅಥವಾ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಹಸು ಕೆ್ಕ ೀಪ್ ಮಾಡುವ 

ಅಥವಾ ತಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯತು ವನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುವ ಅಪ್ರಾಧವು ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ 

ನಯ ಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ಬರುತು ದೆ. 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ನಿಬಂಧ್ನಗಳು: 

1. ನಾಯ ಯಾಲಯದ ನಿಾಂದನ್ನ ಮಾಡಿದಾ ಕೆಾ ಗ ತಪಿು ತಸಾ ರಿಗೆ ಶಿಕೆ್ಕ  ವಿಧಿಸಲು ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 

129 ಮತ್ತು  215 ನೇ ವಿಧಿಗಳು ಕಿಮವಾಗಿ ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟಕ ಮತ್ತು  

ಹೈಕೀರ್ಟ್ಕ ಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಿವೆ. 

2. 1971 ರ ನಯ ಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನ ಕಾಯದ ಯ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 10 ಹೈಕೀಟ್ಮ ಗಳಿಗೆ ತನು  ಅಧಿೀನ 

ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ನಿಾಂದನ್ನ ಕಾಯಮವೈಖರಿಗೆ ಶಿಕೆಿ ಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುತು ದೆ. 

3. ಸಾವಮಜನಿಕ ಸುವಯ ವಸ್ಯಾ  ಮತ್ತು  ಮಾನಹಾನಿಯಂತಹ ಅಾಂಶಗಳಾಂದಿಗೆ,ಸಂವಿಧಾನ್ವು 19 ನೇ 

ವಿಧಿ ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಿೀಡಲಾಗಿರುವ ವಾಕ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವಯ ಕ್ತು  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ದ ಮೇಲೆ 

ಸ್ಮಂಜಸ್ವಾದ ನಿಬಕಿಂಧ್ವಾಗಿ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ನಿಾಂದನ್ನಯನ್ನು  ಅಡಕಗಳಿಸಿದೆ. 

ದಯವಿಟ್ು  ಗಮನಿಸಿ: 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟಿಮಗೆ ಕಿರ ಮನಲ್ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ನಿಾಂದನ್ನಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ಅಟಾನಿಮ 

ಜನರಲ್ ಒಪಿು ಗೆ ಪ್ಡೆಯುವ ಅಗತಯ ವಿಲಿ .ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ನಾಯ ಯಾಲಯವು ನಾಯ ಯಾಾಂಗದ ನಿಾಂದನ್ನಗಾಗ ಶಿಕೆ್ಕ  

ವಿಧಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನ ದತು ವಾಗ ನಿೀಡಲಾಗರುವ ತನು  ಅಾಂತಗಮತ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಅಾಂತಹ ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ನಿಬಮಾಂಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಆದಾ ರಿಾಂದ ಸಂವಿಧಾನವು 

ನಿೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಿ ‘ಶೀ ಕಾಸ್’ ನೀಟಿಸ್ ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ ವರಿಷಾ  

ನಯ ಯಾಲಯ ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ನಯ ಯಾಿಂಗ ನಿಿಂದನಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಬಹುದು. 

 

ಮಾಧ್ಯ ಮ ವರದಗಳನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವಂತೆ ಚುನವಣಾ ಆಯೀಗ ಮಾಡಿದ ಮನ್ವಿಯನ್ನು  

ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟಕ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ: 

(Supreme Court declines EC plea to restrain media reports)  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಮದ್ದರ ಸ್ ಹೈಕೀಟ್ಮ ನ ವಿಭಾಗಯ ಪಿೀಠವೊಾಂದರ ಮೌಖಕ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ 

ಮಾಧಯ ಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ತಡೆಯುವಂತ್ತ ಭಾರತ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾ  

ಅಜಿಮಯನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ವಜಾಗಳಿಸಿದೆ. 
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ತಮಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ್ಚನಾವಣೆಯ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಯಾಮಲ್ಲಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಮೂಹಿಕ 

ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿದಾ ಕೆಾ ಗ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ “ಕಲೆ” 

ಆರೀಪ್ ಹರಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದು ಹೈಕೀಟ್ಮ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಹೇಳಿದಾ ರು.ಕೀವಿಡ್ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ 

ತಿೀವರ ತರ ಉಲಬ ಣಕೆ್ಕ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ ಮಾತರ  ಕಾರಣವಾಗದೆ ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು 

ಟಿೀಕಿಸಿದಾ ರು. 

  

ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟಕ ಮಾಡಿದ ಅವಲೀಕನ್ಗಳು: 

 ‘ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗಳನ್ನು  ವರದಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ  ಪ್ತಿರ ಕಾ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ದ ಪ್ರ ಬಲ 

ಪ್ರ ತಿಪ್ರದಕನಾಗ ಈ ನಾಯ ಯಾಲಯವು ನಿಲಿು ತು ದೆ. ಇದು ವಾಕ್್ ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಮತ್ತು  ಮಾತನಾಡುವ 

ವಯ ಕಿು ಯ ಅಭಿವಯ ಕಿು  ಸಾವ ತಂತರ ಯ ್, ಕಳಲು ಮತ್ತು  ಕಳಿಸಿಕಳು ಲು ಬಯಸುವವರ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ದ 

ಅವಿಭಾಜಯ  ಅಾಂಗ. ಎಲಿ ಕೆಿ ಾಂತ ಮಖಯ ವಾಗ ಇದು ನಾಯ ಯಾಾಂಗವನ್ನು  ಉತು ರದ್ದಯಿಯಾಗಸುತು ದೆ’ 

ಎಾಂದು ಪಿೀಠವು ಹೇಳಿದೆ. 

1. ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಮತ್ತು  ವಕಿೀಲರ ನಡುವಿನ ಮೌಖಕ ವಿನಿಮಯ ಸೇರಿದಂತ್ತ ನಾಯ ಯಾಲಯದ 

ಸಭಾಾಂಗಣಗಳಲಿ್ಲನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಸಮಯೀಚಿತವಾಗ / ನೈಜ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ವರದಿ 

ಮಾಡುವುದು ಅಭಿವಯ ಕ್ತು  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ದ ಹಕ್ತಕ ನ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

2. ತಂತರ ಜಾಾ ನದ ಮನು ಡೆಯಿಾಂದ್ದಗ ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣಗಳು 

ಮತ್ತು  ಇತರ ವೇದಿಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ನೇರವಾಗಯೇ ಪ್ರ ಸಾರ ಆಗುತಿು ವೆ. ಇದು ಕಳವಳಕೆ್ಕ  ಕಾರಣವಲಿ , 

ಬದಲ್ಲಗೆ, ನಮಮ  ಸಂವಿಧಾನದ ವೈಶಿಷು ಯ  ಎಾಂದು ಸಂಭರ ಮಸಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಎಾಂದು ಕೀಟ್್ಮ 

ಅಭಿಪ್ರರ ಯಪ್ಟಿು ದೆ. ಇದು ಮಾಧ್ಯ ಮವು ಹಿಂದರುವ ವಾಕ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವಯ ಕ್ತು  ಸಾವ ತಂತಿ್ ದ 

ವಿಸ್ು ರಣೆಯಾಗಿದೆ ಹಾಗ್ಲ ಮುಕು  ನಯ ಯಾಲಯದ ವಾಸ್ು ವ ವಿಸ್ು ರಣೆ ಕ್ಕಡ ಆಗಿದೆ ಎಿಂದು 

ನಯ ಯಪ್ತೀಠವು ಅಭಿಪಿ್ರಯಪಟ್ಿ ದೆ. 

3. ನಾಯ ಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಇಾಂತಹ ನೇರ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕ್ಕಯು ಒಾಂದು ರಿೀತಿಯ 

ಆತಂಕಕೆಿ ಾಂತ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಾಂದು ಕಾರಣವಾಗದೆ. 

4. ಮಕೆಳ ಮೇಲ್ಲನ ಲೈಾಂಗಕ ದೌಜಮನಯ  ಮತ್ತು  ವೈವಾಹಿಕ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ, ಮಕು  

ಪ್ತಿರ ಕಾ ವಿದಯ ಮಾನವನ್ನು  ನಾಯ ಯಾಲಯದ ಇತರ ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸಬೇಕು. 

5. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಮೌಖಕ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳು ಪ್ಕ್ಷಗಳನ್ನು  ಬಂಧಿಸುವುದಿಲಿ  

ಮತ್ತು  ತಿೀಪಿಮನ ಭಾಗವಾಗುವುದಿಲಿ  ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆಲ್ೀಚನ್ನಗಳ 

ವಿನಿಮಯವು ಮನಸಿಿ ನ ಅನವ ಯಿಸುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ನಾಯ ಯ ನಿಣಮಯದ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗೆ 

ಅಾಂತಗಮತವಾಗರುತು ದೆ. 

6. ಮದ್ದರ ಸ್ ಹೈಕೀಟ್ಮ ಮಾಡಿದ ಟಿೀಕ್ಕಗಳ ಸವ ರೂಪ್ದ ಬಗೆು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ “ಕ್ಕಲವು 

ಜಾಗರೂಕತ್ತ ಮತ್ತು  ಎಚಿ ರಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ಪ್ರ ಸುು ತ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ್ಲನ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  

ಪ್ರಿಹರಿಸಬಹುದಿತ್ತು ” ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

7. ಮದ್ದರ ಸ್್ ಹೈಕೀಟ್್ಮನ ಮೌಖಕ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳು ‘ಕಠಿಣ’ವಾಗದಾ ವು, ‘ಅಸಮಪ್ಮಕ’ವಾಗದಾ ವು 

ಎಾಂದು ಪಿೀಠವು ಹೇಳಿದೆ. ಸವ ಲು  ಎಚಿ ರ ವಹಿಸಿದಾ ರೆ, ವಿವೇಚನ್ನ ತೀರಿದಾ ರೆ ಆಯೀಗವು 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮನಲಿ್ಲ  ಅಜಿಮ ಹಾಕುವ ಸಿಾ ತಿ ಉಾಂಟಾಗುತಿು ರಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂದಿದೆ. 

8. ಮದ್ದರ ಸ್್ ಹೈಕೀಟ್್ಮನ ನಾಯ ಯಮೂತಿಮಗಳ ಮೌಖಕ ಅಭಿಪ್ರರ ಯವು ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗಕೆ್ಕ  

ಶಿಕೆ್ಕ  ವಿಧಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿರಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂದೂ ಪಿೀಠ ಹೇಳಿದೆ. ಕೀವಿಡ್್ 

ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಹೈಕೀಟ್್ಮಗಳು ನಿವಮಹಿಸಿದ ಪ್ರತರ ವನ್ನು  ಪಿೀಠವು ಶಿಾಘಿಸಿದೆ. 

ಆದರೆ, ಸಂದಭಮಕೆ್ಕ  ಅನ್ನಸಾರವಾದ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುವಾಗ ಅವು ತಪುು  

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗಬ್ರರದು ಎಾಂಬ ಎಚಿ ರವು ನಾಯ ಯಮೂತಿಮಗಳಲಿ್ಲ  ಇರಬೇಕು ಎಾಂದೂ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮ ಹೇಳಿದೆ. 

9. ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯ ವರದಿಗಾರಿಕ್ಕಯು ಪ್ತಿರ ಕಾ ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಮತ್ತು  ಮಕು  ನಾಯ ಯಾಲಯ 

ತತವ ಗಳ ಮಾಂದುವರಿಕ್ಕ ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಪಿೀಠ ಹೇಳಿದೆ. 

  

ಈ ಸ್ಮಯದ ಬೇಡಿಕೆ: 
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‘ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ತಿೀಪುಮಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಕ್ಕಯಾಗುವ ಭಾಷೆಯು ನಾಯ ಯಾಾಂಗೀಯ ಔಚಿತಯ ಕೆ್ಕ  

ಅನ್ನಗುಣವಾಗರಬೇಕು. ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯಲಿ್ಲ  ಭಾಷೆಯು ಬಹಳ ಮಖಯ ವಾದ ಸಾಧನವಾಗದೆ’ 

ಎಾಂದು ಪಿೀಠ ಅಭಿಪ್ರರ ಯಪ್ಟಿು ದೆ. ಭಾಷೆ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯ ಒಾಂದು ಪ್ರ ಮಖ ಸಾಧನವಾಗದೆ, 

ಇದು ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸ್ತಕ್ಷಮ ವಾಗರುತು ದೆ. 

  

ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು  ಗೃಹಬಂಧ್ನ್ದಲಿಿ  ಏಕ್ತರಿಸ್ಬಾರದು ಎಿಂದು ಪಿ ಶಿು ಸಿದ 

ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂಕೀರ್ಟಕ: 
(Why not place convicts under house arrest, asks SC) 

ಸಂದಭಕ: 

ಜೈಲುಗಳಲಿಿ  ಅತ್ರಯಾದ ದಟ್ ಣೆ ತ್ಪ್ತಪ ಸ್ಲು ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು  ಗೃಹಬಂಧ್ನ್ದಲಿಿ  ಇರಿಸ್ತವ 

ವಿಚಾರವನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸ್ತವಂತೆ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ಶಾಸಕಾಾಂಗವನ್ನು  ಕಳಿದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಸವ ಲು  ಸಮಯದ ಹಿಾಂದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಮಕತಮ ಗೌತಮ್ ನವಲಖ್ಯ ಅವರು ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟ್್ಮನಲಿ್ಲ  ಡಿೀಫ್ರಲ್ು  ಜಾಮೀನ್ನ ಕೀರಿ ಅಜಿಮ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದಾ ರು. 

ಅಜಿಮದ್ದರರು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗೃಹಬಂಧನದಲಿ್ಲ  ಇದಾ  ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ‘ಡಿೀಫ್ರಲ್ು  

ಜಾಮೀನ್ನ’ ನಿೀಡಬೇಕು ಎಾಂದು ವಾದಿಸಿದಾ ರು.ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ನಿೀಡಿದ 206 ಪುಟಗಳ ತಿೀಪುಮ ಈ 

ಅಜಿಮಯನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದೆ. 

ಇದರ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

1. ಜೈಲುಗಳಲಿ್ಲ  ಅತಿಯಾದ ಜನದಟು ಣೆ – ಅಾಂದರೆ, ಜೈಲುಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಕೈದಿಗಳ 

ಪ್ರ ಮಾಣವು 2019 ರಲಿ್ಲ  118.5% ಕೆ್ಕ  ಏರಿತ್ತ. 

2. 2019 ರಲಿ್ಲ  ವಿಚಾರಣಾಧಿೀನ್ ಕೈದಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  3,30,487 ಆಗದುಾ , ಇದು ಒಟ್ಟು  ಕೈದಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  69.05% ಆಗದೆ. 

3. ಬಂದಿಖ್ಯನ್ನ ಇಲಾಖ್ಯಗೆ ಬಜೆಟ್್ನಲಿ್ಲ  ಬಹಳ ದ್ಡಡ  ಮೊತು ವನ್ನು  (₹ 6818.1 ಕೀಟಿ) 

ಮೀಸಲ್ಲಡ ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

4. ಕೀವಿಡ್ -19 ರ ಹರಡುವಿಕ್ಕ. 

PM-CARES ನಿಧಿ: 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮನಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಲಾದ ಅಜಿಮಯಲಿ್ಲ , ಲಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ತವ ರಿತವಾಗ ಸಂಗರ ಹಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ಆಮಿಜನಕ ಉತಾು ದಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು  ತಕ್ಷಣ ಖರಿೀದಿಸಲು ಅನ್ನವಾಗುವಂತ್ತ ಮತ್ತು  

ದೇಶಾದಯ ಾಂತ 738 ಜಿಲಿಾ  ಆಸು ತ್ತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಮಿಜನಕ ಸಾಾ ವರಗಳನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಪ್ತಎಿಂ-ಕೇಸ್ಕ 

ನಿಧಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳು ಲು ನಿದೇಮಶನವನ್ನು  ನಿೀಡುವಂತ್ತ ಕೀರಲಾಗದೆ. 

1. ಸಕಾಮರವು ತನು  PM-CARES ನಿಧಿಯ ಪ್ಸ್ಮ ಅನ್ನು  ಸಡಿಲಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನಯ  

ಜನರಿಗೆ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಆರೈಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಆಮಿಜನಕವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಅಜಿಮಯಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಲಾಗದೆ. 

ಇದರ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ದೇಶಾದಯ ಾಂತದ ಪ್ರ ತಿ ಜಿಲಿೆಯಲಿೂ  ಇರುವ ಸಕಾಮರಿ ಆಸು ತ್ತರ ಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗ ಜಿೀವ ಉಳಿಸಲು 

ಬೆಾಂಬಲವಾಗರುವ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಆಮಿಜನಕದ ಅಗತಯ ವಿರುವ ರೀಗಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ವೆಚಿ ವಿಲಿದೆ 

ಸಾಮಾನಯ  ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗ ಲಭಯ ವಿವೆ. 

PM-CARES ನಿಧಿಯ ಕುರಿತ್ತ: 
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ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಮತ್ತು  ಇದೆ ರಿೀತಿಯ ಇತರ ತ್ತತ್ತಮ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ದೇಣಿಗೆ ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ಒದಗಸಲು ಪಿಧಾನ್ ಮಂತಿ್ರ  ನಗರಿಕ ಸ್ಹಾಯ ಮತ್ತು  ತ್ತತ್ತಕ 

ಪರಿಸಿಥ ತ್ರಗಳಲಿಿ  ಪರಿಹಾರ (The Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in 

Emergency Situations – PM-CARES) ನಿಧಿಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

PM-CARES ನಿಧಿ: 

1. ಮಾಚ್ಮ 27, 2020 ರಂದು ‘ನೀಾಂದಣಿ ಕಾಯಾ , 1908’ ಅನವ ಯ ಟರ ಸ್ು  ಉಯಿಲ್ಲನಾಂದಿಗೆ 

ಪಿಎಾಂ-ಕಸ್ಮ ಅನ್ನು  ಸಾವಮಜನಿಕ ದತಿು  ಟರ ಸ್ು  ಆಗ ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಇದು ವಿದೇಶಿ ಕಡುಗೆಯಿಾಂದ ಕ್ಕಡ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು  ಈ ನಿಧಿಗೆ ನಿೀಡುವ 

ದೇಣಿಗೆಯು 100% ತ್ತರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುತು ದೆ. 

3. PM-CARES ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿಗಾಂತ (PMNRF) ಭಿನು ವಾಗದೆ. 

PM-CARES ನಿಧಿಯನ್ನು  ಯಾರು ನಿವಕಹಿಸ್ತತಾು ರೆ? 

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯವರು ಪಿಎಾಂ ಕಸ್ಮ ನಿಧಿಯ ಎಕಿ್  ಆಫಿಸಿಯ ಚೇಮಮನ್ ಆಗದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಭಾರತ 

ಸಕಾಮರದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು, ಗೃಹ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು, ಈ ನಿಧಿಯ 

ಎಕಿ್ -ಆಫಿಸಿಯ ಟರ ಸಿು ಗಳು ಆಗದ್ದಾ ರೆ. 

 

ವಿಚಾರಣೆಯಿಿಂದ ನಯಯಾಧಿೀಶರ ಹಿಿಂದೆ ಸ್ರಿಯುಯುವಿಕೆ:(Recusal of Judges) 
 

ಸಂದಭಕ: 

ಮಾಂಬೈನ ಮಾಜಿ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಆಯುಕು  ಪ್ರಂಬಿೀರ್ ಸಿಾಂಗ ಅವರು ತಮಮ  ವಿರುದಧ  ಮಹಾರಾಷು ರ 

ಸಕಾಮರ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿರುವ ಇಲಾಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಮಹಾರಾಷು ರದ ಹರಗಡೆಯ ಸವ ತಂತರ  

ಸಂಸ್ಯಾಯಾಂದಕೆ್ಕ  ವಗಾಮಯಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಕೀರಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಅಜಿಮಯ ವಿಚಾರಣೆಯಿಿಂದ ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟ್್ಮನ ‘ರಜಾ ಕಾಲದ ಪಿೀಠದ’ (Vacation Bench) ಇಬಬ ರು ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಲಿ್ಲ  ಒಬಬ ರಾದ 

ನಾಯ ಯಮೂತಿಮ ಬಿ.ಆರ್ ಗವಾಯಿ ಯವರು ಸ್ವ ಯಂ ಹಿಿಂದೆ ಸ್ರಿದದಾದ ರೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಮಹಾರಾಷು ರ ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ದೇಶಮಖ ಅವರ ವಿರುದಧ  ಭರ ಷ್ಯು ಚಾರದ ಆರೀಪ್ 

ಹರಿಸಿದ ನಂತರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತಮಮ  ಹುದೆಾ ಗೆ ರಾಜಿೀನಾಮೆ ನಿೀಡಿದಾ ರು. ಈಗ ತನು  ವಿರುದಧ  

ನಡೆಸಲಾಗುತಿು ರುವ ಇಲಾಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯು ತನು ನ್ನು  ಕ್ಕಡ ಈ ಭರ ಷ್ಯು ಚಾರದ ಹಗರಣದಲಿ್ಲ  

ಸಿಲುಕಿಸುವ ಹುನಾು ರದ ಭಾಗವಾಗದೆ ಎಾಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮನಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಿರುವ ಅಜಿಮಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ರಂಬಿೀರ್ ಸಿಾಂಗ ಆರೀಪಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಇಲಾಖ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಬೇರೆ ರಾಜಯ ಕೆ್ಕ  ಸಾ ಳಾಾಂತರಿಸುವಂತ್ತ ಪ್ರಂಬಿೀರ್ ಸಿಾಂಗ ಅವರು ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟ್್ಮಗೆ ಒತಾು ಯಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

  

‘ನಯ ಯಾಿಂಗ ಅನ್ಹಕತೆ’ ಅಥವಾ ‘ವಿಚಾರಣೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಹಿತಾಸಕಿು ಯ ಸಂಘಷಮದಿಾಂದ್ದಗ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪಿೀಠ ಅಲಂಕರಿಸುವ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯು ಯಾವುದೇ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ವಿಚಾರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಕಿರ ಯಯಲಿ್ಲ  

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ದೂರವಿರುವುದನ್ನು  ಅಥವಾ ಹಿಾಂದೆ ಸರಿಯುವುದನ್ನು  ನಯ ಯಾಿಂಗ 

ಅನ್ಹಕತೆ (Judicial disqualification), ‘ವಿಚಾರಣೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ’ ಅಥವಾ 

‘ಮರುಪಡೆಯುವಿಕೆ’ (Recusal) ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

‘ವಿಚಾರಣೆಯ ನಿರಾಕರಣೆ’ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಆಧಾರಗಳು: 
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1. ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷದ ಬಗೆು  ಉತು ಮ ನಂಬಿಕ್ಕ, ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ಕ್ಷದ ಬಗೆು  ಪ್ರ ತಿಕ್ಕಲ 

ಧೀರಣೆ ಹಾಂದಿದಾ ರೆ ಅಥವಾ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಯಾರೀ ಒಬಬ ರ ಬಗೆು  ಸಮಂಜಸವಾಗ 

ಪ್ಕ್ಷಪ್ರತ ಹಾಂದಿರಬಹುದು ಎಾಂದು ನಿಷು ಕ್ಷಪ್ರತ ಅಥವಾ ವಸುು ನಿಷಠ  ವಿೀಕ್ಷಕನ್ನ ಭಾವಿಸಿದರೆ. 

2. ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ವೈಯಕಿು ಕ ಹಿತಾಸಕಿು ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದಾ ರೆ ಅಥವಾ 

ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ವೈಯಕಿು ಕ ಹಿತಾಸಕಿು ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಯಾಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ 

ಹಾಂದಿದಾ ರೆ. 

3. ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ ಹಿನ್ನು ಲೆ ಅಥವಾ ಅನ್ನಭವ, ಉದ್ದಹರಣೆಗೆ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರಾಗುವುದಕೆಿ ಾಂತ 

ಮಾಂರ್ಚ ವಕಿೀಲರಾಗ ಮಾಡಿದ ಕ್ಕಲಸ. 

4. ವಾದಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿವಾದಿಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಹಾಂದಿರುವ ವೈಯಕಿು ಕ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಕರಣದ 

ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತ ಜಾಾ ನ. 

5. ವಕಿೀಲರು ಅಥವಾ ವಕಿೀಲರಲಿದವರಾಂದಿಗೆ ಏಕಪ್ಕೆಿ ೀಯ/ಖ್ಯಸಗ ಸಂವಾದ. 

6. ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ ತಿೀಪುಮಗಳು, ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯಗಳು ಅಥವಾ ನಡವಳಿಕ್ಕ. 

 ಈ ನಿಟ್ಿ ನ್ಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸನ್ನಗಳಿವೆಯೇ? 

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ‘ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ನಿರಾಕರಿಸಲು’ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯಿಾಂದ ಹಿಾಂದೆ ಸರಿಯಲು 

ಯಾವುದೇ ನಿದಿಮಷು  ನಿಯಮಗಳಿಲಿ . 

1. ಆದ್ದಗೂಯ , ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ಮತ್ತು  ಹೈಕೀಟ್್ಮಗಳ ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಪ್ರ ಮಾಣವಚನ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ,ತಮಮ  ಕತಮವಯ ಗಳನ್ನು  ನಿವಮಹಿಸಲು, ನಾಯ ಯದ್ದನ ಮಾಡಲು, 

ಭಯ ಅಥವಾ ಅನ್ನಗರ ಹವಿಲಿದೆ, ವಾತಿ ಲಯ  ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಧವಯ ಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗದೆ ಅಥವಾ 

ತಿರಸೆಾ ರವಿಲಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದುರುದೆಾ ೀಶವಿಲಿದೆ ತಮಮ  ಕತಮವಯ ಗಳನ್ನು  

ಪ್ರರ ಮಾಣಿಕವಾಗ ಮತ್ತು  ನಿಷು ಕ್ಷಪ್ರತವಾಗ ನಿವಮಹಿಸುವ ವಚನವನ್ನು  ನಿೀಡುತಾು ರೆ. 

 ಈ ಕುರಿತ್ತ ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟಕ ಹೇಳಿರುವುದೇನ್ನ ? 

ನಾಯ ಯಮೂತಿಮ ಜೆ. ರ್ಚಲಮೇಶವ ರ್ ಅವರು ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟಕ ಅಡವ ಕೇರ್ಟೂ -ಆನ್-ರೆಕಾಡಕ 

ಅಸೀಸಿಯೇಶನ್ VS ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ (2015) ಪ್ರ ಕರಣದ ತಿೀಪುಮ ನಿೀಡುವಾಗ 

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಆರ್ಥಮಕ ಹಿತಾಸಕಿು ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅದು ಪ್ಕ್ಷಪ್ರತದ ಕುರಿತ 

‘ನಿಜವಾದ ಅಪ್ರಯ’ ಅಥವಾ ಆಗ ‘ಸಮಂಜಸವಾದ ಅನ್ನಮಾನ’ ಇದೆಯೇ ಎಾಂಬ ಬಗೆು  ಹೆಚಿಿ ನ ತನಿಖ್ಯ 

ನಡೆಸುವ ಅಗತಯ ವಿಲಿ  “ ಎಾಂದು ಅಭಿಪ್ರರ ಯಪ್ಟಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

 

CBI ನ್ ಸ್ಮಿತ್ರಯಲಿಿ  ‘ಕಾನ್ಸನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ’ ನಿೀಡಿದ ಭಾರತ್ದ ಮುಖಯ  

ನಯ ಯಮೂತ್ರಕಗಳು: 
(CJI made ‘statement of law’ at CBI panel) 

 ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀಚಿಗೆ, ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರವು 1985 ರ ಬ್ರಯ ಚ್್ನ ಮಹಾರಾಷು ರ ಕಡರ್ IPS ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ, ಪ್ರ ಸುು ತ 

ಕಾಂದರ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದರ ತಾ ಪ್ಡೆಯ(CISF) ಮಹಾನಿದೇಮಶಕರಾಗ ಸೇವೆಸಲಿ್ಲಸುತಿು ರುವ ಸುಬೀಧ್ ಕುಮಾರ್ 

ಜೈಸಾವ ಲ್ ಅವರನ್ನು  ಎರಡು ವಷಕಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೇಿಂದಿ ೀಯ ತ್ನಿಖ್ಯ ದಳದ (CBI) ನಿದೇಕಶಕರಾಗಿ 

ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. 

1. ಸಕಾಮರ ಅವರನ್ನು , ಪಿಧಾನ್ ಮಂತಿ್ರ  ನೇತೃತ್ವ ದ ಕಾಯ ಬ್ರನರ್ಟ (Appointments Committee 

of the Cabinet (ACC) ನೇಮಕಾತ್ರ ಸ್ಮಿತ್ರಯು ಮಾಡಿದ ಕ್ತರುಪಟ್ಿ  (Short 

list)ಯಿಿಂದ ಆಯಕ  ಮಾಡಿದೆ. 

2. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಸಮತಿಯು ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಯವರನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಭಾರತ್ದ ಮುಖಯ  

ನಯ ಯಮೂತ್ರಕಗಳು ಮತ್ತು  ಲೀಕಸ್ಭೆಯ ಅತ್ರದ್ಡಡ  ವಿರೀಧ್ ಪಕ್ಷದ ನಯಕನ್ನ್ನು  

ಒಳಗಿಂಡಿರುತ್ು ದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಮುಖಯ  ನಯ ಯಮೂತ್ರಕಗಳು ನಿೀಡಿದ ಕಾನ್ಸನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು? 
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ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ನೇತೃತವ ದ ಈ ಸಮತಿಯಲಿ್ಲ , ಸದಸಯ ರಾಗರುವ ಭಾರತದ ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಮ 

ಎನ್.ವಿ.ರಮಣ ರವರು ನಿವೃತ್ು ರಾಗಲು ಆರು ತ್ರಿಂಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮಯ ಹಿಂದರುವ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಸಿಬ್ರಐ ನಿದೇಕಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡದಂತೆ ಅಭಿಪಿ್ರಯಪಟ್ ರು. ಇದನ್ನು  ಸ್ರಳ 

“ಕಾನ್ಸನಿನ್ ಸ್ಪ ಷ್  ಹೇಳಿಕೆ” (statement of law) ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

    ಏಕ್ಕಾಂದರೆ, ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಮಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಸಮತಿಯಿಾಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಆಯೆ  

ಮಾಡುವುದು “ಭವಿಷಯ ದಲಿಿ  ಕಾನ್ಸನಿನ್ ಪರಿಶಿೀಲನಯನ್ನು ” ತ್ಡೆದುಕಳಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುತ್ು ದೆ 

ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸನ್ನ ತ್ನಿಖ್ಯಯನ್ನು  ತ್ಡೆದುಕಳುಳ ವ ಸಾಮಥಯ ಕ ಹಿಂದರುತ್ು ದೆ. 

  

ಈ ವಿಷಯದಲಿಿ  ಸ್ತಪಿ್ತೀಿಂ ಕೀರ್ಟ್ಕನ್ ಅಭಿಪಿ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು  ತ್ರೀಪ್ಪಕಗಳು: 

1.  ಪಿ ಕಾಶ್ ಸಿಿಂಗ್ ಪಿ ಕರಣ: ಡಿಜಿಪಿಗಳ ನೇಮಕಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಸಿಾಂಗ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  

2019 ರ ಮಾಚ್ಮ 13 ರ ಆದೇಶದಲಿ್ಲ  ಆರು ತ್ರಿಂಗಳ ಕನಿಷಾ  ಉಳಿದ ಅವಧಿಯ ನಿಯಮ (six-

month minimum residual tenure) ವನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿತ್ತ. ನಂತರ ಈ 

ನಿಯಮವನ್ನು  ಸಿಬಿಐ ನಿದೇಮಶಕರ ನೇಮಕಕೆ್ಕ  ವಿಸು ರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ VS ಸಿ. ದನ್ಕರ್, 2004: ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ, “ಸಿಬಿಐ 

ನಿದೇಮಶಕರ ನಿವೃತಿು ಯ ದಿನಾಾಂಕದಂದು ಸೇವೆಯಲಿ್ಲರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಲೆು  ಬ್ರಯ ಚ್್ಗಳ ಐಪಿಎಸ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅವರ ಎಾಂಪ್ರನಲೆಮ ಾಂಟ್ ಅನ್ನು  ಲೆಕೆಿ ಸದೆ, ಅಾಂದರೆ ಸಿಬಿಐ ನಿದೇಮಶಕ ಹುದೆಾ ಗೆ 

ಮಾಡಲಾಗುವ ಆಯೆ  ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  ಅವರ ಹೆಸರು ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿರಲ್ಲ ಅಾಂತಹ ಹಿರಿಯ 

ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬಿಐ ನಿದೇಮಶಕರ ಹುದೆಾ ಯ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು 

ಅಹಮರಾಗರುತಾು ರೆ”. 

3. 1998 ರ ವಿನಿೀತ್ ನರಾಯಣ್ ಪಿ ಕರಣದ ತ್ರೀಪ್ಪಕ: ನಿದೇಮಶಕರು ಎರಡು ವಷಮಗಳಿಗಾಂತ 

ಕಡಿಮೆಯಿಲಿದಂತ್ತ ಹುದೆಾ ಯಲಿ್ಲ  ಮಾಂದುವರೆಯಬೇಕು. ಉನು ತ ಮಟು ದ ಸಮತಿಯ 

ಪೂವಾಮನ್ನಮತಿ ಇಲಿದೆ ಅವನ್ನ / ಅವಳನ್ನು  ವಗಾಮಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

 ಸಿಜೆಐ ಅವರ ಈ ನಿಲುವಿನ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

ಭಾರತದ ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಮಗಳ ಅಭಿಪ್ರರ ಯವು 2019 ರ ಆದೇಶವನ್ನು  ಅವಲಂಬ್ರಸಿದೆ – ಪ್ರ ಧಾನಿ 

ಸೇರಿದಂತ್ತ ಇತರ ಇಬಬ ರು ಸದಸಯ ರು ಇದನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ – ಇದರಥಮ ಜೈಸಾವ ಲ್ ಅವರ ಆಯೆ ಗೆ 

ಮಾಂಚಿತವಾಗ ಈ ಸಕಾಮರವು ಅನ್ನಭವಿಸಿದ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು  ಈಗ 

ಸಿೀಮತಗಳಿಸಲಾಗದೆ, ಆದರೆ ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರರ ಮಖಯ ತ್ತಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಸ್ತಕ್ಷಮ  ಹುದೆಾ ಗಳಿಗೆ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ನಿಷ್ಯು ಪ್ ಚಾರಿತರ ಯ , ಸಮಗರ ತ್ತ ಮತ್ತು  ವೃತಿು ಪ್ರತ್ತಯನ್ನು  

 ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದು ನೈತಿಕವಾಗ ಉತು ಮವಾದುದು. 

 ಆದರೆ, ಇದು ಏಕೆ ಬೇಕು? 

ಕ್ಕಲವೇ ದಿನಗಳ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಸುರಕೆಿತ ಮನಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ ಸಾಧಯ ತ್ತಯನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ಸ್ತಚಿಸಿದೆ. 

ಸಿಬ್ರಐ ನಿದೇಕಶಕ ಮತ್ತು  ಅವರ ನೇಮಕಾತ್ರ ಬಗೆಗ : 

1. 1946 ರ ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ರ್ಪಲಿೀಸ್ ಸಾಥ ಪನ ಕಾಯದ ಯ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 4 ಎ ಪ್ರ ಕಾರ ಸಿಬಿಐ 

ನಿದೇಮಶಕರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಲೀಕಪ್ರಲ್ ಮತ್ತು  ಲೀಕಾಯುಕು  ಕಾಯದ  (2013), ಮೂವರು ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಸ್ಮಿತ್ರಯ 

ಶಿಫಾರಸಿನ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಕರ ಸಿಬ್ರಐ ನಿದೇಕಶಕರನ್ನು  ನೇಮಿಸ್ಬೇಕು ಎಿಂದು 

ಸೂಚಸ್ತತ್ು ದೆ. ಈ ಸಮತಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ ಗಳು ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ವಹಿಸಿದರೆ, 

ಸದಸಯ ರಾಗ, ಲ್ೀಕಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು  ಭಾರತದ ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಮ 

ಗಳನು ಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ ಅಥವಾ CJI ನಾಮನಿದೇಮಶನ ಮಾಡಿದ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮನ 

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಸದಸಯ ರಾಗ ಇರುತಾು ರೆ. 

3. ಇದಲಿದೆ, ದೆಹಲಿ ವಿಶೇಷ ರ್ಪಲಿೀಸ್ ಸಾಥ ಪನ (ತ್ರದುದ ಪಡಿ) ಕಾಯದ , 2014 ಸಿ.ಬ್ರ.ಐ 

ನಿದೇಕಶಕರ ನೇಮಕಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮಿತ್ರಯ ಸಂಯೀಜನಯಲಿಿ  ಬದಲಾವಣೆ 

ತಂದದೆ. ಲೀಕಸ್ಭೆಯಲಿಿ  ಮಾನ್ಯ ತೆ ಪಡೆದ ಅಧಿಕೃತ್ ಪಿ ತ್ರಪಕ್ಷದ ನಯಕರಿಲಿದದದ ಲಿಿ , 
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ಲೀಕಸ್ಭೆಯಲಿಿನ್ ಏಕೈಕ ಅತ್ರದ್ಡಡ  ವಿರೀಧ್ ಪಕ್ಷದ ನಯಕ ಆ ಸ್ಮಿತ್ರಯ 

ಸ್ದಸ್ಯ ನಗಿರುತಾು ನ ಎಿಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ು ದೆ. 

 

ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಜ್ವಮಿೀನ್ನ ಪರಿಕಲಪ ನ:(The concept of anticipatory bail) 
 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಸ್ತಪಿ್ತೀಿಂ ಕೀರ್ಟಕ, ‘ಹೈಕೀಟ್್ಮಗಳ’ ಕಾಯಮವಿಧಾನದಲಿ್ಲನ ವಿರೀಧಾಭಾಸವನ್ನು  

ಪ್ರಿಹರಿಸುವ ಒಾಂದು ತಿೀಪುಮ ನಿೀಡಿದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ , ಉಚಚ  ನಯಯಾಲಯಗಳು “ಅಸಾಧಾರಣ 

ಸಂದಭಕಗಳಲಿಿ ”, (extraordinary circumstances) ಆರೀಪ್ತಗಳಿಗೆ ‘ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಜ್ವಮಿೀನ್ನ’ 

 (Anticipatory Bail) ನಿೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತ್ರವ್ಯ ಬಂಧ್ನ್ದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೀಡುವ 

ವಿವೇಚನಧಿಕಾರ ಹಿಂದವೆ ಎಾಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದಗೂಯ , ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  

ಅನಿಯಂತಿರ ತವಾಗ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ , ಮತ್ತು  ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಲು ತಕಮಬದಧ  

ಆಧಾರವಿರಬೇಕು ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

  

ಹಿನು ಲೆ: 

ಹೈಕೀಟ್ಮ ನಿೀಡಿದ ಎರಡು ಆದೇಶಗಳ ವಿರುದಧ  ಮೇಲಮ ನವಿ ಅಜಿಮಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತಿು ರುವಾಗ 

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ಈ ತಿೀಪುಮ ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದೆ. 

ಹೈಕೀಟ್ಮ,ತನು  ಆದೇಶದಲಿಿ  ಆರೀಪ್ತಗಳಿಗೆ ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಜ್ವಮಿೀನ್ನ ರದುದ ಪಡಿಸಿದದ ಲಿದೆ, 

ವಿಚಾರಣಾ ನಯಯಾಲಯದ ಎದುರು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು  90 ದನ್ಗಳಲಿಿ  ನಿಯಮಿತ್ ಜ್ವಮಿೀನ್ನ 

ಅಜಿಕಯನ್ನು  ಸ್ಲಿಿಸ್ತವಂತೆ ತ್ರಳಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು  ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಆರೀಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ 

ದಂಡನಾತಮ ಕ ಕರ ಮ ಜರುಗಸದಂತ್ತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ಸಹ ಒದಗಸಿದೆ. 

ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟ್ಕನ್ ತ್ರೀಪ್ಪಕ: 

1. ಸಂವಿಧಾನ್ದ, 21 ನೇ ಪರಿಚೆಾ ೀದದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಖ್ಯತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ‘ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ದ 

ಹಕ್ತಕ ಗೆ’ ನಿೀಡಲಾಗರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಆರೀಪಿಗಳಿಗೆ ‘ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ 

ಜಾಮೀನ್ನ’ ನಿೀಡಲು ಹೈಕೀಟ್ಮ ಮತ್ತು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. 

2. ಅಪ್ರಾಧ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ ಸಂಹಿತ್ತಯ (CrPC) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಜಿಮಯನ್ನು  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸುವುದು 

ಅಥವಾ ರದುಾ ಪ್ಡಿಸುವುದು ವಯ ಕ್ತು ಯ ಜಿೀವಿಸ್ತವ ಹಕುಕ  ಮತ್ತು  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ದ ಹಕ್ತಕ ನ್ ಮೇಲೆ 

ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ರೀರುತ್ು ದೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಈ ನಿಬಂಧನ್ನಯನ್ನು  ಧಾರಾಳವಾಗ ಓದುವ 

ಅವಶಯ ಕತ್ತಯಿದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಪ್ರ ಯೀಜನಕಾರಿ ಸವ ರೂಪ್ವನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು. 

ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ, ಶಾಸಕಾಾಂಗವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಶಾಸನದ ಸು ಷು  ಉದೆಾ ೀಶಕೆ್ಕ  

ಅನ್ನಗುಣವಾಗ ಈ ನಿಬಮಾಂಧಗಳನ್ನು  ಗಣನ್ನಗೆ ತ್ತಗೆದುಕಳು ಬೇಕು. 

3. ಇದಕೆಾ ಗ, ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ಸಂವಿಧಾನ್ದ 142 ನೇ ವಿಧಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾಗರುವ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಚಲಾಯಿಸಿ ಅಾಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು  ಸಹ ನಿೀಡಬಹುದು. 

ಈ ರಿೀತ್ರಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ಒಬಬ  ಆರೀಪಿಯು, ಆರೀಪಿಯಷೆು ೀಅಲಿದೆ, ಅವನ್ ಕುಟುಿಂಬದ ಮುಖಯ  ಸಂರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ 

ಏಕೈಕ ದುಡಿಯುವ ವಯ ಕ್ತು  (breadwinner) ಆಗರಬಹುದು. ಅವನ್ನ/ಅವಳನ್ನು  ಬಂಧನ 

ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಆತನ ಪಿರ ೀತಿಪ್ರತರ ರು ಹಸಿವು ಮತ್ತು  ನಿಲಮಕ್ಷಯ ದ ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು  ಎದುರಿಸ 

ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

2. 1980 ರ ಗುಬಕಕ್ಷ್ ಸಿಿಂಗ್ ಸಿಬ್ರಬ ಯಾ VS ಸ್್ಯ ೀರ್ಟ ಆಫ್ ಪಂಜ್ವಬ್ ಪಿ ಕರಣದಲಿಿ , ಅಾಂದಿನ 

ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಮ ವೈ.ವಿ.ಚಂದರ ಚೂಡ್ ನೇತೃತವ ದ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮನ ಐವರು 

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ ಪಿೀಠವು ವಿಧಿ 438 (1) ಅನ್ನು  ಸಂವಿಧಾನ್ದ 21 ನೇ ವಿಧಿ (ಜಿೀವ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
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ಮತ್ತು  ವೈಯಕ್ತು ಕ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ) ಯ ಬೆಳಕ್ತನ್ಲಿಿ  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ತ್ರೀಪ್ಪಕ 

ನಿೀಡಿತ್ತ. 

‘ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಜ್ವಮಿೀನ್ನ’ ಪರಿಕಲಪ ನ: 

1.  1973 ರಲಿ್ಲ  ಕಿರ ಮನಲ್ ಪೊರ ಸಿೀಜರ್ ಕೀಡ್ (CrPC) ಗೆ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಗ, ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 438 ರ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ‘ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನ್ನ’ ನಿಬಂಧನ್ನಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಬಂಧಿಸಿದ ನಂತರ ನಿೀಡುವ ಸಾಮಾನಯ  ಜಾಮೀನಿಗಾಂತ ಭಿನು ವಾಗ, ನಿರಿೀಕೆಿ ತ 

ಜಾಮೀನಿನಲಿ್ಲ , ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಬಂಧಿಸುವುದಕೆ್ಕ  ಮಾಂಚಿತವಾಗಯೇ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲು ನಿದೇಮಶಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಸ್ಮಯಮಿತ್ರ: ಸ್ತಶಿೀಲಾ ಅಗವಾಕಲ್ VS ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ರಾಜಧಾನಿ 

ಪಿದೇಶ ಪಿ ಕರಣದಲಿಿ  (2020), ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ಒಾಂದು ಮಹತವ ದ ತಿೀಪ್ಮನ್ನು  ನಿೀಡಿತ್ತ, 

ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನ್ನ ನಿೀಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಮತಿಯನ್ನು  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  

ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಾಂತಯ ದವರೆಗೂ ಇದನ್ನು  ಮಾಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಾಂದು 

ಹೇಳಿತ್ತ. 

4. ನಿರಿೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನು  ಸ್ಯಷನಿ್  ಕೀಟ್ಮ ಮತ್ತು  ಹೈಕೀಟ್ಮ ಮಾತರ  ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಬಹುದು. 

ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1. ಮುಕು  ಮತ್ತು  ಪಿಜ್ವಪಿಭುತ್ವ  ದೇಶವಿಂದರಲಿಿ  ಗಳಿಸಿದ ವೈಯಕಿು ಕ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ದ ಪ್ರ ಮಖ 

ಆಧಾರವನ್ನು  ಸಂಸತ್ತು  ಅಾಂಗೀಕರಿಸಿದಾ ರಿಾಂದ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 438 ಅನ್ನು  ಅಪ್ರಾಧ ಪ್ರ ಕಿರ ಯ 

ಸಂಹಿತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ವೈಯಕ್ತು ಕ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ದ ಗೌರವವನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸ್ತವುದು ಸಂಸ್ತ್ರು ನ್ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿತ್ತು , 

ಮತ್ತು  ಅದೇ ಸ್ಮಯದಲಿಿ , ಅಪರಾಧ್ ನಯ ಯಶಾಸ್ು ಿ ದ ಮೂಲಭೂತ್ ತ್ತ್ವ ಕೆಕ  ಆದಯ ತೆ 

ನಿೀಡಲು ಕ್ಕಡ ಸಂಸ್ತ್ತು  ಬಯಸಿತ್ತ, ಅದು ‘ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಯು ತಪಿು ತಸಾ ನ್ನಾಂದು 

ಸಾಬಿೀತಾಗುವವರೆಗೂ, ಅವನ್ನ/ಅವಳು ನಿರಪ್ರಾಧಿ ಎಾಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

________________________________________________________________________ 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಕೇಿಂದಿ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳಿಿಂದ  ದುಬಕಲ ವಗಕದ ಜನ್ಸ್ಮುದಾಯದವರಿಗೆ 

ಇರುವ ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನಗಳು ಮತ್ತು  ಈ ಯೀಜನಗಳ ಕಾಯಕಕ್ಷಮತೆ; 

ಕಾಯಕವಿಧಾನ್ಗಳು,ಕಾನ್ಸನ್ನಗಳು, ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಈ ದುಬಕಲ 

ವಿಭಾಗಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಸ್ತಧಾರಣೆಗಾಗಿ ರಚಸ್ಲಾದ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು. 

 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಿಂದಿ ಗಳು (SSEs): (Social stock exchanges 

(SSEs) 
  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಭಾರತಿೀಯ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳಿ ಯಾದ ಸ್ಯಬ್ರಯ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಗುಾಂಪು (Technical 

Group- TG) ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕಾಂದರ ಗಳ’ (Social stock exchanges- SSE) ಕುರಿತ್ತ 

ತನು  ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದೆ. 

1. ಈ ತಜ್ಞರ ಸಮತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ನಬ್ರಡ್್ಮನ ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಹಷ್ಮ ಭನಾವ ಲಾ 

ವಹಿಸಿದಾ ರು. 

  

ಸ್ಮಿತ್ರಯ ಪಿಮುಖ ಶಿಫಾರಸ್ತಗಳು: 
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ಅಹಕತೆ: 

ಲಾಭ ಸಹಿತ (for-profit: FP) ಮತ್ತು  ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ (not-for-profit organisations- NPO) 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದೆಾ ೀಶಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರ ಭಾವ ಎರಡೂ ಅವರ ಪ್ರ ಮಖ ಗುರಿಯಾಗದೆ 

ಎಾಂದು ಸಾಬಿೀತ್ತಪ್ಡಿಸಿದರೆ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕಾಂದರ ಗಳಲಿ್ಲ ’ (Social stock 

exchanges- SSE) ಸಾಧಯ ತ್ತಗಳನ್ನು  ಅನ್ನವ ೀರ್ಷಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಬೇಕು. 

‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ’ (SSE) ಕಾಯಮವಿಧಾನವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಹಣವನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಮಾಂದ್ದಗುವ ರಾಜಕಿೀಯ ಮತ್ತು  ಧಾಮಮಕ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಪೊಮರೇಟ್ 

ಫಾಂಡೇಶನ್ ಗಳನ್ನು  ಅನಹಮಗಳಿಸಬೇಕು. 

ನಿಧಿಸಂಗಿಹಕಾಕ ಗಿ ಲಭಯ ವಿರುವ ವಿಧಾನ್ಗಳು: 

ಲಾಭೀದೆಾ ೀಶವಿಲಿದ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ (NPO), ಇಕಿವ ಟಿ, 

  ಜಿೀರೀ ಕ್ಕಪ್ನ್  ಜಿೀರೀ ಪ್ರ ಧಾನ ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳು 

(ZCZP), ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪ್ರಿಣಾಮದ ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳು, 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರ ಭಾವದ ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳು (Social 

Impact Bond) (ಪ್ರ ಸುು ತ 100 ಪ್ರ ತಿಶತ 

ಅನ್ನದ್ದನದ್ಾಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರ ಭಾವ ನಿಧಿ 

(SVP) ಆಗ ಚಾಲ್ಲು ಯಲಿ್ಲದೆ) ಮತ್ತು  ಮೂಯ ಚ್ಚವಲ್ 

ಫಂಡ್್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ದರರಿಾಂದ 

ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು  (Fundraising) ಸಂಗರ ಹಿಸಲು 

ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗದೆ. 

ಲಾಭಕೆಾ ಗನ (for-profit: FP) ಉದಯ ಮಗಳಿಗೆ 

ಈಕಿವ ಟಿ, ಸಾಲ, ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದಯ ಮ ನಿಧಿಗಳ 

(Fundraising) ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದು. 

ನಿಧಿಯ ಗಾತಿ್ : ಅಾಂತಹ ನಿಧಿಯ ಕನಿಷಠ  ಮೊತು ವನ್ನು  20 ಕೀಟಿಯಿಾಂದ 5 ಕೀಟಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು 

ಮತ್ತು  ಅವರ ಕನಿಷಠ  ಸದಸಯ ತವ  ಮೊತು ವನ್ನು  1 ಕೀಟಿಯಿಾಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ರಯಿಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು.  

‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಾ ಕ್ ಎಕೊ ಚ ೀಿಂಜ್’ಗಾಗಿ ಸಾಮಥಯ ಕ ವೃದಧ  ನಿಧಿ: 

ಇದು 100 ಕೀಟಿ ರೂ. ಮೊತು ದ ನಿಧಿಯನ್ನು  ನಬ್ರಡ್ಮ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇಡಬೇಕು. ವಿನಿಮಯ 

ಕಾಂದರ ಗಳು ಮತ್ತು  SIDBI ನಂತಹ ಇತರ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಏಜೆನಿಿ ಗಳಿಗೆ ಈ ನಿಧಿಗೆ ಕಡುಗೆ ನಿೀಡುವಂತ್ತ 

ಕಳಬೇಕು. 

‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಾ ಕ್ ಎಕೊ ಚ ೀಿಂಜ್’ನ್ಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸ್ಬಹುದಾದ ಸ್ತಸಿಥ ರ ಅಭಿವೃದಧ  ಗುರಿಗಳ 

ಅಡಿಯಲಿಿ  ನಿೀತ್ರ ಆಯೀಗ ಗುರುತ್ರಸಿದ ಸ್ಮಗಿ  ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪಟ್ಿ : 

ಈ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ , ಹಸಿವು ನಿಮೂಮಲನ್ನ (Eradicating Hunger); ಬಡತನ, ಅಪೌರ್ಷು ಕತ್ತ ಮತ್ತು  

ಅಸಮಾನತ್ತ; LGBTQIA + ಸಮದ್ದಯಗಳು ಮತ್ತು  ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಲ್ಲಾಂಗ 

ಸಮಾನತ್ತಯನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸುವುದು; ಗಾರ ಮೀಣ ಕಿರ ೀಡೆಗಳನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸಲು ತರಬೇತಿ; ಮತ್ತು  

ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ವಸತಿ ಸೇರಿದಂತ್ತ ಕಳೆಗೇರಿ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧ . 

 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ (SSE)ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಹಸ ಪ್ರಿಕಲು ನ್ನಯಾಗದೆ. ಈ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ 

ಕಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಸವ ಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಿು  

ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಈಕಿವ ಟಿ ಮತ್ತು  ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಮೂಯ ಚ್ಚವಲ್ ಫಂಡ್್ಗಳಂತಹ ಘಟಕಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದೆ. 
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ಅಾಂದರೆ ಖ್ಯಸಗ ಮತ್ತು  ಲಾಭೀದೆಾ ೀಶವಿಲಿದ ವಲಯದ ಪೂರೈಕ್ಕದ್ದರರಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು  

ಒದಗಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು ಇದರ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗದೆ. 

1. ಪ್ರ ಸಾು ವನ್ನಯ ಪ್ರ ಕಾರ, ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕಾಂದರ ಗಳಾದ BSE ಮತ್ತು /ಅಥವಾ 

ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕಾಂದರ ದಲಿ್ಲ  (NSE) ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ 

ಕಾಂದರ ಗಳನ್ನು ’ ಇರಿಸಬಹುದು. 

ಮಹತ್ವ : 

1. ಇದರಾಂದಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲಾಯ ಣ ಉದಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಲಾಭೀದೆಾ ೀಶವಿಲಿದವರಿಗೆ 

ಪ್ರರದಶಮಕ ಎಲೆಕಾು ರನಿಕ್ ವೇದಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲು ಡುವ 

ನಿಧಿಯನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದೆ, ಇದು ಕರನವೈರಸ್ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದಿಾಂದ 

ಧವ ಾಂಸಗಾಂಡ ಜಿೀವನೀಪ್ರಯಗಳನ್ನು  ಪುನನಿಮಮಮಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

2. ಸಮತಿಯ ಈ ಶಿಫ್ರರಸುಗಳು ಪ್ರಯ ಕಜ್್ನಂತ್ತ ಕಾಯಮಗತಗಾಂಡರೆ,ಒಾಂದು ರೀಮಾಾಂಚಕ 

ಮತ್ತು  ಬೆಾಂಬಲ್ಲತ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಲಾಭೀದೆಾ ೀಶವಿಲಿದ ವಲಯವು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಸೃರ್ಷು ಸಲು ತನು  ಸಂಪೂಣಮ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಬಳಸಲು ಅನ್ನವು 

ಮಾಡಿಕಡುತು ದೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ಭಾರತವು ತನು  ಆರ್ಥಮಕತ್ತಯ ಆಧಾರವಾಗರುವ ಉದ್ಯ ೀಗದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು  ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು 

ಮತ್ತು  ಪುನನಿಮಮಮಸಲು, ಗಮನಾಹಮ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಸಹಿಷ್ಟಣ  ಬಂಡವಾಳ ಹಾಂದುವ (Patient 

Capital) ಅಗತಯ ವಿದೆ. ಆರ್ಥಮಕ ಲಾಭಕೆ್ಕ  ಆದಯ ತ್ತ ನಿೀಡುವ ಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ ಬಂಡವಾಳ 

(Conventional capital), ಅಾಂತಹ ಹರೆಯನ್ನು  ಸಂಪೂಣಮವಾಗ ಸವ ತಃ ತಾನೇ ಹರಲು 

ಸಾಧಯ ವಾಗುವುದಿಲಿ . 

2. ಮತು ಾಂದೆಡೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಂಡವಾಳ (Social capital) ಈ ಪ್ರತರ ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಸ್ತಕು ವಾಗದೆ. 

ಇದು ಸಹಿಷ್ಟಣ  ಮಾತರ ವಲಿ , ಕೀವಿಡ್ -19 ರ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗ ಕುಸಿತದ ಅಾಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನ್ನಗಳನ್ನು  ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸುವ ಮತ್ತು  ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದಯ ಮ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದಯ ಮಗಳು (social enterprise) ಆದ್ದಯ ಗಳಿಸುವ ವಯ ವಹಾರಗಳಾಗವೆ. 

ಆರೀಗಯ  ಅಥವಾ ಶುದಧ  ಇಾಂಧನದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದೆಾ ೀಶವನ್ನು  ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದರ 

ಮಖಯ  ಪ್ರರ ಥಮಕ ಉದೆಾ ೀಶ/ ಗುರಿಯಾಗದೆ. 

2. ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದಯ ಮವು ಹೆಚಿ್ಚ  ಲಾಭದ್ದಯಕವಾಗಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ  ಎಾಂಬುದು ಇದರ 

ಅಥಮವಲಿ . ವಾಸು ವವಾಗ, ಹೆಚಿಿ ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದಯ ಮಗಳು ಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ 

ವಯ ವಹಾರಗಳಂತ್ತ ಕಾಣ್ಣತು ವೆ ಮತ್ತು  ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತು ವೆ. ಒಾಂದೇ ವಯ ತಾಯ ಸವೆಾಂದರೆ, ಈ 

ಘಟಕಗಳಿಾಂದ ಉತು ತಿು ಯಾಗುವ ಲಾಭವು ಮಧಯ ಸಾ ಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರವತಿಸಲು ಅಗತಯ ವಾಗ 

ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಿ , ಬದಲ್ಲಗೆ ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯಮಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಮರುಹೂಡಿಕ್ಕ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

 

ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ-ಆದಾಯ ಗುಿಂಪ್ತನ್ವರ ವಸ್ತ್ರಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ 

ವಿಿಂಡೀ (SWAMIH):  

(Special Window for Affordable & Mid-Income Housing) 
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ಸಂದಭಕ: 

ಭಾರತ ಸಕಾಮರ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ ‘ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಆದ್ದಯದ ಗುಾಂಪಿನವರ ವಸತಿಗಾಗ 

ವಿಶೇಷ ವಿಾಂಡೊೀ’ (Special Window for Affordable & Mid-Income Housing- SWAMIH) 

ತನು  ಮದಲ ವಸ್ತ್ರ ಯೀಜನಯನ್ನು  ಪೂಣಮಗಳಿಸಿದೆ. 

1. ಮಾಂಬೈನ ಉಪ್ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ರಿವಾಲಿ ಪ್ರಕ್ಕ ವಸ್ತ್ರ ಯೀಜನಯ SWAMIH ನಿಧಿಯಡಿ 

ಹಣವನ್ನು  ಪಡೆದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ವಸ್ತ್ರ ಯೀಜನಯಾಗದೆ. 

SWAMIH ನಿಧಿಯ ಬಗೆಗ : 

 ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಆದ್ದಯ ಗುಾಂಪು ವಸತಿಗಾಗ ವಿಶೇಷ ವಿಾಂಡೊೀಸ್ (SWAMIH) 

ನಿಧಿಯನ್ನು  2019 ರ ನ್ವೆಿಂಬರ್್ನ್ಲಿಿ  ಹಣಕಾಸ್ತ ಸ್ಚವೆ ನಿಮಕಲಾ ಸಿೀತಾರಾಮನ್ 

ಪಿ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 

1. ನಿಧಿಯ ಕರತ್ತಯಿಾಂದ್ದಗ ಸಾ ಗತಗಾಂಡಿರುವ ‘ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಯು ೀಟ್ ನಿಯಂತರ ಣ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಗಳು’ 

(RERA) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನೀಾಂದ್ದಯಿಸಲಾದ ‘ಕೈಗೆಟ್ಟಕುವ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ-ಆದ್ದಯದವರ ವಸತಿ 

ಯೀಜನ್ನಗಳನ್ನು ’ ನಿವಮಹಿಸಲು ‘SWAMIH ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ’ಯನ್ನು  ರಚಿಸಲಾಗದೆ. 

2. ಭಾರತದ ಷೇರುಪೇಟೆ ನಿಯಂತರ ಣ ಮಂಡಳಿಯಾದ SEBI ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ನೀಾಂದ್ದಯಿಸಲಾದ ವಗಕ- II ಪಯಾಕಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ (Alternate Investment Fund- 

AIF) ಯ ಸಾಲ ನಿಧಿಯಾಗ ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. SBICAP Ventures, SBI ನ ಕಾಯ ಪಿಟಲ್ ಮಾಕ್ಕಮಟ್್ಗಳ ಸಂಪೂಣಮ ಸಾವ ಮಯ ದ 

ಅಾಂಗಸಂಸ್ಯಾಯಾದ ನಿಧಿಯ ಹೂಡಿಕ್ಕ ವಯ ವಸಾಾ ಪ್ಕನಾಗದೆ. ‘SBI CAPITAL’ ಸ್ಯು ೀಟ್ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ 

ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ಸಂಪೂಣಮ ಸಾವ ಮಯ ದ ಅಾಂಗಸಂಸ್ಯಾಯಾಗದೆ. 

4. ಹಣಕಾಸ್ತ ಸ್ಚವಾಲಯದ ಆರ್ಥಕಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕಾಯಕದಶಿಕ ಈ ನಿಧಿಯ 

ಪಿ್ರಯೀಜಕರು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಕಕ ಉಸ್ತು ವಾರಿ ಆಗದ್ದಾ ರೆ. 

ಈ ನಿಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯಾರು? 

ವಿಶೇಷ ವಿಾಂಡೊೀ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ರಚಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಧನಸಹಾಯ ಪ್ಡೆದ ಸಕಾಮರ ಮತ್ತು  ಇತರ ಖ್ಯಸಗ 

ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ದರರಿಾಂದ ‘ಪ್ಯಾಮಯ ಹೂಡಿಕ್ಕ ನಿಧಿ’ ಅಡಿ (AIF)  SWAMIH ನಿಧಿಯಲಿ್ಲ  ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಲು 

ಒತಾು ಯಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಇತರ ಖ್ಯಸಗ ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ದರರು ನಗದು ಸಮೃದಧ  ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು, 

ಸಾವಮಭೌಮ ಸಂಪ್ತ್ತು  ನಿಧಿಗಳು, ಸಾವಮಜನಿಕ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗ ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು, ದೇಶಿೀಯ ಪಿಾಂಚಣಿ ಮತ್ತು  

ಭವಿಷಯ  ನಿಧಿಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಪಿಾಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ಸಾಾಂಸಿಾ ಕ ಹೂಡಿಕ್ಕದ್ದರರನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ. 

 

ಸ್ಮುದಾಯ ಆಧಾರಿತ್ ಅಿಂತ್ಗಕತ್ ಅಭಿವೃದಧ  (CBID) ಕಾಯಕಕಿಮ: 

(Community Based Inclusive Development (CBID) Program)  

 ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಅಾಂಗವಿಕಲರ ಪುನವಮಸತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಕೇಿಂದಿ  ಸಾಮಾಜಿಕ ನಯ ಯ ಮತ್ತು  

ಸ್ಬಲಿೀಕರಣ ಸ್ಚವಾಲಯವು 6 ತಿಾಂಗಳ ‘ಸಮದ್ದಯ ಆಧಾರಿತ ಅಾಂತಗಮತ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಕಾಯಮಕರ ಮ’ (Community Based Inclusive Development Program) ವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಮುಖಯ  ವೈಶಿಷ್ ಗಳು: 

1. ಆಶಾ ಮತ್ತು  ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಮಕತಮರಾಂದಿಗೆ ಅಾಂಗವೈಕಲಯ ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ 

ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು  ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅಾಂಗವಿಕಲ ವಯ ಕಿು  ಗಳನ್ನು  ಸಮಾಜದ ಮಖಯ ವಾಹಿನಿಗೆ 

ಸೇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಮದ್ದಯ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಪುನವಮಸತಿ ಯೀಜನ್ನಗಳನ್ನು  

ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನಗಳಿಸಲು ತ್ಳಮಟ್ ದ ಪ್ಪನ್ವಕಸ್ತ್ರ ಕಾಯಕಕತ್ಕರ ಗುಿಂಪನ್ನು  ರಚಸ್ತವುದು 

ಈ ಕಾಯಕಕಿಮದ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿದೆ. 
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2. ತಮಮ  ಕತಮವಯ ಗಳನ್ನು  ಯಶಸಿವ ಯಾಗ ನಿವಮಹಿಸುವಲಿ್ಲ  ಅವರ ದಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಈ 

ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗಳ ಸಾಮಥಯ ಮ ಆಧಾರಿತ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲಯ ಗಳನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನು  

ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗದೆ. ಈ ಕಾಯಮಕತಮರನ್ನು  “ದವಾಯ ಿಂಗ್ ಮಿತಿ್ ” ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಭಾರತದ ಪುನವಮಸತಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿೀನದಲಿ್ಲರುವ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಪುನವಮಸತಿ ಪ್ರಿೀಕೆಾ  

ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಕಾಯಮಕರ ಮದಡಿ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ಗಳನ್ನು  ನಡೆಸಿ ಉತಿು ೀಣಮರಾದ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರ ಮಾಣಪ್ತರ ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲ್ಲದೆ. 

4. ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಆಸ್ಯು ರೀಲ್ಲಯಾದ ತಜ್ಞರನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡ ಸಮತಿಯು ಈ ಕೀಸ್ಮ ಗೆ 

ಪ್ಠಯ ಕರ ಮವನ್ನು  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತಿೀಯ ಪುನವಮಸತಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು  ಮೆಲ್ಬ ೀನ್ಮ 

ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯವು ಈ ಪ್ಠಯ ಕರ ಮ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಕಾಯಮಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಭಾಗಯಾಗದಾ ವು. 

ಒನ್ ಸ್ಾ ಪ್ ಸ್ಯಿಂಟರ್ ಯೀಜನ: (One Stop Centre scheme) 

 

ಸಂದಭಕ: 

‘ಲ್ಲಾಂಗ ಆಧಾರಿತ ಹಿಾಂಸಾಚಾರ’ದಿಾಂದ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ ಭಾರತಿೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ನರವು ನಿೀಡಲು  

ದೇಶಗಳಲಿ್ಲರುವ 10 ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರವು ಒಾಂದು ನಿಲುಗಡೆ ಕಾಂದರ ಗಳನ್ನು  / ಒನ್ 

ಸಾು ಪ್ ಸ್ಯಾಂಟರ್  (One Stop Centres– OSCs) ಸಾಾ ಪಿಸಲ್ಲದೆ. 

ಸದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಆಸ್ಯು ರೀಲ್ಲಯಾ, ಕ್ಕನಡಾ, ಸಿಾಂಗಾಪುರ್, ಬಹೆರ ೀನ್, ಕುವೈತ್, ಕತಾರ್, ಒಮಾನ್ ಮತ್ತು  

ಯುಎಇ, ಜೆಡಾಡ  ಮತ್ತು  ರಿಯಾದ್, ಗಳಲಿ್ಲ  ‘ಒನ್ ಸಾು ಪ್ ಸ್ಯಾಂಟರ್’ಗಳು ಸಾಾ ಪ್ನ್ನಯಾಗಲ್ಲವೆ. 

  

ಈ ಯೀಜನ ಕುರಿತ್ತ: 

ಸ್ಖಿ ಎಾಂದು ಜನಪಿರ ಯವಾಗ ಕರೆಯಲು ಡುವ ಈ ಕೇಿಂದಿ  ಪಿ್ರಯೀಜಿತ್ ಯೀಜನಯನ್ನು  ಮಹಿಳಾ 

ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳ ಅಭಿವೃದಧ  ಸ್ಚವಾಲಯ (MWCD) ವು ರೂಪ್ತಸಿದೆ. 

ಇದು ‘ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಬಲಿೀಕರಣ ಮಿಷನ್’ಗಾಗಿ ಇರುವ ಒಿಂದು ನಿಗದತ್ ಮಾನ್ದಂಡವನ್ನು  

ಹಿಂದರುವ ಯೀಜನ (Umbrella Scheme)ಯ ಒಿಂದು ಉಪ-ಯೀಜನಯಾಗದೆ. 

  

ಗುರಿ ಗುಿಂಪ್ಪಗಳು: ಜಾತಿ, ಜನಾಾಂಗ, ವಗಮ, ಧಮಮ, ಪ್ರ ದೇಶ, ಲೈಾಂಗಕ ದೃರ್ಷು ಕೀನ ಅಥವಾ ವೈವಾಹಿಕ 

ಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  ಲೆಕೆಿ ಸದೆ ಹಿಾಂಸಾಚಾರದಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ 18 ವಷಮಕೆಿಾಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಿ ನ ಬ್ರಲ್ಲಕ್ಕಯರು 

ಸೇರಿದಂತ್ತ ಎಲಿಾ  ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು  ‘ಒನ್ ಸಾು ಪ್ ಸ್ಯಾಂಟಸ್ಮ’ (OSC) ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸುತು ದೆ. 

  

ಈ ಕೇಿಂದಿಗಳನ್ನು  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪಿವೇಶವನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ಲು ಮಹಿಳಾ 

ಸ್ಹಾಯವಾಣಿಯಿಂದಗೆ ಸಂಯೀಜಿಸ್ಲಾಗುವುದು: 

1. ತ್ತತ್ತಮ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯ ಮತ್ತು  ಪ್ರರುಗಾಣಿಕಾ ಸೇವೆಗಳು 

2. ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಹಾಯ 

3. FIR ದ್ದಖಲ್ಲಸುವಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ 

4. ಮಾನಸಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೆಾಂಬಲ ಮತ್ತು  ಸಮಾಲ್ೀಚನ್ನ 

5. ಕಾನ್ನನ್ನ ನ್ನರವು ಮತ್ತು  ಸಮಾಲ್ೀಚನ್ನ 

6. ಆಶರ ಯ 

7. ವಿಡಿಯೀ ಕಾನಫ ರೆನಿಿ ಾಂಗ ಸಲಭಯ . 

ನಿಧಿಗಳು: 

ಈ ಯೀಜನ್ನಗೆ ‘ನಿಭಕಯ ನಿಧಿ’ಯ ಮೂಲಕ ಹಣ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೀಜನ್ನಯಡಿ ರಾಜಯ  

ಸ್ಕಾಕರಗಳು / ಕೇಿಂದಿಾಡಳಿತ್ ಪಿದೇಶದ ಆಡಳಿತ್ಗಳಿಗೆ ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಕರ 100% ಆರ್ಥಕಕ ನರವು 

ನಿೀಡಲಿದೆ. 
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ರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ಲಿಿಂಗ ಆಧಾರಿತ್ ಹಿಿಂಸ್ಯ (Gender Based Violence– GBV): ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರೀಗಯ , 

ಮಾನವ ಹಕೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ವಿಷಯವಾಗದೆ, ಮತ್ತು  ಇದು ಭೌಗೀಳಿಕತ್ತ, ವಗಮ, 

ಸಂಸೆ ೃತಿ, ವಯಸಿು , ಜನಾಾಂಗ ಮತ್ತು  ಧಮಮವನ್ನು  ವಿಶವ ದ ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ಮೂಲೆಯಲಿ್ಲನ, 

ಪ್ರ ತಿ ಸಮದ್ದಯ ಮತ್ತು  ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿರುತು ದೆ. 

2. ಹಿಿಂಸಾಚಾರದ ನಿಮೂಕಲನ ಕುರಿತ್ 1993 ರ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಘೀಷಣೆಯ 1 ನೇ 

ವಿಧಿಯು ಲ್ಲಾಂಗ ಆಧಾರಿತ ನಿಾಂದನ್ನಯನ್ನು  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸುತು ದೆ. ಇದನ್ನು  – “ಲ್ಲಾಂಗ ಆಧಾರಿತ 

ಹಿಾಂಸಾಚಾರದ ಕೃತಯ  ಎಾಂದು ಕರೆಯುತು ದೆ”, ಲೈಾಂಗಕ ದೌಜಮನಯ ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ 

ಕಿರ ಯ, ಅದು ದೈಹಿಕ, ಲೈಾಂಗಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ದೈಹಿಕ, 

ಲೈಾಂಗಕ ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಹಾನಿ ಮತ್ತು  ಸಾವಮಜನಿಕ ಅಥವಾ ಖ್ಯಸಗ ಜಿೀವನದಲಿ್ಲ  

ಫಲ್ಲತಾಾಂಶವು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲ್ಲನ ಚಿತರ ಹಿಾಂಸ್ಯ, ಅಾಂತಹ ಕೃತಯ ಗಳ ಬೆದರಿಕ್ಕ, ಬಲಾತೆಾ ರ 

ಅಥವಾ ಅನಿಯಂತಿರ ತವಾಗ ಅವರ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನು  ಕಸಿದುಕಳುು ವುದು ಸೇರಿದೆ. 

3. ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಲಿಿಂಗ ಆಧಾರಿತ್ ಹಿಿಂಸಾಚಾರದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು; ಅತಾಯ ಚಾರ, ವರದಕೆಿ ಣೆ, 

ಮಯಾಮದೆ ಹತ್ತಯ , ಆಸಿಡ್ ದ್ದಳಿ, ಮಾಟಗಾತಿ-ಬೇಟೆ, ಲೈಾಂಗಕ ಕಿರುಕುಳ, ಮಕೆಳ ಮೇಲ್ಲನ 

ಲೈಾಂಗಕ ದೌಜಮನಯ , ವಾಯ ಪ್ರರಿ ಉದೆಾ ೀಶದ ಲೈಾಂಗಕ ಶೀಷಣೆಗಾಗ ಕಳು ಸಾಗಣೆ, ಬ್ರಲಯ ವಿವಾಹ, 

ಲ್ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ-ಗಭಮಪ್ರತ ಮತ್ತು  ಸತಿ ಸೇರಿದಂತ್ತ ಸಾವಮತಿರ ಕವಾಗ ಪ್ರ ಚಲ್ಲತದಲಿ್ಲರುವ 

ಕೌಟ್ಟಾಂಬಿಕ ಮತ್ತು  ಲೈಾಂಗಕ ದೌಜಮನಯ ಗಳ ಹಿಾಂಸಾಚಾರ ಇತಾಯ ದಿಗಳು ಹೆಚಿಾ ಗ ಕಂಡುಬರುತು ವೆ. 

 

ಕೇರಳದಲಿಿ  ಗಿಾಮಿೀಣ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿ ‘ಬೆಲ್ ಆಫ್ ಫೇತ್’: 

(Kerala’s ‘Bell of Faith’ for rural elders) 

ಸಂದಭಕ: 

ಕೇರಳದಲಿಿ  ಹಳಿಳ ಗಳಲಿಿ  ಏಕಾಿಂಗಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸ್ತತ್ರು ರುವ ಹಿರಿಯ ನಗರಿಕರಿಗಾಗಿ ‘ಧ್ಮಕ-

ಘಂಟೆ’ (Bell of Faith) ಎಿಂಬ ಯೀಜನಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 

1. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಕೇರಳದ ಅನೇಕ ನ್ಗರ ಮನಗಳಲಿಿ  ಈ ಯೀಜನಯನ್ನು  ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ 

ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರಲಾಗಿತ್ತು . 

‘ಬೆಲ್ ಆಫ್ ಫೇತ್’ ಯೀಜನ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ‘ಧಮಮ-ಘಂಟೆ’, ಅಾಂದರೆ ‘ಬೆಲ್ ಆಫ್ 

ಫೇಯ್ು ’ ಯೀಜನ್ನ, ಕರಳದ ‘ಸ್ಮುದಾಯ 

ರ್ಪಲಿೀಸ್ ಯೀಜನ’ (Community 

Policing Scheme) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಕಲ್ಲು ಸಲಾದ ಭದರ ತಾ ಯೀಜನ್ನಯಾಗದೆ. 

2. ‘ಲೌಡ ವಾಯ್ಸೂ ’ ಅಥವಾ ಜೀರಾಗಿ 

ಶಬದ ವನ್ನು  ಮಾಡುವ ರಿಮೀರ್ಟ-

ಕಂಟಿೀಲ್ಡ  ಅಲಾರಮ್್ಗಳನ್ನು  

ಬಳಸ್ತವ ಮೂಲಕ ವಯಸಿಾ ದ 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತ್ತತ್ತಕ ಸಂದಭಕಗಳಲಿಿ  ನರೆಹರೆಯವರ ಗಮನ್ವನ್ನು  ಸ್ಯಳೆಯಲು ‘ಬೆಲ್ 

ಆಫ್ ಫೇತ್’ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

3.  ಈ ಯೀಜನ್ನಯು, ಕೇರಳದಲಿಿ  2018 ರಿಿಂದ ಜ್ವರಿಯಲಿಿದೆ. 

  

ಯೀಜನಯ ಮಹತ್ವ : 
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‘ಬೆಲ್ ಆಫ್ ಫೇತ್’ ಯೀಜನ್ನಯು ವೃದಧ ರ ಯೀಗಕೆ್ಕೀಮ ಮತ್ತು  ಸುರಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ಸ್ಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸ್ತವಿಕೆಗೆ ಒಾಂದು ಉದ್ದಹರಣೆಯಾಗದೆ. ಕೀವಿಡ್ -19 

ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಆರೀಗಯ ದ ಬಗೆು  ಚಿಾಂತಿತರಾಗರುವ ವೃದಧ ರಿಗೆ ಈ ಯೀಜನ್ನ ತ್ತಾಂಬ್ರ 

ಸಹಾಯಕವಾಗುತು ದೆ. 

 

COVID ಪ್ತೀಡಿತ್ ಮಕಕ ಳ ಸ್ಬಲಿೀಕರಣಕಾಕ ಗಿ-PM CARES ಯೀಜನ: 

(PM CARES For Children- Empowerment of COVID Affected Children) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಕೀವಿಡ್ ಪಿೀಡಿತ ಮಕೆಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಸಬಲ್ಲೀಕರಣಗಳಿಸಲು ‘ಪಿಎಾಂ-ಕಸ್ಮ 

ಫ್ರರ್ ಚಿಲಡ ರನ್’ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  (PM CARES For Children) ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಗದೆ. 

  

ಅಹಕತೆ: COVID 19 ರ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗ ಪೊೀಷಕರನ್ನು  ಅಥವಾ ಪ್ರಲಕರನ್ನು  ಕಳೆದುಕಾಂಡಿರುವ ಎಲಿ  

ಮಕೆಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಉಳಿದಿರುವ ಪೊೀಷಕರು ಅಥವಾ ಕಾನ್ನನ್ನ ಪ್ರಲಕರು / ದತ್ತು  ಪ್ಡೆದ ಪೊೀಷಕರ 

‘ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ ಪ್ತಎಿಂ-ಕೇಸ್ಕ ಫಾರ್ ಚಲಡ ಿ ನ್’ ಯೀಜನ್ನಯಡಿ ಸಹಾಯ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

  

ಈ ಯೀಜನಯ ಪಿಮುಖ ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳು: 

1. ಇಿಂಥ ಮಕಕ ಳ ಹೆಸ್ರಿನ್ಲಿಿ  ಸ್ಕಾಕರ ನಿಶಿಚ ತ್ ಠೇವಣಿ: ಮಕೆಳಿಗೆ (ಗಂಡು/ಹೆಣ್ಣಣ ) 18 ವಷಮ 

ತ್ತಾಂಬುವವರೆಗೆ ವಾರ್ಷಮಕ ₹5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು  ಆರೀಗಯ  ವಿಮೆ, 18 ವಷಮ ತ್ತಾಂಬಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರ ತಿ 

ತಿಾಂಗಳು ಆರ್ಥಮಕ ನ್ನರವು, 23 ವಷಮ ತ್ತಾಂಬಿದ್ದಗ ₹10 ಲಕ್ಷ ಹಣಕಾಸಿನ ನ್ನರವು, ಉನು ತ ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ  

ಸಾಲ ಸಲಭಯ   ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

2. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ: 10 ವಷಕದ್ಳಗಿನ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ: ಸಮೀಪ್ದ ಕಾಂದಿರ ೀಯ ವಿದ್ದಯ ಲಯದಲಿ್ಲ  

ಅಥವಾ ಖ್ಯಸಗ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ದ್ದಖಲಾತಿ. 

3. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ: 11–18 ವಷಕದ್ಳಗಿನ್ ಮಕಕ ಳಿಗೆ: ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರದ ವಸತಿಸಹಿತ ಸೈನಿಕ 

ಶಾಲೆ ಅಥವಾ ನವೊೀದಯ ವಿದ್ದಯ ಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ವೇಶ. 

4. ಉನ್ು ತ್ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕ  ನರವು: ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ 

ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ವೃತಿು ಪ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ / ಉನು ತ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲು ಮಗುವಿಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

5. ಆರೀಗಯ  ವಿಮೆ: ಅಾಂತಹ ಎಲಿ  ಮಕೆಳನ್ನು  ‘ಆಯುಷ್ಯಮ ನ್ ಭಾರತ್ ಯೀಜನ್ನ’ (PM-JAY) 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳ ಆರೀಗಯ  ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯಾಂದಿಗೆ ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳಾಗ 

ದ್ದಖಲ್ಲಸಲಾಗುವುದು. 

6. ಮಗುವನ್ನು  ಖ್ಯಸಗ ಶಾಲೆಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಿದಾ ಲಿ್ಲ , ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕೆು  ಕಾಯಾ ಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ 

ನಿಗದಿತ ಶುಲೆ ವನ್ನು  ಪ್ತಎಿಂ- ಕೇಸ್ಕ ನಿಧಿಯಿಾಂದ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

7. ವಿದಾಯ ರ್ಥಕ ವೇತ್ನ್:ಪ್ದವಿಪೂವಮ ಮತ್ತು  ವೃತಿು ಪ್ರ ಕೀಸ್್ಮಗಳಿಗೆ ಕೀಸ್ಮ ಶುಲೆ ಕೆ್ಕ  

ಸಮಾನವಾದ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಮ ವೇತನ. 

8. ಹಾಲ್ಲ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಮವೇತನ ಯೀಜನ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಹಮತ್ತ ಪ್ಡೆಯದ ಮಕೆಳಿಗೆ, ಪಿಎಾಂ ಕಸ್ಮ 

ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಮ ವೇತನ ನಿೀಡಲ್ಲದೆ. 

  

ದಯವಿಟ್ು  ಗಮನಿಸಿ: 

“ಮುಖಯಮಂತಿ್ರ  ಬಾಲಸೇವಾ ಯೀಜನ” 
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1. ಕೀವಿಡ್್ನಿಾಂದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರನ್ನು  ಕಳೆದುಕಾಂಡು ಅನಾಥರಾದ ಮಕೆಳಿಗಾಗ ರಾಜಯ  

ಸಕಾಮರ ‘ಮುಖಯ ಮಂತಿ್ರ  ಬಾಲಸೇವಾ ಯೀಜನ’ ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ಲದುಾ , ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ₹3,500 

ನಿೀಡಲಾಗುವುದು ಎಾಂದು ಕನಕಟಕ ಸ್ಕಾಕರವು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

2. ಕರನಾದಿಾಂದ ಅನಾಥರಾಗರುವ ಮಕೆಳ ಉತು ಮ ಭವಿಷಯ  ರೂಪಿಸುವ ದೃರ್ಷು ಯಿಾಂದ ಕಾಂದರ  

ಸಕಾಮರದ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ  ‘ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ಬ್ರಲಸೇವಾ ಯೀಜನ್ನ’ಯನ್ನು  ಕನಾಮಟಕದಲಿ್ಲ  

ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗದೆ’. 

3. ‘ಕೀವಿಡ್್ನಿಾಂದ ಅನಾಥರಾದ 10 ವಷಮದ್ಳಗನ ಮಕೆಳ ಪೊೀಷಣೆ ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಒದಗಸುವ ದೃರ್ಷು ಯಿಾಂದ ಅಾಂತಹ ಮಕೆಳನ್ನು  ಸಕಾಮರಿ ಸಾವ ಮಯ ದ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  

ದ್ದಖಲು ಮಾಡಿಕಳು ಲಾಗುವುದು. 10ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರೈಸಿದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲಾಯ ಪ್್ಟಾಪ್ 

ನಿೀಡಲಾಗುವುದು’ ಎಾಂದು ಸಕಾಮರ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

4. ’21 ವಷಮ ತ್ತಾಂಬಿರುವ ಹೆಣ್ಣಣ ಮಕೆಳಿಗೆ ಉನು ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇರಿದಂತ್ತ ಮಾಂದಿನ ಜಿೀವನಕೆ್ಕ  

ಅನ್ನಕ್ಕಲ ಕಲ್ಲು ಸಲು ₹1 ಲಕ್ಷ ನ್ನರವು ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲಿದಂತಹ ಅನಾಥ 

ಮಕೆಳನ್ನು  ನೀಡಿಕಳು ಲು ಸಕಾಮರದಿಾಂದ ಮಾಗಮದಶಿಮ ಅಥವಾ ಹಿತೈರ್ಷಗಳನ್ನು  

ನೇಮಸಲಾಗುವುದು. 

 ಯೀಜನಯ ಸ್ಮಗಿ  ವಿವರಗಳು: 

1. ವಿಸು ೃತ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ರ ಆರೈಕ್ಕಯಲಿ್ಲರುವ ಮಕೆಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿ ತಿಾಂಗಳು ₹3500. 

2. 10 ವಷಮದ್ಳಗನ ಮಕೆಳ ಪ್ರಲನ್ನಗೆ ವಿಸು ೃತ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಸದಸಯ ರು ಇಲಿದಿದಾ ಲಿ್ಲ  ಅಾಂತಹ 

ಮಕೆಳನ್ನು  ನೀಾಂದ್ದಯಿತ ಮಕೆಳ ಪ್ರಲನಾ ಕಾಂದರ ಕೆ್ಕ  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿ ಆರೈಕ್ಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

3. ಅನಾಥ ಮಕೆಳಿಗೆ ಕಸ್ತು ರಬ್ರ ಗಾಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಕಿತೂು ರು ರಾಣಿ ರ್ಚನು ಮಮ  ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು  

ಮರಾಜಿಮ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಗಳಂತಹ ಮಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಉತು ಮ ಗುಣಮಟು ದ 

ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

4. SSLC ಪೂಣಮಗಳಿಸಿದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಉನು ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಕೌಶಲಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಗಾಗ ಲಾಯ ಪ್ರು ಪ್ 

ಅಥವಾ ಟಾಯ ಬ್ ವಿತರಣೆ. 

5. ಕೀವಿಡ್ ನಿಾಂದ ಅನಾಥರಾದ ಮಕೆಳಿಗೆ ಒಬಬ  ಮಾಗಮದಶಿಮ ಅಥವಾ ಹಿತೈರ್ಷಯನ್ನು  ನೇಮಸಿ 

ಮಗುವಿನ ಸವಮತೀಮಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಪೊರ ೀತಿಾ ಹಿಸುವುದು. 

 (ಗಮನಿಸಿ: ನಾವು ಯೀಜನ್ನಯ ಪ್ರ ಮಖ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಮಾತರ  ಇಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಿದೆಾ ೀವೆ.) ಪೂಣಮ ವಿವರಗಳಿಗಾಗ, 

ದಯವಿಟ್ಟು  ನೀಡಿ:  

 ಈ ಕಿಮಗಳು ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

1. ಭಾರತವು ಪ್ರ ಸುು ತ ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗದ ಎರಡನೇ ತಿೀವರ  ಅಲೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ತತು ರಿಸುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗದಿಾಂದ್ದಗ ಅನೇಕ ಮಕೆಳು ತಮಮ  ಹೆತು ವರನ್ನು  

ಕಳೆದುಕಾಂಡ ಪ್ರ ಕರಣಗಳು ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ವೆ. 

2. ಇದರಾಂದಿಗೆ, ಈ ಮಕೆಳನ್ನು  ದತ್ತು  ಪ್ಡೆಯುವ ನ್ನಪ್ದಲಿ್ಲ  ಮಕೆಳ ಕಳು ಸಾಗಣೆ ಭಯವೂ 

ಹೆಚಿಾ ಗದೆ. 

3. COVID-19 ಪ್ರ ೀರಿತ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ‘ಬ್ರಲಯ  ವಿವಾಹ’ದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಹೆಚಿ ಳಕೆ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗದೆ. 

ಬಾಲ ಸ್ವ ರಾಜ್: ಈ ನಡುವೆ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಮಕಕ ಳ ಹಕುಕ ಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೀಗ(NCPCR)ವು ತನು  

ಜಾಲತಾಣ ವಾದ ಬಾಲ ಸ್ವ ರಾಜ್ (ಮಕೆಳ ಆರೈಕ್ಕ ಮತ್ತು  ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆು  ಗಮನಹರಿಸುವ NCPCR ನ 

ಜಾಲತಾಣ) ನಲಿ್ಲ  ಎಲಿ  ರಾಜಯ ಗಳ ಜಿಲಿಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪೊೀಷಕರನ್ನು  ಕಳೆದುಕಾಂಡ ಮಕೆಳ ಕುರಿತ್ತ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒದಗಸುವಂತ್ತ ಕಳಿದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಕೇಿಂದಿ  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳ ಕಾಯಕಗಳು ಮತ್ತು  ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳು, ಫೆಡರಲ್ 

ರಚನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಾಲುಗಳು, ಸ್ಥ ಳಿೀಯ 

ಮಟ್ ದಲಿಿ  ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸ್ತ ಹಂಚಕೆ ಮತ್ತು  ಅದರಲಿಿನ್ 

ಸ್ವಾಲುಗಳು. 

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1722781
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1722781
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ವಾಕ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವಯ ಕ್ತು ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪರಾಧ್ಗಳನ್ನು  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಿತ್ರ: 

(Panel to define offences of speech, expression) 

ಸಂದಭಕ: 

ಭಾರತ್ರೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯಲಿಿ  (Indian Penal Code (IPC) “ದೆವ ೀಷ ಭಾಷಣ”(hate 

speech) ಎಿಂದರೆ ಏನ್ನ ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆಗ  ಸ್ಪ ಷ್ ವಾದ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್ವಿಲಿದ ಕಾರಣ, ಅಪರಾಧ್ 

ಕಾನ್ಸನ್ನಗಳಲಿಿನ್ ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳ ಸ್ಮಿತ್ರಯು  (Committee for Reforms in Criminal Laws) ಮೊದಲ 

ಬ್ರರಿಗೆ ಇಿಂತ್ಹ ಭಾಷಣವನ್ನು  ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸುತಿು ದೆ. 

1. ಸಮತಿಯು, ಶಿೀಘರ ದಲಿೆ ೀ ತನು  ವರದಿಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲಸುವ ನಿರಿೀಕೆ್ಕಯಿದೆ. 

‘ದೆವ ೀಷ ಭಾಷಣ’ ವನ್ನು  ಬೇರೆಲಿಿಯಾದರೂ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ಲಾಗಿದೆಯೇ? 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ರ್ಪಲಿೀಸ್ ಸಂಶೀಧ್ನ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  ಮಂಡಳಿ ಯು (Bureau of Police Research 

and Development- BPRD)  ಸೈಬರ್ ಕ್ತರುಕುಳ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪಿ ಕರಣಗಳ ಬಗೆು  ತನಿಖ್ಯ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ 

ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ‘ದೆವ ೀಷ ಭಾಷಣ’ ವನ್ನು  ಒಿಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಗುರುತ್ತ ಅಥವಾ ಇತರ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  (ಉದ್ದ., ಲೈಾಂಗಕ ಆಸಕಿು , ಅಾಂಗವೈಕಲಯ , ಧಮಮ, ಇತಾಯ ದಿ) ಆಧರಿಸಿ ಅಪ್ಚಾರ, 

ಅವಮಾನ, ಬೆದರಿಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಗುರಿಮಾಡುವುದ್ದಗದೆ. 

  

ಪಿಮಾಣಿತ್ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನ್ದ ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

ಕಾನ್ನನ್ನಬದಧ ವಾಗ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ಯಾವುದೇ ‘ದೆವ ೀಷದ ಮಾತ್ತ’ ಅಥವಾ ‘ದೆವ ೀಷ ಭಾಷಣ’ಗಳ ಕುರಿತ 

ಕಿರ ಮನಲ್ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಅದು ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಹಿಾಂಸಾಚಾರವನ್ನು  ಪ್ರ ಚೀದಿಸಿದ್ದಗ ಅಥವಾ 

ಕಾನ್ನನ್ನ ಮತ್ತು  ಸುವಯ ವಸ್ಯಾ ಗೆ ಅಡಿಡ ಯುಾಂಟ್ಟಮಾಡಿದ್ದಗ ಮಾತರ  ಅನವ ಯಿಸಬಹುದು. ಸ್ತಕು ವಾದ 

ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವಿಲಿದ ಕಾರಣ, ಯಾರನಾು ದರೂ ಟಿೀಕಿಸುವುದನ್ನು  ಸಹ ‘ದೆವ ೀಷ ಭಾಷಣ’ ಅಥವಾ(Hate Speech) 

ಎಾಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ.  

‘ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ಕಾನ್ಸನ್ನ ಸ್ತಧಾರಣಾ ಸ್ಮಿತ್ರ’ ಬಗೆಗ : 

2019 ರಲಿ್ಲ , ಗೃಹ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಜಯ ಗಳು, ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ, ಹೈಕೀಟ್್ಮಗಳು, ಬ್ರರ್ 

ಕೌನಿಿಲ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, ಬ್ರರ್ ಕೌನಿಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಯು ೀಟಿ್ , ಮತ್ತು  ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯಗಳಿಾಂದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು  

ಕೀರಿದ ನಂತರ 1860 ರಲಿಿ  ರೂಪ್ಪಗಿಂಡ ‘ಭಾರತ್ರೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ’ (IPC) ಮತ್ತು  ‘ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ 

ರಿ್ಪಸಿೀಜರ್ ಕೀಡ’ (CrPC) ನ್ ಬಗೆಗ  ಕ್ಕಲಂಕಶವಾಗಿ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲು 

ನಿಧ್ಕರಿಸಿತ್ತ. 

1. ಇದರ ನಂತರ, ‘IPC’ ಯಲಿ್ಲನ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮತಿಯು ವಿವರವಾದ ವಿಚಾರಣೆ 

ನಡೆಸುತಿು ದೆ. 

2. ಈ ಸಮತಿಯು IPC ಯಲಿ್ಲ  ತಾತೆಾಲ್ಲಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವ ಬದಲು, ವಿಶವ ನಾಥನ್ 

ಸಮತಿಯು ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದಂತ್ತ ‘ದೆವ ೀಷ ಭಾಷಣ’ ದಂತಹ ಬ್ರಕಿ ಇರುವ ಎಲಿ  

ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ನಂತರ ‘ಭಾರತಿೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತ್ತಯಲಿ್ಲ ’ ವಾಯ ಪ್ಕ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು ಎಾಂದು ನಿಧಮರಿಸಿದೆ. 

 ದೆವ ೀಷ ಭಾಷಣ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಿಂಶಗಳು: 

ವಯ ಕಿು ಗಳು ‘ದೆವ ೀಷದ ಮಾತ್ತ’ ಹರಡಲು ಮಖಯ  ಕಾರಣವೆಾಂದರೆ ಅವರು ತಮಮ  ಮನಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ನ್ನಲೆಸಿರುವ 

ರೂಢಿಗತ ಅಥವಾ ಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ ಅಭಾಯ ಸಗಳನ್ನು  ನಂಬುತಾು ರೆ (believe in stereotypes) ಮತ್ತು  ಈ 

ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯಗಳ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗ, ಮತು ಾಂದು ವಗಮ ಅಥವಾ ವಯ ಕಿು ಗಳ ಗುಾಂಪು ಅವರಿಗಾಂತ 

ಕ್ಕಳಮಟು ದಲಿ್ಲದೆ ಎಾಂದು ಅವರು ನಂಬುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅದಕೆಾ ಗ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಹಕೆು ಗಳನ್ನು  

ನಿೀಡಲಾಗುವುದಿಲಿ . 
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1. ಶಾಾಂತಿಯುತವಾಗ ಸಹಬ್ರಳೆವ  ನಡೆಸುವ ಹಕೆನ್ನು  ಲೆಕೆಿ ಸದೆ ನಿದಿಮಷು  ಸಿದ್ದಧ ಾಂತಕೆ್ಕ  

ಅಾಂಟಿಕಳುು ವ ಮೊಾಂಡು ತನವು ದೆವ ೀಷದ ಮಾತಿನ ಬೆಾಂಕಿಗೆ ತ್ತಪ್ು  ಸುರಿಯುವ ಮೂಲಕ 

ಮತು ಷ್ಟು  ಪ್ರ ಚೀದಿಸುತು ದೆ. 

ದೆವ ೀಷದ ಮಾತ್ತ ಪಿಜ್ವಪಿಭುತ್ವ ದ ಎರಡು ಪಿಮುಖ ಸಿದಾಧ ಿಂತ್ಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ು ದೆ: 

1. ಎಲಿರಿಗೂ ಸಮಾನ ಘನತ್ತಯ ಭರವಸ್ಯ. 

2. ಎಲಿರನ್ನು  ಒಳಗಳುು ವ ಮೂಲಕ ಸಾವಮಜನಿಕ ಯೀಗಕೆ್ಕ ೀಮ. 

‘ದೆವ ೀಷ ಭಾಷಣ’ ಗುರುತ್ರಸ್ಲು ಅಗತ್ಯ  ಮಾನ್ದಂಡಗಳು: 

1. ಮಾತಿನ ತಿೀವರ ತ್ತ. 

2. ಚಿತಾವಣೆ. 

3. ಭಾಷಣ ಬರೆಯುವ ವಯ ಕಿು ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಾ ನಮಾನ. 

4. ಭಾಷಣದಿಾಂದ ಪ್ರ ಭಾವಿತರಾಗುವ ಸಂತರ ಸು ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿಾ ತಿ. 

5. ಭಾಷಣದ / ಮಾತಿನ ಸಾಮಥಯ ಮ. 

6. ಭಾಷಣದ ಸಂದಭಮ. 

ಈ ಅಿಂಶಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಂಡನತ್ೂ ಕ ನಿಬಂಧ್ನಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ರೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ (Indian Penal Code– IPC) 153 ಎ ಮತ್ತು  153 ಬ್ರ 

ವಿಭಾಗಗಳು ಎರಡು ಗುಾಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ದೆವ ೀಷ ಮತ್ತು  ದೆವ ೀಷವನ್ನು ಾಂಟ್ಟ ಮಾಡುವ 

ಕೃತಯ ಗಳನ್ನು  ಶಿಕೆಿ ಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು  ಒದಗಸುತು ದೆ. 

2. ಐಪ್ತಸಿಯ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 295 ಎ ಉದೆಾ ೀಶಪೂವಮಕ ಅಥವಾ ದುರುದೆಾ ೀಶಪೂರಿತ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ ಒಾಂದು 

ವಗಮದ ಧಾಮಮಕ ಭಾವನ್ನಗಳನ್ನು  ನೀಯಿಸಿದಾ ಕೆಾ ಗ ಶಿಕೆ್ಕ  ವಿಧಿಸುತು ದೆ. 

3. IPC ಯ 505 (1) ಮತ್ತು  505 (2) ವಿಭಾಗಗಳು, ವಿವಿಧ ಗುಾಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ದೆವ ೀಷ ಮತ್ತು  

ಹಿಾಂಸ್ಯಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ದುರುದೆಾ ೀಶಪೂರಿತ ಅಥವಾ ಅಸಹಯ ಕರ ವಿಷಯವನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟಿಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಸಾರ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಅಪ್ರಾಧವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತು ದೆ. 

4. ಪಿಜ್ವ ಪಿ್ರತ್ರನಿಧ್ಯ  ಕಾಯದ  (RPA), 1951 ರ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 8 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ವಾಕ್ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನು  

ಕಾನ್ನನ್ನಬ್ರಹಿರವಾಗ ಬಳಸಿದ ಆರೀಪ್ ಹತಿು ರುವ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಚ್ಚನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಸು ಧಿಮಸದಂತ್ತ ನಿಷೇಧಿಸುತು ದೆ. 

5. RPA ಯ ಸ್ಯಕ್ಷನ್್ 123 (3 A) ಮತ್ತು  125 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ , ಚ್ಚನಾವಣೆಯ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  

ಜನಾಾಂಗ, ಧಮಮ, ಸಮದ್ದಯ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೆವ ೀಷವನ್ನು  

ಉತ್ತು ೀಜಿಸುವುದನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು  ಭರ ಷು  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಪ್ದಧ ತಿಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಸೇರಿಸಲಾಗದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂಸ್ತ್ತು  ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಶಾಸ್ಕಾಿಂಗಗಳು – ರಚನ, ಕಾಯಕವೈಖರಿ, 

ವಯ ವಹಾರದ ನ್ಡಾವಳಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ವಲತ್ತು ಗಳು ಮತ್ತು  

ಇವುಗಳಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 

ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ ರಚನಗೆ ಮುಿಂದಾದ ಪಶಿಚ ಮ ಬಂಗಾಳ ಸ್ಕಾಕರ: 

(West Bengal government to set up a Legislative Council)  

 ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ನಡೆದ ಕಾಯ ಬಿನ್ನಟ್ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡ ನಿಧಾಮರದ ಪ್ರ ಕಾರ, ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ 

ಸಕಾಮರವು ‘ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್’ (Legislative Council) ಅನ್ನು  ರಚಿಸಲ್ಲದೆ. 

ಮುಿಂದನ್ ಕಿಮ? 

‘ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತು ನ್ನು ’ ಸಾಾ ಪಿಸಲು, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ಮಸ್ತದೆಯನ್ನು  ಮಂಡಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ನಂತರ ರಾಜಯ ಪ್ರಲರ ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಅಗತಯ ವಾಗದೆ. 
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ಇದಕೆ್ಕ  ಮನು , ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ  ‘ಮೇಲಮ ನ್ನ’ ಅಾಂದರೆ ‘ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತ್ತು ’ 1952 ರಲಿ್ಲ  

ಸಾಾ ಪ್ನ್ನಯಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  1969 ರವರೆಗೆ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲತ್ತು  ಎಾಂದು ಮಾಹಿತಿಯಿದೆ. 

  

‘ವಿಧಾನ್ಪರಿಷತ್ತು ಗಳು’ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1. ಭಾರತವು ಸಂಸ್ದೀಯ ವಯ ವಸ್ಯಥ  (ದವ ಸ್ದನ್ ಪದಧ ತ್ರ) ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ, ಅಾಂದರೆ ಸಂಸತಿು ನಲಿ್ಲ  

ಲ್ೀಕಸಭೆ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಸಭೆ ಎಾಂಬ ಎರಪ್ರರ ಮಖಯ ತ್ತ, 

2. ರಾಜಯ  ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಲ್ೀಕಸಭೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ವಿಧಾನಸಭೆ (Legislative Assembly) ಇದೆ; 

ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಸಭೆಗೆ ಸಮಾನವಾದ ‘ವಿಧಾನಪ್ರಿಷತ್’ (Legislative Council) ಇದೆ. 

  

ವಿಧಾನ್ಪರಿಷತ್ ರಚನ ಪಿ ಕಿ್ತಯ: 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 169 ನೇ ವಿಧಿ ಅನ್ವ ಯ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜಯ  ವಿಧಾನಸಭೆಯು ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ವಿಧಾನ 

ಪ್ರಿಷತು ನ್ನು  ರಚಿಸಲು ಅಥವಾ ರದುಾ ಗಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಬಹುಮತದ್ಾಂದಿಗೆ ಈ ನಿಣಮಯವನ್ನು  

ಅಾಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ, ಸಂಸ್ತ್ತು  ಕಾನ್ಸನಿನ್ ಮೂಲಕ ರಾಜಯ ದಲಿಿ  ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ು ನ್ನು  ರಚಸ್ಬಹುದು 

ಅಥವಾ ರದುದ ಗಳಿಸ್ಬಹುದು. 

  

ಸ್ದನ್ದಲಿಿ  ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಸಂಖ್ಯಯ : 

ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 171 ನೇ ವಿಧಿ (1) ರ ಪಿ ಕಾರ, ವಿಧಾನ ಪ್ರಿಷತು ನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ರಾಜಯ ದ ವಿಧಾನ್ಪರಿಷತ್ ನ್ ಒಟ್ು  ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಆ ರಾಜಯ ದ ವಿಧಾನ್ಸ್ಭೆಯ ಒಟ್ು  

ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಮೂರನೇ ಒಿಂದು ಭಾಗಕ್ತಕ ಿಂತ್ ಹೆಚಚ ರಬಾರದು, ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ ಸಂದಭಕದಲಿಿ  

ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ರು ನ್ ಒಟ್ು  ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಸಂಖ್ಯಯ  ನ್ಲವತ್ು ಕ್ತಕ ಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯಿರಬಾರದು. 

  

ವಿಧಾನ್ ಪರಿಷತ್ರು ನ್ ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಚುನವಣೆ: 

1. 1/3 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚ್ಚನಾಯಿತ ಸದಸಯ ರು ಆಯೆ  ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

2. 1/3 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ರಾಜಯ ದ ಪುರಸಭೆಗಳು, ಜಿಲಿಾ  ಮಂಡಳಿಗಳು ಮತ್ತು  ಇತರ ಸಾ ಳಿೀಯ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಾಂದ ಆಯೆ  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

3. 1/12 ಸದಸಯ ರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿಾಂದ ಮಾಡಲು ಟು  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಾಂದ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ಕೆ್ಕ ೀತರ ದಿಾಂದ ಆಯೆಯಾಗುತಾು ರೆ. 

4. 1/12 ಸದಸಯ , ನೀಾಂದ್ದಯಿತ ಪ್ದವಿೀಧರರನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಾಂದ 

ಅಥವಾ ಪ್ದವಿೀಧರರ ಕೆ್ಕ ೀತರ ದಿಾಂದ ಆಯೆಯಾಗುತಾು ರೆ. 

5. ಉಳಿದ 1/6 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಸಾಹಿತಯ , ವಿಜಾಾ ನ, ಕಲೆ, ಸಹಕಾರಿ ಆಾಂದ್ೀಲನ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸೇವಾ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಗುರುತಿಸಲಾಗರುವ ಪ್ರ ಖ್ಯಯ ತ ವಯ ಕಿು ಗಳನ್ನು  ರಾಜಯ ಪ್ರಲರು ನಾಮಕರಣ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

  

ಲಕ್ಷದವ ೀಪದಲಿಿ  ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರಲಾದ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು  ಹಿಿಂಪಡೆಯಬೇಕೆಿಂಬ ಬೇಡಿಕೆ: 

ಸಂದಭಕ: 

ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರ ಫುಲ್ ಖೀಡಾ ಪ್ಟೇಲ್ ಅವರು 2020 ರ ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್್ನಲಿ್ಲ  

ನೇಮಕಗಾಂಡಾಗನಿಾಂದ, ಅವರು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ ನಿೀತಿಗಳ ಬಗೆು  ಕಾಂದ್ದರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶವಾದ ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ 

ಮತ್ತು  ನ್ನರೆಯ ರಾಜಯ  ಕರಳದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ವಿರೀಧವನ್ನು  ಎದುರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ವಿವಾದಾತ್ೂ ಕ ನಿಯಮಗಳು ಇಿಂತ್ರವೆ: 
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1. ‘ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ನಿಯಂತರ ಣ (Lakshadweep Development Authority 

Regulation – LDAR) ಕರಡು 2021 – ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಯಾವುದೇ ಪ್ಟು ಣ ಯೀಜನ್ನ 

ಅಥವಾ ಇನಾು ವುದೇ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕಾಯಮಗಳಿಗಾಗ ದಿವ ೀಪ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು  ಅವರ ಸವ ತಿು ನಿಾಂದ 

ಅಥವಾ ಆಸಿು ಯಿಾಂದ ಹರಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಸಾ ಳಾಾಂತರಿಸಲು ಆಡಳಿತಗಾರನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  

ನಿೀಡುತು ದೆ. 

2. ಜನವರಿ 2021 ರಲಿ್ಲ , ‘ಸಾಮಾಜ ವಿರೀಧಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕ್ಕ ಕಾಯಾ - (Prevention 

of Anti-Social Activities Act- PASA) ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗದುಾ , ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಒಬಬ  

ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಸಾವಮಜನಿಕ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯಿಲಿದೆಯ ಒಾಂದು ವಷಮದ ವರೆಗೆ 

ಬಂಧಿಸಬಹುದು. 

3. ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಸ್ತಚನ್ನ ಕರಡು (panchayat notification) ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಎರಡು 

ಮಕೆಳಿಗಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಮಕೆಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಪಂಚಾಯತ್ 

ಸದಸಯ ನಾಗುವುದರಿಾಂದ ಅನಹಮಗಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

  

ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ ರೂಪ್ತಸ್ಲಾದ ‘ಲಕ್ಷದವ ೀಪ ಅಭಿವೃದಧ  ಪಿ್ರಧಿಕಾರ’ (LDA) ಸಂಬಂಧಿತ್ ವಿಷಯಗಳು: 

1. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ರಚಿಸಲಾದ ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  (Lakshadweep Development 

Authority- LDA) ವಾಯ ಪ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಲಾಗದುಾ , ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಭೂಮಾಲ್ಲೀಕರನ್ನು  

ಸಹ ಹರಹಾಕಬಹುದು. 

2. ಇದ್ಾಂದು ‘ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಯು ೀಟ್ ಲಾಬಿ’ ಯಾಗದೆ ಮತ್ತು  ದಿವ ೀಪ್ವಾಸಿಗಳ ಹಿತಾಸಕಿು ಗೆ ವಿರುದಧ ವಾದ 

ಕರ ಮವೆಾಂದು ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗದೆ. 

3. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ನನಿನಿಾಂದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  ವಾಯ ಪ್ಕ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಲಾಗದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ  ಸಮಗರ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಯೀಜನ್ನಗಳನ್ನು  ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  

ಜನರನ್ನು  ಸಾ ಳಾಾಂತರಿಸಬಹುದು. 

  

ನಿವಾಕಹಕರ ನೇಮಕಾತ್ರ, ಪ್ರತಿ್  ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1. ಪ್ರ ಫುಲ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು  2020 ರ ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್್ನಲಿ್ಲ  ಲಕ್ಷದಿವ ೀಪ್ ಕಾಂದ್ದರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯನಾು ಗ ನೇಮಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ, ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು  ಮಾತರ  ನಿವಾಮಹಕ ಹುದೆಾ ಗೆ ನೇಮಸುವುದು 

ವಾಡಿಕ್ಕ, ಆದರೆ ಪ್ಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು  ಈ ಹಿಾಂದಿನ ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯವನ್ನು  ಮರಿಯುವ ಮೂಲಕ ಈ 

ಕಾಂದ್ದರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗ ನೇಮಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಭಾರತದ ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ನಿವಾಮಹಕರ ಹುದೆಾಯು ಯಾವುದೇ 

ಕಾಂದ್ದರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ  ಮಖಯ ವಾಗದೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹುದೆಾ ಗೆ ನೇಮಕಗಾಂಡ 

ವಯ ಕಿು ಯು ಆ ಪ್ರ ದೇಶದ ಎಲಿಾ  ಕಾಯಮಗಳ ಉಸುು ವಾರಿ ವಹಿಸಿಕಳುು ತಾು ನ್ನ ಮತ್ತು  ಅಧಯ ಕ್ಷರ 

ಪ್ರವಾಗ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತಾು ನ್ನ. 

ಸಂಸ್ತ್ ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ಪಿದೇಶಾಭಿವೃದಧ  ಯೀಜನ (MPLADS): 

(MP Local Area Development Scheme) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಕ್ಕಲವು ಸಂಸದರು ಲ್ೀಕಸಭೆಯ ಸಭಾಪ್ತಿ ಓಾಂ ಬಿಲಾಮ ಅವರಿಗೆ ಸಂಸ್ತ್ ಸ್ದಸ್ಯ ರ ಸ್ಥ ಳಿೀಯ 

ಪಿದೇಶಾಭಿವೃದಧ  ಯೀಜನ (MPLADS) ಯನ್ನು  ಪುನರಾರಂಭಿಸುವಂತ್ತ ಕೀರಿ ಪ್ತರ  ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ. 

  

ಹಿನು ಲೆ: 

ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರವು, ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಮಹಣಾ ಕಾಯಾ ಯನ್ನು  ಬಳಸಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರ ಸಾ ಳಿೀಯ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿಧ  

ಯೀಜನ್ನ (MPLADS) ಯನ್ನು   2020 ರ ಏಪಿರ ಲ್್ನಲಿ್ಲ  ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸಿತ್ತು . 
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MPLADS ಯೀಜನಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಈ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು 1993 ರ ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್್ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಇದರ ಉದೆಾ ೀಶ, ಸಂಸತಿು ನ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಸಾ ಳಿೀಯ ಅಗತಯ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮದ್ದಯ 

ಮೂಲಸಕಯಮ ಸೇರಿದಂತ್ತ ಬ್ರಳಿಕ್ಕ ಬರುವ ಸಮದ್ದಯ ಸವ ತ್ತು ಗಳನ್ನು  ರಚಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಮೂಲಭೂತ ಸಲಭಯ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಸಲು ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸವ ಭಾವದ ಕಾಯಮಗಳನ್ನು  ಶಿಫ್ರರಸು 

ಮಾಡಲು ಯಾಾಂತಿರ ಕ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಒದಗಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸುವುದ್ದಗದೆ. 

3. MPLADS ಎಾಂಬುದು ಭಾರತ ಸಕಾಮರದಿಾಂದ ಸಂಪೂಣಮವಾಗ ಧನಸಹಾಯ ಪ್ಡೆದ ಯೀಜನ್ನ 

ಯೀಜನ್ನಯಾಗದೆ. 

4. ಇದರಡಿಯಲಿ್ಲ , ಪ್ರ ತಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಕೆ್ಕ  ವಾರ್ಷಮಕವಾಗ ₹.5 ಕೀಟಿಗಳ MPLADS 

ನಿಧಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ವಿಶೇಷ ಫೀಕಸ್: 

1. ಸಂಸತಿು ನ ಸದಸಯ ರು ತಮಮ  ಮತಕೆ್ಕತರ ದಲಿ್ಲನ ಪ್ರಿಶಿಷು  ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಪಂಗಡಗಳು ವಾಸಿಸುವ 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಪ್ರ ತಿವಷಮ ಸಂಸತ್ ಸದಸಯ ರ ಸಾ ಳಿೀಯ ಪ್ರ ದೇಶಾಭಿವೃದಿಧ  ಯೀಜನ್ನ 

(MPLADS)ಯ ನಿಧಿಯಿಾಂದ ಕರ ಮವಾಗ ಕನಿಷಠ  ಶೇ 15ರಷ್ಟು  ಮತ್ತು  ಶೇ 7.5ರಷ್ಟು  ಹಣವನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕಾಯಮಗಳಿಗಾಗ ವಿನಿಯೀಗಸುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗದೆ. 

2. ಬುಡಕಟ್ಟು  ಜನರ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗ ಟರ ಸ್ು ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಘಗಳನ್ನು  ಪೊರ ೀತಿಾ ಹಿಸುವ 

ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ ಯೀಜನ್ನಯ ಮಾಗಮಸ್ತಚಿಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ ಷರತ್ತು ಗಳಿಗನ್ನಗುಣವಾಗ 75 

ಲಕ್ಷ ರೂ ವಿನಿಯೀಗಸಬೇಕು. 

ನಿಧಿಯ ಬ್ರಡುಗಡೆ: 

1. ಈ ಯೀಜನ್ನಯಡಿಯಲಿ್ಲ  MPLADS ಅನ್ನು  ಅನ್ನದ್ದನದ (Grants- in-Aid) ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  

ನೇರವಾಗ ಜಿಲಿಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಯೀಜನ್ನಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣವು ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ವಷಮ ವಿನಿಯೀಗ ವಾಗದಿದಾ ರೆ 

(Non-Lapsable). ಅದನ್ನು  ಮಾಂದಿನ ವಷಮದಲಿ್ಲ  ಬಳಸಿಕಳು ಬಹುದು. 

3. ಒಾಂದು ನಿದಿಮಷು  ವಷಮದಲಿ್ಲ  ನಿಧಿಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದಾ ರೆ, ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಯ ಅಹಮತ್ತಗೆ 

ಒಳಪ್ಟ್ಟು  ಮಾಂದಿನ ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

4. ಯೀಜನ್ನಯಡಿ ಸಂಸದರು ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡುವ ಪ್ರತರ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 

5. ಪೂಣಮಗಾಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಹಮತ್ತಯನ್ನು  ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಸಲು, ನಿಧಿಯನ್ನು  ಮಂಜೂರು 

ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನಗಳಿಸುವ ಏಜೆನಿಿ ಗಳನ್ನು  ಆಯೆ  ಮಾಡಲು, ಕಾಯಮಗಳಿಗೆ 

ಆದಯ ತ್ತ ನಿೀಡಲು, ಒಟಾು ರೆ ಕಾಯಾಮನ್ನಷ್ಯಠ ನವನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  

ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ತಳಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲಿಾ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

6. ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿ ವಷಮ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನದ ಹಂತದಲಿ್ಲರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಠ  10% 

ಯೀಜನ್ನಗಳನ್ನು  ಜಿಲಿಾ  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬೇಕು. 

ಕಾಯಕಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ತ: 

1. ಲ್ೀಕಸಭಾ ಸದಸಯ ರು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡಬೇಕಾಗರುವ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  

ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಬಹುದು. 

2. ರಾಜಯ ಸಭೆಯ ಚ್ಚನಾಯಿತ ಸದಸಯ ರು ತಾವು ಚ್ಚನಾಯಿತರಾದ ರಾಜಯ ದ ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ 

ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು  ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಬಹುದು. 

3. ಲ್ೀಕಸಭೆ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಸಭೆಯ ನಾಮನಿದೇಮಶಿತ ಸದಸಯ ರು ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಎಲಿ್ಲಯಾದರೂ 

ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನಕೆ್ಕ  ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  ಆಯೆ  ಮತ್ತು  ಶಿಫ್ರರಸಿು  ಮಾಡಬಹುದು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂವಿಧಾನ್- ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ಆಧಾರಗಳು, ವಿಕಸ್ನ್, ವೈಶಿಷ್ ಯ ಗಳು, ತ್ರದುದ ಪಡಿಗಳು, 

ಮಹತ್ವ ದ ನಿಬಂಧ್ನಗಳು ಮತ್ತು  ಮೂಲ ರಚನ. 
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ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರ ಆಡಳಿತ್: (President’s Rule in Delhi)                                           

 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಕೀವಿಡ್ -19 ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  ಭಾರಿ ಏರಿಕ್ಕ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಹಿನ್ನು ಲೆಯಲಿ್ಲ  

‘ಆಮ್ ಆದಿಮ  ಪ್ಕ್ಷ’ದ (AAP) ಶಾಸಕ ಶೀಯಬ್ ಇಕಾಬ ಲ್ ಅವರು ದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ರಾಷು ರಪ್ತಿ ಆಡಳಿತ 

ಹೇರಬೇಕ್ಕಾಂದು ಒತಾು ಯಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ?  

ಕೀವಿಡ್ -19 ರ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಿಾಂದ ಪಿೀಡಿತರಾದ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತನಗೆ ಅಥವಾ 

ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  ಸಾಧಯ ವಾಗುತಿು ಲಿ  ಎಾಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲಿಿ  ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಗಳ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  

ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರಬೇಕು ಎಾಂದು ಒತಾು ಯಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಪಿ ಸ್ತು ತ್ ಪರಿಸಿಥ ತ್ರಯ ಬಗೆಗ  ಹೈಕೀರ್ಟಕ ಮಾಡಿದ ಅವಲೀಕನ್ಗಳು: 

ಕೀವಿಡ್ -19 ಸೀಾಂಕಿತ ರೀಗಯ ಸಾವಿನ ಬಗೆು  ದುುಃಖ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುವ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ , ದೆಹಲ್ಲ 

ಹೈಕೀಟ್ಮ “ನಗರಿಕರ ಜಿೀವದ ಹಕಕ ನ್ನು  ರಕಿ್ತಸ್ತವಲಿಿ  ರಾಜಯ ವು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ” ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಈ ರೀಗಯ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಾಂದ ICU ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಲಭಯ  ಒದಗಸುವಂತ್ತ ಮನವಿ 

ಮಾಡುತು ಲೇ ಇತ್ತು . 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 21 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಖ್ಯತ್ರಿಪಡಿಸಿದ ‘ನಗರಿಕರ ಜಿೀವಿಸ್ತವ 

ಹಕಕ ನ್ನು ’ ರಕೆಿ ಸುವಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ವು ವಿಫಲವಾಗದೆ ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 

ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಂದಭಕದಲಿಿ  ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಗಳ ಆಡಳಿತ್: 

ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 356 ನೇ ವಿಧಿ ಅನವ ಯ, ಭಾರತದ ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳಿಗೆ, ರಾಜಯ ಸಕಾಮರ ವನ್ನು  

ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸಲು, ಮತ್ತು  ‘ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಆಡಳಿತವನ್ನು  ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗ ನಡೆಸಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿದ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿ ಉದು ವಿಸಿದೆ’ ಎಾಂದು ತಿೀಮಾಮನಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಶದ 

ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು  ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗದೆ. 

1. ಇದನ್ನು  ರಾಜಯ ತ್ತತ್ತಕ ಪರಿಸಿಥ ತ್ರ (State Emergency) ಅಥವಾ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಬ್ರಕಕ ಟ್ು  

(Constitutional Emergency)  ಎಿಂದು ಕ್ಕಡ ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಹೇರಿದ್ದಗ ಮಂತಿ್ರಮಂಡಲ ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿಿ  ಇರುವುದಲಿ . ಈ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ವಿಧಾನಸಭೆಯನ್ನು  ಅಮಾನತಿು ನಲಿ್ಲಡಲಾಗುತು ದೆ ಅಥವಾ ವಿಸಜಿಮಸಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರವು ಕೇಿಂದಿ  ಸ್ಕಾಕರದ ನೇರ ನಿಯಂತಿ್ಣಕೆಕ  ಬರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಪ್ರಲರು 

ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಯನ್ನು  ಪಿ ತ್ರನಿಧಿಸ್ತವ ರಾಜಯ ದ ಆಡಳಿತ್ ಮುಖಯ ಸ್ಥ ರಾಗಿ 

ಮುಿಂದುವರಿಯುತಾು ರೆ. 

  

ಸಂಸ್ದೀಯ ಅನ್ನಮೀದನ ಮತ್ತು  ಅವಧಿ: 

1. ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಹೇರಿದ ನಂತರ 2 ತ್ರಿಂಗಳಳಗಾಗಿ ಸಂಸತಿು ನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಿಾಂದ 

ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಅತಯ ಗತಯ . 

2. ಅನ್ನಮೀದನಯು ಎರಡೂ ಸ್ದನ್ಗಳಲಿಿ  ಸ್ರಳ ಬಹುಮತ್ದ ಮೂಲಕ ನ್ಡೆಯುತ್ು ದೆ, 

ಅಾಂದರೆ, ಸದನದ ಬಹುಪ್ರಲು ಸದಸಯ ರು ಹಾಜರಿರುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಮತದ್ದನ ಮಾಡುತಾು ರೆ. 

3. ಒಾಂದು ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಅಧಯ ಕ್ಷರ ಆಡಳಿತವು ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನಯಾದ ನಂತರ ಆರು 

ತ್ರಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರಬಹುದು. 

4. ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಗಳ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಗರಿಷಾ  ಮೂರು ವಷಕಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ು ರಿಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ತಿ ಆರು ತಿಾಂಗಳ ನಂತರ ಸಂಸತಿು ನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಿಾಂದ ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ ಪ್ಡೆಯುವುದು 

ಅಗತಯ ವಾಗರುತು ದೆ. 

ರಾಜಪ್ರಲರ ವರದ: 
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ಸಂವಿಧಾನ್ದ ವಿಧಿ 356 ರ ಪಿ ಕಾರ, ರಾಜಯ ಪ್ರಲರಿಾಂದ ವರದಿಯನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಥವಾ 

ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ಬಿಕೆಟಿು ನ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿ ಉದು ವಿಸಿದೆ ಎಾಂಬ ಅಾಂಶದಿಾಂದ ತೃಪಿು  ಹಾಂದಿದ ನಂತರ 

ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳು ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲ  ರಾಷು ರಪ್ತಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು  ವಿಧಿಸುತಾು ರೆ. ಆಗ ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಸರಕಾರ 

ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕಳುು ತು ದೆ. 

ಹಿಿಂತೆಗೆದುಕಳುಳ ವಿಕೆ : 

1. ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳ ಆಡಳಿತ ಘೀಷಣೆಯ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳು ರಾಜಯ  

ತ್ತತ್ತಮಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  ರದುಾ ಪ್ಡಿಸಬಹುದು. 

2. ಅಾಂತಹ ಘೀಷಣೆಗೆ ಸಂಸತಿು ನ ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನಯ ಅಗತಯ ವಿಲಿ . 

 
 

ಮರಾಠ ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ, ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂಕೀರ್ಟಕ: 
(Maratha quota unconstitutional, says SC) 
  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತ್ರು ೀಚೆಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ ಿ  ರಾಜಯ ದಲಿಿ  ಸ್ಕಾಕರಿ ಉದ್ಯ ೀಗಗಳು ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳಲಿಿ  

ಮರಾಠಾ ಸ್ಮುದಾಯಕೆಕ  ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರ ನಿೀಡುವ ಮಹಾರಾಷ್ ಿ ದ 

ಕಾನ್ಸನ್ನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂಕೀಟ್್ಮನ ಐದು ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ ಸಂವಿಧಾನ ಪಿೀಠ ರದುಾ ಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. 

‘ಮರಾಠಾ ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರ ಕಾಯದ ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ನವೆಾಂಬರ್ 2018 ರಲಿ್ಲ  ‘ಮಹಾರಾಷು ರ ರಾಜಯ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗ ಹಿಾಂದುಳಿದ 

ವಗಮಗಳ ಕಾಯಾ ’ (SEBC) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮರಾಠಾ ಸಮದ್ದಯಕೆ್ಕ  ಮೀಸಲಾತಿ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾಯಾ ಯನ್ನು  ಮಹಾರಾಷು ರ ರಾಜಯ  ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಮಗಳ ಆಯೀಗವು (M C 

ಗಾಯಕವಾಡ್ ಸಮತಿ) ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿತ್ತ. ನಂತರ ಈ ಕಾಯಾಯು ವಿಧಾನಮಂಡಲದ 

ಉಭಯ ಸದನಗಳಿಾಂದ ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಿತ್ತ. 

3. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೀಗಗಳಲಿ್ಲ  ಕರ ಮವಾಗ 12 ಮತ್ತು  13 ರಷ್ಟು  ಮರಾಠಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಿಾಂದ್ದಗ 

ಒಟಾು ರೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತಿಯನ್ನು  ಕರ ಮವಾಗ ಶೇಕಡಾ 64 ಮತ್ತು  65 ಕೆ್ಕ  (ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  

ಉದ್ಯ ೀಗಗಳಲಿಿ ) ಹೆಚಿಿ ಸಲಾಗದೆ. 

ನಯ ಯಾಿಂಗದ ಹಸ್ು ಕಿೆ ೀಪ: 

ಆರಂಭದಲಿ್ಲ , ‘ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗ ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಮಗಳು’ (SEBC) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ನಿೀಡಲಾದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಬ್ರಾಂಬೆ ಹೈಕೀಟ್್ಮನಲಿ್ಲ  ಸಾವಮಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕಿು  ಅಜಿಮಯ ಮೂಲಕ 

ಪ್ರ ಶಿು ಸಲಾಯಿತ್ತ. ಬ್ರಾಂಬೆ ಹೈಕೀಟ್ಮ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು  ಎತಿು ಹಿಡಿಯುವಾಗ, ಮೀಸಲಾತಿ 

ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು  ಶೇಕಡಾ 16 ರ ಬದಲು ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಶೇ 12 ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೀಗದಲಿ್ಲ  ಶೇ 13 ಕೆ್ಕ  ಇಳಿಸಬೇಕು 

ಎಾಂದು ಸ್ತಚಿಸಿತ್ತ. 

1. ಅದರಂತ್ತ ಮರಾಠಾ ವಿದ್ದಯ ರ್ಥಮಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೀಗಗಳಲಿ್ಲ  ಮೀಸಲಾತಿ 

ಒದಗಸಲು ಈ ಕಾಯಾ ಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಸ್ಯಪ್ು ಾಂಬರ್ 9, 2020 ರಂದು, ಮರಾಠಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಮತು ಾಂದು ಅಡಚಣೆ ಉಾಂಟಾಯಿತ್ತ, 

ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಇದರ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನವನ್ನು  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ತಡೆಹಿಡಿಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು  

ವಿಸೆ ೃತ ಪಿೀಠಕೆ್ಕ  ವಗಾಮಯಿಸುವಂತ್ತ ತಿಳಿಸಿ ಭಾರತದ ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಮಗೆ ಒಪಿು ಸಿತ್ತ. 

1992 ರ ಇಿಂದರಾ ಸಾಹಿು  ತ್ರೀಪ್ಪಕ: 

1992 ರ ಇಿಂದಿ  ಸಾಹಿು  VS ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಿೀಪಿಮನಲಿ್ಲ , ಮಂಡಲ್ 

ಆಯೀಗದ ವರದಿಯನ್ನು  ಎತಿು ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಎರಡು ಪ್ರ ಮಖ ಪೂವಮನಿದಶಮನಗಳನ್ನು  

ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. 
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1. ಮೊದಲನ್ನಯದ್ದಗ, ಒಾಂದು ಸಮದ್ದಯಕೆ್ಕ  ಮೀಸಲಾತಿ ನಿೀಡುವ ಅಹಮತಾ 

ಮಾನದಂಡವೆಾಂದರೆ ಅದರ “ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿಾಂದುಳಿದಿರುವಿಕ್ಕ” ಎಾಂದು 

ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಅಭಿಪ್ರರ ಯಪ್ಟಿು ದೆ. 

2. ಎರಡನ್ನಯದ್ದಗ, ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಲಂಬ ಮೀಸಲಾತಿಯ 50% ಮತಿಯನ್ನು  ಪುನರುಚಿ ರಿಸಿತ್ತ, 

ಆಡಳಿತದಲಿ್ಲ  “ದಕ್ಷತ್ತ” ಯನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುದು ಅಗತಯ ವೆಾಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತ. ಆದ್ದಗೂಯ , 

“ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದಭಮಗಳನ್ನು ” ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಈ 50% ಮತಿ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ 

ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 

Note- ಪ್ರ ಸುು ತ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಮರಾಠ ಸಮದ್ದಯಕೆ್ಕ  ಮೀಸಲಾತಿ ನಿೀಡಲು ಅಸಾಧಾರಣ 

ಎನ್ನು ವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿ ಸೃರ್ಷು ಯಾಗಲಿ  ಎಾಂದು ನಾಯ . ಅಶೀಕ್ ಭೂಷನ್ ನೇತೃತವ ದ 

ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯ ಯಪಿೀಠವು ಹೇಳಿದೆ. 

ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಾಯ ಯಪಿೀಠವು 1992 ರ ಇಾಂದಿರಾ ಸಾಹಿು  ತಿೀಪ್ಮನ್ನು  ಮರುಪ್ರಿಶಿೀಲನ್ನಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸುವ 

ಅಗತಯ ವಿಲಿ . ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತಿೀಪುಮಗಳ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಪ್ದೇಪ್ದೇ ಈ ತಿೀಪ್ಮನ್ನು  ಎತಿು  ಹಿಡಿಯಲಾಗದೆ 

ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

  

ಮರಾಠ ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರ ಕಾಯದ ಯನ್ನು  ರದುದ ಪಡಿಸ್ಲು ಕಾರಣಗಳೇನ್ನ? 

1. ಮರಾಠಾ ಸಮದ್ದಯಕೆ್ಕ  ಮೀಸಲಾತಿ ನಿೀಡಿದಾ ರಿಾಂದ, ಮೀಸಲಾತಿ ಮತಿ 50 ಪಿ ತ್ರಶತ್ 

ಮಿತ್ರಯನ್ನು  ಮಿೀರಿದೆ. 

2. ಮರಾಠಾ ಸಮದ್ದಯಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿೀಡುವುದು ಸಂವಿಧಾನ್ದ ವಿಧಿ 14 

(ಸ್ಮಾನ್ತೆಯ ಹಕುಕ ) ಮತ್ತು  21 (ಕಾನ್ಸನಿನ್ ಸ್ರಿಯಾದ ಪಿ ಕಿ್ತಯ) 

ಉಲಿಿಂಘಿಸ್ತತ್ು ದೆ ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 

ಮಹಾರಾಷ್ ಿ  ಸ್ಕಾಕರದ ವಾದಗಳು: 

1. ಇಾಂದರ  ಸಾಹಿು  ತಿೀಪ್ಮನ್ನು  ಮರುಪ್ರಿಶಿೀಲನ್ನಗಾಗ 11 ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರ ಪಿೀಠಕೆ್ಕ  ಉಲಿೆ ೀಖಸಬೇಕು, 

ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಇದು ಅನಿಯಂತಿರ ತ ಮತಿಯನ್ನು  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುತು ದೆ, ಇದರ ಕುರಿತ್ತ ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  

ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚಮ ಮಾಡಲಾಗಲಿ . 

2. ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿಯಾಗ, ಇಾಂದರ  ಸಾಹಿು  ನಂತರದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ನಿೀಡಿದ ಕ್ಕಲವು 

ತಿೀಪುಮಗಳಲಿ್ಲ , ಈ ನಿಯಮಕೆ್ಕ  ಸವ ತಃ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡಿದೆ. 

1992 ರ ತ್ರೀಪಕನ್ನು  ಮರುಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ತವ ಕುರಿತ್ತ ನಯ ಯಾಲಯವು ಹೇಳಿರುವುದೇನ್ನ? 

ಪ್ರ ಕರಣವನ್ನು  ಮರುಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸುವ ಅಗತಯ ವಿಲಿ  ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 

1992 ರಲಿ್ಲ  50% ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮತಿಯನ್ನು  ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಅನಿಯಂತಿರ ತವಾಗ ನಿಧಮರಿಸಿದರೂ, 

ಈಗ ಅದನ್ನು  ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗದೆ ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 

  

ಮರಾಠಾ ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರಯು ಏಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಿ ಕರಣವಾಗಲಾರದು? 

ಮರಾಠಾ ಸಮದ್ದಯವು ಪ್ರ ಭಾವಶಾಲ್ಲ  ಸಮದ್ದಯವಾಗದೆ, ಮತ್ತು  ಅವರು ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಜಿೀವನದ 

ಮಖಯ ವಾಹಿನಿಯಲಿ್ಲ  ಸೇರಿದ್ದಾ ರೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ,ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರ ಕರಣವೆಾಂದು 

ನಾಯ ಯಾಲಯ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿಲಿ . 

‘ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗಕಗಳನ್ನು ’ (SEBCs) ಗುರುತ್ರಸ್ತವ 

ರಾಜಯ ದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  102 ನೇ ತ್ರದುದ ಪಡಿಯ ಕುರಿತ್ತ ನಯ ಯಾಲಯದ ಅಭಿಪಿ್ರಯವೇನ್ನ? 

ಸಂವಿಧಾನ್ (102ನೇ ತ್ರದುದ ಪಡಿ) ಕಾಯದ , 2018 ರ ಪಿ ಕಾರ, ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗಕಗಳ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ 

ಆಯೀಗಕೆಕ  ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಾಾ ನಮಾನ ನಿೀಡಲಾಗದೆ. 

ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗಕಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸಿ ಅಧಿಸೂಚಸ್ತವ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲಾಗದೆ. 
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ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನವನ್ನು  ಅನೇಕ ರಾಜಯ ಗಳು ಪ್ರ ಶಿು ಸಿವೆ, ಮತ್ತು  ಈ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯು ತಮಮ  

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಮೊಟಕುಗಳಿಸುತು ದೆ ಎಾಂದು ಅವುಗಳು ವಾದಿಸಿವೆ. 

1. ಆದ್ದಗೂಯ , 102 ನೇ ತಿದುಾ ಪ್ಡಿಯ ಸಾಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಾಂಧುತವ ವನ್ನು  ಸಾವಿಧಾನಿಕ ನಾಯ ಯಪಿೀಠವು 

ಸವಾಮನ್ನಮತದಿಾಂದ ಎತಿು ಹಿಡಿದಿದೆ. 

2. ನಾಯ ಯಪಿೀಠದ ಬಹುಮತದ ಅಭಿಪ್ರರ ಯದ ಪ್ರ ಕಾರ, ‘ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗ ಮತ್ತು  ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗ 

ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಮಗಳನ್ನು ’ (SEBCs) ಕಾಂದಿರ ೀಯವಾಗ ಗುರುತಿಸಲಾಗದಾ ರೂ, ರಾಜಯ  

ಸಕಾಮರಗಳಿಗೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ನಿಧಮರಿಸಲು ಮತ್ತು  “ಸಹಕಾರಿ ಫೆಡರಲ್ಲಸಂ” ನ 

ತತವ ವನ್ನು  ಎತಿು ಹಿಡಿಯಲು ನಿದಿಮಷು  ನಿೀತಿಯನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವಿರುತು ದೆ. 

  

ಮರಾಠ ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರ: ಇಲಿಿಯವರೆಗೆ.. 

*ಜೂನ್ 2017: ಮರಾಠ ಸಮದ್ದಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಮಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಾ ನಮಾನ ಅಧಯ ಯನ 

ನಡೆಸಲು ರಾಜಯ  ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಮಗಳ ಆಯೀಗವನ್ನು  ಮಹಾರಾಷು ರ ಸಕಾಮರ ರಚಿಸಿತ್ತು . 

*ಜುಲೈ 2018: ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯ ೀಗದಲಿ್ಲ  ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಒತಾು ಯಿಸಿ ಮರಾಠ ಸಮದ್ದಯದಿಾಂದ 

ಹಿಾಂಸಾತಮ ಕ ಪ್ರ ತಿಭಟನ್ನ. 

*ನವೆಾಂಬರ್ 15, 2018: ಮಹಾರಾಷು ರ ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  ವರದಿ ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ಹಿಾಂದುಳಿದ ವಗಮಗಳ ಆಯೀಗ. 

*ನವೆಾಂಬರ್ 30, 2018: ಮರಾಠರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗ ಹಿಾಂದುಳಿದ ಸಮದ್ದಯಕೆ್ಕ  

ಸೇರಿದವರು ಎಾಂದು ಸಕಾಮರದಿಾಂದ ಘೀಷಣೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯ ೀಗದಲಿ್ಲ  ಶೇ 16ರಷ್ಟು  ಮೀಸಲಾತಿ 

ನಿೀಡುವ ಮಸ್ತದೆ ಅಾಂಗೀಕಾರ. 

*ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್ 3, 2018: ಸಕಾಮರದ ನಿಧಾಮರ ಪ್ರ ಶಿು ಸಿ ಬ್ರಾಂಬೆ ಹೈಕೀಟ್್ಮನಲಿ್ಲ  ಹಲವರಿಾಂದ ಅಜಿಮ 

ಸಲಿ್ಲಕ್ಕ, ಮಧಯ ಾಂತರ ತಡೆ ನಿೀಡಲು ಕೀಟ್ಮ ನಕಾರ. 

*ಫೆಬುರ ವರಿ 6, 2019: ವಿಭಾಗೀಯ ಪಿೀಠದಿಾಂದ ಅಾಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ; ಆದೇಶ ಕಾಯಿಾ ರಿಸಿದ ಕೀಟ್ಮ. 

*‘ಮರಾಠರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ಮಹಾರಾಷು ರ ಸಕಾಮರ ರೂಪಿಸಿದಾ  ನಿಯಮವನ್ನು  

ಬ್ರಾಂಬೆ ಹೈಕೀಟ್್ಮ 2019ರ ಜೂನ್್ನಲಿ್ಲ  ಎತಿು  ಹಿಡಿದಿತ್ತು . 

  

ದಯವಿಟ್ು  ಗಮನಿಸಿ: 

ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರ– ಮಂಡಲ್್ ತ್ರೀಪಕನ್ನು  ಪ್ಪನ್ರ್ ಪರಿಶಿೀಲಿಸ್ಬೇಕೇ ಎಿಂಬ ‘ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ’ ವಿಚಾರಣೆ 

ಎಷ್್ಟ  ತ್ಲೆಮಾರು ಮಿೀಸ್ಲಾತ್ರ ಬೇಕು: ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಪಿ ಶ್ು : 

ಉದ್ಯ ೀಗ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದಲಿ್ಲ  ಇನ್ನು  ಎಷ್ಟು  ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಾಂದುವರಿಸಬೇಕು 

ಎಾಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮ ಪ್ರ ಶ್ನು  ಮಾಡಿದೆ. 

ಮರಾಠಾ ಕೀಟಾ ಪ್ರ ಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಲ್್ ತಿೀಪಿಮನ ಬಗೆು  

ಮರುಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬೇಕಾದ ಅಗತಯ ವಿದೆಯೇ ಎಾಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಅವಲ್ೀಕಿಸುವ ವೇಳೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟ್ಮ ಈ ಪ್ರ ಶ್ನು  ಕಳಿತ್ತ. 

ಮರಾಠಾ ಕೀಟಾ ಪ್ರ ಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಮಂಡಲ್್ ತಿೀಪಿಮನ ಬಗೆು  

ಮರುಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಬೇಕಾದ ಅಗತಯ ವಿದೆಯೇ ಎಾಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು  ಅವಲ್ೀಕಿಸುವ ವೇಳೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂ 

ಕೀಟ್ಮ ಈ ಪ್ರ ಶ್ನು  ಕಳಿತ್ತ. 

ಒಾಂದು ವೇಳೆ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಶೇ 50ರಷ್ಟು  ಮತಿಯನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಹಾಕಿದರೆ ‘ಫಲ್ಲತಾಾಂಶದಲಿ್ಲ  ಅಸಮಾನತ್ತ’ 

ಇರುತು ದೆಯಾ ಎಾಂದೂ ಮಹಾರಾಷು ರ ಪ್ರ ಹಾಜರಾದ ಹಿರಿಯ ವಕಿೀಲರನ್ನು  ಕಳಿತ್ತ. 

‘ಬದಲಾದ ಸನಿು ವೇಶಗಳನ್ನು  ಗಮನದಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೀಟಾಗಳನ್ನು  ಸರಿಪ್ಡಿಸಲು 

ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳು ಅದನ್ನು  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು  1931ರ ಜನ್ಗಣತ್ರಯ ಆಧಾರದಲಿಿ  

ಮಂಡಲ್ ತ್ರೀಪಕನ್ನು  ರೂಪ್ತಸ್ಲಾಯಿತ್ತ, ಈಗ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಅಧಿಕವಾಗದೆ, ದ್ಡಡ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯಲಿ್ಲ  

ಜನರು ಈಗಲೂ ಹಿಾಂದುಳಿದಿದ್ದಾ ರೆ, ಹಿೀಗಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು  ಶೇ 50ರ ಮತಿಯಿಾಂದ 

ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಅಗತಯ  ಇದೆ’ ಎಾಂದು ಮಹಾರಾಷು ರ ವಾದಿಸಿತ್ತ. 

‘ಹಿಾಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯಲಿ್ಲದುಾ  ಮಾಂದೆ ಬಂದವರನ್ನು  ಮೀಸಲಾತಿಯಿಾಂದ ಹರಗಡುವುದಕೆಾ ಗಯೇ 

ಮಂಡಲ್್ ತಿೀಪಿಮನ ಪುನರ್ ಪ್ರಿಶಿೀಲನ್ನಯ ಅಗತಯ  ಎದುರಾಗದೆ’ ಎಾಂದು ಪಿೀಠ ಹೇಳಿತ್ತ. 
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ಸಂವಿಧಾನ್ದ 164 (3) ನೇ ವಿಧಿ: 

ಸಂದಭಕ: 

ಕರಳದಲಿ್ಲ  ಹಸ ಸಕಾಮರಕೆಾ ಗ ಆನ್್ಲೈನ್ ಪ್ರ ಮಾಣವಚನದ ಬೇಡಿಕ್ಕ ಹೆಚಿಾ ಗುತಿು ದಾ ಾಂತ್ತ, ಸ್ಕಾಕರವು 

ಆನ್್ಲೈನ್ ಮಡ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕಳಳ ಲು ಕಾನ್ಸನ್ನಬದಧ ವಾಗಿ ಯಾವುದೇ 

ನಿಬಕಿಂಧ್ವಿಲಿ  ಎಿಂದು ನಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಹೇಳಿದಾದ ರೆ. 

  

ಈ ನಿಟ್ಿ ನ್ಲಿಿ  ಇರುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ನಿಬಂಧ್ನಗಳು ಏನ್ನ? 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 164 (3) ನೇ ವಿಧಿಯ ಪಿ ಕಾರ, “ಒಬಬ  ಮಂತಿರ  ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕಳುು ವ ಮೊದಲು, 

ರಾಜಯ ಪ್ರಲರು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂರನೇ ಅನ್ನಸೂಚಯಲಿಿ  ಈ ಉದೆಾ ೀಶಕೆಾ ಗ ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದ 

ಸವ ರೂಪ್ಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು  ಗೌಪ್ಯ ತ್ತಯ ಪ್ರ ಮಾಣವಚನವನ್ನು  ನಿೀಡುತಾು ರೆ.” 

1. ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ  ಭೌತಿಕ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲಯೇ ಪ್ರ ಮಾಣವಚನ ಸಿವ ೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಒತ್ತು  

ನಿೀಡಿರದ ಕಾರಣ ಆನ್್ಲೈನ್ ಪ್ರ ಮಾಣವಚನಕೆ್ಕ  ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧವಿಲಿ . 

ಅಗತ್ಯ ತೆ: 

1. ಕೀವಿಡ್ -19 ರ ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ಪ್ರ ಸರಣವನ್ನು  ದೃರ್ಷು ಯಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕಾಂದು ಪ್ರ ಮಾಣವಚನ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲು ಭಾರತಿೀಯ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಂಘ ಸೇರಿದಂತ್ತ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಆನ್್ಲೈನ್ 

ಮಾಧಯ ಮವನ್ನು  ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸಿವೆ. 

2. ಇದಲಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಮಾಮತೃರು ‘ಆನ್್ಲೈನ್’ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಆಗಮನವನ್ನು  ಊಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ  

ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಸಂವಿಧಾನದಲಿ್ಲ , ಮಂತಿರ ಗಳು ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕಳು ಬೇಕ್ಕಾಂಬುದರ ಬಗೆು  

ಯಾವುದೇ ಉಲಿೆ ೀಖವಿಲಿ . 

 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 311 ನೇ ವಿಧಿ: 

 

ಸಂದಭಕ: 

ಸೇವೆಯಿಾಂದ ಅಮಾನತ್ತಗಾಂಡಿದಾ  ಮಹಾರಾಷು ರ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು  ಮಾಂಬೈ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 

ಆಯುಕು ರು ಭಾರತಿೀಯ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 311 (2) (ಬ್ರ) ಉಪವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಇಲಾಖ್ಯ 

ವಿಚಾರಣೆಯಿಲಿದೆ ಸೇವೆಯಿಿಂದ ವಜ್ವಗಳಿಸಿದಾದ ರೆ. 

  

ಸಾವಕಜನಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ಇರುವ ಸ್ತರಕ್ಷತೆಗಳು: 

ವಿಧಿ 311 (1) ರ ಪಿ ಕಾರ: ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕನನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರಕೆ್ಕ  

ಅಧಿೀನವಾಗರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರದಿಾಂದ ಅವರನ್ನು  ವಜಾಗಳಿಸಲು ಅಥವಾ ತ್ತಗೆದುಹಾಕಲು 

ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . 

ವಿಧಿ 311 (2) ರ ಪಿ ಕಾರ: ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕನಬಬ  ತನು  ವಿರುದಧ ದ ಆರೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ 

ಅವನ ವಿರುದಧ  ತ್ತಗೆದುಕಳು ಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿರುವ ಕರ ಮಗಳ ವಿರುದಧ  ವಿಚಾರಣೆಯ ಕುರಿತ್ತ 

ಸಮಂಜಸವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು  ನಿೀಡದ ಹರತ್ತ ಅವರನ್ನು  ಕಚೇರಿಯಿಾಂದ ತ್ತಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲಿ  

ಅಥವಾ ವಜಾಗಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ಅವರ ಶ್ನರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ . 

  

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 311 ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಸ್ತರಕ್ಷತೆಗಳು: 
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ಆಟಿಕಕಲ್ 311 ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತ್ತಯ ಗುರಾಣಿಯಾಗ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿದೆ, 

ಅದು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಆರೀಪ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯಯನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು  

ನಿೀಡುತು ದೆ, ಇದರಿಾಂದ ಅವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನು  ನಿರಂಕುಶವಾಗ ಅಥವಾ ಏಕಪ್ಕೆಿ ೀಯವಾಗ 

ಸೇವೆಯಿಾಂದ ವಜಾಗಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಸಮಂಜಸವಾದ 

ಅವಕಾಶವನ್ನು  ನಿೀಡದ ಹರತ್ತ ಅವರನ್ನು  ಕಚೇರಿಯಿಾಂದ ವಜಾಗಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಎಾಂಬ 

ಸುರಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ಖ್ಯತರಿಪ್ಡಿಸುತು ದೆ. ಆದರೆ, 

ಸಂವಿಧಾನ್ದ 311 (2) (ಬ್ರ) ಉಪವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಈ ಸುರಕ್ಷತ್ತಗಳಿಗೆ 

ವಿನಾಯಿತಿ(exceptions)ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗದೆ. 

ಅದು ಹಿೀಗೆ ಹೇಳುತು ದೆ, “ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ರುವ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ವಜಾಗಳಿಸುವುದು 

ಅಥವಾ ತ್ತಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಆ ವಯ ಕಿು ಯ ಸೇವಾ ಶ್ನರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿತಗಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ 

ಹಾಂದಿರುವ ನಿದಿಮಷು  ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಕ್ಕಲವು ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ ವಜಾಗಳಿಸುವಿಕ್ಕಯ ನಿಧಾಮರವು 

ಸಮಂಜಸವಾಗದೆ ಎಾಂದು ತೃಪಿು ಪ್ಟು ರೆ ತನು  ನಿಧಾಮರವನ್ನು  ಆ ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಲ್ಲಖತವಾಗ 

ದ್ದಖಲ್ಲಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅಾಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು  ನಡೆಸುವುದು ಸಮಂಜಸವಾಗ ಪ್ರರ ಯೀಗಕವಲಿ ” 

ಎಾಂದು ಹೇಳುತು ದೆ ಅಥವಾ ಆರೀಪಿತ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕನ ವಿರುದಧ ದ ಆರೀಪ್ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ವಿಚಾರಣೆ 

ನಡೆಸುವುದನ್ನು  ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು ಎಾಂದು ಹೇಳುತು ದೆ. 

  

ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 311 (2) ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ವಜ್ವಗಳಿಸ್ತವಿಕೆಯ ನಿಧಾಕರವನ್ನು  ಸ್ಕಾಕರಿ ನೌಕರನ್ನ 

ಪಿ ಶಿು ಸ್ಬಹುದೇ? 

ಹೌದು, ಈ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಜಾಗಳಿಸಲಾದ ಸಕಾಮರಿ ನೌಕರನ್ನ ರಾಜಯ  ಆಡಳಿತ 

ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ಅಥವಾ ಕಾಂದರ  ಆಡಳಿತ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ (CAT) ಅಥವಾ ನಾಯ ಯಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ  ಈ 

ವಜಾಗಳಿಸುವಿಕ್ಕಯ ನಿಧಾಮರದ ವಿರುದಧ  ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಶಿು ಸಬಹುದು. 

 
 

 
 

ವಿಷಯಗಳು : ವಿವಿಧ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದೆದ ಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತ್ರ,ವಿವಿಧ್ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ 

ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಕಾಯಕಗಳು ಮತ್ತು  ಜವಾಬಾದ ರಿಗಳು. 

ಕಲಿಜಿಯಂ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತ್ರೀಯ ಚುನವಣಾ ಆಯೀಗದ 

ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡಿ: 
(Appoint ECI members via collegium)  

ಸಂದಭಕ: 

‘ಭಾರತದ ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗ’ (Election Commission of India- ECI)ದ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ನೇಮಕ 

ಮಾಡಲು ಸವ ತಂತರ  ಕಲ್ಲಜಿಯಂ ರಚಿಸುವಂತ್ತ ಒತಾು ಯಿಸಿ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮನಲಿ್ಲ  ಅಜಿಮ 

ಸಲಿ್ಲ ಸಲಾಗದೆ. 

1. ‘ಅಸೀಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕಿಟಿಕ್ ರಿಫಾಮ್ೂ ಕ’ ಎಾಂಬ ಸಕಾಮರೇತರ ಸಂಸ್ಯಾ  ಯು ಈ 

ಅಜಿಮಯನ್ನು  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದೆ. 

ಸ್ವ ತಂತಿ್  ಕಲಿಜಯಂನ್ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಸುು ತ ಕಾಯಮವಿಧಾನವು ಸಂಪೂಣಮವಾಗ 

ಕಾಯಾಮಾಂಗದಿಾಂದ ಮಾಡಲು ಟಿು ದೆ, ಇದು ಸಂವಿಧಾನ್ದ 324 (2) ನೇ ವಿಧಿಗೆ 

ಹಿಂದಕೆಯಾಗುವುದಲಿ  ಎಾಂದು ಅಜಿಮಯಲಿ್ಲ  ಹೇಳಲಾಗದೆ. 

1. ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ ಸದಸಯ ರ ನೇಮಕಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಕಾಯಮನಿವಾಮಹಕರು ತಮಮ  

ಇಷು ದ ಆಯುಕು ರನ್ನು  ಆಯೆ  ಮಾಡಿ ನೇಮಸುವ (Pick and Choose) ವಿಧಾನವು ಮಖಯ ವಾಗ 
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ಯಾವ ಸವ ತಂತರ  ಉದೆಾ ೀಶಕೆಾ ಗ ಆಯೀಗದ ರಚನ್ನಯಾಗದೆಯೀ ಅದರ ರಚನ್ನಯ 

ಅಡಿಪ್ರಯವನ್ನು  ಉಲಿಾಂಘಿಸುತು ದೆ. ಮತ್ತು , ಆ ಮೂಲಕ, ಚುನವಣಾ ಆಯೀಗವನ್ನು  

ಕಾಯಕಿಂಗದ ಇನು ಿಂದು ಶಾಖ್ಯಯನು ಗಿ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

 ಈ ಸ್ಮಯದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ ವು ನಮಮ  ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ರಚನ್ನಯ ಒಾಂದು ಅಾಂಶವಾಗದೆ, ಮತ್ತು  ಮಕು  ಮತ್ತು  

ನಾಯ ಯಯುತ ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ಮತ್ತು  ನಮಮ  ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಆರೀಗಯ ಕರ 

ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ ವನ್ನು  ಕಾಪ್ರಡಿಕಳು ಲು ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗವು ರಾಜಕಿೀಯ ಮತ್ತು  /ಅಥವಾ 

ಕಾಯಮನಿವಾಮಹಕ / ಕಾಯಾಮಾಂಗದ ಹಸು ಕೆ್ಕ ೀಪ್ದಿಾಂದ ಮಕು ವಾಗರಬೇಕು. 

  

ಈ ಸಂದಭಕದಲಿಿ  ವಿವಿಧ್ ತ್ಜ್ಞರ ಸ್ಮಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿದ ಶಿಫಾರಸ್ತಗಳು: 

1. 255 ನೇ ಕಾನ್ಸನ್ನ ಆಯೀಗದ ವರದಯು, ಎಲಿಾ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರನ್ನು  

ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ , ಲ್ೀಕಸಭೆಯಲಿ್ಲನ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು  ಭಾರತದ ಮಖಯ  

ನಾಯ ಯಮೂತಿಮಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡ ಮೂವರು ಸದಸಯ ರ ಕಲ್ಲಜಿಯಂ ಅಥವಾ ಆಯೆ  

ಸಮತಿಯಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲ್ೀಚಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಎಾಂದು 

ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದೆ. 

2. ಎರಡನೇ ಆಡಳಿತ್ ಸ್ತಧಾರಣಾ ಆಯೀಗವು 2007 ರ ಜನವರಿಯಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ನಾಲೆ ನೇ 

ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ತಟಸಾ  ಮತ್ತು  ಸವ ತಂತರ  ಕಲ್ಲಜಿಯಂ ರಚನ್ನಗೆ ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರ ಧಾನಿ 

ನೇತೃತವ ದ ಈ ಕಲ್ಲಜಿಯಂನಲಿ್ಲ , ಲ್ೀಕಸಭಾ ಸಿು ೀಕರ್, ಲ್ೀಕಸಭೆಯ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ 

ನಾಯಕ, ಕಾನ್ನನ್ನ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಸಭೆಯ ಉಪ್ರಧಯ ಕ್ಷರು ಇತರ ಸದಸಯ ರಾಗ ಇರಬೇಕು. 

3. ಡಾ. ದನೇಶ್ ಗೀಸಾವ ಮಿ ಸ್ಮಿತ್ರ, 1990 ರ ಮೇನಲಿ್ಲ  ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ವರದಿಯಲಿ್ಲ , ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ಆಯೀಗಕೆ್ಕ  ಆಯುಕು ರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗ ತಟಸಾ  ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಭಾರತದ ಮಖಯ  

ನಾಯ ಯಮೂತಿಮ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಮಾಲ್ೀಚನ್ನ 

ನಡೆಸಲು ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದೆ. 

4. ನಯ ಯಮೂತ್ರಕ ತಾಕುಕಿಂಡೆ ಸ್ಮಿತ್ರ ತನು  1975 ರ ವರದಿಯಲಿ್ಲ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯೀಗದ 

ಸದಸಯ ರನ್ನು  ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳು, ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ , ಲ್ೀಕಸಭೆಯ ವಿರೀಧ ಪ್ಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು  

ಭಾರತದ ಮಖಯ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಮಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡ ಸಮತಿಯಾಂದಿಗೆ ಸಮಾಲ್ೀಚಿಸಿ 

ಅವರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕ್ಕಾಂದು ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

 ಪಿ ಸ್ತು ತ್ದ ನೇಮಕಾತ್ರ ವಯ ವಸ್ಯಥ : 

ನೇಮಕಾತ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ VS ಕಾಯಕನಿವಾಕಹಕ ಅಧಿಕಾರಗಳು: 

‘ಮುಖಯ  ಚುನವಣಾ ಆಯುಕು ರು’ (CEC) ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಚುನವಣಾ ಆಯುಕು ರ (EC) 

ನೇಮಕಕೆಕ  ಸಂವಿಧಾನ್ವು ಯಾವುದೇ ನಿಗದತ್ ಕಾಯಕವಿಧಾನ್ವನ್ನು  ಸೂಚಸ್ತವುದಲಿ . 

1. ಪ್ರ ಸುು ತ, ‘ಮುಖಯ  ಚುನವಣಾ ಆಯುಕು ರು’ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಚುನವಣಾ ಆಯುಕು ರ 

ನೇಮಕವನ್ನು  ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಗಳು ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಮಾಡಿದ ಶಿಫ್ರರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ. ಆದಾ ರಿಾಂದ, ‘ಮಖಯ  ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರು’ ಮತ್ತು  ಇತರ ಚ್ಚನಾವಣಾ 

ಆಯುಕು ರ ನೇಮಕವು ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರಗಳ ಕಾಯಕನಿವಾಕಹಕ ಅಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ. 

2.  ಆದ್ದಗೂಯ , 324 (5) ನೇ ವಿಧಿ ಪಿ ಕಾರ, ಚ್ಚನಾವಣಾ ಆಯುಕು ರ ಸೇವಾ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು  

ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಸತಿು ಗೆ ಇದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಆಡಳಿತ್, ಪ್ರರದಶಕಕತೆ ಮತ್ತು  ಹಣೆಗಾರಿಕೆ, ಇ-ಆಡಳಿತ್ – ಅನ್ವ ಯಗಳು, 

ಮಾದರಿಗಳು, ಯಶಸ್ತೂ ಗಳು, ಮಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು  ಭವಿಷಯ ದ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು; 

ನಗರಿಕರ ಸ್ನ್ು ದುಗಳು, ಪ್ರರದಶಕಕತೆ ಮತ್ತು  ಉತ್ು ರದಾಯಿತ್ವ  ಮತ್ತು  

ಸಾಿಂಸಿಥ ಕ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಕಿಮಗಳು. 
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ಚುನವಣಾ ಬಾಿಂಡುಗಳು: 

 

ಸಂದಭಕ: 

ಸ್ಯು ೀಟ್ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ (SBI) ಏಪಿರ ಲ್ 1 ರಿಾಂದ 10 ರವರೆಗೆ ₹ 695.34 ಕೀಟಿ ಮೌಲಯ ದ 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳನ್ನು  ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತ, ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ತಮಳುನಾಡು, ಪುದುಚೇರಿ, 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸಿಾ ಾಂ ಮತ್ತು  ಕರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಿಗೆ ಚ್ಚನಾವಣೆಯು ಭರದಿಾಂದ ಸಾಗತ್ತು . 

  

2018 ರಲಿ್ಲ  ಯೀಜನ್ನ ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ್ದಗನಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚ್ಚನಾವಣೆಗಳಲಿ್ಲ  

ಮಾರಾಟವಾದ ಅತಿಹೆಚಿಿ ನ ಮೊತು ವಾಗದೆ. 

ಚುನವಣಾ ಬಾಿಂಡುಗಳು ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಈ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  2017 ರ ಕಾಂದರ  

ಬಜೆಟ್ ನಲಿ್ಲ  ಘೀರ್ಷಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಚ್ಚನಾವಣಾ ಬ್ರಾಂಡ್ (electoral bond) 

ಯೀಜನ್ನಯು ಬಡಿಡ ರಹಿತ ಧಾರಕ 

ಹಣವನ್ನು  (Interest-Free Bearer 

Instrument) ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ 

ಅನಾಮಧೇಯವಾಗ ದೇಣಿಗೆ ನಿೀಡುವ 

ಆರ್ಥಮಕ ಸಾಧನವಾಗದೆ ಅಥವಾ 

ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನಾಮಧೇಯವಾಗ 

ಹಣ ಒದಗಸಲು ಬಳಸುವ ಬಡಿಡ ರಹಿತ 

ವಿಶೇಷ ಪ್ರವತಿ ಸಾಧನಗಳಾಗವೆ. 

2. ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಆರ್ಥಮಕ ಸಹಾಯ ಪ್ಡೆಯುವವರನ್ನು  (ಮಖಯ ವಾಗ ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ಕ್ಷ) 

ಅದರ ಮಾಲ್ಲೀಕರು ಎಾಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಈ ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂ, 10,000 ರೂ, 1 ಲಕ್ಷ, 10 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು  1 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳಂತ್ತ 

ದಿವ ಗುಣ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದಕಾಕ ಗಿ ಗರಿಷಾ  ಮಿತ್ರಯನ್ನು  

ನಿಗದಪಡಿಸ್ಲಾಗಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಸ್ಯು ೀಟ್ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ (SBI) ಮಾತರ  ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು  

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಹಾಂದಿರುವ ಏಕೈಕ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಆಗದೆ. 

4. ಈ ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳನ್ನು  ವಿತರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಎನ್ ಕಾಯ ಶ್ ಮಾಡಲು ಸ್್ಯ ೀರ್ಟ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಿಂಡಿಯಾಕೆಕ  ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.ಈ ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳು ವಿತರಣೆಯ ದಿನಾಾಂಕದಿಾಂದ ಹದಿನೈದು 

ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾನಯ ವಾಗರುತು ವೆ. 

5. ದ್ದನಿಗಳು ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಿ ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದ್ದನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು  

ದ್ದನವಾಗ ಪ್ಡೆದ ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ಕ್ಷವು ಅದರ ಅಧಿಕೃತ/ಗತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದ ಖ್ಯತ್ತಯ ಮೂಲಕ 15 

ದಿನಗಳಳಗೆ ಎನ್ ಕಾಯ ಶ್ ಮಾಡಿಕಳು ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳನ್ನು  ನಗದಿೀಕರಿಸಿ 

ಕಳು ಬಹುದ್ದಗದೆ. 

6. ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು  ಅಥವಾ ಒಾಂದು ಸಂಸ್ಯಾಯು ಎಷ್ಟು  ಬೇಕಾದರೂ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಬಹುದು 

ಇದಕೆ್ಕ  ಯಾವುದೇ ಮತಿಯಿಲಿ . 

7. ಒಾಂದು ವೇಳೆ ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ಕ್ಷವೂ 15 ದಿನಗಳಳಗಾಗ ಈ ಬ್ರಾಂಡುಗಳನ್ನು  ನಗದಿೀಕರಿಸಿ 

ಕಳು ದಿದಾ ರೆ ಭಾರತಿೀಯ ಸ್ಯು ೀಟ್ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಇವುಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ ಗಳ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ 

ಜಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

8. ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳಲಿ್ಲ  ದ್ದನಿಗಳ ಹೆಸರನಾು ಗಲ್ಲ ಪ್ಡೆಯುವವರ ಹೆಸರನಾು ಗಲ್ಲ ಉಲಿೆ ೀಖಸಲಾಗುವ 

ದಿಲಿ . 

ವಿಷಯಗಳು: ದವ ಪಕಿ್ತ ೀಯ, ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ಜ್ವಗತ್ರಕ ಗುಿಂಪ್ಪಗಳು ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ಕೆಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪಪ ಿಂದಗಳು ಮತ್ತು  / ಅಥವಾ ಭಾರತ್ದ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ 

ಪರಿಣಾಮ ಬ್ರೀರುವ ಅಿಂಶಗಳು. 
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ಬಿ್ರಕ್ೂ  ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಕಾಯಕನಿರತ್ ಗುಿಂಪ್ಪ (EWG) ಸ್ಭೆ: 
(BRICS Employment Working Group (EWG) Meeting)  

  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಬಿರ ಕಿ್  ದೇಶಗಳ, ಬಿ್ರ ಕ್ೂ  ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಕಾಯಕನಿರತ್ ಸ್ಮೂಹದ (BRICS Employment 

Working Group- EWG) ಮದಲ ಸ್ಭೆ ನವದೆಹಲ್ಲಯಲಿ್ಲ  ವಚ್ಚಮವಲ್ ಸವ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯಿತ್ತ. 

  1.ಈ ವಷಮ ಬಿರ ಕಿ್  ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನ್ನು  ಭಾರತ್ ವಹಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

ಚಚೆಕಯ ಮುಖಯ  ಕಾಯಕಸೂಚಯಲಿಿ  ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ವಿಷಯಗಳು: 

ಬಿರ ಕಿ್  ರಾಷು ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ ತಾ ಒಪ್ು ಾಂದಗಳನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸುವುದು, 

ಕಾಮಮಕ ಮಾರುಕಟೆು ಗಳ  ಔಪ್ಚಾರಿಕಿೀಕರಣ, 

ಕಾಮಮಕಶಕಿು ಯಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕ, ಮತ್ತು  

ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಮಮಕ ಮಾರುಕಟೆು ಯಲಿ್ಲ  ಗಗ ವಕಮಸ್ಮ ಮತ್ತು  ಪಿ್ರಟ್್ಫ್ರಮ್ಮ ಕ್ಕಲಸಗಾರರ ಪ್ರತರ  

ಅಥವಾ ಕಾಮಮಕ ಮಾರುಕಟೆು ಯಲಿ್ಲ  ಅರೆಕಾಲ್ಲಕ ಕ್ಕಲಸಗಾರರ ಪ್ರತರ . 

ಸ್ಭೆಯ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳು: 

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ ತಾ ಒಪ್ು ಾಂದದ (Social Security Agreement- SSA) ವಿಷಯದಲಿ್ಲ , ಸದಸಯ  

ರಾಷು ರಗಳು ತಮಮ  ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು  ಚಚಿಮಸಲು ಮತ್ತು  ಒಪ್ು ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ 

ಹಾಕುವತು  ಹೆಜಿೆ  ಇಡಲು ಬದಧ ತ್ತಯನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಅಾಂತರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಾಮಮಕ ಸಂಸ್ಯಾ  (ILO) ಮತ್ತು  ಅಾಂತರಾರ್ಷು ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ ತಾ ಸಂಸ್ಯಾ  

(ISSA) ತಮಮ  ಕಡೆಯಿಾಂದ ಅಾಂತಹ ಒಪ್ು ಾಂದಗಳ ತಿೀಮಾಮನಕೆ್ಕ  ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತ್ತ 

ತಾಾಂತಿರ ಕ ನ್ನರವು ನಿೀಡುವ ಇರ್ಚಾ ಯನ್ನು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದವು. 

 ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದಿತಾ ಒಪಪ ಿಂದ’ (SSA) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1.  ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ ತಾ ಒಪ್ು ಾಂದ (SSA) ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಇತರ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ 

ದಿವ ಪ್ಕೆಿ ೀಯ ಒಪ್ು ಾಂದವಾಗದುಾ , ಗಡಿಯಾರ್ಚಗನ ಕಾಮಮಕರ ಹಿತಾಸಕಿು ಗಳನ್ನು  ರಕೆಿ ಸಲು 

ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗದೆ. 

2. ಈ ಒಪ್ು ಾಂದವು ಕಾಮಮಕರ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗ ‘ಡಬಲ್ ಕವರೇಜ್’ನಿಾಂದ ವಿನಾಯಿತಿ 

ಒದಗಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ ತ್ತಯ ದೃರ್ಷು ಯಿಾಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಕಾಮಮಕರಿಗೆ 

ಸಮಾನ ಚಿಕಿತಿ್ತ  ನಿೀಡುವುದನ್ನು  ಖ್ಯತಿರ ಗಳಿಸುತು ದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ,18 ದೇಶಗಳಾಂದಿಗೆ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ ತಾ  ಒಪ್ು ಾಂದಕೆ್ಕ ’ (SSA) ಭಾರತ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ. 

‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದಿತಾ ಒಪಪ ಿಂದ’ಗಳಿಿಂದ ಕೆಳಗಿನ್ 3 ಪಿಯೀಜನ್ಗಳನ್ನು  ಮುಖಯ ವಾಗಿ 

ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ: 

1.  ಕಾಮಮಕರಿಾಂದ ಡಬಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ ತ್ತ ಕಡುಗೆಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವುದನ್ನು  ತಪಿು ಸುವುದು 

(ಬೇಪ್ಮಡಿಸುವಿಕ್ಕ) 

2. ಕಾಮಮಕರಿಗಾಗ ಪ್ಡೆದ ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳ ಸುಲಭ ರವಾನ್ನ (ರಫುು  ಸಾಮಥಯ ಮ) 

3. ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳ ನಷು ವನ್ನು  ತಡೆಗಟು ಲು ಕಡುಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು  (ಎರಡು ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ) 

ಸೇರಿಸುವುದು (ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುವುದು) 

4. ವಿದೇಶದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾರತಿೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಾಂಗವೈಕಲಯ  ವಿಮಾ ಸಲಭಯ ಗಳನ್ನು  

ಒದಗಸುವುದು. 
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ವಿಷಯಗಳು: ಪಿಮುಖ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು, ಏಜೆನಿೂ ಗಳು ಮತ್ತು  

ವೇದಕೆಗಳು, ಅವುಗಳ ರಚನ, ಮತ್ತು  ಆದೇಶ. 
 

ನಟವ ಕ್ಕ ಫಾರ್ ಗಿಿ ೀನಿಿಂಗ್ ಫೈನನಿಿಯಲ್ ಸಿಸ್್ ಮ್: 

(Network For Greening Financial System) 
  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ರಿಸವ್ಸಮ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ (RBI) ಕಾಂದಿರ ೀಯ ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ 

ಜಾಲವಾದ ನರ್ಟ್ವಕ್ಕ ಫಾರ್ ಗಿಿ ೀನಿಿಂಗ್ ದ ಫೈನನಿಿಯಲ್ ಸಿಸ್್ ಮ್ (NGFS) ನಲಿ್ಲ  ಸದಸಯ ನಾಗ 

ಸೇಪ್ಮಡೆಗಾಂಡಿದೆ. 

NGFS ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದನ್ನು  12 ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್ 2017 ರಂದು ‘ಪ್ರಯ ರಿಸ್ ಒನ್ ಪಿ್ರನರ್ಟ ಶಿಂಗಸ್ಭೆಯಲಿಿ ’ (Paris 

One Planet Summit) ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಇದು ಕಾಂದರ  ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರ ಗುಾಂಪ್ರಗದುಾ , ಉತ್ು ಮ ಅಭಾಯ ಸ್ಗಳನ್ನು  

ಹಂಚಕಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸ್ತ ವಲಯದಲಿಿ  ಪರಿಸ್ರ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ ಅಪ್ರಯ 

ನಿವಕಹಣೆಯ ಅಭಿವೃದಧ ಗೆ ಕಡುಗೆ ನಿೀಡಲು ಸಿದಧ ವಾಗಿದೆ. 

3. ಇದು ಸುಸಿಾ ರ ಅಥವಾ ಸುಸಿಾ ರ ಆರ್ಥಮಕತ್ತಯತು  ಸಾಗಲು ಅದನ್ನು  ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸಲು 

ಮಖಯ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸುತು ದೆ. 

4. ಸಂಯೀಜನ: ಇದು ಕಾಂದರ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

5. ಸ್ಯಕಿೆ ಟರಿಯರ್ಟ: ಇದರ ಕಾಯಮದಶಿಮಯನ್ನು  ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಡಿ ಫಿಾನ್ೂ  (Banque de 

France) ನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

 . 

ಇನ್ಸು  4 ಮಸಾಲೆ ಪದಾಥಕಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ ದ ಮಾನ್ದಂಡಗಳು: 
(Quality standards for 4 more spices)  
  

ಸಂದಭಕ: 

‘ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರಕಶಾಲೆಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ’ ಕುರಿತ್ (Codex Committee on Spices 

and Culinary Herbs- CCSCH) ಕೀಡೆಕ್ೂ  ಸ್ಮಿತ್ರಯು ಲವಂಗ, ಒರೆಗಾನೀ, ತ್ತಳಸಿ ಮತ್ತು  ಶುಾಂಠಿ 

ಈ 4 ಮಸಾಲೆಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟು ದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಅಾಂತಿಮಗಳಿಸಿ ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದೆ. 

1. ಸಮತಿಯು ಈ ನಾಲೆು  ಹಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಅಾಂತಿಮ ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ ಮತ್ತು  

ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನಕೆಾ ಗ ಕೀಡೆಕ್ೂ  ಅಲಿಮೆಿಂಟೇರಿಯಸ್ ಆಯೀಗಕೆಕ  (CAC) ಕಳುಹಿಸಿದೆ. 

ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಕಶಾಲೆಯ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳ ಕೀಡೆಕ್ೂ  ಸ್ಮಿತ್ರ (CCSCH) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. 2013 ರಲಿ್ಲ  ರಚನ್ನಯಾದ CCSCH ಕೀಡೆಕಿ್  ಸರಕು ಸಮತಿಗಳಲಿ್ಲಯ ಇತಿು ೀಚಿನದು. 

2. ‘ಮಸಾಲೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರಕಶಾಲೆಯ ಗಡಮೂಲ್ಲಕ್ಕಗಳ ಕೀಡೆಕಿ್  ಸಮತಿ’ಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ಭಾರತ 

ವಹಿಸಿದೆ, ಮತ್ತು  ಭಾರತದ ಮಸಾಲೆ ಮಂಡಳಿಯು (ವಾಣಿಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯ) 

ಈ ಸಮತಿಯ ಕಾಯಮದಶಿಮಯ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಯನ್ನು  ವಹಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

3. ಈ ಸಮತಿಯ ಮಖಯ  ಕಾಯಮಗಳು ಕೀಡೆಕಿ್  ಪಿರ ನಿಿ ಪ್ಲಿ್  ಮತ್ತು  ಫೇರ್ ಟೆರ ೀಡ್ ಪ್ರರ ಕಿು ೀಸಸ್ 

ಪ್ರ ಕಾರ, ಸಂಪೂಣಮವಾಗ ಒಣಗದ, ನಿಜಮಲ್ಲೀಕರಣಗಾಂಡ -ಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ , ನ್ನಲ, ಬಿರುಕುಬಿಟು  

ಮತ್ತು  ಪುಡಿಮಾಡಿದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ‘ಅಡುಗೆಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸುವ ಮಸಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಗಡಮೂಲ್ಲಕ್ಕಗಳ’ ಕುರಿತ್ತ ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಾಂತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಉತ್ತು ೀಜಿಸುವುದು ಇದರ ಮಖಯ  ಕಾಯಮವಾಗದೆ. 
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ಕೀಡೆಕ್ೂ  ಅಲಿಮೆಿಂಟೇರಿಯಸ್ ಆಯೀಗದ (CAC) ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಕೀಡೆಕಿ್  ಅಲ್ಲಮೆಾಂಟರಿಯಸ್ ಕಮಷನ್ (Codex Alimentarius Commission-

CAC) ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಯಥ  (FAO) ಮತ್ತು  ವಿಶವ  ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಥ  

(WHO) ಜಂಟಿಯಾಗಿ 1963 ರಲಿಿ  ಜಂಟಿ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟ್  ಕಾಯಕಕಿಮದ 

ಚೌಕಟ್ಿ ನಳಗೆ ಸಾಥ ಪ್ತಸಿದ ಅಿಂತ್ರ್ ಸ್ಕಾಕರಿ ಸಂಸ್ಯಥ ಯಾಗಿದೆ. 

2. CACಯ ಸಚಿವಾಲಯವು ರೀಮ್್ನಲಿ್ಲರುವ ‘ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷ ಸಂಸ್ಯಾ ’ (FAO) ಕೇಿಂದಿ  

ಕಚೇರಿಯಿಾಂದ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

3. ಗಾರ ಹಕರ ಆರೀಗಯ ವನ್ನು  ಕಾಪ್ರಡಲು ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ವಯ ವಹಾರದಲಿ್ಲ  ನಾಯ ಯಯುತ 

ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ಇದನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗದೆ. 

4. ಕೀಡೆಕಿ್  ಎಲ್ಲಮೆಾಂಟಿರ ಸ್ ಆಯೀಗವು ಜಿನಿೀವಾ ಮತ್ತು  ರೀಮ್್ ಗಳ ನಡುವೆ ವಷಮಕೆಮೆಮ  

ಪ್ಯಾಮಯವಾಗ ನಿಯಮತ ಸಭೆಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತು ದೆ. 

5. ಪ್ರ ಸುು ತ, ಇದು 189 ಕೀಡೆಕ್ೂ  ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

 

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ನಿರಾಶಿಿತ್ರ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ರ್ (UNHCR): 
(United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 
  

ಸಂದಭಕ: 

ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ನಲಿ್ಲ  ಫೆಬರ ವರಿಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಮಲ್ಲಟರಿ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ರಹಸಯ ವಾಗ ಭಾರತಕೆ್ಕ  

ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದ ಏಳು ಜನ ಮಾಯ ನಾಮ ರ್ ಪ್ರ ಜೆಗಳಿಗೆ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ನಿರಾಶಿಿತ್ರ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ರ್ (United 

Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR) ನಿಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವುದಕಕ ೀಸ್ಕ ರ 

ನ್ವದೆಹಲಿಗೆ ಪಿಯಾಣಿಸ್ಲು ಮಣಿಪುರದ ಹೈಕೀಟ್ಮ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿದೆ. 

ನಯ ಯಾಲಯ ಮಾಡಿದ ಅವಲೀಕನ್ಗಳು: 

1. ಭಾರತ್ವು ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ನಿರಾಶಿಿತ್ರ ಸ್ಮಾವೇಶದ ಒಿಂದು 

ಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸ್ದಸ್ಯ ವಲಿವಾದರೂ, ದೇಶವು 1948 ರ ಮಾನ್ವ ಹಕುಕ ಗಳ 

ಸಾವಕತಿ್ರ ಕ ಘೀಷಣೆ (Universal Declaration of Human Rights- UDHR) ಮತ್ತು  1966 

ರ ನಗರಿಕ ಮತ್ತು  ರಾಜಕ್ತೀಯ ಹಕುಕ ಗಳ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಒಪಪ ಿಂದಕೆಕ  ಸ್ಹಿ ಹಾಕುವ 

ಮೂಲಕ ಅದರ (International Covenant on Civil and Political Rights) ಒಿಂದು 

ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. 

2. ನಮಮ  ಸಂವಿಧಾನದ 21 ನೇ ಅನ್ನರ್ಚಾ ೀದ ದಿಾಂದ ನಿೀಡಲು ಟು  ಜಿೀವಿಸುವ ಹಕೆು , ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ  

ಮತ್ತು  ಸಂದಭಮಕೆ್ಕ  ತಕೆ ಾಂತ್ತ ನಮಮ  ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ನಿಾಂದ ವಾಯ ಖ್ಯಯ ನಿಸಲು ಟಿು ದೆ ಮತ್ತು  

ಸಂಯೀಜಿಸಲು ಟಿು ದೆ, ಹಾಗು ಇದು ಮರುಪ್ರವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಹಕೆನ್ನು  (‘ನಿರಾಶಿರ ತರನ್ನು  

ತಮಮ  ಮೂಲ ದೇಶಕೆ್ಕ  ವಾಪ್ಸ್ ಕಳುಹಿಸದಿರುವ’ ಹಕೆು ) ನಿಸಿ ಾಂದೇಹವಾಗ ಒಳಗಳುು ತು ದೆ. 

ಮರುಪ್ರವತ್ರ ಮಾಡದರುವುದು ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ತನು  ಮಾತೃ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾದ ಕಿರುಕುಳದಿಾಂದ ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಮರಳಿ ತನು  

ದೇಶಕೆ್ಕ  ಬರುವಂತ್ತ ಒತಾು ಯಿಸಬ್ರರದು ಎಾಂಬುದು ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಾನ್ನನಿನ ತತವ ವಾಗದೆ. 

  

ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ನಿರಾಶಿಿತ್ರ ಹೈ ಕಮಿಷನ್ರ್ (UNHCR) ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದು ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ನಿರಾಶಿರ ತರ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗದೆ ಮತ್ತು  ನಿರಾಶಿರ ತರ ಜಿೀವಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಲು, 

ಹಕೆು ಗಳನ್ನು  ರಕೆಿ ಸಲು ಮತ್ತು  ಬಲವಂತವಾಗ ಸಾ ಳಾಾಂತರಿಸಲು ಟು  ಸಮದ್ದಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು  

ತಮಮ ದೇ ಆದ ಸವ ಾಂತ ದೇಶವಿಲಿದ ಜನರಿಗೆ ಉತು ಮ ಭವಿಷಯ ವನ್ನು  ನಿಮಮಸಲು ಮೀಸಲಾಗರುವ 

ಜಾಗತಿಕ ಸಂಘಟನ್ನಯಾಗದೆ. 
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2. ತಮಮ  ದೇಶದಿಾಂದ ಪ್ಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಮನ್ನಗಳನ್ನು  / ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳನ್ನು  

ಕಳೆದುಕಾಂಡ ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಯುರೀಪಿಯನು ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು  1950 ರಲಿಿ  

ರಚಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಇದರ ಪಿಧಾನ್ ಕಚೇರಿ ಸಿವ ಟಜ ಲೆಕಿಂಡ್ನ್ ಜಿನಿೀವಾದಲಿಿದೆ. 

   

ಏಷಯ  ಅಭಿವೃದಧ  ಬಾಯ ಿಂಕ್ (ADB) (Asian Development Bank) 
 

ಸಂದಭಕ: 

ಭಾರತದಿಾಂದ ಏಷ್ಯಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಬ್ರಯ ಾಂಕಿನ ಗವನಮರ್ ಕ್ಕಡ ಆಗರುವ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು  ಕಾಪೊಮರೇಟ್ 

ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರಾದ ಶಿರ ೀಮತಿ ನಿಮಮಲಾ ಸಿೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಇತಿು ೀಚಿಗೆ “ಸಿಥ ತ್ರಸಾಥ ಪಕ 

ಭವಿಷಯ ಕಾಕ ಗಿ ಸ್ಹಕಾರ” (Cooperation for a Resilient Future)ಎಿಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ ಏಷ್ಯಯ  

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಬ್ರಯ ಾಂಕಿನ 2021 ರ ವಾರ್ಷಮಕ ಸಭೆಯ ಅಾಂಗವಾಗ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗದಾ  ADB ಗವನಮರ್ ಗಳ 

ಸ್ಯಮನಾರ್ ನಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದಾ ರು. 

1. ನಿಮಮಲಾ ಸಿೀತಾರಾಮನ್ ರವರು ಕೀವಿಡ್ ಮತ್ತು  ಕೀವಿಡೇತರ ಯೀಜನ್ನಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲ್ಲಕ 

ಆರ್ಥಮಕ ನ್ನರವು ನಿೀಡಿದಾ ಕೆಾ ಗ ಏಷ್ಯಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಅನ್ನು  ಶಿಾಘಿಸಿದರು. 

ಏಷಯ  ಅಭಿವೃದಧ  ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದು ಒಾಂದು ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಆಗದೆ. 

2. ಇದನ್ನು  19 ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್ 1966 ರಂದು ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಪ್ರ ಧಾನ ಕಚೇರಿ – ಮನಿಲಾ, ಫಿಲ್ಲಪೈನಿ್ . 

4. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿೀಕ್ಷಕ ಸಾಾ ನಮಾನ ವನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದೆ.  

ಯಾರು ಅದರ ಸ್ದಸ್ಯ ರಾಗಬಹುದು? 

ಏಷ್ಠಯ  ಮತ್ತು  ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಗಾಗಿನ್ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಆರ್ಥಕಕ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯೀಗದ 

ಸ್ದಸ್ಯ ರನ್ನು  (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 

(UNESCAP, ಈ ಹಿಿಂದೆ ಇದನ್ನು  ‘ಏಷ್ಠಯ   ಮತ್ತು  ಫಾರ್ ಈಸ್್  ನ್ ಆರ್ಥಕಕ ಆಯೀಗ’ ಅಥವಾ the 

Economic Commission for Asia and the Far East or ECAFE ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ರು ತ್ತು ) 

ಮತ್ತು  ಪಿ್ರದೇಶಿಕೇತ್ರ ಅಭಿವೃದಧ  ಹಿಂದದ ದೇಶಗಳನ್ನು  ADB ತನು  ಸದಸಯ ರನಾು ಗ 

ಅಾಂಗೀಕರಿಸುತು ದೆ. 

1. ADB, ಈಗ 68 ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಹಾಂದಿದುಾ , ಅದರಲಿ್ಲ  49 ದೇಶಗಳು ಏಷ್ಯಯ ದವಾಗವೆ. 

ಮತ್ದಾನ್ದ ಹಕುಕ : 

1. ಇದು ವಿಶವ ಬ್ರಯ ಾಂಕಿನ ತದೂರ ಪಿ ಮಾದರಿಯಂತಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ , ವಿಶವ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ನಂತ್ತ, ಬಂಡವಾಳದ 

ಪ್ರಲನ್ನು  ಆಧರಿಸಿ ಮತಗಳನ್ನು  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. 31 ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್ 2019 ರ ಹತಿು ಗೆ, ADB ಯ ಐದು ಅತ್ರದ್ಡಡ  ಷೇರುದಾರರು ಎಾಂದರೆ 

ಜಪ್ರನ್ ಮತ್ತು  ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸಾಾ ನ (ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟು  ಷೇರುಗಳಲಿ್ಲ  

ತಲಾ 15.6% ಪ್ರಲನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ), ಪಿೀಪ್ಲಿ್  ರಿಪ್ಬಿಿ ಕ್ ಆಫ್ ಚಿೀನಾ (6.4%), ಭಾರತ (6.3%) 

ಮತ್ತು  ಆಸ್ಯು ರೀಲ್ಲಯಾ (5.8%) ಕರ ಮವಾಗ ನಂತರದ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲವೆ. 

ಪ್ರತಿ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಕಗಳು: 

1. ಸಮಗರ  ಆರ್ಥಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸುಸಿಾ ರ ಪ್ರಿಸರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಏಕಿೀಕರಣದ 

ಮೂಲಕ ಏಷ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಪ್ಸಿಫಿಕ್್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ಬಡತನವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏಷ್ಯಯ  

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಅನ್ನು  ಸಮಪಿಮಸಲಾಗದೆ. 
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2. ಹೂಡಿಕ್ಕ, ಸಾಲ, ಅನ್ನದ್ದನ ಮತ್ತು  ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕ್ಕ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  – ಮೂಲಸಕಯಮ, 

ಆರೀಗಯ  ಸೇವೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು  ಸಾವಮಜನಿಕ ಆಡಳಿತ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳಲಿ್ಲ , ಹವಾಮಾನ 

ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರ ಭಾವಕೆ್ಕ  ರಾಷು ರಗಳನ್ನು  ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ನೈಸಗಮಕ 

ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಇತರ ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಉತು ಮವಾಗ ನಿವಮಹಿಸಲು ರಾಷು ರಗಳಿಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು  ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಚೀನವನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ಲು ಸ್ಮಾನ್ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು  ಹಿಂದಲು ಬಯಸಿದ G7 : 
(G7 seeks common front on China)  

 

ಸಂದಭಕ: 

ಎರಡು ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ಬ್ರರಿಗೆ ನಡೆದ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರ ವಯ ಕಿು ಗತ ಮಾತ್ತಕತ್ತಯಲಿ್ಲ  (first in-

person talks) ವಿಶವ ದ ಏಳು ಶಿರ ೀಮಂತ ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ  ರಾಷು ರಗಳ ಗುಾಂಪ್ರದ G7 ಆಕರ ಮಣಶಿೀಲ 

ಮನೀಭಾವದ ಚಿೀನಾವನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಸಮಾನವಾದ ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಹೇಗೆ ರಚಿಸುವುದು ಎಾಂಬ 

ವಿಷಯದ ಕುರಿತ್ತ ಸಮಾಲ್ೀಚನ್ನ ನಡೆಸಿದವು. 

1. ಇತಿು ೀಚಿನ G7 ರಾಷು ರಗಳ ವಿದೇಶಾಾಂಗ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯು ಇರಾನ್ ಮತ್ತು  ಉತು ರ ಕರಿಯಾದ 

ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಕಾಯಮಕರ ಮಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸಹ ಗಮನಹರಿಸಿತ್ತ. 

  

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

ಚಿೀನಾದ ಬೆಳೆಯುತಿು ರುವ ಮಲ್ಲಟರಿ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಮಕ ಪ್ರ ಭಾವ ಹಾಗೂ ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ತನು  

ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಬೇಕ್ಕಾಂಬ ಅದರ ಮಹತಾವ ಕಾಾಂಕೆ್ಕಯು ಪ್ರಶಿಿಮಾತಯ  ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ  

ರಾಷು ರಗಳಲಿ್ಲ  ನಡುಕವನ್ನು ಾಂಟ್ಟ ಮಾಡಿದೆ. 

G7 ಸ್ಭೆಯ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳು: 

1. ವಾರ್ಷಾಂಗು ನ್್ನಿಾಂದ ನರಮೇಧ ಎಾಂದು ಹಣೆಪ್ಟಿು  ಕಟು ಲು ಟಿು ರುವ ಕಿಿ ನ್್ಜಿಯಾಾಂಗ 

ಪ್ರರ ಾಂತಯ ದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಮಲ್ಲಯನ್ ಗೂ ಅಧಿಕ ಉಯಿಘರ್ ಮತ್ತು  ಇತರ ಮಸಿಿಮರನ್ನು  

ಬಂಧನದಲಿ್ಲರಿಸಿರುವುದರ ಕುರಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಹಾಾಂಗ ಕಾಾಂಗ್ನಲಿ್ಲ  ನಾಗರಿಕ ಹಕೆು ಗಳ ವಿರುದಧ ದ 

ದಮನಕಾರಿ ನಿೀತಿಯ ಕುರಿತ್ತ ಚಿೀನಾದ ಮೇಲೆ ಒತು ಡ ಹೇರಲು ಅಮೆರಿಕವು ಬಿರ ಟನ್್ನಾಂದಿಗೆ 

“ದೃಢವಾದ ಸ್ಹಕಾರ” ನಿೀಡುವ ವಾಗಾಾ ನ ಮಾಡಿತ್ತ. 

2. 1997 ರಲಿ್ಲ  ಲಂಡನ್ ಹಾಾಂಗ ಕಾಾಂಗ ವಸಾಹತ್ತವನ್ನು  ಚಿೀನಾಗೆ ಹಸಾು ಾಂತರಿಸುವ ಮೊದಲು 

ಹಾಾಂಗ ಕಾಾಂಗ ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಮಾಂದುವರೆಸುವ ಕುರಿತಂತ್ತ ನಿೀಡಿದಾ  ಭರವಸ್ಯ 

ಸೇರಿದಂತ್ತ “ಚಿೀನಾ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಬದಧ ತ್ತಗಳಿಗೆ ಬಿೀಜಿಾಂಗ ಅನ್ನು  ಬ್ರಧಯ ಸಾ  ವನಾು ಗಸಲು” 

ಬಿರ ಟನ್ ಕರೆ ನಿೀಡಿತ್ತ. 

3. ಹವಾಮಾನ ವೈಪ್ರಿೀತಯ ವನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಂತ್ತ “ಚಿೀನಾದ್ಾಂದಿಗೆ ಸಂವೇದನಾಶಿೀಲ ಮತ್ತು  

ಸಕಾರಾತಮ ಕ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಲು ರಚನಾತಮ ಕ ಮಾಗಮಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು” 

ಎಾಂದು ದೇಶಗಳು ಕರೆ ನಿೀಡಿವೆ. 

ಏನಿದು G7 ? 

1. G7, ಮೂಲತಃ G8, ಆಗದುಾ  1975 ರಲಿ್ಲ  ವಿಶವ ದ ಪ್ರ ಮಖ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಷು ರಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು  

ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುವ ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗ ಇದನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಶಾಂಗಸಭೆಯು ಯುರೀಪಿಯನ್ ಒಕೆ್ಕ ಟ (EU) ಮತ್ತು  ಈ ಕ್ಕಳಗನ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು  

ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುತು ದೆ: ಕ್ಕನಡಾ, ಫ್ರರ ನಿ್ , ಜಮಮನಿ, ಇಟಲ್ಲ, ಜಪ್ರನ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಾಂಗ್ಡಮ್ 

ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಯು ೀಟಿ್ . 

3. ಜಿ -7 ರ ಪ್ರ ಮಖ ಉದೆಾ ೀಶವೆಾಂದರೆ ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಆರ್ಥಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆು  

ಉದೆಾ ೀಶಪೂವಮಕವಾಗ ಚಚಿಮಸುವುದು ಮತ್ತು  ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳಿದಾ ರೆ ಪ್ರಿಹರಿಸುವುದು. ಕ್ಕಲವೊಮೆಮ  

ಆರ್ಥಮಕ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನಹರಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಇದು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 
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G 7 ಇದುದ ದು G 8 ಹೇಗೆ ಆಯಿತ್ತ? 

1. ರಷ್ಯಯ  ಅಧಿಕೃತವಾಗ 1998 ರಲಿ್ಲ  ಈ ಗುಾಂಪ್ನ್ನು  

ಸೇರಿಕಾಂಡಿತ್ತ, ಇದು ಜಿ 7 ಅನ್ನು  ಜಿ 8 ಆಗ 

ಪ್ರಿವತಿಮಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. 

2. ಆದ್ದಗೂಯ , ರಷ್ಯಯ ದ ಸೈನಯ ವನ್ನು  ಪೂವಮ 

ಉಕ್ಕರ ೀನ್್ಗೆ ನಿಯೀಜಿಸಿದ ಮತ್ತು  2014 ರಲಿ್ಲ  

ಕಿರ ಮಯಾವನ್ನು  ವಶಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡ ರಷ್ಯಯ ದ 

ಅಧಯ ಕ್ಷ ವಿಾಡಿಮರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ 

ಖಂಡನಿೀಯ ಕೃತಯ ವು ಇತರ ಜಿ 8 ರಾಷು ರಗಳಿಾಂದ 

ಭಾರಿೀ ಟಿೀಕ್ಕಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತ್ತ. 

3. ಈ ಗುಾಂಪಿನ ಇತರ ರಾಷು ರಗಳು ರಷ್ಯಯ ವನ್ನು  

ಅದರ ಕುಕೃತಯ ಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗ ಜಿ 8 ರಿಾಂದ 

ಅಮಾನತ್ತಗಳಿಸಲು ನಿಧಮರಿಸಿದಾ ರಿಾಂದ ಮತ್ತು  

ಈ ಗುಾಂಪು 2014 ರಲಿ್ಲ  ಜಿ 7 ಆಗ 

ಪ್ರಿವತಿಮತವಾಯಿತ್ತ. 

 

 

ಬಾಿಂಗಿಾದೇಶವು, ಕಾವ ಡ್ ಗುಿಂಪನ್ನು  ಸೇರಿದರೆ ದವ ಪಕಿ್ತೀಯ ಸಂಬಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಹಡೆತ್ 

ಬ್ರೀಳಲಿದೆ ಎಿಂದು  ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕ್ತದ ಚೀನ: 
 (China threatens Bangladesh, says ties will be hit if it joins Quad)   

ಸಂದಭಕ: 

ಕಾವ ಡ್್ನಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯ ಒಳಗಳುು ವಿಕ್ಕಯನ್ನು  / ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದರೆ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಎಾಂದು ಚಿೀನಾ ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶಕೆ್ಕ  ಸು ಷು ವಾಗ ಬೆದರಿಕ್ಕ ಹಾಕಿದೆ 

ಮತ್ತು  ದಿವ ಪ್ಕೆಿ ೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅವನತಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಲ್ಲದೆ ಎಾಂದು ಎಚಿ ರಿಸಿದೆ. 

1. ಬಿೀಜಿಾಂಗ ಕಾವ ಡ್ ಗೂರ ಪಿಾಂಗ ಅನ್ನು  ಚಿೀನಾ ವಿರೀಧಿ ಗುಾಂಪ್ರಗ ನೀಡುತು ದೆ. 

ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಚಿೀನಾದ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು 2020 ರ ಹತಿು ಗೆ ಸವ ಲು  ಹೆಚಿ್ಚ  ತಿೀವರ ವಾಗದೆ. 

ಚಿೀನಾ ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶಕೆ್ಕ  ಎಚಿ ರಿಕ್ಕ ನಿೀಡಿದ ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕವಲಿದ ರಿೀತಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನವು, ಇಾಂಡೊೀ-

ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ತನು  ಪ್ರ ಭುತವ ವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಅದರ 

ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಕಡಿತಗಳಿಸಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿರುವ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಿನಾಂದಿಗೆ (Quad) ಬಿೀಜಿಾಂಗ ನ 

ಆಳವಾದ ವಿರೀಧವನ್ನು  ಸ್ತಚಿಸುತು ದೆ. 

‘ಕಾವ ಡ ಗಿ್ಲಪ್’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಇದು ಜಪ್ರನ್, ಭಾರತ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಯು ೀಟಿ್  ಮತ್ತು  ಆಸ್ಯು ರೀಲ್ಲಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ 

ಚತ್ತಷೆ್ ೀನ ಸಂಘಟನ್ನಯಾಗದೆ. 

2. ಈ ಗುಾಂಪಿನ ಎಲಿಾ  ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ  ರಾಷು ರಗಳು ಮತ್ತು  ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿದ 

ಕಡಲ ವಾಯ ಪ್ರರ ಮತ್ತು  ಭದರ ತ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿತಾಸಕಿು ಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳುು ತು ವೆ. 

  

ಕಾವ ಡ ಗುಿಂಪ್ತನ್ ಮೂಲ: 

ಕಾವ ಡ್ ಸಮೂಹದ ಮೂಲವನ್ನು  2004 ರ ಸುನಾಮಯ ನಂತರ ನಾಲೆು  ದೇಶಗಳು ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗಾಗ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಪ್ರ ಯತು ಗಳಿಾಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. 
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1. ತರುವಾಯ, 2007 ರ ಆಸಿಯಾನ್ ಶಾಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ  ನಾಲೆು  ದೇಶಗಳು ಮೊದಲ ಬ್ರರಿಗೆ 

ಭೇಟಿಯಾದವು. 

2. ಜಪ್ರನ್, ಭಾರತ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಯು ೀಟಿ್  ಮತ್ತು  ಆಸ್ಯು ರೀಲ್ಲಯಾ,ಈ ನಾಲೆು  ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಕಡಲ 

ಸ್ಹಕಾರವನ್ನು  ಹೆಚಚ ಸ್ತವುದು ಇದರ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗತ್ತು . 

ಈ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

1. ಕಾವ ಡ್ ಸಮಾನ ಮನಸಿಿ ನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸು ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳು ಲು ಮತ್ತು  ಪ್ರಸು ರ 

ಆಸಕಿು ಯ ಯೀಜನ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹಕರಿಸಲು ಒಾಂದು ಅವಕಾಶವಾಗದೆ. 

2. ಅದರ ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು ಮಕು  ಮತ್ತು  ಉಚಿತ ಇಾಂಡೊೀ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು  

ಹಂಚಿಕಳುು ತು ವೆ.ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ದೇಶವೂ ಆರ್ಥಮಕ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಯೀಜನ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ 

ಕಡಲ ಡೊಮೇನ್ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು  ಕಡಲ ಸುರಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸುವಲಿ್ಲ  ತಡಗಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

3. ಇದು ಭಾರತ, ಆಸ್ಯು ರೀಲ್ಲಯಾ, ಜಪ್ರನ್ ಮತ್ತು  ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದದ ಹಲವಾರು 

ವೇದಿಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ದಗದೆ ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು  ಯಾವುದೇ ನಿದಿಮಷು  ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  

ನೀಡಬ್ರರದು.  

‘ಕಾವ ಡ ಗಿ್ಲಪ್’ ಬಗೆಗ  ಚೀನದ ಅಭಿಪಿ್ರಯಗಳು: 

1. ಕಾವ ಡ್ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಮಲ್ಲಟರಿ ಸು ಧ್ಯಮ ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂಬುದು ಸಾಮಾನಯ  

ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯಾಗದೆ. ಅದೇನೇ ಇದಾ ರೂ, ಚಿೀನಾದ ಕಾಯಮತಂತರ ದ ಸಮದ್ದಯದಿಾಂದ, 

ಇದನ್ನು  ಉದಯೀನ್ನೂ ಖ “ಏಷಯ ನ್ ನಯ ಟೀ” ಬಿಾಿಂಡ ಎಾಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗದೆ. 

2. ನಿದಿಮಷು ವಾಗ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ, ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಸತಿು ನಲಿ್ಲ  ಜಪ್ರನಿನ್ ಪಿಧಾನಿ ಶಿಿಂಜ ಅಬೆ 

ಅವರ ‘ಎರಡು ಸ್ಮುದಿ ಗಳ ಸಂಗಮ’ ಭಾಷಣವು ಕಾವ ಡ ಪರಿಕಲಪ ನಗೆ ಹಸ್ ಒತ್ತು  

ನಿೀಡಿದೆ. ಇದು ಉದಯೀನ್ನಮ ಖ ಆರ್ಥಮಕ ಶಕಿು ಯಾಗ ಭಾರತದ ಉದಯವನ್ನು  ಗುರುತಿಸಿತ್ತ 

. 
 

ರಾಜತಾಿಂತಿ್ರ ಕ ವಿನಯಿತ್ರ:(Diplomatic immunity) 
ಸಂದಭಕ: 

ಕಳೆದ ತಿಾಂಗಳು, ದಕೆಿ ಣ ಕರಿಯಾದಲಿ್ಲನ ಬೆಲಿ್ಲಯಂ ರಾಯಭಾರಿಯ ಪ್ತಿು ಯು ದಕೆಿ ಣ ಕರಿಯಾದ 

ರಾಜಧಾನಿ ಸಿಯೀಲ್್ನ ಒಾಂದು ಅಾಂಗಡಿಯಲಿ್ಲ  ಇಬಬ ರು ಉದ್ಯ ೀಗಗಳನ್ನು  ಹಡೆದಿದಾ ರು. ಈಗ,ಆ 

ರಾಯಭಾರಿಯ ಪ್ತಿು ಯು ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ಆರೀಪಗಳಿಿಂದ ತ್ಪ್ತಪ ಸಿಕಳಳ ಲು ತಾನ್ನ 

ಪಡೆದ ‘ರಾಜತಾಿಂತಿ್ರ ಕ ವಿನಯಿತ್ರ’ (Diplomatic immunity) ಯನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳಳ ಲು 

ಮುಿಂದಾಗಿದಾದ ರೆ. 

1. ಈ ಘಟನ್ನಯು ದಕೆಿ ಣ ಕರಿಯಾದಲಿ್ಲ  ಕರ ೀಧವನ್ನು  ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ ಮತ್ತು  ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕರು 

ಮತ್ತು  ಅವರ ಕುಟ್ಟಾಂಬ ಸದಸಯ ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಭದರ ತ್ತಯನ್ನು  ಒದಗಸಲಾಗದೆ ಎಾಂಬ 

ಬಗೆು  ಚರ್ಚಮ ಹುಟಿು ಕಾಂಡಿದೆ. 

 ‘ರಾಜತಾಿಂತಿ್ರ ಕ ವಿನಯಿತ್ರ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

‘ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ ವಿನಾಯಿತಿ’ ಎಾಂಬುದು ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕರಿಗೆ ಅವರ ನಿಯೀಜನ್ನಗಾಂಡ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಕೆಲವು 

ಕಾನ್ಸನ್ನಗಳು ಮತ್ತು  ತೆರಿಗೆಗಳಿಿಂದ ನಿೀಡಲಾಗುವ ವಿನಯಿತ್ರ ಮತ್ತು  ಸ್ವಲತ್ತು ಗಳಾಗಿವೆ. 

ರಾಜತಾಿಂತಿ್ರ ಕರು, ಆತ್ರಥೇಯ ದೇಶದಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಭಯ, ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಒತ್ು ಡವಿಲಿದೆ 

ಕಾಯಕನಿವಕಹಿಸ್ತವಂತಾಗಲು ಈ ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯವು ರೂಪುಗಾಂಡಿತ್ತ. 

  

ಎರಡು ಒಪಪ ಿಂದಗಳ ಅಥವಾ ಸ್ಮಾವೇಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ‘ರಾಜತಾಿಂತಿ್ರ ಕ 

ವಿನಯಿತ್ರ’ ನಿೀಡಲಾಗುತ್ು ದೆ: 
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1. ಜನಪಿರ ಯವಾಗ ವಿಯನಾು  ಸಮಾವೇಶ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲು ಡುವ 1961 ರ ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ 

ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಮಾವೇಶ (Convention on Diplomatic Relations). 

2. ರಾಯಭಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಮಾವೇಶ (Convention on Consular Relations), 1963. 

ಈ ಸ್ಮಾವೇಶಗಳ ಒಪಪ ಿಂದಗಳನ್ನು  187 ದೇಶಗಳು ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಿವೆ (Ratified), ಅಾಂದರೆ ಈ 

ಒಪಪ ಿಂದವನ್ನು , ಈ ಸ್ಮಾವೇಶಕೆಕ  ಸ್ಹಿ ಹಾಕ್ತದ ಪಿ ತ್ರಯಿಂದು ದೇಶದ ಕಾನ್ಸನ್ನ 

ಚೌಕಟ್ಿ ನಳಗಿನ್ ಕಾನ್ಸನ್ನ ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಪ ಟ್ಿ ದೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  

ಉಲಿಿಂಘಿಸ್ಲಾಗುವುದಲಿ . 

  

ಈ ವಿನಯಿತ್ರ ಅಥವಾ ಪಿ ತ್ರರಕಿೆಯ ಮಿತ್ರ ಎಷ್ಿ ದೆ? 

1961 ರ ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ವಿಯನಾು  ಸಮಾವೇಶ ದ (Vienna Convention on Diplomatic 

Relations) ಪ್ರ ಕಾರ, ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲಿ್ಲ  ಪೊೀಸ್ು  ಮಾಡಲಾದ ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾದ 

ವಿನಾಯಿತಿಯು ‘ಉಲಿಿಂಘಿಸ್ಲಾಗದ’ (inviolable) ಆಗದೆ. 

1. ಅದರಂತ್ತ, ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕರನ್ನು  ವಶಕೆ್ಕ  ಪ್ಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಬಂಧನದಲಿ್ಲಡಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ  

ಮತ್ತು  ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಂತ್ತಯ ಅವರ ಮನ್ನಯು ಸಹ ‘ಉಲಿಾಂಘಿಸಲಾಗದ’ ಮತ್ತು  

ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವ ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದೆ . 

 ವಿನಯಿತ್ರಗಳು: 

ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕರ ತಾಯಾು ಡಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾದ ‘ವಿನಾಯಿತಿ’ ಯನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಹಾಕುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ, 

ಆದರೆ ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕರು ‘ಗಂಭಿೀರ ಅಪ್ರಾಧ’ವನ್ನು , ಅವರ ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ ಪ್ರತರ ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧವಿಲಿದ 

ಅಥವಾ ಅಾಂತಹ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಾಧವನ್ನು  ಮಾಡಿದಾ ರೆ ಮಾತರ  ಅದು ಸಂಭವಿಸುತು ದೆ. 

ಪ್ಯಾಮಯವಾಗ, ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕರ ತಾಯಾು ಡು ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪ್ಡಿಸಬಹುದು. 

  

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಿಗಳು: 

‘ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕ ವಿನಾಯಿತಿ’ ರಾಜತಾಾಂತಿರ ಕರನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಿಾಂದ ರಕೆಿ ಸುವ ಉದೆಾ ೀಶವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದಾ ರೂ, ಅದು ತಮಮ  ದೇಶಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಟು  ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ದಿವ ಪ್ಕೆಿ ೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೇಲೆ 

ಬಿೀರುವ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಿಾಂದ ರಕೆಿ ಸುವುದಿಲಿ . 

 

ಆಕ್್ತ ಕಕ್್ನ್ ಮಿಲಿಟರಿೀಕರಣಕೆಕ  ಅಮೇರಿಕಾದ ವಿರೀಧ್: 
(U.S. against militarisation of the Artic) 

 ಸಂದಭಕ: 

ಆಕ್್ತ ಕಕ್ ಕೌನಿೂ ಲ್ ವಿದೇಶಾಿಂಗ ಮಂತಿ್ರಗಳ ಸ್ಭೆಯ ಮನಾು ದಿನದಂದು, ಆಕಿು ಮಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  

ಮಲ್ಲಟರಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯ ಹೆಚಿ ಳದ ಬಗೆು  ಅಮೆರಿಕ ಕಳವಳ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

ಈ ಕಾಯಮತಂತರ ದ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ರಷ್ಯಯ  ತನು  ಮಲ್ಲಟರಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಸಮರ್ಥಮಸಿಕಾಂಡ ನಂತರ 

ಈ ವಿಷಯವನ್ನು  ಅಮೆರಿಕ ಮನ್ನು ಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ. 

  

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಿಗಳು ಯಾವುವು?: 

ಆಕಿು ಮಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಮಲ್ಲಟರಿ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯ ಹೆಚಿ ಳವು ಸಂಭವನಿೀಯ ಅಪ್ಘಾತಗಳ 

ಅಪ್ರಯವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಶಾಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು  ಸುಸಿಾ ರ ಭವಿಷಯ ದ ಸಾಮಾನಯ  

ಗುರಿಯನ್ನು  ದುಬಮಲಗಳಿಸುತು ದೆ. 
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ಹಿನು ಲೆ: 

ಇತಿು ೀಚಿನ ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ , ರಷ್ಯಯ  ಅಧಯ ಕ್ಷ ವಿಾಡಿಮರ್ ಪುಟಿನ್ ರಷ್ಯಯ ದ ಆಕಿು ಮಕ್ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  

ಆಯಕಟಿು ನ ಆದಯ ತ್ತಯನಾು ಗ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಮಲ್ಲಟರಿ ಮೂಲಸಕಯಮ ಮತ್ತು  ಖನಿಜ 

ಹರತ್ತಗೆಯುವಿಕ್ಕಗೆ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾ ರೆ, ಇದು ಆಕಿು ಮಕ್ ಕೌನಿಿ ಲ್ ಸದಸಯ ರಾಂದಿಗನ 

ಉದಿವ ಗು ತ್ತಗೆ ಕಾರಣವಾಗದೆ. 

  

‘ಆಕ್್ತ ಕಕ್ ಕೌನಿೂ ಲ್’ ಬಗೆಗ : 

1. ಆಕ್್ತ ಕಕ್ ಕೌನಿೂ ಲ್ (Arctic council)ಆಕಿು ಮಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದ ರಾಷು ರಗಳ ಸಕಾಮರಗಳು ಮತ್ತು  ಈ 

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಬಗೆಹರಿಸುವ ಅಿಂತ್ರ-

ಸ್ಕಾಕರಿ ವೇದಕೆಯಾಗದೆ. 

2. ಇದು ಒಪಪ ಿಂದವನ್ನು  ಆಧ್ರಿಸಿದ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಸಂಘಟನಯಲಿ , ಬದಲಾಗ 

ಒಮಮ ತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುವ ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗದೆ. 

3. ‘ಆಕಿು ಮಕ್ ಕೌನಿಿ ಲ್’ನ ನಿಧಾಮರಗಳು, ಶಿಫ್ರರಸುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾಗಕಸೂಚಗಳು 

ಜ್ವರಿಗಳಿಸ್ಲಾಗದವು ಮತ್ತು  ಅವು ಸಂಪೂಣಕವಾಗಿ ರಾಷ್ ಿ ವಿಂದರ ವಿವೇಚನಗೆ 

ಬ್ರಟ್  ಅಧಿಕಾರ. 

4. ಇದರ ಆದೇಶವು ‘ಮಿಲಿಟರಿ ಭದಿ ತೆಯನ್ನು ’ ಸ್ಪ ಷ್ ವಾಗಿ ಹರಗಿಡುತ್ು ದೆ. 

ಇದರಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸ್ತವ ರಾಷ್ ಿ ಗಳು ಯಾವುವು? 

1996 ರ ಒಟ್ಾ ವಾ ಘೀಷಣೆಯು ಈ ಕ್ಕಳಗನ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಆಕಿು ಮಕ್ ಕೌನಿಿ ಲು  ಸದಸಯ ರನಾು ಗ ಪ್ಟಿು  

ಮಾಡುತು ದೆ: ಕ್ಕನಡಾ, ಡೆನಾಮ ಕ್ಮ, ಫಿನಿಾ ಯ ಾಂಡ್, ಐಸಿಾ ಯ ಾಂಡ್, ನಾವೆಮ, ರಷ್ಯಯ ದ ಒಕೆ್ಕ ಟ, ಸಿವ ೀಡನ್ 

ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಯು ೀಟಿ್ . 

ಇದಲಿದೆ, ಆಕಿು ಮಕ್್ನ ಸಾ ಳಿೀಯ ಜನರನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುವ ಆರು ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಶಾಶವ ತ್ 

ಭಾಗವಹಿಸ್ತವವರು (Permanent Participants) ಎಾಂಬ ಸಾಾ ನಮಾನವನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. 

ಈ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳಲಿಿ  ಆಲುಟ್ ಇಾಂಟನಾಯ ಮಷನಲ್ ಅಸೀಸಿಯೇಶನ್ (Aleut International Association), 

ಆಕಿು ಮಕ್ ಅಥಾಬ್ರಸೆ ನ್ ಕೌನಿಿ ಲ್ (the Arctic Athabaskan Council), ಗವ ಚ್’ಇನ್ ಕೌನಿಿ ಲ್ 

ಇಾಂಟನಾಯ ಮಷನಲ್ (Gwich’in Council International), ಇನ್ನಯ ಟ್ ಪ್ರಿಫೆರಲ್ ಕೌನಿಿ ಲ್ (the Inuit 

Circumpolar Council), ರಷ್ಯಯ ದ ಉತು ರಭಾಗದ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳ ಸಂಘ (Russian Association of 

Indigenous Peoples of the North) ಮತ್ತು  ಸಾಮ ಕೌನಿಿ ಲ್ (the Saami Council). 

ಆಕ್್ತ ಕಕ್ ಕೌನಿೂ ಲು ಲಿಿ  ವಿೀಕ್ಷಕ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ವು ಆಕಿು ಮಕ್ ಅಲಿದ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಾಂತರ-

ಸಕಾಮರಿ, ಅಾಂತರ-ಸಂಸದಿೀಯ, ಜಾಗತಿಕ, ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ಸಕಾಮರೇತರ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ಮಕು ವಾಗದೆ. 

ವಿೀಕ್ಷಕ ಸದಸಯ ತವ ವನ್ನು , ಆಕಿು ಮಕ್ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ  ಆಯಾ ದೇಶಗಳು ನಿೀಡುವ ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ 

ಮೂಲಕ, ಕೌನಿಿ ಲ್ ವು ಸದಸಯ ತವ  ನಿೀಡುವ ಕುರಿತ್ತ ನಿಧಾಮರಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ. 

  

ಆಕ್್ತ ಕಕ್ ಕೌನಿೂ ಲ್ ಕಾಯಕಕಾರಿ ಗುಿಂಪ್ಪ: 

1. ಆಕಿು ಮಕ್ ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕ ಕಿರ ಯಾ ಕಾಯಮಕರ ಮ (Arctic Contaminants Action Program- 

ACAP) – ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕಗಳ ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾರ್ಷು ರೀಯ 

ಕಾಯಮಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪೊರ ೀತಿಾ ಹಿಸುವ ಕಾಯಮವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸುವುದು. 

2. ಆಕಿು ಮಕ್ ಮಾನಿಟರಿಾಂಗ ಮತ್ತು  ಅಸ್ಯಸ್ಯಮ ಾಂಟ್ ಪೊರ ೀಗಾರ ಾಂ (Arctic Monitoring and Assessment 

Programme- AMAP – ಇದು ಆಕಿು ಮಕ್ ಪ್ರಿಸರ, ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನವ 

ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಮಾಲ್ಲನಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ 

ಬದಲಾವಣೆಯ ದುಷು ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಸಕಾಮರಗಳಿಗೆ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು  

ನಿೀಡುತು ದೆ. 
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3. ಆಕಿು ಮಕ್ ಸಸಯ  ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಣಿ ಸಂಕುಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (Conservation of Arctic Flora and 

Fauna- CAFF) – ಇದು ಆಕಿು ಮಕ್ ಜಿೀವವೈವಿಧಯ ತ್ತಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  

ಪ್ರಿಹರಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಆಕಿು ಮಕ್್ನ ಜಿೀವ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲಗಳ ಸುಸಿಾ ರತ್ತಯನ್ನು  

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತು ದೆ. 

4. ತ್ತತ್ತಮ ತಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕ್ಕ, ಪೂವಮಸಿದಧ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯ (Emergency Prevention, 

Preparedness and Response- EPPR) – ಇದು ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕಗಳು ಅಥವಾ 

ರೇಡಿಯನ್ನಯ ಕಿ್ಕ ೈಡ್್ಗಳು ಆಕಸಿಮ ಕವಾಗ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಅಪ್ರಯ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಪ್ರಿಣಾಮಗಳಿಾಂದ ಆಕಿು ಮಕ್ ಪ್ರಿಸರವನ್ನು  ರಕೆಿ ಸುತು ದೆ. 

5. ಆಕಿು ಮಕ್ ಸಮದರ  ಪ್ರಿಸರದ ರಕ್ಷಣೆ (Protection of the Arctic Marine Environment -PAME) 

– ಇದು ಆಕಿು ಮಕ್ ಸಮದರ  ಪ್ರಿಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಸುಸಿಾ ರ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  

ಖ್ಯತಿರ ಗಳಿಸುತು ದೆ. 

6. ಸುಸಿಾ ರ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕಾಯಮನಿರತ ಗುಾಂಪು (Sustainable Development Working Group – 

SDWG) – ಆಕಿು ಮಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಸುಸಿಾ ರ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಮತ್ತು  ಒಟಾು ರೆ 

ಆಕಿು ಮಕ್ ಸಮದ್ದಯಗಳ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಗಳನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತು ದೆ. 

 

 

ಚೀನದ 17 + 1 ಸ್ಹಕಾರ ವೇದಕೆಯಿಿಂದ ಹರಬಂದ ಲಿಥುವೇನಿಯಾ: 
(Lithuania quits China’s 17+1 cooperation forum)  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಲ್ಲಥುವೇನಿಯಾ ಚೀನದ 17 + 1 ಸ್ಹಕಾರ ವೇದಕೆಯಿಾಂದ (17+1 cooperation forum) 

ಹರಬಂದಿದೆ. ವೇದಿಕ್ಕಯು ಮಧಯ  ಮತ್ತು  ಪೂವಮ ಯುರೀಪಿಯನ್ ರಾಷು ರಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  

ಯುರೀಪಿಯನ್ ಒಕೆ್ಕ ಟದ ಇತರ ಕ್ಕಲವು ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

  

ಹರಬರಲು ಕಾರಣ? 



 insightsonindia.com 
 120 

     INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 

  

ಲ್ಲಥುವೇನಿಯಾ ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  “ವಿಭಜಕ” ಎಾಂದು ಬಣಿಣ ಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಲ್ಲಥುವೇನಿಯಾ 

ಯುರೀಪಿಯನ್ ಒಕೆ್ಕ ಟದ ಸಹ ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳನ್ನು  ‘ಹೆಚಿ್ಚ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ’ 27 + 1 

ವಿಧಾನ ‘(27+1 approach) ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾದ್ಾಂದಿಗೆ ಸಂವಹನವನ್ನು  ಮಾಂದುವರೆಸಬೇಕ್ಕಾಂದು 

ಒತಾು ಯಿಸಿದೆ. 

  

ಏನಿದು 17 + 1 ಉಪಕಿಮ? 

’17 +1 ‘ಉಪ್ಕರ ಮವು, ಚಿೀನಾದ ನಾಯಕತವ ದಲಿ್ಲ  ರೂಪುಗಾಂಡ ಒಾಂದು ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗದುಾ , 

ಇದನ್ನು  2012 ರಲಿಿ  ಬುಡಾಪೆಸ್್ ್ನ್ಲಿಿ  ಸಾಥ ಪ್ತಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

‘ಮಧ್ಯ  ಮತ್ತು  ಪೂವಕ ಯುರೀಪ್ತಯನ್(Central and Eastern European- CEE)  ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪ್ರರಕೆಾ ಗ ‘ಮಧಯ  ಮತ್ತು  ಪೂವಮ ಯುರೀಪ್’ ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು 

ಮತ್ತು  ಬಿೀಜಿಾಂಗ್ನ ನಡುವೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗತ್ತು . 

1. ಈ ಚೌಕಟ್ಿ ನ್ಡಿಯಲಿಿ , ಸೇತ್ತವೆಗಳ ಆಧುನಿೀಕರಣ, ಮೊೀಟಾರು ಮಾಗಮಗಳು, ರೈಲೆವ  

ಮಾಗಮಗಳು ಮತ್ತು  ಸಹ ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳಲಿ್ಲನ ಬಂದರುಗಳ ಆಧುನಿೀಕರಣದ 

ಬಗೆುಯೂ ಮೂಲಸೌಕಯಕ ಯೀಜನಗಳು ಕೇಿಂದಿ ೀಕೃತ್ವಾಗಿವೆ. 

2. ಈ ವೇದಿಕ್ಕಯು ಚಿೀನಾದ ಮಹತಾವ ಕಾಾಂಕೆ್ಕಯ ಬೆಲ್ು  ಮತ್ತು  ರಸ್ಯು  ಉಪ್ಕರ ಮ (Belt and Road 

initiative- BRI)  ಯೀಜನ್ನಯ ವಿಸು ರಣೆಯಾಗ ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗ ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

3. ಚಿೀನಾದ ಪ್ರ ಕಾರ, 17 + 1 ಉಪ್ಕರ ಮವನ್ನು  ಪ್ರಶಿಿಮಾತಯ  ಯುರೀಪಿಯನ್ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 

ಹೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದಧ  ಹಿಂದದ ಯುರೀಪ್ತಯನ್ ದೇಶಗಳಿಂದಗಿನ್ ತ್ನ್ು  

ಸಂಬಂಧ್ವನ್ನು  ಸ್ತಧಾರಿಸ್ಲು ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಬುದು ಅದರ ವಾದವಾಗಿದೆ. 

 ಸಂಯೀಜನ: 

ಈ ಉಪ್ಕರ ಮವು ಹನ್ನು ರಡು ಐರೀಪ್ಯ  ಒಕೆ್ಕ ಟದ ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು ಮತ್ತು  ಐದು ಬ್ರಲೆ ನ್ 

ರಾಷು ರಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ – ಅಲೆಬ ೀನಿಯಾ, ಬೀಸಿು ಯಾ ಮತ್ತು  ಹಜೆಮಗೀವಿನಾ, ಬಲೆು ೀರಿಯಾ, 

ಕರ ಯೇರ್ಷಯಾ, ಜೆಕ್ ರಿಪ್ಬಿಿ ಕ್, ಎಸು ೀನಿಯಾ, ಗರ ೀಸ್, ಹಂಗೇರಿ, ಲಾಟಿವ ಯಾ, ಲ್ಲಥುವೇನಿಯಾ, 

ಮಾಯ ಸ್ಯಡೊೀನಿಯಾ, ಮಾಾಂಟೆನ್ನಗರ , ಪೊೀಲೆಾಂಡ್, ರಮೇನಿಯಾ, ಸ್ಯಬಿಮಯಾ, ಸಿೀವಾಕಿಯಾ ಮತ್ತು  

ಸಿವೇನಿಯಾ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

  

ಅಿಂತ್ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತು  ಸಂಸ್ಯಥ : 
(International Atomic Energy Agency)  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಇರಾನ್ ಸಂಸತಿು ನ ಸಿು ೀಕರ್ ರವರು, ಟೆಹಾರ ನ್ ಮತ್ತು  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಕಾವಲು 

ಸಂಸ್ಯಾಯಾದ ‘ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಶಕಿು  ಸಂಸ್ಯಾ ’ (IAEA) ನಡುವಿನ ಮೂರು ತಿಾಂಗಳ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಒಪ್ು ಾಂದದ ಅವಧಿ ಪೂಣಮಗಾಂಡಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದರಾಂದಿಗೆ ಇರಾನಿನ ಕ್ಕಲವು 

ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ತಾಣಗಳಳಗನ ಚಿತರ ಗಳವರೆಗನ ಅದರ ಪ್ರ ವೇಶವು / ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯೂ ಸಹ 

ಕನ್ನಗಳುು ತು ದೆ. 

ಈ ಪ್ರ ಕಟಣೆಯ ನಂತರ, 2015 ರ ಇರಾನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಒಪ್ು ಾಂದವನ್ನು  ಪುನರುಜಿಿ ೀವನಗಳಿಸಲು 

ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಯು ೀಟಿ್  ಮತ್ತು  ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಪ್ರೀಕ್ಷ ಮಾತ್ತಕತ್ತಗಳ ಭವಿಷಯ ದ ಬಗೆು  

ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಶ್ನು ಗಳನ್ನು  ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. 

  

ಏನಿದು ಒಪಪ ಿಂದ? 

1. ಫೆಬರ ವರಿಯಲಿ್ಲ , ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಶಕಿು  ಸಂಸ್ಯಾ  ಮತ್ತು  ಟೆಹಾರ ನ್ ನಡುವೆ ಮೂರು 

ತಿಾಂಗಳ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಒಪ್ು ಾಂದಕೆ್ಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ. 
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2. ಇರಾನ್ ಏಜೆನಿಿಯಾಂದಿಗನ ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಮೊಟಕುಗಳಿಸುವುದರಿಾಂದ ಉಾಂಟಾದ 

ಹಿನು ಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ನಿೀಡುವುದು ಒಪ್ು ಾಂದದ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗತ್ತು . 

3. ಒಪ್ು ಾಂದದ ಪ್ರ ಕಾರ, ಇರಾನ್್ನ ಕ್ಕಲವು ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಏಜೆನಿಿ ಗೆ 

ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಈ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ನಿಬಮಾಂಧಿಸಬಹುದಿತ್ತು . 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಏಪಿರ ಲ್ ಮಧಯ ಭಾಗದಿಾಂದ ಆಸಿು ರಯಾದ ವಿಯನಾು ದಲಿ್ಲ  ಇರಾನ್ ಮತ್ತು  ಜಾಗತಿಕ ಶಕಿು ಗಳ ನಡುವೆ 

ಹಲವಾರು ಸುತಿು ನ ಮಾತ್ತಕತ್ತಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 

1. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಒಪ್ು ಾಂದದ ಸಂಪೂಣಮ ಅನ್ನಸರಣೆಗೆ ಮರಳಲು ಟೆಹಾರ ನ್ 

ಮತ್ತು  ವಾರ್ಷಾಂಗು ನ್ ನಿಬಮಾಂಧಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳ ಬಗೆು  

ತ್ತಗೆದುಕಳು ಬೇಕಾದ ಕರ ಮಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತಿು ವೆ. 

2. ಮಾಜಿ ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ  ಟರ ಾಂಪ್ ಅವರು 2018 ರಲಿ್ಲ  ಒಪ್ು ಾಂದದಿಾಂದ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು  

ಬೇಪ್ಮಡಿಸಿ ಮತ್ತು  ನಿಬಮಾಂಧಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ್ದಗನಿಾಂದ ಇರಾನ್ ವಿಶವ  ಶಕಿು ಗಳಾಂದಿಗನ 

2015 ರ ಒಪ್ು ಾಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ನಿಧಾನವಾಗ ಉಲಿಾಂಘಿಸಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. 

 ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತು  ಸಂಸ್ಯಥ  ಅಥವಾ ಇಿಂಧ್ನ್ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ (IAEA) ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಶಕಿು  ಏಜೆನಿಿ ಯನ್ನು  1957 ರಲಿ್ಲ  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಕುಟ್ಟಾಂಬದಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದ್ದಗ ‘ಜಾಗತಿಕ ಶಾಾಂತಿಗಾಗ ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಸಂಸ್ಯಾ ’ ಎಾಂಬ ಸಂಘಟನ್ನಯಾಗ ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಇದ್ಾಂದು ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಸಾವ ಯತು  ಸಂಸ್ಯಾ  ಯಾಗದೆ. 

2. ಜಗತಿು ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಶಕಿು ಯ ಶಾಾಂತಿಯುತ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವ ಗುರಿ 

ಹಾಂದಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಶಕಿು ಯನ್ನು  ಮಲ್ಲಟರಿ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಯಾವುದೇ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ತಡೆಯಲು 

ಅದು ಶರ ಮಸುತು ದೆ. 

3. IAEA ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಸಾಮಾನಯ  ಸಭೆ ಮತ್ತು  ಭದರ ತಾ ಮಂಡಳಿ ಎರಡಕೆ್ಕ  ವರದಿ ಮಾಡುತು ದೆ. 

4. ಪ್ರ ಧಾನ ಕಛೇರಿ ಆಸ್ಿ ಿ ಯಾದ ವಿಯನು  ದಲಿ್ಲದೆ. 

 ಕಾಯಕಗಳು: 

1. ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ತಂತರ ಜಾಾ ನಗಳ ಸುರಕೆಿತ, ನಿಭಿೀಮತ ಮತ್ತು  ಶಾಾಂತಿಯುತ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  

ಉತ್ತು ೀಜಿಸಲು IAEA ತನು  ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಪ್ರಲುದ್ದರರಾಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ 

ಮಾಡುತು ದೆ. 

2. ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಶಕಿು ಯ ಶಾಾಂತಿಯುತ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಪ್ರಮಾಣ್ಣ 

ಶಸಾು ರಸು ರಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ತ ಯಾವುದೇ ಮಲ್ಲಟರಿ ಉದೆಾ ೀಶಕೆಾ ಗ ಅದರ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  

ತಡೆಯುವುದು ಇದರ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗದೆ. 

 ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ: 

1. 22 ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು (ಪ್ರ ತಿಯಬಬ ರಿಾಂದ ನಿಧಮರಿಸಲು ಟು  ಭೌಗೀಳಿಕ ವೈವಿಧಯ ತ್ತಯನ್ನು  

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುತು ವೆ) – ಸಾಮಾನಯ  ಸಮೆಮ ೀಳನದ ಮೂಲಕ ಚ್ಚನಾವಣೆ (ಪ್ರ ತಿ ವಷಮ 11 ಸದಸಯ ರು) – 

2 ವಷಮಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಆಯೆ . 

2. ಕನಿಷಠ  10 ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು ಹರಹೀಗುವ ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ನಾಮನಿದೇಮಶನಗಳುು ತು ವೆ. 

 IAEA ಪ್ರತಿ್ ಗಳು: 

1. IAEA, ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳು ಮತ್ತು  ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತ್ತ ಸಾಮಾನಯ  ಸಮಾವೇಶಕೆ್ಕ  ಶಿಫ್ರರಸುಗಳನ್ನು  

ಮಾಡುತು ದೆ. 

2. IAEA, ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟಿಸುವ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

3. IAEA, ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಹೆಚಿಿ ನ ನಿೀತಿಗಳ ಸ್ತತಿರ ೀಕರಣ ಮಾಡುತು ದೆ. 
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4. ಸಾಮಾನಯ  ಸಮೆಮ ೀಳನದ ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನಯಾಂದಿಗೆ ಮಹಾನಿದೇಮಶಕರನ್ನು  ನೇಮಸುತು ದೆ. 

 IAEA, ನ್ಡೆಸ್ತವ ಕಾಯಕಕಿಮಗಳು: 

1. ಕಾಯ ನಿ ರ್ ಥೆರಪಿಗಾಗ ಕಿರ ಯಾ ಕಾಯಮಕರ ಮ- (Program of Action for Cancer Therapy- 

PACT). 

2. ಮಾನವ ಆರೀಗಯ  ಕಾಯಮಕರ ಮ. 

3. ನಿೀರಿನ ಲಭಯ ತ್ತ ವಧಮನ್ನ ಯೀಜನ್ನ. 

4. ನವಿೀನ ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ರಿಯಾಕು ರ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಇಾಂಧನ ಚಕರ ಗಳ ಕುರಿತಾದ ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ 

ಯೀಜನ್ನ, 2000. 

ಚೀನವನ್ನು  ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕಿಂಡ ಕಾವ ಡ: ಕಾನ್ನೂ ಲ್ ಜನ್ರಲ್: 
(Quad targeting China: Consul General) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀಚಿಗೆ,ಮಾಂಬೈನಲಿ್ಲನ  ಚಿೀನಾದ ಕಾನಿ್ನಲ್ ಜನರಲ್ (Consul General)  ಕಾವ ಡ್(Quad) ಅನ್ನು  

“ನಿಯಂತಿರ ಸುವ ಒಾಂದು ಪ್ರ ಯತು ” ಎಾಂದು ಬಣಿಣ ಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ, ಕಾನಿ್ನಲ್ ಜನರಲ್ ರವರ ಪ್ರ ಕಾರ, 

ಕಾವ ಡ್ ತನು ನ್ನು  ಒಾಂದು ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ   ಒಕೆ್ಕಟ ಎಾಂದು ಸಮರ್ಥಮಸಿಕಳುು ತು ದೆ, ಮತ್ತು  ಕ್ಕಲವು ನಿದಿಮಷು  

ದೇಶಗಳನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವ ಪ್ರ ಯತು ವನ್ನು  ಗುರಿಯಾಗಸಿಕಾಂಡಿದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದರು. 

  

ಭಾರತ್ಕೆಕ  ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಚಿೀನಾದ ಕಠಿಣ ನಿಲುವು 2020 ರ ಹತಿು ಗೆ ಸವ ಲು   ತಿೀಕ್ಷಣ ಗಾಂಡಿದೆ. ಕಾವ ಡ್್ನ 

ಉಲಿೆೀಖವು, ಚಿೀನಾ ತನು  ಪ್ರ ಭಾವದ ವಲಯವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವ ಇಾಂಡೊೀ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು  ಇತರ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ತನು  ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಮೊಟಕುಗಳಿಸಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿರುವ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪಿನಾಂದಿಗೆ (Quad) 

ಬಿೀಜಿಾಂಗ ನ ಆಳವಾದ ವಿರೀಧ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು  ಸ್ತಚಿಸುತು ದೆ. 

 ‘ಕಾವ ಡ ಗಿ್ಲಪ್’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಇದು ಜಪ್ರನ್, ಭಾರತ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಯು ೀಟಿ್  ಮತ್ತು  ಆಸ್ಯು ರೀಲ್ಲಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ 

ಚತ್ತಷೆ್ ೀನ ಅಥವಾ ಚತ್ತಭುಮಜ (quadrilateral) ಭದರ ತಾ ಸಂಘಟನ್ನಯಾಗದೆ. 

2. ಈ ಗುಾಂಪಿನ ಎಲಿಾ  ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು ಪ್ರ ಜಾಪ್ರ ಭುತವ  ರಾಷು ರಗಳು ಮತ್ತು  ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿದ 

ಕಡಲ ವಾಯ ಪ್ರರ ಮತ್ತು  ಭದರ ತ್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿತಾಸಕಿು ಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳುು ತು ವೆ. 

3. ಕಾವ ಡ್ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ವಿರುದಧ  ಮಲ್ಲಟರಿ ಸು ಧ್ಯಮ ಮಾಡುವುದಿಲಿ  ಎಾಂಬುದು ಸಾಮಾನಯ  

ತಿಳುವಳಿಕ್ಕಯಾಗದೆ. ಅದೇನೇ ಇದಾ ರೂ, ಇದನ್ನು  ಉದಯೀನ್ನಮ ಖ “ಏಷಯ ನ್ ನಾಯ ಟೀ” ಅಥವಾ 

“ಮನಿ  ನಾಯ ಟೀ” ಎಾಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು   ಇಾಂಡೊೀ- ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ 

ಚಿೀನಾದ ಮಲ್ಲಟರಿ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಮಕ ಒತು ಡಕೆ್ಕ  ಸಮಥಮ ಪ್ರ ತ್ತಯ ತು ರ ವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಕಾವ ಡ ಗುಿಂಪ್ತನ್ ಮೂಲ: 

1. ಕಾವ ಡ್ ಸಮೂಹದ ಮೂಲವನ್ನು  2004 ರ ಸುನಾಮಯ ನಂತರ ನಾಲೆು  ದೇಶಗಳು ಪ್ರಿಹಾರ 

ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗಾಗ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಪ್ರ ಯತು ಗಳಿಾಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. 

2. ತರುವಾಯ, 2007 ರ ಆಸಿಯಾನ್ ಶಿಂಗಸ್ಭೆಯಲಿಿ  ನಾಲೆು  ದೇಶಗಳು ಮೊದಲ ಬ್ರರಿಗೆ 

ಭೇಟಿಯಾದವು. 

3. ಜಪ್ರನ್, ಭಾರತ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಯು ೀಟಿ್  ಮತ್ತು  ಆಸ್ಯು ರೀಲ್ಲಯಾ,ಈ ನಲುಕ  ದೇಶಗಳ ನ್ಡುವೆ 

ಕಡಲ ಸ್ಹಕಾರವನ್ನು  ಹೆಚಚ ಸ್ತವುದು ಇದರ ಉದೆದ ೀಶವಾಗಿತ್ತು . 

  

ಈ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 
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1. ಕಾವ ಡ್, ಸಮಾನ ಮನಸಿಿ ನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸು ರ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳು ಲು ಮತ್ತು  ಪ್ರಸು ರ 

ಆಸಕಿು ಯ ಯೀಜನ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಸಹಕರಿಸಲು ಒಾಂದು 

ಅವಕಾಶವಾಗದೆ. 

2. ಅದರ ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳು ಮಕು  ಮತ್ತು  ಉಚಿತ 

ಇಾಂಡೊೀ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು  

ಹಂಚಿಕಳುು ತು ವೆ.ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ದೇಶವೂ 

ಆರ್ಥಮಕ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಯೀಜನ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಹಾಗೂ 

ಕಡಲ ಡೊಮೇನ್ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು  ಕಡಲ 

ಸುರಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸುವಲಿ್ಲ  

ತಡಗಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

3. ಇದು ಭಾರತ, ಆಸ್ಯು ರೀಲ್ಲಯಾ, ಜಪ್ರನ್ ಮತ್ತು  ಯುಎಸ್ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದದ ಹಲವಾರು 

ವೇದಿಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ದಗದೆ ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು  ಯಾವುದೇ ನಿದಿಮಷು  ಸನಿು ವೇಶದಲಿ್ಲ  

ನೀಡಬ್ರರದು. 

ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು: 

1.  ಇಾಂಡೊೀ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು  ಅದರಾರ್ಚ ಭದರ ತ್ತ ಮತ್ತು  ಸಮೃದಿಧ ಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಮತ್ತು  

ಇವುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ಬೆದರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಾನ್ನನಿನಲಿ್ಲ  

ಅಾಂತಗಮತವಾಗರುವ ಉಚತ್, ಮುಕು  ನಿಯಮ-ಆಧಾರಿತ್ 

ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯನ್ನು  ಉತೆು ೀಜಿಸ್ಲು QUAD ವಾಗಾದ ನ್ ಮಾಡಿದೆ. 

2. ಕಾವ ಡ ಲಸಿಕೆ ಸ್ಹಭಾಗಿತ್ವ : ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗವನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಲಸಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ “ಸಮಾನ” 

ಪ್ರ ವೇಶವನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುದು. 

3. 2020 ರಲಿಿ , ಜಪ್ರನ್, ಭಾರತ್, ಆಸ್್ಯ ಿ ೀಲಿಯಾ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸಾಥ ನ್ ಎಿಂಬ 

ನಲುಕ  ಕಾವ ಡ ದೇಶಗಳು ಮಲಬಾರ್ ಸ್ಮರಾಭಾಯ ಸ್ದಲಿಿ  ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ವು. ಮಲಬ್ರರ್ 

ಸಮರಾಭಾಯ ಸವು ಭಾರತ, ಜಪ್ರನ್ ಮತ್ತು  ಯುಎಸ್ಎ ನೌಕಾಪ್ಡೆಗಳ 

ನಡುವಿನ ವಾಷಿಕಕ ತಿ್ರ ಪಕಿ್ತ ೀಯ ನೌಕಾ ಸ್ಮರಾಭಾಯ ಸ್ವಾಗದುಾ , ಇದನ್ನು  ಹಿಾಂದೂ 

ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು  ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಪ್ಯಾಮಯವಾಗ ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. 

  

ವಿಷಯಗಳು: ಪಿಮುಖ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು, ಏಜೆನಿೂ ಗಳು ಮತ್ತು  ವೇದಕೆಗಳು, ಅವುಗಳ 

ರಚನ, ಮತ್ತು  ಆದೇಶ. 

 

ಇಿಂಟರ್ ರ್ಪೀಲ್:(Interpol) 
ಸಂದಭಕ: 

ತಲೆಮರೆಸಿಕಾಂಡಿರುವ ವಜರ ದ ವಾಯ ಪ್ರರಿಯಾದ ಮೆಹುಲ್ ಚೀಕಿಿ  ಅವರ ವಿರುದಧ  ಇಾಂಟಪೊೀಮಲ್ ಹಳದಿ 

ನೀಟಿಸ್ ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ನರೆಯ ಡೊಮನಿಕಾದಲಿ್ಲ  ಸ್ಯರೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತ್ತ. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಆತ 

ಆಾಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು  ಬ್ರಬುಮಡಾದಿಾಂದ ಪ್ಲಾಯನಗೈದ ಪ್ರಾರಿಯಾಗದಾ . 

  ಮೆಹುಲ್ ಚೀಕಿಿ , 2018 ರಲಿ್ಲ  ಪೌರತವ  ಪ್ಡೆದ ನಂತರ  ಆಾಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು  ಬ್ರಬುಮಡಾದಲಿ್ಲ  

ವಾಸಿಸುತಿು ದಾ ರು. ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯ ಷನಲ್ ಬ್ರಯ ಾಂಕಿನಲಿ್ಲ , ₹ 13,500 ಕೀಟಿ ಸಾಲ ವಂಚನ್ನಯ ಪ್ರ ಕರಣಕೆ್ಕ  

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಆತನ್ನ ಭಾರತಕೆ್ಕ  ಬೇಕಾಗದ್ದಾ ನ್ನ. 

(ಟಿಪ್ು ಣಿ: ಈ ಲೇಖನದಿಾಂದ ಇಾಂಟಪೊೀಮಲ್ ಮತ್ತು  ಅದರ ಮೂಲಕ ಹರಡಿಸ್ಲಾದ ವಿವಿಧ್ 

ಪಿ ಕಟಣೆಗಳ ಬಗೆು  ನಾವು ಕಲ್ಲಯಬೇಕಾಗದೆ; ಹೆರಿ್ಚ ೀನ್ನ ಇಲಿ ) . 

  

ಇಿಂಟರ್ಪೀಕಲ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 
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1. ಇಿಂಟರ್ ರ್ಪೀಲ್ ಒಿಂದು ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಅಪರಾಧ್ಗಳ ರ್ಪೀಲಿಸ್ ಸಂಸ್ಯಥ  

ಯಾಗಿದೆ, (International Criminal Police Organisation, or Interpol) ಅಥವಾ ಇದ್ಾಂದು 

194 ಸದಸಯ ರ ಅಾಂತರ್ ಸಕಾಮರಿ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗದೆ. 

2. ಇದರ ಕೇಿಂದಿ  ಕಚೇರಿಯು ಫಿಾನ್ೂ  ನ್ ಲಿಯಾನ್ (Lyon) ನಲಿ್ಲದೆ. 

3. ಇದನ್ನು ,1923 ರಲಿಿ  ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಅಪರಾಧ್ ರ್ಪಲಿೀಸ್ ಆಯೀಗವಾಗಿ 

ಸಾಥ ಪ್ತಸ್ಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  1956 ರಲಿ್ಲ  ಇಾಂಟಪೊೀಮಲ್ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

4. ಭಾರತ್ವು 1949 ರಲಿಿ  ಈ ಸಂಸ್ಯಥ ಗೆ ಸೇರಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಇದರ ಹಳೆಯ ಸದಸಯ ರಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ದಗದೆ. 

 ಇಿಂಟರ್ಪೀಕಲ್ ಘೀಷಿಸಿದ ಜ್ವಗತ್ರಕ ರ್ಪಲಿೀಸ್ ಗುರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತ್ರವೆ: 

1. ಭಯೀತಾು ದನ್ನಯನ್ನು  ಎದುರಿಸುವುದು, 

ವಿಶಾವ ದಯ ಾಂತ ಗಡಿಗಳ ಸಮಗರ ತ್ತಯನ್ನು  

ಉತ್ತು ೀಜಿಸುವುದು, ದುಬಮಲ 

ಸಮದ್ದಯಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಜನರು ಮತ್ತು  

ವಯ ವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸುರಕೆಿತ ಸೈಬರ್್ಪೇಸ್ 

ಒದಗಸುವುದು, ಅಕರ ಮ 

ಮಾರುಕಟೆು ಗಳನ್ನು  ನಿಗರ ಹಿಸುವುದು, 

ಪ್ರಿಸರ ಸುರಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ಬೆಾಂಬಲ್ಲಸುವುದು 

ಮತ್ತು  ಜಾಗತಿಕ ಸಮಗರ ತ್ತ / ಏಕತ್ತಯನ್ನು  

ಉತ್ತು ೀಜಿಸುವುದು. 

ಇಿಂಟರ್ಪೀಕಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ  ಸ್ಭೆ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಇದು ಇಾಂಟಪೊೀಮಲ್ ನ 

ಸವೊೀಮಚಿ  ಆಡಳಿತ 

ಮಂಡಳಿಯಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಎಲಿಾ  ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳ 

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

2. ಇದು ತನು  

ಕಾಯಮಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳ ಮತ್ತು  

ನಿೀತಿಯ ಮೇಲೆ ಮತ 

ಚಲಾಯಿಸಲು ಸುಮಾರು ನಾಲೆು  

ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ 

ಅಧಿವೇಶನದಲಿ್ಲ  ವಾರ್ಷಮಕವಾಗ 

ಭೇಟಿಯಾಗುತು ದೆ. 

3. ಇಾಂಟರ್ ಪೊೀಲ್ ನ ಸಾಮಾನಯ  

ಸಭೆಯು ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು 

ದೇಶದಿಾಂದ ಒಬಬ ರು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳಿಾಂದ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸಲು ಡುತು ದೆ, ಮತ್ತು  ಈ 

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ ಅವರವರ ದೇಶಗಳ ಕಾನ್ನನ್ನ ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ 

ಮಖಯ ಸಾ ರಾಗರುತಾು ರೆ. 

4. ಸಾಮಾನಯ  ಸಭೆಯು ತನು  ಕಾಯಮಕಾರಿ ಸಮತಿಯ ಸದಸಯ ರನ್ನು  ಆಯೆ  ಮಾಡುತು ದೆ. 

ಕಾಯಮಕಾರಿ ಸಮತಿಯು, “ಅಧಿವೇಶನಗಳ ನಡುವೆ ಇಾಂಟರ್ ಪೊೀಲ್ ಗೆ ಮಾಗಮದಶಮನ ಮತ್ತು  

ನಿದೇಮಶನವನ್ನು  ಒದಗಸುತು ದೆ.” 

  

ಪಶಿಚ ಮ ಆಫಿ್ರಕಾ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಕಕ ಸ್ಮುದಾಯ (ECOWAS): 
(Economic Community of West African States (ECOWAS) 

 ಸಂದಭಕ: 
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ಪ್ಶಿಿ ಮ ಆಫಿರ ಕಾದ ದೇಶ ‘ಮಾಲ್ಲ’ಯಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಬಿಕೆಟು ನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು,’ ಪ್ಶಿಿ ಮ ಆಫಿರ ಕಾದ 

ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಮಕ ಸಮದ್ದಯವು ‘(Economic Community of West African States- ECOWAS) ಮಧಯ ಸಿಾ ಕ್ಕ 

ವಹಿಸುವ ಪ್ರ ಯತು  ನಡೆಸುತಿು ದೆ. 

 ‘ಮಾಲಿ’ಯಲಿಿ  ಏನಗುತ್ರು ದೆ? 

1960 ರಲಿ್ಲ  ಫ್ರರ ನಿ್್ನಿಾಂದ ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ಪ್ಡೆದ ನಂತರ ಮಾಲ್ಲ ಯಲಿ್ಲ  ಐದು ದಂಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ, ಮತ್ತು  

ಒಮೆಮ  ಮಾತರ , ಪ್ರ ಜಾಸತಾು ತಮ ಕವಾಗ ಚ್ಚನಾಯಿತ ಅಧಯ ಕ್ಷರಿಾಂದ ಇನು ಬಬ ರಿಗೆ ಶಾಾಂತಿಯುತವಾಗ ಅಧಿಕಾರ 

ವಗಾಮವಣೆಯಾಗದೆ. 

 ಇತ್ರು ೀಚನ್ ದಂಗೆ: ಒಾಂಬತ್ತು  ತಿಾಂಗಳ ಹಿಾಂದೆ, ಬೃಹತ್ ಸ್ಕಾಕರ ವಿರೀಧಿ ಪಿ ತ್ರಭಟನಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗ, 

ಅಧಯ ಕ್ಷ ಇಬ್ರರ ಹಿಾಂ ಬೌಬಕರ್ ಕಿೀಟಾ (Ibrahim Boubacar Keïta) ಅವರನ್ನು  ಅಧಿಕಾರದಿಾಂದ 

ಉಚಾಾ ಟಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಕಳೆದ ವಾರ, ಇಬಬ ರು ಪ್ರ ಮಖ ಮಲ್ಲಟರಿ ಮಖಂಡರನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರದ ಹಸ 

ಕಾಯ ಬಿನ್ನಟ್ ಘೀರ್ಷಸಲಾಯಿತ್ತ. ಇದರ ನಂತರ ಸೇನ್ನಯು ರಾಷ್ ಿ ಪತ್ರ ಮತ್ತು  ಪಿಧಾನಿಯನ್ನು  

ವಶಕೆಕ  ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

 ECOWAS ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಪಶಿಚ ಮ ಆಫಿ್ರಕಾದ ದೇಶಗಳ 

ಆರ್ಥಕಕ ಸ್ಮುದಾಯವು (ECOWAS) 

ಪಶಿಚ ಮ ಆಫಿ್ರಕಾದಲಿಿ  ನಲೆಗಿಂಡಿರುವ 

ಹದನೈದು ದೇಶಗಳ ಪಿ್ರದೇಶಿಕ 

ರಾಜಕ್ತೀಯ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಕಕ 

ಒಕ್ಕಕ ಟವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದನ್ನು  1975 ರಲಿಿ  ಲಾಗೀಸ್ 

ಒಪಪ ಿಂದಕೆಕ  ಸ್ಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ 

ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಪೂಣಮ ಆರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಯ  

ಒಕೆ್ಕ ಟವನ್ನು  ನಿಮಮಸುವುದು, ಏಕೈಕ 

ಬೃಹತ್ ವಾಯ ಪ್ರರ ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸದಸಯ  

ರಾಷು ರಗಳಿಗೆ “ಸಾಮೂಹಿಕ 

ಸಾವ ವಲಂಬನ್ನ” (collective self-

sufficiency) 

ಸಾಧಿಸುವುದು ಇಕೀವಾಸ್್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

4. ಇದು ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ‘ಶಾಿಂತ್ರಪ್ರಲನ ಪಡೆ’ಯಾಗಯೂ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

5. ಇದು ಇಡಿೀ ಖಂಡವನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡ ಆಫಿ್ರ ಕನ್ ಆರ್ಥಕಕ ಸ್ಮುದಾಯದ (African 

Economic Community– AEC) ಪ್ರ ಮಖ ಆಧಾರಸು ಾಂಭ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಗುಾಂಪುಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದ್ದಗದೆ. 

ECOWAS ಎರಡು ಉಪ-ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಬಿಾಕ್ ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ: 

1. ‘ಪಶಿಚ ಮ ಆಫಿ್ರಕಾದ ಆರ್ಥಕಕ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸ್ತ ಒಕ್ಕಕ ಟ’(West African Economic and 

Monetary Union): ಇದು ಪ್ರರ ಥಮಕವಾಗ ಎಾಂಟ್ಟ ಫೆರ ಾಂಚ್ ಮಾತನಾಡುವ ದೇಶಗಳ 

ಸಂಘಟನ್ನಯಾಗದೆ. 

2. ‘ವೆಸ್್  ಆಫಿ್ರ ಕನ್ ವಿತ್ರು ೀಯ ವಲಯ'(West African Monetary Zone- WAMZ), ಇದನ್ನು  

2000 ರಲಿ್ಲ  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಯಿತ್ತ: ಇದು ಪ್ರ ಧಾನವಾಗ ಆರು ಇಾಂಗಿ ಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ದೇಶಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 
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ವಿಷಯಗಳು: ಅಭಿವೃದಧ  ಪಿ ಕಿ್ತಯಗಳು ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  ಉದಯ ಮಗಳು,NGOಗಳು, 

ಸ್ವ ಸ್ಹಾಯ ಸಂಘಗಳು,ವಿವಿಧ್ ಗುಿಂಪ್ಪಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಘಗಳು, ದಾನಿಗಳು, 

ದತ್ರು , ಸಾಿಂಸಿಥ ಕ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥ ಗಾರರ ಪ್ರತಿ್ . 

 

ಬೆಿಂಗಳೂರಿನ್ಲಿಿ  ರಚಸ್ಲಾದ DETR ಸ್ಮಿತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿ್ : 

(The role of DETER committees formed in Bengaluru) 

ಸಂದಭಕ: 

ಸಾ ಳಿೀಯ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಕೀವಿಡ್ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗವನ್ನು  ನಿವಮಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗ ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ  

ಸಕಾಮರವು ಬೆಾಂಗಳೂರಿನ ವಾಡ್ಮ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ‘ವಿಕೇಿಂದಿ ೀಕೃತ್ ಚಕ್ತತೊ  ಮತ್ತು  ತ್ತತ್ತಕ 

ಪಿ ತ್ರಕಿ್ತಯ’ (Decentralized Triage and Emergency Response- DETER) ಸ್ಮಿತ್ರಗಳನ್ನು  

ರಚಿಸಿದೆ. 

DETER ಸ್ಮಿತ್ರಗಳ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಕರನವೈರಸ್ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಸಕಾಮರದ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯ ಮತ್ತು  

ನಿವಮಹಣೆಯನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

2. ಈ ತಂಡಗಳು ವಿಪ್ತ್ತು  ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯಯ ವಿಕಾಂದಿರ ೀಕೃತ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ಸಾ ಳಿೀಯ ಕಿರ ಯಯ 

ವಿತರಣೆಗೆ ಒತ್ತು  ನಿೀಡುತು ವೆ. 

3. ಈ ಸಮತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಾಡ್ಮ ಸಮತಿ ಸದಸಯ ರು, ಸಕಾಮರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಾವಮಜನಿಕ 

ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು, ನಿವಾಸಿ ಕಲಾಯ ಣ ಸಂಘಗಳ ಸವ ಯಂಸೇವಕರು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ವಿಪ್ತ್ತು -ಪ್ರಿಹಾರ ಉಪ್ಕರ ಮಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಮನವ ಯದಿಾಂದ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸಲ್ಲವೆ. 

ಪ್ರತಿ್ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಕಗಳು: 

1.  ಈ ಸಮತಿಗಳು ಕೀವಿಡ್ -19 ಸೀಾಂಕಿತ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಂಪ್ಕಮ ಕಾಂದರ ವಾಗ 

ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸಲ್ಲವೆ. 

2. ಕೀವಿಡ್ -19 ಅನ್ನು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಸ್ತಕ್ಷಮ ವಾಗ ನಿವಮಹಿಸಲು ಕನಾಮಟಕ ಸಕಾಮರ ‘ವಾಡ್ಮ ಡಿಟೆರ್ 

ಸಮತಿ’ (Ward DETER Committees- WDC) ಗಳಿಗಾಗ ‘3 ಇ ಸಾು ರಟಜಿ’ (3E Strategy) ಯನ್ನು  

ರೂಪಿಸಿದೆ. 

ಈ ಕಾಯಕತಂತಿ್ವು ‘ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಕಾಯಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ: 

1. ಸಮದ್ದಯ ತ್ತತ್ತಮ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಕಿರ ಯಯ ಆದಯ ತ್ತಯನ್ನು  ನಿಧಮರಿಸುವ ಸರದಿ ಚಿಕಿತಿ್ತ ಯ 

ಸೇವೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಆಸು ತ್ತರ ಗಳಲಿ್ಲ  ಯಶಸಿವ  ಪ್ರ ವೇಶ; 

2. ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ ನಿವಮಹಿಸಲು ಆಸು ತ್ತರ ಗಳಿಾಂದ ಯಶಸಿವ ಯಾಗ 

ಗುಣಮಖಗಾಂಡ ರೀಗಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು; 

3. ಆಸು ತ್ತರ ಗಳು, ವೈದಯ ರು ಮತ್ತು  ಅವರ ನಿವಮಹಣೆಯನ್ನು  ಸಹಾಯಕ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  

ಒದಗಸುವ ಮೂಲಕ ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಗಳಿಸುವುದು. 

ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

ಇದು ವಾಡ್ಮ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಉತು ಮವಾಗ ಕೀವಿಡ್ ನಿವಮಹಣೆಗೆ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ 

ನಿರಿೀಕೆ್ಕಯಿದೆ. 

 
 
 
 
 
 



 insightsonindia.com 
 127 

     INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 

  

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ – 3 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್, ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ, ಕಂಪೂಯ ಟರ್, ರಬಟಿಕ್ೂ , ನಯ ನ-

ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್, ಜೈವಿಕ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ ಮತ್ತು  ಬೌದಧ ಕ ಆಸಿು  ಹಕುಕ ಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿಿ  ಜ್ವಗೃತ್ರ. 

 

ಪ್ರಕಕರ್ ಸೀಲಾರ್ ರಿ್ಪಬ್: (Parker Solar Probe) 
  

ಸಂದಭಕ: 

ಶುಕರ  ಗರ ಹದಲಿ್ಲ  ಅಲಾು ವಧಿಯ ಹಯಾಾ ಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ನಸಾದ ಪ್ರಕಕರ್ ಸೀಲಾರ್ 

ರಿ್ಪ ೀಬ್ ನೈಸ್ಗಿಕಕ ರೇಡಿಯ ಸಿಗು ಲ್ ಅನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿದದೆ, ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ 

ಗರ ಹದ ಮೇಲ್ಲನ ಅಥವಾ ಮೇಲೆಮ ೈ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಹಾರಿಹೀಗದೆ ಎಾಂದು 

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಿತ್ತ. ಇದು ಸ್ತಮಾರು 30 ವಷಕಗಳಲಿಿ  ಶುಕಿ  ಗಿ ಹದ ವಾತಾವರಣದ ಕುರಿತ್ 

ಮದಲ ನೇರ ಮಾಪನ್ / ಸಾಕ್ಷಯ ವಾಗಿದೆ. 

  

ಸಂಶೀಧ್ನಗಳು: 

ಭೂಮಯಂತ್ತ, ವಿದುಯ ದ್ದವೇಶದ ಪ್ದರವು ಶುಕರ  ಗರ ಹದ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲ್ಲನ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  

ಕಂಡುಬರುತು ದೆ, ಇದನ್ನು  ಅಯೀನೀಸಿು ಯರ್ (Ionosphere)  ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ಚಾಜ್ಡ ಮ 

ಅನಿಲಗಳ ಈ ಸಮದರ  ಅಥವಾ ಪಿ್ರಸಾಮ  ನೈಸಗಮಕವಾಗ ರೇಡಿಯೀ ತರಂಗಗಳನ್ನು  ಹರಸ್ತಸುತು ದೆ. 

ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

ಈ ಆವಿಷೆ್ಯ ರವು ಶುಕರ ನ ಮೇಲಾು ಗದ ವಾತಾವರಣವು ‘ಸೌರ ಚಕಿ ’(ಸೂಯಕನ್ 11 ವಷಕಗಳ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಕಿ ) ದ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಸಂಕ್ತೀಣಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂದು 

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತು ದೆ. 

1. ಸರಚಕರ ವು ಪ್ರ ತಿ 11 ವಷಮಗಳಿಗಮೆಮ  ಸ್ತಯಮನ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯ ಚಕರ ವಾಗದೆ. 

2. ಇದು ಶುಕರ  ಮತ್ತು  ಭೂಮಯ ನಡುವಿನ ವಯ ತಾಯ ಸಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾರಣಗಳನ್ನು  ತಿಳಿಯಲು ಇವು 

ಇತಿು ೀಚಿನ ಸ್ತಚನ್ನಗಳಾಗವೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಒಾಂದೇ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಲು ಟು  ಭೂಮ ಮತ್ತು  ಶುಕರ  ಗರ ಹಗಳನ್ನು  ಅವಳಿ ಗರ ಹಗಳು 

ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. ಎರಡೂ ಗರ ಹಗಳ ಕಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆಮ ೈ, ಒಾಂದೇ ಗಾತರ  ಮತ್ತು  ರಚನ್ನಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿವೆ. ಆದ್ದಗೂಯ , ಎರಡು ಗರ ಹಗಳ ಮಾಗಮಗಳು ಅವುಗಳು ಹುಟಿು ದ ಸಮಯದಿಾಂದ ಭಿನು ವಾಗದೆ. 

ಶುಕರ  ಗರ ಹವು ಕಾಾಂತಿೀಯ ಕೆ್ಕ ೀತರ ವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವುದಿಲಿ , ಮತ್ತು  ಅದರ ಮೇಲೆಮ ೈ ತಾಪ್ಮಾನವು 

ಸಿೀಸವನ್ನು  ಕರಗಸಲು ಬೇಕಾದ ತಾಪ್ಮಾನಕೆಿ ಾಂತ ಹೆಚಿಾ ಗರುತು ದೆ. 

‘ಪ್ರಕಕರ್ ಸೀಲಾರ್ ರಿ್ಪ ೀಬ್ ಮಿಷನ್’ ಬಗೆಗ : 

1. ನಾಸಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಕಮರ್ ಸೀಲಾರ್ ಪೊರ ೀಬ್ ಮಷನ್ ಸ್ತಯಮನ ಬಗೆು  ನಾವು 

ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾರ ಾಂತಿಯನ್ನು ಾಂಟ್ಟ ಮಾಡುತು ದೆ, ಅಲಿ್ಲ  

ಬದಲಾಗುತಿು ರುವ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಗಳು ಸರಮಂಡಲದ್ದದಯ ಾಂತ ಹರಡುತು ವೆ, ಇದು ಭೂಮ ಮತ್ತು  

ಇತರ ಪ್ರ ಪಂಚಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ದೆ. 

2. ಪ್ರಕಮರ್ ಸೀಲಾರ್ ಪೊರ ೀಬ್ ಸ್ತಯಮನ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಚಲ್ಲಸುತು ದೆ. ಈ ಪ್ರಕಮರ್ 

ಸೀಲಾರ್ ಪೊರ ೀಬ್ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯು ಯಾವುದೇ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯು 

ತಡೆದುಕಳುು ವುದಕೆಿ ಾಂತ ಹೆಚಿಿ ನ ಶಾಖ ಮತ್ತು  ವಿಕಿರಣವನ್ನು  ಸ್ತಯಮನ ಮೇಲೆಮ ೈ 

ವಾತಾವರಣಕೆ್ಕ  ಹತಿು ರದಲಿ್ಲದುಾ  ತಡೆದುಕಳುು ತು ದೆ  ಮತ್ತು  ಅಾಂತಿಮವಾಗ ನಕ್ಷತರ ದ ಹತಿು ರದ 

ವಿೀಕ್ಷಣೆಯ ಅವಲ್ೀಕನಗಳನ್ನು  ಮನ್ನಕುಲಕೆ್ಕ  ಒದಗಸುತು ದೆ. 
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ಪಿಯಾಣ: 

1.  ಸ್ತಯಮನ ವಾತಾವರಣದ ರಹಸಯ ಗಳನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗ, ಪ್ರಕಮರ್ 

ಸೀಲಾರ್ ಪೊರ ೀಬ್ ಸುಮಾರು ಏಳು ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ  ಏಳು ಪ್ರ ಯಾಣದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಶುಕರ ನ 

ಗುರುತಾವ ಕಷಮಣೆಯನ್ನು  ಬಳಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕರ ಮೇಣ ಸ್ತಯಮನ ಹತಿು ರ ತನು  ಕಕೆ್ಕಯನ್ನು  

ಸಾಾ ಪಿಸುತು ದೆ. 

2. ಪ್ರಕಮರ್ ಸೀಲಾರ್ ಪೊರ ೀಬ್ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯು ಸ್ತಯಮನ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ 

ಸ್ತಯಮನ ಮೇಲೆಮ ೈಯಿಾಂದ 3.9 ದಶಲಕ್ಷ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು  ದೂರದಲಿ್ಲ  ಹಾದುಹೀಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  

ಬುಧದ ಕಕೆ್ಕಯಳಗೆ ಕ್ಕಡ ಮತ್ತು  ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯು 

ಬಂದಿರುವ ಹತಿು ರ ಕೆಿ ಾಂತ 7 ಪ್ಟ್ಟು  ಹೆಚಿ್ಚ  ಹತಿು ರದಲಿ್ಲದೆ. 

ಪ್ರಕಕರ್ ಸೀಲಾರ್ ರಿ್ಪ ೀಬ್ ಮಿಷನ್ ನ್ ಗುರಿ: 

ಪ್ರಕಕರ್ ಸೀಲಾರ್ ರಿ್ಪ ೀಬ್ ಮಿಷನ್ ಮೂರು ವಿಶಾಲ ವೈಜ್ವಾ ನಿಕ ಉದೆದ ೀಶಗಳನ್ನು  

ಹಿಂದದೆ: 

1. ಸರ ಕರೀನಾ ಮತ್ತು  ಸರ ಮಾರುತವನ್ನು  ಬಿಸಿಮಾಡುವ ಮತ್ತು  ವೇಗಗಳಿಸುವ ಶಕಿು ಯ 

ಹರಿವನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು. 

2. ಸರ ಮಾರುತ ಮೂಲಗಳಲಿ್ಲ  ಪಿ್ರಸಾಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಾಂತಿೀಯ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳ ರಚನ್ನ ಮತ್ತು  

ಚಲನಶಾಸು ರವನ್ನು  ನಿಧಮರಿಸುವುದು. 

3. ಶಕಿು ಯುತ ಕಣಗಳನ್ನು  ವೇಗಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು  ಸಾಗಸುವ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಅನ್ನವ ೀಷಣೆ 

ಮಾಡುವುದು. 

 

ಕೀವಿಡ -19 ಲಸಿಕೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೌದಧ ಕ ಆಸಿು  ಹಕುಕ  ವಿನಯಿತ್ರ: 

(Intellectual property waiver for Covid-19 vaccines) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಕೀವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ ಬೌದಿಧ ಕ ಆಸಿು  ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ  ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡಲು ಯುನೈಟೆಡ್ 

ಸ್ಯು ೀಟಿ್  ತನು  ಬೆಾಂಬಲವನ್ನು  ಘೀರ್ಷಸಿದೆ, ‘ಅಸಾಧಾರಣ ಸನಿು ವೇಶಗಳನ್ನು  ಅಸಾಧಾರಣ 

ವಿಧಾನದಿಾಂದಲೇ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗದೆ’ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇದ್ಾಂದು ಜಾಗತಿಕ ಆರೀಗಯ  ಬಿಕೆಟ್ಟು  

ಆಗರುವ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕವು ಬೌದಿಧ ಕ ಆಸಿು  ಹಕೆನ್ನು  ಪ್ರ ಬಲವಾಗ ಪ್ರ ತಿಪ್ರದಿಸುತಿು ದಾ ರೂ ಕೀವಿಡ್ 

ಲಸಿಕ್ಕಯ ಮೇಲ್ಲನ ಬೌದಿಧ ಕ ಆಸಿು  ಹಕೆನ್ನು  ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕವನ್ನು  

ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಬಯಸುತು ದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ವಿಶವ  ವಾಣಿಜಯ  ಸಂಸ್ಯಾ  (World Trade Organization- WTO) ನಲಿ್ಲ  ಯುಎಸ್ ‘ಪಠಯ  ಆಧಾರಿತ್ 

ಮಾತ್ತಕತೆ ಅಥವಾ ಸಂಧಾನ್ಗಳನ್ನು ’ (text-based negotiations) ಮಾಂದುವರೆಸಲ್ಲದೆ. 

‘ಪಠಯ  ಆಧಾರಿತ್ ಮಾತ್ತಕತೆ/ಸಂಧಾನ್’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

‘ಪ್ಠಯ -ಆಧಾರಿತ ಮಾತ್ತಕತ್ತಗಳ’ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಸಮಾಲ್ೀಚಕರು ತಮಮ  ಆದಯ ತ್ತಯ ಪ್ದಗಳನ್ನು  

ಬಳಸಿಕಾಂಡು ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಗಳನ್ನು  ಮತ್ತು  ಲೇಖನಗಳನ್ನು  ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕಳುು ತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ನಂತರ 

ಕ್ಕಲಸದ ಬಗೆು  ಒಮಮ ತವನ್ನು  ಹಾಂದುವ ಮೂಲಕ ದಿೀಘಮಕಾಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸುತಾು ರೆ. 

ಕೀವಿಡ -19 ಲಸಿಕೆಗೆ ‘ಬೌದಧ ಕ ಆಸಿು ’ ವಿನಯಿತ್ರಯು ಏನ್ನ್ನು  ಸೂಚಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ಕೀವಿಡ್ ಲಸಿಕ್ಕಗಳಾದ, ಫಿಜರ್, ಮಾಡನಾಮ, ಅಸಾು ರಜೆನ್ನಕಾ, ನವಾವಾಕಿ್ , ಜಾನಿ ನ್ ಮತ್ತು  ಜಾನಿ ನ್ 

ಮತ್ತು  ಭಾರತ್ ಬಯೀಟೆಕ್ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಕೀವಿಡ್ ಲಸಿಕ್ಕಗಳು, ತ್ತತ್ತಮ ಬಳಕ್ಕಯ ಹಕೆು ಗಳ 

ದೃಢಿೀಕರಣದ್ಾಂದಿಗೆ (emergency use authorisations- EUA) ಮಧಯ ಮ-ಆದ್ದಯದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  

ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಉತಾು ದಿಸಲು ‘ಬೌದಿಧ ಕ ಆಸಿು ’ ವಿನಾಯಿತಿ (Intellectual Property Waiver- IP 

waiver) ನಿೀಡಬಹುದು. 
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1. ಪ್ರ ಸುು ತ, ಈ ಲಸಿಕ್ಕಗಳ ಉತಾು ದನ್ನಯು ಹೆಚಿಾ ಗ ಹೆಚಿಿ ನ ಆದ್ದಯದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಾಂದಿರ ೀಕೃತವಾಗರುತು ದೆ; ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ-ಆದ್ದಯದ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ , ಈ ಲಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಪ್ರವಾನಗ ಅಥವಾ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ವಗಾಮವಣೆ ಒಪ್ು ಾಂದಗಳ ಮೂಲಕ ಉತಾು ದಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಈ ಮದಲು ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ದಕಿ್ತ ಣ ಆಫಿ್ರಕಾ ಮಂಡಿಸಿದ ಪಿಸಾು ಪ ಏನ್ನ? 

ಅಕು ೀಬರ್ 2020 ರಲಿ್ಲ , ಭಾರತ ಮತ್ತು  ದಕೆಿ ಣ ಆಫಿರ ಕಾಗಳು ಕೀವಿಡ್ -19 ರೀಗವನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು 

ಅಗು ದ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಉತು ನು ಗಳಿಗೆ ಸಮಯೀಚಿತ ಪ್ರ ವೇಶವನ್ನು  ತಡೆಯುವಂತಹ ‘ಬೌದಧ ಕ ಆಸಿು  

ಹಕುಕ ಗಳ ವಾಯ ಪ್ರರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅಿಂಶಗಳ’ (Trade Related Aspects of Intellectual Property 

Rights-TRIPS) ಒಪ್ು ಾಂದದ ಕ್ಕಲವು ಷರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡುವಂತ್ತ ವಿಶವ  ವಾಯ ಪ್ರರ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಕೀರಿದಾ ವು. 

1. ಈ ಒಪ್ು ಾಂದದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲಿ್ಲ  ನಾಲೆು  ವಿಭಾಗಗಳ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ, ಬಳಕ್ಕ ಮತ್ತು  

ಜಾರಿಗಳಿಸುವಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನಿೀಡಲು “ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟು  ಬೇಗ” ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡುವಂತ್ತ 

ಈ ದೇಶಗಳು TRIPS ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ಕಳಿಕಾಂಡಿವೆ. 

2. ಈ ನಾಲೆು  ವಿಭಾಗಗಳು – TRIPS ಒಪ್ು ಾಂದದ 1, 4, 5 ಮತ್ತು  7 – ಕೃತಿಸಾವ ಮಯ  ಮತ್ತು  

ಸಂಬಂಧಿತ ಹಕೆು ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿನಾಯ ಸ, ಪೇಟೆಾಂಟ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸದ 

ಮಾಹಿತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. 

ಪೇಟೆಿಂರ್ಟ ಮತ್ತು  ‘ಬೌದಧ ಕ ಆಸಿು  ಹಕುಕ ಗಳು’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಪೇಟೆಾಂಟ್ ಎನ್ನು ವುದು ಬಲವಾದ ಬೌದಿಧ ಕ ಆಸಿು  ಹಕೆನ್ನು  ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಸುತು ದೆ, ಮತ್ತು  ಒಾಂದು ನಿದಿಮಷು  

ಮತ್ತು  ಪೂವಮ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕೆ್ಕ  ದೇಶದ ಸಕಾಮರವು ಆವಿಷೆ್ಯ ರಕನಿಗೆ ನಿೀಡುವ ವಿಶಿಷು  

ಏಕಸಾವ ಮಯ ವಾಗದೆ. ಆವಿಷೆ್ಯ ರವನ್ನು    ಇತರರು ನಕಲು ಮಾಡದಂತ್ತ ತಡೆಯಲು ಇದು 

ಜಾರಿಗಳಿಸಬಹುದ್ದದ ಕಾನ್ನನ್ನ ಹಕೆನ್ನು  ಒದಗಸುತು ದೆ. 

ಪೇಟೆಿಂರ್ಟ ನ್ ಪಿ ಕಾರಗಳು: 

ಪೇಟೆಾಂಟ್್ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಖಯ ವಾಗ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ:   ಪ್ರ ಕಿರ ಯ ಪೇಟೆಾಂಟ್್ಗಳು (Process Patents) 

ಅಥವಾ ಉತು ನು  ಪೇಟೆಾಂಟ್್ಗಳು (Product Patents). 

1. ಉತ್ಪ ನ್ು ದ ಪೇಟೆಿಂರ್ಟ (Product Patents) ಅಾಂತಿಮ ಉತು ನು ದ ಹಕೆಿ ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  

ಖ್ಯತಿರ ಗಳಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ‘ಪೇಟೆಾಂಟ್ ಪ್ಡೆದ ವಸುು ವಿನ’ ಉತಾು ದನ್ನಯನ್ನು  

ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಪೇಟೆಾಂಟ್ ಹಾಂದಿರುವವರನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ 

ಮಾಡುತಿು ದಾ ರೆ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು, ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಗಲ್ಲ ವಿಭಿನು  ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  ಬಳಸಿ 

ಪೇಟೆಾಂಟ್ ಹಾಂದಿದ ವಸುು ವಿನ ಉತಾು ದನ್ನಯನ್ನು  ಮಾಡುತಿು ದಾ ರು ಸಹ ಈ ನಿಷೇಧವು 

ಅನವ ಯಿಸುತು ದೆ. 

2. ಪಿ ಕಿ್ತಯ ಪೇಟೆಿಂರ್ಟ್ಗಳು (Process Patents) ಪ್ರ ಕಿರ ಯ ಪೇಟೆಾಂಟ್್ಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , 

ಉತಾು ದನಾ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲವು ಮಾಪ್ರಮಡುಗಳನ್ನು  ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪೇಟೆಾಂಟ್ 

ಹಾಂದಿರುವವರನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪೇಟೆಾಂಟ್ ಪ್ಡೆದ ಉತು ನು ವನ್ನು  

ತಯಾರಿಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಪೇಟೆಿಂರ್ಟ ಆಡಳಿತ್: 

ಭಾರತವು 1970 ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ   ‘ಉತು ನು  ಪೇಟೆಾಂಟ್’ ನಿಾಂದ ಪ್ರ ಚಲ್ಲತದಲಿ್ಲರುವ ‘ಪ್ರ ಕಿರ ಯ ಪೇಟೆಾಂಟ್’ಗೆ 

ಬದಲಾವಣೆಗಾಂಡಿತ್ತ, ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗ ಜೆನ್ನರಿಕ್  ಔಷಧಿಗಳ ಗಮನಾಹಮ 

ಉತಾು ದಕನಾಯಿತ್ತ, ಮತ್ತು  1990 ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ , ಸಿಪಿ್ರದಂತಹ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಆಫಿರ ಕಾಕೆ್ಕ  ಎಚ್ಐವಿ-

ವಿರೀಧಿ  ಔಷಧಗಳನ್ನು  ಒದಗಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಲಾಯಿತ್ತ. 

1. ಆದರೆ TRIPS ಒಪ್ು ಾಂದದ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಭಾರತ್ವು 2005 ರಲಿಿ  ಪೇಟೆಿಂರ್ಟ 

ಕಾಯದ ಯನ್ನು  ತ್ರದುದ ಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು  ಮತ್ತು  ಫಾಮಾಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು  

ಬಯೀಟೆಕ್ ಕಿೆ ೀತಿ್ ಗಳಲಿಿ  ‘ಉತ್ಪ ನ್ು  ಪೇಟೆಿಂರ್ಟ’ ಆಡಳಿತ್ವನ್ನು  ಜ್ವರಿಗೆ ತ್ರಬೇಕಾಯಿತ್ತ. 
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 ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಕಿ್ತ ರ್್ಪ ೀಕರೆನಿೂ  ವಹಿವಾಟನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸ್ಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ NPCI: 
(NPCI refuses to ban cryptocurrency trades in India)  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಭಾರತಿೀಯ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಪ್ರವತಿ ನಿಗಮವು (National Payments Corporation of India- 

NPCI) ಕಿ್ತ ರ್್ಪ ೀಕರೆನಿೂ  ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. 

ಇದಲಿದೆ, ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ  ವಹಿವಾಟಿನ ವಿನಿಮಯವನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕ್ಕ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಾಂಬುದನ್ನು  

ನಿಧಮರಿಸಲು NPCI ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳ ಆಯೆ ಗೆ ಬಿಟಿು ದೆ ಮತ್ತು  ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು ತಮಮ  ಕಾನ್ನನ್ನ ಮತ್ತು  

ಅನ್ನಸರಣೆ ಇಲಾಖ್ಯಗಳ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಧಾಮರ ತ್ತಗೆದುಕಳುು ವಂತ್ತ ಕಳಿಕಾಂಡಿದೆ. 

ಏನಿದು ಭಾರತ್ರೀಯ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಪ್ರವತ್ರ ನಿಗಮ (NPCI)? 

1.  ಭಾರತಿೀಯ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಪ್ರವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಚಿಲಿರೆ ಪ್ರವತಿ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳ 

ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗೆ ಒಾಂದು ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಯಾ  (anumbrella 

body)ಯಾಗ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

2. ಇದನ್ನು  ರಿಸವ್ಸಮ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾವು (RBI) ಭಾರತಿೀಯ ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳ ಸಂಘ (Indian 

Bank’s Association ) ದ ಸಹಯೀಗದ್ಾಂದಿಗೆ ‘ಪ್ರವತ್ರ ಮತ್ತು  ತ್ರೀರುವೆ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಗಳ 

ಕಾಯದ ’, 2007 (The Payment and Settlement Systems Act, 2007) ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಸಾಾ ಪಿಸಿತ್ತ. 

3. ಪ್ರ ಸುು ತ, ‘ಭಾರತಿೀಯ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಪ್ರವತಿ ನಿಗಮ (NPCI) ವನ್ನು  ಹತ್ತು  ಪ್ರ ಮಖ ಪ್ರ ವತಮಕ 

ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು ಉತ್ತು ೀಜಿಸುತಿು ವೆ. 

ಕೆಳಗಿನ್ ಪ್ರವತ್ರ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಗಳನ್ನು  ನಿವಕಹಿಸ್ತವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  NPCI ಹಿಂದದೆ: 

1. ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಿವ ಚ್ (National Financial Switch (NFS). 

2. ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರವತಿ ಸೇವಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ  (Immediate Payment System (IMPS). 

3. ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು ನಿೀಡುವ RuPay ಕಾಡ್್ಮಗಳ (ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್್ಮಗಳು / ಪಿರ ಪೇಯ್ಡ  ಕಾಡ್್ಮಗಳು) 

ಮತ್ತು  ಬ್ರಯ ಾಂಕತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳು (NBFC) ನಿೀಡುವ ಕೀ-ಬ್ರರ ಾಂಡೆಡ್ ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ 

ಕಾಡ್್ಮಗಳು ಅಥವಾ ರಿಸವ್ಸಮ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಘಟಕ. 

4. ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಸವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಕಿಿಯರಿಾಂಗ ಹೌಸ್ (National Automatic Clearing House (ACH). 

5. ಆಧಾರ್ ಸಕಿರ ಯಗಳಿಸಿದ ಪ್ರವತಿ ವಯ ವಸ್ಯಾ  (Aadhaar Enabled Payments System -AEPS). 

6. ರ್ಚಕೆು ಗಳ ಮೊಟಕುಗಳಿಸುವಿಕ್ಕ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯ ಕಾಯಾಮಚರಣೆ (Operation of Cheque 

Truncation System). 

ಭಾರತ್ರೀಯ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಪ್ರವತ್ರ ನಿಗಮ (NPCI) ದ ಉತ್ಪ ನ್ು ಗಳು: 

1. RuPay ಕಾಡ್ಮ. 

2. ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಸಾಮಾನಯ  ಚಲನಶಿೀಲತ್ತ ಕಾಡ್ಮ (National Common Mobility Card). 

3. ಹಣಕೆಾ ಗ ಭಾರತ್ ಇಾಂಟಫೇಮಸ್ (Bharat Interface for Money (BHIM). 

4. ಏಕಿೀಕೃತ ಪ್ರವತಿ ವಯ ವಸ್ಯಾ  (Unified Payments Interface (UPI). 

5. ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ ಪ್ರವತಿ ವಯ ವಸ್ಯಾ  (Bharat Bill Payment System). 

 

ಕಿ್ತ ರ್್ಪ ೀಕರೆನಿೂ  ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸ್ಲು NPCI ಏಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ? 

ನಾಯ ಷನಲ್ ಪೇಮೆಾಂಟಿ್  ಕಾಪೊಮರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾದ ಈ ನಿಧಾಮರವು 2020ರ ಮಾಚಕ ನ್ಲಿಿ   

ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟಕ ನಿೀಡಿದ ತ್ರೀಪ್ತಕಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿದೆ. 

ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ ಯಲಿ್ಲ  ವಯ ವಹರಿಸುವ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೂ 

ವಚ್ಚಮವಲ್ ಕರೆನಿಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಅಾಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನಿಿ ಗಳಲಿ್ಲ   ವಯ ವಹರಿಸಲು ಅಥವಾ 

ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಸುವುದನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಸಮ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು . ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ತನು  

ತಿೀಪಿಮನಲಿ್ಲ , ರಿಸವ್ಸಮ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ (RBI) 2018 ರ ಏಪಿರ ಲ್್ನಲಿ್ಲ  ಹರಡಿಸಿದ 

ನಿದೇಮಶನವನ್ನು  ರದುಾ ಗಳಿಸಿತ್ತ. 
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ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮನ ತಿೀಪಿಮನ ನಂತರ ಆರ್್ಬಿಐ ಯಾವುದೇ ಹಸ ನಿದೇಮಶನಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿಲಿ . 

ಆದಾ ರಿಾಂದ ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ ಗಳ ವಾಯ ಪ್ರರವನ್ನು  NPCI ಇನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸಿಲಿ . 

  

‘ಕಿ್ತ ರ್್ಪ ೀಕರೆನಿೂ ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ ಗಳು (Cryptocurrencies) ಒಾಂದು ರಿೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನಿಿಯಾಗದುಾ , ಇದನ್ನು  

ಕಿರ ಪೊು ೀಗರ ಫಿ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿವಮಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ರಚಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಕಿರ ಪೊು ೀಗರ ಫಿ 

ಎನ್ನು ವುದು ಕೀಡಿಾಂಗ ಭಾಷೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸುವ ಕಲೆ. ಇದು ಎಲೆಕಾು ರನಿಕ್ ನಗದು 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಾಗದುಾ , ಇದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಯಾ  ಇಲಿದೆ ಒಾಂದು ಪ್ಕ್ಷವು ಇನು ಾಂದು ಪ್ಕ್ಷಕೆ್ಕ  

ಆನ್್ಲೈನ್ ಪ್ರವತಿ ಮಾಡುತು ದೆ. ಅಥವಾ 

ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ  ಎನ್ನು ವುದು ಸದಯ  ಚಲಾವಣೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸವ ತಂತರ  ಡಿಜಿಟಲ್ ದುಡುಡ ಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ದಗದುಾ , 

ಈ ದುಡಿಡ ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಕಾಂದಿರ ೀಯ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ನ ಖ್ಯತರಿ ಇರುವುದಿಲಿ . ಬಳಕ್ಕದ್ದರರ 

ಸಮದ್ದಯವೇ ಇದಕೆ್ಕ  ಖ್ಯತರಿ ನಿೀಡುತು ದೆ.ಸರಳವಾಗ ಹೇಳುವುದ್ದದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಕಾಮರದ 

ನಿಯಂತರ ಣದಲಿ್ಲಲಿದ ಪ್ರ ಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲಿ್ಲಯೂ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದ್ದದ ದುಡುಡ  

ಆಗದೆ. 

ಉದ್ದಹರಣೆ: ಬಿಟ್್ಕಾಯಿನ್, ಎಥೆರಿಯಮ್  (Ethereum) ಇತಾಯ ದಿಗಳು. 

ಕಿ್ತ ರ್್ಪ ೀಕರೆನಿೂ  ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು: 

1. ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ / ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳಂತಹ ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಯ ಅಗತಯ ವಿಲಿದೆ ಎರಡು 

ಪ್ಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸುಲಭವಾಗ ಹಣದ ವಗಾಮವಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು. 

2. ಇತರ ಆನ್್ಲೈನ್ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳಿಗಾಂತ ಅಗು ದ ಆಯೆಯಾಗದೆ. 

3. ಪ್ರವತಿಗಳನ್ನು  ಸುರಕೆಿತ ಮತ್ತು  ಖ್ಯತರಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅನಾಮಧೇಯತ್ತಯ ವಿಶಿಷು  

ಸಲಭಯ ವಿದೆ. 

4. ಆಧುನಿಕ ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ  ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳು ಬಳಕ್ಕದ್ದರರ “ವಾಯ ಲೆಟ್” ಅಥವಾ ಖ್ಯತ್ತ ವಿಳಾಸದ 

ಆಯೆಯನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ, ಇದನ್ನು  ಸಾವಮಜನಿಕ ಕಿೀ ಮತ್ತು  ಪೈರೇಟ್ ಕಿೀಲ್ಲಯಿಾಂದ ಮಾತರ  

ತ್ತರೆಯಬಹುದ್ದಗದೆ. 

5. ಖ್ಯಸಗ ಕಿೀಲ್ಲಯು ವಾಯ ಲೆಟ್ ಮಾಲ್ಲೀಕರಿಗೆ ಮಾತರ  ತಿಳಿದಿರುತು ದೆ. 

6. ಹಣದ ವಗಾಮವಣೆಗೆ ಸಂಸೆ ರಣಾ ಶುಲೆ ಗಳು ಕಡಿಮೆ. 

ಕಿ್ತ ರ್್ಪ ೀಕರೆನಿೂ ಯ ಅನ್ನ್ನಕ್ಕಲಗಳು: 

1. ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ  ವಹಿವಾಟಿನ ಬಹುತೇಕ 

ರಹಸಯ  ಸವ ರೂಪ್ದಿಾಂದ್ದಗ, ಇದು 

ಅಕರ ಮ ಹಣದ ವಗಾಮವಣೆ, ತ್ತರಿಗೆ-

ವಂಚನ್ನ ಮತ್ತು  ಭಯೀತಾು ದಕ-

ಹಣಕಾಸು ಮಾಂತಾದ 

ಕಾನ್ನನ್ನಬ್ರಹಿರ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಗೆ 

ಸುಲಭವಾಗಸುತು ದೆ. 

2. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರವತಿಗಳನ್ನು  

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  / 

ಹಿಾಂಪ್ಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

3. ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ ಯನ್ನು  ಎಲಿೆ ಡೆ ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಅದರ ಮೌಲಯ ವು ಬೇರೆಡೆ 

ಸಿೀಮತವಾಗದೆ. 

4. ಈ ಬಿಟ್್ಕಾಯಿನ್್ನಂತಹ ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿಯು ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ವಸುು ವಿನಾಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ 

ಹಾಂದಿಲಿ  ಎಾಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಲಾಗದೆ, ಆದ್ದಗೂಯ , ಕ್ಕಲವು ಸಂಶೀಧನ್ನಗಳು 

ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಶಕಿು ಯ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಬಿಟ್್ಕಾಯಿನ್್ನ ಉತಾು ದನಾ ವೆಚಿ ವು ಅದರ 

ಮಾರುಕಟೆು  ಮೌಲಯ ಕೆ್ಕ  ನೇರವಾಗ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದಿದೆ ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ. 
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ಸ್ಯಪ ೀಸ್್ಎಕ್ೂ ್ನ್ ಸ್ಾ ರ್್ಶಿಪ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಲಾಯ ಿಂಡಿಿಂಗ್: 
(SpaceX’s Starship landing) 
 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಎಲ್ೀನ್ ಮಸೆ್  ಅವರ ಕಂಪ್ನಿಯಾದ ಸ್ಯು ೀಸ್್ಎಕಿ್  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಸರಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ  15 

(SN 15) ಎಾಂಬ ಅತಾಯ ಧುನಿಕ ಸಾು ರ್್ಶಿಪ್ ರಾಕ್ಕಟ್ ನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯು ಅಥವಾ ಸಾು ರ್ ಶಿಪ್ 

ರಾಕ್ಕಟ್ ನ ಪ್ರ ತಿರೂಪ್ವು (ಮೂಲಮಾದರಿ=Prototype) ಯಶಸಿವ ಯಾಗ ಉಡಾವಣೆಗಾಂಡು ಪುನಃ 

ಭೂಮಗೆ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧಯ ವಾಗದೆ. ಇದು ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಪ್ರಿಶೀಧನ್ನಗಾಗ ನಾಸಾಕೆ್ಕ  ಹಸ ಯುಗದ 

ಪ್ರರ ರಂಭವನ್ನು  ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಈ ಯಶಸಿವ  ಲಾಯ ಾಂಡಿಾಂಗ ನಾಸಾ ಮತ್ತು  ಸ್ಯು ೀಸ್್ಎಕಿ್ ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು  ತಂದಿದೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ 

ಆಕಾಶನೌಕ್ಕಯ ನಾಲೆು  ಮೂಲಮಾದರಿಗಳು ಈ ಮೊದಲು ಉಡಾವಣೆಗಾಂಡು ಭೂಸು ಶಮ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ  

ವಿಫಲವಾಗದಾ ವು. ಟೆಕಿಾ ಸ್್ನ ಆಗೆು ೀಯ ಅಾಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಬೌರ ನ್್ಸವಿಲಿೆ  ಬಳಿ ಲಾಯ ಾಂಡ್ ಆದ ನಂತರ 

ಕ್ಷಣಾಧಮದಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಆ(ಟಚ್ ಡೌನ್) ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಈ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಗಳು 

ನಾಶವಾಗುತಿು ದಾ ವು. 

‘ಸ್ಾ ರ್್ಶಿಪ್’ನ್ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಸಾು ರ್್ಶಿಪ್ (Starship) ಎಾಂಬುದು ಪೂಣಮ ಗಾತರ ದ, ಬುಲೆಟ್ ಆಕಾರದ, ಸ್ಯು ೀನ್್ಎಕಿ್  ತಯಾರಿಸಿದ 

ಸ್ಯು ೀನ್್ಲೆಸ್ ಸಿು ೀಲ್ ರಾಕ್ಕಟ್ ಶಿಪ್ ಆಗದೆ. 

2. ಈ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಪ್ರ ಯಾಣದಲಿ್ಲ  ಕಾರ ಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ 

ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುತು ದೆ (game-changer) ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗುತು ದೆ. ಇದು ಸಂಪೂಣಕವಾಗಿ 

ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ (Reusable) ಸಾರಿಗೆ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯಾಗಿದುದ , ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  

ಸರಕುಗಳನ್ನು  ಭೂಮಯ ಕಕೆ್ಕ , ಚಂದರ  ಮತ್ತು  ಮಂಗಳಕೆ್ಕ  ಕಳುಹಿಸಲು ಮತ್ತು  ಮರಳಿ 

ಕರೆತರಲು ಸಮಥಮವಾಗದೆ. 

3. ಸಾು ರ್್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು  ಸ್ಯು ೀಸ್್ಎಕಿ್  “ವಿಶವ ದ ಅತಯ ಾಂತ ಶಕಿು ಶಾಲ್ಲ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ” ಎಾಂದು 

ವಿವರಿಸಿದೆ ಕಾರಣ ಇದು 100 ಮೆಟಿರ ಕ್ ಟನ್್ಗಳಿಗಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಭಾರವನ್ನು  ಭೂಮಯ ಕಕೆ್ಕ ಗೆ 

ಸಾಗಸುವ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಅಭಿವೃದಧ ಯ ಮಹತ್ವ : 

ಅಾಂತರಗರ ಹ ಪ್ರ ಯಾಣ (Interplanetary Travel) ವನ್ನು  ಸುಲಭಗಳಿಸುವಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ರಾಕ್ಕಟ್ ನ 

ಮರುಬಳಕ್ಕ ಮಾಡುವಿಕ್ಕಯು ಬಹಳ ಮಖಯ  ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಸ್ಯು ೀಸ್ ಎಕಿ್  ನಂಬುತು ದೆ. ಕಾರಣ 

ಉಡಾವಣೆಯ ಹೆಚಿಿ ನ ವೆಚಿ ವನ್ನು  ರಾಕ್ಕಟ್್ಗಳನ್ನು  ನಿಮಮಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆಯಾದಾ ರಿಾಂದ, ಅವು 

ಭೂಮಯ ವಾತಾವರಣಕೆ್ಕ  ಮರಳಿ ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವಾಗ ಅಾಂತಿಮವಾಗ ಉರಿಯುವಂತ್ತ 

ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗರುತು ದೆ. 

ಸಂಭಾವಯ  ಅನ್ವ ಯಿಕೆಗಳು: 

1. ಸಾು ರ್ ಶಿಪ್ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯು, ಫ್ರಲೆ ನ್ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳಿಗಾಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಿ ದಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ಹೆಚಿಿ ನ ದೂರದಲಿ್ಲ  ಉಪ್ಗರ ಹಗಳನ್ನು  ತಲುಪಿಸ ಬಲಿದು, ಮತ್ತು  ಸರಕು ಮತ್ತು  ಸಿಬಬ ಾಂದಿ 

ಎರಡನ್ನು  ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನಿಲಾಾ ಣಕೆ್ಕ  (ISS) ಸಾಗಸಲು ಮತ್ತು  ಮರಳಿ 

ಕರೆತರಲು ಸಮಥಮವಾಗರುವಂತದುಾ . 

2. ಒಮೆಮ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಾನವನ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಹಾರಾಟಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  

ಸಂಶೀಧನ್ನಗಾಗ ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಸರಕುಗಳನ್ನು  ಚಂದರ ನಲಿ್ಲ ಗೆ ಸಾಗಸಲು ಸಾು ರ್ ಶಿಪ್ 

ರಾಕ್ಕಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ ಎಾಂದು ನಿರಿೀಕೆಿ ಸಲಾಗದೆ. 

3. ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಚಂದರ ನ ಆರ್ಚಗೂ ಇತರ ಅಾಂತರಗರ ಹ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಹ, 

ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಸರಕುಗಳನ್ನು  ಸಾಗಸಲು ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತ್ತ ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗದೆ. 

ನಸಾದ ಆಟೆಕಮಿಸ್ ಮಿಷನ್: 
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1. ಕಳೆದ ತಿಾಂಗಳು, ಸ್ಯು ೀಸ್್ಎಕಿ್  ಅನ್ನು  ನಾಸಾ ತನು  ಆಟೆಮಮಸ್ ಕಾಯಮಕರ ಮಕೆಾ ಗ ಲಾಯ ಾಂಡರ್ 

ನಿಮಮಸಲು ಆಯೆ  ಮಾಡಿತ್ತ. ಈ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ, ಈ ದಶಕದಲಿ್ಲ  ಮನ್ನಷಯ ನನ್ನು  

ಚಂದರ ನಲಿ್ಲ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಯೀಜನ್ನ ರೂಪಿಸಲಾಗದೆ. 

2. ಸಾು ರ್ ಶಿಪ್ ಆಧಾರಿತ ಈ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯು, ಚಂದರ ನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯುವ 2ನ್ನಯ ಪುರುಷ 

ಮತ್ತು  ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು  ಹತು ಯಯ ಲ್ಲದೆ. 

3. ‘ಆಟೆಮಮಸ್ ಪೊರ ೀಗಾರ ಾಂ’ (Artemis programme) ನಾಂದಿಗೆ ನಾಸಾದ ಗುರಿಯು ಭವಿಷಯ ದಲಿ್ಲ  

ಮಂಗಳಗರ ಹವನ್ನು  ಅನ್ನವ ೀರ್ಷಸಲು ಅಗತಯ ವಾದ ಹಸ ತಂತರ ಜಾಾ ನಗಳು, ಸಾಮಥಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು  

ವಯ ವಹಾರ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ದಶಿಮಸುವುದ್ದಗದೆ. 

ನಸಾದ ಒಸಿರಿಸ್-ರೆಕ್ೂ  ಮಿಷನ್: (NASA’s OSIRIS-Rex) 

  

ಸಂದಭಕ: 

ಮೇ 11 ರಂದು, ನಸಾದ ಒಸಿರಿಸ್-ರೆಕ್ೂ  (NASA’s OSIRIS-Rex) ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ 

ನೌಕೆಯು ಬೆನ್ನು (Bennu) ಎಿಂಬ ಕಿು ದಿ ಗಿ ಹದ ಮೇಲೊ ೈಯಿಿಂದ ಭೂಮಗೆ ಹಿಾಂತಿರುಗಲ್ಲದೆ. 

ಹಿಾಂದಿರುಗುವ ಪ್ರ ಯಾಣಕೆ್ಕ  ಇದು ಎರಡು ವಷಮಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ. 

ನಸಾದ, ಒಸಿರಿಸ್-ರೆಕ್ೂ ್ನ್ ಪೂಣಕ ಹೆಸ್ರು ಮೂಲ, ಸ್ಯಪ ಕ್ ಿ ಲ್ ಇಿಂಟಪಿ್ತ ಕಟೇಷನ್, ರಿಸೀಸ್ಕ 

ಐಡೆಿಂಟಿಫ್ರಕೇಶನ್, ಸ್ಯಕುಯ ರಿಟಿ-ರೆಗೀಲಿತ್ ಎಕ್ೂ ್ರಿ್ಪೀರರ್ (Origins, Spectral Interpretation, 

Resource Identification, Security, Regolith Explorer (OSIRIS-Rex). 

  

OSIRIS-Rex ಮಿಷನ್ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಭೂಮಗೆ ಹತಿು ರದ ಪುರಾತನ ಕೆು ದರ ಗರ ಹದಿಾಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಮತ್ತು  ಭೂಮಗೆ 

ತರುವ ಯುಎಸ್ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಸ್ಯಾ  ನಾಸಾದ ಮೊದಲ ಮಷನ್ ಇದ್ದಗದೆ. 

2. ಅಕು ೀಬರ್ 2020 ರಲಿ್ಲ  OSIRIS-Rex ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯು ಬೆನ್ನು  (asteroid Bennu) ಎಾಂಬ 

ಕೆು ದರ ಗರ ಹದ ಮೇಲೆಮ ೈಯನ್ನು  ಮಟಿು ತ್ತ, ಮತ್ತು  ಇದರ ಉದೆಾ ೀಶ ಕೆು ದರ ಗರ ಹದ ಮೇಲೆಮ ೈಯಿಾಂದ 

ಧೂಳು ಮತ್ತು  ಬೆಣಚ್ಚಕಲಿು ಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರ 

ಮೇಲೆಮ ೈಯನ್ನು  ಸಮೀಕೆ್ಕ  ಮಾಡುವುದು. 

3. ಈ ಮಷನ್ ಅನ್ನು  2016 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

  

ಬೆನ್ನು (Bennu) ಎಿಂಬ ಕಿು ದಿ ಗಿ ಹದ ಕುರಿತ್ತ: 

ಕಿು ದಿ ಗಿ ಹ ಬೆನ್ನು  ವನ್ನು  ಪ್ಪರಾತ್ನ್ 

ಕಿು ದಿ ಗಿ ಹವೆಿಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ , ಶತಕೀಟಿ 

ವಷಮಗಳ ನಂತರವೂ ಅದರ ಸಂಯೀಜನ್ನಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿ್ಚ  

ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿ . ಅಾಂದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆಮ ೈಗಾಂತ ಕ್ಕಳಗರುವ 

ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕಂಡುಬರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸುು ಗಳು 

ಸರಮಂಡಲದ ಹುಟಿು ನ ಸಮಯದಿಾಂದ ಇರುವಂತಹವುಗಳಾಗವೆ. 

1. ಆದಾ ರಿಾಂದ, ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಶೀಧಕರು ಈ 

ಕೆು ದರ ಗರ ಹವನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲು ಆಸಕಿು  

ಹಾಂದಿದ್ದಾ ರೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಇದು ಸರಮಂಡಲದ ಮೂಲ, 

ಸ್ತಯಮ, ಭೂಮ ಮತ್ತು  ಇತರ ಗರ ಹಗಳ ಉಗಮದ ಬಗೆು  

ಸುಳಿವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. 

2. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ, ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ, ಬೆನ್ನು  ‘ಬ್ರ-ಟೈಪ್’ ಕಿು ದಿ ಗಿ ಹವಾಗಿದೆ, 

ಇದರಥಮ ಇದು ಗಮನಾಹಮ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಇಾಂಗಾಲ ಮತ್ತು  ಇತರ ಖನಿಜಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ 

ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಸ್ತಚಿಸುತು ದೆ. 
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3. ಈ ಕೆು ದರ ಗರ ಹ, ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಇಾಂಗಾಲದಿಾಂದ್ದಗ, ಅದು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ  

ಕವಲ 4% ಬೆಳಕನ್ನು  ಮಾತರ  ಪ್ರ ತಿಫಲ್ಲಸುತು ದೆ. ಈ ಪ್ರ ತಿಫಲ್ಲತ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರ ಮಾಣವು 

ಶುಕರ ನಂತಹ ಗರ ಹಕೆಿ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ, ಶುಕರ  ಗರ ಹವು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನಲಿ್ಲ  ಶೇಕಡಾ 65 

ರಷ್ಟು  ಬೆಳಕನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಬಿಾಂಬಿಸುತು ದೆ. ಭೂಮಯು ಸುಮಾರು 30 ಪ್ರ ತಿಶತದಷ್ಟು  ಬೆಳಕನ್ನು  

ಪ್ರ ತಿಫಲ್ಲಸುತು ದೆ. 

 

 ಚೀನದ ‘ಝೂರಾಿಂಗ್’ ರೀವರ್: (China’s ‘Zhurong’ rover) 
  

ಸಂದಭಕ: 

 ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಚಿೀನಾದ ಮಾನ್ವರಹಿತ್ ‘ಟಿಯಾನವ ನ್1’ (Tianwen-1) ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಮಂಗಳ 

ಗರ ಹದ ಮೇಲೆಮ ೈಗೆ ಸುರಕೆಿತವಾಗ ಇಳಿದಿದೆ. 

ಈ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕ ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ ಉತು ರ ಗೀಳಾಧಮದಲಿ್ಲ  ನ್ನಲೆಗಾಂಡಿರುವ ‘ಯುಟೀಪ್ತಯಾ 

ಪಿ್ರನಿಟಿಯಾ’ (Utopia Planitia) ಎಿಂಬ ವಿಶಾಲ ಬಯಲಿನ್ಲಿಿ  ಇಳಿದಿದೆ. 

  

1. ಇದಲಿದೆ, ನಿಗ್ಲಢ ಕೆಿಂಪ್ಪ ಗಿ ಹವನ್ನು  ಅನವ ೀಷಿಸ್ಲು ರೀವರ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಚೀನ, ವಿಶವ ದ 

ಎರಡನೇ ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

2. ಈ ಲಾಯ ಾಂಡರ್್ ನಾಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ‘ಝೂರಾಿಂಗ್’ ರೀವರ್ (‘Zhurong’ 

rover) ಅನ್ನು  ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು  ಭೂವಿಜಾಾ ನವನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲು 

ಶಿೀಘರ ದಲಿೆ ೀ ನಿಯೀಜಿಸಲಾಗುವುದು. 

  

‘ಟಿಯಾನವ ನ್1’ ಚೀನದ ಮಂಗಳ ಯೀಜನ: 

ಜುಲೈ 2020 ರಲಿಿ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ಈ ಯೀಜನ್ನಯು ಆಬಿಮಟರ್, ಲಾಯ ಾಂಡರ್ ಮತ್ತು  ಗಾಲ್ಫ  ಕಾಟ್್ಮನ 

ಗಾತರ ದ ‘ಝೂರಾಾಂಗ’ ರೀವರ್ ಅನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

ಈ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯು ಈ ವಷಮದ ಫೆಬರ ವರಿಯಲಿ್ಲ  ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ ಕಕೆ್ಕಯನ್ನು  ತಲುಪಿತ್ತ. 

  

ಅಭಿಯಾನ್ದ 5 ಪಿಮುಖ ವೈಜ್ವಾ ನಿಕ ಉದೆದ ೀಶಗಳು: 

1. ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ ಭೂವೈಜಾಾ ನಿಕ ನಕೆ್ಕಯನ್ನು  ರಚಿಸುವುದು. 

2. ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ ಮಣಿಣ ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಅನ್ನವ ೀರ್ಷಸುವುದು ಮತ್ತು  ನಿೀರು-ಮಂಜುಗಡೆಡ ಯ 

ಸಂಭಾವಯ  ನಿಕೆ್ಕ ೀಪ್ಗಳನ್ನು  ಅನ್ನವ ೀರ್ಷಸಲು. 

3. ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ ಮೇಲೆಮ ೈ ವಸುು ವಿನ ಸಂಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ವಿಶಿ್ನೀರ್ಷಸುವುದು. 

4. ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನವನ್ನು  ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸುವುದು. 

5. ಮಂಗಳನ ವಿದುಯ ತೆಾ ಾಂತಿೀಯ ಮತ್ತು  ಗುರುತಾವ ಕಷಮಣ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳನ್ನು  ಅಥಮ ಮಾಡಿಕಳು ಲು. 

 ಯಿಿಂಗುು  -1 ಮಿಷನ್ (Yinghuo-1 mission) 

ಚಿೀನಾ ಮಂಗಳ ಗರ ಹಕೆ್ಕ  ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರ ಯತಿು ಸುತಿು ರುವುದು ಇದೇ 

ಮೊದಲಲಿ . ಇದಕೆ್ಕ  ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು  ವಷಮಗಳ ಹಿಾಂದೆ ‘ಯಿಾಂಗೆು -1 ಮಷನ್’ (Yinghuo-1 

mission) ಮಷನ್ ಅನ್ನು  ಚಿೀನಾ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತು . ರಷ್ಯಯ ದ ರಾಕ್ಕಟ್ ಸಾಗಸುತಿು ದಾ  ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ 

ನೌಕ್ಕಯು ಭೂಮಯ ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲದ್ದಾ ಗಲೆ ಸುಟ್ಟು ಹೀದ ನಂತರ ಈ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಯು 

ವಿಫಲವಾಯಿತ್ತ.  

ಮುಿಂದನ್ ನ್ಡೆ ಏನ್ನ? 

‘ಝೂರಾಾಂಗ’ ರೀವರ್ ತನು  ಕಾಯಾಮಚರಣೆಯನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲಿದೆ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದರೆ, 

ಚಿೀನಾ ದೇಶವು, ಮಂಗಳವನ್ನು  ಯಶಸಿವ ಯಾಗ ಪ್ರಿಭರ ಮಸಿದ, ಅದರ ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿ್ಲ  ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ 
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ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಇಳಿಸಿದ ಮತ್ತು  ರೀವರ್ ಅನ್ನು  ತನು  ಮೊದಲ ಮಂಗಳ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಯ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ನಿಯೀಜಿಸಿದ (Offload) ಮೊದಲ ಯಶಸಿವ  ದೇಶವಾಗಲ್ಲದೆ. 

  

ಮಂಗಳಕೆಕ  ರೀವರ್ ಕಳುಹಿಸ್ತವಲಿಿ  ಇತ್ರ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿವೆ? 

ಚಿೀನಾದ ಹರತಾಗ, ಯುನೈಟೆಡ ಸ್್ಯ ೀರ್ಟೂ ್ ಮಾತಿ್   ಕೆಿಂಪ್ಪ ಗಿ ಹದ ಮೇಲೊ ೈಯನ್ನು  ಅಧ್ಯ ಯನ್ 

ಮಾಡಲು ರೀವರ್್ಗಳನ್ನು  ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ ನಿಯೀಜಿಸಿದ ಸ್ಮಥಕ ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

1. ಜುಲೈ 1976 ರಲಿ್ಲ , ಮಂಗಳ ಗರ ಹದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಯಶಸಿವ  ಲಾಯ ಾಂಡಿಾಂಗ ಅನ್ನು  ಅಮೇರಿಕಾದ 

ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಶೀಧನಾ ಸಂಸ್ಯಾಯಾದ ನಸಾ ಮಾಡಿದೆ. ಈ 

ಕಾಯಾಮಚರಣೆಯಲಿ್ಲ , ವೈಕ್ತಿಂಗ್ 1 ರೀವರ್ ಮಂಗಳನ್ ಮೇಲೊ ೈಗೆ ಇಳಿಯಿತ್ತ. 

2. ಸವ ಲು  ಸಮಯದ ನಂತರ, ವೈಕಿಾಂಗ 2 ಅನ್ನು  ರೆಡ್ ಪಿ್ರನ್ನಟ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ನಂತರದ ದಶಕಗಳಲಿ್ಲ , ಮಂಗಳ ಗರ ಹವನ್ನು  ಅನ್ನವ ೀರ್ಷಸಲು ಅಮೆರಿಕಾ ಸಂಯುಕು  

ಸಂಸಾಾ ನವು ಸಿಪ ರಿರ್ಟ ಮತ್ತು  ಆಪಚುಕನಿಟಿ ರೀವರ್್ಗಳನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿತ್ತ. 

4. ಈ ವಷಮದ ಫೆಬರ ವರಿಯಲಿ್ಲ , ನಾಸಾದ ‘ಪ್ಸೇಮವೆರನಿ್  ರೀವರ್’ (Perseverance rover) 

ಮಂಗಳನ ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿ್ಲರುವ ‘ಜೆಜೆರ ಕ್ಕರ ೀಟರ್’ (Jezero Crater) ಗೆ ಇಳಿಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  

ಗರ ಹದಲಿ್ಲ  ಹಿಾಂದೆ ಇದಿಾ ರಬಹುದ್ದದ ಜಿೀವಿಗಳ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

 

ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಆಿಂಟಿಬಾಡಿ ಚಕ್ತತೊ ಗಳು ಏಕೆ ಕೇಿಂದಿ ೀಕೃತ್ವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು  ಅವು 

ಹೇಗೆ ಕಾಯಕನಿವಕಹಿಸ್ತತ್ು ವೆ? 
(Why are monoclonal antibody therapies in focus & how they work?)  

ಸಂದಭಕ: 

ಪ್ರ ಸುು ತ, ಭಾರತವು ಇಟಲ್ಲ ಜುಮಾಬ್ (Itolizumab) ಮತ್ತು  ಟಸಿಲ್ಲ  ಜುಮಾಬ್ (Tocilizumab) 

ಎಾಂಬ ಎರಡು ‘ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಆಿಂಟಿಬಾಡಿ ಚಕ್ತತೊ ’ಗಳ (Monoclonal Antibody 

Therapies) ಕರತೆಯನ್ನು  ಎದುರಿಸ್ತತ್ರು ದೆ.  

1. ಈ ಲೇಖನದಲಿ್ಲ , ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳು ಮತ್ತು  ಮೊನಕಿೀನಲ್ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳ ಬಗೆು  ನಾವು 

ಅಥಮಮಾಡಿಕಳುು ತ್ತು ೀವೆ. 

ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳು (Monoclonal antibodies- mAbs) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಇವು ದೇಹದ ‘ನೈಸಗಮಕ ಪ್ರ ತಿರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗೆ’ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ ಕೃತ್ಕವಾಗಿ 

ಉತ್ಪ ತ್ರು ಮಾಡಿದ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳಾಗಿವೆ. 

ಮೊನಕಿೀನಲ್ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳು ನಿದಿಮಷು  ಪ್ರ ತಿಜನಕವನ್ನು  ಗುರಿಯಾಗಸುತು ವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ 

ಪ್ರ ತಿಜನಕವು ರೀಗನಿರೀಧಕ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯಯನ್ನು  ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುವ ಸ್ತಕೆಾ ಮ ಣ್ಣಜಿೀವಿಗಳ ‘ಪೊರ ೀಟಿೀನ್’ 

ಆಗದೆ. 

‘ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳನ್ನು ’ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪ ತ್ರು  ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ? 

ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯದಲಿ್ಲ , ಬ್ರಳಿ ರಕು  ಕಣಗಳನ್ನು  ನಿದಕಷ್  ಪಿ ತ್ರಜನ್ಕಕೆಕ  ಒಡುಡ ವ 

ಮೂಲಕ ಮೊನಕಿೀನಲ್ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು  ಉತಾು ದಿಸಬಹುದು. 

ಹೆಚಚ ನ್ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳನ್ನು  ಉತಾಪ ದಸ್ಲು, ಒಿಂದೇ ಬ್ರಳಿರಕು ಕಣ ವನ್ನು  ಅಬ್ರೀಜ 

ಸಂತಾನೀತ್ಪ ತ್ರು  ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಪ್ರ ತಿಕಾಯದ ಒಾಂದೇ ರಿೀತಿಯ ಪ್ರ ತಿಗಳನ್ನು  ಉತಾು ದಿಸಲು 

ಒಾಂದೇ ಬಿಳಿ ರಕು  ಕಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು  (Clone) ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 
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1. ಕೀವಿಡ್ -19 ರ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ , ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ಸಾಮಾನಯ ವಾಗ ‘ಮೊನಕಿೀನಲ್ 

ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ’ ಉತಾು ದಿಸಲು SARS-CoV-2 ವೈರಸ್್ನ ಸ್ಯು ೈಕ್ ಪೊರ ೀಟಿೀನ್್ ಅನ್ನು  

ಬಳಸುತಾು ರೆ. ಈ ‘ಸ್ಯು ೈಕ್ ಪೊರ ೀಟಿೀನ್’ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು  ಆತಿಥೇಯ ಕೀಶಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತು ದೆ. 

‘ಮನಕಿೀನ್ಲ್ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳ’ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1.  ಆರೀಗಯ ಕರ ದೇಹದಲಿಿ , ಅದರ ‘ಪ್ರ ತಿರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ’ (Immune System) 

ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು  ಉತಾು ದಿಸುವ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

2. ಈ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳು ನಮಮ  ರಕು ದಲಿ್ಲನ ವೈ-ಆಕಾರದ (Y-shape) ಸ್ತಕ್ಷಮ  ಪೊರ ೀಟಿೀನ್್ಗಳಾಗವೆ, ಈ 

ಸ್ತಕ್ಷಮ  ಪೊರ ೀಟಿೀನು ಳು ಶತ್ತರ  ಸ್ತಕ್ಷಮ ಜಿೀವಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಬಂಧಿಸುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಈ 

ರೀಗಕಾರಕ ಸ್ತಕ್ಷಮ ಜಿೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ದಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರ ತಿರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  

ಸಂಕತಿಸುತು ವೆ. 

3. ಆದ್ದಗೂಯ , ಈ ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳನ್ನು  ಸಾಕಷ್್ಟ  ಪಿಮಾಣದಲಿಿ  ಉತಾಪ ದಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದ 

ರೀಗನಿರೀಧ್ಕ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಹಿಂದರುವ ಜನ್ರಿಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು 

‘ಮೊನಕಿೀನಲ್ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು ’ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಇತ್ರಹಾಸ್: 

ನಬೆಲ್ ಪ್ರ ಶಸಿು  ಪುರಸೆ ೃತ ಜಮಮನ್ ರೀಗನಿರೀಧಕ ತಜ್ಞ (Immunologist) ಪ್ರಲ್ ಎಲಿಿಚ ( Paul 

Ehrlich) ‘ಜೀಬರ್ ಕುಗೆಲ್’ (Zauberkugel) ಅಾಂದರೆ ‘ಮಾಯ ಜಿಕ್ ಬುಲೆಟ್’ ಎಾಂಬ ಕಲು ನ್ನಯನ್ನು  

1900 ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ರೀಗದ ಚಿಕಿತಿ್ತ ಗಾಗ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವ ಕಲು ನ್ನಯನ್ನು  

ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದಾ ರು. ಜೀಬರ್ ಕುಗೆಲ್ ಒಾಂದು ಆಯಾ  ರೀಗಕಾರಕ ಸ್ತಕೆಾ ಮ ಣ್ಣಜಿೀವಿಯನ್ನು  

ಗುರಿಯಾಗಸುವ ಒಾಂದು ಸಂಯೀಜಕವಾಗದೆ. 

1. ಅಾಂದಿನಿಾಂದ, ವಿಶವ ದ ಮೊದಲ ಮೊನಕಿೀನಲ್ ಪ್ರ ತಿಕಾಯವಾದ ‘ಮರಮೊನಾಬ್-ಸಿಡಿ 3’ 

(Muromonab-CD3) ಅನ್ನು  ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಕಿಿನಿಕಲ್ ಬಳಕ್ಕಗಾಗ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸುವವರೆಗೆ 

ಎಾಂಟ್ಟ ದಶಕಗಳನ್ನು  ಸಂಶೀಧನ್ನಗಾಗ ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡಿತ್ತ. 

2. ಮುರಮನಬ್-ಸಿಡಿ 3 ಒಾಂದು ರೀಗನಿರೀಧಕ ಔಷಧಿಯಾಗದುಾ  

(Immunosuppressant) ‘ಅಾಂಗಾಾಂಗ ಕಸಿ’ ರೀಗಗಳಲಿ್ಲ  ತಿೀವರ ವಾದ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು  (Acute 

Rejection) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

ಅನ್ವ ಯಗಳು: 

ಮೊನಕಿೀನಲ್ ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳು ಈಗ ತ್ತಲನಾತಮ ಕವಾಗ ಸಾಮಾನಯ ವಾಗದೆ. ಎಬೀಲಾ, ಎಚ್್ಐವಿ, 

ಚಮಮ ರೀಗಗಳು (psoriasis) ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಚಿಕಿತಿ್ತ ಯಲಿ್ಲ  ಅವುಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 

ನಸಾ ಮತ್ತು  ಯುರೀಪ್ತಯನ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಏಜೆನಿೂ ಯ‘ಸೌರ ಆಬ್ರಕಟರ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ 

ನೌಕೆ’: 

(NASA-ESA Solar Orbiter Spacecraft) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ನಾಸಾ ಮತ್ತು  ಯುರೀಪಿಯನ್ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಸ್ಯಾ  (European Space Agency- ESA) 

ಯ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಯಕನ್ ಮೇಲೊ ೈಯಲಿಿ ‘ಸೌರ-ಸ್ ೀಟ’ (Solar 

Eruption) ವನ್ನು  ದ್ದಖಲ್ಲಸಿದೆ. ಈ ‘ಸ್ ೀಟಗಳನ್ನು ’ ‘ಕರೀನ್ಲ್ ಮಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್’ (Coronal 

Mass Ejections- CMEs) ಎಿಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. 
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1. ಸ್ತಯಮನ ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿ್ಲನ ಸಫ ೀಟಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು  ದ್ಡಡ ದ್ದಗದಾ ರೆ, ಅವು ಶತಕೀಟಿ ಟನ್ 

ಪಿ್ರಸಾಮ  ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ ಚಾಜ್ಡ ಮ ಕಣಗಳನ್ನು  ಭೂಮಯ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಅಪ್ು ಳಿಸಲು 

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

 NASA-ESA ಸೌರ ಆಬ್ರಕಟರ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಕುರಿತ್ತ: 

ಸರ ಆಬಿಮಟರ್ (Solar Orbiter) ಯುರೀಪ್ತಯನ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಸ್ಯಥ  (European Space 

Agency- ESA) ಮತ್ತು  ನಸಾ ನ್ಡುವಿನ್ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಸ್ಹಯೀಗದಲಿಿ  ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾದ 

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ಕಾಯಾಕಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

1. 2020 ರ ಫೆಬಿ ವರಿಯಲಿಿ  ‘ಯುನೈಟೆಡ್ ಲಾಾಂಚ್ ಅಲೈಯನಿ್ ’ (United Launch Alliance- ULA) 

ನ ಅಟಿಾಸ್-V ರಾಕ್ಕಟ್ ಮೂಲಕ ಈ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಪ್ ಕ್ಕನವೆರಲ್ (Cape 

Canaveral) ನಿಾಂದ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಇದನ್ನು  ESAಯ ಕಾಸಿೂ ಕ್ ವಿಷನ್ 2015-2025 ಕಾಯಕಕಿಮದಡಿಯಲಿಿ  ಮದಲ ಮಧ್ಯ ಮ 

ವಗಕದ ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಆಯೆ  ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

3. ಇದು,ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಆರು ಉಪ್ಕರಣಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿ ಸೂಯಕನ್ 

ಉತ್ು ರ ಮತ್ತು  ದಕಿ್ತ ಣ ಧಿು ವಗಳ ಚತಿ್ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ತವ ಮದಲ 

ಯೀಜನಯಾಗಿದೆ, ಈ ಉಪ್ಕರಣಗಳು ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯ ನೀಟವನ್ನು  ಕ್ಕಡ ಸ್ಯರೆ 

ಹಿಡಿಯುವುದರಿಾಂದ ಇದು ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದೆ. 

4. ಈ ಕಾಯಾಕಚರಣೆಯ ಅವಧಿ ಏಳು ವಷಕಗಳದಾದ ಗಿದೆ, ಮತ್ತು  ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಅದು 

ಸ್ತಯಮನ ಒಳಗೆ 26 ದಶಲಕ್ಷ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು  ಸಮೀಪ್ ತಲುಪುತು ದೆ. 

5. ಕಾಯ ಲಿೂ ಯಂ ಫಾಸ್್ಯ ೀಟು ಲಿಿ  ಲೇಪ್ತಸ್ಲಾದ ನಿದಕಷ್  ಟೈಟಾನಿಯಂ ಶಾಖ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು  

ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕೆ ಹಿಂದದೆ, ಇದು 970 ಡಿಗರ  ಫ್ರಯ ರನೆಿ ೀಟ್ ವರೆಗನ ತಾಪ್ಮಾನವನ್ನು  

ತಡೆದುಕಳು ಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುತು ದೆ. 

6. ಈ ಸರ ಆಬಿಮಟರ್ ಯೀಜನ್ನಯು, 1990 ರಲಿ್ಲ  ನಾಸಾ ಮತ್ತು  ಯುರೀಪಿಯನ್ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಜಂಟಿ ಸಹಯೀಗದಲಿ್ಲ  ಯುಲಿಸ್ಸ್ ಬಾಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕೆ (Ulysses 

spacecraft) ಉಡಾವಣೆಯಾದ ನಂತರ ಸ್ತಯಮನನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಲು ಇವೆರಡು 

ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಕೈಗಾಂಡ ಎರಡನೇ ಜಂಟಿ ಕಾಯಾಮಚರಣೆ ಆಗದೆ. 

ಸೌರ ಆಬ್ರಕಟರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ನಲುಕ  ಉನ್ು ತ್ಮಟ್ ದ ವೈಜ್ವಾ ನಿಕ ಪಿ ಶ್ು ಗಳಿಗೆ ಉತ್ು ರಗಳನ್ನು  

ಹುಡುಕುತ್ು ದೆ: 

1. ಸರ ಮಾರುತಗಳು ಉಾಂಟಾಗಲು 

ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರ ೀರಕ ಶಕಿು  ಯಾವುದು 

ಮತ್ತು  ಕರೀನಲ್ ಕಾಾಂತಕೆ್ಕ ೀತರ ವು 

ಎಲಿ್ಲಾಂದ ಹುಟ್ಟು ತು ದೆ? 

2. ಸರ ಅಸಿಾ ರತ್ತಗಳಿಾಂದ (Solar 

Transients) ಉಾಂಟಾಗುವ 

ಹೆಲ್ಲಯಯರಿ ವಯ ತಯ ಯ 

(Heliospheric Variability) ಕೆ್ಕ  

ಕಾರಣವೇನ್ನ? 

3. ಹಿೀಲ್ಲಯೀಸಿು ಯರ್್ನಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಶಕಿು ಯುತ ಕಣಗಳ ವಿಕಿರಣವು ಸರ ಸಫ ೀಟಗಳಿಾಂದ 

ಹೇಗೆ ಉತಾು ದನ್ನಗಳುು ತು ದೆ? 

4. ಸರ ಡೈನಮೊೀ ಹೇಗೆ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ, ಮತ್ತು  ಇದು ಸ್ತಯಮ ಮತ್ತು  

ಹೆಲ್ಲಯೀಸಿು ಯರ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು  ಹೇಗೆ ಸಾಾ ಪಿಸುತು ದೆ? 

 

ಚೀನದಲಿಿ  ಕಿ್ತ ರ್್ಪ ೀಕರೆನಿೂ ಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಬ್ರೀಜಿಿಂಗ್್ನ್ ಕಟ್ು ನಿಟ್ಿ ನ್ ಹಸ್ ನಿೀತ್ರ: 
 

ಸಂದಭಕ: 
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 ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಚಿೀನಿೀ ನಿಯಂತರ ಕರು ‘ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ ’ (Cryptocurrency) ಗಳ ಬಳಕ್ಕಗೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟಿು ನ 

ನಿಬಮಾಂಧಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಹಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ‘ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ ’ಗಾಗ ನಿಷೇಧಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  

ಗಣನಿೀಯವಾಗ ವಿಸು ರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು ’ ಯಾವುದೇ ನೈಜ ಬೆಲೆಯಿಲಿದ ವಚುಕವಲ್ 

ಕರೆನಿೂ ಗಳು ‘ಎಾಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗದೆ. 

ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪಿ ಕಾರ: 

1.  ಕಿರ ಪೊು ೀ-ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಾದ ಖ್ಯತ್ತ ತ್ತರೆಯುವಿಕ್ಕ, ನೀಾಂದಣಿ, ವಾಯ ಪ್ರರ, 

ತ್ತರವುಗಳಿಸುವಿಕ್ಕ, ವಸಾಹತ್ತ ಮತ್ತು  ವಿಮೆ ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಆನ್್ಲೈನ್ 

ಪ್ರವತಿ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಒದಗಸುವುದಿಲಿ . 

2. ಹಸ ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ಹಿಾಂದೆ ಉಲಿೆ ೀಖಸದ ಸೇವೆಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. 

3. ಘಟಕಗಳಿಗೆ, ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ  ಉಳಿತಾಯವನ್ನು  ಕ್ಕರ ಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಅಡಮಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  

ಒದಗಸುವುದನ್ನು  ಮತ್ತು  ಕಿರ ಪೊು ೀ-ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ಉತು ನು ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುವುದನ್ನು  

ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗದೆ. ಮತ್ತು , 

4. ವಚ್ಚಮವಲ್ ಕರೆನಿಿ ಗಳನ್ನು  ಟರ ಸ್ು  ಮತ್ತು  ಫಂಡ್ ಉತು ನು ಗಳಿಾಂದ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಗುರಿಯಾಗ 

ಬಳಸುವಂತಿಲಿ . 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಚಿೀನಾದಲಿ್ಲ , ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ ಯನ್ನು  ‘ಲ್ಲೀಗಲ್ ಟೆಾಂಡರ್’ (legal tender) ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಲಿ  ಮತ್ತು  

ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ ಯನ್ನು  ಬ್ರಯ ಾಂಕಿಾಂಗ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಲಿ್ಲ  ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ  ಅಥವಾ ಅದರಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ 

ರಿೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

ಚೀನದಲಿಿ  ಕಿ್ತ ರ್್ಪ ೀಕರೆನಿೂ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಬ್ರಗಿಗಳಿಸ್ಲು ಕಾರಣಗಳು: 

ಕಾಲು ನಿಕ ಬಿಟ್್ಕಾಯಿನ್ ವಹಿವಾಟ್ಟ ಮತ್ತು  ವೇಗವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ನಿದೇಮಶನವು 

ಎಚಿ ರಿಸಿದೆ, ಇದು ಜನರ ಆಸಿು  ಸುರಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ಅತಿಕರ ಮಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಜನರ 

ಆಸಿು ಯ ಸುರಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ಉಲಿಾಂಘಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾನಯ  ಆರ್ಥಮಕ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸಿನ 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಅಸು ವಯ ಸಾ  ಗಳಿಸುತು ದೆ. 

ಈ ಕಟ್ು ನಿಟ್ಿ ನ್ ನಿಯಂತಿ್ಣದ ಪರಿಣಾಮ: 

1. ಚಿೀನಾದ ಈ ಹಸ ನಿಯಂತರ ಣ ಕರ ಮವು ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರವತಿ ಮಾಗಮಗಳ ಮೂಲಕ 

ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ ಗಳನ್ನು  ಖರಿೀದಿಸಲು ಹೆಚಿ್ಚ  ಕಷು ಕರವಾಗ ಮಾಡುತು ದೆ. 

2. ಯುವಾನ್್ನಲಿ್ಲ  ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ ಯನ್ನು  ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕಳುು ವುದು ಕಷು ಕರವಾಗಸುವ 

ಮೂಲಕ,ಇದು ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ -ಗಣಿಗಾರರ ವಯ ವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರಬಹುದು. 

3. ಇದಲಿದೆ, ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರವತಿ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಸಹ ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ -ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣದ 

ಹರಿವನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ವೆ. 

‘ಕಿ್ತ ರ್್ಪ ೀಕರೆನಿೂ ’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಕಿರ ಪೊು ೀಕರೆನಿಿ ಗಳು (Cryptocurrencies) ಒಾಂದು 

ರಿೀತಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನಿಿಯಾಗದುಾ , ಇದು ಕರೆನಿಿ  

ಘಟಕಗಳ ಉತಾು ದನ್ನಯನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಮತ್ತು  

ನಿಧಿಯ ವಗಾಮವಣೆಯನ್ನು  ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲು 

ಕಿರ ಪೊು ೀಗಾರ ಫಿಕ್ (Encryption) ತಂತರ ಗಳನ್ನು  ಅಾಂದರೆ 

ಗೂಢ ಲ್ಲಪಿ ತಂತರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಯಾವುದೇ 

ಕಾಂದರ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ನ ಮಧಯ ಸಿಾ ಕ್ಕ ಇಲಿದೆ ಸವ ತಂತರ ವಾಗ 

ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತು ವೆ. 

ಇದು ಬಿಾಕ್್ಚೈನ್ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ದಲಿಿ  ಕಾಯಕನಿವಕಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಉದ್ದಹರಣೆಗಳು: ಬಿಟ್್ಕಾಯಿನ್, 

ಎಥೆರಿಯಮ್ ಇತಾಯ ದಿ. 
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DRDO ನ್ ಕೀವಿಡ -19 ಪಿ ತ್ರಕಾಯ ಪತೆು  ಕ್ತರ್ಟ:(DRDO’s Covid-19 antibody 

detection kit) 
ಸಂದಭಕ: 

‘ಡಿರ್ಪಕ ೀವನ್’(Dipcovan) ಎಿಂಬ ಕೀವಿಡ -19 ಪಿ ತ್ರಕಾಯ ಪತೆು  ಕ್ತರ್ಟ(antibody detection kit) 

ಅನ್ನು  ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನ್ನ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಂಸ್ಯಾ  (DRDO) ಯ ಡಿಫೆನಿ್  ಇನ್್ಸಿು ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ 

ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಾಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಸೈನಿ ಸ್ (DIPAS) ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯವು ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

‘ಡಿರ್ಪಕ ೀವನ್’ ಬಗೆಗ : 

1. ‘ಡಿಪೆೊ ೀವನ್’ ಕಿಟ್ SARS-CoV-2 ವೈರಸ್ ಸ್ಯು ೈಕ್್ಗಳನ್ನು  ಹಾಗೂ ನ್ನಯ ಕಿಿಯಕಾಯ ಪಿಿ ಡ್ (S&N) 

ಪೊರ ೀಟಿೀನ್್ಗಳನ್ನು  97 ಪ್ರ ತಿಶತ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂವೇದನ್ನ ಮತ್ತು  99 ಪ್ರ ತಿಶತ ನಿದಿಮಷು ತ್ತಯಾಂದಿಗೆ 

ಪ್ತ್ತು  ಮಾಡುತು ದೆ. 

2. ಈ ಕಿಟ್್ನ ಶ್ನಲ್ಫ  ಜಿೀವಿತಾವಧಿ 18 ತಿಾಂಗಳುಗಳು. 

3. ನವದೆಹಲ್ಲಯ ವಾಯ ನಾು ಡ್ಮ ಡಯಾಗು ೀಸಿು ಕಿ್  ಪ್ರ ೈವೇಟ್ ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ಸಹಯೀಗದ್ಾಂದಿಗೆ 

ಇದನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲಾಗದೆ. 

4. ಪ್ರ ತಿಕಾಯ ಪ್ತ್ತು  ಕಿಟ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಂಶೀಧನಾ ಪ್ರಿಷತ್(ICMR) ಏಪಿರ ಲ್ 

2021 ರಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿತ್ತು . 

ಪಿ ತ್ರಕಾಯಗಳು: 

1. ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು  ಇಮಯ ನಗಿಾಬುಯ ಲ್ಲನ್ (Immunoglobulin) ಎಾಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. ಇದು 

ಪ್ರ ತಿಜನಕ (antigens) ಎಾಂಬ ಬ್ರಹಯ  ವಸುು ವಿನ ಉಪ್ಸಿಾ ತಿಗೆ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯಯಾಗ ಪ್ರ ತಿರಕ್ಷಣಾ 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಿಾಂದ ಉತು ತಿು ಯಾಗುವ ರಕ್ಷಣಾತಮ ಕ ಪೊರ ೀಟಿೀನ್ ಆಗದೆ. 

2. ದೇಹದಿಾಂದ ಪ್ರ ತಿಜನಕಗಳನ್ನು  ಹರಹಾಕಲು, ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳು(Antibodies) ಅವುಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ದಳಿ ಮಾಡುತು ವೆ. 

ಮಾಲಿಡ ೀವ್ಸೂ  ಬಳಿಯ ಹಿಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲಿಿ  ಬ್ರದದ  ಚೀನ ರಾಕೆರ್ಟ ನ್ 

ಅವಶೇಷಗಳು: 
(China rocket debris falls in Indian Ocean near Maldives) 

 ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಚೀನದ ರಾಕೆರ್ಟ ಲಾಿಂಗ್ ಮಾಚಕ (Long March rocket) ನ ಕನ್ನಯ ಹಂತದ 

ಅವಶೇಷಗಳು ಮಾಲ್ಲಡ ೀವಿ್ಸ  ನ ಪ್ಶಿಿ ಮಕೆ್ಕ  ಹಿಾಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಕೆ್ಕ  ಬಿದಾ ವು. ಕಳೆದ ತಿಾಂಗಳು, 

ನಿಮಾಮಣ ಹಂತದಲಿ್ಲದಾ  ಅದರ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದ ಪ್ರ ಮಖ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  ಈ ರಾಕ್ಕಟ್್ನಿಾಂದ 

ಚಿೀನಾ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶಕೆ್ಕ  ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು . 

  

ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಚಿೀನಾದ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ವನ್ನು  ನಿಮಮಸಲು ಲಾಾಂಗ ಮಾಚ್ಮ -5 ಬಿ ವೈ 2 (Long March-5B 

Y2) ರಾಕ್ಕಟ್ ‘ಟಿಯಾನೆ್ನ ’ ಮಾಡೂಯ ಲ್ (Tianhe module), ಅಾಂದರೆ ‘ದೇವಲ್ೀಕದ ಅರಮನ್ನ‘ 

ಎಾಂದಥಮದ’ (Heavenly Harmony) ಮೊದಲ ಘಟಕವನ್ನು  ಹತು ಯುಯ ತಿು ತ್ತು . ಚಿೀನಾದ 

ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದ ನಿಮಾಮಣ ಮಾಂದಿನ ವಷಮದ ಅಾಂತಯ ದ ವೇಳೆಗೆ ಪೂಣಮಗಳು ಲ್ಲದೆ. 

2. ಟಿಯಾನೆ್ನ  ಮಾಡೂಯ ಲ್ ಟಿಯಾಾಂಗಾಾಂಗ (Tiangong) ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ಕಾಂದರ ದ ನಿವಮಹಣೆ ಮತ್ತು  

ನಿಯಂತರ ಣ ಕಾಂದರ ವಾಗ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

3. ಟಿಯಾಾಂಗಾಾಂಗ, ಇದು ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನಿಲಾಾ ಣದ (ISS) ನಂತರ ಎರಡನೇ 

ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನಿಲಾಾ ಣವಾಗಲ್ಲದೆ. ಇದು 10 ವಷಮಗಳ ಜಿೀವಿತಾವಧಿಯಾಂದಿಗೆ 
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ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗದಾ ರೂ ಇದು 15 ವಷಮಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ 2037 ರವರೆಗೆ 

ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸಬಹುದ್ದಗದೆ. 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು: 

1. ಭೂಮಯ ವಾತಾವರಣಕೆ್ಕ  ಈ ರಾಕ್ಕಟ್್ನ ಮರು ಪ್ರ ವೇಶವನ್ನು  (re-entry)ಖಗೀಳಶಾಸ್ು ಿ ಜ್ಞರು 

ಇತ್ರಹಾಸ್ದಲಿಿ  ನಲಕ ನೇ ಅತ್ರದ್ಡಡ  ಅನಿಯಂತಿ್ರತ್ ಮರು ಪಿವೇಶ ಎಾಂದು ಬಣಿಣ ಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ 

ರಾಕ್ಕಟ್ ಭೂಮಯ ಮೇಲೆ ಬಿೀಳಬೇಕಾದರೆ, ಇತಿು ೀಚಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಅದು ಎಷ್ಟು  

ಹಾನಿಯನ್ನು ಾಂಟ್ಟಮಾಡುತು ದೆ ಎಾಂಬ ಆತಂಕಗಳಿವೆ. 

2.  ಯುಎಸ್ ನಯ ಷನ್ಲ್ ಏರೀನಟಿಕ್ೂ  ಅಿಂಡ ಸ್ಯಪ ೀಸ್ ಅಡಿೂ ನಿಸ್್ಯ ಿ ೀಷನ್ (NASA) ವು, ಚಿೀನಾವು 

“ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಯುತ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸುವಲಿ್ಲ  ವಿಫಲವಾಗದೆ” ಎಾಂದು ಟಿೀಕಿಸಿದೆ. 

3. ಈ ಅವಶೇಷಗಳ ಹೆಚಚ ನ್ ಭಾಗಗಳು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು  ಪಿವೇಶಿಸ್ತವ 

ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಉರಿಯುತ್ರು ರುವುದರಿಿಂದ ಮನ್ನಷಯ ರಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಿಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಾಂಬ 

ಭಯವನ್ನು  ಕ್ಕಲವರು ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಭೂಮಿಯ ಬಹುಪ್ರಲು ಭಾಗವು ಸಾಗರಗಳಿಿಂದ 

ಆವೃತ್ವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು  ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಪಿದೇಶಗಳು ಜನ್ವಸ್ತ್ರ ಹಿಂದಲಿ  ಎಾಂಬ ಅಾಂಶವೂ 

ಇದೆ. 

ಈ ಸ್ಮಯದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶಯಾನ ಕೈಗಳುು ವ ದೇಶಗಳು (Spacefaring nations), ಭೂಮಯ ವಾತಾವರಣಕೆ್ಕ  

ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶ ನೌಕ್ಕಯ ವಸುು ಗಳು ಮರು ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವಾಗ ಭೂಮಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು  ಆಸಿು ಗೆ 

ಹಾನಿಯಾಗುವ ಅಪ್ರಯವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು  ಈ ಕಿರ ಯಗಳ ಬಗೆು  ಗರಿಷಠ  

ಪ್ರರದಶಮಕತ್ತಯನ್ನು  ತೀರಬೇಕು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ವಿಜ್ವಾ ನ್ ಮತ್ತು  ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್- ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಅನ್ವ ಯಗಳು 

ಮತ್ತು  ದೈನಂದನ್ ಜಿೀವನ್ದಲಿಿ  ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಜ್ವಾ ನ್ ಮತ್ತು  

ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ದಲಿಿ  ಭಾರತ್ರೀಯರ ಸಾಧ್ನಗಳು; ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ದ ದೇಶಿೀಕರಣ 

ಮತ್ತು  ಹಸ್ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ವನ್ನು  ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸ್ತವುದು 

 

ಇಸಿ್ಯ ೀಲ್ ನ್ ಐರನ್ ಡೀಮ್ ವಾಯುದಾಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಥ : 

(How Israel’s Iron Dome intercepts rockets?)  

ಸಂದಭಕ: 

ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಮತ್ತು  ಪ್ರಯ ಲೆಸ್ಯು ೈನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಸಂಘಷಮದಲಿ್ಲ  ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಾಂದ ವೈಮಾನಿಕ 

ದ್ದಳಿ ಮತ್ತು  ರಾಕ್ಕಟ್ ದ್ದಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗದೆ. 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಗಾಜಾ ಪ್ಟಿು ಯಿಾಂದ ಹಾರಿಸಿದ ರಾಕ್ಕಟ್್ಗಳನ್ನು  ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ಲ ‘ಐರನ್ ಡೊೀಮ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯು’ (Iron Dome air defence system) ತಡೆದಿದೆ. ಇದು, ರಾಕ್ಕಟ್್ಗಳು ಅದೃಶಯ  ಗುರಾಣಿಯನ್ನು  

ಹಡೆಯುತಿು ರುವಂತ್ತ ತೀರುತಿು ದೆ. 

‘ಐರನ್ ಡೀಮ್’ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1.  ‘ಐರನ್ ಡೊೀಮ್’, ಅಾಂದರೆ ‘ಲ್ೀಹದ ಗುಮಮ ಟ’ (Iron Dome), ಅಲು -ಶ್ನರ ೀಣಿಯ, 

ಮೇಲೆಮ ೈಯಿಾಂದ ಗಾಳಿಗೆ, ವೈಮಾನಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಸುವ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಾಗದುಾ , (ground-to-air, air 

defence system) ಇದನ್ನು  2011 ರಲಿ್ಲ  ನಿಯೀಜಿಸಲಾಗದೆ. ಈ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯು ‘ರಾಡಾರ್’ ಮತ್ತು  

‘ತಮೀರ್ (TAMIR) ಇಾಂಟಸ್ಯಮಪ್ು ರ್ ಕೆಿ ಪ್ಣಿಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದುಾ , ಇದು ಇಸ್ಯರ ೀಲ್ ಮೇಲೆ ದ್ದಳಿ 

ಮಾಡುವ ಕೆಿ ಪ್ಣಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಕ್ಕಟ್್ಗಳನ್ನು  ಪ್ತ್ತು ಹಚಿ್ಚ ತು ದೆ ಮತ್ತು  ತಟಸಾ ಗಳಿಸುತು ದೆ. 

2. ಇದನ್ನು ,ವಿಮಾನ(ಹೆಲ್ಲಕಾಪ್ು ರ್್ಗಳು,ಮಾನವರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವಾಹನಗಳು) ಹಾಗೂ 

ರಾಕ್ಕಟ್್ಗಳು, ಫಿರಂಗಗಳು ಮತ್ತು  ಗಾರೆಗಳನ್ನು  (Countering Rockets, Artillery & Mortars: C-

RAM) ವಿರೀಧಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 
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3. ಇದರ ಯಶಸಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣ 90% ಕೆಿ ಾಂತ ಹೆಚಿಾ ಗದೆ. 

ಇದರ ಕಾಯಾಕಚರಣೆಯ ವಿಧಾನ್ ಮತ್ತು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ : 

1. ಐರನ್ ಡೊೀಮ್ ಮೂರು ಮಖಯ  ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಿದೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ನಿಯೀಜನಾ 

ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ  ಭದರ ತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  ಒದಗಸಲು 

ಮತ್ತು  ವಿವಿಧ ಬೆದರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ನಿಭಾಯಿಸಲು 

ಒಟಾು ಗ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

2. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸನಿು ಹಿತ ಬೆದರಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು  ಪ್ತ್ತು  ಹಚಿ್ಚ ವ ಮೂಲಕ 

ಅದನ್ನು  ಬೆನು ಟು ಲು ಒಾಂದು ‘ರಾಡಾರ್’ 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದುಾ , ಯುದಧ  ನಿವಮಹಣೆ 

ಮತ್ತು  ಶಸಾು ರಸು ರ ನಿಯಂತರ ಣ ವಯ ವಸ್ಯಾ  (battle 

management and weapon control system- 

BMC) ಮತ್ತು  ‘ಕೆಿ ಪ್ಣಿ ಗುಾಂಡಿನ ಘಟಕ’ವನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

3. ‘ಐರನ್ ಡೊೀಮ್ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ’ಯು, 

ಹಗಲು ರಾತಿರ  ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಹವಾಮಾನ 

ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುವ 

ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ಭಾರತ್ವು ಯಾವ ವಿಧ್ದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯನ್ನು  ಹಿಂದದೆ? 

1.  ಭಾರತವು ಎಸ್ -400 ವಯ ವಸ್ಯಥ ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದುಾ , ಇದು ರಾಕ್ಕಟ್, ಕೆಿ ಪ್ಣಿ ಮತ್ತು  ಕ್ಕರ ಸ್ 

ಕೆಿ ಪ್ಣಿಯ ಮೂರು ಬೆದರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಸಮಥಮವಾಗದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳು ಹೆಚಿಿ ನ 

ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿವೆ. ಎಸ್ 400 ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯು ಸುಮಾರು 300 ರಿಾಂದ 400 ಕಿ.ಮೀ 

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲನ ಕೆಿ ಪ್ಣಿಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಮಾನಗಳನ್ನು  ಹಡೆದುರುಳಿಸುವ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. 

2. ಪ್ರ ಸುು ತ, ಭಾರತವು ಕಡಿಮೆ-ಶ್ನರ ೀಣಿಯ ಮೇಲೆಮ ೈಯಿಾಂದ ಗಾಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಕಾಶಕೆ್ಕ  

ಚಿಮಮ ವ ಆಕಾಶ್ ಕಿ್ತ ಪಣಿಯನ್ನು  ಮತ್ತು  ರಷ್ಯಯ ದ ‘ಪೆಚೀರಾ’ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 

ಜಿಯೀಲೈರ್ಟ ಕಾಗೀಕ ಫಿೆ ೈರ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಪಿ್ರರಂಭಿಸಿದ ಏರ್ 

ಇಿಂಡಿಯಾ: 

(Air India begins zeolite cargo flight service) 

ಸಂದಭಕ: 

ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಆಮಿಜನಕ ಸಾಾ ವರಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಕ್ಕಗಾಗ ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಾಂತ  ಜಿಯೀಲೈಟ್ ಅನ್ನು  ಆಮದು 

ಮಾಡುವ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  ಭಾರತ ಸಕಾಮರವು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವುದರಾಂದಿಗೆ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ವಾಹಕ ಏರ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ ತನು  ಮೊದಲ “ಜಿಯೀಲೈರ್ಟ ಸ್ರಕು ಹಾರಾಟ” ಗಳನ್ನು  ಭಾರತ ಸಕಾಮರದ 

ಸಹಯೀಗದಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಈ ಸ್ರಕುಗಳಿಗೆ ಚಾಟಕರ್ ಆಗಿ ಸ್ಕಾಕರವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧ್ನ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಧ  ಸಂಸ್ಯಥ  

(DRDO) ಯನ್ನು  ನೇಮಿಸಿದೆ. 

ಪಿಧಾನ್ಮಂತಿ್ರಯ ನಗರಿಕ ನರವು ಮತ್ತು  ತ್ತತ್ತಕ ಪರಿಸಿಥ ತ್ರಗಳ ಪರಿಹಾರ (Prime Minister’s 

Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) ನಿಧಿಯಡಿಯಲಿಿ  

DRDO ಈ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಆಮಿಜನಕ ಸಾಾ ವರಗಳನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲ್ಲದೆ. 
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ವೈದಯ ಕ್ತೀಯ ಆಮಿಜನ್ಕ ಘಟಕಗಳಲಿಿ  ಜಿಯೀಲೈರ್ಟ ಬಳಕೆ: 

DRDO ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುತಿು ರುವ ತಂತರ ಜಾಾ ನವು ಆಮಿಜನಕದ ಉತಾು ದನ್ನಯಲಿ್ಲ  ಒತ್ು ಡದ ಸಿವ ಿಂಗ್ 

ಹರಹಿೀರುವ ಪಿ ಕಿ್ತಯ ಮತ್ತು  ಆಣಿವ ಕ ಜರಡಿ ಜಿಯೀಲೈರ್ಟ (uses the pressure swing 

adsorption process and molecular sieve zeolite)  ಅನ್ನು  ಬಳಸುತು ದೆ. 

1. ಜಿಯೀಲೈಟ್್ಗಳನ್ನು  ಆಡಿ ಬೆಮಾಂಟ್ ವಸುು ವಾಗ ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಆಮಿಜನಕದ ಸಾಾಂದರ ಕವು (oxygen concentrator) ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲನ ಸಾರಜನಕವನ್ನು  

ಹಿೀರಿಕಳು ಲು ಜಿಯೀಲೈಟ್್ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಂತರ ಸಾರಜನಕವನ್ನು  

ಹರಹಾಕುತು ದೆ. ಇದು ರೀಗಗಳ ಬಳಕ್ಕಗಾಗ ಆಮಿಜನಕ ಅನಿಲವನ್ನು  ಬಿಡುತು ದೆ. 

3. ಅಧಿಕ ಒತು ಡದಲಿ್ಲ , ಜಿಯೀಲೈಟ್್ ಗಳ ಮೇಲೆಮ ೈ ವಿಸಿು ೀಣಮವು ಹೆಚಿಾ ಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದರಿಾಂದ್ದಗ 

ಇದು ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು  ಹಿೀರಿಕಳು ಲು ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದೆ. 

ಒತ್ು ಡ / ಪಿೆ ಷರ್ ಸಿವ ಿಂಗ್ ಹರಹಿೀರುವಿಕೆ: (Pressure Swing Adsorption) 

ಪ್ರ ಷರ್ ಸಿವ ಾಂಗ ಆಡಿ ಪ್್ ಮನ್ (PSA) ಎನ್ನು ವುದು ಕೆಲವು ಅನಿಲ ಪಿಭೇದಗಳನ್ನು  ಒತ್ು ಡದಲಿಿರುವ 

ಅನಿಲಗಳ ಮಿಶಿಣದಿಂದ ಬೇಪಕಡಿಸ್ಲು ಬಳಸ್ತವ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ವಾಗದೆ. ಇದು ಅವುಗಳ 

ಹರಹಿೀರುವ ವಸುು  ಮತ್ತು  ಅನಿಲ ವಗಮದ ಆಣಿವ ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೀಲುತು ದೆ. 

1. PSAಸ್ಮಿೀಪದ ತಾಪಮಾನ್ದಲಿಿ  ಕಾಯಕನಿವಕಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ ಅಥವಾ ಇದು ವಾತಾವರಣದ 

ಸ್ರಿಸ್ತಮಾರು ತಾಪಮಾನ್ದಲಿಿ  ಕಾಯಕನಿವಕಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅನಿಲ ವಿಭಜನ್ನಯ 

ಕರ ಯೀಜೆನಿಕ್ ಬಟಿು  ಇಳಿಸುವಿಕ್ಕಯ ತಂತರ ಜಾಾ ನಕೆಿ ಾಂತ ಸಾಕಷ್ಟು  ಭಿನು ವಾಗರುತು ದೆ 

2.  ನಿದಿಮಷು  ಹರಹಿೀರುವ (Adsorbent) ವಸುು ಗಳನ್ನು  (ಉದ್ದ., E ಜಿಯೀಲೈಟ್್ಗಳು, ಸಕಿರ ಯ 

ಇಾಂಗಾಲ, ಆಣಿವ ಕ ಜರಡಿ, ಇತಾಯ ದಿ) ಬಲೆಯಂತ್ತ (trap) ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ, ಇದು ಹೆಚಿಿ ನ 

ಒತು ಡದಲಿ್ಲ  ಉದೆಾ ೀಶಿತ ಅನಿಲ ಪ್ರ ಭೇದಗಳನ್ನು  ಆದಯ ತ್ತಯಾಗ ಹಿೀರಿಕಳುು ತು ದೆ. 

ಜಿಯೀಲೈರ್ಟ್ಗಳು ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಜಿಯೀಲೈಟ್್ಗಳು ಮೈಕರ ೀಪೊೀರಸ್ ಆಗದುಾ  ಅಲೂಯ ಮನಿಯಂ ಸಿಲ್ಲಕಟ್್ನ ಸ್ತಕ್ಷಮ , ಮೂರು 

ಆಯಾಮದ ಸಫ ಟಿಕದಂತಹ ಘನವಸುು ಗಳಾಗವೆ. ಜಿಯೀಲೈಟ್್ಗಳು ಸಿಾ ರ ಗಾತರ ದ ಸಣಣ  ರಂಧರ ಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿದುಾ  ಅದು ಸಣಣ  ಅಣ್ಣಗಳನ್ನು  ಸುಲಭವಾಗ ಹಾದುಹೀಗಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುತು ದೆ 

ಆದರೆ ದ್ಡಡ  ಅಣ್ಣಗಳು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗಲು ಸಾಧಯ ವಿಲಿ ; ಅದಕೆಾ ಗಯೇ 

ಅವುಗಳನ್ನು  ಕ್ಕಲವೊಮೆಮ  ಆಣಿವ ಕ ಜರಡಿ (molecular sieve) ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

1. ಜಿಯೀಲೈಟ್್ಗಳು ನೈಸಗಮಕವಾಗ ರೂಪ್ಗಳು ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಶಿ್ನೀರ್ಷಸಬಹುದು. 

ಜಿಯೀಲೈರ್ಟ್ಗಳ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು: 

1. ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಜಿಯೀಲೈಟ್್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು  ಸಿಾ ರವಾದ ಘನವಸುು ಗಳಾಗವೆ. 

ಜಿಯೀಲೈಟ್್ನ ಕರಗುವ ಬಿಾಂದು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಹೆಚಿಾ ಗದೆ, ಅಾಂದರೆ 1000° C. 

2. ಅವು ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಅಜೈವಿಕ ದ್ದರ ವಣದಲಿ್ಲ  ಕರಗುವುದಿಲಿ . 

3. ಅವು ಗಾಳಿಯ ಉಪ್ಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ  ಆಕಿಿ ಡಿೀಕರಣಗಳುು ವುದಿಲಿ . 

4. ಅಲೂಯ ಮನಾ-ಸಮೃದಧ  ಜಿಯೀಲೈಟ್್ಗಳು ನಿೀರಿನಂತಹ ಧುರ ವಿೀಯ ಅಣ್ಣಗಳಿಗೆ (polar 

molecules) ಆಕರ್ಷಮತವಾಗದಾ ರೆ, ಸಿಲ್ಲಕಾ-ಭರಿತ ಜಿಯೀಲೈಟ್್ಗಳು ಧುರ ವೇತರ ಅಣ್ಣಗಳ ಕಡೆಗೆ 

ಆಕರ್ಷಮತವಾಗುತು ವೆ. 

5. ಜಿಯೀಲೈಟ್್ಗಳು ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯಾತಮ ಕವಾಗಲಿ  ಮತ್ತು  ನೈಸಗಮಕವಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಖನಿಜಗಳಿಾಂದ 

ಪ್ಡೆದಿರುವುದರಿಾಂದ, ಅವು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವುದಿಲಿ ; ಆದ್ದಗೂಯ , ಚಮಮದ ಸಂಪ್ಕಮಕೆ್ಕ  ಬಂದ್ದಗ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ 

ಮಾನವ ದೇಹಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದ್ದಗ ‘ಕಾಯ ನಿ ರ್’ ಬರುವ ಅಪ್ರಯವಿದೆ. 
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ಕೀವಿಡ -19 ಚಕ್ತತೊ ಗಾಗಿ, DRDO ಅಭಿವೃದಧ ಪಡಿಸಿದ ಬಾಯಿ ಮೂಲಕ 

ಸಿವ ೀಕರಿಸ್ತವ ಹಸ್ ಔಷಧ್ವಾದ 2-ಡಿಜಿ ಯು ಹೇಗೆ ಕಾಯಕನಿವಕಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 
(How does 2-DG, DRDO’s new oral drug for Covid-19, work?) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಸಾ ಳಿೀಯವಾಗ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಆಾಂಟಿ-ಕೀವಿಡ್ -19  ಔಷಧದ ಮೊದಲ ಬ್ರಯ ಚ್, ‘2-

ಡಿಯೀಕಿಿ -ಡಿ-ಗಿೂಕೀಸ್’ (2-deoxy-D-glucose), ಅಥವಾ ‘2-ಡಿಜಿ’ (2-DG) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಮೇ 1 ರಂದು, 2-ಡಿಜಿ  ಔಷಧಿಯನ್ನು  ತ್ತತ್ತಮ ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮದಿಾಂದ ತಿೀವರ ವಾದ ಕೀವಿಡ್ 19 

ಕಾಯಿಲೆಯಿಾಂದ ಬಳಲುತಿು ರುವ ರೀಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತಿ್ತಯಾಗ ಬಳಸಲು ಭಾರತದ ಔಷಧ 

ನಿಯಂತರ ಣ ನಿದೇಮಶನಾಲಯವು (Drug Controller General of India– DCGI) ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಿತ್ತು . 

2-DG ಔಷಧಿೀಯ ಕುರಿತ್ತ: 

 2-DG, ಔಷಧಿಯನ್ನು  ಹೈದರಾಬ್ರದ್ ನ ಡಾಕು ರ್ ರೆಡಿಡ ಸ್ ಲಾಯ ಬೀರೇಟರಿೀಸ್ (DRL) 

ಸಹಯೀಗದ್ಾಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನ್ನ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಪ್ರ ಮಖ 

ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯವಾದ ಇನಿಿ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ನ್ನಯ ಕಿಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು  ಅಲೈಡ್ ಸೈನಿ ಸ್ (INMAS) 

 ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

ಇದರ ಕಾಯಕ ನಿವಕಹಣೆ ಹೇಗಿದೆ? 

1.  ಈ ಔಷಧಿಯು ವೈರಸ್-ಸೀಾಂಕಿತ ಕೀಶಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಗರ ಹಗಳುು ತು ದೆ ಮತ್ತು  ವೈರಲ್ ಸಂಶಿ್ನೀಷಣೆ 

ಮತ್ತು  ಶಕಿು ಯ ಉತಾು ದನ್ನಯನ್ನು  ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗದಂತ್ತ 

ತಡೆಯುತು ದೆ. 

2. ವೈರಲ್ ಸೀಾಂಕಿತ ಕೀಶಗಳಲಿ್ಲ  ಇದರ ಆಯಾ  ಸಂಗರ ಹವು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು  

ಅನನಯ ಗಳಿಸುತು ದೆ. 

ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

1.  2-ಡಿಜಿ ಔಷಧಿ ಆಸು ತ್ತರ ಗೆ ದ್ದಖಲಾದ ಕೀವಿಡ್ ರೀಗಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗ ಚೇತರಿಸಿಕಳು ಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಹರಗನಿಾಂದ ಆಮಿಜನಕದ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲ್ಲನ 

ಅವಲಂಬನ್ನಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

2. 2-ಡಿಜಿ ಔಷಧಿಯು ಒಾಂದು ಸಾಮಾನಯ  ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು  ಗಿೂಕೀಸ್ ನ ಸಾದೃಶಯ ವಾಗರುವುದರಿಾಂದ 

ಇದನ್ನು  ದ್ಡಡ ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಉತಾು ದಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗ ದ್ರೆಯುವಂತ್ತ 

ಮಾಡಬಹುದು. 

3. ಔಷಧವು ಕುಡಿಯುವ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲದುಾ  ORS ದ್ದರ ವಣದಂತ್ತ ಸುಲಭವಾಗ ಬಳಸಬಹುದು. 

 

ಮೈಲಾಬ್ ಕೀವಿಸ್ಯಲ್್  ಎಿಂದರೇನ್ನ?(What is Mylab Coviself?) 
ಸಂದಭಕ: 

ಕೀವಿಡ್ -19 ಸೀಾಂಕು ಪ್ತ್ತು ಗಾಗ ರಾಪಿಡ್ ಆಾಂಟಿಜನ್ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕಯನ್ನು (RAT) ಮನ್ನಯಲಿ್ಲ  

ಕೈಗಳುು ವುದಕೆ್ಕ  ಭಾರತಿೀಯ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಂಶೀಧನಾ ಮಂಡಳಿಯು (ICMR) ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ 

ನಿೀಡಿದ ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಕೀವಿಡ -19 ಸ್ವ ಯಂ ಪರಿೀಕಿಾ  ಕ್ತರ್ಟ ಇದ್ದಗದೆ. 

1. ಇದರಥಮ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಯು ತಮಮ  ಮೂಗನ ದರ ವದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಅದನ್ನು  

SARS-CoV-2 ನ ಪ್ತ್ತು ಗಾಗ ಈ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಸಬಹುದು. 

2. ಈ ರಿೀತಿಯ ಸವ ಯಂ-ಪ್ರಿೀಕೆಾ  ಕಿಟ್ ನ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಅಮೇರಿಕಾ ಕಳೆದ ವಷಮದ ನವೆಾಂಬರ್ 

ನಲಿ್ಲ  ಮೊದಲು ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿತ್ತ. ಇದೇ ರಿೀತಿಯ ಕಿಟ್್ಗಳನ್ನು  ಯುರೀಪ್ ಮತ್ತು  ದಕಿ್ತ ಣ 

ಕರಿಯಾದಲಿ್ಲ  ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಲಾಗದೆ. 

ಕೀವಿಸ್ಯಲ್್  ಕುರಿತ್ತ: 
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1. ಕೀವಿಸ್ಯಲ್ಫ  ಅನ್ನು  ಪುಣೆ ಮೂಲದ ಮೈಲಾಬ್ ಡಿಸೆ ವರಿ ಸಲೂಯ ಷನಿ್  (MyLab Discovery 

Solutions) ಎಾಂಬ ಆಣಿವ ಕ ಕಂಪ್ನಿಯು  (molecular company) ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

2. ಇದು ‘ರಾಪಿಡ್ ಆಾಂಟಿಜೆನ್ ಟೆಸ್ು ’ (ಕೆಿ ಪ್ರ  ಪ್ರ ತಿಜನಕ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ) ಅನ್ನು  ಬಳಸುತು ದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  

ವೈರಸ್ ಅನ್ನು  ಪ್ತ್ತು ಹಚಿ ಲು ಮೂಗನಿಾಂದ ತ್ತಗೆದ ದರ ವದ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಸಲಾಗುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಇದು 15 ನಿಮಷಗಳಲಿ್ಲ  ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. 

3. ಈ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕಯು ಕವಲ ಎರಡು ನಿಮಷಗಳಲಿ್ಲ  ಪೂಣಮಗಳುು ತು ದೆ. 

4. ಆದರೆ, ಮನಬಂದಂತ್ತ ರಾಪಿಡ್ ಆಾಂಟಿಜೆನ್ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ಗಳನ್ನು  ಕೈಗಳು ಬ್ರರದು. ಸೀಾಂಕಿನ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ವಯ ಕಿು ಗಳು ಮತ್ತು  ಕೀವಿಡ್ 19 ರೀಗಗಳ ಜತ್ತ ನಿಕಟ ಸಂಪ್ಕಮದಲಿ್ಲ  

ಇದಾ ವರು ಮಾತರ  ಈ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ಗಳನ್ನು  ಕೈಗಳು ಬೇಕು ಎಾಂದು ಐಸಿಎಾಂಆರ್ ಹೇಳಿದೆ.  

ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಯಕನಿವಕಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ? 

ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಈ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕಯ ಕಿಟ್ ಮೈಲಾಯ ಬ್್ನ ಕೃತಕ ಬುದಿಧ ಮತ್ತು -ಚಾಲ್ಲತ ಮೊಬೈಲ್ 

ಅಪಿಿಕಶನ್್ನಾಂದಿಗೆ ಸಂಯೀಜನ್ನಗಾಂಡಿರುತು ದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಬಳಕ್ಕದ್ದರರು ಪ್ರಿೀಕೆಾ  

ಫಲ್ಲತಾಾಂಶವನ್ನು  ‘ಪ್ರಸಿಟಿವ್ಸ’ ಅಥವಾ ನ್ನಗೆಟಿವ್ಸ ಎಾಂದು ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ್ದಗ, ಅದನ್ನು  ನೇರವಾಗ ICMR ಗೆ 

ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಅಲಿ್ಲಾಂದ ಮಾಂದಿನ ಕರ ಮಕೆಾ ಗ ನಿದೇಮಶನಗಳನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇಲಿ್ಲ  

ರೀಗಗಳ ಖ್ಯಸಗತನಕೆ್ಕ  ಯಾವುದೇ ಧಕೆ್ಕಯಾಗುವುದಿಲಿ  ಹಾಗೂ ಎಲಿ  ವಿವರಗಳು ಸುರಕೆಿತವಾಗರುತು ದೆ 

ಎಾಂದು ICMR ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಅದರ ಪರವಾದ ವಾದಗಳು: 

1. ಸೀಾಂಕನ್ನು  ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಸಿಕಳು ಲು ಮನ್ನಗೆ ತಂತರ ಜ್ಞನನ್ನು  ಕರೆಯದೆ ಆಸು ತ್ತರ  ಅಥವಾ 

‘ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯ’ಕೆ್ಕ  ಹೀಗುವ ಬದಲು, ಒಬಬ  ವಯ ಕಿು ಯು ಮನ್ನಯಲಿ್ಲಯೇ ಸವ ಾಂತವಾಗ 

ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕಯನ್ನು  ಮಾಡಿಕಳುು ವುದರಿಾಂದ ಆತನಿಾಂದ ಇತರರಿಗೆ ವೈರಸ್ ಹರಡುವ ಅಪ್ರಯವನ್ನು  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

2. ಈ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ , ಸಾವ ಯ ಬ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸುವುದು ತ್ತಾಂಬ್ರ ಸರಳ ಮತ್ತು  

ತವ ರಿತವಾಗದೆ, ಮತ್ತು  ಇದು ಒಟಾು ರೆ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕಯ ವೆಚಿ  ಮತ್ತು  ಲಾಯ ಬ್್ನಲಿ್ಲ  ಅಪ್ರಯಿಾಂಟೆಮ ಾಂಟ್ 

ಕಾಯಿಾ ರಿಸುವ ತಾಂದರೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

3. ಸವ ಯಂ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕಯು, ಪ್ರ ಸುು ತ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಪೂಣಮ ಸಾಮಥಯ ಮದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡುತಿು ರುವ 

ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯಗಳ ಸಿಬಬ ಾಂದಿಯ ಮೇಲ್ಲನ ಹರೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

  ವಿರುದಧ  ವಾದಗಳು: 

1.  ಅಾಂತಹ ಪ್ರಿೀಕೆಾ  ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳ ವಿಶಾವ ಸಾಹಮತ್ತಯು ಒಾಂದು ಪ್ರ ಮಖ ಕಾಳಜಿಯಾಗ 

ಉಳಿದಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ , ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಸರಿಯಾಗ ಸಂಗರ ಹಿಸದಿರುವುದು ಅಥವಾ ಸಾವ ಯ ಬ್ ಸಿು ಕ್ 

ಕಲುರ್ಷತಗಳುು ವ ಸಾಧಯ ತ್ತ ಹೆಚಿ್ಚ . 

2. ಇದಲಿದೆ, ಕೆಿ ಪ್ರ  ಪ್ರ ತಿಜನಕ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ಗಳು ‘ಸುಳುು  ನಕಾರಾತಮ ಕ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳನ್ನು ’ (False 

Negatives) ನಿೀಡುವ ಸಾಧಯ ತ್ತ ಹೆಚಿ್ಚ . ಕೀವಿಡ್ ಸೀಾಂಕಿತ ವಯ ಕಿು ಯು ಲಕ್ಷಣರಹಿತನಾಗದಾ ರೆ 

(Asymptomatic) ಮತ್ತು  ಪ್ರಿೀಕೆಾ  ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳು ‘ನಕಾರಾತಮ ಕ’ ಎಾಂದು ತೀರಿಸಿದರೆ, ಅದು 

ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತ್ತಯ ತಪುು  ಸಂದೇಶವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. 

3. ಮೊಬೈಲ್ ಅಪಿಿಕಶನ್್ನ ತಾಾಂತಿರ ಕ ನ್ನಯ ನತ್ತಗಳು ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ  ಮತ್ತು  ವರದಿ ಮಾಡುವ ಸಂಪೂಣಮ 

ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗೆ ಅಡಿಡ ಯಾಗಬಹುದು. 

ಸ್ವ ಯಂ-ಪರಿೀಕಿಾ  ಕ್ತರ್ಟ್ನ್ ಬಳಕೆಯು ಕೀವಿಡ -19 

ನಿವಕಹಣೆಯಲಿಿ  ಕಿಾ ಿಂತ್ರಯುಿಂಟು ಮಾಡುವ 

ನಿರಿೀಕಿೆಯಿದೆ: 

1. ಅನೇಕ ರಾಜಯ ಗಳು ಪ್ರ ಸುು ತ ಕೀವಿಡ್ ಸೀಾಂಕಿನ 

ಎರಡನೇ ಎರಡನ್ನ ಅಲೆಯನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ವೆ, 

ರೀಗನಿಣಮಯದ ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯಗಳ ಮೇಲೆ 

ಒತು ಡ ಹೇರುತು ವೆ. ಕೀವಿಡ್ -19 ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕಯ 

ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಮಾನದಂಡವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾದ 
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RT-PCR ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕಯು ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲು 3-4 ದಿನಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕಳುು ತು ದೆ, ಇದರ 

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗ ಆಸು ತ್ತರ ಗೆ ದ್ದಖಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  ಚಿಕಿತಿ್ತ ಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವುದು 

ವಿಳಂಬವಾಗುತು ದೆ. 

2. ‘ಸವ ಯಂ-ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ’ ಕಿಟ್ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಕೀವಿಡ್ -19 ನಿವಮಹಣೆಯಲಿ್ಲ  ಗಮನಾಹಮವಾದ 

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು  ತರಬಲಿದು ಎಾಂದು ನಿರಿೀಕೆಿ ಸಲಾಗದೆ. ಈ ಕಿಟ್್ಗಳು ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯಗಳ 

ಮಾಂದೆ ಉದಾ ವಾದ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಿೀಕೆಾ  ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಬಹುದು, ಮನ್ನಗಳಿಾಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಮಾನವಶಕಿು ಯ ಮೇಲ್ಲನ 

ಹರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

3. ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿಯಾಗ, ‘ಸವ ಯಂ-ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ’ ಕಿಟ್್ಗಳ ಮೂಲಕ 15 ನಿಮಷಗಳಲಿ್ಲ  ತವ ರಿತ 

ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ಸೀಾಂಕಿತ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕವಾಗ 

ಇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತಿ್ತ ಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುತು ದೆ. 

4. ಈ ಟೆಸ್ು  ಕಿಟ್್ಗೆ 250 ರೂ., ಆರ್್ಟಿ-ಪಿಸಿಆರ್ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ಗೆ 400 ರಿಾಂದ 1,500 ರೂ. ಗಳ ವರಗೆ ವೆಚಿ  

ತಗಲುತು ದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ , ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯದಲಿ್ಲ  ಮಾಡುವ ಕೆಿ ಪ್ರ  ಆಾಂಟಿಜೆನ್ ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ  

(rapid antigen test-RAT) ಯ ವೆಚಿ ವು 300-900 ರೂ. ಗಳ ವರೆಗೆ ಇದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಜಿೀವವೈವಿಧ್ಯ ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು.: 
 

ಜ್ವಗತ್ರಕ ಅರಣಯ  ಗುರಿಗಳ ವರದ 2021:ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ವರದ. 
(The Global Forest Goals Report 2021: UN Report)  

 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಜಾಗತಿಕ ಅರಣಯ  ಗುರಿಗಳ ವರದಿ’ (The Global Forest Goals Report), 

2021 ಅನ್ನು  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಆರ್ಥಕಕ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖ್ಯ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

ಈ ವರದಿಯಲಿ್ಲ , ‘ಯುನೈಟೆಡ ನೇಷನ್ೂ  ಸ್ಾ ಿ ಟೆಜಿಕ್ ಪಿ್ರನ್ ಫಾರ್ ಫಾರೆಸ್್ ೂ ’-2030 (United 

Nations Strategic Plan for Forests 2030. 2030 ರಲಿ್ಲ  ಅರಣಯ ಗಳ ಕುರಿತ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ 

ಕಾಯಮತಂತರ ದ ಯೀಜನ್ನ) ಯ ಉದೆಾ ೀಶಗಳು ಮತ್ತು  ಗುರಿಗಳ ಪ್ರ ಗತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಅವಲ್ೀಕನವನ್ನು  

ನಿೀಡಲಾಗದೆ. 

ವರದಯ ಪಿಮುಖ ಆವಿಷ್ಠಕ ರಗಳು: 

1. ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ತಮಮ  ಅರಣಯ ಗಳ ನಿವಮಹಣೆಯಲಿ್ಲ  

ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ಉಲಬ ಣಗಳಿಸಿದೆ. 

2. ಒಟ್ಾ ರೆ ಪರಿಣಾಮ: ಕೀವಿಡ್ -19 ಕವಲ ಒಾಂದು ಆರೀಗಯ  ಬಿಕೆಟ್ಟು  ಮಾತರ ವಾಗರದೆ, 

ಅನೇಕ ಜಿೀವ ಮತ್ತು  ಜಿೀವನೀಪ್ರಯಗಳನ್ನು  ಸಹ ಕನ್ನಗಳಿಸಿದೆ, ತಿೀವರ  ಬಡತನ, 

ಅಸಮಾನತ್ತ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ಅಭದರ ತ್ತಗೆ ಕಾರಣವಾಗದೆ ಮತ್ತು  ‘ನಾವು ಬಯಸುವ ಭವಿಷಯ ’ 

(Future We Want) ವನ್ನು  ತಲುಪ್ದಂತ್ತ ಮತು ಷ್ಟು  ದೂರವಾಗಸಲು ಕಾರಣವಾಗದೆ. 

3. ಜ್ವಗತ್ರಕ ಉತಾಪ ದನಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: 2020 ರಲಿ್ಲ  ವಿಶವ ದ ಜಿಡಿಪಿ ಸುಮಾರು 4.3% 

ರಷ್ಟು  ಕುಸಿದಿದೆ ಎಾಂದು ಅಾಂದ್ದಜಿಸಲಾಗದೆ.ಇದು ಮಹಾ ಆರ್ಥಮಕ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಜಾಗತಿಕ 

ಉತಾು ದನ್ನಯಲಿ್ಲ  ಆದ ತಿೀವರ  ಕುಸಿತವಾಗದೆ. 

4. ಆರ್ಥಕಕ ದೃಷ್ಿ ಯಿಿಂದ: ಅರಣಯ -ಅವಲಂಬಿತ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಉದ್ಯ ೀಗ ನಷು ವನ್ನು  

ಎದುರಿಸಿದೆ, ಆದ್ದಯದಲಿ್ಲ  ನಷು ವಾಗದೆ, ಮಾರುಕಟೆು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸುದಿಾ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶವನ್ನು  

ಕಡಿಮೆಗಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು  ಯುವಕರಿಗೆ ಋತ್ತಮಾನಿಕ 

ಉದ್ಯ ೀಗದಲಿ್ಲ  ಇಳಿಕ್ಕ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

5. ಅನೇಕ ಅರಣಯ -ಅವಲಂಬ್ರತ್ ಸ್ಮುದಾಯಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗ ದೂರದ ಅಥವಾ 

ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲಾಗದ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಆರೀಗಯ  ಸೇವೆಗಳನ್ನು  

ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವಲಿ್ಲ  ತಾಂದರೆಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಿವೆ ಮತ್ತು  ಸಕಾಮರದ ನ್ನರವು ಕಾಯಮಕರ ಮಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅವುಗಳು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಭೂತ ಸೇವೆಗಳು ಅಡಚಣೆಗಾಂಡಿವೆ. 
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6. ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕದಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಕಕ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳು 

ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲಿನ್ ಒತ್ು ಡವನ್ನು  ಹೆಚಚ ಸಿವೆ. ಸಾ ಳಿೀಯ ಜನರು ಮತ್ತು  ಸಾ ಳಿೀಯ 

ಸಮದ್ದಯಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಾಂದಿರುಗದ ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು  ನಗರ ಕಾಮಮಕರು ತಮಮ  

ಬೆಳೆಯುತಿು ರುವ ದುಬಮಲತ್ತಯನ್ನು  ನಿವಾರಿಸಿಕಳು ಲು, ಆಹಾರ, ಇಾಂಧನ, ಆಶರ ಯ ಮತ್ತು  

ಕೀವಿಡ್ -19 ರ ಅಪ್ರಯಗಳಿಾಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪ್ಡೆಯಲು ಕಾಡಿನಳಗೆ ಅತಿ ದೂರ ಹೀಗಲು 

ಪ್ರ ಯತಿು ಸುತಾು ರೆ. 

7. ಒಾಂದು ಮಲ್ಲಯನ್ ಪ್ರ ಭೇದಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿ್ಲವೆ, ಮತ್ತು  1980 ರಿಾಂದ 2000 ರವರೆಗೆ 100 

ಮಲ್ಲಯನ್ ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ಉಷಣ ವಲಯದ ಕಾಡುಗಳು ನಾಶವಾಗವೆ. 

ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನ್ನ? 

1. ಆರಂಭಿಕರಿಗಾಗ, ಸ್ತಸಿಥ ರ ಸಂಪನ್ಸೂ ಲ-ಸ್ಮೃದಧ  ಮತ್ತು  ನಿವಕಹಿಸಿದ ಕಾಡುಗಳ 

ಮೂಲಕ ಉದ್ಯ ೀಗ, ವಿಪ್ತ್ತು  ಅಪ್ರಯವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಆಹಾರ ಭದರ ತ್ತ ಮತ್ತು  

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲಗಳ ವಿಸು ರಣೆಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಬಹುದು. 

2. ಇದು, ಜ್ವಗತ್ರಕ ಆರೀಗಯ ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾಡುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ಪುನರ್ ನಿಮಾಮಣ 

ಮಾಡುವುದು ಭವಿಷಯ ದ ಝೂನೀಟಿಕ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗ ಹರಡುವ 

ಅಪ್ರಯವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯ ಮವಿರುವ ಪ್ರಿಸರ ಕಾಯಮಕರ ಮಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ದಗದೆ. 

3. ಕೀವಿಡ್ -19 ರ ಬೆದರಿಕ್ಕಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು  ಕಾಡುಗಳು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ 

ಜಿೀವವೈವಿಧಯ ತ್ತಯ ಬಿಕೆಟು ನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚಚ ನ್ ಸ್ತಸಿಥ ರತೆ ಮತ್ತು  ಹಸಿರು ಮತ್ತು  ಹೆಚುಚ  

ಅಿಂತ್ಗಕತ್ ಆರ್ಥಕಕತೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿರುವ ಭವಿಷಯ ದ ಕಿ್ತಯಾ ಕಾಯಕಕಿಮಗಳನ್ನು  

ರೂಪ್ತಸ್ತವ ಅಗತ್ಯ ವನ್ನು  ವರದಿಯು ಒತಿು ಹೇಳಿದೆ. 

ಉಪಯೀಗಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣೆಣ  ಮೂಲಕ ಬಯೀಡಿೀಸ್ಲ್ ತ್ಯಾರಿ: 
(Biodiesel from Used Cooking Oil) 
  

ಸಂದಭಕ: 

ಜೈವಿಕ ಡಿೀಸ್ಯಲ್ ಮಶರ ಣ ಇರುವ ಡಿೀಸ್ಯಲ್್ ಪೂರೈಕ್ಕಗೆ ಕಾಂದರ  ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಮಕ ಅನಿಲ 

ಸಚಿವರು ಹಸಿರು ನಿಶಾನ್ನ ತೀರಿದರು. ‘ಜೈವಿಕ ಡಿೀಸ್ಯಲ್್ ಮಶರ ಣದ ಡಿೀಸ್ಯಲ್ ಬಳಕ್ಕಯು ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲೆ 

ಪೂರಕ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರಲ್ಲದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

UCO (ಉಪಯೀಗಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣೆಣ ) ವನ್ನು  ಜೈವಿಕ ಡಿೀಸ್ಯಲ್ ಆಗ ಪ್ರಿವತಿಮಸಲು ಮತ್ತು  

ಸಂಗರ ಹಕೆಾ ಗ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ರಚಿಸಲು ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಮಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವರು 

2019 ರ ಆಗಸ್ು  10 ರಂದು ವಿಶವ  ಜೈವಿಕ ಇಾಂಧನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  “ಉಪಯೀಗಿಸಿದ 

ಅಡುಗೆ ಎಣೆಣ ಯಿಿಂದ ಉತ್ಪ ತ್ರು ಯಾಗುವ ಜೈವಿಕ ಡಿೀಸ್ಯಲ್ ಖರಿೀದ” ಗಾಗಿ ಆಸ್ಕ್ತು ಯ 

ಅಭಿವಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು  ಪಿ್ರರಂಭಿಸಿದದ ರು. 

1. ಈ ಉಪ್ಕರ ಮದಡಿಯಲಿ್ಲ , OMCಗಳು ಐದು ವಷಮಗಳ ಆವತಮಕ ಬೆಲೆ ಹೆಚಿ ಳವನ್ನು  

ಖ್ಯತರಿಪ್ಡಿಸುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಸಂಭಾವಯ  ಉದಯ ಮಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು  ವಷಮಗಳ ಕಾಲ ಆಫ್-ಟೇಕ್ 

ಗಾಯ ರಂಟಿ ನಿೀಡುತು ವೆ. 

ಉಪಯೀಗಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣೆಣ ಯ(UCO) ಸೇವನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಳವಳಗಳು: 

1. ಹುರಿಯುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಎಣೆಣ ಯ ಅನೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತು ದೆ, 

ಪುನರಾವತಿಮತ ಹುರಿಯುವಿಕ್ಕಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು  ಧುರ ವಿೀಯ ಸಂಯುಕು ಗಳು (Total Polar 

Compounds TPC) ರೂಪುಗಳುು ತು ವೆ. 

2. ಈ ಸಂಯುಕು ಗಳ ವಿಷತವ ವು ಅಧಿಕ ರಕು ದ್ತು ಡ, ಅಪ್ಧಮನಿ ಕಾಠಿಣಯ , ಅಲಿಮೈರ್ ಕಾಯಿಲೆ, 

ಯಕೃತಿು ನ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

ಗಮನಿಸಿ: 
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1. ವಿಶವ ದಲಿ್ಲ  ಅತಿ ಹೆಚಿ್ಚ  ಕಚಿಾ ತೈಲ ಬಳಸುತಿು ರುವ 

ರಾಷು ರಗಳ ಪೈಕಿ ಭಾರತ 3ನೇ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲ  ಇದೆ. 

ಶೇ85ರಷ್ಟು  ಇಾಂಧನ ಉತು ನು ಗಳನ್ನು  ದೇಶ 

ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ತಿು ದೆ. ಒಟ್ಟು  761 ದಶಲಕ್ಷ 

ಟನ್್ಗಳಷ್ಟು  ತೈಲ ನಿಕೆ್ಕ ೀಪ್ವಿದುಾ , ಪ್ರ ತಿ ವಷಮ 38 

ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ತೈಲ್ೀತು ನು  ಹರ 

ತ್ತಗೆಯಲಾಗುತಿು ದೆ. ಇದೇ ರಿೀತಿ ಮಾಂದುವರಿದರೆ 

ಇನ್ನು  20 ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ  ತೈಲ ನಿಕೆ್ಕ ೀಪ್ 

ಖ್ಯಲ್ಲಯಾಗಲ್ಲದೆ. 

2. ತೈಲಕೆ್ಕ  ಪ್ಯಾಮಯವಾಗ ಸಸಯ ಜನಯ  ಇಾಂಧನ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿ ಕಚಿಾ ತೈಲದ ಮೇಲ್ಲನ 

ಅವಲಂಬನ್ನ ತಗು ಸಬೇಕು. ಕೃರ್ಷ ವಲಯದ 

ಮೂಲಕ ಇಾಂಧನದ ಭದರ ತ್ತ ಬಲಪ್ಡಿಸುವ 

ನಿಟಿು ನಲಿ್ಲ  ವಿಶವ  ಜೈವಿಕ ಇಾಂಧನ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಹತವ ದ್ದಾ ಗದೆ. ಜೈವಿಕ ಇಾಂಧನ ಸಸಯ ಗಳಾದ 

ಹಾಂಗೆ, ಬೇವು, ಹಿಪ್ು , ಸಿಮರುಬ್ರ, ಜಟರ ೀಫ್ರ, ಸುರಹನ್ನು  ಗಡಗಳನ್ನು  ಬರಡು ಭೂಮ, 

ರಸ್ಯು ಯ ಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮಖ್ಯಾಂತರ ಜೈವಿಕ ಇಾಂಧನವನ್ನು  ಭವಿಷಯ ದ ಇಾಂಧನವಾಗ 

ಮಾಪ್ರಮಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗದೆ. 

3. ಜೈವಿಕ ಇಾಂಧನ ಯೀಜನ್ನಗಳ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನಕೆಾ ಗ ಸಕಾಮರ ಹಸಿರು ಕಾರ ಾಂತಿ, ಬರಡು ಬಂಗಾರ, 

ಸುವಣಮಭೂಮ ಯೀಜನ್ನಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದುಾ , ನಿರಂತರ ಇಾಂಧನ ಸಲಭಯ ಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ತಿ 

ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಉದ್ಯ ೀಗ ಖ್ಯತರಿ ಯೀಜನ್ನಯಲಿ್ಲ  ಕಿರ ಯಾ 

ಯೀಜನ್ನ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜೈವಿಕ ಇಾಂಧನಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿಿ ನ ಒತ್ತು  ನಿೀಡಬೇಕಾಗದೆ. 

4. ಅಭಿವೃದಿಧ  ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಸರದ ನಾಶ ಹಾಗೂ ದುಬಮಳಕ್ಕ ನಡೆಯುತಿು ದುಾ , ವಾತಾವರಣದ 

ವೈಪ್ರಿತಯ ದಿಾಂದ್ದಗ ಮಾಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ಏನ್ನ? ಎಾಂಬಂತಹ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಾಮಣವಾಗದೆ. 

ಇದೆಲಿದಕೆ್ಕ  ಜೈವಿಕ ಇಾಂಧನ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೇ ಪ್ರಿಹಾರ ಎಾಂದರೆ ಅತಿಶಯೀಕಿು  ಆಗಲಾರದು. 

 

ಮಾನ್ವನಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಮಿೀಥೇನ್ ಹರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯ ಬಗೆಗ  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ 

ವರದ: 
(UN Report on human-caused methane emissions)  
 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ‘ಗಿೀಬಲ್ ಮಿೀಥೇನ್ ಅಸ್ಯಸ್ಯೂ ಿಂರ್ಟ: 

ಮಿೀಥೇನ್ ಹರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯನ್ನು  

ಕಡಿತ್ಗಳಿಸ್ತವ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು ಮತ್ತು  

ವೆಚಚ ಗಳು ’ (Global Methane Assessment: 

Benefits and Costs of Mitigating Methane 

Emission) ಎಾಂಬ ಶಿೀರ್ಷಮಕ್ಕಯ 

ವರದಿಯನ್ನು  ಹವಾಮಾನ್ ಮತ್ತು  ಶುದಧ  ವಾಯು 

ಒಕ್ಕಕ ಟ (Climate and Clean Air Coalition) 

ಮತ್ತು  ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಪರಿಸ್ರ ಕಾಯಕಕಿಮ 

(United Nations Environment Programme- 

UNEP) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

 

ಪಿಮುಖ ಆವಿಷ್ಠಕ ರಗಳು: 

ಮುಖಯ  ಕಾಳಜಿಗಳು: 
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1.  1980 ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ  ರೆಕಾಡ್ಮ ಕಿೀಪಿಾಂಗ (ದ್ದಖಲೆಯನ್ನು  ಕಾಪಿಡುವ) ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯ 

ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯವು ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ್ದಗನಿಾಂದ, ಮಾನವನಿಾಂದ ಉಾಂಟಾದ ಮೀಥೇನ್ 

ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಯು ಇತರ ಯಾವುದೇ ಅವಧಿಗಳಿಗಾಂತ ವೇಗವಾಗ ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ದೆ. 

2. ಆದ್ದಗೂಯ , ಕರೀನವೈರಸ್ ವೈರಸ್ (COVID-19) ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕಾಬಮನ್ 

ಡೈಆಕಿ್ಕ ೈಡ್ ಮಟು  ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ. ಅದೇನೇ ಇದಾ ರೂ, ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲನ ಮೀಥೇನ್ ಕಳೆದ 

ವಷಮ ದ್ದಖಲೆಯ ಮಟು ವನ್ನು  ತಲುಪಿತ್ತು . 

3. ಮೀಥೇನ್ ಅತಯ ಾಂತ ಶಕಿು ಶಾಲ್ಲ ಹಸಿರುಮನ್ನ ಅನಿಲವಾಗರುವುದರಿಾಂದ ಇದು ಒಾಂದು 

ಕಳವಳವಾಗದೆ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪೂವಮದಿಾಂದಲೂ ವಾತಾವರಣದಲಿ್ಲನ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು  

ತಾಪ್ಮಾನದ ಏರಿಕ್ಕಗೆ ಮೀಥೇನ್ ಕಾರಣವಾಗದೆ. 

  

ಮಾನ್ವನಿಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪ ತ್ರು ಯಾದ ಮಿೀಥೇನ್ ಹರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯ ಮೂಲಗಳು: 

1. ಮಾನವನಿಾಂದ್ದಗ ಉತು ತಿು ಯಾದ ಮೀಥೇನ್್ನ ಹೆಚಿಿ ನ ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕ ಮೂರು 

ವಲಯಗಳಿಾಂದ ಬಂದಿದೆ: ಪ್ಳೆಯುಳಿಕ್ಕ ಇಾಂಧನಗಳು, ತಾಯ ಜಯ  ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷ. 

2. ಪ್ಳೆಯುಳಿಕ್ಕ ಇಾಂಧನ ಕೆ್ಕ ೀತರ ದಲಿ್ಲ , ತೈಲ ಮತ್ತು  ಅನಿಲ ಹರತ್ತಗೆಯುವಿಕ್ಕ, ಸಂಸೆ ರಣೆ ಮತ್ತು  

ವಿತರಣೆಯಿಾಂದ್ದಗ ಮೀಥೇನ್ ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಯು ಶೇಕಡಾ 23 ರರ್ಷು ದೆ. ಕಲಿ್ಲದಾ ಲು 

ಗಣಿಗಾರಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  12 ಪ್ರ ತಿಶತ ಮೀಥೇನ್ ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕ ಇದೆ. 

3. ತಾಯ ಜಯ  ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ , ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು  ಮೀಥೇನ್ ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಯು 

ತಾಯ ಜಯ ಸಾಮಾಗರ ಗಳಿಾಂದ ಭೂ ಭತಿಮ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು  ತಾಯ ಜಯ  ನಿೀರಿನಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುತು ದೆ. 

ಕೃರ್ಷ ಕೆ್ಕ ೀತರ ದಲಿ್ಲ , ಜಾನ್ನವಾರುಗಳ ಗಬಬ ರ ಮತ್ತು  ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಕರುಳಿನ 

ಹುದುಗುವಿಕ್ಕಯಿಾಂದ್ದಗ ಸುಮಾರು 32 ಪ್ರ ತಿಶತದಷ್ಟು    ಮತ್ತು  ಭತು ದ ಕೃರ್ಷಯಿಾಂದ 8 ಪ್ರ ತಿಶತದಷ್ಟು  

ಮೀಥೇನ್ ಹರಸ್ತಸುತು ದೆ. 

  

ವಿವಿಧ್ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು  ಪಿದೇಶಗಳ ನ್ಡುವೆ ಹರಸೂಸ್ತವಿಕೆ ಕಡಿತ್ ಸಾಮಥಯ ಕದಲಿಿನ್ 

ವಯ ತಾಯ ಸ್ಗಳು: 

1. ಕೃರ್ಷ, ಪ್ಳೆಯುಳಿಕ್ಕ ಇಾಂಧನ ಕಾಯಾಮಚರಣೆ ಮತ್ತು  ತಾಯ ಜಯ  ನಿವಮಹಣೆಯಿಾಂದ ಮೀಥೇನ್ 

ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಯುರೀಪ್ ಹಾಂದಿತ್ತು . 

2. ತಾಯ ಜಯ  ಕೆ್ಕ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಮೀಥೇನ್ ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  

ಭಾರತ ಹಾಂದಿತ್ತು . 

3. ಕಲಿ್ಲದಾ ಲು ಉತಾು ದನ್ನ ಮತ್ತು  ಜಾನ್ನವಾರುಗಳಿಾಂದ ಮೀಥೇನ್ ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ತಗು ಸುವಲಿ್ಲ  ಚಿೀನಾ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ, ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  ಆಫಿರ ಕಾ 

ಜಾನ್ನವಾರು ಮತ್ತು  ತೈಲ ಮತ್ತು  ಅನಿಲದಿಾಂದ ಮೀಥೇನ್ ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ತಗು ಸುವಲಿ್ಲ  

ಉತು ಮ ಸಾಮಥಯ ಮ ಹಾಂದಿದೆ. 

4. ಪ್ಳೆಯುಳಿಕ್ಕ ಇಾಂಧನ ಉದಯ ಮವು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚಿ ದ ಮೀಥೇನ್ ಕಡಿತಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿಿ ನ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. 

ಸ್ಲಹೆಗಳು: 

1. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ದುಷು ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ತಪಿು ಸಲು ಮಾನವ-ರಚಿತ ಮೀಥೇನ್ 

ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು  ಕಡಿತಗಳಿಸಬೇಕು. 

2. ಇಾಂತಹ ಕಡಿತವು 2045 ರ ಹತಿು ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪ್ಮಾನವನ್ನು  0.3 ಡಿಗರ  ಸ್ಯಲಿ್ಲ ಯಸ್ ವರೆಗೆ 

ಹೆಚಿಾ ಗುವುದನ್ನು  ತಡೆಯಬಹುದು. 

3. ಇದು ವಾರ್ಷಮಕವಾಗ 260,000 ಅಕಾಲ್ಲಕ ಮರಣಗಳು, 775,000 ಆಸು ಮಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಆಸು ತ್ತರ  

ಭೇಟಿಗಳು ಮತ್ತು  25 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಬೆಳೆ ನಷು ವನ್ನು  ತಡೆಯಬಲಿದು. 

ಮೂರು ನ್ಡವಳಿಕೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು – ಆಹಾರ ತಾಯ ಜಯ  ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ನಷು ವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುವುದು, ಜಾನ್ನವಾರುಗಳ ನಿವಮಹಣೆಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ ಕರ ಆಹಾರ 
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ಪ್ದಧ ತಿಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ವುದು (ಸಸಾಯ ಹಾರಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಾಂಸ ಮತ್ತು  ಡೈರಿ 

ಉತು ನು ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ) – ಮುಿಂದನ್ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಲಿಿ  ವಷಕಕೆಕ  65–80 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ 

ಮಿೀಥೇನ್ ಹರಸೂಸ್ತವಿಕೆಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.   

 

ಗಿೆ ೀರ್ಟ ನಿಕೀಬಾರ್ ಯೀಜನಯನ್ನು  ಮುಿಂದುವರೆಸ್ಲು ಅನ್ನಮತ್ರಸಿದ ಹಸಿರು 

ಮಂಡಳಿ: 
(Green panel allows Great Nicobar plan to advance)  

ಸಂದಭಕ: 

ಪ್ರಿಸರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoEFCC) ‘ಪರಿಸ್ರ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ ಸ್ಮಿತ್ರ’ಇಎಸಿ – ಮೂಲಸೌಕಯಕ- I (Environment Appraisal Committee- 

EAC: Infrastructure I) ನಿಾಂದ ಗಿೆ ೀರ್ಟ ನಿಕೀಬಾರ್ ದವ ೀಪಕಾಕ ಗಿ ನಿೀತ್ರ ಆಯೀಗದ  

ಮಹತಾವ ಕಾಿಂಕಿೆಯ ಯೀಜನಯ ಹಿನು ಲೆಯಲಿಿ  ಗಂಭಿೀರವಾದ ಕಳವಳಗಳನ್ನು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಲಾಗದೆ. 

ಆದ್ದಗೂಯ , ಪ್ರಿಸರ ಪ್ರಿಣಾಮದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ (Environmental Impact Assessment -EIA) 

ಅಧಯ ಯನಕೆಾ ಗ ಈ ಯೀಜನ್ನಗಾಗ ‘ಉಲಿೆ ೀಖತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ’ ಸಮತಿಯು ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದೆ. 

ಇದರಲಿ್ಲ , ಮೊದಲ ಸುತಿು ನಲಿ್ಲ , ಬೇಸ್್ಲೈನ್ ಅಧಯ ಯನಗಳನ್ನು  ಮೂರು ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. 

  

ಗಿೆ ೀರ್ಟ ನಿಕೀಬಾರ್ ದವ ೀಪಗಳ ಯೀಜನಯ ಬಗೆಗ : 

ಪ್ರ ಸಾು ವನ್ನಯಲಿ್ಲ  ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಂಟೇನರ್ ಟಾರ ನಿ್ -ಶಿಪ್ಮ ಾಂಟ್ ಟಮಮನಲ್, ಗರ ೀನ್ ಫಿೀಲ್ಡ  

ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾ ಣ, ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರ ಮತ್ತು  166 ಚದರ ಕಿಲ್ೀಮೀಟರ್ 

ವಿಸಾು ರವಾದ ಟೌನ್ಿಪ್ ಸಂಕಿೀಣಮವನ್ನು  ನಿಮಮಸಲಾಗುವುದು, ಇದನ್ನು  ಪ್ರರ ಥಮಕವಾಗ ಮೂಲ 

ಕರಾವಳಿ ವಯ ವಸ್ಯಾ  ಮತ್ತು  ಉಷಣ ವಲಯದ ಅರಣಯ  ಭೂಮಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಮಸಲಾಗುವುದು. 

ಈ ಯೀಜನ್ನಯ ಅಾಂದ್ದಜು ವೆಚಿ  75,000 ಕೀಟಿಗಳು. 

  

ಪಿಮುಖ ಕಳವಳಗಳು: 

1. ಯೀಜನ್ನಯ ದಸಾು ವೇಜಿನಲಿ್ಲ  / ದ್ದಖಲೆಯಲಿ್ಲ , ಭೂಕಂಪ್ ಮತ್ತು  ಸುನಾಮ ಅಪ್ರಯಗಳು, 

ಸಿಹಿನಿೀರಿನ ಅವಶಯ ಕತ್ತ ಮತ್ತು  ದೈತ್ಯ  ಚಮಕದ ಆಮೆಗಳ (Giant Leatherback turtle)ಮೇಲೆ 

ಉಾಂಟಾಗುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆು  ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಿ . 

2. ಇದಲಿದೆ ಯೀಜನ್ನಯಡಿ ಕತು ರಿಸಬೇಕಾದ ಮರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಿಲಿ . ಈ ಯೀಜನ್ನಯು 

ಭಾರತದ ಕ್ಕಲವು ಅತ್ತಯ ತ್ು ಮ ಉಷಣ ವಲಯದ ಕಾಡುಗಳ 130 ಚದರ ಕ್ತ.ಮಿೀ 

ವಿಸಿು ೀಣಕವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವುದರಿಾಂದ, ಕತು ರಿಸಬೇಕಾದ ಮರಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಲಕೆಾ ಾಂತರ 

ತಲುಪ್ಬಹುದು. 

3. ಇದಲಿದೆ, ಗಲಾರ್ಥಯಾ ಕಲಿಿ , ಬಂದರು ನಿಮಾಮಣದ ಸಾ ಳ ಮತ್ತು  ನಿೀತಿ ಆಯೀಗದ 

ಪ್ರ ಸಾು ವನ್ನಯ ಕಾಂದರ  ಬಿಾಂದು ಸೇರಿದಂತ್ತ ಹಲವಾರು ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಸಮತಿಯು 

ಎತಿು ದೆ. 

4. ಗಲಾರ್ಥಯಾ ಕಲಿಿ  ವಿಶವ ದ ಅತ್ರದ್ಡಡ  ಸ್ಮುದಿ  ಆಮೆಯಾದ “ದೈತ್ಯ  ಚಮಕದ 

ಆಮೆ” ಯ ಪಿಖ್ಯಯ ತ್ ಸಂತಾನೀತ್ಪ ತ್ರು  ಸ್ಥ ಳವಾಗಿದೆ. 

  

ಸ್ಮಿತ್ರಯಿಿಂದ ಪಟ್ಿ  ಮಾಡಲಾದ ಕಿ್ತಯಾಶಿೀಲ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ಭೂಮಂಡಲ ಮತ್ತು  ಸಮದರ  ಜಿೀವವೈವಿಧಯ ತ್ತಯ ಸವ ತಂತರ  ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನದ ಅಗತಯ ತ್ತ. 

2. ತೈಲ ಸೀರಿಕ್ಕ ಸೇರಿದಂತ್ತ ಹೂಳೆತ್ತು ವುದು, ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು  ಬಂದರು ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗಳ 

ಪ್ರ ಭಾವದ ಕುರಿತ್ತ ಒಾಂದು ಅಧಯ ಯನ. 

3. ಪ್ರಿಸರ ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಸರಿೀಯ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ವಿಶಿ್ನೀಷಣೆ, ವಿಶೇಷವಾಗ ಚಮಮದ ಆಮೆಗಳಿಗೆ 

ಅಪ್ರಯ-ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯ ಸಾಮಥಯ ಮಗಳ ವಿಶಿ್ನೀಷಣೆಯನ್ನು  ಕಾಂದಿರ ೀಕರಿಸಿ ಬಂದರಿಗೆ ಪ್ಯಾಮಯ 

ತಾಣಗಳನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತ್ತ. 
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4. ಭೂಕಂಪ್ ಮತ್ತು  ಸುನಾಮ ಅಪ್ರಯದ ನಕೆ್ಕ ಗಳು, ವಿಪ್ತ್ತು  ನಿವಮಹಣಾ ಯೀಜನ್ನ, ಕಾಮಮಕರ 

ವಿವರಣೆ, ಕಾಮಮಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಅಧಯ ಯನ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಅವಶಯ ಕತ್ತಗಳು. 

5. ಜಲ-ಭೂವೈಜಾಾ ನಿಕ ಅಧಯ ಯನಗಳ ಅವಶಯ ಕತ್ತ ಮತ್ತು  ಮೇಲೆಮ ೈ ನಿೀರಿನ ಮೇಲೆ ಯೀಜನ್ನಯ 

ಸಂಚಿತ ಪ್ರ ಭಾವದ ಅಾಂದ್ದಜು. 

  

ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಕಳೆದ ಕ್ಕಲವು ವಷಮಗಳಲಿ್ಲನ, ಪ್ರಿಸರ ಸಮೀಕೆ್ಕ ಗಳಿಾಂದ ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಅನೇಕ ಹಸ ಪ್ರ ಭೇದಗಳು 

ವರದಿಯಾಗವೆ. ತಿೀವರ ವಾಗ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ನಿಕೀಬ್ರರ್ ಶ್ರರ  (Nicobar shrew), ಗೆರ ೀಟ್ 

ನಿಕೀಬ್ರರ್ ಕ್ಕರ ೀಕ್ (the Great Nicobar crake), ನಿಕೀಬ್ರರ್ ಕಪ್ು  (the Nicobar frog), ನಿಕೀಬ್ರರ್ 

ಕಾಯ ಟ್ ಸ್ಯು ೀಕ್ (the Nicobar cat snake), ಹಸ ಸೆಿ ಾಂಕ್ (a new skink (Lipinia sp), ಹಸ ಹಲಿ್ಲ  (a 

new lizard (Dibamus sp), ಮತ್ತು  ಲೈಕೀಡೊೀನ್ ಎಸಿು  ಹಾವನ್ನು ( a snake of the Lycodon sp) 

ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

 

ಜಲ ಜಿೀವನ್ ಮಿಷನ್ (JJM): (Jal Jeevan Mission (JJM) 

  

ಸಂದಭಕ: 

ಗೀವಾ, ತ್ತಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು  ಅಾಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  ನಿಕೀಬ್ರರ್ ದಿವ ೀಪ್ಗಳ ನಂತರ ಕಾಂದ್ದರ ಡಳಿತ 

ಪ್ರ ದೇಶವಾದ ಪುದುಚೇರಿಯು ಜಲ ಜಿೀವನ್ ಮಷನ್ (JJM) ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತಿ ಗಾರ ಮೀಣ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ 

ಖಚಿತವಾಗ ಕಳವೆ ನಿೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ನಾಲೆ ನೇ ರಾಜಯ  / ಕಾಂದ್ದರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶವಾಗದೆ. 

 ಜಲ ಜಿೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಬಗೆಗ : 

2024 ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರ ತಿ ಗಾರ ಮೀಣ ಕುಟ್ಟಾಂಬದ ಪ್ರ ತಿ ವಯ ಕಿು ಗೆ ದಿನಕೆ್ಕ  55 ಲ್ಲೀಟರ್ ನಿೀರನ್ನು  ಮನ್ನಗಳಿಗೆ 

ಕಿರ ಯಾತಮ ಕ ನಲಿ್ಲ  ಸಂಪ್ಕಮದ (Functional Household Tap Connections -FHTC) ಮೂಲಕ 

ಪೂರೈಸಲು JJM ಉದೆಾ ೀಶಿಸಿದೆ. 

ಇದು ಜಲಶಕ್ತು  ಸ್ಚವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಕಾಯಕನಿವಕಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

ಇದು ಒಳಗಿಂಡಿರುವುದು: 

1.  ಗುಣಮಟು ದ ಕರತ್ತ ಇರುವ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ , ಬರ ಪಿೀಡಿತ ಮತ್ತು  ಮರುಭೂಮ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ 

ಗಾರ ಮಗಳು, ಸಂಸದ ಆದಶಮ ಗಾರ ಮ ಯೀಜನ್ನ (SAGY) ಅಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಗಾರ ಮಗಳು, 

ಇತಾಯ ದಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮನ್ನಗಳಿಗೆ ಕಿರ ಯಾತಮ ಕ ನಲಿ್ಲ  ಸಂಪ್ಕಮದ (FHTCs) ಜೀಡಣೆಗೆ ಆದಯ ತ್ತ 

ನಿೀಡುವುದು. 

2. ಶಾಲೆಗಳು, ಅಾಂಗನವಾಡಿ ಕಾಂದರ ಗಳು, ಗಾರ ಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟು ಡಗಳು, ಆರೀಗಯ  ಕಾಂದರ ಗಳು, 

ಕಲಾಯ ಣ ಕಾಂದರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಮದ್ದಯ ಕಟು ಡಗಳಿಗೆ ಕಿರ ಯಾತಮ ಕ ಟಾಯ ಪ್ / ನಲಿ್ಲ  

ಸಂಪ್ಕಮವನ್ನು  ಒದಗಸುವುದು. 

3. ನಿೀರಿನ-ಗುಣಮಟು ದ ಸಮಸ್ಯಯ ಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಹಾಕಲು 

ತಂತರ ಜಾಾ ನದ ಉಪ್ಯೀಗ ಮಾಡುವುದು. 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್: 

1. ‘ಜಲ ಜಿೀವನ್ ಮಷನ್’ ನಿೀರಿನ ಸಮದ್ದಯ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  ವಾಯ ಪ್ಕವಾದ 

ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಸಂವಹನವನ್ನು  ಮಷನ್್ನ ಪ್ರ ಮಖ ಅಾಂಶವಾಗ ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

2. ನಿೀರಿಗಾಗ ಜನಾಾಂದ್ೀಲನವನ್ನು  ರೂಪಿಸುವುದು ಈ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಯ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗದೆ, 

ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಎಲಿರ ಆದಯ ತ್ತಯಾಗುವಂತ್ತ ಮಾಡುವುದ್ದಗದೆ. 

3. ಈ ಜಲಜಿೀವನ್ ಮಷನ್ ಗಾಗ, ಕಾಂದರ  ರಾಜಯ ಗಳ ನಡುವೆ ಅನ್ನದ್ದನದ ಹಂಚಿಕ್ಕಯ 

ಅನ್ನಪ್ರತವು ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮತ್ತು  ಈಶಾನಯ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 90:10 ಇದಾ ರೆ, ಇತರ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ 
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50:50 ಅನ್ನಪ್ರತದಲಿ್ಲದೆ; ಮತ್ತು  ಕಾಂದ್ದರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರವು 100% 

ಆರ್ಥಮಕ ನ್ನರವು ನಿೀಡಲ್ಲದೆ. 

10 ವಷಕಗಳಲಿಿ  186 ಆನಗಳು ರೈಲು ಅಪಘಾತ್ಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ು ಪ್ತಪ ವೆ: 

(186 elephants killed on rail tracks in over 10 years)  

 ಸಂದಭಕ: 

ಪರಿಸ್ರ, ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಚವಾಲಯದ (MoEFCC) ಪ್ರ ಕಾರ, 2009-10 

ಮತ್ತು  2020-21ರ ನಡುವೆ, ಭಾರತದ್ದದಯ ಾಂತ ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಡಿಕೆಿಹಡೆದು ಒಟ್ಟು  186 ಆನ್ನಗಳು 

ಸಾವನು ಪಿು ವೆ. 

ಅಸಿಾ ಾಂನಲಿ್ಲ , ರೈಲೆವ  ಹಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಗರಿಷಠ  (62) ಆನ್ನಗಳ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ನಂತರದ ಸಾಾ ನಗಳಲಿ್ಲ , 

ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ (57), ಮತ್ತು  ಒಡಿಶಾ (27) ಗಳಿವೆ. 

  

ತೆಗೆದುಕಳಳ ಲಾದ ಪಿಮುಖ ಕಿಮಗಳು: 

1. ರೈಲೆವ  ಅಪ್ಘಾತಗಳಿಾಂದ ಆನ್ನ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು  ತಡೆಗಟು ಲು ರೈಲೆವ  ಸಚಿವಾಲಯ 

(ರೈಲೆವ  ಮಂಡಳಿ) ಮತ್ತು  MoEFCC ನಡುವೆ ಶಾಶವ ತ ಸಮನವ ಯ ಸಮತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸುವುದು. 

2. ಲ್ಕ ಪೈಲಟ್್ಗಳಿಗೆ ಸು ಷು ವಾದ ನೀಟವನ್ನು  ಒದಗಸಲು ರೈಲೆವ  ಹಳಿಗಳ ಉದಾ ಕೆ್ಕ  ಇರುವ 

ಮರಗಳು ಮತ್ತು  ಸಸಯ  ವಗಮವನ್ನು  ತ್ತರವುಗಳಿಸುವುದು. 

3. ಲ್ಕ ಪೈಲಟ್್ಗಳಿಗಾಗ, ಆನ್ನಗಳ ಉಪ್ಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  ತಿಳಿಸಲು ಸ್ತಕು  ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಎಚಿ ರಿಕ್ಕ 

ಸ್ತಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವುದು. 

4. ರೈಲೆವ  ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಎತು ರದ ವಿಭಾಗಗಳ ಇಳಿಜಾರನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು. 

5. ಆನ್ನಗಳ ಸುರಕೆಿತ ಚಲನ್ನಗಾಗ ಅಾಂಡರ್್ಪ್ರಸ್ / ಓವರ್್ಪ್ರಸ್ ನಿಮಾಮಣ. 

6. ಆನ್ನ ಚಲನ್ನಯ (ಆನ್ನ ಕಾರಿಡಾರ್) ಸ್ತಕ್ಷಮ  ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಸ್ತಯಾಮಸು ದಿಾಂದ 

ಸ್ತಯೀಮದಯದವರೆಗೆ ರೈಲ್ಲನ ವೇಗವನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವುದು. 

7. ಮಾಂಚೂಣಿ ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತು  ಅರಣಯ  ಇಲಾಖ್ಯಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಕರಿಾಂದ ರೈಲೆವ  

ಹಳಿಗಳ ಸ್ತಕ್ಷಮ  ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ನಿಯಮತವಾಗ ಗಸುು  ತಿರುಗುವುದು. 

  

ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಪರಿಸ್ರ ಸೇತ್ತವೆಗಳು: 

1. ಪ್ರಿಸರ ಸೇತ್ತವೆಗಳು ಅಥವಾ ‘ (Eco-Bridges) ವನಯ ಜಿೀವಿ ಕಾರಿಡಾರ್್ಗಳಾಗವೆ, ಇದನ್ನು  

ವನಯ ಜಿೀವಿ ಕಾರ ಸಿಾಂಗ್ಗಳು ಎಾಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ, ಇದೇ ರಿೀತಿಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಆವಾಸಸಾಾ ನಗಳ 

ಎರಡು ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ದೇಶಗಳನ್ನು  ಸಂಪ್ಕಿಮಸುತು ದೆ. ಇವು ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ ಆವಾಸಸಾಾ ನಗಳ 

ನಡುವಿನ ಕಾಂಡಿಯಂತ್ತ ವತಿಮಸುತು ವೆ. 

2. ಪ್ರಿಸರ-ಸೇತ್ತವೆಗಳು ಮಾನವ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ರಸ್ಯು ಗಳು ಮತ್ತು  ಹೆದ್ದಾ ರಿಗಳು, ಇತರ 

ಮೂಲಸಕಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷಯಂತಹ ರಚನ್ನಗಳಿಾಂದ್ದಗ ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕಿಸಲು ಟು  

ವನಯ ಜಿೀವಿ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಪ್ರಸು ರ ಜೀಡಿಸುತು ವೆ. 

3. ಪ್ರಿಸರ ಸೇತ್ತವೆಯ ಉದೆಾ ೀಶ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂಪ್ಕಮವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವುದು. 

4. ಪ್ರಿಸರ ಸೇತ್ತವೆಗಳನ್ನು  ಸಾ ಳಿೀಯ ಸಸಯ ವಗಮದಿಾಂದ ನಿಮಮಸಲಾಗದೆ, ಅಾಂದರೆ, ಭೂದೃಶಯ ವನ್ನು  

ಹತಿು ರದಿಾಂದ ನೀಡಲು ಸಾ ಳಿೀಯ ಮರಗಳಿಾಂದ ಇದನ್ನು  ತಯಾರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಹಿಮ ಚರತೆ ಕುರಿತ್ WWF ನ್ ವರದ: 

(WWF report on snow leopard) 

ಸಂದಭಕ: 
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ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ‘ಪಿ ಕೃತ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶವ  ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ ನಿಧಿ’ (Worldwide Fund for Nature-WWF) 

“ಸ್ತಮಾರು 100 ವಷಕಗಳ ಹಿಮ ಚರತೆ ಸಂಶೀಧ್ನ – ಹಿಮ ಚರತೆ ಪಿದೇಶದಲಿಿನ್ ಮಾಹಿತ್ರ 

ಸಿಥ ತ್ರಯ ಕುರಿತ್ತ ಪಿ್ರದೇಶಿಕ ಸ್ಪ ಷ್ ವಾದ ವಿಮಶ್ಕ” (Over 100 Years of Snow Leopard 

Research — A spatially explicit review of the state of knowledge in the snow leopard 

range) ಎಾಂಬ ಶಿೀರ್ಷಮಕ್ಕಯ ವರದಿಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ವರದಯ ಪಿಮುಖ ಆವಿಷ್ಠಕ ರಗಳು: 

1. ಏಷ್ಯಯ ದ 12 ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ , ಶೇಕಡಾ 70 ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಹಿಮ ಚಿರತ್ತ 

ಆವಾಸಸಾಾ ನಗಳನ್ನು  ಸಂಶೀಧಿಸಲಾಗಲಿ . 

2. ಹಿಮ ಚಿರತ್ತ ಕುರಿತ್ತ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಂಶೀಧನ್ನಗಳನ್ನು  ನೇಪ್ರಳ, ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಾ ನಡೆಸಿದುಾ , 

ನಂತರದಲಿ್ಲ  ಮಂಗೀಲ್ಲಯಾ ಮತ್ತು  ಪ್ರಕಿಸಾು ನಗಳು ಇವೆ. 

3. ಹಿಮ ಚಿರತ್ತ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಅಾಂದ್ದಜುಗಳು ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗನ ಸಂಶೀಧನ್ನಯ ಮಖಯ  

ಕಾಂದರ ವಾಗದೆ, ಇದರ ಹರತಾಗಯೂ, ಈ ದ್ಡಡ   ಬೆಕೆಿ ನ ಪ್ರ ಭೇದಗಳ ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ದೇಶದ, 

ಮೂರು ಪ್ರ ತಿಶತಕೆಿ ಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರ ದೇಶವು ಇವುಗಳ ಬಗೆು  ಹೇರಳವಾದ ದತಾು ಾಂಶವನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. 

4. ಜಾಗತಿಕವಾಗ, ಏಷ್ಯಯ ದ ಎತು ರದ ಪ್ವಮತಗಳಲಿ್ಲ  ಕವಲ 4,000 ಹಿಮ ಚಿರತ್ತಗಳು ಮಾತರ  

ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು  ಈ ಉಳಿದ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯು ನಿರಂತರ ಮತ್ತು  ಹಸ ಬೆದರಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಎದುರಿಸುತಿು ವೆ. 

  

ಹಿಮ ಚರತೆಗಳ ಉಳಿವಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಇಿಂತ್ರವೆ: 

ಅವರ ಆವಾಸಸಾಾ ನಗಳ ನಾಶ ಮತ್ತು  ಆವಾಸಸಾಾ ನಗಳ ಅವನತಿ, ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ಮಾನವ 

ಸಮದ್ದಯಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಂಘಷಮ ಹೆಚಿಾ ಗುವುದು ಇತಾಯ ದಿ. 

  

ಭಾರತ್ದಲಿಿನ್ ಆವಾಸ್ಸಾಥ ನ್ಗಳು: 

1. ಹಿಮ ಚಿರತ್ತಗಳು, ಜಮಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಮ ೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ, ಉತು ರಾಖಂಡ್, ಸಿಕೆಿ ಾಂ ಮತ್ತು  

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ ಈ ಐದು ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಉನು ತ ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತು  ಟಾರ ನಿ್ -

ಹಿಮಾಲಯನ್ ಭೂದೃಶಯ ದಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುತು ವೆ. 

2. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ , ಹಿಮ ಚಿರತ್ತಯ ಆವಾಸಸಾಾ ನವು ಲಾಹೌಲ್-ಸಿು ತಿ ಮತ್ತು  ಕಿನೌು ರ್ 

ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗವನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

3. ಇದರ ಸಂಭಾವಯ  ಆವಾಸಸಾಾ ನವು ಶಿಮಿಾ , ಕುಲಿು , ಚಂಬ್ರ ಮತ್ತು  ಕಾಾಂಗಾರ  ಜಿಲಿೆ ಗಳ ಎತು ರದ / 

ಉನು ತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ವಾಯ ಪಿಸಿದೆ. 

4. ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನವು ದೂರಸಾ ವಾಗದುಾ , (remote) ಚಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಹೀಗಲು ಸಿೀಮತ ಪ್ರ ವೇಶದ ಅವಕಾಶವಿರುವುದು ಒಾಂದು ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಸವಾಲಾಗದೆ. 

  

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಹಿಮ ಚರತೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: 

1. ಹಿಮಚರತೆ ಯೀಜನ (PSL) ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಹಿಮ ಚಿರತ್ತ ಮತ್ತು  ಅದರ ಆವಾಸಸಾಾ ನವನ್ನು  

ಸಂರಕೆಿ ಸುತಿು ದೆ. 

2. ಭಾರತವು 2013 ರಿಿಂದ ಜ್ವಗತ್ರಕ ಹಿಮ ಚರತೆ ಮತ್ತು  ಪರಿಸ್ರ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ (Global 

Snow Leopard and Ecosystem Protection -GSLEP) ಕಾಯಕಕಿಮದ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ / 

ಸ್ದಸ್ಯ ನಗಿದೆ. 

3.  ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗ, ಭಾರತವು ಮೂರು ದ್ಡಡ  ಭೂದೃಶಯ ಗಳನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸಿದೆ, ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ, 

ಲಡಾಕ್ ಮತ್ತು  ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ್ದದಯ ಾಂತ ಹೆಮಸ್-ಸಿು ಟಿ; ಉತು ರಾಖಂಡದಲಿ್ಲ  ನಂದ್ದದೇವಿ 

– ಗಂಗೀತಿರ ; ಮತ್ತು  ಸಿಕೆಿ ಾಂ ಮತ್ತು  ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ್ದದಯ ಾಂತ, ಕಾಾಂರ್ಚನ್ ಜಾಂಗಾ – 

ತವಾಾಂಗ. 
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4. ಅಾಂತಗಮತ ಮತ್ತು  ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಮ ಚಿರತ್ತಗಳನ್ನು  

ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸಾಾ ನವನ್ನು  ಸಂರಕೆಿ ಸಲು ಹಿಮ ಚರತೆ ಯೀಜನ ಯನ್ನು  (PSL) 

2009 ರಲಿಿ  ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

5.  ಪರಿಸ್ರ ಅರಣಯ  ಮತ್ತು  ಹವಾಮಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಚವಾಲಯದ ಚೇತ್ರಿಕೆ 

ಕಾಯಕಕಿಮದಡಿಯಲಿಿ  ಹಿಮ ಚರತೆಯು 21 ಅತ್ಯ ಿಂತ್ ಅಳಿವಿನಂಚನ್ಲಿಿರುವ 

ಪಿಬೇಧ್ಗಳ ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿದೆ.  

ಸಂರಕ್ಷಣೆ: 

1. ಹಿಮ ಚಿರತ್ತಗಳನ್ನು  IUCN ‘ ಅಪ್ರಯಕೆ್ಕ  ಒಳಗಾಗಬಲಿ ’ (Vulnerable) ಪ್ರರ ಣಿ ಎಾಂದು 

ವಗೀಮಕರಿಸಿದುಾ  ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ವನಯ ಜಿೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಾ  1972 ರ 

ಅನ್ನಸ್ತಚಿ I ರಲಿ್ಲ  ಸೇರಿಸಲಾಗದೆ. 

2. ಜಾಗತಿಕವಾಗ ಮತ್ತು  ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಈ ಪ್ರ ಭೇದಗಳಿಗೆ ಅತ್ತಯ ನು ತ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಾ ನಮಾನವನ್ನು  

ಒದಗಸುವ ಅಗತಯ ವನ್ನು  ದೃರ್ಷು ಯಲಿ್ಲಟ್ಟು ಕಾಂಡು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಭೇದಗಳ 

ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ವಾಯ ಪ್ರರ ಸಮಾವೇಶದ (Convention on International Trade in 

Endangered Species –CITES) ಮತ್ತು  ವಲಸ್ಯ ಪ್ರ ಭೇದಗಳ ಸಮಾವೇಶ (Convention on 

Migratory Species –CMS) ಗಳ ಅನ್ನಬಂಧ್ I ರಲಿಿ  ಇವುಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಿು ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

  

ಭಾರತ್ ಪಿ್ರರಂಭಿಸಿದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪಿಯತ್ು ಗಳು ಹಿೀಗಿವೆ: 

1. ಹಿಮ ಚರತೆ ಯೀಜನ (PSL): ಇದು ಸಾ ಳಿೀಯ ಸಮದ್ದಯಗಳನ್ನು  ಸಂಪೂಣಮವಾಗ 

ಒಳಗಾಂಡು, ಹಿಮ ಚಿರತ್ತಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಾಂದು ಅಾಂತಗಮತ ಮತ್ತು  ಭಾಗವಹಿಸುವ 

ವಿಧಾನವನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸುತು ದೆ. 

2. ಸ್ತರಕಿ್ತತ್ ಹಿಮಾಲಯ: ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಿಸರ ಸಲಭಯ  (Global Environment Facility – GEF)– 

ಮತ್ತು  ವಿಶವ  ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಕಾಯಮಕರ ಮ (UNDP) ಈ ಯೀಜನ್ನಗೆ, ಹೆಚಿಿ ನ ಉನು ತ 

ಪ್ರ ದೇಶದ ಜಿೀವವೈವಿಧಯ ತ್ತಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಮಕ ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯ ಮೇಲೆ ಸಾ ಳಿೀಯ 

ಸಮದ್ದಯಗಳ ಅವಲಂಬನ್ನಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದೆಾ ೀಶಕೆಾ ಗ ಧನಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತಿು ವೆ. ಈ ಯೀಜನ್ನಯು ಈಗ ಹಿಮ ಚಿರತ್ತ ವಾಯ ಪಿು ಯ ನಾಲೆು  ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತಿು ದೆ, ಅವುಗಳೆಾಂದರೆ, ಜಮಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಮ ೀರ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ, 

ಉತು ರಾಖಂಡ್ ಮತ್ತು  ಸಿಕೆಿ ಾಂ. 

ಹಿಮನ್ದಗಳ ಮರಳುವಿಕೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಒಡೆದ ವಿಶವ ದ ಅತ್ರದ್ಡಡ  

ಮಂಜುಗಡೆಡ , ಐಸ್ಬ ಗ್ಕ A -76: 
(Iceberg A-76- World’s largest iceberg breaks off in Antarctica as glaciers 
retreat) 

ಸಂದಭಕ: 

ಅಾಂಟಾಕಿು ಮಕಾದ ರನು  ಐಸ್ ಶ್ಲ್್ ್ (Ronne Ice Shelf) ನ ಪ್ಶಿಿ ಮ ಭಾಗದಿಾಂದ ಒಡೆಯುವ 

ಮೂಲಕ ಐಸ್್ಬಗಮ  A -76 ವೆಡಡ ಲ್ ಸ್ಮುದಿ  (Weddell Sea) ದಲಿ್ಲ  ತ್ತಲುತಿು ದೆ. 

1. ಉಪ್ಗರ ಹಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಅಳತ್ತಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಇದು ವಿಶವ ದ 

ಅತಿದ್ಡಡ  ಮಂಜುಗಡೆಡ ಯಾಗದೆ. 

2. ಇದು ಅಾಂದ್ದಜು 170 ಕಿಲ್ೀಮೀಟರ್ (105 ಮೈಲ್ಲ) ಉದಾ  ಮತ್ತು  25 ಕಿಲ್ೀಮೀಟರ್ (15 

ಮೈಲ್ಲ) ಅಗಲವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

 ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಿಗಳು: 

ಅಾಂಟಾಕಿು ಮಕಾದಲಿ್ಲನ ಐಸ್ ಶಿೀಟ್ ಅಥವಾ ಹಿಮ ಪ್ದರವು  ಭೂಮಯ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಾಂತ ವೇಗವಾಗ 

ಬೆಚಿ ಗಾಗುತಿು ದೆ, ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ಹಿಮ ಮತ್ತು  ಹಿಮ ಬಂಡೆಗಳು ಕರಗುತಿು ವೆ ಮತ್ತು  ವಿಶೇಷವಾಗ ವೆಡೆಡ ಲ್ 

ಸಮದರ ದ ಸುತು ಲೂ ಹಿಮನದಿಗಳ ಹಿಮೆಮ ಟ್ಟು ವಿಕ್ಕ ಅಥವಾ ಮರಳುವಿಕ್ಕ (Retreat) ಉಾಂಟಾಗುತಿು ದೆ. 
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ಹಿಮನದಿಗಳು ಹಿಮೆಮ ಟ್ಟು  ವಾಗ, ಅಾಂದರೆ ಮರಳುವಾಗ, ಮಂಜುಗಡೆಡ ಯ ಭಾಗಗಳು ಒಡೆಯುತು ವೆ 

ಅಥವಾ ಭೂಮಯ ಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ  ಡಿಕೆಿ  ಹಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಚೂರುಚೂರಾಗುವ ವರೆಗೂ ಹತಿು ರದ 

ಸಾಗರದಲಿ್ಲ  ತೇಲುತು ವೆ. 

 

ಬನಿು  ಹುಲಿುಗಾವಲು ಪಿದೇಶದಲಿಿನ್ ದನ್ಗಾಹಿಗಳ ಹಕುಕ ಗಳನ್ನು  ಎತ್ರು ಹಿಡಿದ NGT: 
(NGT upholds rights of pastoralists in Banni grasslands) 

ಸಂದಭಕ: 

ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಹಸಿರು ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿಯು (National Green Tribunal – NGT) ಗುಜರಾತ್್ನ ಬನಿು  

ಹುಲಿುಗಾವಲು ಪ್ರ ದೇಶ (Banni grasslands) ದಿಾಂದ ಆರು ತಿಾಂಗಳಳಗೆ ಎಲಿಾ  ರಿೀತಿಯ ಅತಿಕರ ಮಣವನ್ನು  

ತ್ತಗೆದುಹಾಕಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 

1. ಇದರಾಂದಿಗೆ, ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ‘ಕಿರ ಯಾ ಯೀಜನ್ನ’ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುವಂತ್ತ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ ಜಂಟಿ 

ಸಮತಿಗೆ ನಿದೇಮಶನ ನಿೀಡಿದೆ. 

2. ಅರಣಯ  ಹಕುಕ  ಕಾಯದ  2006 ರ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 3 ರ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಮಾಲಾಧ ರಿ 

ಸಮದ್ದಯಕೆಾ ಗ ನಿೀಡಲಾದ ಸಮದ್ದಯ ಕಾಡುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹಕೆು  ಬದಲಾಗದೆ 

ಉಳಿಯುತು ದೆ ಅಥವಾ ಸಮದ್ದಯ ಕಾಡುಗಳನ್ನು  ರಕೆಿ ಸುವ ಅವರ ಹಕೆು ಗಳು 

ಮಾಂದುವರೆಯುತು ವೆ ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. 

ಏನಿದು ಸ್ಮಸ್ಯಯ ? 

ಮಾಲಾಧ ರಿ ಸಮದ್ದಯವು, ಪ್ರಿಸರ ಸ್ತಕ್ಷಮ  ಪ್ರ ದೇಶ ವಾಗರುವ ಹುಲಿುಗಾವಲು ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲನ ವಾಯ ಪ್ಕ 

ಅತಿಕರ ಮಣದ ವಿರುದಧ  ಮೇ 2018 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಕರಣ ದ್ದಖಲ್ಲಸಿತ್ತು . 

  

‘ಮಾಲಾಧ ರಿ’ಗಳು ಯಾರು? 

ಮಾಲಾಧ ರಿಗಳು (Maldharis)  ಎಾಂಬುದು ಬುಡಕಟ್ಟು  ಕುರುಬ ಸಮದ್ದಯವಾಗದುಾ , ಇದು ಭಾರತದ 

ಗುಜರಾತ್್ನಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. 

ಮಾಲಾಧ ರಿ ಸಮದ್ದಯವು ‘ಬನಿು  ಎಮೆಮ ’ ಎಾಂಬ, ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಸಾ ಳಿೀಯ ಎಮೆಮ  ಜಾತಿಯ 

ತಳಿಯ ಸಂರಕ್ಷಕರಾಗದ್ದಾ ರೆ. ಈ ಎಮೆಮ ಗಳು ಕಚ್್ನ ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣಕೆ್ಕ  ಹಾಂದಿಕಳುು ತು ವೆ. 

  

ಬನಿು  ಹುಲಿುಗಾವಲು ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಬನಿು  ಹುಲಿುಗಾವಲು ಪ್ರ ದೇಶ ಅಥವಾ ಚಾರಗಾಹ್ ಭೂಮಯು 2,618 ಕಿ.ಮೀ.ಗಾಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚ  

ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ವಿಸಾು ರವಾಗ ಹರಡಿದೆ, ಮತ್ತು  ಇದು ಗುಜರಾತ್್ನ ಒಟ್ಟು  ಹುಲಿುಗಾವಲು ಪ್ರ ದೇಶದ 

ಶೇಕಡಾ 45 ರರ್ಷು ದೆ. 

2. ಈ ಹುಲಿುಗಾವಲು ಪ್ರ ದೇಶವು 48 ಕುಗಾರ ಮಗಳು / ಗಾರ ಮಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದುಾ ,19 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಯೀಜಿಸಲಾಗದೆ, ಇವುಗಳ ಒಟ್ಟು  ಜನಸಂಖ್ಯಯ  ಸುಮಾರು 40,000. 

3. ಬನಿು  ಪ್ರ ದೇಶವು ಎರಡು ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ, ಜೌಗುಪಿದೇಶಗಳು ಮತ್ತು  

ಹುಲಿುಗಾವಲುಗಳು ಅವು ಪ್ರಸು ರ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದಿವೆ. 

4. ಈ ಪ್ರ ದೇಶವು ಸಸಯ  ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ಣಿಗಳಿಾಂದ ಸಮೃದಧ ವಾಗದೆ ಮತ್ತು  192 ಜಾತಿಯ ಸಸಯ ವಗಮ, 262 

ಜಾತಿಯ ಪ್ಕೆಿ ಗಳು, ಹಲವಾರು ಜಾತಿಯ ಸಸು ನಿಗಳು, ಸರಿೀಸೃಪ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಉಭಯಚರಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

ಗಿಿ ೀನ್್ಲಾಯ ಿಂಡ ಐಸ್ ಶಿೀರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ನ್ದಗಳಲಿಿ  ಹೆಚಚ ನ್ 

ಪಿಮಾಣದ ಪ್ರದರಸ್ ಕಂಡುಬಂದದೆ: 
(High levels of mercury found in rivers linked to Greenland Ice Sheet) 
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ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀಚಿನ ಸಂಶೀಧನ್ನಯ ಪ್ರ ಕಾರ, ‘ಗಿಿ ೀನ್್ಲಾಯ ಿಂಡ ಐಸ್ ಶಿೀರ್ಟ’ ಅಥವಾ 

ಗಿಿ ೀನ್್ಲಾಯ ಿಂಡ ಹಿಮಪದರ ದಿಾಂದ ನಿೀರು ಪೂರೈಕ್ಕಯಾಗುವ ಜಲಮೂಲಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ 

ಪ್ರ ಮಾಣದ ‘ಪ್ರದರಸ್’ (Mercury) ದ ಸಾಾಂದರ ತ್ತಯು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. 

  

ಕಂಡುಬಂದರುವ ಪ್ರದರಸ್ದ ಪಿಮಾಣ: 

ನದಿಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಶೇಷವಾಗ ಕರಗದ ಪ್ರದರಸವು ಸರಿಸುಮಾರು  1 – 10 ng L-1 (ಒಲ್ಲಾಂಪಿಕ್ ಈಜುಕಳದಲಿ್ಲನ 

ಉಪುು -ಕಣದ ಗಾತರ ಕೆ್ಕ  ಸಮನಾದ ಪ್ರದರಸದ ಪ್ರ ಮಾಣ) ಆಗರುತು ದೆ. 

  

ಗಿಿ ೀನ್್ಲಾಯ ಿಂಡ ಹಿಮಪದರಗಳಿಿಂದ (Greenland Ice Sheet) ನಿರನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುವ ಜಲಮೂಲಗಳಲಿ್ಲ , 

ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ಪ್ರದರಸದ ಮಟು ವು 150 ng L-1 ಗಾಂತ ಹೆಚಿ್ಚ  ಎಾಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾ ರೆ, ಇದು 

ಸರಾಸರಿಯಾಗ ನದಿಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರದರಸದ ಪ್ರ ಮಾಣಕೆಿಾಂತ ಹೆಚಿಿ ನದ್ದಗದೆ. 

  

‘ಪ್ರದರಸ್’ದ ಹೆಚಚ ನ್ ಸಾಿಂದಿತೆಯ ಹಿಿಂದನ್ ಕಾರಣಗಳು ಯಾವುವು? 

ಹೆಚಿಿ ನ ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕಗಳಾದ ಯಾವುದೇ ಉದಯ ಮ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾನವಜನಯ  ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಾಂದ ಇದು 

ಸಂಭವಿಸಿಲಿ . ಹಿಮನದಿಗಳು, ಅಾಂದರೆ, ಪ್ವಮತದ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲಿ್ಲನ ಹಿಮನದಿಗಳು ನಿಧಾನವಾಗ ಚಲ್ಲಸುವ 

ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ‘ಪ್ರದರಸ್-ಸ್ಮೃದಧ  ಆಧಾರ ಶಿಲೆಯ’  (Mercury-rich bedrock) ಸವೆತ ಸಂಭವಿಸುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಹಿಮನದಿಗಳು ಕರಗದ್ದಗ ಈ ಸವೆತದ ಶಿೀಲಾ-ಕಣಗಳು ನಿೀರಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು  

ತಲುಪುತು ವೆ. 

  

ಪಿಸ್ತು ತ್ ಕಾಳಜಿಗಳು: 

1. ಇಲಿ್ಲಯವರೆಗೆ, ಪ್ರದರಸವನ್ನು  ತಡೆಯಲು ಪ್ರ ಯತು ಗಳು ನಡೆಯುತಿು ವೆ, ಅಾಂದರೆ ಪ್ರದರಸವು 

ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳಂತಹ ನೇರ ಮಾನವಜನಯ  ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಾಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದನ್ನು  

ತಡೆಯುವ ಪ್ರ ಯತು ಗಳು ನಡೆದಿದೆ. 

2. ಆದರೆ ಈಗ, ಪ್ರದರಸವು ಹಿಮನದಿಗಳಂತಹ ಹವಾಮಾನ-ಸ್ತಕ್ಷಮ  ವಾತಾವರಣದಿಾಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತಿು ದೆ ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಪ್ರದರಸದ ಮೂಲಗಳು ನಿವಮಹಿಸಲು 

ಸಾಕಷ್ಟು  ಕಷು ಕರವೆಾಂದು ಸಾಬಿೀತ್ತಪ್ಡಿಸುತು ದೆ. 

3. ಇದಲಿದೆ, ಭೂಮಯು ನಿರಂತರವಾಗ ಬೆಚಿ ಗಾಗುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ಮತ್ತು  ಹಿಮಗಡೆಡ ಗಳು ಮತ್ತು  

ಹಿಮನದಿಗಳು ಹಿಾಂದೆಾಂದಿಗಾಂತಲೂ ವೇಗವಾಗ ಕರಗುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ಇದು ‘ನಿೀರಿನ್ 

ಮಾಲಿನ್ಯ ’ವನ್ಸು  ಹೆಚಚ ಸ್ತತ್ು ದೆ. 

  

ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಆವಿಷ್ಠಕ ರದ ಮಹತ್ವ : 

1. ಈ ಹಸ ಆವಿಷೆ್ಯ ರದಿಾಂದ ವಿಷಗಳು 

(toxins) ಹಿಮನದಿಗಳ ಮೂಲಕವೂ 

ಹರಿಯುತು ವೆ ಎಾಂದು ನಾವು 

ಅಥಮಮಾಡಿಕಾಂಡಿದೆಾ ೀವೆ. ಈ ವಿಷವು 

ನಿೀರಿನ ಗುಣಮಟು  ಮತ್ತು  ನಿೀರಿನ 

ಪ್ರ ವಾಹದ ಕ್ಕಳ ಪ್ರತರ ದ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವ 

ಸಮದ್ದಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ವೆ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಈಗ 
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ಸಂಶೀಧಕರು ಅಧಯ ಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒತು ಡವನ್ನು  ಸೃರ್ಷು ಸಿದೆ.ಮತ್ತು  ತಾಪ್ಮಾನ ಏರಿಕ್ಕಯ 

ಜಗತಿು ನಲಿ್ಲ  ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು? ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಅಧಯ ಯನ 

ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. 

2. ಅಲಿದೆ, ಇದು ಭೂಮಯ ಭೂ-ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು  ಜೈವಿಕ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ 

ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ಅಥಮಮಾಡಿಕಳು ಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

ಪ್ರದರಸ್ದ ಬಗೆಗಿನ್ ಪಿಮುಖ ಸಂಗತ್ರಗಳು: 

ಮೂಲ: ಪ್ರದರಸವು ನೈಸಗಮಕವಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಅಾಂಶವಾಗದೆ, ಮತ್ತು  ಇದು ಗಾಳಿ, ನಿೀರು ಮತ್ತು  

ಮಣಿಣ ನಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ನೈಸಗಮಕ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗಳಾದ ಬಂಡೆಗಳ ಸವೆತ, ಹವಾಮಾನ, ಜಾವ ಲಾಮಖ 

ಸಫ ೀಟಗಳು, ಭೂಶಾಖದ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳು, ಕಾಡಿನ ಬೆಾಂಕಿ ಮಾಂತಾದವುಗಳ ಮೂಲಕ ಇದು ವಾತಾವರಣಕೆ್ಕ  

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತು ದೆ. ಇದಲಿದೆ, ‘ಪ್ರದರಸ’ವು ಮಾನವ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳ ಮೂಲಕವೂ ವಾತಾವರಣಕೆ್ಕ  

ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತು ದೆ. 

ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಪ್ರದರಸವು ಮಾನವ ನರಮಂಡಲ, ಜಿೀಣಮಕಾರಿ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ  

ಮತ್ತು  ಶಾವ ಸಕೀಶ, ಮೂತರ ಪಿಾಂಡ, ಚಮಮ ಮತ್ತು  ಕಣ್ಣಣ ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಷಕಾರಿ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನ್ನು  ಬಿೀರುತು ದೆ. 

ಸಾವಕಜನಿಕ ಆರೀಗಯ ಕೆಕ  ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಪಿಮುಖ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು – ‘ಪ್ರದರಸ’ವನ್ನು  ವಿಶವ  

ಆರೀಗಯ  ಸಂಸ್ಯಾ  (WHO)ಯು ಪ್ರ ಮಖವಾದ ಸಾವಮಜನಿಕ ಆರೀಗಯ  ಕಾಳಜಿಯ ಹತ್ತು  ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ 

ಗುಾಂಪಿನಲಿ್ಲ  ‘ಮಕುಯ ಮರಿ’ ಪ್ರದರಸವು ಸಹ ಒಾಂದು ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತು ದೆ. 

ಮಿನ್ಮಾಟಾ ಕಾಯಿಲೆ: ಇದು ಮೀಥೈಲ್್ಮೆಕುಯ ಮರಿ (Methylmercury) ವಿಷದಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ 

ಕಾಯಿಲೆಯಾಗದುಾ , ಇದನ್ನು  ಜಪ್ರನ್್ನ ಮನಾಮಟಾ ಕಲಿ್ಲಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲಿ್ಲ  ಮೊದಲು 

ಗಮನಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ‘ಪ್ರದರಸ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಾಯ ಜಯ ’ದಿಾಂದ ಕಲುರ್ಷತಗಾಂಡ ಮೀನ್ನಗಳನ್ನು  ತಿನ್ನು ವ 

ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗ ಈ ರೀಗ ಹರಡಿತ್ತ. 

  

‘ಮಿನ್ಮಾಟಾ ಸ್ಮಾವೇಶ’ದ ಬಗೆಗ : 

1. ಪ್ರದರಸದ ಮೇಲ್ಲನ ಮನಮಾಟಾ ಸಮಾವೇಶವು (Minamata Convention on Mercury) 

ಪ್ರದರಸ ಮತ್ತು  ಅದರ ಸಂಯುಕು ಗಳ ದುಷು ರಿಣಾಮಗಳಿಾಂದ ಮಾನವನ ಆರೀಗಯ  ಮತ್ತು  

ಪ್ರಿಸರವನ್ನು  ರಕೆಿ ಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಒಪ್ು ಾಂದವಾಗದೆ. 

2. 2013 ರಲಿಿ  ಸಿವ ಟಜ ರ್್ಲಾಯ ಿಂಡ್ನ್ ಜಿನಿೀವಾದಲಿಿ  ನ್ಡೆದ ಅಿಂತ್ರ್-ಸ್ಕಾಕರಿ ಸ್ಮಾಲೀಚನ 

ಸ್ಮಿತ್ರಯ ಐದನೇ ಅಧಿವೇಶನ್ದಲಿಿ  ಈ ಒಪ್ು ಾಂದಕೆ್ಕ  ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  

2017 ರಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮಖಯ  ಉದೆಾ ೀಶವೆಾಂದರೆ ಅದರ ಜಿೀವನ್ ಚಕಿದಲಿಿ  ಮಾನ್ವಜನ್ಯ  

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಿಂದ ‘ಪ್ರದರಸ್’ದ ಬ್ರಡುಗಡೆಯನ್ನು  ನಿಯಂತಿ್ರಸ್ತವುದು. 

4. ಇದು ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಥ ಯ ಒಪಪ ಿಂದವಾಗಿದೆ. 

5. ಸಮಾವೇಶವು ‘ಪ್ರದರಸ್’ದ ಮಧ್ಯ ಿಂತ್ರ ಸಂಗಿಹಣೆ ಮತ್ತು  ತಾಯ ಜಯ ವಾದ ನಂತ್ರ ಅದನ್ನು  

ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರದರಸ್ದಿಂದ ಕಲುಷಿತ್ಗಿಂಡ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ  

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಸ್ಹ ತ್ರಳಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 

6. ಈ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು  ಭಾರತ್ವು ಒಪಿು   (ratified) ಅಾಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. 

 

ಮೆಕೆಡಾಟುವಿನ್ಲಿಿ  ಅಕಿಮ ಜಲಾಶಯ ನಿಮಾಕಣದ ಆರೀಪಗಳನ್ನು  ತ್ನಿಖ್ಯ 

ಮಾಡಲು ಸ್ಮಿತ್ರ ರಚಸಿದ NGT: 

ಸಂದಭಕ: 

ಅರಣಯ , ಪ್ರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನ್ನಮತಿ ಪ್ಡೆಯದೆಯೇ ಕನಾಮಟಕ ಸಕಾಮರವು ಮೇಕೆದಾಟು ಬಳಿ 

ಅಕರ ಮವಾಗ ಆನೇಕಟ್ಟು  ನಿಮಾಮಣ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಕೈಗಾಂಡಿದೆ ಎಾಂಬ ಮಾಧಯ ಮ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಸವ ಯಂ ಪ್ರ ೀರಿತ ದೂರು ದ್ದಖಲ್ಲಸಿಕಾಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಹಸಿರು ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯು 

(NGT)  ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಿಶಿೀಲನ್ನ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಲಿ್ಲಸುವಂತ್ತ ಜಂಟಿ ಸಮತಿಯನ್ನು  ನೇಮಸಿದೆ. ಕನಾಮಟಕ 
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ಸಕಾಮರ ಕಾವೇರಿ ನ್ದಗೆ ಅಡಡ ಲಾಗಿ ಮೇಕೆದಾಟು ಬಳಿ ಸ್ಮಾನಿಂತ್ರ ಜಲಾಶಯ ನಿಮಿಕಸ್ಲು 

ಪಿಸಾು ಪ್ತಸಿದೆ.   

  

ಅಿಂತ್ಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗ  NGT ಯ ಅಧಿಕಾರ ವಾಯ ಪ್ತು : 

 ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ರ ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್ (EIA) ಅಧಯ ಯನವನ್ನು  ನಡೆಸದೆ ಮತ್ತು  ಅಗತಯ  

ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನಯನ್ನು  ಪ್ಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಕೈಗೆತಿು ಕಾಂಡರೆ, ಅದು ಪ್ರಿಸರದ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ ಅನಧಿಕೃತ ಕೃತಯ ವಾಗರುತು ದೆ. ಅಾಂತಹ ಸಂದಭಮಗಳಲಿ್ಲ , ಅಗತಯ ವಿದಾ ರೆ, ಈ 

ವಿಷಯದಲಿಿ  ಮಧ್ಯ ಪಿವೇಶಿಸ್ತವ ಸಂಪೂಣಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಹಸಿರು 

ನಯ ಯಮಂಡಳಿಯು ಹಿಂದರುತ್ು ದೆ. 

 ಮೇಕೆದಾಟು ಎಲಿಿದೆ? 

ಮೇಕ್ಕದ್ದಟ್ಟ ಎಾಂದರೆ ಮೇಕೆಯ ಜಿಗಿತ್ ಎಾಂದಥಮ (goat’s leap) ಎಾಂದಥಮ. ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಉಪನ್ದ ಅಕಾಕವತ್ರ ನ್ದಗಳ ಸಂಗಮದಲಿಿ  ನಲೆಗಿಂಡಿರುವ ಆಳವಾದ ಕಮರಿಯೇ ಮೆಕೆಡಾಟು. 

  

ಮೇಕೆದಾಟು ಯೀಜನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಗಳು: 

ಈ ಯೀಜನ್ನಯ ಉದೆಾ ೀಶವು, ಬೆಿಂಗಳೂರು ನ್ಗರಕೆಕ  ಕುಡಿಯುವ ಉದೆದ ೀಶಕಾಕ ಗಿ ನಿೀರನ್ನು  ಸಂಗಿಹಿಸಿ 

ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಯೀಜನ್ನಯ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 400 ಮೆಗಾವಾಯ ರ್ಟ (megawatts) 

ವಿದುಯ ತ್ು ನ್ನು  ಸ್ಹ ಉತಾಪ ದಸ್ಲು ಉದೆಾ ೀಶಿಸಲಾಗದೆ. 

  

ಆದರೆ, ಈ ಯೀಜನ್ನಯು 

ತಮಳುನಾಡಿಗೆ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ನಿೀರಿನ 

ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತು ದೆ 

ಎಾಂದು ತಮಳುನಾಡು ಆಕೆ್ಕೀಪ್ 

ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಿದೆ. ಈ ಯೀಜನಯು 

ಕಾವೇರಿ ನ್ದ ನಿೀರು ವಿವಾದ 

ನಯಯಾಧಿಕರಣ (CWDT) ದ 

ಅಿಂತ್ರಮ ಆದೇಶಕೆಕ  

ವಿರುದಧ ವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ವಾದಿಸುತು ದೆ, 

ಅಾಂತ್ತಯೇ ಸವೊೀಮಚಿ  

ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಯಾವುದೇ ರಾಜಯ ವು 

ಅಾಂತರರಾಜಯ  ನದಿಗಳ ನಿೀರಿನ ಮೇಲೆ 

ವಿಶೇಷ ಮಾಲ್ಲೀಕತವ ವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲು 

ಸಾಧಯ ವಿಲಿ  ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಜಯ ಗಳ 

ನಾಯ ಯಯುತ ನಿೀರಿನ ಹಕೆು ಗಳನ್ನು  

ಕಸಿದುಕಳುು ವ ಅಧಿಕಾರ ಹಾಂದಿಲಿ  

ಎಾಂದು   ಅಭಿಪ್ರರ ಯಪ್ಟಿು ದೆ. 

 

ಕಾವೇರಿ ನ್ದಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1.  ಉಗಮ: ಕಾವೇರಿ ನದಿಯು ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ ದ ನೈರುತಯ  ಭಾಗದಲಿ್ಲನ ಪ್ಶಿಿ ಮ ಘಟು ದ 

ಬರ ಹಮ ಗರಿ ಬೆಟು ದ ಮೇಲೆ ಉಗಮವಾಗುತು ದೆ. 

2. ನ್ದಯ ಜಲಾನ್ಯನ್ ಪಿದೇಶವು ಮೂರು ರಾಜಯ ಗಳು ಮತ್ತು  ಒಿಂದು ಕೇಿಂದಿ  

ಪಿದೇಶವನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡಿದೆ: ತಮಳುನಾಡು, 43,868 ಚದರ ಕಿಲ್ೀಮೀಟರ್, ಕನಾಮಟಕ, 

34,273 ಚದರ ಕಿಲ್ೀಮೀಟರ್, ಕರಳ, 2,866 ಚದರ ಕಿಲ್ೀಮೀಟರ್ ಮತ್ತು  ಪುದುಚೇರಿ. 
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3. ಪಿಮುಖ ಉಪನ್ದಗಳು: ಹೇಮಾವತಿ, ಲಕ್ಷಮ ಣ ತಿೀಥಮ, ಕಬಿನಿ, ಅಮರಾವತಿ, ಸುವಣಾಮವತಿ, 

ನಯಿಲ್ ಮತ್ತು  ಭವಾನಿ ನದಿಗಳು. 

4. ಕಾವೇರಿ ನ್ದಯ ಜಲಪ್ರತ್ಗಳು: ಕನಾಮಟಕದಲಿ್ಲ  ಗಗನಚ್ಚಕೆಿ -ಭರಚ್ಚಕೆಿ  ಎಾಂಬ 

ಜಲಪ್ರತಗಳನ್ನು  ನಿಮಮಸಿದರೆ ತಮಳುನಾಡಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ,  ಹಗೆನಕಲ್ 

ಜಲಪ್ರತವನ್ನು  ಸೃರ್ಷು ಸುತು ದೆ. 

5. ಅಣೆಕಟ್ು ಗಳು: ಕನಾಮಟಕದಲಿ್ಲ  ವಿಶವ ಪ್ರ ಸಿದಧ  ಕೃಷಣ ರಾಜಸಾಗರ ಅಣೆಕಟ್ಟು  ಮತ್ತು  

ತಮಳುನಾಡಿನಲಿ್ಲ  ನಿೀರಾವರಿ ಮತ್ತು  ಜಲ ವಿದುಯ ತ್ ಉದೆಾ ೀಶಗಳಿಗಾಗ ಮೆಟ್ಯು ರು ಅಣೆಕಟ್ಟು  

ನಿಮಮಸಲಾಗದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಪರಿಸ್ರ ಮಾಲಿನ್ಯ  ಮತ್ತು  ಅವನ್ತ್ರ, ಪರಿಸ್ರ ಪಿಭಾವದ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪನ್. 

 

ಕಲಿಿದದ ಲು ಆಧಾರಿತ್ ಉಷಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಥ ವರಗಳಲಿಿ  ಜಿೀವರಾಶಿ ಬಳಕೆಯ 

ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಮಿಷನ್: 
(National Mission on use of Biomass in coal based thermal power plants) 

 ಸಂದಭಕ: 

ಹಲಗಳಲಿ್ಲ  ಕೃರ್ಷ ತಾಯ ಜಯ ದ ಅಾಂದರೆ ಒಣಹುಲಿ್ಲನ ಸುಡುವಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ವಾಯುಮಾಲ್ಲನಯ ದ 

ಸಮಸ್ಯಯ ಯನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಉಷಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಉತಾು ದನ್ನಯ ಇಾಂಗಾಲದ ಹೆಜಿೆ ಗುರುತ್ತಗಳನ್ನು  

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಕಲಿ್ಲದಾ ಲು ಆಧಾರಿತ ಉಷಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರಗಳಲಿ್ಲ  ಜಿೀವರಾಶಿ ಬಳಕ್ಕಯ ಕುರಿತ್ತ 

ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಮಷನ್ (National Mission on use of Biomass in coal based thermal power plants) 

ಸಾಾ ಪಿಸಲು ವಿದುಯ ತ್ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿಧಮರಿಸಿದೆ. 

  

ಉಷಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಥ ವರಗಳಲಿಿ  ಜಿೀವರಾಶಿ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತ್ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಮಿಷನ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ 

ಉದೆದ ೀಶಗಳನ್ನು  ಹಿಂದದೆ: 

1.  ಉಷಣ  ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರಗಳಿಾಂದ ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಇಾಂಗಾಲದ ತಟಸಾ  ವಿದುಯ ತ್ 

ಉತಾು ದನ್ನಯ ಪ್ರಲನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲು ಸಹ-ಗುಾಂಡಿನ ಮಟು ವನ್ನು  (co-firing) ಪ್ರ ಸುು ತ 5% ರಿಾಂದ 

ಉನು ತ ಮಟು ಕೆ್ಕ  ಏರಿಸುವುದು. 

2. ಜಿೀವರಾಶಿ ಉಾಂಡೆ / ರಚನ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಸಿಲ್ಲಕಾ, ಕೆಾ ರಿೀಯ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  

ನಿವಮಹಿಸಲು ಬ್ರಯಿರ್ ವಿನಾಯ ಸದಲಿ್ಲ  ಸಂಶೀಧನ್ನ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ  (R&D) 

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಕೈಗಳುು ವುದು. 

3. ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರಗಳವರೆಗೆ ಅದರ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತ್ತ ಜೈವಿಕ ದರ ವಯ ರಾಶಿ 

ಉಾಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷ ಅವಶೇಷಗಳ ಪೂರೈಕ್ಕ ಸರಪ್ಳಿಯಲಿ್ಲನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು  

ನಿವಾರಿಸುವುದು. 

4. ಜಿೀವರಾಶಿ ಸಹ-ಗುಾಂಡಿನ ನಿಯಂತರ ಣ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದು. 

ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನ್: 

1. ಈ ಯೀಜನ್ನಯು, ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಯಂ ಮತ್ತು  ನೈಸಗಮಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ (MoPNG), ಹಸ 

ಮತ್ತು  ನವಿೀಕರಿಸಬಹುದ್ದದ ಇಾಂಧನ ಸಚಿವಾಲಯದ (MNRE) ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ತ ಎಲಿಾ  

ಪ್ರಲುದ್ದರರನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡ ವಿದುಯ ತ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಕಾಯಮದಶಿಮಯ ನೇತೃತವ ದ ಸಿು ೀರಿಾಂಗ 

ಸಮತಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುತು ದೆ. 

2. CEA ಸದಸಯ (ಉಷಣ ) ಕಾಯಮಕಾರಿ ಸಮತಿಯ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯನ್ನು  ವಹಿಸುತಾು ರೆ. NTPC ಪ್ರ ಸಾು ವಿತ 

ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಮಷನ್್ನಲಿ್ಲ  ಲಾಜಿಸಿು ಕ್ ಮತ್ತು  ಮೂಲಸಕಯಮ ಬೆಾಂಬಲವನ್ನು  ನಿೀಡುವಲಿ್ಲ  

ದ್ಡಡ  ಪ್ರತರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುತು ದೆ. 

ಜಿೀವರಾಶಿ / ಬಯೀಮಾಸ್ ಕೀ-ಫೈರಿಿಂಗ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 
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ಬಯೀಮಾಸ್ ಕೀ-ಫೈರಿಾಂಗ (Biomass Cofiring) ಬ್ರಯಿನಮಳಗನ ನೈಸಗಮಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು  

ಕಲಿ್ಲದಾ ಲ್ಲನಂತಹ ಇತರ ಇಾಂಧನಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಮಪ್ರ ಮಾಣದ ಪ್ದ್ದಥಮಗಳ ಮಶರ ಣ ಮತ್ತು  ದಹನವನ್ನು  

ಸ್ತಚಿಸುತು ದೆ, ಇದು ವೆಚಿ ಗಳು ಮತ್ತು  ಮೂಲಸಕಯಮ ಹೂಡಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಗಮನಾಹಮವಾಗ ಹೆಚಿಿ ಸದೆ ಶಕಿು  

ಉತಾು ದನ್ನ ಮತ್ತು  ಕಡಿಮೆ ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಗಾಗ ಪ್ಳೆಯುಳಿಕ್ಕ ಇಾಂಧನಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುತು ದೆ. 

ಕೀ-ಫೈರಿಿಂಗ್್ ನ್ ಪಿಯೀಜನ್ಗಳು: 

1. ಜಿೀವರಾಶಿ ಕೀಫೈರಿಾಂಗ ಶಕಿು ಯ ಉತಾು ದನ್ನಗೆ ಪ್ಳೆಯುಳಿಕ್ಕ ಇಾಂಧನಗಳ ಬಳಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡುವ ಮತ್ತು  ಇದು ಹಸಿರುಮನ್ನ ಅನಿಲಗಳ ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಕಡಿತ ಗಳಿಸುವ 

ಒಾಂದು ಭರವಸ್ಯಯ ತಂತರ ಜಾಾ ನವಾಗದೆ. 

2. ಕಲಿ್ಲದಾ ಲು ಮತ್ತು  ಜಿೀವರಾಶಿ ಕೀಫೈರಿಾಂಗ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ ಗಳಿಸಲು ಸುಲಭವಾದುದು ಮತ್ತು  

ವಾತಾವರಣಕೆ್ಕ  CO2 ಮತ್ತು  ಇತರ ಮಾಲ್ಲನಯ ಕಾರಕ (SOx, NOx) ಹರಸ್ತಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗ ಕಡಿತ ಗಳಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗದೆ. 

3. ಹಸ ಇಾಂಧನ ಮಶರ ಣಕೆಾ ಗ ದಹನ ಉತಾು ದನ್ನಯನ್ನು  ಸರಿಹಾಂದಿಸಿದ ನಂತರ 

ಕಲಿ್ಲದಾ ಲ್ಲನಾಂದಿಗೆ ಜಿೀವರಾಶಿ / ಬಯೀಮಾಸ್ ಅನ್ನು  ಕೀಫೈರಿಾಂಗ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಯಿರ್ ನ 

ಒಟ್ಟು  ದಕ್ಷತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ನಷು  ಉಾಂಟಾಗುವುದಿಲಿ . 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂವಹನ್ ಜ್ವಲಗಳ ಮೂಲಕ ಆಿಂತ್ರಿಕ ಭದಿ ತೆಗೆ ಸ್ವಾಲು ಹಾಕುವುದು, 

ಆಿಂತ್ರಿಕ ಭದಿತಾ ಸ್ವಾಲುಗಳಲಿಿ  ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಜ್ವಲತಾಣಗಳ ಪ್ರತಿ್ , ಸೈಬರ್ ಭದಿ ತೆಯ ಮೂಲಭೂತ್ ಅಿಂಶಗಳು, ಅಕಿಮ 

ಹಣ ವಗಾಕವಣೆ ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ತ್ಡೆಯುವುದು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಗೌಪಯ ತೆ ನಿೀತ್ರ ಕುರಿತ್ತ ಸ್ಕಾಕರ VS ವಾಟಾೂ ಪ್: 
(Govt vs WhatsApp on privacy policy) 

ಸಂದಭಕ: 

‘ನ್ವಿೀಕರಿಸಿದ ಗೌಪಯ ತೆ ನಿೀತ್ರ’ (Updated Privacy Policy) ಕುರಿತ್ತ ಈ ವಷಮದ ಜನವರಿಯಿಾಂದ 

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಸಚಿವಾಲಯ (IT Ministry) ಮತ್ತು  ವಾಟಿಾಪ್ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ 

ನಡೆಯುತಿು ದೆ. 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಸಚಿವಾಲಯವು ವಾಟಿಾಪ್ ಗೆ ತನು  ಇತಿು ೀಚಿನ ಗೌಪ್ಯ ತ್ತ ನಿೀತಿ ನವಿೀಕರಣಗಳನ್ನು  

ಹಿಾಂತ್ತಗೆದುಕಳುು ವಂತ್ತ  ಮತು ಮೆಮ  ಎಚಿ ರಿಕ್ಕ ನಿೀಡಿದೆ. ಈ ಬ್ರರಿ ಮೇ 25 ರಳಗೆ ಯಾವುದೇ 

ತೃಪಿು ದ್ದಯಕ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯ ಬರದಿದಾ ರೆ ಕಾನ್ನನ್ನ ಕರ ಮ ಕೈಗಳುು ವ ಬಗೆು  ಸಚಿವಾಲಯ ಎಚಿ ರಿಕ್ಕ 

ನಿೀಡಿದೆ. 

  

ಈ ನಿೀತ್ರಯ ಪಿಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು: 

1. ತೃತ್ರೀಯ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಸೇವೆಗಳಿಂದಗೆ ಮಾಹಿತ್ರಯನ್ನು  ಹಂಚಕಳುಳ ವುದು: ಬಳಕ್ಕದ್ದರರು 

ಮೂರನೇ ವಯ ಕಿು ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಅಥವಾ ವಾಟಿಾಪ್ ಸೇವೆಗಳಾಂದಿಗೆ ಸಂಯೀಜಿಸಲು ಟು  ಇತರ 

ಫೇಸ್್ಬುಕ್ ಕಂಪ್ನಿ ಉತು ನು ಗಳನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಗ, ಬಳಕ್ಕದ್ದರರ ಕುರಿತ ಅಥವಾ ನಿೀವು 

ಇತರರಾಂದಿಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳುು ತಿು ೀರಿ ಎಾಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಮೂರನೇ 

ವಯ ಕಿು ಯ ಸೇವೆಗಳು ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. 

2. ಹಾಡ್ಕವೇರ್ ಮಾಹಿತ್ರ: ಬಳಕ್ಕದ್ದರರ ಸಾಧನಗಳ ಬ್ರಯ ಟರಿ ಮಟು ಗಳು, ಸಿಗು ಲ್ ಸಾಮಥಯ ಮ, 

ಅಪಿಿಕಶನ್ ಆವೃತಿು , ಬೌರ ಸರ್ ಮಾಹಿತಿ, ಮೊಬೈಲ್ ನ್ನಟ್್ವಕ್ಮ, ಸಂಪ್ಕಮ ಮಾಹಿತಿ (ಫೀನ್ 

ಸಂಖ್ಯಯ , ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಥವಾ ISP ಸೇರಿದಂತ್ತ) ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ವಾಟಿಾಪ್ 

ಸಂಗರ ಹಿಸುತು ದೆ. 
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3. ಖ್ಯತೆಯನ್ನು  ಅಳಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ: ಅಪಿಿಕಶನ್್ನಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಿರುವ ಕಾಯಮವಿಧಾನವನ್ನು  ಬಳಸದೆ 

ಬಳಕ್ಕದ್ದರರು ತಮಮ  ಸಾಧನದಿಾಂದ ವಾಟಿಾಪ್ ಅಪಿಿಕಶನ್ ಅನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಆ 

ಬಳಕ್ಕದ್ದರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ವಾಟಿಾಪ್ ಪಿ್ರಟ್್ಫ್ರಮ್್ಮನಲಿ್ಲ  ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

4. ಡೇಟಾ ಸಂಗಿಹಣೆ: ಇದು ಫೇಸ್್ಬುಕ್್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮೂಲಸಕಯಮ ಮತ್ತು  ದತಾು ಾಂಶ 

ಕಾಂದರ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತು ದೆ ಎಾಂದು ವಾಟಿಾಪ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಕಲವು ಸಂದಭಮಗಳಲಿ್ಲ , ಬಳಕ್ಕದ್ದರರ 

ಡೇಟಾವನ್ನು  ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಯು ೀಟಿ್  ಅಥವಾ ಫೇಸ್್ಬುಕ್ ಅಾಂಗಸಂಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ಸಾ ಳಗಳಿಗೆ ವಗಾಮಯಿಸಬಹುದು ಎಾಂದು ಸಹ ಹೇಳಲಾಗದೆ. 

5. ಸ್ಥ ಳ: ಬಳಕ್ಕದ್ದರರು ತಮಮ  ಸಾ ಳ-ಸಂಬಂಧಿತ ವೈಶಿಷು ಯ ಗಳನ್ನು  ಬಳಸದಿದಾ ರೂ ಸಹ, ವಾಟಿಾಪ್ 

ಅವರ ಸಾಮಾನಯ  ಸಾ ಳವನ್ನು  (ನಗರ, ದೇಶ) ಅಾಂದ್ದಜು ಮಾಡಲು IP ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು  ಫೀನ್ 

ನಂಬರ್ ನ ಪ್ರ ದೇಶ ಕೀಡ್್ನಂತಹ (Telephone Code) ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸುತು ದೆ. 

6. ಪ್ರವತ್ರ ಸೇವೆ: ಯಾವುದೇ ಬಳಕ್ಕದ್ದರರು ತಮಮ  ಪ್ರವತಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿದರೆ ಅವರು ಪ್ರವತಿ 

ಖ್ಯತ್ತ ಮತ್ತು  ವಹಿವಾಟಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಂತ್ತ ನಿಮಮ  ಬಗೆು  ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ 

ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗಳಿಸುತಾು ರೆ ಎಾಂದು ವಾಟಿಾಪ್ ಹೇಳುತು ದೆ. 

  

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾಳಜಿಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು / ಟಿೀಕೆಗಳು: 

 ವಾಟಿಾಪ್ ನ ಗೌಪ್ಯ ತ್ತ ನಿೀತಿಯಲಿ್ಲನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  ಕಾಯಮಗತಗಳಿಸುವ 

ವಿಧಾನವು ಭಾರತಿೀಯ ಬಳಕ್ಕದ್ದರರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೌಪ್ಯ ತ್ತ, ದತಾು ಾಂಶ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಮತ್ತು   ಬಳಕ್ಕದ್ದರರ 

ಆಯೆಯ ಪ್ವಿತರ  ಮೌಲಯ ಗಳನ್ನು  ಹಾಳು ಮಾಡುತು ದೆ ಎಾಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಪುನರುಚಿ ರಿಸಿದೆ. 

1. ವಾಟಿಾ ಪ್ು  ಹಸ ನಿೀತಿಯು 2019 ರ ಡೇಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮಸ್ತದೆಗೆ ಆಧಾರವನ್ನು  

ಒದಗಸುವ ‘ಶಿಿ ೀಕೃಷಣ  ಸ್ಮಿತ್ರ’ ವರದಿಯ ಶಿಫ್ರರಸುಗಳನ್ನು  ಕಡೆಗಣಿಸುತು ದೆ. 

2. ಡೇಟಾ ಸ್ಥ ಳಿೀಕರಣದ ತ್ತ್ವ ವು ವೈಯಕಿು ಕ ಡೇಟಾದ ಹರಗನ ವಗಾಮವಣೆಯನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸುವ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ, ಇದು ವಾಟಿಾಪ್ ನ ಹಸ ಗೌಪ್ಯ ತ್ತ ನಿೀತಿಯಾಂದಿಗೆ ವಿರೀಧಾಭಾಸಕೆ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

3. ಹಸ ಗೌಪ್ಯ ತ್ತ ನಿೀತಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ್ದಗ, ವಾಟಿಾಪ್ ಬಳಕ್ಕದ್ದರರ ಮೆಟಾಡೇಟಾವನ್ನು  

ಹಂಚಿಕಳು ಬಹುದು, ಅಾಂದರೆ, ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ 

ಎಲಿವನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳು ಬಹುದು. 

4. ಬಳಕ್ಕದ್ದರರು ವಾಟಿಾಪ್ ನ ನವಿೀಕರಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯ ತ್ತ ನಿೀತಿಯನ್ನು  ಒಪ್ು ದಿದಾ ರೆ, ಈ ಹಸ ನಿೀತಿ 

ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ವಾಟಿಾಪ್ ಅನ್ನು  ಬಿಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

 

ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ (ಮಧ್ಯ ವತ್ರಕ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳಿಗೆ ಮಾಗಕಸೂಚಗಳು ಮತ್ತು  

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿೀಡಿಯಾ ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ) ನಿಯಮಗಳು, 2021: 
(The Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics 
Code) Rules, 2021:) 

 ಸಂದಭಕ: 

ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು  ಮೂರು ಹಂತ್ದ ಕುಿಂದುಕರತೆ ಪರಿಹಾರ ಚೌಕಟ್ ನ್ನು  ಒಳಗಿಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ವಿಷಯವನ್ನು  ನಿಯಂತಿರ ಸುವ ಹಸ IT ನಿಯಮಗಳು ಮೇ 26 ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. 

 ಹಿನು ಲೆ: 

ಫೆಬರ ವರಿ 25 ರಂದು,ಕಾಂದರ ವು ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ (ಮಧ್ಯ ವತ್ರಕ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳಿಗೆ ಮಾಗಕಸೂಚಗಳು 

ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿೀಡಿಯಾ ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ) ನಿಯಮಗಳು 2021 

(the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021) 

ಅನ್ನು   ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ ಕಾಯದ  2000 ರ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 87 (2) ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  

ಚಲಾಯಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ (ಮಧಯ ವತಿಮ ಮಾಗಮಸ್ತಚಿಗಳು) 
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ನಿಯಮಗಳು 2011 (Information Technology (Intermediary Guidelines) Rules 2011),ಅನ್ನು  

ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೂಪಿಸಿತ್ತ. ಇದು ಮೇ 26 ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ಲದೆ. 

  

ಹಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಅವಲೀಕನ್: 

1.  ಇದು OTT ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ಕದ್ದರರು ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೊೀಟಮಲ್ ಗಳಿಗೆ ಕುಿಂದುಕರತೆ 

ನಿವಾರಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಥ  ಯನ್ನು  ರೂಪಿಸುವುದನ್ನು  ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸುತು ದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಮಾಧಯ ಮದ ದುರುಪ್ಯೀಗದ ವಿರುದಧ  ತಮಮ  ಕುಾಂದುಕರತ್ತಗಳನ್ನು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಲು 

ಸೀಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಇದು ಅತಯ ವಶಯ ಕವಾಗದೆ. 

2. ಮಹತ್ವ ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯ ಮ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು ಮುಖಯ  ಅನ್ನಸ್ರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು (chief 

compliance officer) ನೇಮಸುವುದು ಸಹ ಕಡಾಡ ಯವಾಗರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕಾನ್ನನ್ನ ಜಾರಿ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಾಂದಿಗೆ 24 × 7 ಸಮನವ ಯಕೆಾ ಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ಮಧಯ ವತಿಮಗಳು (social 

media intermediaries ) ನೀಡಲ್ ಸಂಪಕಕ ವಯ ಕ್ತು ಯನ್ನು  (nodal contact 

person)ನೇಮಸುವುದು ಕಡಾಡ ಯವಾಗರುತು ದೆ. 

3. ಕುಿಂದುಕರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯ ಮ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು ದೂರುಗಳನ್ನು  

ನಿವಮಹಿಸಲು ಕುಾಂದುಕರತ್ತ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು  ನೇಮಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ. ಅವರು 

ದೂರನ್ನು  24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ದ್ದಖಲ್ಲಸಿಕಾಂಡು 15 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ವಿಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

4. ವಿಷಯವನ್ನು  ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು: ಬಳಕ್ಕದ್ದರರ ಘನತ್ತಗೆ ವಿರುದಧ ವಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗ 

ಮಹಿಳೆಯರ – ಬಹಿರಂಗಗಾಂಡ ಅವರ ವೈಯಕಿು ಕ ಖ್ಯಸಗ ಅಾಂಗಗಳ ಬಗೆು  ಅಥವಾ ನಗು ತ್ತ 

ಅಥವಾ ಲೈಾಂಗಕ ಕಿರ ಯ ಅಥವಾ ಸೀಗು ಹಾಕುವಿಕ್ಕ ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಬಗೆು  ದೂರುಗಳಿದಾ ರೆ – ದೂರು 

ನಿೀಡಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ವೇದಿಕ್ಕಗಳು 

ಕರ ಮಕೈಗಳುು ವುದು ಅಗತಯ ವಾಗರುತು ದೆ. 

5. ಮಾಸಿಕ ವರದ: ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಒಟ್ಟು  ದೂರುಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  ಮತ್ತು  ಪ್ರಿಹಾರದ ಸಿಾ ತಿಯ ಬಗೆು  ಅವರು 

ಮಾಸಿಕ ವರದಿಯನ್ನು  ಪ್ರ ಕಟಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

6.  ಸ್ತದದ  ಪಿ ಕಾಶಕರಿಗೆ ಮೂರು ಹಂತ್ದ ನಿಯಂತಿ್ಣ ಇರುತ್ು ದೆ – ಸವ ಯಂ ನಿಯಂತರ ಣ,ನಿವೃತು  

ನಾಯ ಯಾಧಿೀಶರು ಅಥವಾ ಶ್ನರ ೀಷಠ  ವಯ ಕಿು ಯ ನೇತೃತವ ದ ಸವ ಯಂ-ನಿಯಂತರ ಕ ಸಂಸ್ಯಾ , ಮತ್ತು  

ಅಭಾಯ ಸಗಳ ಸಂಹಿತ್ತಗಳು ಮತ್ತು  ಕುಾಂದುಕರತ್ತ ನಿವಾರಣಾ ಸಮತಿ ಸೇರಿದಂತ್ತ,ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ. 

  

ಮಹತ್ವ ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯ ಮ ಮಧ್ಯ ವತ್ರಕ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು ಎಿಂದರೇನ್ನ? ಮತ್ತು  ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಿ  

ಪಡೆದ ಲಾಭಗಳು ಯಾವುವು? 

ಹಸ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, 50 ಲಕ್ಷಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ನೀಾಂದ್ದಯಿತ ಬಳಕ್ಕದ್ದರರನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು  ‘ಮಹತವ ದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ಮಧಯ ವತಿಮಗಳು’ ಎಾಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

  

ಹಸ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ದದದ ರೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು: 

1. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ದೈತಯ  ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಾದ ಫೇಸ್್ಬುಕ್, ಟಿವ ಟರ್, ಇನ್್ಸಾು ಗಾರ ಮ್ ಮತ್ತು  

ವಾಟಿಾಪ್ ಮೆಸ್ಯಾಂಜರ್ ಹಸ ಮಾಹಿತಿ ತಂತರ ಜಾಾ ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  

ಪ್ರಲ್ಲಸದಿದಾ ರೆ ನಿಷೇಧ್ವನ್ನು (could face a ban) ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 

2. ಅವರು “ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ಮಧಯ ವತಿಮಗಳು” ಎಾಂಬ ಸಾಾ ನಮಾನವನ್ನು  ಕಳೆದುಕಳುು ವ 

ಅಪ್ರಯವನ್ನು  ಸಹ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಅವರು ಪ್ರಿಷೆ ೃತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು  

ಪ್ರಲ್ಲಸದಿದಾ ರೆ ಕಿರ ಮನಲ್ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸಲು ಹಣೆಗಾರರಾಗಬಹುದು. 
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ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಳವಳಗಳು: 

1. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕ ರೀಗದ ದೃಷ್ಿ ಯಿಿಂದ, ಹಲವು ಉದಯ ಮ ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು ಒಿಂದು 

ವಷಕದವರೆಗೆ ಅನ್ನಸ್ರಣಾ ವಿಿಂಡೀಗಾಗಿ ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  ಪ್ತರ  ಬರೆದಿವೆ. 

2. ಹಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಐಟಿ ಕಾಯದ ಯ ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 79 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಮಧಯ ವತಿಮಗಳಿಗೆ 

ನಿೀಡಲಾಗುವ ‘ಸ್ತರಕಿ್ತತ್ ಬಂದರು’ (ಸೇಫ್ ಹಾಬಕರ್ ನಿಬಂಧ್ನಗಳನ್ನು ) ಭದಿ ತೆ 

ಲಭಯ ವಿಲಿದರುವ ಬಗೆಗಯೂ ಕಳವಳ ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸಲಾಗದೆ. 

3. ಇದು,ಮಧ್ಯ ವತ್ರಕಗಳ ಅನ್ನಸ್ರಣೆಗಾಗಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಕಿ್ತಮಿನ್ಲ್ ಹಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು  

ಹೇರಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ, ನಿಯಮಗಳಲಿ್ಲನ ಒಾಂದು ಷರತಿು ನ್ನು  ಮರು-

ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸುವಂತ್ತ ಅವರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾ ರೆ, ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಸುಲಭಗಳಿಸುವ 

ಹಿತದೃರ್ಷು ಯಿಾಂದ ಅದನ್ನು  ಕೈಬಿಡಬೇಕ್ಕಾಂದು ಕಳಿಕಳುು ತಾು ರೆ. 

4. ಎಿಂಡ-ಟು-ಎಿಂಡ ಎನ್್ಕಿ್ತ ಪ್್  ಮಾಡಲಾದ ಪಿ್ರ ಯ ರ್ಟ್ಫಾಮ್್ಕಗಳಲಿಿನ್ ಮಾಹಿತ್ರಯ 

ಮದಲ ಮೂಲ ವಯ ಕ್ತು ಯ ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನೇಟರ್ ನ್ ಪತೆು ಹಚುಚ ವಿಕೆ 

ಆದೇಶವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ವೇದಿಕ್ಕಯ ಭದರ ತಾ ವಿನಾಯ ಸವನ್ನು  

ದುಬಮಲಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಇಡಿೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ಬಳಕ್ಕದ್ದರರನ್ನು  ಪ್ರ ತಿಕ್ಕಲ 

ವಯ ಕಿು ಗಳಿಾಂದ ಸೈಬರ್್ ದ್ದಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಸಬಹುದು. 

5. ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿಯಾಗ, ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ದತಾು ಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕಳುು ವ ಆದೇಶವು ಭದರ ತಾ ಅಪ್ರಯಗಳು 

ಮತ್ತು  ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಂಕಿೀಣಮತ್ತಗಳ ಜತ್ತಗೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತು  ವಿದೇಶಗಳಲಿಿನ್ ಬಳಕೆದಾರರ 

ಗೌಪಯ ತೆಗೆ ಅಪ್ರಯವನ್ನು ಿಂಟುಮಾಡುತ್ು ದೆ, ಇದು ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರಿಸರ 

ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಾಂದಿಗೆ ಏಕಿೀಕರಣದ ಮೊದಲು ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು  ಸಮಯ 

ಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

 

ದೆಹಲಿ ಹೈಕೀರ್ಟ್ಕ ಮರೆಹೀದ ವಾಟಾೂ ಪ್; ಸ್ಕಾಕರದ ಹಸ್ ಮಾಧ್ಯ ಮ 

ನಿಯಮಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ಗೌಪಯ ತೆಯನ್ನು  ಉಲಿಿಂಘಿಸ್ಬಹುದು ಎಿಂದು ವಾದಸಿದೆ: 

 

ಸಂದಭಕ: 

ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಕರವು ಜ್ವರಿಗಳಿಸಿದ ಹಸ್ ಮತ್ತು  ಕಠಿಣ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳ ವಿರುದಧ  ವಾಟಿಾಪ್ ದೆಹಲ್ಲ 

ಹೈಕೀಟ್್ಮಗೆ ಮೊರೆಹೀಗದೆ ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಸಕಾಮರವು, ಸಂದೇಶಗಳ ‘ಮೂಲವನ್ನು ’ 

ಗುರುತ್ರಸ್ತವಲಿಿ  ಸಹಾಯ  ಮಾಡುವಂತ್ತ ತವ ರಿತ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ವೇದಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಕಡಾಡ ಯಗಳಿಸಿದೆ. 

1. ಮೇ 26 ರಿಾಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಿಯಮಗಳ ಸಾಿಂವಿಧಾನಿಕ ಸಿಿಂಧುತ್ವ ವನ್ನು  ಅಜಿಮಯಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ಶಿು ಸಲಾಗದೆ. 

 ಹಸ್ ನಿಯಮಗಳಲಿಿನ್ ವಿವಾದಾತ್ೂ ಕ ಷರತ್ತು ಗಳು ಯಾವುವು? 

ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ (ಮಧ್ಯ ಸಿಥ ಕೆ ಮಾಗಕಸೂಚಗಳು ಮತ್ತು  ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯ ಮ ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ) 

ನಿಯಮಗಳು,(Information Technology (Guidelines for Intermediaries and Digital Media Ethics Code) 

Rules, 2021) 2021 ರ ಪಿಕಾರ, ಈ ಕುರಿತ ನಾಯ ಯವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಸಕ್ಷಮ ನಾಯ ಯಾಲಯವು 

ಜಾರಿಗಳಿಸಿದ ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಆದೇಶದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ರ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ ಕಾಯದ ಯ ಪಿಕಾರ 

ಸ್ಮಥಕ ಪಿ್ರಧಿಕಾರವು ಸ್ಯಕ್ಷನ್ 69 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಜ್ವರಿಗಳಿಸಿದ ಆದೇಶದ ನಂತ್ರ ಮೆಸೇಜಿಿಂಗ್ 

ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸ್ತವ ಮಧ್ಯ ವತ್ರಕ ಸಂಸ್ಯಥಯು “ತ್ನ್ು  ಕಂಪೂಯ ಟರ್ ಸಂಪನ್ಸೂ ಲದಲಿಿನ್ 

ಮಾಹಿತ್ರಯ ಮದಲ ಮೂಲವನ್ನು  ಅಥವಾ ಮಾಹಿತ್ರಯ ಮೂಲ ಜನ್ಕನ್ನ್ನು  ಗುರುತ್ರಸ್ಲು 

ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ದೆ”.   

  

ವಾಟಾೂ ಪ್ ಮಂಡಿಸಿದ ವಾದಗಳು ಯಾವುವು? 
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1. ವಯ ಕ್ತು ಗಳ ಗೌಪಯ ತೆಯ ಹಕಕ ನ್ನು  ದುಬಕಲಗಳಿಸ್ತತ್ು ದೆ: ಈ ನಿಯಮಗಳಿಾಂದ ಭಾರತದ 

ಸಂವಿಧಾನದ 21 ನೇ ಪ್ರಿರ್ಚಾ ೀದದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಖ್ಯತರಿಪ್ಡಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯ ತ್ತಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆಿ ನ 

ಉಲಿಾಂಘನ್ನಯಾಗುತು ದೆ. 

2. ಕೆ.ಎಸ್. ಪ್ಪಟ್ ಸಾವ ಮಿ ಪಿ ಕರಣದಲಿಿ  ಸ್ತಪಿ್ತ ೀಿಂ ಕೀರ್ಟ್ಕನ್ ಐತ್ರಹಾಸಿಕ ತ್ರೀಪ್ತಕನ್ 

ವಿರುದಧ : ಈ ಪ್ರ ಕರಣದಲಿ್ಲ  ಗೌಪ್ಯ ತ್ತಯ ಹಕೆನ್ನು  ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಖ್ಯತರಿಪ್ಡಿಸಿದ 

ಮೂಲಭೂತ ಹಕೆು  ಎಾಂದು ನಾಯ ಯಾಲಯವು ಘೀರ್ಷಸಿದೆ. 

3. ಅನಮಧೇಯತೆಯ ಹಕುಕ (right to anonymity): ತಿೀರಾ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ 

ಗೌಪ್ಯ ತ್ತಯ ಹಕೆಿ ನಲಿ್ಲ  ಅನಾಮಧೇಯತ್ತಯ ಹಕೆು  ಅಾಂದರೆ ಗುರುತ್ತ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಡಿರುವ 

ಹಕೆು  ಸಹ ಒಳಗಾಂಡಿದೆ ಎಾಂದು ದೃಢಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

4. ಎಿಂಡ – ಟು- ಎಿಂಡ ಗ್ಲಢ ಲಿಪ್ತೀಕರಣವನ್ನು  ಮುರಿಯುವುದು: ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಮಾಹಿತಿಯ 

ಮೂಲ ಉಗಮಸಾಾ ನವನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ಆರಂಭದಿಾಂದಲೂ ಗಮನಾಹಮ ಹಾನಿ 

ಉಾಂಟ್ಟಮಾಡುತು ದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  “ಅಾಂತಯ ದಿಾಂದ ಕನ್ನಯವರೆಗೆ ಗೂಢಲ್ಲಪಿೀಕರಣವನ್ನು  

ಮರಿಯುವುದು ಮತ್ತು  ಕಾನ್ನನ್ನಬದಧ  ಅಭಿವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ಬೆದರಿಸುವುದನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ”. 

5. ವಾಕ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವಯ ಕ್ತು  ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ದ ಮೂಲಭೂತ್ ಹಕ್ತಕ ನ್ ಉಲಿಿಂಘನ: ಗೌಪ್ಯ ತ್ತ ಅಥವಾ 

ಖ್ಯಸಗತನವು ವಾಕ್ ಮತ್ತು  ಅಭಿವಯ ಕಿು  ಸಾವ ತಂತರ ಯ ದ ಹಕೆಿನಾಂದಿಗೆ ಬೇಪ್ಮಡಿಸಲಾಗದಂತ್ತ 

ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದಿದೆ ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಅದು ಜನಪಿರ ಯವಲಿದ, ಆದರೆ ಕಾನ್ನನ್ನಬದಧ ವಾದ 

ಅಭಿಪ್ರರ ಯಗಳನ್ನು  ವಯ ಕು ಪ್ಡಿಸುವುದರಿಾಂದ ಉತು ನು ಗಳುು ವ ಪ್ರ ತಿೀಕಾರದಿಾಂದ ಜನರನ್ನು  

ರಕೆಿ ಸುತು ದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ನೇರ ಮತ್ತು  ಪರೀಕ್ಷ ಕೃಷಿ ಸ್ಬ್ರೂ ಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಕನಿಷಾ  ಬೆಿಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು; ಸಾವಕಜನಿಕ ವಿತ್ರಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಥ  – ಉದೆದ ೀಶಗಳು, 

ಕಾಯಕಗಳು, ಮಿತ್ರಗಳು, ಸ್ತಧಾರಣೆಗಳು; ಬಫರ್ ಸ್ಾ ಕ್ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ 

ಭದಿ ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು; ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ ಮಿಷನ್; 

ಪಶುಸಂಗೀಪನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥಕಶಾಸ್ು ಿ . 

 

ಗಂಟು ಚಮಕ ರೀಗ (LSD):(Lumpy Skin Disease) 
 

 ಏನಿದು? 

1. ಗಂಟ್ಟ ಚಮಮ ರೀಗ ಅಥವಾ ‘ಲಂಪಿ ಸೆಿ ನ್ ಡಿಸಿೀಸ್’ (Lumpy Skin Disease- LSD) ಒಿಂದು 

ವೈರಲ್(ವೈರಸ್) ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದುದ , ಇದು ದನ್ಕರುಗಳು ಮತ್ತು  ಎಮೊ ಗಳಲಿಿ  

ದೀಘಕಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ು ದೆ. 

2. ‘ಲಂಪ್ತ ಸಿಕ ನ್ ಡಿಸಿೀಸ್ ವೈರಸ್’ (Lumpy skin disease virus- LSDV) ಸೀಿಂಕ್ತನಿಿಂದ ಈ 

ಗಂಟ್ಟ ಚಮಮ ರೀಗವು ಹರಡುತು ದೆ. 

ಲಕ್ಷಣಗಳು: 

1. ಇದು ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ದೇಹದ್ದದಯ ಾಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗ ತಲೆ, ಕುತಿು ಗೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳು, ಕ್ಕಚಿ ಲು (ಹೆಣ್ಣಣ  

ದನಗಳ ಸಸು ನಿ ಗರ ಾಂರ್ಥ) ಮತ್ತು  ಜನನಾಾಂಗಗಳ ಸುತು ಲೂ ಎರಡರಿಾಂದ ಐದು ಸ್ಯಾಂಟಿಮೀಟರ್ 

ವಾಯ ಸದ ಗಂಟ್ಟಗಳಾಗ ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. ಈ ಗಂಟ್ಟ ನಂತರ ಕರ ಮೇಣ ದ್ಡಡ  ಮತ್ತು  ಆಳವಾದ 

ಗಾಯದ ರೂಪ್ವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುತು ದೆ. 

ಹರಡುವಿಕೆ: 

1. ಈ ರೀಗವು ಸಳೆು ಗಳು, ನಣಗಳು ಮತ್ತು  ಪ್ರಾವಲಂಬಿ ಜಿೀವಿ ಉಣೆಣ ಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು  

 ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಲಾಲಾರಸ ಮತ್ತು  ಕಲುರ್ಷತ ನಿೀರು ಮತ್ತು  ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಹರಡುತು ದೆ. 
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ಬಾಧಿತ್ ದೇಶಗಳು: 

1. ಗಂಟ್ಟ ಚಮಮರೀಗ (LSD) ಆಫಿರ ಕಾ ಮತ್ತು  ಪ್ಶಿಿ ಮ ಏಷ್ಯಯ ದ ಕ್ಕಲವು ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಹರಡುವ 

ಸಾ ಳಿೀಯ ರೀಗವಾಗದೆ. ಈ ಸಾ ಳಗಳಲಿ್ಲ , ಈ ರೀಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು  ಮೊದಲ 

ಬ್ರರಿಗೆ 1929 ರಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಆಗೆು ೀಯ ಏಷ್ಯಯ  ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ , 2019 ರ ಜುಲೈನಲಿ್ಲ  ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶದಲಿ್ಲ  ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ 

ಮೊದಲ ಪ್ರ ಕರಣ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತ. 

3. ಭಾರತದಲಿ್ಲ , ಒಡಿಶಾದ ಮಯೂಭಮಾಂಜ್ ನಲಿ್ಲ  2019 ರ ಅಗಸ್ು  ನಲಿ್ಲ  ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೊದಲ 

ಪ್ರ ಕರಣ ವರದಿಯಾಗದೆ. 

ಚಕ್ತತೊ : 

1. ಈವರೆಗೆ, ಈ ವೈರಸ್್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತಿ್ತ  ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗಲಿ , ಆದಾ ರಿಾಂದ ವಾಯ ಕಿಿ ನೇಷನ್ 

ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು  ತಡೆಗಟ್ಟು ವುದು ನಿಯಂತರ ಣದ ಅತಯ ಾಂತ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗದೆ. 

ಸಂದಭಕ: 

1. ಬಿಹಾರ ಸಕಾಮರವು ರೀಗ ಹರಡುವ ಬಗೆು  ಎಚಿ ರಿಕ್ಕಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ಹರಡುವಿಕ್ಕಯ ಸಾಧಯ ತ್ತ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಮನ್ನು ಚಿ ರಿಕ್ಕ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಕೈಗಳು ಬೇಕು ಎಾಂಬ 

ಸಲಹೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದೆ. 

ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಳವಳಗಳು: 

1. ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ದನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  303 ಮಲ್ಲಯನ್, ಇದು ವಿಶವ ದಲಿೆ ೀ ಅತಿ ಹೆಚಿ್ಚ . ಕವಲ 16 

ತಿಾಂಗಳಲಿ್ಲ  ಈ ರೀಗವು ದೇಶದ 15 ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಹರಡಿತ್ತ. 

2. ಇದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರಿಣಾಮವನ್ನು  ಬಿೀರುತು ದೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಇಲಿ್ಲ  

ಹೈನ್ನಗಾರಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  ತಡಗರುವ ಹೆಚಿಿ ನ ರೈತರು ಭೂರಹಿತರು ಅಥವಾ ಅಲು  ಪ್ರ ಮಾದ 

ಭೂಮಯ ಒಡೆಯರಾಗದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ದ್ರೆಯುವ ಅಗು ದ ಪೊರ ೀಟಿೀನ್ ಮೂಲಗಳಲಿ್ಲ  

ಹಾಲು ಒಾಂದ್ದಗದೆ. 

 

ತೀಟಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಮಗಿ  ಅಭಿವೃದಧ ಗಾಗಿ ಯೀಜನ (MIDH): 

 (Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH)  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಕಾಂದರ  ಕೃರ್ಷ ಮತ್ತು  ರೈತ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯವು 2021-22 ನೇ ಸಾಲ್ಲಗೆ ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ 

ಕೆ್ಕ ೀತರ ದ ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ 2250 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರದ ಬೆಾಂಬಲ್ಲತ ಸಮಗರ  ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಯೀಜನ್ನ (Mission for Integrated Development of Horticulture- MIDH) 

ಕಾಯಮಕರ ಮದಡಿ ಈ ಹಂಚಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಮಾಡಿದೆ. 

ತೀಟಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಮಗಿ  ಅಭಿವೃದಧ ಗಾಗಿ ಯೀಜನಯ (MIDH) ಕುರಿತ್ತ: 

ಇದು ಭಾರತಿೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕೆ್ಕ ೀತರ ದ ಸಮಗರ  ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಗೆ ಇರುವ ಕಾಂದರ  

ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ ಯೀಜನ್ನಯಾಗದೆ. 

1. ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು  ಗೆಡೆಡ  ಬೆಳೆಗಳು, ಅಣಬೆಗಳು, ಮಸಾಲೆಗಳು, ಹೂಗಳು, 

ಆರಮಾಯ ಟಿಕ್ ಸಸಯ ಗಳು, ತ್ತಾಂಗನಕಾಯಿ, ಗೀಡಂಬಿ ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಈ ಕಾಂದರ  ಪ್ರರ ಯೀಜಿತ 

ಯೀಜನ್ನಯ ವಾಯ ಪಿು ಗೆ ತರಲಾಗದೆ. 
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2. MIDH ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ರಾಜಯ  ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗಳು, ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕೃರ್ಷ ವಿಕಾಸ್ 

ಯೀಜನ್ನ (RKVY), ಕಸರಿ ಮಷನ್ ಮತ್ತು  ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಸುಸಿಾ ರ ಕೃರ್ಷ ಮಷನ್ (NMSA) ಗೆ 

ತಾಾಂತಿರ ಕ ನ್ನರವು ಮತ್ತು  ಸಲಹೆಯನ್ನು  ಸಹ ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಸಮಗರ  ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮಷನ್ ಅನ್ನು  ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಕರದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು  ರೈತ್ 

ಕಲಾಯ ಣ ಸ್ಚವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತಿು ದೆ. 

4. MIDH ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , ಈಶಾನ್ಯ  ಮತ್ತು  ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಜಯ ಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ ಎಲಿಾ  

ರಾಜಯ ಗಳಲಿಿನ್ ಅಭಿವೃದಧ  ಕಾಯಕಕಿಮಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಕರ (GOI) ಒಟ್ು  ಹಣದ 85% 

ಕಡುಗೆಯನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ು ದೆ, ಮತ್ತು  ರಾಜಯ  ಸ್ಕಾಕರಗಳು 15% ಪ್ರಲನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ು ವೆ. ಈಶಾನ್ಯ  

ಮತ್ತು  ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜಯ ಗಳ ವಿಷಯದಲಿಿ , ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಕರದ ಕಡುಗೆ ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್್ಟ  

ಆಗಿದೆ. 

ಉಪ ಯೀಜನಗಳು: 

1. ರಾರ್ಷು ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ (NHM). 

2. ಈಶಾನಯ  ಮತ್ತು  ಹಿಮಾಲಯನ್ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ಮಷನ್ (HMNEH). 

3. ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಬಿದಿರಿನ ಮಷನ್ (NBM). 

4. ರಾರ್ಷು ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ಮಂಡಳಿ (NHB). 

5. ತ್ತಾಂಗನಕಾಯಿ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮಂಡಳಿ (CBD). 

6. ಕಾಂದರ  ತೀಟಗಾರಿಕ್ಕ ಸಂಸ್ಯಾ  (CIH). 

 

PM – ಕ್ತಸಾನ್ ಯೀಜನ: (PM-Kisan scheme) 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತಿರ  ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾಮ ನ್ ನಿಧಿ (ಪಿಎಾಂ-ಕಿಸಾನ್) [Pradhan Mantri Kisan 

Samman Nidhi (PM-KISAN)] ಯೀಜನ್ನಯಡಿ ಎಾಂಟನೇ ಕಂತಿನ ಕನಿಷಠ  ಆರ್ಥಮಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು  

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

1. ಇದು,2021-22ರ ಹಣಕಾಸು ವಷಮಕೆ್ಕ  ಪಿಎಾಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾಮ ನ್ ನಿಧಿಯ ಮೊದಲ ಕಂತ್ತ 

ಆಗದೆ. 

ಪಿಧಾನ್ಮಂತಿ್ರ  ಕ್ತಸಾನ್ ಸ್ಮೂ ನ್ ನಿಧಿಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಇದನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಪುರಸೆ ೃತ ಯೀಜನ್ನಯಾಗ ಭಾರತ ಸಕಾಮರವು 100% ಧನ 

ಸಹಾಯದ್ಾಂದಿಗೆ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನಗಳಿಸಿದೆ.ಈ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  2018 ರ ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್ ನಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಅನೇಕ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಅಾಂಚಿನ ರೈತರ, ಆದ್ದಯದ ಮೂಲವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಈ 

ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

3. ಈ ಯೀಜನ್ನಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಹೆಚಿಿ ನ ಆದ್ದಯದ ಸಿಾ ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಕಲವು 

ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟ್ಟು , ವಷಮಕೆ್ಕ  ರೂ .6000 – ಮೊತು ವನ್ನು  3 ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  

ನೇರವಾಗ ರೈತರ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಖ್ಯತ್ತಗಳಿಗೆ ವಗಾಮಯಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

4. ಫಲಾನ್ನಭವಿಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುವ ಅವರ ಪ್ಟಿು ಯನ್ನು  ಕಾಂದರ ದ್ಾಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕಳುು ವ 

ಸಂಪೂಣಮ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಯು ರಾಜಯ  / ಕಾಂದ್ದರ ಡಳಿತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳ ಸಕಾಮರಗಳ ಮೇಲ್ಲದೆ. 

ವಾಯ ಪ್ತು  : 
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ಈ ಯೀಜನ್ನಯು ಆರಂಭದಲಿ್ಲ  ದೇಶದ್ದದಯ ಾಂತ 2 ಹೆಕ್ಕು ೀರ್ ವರೆಗೆ ಕೃರ್ಷ ಭೂಮಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ  ಎಲಿಾ  ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಅಾಂಚಿನ ರೈತ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ಆದ್ದಯದ ಬೆಾಂಬಲವನ್ನು  

ನಿೀಡಿತ್ತು , ನಂತರ ಇದರ ವಾಯ ಪಿು ಯನ್ನು  01.06.2019 ರಿಾಂದ ಜಮೀನ್ನಗಳ ಗಾತರ ವನ್ನು  ಲೆಕೆಿ ಸದೆ 

ದೇಶದ ಎಲಿಾ  ರೈತ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ  ವಿಸು ರಿಸಲಾಗದೆ. 

ವಿನಯಿತ್ರಗಳು: / ಅಪವಾದಗಳು : 

ಕಳೆದ ಆರ್ಥಮಕ ವಷಮದಲಿ್ಲ  ಆದ್ದಯ ತ್ತರಿಗೆ ಪ್ರವತಿದ್ದರರಂತಹ ಶಿರ ೀಮಂತ ರೈತರನ್ನು , ವೈದಯ ರು, 

ಎಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳು, ವಕಿೀಲರು, ಚಾಟಮಡ್ಮ ಅಕೌಾಂಟೆಾಂಟ್್ಗಳು ಮಾಂತಾದ ವೃತಿು ಪ್ರರು ಮತ್ತು  

ತಿಾಂಗಳಿಗೆ ಕನಿಷಠ  ರೂ .10,000 / – ಪಿಾಂಚಣಿ ಪ್ಡೆಯುವ ಪಿಾಂಚಣಿದ್ದರರನ್ನು  (MTS / ಕಿಾ ಸ್ IV / 

ಗೂರ ಪ್ ಡಿ ಉದ್ಯ ೀಗಗಳನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ) ಯೀಜನ್ನಯಿಾಂದ ಹರಗಡಲಾಗದೆ. 

  

ಇತ್ರ ರಾಜಯ ಗಳ ಇದೇ ರಿೀತ್ರಯ ಕಾಯಕಕಿಮಗಳು: 

1. ಭವಂತರ್ ಭುಗಾು ನ್ ಯೀಜನ್ನ- ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ. 

2. ರೈತ್ತ ಬಂಧು ಯೀಜನ್ನ- ತ್ತಲಂಗಾಣ. 

3. ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ ಮತ್ತು  ಆದ್ದಯ ವೃದಿಧ ಗೆ ಕುರ ಶಕ್ ನ್ನರವು (ಕಾಲಿಯಾ) – ಒಡಿಶಾ. 

Krushak Assistance for Livelihood and Income augmentation (KALIA) –  Odisha. 

ಕನಕಟಕ: 

ಭಾರತ ಸರಕಾರದ PM ಕಿಸಾನ್ ಯೀಜನ್ನಯಡಿ ಆರ್ಥಮಕ ನ್ನರವು ಪ್ಡೆಯಲು ಅಹಮರಾಗರುವ 

ಕನಾಮಟಕ ರಾಜಯ ದ ಎಲಿಾ  ರೈತರಿಗೆ  ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರದಿಾಂದ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿಯಾಗ ರೂ.4000/-ಗಳನ್ನು  

ಎರಡು ಸಮಾನ ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ಲ  (ರೂ.2000/-ಪ್ರ ತಿ ಕಂತ್ತ) ನೇರ ನಗದು ವಗಾಮವಣೆ ಮಖ್ಯಾಂತರ 

ನ್ನರವು ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಭಾರತ್ರೀಯ ಆರ್ಥಕಕತೆ ಮತ್ತು  ಯೀಜನ, ಸಂಪನ್ಸೂ ಲಗಳ ಕಿ ೀಡಿೀಕರಣ 

, ಪಿ ಗತ್ರ, ಅಭಿವೃದಧ  ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೀಗಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 
 

ಸ್ಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಉದದ ಮೆಗಳನ್ನು  ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕ ರೀಗದ ಪಿಭಾವದಿಂದ ರಕಿ್ತ ಸ್ಲು 

RBI ನ್ ಕಿಮಗಳು: 

  

ಸಂದಭಕ: 

ಕೀವಿಡ್ -19 ರ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯ ದುಷು ರಿಣಾಮಗಳಿಾಂದ ದೇಶದ ಸಣಣ  ಮತ್ತು  ಮಧಯ ಮ ಉದಯ ಮಗಳು 

ಮತ್ತು  ವೈಯಕಿು ಕ ಸಾಲಗಾರರನ್ನು  ರಕೆಿ ಸುವ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಸಮ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ (RBI) 

ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದೆ. 

  

ಘೀಷಿಸ್ಲಾದ ಕಿಮಗಳು: 

1. ಸಣಣ  ಹಣಕಾಸು ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ ರೆಪೊ ದರದಲಿ್ಲ  10,000 ಕೀಟಿಗಳ ‘ವಿಶೇಷ ಮೂರು 

ವಷಕಗಳ ದೀಘಕಕಾಲಿೀನ್ ರೆರ್ಪ ಕಾಯಾಕಚರಣೆ’ (special three-year long-term repo 

operations– SLTRO) ಕೈಗಳು ಲು (ಅಾಂದರೆ ಸಣಣ  ಹಣಕಾಸು ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ 

ಸಲಭಯ  ಒದಗಸುವುದು) ರಿಸವ್ಸಮ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ನಿಧಮರಿಸಿದೆ. ಸಣಣ  ಹಣಕಾಸು ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು (SFBs) 

ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ₹ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಸ ಸಾಲವನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಈ ಹಣವನ್ನು  ವಿನಿಯೀಗಸಲು 

ಸಾಧಯ ವಾಗುತು ದೆ. 
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2. ವೈಯಕಿು ಕ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಆದಯ ತ್ತಯ ವಲಯದ ಸಾಲ ನಿೀಡಲು ಮೈಕರ ೀ ಫೈನಾನಿ್  

ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ (MFIs)(ಆಸಿು  ಗಾತರ  500 ಕೀಟಿ ವರೆಗೆ) ಹಸ ಸಾಲಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಸಣಣ  

ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

3. ಆದಯ ತಾ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲ 

ಲಸಿಕ್ಕ ತಯಾರಕರಿಗೆ, ಲಸಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಾಂಡು ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪೂರೈಕ್ಕ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, 

ಕ್ಕಲವು ಆದಯ ತ್ತಯ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಉಪ್ಕರಣ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸುವ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಕಡಲು ಬ್ರಯ ಾಂಕ್್ಗಳಿಗೆ 

ಒಟ್ಟು  ₹50 ಸಾವಿರ ಕೀಟಿ ಒದಗಸುವುದ್ದಗ ಆರ್್ಬಿಐ ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದೆ. 

ಆಸು ತ್ತರ ಗಳು, ಆಮಿಜನಕ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು  ಪೂರೈಕ್ಕದ್ದರರು, ವೆಾಂಟಿಲೇಟರ್್ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು  

ಪೂರೈಕ್ಕದ್ದರರು, ಕೀವಿಡ್್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು  ಆಮದು ಮಾಡಿಕಳುು ವವರು, ಸರಕು 

ಸಾಗಣೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಕಡ ಈ ಮೊತು  ಬಳಸಿ ಸಾಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಾಂದು ಆರ್್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ. 

ಈ ನಿಧಿಯಿಾಂದ ನಿೀಡುವ ಸಾಲ ಮೂರು ವಷಮಗಳ ಅವಧಿಯದ್ದಾ ಗರಲ್ಲದೆ. 2022ರ ಮಾಚ್್ಮ 31ರವರೆಗೆ 

ಇದು ಲಭಯ ವಿರಲ್ಲದೆ. 

1. ಓವರ್್ಡಾರ ಫ್ು  (OD) ಸಲಭಯ ಗಳ ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ, ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರಗಳ 

ಹಣದ ಹರಿವು ಮತ್ತು  ಮಾರುಕಟೆು  ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಅವುಗಳ ಆರ್ಥಮಕ ಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  

ಉತು ಮವಾಗ ನಿವಮಹಿಸಲು ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರಗಳಿಗೆ ಕ್ಕಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

ಅದರಂತ್ತ, ಒಾಂದು ತ್ತರ ೈಮಾಸಿಕದಲಿ್ಲ  ಗರಿಷಠ  ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಓವರ್್ಡಾರ ಫ್ು  ದಿನಗಳನ್ನು  36 ರಿಾಂದ 50 

ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ಸಲಾಗುತಿು ದೆ ಮತ್ತು  ಸತತ ಓವರ್್ಡಾರ ಫ್ು  ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ ಯನ್ನು  14 ರಿಾಂದ 21 

ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಿ ಸಲಾಗದೆ. 

ಅಹಕತೆ: 

1. ಹಿಾಂದಿನ ಪುನರಮಚನ್ನ ಚೌಕಟಿು ನಡಿಯಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯೀಜನವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯದ, ಮತ್ತು  

2021 ಮಾಚ್ಮ 31 ರವರೆಗೆ ‘ಸಾು ಯ ಾಂಡಡ್ಮ’ ಎಾಂದು ವಗೀಮಕರಿಸಲು ಟು  (ತಮಮ  ಸಾಲದ 

ಕಂತ್ತಗಳನ್ನು  ಸರಿಯಾಗ ಪ್ರವತಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಈ ಬ್ರರಿ ಹಾಂದ್ದಣಿಕ್ಕ ಮಾಡಿಕಳುು ವ 

ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಲಾಗದೆ) ₹ 25 ಕೀಟಿ ವರೆಗನ ಒಟ್ಟು  ಮಾನಯ ತ್ತ ಹಾಂದಿರುವ ಸಾಲಗಾರರು 

ಪ್ರ ಸಾು ವಿತ ಚೌಕಟಿು ನಡಿಯಲಿ್ಲ  ಅಹಮರಾಗರುತಾು ರೆ. ಅಾಂದರೆ MSME ಗಳಿಗೆ ಸಾಲದ ಮರುಪ್ರವತಿ 

ಮಾಡಲು ಹೆಚಿಿ ನ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಳೆದುಕಳುು ವ ಸಲಭಯ ವನ್ನು  RBI ಕಲ್ಲು ಸಿದೆ. 

2. ರೆಸಲೂಯ ಶನ್ ಫೆರ ೀಮವ ಕ್ಮ 1.0 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಈಗಾಗಲೇ ಪುನರಮಚನ್ನಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದ ವೈಯಕಿು ಕ 

ಸಾಲಗಾರರು ಮತ್ತು  ಸಣಣ  ಉದಯ ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ, ಸಾಲದ್ದತರು ಈ ಯೀಜನ್ನಗಳನ್ನು  

ಮೊರಟೀರಿಯಂ ಅವಧಿಯನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಮತ್ತು  ಉಳಿದ ಟೆನರ್ ಅನ್ನು  ಒಟ್ಟು  ಎರಡು 

ವಷಮಗಳ ಮಟಿು ಗೆ ಮಾಪ್ಮಡಿಸಲು ಈ ವಿಾಂಡೊೀವನ್ನು  ಬಳಸಲು ಅನ್ನಮತಿ ನಿೀಡಲಾಗದೆ. 

ಅಾಂದರೆ ಸಾಲದ ಮರುಪ್ರವತಿ ಅವಧಿ ವಿಸು ರಣೆ ಅಥವಾ ಬಡಿಡ ದರದ ಮರುಹಾಂದ್ದಣಿಕ್ಕಯ 

ಸಲಭಯ ವನ್ನು  ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನಿೀಡಬಹುದು. ಹಿಾಂದಿನ ವಷಮವೂ ಕ್ಕಡ 

ಮರುಹಾಂದ್ದಣಿಕ್ಕ ಯೀಜನ್ನಯಡಿಯಲಿ್ಲ  ಸಣಣ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪ್ರವತಿಯನ್ನು  

ಗರಿಷಠ  ಎರಡು ವಷಮಗಳವರೆಗೆ ವಿಸು ರಿಸಲು ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ RBI ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಿತ್ತು . 

3. ಈ ಹಿಾಂದೆ ಪುನರಮಚಿಸಲಾದ ಸಣಣ  ಉದಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು  MSMEಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ, 

ಕಾಯಮನಿರತ ಬಂಡವಾಳದ ಚಕರ , ಅಾಂಚ್ಚಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳ ಮರುಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನದ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಕಾಯಮನಿರತ ಬಂಡವಾಳದ ಸಿವ ೀಕೃತ ಮತಿಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲು ಸಾಲ ನಿೀಡುವ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಒಾಂದು-ಬ್ರರಿ ಕರ ಮವಾಗ ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

  

ಸ್ತಧಾರಿತ್ ರಸಾಯನ್ಶಾಸ್ು ಿ  ಸ್ಯಲ್ ಬಾಯ ಟರಿ ಸಂಗಿಹಣೆಯ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಕಾಯಕಕಿಮ: 

 (National Programme on Advanced Chemistry Cell Battery Storage)  

ಸಂದಭಕ: 

ಉತಾಪ ದನ-ಸಂಬಂಧಿತ್ ರಿ್ಪ ೀತಾೂ ಹಕ ಯೀಜನ (PLI) “ಸುಧಾರಿತ ರಸಾಯನಶಾಸು ರ ಸ್ಯಲ್ ಬ್ರಯ ಟರಿ 

ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಾಯಮಕರ ಮ” (National Programme on Advanced Chemistry Cell 
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Battery Storage)ದ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನಕೆ್ಕ  ಕಾಂದರ  ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ ನಿೀಡಿದೆ. ಈ 

ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಭಾರಿೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖ್ಯಯು ಪ್ರ ಸಾು ಪಿಸಿದೆ. ಇದು, 50 ಗೀಗಾ ವಾಯ ಟ್ ಗಂಟೆಗಳ (50 

GWh) ಮತ್ತು  5GWh ಗಂಟೆಗಳ “ನಿರ್ಚ” ಸುಧಾರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಶ (Advanced Chemistry Cell- 

ACC) ಬ್ರಯ ಟರಿ ಉತಾು ದನಾ ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹಾಂದಿದೆ. 

  

ಈ ಯೀಜನಯ ಕುರಿತ್ತ: 

1. ಟೆಸಿಾ  ಶೈಲ್ಲಯ ಗಗಾ ಕಾಖ್ಯಮನ್ನಗಳನ್ನು  ನಿಮಮಸಿ ಬ್ರಯ ಟರಿಗಳನ್ನು  ತಯಾರಿಸಲು ಇದು 18,100 

ಕೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಿ ದ ಉತಾು ದನಾ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪೊರ ೀತಿಾ ಹಕ ಯೀಜನ್ನ (PLI ಯೀಜನ್ನ) ಆಗದೆ. 

2. ಈ ಕಾಯಮಕರ ಮದಡಿ ಸುಮಾರು 45,000 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ನೇರ ಹೂಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಆಕರ್ಷಮಸುವ 

ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು  50 gigawatt hour (GWh) ಗಳ ಸಾಮಥಯ ಮದ ‘ಅಡಾವ ನಿ್ ಡ  ಕ್ಕಮಕಲ್ ಸ್ಯಲ್’ 

ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸ್ಯಲ್ (ACC) ಬ್ರಯ ಟರಿ ಉತಾು ದನಾ ಸಲಭಯ ವನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸುವ 

ಯೀಜನ್ನ ಯಾಗದೆ. 

3. ಯೀಜನ್ನಯ ಭಾಗವಾಗ, ಪ್ರ ತಿ ಆಯಾ  ಎಸಿಸಿ ಬ್ರಯ ಟರಿ ಶೇಖರಣಾ ತಯಾರಕರು ಕನಿಷಠ  5GWh 

ಸಾಮಥಯ ಮದ ACC ಉತಾು ದನಾ ಸಲಭಯ ವನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲು ಬದಧ ರಾಗರಬೇಕು ಮತ್ತು  ಐದು 

ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ  ಯೀಜನಾ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಕನಿಷಠ  60 ಪ್ರ ತಿಶತದಷ್ಟು  ದೇಶಿೀಯ 

ಮೌಲಯ ವಧಮನ್ನಯನ್ನು  ಖಚಿತ ಪ್ಡಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

‘ಸ್ತಧಾರಿತ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಶಗಳು’ (ACC) ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ಸುಧಾರಿತ ರಸಾಯನಶಾಸು ರ ಕೀಶ- ACC ಗಳು ಹಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸುಧಾರಿತ ಶೇಖರಣಾ 

ತಂತರ ಜಾಾ ನವಾಗದುಾ , ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಿದುಯ ಚಾ ಕಿು ಯನ್ನು  ಎಲೆಕು ರೀ-ಕ್ಕಮಕಲ್ ಅಥವಾ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕಿು ಯಾಗ ಸಂಗರ ಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅಗತಯ ವಿದ್ದಾ ಗ ಅದನ್ನು  ಮತ್ತು  ವಿದುಯ ತ್ 

ಶಕಿು ಯನಾು ಗ ಪ್ರಿವತಿಮಸಬಹುದು. 

ಈ ಯೀಜನಯ ಮಹತ್ವ : 

1. ಸುಧಾರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಶಗಳ (ACC) ಬೇಡಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಪ್ರ ಸುು ತ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಆಮದು 

ಮಾಡಿಕಳುು ವ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

2. “ಸುಧಾರಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಶಗಳ (ಎಸಿಸಿ) ಬ್ರಯ ಟರಿ ಸಂಗರ ಹಣೆಯ ರಾರ್ಷು ರೀಯ 

ಕಾಯಮಕರ ಮ”ವು ಆಮದು ಅವಲಂಬನ್ನಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. ಇದು ಸಾವ ವಲಂಬಿ ಭಾರತ 

ಅಥವಾ ಆತಮ  ನಿಭಮರ ಭಾರತದ ನಿಮಾಮಣ ಮಾಡುವುದಕೆ್ಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

3. ಪ್ರರದಶಮಕ ಸು ಧಾಮತಮ ಕ ಬಿಡಿಡ ಾಂಗ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯ ಮೂಲಕ ACC ಬ್ರಯ ಟರಿ ಶೇಖರಣಾ 

ತಯಾರಕರನ್ನು  ಆಯೆ  ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ. ಆಯೆಯ ನಂತರ, ಉತಾು ದನಾ ಘಟಕವು ಎರಡು 

ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

ವಿಶವ  ಜೇನ್ನನಣ ದನ್:(World Bee Day) 

1. ಮೇ 20 ಅನ್ನು  ಪ್ರ ತಿವಷಮ ವಿಶವ  ಜೇನ್ನನಣ ದಿನವಾಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. 1734 ರಲಿ್ಲ  ಈ ದಿನದಂದು, ‘ಜೇನ್ನಸಾಕಣೆಯ’ ಪ್ರ ವತಮಕ ಆಿಂಟನ್ ಜ್ವನಿಯಾ (Anton 

Janša) ಜನಿಸಿದರು. 

3. ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯು 2017 ರಲಿ್ಲ  ಮೇ 20 ಅನ್ನು  ವಿಶವ  ಜೇನ್ನನಣ ದಿನವೆಾಂದು ಘೀರ್ಷಸಿತ್ತ. ಈ 

ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ವನ್ನು  ಸಿವೇನಿಯಾ (Slovenia) ಮಂಡಿಸಿತ್ತ. 

4. ವಿಶವ  ಬಿೀ ದಿನ 2021 ರ ವಿಷಯವೆಾಂದರೆ “ಬಿ ಎಾಂಗೇಜ್ಡ : ಬಿಲ್ಡ  ಬ್ರಯ ಕ್ ಬೆಟರ್ ಫ್ರರ್ ಬಿೀಸ್” 

(Bee engaged: Build Back Better for Bees). 

 ಸ್ಕಾಕರದ ಪಿಯತ್ು ಗಳು: 

1. ರೈತರ ಆದ್ದಯವನ್ನು  ದಿವ ಗುಣಗಳಿಸುವ ಗುರಿಯ ಭಾಗವಾಗ ಸಕಾಮರ 

ಜೇನ್ನಸಾಕಣೆಯನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸುತಿು ದೆ. 
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2. ‘ಸಾವ ವಲಂಬನ್ನ ಅಭಿಯಾನ’ ಅಥವಾ ಆತ್ೂ  ನಿಭಕರ ಅಭಿಯಾನ್ದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  

ಜೇನ್ನಸಾಕಣೆಗಾಗ ಸಕಾಮರ 500 ಕೀಟಿ ರೂ. ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

3. ‘ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಜೇನ್ನಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು  ಹನಿ ಮಿಷನ್-‘ (National Beekeeping and 

Honey Mission- NBHM) ಯೀಜನ್ನಯ ಭಾಗವಾಗ, ನಾಲೆು  ಮಾಡೂಯ ಲ್್ಗಳನ್ನು  

‘ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಜೇನ್ನನಣ ಮಂಡಳಿ’ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು  30 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ 

ಜೇನ್ನಸಾಕಣೆ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಲಾಗದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಕಾಮರದಿಾಂದ ಆರ್ಥಮಕ ನ್ನರವು 

ನಿೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 

4. ‘ಸಿಹಿ ಕಿಾ ಿಂತ್ರಯ’ ಭಾಗವಾಗಿ ‘ಹನಿ ಮಿಷನ್’ ಅನ್ನು  ಸಕಾಮರ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

5. ವಿಶವ ದ ಅಗಿ  ಐದು ಜೇನ್ನ ಉತಾಪ ದಸ್ತವ ರಾಷ್ ಿ ಗಳಲಿಿ  ಭಾರತವಿದೆ. 

6. 2005-06ರ ವಷಮಕೆ್ಕ  ಹೀಲ್ಲಸಿದರೆ ಜೇನ್ನ ಉತಾು ದನ್ನಯು 242% ಹೆಚಿಾ ಗದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ 

ರಫುು  265% ಹೆಚಿಾ ಗದೆ. 

ಜೇನ್ನಸಾಕಣೆಯ ಮಹತ್ವ : 

1. ‘ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಯಥ ’ಯ ಅಾಂಕಿಅಾಂಶಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, 2017-18ರಲಿ್ಲ , ಜೇನ್ನ 

ಉತಾು ದನ್ನಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ  (64.9 ಸಾವಿರ ಟನ್) ಭಾರತವು ವಿಶವ ದ ಎಾಂಟನೇ 

ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದಾ ರೆ, 551 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಜೇನ್ನ ಉತಾು ದನಾ ಮಟು ವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ಚಿೀನಾ 

ಮೊದಲ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದೆ. 

2. ಇದಲಿದೆ, ಜೇನ್ನಸಾಕಣೆಯು ರೈತರ ಆದ್ದಯವನ್ನು  ದಿವ ಗುಣಗಳಿಸುವ 2022 ರ 

ಗುರಿಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಗಮನಾಹಮವಾಗ ಕಡುಗೆ ನಿೀಡಬಹುದು. 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು  ವಿಪತ್ತು  ನಿವಕಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು 

 

ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಪಯೀಗಗಳ ಬಗೆಗ : 

(About uranium and its uses) 

 ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಮಹಾರಾಷು ರ ಭಯೀತಾು ದನಾ ನಿಗರ ಹ ದಳ (Anti-Terrorism Squad- ATS) ಸುಮಾರು 21 

ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲಯ ದ 7 ಕ್ಕಜಿ ನೈಸಗಮಕ ಯುರೇನಿಯಂ ಹಾಂದಿದಾ  ಇಬಬ ರು ವಯ ಕಿು ಗಳನ್ನು  

ಬಂಧಿಸಿದೆ. 

1. ಪ್ರವಾನಗ ಇಲಿದೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಹಾಂದಿದಾ  ಆರೀಪ್ದ ಮೇಲೆ ಈ ಇಬಬ ರನ್ನು  ಪರಮಾಣು 

ಶಕ್ತು  ಕಾಯದ  1962 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬಂಧಿಸಲಾಗದೆ. 

ನಿಖರವಾಗಿ ಯುರೇನಿಯಂ ಎಿಂದರೇನ್ನ ಮತ್ತು  ಅದರ ಉಪಯೀಗಗಳು ಯಾವುವು? 

ಯುರೇನಿಯಂ ನ್ ದ್ರೆಯುವಿಕೆ: ಇದು ಸಾವ ಭಾವಿಕವಾಗ  ಮಣ್ಣಣ , ಬಂಡೆಗಳು ಮತ್ತು  ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  

ಕಡಿಮೆ ಸಾಾಂದರ ತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತು ದೆ ಮತ್ತು  ವಾಣಿಜಿಯ ಕವಾಗ, ಯುರೇನಿಯಂ ಅಾಂಶವನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ ಖನಿಜಗಳಿಾಂದ ಇದನ್ನು  ಹರತ್ತಗೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

ಅನ್ವ ಯಗಳು: 

1. ಬೆಳಿು ಯಂತಹ ಬೂದು ಲ್ೀಹವನ್ನು  ಹೀಲುವ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು  ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ್ಣ 

ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಾಂದ್ದಗ ಮಖಯ ವಾಗ ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ವಿದುಯ ತ್ ಸಾಾ ವರಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಖ್ಯಲ್ಲಯಾದ ಯುರೇನಿಯಂ(Depleted uranium) ಅನ್ನು  ವಿಕಿರಣಶಿೀಲ ವಸುು ಗಳ ಸಾಗಣೆಯ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮತ್ತು  ‘ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತಿ್ತ ’(Radiation Therapy) ಯಲಿ್ಲ  ಬಳಸುವ ವೈದಯ ಕಿೀಯ 

ವಿಧಾನಗಳಲಿ್ಲ  ಅವಘಡಗಳನ್ನು  ತಪಿು ಸಲು ಗುರಾಣಿಯಂತ್ತ ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 
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3. ಇದು ಸವ ತಃ ವಿಕಿರಣಶಿೀಲ ಅಾಂಶವನ್ನು  ಹಾಂದಿದಾ ರೂ, ಯುರೇನಿಯಂನ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಾಾಂದರ ತ್ತಯು 

ವಿಕಿರಣವನ್ನು  ತಡೆಯುವಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗದೆ. 

4. ಇದರ ಹೆಚಿಿ ನ ಸಾಾಂದರ ತ್ತಯು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಯಂತರ ೀಪ್ಕರಣಗಳಲಿ್ಲ  ತೂಕ 

ನಿರೀಧಕವಾಗ (Counterweights) ಬಳಸಲು ಉಪ್ಯುಕು ವಾಗದೆ. 

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಯುರೇನಿಯಂ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ: 

1. ಭಾರತದಲಿ್ಲ , ಧಾರವಾಡದ ಬಂಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಯುರೇನಿಯಂ ನಿಕೆ್ಕ ೀಪ್ಗಳು ಕಂಡುಬರುತು ವೆ. 

2. ಇದು ಸಿಾಂಘ್ಬ ಾಂ ತಾಮರ ದ ನಿಕೆ್ಕ ೀಪ್ಗಳು ಇರುವ ಪ್ರ ದೇಶ (Singbhum Copper belt) ಜಾಖಮಾಂಡ್; 

ರಾಜಸಾಾ ನದ,ಉದಯಪುರ, ಅಲಾವ ರ್ ಮತ್ತು  ಜುಾಂಜುನ್ನ ಜಿಲಿೆ ಗಳು, ಛತಿು ೀಸಗಡ ದ ದುಗಮ ಜಿಲಿೆ , 

ಮಹಾರಾಷು ರದ ಭಂಡಾರ ಜಿಲಿೆ  ಮತ್ತು  ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ ಕುಲಿು  ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಯುರೇನಿಯಂ 

ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. 

3. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ತ್ತಲಂಗಾಣದ ಕ್ಕಲವು ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ  ಶೇಷ್ಯಚಲಂ ಕಾಡುಗಳ 

ಮತ್ತು  ಶಿರ ೀಶೈಲಂ ಮಧಯ ದಲಿ್ಲ  (ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶದ ದಕೆಿ ಣ ತ್ತದಿಯಿಾಂದ ತ್ತಲಂಗಾಣದ ದಕೆಿ ಣ 

ಅಾಂಚಿನವರೆಗೆ) ಹೆಚಿಿ ನ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಯುರೇನಿಯಂ ನಿಕೆ್ಕ ೀಪ್ಗಳು ಪ್ತ್ತು ಯಾಗವೆ. 

 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಅಿಂತ್ಗಕತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಅದರಿಿಂದ ಉಿಂಟಾಗುವ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು. 
 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸ್ತ ಸೇಪಕಡೆ ಕುರಿತ್ತ ನಿೀತ್ರ ಆಯೀಗದ ವರದ: 

(NITI Aayog report on digital financial inclusion)  

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ನಿೀತಿ ಆಯೀಗ ಮತ್ತು  ಮಾಸು ರ್್ಕಾಡ್ಮ ‘ಸಂಪಕ್ತಕತ್ ವಾಣಿಜಯ : ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಿಂತ್ಗಕತ್ 

ಭಾರತ್ಕಾಕ ಗಿ ಮಾಗಕಸೂಚಗಳನ್ನು  ರಚಸ್ತವುದು’ (Connected Commerce: Creating a 

Roadmap for a Digitally Inclusive Bharat) ಎಾಂಬ ಶಿೀರ್ಷಮಕ್ಕಯ ವರದಿಯನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. 

ಈ ವರದಿಯು ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸು ಸೇಪ್ಮಡೆ’ (Digital Financial Inclusion) ಯನ್ನು  

ತಿೀವರ  ಗಳಿಸುವ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  1.3 ಬಿಲ್ಲಯನ್ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶವನ್ನು  ಒದಗಸಲು ಅಗತಯ ವಾದ ಶಿಫ್ರರಸುಗಳನ್ನು  ಮಾಡುತು ದೆ. 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಣಕಾಸ್ತ ಸೇಪಕಡೆ ವೇಗಗಳಿಸ್ತವಲಿಿನ್ ಸ್ವಾಲುಗಳು: 

1. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹರಗಡುವಿಕ್ಕಗಳು (Digital Exclusions). 

2. ನೇರ ಲಾಭ ವಗಾಮವಣೆ (DBT) ಯ ಕುರಿತ ಅಜಾಾ ನ. 

3. ಅತಿರೇಕದ ಭರ ಷ್ಯು ಚಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ. 

4. ಗಾರ ಮೀಣ ಬ್ರಯ ಾಂಕಿಾಂಗ ಸಲಭಯ ಗಳ ಕರತ್ತ. 

5. ವಿಫಲ ಬ್ರಯ ಾಂಕಿಾಂಗ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿ ಮಾದರಿ. 

6. ಹಣೆಗಾರಿಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು 

ವರದಯಲಿಿನ್ ಪಿಮುಖ ಶಿಫಾರಸ್ತಗಳು: 

1. NBFC ಮತ್ತು  ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಒದಗಸಲು ಪ್ರವತಿ 

ಮೂಲಸಕಯಮವನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸುವುದು. 

2. ನೀಾಂದಣಿ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಸರಣೆ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಗಳನ್ನು  ಡಿಜಿಟಲ್ಲೀಕರಣಗಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

MSMEಗಳಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  ಸಕಿರ ಯಗಳಿಸಲು ಸಾಲದ ಮೂಲಗಳನ್ನು  

ವೈವಿಧಯ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುವುದು. 

3. ‘ವಂಚನ್ನ ಭಂಡಾರ’ ಸೇರಿದಂತ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕ್ಕ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ರಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು  

ಆನ್್ಲೈನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜಯ  ವೇದಿಕ್ಕಗಳು ಆನ್್ಲೈನ್ ವಂಚನ್ನಯ ಅಪ್ರಯದ ಬಗೆು  
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ಗಾರ ಹಕರನ್ನು  ಎಚಿ ರಿಸಲು ಎಚಿ ರಿಕ್ಕ  ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು  ಕಳಿಸುತು ವೆ ಎಾಂಬ ಬಗೆು  

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳುು ವುದು. 

4. ಕೃರ್ಷ NBFC ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಿ ದ ಬಂಡವಾಳಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ವೇಶವನ್ನು  ಹಾಂದಲು ಮತ್ತು  ಉತು ಮ 

ದಿೀಘಮಕಾಲ್ಲೀನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ‘ಫಿಜಿಟಲ್’ (ಭೌತಿಕ + ಡಿಜಿಟಲ್) 

[physical + digital : phygital] ಮಾದರಿಯನ್ನು  ನಿಯೀಜಿಸುತು ದೆ. ಭೂ ದ್ದಖಲೆಗಳ 

ಡಿಜಿಟಲ್ಲೀಕರಣವು ಈ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ಮಖ ಉತ್ತು ೀಜನವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. 

5. ಕನಿಷಠ  ದಟು ಣೆ ಅಥವಾ ಜನಸಂದಣಿ ಮತ್ತು  ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳಾಂದಿಗೆ ನಗರ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು  

ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಸಾಮ ಟ್್ಮಫೀನ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಪ್ಕಮವಿಲಿದ ಕಾಡ್್ಮಗಳ 

ಲಾಭವನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡು ಲಂಡನ್ ‘ಟ್ಯಯ ಬ್’ ನಂತಹ ಅಾಂತಗಮತ, ಪ್ರಸು ರ 

ಕಾಯಮಸಾಧಯ ವಾದ ಮತ್ತು  ಸಂಪೂಣಮ ಮಕು  ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ನಿಮಮಸುವುದು. 

 

ಸ್ಕಾಕರಕೆಕ  99,122 ಕೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚುಚ ವರಿ ಹಣವನ್ನು  ವಗಾಕಯಿಸ್ಲಿರುವ 

RBI: 

(RBI to transfer Rs 99,122 crore surplus to government) 

ಸಂದಭಕ: 

ಮಾಚ್ಮ 31 ಕೆ್ಕ  ಕನ್ನಗಾಂಡ ಒಾಂಬತ್ತು  ತಿಾಂಗಳ ಲೆಕೆಪ್ತರ  ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಲಾಭಾಾಂಶದ 

ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  99,122 ಕೀಟಿ ರೂಪ್ರಯಿಗಳನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಸಮ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ (ಆರ್್ಬಿಐ) ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  

ವಗಾಮಯಿಸಲ್ಲದೆ. 

ಆಕಸಿೂ ಕ ಮಿೀಸ್ಲು ನಿಧಿ (the contingency risk buffer) ಅನ್ನು  ವಷಮಕೆ್ಕ  5.5 ಪ್ರ ತಿಶತದಷ್ಟು  

ನಿವಮಹಿಸಲು ಕಾಂದರ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ನಿಧಮರಿಸಿದೆ. 

ಈ ನ್ಡೆಯ ಮಹತ್ವ : 

ದೇಶವು ಪ್ರ ಸುು ತ ಕರನ ವೈರಸ್ ನ ಎರಡನ್ನಯ ಅಲೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ತತು ರಿಸುತಿು ದೆ, ಇದು ಪ್ರ ತಿದಿನ 

ದ್ದಖಲೆಯ ಮಟು ದಲಿ್ಲ  ಸೀಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾವುಗಳ ಪ್ರ ಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕೆಿಯಾಗದೆ. ಅಾಂತಹ 

ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯಲಿ್ಲ , ಈ ಮೊತು ವನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ರಿಸವ್ಸಮ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ವಗಾಮವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ 

ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  ಆರ್ಥಮಕವಾಗ ಸಹಾಯವಾಗುತು ದೆ. ವೈರಸ್ ಸೀಾಂಕಿನ ಸರಪ್ಳಿಯನ್ನು  ಮರಿಯಲು 

ವಿಧಿಸಲಾದ ನಿಬಮಾಂಧಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಥಮಕ ಚೇತರಿಕ್ಕಗೆ ಪ್ರ ಶಾು ಥಮಕ ಚಿಹೆು ಯನ್ನು  ನಿೀಡಿವೆ. ಆದಕಾರಣ 

ಕಾಂದರ ಕೆ್ಕ  ಲಾಭಾಾಂಶದ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಇಷ್ಟು  ಮೊತು ವನ್ನು  ನಿೀಡುವುದರಿಾಂದ ಕರೀನ ನಿಯಂತಿರ ಸಲು 

ಕಾಂದರ ದ ಕರ ಮಗಳಿಗೆ ಒಾಂದಿಷ್ಟು  ನ್ನರವಾಗಲ್ಲದೆ. 

  

ಈ ನಿಟ್ಿ ನ್ಲಿಿ  ನಿಬಂಧ್ನಗಳು: 

1934 ರಲಿಿ  ಸಾಥ ಪನಯಾದ ಭಾರತ್ರೀಯ ರಿಸ್ವ್ಸಕ ಬಾಯ ಿಂಕ್ (ಆರ್್ಬ್ರಐ) ‘ರಿಸ್ವ್ಸಕ ಬಾಯ ಿಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಿಂಡಿಯಾ ಕಾಯದ ಯ 1934’ ಪಿ ಕಾರ ಕಾಯಕನಿವಕಹಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಕಾಂದರ  ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ತನು  

ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಿಾಂದ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭವನ್ನು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  ಹಸಾು ಾಂತರಿಸಬೇಕ್ಕಾಂದು ಈ ಕಾಯಾಯು 

ಆದೇಶಿಸುತು ದೆ. 

1. ತನು ದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಯ ವಸಾಾ ಪ್ಕನಾಗ, ಆರ್್ಬಿಐ ತನು  ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಅಥವಾ ಲಾಭಾಾಂಶದ 

ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಬಂದ ಸವ ಲು  ಮೊತು ವನ್ನು  ಪ್ರ ತಿ ವಷಮ ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  ಆರ್ಥಮಕ ಸಹಾಯಾಥಮವಾಗ 

ಪ್ರವತಿಸುತು ದೆ. 

2. ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯ ಸಮಪ್ಮಕತ್ತ ಮತ್ತು  ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ವಿತರಣಾ ನಿೀತಿಯನ್ನು  ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ಲಸಲು 2013 

ರಲಿಿ  ವೈ.ಎಚ. ಮಾಲೆಗಮ್ (Y H Malegam) ಅವರ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯಲಿ್ಲ  ನಡೆದ RBI 

ಮಂಡಳಿಯ ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಮತಿ ಸಭೆಯು ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಹಣವನ್ನು  ಸಕಾಮರಕೆ್ಕ  ವಗಾಮಯಿಸಲು 

ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿತ್ತು . 

3. ಬಿಮಲ್ ಜಲನ್ ಸಮತಿಯ ಶಿಫ್ರರಸಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗ ಮಿೀಸ್ಲು ನಿಧಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡ5 ರಷ್್ಟ  

ಮತ್ು ವನ್ನು  ಇರಿಸಿಕಳಳ ಲು RBI ನಿಧ್ಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮತಿಯು ಮೀಸಲು ನಿಧಿಯ 

ಪ್ರ ಮಾಣವು ಶೇಕಡ 6.5 ರಿಾಂದ 5.5 ನಡುವೆ ಇರಬೇಕ್ಕಾಂದು ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿತ್ತು . 
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RBI ನ್ ಗಳಿಕೆ: 

1. ಅದರ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನಿೂ  ಸ್ವ ತ್ತು ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ. ಈ ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳು ಇತರ ಕಾಂದರ  

ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳ ಬ್ರಾಂಡ್್ಗಳು ಮತ್ತು  ಖಜಾನ್ನ ಬಿಲ್್ಗಳ ಅಥವಾ ಉನು ತ ಮಟು ದ ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕೃತ 

ಸ್ಯಕುಯ ರಿಟಿಗಳ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲರಬಹುದು ಮತ್ತು  ಇತರ ಕಾಂದರ  ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳಾಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿ 

ರೂಪ್ದಲಿ್ಲರಬಹುದು. 

2. ಸ್ಥ ಳಿೀಯ ರೂಪ್ರಯಿ ಮೌಲಯ ದ ಸ್ಕಾಕರಿ ಬಾಿಂಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಯಕುಯ ರಿಟಿಗಳ ಠೇವಣಿಗಳ 

ಮೇಲಿನ್ ಬಡಿಡ , ಮತ್ತು  ರಾತಿರ ಯಂತಹ ಅಲಾು ವಧಿಯ ಅವಧಿಗೆ ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುವ 

ಸಾಲಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಡ . 

3. ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರದ ಸಾಲಗಳನ್ನು  ನಿವಮಹಿಸಲು 

ಪ್ಡೆಯುವ ನಿವಕಹಣಾ ಕಮಿಷನ್. 

 RBI ನ್ ವೆಚಚ : 

ಕರೆನಿೂ  ನೀಟುಗಳ ಮುದಿಣ ಮತ್ತು  ಅದರ ಸಿಬಬ ಿಂದ ವೆಚಚ . 

ಇದಲಿದೆ, ರಿಸವ್ಸಮ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ದೇಶಾದಯ ಾಂತ ಸಕಾಮರದ ಪ್ರವಾಗ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸಲು ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳಿಗೆ 

ಮತ್ತು  ಈ ಕ್ಕಲವು ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಬ್ರಯ ಾಂಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತ್ತ ಪ್ರರ ಥಮಕ ವಿತರಕರಿಗೆ ಅಾಂಡರ್ ರೈಟ್ 

(underwriting) ಮಾಡಲು ಕಮಷನ್ ಪ್ರವತಿಸುತು ದೆ. 

 

ವಿಷಯಗಳು: ಔದ್ಯ ೀಗಿಕ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು 

. 

2016 ರಿಿಂದ ಭಾರತ್ರೀಯ ಉತಾಪ ದನ ವಲಯದಲಿಿ  ಉದ್ಯ ೀಗ ಕಡಿತ್ಕೆಕ  

ಕಾರಣಗಳೇನ್ನ?  
(Why has Indian manufacturing been losing jobs since 2016?)  

 ಸಂದಭಕ: 

ಆಗಾಗೆು , “ಜಿೀವನ್” ಮತ್ತು  “ಜಿೀವನೀಪ್ರಯ” ಎಾಂಬ ಪ್ದಗಳನ್ನು  ಒಟಿು ಗೆ ಉಲಿೆ ೀಖಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಆದರೆ, ಪ್ರ ಸುು ತ ವಾಯ ಪ್ಕವಾಗ ಹರಡಿರುವ ಈ COVID 19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕವು ಈ ಎರಡು ಪ್ದಗಳ ನಡುವೆ 

ವಯ ತಾಯ ಸವನ್ನು ಾಂಟ್ಟಮಾಡಿದೆ: ಜಿೀವಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸ್ತವ ಉದೆದ ೀಶದಿಂದ ಕೈಗಿಂಡ ಕಿಮಗಳು 

ಜಿೀವನೀಪ್ರಯಕೆಕ  ಭಯಾನ್ಕವೆಿಂದು  ಸಾಬ್ರೀತಾಗಿವೆ. 

  

ಪಿ ಸ್ತು ತ್ ಸ್ನಿು ವೇಶ ಹೇಗಿದೆ? 

ಕೀವಿಡ್ ನ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯು ಬರುವ ಮೊದಲು ಅಜಿೀಮ್ ಪ್ರ ೀಮ್್ಜಿ 

ವಿಶವ ವಿದ್ದಯ ಲಯದ ‘ಉದ್ಯ ೀಗಸ್ಥ  ಭಾರತ್ದ ಸಿಥ ತ್ರಗತ್ರ’ (State of Working India- SWI report 

2021) ವರದ 2021 ರ ಪಿ ಕಾರ ಜಿೀವನೀಪ್ರಯದ ಮೇಲ್ಲನ ಪ್ರಿಣಾಮವು ಇಾಂತಿದೆ. 

SWI ವರದಯ ಪಿ ಕಾರ: 

1. ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗದಿಾಂದ್ದಗ, ಜನರು ತಮಮ  ಔಪ್ಚಾರಿಕ ಉದ್ಯ ೀಗಗಳನ್ನು  

ಕಳೆದುಕಾಂಡಿದ್ದಾ ರೆ, ಮತ್ತು   ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರರ ಸಂಗಕ ಕ್ಕಲಸಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು 

ಒತಾು ಯಿಸಲು ಟಿು ದ್ದಾ ರೆ, ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ಅವರ ಆದ್ದಯದಲಿ್ಲ  ಭಾರಿ ಇಳಿಕ್ಕಯಾಗದೆ. 

2. ಕಳೆದ ಒಾಂದು ವಷಮದಲಿ್ಲ  ಬಡತನದಲಿ್ಲನ ಹಠಾತ್ ಹೆಚಿ ಳ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಲಿ್ಲ  

ಆಶಿ ಯಮವೇನಿಲಿ . 

3. ಮಹಾರಾಷು ರ, ಕರಳ, ತಮಳುನಾಡು, ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ ಮತ್ತು  ದೆಹಲ್ಲ ಉದ್ಯ ೀಗ ನಷು ಕೆ್ಕ  

ಅಸಮಾನವಾಗ ಕಡುಗೆ ನಿೀಡಿವೆ. 
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‘ಭಾರತಿೀಯ ಆರ್ಥಮಕತ್ತಯ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಕಾಂದರ ’ (Centre for Monitoring Indian Economy- CMIE) 

ಮತ್ತು  ‘ಆರ್ಥಮಕ ದತಾು ಾಂಶ ಮತ್ತು  ವಿಶಿ್ನೀಷಣಾ ಕಾಂದರ ’ (Centre for Economic Data and Analysis- 

CEDA) ಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗ ಸಿದಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ವರದಯ ಪಿ ಕಾರ: 

1. ಕಳೆದ ಕ್ಕಲವು ವಷಮಗಳಿಾಂದ, ಕೀವಿಡ್ ಇಲಿದ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲಯೂ ಕ್ಕಡ ಭಾರತಿೀಯ 

ಆರ್ಥಮಕತ್ತಯು ಹದಗೆಡುತಿು ದೆ. 

2. ಆರ್ಥಕಕತೆಯ ಉತಾಪ ದನ 

ವಲಯದಲಿಿ  ಉದ್ಯ ೀಗಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ  51 ದಶಲಕ್ಷದಿಂದ 27 

ದಶಲಕ್ಷಕೆಕ  ಇಳಿದದೆ – ಅಾಂದರೆ, 

ಕವಲ ನಾಲೆು  ವಷಮಗಳ 

ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಅಧಮದಷ್ಟು  ಕಡಿತ! 

3. ಇದಲಿದೆ, ಕೃರ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಉದ್ಯ ೀಗಗಳ 

ಸಂಖ್ಯಯ  ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ದೆ. ಅಷೆು ೀ 

ನಿರಾಶಾದ್ದಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಂದರೆ, 

ಹಣಕಾಸೇತರ ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲನ 

ಉದ್ಯ ೀಗವೂ ತಿೀವರ ವಾಗ ಕುಸಿದಿದೆ. 

  

ಉತಾಪ ದನ ವಲಯದಲಿಿ  ಉದ್ಯ ೀಗದ ನ್ಷ್ ವು ಏಕೆ ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ? 

1.  ಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕವಾಗ, ದೇಶದ ಹೆಚುಚ ವರಿ ಕಾಮಿಕಕ ಬಲವನ್ನು  

ಸ್ದುಪಯೀಗಪಡಿಸಿಕಳುಳ ವ ಉತಾಪ ದನ ವಲಯವು ನ್ಮೂ  ದ್ಡಡ  

ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಭಾರತಿೀಯ ನಿೀತಿ ನಿರೂಪ್ಕರು ಅಭಿಪ್ರರ ಯಪ್ಟಿು ದ್ದಾ ರೆ, ಇಲಿದದದ ರೆ 

ಈ ಹೆಚುಚ ವರಿ ಕಾಮಿಕಕ ಬಲವು ಕೃಷಿಯಲಿಿ  ತಡಗಿರಬಹುದು. 

2. ಉತಾಪ ದನ ವಲಯವು ಹೆಚುಚ ವರಿ ಕಾಮಿಕಕ ಬಲವನ್ನು  ನೇಮಿಸಿಕಳಳ ಲು 

ಸಂಪೂಣಕವಾಗಿ ಸೂಕು ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ, ಏಕ್ಕಾಂದರೆ, ಸೇವಾ ವಲಯಕೆಿ ಾಂತ ಭಿನು ವಾಗ, 

ಉತಾು ದನಾ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ದಯ ವಂತ ಭಾರತಿೀಯ ಯುವಕರನ್ನು  

ನೇಮಸಿಕಳು ಬಹುದು. ಸೇವಾ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ವಿದ್ದಯ ವಂತ ಯುವಕರು ಉತು ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  

ಕೌಶಲಯ  ಮಟು ವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವುದು ಅಗತಯ ವಾಗರುತು ದೆ. 

 ಭಾರತ್ದ ಉತಾಪ ದನ ವಲಯವು ಉದ್ಯ ೀಗಗಳನ್ನು  ಸೃಷ್ಿ ಸ್ತವಲಿಿ  ಏಕೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ? 

1. ಉತಾು ದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ, ಮೊದಲನ್ನಯದ್ದಗ ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಸಿಾ ರ ಹೂಡಿಕ್ಕಯ 

ಅಗತಯ ವಿರುತು ದೆ. 

2. ಉತಾು ದನಾ ವಲಯವು ಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕವಾಗ ಹೆಚಿ್ಚ  ಅಪ್ರಯಕಾರಿಯಾದದುಾ  ಅಾಂದರೆ 

ಭಾರತಿೀಯ ಸಕಾಮರಗಳ ಹೆಚಿ್ಚ  ಹಣದ ಬೇಡಿಕ್ಕಯ (extractive nature)ಪ್ರ ವೃತಿು ಯು ಇದಕೆ್ಕ  

ಕಾರಣ, ಅಥಾಮತ್ ಭರ ಷ್ಯು ಚಾರ, ಪೂರೈಕ್ಕ ಕರತ್ತ ಇತಾಯ ದಿ. 

3. ಅಲಿದೆ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗ, ಭಾರತಿೀಯರು ಉತಾು ದಿತ ಸರಕುಗಳನ್ನು  ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ 

ಬಳಸುತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ತ್ತಲನಾತಮ ಕವಾಗ ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಸೇವಾ ಕೆ್ಕ ೀತರ ದ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿ್ಚ  ಖಚ್ಚಮ 

ಮಾಡುತಾು ರೆ; (ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಭಾರತಿೀಯರು ಸಾಕಷ್ಟು  ಬಡವರಾಗದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಅವರ 

ಹೆಚಿಿ ನ ಆದ್ದಯವನ್ನು  ಆಹಾರಕೆಾ ಗ ಖಚ್ಚಮ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ, ಮೇಲಾಗ, ತಯಾರಿಸಿದ 

ವಸುು ಗಳ ದುರಸಿು  ಮತ್ತು  ನಿವಮಹಣೆಯ ವೆಚಿ ವು ಹೆಚಿ್ಚ ). 

4. ಭಾರತದ ನಿೀತಿಗಳಲಿ್ಲ , ಕಾಮಮಕ- ತಿೀವರ ತ್ತಯ ಅಾಂದರೆ ಹೆಚಿಿ ನ ಕಾಮಮಕ ಬಲವನ್ನು  ಬಯಸುವ 

ಉತಾು ದನಾ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು  ಸಣಣ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಕೈಗಾರಿಕ್ಕಗಳಾಗ ವಗೀಮಕರಿಸಲಾಗುತು ದೆ, 

ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡಿಡ  ಉಾಂಟಾಗುತು ದೆ. 
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5. ರಫುು ಗಳಲಿ್ಲ  ಆಕರ ಮಣಶಿೀಲತ್ತಯನ್ನು  ತೀರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತನು  ತಿೀವರ -ಕಾಮಮಕ 

ತಿೀವರ  ಉತಾು ದನಾ ಉತು ನು ಗಳನ್ನು  ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕ್ಕ ಸರಪ್ಳಿಗಳಲಿ್ಲ  ಸಂಯೀಜಿಸಲು 

ಒತಾು ಯಿಸುತಿು ಲಿ , ಬದಲಾಗ, ಸಾವ ವಲಂಬನ್ನಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ , ಆಮದನ್ನು  ಬದಲ್ಲಸುವ 

ಕಲು ನ್ನಯನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತಿು ದೆ. 

  

ಮಹತಾವ ಕಾಿಂಕಿೆಯ ‘ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ’ (MII) ಉಪಕಿಮ ಮತ್ತು  ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಉತಾಪ ದನ-

ಸಂಬಂಧಿತ್ ರಿ್ಪ ೀತಾೂ ಹಕ (PLI) ಯೀಜನಯ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು: 

ಈ ಉಪ್ಕರ ಮಗಳ ಉದೆಾ ೀಶವು ಮತ್ತು  ಕಾಮಮಕ-ತಿೀವರ ತ್ತಯ ಉತಾು ದನ್ನಯಲಿ , ಆದರೆ ಬಂಡವಾಳ-

ತಿೀವರ ತ್ತಯ ಉತಾು ದನ್ನಯಾಗದೆ. ಇದಲಿದೆ, ಇತಿು ೀಚಿನ ವಷಮಗಳಲಿ್ಲ , ಭಾರತವು ಸವ ಯಂಪೂಣಮತ್ತಯನ್ನು  

ಅಥವಾ ಸಾವ ವಲಂಬನ್ನಯನ್ನು  ಸಾಧಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ ಮತು ಮೆಮ  ರಕ್ಷಣಾತಮ ಕ ವಿಧಾನಕೆ್ಕ  

ಮರಳುತಿು ದೆ. 

  

ಸ್ರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ: 

ಉದ್ಯ ೀಗ ಸೃರ್ಷು ಯ ದೃರ್ಷು ಕೀಣದಿಾಂದ ಭಾರತವು ಎರಡು ರಿೀತಿಯ ಗಂಭಿೀರ ಮತ್ತು  ಅಹಿತಕರ 

ಸನಿು ವೇಶವನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿು ದೆ. ಉತಾು ದನ್ನ ಮತ್ತು  ನಿಮಾಮಣ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳು ಉದ್ಯ ೀಗ ಸೃರ್ಷು ಸುವ ಬದಲು 

ಅವುಗಳನ್ನು  ಕಳೆದುಕಳುು ತಿು ವೆ. ಇದಲಿದೆ, ಕೀವಿಡ್್ನಿಾಂದ ಉಾಂಟಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಾಂದ್ದಗ ಸೇವಾ 

ಉದಯ ಮವು ದ್ಡಡ  ಪ್ರ ಮಾಣದ ಉದ್ಯ ೀಗ ನಷು ವನ್ನು  ಅನ್ನಭವಿಸಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  ಇನು ಷ್ಟು  

ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ. 

 ಈ ಸ್ಮಯದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಭಾರತಿೀಯ ಉತಾು ದನಾ ವಲಯವು ಹಸ ಉದ್ಯ ೀಗಗಳನ್ನು  ಸೃರ್ಷು ಸುವ ಮತ್ತು  ಕೃರ್ಷ ಕ್ಕಲಸದಲಿ್ಲ  

ತಡಗರುವ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಕೌಶಲಯ ರಹಿತ ಕಾಮಮಕ ಬಲವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಳುು ವ ಭಾರತದ ಅತ್ತಯ ತು ಮ 

ಆಶಯವಾಗದೆ. ನಿೀತಿ ನಿರೂಪ್ಕರು ಉತಾು ದನಾ ವಲಯಕೆ್ಕ , ವಿಶೇಷವಾಗ ಅನೌಪ್ಚಾರಿಕ ವಲಯದಲಿ್ಲ  

(ಉದ್ದ MSME) ಲಕೆಾ ಾಂತರ ಹಸ ಉದ್ಯ ೀಗಗಳನ್ನು  ಸೃರ್ಷು ಸಲು ಹೆಚಿಿ ನ ಕಾಮಮಕ ಬಲವನ್ನು  

ಬಯಸುವ ಕಾಮಮಕ-ತಿೀವರ  ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ (Labour intensive Firms) ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಉತು ಮ ಮೂಲಸಕಯಮ ಮತ್ತು  ಸುಲಭವಾದ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳ / ನಿಯಂತರ ಣಗಳ ಮೂಲಕ 

ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

 

 

ಸಾಮಾನ್ಯ  ಅಧ್ಯ ಯನ್ ಪತಿ್ರ ಕೆ –  4 
 

ವಿಷಯಗಳು: ಆಡಳಿತ್ದಲಿಿ  ಸ್ಮಗಿತೆ: ಸಾವಕಜನಿಕ ಸೇವೆಯ ಪರಿಕಲಪ ನ; ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು  

ಪಿ್ರಮಾಣಿಕತೆಯ ತಾತ್ರವ ಕ ಆಧಾರ, ಮಾಹಿತ್ರ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು  ಸ್ಕಾಕರದಲಿಿ  

ಪ್ರರದಶಕಕತೆ, ಮಾಹಿತ್ರಯ ಹಕುಕ , ನೈತ್ರಕ ನ್ಡವಳಿಕೆ, ನಿೀತ್ರ ಸಂಹಿತೆ. 

 

ಅತಂತಿ್  ಕಾಮಿಕಕರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಪಡಿತ್ರವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ: ವರಿಷಾ  ನಯ ಯಾಲಯ: 

(Provide food, rations to stranded workers: SC) 

 ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ವರಿಷಠ  ನಾಯ ಯಾಲಯವು, ದೇಶಾದಯ ಾಂತದ ಎಲಿಾ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಡಿತ್ರ 

ಚೀಟಿಗಳಿಲಿದೆ ಅತಂತಿ್ರಾಗಿರುವ ವಲಸ್ಯ ಕಾಮಿಕಕರಿಗೆ ಒಣ ಪಡಿತ್ರವನ್ನು  ವಿತ್ರಿಸ್ಲು 

ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಸ್ಮುದಾಯ ಅಡಿಗೆಮನಗಳನ್ನು  ಪಿ್ರರಂಭಿಸ್ಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. 
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1. ಇದಕೆಾ ಗ ನಾಯ ಯಾಲಯವು ‘ಆತಮ ನಿಭಮರ ಭಾರತ ಯೀಜನ್ನ’ ಅಥವಾ ಕಾಂದರ  ಸಕಾಮರವು 

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಮಯ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಬಳಸಲು ರಾಜಯ ಗಳ ವಿವೇಚನ್ನಗೆ 

ಬಿಟಿು ದೆ. ವಲಸ್ಯ ಕಾಮಮಕರಿಗೆ ಒಣ ಪ್ಡಿತರವನ್ನು  ಒದಗಸಲು ‘ಆತಮ ನಿಭಮರ ಭಾರತ 

ಯೀಜನ್ನ’ ಯನ್ನು  2020 ರ ಮೇ ಮತ್ತು  ಜೂನ್್ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ವಲಸ್ಯ ಕಾಮಮಕರಿಗಾಗ ವಿವಿಧ ಕಲಾಯ ಣ ಯೀಜನ್ನಗಳು ಮತ್ತು  ಸಮದ್ದಯ ಅಡಿಗೆಮನ್ನಗಳ 

ಸಾ ಳಗಳ ಬಗೆು  “ವಾಯ ಪ್ಕ ಪ್ರ ಚಾರ” ಮಾಡಬೇಕ್ಕಾಂದು ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ನಾಯ ಯಪಿೀಠ 

ನಿದೇಮಶನ ನಿೀಡಿದೆ, ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ಎಲಿಾ  ನಿಗಮತಿಕ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಮ ಪ್ರ ಯೀಜನ 

ದ್ರೆಯುತು ದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ದೇಶಾದಯ ಾಂತ ವಲಸಿಗರು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದ 

ಸವ ಯಂ ಪ್ರ ೀರಿತ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  ಈ ಆದೇಶಗಳನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗದೆ. 

  

ಇದರ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

1. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ವಲಸ್ಯ ಕಾಮಮಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಯಂತರ ಣ ಕಠಡಿಗಳನ್ನು  

ತ್ತರೆಯಲಾಗದೆ ಎಾಂದು ಸಕಾಮರ ನಾಯ ಯಾಲಯಕೆ್ಕ  ತಿಳಿಸಿತ್ತ.ಆದರೆ ಸಿಕೆಿ ಬಿದಾ  ಅಥವಾ 

ಅತಂತರ  ವಲಸ್ಯ ಕಾಮಮಕರಿಗೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು  ಒದಗಸುವುದು ರಾಜಯ ಗಳ 

ಜವಾಬ್ರಾ ರಿಯಾಗದೆ. 

2. ಈಗ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯಯ ಯಾಂದರೆ, ಅಾಂತಹ ಕರ ಮಗಳು ಆಹಾರ ಭದರ ತಾ ಕಾಯಾ ಯಡಿ ಬರುವ 

ವಯ ಕಿು ಗಳು, ಅಾಂದರೆ ಪ್ಡಿತರ ಚಿೀಟಿ ಹಾಂದಿರುವವರನ್ನು  ಮಾತರ  ಒಳಗಾಂಡಿರಬಹುದು. 

3. ಆದ್ದಗೂಯ , ಕ್ಕಲಸಕೆಾ ಗ ಬೃಹತ್ ನಗರಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದು ಸಾ ಳದಿಾಂದ ಇನು ಾಂದು ಸಾ ಳಕೆ್ಕ  

ಅಲೆದ್ದಡುವ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾಮಮಕರಲಿ್ಲ  ಪ್ಡಿತರ ಚಿೀಟಿಗಳು ಇರಬೇಕು 

ಎಾಂಬುದನ್ನು  ನಿರಿೀಕೆಿ ಸಲಾಗುವುದಿಲಿ . 

  

ವಿಷಯಗಳು: ಸಾವಕಜನಿಕ ಆಡಳಿತ್ದಲಿಿ  ಸಾವಕಜನಿಕ / ನಗರಿಕ ಸೇವಾ ಮೌಲಯ ಗಳು 

ಮತ್ತು  ನೈತ್ರಕತೆ: ಸಿಥ ತ್ರ ಮತ್ತು  ತಿಂದರೆಗಳು; ಸ್ಕಾಕರಿ ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸ್ಗಿ 

ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳಲಿಿ  ನೈತ್ರಕ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು  ಸಂದಗಧ ತೆಗಳು. ಮಾಹಿತ್ರ ಹಂಚಕೆ ಮತ್ತು  

ಸ್ಕಾಕರದಲಿಿ  ಪ್ರರದಶಕಕತೆ. 

 

ವೈಮಾನಿಕ ವಿವಾಹ: DGCA  ಖಂಡಿತ್ವಾಗಿಯೂ ಕಿಮ ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು ಎಿಂದು 

ಒತಾು ಯಿಸಿದ ತ್ಜ್ಞರು: 

(Plane wedding: DGCA must take action, say experts:) 

ಸಂದಭಕ: 

ನಗರಿಕ ವಿಮಾನ್ಯಾನ್ ನಿದೇಕಶನಲಯವು (DGCA), ಚಾಟಕಡಕ ಸ್ಯಪ ೈಸ್ ಜೆರ್ಟ 

ವಿಮಾನ್ದ ಹಾರಾಟದ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  161 ಪಿಯಾಣಿಕರು ವೈಮಾನಿಕ ವಿವಾಹ 

ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ  ಪ್ರಲ್ು ಾಂಡು ಕೀವಿಡ ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನು  ಉಲಿಿಂಘಿಸಿರುವ ಬಗೆಗ  ತ್ನಿಖ್ಯ 

ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಕೀವಿಡ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಉಲಿಾಂಘಿಸಿ ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ವಿವಾಹದ 

ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು  ಸಹ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ. ವಧು-ವರರು ವಿವಾಹ ವಿಧಿಗಳನ್ನು  

ಪೂಣಮಗಳಿಸುತಿು ದಾ ಾಂತ್ತ ವಿಮಾನವು ಮಧುರೈನ ಮೀನಾಕೆಿ  ಅಮಮ ನ್ ದೇವಾಲಯದ ಮೇಲೆ 

ಹಾರಾಡಿತ್ತ. 
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1. ಆದರೆ, ವಿಮಾನದಲಿ್ಲ  ವಿವಾಹದ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆಯಲ್ಲರುವ ಕುರಿತ್ತ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ಇರಲ್ಲಲಿ  ಎಾಂದು ಸ್ಯು ೈಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನ ಕಂಪ್ನಿಯು ಹೇಳುತು ದೆ. 

 DGCA ದ ನಿಯಮಗಳು: 

ಮಾಚಮನಲಿ್ಲ , DGCA ಯು, ಎಲಿಾ  ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲಾಾ ಣಗಳು ಮತ್ತು  

ಕಾಂದರ  ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದರ ತಾ ಪ್ಡೆ (CISF) ಗಳಿಗೆ ಹರಡಿಸಿದ ಸುತು ೀಲೆಯಲಿ್ಲ , ಹಾರಾಟದ 

ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಪ್ದೇ ಪ್ದೇ ಎಚಿ ರಿಕ್ಕ ನಿೀಡಿದಾ ರೂ, ಕೀವಿಡ್ -19 ಪೊರ ೀಟೀಕಾಲ್ / 

ನಿಯಮಾವಳಿಗಳನ್ನು  ಉಲಿಾಂಘಿಸುವ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  “ಅಶಿಸಿು ನ್ ಪಿಯಾಣಿಕರು” ಎಾಂದು 

ಘೀರ್ಷಸುವಂತ್ತ ಸುತು ೀಲೆಯಲಿ್ಲ  ತಿಳಿಸಿತ್ತ. 

1. ಇದರಥಮ ಹಾರಾಟದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮಖವಾಡಗಳನ್ನು  ಸರಿಯಾಗ ಧರಿಸದ ಅಥವಾ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಾಂತರದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಪ್ರಲ್ಲಸದ ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರನ್ನು  ಕನಿಷಠ  ಮೂರು 

ತಿಾಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರ ಯಾಣ ನಿಷೇಧದ ಪ್ಟಿು ಯಲಿ್ಲ  (no-fly list) ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

2. ನಿಯಮಗಳನ್ನು  ಉಲಿಿಂಘಿಸ್ತವವರನ್ನು  ಮೂರು ಹಂತ್ಗಳಲಿಿ  ವಿಮಾನ್ ಪಿಯಾಣ 

ನಿಷೇಧ್ದ (no-fly list) ಪಟ್ಿ ಯಲಿಿ  ಸೇರಿಸ್ಬಹುದು: ಮೌಖಕ ನಿಾಂದನ್ನಗೆ ಮೂರು 

ತಿಾಂಗಳು, ದೈಹಿಕ ಹಲಿೆ ಗೆ ಆರು ತಿಾಂಗಳು, ಮತ್ತು  ಮಾರಣಾಾಂತಿಕ ವತಮನ್ನಗೆ ಎರಡು ವಷಮ 

ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿ ನದು. 

3. ಈ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ದೂರು ಸಲಿ್ಲ ಸಿದ ನಂತರ, 

ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಯಾ ಯು ರಚಿಸಿದ ಆಿಂತ್ರಿಕ ಸ್ಮಿತ್ರಯು ಅಪ್ರಾಧದ ಸವ ರೂಪ್ ಮತ್ತು  

ಪ್ರ ಯಾಣಿಕರಿಗೆ ನಿೀಡಬೇಕಾದ ಶಿಕೆ್ಕಯ ಮಟು ವನ್ನು  ನಿಧಮರಿಸುತು ದೆ ಎಾಂದು ನಿಯಮಗಳು 

ತಿಳಿಸುತು ವೆ. 

 ಇತ್ರು ೀಚನ್ ಘಟನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಮಸ್ಯಯ ಗಳು: 

1. ಯಾರೂ ಕ್ಕಡ ಮಖಗವಸುಗಳು ಮತ್ತು  PPE ಕಿಟ್್ಗಳನ್ನು  ಧರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ . 

2. ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಾಂತರವಿಲಿ . 

3. 100 ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಜನರನ್ನು  ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುವುದು. 

4. ಎಲಿಾ  ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಉಲಿಾಂಘನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದು. 

ರಾಮದೇವ್ಸ ವಿರುದಧ  ಕಿಮ ಕೈಗಳಳ ಬೇಕೆಿಂದು ಒತಾು ಯಿಸಿದ IMA: 
(IMA demands action against Ramdev) 

ಸಂದಭಕ: 

ಭಾರತಿೀಯ ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಸಂಘವು, (Indian Medical Association (IMA) COVID-19 ಲಸಿಕ್ಕ ಕುರಿತ್ತ 

ತಪುು  ಮಾಹಿತಿ ನಿೀಡುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ನಿಲಿ್ಲಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತ್ತ ಮತ್ತು  ಅಲ್ೀಪ್ತಿ 

ಮತ್ತು  ಅಲ್ೀಪ್ತಿ ವೈದಯ ರ ಬಗೆು  ಮಾಡಿರುವ ವಿವಾದ್ದತಮ ಕ ಆರೀಪ್ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಬ್ರಬ್ರ 

ರಾಮದೇವ್ಸ ವಿರುದಧ  ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕ್ಕಾಂದು ಒತಾು ಯಿಸಿ ಪ್ರ ಧಾನಿ ನರೇಾಂದರ  ಮೊೀದಿಗೆ ಪ್ತರ  

ಬರೆದಿದೆ. 

  

ಸ್ಮಸ್ಯಯ  ಏನ್ನ? 

ಇತಿು ೀಚಿನ ವಿೀಡಿಯವೊಾಂದರಲಿ್ಲ  ಬ್ರಬ್ರ ರಾಮ್್ದೇವ್ಸ ಅವರು ಕೀವಿಡ್ ನ ಎರಡೂ ಪ್ರ ಮಾಣದ 

ಲಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಅಾಂದರೆ, ಕೀವಿಡ್ ಲಸಿಕ್ಕಯ ಸಂಪೂಣಮ ಡೊೀಸ್ ಗಳನ್ನು  ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡರೂ ಸಹ 

10,000 ವೈದಯ ರು ಮತ್ತು  ಹಲವಾರು ಜನರು ಸಾವನು ಪಿು ದ್ದಾ ರೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದನ್ನು  ನಮಮ  

ಜನಸಾಮಾನಯ ರನ್ನು  ತಲುಪ್ಲು ಮಾಡಲಾಗುತಿು ರುವ ವಾಯ ಕಿಿನೇಷನ್ ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ತಡೆಯುವ 

ಉದೆಾ ೀಶಪೂವಮಕ ಕರ ಮವಾಗ  ನೀಡಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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ಈ ಸ್ಮಯದ ಅವಶಯ ಕತೆ: 

ಪ್ರ ತಿಯಾಂದು ವೈದಯ ಕಿೀಯ ಪ್ದಧ ತಿಯು ನಮಮ  ಸಾವಮಜನಿಕರಿಗೆ ತನು ದೇ ಆದ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತಿು ರುವುದರಿಾಂದ ನಾವು ಎಲಿಾ  ವೈದಯ ಕಿೀಯ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳನ್ನು , ವಿಶೇಷವಾಗ ನಮಮ  

ಭಾರತಿೀಯ ಆಯುವೇಮದ  ಔಷಧ ಪ್ದಧ ತಿಯನ್ನು  ಅಾಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು  ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕು. 

ಆದ್ದಗೂಯ , ವಾಯ ಕಿಿನೇಷನ್ ಕುರಿತ ಅಪ್ಪ್ರ ಚಾರ ಮತ್ತು  ಜನರಲಿ್ಲ  ಭಯವನ್ನು  ಉತು ತಿು  ಮಾಡಲು 

ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನಿೀಡಬ್ರರದು.  

ವಾಯ ಕ್ತೂ ನೇಷನ್ / ಲಸಿಕಾಕರಣ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

ವಾಯ ಕಿಿನೇಷನ್ ಎನ್ನು ವುದು, ನಿಜವಾದ ವೈರಸ್್ನಿಾಂದ ಭವಿಷಯ ದ ಸೀಾಂಕಿನ ಸಂದಭಮದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರ ತಿಕಾಯಗಳನ್ನು  (antibodies) ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿರಕ್ಷಣಾ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯ ಜಿೀವಕೀಶಗಳನ್ನು  ಅಾಂದರೆ 

ವಿಶೇಷ ರೀಗನಿರೀಧಕ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯ ಜಿೀವಕೀಶಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ಚೀದಿಸಲು ಮತ್ತು  

ಸಕಿರ ಯಗಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಒಾಂದು ವಿಧಾನವಾಗದೆ. 

  

 

ವಿಷಯಗಳು: ಖ್ಯಸ್ಗಿ ಮತ್ತು  ಸಾವಕಜನಿಕ ಸಂಬಂಧ್ಗಳಲಿಿ  ನೈತ್ರಕತೆ. 
 

COVID ಪ್ತೀಡಿತ್ ಮನಯ ಮಕಕ ಳಿಗೆ ರ್ಪಲಿೀಸ್ರ ಸ್ಹಾಯ: 
(Kids from COVID-affected households get police help) 
  

ಸಂದಭಕ: 

ಗೌತಮ್ ಬುದಧ  ನಗರದಲಿ್ಲ  ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ ಭಿೀಕರ ಹಾವಳಿ ಮಾಂದುವರೆದಿದೆ ಆ 

ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ರಿೀತಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಉಾಂಟಾಗುತಿು ದೆ. 

1. ಅದರಂತ್ತ, ಯುವ IPS ಅಧಿಕಾರಿಯಬಬ ರು ನೀಯಾಡ ದಲಿ್ಲ  ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತ್ತಯ ಉಸುು ವಾರಿ 

ಹತಿು ರುವ, ಪೊಲ್ಲೀಸ್ ಉಪ್ ಆಯುಕು  (ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತ್ತ) ವೃಾಂದ್ದ ಶುಕಿಾ  – ತಮಮ  

ವಾಯ ಪಿು ಯಲಿ್ಲರುವ ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲಗಳನ್ನು  ಕೀವಿಡ್ ಪಿೀಡಿತ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳ ಮಕೆಳಿಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲು ಬಳಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. ಏಕ್ಕಾಂದರೆ ಕುಟ್ಟಾಂಬದಲಿ್ಲ  ಅಸಹಾಯಕರಾಗ ಉಳಿದಿರುವ ಮಕೆಳು 

ತಮಮ ನ್ನು  ತಾವೇ ಸಂರಕೆಿ ಸಿಕಳು ಬೇಕಾದ ಅನಿವಾಯಮತ್ತಗೆ ಒಳಗಾಗದ್ದಾ ರೆ. 

2. ಜಿಲಿಾ ಸು ತ್ತರ ಗಳಲಿ್ಲ , ಕೀವಿಡ್ 19 ಪ್ರಿೀಕೆ್ಕ  ಮಾಡಿಸಿಕಳು ಲು ಮನ್ನಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕವಾಸ 

ದಲಿ್ಲರುವ ಪೊೀಷಕರ ಮಕೆಳನ್ನು  ಕರೆತರುವಂತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು  ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾ ರೆ, 

ಮಕೆಳಿಗೆ ದಿನಕೆ್ಕ  ಮೂರು ಹತ್ತು  ಊಟ ಒದಗಸುವುದಲಿದೆ ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭವಿಷಯ ವನ್ನು  

ಕಾಪ್ರಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ಈ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದಿಾಂದ್ದಗ ಪೊೀಷಕರನ್ನು  ಕಳೆದುಕಾಂಡ ಮಕೆಳ 

ದತ್ತು  ಸಿವ ೀಕಾರಕೆ್ಕ  ಸಹ ವಯ ವಸ್ಯಾ  ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

3. ಅಾಂತಹ ಕುಟ್ಟಾಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮಾಂದೆ ಬರಬೇಕ್ಕಾಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮಗಳ 

ಮೂಲಕ ಶಿರ ೀಮತಿ ಶುಕಿಾ  ಸವ ಯಂಸೇವಕರನ್ನು  ವಿನಂತಿಸುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಹಲವು 

ಜನರು ಸು ಾಂದಿಸಿದುಾ  ಆ ನಂತರ, ಈಗ ಅವರು ಅಾಂತಹ 35 ಸವ ಯಂಸೇವಕರ ತಂಡವನ್ನು  

ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

ಪೂವಕಭಾವಿ ಪರಿೀಕಿೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿದಯ ಮಾನ್ಗಳು: 
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1. ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಕಾಮಿಕಕ ದನಚರಣೆ: (International Labour Day) 

     ಮೇ 1 ರಂದು ವಿಶಾವ ದಯ ಾಂತ ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಾಮಮಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು  ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

1. ಇದನ್ನು  ಹೆಚಿಾ ಗ ‘ಮೇ ದಿನ’ (May Day) ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಈ ದಿನಾಾಂಕವನ್ನು  ಸಮಾಜವಾದಿ ಮತ್ತು  ಕಮಯ ನಿಸ್ು  ರಾಜಕಿೀಯ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಯ ನ್-ರಾರ್ಷು ರೀಯ 

ಸಂಘಟನ್ನಯ ಆಯೆ  ಮಾಡಿದೆ. 

3. ಈ ದಿನವನ್ನು  ಮೇ 4, 1886 ರಂದು ಚಿಕಾಗೀದ ‘ಒಣಹುಲಿಿನ್ ಮಾರುಕಟ್ೆ ಯಲಿಿನ್ 

ಘಟನಗಳ’ (Haymarket affair) ನನ್ಪ್ತಗಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಸ್ಮುದಿ  ಸೇತ್ತ -2  ಕಾಯಾಕಚರಣೆ: 

1. ಆಮಿಜನಕದ ಅವಶಯ ಕತ್ತಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಸಲು ನಡೆಯುತಿು ರುವ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  

ಮಾಂದುವರಿಸಲು ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಾಪ್ಡೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಮಾಂದರ  ಸೇತ್ತ -2 (Operation 

Samudra Setu-II) ಅನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

2. ಕಳೆದ ವಷಮ, ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಾಪ್ಡೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಷನ್ (Vande Bharat Mission) ನ 

ಅಾಂಗವಾಗ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಮದರ  ಸೇತ್ತವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಮಾಲ್ಲಡ ೀವಿ್ಸ , ಶಿರ ೀಲಂಕಾ 

ಮತ್ತು  ಇರಾನ್್ ಗಳಲಿ್ಲ  ಸಿಲುಕಿದಾ  ಮತ್ತು  ತಾಂದರೆಗೀಡಾಗದಾ  ಸುಮಾರು 4000 (3992) 

ಭಾರತಿೀಯ ಪ್ರ ಜೆಗಳನ್ನು  ದೇಶಕೆ್ಕ  ಕರೆತರಲಾಗತ್ತು . 

 

3. ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಾಕಚರಣೆ ಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಶಸ್ು ಿ  ಪಡೆಗಳಿಗೆ ತ್ತತ್ತಕ ಆರ್ಥಕಕ ಅಧಿಕಾರ: 

1. ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ಸುು ತ ಕೀವಿಡ್ -19 ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗದ ವಿರುದಧ  ಹೀರಾಡುವ ಪ್ರ ಯತು ದಲಿ್ಲ  

ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳನ್ನು  ಸಶಕು ಗಳಿಸಲು ವಿಶೇಷ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ 

ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಾಂಗ ಅವರು ಸಶಸು ರ ಪ್ಡೆಗಳಿಗೆ ತ್ತತ್ತಮ ಆರ್ಥಮಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ನಿೀಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

2. ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗಗಳ ವಿರುದಧ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಪ್ರ ಯತು ಗಳಿಗೆ ಬೆಾಂಬಲ ನಿೀಡಲು 

ಅಗತಯ ವಾದ ವಿವಿಧ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಯಮಗಳನ್ನು  ಒದಗಸುವುದರ ಜತ್ತಗೆ ಕಾವ ರಂಟೈನ್ 

ಸಲಭಯ ಗಳು / ಆಸು ತ್ತರ ಗಳನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು  ನಿವಮಹಿಸುವುದು, ಉಪ್ಕರಣಗಳು / 

ವಸುು ಗಳು / ಸಾಮಗರ ಗಳು / ಅಾಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು  ಉಪ್ಕರಣಗಳ ದುರಸಿು  ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಕೈಗಳು ಲು ತ್ತತ್ತಮ ಆರ್ಥಮಕ ಅಧಿಕಾರವು ಸಹಾಯಮಾಡುತು ದೆ. 

4. ಸಂವಿಧಾನ್ದ 311 ನೇ ವಿಧಿ: (Article 311) 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಜಮಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಿಮ ೀರದ ಸಕಾಮರಿ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು  ಯಾವುದೇ ತನಿಖ್ಯಯಿಲಿದೆ 311 ನೇ ವಿಧಿ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ವಜಾಗಳಿಸಲಾಗದೆ. 

1. ಭಾರತ್ದ ಸಂವಿಧಾನ್ದ 311 ನೇ ವಿಧಿಯು ಒಕೆ್ಕ ಟ ಸಕಾಮರ ಅಥವಾ ರಾಜಯ  ಸಕಾಮರದ 

ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿು ರುವ ವಯ ಕಿು ಯನ್ನು  ವಜಾಗಳಿಸುವುದು 

ಅಥವಾ ತ್ತಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಆ ವಯ ಕಿು ಯ ಸೇವಾ ಶ್ನರ ೀಣಿಯಲಿ್ಲ  ಕಡಿತಗಳಿಸುವುದರ 

ಕುರಿತ್ತ ಹೇಳುತು ದೆ. 

2. ಆಟಿಕಕಲ್ 311 (2) ರ, ಉಪವಿಧಿ (ಸಿ), ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ರಾಷು ರಪ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ರಾಜಯ ಪ್ರಲರು, 

ರಾಜಯ ದ ಸುರಕ್ಷತ್ತಯ ಹಿತದೃರ್ಷು ಯಿಾಂದ ಅಾಂತಹ ತನಿಖ್ಯ ನಡೆಸುವುದು ಸ್ತಕು ವಲಿ  ಎಾಂದು 

ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ತೃಪಿು ಪ್ಟು ರೆ, ವಯ ಕಿು ಯ ವಿರುದಧ ದ ಆರೀಪ್ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ವಿಚಾರಣೆ 

ನಡೆಸುವುದನ್ನು  ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು. 

5. P -8 I ಗಸ್ತು  ವಿಮಾನ್: (P-8 I patrol aircraft) 

1.  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಆರು ‘P -8 I ಗಸುು  ವಿಮಾನ’ಗಳನ್ನು  ಭಾರತಕೆ್ಕ  

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕು  ಸಂಸಾಾ ನವು 

ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ ನಿೀಡಿದೆ. 

2. P -8 I ವಿಮಾನವು ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಾಪ್ಡೆಗಾಗ ಬೀಯಿಾಂಗ 

ತಯಾರಿಸಿದ ದಿೀಘಮ-ಶ್ನರ ೀಣಿಯ ಬಹುಪ್ಯೀಗ ಕಡಲ ಗಸುು  

ವಿಮಾನವಾಗದೆ. 

3. ಪಿ -8 ಐ ವಿಮಾನವು ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು  

ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಜಲ ಭಾಗವನ್ನು  ರಕೆಿ ಸಲು ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗದೆ. 
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4. ಇದನ್ನು  ಜಲಾಾಂತಗಾಮಮ ವಿರೀಧಿ ಯುದಧ , ಗುಪ್ು ಚರ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗಳು, ಕಡಲಗಸುು , 

ಕಣಾು ವಲು ಮತ್ತು  ವಿಚಕ್ಷಣ ಕಾಯಾಮಚರಣೆಗಳಲಿ್ಲ  ಬಳಸಬಹುದು. 

 

6. ಕೊ ೈಲೀಫ್ರಸ್ ದೀಪ್ರಕ್ತ: (Xylophis deepaki) 

1.  ‘ಕಿ್ಕ ೈಲ್ೀಫಿಸ್ ದಿೀಪ್ರಕಿ’ ತಮಳುನಾಡಿನಲಿ್ಲ  

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ ಪ್ತ್ತು ಯಾದ ಹಾವಿನ ಹಸ ಪ್ರ ಭೇದವಾಗದೆ. 

2. ಇದು ಕವಲ 20 ಸ್ಯಾಂ.ಮೀ ಉದಾ ದ ಸಣಣ  

ಹಾವಾಗದುಾ , ಪ್ರ ಕಾಶಮಾನವಾದ ಚಮಮವನ್ನು  / 

ಚಮಮದ ಮೇಲೆ ವಣಮ ವೈವಿಧಯ ತ್ತಯ 

ಮಾಪ್ಕಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

3. ‘ಮರದ ಹಾವುಗಳಿಗೆ’ (Wood snakes) ಸಾ ಳವಕಾಶ 

ಕಲ್ಲು ಸಲು ಹಸ ಉಪ್ವಗಮ ಕಿ್ಕ ೈಲ್ೀಫಿನ್ನಯನ್ನು  

(Xylophiinae)  ರಚಿಸುವಲಿ್ಲ  ವಹಿಸಿದ ಪ್ರ ಮಖ 

ಪ್ರತರ ಕೆಾ ಗ ಸರಿೀಸೃಪ್ ವಿಜಾಾ ನಿ ದಿೀಪ್ಕ್ ವಿೀರಪ್ು ನ್ 

ಅವರ ಗೌರವಾಥಮ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಈ ಹಾವಿನ 

ಪ್ರ ಭೇದಕೆ್ಕ  ಇಡಲಾಗದೆ. 

4. ‘ಮರದ ಹಾವುಗಳು’ ನಿರುಪ್ದರ ವಿಗಳು, ನ್ನಲ ಅಗೆತದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬಂದ ಬರುವ 

ಜಿೀವಿಗಳು, ಇವುಗಳು ಹಲಗಳಲಿ್ಲ  ನ್ನಲ ಅಗೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು  ಪ್ಶಿಿ ಮ ಘಟು ದ ಕಾಡುಗಳಲಿ್ಲನ 

ಮರದ ದಿಮಮ ಗಳ ಕ್ಕಳಗೆ ಕಂಡುಬರುತು ವೆ. 

7. ವಿಶವ  ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ  ದನ್: (World Press Freedom Day) 

1.  ಪ್ರ ತಿ ವಷಮ, ಮೇ 3, ‘ವಿಾಂಡ್್ಹೀಕ್ ಘೀಷಣೆ’ 

(Declaration of Windhoek) ಯ 

ವಾರ್ಷಮಕೀತಿ ವವನ್ನು  ‘ವಿಶವ  ಪ್ತಿರ ಕಾ ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ದಿನ’ 

ಎಾಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಯುನ್ನಸೆ ೀ ಸಾಮಾನಯ  ಸಮೆಮ ೀಳನದ ಶಿಫ್ರರಸಿನ 

ಅನವ ಯ ವಿಶವ ಸಂಸ್ಯಾ ಯ ಸಾಮಾನಯ  ಸಭೆಯು 1993 ರ 

ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್ ನಲಿ್ಲ  ‘ವಿಶವ  ಪ್ತಿರ ಕಾ ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ದಿನ’ ದ 

ಆಚರಣೆಯನ್ನು  ಘೀರ್ಷಸಿತ್ತ. 

3. ವಿಶವ  ಪ್ತಿರ ಕಾ ಸಾವ ತಂತರ ಯ  ದಿನದ ವಿಷಯ – 2021: 

“ಸಾವಕಜನಿಕ ಒಳಿತ್ರಗಾಗಿ ಮಾಹಿತ್ರ” 

          (Theme: “Information as a Public Good”) 
 

8. ವರುಖ್: (Vorukh) 

1.  ಇದು ಉತು ರ ತಜಕಿಸಾು ನದಲಿ್ಲರುವ ‘ಜಮೊೀಟ್’ 

(jamoat), ಆಗದೆ. (ರಷಯ ನ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ  ಸಮದ್ದಯ 

ಎಾಂದಥಮ). ‘ವೊರುಖ್ ಜಾಮೊೀಟ್’ ಕಿಗಮಸಾು ನ್್ನಿಾಂದ 

ಸುತ್ತು ವರೆದಿರುವ ಹರವಲಯವಾಗದೆ ಮತ್ತು  

ಇದು ಸ್ತಘ್ದದ  (Sughd) ಪ್ರ ದೇಶದ ಇಸ್್ ರಾ ನ್ಗರದ 

ಒಾಂದು ಭಾಗವಾಗದೆ. 

2. ‘ಜಾಮೊೀಟ್’ ಗಳು ಮಧಯ  ಏಷ್ಯಯ ದ ತಜಕಿಸಾು ನದಲಿ್ಲ , 

ಕೀಮಗಳು ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆಗಳಂತ್ತಯ ಮೂರನೇ 

ಹಂತದ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳಾಗವೆ. 

ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

ಕ್ತಗಿಕಸಾು ನ್ ಮತ್ತು  ತ್ಜಿಕ್ತಸಾು ನ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಗಡಿ-ಉದವ ಗು ತೆ. 

  

9. ಪತಿ್ ಕತ್ಕರನ್ನು  ‘ಮುಿಂಚೂಣಿ COVID-19 ಯೀಧ್ರು’ ಎಿಂದು ಘೀಷಿಸಿದ ಒಡಿಶಾ: 

(Odisha declares journalists as ‘frontline COVID-19 warriors’) 



 
insightsonindia.com 

 180 
     INSIGHTSIAS SIMPLIFYING IAS EXAM PREPARATION 

  

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಒಡಿಶಾ ಮಖಯ ಮಂತಿರ  ನವಿೀನ್ ಪ್ಟಾು ಯಕ್ ಅವರು ರಾಜಯ ದಲಿ್ಲನ  ಕಾಯಮನಿರತ 

ಪ್ತರ ಕತಮರನ್ನು  ‘ಫರ ಾಂಟಿೆ ೈನ್ ಕೀವಿಡ್ -19 ಯೀಧರು’ ಎಾಂದು ಘೀರ್ಷಸಿದ್ದಾ ರೆ ಮತ್ತು  ನವೆಲ್ 

ಕರೀನವೈರಸ್ ಸೀಾಂಕಿನಿಾಂದ ಪ್ರರ ಣ ಕಳೆದುಕಾಂಡ ಪ್ತರ ಕತಮರ ಕುಟ್ಟಾಂಬಕೆ್ಕ  15,00,000 ರೂ. 

ಗಳ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ನಿೀಡುವುದ್ದಗ ಘೀರ್ಷಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

 

10. ಕಚನ್ ಜನ್ತೆ (Kachin People): 

1. ಅವರು ಉತು ರ ಮಾಯ ನಾಮ ರ್್ನ ಕಚಿನ್ ರಾಜಯ ದ ಕಚಿನ್ ಬೆಟು ಗಳಲಿ್ಲ  

ಮತ್ತು  ನ್ನರೆಯ ಚಿೀನಾದ ಯುನಾು ನ್ ಪ್ರರ ಾಂತಯ  ಮತ್ತು  ಈಶಾನಯ  

ಭಾರತದ ಅಸಿಾ ಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಸಿಸುವ 

ಜನಾಾಂಗೀಯ ಗುಾಂಪುಗಳ ಒಕೆ್ಕ ಟವಾಗದ್ದಾ ರೆ. 

2. ‘ಕಾಚಿನ್ ಜನತ್ತ’ ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ನು  ಹೆಚಿಾ ಗ ಚಿೀನಾದ ಜಿಾಂಗ್ಪೊೀ 

(Jingpo) ಜನರ ಮಖಯ  ಉಪ್ ವಗಮದ್ಾಂದಿಗೆ ವಿನಿಮೇಯವಾಗ 

(interchangeably) ಬಳಸಲಾಗುತು ದೆ. 

ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

ಮಾಯ ನಾಮ ರ್್ನ ಮಲ್ಲಟರಿ ಸಕಾಮರದ ವಿರುದಧ ದ ಪ್ರ ತಿಭಟನ್ನಗಳು ಕಾಚಿನ್ ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ದೇಶದ 

ಇತರೆಡೆಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾಂದುವರೆದಿದೆ. 

11. ಸೂತಿ್  ಮಾದರಿ (SUTRA model): 

 ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ಕೀವಿಡ್-ಪ್ಥವನ್ನು  ಊಹಿಸಲು ಕಾನ್ನು ರ ಮತ್ತು  ಹೈದರಾಬ್ರದ್್ನ ಐಐಟಿ 

ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು ‘ಒಳಗಾಗುವ (susceptible),ಪತೆು ಹಚಚ ಲಾಗದ (Undetected), ಪರಿೀಕಿ್ತ ಸಿದ 

(Tested), (ಪ್ರಸಿಟಿವ್ಸ) ಮತ್ತು  ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ವಿಧಾನ್’ (Removed Approach) (SUTRA) 

ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಬಳಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಕೀವಿಡ್ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕದ -ಪ್ಥವನ್ನು  ಊಹಿಸಲು ಈ ಮಾದರಿಯು ಮೂರು ಮಖಯ  

ನಿಯತಾಾಂಕಗಳನ್ನು  ಬಳಸುತು ದೆ. 

1. ಮದಲ ಮಾನ್ದಂಡವನ್ನು  ಬ್ರೀಟಾ (beta) ಅಥವಾ ಸಂಪ್ಕಮ ದರ ಎಾಂದು 

ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ, ಇದು ಸೀಾಂಕಿತ ವಯ ಕಿು ಯು ಒಾಂದು ದಿನಕೆ್ಕ  ಎಷ್ಟು  ಜನರಿಗೆ ಸೀಾಂಕು 

ಹಾಡುತಾು ನ್ನ ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಅಳೆಯುತು ದೆ. ಇದು R0 ಮೌಲಯ ಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದು ಸೀಾಂಕಿತ 

ವಯ ಕಿು ಯಿಾಂದ ಸೀಾಂಕಿನ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ವೈರಸ್ ಸೀಾಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಇತರ ಜನರ ಸಂಖ್ಯಯ . 

2. ಎರಡನಯ ಮಾನ್ದಂಡವೆಿಂದರೆ ‘ಪಿವೇಶ’ / ತ್ಲುಪ್ಪವುದು ಇದು ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗಕೆ್ಕ  

ಒಡಿಡ ಕಳುು ವ ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮಟು ವನ್ನು  ಅಳೆಯುತು ದೆ. 

3. ಮೂರನಯ ಮಾನ್ದಂಡವೆಿಂದರೆ ‘ಎಪ್ತೂ ಲಾನ್’ (epsilon), ಇದು ಪ್ತ್ತು ಯಾದ ಮತ್ತು  

ಪ್ತ್ತು ಯಾಗದ ಪ್ರ ಕರಣಗಳ ಅನ್ನಪ್ರತವಾಗದೆ. 

12. ಮೂಹೆಕನ್ ಯೀಗ ಮಾಯ ರ್ಟ: (Moorhen Yoga Mat) 

1.  ಇದು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ವಿಘಟಿಸ್ಲಪ ಡುವ ಮತ್ತು  

ಸಾವಯವ ಗಬಬ ರವಾಗಿ ಪರಿವತ್ರಕತ್ವಾಗುವ 

ಯೀಗ ಮಾಯ ರ್ಟ (ಚಾಪೆ) ಆಗದುಾ  ಇದನ್ನು  

ನಿೀರಿನಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಯುವ ಹಯಸಿಿಂತ್ (water 

hyacinth) ಎಾಂಬ ಸಸಯ ದಿಾಂದ ಅಸಿಾ ಾಂ ರಾಜಯ ದ 

ಮೀನ್ನಗಾರಿಕಾ ಸಮದ್ದಯದ 6 ಜನ 

ಯುವತಿಯರು ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

2. ಇದು ಈ ಜಲ ಸಸಯ ವನ್ನು  ನಿರುಪ್ಯುಕು  

ವಸುು ವಿನಿಾಂದ ಒಾಂದು ಸಂಪ್ತಾು ಗ 

ಪ್ರಿವತಿಮಸಬಲಿದು. 

ಹಿನು ಲೆ: 
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ಹಯಸಿಿಂತ್ ಜಲ ಸ್ಸ್ಯ ಗಳಿಿಂದ ಸಂಪ್ತು ನ್ನು  ಸೃರ್ಷು ಸಲು 6 ಹುಡುಗಯರ ನೇತೃತವ ದ ಕನಸು ಎಾಂಬ 

ಅಥಮವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುವ ‘ಸಿಮಾಿಂಗ್’ (Simang) ಎಾಂಬ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದಿರುವ ಇಡಿೀ 

ಮಹಿಳಾ ಸಮದ್ದಯವನ್ನು  ಒಳಗಳುು ಲು, ಭಾರತ ಸಕಾಮರದ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ 

ಇಲಾಖ್ಯಯ (DST) ಅಧಿೀನದಲಿ್ಲರುವ ಸಾವ ಯತು  ಸಂಸ್ಯಾಯಾದ ನತ್ಕ ಈಸ್್  ಸ್ಯಿಂಟರ್ ಫಾರ್ 

ಟೆಕಾು ಲಜಿ ಅಪಿ್ತಕೇಷನ್ ಅಿಂಡ ರಿೀಚ (North East Centre for Technology Application and 

Reach -NECTAR) ನ ಉಪ್ಕರ ಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 

  

13. ಭಾರತ್ರೀಯ SARS-CoV-2 ಜಿೀನೀಮಿಕ್ ಕನೂ ೀಟಿಕಯಾ (INSACOG): 

     (Indian SARS-CoV-2 Genomic Consortia) 

1.  INSACOG ಅನ್ನು  2020 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ಇದು 10 ಲಾಯ ಬ್್ಗಳನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

2. ಬಹು- ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ನಿಯಮತವಾಗ SARS-CoV-2 ನಲಿ್ಲನ 

ಜಿೀನೀಮಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತಿೀಯ SARS-CoV-2 

ಜಿೀನೀಮಕಿ್  ಒಕೆ್ಕ ಟದ ಒಟಾು ರೆ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗದೆ. 

3. ಈ ಪ್ರ ಮಖ ಸಂಶೀಧನಾ ಒಕೆ್ಕ ಟವು ಭವಿಷಯ ದಲಿ್ಲ  ಸಂಭಾವಯ  ಲಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತು ದೆ. 

  

14. ಜ್ವಗತ್ರಕ ನವಿನ್ಯ ತಾ ಪ್ರಲುದಾರಿಕೆ (GIP):(Global Innovation Partnership)  

 

ಗಿೀಬಲ್ ಇನು ೀವೇಶನ್ ಪ್ರಟ್್ಮನರ್್ಶಿಪ್ (GIP) ಕುರಿತ್ತ ಭಾರತ ಮತ್ತು  ಯುನೈಟೆಡ್ 

ಕಿಾಂಗ್ಡಮ್ ನಡುವಿನ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ ಪ್ತರ ಕೆ್ಕ  (ಒಪ್ು ಾಂದಕೆ್ಕ ) ಕಾಂದರ  ಕಾಯ ಬಿನ್ನಟ್ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಿದೆ, ಇದು 

ಹಿಾಂದಿನಿಾಂದಲೂ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗರುತು ದೆ. 

1. GIP ಭಾರತದ ನಾವಿನಯ ಕಾರರಿಗೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ತಮಮ  ಆವಿಷೆ್ಯ ರಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಹಸ ಮಾರುಕಟೆು ಗಳನ್ನು  

ಒದಗಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಾವಿನಯ ಕಾರರನ್ನು  ಸಾವ ವಲಂಬಿಗಳನಾು ಗ ಮಾಡುತು ದೆ. 

2. GIP- ಆವಿಷೆ್ಯ ರಗಳು ಸುಸಿಾ ರ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಗುರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳ (SDG) ಮೇಲೆ 

ಕಾಂದಿರ ೀಕರಿಸುತು ವೆ, ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ಫಲಾನ್ನಭವಿ ರಾಷು ರಗಳು ತಮಮ  ಸುಸಿಾ ರ ಅಭಿವೃದಿಧ  

ಗುರಿಗಳನ್ನು  ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತು ದೆ. 

3. ಮೂಲಭೂತ ಹಣಕಾಸು, ಅನ್ನದ್ದನ, ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ತಾಾಂತಿರ ಕ ಬೆಾಂಬಲದ ಮೂಲಕ, ಈ 

ಸಹಭಾಗತವ ವು ಭಾರತಿೀಯ ಉದಯ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ನಾವಿೀನಯ ಕಾರರಿಗೆ ತಮಮ  ನಾವಿೀನಯ ತ್ತ 

ಅಭಿವೃದಿಧ  ಪ್ರಿಹಾರಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಶಿೀಲ ರಾಷು ರಗಳಿಗೆ ವಿಸು ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

4. GIP ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಆಯೆಮಾಡಿದ ಆವಿಷೆ್ಯ ರಗಳು ಸುಸಿಾ ರ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಗುರಿಗಳ ಸಾಧನ್ನಯನ್ನು  

ವೇಗಗಳಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಳಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಜನಸಂಖ್ಯಯ ಗೆ ಪ್ರ ಯೀಜನವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. ಈ 

ರಿೀತಿಯಾಗ, ಫಲಾನ್ನಭವಿ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ಸಮಾನ ಮತ್ತು  ಅಾಂತಗಮತ ಉದೆಾ ೀಶಗಳನ್ನು  

ಸಾಧಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

5. GIP ಮಕು  ಮತ್ತು  ಅಾಂತಗಮತ ಇ-ಮಾರುಕಟೆು ಯನ್ನು  (E-BAAZAR) ಸಹ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುತು ದೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಮಾರುಕಟೆು ಗಳ ನಡುವೆ ನಾವಿೀನಯ ತ್ತಯ 

ವಗಾಮವಣೆಯಾಗುತು ದೆ. ಈ ದಿಕೆಿ ನಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಪ್ರ ಯತು ಗಳನ್ನು  ನಿರಂತರವಾಗ ನಿಣಮಯಿಸಲು 

ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಪ್ರರದಶಮಕತ್ತ ಮತ್ತು  ಉತು ರದ್ದಯಿತವ ವನ್ನು  

ಉತ್ತು ೀಜಿಸುತು ದೆ. 

15. ಫೇಸ್್ಬುಕ್್ನ್ ಮೇಲಿವ ಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿ:  (Facebook’s Oversight Board) 

1.  ಈ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  ಸವ ತಂತರ  ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗ ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗದೆ, ವೇದಿಕ್ಕಯಲಿ್ಲ  

ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು  ಪೊೀಸ್ು  ಮಾಡಲು ಅನ್ನಮತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅದನ್ನು  

ತ್ತಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ನು  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಇದು ಫೇಸ್್ಬುಕ್್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 
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2. ಫೇಸ್್ಬುಕ್್ನ ಹರತಾಗ, ಅದರ ಬಳಕ್ಕದ್ದರರು ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಈ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಹ 

ಉಲಿೆ ೀಖಸಬಹುದು. ಮಂಡಳಿಯ ನಿಧಾಮರಗಳು ಫೇಸ್್ಬುಕ್್ನ ಮೇಲೆ ಬ್ರಧಯ ಸಾ ವಾಗವೆ. 

3. ಈ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು  2018 ರಲಿ್ಲ  ಘೀರ್ಷಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಅಧಿಕೃತವಾಗ 2020 ಅಕು ೀಬರ್ 

22 ರಂದು ತನು  ಕ್ಕಲಸವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. 

4. ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಾವ ತಂತರ ಯ ವನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳು ಲು, ಫೇಸ್್ಬುಕ್ 

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗದ ಟರ ಸ್ು  ಅನ್ನು  $130 ಮಲ್ಲಯನ್ ಆರಂಭಿಕ ಹಣದ್ಾಂದಿಗೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತ, ಈ 

ಮೊತು ವು ಅಧಮ ದಶಕಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಕಾಲ ಮಂಡಳಿಯ ನಿವಮಹಣಾ ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಭರಿಸಲು 

ಸಾಕಾಗಬಹುದು ಎಾಂದು ನಿರಿೀಕೆಿ ಸಲಾಗದೆ. 

5. ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನ್ನನ್ನ ಸಂಸ್ಯಾಯಾದ ಬೇಕರ್ ಮೆಕ್ಕಾಂಜಿ (Baker McKenzie) ನಿವಮಹಿಸುತಿು ರುವ 

ಶಿಫ್ರರಸು ಪೊೀಟಮಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯ ತವ ಕೆಾ ಗ ಯಾರಾದರೂ 

ಅಭಯ ರ್ಥಮಯನ್ನು  ನಾಮನಿದೇಮಶನ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

ಜನವರಿ 7 ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯ ಮ ನ್ನಟ್್ವಕ್ಮ, ಅಾಂದಿನ ಯು.ಎಸ್. ಅಧಯ ಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ  ಟರ ಾಂಪ್ 

ರನ್ನು  ತಮಮ  ವೇದಿಕ್ಕಯಿಾಂದ ನಿಬಮಾಂಧಿಸಲು ತ್ತಗೆದುಕಾಂಡ ನಿಧಾಮರವನ್ನು  ಫೇಸ್್ಬುಕ್್ನ 

ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣಾ ಮಂಡಳಿಯು ಎತಿು ಹಿಡಿದಿದೆ. 

16. ದಹಿಾ  ಅಣೆಕಟ್ು  (Dahla Dam): 

1. ಇದು ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನದ ಎರಡನೇ ಅತಿದ್ಡಡ  ಅಣೆಕಟ್ಟು . 

2. ತಿಾಂಗಳುಗಳ ಭಿೀಕರ ಹೀರಾಟದ ನಂತರ ತಾಲ್ಲಬ್ರನ್ ಅದನ್ನು  

ವಶಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

3. ಇದು ಅಫ್ರಾ ನಿಸಾು ನದ ಕಂದಹಾರ್ ಪ್ರರ ಾಂತಯ ದಲಿ್ಲದೆ. 

4. ಅಗಮಾಂಡಾಬ್ ನದಿಗೆ (Arghandab River) ಅಡಡ ಲಾಗ ದಹಿಾ  

ಅಣೆಕಟ್ಟು ನ್ನು  ನಿಮಮಸಲಾಗದೆ. 

 

17. ಕಬಾಸ್ತರ ಕುಡಿನಿೀರ್:(Kabasura Kudineer) 

1. ಕಬ್ರಸುರಾ ಕುಡಿನಿರ್ ಸಾಮಾನಯ  ಉಸಿರಾಟದ 

ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  ಆರೀಗಯ ಕರವಾಗಡಲು ಸಿದಧ  

ಸಂಪಿದಾಯದ ವೈದಯ  

ಪದಧ ತ್ರಯ ವೈದಯ ರು ಬಳಸುವ ಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ 

ಸ್ತತರ ವಾಗದೆ. 

2. ಇದು ಗಡಮೂಲ್ಲಕ್ಕಗಳ ಮಶರ ಣವಾಗದುಾ , ಶುಾಂಠಿ, 

ಪಿಪ್ರು ಲ್ಲ, ಲವಂಗ, ಸಿರುಕನೀರಿಯ ಬೇರು, 

ಮೂಲಂಗ ಬೇರು, ಕಡುಕೆ್ಕ ೈ, ಅಜೆವ ೈನ್ ಮತ್ತು  

ಇತರ ಅನೇಕ ಗಡಮೂಲ್ಲಕ್ಕಗಳ ಒಣ 

ಪ್ದ್ದಥಮಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿರುತು ದೆ. 

3. ಈ ಎಲಿಾ  ವಸುು ಗಳನ್ನು  ಪುಡಿಮಾಡಿ 

ನಿೀರಿನಾಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ನಂತರ ಅದರ ಆರಂಭಿಕ 

ಪ್ರ ಮಾಣವನ್ನು  ನಾಲೆ ನೇ ಒಾಂದು ಭಾಗ 

ಉಳಿದಿರುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ ಕಷ್ಯಯ 

ತಯಾರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಸಂದಭಕ: 

ದೇಶದಲಿ್ಲ  ಕೀವಿಡ್ ಸೀಾಂಕಿನ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯನ್ನು  ತಿೀವರ ವಾಗ ಎದುರಿಸಲು ಆಯುಷ್ 

ಸಚಿವಾಲಯವು ತನು  ಪ್ರಲ್ಲ ಗಡಮೂಲ್ಲಕ್ಕಗಳ ಆಯುವೇಮದ  ಔಷಧಿಗಳಾದ ಆಯುಷ್ -64 ಮತ್ತು  

ಕಬ್ರಸುರಾ ಕುಡಿನಿರ್ ಅನ್ನು  ಕೀವಿಡ್ ಸೀಾಂಕಿತ ರೀಗಗಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ರಾಷು ರವಾಯ ಪಿ 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುತಿು ದೆ. 
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18. ಇ-ಸಂಜಿೀವನಿ ಒಪ್ತಡಿ:(e-Sanjeevani OPD) 

1.  ಇ-ಸಂಜಿೀವನಿ ಒಪಿಡಿ (e-Sanjeevani OPD) ಭಾರತ 

ಸಕಾಮರದ ಮೊಹಾಲ್ಲಯ ಸ್ಯಾಂಟರ್ ಫ್ರರ್ ಡೆವಲಪ್್ಮೆಾಂಟ್ 

ಆಫ್ ಅಡಾವ ನಿ್ ಡ  ಕಂಪೂಯ ಟಿಾಂಗ (C-DAC) ಆಶರ ಯದಲಿ್ಲ  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದ ಭಾರತ ಸಕಾಮರದ ಪ್ರ ಮಖ 

ಟೆಲ್ಲಮೆಡಿಸಿನ್ ವೇದಿಕ್ಕಯಾಗದೆ. 

2. ಇದು ಭಾರತಿೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಮಾಲ್ೀಚನ್ನ 

ಒದಗಸುತು ದೆ. 

 

19. ಪ್ಪಲಾಯರ್ ಸ್ಮುದಾಯ:(Pulayar Community) 

1. ಪುಲಾಯರ್, ಪುಲಯ, ಅಥವಾ ಹಲೆಯ ಅಥವಾ ರ್ಚರಮಾರ್ ಕರಳ, ಕನಾಮಟಕ ಮತ್ತು  

ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಮಳುನಾಡು ಅಥವಾ ತಮಳುಕಂನಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರ ಮಖ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಗುಾಂಪುಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ದಗದೆ. 

2. ಪುಲಯ ಸಮದ್ದಯವು ಅದರ ಸಂಗೀತ, 

ಕರಕುಶಲತ್ತ ಮತ್ತು  ಕ್ಕಲವು ನೃತಯ ಗಳಿಗೆ 

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗದೆ, ಇದರಲಿ್ಲ  ಕೀಲಂ-ತ್ತಲಿಾಳ 

(Kōlam-thullal (a mask dance which is part of 
their exorcism rituals) and Mudi-āttam or hair-

dance)(ಅವರ ಭೂತಾರಾಧನ್ನಯ ಭಾಗವಾಗರುವ 

ಮಖವಾಡ ನೃತಯ ) ಮತ್ತು  ಮಡಿ-ಅಟು ಮ್ 

ಅಥವಾ ಕ್ಕದಲು-ನೃತಯ . 

3. ಮಹಾತ್ೂ  ಅಯಯ ಿಂಕಳಿ (1863-1941) 

ಅವರನ್ನು  ಪ್ಪಲಯ ರಾಜ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

ಸಂದಭಕ: 

ಸಾ ಳಿೀಯ ದೇವತ್ತ ವಿೀರಪ್ಟು ಣ ರ (Vairapattan) ವಾರ್ಷಮಕ ಉತಿ ವವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲು ತ್ಮಿಳುನಡಿನ್ 

ಅಣಾಣ ಮಲೈ ಹುಲಿ ಮಿೀಸ್ಲು ವಾಯ ಪ್ತು ಯಳಗಿನ್ ಪುಲಯರ್ ಸಮದ್ದಯದ ಎರಡು ಬುಡಕಟ್ಟು  

ಪಂಗಡಗಳು (ಕಟ್ು ಪಟ್ಿ  ಮತ್ತು  ಕುಜಿಪಟ್ಿ ) ಸಿದಧ ತ್ತಗಳನ್ನು  ನಡೆಸುತಿು ವೆ. 

20. ಸಿನಬಂಗ್ ಪವಕತ್ (Mount Sinabung): 

 ಈ ಪ್ವಮತವು ಇಾಂಡೊೀನೇಷ್ಯಯ ದಲಿ್ಲದೆ. ಸುಮಾರು 400 ವಷಮಗಳ 

ಕಾಲ ಸುಪ್ು ವಾಗದಾ  ಜಾವ ಲಾಮಖಯು ನಂತರ 2010 ರಲಿ್ಲ  ಇದು 

ಸಫ ೀಟಗಾಂಡಿತ್ತ, ಅಾಂದಿನಿಾಂದ ಇದು ಸಕಿರ ಯ 

ಜಾವ ಲಾಮಖಯಾಗದೆ. 

ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಸಿನಾಬಂಗ ಪ್ವಮತ ಸಫ ೀಟಗಾಂಡಿದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಇಾಂಡೊೀನೇಷ್ಯಯ ವು, “ರಿಾಂಗ ಆಫ್ ಫೈರ್” ಅಥವಾ ‘ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರ 

ಪ್ಟಿು ’(Circum-Pacific Belt) ಯಲಿ್ಲರುವ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗ ಅನೇಕ 

ಸಕಿರ ಯ ಜಾವ ಲಾಮಖಗಳು ಇಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುತು ವೆ. ಇದಲಿದೆ, ಈ 

ಪ್ರ ದೇಶವು ಭೂಕಂಪ್ ಪಿೀಡಿತ ಪ್ರ ದೇಶದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುತು ದೆ. 

 

21. ಬದಿನಥ್ ಧಾಮ್: 

ಉತು ರಾಖಂಡದ ಬದಿರ ನಾಥ್ ಧಾಮ್ ಅನ್ನು  ಸಾಮ ಟ್ಮ ಆಧಾಯ ತಿಮ ಕ ನಗರ (spiritual smart city) ವನಾು ಗ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಲು ಸಾವಮಜನಿಕ ವಲಯದ 5 ತೈಲ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು (PSUs) 100 ಕೀಟಿ ರೂ. ನಿೀಡುವುದ್ದಗ 

ತಿಳಿಸಿವೆ. 
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1. ಅಭಿವೃದಿಧ  ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ಕಗಳಲಿ್ಲ  ನದಿ ಒಡುಡ ಗಳ ನಿಮಾಮಣ, ಎಲಿಾ  ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಹನ 

ಮಾಗಮಗಳ ನಿಮಾಮಣ, ಸೇತ್ತವೆ ನಿಮಾಮಣ, ಅಸಿು ತವ ದಲಿ್ಲರುವ ಸೇತ್ತವೆಗಳ ಸುಾಂದರಿೀಕರಣ, 

ವಸತಿ ಸಕಯಮಗಳಾಂದಿಗೆ ಗುರುಕುಲ ಸಲಭಯ ಗಳ ಸಾಾ ಪ್ನ್ನಮಾಡುವುದು ಇತಾಯ ದಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. 

2. ಈ ಕಾಯಮಗಳ ವೆಚಿ ವನ್ನು  ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತಮಮ  ಕಾಪೊಮರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ರಾ ರಿ (CSR) 

ನಿಧಿಯಿಾಂದ ಭರಿಸುತು ವೆ. 

ಬದಿನಥ್ ಧಾಮ್ ನ್ ಭೌಗೀಳಿಕತೆ: 

ಬದಿರ ನಾಥ್ ಅಲಕಾನಂದ ನದಿಯ ದಡದಲಿ್ಲರುವ ಗವಾಕಲ್ ಹಿಮಾಲಯದಲಿ್ಲದೆ. ನಗರವು ನಿೀಲಕಂಠ 

ಶಿಖರದಿಂದ 9 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಪೂವಕಕೆಕ  (6,596 ಮಿೀ), ನ್ರ್ ಮತ್ತು  ನರಾಯಣ್ ಪವಕತ್ಗಳ ನ್ಡುವೆ ಇದೆ. 

ಬದಿರ ನಾಥ್ ನಂದಾ ದೇವಿ ಶಿಖರದಿಂದ ವಾಯುವಯ ಕೆಕ  62 ಕ್ತ.ಮಿೀ ಮತ್ತು   ರಿಷಿಕೇಶದಿಂದ 301 ಕ್ತ.ಮಿೀ 

ದೂರದಲಿಿದೆ. 

 

22.  ಡಿ ಗ್ 2-ಡಿಯೀಕ್ತೂ -ಡಿ-ಗಿ್ಲಕೀಸ್ (2-DG): (Drug 2-deoxy-D-glucose (2-DG) 

1.  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಭಾರತಿೀಯ ಔಷಧ ಮಹಾ ನಿಯಂತರ ಕರು (Drug Controller General of India– 

DCGI) ಡಿಆರ್್ಡಿಒನ 2-ಡಿಜಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು  ಸಾಮಾನಯ ದಿಾಂದ ಗಂಭಿೀರವಾದ ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ ಕೀವಿಡ್ -19 ರೀಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತಿ್ತಯಾಗ ತ್ತತ್ತಮ ಬಳಕ್ಕಗೆ ಅನ್ನಮತಿ 

ನಿೀಡಿದೆ. 

2. 2-ಡಿಜಿ ಆಸು ತ್ತರ ಗೆ ದ್ದಖಲಾದ ರೀಗಗಳಿಗೆ ವೇಗವಾಗ ಚೇತರಿಸಿಕಳು ಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಪೂರಕ ಆಮಿಜನಕದ ವಿತರಣೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ಅವಲಂಬನ್ನಯನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತು ದೆ. 

3. 2-ಡಿಯೀಕಿಿ -ಡಿ-ಗಿೂಕೀಸ್ (2-ಡಿಜಿ) ಔಷಧಿಯನ್ನು  ಹೈದರಾಬ್ರದ್ ಮೂಲದ ಡಾ.ರೆಡಿಡ ಸ್ 

ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯಗಳ ಸಹಯೀಗದ್ಾಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೀಧನ್ನ ಮತ್ತು  ಅಭಿವೃದಿಧ  ಸಂಸ್ಯಾ ಯ 

(DRDO) ಪ್ರ ಯೀಗಾಲಯವಾದ ನ್ನಯ ಕಿಿಯರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು  ಅಲೈಡ್ ಸೈನಿ ಸ್ (Institute of 

Nuclear Medicine and Allied Sciences (INMAS) ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದೆ. 

23.  ಶುವುಯಾ  ಡೆಸ್ಟಿಕ: (Shuvuuia deserti) 

1.  ಇದು 70 ದಶಲಕ್ಷ ವಷಮಗಳ ಹಿಾಂದೆ ಜಿೀವಿಸಿದಾ  ಸಣಣ  ಹಕೆಿಯಂತಹ ರಾತಿರ ಯ ಡೈನೀಸಾರ್್ ಆಗದೆ. 

2. ಇದು ಕಿರ ಟೇಶಿಯಸ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಫೆಸ್ಯಾಂಟ್ ಆಕಾರದ, 

ಎರಡು ಕಾಲ್ಲನ ಡೈನೀಸಾರ್ ಆಗತ್ತು  ಮತ್ತು  ಇದು ಒಾಂದು ಸಣಣ  ಸಾಕು 

ಬೆಕೆಿ ನ ಗಾತರ ದಷ್ಟು  ತೂಗುತಿು ತ್ತು . 

3. ಇದು ಬದುಕಲು ಅತ್ತಯ ತು ಮ ರಾತಿರ  ದೃರ್ಷು  ಮತ್ತು  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಶರ ವಣ 

ಸಾಮಥಯ ಮವನ್ನು  ಬಳಸಿಕಾಂಡಿತ್ತು . 

4. ಅದರಲಿ್ಲ , ಮಾಾಂಸಾಹಾರಿ ಡೈನೀಸಾರ್್ಗಳಂತ್ತ, ಬಲವಾದ ದವಡೆಗಳು 

ಮತ್ತು  ಮೊನಚಾದ ಹಲಿು ಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲಿ , ಮತ್ತು  ಇದು 

ವಿಶೇಷವಾಗ ಹಕೆಿಯಂತಹ ತ್ತಳುವಾದ ತಲೆಬುರುಡೆ ಮತ್ತು  ಅಕೆಿ  

ಧಾನಯ ಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಸಣಣ  ಹಲಿು ಗಳನ್ನು  ಹಾಂದಿತ್ತು . 

 

24. ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ ದನ್:(National Technology Day) 

ಭಾರತವು ಮೇ 11 ಅನ್ನು  ‘ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ತಂತಿ್ಜ್ವಾ ನ್ ದನ್’ ಎಾಂದು ಆಚರಿಸುತು ದೆ. 

ಈ ದಿನವನ್ನು  ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೇ 11, 1999 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್ತ, ಇದು ಭಾರತಿೀಯ 

ವಿಜಾಾ ನಿಗಳು, ಎಾಂಜಿನಿಯರ್್ಗಳ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಮತ್ತು  ತಾಾಂತಿರ ಕ ಸಾಧನ್ನಗಳನ್ನು  ಸಮ ರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು  

ಹಾಂದಿದೆ. 

ಈ ವಷಕದ ರ್ಥೀಮ್ /ವಿಷಯ: “ಸುಸಿಾ ರ ಭವಿಷಯ ಕೆಾ ಗ ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ”. (Science and 

Technology for a Sustainable Future). 

ಮಹತ್ವ : 

1. ಮೇ 11, 1998 ರಂದು, ಭಾರತವು ಪೊೀಖ್ಯರ ನ್್ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರಮಾಣ್ಣ ಬ್ರಾಂಬ್್ಗಳನ್ನು  ಯಶಸಿವ ಯಾಗ 

ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಸಿತ್ತ. 
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2. ರ್ಪೀಖಿ್ಯನ್- II ಎಿಂಬ ಕಾಯಾಕಚರಣೆಯಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ತನು  ಶಕ್ತು  -1 ಎಿಂಬ ಪರಮಾಣು 

ಕಿ್ತ ಪಣಿಯನ್ನು  ಯಶಸಿವ ಯಾಗ ಪ್ರಿೀಕೆಿ ಸಿತ್ತ. ಇದನ್ನು  ಆಪರೇಷನ್ ಶಕ್ತು  ಎಾಂದೂ ಸಹ 

ಹೆಸರಿಸಲಾಗದೆ. 

3. ಅದೇ ದಿನ, ಭಾರತವು ತಿ್ರಶ್ರಲ್ ಕಿ್ತ ಪಣಿಯನ್ನು  (ಮೇಲೊ ೈಯಿಿಂದ ಆಕಾಶಕೆಕ  

ಚಮುೂ ವ ಕಡಿಮೆ ವಾಯ ಪ್ತು ಯ ಕಿ್ತ ಪಣಿ- surface to air short range missile) ಮತ್ತು  

ಸ್ಥ ಳಿೀಯವಾಗಿ ನಿಮಿಕಸಿದ ಮದಲ ವಿಮಾನ್ವಾದ ‘ಹಂಸ್ -3’ ಅನ್ನು  ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ 

ಪರಿೀಕಿ್ತ ಸಿತ್ತ. 

25. ವಿಶವ  ಆಹಾರ ಪಿ ಶಸಿು : (World Food Prize) 

ಭಾರತಿೀಯ ಮೂಲದ ಜಾಗತಿಕ ಪೌರ್ಷು ಕತಜೆಾ   ಡಾ. ಶಕುಾಂತಲಾ ಹರಕ್ ಸಿಾಂಗ ಥೈಲಿೆ ು ಡ್ (Dr 

Shakuntala Haraksingh Thilsted) ಅವರು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು  ಆಹಾರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳಿಗೆ ಸಮಗರ , 

ಪೌರ್ಷಠ ಕಾಾಂಶ-ಸ್ತಕ್ಷಮ  ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಅಭೂತಪೂವಮ 

ಸಂಶೀಧನ್ನಗಾಗ ಪ್ರ ತಿರ್ಷಠ ತ  “ವಿಶವ  ಆಹಾರ ಪ್ರ ಶಸಿು ” 2021 ಅನ್ನು  ಜಯಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

‘ವಿಶವ  ಆಹಾರ ಪಿ ಶಸಿು ’ ಬಗೆಗ : 

ವಿಶವ ದ ಆಹಾರ ಗುಣಮಟು , ಪ್ರ ಮಾಣ ಅಥವಾ ಲಭಯ ತ್ತಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವ 

ಅಭಿವೃದಿಧ ಯನ್ನು  ಸುಧಾರಿಸುವ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದ ವಯ ಕಿು ಗಳ ನಿದಿಮಷು  ಸಾಧನ್ನಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು 

ನಿೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ತಯ ತು ಮ ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಪ್ರ ಶಸಿು  ವಿಶವ  ಆಹಾರ ಪ್ರ ಶಸಿು . 

1. ಪಿ ಶಸಿು ಯ ವಾಯ ಪ್ತು ಗೆ ಒಳಪಟ್  ಪಿದೇಶಗಳು: ಸಸಯ , ಪ್ರರ ಣಿ ಮತ್ತು  ಮಣಿಣ ನ ವಿಜಾಾ ನ; ಆಹಾರ 

ವಿಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನ; ಪೌರ್ಷಠ ಕಾಾಂಶ, ಗಾರ ಮೀಣಾಭಿವೃದಿಧ  ಸೇರಿದಂತ್ತ ವಿಶವ  ಆಹಾರ 

ಪೂರೈಕ್ಕಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳು. 

2. ಅಹಕತೆ: ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಯಾವುದೇ ಜನಾಾಂಗಗಳು, ಧಮಮಗಳು, ರಾರ್ಷು ರೀಯತ್ತಗಳು ಅಥವಾ 

ರಾಜಕಿೀಯ ನಂಬಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆ ಉತು ಮ ಕ್ಕಲಸ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕಿು ಗೂ ಇದನ್ನು  

ನಿೀಡಬಹುದು. 

3. ನ್ಗದು ಬಹುಮಾನ್: $2,50,000. 

4. 80ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು  ಖ್ಯಸಗ ವಯ ಕಿು ಗಳನ್ನು  ದ್ದನಿಗಳಾಗ ಒಳಗಾಂಡಿರುವ ವಿಶವ  

ಆಹಾರ ಪಿ ಶಸಿು  ಪಿ ತ್ರಷ್ಠಾ ನ್ವು ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. 

5. ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1970 ರಲಿ್ಲ  ನಬೆಲ್ ಶಾಾಂತಿ ಪ್ರ ಶಸಿು  ವಿಜೇತರಾದ, ಡಾ. ನಮಕನ್ ಇ. 

ಬಲಾಕಗ್ (Norman E. Borlaug) ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಕೃರ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಮಾಡಿದ ಕ್ಕಲಸಕೆಾ ಗ 

ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡರು. ಅವರನ್ನು  ಹಸಿರು ಕಿಾ ಿಂತ್ರಯ ಪ್ತತಾಮಹ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

6. ವಿಶವ  ಆಹಾರ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  1986 ರಲಿಿ  ‘ಜನ್ರಲ್ ಫುಡ 

ಕಾರ್ಪಕರೇಷನ್’ ನ್ ಪಿ್ರಯೀಜಕತ್ವ ದ್ಿಂದಗೆ ರಚಸ್ಲಾಯಿತ್ತ. 

7. ಇದನ್ನು  “ಆಹಾರ ಮತ್ತು  ಕೃಷಿ ಕಿೆ ೀತಿ್ ದ ನಬೆಲ್ ಪಿ ಶಸಿು ” ಎಾಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

8. ಈ ಪಿ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 1987 ರಲಿಿ  ಪರಿಚಯಿಸ್ಲಾಯಿತ್ತ, ಭಾರತದ ಹಸಿರು 

ಕಾರ ಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಡಾ.ಎಿಂ.ಎಸ್. ಸಾವ ಮಿನಥನ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪ್ಡೆದ 

ಮೊದಲ್ಲಗರಾಗದ್ದಾ ರೆ. 

26. ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ, ದಾದಯರು ಮತ್ತು  ಶುಶಿ್ರಷಕ್ತಯರ ದನ್: 

      (International Nurses and Midwives Day) 

1.  ಇದನ್ನು  ಪ್ರ ತಿ ವಷಮ ಮೇ 12 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಈ ವಷಕದ ರ್ಥೀಮ್: ದ್ದದಿಯರು: ಮನು ಡೆಸಲು ಒಾಂದು ಧವ ನಿ – ಭವಿಷಯ ದ ಆರೀಗಯ  

ರಕ್ಷಣೆಗಾಗ ಒಾಂದು ದೃರ್ಷು . (A Voice to Lead-A Vision for Future Healthcare). 

3. ಇದನ್ನು  1965 ರಲಿ್ಲ  ಇಾಂಟನಾಯ ಮಷನಲ್ ಕೌನಿಿ ಲ್ ಆಫ್ ನಸಮಸ್ (ICN) ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. 

4. ಈ ದಿನವನ್ನು  ಪ್ರ ಸಿದಧ  ನಸ್ಮ ‘ಫಿ್ರ ರೆನಿ್  ನೈಟಿಾಂಗೇಲ್’ ಅವರ ಜನಮ ದಿನದಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

5. ‘ಫಿ್ರ ರೆನಿ್  ನೈಟಿಾಂಗೇಲ್’ ಒಬಬ  ಇಾಂಗಿ ಷ್ ನಸ್ಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಕಿ ಮತ್ತು  

ಸಂಖ್ಯಯ ಶಾಸು ರಜ್ಞರಾಗದಾ ರು. ಕಿರ ಮಯ ಯುದಧ ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ , ಆಧುನಿಕ ಶುಶ್ರರ ಷೆಯ 

ಆಧಾರಸು ಾಂಭವಾಗರುವ ಮೂಲಕ, ದ್ದದಿಯರ ವಯ ವಸಾಾ ಪ್ಕರಾಗ ಮತ್ತು  ತರಬೇತ್ತದ್ದರರಾಗ 

ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಖ್ಯಯ ತಿಯನ್ನು  ಗಳಿಸಿದರು. 
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27. ಭಾರತ್ದ ಮದಲ ಒಲಿಿಂಪ್ತಕ್ ಬೌಿಂಡ ಫೆನ್ೂ ರ್ ಭವಾನಿ ದೇವಿ: 

1. ಸಬೆರ್ ಫೆನಿ ರ್ (Sabre Fencer- ಕತಿು ವರಸ್ಯ) ಭವಾನಿ ದೇವಿ ಒಲಿಿಂಪ್ತಕ್ 

ಕಿ್ತ ೀಡಾಕ್ಕಟಕೆಕ  ಅಹಕತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಇತ್ರಹಾಸ್ ನಿಮಿಕಸಿದ 

ಮದಲ ಭಾರತ್ರೀಯ ಸ್ಬೆರ್ ಫೆನ್ೂ ರ್ ಎಾಂಬ ಹೆಗು ಳಿಕ್ಕಗೆ 

ಪ್ರತರ ರಾಗದ್ದಾ ರೆ. 

2. ಈ ವಷಮದ ಮಾಚ್್ಮನಲಿ್ಲ  ನಡೆದ ಬುಡಾಪ್ಸ್ು  ವಿಶವ ಕಪ್ ನಂತರ, 

ಹಾಂದ್ದಣಿಕ್ಕಯ ಅಧಿಕೃತ ಶ್ನರ ೀಯಾಾಂಕ (Adjusted Official Ranking- 

AOR) ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕೀಟಾವನ್ನು  ಜಯಿಸಿದರು. 

 

 

28. ಇಿಂಡಿಕೇಟಿವ್ಸ ನೀರ್ಟೂ  (ಸೂಚಕ ಟಿಪಪ ಣಿಗಳು): 

1.  ಇದು ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್ಮ ವೆಬ್್ಸೈಟ್್ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾದ ಹಸ ವೈಶಿಷು ಯ ವಾಗದೆ. 

2. ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಧಾಮರಗಳ ಸಂಕೆಿಪ್ು  ಸಾರಾಾಂಶವನ್ನು  ‘ಸುಲಭವಾಗ ಅಥಮಮಾಡಿಕಳುು ವ 

ಸವ ರೂಪ್’ದಲಿ್ಲ  ಒದಗಸುವುದು ಇದರ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗದೆ. 

3. ನಾಯ ಯಾಲಯದ ತಿೀಪುಮಗಳ ಬಗೆು  ಉತು ಮ ಜಾಾ ನವನ್ನು  ಪ್ಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಮಾಧಯ ಮ 

ವಯ ಕಿು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾವಮಜನಿಕರಿಗೆ ಇದು ಉಪ್ಯುಕು  ಸಂಪ್ನ್ನಮ ಲವಾಗ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. 

29. ಪಂಜ್ವಬ್ ನ್ 23ನೇ ಜಿಲಿೆಯಾಗಿ ಮಲೆರ್ ಕೀಟಿಾ : 

 ಮಲೆರ್ ಕೀಟಿಾ  ವನ್ನು  ಸವ ತಂತರ  ಜಿಲಿೆ  ಎಾಂದು ಘೀರ್ಷಸಬೇಕ್ಕಾಂದು ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು  

ಮಸಿಿಾಂ ಸಮದ್ದಯದವರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಾಂದ ಒತಾು ಯಿಸುತಿು ದಾ ರು. ನಗರದಲಿ್ಲ  ಮಸಿಿಾಂ ಜನಸಂಖ್ಯಯ  

ಪ್ರ ಧಾನವಾಗದೆ. 

30. ಗೀವಾ ಮಾಯ ರಿಟೈಮ್ ಸಿಿಂರ್ಪೀಸಿಯಮ್ (GMS) – 2021:(Goa Maritime Symposium) 

1.  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ‘GMS -21’ ಅನ್ನು  ಭಾರತಿೀಯ ನೌಕಾಪ್ಡೆಯು ಗೀವಾದ ನೇವಲ್ ವಾರ್ ಕಾಲೇಜಿನ 

ಆಶರ ಯದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸಿತ್ತು . 

2. ಈ ಕಾಯಮಕರ ಮವನ್ನು  ವಚ್ಚಮವಲ್ ಮೊೀಡ್್ನಲಿ್ಲ  ನಡೆಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಹಿಾಂದೂ 

ಮಹಾಸಾಗರದ 13 ದೇಶಗಳ ನೌಕಾ ಪ್ರ ತಿನಿಧಿಗಳು ಆನ್್ಲೈನ್್ನಲಿ್ಲ  ಭಾಗವಹಿಸಿದಾ ರು. 

3. ಕಾಯಮಕರ ಮದಲಿ್ಲ  ಭಾರತ, ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶ, ಕಮೊರಸ್, ಇಾಂಡೊೀನೇಷ್ಯಯ , ಮಡಗಾಸೆ ರ್, 

ಮಲೇಷ್ಯಯ , ಮಾಲ್ಲಡ ೀವಿ್ಸ , ಮಾರಿಷಸ್, ಮಾಯ ನಾಮ ರ್, ಸಿೀಶ್ನಲಿ್ , ಸಿಾಂಗಾಪುರ, ಶಿರ ೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು  

ಥೈಲಾಯ ಾಂಡ್ ಸೇರಿವೆ. 

4. GMS-21 ರ ವಿಷಯವು “ಕಡಲ ಸುರಕ್ಷತ್ತ ಮತ್ತು  ಉದಯೀನ್ನಮ ಖ ಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕವಲಿದ 

ಬೆದರಿಕ್ಕಗಳು: ಹಿಾಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲನ ನೌಕಾಪ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಸಕಿರ ಯ ಪ್ರತರ  ವಹಿಸುವ 

ಪ್ರಿಸಿಾ ತಿಗಳು”. 

ಮಹತ್ವ : ಹಿಾಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರವು 21 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಯಮತಂತರ ದ ಭೂದೃಶಯ ದ 

ಕಾಂದರ ಬಿಾಂದುವಾಗರುವುದರಿಾಂದ, ಈ ಸ್ಯಮನಾರ್ ಕಡಲ ವಲಯದಲಿ್ಲ  ಸಾಮಾನಯ  ಆಸಕಿು ಯ ವಿಷಯಗಳ 

ಕುರಿತ್ತ ಕಾಯಮತಂತರ ಗಳು, ನಿೀತಿಗಳು ಮತ್ತು  ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನ ಕಾಯಮವಿಧಾನಗಳನ್ನು  

ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ಪ್ರತರ  ಹಾಂದಿರುವ ಮಧಯ ಸಾ ಗಾರರನ್ನು  ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ರಚನಾತಮ ಕ 

ಪ್ರತರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುತು ದೆ. 

31. ಕೆಿಂಪ್ಪ-ಕ್ತವಿಯ ಸಿ್ಯ ೈಡರ್: (Red-eared slider) 

1.  ಕ್ಕಾಂಪು ಕಿವಿಯ ಸಿ್ಯ ೈಡರ್ (ಆಮೆಯ) (ಟಾರ ರ್ಚಮಸ್ ಸೆಿ ರಪ್ರು  

ಎಲೆಗನಿ್ -Trachemys scripta elegans) ಈ ನಾಮಕರಣವನ್ನು  

ಅದರ ಕಿವಿಗಳ ಬಳಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಕಾಂಪು ಪ್ಟೆು ಗಳು ಮತ್ತು  
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ಯಾವುದೇ ಮೇಲೆಮ ೈಯಿಾಂದ ನಿೀರಿಗೆ ವೇಗವಾಗ ಚಲ್ಲಸುವ ಸಾಮಥಯ ಮದಿಾಂದ್ದಗ ಪ್ಡೆದುಕಾಂಡಿದೆ. 

2. ಮೂಲತಃ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು  ಉತು ರ ಮೆಕಿಿಕದಲಿ್ಲ  ಕಂಡುಬರುವ ಅಾಂದರೆ ಈ ದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಸಾ ಳಿೀಯವಾಗರುವ ಈ ಆಮೆ ಅದರ ಸಣಣ  ಗಾತರ , ಸುಲಭ ನಿವಮಹಣೆ ಮತ್ತು  ತ್ತಲನಾತಮ ಕವಾಗ 

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಿಾಂದ್ದಗ ಅತಯ ಾಂತ ಜನಪಿರ ಯ ಸಾಕು ಪ್ರರ ಣಿ (Pet) ಆಗದೆ. 

3. ಈ ಆಮೆಗಳು ವೇಗವಾಗ ಬೆಳೆಯುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಸಾ ಳಿೀಯ ಪ್ರ ಭೇದಗಳಿಗೆ ತಿನು ಲು ಏನನ್ನು  

ಬಿಡುವುದಿಲಿ . 

ಸಂದಭಕ: 

ಆಕರ ಮಣಕಾರಿಯಾದ ಕ್ಕಾಂಪು ಕಿವಿಯ ಸಿ್ಯ ೈಡರ್ ಗಳನ್ನು  ಮದ್ದಾ ದ ಸಾಕುಪ್ರರ ಣಿಗಳಾಗ ಇಟ್ಟು ಕಳುು ವ 

ಜನರು    ಈ ಆಮೆಗಳನ್ನು  ನೈಸಗಮಕ ಜಲಮೂಲಗಳಲಿ್ಲ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಗ 29 ಸಾ ಳಿೀಯ ಜಾತಿಯ 

ಆಮೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಯಕಾರಿಯಾಗ ಪ್ರಿವತಮನಗಳು ಬಹುದು ಎಾಂದು ಹಪೇಮಟೀಲಜಿಸ್ು  ಗಳು ಅಾಂದರೆ 

ಸರಿಸೃಪ್ ತಜ್ಞರು (Herpetologists) ಎಚಿ ರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

32. ವಿಿಂಚ್ಕೀಿಂಬ್ ಎಿಂದರೇನ್ನ?(What is Winchcombe?) 

1.  ಇದು ಒಾಂದು ಉಲೆಾ ಶಿಲೆ (Meteorite) ಆಗದೆ. 

2. ಫೆಬರ ವರಿ 2021 ರಲಿ್ಲ , ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಾಂಗಡ ಮ್ ನ ಗಿೌಸ್ಯಸು ರ್್ಶೈರ್್ನಲಿ್ಲರುವ ‘ವಿಾಂಚ್್ಕಂಬ್’ 

(Winchcombe) ಎಾಂಬ ನಗರದ ಭೂ ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿ್ಲ ,‘Winchcombe meteorite’ ನ ಒಾಂದು 

ಭಾಗವು ಬಿದಿಾ ತ್ತ. 

3. ಇದು ಮಾಂದಿನ ವಾರದಿಾಂದ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಇತಿಹಾಸ ವಸುು  ಸಂಗರ ಹಾಲಯದಲಿ್ಲ       

ಪ್ರ ದಶಮನಗಳು ಲ್ಲದೆ. 

ಉಲೆೆ (Meteoroid), ಉಲೆಾ ಶಿಲೆ(Meteor) ಮತ್ತು  ಉಲೆಾ ಶಿಲೆ (Meteorite)  ನಡುವಿನ ವಯ ತಾಯ ಸವು ವಸುು  

ಇರುವ ಸಾ ಳವನ್ನು  ಹರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಬೇರೇನ್ನ ಅಲಿ : 

1. ಉಲೆೆ ಗಳು ಬ್ರಹಾಯ ಕಾಶದಲಿ್ಲ  ಇರುವ ವಸುು ಗಳಾಗದುಾ  ಅವು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿಾಂದ ಹಿಡಿದು 

ಕೆು ದರ ಗರ ಹ ಗಳವರೆಗೆ ವಿಸಾು ರವನ್ನು  ಹಾಂದಿರುತು ವೆ ಮತ್ತು  ಅವು ಸ್ತಯಮನ ಸುತು  ಸುತ್ತು ತು ವೆ. 

2. ಉಲೆಾ ಶಿಲೆ ಭೂಮಯ ವಾತಾವರಣಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ವೇಶಿಸುವಾಗ ಉಲೆೆ  ಆವಿಯಾದ್ದಗ, ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  

ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಆಪಿು ಕಲ್ ಘಟನ್ನಯನ್ನು  ಉಲೆಾ ಶಿಲೆ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ, ಇದನ್ನು  

‘ಬಿೀಳುವ ನಕ್ಷತರ ’ ಎಾಂದೂ ಕರೆಯುತಾು ರೆ. 

3. ಉಲೆಾ ಶಿಲೆ, ಇದು ಭೂಮಯ ವಾತಾವರಣಕೆ್ಕ  ಪ್ರ ವೇಶಿಸಿ ಭೂಮಯ ಮೇಲೆಮ ೈಯಲಿ್ಲ  

ಅಪ್ು ಳಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು  ಉಲೆಾ ಶಿಲೆ ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

33. ಸ್ಬಡ ಲುಸ್ಯಪ್ೂ  ನಿೀಲಗಿರಿಯನಿೂ ಸ್:(Subdoluseps nilgiriensis) 

 ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ,ಕಯಮತೂು ರಿನ ಅನೈಕಟಿು  ಬೆಟು ಗಳಲಿ್ಲ  

ಪ್ತ್ತು ಯಾದ ಇದು ಏಷಯ ನ್ ಗಾರ ಯ ಸಿಲ್ ಸೆಿ ಾಂಕ್ (Asian gracile 

skink) ನ ಹಸ ಪ್ರ ಭೇದವಾಗದೆ. 

1. ಸೆಿ ಾಂಕ್ (Skink), ಒಾಂದು ರಿೀತಿಯ ಸರಿೀಸೃಪ್ ಜಿೀವಿ, 

ಅದು ‘ಹಲಿ್ಲ  ವಗಮ’ದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ಬರುತು ದೆ. 

2. ಈ ಪ್ರ ಭೇದವು ಕಳೆದ ಸಹಸರ ಮಾನದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ  

ಭಾರತದ ಮಖಯ  ಭೂಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಪ್ತ್ತು ಯಾದ 

ಮೂರನೇ ಸೆಿ ಾಂಕ್ ಪ್ರ ಭೇದವಾಗದೆ. 

3. ಈ ಸರಿೀಸೃಪ್ವು, ಸುಮಾರು 7 ಸ್ಯಾಂ.ಮೀ ತ್ತಳು ಗನ ದೇಹವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ ಮತ್ತು  ಇದು ಮರಳು 

ಕಂದು ಬಣಣ ದ್ದಾ ಗದೆ. ಸೆಿ ಾಂಕ್ ನ ಕೈ ಮತ್ತು  ಕಾಲುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಗೀಚರಿಸುವುದಿಲಿ , 

ಆದಾ ರಿಾಂದ ಇದು ಹಾವಿನಂತ್ತ ಗೀಚರಿಸುತು ದೆ. 

4. ಹೆಚಿಿ ನ ಸೆಿ ಾಂಕ್ ಗಳು ದೈನಂದಿನ ಮತ್ತು  ವಿಷಕಾರಿಯಲಿ . 

5. ಸೆಿ ಾಂಕ್ ಗಳು, ಗೆದಾ ಲುಹುಳು, ಸಣಣ  ಜೇಡಗಳು, ಸಿೀಗಡಿಗಳು ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಆಹಾರವಾಗ 

ಸೇವಿಸುತು ವೆ. 

6. ಪ್ರ ಸುು ತ, ಇದನ್ನು  ‘ಅಪ್ರಯಕಕ ಳಗಾಗಬಲಿ ’ (Vulnerable) ಪಿಭೇದ ಎಾಂದು 

ವಗೀಮಕರಿಸಲಾಗದೆ. 
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34. ಡೂಮ್ೂ  ಡೇ ಸ್ಫ್ರಕಿಂಗ್:(Doomsday Surfing) 

 ‘ಡೂಮಿ್  ಡೇ ಸಫಿಮಾಂಗ’  ಎಾಂದರೆ ದಿನಪೂತಿಮ ಸಫಿಮಾಂಗ ಮಾಡುವುದು, ಸುದಿಾ ಗಳು ಎಷೆು ೀ 

ದುರಂತಮಯ ಅಥವಾ ನಿರಾಶಾದ್ದಯಕವಾಗದಾ ರೂ ನಿರಂತರವಾಗ ಅಾಂತಜಾಮಲದಲಿ್ಲ  ಕ್ಕಟು  

ಸುದಿಾ ಗಳನ್ನು  ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು  ಹುಡುಕುವುದು ಎಾಂದಥಮ. 

ಕಾಳಜಿಯ ವಿಷಯವೇನ್ನ? 

ಕೀವಿಡ್ -19 ಬಗೆು  ಅನೇಕ ಜನರು ತಡೆರಹಿತವಾಗ ಅಥವ ನಿರಂತರವಾಗ ಕ್ಕಟು  ಸುದಿಾ ಗಳನ್ನು  

ಓದುತಿು ದ್ದಾ ರೆ ಎಾಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯಲಿ್ಲ , ಅವರು ತಮಮ  ಅಮೂಲಯ ವಾದ ನಿದೆರ ಯ 

ಸಮಯ ಮತ್ತು  ನಿಣಾಮಯಕವಾದ ಕ್ಕಲಸದ ಸಮಯವನ್ನು  ಸಹ ತಾಯ ಗ ಮಾಡುತಿು ದ್ದಾ ರೆ. 

35. ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಬ್ರಕಕ ಟ್ು  ನಿವಕಹಣಾ ಸ್ಮಿತ್ರ: 

(National Crisis Management Committee- NCMC) 

ನೈಸಗಮಕ ವಿಕೀಪ್ಗಳ ಹಿನ್ನು ಲೆಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಿಹಾರ ಕರ ಮಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನಕೆಾ ಗ, ಭಾರತ 

ಸಕಾಮರವು ಕಾಯ ಬಿನ್ನಟ್ ಕಾಯಮದಶಿಮ ಅಧಯ ಕ್ಷತ್ತಯಲಿ್ಲ  ಶಾಶವ ತ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಬಿಕೆಟ್ಟು  ನಿವಮಹಣಾ 

ಸಮತಿಯನ್ನು  ರಚಿಸಿದೆ. 

1. ಇತ್ರ ಸ್ದಸ್ಯ ರು: ಈ ಸಮತಿಯ ಸದಸಯ ರು ಸಂಬಂಧಪ್ಟು  ಎಲಿಾ  ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳ ಮತ್ತು  

ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖ್ಯಗಳ ಕಾಯಮದಶಿಮಗಳು. 

2. ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಬಿಕೆಟ್ಟು  ನಿವಮಹಣಾ ಸಮತಿ (NCMC) ಅಗತ್ಯ ವಿದದ ರೆ ‘ಕಿೆ ೈಸಿಸ್ 

ಮಾಯ ನೇಜ್್ಮೆಿಂರ್ಟ ಗಿ್ಲಪ್’ (CMG) ಗೆ ನಿದೇಕಶನ್ಗಳನ್ನು  ನಿೀಡುತ್ು ದೆ. 

36. ಸ್ತಲವೇಸಿ: (Sulawesi): 

ಸಂಶೀಧಕರು ನಿೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ, ಇಿಂಡೀನೇಷ್ಠಯ ದ ಸ್ತಲಾವೆಸಿ ದವ ೀಪದಲಿಿರುವ ದಕಿ್ತ ಣ 

ಸ್ತಲವೇಸಿಯ ಗುಹೆ ತಾಣಗಳಲಿಿರುವ  45,000–20,000 ವಷಮಗಳ ಹಿಾಂದಿನ ಪಿ್ ೈಸು ಸಿೀನ್-ಯುಗದ 

(Pleistocene-era) ಶಿಲಾ ವಣಮಚಿತರ ಗಳು, ಹವಾಮಾನ ವೈಪ್ರಿೀತಯ ದಿಾಂದ್ದಗ ಅಪ್ರಯಕಾರಿ ದರದಲಿ್ಲ  

ನಾಶವಾಗುತಿು ವೆ. 

1. ಈ ಪ್ರ ದೇಶದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ವಿಶವ ದ ಅತಯ ಾಂತ ಹಳೆಯವುಗಳಾಗವೆ (ಸುಮಾರು 40,000 ವಷಮಗಳ 

ಹಿಾಂದೆ), ಕೈಯಿಾಂದ ಚಿತಿರ ಸಿದ ವಣಮಚಿತರ ಗಳು ಎಾಂದು ನಂಬಲಾಗದೆ, ಗುಹೆಯ ಗೀಡೆಗಳ ಮೇಲೆ 

ಕೈಯನ್ನು  ಒತ್ತು ವ ಮೂಲಕ, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಒದೆಾಯಾದ ಕ್ಕಾಂಪು-ಮಲೆಬ ರಿ ಬಣಣ ವನ್ನು  

ಸಿಾಂಪ್ಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗದೆ. 

2. ಅದರ ಸಮೀಪ್ವಿರುವ ಗುಹೆಯ ಗೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಒಾಂದು ಪ್ರರ ಣಿಯ ವಿಶವ ದ ಅತಯ ಾಂತ ಹಳೆಯ 

ಚಿತರ ಣವಿದೆ. ಈ ಗುಹೆ-ಮೂಯ ರಲ್ ವಣಮಚಿತರ ವು ಸುಮಾರು 45,500 ವಷಮಗಳ ಹಿಾಂದಿನದು 

ಎಾಂದು ನಂಬಲಾಗದೆ, ಮತ್ತು  ಇದು ಹಂದಿಯ ಚಿತರ ವಾಗದೆ. 

3. ಸುಲಾವೆಸಿಯ ಗುಹೆ ಕಲೆಯು ಯುರೀಪಿನ ಇತಿಹಾಸಪೂವಮ ಗುಹೆ ಕಲೆಗಾಂತ ಹಳೆಯದು. 

 ಕಾರಣಗಳು: 

ಹಾಯ ಲಕಿಾ ಯ ಸ್ಿ  (Haloclasty) ಎಾಂಬ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯಿಾಂದ್ದಗ ಬಣಣ ಗಳಿಾಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು 

ಕಳೆಯಲು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯು ಆದರ ಮ ಮತ್ತು  ಶುಷೆ  ಹವಾಮಾನ ಆವತಮನಗಳಿಾಂದ್ದಗ 

ತಾಪ್ಮಾನ ಮತ್ತು  ತೇವಾಾಂಶದಲಿ್ಲನ ಪುನರಾವತಿಮತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಾಂದ ರೂಪುಗಾಂಡ ಉಪುು -

ಹರಳುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಂದಿಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಗುತು ದೆ. 

 

37. ಎಲಡ ರ್ ಲೈನ್:(ELDERLINE) 

1. ಕೀವಿಡ್ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ವೃದಧ ರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು, ಸಾಮಾಜಿಕ 

ನಾಯ ಯ ಮತ್ತು  ಸಬಲ್ಲೀಕರಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಲಡ ರ್ ಲೈನ್ ಯೀಜನ್ನಯಡಿ ಐದು ಪ್ರ ಮಖ 

ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ರಾಜಯ ವಾರು ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಟರ್ ಗಳನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

2. 2021 ರ ಮೇ ಅಾಂತಯ ದ ವೇಳೆಗೆ ಎಲಡ ರ್ ಲೈನ್ (ELDERLINE) ಎಾಂಬ ಟೀಲ್-ಫಿರ ೀ 

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಎಲಿಾ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಕಾಯಮರೂಪ್ಕೆ್ಕ  ತರಲು 

ಪ್ರ ಯತಿು ಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 
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3. ಈ ಸಲಭಯ ವನ್ನು  ಈಗಾಗಲೇ 5 ರಾಜಯ ಗಳು, ಕನಾಮಟಕ ಉತು ರ ಪ್ರ ದೇಶ, ಮಧಯ ಪ್ರ ದೇಶ, 

ರಾಜಸಾಾ ನ, ಮತ್ತು  ತಮಳುನಾಡುಗಳಲಿ್ಲ  ಜಾರಿಗಳಿಸಲಾಗದೆ. ತ್ತಲಂಗಾಣದಲಿ್ಲ ,ಈ ಸಲಭಯ ವು 

ಈಗಾಗಲೇ ಒಾಂದು ವಷಮದಿಾಂದ ಕಾಯಮನಿವಮಹಿಸುತಿು ದೆ. 

4. ಈ ಕಾಲ್ ಸ್ಯಾಂಟರ್ ಗಳನ್ನು  ಟೀಲ್ ಫಿರ ೀ ಸಂಖ್ಯಯ  14567 ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ಕಿಮಸಬಹುದು. 

38. ಸಂವೇದನ:(SAMVEDNA) 

1.  ಸಂವೇದನಾ ಟೆಲ್ಲ-ಕೌನಿ್ನ ಲ್ಲಾಂಗ ಸೇವೆಯು ಕೀವಿಡ್ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಸಮಯದಲಿ್ಲ  ಮಕೆಳ 

ಒತು ಡ, ಆತಂಕ, ಭಯ ಮತ್ತು  ಇತರ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ನಿವಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ 

ಬೆಾಂಬಲವನ್ನು  ಒದಗಸುತು ದೆ. 

2. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು  ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಮಕೆಳ ಹಕೆು ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆಯೀಗ(NCPCR) ಒದಗಸುತಿು ದೆ. 

3. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು  ಸ್ಯಪ್ು ಾಂಬರ್ 2020 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಮತ್ತು  ಇದು ವಿವಿಧ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ 

ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ  ಲಭಯ ವಿದೆ. 

4. SAMVEDNA ಎನ್ನು ವುದು ‘ಭಾವನಾತಮ ಕ ಅಭಿವೃದಿಧ  ಮತ್ತು  ಅಗತಯ  ಸಿವ ೀಕಾರದ ಮೂಲಕ 

ಮಾನಸಿಕ ಆರೀಗಯ ದ ದುಬಮಲತ್ತಯ ಮೇಲೆ ಸಂವೇದನಾಶಿೀಲ ಕಿರ ಯ’ (Sensitizing Action on 

Mental Health Vulnerability through Emotional Development and Necessary 

Acceptance) ಎಾಂಬುದರ ಸಂಕೆಿಪ್ು  ರೂಪ್ವಾಗದೆ. 

a. ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ವಸ್ತು ಸಂಗಿಹಾಲಯ ದನ್ 2021:(International Museum Day) 

1.  ಪ್ರ ತಿ ವಷಮ ಮೇ 18 ರಂದು ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ವಸುು ಸಂಗರ ಹಾಲಯ ದಿನವನ್ನು  

ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. 2021 ರ ವಿಷಯ ಹಿೀಗದೆ: ‘ವಸುು ಸಂಗರ ಹಾಲಯಗಳ ಭವಿಷಯ : ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಮರು 

ಕಲು ನ್ನ’ (The Future of Museums: Recover and Reimagine).  

3. “ವಸುು ಸಂಗರ ಹಾಲಯಗಳು ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ, ಸಂಸೆ ೃತಿಗಳ ಪುರ್ಷು ೀಕರಣ ಮತ್ತು  ಪ್ರಸು ರ 

ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ, ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು  ಶಾಾಂತಿಗೆ ಪ್ರ ಮಖ ಸಾಧನವಾಗದೆ” ಎಾಂಬ ಅಾಂಶದ 

ಬಗೆು  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ವಸುು ಸಂಗರ ಹಾಲಯ ದಿನದ ಉದೆಾ ೀಶವಾಗದೆ. 

 

39. ಸ್ತದದ  ಪಿ ದಶಕನ್:(News Showcase) 

1.  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಗೂಗಲ್ ಭಾರತದಲಿ್ಲ  ರಾರ್ಷು ರೀಯ, ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಮತ್ತು  ಸಾ ಳಿೀಯ ಸುದಿಾ  ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು 

ಸೇರಿದಂತ್ತ 30 ಸುದಿಾ  ಪ್ರ ಕಾಶಕರಾಂದಿಗೆ ‘ನ್ನಯ ಸ್ ಶೀಕಸ್’ ಅಾಂದರೆ ‘ಸುದಿಾ  ಪ್ರ ದಶಮನ’ ವನ್ನು  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವುದ್ದಗ ಘೀರ್ಷಸಿದೆ. 

2. ಈ ‘ನ್ನಯ ಸ್ ಶೀಕಸ್’ ಪ್ರಲುದ್ದರ ಪ್ರ ಕಾಶಕರಿಗೆ Google ನ ಸುದಿಾ  ಮತ್ತು  ಹುಡುಕಾಟ 

ಪಿ್ರ ಯ ಟ್್ಫ್ರಮ್್ಮಗಳಲಿ್ಲ  ‘ಸು ೀರಿ ಪ್ರಯ ನಲ್’ ಆಗ ಪ್ರ ದಶಿಮಸಲಾಗುವ ವಿಷಯವನ್ನು  

ಸಂಗರ ಹಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿಸುತು ದೆ. 

3. ಈ ನಿಟಿು ನಲಿ್ಲ , ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಪ್ರ ಕಾಶಕರಿಗೆ ಗೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರ ದಶಿಮಸಲಾಗುವ 

ವಿಷಯಕೆ್ಕ  ಪ್ರವಾನಗ ನಿೀಡಲು ಪ್ರವತಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರವತಿಸಲಾದ ವಿಷಯಕೆ್ಕ  

ಸಿೀಮತ ಪ್ರ ವೇಶವನ್ನು  ಒದಗಸುತು ದೆ. 

4. ಜಾಗತಿಕವಾಗ, ಜಮಮನಿ, ಬೆರ ಜಿಲ್, ಕ್ಕನಡಾ, ಫ್ರರ ನಿ್ , ಜಪ್ರನ್, ಯು.ಕ್ಕ., ಆಸ್ಯು ರೀಲ್ಲಯಾ, ಇಟಲ್ಲ 

ಮತ್ತು  ಅಜೆಮಾಂಟಿೀನಾ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ  700 ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಸುದಿಾ  ಪ್ರ ಕಟಣೆಗಳು ‘ಗೂಗಲ್ ನ್ನಯ ಸ್ 

ಶೀಕಸ್’ ಗಾಗನ ಒಪ್ು ಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. 

 

40. ಕಲಂಬ ರ್ಪೀರ್ಟಕ ಸಿಟಿ:(Colombo Port City) 

1. ಇದು ಚಿೀನಾ ಅನ್ನದ್ದನಿತ, ತ್ತರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಹಾಂದಿದ 

ವಿದೇಶಿ ಎನೆ್ನ ಿ ೀವ್ಸ (Enclave) ಆಗದೆ, ಇದನ್ನು  ದುಬೈ ಮತ್ತು  

ಸಿಾಂಗಾಪುರದ ಮಾಗಮಗಳಲಿ್ಲ  ಶಿರ ೀಲಂಕಾ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದೆ. 

2. ಇದು ಶಿರ ೀಲಂಕಾದ ಅತಿದ್ಡಡ  ಏಕ ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕ್ಕ ಮತ್ತು  

ಚಿೀನಾದಿಾಂದ ಧನಸಹಾಯ ಪ್ಡೆದ ಏಷ್ಯಯ ದ ಹಲವಾರು 

ಅತಿದ್ಡಡ  ಮೂಲಸಕಯಮ ಯೀಜನ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಒಾಂದ್ದಗದೆ. ಈ 

ಮೂಲಕ ಚಿೀನಾ ತನು  ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಅಸಿು ತವ ವನ್ನು  

ಬಲಪ್ಡಿಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

3. ಇದಕೆಾ ಗ ಶಿರ ೀಲಂಕಾದ ಸಂಸತಿು ನಲಿ್ಲ  ಮಸ್ತದೆಯನ್ನು  

ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಾಗದೆ, ಅದರ ಅಾಂಗೀಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ 
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ಬಂದರು ನಗರವನ್ನು  ಆಯೀಗವು ನಿವಮಹಿಸುತು ದೆ. ಹೂಡಿಕ್ಕ-ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  

ತವ ರಿತಗಳಿಸಲು ಈ ಆಯೀಗಕೆ್ಕ  ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

4. ಪೊೀಟ್ಮ ಸಿಟಿಯಳಗನ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳನ್ನು  ವಿದೇಶಿ ಕರೆನಿಿ ಯಲಿ್ಲ  ಕೈಗಳು ಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು  

ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯ ೀಗ ಗಳಿಸುವ ಸಂಬಳವು ತ್ತರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿರುತು ದೆ. 

 

41. GI-ಪಿಮಾಣಿೀಕೃತ್ ಘೀಲಾವ ಡ ಚಕ್ಕ(ಸ್ರ್ಪೀಟ):(GI-certified Gholvad Chikoo) 

1.  ಮಹಾರಾಷು ರದ GI-ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕೃತ ಘೀಲಾವ ಡ್ 

ಸಪೊೀಟಾ (ಚಿಕು) ದ ರಫುು  ಮಹಾರಾಷು ರದಿಾಂದ UK 

ಗೆ ಪ್ರರ ರಂಭವಾಯಿತ್ತ. 

2. ಘೀಲಾವ ಡ್ ಸಪೊೀಟಾದ ಜಿಐ 

ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಣವನ್ನು  ಮಹಾರಾಷು ರ ರಾಜಯ  ಚಿಕು 

ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘವು ಹಾಂದಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ ಹಣ್ಣಣ  

ಸಿಹಿ ಮತ್ತು  ಅತ್ತಯ ತು ಮ ವಿಶಿಷು  ರುಚಿಗೆ 

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗದೆ. 

3. ಘೀಲಾವ ಡ್ ಗಾರ ಮದ ಕಾಯ ಲಿ್ಲಯಂ ಸಮೃದಧ  ಮಣ್ಣಣ  ಚಿಕೆು  ಹಣಿಣ ಗೆ ವಿಶಿಷು  ರುಚಿಯನ್ನು  

ನಿೀಡುತು ದೆ ಎಾಂದು ನಂಬಲಾಗದೆ. 

4. ಸಪೊೀಟಾವನ್ನು  ಹಲವಾರು ರಾಜಯ ಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಯಲಾಗುತು ದೆ – ಕನಾಮಟಕ, ಗುಜರಾತ್, 

ಮಹಾರಾಷು ರ, ತಮಳುನಾಡು, ಪ್ಶಿಿ ಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು  ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ. 

5. ಕನಾಮಟಕವು ಹೆಚಿ್ಚ  ಹಣ್ಣಣ ಗಳನ್ನು  ಉತಾು ದಿಸುವ ರಾಜಯ ವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ಟಿು ದೆ, ನಂತರದ 

ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲ  ಮಹಾರಾಷು ರವಿದೆ. 

6. ಇದನ್ನು  ಹಣಿಣ ನ ಸಲಾಡ್್ಗಳಲಿ್ಲ , ಹಾಲು ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನಾಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ, ಸಾಸ್್ನಂತ್ತ ಅಥವಾ 

ಜಾಮ್ ಆಗ ಬಳಸಬಹುದು. 

 

42. ಮೂಯ ಕೀಮೈಕಕೀಸಿಸ್ ಅನ್ನು  ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕ ಎಿಂದು ಘೀಷಿಸಿದ ರಾಜಸಾಥ ನ್ ಸ್ಕಾಕರ: 

1.  ಕರೀನಾ ವೈರಸ್ ಸೀಾಂಕಿನಿಾಂದ 

ಚೇತರಿಸಿಕಳುು ವ ರೀಗಗಳ ಮೇಲೆ 

ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ 

ಮಕೀಮೈಮಕೀಸಿಸ್ (Mucormycosis) 

ಅಥವಾ ಕಪುು  ಶಿಲ್ಲಾಂದರ  ಅಥವಾ ‘ಬಿ್ರ ಯ ಕ್ 

ಫಂಗಸ್’ ರೀಗದ ಹೆಚಿ್ಚ ತಿು ರುವ 

ಪ್ರ ಕರಣಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ರಾಜಸಾಾ ನ 

ಸಕಾಮರವು ಇದನ್ನು  ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ಮತ್ತು  

ಅಧಿಸ್ತಚಿತ ರೀಗ (Notifiable Disease) 

ವೆಾಂದು ಘೀರ್ಷಸಿದೆ. 

2. ಮೂಯ ಕೀಮೈಮಕೀಸಿಸ್ ಅನ್ನು  

ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗವೆಾಂದು ಘೀರ್ಷಸುವುದರಿಾಂದ ಕೀವಿಡ್ -19 ಚಿಕಿತಿ್ತಯಾಂದಿಗೆ ರೀಗದ 

“ಸಂಯೀಜಿತ ಮತ್ತು  ಸಂಘಟಿತ” ಚಿಕಿತಿ್ತ ಯನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತು ದೆ. 

3. ಈ ಅಧಿಸ್ತಚನ್ನಯನ್ನು  ರಾಜಸಾಥ ನ್ ಸಾಿಂಕಿಾಮಿಕ ಕಾಯದ  2020 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  ನಿೀಡಲಾಗದೆ. 

 

43. ಪಿ ದಶಕನ್ ಮತ್ತು  ಸ್ಮಾವೇಶ ಕೇಿಂದಿ ಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕಯಕ’ದ ಸಾಥ ನ್: 

1.  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ‘ಪಿ ದಶಕನ್ ಮತ್ತು  ಸ್ಮಾವೇಶ 

ಕೇಿಂದಿ ಗಳಿಗೆ’ ‘ಮೂಲಸೌಕಯಕ’ ಸಾಥ ನ್ಮಾನ್ವನ್ನು  ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ನಿೀಡಿದೆ. 

2. ಸಕಾಮರದ ಈ ಕರ ಮದಿಾಂದ, ಅಾಂತಹ ಯೀಜನ್ನಗಳಿಗೆ ಬ್ರಯ ಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸು ಸಲಭಯ  ಕಲ್ಲು ಸುವ 

ಸಾಧಯ ತ್ತಯಿದೆ. 
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3. ಅಹಕತೆ: ಈ ನಿಧಾಮರದ ಪ್ರ ಯೀಜನವು ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ದಶಮನ ತಾಣ ಅಥವಾ ಸಮಾವೇಶದ ಸಾ ಳ 

ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗ, ಕನಿಷಠ  1,00,000 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸಿು ೀಣಮದ ನ್ನಲ-ವಿಸಿು ೀಣಮವನ್ನು  

ಹಾಂದಿರುವ ಯೀಜನ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾತರ  ಲಭಯ ವಿರುತು ದೆ. 

44. ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿ: 

1.  ಫಾಮೀಕಸಾ ಜಲಸಂಧಿ (the Formosa Strait) ಎಿಂದೂ 

ಕರೆಯಲಪ ಡುವ ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯು (the Taiwan Strait) 

180 ಕಿ.ಮೀ ಅಗಲದ ಜಲಸಂಧಿಯಾಗದುಾ , ತೈವಾನ್ ಮತ್ತು  

ಚಿೀನಾದ ಮಖಯ  ಭೂಭಾಗವನ್ನು  ಪ್ರ ತ್ತಯ ೀಕಿಸುತು ದೆ. 

2. ಈ ಜಲಸಂಧಿಯು ಪ್ರ ಸುು ತ ದಕೆಿ ಣ ಚಿೀನಾ ಸಮದರ ದ ಒಾಂದು 

ಭಾಗವಾಗದೆ ಮತ್ತು  ಉತು ರದಲಿ್ಲ  ಪೂವಮ ಚಿೀನಾ ಸಮದರ ಕೆ್ಕ  

ಸಂಪ್ಕಮ ಕಲ್ಲು ಸುತು ದೆ. ಇದರ ಕಿರಿದ್ದದ ಅಗಲ 130 ಕಿ.ಮೀ. 

3. ತೈವಾನ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಸಂಪೂಣಮವಾಗ ಏಷ್ಯಯ ದ ಖಂಡಾವರಣ 

ಪ್ರ ದೇಶ (Continental shelf) ದಲಿ್ಲದೆ. 

 

45. ಕಾಪ್ೂ ಕ ಫಿವರ್:(Corpse flower) 

 

ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಹೆಸರು: ಅಮಾಫಕಫಾಲಸ್ ಟೈಟಾನ್ಮ್ (Amorphophallus titanum). 

1. ಈ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಸಸಯ ವು ಪ್ರ ತಿ ಏಳ ರಿಾಂದ ಹತ್ತು  

ವಷಮಗಳಿಗಮೆಮ  ಮಾತರ  ಅರಳುತು ದೆ. 

2. ಈ ಹೂವನ್ನು  ವಿಶವ ದ ಅತಿದ್ಡಡ  ಹೂವುಗಳಲಿ್ಲ  

ಒಾಂದು ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗದೆ. 

3. ಈ ಸಸಯ ವು ಇಾಂಡೊೀನೇಷ್ಯಯ ದ ಸಾ ಳಿೀಯ 

ಪ್ರ ಭೇದವಾಗದಾ ರು, ಅದರ ಸಸಿಗಳನ್ನು  ವಿಶಾವ ದಯ ಾಂತ 

ಹಲವಾರು ವಷಮಗಳಿಾಂದ ಪ್ರರ ಣಿಸಂಗರ ಹಾಲಯಗಳು, 

ಸಸಯ ಶಾಸಿು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನಗಳು ಮತ್ತು  ಹಸಿರುಮನ್ನಗಳಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

4. ‘ಕಾಪಿ್ಮ ಪುಷು ವು’ / ಮೃತ ಪುಷು ವು ಸರಾಸರಿಯಾಗ ಸುಮಾರು ಮೂರರಿಾಂದ ನಾಲೆು  ದಶಕಗಳ 

ಜಿೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

5. ಕಾಪಿ್ಮ ಪುಷು ವು, ಕಳೆಯುತಿು ರುವ ಮಾಾಂಸ ಅಥವಾ ಕಳೆಯುತಿು ರುವ ಮೃತದೇಹಗಳಂತಹ 

ತಿೀವರ ವಾದ ದುವಾಮಸನ್ನಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗದೆ. 

6. ಇದನ್ನು  ಇಾಂಟನಾಯ ಮಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫ್ರರ್ ಕನಿ ವೇಮಶನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್(International 

Union for Conservation of Nature-IUCN) 2018 ರಲಿ್ಲ  ‘ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲಿ್ಲರುವ’ ಸಸಯ ವೆಾಂದು 

ಪ್ಟಿು ಮಾಡಿದೆ. 

46. ನ್ಸಯ  ಬ್ರಗ್ 5 ರಿ್ಪಜೆಕ್್ :(New Big 5 project) 

1. ಇದು ವಿಶವ ದ 250 ಕ್ಕಕ  ಹೆಚುಚ  ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ ಛಾಯಾಗಿಾಹಕರ, 

ಸಂರಕ್ಷಣಾವಾದಗಳು ಮತ್ತು  ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ ದತ್ರು  ಸಂಸ್ಯಥ ಗಳು 

ಪಿ್ರರಂಭಿಸಿದ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಉಪಕಿಮವಾಗಿದೆ. 

2. ಇದನ್ನು  ಬಿರ ಟಿಷ್ ಛಾಯಾಗಾರ ಹಕ ಗಿೆ ೀಮ್ ಗಿಿ ೀನ್ (Graeme 

Green) ಸಾಾ ಪಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

3. ಪ್ರ ಪಂಚದ ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಅಪ್ರಯಗಳಾದ 

ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸಾಾ ನಗಳ ನಾಶ, ಮಾನವ-ವನಯ ಜಿೀವಿ ಸಂಘಷಮ, 

ಬೇಟೆಯಾಡುವುದು, ಅಕರ ಮ ವನಯ ಜಿೀವಿ ವಾಯ ಪ್ರರ ಮತ್ತು  

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆು  ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿ 

ಹಾಂದಿದೆ. 

4. 2020 ರ ಏಪಿರ ಲ್್ನಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೀಜನ್ನಯಲಿ್ಲ  ವನಯ ಜಿೀವಿ ಪಿರ ಯರಿಾಂದ 50,000 

ಕೆ್ಕ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಮತಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದ ಪ್ರರ ಣಿಗಳನ್ನು  ಪ್ಟಿು  ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
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ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

ಈ ಯೀಜನ್ನಯಡಿಯಲಿ್ಲ , ಐದು ಪ್ರರ ಣಿಗಳು ಅಾಂದರೆ, ಆನ್ನಗಳು, ಹಿಮಕರಡಿಗಳು, ಗರಿಲಿಾ ಗಳು, 

ಹುಲ್ಲಗಳು ಮತ್ತು  ಸಿಾಂಹಗಳನ್ನು  ಗುಾಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕಲಿುವುದಕೆಿ ಾಂತ ಹೆಚಿಾ ಗ ಅವುಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗ 

ಒಾಂದು ಚೌಕಟು ನ್ನು  ರೂಪಿಸಲು ತಿೀಮಾಮನಿಸಲಾಗದೆ. 

1. ಈ ಎಲಿಾ  ಐದು ದ್ಡಡ  ಪ್ರರ ಣಿಗಳು (Big 5 animals) ಕಿೀಸು ೀನ್ ಪ್ರ ಭೇದಗಳಾಗವೆ, ಅವುಗಳ 

ಆವಾಸಸಾಾ ನಗಳು, ಜಿೀವವೈವಿಧಯ  ಪ್ರಿಸರ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಾನವರು ಸೇರಿದಂತ್ತ ಇತರ 

ಜಾತಿಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗ ಪ್ರ ಕೃತಿಯ ಸಮತೀಲನಕೆ್ಕ  ಇವುಗಳ ಉಳಿವು ಅವಶಯ ಕವಾಗದೆ. 

 

47. ಟಿಬೆರ್ಟ ಹೆದಾದ ರಿಯನ್ನು  ಪೂಣಕಗಳಿಸಿದ ಚೀನ: 

1. ಈ ಹೆದ್ದಾ ರಿಯು ಭಾರತದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶದ ವಿವಾದಿತ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ಚಿೀನಾ ದೂರದ 

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ವೇಶಿಸಲು ಅನ್ನವು ಮಾಡಿಕಡುತು ದೆ. 

2. ಇದು ಯಾಲುಮಾಂಗ ಜಾಾಂಗಬ  ನದಿಯ ಬೃಹತ್ ಕಣಿವೆಯ ಗಾರ ಯ ಾಂಡ್ ಕಾಯ ನಯ ನ್ ಮೂಲಕ 

ಹಾದುಹೀಗುತು ದೆ. ಬರ ಹಮ ಪುತರ ವನ್ನು  ಟಿಬೆಟ್್ನಲಿ್ಲ  ಯಾಲುಮಾಂಗ ಜಾಾಂಗಬ  (Yarlung Zangbo) 

ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

3. 2014 ರಲಿ್ಲ  ಈ ಹೆದ್ದಾ ರಿ ನಿಮಾಮಣ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಆರಂಭಿಸಲಾಗತ್ತು  6009 ಮೀಟರ್ 

ಆಳವಾದ ಯಾಲುಮಾಂಗ ಜಾಾಂಗಬ  ವಿಶವ ದಲಿೆ ೀ ಆಳವಾದ ಕಣಿವೆಯಾಗದೆ. 

4. ಇದು ಅರುಣಾಚಲದ ಗಡಿಯಲಿ್ಲರುವ ‘ಮೆಡೊೀಗ ಕೌಾಂಟಿ’(Medog county) ಗೆ “ಎರಡನೇ 

ಪ್ರ ಮಖ ಮಾಗಮ”ವಾಗದೆ ಮತ್ತು  ನಯಿಾಂಗ ಚಿ (Nyingchi) ಯ ಪ್ರಯ ಡ್ ಟೌನ್್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ’ 

ಮಡೊೀಗ ಕೌಾಂಟಿ’ಯ ಬೈಬಂಗ್ (Baibung) ಗೆ ಸಂಪ್ಕಿಮಸುತು ದೆ. 

5. ಈ ಹೆದ್ದಾ ರಿಯು, ನಯಿಾಂಗ ಚಿ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು  ಮೀಡೊೀಗ ನಡುವಿನ ಅಾಂತರವನ್ನು  346 

ಕಿ.ಮೀ.ನಿಾಂದ 180 ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ಇಳಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಸಂಚಾರದ ಅವಧಿಯು ಎಾಂಟ್ಟ ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟು  

ಕಡಿಮೆಯಾಗಲ್ಲದೆ. 

48. ನ್ಸಯಯಾಕ್್ಕನ್ ‘ವಾಯ ಕ್ೂ  ಮತ್ತು  ಸಾಕ ಿ ಯ ಚ’ ಕಾಯಕಕಿಮ: 

1.  ಇದು ಹಸ ವಾಯ ಕಿಿ ನೇಷನ್ ಕಾಯಮಕರ ಮವಾಗದುಾ , ಇದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ , 18 ವಷಮಕೆಿ ಾಂತ 

ಮೇಲು ಟು  ಜನರಿಗೆ ರಾಜಯ ವು ನಿವಮಹಿಸುವ ಹತ್ತು  ತಾಣಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದ್ದದರೂ ಒಾಂದು 

ತಾಣವನ್ನು  ಲಸಿಕ್ಕ ಪ್ಡೆಯಲು ಆಯೆ  ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಲಾಟರಿ ಟಿಕ್ಕಟ್ 

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ‘ವಾಯ ಕಿ್  ಮತ್ತು  ಸೆಾ ರಯ ಚ್’ ಕಾಯಮಕರ ಮದಡಿ, ರಾಜಾಯ ದಯ ಾಂತ ಚಿಲಿರೆ ವಾಯ ಪ್ರರಿಗಳು $ 20 ಕೆ್ಕ  

ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಲಾಟರಿ ಟಿಕ್ಕಟ್್ಗಳನ್ನು  18 ವಷಮಕೆಿ ಾಂತ ಮೇಲು ಟು ವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗ 

ನಿೀಡಲಾಗುತು ದೆ. 

49. ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ ತೆಯ ಅಿಂತ್ರರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ದನ್ 2021: 

1. ಪ್ರ ತಿ ವಷಮ ಮೇ 22 ಅನ್ನು  ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧಯ ತ್ತಯ ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ದಿನವಾಗ (International 

Day for Biological Diversity) ಆಚರಿಸಲಾಗುತು ದೆ. 

2. ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಜಿೀವವೈವಿಧಯ  ದಿನ 2021 ರ ವಿಷಯ: ‘ನಾವು ಪ್ರಿಹಾರದ ಭಾಗ’(We’re part 

of the solution). 

ಹಿನು ಲೆ: 

‘ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಜಿೀವವೈವಿಧಯ  ದಿನ’ ಆಚರಿಸುವ ನಿಣಮಯವನ್ನು  1992 ರಲಿ್ಲ  

ಅಾಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 1993 ರಲಿ್ಲ  ಪ್ರರ ರಂಭವಾದ ಈ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯು ಪ್ರ ತಿವಷಮ ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್ 29 

ರಂದು 2000 ರವರೆಗೆ, ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿು ತ್ತು . ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧಯ ತ್ತಯ ಸಮಾವೇಶವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ 

ದಿನವನ್ನು  ಆಚರಿಸಲು ಇದನ್ನು  ಡಿಸ್ಯಾಂಬರ್ 29 ರಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 
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ನಂತರ, ರಿಯ ಭೂ ಶಿಂಗಸ್ಭೆಯಲಿಿ  ಸ್ಮಾವೇಶವನ್ನು  ಮೇ 22 ರಂದು 

ಅಿಂಗಿೀಕರಿಸಿದ ನನ್ಪ್ತಗಾಗಿ ‘ಅಾಂತರರಾರ್ಷು ರೀಯ ಜಿೀವವೈವಿಧಯ  ದಿನ’ ವನ್ನು  ಪ್ರ ತಿವಷಮ ಮೇ 22ಕೆ್ಕ  

ಆಚರಿಸಲು ನಿಧಮರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

50. ಕಲಾಕಿೆೀತಿ್  ಪಿ ತ್ರಷ್ಠಾ ನ್: 

1. ಕಲಾಕೆ್ಕ ೀತರ ವು ಹೆಸರೇ ಸ್ತಚಿಸುವಂತ್ತ ಕಲಾತಮ ಕ ಉದಯ ಮಗಳಿಗೆ ಕಾಂದರ ವಾಗದೆ. 

2. ಇದು ಕಲೆ ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಅಕಾಡೆಮಯಾಗದುಾ , ಭಾರತಿೀಯ ಕಲೆ ಮತ್ತು  ಕರಕುಶಲ 

ಕಲೆಗಳಲಿ್ಲ  ಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕ ಮೌಲಯ ಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗರುತು ದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗ 

ಭರತನಾಟಯ  ನೃತಯ  ಮತ್ತು  ಗಾಾಂಧವೇಮದ ಸಂಗೀತ ಕೆ್ಕ ೀತರ ದಲಿ್ಲ . 

3. ಇದನ್ನು  ರುಕಿಮ ನಿ ದೇವಿ ಅರುಾಂಡಲೆ ಎಾಂಬ ಉದಯ ಮಶಿೀಲ ದೂರದೃರ್ಷು ಯ ಮಹಿಳೆ 1936 ರಲಿ್ಲ  

ಸಾಾ ಪಿಸಿದರು. 

4. ಭಾರತಿೀಯ ಸಂಪ್ರ ದ್ದಯಗಳ ಸಾರವು ಕಲಾತಮ ಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಅಭಿವಯ ಕಿು ಯಾಗುವಂತಹ 

ಸಂಸ್ಯಾ ಯನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಬೇಕ್ಕಾಂಬ ಅವರ ಕನಸಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಯಾಯು ಸಾಕೆಿಯಾಗದೆ. 

5. ರ್ಚನ್ನು ೈನಲಿ್ಲರುವ ಕಲಾಕೆ್ಕ ೀತರ  ಪ್ರ ತಿಷ್ಯಠ ನವು ಇಾಂದು ಲಲ್ಲತಕಲೆಗಳ ಅಧಯ ಯನ ಮತ್ತು  

ಕಾಯಮಕ್ಷಮತ್ತಗೆ ಪ್ರ ಮಖ ಕಾಂದರ ವಾಗದೆ. 

6. 1994 ರಲಿ್ಲ , ಕಲಾಕೆ್ಕ ೀತರ  ಪ್ರ ತಿಷ್ಯಠ ನವನ್ನು  ಭಾರತದ ಸಂಸತಿು ನ ಕಾಯಿದೆಯಿಾಂದ “ರಾರ್ಷು ರೀಯ 

ಪ್ರರ ಮಖಯ ತ್ತಯ ಸಂಸ್ಯಾ ” ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

51.  ಬಾವ-ಧಾನ್ (Bao-dhaan): 

1. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಅಸಿಾ ಾಂನಲಿ್ಲ  ಉತಾು ದನ್ನಯಾಗುವ ‘ಬ್ರವೊ-ಧನ್’ 

ನ ಮೊದಲ ಬ್ರಯ ಚ್ ಅನ್ನು  ಅಮೆರಿಕಕೆ್ಕ  ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

2. ಕಬಿಬ ಣಾಾಂಶ ಭರಿತ ‘ಕ್ಕಾಂಪು ಅಕೆಿ ’ ಯನ್ನು  ಯಾವುದೇ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗಬಬ ರವನ್ನು  ಬಳಸದೆ ಅಸಿಾ ಾಂನ ಬರ ಹಮ ಪುತರ  

ಕಣಿವೆಯಲಿ್ಲ  ಬೆಳೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

3. ಈ ವೈವಿಧಯ ಮಯ ‘ಕ್ಕಾಂಪು ಅಕೆಿ ’ಯನ್ನು  ‘ಬ್ರವೊ-ಧನ್’ 

ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ, ಇದು ಅಸಿಾಮೀಸ್ ಆಹಾರದ 

ಅವಿಭಾಜಯ  ಅಾಂಗವಾಗದೆ. 

 

52. ಸ್ತಿಂದರ್್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ: 

1. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಪ್ರ ಸಿದಧ  ಪ್ರಿಸರವಾದಿ ಮತ್ತು  ಗಾಾಂಧಿವಾದಿ 

ಸುಾಂದರ್್ಲಾಲ್ ಬಹುಗುಣ ನಿಧನರಾದರು. 

2. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಕಾಡುಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಲು 1970 ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾದ ‘ಚಿಪೆೊ  ಚಳವಳಿಯ’ ಪ್ರ ವತಮಕರಲಿ್ಲ  ಅವರು 

ಒಬಬ ರು. 

3. ಶಿರ ೀ ಬಹುಗುಣ ರವರು 1980 ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ  ಹಿಮಾಲಯದಲಿ್ಲ  ದ್ಡಡ  

ಅಣೆಕಟ್ಟು ಗಳ ನಿಮಾಮಣದ ವಿರುದಧ  ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದರು. 

4. ಅವರು ತ್ತಹಿರ  ಅಣೆಕಟ್ಟು  ನಿಮಾಮಣವನ್ನು  ತಿೀವರ ವಾಗ 

ವಿರೀಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು  ಅದರ ವಿರುದಧ  ಎರಡು ಬ್ರರಿ ದಿೀಘಮಕಾಲದ 

ಉಪ್ವಾಸ ಸತಾಯ ಗರ ಹ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರ ಯೀಜನವಾಗಲ್ಲಲಿ . 

5. ಅಾಂದಿನ ಉತು ರಪ್ರ ದೇಶದ ಭಾಗವಾಗದಾ  ತ್ತಹಿರ  ಗವಾಮಲ್್ನಲಿ್ಲ  ನಿಷೇಧವನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ ತರಲು 

ಮಹಿಳಾ ಗುಾಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಮಹಿಲಾ ಮಂಡಲ್್ಗಳ ಆಾಂದ್ೀಲನವನ್ನು  ಅವರು 

ಮನು ಡೆಸಿದಾ ರು. 

53. ಕಾಿಂಗೀದ ಮೌಿಂರ್ಟ ನೈರಾಗಿಂಗ: 

1.  ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಕಾಾಂಗೀದ ‘ಮೌಾಂಟ್ ನೈರಾಗಾಂಗ’ ಜಾವ ಲಾಮಖಯು ರಾತಿರ ವೇಳೆಯಲಿ್ಲ  

ಸಫ ೀಟಗಾಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು  ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅದರಿಾಂದ ಭಯಭಿೀತರಾಗ ತಮಮ  ಮನ್ನಗಳನ್ನು  

ಬಿಟ್ಟು  ಓಡಿಹೀಗದ್ದಾ ರೆ. 
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2. ಮೌಾಂಟ್ ನೈರಾಗಾಂಗ ಆಲಬ ಟೈಕನ್ 

ಬ್ರರುಕ್ತನಿಂದಗೆ (Albertine 

Rift) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರುಿಂಗಾ ಪವಕತ್ಗಳಲಿ್ಲ  

3,470 ಮೀಟರ್ ಎತು ರದಲಿ್ಲನ ಸ್ಕಿ್ತಯ ಸ್ಾ ಿ ಟ 

ಜ್ವವ ಲಾಮುಖಿ (stratovolcano)ಆಗಿದೆ. 

3. ಈ ಜಾವ ಲಾಮಖ ಕಾಾಂಗೀ ಪ್ರ ಜಾಸತಾು ತಮ ಕ 

ಗಣರಾಜಯ ದ ವಿರುಿಂಗಾ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ 

ಉದಾಯ ನ್ವನ್ದಲಿ್ಲದೆ. 

4. ಆಫಿರ ಕಾದಲಿ್ಲನ 40 ಪ್ರ ತಿಶತದಷ್ಟು  ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾವ ಲಾಮಖ ಸಫ ೀಟಗಳಿಗೆ ನೈರಾಗಾಂಗ 

ಮತ್ತು  ಅದರ ಪ್ಕೆ ದ ‘ನಾಯ ಮರಗೀರಾ’ ಒಟಾು ಗ ಕಾರಣವಾಗವೆ. 

 

54. ಕೇರಳದ ರೈತ್ ಭಾರತ್ ಜಿೀವವೈವಿಧ್ಯ  ಪಿ ಶಸಿು  2021 ಅನ್ನು  ಪಡೆದದಾದ ರೆ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಕರಳದ ರೈತ ಶಾಜಿ ಎನ್್.ಎಾಂ ಅವರಿಗೆ ‘ಸಾಕು ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ’ ಎಾಂಬ ವೈಯಕಿು ಕ 

ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ  ‘ಭಾರತ್ ಜಿೀವವೈವಿಧ್ಯ  ಪಿ ಶಸಿು ’ 2021 ನಿೀಡಲಾಗದೆ. ಶಾಜಿ ಎನ್.ಎಾಂ. ಇವರನ್ನು  

ಕರಳದ ‘ಟ್ಯಯ ಬರ್ ಮಾಯ ನ್’(Tuber Man) ಎಾಂದು ಪಿರ ೀತಿಯಿಾಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

1. ದ್ಡಡ  ಅರೇಬಿಕ್ (Yam), ಸಣಣ  ಅರೇಬಿಕ್, Up, ಆನ್ನಕಾಲು ಯಾಮ್, ಬ್ರಣದ ರೂಟ್, 

ಕಲ್ಕಾಸಿಯ ಸಿಹಿ ಆಲೂಗಡೆಡ , ಕಸಾವ ಮತ್ತು  ಚಿೀನಿೀ ಆಲೂಗಡೆಡ  ಸೇರಿದಂತ್ತ ಸುಮಾರು 200 

ಟ್ಯಯ ಬರ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು (tuber crops) ಶಾಜಿ ಎನ್.ಎಾಂ ರವರು ಸಂರಕೆಿ ಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

2. ನವದೆಹಲ್ಲಯ PPV&FR ಪ್ರರ ಧಿಕಾರವು ಸಾಾ ಪಿಸಿದ ‘ಪಿ್ರಾಂಟ್ ಜಿೀನೀಮ್ ಸೇವಿಯರ್ ರಿವಾಡ್ಮ’ 

2015 ಸೇರಿದಂತ್ತ ಹಲವಾರು ರಾಜಯ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಗಳನ್ನು  ಅವರು ಪ್ಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. 

‘ಭಾರತ್ ಜಿೀವವೈವಿಧ್ಯ  ಪಿ ಶಸಿು ’ ಬಗೆಗ : 

1. ಜಿೀವವೈವಿಧಯ  ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸುಸಿಾ ರ ಬಳಕ್ಕ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತದ ತಳಮಟು ದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು  

ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು  ಗೌರವಿಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾಮರವು, UNDP ಭಾರತದ ಸಹಭಾಗತವ ದಲಿ್ಲ  2012 

ರಲಿ್ಲ  ಭಾರತ ಜಿೀವವೈವಿಧಯ  ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿತ್ತ. 

2. ಪ್ರ ಶಸಿು ಯು ₹ 2 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಶಸಿು  ಫಲಕವನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿದೆ. 

55. ಗಲಾವ ನ್ ಕಣಿವೆ: 

 

ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲಿ್ಲ , ಪೂವಮ ಲಡಾಖ್್ನ ಗಾಲಾವ ನ್ 

ಕಣಿವೆಯ ‘ಗಸುು  ನಿರ್ಷದಧ  ವಲಯ’ದಲಿ್ಲ  ಭಾರತಿೀಯ ಮತ್ತು  

ಚಿೀನಾದ ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ಸಣಣ ಪುಟು  ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ 

ನಡೆದಿದೆ. 

ಹಿನು ಲೆ: 

ಜೂನ್ 15, 2020 ರಂದು, 20 ಭಾರತಿೀಯ ಸೈನಿಕರು 

ಚಿೀನಾದ್ಾಂದಿಗನ ಮಖ್ಯಮಖ ಸಂಘಷಮದಲಿ್ಲ  

ಹುತಾತಮ ರಾದ ನಂತರ, ಗಾಲಾವ ನ್ ಕಣಿವೆಯ ವೈ-ಜಂಕ್ಷನ್ 

(Y-junction) ಬಳಿ ಘಷಮಣೆ ನಡೆದ ಸಾ ಳದ ಎರಡೂ 

ಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಸುಮಾರು 1.5 ಕಿ.ಮೀ. 3 ಕಿಮೀ ವರಗೆ ನೀ-ಪ್ಟರ ೀಲ್ಲಾಂಗ ವಲಯ ‘ರಚಿಸಲಾಗದೆ. ಇದರ 

ನಂತರ, ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ  ‘ಕಾಲು ಗಸುು ’ ತಿರುಗಲು 30 ದಿನಗಳ ವಿರಾಮವನ್ನು  ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತ್ತ. 

ಈ ವಿರಾಮ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧವನ್ನು  ವಿಸು ರಿಸಲಾಗದೆಯೇ ಎಾಂಬ ಕುರಿತ್ತ ತಿಳಿದಿಲಿ . 

ಗಲಾವ ನ್ ಕಣಿವೆ ಎಲಿಿದೆ? 

1.  ಗಾಲಾವ ನ್ ವಾಯ ಲ್ಲ ಪ್ರ ದೇಶವು ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು  ಅಕಿಾಯ್ ಚಿೀನಾ ನಡುವಿನ ಇಾಂಡೊೀ-ಚಿೀನಾ 

ಗಡಿಗೆ ಹತಿು ರದಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಪ್ರ ದೇಶದಲಿ್ಲ , ಅಕಿ್ಕ ೈನ ವಾಸು ವ ನಿಯಂತರ ಣ ರೇಖ್ಯ ಚಿೀನಾವನ್ನು  

ಭಾರತದಿಾಂದ ವಿಭಜಿಸುತು ದೆ. 
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2. ಗಾಲಾವ ನ್ ನದಿಯ ಮೂಲವು ನಿಯಂತರ ಣ ಗಡಿಯುದಾ ಕೆ್ಕ  ಚಿೀನಾದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಅಕಿಾಯ್ 

ಚಿನ್್ನಲಿ್ಲದೆ ಮತ್ತು  ಪೂವಮಕೆ್ಕ  ಲಡಾಖ್್ಗೆ ಹರಿಯುತು ದೆ, ಮತ್ತು  ಇದು ನಿಯಂತರ ಣ ಗಡಿಯನ್ನು  

ದ್ದಟಿ ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ಶಿಯೀಕ್ ನದಿಯನ್ನು   ಸೇರುತು ದೆ. 

3. ಗಾಲಾವ ನ್ ಕಣಿವೆ ಪ್ಶಿಿ ಮದಲಿ್ಲ  ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು  ಪೂವಮದಲಿ್ಲ  ಅಕಿಾಯ್ ಚಿನ್ ನಡುವೆ ಇದೆ 

(ಪ್ರ ಸುು ತ ಚಿೀನಾದಿಾಂದ ನಿಯಂತಿರ ಸಲು ಡುತು ದೆ). 

4. ಅದರ ಪ್ಶಿಿ ಮ ತ್ತದಿಯಲಿ್ಲ  ಶಯ ೀಕ್ ನದಿ ಮತ್ತು  ‘ದಾಬುಕಕ್-ಶಯ ೀಕ್-ದೌಲತ್ ಬೇಗ್ 

ಓಲಿಡ ’ (DSDBO) ರಸ್ಯು  ಇದೆ. 

56. ಬಿ್ರ ಕ್ೂ  ನ್ ಖಗೀಳವಿಜ್ವಾ ನ್ ಕಾಯಕನಿರತ್ ಗುಿಂಪ್ಪ (BAWG): 

ಸಂದಭಕ: 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ವಿಜಾಾ ನ, ತಂತರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ನಾವಿೀನಯ ತ್ತಯ ದಿಕೆಿ ನಲಿ್ಲ  ಬಿರ ಕಿ್  2021 ಕುರಿತ ಬಿರ ಕಿ್  

ಖಗೀಳವಿಜಾಾ ನ ಕಾಯಮನಿರತ ಗುಾಂಪಿನ (BRICS Astronomy Working Group- BAWG) 7 ನೇ 

ಸಭೆಯನ್ನು  ಭಾರತ ವಚ್ಚಮವಲ್ ರೂಪ್ದಲಿ್ಲ  ಆಯೀಜಿಸಿತ್ತು . 

BAWG ಬಗೆಗ : 

1. ಬಿರ ಕಿ್  ಖಗೀಳವಿಜಾಾ ನ ಕಾಯಮನಿರತ ಗುಾಂಪು (BAWG) ಬಿರ ಕಿ್  ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳಿಗೆ 

ಖಗೀಳವಿಜಾಾ ನ ಕೆ್ಕ ೀತರ ದಲಿ್ಲ  ಸಹಕರಿಸಲು ಒಾಂದು ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಒದಗಸುತು ದೆ. 

2. ಪ್ರ ತಿ ದೇಶವು ನಡೆಸುತಿು ರುವ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಕಾಯಮಗಳ ವೈಜಾಾ ನಿಕ ಫಲ್ಲತಾಾಂಶಗಳನ್ನು  

ಪ್ರ ಸುು ತಪ್ಡಿಸಬೇಕು ಎಾಂದು ಅದು ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡುತು ದೆ. 

3. ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗ, ಬಿರ ಕಿ್  ಧನಸಹಾಯ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಧನಸಹಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು  

ಘೀರ್ಷಸಿದ್ದಗಲೆಲಿಾ , ಪ್ರ ಮಖ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು ಹಣಕಾಸಿನ ಬೆಾಂಬಲವನ್ನು  

ಪ್ಡೆಯಲು ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗರುತು ದೆ. 

ಸ್ಭೆಯ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳು: 

ಬಿರ ಕಿ್  ದೇಶಗಳ ಖಗೀಳಶಾಸು ರಜ್ಞರಲಿ್ಲ  ಸಹಕಾರವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಮಹತವ ವನ್ನು  BAWG 

ಒಪಿು ಕಾಂಡಿದೆ ಮತ್ತು  ಸದಸಯ  ರಾಷು ರಗಳಲಿ್ಲ  ದೂರದಶಮಕದ ನ್ನಟ್್ವಕಿಮಾಂಗ ಮತ್ತು  ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ 

ದತಾು ಾಂಶ ಜಾಲವನ್ನು  ರಚಿಸಲು ಶಿಫ್ರರಸು ಮಾಡಿದೆ. 

57. ಬೆಲಾರಸ್: 

ಬೆಲಾರಸ್ ಪೂವಮ ಯುರೀಪಿನಲಿ್ಲರುವ ಭೂ-ಆವೃತ ದೇಶವಾಗದೆ. ಇದು 

ಪೂವಮ ಮತ್ತು  ಈಶಾನಯ ದಲಿ್ಲ  ರಷ್ಯಯ ದ್ಾಂದಿಗೆ, ದಕೆಿಣದಲಿ್ಲ  ಉಕ್ಕರ ೀನ್, 

ಪ್ಶಿಿ ಮದಲಿ್ಲ  ಪೊೀಲೆಾಂಡ್ ಮತ್ತು  ವಾಯುವಯ ದಲಿ್ಲ  ಲ್ಲಥುವೇನಿಯಾ ಮತ್ತು  

ಲಾಟಿವ ಯಾ ದೇಶಗಳಾಂದಿಗೆ ಗಡಿಗಳನ್ನು  ಹಂಚಿಕಾಂಡಿದೆ. 

  

ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಗರ ೀಸ್್ನಿಾಂದ ಲ್ಲಥುವೇನಿಯಾಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತಿು ದಾ  ವಾಣಿಜಯ  

ವಿಮಾನವನ್ನು  ಬೆಲಾರಸ್ ಆಡಳಿತವು ಬ್ರಾಂಬ್ ಬೆದರಿಕ್ಕಯ ನ್ನಪ್ದಲಿ್ಲ  ತನು  

ಭೂಪ್ರ ದೇಶಕೆ್ಕ  ಇಳಿಯುವಂತ್ತ ಒತಾು ಯಿಸಿತ್ತ. ವಿಮಾನದಲಿ್ಲದಾ  

ಭಿನು ಮತಿೀಯ ಪ್ತರ ಕತಮನನ್ನು  ಬಂಧಿಸಲು   ಬೆಲಾರಸ್ ನಲಿ್ಲ  

ವಿಮಾನವನ್ನು  ಇಳಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗುತಿು ದೆ. 

 

58. ಎಿಂಸಿಎ 21 ಆವೃತ್ರು  3.0:(MCA21 Version 3.0) 

 ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಎಾಂಸಿಎ 21 ಆವೃತಿು  3.0 ರ ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಾಂದರೆ V3.0  ಅನ್ನು  ರಾಜಯ  ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು  

ಕಾಪೊಮರೇಟ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವರು ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದರು. 

ಎಿಂಸಿಎ 21 ಎಿಂದರೇನ್ನ? 
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ಎಾಂಸಿಎ 21 ಕಾಪೊಮರೇಟ್ ವಯ ವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ (MCA) ಇ-ಆಡಳಿತ ಉಪ್ಕರ ಮವಾಗದುಾ , ಇದು 

ಕಾಪೊಮರೇಟ್ ಘಟಕಗಳು, ವೃತಿು ಪ್ರರು ಮತ್ತು  ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಎಾಂಸಿಎ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು  

ಸುರಕೆಿತ ಪ್ರ ವೇಶವನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ. ಇದು ಭಾರತ್ ಸ್ಕಾಕರದ ಮದಲ ಮಿಷನ್ ಮೀಡ ಇ-ಆಡಳಿತ್ 

ಯೀಜನಯಾಗಿದೆ. 

MCA21 3.0: 

ಎಾಂಸಿಎ 21 ವಿ 3 ತಂತರ ಜಾಾ ನ-ಚಾಲ್ಲತ ಪ್ರ ವತಮಕ ಯೀಜನ್ನಯಾಗದೆ. 

1. ನಿಯಮ ಜಾರಿಗಳಿಸುವಿಕ್ಕಯನ್ನು  ಬಲಪ್ಡಿಸಲು, ಸುಲಲ್ಲತ ವಾಯ ಪ್ರರವನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸಲು, 

ಬಳಕ್ಕದ್ದರರ ಅನ್ನಭವವನ್ನು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಮತ್ತು  ನಿಯಂತರ ಕರ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ಏಕಿೀಕರಣ 

ಮತ್ತು  ದತಾು ಾಂಶ ವಿನಿಮಯಕೆ್ಕ  ಅನ್ನಕ್ಕಲವಾಗುವಂತ್ತ ಈ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  

ವಿನಾಯ ಸಗಳಿಸಲಾಗದೆ. 

2. ಸುಧಾರಿತ ವಿಶಿ್ನೀಷಣೆಗಾಗ ಹೆಚಿಿ ನ ಸೆ್ಯ ೀಲೆಬಿಲ್ಲಟಿ ಮತ್ತು  ಸಾಮಥಯ ಮಗಳಾಂದಿಗೆ ಮೈಕರ -ಸೇವಾ 

ಕಾಯಮವಿಧಾನವನ್ನು  ಯೀಜನ್ನಯು ರಚಿಸುತು ದೆ. 

3. ಇದು ಇ-ನಿಧಾಮರ(e-Adjudication),ಇ-ಕನಿ ಲೆು ೀಶನ್ ಮತ್ತು  ಅನ್ನಸರಣೆ ನಿವಮಹಣೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ 

ಮಾಡೂಯ ಲ್್ಗಳನ್ನು  ಸಹ ಒಳಗಾಂಡಿರುತು ದೆ. 

59. ಶಾಹಿ ಲಿಚ:(Shahi litchi) 

ಜಿಐ-ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕೃತ ಉತು ನು ಗಳ ರಫುು  ಹೆಚಿಿ ಸಲು ಈ 

ಋತ್ತವಿನ ರಾಯಲ್ ಲ್ಲಚಿಯ ಮೊದಲ ಬ್ರಯ ಚ್ ಅನ್ನು  

ಬಿಹಾರದಿಾಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಾಂಗಡ ಮ್ ಗೆ ರಫುು  ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

1. ಜರದ್ದಲು ಮಾವು, ಕಾತಾನಿಮ ಅಕೆಿ  ಮತ್ತು  ಮಗಾಹಿ 

ಪ್ರನ್ ನಂತರ 2018 ರಲಿ್ಲ  ಜಿಐ 

ಪ್ರ ಮಾಣಿೀಕರಣವನ್ನು  ಪ್ಡೆದ ಶಾಹಿ ಲ್ಲಚಿಿ ಯು 

ಬಿಹಾರದ ನಾಲೆ ನೇ ಕೃರ್ಷ ಉತು ನು ವಾಗದೆ. 

2. ಚಿೀನಾ ನಂತರ ಭಾರತವು ಲ್ಲಚಿ ಉತಾು ದನ್ನಯಲಿ್ಲ  

ಎರಡನೇ ಸಾಾ ನದಲಿ್ಲದೆ. 

 

60. ಯುವಾನ್ ಲಾಿಂಗ್ ಪ್ತಿಂಗ್:(Yuan Longping) 

 

ಚಿೀನಾದ ಖ್ಯಯ ತ ಕೃರ್ಷ ವಿಜಾಾ ನಿ ಯುವಾನ್ ಲಾಾಂಗು ಾಂಗ ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ 

ತಮಮ  91 ನೇ ವಯಸಿಿ ನಲಿ್ಲ  ನಿಧನರಾದರು. ಹೈಬಿರ ಡ್ ಅಕೆಿ (Hybrid 

Rice) ಯ ಕುರಿತಾದ ಅವರ ಆವಿಷೆ್ಯ ರಗಳು ಚಿೀನಾಕೆ್ಕ  ಆಹಾರ 

ಭದರ ತ್ತಯನ್ನು  ಒದಗಸಿದವು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ಪಂಚದ್ದದಯ ಾಂತದ ಕೃರ್ಷಯ 

ಸವ ರೂಪ್ವನ್ನು  ಬದಲಾಯಿಸಿದವು. 

‘ಯುವಾನ್ ಲಾಾಂಗ್ಪಿಾಂಗ’ ಅವರನ್ನು  ಚಿೀನಾದಲಿ್ಲ  ಕೃರ್ಷ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಕೆ್ಕ  

ನಿೀಡಿದ ಕಡುಗೆಗಾಗ “ಹೈಬಿ್ರಡ ಅಕ್ತಕ ಯ ಜನ್ಕ” (father of hybrid rice)ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

  

1. 1970 ರ ದಶಕದಲಿ್ಲ , ಅವರು ‘ನಾಯ ನ್-ಯು ನಂ 2’ (Nan-you No. 2 ಎಾಂಬ ಮೊದಲ ಹೈಬಿರ ಡ್ 

ಅಕೆಿ  ಸಂಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯಡಿಯಲಿ್ಲ , ಎರಡು ವಿಭಿನು  

ಸಂತತಿಯ ಸಂಯೀಗದಿಾಂದ ಉಾಂಟಾಗುವ ಸಂತತಿಯು ಅವರ ಪೊೀಷಕರಿಗಾಂತ ವೇಗವಾಗ 

ಬೆಳೆಯುತು ದೆ, ಹೆಚಿಿ ನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು  ನಿೀಡುತು ದೆ ಮತ್ತು  ಬ್ರಹಯ  ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು  

ಉತು ಮವಾಗ ವಿರೀಧಿಸುತು ದೆ. 

2. ಏಷ್ಯಯ , ಆಫಿರ ಕಾ ಮತ್ತು  ಅಮೆರಿಕಾದ್ದದಯ ಾಂತ ಹೈಬಿರ ಡ್ ಅಕೆಿ  ಹರಡಿದಾ ರಿಾಂದ, 

ಪ್ರ ಪಂಚದ್ದದಯ ಾಂತದ ರೈತರು ಅವರ ತಂತರ ಜಾಾ ನಗಳಿಾಂದ ಪ್ರ ಯೀಜನಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದಿದ್ದಾ ರೆ. 

3. 2004 ರಲಿ್ಲ , “ಹೆಚಿಿ ನ ಇಳುವರಿ ನಿೀಡುವ ಹೈಬಿರ ಡ್ ಅಕೆಿ  ಪ್ರ ಭೇದಗಳನ್ನು  ಸಂತಾನೀತು ತಿು  

ಮಾಡಲು ಅಗತಯ ವಾದ ಆನ್ನವಂಶಿಕ ವಸುು ಗಳು ಮತ್ತು  ತಂತರ ಜಾಾ ನಗಳನ್ನು  
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ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ಡಿಸುವಲಿ್ಲ  ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅದುು ತ ಸಾಧನ್ನಗಾಗ” ಅವರಿಗೆ ವಿಶವ  ಆಹಾರ 

ಪಿ ಶಸಿು  ನಿೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

4. 2001 ರಲಿ್ಲ , ಅವರಿಗೆ ರಾಮನ್ ಮಾಯ ಗೊ ಸ್ಯ ಪಿ ಶಸಿು  ಪಿ ತ್ರಷ್ಠಾ ನ್ವು ಪ್ರ ಶಸಿು ಯನ್ನು  ನಿೀಡಿ 

ಗೌರವಿಸಿತ್ತು . 

61. ಪ್ತೀಡಿಯಾಟಿಿಕ್ ಇನ್್ ಿ ಮೇಟರಿ ಮಲ್ಿ ಸಿಸ್್ ಮ್ ಸಿಿಂಡಿ ೀಮ್ (PIMS-TS): 

1. ಮಕೆಳಲಿ್ಲ  ‘ಮಲ್ಲು ಸಿಸು ಮ್ ಇನಾಫ ಿ ಮೇಟರಿ 

ಸಿಾಂಡೊರ ೀಮ್’ (MIS-C) ಎಾಂದೂ 

ಕರೆಯಲು ಡುವ PIMS-TS,  SARS-CoV-

2 ಸೀಾಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ರೂಪ್ದ 

ಸಿಾ ತಿಯಾಗದೆ, ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು  ಮೊದಲು 

ಏಪಿರ ಲ್ 2020 ರಲಿ್ಲ  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗದೆ. 

2. ಕಾರಣಗಳು: ಈ ಸಿಾ ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ 

ಅಾಂಶಗಳು ಇನ್ನು  ತಿಳಿದುಬಂದಿಲಿ , ಆದರೆ 

ಇದನ್ನು  ಅಪ್ರೂಪ್ದ ‘ರೀಗನಿರೀಧಕ 

ಅತಿಯಾದ ಪ್ರ ತಿಕಿರ ಯ’ (immune 

overreaction) ಎಾಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ಸಮಯ  ಅಥವಾ 

ರೀಗಲಕ್ಷಣದ SARS-CoV-2 ಸೀಾಂಕಿನ 

ನಂತರ ಸುಮಾರು ನಾಲೆ ರಿಾಂದ ಆರು 

ವಾರಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಿಾ ತಿಯು ಕಂಡುಬರುತು ದೆ. 

3. ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಜವ ರ, ದದುಾ , ಕಣಿಣ ನ ಸೀಾಂಕು ಮತ್ತು  ಜಠರಗರುಳಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು (ಉದ್ದ. 

ಅತಿಸಾರ, ಹಟೆು  ನೀವು, ವಾಕರಿಕ್ಕ) ಇತಾಯ ದಿಗಳನ್ನು  ಈ ಸಿಾ ತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಳಗಾಂಡಿವೆ. 

ಕ್ಕಲವು ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಸಂದಭಮಗಳಲಿ್ಲ , ಈ ಸಿಾ ತಿಯು ದೇಹದ ಬಹು-ಅಾಂಗಗಳ ವೈಫಲಯ ಕೆ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

SARS-CoV2 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪ್ರೂಪ್ದ ಪಿೀಡಿಯಾಟಿರ ಕ್ ಇನಫ ಿ ಮೇಟರಿ ಮಲ್ಲು ಸಿಸು ಮ್ ಸಿಾಂಡೊರ ೀಮ್ 

(PIMS-TS) ನ ಹೆಚಿಿ ನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರು ತಿಾಂಗಳ ನಂತರ ಗುಣಮಖವಾಗುತು ವೆ ಎಾಂದು ಸಣಣ  ಅಧಯ ಯನವು 

ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. 

 

62. WHO ಬಯೀಹಬ್ ಉಪಕಿಮ: 

(WHO BioHub initiative) 

 ರೀಗಕಾರಕಗಳನ್ನು  ಸಂಗಿಹಿಸ್ಲು, 

ಹಂಚಕಳಳ ಲು ಮತ್ತು  ವಿಶಿ್ೀಷಣೆ 

ಮಾಡಲು ಬಯೀಹಬ್ ಒಾಂದು ಜ್ವಗತ್ರಕ 

ಸೌಲಭಯ ವಾಗಲಿದೆ. 

ಮಹತ್ವ : ಪ್ರ ಸುು ತ, ರೀಗಕಾರಕಗಳ 

ಹಂಚಿಕ್ಕಯನ್ನು  ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ದಿವ ಪ್ಕೆಿಯವಾಗ 

ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ; WHO ನ ಬಯೀಹಬ್ ಈ 

ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  ಚ್ಚರುಕುಗಳಿಸುತು ದೆ. 

 

ಈ ಸಲಭಯ ವನ್ನು  ಪ್ರಿಚಯಿಸಲು WHO ಮತ್ತು  ಸಿವ ಟಜ ಲೆಕಿಂಡ ತಿಳುವಳಿಕ್ಕ ಪ್ತರ ಕೆ್ಕ  / ಒಪ್ು ಾಂದಕೆ್ಕ  ಸಹಿ 

ಹಾಕಿವೆ. 

ನವೆಲ್ ಕರೀನವೈರಸ್ ಕಾಯಿಲೆ (ಕೀವಿಡ್ -19) ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ದೃರ್ಷು ಯಲಿ್ಲ  ಈ ಕರ ಮವು 

ಮಹತವ ದ್ದಾ ಗದೆ ಮತ್ತು  ಅಪ್ರಯಗಳನ್ನು  ನಿಣಮಯಿಸಲು ಮತ್ತು  ಪ್ರ ತಿ ಕರ ಮಗಳನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲು 
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ರೀಗಕಾರಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಹಂಚಿಕಳುು ವ ಪ್ರರ ಮಖಯ ತ್ತಯನ್ನು  ಒತಿು ಹೇಳುವ ಅಗತಯ ವನ್ನು  ಗಮನಿಸಿದರೆ 

ಈ ಹಂತವು ಮಖಯ ವಾಗದೆ. 

63. ಉಡುಪ್ತಯಲಿಿ  ದ್ರೆತ್ ಬುದಧ ನ್ ಸ್ಣಣ  / ಚಕಣಿ ಪಿ ತ್ರಮೆ: 

 

ಕನಾಮಟಕದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲಿೆಯ ಅಲೆಾಂಬಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರಳುಬಿದಾ  ಬ್ರವಿಯಿಾಂದ ತ್ತಗೆದ ಅವಶೇಷಗಳ ನಡುವೆ 

ಬುದಧ ನ ಚಿಕಣಿ ಪ್ರ ತಿಮೆ ಪ್ತ್ತು ಯಾಗದೆ. 

ವಿವರಣೆ: 

1. ಈ ಪ್ರ ತಿಮೆಯು ಒಾಂಬತ್ತು  ಸ್ಯಾಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತು ರ, ಐದು 

ಸ್ಯಾಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮತ್ತು  ಎರಡು ಸ್ಯಾಂಟಿಮೀಟರ್ 

ದಪ್ು ವಾಗರುತು ದೆ. 

2. ಈ ಪ್ರ ತಿಮೆಯಲಿ್ಲ  ಬುದಧ ನ್ನ ‘ಧಮಮಚಕರ  ಪ್ರಿವತಮನ 

ಮದೆರ ’ಯಲಿ್ಲ  ಕಮಲದ ಪಿೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾ ನ್ನ. 

3. ಪಿೀಠದ ಕ್ಕಳಗೆ ಧಮಮ ಚಕರ ದ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಆರು ಶಿಷಯ ರು 

ಕುಳಿತಿದ್ದಾ ರೆ. 

4. ಈ ಪ್ರ ತಿಮೆಯಲಿ್ಲ  ಭಗವಾನ್ ಬುದಧ  ಬಟೆು  ಮತ್ತು  

ಕಿವಿಯೀಲೆಗಳನ್ನು  ಧರಿಸಿದ್ದಾ ನ್ನ. 

5. ಸಣಣ  ಉಶಿು ಷವನ್ನು (Ushnisha) ತಲೆಯ ಮೇಲಾು ಗದಲಿ್ಲ  

ತೀರಿಸಲಾಗದೆ. 

6. ತಲೆಯ ಹಿಾಂಭಾಗದಲಿ್ಲ  ಸುಾಂದರವಾಗ ಕ್ಕತಿು ದ ವೃತಾು ಕಾರದ 

ಹಾಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕಳುು ತು ದೆ. 

7. ಪ್ರ ತಿಮೆಯ ಮೇಲ್ಲನ ಮೂಲೆಗಳಲಿ್ಲ , ಎರಡು ಯಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು  ಎರಡು ರೆಕೆ್ಕಯ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು  

ಬೆನಿು ನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲಿ್ಲ  ಕ್ಕತು ಲಾಗದೆ. 

8. ಇದನ್ನು  ಗುಪ್ರು  ಶೈಲಿಯ ಶಿಲು ಕಲೆಯಲಿ್ಲ  ನಿಮಮಸಲಾಗದೆ. 

  

ಈ ಆವಿಷ್ಠಕ ರದ ಪಿ್ರಮುಖಯ ತೆ: 

ಸಾಾಂಪ್ರ ದ್ದಯಿಕವಾಗ, ಪ್ರರ ಚಿೀನ ತ್ತಳುನಾಡು ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರ ಅಧಿೀನದಲಿ್ಲತ್ತು  ಎಾಂದು 

ಹೇಳಲಾಗುತು ದೆ. ಬನವಾಸಿಯ ಕದಂಬರು ಮತ್ತು  ಉತು ರದ ಗುಪ್ು ರ ನಡುವೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು 

ಏಪ್ಮಟಿು ದಾ ವು. ಆದಾ ರಿಾಂದ, ಬುದಧ ನ ಪ್ರ ತಿಮೆಯ ಆವಿಷೆ್ಯ ರವು ಅಸಮಾನಯ  ಸಂಗತಿಯೇನಲಿ . 

64. ಶಿಿ ೀಲಂಕಾದ್ಿಂದಗೆ ಕರೆನಿೂ  ವಿನಿಮಯ ಒಪಪ ಿಂದ ಮಾಡಿಕಿಂಡ ಢಾಕಾ: 

ಶಿಿ ೀಲಂಕಾಕೆಕ  ಬಾಿಂಗಿಾದೇಶವು $ 200 ಮಿಲಿಯನ್ ಕರೆನಿೂ  ಸಾವ ಪ್ (currency swap) ಸೌಲಭಯ ವನ್ನು  

ಅನ್ನಮೀದಸಿದೆ, ಹಿೀಗಾಗ ಬ್ರಾಂಗಿಾದೇಶವು, ಈ ವಷಕ ಈ “ದವ ೀಪ ರಾಷ್ ಿ ”ಕೆಕ  ನಿಣಾಕಯಕವಾದ 

ಆರ್ಥಕಕ ನರವು ನಿೀಡಿದ ದಕಿ್ತಣ ಏಷ್ಠಯ ದ ಮದಲ ದೇಶ ಎಾಂಬ ಹೆಗು ಳಿಕ್ಕಗೆ ಪ್ರತರ ವಾಗದೆ. 

 ಹಿನು ಲೆ: 

ಶಿರ ೀಲಂಕಾದ ಪ್ರ ಮಖ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ-ಗಳಿಸುವ ಕೆ್ಕ ೀತರ ಗಳಾದ ಪ್ರ ವಾಸೀದಯ ಮ, ಜವಳಿ ಉದಯ ಮ ಮತ್ತು  

ಚಹಾ ರಫುು  – ಈ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಕ ರೀಗದಿಾಂದ್ದಗ ತಿೀವರ ವಾಗ ಹಾನಿಗಳಗಾಗದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದ್ದಗ ದಿವ ೀಪ್ 

ರಾಷು ರವು, ಸವಾಲ್ಲನ ಸಾಲ ಮರುಪ್ರವತಿ ವೇಳಾಪ್ಟಿು ಯನ್ನು  ನಿೀಡಿದ ಹಿನ್ನು ಲೆಯಲಿ್ಲ , ದೇಶವು ತನು  ವಿದೇಶಿ 

ವಿನಿಮಯ ಸಂಗರ ಹವನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕಳು ಲು ಹೆಣಗಾಡುತಿು ದೆ. 

ಕರೆನಿೂ  ವಿನಿಮಯ ಒಪಪ ಿಂದ ಎಿಂದರೇನ್ನ? 

1. ಕರೆನಿಿ  ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ು ಾಂದ (Currency Swap Arrangement) ಎಾಂದರೆ ಎರಡು ಸ್ಯು ೀಹಪ್ರ 

ಸಂಬಂಧ ಹಾಂದಿರುವ ರಾಷು ರಗಳು ತಮಮ ದೇ ಆದ ಸಾ ಳಿೀಯ ಕರೆನಿಿ ಗಳಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪ್ರರ ಮಾಡಲು 

ಮಾಡಿಕಳುು ವ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಯಾಗದೆ. 

2. ಈ ಪ್ದಧ ತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್್ನಂತಹ ಮೂರನೇ ದೇಶದ 

ಕರೆನಿಿ ಯಲಿ್ಲ  ವಾಯ ಪ್ರರ-ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸದೆ ಪೂವಮನಿಧಮರಿತ ವಿನಿಮಯ ದರದಲಿ್ಲ  ಆಮದು 

ಮತ್ತು  ರಫುು  ವಾಯ ಪ್ರರವನ್ನು  ನಡೆಸಿ ಪ್ರವತಿಸುತು ವೆ. 
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3. ಅಾಂತಹ ವಯ ವಸ್ಯಾ ಗಳಲಿ್ಲ  ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ದೇಶದ ಕರೆನಿಿಯು ಒಳಗಾಂಡಿರುವುದಿಲಿ , 

ಇದರಿಾಂದ್ದಗ ವಿನಿಮಯ ಭಿನು ತ್ತಗಳ ಬಗೆು  ಚಿಾಂತ್ತ ಮಾಡುವ ಅವಶಯ ಕತ್ತಯನ್ನು  ನಿವಾರಿಸುತು ದೆ. 

65. ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾನ್ಸನ್ನ ನಯ ಯಮಂಡಳಿ (NCLT): 

ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾನ್ನನ್ನ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ (National Company Law Tribunal) ಭಾರತದಲಿ್ಲನ, 

ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯಯ ಗಳನ್ನು  ನಿಣಮಯಿಸುವ ಅರೆ-ನಾಯ ಯಾಾಂಗ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗದೆ. 

ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಯಾ  2013 ರ ನಿಬಂಧನ್ನಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ ಇದನ್ನು  ಜೂನ್ 1, 2016 ರಂದು ರಚಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಇದರ ರಚನ್ನ: ಭಾರತದಲಿ್ಲನ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಸಮಾಪಿು ಗೆ (insolvency and winding 

up of companies )ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ  ನಾಯ ಯಮೂತಿಮ ಎರಾಡಿ ಸಮತಿಯ(Justice Eradi Committee) 

ಶಿಫ್ರರಸುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು  ಸಾಾ ಪಿಸಲಾಗದೆ. 

ಮೇಲೂ ನ್ವಿ: NCLT ತ್ತಗೆದುಕಳುು ವ ನಿಧಾಮರಗಳ ವಿರುದಧ  ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾನ್ನನ್ನ ಮೇಲಮ ನವಿ 

ನಾಯ ಯಾಧಿಕರಣಕೆ್ಕ  (NCLAT) ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. NCLAT ಯ ತಿೀಪಿಮನ ವಿರುದಧ  ಕಾನ್ನನಿನ 

ಅಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಪಿರ ೀಾಂ ಕೀಟ್್ಮಗೆ ಮೇಲಮ ನವಿ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು. 

ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾನ್ನನ್ನ ನಾಯ ಯಮಂಡಳಿ (NCLT) ದೇವಾಸ್ ಮಲ್ಲು ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರ ೈ. ಲ್ಲಮಟೆಡ್ ನ 

ಸಾಲಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಆದೇಶ ನಿೀಡಿದೆ. 

66. ಲೌವಿೆ  ಮೂಯ ಸಿಯಂ:(Louvre museum) 

1.  ಇದು ಪ್ರಯ ರಿಸ್ ನಲಿ್ಲರುವ ವಿಶವ ದ ಅತ್ರದ್ಡಡ  ಕಲಾ ವಸ್ತು ಸಂಗಿಹಾಲಯವಾಗದೆ. 

2. ಇದು ವಿಶವ ದಲಿೆ ೀ ಅತ್ರ ಹೆಚುಚ  ಭೇಟಿ ನಿೀಡುವ ವಸ್ತು ಸಂಗಿಹಾಲಯವಾಗದೆ. 

3. ಈ ವಸುು  ಸಂಗರ ಹಾಲಯವು ಮೀನಲಿಸಾ ಳ ಕಿಾ ಸಿಕ್ ಪೇಿಂಟಿಿಂಗ್ ಗೆ ನಲೆಯಾಗಿದೆ, 

ಇದನ್ನು  ಪ್ರ ಪಂಚದ್ದದಯ ಾಂತದ ಸಾಾಂಸೆ ೃತಿಕ ಸಂಸ್ಯಾ ಗಳು ಮತ್ತು  ಕಲಾ ಪ್ರ ೀಮಗಳು 

ಕಣ್ಣು ಾಂಬಿಕಳು ಲು ಇಷು ಪ್ಡುತಾು ರೆ. 

 ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

ಕಲಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮತ್ತು  ಕುಯ ರೇಟರ್ ಆಗರುವ ಲಾರೆನ್ೂ  ಡೆಸ್ ಕಾಸ್ಕ (Laurence des 

Cars) ರವರು ಲೌವಿೆ  ವಸ್ತು ಸಂಗಿಹಾಲಯದ 228 ವಷಕಗಳ ಇತ್ರಹಾಸ್ದಲಿಿ  ಅದರ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗಿಂಡ ಮದಲ ಮಹಿಳೆ ಎಿಂಬ ಹೆಗಗಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತರ ರಾಗದ್ದಾ ರೆ. 

  

67. ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರುವ ಸ್ಥ ಳಗಳು- ಭಿತ್ರ್ ಕನಿಕಾ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಉದಾಯ ನ್: 

ಒಡಿಶಾದಲಿ್ಲರುವ ಭಿತ್ರ್ ಕನಿಕಾ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಉದಾಯ ನ್ವು 

(Bhitarkanika National Park)ಮಾಯ ಾಂಗರ ೀವ್ಸ ಅರಣಯ ಗಳು, 

ವಲಸ್ಯ ಹಕೆಿ ಗಳು, ಆಮೆಗಳು, ನದಿೀಮಖದ ಮೊಸಳೆಗಳು 

ಮತ್ತು  ಅಸಂಖ್ಯಯ ತ ಕಿರಿದ್ದದ ಕಲಿ್ಲಗಳಿಗೆ 

ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗದೆ. 

1. ಇದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತ್ರದ್ಡಡ  

ಮಾಯ ಿಂಗಿ ೀವ್ಸ ಅರಣಯ  ಪಿದೇಶವಾಗದೆ. 

2. ಭಿತಾಕಮನಿಕಾವು 3 ಸಂರಕಿ್ತತ್ ಪಿದೇಶಗಳನ್ನು  

ಪಿ ತ್ರನಿಧಿಸ್ತತ್ು ದೆ, ಭಿತಾಕಮನಿಕಾ ರಾರ್ಷು ರೀಯ 

ಉದ್ದಯ ನವನ, ಭಿತಾಕಮನಿಕಾ ವನಯ ಜಿೀವಿ 

ಅಭಯಾರಣಯ  ಮತ್ತು  ಗಹಿಮಾಮಥಾ ಸಮದರ  

ಅಭಯಾರಣಯ . 

3. ಭಿತರ್ ಕನಿಕಾ ರಾರ್ಷು ರೀಯ 

ಉದ್ದಯ ನವು, ಬಿಾಹೂ ಣಿ, ಬೈತಾರಾಣಿ, ಧ್ಮಿಾ  

ಮತ್ತು  ಮಹಾನ್ದ ನ್ದ ವಯ ವಸ್ಯಥ ಗಳ 
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ನ್ದೀಮುಖದಲಿಿದೆ. 

4. ಇದು ದೇಶದ 70% ನ್ಷ್್ಟ  ನ್ದೀಮುಖ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಪ ನಿೀರಿನ್ ಮಸ್ಳೆಗಳನ್ನು  

ಹಿಂದದೆ ಎಾಂದು ಹೇಳಲಾಗುತು ದೆ, ಮೊಸಳೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು  1975 ರಲಿ್ಲ  

ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

5. ಭಿತ್ಕಕನಿಕಾವು 3,000 ಚ್ಚಕೆ್ಕ  ಜಿಾಂಕ್ಕಗಳು, ಪ್ಕೆಿ  ಪ್ರ ಭೇದಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಡುಹಂದಿಗಳು, ನರಿ, ಕತ್ತು  

ಕಿರುಬಗಳು (hyenas), ಕಾಡುಬೆಕೆು , ಮೀನ್ನಗಾರ ಬೆಕೆು ಗಳು(fishing cats), ವಾಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ 

ಹಲಿ್ಲ ಗಳು, ರಿೀಸಸ್ ಮಕಾಕ ಗಳು, ಸಾಮಾನಯ  ಲಂಗೂರ್, ಇಾಂಡಿಯನ್ ಸಿವೆಟ್ ಕಾಯ ಟ್ ಮತ್ತು  

ಮೊಲ ಸೇರಿದಂತ್ತ ವಿವಿಧ್ ಪಿ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ನಲೆಯಾಗಿದೆ. 

6. ಈ ಪ್ರ ದೇಶವನ್ನು  1998 ರ ಸ್ಯಪ್ೆ ಿಂಬರ್ ನ್ಲಿಿ  ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಉದಾಯ ನ್ವನ್ವೆಿಂದು ಮತ್ತು  

ಆಗಸ್್  2002 ರಲಿಿ  ಯುನಸಕ ೀ ರಾಮೂ ರ್ ತಾಣವಾಗಿ ಘೀರ್ಷಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ? 

ಯಾಸ್ ಚಂಡಮಾರುತವು ಭಿತಾಕಮನಿಕಾದಲಿ್ಲ  ನ್ನರಾರು ಮರಗಳನ್ನು  ನಾಶಪ್ಡಿಸಿದುಾ , ಸಂಕಷು ಕೆ್ಕ  

ಸಿಲುಕಿರುವ ಪ್ರರ ಣಿಸಂಕುಲದ ಮೇಲ್ಲನ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರ ಭಾವವನ್ನು  ನಿಣಮಯಿಸಲಾಗುತಿು ದೆ. 

  

68. ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರುವ ಪಿಭೇದಗಳು-ಬಿಾಕ ಬಕ್ / ಕೃಷಣ ಮೃಗ: 

1. ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ವನಯ ಜಿೀವಿಗಳ ಮಖಯ  ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ 

(ವನಯ ಜಿೀವಿ) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತಿು ೀಚಿನ ಪ್ರರ ಣಿಗಳ 

ಜನಗಣತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರ ಕಾರ, ಒಡಿಶಾದಲಿಿ  

ಕೃಷಣ ಮೃಗಗಳ ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯು ಕಳೆದ ಆರು 

ವಷಕಗಳಲಿಿ  ದವ ಗುಣಗಿಂಡಿದೆ. 

2. ಪ್ರರ ಣಿಗಳ ಜನಗಣತಿಯ ಅಾಂಕಿಅಾಂಶಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ, ಒಟ್ಟು  

ಹುಲಿೆ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಯ  7,358 – ಅದರಲಿ್ಲ  4,196 ಹೆಣ್ಣಣ , 

1,712 ಗಂಡು ಮತ್ತು  1,450 ಮರಿಗಳು. 

3. ಕೃಷಣ ಮೃಗಗಳು ಒಡಿಶಾ ರಾಜಯ ದ ದಕಿ್ತಣ ಭಾಗದ 

ಗಂಜ್ವಿಂ ಜಿಲಿೆಯಲಿಿ  ಮಾತಿ್  ಕಂಡುಬರುತ್ು ವೆ. 

4. ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಿಥ ತ್ರ: ವನ್ಯ ಜಿೀವಿ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯದ , 1972 ರ ಪಿ ಕಾರ (1992 ರಲಿಿ  ತ್ರದುದ ಪಡಿ 

ಮಾಡಿದಂತೆ), ‘ಕೃಷಣ ಮೃಗ’ ಅಥವಾ ಬಿಾಕ ಬಕ್ ಅನ್ನು  ಅನ್ನಸೂಚ -1 ರಲಿಿ  ಪಟ್ಿ  

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಕೆಿಂಪ್ಪ ದತಾು ಿಂಶ ಪ್ಪಸ್ು ಕದ ಪಿ ಕಾರ ಇದನ್ನು  

ಅಪ್ರಯಕಕ ಳಗಾಗಬಲಿ  (Vulnerable) ಪಿಭೇದ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗದೆ. 

5. ಕೃಷಣ ಮೃಗಗಳನ್ನು  ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು  ಗಂಜಾಾಂನಲಿ್ಲ  ಕೃಷಣ ಸಾರ ಮೃಗ (Krushnasara 

Mruga) ಎಾಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತು ದೆ. 

 ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸಂಗತ್ರಗಳು: 

1. ರಾಜಸಾಾ ನದ ಬ್ರಷ್ಣ ೀಯ್ಸ ಸ್ಮುದಾಯವು ಕೃಷಣ ಮೃಗ ಮತ್ತು  ಚಿಾಂಕಾರವನ್ನು  ಸಂರಕೆಿ ಸುವ 

ಪ್ರ ಯತು ಗಳಿಗಾಗ ವಿಶವ ದ್ದದಯ ಾಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗದೆ. 

2. ಇದು ಆಾಂಧರ ಪ್ರ ದೇಶ, ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು  ಪಂಜಾಬ್್ನ ರಾಜಯ  ಪಿ್ರಣಿಯಾಗದೆ. 

 ಸಂರಕಿ್ತತ್ ಪಿದೇಶಗಳು: 

1. ವೇಲಾವದರ್ ಕೃಷಣ ಮೃಗ ಅಭಯಾರಣಯ  – ಗುಜರಾತ್. 

2. ಪ್ರಯಿಾಂಟ್ ಕಾಯ ಲ್ಲಮೆರ ವನಯ ಜಿೀವಿ ಅಭಯಾರಣಯ . 

3. ನಿೀಲಗರಿ ಜಿೀವಗೀಳ ಮೀಸಲು ಪ್ರ ದೇಶ. 

4. ಕಾಬೆಮಟ್ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನ. 

 ದಯವಿಟ್ು  ಗಮನಿಸಿ: 

1. ಪ್ರ ಸುು ತ ಕನಕಟಕ ರಾಜಯ ದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲಿೆಯ ರಾಣೇಬೆನ್ಸು ರು ಮತ್ತು  ತ್ತಮಕ್ಕರು ಜಿಲಿೆಯ 

ಮಧುಗರಿ ತಾಲಿೂಕಿನ ಮೈದನ್ಹಳಿಳ ಯಲಿಿ  ಕೃಷಣ ಮೃಗ ವನಯ ಜಿೀವಿಧಾಮಗಳಿವೆ. 

2. ರಾಜಯ  ವನಯ ಜಿೀವಿ ಮಂಡಳಿಯು ಉಮಮ ತೂು ರು ಅರಣಯ ವನ್ನು  ಕೃಷಣ ಮೃಗಧಾಮವಾಗ 

ಘೀರ್ಷಸಲು ಒಪಿು ಗೆ ನಿೀಡಿದೆ. ಈಗ ಉಮೂ ತ್ತು ರು ಅರಣಯ ವು ಕನಕಟಕದ ಮೂರನೇ 

ಕೃಷಣ ಮೃಗ ವನ್ಯ ಜಿೀವಿಧಾಮ ವೆಾಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪ್ರತರ ವಾಗದೆ. 

3. ರಾಣೆಬೆನ್ನು ರಿನಲಿ್ಲರುವ ಕೃಷಣ ಮೃಗ ವನಯ ಜಿೀವಿಧಾಮವನ್ನು  ‘ನಿಸ್ಗಕ 

ಪಿವಾಸೀದಯ ಮ’ದ ಮೂಲಕ ಸಂರಕೆಿ ಸಲು ಕರ ಮಕೈಗಳು ಲಾಗದೆ. 
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69. ಜಯಂತ್ರ (ಜಿೀರುಿಂಡೆ):(Jayanti) 

ಜಯಂತಿ 1897 ರ ಅರಾಕು ೀಮಿಮಸ್ ಸಾಸ್ತರೆ  (Arachnomimus Saussure) ಕುಲದ ಅಡಿಯಲಿಿ  

ಗುರುತ್ರಸ್ಲಪ ಟ್  ಜಿೀರುಿಂಡೆಯ(Cricket) ಹನು ರಡನಯ ಉಪವಗಕ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಜಾತಿಯಾಗದೆ. 

1. ಜಿೀರುಾಂಡೆಯ ಈ ಪ್ರ ಜಾತಿಯನ್ನು  2021 ರ 

ಏಪಿರ ಲ್್ನಲಿ್ಲ  ಛತ್ರು ೀಸ್ಗಡ ಕುರಾಕ ಗುಹೆಗಳಲಿಿ  

(Kurra Caves) ಪ್ರರ ಣಿಶಾಸು ರಜ್ಞರ ತಂಡ 

ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. 

2. ಈ ಸಂಶೀಧನಾ ತಂಡಕೆ್ಕ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ 

ದೇಶದ ಪ್ರ ಮಖ ಗುಹೆ ಪ್ರಿಶೀಧಕರಲಿ್ಲ  

ಒಬಬ ರಾದ ರಿ್ಪಫೆಸ್ರ್ ಜಯಂತ್ ಬ್ರಸಾವ ಸ್ ಅವರ 

ಗೌರವಾಥಕ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು  ಇದಕೆ್ಕ  ಜಯಂತಿ 

ಎಾಂಬ ಹೆಸರಿನಿಾಂದ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗದೆ. 

3. ಅತಯ ಾಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಅಾಂಶವೆಾಂದರೆ, ಹಸ್ ಜಯಂತ್ರ ಪಿಜ್ವತ್ರಯ ಗಂಡು 

ಜಿೀರುಿಂಡೆಗಳು ಶಬದ ವನ್ನು  ಉತಾಪ ದಸ್ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲಿ  ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ 

ಹೆಣುಣ  ಜಿೀರುಿಂಡೆಗಳಿಗೆ ಕ್ತವಿ ಇರುವುದಲಿ . 

1878 ರಲಿ್ಲ  ಜೇಡಗಳನ್ನು  ಹೀಲುವ ಜಿೀರುಾಂಡೆ (ಕಿರ ಕ್ಕಟ್) ಗಳಿಗೆ  ಅರಾಕು ೀಮಮಸ್ (Arachnomimus) 

ಎಾಂಬ ಕುಲ (genus) ನಾಮವನ್ನು  ಸಿವ ಸ್ ಕ್ತೀಟಶಾಸ್ು ಿ ಜ್ಞ  (Entomologist) ಹೆನಿಿ  ಲ್ಥಯಿಸ್ ಫಿೆಡೆರಿಕ್ ಡಿ 

ಸಾಸ್ತರೆ   (Henri Louis Frédéric de Saussure) ಯವರು ನಿೀಡಿದರು. 

70. ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರುವ ಸ್ಥ ಳಗಳು- ಕಾಯ ಲಿ(Cali): 

1.  ಕಾಯ ಲಿ (Cali) ನ್ಗರವು ವಿಸಿು ೀಣಕದ ದೃಷ್ಿ ಯಿಿಂದ ಕಲಂಬ್ರಯಾದ ಎರಡನೇ 

ಅತ್ರದ್ಡಡ  ನಗರ ಮತ್ತು  ಮೂರನೇ ಅತ್ರ ಹೆಚುಚ  ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ  ಹಿಂದರುವ ನ್ಗರವಾಗದೆ. 

2. ಇದು ಪೆಸಿಫ್ರಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಕರಾವಳಿಯಿಿಂದ ಸಂಪಕಕ ಹಿಂದದ ಕಲಂಬ್ರಯಾದ 

ಏಕೈಕ ಪಿಮುಖ ನ್ಗರ. 

3. ಕಾಯ ಲ್ಲ ಯು, ಕಾಕಾ ನ್ದಯ(Cauca River) ಪಶಿಚ ಮಕೆಕ  ಕಾಕಾ ಕಣಿವೆಯಲಿಿದೆ. 

 ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ: 

ಇತಿು ೀಚಿನ ಸಕಾಮರ ವಿರೀಧಿ ಪ್ರ ತಿಭಟನ್ನಯ ನಂತರ ಕಲಂಬಿಯಾದ ಸೇನ್ನಯು ಕಾಯ ಲ್ಲಯ ಮೇಲೆ ತನು  

ನಿಯಂತರ ಣವನ್ನು  ಬಿಗಗಳಿಸಿದೆ. 

 ಪಿ ತ್ರಭಟನಗೆ ಕಾರಣಗಳು: 

1. ಏಪಿರ ಲ್ ನಲಿ್ಲ , ಪ್ರ ಸಾು ಪಿತ ವೇತ್ನ್ ತೆರಿಗೆಯಲಿಿನ್ 

ಸ್ತಧಾರಣೆಯ ಬಗೆಗ  ಕಾಯ ಲಿ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ನ್ಗರಗಳಲಿಿ  

ಪಿ ತ್ರಭಟನಗಳು ಭುಗಿಲೆದದ ವು. 

2. ಆರ್ಥಮಕ ಸಂಕಷು ಗಳನ್ನು  ಸರಾಗಗಳಿಸುವ ಉದೆಾ ೀಶದಿಾಂದ ಈ 

ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಲಾಗದೆ ಎಾಂದು ಸಕಾಮರ ವಾದಿಸಿತ್ತ, ಆದರೆ 

ಕಲಂಬಿಯಾದ ಅನೇಕ ನಾಗರಿಕರು ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗ ತಾವು 

ಬಡತನಕೆ್ಕ  ಸಿಲುಕ ಬಹುದ್ದಗದೆ ಎಾಂದು ಭಯಪ್ಟು ರು. 

3. ಆದ್ದಗೂಯ , ಈ ತ್ತರಿಗೆ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  

ಹಿಾಂತ್ತಗೆದುಕಳು ಲಾಯಿತ್ತ ಆದರೆ ಸಕಾಮರ ವಿರೀಧಿ ಭಾವನ್ನಯ ಪ್ರ ತಿಭಟನ್ನಗಳಿಗೆ ಪೊಲ್ಲೀಸ್ 

ಹಿಾಂಸಾಚಾರ, ಬಡತನ ಮತ್ತು  ಆರೀಗಯ  ಬಿಕೆಟು ನ್ನು  ಸೇರಿಸಿದೆ. 

  

71. ರಿಷಿಗಂಗಾ: 

ಇದು ಉತು ರಾಖಂಡದ ಚಮೀಲಿ ಜಿಲಿೆಯಲಿ್ಲ  ಹರಿಯುವ ನದಿಯಾಗದೆ. 

ಮೂಲ: ಇದು ನಂದಾ ದೇವಿ ಪವಕತ್ದ ಉತ್ು ರ ನಂದಾ ದೇವಿ ಹಿಮನ್ದಯಿಿಂದ 

ಹುಟ್ಿಕಿಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು  ಇದು ದಕೆಿಣ ನಂದ್ದ ದೇವಿ ಹಿಮನದಿಯ’ ನಿೀರನ್ನು  ಪ್ಡೆಯುತು ದೆ. 
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ನಂದ್ದದೇವಿ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನದ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುವ ಇದು ರಿನಿ 

ಗಿಾಮದ ಬಳಿಯ ಧೌಲಿಗಂಗಾ ನ್ದಯನ್ನು  ಸೇರುತ್ು ದೆ. 

 2021 ರಲಿಿ  ವಿಪತ್ತು : 

ಫೆಬರ ವರಿ 2021 ರಲಿ್ಲ , ಭೂಕುಸಿತ, ಹಿಮಪ್ರತ ಮತ್ತು  ಹಿಮನದಿ ಸರೀವರ 

ಸಫ ೀಟದಿಾಂದ್ದಗ ರಿರ್ಷಗಂಗಾ ನದಿಯಲಿ್ಲ  ಪ್ರ ವಾಹ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತ. 

 ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣ: 

ಚಮೊೀಲ್ಲಯ ರಿರ್ಷಗಂಗಾ ಮೂಲದ ಹಿಮನದಿಗಳಲಿ್ಲನ ಬಿರುಕುಗಳ 

ವರದಿಗಳ ನಂತರ, ವಿಜಾಾ ನಿಗಳ ತಂಡವು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕೆ್ಕಯನ್ನು  

ನಡೆಸಿತ್ತ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ರಯದ ಮನಿ್ನಚನ್ನಯನ್ನು  

ಕಂಡುಕಾಂಡಿಲಿ . 

  

72. ಕಾಜಿರಂಗ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಉದಾಯ ನ್ ಮತ್ತು  ಹುಲಿ ಮಿೀಸ್ಲು ಪಿದೇಶ: 

1. ಇದು ಅಸಾೂ ಿಂನ್ಲಿಿರುವ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಉದಾಯ ನ್ವಾಗಿದೆ. 

2. ಮೇರಿ ಕಜಕನ್ ಅವರ ಶಿಫ್ರರಸಿಿ ನ ಮೇರೆಗೆ 1908 ರಲಿ್ಲ  ನಿಮಮಸಲಾದ ಈ ಉದ್ದಯ ನವನವು 

ಪೂವಮ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಜಿೀವವೈವಿಧಯ  ಹಾಟ್್ಸಾು ಟ್ ಗಳಾದ – ಗೀಲಾಘಾಟ್ ಮತ್ತು  ನಾಗಾನ್ 

ಜಿಲಿೆಯ ಗಡಿಯಲಿ್ಲದೆ. 

3. ಕಾಜಿರಂಗಾ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನವನವು ವಿಶವ ದ ಒಿಂದು ಕಿಂಬ್ರನ್ ಖಡಗಮೃಗದ 

ಜನ್ಸಂಖ್ಯಯ ಯ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್್ಟ  ಭಾಗಕೆಕ  ನಲೆಯಾಗಿದೆ. 

4. ಇದು ‘ವಿಶವ  ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ’ದ ಸಾಾ ನಮಾನವನ್ನು  ಹಾಂದಿದೆ. 

5. ಪ್ಕೆಿ  ಪ್ರ ಭೇದಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗ ಇದನ್ನು  ಪಿಮುಖ ಪಕಿ್ತ  ಪಿದೇಶವೆಿಂದು ಬಡ್ಕಲೈಫ್ 

ಇಿಂಟರ್್ನಯ ಷನ್ಲ್ ಗುರುತ್ರಸಿದೆ. 

6. ಕಾಜಿರಂಗದಲಿ್ಲ  ನಡೆಯುತಿು ರುವ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರ ಯತು ಗಳ ಮಖಯ  ಗಮನವು ‘ದ್ಡಡ  

ನಲುಕ ’ ಪಿಭೇದಗಳಾದ ಖಡುಮೃಗ, ಆನ್ನ, ರಾಯಲ್ ಬಂಗಾಳ ಹುಲ್ಲ ಮತ್ತು  ಏಷಯ ನ್ ನಿೀರಿನ 

ಎಮೆಮ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಂದಿರ ೀಕೃತವಾಗದೆ. 

7. ನಲುಕ  ಪಿಮುಖ ನ್ದಗಳು – ಬರ ಹಮ ಪುತರ , ಡಿಫಿು , ಮೊರಾ ಡಿಫಿು  ಮತ್ತು  ಮೊರಾ ಧನಿಿ ರಿ, 

ಕಾಜಿರಂಗದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೀಗುತು ವೆ. 

 ಸ್ತದದ ಯಲಿಿ  ಏಕ್ತದೆ? 

ಇತಿು ೀರ್ಚಗೆ, ಕಾಜಿರಂಗ ರಾರ್ಷು ರೀಯ ಉದ್ದಯ ನ ಮತ್ತು  ಟೈಗರ್ ರಿಸವ್ಸ್ಮನ ಕಾವಲುಗಾರರ ಫೈರ್್ಪ್ವರ್ 

ಹೆಚಿಿ ಸುವ ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ಕಮಾಾಂಡೊೀ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡುವ ಪ್ರ ಸಾು ಪ್ಕೆ್ಕ  ಅಸಿಾ ಾಂ ಸಕಾಮರ ಅನ್ನಮೊೀದನ್ನ 

ನಿೀಡಿದೆ. ಈ ಕರ ಮಗಳ ಉದೆಾ ೀಶ ಕಳು  ಬೇಟೆಯನ್ನು  ತಡೆಯುವುದು ಆಗದೆ. 

73. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ: 

1.  ‘ವಿಟಮನ್ ಡಿ’ಕಬ್ರಬ ನ್ಲಿಿ  ಕರಗುವ 

ವಿಟಮಿನ್, ಅಾಂದರೆ ಇದು ಕಬುಬ  ಮತ್ತು  ಎಣೆಣ ಗಳಲಿ್ಲ  

ಸುಲಭವಾಗ ಕರಗುತು ದೆ ಮತ್ತು  ನಿಮಮ  ದೇಹದಲಿ್ಲ  

ದಿೀಘಮಕಾಲ ಸಂಗರ ಹಿಸಬಹುದ್ದಗದೆ. 

2. ಚಮಕದ ಮೇಲೆ ಸೂಯಕನ್ ಬೆಳಕು (ಅಥವಾ ಕೃತ್ಕ 

ಬೆಳಕು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 190–400 ಎನ್ಎಿಂ 

ತ್ರಂಗಾಿಂತ್ರದ ನೇರಳಾತ್ರೀತ್ ಪಿದೇಶದಲಿಿ ) ಬ್ರದದ  

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದನ್ನು  ಉತಾಪ ದಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ 

ಮತ್ತು  ಕಲೆಸ್ಾ ಿ ಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಅಣುಗಳ 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಿ್ತಯಯನ್ನು  

ಪಿೆ ೀರೇಪ್ತಸ್ತತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಇದನ್ನು  

ಪಿತು ಜನಕಾಾಂಗದಲಿ್ಲ  ಕಾಯ ಲಿ್ಲ ಡಿಯೀಲ್ 

(calcidiol) ಎಾಂದು ಮತ್ತು  ಮೂತರ ಪಿಾಂಡಗಳಲಿ್ಲ  

ಕಾಯ ಲಿ್ಲ ಟಿರ ಯಲ್    (calcitriol) ಆಗ 

ಪ್ರಿವತಿಮಸುತು ವೆ. 

3. ಇದರಪ್ರತಿ್ : ಇದು ಮೂಳೆಗಳಲಿ್ಲನ 

ಕಾಯ ಲಿ್ಲಯಂ ಅಾಂಶವನ್ನು  ಸರಿಯಾದ 
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ಪ್ರ ಮಾಣದಲಿ್ಲ  ಸಮತೀಲನಗಳಿಸಲು, ಜಿೀವಕೀಶದ ಪೊರೆಗಳನ್ನು  ಹಾನಿಯಿಾಂದ ರಕೆಿ ಸುವ 

ಪ್ರ ಕಿರ ಯಯನ್ನು  ವೇಗವಧಿಮಸಲು, ಅಾಂಗಾಾಂಶಗಳ ಉರಿಯೂತವನ್ನು  ತಡೆಯಲು, ಅಾಂಗಾಾಂಶಗಳು 

ನಾರುಗಳನ್ನು  ರಚಿಸುವುದನ್ನು  ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು  ಮೂಳೆಗಳು ದುಬಮಲಗಳುು ವುದನ್ನು  

ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತು ದೆ. 

4. ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕರತೆಯು ಮಕೆಳಲಿ್ಲ  ರಿಕ್ಕಟಿ್  ಮತ್ತು  ವಯಸೆ ರಲಿ್ಲ  ಆಸಿು ಯೀಮಲೇಶಿಯಾಕೆ್ಕ  

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

 ಸ್ತದದ ಯಲಿಿರಲು ಕಾರಣವೇನ್ನ? 

 ನಿಜಾಮ್ ಇನಿಿ ು ಟ್ಯಯ ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನಿ ಸ್ (NIMS) ನ ವೈದಯ ರು ನಡೆಸಿದ ಅಧಯ ಯನವು ಹೆಚಚ ನ್ 

ಪಿಮಾಣದ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕರೀನ್ವೈರಸ್ ಸೀಿಂಕ್ತನ್ ಅಪ್ರಯವನ್ನು  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಸೀಿಂಕ್ತತ್ ರೀಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಟಮಿನ್ ನಿೀಡುವುದರಿಿಂದ ಮರಣ ಪಿಮಾಣ ಗಮನಹಕವಾಗಿ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ು ದೆ ಎಿಂಬ ವರದಯನ್ನು  ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ. 

   

74. YUVA (ಯುವ, ಭವಿಷಯ ದ ಮತ್ತು  ಬಹುಮುಖ ಲೇಖಕರು) ಯೀಜನ: 

1. ಯುವ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ಮಾಗಮದಶಮನ ನಿೀಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಚವಾಲಯವು ‘ಯುವ’ (Young, 

Upcoming and Versatile Authors- YUVA) ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸಿದೆ. 

2. ಓದುವಿಕ್ಕ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ಪುಸು ಕ ಸಂಸೆ ೃತಿಯನ್ನು  ಉತ್ತು ೀಜಿಸಲು ಮತ್ತು  ಜಾಗತಿಕವಾಗ ಭಾರತ 

ಮತ್ತು  ಭಾರತಿೀಯ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು  ಪ್ರ ದಶಿಮಸಲು 30 ವಷಕದ್ಳಗಿನ್ ಯುವ ಮತ್ತು  

ಉದಯೀನ್ನೂ ಖ ಬರಹಗಾರರಿಗೆ ತ್ರಬೇತ್ರ ನಿೀಡುವ ಈ ಯೀಜನ್ನಯು ಬರಹಗಾರರ 

ಮಾಗಮದಶಮನ ಕಾಯಮಕರ ಮವಾಗದೆ. 

3. ಯುವ ಯೀಜನ್ನಯಡಿ, ಪ್ರ ತಿ ಬರಹಗಾರನಿಗೆ ಆರು ತ್ರಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತ್ರಿಂಗಳಿಗೆ 50,000 

ರೂ.ಗಳ ಏಕ್ತೀಕೃತ್ ವಿದಾಯ ರ್ಥಕವೇತ್ನ್ವನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುವುದು. 

4. YUVA ಉಪ್ಕರ ಮವು, ಭಾರತ @ 75 ಯೀಜನ್ನ (ಸಾವ ತಂತಿ್ ಯ ದ ಅಮೃತ್ ಮಹೀತ್ೂ ವ್ಸ-Azadi 

Ka Amrit Mahotsav) ಯ ಒಾಂದು ಭಾಗವಾಗದೆ. 

5. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿೀನದಲಿ್ಲರುವ ಭಾರತ್ದ ರಾಷ್ಿ ಿ ೀಯ ಪ್ಪಸ್ು ಕ ಟಿ ಸ್್  (National 

Book Trust) ಈ ಯೀಜನ್ನಯನ್ನು  ಅನ್ನಷ್ಯಠ ನಗಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಯಾಯಾಗದೆ. 



 

 

 


