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ರ್ಟ
ಗುೆಂಪು ಥಳಿತ: ಪರಿಶಿರ್ಟ
ಜಾತ್ಯ ವಯಾಕ್ತು ಸ್ವು

ವೃತ್ತುಪರ
ಕೇರ್್ಷ

ಲಖನೌ (ಪಿಟಿಐ): ಉತ್ರ ಪ್ರದೆೀಶದ
ಮೈನ್ಪುರಿ ಜಿಲಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 16 ವರ್ಣದ
ಮಗಳನು್ನ
ಮಾರಾಟ
ಮಾಡಲು
ಮುಿಂದ್ಗಿದ್್ದನೆ ಎಿಂದು ಪರಿಶಿರಟ್
ಜಾತಯ ವಯೂಕ್್ಯಬ್ಬನನು್ನ ಕೆಲವರು
ರಳಿಸಿದ್ದರಿಿಂದ ಆತ ಮೃತಪಟಿಟ್ದ್್ದನೆ.

ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಯುಕ್ತವೇ?

ಈ ವರ್ಷ ಕೇವಿಡ್–19ನೆಂದಾಗಿ ಪಿಯುಸಿ ನೆಂತರ ವೃತ್ತುಪರ ಕೇರ್್ಷ
ಸೇರ ಬಯಸುವ ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಂದಲಗಳಿವೆ. ಅೆಂಥವರು
ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್್ಷವಧಿ ವೃತ್ತುಪರ ಕೇರ್್ಷಗೆ ಸೇರದ
ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತುತರ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೇರ್್ಷಗಳನ್ನು ಮ್ಡಿಕಳ್ಳಬಹುದು.
l

ಪ್ರದಿೀಪ್ ವೆಿಂಕಟರಾಮ್

ಇ

ದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ.
ದಿವಿತೀಯ
ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ
ಉತ್ೀರ್ಣ
ನಾದ ಸಿಂತೀಷ್ನ ತಿಂದೆಯ ಫೀನ್. ‘ಸಾರ್,
ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬಿಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ
ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್
ಕಾಲೀಜಿನ
ಕಿಂಪ್ಯೂಟರ್
ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕೀವಿಡ್
ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅನೆೀಕ
ಆತಿಂಕಗಳಿವೆ,
ಗಿಂದಲಗಳಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಿಂದ
ಏನು
ಮಾಡಬಹುದು?’ ಎಿಂದು ಕೆೀಳಿದರು.

‘ಸರಿ. ನಿಮ್ಮ
ಆತಂಕಗಳೇನು?’

‘ಪ್ರವೆೀಶದ ಫೀಸ್ ಸೀರಿದಿಂತೆ
ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರ್ರಕ್್ರಯೆಗಳನ್್ನ ಈಗಲೀ
ಮುಗಿಸಬೀಕು. ಆದರೆ, ಸದಯೂಕೆಕಿ
ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ದೆ. ಆದರೆ, ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ
ತರಗತಗಳು
ಆರಿಂಭವಾಗುವ
ಬಗೆಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹತ ಇಲಲಿ’
ಎಿಂದರು.
ನಾನು
ಯೀಚನೆ
ಮಾಡಿ ಹೀಳಿದೆ, ‘ಇದಿಂದು
ಅಸಾಮಾನಯೂವಾದ
ಪರಿಸಿಥಿತ.
ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್ ಒಿಂದು ವೃತ್ಪರ
ಕೀಸ್್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ತರಗತಗಳ ಜೊತೆ
ಅಸೈನ್ಮಿಂಟ್ಸ್,
ಲ್ಯೂಬೊರೆೀಟರಿ
ಕೆಲಸಗಳು, ಪ್್ರಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ವಕ್್ಣಶಾಪ್

ಪ್್ರಕ್ಟ್ೀಸ್ ಇವೆಲಲಿವೂ ಇರುತ್ವೆ. ಮುಖಯೂವಾಗಿ,
ಅಧ್ಯೂಪಕರ
ಜೊತೆ
ಖುದ್್ದಗಿ
ಚಚಿ್ಣಸುವ,
ಗಿಂದಲಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಿಕಳುಳುವ ಅನಿವಾಯ್ಣತೆಗಳಿರುತ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವರ್ಣ ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್
ಕೀಸ್್ಣ ಸೀರದಿರುವುದೂ ಒಿಂದು ಆಯೆಕಿ’ ಎಿಂದೆ.
‘ಹಾಗಾದರೆ, ಒಿಂದು ವರ್ಣ ಹಾಳಾಗುವುದಲಲಿವೆೀ?’ ಅವರ ಪ್ರಶ್್ನ ಸರಿಯಾಗಿಯೆೀ ಇತ್್
ಉದ್ಹರಣೆಗೆ, ಕಿಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿ
ಸಿದ ಅನೆೀಕ ಅರೆಕಾಲ್ೀನ ಆನ್ಲೈನ್
ಕೀಸ್್ಣ ಗಳಿವೆ. ಈ ಕೀಸ್್ಣಗಳನು್ನ
ಮಾಡುವುದರಿಿಂದ ಕಿಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್
ವಿರಯ ಗಳನು್ನ ಕಲ್ಯುವುದರ
ಜೊತೆಗೆ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೂರ್್ಣಗೆ
ನಿಜ ವಾದ ವೃತ್ಪರ ಆಸಕ್್ಯಿದೆಯೆೀ
ಎಿಂದು ಅವನಿಗೆೀ ತಳಿಯುತ್ದೆ. ಈ
ಕೀಸ್್ಣಗಳಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಕೆ ಮತ್್
ಕೌಶಲ,
ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್
ಕೀಸ್್ಣನಲ್ಲಿ
ಮತ್್
ವೃತ್ಯಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯುಕ್ವಾಗುತ್ದೆ.
ಜೊತೆಗೆ,
ಉದಯೂೀಗಕೆಕಿ
ಬೀಕಾದ
ಅನೆೀಕ
ಕೌಶಲಗಳನು್ನ
ವೃದಿ್ಧಸುವ, ವಯೂಕ್್ತವಿವನು್ನ
ಬಳೆಸುವ
ಆನ್ಲೈನ್
ಕ ೀ ಸ್ ್ಣ ಗ ಳ ನ್್ನ
ಮಾ ಡ ಬ ಹು ದು .
ಇನ್್ನ
ಸಮಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ,
ಅಭಿರುಚಿ
ಮತ್್
ಅವಶಯೂಕತೆಗಳಿಗೆ
ತಕಕಿಿಂತೆ

ಪ್ರಶ್ೇತ್ತರ
ಜವನಗೆಂಡನಹಳಿ್ಳ

l ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾನು ಜುಲೈ
2020ಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ, ಬಂದ
₹ 50 ಲಕ್ಷವನುನೆ ಬ್ಯಂಕ್ನಲ್ಲಿ
ಠರೀವಣಿ ಇರಿಸಿದ್ದರೀನೆ. ನನನೆ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ, ಠರೀವಣಿಗೆ
ಬರುವ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ
ವಿನಾಯಿತ್ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗೆ

ಯು.ಪಿ.ಪುರಾಣಿಕ್
ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್-ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞ
uppuranik@gmail.com
ಮೊ: 9448015300

ಮನೆಯಿಿಂದಲೀ ಮಾಡಬಹುದ್ದ ಅರೆಕಾಲ್ೀನ
ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಿ ಹರ ಸಿಂಪ್ದನೆಯ ಜೊತೆ,
ಜವಾಬ್್ದರಿ, ಶಿಸು್, ಸಮಯಪ್ರಜೆಞೆ, ಸಾವಿವಲಿಂಬನೆಗಳಿಂತಹ ಜಿೀವನದ ಪ್ಠಗಳನ್್ನ ಕಲ್ಯಬಹುದು.
ಹಾಗಾಗಿ, ವಿಧ್ಯೂರ್್ಣಗಳೂ, ಪೀರಕರೂ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ಪರ ಕೀಸ್್ಣಗಳಾದ
ಎಿಂಜಿನಿಯರಿಿಂಗ್
ಇತ್ಯೂದಿಗಳ
ಪ್ರವೆೀಶವನು್ನ
ನಿರ್ಣರಿಸುವಾಗ ಒಿಂದು ವರ್ಣದ ಅಲ್ಪವಿರಾಮವೂ
ಸಾರಯೂತೆಯೆಿಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.
ಈ ಸಾರಯೂತೆಯನು್ನ ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿರುವ
ವಿಧ್ಯೂರ್್ಣಗಳಲಲಿದೆ, ಸಾ್ನತಕೀತ್ರ ಕೀಸ್್ಣಗಳನು್ನ
ಮಾಡಲ್ಚಿಛಿಸುವ ವಿಧ್ಯೂರ್್ಣಗಳೂ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಹಾಿಂ! ಈ ಅಲ್ಪವಿರಾಮವನು್ನ ವಯೂರ್ಣ ಮಾಡದೆ,
ಸದುಪಯೀಗಿಸಿಕಿಂಡರೆ ಮುಿಂದಿನ ಜಿೀವನವನು್ನ
ರೂಪಿಸಿಕಳಳುಲು ಇವು ಸಹಾಯಕಾರಿ:
• ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಿರುವ ಕೋರ್ಸ್ನಲಿಲಿ ಮತ್ತು
ಸುಂಬುಂಧಿತ ವೃತ್ತುಯಲಿಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಆಸಕ್ತು,
ಶ್ರದೆಧೆ, ಬದಧೆತೆಯಿದೆಯೋ ಎುಂದು ಖಾತರಿಯಾಗುತತುದೆ.
• ಆಸಕ್ತುಯಿಲಲಿದಿದ್ದರೆ, ಬೋರುಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು
ವೃತ್ತುಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿರುತತುದೆ.
• ಅರೆಕಾಲಿೋನ ವೃತ್ತುಗಳುಂದ ವ್ಯಕ್ತುತ್ವದ ಅಭಿವೃದಿಧೆ.
• ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪದವಿಗಳಷ್ೋ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲಲಿವುಂಬ ಅುಂಶ ಆಗುಂದಾಗ ನಡೆಯುತ್ತುರುವ ಸಮೋಕ್ಷೆಗಳಲಿಲಿ ಕುಂಡುಬುಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗ, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ
ಬೋಕಾಗುವ ಪ್್ರಥಮಕ ಕೌಶಲಗಳ್ ಮತ್ತು
ವೃತ್ತುಪರ ಕೌಶಲಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ
ಕೋರ್ಸ್ಗಳುಂದ ಪರಿಪೂರಸ್ವಾದ ವ್ಯಕ್ತುತ್ವವನ್ನು
ಬಳಸಿಕಳಳುಬಹುದು.
ಅನಿಶ್ಚಯ, ಗುಂದಲಗಳರುವ ಇುಂದಿನ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲಿಲಿ ಶಿಕ್ಷರದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಮಖ ನಿರ್ಸ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕಳ್ಳುವ ಮನನು ವಿರ್್ಯರ್ಸ್ಗಳೂ,
ಪೋಷಕರೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ,
ಮಕತುವಾಗ ಚರ್ಸ್ಸಿ ಸೂಕತುವಾದ ನಿರ್ಸ್ರ ತೆಗೆದುಕಳಳುಬೋಕು.
(ಲರೀಖಕ: ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ)
v

ನಿೀವು 30–11–2020ರ ಒಳಗಾಗಿ ಐ.ಟಿ ರಿಟನ್ಸ್್ಣ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಜಿ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ,

ತ್ಳಿಸಿ.

ಉತ್ರ: ನಿೀವು ಪಿಿಂಚಣಿದ್ರರಿರಬಹುದು
ಎಿಂದು
ಭಾವಿಸುವೆ. ನಿೀವು ವಾಷ್್ಣಕವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಪಿಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯೂಿಂಕ್ ಠೀವಣಿ
ಮೀಲ್ನ ಬಡಿಡಿ ಸೀರಿಸಿದ್ಗ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟ್ ಆದ್ಯ ₹ 5 ಲಕ್ಷ ದ್ಟಿದಲ್ಲಿ ನಿೀವು ₹ 3
ಲಕ್ಷದಿಿಂದಲೀ ಆದ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡಬೀಕಾಗುತ್ದೆ. ನಿಮಗಿರುವ ವಿನಾಯಿತಗಳು:
1) ಸಕ್ಷನ್ 16–1ಎ ಆಧ್ರದ ಮೀಲ ಸಾಟ್್ಯಿಂಡಡ್್ಣ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ₹ 50 ಸಾವಿರ.
2) ಸಕ್ಷನ್ 80ಟಿಟಿಬಿ ಆಧ್ರದ ಮೀಲ ಬ್ಯೂಿಂಕ್ ಠೀವಣಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿರಠಿ ₹ 50
ಸಾವಿರ
3) ಸಕ್ಷನ್ 80ಸಿ ಆಧ್ರದ ಮೀಲ 5 ವರ್ಣಗಳ ಬ್ಯೂಿಂಕ್ ಠೀವಣಿ ಅರವಾ
ಅಿಂಚೆ ಕಚೆೀರಿ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಠೀವಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಷ್್ಣಕ ಗರಿರಠಿ ₹ 1.50 ಲಕ್ಷ.
ಈ ಮೂರು ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಉಪಯೀಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಷ್್ಣಕ ಪಿಿಂಚಣಿ ಹಾಗೂ
ಬಡಿಡಿ ಆದ್ಯದಿಿಂದ ಕಳೆದ್ಗ ಬರುವ ಮೊತ್ ₹ 5 ಲಕ್ಷಗಳ ಒಳಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿೀವು
ಆದ್ಯ ತೆರಿಗೆ ವಾಯೂಪಿ್ಗೆ ಬರುವುದಿಲಲಿ.
ನಿವೃತ್ಯಿಿಂದ ಪಡೆದ ಮೊತ್ಕೆಕಿ ಆದ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಲಿವಾದರೂ ಸಕ್ಷನ್
10(10ಎಎ) ಆಧ್ರದ ಮೀಲ ರಜಾ ಸಿಂಬಳ ನಗದಿೀಕರಿಸಿದ್ಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಗರಿರಠಿ
₹ 3 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತ ಇದೆ. ಉಳಿದ ಮೊತ್ಕೆಕಿ ತೆರಿಗೆ ಇದೆ.

ಸುನಿರೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಎಂ. ತರೀರಣಗಲ್ಲಿ
l ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಾನು ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲಿಯು ಸಿ್ಟರೀಲ್ ಲ್ಮಿಟೆಡ್, ತರೀರಣಗಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ
ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೀನೆ. ತ್ಂಗಳ ಸಂಬಳ ₹ 40 ಸಾವಿರ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ
₹ 14 ಸಾವಿರ ಇಎಂಐ ಕಟ್್ಟತ್ತಿದ್ದರೀನೆ. ನನಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸಿಸಿನ
ಮಗಳಿದಾ್ದಳೆ. ನನನೆ ಎಲ್ಐಸಿ ₹ 3 ಸಾವಿರ, ಎಸ್ಎಸ್ಎ ₹ 2 ಸಾವಿರ, ಎಪಿವೈ
₹ 900 ಇನನೆಂದು ಎಪಿವೈ ₹ 400, ಎನ್ಎಸ್ಇ ₹ 5 ಸಾವಿರ, ಪಿಪಿಎಫ್
₹ 1 ಸಾವಿರ. ನನನೆಡನೆ 30X40 ಅಳತೆಯ ಮೂರು ನಿವರೀಶನಗಳಿವ. ನನನೆ
ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಂದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬರೀಕು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಕನಿರ್ಠ ₹ 30 ಸಾವಿರ
ಆದಾಯ ಪಿಂಚಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬರೀಕು.
ಉತ್ರ: ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತ್ಯಗಳು ಚೆನಾ್ನಗಿವೆ. ನಿವೆೀಶನ ಕಳಳುಲು
ವೆೈಯಕ್್ಕ ಸಾಲ ಪಡೆದಿಂತೆ ಕಾಣುತ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಡಿಡಿ ಹಚಿಚಿರಬಹುದು. ಈ ಸಾಲವನು್ನ
ಆದಷ್ಟ್ ಬೀಗ ತೀರಿಸಿ. ಗೃಹ ಸಾಲ ಬೀಕಾದಲ್ಲಿ ಗರಿರಠಿ ₹ 20 ಲಕ್ಷ ದರೆಯುತ್ದೆ.
ಇಎಿಂಐ ₹ 20 ಸಾವಿರ ಬರುತ್ದೆ. ನಿವೆೀಶನ ಇರುವುದರಿಿಂದ ಆದಷ್ಟ್ ಬೀಗ ಮನೆ
ಕಟಿಟ್ಸಿ. ಮಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಸುಕನಾಯೂ ಸಮೃದಿ್ಧ ಯೀಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಯೂವಾದಷ್ಟ್ ಹರ
ಉಳಿತ್ಯ ಮಾಡಿ. ನಿೀವು ಬಯಸುವ ಸವಿಯಿಂ ಪಿಿಂಚಣಿ ₹ 30 ಸಾವಿರ ತಿಂಗಳಿಗೆ
ಪಡೆಯಲು ₹ 5 ಸಾವಿರ ಪ್ರತ ತಿಂಗಳೂ 25 ವರ್ಣ ಸತತವಾಗಿ ಉಳಿತ್ಯ ಮಾಡಬೀಕಾಗುತ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೆೈಸುತೆ್ೀನೆ.

ಹಣಕಾಸು, ತೆರಿಗೆ ಸಮಸ್್ಯಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನುನೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ (ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್್ಯ ಸಹಿತ)
ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿ. ವಿಳಾಸ: ಪ್ರಶನೆರೀತತಿರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ, ಪ್ರಜಾವಾಣಿ,
ನಂ.75, ಮಹಾತ್ಮ ಗಂಧಿ ರಸ್ತಿ, ಬಂಗಳೂರು–560001.
ಇ–ಮರೀಲ್: businessdesk@prajavani.co.in ಮೊ: 9448015300

ನವೇದಯಾಮ
ಸ್ಥಾಪನ: ಶುಕ್ರವಾರ
ಶ್ರೇಯಾೆಂಕ ಬಿಡುಗಡೆ

‘ಶ್ರೇಯಂಕ ಕುಸಿಯಲು
ಸರ್ಕಾರದ ದೌರಕಾಲ್ಯ ರ್ರಣ’

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ನವೀದಯೂಮಗಳ
ಸಾಥಿಪನೆಗೆ
ಪ್ರಕ
ವಾತ್ವರರ
ಕಲ್್ಪಸಿರುವ ಆಧ್ರದ ಮೀಲ ರಾಜಯೂಗಳು
ಮತ್್ ಕೆೀಿಂದ್್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೀಶಗಳ
ಶ್್ರೀಯಾಿಂಕವನು್ನ ಕೆೀಿಂದ್ರ ವಾಣಿಜಯೂ
ಮತ್್
ಕೆೈಗಾರಿಕಾ
ಸಚಿವಾಲಯ
ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ದೆ
ಎಿಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಳಿಸಿದ್್ದರೆ.
ನವೀದಯೂಮ ಸಾಥಿಪನೆ ಸುಲಭಗಳಿಸುವಿಂತಹ ನಿೀತ ರೂಪಿಸಿರುವುದು,
ನವೀದಯೂಮ ಪೀಷ್ಸುವ ಕೆೀಿಂದ್ರ
(ಇನ್ಕುಯೂಬೀರನ್
ಸಿಂಟಸ್್ಣ)
ಗಳು,
ಬಿಂಡವಾಳ
ಹೂಡಿಕೆ...
ಹೀಗೆ ಇನ್್ನ ಹಲವು ಅಿಂಶಗಳನು್ನ
ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ್ಕಿಂಡು ಶ್್ರೀಯಾಿಂಕ
ನಿೀಡಲ್ಗುತ್ದೆ.
2018ರ ಆವೃತ್ಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್
ಮೊದಲ ಸಾಥಿನ ಪಡೆದುಕಿಂಡಿತ್್.
ಕನಾ್ಣಟಕ, ಕೆೀರಳ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್್
ರಾಜಸಾಥಿನ ನಿಂತರದ ಸಾಥಿನ ಪಡೆದಿದ್ದವು.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

1 ಲಕ್ಷ
ಸೇಂಕು
ಕೋವಿಡ್
ಅಂಕಿ–ಅಂಶ

ವಿಶ್ವ

ಭಾರತ

2.75ಕೇಟಿ

ಒಟ್್ ಪ್ರಕರರ

70.04 ಲಕ್ಷ
1.96ಕೇಟಿ

ಗುಣಮುಖ

8.97ಲಕ್ಷ

ಸ್ವು

1.97ಲಕ್ಷ
2.24ಲಕ್ಷ
ಸ್ವು
3,841
ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ

ಗುಣಮುಖ

(ಹೆಂದಿನ 24 ಗೆಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)

25
5,325 10,188
ಬ್್ರಜಿಲ್

43.55 ಲಕ್ಷ

ಒಟ್್ ಪ್ರಕರರ

8.95ಲಕ್ಷ
33.86ಲಕ್ಷ

5,3277

ಕಲೆಂಬಿಯಾ
ಯಾ

ರಾಜ್ಯ

4,12,190

ಒಟ್್ ಸೋುಂಕ್ತರು
ರು

96,918
3,08,573
6,6680

73,8828

ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣ

ಅಮರಿಕ

ಮೈಸೂರು: ‘ಸುಲಲ್ತ ಉದಿ್ದಮ ವಹ
ವಾಟಿನ ವಾಷ್್ಣಕ ಶ್್ರೀಯಾಿಂಕದಲ್ಲಿ
ಕನಾ್ಣಟಕವು
8ನೆೀ
ಸಾಥಿನದಿಿಂದ
17ನೆೀ ಸಾಥಿನಕೆಕಿ ಕುಸಿಯಲು ಸಕಾ್ಣರದ
ದೌಬ್ಣಲಯೂಗಳೆೀ
ಕಾರರ’
ಎಿಂದು
ಕನಾ್ಣಟಕ ಸರ್ಣ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಿಂಘದ
(ಕಾಸಿಯಾ) ಅರಯೂಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ. ಅರಸಪ್ಪ
ದೂರಿದರು.
‘ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಆರಿಂಭಿಸಲು ಬಯಸು
ವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಮೀನು
ಹಾಗೂ
ಕೆಲವು
ಅನುಮತಗಳು
ಸಿಗುತ್ಲಲಿ. ಈ ಕಾರರದಿಿಂದ ಇಿಂತಹ
ದುುಃಸಿಥಿತ ಬಿಂದಿದೆ’ ಎಿಂದು ಮಿಂಗಳವಾರ
ಸುದಿ್ದಗೀಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಳಿಸಿದರು.
‘ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳನು್ನ ತವಿರಿತಗತಯಲ್ಲಿ
ಆರಿಂಭಿಸಲು ಅನುಕ್ಲವಾಗುವಿಂತೆ
ರಾಜಯೂದ ಎಲಲಿ ಜಿಲಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ ತಿಂಗಳು
ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಸಮತ ಸಭೆ ನಡೆಸಬೀಕು.

ಭಾರತದಲಿಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ
ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಗಿವೆ. ಇಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ
ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದುದು ಇದೇ ಮೊದಲು

ಸಕ್್ರಯ ಪ್ರಕರಣ

ದಿನದ ಏರಿಕೆ

8

1,04,789
7,866
89,446
7,803
1,532
146
784
ಐ
ಸಿಯುನಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವು
27,407

ಇರು
ರುವವರು
ರು

(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

25
5.33
ಅಮರಿಕ

6.65

ಬ್್ರಜಿಲ್

1.69
9
ರಷ್ಯಾಯಾ

8,012

4,618

ದಹಲ್
ಎಲಿಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ
(ಲಕ್ಷಗಳಲ್
ಲ್ಲಿಲಿ)
ಲ್

43ಮಹಾರಾರ
ರ್ಟ್ರ
9.4
5.117

ಆೆಂ
ೆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
ೆಂ

ಟರ್
ಆಧಾರ: ವರ್ಲೇ್ಷಮಿೇಟ

4.774ತಮಿಳುನಾಡು
ಡು

ಆಧಾರ: ಪಿಟಿ
ಟಿಐ
ಟಿ

ಮುಂಗಳೂರು: ಚಾಲ್ ಅಡಿಕೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ
₹ 400 ಬಲ ಬಿಂದಿದೆ. ಕಾಯೂಿಂಪಕಿ
ಸೀಮವಾರ ಮತ್್ ಮಿಂಗಳವಾರ
ಎಸ್ ಕಾವಿಲ್ಟಿಯ ಹಳೆಯ ಚಾಲ್ ಅಡಿಕೆ
ಯನು್ನ ಗರಿರಠಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖರಿೀದಿಸಿದೆ.
ಲ್ಕ್ಡೌನ್ ವೆೀಳೆ ಬಳೆಗಾರರ ಹತ
ಕಾಯುವ ಉದೆ್ದೀಶದಿಿಂದ ಕಾಯೂಿಂಪಕಿ
ಹಿಂತ ಹಿಂತವಾಗಿ ಬಲ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುತ್
ಬಿಂದಿತ್್. ಕಾಯೂಿಂಪಕಿ ಖರಿೀದಿ ಆರಿಂಭಿ
ಸಿದ ನಿಂತರ ಅಡಿಕೆ ಬಲಯಲ್ಲಿ ಗರಿರಠಿ
ಪ್ರಮಾರದ ಚೆೀತರಿಕೆ ದ್ಖಲ್ಗಿದೆ.
‘ಹಳೆಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ
₹395 ಇದ್ದ ಬಲ, ಈ ವಾರ ₹400ಕೆಕಿ
ಏರಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಣದ ಕಳೆ
ರೀಗದಿಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕುಸಿದಿದು್ದ, ಇದ್ದ
ಅಡಿಕೆಯನು್ನ ಬಳೆಗಾರರು ಲ್ಕ್ಡೌನ್
ಸಿಂದಭ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್್ದರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ
ಬಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ
ಅಡಿಕೆ
ದ್ಸಾ್ನು ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ. ಗರಿರಠಿ
ಬಲ ಇದ್ದರೂ, ಅದರ ಲ್ಭ ಬಹುತೆೀಕ
ರೆೈತರಿಗೆ ಸಿಗದಿಂತ್ಗಿದೆ’ ಎಿಂದು ರೆೈತ
ಮುಖಿಂಡರು ತಳಿಸಿದ್್ದರೆ.

ಚೇನಾ ಮತ್್ತ ದುಸ್ಸಾಹಸ
ಒಂದನೆರೀ ಪುಟದಂದ
45 ವರ್ಣಗಳ ನಿಂತರ ಮೊದಲ
ಬ್ರಿಗೆ ವಾಸ್ವ ನಿಯಿಂತ್ರರ ರೆೀಖೆಯಲ್ಲಿ
ಗುಿಂಡಿನ
ಶಬ್ದಗಳು
ಮೊಳಗಿವೆ.
1975ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಚಿೀನಾ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ
ಗುಿಂಡಿನ ಚಕಮಕ್ ನಡೆದಿತ್್.
ಚರೀನಾ
ಪ್ರತ್್ಯರರೀಪ:
‘ವಾಸ್ವ
ನಿಯಿಂತ್ರರ
ರೆೀಖೆ
(ಎಲ್ಎಸಿ)
ಉಲಲಿಿಂಘಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಸೀನೆಯು
ಮೊದಲು ‘ಎಚಚಿರಿಕೆ ದ್ಳಿ’ ನಡೆಸಿದೆ.
ಅದಕೆಕಿ ಪ್ರತಯಾಗಿ ನಾವು ಮರುದ್ಳಿ
ನಡೆಸಬೀಕಾಯಿತ್’ ಎಿಂದು ಚಿೀನಾದ
ಸೀನೆ ಮತ್್ ವಿದೆೀಶಾಿಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ
ಆರೀಪ ಮಾಡಿವೆ.

ಈ
ಸಿಂಬಿಂರ
ಸೀಮವಾರ
ರಾತ್ರಯೆೀ
ಚಿೀನಾ
ಸೀನೆಯ
ಪಶಿಚಿಮ
ಕಮಾಿಂಡೆಿಂಟ್
ಕಚೆೀರಿ
ಹೀಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ
ಹೀಳಿಕೆಯನು್ನ ಉಲಲಿೀಖಿಸಿ ಕಮುಯೂನಿಸ್ಟ್
ಪ್ಟಿ್ಣ ಆಫ್ ಚಿೀನಾ ಒಡೆತನದ
‘ಗಲಿೀಬಲ್
ಟೈಮ್ಸ್’
ಟಿವಿೀಟ್
ಮಾಡಿದೆ.
ಗಡ್ಯಿಂದ ಚರೀನಾ ಸ್ರೀನೆ ಶರೀಘ್ರ
ವಾಪಸ್
(ಬರೀಜಿಂಗ್
ವರದ):
ಲಡಾಖ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೀಜಿಸಲ್ದ
ಸೀನೆಯನು್ನ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕಿ ಮೊದಲೀ
ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕಳುಳುವುದ್ಗಿ ಚಿೀನಾ
ಸುಳಿವು ನಿೀಡಿದೆ.

ನಾಪತ್ತುಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತ್ೇಯರು
ಚೇನಾ ಸೇನಯ ವಶದಲ್ಲಿ

ಮಹಾರಾರ್ಟ
ರ್ರ್ಟ
ಮಿಳುನಾಡು
ಮಿ
ತಮಿ

ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್್ರಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಕೆಲವು ಜಿಲಲಿಗಳಲ್ಲಿ
ಸಭೆ
ನಡೆ
ಯದೆ
ಹಲವು
ತಿಂಗಳೆೀ ಕಳೆದಿವೆ.
ಕೆೈಗಾರಿಕೆ
ಸಾಥಿಪನೆ
ಅದಕೆಕಿ
ಕೆ.ಬಿ. ಅರಸಪ್ಪ ಮತ್್
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎಲಲಿ
ಅನುಮತಗಳು ತಡವಾಗುತ್ವೆ. ಸಕಾ್ಣರ
ಈ ಬಗೆಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೀಕು’ ಎಿಂದರು.
‘ಲ್ಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲ್ಕೆಯಾದರೂ
ಶ್ೀ 20ರಷ್ಟ್ ಸರ್ಣ ಮತ್್ ಮರಯೂಮ
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು
ಆರಿಂಭಗಿಂಡಿಲಲಿ.
ಸಕಾ್ಣರ
ಘೀಷ್ಸಿರುವ
ಆರ್್ಣಕ
ನೆರವು ಸಿಂಕರಟ್ದಲ್ಲಿರುವ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ
ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ಲಲಿ. ಲ್ಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿ
ಯಲ್ಲಿ
ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇಗಳಿಗೆ
ಪ್ರತ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹ 15 ಸಾವಿರ
ಕೀಟಿ ನರಟ್ ಆಗಿತ್್. ಕೆೀಿಂದ್ರದ
ಆತ್ಮನಿಭ್ಣರ
ಯೀಜನೆಯು
ಸರ್ಣ
ಆಶಾಕ್ರರ ಮೂಡಿಸಿದೆ’ ಎಿಂದರು.

ಚಾಲಿ ಅಡಿಕೆಗೆ
₹ 400 ದರ

ಪ್ರಜಾ
ಜಾವಾಣಿ ಗ್್ರಫಿಕ್
ಕ್ಸ್ಸ್

ಗುವಾಹಟಿ: ಕಳೆದ ವಾರ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೀಶ ಸುಭಾನ್ಸಿರಿ ಜಿಲಲಿಯ
ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಕಾಏಕ್ ನಾಪತೆ್ಯಾಗಿದ್ದ ಐವರು ಸಥಿಳಿೀಯ ಯುವಕರು
ಚಿೀನಾ ಸೀನೆಯ ವಶದಲ್ಲಿದ್್ದರೆ ಎಿಂದು ತಳಿದು ಬಿಂದಿದೆ.
ಯುವಕರು ನಾಪತೆ್ಯಾದ ವಿರಯವನು್ನ ಭಾರತೀಯ ಸೀನೆಯು
ಹಾಟ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಚಿೀನಾ ಸೀನೆಯ ಗಮನಕೆಕಿ ತಿಂದಿತ್್. ಐವರು
ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿರುವುದ್ಗಿ ಚಿೀನಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಅವರನು್ನ ಭಾರತಕೆಕಿ ಕರೆತರುವ ಪ್ರ್ರಕ್್ರಯೆ ನಡೆಯುತ್ದೆ ಎಿಂದು ಕೆೀಿಂದ್ರ ಸಚಿವ
ಕ್ರಣ್ ರಿಜಿಜು ಮಿಂಗಳವಾರ ಟಿವಿೀಟ್ ಮಾಡಿದ್್ದರೆ.

