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ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆ
ಹುಟ್ಟಿ-ಬೆಳೆದ ಮಂಜು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೆಯೇ

ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕಂಡರು. ಮಂಜು
ಅವರ ತಂದೆ ದಿನಗೂಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಅನಾರೇಗ್ಯದ ಕಾರಣ
ಮಂಜು ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳ್ಸಿ,
ಕುಟಂಬದಪೇಷಣೆಗಾಗಿದುಡಿಮೆಆರಂಭಿಸಬೆೇ-
ಕಾಯಿತು.
ಹೊಟ್ಟಿಪಾಡಿಗಾಗಿ ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ

ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಾಲ ತ್ೇರಿಸಲು ಮಂಜು
ಕೂಡ ಕೂಲ್ ಕೆಲಸವನನುೇ ಮಾಡಬೆೇಕಾಯಿತು.
ಸಾಲ ತ್ೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮಂಜು ತಮ್ಮ
ಗಳೆಯರ ಸಹಾಯದಿಂದಸಾನುಯಾಕ್ಸ್ ಮತುತಿ
ಜಾಮ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿ-
ಯಂದರಲ್ಲೆ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಸೇರಿಕಂಡರು.
ಈ ಕೆಲಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಂಜು,
ಬೆೇಕರಿಗಳು ಮತುತಿ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಗಳ್ಗ
ಸಾಮಗಿರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಹೊೇಗಬೆೇಕಿತುತಿ.
ಇದಕೆಕೆ ಪರಿತ್ಯಾಗಿ ಅವರಿಗ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಳ
ತ್ಂಗಳ್ಗ ₹ 3,000. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಂಜು
ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಂದರಲ್ಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಂಬಳ ಸಿಗುವ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಸೇರಿಕಂಡರು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ-

ಸಿಕಳುಳಿವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು, ರುಡ್

ಸಟ್ ಸಂಸಥೆಯು ವಿಜಯಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಮೂಲಕ
ಆಯೇಜಿಸಿದ್ದ ಮೊಬೆೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮತುತಿ ರಿಚಾರ್ಮಿ
ತರಬೆೇತ್ ಕಾಯಮಿಕರಿಮದಲ್ಲೆ ಪಾಲ್ಗಂಡರು.
ತನನು ಸಹೊೇದರನ ಸಲಹೆ ಮೆೇರಗ ಮಂಜು
ಭಾರತ್ೇಯ ಜಿೇವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ (ಎಲ್ಐಸಿ)
ಏಜಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ದುಡಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆದರ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸುವುದಕಾಕೆಗಿ ಗಾರಿಹಕರ ಜೊತೆ
ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ತನನು ಸಂಕೇಚದ ಪರಿವೃತ್ತಿಯು
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕಡುವುದಿಲಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಮಂಜು ತ್ಳ್ದುಕಂಡರು. ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿಕಳುಳಿವ
ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ, ನೇಮಕಾತ್ ಪರಿಕಿರಿಯಯಲ್ಲೆ
ಪಾಲ್ಗಂಡರು; ದೆೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಯಮಿದ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲೆ
ಸೇಲು ಕಂಡರು.
ಈ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಂತರ ಮಂಜು ಯಾರಲ್ಲೆ

ಕೆಲಸ ಕೆೇಳದಿರುವ, ಸ್ವಂತ ವಹಿವಾಟ ಆರಂಭಿಸುವ
ತ್ೇಮಾಮಿನ ಕೆೈಗೊಂಡರು. ಗಳೆಯರು ಮತುತಿ
ಕುಟಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ
₹ 30 ಸಾವಿರ ಬಂಡವಾಳ
ಹೂಡಿ ಮೊಬೆೈಲ್ ರಿಪೇರಿ,
ರಿಚಾರ್ಮಿ ಮತುತಿ
ಜರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ
ಪಾರಿರಂಭಿ ಸಿದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲೆ ವರಮಾನ
ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ

ನರಯವರಂದಿಗ ಪಾಲುದಾರಿ-
ಕೆಯಲ್ಲೆಹಾಲುಡೆೇರಿವ್ಯವಹಾರವನ್ನು
ಅರಕಾಲ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾರಂ-
ಭಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ
ಅವರ ವರಮಾನ
ವ ೃ ದಿಧಿಯಾಯಿ ತ ಲಲೆ ದೆ
ಅವರ ಅಂಗಡಿಗ ಹೆಚ್ಚಿನ

ಗಾರಿಹಕರು ಬರುವಂತಾಯಿತು.
ಮಂಜು ‘1ಬ್ರಿರ್’ ಗಾರಿರ್ೇಣ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಟ್

ವಕ್ಮಿ ಕಡೆಗ ಆಕರ್ಮಿತರಾದರು. 1ಬ್ರಿರ್ನ ಸಲಹೆ
ಗಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಆನ್ಲ್ೈನ್ಮುಖಂತರಡಿಶ್ರಿಚಾರ್ಮಿ,ಮೊಬೆೈಲ್
ರಿಚಾರ್ಮಿ,ಪಾನ್ಕಾಡ್ಮಿ ಸೇವಗಳುಇತಾ್ಯದಿಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊಬೆೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಮತುತಿ
ರಿಚಾರ್ಮಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಸುವ
ತ್ೇಮಾಮಿನವು ಮಂಜು ಅವರಿಗ ಕೇವಿಡ್–19
ಸಾಂಕಾರಿರ್ಕ ಸೃರ್ಟಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು
ನರವಾಯಿತು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಇತರ
ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡರೂ, ಮಂಜು
ತಮ್ಮ ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ
ನಡೆಸಿದರು. ಅವರ ಗಾರಿಮದಲ್ಲೆ ವಿವಿಧ ಸೇವಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವಮತಾತಿವುದೆೇಅಂಗಡಿಇಲಲೆವಾದಕಾರಣ

ಮಂಜು ಅವರಿಗ ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟ್ನಲ್ಲೆ
ಕುಸಿತ ಎದುರಾಗಲ್ಲಲೆ.

ಮಂಜು ಅವರ ವರಮಾನವು
ಕಾಲಕರಿಮೆೇಣ ಹೆಚಚಿಳವಾಯಿತು.
ಕೂಲ್ ಕೆಲಸಕೆಕೆ ಹೊೇಗುವುದು
ಸಾಕುಎಂದು ತಮ್ಮ ತಂದೆಗ ಸಲಹೆ
ನಿೇಡಿದರು. ‘ನಾನ್ ಸುಮಾರು
₹ 10 ಸಾವಿರ ವ್ಯಯಿಸಿ ನನನು
ತಂದೆಯವರಿಗ ಎಂಟ ಕುರಿಗಳನ್ನು
ಖರಿೇದಿಸಿ ಕಟ್ಟಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳ್
24 ಕುರಿಗಳ ಮಂದೆಯಿದೆ. ನನನು
ವ್ಯವಹಾರದಂದಿಗ ನನನು ತಂದೆ
ಕೂಡ ಈಗ ಕುರಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲೆ
ತೊಡಗಿದಾ್ದರ’ ಎಂದು
ಮಂಜುಹೆೇಳುತಾತಿರ.
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ಕೂಲಿಕಾರನ ಮಗನ ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆ
ಎಂ. ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್
ಗ್ಲೋಬಲ್ಅಲಯನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಾಸ್
ಆಂತ್ರಪ್ರಲೋನರ್ಷಿಪ್ನಸಿಇಒ

ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ
ಉದ್ಯಮಿ

ಅಡಿಕೆ
ಬಂಟ್ವಾಳ
ಕೇಕ 10000–22500
ಹೊಸತು 22500–33000
ಹಳತು 30000–41000
ಹೊಸನಗರ
ಚಾಲ್ 32599–32599
ಕೆಂಪುಗೊೇಟ 24199–
28099
ರಾಶಿ 32010–38899
ಕುಮಟ
ಚ್ಪು್ಪ 25699–33019
ಕೇಕ 20169–27109
ಫ್್ಯಕಟಿರಿ 15569–17399

ಹಳೆಚಾಲ್ 36099–38069
ಹೊಸಚಾಲ್ 29099–32009
ಮಂಗಳೂರು
ಕೇಕ 16000–27000
ಹೊಸತು 26000–33500
ಪುತ್ತೂರು
ಕೇಕ 8000–19000
ಹೊಸತು 15000–28000
ಸಿದ್ದಾಪುರ
ಬ್ಳ್ಗೊೇಟ 24399–33291
ಚಾಲ್ 34208–37869
ಕೇಕ 17599–28199
ಕೆಂಪುಗೊೇಟ 23269–
23669

ದೇಶದ್ದ್ಯಂತಮಾರುಕಟ್ಟೆಧಾರಣೆ
ರಾಶಿ 35689–39282
ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟಿ 31199–31199
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಬೆಟ್ಟಿ 36399–40499
ಗೊರಬಲು 14169–30910
ಹೊಸತು 31159–38549
ರಾಶಿ 32899–38819
ಸರಕು 47000–70016
ಚನ್ನಗಿರಿ
ಬೆಟ್ಟಿ 31639–32269
ರಾಶಿ 37119–38999
ರಾಮನಗರ ರೇಷ್ಮೆಗೂಡು
ರ್ಶರಿತಳ್(ಸಿ.ಬ್) 175-283
ದಿ್ವತಳ್ (ಬ್.ವಿ) 220-350

28-10-2020
ಜಾವಾ 70/80(ಹೊಸ) 9450-9500
ಜಾವಾ 80/90(ಹೊಸ) 8950–9000
ದಪ್ಪ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ(ಹೊಸ) 8700-8800
ದಪ್ಪ ಗುಜರಾತ್(ಹೊಸ) 7800-7900

ಕಚ್ಚಾ (ತೆರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು) 1400 (1430)
ಒಂದು ವಾರದ ಡೆಲಿವರಿ 1395 (1425)
ಸೇಯಾ ಕಚ್ಚಾ 945 (945)
ಪಾಮ್ ವಾರದ ಡೆಲಿವರಿ 880 (886)
ಸೂರ್ಯಕಂತಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಚ್ಚಾ 1130 (1130)

ಶೇಂಗಾ ಎಣೆಣೆ (10 ಕೆಜಿಗೆ)

ಶಟೋಂಗಾ

ಅಪರಂಜಿ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಂ
50,500 (50,900)

ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆ.ಜಿ
60,000 (61,900)

ಮುಂಬೈಧಾರಣೆ

ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಂದಿನ ದಿನದಧಾರಣೆ

ಚಿನ್ನ- ಬೆಳ್ಳಿ (ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸೇರಿಲ್ಲ)

ಬೆಂಗಳೂರುಈರುಳ್ಳಿ
ಧಾರಣೆ
ಕ್ವಂಟಲ್ಗೆ

ದೊಡ್ಡ ₹6500–7500

ಮಧ್ಯಮ ₹4500–5000

ಸಣ್ಣ ₹3000–4000

ವಿನಿಮಯದರ

ಯೆನ್(100ಕ್ಕೆ) 71

ಯುರೊ 86.81

ಪಂಡ್ 96.07

ಡಾಲರ್ 73.87

ಖಾದ್ಯತೈಲಮುಂಬೈ

(10 ಕ್ಜಿಗೆ)

ಶಲೋಂಗಾ (ರಿಫೈನ್್ಡ) ₹1390 (1420)
ಸಲೋಯಾ (ರಿಫೈನ್್ಡ) ₹970 (975)
ಸೂಯ್ಯಕಂತಿ (ರಿಫೈನ್್ಡ) ₹1160 (1160)
ಪಾಮಲೋಲಿನ್ ₹882 (888)

ಎನ್ಇಸಿಸಿಸೂಚಿಸಿರುವ
ಮೊಟ್ಟೆಧಾರಣೆ

ಬಂಗಳೂರು

100ಮಟ್ಟೆಗೆ ₹510
12ಮಟ್ಟೆಗೆ ₹70

ಮೈಸೂರು
100ಮಟ್ಟೆಗೆ ₹510

ಎನ್ಎಸ್ಇನಿಫ್ಟೆ
ಹಂದಿನ ಅಂತ್ಯ 11,889

ಇಂದಿನ ಅಂತ್ಯ 11,730

ದಿನದ ಕನಿಷ್ಠ 11,684
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ಹಂದಿನಅಂತ್ಯ
40,522

ಇಂದಿನಅಂತ್ಯ 39,922

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ‘ಇನ್’ ಎಂಬ
ಹೊಸ ಬಾರಿಯಾಂಡ್ ಅಡಿ ಸಾ್ಮಟ್ಮಿಫೇನ್
ಗಳನ್ನು ವಿನಾ್ಯಸಗೊಳ್ಸಲು ಮತುತಿ
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ತೆೈವಾನ್ ದೆೇಶದ
ಚ್ಪ್ಸಟ್ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ
ರ್ೇಡಿಯಾಟ್ಕ್ ಜತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
ಮಾ ಡಿ ಕ ಂ ಡಿ ರು ವು ದಾ ಗಿ
ಮೆೈಕರಿಮಾ್ಯಕ್ಸ್ ತ್ಳ್ಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಮಾರುಕ-

ಟ್ಟಿಯಲ್ಲೆ ಮತೆತಿ ಅಸಿತಿತ್ವ ಕಂಡುಕಳುಳಿವ

ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ ಮೆೈಕರಿಮಾ್ಯಕ್ಸ್
ಯೇಜನ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ
ಚ್ೇನಾದ ಶಿಯೇರ್ ಕಂಪನಿಗ
ಪೈಪೇಟ್ ನಿೇಡಲು ನಿೇಡಲು
ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಸಂಶೇಧನ
ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ (ಆರ್ಆ್ಯಂಡ್ಡಿ),
ಮಾರುಕಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ
ಮುಂದಿನ 12 ರಿಂದ 18 ತ್ಂಗಳಲ್ಲೆ
₹ 500 ಕೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು
ಮೆೈಕರಿಮಾ್ಯಕ್ಸ್ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್: ಮೆೈಕ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್,
ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಒಪ್ವಂದ

ಬಂಗಳೂರು: ಚ್ನನುದ ಗುಣಮಟಟಿ
ಮತುತಿ ಶುದಧಿತೆಯಲ್ಲೆ ರಾಜಿ
ಮಾಡಿಕಳಳಿದೆಯೇ, ಬ್ಐಎಸ್
ಹಾಲ್ಮಾಕ್ಮಿ ಇರುವ ಚ್ನನುವನ್ನು
ದೆೇಶದ ಎಲಾಲೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೆ
ಏಕರೂಪದ ದರದಲ್ಲೆ ಮಾರಾಟ
ಮಾಡುವ ‘ಒಂದು ಭಾರತ ಒಂದೆೇ
ಚ್ನನುದ ದರ’ ಯೇಜನಗ ಮಲಬಾರ್
ಗೊೇಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆೈಮಂಡ್ಸ್ ಚಾಲನ
ನಿೇಡಿದೆ.
ಅಂತರರಾರ್ಟಿ್ೇಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲೆ

ಚ್ನನುದ ದರಗಳು ಪಾರದಶಮಿಕವಾಗಿವ

ಮತುತಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲಾಲೆ ದೆೇಶಗಳ್ಗೂ
ಒಂದೆೇ ರಿೇತ್ಯ ಕಸಟಿಮ್ಸ್ ಸುಂಕ,
ತೆರಿಗ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರ,
ಭಾರತದಲ್ಲೆ ಮಾತರಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ
ರಾಜ್ಯಕೆಕೆ ಚ್ನನುದ ದರ ಬೆೇರ ಬೆೇರ
ಆಗಿದೆ. ಪರಿತ್ ಗಾರಿಂ ಚ್ನನುಕೆಕೆ ಗರಿಷ್ಠ
₹400ರವರಗ ವ್ಯತಾ್ಯಸ
ಕಂಡುಬರುತತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ರಾಷಟಿ್ವಾ್ಯಪಿ ಏಕರೂಪದ ದರ
ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ನಿೇತ್ಯನ್ನು ಸಿದಧಿಪಡಿ-
ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದುಮಲಬಾರ್ಗೊೇಲ್ಡ್
ಹೆೇಳ್ದೆ.

‘ಒಂದುಭಾರತ, ಒಂದಲೋಚಿನ್ನದ
ದರ’:ಮಲಬಾರ್ಗಲೋಲ್್ಡ

ಮಂಬೈ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ್ೇಯ
ರಿಸರ್ಮಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ನ ಮಧ್ಯಪರಿವೇಶ-
ದಿಂದಾಗಿ ದೆೇಶದ ಆರ್ಮಿಕ ಸಿಥೆತ್ಯು
ಕೇವಿಡ್–19 ಸಾಂಕಾರಿರ್ಕ ಸೃರ್ಟಿಸಿದ
ಬ್ಕಕೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವೇಗವಾಗಿ
ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಕಳುಳಿತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ರೇಟ್ಂಗ್ಸ್ ಸಂಸಥೆ ಕಿರಿಸಿಲ್ ಹೆೇಳ್ದೆ.

ಬಡಿಡ್ದರಕಡಿತಕೆಕೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಆರ್ಬ್ಐ ತಾಳ್ದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ
ನಿಲುವಿನಿಂದ ಆರ್ಮಿಕ ಸಿಥೆತ್ಯಮೆೇಲ್ನ
ಒತತಿಡವು ಅಲಾ್ಪವಧಿಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.
ಆರ್ಮಿಕತೆಗ ಸಾಂಕಾರಿರ್ಕವು ಮಾಡಿದ್ದ
ಹಾನಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಆರ್ಬ್ಐ
ಕರಿಮಗಳು ನರವಾಗಿವ ಎಂದುಹೆೇಳ್ದೆ.

‘ಆರ್್ಯಕ ಸಿಥಿತಿಸುಧಾರಿಸುತಿತಿದ’

ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಮುಂದೆೇನ್? ನಿರ್ಮಿಯಕಹಂತದ ಈ ಪರಿಶ್ನುಯ ಕುರಿತು ಎಲಾಲೆ ವಿದಾ್ಯ-
ರ್ಮಿಗಳ್ಗೂ ಪೇಷಕರಿಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಆಗುವ ಚಚಮಿ, ವಾದ ಸವೇಮಿಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದರ
ಜೊತೆಗ ಕರನಾ ಸೇಂಕು ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ
ಇನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದು್ದ, ಸದ್ಯ ಲಸಿಕೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯ-
ತೆಗಳ್ಲಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ವಷಮಿ ಕರಿಮಬದಧಿವಾದ
ತರಗತ್ಗಳು ಶುರುವಾಗುವ ಬಗ್ಗ ಖಚ್ತವಾದ
ಮಾಹಿತ್ಯಿಲಲೆ. ಇಂದಿನ ಅನಿಶಿಚಿತ ವಾತಾವರಣ-
ದಲ್ಲೆ, ಪಿಯುಸಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳ್ಗೂ
ಮತುತಿ ಪೇಷಕರಿಗೂ ಆತಂಕ, ಒತತಿಡಗಳ್ದು್ದ
ಮುಂದಿನ ಕೇಸ್ಮಿ ಬಗ್ಗ ಸೂಕತಿವಾದ ನಿರ್ಮಿರ
ತೆಗದುಕಳುಳಿವುದು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೆ ಪೇಷಕರ ಪಾತರಿ

ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲ್ ಪರಿಮುಖವಾಗಿದು್ದ, ಆ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳ ಸಮಪಮಿಕ ನಿವಮಿಹಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
l ಮಕಕೆಳ ಆಸ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿೇವೇ
ತ್ಳ್ದುಕಳುಳಿವ ಪರಿಯತನುಮಾಡಿ.
ಪ್ರಿಢಾವಸಥೆಗ ಬಂದಿರುವಮಕಕೆಳಲ್ಲೆ
ಸ್ವತಂತರಿವಾಗಿಯೇಚ್ಸುವ ಶಕಿತಿಯಿರುತತಿ-
ದೆ. ಅವರಭಾವನಗಳ್ಗ, ಸಲಹೆಗಳ್ಗ,
ಅಭಿಪಾರಿಯಗಳ್ಗ ಬೆಲ್ಕಡಿ. ಅವುಗಳು
ಸರಿ ಇಲಲೆದಿದ್ದರ, ತ್ಳ್ ಹೆೇಳ್.ಮುಖ್ಯವಾಗಿ,
ಮನಯಲ್ಲೆಮುಕತಿವಾಗಿ ಚಚಮಿ ಆಗುವ
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿೇವೇ ಸೃರ್ಟಿ
ಮಾಡಬೆೇಕು.

l ಮಕಕೆಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗಪೇಷಕರ ಆಸಕಿತಿ,

ಚ್ಂತನ, ಆತಂಕ ಇವಲಲೆವೂಸಾಮಾನ್ಯ.
ಇದರ ಪರಿರ್ಮವಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮೆ್ಮ
ಪೇಷಕರುತಾವುಮಾಡಬೆೇಕೆಂದು-
ಕಂಡಿದ್ದ ಕೇಸ್ಮಿ ಅರವಾಅವರಿಗ ಸರಿ
ಎನಿಸಿದಕೇಸ್ಮಿ ಅರವಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು
ಮಕಕೆಳ ಮೆೇಲ್ ಹೆೇರುವ ಸಂದಭಮಿಗ-
ಳನ್ನು ನಾವುನೇಡಿದೆ್ದೇವ. ಇಂತಹ
ನಿರ್ಮಿರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದು್ದ ಮಕಕೆಳು
ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸಮುಗಿಸಿ, ವೃತ್ತಿಯಯಶಸಸ್ನ್ನು
ಗಳ್ಸಿರೇಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇರುವುದು
ನಿಜ; ಆದರ,ಪೇಷಕರ ಒತತಿಡ
ಹೆಚಾಚಿಗಿ, ಆಸಕಿತಿಯಿಲಲೆದಕೇಸ್ಮಿಗ ಸೇರಿ,
ವೈಫಲ್ಯಗಳ್ಂದ ಖಿನನುತೆಗೊಳಗಾಗಿಮಕಕೆಳ
ಭವಿಷ್ಯ ಬ್ಕಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲೆ ಸಿಕಿಕೆಹಾಕಿಕಂಡಿರು-

ವುದು ಸಹ ಅಷಟಿೇ ನಿಜ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿೇವು
ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದುಕಂಡಿದ್ದ ಕೇಸ್ಮಿ
ಅರವಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಕಕೆಳ ಮೆೇಲ್
ಹೆೇರಬೆೇಡಿ. ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನುರೂಪಿಸುವ
ಸಾ್ವತಂತರಿಯಾ ಮಕಕೆಳ್ಗೇ ಇರಲ್; ಆದರ, ನಿಮ್ಮ
ಮಾಗಮಿದಶಮಿನ ಇರಲ್.

l ಪರಿಸುತಿತ ಅನಿಶಿಚಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೆ ಕೆಲವು
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳುಪೇಷಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ
ವೃತ್ತಿಪರಕೇಸ್ಮಿಗಳ್ಗ ಈ ವಷಮಿ
ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ನಿೇಡಿ, ಮನಯಿಂದಲ್ೇ
ಮಾಡಬಹುದಾದವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ
ಅರಕಾಲ್ೇನಕೇಸ್ಮಿ/ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲು ನಿಧಮಿರಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಗಮನಾಹಮಿ.
ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ ನಿಜವಾದಶಕಿತಿಯಂದರ ನಮ್ಮ

ಯುವಜನ; ಅವರಿಂದಲ್ೇ ದೆೇಶದ ಪರಿಗತ್ ಸಾಧ್ಯ.
ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬದುಕಿಗೊಂದು
ಸ್ಪಷಟಿವಾದ, ನಿಖರವಾದ, ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ
ಮತುತಿ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಗುರಿಯಿರಬೆೇಕು. ಆ
ಗುರಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಪರಿೇರೇಪಿಸುವಂ-
ತ್ರಬೆೇಕು. ಆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಿಧಮಿರಿಸಿ, ಅದರಂತೆ
ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಸಾಗಲು ನಿಮ್ಮ
ಬೆಂಬಲಮತುತಿಮಾಗಮಿದಶಮಿನವಿರಲ್.

(ಲಲೋಖಕ:ಮಾ್ಯನಲೋಜ್ಮಂಟ್ಮತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು)

ನಿಮ್ಮ ಮಕಕೆಳ ಸಾಮರ್ಯಮಿಗಳೆೇನ್? ಇವುಗಳನನು
ನಿೇವೇ ಗುರುತ್ಸಿ.ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಜಿೇವನ ಅವರಿಗ
ಸೂಕತಿ ಅನನುೇ ಕಲ್ಪನ ನಿಮಗಿರಬೆೇಕು. ಹಿೇಗ
ಗುರುತ್ಸೇದು ಕಷಟಿ ಎನಿಸಿದರ ಆಪಿಟಿಟ್್ಯಡ್
ಟ್ಸ್ಟಿಮಾಡಿಸಿ,ಮಾಗಮಿದಶಮಿಕರ ಅಭಿಪಾರಿಯ-
ಗಳನ್ನು ತ್ಳ್ಯಿರಿ. ಮಕಕೆಳ ವೃತ್ತಿ ಜಿೇವನವನನು
ಮುಂದಿಟಟಿಕಂಡು, ಅವರಮುಂದಿನ
ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸದ ಅಂದರ ವೃತ್ತಿಪರ/
ಇನಿನುತರಕೇಸ್ಮಿಗಳ ಬಗ್ಗಯೇಚ್ಸಿ.
ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಮತುತಿ ಮೆಡಿಕಲ್
ಕೇಸ್ಮಿಗಳಾಚ ಇರುವ
ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗ
ಗಮನವಿರಲ್.

ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿಪೋಷಕರ ಪಾತ್ರ
l ಪರಿದಿೇಪ್ವಂಕಟರಾಮ್ ಪಯುಸಿಮುಗಿಸಿದ

ವಿದ್್ಯರ್್ಯಗಳಿಗೆಮುಂದ
ಯಾವಕಲೋಸ್್ಯಆಯೆಕೆ
ಮಾಡಿಕಳ್ಳಬಲೋಕುಎಂಬುದರ
ಬಗೆಗೆಗಂದಲಗಳಿವೆ.ಇಂತಹ
ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲಿ್ಪಲೋಷಕರುಹೆಚಿಚಿನ
ಜವಾಬಾದಾರಿತೆಗೆದುಕಂಡುಮಕಕೆಳ
ಮುಂದಿನಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆಮಾಗ್ಯದರ್ಯನ
ನಿಲೋಡಬಲೋಕಗಿದ.

ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ
ಕ�ೋರ್ಧಾ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ‘ಮೂರು
ವಷಮಿಗಳ್ಂದ ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ಸಕಕೆರ
ಬಳಕೆಯಲ್ಲೆ ಯಾವುದೆೇ ಬದಲಾವಣೆ
ಆಗಿಲಲೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಸಕಕೆರ ಬಳಕೆಯ
ಕುರಿತು ಇರುವ ತಪು್ಪಗರಿಹಿಕೆ ಮತುತಿ
ಅಳುಕು ನಿವಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ’
ಎಂದು ಕೆೇಂದರಿ ಸಕಾಮಿರ ಬುಧವಾರ
ಹೆೇಳ್ದೆ.
ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಕಾಯಮಿದಶಿಮಿ

ಸುರ್ನ್ಶು ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಬುಧವಾರ
ಭಾರತ್ೇಯ ಸಕಕೆರ ಕಾಖಮಿನಗಳ
ಸಂಘದ (ಐಎಸ್ಎಂಎ) ಜಾಲತಾಣ
meetha.org ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ
ಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೆಯೇ ಅತ್

ಹೆಚ್ಚಿ ಸಕಕೆರ ಬಳಸುವ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ.
ಆದರ, ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ ಸಕಕೆರಯ
ತಲಾವಾರು ಬಳಕೆ ಪರಿಮಾಣ 23.50
ಕೆ.ಜಿ ಇದ್ದರ ಭಾರತದಲ್ಲೆ ತಲಾವಾರು
ಸಕಕೆರ ಬಳಕೆ ಪರಿಮಾಣ 19 ಕೆ.ಜಿಗಳಷಟಿೇ
ಇದೆ’ ಎಂದು ತ್ಳ್ಸಿದರು.
ದೆೇಶದಲ್ಲೆ ವಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ

ಸಕಕೆರ ಬಳಕೆ ಪರಿಮಾಣ 2.5 ಕೇಟ್
ಟನ್ಗಳ್ಂದ2.6ಕೇಟ್ಟನ್ಗಳರ್ಟಿದೆ.

2019–20ರ ಸಪಟಿಂಬರ್ ಅಂತ್ಯಕೆಕೆ
ದೆೇಶದ ಉತಾ್ಪದನ 2.75 ಕೇಟ್
ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿಗಿದೆ.
‘ವೈಜಾಞಾನಿಕ ಆರ್ರವಿಲಲೆದೆೇ ಸಕಕೆರ

ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗ ತಪು್ಪ ಕಲ್ಪನಗಳು ಇವ.
ಈ ರಿೇತ್ಯ ತಪು್ಪ ಮಾಹಿತ್ಗಳು
ಸತ್ಯಕಿಕೆಂತಲ್ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ
ಹರಡುತತಿವ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಸಕಕೆರ ಬಗ್ಗ
ವೈಜಾಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತ್ ನಿೇಡುವ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನ
ಸೂಕತಿ ನಿರ್ಮಿರ ತೆಗದುಕಳಳಿಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ದೆ’ ಎಂದು ಪಾಂಡೆ
ಹೆೇಳ್ದಾ್ದರ.
‘ಭಾರತದ ಸಕಕೆರಯ ಬಗ್ಗ ವಿದೆೇ-

ಶಗಳಲ್ಲೆಯೂ ತಪು್ಪಗರಿಹಿಕೆ ಇದೆ.
ಭಾರತದ ಸಕಕೆರ ಉದ್ಯಮ ಅರವಾ
ಭಾರತದ ಸಕಕೆರಯು ಬೆರಿಜಿಲ್ ಅರವಾ

ಥಾಯಲೆಂಡಿನ ಸಕಕೆರಗಿಂತ ಉತತಿಮ-
ವಾಗಿಲಲೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಚ್ತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’
ಎಂದು ಅವರು ಹೆೇಳ್ದಾ್ದರ.
‘ಇಸರಿೇಲ್ನಲ್ಲೆ ತಲಾವಾರು ಸಕಕೆರ

ಬಳಕೆ 60 ಕೆ.ಜಿಯರ್ಟಿದೆ. ಒಂದಮೆ್ಮ
ಸಕಕೆರಯು ಆರೇಗ್ಯಕೆಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
ಎಂದಾಗಿದ್ದರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೊಂದಿದ
ಮತುತಿ ಇತರ ಎಲಾಲೆ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲೆಯೂ
ಅದು ಹಾನಿಕಾರಕವೇ ಆಗಿರಬೆೇಕು.
ಆದರ, ಆದರ ಅಲ್ಲೆಲಾಲೆ ಸಕಕೆರ
ಬಳಕೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆ
ಪರಿಮಾಣಕಿಕೆಂತಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗ ಇದೆ’
ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚ್ವಾಲಯದ ಜಂಟ್
ಕಾಯಮಿದಶಿಮಿ ಸುಬೇಧ್ ಕುಮಾರ್
ಸಿಂಗ್ ಹೆೇಳ್ದಾ್ದರ.

‘ಸಕಕೆರೆ ಕುರಿತ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕ್
ದೂರಮಾಡಬಲೋಕು’

lಮೂರುವರತಿಗಳುಂದ
ಬದಲಾಗದ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಕೆ
ಪ್ರಮಾಣ

l ತಲಾವಾರುಬಳಕೆ 19ಕೆ.ಜಿ

ಮಖ್ಯಂಶಗಳು

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಮನಾನು
ಮಾಡಬೆೇಕಿರುವ ಚಕರಿಬಡಿಡ್ಯ
ಮೊತತಿವನ್ನು ಲ್ಕಕೆ ಹಾಕಲು ಫೆಬುರಿವರಿ
29ಕೆಕೆ ಇದ್ದ ಸಾಲದ ಮೊತತಿವನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತಿದೆ ಎಂದು ಕೆೇಂದರಿ
ಹಣಕಾಸು ಸಚ್ವಾಲಯಹೆೇಳ್ದೆ.
₹ 2 ಕೇಟ್ವರಗಿನ ಸಾಲದ ಆರು

ತ್ಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಚಕರಿಬಡಿಡ್ಯನ್ನು
ಮನಾನು ಮಾಡುವಂತೆ ಭಾರತ್ೇಯ
ರಿಸರ್ಮಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ (ಆರ್ಬ್ಐ)
ಬಾ್ಯಂಕೆೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸಥೆಗಳು
ಹಾಗೂ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳ್ಗ ಮಂಗಳವಾರ

ಸೂಚನ ನಿೇಡಿದೆ. ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳ
ಮರುಪಾವತ್ಗ ವಿನಾಯಿತ್ ನಿೇಡಿದ್ದ
ಆರು ತ್ಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಚಕರಿಬಡಿಡ್ಯ
ಈ ಯೇಜನಯ ಅಡಿ ಮನಾನು
ಆಗಲ್ದೆ.
ಚಕರಿಬಡಿಡ್ಯ ಮೊತತಿವನ್ನು

ನವಂಬರ್ 5ರಳಗ ಮನಾನು
ಮಾಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಸೂಚ್ಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನಾನು ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಲು
ಸಾಲಗಾರರು ಅಜಿಮಿ ಸಲ್ಲೆಸಬೆೇಕಾದ
ಅಗತ್ಯ ಇಲಲೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು
ಸಚ್ವಾಲಯಹೆೇಳ್ದೆ.

ಚಕ್ರಬಡಿ್ಡಮನ್್ನಯಲೋಜನ:
ಫ. 29ರಸಾಲಆಧಾರ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಬ್ಎಸ್ಇ ಸನಸ್ಕ್ಸ್
ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟ್ನಲ್ಲೆ 599
ಅಂಶಗಳಷ್ಟಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡ ಪರಿರ್ಮ
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪತುತಿ ₹ 1.56
ಲಕ್ಷ ಕೇಟ್ಯಷ್ಟಿ ಕರಗಿತು. ದಿನದ
ವಹಿವಾಟ್ನ ಅಂತ್ಯಕೆಕೆ ಸನಸ್ಕ್ಸ್ 39,922
ಅಂಶಗಳಲ್ಲೆ ಕನಗೊಂಡಿದೆ.
ವತಮಿಕರು ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟಕೆಕೆ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಿದ್ದರು.

ಕರೊನ್ಭಲೋತಿಗೆ
ಕುಸಿದಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಅುಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳಳಿ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಟಾಟಾ ಕಾಫಿ
ಲ್ರ್ಟ್ಡ್ ಸಪಟಿಂಬರ್ ತೆರಿರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೆ
₹ 42.40ಕೇಟ್ನಿವ್ವಳಲಾಭಗಳ್ಸಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವಷಮಿದ

ಇದೆೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲೆ ಗಳ್ಸಿದ್ದ ₹ 40.13
ಕೇಟ್ಗ ಹೊೇಲ್ಸಿದರ ಈ ಬಾರಿ
ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಶ್ೇ 6ರಷ್ಟಿ ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ.

ಟಾಟಾಕಫಿ
ಲಾಭಹೆಚಚಿಳ


