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* ಕವಿ, ವಿಮರ್ಶಕ ಶಿವರಾಮು ಕಾಡನ ಕುಪ್ಪೆ ನಿಧನ; ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದೇಹ ದಾನ; ಎಂಟು
ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆಕಾರ.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ.ಶಿವರಾಮು ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ ಅವರು ವಿಮರ್ಶಕ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ಕವಿ ಹಾಗೂ
ಪ್ರಬಂಧಕಾರರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಇವರ ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ, ದಲಿತ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿತಾದ ‘ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ’ ಕೃತಿ ಮೈಸೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಡನಕುಪ್ಪೆ
ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಶಿವರಾಮು, ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ,
ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವರೂ ಒಬ್ಬರು.

* ಭ್ರಷ್ಟರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ

ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು : ಲಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆ ಲಂಚ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾದರೆ ಹಿಂದೆ 6 ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು; ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇನ್ನು
ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕನಿಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ 3 ವರ್ಷವೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಇದನ್ನು 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ. ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಲಂಚವೆಂದರೆ
ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಇತರರಿಂದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನೂ ಲಂಚವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಂಚ
ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಕೆ : ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮತಿಯೋಂದಿಗೆ ಕಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಂಚ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಏಜೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ
ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆಗೂ ಮೊದಲು ಅನುಮತಿ : ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ
ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅಧಿಕಾರಿ ಲಂಚ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಮತಿ
ಇಲ್ಲದೆಯೇ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಹಿಂದಿದ್ದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ
ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಲಂಚ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ತನಿಖೆ
ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ
ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಎಲ್ಲ
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳೊಳಗೆ
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕೂ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ.
ಲಂಚ ನೀಡುವವನೂ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಹನೇ : ಲಂಚ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಂತೆಯೇ ಲಂಚ ನೀಡುವುದು ಕೂಡಾ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ
ಅಪರಾಧವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಲಂಚ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ
ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನರು 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೀಡುವ
ದೂರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವೇನು ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೂ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ : ಹಣವಂಚನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ.
ಆದರೆ 1944ರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲಿಗೆ
ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.

* ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನಿಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್

ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 16 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಜಾಲ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ
ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಐದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉರ್ಜಾ ಗಂಗಾ ಗ್ಯಾಸ್
ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಹ ಈಶಾನ್ಯದ 3
ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಬರೌನಿ – ಗುವಾಹಟಿ ಗ್ಯಾಸ್
ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅನಿಲ ಗ್ರಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಐಒಸಿಎಲ್, ಒಎನ್ಜಿಸಿ, ಗೇಲ್
ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನುಮಾಲಿಗ್ರಾ ರಿಫೈನರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತೃ ಕಂಪನಿ ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಲಿವೆ. 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಉರ್ಜಗಂಗಾ ಯೋಜನೆ:
ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉರ್ಜಾ
ಯೋಜನೆ. ಉರ್ಜಗಂಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೂ 20 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೇಲ್
ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

* ದಿನ ವಿಶೇಷ : ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ

ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂದರೆ ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂಕೇತ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗು ಎಂದರೆ ಕತ್ತಲು, ರು ಎಂದರೆ
ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು. ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವರಿಗೆ ಗುರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಹೋನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ವೇದವ್ಯಾಸರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಎಂದು
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಚರಣೆಯ ದಿನ : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಶುದ್ದ
ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ದಿನವನ್ನು ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿವಸವೇ ವೇದವ್ಯಾಸರು
ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಏಕಲವ್ಯನು ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಗುರು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ತನ್ನ
ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ವೇದವ್ಯಾಸರ ಹಿನ್ನೆಲೆ : ವೇದವ್ಯಾಸರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ
ದ್ವೈಪಾಯನ. ತಂದೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿ, ತಾಯಿ ಸತ್ಯವತಿ. ಒಮ್ಮೆ ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರು ಯಾತ್ರೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಗಂಗಾ
ನದಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವಾಗ ದೂರದ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತಿತ್ತು .ಆ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ಬ
ಕುರೂಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ದೇಹದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತಿತ್ತು. ಆಕೆ ಪರಾಶರ ಮುನಿಗಳನ್ನು
ನೋಡಿ, ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿದಳು. ಆಕೆಯ ಹೆಸರು ಸತ್ಯವತಿ. ಬೆಸ್ತರ ಮಗಳು. ವಸುದೇವರಿಂದ
ಶಾಪಗ್ರಸ್ತಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇಹದಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತಿತ್ತು . ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂಶವಿರುವ ತಾವು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ
ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದ್ವೀಪ ಪಾವನವಾಯಿತು. ತನ್ನ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಮಹರ್ಷಿಗಳು

ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಅವಳ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಪರಾಶರರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ,
ಗಾಂಧರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವೇ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ. ಕೃಷ್ಣಎಂದರೆ
ಕಪ್ಪು, ದ್ವೈಪ ಎಂದರೆ ದ್ವೀಪ, ಆಯನ ಎಂದರೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾದ ಪ್ರದೇಶ.

* ಯುಜಿಸಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ವಿರೋಧ

* ತಾಹಿರಾ ಸಫ್ಧರ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ

ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಾಹಿರಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ
ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

* ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಗರಿ

ಸೋನಂವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಮತ್ತು ಡಾ.ಭರತ್ ವಟವಾನಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವರ ಹೊರತಾಗಿ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದ
ಯೌಕ್ ಛಾಂಗ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂನ ವೊ ಥಿ ಹೊಯಾಂಗ್. ಯೆನ್ ಮ್ಯಾಗ್ಸೆಸೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲಿಪೀನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ
ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. * 3 ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ವಾಂಗ್ಡು : 2009ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ – 3
ಇಡಿಯಟ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಆಮಿರ್ ಖಾನ್ ನಟನೆಯ ಪಾತ್ರ : ಫುನ್ಸುಖ್ ವಾಂಗ್ಡುಕ್ಕೆ
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದವರು ಲಡಾಕ್ನ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್. * ಭರತ್ ವಟವಾನಿ: ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ,
ಆತ್ಮಸೈರ್ಯ ನೀಡುತ್ತಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಡಾ. ಭರತ್ ವಟವಾನಿ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮಾನಸಿಕ
ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಶ್ರೇಯ ವಟವಾನಿ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ.

* ಮತ್ತೆ ಡೋಕ್ಲಾಂ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ಸಿಕ್ಕಿಂ ಗಡಿಯ ವಿವಾದಿತ ‘ ಡೋಕ್ಲಾಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ
ಎಂಬ ಆತಂಕಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ತಿಳಿಸಿದೆ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಅತಿಕ್ರಮಣ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ
ನಿಲುವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ, ಡೋಕ್ಲಾಂ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ
ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದ ನೀತಿಯನ್ನು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ
ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಏನಿದು
ವಿವಾದ? : 2017ರ ಜೂನ್ 16ರಂದು ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿರುವ ಡೋಕ್ಲಾಂ ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ ಡೊಕಾಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆರ್ಮಿ ಯೋಧರ ನಡುವೆ ಜಟಾಪಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ಚೀನಾದ ಯೋಧರು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಯೋಧರು
ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದು ಜಟಾಪಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಚೀನಾ ತನ್ನ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂತಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ಕೈಲಾಸ ಮಾನಸ
ಸರೋವರ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಚೀನಾ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಬೂಬು
ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಸಿಕ್ಕಿಂ, ಭೂತಾನ್ ಹಾಗೂ ಟಿಬೆಟ್ ಸೇರುವ ಚೌಕದ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತ, ಚೀನಾ ಹಾಗೂ
ಭೂತಾನ್ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಿತ ಪದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 16 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ವಿವಾದ 73 ದಿನ ನಡೆದಿತ್ತು.

* ಕೆಂಪು ಚಂದಿರ ಶತಮಾನದ ಅತಿ ದೀರ್ಘ ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಕದ ಜತೆಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿರುವ ಈ ಶತಮಾನದ ಅತಿ ದೀರ್ಘ
ಖಗ್ರಾಸ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ
ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ ಕಡುಗೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಗ್ರಹಣಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಕೆಂಪುಚಂದಿರ ಇಂದು ಗೋಚರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಚರ? : ಭಾರತ ಸಹಿತ ಏಷ್ಯಾ,
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಈ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಜಪಾನ್, ರಷ್ಯಾ, ಚೀನಾ,
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು : ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ
ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಂಪೇಕೆ? : ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೂರಕ್ಕೆ
ಹೋದಾಗ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ

: ಮುಂದಿನ ದೀರ್ಘ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 2123 ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.

* ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್: ಭಾರತಕ್ಕೆ 6 ಸ್ವರ್ಣ

ಸ್ಟಾಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪವರ್ ಲಿಪ್ಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಘು ಹೊಂಡದಕೇರಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ತಂಡ, ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಡಬ್ಲೂಪಿಸಿ)
ಚಾಂಪಿಯಷನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ಸರ್ಣ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದವರು : ರಘು,
ಮೊಹಮದ್ ಅಜ್ಮಾಕ್, ವರದ ಪಾಟೀಲ್, ಸುಹಾಸಿನಿ ಗಾಂಧಿ

