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* ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ನಂ.1

ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ
ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12.3 ಗಿಗಾ ವಾಟ್ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ
ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಹಾಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನ ವಿದ್ಯುತ್
ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2013ರ ವೇಳೆಗೆ ಕೇವಲ 4 ಗಿಗಾ ವಾಟ್
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರುಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್
ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ : * ಥರ್ಮಲ್ ವಿದ್ಯುತ್: 9.8 ಗಿ.ವಾ *
ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ: 12.3 ಗಿ.ವಾ * ಸೌರ: 5 ಗಿ.ವಾ * ಪವನ: 47 ಗಿ.ವಾ ಜಲ * ಇತರೆ: 2.6 ಗಿ.ವಾ 175 ಗಿಗಾ ವಾಟ್
ಟಾರ್ಗೆಟ್ : 2022ರ ವೇಳೆಗೆ 175 ಗಿ.ವಾ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಗಿ.ವಾ ಅನ್ನು ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ 40 ಗಿ.ವಾ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ರೂಫ್ಟಾಪ್
ಸೋಲಾರ್ ನಿಂದ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ. 75 ಗಿ.ವಾ ನಲ್ಲಿ 60 ಗಿ.ವಾ.ನ್ನು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್,
10 ಗಿ.ವಾ. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ 5 ಗಿ.ವಾ.ನ್ನು ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

* ದಿನ ವಿಶೇಷ : ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ದಿನ

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏನಿದು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ದಿನ : ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
ವರ್ಷ ಜುಲೈ 29ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಬರ್ಗ್ ಹುಲಿ, ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂತತಿ ನಶಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ
1972ರಲ್ಲಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ 9 ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಲಿ ಯೋಜನೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತಂದರು. 50 ಹುಲಿ

ಸಂಕಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು : ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳಿರುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ. 2016ರ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ಗಣತಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2226 ಹುಲಿಗಳು ಇರುವುದಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 2018ರ
ಗಣತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಲಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 1973ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಜೆಕ್ ಟೈಗರ್ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳಿದ್ದು, 50 ಹುಲಿ
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿವೆ 400 ವ್ಯಾಘ್ರ : ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಲಿಗಳಿವೆ. ಹುಲಿ ಗಣತಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 400 ಹುಲಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. ಬಂಡೀಪುರ ನಾಗರಹೊಳೆ ಭದ್ರಾ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಳಿ ಹುಲಿ
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು. ಪ್ರಭೇದಗಳು : ಹುಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ, ಸೈಬೀರಿಯನ್, ಇಂಡೋಚೈನೀಸ್, ಸೌತ್ ಚೈನೀಸ್,
ಸುಮಾತ್ರನ್, ಮಲೇಷ್ಯನ್, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯಾನ್ , ಜಾವನ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿ , ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಅಲ್ಪಾಯಿಕಾ,
ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಿ ಹುಲಿಗಳು, ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್, ಬಾಲಿಕಾ ,
ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಯನ್ ಹುಲಿಗಳು , ಪ್ಯಾಂಥರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್, ವರ್ಗಾಟಾ, ಜಾವಾ ಹುಲಿಗಳು ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಟೈಗ್ರಿಸ್, ಸೊಂಡೈಕಾ
ಹುಲಿಗಳ ತಳಿಗಳು ಅವಸಾನವಾಗಿವೆ. ಸೈಬೀರಿಯನ್ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಅಮುರ್ ಟೈಗರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

* ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರಾಮನ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಸಂತ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಖ್ಯಾತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಮನ್ (81)
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

* ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 5-ಡಿ ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 5ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕಲಬುರಗಿ ಮೂಲದ ಕೌಶಿಕ್ ಮುದ್ದಾ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ
ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಅವರು ಎಥೆರಿಯಲ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 5-ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಉಪಯೋಗ
: 5-ಡಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ನಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್, ಎರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿದೆ. 63 ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಯುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

* ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ತೀವ್ರ

* ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಟೋನಿಯೊ ಗುಟೆರ್ರಸ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. * ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ
ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀಡದೆ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು
ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. * ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು 112 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಕಳೆದ
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ 1.79 ಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. 81 ದೇಶಗಳು ಇನ್ನೂ
ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.

* ಪೇಟಿಎಂ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಇಒ ರೇಣು ಸತ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಪೇಟಿಎಂ(PayTM)ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಹೊಸ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸೇವೆ ವಿಭಾಗದ ಸಿಒಒ ಆಗಲಿರುವುದರಿಂದ ಸತ್ತಿ ಅವರು
ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2017ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು.

