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* ಹುಲಿಗಣತಿ

ಹುಲಿ ಸಂತತಿ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯಗಳು : * ಬಾಂಧವ್ಗಡ. * ಪೆಂಚ್. * ಕಾನ್ಹ. * ಪನ್ನಾ. *
ಸತ್ಪುಡ. * ಸಂಜಯ್. ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (2014ರ ಸಮೀಕ್ಷೆ) : 406 ಕರ್ನಾಟಕ 340 ಉತ್ತರಾಖಂಡ 308
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ 2,226 ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿಗಳು ಹುಲಿಗಣತಿ : ಭಾರತೀಯ ವನ್ಯಮೃಗ ಸಂಸ್ಥೆಯು
(ಡಬ್ಲ್ಯೂಐಐ) ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹುಲಿಗಣತಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತ ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರುವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

* ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ. ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಘಟಕ
ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಲಾ 150 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 18 ಕೋಟಿಯ 16 ಸಂಚಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೇನು ಕುರುಬ, ಕೊರಗ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಅವಲಂಬಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಎಂಟು
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಸಂಚಾರಿ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಲಿವೆ.

* ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ (ಹಣಕಾಸು) ಸಿ.ಬಿ. ಅನಂತಕೃಷ್ಣನ್
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
* ದಲಿತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾನೂನು ಕವಚ

ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ? ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆ 1989ಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 18 (ಎ) ಸೇರ್ಪಡೆ. ಯಾವುದೇ
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ
ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ (ಸಿಆರ್ಪಿಸಿ) ಇರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ
ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಿಆರ್ಪಿಸಿಯ ಸೆಕ್ಷನ್
348ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಯಾವುದೇತೀರ್ಪು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು? :
ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಾದರೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮತಿಬೇಕು. ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯ
ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬಂಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು.

* ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕುಡುಮುಲಕುಂಟೆ ಸೇರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 13 ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ
ಆರಂಭಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರ.

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 4. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಾಗೂ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಲಾ 2. ಮಣಿಪುರ, ಬಿಹಾರ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ತೆಲಂಗಾಣ,
ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಲಾ ಒಂದು ಶಾಲೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಇವು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿವೆ.

* ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ಗೆ ಕಠಿಣ ನೀತಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸರ್ಕಾರ ದಿಢೀರ್ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ
ಸಮುದಾಯದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ರೂಪಿಸುವ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ (ಸಿಐಐ)ಯ ಕಾನೂನು ವಿಭಾಗ ಈ
ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಕ್ ನೀಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಕಳೆದ
ವರ್ಷ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ
ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿ ರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾಕ್ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಲ್ಲ. ಏನಿದು ಸಿಐಐ? ಸಿಐಐ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ ಸಮಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಸ್ಲಾಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

* ಕ್ರೀಡೆ

1. ಗಾಲ್ಫ್: ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಲ್ಲೊ : ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಮಿಗುಯೆಲ್ ಕಾರ್ಬಲ್ಲೊ ಅವರು ಲೂಯಿಸ್ ಫಿಲಿಪ್
ಕಪ್ ಗಾಲ್ಫ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 2. ಆಂಗ್ಲರಿಗೆ 1000 ಟೆಸ್ಟ್ ಸಂಭ್ರಮ. :
ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ
ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ 1000 ನೇ ಟೆಸ್ಟ್. 3. ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಮಂಧನಾ ಟಿ 20
ಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ತರುಣಿ ಸೂಫಿ ಡೇವೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಅರ್ಧ ಶತಕ ದಾಖಲೆ ಹ೦ಚಿಕೆಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾ ಟಿ 20 ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ ನ
ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಲಾಫ್ ಬೊರೋ ಲೈಟಿಂಗ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ತಂಡದ ಪರ
ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿ ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧನಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ
ಮುಂಬಯಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

