Current affairs of 2018-08-29 by KPSCVAANI.com
* ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಪುನರ್ರಚನೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಅಧೀನದ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಲಹಾ ಮ೦ಡಳಿಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು,
‘ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ನಾವೀನ್ಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೈವಿಕ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಖ್ಯಾತ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞ ಕೆ.ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಅವರನ್ನು
ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

* ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಹಾಕಿ ದಂತಕತೆ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಚರಣೆ : ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾ ಕೌಶಲದ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂಥ
ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಭಾರತದ ಹಾಕಿ ಕೇತ್ರದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆಯಾಗಿ ಮೆರೆದು ದಂತಕತೆಯಾದ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್
ಚಂದ್ ಗೌರವಾರ್ಥ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದ ಅವರನ್ನು ದಿ ವಿಝಾರ್ಡ್ ಎಂದೇ
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಧಾನ್ಚಂದ್ ಕುರಿತಂತೆ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 1905
ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಸಮೇಶ್ವರ್ ಸಿಂಗ್, ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ಸಿಂಗ್, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಾಕಿಯ ಹುಚ್ಚು
ಹಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಹದಿನಾರನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹಾಕಿ ಆಡುವುದನ್ನು
ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು 1926ರಲಿ ಆರಂಭಿಸಿ, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ
ಸತತವಾಗಿ 3 ಬಂಗಾರದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದು. ಜಗತ್ತನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿದ
ಹಿಟ್ಲರನು ಧ್ಯಾನಚಂದ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಮನಸೋತು ಇವರಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ ನಾಗರಿಕಹಕ್ಕು ,ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಹಣ, ಸೇನೆಯ
ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕೊಡವೆವು, ಜರ್ಮನ ದೇಶಕೆ ಆಟವಾಡು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟಾಗ
ಧ್ಯಾನಚಂದ್ ಸಾರಸಗಟಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಹೊರತು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ
ಎಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಸುಮಾರು 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಿವೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ 1928ರಿಂದ 1936ರವರೆಗಿನ ಮೂರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸತತ ಮೂರು
ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ
(ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ) 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ ಮಾಂತ್ರಿಕರೆನಿಸಿದ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್
ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮನಗಂಡು ಭಾರತ ಸರಕಾರ 1956ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಿತು. 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೂ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಿ 1948 ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಇ ವರ
ಗೌರವಾರ್ಥ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯ
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ್ಚಂದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಭಾರತ ಸರಕಾರವು ಕ್ರೀಡಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ‘ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 2002
ರಿಂದ ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಸಾಧಕರಿಗೆ
ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ ಖೇಲ್ ರತ್ನ, ಅರ್ಜುನ್, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು
ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ.

* ಮಾನವ ರಹಿತ ವೈಮಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ‘ ಡ್ರೋನ್‘ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಡಿಜಿಸಿಎ) ದೇಶದ ಹಲವೆಡೆ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 23
ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವೈಮಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟ ವಲಯ, ಗಣಿಮಂಗಲ
ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಚೌಡಿಗುಡಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಡಿಜಿಸಿಎ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು 23 ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ 10 ಸ್ಥಳಗಳು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೆಲ್ಲೂರು, ಸೇಲಂ, ಈರೋಡ್ ಮತ್ತು ಕೊಯಮತ್ತೂರು, ಕೇರಳದ
ಮುನ್ನಾರ್ ಮತ್ತು ಇಡುಕ್ಕಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಳಿಯ ಮುಲುಗು ಗ್ರಾಮ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಆರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ,
ಕೋಲ್ಕತ್ತ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಐದು ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಹಿತ
ಪುಟ್ಟ ವಿಮಾನ ಸುಳಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾರಾಟ: ಎಲ್ಲಿ, ಏನು ನಿಷೇಧ? ದೆಹಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ, ಸಂಸತ್ ಭವನ,
ನಾರ್ಥ್ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿರುವ ವಿಜಯ್ ಚೌಕ್ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಐದು ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗೃಹ
ಸಚಿವಾಲಯ ಗುರುತಿಸಿದ ನಿಷೇಧಿತ ವಲಯಗಳ ಎರಡು ಕಿ.ಮೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, ಪರಿಸರ
ಸೂಕ್ಷ ವಲಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಅರಣ್ಯ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಧಾಮಗಳ ಬಳಿ ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನ, ಹಡಗು, ವಿಮಾನದಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬ್ಯಾಗೇಜ್

ಜತೆ ಡ್ರೋನ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಪುಟ್ಟ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಇನ್ನಿತರ
ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಟ ನಿರ್ಬಂಧ.

* ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತ್ರಿಪಾಠಿ ನೇಮಕ

ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞ ಸತ್ಯ ಎಸ್.ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ (ಯುಎನ್ ಪಿ)
ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಯುಎನ್ಇಪಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ
ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಯಟ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರನ್ನು
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಟೊನಿಯೊ ಗುಟೆರಸ್ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎನ್ಇಪಿಯಲ್ಲಿ
“ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 2030′ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ 2017ರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ
ಅನುಭವ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅವರಿಗಿದೆ.

