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ಅಂಕಿ ಅಂಶ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಈ ವಾ ರ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ
ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೇಟೆಗಳು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಅಮೆರಿಕಾದ
ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರುಪಾಯಿರ ಬೆಲೆ ಸವ್ಯಕಾಲೇನ
ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕ್, ಜಾಗತಿಕ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುತಿತಿರುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಮರ
ವಹಿವಾಟಿನ ಮೆೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾನ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಿದವು.

ಗುರುವಾರ ರೂಪಾಯಿರ ಬೆಲೆ
ಸವ್ಯಕಾಲೇನ ಕನಿಷ್ಠಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ
ಆರಂಭಿಕ ಚಟುವಟಿಕ್ರಲ್ಲ ಘಟಾನ್ಘಟಿ
ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಲಾಸ್ಯನ್ ಅಂಡ್ ಟೊಬ್್ರ,
ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್್ಟರಿಫಿಕ್ೇಷನ್ ಕಾರ್್ಯರೇಷನ್,
ರಿಲರನ್ಸ್ ಇಂಡಸಿ್ಟರಿೇಸ್, ಹಿೇರೊ ಮೊಟೊಕಾರ್್ಯ
ಗಳಲ್ಲದೆ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಐಒಸಿ, ಎಚ್ಪಿಸಿ
ಎಲ್, ಬಿಪಿಸಿಎಲ್, ಚೆನನುನೈ ಪಟೊ್ರೇಲರಂ ಕಾರ್್ಯ
ರೇಷನ್ ಭಾರಿ ಇಳಿಕ್ಗೊಳಪಟ್ಟವು. ಇಳಿಕ್ರ
ಪ್ರಮಾಣ ಹೆೇಗಿತತಿಂದರ ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್ ಷೇರಿನ
ಬೆಲೆ ದಿನದ ಮೊದಲ ಅರ್ಯ ಘಂಟೆಯೊಳಗೆ
₹259 ರ  ಸಮೇಪದಿಂದ ₹275ರವರಗೂ
ಏರಿಕ್ ಕಂಡು ನಂತರ ₹260 ರ  ಸಮೇಪಕ್ಕೆ
ಹಿಂದಿರುಗಿತು.

ಕಮಮಿನ್ಸ್ ಲಮಟೆಡ್, ಒಎನ್ಜಿಸಿ,
ಎಚ್ಎಎಲ್, ಬಿಇಎಲ್, ಬಿಎಚ್ಇಎಲ್, ಎಂಜಿ
ನಿರಸ್್ಯ ಇಂಡಿಯಾ, ಐಓಸಿ, ಎಚ್ಪಿಸಿಎಲ್,
ಎನ್ಎಂಡಿಸಿ, ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ, ಆರ್ಇಸಿ, ಪವರ್
ಗಿ್ರಡ್, ಟಾಟಾ ಮೊೇಟರ್, ಮಂತಾದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ
ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ಕುಸಿತದಿಂದ ವಾರ್್ಯಕ ಕನಿಷ್ಠ
ಬೆಲೆ ದಾಖಲಸಿವೆ. ಆದರ ಶುಕ್ರವಾರ ಷೇರಿನ
ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದ ಆರಂಭದಿಂದಲೆೇ ಏರಿಕ್
ಕಂಡುಕಂಡಿತು. ಬಜಾಜ್ ಆಟೊೇ ಸುಮಾರು
₹93 ರಷ್್ಟ ಏರಿಕ್ ಕಂಡರ, ಟಾಟಾ ಸಿ್ಟಲ್,
ಯೆಸ್ ಬ್ಯಂಕ್ ಮತುತಿ ರಿಲರನ್ಸ್ ಇಂಡಸಿ್ಟರಿೇಸ್
ಶೇ 3 ರಷ್್ಟ ಏರಿಕ್ ಕಂಡುಕಂಡಿವೆ.

ಮರ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಐಡಿಬಿಐ,
ಪಟೊ್ರೇನಟ್, ಜಿಂದಾಲ್ ಸಿ್ಟಲ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್,
ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್, ಬಿಇಎಲ್, ನ್್ಯಲಕೆೇ,
ದಿವಿೇಸ್ ಲಾ್ಯಬ್, ಹ್್ಯವೆಲ್ಸ್ ಮಂತಾದವುಗಳು
ಗಮನ್ರ್ಯ ಏರಿಕ್ ಕಂಡರ, ಕ್ಳಮರ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿ
ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲ ಅಲೆಸ್ೇಕ್ ಟೆಕ್, ಇಐಡಿ ಪಾ್ಯರಿ,
ರೇನ್ ಇಂಡಸಿ್ಟರಿೇಸ್, ಎಡೆಲವಿಸ್ ಮಂತಾದವು
ಗಮನ್ರ್ಯ ಏರಿಕ್ ಕಂಡುಕಂಡವು.

ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾರನರನ್ನುರರಿಸಿ ಪ್ರದ-
ರ್್ಯತವಾಗುತತಿದ್ದ ಏರಿಳಿತಗಳು ಈಗ ಚರಿತ್ರರ
ಪುಟಗಳನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಸದ್ಯ ಕ್ೇವಲ ಬರ್ಯ

ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಏರಿಳಿತ ಪ್ರದರ್್ಯಸುವುದನ್ನು
ಕಾಣುತಿತಿದೆ್ದೇವೆ.

ಏಪಿ್ರಲ್ ಮರ್ಯಂತರದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾವಿರ
ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ವಾರ್್ಯಕ ಗರಿಷ್ಠದಲ್ಲದ್ದ
ಟೆೈಟಾನ್ ಕಂಪನಿ ಷೇರು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ
₹945 ರ ಸಮೇಪದಿಂದ ₹825 ರವರಗೂ ಇಳಿಕ್
ಕಂಡಿದು್ದ, ಶುಕ್ರವಾರ ₹825 ರ ರಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು
ಪ್ರಮಖ ಕಾರಣ ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲ ಪ್ರಮಖ
ಹೂಡಿಕ್ದಾರರು ಶೇ 1.4 ರಷ್್ಟ ಕಂಪನಿರ
ಷೇರುಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾ್ದರ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಈ
ಸುದಿ್ದರ ಮೆೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾನ ಮಾರಾಟದ ಒತತಿಡದ
ಕಾರಣ ಕುಸಿದರ ನಂತರದಲ್ಲ ₹883 ರವರಗೂ
ನಿರಂತರ ಏರಿಕ್ ಕಂಡುಕಂಡಿತು.

ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಮೆೇಲೆ ಕುಸಿತದ
ಕಾರಣ ಹೊರಬಿದಿ್ದದೆ. ಈ ಅಂಶವನ್ನು
ಗಮನಿಸಿ ನಿರಂತಿ್ರತ ನಿರ್್ಯರ ಕ್ೈಗೊಂಡಲ್ಲ
ಮಾತ್ರ ಬಂಡವಾಳ ಸುರಕ್ಷತ ಬರಸಬಹುದು.
ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ವಲರದ ಬ್ಯಂಕ್ ಇಂಡಿರನ್
ಬ್ಯಂಕ್ ಈ  ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ
₹6 ರ  ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ರದು್ದಗೊಳಿಸಿರುವು-
ದು ಬ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ವಲರದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೆೇಲೆ
ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಿತು. ಈ  ವಲರದ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲ
ವಿಜರ ಬ್ಯಂಕ್ ಒಂದೆೇ ಲಾಭಾಂಶ ವಿತರಿಸಿದ
ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಮಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮಮಿ ವಾರ್್ಯಕ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಅನ್ವಾಗುತಿತಿವೆ. ಈ
ಮಧ್್ಯ ಮತತಿಂದು ತ್ರನೈಮಾಸಿಕ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಲೆ್ೇಟ್ ಪಾಲಮಿಲೇವ್, ಟಿಸಿಎಸ್ ಮತುತಿ

ಇನ್ಫೊಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮಮಿ ಫಲತಾಂಶ
ಪ್ರಕಟಿಸುವ ದಿನಗಳನ್ನು ಗೊತುತಿಪಡಿಸಿ
ಕಂಡಿವೆ. ಟಿಸಿಎಸ್ ಕಂಪನಿರ ಬೆೈಬ್ಯಕ್
ಯೊೇಜನಗೆ ಅಂಚೆ ಮತದಾನದ ಮೂಲಕ
ಷೇರುದಾರರ ಸಮಮಿತಿ ದೊರರಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಈ
ಬೆೈಬ್ಯಕ್ ಯೊೇಜನರಲ್ಲ ಪ್ರವತ್ಯಕರು ಸರ
ಭಾಗಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಯರಿಸಿರುವುದು ಸಾವ್ಯಜನಿಕರ
ಪಾಲು ಸವಿಲ್ಪ ಕಡಿತವಾದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೂ
ತಾಂತಿ್ರಕ ವಲರದ ಷೇರುಗಳು ರೂಪಾಯಿರ
ಕುಸಿತದಿದಾನುಗಿ ಉತತಿಮ ಏರಿಕ್ ಪ್ರದರ್್ಯಸುತಿತಿವೆ.

ಪೇಟೆರ ಚಟುವಟಿಕ್ರ ರಿೇತಿ ಎಷ್್ಟ ರರಿತ
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಎಡೆಲವಿಸ್ ಫೈನ್ನಿಶಿರಲ್
ಸವಿೇ್ಯಸಸ್ ಲಮಟೆಡ್ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ₹  271
ರಸಮಪಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದು್ದ, ಶುಕ್ರವಾರ ಪೇಟೆರ
ಚೆೇತರಿಕ್ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು ₹20 ರಷ್್ಟ ಏರಿಕ್
ಕಂಡಿತು. ಷೇರಿನ ಬೆಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲ
₹339 ರ  ಸಮೇಪದಿಂದ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂಬುದು
ಗಮನದಲ್ಲರಿಸಬೆೇಕಾದ ಅಂಶ. ಈ  ರಿೇತಿರ
ರಭಸದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿರ ಆಂತರಿಕ
ಸಾರನಯಾಗಲ, ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಲ ಕಾರಣವಾ-
ಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬೋನಸ್ ಷೋರು: ಅಶೇಕ ಬಿಲ್ಡ್ಕಾನ್
ಲಮಟೆಡ್ ವಿತರಿಸಲರುವ 1:2 ರ ಅನ್ಪಾತದ
ಬ್ೇನಸ್ ಷೇರಿಗೆ ಜುಲೆೈ 12 ನಿಗದಿತ ದಿನ.
ಕರೂರ್ ವೆೈಶ್ಯ ಬ್ಯಂಕ್ 1:10 ರ  ಅನ್ಪಾತದ
ಬ್ೇನಸ್ ಷೇರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಷೋರು: ಇತಿತಿೇಚ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹185
ರಂತ ಆರಂಭಿಕ ಷೇರು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ
ರೈಟ್ಸ್ ಲಮಟೆಡ್ ಷೇರುಗಳು ಜುಲೆೈ 2  ರಿಂದ ಬಿ

ಗುಂಪಿನಲ್ಲ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲದೆ.
ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹783 ರಂತ ಆರಂಭಿಕ ಷೇರು

ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ ಫೈನ್ ಆರ್್ಯನಿಕ್ ಇಂಡಸಿ್ಟರಿೇಸ್
ಲಮಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಜೂನ್ 2 ರಿಂದ ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲ
ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲದೆ.

ಸ್ಟರಿನೈಡ್ಸ್ ಶಾಸೂನ್ ಲಮಟೆಡ್ ಸಮೂರ
ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಸಿಥಿತ ಯೊೇಜನರಂತ ಹೊಸ
ಅವತಾರದ ಸೇಲಾರ ಆಕ್್ಟವ್ ಫಾಮಾ್ಯ
ಸೈನಸ್ಸ್ ಲಮಟೆಡ್ 27 ರಿಂದ ಟಿ  ಗುಂಪನಿರಲ್ಲ
ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ತಲಾವಿಲಕೆರ್ ಬೆಟ್ಟರ್ ವಾ್ಯಲೂ್ಯ ಫಿಟೆನುಸ್
ಲಮಟೆಡ್ ಕಂಪನಿರ 'ಜಿಮ್' ವ್ಯವಹ್ರವನ್ನು
ಬೆೇಪ್ಯಡಿಸಿ ವಿಲೇನಗೊಳಿಸಿಕಂಡ ತಲಾವಿಲಕೆರ್
ಲೆೈಫ್ ಸ್ಟನೈಲ್ಸ್ ಲಮಟೆಡ್ ಕಂಪನಿರ ಷೇರುಗಳು
ಶುಕ್ರವಾರ 29 ರಿಂದ ಟಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲ ವಹಿವಾಟಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ರ್ಯಿತಿ್ರ ಪಾ್ರಜೆಕ್್ಟಸ್ ಲಮಟೆಡ್ ಮತುತಿ
ಸಮೂರ ಕಂಪನಿಗಳ ವ್ಯವಸಿಥಿತ ಯೊೇಜನ
ಪ್ರಕಾರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಿಭಾಗವನ್ನು
ಪಡೆದುಕಂಡಿರುವ ರ್ಯಿತಿ್ರ ಹೆೈವೆೇಸ್
ಲಮಟೆಡ್ ನ ₹2 ಮಖಬೆಲೆರ ಷೇರುಗಳು ಈ
ತಿಂಗಳ 28 ರಿಂದ ಟಿ  ಗುಂಪಿನಲ್ಲ ವಹಿವಾಟಿಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಖಬೆಲೆ ಸೋಳಿಕೆ: ರ್್ಯಲಂಟ್ ಇಸಾ್ಪಟ್ ಲ ಕಂಪನಿ
ಷೇರಿನ ಮಖಬೆಲೆ ₹10 ರಿಂದ ₹1 ಕ್ಕೆ ಸಿೇಳಲು
ನಿರ್ಯರಿಸಿದೆ. ಒಟೊಕೆೇ ಇಂಟರ್ ನ್್ಯಷನಲ್
ಲಮಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಷೇರಿನ ಮಖಬೆಲೆ ₹10
ರಿಂದ ₹2ಕ್ಕೆ ಸಿೇಳಲು ಜುಲೆೈ 11 ನಿಗದಿತ ದಿನ.

(ಮೊ: 9886313380, ಸಂಜೆ 4.30 ರನಂತರ)

ಬಾಹ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ
ಷೇರುಪೇಟೆರ ದೃರ್್ಟಯಿಂದ ಷೇರಿನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲ ಏರಿಳಿತಗಳುಂಟಾಗಲು
ಕಾರಣಗಳೆೇ ಬೆೇಕ್ಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವು ಸೃರ್್ಟಮಾಡಲಾಗುತತಿವೆ. ಆದರೂ ಮಂದಿನ
ದಿನಗಳಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮಮಿ ವಾರ್್ಯಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸುವ
ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಘನತಗೆ ತಕಕೆಂತ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆರಲ್ಲ ಏರಿಕ್-ಇಳಿಕ್

ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ತ್ರನೈಮಾಸಿಕ ಫಲತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತಯು ಪೇಟೆರ ಮೆೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗುವುದು.

ಕಾರ್್ಯರೇಟ್ ವಲರದಲ್ಲ ಗಣ್್ಯತಿ ಗಣ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರ ಅಂದರ ಪಿಎನ್ಬಿ ಹೌಸಿಂಗ್
ಫೈನ್ನ್ಸ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಲಾಸ್ ಬ್ಯಂಕ್, ಕ್ನರಾ ಬ್ಯಂಕ್, ಜುವಾರಿ ಮಂತಾದವುಗಳು ಸಂಪನ್ಮಿಲ
ಸಂಗ್ರರಣೆಗೆ ಮಂದಾಗುವ ಕಾರಣ ಪೇಟೆರ ಮೆೇಲೆ ಪರಿಣ್ಮ ಬಿೇರಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗುರುವಾರ ಪಂಜಾಬ್ ನ್್ಯಷನಲ್ ಬ್ಯಂಕ್ ತನನುಲ್ಲದ್ದ 3.3 ಲಕ್ಷ ಇಕಾ್ರ ಷೇರುಗಳನ್ನು
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಿೇತಿರ ಗಜರ್ತ್ರದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸರ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರುತತಿವೆ.
ಒಟಿ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತರ ರಾರ್್ಟರಿೇರ ಪೇಟೆಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ dದರ ಮತುತಿ ರೂಪಾಯಿರ ಬೆಲೆಗಳು
ನಮಮಿ ಪೇಟೆಗಳ ಭವಿಷ್ಯ್ಯಷ ವನ್ನು ಬರರಲವೆ.

ಕೆ. ಜಿ. ಕೃಪಾಲ್

ಷೋರು ಸಮಾಚಾರ

ವಾರದ
ಮುನ್ನೋಟ

₹1,380ಕೋಟಿ
ವಿದೋಶಿ ವಿತ್ೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಮಾರಾಟ

₹2,941 ಕೋಟಿ
ಸ್ವದೋಶಿ ವಿತ್ೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ಖರೋದಿ

388 ಅಂಶ
ಮಧ್ಯಮ ಶ್ೋಣಿ
ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇಳಿಕೆ

266ಅಂಶ
ಸಂವೋದಿ
ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಇಳಿಕೆ

ವಾರದ ವಹಿವಾಟು
537 ಅಂಶ
ಕೆಳಮಧ್ಯಮ ಶ್ೋಣಿ
ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಇಳಿಕೆ

₹145 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ
ಷೋರುಪೋಟೆಯ ಬಂಡವಾಳ
ಮೌಲ್ಯ

ಖಗೋಳ ಜಗತ್್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಸಮಿರಕಾರಿ ಹ್ಗೂ
ಕುತೂರಲಕಾರಿ. ಇದರೊಳಗಡಗಿರುವ ಅನೇಕ ರರಸ್ಯಗಳು
ಇಂದಿಗೂ ನಿಗೂಢ. ಇಂದು ಡಾಕ್ಯ ಮಾ್ಯಟರ್ (ಕಪು್ಪ ದ್ರವ್ಯ),
ಡಾಕ್್ಯ ಎನಜಿ್ಯ (ಕಪು್ಪ ಶಕ್ತಿ)))ತಿ ಹ್ಗೂ ಕಲ್ಪನಗೂ ನಿಲುಕದ,
ಖಗೊೇಳವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವಂತರ ಶಕ್ತಿ ಕಣಗಳು - ಇವೆಲ್ಲ ಇಂದಿಗೂ
ಕೂಡ ವಿಜಾ್ಞನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾನುರ್ಯ ರರಸ್ಯಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಮನ್
ರಿಸಚ್ಯ ಇನ್ಸಿ್ಟಟ್್ಯಟ್ನ ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳು ರಷ್್ಯ ದೆೇಶದ, ಮಾಸಕೆೇದ
ಲೆಬೆಡೆವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸಿ್ಟಟ್್ಯಟ್ನ ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳ ಜೊತಗೂಡಿ
ಈ ರರಸ್ಯಗಳ ಬುಟಿ್ಟಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಸಮಿರಕಾರಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು
ತುಂಬಿದಾ್ದರ.

‘ಆಸ್ಟರಿೇಫಿಸಿಕಲ್ ಜನ್ಯಲ್ ಲೆಟಸ್್ಯ’ ನಿರತಕಾಲಕ್ರಲ್ಲ ಪ್ರ-
ಕಟವಾಗಿರುವ ಸಂಶೇರನ್ ಲೆೇಖನದಲ್ಲ ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳು ಸ್ಲೇನ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಕೆನೈ ಸವೆ್ಯರ ಸಹ್ರದಿಂದ ತಗೆದುಕಂಡಂತರ
ರೊೇಹಿತದ ಮೂಲಕ ಈ  ವಿಸಮಿರಕಾರಿ ದ್ರವ್ಯದ ಇರುವಿಕ್ರನ್ನು
ಊಹಿಸಿದಾ್ದರ. ನಮಮಿ ಆಕಾಶಗಂಗೆ ತಾರಾಮಂಡಲದ ಪ್ರಭಾವಲ-
ರದಲ್ಲ ಈ ದ್ರವಾ್ಯನಿಲ ಇರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೆೇಕಾದ
ವಿಷರ.

ಶಾಲಾ-ದಿನಗಳಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೊೇಗ ನಮಗೆಲ್ಲ
ನನಪಿರಬಹುದು. ಅಶ್ರಗ ಅಂದರ ಪಿ್ರಸ್ಮಿ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅದರ
ಮೂಲಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಹ್ಯಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಏಳು ಬಣ್ಣಗಳಾಗಿ ಚದುರಿ
ಗೊೇಚರ ಬೆಳಕ್ನ ರೊೇಹಿತ ದೊರಯುತತಿದೆ. ಈ  ರೊೇಹಿತದ
ಸಹ್ರದಿಂದ ಖಗೊೇಳಶಾಸತ್ರದಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿರಬಹುದು. ಬೆಳಕ್ನ ಮೂಲ, ಆ  ಮೂಲ ವಸುತಿವಿನ
ಗುಣ-ಲಕ್ಷಣ, ಬೆಳಕು ಸಾಗಿ ಬಂದ ಮಾರ್ಯಮ ಹಿೇಗೆ ಅನೇಕ
ವಿಷರಗಳನ್ನು ರೊೇಹಿತದ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿರಬಹುದು.
ಬೆಳಕು ನಕ್ಷತ್ರ್ರ್ರಕ್ಷ ಅಥವಾ ತಾರಾಮಂಡಲದಿಂದ ಸಾಗಿ ತುಲನ್ತಮಿ-
ಕವಾಗಿ ತಂಪಾದ ಪ್ರದೆೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಆ  ಮಾರ್ಯಮದ-
ಲ್ಲರುವ ಅನಿಲದ ಕಣಗಳು ಬೆಳಕ್ನ ಕ್ಲವು ಪುನರಾವತ್ಯನಗ-
ಳನ್ನು ಹಿೇರಿಕಳುಳುತತಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣ್ಮವಾಗಿ ರೊೇಹಿತದಲ್ಲ
ರೇಖೆಗಳು ಮೂಡುವುದರಿಂದ, ರೇಖೆಗಳ ಸಾಥಿನವನ್ನು ಪರಿೇಕ್ಷಸಿ
ಆ ಮಾರ್ಯಮದಲ್ಲ ಯಾವ ಅನಿಲವಿದೆರಂದು ಪತತಿರಚಚಾಬಹುದು.
ಈ ತರರದ ರೊೇಹಿತವನ್ನು ಶೇಷಕ ರೊಹಿತ ಎನ್ನುತಾತಿರ. ಇದರ
ಸಹ್ರದಿಂದ ನಕ್ಷತ್ರ್ರ್ರಕ್ಷ ದ ಗುಣ-ಲಕ್ಷಣ, ಸಂಯೊೇಜನರನ್ನು ಸರ
ಕಂಡುಹಿಡಿರಬಹುದು.

2017 ರಲ್ಲ ಅಮೆೇರಿಕಾದ ಅರಿಜೊೇನ್ದ ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳು
ಸುಮಾರು 700,000 ಹೆಚ್ಚಾ ತಾರಾಮಂಡಲಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿ,
15 ವಷ್ಯಕೂಕೆ ಮಗಿಲಾದ ಅರ್ಯರನದ ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು
ಕಲೆಹ್ಕ್ದಾ್ದರ. ಈ  ಅರ್ಯರನವು ಸವಿರಂಚ್ಲತ ದೂರದಶ್ಯಕದ
ಸಹ್ರದಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನ್ರ್ಯದ ಸಂಗತಿ.
ಈ ಅರ್ಯರನದಲ್ಲ ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳಿಗೆ 6565 ಆಮ್ಸಾ್ಟರಿಂಗ್ (1
ಮೇಟರ್ =  10 ಬಿಲರನ್ ಆಮ್ಸಾ್ಟರಿಂಗ್) ತರಂಗದೂರದ
ಸಾಥಿನದಲ್ಲ ರೇಖೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದು್ದ, ಬೆೇರ ತಾರಾಮಂಡಲಗ-
ಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸಿದ ಬೆಳಕು ನಮಮಿ ತಾರಾಮಂಡಲದ ಅನಿಲಗಳ
ಮೂಲಕ ಹ್ದು ಹೊೇಗುವ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲ ಈ  ರೊೇಹಿತವು

ಲಭಿಸಿದೆ. ಈ ರೇಖೆರ ಸಾಥಿನದ ಮೆೇರಗೆ ಜಲಜನಕದ ಅಸಿತಿತವಿವನ್ನು
ತಾರಾಮಂಡಲದ ಪ್ರಭಾವಲರದಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರ
ರೇಖೆರ ತಿೇವ್ರತ- ಅರ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಲಜನಕವನ್ನು, ಇದರಿಂದ
ಉತ್ಪತಿತಿಯಾಗಿರುವ ಹೊಸದೊಂದು ಕಂಡು-ಕ್ೇಳರಿರದ ವಿರ್ಷ್ಟ
ದ್ರವ್ಯದ ಇರುವಿಕ್ರನ್ನು ಸೂಚ್ಸುತಿತಿದೆ.

ಅರ್ಯರನದ ಮಖ್ಯ ಸಂಶರಕರಾಗಿರುವಂತರ ಆರ್.
ಆರ್. ಐ. ನ  ರ್್ರ. ರ್ವ ಸೇಥಿ ಹ್ಗೂ ಇವರ ಸರ ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳು
ಈ ಫಲತಾಂಶದ ಆರ್ರದ ಮೆೇಲೆ ಅಂತರತಾರಾ ಮಾರ್ಯಮದ
ಮಾದರಿರನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ೈಹ್ಕ್ದಾ್ದರ. ಅಂತರತಾರಾ
ಮಾರ್ಯಮದ (ಇಂಟರ್ ಗಲಾ್ಯಕ್್ಟಕ್ ಮೇಡಿರಂ -  ISM)
ಮಾದರಿಯು ನಕ್ಷತ್ರ್ರ್ರಕ್ಷ ಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ರಿೇತಿ ಈ ಜಲಜನಕದಿಂದ
ಉತ್ಪತಿತಿಯಾಗುವ ಹೊಸ ಅನಿಲ ಇರಬಹುದು ಹ್ಗೂ ಇದು
ಯಾವ ರಿೇತಿ ಉಳಿದ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಜೊತಗೆ ವತಿ್ಯಸುತತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ವಿವರಿಸುತತಿದೆ.

ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳ ಈ  ಸಂಶೇರನ ನಿಜಕೂಕೆ ಆಶಚಾರ್ಯಕರವಾ-
ದುದು. ’ನಮಗೆ ಈ  ಫಲತಾಂಶವನ್ನು ಮಾದರಿರ ಮೂಲಕ
ವಿವರಿಸುವುದು ಅಸಾರ್ಯ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಏಕ್ಂದರ ಈಗಿರುವ
ISMನ ಮಾಹಿತಿರ ಪ್ರಕಾರ ರೊೇಹಿತದಲ್ಲ ಈ  ತರರದ ರೇಖೆ
ಮೂಡುವುದು ಅಸಮಂಜಸ’ ಎನ್ನುತಾತಿರ ರ್್ರ. ಸೇಥಿರವರು.
ಈ ತರರದ ತಿೇವ್ರತಯುಳಳು ರೇಖೆ ಮೂಡಬೆೇಕಾದರ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ
ಅತಿನೇರಳೆ ಕ್ರಣದ ಪುನರಾವತ್ಯನ (ಗೊೇಚರ ಬೆಳಕ್ಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಾನ ಪುನರಾವತ್ಯನಗಳು)ಗಳ ಕಾಂತಿಯಾದರೂ ಆಕಾಶದ-
ಲ್ಲರಬೆೇಕಾಗುತತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಕಾಣ-
ಸಿಗಬಹುದಾದ, ಉಳಿದ ರ್ತುಗಳಾದ ಇಂರ್ಲ, ಆಮ್ಲಜನಕ,
ಸಾರಜನಕದ ಇರುವಿಕ್ರ ಬಗೆ್ಯೂ ಅರ್ಯರನ ಮಾಡಿದಾ್ದರ.
ಆದರ ಗಣಿತಿೇರವಾಗಿ ಈ ಅನಿಲಗಳ ಮೊೇಡವಿದ್ದದೆ್ದೇ ಆದರ ಅದು
ತಾರಾಮಂಡಲದ ಪ್ರಭಾವಲರಕ್ಕೆಂತಲೂ ದೊಡಡ್ದಾಗಬೆೇಕಾಗುತತಿ-
ದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಸಾರ್ಯತ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯೆ.

’ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಖಗೊೇಳಶಾಸತ್ರದಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ, ಅಭ್ಯಸಿಸಿದ್ದ-
ನ್ನು ನ್ವು (ಸೈದಾ್ಧಂತಿಕ ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳು) ವಿವರಿಸುತತಿೇವೆ. ಆದರ
ಇಲ್ಲನ ದೃಷ್್ಟಂತ ಬೆೇರರದೆೇ ಆಗಿದೆ. ಈ  ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು
ಸಾರ್ಯವಾಗುತಿತಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಿದೆ್ದೇ ತಪು್ಪ ಎಂದು ಹೆೇಳುವುದು ಕೂಡ
ಅಸಾರ್ಯವೆ. ಏಕ್ಂದರ ಕಣಿ್ಣಗೆ ಕಾಣುವಂತರ ಫಲತಾಂಶಗಳನ್ನು ತಪು್ಪ

ಎಂದು ಸಾಧಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ”, ಎನ್ನುತಾತಿರ ರ್್ರ. ಸೇಥಿ.
ಸಂಶೇರಕರ ವಾದವೆೇನಂದರ, ರೊೇಹಿತದಲ್ಲನ

ರೇಖೆಗಳು ಸಂಕ್ೇಣ್ಯವಾದಂತರ ಪಾಲಸೈಕ್್ಲಕ್ ಆರೊೇಮೆಟಿಕ್
ಹೆೈಡ್ರೇಕಾಬ್ಯನ್ (PAH) ಅಣುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂಡಿವೆ.
PAHಗಳು ಸಾವರವ ರಾಸಾರನಿಕಗಳಾಗಿದು್ದ, ಇಂರ್ಲ,
ಜಲಜನಕದ ರ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತತಿದೆ. ಇಂರ್ಲದ ರ್ತುಗಳ
ಉಂಗುರಾಕಾರದಲ್ಲ ಜೊೇಡಣೆಗೊಂಡಿರುತತಿವೆ. ಪ್ರಯೊೇರ್ಲರಗ-
ಳಲ್ಲ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೊೇಗಗಳ ಪ್ರಕಾರ PAHಗಳಾದ ಪೈರಿೇನ್ ಹ್ಗೂ
ನ್್ಯಪಾತಿಲೇನ್ ಅಣುಗಳು 6565 ಆಮ್ಸಾ್ಟರಿಂಗ್ ತರಂಗದೂರದ
ರೇಖೆಗಳನ್ನು ತೇರಿಸಿವೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿರ ಪ್ರಕಾರ ವಿರ್ಷ್ಟ ಅನಿಲದ
ಗುರುತನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, ನಿಖರವಾಗಿ ಇದನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿದು, ಸಾಧಿಸುವುದು ಮಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಸಾರ್ಯವಾಗ-
ಬಹುದು. PAHಗಳು ನಮಮಿ ತಾರಾಮಂಡಲದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲ
ಪತತಿಯಾಗಿವೆ. ಶನಿಗ್ರರದ ಉಪಗ್ರರವಾದ ಟೆೈಟನ್ನಲ್ಲ ಕೂಡ
ಪತತಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂರಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿ. ಇವುಗಳು
ಜಿೇವರಾರ್ರ ಉತ್ಪತಿತಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣಗಳು ಎಂದು ಹೆೇಳಲಾಗಿರು-
ವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಅರ್ಯರನ ಅತ್ಯಂತ ಮರತವಿದಾ್ದಗಿದೆ.

‘ಖಗೊೇಳಶಾಸತ್ರದಲ್ಲ ನ್ವು ಈ ತರರದ ಅನೇಕ ಅದುಭುತಗಳನ್ನು
ನ್ೇಡಬಹುದು', ಎಂದು ಹೆೇಳುತಾತಿ ರ್್ರ. ಸೇಥಿ ನಮಮಿಲ್ಲಂದು
ಕುತೂರಲದ ಬಿೇಜವನ್ನು ಬಿತುತಿತಾತಿರ. ’ಈ ವಿರ್ಷ್ಟ ಫಲತಾಂಶವು,
ಅರ್ಯರನ ನಡೆಸಬೆೇಕಾದರ ಆಗಬಹುದಾದ ಮಾಪನ-ದೊೇಷಗಳ
ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆೇರಿಕಾದ ಸರ
ವಿಜಾ್ಞನಿಗಳು ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದಾ್ದರ’, ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಎಚಚಾರಿಕ್ರ
ಮಾತು.‘ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ ನಿಖರವಾಗಿ ಈ ಫಲತಾಂಶವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ-
ಲಾಗದು, ಆದರ ಕ್ಲವೆೇ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಈ ಸಮಸ್ಯಗೆ ಕೂಡ ಪರಿಹ್ರ
ಸಿಗಲದೆ’, ಎಂಬ ಭರವಸರ ಆಶಾಕ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ರ್್ರ. ಸೇಥಿ
ತಮಮಿ ಮಾತಿಗೆ ಪೂಣ್ಯವಿರಾಮ ನಿೇಡುತಾತಿರ.

ಗುಬ್ಬಿ ಲ್್ಯಬ್ಸ್
(ಸಂಶನೋಧನಾ ಚುಟವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕಂಡಿರುವ

ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಯಮ)

ತಾರಾಗಣದಲ್ಲೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದ್ರವ್ಯ ಪತ್ತೆ
‘ಆಸ್ಟ್ನೋಫಿಸಿಕಲ್ ಜನ್ನಲ್ ಲೆಟರ್್ನ’ ನಿಯತಕಾಲ್ಕೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಸಂಶನೋಧನಾ ಲೆನೋಖನದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಲಿನೋನ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕೈಕೈಕೈ್ ಸರ್್ನಯ ಸಹಾಯದಂದ ತೆಗೆದುಕಂಡಂತಹ
ರನೋಹಿತದ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ದ್ರವ್ಯದ ಇರುವಿಕೆಯನ್್
ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜ್ಞಾನ
ಲೋಕದಿಂದ

ಮೂಡಿಗೆರೆ: ಜೂನ್ನಲ್ಲ ಸುರಿದ
ಬರಿ ಮಳೆಯು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆರ್ರರಿಗೆ
ಕಹಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಸಿದು್ದ, ಗಿಡದಲ್ಲ
ಹಿೇಚ್ಕಟಿ್ಟರುವ ಕಾಫಿಯೆಲ್ಲವೂ ಕಪಾ್ಪಗಿ
ಉದುರ ತಡಗಿದೆ.

ತಾಲೂ್ಲಕ್ನ ಭೆೈರಾಪುರ, ಗುತಿತಿ,
ಏರಿಕ್, ಮೆೇಕನಗದೆ್ದ, ದೆೇವರುಂದ,
ಹೊಸಕೆರ, ರಂತೂರು, ಕಣಚೂರು,
ಮೂಲರರಳಿಳು, ಬಳೆಗದೆ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ
ಜೂನ್ ಒಂದೆೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲ ಸಮಾರು
50 ಇಂಚ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಫಿ ತೇಟಗಳಿಗೆ ರ್ೇತ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿೇಚ್ಕಟಿ್ಟರುವ ಕಾಫಿ ಹ್ನಿ-
ಗೊಳರ್ಗುತಿತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲ ಜೂನ್
13ರಂದು ಒಂದೆೇ ರಾತಿ್ರರಲ್ಲ ಸರಾಸರಿ
20 ಇಂಚ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದು್ದ,
ಮಳೆರ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ
ತೇಟಗಳಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಎಲೆಗಳು ಉದುರಿ,
ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬರಿದಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ.

ತಾಲೂ್ಲಕ್ನಲ್ಲ ರೊೇಬಸಾ್ಟ ಬೆಳೆರ
ಪ್ರಮಾಣವೆೇ ಅಧಿಕವಾಗಿದು್ದ,
ಬಹುತೇಕ ರೊೇಬಸಾ್ಟ ತೇಟಗಳಲ್ಲ
ಕಾಫಿ ಹಿೇಚ್ಕಟು್ಟತಿತಿದು್ದ, ಈ  ಹಿೇಚ್
ರಣ್್ಣಗಲು ಮಂದಿನ ನ್ಲೆಕೆನೈದು
ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಆದರ ರ್ರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ
ನ್ಲೆಕೆನೈದು ತಿಂಗಳು ಕಾಫಿರನ್ನು ರಕ್ಷಸಿ-
ಕಳುಳುವುದು ರೈತರಿಗೆ ಸರಗಿನಲ್ಲ ಕ್ಂಡ
ಕಟಿ್ಟಕಂಡಂತಾಗಿದೆ.
ಹರ ಸಾಹಸ: ಕಾಫಿ ಉದುರುವುದನ್ನು
ತಡೆರಲು ರೈತರು ರರಸಾರಸ
ಪಡುತಿತಿದು್ದ, ಮಾರುಕಟೆ್ಟರಲ್ಲ ಸಿಗುವ
ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ತೇಟಗಳು
ಪ್ರಯೊೇಗ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಯಟಿ್ಟವೆ.

ಉದುರುತಿತಿರುವ ಕಾಫಿ ತೇಟಗಳಿಗೆ
ದೌಡಾಯಿಸುತಿತಿರುವ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳ
ಮಾಲೇಕರು ನ್ನ್ ನಮೂನರ

ಔಷಧಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೂ ಫಲತಾಂಶ
ಮಾತ್ರ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು
ಅಳಲು ತೇಡಿಕಂಡಿದಾ್ದರ.

‘ತಾಲೂ್ಲಕ್ನಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಯು
ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವಷ್ಯ
ಹೂವಿನ ಮಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸುರಿರದೆೇ
ಶೇ 60ರಷ್್ಟ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆ ಹ್ನಿಯಾಗಿತುತಿ.
ನಿೇರು ಹ್ಯಿಸಿದ್ದ ರೈತರು ಕೂಡ
ನಿಗದಿತ ಬೆಳೆ ಪಡೆರಲಾಗಲಲ್ಲ. ಈ
ಬರಿ ಹೂವಿನ ಮಳೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್-
ಕೂಲವಾಗಿದು್ದ, ಬರಳ ವಷ್ಯಗಳ
ನಂತರ ಉತತಿಮ ಬೆಳೆ ಬರಬಹುದು
ಎಂಬ ನಿರಿೇಕ್ಷೆ ಮೂಡಿತುತಿ. ಆದರ,
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಂದರಲೆ್ಲೇ ದುಪ್ಪಟು್ಟ
ಮಳೆಯಾಗಿದು್ದ, ರಳೆರ ಕಾಫಿ
ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ರ್ೇತ ತಡೆದುಕಳಳುಲು

ಸಾರ್ಯವಾಗುತಿತಿಲ್ಲ. ಬರಲನ-
ಲ್ಲರುವ ಕಾಫಿ ತೇಟಗಳಂತೂ
ಎಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆೇ ಗಿಡಗಳೆೇ ಸಾಯುವ
ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ನ್ಲೆಕೆನೈದು
ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ಸೂಕತಿವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಹ್ಗೂ
ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆೇ ಬ್ಯಂಕ್ಗಳಲ್ಲ ಸಾಲದ
ಮೊತತಿ ಬೆಳೆಯುತತಿಲೆೇ ಇದೆ’ ಎಂದು
ರಂತೂರು ರ್್ರಮದ ರೈತ ಮಹೆೇಶ್
ಕಾಫಿ ಉದುರುತಿತಿರುವ ಬಗೆ್ ಅಳಲು
ತೇಡಿಕಂಡರು.

ತಾಲೂ್ಲಕ್ನ್ದ್ಯಂತ ವಾಡಿಕ್ಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಾ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದು್ದ,
ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು,
ಭತತಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಹ್ನಿಯಾಗಿದು್ದ,
ರೈತರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಮಳೆ ಹೊೊೊಹ ಡೆತಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ ಗಿಡ ಬರಿದು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಕಪ್ಪಾಗಿ ಉದುರುವ ರ���ರ ೋಬಸ್ಟಾ: ಬೆಳೆ ಕುಸಿಯುವ ಭೋತಿ

l ಮಳೆ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಕಾಫಿ
ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತಿವೆ

l ಗಿಡದಲೆ್ೋ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಿರುವ
ಕಾಫಿ ಹೋಚು

l ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಿಸದರೂ
ಪ್ರ್ರ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್್್

ಮುಖ್ಯಂಶಗಳು

ಮೂಡಿಗೆರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹೋಶ್ ಎಂಬುವವರ ಕಾಫಿ
ತ���ತ ೋಟದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಚ್ಚಳದಂದ ಕ���ಕ ಳೆತು ಹ���ಹ ೋಗುತಿತಿರುವ ರ���ರ ೋಬಾಸಟಾ ಕಾಫಿ.

ಜೂನ್ ತಂಗಳಂದರಲೆ್ೋ
ವರ್ಷದ ಶೋ 80

ರಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿೋತ
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಫಿ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು
ಉದ್ರತೊಡಗಿದ
ಮಹೇಶ್
ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರ, ಹಂತೂರು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್
ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸಥಿ ಐ–ಲೆೈಫ್, ಭಾರತದ
ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗೆ ಅಗ್ದ ನ್ೇಟ್ಬುಕ್
ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಜೆಇಡಿ ಶ್ರೇಣಿರಲ್ಲ ಮೂರು ಉತ್ಪ-
ನನುಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೆೈನ್ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆೇಪ್ಯಡಿಸಬ-
ಹುದಾದ ಲಾ್ಯರ್ಟಾರ್ ಜೆಡ್ಬುಕ್
2 ಇನ್ 1, ಜೆಡ್ ಏರ್ ಲಾ್ಯರ್ಟಾರ್
ಮತುತಿ ಅಲಾ್ಟರಿ ಸಿ್ಲಮ್ ಜೆಡ್ ಏರ್
ರ್್ರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳ
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಸಥಿಯು ಇ–ಕಾಮಸ್್ಯ
ಸಂಸಥಿ ಫಿ್ಲ್ಲ್ಲಫಿರ್ಕಾಟ್್ಯ ಜತ ಒಪ್ಪಂದ
ಮಾಡಿಕಂಡಿದೆ.

‘ಅಗ್ದ ದರದಲ್ಲ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಈ
ಲಾ್ಯರ್ಟಾರ್ಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದೆ್ದೇಶದ
ಬಳಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಉಪಯುಕತಿವಾಗಿರಲವೆ’
ಎಂದು ಸಂಸಥಿರ ಜಾಗತಿಕ ವಹಿವಾಟಿನ
ನಿದೆೇ್ಯಶಕ ದಿೇಪಕ್ ಭಾಟಿಯಾ
ಹೆೇಳಿದಾ್ದರ.

‘ಜಾಗತಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪ-
ನನುಗಳನ್ನು ಇದೆೇ ಮೊದಲ ಬರಿಗೆ

ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ-
ಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಜೆಡ್ ಏರ್ ರ್್ರ (ಅಲಾ್ಟರಿ
ಸಿ್ಲಮ್) ನ್ೇಟ್ಬುಕ್, ಈ  ಶ್ರೇಣಿರ
ಉತ್ಪನನುಗಳಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾ (1.16 ಕ್.ಜಿ)
ರಗುರವಾಗಿದೆ. ಈ  ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬೆಲೆ
₹ 9,999 ರಿಂದ ₹  12,990ವರಗೆ
ಇದೆ.

‘ಮೊದಲ ರಂತದಲ್ಲ ಫಿ್ಲ್ಲ್ಲಫಿರ್ಕಾಟ್್ಯ
ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೆೈನ್ನಲ್ಲ ಮಾತ್ರ
ಖರಿೇದಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರಲದೆ. ಆನಂತರ
ಕ್ರಮೆೇಣ ರಿಟೆೇಲ್ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಗಮನ
ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ರ್ಕ್ಷಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲ
ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.
ಈ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಸಥಿಳಿೇರವಾಗಿಯೆೇ
ತಯಾರಿಸಲೂ ಸಂಸಥಿ ಉದೆ್ದೇರ್ಸಿದೆ’
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದಾ್ದರ.

ಐಲೆೈಫ್ ಅಗ್ಗದ ನನೋಟ್ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಪಟ್ೋಲ್ ಡೋಸ್ಲ್ ದರ ಇಳಿಕೆ

ತೈಲ
ಕಂಪನಿ

ಪಟ್ೋಲ್ ಡೋಸ್ಲ್

ಜೂ.24 ಜು.1 ಜೂ. 24 ಜು. 1

ಎಚ್ಪಿ 77.06 ₹76.81 0.25 ₹68.55 ₹68.31 0.24

ಐಒಸ ₹  77.02 ₹  76.77 0.25 ₹  68.51 ₹  68.35 0.16

ಬ್ಪಿ ₹ 77.10 ₹  76.85 0.257 ₹  68.60 ₹  68.43 0.17

ವ್ಯತ್್ಯಸ ವ್ಯತ್್ಯಸ

ವಾರದ
ಹನೋಲ್ಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ದರ (ಪ್ರತಿ ಲ್ನೋಟರ್ಗೆ)

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಆನ್ಲೆೈನ್
ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣದಲೆ್ಲೇ ಪಾ್ಯನ್ ವಿತರಿಸುವ
‘ಇ–ಪಾ್ಯನ್’ ಸೇವೆಗೆ ಆದಾರ ತರಿಗೆ
ಇಲಾಖೆ ಭಾನ್ವಾರ ಚ್ಲನ ನಿೇಡಿದೆ.

ಆರ್ರ್ ಆರರಿತ ಉಚ್ತ
ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬರಿಗೆ ಪಾ್ಯನ್
ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಗಿ ಮಾತ್ರವೆೇ ಈ
ಆಯೆಕೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕತಿ
ಕುಟುಂಬ, ಸಂಘ ಸಂಸಥಿಗಳು ಮತುತಿ
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ
ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಪಾ್ಯನ್ ಪಡೆರಲು ಅಜಿ್ಯ
ಸಲ್ಲಸುವವರ ಸಂಖೆ್ಯರಲ್ಲ
ಗಣನಿೇರವಾಗಿ ಏರಿಕ್
ಕಂಡುಬರುತಿತಿದೆ. ಹಿೇರ್ಗಿ ಈ  ಸೇವೆಗೆ

ಚ್ಲನ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿರ
ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರ.

www.incometaxindiaefiling.
gov.in ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲ ಇ–
ಪಾ್ಯನ್ ಪಡೆರಬಹುದು.
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲ instant e-PAN
ಲಂಕ್ ಮೆೇಲೆ ಕ್್ಲಕ್ ಮಾಡಬೆೇಕು.
ಆಗ ತರದುಕಳುಳುವ ಪುಟದಲ್ಲ

Apply instant e-PAN ಮೆೇಲೆ ಕ್್ಲಕ್
ಮಾಡಿದರ ಅಲ್ಲ Aadhaar e-KYC
ಲಂಕ್ ಕಾಣಿಸುತತಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಕ್ೇಳಿರುವ
ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಭತಿ್ಯ ಮಾಡಿ Submit
ಮೆೇಲೆ ಕ್್ಲಕ್ ಮಾಡಿದರ ಆಯಿತು.

ಆರ್ರ್ಗೆ ಜೊೇಡಣೆ ಆಗಿರುವ
ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಒಟಿಪಿ ಬರುತತಿದೆ.
ಅದು ಖಾತರಿಯಾದ ಕ್ಲವೆೇ ಸಕ್ಂಡ್
ಗಳಲ್ಲ ಇ–ಪಾ್ಯನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತತಿದೆ.
ನಂತರ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಪಾ್ಯನ್ ಕಾಡ್್ಯ
ವಿ ತ ರ ಣೆ ಯಾ ಗ ಲ ದೆ . ಆ ರ್  ರ್ ನ  ಲ್ಲ
ನಮೂದಾಗಿರುವ ಹೆಸರು, ಜನಮಿ
ದಿನ್ಂಕ, ಮೊಬೆೈಲ್ ಸಂಖೆ್ಯ ಮತುತಿ
ವಿಳಾಸವೆೇ ಪಾ್ಯನ್ ಕಾಡ್್ಯನಲ್ಲಯೂ
ಬರಲದೆ.

‘ಇ–ಪ್ಯಾನ್’ ಸೋವೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ವಿದೆೇರ್ ಸಾಂಸಿಥಿಕ
ಹೂಡಿಕ್ದಾರರು 2018ರ ಮೊದ-
ಲಾರ್ಯದಲ್ಲ ದೆೇಶದ ಬಂಡವಾಳ
ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಿಂದ ₹  48 ಸಾವಿರ
ಕೇಟಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದಾ್ದರ.

10 ವಷ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೆೇ ಮೊದಲ
ಬರಿಗೆ ವಿದೆೇರ್ ಹೂಡಿಕ್ದಾರರು ಗರಿಷ್ಠ
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ
ಪಡೆದಂತಾಗಿದೆ. 2008ರ ಜನವರಿ–
ಜೂನ್ ಅವಧಿರಲ್ಲ ₹  24,758
ಕೇಟಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

‘ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕ್
ಯಿಂದ ಚ್ಲತಿ ಖಾತ ಕರತ ಹೆಚ್ಚಾಗು
ತಿತಿದೆ. ಇದು ರೂಪಾಯಿ ದರದ
ಮೆೇಲೆ ಒತತಿಡ ತರುತಿತಿದೆ. ಚ್ಲ್ಲರ
ರಣದುಬ್ಬರ ಏರಿಕ್ಯಾಗುತಿತಿರು-
ವುದೂ ಈ  ಒತತಿಡವನ್ನು ಮತತಿಷ್್ಟ
ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಕಡಿಮೆ
ವಿನಿಮರ ದರ ಮತುತಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬಡಿಡ್ದ-
ರದಿಂದಾಗಿ ವಿದೆೇರ್ ಹೂಡಿಕ್ದಾರರಿಗೆ

ಡಾಲರ್ ಗಳಿಕ್ ತಗು್ತಿತಿದೆ. ಹಿೇರ್ಗಿ
ಪೇಟೆಯಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ
ಪಡೆಯುತಿತಿದಾ್ದರ’ ಎಂದು ರಿಲರನ್ಸ್
ಸಕು್ಯರಿಟಿೇಸ್ನ ರಿಟೆೇಲ್ ಬ್್ರೇಕ್ಂಗ್
ಮಖ್ಯಸಥಿ ರಾಜಿೇವ್ ರ್್ರೇವಾಸತಿವ
ಹೆೇಳಿದಾ್ದರ.

ಅಮೆರಿಕದ ಫಡರಲ್ ರಿಸವ್್ಯ

ಬಡಿಡ್ದರದಲ್ಲ ಏರಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕ್ದಾರರಿಗೆ
ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಸಿಗದೆೇ ಹೂಡಿಕ್
ಪ್ರಮಾಣ ತಗು್ತಿತಿದೆ ಎಂದೂ
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರ.

‘ಈ ವಷ್ಯ ವಿದೆೇರ್ ಹೂಡಿಕ್ಗೆ
ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ನಿಮಾ್ಯಣ

ವಾಗಿದೆ. ವಿನಿಮರ ವರಹಿವಾಟು
ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಯೂ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್
ಆಗುತಿತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ರಲವು ಅಂಶಗಳು
ಹೂಡಿಕ್ ತಗು್ವಂತ ಮಾಡಿವೆ’ ಎಂದು
ಮಾನಿ್ಯಂಗ್ಸಾ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾದ
ಹಿರಿರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಹಿಮಾಂಶು
ರ್್ರೇವಾಸತಿವ ಹೆೇಳಿದಾ್ದರ.

ವಿದನೋಶಿ ಬಂಡವಾಳ ಹರಹರಿವು ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ

2017–18ರಲ್ಲ ವಿದೆೇರ್ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕ್
(ಎಫ್ಡಿಐ) ಶೇ 3 ರಷ್್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದು್ದ, ಐದು ವಷ್ಯಗಳ
ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವಾದ ₹ 3.94 ಲಕ್ಷ ಕೇಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ
ಎಂದು ಕ್ೈರ್ರಿಕಾ ನಿೇತಿ ಮತುತಿ ಉತತಿೇಜನ ಮಂಡಳಿ
(ಡಿಐಪಿಪಿ) ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡಿದೆ.

ಎಫ್ಡಿಐ, 2015–16ರಲ್ಲ ಶೇ 8 ರಷ್್ಟ, 2016–17
ರಲ್ಲ ಶೇ 8.67 ರಷ್್ಟ ವೃದಿ್ಧಯಾಗಿತುತಿ. 2012–13ರಲ್ಲ
ಮಾತ್ರ ಶೇ 38 ರಷ್್ಟ ನಕಾರಾತಮಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತುತಿ.

‘ಎಫ್ಡಿಐ ನಿೇತಿರಲ್ಲನ ಅನಿರ್ಚಾತತ ಮತುತಿ

ಸಂಕ್ೇಣ್ಯತಯಿಂದ ರ್್ರರಕ ಬಳಕ್ ಮತುತಿ
ಚ್ಲ್ಲರ ವಲರದಲ್ಲ ಎಫ್ಡಿಐ ಪ್ರಮಾಣ ತಗಿ್ದೆ’
ಎಂದು ಡೆಲಾಯ್್ಟ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾಲುದಾರ ಅನಿಲ್
ತಲೆ್ರೇಜಾ ಅಭಿಪಾ್ರರಪಟಿ್ಟದಾ್ದರ.

‘ಕಳೆದ ಕ್ಲವು ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲ ದೆೇರ್ ಹೂಡಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣ
ಇಳಿಕ್ಯಾಗುತಿತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ್ದವು. ಇದಿೇಗ
ಎಫ್ಡಿಐ ಸರದಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಜವರರಲಾಲ್
ನರರೂ ವಿಶವಿವಿದಾ್ಯಲರದ ಪಾ್ರರ್್ಯಪಕ ಬಿಸವಿಜಿತ್ ರ್ರ್
ಹೆೇಳಿದಾ್ದರ.

ಎಫ್ಡಿಐ ಐದು ವರ್ನಗಳ ಕನಿರ್ಠ ಮಟ್ಟಕೆ್ ಇಳಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಉದೆ್ದೇರ್ತ
ವಾಲ್ಮಾಟ್್ಯ – ಫಿ್ಲ್ಲ್ಲಫಿರ್ಕಾಟ್್ಯ ಒಪ್ಪಂದ
ವನ್ನು ವಿರೊೇಧಿಸಿ, ವತ್ಯಕರು ಸೇಮ
ವಾರ ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನ
ನಡೆಸಲದಾ್ದರ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ
ವತ್ಯಕರ ಒಕೂಕೆಟ (ಸಿಎಐಟಿ) ಹೆೇಳಿದೆ.

‘ದೆೇಶದ ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಅಧಿಕ
ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನ
ರಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಲಕ್ಷ ವತ್ಯಕರು
ಭಾಗವಹಿಸಲದಾ್ದರ’ ಎಂದು ಎಂದು
ಸಿಎಐಟಿ ಪ್ರರ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್್ಯ
ಪ್ರವಿೇಣ್ ಖಂಡೆೇಲ್ವಾಲ್ ಅವರು
ತಿಳಿಸಿದಾ್ದರ.

‘ಮಂಚೂಣಿರಲ್ಲರುವ ಪ್ರಮಖ
ಇ–ಕಾಮಸ್್ಯ ಸಂಸಥಿಗಳು ರಲವು
ರಿೇತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ

ಮೂ ಲ ಕ ಇ – ಕಾ ಮ ಸ್ ್ಯ ಮಾರು  ಕಟೆ ್ಟ
ರನ್ನು ಕಲುರ್ತಗೊಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು
ಆರೊೇಪಿಸಿದಾ್ದರ

‘ಫಿ್ಲ್ಲ್ಲಫಿರ್ಕಾಟ್್ಯ ಸಂಸಥಿರಲ್ಲನ
ಶೇ 76 ರಷ್್ಟ ಪಾಲು
ಖರಿೇದಿಸುವ ವಾಲ್ಮಾಟ್್ಯ
ನಿರ್್ಯರದಿಂದ ರಿಟೆೇಲ್ ವಲರದಲ್ಲ
ಅಸಮತೇಲನ ಕಂಡು ಬರಲದೆ.
ಗಮನ್ರ್ಯ ಸಂಖೆ್ಯರಲ್ಲ ಉದೊ್ಯೇಗ
ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಲದೆ ಎಂದು ಈರ್ಗಲೆೇ

ಭಾರತಿೇರ ಸ್ಪರ್್ಯ ಆಯೊೇಗಕ್ಕೆ
ಆಕ್ಷೆೇಪಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು
ಹೆೇಳಿದಾ್ದರ.

ವಾ ಲ್ ಮಾ ಟ್ ್ಯ – ಫಿ್ಲ್ಲ್ಲಫಿ ರ್ ಕಾ ಟ್ ್ಯ
ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ
ಮೆೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣ್ಮ
ಬಿೇರಲದೆ. ರಿಟೆೇಲ್ ದೆೈತ್ಯ
ವಾಲ್ಮಾಟ್್ಯ ಜತ ಸ್ಪಧ್್ಯ ನಡೆಸಲು
ಸಾರ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

‘ಈ ಸಂಬಂರ ಕ್ೇಂದ್ರ
ಸಕಾ್ಯರ ಮರ್ಯಪ್ರವೆೇರ್ಸಬೆೇಕು. ಈ
ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ
ಮೆೇಲಾಗುವ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣ್ಮ
ತಡೆರಲು ಪ್ರರ್ನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ
ಅವರು ಸೂಕತಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೆೇಕು’
ಎಂದೂ ಅವರು ಒತಾತಿಯಿಸಿದಾ್ದರ.

ಫಿ್್್ಫಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸ್ವಾಧಿೋನಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ
ಇದು ವತಟ್ಕರಿಂದ ಪ್ರತ್ಭಟನೆ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ನವೇದ್ಯಮಗ-
ಳನ್ನು ಷೇರುಪೇಟೆಯೆಡೆಗೆ ಆಕರ್್ಯಸಲು
ಮಂಬೆೈ ಷೇರು ವಿನಿಮರ
ಕ್ೇಂದ್ರವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನ್ೇಂದಣಿ ವ್ಯವಸಥಿ-
ರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ವ್ಯವಸಥಿಯು ಜುಲೆೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲ
ಜಾರಿಗೆ ಬರಲದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ-
ಯೊಬ್ಬರು ಹೆೇಳಿದಾ್ದರ.

ಷೇರು ನಿೇಡಿಕ್ ಮಂಚ್ನ ಪಾಲು
ಬಂಡವಾಳ ಕನಿಷ್ಠ ₹ 1 ಕೇಟಿ ಇರುವ
ನವೇದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನ್ೇಂದಣಿಗೆ
ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಾಗಲದೆ. ಅಸಿತಿತವಿಕ್ಕೆ
ಬಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವಷ್ಯ
ಆಗಿರಬೆೇಕು. ರಣಕಾಸು ಸಿಥಿತಿ ಸುಭ-
ದ್ರವಾಗಿರಬೆೇಕು. ಅರ್ಯ ಸಾಂಸಿಥಿಕ
ಹೂಡಿಕ್ದಾರರಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 2  ವಷ್ಯಗ-
ಳವರಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಪಡೆದಿರಬೆೇಕು.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್
ನೋಿಂದಣಿಗೆ
ಪ್ರತಯಾೋಕ ವಯಾವಸಥೆ

ಕ್ಪಿಎಫ್ಬಿಎ ಧಾರಣೆ ₹ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ

ಬೆಂಗಳೂರು
ಬ್್ರಯ್ರ್ ಕೋಳಿ

113
ಬ್್ರಯ್ರ್ ಪೋರಿಂರ್ ಕೋಳಿ 75

ರಾಮನಗರ ರೋಷಮೆಮೆಮೆಷ
ಸಿ.ಬಿ. ಮಿಶ್ರತಳಿ ₹120-341
ಬೈವೋಲ್ಟನ್ ₹189-438ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರೊೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರ
ದಲ್ಲನ ರಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜಾ್ಞನ ಸಾ್ಟಟ್್ಯ
ಅರ್ ಅಫೇಡ್್ಯ ಪಾ್ಲಯಾನ್, ನಗರ
ದಲ್ಲನ 200ಕೂಕೆ ಹೆಚ್ಚಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ರ್ರ್ಪ
ಗಳಿಗೆ ತನನು ಸೇವೆ ವಿಸತಿರಿಸಲದೆ.

ಉಳಿತಾರದ ಈ ವಿರ್ಷ್ಟ

ಪಯಾ್ಯರ ಸೌಲಭ್ಯವು ವೆೈದ್ಯಕ್ೇರ
ಸೇವೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ೈಗೆಟುಕಲು
ನರವಾಗಲದೆ. ಹೆರಿಗೆ, ಪಾ್ಲಸಿ್ಟಕ್
ಸಜ್ಯರಿ ಮತಿತಿತರ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇರ ಸೇವೆ
ಪಡೆರಲು ಯೊೇಜಿತ ಉಳಿತಾ
ರಕ್ಕೆ ನರವಾಗುತಿತಿದೆ. ರೊೇಗಿಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರ್ರ್ರ್ಪ
ವೆಚಚಾದ ಪೂವ್ಯಪಾವತಿರನ್ನು ಇದು
ವ್ಯವಸಿಥಿತವಾಗಿ ನಿವ್ಯಹಿಸಲದೆ.

ಸನೋರ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಫನೋರ್್ನ ಪ್ಲಿಯಾನ್ ಸಜುಜು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹೂಡಿಕ್ ಸಂಸಥಿ
ಎಕ್ಸ್ಯಾನ್ ವೆಂಚರ್ ಲಾ್ಯಬ್ನ
ಯುವರನುಸ್್ಟ, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕ್ದಾರರ
ಸರಯೊೇಗದಲ್ಲ ರಣಕಾಸು ತಂತ್ರಜಾ್ಞನ
ಸಂಸಥಿ ಕ್್ರಡ್ರೈಟ್ನಲ್ಲ ₹  9 ಕೇಟಿ
ಹೂಡಿಕ್ ಮಾಡಲದೆ.

ಕ್್ರಡ್ರೈಟ್, ಎಂಎಸ್ಎಂಇ
ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತತಿದೆ. ಒಂದು
ವಷ್ಯದಲ್ಲ ₹  100 ಕೇಟಿ ಸಾಲ
ವಿತರಣೆರ ಗುರಿ ಹ್ಕ್ಕಂಡಿದೆ
ಎಂದು ಸಂಸಥಿರ ಸಿಇಒ ನಿೇರಜ್
ಬನಸ್ಲ್ ಹೆೇಳಿದಾ್ದರ.

ಕ್್ರಡ್ರೈರ್ನಲ್್ ಹೂಡಿಕ್


