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ನಿರ್ದಿಶಕರ ನುಡಿ 

ಸ್ಥಾಂಟರ್್ ಫಾರ್್ ಬಜೆಟ್ ಅಾಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಟ ಡಿೋಸ್ (ಸಿಬಿಪಿಎಸ್) ತ್ನನ  ೨೪ ವ್ಷ್ಿಗಳ ಸಾರ್ಥಿಕ ಸೇವೆ 

ಮುಗಿಸಿ ೨೫ ನೇ ವ್ಷ್ಿಕೆೆ  ಕಾಲಿಡುರ್ತು ರುವ್ ವ್ಷ್ಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ರದ್ಧ ಇದು. ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ೧೯೯೮ ರಲಿಿ  

ಭಾರತ್ದ ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಿ  ಸೆಾಪಿತ್ವಾದ ಒಾಂದು ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಸಂಸೆ್ಥ . ಇದು ಸವ ತಂತ್ರ , ಪಕಾಾ ರ್ತೋತ್, 

ಲಾಭಕೆಲಿದ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿದುು , ಸೊಸೈಟ್ಟ ನೋಾಂದಣಿ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ ನೋಾಂದಣಿಯಾಗಿದೆ.   

ಈ ವ್ಷ್ಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ ನಮಗೆ ಬಲು ಸವಾಲಿನ ವ್ಷ್ಿವಾಗಿತ್ತು . ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ 

ಮುಾಂದುವ್ರಿಕೆಯಾಂದ್ಧಗೆ ವ್ರ್ಷಿರಂಭಗೊಾಂಡಿತ್ತ.  ಈ ಅಾಂಟುಜಾಡಯ  ತಂದ ಅಭೂತ್ಪೂವ್ಿ 

ತೊಡಕು ಹ್ವಗೂ ನಮೂ ಲಿಿ  ಕೆಲವ್ರು ವೈಯುಕ್ರು ಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟ ಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 

ನಮೂ  ಕೆಲಸಗಳನುನ  ನಿವ್ಿಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಯಿತ್ತ; ಅಷ್ಟ ೋ ಅಲಿ  ಹೊಸ ಸನಿನ ವೇಶಕೆೆ  ಸಪ ಾಂದ್ಧಸುವ್ 

ನಿಟ್ಟಟ ನಲಿಿ  ವ್ತ್ಿಮಾನದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಕ್ರಾ ಪರ  ಸಂಶೋಧ್ನೆಗಳನುನ  ಕೈಗೊಾಂಡು ಸಾವ್ಿಜನಿಕ 

ವೇದ್ಧಕೆಗಳಲಿಿ  ಸಾದರಪಡಿಸಿದೆವು ಎಾಂಬುದನುನ  ರ್ತಳಿಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೂ  ಮತ್ತು  ಹಷ್ಿವಾಗುತ್ು ದೆ. 

ಇರ್ಷಟ ಗೂಯ  ಈ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ನಮೂ  ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯ ರ್ತರಿಕು  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿದೆ. ವೆಚ್ಚ  

ವಿಸು ರಣೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹ್ವಕ್ರ ಡೆಸೆ್ ಆಧಾರಿತ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಾಂದುವ್ರಿದ ಅಧ್ಯ ಯನಗಳ 

ಮೌಲಯ  ಹೆಚಿಚ ಸುವ್ ಯತ್ನ ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ತ. ಸಾದಯ ವಾದಲಿೆಲಿ  ಕೆಾ ೋತಾರ ಧಾರಿತ್ 

ಚ್ಟುವ್ಟ್ಟಕೆಗಳಿಗೆ ಪುಟಟ  ಅವ್ಕಾಶಗಳನ್ಮನ  ಬಳಸಿಕಾಂಡೆವು. ಜೊತೆಗೆ ನಮೂ  ಸಂಶೋಧ್ನಾ 

ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳನುನ  ನಿೋರ್ತ ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಸಮುದಾಯಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಕ್ರರ ಯಾಶಿೋಲವಾಗಿ 

ತೊಡಗಿಸಿಕಳಳ ಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾದಲಿೆಲಿ  ವೆಬಿನಾರ್ಗಳು, ಸ್ಥಮಿನಾರುಗಳು ಮತ್ತು  ವ್ಯ ಕ್ರು ಗತ್ ಸಭೆಗಳು, 

ಮರ್ತು ತ್ರ ಮಾಧ್ಯ ಮ ವಿಧಾನಗಳನುನ  ಸಂವ್ಹನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ನಮೂ  ನಿಲುವುಗಳನುನ  

ಪರ ಕಟಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಿಕಾಂಡೆವು. ಈ ವ್ರದ್ಧ ಆ ಎಲಿಾ  ವಿವ್ರಗಳನುನ  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. 

ಸಂಕ್ರಾ ಪು ವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾವು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನುನ  ಮುಾಂದುವ್ರಿಸಿದೆವು. ನಮೂ  

ಎಲಿಾ  ಚ್ಟುವ್ಟ್ಟಕೆಗಳು ನಮೂ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯ ಮ ಪೋಸಟ ್ಗಳಲಿಿ  ಮತ್ತು  ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ನಮೂ  

ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿಿ  ಪರ ರ್ತಫಲಿಸುತ್ು ದೆ ಹ್ವಗು ಇದನುನ  ನಮೂ  ಜಾಲತಾಣದಲಿಿ  ಕಾಣಬಹುದು. ನಮೂ  

ಜಾಲತಾಣವು ನಮೂ  ಸಂಸೆ್ಥಯ ವಿವ್ರಗಳನುನ  ನಿೋಡುತ್ು ದಷ್ಟ ೋ ಅಲಿ , ನಮೂ  ಎಲಿಾ  ಕೆಲಸಗಳ ಬಗೆೆ  

ಕ್ರಾಂಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ.  

ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಷ್ಿದಲಿಿ  ನಮೂ  ಧ್ನಸಹ್ವಯದ ಭಾಗಿೋದಾರರಲಿಿ  ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ (ಕನಾಿಟಕ 

ಸರಕಾರ) ಫೋಡ್ಿ  ಫಾಂಡೇಶನ್, ದ್ಧ ಪೂವ್ಿ ಭಾರರ್ತ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಟರ ಸಟ ್, ದ್ಧ ವ್ಲ್್  ಬ್ಲಯ ಾಂಕ್ 

ಗೂರ ಪ್, ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ಕಛೇರಿ (ಛರ್ತು ೋಸಗಡ), ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ಹೈದರಾಬ್ಲದ್, ಹ್ವಗೂ ಯುನಿಸ್ಥಫ್ 

ನವ್ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದೆ. 

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು  ಸೊಸೈಟ್ಟ ಸದಸಯ ರು ಎಾಂದ್ಧನಂತೆ ಬಾಂಬಲ ನಿೋಡಿ, ಎಲಿಾ  

ರಿೋರ್ತಯಲಿ್ಲ  ಮಾಗಿದಶಿನ ಮಾಡಿದಾು ರೆ.  ನಮೂ  ಎಲಿಾ  ಬಾಂಬಲಿಗರು, ದಾನಿಗಳು, ಸಹ 

ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಹ್ವಗೂ ಅವ್ರ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು  ಸದಸಯ ರ ಮೌಲಿಕ ಬಾಂಬಲಕೆೆ  

ಈ ಸಂದಭಿದಲಿಿ  ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ ಸಲಿಿಸಲು ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ನಮೂ  ಎಲಿಾ  ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಮತ್ತು  ಅನುದಾನ 

ಭಾಗಿದಾರರನುನ  ಸೂ ರಿಸ ಬಯಸುತೆು ೋನೆ. ಯಾಕೆಾಂದರೆ ಅವ್ರ ಬಾಂಬಲವಿಲಿರ್ದ ನಾವು ನಮೂ  

ಕಾಯಿಗಳನುನ  ಯಶಸಿವ ಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗುರ್ತು ರಲಿಲಿ . 

ಡಾ. ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ, ನಿರ್ದಿಶಕರು  

ದಿನ್ಯಾಂಕ: ಆಗಸಟ ್ ೧೯, ೨೦೨೨ 

http://cbps.in/
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೧.೦.  ತ್ವ ರಿತ್ ಮುಖ್ಾ ಾಂಶಗಳು ೨೦೨೧-೨೨ 

೧.೧.  ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಪರಿಣಾಮ- ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ವೆಬಿನ್ಯರ  ಸರಣಿ 
• ಮಕೆಳ ಮೇಲಿನ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮ  

• ಬಾಂಗಳೂರಿನ ವ್ಲಸ್ಥ ಕಾಮಿಿಕರ ಜಿೋವ್ ಮತ್ತು  ಜಿೋವ್ನೋಪಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ 

ಪರಿಣಾಮ  

• ಛರ್ತು ೋಸಗಢದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಸೆ್ಥಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ಉಳಿದ ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಪಾಠ  

• ಮಕೆಳ ಜಿೋವ್ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ  

• ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಪ ಾಂದನೆ: ಎರಡು ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು  

೧.೨. ಬಜೆಟ  ಮತ್ತು  ಸಾವಿಜನಿಕ ವಿತ್ು ೋಯ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಅನುಸಂಧಾನ 

ಪುಟಟ  ವ್ರದ್ಧಗಳನುನ  ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ: 

-  ಭಾರತ್ದ ರಾಜಯ ಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ನ ಸೆ್ಥಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ: ಛರ್ತು ೋಸಗಢದ 

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ ನಮಗೇನು ಹೇಳುರ್ತು ದೆ? 

- ಮಕೆಳ ಮೇಲಿನ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ  ಕೋವಿಡ್ ಪೂವ್ಿ ಮತ್ತು  ಕೋವಿಡೋತ್ು ರ ಪರಾಮಶೆಿ- ೧೪ 

ರಾಜಯ ಗಳಲಿಿ   

-  ಕಿಂದರ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತಾದ ನಮೂ  ಅನುಸಂಧಾನದ ಮಾಧ್ಯ ಮ ವ್ರದ್ಧಗಳು  
-  ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ರ್ತ ಕುರಿತ್ತ ಕರಪರ್ತರ ಕೆ  

-  ಭಾರತ್ ೧೦೦- ಉದ್ಯ ೋಗ, ಕಲಾಯ ಣ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕತೆ:  ಮೂರರಲಿಿ  ಎರಡು ಗುರಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಬಜೆಟ್ 

ನಿರಾಸ್ಥ.  

-  ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತಂತೆ ಬಜೆಟ್ ಅರ್ತ ನಿರಿೋಕೆಾ  ವ್ಯ ಕು ಪಡಿಸಿದೆಯೇ? 

-  ಬಜೆಟ- ಬಡವ್ರಿಗೆ ಬಗೆದ ವಿಶಾವ ಸ ದ್ರ ೋಹ, ಸರಕಾರದ ಕತ್ಿವ್ಯ  ಲೋಪ  

-  ಬಜೆಟ ಹ್ವಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕೆು - ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕೆು  ವೇದ್ಧಕೆಯಾಂದ್ಧಗೆ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ್ 

ಸಮಾಲೋಚ್ನೆ  

-  ಕಿಂದರ  ಬಜೆಟ  – ಮತ್ತು  ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ವಾಸು ವ್ಗಳು: ಪಾಯ ನೆಲ್  
-  ಕಿಂದರ ್ಬಜೆಟ್ ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ವಾಸು ವ್ಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಾಂರ್ತದೆಯೇ?  
೧.೩. ತ್ಸ್ಳಿಕೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾ ವಸೆ್ಥ  ನಿರ್ಮಿಣದ ಕ್ರರ ಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ- ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು 

• ಸಾಕ್ಷಯ ಚಿತ್ರ : - You have got Mail – Chitthi Aayi Hai 

•  ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿ೯ಸೆಿ ರ್ತಯಲಿಿ  ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ  ಸಮಗರ  ಸಪ ಾಂದನೆಗ್ರಗಿ ತಾಳಿಕೆಯ ಶಾಲಾ ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥು  ನಿಮಾಿಣ- 

ಒಾಂದು ಸಮಗರ  ಟೂಲ್ ಕ್ರಟ್  

•   ಬಿಹ್ವರ ಮಾಗಿದಶಿನ ಯೋಜನೆ: ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲಯ ಮಾಪನಾ ವ್ರದ್ಧಗಳು  

• ಅಾಂಚಿಗೆ ಸರಿದ ಮಕೆಳ ಜಿೋವ್ನ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮ- ಐದು ರಾಜಯ ಗಳ 

ಅಧ್ಯ ಯನ  

•  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಮತ್ತು   ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ದ ಪರ ಭಾವ್: ಒಾಂದು ಅಾಂಚಿನ ನೋಟ  

• ಪತ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ- ಅಾಂಚೆ ಕಾಡುಿಗಳ ಪೂಣಿಪಾಯ ಕ   

• ಪತ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ:  ನಮೂ  ಕೋವಿಡ್ ಪರ ರ್ತಕ್ರರ ಯ ಮಧ್ಯ ಪರ ವೇಶದ ಮೇಲೆ ಒಾಂದು ಪರ ಸುು ರ್ತ   

•   ಪಠಯ  ಜೊೋಡಣೆಯ ವ್ರದ್ಧ  

•  ಬಿಹ್ವರ ಮಾಗಿದಶಿನ ಯೋಜನೆ: ತ್ರಗರ್ತಯ ಪಠಯ   

•  ಶಿಕ್ಷಕ ಕಮೂ ಟಗಳ ವ್ರದ್ಧಗಳು 

• ಬಿಹ್ವರ ಮಾಗಿದಶಿನ ಯೋಜನೆ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ವ್ರದ್ಧ   
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೧.೧. ಕೋವಿಡ್  ೧೯ರ ಪರಿಣಾಮದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಸಂಘಟ್ಟಸಿದ 

ವೆಬಿನ್ಯರ  ಸರಣಿ  

ಕಳೆದ ವ್ಷ್ಿ ಸ್ಥಾಂಟರ್್ ಫಾರ್್ ಬಜೆಟ್ ಅಾಂಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಸಟ ಡಿೋಸ್ (ಸಿಬಿಪಿಎಸ್) ನಲಿಿ , 

ಜಿೋವ್ನೋಪಾಯಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರ ರ್ತಕ್ರರ ಯ ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ-೧೯ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಿಕದ ಪರ ಭಾವ್ದ ಕುರಿತ್ತ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧ್ನಾ 

ಅಧ್ಯ ಯನಗಳನುನ  ನಡೆಸಿದೆು ೋವೆ. ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು  ವೈಯಕ್ರು ಕ ನೆಲೆಯಲಿಿ  ಜನರ ಬದುಕ್ರನ 

ಮೇಲೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಬಿಟುಟ  ಹೊೋದ ಪರಿಣಾಮದ ಹೆಜೆೆ  ಗುರುತ್ತಗಳ ಬಗೆೆ  ಈ ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು 

ಬಳಕು ಚೆಲಿುತ್ು ವೆ.  ಈ ಕೆಲವು ಒಳನೋಟಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕಳಳ ಲು ನಾವು ಅಕಟ ೋಬರ್್ ಮತ್ತು  

ನವಂಬರ್್, ೨೦೨೧ರ ಎರಡು ರ್ತಾಂಗಳುಗಳ ಅವ್ಧಿಯಲಿಿ  ಐದು ವೆಬಿನಾರ್್ ಗಳನುನ  ಸಂಘಟ್ಟಸಿದೆವು. 

ಗಣಯ  ತ್ಜ್ಞರು ಮತ್ತು  ಸೆಾಲರುಗಳನುನ  ಈ ಗೊೋರಿ್ಷ ಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಲು ಆಹ್ವವ ನಿಸಿದೆು ವು. ಇದರ 

ವಿವ್ರಗಳು ಅಧಾಯ ಯ ೫.೩ರಲಿಿ  ಲಭಯ ವಿದೆ  

 

ಚಿತ್ರ   1:  ಕೋವಿಡ್- ೧೯ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತ್ತ ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ವೆಬ್ನಾ ರ ಸರಣಿ 

೧.೨. ಬಜೆಟ  ೨೦೨೨-೨೩ರ ಕುರಿತಂತೆ ರ್ಮಧಾ ಮ ಸಹಯೋಗ  

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಕೆಲಸದಂತ್ಹ ವಿವಿಧ್ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ನಾವು ಬಜೆಟ್ನಲಿಿ  ತೊಡಗಿದೆು ೋವೆ 

ಮತ್ತು  ನಾವು ಕೆಲವು ಪರ್ತರ ಕೆ ಲೇಖ್ನಗಳನುನ  ರಚಿಸಿದೆು ೋವೆ, ಅವುಗಳನುನ  ಮುದರ ಣ ಮತ್ತು  

ಡಿಜಿಟಲ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳಲಿಿ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದಭಿಗಳಲಿಿ , ನಮೂ  

ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುನ  ಪರ್ತರ ಕೆಗಳ ಲೇಖ್ನಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗೊಾಂಡಿವೆ. 

http://cbps.in/
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 ಚಿತ್ರ   2:  ನಮೂ  ಬಜೆಟ  ೨೦೨೨-೨೩ ವಿಶ್ಲ ೋಷ್ಣೆಗಳ ರ್ಮಧಾ ಮ ವರದಿಗಳು  

 

 ಚಿತ್ರ   3:  ಕೆಲವು ಸಾರ್ಮಜಿಕ ರ್ಮಧಾ ಮ ಪೋಸಟ  ಗಳಲ್ಲಲ  ಡಾ ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ 

ಅವರನುಾ  ಟ್ಯಾ ಗ್ ರ್ಮಡಿರುವುದನುಾ  ತೋರಿಸುತ್ು ರುವ ಚಿತ್ರ ಗಳು. 
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೧.೩.  ಸಹಿಷ್ಣು  ಶಾಲಾ ವಾ ವಸೆ್ಥ ಗಳ ನಿರ್ಮಿಣ- ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು: 

ಕ್ರರ ಯಾ ಸಂಶೋಧನೆ 

ಇದು ಬಿಹ್ವರದಲಿಿ  ಚಾಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಶಾಲಾ ಆಧಾರಿತ್ ಕ್ರರ ಯಾ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಅಧ್ಯ ಯನ. 

ಆರಂಭದಲಿಿ  ನಾವು ಶಾಲಾ ಪಠಯ  ಮಾದರಿಗಳನುನ  ಅನುರಿ್ಷನಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಬಳಿಕ ಕೋವಿಡ್- ೧೯ 

ಕಾರಣಕೆೆ  ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಿಚ ದಾಗ ಮಕೆಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಪೋಸುಟ  ಕಾಡುಿಗಳನುನ  

ಕಳಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ಸಪ ಾಂದ್ಧಸಿದೆವು. 

ಈ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯವಾಗಿತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದ ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ರ್ತಯಲಿಿ  ತಾಳಿಕಳುಳ ವ್ 

ಶಾಲಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ನಿಮಾಿಣ ಮಾಡುವ್ ಟೂಲ್ ಕ್ರಟ್ ಕೂಡಾ ಇದರಲಿಿ  ಸೇರಿತ್ತು . ಇದಲಿರ್ದ ಪೋಸಟ ್ 

ಕಾಡ್  ಮೂಲಕ ಕಲಿಕಾ ವ್ಸುು ಗಳು, ಸಂಶೋಧ್ನಾ ವ್ರದ್ಧಗಳು ಹ್ವಗೂ ಸಾಕ್ಷಯ ಚಿತ್ರ ವೂ ಇವುಗಳಲಿಿ  

ಸೇರಿದೆ.  

 

 ಚಿತ್ರ  4: ‘You have got Mail – ಚಿಟ್ಟಟ  ಆಯಿ ಹೈ’ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಾ ಚಿತ್ರ ದ ಚುಟುಕು 

ಚಿತ್ರ .  
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 ಚಿತ್ರ  5: ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ತ್ಯಲ್ಲಲ  ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ  ತ್ಸ್ಳಿಕಳುು ವ ಶಾಲಾ ವಾ ವಸೆ್ಥ  

ನಿರ್ಮಿಣ ರ್ಮಡುವ ಸಮಗರ  ಟೂಲ  ಕ್ರಟ    

 

ಚಿತ್ರ   6:ಬಿಹಾರ  ರ್ಮಗಿದಶಿನ್ಯ ಅಧಾ ಯನದ ಪರಿಣಾಮ ಮೌಲಾ  ರ್ಮಪನದ ಬೇಸ  

ಲೈನ  ನ ಸಾರಾಂಶ ವರದಿ  
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ಚಿತ್ರ   7: ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಅಾಂಚಿನಲ್ಲಲ ರುವ ಮಕಕ ಳ ಜಿೋವನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ - ೧೯ 

ಪರಿಣಾಮದ ನಿೋತ್ ಸಂಕಿ್ರ ಪು ತೆಯ ಎಲಾಲ  ಕವರ ಪೇಜ ಗಳ ಕಲಾಜ - ೫- ರಜಾ  

ಅಧಾ ಯನ 

 

ಚಿತ್ರ   8: ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವುದು” ಪ್ರ ಸ್ತು ತಿ ಡಾ ಜ್ಯ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಅವರಿಂದ 
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೨.೦. ಮುಾಂದುವರಿಯುತ್ು ರುವ ಅಧಾ ಯನಗಳು  

➢ ಅಸಾನ ಮಿನಲ್ಲಲ  ಚಹಾ ತೋಟಗಳ ಪರ ರ್ದಶದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟಟ ದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಸಾವಿಜನಿಕ ವೆಚಚ  

ಅವಧಿ: ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್್ ೨೦೨೧- ಎಪಿರ ಲ್ ೨೦೨೨; ಅನುದಾನ/ ಸಹಯೋಗ: ದ್ಧ ಪೂವ್ಿ ಭಾರರ್ತ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಟರ ಸಟ ್  

ಅಸಾನ ಮಿನ (ಈಶಾನಯ  ಭಾರತ್ದ ರಾಜಯ ) ಚ್ಹ್ವ ತೊೋಟಗಳು ಭೌಗೊೋಳಿಕ ನಕೆಾ ಯಲಿಿ  ಗಮನಾಹಿ 

ಭಾಗ ಹೊಾಂದ್ಧವೆ. ರಾಜಯ ದಾದಯ ಾಂತ್ ಇರುವ್ ಸುಮಾರು ೮೫೬ ಚ್ಹ್ವ ತೊೋಟಗಳಲಿಿ  ೧೦ ಲಕ್ಷ 

ಕಾಮಿಿಕರು ದುಡಿಯುರ್ತು ದಾು ರೆ. ಈ ಅಧ್ಯ ಯನವು ಭಾರತ್ದಲಿಿನ ಟ್ಟೋ ಎಸ್ಥಟ ೋಟ ಪರ ರ್ದಶದ ವೆಚ್ಚ ದ 

ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ್ ಗಮನವ್ನುನ  ಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಕರಿಸುವುದರಾಂದ್ಧಗೆ ರಾಜಯ ದಲಿಿ  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ವ್ನುನ  ಪರಿಶಿೋಲಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಕರಿಸುತ್ು ದೆ. ಇದು ಟ್ಟೋ ಎಸ್ಥಟ ೋಟ 

ಪರ ರ್ದಶದಲಿಿನ ಶಾಲೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ವ್ನುನ  ಇತ್ರರ ವಿರುದಿ  ಹೊೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು 

ಮಾಡಿಕಡುತ್ು ದೆ. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

 ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/education/public-expenditure-on-school-education-in-

assam-with-special-reference-to-the-tea-estate-region-and-comparative-study-looking-into-

the-educational-aspects-of-the-schools-in-the-tea-estate-and-non-tea 

➢ ಕೋವಿಡ್-೧೯ ರ ಬದಲಾದ ಸಂದರ್ಿದಲ್ಲಲ  ಪೋಷ್ಕಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಅಲಪ ಕಲ್ಲೋನ ಸಪ ಾಂದನ್ಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು  ಮಧಾ ಮ ಮತ್ತು  ದಿೋಘಿ ಕಲ್ಲೋನ 

ತಂತರ ೋಪಾಯಗಳನುಾ  ಅಭಿವೃದಿಿ ಪಡಿಸುವ ವಿಶ್ಲ ೋಷ್ಣೆ 

ಅವಧಿ: ಜನವ್ರಿ ೨೦೨೨ ರಿಾಂದ ಜುಲೈ ೨೦೨೨; ಧನ ಸಹಾಯ/ಸಹಯೋಗ: ಯುನಿಸ್ಥಫ್, 

ಹೈದರಾಬ್ಲದ್ 

ಜಗರ್ತು ನ ಅಪೌರ್ಷಟ ಕತೆಯಿಾಂದ ನರಳುರ್ತು ರುವ್ ಮಕೆಳ ಪೈಕ್ರ ಭಾರತ್ದ ಪಾಲು ದ್ಡ್ದು. ಭಾರತ್ದ 

೫೦ % ರಷ್ಣಟ  ಮಕೆಳು ಒಾಂದಲಿ  ಒಾಂದು ರಿೋರ್ತಯ ಅಪೌರ್ಷಟ ಕತೆಯಿಾಂದ ನರಳುರ್ತು ದಾು ರೆ. ಕನಾಿಟಕವು 

ಹೆಚಿಚ ನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವ್ಣಿಗೆಯನುನ  ಸಾಧಿಸಿದ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾಂದು ಎಾಂದು ಉಲಿೆೋಖಿಸಲಾಗುರ್ತು ದೆ. 

ಆದರೆ ಮಕೆಳ ಪೌರ್ಷಟ ಕತೆಯ ವಿಚಾರದಲಿಿ  ಕುಾಂಠಿತ್ ಸಾಧ್ನೆ ಮುಾಂದುವ್ರಿದ್ಧದೆ.  

ಕೋವಿಡ-೧೯ ರ ಕಾರಣಕೆೆ  ಉಾಂಟ್ಯದ ವ್ಯ ತ್ಯ ಯಗಳಿಾಂದ ಶಾಲೆ ಅಾಂಗನವಾಡಿಗಳು ಮುಚಿಚ  ಮಕೆಳು 

ಉಚಿತ್ ಆಹ್ವರದ್ಧಾಂದ ವಂಚಿತ್ರಾದರು. ಎಷ್ಟ ೋ ಮಕೆಳಿಗೆ ಇರ್ದ ದ್ಧನದ ಪೂರ್ತಿ ಊಟ. 

ಲಾಕ್ಡೌನ್್ಗಳು, ಉದ್ಯ ೋಗ ಮತ್ತು  ಆದಾಯ ನಷ್ಟ ಗಳು, ಆಹ್ವರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಅಡೆತ್ಡೆಗಳು 

ಮತ್ತು  ತ್ಕ್ಷಣದ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  ಸವಾಲುಗಳನುನ  ಎದುರಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳ 

ರ್ತರುವುಗಳಿಾಂದಾಗಿ, ಅಾಂತ್ಹ ಸೆ ಗಿತ್ವ್ನುನ  ತ್ಡೆಗಟಟ ಲು ಉತ್ು ಮ ಯೋಜಿತ್ ಕಾಯಿತಂತ್ರ ವಿಲಿದ್ಧದು ರೆ 

ಪೌರ್ಷಟ ಕಾಾಂಶದ ಅಾಂತ್ರವು ಇನನ ಷ್ಣಟ  ಉಲಬ ಣಗೊಳುಳ ವ್ ಸಾಧ್ಯ ತೆಯಿದೆ. 

ಈ ಅಧ್ಯ ಯನದಲಿಿ  ನಾವು   ಕನಾಿಟಕದಲಿಿ  ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಪೋಷ್ಕಾಾಂಶ ಮತ್ತು  ಪೋಷ್ಕಾಾಂಶ 

ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಪೋಷ್ಕಾಾಂಶ ಸೆಿ ರ್ತ-ಗರ್ತ ಏನು ಎಾಂಬುದನುನ  ಅರ್ಥಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ್ ಪರ ಸಾು ಪ ಮಾಡಿದೆು ೋವೆ. ಮಕೆಳ ಮತ್ತು  ತಾಯಂದ್ಧರ ಪೋಷ್ಕಾಾಂಶ ಸೆಿ ರ್ತಯ ಮೇಲೆ 

ಕೋವಿಡ-೧೯ರ ಪರಿಣಾಮವ್ನುನ  ಕಡಿಮ್ಮ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು  ಅದಕೆೆ  ಸನನ ದಿವಾಗಲು ಬೇಕಾದ 

ತ್ಯಾರಿಯ ಉದೆು ೋಶವ್ನ್ಮನ  ಹೊಾಂದ್ಧದೆು ೋವೆ.  

 

http://cbps.in/education/public-expenditure-on-school-education-in-assam-with-special-reference-to-the-tea-estate-region-and-comparative-study-looking-into-the-educational-aspects-of-the-schools-in-the-tea-estate-and-non-tea
http://cbps.in/education/public-expenditure-on-school-education-in-assam-with-special-reference-to-the-tea-estate-region-and-comparative-study-looking-into-the-educational-aspects-of-the-schools-in-the-tea-estate-and-non-tea
http://cbps.in/education/public-expenditure-on-school-education-in-assam-with-special-reference-to-the-tea-estate-region-and-comparative-study-looking-into-the-educational-aspects-of-the-schools-in-the-tea-estate-and-non-tea
http://cbps.in/education/public-expenditure-on-school-education-in-assam-with-special-reference-to-the-tea-estate-region-and-comparative-study-looking-into-the-educational-aspects-of-the-schools-in-the-tea-estate-and-non-tea
http://cbps.in/education/public-expenditure-on-school-education-in-assam-with-special-reference-to-the-tea-estate-region-and-comparative-study-looking-into-the-educational-aspects-of-the-schools-in-the-tea-estate-and-non-tea
http://cbps.in/health/scenario-assessment-and-short-term-response-planning-for-nutrition-related-service-delivery-and-developing-strategies-for-medium-and-long-term-along-in-changing-context-of-covid-19-pandemic
http://cbps.in/health/scenario-assessment-and-short-term-response-planning-for-nutrition-related-service-delivery-and-developing-strategies-for-medium-and-long-term-along-in-changing-context-of-covid-19-pandemic
http://cbps.in/health/scenario-assessment-and-short-term-response-planning-for-nutrition-related-service-delivery-and-developing-strategies-for-medium-and-long-term-along-in-changing-context-of-covid-19-pandemic
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ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/health/scenario-assessment-and-short-term-response-

planning-for-nutrition-related-service-delivery-and-developing-strategies-for-medium-and-

long-term-along-in-changing-context-of-covid-19-pandemic 

➢ ಭಾರತ್ದ ಎಾಂಟು ರಜಾ ಗಳಲ್ಲಲ  ಮಕಕ ಳ ಬಜೆಟ್ಟನ ತ್ತಲನ್ಯತ್ೂ ಕ ವಿಶ್ಲ ೋಷ್ಣೆ 

 ಅವಧಿ: ಫೆಬುರ ವ್ರಿ ೨೦೨೨-ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೨; ಅನುದಾನ/ ಸಹಯೋಗ: ಯುನಿಸ್ಥಫ್, ನವ್ದೆಹಲಿ 

 ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ್ಟಟ ನ ಘೋಷ್ಣೆಗಳ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗ್ರಗಿ ಮುಖ್ಯ ವಾಗುತ್ು ದೆ. i) ಆಯಾ 

ಅನುಸಂಧಾನದ ಸಮಗರ ತೆ ಮತ್ತು  ಗಟ್ಟಟ ತ್ನಗಳನುನ  ಅಳೆಯಬಹುದು. (ii) ಮಕೆಳ ಕಲಾಯ ಣದ ಬಗೆೆ  

ಆಯಾ ರಾಜಯ ಗಳ ಬದಿ ತೆಯನುನ  ಅರ್ಥಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು. (iii) ಕೋವಿಡ- ೧೯ ಮುಾಂತಾದ 

ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ು ಡದ ಸಮಯದಲಿಿ  ಮಕೆಳ ಕುರಿತಾದ ಹೂಡಿಕೆಯನುನ  ಸುಭದರ  ಇರಿಸುವುದನುನ  

ಖ್ಚಿತ್ಪಡಿಸಬಹುದು  

ಎಾಂಟು ರಾಜಯ ಗಳ ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ್ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ವಿಮಶಾಿತ್ೂ ಕ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆಯ ಉದೆು ೋಶವೆಾಂದರೆ: 

i) ಈ ದಾಖ್ಲೆಗಳನುನ ತ್ಯಾರಿಸುವಾಗ ಬಳಸಲಾದ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು  ಧೋರಣೆಗಳ ಸಮಗರ ತೆ 

ಮತ್ತು  ಗಟ್ಟಟ ತ್ನವ್ನುನ  ತ್ತಲನಾತ್ೂ ಕ ದೃರ್ಷಟ ಯಿಾಂದ ನೋಡುವುದು. ಹ್ವಗೇ ರಾಷ್ಟ ರ 

ಅಾಂತಾರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ಉತ್ು ಮ ಅಭಾಯ ಸಗಳ ದೃರ್ಷಟ ಯಿಾಂದ ಮುಾಂಚಿತ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು  ಇಸಿಡಿ ಗಳ ಮೇಲೆ 

ಗಮನ ನಿೋಡುವುದು.  

ii) ಕೆಾ ೋರ್ತರ ೋಯ ಟ್ರ ಾಂಡ್ ಮತ್ತು  ವಿನಾಯ ಸದ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಕೆಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ವ್ನುನ  

ನಿದ್ಧಿಷ್ಟ  ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳ ಸಹಿತ್, ಇಸಿಸಿಇ, ಇಸಿಡಿ, ಹ್ವಗೂ ಆರೋಗಯ  ಪೋಷ್ಕಾಾಂಶ, ನಿರೋಧ್ಕ 

ಅಭಿಯಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಇವುಗಳನುನ  ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಗುರಿಯ ಜೊತೆ   ಹೊಾಂದ್ಧಸಿ 

ನೋಡುವುದು  

ii) ಭಾರತ್ದ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಿ  ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತಂತೆ, ಭಾರತ್ದ ಮತ್ತು  ಅಾಂತ್ರಾಿರ್ಷಟ ರೋಯವಾಗಿ 

ಲಭಯ ವಿರುವ್ ಉತ್ು ಮ ಅಭಾಯ ಸಗಳ ಆಧಾರದಲಿಿ  ಏಕ ರಿೋರ್ತಯ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು  ಚೌಕಟಟ ನುನ  

ನಿದ್ಧಿಷ್ಟ ಪಡಿಸುವುದು  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

 ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/governance_accountability/comparative-assessment-of-

child-budget-in-seven-indian-states 

➢ ಕಾಂದರ  ಸಕಿರ ಮತ್ತು  ಆಯದ  ರಜಾ ಗಳಲ್ಲಲ  ಎಲಾಲ  ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು  

ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಕಕ ಳ ಶಿಕ್ಷಣಕಕ ಗಿ (೩- ೧೮ ವಷ್ಿಗಳು) ಬಜೆಟ ಮತ್ತು  ವೆಚಚ  ಸೇರಿದಂತೆ 

ಕಯಿಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಯೋಜನೆಗಳ ನಕಶ್ 

ಅವಧಿ: ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೧ ರಿಾಂದ ಜೂನ್್ ೨೦೨೨ರ ವ್ರೆಗೆ; ಅನುದಾನ/ ಸಹಯೋಗ: ಯುನಿಸ್ಥಫ್, 

ನವ್ದೆಹಲಿ 

  ವಿವಿಧ್ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಹ್ವಗೂ ಇಲಾಖೆಗಳ ಎಲಿಾ  ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು ಮತ್ತು  ಯೋಜನೆಗಳ 

(ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳ ಗ್ರತ್ರ  ಸಹಿತ್) ವಿನಾಯ ಸವ್ನುನ  ದಾಖ್ಲಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ಇನನ ಷ್ಣಟ  ಚೆನಾನ ಗಿ ಅರ್ಥಿ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬಹುದು ಎಾಂಬ ನಿರಿೋಕೆಾ  ಈ ಅಧ್ಯ ಯನಕೆ್ರದೆ. ಅಲಿರ್ದ ಇದು  

(i)  ಪರ ಕ್ರರ ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆಯನುನ  ಇನನ ಷ್ಣಟ  ದಕ್ಷಗೊಳಿಸುವುದರ ದಾರಿಗಳನುನ  

ಗುರುರ್ತಸುವುದು. 

http://cbps.in/health/scenario-assessment-and-short-term-response-planning-for-nutrition-related-service-delivery-and-developing-strategies-for-medium-and-long-term-along-in-changing-context-of-covid-19-pandemic
http://cbps.in/health/scenario-assessment-and-short-term-response-planning-for-nutrition-related-service-delivery-and-developing-strategies-for-medium-and-long-term-along-in-changing-context-of-covid-19-pandemic
http://cbps.in/health/scenario-assessment-and-short-term-response-planning-for-nutrition-related-service-delivery-and-developing-strategies-for-medium-and-long-term-along-in-changing-context-of-covid-19-pandemic
http://cbps.in/governance_accountability/comparative-assessment-of-child-budget-in-seven-indian-states
http://cbps.in/governance_accountability/comparative-assessment-of-child-budget-in-seven-indian-states
http://cbps.in/governance_accountability/comparative-assessment-of-child-budget-in-seven-indian-states
http://cbps.in/education/mapping-of-programmes-and-schemes-including-budget-and-expenditure-for-childrens-education-3-18-years-of-all-ministries-and-departments-by-union-government-and-in-select-states
http://cbps.in/education/mapping-of-programmes-and-schemes-including-budget-and-expenditure-for-childrens-education-3-18-years-of-all-ministries-and-departments-by-union-government-and-in-select-states
http://cbps.in/education/mapping-of-programmes-and-schemes-including-budget-and-expenditure-for-childrens-education-3-18-years-of-all-ministries-and-departments-by-union-government-and-in-select-states
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(ii) ಭವಿಷ್ಯ ದ ಬಜೆಟ್ ಆದಯ ತೆಗಳಲಿಿ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಆಧಿಕಯ ದ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಕಡಿಮ್ಮ 

ಇರುವ್ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳನುನ  ಗುರುರ್ತಸುವುದು. 

(iii) ಈ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಮೂಲಕ ಪರ ಯತ್ನ ಗಳ ಪುನರಾವ್ತ್ಿನೆಯ ಸಮಸ್ಥಯ  ಹ್ವಗೂ ಸಮನವ ಯದ 

ಕರತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಳಕು ಚೆಲಿಿ  ಸುಧಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ್ ಪರ ಕ್ರರ ಯಗಳನುನ  ಗುರುರ್ತಸುವುದು. 

ಅಧ್ಯ ಯನದ ನಿದ್ಧಿಷ್ಟ  ಉದೆು ೋಶಗಳನುನ  ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

೧. ೩-೧೮ರ ವ್ಯೋಮಾನದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಇಸಿಇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಇಲಾಖೆ/ 

ಸಚಿವಾಲಯಗಳಎಲಿಾ  ಮುಖ್ಯ  ಯೋಜನೆಗಳನುನ  ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಮತ್ತು  ಯೋಜನೆಗಳ ಗುರಿ 

ಮತ್ತು  ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿ ಸಾಧ್ನೆಗೆ ನಿೋಡಿರುವ್ ಕಡುಗೆಯನುನ  ಗುರುರ್ತಸುವುದು. 

೨. ಒಟ್ಯಟ ರೆ ಪರ ವೃರ್ತು  ಹ್ವಗೂ ವಿನಾಯ ಸಗಳ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ ಮೂಲಕ ಬಜೆಟ್ ಹ್ವಗೂ ಈ ಎಲಿಾ  

ಕಾಯಿಕರ ಮ ಮತ್ತು  ಯೋಜನೆಗಳನುನ  (ವೇತ್ನ ಮತ್ತು  ಕಾಯಿಕರ ಮದ ವೆಚ್ಚ  ಸೇರಿ) ಅವುಗಳ ಗ್ರತ್ರ , 

ಮೂಲ (ಕೇಾಂದರ  ಅನುದಾನಿತ್ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು, ಕೇಾಂದರ  ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಜಯ ಗಳ 

ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು) ಸಹಿತ್ ದಾಖ್ಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಟ್ಯಟ ರೆ ಬಜೆಟ್ ವೆಚ್ಚ ದ ಸಾಪೇಕ್ಷ 

ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆಯನುನ  ಅಳೆಯುವುದು.  

೩. ಪರ ಕ್ರರ ಯಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಕೆ ಸೇವೆಯನುನ  ಸುಧಾರಿಸುವ್ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳನುನ  

(ಸಮನವ ಯ ಮತ್ತು ನಿಧಾಿರ ಮಾಡುವ್ ಪರ ಕ್ರರ ಯಗಳ ವಿಷ್ಯಗಳ ಸಹಿತ್) ಗುರುರ್ತಸುವುದು   ಹ್ವಗೂ 

ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಿಕರ ಮ ಹ್ವಗೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉದೆು ೋಶಗಳನುನ  ಸರಿ ಹೊಾಂದ್ಧಸುವುದು. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/education/mapping-of-programmes-and-schemes-

including-budget-and-expenditure-for-childrens-education-3-18-years-of-all-ministries-and-

departments-by-union-government-and-in-select-states 

➢ ಮಕಕ ಳ ಬಜೆಟ ೨೦೨೨-೨೩ ರೂಪುಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕದ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಗಳ ಸಾಾಂಸೆಿ ೋಕರಣಕೆಕ  

ತ್ಸ್ಾಂತ್ರ ಕ ಬಾಂಬಲ: ಛತ್ು ೋಸಗಢದ ಮಕಕ ಳ ಮೇಲ್ಲನ ಸಾವಿಜನಿಕ ವೆಚಚ ದ ವಿಶ್ಲ ೋಷ್ಣೆ 

ಹಾಗೂ ಜಿಲಾಲ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ  ಮಟಟ ಕೆಕ  ಅನುದಾನದ ನಿಗದಿ/ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು  

ಅನುದಾನದ ಹರಿವಿನ ವಿಶ್ಲ ೋಷ್ಣೆ 

ಅವಧಿ: ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್್ ೨೦೨೧ ರಿಾಂದ ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ್್ ೨೦೨೨; ಧನಸಹಾಯ /ಸಹಭಾಗಿ: ಯುನಿಸ್ಥಫ್, 

ಛರ್ತು ೋಸಗಢ  

ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಚೌಕಟಟ ನುನ ಒಳಗೊಾಂಡ ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ್ನ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆಯ 

ವಿಧಾನಗಳನುನ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಛರ್ತು ೋಸಗಢದ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ್ 

ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚ ದ ಬಗೆೆ  ಸಾಮರ್ಥಯ ಿ ವೃದಿ್ಧ  ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಸೆಿ ೋಕರಣಕೆೆ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನ 

ತಾಾಂರ್ತರ ಕ ಬಾಂಬಲ ಸಹಿತ್ ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ಸಹ್ವಯ ಮಾಡಲು ಉದೆು ೋಶಿಸಿದುು , ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಿದ್ಧಿಷ್ಟ  

ಉದೆು ೋಶಗಳನುನ  ಈ ಅಧ್ಯ ಯನ ಹೊಾಂದ್ಧದೆ. 

೧) ಛರ್ತು ೋಸಗಢದ ೨೦೨೨-೨೩ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಷ್ಿದ ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು  ಮಕೆಳ ಮೇಲಿನ 

ವೆಚ್ಚ  ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ ತ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಗರ  ವಿಧಾನಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಕಾಿರದ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆಗಳ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಿ ವೃದಿ್ಧ    ಎರಡು ದ್ಧನಗಳ ಅಾಂತ್ರ್್ ಇಲಾಖಿೋಯ ಕಮೂ ಟದ ಮೂಲಕ ಇದನುನ  

ಸಾಧಿಸುವುದು. 

೨) ಮಕೆಳ ಕುರಿತಾದ ವೆಚ್ ಮತ್ತು  ಲೆಕೆ ಗಳನುನ  ಗುರುರ್ತಸಲು ಮತ್ತು  ಅರ್ಥಿ ಪೂಣಿ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆಗೆ 

ಸಹ್ವಯ ಮಾಡುವುದು 

http://cbps.in/education/mapping-of-programmes-and-schemes-including-budget-and-expenditure-for-childrens-education-3-18-years-of-all-ministries-and-departments-by-union-government-and-in-select-states
http://cbps.in/education/mapping-of-programmes-and-schemes-including-budget-and-expenditure-for-childrens-education-3-18-years-of-all-ministries-and-departments-by-union-government-and-in-select-states
http://cbps.in/education/mapping-of-programmes-and-schemes-including-budget-and-expenditure-for-childrens-education-3-18-years-of-all-ministries-and-departments-by-union-government-and-in-select-states
http://cbps.in/governance_accountability/technical-support-for-institutionalisation-of-processes-leading-to-development-of-child-budget-for-2022-23-analysis-of-public-expenditure-on-children-in-chhattisgarh-analysis-of-allocation-utilisa
http://cbps.in/governance_accountability/technical-support-for-institutionalisation-of-processes-leading-to-development-of-child-budget-for-2022-23-analysis-of-public-expenditure-on-children-in-chhattisgarh-analysis-of-allocation-utilisa
http://cbps.in/governance_accountability/technical-support-for-institutionalisation-of-processes-leading-to-development-of-child-budget-for-2022-23-analysis-of-public-expenditure-on-children-in-chhattisgarh-analysis-of-allocation-utilisa
http://cbps.in/governance_accountability/technical-support-for-institutionalisation-of-processes-leading-to-development-of-child-budget-for-2022-23-analysis-of-public-expenditure-on-children-in-chhattisgarh-analysis-of-allocation-utilisa
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೩) ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು  ಇತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಇಲಾಖೆಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಮಾಲೋಚ್ನೆ ನಡೆಸಿ ಮಕೆಳ 

ಬಜೆಟ್ ಘೋಷ್ಣೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಹೆಜೆೆ  ಹೆಜೆೆಯ ಮಾಗಿದಶಿಿ ಸ್ಥಚಿಗಳ ಜಂಟ್ಟ ಪರ ಕಟಣೆ  

೪) ೨೦೨೨-೨೩ರ ವ್ಷ್ಿದ ಸಮಗರ  ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ತ್ಯಾರಾಗುವ್ ನಿಟ್ಟಟ ನಲಿಿ  ಈ ಹಿಾಂದೆ ಹಣಕಾಸು 

ಇಲಾಖೆ, ಇತ್ರೇ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮತ್ತು  ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ವ್ರದ್ಧಯ ಮರು ಪರಿಶಿೋಲನೆ. ಯುನಿಸ್ಥಫ್ 

ಒಳಗೊಾಂಡು ತ್ಯಾರಿಸಲಾದ ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ/ ವೆಚ್ಚ  ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ   

೫) ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ, ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಹ್ವಗೂ ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ಛರ್ತು ೋಸಗಢಗಳ ಜಂಟ್ಟ ಸಹಯೋಗದಲಿಿ  

ಮಕೆಳ ಕುರಿತಾದ ವೆಚ್ಚ ದ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆಯ ಜಂಟ್ಟ ಪರ ಕಟಣೆ  

೬) ಕಳೆದ ಮೂರು ವ್ಷ್ಿಗಳ ಜಿಲಿಾ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್್ ಮಟಟ ದ ಮಹಿಳೆ, ಮಕೆಳು ಮತ್ತು  ಅಾಂಚಿಗೆ 

ಸರಿದವ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಾ ೋತ್ರ ದ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು; ಅನುದಾನ/ ವೆಚ್ಚ ಗಳ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ; ತ್ದನಂತ್ರ 

ಛರ್ತು ೋಸಗಢ ಸರಕಾರ, ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ಛರ್ತು ೋಸಗಡ ಹ್ವಗೂ ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಸಹಯೋಗದಲಿಿ  ಜಂಟ್ಟ ಪರ ಕಟಣೆ   

೭) ಪಂಚಾಯತ್ತಗಳಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುವ್ ಅನುದಾನ, ಅದರಲಿಿರುವ್ ಬಿರುಕುಗಳ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆಯ 

ಮೂಲಕ ನಿೋರ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಹ್ವಗೂ ತ್ದನಂತ್ರ ಛರ್ತು ೋಸಗಢ ಸಕಾಿರ, ಯುನಿಸ್ಥಫ್, ಛರ್ತು ೋಸಗಡ 

ಹ್ವಗೂ ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಸಹಯೋಗದಲಿಿ  ಜಂಟ್ಟ ಪರ ಕಟಣೆ   

 ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ್ ತ್ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾದ, ಮಕೆಳ ಕುರಿತಾದ ವೆಚ್ಚ ದ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ, ಜಿಲಿಾ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್್ ಮಟಟ ದ ಅನುದಾನ/ ಬಳಕೆಯ ಉಸುು ವಾರಿಯ ಪರ ಕ್ರರ ಯಗಳ ಸಾಾಂಸೆಿ ೋಕರಣದ 

ಮೇಲೆ ಗಮನ ನಿೋಡುತ್ು ದೆ. ಬಳಿಕ ನಿಯಮಿತ್ವಾಗಿ ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್್ ಮಟಟ ದಲಿಿ  ಮಕೆಳ 

ಬಜೆಟ್ ಹ್ವಗೂ ವೆಚ್ಚ ದ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆಯ ಪರ ಕಟಣೆ. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ:  

 ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/governance_accountability/technical-support-for-

institutionalisation-of-processes-leading-to-development-of-child-budget-for-2೦22-23-

analysis-of-public-expenditure-on-children-in-chhattisgarh-analysis-of-allocation-utilisa 

➢ ರಜಾ  ಸಾಮರ್ಥಾ ಿದ ಸುಧಾರಣೆ: ಮುಾಂಚೂಣಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಲ  ಮಧಾ ಪರ ರ್ದಶ 

ಮತ್ತು  ರಜಸಾು ನ ರಜಾ ಗಳ ಅನುರ್ವದಿಾಂದ ಕಲ್ಲಕೆ 

ಅವಧಿ: ನವಂಬರ್್ ೨೦೨೧ ರಿಾಂದ ಅಕಟ ೋಬರ್್ ೨೦೨೨; ಅನುದಾನ/ ಸಹಯೋಗ: ದ್ಧ ವ್ಲ್್  

ಬ್ಲಯ ಾಂಕ್ ಗೂರ ಪ್ 

ಸಕಾಿರಿೋ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹ್ವಯದ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ವ್ಸುು  ವಿಶೇಷ್ಗಳ ದಕ್ಷ ಪೂರೈಕೆಯು ಕನೆ ಹಂತ್ದ 

ಅನುರಿ್ಷನದ ಸವಾಲುಗಳಿಾಂದ ತೊಡಕು ಅನುಭವಿಸುರ್ತು ದೆ. ಬೇರೆ ಹಂತ್ಗಳ ಅಾಂದರೆ ಜಿಲಿಾ  ಮತ್ತು  

ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತ್ಗಳ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಅದಕ್ಷ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿ, ಉತ್ು ರದಾಯಿತ್ವ ದ ಅಭಾವ್, 

ಅದರಲಿ್ಲ  ಮಾನವ್ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲದ ವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕ್ರದೆ. ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ತಾಲ್ಲಕು ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್್ ಮಟಟ ದ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ಮತ್ತು  ಅವ್ರ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿ. ಈ ಅಧ್ಯ ಯನದ 

ಉದೆು ೋಶಕೆಾ ಗಿ ಎರಡು ರಾಜಯ  ಸಕಾಿರಗಳ ಪೂರೈಕೆ ವೇದ್ಧಕೆಗಳನುನ  ಗುರುರ್ತಸಿ, ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ 

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನವ್ನುನ  ಕನೆ ಹಂತ್ದ ಪೂರೈಕೆಯನುನ  ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಳಸಿದಾು ರೆ ಎಾಂಬುದನುನ  

ನೋಡಲಾಗಿದೆ (ರಾಜಸಾು ನದ ಭಾಮಶಾ ಹ್ವಗೂ ಮಧ್ಯ ಪರ ರ್ದಶದ ಸಮಗರ )  

ಈ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಕೇಾಂದರ  ಗಮನ ಕನೆ ಹಂತ್ದ ಪೂರೈಕೆ ಆಗಿದು ರೂ ಇದು ಈ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ 

ಉದು ಕೊ  ಇರುವ್ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಪ ಾಂದ್ಧಸಿದೆ.  ರಾಜಯ  ಮತ್ತು  ಜಿಲಿಾ  ಮಟಟ ದ ಆಡಳಿತ್ಗಳ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಿ, ಇಲಾಖೆಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು  ಇಲಾಖೆಗಳಳಗೆ ಇರುವ್ ಸಮನವ ಯದ ಕರತೆಗಳನುನ  

http://cbps.in/governance_accountability/technical-support-for-institutionalisation-of-processes-leading-to-development-of-child-budget-for-2022-23-analysis-of-public-expenditure-on-children-in-chhattisgarh-analysis-of-allocation-utilisa
http://cbps.in/governance_accountability/technical-support-for-institutionalisation-of-processes-leading-to-development-of-child-budget-for-2022-23-analysis-of-public-expenditure-on-children-in-chhattisgarh-analysis-of-allocation-utilisa
http://cbps.in/governance_accountability/technical-support-for-institutionalisation-of-processes-leading-to-development-of-child-budget-for-2022-23-analysis-of-public-expenditure-on-children-in-chhattisgarh-analysis-of-allocation-utilisa
http://cbps.in/governance_accountability/improving-state-capability-learning-from-rajasthan-and-madhya-pradesh-experiences-in-frontline-service-delivery
http://cbps.in/governance_accountability/improving-state-capability-learning-from-rajasthan-and-madhya-pradesh-experiences-in-frontline-service-delivery
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ಗಮನಿಸಿ ಆದ್ಧಯಿಾಂದ ಅಾಂರ್ತಮ ಘಟಟ ದ ವ್ರೆಗೆ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆ ಪರ ಕ್ರರ ಯ ರೂಪುಗೊಳುಳ ವ್ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ 

ಇದೆ. 

 ಮುಾಂಚೂಣಿ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ಮತ್ತು  ಐಸಿಟ್ಟ ಆವಿರೆ್ಷ ರಗಳ ಹೆಚಿಚ ನ ದಕ್ಷತೆ/ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಈ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲಿಿ  ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ್ ಸುಧಾರಣಾ ಪರ ಕ್ರರ ಯಗಳನುನ  ಈ ಅಧ್ಯ ಯನ 

ಪರಿೋಕ್ರಾ ಸಲಿದೆ. ಭಾಮಶಾ ಮತ್ತು  ಸಮಗರ ಗಳ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆ ವೇದ್ಧಕೆಗಳನುನ  ಬಳಸಿ ಮಧ್ಯ ಪರ ರ್ದಶ 

ಮತ್ತು  ರಾಜಸಾು ನಗಳ ಕಲಿಕೆಗಳನುನ ಇರ್ದ ರಿೋರ್ತಯ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳನುನ  ಸೃರ್ಷಟ ಸಬಯಸುವ್ ಇತ್ರ 

ರಾಜಯ ಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲಿುರ್ದ ಎಾಂಬುದನುನ  ದಾಖ್ಲಿಸಲಿದೆ. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

 ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/governance_accountability/improving-state-capability-

learning-from-rajasthan-and-madhya-pradesh-experiences-in-frontline-service-delivery 

➢ ಸಾವಿಜನಿಕ ಸೆ ಳಗಳಲ್ಲಲ  ಲ್ಲಾಂಗಾಧಾರಿತ್ ಹಿಾಂಸ್ಥ: ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಾದಿಗಳ ತ್ಸ್ತ್ವ ೋಕರಣ 

ಮತ್ತು  ಅನುಸಂಧಾನಗಳ ಅಧಾ ಯನ 

ಅವಧಿ: ಜೂನ್್ ೨೦೨೦ ರಿಾಂದ ಮೇ ೨೦೨೪; ಧನಸಹಾಯ: ಫೋಡ್ಿ  ಫಾಂಡೇಶನ್್  

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಸೆ ಳಗಳಲಿಿ  ಅಭದರ ತೆಯ ಭಾವ್ ಜಗರ್ತು ನಾದಯ ಾಂತ್ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ ರೂಪ ತ್ಳೆದ್ಧವೆ. 

ಹಿಾಂಸ್ಥಯ ಅನುಭವ್ಗಳು ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಜಿೋವ್ನದಲಿಿ  ಮಹಿಳೆಯರು ಪೂಣಿ ಪರ ಮಾಣದಲಿಿ  

ಭಾಗವ್ಹಿಸದಂತೆ ತ್ಡೆದ್ಧವೆ. ಹ್ವಗೇ ಅವ್ರ ಸವ  ವ್ಯ ಕ್ರು ತ್ವ ದ ಮೇಲ್ಲ ಪರ ಭಾವ್ ಬಿೋರಿ ಅಭದರ ತೆಯ ಬಗೆೆ  

ಅವ್ರಿಗಿರುವ್ ಗರ ಹಿಕೆಯ ಮೇಲ್ಲ ಪರ ಭಾವ್ ಬಿೋರಿದೆ. ಇಷ್ಟ ಲಿರ್ದ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಚ್ಲನವ್ಲನ, 

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಜಿೋವ್ನೋಪಾಯಗಳ ಮೇಲ್ಲ ಪರ ಭಾವ್ ಬಿೋರಲಿದೆ. ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ವೇದ್ಧಕೆ/ ಸೆ ಳಗಳು 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಭಯ ವಿರುವುದು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದು ಲಿ , ಅದು ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು  ಮಹಿಳೆಯ 

ಸಾವ ತಂತ್ರ ಯ ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದುು . 

 ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುರ್ತು ರುವ್ ಹಿಾಂಸ್ಥಯ ವಿರುದಿ  ಹೊೋರಾಡುರ್ತು ರುವ್ ಹಲವಾರು 

ಸಂಘಟನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪರ ಯತ್ನ ಗಳನುನ  – ಪರ ರ್ತರೋಧ್ದ ಸಣು  ಪರ ಯತ್ನ ಗಳನುನ  ವಿಶಿೆೋಶಿಸಬೇಕದ 

ಅಗತ್ಯ  ಇದೆ. ಸಣು  ವಿಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಕೃತ್ ಕ್ರರ ಯಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವಿಕೆಗೆ 

ಪೂರಕವಾದ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳನುನ  ತಂದ್ಧವೆ.  

 ಈ ಅಧ್ಯ ಯನದಲಿಿ  ದ್ಧೋಘಿ ಕಾಲಿೋನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳನುನ  ಹೇಗೆ ಪರ ಭಾವಿಸಬಹುದು 

ಎಾಂಬದುನುನ  ದಾಖ್ಲಿಸುವ್ ಪರ ಯತ್ನ  ಮಾಡಿದೆು ೋವೆ.  ಕಾಲರ್ದಶಗಳ ಇಾಂಥಾ ಸಣು  

ಪರ ಯತ್ನ ಗಳನುನ ಕರ ೋಢೋಕರಿಸಿ ಅರ್ಥಿ ಮಾಡಿಕಾಂಡು, ಅದರಲಿ್ಲ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವ್ಣೆ 

ಜರುಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಪರ ಕ್ರರ ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಕರಿಸಿದೆು ೋವೆ. ಈ ಪರ ಕ್ರರ ಯ ಮೂಲಕ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವ್ಣೆ ಜರಗುವ್ ಯಾಾಂರ್ತರ ಕ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ ಗಳನುನ  ಅರ್ಥಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವ್ ಪರ ಯತ್ನ  

ಮಾಡಿದೆು ೋವೆ. 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನುನ  ಅದರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದಭಿಗಳಲಿಿ  ಅರ್ಥಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಈ 

ಅಧ್ಯ ಯನವು ಗುಜರಾತ್್, ರಾಜಸಾು ನ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗ್ರಣಗಳ ಮೂರು ಸಂಘಟನೆಗಳ 

ಪರ ಯತ್ನ ಗಳನುನ  ಈ ಅಧ್ಯ ಯನ ವಿಶಿೆೋರ್ಷಸಿದೆ.  ತ್ನ್ಮೂ ಲಕ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಸೆ ಳಗಳಲಿಿ  ಜರಗುರ್ತು ರುವ್ 

ಲಿಾಂಗ್ರಧಾರಿತ್ ಹಿಾಂಸ್ಥಯನುನ  ಈ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಿವಾರಿಸಲು ಯರ್ತನ ಸಿ ಬದಲಾವ್ಣೆಯನುನ  

ಪರ ಭಾವಿಸಿದ ರಿೋರ್ತಯನುನ ದಾಖ್ಲಿಸಲು ಯರ್ತನ ಸಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಸಂಘಟನೆಗಳೆಾಂದರೆ  

 (೧) ಗುಜರಾರ್ತನ ಸಾವ ರ್ತ, (೨) ರಾಜಸಾು ನದ ದೂಸಾರ  ದಶಕ್ ಹ್ವಗೂ (೩) ತೆಲಂಗ್ರಣಾದ ಭೂಮಿಕಾ 

ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ. 

http://cbps.in/governance_accountability/improving-state-capability-learning-from-rajasthan-and-madhya-pradesh-experiences-in-frontline-service-delivery
http://cbps.in/governance_accountability/improving-state-capability-learning-from-rajasthan-and-madhya-pradesh-experiences-in-frontline-service-delivery
http://cbps.in/gender/gender-violence-in-public-spaces-studying-the-approaches-and-theorising-the-pathways-of-change
http://cbps.in/gender/gender-violence-in-public-spaces-studying-the-approaches-and-theorising-the-pathways-of-change
http://www.swati.org.in/
http://www.doosradashak.in/
http://www.bhumikawomenscollective.com/index.php
http://www.bhumikawomenscollective.com/index.php
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ಸಾವ ರ್ತ ಸಂಸೆ್ಥಯು ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ಆಡಳಿತ್ದ ಸಂರಚ್ನೆಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ತು ದೆ. ಗ್ರರ ಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ತಗಳಲಿಿ  ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ಪರ ರ್ದಶದ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಸೆ ಳಗಳಲಿಿನ ಲಿಾಂಗ್ರಧಾರಿತ್ ಹಿಾಂಸ್ಥಯನುನ  

ನಿವಾರಿಸುವ್ತ್ು  ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ತು ದೆ. ದೂಸಾರ  ದಶಕ್ ಹದ್ಧಹರೆಯದ ಬ್ಲಲಕ- ಬ್ಲಲಕ್ರಯರ ಒಟ್ಯಟ ರೆ 

ವಾತಾವ್ರಣದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನಿೋಡಿ, ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನ ಮತ್ತು  ಸಾಾಂಘಿಕ ಪರ ಯತ್ನ ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಸೆ ಳಗ ಳಲಿಿ  ಅವ್ರ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವಿಕೆ ಹೆಚುಚ ವ್ತ್ು  ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ತು ದೆ.  

 ಭೂಮಿಕಾ ಸಾಾಂಸೆಿ ಕ ಭಾಗಿೋದಾರರಾಂದ್ಧಗೆ, ಪೋಲಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ತು ದೆ. 

ಹೈದರಾಬ್ಲದ್ಧನ ಕಳಚೆ ಪರ ರ್ದಶಗಳಲಿಿ  ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಪಿೋಡನೆಯ ಕೆಾ ೋತ್ರ ದಲಿಿ  ಸಲಹೆ, 

ಸಮಾಲೋಚ್ನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಥಯ ಗಳನುನ  ಇತ್ಯ ರ್ಥಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ತು ದೆ. ಎರಡು 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಲಿಿ  ನಾವು ನಮೂ  ಸಂಶೋಧ್ಕರನುನ  ನೇಮಿಸಿದೆು ೋವೆ. ಮೂರನೇ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಂದ್ಧಗೆ ಬೇರೆ 

ಮಾದರಿಯಲಿಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆು ೋವೆ. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/gender/gender-violence-in-public-spaces-studying-the-

approaches-and-theorising-the-pathways-of-change 

➢ ತ್ರಬೇತ್ ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಲ  ಪರಸಪ ರ ಸಹಾಯ 

ಅವಧಿ: ಜೂನ್್ ೨೦೧೮ ರಿಾಂದ ಜೂನ್್ ೨೦೨೪; ಭಾಗಿದಾರ ಸಂಸೆ್ಥ : ಫಿಸೆಲ ಪಾಲಿಸಿ ಇನಿನ ಟೂಯ ಟ, 

ಬಾಂಗಳೂರು  

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು  ಫಿಸೆಲ ಪಾಲಿಸಿ ಇನಿನ ಟೂಯ ಟ, ಬಾಂಗಳೂರು ನಡುವೆ ಪರಸಪ ರ ಆಸಕ್ರು ಯ 

ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳಲಿಿ  ಸಹಯೋಗ ಒಪಪ ಾಂದವ್ನುನ  ೨೦೧೮ ರಲಿಿ  ಮೂರು ವ್ಷ್ಿಗಳ ಅವ್ಧಿಗೆ   (ಎಮ್ಒಯು)  

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿದುು  ಈ ಒಪಪ ಾಂದವ್ನುನ  ಮುಾಂದ್ಧನ ಮೂರು ವ್ಷ್ಿಗಳ ಕಾಲ ಮುಾಂದುವ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೊದಲ ಹಂತ್ದಲಿಿ  ನಾವು ಮೂರು ದೃರ್ಷಟ ಕೋನ ಬಳೆಸುವ್ ಕಮೂ ಟಗಳನುನ  ಸಂಘಟ್ಟಸಿದುು , 

ಸದಯ ದ ಅವ್ಧಿಯಲಿಿ  ಚ್ಟುವ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳನುನ  ಗುರುರ್ತಸುವ್ ಪರ ಕ್ರರ ಯ ನಡೆದ್ಧದೆ.  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

 ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/governance_accountability/mutual-assistance-in-the-

area-of-training-and-research 

 ವರದಿಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/wp-content/uploads/CBPS-FPI-Conceptual-

Workshop-Reports_Final.pdf 

 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 1: ಮುಾಂದುವರಿಯುತ್ು ರುವ ಅಧಾ ಯನಗಳು  

ಕರ . 

ಸಂ. 
ಅಧಾ ಯನದ ಹೆಸರು  

ಅನುದಾನದ 

ಮೊತ್ು  

(ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಲ ) 

 ಅವಧಿ 

 

ಪಾರ ಯೋಜ

ಕರು 

೧  

ಅಸಾನ ಮಿನಲಿಿ  ಚ್ಹ್ವ ತೊೋಟಗಳ ಪರ ರ್ದಶದ 

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು  ಗುಣಮಟಟ ದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ನಿಬಂಧ್ನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ  

೫,೯೦,೦೦೦ 

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್್ 

೨೦೨೧ ರಿಾಂದ   

ಎಪಿರ ಲ್ ೨೦೨೨ 

 ದ್ಧ್ಪೂವ್ಿ್

ಭಾರರ್ತ್ಶಿಕ್ಷಣ್

ಟರ ಸಟ   

http://cbps.in/gender/gender-violence-in-public-spaces-studying-the-approaches-and-theorising-the-pathways-of-change
http://cbps.in/gender/gender-violence-in-public-spaces-studying-the-approaches-and-theorising-the-pathways-of-change
http://cbps.in/governance_accountability/mutual-assistance-in-the-area-of-training-and-research
http://cbps.in/governance_accountability/mutual-assistance-in-the-area-of-training-and-research
http://cbps.in/governance_accountability/mutual-assistance-in-the-area-of-training-and-research
http://cbps.in/wp-content/uploads/CBPS-FPI-Conceptual-Workshop-Reports_Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/CBPS-FPI-Conceptual-Workshop-Reports_Final.pdf
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ಕರ . 

ಸಂ. 
ಅಧಾ ಯನದ ಹೆಸರು  

ಅನುದಾನದ 

ಮೊತ್ು  

(ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಲ ) 

 ಅವಧಿ 

 

ಪಾರ ಯೋಜ

ಕರು 

೨ 

ಕೋವಿಡ-೧೯ ರ ಬದಲಾದ ಸಂದರಭದಲಿಿ  

ಪೋಷ್ಕಾಾಂಶ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಂದಭಿದ ಅಲಪ ಕಾಲಿೋನ ಸಪ ಾಂದನಾ ಯೋಜನೆ 

ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಮತ್ತು  ದ್ಧೋಘಿ ಕಾಲಿೋನ 

ತಂತೊರ ೋಪಾಯಗಳನುನ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವ್ 

ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ 

೨೮,೩೨,೭೫೦ 

ಫೆಬರ ವ್ರಿ 

೨೦೨೨ ರಿಾಂದ 

ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೨ 

 ಯುನಿಸ್ಥಫ್,್

ಹೈದರಾಬ್ಲದ್್  

೩ 
 ಭಾರತ್ದ ಎಾಂಟು ರಾಜಯ ಗಳ ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ್ ನ 

ತೌಲನಿಕ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ  
೩೩,೬೭,೫೦೦ 

ಫೆಬರ ವ್ರಿ 

೨೦೨೨ ರಿಾಂದ 

ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೨ 

ಯುನಿಸ್ಥಫ್,್

ನವ್ದೆಹಲಿ  

 

 

೪ 

ಕೇಾಂದರ  ಸರಕಾರದ ದ ಎಲಿಾ  ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು  

ಆಯು  ರಾಜಯ ಗಳ ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು, 

ಯೋಜನೆಗಳು, ಮಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣದ (೩-೧೮ರ 

ವ್ಯೋಮಾನದ ವ್ರೆಗಿನ) ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು  ವೆಚ್ಚ ದ 

ನಕಾಶೆ  

೩೯,೩೧,೫೦೦ 

ಆಗಸಟ  ೨೦೨೧ 

ರಿಾಂದ ಜೂನ್್ 

೨೦೨೨ 

ಯುನಿಸ್ಥಫ್,್

ನವ್ದೆಹಲಿ  

೫ 

ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ-೨೦೨೨-೨೩ ರೂಪುಗೊಳಿಸಲು 

ಬೇಕಾದ ಪರ ಕ್ರರ ಯಗಳ ಸಾಾಂಸೆಿ ೋಕರಣಕೆೆ  ತಾಾಂರ್ತರ ಕ 

ಬಾಂಬಲ: ಛರ್ತು ೋಸಗಢದ ಮಕೆಳ ಮೇಲಿನ 

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ದ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ ಹಗೂ ಜಿಲಿಾ  

ಮತ್ತು  ಪಂಚಾಯತ್್ ಮಟಟ ಕೆೆ  ಅನುದಾನದ 

ನಿಗದ್ಧ/ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು  ಅನುದಾನದ 

ಹರಿವಿನ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ 

೧೩,೨೮,೦೦೦ 

 ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್್ 

೨೦೨೧ ರಿಾಂದ 

ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ್್ 

೨೦೨೨ 

ಯುನಿಸ್ಥಫ್,್

ಛರ್ತು ೋಸಗಢ  

೬ 

ರಾಜಯ  ಸಾಮರ್ಥಯ ಿದ ಸುಧಾರಣೆ: ಮುಾಂಚೂಣಿ 

ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆಗಳಲಿಿ  ಮಧ್ಯ ಪರ ರ್ದಶ ಮತ್ತು  

ರಾಜಸಾು ನ ರಾಜಯ ಗಳ ಅನುಭವ್ದ್ಧಾಂದ ಕಲಿಕೆ 

೫,೨೦೩,೫೦೫ 

ನವಂಬರ್ 

೨೦೨೧ ರಿಾಂದ 

ಅಕಟ ೋಬರ್್ 

೨೦೨೨ 

ದ್ಧ ವ್ಲ್್  

ಬ್ಲಯ ಾಂಕ್ 

ಗೂರ ಪ್ 

೭ 

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಸೆ ಳಗಳಲಿಿ  ಲಿಾಂಗ್ರಧಾರಿತ್ ಹಿಾಂಸ್ಥ: 

ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಹ್ವದ್ಧಗಳ ತಾರ್ತವ ೋಕರಣ ಮತ್ತು  

ಧರಣೆಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನ 

೨,೦೫,೦೯,೬೮೦ 

ಜೂನ್್ ೨೦೨೦ 

ರಿಾಂದ ಮೇ 

೨೦೨೪ 

Ford 

Foundation 

 

೮ 
 ತ್ರಬೇರ್ತ ಮತ್ತು  ಸಂಶೋಧ್ನೆಗಳಲಿಿ  ಪರಸಪ ರ 

ಸಹಕಾರ  
~೧೫,೦೦,೦೦೦  

ಜೂನ್್ ೨೦೧೮ 

ರಿಾಂದ to ಜೂನ್್ 

೨೦೨೪ 

Fiscal Policy 

Institute 
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೩.೦. ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಅಧಾ ಯನಗಳು 

✓ ಕನ್ಯಿಟಕದ ತೃತ್ೋಯ ವಲಯ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಮಜಿಕ ಕಿೆೋತ್ರ ಗಳ ವೆಚಚ ದ ಗುಣಿತ್ 

ಪರಿಣಾಮದ ಅಾಂದಾಜು 

ಅವಧಿ:  ಜೂನ್್ ೨೦೧೮ ರಿಾಂದ ಜೂನ್್ ೨೦೨೧; ಧನ ಸಹಾಯ: ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಕನಾಿಟಕ 

ಸರಕಾರ  

ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಲಯದಲಿಿ  ಸಕಾಿರದ ವೆಚ್ಚ ದ ಪರ ಭಾವ್ವ್ನುನ  ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿದಾಗ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು ಹೆಚಾಚ ಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧ್ನೆ ಮತ್ತು  ಆರೋಗಯ  ಸೆಿ ರ್ತಯಂತ್ಹ ದ್ಧೋರ್ಘಿವ್ಧಿಯ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳಲಿಿನ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಕರಿಸಿದೆ. ಅಾಂತ್ಹ ಕಲಾಯ ಣ 

ಫಲಿತಾಾಂಶಗಳು ಸವ ತಃ ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿದು ರೂ, ಮಾನವ್ ಬಂಡವಾಳದಲಿಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು 

ಬಳವ್ಣಿಗೆಯನುನ  ಹೆಚಿಚ ಸುವ್ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಹೊಾಂದ್ಧದೆ ಎಾಂದು ತ್ಕೆಮಟ್ಟಟ ಗೆ 

ಒಪಿಪ ಕಳಳ ಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಲಯಗಳಲಿಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಟಟ  ಮತ್ತು  ಪುನರಾವ್ರ್ತಿತ್ ವೆಚ್ಚ ಗಳು 

ವಿಭಿನನ  ಸಮಯದ ವಿಳಂಬಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಸು ರಣೆಗೆ ಹೇಗೆ ಕಡುಗೆ ನಿೋಡಬಹುದು 

ಎಾಂಬುದನುನ  ಅರ್ಥಿಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ . 

ಈ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳಲಿಿ  ಕನಾಿಟಕದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಟಟ  ಮತ್ತು  ಕಾಲಕಾಲದ ವೆಚ್ಚ  ಆರ್ಥಿಕತೆಯ 

ವಿಸಾು ರಕೆೆ  ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಮಾನಗಳಲಿಿ  ಹೇಗೆ ಕಡುಗೆ ನಿೋಡಬಹುದು ಎಾಂಬುದನುನ  ಅರ್ಥಿ 

ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದೂ ಮುಖ್ಯ . ಈ ಗುರಿಯತ್ು  ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳಲಿಿ  ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ದ 

ಗುಣಿತ್ ಪರಿಣಾಮ ಹ್ವಗೂ ತೃರ್ತೋಯ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳಲಿಿ  ಸುಸೆಿ ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವ್ಣಿಗೆಗೆ ಅದರ ಕಡುಗೆ 

ಏನು ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ನಾವು ಅಧ್ಯ ಯನವ್ನುನ  ಕೈಗೊಾಂಡೆವು. ಈ ಅಧ್ಯ ಯನದಲಿಿ   ಇನ್್ ಪುಟ ಔಟ್ 

ಪುಟ್ (I-O) ಟೇಬಲ್ ಬಳಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಲೆಕೆ  ಪತ್ರ ದ ಮಾಯ ಟ್ಟರ ಕನ  ಒಾಂದನುನ  ಕನಾಿಟಕ ರಾಜಯ ಕೆೆ  

ತ್ಯಾರಿಸಿದೆವು. ಈ ಟೇಬಲಿು ಗಳು ಉಪ ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ಮಟಟ ದಲಿಿ  ಗಂಭಿೋರವಾದ ವೈಧಾನಿಕ 

ಬದಲಾವ್ಣೆಗೆ ಪ್ರ ೋರಕವಾದವು.  ಈ ನಿಟ್ಟಟ ನಲಿ್ಲ  ಈ ಅಧ್ಯ ಯನವು ಕಡುಗೆ ನಿೋಡುತ್ು ದೆ. 

ಇದಲಿರ್ದ ಕನಾಿಟಕದ ತೃರ್ತೋಯ ವ್ಲಯವು ಕ್ರಾ ಪರ ವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಾಂಡಿದುು  ಈಗ ಕನಾಿಟಕದ 

ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಅರ್ತೋ ದ್ಡ್  ಪಾಲು ನಿೋಡುರ್ತು ದೆ. ಈ ವ್ಲಯದ ಬಳವ್ಣಿಗೆಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ 

ಮತ್ತು  ಮಧ್ಯ ಮ ಹಂತ್ದ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿೋರಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಅರ್ಥಿ 

ಮಾಡಿಕಳಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಇನನ ಾಂದು ಅಾಂಶವೆಾಂದರೆ ರಾಜಯ ದಲಿಿ  ಬಳೆದ್ಧರುವ್ ಸೇವಾ 

ಕೆಾ ೋತ್ರ  ಮತ್ತು  ವಿರ್ತು ೋಯ ಮತ್ತು  ಆರ್ಥಿಕ ನಿೋರ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ.  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/governance_accountability/estimating-the-multiplier-

effect-of-tertiary-and-social-sector-expenditure-in-karnataka 

http://cbps.in/governance_accountability/estimating-the-multiplier-effect-of-tertiary-and-social-sector-expenditure-in-karnataka
http://cbps.in/governance_accountability/estimating-the-multiplier-effect-of-tertiary-and-social-sector-expenditure-in-karnataka
http://cbps.in/governance_accountability/estimating-the-multiplier-effect-of-tertiary-and-social-sector-expenditure-in-karnataka
http://cbps.in/governance_accountability/estimating-the-multiplier-effect-of-tertiary-and-social-sector-expenditure-in-karnataka
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ಕೋಷ್ಟ ಕ 2: ಕಿೆೋತ್ರ ೋಯ ವರದಿ ಮತ್ತು  ನಿೋತ್ ವರದಿಗಳ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿಗಳು ಕನ್ಯಿಟಕದ 

ತೃತ್ೋಯ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ಮಜಿಕ ಕಿೆೋತ್ರ ಗಳ ವೆಚಚ ದ ಗುಣಿತ್ ಪರಿಣಾಮದ ಅಾಂದಾಜು 

ಜಾಲತ್ಸ್ಣಗಳ ಕಾಂಡಿ  

 ಕಿೆೋತ್ರ ವಾರು ವರದಿಗಳು  ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿಗಳು 

ಸಾರ್ಮಜಿಕ 

ಕಿೆೋತ್ರ   

 

 ವ್ರದ್ಧ 

http://cbps.in/wp-content/uploads/Estimating-of-multiplier-

effects-for-social-sector-expenditure-in-Karnataka-Report-

CBPS.pdf 

 ನಿೋರ್ತ 

ವ್ರದ್ಧ 

http://cbps.in/wp-content/uploads/Estimating-of-multiplier-

effects-for-social-sector-expenditure-in-Karnataka-Policy-Brief-

CBPS.pdf 

 ಸೇವಾ 

ವಲಯ 

 ವ್ರದ್ಧ 

http://cbps.in/wp-content/uploads/Examining-the-role-of-

service-sector-in-Karnatakas-economic-growth-and-learning-

policy-lessons-Report-CBPS.pdf 

 ನಿೋರ್ತ 

ವ್ರದ್ಧ 

http://cbps.in/wp-content/uploads/Examining-the-role-of-

service-sector-in-Karnatakas-economic-growth-and-learning-

policy-lessons-Policy-Brief-CBPS.pdf 

✓ ಅಧಾ ಯನದ ಅಾಂತ್ಮ ಅವಧಿಯ ಅವಲೋಕನ– ಬಿಲ್ಲಡ ಾಂಗ್ ಸ್ಥಟ ೋಕ್ಸನ , 

ಗುಣಮಟಟ ವನುಾ  ಬಲಪಡಿಸುವುದು: ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಲ  ನಿರಂತ್ರ 

ಮಧಾ ಸೆಿ ಕೆಗಳು. 

ಅವಧಿ:   ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೨೦೨೧ ರಿಾಂದ ಎಪಿರ ಲ್ ೨೦೨೧; ಧನ ಸಹಾಯ/ ಪಾಲುದಾರ: ನಿರಂತ್ ರ್ ಟರ ಸಟ ್   

ನಿರಂತ್ರ್ ಟರ ಸಟ ್ ತ್ನನ  ಸೆಾಪನಾ ಕಾಲದ್ಧಾಂದ ವ್ಯಸೆ ರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಠಯ ಕರ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುರ್ತು ದೆ. ಆದರೆ ೨೦೦೯ರಿಾಂದ ವ್ಯಸೆ ರ ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ  ನಿದ್ಧಿಷ್ಟ  ಪಠಯ ವ್ನುನ  ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಿತ್ತ. 

೨೦೧೫ ರಿಾಂದ ಈಗ್ರಗಲೇ ಉತ್ು ರ ಪರ ರ್ದಶದಲಿಿ  ಮಾಡುರ್ತು ದು  ಕೆಲಸವ್ನುನ  ಇನನ ಷ್ಣಟ  ಆಳಗೊಳಿಸಲು 

ಐದು ವ್ಷ್ಿಗಳ ಅಧ್ಯ ಯನವ್ನುನ  ಹಮಿೂ ಕಾಂಡಿತ್ತ. ಹ್ವಗೆಯೇ ಇರ್ದ ಕೆಾ ೋತ್ರ ದಲಿಿ  ನಿದ್ಧಿಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡರ್ದ ಇರುವ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳಿಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಏಜೆನಿನ ಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಧ್ಿರಿಸಿತ್ತ. 

ಉತ್ು ರ ಪರ ರ್ದಶ ಮತ್ತು  ಝಾಖ್ಿಾಂಡಗಳಲಿಿ  ಐದು ವ್ಷ್ಿಗಳ ಕಾಲಿೋ ಕಾಯಿಕರ ಮವ್ನುನ  ಅನುರಿ್ಷನ 

ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತ್ರ ಟರ ಸಟ ್ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನುನ  

ಕೋರಿಕಾಂಡಿತ್ತ. ಅನುರಿ್ಷನ ಮತ್ತು  ಪರಿಣಾಮಗಳ   ಮೌಲಯ ಮಾಪನದ ವಿಸು ೃತ್ ಗುರಿ ಕಲಿಕೆ, 

ಉತ್ು ಮ ಅಭಾಯ ಸ, ಸವಾಲುಗಳು ಹ್ವಗೂ ಈ ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಮಿರ್ತಗಳನುನ  ಪಡೆಯುವುದಾಗಿತ್ತು . 

ಮೌಲಯ  ಮಾಪನದ ನಿದ್ಧಿಷ್ಟ  ಉದೆು ೋಶಗಳು ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಸಂಸೆ್ಥಯಾಗಿ ನಿರಂತ್ರದ ಪಾತ್ರ ದ 

ಪರಿಶಿೋಲನೆ, ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಪರಿಶಿೋಲನೆ ಸಹಿತ್ ಕಾಯಿಕರ ಮದ ತಂತೊರ ೋಪಾಯಗಳು 

ಗುಣಮಟಟ  ಮತ್ತು  ಪಠಯ ಕರ ಮದ ಬಗೆೆಶಿಫಾರಸುನ  ಮಾಡುವುದು. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ:http://cbps.in/education/end-term-review-of-the-project-building-

stakes-strengthening-quality-nirantars-interventions-in-literacy-and-education 

 

 

http://cbps.in/wp-content/uploads/Estimating-of-multiplier-effects-for-social-sector-expenditure-in-Karnataka-Report-CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Estimating-of-multiplier-effects-for-social-sector-expenditure-in-Karnataka-Report-CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Estimating-of-multiplier-effects-for-social-sector-expenditure-in-Karnataka-Report-CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Estimating-of-multiplier-effects-for-social-sector-expenditure-in-Karnataka-Policy-Brief-CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Estimating-of-multiplier-effects-for-social-sector-expenditure-in-Karnataka-Policy-Brief-CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Estimating-of-multiplier-effects-for-social-sector-expenditure-in-Karnataka-Policy-Brief-CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Examining-the-role-of-service-sector-in-Karnatakas-economic-growth-and-learning-policy-lessons-Report-CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Examining-the-role-of-service-sector-in-Karnatakas-economic-growth-and-learning-policy-lessons-Report-CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Examining-the-role-of-service-sector-in-Karnatakas-economic-growth-and-learning-policy-lessons-Report-CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Examining-the-role-of-service-sector-in-Karnatakas-economic-growth-and-learning-policy-lessons-Policy-Brief-CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Examining-the-role-of-service-sector-in-Karnatakas-economic-growth-and-learning-policy-lessons-Policy-Brief-CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Examining-the-role-of-service-sector-in-Karnatakas-economic-growth-and-learning-policy-lessons-Policy-Brief-CBPS.pdf
http://cbps.in/education/end-term-review-of-the-project-building-stakes-strengthening-quality-nirantars-interventions-in-literacy-and-education
http://cbps.in/education/end-term-review-of-the-project-building-stakes-strengthening-quality-nirantars-interventions-in-literacy-and-education
http://cbps.in/education/end-term-review-of-the-project-building-stakes-strengthening-quality-nirantars-interventions-in-literacy-and-education
http://cbps.in/education/end-term-review-of-the-project-building-stakes-strengthening-quality-nirantars-interventions-in-literacy-and-education
http://cbps.in/education/end-term-review-of-the-project-building-stakes-strengthening-quality-nirantars-interventions-in-literacy-and-education
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✓ ನೈಮಿಲಾ  ಮತ್ತು  ಘನತ್ಸ್ಾ ಜಾ  ನಿವಿಹಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರ ಸೆ ಳಿೋಯ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಾಾಂಸೆಿ ಕ ನಕಶ್ 

ಅವಧಿ:  ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೦ ರಿಾಂದ ಜೂನ್್ ೨೦೨೧; ಧನಸಹಾಯ: ಇಾಂಟರ್ ನಾಯ ಷ್ನಲ ಬಜೆಟ 

ಪಾಟ೯ನರ್ ಶಿಪ (ಐಬಿಪಿ)  

ನಗರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಬಳವ್ಣಿಗೆಯ ಎಾಂಜಿನ್್ ಗಳೆಾಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ್ದಶದ ಹತ್ತು  ನಗರಗಳು 

ಒಟ್ಯಟ ಗಿ ಭಾರತ್ದ ಒಟ್ಯಟ ರೆ ಜಿಡಿಪಿಗೆ (೯.೪೯ ಟ್ಟರ ಲಿಯನ್್ ಡಾಲರ್) ೧.೨೬ ಟ್ಟರ ಲಿಯನ್್ 

ಡಾಲರುಗಳಷ್ಣಟ  ಕಡುಗೆ ನಿೋಡಿವೆ. ನಗರಿೋಕರಣವೆನುನ ವುದು ಉತಾಪ ದಕತೆಯ ಹೆಚ್ಚ ಳದ್ಧಾಂದ 

ಆಗುತ್ು ದೆ ಎಾಂಬುದು ಅನುಭವ್ ಸಿದಿ . ಈ ನಗರಿೋಕರಣ ಪಯಾಿಯವಾಗಿ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತು  

ಕಾಮಿಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟ ಯ ಪರ ಗರ್ತಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ು ದೆ. ಇದು ಸಪ ರ್ಧಿ ಮತ್ತು  ದಕ್ಷತೆಯನುನ  

ಹೆಚಿಚ ಸುತ್ು ದೆ. 

ನಗರಗಳು ಬಳವ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು  ತ್ಮೂ  ಉತಾಪ ದಕತೆಯನುನ  ಉಳಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕ್ರದು ರೆ ನಗರ ಸೇವೆಗಳಾದ 

ನಿೋರಿನ ಪೂರೈಕೆ, ನೈಮಿಲಯ  ಘನ ತಾಯ ಜಯ  ನಿವ್ಿಹಣೆ, ಹ್ವಗೂ ಇತ್ರ ಮೂಲ ಸಂರಚ್ನೆಗಳು ಬಹು 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗುತ್ು ವೆ. ೭೪ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ರ್ತದುು ಪಡಿಯಂತೆ ಸೆ ಳಿೋಯ ಆಡಳಿತ್ವು ರಾಜಯ  ಪಟ್ಟಟ ಯ 

ವಿಷ್ಯ. ಆದರೂ ರಾಜಯ  ಸರಕಾರಗಳು ಈ ಸೆ ಳಿೋಯ ಆಡಳಿತ್ಕೆೆ  ಎಲಿಾ  ಕೆಲಸಗಳನ್ಮನ  ನಿೋಡಿಲಿ . ಈ 

ರಿೋರ್ತ ನಿೋಡಿದಾಗಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಿರುವ್ಷ್ಣಟ  ಹಣಕಾಸು ನಿೋಡಿಲಿ . ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ್ೋದೆು ೋಶ ಸಾಾಂಸೆಿ ಕ 

ರಚ್ನೆಗಳಿಾಂದಾಗಿ ನಗರ ಸೆ ಳಿೋಯ ಆಡಳಿತ್ಗಳು ಕಲವು ಮೂಲ ನಗರ ಸೇವೆಗಳಿಗಷ್ಟ ೋ 

ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿವೆ. 

ನಗರಗಳ ತಾಯ ಜಯ  ನಿವ್ಿಹಣೆ (ನೈಮಿಲಯ  ಮತ್ತು  ಘನತಾಯ ಜಯ  ಸೇರಿ) ನಗರ ಸೇವೆಗಳ ಮುಖ್ಯ  

ಸೇವೆಗಳಲಿಾಂದು. ನಗರಗಳ ಉತಾಪ ದನೆ ಮತ್ತು  ಸುಸೆಿರತೆಗೆ ದ್ಧೋಘಿಕಾಲಿೋನವಾಗಿ ಇದು ಪರ ಭಾವ್ 

ಬಿೋರುತ್ು ದೆ. ಸುಸೆಿ ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಗುರಿಗಳ ೬ ಹ್ವಗೂ ೧೧ ನಗರ ನೈಮಿಲಯ  ಮತ್ತು  ಘನತಾಯ ಜಯ  

ನಿವ್ಿಹಣೆಯ ಪಾರ ಮುಖ್ಯ ತೆಯನುನ  ಒರ್ತು  ಹೇಳುತ್ು ವೆ. 

ಅಧ್ಯ ಯನದ ಉದೆು ೋಶ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುನ  ಅರ್ಥಿ ಮಾಡಿಕಳುಳ ವುದು. 

- ನಗರ ಸೆ ಳಿೋಯಾಡಳಿತ್ಗಳು ನೈಮಿಲಯ  ಮತ್ತು  ಘನತಾಯ ಜಯ  ನಿವ್ಿಹಣೆಯನುನ  ಮಾಡುವ್ ರಿೋರ್ತ 

- ಡೇಟ್ಯದ ಪಾತ್ರ , ಬಜೆಟ್ ಪರ ಕ್ರರ ಯಗಳು, ಆಡಳಿತ್ ಸಂರಚ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ ಗಳ 

ನಕಾಶೆಯನುನ  ಸಿದಿಪಡಿಸುವುದು. 

- ಮಂಚೂಣಿ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ಮತ್ತು  ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನ  ಅಧ್ಯ ಯನ 

ಮಾಡುವುದು 

ಈ ಅಧ್ಯ ಯನವು ಸೆ ಳಿೋಯ ನಗರಾಡಳಿತ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜಯ  ಸರಕಾರದ ಅನುಸಂಧಾನವ್ನ್ಮನ , 

(ನೈಮಿಲಯ ವ್ನುನ  ಒದಗಿಸುವುದರಲಿಿ  ರಾಜಯ  ಸರಕಾರದ ಇತ್ರ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಪಾತ್ರ ವ್ನ್ಮನ  ಸೇರಿಸಿ) 

ಅಧ್ಯ ಯನ ಪರಿೋಕ್ರಾ ಸಿತ್ತ.  ಜೊತೆಗೇ ಕೈಯಲಿಿ  ಮಾನವ್ ಮಾಯ ನುವ್ಲ ಸೆಾ ಯ ವೆಾಂಜಿಾಂಗ್ ನುನ  

ಕನೆಗೊಳಿಸುವುದರಲಿಿ  ಸೆ ಳಿೋಯ ನಗರಾಡಳಿತ್ಗಳು ವ್ಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ  ಮತ್ತು  ನೈಮಿಲಯ  ಮತ್ತು  

ಘನತಾಯ ಜಯ  ನಿವ್ಿಹಣಾ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುದಾನವ್ನುನ  ದಕ್ಷವಾಗಿಸುವ್ ದಾರಿಗಳನುನ  

ನಿಧ್ಿರಿಸುವುದು. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗ್ರಗಿ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

 ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/governance_accountability/institutional-mapping-of-

urban-local-bodies-ulbs-through-the-lens-of-sanitation-and-solid-waste-management-swm-

services 

http://cbps.in/governance_accountability/institutional-mapping-of-urban-local-bodies-ulbs-through-the-lens-of-sanitation-and-solid-waste-management-swm-services
http://cbps.in/governance_accountability/institutional-mapping-of-urban-local-bodies-ulbs-through-the-lens-of-sanitation-and-solid-waste-management-swm-services
http://cbps.in/governance_accountability/institutional-mapping-of-urban-local-bodies-ulbs-through-the-lens-of-sanitation-and-solid-waste-management-swm-services
http://cbps.in/governance_accountability/institutional-mapping-of-urban-local-bodies-ulbs-through-the-lens-of-sanitation-and-solid-waste-management-swm-services
http://cbps.in/governance_accountability/institutional-mapping-of-urban-local-bodies-ulbs-through-the-lens-of-sanitation-and-solid-waste-management-swm-services
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ಕೋಷ್ಟ ಕ 3: ನೈಮಿಲಾ  ಮತ್ತು  ಘನತ್ಸ್ಾ ಜಾ  ನಿವಿಹಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರ ಸೆ ಳಿೋಯ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಾಾಂಸೆಿ ಕ ನಕಶ್ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋತ್ವರದಿ ಮತ್ತು  ವರದಿಗಳ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ 

 ವರದಿ ಮತ್ತು  

ನಿೋತ್ ವರದಿ  

 ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿಗಳು 

ವ್ರದ್ಧ http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Report-An-Institutional-

Mapping-of-Urban-Local-Bodies-Through-the-Lens-of-Sanitation-and-

Solid-Waste-Management-Services.pdf 

ಆರು ರಾಜಯ ಗಳ 

ತೌಲನಿಕ 

ಸಾರಾಾಂಶ 

http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Comparative-Summary-of-Six-

States-An-Institutional-Mapping-of-Urban-Local-Bodies-Through-the-

Lens-of-Sanitation-and-Solid-Waste-Management-Services.pdf 

ನಿೋರ್ತ ವ್ರದ್ಧ http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Policy-Brief-An-institutional-

mapping-of-Urban-Local-Bodies-through-the-lens-of-Sanitation-and-

Solid-Waste-Management-Services.pdf 

✓ ಛತ್ು ೋಸಗಡ ರಜಾ ದ ಸೆ್ಥ ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಪರ ಭಾವ ಹಾಗೂ 

ಛತ್ು ೋಸಗಡ ರಜಾ ಕೆಕ  ಸಪ ಾಂದನಶಿೋಲ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಣಕಸು ರ್ಮದರಿ 

ಅವಧಿ: ಅಕಟ ೋಬರ್ ೨೦೨೦ ರಿಾಂದ ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ್್ ೨೦೨೧; ಧನ ಸಹಾಯ: ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ಛರ್ತು ೋಸಗಡ   

ಕೋವಿಡ-೧೯ ರ್ದಶದ ಬಹುತೇಕ ರಾಜಯ ಗಳ ಎಲಿಾ  ಕೆಾ ೋತ್ರಗಳ ಮೇಲ್ಲ ದಟಟ  ಪರಿಣಾಮ 

ಬಿೋರಿದರೂ, ಕೆಲವು ರಾಜಯ ಗಳು ಇಳಿಮುಖ್ವಾಗುರ್ತು ದು  ಆರ್ಥಿಕತೆಯನುನ  ನಿವ್ಿಹಿಸಿ ಬಳವ್ಣಿಗೆ 

ಸಾಧಿಸಲು ಯಶಸಿವ ಯಾದವು. ಛರ್ತು ೋಸಗಡದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸೆ್ಥಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ-

೧೯ರ ಪರ ಭಾವ್ದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಒಾಂದು ಅಧ್ಯ ಯನವ್ನುನ  ಕೈಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಹ್ವಗೆಯೇ ೨೦೨೧-

೨೨ರ ಅಾಂದಾಜನುನ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ರಾಜಯ  ಸರಕಾರದ್ಾಂದ್ಧಗೆ ಹಂಚಿಕಾಂಡಿತ್ತ. ಈ 

ಅಧ್ಯ ಯನವುಎರಡನೇ ಅಲೆಯು ರಾಜಯ ವ್ನುನ ರ್ತೋವ್ರ ವಾಗಿ ಪರ ಭಾವಿಸಿದು ನುನ  ಗಮನಿಸಿ ಮುಾಂದ್ಧನ 

ಎರಡು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಷ್ಿಗಳ ಅಾಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯ ಯನವು ಗಮನ ಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಕರಿಸಿತ್ತ. ಅಧ್ಯ ಯನವು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳನ್ಮನ  ಸೇರಿಸಿ ವಿವಿಧ್ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮವ್ನುನ  

ಅರ್ಥಿಮಾಡಿಕಳುಳ ವ್ ಗುರಿ ಹೊಾಂದ್ಧತ್ತು . ಹ್ವಗೆಯೇ ಅಗತ್ಯ  ವೆಚ್ಚ  ಮತ್ತು  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳ 

ಕರ ೋಢೋಕರಣದ ಮುನನ ೋಟ ಆಧ್ರಿಸಿ ವಿರ್ತು ೋಯ ಅವ್ಕಾಶವ್ನುನ  ವಿಸಿ್ಥೋಶಿಸಿತ್ತ. 

ಯವುರ್ದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮ್ಮ ಬಿದು ಲಿಿ  ಅರ್ತರಿಕು  ಆದಾಯವ್ನುನ  ವಿನ್ಮತ್ನ ಪಯಾಿಯಗಳ ಮೂಲಕ 

ಕರ ೋಢೋಕರಿಸುವ್ ಸಾದಯ ತೆಗಳನುನ  ಮುಾಂದ್ಧಟ್ಟಟ ತ್ತ. ಇರ್ದ ಯೋಜನೆಯು ಛರ್ತು ೋಸಗಢ ಸರಕಾರದ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಿವೃದಿ್ಧಯನುನ  ನಿೋಡುವ್ ಬಗೆೆ  ಗಮನ ಹರಿಸಿತ್ತ. ಸಮಗರ  ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ್ ತ್ಯಾರಿಸಿದು ಷ್ಟ ೋ 

ಅಲಿ , ರಾಜಯ  ನಿದ್ಧಿಷ್ಟ  ಮಕೆಳ ಬಜೆಟ್ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ಮನ  ತ್ಯಾರಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

 ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/health/analysis-of-macro-economic-impact-of-covid-19-

and-development-of-responsive-financing-model-for-the-state-of-chhattisgarh 

http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Report-An-Institutional-Mapping-of-Urban-Local-Bodies-Through-the-Lens-of-Sanitation-and-Solid-Waste-Management-Services.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Report-An-Institutional-Mapping-of-Urban-Local-Bodies-Through-the-Lens-of-Sanitation-and-Solid-Waste-Management-Services.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Report-An-Institutional-Mapping-of-Urban-Local-Bodies-Through-the-Lens-of-Sanitation-and-Solid-Waste-Management-Services.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Comparative-Summary-of-Six-States-An-Institutional-Mapping-of-Urban-Local-Bodies-Through-the-Lens-of-Sanitation-and-Solid-Waste-Management-Services.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Comparative-Summary-of-Six-States-An-Institutional-Mapping-of-Urban-Local-Bodies-Through-the-Lens-of-Sanitation-and-Solid-Waste-Management-Services.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Comparative-Summary-of-Six-States-An-Institutional-Mapping-of-Urban-Local-Bodies-Through-the-Lens-of-Sanitation-and-Solid-Waste-Management-Services.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Policy-Brief-An-institutional-mapping-of-Urban-Local-Bodies-through-the-lens-of-Sanitation-and-Solid-Waste-Management-Services.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Policy-Brief-An-institutional-mapping-of-Urban-Local-Bodies-through-the-lens-of-Sanitation-and-Solid-Waste-Management-Services.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/IBP-Policy-Brief-An-institutional-mapping-of-Urban-Local-Bodies-through-the-lens-of-Sanitation-and-Solid-Waste-Management-Services.pdf
http://cbps.in/health/analysis-of-macro-economic-impact-of-covid-19-and-development-of-responsive-financing-model-for-the-state-of-chhattisgarh
http://cbps.in/health/analysis-of-macro-economic-impact-of-covid-19-and-development-of-responsive-financing-model-for-the-state-of-chhattisgarh
http://cbps.in/health/analysis-of-macro-economic-impact-of-covid-19-and-development-of-responsive-financing-model-for-the-state-of-chhattisgarh
http://cbps.in/health/analysis-of-macro-economic-impact-of-covid-19-and-development-of-responsive-financing-model-for-the-state-of-chhattisgarh
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ಕೋಷ್ಟ ಕ 4: ಛತ್ು ೋಸಗಡ ರಜಾ ದ ಸೆ್ಥ ಲ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಪರ ಭಾವ 

ಹಾಗೂ ಛತ್ು ೋಸಗಡ ರಜಾ ಕೆಕ  ಸಪ ಾಂದನಶಿೋಲ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಹಣಕಸು ರ್ಮದರಿ ಅಧಾ ಯನದ 

ಕರದಿ, ನಿೋತ್ ನಿರೂಪಣಾ ವರದಿಗಳ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ 

 ವರದಿ ಮತ್ತು  

ನಿೋತ್ ವರದಿ 

ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿಗಳು 

ವ್ರದ್ಧ I http://cbps.in/wp-content/uploads/Macro-Economic-Impact-of-Covid-

19-on-the-Economy-of-Chhattisgarh-Report-I.pdf 

ವ್ರದ್ಧ II http://cbps.in/wp-content/uploads/Macro-Economic-Impact-of-Covid-

19-on-the-Economy-of-Chhattisgarh-Report-II.pdf 

ನಿೋರ್ತ 

ನಿರೂಪಣಾ 

ವ್ರದ್ಧ 

http://cbps.in/wp-content/uploads/Macroeconomic-Impact-of-Covid-19-

on-the-economy-of-Chhattisgarh-Development-of-Responsive-

Financing-Models-Policy-Note.pdf 

✓ ಭಾರತ್ದಲ್ಲಲ  ಸಾವಿಜನಿಕ ಆರೋಗಾ  ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಾ ತ್ಕೋತ್ು ರ ಪದವಿಯ ವಿಶ್ಲ ೋಷ್ಣೆ 

ಅವಧಿ: ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್ ೨೦೨೦ ರಿಾಂದ ಮಾಚ್್ಿ  ೨೦೨೨; ಧನಸಹಾಯ: ಥಾಕೂರ್್ ಫಾಯ ಮಿಲಿ 

ಫಾಂಡೇಶನ್ 

ಭಾರತ್ಲಿಿ  ೪೪ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಗಳು ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ ದಲಿಿ  ಸಾನ ತ್ಕೋತ್ು ರ ಪದವಿ.  ಶಿಕ್ಷಣ 

ನಿೋಡುರ್ತು ವೆ ಎಾಂದು ಅಧ್ಯ ಯನವಾಂದು ಹೇಳುತ್ು ದೆ. ಇವುಗಳಲಿಿ  ವೈದಯ ಕ್ರೋಯ ಮತ್ತು  

ವೈದಯ ಕ್ರೋಯೇತ್ರ ವಿ.ವಿ. ಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಆದರೂ ಸಾಋವ್ಜನಿಕ ಆರೋಗಯ ದ ಕೋಸ್ಿ  

ಕುರಿತಂತೆಕೇಾಂಧ್ರ  ನಿಯಂತ್ರ ಣ ಮಂಡಳಿ ಎಾಂಬುದ್ಾಂದ್ಧಲಿ .  ಆದು ರಿಾಂದ ಪಠಯ ಕರ ಮ ಮತ್ತು  ಮೂಲ 

ಸಾಮರ್ಥಯ ಿಗಳ ಗುಣ ಮಟಟ ದಲಿಿ  ತ್ತಾಂಬ್ಲ ವ್ಯ ತಾಯ ಸಗಳಿವೆ. ಇರ್ತು ೋಚೆಗೆ ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟುಾಂಬ 

ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ ದ ಸಾನ ತ್ಕೋತ್ು ರ ಕೋಸಿಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾಯಿತಂಡವಾಂದು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ ಈ ಮಾದರಿ 

ಪಠಯ ಕರ ಮವ್ನುನ  ಇರ್ತು ೋಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತ. ಈ ಕಾಯಿತಂಡದಲಿಿ  ಬ್ಲರತ್ ಮತ್ತು  ಇಾಂಗಿೆ ಾಂಡಿನ 

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ಜ್ಞರು ಇದು ರು. ಈ ಪಠಯ ಕರ ಮವು ಈಗ ಲಭಯ ವಿರುವ್ ಪಠಯ ಕರ ಮದ 

ಕರತೆಗಳನುನ  ಸುಧಾರಿಸಲು ಯರ್ತನ ಸಿ ಒಾಂದು ಮೂಲಭೂತ್ ಚೌಕಟಟ ನುನ  ನಿೋಡಿತ್ತ. 

 ಆದರೆ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ನಿಲಯಗಳು ಇವುಗಳ ಕಾಯಿಸಾಧುತ್ವ  ಮತ್ತು  ಒಪಿಪ ಗೆಯ ವಿಚಾರದಲಿಿ  

ಸಿವ ೋಕಾರಾಹಿತೆಯ ನಿಲುವಿನ ಬಗೆೆ  ಈಗ ಏನ್ಮ ವಿವ್ರಗಳು ಲಭಯ ವಾಗಿಲಿ . ಸಾವ್ಿಜನಿಕ 

ಆರೋಗಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆೆ  ಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಯ ಅಕೆರ ಡಿಟ್ಟಾಂಗ್್ ಏಜೆನಿನ  ಈಗ ಇಲಿದ್ಧರುವ್ ಕಾರಣ. ಲಭಯ  

ಮಾಹಿರ್ತ ನೋಡಿದರೆ ಸಾನ ತ್ಕೋತ್ು ರ ಕೋಸುಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಭಾವ್, ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳ ನಿರಾಸಕ್ರು  

ಮತ್ತು  ಉದ್ಯ ೋಗ್ರವ್ಕಾಶಗಳ ಅಭಾವ್ಗಳ ಕಾರಣಕೆೆ  ಕುಾಂಠಿತ್ವಾಗಬಹುದು. 

ಈ ಅಧ್ಯ ಯನವು ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾನ ತ್ಕೋತ್ು ರ ಪದವಿಯ ಪೂಣಿ 

ವಾಯ ಪಿು ಯನುನ  ಆರೋಗಯ  ಮತ್ತು  ಕುಟುಾಂಬ ಕಲಾಯ ಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪರ ಸುು ರ್ತ ಪಡಿಸಿರುವ್ ಸದಯ ದ 

ಮಾದರಿ ಪಠಯ ಕರ ಮ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೆೆಗಳು ಅನುರಿ್ಷನ ಮಾಡುರ್ತು ರುವ್ ಪಠಯ ಕರ ಮಗಳ 

ವಿಮಶೆಿಯನುನ  ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲಭಯ ವಿರುವ್ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು (ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ 

ಪಠಯ  ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು ಮತ್ತು  ಅಕಡೆಮಿಕ್ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಅವ್ಕಾಶಗಳು), ವಿ.ವಿ.ಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರದ 

ಬಾಂಬಲದ ಪರ ಮಾಣ ( ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು) ಹ್ವಗೂ ಸಾನ ತ್ಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ್ 

ಉದ್ಯ ೋಗ್ರವ್ಕಾಶಗಳನ್ಮನ  ಈ ಅಧ್ಯ ಯನವು ವಿಶಿೆೋರ್ಷಸಿದೆ. 

http://cbps.in/wp-content/uploads/Macro-Economic-Impact-of-Covid-19-on-the-Economy-of-Chhattisgarh-Report-I.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Macro-Economic-Impact-of-Covid-19-on-the-Economy-of-Chhattisgarh-Report-I.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Macro-Economic-Impact-of-Covid-19-on-the-Economy-of-Chhattisgarh-Report-II.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Macro-Economic-Impact-of-Covid-19-on-the-Economy-of-Chhattisgarh-Report-II.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Macroeconomic-Impact-of-Covid-19-on-the-economy-of-Chhattisgarh-Development-of-Responsive-Financing-Models-Policy-Note.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Macroeconomic-Impact-of-Covid-19-on-the-economy-of-Chhattisgarh-Development-of-Responsive-Financing-Models-Policy-Note.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Macroeconomic-Impact-of-Covid-19-on-the-economy-of-Chhattisgarh-Development-of-Responsive-Financing-Models-Policy-Note.pdf
http://cbps.in/education/a-review-of-masters-in-public-health-education-in-india
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ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/education/a-review-of-masters-in-public-health-

education-in-india 

ವರದಿಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/wp-

content/uploads/CBPS_TFF_MPHstudy_FinalReport_11July22-1.pdf 

✓ ಈಶಾನಾ  ರಜಾ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತೆಾ ೋಕ ಸಾವಿಜನಿಕ ಆರೋಗಾ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಅಗತ್ಾ ವಿದೆಯೇ? 

ಅವಧಿ: ರ್ಮರ್ಚಿ ೨೦೨೧ ರಿಾಂದ ಮಾಚ್್ಿ  ೨೦೨೨; ಧನ ಸಹಾಯ: ಥಾಕೂರ್್ ಫಾಯ ಮಿಲಿ 

ಫಾಂಡೇಶನ್  

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ಸೆಾಪಿಸುವುದು ರ್ದಶದ ನಿೋರ್ತ ಯೋಜಕರ 

ಬಹುಕಾಲದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.೨೦೧೧ರ ಸಾರರವ್ರ್ತರ ಕ ಆರೋಗಯ ಒಳಗೊಳುಳ ವಿಕೆಯ 

ಕಾಯಿಪಡೆಯು ಎರಡು ಹೊಸ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ವ್ಗಿವ್ನುನ  ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತ. ಮೊದಲನೆಯದು 

ಆರೋಗಯ  ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯ ನಿವ್ಿಹಣಾ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ. ಎರಡನೆಯದು ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ. 

ಇದನುನ  ತ್ದನಂತ್ರದ ೨೦೧೭ರ ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ ಆರೋಗಯ  ನಿೋರ್ತಯೂ ಪುನರುಚ್ಛ ರಿಸಿತ್ತ. 

ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಭಾರತ್ದ ರಾಜಯ ಗಳು ಕಾಯಿಕರ ಮಾಧಾರಿತ್ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  

ವ್ಯ ವ್ಸ್ಥು ಯನುನ  ಜಾರಿ ಮಾಡುರ್ತು ವೆ. ಆರೋಗಯ  ರಾಜಯ  ಪಟ್ಟಟ ಯ ವಿಷ್ಯವಾದರೂ ಕೇಾಂದರ  ಸರಕಾರದ 

ಮಾಗಿದಶಿನವ್ನುನ  ಅನುಸರಿಸುತ್ು ವೆ. ತ್ಮಿಳುನಾಡು ಪರ ತೆಯ ೋಕ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ 

ನಿರ್ದಿಶನಾಲಯ ಹೊಾಂದ್ಧರುವ್ ಕೆಲವೇ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಾಂದು. ತ್ಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಿ  ಇದು ೧೯೨೨ರಲಿೆೋ 

ಸೆಾಪಿತ್ವಾಯಿತ್ತ. 

ಈ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ವೈದಯ ಕ್ರೋಯ ಸೇವೆಗಿಾಂತ್ ಪರ ತೆಯ ೋಕವಾದದುು . ಇದು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು  ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ 

ಆರೋಗಯ  ಸೇವೆಯ ಹಂತ್ದ ಆರೋಗಯ ಸೇವೆಯನುನ  ನಿವ್ಿಹಿಸುತ್ು ದೆ.  

 ಈ ಅಧ್ಯ ಯನವು, 

i. ಈಶಾನಯ  ರಾಜಯ ಗಳಲಿಿ  ಪರ ತೆಯ ೋಕ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ ಸೆಾಪನೆಯುಈ ಪರ ರ್ದಶದ 

ಆರೋಗಯ  ಸ್ಥಚಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹ್ವಯಕವಾಗುತ್ು ದೆಯೇ? ಹ್ವಗೂ ಈ ಪರ ರ್ದಶಗಳ ನಿದ್ಧಿಷ್ಟ  

ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹ್ವರ ನಿೋಡುತ್ು ದೆಯೇ? 

ii. ಸದಯ ದ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ ಸ್ಥಚಿಗಳು, ಪೂರೈಕೆ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ಆಡಳಿತ್ ಸಂರಚ್ನೆ ಹ್ವಗೂ 

ವಿರ್ತು ೋಯ ಸಾಮರ್ಥಯ ಿಗಳಲಿಿರುವ್ ಕಂದರ ಹ್ವಗೂ ಈಶಾನಯ  ರಾಜಯ ಗಳ ಆರೋಗಯ  ವಿಕೋಪ 

ಮತ್ತು  ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ರ್ತಗಳ ಸಪ ಾಂದನಗಳ ಬಗೆೆ  ವಿಮಶಾಿತ್ೂ ಕ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ ಮಾಡುತ್ು ದೆ. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

 ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/health/do-the-north-east-states-require-a-dedicated-

public-health-cadre 

 ವರದಿಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/wp-

content/uploads/PublicHealthCadre_CBPS_FinalReport.pdf 

http://cbps.in/education/a-review-of-masters-in-public-health-education-in-india
http://cbps.in/education/a-review-of-masters-in-public-health-education-in-india
http://cbps.in/wp-content/uploads/CBPS_TFF_MPHstudy_FinalReport_11July22-1.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/CBPS_TFF_MPHstudy_FinalReport_11July22-1.pdf
http://cbps.in/health/do-the-north-east-states-require-a-dedicated-public-health-cadre
http://cbps.in/health/do-the-north-east-states-require-a-dedicated-public-health-cadre
http://cbps.in/health/do-the-north-east-states-require-a-dedicated-public-health-cadre
http://cbps.in/wp-content/uploads/PublicHealthCadre_CBPS_FinalReport.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/PublicHealthCadre_CBPS_FinalReport.pdf
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✓ ಕ್ರಶೋರಿಯರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಆಧಾರಿತ್ ರ್ಮಗಿದಶಿನ ರ್ಮದರಿ: ಬಿಹಾರದ ಕ್ರರ ಯಾ 

ಸಂಶೋಧನೆ 

ಅವಧಿ: ಎಪಿರ ಲ್ ೨೦೧೮ ರಿಾಂದ ಮಾಚ್್ಿ  ೨೦೨೨; ಧನ ಸಹಾಯ: ಮಲಾಲಾ ಫಂಡ  

ಇದು ಬಿಹ್ವರದಲಿಿ  ಆರಂಭಿಸಿದ ಶಾಲಾಧಾರಿತ್ ಕ್ರರ ಯಾ ಸಂಶೋಧ್ನೆ. ಆರಂಭದಲಿಿ  ನಾವು ಶಾಲಾ 

ಪಠಯ ಕರ ಮಗಳನುನ  ಅನುರಿ್ಷನ ಮಾಡಿದೆವು. ಕೋವಿಡ- ೧೯ ರ ಕಾರಣಕೆೆ  ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಿಚ ದಾಗ 

ಮಕೆಳಿಗೆ ಕಲಿಕಾ ಪೋಸಟ ್ ಕಾಡುಿಗಳನುನ  ಕಳಿಸಿ ಈ ಸನಿನ ವೇಶಕೆೆ  ಸಪ ಾಂದ್ಧಸಿದೆವು. ಇದು ಬಿಹ್ವರದಲಿಿ  

ಅನುರಿ್ಷನ ಮಾಡಿದ ನಾಲೆು  ವ್ಷ್ಿಗಳ ಯೋಜನೆ. ಇದು ಕ್ರಶೋರಿಯರ ಸಬಲಿೋಕರಣ ಆಧಾರಿತ್ 

ಮಾಗಿದಶಿನ ಮಾದರಿಯನುನ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವ್ ಪರ ಯತ್ನ  ಮಾಡಿತ್ತ. ಈ ಮಾಗಿದಶಿನ 

ಮಾದರಿಯು ನಾಯಕತ್ವ  ಮತ್ತು  ವಿಮಶಾಿತ್ೂ ಕ ಚಿಾಂತ್ನಾ ಕೌಶಲಯ ಗಳನುನ  ಚ್ಟುವ್ಟ್ಟಕೆಗಳ ಪರ ಕ್ರರ ಯ 

ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ  ಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಕರಿಸಿತ್ತ. ಇದು ಅವ್ರನುನ  ತ್ಮೂ  

ಬಗೆೆ ಇರುವ್ ದೃರ್ಷಟ ಯನುನ , ತ್ಮೂ  ಆಶೋತ್ು ರಗಳನ್ಮನ  ಪರಿೋಕ್ರಾ ಸಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರ ೋರೇಪಿಸಿ, 

ತ್ಮೂ , ತ್ಮೂ  ಕುಟುಾಂಬದವ್ರ, ತ್ಮೂ  ಸಮುದಾಯದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಕರ ಮ ಕೈಗೊಳುಳ ವಂತೆ 

ಪರ ೋತಾನ ಹಿಸಿತ್ತ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಒಾಂದು ನಿೋರ್ತ ಅಭಿಯಾನದ ಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಾಗಲಿ 

ತ್ನ್ಮೂ ಲಕ ನಿಯಮಿತ್ ಶಾಲಾ ಪಠಯ ಕರ ಮ ಮತ್ತು  ಕಲಿಕಾ ಅನುಸಂಧಾನದ್ಾಂದ್ಧಗೆ ಮಿಳಿತ್ವಾಗಲಿ 

ಎಾಂಬ ಆಶಯ ಈ ಮಾದರಿಯಲಿಿದೆ. 

ಕೋವಿಡ- ೧೯ ಆರೋಗಯ  ಸಂಕಷ್ಟ ದ ಕಾಲದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್್ ಅವ್ಧಿಯಲಿಿ  ನಾವು ದ್ಡ್  

ಪರ ಮಾಣಧ್ ದೂರವಾಣಿ ಸವೇಿ ಮೂಲಕ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನದ ಲಭಯ ತೆಯನುನ  ಅಳೆದು, 

ಲಾಕ್ ಡೌನ್್ ಸಂದಭಿದ ಅವ್ರ ಅನುಭವ್ಗಳನುನ  ಅರ್ಥಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಯರ್ತನ ಸಿದೆವು. ನಮೂ  

ಸವೆಿಯಲಿಿ  ೪೭% ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫೋನಿನ ಲಭಯ ತೆ ಇದು ರೆ ೩೧ % ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಾರ  

ಸಾೂ ಟ್ಿ  ಫೋನಿನ ಲಭಯ ತೆ ಇತ್ತು . ಈ ಸವೇಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂದರವ್ನುನ  ಎರ್ತು ತೊೋರಿಸಿತ್ತ. ಇದನುನ  

ಆಧ್ರಿಸಿ ನಾವು ಎಲಿಾ  ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು, ಹೆತ್ು ವ್ರು ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಕರನುನ  ತ್ಲುಪಬಲಿ  ದೂರ ಕಲಿಕಾ 

ಪಠಯ ಕರ ಮವ್ನುನ  ರೂಪಿಸಿದೆವು. ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಿಚ ದು  ಕಾರಣ ನಾವು ಪೋಸಟ ್ ಕಾಡುಿಗಳನುನ  

ಪಾರ ರ್ಥಮಿಕ ಸಂವ್ಹನ ಮತ್ತು  ಕಲಿಕಾ ಸಾಧ್ನವಾಗಿ ಬಳಸಿದೆವು 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/education/empowerment-based-mentoring-model-for-

adolescent-girls-action-research-in-bihar 

ಸಾಟ ಾ ಾಂಡಿ: http://cbps.in/wp-content/uploads/CBPS-and-Malala-Fund-Standee.jpg 

ತಾಳಿಕೆಯ ಶಾಲಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ನಿಮಾಿಣ- ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳು - ಕ್ರರ ಯಾ ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಎಾಂಬ ಪರ ತೆಯ ೋಕ 

ಪುಟವ್ನುನ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲಿಿ  ಸೃರ್ಷಟ ಸಲಾಯಿತ್ತ.  

ಈ ಕೆಳಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಪಟ್ಟಟ ಯಲಿಿ  ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ರ್ತಯಲಿಿ  ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಗಿ ತಾಳಿಕೆಯ ಶಾಲಾ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ನಿಮಾಿಣದ ಟೂಲ್ ಕ್ರಟ್, ಪೋಸಟ ್ ಕಾಡಿಿನಂಥಾ ಬೋಧ್ನೆ- ಕಲಿಕಾ ವ್ಸುು ಗಳು, 

ನಮೂ  ಎಲಿಾ  ಸಂಶೋಧ್ನಾ ವ್ರದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು  ಸಾಕ್ಷಯ  ಚಿತ್ರ ಗಳಿವೆ.  ಈ ಎಲಿಾ  

ಸಂಪನ್ಮೂ ಲಗಳನುನ  ಮೇಲೆಾಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಅನುರಿ್ಷನದ ಅವ್ಧಿಯಲಿಿ  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

 ಅಧಾ ಯನದ ವಿವರ: http://cbps.in/publications/action-research-for-building-resilient-

school-systems-resources 

http://cbps.in/education/empowerment-based-mentoring-model-for-adolescent-girls-action-research-in-bihar
http://cbps.in/education/empowerment-based-mentoring-model-for-adolescent-girls-action-research-in-bihar
http://cbps.in/education/empowerment-based-mentoring-model-for-adolescent-girls-action-research-in-bihar
http://cbps.in/education/empowerment-based-mentoring-model-for-adolescent-girls-action-research-in-bihar
http://cbps.in/wp-content/uploads/CBPS-and-Malala-Fund-Standee.jpg
http://cbps.in/publications/action-research-for-building-resilient-school-systems-resources
http://cbps.in/publications/action-research-for-building-resilient-school-systems-resources
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ಕೋಷ್ಟ ಕ 5: ಕ್ರಶೋರಿಯರ ಸಬಲ್ಲೋಕರಣ ಆಧಾರಿತ್ ರ್ಮಗಿದಶಿನ ರ್ಮದರಿ: ಬಿಹಾರದ 

ಕ್ರರ ಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ 

 ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ   ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿಗಳು 

 ಸಾಕ್ಷಾ  ಚಿತ್ರ  Documentary-You 

have got Mail – Chitthi Aayi Hai 
https://www.youtube.com/watch?v=ctNEwfTrjt0&t=8s 

ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ರ್ತಯಲಿಿ  

ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಗಿ ತಾಳಿಕೆಯ ಶಾಲಾ 

ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ನಿಮಾಿಣದ ಟೂಲ್ 

ಕ್ರಟ್  

http://cbps.in/wp-content/uploads/Building-resilient-

school-systems-for-comprehensive-response-to-

educ.pdf 

 ಬಿಹ್ವರ್್ ಮಾಗಿದಶಿನಾ 

ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮ 

ಮೌಲಯ ಮಾಪನಾ ವ್ರದ್ಧಗಳು 

ಮೂಲ ಸಾರಾಂಶ: English Version1  Hindi 

Version2 

ಅಾಂತ್ಮ ಸಾಲ್ಲನ ವರದಿ:English version3 

 The WIRE ಪರ್ತರ ಕೆಯಲಿಿ  ಕೆಳಕಂಡ 

ಲೇಖ್ನ ಪರ ಕಟವಾಯಿತ್ತ: Wire 

titled ‘What a Survey of Children 

in Bihar Revealed About Online 

Schooling’ 

https://thewire.in/education/online-school-education 

 ಅಾಂಚಿಗೆ ಸರಿದ ಮಕೆಳ ಜಿೋವ್ನ 

ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ-

೧೯ ಪರ ಭಾವ್. ಐದು ರಾಜಯ ಗಳ 

ಅಧ್ಯ ಯನ  

ವರದಿ: http://cbps.in/wp-content/uploads/Report-

Final-1.pdf 

ರರ್ಷಟ ರ ೋಯ ನಿೋತ್ ಸಂಕಿೆೋಪ:http://cbps.in/wp-

content/uploads/National-Policy-Brief-1.pdf 

ನಿೋತ್ ಸಂಕಿೆೋಪ: http://cbps.in/wp-

content/uploads/Bihar-Policy-Brief-1.pdf 

ನಿೋತ್ ಸಂಕಿೆೋಪ: http://cbps.in/wp-

content/uploads/Assam-Policy-Brief.pdf 

ನಿೋತ್ ಸಂಕಿೆೋಪ: http://cbps.in/wp-content/uploads/UP-

Policy-Brief-1.pdf 

ಕೋವಿಡ-೧೯ರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು  

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ದ 

ಪರ ಭಾವ್- ಅಾಂಚಿನ ನೋಟ  

ಕ್ರರು ವರದಿ:http://cbps.in/wp-content/uploads/The-

Effect-of-the-Covid-19-Pandemic-and-Economic-

Distress-on-Education-A-View-from-the-Margins.pdf 

ವೆಬ್ನಾ ನಿ ರೆಕಡಿಿಾಂಗ್: 

https://www.youtube.com/watch?v=AKDd-

rkIqbE&t=131s 

 
1http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-Baseline-Summary-Report_Final.pdf 
2http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-BaselineReport-Summary-Hindi.pdf 
3http://cbps.in/wp-content/uploads/Bihar-Mentorship-Project_Endline-Report_Final-25-March-

2022.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=ctNEwfTrjt0&t=8s
http://cbps.in/wp-content/uploads/Building-resilient-school-systems-for-comprehensive-response-to-educ.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Building-resilient-school-systems-for-comprehensive-response-to-educ.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Building-resilient-school-systems-for-comprehensive-response-to-educ.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-Baseline-Summary-Report_Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-BaselineReport-Summary-Hindi.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-BaselineReport-Summary-Hindi.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Bihar-Mentorship-Project_Endline-Report_Final-25-March-2022.pdf
https://thewire.in/education/online-school-education
http://cbps.in/wp-content/uploads/Report-Final-1.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Report-Final-1.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/National-Policy-Brief-1.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/National-Policy-Brief-1.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Bihar-Policy-Brief-1.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Bihar-Policy-Brief-1.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Assam-Policy-Brief.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Assam-Policy-Brief.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/UP-Policy-Brief-1.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/UP-Policy-Brief-1.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/The-Effect-of-the-Covid-19-Pandemic-and-Economic-Distress-on-Education-A-View-from-the-Margins.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/The-Effect-of-the-Covid-19-Pandemic-and-Economic-Distress-on-Education-A-View-from-the-Margins.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/The-Effect-of-the-Covid-19-Pandemic-and-Economic-Distress-on-Education-A-View-from-the-Margins.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AKDd-rkIqbE&t=131s
https://www.youtube.com/watch?v=AKDd-rkIqbE&t=131s
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-Baseline-Summary-Report_Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-BaselineReport-Summary-Hindi.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Bihar-Mentorship-Project_Endline-Report_Final-25-March-2022.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Bihar-Mentorship-Project_Endline-Report_Final-25-March-2022.pdf


 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ೨೦೨೧-೨೨    

31 | P a g e  
 

 

 ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ   ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿಗಳು 

ಪತ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ- ಪೋಸಟ ್ 

ಕಾಡಿ- ಸಂಪೂಣಿ ಪಟ್ಟಟ  L 

http://cbps.in/wp-content/uploads/Learning-through-

Letters-Postcards-Complete-Pack_compressed.pdf 

ಪತ್ರ ಗಳ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆ ನಮೂ  

ಕೋವಿಡ್ ಸಪ ಾಂದನಾ 

ಮಧ್ಯ ಪರ ವೇಶದ ಕುರಿತ್ತ ಪರ ಸುು ರ್ತ  

http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-learning-

through-letter-Presentation-Patana-JJ-Jan2021-.pdf 

 ತ್ರಗರ್ತಯ ಪಠಯ  
ವರದಿ: http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-

InClassModule.pdf 

 ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಮೂ ಟಗಳ ವ್ರದ್ಧಗಳು  

Orientation Workshop for Teachers4 

Critical thinking Workshop for Teachers5 

Covid Response Workshop for Teachers6 

Education in Emergency – In-Person Workshop for 

Teachers7 

Education in Emergency – Blended Workshop for 

Teachers8 

ಕೋವಿಡ- ೧೯ಕೆೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ನಿೋರ್ತ ದಾಖ್ಲೆಗಳ ಪರಾಮಶೆಿ.  

http://cbps.in/wp-content/uploads/A-Review-of-

Government-Notifications-on-COVID-protocols-and-

child-entitlements_Consolidated_CBPS.pdf 

 ‘Developing Mentoring 

Approaches for Transformative 

Education: Context and 

Challenges’ ಎಾಂಬ  ಲೇಖ್ನ 

‘Transformative Education: 

Meanings and Policy 

Implications’. ನಲಿಿ  

ಪರ ಕಟವಾಯಿತ್ತ. ಇದನುನ  

the Global Campaign for 

Education. ಪರ ಕಾಶಿಸಿತ್ತ. 

http://cbps.in/wp-content/uploads/Transformative-

Education-Meanings-and-Policy-Implications-Final-

141221.pdf 

 ಬಿಹ್ವರ್್ ಮಾಗಿದಶಿನ 

ಯೋಜನೆ  

ವರದಿ:http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-

ResearchReport-Final.pdf 

 

 
4http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-OrientationWorkshop.pdf 
5http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-TeacherTraining-CriticalThinking.pdf 
6http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-TeacherTraining-CovidResponse.pdf 
7http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-In-Person-EiE-Workshop.pdf 
8http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-TeacherTraining-EiE-Report.pdf 

http://cbps.in/wp-content/uploads/Learning-through-Letters-Postcards-Complete-Pack_compressed.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Learning-through-Letters-Postcards-Complete-Pack_compressed.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-learning-through-letter-Presentation-Patana-JJ-Jan2021-.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-learning-through-letter-Presentation-Patana-JJ-Jan2021-.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-InClassModule.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-InClassModule.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-OrientationWorkshop.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-TeacherTraining-CriticalThinking.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-TeacherTraining-CovidResponse.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-In-Person-EiE-Workshop.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-In-Person-EiE-Workshop.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-TeacherTraining-EiE-Report.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-TeacherTraining-EiE-Report.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/A-Review-of-Government-Notifications-on-COVID-protocols-and-child-entitlements_Consolidated_CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/A-Review-of-Government-Notifications-on-COVID-protocols-and-child-entitlements_Consolidated_CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/A-Review-of-Government-Notifications-on-COVID-protocols-and-child-entitlements_Consolidated_CBPS.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Transformative-Education-Meanings-and-Policy-Implications-Final-141221.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Transformative-Education-Meanings-and-Policy-Implications-Final-141221.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Transformative-Education-Meanings-and-Policy-Implications-Final-141221.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-ResearchReport-Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-ResearchReport-Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-OrientationWorkshop.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-TeacherTraining-CriticalThinking.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-TeacherTraining-CovidResponse.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-In-Person-EiE-Workshop.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/BMP-TeacherTraining-EiE-Report.pdf
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ಕೋಷ್ಟ ಕ 6:  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು (೨೦೨೧-೨೦೨೨):  ಒಾಂದು 

ಸಂಕಿ್ರ ಪು  ನೋಟ 

ಕರ ಮ 

ಸಂಖೆಾ  
ಅಧಾ ಯನದ ಹೆಸರು  

ಅನುದಾನದ 

ಮೊತ್ು   

(ರೂಪಾಯಿಗ

ಳಲ್ಲಲ ) 

 ಅವಧಿ 

 

ಪಾರ ಯೋಜಕ

ರು 

೧ 

 ಕನಾಿಟಕದ ತೃರ್ತೋಯ ವ್ಲಯ 

ಹ್ವಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಾ ೋತ್ರ ಗಳ ವೆಚ್ಚ ದ 

ಗುಣಿತ್ ಪರಿಣಾಮದ ಅಾಂದಾಜು 

 

೪೬, ೦೦,೦೦೦ 

ಜುಲೈ 

೨೦೧೮ 

ರಿಾಂದ 

ಜೂನ್್ 

೨೦೨೧ 

 ಆರ್ಥಿಕ್ಇಲಾಖೆ,್

ಕನಾಿಟಕ್ 

೨ 

ಅಧ್ಯ ಯನದ ಅಾಂರ್ತಮ ಅವ್ಧಿಯ 

ಅವ್ಲೋಕನ– ಬಿಲ್ಿ ಾಂಗ್ ಸ್ಥಟ ೋಕನ , 

ಗುಣಮಟಟ ವ್ನುನ  ಬಲಪಡಿಸುವುದು: 

ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಿ  

ನಿರಂತ್ರ ಮಧ್ಯ ಸೆಿ ಕೆಗಳು. 

೪, ೦೦,೦೦೦ 

ಫೆಬರ ವ್ರಿ 

೨೦೨೧ 

ರಿಾಂದ 

ಎಪಿರ ಲ್  

೨೦೨೧ 

 ನಿರಂತ್ರ್ಟರ ಸಟ ್  

೩ 

ನೈಮಿಲಯ   ಮತ್ತು  ಘನತಾಯ ಜಯ  

ನಿವ್ಿಹಣಾ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಗರ 

ಸೆ ಳಿೋಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಸಾಾಂಸೆಿ ಕ ನಕಾಶೆ 

 

೨೧, ೬೬, ೨೫೦ 

ಆಗಸಟ ್ 

೨೦೨೦ 

ರಿಾಂದ  

ಜೂನ್್  

೨೦೨೧ 

ಇಾಂಟರ್ 

ನಾಯ ಷ್ನಲ 

ಬಜೆಟ 

ಪಾಟ೯ನರ್ ಶಿಪ 

(ಐಬಿಪಿ) 

೪ 

ಛರ್ತು ೋಸಗಡ ರಾಜಯ ದ  ಸೆ್ಥಲ 

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ  ಕೋವಿಡ-೧೯ರ 

ಪರ ಭಾವ್ ಹ್ವಗೂ  ಛರ್ತು ೋಸಗಡ ರಾಜಯ ಕೆೆ  

ಸಪ ಾಂದನಶಿೋಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ   ಹಣಕಾಸು 

ಮಾದರಿ 

೨೫, ೯೨, ೮೮೦ 

ಅಕಟ ೋಬರ್್  

೨೦೨೦ 

ರಿಾಂದ 

ಜೂನ್್  

೨೦೨೧ 

 ಯುನಿಸ್ಥಫ್್

ಛರ್ತು ೋಸ್್ಗಢ್ 

೫ 

ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  

ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾನ ತ್ಕೋತ್ು ರ ಪದವಿಯ 

ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ 

೧೨, ೫೬, ೬೪೦ 

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್್ 

೨೦೨೦ 

ರಿಾಂದ  

ಆಗಸಟ ್ 

೨೦೨೧ 

 ಥಾಕೂರ್್ 

ಫಾಯ ಮಿಲಿ 

ಫಾಂಡೇಶನ್ 

೬ 

ಈಶಾನಯ  ರಾಜಯ ಗಳಿಗೆ ಪರ ತೆಯ ೋಕ 

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಆರೋಗಯ  ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧ 

ಅಗತ್ಯ  ವಿದೆಯೇ? - ಒಾಂದು ಅಧ್ಯ ಯನ 

೧೬, ೦೧, ೬೦೦ 

ಮಾಚ್್ಿ  

೨೦೨೧ 

ರಿಾಂದ  

ನವಂಬರ್್  

೨೦೨೧ 

ಥಾಕೂರ್್ 

ಫಾಯ ಮಿಲಿ 

ಫಾಂಡೇಶನ್ 

೭ 

ಕ್ರಶೋರಿಯರ ಸಬಲಿೋಕರಣ ಆಧಾರಿತ್  

ಮಾಗಿದಶಿನ ಮಾದರಿ: ಬಿಹ್ವರದ 

ಕ್ರರ ಯಾ ಸಂಶೋಧ್ನೆ 

೧, ೭೭, 

೬೦,೦೦೦ 

ಎಪಿರ ಲ್  

೨೦೧೮ 

ರಿಾಂದ 

ಮಾಚ್್ಿ    

೨೦೨೨ 

 ಮಲಾಲಾ್ನಿಧಿ್ 
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೪.೦. ಸಾಮರ್ಥಾ ಿ ವೃದಿಿ  ಕಮೂ ಟಗಳು  

➢  ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಯುನಿಸ್ಥಫ  ಛತ್ು ೋಸಗಢದ ಸಹಯೋಗದಾಂದಿಗೆ, ಛತ್ು ೋಸಗಢದ 

ಸರಕರಿ ಅಧಿಕರಿಗಳಿಗೆ: ಮಕಕ ಳ ಬಜೆಟ- ಪರಿಕಲಪ ನೆ, ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮತ್ತು  ವಿಶ್ಲ ೋಷ್ನೆʼ 

ಕುರಿತ್ತ ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ  ೧೫-೧೧, ೨೦೨೧ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಮೂ ಟವನುಾ  

ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತ. 
 

ಯುನಿಸ್ಥಫ ಛರ್ತು ೋಸ್ಗಢದ ಸಹಯೋಗದ್ಾಂದ್ಧಗೆ ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ನ ಮಧುಸ್ಥಧ್ನ್ ಬಿ ವಿ 

ರಾವ್ ಮತ್ತು  ಶಿಬೋನಿ ಸುಾಂದರ್ ಅವ್ರು ರಾಯ್ಸ್್ಪುರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆವ್ರಣದಲಿಿ  

ಮೇಲಿನ ಕಾಯಾಿಗ್ರರವ್ನುನ  ನಡೆಸಿದರು. ಕಾಯಾಿಗ್ರರದಲಿಿ  ಸುಮಾರು ೨೦ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದುು  ಉತ್ು ಮ ಪರ ರ್ತಕ್ರರ ಯ ವ್ಯ ಕು ವಾಗಿದೆ. 
 

➢ ೨೦೨೧ರ ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ ೨೨ ರಂದು ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ಯಾ ದಲ್ಲಲ  ‘ಎ ಟ್ಟೋಚರ ಟ್ರ ೈನಿಾಂಗ್ 

ಟೂಲ ಕ್ರಟ ಫಾರ ಎಜುಕಶನ ಇನ ಎಮಜೆಿನಿನ ’ ಎಾಂಬ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯ ಒಾಂದು 

ದಿನದ ಕಯಾಿಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತ. 

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ರಬೇರ್ತ ಟೂಲೆಿಟ ಅನುನ  ಆಧ್ರಿಸಿ ತ್ತತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಅಾಂಶಗಳನುನ  ಚ್ಚಿಿಸುವುದು ಕಾಯಾಿಗ್ರರದ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿತ್ತು . ಕಾಯಾಿಗ್ರರವ್ನುನ  ಶಿರ ೋ 

ರ್ತರ ಪುರಾರಿ ಶರಣ್ (ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಿದಶಿಿ, ಬಿಹ್ವರ ಸಕಾಿರ) ಉದಾಾ ಟ್ಟಸಿದರು; ಇದನುನ  ಶಿರ ೋ 

ಸಂಜಯ್ಸ್ ಕುಮಾರ್ (ಹೆಚುಚ ವ್ರಿ ಮುಖ್ಯ  ಕಾಯಿದಶಿಿ, ಬಿಹ್ವರ ಸಕಾಿರ), ಡಾ 

ಬಿನೋದಾನಂದ್ ಝಾ (ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇರ್ತ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದಿಶಕರು, 

ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇರ್ತ), ಶಿರ ೋಮರ್ತ ಕ್ರರಣ್ ಕುಮಾರಿ (ರಾಜಯ  ಕಾಯಿಕರ ಮ ಅಧಿಕಾರಿ, 

ಗುಣಮಟಟ ), ಶಿರ ೋ ಸೈಯದ್ ಅವ್ರು ಸಹ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಮೊಯಿನ್ (ಯುನಿಸ್ಥಫ), ಮತ್ತು  

ಏಷ್ಯ ನ್ ಡೆವ್ಲಪ್ಮ್ಮಾಂಟ ರಿಸಚ್ಿ ಇನ್್ಸಿಟ ಟೂಯ ಟ ಮತ್ತು  ದ್ಧೋಕಾಾ  ಫಾಂಡೇಶನ್್ನ 

ಪರ ರ್ತನಿಧಿಗಳು. 

ಕಾಯಾಿಗ್ರರವು ತ್ತತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿವಿಧ್ ಅಾಂಶಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಸ್ಥಷ್ನ್್ಗಳನುನ  ಒಳಗೊಾಂಡಿತ್ತು  

ಮತ್ತು  ದೂರಶಿಕ್ಷಣದ ಯಶಸಿನ ಗೆ ನಿಣಾಿಯಕ ತ್ತ್ವ ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಕು ಚೆಲಿುತ್ು ದೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕೆೆ  

ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ರ್ತಯಲಿಿ  ಏನು ಭಿನನ ವಾಗಿದೆ, ಆನ್್ಲೈನ್ ಅರ್ಥವಾ ಆಫ್ಲೈನ್್ನಲಿಿ  

ವಿಮಶಾಿತ್ೂ ಕ ಚಿಾಂತ್ನೆಯ ಬಗೆೆ  ಸಪ ಾಂದ್ಧಸುವ್ ಶಿಕ್ಷಣಶಾಸು ರ. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

ಕಮೂ ಟದ ಚಿತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: :http://cbps.in/publications/galleria?gallery=cbps-

organised-a-one-day-workshop-titled-a-teacher-training-toolkit-for-education-in-

emergencies-on-22-september-2021-in-patna-bihar#main-album 

➢ ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಲಂರ್ಚ ಟೈಮ್ ಸಿೋರಿೋಸ 

ಈ ವ್ಷ್ಿ ನಾವು ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನ ಜನರಿಾಂದ ಲಂಚ್್ಟೈಮ್ ಸರಣಿಯನುನ  ಪಾರ ರಂಭಿಸಿದೆು ೋವೆ, ಅಲಿಿ  

ನಮೂ  ತಂಡದ ಸದಸಯ ರು ಊಟದ ಸಮಯದಲಿಿ  ಅವ್ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಆಸಕ್ರು ಗಳು ಅರ್ಥವಾ 

ಅವ್ರ ಪರ ಸುು ತ್ ಕೆಲಸದ ಬಗೆೆ  ಸಣು  ಮಾತ್ತಕತೆಗಳನುನ  ನಿೋಡುತಾು ರೆ. 

http://cbps.in/publications/galleria?gallery=cbps-organised-a-one-day-workshop-titled-a-teacher-training-toolkit-for-education-in-emergencies-on-22-september-2021-in-patna-bihar#main-album
http://cbps.in/publications/galleria?gallery=cbps-organised-a-one-day-workshop-titled-a-teacher-training-toolkit-for-education-in-emergencies-on-22-september-2021-in-patna-bihar#main-album
http://cbps.in/publications/galleria?gallery=cbps-organised-a-one-day-workshop-titled-a-teacher-training-toolkit-for-education-in-emergencies-on-22-september-2021-in-patna-bihar#main-album


 ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ೨೦೨೧-೨೨    

35 | P a g e  
 

 

ಡಾ ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರು ೨೪ ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ್ ೨೦೨೨ ರಂದು ಭಾಷ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯ 

ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ಮಾತ್ನಾಡಿದರು. ಇದು ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು  ಮುಾಂಬರುವ್ 

ಪರ ಕಟಣೆಯನುನ  ಆಧ್ರಿಸಿದೆ 'ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಾ ಗಿ ಬೋಧ್ನಾ ಮಾಧ್ಯ ಮವ್ನುನ  ಆರಿಸುವುದು: 

ತ್ಪುಪ ಗಳನುನ  ಪರ ಶಿನ ಸುವ್ ಮತ್ತು  ಉದೆು ೋಶಗಳನುನ  ಸಂಪಕ್ರಿಸುವ್ ಸಂದಭಿ'. 
 

➢ ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಅಕಟ ೋಬರ  ೨೧-೨೨, ೨೦೨೧ರಂದು ಹೈದರಬ್ನದ  ನ ಟ್ಟಐಎಸಎಸ 

ವಿದಾಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಜೆಟ  ಕುರಿತ್ಸ್ದ ಆನ  ಲೈನ  ಕಮೂ ಟವನುಾ  

ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತ. 

ಸರಕಾರಿ ಬಜೆಟುಗಳ ರಹಸಯ  ಭೇದನ-ಬಜೆಟ್ ಪರಿಕಿಪನೆ, ಪರ ಕ್ರರ ಯ, ವಿಶಿೆೋಷ್ನೆ, ಹ್ವಗೂ ವ್ಕಾಲತ್ತು ʼ 

ಕುರಿತ್ತ ಆನ್್ ಲೈನ್್ ಕಮೂ ಟವಾಂದನುನ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಹೈದರಾಬ್ಲದ್ಧನ TISS ಸಂಸ್ಥು ಯ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ 

ನಿೋರ್ತ ಸಾನ ತ್ಕೋತ್ು ರ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು . 

 ಮಧುಸ್ಥದನ್್ ರಾವ್್ ಬಿ.ವಿ. ಸುಸಿೂ ತಾ ಎಾಂ.ವಿ. ಹ್ವಗೂ ಶಿಬೋನಿ ಸುಾಂದರ್್ ಈ ಕಮೂ ಟವ್ನುನ  

ನಡೆಸಿ ಕಟಟ ರು. ಕಮೂ ಟದಲಿಿ  ಬಜೆಟ್ ಪರಿಕಲಪ ನೆ, ಬಜೆಟ್ ಪರ ಕ್ರರ ಯ, ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ ಹ್ವಗೂ 

ವ್ಕಾಲತ್ತು ಗಳ ಕುರಿತ್ತ ಚ್ಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ಕಮೂ ಟವ್ನುನ  ಎಾಂಟು ಪುಟಟ  ಗೊೋರಿ್ಷ ಗಳಾಗಿ 

ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಚ್ಚೆಿ ಮತ್ತು  ಸಮಗರ  ಪರಾಮಶೆಿಯೂ ಕನೆಗೆ ಇತ್ತು . ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು 

ಗಮನಾಹಿ ಸಂಕೆಯ ಯಲಿಿ  ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದು ರು.   

 

➢ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ ೧೩ರಿಾಂದ ೧೭ ರ ವರೆಗೆ  ೨೦೨೧ ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ತ್ಯಲ್ಲಲ  ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತಂತೆ 

ಆನ  ಲೈನ  ಶಿಕ್ಷಕರ ತ್ರಬೇತ್ ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು .  

 ಬಿಹ್ವರ್್ ಮಾಗಿದಶಿನ ಯೋಜನೆಯ (ಬಿಹ್ವರ್ ಮ್ಮಾಂಟೋಶಿಿಪ ಪಾರ ಜೆಕಟ  (ಬಿಎಾಂಪಿ)) 

ಅಾಂಗವಾಗಿ ಒಾಂಭತ್ತು  ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ “ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ರ್ತಯಲಿಿ  ಶಿಕ್ಷಣ ಎಾಂಬ ಐದು 

ದ್ಧನಗಳ ಆನ್್ ಲೈನ್್ ತ್ರಬೇರ್ತ ಕಮೂ ಟ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ರ್ತಯ ಸಂದಭಿಗಳಲಿಿ  

ಹೇಗೆ ಸಪ ಾಂದ್ಧಸಬೇಕು, ಮಕೆಳಿಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ  ಅಾಂಚಿಗೆ ಸರಿದ ವ್ಗಿಗಳ ಮಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಮುಾಂದುವ್ರಿಕೆ ಹೇಗೆ? ಎಾಂಬ ಬಗೆೆ  ತ್ರಬೇರ್ತ ನಿೋಡುವುದು ಕಮೂ ಟದ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿತ್ತು  

ಹಲವಾರು ವಿಷ್ಯಗಳನುನ - ಶಾಲಾ ವಾತಾವ್ರಣದಲಿಿ  ಇರುವ್ ಸಂಪನ್ಮೂ ಲ ಮರ್ತು ತ್ರ 

ತೊಡಕುಗಳು, ಮುಕು  ಮತ್ತು  ದೂರ ಕಲಿಕೆಯ ತ್ತ್ವ ಗಳು, ಅನುಭವ್ ಮತ್ತು  ಕ್ರರ ಯಾ ಕರ ೋಢೋಕರಣದ 

ಚೌಕಟುಟ  (ಎಕ್ರನ ಪ ೋರಿಯನ್ನ -ರೆಫಿೆ ಕ್ಷನ್-ಆಕ್ಷನ್-ಕಾಾಂಸೊೋಲಿದಶನ್ (ಇಆರ್ ಏಸಿ)) ಈ ಕಮೂ ಟದಲಿಿ  

ಚ್ಚಿಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಾಧಾರಿತ್ ಸಾಧ್ನಗಳಾದ ಗೂಗಲ್, ಜೂಾಂ ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ಮನ  

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಮತ್ತು  ತ್ರಬೇರ್ತ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದಿಶಕರಾದ 

ಡಾ. ವಿನೋದಾನಂದ್್ ಝಾ ಈ ಕಮೂ ಟದ ಮುಕಾು ಯ ಸಮಾರಂಭದಲಿಿ  ಹ್ವಜರಿದು ರು. 

ತ್ತತ್ತಿಪರಿಸೆಿ ರ್ತಯ ಸಂದಭಿಗಳನುನ  ಎದುರಿಸುವ್ ಶಾಲಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥ  ನಿಮಾಿಣಕೆೆ  ಇಾಂಥಾ 

ತ್ರಬೇರ್ತಗಳು ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯ  ಎಾಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಶಾಲೆ ಮುಚಿಚ ದಾಗಲ್ಲ ಮಕೆಳ ಕಲಿಕೆ ಬಗೆೆ  

ಶಿಕ್ಷಕರು ತೊೋರಿದ ಪರ ಯತ್ನ ಗಳನುನ  ಅವ್ರು ಪರ ಶಂಸಿಸಿದರು.  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

ಕಮೂ ಟದ ಚಿತ್ರ ಗಳ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: :http://cbps.in/publications/galleria?gallery=cbps-

organised-an-online-teachers-training-workshop-on-education-in-emergency-from-13-

december-to-17-december-2021#main-album 

 

http://cbps.in/education/empowerment-based-mentoring-model-for-adolescent-girls-action-research-in-bihar
http://cbps.in/publications/galleria?gallery=cbps-organised-an-online-teachers-training-workshop-on-education-in-emergency-from-13-december-to-17-december-2021#main-album
http://cbps.in/publications/galleria?gallery=cbps-organised-an-online-teachers-training-workshop-on-education-in-emergency-from-13-december-to-17-december-2021#main-album
http://cbps.in/publications/galleria?gallery=cbps-organised-an-online-teachers-training-workshop-on-education-in-emergency-from-13-december-to-17-december-2021#main-album
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೫.೦.  ಆಹಾವ ನಿತ್   ಮತ್ತು  ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರರಣದಲ್ಲಲ  ಮಂಡಿತ್ವಾದ 

ಪರ ಬಂಧಗಳು  

೫.೧.  ಉಪನ್ಯಾ ಸಗಳು 

➢ ಆಗಸಟ   ೧೨, ೨೦೨೧ರಂದು ಡಾ. ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಈ-ಕಾಂತ್ಗೊೋ, ಕೆರ ೈಸಟ  (ಡಿೋಮ್ಡ  ಟು ಬಿ 

ಯೂನಿವಸಿಿಟ್ಟ), ಬ್ನಾ ಾಂಗಲೋರ ನ ಉದಾಾ ಟನ್ಯ ಭಾಷ್ಣ ರ್ಮಡಲು 

ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು . 

 ಆಗಸಟ ್ ೧೨, ೨೦೨೧ರಂದು ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಅವ್ರನುನ  ಈ-ಕಾಾಂತ್ಗೊೋ, ಕೆರ ೈಸಟ  (ಡಿೋಮ್್  ಟು 

ಬಿ ಯೂನಿವ್ಸಿಿಟ್ಟ), ಬ್ಲಯ ಾಂಗಲೋರ್ ನ ಉದಾಾ ಟನಾ ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಲು 

ಆಹ್ವವ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಉದಾಾ ಟನಾ ಉಪನಾಯ ಸದ ವಿಷ್ಯ “ಅರ್ಥಿ ಶಾಸು ರ ಮತ್ತು  

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ನಿೋರ್ತ”  

.  

  ಚಿತ್ರ  9: ಕೆರ ೈಸಟ   ವಿ.ವಿ. ಯ ಅರ್ಥಿಶಾಸು ರ  ಸಂಘದ ಉದಾಾ ಟನ್ಯ ಭಾಷ್ಣದ ಪೋಸಟ ರ   

೫.೨.  ವಿಚಾರಸಂಕ್ರರಣದ ಮಂಡನೆಗಳು  

➢ ಸ್ಥಾಂಟರ ಫಾರ ಪಬಿಲ ಕ್ಸ ಪಾಲ್ಲಸಿ, ಇಾಂಡಿಯನ ಇನ ಸಿಟ ಟೂಾ ಟ ಆಫ ರ್ಮಾ ನೇಜ ಮಾಂಟ 

ಬಾಂಗಳೂರು ಸಾವಿಜನಿಕ ನಿೋತ್ ಮತ್ತು  ನಿವಿಹಣೆ ೨೦೨೧, ೨ ೩–೨ ೫ ಆಗಸಟ  ೨೦೨೧ 

ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದದ  XVI ಅಾಂತ್ರರ್ಷಟ ರ ೋಯ ಸಮೂ ೋಳನದಲ್ಲಲ  ಬಿಇಎಸ  ತಂಡವು 

ಪರ ಸುು ತ್ಪಡಿಸಿತ್ತ. 

ಕಾಯಿಕರ ಮ ಪಟ್ಟಟ ಯನುನ  ಇಲಿಿ  ಗಮನಿಸಬಹುದು  

 “ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಉದ್ಯ ೋಗ, ಮತ್ತು  ವೆಚ್ಚ ದ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಣಾಮದ್ಧಾಂದ ಕಲಿತ್ ಪಾಠಗಳು - 

ಸಾಮಾನಯ  ಎಳೆಗಳ ಅನೆವ ೋಷ್ಣೆ.”್ಎಾಂಬ ವಿಶೇಷ್ ಗೊೋರಿ್ಷಯಲಿಿ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ತಂಡ ಮೂರು 

ಪರ ಬಂಧ್ಗಳ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿತ್ತ. ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನಿರ್ದಿಶಕರಾದ ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಈ ಗೊೋರಿ್ಷಯ 

http://cbps.in/wp-content/uploads/CPP_XV_Conference_Schedule_0.pdf
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ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದು ರು ಪರ . ನರೇಾಂದರ ಪಾಣಿ (ಏನ್ಐಏಎಸ ಬಾಂಗಳೂರು) ಅವ್ರು ಮುಖ್ಯ  ಚ್ಚಾಿ 

ಸಂವಾದಕರಾಗಿ ಪಾಲೆಾಂಡಿದು ರು. ಈ ಗೊೋರಿ್ಷಯು ಆಗಸಟ ್ ೨೩, ಅಪರಾಹನ  ೨.೦೦ರಿಾಂದ ೩.೩೦ರ 

ವ್ರೆಗೆ ನಡೆಯಿತ್ತ.  (ಸಮಾನಾಾಂತ್ರ ಗೊೋರಿ್ಷ -೨)  

ಪರ ಬಂಧ್ಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು  ಮಂಡಿಸಿದವ್ರ ವಿವ್ರ ಹಿೋಗಿದೆ:  

೧) ಛರ್ತು ೋಸ್ಗಢದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಾಂಕಾರ ಮಿಕದ ಸೆ್ಥಲ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ ಪರ ಬಂಧ್ವ್ನುನ  

ಮಧುಸ್ಥದನ್.ಬಿ.ವಿ. ರಾವ್್ ಹ್ವಗೂ ಅಚ್ಲಾ ಯರೆಸಿೋಮ್ಮ ಮಂಡಿಸಿದರು.  

೨) ಕೋವಿಡ-೧೯ ನಂತ್ರದ ಬಾಂಗಳೂರಿನಲಿಿ  ವ್ಲಸ್ಥ ಕಾಮಿಿಕರ ವ್ಯ ಕ್ರು ಚಿತ್ರ  ಮತ್ತು  ಜಿೋವ್ನವ್ನುನ  

ಅನೆವ ೋರ್ಷಸುವುದು ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ಡಾ. ಅಚ್ಿನಾ ಪುರೋಹಿತ್್ ಮತ್ತು  ಸೌಮಾಯ  ಜೆ. ಪರ ಬಂಧ್ 

ಮಂಡಿಸಿದರು.  

೩) ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಮಕೆಳ ಮೇಲಿನ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಖ್ಚುಿ: ಕೋವಿಡ-೧೯ ಪೂವ್ಿ ಮತ್ತು  ನಂತ್ರದ 

ಮಾದರಿಗಳು ಕುರಿತ್ತ ಸುಸಿೂ ತಾ ಎಾಂ.ವಿ. ಶಿಬೋನಿ ಸುಾಂದರ್್ ಹ್ವಗೂ ಮಧುಸ್ಥದನ್ ಬಿ.ವಿ.  ರಾವ್್ 

ಪರ ಬಂಧ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.   

೪) ಆದಾಯ, ಅನೌಪಚಾರಿಕತೆ ಮತ್ತು  ಅಸೆಿ ರತೆ: ಕೋವಿಡ- ೧೯ ನಂತ್ರ ಭಾರರ್ತೋಯ 

ಕುಟುಾಂಬದಲಿಿನ ಬಡತ್ನವ್ನುನ  ಪರಿೋಕ್ರಾ ಸುವುದು ಕುರಿತ್ತ ಚೆನೆನ ೈನ ದಾವ ರಾ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಸಂಸೆ್ಥಯ 

ನಿರ್ಷಾಂತ್್ ಕುಮಾರ್್  ಹ್ವಗೂ ಅನುಪಮಾ ಕುಮಾರ್್ ಪರ ಬಂಧ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.  

ಡಾ ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರು ೨೪ ಆಗಸಟ  ೨೦೨೧ ರಂದು 'ಹಣಕಾಸು ಸೇಪಿಡೆ: ನಿೋರ್ತಗಳು, 

ನಾವಿೋನಯ ತೆ ಮತ್ತು  ಸವಾಲುಗಳು' ಎಾಂಬ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದು ರು. ಡಾ ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ 

ಅವ್ರು 'ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಎನ್್ಜಿಒವ್ನುನ  ನಿವ್ಿಹಿಸುವುದು: ನಿಮೂ  ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ತು  

ನೇತಾಡುವ್ ಬಿಗಿಯಾದ ಹಗೆದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವುದು!' ೨೫ ಆಗಸಟ  ೨೦೨೧ ರಂದು 'ನಿೋರ್ತ ೨: 

ರಾಜಕ್ರೋಯ, ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ದ ಸ್ಥಕ್ಷೂ ಗಳನುನ  ಅನೆವ ೋರ್ಷಸುವುದು' ಎಾಂಬ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯ 

ಅಧಿವೇಶನದಲಿಿ . ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುನ  ಡಾ ವಾಸಂರ್ತ ಶಿರ ೋನಿವಾಸನ್ (ಇಾಂಡಿಯನ್ 

ಇನಿನ ಟ ಟೂಯ ಟ ಆಫ ಮಾಯ ನೇಜೊ ಾಂಟ ಬಾಂಗಳೂರು) ವ್ಹಿಸಿದು ರು. 

➢ ಡಾ. ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಅವರು ಆಗಸಟ   ೨೪,೨೦೨೧ರಂದು ನಡೆದ , ‘‘ಫೈನ್ಯನಿನ ಯಲ 

ಇನ್ಮಕ ಲ ಷ್ನ: ಪೋಲ್ಲಸಿಸ, ಇನಾ ೋವೇಶನ & ಚಾಲೆಾಂಜನ ”  ಎಾಂಬ ಗೊೋರಿ್ಷ ಯ ಅಧಾ ಕ್ಷತೆ 

ವಹಿಸಿದದ ರು.  

 ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರು ಆಗಸಟ ್ ೨೫, ೨೦೨೧ರಂದು ‘ಎಸೊಪ ಿ ೋರಿಾಂಗ್ ದ್ಧ ನುಅನನ ಸ ಆ 

ಪಾಲಿಟ್ಟಕನ , ಇನಿನ ಟ ಟೂಯ ಷ್ನ್ನ  & ಗವ್ನಿನ್ನ ’.  ಕುರಿತಾದ ಗೊೋರಿ್ಷಯಲಿ್ಲ  ಪರ ಬಂಧ್ ಮಂಡಿಸಿದರು.  

ಅವ್ರ ಪರ ಬಂಧ್ದ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ “‘ಮಾಯ ನೇಜಿಾಂಗ್ ಆ ರಿಸಚ್ಿ ನಿಾಂಗೊ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯಾ: ವಾಕ್ರಾಂಗ್ ಆನ್ 

ಆ ಟೈಟ ರೋಪ ವಿಥ್ ಆ ಸವ್ಡಿ ಹ್ವಯ ಾಂಗಿಾಂಗ್ ಆನ್ ಯುವ್ರ್ ಹೆಡ!’. ಐಐಎಾಂ-ಬಿಯ ಡಾ. 

ವಾಸಂರ್ತ ಶಿರ ೋನಿವಾಸನ್್ ಗೊೋರಿ್ಷಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದು ರು. 

➢ ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ  ೧೬, ೨೦೨೧ರಂದು ನಡೆದ ವೆಬಿನ್ಯರ  ಸರಣಿಯಲ್ಲಲ  ಡಾ. ನಿವೇದಿತ್ಸ್ 

ಮನನ  ಪಾಾ ನೆಲ್ಲಸಟ   ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.  

 ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿಯನುನ  ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫಾರ್ ಕಾಯ ಟಲೈಸಿಾಂಗ್ ಚಾಂಜ, ಇಾಂಡಿಯನ್ ಇನ್್ಸಿಟ ಟೂಯ ಟ 

ಆಫ ಸೊೋಶಿಯಲ ಸವಿಿಸ, ರಾಾಂಚಿ, ಕೆನ ೋವಿಯರ್ ಇನ್್ಸಿಟ ಟೂಯ ಟ ಆಫ ಸೊೋಶಿಯಲ ಸವಿಿಸ 

ಮತ್ತು  ಸಕ್ಷಮಾ ಆಯೋಜಿಸಿದು ರು. 
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 ಚಿತ್ರ   10: ವೆಬಿನ್ಯರ  ಪೋಸಟ ರ  - ಇಾಂಪಾಾ ಕ್ಸಟ  ಆಫ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಮಾ ರೇಜ ಒನ ಲೈಫ 

ಚೊಯ್ಸ್ನ ನ  ಇನ ಯಂಗ್ ವಿಮನ ಇನ ಈಸಟ ನಿ ಇಾಂಡಿಯಾ 

➢ ಮಧುಸ್ಥದನ  ಬಿ.ವಿ. ರವ  ಮತ್ತು  ಶಿಬೋನಿ ಸುಾಂದರ  ಅವರು  ರ್ಮರ್ಚ ಿ  ೨೨, 

೨೦೨೨ರಂದು  ಸಿವಿಕ್ಸ  ಡೇಟ್ಯ ಲಾಾ ಬ್ನ   ಓಪನ ಗವನಿಮಾಂಟ ಡೇಟ್ಯ (ಓಜಿಡಿ) 

ಪಿಎಾಂಯು   ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಲ  ಸಂಗಟ್ಟಸಿದದ  ವೆಬಿನ್ಯರ  ನಲ್ಲಲ   ವಹಿಸಿದದ ರು.  
 

ಮಧುಸ್ಥಧ್ನ್ ಬಿ ವಿ ರಾವ್ ಮತ್ತು  ಶಿಬೋನಿ ಸುಾಂದರ್ ಅವ್ರು ಅಸಾನ ಾಂನಲಿಿ  ಮಕೆಳ 

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಗಳ ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತ್ದ ಮೇಲೆ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು 

ದತಾು ಾಂಶದ ಸಂಭಾವ್ಯ  ಪರ ಭಾವ್ದ ಕುರಿತ್ತ ಅಧ್ಯ ಯನವ್ನುನ  ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅಸಾನ ಾಂನಲಿಿ  

ಸಕಾಿರಿ ಡೇಟ್ಯ, ಡೇಟ್ಯ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು  ಮರುಬಳಕೆ, ಡೇಟ್ಯ-ಚಾಲಿತ್ ನಿಧಾಿರ-

ಮಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು  ಸಮುದಾಯ ನಿಮಾಿಣಕೆೆ  ಪರ ವೇಶವ್ನುನ  ಸುಧಾರಿಸಲು 

ಕಾಯಿವಿಧಾನಗಳನುನ  ಉತ್ು ಮವಾಗಿ ಅರ್ಥಿಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಇದು ಎರಡು ದ್ಧನಗಳ 

ಮಧ್ಯ ಸೆ ಗ್ರರರ ಸಮಾಲೋಚ್ನೆಯಾಗಿದೆ.  

 

 ಚಿತ್ರ   11: ಡೇಟ್ಯ ಡೈಲಾಗ್ನ  ಅಸಾನ ಾಂ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರರಣದ ಪೋಸಟ ರ   
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೫.೩. ವೆಬಿನ್ಯರ  ಗಳು ಮತ್ತು  ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರರಣಗಳು 

❖ ಎಪಿರ ಲ ೪, ೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದದ  ‘ಹಾಾ ಸ ಇಟ ಬಿೋನ ಆ ಇಯರ ಆಲೆರ ಡಿ? 

ಹೈಯರ ಎಜುಕಶನ ಆನೆಲ ೈನ’ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರರಣಕೆಕ  ಡಾ. ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಅವರನುಾ  

ಪಾಾ ನೆಲ್ಲಸ  ಆಗಿ ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  

ಎಪಿರ ಲ ೪, ೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದು  ‘ಹ್ವಯ ಸ ಇಟ ಬಿೋನ್ ಆ ಇಯರ್ ಆಲೆರ ಡಿ? 

ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆನಿೆ ೈನ್’ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರರಣಕೆೆ  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರನುನ  

ಪಾಯ ನೆಲಿಸಟ  ಆಗಿ ಆಹ್ವವ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು  ಇದು ಆನ್್ ಲೈನ್್ ಚ್ಚಾಿ ವೇದ್ಧಕೆಯ ೧೩ನೇ ಪಾಯ ನೆಲ್ 

ಚ್ಚೆಿಯಾಗಿತ್ತು . ಇದನುನ  ರ್ತರುವಾರೂರ್್ ನ ಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಯ ವಿಶವ ವಿದಾಯ ಲಯ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು .  

ಡಾ. ತ್ಮಿೂ  ರಾಜು (ಮುಖ್ಯ  ವಿಜಾಾ ನಿ, ಏನ್ಏಏಆರ್ ಎಾಂ, ಹೈದರಾಬ್ಲದ), ವಿಕಾರ ಾಂತ್್ ಯಾದವ್್ 

(ಪೋಸಟ ್ ಡಾಕಟ ೋರಲ್ ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್ ಬಯೋ ಮ್ಮಡಿಕಲ್ ಎಾಂಜಿನಿಯರಿಾಂಗ್್ ವಿಭಾಗ, ಯೇಲ್ 

ವಿವಿ.), ಕೆ. ಪರ ಹಿ್ವದ್್  ( ಯಂಗ್್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಫೆಲೋ, ಅಶೋಕಾ ವಿ.ವಿ.) ಸುರ್ತೋಥ್್  ಡೇ (ಜಿೋವ್ಶಾಸು ರ 

ವಿಭಾಗ, ಐಐಎಸಇಆರ್ ಪುಣೆ) ಸುಜಿನ್್ ಬ್ಲಬು (ಇರ್ತಹ್ವಸ ವಿಭಾಗ, ಮೌಾಂಟ್ ಕಾಮ್ಮಿಲ್ ಕಾಲೇಜು, 

ಬಾಂಗಳೂರು, ಶೂಭಶಿರ ೋ ರ್ದಶಿಕನ್್ (ವಿಜಾಾ ನ ಪತ್ರ ಕತೆಿ, ದ್ಧ ಹಿಾಂದೂ ಪರ್ತರ ಕೆ) ಇತ್ರ ಪಾಯ ನೆಲಿಸಟ ್ 

ಗಳಾಗಿದು ರು. ರಾಮ್್ ರಾಮಸಾವ ಮಿ ಐಐಟ್ಟಡಿ) ಗೊೋರಿ್ಷಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದು ರು. ಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಯ ವಿ.ವಿ. 

ರ್ತರುವಾರೂರ್್ ನ ಮಧುರಿಮಾ ಅವ್ರು ಗೊೋರಿ್ಷಯ ಸಮನವ ಯಕಾರರಾಗಿದು ರು.  

 ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

 ಈ ಪಾಯ ನೆಲ್ ಚ್ಚೆಿಯು ಇರ್ತು ೋಚೆಗೆ ಪರ ಕಟವಾದ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗೊೋಯಿಾಂಗ್ ಆನಿೆ ೈನ್: ದ್ಧ 

ಛಳೆಳ ಾಂಜಸ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಎಾಂಬ ಇ ಬುಕ್ ಆದಾರಿತ್ವಾಗಿತ್ತು . ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರು ಈ 

ಪುಸು ಕದ ಒಾಂದು ಅಧಾಯ ಯ ಬರೆದ್ಧದು ರು.  

 ಈ ಗೊೋರಿ್ಷ ಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.youtube.com/watch?v=2N1ZIF8mS8c 

 

ಚಿತ್ರ  12: “ ಹಾಾ ಸ ಇಟ ಬಿೋನ ಆ ಇಯರ ಆಲೆರ ಡಿ? ಹೈಯರ ಎಜುಕಶನ ಆನೆಲ ೈನ” 

ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ ಪೋಸಟ ರ   

https://www.ias.ac.in/public/Resources/Other_Publications/e-Publications/014/Higher-Education-Going-Online.pdf
https://www.ias.ac.in/public/Resources/Other_Publications/e-Publications/014/Higher-Education-Going-Online.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2N1ZIF8mS8c
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➢ ಎಪಿರ ಲ  ೧೫, ೨೦೨೧ರಂದು ಪರ ರ್ಥಮ್  ಆಯೋಜಿಸಿದದ  ‘ದಿ ಕಸಟ  ಆ ಕವ ಲ್ಲಟ್ಟ 

ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲಿ್ಧ ದ ಕರ ಅಾಂಡ್ ಎಜುಕಶನʼ ಎಾಂಬ ವೆಬಿನ್ಯರ  ಗೆ ಡಾ. 

ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಒಬಬ  ಪಾ ನೆಲ್ಲಸಟ   ಆಗಿ ಆಹಾವ ನಿತ್ರಗಿದದ ರು.  

ಎಪಿರ ಲ್ ೧೫, ೨೦೨೧ರಂದು ಪರ ರ್ಥಮ್್ ಆಯೋಜಿಸಿದು  ‘ದ್ಧ ಕಾಸಟ  ಆ ಕಾವ ಲಿಟ್ಟ ಅಲಿಿ 

ಚಿಲಿ್ಲದ್ ಕೇರ್ ಅಾಂಡ ಎಜುಕೇಶನ್ʼ ಎಾಂಬ ವೆಬಿನಾರ್್ ಗೆ ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಒಬಬ  

ಪಯ ನೆಲಿಸಟ ್ ಆಗಿ ಆಹ್ವವ ನಿತ್ರಾಗಿದು ರು ಇದು ಮಾಸಿಕ ವೆಬಿನಾರ್್ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು . 

ಶುಭಾರ  ಚ್ಟಜಿಿ (ವಿಕರ ಮ್್ ಶಿಲಾ) ಹ್ವಗೂ ಯಾಮಿನಿ ಐಯರ್್ (ನಿೋರ್ತ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಕೇಾಂದರ ) 

ಇತ್ರ ಪಾಯ ನೆಲಿಸಟ ್ ಗಳಾಗಿದು ರು. ಸುನಿಶಾ ಅಹುಜಾ (ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ಗೊೋರಿ್ಷಯನುನ  

ನಡೆಸಿಕಟಟ ರು.  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

ಗೊೋರಿ್ಷ ಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ:  https://www.youtube.com/watch?v=gj-Ull8ggxQ 

 

ಚಿತ್ರ  13: ದಿ ಕಸಟ  ಆ ಕವ ಲ್ಲಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಲಿ್ಧ ದ ಕರ ಅಾಂಡ್ ಎಜುಕಶನ 

ವೆಬಿನ್ಯರ  ಪೋಸಟ ರ   

➢    ಏಪಿರ ಲ  ೨೬, ೨೦೨೧ರಂದು ಸಿಐಇಎಸ ಆಯೋಜಿಸಿದದ , ‘ಕ್ರರ ಟ್ಟಕಲ ರೆಫ್ಲಲ ಕ್ಷನನ  

ಆನ ಪಬಿಲ ಕ್ಸ ಪ್ರ ೈವೇಟ ಪಟ್ಾ ಿರ್ಷಿಪ್ಸನ ’ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಚಾರಸಂಕ್ರರಣಕೆಕ  ಡಾ. 

ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಚಚಾಿ ಸಂವಾದಕರಗಿ ಆಹಾವ ನಿತ್ರಗಿದದ ರು. 

 ಎಪಿರ ಲ್ ೨೬, ೨೦೨೧ರಂದು ಸಿಐಇಎಸ ಆಯೋಜಿಸಿದು  ‘ಕ್ರರ ಟ್ಟಕಲ ರೆಫಿೆ ಕ್ಷನ್ನ  ಆನ್ 

ಪಬಿಿಕ ಪ್ರ ೈವೇಟ ಪಟ್ನ ಿರ್ಷಿಪನ ʼ್ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯ ವಿಚಾರಸಂಕ್ರರಣಕೆೆ  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  

ಝಾ   ಚ್ಚಾಿ ಸಂವಾದಕರಾಗಿ ಆಹ್ವವ ನಿತ್ರಾಗಿದು ರು ಇದು ಪುಸು ಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ 

ಭಾಗವಾದ ವಿಚಾರಸಂಕ್ರರಣವಾಗಿತ್ತು .  ಆಾಂಟೋನಿ ವೆಗಿರ್್ (ಯೂನಿವೆಸಿಿಟ್ಟಎಸ 

ಆಟನಮ ಡೇ ಬ್ಲಸಿಿಲೋನಾ). ಇನನ ಬಬ  ಸಂವಾದಕರಾಗಿದು ರು. ಈ ಸಂಕ್ರರಣದಲಿಿ  

https://www.youtube.com/watch?v=gj-Ull8ggxQ
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ಲೇಖ್ಕರಾದ   ಸೊೋನಿಯಾ ಲಾಾಂಗಿಲ್ (ಓಪನ್್ ಸೊಸೈಟ್ಟ ಫಾಂಡೇಶನ್ನ ) ಡೆಲಿರ ನ್್ ಡೋಸಿಿ 

(ರೈಟ ಟು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನಿಶಿಯೇಟ್ಟವ್) ಮಾರಿಯಾ ರಾನ್್ ಬಲೆನ ೋರಾ (ಆಕ್ಷನ್ ಏಡ) 

ಅವ್ರಿಾಂದ , ‘ಕ್ರರ ಟ್ಟಕಲ ರೆಫಿೆ ಕ್ಷನ್ನ  ಆನ್ ಪಬಿಿಕ ಪ್ರ ೈವೇಟ ಪಟ್ನ ಿರ್ಷಿಪನ ’. ಎಾಂಬ ಕೃರ್ತಯ ಬಗೆೆ  

ಪರ ಸುು ರ್ತ ಇತ್ತು . ಎಲೈನ್್ ಅಾಂಟರ್್ ಹ್ವಲಟ ರ್್ (ಇನಿನ ಟ ಟೂಯ ಟ ಆ ಎಜುಕೇಶನ್, ಯೂನಿವ್ಸಿಿಟ್ಟ 

ಕಾಲೇಜ ಲಂಡನ್). ಅವ್ರು ಗೊೋರಿ್ಷಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದು ರು. 

➢ ಮೇ ೨೧, ೨೦೨೧ರಂದು ಐಎಾಂಆರ ಪಿಐ ನವದೆಹಲ್ಲ ಸಂಘಟ್ಟಸಿದದ  ವೆಬ್  ನಿೋತ್ 

ಸಂವಾದದ “ರೂರಲ ರೆಯಾಲ್ಲಟ್ಟಸ | ಕನ್ಯಿಟಕ: ಪಾರ ಕ್ರಟ ಷ್ಣೆಸಿ’ 

ಎಸಿಪ ಎರಿಎನನ ನ  ಇನ ತ್ಕ್ರಕ ಲ ಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಥಕೆಾಂಡ್ ವೇವ ಇನ ಇಾಂಡಿಯನ ವಿಲೇಜಸ” 

ಎಾಂಬ ವಿಚಾರ ಗೊೋರಿ್ಷ ಯಲ್ಲಲ  ಡಾ. ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಚಚಾಿ ಸಂವಾದಕರಗಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.  

ಮೇ ೨೧, ೨೦೨೧ರಂದು ಐಎಾಂಆರ್ ಪಿಐ ನವ್ದೆಹಲಿ ಸಂಘಟ್ಟಸಿದು  ವೆಬ್ ನಿೋರ್ತ 

ಸಂವಾದದ “ರೂರಲ ರೆಯಾಲಿಟ್ಟಸ | ಕನಾಿಟಕ: ಪಾರ ಕ್ರಟ ಷ್ಣೆಸಿ’ ಎಸಿಪ ಎರಿಎನ್ನ ನ  

ಇನ್ ತ್ಕೆ್ರ ಿ ಾಂಗ್ ದ್ಧ ಸ್ಥಕೆಾಂಡ ವೇವ್ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯನ್ ವಿಲೇಜಸ” ಎಾಂಬ ವಿಚಾರ 

ಗೊೋರಿ್ಷಯಲಿಿ  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಚ್ಚಾಿ ಸಂವಾದಕರಾಗಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದು ರು.  

ನವ್ದೆಹಲಿಯ ಐಎಾಂಪಿಆರ್ ಐ ಮತ್ತು  ಸಿಎಚ್ ಯುಆರ್ ಎಸ ಇದನುನ  ಜಂಟ್ಟಯಾಗಿ 

ಸಂಘಟ್ಟಸಿತ್ತು . 

ಡಾ. ಬಸವ್ರಾಜು ಆರ್್ ಶೆರ ೋಷಿ್  (ಕಾ. ನಿರ್ದಿಶಕರು. ಗ್ರರ ಮ್ ಮೈಸ್ಥರು) ಡಾ. ಪಿರ ಯಾ ಷ್ಣ್ಮೂ ಗಂ 

(ಅರ್ಥಿಶಾಸು ರ ವಿಭಾಗ, ಮೌಾಂಟ್ ಕಾಮ್ಮಿಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಸಾವ ಯತ್ು , ಬಾಂಗಳೂರು) ಲಿಯೋ 

ಸಲಾು ನಾ (ಇಎಸೆಿ ಬಾಂಗಳೂರು) ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಜಂಗಿರ್್ (ಸಹಸೆಾಪಕರು, Coeo Labs Pvt. 

Ltd) ಡಾ. ಪೂಣಿಿಮಾ ಮಧಿವಾನನ್್ (ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್ ಪರ ಫೆಸರ್್, ಅರಿಜೊೋನಾ ವಿವಿ), ಡಾ, 

ನಜುರಲ್ ಹಖ್ (ಅಸಿಸಟ ಾಂಟ್ ಪರ ಫೆಸರ್್ ಅಜಿೋಾಂ ಪ್ರ ೋಮ್್ ಜಿ ವಿವಿ ಬಾಂಗಳೂರು). ಡಾ. ಎಾಂ. ಆರ್. 

ಸಿೋತಾರಾಮ್್ (ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಾೂ ರಕ ಆಸಪ ತೆರ  ಎಸ ವಿವೈಎಾಂ) ಇತ್ರ ಪಾಯ ನೆಲಿಸಟ ್ ಗಳಾಗಿದು ರು. 

ಪರ . ಕೃಷ್ು  ರಾಜ್ (ಐಎಸಇಸಿ, ಬಾಂಗಳೂರು) ಸಮನವ ಯಕಾರರಾಗಿದು ರು 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.   

 ಈ ಕಯಿಕರ ಮದ ವಿವರದ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://www.impriindia.com/event/rural-realities- karnataka/ 

 

ಚಿತ್ರ   14: ಕನ್ಯಿಟಕ: ಪಾರ ಕ್ರಟ ಷ್ಣೆಸಿ ಎಸಿಪ ಎರಿಎನನ ನ  ಇನ ತ್ಕ್ರಕ ಲ ಾಂಗ್ ದಿ ಸ್ಥಕೆಾಂಡ್ 

ವೇವ ಇನ ಇಾಂಡಿಯನ ವಿಲೇಜಸ ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ ಪೋಸಟ ರ   

https://www.impriindia.com/event/rural-realities-%20karnataka/
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➢  ಮೇ ೨೭, ೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದದ  ‘ಎಜುಕಶನ ಇನ ರೂರಲ 

ಇಾಂಡಿಯಾ: ಇಾಂಪಾಾ ಕ್ಸಟ  ಆಫ ಕೋವಿಡ್-೧೯’ ಎಾಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರರಣಕೆಕ  ಡಾ. 

ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಅವರನುಾ  ಉಪನ್ಯಾ ಸಕರನ್ಯಾ ಗಿ ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು .  

ಮೇ ೨೭, ೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದು  ‘ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ರೂರಲ ಇಾಂಡಿಯಾ: 

ಇಾಂಪಾಯ ಕಟ  ಆಫ ಕೋವಿಡ-೧೯’ ಎಾಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರರಣಕೆೆ  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ 

ಅವ್ರನುನ  ಉಪನಾಯ ಸಕರನಾನ ಗಿ ಆಹ್ವವ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು  ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರರಣವ್ನುನ  ಫಾಂಡೇಶನ್ 

ಆಫ ಅಗರ ರಿಅನ್ ಸಟ ಡಿೋಸ. ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು . 

 ಈ ವಿಚಾರ ಸಂಕ್ರರಣದ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುನ  ಪರ . ಮಧುರಾ ಸಾವ ಮಿನಾರ್ಥನ್ (ಐಎಸಐ ಬಾಂಗಳೂರು) 

ವ್ಹಿಸಿದು ರು (ಡಾ. ಅನವ ರ್್ ಸಾದತ್್ (ಸಿಇಓ, ಕೇರಳ ಇನಾರ ರಸಟ ರಕಚ ರ್ ಅಾಂಡ ಟ್ಕಾನ ಲಜಿ ಫಾರ್ 

ಎಜುಕೇಶನ್). ಪರ . ಫುಮಿಕೋ ಓಶಿಕಾವಾ (ಪರ ಫೆಸರ್್ ಎಮಿರಟಸ್ ಕಯ ೋಟೋ ವಿವಿ)  ಇತ್ರ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರಾಗಿದು ರು. 

 

 ಚಿತ್ರ   15: ಎಜುಕಶನ ಇನ ರೂರಲ ಇಾಂಡಿಯಾ: ಇಾಂಪಾಾ ಕ್ಸಟ  ಆಫ ಕೋವಿಡ್-೧೯ 

ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ ಪೋಸಟ ರ   

➢  ಜೂನ ೧೪, ೨೦೨೧ರಂದು ಎಾಂಬ ‘ರೆಇಮೇಜಿನಿಾಂಗ್ ಬಾಂಗಳೂರು’ಸ 

ಇನ್ಯರ ರ ಸಟ ರ ಕಚ ರ ಅಸ ರೆಸಿಲ್ಲಯೆಾಂಟ ಟು ಕೆಲ ೈಮೇಟ ಚಾಂಜ’ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯ 

ವೆಬಿನ್ಯರ ಗೆ ಡಾ. ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಅವರನುಾ  ಭಾಷ್ಣಕರರನ್ಯಾ ಗಿ 

ಆಹಾವ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು   

ಜೂನ್ ೧೪, ೨೦೨೧ರಂದು ಎಾಂಬ ‘ರೆಇಮೇಜಿನಿಾಂಗ್ ಬಾಂಗಳೂರು’ಸ ಇನಾರ ರಸಟ ರಕಚ ರ್ ಅಸ 

ರೆಸಿಲಿಯಾಂಟ ಟು ಕಿೆ ೈಮೇಟ ಚಾಂಜ’ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯ ವೆಬಿನಾರ್ ಗೆ ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ 

ಅವ್ರನುನ  ಭಾಷ್ಣಕಾರರನಾನ ಗಿ ಆಹ್ವವ ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು . ಇದನುನ  ಬಾಂಗಳೂರಿನ   ಇಎಸ ಜಿ   

ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು . ಇದು ಬಾಂಗಳೂರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರರ ಯಾ ಯೋಜನೆಯ ವೆಬಿನಾರ್್ ಸರಣಿಯ ಭಾಗ.  

ವಿಜಯ್ಸ್್ ಎಸ. ನಾಮಪರ್ತು  (ಸೆಾಪಕ ಪಾಲುದಾರ: ಮಾಯಾ ಪಾರ ಕ್ರನ ಸ), ತಾರಾ ಕೃಷ್ು ಸಾವ ಮಿ 

(ಸಹಸೆಾಪಕರು, ಬಾಂಗಳೂರಿಗ್ರಗಿ ನಾಗರಿಕರು) ಹ್ವಗೂ ಬಿ. ಸುರೇಶ ( ಅಧ್ಯ ಕ್ಷ ಸುಚಿತಾರ  ಫಿಲೂ ್ 

ಸೊಸೈಟ್ಟ) ಇವ್ರು ಇತ್ರ ಭಾಷ್ಣಕಾರರಾಗಿದು ರು. 

http://cbps.in/wp-content/uploads/Prof.-Madhura-Swaminathan.png
http://cbps.in/wp-content/uploads/Dr.-Anvar-Sadath.png
http://cbps.in/wp-content/uploads/Prof.-Fumiko-Oshikawa.png
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 ಇಎಸ ಜಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧ್ಕ್ರ ಡಾ. ಸಾನಾ ಹಖ್ ವೆಬಿನಾರ್್ ನ ಸಮನವ ಯಕಾರರಾಗಿದು ರು. 

 ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

 ಈ ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ ದಾಖಲೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ 

https://esgindia.org/new/events/media/webinars/reimagining-bengalurus-infrastructure-as-

resilient-to-climate-change/ 

 

 ಚಿತ್ರ   16: ರೆಇಮೇಜಿನಿಾಂಗ್ ಬಾಂಗಳೂರು’ಸ ಇನ್ಯರ ರ ಸಟ ರ ಕಚ ರ ಅಸ ರೆಸಿಲ್ಲಯೆಾಂಟ 

ಟು ಕೆಲ ೈಮೇಟ ಚಾಂಜ ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ ಪೋಸಟ ರ   

 

➢  ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ವೆಬಿನ್ಯರ  ಸರಣಿ ಜಿೋವನೋಪಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, 

ಸಪ ಾಂದನ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ, ಹಾಗೂ ಅರ್ಥಿಕತೆಗಳ ಮಲೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಪಾರ ರ್ವದ ಮೇಲೆ 

ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನ್ಯ ಅಧಾ ಯನಗಳನುಾ  ನಡೆಸಿತ್ತ.   

 ಇದರ ಕೆಲವು ಒಳನೋಟಗಳನುನ  ಹಂಚಿಕಳಳ ಲು ನಾವು ಅಕಟ ೋಬರ್್ ೧ರಿಾಂದ ನವಂಬರ್್ ೩೦ರ 

ಎರಡು ರ್ತಾಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯಲಿಿ  ಐದು ವೆಬಿನಾರ್್ ಗಳನುನ  ಆಯೋಜಿಸಿದೆವು. ಗಣಯ  ತ್ಜ್ಞರನುನ  ಈ 

ಗೊೋರಿ್ಷ ಗಳ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಲು ನಾವು ಆಹ್ವವ ನಿಸಿದೆವು. ಡಾ. ಸೌಮ್ಮನ್್ ಬ್ಲಗಿಚ , ಪರ . ನರೇಾಂದರ  

ಪಾಣಿ, ಪರ . ವಿನೋದ್್ ವಾಯ ಸಲುಲು, ಪರ  ಜಿೋನ್್ ಡೆರ ೈಜ್, ಹ್ವಗೂ ಶಾಾಂತಾ ಸಿನಾಾ  ಈ ಗೊೋರಿ್ಷ ಗಳ 

ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದು ರು.  

https://esgindia.org/new/events/media/webinars/reimagining-bengalurus-infrastructure-as-resilient-to-climate-change/
https://esgindia.org/new/events/media/webinars/reimagining-bengalurus-infrastructure-as-resilient-to-climate-change/
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   ಈ ವೆಬಿನಾರ್್ ಸರಣಿಗೆಾಂರ್ದ ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನ ಜಾಲತಾಣದಲಿಿ  ಪರ ತೆಯ ೋಕ ಪುಟವ್ನುನ  

ತೆರೆಯಲಾಯಿತ್ತ. 

 ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ:  

 ಗೊೋರಿ್ಷ ಗಳ ಪುಟಗಳ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/publications/cbps-webinar-series-

on-the-impact-of-covid19 

 

 ಚಿತ್ರ   17: ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಪರಿಣಾಮ: ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ವೆಬಿನ್ಯರ  ಸರಣಿಯ ಪೋಸಟ ರ   

➢  ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ವೆಬಿನ್ಯರ  ಸರಣಿ ೧ರಿಾಂದ ೫ ಅಕಟ ೋಬರ  ೧, ೨೦೨೧, ಮಕಕ ಳ 

ಕುರಿತ್ತ ಸಾವಿಜನಿಕ ವೆಚಚ   

ವೆಬಿನಾರ್್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ವೆಬಿನಾರ್್, “ಮಕಕ ಳಿಗಾಗಿ ಸಾವಿಜನಿಕ ವೆಚಚ ”್ಕುರಿತಾಗಿದುು  

ಅಕಟ ೋಬರ್್ ೧, ೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತ್ತ. ಈ ವೆಬಿನಾರ್್ ನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆಯನುನ  ಡಾ. 

ಸೌಮ್ಮನ್್ ಬ್ಲಗಿಚ  ವ್ಹಿಸಿದು ರು. ಬ್ಲಗಿಚ  ಅವ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿೋರ್ತ ತ್ಜ್ಞರಾಗಿದುು  ಯುನಿಸ್ಥಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾದಲಿಿ  ಕಾಯಿ ನಿವ್ಿಹಿಸುರ್ತು ದಾು ರೆ. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

ಕಯಿಕರ ಮದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-1-

of-5-public-expenditure-on-children-1-october-2021  

http://cbps.in/publications/cbps-webinar-series-on-the-impact-of-covid19
http://cbps.in/publications/cbps-webinar-series-on-the-impact-of-covid19
http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-1-of-5-public-expenditure-on-children-1-october-2021
http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-1-of-5-public-expenditure-on-children-1-october-2021
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ವರದಿಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-

analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf 

ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ  ರೆಕಡಿಿಾಂಗ್  ದಾಖಲೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://www.youtube.com/watch?v=OAg0AhVMzlg&t=111s 

➢ ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ವೆಬಿನ್ಯರ  ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ವೆಬಿನ್ಯರ: ಅಕಟ ೋಬರ  ೨೧, ೨೦೨೧, 

ಬಾಂಗಳೂರಿನ ವಲಸ್ಥ ಕಮಿಿಕರ ಜಿೋವ ಮತ್ತು  ಜಿೋವನೋಪಾಯಗಳು  

“ಬಾಂಗಳೂರಿನ ವ್ಲಸ್ಥ ಕಾಮಿಿಕರ ಜಿೋವ್ ಮತ್ತು  ಜಿೋವ್ನೋಪಾಯಗಳು “ಎರಡನೇ 

ವೆಬಿನಾರ್್ ನ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ. ಇದನುನ  ಅಕಟ ೋಬರ್್ ೨೧, ೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತ್ತ. 

ಪರ . ನರೇಾಂದರ  ಪಾಣಿ (ಏನ್ಐಏಎಸ, ಬಾಂಗಳೂರು) ಇವ್ರು ಈ ವೆಬಿನಾರ್್ ನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ 

ವ್ಹಿಸಿದು ರು. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ ದಾಖಲೆ ಪುಟಗಳ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/news/cbps-webinar-

series-೨-of-5-life-and-livelihoods-of-migrant-labourers-in-bangalore-21-october-2021  

ವರದಿಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/wp-content/uploads/Life-and-Livelihoods-of-

Migrant-Labourers-in-Bangalore-Short-Report-Webinar-Series-2021.pdf  

ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ ರೆಕಡಿಿಾಂಗ್  ದಾಖಲೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://www.youtube.com/watch?v=ITmDCT9inag&t=12s 

➢ “ಛತ್ು ೋಸಗಢ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆ್ಥ ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು”: ಕುರಿತ್ಸ್ಗಿ 

ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ನವಂಬರ  ೨, ೨೦೨೧ರಂದು ಮೂರನೇ ವೆಬಿನ್ಯರ  ನುಾ  

ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತ. 

 “ಛರ್ತು ೋಸಗಢ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಸೆ್ಥಲ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು”: ಎಾಂಬ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯ 

ಮೂರನೇ ವೆಬಿನಾರನುನ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನವಂಬರ್್ ೨, ೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತ. ಪರ . 

ವಿನೋದ್್ ವಾಯ ಸುಲು ಈ ವೆಬಿನಾರ್್ ನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದು ರು. ಅವ್ರು ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ 

ಸೊಸೈಟ್ಟಯ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು.  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ: 

 ಈ ಕಯಿಕರ ಮದ ವಿವರಗಳ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-

3-of-5-macro-economic-impact-on-the-economy-of-chhattisgarh-implications-for-other-

states-2-november-2021 

 ವರದಿಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/wp-content/uploads/Macro-Economic-Impact-

of-Covid-19-on-the-economy-of-Indian-States-What-the-analysis-of-the-Chhattisgarh-

economy-tells-us.pdf 

 ವೆಬಿನ್ಯರಿನ ರೆಕಡಿಿಾಂಗ್  ದಾಖಲೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://www.youtube.com/watch?v=bV0DbHP8nXE&t=347s 

http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OAg0AhVMzlg&t=111s
http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-2-of-5-life-and-livelihoods-of-migrant-labourers-in-bangalore-21-october-2021
http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-2-of-5-life-and-livelihoods-of-migrant-labourers-in-bangalore-21-october-2021
http://cbps.in/wp-content/uploads/Life-and-Livelihoods-of-Migrant-Labourers-in-Bangalore-Short-Report-Webinar-Series-2021.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Life-and-Livelihoods-of-Migrant-Labourers-in-Bangalore-Short-Report-Webinar-Series-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ITmDCT9inag&t=12s
http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-3-of-5-macro-economic-impact-on-the-economy-of-chhattisgarh-implications-for-other-states-2-november-2021
http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-3-of-5-macro-economic-impact-on-the-economy-of-chhattisgarh-implications-for-other-states-2-november-2021
http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-3-of-5-macro-economic-impact-on-the-economy-of-chhattisgarh-implications-for-other-states-2-november-2021
http://cbps.in/wp-content/uploads/Macro-Economic-Impact-of-Covid-19-on-the-economy-of-Indian-States-What-the-analysis-of-the-Chhattisgarh-economy-tells-us.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Macro-Economic-Impact-of-Covid-19-on-the-economy-of-Indian-States-What-the-analysis-of-the-Chhattisgarh-economy-tells-us.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/Macro-Economic-Impact-of-Covid-19-on-the-economy-of-Indian-States-What-the-analysis-of-the-Chhattisgarh-economy-tells-us.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bV0DbHP8nXE&t=347s
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➢ “ಮಕಕ ಳ ಜಿೋವನ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ” ಎಾಂಬ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 

ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ತ್ನಾ  ನ್ಯಲಕ ನೇ ವೆಬಿನ್ಯರ  ನುಾ  ನವಂಬರ  ೧೬, ೨೦೨೧ರಂದು 

ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತ. 

 ನಾಲೆನೇ ವೆಬಿನಾರ್್ ನ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ “ಮಕೆಳ ಜಿೋವ್ನ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ”್

ನವಂಬರ್್ ೧೬, ೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜನೆಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಪರ . ಜಿೋನ್್ ಡೆರ ೈಜ್ ಈ ವೆಬಿನಾರ್್ 

ನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದು ರು. ಡೆರ ೈಜ್ ಅವ್ರು ರಾಾಂಚಿ ವಿ. ವಿ ಯ ಅರ್ಥಿಶಾಸು ರ ವಿಭಾಗದ 

ಸಂದಶಿಕ ಪಾರ ಧಾಯ ಪಕರು.,  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

 ಕಯಿಕರ ಮದ ಪುಟಕೆಕ  ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-4-of-

5-impact-on-childrens-lives-and-education-16-november-2021 

ವರದಿಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ:  http://cbps.in/wp-content/uploads/The-Effect-of-the-Covid-

19-Pandemic-and-Economic-Distress-on-Education-A-View-from-the-Margins.pdf 

 ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ ರೆಕಡಿಿಾಂಗ್  ದಾಖಲೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://www.youtube.com/watch?v=AKDd-rkIqbE&t=131s 

➢  “ಕೋವಿಡ್ -೧೯ ಗೆ ನ್ಯಗರಿಕ ಸರ್ಮಜದ ಸಪ ಾಂದನೆ ಎರಡು ಅಧಾ ಯನಗಳು” 

ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ವೆಬಿನ್ಯರ  ಸರಣಿಯ ಐದನೆಯ ವೆಬಿನ್ಯರ  ನವಂಬರ  

೩೦, ೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜನೆಗೊಾಂಡಿತ್ತ  

“ಕೋವಿಡ್-೧೯ ಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಪ ಾಂದನೆ ಎರಡು ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು” ಶಿೋರ್ಷಿಕೆಯಡಿ 

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ವೆಬಿನಾರ್್ ಸರಣಿಯ ಐದನೆಯ ವೆಬಿನಾರ್್ ನವಂಬರ್್ ೩೦, ೨೦೨೧ರಂದು 

ಆಯೋಜನೆಗೊಾಂಡಿತ್ತ. ಡಾ. ಶಾಾಂತಾ ಸಿನಾಾ  ಈ ವೆಬಿನಾರ್್ ನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದು ರು. 

ಅವ್ರು ಎಾಂ.ವಿ. ಪರ ರ್ತರಿ್ಷನದ ಸೆಾಪಕರು.  

 ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

 ಕಯಿಕರ ಮದ ಪುಟದ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-5-of-5-

civil-society-responses-to-covid-two-case-studies-30-november-2021 

ವರದಿಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: r http://cbps.in/wp-content/uploads/GVPS-ShortReport-

WebinarSeries2021-28January2022-Final.pdf 

 ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ ರೆಕಡಿಿಾಂಗ್  ದಾಖಲೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://www.youtube.com/watch?v=mJdP376yU60 

➢  ನವಂಬರ  ೨೯-೩೦, ೨೦೨೧ರಂದು ಐಎಸ ಡಿಜಿ ಆಯೋಜಿಸಿದದ  “ಭಾರತ್ದ 

ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಪರ ಭಾವ” ವೆಬಿನ್ಯರ  ನಲ್ಲಲ  ಮಧುಸ್ಥದನ  

ಬಿ.ವಿ.ರವ  ಮತ್ತು  ಅಚಲಾ ಎಸ   ಎರೆಸಿೋಮ ಪರ ಬಂಧ ಮಂಡನೆ ರ್ಮಡಿದರು.   

ನವಂಬರ್್ ೨೯-೩೦, ೨೦೨೧ರಂದು ಐಎಸ ಡಿಜಿ ಆಯೋಜಿಸಿದು  “ಭಾರತ್ದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ 

ಕೋವಿಡ-೧೯ರ ಪರ ಭಾವ್”್ವೆಬಿನಾರ್್ ನಲಿಿ  ಮಧುಸ್ಥದನ್್ ಬಿ.ವಿ.ರಾವ್್ ಮತ್ತು  ಅಚ್ಲಾ ಎಸ್  

ಎರೆಸಿೋಮ್ಮ  ೩ನೇ ಹ್ವಗೂ ೪ನೇ ಚಾಲನಾ ಪರ ಬಂಧ್ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರು.   ಈ ಪರ ಬಂಧ್ದ 

http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-4-of-5-impact-on-childrens-lives-and-education-16-november-2021
http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-4-of-5-impact-on-childrens-lives-and-education-16-november-2021
http://cbps.in/wp-content/uploads/The-Effect-of-the-Covid-19-Pandemic-and-Economic-Distress-on-Education-A-View-from-the-Margins.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/The-Effect-of-the-Covid-19-Pandemic-and-Economic-Distress-on-Education-A-View-from-the-Margins.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AKDd-rkIqbE&t=131s
http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-5-of-5-civil-society-responses-to-covid-two-case-studies-30-november-2021
http://cbps.in/news/cbps-webinar-series-5-of-5-civil-society-responses-to-covid-two-case-studies-30-november-2021
http://cbps.in/wp-content/uploads/GVPS-ShortReport-WebinarSeries2021-28January2022-Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/GVPS-ShortReport-WebinarSeries2021-28January2022-Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mJdP376yU60
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ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ “ಭಾರತ್ದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸೆ ಳಿೋಯ ಆಡಳಿತ್ ಮತ್ತು  ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ -

೧೯ರ ಪರ ಭಾವ್”  

 

 ಚಿತ್ರ   18: - ಭಾರತ್ದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್-೧೯ರ ಪರ ಭಾವ ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ 

ಪೋಸಟ ರ   

➢  ಫ್ಲಬರ ವರಿ ೪, ೨೦೨೨ರಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕುಕ  ವೇದಿಕೆಯು ಸಂಘಟ್ಟಸಿದದ  “ಕಾಂದರ  

ಬಜೆಟ  ೨೦೨೨-೨೩ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕುಕ ”ವೆಬಿನ್ಯರ  ಸರ್ಮಲೋಚನೆಯಲ್ಲಲ   ಡಾ. 

ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಭಾಷ್ಣಕರರಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು.  

ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೪, ೨೦೨೨ರಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕೆು  ವೇದ್ಧಕೆಯು ಸಂಘಟ್ಟಸಿದು    ಕೇಾಂದರ  ಬಜೆಟ್ ೨೦೨೨-

೨೩ ಹ್ವಗೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕೆು  ವೆಬಿನಾರ್್ ಸಮಾಲೋಚ್ನೆಯಲಿಿ  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರಾಗಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದು ರು. ಪರ . ಪರ ವಿೋಣ್್ ಝಾ ಬೋಸ್ (ಅಸಿಸಟ ಾಂಟ್ ಪರ ಫೆಸರ್್, 

ಜೆಎನ್್ ಯು, ನವ್ದೆಹಲಿ) ಹ್ವಗೂ ಡಾ. ಸುಕನಾಯ  (ಏನ್ ಐ ಪಿ ಎಫ ಪಿ ನವ್ದೆಹಲಿ) ಇತ್ರ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರಾಗಿದು ರು., ಆರಂಭಿಕ ಮಾತ್ತಗಳನುನ  ಪರ .  ಮುಚುಕುಾಂದ್್ ದುಬ (ಅಧ್ಯ ಕ್ಷರು, ಕೌನಿನ ಲ್ 

ಫಾರ್್ ಸೊೋರ್ಷಯಲ್ ಡೆವ್ಲಪ್ ಮ್ಮಾಂಟ) ಆಡಿದರು. ಸಾವ ಗತ್ ಮತ್ತು  ಪರ ಸಾು ವ್ನೆಯನುನ  ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕೆ್ರನ 

ವೇದ್ಧಕೆಯ ಮಿತ್ರ  ರಂಜನ್್ ಮಾಡಿದರು.  
 

➢  ಫ್ಲಬರ ವರಿ ೫, ೨೦೨೨ರಂದು ಗಾರ ಮಿೋಣ ವಾಸು ವಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಂದರ  ಬಜೆಟ  ೨೦೨೨-

೨೩” ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ಐಎಾಂಪಿಆರ ಐ ಆಯೋಜಿಸಿದದ  ವೆಬಿನ್ಯರ  ನಲ್ಲಲ  ಡಾ. 

ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಪಾಾ ನೆಲ್ಲಸಟ   ಆಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.  

ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೫, ೨೦೨೨ರಂದು ಗ್ರರ ಮಿೋಣ ವಾಸು ವ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಕೇಾಂದರ  ಬಜೆಟ್ ೨೦೨೨-೨೩”್

ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ತ ಐಎಾಂಪಿಆರ್್ಐ ಆಯೋಜಿಸಿದು  ವೆಬಿನಾರ್್ ನಲಿಿ  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ 

ಪಾಯ ನೆಲಿಸಟ ್ ಆಗಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸಿದರು  
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 ಪರ . ಸಿ. ಎಸ. ಸಿ. ಶೇಖ್ರ್್ (ಐಇಜಿ ನವ್ದೆಹಲಿ), ಹಿಮಾಾಂಶು ಶೇಖ್ರ್್ ಮಿಶಾರ  (ಹಿರಿಯ ಸಂಪಾದಕ, 

ಏನ್ ಡಿ ಟ್ಟ ವಿ) ಇನಿನ ಬಬ ರು ಪಾಯ ನೆಲಿಸಟ ್ ಆಗಿದು ರು. ಡಾ. ಡೆನಿನ ಸ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ (ನಿರ್ದಿಶಕರು, ಇಪಿ 

ಡಬಿ್ಲ್ ಯ  ಅರ್್ ಎಫ ಮುಾಂಬೈ) ವೆಬಿನಾರ್್ ನ ಅಧ್ಯ ಕ್ಷತೆ ವ್ಹಿಸಿದು ರು.  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

 ವೆಬಿನ್ಯನಿ ರೆಕಡಿಿಾಂಗ್  ನ ದಾಖಲೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://www.youtube.com/watch?v=dHSA6tgn-II 

  

 ಚಿತ್ರ   19: ಆ ಪಾಾ ನೆಲ ಡಿಸಕ ಶನ ಆನ ರೂರಲ ರೆಯಾಲ್ಲಟ್ಟಸ ಅಾಂಡ್ ಯೂನಿಯನ 

ಬಜೆಟ ೨೦೨೨-೨೩ ವೆಬಿನ್ಯರ  ನ ಪೋಸಟ ರ   

➢  ಫ್ಲಬರ ವರಿ ೧೬, ೨೦೨೨ರಂದು ‘ಡಿಜಿಟಲ್ಲೋಸಷ್ನ ಇನ ಪಬಿಲ ಕ್ಸ ಡೆಲ್ಲವರಿ ಆ ಸ್ಥಕ ಲ 

ಎಜುಕಶನ ಇನ ಇಾಂಡಿಯಾ: ಹೌ ಡಸ ಜೆಾಂಡರ ಫಾಾ ಕಟ ರ ಇನ?’   ಎಾಂಬ ದುಾಂಡು 

ಮೇಜಿನ ಚರ್ಚಿಯಲ್ಲಲ  ನಿವೇದಿತ್ಸ್ ಮನನ ಭಾಷ್ಣಕರರಗಿದದ ರು.  

ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೧೬, ೨೦೨೨ ರಂದು ‘ಡಿಜಿಟಲಿೋಸಷ್ನ್ ಇನ್ ಪಬಿಿಕ ಡೆಲಿವ್ರಿ ಆ ಸೆ್ಥಲ 

ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಇಾಂಡಿಯಾ: ಹೌ ಡಸ ಜೆಾಂಡರ್ ಫಾಯ ಕಟ ರ್ ಇನ್?’   ಎಾಂಬ ದುಾಂಡು 

ಮೇಜಿನ ಚ್ಚೆಿಯಲಿಿ  ನಿವೇದ್ಧತಾ ಮ್ಮನನ್ ಭಾಷ್ಣಕಾರರಾಗಿದು ರು ಸಿಬಿಜಿಎ ಮತ್ತು  ಸೌಥೆನ್ಿ 

ವಾಯ್ಸ್ನ  ಈ ವೆಬಿನಾರ್್ ನುನ  ಆಯೋಜಿಸಿದು ವು.   

 ಅದ್ಧರ್ತ ವಾಯ ಸ್ (ಇಾಂಟನಾಯ ಿಷ್ನಲ ಸ್ಥಾಂಟರ್ ಫಾರ್ ರಿಸಚ್ಿ ಆನ್ ವಿಮ್ಮನ್), ಅಪರಾಜಿತಾ ಶಮಾಿ 

(ಸ್ಥಾಂಟರ್್ ಫಾರ್್ ಸೊೋರ್ಷಯಲ್ ಡೆವ್ಲಪ್ ಮ್ಮಾಂಟ), ಮನಿೋಶ್ ಜೈನ್್ (ಅಾಂಬೇಡೆರ್್ವಿ.ವಿ. 

ನವ್ದೆಹಲಿ), ಮೊೋನಾ ಖ್ರೆ (ಏನ್ಇಪಿಎ) ಮೃದುಸಿೂ ತಾ ಬಡೋಿಲಾಯ್ಸ್್ ((ಅಕೌಾಂಟ್ಬಿಲಿಟ್ಟ 

ಇನಿಶಿಯೇಟ್ಟವ್), ಪಾರ ರ್ಥಿನಾ ಠಾಖೂರ್್ (ನಿರಂತ್ರ್್), ಸಂಗೊೋತಾ ಮೌಯಿ (ಸಹಯೋಗ್) ಇತ್ರ 

ಭಾಷ್ಣಕಾರರಾಗಿದು ರು.  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.   

 ಪರಿಕಲಪ ನ್ಯ ಟ್ಟಪಪ ಣಿ ಮತ್ತು  ಅಜೆಾಂಡಾದ ಜಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

 http://cbps.in/wp-content/uploads/CBGA-Roundtable-on-Digitalisation-in-Public-Delivery-

of-School-Education-in-India-How-Does-Gender-Factor-In-Concept-note-Agenda-final.pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dHSA6tgn-II
http://cbps.in/wp-content/uploads/CBGA-Roundtable-on-Digitalisation-in-Public-Delivery-of-School-Education-in-India-How-Does-Gender-Factor-In-Concept-note-Agenda-final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/CBGA-Roundtable-on-Digitalisation-in-Public-Delivery-of-School-Education-in-India-How-Does-Gender-Factor-In-Concept-note-Agenda-final.pdf
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➢ ರ್ಮರ್ಚ ಿ  ೧, ೨೦೨೨ರಂದು ವಚುಿಯಲ ಡಿಸಕ ಶನ ಫೋರಮ್ ಏಪಿಡಿಸಿದದ  “ 

ಕಾಂದರ  ಬಜೆಟ  ೨೦೨೨-೨೩: ಸಾರ್ಮಜಿಕ ಕಿೆೋತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಮಕಕ ಳು” ವೆಬಿನ್ಯರ  

ನಲ್ಲಲ  ಡಾ. ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಉಪನ್ಯಾ ಸಕರಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ ರು  

ಮಕೆಳ ಮೇಲೆ ಖ್ಚುಿ ಮಾಡುವ್ ಮಾದರಿ. ಸಾವ ಗತ್ ಭಾಷ್ಣವ್ನುನ  ಯಸುಮಾಸಾ ಕ್ರಮುರಾ (ಉಪ 

ಪರ ರ್ತನಿಧಿ, ಕಾಯಿಕರ ಮಗಳು, ಯುನಿಸ್ಥಫ ಇಾಂಡಿಯಾ) ಮಾಡಿದರು. ಗಿಲಿಯನ್ ಮ್ಮಲಾನ ಪ (ರ್ದಶದ 

ಪರ ರ್ತನಿಧಿ, ಯೂನಿಸ್ಥಫ ಭಾರತ್) ಅವ್ರು ಆರಂಭಿಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನುನ  ನಿೋಡಿದರು. 
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೬.೦. ಪರ ಕಟಣೆಗಳು, ರ್ಮಧಾ ಮ ಮತ್ತು  ಔಟ  ರಿೋರ್ಚ  

೬.೧.  ಪರ ಕಟಣೆಗಳು  

❖ ರೂಟ್ಲ ಜ  ಪರ ಕಶನ ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದ ಸ್ಥಕಿು ಯಲ ವಿಯೋಲೆನನ  ಇನ ಇಾಂಟ್ಟಮಸಿ: ಇಾಂಪಿಲ ಕಷ್ನನ  

ಫಾರ ರಿಸರ್ಚಿ ಅಾಂಡ್ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಇನ ಗೊಲ ೋಬಲ ಹೆಲು ’ ಪುಸು ಕದ ಒಾಂದು ಅಧಾಾ ಯವನುಾ  

ಡಾ. ನಿವೇದಿತ್ಸ್ ಮನನ  ಬರೆದಿದಾದ ರೆ  

ರೂಟಿ್ಜ್ ಪರ ಕಾಶನ ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದ ಸ್ಥಕುಾ ಯಲ ವಿಯೋಲೆನನ  ಇನ್ ಇಾಂಟ್ಟಮಸಿ: ಇಾಂಪಿಿಕೇಷ್ನ್ನ  

ಫಾರ್ ರಿಸಚ್ಿ ಅಾಂಡ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ ಗಿೊೋಬಲ ಹೆಲು  ಪುಸು ಕದ ಒಾಂದು ಅಧಾಯ ಯವ್ನುನ  

ಡಾ. ನಿವೇದ್ಧತಾ ಮ್ಮನನ್್ ಬರೆದ್ಧದಾು ರೆ ಅವ್ರು ಬರದ್ಧರುವ್ ಅಧಾಯ ಯದ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ ‘‘ಈ 

ದಿಡ್ಾ ’ತ ಟ್ಲ ಅನಾ ೋನೆ ಬೇಕಉಜ ಆ ಮೈ ಸ್ಥಲರ -ರೆಸ್ಥಪ ಕ್ಸಟ  “ ಈ ಕೃರ್ತಯನುನ  ಎಾಂ. ಗ್ರಬರ ಲಾ 

ಟರೆಿಸ್ ಮತ್ತು  ಕೆಸಿಟ ಿಲೋ ಸಂಪಾದ್ಧಸಿದಾು ರೆ  

ಈ ಕೃರ್ತಯು ಕೌಟುಾಂಬಿಕ ಆರ್ತೂ ೋಯ ವಾತಾವ್ರಣದಲಿಿ  ಜರಗುವ್ ಲೈಾಂಗಿಕ ಹಿಾಂಸ್ಥ ಜಾಗರ್ತಕ ಮಾರಿ 

ಎಾಂದು ಬಗೆಯುತ್ು ದೆ. ಭೌರ್ತಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವ್ನಾತ್ೂ ಕವಾಗಿ ವ್ಯ ಕ್ರು ಗೆ, ಕುಟುಾಂಬಕೆೆ , ಸಮುದಾಯಕೆೆ  

ರ್ಘಸಿ ಉಾಂಟು ಮಾಡುತ್ು ದೆ. ಅಾಂತ್ರಾಿರ್ಷಟ ರೋಯ ಮತ್ತು  ಬಹುಶಿಸಿು ೋಯ ಸಂಶೋಧ್ನೆಗಳನುನ  ಈ ಕೃರ್ತ 

ಬಳಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

 ಡಾ. ನಿವೇದ್ಧತಾ ಬರೆದ್ಧರುವ್ ಅಧಾಯ ಯವು ಎರಡು ಅಾಂತ್ರ್್ ಸಂಬಂಧ್ವುಳಳ  ರ್ಥೋಮ್್ 

ಗಳನನ ಳಗೊಾಂಡಿದೆ. ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ವೈವಾಹಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಟ ನಳಗೇ ಲೈಾಂಗಿಕ ಹಿಾಂಸ್ಥಯನುನ  

ಹೆಸರಿಸುವುದು, ಮತ್ತು  ಈ ಉಲಿೆೋಖ್ಕೆೆ  ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಪ ಾಂದನೆ. ಈ ಹಿಾಂಸ್ಥಯನುನ  ಹೆಸರಿಸುವ್ 

ಪರ ಕ್ರಯಯೇ ಸುದ್ಧೋಘಿ. ಅದನುನ  ಗುರುರ್ತಸುವುದು, ವಿಶಿೆೋರ್ಷಸುವುದು ಮತ್ತು  ಚ್ಚಿಿಸುವುದು 

ಸುದ್ಧೋಘಿ ಪರ ಕ್ರರ ಯ. ಮಹಿಳಾ ಕೋಟುಿಗಳಂಥಾ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವೇದ್ಧಕೆಗಳು ಈ ಉಲಿೆೋಖ್ವ್ನುನ  

ನಾಯ ಯ ನಿೋಡಿಕೆಯ ಮಾಗೊೋಿಪಾಯವಾಗಿ ಪರಿವ್ರ್ತಿಸಬಲಿದು. 

ವೈವಾಹಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಟ ನ ಲೈಾಂಗಿಕ ಹಿಾಂಸ್ಥಯನುನ  ಅದನುನ  ರೂಪಿಸುವ್ ಸಾಾಂಸೆಿ ಕ ಪರ ಕ್ರರ ಯಗಳ ನಡುವೆ 

ಇರುವ್ ಸಂಬಂಧ್ವ್ನುನ  ಹುಡುಕಲು ಈ ಅಧಾಯ ಯ ಮಹ್ವರಾರ್ಷಟ ರ ಮತ್ತು  ಬಿಹ್ವರದ ಮಹಿಳಾ 

ಕಲೆಕ್ರಟ ವ್್ ನ ಕುರಿತ್ ಅಧ್ಯ ಯನಗಳನುನ  ಬಳಸಿಕಾಂಡಿದೆ. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

 ಈ ಪುಸು ಕವು ಅಮಜಾನಿನಲ್ಲಲ  ಲರ್ಾ ವಿದೆ. ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

 https://www.amazo ನೋಡಿ:n.in/Sexual-Violence-Intimacy-Implications-Research-

ebook/dp/B08N8FL5KP/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=Sexual+Violence+in+Intimacy%3A+

Implications+for+Research+and+Policy+in+Global+Health&qid=1619685018&sr=8-1 

• ಎಮರಲಡ   ಪಬಿಲ ಶಿಾಂಗ್  ಲ್ಲ.  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿವಿಹಣೆಬಗೆೆ  ಇರುವ  

ಕೃತ್ಯಲ್ಲಲ  ಪೂಜಾ ಮಿನಿಾ  ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಬರೆದಿರುವ ‘ಸುಪಪ ೋಟ್ಟಿವ ಟ್ಟೋಚರ 

ರ್ಮಾ ನೇಜೊ ಾಂಟ ಪಾರ ಕ್ರಟ ಕ್ಸನ  ಫಾರ ಎಾಂಹಂಚಿನೆ ಟ್ಟೋಚರ ಕವ ಲ್ಲಟ್ಟ: ಅನಲ್ಲಝಿನೆ 

ಎಸಿಪ ಎರಿಎನನ ನ  ಫ್ರ ಮ್ ದಿ ಇಾಂಡಿಯನ ಸ್ಥಟ ೋಟ ಆ ಕನ್ಯಿಟಕ’   ಎಾಂಬ 

ಅಧಾಾ ಯವಿದೆ. 
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ಎಮರಾಲ್್ ಪಬಿಿಶಿಾಂಗ್್ ಲಿ.  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿರುವ್ ಶಿಕ್ಷಕ ನಿವ್ಿಹಣೆಬಗೆೆ  ಇರುವ್ ಕೃರ್ತಯಲಿಿ  

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನ ಮಾಜಿೋ ಸಹೊೋದ್ಯ ೋಗಿ ಪೂಜಾ ಮಿನಿನ  ಮತ್ತು  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನಿರ್ದಿಶಕ್ರ ಡಾ.  

ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಬರೆದ್ಧರುವ್ರು.  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

 ಪುಸು ಕದ ಅಧಾಾ ಯದ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1479-367920210000041007/full/html 

•   ಡಾ. ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಅವರ ಲೇಖನವು ‘ಜೆಾಂಡರ ಮೈನೆನ ಟ ರ ಅಮಿಾಂಗ್ ಇನ 

ಇಾಂಡಿಯಾ: ಪ್ಸ್ಥಪ ಿಕ್ರಟ ವನ  ಅಾಂಡ್ ಚೊನೆಚ ನನ ಿ’, ಎಾಂಬ ಕನ್ಯಿಟಕ ಸರಕರದ  

ವಿತ್ು ೋಯ ನಿೋತ್ ಸಂಸೆ್ಥ ಯ ಪರ ಕಟಣೆಯಲ್ಲಲ  ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ. 

ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರ ಟ್ಯರ ನನ ರ ಓಮಿರ್ತವೆ ಜೆಾಂಡರ್ ರೆಸೊಪ ೋನಿಸಿವೆ ಬಜೆಟ್ಟಾಂಗ್ ಫಾರ್ 

ವಿಮ್ಮನ್’ಸ ಫಿರ ೋಡಂ ಅಾಂಡ ಈಕಾವ ಲಿಟ್ಟ’ ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನವು ‘ಜೆಾಂಡರ್ ಮೈನೆನ ಟ ರಅಮಿಾಂಗ್ ಇನ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ: ಪ್ಸ್ಥಪ ಿಕ್ರಟ ವ್ನ  ಅಾಂಡ ಚೊನೆಚ ನ್ನ ಿ, ಎಾಂಬ ಕನಾಿಟಕ ಸರಕಾರದ  ವಿರ್ತು ೋಯ ನಿೋರ್ತ 

ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪರ ಕಟಣೆಯಲಿಿ  ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ.  ಈ ಕೃರ್ತಯನುನ  ಜುಲೈ೩೦, ೨೦೨೧ರಂದು 

ಸಂಸ್ಥು ಯ ಆಡಳಿತ್ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯಲಿಿ  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ತ.  

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಗಮನಿಸಿ. 

 ಪರ ಕಟಣೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ:  

https://fpibengaluru.karnataka.gov.in/storage/pdf-

files/Technical%20Reports/FPI%20Gender%20Mainstreeming%20Version-2%2013-07-

2021.pdf 

• ದಿ ಮೇಕ್ರಾಂಗ್ ಆ ಅಮತ್ಾ ಿ ಸ್ಥನ ದಿ ಮಿಾಂಟ  ಲಾಂಜ  ಅಮತ್ಾ ಿ ಸ್ಥನ  ಅವರ  ‘ಹೋಾಂ ಇನ 

ದಿ ವಲಡ ಿ – ಆ ಮಮೊರಿ’ ಕೃತ್ಯನುಾ  ವಿಮಶಿಿಸಲು ಡಾ. ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಅವರನುಾ  

ಕೋರಿಕಾಂಡಿತ್ತ.  

ಈ ಪುಸು ಕ ವಿಮಶ್ಿಯ ಶಿೋರ್ಷಿಕೆ ಇಾಂಡಿಯಾ’ಸ ಪಿು ರಲಿಸಟ  ಹೆರಿಟೇಜ ಅಾಂಡ ದ್ಧ ಮೇಕ್ರಾಂಗ್ ಆ 

ಅಮತ್ಯ ಿ ಸ್ಥನ್. 
 

•  ಡಾ, ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ ಅವರ ‘ಪಬಿಲ ಕ್ಸ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಡಿಲೆಮೂ  ಆ ಛೂಸಿಾಂಗ್ ದಿ ಮಧಾ ಮ ಆ 

ಇನನ ಟ ರ ಕ್ಷನ ಫಾರ ಸ್ಥಕ ಲ ಎಜುಕಶನ: ಆ ಕಸ ಫಾರ ಕ್ಯಾ ಸಿ ನಿಾಂಗ್ ಫ್ಳು ಸೈಸ 

ಅಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ರಟ ಾಂಗ್ ಒಬೆ ಕ್ರಟ ವನ ’ ಎಾಂಬ ಲೇಖನವು ಸ್ಥಜ ಪಬಿಲ ರ್ಷಾಂಗ್ ಅಾಂಡ್ ಜನಿಲ 

ಆ ಏಶಿಯನ ಡೆವಲಪ್ೂ ಾಂಟ ರಿಸರ್ಚಿ ಆನ  ಲೈನ  ಪತ್ರ ಕೆಯಲ್ಲಲ  ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ. 

ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರ ‘ಪಬಿಿಕ ಪಾಲಿಸಿ ಡಿಲೆಮೂ  ಆ ಛೂಸಿಾಂಗ್ ದ್ಧ ಮಧ್ಯ ಮ ಆ 

ಇನನ ಟ ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸೆ್ಥಲ ಎಜುಕೇಶನ್: ಆ ಕೇಸ ಫಾರ್ ಕೂಯ ಸಾ ನಿಾಂಗ್ ಫಳಳ ಸೈಸ ಅಾಂಡ 

ಕನೆಕ್ರಟ ಾಂಗ್ ಒಬೆ ಕ್ರಟ ವ್ನ ’ ಎಾಂಬ ಸ್ಥಜ ಪಬಿಿರ್ಷಾಂಗ್ ಅಾಂಡ ಜನಿಲ ಆ ಏಶಿಯನ್ 

ಡೆವ್ಲಪ್ೂ ಾಂಟ ರಿಸಚ್ಿ ಆನ್್ ಲೈನ್್ ಪರ್ತರ ಕೆಯಲಿಿ  ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಗಸಟ ್ ೨೩, 

೨೦೨೧ರಂದು ಪರ ಕಟವಾಯಿತ್ತ.  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1479-367920210000041007/full/html
https://fpibengaluru.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Technical%20Reports/FPI%20Gender%20Mainstreeming%20Version-2%2013-07-2021.pdf
https://fpibengaluru.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Technical%20Reports/FPI%20Gender%20Mainstreeming%20Version-2%2013-07-2021.pdf
https://fpibengaluru.karnataka.gov.in/storage/pdf-files/Technical%20Reports/FPI%20Gender%20Mainstreeming%20Version-2%2013-07-2021.pdf
https://lifestyle.livemint.com/news/big-story/indias-pluralist-heritage-and-the-making-of-amartya-sen-111628850076292.html
https://lifestyle.livemint.com/news/big-story/indias-pluralist-heritage-and-the-making-of-amartya-sen-111628850076292.html
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ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

 ಪತ್ರ ಕೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2633190X211034697 

• ಅಪೂವಿ ಕೆ. ಎರ್ಚ. ಮತ್ತು  ಅಚಲಾ ಎಸ  ಯರೆಸಿೋಮ ಅವರ ಲೇಖನವು 

ಜಿಾಂದಾಲ  ಜನಿಲ  ಆಫ  ಪಬಿಲ ಕ್ಸ  ಪಾಲ್ಲಸಿ ( ಸಂಪುಟ೫, ಸಂಚಿಕೆ ೨ರಲ್ಲಲ  

ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ. 

 ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನ ಮಾಜಿೋ ಸಹೊೋದ್ಯ ೋಗಿ ಅಪೂವ್ಿ ಕೆ. ಎಚ್. ಮತ್ತು  ಅಚ್ಲಾ ಎಸ್ 

ಯರೆಸಿೋಮ್ಮ ಅವ್ರ ‘ಮ್ಮಸುನ ರೆಮ್ಮಾಂಟ ಆ ಇನೆಾ ವ ಲಿಟ್ಟ ಥ್ರರ  ಸೊೋಶಿಯಲ ಅಕೌಾಂಟ್ಟಾಂಗ್ ಮಾಯ ಟ್ಟರ ಕನ  

ಫೆರ ೋಮವ ಕಿ: ಕನನ ಟ ರಕ್ಷನ್ ಅಾಂಡ ಎಸಿಟ ಮೇಶನ್ ಆ ಮಲಿಟ ಪಿ್ ೈಯರ್ ಅಟ ಸಬ-ನಾಯ ಷ್ನಲ ಲೆವೆಲ 

ಫಾರ್ ಕನಾಿಟಕ ಎಾಂಬ  ಲೇಖ್ನವು ಜಿಾಂದಾಲ್ ಜನಿಲ್ ಆಫ್ ಪಬಿಿಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ( ಸಂಪುಟ೫, 

ಸಂಚಿಕೆ ೨ರಲಿಿ  ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೧ರಲಿಿ  ಪರ ಕಟವಾಯಿತ್ತ.  

• ಬಜೆಟ  ಮತ್ತು ಬಜೆಟ  ತ್ಯಾರಿ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯಲ್ಲಲ  ಮಕಕ ಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಗಮನ ಸಲಲ ಬೇಕು.  

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್  ಮಕೆಳ ಮೇಲಿನ ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ : ಭಾರತ್ದ ೧೪ ರಾಜಯ ಗಳಲಿಿ  ಕೋವಿಡ್ ಪೂವ್ಿ 

ಮತ್ತು  ಕೋವಿಡೋತ್ು ರ ಪರಾಮಶೆಿ ಎಾಂಬ ಸಣು  ವ್ರದ್ಧಯನುನ  ಜಾಲತಾಣ ಆವೃರ್ತು ಯಲಿಿ  

ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ. ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಕೋವಿಡ-೧೯ ಮಕೆಳು, ಜಿೋವ್ನೋಪಾಯಗಳು, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಮೇಲೆ ಬಿೋರಿದ ಪರ ಭಾವ್ದ ಕುರಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದು  ಐದು ವೆಬಿನಾರ್್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ವ್ರದ್ಧ.   

 ಈ ವ್ರದ್ಧಯು ೧೮ ವ್ಯಸಿನ ನವ್ರೆಗಿನ ಮಕೆಳ ಮೇಲಿನ ಕೋವಿಡ್ ಪೂವ್ಿ ಮತ್ತು  ಕೋವಿಡೋತ್ು ರ 

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ದ ಪರಾಮಶೆಿ ನಡೆಸಿ ಮಕೆಳ ಅಗತ್ಯ ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚ ನ ಗಮನ ಸಲಿಬೇಕು, ಅವ್ರ 

ಕಲಿಕಾ ನಷ್ಟ  ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂರ್ತರಬೇಕು ಎಾಂದು ವಾದ್ಧಸಿದೆ. 

  ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

 ವರದಿಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-

covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf 

 ವೆಬಿನ್ಯರ  ಗಳ ರೆಕಡಿಿಾಂಗ್  ದಾಖಲೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ:  

https://www.youtube.com/watch?v=OAg0AhVMzlg&t=115s 

•  ಸರಕರದ ಪರಿಹಾರ ಪರ ಯತ್ಾ ಗಳಲ್ಲಲ  ಕನೆಯ ಹಂತ್ದ ಸಂಪಕಿದಲ್ಲಲ  ನ್ಯಗರಿಕ 

ಸರ್ಮಜ ಮುಖಾ  ಪಾತ್ರ  ವಹಿಸುತ್ು ದೆ. 

ಕೋವಿಡ್ ಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಪ ಾಂದನೆ: ಎರಡು ಅಧ್ಯ ಯನಗಳು ಎಾಂಬ ವ್ರದ್ಧಯನುನ  

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಜಾಲತಾಣ ವ್ರದ್ಧಯಾಗಿ ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ. ಕೋವಿಡ-೧೯ ಮಕೆಳು, ಜಿೋವ್ನೋಪಾಯಗಳು, 

ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಬಿೋರಿದ ಪರ ಭಾವ್ದ ಕುರಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದು  ಐದು ವೆಬಿನಾರ್್ 

ಸರಣಿಯ ಕನೆಯ ವೆಬಿನಾರ್್ ನುನ  ಈ ವ್ರದ್ಧ ಆಧ್ರಿಸಿದೆ.   

 ರಾಜಸಾು ನದ ದೂಸಾರ  ದಶಕ್ ಮತ್ತು  ತೆಲಂಗ್ರಣಾದ ಭೂಮಿಕಾ ಮಹಿಳಾ ಕಲೆಕ್ರಟ ವ್್ ಎಾಂಬ ತ್ಳ 

ಮಟಟ ದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಗಳಾಂದ್ಧಗೆ ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನಡೆಸಿದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದ 

ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಮೂಲಕ, ಈ ಎರಡುಸಂಘಟನೆಗಳು ತ್ಮೂ  ತ್ಜ್ಞತೆ, ಸಂಪಕಿಗಳ 

ಮೂಲಕಸಂಕಷ್ಟ ಕೆ್ರ ೋಡಾದ ಸಮುದಾಯಗಳನುನ  ಹೇಗೆ ತ್ಲುಪಿದರು ಮತ್ತು  ಯಾವ್ ಸವಾಲುಗಳನುನ  

ಎದುರಿಸಿದರು ಎಾಂಬುದನುನ  ನಿದ್ಧಿಷ್ಟ ವಾಗಿ  ಅರ್ಥಿ ಮಾಡಿಕಳಳ ಲು ಯರ್ತನ ಸಿತ್ತ.  

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2633190X211034697
http://cbps.in/
http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OAg0AhVMzlg&t=115s
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 ದ್ಧೋಘಿ ಕಾಲಿೋನ ಸಮುದಾಯ ಸಂಬಂಧ್ ಮತ್ತು  ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಕ್ರರ ಯಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲಿಿ  

ಸದೃಢ ತಂತೊರ ೋಪಾಯಗಳನುನ  ಸೃರ್ಷಟ ಸುವ್ಲಿಿ  ಪರ ಭಾವ್ ಬಿೋರಿತ್ತ ಎಾಂಬುದನುನ  ನಾವು 

ಸಾದರಪಡಿಸಿದೆವು. ಸಂಕಷ್ಟ ದ ಸಮಯದಲಿಿ  ದೂಸಾರ  ದಶಕ್ ಹ್ವಗೂ ಭೂಮಿಕಾದ ಮಹಿಳಾ 

ಕಲೆಕ್ರಟ ವ್್ ನಂಥಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪಾತ್ರ ವ್ನುನ  ಚಿರ್ತರ ಸಿದೆವು. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

ವರದಿಗಳ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://cbps.in/wp-content/uploads/GVPS-ShortReport-

WebinarSeries2021-28January2022-Final.pdf 

ವೆಬಿನ್ಯರ  ಗಳ ರೆಕಡಿಿಾಂಗ್  ದಾಖಲೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ:   

https://www.youtube.com/watch?v=mJdP376yU60&t=57s 

• ಕೋವಿಡ್- ೧೯ರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ದ ಪರ ಭಾವ- ಅಾಂಚಿನ 

ನೋಟ  

“ಕೋವಿಡ-1೯ರ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು  ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ದ ಪರ ಭಾವ್- ಅಾಂಚಿನ ನೋಟ” 

ಎಾಂಬ ಜಾಲತಾಣ ವ್ರದ್ಧಯನುನ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ. ಇದು ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಆಯೋಜಿಸಿದು  

ವೆಬಿನಾರ್್ ಸರಣಿಯ ನಾಲೆನೇ ವೆಬಿನಾರ್್ ನುನ  ಆಧ್ರಿಸಿತ್ತು . ಕೋವಿಡ-೧೯ ರ ಮೂರು ಅಲೆಗಳು 

ಸಾವ ತಂತೊರ ಯ ೋತ್ು ರ ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಿ  ಅಭುತ್ಪೂವ್ಿ ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ರ್ತಯನುನ  ಸೃರ್ಷಟ ಸಿತ್ತ. ಈ 

ವ್ರದ್ಧಯಲಿಿ  ಬಿಹ್ವರದ ಪಾಟ್ಯನ  ಮತ್ತು  ಮುಜಾಫರ್್ ಪುರ್್ ಜಿಲಿೆ ಗಳ ೭೦೦ಕೊ  ಮಿಕೆ್ರದ ಮಕೆಳ 

ಮೂರು ಸುರ್ತು ನ ಸವೇಿ (ಮೊದಲ ಸುತ್ತು  ಎಪಿರ ಲ-ಮೇ ೨೦೨೦, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತು  ಜುಲೈ-ಆಗಸಟ ್ 

೨೦೨೦, ಮೂರನೇ ಸುತ್ತು  ಜೂನ್-ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ್್ ೨೦೨೧) ಯಲಿಿ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿದ ಅಾಂಕ್ರ-ಅಾಂಶಗಳ 

ವಿಶಿೆೋಷ್ಣೆ ಇದೆ. 

 ಈ ರ್ದಶದ ಅತ್ಯ ಾಂತ್ ಅಾಂಚಿಗೆ ಸರಿದ, ಕಡಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ- ಆರ್ಥಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಇರುವ್ ಮಕೆಳು 

ಅರ್ತೋ ಹೆಚುಚ  ಸಂಕಷ್ಟ ಕೆ್ರ ೋಡಾದರು. ಕೋವಿಡ್ ಅವ್ರ ಬದುಕ್ರನ ಎಲಿಾ  ಮಗೆುಲುಗಳನ್ಮನ  

ಪರ ಭಾವಿಸಿತ್ತ. 

ಚಾರಿರ್ತರ ಕವಾಗಿ ಮೂಲಸಂರಚ್ನೆ ಮತ್ತು  ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ವಂಚಿತ್ರಾದ ಈ ಮಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಸಾಧ್ಯ ತೆಗಳು ಯಾವ್ ಯಾವ್ ರಿೋರ್ತಯಲಿಿ  ಭಿನನ ವಾಗಿವೆ ಎಾಂಬುದನುನ  ಈ ಅಧ್ಯ ಯನ 

ಸಾದರಪಡಿಸಿತ್ತ. ಈ ಅಧ್ಯ ಯನವು ಇರ್ದ ಅವ್ಕಾಶ ವಂಚಿತ್ ಸಮುದಾಯಗಳ ಬ್ಲಲಕ್ರಯರ ಮೇಲೆ 

ಹೆಚಿಚ ನ ಪರ ಭಾವ್ ಬಿೋರಿದೆ ಎಾಂಬುದನ್ಮನ  ಈ ಅಧ್ಯ ಯನ ಸ್ಥಚಿಸಿದೆ.  ನಮೂ  ಶಾಲಾ ವ್ಯ ವ್ಸೆ್ಥಯಲಿಿ  

ತಂತ್ರ ಜಾಾ ನಾಧಾರಿತ್ ಅವ್ಲಂಬನೆಗಿಾಂತಾಚೆಗಿನ ಸಂರಚ್ನಾತ್ೂ ಕ ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳ ಪಾತ್ರ ವ್ನುನ  ಈ 

ವ್ರದ್ಧ ಎರ್ತು  ತೊೋರಿಸಿತ್ತ. 

ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

ವರದಿಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ:   

http://cbps.in/wp-content/uploads/The-Effect-of-the-Covid-19-Pandemic-and-Economic-

Distress-on-Education-A-View-from-the-Margins.pdf 

ವೆಬಿನ್ಯರ  ಗಳ ರೆಕಡಿಿಾಂಗ್  ದಾಖಲೆಯ ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://www.youtube.com/watch?v=AKDd-rkIqbE&t=131s 

http://cbps.in/wp-content/uploads/GVPS-ShortReport-WebinarSeries2021-28January2022-Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/GVPS-ShortReport-WebinarSeries2021-28January2022-Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mJdP376yU60&t=57s
http://cbps.in/news/the-effect-of-the-covid-19-pandemic-and-economic-distress-on-education-a-view-from-the-margins
http://cbps.in/news/the-effect-of-the-covid-19-pandemic-and-economic-distress-on-education-a-view-from-the-margins
http://cbps.in/wp-content/uploads/The-Effect-of-the-Covid-19-Pandemic-and-Economic-Distress-on-Education-A-View-from-the-Margins.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/The-Effect-of-the-Covid-19-Pandemic-and-Economic-Distress-on-Education-A-View-from-the-Margins.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AKDd-rkIqbE&t=131s
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೬.೨.  ರ್ಮಧಾ ಮ:  

▪  ಡೆಕೆನ್್ ಹೆರಾಲ್್ ದ್ಧನಪರ್ತರ ಕೆಯಲಿಿ  ಮಾಚ್ಿ ೧೩, ೨೦೨೨ರಂದು ಪರ ಕಟವಾದ ಗೊರ ೋಥ್ ಸೊಟ ೋರಿ: 

ಫಿಸಿಕಲ ಪಿಾನ್ ಓವೆಹೌಿಲ ನಿೋಡೆಡ ಫಾರ್ ಬಿಗ್-ಟ್ಟಕೆಟ ಪಾರ ಜೆಕಟ ನ  ಇನ್ ಕನಾಿಟಕ’ ಎಾಂಬ 

ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಮಧುಸ್ಥಧ್ನ್್ ಬಿ.ವಿ. ರಾವ್್  ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿದೆ.  
 

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ:https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/growth-

story-fiscal-plan-overhaul-needed-for-big-ticket-projects-in-karnataka-1090746.html 
 

▪ ದ್ಧ ಹಿಾಂದೂ ದ್ಧನಪರ್ತರ ಕೆಯ ಮಾಚ್ಿ ೫, ೨೦೨೨ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಿ  ಪರ ಕಟವಾದ  ‘ಬಿಗ್ ಕಟ ಇನ್ 

ಫುಡ ಸಬಿನ ಡಿ ರೈಸ್ಥಸ ಚೊನೆಚ ನ್ನ ಿ’ ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು 

ಪರ ಕಟವಾಗಿವೆ.  

  ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/big-cut-in-food-

subsidy-raises-concerns/article65193435.ece 
 

▪ ಡೆಕೆನ್್ ಹೆರಾಲ್್ ನ ಮಾಚ್ಿ ೪, ೨೦೨೨ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಿ  ಮಧುಸ್ಥದನ್್ ಬಿವಿ ರಾವ್ ಅವ್ರ 

‘ಸ್ಥಟ ೋಟ ಬದಿ್ ಯ  ನಿೋಡನ  ಗೆರ ೋಟರ್ ಸಪೋಟಿ ಫರ ಮ್ ಸ್ಥಾಂಟರ್’ ಲೇಖ್ನ ಪರ ಕಟವಾಯಿತ್ತ.  

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/state-

badly-needs-greater-support-from-centre-1088089.html 
 

▪ ಡೆಕೆನ್್ ಹೆರಾಲ್್ ದ್ಧನಪರ್ತರ ಕೆಯಲಿಿ  ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೨೬, ೨೦೨೨ರಂದು ಪರ ಕಟವಾದ ಕನಾಿಟಕ ಬಜೆಟ 

೨೦೨೨: ವಿಲ ಸಿ ಮ್ ವು ವೋಟಸಿ ವಿಥ್ ಸೊೋಪನ ? ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಮಧುಸ್ಥಧ್ನ್್ ಬಿವಿ ರಾವ್್  

ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿದೆ .  

ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-

stories/karnataka-budget-2022-will-cm-woo-voters-with-sops-1085488.html 
 

▪ ಡೆಕೆನ್್ ಹೆರಾಲ್್ ದ್ಧನಪರ್ತರ ಕೆಯಲಿಿ  ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೨೧, ೨೦೨೨ರಂದು ಪರ ಕಟವಾದ Karnataka yet to 

get nearly Rs ೮k cr from Centre under devolution’. ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಮಧುಸ್ಥಧ್ನ್್ ಬಿವಿ ರಾವ್್  

ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿದೆ   

   ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-

stories/karnataka-yet-to-get-nearly-rs-8k-cr-from-centre-under-devolution-1083560.html 

 

▪  ಯುತ್್ ಕ್ರೋ ಆವಾಜ್ (Youth Ki Awaaz ) ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೯, ೨೦೨೨ರಂದು ʼHas The Union Budget 

೨೦೨೨–೨೩ Lived Up To The Rural Realities?’ ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನವ್ನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ. ಈ 

ಲೇಖ್ನವು  IMPRI ಹ್ವಗೂ CHURS ನವ್ದೆಹಲಿ ಜಂಟ್ಟಯಗಿ  ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೫ ೨೦೨೨ರಂದು 

ಆಯೋಜಿಸಿದು   ಪಾಯ ನೆಲ್ ಚ್ಚೆಿಯನುನ  ಆಧ್ರಿಸಿತ್ತು . ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಈ ಚ್ಚೆಿಯಲಿಿ  

ಪಾಯ ನೆಲಿಸಟ ್ ಆಗಿದು ರು.  

   ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.youthkiawaaz.com/2022/02/rural-realities-and-union-

budget-2022-23/ 
 

▪  ಕೇಾಂದರ  ಬಜೆಟ್ ೨೦೨೨ರ ಬಗೆೆ  ಯುತ್್ ಕ್ರೋ ಅವಾಜ್ ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರ 

ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುನ  ಪಡೆದು ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ. 

    ಕಾಂಡಿಗಳು ಕೆಳಗಿವೆ:   

    ಜಾಲ ಕಾಂಡಿ: https://twitter.com/YouthKiAwaaz/status/1489962012130091013 

https://twitter.com/YouthKiAwaaz/status/1490324404089200643 

https://twitter.com/YouthKiAwaaz/status/1491086925003907075 

 

https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/growth-story-fiscal-plan-overhaul-needed-for-big-ticket-projects-in-karnataka-1090746.html
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/growth-story-fiscal-plan-overhaul-needed-for-big-ticket-projects-in-karnataka-1090746.html
https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/big-cut-in-food-subsidy-raises-concerns/article65193435.ece
https://www.thehindu.com/news/national/karnataka/big-cut-in-food-subsidy-raises-concerns/article65193435.ece
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/state-badly-needs-greater-support-from-centre-1088089.html
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/state-badly-needs-greater-support-from-centre-1088089.html
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/karnataka-budget-2022-will-cm-woo-voters-with-sops-1085488.html
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/karnataka-budget-2022-will-cm-woo-voters-with-sops-1085488.html
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/karnataka-yet-to-get-nearly-rs-8k-cr-from-centre-under-devolution-1083560.html
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/karnataka-yet-to-get-nearly-rs-8k-cr-from-centre-under-devolution-1083560.html
https://www.youthkiawaaz.com/2022/02/rural-realities-and-union-budget-2022-23/
https://www.youthkiawaaz.com/2022/02/rural-realities-and-union-budget-2022-23/
https://www.youthkiawaaz.com/2022/02/rural-realities-and-union-budget-2022-23/
https://twitter.com/YouthKiAwaaz/status/1489962012130091013
https://twitter.com/YouthKiAwaaz/status/1490324404089200643
https://twitter.com/YouthKiAwaaz/status/1491086925003907075
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▪  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರ ಲೇಖ್ನ ‘Budget ೨೦೨೨: Betrayal of the poor, a failure of the 

State in its duties’  ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೩, ೨೦೨೨ರ ಡೆಕೆನ್್ ಹೆರಾಲ್್ ಪರ್ತರ ಕೆಯಲಿಿ  ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿತ್ತ.  

   ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.deccanherald.com/opinion/panorama/budget-2022-

betrayal-of-the-poor-a-failure-of-the-state-in-its-duties-1077520.html 
 

▪ ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರ ಲೇಖ್ನ ‘Has Budget gone overboard with Digital play’  

ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೨, ೨೦೨೨ರಂದು the mint  ನಲಿಿ  ಪರ ಕಟವಾಯಿತ್ತ.  

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.livemint.com/opi nion/online-views/has-budget-gone-

overboard-with-digital-play-11643742674128.html 
 

▪  ದ್ಧ ವೈರ್್  ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೧, ೨೦೨೨ರಂದು ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದ  Jobs, Welfare and the Fisc: ‘India at ೧೦೦’ 

Budget Disappoints on Two Out of Three Goals’   ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಕೆಲವು ಅಾಂಕ್ರ-

ಅಾಂಶಗಳನುನ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ವ್ರದ್ಧಯಿಾಂದ ಉಲಿೆೋಖ್ಗೊಾಂಡಿದೆ.  

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://thewire.in/economy/india-at-100-budget-jobs-welfare-fisc 

                                               http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-

analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf 
 

▪  ಶಿಕ್ಷಣ ತ್ತತ್ತಿ ಪರಿಸೆಿ ರ್ತಗೆ ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ  ವೇದ್ಧಕೆಯು (The National Coalition on the Education 

Emergency (NCEE))  ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುದಾನದ ಬಗೆೆ  ವಿಶೇಷ್ ಸಂಚಿಕೆಯಾಂದನುನ   ಜನವ್ರಿ 

೨೦೨೨ರಲಿಿ   ಪರ ಕಟಸಿದುು   ಇದರಲಿಿ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನ ‘Public Expenditure on Children–An 

Analysis of Pre and Post Covid period across 14 Indian States ‘ವ್ರದ್ಧಯನುನ  ಎರ್ತು  ಹೇಳಿದೆ    

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://educationemergency.net/newsletter/NewsletterJan22.html 

                                             http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-

analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf 
 

▪  ಡೆಕೆನ್್ ಹೆರಾಲ್್ ಜನವ್ರಿ ೨೨, ೨೦೨೨ರಂದು‘How the Covid- ೧೯ pandemic affected states’ 

child expenditure’ ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನವ್ನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದುು  ಇದು ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನ  ವ್ರದ್ಧಯನುನ  

ಆಧ್ರಿಸಿದೆ.   

ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.deccanherald.com/national/how-the-covid-19-  

pandemic-affected-states-child-expenditure-1073606.html 

      http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-

series-2021-21-January-2022-Final.pdf 
 

▪  ದೈನಿಕ್ ಭಾಸೆರ್್  ನವಂಬರ್್ ೨೫, ೨೦೨೧ರಂದು ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದ ‘೨ 

करोड़लड़ककयाांशायदअबकभीसू्कलनही ांआएां गी, कमउम्रमेंकरदीजाएगीशादी!’ ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ನೇಹ್ವ 

ರ್ಘಟಕ್ ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿವೆ. ಈ ಲೇಖ್ನವು ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನ ವೆಬಿನಾರ್್ 

ಸರಣಿಯ ನಾಲೆನೇ ವೆಬಿನಾರ್್ ನ ಅಾಂಶಗಳನ್ಮನ  ಅಧ್ಯ ಯನದ ವಿವ್ರಗಳನ್ಮನ  ಒಳಗೊಾಂಡಿತ್ತು .  

ಡೆಕೆನ್್ ಹೆರಾಲ್್ ನವಂಬರ್್  ೨೫, ೨೦೨೧ರಂದು‘‘Farm distress: Karnataka CM Bommai 

under pressure to waive crop loans ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನವ್ನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದುು   ಈ ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  

ಮಧುಸ್ಥಧ್ನ್್ ಬಿ.ವಿ. ರಾವ್್  ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿದೆ  
 

   ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/farm-

distress-karnataka-cm-bommai-under-pressure-to-waive-crop-loans-1054262.html 

https://www.deccanherald.com/opinion/panorama/budget-2022-betrayal-of-the-poor-a-failure-of-the-state-in-its-duties-1077520.html
https://www.deccanherald.com/opinion/panorama/budget-2022-betrayal-of-the-poor-a-failure-of-the-state-in-its-duties-1077520.html
https://www.livemint.com/opinion/online-views/has-budget-gone-overboard-with-digital-play-11643742674128.html
https://www.livemint.com/opi%20nion/online-views/has-budget-gone-overboard-with-digital-play-11643742674128.html
https://www.livemint.com/opi%20nion/online-views/has-budget-gone-overboard-with-digital-play-11643742674128.html
https://thewire.in/economy/india-at-100-budget-jobs-welfare-fisc
http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
https://educationemergency.net/newsletter/NewsletterJan22.html
https://educationemergency.net/newsletter/NewsletterJan22.html
http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
https://educationemergency.net/newsletter/NewsletterJan22.html
http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
https://www.deccanherald.com/national/how-the-covid-19-%20%20pandemic-affected-states-child-expenditure-1073606.html
https://www.deccanherald.com/national/how-the-covid-19-%20%20pandemic-affected-states-child-expenditure-1073606.html
http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
http://cbps.in/wp-content/uploads/PF4C_Pre-and-post-covid-analysis-first-of-Webinar-series-2021-21-January-2022-Final.pdf
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/farm-distress-karnataka-cm-bommai-under-pressure-to-waive-crop-loans-1054262.html
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/farm-distress-karnataka-cm-bommai-under-pressure-to-waive-crop-loans-1054262.html
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▪ ಭಾರರ್ತೋಯ ವಿಜಾಾ ನ ಅಕಡೆಮಿಯ Confluence (Science, Scientists and Society) ಡಾ. 

ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರ , ‘The online teaching experience at higher levels: teachers 

struggling to make sense of it’  ಲೇಖ್ನವ್ನುನ   ನವಂಬರ್್ ೨೦,೨೦೨೧ರಂದು ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ. ತ್ನನ  

ಜಾಲತಾಣದ ‘Still Online: Higher Education in India’  ಎಾಂಬ ಸರಣಿಯಲಿಿ  ಈ ಲೇಖ್ನ 

ಪರ ಕಟವಾಯಿತ್ತ.  

   ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: http://confluence.ias.ac.in/the-online-teaching-experience-at-higher-

levels-teachers-struggling-to-make-sense-of-it/ 
 

▪ ಡೆಕೆನ್್ ಹೆರಾಲ್್  ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ್್ ೧೯, ೨೦೨೧ರಂದು ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದ‘Signs of economic recovery in 

Karnataka; experts hold their horses’.  ಈ ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಮಧುಸ್ಥಧ್ನ್್ ಬಿ.ವಿ. ರಾವ್್  ಅವ್ರ 

ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿದೆ  

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/signs-of-

economic-recovery-in-karnataka-experts-hold-their-horses-1031889.html 
 

▪ ಯುತ್್ ಕ್ರೋ ಆವಾಜ್  ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ್್ ೧೫, ೨೦೨೧ರಂದು We’ll ‘Allow’ Our Daughters to 

Complete Class ೧೨, That’s More Than Our ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನವ್ನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ. ಈ ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನ ವ್ರದ್ಧಯ ಕಾಂಡಿ ಪರ ಕಟವಾಗಿದೆ   

   ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.youthkiawaaz.com/2021/09/an-equal-classroom-

remains-a-distant-dream-for-girls-in-the-pandemic/ 

     http://cbps.in/wp-content/uploads/Report-Final-1.pdf 
 

▪ ದ್ಧ ನ್ಮಯ  ಇಾಂಡಿಯನ್್ ಎಕನ ್ ಪ್ರ ಸ್ ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ್್ ೭, ೨೦೨೧ರಂದು  ‘Closure of schools 

catastrophic for the poor in last ೧೮ months: Report’. ಎಾಂಬಲೇಖ್ನ ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ 

     ಈ ಲೇಖ್ನವು ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಮಲಾಲಾ ಫಂಡ್ ನೆರವಿನಿಾಂದ  ಬಿಹ್ವರದಲಿಿ   ನಡೆಸಿದು  

ಅಧ್ಯ ಯನವ್ನುನ  ಆಧ್ರಿಸಿತ್ತು . ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಿಚ ದಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ   ಬ್ಲಲಕ್ರಯರಿಗೆ  

    ಎಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಹ್ವಯಕವಾಯಿತ್ತ  ಎಾಂಬುದು ಈ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿತ್ತು .. 

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://www.newindianexpress.com/cities/bengaluru/2021/sep/07/closure-of-schools-

catastrophic-for-the-poor-in-last-18-months-report-2355274.html 
 

• Gaon Connection  ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ್್ ೪, ೨೦೨೧ರಂದು ‘Back to School: Classrooms have reopened 

in Uttar Pradesh, but where are the textbooks, ask students. ಎಾಂಬ ವ್ರದ್ಧ ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ.  ಈ 

ವ್ರದ್ಧಯು ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಬಿಹ್ವರದಲಿಿ  ಮಲಾಲಾ ಫಂಡ್ ನೆರವಿನಿಾಂದ ನಡೆಸಿದ ಆದಯ ಯನವ್ನುನ  

ಆಧ್ರಿಸಿತ್ತು . ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಿಚ ದಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ   ಬ್ಲಲಕ್ರಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ 

ಸಹ್ವಯಕವಾಯಿತ್ತ  ಎಾಂಬುದು ಈ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿತ್ತು .. 

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://en.gaonconnection.com/back-to-school-uttar-pradesh-

textbooks-schools-reopen-covid19-pandemic-education-online-girls-dropout-rural/ 
 

•  Gaon Connection  ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ್್ ೧, ೨೦೨೧ರಂದು ‘Primary schools reopen in Uttar Pradesh 

after ೧೮ months; excited teachers, notebooks and midday meal welcome the children’. 

ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನವ್ನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ. ಈ ಲೇಖ್ನವು ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಮಲಾಲಾ ಫಂಡ್ ನೆರವಿನಿಾಂದ  

ಬಿಹ್ವರದಲಿಿ   ನಡೆಸಿದು  ಅಧ್ಯ ಯನವ್ನುನ  ಆಧ್ರಿಸಿತ್ತು . ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಿಚ ದಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ   

http://confluence.ias.ac.in/the-online-teaching-experience-at-higher-levels-teachers-struggling-to-make-sense-of-it/
http://confluence.ias.ac.in/the-online-teaching-experience-at-higher-levels-teachers-struggling-to-make-sense-of-it/
http://confluence.ias.ac.in/the-online-teaching-experience-at-higher-levels-teachers-struggling-to-make-sense-of-it/
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/signs-of-economic-recovery-in-karnataka-experts-hold-their-horses-1031889.html
https://www.deccanherald.com/state/top-karnataka-stories/signs-of-economic-recovery-in-karnataka-experts-hold-their-horses-1031889.html
https://www.youthkiawaaz.com/2021/09/an-equal-classroom-remains-a-distant-dream-for-girls-in-the-pandemic/
https://www.youthkiawaaz.com/2021/09/an-equal-classroom-remains-a-distant-dream-for-girls-in-the-pandemic/
http://cbps.in/wp-content/uploads/Report-Final-1.pdf
https://www.newindianexpress.com/cities/bengaluru/2021/sep/07/closure-of-schools-catastrophic-for-the-poor-in-last-18-months-report-2355274.html
https://www.newindianexpress.com/cities/bengaluru/2021/sep/07/closure-of-schools-catastrophic-for-the-poor-in-last-18-months-report-2355274.html
https://en.gaonconnection.com/back-to-school-uttar-pradesh-textbooks-schools-reopen-covid19-pandemic-education-online-girls-dropout-rural/
https://en.gaonconnection.com/back-to-school-uttar-pradesh-textbooks-schools-reopen-covid19-pandemic-education-online-girls-dropout-rural/
https://en.gaonconnection.com/back-to-school-uttar-pradesh-textbooks-schools-reopen-covid19-pandemic-education-online-girls-dropout-rural/
https://en.gaonconnection.com/schools-reopen-uttar-pradesh-lockdown-covid19-coronavirus-child-safety-infection-precautions-vaccination/
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ಬ್ಲಲಕ್ರಯರಿಗೆ  ಎಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಹ್ವಯಕವಾಯಿತ್ತ  ಎಾಂಬುದು ಈ ಅಧ್ಯ ಯನದ 

ಉದೆು ೋಶವಾಗಿತ್ತು   

     ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://en.gaonconnection.com/schools-reopen-uttar-pradesh-

lockdown-covid19-coronavirus-child-safety-infection-precautions-vaccination/ 
 

▪ ಜುಲೈ ೩೦ ೨೦೨೧ರಂದು ಟೈಮ್ನ ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದ Karnataka CM Basavaraj 

Bommai’s austerity push puts fund-starved departments in a spot’. ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಡಾ. 

ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಪರ ಕಟವಾಗಿತ್ತು  ೧. 

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ : https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/karnataka-cm-

basavaraj-bommais-austerity-push-puts-fund-starved-departments-in-a-

spot/articleshow/84880146.cms 
 

▪  ಬಿಬಿಸಿ ನ್ಮಯ ಸ್ BBC News  ಜುಲೈ ೬, ೨೦೨೧ರಂದು, ‘Covid in India: Tackling lack of online 

learning in Delhi’s slums’  ಲೇಖ್ನವ್ನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದುು  ಈ ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ವ್ರದ್ಧಯ 

ಕಾಂಡಿಯನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿತ್ತು .  

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.bbc.com/news/newsbeat-57671944 

     http://cbps.in/wp-content/uploads/Report-Final-1.pdf 
 

▪ ಕೌಾಂಟರ್್ ವೂಯ  Counterview  ಜೂನ್್ ೧೩, ೨೦೨೧ರಂದು ‘Rural Karnataka: Dependence on 

small time clinics, quacks; lack of trust in govt hospitals’  ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನವ್ನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತು . 

ಇದು IMPRI  ಹ್ವಗೂ  CHURS  ಸಹಯೋಗದಲಿಿ   ಮೇ ೨೧, ೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದು  

ಚ್ಚೆಿಯನುನ ಆಧ್ರಿಸಿತ್ತು . ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಈ ಗೊೋರಿ್ಷಯಲಿಿ  ಸಂವಾದಕರಾಗಿದು ರು.. 

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.counterview.net/2021/06/rural-karnataka-dependence-

on-small.html 
 

▪ ನಾಯ ಷ್ನಲ್ ಪಬಿಿಕ್ ರೇಡಿಯೋ ( National Public Radio)   ಜೂನ್್ ೧೧, ೨೦೨೧ರಂದು 

ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದು  Skateboarding Gives Freedom to Rural Indian Teen In Netflix Film — And In 

Real Life’  ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಪರ ಕಟವಾಗಿತ್ತು  

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/06/11/1005499252/skateboarding-gives-

freedom-to-rural-indian-teen-in-netflix-film-and-in-real-lif 
 

▪ WXXI News ಜೂನ್್ ೧೧, ೨೦೨೧ರಂದು ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದು  Skateboarding Gives Freedom to Rural 

Indian Teen In Netflix Film — And In Real Life’  ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ 

ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಪರ ಕಟವಾಗಿತ್ತು  

     ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.wxxinews.org/npr-news/2021-06-11/skateboarding-

gives-freedom-to-rural-indian-teen-in-netflix-film-and-in-real-life 
 

▪ ದ್ಧ ಹಿಾಂದೂ  ಜೂನ್್ ೫, ೨೦೨೧ರಂದು ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದು  Hope embedded in despair’ (Discussions 

on the role of online education offer valuable insights on the way forward for higher 

educatio. ) ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಪರ ಕಟವಾಗಿತ್ತು .   

     ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.thehindu.com/education/role-of-online-education-

offer-valuable-insights-on-the-way-forward-for-higher-education/article34735487.ece 

https://en.gaonconnection.com/schools-reopen-uttar-pradesh-lockdown-covid19-coronavirus-child-safety-infection-precautions-vaccination/
https://en.gaonconnection.com/schools-reopen-uttar-pradesh-lockdown-covid19-coronavirus-child-safety-infection-precautions-vaccination/
https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/karnataka-cm-basavaraj-bommais-austerity-push-puts-fund-starved-departments-in-a-spot/articleshow/84880146.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/karnataka-cm-basavaraj-bommais-austerity-push-puts-fund-starved-departments-in-a-spot/articleshow/84880146.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/karnataka-cm-basavaraj-bommais-austerity-push-puts-fund-starved-departments-in-a-spot/articleshow/84880146.cms
https://www.bbc.com/news/newsbeat-57671944
https://www.bbc.com/news/newsbeat-57671944
http://cbps.in/wp-content/uploads/Report-Final-1.pdf
https://www.counterview.net/2021/06/rural-karnataka-dependence-on-small.html
https://www.counterview.net/2021/06/rural-karnataka-dependence-on-small.html
https://www.counterview.net/2021/06/rural-karnataka-dependence-on-small.html
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/06/11/1005499252/skateboarding-gives-freedom-to-rural-indian-teen-in-netflix-film-and-in-real-lif
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/06/11/1005499252/skateboarding-gives-freedom-to-rural-indian-teen-in-netflix-film-and-in-real-lif
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/06/11/1005499252/skateboarding-gives-freedom-to-rural-indian-teen-in-netflix-film-and-in-real-lif
https://www.wxxinews.org/npr-news/2021-06-11/skateboarding-gives-freedom-to-rural-indian-teen-in-netflix-film-and-in-real-life
https://www.wxxinews.org/npr-news/2021-06-11/skateboarding-gives-freedom-to-rural-indian-teen-in-netflix-film-and-in-real-life
https://www.wxxinews.org/npr-news/2021-06-11/skateboarding-gives-freedom-to-rural-indian-teen-in-netflix-film-and-in-real-life
https://www.thehindu.com/education/role-of-online-education-offer-valuable-insights-on-the-way-forward-for-higher-education/article34735487.ece
https://www.thehindu.com/education/role-of-online-education-offer-valuable-insights-on-the-way-forward-for-higher-education/article34735487.ece
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▪ ಯುತ್್ ಕ್ರೋ ಆವಾಜ್ Youth ki Awaaz ಮೇ ೩೧, ೨೦೨೧ರಂದು , ‘Rural Realities | Karnataka 

Practitioners’ Experiences in Tackling the Second Wave’ ಎಾಂಬ ಲೇಕನವ್ನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದುು   

ಇದು ಇದು IMPRI  ಹ್ವಗೂ  CHURS  ಸಹಯೋಗದಲಿಿ   ಮೇ ೨೧, ೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದು  

ಚ್ಚೆಿಯನುನ ಆಧ್ರಿಸಿತ್ತು . ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಈ ಗೊೋರಿ್ಷಯಲಿಿ  ಸಂವಾದಕರಾಗಿದು ರು  

ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.youthkiawaaz.com/2021/05/rural-realities-karnataka-

practitioners-experiences-in-tackling-the-second-wave/ 
 

▪ ಡಾ . ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲಿಿ  ನಾಯಕತ್ವ  ಮತ್ತು  

ಉತ್ು ರದಾಯಿತ್ವ ವ್ನುನ  ಸಶಕು ಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ದ ಮೇಲೆ  ಬಳಕುಚೆಲಿುವ್ ಪುಟಟ  ಆಡಿಯೋ 

ಕಲಿಪ್ ಇಲಿಿ    here  ಕೇಳಬಹುದು.. ಇದು IMPRI  ಹ್ವಗೂ  CHURS  ಸಹಯೋಗದಲಿಿ   ಮೇ ೨೧, 

೨೦೨೧ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿದು  ಚ್ಚೆಿಯನುನ ಆಧ್ರಿಸಿತ್ತು . ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಈ 

ಗೊೋರಿ್ಷಯಲಿಿ  ಸಂವಾದಕರಾಗಿದು ರು  

     ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.impriindia.com/insights/jyotsna-pandemic-

accountability/ 
 

• Thrive Global  ಮೇ ೨೭, ೨೦೨೧ರಂದು, ‘Will India’s Second COVID- ೧೯ Wave Reverse 

Gender Equality for Years to Come? – From fears of dropping out of school to getting 

married young, Indian girls brave the worst of the pandemic’.  ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನವ್ನುನ  

ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತು . ಈ ಲೇಖ್ನವು ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಮಲಾಲಾ ಫಂಡ್ ನೆರವಿನಿಾಂದ  ಬಿಹ್ವರದಲಿಿ   ನಡೆಸಿದು  

ಅಧ್ಯ ಯನವ್ನುನ  ಆಧ್ರಿಸಿತ್ತು . ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಿಚ ದಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ   ಬ್ಲಲಕ್ರಯರಿಗೆ  ಎಷ್ಟ ರ 

ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಹ್ವಯಕವಾಯಿತ್ತ  ಎಾಂಬುದು ಈ ಅಧ್ಯ ಯನದ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿತ್ತು  . 

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://thriveglobal.com/stories/will-indias-second-covid-19-wave-

reverse-gender-equality-for-years-to-come/ 
 

▪ Quartz India  ಮೇ ೨೧, ೨೦೨೧ರಂದು ‘The Covid- ೧೯ pandemic has left thousands of 

Indians unemployed—perhaps forever’. ಎಾಂಬಲೇಖ್ನವ್ನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದುು  ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  

ಝಾ ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳನುನ  ಈ ಲೇಖ್ನ ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದೆ.   

ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://qz.com/india/2011017/covid-19-may-leave-thousands-of-

indians-unemployed-forever/ 
 

▪ ಡಾ. ಜೊಯ ೋತಾನ ನ  ಝಾ ಅವ್ರ ‘Gender equality still a distant dream’  ಲೇಖ್ನವು  ಎಪಿರ ಲ್ ೨೧, 

೨೦೨೧ರ ಡೆಕೆನ್್ ಹೆರಾಲ್್ ಪರ್ತರ ಕೆಯಲಿಿ  ಪರ ಕಟವಾಯಿತ್ತ.  

     ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.deccanherald.com/opinion/in-perspective/gender-

equality-still-a-distant-dream-976624.html 
 

▪ Fortune India  ಎಪಿರ ಲ್ ೧೬, ೨೦೨೧ರಂದು, ‘The master key to unlock India’s growth 

promise’ ಎಾಂಬ ಲೇಖ್ನವ್ನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿತ್ತ.  ಈ ಲೇಖ್ನವು ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಮಲಾಲಾ ಫಂಡ್ 

ನೆರವಿನಿಾಂದ  ಬಿಹ್ವರದಲಿಿ   ನಡೆಸಿದು  ಅಧ್ಯ ಯನವ್ನುನ  ಆಧ್ರಿಸಿತ್ತು . ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚಿಚ ದಾಗ 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕೆ   ಬ್ಲಲಕ್ರಯರಿಗೆ  ಎಷ್ಟ ರ ಮಟ್ಟಟ ಗೆ ಸಹ್ವಯಕವಾಯಿತ್ತ  ಎಾಂಬುದು ಈ 

ಅಧ್ಯ ಯನದ ಉದೆು ೋಶವಾಗಿತ್ತು   

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://www.fortuneindia.com/opinion/the-master-key-to-unlock-

indias-growth-promise/105407 

 

https://www.youthkiawaaz.com/2021/05/rural-realities-karnataka-practitioners-experiences-in-tackling-the-second-wave/
https://www.youthkiawaaz.com/2021/05/rural-realities-karnataka-practitioners-experiences-in-tackling-the-second-wave/
https://www.youthkiawaaz.com/2021/05/rural-realities-karnataka-practitioners-experiences-in-tackling-the-second-wave/
https://www.impriindia.com/insights/jyotsna-pandemic-accountability/
https://www.impriindia.com/insights/jyotsna-pandemic-accountability/
https://www.impriindia.com/insights/jyotsna-pandemic-accountability/
https://thriveglobal.com/stories/will-indias-second-covid-19-wave-reverse-gender-equality-for-years-to-come/
https://thriveglobal.com/stories/will-indias-second-covid-19-wave-reverse-gender-equality-for-years-to-come/
https://thriveglobal.com/stories/will-indias-second-covid-19-wave-reverse-gender-equality-for-years-to-come/
https://qz.com/india/2011017/covid-19-may-leave-thousands-of-indians-unemployed-forever/
https://qz.com/india/2011017/covid-19-may-leave-thousands-of-indians-unemployed-forever/
https://qz.com/india/2011017/covid-19-may-leave-thousands-of-indians-unemployed-forever/
https://www.deccanherald.com/opinion/in-perspective/gender-equality-still-a-distant-dream-976624.html
https://www.deccanherald.com/opinion/in-perspective/gender-equality-still-a-distant-dream-976624.html
https://www.fortuneindia.com/opinion/the-master-key-to-unlock-indias-growth-promise/105407
https://www.fortuneindia.com/opinion/the-master-key-to-unlock-indias-growth-promise/105407
https://www.fortuneindia.com/opinion/the-master-key-to-unlock-indias-growth-promise/105407
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▪ Citizen Matters Bengaluru  ಎಪಿರ ಲ್ ೧೬, ೨೦೨೧ರಂದು ‘BBMP budget: Is ೩೩೬ cr enough to 

manage Covid, fix a broken healthcare system?’. ಎಾಂಬ ಲೇಕನವ್ನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಿದುು  

ಲೇಖ್ನದಲಿಿ  ಮಧುಸ್ಥಧ್ನ್್ ಬಿ.ವಿ. ರಾವ್್  ಅವ್ರ ಅಭಿಪಾರ ಯಗಳು ಪರ ಕಟಗೊಾಂಡಿದೆ   

    ಜಾಲತ್ಸ್ಣ ಕಾಂಡಿ: https://bengaluru.citizenmatters.in/bbmp-health-budget-managing-

covid-broken-healthcare-58913 
 

೬.೩. ಔಟ  ರಿೋರ್ಚ:   

೬. ೩.1.  ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಜಾಲತ್ಸ್ಣ, ಉಪತ್ಸ್ಣ ಮತ್ತು  ಬ್ನಲ ಗ  

 ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಜಾಲತಾಣವ್ನುನ  ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್್ ೨೦೧೫ರಲಿಿ  ಪುನರೂಿಪಿಸಲಾಗಿದುು   ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೨ರ 

ವೇಳೆಗೆ ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡದವ್ರ ಸಂಖೆಯ  ೨,೨೭,೩೩೫. 

 ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಒಾಂದು ಉಪ ತಾಣವ್ನುನ  ಗೊರ ೋ (ಗೊರ ೋಥ್ ಅಾಂಡ ಎಕನಾಮಿಕ ಒಪಪ ೋಚುಿನಿಟ್ಟಸ 

ಫಾರ್ ವಿಮ್ಮನ್) 'ಒಟ್ಟಟ ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು: ಭಾರತ್ದಲಿಿ  ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ 

ಮಹಿಳಾ ಕ್ರರ ಯಾ ಗುಾಂಪುಗಳ ಪರ ಭಾವ್ವ್ನುನ  ನಿಣಿಯಿಸುವುದು' ಹೊಾಂದ್ಧದುು  ಐಡಿಆರ್ ಸಿ, ಕೆನಡಾ 

ಇದಕೆೆ  ಧ್ನಸಹ್ವಯ ನಿೋಡಿದೆ.  ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೨ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಪುಟಗಳನುನ  ವಿೋಕ್ರಾ ಸಿದವ್ರ ಸಂಖೆಯ  

೨೮,೧೯೮.  

ಸ್ಥಕೆಾಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಾಂದು ಬಿ್ಲಗ್್ ನುನ  ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಇದನುನ  ಮಾಚ್್ಿ  ೨೦೧೮ರಲಿಿ  

ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ತ ಪಿಎಸ್ಐಪಿಎಸ್ಇ ಹ್ವಗೂ ಮ್ಮಕ್ ಆರ್ಥಿರ್್ ಫಾಂಡೇಶನ್್ ಇದಕೆೆ  ಧ್ನಸಹ್ವಯ 

ನಿೋಡಿದೆ. ಈ ಬಿ್ಲಗ್್ ಸ್ಥಕೆಾಂಡರಿ ಎಜುಕೇಶ ಮತ್ತು  ಒಟ್ಯಟ ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರಿತಂತೆ ಮುಖ್ಯ  ಪರ ಶೆನ  ಮತ್ತು  

ಚ್ಚೆಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕರ ೋಢೋಕೃತ್ ವೇದ್ಧಕೆಯನುನ  ಕಲಿಪ ಸಿದೆ.  ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೨ರ ವೇಳೆಗೆ ೧೫ ಬಿ್ಲಗ್್ 

ಗಳನುನ  ಪರ ಕಟ್ಟಸಲಾಗಿದೆ.  

 ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ. 

▪ ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಜಾಲತ್ಸ್ಣ: http://cbps.in/ 

▪ ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಸಬ್-ಡೊಮೇನ ಫಾರ ಗೊರ ೋ: https://grow.cbps.in/ 

▪  ಸ್ಥಕೆಾಂಡರಿ ಎಜುಕಶನ ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಬ್ನಲ ಗ್ :https://cbps.in/secondary-education/ 

೬.೩.೨.  ಸಾರ್ಮಜಿಕ ರ್ಮಧಾ ಮಗಳಲ್ಲಲ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ   

 ನಮೂ  ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪುಟದಲಿಿ  ಹಲವಾರು ವ್ಯ ಕ್ರು ಗಳು ಮತ್ತು  ಸಂಘಟನೆಗಳಿಾಂದ ನಮಗೆ ಲೈಕುಗಳು 

ಬಂದ್ಧವೆ. ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೨ರ ವೇಳೇಗೆ ಈ ಪುಟಕೆೆ  ೨,೮೨೦ ಲೈಕುಗಳು ದ್ರಕ್ರವೆ.  

ಟ್ಟವ ಟರಿನಲಿ್ಲ  ನಮಗೆ ಲೈಕುಗಳು ಮತ್ತು  ರಿಟ್ಟವ ೋಟುಗಳು ಲಭಯ ವಾಗಿವೆ.  ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೨ರ ವೇಳೆಗೆ 

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ೩೫೩ ಹಿಾಂಬ್ಲಲಕರನುನ  ಹೊಾಂದ್ಧತ್ತು . ಹ್ವಗೆಯೇ ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ೩೮೭ ಸಂಸೆ್ಥ , ಅಕಡೆಮಿಕನ ್ 

ಹ್ವಗೂ ಸಂಶೋಧ್ಕರನುನ  ಹಿಾಂಬ್ಲಲಿಸಿದೆ. ನಾವು ಸಂಘಟ್ಟಸುವ್ ಕಾಯಿಕರ ಮ ಮತ್ತು  ಚ್ಚೆಿಗಳನುನ  

ನಾವು ಲೈವ್್ ಟ್ಟವ ೋಟ್ ಮಾಡುರ್ತು ದೆು ೋವೆ. ಕಾಯಿಕರ ಮದ ಮೊದಲ್ಲ ಟ್ಟವ ಟರ್್ ನಲಿಿ  ಕ್ರರ ಯಾಶಿೋಲವಾಗಿ 

ಪರ ಚಾರವ್ನ್ಮನ  ನಿೋಡುತೆು ೋವೆ.    

 ಯು ಟೂಯ ಬ್ ನಲಿಿ  ನಾವುಎರಡು ಚಾನೆಲ್ ಹೊಾಂದ್ಧದೆು ೋವೆ. ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಮಿೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು  

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಗೊರ ೋ.  ಆಗಸಟ ್ ೨೦೨೨ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಮಿೋಡಿಯಾ ೧೬೨ ಚಂದಾದಾರರು, ಹ್ವಗೂ 

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಗೊರ ೋ ೧೧೩ ಚಂದಾದಾರರು ಹೊಾಂದ್ಧತ್ತು . 

https://bengaluru.citizenmatters.in/bbmp-health-budget-managing-covid-broken-healthcare-58913
https://bengaluru.citizenmatters.in/bbmp-health-budget-managing-covid-broken-healthcare-58913
https://bengaluru.citizenmatters.in/bbmp-health-budget-managing-covid-broken-healthcare-58913
http://cbps.in/team
https://grow.cbps.in/
https://grow.cbps.in/
http://cbps.in/secondary-education/
http://cbps.in/
https://grow.cbps.in/
https://cbps.in/secondary-education/
https://www.youtube.com/user/CBPSMedia
https://www.youtube.com/channel/UCfwcIrFXdAkPlA97RS0SFdw
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 ಈ ಮಾಧ್ಯ ಮಗಳನುನ  ನಾವು ವ್ಷ್ಯಗಳನುನ  ಎರ್ತು  ತೊೋರಿಸಲು ಮತ್ತು  ಅವು ಸಾವ್ಿಜನಿಕ 

ಪರ ಜೆಾ ಯಲಿಿ  ಜಾಗೃತ್ವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕಳಳ ಲು ದಕ್ಷವಾಗಿ ಬಳಸುರ್ತು ದೆು ೋವೆ.  

 ಸಾರ್ಮಜಿಕ ರ್ಮಧಾ ಮ ಕಾಂಡಿಗಳು:  

▪ ಫೇಸ  ಬುಕ್ಸ :  https://www.facebook.com/CBPSBlr/ 

▪ ಟ್ಟವ ಟಟ ರ: https://twitter.com/CbpsBlr 

▪ ಲ್ಲಾಂಕ್ಸ ಡಿನ:https://www.linkedin.com/company/centre-for-budget-and-policy-studies/ 

▪ ಯು ಟೂಾ ಬ್  (ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಮಿೋಡಿಯಾ):https://www.youtube.com/user/CBPSMedia 

▪ ಯು ಟೂಾ ಬ್  (ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಗೊರ ೋ): 

https://www.youtube.com/channel/UCfwcIrFXdAkPlA97RS0SFdw 

https://www.facebook.com/CBPSBlr/
https://twitter.com/CbpsBlr
https://www.linkedin.com/company/centre-for-budget-and-policy-studies/
https://www.youtube.com/user/CBPSMedia
https://www.youtube.com/channel/UCfwcIrFXdAkPlA97RS0SFdw
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೭.೦. ಸಹಭಾಗಿತ್ವ , ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು  ತಂಡ  

೭.೧.  ಸಹಭಾಗಿತ್ವ  

ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನ ಮುಾಂದುವ್ರಿಯುರ್ತು ರುವ್ ಮತ್ತು  ೨೦೨೧-೨೨ರಲಿಿ  ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಲಾದ 

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಧ್ನಸಹ್ವಯ ನಿೋಡಿದ ಸಹಭಾಗಿ ಸಂಸ್ಥು ಗಳ ಪಟ್ಟಟ  ಈ ಕೆಳಗಿನಂರ್ತದೆ 

೭.೧.೧.  ಸಹಭಾಗಿತ್ವ  

• ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ಕನಾಿಟಕ ಸರಕಾರ  

• ಫೋಡ್ಿ  ಪರ ರ್ತರಿ್ಷನ  

• ಇಾಂಟರ್ ನಾಯ ಷ್ನಲ ಬಜೆಟ ಪಾಟ೯ನರ್ ಶಿಪ (ಐಬಿಪಿ) 

• ಮಲಾಲಾ ಫಂಡ್  

• ನಿರಂತ್ ರ್್ ಟರ ಸಟ ್  

• ಥಾಕೂರ್್ ಫಾಯ ಮಿಲಿ ಫಾಂಡೇಶನ್ 

• ದ್ಧ ಪೂವ್ಿಭಾರರ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಟರ ಸಟ ್  

• ದ್ಧ ವ್ಲ್್  ಬ್ಲಯ ಾಂಕ್ ಗೂರ ಪ್ 

• ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ಛರ್ತು ೋಸಗಢ  

• ನಿಸ್ಥಫ್ ಹೈದರಾಬ್ಲದ್ 

• ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ನವ್ದೆಹಲಿ 

೭.೧.೨. ತ್ಳುವಳಿಕೆ ಒಪಪ ಾಂದ (MOU) 

 ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಸಂಶೋಧ್ನೆ ಮತ್ತು  ಅಕಡೆಮಿಕ್ ಕಾಯಿಗಳಲಿಿ  ಜೂನ್್ ೨೦೧೮ರಿಾಂದ ಜೂನ್್ ೨೦೨೪ರ 

ವ್ರೆಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ದ ರ್ತಳುವ್ಳಿಕೆ ಒಪಂದವಾಂದನುನ  ವಿರ್ತು ೋಯ ನಿೋರ್ತ ಸಂಸೆ್ಥ , ಬಾಂಗಳುರು ಜೊತೆಗೆ 

ಮಾಡಿಕಾಂಡಿತ್ತ.  

೭.೨. ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಗಳು  

 ೨೦೨೧-೨೦೨೨ರ ಸಾಲಿನಲಿಿ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನ ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ನಾಲೆು  ಬ್ಲರಿ ಸಭೆ ಸೇರಿತ್ತ. 

ಸ್ಥಪ್ಟ ಾಂಬರ್್ ೧೭, ೨೦೨೧ ರಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ವ್ರದ್ಧ ಮತ್ತು  ಪರಿಶೋಧಿತ್ ಲೆಕೆಪತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಒಪಿಪ ಗೆ 

ನಿೋಡಲು ಸವ್ಿ ಸದಸಯ  ಸಬ ಜರುಗಿತ್ತ. ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳ ವಿವ್ರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂರ್ತದೆ.  

ಕೋಷ್ಟ ಕ 7:  ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆಗಳು  

ಆಡಳಿತ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ದಿನ್ಯಾಂಕ 

೮೭ ನೇ ಸಭೆ   ಎಪಿರ ಲ  ೧೫, ೨೦೨ ೧ 

೮೮ನೇ ಸಭೆ   ಜೂನ  ೩೦, ೨೦೨ ೧ 

೮೯ನೇ ಸಬ   ಆಗಸಟ   ೧೭, ೨೦೨ ೧ 

೯೦ ನೇ ಸಭೆ   ಜನವರಿ ೦೭, ೨೦೨೨ 
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ಹೆಚಿಚ ನ ವಿವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಂಡಿ ಬಳಸಿ.  

▪  ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ಆಡಳಿತ್ಮಂಡಳಿಯ ವಿವರ:http://cbps.in/society 

▪  ಸಿಬಿಪಿಎಸ   ಸೊಸೈಟ್ಟಯ ವಿವರ::http://cbps.in/society 

೭.೩. ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ತಂಡ 

 ಹೊಸ ಮತ್ತು  ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳಲಿಿ  ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಹೊಸ ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧಯನುನ  

ನೇಮಿಸಿಕಾಂಡಿತ್ತ. ತಂಡವು ಮೂವ್ರು ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಸಲಹೆಗ್ರರರ ಮೂಲಕ ಇನನ ಷ್ಣಟ  

ಶಕ್ರು ಯುತ್ವಾಗಿದೆ.  ಈ ಮೂವ್ರಿಗೂ ೧೫ ವ್ಷ್ಿಗಳ ಸಂಶೋಧ್ನಾ ಅನುಭವ್ವ್ನುನ  ಹೊಾಂದ್ಧದಾು ರೆ.  

 ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ನಲಿಿರುವ್ ಎಲಿಾ  ಸಿಬಬ ಾಂದ್ಧಗಳು ಎರ್ಥಕನ  ಕೋಸಿ ಹೂಯ ಮನ್ ಸಬೆ ಕಟ  ರಿಸಚ್ಿ (ಬೈ 

ಮಸಿಕಾವ ಯ್ಸ್ಿ ಯೂನಿವ್ಸಿಿಟ್ಟ, ಸಿಡಿನ , ಆಸ್ಥಟ ರೋಲಿಯಾ) ವಿಷ್ಯದ ಅಾಂಶಗಳ ಬಗೆೆ  ಕಡ್ಾಯ ತ್ರಬೇರ್ತ 

ಪಡೆದ್ಧದಾು ರೆ. ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ್ ಲೈಾಂಗಿಕ ಶೋಷ್ಣೆ ಮತ್ತು  ದುಬಿಳಕೆಯ 

ತ್ಡೆಗ್ರಗಿ ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ನಿಾಂದ ತಂಡದ ಕೆಲವು ಸದಸಯ ರು ಕೇಾಂದರ  ಬಿಾಂದುಗಳಾಗಿದಾು ರೆ. ತಂಡದ ಕೆಲವು 

ಸದಸಯ ರು ಯುನಿಸ್ಥಫ್ ನಿಾಂದ ಲೈಾಂಗಿಕ ಶೋಷ್ಣೆ ಮತ್ತು  ನಿಾಂದನೆ ತ್ಡೆಗಟುಟ ವಿಕೆ (ಪಿಎಸಇಏ) 

ಕೋಸಿ ಅನುನ  ಸಹ ಪೂಣಿಗೊಳಿಸಿದಾು ರೆ. 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 8: ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ತಂಡದ ಸದಸಾ ರು  

 ಕರ . 

ಸಂ. 
ಹೆಸರು   ಹುದೆದ    ವಿದಾಾ ಹಿತೆ  

 ಒಟುಟ  

ಕಯಾಿನುರ್ವ  

೧ 

 

 ಜ್ಾ ೋತ್ಸ್ನ ಾ  ಝಾ  

ನಿರ್ದಿಶಕರು 

೧. PhD in Economics of 

Education from Jawaharlal 

Nehru University, New 

Delhi 

೨. M. Phil in Economics of 

Education from Jawaharlal 

Nehru University, New 

Delhi 

೩. Master of Economics 

from Patna University 

೩೩ ವ್ಷ್ಿ 

೨ 

 

ನಿವೇದಿತ್ಸ್ ಮನನ   

 ಹಿರಿಯ್ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಸಲಹೆಗ್ರರರು್ 

೧. PhD in Sociology and 

Demography, Minor in 

Women’s Studies, 

Pennsylvania State 

University, PA, U.S.A.  

೨. Master in Sociology from 

Pennsylvania State 

University, PA, U.S.A. 

೩. Bachelor of Arts in 

Psychology from Rutgers 

University  

೪. Bachelor of Commerce 

(Honors) from St. Francis’ 

College for Women, 

Hyderabad 

೧೯ ವ್ಷ್ಿ 

http://cbps.in/society
http://cbps.in/society
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 ಒಟುಟ  

ಕಯಾಿನುರ್ವ  

೪ 

 

 ಅಚಿನ್ಯ ಪಂಡಿತ   

ಹಿರಿಯ್ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಸಲಹೆಗ್ರರರು್ 

೧. PhD in Public Policy from 

Indian Institute of 

Management Bangalore 

(IIMB) 

೨. PG Diploma in Rural 

Management from Institute 

of Rural Management 

Anand (IRMA) 

೩. B. Tech (Agricultural 

Engineering) from Orissa 

University of Agriculture 

and Technology 

೧೨ ವ್ಷ್ಿ್ 

೫ 

 

ಮಧುಸೂಧನ್ ಬಿವಿ ರವ   

ಹಿರಿಯ್ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಸಲಹೆಗ್ರರರು್ 

೧. Master of Agricultural 

Economics from University 

of Agricultural Sciences, 

Bangalore 

೨. BSc in Agriculture from 

University of Agricultural 

Sciences, Bangalore 

೨೧ ವ್ಷ್ಿ  

೬ 

 

 ಶಿರ ೋಧರ  ಆರ. ಪರ ಸಾದ   

್ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಸಲಹೆಗ್ರರರು್ 

೧. Master of Science in 

Mechanical and Aerospace 

Engineering, Case Western 

Reserve University, USA 

೨. Bachelors in Engineering 

(BE) from Mysore 

University, Mysore 

೨೦ ವ್ಷ್ಿ್  

೭ 

 

 ನೇಹಾ ಘಾಟಕ್ಸ    

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಸಲಹೆಗ್ರರರು್ 

೧. Master of Arts in 

Sociology from University of 

Delhi  

೨. Bachelor of Arts in 

Sociology from University of 

Delhi 

೧೧ ವ್ಷ್ಿ  

೮ 

 

 ಅಚಲ ಎಸ ಯಾರೆಸಿೋಮ 

್ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಸಲಹೆಗ್ರರರು್ 

೧. Master of Science in 

Financial Economics from 

Madras School of 

Economics, Anna 

University, Chennai 

೨. Bachelor of Science in 

Economics, Mathematics 

and Statistics from Mount 

Carmel College 

(Autonomous), Bangalore 

University 
 

೭ ವ್ಷ್ಿ್೮ 

ರ್ತಾಂಗಳು 
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 ಒಟುಟ  

ಕಯಾಿನುರ್ವ  

೯ 
 

 ಸೈಯದ  ಮಜಾಹಿರ  ಹುಸೇನ  

(ಅಕಟ ೋಬರ  ೦೮ ೨೦೨೧ರಂದು 

ರಜಿೋನ್ಯಮ ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ) 

 ಹಿರಿಯ್ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master of Social Work in 

Public Health from Tata 

Institute of Social Sciences, 

Mumbai 

೨. Bachelor of Social Work 

(Honours) from Jamia Millia 

Islamia, New Delhi 

೪ ವ್ಷ್ಿ್೭  

ರ್ತಾಂಗಳು  

೧೦ 

 

 ಸೌರ್ಮಾ  ಜೆ.  

ಹಿರಿಯ್ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master of Economics 

from St. Joseph's College 

(Autonomous), Bangalore 

University  

೨. Bachelor of Arts in 

Psychology, Sociology and 

Economics from National 

Degree Collage 

(Autonomous), Bangalore 

University   

೮ ವ್ಷ್ಿ್ ೩ 

ರ್ತಾಂಗಳು 

೧೧ 
 

 ಅಪೂವಿ ಕೆ. ಎರ್ಚ. ( ಮೇ ೩೦, 

೨೦೨೧ರಂದು ರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ)  

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master of Economics 

from Hyderabad Central 

University 

೨. Master of Applied 

Economics from Center for 

Development Studies, 

Trivandrum 

೫ ವ್ಷ್ಿ  

೧೩ 
 

ಸುಸಿೂ ತ್ಸ್ ಎಾಂ.ವಿ. (ನವಂಬರ  

೩೦ ೨೦೨೧ರಂದು ರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ) 

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master of Public Policy 

and Governance from Azim 

Premji University, Bangalore 

೨. Bachelor of Arts in 

History, Economics and 

Political Science from Christ 

University, Bengaluru 

೩ ವ್ಷ್ಿ ೩ 

ರ್ತಾಂಗಳು  

೧೪ 
 

 ವಿವೇಕ್ಸ  ಪಿ. ನ್ಯಯರ  (ಜನವರಿ 

೩೧, ೨೦೨೨ರಂದು ರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.)  

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master of Social Work 

from St. Joseph's College 

(Autonomous), Bangalore 

೨. Bachelor of Technology 

from MESCE, Kuttipuram, 

Kerala 

೨ 

ವ್ಷ್ಿ೬ರ್ತಾಂಗಳು  
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 ಒಟುಟ  

ಕಯಾಿನುರ್ವ  

೧೫ 

 

 ಶಿಬೋನಿ ಸುಾಂದರ   

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master of Economics 

(Specialisation in 

International Trade) from 

Symbiosis School of 

Economics, Pune 

೨. Bachelor in Commerce (B. 

Com) from SIES College of 

Commerce and Economics, 

Mumbai University 

೩ ವ್ಷ್ಿ 

೧೮ 
 

 ಅತ್ತಲ  ಕುರ್ಮರ (ಜೂನ  ೩೦, 

೨೦೨೧ರಂದು ರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ)  

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master of Economics 

from Delhi School of 

Economics 

೨. Bachelor of Arts 

(Honours) in Economics 

from Atma Ram Sanatan 

Dharma College, University 

of Delhi 

೧೦  ರ್ತಾಂಗಳು್ 

೧೯ 

 

ಅಮುಕು  ಸಿಸಾಟ ಲ  ರಮ   

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master of Development 

from Azim Premji 

University (APU), Bangalore 

೨. Bachelor of Arts in 

History, Economics and 

Political Science from Dr L 

Bullayya College, Andhra 

University, Vishakapatnam 

೨  ವ್ಷ್ಿ  ೯  

ರ್ತಾಂಗಳು 

೨೦ 

 

 ಶ್ರರ ತ್ ಗುರುಮೂತ್ಿ  

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master of Social Work 

(Dalit and Tribal Studies and 

Action) from Tata Institute 

of Social Sciences, Mumbai  

೨. Bachelor of Arts 

(Honours) in Social Work 

from Dr Bhim Rao 

Ambedkar College, 

University of Delhi 

೨  ವ್ಷ್ಿ್೯ 

ರ್ತಾಂಗಳು  

೨೧ 

 

 ತ್ನುಷ್ಕಕ  ಶರ್ಮಿ  

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master of Public 

Administration from Panjab 

University 

೨. Bachelor of Arts 

(Honours) in Political 

Science from Maitreyi 

College, Chanakyapuri 

Delhi University 

೧  ವ್ಷ್ಿ್೧೧  

ರ್ತಾಂಗಳು 
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 ಒಟುಟ  

ಕಯಾಿನುರ್ವ  

೨೨  

ಮಲಾ ಾ ಿ ರ್ಮರಿಯಾ 

ಅಾಂತೋನಿ (ಎಪಿರ ಲ  ೨೬, 

೨೦೨೨ರಂದುರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ   

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master of Development 

Studies from Indian Institute 

of Technology, Guwahati, 

Assam 

೨. Bachelor of Science in 

Mathematics from St. 

Stephen’s College, 

University of Delhi 

೧ ವ್ಷ್ಿ 

೩ರ್ತಾಂಗಳು  

೨೩ 

 
 ಹಾದಿಿಕ್ಸ  ದುವಾ  

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Master in Sociology, 

Delhi School of Economics, 

Delhi University 

೨. Bachelor of Arts 

(Honours) in Economics 

from Jamia Millia Islamia 

೧  ವ್ಷ್ಿ್೮ 

ರ್ತಾಂಗಳು 

೨೪ 

 

 ರಜತ  ಚೌಧರಿ  

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್

ಅಸೊೋಸಿಯೇಟ್  

೧. Urban Fellowship from 

Indian Institute for Human 

Settlements, Bengaluru 

೨. Master in Development 

Studies from Indian Institute 

of Technology, Mandi 

೩. Bachelor of Arts in 

Journalism from Delhi 

College of Arts & 

Commerce, University of 

Delhi 

೧ ವ್ಷ್ಿ್೧  

ರ್ತಾಂಗಳು 

೨೫ 

 

ತ್ಸ್ಾ ಗರಜನ  ಆರ   

 ಆಡಳಿತ್್ಮತ್ತು ್

ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ್ 

೧. Bachelor of Commerce 

from Bangalore University 
೩೨ ವ್ಷ್ಿ  

೨೬ 

 

ಉಶಾ ಪಿವಿ  

 ಹಣಕಾಸು್ಮತ್ತು ್

ಲೆಕೆಾ ಧಿಕಾರಿ್ 

೧. Ongoing correspondence 

course in Bachelor of 

Commerce from IGNOU 

೩೧ ವ್ಷ್ಿ  
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 ಒಟುಟ  

ಕಯಾಿನುರ್ವ  

೨೭ 

 

 ಮೃಣಾಲ್ಲಕ ಆರ. ಪಂಡಿತ  

 ಸಂವ್ಹನ್ಮತ್ತು ್

ಮಾಹಿರ್ತ್ನಿವಾಿಹಕರು  

೧. Master of Commerce in 

Specialisation in Marketing 

and Finance from Mount 

Carmel College 

(Autonomous), Bangalore 

University  

 ೨. Bachelor of Commerce in 

Specialisation in Marketing 

and Human Resource 

Management fromJyoti 

Nivas College 

(Autonomous), Bangalore 

University 

೩. Certified Human 

Resource Management 

Professional (C.H.R.M.P) 

೧೦ ವ್ಷ್ಿ ೫ 

ರ್ತಾಂಗಳು  

೨೮ 

 

 ವನಜಾ ಎಸ   

 ಆಡಳಿತ್್ಮತ್ತು ್ಲೆಕೆ ್

ಪತ್ರ ್ಸಹ್ವಯಕ್ರ  

೧. Job-oriented Diploma 

Course (Tailoring) 
೨೭ ವ್ಷ್ಿ್  

೨೯ 

 

 ರಮೇಶ  ಕೆ.ಎ. 

 ಕಛೇರಿ್ಸಹ್ವಯಕ  ೧. Schooling ೧೭ ವ್ಷ್ಿ  

     

ಸರ್ಮಲೋಚಕರು 

೩೦ 

 

 ಗಾಯತ್ರ  ರಘುರಮನ   

ಸಾವ್ಿಜನಿಕ್ಆರೋಗಯ ್

ಸಮಾಲೋಚ್ಕರು  

೧. MBBS from MGM 

Medical College, 

Mumbai 

೨. Master of Public 

Health from 

University of 

Massachusetts 

Amherst 

೯ ವ್ಷ್ಿ್೪ 

ರ್ತಾಂಗಳು  
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 ಒಟುಟ  

ಕಯಾಿನುರ್ವ  

೩೧ 
 

ರಹಾಾ  ಕೆ. (ಅಕಟ ೋಬರ  ೨೨, 

೨೦೨೧ರಂದು ರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ) 

 ಸಮಾಲೋಚ್ಕ್ರ  

೧. Master of Public 

Health from Central 

University of Kerala 

೨. BDS from Mahatma 

Gandhi University, 

Kerala 

೪  ವ್ಷ್ಿ೪  

ರ್ತಾಂಗಳು 

 ಯೋಜನ್ಯ ಕಿೆೋತ್ಸ್ರ ಧಿಕರಿಗಳುProject Field Officers 

೩೨ 
 

 ರಂಜಿತ್ಸ್ (ನವಂಬರ  ೬, 

೨೦೨೧ರಂದು ರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ)  

ಯೋಜನಾ್ಕೆಾ ೋತಾರ ಧಿಕಾರಿ,್

ಬಿಹ್ವರ್್  

೧. Master in Sociology 

from Magadh 

University, Bodh Gaya 

೨. Diploma in Women 

& Child Welfare from 

Patna University 

೩. Diploma in 

HIV/AIDs & Family 

Education from 

IGNOU 

೪. Diploma in 

Computer Application 

೧೭ ವ್ಷ್ಿ ೩ 

ರ್ತಾಂಗಳು 

೩೨ 
 

 ಧಿೋರಜ  ಕುರ್ಮರ  ( ನವಂಬರ  

೬, ೨೦೨೧ರಂದು ರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ.)  

ಯೋಜನಾ್ಕೆಾ ೋತಾರ ಧಿಕಾರಿ,್

ಬಿಹ್ವರ್್  

೧. Bachelor of 

Commerce from Patna 

University 

೪ ವ್ಷ್ಿ್೩ 

ರ್ತಾಂಗಳು 

೩೩ 

 

ರಘವಿ ಪುರಿಮಟಲ  

 ಸಂಶೋಧ್ನಾ್ಸಹ್ವಯಕ್ರ್

ಹೈದರಾಬ್ಲದ್ 

೧. Master of Public 

Policy and 

Governance from 

Azim Premji 

University (APU), 

Bangalore 

೨. Bachelor of Arts in 

Public Administration, 

History and 

Geography from 

Osmania 

University, 

Hyderabad 
 

೧ ವ್ಷ್ಿ್೯ 

ರ್ತಾಂಗಳು  
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 ಒಟುಟ  

ಕಯಾಿನುರ್ವ  

೩೪ 
 

 ಶ್ರರ ತ್ ನೇಗಿ (ಫ್ಲಬರ ವರಿ ೨೮, 

೨೦೨೨ರಂದು ರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ)  

 ಸಂಶೋಧ್ನಾ್ಸಹ್ವಯಕ್ರ,್

ಜೈಪುರ  

೧. Master of Women’s 

Studies from Tata 

Institute of Social 

Sciences, Mumbai 

೨. Bachelor of Arts 

(Honours) in 

Economics from Dyal 

Singh College, 

University of Delhi, 

New Delhi   
 

೧  ವ್ಷ್ಿ್ ೩  

ರ್ತಾಂಗಳು 

೩೫  

 ಹಿಜಂ ಕನನ  ಕುರ್ಮರ 

ಸಿೋಮಗ್  ( ಅಕಟ ೋಬರ  ೮, 

೨೦೨೧ರಂದುರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ) 

 ಸಂಶೋಧ್ನಾ್ಸಹ್ವಯಕ,್

ಮಣಿಪುರ್ಮತ್ತು ್

ನಾಗ್ರಲಾಯ ಾಂಡ್  

೧. PhD in Population 

Studies from 

Jawaharlal Nehru 

University, New Delhi 

೨. M. Phil in 

Population Studies 

from Jawaharlal 

Nehru University, 

New Delhi 

೨. Master of 

Economics from 

Manipur University, 

Manipur 

೧ ವ್ಷ್ಿ್  ೧ 

ರ್ತಾಂಗಳು 

೩೬ 
 

 ಹೇನಶಿರ ೋ ಕತ್ಕ್ರ (ಅಕಟ ೋಬರ  

೨೫ ೨೦೨೧ರಂದು ರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ)) 

 ಸಂಶೋಧ್ನಾ್ಸಹ್ವಯಕ್ರ್

ಅಸಾನ ಾಂ,್ಮೇರ್ಘಲಯ್ 

೧. M. Phil in North 

East Studies from 

Gauhati University, 

Institute of North East 

Studies 

೨. Master of Women's 

Studies from Gauhati 

University 

೧ ವ್ಷ್ಿ ೧ 

ರ್ತಾಂಗಳು 

೩೭ 
 

ಅಭಿನಯ್ಸ್  ಸಿಾಂಗ್  ( ಎಪಿರ ಲ  

೨೪, ೨೦೨೧ರಂದು ರಜಿೋನ್ಯಮ 

ನಿೋಡಿದಾದ ರೆ  

ಸಂಶೋಧ್ನಾ್ಸಹ್ವಯಕ್

ಅಸಾನ ಾಂ,್ಮೇರ್ಘಲಯ್ 

೧. Master diploma in 

in public health 

management from 

Indian Institute of 

Public Health, Delhi 

(PHFI) 

೨. Master in Applied 

Clinical Psychology 

from Tata Institute of 

Social Science, 

Mumbai  

೩. Bachelor in 

Psychology (Honours) 

from Delhi University, 

Delhi 

೧ ವ್ಷ್ಿ್  ೯ 

ರ್ತಾಂಗಳು  
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* ಸ್ಥಚನೆ: ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ತಂಡ ೧೯ ಆಗಸಟ  ೨೦೨೨ ರಂತೆ 

೭.೪. ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ನಲ್ಲಲ  ಶಿಕಿ ರ್ಥಿಗಳು  

ಪರ ರ್ತ ವ್ಷ್ಿ ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ಸಾನ ತ್ಕೋತ್ು ರ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗ ಳಿಾಂದ ಅದರಲಿ್ಲ  ಮೊದಲ ವ್ಷ್ಿ   

ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದವ್ರಿಾಂದ ಶಿಕಾಾ ರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ನಿವ್ಿಹಿಸಲು ಅಜಿಿಗಳನುನ  ಕರೆಯುತ್ು ದೆ. ಬಹು 

ಸಂಕೆಯ ಯ ವಿದಾಯ ರ್ಥಿಗಳು ಅಜಿಿ ಹ್ವಕುತಾು ರೆ. ಆಯೆ  ವಿಧಾನವು ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಎಪಿರ ಲ್ 

೨೦೨೧ರಿಾಂದ ಮಾಚ್್ಿ  ೨೦೨೨ರ ವ್ರೆಗಿನ ಅವ್ಧಿಗೆ ಆಯೆಯಾದ ಶಿಕಾಾ ರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಟ  ಹಿೋಗಿದೆ. 

ಕೋವಿಡ-೧೯ರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್್ ಅವ್ಧಿಯಲಿಿ  ಇಬಬ ರು ಶಿಕಾಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಾಂದಲೇ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವ್ ಸೌಲಭಯ ವ್ನುನ  ಸಿಬಿಪಿಎಸ್ ನಿೋಡಿತ್ತ. 

ಕೋಷ್ಟ ಕ 9:  ಸಿಬಿಪಿಎಸ  ನ ಶಿಕಿ ರ್ಥಿಗಳು  

 ಕರ .ಸಂ.  ಹೆಸರು  ಅವಧಿ   ಸಂಸ್ಥು  

೧ ರಹ್ವನ  ಕೆ. ಮಾಚ್ಿ ೦೧, ೨೦೨೧ರಿಾಂದ ಜೂನ್್ ೦೧, 

೨೦೨೧ 

 ಕೇಾಂದ್ಧರ ೋಯ ವಿ. ವಿ. 

ಕೇರಳ  

೨ ನವಿೋನ್್ ಹರಿ  ಜೂನ್್ ೦೧, ೨೦೨೧ರಿಾಂದ ಆಗಸಟ ್ ೦೧, 

೨೦೨೧ 

 ಶಿವ್್ ನಾಡಾರ್್ ವಿ. ವಿ.  

೩  ಸೌಮಾಯ  ರಾಮನ್್   ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್್ ೨೭, ೨೦೨೧ರಿಾಂದ ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೧೧, 

೨೦೨೨  

 ಅಜಿೋಾಂ ಪ್ರ ೋಮೆಿ  ವಿ. ವಿ. 

೪ ವೆಾಂಕಟರಾಮನ್್ 

ಪಿ.ಸಿ.  

ಡಿಸ್ಥಾಂಬರ್್ ೨೭, ೨೦೨೧ರಿಾಂದ ಫೆಬರ ವ್ರಿ ೧೧, 

೨೦೨೨  

ಅಜಿೋಾಂ ಪ್ರ ೋಮೆಿ  ವಿ. ವಿ.  
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