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ಸಂಪಾದಕಯೋಯ
ಎಲಲಿರಗ್ ನಮಸಾಕಾರ,

ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಇತಿಹಾಸವು ಉತತಿಮ ನಾಳ�ಗಾಗಿ, ಉತತಿಮ ಭವರಯೂಕಾಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲ್ ವತ್ಷಮಾನಕ�ಕಾ 
ಪ�್ರೇರಣ�ಯಾಗಿದ�. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿೊಂಗಳು ಬಹಳ ಮಹತವಾದಾದಾಗಿದ�, ಇದ್ ನಮ್ಮ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರ್ ಮಾಡಿದ 
ತಾಯೂಗಗಳನ್ನು ನ�ನಪಿಸ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದ�, ನಮ್ಮ ಏಕತ� ಮತ್ತಿ ಎಲಲಿರನ್ನು ಒಳಗ�್ ೊಂರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಬಗ�ಗೆ ನಾವು 
ಹ�ಮ್್ಮ ಪರ್ವೊಂತ� ಮಾರ್ತತಿದ�. ರಾರಟ್ರವು ತನನು 75ನ�ೇ ವಾರ್್ಷಕ�್ೇತಸಾವವನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸ್ತಿತಿರ್ವಾಗ ಈ ವರ್ಷದ 
ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣ�ಯ್ ಸಾಕರ್ಟ್ ಮಹತವಾದಾದಾಗಿದ�. ಭಾರತ ತನನು ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�ೇ ವರ್ಷಕ�ಕಾ ಕಾಲಿರ್ತಿತಿದದಾೊಂತ�, 
ಭವರಯೂದ ನವ ಭಾರತಕ�ಕಾ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲ್ ಸಕಾ್ಷರ ಹಲವಾರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘ್ೇರ್ಸಿದ�. ಕ�ೇೊಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಷರವು ಸೊಂಕಲ್ಪದಿೊಂದ ಸಿದಿದಾ ಎೊಂಬ ಸೊಂಕಲ್ಪ ಕ�ೈಗ�್ ೊಂಡಿತ್ತಿ. ಈ ಸೊಂಕಲ್ಪಗಳು ‘ಏರ್ ಭಾರತ್- ಶ�್ರೇರ್ಠ ಭಾರತ್’ 
ಮಹತಾವಾಕಾೊಂಕ್�ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವ ಭಾರತದ ಆಕಾೊಂಕ್�ಗಳನ್ನು ಹ�ೇಗ� ರ್ಪಿಸ್ತಿತಿವ� ಎೊಂಬ ಬಗ�ಗೆ ಈ ವರ್ಷದ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ 
ದಿನಾಚರಣ�ಯ ವಶ�ೇರ ಸೊಂಚಿಕ�ಯ ಮ್ಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವಾಗಿದ�.

ಸದಾ್ಷರ್ ಪಟ�ೇಲ್ ಅವರ ‘‘ಸೊಂಯ್ಕತಿ ಭಾರತ’’ದ ದೃರ್ಟ್ಕ�್ೇನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಉದ�ದಾೇಶದಿೊಂದ 
ಸ್ಥಗಿತಗ�್ ೊಂರ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಮರ್ಜೇವ ನಿೇರ್ವ ಮ್ಲಕ ಮತ್ತಿ ಹೊಂದಿನ ಸಕಾ್ಷರಗಳ ಎರವಟ್ಟ್ ನಿೇತಿಗಳನ್ನು 
ಸರಪಡಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ವಯೂವಸ�್ಥಯನ್ನು ಪುನರ್ಜ್ೇವಗ�್ ಳಿಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರ ಅನ�ೇಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳುಳುತಿತಿದ�.  
ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರವನ್ನು ಭಾರತದ�್ ೊಂದಿಗ� ನಿಜಾರ್ಷದಲಿಲಿ ವಲಿೇನಗ�್ ಳಿಸಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕ�್ಟಟ್ 370 ಮತ್ತಿ 35 ಎ 
ವಧಿಗಳೊಂತಹ ಸೊಂವಧಾನದ ತಾರತಮಯೂದ ನಿಬೊಂಧನ�ಗಳನ್ನು ರದ್ದಾಗ�್ ಳಿಸಿದ್ದಾ ಅರವಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಪ್ರಚ�್ೇದನ�ಯನ್ನು 
ನಿೇರ್ವ ವಯೂವಸ�್ಥಗಳನ್ನು ಏಕೇಕರಸಿದ್ದಾ ಸಕಾ್ಷರದ ಪ್ರಯತನುಗಳ ವಶಿರಟ್ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ�. ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಮತ್ತಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಮಹತಾವಾಕಾೊಂಕ್�ಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಸೊಂಪಕ್ಷ 
ವಯೂವಸ�್ಥಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಸಲ್ ಗಾ್ರಮ-ಬರ-ರ�ೈತ-ಯ್ವಕರ್-ಮಹಳ�ಯರನ್ನು ಒಳಗ�್ ೊಂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ವಭಾಗದ 
ಸಮತ�್ ೇಲಿತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಸಮಾನವಾಗಿ ಗಮನ ನಿೇರಲಾಗಿದ�. ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಿ ವಶಾವಾಸಾಹ್ಷ ಕ್ರಮಗಳು 
ಜನರ ನೊಂಬಿಕ�ಯನ್ನು ಗ�ಲ್ಲಿವಲಿಲಿ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿವ� ಮತ್ತಿ ಇದ್ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಷದಲಿಲಿ ಭಾರತದ ಮ್ಕ್ಟವಾಗಿದ�.

ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟದಲಿಲಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತ�್ ಲಗಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿೊಂಗಳ 
ಮೊದಲಾಧ್ಷದಲಿಲಿಯೇ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟದ ಅದ್ಭುತ ಕಥ�ಯನ್ನು ಈ ಚಳವಳಿಗಳು ನಮಗ� 
ನ�ನಪಿಸ್ತತಿವ�. ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸ್ವ ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಭಾರತದ ಕನಸ್ ಈ ಚಳುವಳಿಗಳಿೊಂದ ಸ್ಫೂತಿ್ಷ ಪಡ�ದಿದ�. 
ನಾವ�ಲಲಿರ್ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ 75 ನ�ೇ ವರ್ಷಕ�ಕಾ ಕಾಲಿರಲ್ ಸಿದಧಿರಾಗ್ತಿತಿರ್ವ ಹ�್ ತಿತಿನಲಿಲಿ ಈ ಚಳುವಳಿಗಳ ಕಥ�ಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಅವುಗಳ ತರ�ಮರ�ಯ ನಾಯಕರ್ ಓದ್ಗರಗ� ಸ್ಫೂತಿ್ಷಯಾಗಲಿದಾದಾರ�.

ಕ�್ೇವಡ್ ಸಾೊಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಹರಸಿ, ಭಾರತ ಈಗ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲಿಲಿದ�, ಇದಕಾಕಾಗಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ 
ಸಚಿವ ಸೊಂಪುಟ ಅನ�ೇಕ ಪ್ರಮ್ಖ ನಿಧಾ್ಷರಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳುಳುತಿತಿದ�. ಹೊಂದಿಯನ್ನು ದ�ೇಶದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷ�ಯನಾನುಗಿ 
ಮಾರ್ವಲಿಲಿ ಮಹತವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದ ರಾಜರ್್ಷ ಪುರ್ಷ�್ ೇತತಿಮ ದಾಸ್ ಟೊಂರನ್ ಅವರ ಸರಳ ಜೇವನವು ಯ್ವಕರಗ� 
ಸ್ಫೂತಿ್ಷಯಾಗಿದ�. ನಮ್ಮ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರ ಸ್್ಪತಿ್ಷದಾಯಕ ಕಥ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ‘ಸೊಂಕಲ್ಪ ಸ�ೇ ಸಿದಿಧಿ’ 
ಸೊಂದ�ೇಶವನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿರ್ವ ಈ ಸೊಂಚಿಕ�ಯನ್ನು ಓದ್ಗರ್ ಆನೊಂದಿಸ್ತಾತಿರ� ಎೊಂದ್ ನಾನ್ ಭಾವಸ್ತ�ತಿೇನ�.

ಕ�್ೇವಡ್ ಶಿಷಾಟ್ಚಾರ ಅನ್ಸರಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ ಮತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹ�ಗಳನ್ನು ನಮಗ� ತಿಳಿಸಿ.

(ಜೆೈದಿೇಪ್ ರಟಾನುಗರ್)

  ವಳಾಸ: ಬ್ಯೂರ�್ ೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೇಚ್ ಅೊಂಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕ�ೇರನ್,  

    ಎರರನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನಾ ಭವನ, ನವದ�ಹಲಿ - 110003

ಇ-ಮ್ೇಲ್: response-nis@pib.gov.in

ನರಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ   ಆಗಸ್ಟ್ 1-15, 20212



ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

IN THE DISTRESSING TIMES OF COVID, DOCTORS HAVE EMERGED AS 

THE SAVIOUR FOR MILLIONS.  THE NATION EXPRESSES ITS GRATITUDE 

TO THE DOCTORS ON THE OCCASION OF NATIONAL DOCTOR'S DAY

FOR FREE DISTRIBUTIONJuly 1-15, 2021

Volume 2, Issue 1

Vaidyo Narayano Harih

ನಾನ್ ಪ್ರತಿ ತಿೊಂಗಳು ನ್ಯೂ ಇೊಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ 
ಪತಿ್ರಕ� ಪಡ�ಯ್ತಿತಿದ�ದಾೇನ�. ಪತಿ್ರಕ�ಯ್ ತ್ೊಂಬಾ 
ಉಪಯ್ಕತಿವಾಗಿದ� ಅದ್ ಹ�್ ಸ ವರಯಗಳನ್ನು 
ಕಲಿಯಲ್ ನನಗ� ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕ�್ರ್ತತಿದ�. 
ಆದದಾರೊಂದ, ನಾನ್ ಪ್ರತಿ ತಿೊಂಗಳು ನ್ಯೂ ಇೊಂಡಿಯಾ 
ಸಮಾಚಾರ್ ಅನ್ನು ಓದಲ್ ತ್ೊಂಬಾ ಆಸಕತಿ 
ಹ�್ ೊಂದಿದ�ದಾೇನ� ಏಕ�ೊಂದರ� ಅದ್ ಇತರರಗ� ವಶ�ೇರವಾಗಿ 
ಯ್ವಕರಗ� ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷಕ ಮಾಹತಿಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ತತಿದ�.

ಸ್ಧಾಕರ್ 
 sssnattyquieten.glorious@gmail.com

ಪ್ರಮ್ಖ ಘಟನ�ಗಳು, ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು, 
ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತಿ ವಯೂಕತಿತವಾಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಸ್ಕತಿವಾದ 
ಮಾಹತಿಯೊಂದಿಗ� ಪಾಕ್ಷಿಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಿತಿರ್ವುದಕ�ಕಾ 
ನಿಮಗ� ಧನಯೂವಾದಗಳು. ನಾಗರಕ ಸ�ೇವಾ ಪರೇಕ್�ಗಳ 
ಆಕಾೊಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ� ಮಾತ್ರವಲಲಿದ� ಸಾಮಾನಯೂ ನಾಗರಕರ್ 
ಪ್ರಸ್ತಿತ ವದಯೂಮಾನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿದ್ಕ�್ಳಳುಲ್ 
ಪತಿ್ರಕ� ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾರ್ತತಿದ�. ಅೊಂತಹ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಮಾಹತಿಯ್ಕತಿ ವರಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿತಿರ್ತ�ತಿೇನ�.

ಸಿದಾಧಿೊಂತ್ ಮ್ನನ್
sidvmenon@gmail.com

ಈ ನಿಯತಕಾಲಿಕವು ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕ ಪರೇಕ್�ಗಳಿಗ� 
ಸಿದಧಿವಾಗ್ವ ವದಾಯೂರ್್ಷಗಳಿಗ� ಸೊಂಬೊಂಧಿತ ಮತ್ತಿ 
ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತಿದ�. ಇದ್ 
ರಾರಟ್ರದಲಿಲಿ ನಡ�ಯ್ತಿತಿರ್ವ ಪ್ರಸ್ತಿತ ಘಟನ�ಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಜ್ಾನವನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ತತಿದ�. ಪ್ರಸ್ತಿತ ಮತ್ತಿ 
ನ�ೇರ ಮಾಹತಿಗಾಗಿ ಪತಿ್ರಕ�ಯಿೊಂದ ನಾನ್ 
ಪ್ರಭಾವತನಾಗಿದ�ದಾೇನ�.

     ravitejaado@gmail.com

ನಾನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನುನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 
ಓದುತ್ತಿದೆದೇನೆ. ಇದರ ಮುದರಿಣ ಪರಿತ್ಯನುನು ನನಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಉತತಿಮ. ಪರಿಸುತಿತ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಕಾರ 
ಕೆೈಗೆೊಂಡ ವಿವಿಧ ಕರಿಮಗಳನುನು ತ್ಳಿದುಕೆೊಳುಳುವುದರ 
ಹೆೊರತಾಗಿ ಸಕಾಕಾರದ ಹೆೊಸ ಯೇಜನೆಗಳನುನು 
ಅರಕಾಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು ಇದು ನನಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಇದು ಸಕಾಕಾರಿ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೊ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಧಿ ದವೆ
vidhidave18@gmail.com

ನ್ಯೂ ಇೊಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ತಲ್ಪಿಸಿದದಾಕ�ಕಾ 

ಧನಯೂವಾದಗಳು. ಇದ್ ಮಾಹತಿಯ್ಕತಿ ಪತಿ್ರಕ�ಯಾಗಿದ� ಮತ್ತಿ 

ಯೇಗ ಕ್ರತ ವಸತೃತ ಲ�ೇಖನವು ನಿಜವಾಗಿಯ್ ಓದ್ಗರ 

ತಿಳಿವಳಿಕ� ಹ�ಚಿ್ಚಸಿದ�. ಸಕಾ್ಷರದ ಇತಿತಿೇಚಿನ ಉಪಕ್ರಮಗಳ 

ಬಗ�ಗೆ ಪತಿ್ರಕ� ನಗ� ಮಾಹತಿ ನಿೇರ್ತತಿದ�. ನಿಯತಕಾಲಿಕವು 

ಸಾಕರ್ಟ್ ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತಿದ�ಯಾದರ್, ನಿೇವು 

ಮಹಳ�ಯರ ಬಗ�ಗೆ ಒೊಂದ್ ವಭಾಗವನ್ನು ಆರೊಂಭಿಸಬಹ್ದ್ 

ಎೊಂಬ್ದ್ ನನನು ಸಲಹ�ಯಾಗಿದ�. ಇದರಲಿಲಿ ನಿೇವು ವವಧ 

ಸಕಾ್ಷರ ಯೇಜನ�ಗಳಿೊಂದ ಲಾಭ ಪಡ�ದ ವವಧ ಮಹಳ�ಯರ 

ಅರವಾ ಸಮಾಜಕ�ಕಾ ವಶಿರಟ್ವಾದ ಕ�್ರ್ಗ� ನಿೇಡಿದವರ 

ಕಥ�ಗಳನ್ನು ಹೊಂಚಿಕ�್ಳಳುಬಹ್ದ್. ಸ್ಸಿ್ಥರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ಗ್ರಗಳ ಬಗ�ಗೆಯ್ ಕ�ಲವು ಮಾಹತಿ ನಿೇರಬಹ್ದ್. ಪ್ರಸ್ತಿತ 

ರ್ಪದಲಿಲಿಯ್ ಪತಿ್ರಕ� ಸೊಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿದ�. ಮ್ೊಂದಿನ 

ಸೊಂಚಿಕ�ಗಾಗಿ ನಾನ್ ಕಾಯ್ತಿತಿದ�ದಾೇನ�.

                barnaganguli@gmail.com

ನಿಮಮೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸ್

ಸಂಪಕ್ಷ ವಿಳಾಸ ಮತ್್ತ ಇ-ಮ್ೇಲ್ :

ಕ�್ಠಡಿ ಸೊಂಖ�ಯೂ 278,  
ಬ್ಯೂರ�್ ೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೇಚ್ ಅೊಂಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕ�ೇರನ್, 

ಎರರನ�ೇ ಮಹಡಿ,  
ಸ್ಚನಾ ಭವನ, ನವದ�ಹಲಿ - 110003

 response-nis@pib.gov.in
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ಭಾರತವು ವೆೇಗದ ಪ್ಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವ ದೃಢನಿಶಚಾಯದ  

ಅಪಾರ ನಿರಿೇಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2021 ರಂದ್ ತನನು ಸಾವಾತಂತ್ಯದ  

75 ನೆೇ ವಷ್ಷವನ್ನು ಪ್ವೆೇಶಿಸ್ತಿ್ತದೆ. ಸಾವಾತಂತ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆರೇತ್ಸವದ  

ಈ ಸಮೆರಣಿೇಯ ವಷ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ತನನು ವೆೈರವದ ಗತಕಾಲದಿಂದ  

ಸರಫೂತಿ್ಷ ಪಡೆಯ್ತಿ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಮ್ಂದಿನ 25 ವಷ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಮ್ನೆರನುೇಟವನ್ನು 

ರರಪಿಸ್ತಿ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಸಾವಾತಂತ್ಯದ ಶತಮಾನೆರೇತ್ಸವವನ್ನು 

ತಲ್ಪುವ ಹೆರತಿ್ತಗೆ ಮತೆರ್ತಮ್ಮೆ ವಿಶವಾ ಗ್ರ್ ಪಾತ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೆರಳುಳುತ್ತದೆ. 

ಅಲಲಿದೆ, ಜ್ಾನ ನಿವ್ಷಹಣೆ ಹಾಗರ ವಿಜ್ಾನ ಮತ್್ತ ತಂತ್ಜ್ಾನದ ಸಂಪೂಣ್ಷ 

ಸಾಮಥಯೂ್ಷವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೆರಳುಳುವ ಮರಲಕ ನವ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು 

ನನಸಾಗಿಸ್ವ ಯಾವುದೆೇ ಅವಕಾಶವನರನು ಸಕಾ್ಷರ ಕಳೆದ್ಕೆರಳುಳುವುದಿಲಲಿ.

ಭಾರತದ 
ಆಶಯ

“ಭಾರತ ಮೊದಲು’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಂದಿಗೆ 
ದಯೋಶವನುನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಸಾವಾತಂತ್ಯದ 75ನೆೇ ವಷ್ಷವು ನಮಮೆ ಅದ್ಭುತವಾದ  

ಗತಕಾಲವನ್ನು ಹಿಂತಿರ್ಗಿ ನೆರೇಡಬೆೇಕಾದ ಸರಕ್ತ 

ಸಂದರ್ಷವಾಗಿದೆ. ನಮಮೆ ಅನೆೇಕ ಕಾ್ಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್್ತ 

ತೆರೆಮರೆಯ ಸಾವಾತಂತ್ಯ ಹೆರೇರಾಟಗಾರರ್ ಸಾವಾತಂತ್ಯ 

ಸಾಧಿಸಲ್ ತಮಮೆ ಪಾ್ಣವನ್ನು ತಾಯೂಗ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ.

ಸೊಂವಧಾನದ ಮ್ಲಕ ನಾಗರಕರಗ� ಮ್ಲಭ್ತ 

ಹಕ್ಕಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದ್ ಸ�ೇರದೊಂತ� ವವಧ 

ಶಾಸನಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� ಸಶಕತಿಗ�್ ಳಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸೊಂವಧಾನದ 

ಸೊಂಸಾ್ಥಪಕರನ್ನು ನ�ನಪಿಸಿಕ�್ಳುಳುವ ಸೊಂದಭ್ಷವೂ ಇದಾಗಿದ�. 

ದ�ೈನೊಂದಿನ ಜೇವನದಲಿಲಿ ನಮಗ� ಅದರ ಮಹತವಾ ಮತ್ತಿ 

ಪಾ್ರಮ್ಖಯೂತ�ಯನ್ನು ಯೇಚಿಸಲ್ ಇದ್ ಆತಾ್ಮವಲ�್ ೇಕನದ 

ವರ್ಷವಾಗಿದ�. ಕಳ�ದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲಿಲಿ ದ�ೇಶವು ಪ್ರತಿ 

ಕ್�ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕರ್ಟ್ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ�. ನಮ್ಮ ಕನಸಿನ 

ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�್ ಳಿಸಲ್ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮೌಲಯೂಗಳ 

ಆಧಾರದ ಮ್ೇಲ� ಪ್ರಗತಿಪರ ದ�ೇಶವನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸ್ವ ಕ�ಲಸ 

ಮಾರ್ವುದ್ ಅಗತಯೂವಾಗಿದ�.

2014 ರ ನೊಂತರದ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ, ದ�ೇಶದ ರಾಜಕೇಯ ಚಿತ್ರಣ 

ಬದಲಾಗಿರ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ನಿೇತಿ ಅನ್ಷಾ್ಠನದಲಿಲಿ ಹ�್ ಸ 

ಬ್ದಿಧಿಮತ�ತಿ ಇದ�. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ ಮಾತಿನಲಿಲಿ 

ಹ�ೇಳುವುದಾದರ�, “ನನನು ‘ಭಾರತದ ದೃರ್ಟ್’ ಸಹರ್ಣುತ�ಯ ಒೊಂದ್ 

ಅೊಂಶಕ�ಕಾ ಮಾತ್ರ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿಲಲಿ ಆದರ� ಅದ್ ವ�ೈವಧಯೂಮಯ 

ವಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ೊಂಡಿದ�. ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ವಯೂಕತಿಯನ್ನು 

ಗೌರವಸ್ವ ದ�ೇಶವನ್ನು ನಾನ್ ರ್ಪಿಸ್ತ�ತಿೇನ�. ‘ಭಾರತದ 

ಪರಕಲ್ಪನ�’ ಯ ಮ್ಲತತವಾವನ್ನು ಸತಯೂ, ಶಾೊಂತಿ ಮತ್ತಿ 

ಅಹೊಂಸ�ಯಿೊಂದ ರ್ಪಿಸಲಾಗಿದ�. ನಮ್ಮ ಧಮ್ಷಗ್ರೊಂರಗಳು 

‘ಸತಯೂಮ್ೇವ ಜಯತ�’ ಯ ಬಗ�ಗೆ ಕಲಿಸ್ತತಿವ�, ಇದರರ್ಷ 

ಸತಯೂಕ�ಕಾ ಮಾತ್ರ ಜಯ. ವಗ್ಷ, ಜಾತಿ, ಅರವಾ ಧಮ್ಷಗಳ 

ತಾರತಮಯೂವಲಲಿದ� ನಾಯೂಯದ ಚಕ್ರವು ಪ್ರತಿ ನಾಗರಕನಿಗ್ 

ವ�ೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತಿ ಸಮನಾಗಿ ತಿರ್ಗ್ವ ಭಾರತಕ�ಕಾ ನಾನ್ 

ಬದಧಿನಾಗಿದ�ದಾೇನ�. ಅನಾಯೂಯಕ�ಕಾ ಯಾವುದ�ೇ ರೇತಿಯ ಕಾನ್ನ್ 

ಅರವಾ ನ�ೈತಿಕ ಸಮ್ಮತಿಯಿಲಲಿದ ಭಾರತಕ�ಕಾ ನಾನ್ 

ಬದಧಿನಾಗಿದ�ದಾೇನ�.”

‘ವಸ್ದ�ೈವ ಕ್ಟ್ೊಂಬಕೊಂ’ ಅೊಂದರ�, ಇಡಿೇ ಜಗತ್ತಿ 
ಒೊಂದ�ೇ ಕ್ಟ್ೊಂಬ – ಎೊಂಬ ತತವಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಳುಳುವ 
ಮ್ಲಕ ನಾವು ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಗಡಿಗಳಿಗ� ಸಿೇಮಿತವಾಗಿರದ 
ಭಾ್ರತೃತವಾ ಮತ್ತಿ ಸ�ನುೇಹದ ಸೊಂದ�ೇಶವನ್ನು ಸಾರ್ತ�ತಿೇವ�. 21 ನ�ೇ 
ಶತಮಾನವು ಮತ�್ ತಿಮ್್ಮ ಜಗತಿತಿಗ� ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ನಿೇರ್ವ 
ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಸಲ್ ಭಾರತಕ�ಕಾ ಕರ� ನಿೇರ್ತಿತಿದ�. ಜಾಗತಿಕ 

' 
ಇದ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್್ತ ಆಕಾಂಕೆಗಳ 
ಭಾರತ. ಎಲಲಿರರ ರೆರೇಗಗಳಿಂದ 
ಮ್ಕ್ತವಾಗಿರ್ವ, ಸಮೃದಿಧಿ ಮತ್್ತ 
ಸಂತೆರೇಷದಿಂದ ಇರ್ವ ಭಾರತ.
-ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್

ಸಮ್ದಾಯದ�್ ೊಂದಿಗ� ತನನುದ�ೇ ಆದ ನಿೇತಿ ಮತ್ತಿ ತತವಾಗಳ 
ಮ್ೇಲ� ತ�್ ರಗಿಸಿಕ�್ಳುಳುವ ಸಾವಾಮಿ ವವ�ೇಕಾನೊಂದರ ‘ಜಗದ್ಗೆರ್ 
ಭಾರತ’ ದ ಕನಸನ್ನು ‘ಭಾರತದ ಪರಕಲ್ಪನ�’ ಸಾಕಾರಗ�್ ಳಿಸಲ್ 
ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತಿತಿದ� ಎೊಂದ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದಿ ಹ�ೇಳುತಾತಿರ�. ಇದ್ 
ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತಿ ಆಕಾೊಂಕ್�ಗಳ ಭಾರತವಾಗಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾಗ್ಷದಶಿ್ಷ ಸ್ತ್ರ ‘
' ‘ಎಲಲಿರ್ ಸಮೃದಿಧಿಯಿೊಂದ ಮತ್ತಿ 

ಸೊಂತ�್ ೇರದಿೊಂದ ಇರ್ತಾತಿರ�, ಎಲಲಿ ಕಾಯಿಲ�ಗಳಿೊಂದ ಮ್ಕತಿರಾಗಿರ್ತಾತಿರ�.”  

ಎೊಂಬ್ದಾಗಿದ�.

ಭಾರತವು ಅಪಾರ ನ�ೈಸಗಿ್ಷಕ ಸೊಂಪತ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಊಹಸಲಾಗದ 

ಮಾನವ ಶಕತಿಯಿೊಂದ ಕ್ಡಿದ�. ಭಾರತದ ಅಗಾಧ, ಅಪಾರ ಸಮೃದಿಧಿಯ್ 

ಪ್ರತಿ ವಸಾಹತ್ಶಾಹ ಶಕತಿಯನ್ನು ಭಾರತಕ�ಕಾ ಸ�ಳ�ಯಲ್ ಕಾರಣವಾಯಿತ್. 

ಆ ಸಮೃದಧಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮರಳಿ ತರ್ವ ಸಮಯ ಈಗ ಬೊಂದಿದ�, ಇದಕಾಕಾಗಿ 

ವತ್ಷನ�ಯಲಿಲಿ ಬದಲಾವಣ�ಯ ಅಗತಯೂವದ�. ದ�ೇಶವನ್ನು ಸಾವಾವಲೊಂಬಿಯನಾನುಗಿ 

ಮಾರ್ವ ಅವಶಯೂಕತ�ಯಿದ�, ಇದರೊಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನಿಗ್ 

ಬರತನದಿೊಂದ ಹ�್ ರಬರಲ್ ಮತ್ತಿ ಯಶಸ್ಸಾ ಮತ್ತಿ ಸಮೃದಿಧಿಯನ್ನು 

ಹ�್ ೊಂದಲ್ ಸರಯಾದ ಮತ್ತಿ ಸ್ಕತಿವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿೇರಲಾಗ್ತತಿದ�. 

ಭಾರತಿೇಯರಗ� ಆತಾ್ಮಭಿಮಾನ ಮತ್ತಿ ಸಾವಾಭಿಮಾನದ ಬಲವಾದ ಪ್ರಜ್� 

ಇದ� ಎೊಂಬ್ದರಲಿಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಸೊಂದ�ೇಹವಲಲಿ, ಅವರಗ� ಬ�ೇಕಾಗಿರ್ವುದ್ 

ನಾಯೂಯ ಮತ್ತಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ.

ಜ್ಾನದ ವರಯಲಿಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತಿತಿಗ� ದಾರ ತ�್ ೇರಸಿದ�. ಇೊಂದ್, 

21ನ�ೇ ಶತಮಾನವು ಮಾಹತಿ ಮತ್ತಿ ಜ್ಾನದ ಶತಮಾನವಾಗಿ 

ಬದಲಾಗ್ತಿತಿರ್ವಾಗ, ಇಡಿೇ ಜಗತ್ತಿ ಮತ�್ ತಿಮ್್ಮ ಭಾರತದತತಿ ನ�್ ೇರ್ತಿತಿದ�. 

ಮ್ೊಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ, ಒೊಂದ್ ದ�ೇಶವನ್ನು ಅದರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಲದ ಆಧಾರದ 

ಮ್ೇಲ� ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ, ಬದಲಿಗ� ಮಾನವ ಶಕತಿಯ ಮ್ೇಲ� 

ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗ್ತತಿದ�. ಆದದಾರೊಂದ ಸಾವ್ಷತಿ್ರಕ ಶಿಕ್ಷಣವು ಪ್ರಸ್ತಿತ ಕ�ೇೊಂದ್ರ 

ಸಕಾ್ಷರದ ‘ಭಾರತದ ಪರಕಲ್ಪನ�’ಯ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿದ�. ಜ್ಾನದ 

ಬ�ಳಕ್, ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗ� ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ನಿೇರ್ವೊಂತಹ ಭಾರತವನ್ನು 

ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗಿದ�. ಪ್ರತಿ ಮಗ್ವಗ� ಅದರ ವಯೂಕತಿತವಾ ಮತ್ತಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬ�ಳ�ಸ್ವ 

ಸವಾ್ಷೊಂಗಿೇಣ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿೇರಬ�ೇಕ್.

ಮಹಳಾ ಸಬಲಿೇಕರಣವಲಲಿದ� ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ಅಪೂಣ್ಷವಾಗ್ತತಿದ�. ಮಹಳ�ಯರ ಸ್ರಕ್ಷತ� ಮತ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು 

ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುದ ಹ�್ ರತ್ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ. ಮಹಳ�ಯರ್ 

ಸಾೊಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಗೃಹಣಿಯರ ಪಾತ್ರಗಳಲಿಲಿದಾದಾರ� ಆದರ� ಈಗ ಪರಸಿ್ಥತಿ 

ಬದಲಾಗ್ತಿತಿದ� ಅವರ್ ಭವರಯೂದ ಭಾರತದ ಆಕಾೊಂಕ್�ಗಳನ್ನು ರ್ಪಿಸಬಲಲಿ 

ರಾರಟ್ರ ನಿಮಾ್ಷಣಕಾರರಾಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮ್್ಮತಿತಿದಾದಾರ�.

ಬಲವಾದ ಒಕ್ಕಾಟ ರಚನ�ಯಿಲಲಿದ� ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸಾಧಯೂವಲಲಿ. 

ಸೊಂವಧಾನವನ್ನು ರ್ಪಿಸಿದವರ್ ಬಲವಾದ ಒಕ್ಕಾಟ ರಚನ�ಯ ಕನಸ್ 

ಕೊಂಡಿದದಾರ್. ಅಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯೂಗಳು ಮತ್ತಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರವು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 

ಪ್ರಯಾಣದಲಿಲಿ ಸಮಾನ ಪಾಲ್ದಾರರಾಗಿರ್ತಾತಿರ�. ರಾಜಯೂಗಳನ್ನು 

ಸಬಲಿೇಕರಣಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಗ್ರಯನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿರ್ವ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಅವರನ್ನು 

ಸಾವಾವಲೊಂಬಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾರಲ್ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�್ ೊಂಡಿದ�. ಸಕಾ್ಷರದ ಉದ�ದಾೇಶವು 

ಸ್ಪರಟ್ವಾಗಿದ�, ಇದ್ ದ�ೇಶದ ಸೊಂಪನ್್ಮಲಗಳ ಮ್ೇಲ� ಎಲಲಿರಗ್ ಸಮಾನ 

ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2047 ರಂದ್ 

ಸಾವಾತಂತ್ಯದ 100 ವಷ್ಷಗಳನ್ನು 

ಪೂಣ್ಷಗೆರಳಿಸ್ದಾಗ, ಆತಮೆನಿರ್ಷರ 

ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ಭಾರತದ 

ಆಕಾಂಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಲ್ದೆ.

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಹಕ್ಕಾಗಳನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿದ� ಎೊಂಬ ಕಲ್ಪನ�ಯನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸ್ತತಿದ�. 

ಇದ್ ದ�ೇಶದ ಏಕೇಕೃತ ಆರ್್ಷಕತ�ಗ� ಜಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಒೊಂದ್ 

ರಾರಟ್ರ-ಒೊಂದ್ ತ�ರಗ�ಯಾಗಿ ಜಾರಗ�್ ಳಿಸ್ವುದಾಗಲಿೇ ಅರವಾ 

ರಾಜಯೂಗಳ ಸಹಭಾಗಿತವಾದಲಿಲಿ ಕ�್ೇವಡ್ ಸಾೊಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�್ ೇಗವನ್ನು 

ನಿಭಾಯಿಸ್ವುದಾಗಲಿೇ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ದ�ೇಶದ ಒಟಾಟ್ರ� 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ‘ಟಿೇಮ್ ಇೊಂಡಿಯಾ’ವಾಗಿ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಸ್ತಿತಿದ�.

ಗೊಂಭಿೇರ ಸವಾಲ್ಗಳ ನರ್ವ�ಯ್ ‘ಭಾರತದ ಪರಕಲ್ಪನ�’ ಗ� 

ಯಾವುದ�ೇ ಧಕ�ಕಾಯಾಗಿಲಲಿ. ದ�ೇಶವು ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ 75 ನ�ೇ ವರ್ಷಕ�ಕಾ 

ಕಾಲಿರ್ತಿತಿರ್ವಾಗ, ಭಾರತದ ಆಕಾೊಂಕ್�ಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�್ ಳಿಸ್ವ 

ಏಕ�ೈಕ ಸೊಂಕಲ್ಪದ�್ ೊಂದಿಗ� ದ�ೇಶದ ನಾಯಕತವಾವು ಭಾರತವನ್ನು 

ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲಿಲಿ ಸಾಗಿಸ್ತಿತಿದ�. ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಗ್ ಸಮಾನ 

ಅವಕಾಶ ಮತ್ತಿ ಸೊಂಪನ್್ಮಲಗಳು ದ�್ ರಕ್ವುದ್ ದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� 

ಅಗತಯೂವಾಗಿದ�. ದ�ೇಶದ ಯ್ವಕರ್ ಶಕತಿಯ್ತ ರಾರಟ್ರ ಮತ್ತಿ ಜಗತತಿನ್ನು 

ಪರವತಿ್ಷಸಲ್ ಸಿದಧಿರಾಗಿದಾದಾರ�. ಯ್ವಕರಗ� ಉತತಿಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 

ನಿೇರ್ವುದರ ಮ್ಲಕ ಮತ್ತಿ ಉದಯೂಮಶಿೇಲತ�, ನಾವೇನಯೂತ� ಮತ್ತಿ 

ಸೊಂಶ�ೋೇಧನಾ ಕೌಶಲಯೂಗಳನ್ನು ಸಾಕರ್ಟ್ ಉದ�್ ಯೂೇಗಾವಕಾಶಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� 

ರ್ರೇತಾಸಾಹಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಮಾತ್ರ ಇದ್ ಸಾಧಯೂ.

ಭಾರತವು ಅಪಾರ ನ�ೈಸಗಿ್ಷಕ ಮತ್ತಿ ಮಾನವ ಸೊಂಪನ್್ಮಲವನ್ನು 

ಹ�್ ೊಂದಿದ�. ನಮ್ಮ ಪೂವ್ಷಜರ್ ಶತಮಾನಗಳಿೊಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಅದ್ಭುತ ಸೊಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತಿ ಸೊಂಸಕೃತಿಯ ದ�್ ರ್ಡ ಪರೊಂಪರ� 

ಇದ�. ಭಾರತಿೇಯ ನಾಗರಕತ�ಯ್ ಕಾಲಾತಿೇತವಾಗಿ ನಿೊಂತಿದ�. 

ಆದರ� ಹಲವಾರ್ ಇತರ ನಾಗರಕತ�ಗಳು ಕಣ್ಮರ�ಯಾಗಿವ�, 

ಅನ�ೇಕ ಸಮಾಜಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಮ್ದಾಯಗಳು ಪ್ರವಧ್ಷಮಾನಕ�ಕಾ 

ಬೊಂದವು ಮತ್ತಿ ಒಡ�ದ್ಹ�್ ೇದವು. ಆದರ� ಭಾರತವು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ 

ಸವಾಲನ್ನು ಜಯಿಸಿದ� ಎೊಂಬ್ದಕ�ಕಾ ಇತಿಹಾಸವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�. ಇದ್ 

ಖೊಂಡಿತವಾಗಿಯ್ ಭಾರತಕ�ಕಾ ಹ�ಮ್್ಮಯ ವರ್ಷವಾಗಿದ�, ಆದದಾರೊಂದ 

ಭಾರತವನ್ನು ಸಬಲಿೇಕರಣಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಕಾಯ್ಷವೂ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 

ನಾಗರಕನ ಜವಾಬಾದಾರಯಾಗಿದ�. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ 

ಕ�ೇೊಂದ್ರದಲಿಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕ�್ೊಂರ ಕ್ರಲ�ೇ ದ�ೇಶಕಾಕಾಗಿ ತಮ್ಮ 

ಉದ�ದಾೇಶಗಳನ್ನು ಘ್ೇರ್ಸಿದರ್ ಮತ್ತಿ ಈ ಮಾತ್ಗಳಿಗ� ಬದಧಿವಾಗಿ 

ನಿಲ್ಲಿವ ಸೊಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವಯೂಕತಿಪಡಿಸಿದರ್, “ನಮ್ಮ ದ�ೇಶ ಮತ್ತಿ 

ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳ ಮ್ೇಲ� ನಾವು ನೊಂಬಿಕ� ಇರಸ�್ ೇಣ. ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ 

ನಾಯಕರ ನಿಸಾವಾರ್ಷ ತಾಯೂಗವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಸಬ�ೇಕ್ ಮತ್ತಿ 

ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಅವರ್ ತ�್ ೇರಸಿದ ಮಾಗ್ಷವನ್ನು ಅನ್ಸರಸಬ�ೇಕ್. 

‘ಭಾರತ ಮೊದಲ್’ ಎೊಂಬ ಮೊಂತ್ರದ�್ ೊಂದಿಗ� ರಾರಟ್ರ ನಿಮಾ್ಷಣದ 

ಕಾಯ್ಷಕ�ಕಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಪಿ್ಷಸಿಕ�್ಳ�ೊಳುೇಣ ಮತ್ತಿ ಮತ�ತಿ 

ಮನ್ಕ್ಲದ ಮ್ೇಲಿನ ನೊಂಬಿಕ�ಯನ್ನು ಪುನಃ ಸಾ್ಥಪಿಸ್ವ ಅೊಂತಹ 

ರಾರಟ್ರವನ್ನು ನಾವು ಒಟಾಟ್ಗಿ ನಿಮಿ್ಷಸ�್ ೇಣ.” 

ಇಂದ್ ಭಾರತವು ನವ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು 
ಈಡೆೇರಿಸಲ್ ಹಗಲ್ ರಾತಿ್ ಶ್ಮಿಸ್ತಿ್ತದೆ ಮತ್್ತ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಮ್ಖವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಾವು 
ಬೆೇರೆಯವರೆರಂದಿಗೆ ಸ್ಪಧಿ್ಷಸ್ತಿ್ತಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ 

ನಮಮೆಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಧಿ್ಷಸ್ತಿ್ತದೆದಾೇವೆ.

ನಾವು ನಮಗೆೇ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿಕೆರಂಡಿದೆದಾೇವೆ,
ನಾವು ನಮಮೆನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೆರಳುಳುತಿ್ತದೆದಾೇವೆ.

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್

ಇಂದ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಚಚಿ್ಷತ ವಿಷಯ - 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ
ಇಂದ್ ಭಾರತದ ದೆರಡ್ಡ ಮಂತ್ -  
ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶಾವಾಸ್
ಇಂದ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೆರಡ್ಡ ನಿೇತಿ - 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆ
ಇಂದ್ ಭಾರತದ ಅತಯೂಂತ ಜನಪಿ್ಯ ಘರೇಷಣೆ - 
ಸಂಕಲ್್ಪ ಸೆ ಸ್ದಿಧಿ
ಮತ್್ತ
ಇಂದ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೆರಡ್ಡ ಸಂಕಲ್ಪ –  
ನವ ಭಾರತ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಏಕ್ ಭಾರತ್ 

ಸಮೃದಿಧಿ, ಶಂತಿ ಮತು್ತ  
ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

ಜಮು್ಮ- ಕಾಶ್ಮಯೋರ ಮತು್ತ ಲಡಾಖ್

ದಶಕಗಳಷ್ಟ್ ಹಳೆಯದಾದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ತಾರತಮಯೂವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲ್ 

ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ ಸಕಾ್ಷರವು ಸಂವಿಧಾನದ 370 ನೆೇ ವಿಧಿಯನ್ನು 

ರದ್ದಾಗೆರಳಿಸ್ವ ಮರಲಕ ಐತಿಹಾಸ್ಕ ನಿಧಾ್ಷರವನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆರಂಡಿತ್, 

ಇದ್ ಜಮ್ಮೆ ಮತ್್ತ ಕಾಶಿಮೀರ ಹಾಗ್ ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ 

ಮ್ಖಯೂವಾಹಿನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೊೇಜಸಲ್ ಕಾರಣವಾಯಿತ್.  

ತಾರತಮಯೂದ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಹಾಕಿದ ಕೆೇವಲ ಎರಡ್ ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ  

ಈ ಪ್ದೆೇಶವು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಿ್ತದೆ.

ಶೆ್ೇಷ್ಠ ಭಾರತ್
ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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‘‘ಈ
ಗ ನಾನ್ ತಿೊಂಗಳಿಗ� 15,000 ರ್. ಲಾಭ 
ಗಳಿಸ್ತಿತಿದ�ದಾೇನ�. ನನನು ಕಾಲ್ಗಳ ಮ್ೇಲ� ನಾನ್ 
ನಿಲಲಿಲ್ ಸಾಧಯೂವಾಗಿರ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 

ಕ್ಟ್ೊಂಬದ ಪರಸಿ್ಥತಿಯ್ ಸಾಕರ್ಟ್ ಸ್ಧಾರಣ�ಯಾಗಿದ�. 
ನಾನ್ ಮ್ಖಯೂ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲಿಲಿ ಮತ�್ ತಿೊಂದ್ ಅೊಂಗಡಿಯನ್ನು 
ತ�ರ�ಯಲ್ ಯೇಜಸ್ತಿತಿದ�ದಾೇನ�” ಎೊಂದ್ ಜಮ್್ಮ-ಕಾಶಿಮೀರದ 
ನಸಿೇಮಾ ನಜೇರ್ ಹ�ೇಳುತಾತಿರ�, ಅವರ್ ಜಮ್್ಮ 
ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಜೇವನ�್ ೇಪಾಯ ಮಿರನ್ 
ಸಹಯೇಗದ�್ ೊಂದಿಗ� ಹಾಡ್್ಷ ವ�ೇರ್ ಅೊಂಗಡಿಯೊಂದನ್ನು 
ನಡ�ಸ್ತಿತಿದಾದಾರ�. ಅೊಂತ�ಯೇ, ರೇಲಿ ದ�ೇವ ಅವರ್ 2019 
ರಲಿಲಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಸವಾಸಹಾಯ ಗ್ೊಂಪಿನಿೊಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರ್.ಸಾಲ 
ಪಡ�ದ್ ಕ�್ೇಳಿ ಫಾಮ್್ಷ ಅನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದರ್. ಲಡಾಖ್ ನ 
ಹಾಜಯಾ ಫಾತಿಮಾ ಬಾನ�್  ತಮ್ಮ ವಶಿರಟ್ ಕೃರ್ಗಾಗಿ 
ಅತ್ಯೂತತಿಮ ರ�ೈತ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಸ�ೇರದೊಂತ� ಅನ�ೇಕ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನ್ನು 
ಪಡ�ದಿದಾದಾರ�. ಅವರ್ ದ�್ ರ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲಿಲಿ ತರಕಾರಗಳನ್ನು 
ಬ�ಳ�ಯಲ್ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ತನನು ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜನರಗ� 

ಸ್ಫೂತಿ್ಷಯಾಗಿದಾದಾರ�. ಲಡಾಖ್ ನ 30 ವರ್ಷದ ಕ್ೊಂಜ�ಸ್ 
ಆೊಂಗ�್ ಮೀ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ 
ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಿೊಂದಾಗಿ ಯ್ವ ಉದಯೂಮಿಯಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಕ್ೊಂಜ�ಸ್ ಕ�ೈಮಗಗೆ ಕ್�ೇತ್ರವನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸ್ವುದಲಲಿದ� ನ್ರಾರ್ 
ಮಹಳ�ಯರಗ� ಉದ�್ ಯೂೇಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದಾದಾರ�. ಕಾಶಿಮೀರದ 
ಪೂೊಂಚ್ ಗಡಿಯಲಿಲಿರ್ವ ಸ�್ ೇಲಾತಿ್ರ ಗಾ್ರಮದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 
ಶಫಿಯ ಹಳ�ಯ ಮನ� ಹಮಪಾತವನ್ನು ತಡ�ದ್ಕ�್ಳಳುಲಿಲಲಿ. 
ಕಳ�ದ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನ�ಯಿೊಂದ 
ಪಕಾಕಾ ಮನ�ಯನ್ನು ಪಡ�ದ ಶಫಿಯ ಮ್ಖದ ಮ್ೇಲ� ಈಗ 
ಮೊಂದಹಾಸ ಮಿನ್ಗ್ತಿತಿದ�. “ಇೊಂದ್ ನಾನ್ ಮೊೇದಿ 
ಸಾಹ�ೇಬರಗ� ತ್ೊಂಬಾ ಧನಯೂವಾದಗಳುನ್ನು ಹ�ೇಳುತ�ತಿನ�.” ಎೊಂದ್ 
ಅವರ್ ಹ�ೇಳುತಾತಿರ�. ಜಮ್್ಮ-ಕಾಶಿಮೀರ ಮತ್ತಿ ಲಡಾಖ್ ನಲಿಲಿ 
ತರಲಾದ ಹ�್ ಸ ಬದಲಾವಣ�ಯ್ ಹೊಂದಿನ ಸೊಂಕ�್ೇಲ�ಗಳಿೊಂದ 

ಈ ಮೊದಲ್ ದ�ೇಶಕಾಕಾಗಿ ರ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದದಾ 
ಬಹ್ತ�ೇಕ ಯೇಜನ�ಗಳು ‘ಜ� & ಕ� 

ಹ�್ ರತ್ಪಡಿಸಿ’ (ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರವನ್ನು 
ಹ�್ ರತ್ಪಡಿಸಿ) ಎೊಂದ್ ಇರ್ತಿತಿದದಾವು.  

ಈಗ ಅದ್ ಇತಿಹಾಸವಾಗಿದ�.  
ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರ ಸಾಗ್ತಿತಿರ್ವ  
ಶಾೊಂತಿ ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹಾದಿಯ್ 

 ಹ�್ ಸ ಕ�ೈಗಾರಕ�ಗಳು ರಾಜಯೂಕ�ಕಾ ಬರಲ್ ದಾರ 
ಮಾಡಿಕ�್ಟಿಟ್ದ�. ಇೊಂದ್ ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರ 

ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ�ಕಾ  
ಕ�್ರ್ಗ� ನಿೇರ್ತಿತಿದ�.

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್

 ಕ�ೇೊಂದಿ್ರೇಯ ಆರಳಿತ ನಾಯೂಯಮೊಂರಳಿ (ಸಿಎಟಿ) ನೌಕರರ 
ಹತಾಸಕತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾರ್ತಿತಿದದಾರ�, ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಮಾಹತಿ 
ಆಯೇಗವ ಮತ್ತಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ವಚಕ್ಷಣಾ ಆಯೇಗವು ಉತತಿಮ 
ಆರಳಿತ ಮತ್ತಿ ಹ�್ ಣ�ಗಾರಕ�ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಸ್ತಿತಿವ�.

 ತಾರತಮಯೂ ಮತ್ತಿ ಅನಾಯೂಯದ ಹೊಂದಿನ ಎಲಾಲಿ ಕಾನ್ನ್ಗಳನ್ನು 
ರದ್ದಾಪಡಿಸಲಾಗಿದ� ಅರವಾ ತಿದ್ದಾಪಡಿ ಮಾರಲಾಗಿದ�. ಎಸ್ ಸಿ-
ಎಸ್ ಟಿಗಳು, ಅರಣಯೂವಾಸಿಗಳು, ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತಿ 
ವೃದಧಿರ ರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ ಕ�ೇೊಂದಿ್ರೇಯ ಕಾನ್ನ್ಗಳನ್ನು ಜಾರಗ� 
ತರಲಾಗಿದ�.

 ಭಾರತದ ಎಲಲಿ ನಾಗರಕರೊಂತ� ಇಲಿಲಿನ ಜನರಗ್ ಈಗ 
ಸಮಾನ ಹಕ್ಕಾಗಳು ದ�್ ರ�ತಿವ�. ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕಕಾನ ಅನ್ಷಾ್ಠನ 
ಮತ್ತಿ ಭ್ಮಿಗ� ನಾಯೂಯಯ್ತ ಪರಹಾರದ ಹಕ್ಕಾ ಇಲಿಲಿ 
ನಿಜವಾದ ಅರ್ಷದಲಿಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾವನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿವ�. ರ�್ ೇಶಿನು 
ಕಾಯದಾಯನ್ನು ರದ್ದಾಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.

 ಜನರ ಹತಾಸಕತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾರಲ್ ನಿವಾಸ ಕಾನ್ನ್ ಜಾರಗ� 
ತರಲಾಗಿದ�. ಎಲಾಲಿ ಮಾಜ ಶಾಶವಾತ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ 
(ಪಿಆರ್ ಸಿ) ಹ�್ ೊಂದಿರ್ವವರ್ ಈಗ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ�ಕಾ 
ಅಹ್ಷರಾಗಿದಾದಾರ�.

ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ಸಂವಿಧಾನ, 
ಒಂದ್ ಧ್ವಜ, ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕಟೆಟ್

ಕ�ೇೊಂದಿ್ರೇಯ ಕಾನ್ನ್ಗಳು ಈಗ ಜಮ್್ಮ-ಕಾಶಿಮೀರ 
ಮತ್ತಿ ಲಡಾಖ್ ಗ� ಅನವಾಯವಾಗ್ತತಿವ� ಮತ್ತಿ ಈ 
ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಚಾಲಿತಿಯಲಿಲಿದದಾ 205 ತಾರತಮಯೂದ 
ಕಾನ್ನ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದಾಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.

890 
ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದ್, ದೆೇಶವು  
ಸಾವಾತಂತ್ಯದ 75 ನೆೇ ವಷ್ಷಕೆ್ 

ಕಾಲ್ಡ್ತಿ್ತರ್ವಾಗ, 370 ನೆೇ ವಿಧಿಯಿಂದ 
ಮ್ಕ್ತವಾಗಲ್ ಕಾಶಿಮೀರಕೆ್ 72 ವಷ್ಷಗಳು 
ಏಕೆ ಬೆೇಕಾಯಿತ್ ಮತ ್್ತ ಅದರ ನಂತರ 

ಕಾಶಿಮೀರವು ದೆೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ಹೆೇಗೆ ವೆೇಗವಾಗಿ ಪ್ಗತಿ ಸಾಧಿಸ್ತಿ್ತದೆ 

ಎಂಬ್ದನ್ನು ತಿಳಿದ್ಕೆರಳಳುಬೆೇಕ್.

ಎಲಾಲಿ 

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಹ�್ ರಬೊಂದ್ ಹ�್ ಸ ಜೇವನಗಾಥ�ಯನ್ನು ಆರೊಂಭಿಸ್ವ ಜನರ 
ಸೊಂಕಲ್ಪದ ಬಗ�ಗೆ ಬಹಳರ್ಟ್ ಹ�ೇಳುತತಿದ�. ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ 
ನಿೇತಿಗಳು ಜನರ ಜೇವನದಲಿಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣ�ಯನ್ನು 
ತರ್ವ ಮ್ಲಕ ಮತ್ತಿ ಎಲಾಲಿ ಪಾಲ್ದಾರರನ್ನು ಸ�ೇರಸಿಕ�್ೊಂರ್ 
ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸ್ವ ಮ್ಲಕ ರಾರಟ್ರದ ಕಲಾಯೂಣಕ�ಕಾ 
ಒತ್ತಿ ನಿೇಡಿವ�. ‘ಏರ್-ಭಾರತ್-ಶ�್ರೇರ್ಠ ಭಾರತ್’ (ಒೊಂದ್ 
ಭಾರತ, ಶ�್ರೇರ್ಠ ಭಾರತ) ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಹನ�ನುಲ�ಯಲಿಲಿ ಜಮ್್ಮ, 
ಕಾಶಿಮೀರ ಮತ್ತಿ ಲಡಾಖ್ ಜನರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಮೊದಲ ಆದಯೂತ�ಯಾಗಿದ�. ಅದ್ ಮಹಳಾ ಸಬಲಿೇಕರಣವಾಗಲಿ, 
ಯ್ವಕರಗ� ಅವಕಾಶವಾಗಲಿ, ಎಸ್ ಸಿ-ಎಸ್ ಟಿ-ಸೊಂತ್ರಸತಿರ 

ತ್ಳಿತಕ�್ಕಾಳಗಾದ-ವೊಂಚಿತರ ಕಲಾಯೂಣವಾಗಲಿ ಅರವಾ 
ಜನರ ಸಾೊಂವಧಾನಿಕ ಮತ್ತಿ ಮ್ಲಭ್ತ ಹಕ್ಕಾಗಳಾಗಲಿ, 
ಸಕಾ್ಷರದ ನಿಧಾ್ಷರಗಳು ಸಾಮಾನಯೂ ಜನರ ಸ್ಧಾರಣ�ಯ 
ಬಗ�ಗಿನ ತನನು ಬದಧಿತ�ಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿೊಂಬಿಸ್ತತಿವ�. ಕಳ�ದ ಎರರ್ 
ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ, ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಹತಾಸಕತಿಗ� ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಕ�ೇೊಂದಿ್ರೇಯ 
ಕಾನ್ನ್ಗಳನ್ನು ಎರರ್ ಕ�ೇೊಂದಾ್ರರಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ ಜಾರಗ� 
ತರಲಾಗಿದ್ದಾ, ಇದರೊಂದ ಜನರಗ� ಸೌಲಭಯೂಗಳು ತಲ್ಪುತಿತಿವ� 
ಮತ್ತಿ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸವಾ್ಷೊಂಗಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಗ್ತಿತಿದ�. 
ದ್ಬ್ಷಲ ವಗ್ಷಗಳು, ಮಕಕಾಳು ಮತ್ತಿ ಹರಯ ನಾಗರಕರಗ� 
ಕಾನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದರ�, ಉತತಿಮ ಆರಳಿತಕ�ಕಾ ಅಗತಯೂವಾದ 
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ದ್ಬ್ಷಲ ವಗ್ಷಗಳಿಗೆ  
ಉದೆರಯೂೇಗದಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲಾತಿ

ಮಿೇಸಲಾತಿಯ ನಿಬೊಂಧನ�ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ವ 
ಮ್ಲಕ ಅದರ ವಾಯೂಪಿತಿಯನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದ�. ಪಹರ 
ಭಾರ್ಕ ಸಮ್ದಾಯಗಳಿಗ� ಶ�ೇ.4 ಮತ್ತಿ ಆರ್್ಷಕ ದ್ಬ್ಷಲ 
ವಗ್ಷಗಳಿಗ� ಶ�ೇ.10 ರರ್ಟ್ ಮಿೇಸಲಾತಿಯ ಲಾಭ.

08

ಪಶಿಚಾಮ ಪಾಕಿಸಾ್ತನದಿಂದ 

ಸಥಿಳಾಂತರಗೆರಂಡ ಸ್ಮಾರ್ 

56,000 ನಿರಾಶಿ್ತರ್, 2754 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ಮತ್್ತ 789 ಗರಖಾ್ಷಗಳು 

ಸೆೇರಿದಂತೆ ಇದ್ವರೆಗೆ 

1947, 1965 ಮತ್್ತ 1971 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸಾ್ತನ ಆಕ್ಮಿತ 
ಕಾಶಿಮೀರದಿಂದ ಸಥಿಳಾಂತರಗೆರಂಡ ಸ್ಮಾರ್ 42,000 
ಕ್ಟ್ಂಬಗಳು ತಲಾ 5.50 ಲಕ್ಷ ರರ. ಹಣಕಾಸ್ 
ನೆರವು ಪಡೆದಿವೆ.

ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಷಕ್ಷಿತರಾಗಿದದಾ ದ್ಬ್ಷಲರ ಸಬಲ್ೇಕರಣ

ಪಶಿ್ಚಮ ಪಾಕಸಾತಿನದಿೊಂದ ಹ�್ ರಹಾಕಲ್ಪಟಟ್ ಸ್ಮಾರ್  
6,000 ಕ್ಟ್ೊಂಬಗಳಿಗ� ತಲಾ 5.5 ಲಕ್ಷ ರ್.ಆರ್್ಷಕ ನ�ರವು ದ�್ ರಕತ್, 
ಶಾಶವಾತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತಿ ಉದ�್ ಯೂೇಗಗಳ ಜ�್ತ�ಗ� ಇತರ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳಿಗ್ ಅವರ್ ಅಹ್ಷರಾದರ್. ಗಡಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ 
3.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಗಾಗಿ ವಶ�ೇರ ರಲಿೇಸ್ ನ�ೇಮಕಾತಿಗ� ಚಾಲನ�.
ಸ್ಥಳಾೊಂತರಗ�್ ೊಂರ 44,000 ಕಾಶಿಮೀರ ಕ್ಟ್ೊಂಬಗಳಿಗ� ಉದ�್ ಯೂೇಗ, 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸೌಲಭಯೂಗಳು. ಅವರಗ� ಶಾಶವಾತ ನಿವಾಸ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿೇರಲಾಯಿತ್.

ಇತರ ಸಾಮಾಜಕ 
ವಗ್ಷಗಳಮಿೇಸಲಾತಿ ಶ�ೇ.2 
ರೊಂದ ಶ�ೇ.4 ಕ�ಕಾ ಏರಕ�.

ನಿಯೊಂತ್ರಣ ರ�ೇಖ�ಯ ಬಳಿ 
ವಾಸಿಸ್ವ ಜನರ ಮಿೇಸಲಾತಿ 
ಶ�ೇ.3 ರೊಂದ ಶ�ೇ.4 ಕ�ಕಾ ಏರಕ�.

ಬ್ರಕಟ್ಟ್ ಸಮ್ದಾಯಗಳಿಗ� 
ಅವರ ಜನಸೊಂಖ�ಯೂಗ� 
ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ 
ವಧಾನಸಭಾ ಸಾ್ಥನಗಳಲಿಲಿ 
ಕಾಯಿದಾರಸಲಾಗಿದ�.

ಮಿೇಸಲಾತಿ 
ಮಾನದಂಡದಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಬಿಸ್ಗಳಿಗೆ ವಾಷ್್ಷಕ 
ಆದಾಯ ಮಿತಿಯನ್ನು 

ರರ.4.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 

ಲಕ್ಷ ರರ.ಗಳಿಗೆ 
ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ 9 ಲಕ್ಷ ಪಹರಿ ಭಾಷ್ಕರಿಗೆ 
ಮಿೇಸಲಾತಿಯ ಪ್ಯೊೇಜನಗಳು

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ

ಲಕ್ಷಕರ್ ಹೆಚ್ಚಾ 

ಶಾಶವಾತ ನಿವಾಸ 

ಪ್ಮಾಣಪತ್ಗಳನ್ನು 

ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.
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ಕಾನ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಮಾರಲಾಗಿದ�. 
ಜಮ್್ಮ ಕಾಶಿಮೀರವು ‘ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಯೇಜನ�-ಸ�ಹತ್’ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 
ಎಲಾಲಿ ನಾಗರಕರಗ� 5 ಲಕ್ಷ ರ್. ಮೌಲಯೂದ ಉಚಿತ ಚಿಕತಾಸಾ ಸೌಲಭಯೂ 
ಲಭಯೂವರ್ವ ದ�ೇಶದ ಏಕ�ೈಕ ಕ�ೇೊಂದಾ್ರರಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶವಾಗಿದ�.

ಹೆರಸ ಆತಮೆವಿಶಾವಾಸದಿಂದ ಪ್ಗತಿ
ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನ್ನು 

ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಬ�ೇಕಾದರ�, ಮೊದಲ್ ಎಲಲಿರನ್ನು 
ವಶಾವಾಸಕ�ಕಾ ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಬ�ೇಕಾಗ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ ಅವರ್ ಸಹ 
ವಶಾವಾಸವರಸಬ�ಕಾಗ್ತತಿದ�. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ 

ಆಲ�್ ೇಚನ� ಇದಾಗಿದ್ದಾ, ಇದನ್ನು ಲ�ಫಿಟ್ನ�ೊಂಟ್ ಗವನ್ಷರ್ 
ಮ್ೊಂದ್ವರಸಿದಾದಾರ�. ‘ಮ್ಲಾಕತ್’ ಮತ್ತಿ ‘ಬಾಯೂರ್ ಟ್ ವಲ�ೇಜ್’ 
ಯೇಜನ�ಗಳ ಮ್ಲಕ ಜನಸಾಮಾನಯೂರೊಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಯ 
ಪಡ�ಯ್ವುದ್ ಮತ್ತಿ ಪೊಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ವಯೂವಸ�್ಥಯನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸ್ವುದ್ ಈ ಉದ�ದಾೇಶವನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�್ ಳಿಸ್ವಲಿಲಿ 
ಬಹಳ ಪರಣಾಮಕಾರ ಎೊಂದ್ ಸಾಬಿೇತಾಗಿದ�. ಜಮ್್ಮ-
ಕಾಶಿಮೀರ ಮತ್ತಿ ಲಡಾಖ್ ನಲಿಲಿ ನಡ�ದ ಬಾಲಿರ್ ಡ�ವಲಪ್ ಮ್ೊಂಟ್ 
ಕೌನಿಸಾಲ್ ಚ್ನಾವಣ�ಯ ಸೊಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ ದಾಖಲ�ಯ ಶ�ೇಕಡಾ 
98 ರರ್ಟ್ ಮತದಾನವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾ ಪ್ರಕ್ರಯಯಲಿಲಿ ಜನರ್ 
ಇಟಿಟ್ರ್ವ ನೊಂಬಿಕ�ಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿೊಂಬಿಸ್ತತಿದ�. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾವನ್ನು 

ಪ್ಜಾಪ್ರ್ತವಾ ಪ್ಕಿ್ಯಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆ

  ಹಿಂದಿನ ರಾಜಯೂದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾಯದಾಗೆ ತಿದ್ದಾಪಡಿ 
ತರ್ವ ಮರಲಕ ಜಲಾಲಿ ಮಟಟ್ದಲ್ಲಿ ಮರರ್ ಹಂತದ 
ಪಂಚಾಯತ್ ವಯೂವಸೆಥಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 
ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಾನ ಅಧಿಕಾರ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

1727 ಕೆರೇ.

317

2,000 
ಗರ ಹೆಚಿಚಾನ ಹಣ 
ಬಿಡ್ಗಡೆ

ಪಂಚಾಯತ್ 
ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷಗಳ 
ನೆೇಮಕಾತಿಯನ್ನು 

ಅಂತಿಮ 
ಗೆರಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಲೆಕ್ಪತ್ ಸ್ಬ್ಂದಿಯ 
ನೆೇಮಕ

ಚ್ನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗ� 25 ಲಕ್ಷ ರ್.ಗಳ 
ವಮಾ ರಕ್ಷಣ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�. ಪುರಸಭಾ 
ಸೊಂಸ�್ಥಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� 5 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ಮೊಂಜ್ರ್ 
ಮಾರಲ್ ಅವರಗ� ಅಧಿಕಾರ ನಿೇರಲಾಗಿದ�. 
ಎರರ್ ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ನಗರ ಸೊಂಸ�್ಥಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� 
1455 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ವ�ಚ್ಚ ಮಾರಲಾಗಿದ�.

 460 ಪೊಂಚಾಯತ್ ಭವನಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದ� ಅರವಾ 
ನವೇಕರಸಲಾಗಿದ�. ಗಾ್ರಮ ಪೊಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗ� ಡಿಜಟಲ್ 
ಸಾಕ್ಷರತ�ಯೊಂದಿಗ� ಸೊಂಪಕ್ಷ ಕಲಿ್ಪಸ್ವ ಮ್ಲಕ ತರಬ�ೇತಿ 
ನಿೇರಲಾಗಿದ�.

 ಆರಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾಯ್ಷವಧಾನದ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತಿ ತಿಳಿವಳಿಕ�ಗಾಗಿ 
ಪೊಂಚಾಯಿತಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾರಟ್ರ, ಉತತಿರಾಖೊಂರ, 
ರಾಜಸಾ್ಥನ ಮತ್ತಿ ಕ�ೇರಳಕ�ಕಾ ಕಳುಹಸಲಾಯಿತ್.

	 2020 ರ ಅಕ�್ಟ್ೇಬರ್ ನಲಿಲಿ ನಡ�ದ ಜಲಾಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮೊಂರಳಿ 
ಚ್ನಾವಣ�ಗಳಲಿಲಿ ಶ�ೇ.51 ಕಕಾೊಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ಮತದಾನವಾಯಿತ್. ಇದ್ 
2018 ರಲಿಲಿ ನಡ�ದ ಸೊಂಸತ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಪೊಂಚಾಯತ್ ಚ್ನಾವಣ�ಗಳಿಗಿೊಂತ 
ಹ�ಚಿ್ಚನದಾಗಿದ�. ಒಟಾಟ್ರ�ಯಾಗಿ, 278 ಜಲಾಲಿ ವಕಾಸ್ ಪರರತ್  
(ಜಲಾಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮೊಂರಳಿ) ಸದಸಯೂರ್, 20 ಅಧಯೂಕ್ಷರ್ ಮತ್ತಿ 
ಉಪಾಧಯೂಕ್ಷರ್ ಆಯಕಾಯಾದರ್.

	 2019 ರ ಅಕ�್ಟ್ೇಬರ್ ನಲಿಲಿ ಜ� & ಕ�ನಲಿಲಿ ನಡ�ದ ಬಾಲಿರ್ ಡ�ವಲಪ್ ಮ್ೊಂಟ್ 
ಕೌನಿಸಾಲ್ ಚ್ನಾವಣ�ಯಲಿಲಿ ಶ�ೇ.98.3 ರರ್ಟ್ ಮತದಾನ ದಾಖಲಾಯಿತ್ 
ಮತ್ತಿ 276 ಅಧಯೂಕ್ಷರ್ ಆಯಕಾಯಾಗಿದಾದಾರ�.

	 ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ ನೊಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಗ� ತಿ್ರವಣ್ಷ ಧ್ವಜವನ್ನು 
ಗಣರಾಜ�್ಯೂೇತಸಾವದೊಂದ್ ಎಲಾಲಿ ಪೊಂಚಾಯತ್ ಗಳಲಿಲಿ ಹಾರಸಲಾಯಿತ್.

	 ಎಲಾಲಿ 20 ಜಲ�ಲಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಹೊಂಚಿಕ�ಯನ್ನು ದಿವಾಗ್ಣ ಮಾರಲಾಯಿತ್. 
2021 22 ರಲಿಲಿ 12,600 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ಹೊಂಚಿಕ� ಮಾರಲಾಗಿದ�.

ನಮಗೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರ ನಿಧಾ್ಷರವು ಪವಿತ್ವಾದ್ದ್ ಮತ್್ತ ಜಮ್ಮೆ-ಕಾಶಿಮೀರ 

ಹಾಗರ ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು ಹೆರಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸ್ವ ನಮಮೆ ಸಂಕಲ್ಪವೂ 

ಅಚಲವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದ್, ಜಮ್ಮೆ ಮತ್್ತ ಕಾಶಿಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 

ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್, ಸಂಪೂಣ್ಷ ಕಾನರನ್ಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದವು; 

ಕಳೆದ 70 ವಷ್ಷಗಳಿಂದ ಜಮ್ಮೆ-ಕಾಶಿಮೀರ ಮತ್್ತ ಲಡಾಖ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿನ 

ದೆರಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದ್ ತೆಗೆದ್ಹಾಕಿದೆದಾೇವೆ.

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್
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E-Office 
implementation
  Aims to support governance via paperless office management 
to ensure transparent, efficient and accountable administration

  For the first time in J&K’s 150 year old Darbar move history, the 
officials moved from Jammu to Srinagar in May, 2021, without 
the entire entourage of hundreds of trucks 

  Both the Secretariats, in Jammu as well as in Srinagar, for the 
first time, have become efficiently functional as e-files are 
accessible to all irrespective of the location of the officials

  Savings of around Rs. 400 crore annually

  1st phase (pilot) -44 Gram Panchayats
  2nd phase -remaining Gram Panchayats
  Backbone of outreach at grassroots level
  Wi-Fi access at common place in the village
  Access to regional medical centres for for expert opinion 
  Access to interactive teaching in local schools 
  Resource centres to be used for providing skill 
development training  

Digital Villages Centres 
(DVCs)

J&K Housing Board’s Property Management 
Portal launched on 28 June, 2021

• Complete data of all colonies authenticated, 
digitized and hosted on cloud for security and 
ease of access.

• Maximum time for delivery of any service 
capped at 21 days

• Open file process -applicant can see and 
participate in decision making

• Online payment & SMS gateways
• The process flow made simple, transparent 

and robust to make delivery of services time 
bound with accountability

  Transfer/Extension of 
Lease Hold Rights

  Conversion of Lease Hold 
Rights to free hold rights

  Transfer of ownership 
rights

  Permission for gift deed
  Grant of NOCs to 
Municipalities
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ತಳಮಟಟ್ದಲಿಲಿ ತರ್ವ ಮ್ಲಕ, ಜನರ ಆಶಯಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಆಕಾೊಂಕ್�ಗಳುನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�್ ಳಿಸಿರ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 
ಜ� & ಕ� ಮತ್ತಿ ಲಡಾರ್ ನ ಶ�್ರೇರ್ಠ ಪರೊಂಪರ�ಯನ್ನು ಸಹ 
ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಮಹಳ�ಯರ್ ಮತ್ತಿ ಮಕಕಾಳ ಹಕ್ಕಾಗಳನ್ನು 
ಪುನಃಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದ�, ಈ ಮೊದಲ್ ಅವರ್ ರಾಜಯೂದ ಹ�್ ರಗ� 
ವವಾಹವಾದಾಗ ಅೊಂತಹ ಹಕ್ಕಾಗಳನ್ನು ಕಳ�ದ್ಕ�್ಳುಳುತಿತಿದದಾರ್. 
ಕಳ�ದ ಎರರ್ ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿೇಘ್ರ 
ಪ್ರಗತಿ ಕೊಂರ್ಬೊಂದಿದ�. ಅಭ್ತಪೂವ್ಷ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯನ್ನು ಕೊಂರ 
ಮತ�್ ತಿೊಂದ್ ಪ್ರದ�ೇಶ ಜಲವದ್ಯೂತ್. ಕಳ�ದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲಿಲಿ 
ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಿ ಕ�ೇವಲ 3,500 ಮ್ಗಾವಾಯೂಟ್ 
ವದ್ಯೂತ್ ಉತಾ್ಪದಿಸಲಾಗಿದ�. ಈಗ ಇದಕ�ಕಾ 3,000 ಮ್ಗಾವಾಯೂಟ್ 
ಸಾಮರಯೂ್ಷವನ್ನು ಸ�ೇರಸಲಾಗಿದ�. ದಿೇಘ್ಷಕಾಲದಿೊಂದ ಬಾಕ 
ಇರ್ವ ಯೇಜನ�ಗಳು ವ�ೇಗವನ್ನು ಪಡ�ದ್ಕ�್ೊಂಡಿರ್ವುದ್ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಚ�ನಾಬ್ ನಲಿಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗ್ತಿತಿರ್ವ ವಶವಾದ ಅತಿ 
ಎತತಿರದ ರ�ೈಲ�ವಾ ಸ�ೇತ್ವ� ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನ್ ಹ�ಮ್್ಮ 
ಪರ್ವೊಂತ� ಮಾರ್ತತಿದ�.

ಉತತಿಮ ಸೊಂಪಕ್ಷ ವಯೂವಸ�್ಥಯ್ ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದಲಿಲಿ 
ಪ್ರವಾಸ�್ ೇದಯೂಮ ಮತ್ತಿ ಉದಯೂಮಗಳ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� 
ಕಾರಣವಾಗ್ತತಿದ�. ಇೊಂದ್ ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ ಪರಮಳವು 

ಬಿ2 ವಿ - ಹಳಿಳುಗೆ ಹಿಂತಿರ್ಗಿ :  

ವಿಶಾವಾಸ ವೃದಿಧಿಯ ಉಪಕ್ಮ

	 ಹಳಿಳುಗ� ಹೊಂತಿರ್ಗಿ ಅಭಿಯಾನಕ�ಕಾ ಮ್ೊಂದಾಗ್ವುದರ 
ಮ್ಲಕ ಆರಳಿತ ಮತ್ತಿ ಸಕಾ್ಷರದ ನರ್ವ� 
ತಳಮಟಟ್ದಲಿಲಿ ವಶಾವಾಸವನ್ನು ಸೃರ್ಟ್ಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�.

	 ಜನರ್ ಗ್ರ್ತಿಸಿರ್ವ 20,000 ಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಯೇಜನ�ಗಳು, ಅದರಲಿಲಿ 7,000 ಯೇಜನ�ಗಳ ಕ�ಲಸ 
ಪ್ರಗತಿಯಲಿಲಿದ�.

	 ಈ ಅನನಯೂ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಖಾಯೊಂ ನಿವಾಸಿ / ಜನನ ಮರಣ / ಜಾತಿ / 
ಅೊಂಗವ�ೈಕಲಯೂ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿೇರಲಾಗಿದ�.

70,000

ಒಟ್ಟ್ 372 

50,000
ಕರ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಪಡಿತರ 

ಚಿೇಟಿಗಳನ್ನು 
ಆಧಾರ್ ನೆರಂದಿಗೆ 
ಜೆರೇಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕೆರೇಟಿ ರರ. 
ಸಾಲಗಳಿಗಾಗಿ 19,000 

ಕರ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಅಜ್ಷಗಳನ್ನು 

ಅಂತಿಮಗೆರಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕರ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳು 

ಆಯ್ಷಾಮೆನ್ ಭಾರತ ಆರೆರೇಗಯೂ 

ಯೊೇಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಷ 

ಪಡೆದಿವೆ.

ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ಯವರ ಪಾಯೂಕೆೇಜ್ ನಿಂದ ಅಭಿವೃದಿದಾಗೆ ವೆೇಗ 

ಈ ಪ�ೈಕ 15,000 
ಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಜನರಗ� 
ಸಾಲ ನಿೇರಲಾಗಿದ್ದಾ, 

ಇದರಲಿಲಿ 4600 ಮಹಳಾ 
ಉದಯೂಮಿಗಳು ಸ�ೇರದಾದಾರ�.

  56,000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ಪಾಯೂಕ�ೇಜ್ 54 ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ತ�್ ರಕಾಗಿದದಾ 
ಅರಚಣ�ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್. ಜ್ನ್ 2018 ರವರ�ಗ� 
ಕ�ೇವಲ ಏಳು ಯೇಜನ�ಗಳು ಪೂಣ್ಷಗ�್ ೊಂಡಿದದಾವು. ಕಳ�ದ ಎರರ್ 
ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ, 21 ಯೇಜನ�ಗಳು ಪೂಣ್ಷಗ�್ ೊಂಡಿವ�, ಪ್ರಸಕತಿ ಹಣಕಾಸ್ 
ವರ್ಷದಲಿಲಿ 12 ಯೇಜನ�ಗಳು ಪೂಣ್ಷಗ�್ ಳಳುಲಿವ� ಮತ್ತಿ ಉಳಿದ  
14 ಯೇಜನ�ಗಳು ಮಾಚ್್ಷ 2023 ರ�್ ಳಗ� ಪೂಣ್ಷವಾಗಲಿವ�.

  ರಾೊಂಬಾಗ್ ಫ�ಲಿೈಓವರ್, ಮೊದಲ ಹೊಂತದ ಕ�ಲಸ, ಖಾಜಗ್ೊಂಡ್-
ಬನಿಹಾಲ್ ಸ್ರೊಂಗ ಮತ್ತಿ ಝೇಲೊಂ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ತಡ�ಗಟ್ಟ್ವಕ� 
ಕ�ಲಸ ಪೂಣ್ಷ.

  ಐಐಟಿ ಜಮ್್ಮ ತನನುದ�ೇ ಆದ ಕಾಯೂೊಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತತಿದ�. 
ಎರರ್ ಏಮ್ಸಾ ಅನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಏಮ್ಸಾ ಕ�ಲಸ 
ಜಮ್್ಮವನಲಿಲಿ ಪಾ್ರರೊಂಭವಾಗಿದ�. ಜಮ್್ಮವನ ರೊಂಗ್ ರಸ�ತಿ 
ಮಾಚ್್ಷ 2022 ರ�್ ಳಗ� ಪೂಣ್ಷಗ�್ ಳಳುಲಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
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ಸ�ೇಬಿನಿೊಂದ ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕಕಾಯವರ�ಗ� ಮತ್ತಿ ಅದರ ಸೊಂಕೇಣ್ಷ 
ವನಾಯೂಸದ ರತನುಗೊಂಬಳಿಗಳಿೊಂದ ವಶವಾಪ್ರಸಿದಧಿ ಕ�ೇಸರಯವರ�ಗ� 
ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ ಪಸರಸಿದ�. ಹ�್ ಸ ಕೃರ್ ಸ್ಧಾರಣ�ಗಳು ಜಮ್್ಮ 
ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರ ಕಣಿವ�ಯಲಿಲಿ ಆಹಾರ ಸೊಂಸಕಾರಣಾ ಉದಯೂಮಕ�ಕಾ 
ಹ�್ ಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಟ್ಸಿವ�. ಇದರ ಪರಣಾಮವಾಗಿ, 
ಸಾವರಾರ್ ಜನರಗ� ಉದ�್ ಯೂೇಗ ಸಿಗ್ತಿತಿರ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 
ಸವಾಯೊಂ ಉದ�್ ಯೂೇಗಾವಕಾಶಗಳ ವಾಯೂಪಿತಿಯ್ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�. 
ಜಮ್್ಮ-ಕಾಶಿಮೀರ ಮತ್ತಿ ಲಡಾಖ್ ನಲಿಲಿ ಸಾವರಾರ್ ಸಕಾ್ಷರ 

ಉದ�್ ಯೂೇಗಗಳಿಗ� ಅಧಿಸ್ಚನ� ಹ�್ ರಡಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�, ಸವಾಯೊಂ 
ಉದ�್ ಯೂೇಗಕ್ಕಾ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�್ ಳಳುಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಈಗ ಜಮ್್ಮ 
ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ ಯ್ವ ಉದಯೂಮಿಗಳು ಬಾಯೂೊಂಕ್ಗಳ ಮ್ಲಕ 
ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡ�ಯಲ್ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದಾದಾರ�.

ಪ್ರವಾಸ�್ ೇದಯೂಮ ಮತ�ತಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಿತಿದ�. ಜಮ್್ಮ-ಕಾಶಿಮೀರ 
ಮತ್ತಿ ಲಡಾಖ್ ನಲಿಲಿ ಪ್ರವಾಸ�್ ೇದಯೂಮ ತಾಣಗಳಾಗಬಹ್ದಾದ 
ಹಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗಿದ�. ಹಮಾಲಯದ 
ಸ್ಮಾರ್ 137 ಪವ್ಷತ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ವದ�ೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಗಾಗಿ 
ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ್ದಾ, ಅದರಲಿಲಿ 15 ಶಿಖರಗಳು ಜಮ್್ಮಕಾಶಿಮೀರ ಮತ್ತಿ 

 1327 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ವ�ಚ್ಚದ ವಶವಾದ ಅತಿ ಎತತಿರದ ಚ�ನಾಬ್ 
ರ�ೈಲ್ ಸ�ೇತ್ವ� 2022 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಸಿದಧಿವಾಗಲಿದ�. ಉಧೊಂಪುರ್-
ಶಿ್ರೇನಗರ-ಬಾರಾಮ್ಲಾಲಿ ರ�ೈಲ್ ಸೊಂಪಕ್ಷ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗ್ತಿತಿರ್ವ ಚ�ನಾಬ್ ಸ�ೇತ್ವ�ಯ ಎತತಿರವು 
ಐಫ�ಲ್ ಟವರ್ ಮತ್ತಿ ಕ್ತ್ಬ್ ಮಿನಾರ್ ಗಿೊಂತ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�. 
ಈ 359 ಮಿೇಟರ್ ಎತತಿರದ ಸ�ೇತ್ವ�ಯ ಕಮಾನಿನ ಕ�ಲಸ 
ಪೂಣ್ಷಗ�್ ೊಂಡಿದ�.

 ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ ಲ�ೈಟ್ ಮ್ಟ�್್ರೇ ರ�ೈಲ್ ಎಲಿವ�ೇಟ�ಡ್ 
ಕಾರಡಾರ್ ಅನ್ನು ಮಾಚ್್ಷ 2025 ರ�್ ಳಗ� 10,000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. 
ವ�ಚ್ಚದಲಿಲಿ ಪೂಣ್ಷಗ�್ ಳಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ರಾಷಟ್ರದೆರಂದಿಗೆ ಕಾಶಿಮೀರದ ಸಂಪಕ್ಷ ವಯೂವಸೆಥಿ

 ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ ಪ್ರತಿ ಹಳಿಳುಗ� ರಸ�ತಿ ಸೊಂಪಕ್ಷವನ್ನು 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ವುದ್. ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಗಾ್ರಮ ಸರರ್ ಯೇಜನ� 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ, 2020-21ರಲಿಲಿ 3,000 ಕ.ಮಿೇ.ಗಿೊಂತಲ್ ಹ�ಚ್್ಚ ರಸ�ತಿಗಳನ್ನು 
ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಗದ ಭ್ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿಲಿ 5500 ಕ.ಮಿೇ ರಸ�ತಿಗಳನ್ನು 
ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದ�. 2022 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 8,000 ಕ.ಮಿೇ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಗದ 
ಭ್ಮಿಯಲಿಲಿ ರಸ�ತಿ (ಬಾಲಿರ್ ಟಾಪಿೊಂಗ್) ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ ಉದ�ದಾೇಶಿಸಲಾಗಿದ�, 
ಅದರಲಿಲಿ 3500 ಕ.ಮಿೇ. ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಗಾ್ರಮ ಸರರ್ ಯೇಜನ� 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗ್ವುದ್.

 3127 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ವ�ಚ್ಚದಲಿಲಿ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲಾದ ಜಮ್್ಮ-
ಶಿ್ರೇನಗರ- ಲಡಾಖ್ 
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಹ�ದಾದಾರಯಲಿಲಿ 
8 ಕಲ�್ ೇಮಿೇಟರ್ ಉದದಾದ 
ಖಾಜಗ್ೊಂಡ್-ಬನಿಹಾಲ್ 
ದಿವಾಪರದ ಸ್ರೊಂಗ ನಿಮಾ್ಷಣ.

 2378 ಕ�್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿ ವ�ಚ್ಚದ 
ಸ�್ ೇನಾ್ಮಗ್್ಷ ಮತ್ತಿ ಗಗನ್ ಗಿರ್ 
ನರ್ವನ 6.5 ಕಲ�್ ೇಮಿೇಟರ್ ಉದದಾದ 
ಝಡ್-ಮೊರ್್ಷ ಸ್ರೊಂಗವು  
ಕಾಶಿಮೀರವನ್ನು ಲಡಾಖ್ ಗ�  
ಸೊಂಪಕ್ಷಸ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ 2023 ರ 
ಡಿಸ�ೊಂಬರ್ ವ�ೇಳ�ಗ� ಪೂಣ್ಷಗ�್ ಳಳುಲಿದ�.

ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರ್ವ ಯೊೇಜನೆಗಳಿಗೆ ವೆೇಗ
 ದಿೇಘ್ಷಕಾಲದಿೊಂದ ಬಾಕ ಇರ್ವ ಯೇಜನ�ಗಳನ್ನು 

ಪೂಣ್ಷಗ�್ ಳಿಸ್ವಲಿಲಿ ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರ 
ಹ�್ ಸ ಅಧಾಯೂಯವನ್ನು ಬರ�ದಿದ�. ಒಟ್ಟ್ 7,110 
ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ಮೊತತಿದ 2357 ಯೇಜನ�ಗಳಲಿಲಿ, 
7,000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ಮೌಲಯೂದ ಯೇಜನ�ಗಳು 
ಜ್ನ್ 2018 ರವರ�ಗ� ಅಪೂಣ್ಷವಾಗಿದದಾವು.

 ಈ ವರ್ಷದ ಮಾಚ್್ಷ ವರ�ಗ� ಸ್ಮಾರ್ 
ಒೊಂದ್ವರ� ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ, 1555 ಕ�್ೇಟಿ 
ರ್.ಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಮೌಲಯೂದ 1100 ಯೇಜನ�ಗಳು 
ಪೂಣ್ಷಗ�್ ೊಂಡಿವ�. ಈ ಪ�ೈಕ 5 ಯೇಜನ�ಗಳು 
20 ವರ್ಷಗಳವರ�ಗ�, 15 ಯೇಜನ�ಗಳು 15 
ವರ್ಷಗಳವರ�ಗ� ಮತ್ತಿ 165 ಯೇಜನ�ಗಳು 
10 ವರ್ಷಗಳಿಗಿೊಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ಕಾಲದಿೊಂದ 
ಸ್ಥಗಿತಗ�್ ಮಡಿದದಾವು.

ಜಮ್ಮೆ ಮತ್್ತ ಕಾಶಿಮೀರವನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸಲ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾಭಿವೃದಿಧಿ

  ಕ�ೈಗಾರಕಾ ಉತ�ತಿೇಜನಾ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ಮ್ೊಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳ 
ಕಾಲ ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ ಬಾಲಿರ್ ಹೊಂತದವರ�ಗ� 28,400 
ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳ ಹ�್ ಸ ಕ�ೇೊಂದಿ್ರೇಯ ಪಾ್ರದ�ೇಶಿಕ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು 
ಮೊದಲ ಬಾರಗ� ಅನ್ಮೊೇದಿಸಲಾಗಿದ�.

  4.5 ಲಕ್ಷ ಉದ�್ ಯೂೇಗಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಟ್ಸಲಾಗ್ವುದ್ ಮತ್ತಿ 
ಸಮತ�್ ೇಲಿತ ಸಾಮಾಜಕ ಆರ್್ಷಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ವ�ೇಗ 
ಸಿಗಲಿದ�. ಕ�ೈಗಾರಕ�ಗಳನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸಲಾಗ್ವುದ್. ಇದರೊಂದ 
ಕ�ೇೊಂದಾ್ರರಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಕ�ೈಗಾರಕೇಕರಣದ ಹ�್ ಸ 
ಅಧಾಯೂಯವು ಪಾ್ರರೊಂಭವಾಗ್ತತಿದ�.

  ಉತಾ್ಪದನ� ಮತ್ತಿ ಸ�ೇವಾ ಕ್�ೇತ್ರಗಳಲಿಲಿನ ಹ್ಡಿಕ�ಗ� ವಲಯ ಎ 
ಮತ್ತಿ ವಲಯ ಬಿ ಯಲಿಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಮತ್ತಿ 7.5 
ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ಮ್ಲ ಬೊಂರವಾಳ.

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಲಡಾಖ್ ನಲಿಲಿವ�. ಲಡಾಖ್ ನಲಿಲಿ ಬೌದಧಿ ಅಧಯೂಯನ ಕ�ೇೊಂದ್ರದ ಜ�್ತ�ಗ� 
ಮೊದಲ ಕ�ೇೊಂದಿ್ರೇಯ ವಶವಾವದಾಯೂಲಯ ಸಾ್ಥಪನ�ಗ� ಯೇಜನ�ಗಳು 
ಸಿದಧಿವಾಗಿವ�. ದಿೇಘ್ಷಕಾಲದ ಬ�ೇಡಿಕ�ಯಾಗಿದದಾ ಕ�ೇೊಂದಾ್ರರಳಿತ 
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸಾ್ಥನಮಾನವನ್ನು ಈಡ�ೇರಸಿದ ನೊಂತರ ಲಡಾಖ್ 
ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲಿಲಿದ�.

ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿದ ಮಾಂತಿ್ಕ ತೆೇಜಸ್್ಸ
ಜಮ್್ಮ-ಕಾಶಿಮೀರದ ಜನರಗ� ಅವರ ಹಕ್ಕಾಗಳನ್ನು 

ಪುನಃಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ತಿತಿರ್ವುದರೊಂದ ಇದ್ ಹ�್ ಸ ಯ್ಗದ 

ಉದಯವಾಗಿದ�. ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರಯವರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಾಯೂಕ�ೇಜ್ 
ಅನ್ನು ಗಣನ�ಗ� ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ೊಂರರ� ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ವ�ೇಗವನ್ನು 
ಊಹಸಬಹ್ದ್. ಪಾಯೂಕ�ೇಜ್ ನ ಕ�ೇವಲ 26 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಜ್ನ್ 
2018 ರವರ�ಗ� ಖಚ್್ಷ ಮಾಡಿದದಾರ�, ಮ್ೊಂದಿನ ಎರರ್ ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ 
ಇದ್ 62 ಪ್ರತಿಶತಕ�ಕಾ ಏರದ�. ಮೊದಲ ಬಾರಗ�, ಮಿೇಸಲಾತಿಯ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಬರವರಗ�, ಗ್ರ್ಡಗಾರ್ ಪ್ರದ�ೇಶದವರಗ� ಮತ್ತಿ 
ನಿಯೊಂತ್ರಣ ರ�ೇಖ� ಬಳಿಯ ಗಡಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ ಜನರಗ� 
ಲಭಯೂವಾಗಿವ�. ಮ್ಖಯೂವಾಗಿ, ಗ್ಜ್ರ್ ಬಕವಾ್ಷಲ್, ಪರಶಿರಟ್ 
ಪೊಂಗರಗಳು ಮತ್ತಿ ಅರಣಯೂಗಳ ಸಮಿೇಪದಲಿಲಿ ವಾಸಿಸ್ವವರಗ� 

ಕೆರೇವಿಡ್ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾಯೂಕೆೇಜ್

ಆರ್್ಷಕ ಪಾಯೂಕೆೇಜ್
1353 ಕೆರೇಟಿ ರರ.

 ನಿೇರ್ ಮತ್ತಿ ವದ್ಯೂತ್ ಬಿಲ್ ಗಳ ನಿಗದಿತ ಶ್ಲಕಾದ ಮ್ೇಲ� 
ಶ�ೇ.50 ರಯಾಯಿತಿ.

 ರಾಜ್ ಬಾಗ್ ಸಿಲ್ಕಾ ಫಾಯೂಕಟ್ರ ಮತ್ತಿ ಬ�ಮಿನಾ ಉಣ�ಣು 
ಕಾಖಾ್ಷನ�ಯನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 23 ಕ�್ೇಟಿ ಮತ್ತಿ 4.5 ಕ�್ೇಟಿ 
ರ್.ಗಳ ವ�ಚ್ಚದಲಿಲಿ ನವೇಕರಸಲಾಗಿದ್ದಾ, ಉದಾಘಾಟನ�ಗ� 
ಸಿದಧಿವಾಗಿದ�.

 ಉತತಿಮ ವಾಯೂಪಾರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃರ್ಟ್ಸಲ್ 
ಆರಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸಲಾಗಿದ�. ವವಧ 
ಸೌಲಭಯೂಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಉದಯೂಮ ಮತ್ತಿ ಫೇಕಸ್ 
ಗ್ೊಂಪುಗಳಿಗ� ಸಾಲ ಸೌಲಭಯೂವನ್ನು ವಸತಿರಸಲಾಗಿದ�.

 ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 31,000 
ಕ್ಟ್ೊಂಬಗಳ ಒೊಂದ್ ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಜನರಗ� ಉಚಿತ 

ಆಹಾರ ಧಾನಯೂಗಳನ್ನು ನಿೇರಲಾಯಿತ್. ಪಿಎೊಂ ಸವಾನಿಧಿ 
ಯೇಜನ�ಯಡಿ ರಾಜಯೂದ 11,000 ಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಜನರಗ� 
ಸಾಲ ನಿೇರಲಾಗಿದ�.

 ಕ�್ೇವಡ್ ಬಿಕಕಾಟಿಟ್ನ ಸೊಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ 35 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಬರವರಗ� 500 ಕ�್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿ ಮೌಲಯೂದ 
ಆರ್್ಷಕ ಸಹಾಯ. ನಿಮಾ್ಷಣ ಕಾಮಿ್ಷಕರ್, ಹೌಸ್ 
ಬ�್ ೇಟ್ ಮಾಲಿೇಕರ್, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಗ್ಷದಶಿ್ಷಗಳು, 
ರೇನಿವಾಲಾಗಳು ಮತ್ತಿ ಸವಾ-ಸಹಾಯ ಗ್ೊಂಪುಗಳಿಗ� 
1353 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ಪರಹಾರ ಪಾಯೂಕ�ೇಜ್

 ಕ�್ೇವಡ್ ನ ಎರರನ�ೇ ಅಲ�ಯಲ್ಲಿ ಪರಹಾರ ಪಾಯೂಕ�ೇಜ್ 
ವಸತಿರಸಲಾಗಿದ�. ಅಲಲಿದ�, ಕ�್ೇವಡ್ ಸಮಯದಲಿಲಿ 
ಕ್ಟ್ೊಂಬದ ಗಳಿಸ್ವ ಸದಸಯೂರನ್ನು ಕಳ�ದ್ಕ�್ೊಂರ 
ಅವಲೊಂಬಿತರಗಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ್ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು 
ಆರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ಮೃತರ ಕ್ಟ್ೊಂಬಕ�ಕಾ ಮಾಸಿಕ 1,000 
ರ್. ಪಿೊಂಚಣಿ ನಿೇರಲಾಗ್ವುದ್ ಮತ್ತಿ ವದಾಯೂರ್್ಷಗಳಿಗ� 
20,000 40,000 ವದಾಯೂರ್್ಷವ�ೇತನವನ್ನು ಸಹ 
ನಿೇರಲಾಗ್ತಿತಿದ�.

  ಅನ್ಮೊೇದಿತ ಆಮಲಿಜನಕ ಘಟಕಗಳ ಸೊಂಖ�ಯೂ ಆಗಸ್ಟ್ 
2020 ರವರ�ಗ� 24 ಆಗಿತ್ತಿ, ಅದ್ ಈಗ 84 ಕ�ಕಾ ಏರದ�. 
ರಾಜಯೂದ ಸಾಮರಯೂ್ಷವು ಸ್ಮಾರ್ 15,000 ಎಲಿ್ಪಎೊಂ 
(ಪ್ರತಿ ನಿಮಿರಕ�ಕಾ ಲಿೇಟರ್) ಆಗಿದದಾರ�, ಅದ್ ಶಿೇಘ್ರದಲ�ಲಿೇ 
ಸ್ಮಾರ್ 87,000 ಎಲಿ್ಪಎೊಂ ಆಗಲಿದ�.

  ಶ�ೇ.85 ಕಕಾೊಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ಮ್ೊಂಚ್ಣಿ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರಗ� 
(45+ ವರ್ಷಗಳು) ಲಸಿಕ� ನಿೇರಲಾಗಿದ�. ಈ ಪ�ೈಕ 
ಶ�ೋೇಪಿಯಾನ್, ಗೊಂದ�ೇರಬಲ್, ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ 
ಸಾೊಂಬಾಗಳಲಿಲಿ ಶ�ೇ.100 ರರ್ಟ್ ಲಸಿಕ� ನಿೇರಲಾಗಿದ�.

  ವಯಾನ್ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ 18 ವರ್ಷಕಕಾೊಂತ ಮ್ೇಲ್ಪಟಟ್ 
ಎಲಲಿರಗ್ ಸೊಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಲಸಿಕ� ನಿೇರಲಾಗಿದ�.

  ಕ�್ೇವಡ್ ಆರ�ೈಕ� ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳು ಕ�ೇೊಂದಾ್ರರಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶದ 
4292 ಪೊಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಿಲಿ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಸ್ತಿತಿವ�. 
ಡಿಆರ್ ಡಿಒ ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಶಿ್ರೇನಗರದಲಿಲಿ ತಲಾ 500 
ಹಾಸಿಗ�ಗಳ ಆಸ್ಪತ�್ರಯನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ�.

ಕೆರೇವಿಡ್ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಮ್ಂಚರಣಿಯಲ್ಲಿ 
ಜಮ್ಮೆ ಮತ್್ತ ಕಾಶಿಮೀರ

ಎಲಲಿರಿಗರ ಆರೆರೇಗಯೂ

ಕೆರೇವಿಡ್ ಮತ್್ತ ಪ್ವಾಹದಿಂದ ಪಿೇಡಿತ 
ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲ್ 

  ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ಎಲಾಲಿ ನಾಗರಕರ್ ಸಾವ್ಷತಿ್ರಕ 

ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಸೌಲಭಯೂವನ್ನು ಪಡ�ದಿರ್ವ ರಾಜಯೂಗಳು ಮತ್ತಿ ಕ�ೇೊಂದಾ್ರರಳಿತ 

ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ ಜಮ್್ಮ-ಕಾಶಿಮೀರ ಮೊದಲನ�ಯದ್.

  ಸ�ಹತ್ ಎೊಂದ್ ಹ�ಸರಸಲಾದ ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಟ್ೊಂಬಕ�ಕಾ 5 ಲಕ್ಷ 

ರ್. ವಮ್ ಲಭಯೂವದ�.

  ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ಈವರ�ಗ� 49.38 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನ್ಭವಗಳನ್ನು 

ನ�್ ೇೊಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದ�. 7,500 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ವ�ಚ್ಚದಲಿಲಿ ಎರರ್ ಏಮ್ಸಾ,  

ಏಳು ವ�ೈದಯೂಕೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳು, ಐದ್ ನಸಿ್ಷೊಂಗ್ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತಿ 

ಎರರ್ ಕಾಯೂನಸಾರ್ ಸೊಂಸ�್ಥಗಳ ಕ�ಲಸ ಪಾ್ರರೊಂಭವಾಗಿದ�.

  ಉತತಿಮ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷಕಾಕಾಗಿ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಹ್ಡಿಕ� ನಿೇತಿ, ಔರಧ 

ನಿೇತಿ ಮತ್ತಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತಿ ವಯೂಸನ ಮ್ಕತಿ ನಿೇತಿಯನ್ನು ಅನ್ಮೊೇದಿಸಲಾಗಿದ�.

  ವ�ೈದಯೂಕೇಯ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕಾಗಿ 1617 ಹ�್ ಸ ಸಿೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಸಲಾಗಿದ�. ಎೊಂಬಿಬಿಎಸ್ 

ಸಿೇಟ್ಗಳ ಸೊಂಖ�ಯೂಯನ್ನು 500 ರೊಂದ 1100 ಕ�ಕಾ ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದ� ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ 

ಕ�್ೇಸ್್ಷ ಗಳ ಸಿೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದ�. ಈಗಾಗಲ�ೇ ಅಸಿತಿತವಾದಲಿಲಿರ್ವ ಆರ�್ ೇಗಯೂ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷವನ್ನು 881 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ವ�ಚ್ಚದಲಿಲಿ ನವೇಕರಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಅಭಿಯಾನದಿಂದ 
ಪ್ತಿ ಅಹ್ಷ ವಯೂಕಿ್ತಗರ 

ಪ್ಯೊೇಜನ

ಅರಣಯೂ ಭ್ಮಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ವ ಕಾನ್ನ್ಬದಧಿ ಹಕ್ಕಾ ದ�್ ರ�ತಿದ�. 
ಈಗ ಯಾರ ವರ್ದಧಿವೂ ತಾರತಮಯೂ ಮಾರಲ್ ಅವಕಾಶವಲಲಿ. 
ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಿ ದಶಕಗಳಿೊಂದ ವಾಸಿಸ್ವ ಜನರಗ� 
ಶಾಶವಾತ ನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿೇರಲಾಗ್ತಿತಿದ�. 
ಮಾಜ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಅವರ ‘ಇನಾಸಾನಿಯತ್, 
ಜಮ್ಹೂರಯತ್, ಕಾಶಿಮೀರಯತ್’ ತತವಾವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಳುಳುವ 
ಮ್ಲಕ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಮ್ೊಂದ� ಸಾಗ್ತಿತಿದ�. ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು 
ಇೊಂಗಾಲ ಮ್ಕತಿ ಕ�ೇೊಂದಾ್ರರಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ವ 
ನಿಟಿಟ್ನಲಿಲಿ ಕ�ಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲಿಲಿದ�.

  ಮ್ೊಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ರಾಜಯೂದಲಿಲಿ ವದ್ಯೂತ್ 

ಉತಾ್ಪದನ�ಯನ್ನು ದಿವಾಗ್ಣಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಮತ್ತಿ ಮ್ೊಂದಿನ 

7 ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಅದನ್ನು ಮ್ರ್ ಪಟ್ಟ್ ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವ ಗ್ರ 

ಹ�್ ೊಂದಿದ�. ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ 70 ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ, ಕ�ೇವಲ 3500 

ಮ್ಗಾವಾಯೂಟ್ ವದ್ಯೂತ್ ಉತಾ್ಪದನ�ಯಾದರ�, 2025 ರ 

ವ�ೇಳ�ಗ� ಇನ್ನು 3,000 ಮ್ಗಾವಾಯೂಟ್ ಸ�ೇಪ್ಷಡ�ಯಾಗಲಿದ�.

  23,000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ವ�ಚ್ಚದಲಿಲಿ 3,000 ಮ್ಗಾವಾಯೂಟ್ 

ಯೇಜನ�ಯ ಪುನರ್ಜ್ೇವ ಮತ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್ 35,000 

ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ವ�ಚ್ಚದ 4,674 ಮ್ಗಾವಾಯೂಟ್ ಸಾಮರಯೂ್ಷದ 

ಯೇಜನ�ಯ ತಿಳಿವಳಿಕ� ಒಪ್ಪೊಂದಕ�ಕಾ ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಿದ�.

  ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರಯೂ್ಷವನ್ನು ವಸತಿರಸಲ್ 400 ಕ�್ೇಟಿ  

ರ್. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�

  ಸೌಭಾಗಯೂ ಯೇಜನ� ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಗ್ರಗ್ ಮೊದಲ�ೇ 

ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಿ ಶ�ೇ. 100 ರರ್ಟ್ ಮನ�ಗಳ 

ವದ್ಯೂದಿದಾೇಕರಣ ಪೂಣ್ಷಗ�್ ೊಂಡಿದ�. ಇದ್ 3.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ 

ಫಲಾನ್ಭವಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ೊಂಡಿದ�.

  ನಿಯೊಂತ್ರಣ ರ�ೇಖ�ಗ� ಸಮಿೇಪದಲಿಲಿರ್ವ ಕ�ರನ್ ನ ಮ್ೊಂಡಿಯನ್ 

ಗಾ್ರಮವೂ ಈ ವರ್ಷ ಗಿ್ರಡ್ ಗ� ಸೊಂಪಕ್ಷ ಪಡ�ಯಿತ್. ಹೊಂದ� 

ಈ ಹಳಿಳುಯ ಜನರ್ ಡಿೇಸ�ಲ್ ಜನರ�ೇಟರ್ ಗಳಿೊಂದ ಕ�ೇವಲ 

ಮ್ರ್ ಗೊಂಟ�ಗಳ ಕಾಲ ವದ್ಯೂತ್ ಪಡ�ಯ್ತಿತಿದದಾರ್.

  ಉಜಾಲಾ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಶ�ೇ.100 ವಾಯೂಪಿತಿಯೊಂದಿಗ� 84.86 ಲಕ್ಷ 

ಫಲಾನ್ಭವಗಳು.

ಎಲಲಿರಿಗರ ವಿದ್ಯೂತ್

ಶ್ದಧಿ ಇಂಧನ ವಾಯೂಪಿ್ತಯ ಗ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ, 

12.60 ಲಕ್ಷಕರ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಅಹ್ಷ 

ಫಲಾನ್ರವಿಗಳು ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ ಉಜವಾಲಾ 

ಯೊೇಜನೆಯ ಪ್ಯೊೇಜನವನ್ನು ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ.

100%

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಮಿೇಸಲಾತಿಯ 

ಪ್ಯೊೇಜನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 

ಸಥಿಳಿೇಯ ನಿವಾಸ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಕ ರದ್ತೆಯ 

ಸಕಾ್ಷರಿ ಯೊೇಜನೆಗಳ ಪ್ಯೊೇಜನಗಳನ್ನು 

ಪಡೆಯ್ತಿ್ತದಾದಾರೆ.

  ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತ� ಮತ್ತಿ ಪಿೊಂಚಣಿ ಯೇಜನ�ಯಲಿಲಿ ಫಲಾನ್ಭವಗಳ 
ಸೊಂಖ�ಯೂ ಸ್ಮಾರ್ 9 ಲಕ್ಷ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�, ಅೊಂದರ� ಶ�ೇ.59. ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಗ್ 
1,000 ರ್ಪಾಯಿ ಮೌಲಯೂದ ಪಿೊಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.

  ಅಲ್ಪಸೊಂಖಾಯೂತರ್, ಪರಶಿರಟ್ ಜಾತಿ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಹೊಂದ್ಳಿದ ವಗ್ಷಗಳಿಗ� 
ಮ್ಟಿ್ರರ್ ಪೂವ್ಷ ಮತ್ತಿ ಮ್ಟಿ್ರರ್ ನೊಂತರದ ವದಾಯೂರ್್ಷವ�ೇತನದ ಸೊಂಖ�ಯೂ 
ಸ್ಮಾರ್ ಶ�ೇ.300 ರೊಂದ 400 ರರ್ಟ್ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�.

  55 ಲಾಭ ಯೇಜನ�ಗಳಲಿಲಿ ಶ�ೇ.100 ರರ್ಟ್ ವಾಯೂಪಿತಿಯನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಗಡಿ ರ�ೇಖ�ಯ ಬಳಿ ವಾಸಿಸ್ವ ಜನರನ್ನು ವಶ�ೇರವಾಗಿ ಅದರ ವಾಯೂಪಿತಿಗ� 
ತರಲಾಯಿತ್.

  ಇ-ಜಾಬ್ ರೇಟ್ಷಲ್ ಮತ್ತಿ ಕಾಮಿ್ಷಕ ಸ್ಧಾರಣ�ಗಳಿಗ� ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ನಾಲ್ಕಾ ಸೊಂಹತ�ಗಳನ್ನು ಜ್ಲ�ೈ 2021 ರೊಂದ ಜಾರಗ� ತರಲಾಗಿದ�.

  ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಜನಧನ್ ಯೇಜನ�, ಸ್ರಕ್ಾ ಬಿಮಾ ಯೇಜನ� ಮತ್ತಿ 
ಜೇವನ್ ಜ�್ಯೂೇತಿ ಬಿಮಾ ಯೇಜನ� ಮ್ಲಕ ಆರ್್ಷಕ ಸ�ೇಪ್ಷಡ�ಯ 
ವಾಯೂಪಿತಿಯಲಿಲಿ ಹ�ಚ್ಚಳ.

  7 ಲಕ್ಷ ಕಸಾನ್ ಕ�್ರಡಿಟ್ ಖಾತ�ಗಳಿಗ� 6,000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿಗಳ ಪಾವತಿ.
  ಪಶ್ಸೊಂಗ�್ ೇಪನ� ಮತ್ತಿ ಮಿೇನ್ಗಾರಕ�ಯಲಿಲಿ ತ�್ ರಗಿರ್ವ 87,000 ಕ್ಕಾ 

ಹ�ಚ್್ಚ ರ�ೈತರ ಖಾತ�ಗಳಿಗ� 514 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ಪಾವತಿ
  ಪಿಎೊಂ ಸ್ರಕ್ಾ ಬಿಮಾ ಯೇಜನ� ಅಡಿಯಲಿಲಿ 9.26 ಲಕ್ಷ ಜನರ್ 

ನ�್ ೇೊಂದಾಯಿಸಿಕ�್ೊಂಡಿದಾದಾರ�, ಅದರಲಿಲಿ 2020-21 ರಲಿಲಿಯೇ 1.69 ಲಕ್ಷ 
ಜನರ್ ಸ�ೇರದಾದಾರ�.

  ಪಿಎೊಂ ಜೇವನ್ ಜ�್ಯೂೇತಿ ವಮ್ಗ� ಸ್ಮಾರ್ 4 ಲಕ್ಷ ಜನರ್ 
ನ�್ ೇೊಂದಾಯಿಸಿಕ�್ೊಂಡಿದಾದಾರ�, ಅದರಲಿಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 50,000 ಜನರ್ 
2020- 21ರಲಿಲಿ ಸ�ೇರದಾದಾರ�. ಜನ ಧನ್ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಖಾತ�ಗಳನ್ನು ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ�, ಅದರಲಿಲಿ ಕಳ�ದ ಒೊಂದ್ ವರ್ಷದಲಿಲಿಯೇ 3 
ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಹ�್ ಸ ಖಾತ�ದಾರರನ್ನು ಸ�ೇರಸಲಾಗಿದ�.

ಜನರ ಸ್ರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತಿ್ಪಡಿಸ್ವುದ್

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ 
ಉತೆ್ತೇಜನ

ಕ್ಷಿೇಣಿಸ್ದ ರಯೊೇತಾ್ಪದನೆ, ಮಳಕೆಯೊಡೆದ ಪ್ಗತಿ 

ಜಮ್್ಮ-ಕಾಶಿಮೀರ ಮತ್ತಿ ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು ದ�ೇಶದ ಇತರ 

ಭಾಗಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� ಸ�ೇರಸ್ವುದ್ ಇೊಂದ್ ಸಾಧಯೂವಾಗಿದದಾರ�,  

2019 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರೊಂದ್ ಸೊಂಸತ್ತಿ 370ನ�ೇ ವಧಿಯನ್ನು 

ರದ್ದಾಪಡಿಸಿ ರಾಜಯೂವನ್ನು ಎರರ್ ಕ�ೇೊಂದಾ್ರರಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಾಗಿ 

ವೊಂಗಡಿಸಲ್ ಅನ್ಮೊೇದಿಸಿದ್ದಾ ಅದಕ�ಕಾ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದ�. 

ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ ನಿಜವಾದ ಗ್ರ್ತ್ ಧಾಮಿ್ಷಕ 

ಸಿವಾೇಕಾರ ಮತ್ತಿ ಸ್ಫಿ ಸೊಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದ�. ದಶಕಗಳಿೊಂದ, ಈ 

ಪ್ರದ�ೇಶವು ಬೊಂದ್ಕ್ಗಳು, ಬಾೊಂಬ್ಗಳು, ಭಯೇತಾ್ಪದನ� ಮತ್ತಿ 

ಪ್ರತ�ಯೂೇಕತಾವಾದದಿೊಂದ ಕ್ಡಿತ್ತಿ. ಆದರ� ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು 

ಮಿಷನ್ ಯ್ವ

ಹ�್ ಸ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯನ್ನು ಜಾರಗ� ತರಲ್ ಕಾಯ್ಷಪಡ� ರಚಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದ್ ಈ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ ವ�ೇಳ�ಗ� 
ಮಾಗ್ಷಸ್ಚಿಯೊಂದಿಗ� ವರದಿಯನ್ನು ಸಲಿಲಿಸ್ತತಿದ�. 20,000 ಹ�ಚ್್ಚವರ ಸಿೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿರ್ವ 50 ಹ�್ ಸ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳನ್ನು 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಮೊದಲ ಬಾರಗ� ವದಾಯೂರ್್ಷಗಳಿಗ� ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಕಾಡ್್ಷ ಯೇಜನ� ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ಈವರ�ಗ�  
12 ಲಕ್ಷ ಕಾಡ್್ಷ ಗಳನ್ನು ನಿೇರಲಾಗಿದ�. 38,000 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಖಾಯೊಂ ಮಾರಲಾಗಿದ� ಮತ್ತಿ ಪಾರದಶ್ಷಕ ವಗಾ್ಷವಣ� ನಿೇತಿಯನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ�. 4,000 ಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಶಾಲ�ಗಳಲಿಲಿ ಸೌರಶಕತಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದಾ, 607 ವೃತಿತಿಪರ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳನ್ನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದ�. ಒೊಂದರೊಂದ ಐದನ�ೇ ತರಗತಿಯವರ�ಗ� ದ�್ ೇಗಿ್ರ, ಹೊಂದಿ, ಕಾಶಿಮೀರ ಮತ್ತಿ ಉದ್್ಷ ಭಾಷ�ಗಳಿಗ� ಪುಸತಿಕಗಳ 
ಅನ್ವಾದ. 8 ವರ್ಷಗಳ ನೊಂತರ 1700 ಉಪನಾಯೂಸಕರ್ ಮತ್ತಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ನೊಂತರ 1200 ಪಾ್ರೊಂಶ್ಪಾಲರಗ� ಬಡಿತಿ ನಿೇರಲಾಗಿದ�.

  ಯ್ವಜನರಗ� ಜೇವನ�್ ೇಪಾಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮತ್ತಿ ಆರ್್ಷಕ ನ�ರವು ಸ್ಲಭವಾಗಿ ದ�್ ರ�ಯ್ವೊಂತ� ಬಹ್ಮ್ಖಿ 
ಕಾಯ್ಷತೊಂತ್ರದ�್ ೊಂದಿಗ� ಮೊದಲ ಬಾರಗ� ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ಈ ಉದ�ದಾೇಶವನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲ್ 4500 
ಯ್ವ ಕಲಿಬ್ ಗಳನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�.

  ಈ ವರ್ಷ ಯ್ವಕರಗ� ಎೊಂಟ್ ಯೇಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಯ್ವ ಡ�ೇಟಾ ಬಾಯೂೊಂರ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ-ಕೌಶಲಯೂಗಳಲಿಲಿ ನ�್ ೇೊಂದಣಿಗಾಗಿ ರೇಟ್ಷಲ್, ಸಾರಗ� 
ಕ್�ೇತ್ರದಲಿಲಿ ಜೇವನ�್ ೇಪಾಯಕಾಕಾಗಿ ಅಹ್ಷ ಯ್ವಕರನ್ನು 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲ್, ‘ಮಮಿಕಾನ್’ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 250 ಯ್ವಕರ 
ನ�್ ೇೊಂದಣಿ, ‘ತ�ೇಜಸಿವಾನಿ’ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 200 ಮಹಳ�ಯರಗ� 
ಸೌಲಭಯೂ, ‘ಪವಾ್ಷಜ್’ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡ�ಯಲ್ ಆಸಕತಿ 
ಹ�್ ೊಂದಿರ್ವವರ, ನ�್ ೇೊಂದಣಿ, ‘ಎಲ್ ಜ -75’ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 75 
ಬಾಲಕಯರಗ� ಲ�ಫಿಟ್ನ�ೊಂಟ್ ಗವನ್ಷರ್ ವದಾಯೂರ್್ಷವ�ೇತನ ಮತ್ತಿ 
ವಶವಾವದಾಯೂಲಯದ ಸಹಯೇಗದ�್ ೊಂದಿಗ� 15 ಯೇಜನ�ಗಳ 
ಆಯಕಾ.

  ಭವರಯೂದಲಿಲಿ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಯ್ವಕರ್ ವವಧ ಕ್ರೇಡಾ 
ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ ಸಿದಧಿರಾಗ್ತಿತಿದಾದಾರ�. ಸ್ಮಾರ್ 
134 ಕ್ರೇಡಾ ಯೇಜನ�ಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲಿಲಿವ�. ಖ�ೇಲ�್ ೇ ಇೊಂಡಿಯಾ 
ಯೇಜನ�ಯಡಿ ಹಾಕ ಟಫ್್ಷ, ಅರ್್ೇಟ್ ಟಾ್ರ್ಯರ್, ಒಳಾೊಂಗಣ 
ಕ್ರೇಡಾ ಸಭಾೊಂಗಣ ಇತಾಯೂದಿಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�.

  ಯ್ವಜನರ ಉದ�್ ಯೂೇಗಕಾಕಾಗಿ ಅತಿದ�್ ರ್ಡ ನ�ೇಮಕಾತಿ 
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡ�ಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಮೊದಲ ಹೊಂತದಲಿಲಿ 
ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸ್ಮಾರ್ 19,000 ಹ್ದ�ದಾಗಳಿಗ� ಜಾಹೇರಾತ್ 
ನಿೇಡಿದ�. ಎರರನ�ೇ ಹೊಂತದಲಿಲಿ 15 ಸಾವರಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಹ್ದ�ದಾಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗಿದ�.

ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕಾ್ಗಿ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳು
ಇ-ಆಫಿೇಸ್ ಉತ�ತಿೇಜಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಆರಳಿತವನ್ನು 
ಸೊಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಕಾಗದರಹತವಾಗಿಸ್ವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ 
ಮೊದಲ ಬಾರಗ� 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಳ�ಯ ದಬಾ್ಷರ್ 
ಮ್ವ್ ಅಭಾಯೂಸವನ್ನು ರದ್ದಾಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಚಳಿಗಾಲದಲಿಲಿ 

ಜಮ್್ಮವನಲಿಲಿ ಮತ್ತಿ ಬ�ೇಸಿಗ�ಯಲಿಲಿ ಶಿ್ರೇನಗರದಲಿಲಿ ಆರ್ ತಿೊಂಗಳ ಕಾಲ ಪಯಾ್ಷಯ 
ರಾಜಧಾನಿ ವಯೂವಸ�್ಥಯಿೊಂದಾಗಿ, ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾೊಂತರಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರಕ�ಕಾ 
ಭಾರ ವ�ಚ್ಚವಾಗ್ತಿತಿತ್ತಿ. ಇ-ಫ�ೈಲ್ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇ-ಆಫಿೇಸ್ ಪರಚಯದಿೊಂದಾಗಿ  
400 ಕ�್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದ�. ಹಳಿಳುಗಳಲಿಲಿ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲಿ 
ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಗ್ರ ಹ�್ ೊಂದಲಾಗಿದ�. ಕ್ೊಂದ್ಕ�್ರತ� ಪರಹಾರ 
ವಯೂವಸ�್ಥ – ಜ�ಕ�ಐಜಆರ್ ಎಎೊಂಎಸ್,– ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದ�. ಸ�ಪ�ಟ್ೊಂಬರ್ 2020 ರಲಿಲಿ 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಈವರ�ಗ� 85,000 ಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ದ್ರ್ಗಳನ್ನು 
ದಾಖಲಿಸಿದ�. ಈ ಕಾಯ್ಷವಧಾನದ ಮ್ಲಕ ಪರಹಾರ ದರವು ಶ�ೇಕಡಾ 92 ಆಗಿದ�. 
ಕಳ�ದ 8 ತಿೊಂಗಳಲಿಲಿ ಪರಹಾರ ದರ ಶ�ೇ.52 ರೊಂದ 92ಕ�ಕಾ ಏರದ�.
ಸೆೇಬ್ ಮತ್್ತ ಪ್ವಾಸೆರೇದಯೂಮ

ಸ�ೇಬಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ ಮಧಯೂಸಿ್ಥಕ� ಯೇಜನ�ಯನ್ನು 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ನ�ೇರ ವಗಾ್ಷವಣ� ಮ್ಲಕ ಪಾವತಿ 
ಮತ್ತಿ ಕ�ೇೊಂದಿ್ರೇಯ ಖರೇದಿ ಸೊಂಸ�್ಥಯಿೊಂದ ಸಾಗಾಟವು 
ಸ�ೇಬ್ ಬ�ಲ�ಯನ್ನು ಸಿ್ಥರಗ�್ ಳಿಸಿದ�. ಖರೇದಿ ಸೊಂಸ�್ಥ ಸವಾತಃ 
ಸ�ೇಬಿನ ಸಾಗಣ�ಯನ್ನು ಮಾರ್ತತಿದ�. ಸ್್ಥಲ ಅೊಂದಾಜನ 

ಪ್ರಕಾರ, ಸ�ೇಬ್ ರಫಿತಿನಲಿಲಿ 8000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ಪಾಲ್ ಹ�್ ೊಂದಿದ� ಮತ್ತಿ ಸ್ಮಾರ್  
30 ಲಕ್ಷ ಜನರ್ ಇದರ�್ ೊಂದಿಗ� ನ�ೇರವಾಗಿ ಸೊಂಪಕ್ಷ ಹ�್ ೊಂದಿದಾದಾರ�. ಭಯೇತಾ್ಪದಕರ್-
ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಬ�ದರಕ�ಯಿೊಂದ ಭದ್ರತ� ಒದಗಿಸಲ್ ಮೌಲಯೂ ಆಧಾರತ ಎೊಂಐಎಸ್ 
ಅನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ಕಾಶಿಮೀರ ಕ�ೇಸರಗ� ಜಐ ಟಾಯೂಗ್ ನಿೇರಲಾಗಿದ�.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶೆೇಷ ಯೊೇಜನೆಗಳು

ಮಹಳಾ ಉದಯೂಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಜ್ನ್ 29 ರೊಂದ್ 
‘ಹೌಸ್ ಲಾ’ ಎೊಂಬ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. 
ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ನ�ರವು, ಅವರ ಹ�ಸರನಲಿಲಿರ್ವ 
ಬಾಯೂೊಂರ್ ಖಾತ�ಗಳು, ನಿೇತಿ ರ್ರೇತಾಸಾಹಗಳು, 
ಮಿರನ್ ಯ್ತ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಸಹಾಯ, ಇ-ಕಾಮಸ್್ಷ 
ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್್ಷ ಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� ಸೊಂಪಕ್ಷ ಕಲಿ್ಪಸ್ವುದ್ 

ಮತ್ತಿ ಆಯದಾ ಮಹಳಾ ಉದಯೂಮಿಗಳಿಗ� ಪ್ರದಶ್ಷನಗಳಲಿಲಿ ಮಳಿಗ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ 
ಯೇಜಸಲಾಗಿದ�. ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಜೇವನ�್ ೇಪಾಯ ಮಿರನ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 46,000 ಸವಾ-
ಸಹಾಯ ಗ್ೊಂಪುಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಮಹಳ�ಯರನ್ನು ಸೊಂಪಕ್ಷಸಲಾಗಿದ�. 
ಈ ಗ್ೊಂಪುಗಳಿಗ� 900 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ

ನರಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ   ಆಗಸ್ಟ್ 1-15, 202116



ಈ ಪ್ರದ�ೇಶಕ�ಕಾ ನಿದಿ್ಷರಟ್ವಾದ ಹಲವಾರ್ ನಿೇತಿಗಳು ಮತ್ತಿ 

ಯೇಜನ�ಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದ ನೊಂತರ ಎರರ್ ಕ�ೇೊಂದಾ್ರರಳಿತ 

ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತ�ತಿ ಜಾರಯಲಿಲಿದ�.

ಈಗ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಯೇಜನ� 

ಪ್ರಯೇಜನಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಶ�ೇಕಡಾ 90 ಕಕಾೊಂತ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�.  

ಜ� & ಕ� ನಲಿಲಿ ಕ�್ೇವಡ್ ವಾಯೂಕಸಾನ�ೇರನ್ 76% ತಲ್ಪಿದ� ಮತ್ತಿ 

ನಾಲ್ಕಾ ಜಲ�ಲಿಗಳು 100% ವಾಯೂಕಸಾನ�ೇರನ್ ಸಾಧಿಸಿವ�. ಹ�್ ಸ ಜಮ್್ಮ-

ಕಾಶಿಮೀರ ಮತ್ತಿ ಲಡಾಖ್ ಪ್ರಗತಿಯ ವ�ೇಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸಾಬಿೇತಾಗಿದ�.

ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ್ ‘ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಪಾ್ಪದ  

370 ನ�ೇ ವಧಿಯನ್ನು ರಾರಟ್ರದ ನಿಜವಾದ ಏಕೇಕರಣಕಾಕಾಗಿ  

ಮರ್ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್್ತ ಚ್ನಾವಣೆಯತ್ತ ಹೆಜೆಜೆಗಳು

ಚ್ನಾಯಿತ ಸಕಾ್ಷರಕಾಕಾಗಿ ಚ್ನಾವಣ� ನಡ�ಸಲ್ ಮರ್ 

ವೊಂಗರಣ� ಪ್ರಕ್ರಯಯನ್ನು ಚ್ರ್ಕ್ಗ�್ ಳಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಇದ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವುದಲಲಿದ� 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನ್ನು ವ�ೇಗಗ�್ ಳಿಸ್ತತಿದ�. ವಧಾನಸಭ�ಯ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಪ್ರದ�ೇಶ ಮತ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ವಗ್ಷಕ�ಕಾ, 

ವಶ�ೇರವಾಗಿ ಪರಶಿರಟ್ ಜಾತಿ, ಹೊಂದ್ಳಿದ ಮತ್ತಿ ಬ್ರಕಟ್ಟ್ 

ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಜನರಗ� ಸಾಕರ್ಟ್ ರಾಜಕೇಯ ಪಾ್ರತಿನಿಧಯೂವನ್ನು 

ಖಾತರಪಡಿಸ್ವುದ್ ಮರ್ ವೊಂಗರಣ�ಯ ಉದ�ದಾೇಶವಾಗಿದ�. 

ಈ ನಿಟಿಟ್ನಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ ಜ್ನ್ 24 

ರೊಂದ್ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸವ್ಷ ಪಕ್ಷಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� ಮಹತವಾದ ಸಭ� 

ನಡ�ಸಿದರ್. ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ತಳಮಟಟ್ದಲಿಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾವನ್ನು 

ಬಲಪಡಿಸ್ವುದ್ ತಮ್ಮ ಆದಯೂತ�ಯಾಗಿದ� ಎೊಂದ್ ಪ್ರಧಾನಿ 

ಹ�ೇಳಿದರ್. ಈ ನಿಟಿಟ್ನಲಿಲಿ ಯ್ವಕರ್ ಮ್ೊಂದ� ಬರಬ�ೇಕ್ 

ಎೊಂದ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ ಮ್ಖೊಂರರಗ� 

ತಿಳಿಸಿದರ್. ಸಭ�ಯಲಿಲಿ ಉಪಸಿ್ಥತರದದಾ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ 

ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ್ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಪರಸಿ್ಥತಿ ಸ್ಧಾರಣ�ಯ 

ಬಗ�ಗೆ ಎಲಾಲಿ ಮ್ಖೊಂರರಗ� ತಿಳಿಸಿದರ್. ಎಲಾಲಿ ಪಕ್ಷಗಳೊ ತಮ್ಮ 

ಅಭಿಪಾ್ರಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವು. ಎರರ್ ಪ್ರಮ್ಖ ವರಯಗಳಿಗ� 

ಪ್ರಧಾನಿ ವಶ�ೇರ ಒತ್ತಿ ನಿೇಡಿದರ್. ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾವನ್ನು ತಳಮಟಟ್ದವರ�ಗ� ಕ�್ೊಂಡ�್ ಯಯೂಲ್ 

ಎಲಲಿರ್ ಒಟಾಟ್ಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾರಬ�ೇಕ್ ಮತ್ತಿ ಇದಕಾಕಾಗಿ ಜನರ 

ಭಾಗವಹಸ್ವಕ�ಗಾಗಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃರ್ಟ್ಸಬ�ೇಕ್ 

ಎೊಂದ್ ಅವರ್ ಹ�ೇಳಿದರ್. ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಇತಿತಿೇಚಿನ 

ಉಪಕ್ರಮವು ಪೊಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸ್ಥಳಿೇಯ 

ಸೊಂಸ�್ಥಗಳಿಗ� ನಡ�ದ ಯಶಸಿವಾ ಚ್ನಾವಣ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ಭದ್ರತಾ 

ಪರಸಿ್ಥತಿಯಲಿಲಿನ ಸ್ಧಾರಣ�ಯ ಹನ�ನುಲ�ಯಲಿಲಿ ಬೊಂದಿದ�. 

ಪೊಂಚಾಯತ್ ಚ್ನಾವಣ�ಯ ನೊಂತರ ಸ್ಮಾರ್ 12,000 

ಕ�್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿಗಳು ನ�ೇರವಾಗಿ ಪೊಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗ� 

ತಲ್ಪಿದ�. ಇದ್ ಗಾ್ರಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ವ�ೇಗವನ್ನು 

ಹ�ಚಿ್ಚಸಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ವಯೂವಸೆಥಿ

ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ವಿದ್ಯೂತ್ ಜಾಲ
ಭಾರತದ ಮ್ಖಯೂ ಭ್ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಉತಾ್ಪದನ�ಯಾಗ್ವ ವದ್ಯೂತ್ 
ಅನ್ನು ಇತರ�ಡ�ಯ ಬ�ೇಡಿಕ�ಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲ್ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ವ 
ಇೊಂಧನ ಕ್�ೇತ್ರದ ಪ್ರಮ್ಖ ಮ್ೈಲಿಗಲ್ಲಿ ಯೇಜನ�.

ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ಅನಿಲ ಜಾಲ
ದ�ೇಶದ ಎಲಾಲಿ ಭಾಗಗಳಿಗ� ನಿರೊಂತರ ಅನಿಲ ಸೊಂಪಕ್ಷವನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಲ್ ಪಾ್ರದ�ೇಶಿಕ ಗಿ್ರಡ್ ಗಳನ್ನು ಸೊಂಯೇಜಸ್ವ 
ಮ್ಲಕ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಗಿ್ರಡ್ ಸಾ್ಥಪನ�.

ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ಆರೆರೇಗಯೂ ರರವಸೆ
ದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಎಲಿಲಿಯಾದರ್ 5 ಲಕ್ಷ ರ್.ಗಳವರ�ಗ� 50 ಕ�್ೇಟಿ ಜನರಗ� 
ಪ್ರಯೇಜನ.

ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ಫಾಸಾಟ್ಯಗ್
ಟ�್ೇಲ್ ಸೊಂಗ್ರಹವನ್ನು ಡಿಜಟಲ್ ರ್ಪದಲಿಲಿ ಸೊಂಯೇಜಸ್ವುದ್ 
ಮತ್ತಿ ಭಾರತದಾದಯೂೊಂತ ವಾಹನಗಳ ತಡ�ರಹತ ಸೊಂಚಾರವನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ವುದ್ ಈ ಯೇಜನ�ಯ ಉದ�ದಾೇಶವಾಗಿದ�.

ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ತೆರಿಗೆ
ಸರಕ್ ಮತ್ತಿ ಸ�ೇವಾ ತ�ರಗ� (ಜಎಸ್ ಟಿ) ಮ್ಲಕ ‘ಒೊಂದ್ ರಾರಟ್ರ, 
ಒೊಂದ್ ತ�ರಗ�’ ಎೊಂಬ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�್ ಳಿಸಲಾಗಿದ�.

ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ಪರಿೇಕೆ
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ನ�ೇಮಕಾತಿ ಸೊಂಸ�್ಥಯಿೊಂದ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಬಹ್ತ�ೇಕ 
ಉದ�್ ಯೂೇಗಗಳಿಗ� ಅಭಯೂರ್್ಷಗಳನ್ನು ಆಯಕಾ ಮಾರಲ್ ಅರಚಣ� ಮ್ಕತಿ 
ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಸಾಮಾನಯೂ ಅಹ್ಷತಾ ಪರೇಕ್�.

ಭಾರತದ ಯ್ವಕರ್ ಕೆೇವಲ ಉತ್ತಮ ನಗರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ ಬಯಸ್ವುದಿಲಲಿ; ಅವರ್ ಉತ್ತಮ ಹಳಿಳುಗಳು ಮತ್್ತ  

ನಗರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಯಸ್ತಾ್ತರೆ. ಕೆೇಂದಿ್ೇಕೃತ ವಯೂವಸೆಥಿಯ್ ಚದ್ರಿದ ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟ್ಗರಡಿಸ್ತ್ತದೆ. ಇನೆರನುಂದ್ 

ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಾದರೆ, ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ವಯೂವಸೆಥಿ! ಜನರ ಜೇವನವನ್ನು ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್್ತ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲ್ 

ಕೆೇಂದ್ ಸಕಾ್ಷರ ಕಳೆದ 7 ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಟಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಮ್ಖ ಕ್ಮಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆರಂಡಿದೆ.

ಇಂದ್ ಪ್ತಿಯೊಬ್ ಭಾರತಿೇಯನ್  
ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ  

ಎಂದ್ ಹೆೇಳಬಹ್ದ್. ಸದಾ್ಷರ್ (ವಲಲಿರಭಾಯಿ 
ಪಟೆೇಲ್) ಸಾಹಿಬ್ ಅವರ ಏಕ್ ಭಾರತ್,  

ಶೆ್ೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೆರಳಿಸ್ವಲ್ಲಿ 
ನಾವು ತೆರಡಗಿದೆದಾೇವೆ. ದೆೇಶದ ಏಕತೆಯನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸ್ವಂತಹ ವಯೂವಸೆಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಬೆೇಕ್ ಮತ್್ತ  
ಈ ಪ್ಕಿ್ಯಯ್ ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೆೇಕ್.

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್

ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ಸಂಚಾರ ಕಾಡ್್ಷ

ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಸಾಮಾನಯೂ ಸೊಂಚಾರ ಕಾಡ್್ಷ (ಎನ್ ಸಿಎೊಂಸಿ) 

ಅೊಂದರ� ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ ಒೊಂದ�ೇ ಕಾಡ್್ಷ ಮ್ಲಕ ಮ್ಟ�್್ರ, 

ಬಸ್, ಕಾಯೂಬ್, ಮೊನ�್ ರ�ೈಲ್ ಮತ್ತಿ ಎಲಾಲಿ ನಗರ ರ�ೈಲ�ವಾಗಳಲಿಲಿ 

ಎಲಾಲಿ ಸಾರಗ� ವಧಾನಗಳಲಿಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ವ ಸೌಲಭಯೂ.

ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ಕೃಷ್ ಮಾರ್ಕಟೆಟ್
ಹ�್ ಸ ಕೃರ್ ಸ್ಧಾರಣ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇ-ನಾಯೂಮ್ ನ�್ ೊಂದಿಗ� 
ದ�ೇಶವು ಒೊಂದ್ ರಾರಟ್ರ, ಒೊಂದ್ ಕೃರ್ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯತತಿ 
ಸಾಗ್ತಿತಿದ�

ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿ
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯದಾ (ಎನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎ) 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ ರಾರಟ್ರವಾಯೂಪಿ ರೇಟ್ಷಬಿಲಿಟಿ ಮ್ಲಕ ದ�ೇಶದಲಿಲಿ 
ಎಲಿಲಿಯಾದರ್ ಎಲಾಲಿ ವಲಸ� ಫಲಾನ್ಭವಗಳಿಗ� ಸಬಿಸಾಡಿ 
ಆಹಾರ ಧಾನಯೂಗಳನ್ನು ಅರಚಣ�ಯಿಲಲಿದ�ೇ ತಲ್ಪಿಸ್ವುದ್ 
ಈ ಯೇಜನ�ಯ ಉದ�ದಾೇಶವಾಗಿದ�. 

2019 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರೊಂದ್ ಸರಪಡಿಸಲಾಗಿದ�’ ಎೊಂದ್  

ಸೊಂಸತಿತಿನಲಿಲಿ ನಿೇಡಿದ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ 

ಸಾಬಿೇತ್ಪಡಿಸ್ತಿತಿದ�, ಹೊಂದ� ಭಯೇತಾ್ಪದನ�ಯನ್ನು 

ಸೊಂಕ�ೇತಿಸ್ತಿತಿದದಾ ಪುಲಾವಾಮಾ, ಇೊಂದ್ ಉಖ್ಖು ಗಾ್ರಮದ 

ಪ�ನಿಸಾಲ್ ಅನ್ನು ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ ಮಕಕಾಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲಿ 

ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಜಮ್್ಮ-ಕಾಶಿಮೀರ ಮತ್ತಿ 

ಲಡಾಖ್ ಈಗ ಹ�್ ಸ ಯ್ಗಕ�ಕಾ, ಉತತಿಮ ನಾಳ�ಗ�  

ಸಿದಧಿವಾಗಿವ�. 

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಸಮಗ್ರ ವಧಾನವು ಯಾವುದ�ೇ ಸಕಾ್ಷರಕ�ಕಾ ಅವಶಯೂಕವಾಗಿದ�. ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ ನೊಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಗ� 
ಉತತಿಮ ಹ�್ ಣ�ಗಾರಕ�ಯನ್ನು ಖಾತರಪಡಿಸ್ವ ಗ್ರಯೊಂದಿಗ� ಸಕಾ್ಷರವು ತನನು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಮಧಯೂದಲಿಲಿ ತನನು 
ವರದಿ ಕಾಡ್್ಷ ಒದಗಿಸಿದ�. ಭಾರತವನ್ನು ಸಮೃದಧಿಗ�್ ಳಿಸ್ವುದ್, ಜನಸಾಮಾನಯೂರನ್ನು ಸಬಲಿೇಕರಣಗ�್ ಳಿಸ್ವುದ್, 

ಸಾವ್ಷಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತವಾವನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವುದ್ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾ ಮೌಲಯೂಗಳಿಗ� ಪಾ್ರಮ್ಖಯೂತ� ನಿೇರ್ವುದ್, 2047 ರ 
ಹ�್ ತಿತಿಗ� ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹ�್ ೊಂದಿದ ರಾರಟ್ರವಾಗಬ�ೇಕ�ೊಂಬ ಭಾರತದ ಆಕಾೊಂಕ್�ಗಳಿಗ� ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿವ�. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ 
ಮಾತಿನಲಿಲಿ, “ಸವಾತೊಂತ್ರ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಗ�, ನಮ್ಮ ಸಾಧನ�ಯ ಮಧಯೂೊಂತರ ವರದಿಯನ್ನು ನಿೇರ್ವ ಧ�ೈಯ್ಷವನ್ನು 
ನಾವು ತ�್ ೇರಸಿದ�ದಾೇವ�. 2022 ರಲಿಲಿ ನಾವು ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಚರಸಲಿದ�ದಾೇವ�. ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣ 
ತಾಯೂಗ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸ್ವ ಉದ�ದಾೇಶದಿೊಂದ ಈ ಸೊಂದಭ್ಷವನ್ನು 
ಸ್ಮರಸಲ್ ನಾವು 75 ಗ್ರಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ�ದಾೇವ�. 75 ನಿದಿ್ಷರಟ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಲಾಗ್ವುದ್. ವಾಸತಿವವಾಗಿ, 
ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರ ಹಲವಾರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳುಳುತಿತಿದ�, ಇದಕಾಕಾಗಿ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳು 
ಪೂಣ್ಷಗ�್ ಳುಳುವಾಗ ಈ 75 ನಿಣ್ಷಯಗಳನ್ನು ಈಡ�ೇರಸ್ವ ಗ್ರಯನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿದ�.” ಪ್ರತಿ ಮನ�ಗ� ಶ್ದಧಿ ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರ್ 
ಒದಗಿಸ್ವ ಜಲ್ ಜೇವನ್ ಮಿರನ್ ನೊಂತಹ ಕ�ಲವು ಯೇಜನ�ಗಳಿವ�, ಇದಕಾಕಾಗಿ 2024 ರ ಗ್ರಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಅೊಂತಹ ಪರಸಿ್ಥತಿಯಲಿಲಿ, ಈ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ದಿನದೊಂದ್, ನಾವು ಭಾರತ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ 75 ನ�ೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸ್ತಿತಿರ್ವಾಗ, 
ದಶಕಗಳಿೊಂದ ಕಾಯ್ತಿತಿದದಾ ಆ 75 ಗ್ರಗಳತತಿ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇಲಿಲಿ ನ�್ ೇಡ�್ ೇಣ:

ದೆೇಶವನ್ನು ಹೆರಸ ಎತ್ತರಕೆ್ ಕೆರಂಡೆರಯ್ಯೂವ ಮತ್್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತೆಯನ್ನು ಸರಫೂತಿ್ಷಯನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವ ಮರಲಕ  

ದೆೇಶವನ್ನು ನಿರಂತರ ಪ್ಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ವ ದೃಷ್ಟ್ಕೆರೇನದೆರಂದಿಗೆ, ಆಂತೆರಯೂೇದಯವನ್ನು ತತವಾವನಾನುಗಿ ಮತ್್ತ 

ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಂತ್ವನಾನುಗಿಸ್ಕೆರಂಡ್ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಮಗ್ ಮತ್್ತ ಎಲಲಿರನರನು ಒಳಗೆರಂಡ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 

ಪಾ್ಮಾಣಿಕ ಪ್ಯತನುವನ್ನು ಕೆೇಂದ್ ಸಕಾ್ಷರವು ಮಾಡಿದೆ. 2022 ರ ಸಾವಾತಂತ್ಯದ 75 ವಷ್ಷಗಳಿಗರ ಮ್ಂಚೆಯೇ,  

ದೆೇಶಕಾ್ಗಿ ಪಾ್ಣ ತಾಯೂಗ ಮಾಡಿದ ಸಾವಾತಂತ್ಯ ಹೆರೇರಾಟಗಾರರ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸ್ವುದ್  

ಸಕಾ್ಷರದ ಉದೆದಾೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್, ಕೆೇಂದ್ ಸಕಾ್ಷರವು ಸಾವಾತಂತ್ಯದ 75 ನೆೇ ವಷ್ಷಕೆ್  

75 ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರ ಸಂಪೂಣ್ಷ ವೆೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸ್ತಿ್ತದೆ.  

ಇದ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸಾವಾತಂತ್ಯದ ಶತಮಾನೆರೇತ್ಸವವನ್ನು 

ಆಚರಿಸ್ವ ಹೆರತಿ್ತಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆರಂದಿದ ರಾಷಟ್ರವಾಗಿ ಹೆರರಹೆರಮ್ಮೆತೆ್ತೇವೆ.

ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ
ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ-ಒಂದು ದಿಕ್ಕು

ಭಾರತ
ನವ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ

ಭಾರತ
ನವ
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ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗ್ವುದರಿಂದ ಆತಮೆನಿರ್ಷರ ಭಾರತದ ಮಹತಾವಾಕಾಂಕೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿಸಬಹ್ದ್. 

ಬೆೇಸಾಯವನ್ನು ಹೆಚಿಚಾಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರವು ಹಲವಾರ್ ಕ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆರಳುಳುತಿ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಕೃಷ್ ವೆಚಚಾದ 

ಮ್ೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಂದರವರೆ ಪಟ್ಟ್ ಹೆಚಿಚಾಸ್ವುದ್ ಮತ್್ತ 2022 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು 

ದಿವಾಗ್ಣಗೆರಳಿಸ್ವುದ್ ಸೆೇರಿದೆ. ಈಗ ರೆೈತರ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತೆಯೇ ಪ್ಯೊೇಜನಗಳನ್ನು ಮತ್್ತ ಇತರ ರಚನಾತಮೆಕ 

ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು ಪಡೆಯ್ತಿ್ತದಾದಾರೆ. ರೆೈತರನ್ನು ಮಧಯೂವತಿ್ಷಗಳಿಂದ ಮ್ಕ್ತಗೆರಳಿಸಲ್ ಮತ್್ತ ಅವರ ಇಚೆಛೆಯಂತೆ  

ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ.

ರೈತರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ 
ಹೊಸ ಅರುಣಯೋದಯ

ದ�ೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ ಶ�ೇ. 86 ರರ್ಟ್ ರ�ೈತರ್ ಸಣಣು 
ಮತ್ತಿ ಅತಿ ಸಣಣು ರ�ೈತರಾಗಿದ್ದಾ, ಸರಾಸರ 1.1 
ಹ�ಕ�ಟ್ೇರ್ ಗಿೊಂತ ಕಡಿಮ್ ಹರ್ವಳಿ ಹ�್ ೊಂದಿದಾದಾರ�. 

ಸಣಣು, ಅತಿ ಸಣಣು ಮತ್ತಿ ಭ್ರಹತ ರ�ೈತರಗ� 6,865 ಕ�್ೇಟಿ 
ರ್.ಗಳ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ನ�ರವು ನಿೇರಲಾಗಿದ್ದಾ, ರ�ೈತರ್ 
ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನ್ನು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೊಂಚಿಕ�್ಳಳುಲ್ 
ಸಾಧಯೂವಾಗ್ವೊಂತ� 10,000 ಎಫ್ ಪಿಒಗಳನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ 
ಅನ್ಮೊೇದನ� ನಿೇರಲಾಗಿದ�. ಎಫ್ ಪಿಒಗಳನ್ನು ಒೊಂದ್ ಜಲ�ಲಿ- 
ಒೊಂದ್ ಕಲಿಸಟ್ರ್ ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲಿಲಿ ರ್ರೇತಾಸಾಹಸಲಾಗ್ತತಿದ�.

ವರ್ಷಕ�ಕಾ ಮ್ರ್ ಬಾರ 2 ಸಾವರ ರ್. 
ಸಹಾಯವನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತ�ಗಳಿಗ� 

ವಗಾ್ಷಯಿಸಲಾಗ್ವ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿ ರ�ೈತರಗ� ವರದಾನವ�ೊಂದ್ 
ಸಾಬಿೇತಾಗಿದ�. 2018 ರ ಡಿಸ�ೊಂಬರ್ 1 ರೊಂದ್ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನ್ನು 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿೊಂದ 1 ಲಕ್ಷ 35 ಸಾವರ ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು 11 
ಕ�್ೇಟಿ ರ�ೈತರ ಖಾತ�ಗಳಿಗ� ವಗಾ್ಷಯಿಸಲಾಗಿದ�.

2022 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ರೆೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದಿವಾಗ್ಣಗೆರಳಿಸ್ವುದ್

ರೆೈತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ 
(ಎಂಎಸ್ ಪಿ) ಯನ್ನು ಹೆಚಿಚಾಸಲಾಗಿದ್ದಾ, 
ಇದ್ ಸಕಾ್ಷರವು ತನನು ಖರಿೇದಿಯನ್ನು 
ಹೆಚಿಚಾಸಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕೆರಡ್ತ್ತದೆ

60 ವಷ್ಷ ವಯಸ್್ಸನ ನಂತರ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಕ ರದ್ತೆ ಮತ್್ತ 
ಸಣ್ಣ ರೆೈತರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಒದಗಿಸ್ವುದ್

ಎೊಂಎಸ್ ಪಿ ಒೊಂದ್ವರ� ಪಟ್ಟ್ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�. ಕನಿರ್ಠ 
ಬ�ೊಂಬಲವು ಹೊಂದಿನೊಂತ� ಮ್ೊಂದ್ವರಯ್ತತಿದ�. 

ರ�ೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದಿವಾಗ್ಣಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಉದ�ದಾೇಶದಿೊಂದ 
ಮೊೇದಿ ಸಕಾ್ಷರ ಎೊಂಎಸ್ ಪಿಯನ್ನು ಉತಾ್ಪದನಾ ವ�ಚ್ಚಕಕಾೊಂತ 
ಒೊಂದ್ವರ� ಪಟ್ಟ್ ಹ�ಚಿ್ಚಸಿದ�.

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಕಸಾನ್ ಮಾನಧನ್ 
ಯೇಜನ�ಯಡಿ 60 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ರ�ೈತರಗ� 

ಮಾಸಿಕ 3000 ರ್.ಪಿೊಂಚಣಿ ನಿೇರಲಾಗ್ವುದ್. ಈ 
ಯೇಜನ�ಯಡಿ ರ�ೈತರ್ ಮತ್ತಿ ಸಕಾ್ಷರ ಸಮಾನ ಪಿ್ರೇಮಿಯೊಂ 
ಕ�್ರ್ಗ� ನಿೇರ್ತಾತಿರ�.

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ
ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾಮೆನ್ ನಿಧಿ 
ಮರಲಕ ಪ್ತಿಯೊಬ್ ರೆೈತರಿಗರ 
ಆರ್್ಷಕ ನೆರವು ನಿೇಡ್ವುದ್.

10 ಸಾವಿರ ಹೆರಸ ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳನ್ನು (ಎಫ್ ಪಿಒ) ಸಾಥಿಪಿಸಲ್ ನೆರವು.

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ

ಸಂಕಲ್ಪಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ
ಸಂಕಲ್ಪ

01 02

03
04
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ನಿೇರಾವರಿ ಬೆಳ  ೆಪ್ದೆೇಶವನ್ನು ಹೆಚಿಚಾಸ್ವುದ್

1.73 ಕೆರೇಟಿಗರ  
ಹೆಚ್ಚಾ ರೆೈತರ್, ವಾಯೂಪಾರಿಗಳನ್ನು 
ನೆರೇಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕಟೆಟ್ ಕಾನರನನ್ನು 
ಸಂಸತ್್ತ ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ತ್. ಇದರ ವಾಯೂಪಿ್ತ 1000 ಎಪಿಎಂಸ್ 

ಮಾರ್ಕಟೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿತ್.

ಮಣಿಣುನ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಕಾಡ್್ಷ ಗಳು, ನಿೇರಾವರ 
ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ವಸತಿರಸ್ವುದ್, ಬ�ಳ� 

ವಮ್ಯೊಂತಹ ಹಲವಾರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳ�ೊೊಂದಿಗ�, ದ�ೇಶವು 
ಬ�ೇಸಿಗ�ಯ ಬ�ಳ�ಗಳ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು 2021 ಏಪಿ್ರಲ್ 23 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 
73.76 ಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�ಟ್ೇರ್ ಗ� ಹ�ಚಿ್ಚಸಿದ�. ಒೊಂದ್ ವರ್ಷದ ಹೊಂದ� ಇದ್ 60.67 
ಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�ಟ್ೇರ್  ಇತ್ತಿ. ದಿವಾದಳ ಧಾನಯೂಗಳ ಬಿತತಿನ� ಪ್ರದ�ೇಶವು 6.45 
ಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�ಟ್ೇರ್ ನಿೊಂದ 12.75 ಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�ಟ್ೇರ್ ಗ� ಏರತ್, ಇದ್ ಸ್ಮಾರ್ 
ಶ�ೇ.100 ರರ್ಟ್ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ�. ಎಣ�ಣುಕಾಳುಗಳ ಬ�ಳ� 
ಪ್ರದ�ೇಶವು 9.03 ಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�ಟ್ೇರ್ ನಿೊಂದ 10.45 ಲಕ್ಷಕ�ಕಾ ಏರಕ�ಯಾಗಿದ�.

ರತ್ತದ ಕೃಷ್ ಪ್ದೆೇಶವು 39.10 ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟ್ೇರ್ ಗೆ ಹೆಚಾಚಾಗಿದೆ.  
ಇದ್ ಸ್ಮಾರ್ 16 ಪ್ತಿಶತದಷ್ಟ್ ಹೆಚಚಾಳ ಕಂಡಿದೆ.

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ
2015-16 ರೊಂದ ದ�ೇಶದ ಎಲಲಿ ರಾಜಯೂಗಳಲಿಲಿ 
ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಪಾ್ರಯೇಜತ ‘ಪರ್ ಡಾ್ರಪ್ ಮೊೇರ್ 

ಕಾ್ರಪ್’ ಯೇಜನ� ಜಾರಗ� ಬೊಂದಿದ�. ಜಮಿೇನಿನಲಿಲಿ ನಿೇರನ 
ಬಳಕ�ಯ ದಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ ಮತ್ತಿ ರ�ೈತರಗ� ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ 
ನಿೇರಾವರ ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸಲ್ ಹಲವಾರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಈ ಉದ�ದಾೇಶಕಾಕಾಗಿ ನಬಾಡ್್ಷ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 
ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ ನಿೇರಾವರ ನಿಧಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ�. ವಶ�ೇರವ�ೊಂದರ�, ಈ 
ವರ್ಷದ ಬಜ�ಟ್ ನಲಿಲಿ 5000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳ ಆರೊಂಭಿಕ ಹಣವನ್ನು 
ದಿವಾಗ್ಣಗ�್ ಳಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಆೊಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ, 
ಗ್ಜರಾತ್, ತಮಿಳುನಾರ್, ಹರಯಾಣ, ಪಶಿ್ಚಮ ಬೊಂಗಾಳ, 
ಪೊಂಜಾಬ್ ಮತ್ತಿ ಉತತಿರಾಖೊಂರದಲಿಲಿ.3970.17 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. 
ಮೌಲಯೂದ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಸಾಲ ಮೊಂಜ್ರ್ ಮಾರಲಾಗಿದ�. ಈ 
ಉಪಕ್ರಮದ ಮ್ಲಕ 12.83 ಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�ಟ್ೇರ್ ಭ್ಮಿಯನ್ನು ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ 
ನಿೇರಾವರ ವಾಯೂಪಿತಿಗ� ತರಲಾಗ್ವುದ್.

ಪ್ರತಿ ರ�ೈತನನ್ನು ಸಾೊಂಸಿ್ಥಕ ಸಾಲಕ�ಕಾ ಜ�್ೇಡಿಸ್ವತತಿ 
ಗಮನಹರಸಿ 2021-22ರ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ 16.50 ಲಕ್ಷ 

ಕ�್ೇಟಿ ರ್ ತಳಮಟಟ್ದ ಸಾಲದ (ಜಎಲ್ ಸಿ) ಗ್ರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. 
2013-14ಕ�ಕಾ ಹ�್ ೇಲಿಸಿದರ� 2019-20ರಲಿಲಿ 7 ಲಕ್ಷ ಕ�್ೇಟಿಯಿೊಂದ 
13.50 ಲಕ್ಷ ಕ�್ೇಟಿಗ� ಗ್ರ ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದ�. ಕಸಾನ್ ಕ�್ರಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಷ 
(ಕ�ಸಿಸಿ) ವಾಯೂಪಿತಿಯಲಿಲಿ ರ�ೈತರನ್ನು ಸ�ೇರಸಲ್ ಫ�ಬ್ರವರ 2020 ರೊಂದ 
ವಶ�ೇರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡ�ಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ವಲಯದ 
ಬಾಯೂೊಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ನಬಾಡ್್ಷ ನಿೊಂದ ಪಡ�ದ ಮಾಹತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 
2021 ರ ಜನವರ 29 ರವರ�ಗ� ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ ರ�ೈತರಗ� 187.03 ಲಕ್ಷ 
ಕಸಾನ್ ಕ�್ರಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಷ ಗಳನ್ನು ಮೊಂಜ್ರ್ ಮಾರಲಾಗಿದ್ದಾ, ಈ 
ಅಭಿಯಾನದಡಿ 1.76 ಲಕ್ಷ ಕ�್ೇಟಿ ವ�ಚ್ಚದ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಗ�್ ಳಿಸಲಾಗಿದ�.

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಸ್ಲರ ಮತ್್ತ ಕಡಿಮ್ ಬಡಿ್ಡದರದಲ್ಲಿ 
ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದ್

ಇ-ನಾಯೂಮ್ ಮತ್್ತ ಗಾ್ಮ್್ಸ ಮರಲಕ 
ಸಾಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಕಟೆಟ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು 
ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ವುದ್ 

ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ ಕೃಷ್ ಸ್ಂಚಾಯಿ 
ಯೊೇಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ನಿೇರಾವರಿ 
ಯೊೇಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂಣ್ಷಗೆರಳಿಸ್ವುದ್.

1.13 ಲಕ್ಷ ಕೆರೇಟಿ ರರ. 
ವಹಿವಾಟ್ ನಡೆಸಲ್ ಅನ್ಕರಲ 
ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ
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ಈ ಮದಲ್ ನಾನ್ ಬಿೇಜ ಮತ್್ತ 
ಇತರ ಕೃಷ್ ಉದೆದಾೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 

ಸಾಲ ತೆಗೆದ್ಕೆರಳಳುಬೆೇಕಾಗ್ತಿ್ತತ್್ತ. 
ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. 

‘ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾಮೆನ್ 
ನಿಧಿ’ ಯೊೇಜನೆಯಡಿ ಒದಗಿಸ್ದ 
ಆರ್್ಷಕ ಸಹಾಯದಿಂದಾಗಿ, ಈಗ 

ಸಾಲ ತೆಗೆದ್ಕೆರಳಳುಬೆೇಕಾದ 
ಅಗತಯೂವಿಲಲಿ. ರೆೈತರ ಕಲಾಯೂಣಕಾ್ಗಿ 

ಈ ಉಪಕ್ಮವನ್ನು ಕೆೈಗೆರಂಡ 
ಪ್ಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಧನಯೂವಾದಗಳು.

-ನರೆೇಶ್, ರಿಯಾಸ್ ನಿವಾಸ್,  
ಜಮ್ಮೆ ಜಲೆಲಿ

ಕೃಷ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆೇತ್ಗಳಿಗೆ ಒತ್್ತ ನಿೇಡ್ವ ಮರಲಕ 
ಆದಾಯವನ್ನು ದಿವಾಗ್ಣಗೆರಳಿಸಲ್ ಸ್ಹಿ ಕಾ್ಂತಿಯನ್ನು 
ಉತೆ್ತೇಜಸ್ವುದ್

ಈ ವಲಯದ ಸಾಮಥಯೂ್ಷವನ್ನು 
ಬಳಸ್ಕೆರಳಳುಲ್ 2020- 23ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
500 ಕೆರೇಟಿ ರರ. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಜ�ೇನ್ ಮಿರನ್ ಅನ್ನು 2020 
ರ ಜ್ನ್ ನಲಿಲಿ ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲಿಲಿ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್.

ಕೃಷ್ ಯಾಂತಿ್ೇಕರಣ
ಕೃಷ್ ಯಾಂತಿ್ೇಕರಣದ  

ಉಪ ಮಿಷನ್ (ಎಸ್ ಎಂಎಎಸ್) 
ಮರಲಕ ಕೃಷ್  

ಯಾಂತಿ್ೇಕರಣದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ 
ಕಾಮಿ್ಷಕರ  

ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ  
ವಿಶೆೇಷ ಅಭಿಯಾನ 

ಕೃಷ್ ರಫ್್ತ
2022 ರ ವೆೇಳೆಗೆ  
40 ಬಿಲ್ಯನ್ 
ಯ್ಎಸ್ ಡಾಲರ್ 

ಗಳಿಂದ 60 ಬಿಲ್ಯನ್ 
ಯ್ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ 

ತಲ್ಪಲ್ದೆ
ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ಗತಿ

ಕೃಷ್ ಕೆೇತ್ದಲ್ಲಿ ಮರಲಸೌಕಯ್ಷ ಸೌಲರಯೂಗಳ 
ಸ್ಧಾರಣೆ

ಕೃರ್ಯನ್ನು ಒೊಂದ್ ಉದಯೂಮದೊಂತ�ಯೇ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲ್ ಒೊಂದ್ ಲಕ್ಷ 

ಕ�್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� ಕೃರ್ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ 
ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದ�, ಇದರೊಂದಾಗಿ ಕ�್ಯಿಲಿನ 
ನೊಂತರದ ನಿವ್ಷಹಣ� ಮತ್ತಿ ಸಮ್ದಾಯ ಕೃರ್ 
ಸವಾತ್ತಿಗಳಿಗ� ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ� 
ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಉದಾಹರಣ�ಗ�, 
ಕ�್ೇಲ್್ಡ ಸ�್ ಟ್ೇರ�ೇಜ್ ಸೌಲಭಯೂವನ್ನು ಜಮಿೇನಿನ 
ಹತಿತಿರದಲಿಲಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಪ್ರಧಾನ 
ಮೊಂತಿ್ರ ಗಾ್ರಮ ಸರರ್ ಯೇಜನ�ಯ್ ಯಾವುದ�ೇ 
ಋತ್ವನಲ್ಲಿ ತಡ�ರಹತ ಸೊಂಚಾರಕ�ಕಾ ಅನ್ವು 
ಮಾಡಿಕ�್ರ್ತತಿದ�. ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಗಾ್ರಮ ಸರರ್ 
ಯೇಜನ�ಯ ಮ್ರನ�ೇ ಹೊಂತ ಪಾ್ರರೊಂಭವಾಗಿದ�. 
1 ಲಕ್ಷ 25 ಸಾವರ ಕ.ಮಿೇ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ರಸ�ತಿಗಳನ್ನು 
ಸ್ಧಾರಸಲ್ 80 ಸಾವರ ಕ�್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿಗಳಿಗಿೊಂತ 
ಹ�ಚಿ್ಚನ ಮೊತತಿವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ಗತಿ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಜೆೇನ್ ಸಾಕಣೆ ಸಥಿಳಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ 
ಮ್ಂದಿನ ಮರರ್ ವಷ್ಷಗಳಿಗೆ 500 ಕೆರೇಟಿ ರರ. 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆೇಶಾದಯೂಂತ ಲಕಾಂತರ ಜೆೇನ್ 
ಪೆಟಿಟ್ಗೆಗಳು ಲರಯೂವಾಗ್ವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ 
ಕೃಷ್ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಡಗಿರ್ವ ರೆೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು 
ದಿವಾಗ್ಣಗೆರಳಿಸ್ವ ಉದೆದಾೇಶದಿಂದ 100 ಕರ್ ಹೆಚ್ಚಾ ಕಿಸಾನ್ 
ರೆೈಲ್ಗಳನ್ನು ಪಾ್ರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಕಿಸಾನ್ ರೆೈಲ್

ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ನವೇದಯೂಮ

ಹಾಲ್, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತಿ ತರಕಾರಗಳೊಂತಹ ಬ�ೇಗ ಹಾಳಾಗ್ವ 
ವಸ್ತಿಗಳನ್ನು ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ ತವಾರತವಾಗಿ ಮತ್ತಿ 
ಸಮಯೇಚಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲ್ ಅಗತಯೂವಾದ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ 
ಶಿೇತಲ ಸರಬರಾಜ್ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವಲಿಲಿ ಇದ್ 
ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸ್ತಿತಿದ�. ಇದರೊಂದ ರ�ೈತರ್ ತಮ್ಮ 
ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗ� ಸ್ಕತಿ ಬ�ಲ� ಪಡ�ಯಲ್ ಸಾಧಯೂವಾಗ್ತತಿದ�.

ರ�ೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವ ಮತ್ತಿ ಯ್ವಕರಗ� 
ಉದ�್ ಯೂೇಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಟ್ಸ್ವ ಉದ�ದಾೇಶದಿೊಂದ, 
ಸಕಾ್ಷರವು ನವೇದಯೂಮಗಳನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸ್ತಿತಿದ�. ಕೃರ್ 
ಮತ್ತಿ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ ವಲಯದಲಿಲಿ 346 ನವೇದಯೂಮಗಳನ್ನು 
ಉತ�ತಿೇಜಸಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸಲಾಗಿದ�.

ರರ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಟಲ್ೇಕರಣ

ಕೆರೇಲ್್ಡ ಸೆರಟ್ೇರೆೇಜ್ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಮರಲಕ ರೆೈತರಿಗೆ ಹಲವಾರ್ 
ಸೌಲರಯೂಗಳು ಮತ್್ತ ಹೆರಸ ಮತ್ಸಯ ಸಂಪದ ಯೊೇಜನೆಯಡಿ ಇತರ ನೆರವು.

ಕೃರ್ಯಲಿಲಿ ಡಿಜಟಲಿೇಕರಣದ ಮಹತವಾವನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಿಸಿ, ದ�ಶದ ರ�ೈತರ ದತಾತಿೊಂಶವನ್ನು 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸ್ವ ಪ್ರಯತನುಗಳು ನಡ�ಯ್ತಿತಿವ�. 
ಈ ದತಾತಿೊಂಶವನ್ನು ದ�ೇಶದಾದಯೂೊಂತದ 
ರ�ೈತರ ಭ್ ದಾಖಲ�ಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� 
ಜ�್ೇಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್ ಮತ್ತಿ ವಶಿರಟ್ ರ�ೈತ 
ಗ್ರ್ತ್ ರಚಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಇಲಿಲಿಯವರ�ಗ� 
ಸ್ಮಾರ್ 5 ಕ�್ೇಟಿ ರ�ೈತರ ಡ�ೇಟಾಬ�ೇಸ್ 
ವವರವನ್ನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಗಾ್ರಮಗಳಲಿಲಿನ 
ವಸತಿ ಭ್ ದಾಖಲ�ಗಳ ಡಿಜಟಲಿೇಕರಣಕಾಕಾಗಿ 
ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಸಾವಾಮಿತವಾ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�.

ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಪಾ್ರಣಿ ರ�್ ೇಗ ನಿಯೊಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಡಿ 
ಕಾಲ್ ಬಾಯಿ ರ�್ ೇಗ ಮತ್ತಿ ಬ್್ರಸ�ಲ�್ ೇಸಿಸ್ ವರ್ದಧಿ 

50 ಕ�್ೇಟಿ ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗ� ಉಚಿತ ಲಸಿಕ� ನಿೇರಲ್ 13,343 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�. ಪಶ್ಸೊಂಗ�್ ೇಪನ� ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� 
15000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಪಾ್ರಣಿಗಳಲಿಲಿ ಕಾಲ್ ಬಾಯಿ 
ರ�್ ೇಗ (ಎಫ್ ಎೊಂಡಿ) ಮತ್ತಿ ಬ್್ರಸ�ಲ�್ ೇಸಿಸ್ ನಿಯೊಂತ್ರಣ ಮತ್ತಿ 
ನಿಮ್್ಷಲನ�ಗಾಗಿ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಪಾ್ರಣಿ ರ�್ ೇಗ ನಿಯೊಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ 
(ಎನ್ ಎಸಿಡಿಪಿ) ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�.

ತೆರೇಟಗಾರಿಕೆ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೇಟಗಾರಿಕೆ 
ಕೆೇತ್ದಲ್ಲಿ 10,508 ಕೆರೇಟಿ ರರ. ಹರಡಿಕೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 8.83 ಲಕ್ಷ ರೆೈತರಿಗೆ 
ತೆರೇಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ತಾಂತಿ್ಕ 

ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಪ್ದಾಯಿಕ ಕೃಷ್
15 ಲಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ರೆೈತರ್ ಸರಳ ಕೆೈಗೆಟ್ಕ್ವ 

ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆ ಖಾತರಿ ವಯೂವಸೆಥಿ 
(ಪಿಜಎಸ್) ಪ್ಮಾಣಿೇಕರಣವನ್ನು 

ಅಳವಡಿಸ್ಕೆರಂಡಿದಾದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಯ ಗೆರೇಕ್ಲ್ ಮಿಷನ್
20 ಗೆರೇಕ್ಲ ಗಾ್ಮಗಳನ್ನು 
ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ ಮತ್್ತ 41 

ಬ್ಲ್ ಮದರ್ ಫಾಮ್್ಷ ಗಳನ್ನು 
ಆಧ್ನಿೇಕರಿಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮದಡಿಯಲಿಲಿ ಸಾವಯವ ಕೃರ್ಗಾಗಿ 
6 ಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�ಟ್ೇರ್ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಸ�ೇರಸಲಾಗಿದ�. 
ಭವರಯೂದಲಿಲಿ ಹ�ಚ್್ಚವರಯಾಗಿ 25 ಲಕ್ಷ 
ಹ�ಕ�ಟ್ೇರ್ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಇದರಡಿ ಸ�ೇರಸ್ವ 
ಯೇಜನ�ಯಿದ�.

ಸಾವಯವ ಕೃಷ್

ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಆಧ್ನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಗಳು 
ಮತ್್ತ ಇತರ ಪ್ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಯೂವಸ್ಥಿತ 
ಸ್ಧಾರಣೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಂಯೊೇಜಸ್ವುದ್.

ಸಂಕಲ್ಪ
ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ
್ಗ

ತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

Progress

ಪ್ಗತಿ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ

11
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14

15

ಸಂಕಲ್ಪ ತೆರೇಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಸ ತಂತ್ಜ್ಾನದ ಜೆರತೆಗೆ, ಸಾಂಪ್ದಾಯಿಕ ಕೃಷ್ಯ ಬಗೆಗೆಯರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕ್, 
ಇದರಿಂದ ಹೆರಸ ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು ಪಾ್ರಂಭಿಸಬಹ್ದ್.
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21 ನೆೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ ಜಗತ್್ತ ಹೆಚಿಚಾನ 

ರರವಸೆಯನ್ನು ಹೆರಂದಿದೆ. ಇಡಿೇ ಜಗತಿ್ತಗೆ ಪ್ತಿಭೆ ಮತ್್ತ 

ತಂತ್ಜ್ಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಸಾಮಥಯೂ್ಷ ಭಾರತಕಿ್ದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಈ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸ್ತ್ತದೆ. 

ನಾವು ಜಗತಿ್ತಗಾಗಿ ಈ ಪಾತ್ವನ್ನು ನಿವ್ಷಹಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಚಿಸಲಾದ ಪರಿಹಾರಗಳು 

ಆಧ್ನಿಕ ತಂತ್ಜ್ಾನಕೆ್ ವಿಶಿಷಟ್ವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೆರಂದಿವೆ. 

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್

ಭಾರತದ ಅತಿದೆರಡ್ಡ ಆಸ್್ತ ಅದರ ಯ್ವ ಜನಸಂಖೆಯೂ. ಜನಸಂಖೆಯೂಯ ಸ್ಮಾರ್ ಶೆೇ.65 ರಷ್ಟ್ ಮಂದಿ 35 ವಷ್ಷಕಿ್ಂತ 
ಕಡಿಮ್ ವಯಸ್್ಸನವರಾಗಿದಾದಾರೆ ಮತ್್ತ ಜನಸಂಖೆಯೂಯ 50 ಪ್ತಿಶತಕಿ್ಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ಜನರ್ 27 ವಷ್ಷಕಿ್ಂತ ಕಡಿಮ್ 

ವಯಸ್್ಸನವರಾಗಿದಾದಾರೆ. ದೆೇಶದ ಯ್ವಜನರ್ ಅಪಾರ ಆಕಾಂಕೆಗಳನ್ನು ಹೆರಂದಿದಾದಾರೆ ಮತ್್ತ ಭಾರತವನ್ನು 
ಪರಿವತಿ್ಷಸ್ವ ಸಾಮಥಯೂ್ಷ ಹೆರಂದಿದಾದಾರೆ. ರಾಷಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೆಚಿಚಾಸಲ್ ಯ್ವಜನರ್ ಸಕಾ್ಷರದ ನಿೇತಿಗಳ 

ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದಾದಾರೆ. 34 ವಷ್ಷಗಳ ನಂತರ, ವಿದಾಯೂರ್್ಷಗಳ ಕನಸ್ಗಳಿಗೆ ರೆಕೆ್ಗಳನ್ನು ನಿೇಡ್ವ ಉದೆದಾೇಶದಿಂದ ಹೆರಸ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೆರಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಮರಲಕ ಯ್ವಜನರ 
ಕೌಶಲಯೂಗಳನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ವುದ್

ಕೌಶಲಯೂ, ಮರ್ ಕೌಶಲಯೂ ಮತ್ತಿ ಉನನುತ ಕೌಶಲಯೂವು 
ನವ ಭಾರತದ ಯ್ವಕರ ಹ�್ ಸ ಮೊಂತ್ರವಾಗಿದ�. 

ಸಿಕಾಲ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಮಿರನ್ ನ ಪ್ರಮ್ಖ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವಾದ ಕೌಶಲ 
ಭಾರತ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಈವರ�ಗ� 5 ಕ�್ೇಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಯ್ವಕರಗ� ತರಬ�ೇತಿ 
ನಿೇರಲಾಗಿದ�. 720 ಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಕೌಶಲ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳು 
ಮತ್ತಿ 33 ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಕೌಶಲಯೂ ತರಬ�ೇತಿ ಸೊಂಸ�್ಥಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� 5 
ಸಾವರಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಹ�್ ಸ ಐಟಿಐಗಳನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದ�.

ಯ್ವಜನರ ಆಕಾಂಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ತ್ಂಬ್ವುದ್

ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ಗತಿ

ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್  
1 ಲಕ್ಷ ಕೆರೇಟಿ ರರ. ಹರಡಿಕೆ

ಶೆ್ೇಷ್ಠತಾ ಸಂಸೆಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯೂನೆೇಜೆಮೆಂಟ್, ಕಾನರನ್, 
ಎಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ  ಸ್ೇಟ್ಗಳ ಸಂಖೆಯೂಯನ್ನು ಹೆಚಿಚಾಸಲ್ 

ಹಲವಾರ್ ಕ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆರಳಳುಲಾಗಿದೆ.

ದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಗ್ಣಮಟಟ್ದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 
ಉತ�ತಿೇಜಸಲ್ ಆಪರ�ೇರನ್ ಡಿಜಟಲ್ 

ಬ�್ ೇಡ್್ಷ ಅನ್ನು ಫ�ಬ್ರವರ 2019 ರಲಿಲಿ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. 
ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಮ್ರ್ ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲ ಹೊಂತದಲಿಲಿ, 
9 ನ�ೇ ತರಗತಿಯಿೊಂದ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳವರ�ಗ� ಸಕಾ್ಷರ 
ಮತ್ತಿ ಸಕಾ್ಷರ ಅನ್ದಾನಿತ ಶಾಲ�ಗಳನ್ನು ಡಿಜಟಲ್ 
ತರಗತಿಗಳಾಗಿ ಪರವತಿ್ಷಸ್ವ ಕಾಯ್ಷ ಪಾ್ರರೊಂಭವಾಗಿದ�. 
ಈ ಯೇಜನ�ಗ� 60 ಪ್ರತಿಶತದರ್ಟ್ ವ�ಚ್ಚವನ್ನು ಕ�ೇೊಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಷರ ಭರಸ್ತಿತಿದ�. ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ 5 ಲಕ್ಷ ತರಗತಿ 
ಕ�್ಠಡಿಗಳನ್ನು ಪರವತಿ್ಷಸ್ವ ಮಿರನ್ ಇದಾಗಿದ�.

ದ�ೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣದಲಿಲಿನ ಸೊಂಶ�ೋೇಧನ� ಮತ್ತಿ 
ನಾವೇನಯೂತ�ಗಳ ಮ್ೇಲ� ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ 

ಗಮನ ಹರಸಿದ�. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲಿಲಿಟ್ಟ್ಕ�್ೊಂರ್ ಜ್ಾನ, 
ಸವಾಯೊಂ, ಮತ್ತಿ ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಇೊಂಡಿಯಾ ಹಾಯೂಕಥಾನ್ ನೊಂತಹ 
ಹ�್ ಸ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್್ಷ ಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. 
ಎಲಾಲಿ ರೇತಿಯ ಪ್ರಮ್ಖ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊಂಸ�್ಥಗಳಲಿಲಿ ಸಾಮಾನಯೂ 
ಮತ್ತಿ ಸೊಂಶ�ೋೇಧನಾ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಉದ�ದಾೇಶದಿೊಂದ, ಸಕಾ್ಷರವು 2022 ರ 
ವ�ೇಳ�ಗ� 1 ಲಕ್ಷ ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ವ�ಚ್ಚ ಮಾರಲಿದ�.

ಅತ್ಯೂತತಿಮ ವೃತಿತಿಪರರನ್ನು ಸೃರ್ಟ್ಸಲ್ 7 
ಹ�್ ಸ ಐಐಟಿಗಳು, 16 ಹ�್ ಸ ಐಐಐಟಿಗಳು 

ಮತ್ತಿ 7 ಹ�್ ಸ ಐಐಎೊಂಗಳನ್ನು ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ�.

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಆಪರೆೇಷನ್ 
ಡಿಜಟಲ್ ಬೆರೇಡ್್ಷ 
ಯೊೇಜನೆಯಡಿ ತರಲ್ ಪ್ಯತನು
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“ನಾವು ಸ�ೇತ್ವ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ರಸ�ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸ್ವಾಗ, ನಾವು 
ಪಟಟ್ಣಗಳು ಮತ್ತಿ ಹಳಿಳುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೊಂಪಕ್ಷಸ್ವುದಿಲಲಿ. 
ನಾವು ಸಾಧನ�ಯನ್ನು ಆಕಾೊಂಕ್�ಗಳ�ೊೊಂದಿಗ�, ಅವಕಾಶವನ್ನು 
ಭರವಸ�ಯೊಂದಿಗ� ಮತ್ತಿ ಸೊಂತ�್ ೇರವನ್ನು ಆಶಯಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� 
ಸೊಂಯೇಜಸ್ತ�ತಿೇವ�.” ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ 
ಈ ಮಾತ್ಗಳು ನವ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಮಹತವಾವನ್ನು ಎತಿತಿ ತ�್ ೇರಸ್ತತಿವ�. ಅದ್ ಹ�್ ಸ 
ಸ�ೇತ್ವ�ಗಳು ಅರವಾ ರಸ�ತಿಗಳು, ಜಲಮಾಗ್ಷಗಳು ಅರವಾ 
ಹಳಿಗಳ ನಿಮಾ್ಷಣವಾಗಿರಲಿ ಅರವಾ ಗಡಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ 
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ವುದಾಗಿರಲಿ 
ಸಕಾ್ಷರವು ಹ�್ ಸ ಗ್ಣಮಟಟ್ವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತಿತಿದ�. ಸ್ಗಮ 
ಜೇವನವನ್ನು ಸ್ಧಾರಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರ ಕಾ್ರೊಂತಿಕಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳುಳುತಿತಿದ�.

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹೆರಸ ಅಧಾಯೂಯವನ್ನು 

ಪಾ್ರಂಭಿಸ್ವುದ್

ರವಿಷಯೂದ ಮ್ೇಲೆ ಕಣಿ್ಣಟ್ಟ್ ಹೆರಸ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ 

ಹ�್ ಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು 34 
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಬ�ೇಕಾಯಿತ್. ಇದನ್ನು 

2020 ರಲಿಲಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸೊಂಪುಟ ಅನ್ಮೊೇದಿಸಿತ್. 
ಈಗ ಕಲಿಕ�ಯ ಕೌಶಲಯೂವನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 
ಕ್ಲೊಂಕರವಾಗಿ ಪರಶಿೇಲಿಸ್ವ ಪ್ರಯತನುಗಳು ನಡ�ಯ್ತಿತಿವ�. 
ನಾವೇನಯೂತ� ಮತ್ತಿ ಸೊಂಶ�ೋೇಧನ�ಯನ್ನು ಬ�ಳ�ಸಲ್ 
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಸೊಂಶ�ೋೇಧನಾ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠನವನ್ನು ರಚಿಸಲ್ 
ಯೇಜಸಲಾಗಿದ�. ಅಲಲಿದ�, ಎಲಾಲಿ ಭಾಷ�ಗಳಿಗ್ ಸಮಾನ 
ಪಾ್ರಮ್ಖಯೂತ� ನಿೇರಲ್ ಗಮನ ನಿೇರಲಾಗಿದ�. ಮಾನವ 
ಸೊಂಪನ್್ಮಲ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಚಿವಾಲಯ ಎೊಂದ್ ಮರ್ನಾಮಕರಣ ಮಾರಲಾಗಿದ�.

2,30,01,080 
ಮನೆಗಳನ್ನು ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ 
ಆವಾಸ್ ಯೊೇಜನೆಯಡಿ ಇದ್ವರೆಗೆ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ

31 ಮಾಚ್್ಷ 2021 ರ ಹೆರತಿ್ತಗೆ, 1.92 ಕೆರೇಟಿ ಗಾ್ಮಿೇಣ 
ಮನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್್ತ 1.36 ಕೆರೇಟಿ 
ಮನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೆೇ ಪೂಣ್ಷಗೆರಂಡಿವೆ.

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ತಿ ಬಾಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ್ ಅಟಲ್ 
ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲಾಯೂಬ್ ಸಾಥಿಪಿಸ್ವುದ್.

ಪ್ತಿ ಕ್ಟ್ಂಬಕರ್ ಪಕಾ್ ಮನೆ

ಯ್ವಕರ ಆವಿಷಾ್ರಕೆ್ ಹೆರಸ ವೆೇದಿಕೆ 
ನಿೇಡ್ವ ಜೆರತೆಗೆ ಸವಾಯಂ ಉದೆರಯೂೇಗಕೆ್ 
ಉಪಕ್ಮ

ಯ್ವ ಮನಸ್ಸಾಗಳು ತಮ್ಮ ಕೌತ್ಕವನ್ನು 

ಹ�್ ಸ ವರಯಗಳನ್ನು ಆವರಕಾರಸಲ್ ಬಳಸಿದ 

ಉದಾಹರಣ�ಗಳಿವ�. ಅಟಲ್ ಟಿೊಂಕರೊಂಗ್ ಲಾಯೂಬ್ ವದಾಯೂರ್್ಷಗಳನ್ನು 

ತೊಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತ್ತಿ ನಾವೇನಯೂತ�ಗ� ಪರಚಯಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಅವರ 

ಆಕಾೊಂಕ್�ಗಳಿಗ� ರ�ಕ�ಕಾಗಳನ್ನು ನಿೇರ್ತಿತಿದ�. ಪ್ರತಿ ಶಾಲ�ಗ� 20 ಲಕ್ಷ 

ರ್.ಗಳ ವ�ಚ್ಚದಲಿಲಿ ಅಟಲ್ ಟಿೊಂಕರೊಂಗ್ ಲಾಯೂಬ್ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಈ 

ಯೇಜನ�ಯ್ 10 ಸಾವರ ಅಟಲ್ ಟಿೊಂಕರೊಂಗ್ ಲಾಯೂಬ್ ಗಳ ಮ್ಲಕ 

ದ�ೇಶದ 94 ಪ್ರತಿಶತ ಜಲ�ಲಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ಳುಳುತತಿದ�. ಇಲಿಲಿಯವರ�ಗ� 

7,246 ಲಾಯೂಬ್ ಗಳನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದ�. ಕ�್ರ�್ ನಾ ಸಾೊಂಕಾ್ರಮಿಕ 

ರ�್ ೇಗದಿೊಂದಾಗಿ, ಅದರ ವ�ೇಗಕ�ಕಾ ಅಡಿ್ಡಯಾಯಿತ್. ಆದರ� ಶಿೇಘ್ರದಲ�ಲಿೇ 

ಉಳಿದ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಆರ್ ವರ್ಷಗಳ ಹೊಂದ� ಪಾ್ರರೊಂಭವಾದ ಪ್ರಧಾನ 
ಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ “ಪ್ರತಿ 

ಕ್ಟ್ೊಂಬಕ್ಕಾ ಪಕಾಕಾ ಮನ�” ಎೊಂಬ ದೃರ್ಟ್ಕ�್ೇನವು ನಿರೇಕ್�ಗಿೊಂತಲ್ 
ಉತತಿಮ ಫಲಿತಾೊಂಶವನ್ನು ನಿೇರ್ತಿತಿದ�. ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ 
ಆವಾಸ್ ಯೇಜನ� (ನಗರ) ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಜ್ನ್ 2021 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 
ಮೊಂಜ್ರಾದ ಒಟ್ಟ್ ಮನ�ಗಳ ಸೊಂಖ�ಯೂ 112.4 ಲಕ್ಷ, ಅದರಲಿಲಿ 82.5 
ಲಕ್ಷ ಮನ�ಗಳು ನಿಮಾ್ಷಣ ಹೊಂತದಲಿಲಿದದಾರ�, 48.31 ಲಕ್ಷ ಮನ�ಗಳು 
ಪೂಣ್ಷಗ�್ ೊಂರ್ ವತರಸಲ್ಪಟಿಟ್ವ�. 2022 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 2.95 ಕ�್ೇಟಿ 
ಗಾ್ರಮಸ್ಥರಗ� ಪಕಾಕಾ ಮನ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಗ್ರಯನ್ನು 
ಹ�್ ೊಂದಿದ್ದಾ, ಎಲಾಲಿ ಫಲಾನ್ಭವಗಳು ಗೌರವಾನಿವಾತ ಜೇವನ 
ನಡ�ಸಲ್ ಸಾದಯೂವಾಗ್ತತಿದ�.

ಸಾೊಂಸಿ್ಥಕ�ೇತರ, ಕೃರ್ಯೇತರ ಸಣಣು / ಅತಿ ಸಣಣು 

ಉದಯೂಮಗಳಿಗ� 10 ಲಕ್ಷ ರ್.ವರ�ಗ� ಸಾಲ ನಿೇರಲ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಮ್ದ್ರ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 31 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗ್ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಮೌಲಯೂದ ಸಾಲವನ್ನು 

ವತರಸಲಾಗಿದ�. ಯ್ವಕರ ಆವಷಾಕಾರಕ�ಕಾ ಹ�್ ಸ ವ�ೇದಿಕ� ಕಲಿ್ಪಸಲ್ 

ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾದ ಸಾಟ್ಟ್್ಷಅಪ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 

ಇದ್ವರ�ಗ� 52 ಸಾವರಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಸಾಟ್ಟ್್ಷ ಅಪ್ ಗಳಿಗ� ಮಾನಯೂತ� 

ನಿರಲಾಗಿದ�. ಮಾನಯೂತ� ಪಡ�ದ ನವೇದಯೂಮಗಳು ಈಗ 623 

ಜಲ�ಲಿಗಳಾದಯೂೊಂತ ವಾಯೂಪಿಸಿವ�.
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ಪ್ತಿ ಮನೆಗರ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲರಯೂ ಒದಗಿಸ್ವುದ್

ದ�ೇಶದ ಬಹ್ತ�ೇಕ ಹಳಿಳುಗಳನ್ನು ಬಯಲ್ ಶೌಚ ಮ್ಕತಿವ�ೊಂದ್ 
ಘ್ೇರ್ಸಲಾಗಿದ�. ಏಪಿ್ರಲ್ 20, 2021 ರವರ�ಗ�, 
ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ 11 ಕ�್ೇಟಿ ಮನ�ಗಳಲಿಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 
ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದ�.

ಸವಾಚಛೆ ಭಾರತ ಗಾ್ಮಿೇಣ ಮಿಷನ್  ಯಶಸ್ವಾಯಾಗಿ ಮ್ಂದ್ವರಿದಿದೆ, 
ಇದ್ ಈಗ ಪ್ತಿ ಹಳಿಳುಯಲರಲಿ ಘನ ಮತ್್ತ ದ್ವರರಪದ ತಾಯೂಜಯೂವನ್ನು 
ಸರಕ್ತವಾಗಿ ನಿವ್ಷಹಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೆರಂದಿದೆ. ಇದಕಾ್ಗಿ 
ಸಕಾ್ಷರ ಐದ್ ವಷ್ಷಗಳಿಗೆ 1,40,881 ಕೆರೇಟಿಗರ ಹೆಚ್ಚಾ ಹಣವನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ದೆ.

55 
ಹೆಚ್ಚಾ ಜನರ್ ಬಯಲ್ ಶೌಚ ಅಭಾಯೂಸವನ್ನು 

ತಯೂಜಸ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲ್ 

ಪಾ್ರಂಭಿಸ್ದಾದಾರೆ. ವಿಶವಾಸಂಸೆಥಿಯ್ ಘರೇಷ್ಸ್ದ 

‘ಎಲಲಿರಿಗರ ಶೌಚಾಲಯ’ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಭಾರತವು 

11 ವಷ್ಷಗಳ ಮ್ಂಚಿತವಾಗಿ ಸಾಧಿಸ್ದೆ.

ಕಳೆದ 5 
ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ,

ಕೆರೇಟಿಗರ 

ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಪರಿಯೊೇಜನೆಯ ಮದಲ 
ಹಂತವನ್ನು ತವಾರಿತವಾಗಿ ಪೂಣ್ಷಗೆರಳಿಸ್ವುದ್

ಇದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಆರ್್ಷಕ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ಸೊಂಪಕ್ಷಸ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ ಗಡಿ ಮತ್ತಿ 

ಅೊಂತರರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಸೊಂಪಕ್ಷ, ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತಿ ಬೊಂದರ್ 
ಸೊಂಪಕ್ಷಕ�ಕಾ ಅನ್ಕ್ಲವಾಗಲಿದ�. ಈ ಯೇಜನ�ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟ್ 
65,000 ಕ.ಮಿೇ ರಸ�ತಿಯನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗಿದ�.

2017 ರೊಂದ 2022 ರ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ 
ಪರಯೇಜನ� ಮೊದಲ ಹೊಂತದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಒಟ್ಟ್ 34,800 
ಕ.ಮಿೇ ರಸ�ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಫ�ಬ್ರವರ 2021 ರ 
ವ�ೇಳ�ಗ� 3,800 ಕ.ಮಿೇ ರಸ�ತಿಗಳ ನಿಮಾ್ಷಣವು ಪೂಣ್ಷಗ�್ ೊಂಡಿದ�. 
ಇದಲಲಿದ�, ಮಾಚ್್ಷ 2022 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 8,500 ಕ.ಮಿೇ ರಸ�ತಿಯನ್ನು 
ಪೂಣ್ಷಗ�್ ಳಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

3.10 ಲಕ್ಷ ಕೆರೇಟಿ ರರ. ವೆಚಚಾದ 22 ಗಿ್ೇನ್ ಫಿೇಲ್್ಡ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳ ನಿಮಾ್ಷಣವು 2025 ರ ವೆೇಳೆಗೆ 

ಪೂಣ್ಷಗೆರಳಳುಲ್ದೆ.

ನನನು ಗಾ್ರಮವು ಗಡಿಯ ಸಮಿೇಪದಲಿಲಿರ್ವ 
ಕ�್ನ�ಯ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದ�ೇಶವಾಗಿದ�. ನಾವು 
ದಶಕಗಳಿೊಂದ ಗಡಿಯಾಚ�ಗಿನ ಗ್ೊಂಡಿನ ದಾಳಿಯ 
ಭಯದಲಿಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿತಿದ�ದಾೇವ�. ನನನು ಆರ್್ಷಕ 
ಸಿ್ಥತಿಯಿೊಂದಾಗಿ ನನಗ� ಪಕಾಕಾ ಮನ� ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ 
ಸಾಧಯೂವಾಗಿರಲಿಲಲಿ. ಮಳ�ಗಾಲದಲಿಲಿ ಕಚಾ್ಚ 
ಮನ�ಗ� ನಿೇರ್ ಬರ್ತಿತಿತ್ತಿ. ಆದರ� ಪ್ರಧಾನ 
ಮೊಂತಿ್ರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ಪಕಾಕಾ ಮನ� 
ಪಡ�ದ ನೊಂತರ ಯಾವುದ�ೇ ತ�್ ೊಂದರ� ಇಲಲಿ. 
ಬರವರಗ� ನ�ರವು ದ�್ ರ�ತಿರ್ವುದ್ ನಮಗ� 
ಸೊಂತ�್ ೇರವಾಗಿದ� ಮತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ಗಳ 
ಮ್ೇಲ� ನಾವು ನಿಲಲಿಬಹ್ದ್. ಈಗ ನಾವು 
ಪಕಾಕಾ ಮನ�ಯಿೊಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ�ಯೂಯಿೊಂದ 
ಹ�್ ರಬೊಂದಿದ�ದಾೇವ�.
-ಅಶಿಕ್ ಹ್ಸೆೇನ್, ಪೂಂಚ್,  
ಜಮ್ಮೆ ಮತ್್ತ ಕಾಶಿಮೀರ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ಗತಿ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಾ್ಮಿೇಣ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್ ಪಿಜ 
ಅನಿಲ ಸಂಪಕ್ಷವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದ್
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ಸಾವಾತೊಂತಾ್ರ್ಯನೊಂತರದ ಆರ್ ದಶಕಗಳವರ�ಗ�, 
ಎಲ್ ಪಿಜಯ ಸೌಲಭಯೂವು ದ�ೇಶದ ಶ�ೇಕಡಾ 55 ರರ್ಟ್ 

ಮನ�ಗಳಿಗ� ಮಾತ್ರ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿತ್ತಿ. ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಉಜವಾಲಾ 
ಯೇಜನ�ಯಡಿಯಲಿಲಿ ಫಲಾನ್ಭವಗಳಿಗ� 8 ಕ�್ೇಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಎಲ್ ಪಿಜ 
ಸೊಂಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�, ಇದ್ ಈಗ ಒಟ್ಟ್ 99.6 ಪ್ರತಿಶತದರ್ಟ್ 
ಕ್ಟ್ೊಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ೊಂಡಿದ�. ಕಳ�ದ ಆರ್ ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ, ದ�ೇಶದಲಿಲಿ 
ಎಲ್ ಪಿಜ ಅನಿಲ ಸೊಂಪಕ್ಷವು ಶ�ೇಕಡಾ 43 ರರ್ಟ್ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�.

ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2015 ರೊಂದ್, ಕ�ೊಂಪು ಕ�್ೇಟ�ಯ 
ಪಾ್ರೊಂಗಣದಿೊಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇೊಂದ್ರ 

ಮೊೇದಿ ಅವರ್, ಕತತಿಲ�ಯಲಿಲಿ ಬದ್ಕ್ತಿತಿರ್ವ ದ�ೇಶದ 8,500 
ಗಾ್ರಮಗಳನ್ನು 1000 ದಿನಗಳಲಿಲಿ ವದ್ಯೂದಿೇಕರಸ್ವ ಗ್ರಯನ್ನು 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದರ್. ಸಕಾ್ಷರದ ಅವರತ ಪ್ರಯತನುದಿೊಂದಾಗಿ ಈ ಗ್ರಯನ್ನು 
ಕ�ೇವಲ 987 ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಅೊಂದರ� ನಿಗದಿಗಿೊಂತ 13 ದಿನಗಳ ಮ್ೊಂಚಿತವಾಗಿ 
ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದರ ನೊಂತರ ಗಾ್ರಮಗಳ ಪ್ರತಿ ಮನ�ಗ್ ವದ್ಯೂತ್ 
ಒದಗಿಸಲ್ ನಿಧ್ಷರಸಲಾಯಿತ್. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಶ�ೇಕಡಾ 
99.93 ರರ್ಟ್ ಗ್ರಯನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಈವರ�ಗ�  
2 ಕ�್ೇಟಿ 63 ಲಕ್ಷ ಮನ�ಗಳಿಗ� ವದ್ಯೂತ್ ಸೊಂಪಕ್ಷ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�.

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಜನ-ಧನ್ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು ಪ್ರತಿ 
ಕ್ಟ್ೊಂಬಕ�ಕಾ ಕನಿರ್ಠ ಒೊಂದ್ ಬಾಯೂೊಂರ್ ಖಾತ�ಯ 

ಗ್ರಯೊಂದಿಗ� ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. ಈಗ, ಈ ಯೇಜನ�ಯ್ 
ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ವಯಸಕಾರಗ� ಬಾಯೂೊಂರ್ ಖಾತ� ತ�ರ�ಯ್ವ ಹ�್ ಸ 
ಗ್ರಯನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿದ�. ಜ್ನ್ 2021 ರ ಹ�್ ತಿತಿಗ� 42 ಕ�್ೇಟಿ 55 
ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಬಾಯೂೊಂರ್ ಖಾತ�ಗಳನ್ನು ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ�.
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175 ಗಿಗಾವಾಯೂಟ್ 
ನವಿೇಕರಿಸಬಹ್ದಾದ ಇಂಧನ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವುದ್

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು ಇೊಂಧನ ಸ್ರಕ್ಷತ�, ಇೊಂಧನ 
ಲಭಯೂತ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವ ಮತ್ತಿ ಇೊಂಗಾಲ 

ಹ�್ ರಸ್ಸ್ವಕ�ಯನ್ನು ಕಡಿಮ್ ಮಾರ್ವ ಗ್ರಯನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿರ್ವ 
ನವೇಕರಸಬಹ್ದಾದ ಇೊಂಧನ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿದ�. 
ಭವರಯೂದ ಇೊಂಧನ ಅಗತಯೂಗಳನ್ನು ಗಮನದಲಿಲಿಟ್ಟ್ಕ�್ೊಂರ್, 
2022 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 175 ಗಿಗಾವಾಯೂಟ್ ನವೇಕರಸಬಹ್ದಾದ 
ಇೊಂಧನ ಮಹತಾವಾಕಾೊಂಕ್�ಯ ಗ್ರಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಇದರಲಿಲಿ ಸೌರಶಕತಿಯಿೊಂದ 100 GW, ಪವನಶಕತಿಯಿೊಂದ 60 GW, 
ಜ�ೈವಕ ಶಕತಿಯಿೊಂದ 10 GW, ಮತ್ತಿ ಕರ್ ಜಲವದ್ಯೂತ್ ನಿೊಂದ 5 
GW ಸ�ೇರದ�. ಅಕ�್ಟ್ೇಬರ್ 31, 2020 ರ ಹ�್ ತಿತಿಗ� ಭಾರತದ 
ಒಟ್ಟ್ ನವೇಕರಸಬಹ್ದಾದ ಇೊಂಧನ ಸಾ್ಥಪಿತ ಸಾಮರಯೂ್ಷ (25 
ಮ್ಗಾವಾಯೂಟ್ ಗಿೊಂತ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಜಲವದ್ಯೂತ್ ಹ�್ ರತ್ಪಡಿಸಿ) 89.63 
ಗಿಗಾವಾಯೂಟ್ ತಲ್ಪಿದ�. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟ್ ನವೇಕರಸಬಹ್ದಾದ 
ಇೊಂಧನ ಸಾ್ಥಪಿತ ಸಾಮರಯೂ್ಷ (25 ಮ್ಗಾವಾಯೂಟ್ ಗಿೊಂತ ಹ�ಚಿ್ಚನ 
ಜಲವದ್ಯೂತ್ ಹ�್ ರತ್ಪಡಿಸಿ) 2020 ರ ಅಕ�್ಟ್ೇಬರ್ 31 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 
89.63 ಗಿಗಾವಾಯೂಟ್ ತಲ್ಪಿದ�.

ಒಳನಾಡ್ ಜಲಮಾಗ್ಷಗಳ  
ಸಂಖೆಯೂಯನ್ನು ಹೆಚಿಚಾಸ್ವುದ್

ಒಳನಾರ್ ಜಲಮಾಗ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರಕ, ಪರಸರ ಸ�ನುೇಹ 

ಮತ್ತಿ ಅಗಗೆದ ಸಾರಗ� ಸಾಧನವಾಗಿ ಉತ�ತಿೇಜಸ್ವ 

ಸಲ್ವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಜಲಮಾಗ್ಷಗಳ�ೊಂದ್ ಘ್ೇರ್ಸಲಾಗಿದ�. 

ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾಗ್ಷಗಳನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸಲ್ ಮೊದಲ ಮ್ರ್ 

ವರ್ಷಗಳವರ�ಗ� ಜಲಮಾಗ್ಷ ಬಳಕ�ಯ ಶ್ಲಕಾವನ್ನು ಮನಾನು ಮಾರಲಾಗಿದ�.

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಜಲಮಾಗ್ಷಗಳು

24 ರಾಜಯೂಗಳಿಗ� ಸೊಂಪಕ್ಷ 
ಕಲಿ್ಪಸ್ವ ಈ ಜಲಮಾಗ್ಷಗಳ 
ಒಟ್ಟ್ ಉದದಾ 20,275 ಕ.ಮಿೇ.

n 	ದ�ೇಶದ 7,500 ಕ.ಮಿೇ ಉದದಾದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಸದ್ಪಯೇಗಪಡಿಸಿ 
ಕ�್ಳಳುಲ್ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಆರ್್ಷಕ ಸಾಮರಯೂ್ಷವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�್ಳಳುಲ್ 
ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೇಜನ�ಯ ಮ್ಲಕ ಮೊೇದಿ ಸಕಾ್ಷರವು 
ಬೊಂದರ್ ಪ್ರಧಾನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸಿದ�.

n 	ಇದ್ ಬೊಂದರ್ಗಳ ಆಧ್ನಿೇಕರಣ, ಹ�್ ಸ ಬೊಂದರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, 
ಬೊಂದರ್ಗಳಿಗ� ಸೊಂಪಕ್ಷವನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್, ಬೊಂದರ್ಗಳ 
ಕ�ೈಗಾರಕೇಕರಣವನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಲ್ ಮತ್ತಿ ಕರಾವಳಿ 
ಸಮ್ದಾಯದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾರ್ತತಿದ�.

n 	ಪ್ರಸ್ತಿತ 30,000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್. ವ�ಚ್ಚದ 121 ಯೇಜನ�ಗಳು 
ಪೂಣ್ಷಗ�್ ೊಂಡಿವ� ಮತ್ತಿ 3,00,000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ 
ವ�ಚ್ಚದ 201 ಯೇಜನ�ಗಳು ಅನ್ಷಾ್ಠನ ಹೊಂತದಲಿಲಿವ�.

ಸಂಕಲ್ಪ
ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಎಲಾಲಿ ಮನೆಗಳಲರಲಿ ಶ್ದಧಿ 

ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರಿನ ಲರಯೂತೆ.

ಪೆಟೆರ್ೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟ್ 
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ಣ ಮಾಡ್ವ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವುದ್

ಪ್ತಿ ಗಾ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅನ್ನು 
ಹೆಚಿಚಾನ ವೆೇಗದ ಆಪಿಟ್ಕಲ್ ಫೆೈಬರ್ 
ನೆಟ್ ವಕ್್ಷ ನೆರಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಷಸ್ವುದ್

ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿದಾಗಿನಿೊಂದ 2019 ರವರ�ಗ� ದ�ೇಶದ 
3.23 ಕ�್ೇಟಿ ಕ್ಟ್ೊಂಬಗಳಿಗ� ಮಾತ್ರ ನಲಿಲಿ ನಿೇರನ 
ಸೊಂಪಕ್ಷವತ್ತಿ. ಆದದಾರೊಂದ, ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2019 ರೊಂದ್, 

ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಮನ�ಗಳಿಗ� ಕ�್ಳವ� ಮ್ಲಕ ಶ್ದಧಿ ನಿೇರನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ವ ಸೊಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಕ�ೊಂಪು ಕ�್ೇಟ�ಯ ಪಾ್ರೊಂಗಣದಿೊಂದ 
ಘ್ೇರ್ಸಲಾಯಿತ್. ಜ್ನ್ 2021 ರ ಹ�್ ತಿತಿಗ� 4 ಕ�್ೇಟಿ 43 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಹ�್ ಸ ಕ್ಟ್ೊಂಬಗಳಿಗ� ನಲಿಲಿ ಸೊಂಪಕ್ಷ ನಿೇರಲಾಗಿದ�. 2024 
ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಒಟ್ಟ್ 19 ಕ�್ೇಟಿ 20 ಲಕ್ಷ ಕ್ಟ್ೊಂಬಗಳಿಗ� ನಲಿಲಿ ನಿೇರನ 
ಸೊಂಪಕ್ಷವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಗ್ರಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಗ�್ ೇವಾ 
ಮತ್ತಿ ತ�ಲೊಂಗಾಣದಲಿಲಿ, ಪ್ರತಿ ಮನ�ಗ್ ನಲಿಲಿ ನಿೇರ್ ತಲ್ಪಿದ�.

ಪರಸರ ಸೊಂರಕ್ಷಣ� ಈಗ ಒೊಂದ್ ಪ್ರಮ್ಖ 
ವರಯವಾಗಿದ�. ಭಾರತದಲಿಲಿ 2014 ರ ಹ�್ ತಿತಿಗ�, 

ಸರಾಸರ ಕ�ೇವಲ 1.5 ಪ್ರತಿಶತದರ್ಟ್ ಎಥ�ನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ�ಟ�್್ರೇಲ್ 

ಡಿಜಟಲ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಕ�ೇವಲ ಜೇವನವನ್ನು 
ಸ್ಲಭಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಮಾಗ್ಷವಲಲಿ, ಇದ್ ಉದ�್ ಯೂೇಗ  

ಸೃರ್ಟ್ ಮತ್ತಿ ಆದಾಯದ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� ಪ್ರಮ್ಖ ಸಾಧನವಾಗಿದ�. 
ಹಳಿಳುಗಳಿಗ� ಬಾ್ರಡ್ ಬಾಯೂೊಂಡ್ ಒದಗಿಸ್ವ ಮಹತವಾವನ್ನು 
ಅರ್ಷಮಾಡಿಕ�್ೊಂರ್ ಸ್ಮಾರ್ 1.60 ಲಕ್ಷ ಗಾ್ರಮ ಪೊಂಚಾಯತ್ ಗಳನ್ನು 
ಭಾರತ್ ನ�ಟ್ ಆಪಿಟ್ಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ನ�ಟ್ ವರ್್ಷ ನ�್ ೊಂದಿಗ� 
ಸೊಂಪಕ್ಷಸಲಾಗಿದ�. 16 ರಾಜಯೂಗಳ 3.60 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಹಳಿಳುಗಳನ್ನು 
ಭಾರತ್ ನ�ಟ್ ಯೇಜನ�ಯೊಂದಿಗ� ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಯಲಿಲಿ 
ಸೊಂಪಕ್ಷಸಲ್ ಜ್ನ್ 30 ರೊಂದ್ ಅನ್ಮೊೇದನ� ನಿೇರಲಾಯಿತ್.

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ನ�್ ೊಂದಿಗ� ಬ�ರ�ಸಲಾಗ್ತಿತಿತ್ತಿ. ಅದ್ ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ 8.5 
ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಲ್ಪಿದ�. 2013-14ರಲಿಲಿ ದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 38 
ಕ�್ೇಟಿ ಲಿೇಟರ್ ಎಥ�ನಾಲ್ ಖರೇದಿಸಲಾಗಿದ್ದಾ, ಇದಿೇಗ ಅದ್ 
320 ಕ�್ೇಟಿ ಲಿೇಟರ್ ಗಳಿಗ� ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�. ಇತಿತಿೇಚ�ಗ�, ಭಾರತವು 
ಪ�ಟ�್್ರೇಲ್ ನಲಿಲಿ ಶ�ೇ.20 ರರ್ಟ್ ಎಥ�ನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾರ್ವ 
ಗ್ರಯನ್ನು 2030 ರ ಬದಲ್ 2025 ಕ�ಕಾ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿಕ�್ೊಂಡಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಜಲ ನಿವ್ಷಹಣೆಯ ಕಾಯ್ಷವನ್ನು  
ಒಗರಗೆಡಿಸ್ವ ಮರಲಕ ನರತನ ಜಲ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ರಚನೆ

ಭಾರತದೊಂತಹ ಬೃಹತ್ ರಾರಟ್ರದಲಿಲಿ, 
ಭವರಯೂದ ಅಗತಯೂಕಾಕಾಗಿ ಜಲ ಸೊಂರಕ್ಷಣ� 
ಮಾರ್ವ ಅಗತಯೂವದ�. ಎಲಲಿ ನಾಗರಕರಗ್ 

ಅವರ ಅಗತಯೂಕ�ಕಾ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಶ್ದಧಿ ನಿೇರ್ 
ಪೂರ�ೈಸ್ವುದ್ ಸವಾಲಿನ ವರಯವಾಗಿದ�.ಇದರ 
ಮಾಗ್ಷಸ್ಚಿಯನ್ನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸ್ವಾಗ, ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ 
ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್, ಜಲಶಕತಿ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು 
ರಚಿಸಿದ್ದಾ, ಅದ್ ಸಮಗ್ರ ಯೇಜನ�, ನಿೇತಿ ನಿರ್ಪಣ�, 
ಸಹಯೇಗ ಮತ್ತಿ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ, ನಿೇರಾವರ, 
ಪ್ರವಾಹ ನಿಯೊಂತ್ರಣ, ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರ್ ಸೌಲಭಯೂ 
ಮತ್ತಿ ಜಲ ಸೊಂಪನ್್ಮಲ ವಲಯದಲಿಲಿ ವವಧ�್ ೇದ�ದಾೇಶದ 
ಯೇಜನ�ಗಳ ಕಾಯ್ಷಗಳನ್ನು ಸೊಂಯೇಜಸ್ತತಿದ�.

ರೆೈಲೆವಾ – ದೆೇಶದ ಜೇವನಾಡಿ
ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಮತ್್ತ ಕಾಲಕೆ್ ಅನ್ಗ್ಣವಾದ ಪ್ಯಾಣದ ಖಾತಿ್ಗಾಗಿ, 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರೆೈಲ್ ಯೊೇಜನೆ -2030ನ್ನು ಕೆೈಗೆರಳಳುಲಾಗಿದೆ. 2021-
22ನೆೇ ಸಾಲ್ನ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, 1.07 ಲಕ್ಷ ಕೆರೇಟಿ ರರ.ಗಳನ್ನು ಹೆರಸ 
ಯೊೇಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೆೈಲೆವಾಗೆ ಮಾತ್ವೆೇ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ರ�ೈಲ್ ಯೇಜನ� (ಎನ್ .ಆರ್ .

ಪಿ) 2030 ಅನ್ನು ಭವರಯೂದಲಿಲಿ 2050ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 

ಸೊಂಚಾರ ಅಗತಯೂಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲ್ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಈ 

ಉದ�ದಾೇಶಕಾಕಾಗಿ 2030ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಅಗತಯೂ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನ್ನು 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದ�. 67,956 ಕ.ಮಿೇ ಹಳಿ ಮಾಗ್ಷದಲಿಲಿ 

63 ಸಾವರಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಕಮಿೇ ಈಗ ಬಾ್ರಡ್ ಗ�ೇಜ್ ನಲಿಲಿದ�, ಅದ್ 

ಶ�ೇಕಡಾ 94ಕಕಾೊಂತ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�. ಜನವರ 2019ರ ಹ�್ ತಿತಿಗ� ಬಾ್ರಡ್ 

ಗ�ೇಜ್ ಮಾಗ್ಷದಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ ಮಾನವರಹತ ಲ�ವ�ಲ್ ಕಾ್ರಸಿೊಂಗ್  

ಗಳನ್ನು ರದ್ದಾಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. 2018-20ರಲಿಲಿ 631ಕ�ಕಾ ಹ�್ ೇಲಿಸಿದರ� 

2019-20ರಲಿಲಿ ಒಟ್ಟ್ 1274 ಮಾನವಸಹತ ಕಾ್ರಸಿೊಂಗ್  ಗಳನ್ನು 

ಮ್ಚ್ಚಲಾಗಿದ�. ಏಪಿ್ರಲ್ 2019 ರೊಂದ ಯಾವುದ�ೇ ರ�ೈಲ್ 

ಅಪಘಾತದಲಿಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಸಾವು ಸೊಂಭವಸಿಲಲಿ.

2022ರಹೆರತಿ್ತಗೆ ಎಲಲಿ ಕಾಯ್ಷಸಾಧಯೂ ರೆೈಲ್ ಹಳಿಗಳನ್ನು 

ಬಾ್ಡ್ ಗೆೇಜ್ ಗೆ ಪರಿವತಿ್ಷಸಲಾಗ್ವುದ್
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ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ
ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದಾದಾರಿಯ ಉದದಾವನ್ನು 
ದಿವಾಗ್ಣಗೆರಳಿಸ್ವುದ್

ಪ್ಮ್ಖ ನಗರಗಳು ಮತ್್ತ ಸಣ್ಣ ಪಟಟ್ಣಗಳಲರಲಿ 
ಕೆರಳವೆಯ ಮರಲಕ ಎಲ್.ಪಿ.ಜ. ಪೂರೆೈಕೆ.

ಉತ್ತಮ ವಾಯ್ ಸಂಪಕ್ಷಕಾ್ಗಿ ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಾಣಗಳ ಸಂಖೆಯೂಯನ್ನು 150ಕೆ್ ಹೆಚಿಚಾಸ್ವ ಗ್ರಿ

1,37,625 ಕ.ಮಿೇ. ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಹ�ದಾದಾರಗಳನ್ನು ಕಳ�ದ 7 
ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ನಿಮಾ್ಷಣ ಮಾರಲಾಗಿದ�. ಇದಕ�ಕಾ ಮ್ನನು 
ಕ�ೇವಲ 91,287 ಕ.ಮಿೇ. ಹ�ದಾದಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವ�ೇ 

ನಿಮಾ್ಷಣ ಮಾರಲಾಗಿತ್ತಿ. 37 ಕ.ಮಿೇ. ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಹ�ದಾದಾರಗಳನ್ನು ಈಗ 
ನಿತಯೂ ನಿಮಾ್ಷಣ ಮಾರಲಾಗ್ತಿತಿದ�. 2014ರವರ�ಗ� ನಿತಯೂ 12 ಕ.ಮಿೇ. 

ಹ�ದಾದಾರ ಮಾತ್ರವ�ೇ ನಿಮಾ್ಷಣವಾಗ್ತಿತಿದ�.

ಕ�್ಳವ� ಮ್ಲಕ ಎಲ್.ಪಿ.ಜ ಪೂರ�ೈಕ�ಯನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸಲ್ 
ಮಹತವಾದ ನಿಧಾ್ಷರಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�್ ಳಳುಲಾಗಿದ್ದಾ, 16800 

ಕ.ಮಿೇ. ಕ�್ಳವ� ಮಾಗ್ಷವನ್ನು ಈವರ�ಗ� ನಿಮಾ್ಷಣ ಮಾರಲಾಗಿದ�. 2019-
20ರಲಿಲಿ 14,200 ಕ.ಮಿೇ. ಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಕ�್ಳವ� ಮಾಗ್ಷಕ�ಕಾ ಅನ್ಮೊೇದನ� 
ನಿೇರಲಾಗಿದ�.

ಉಡ�ೇ ದ�ೇಶ್ ಕ ಆಮ್ ನಾಗರರ್ – ಉಡಾನ್ 
(ದ�ೇಶದ ಸಾಮಾನಯೂ ನಾಗರಕರ� ನಿೇವೂ ಹಾರಾಟ 
ಮಾಡಿ) ಯೇಜನ�ಯಡಿ, ವಾಯ್ಯಾನದ ದರವನ್ನು 

ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನಯೂರ ಕ�ೈಗ�ಟಕ್ವೊಂತ� ಮಾರಲಾಗಿದ�. ವವಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಕ�ೈಗ�್ ಳಳುಲಾಗಿದ್ದಾ, ಇದರಲಿಲಿ ಕ�ೇವಲ 2500 
ರ್.ಗ� 500 ಕ.ಮಿೇ. ಪ್ರಯಾಣಿಸಲ್ ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಪಸ್ವುದ್ ಸ�ೇರದ. 
ಇದ್ ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನಯೂರಗ್ ವಾಯ್ಯಾನ ಮಾರಲ್ ಉತ�ತಿೇಜಸ್ತಿತಿದ�. 
ಉಡಾನ್ ಯೇಜನ�ಯಡಿಯಲಿಲಿ 59 ವಮಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳು 
ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಸ್ತಿತಿದ್ದಾ, ಇದ್ 2024ರ ಹ�್ ತಿತಿಗ� 100ನ್ನು ತಲ್ಪುವ 
ನಿರೇಕ್� ಇದ�. ಇದರಲಿಲಿ 5 ಹ�ಲಿರೇಟ್್ಷ ಗಳು ಮತ್ತಿ 2 ಜಲ ವಮಾನ 
ನಿಲಾದಾಣಗಳೊ ಸ�ೇರವ�. ಇದರ ಜ�್ತ�ಗ� ವಮಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳ ಸೊಂಖ�ಯೂ 
125ಕ�ಕಾ ಹ�ಚ್ಚಳವಾಗಿದ�.

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಅತಿ ವೆೇಗ ಮತ್್ತ ಅನ್ಕರಲಕರ ಪ್ಯಾಣದ ಖಾತಿ್

637 
ಸ್ಸ್ ಟಿವಿ ಕಾಯೂಮರಾಗಳನ್ನು 

ನಿಲಾದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರ�ೈಲ�ವಾ ವಸತಿರಣ�ಯಾಗಬ�ೇಕ್, ರ�ೈಲ�ವಾ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಗಬ�ೇಕ್, ರ�ೈಲ�ವಾ 
ಆಧ್ನಿಕವಾಗಬ�ೇಕ್ ಮತ್ತಿ ರ�ೈಲ�ವಾ 
ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನಯೂದ ಬದ್ಕನಲಿಲಿ ಗ್ಣಾತ್ಮಕ 
ಬದಲಾವಣ� ತರಬ�ೇಕ್. ರ�ೈಲ�ವಾಯನ್ನು  
ಕರ್ ಬರವರ್ ಬಳಸ್ತಾತಿರ�. ಹೇಗಾಗಿ ರ�ೈಲ�ವಾ 
ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು ವಾಯೂಪಕವಾಗಿ ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದ�. 
ಈ ಹೊಂದ� ಜ�್ೇಡಿ ಮಾಗ್ಷದ ಕಾಮಗಾರ 
ಒೊಂದ್ ವರ್ಷದಲಿಲಿ ಕ�ಲವು ಕ.ಮಿೇ.ಗ� ಮಾತ್ರ 
ಸಿೇಮಿತವಾಗಿತ್ತಿ, ಈಗ ಎರರ್-ಮ್ರ್ ಪಟ್ಟ್ 
ವ�ೇಗದಲಿಲಿ ಜ�್ೇಡಿ ಮಾಗ್ಷದ ಕಾಮಗಾರ 
ಮ್ೊಂದ್ವರಯ್ತಿತಿರ್ವುದರೊಂದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಯಯ್ 
ವ�ೇಗವನ್ನು ಪಡ�ದ್ಕ�್ೊಂಡಿದ�.’
-ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್.

ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ
್ಗ

ತಿ

2006 ರೊಂದ 2014 ರವರ�ಗ� ದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಹ�್ ಸ ರ�ೈಲ�ವಾ 
ಮಾಗ್ಷವನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿಲಲಿವಾದರ್, 1353 ಕ.ಮಿೇ ಉದದಾವನ್ನು 
ಒಳಗ�್ ೊಂರ ಒಟ್ಟ್ 32 ಯೇಜನ�ಗಳು 2014-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ 
ಪೂಣ್ಷಗ�್ ೊಂಡಿವ�. 2009-14ರ ನರ್ವ�, 375 ಕ.ಮಿೇ ಉದದಾದ ರ�ೈಲ್ 
ಮಾಗ್ಷವನ್ನು ದಿವಾಗ್ಣಗ�್ ಳಿಸಲಾಯಿತ್. 2014-20ರ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ 1458 
ಕ.ಮಿೇ ಜ�್ೇಡಿ ರ�ೈಲ್ ಮಾಗ್ಷದ ಕಾಮಗಾರಯನ್ನು ಕ�ೈಗ�್ ಳಳುಲಾಯಿತ್. 
ರ�ೈಲನ್ನು ಈಶಾನಯೂದಲಿಲಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದ� ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಿಯ್ 
ಪರಚಯಿಸಲಾಯಿತ್. ಶ�ೇ.100ರರ್ಟ್ ರ�ೈಲ�ವಾ ಬ�್ ೇಗಿಗಳಲಿಲಿ ಈಗ ಜ�ೈವಕ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳಿವ�. ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಗ� ತರಕಾರಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಾಗಣ�ಗಾಗಿ ಕಸಾನ್ ರ�ೈಲ್ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಎಲಲಿ ರೆೈಲೆವಾ ಮಾಗ್ಷಗಳನ್ನು 
ವಿದ್ಯೂದಿದಾೇಕರಣ ಮಾಡ್ವ ಕಾಯ್ಷ 
ರರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ

ಎಲಲಿ ಪ್ಮ್ಖ ನಿಲಾದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈ-ಫೆೈ 
ಒದಗಿಸ್ವುದ್.

ಸರಕ್ ಸಾಗಣೆಗೆ ಮಿೇಸಲಾದ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ಪೂಣ್ಷ

2023ರ ಹ�್ ತಿತಿಗ� ಎಲಲಿ ರ�ೈಲ�ವಾ ಮಾಗ್ಷಗಳ ಶ�ೇ.100ರರ್ಟ್ 
ವದ್ಯೂದಿದಾೇಕರಣ ಪೂಣ್ಷವಾಗಲಿದ�. 18000 ಕ.ಮಿೇ.ಗ್ 

ಹ�ಚ್್ಚ ರ�ೈಲ�ವಾ ಮಾಗ್ಷವನ್ನು 2020ರ ಹ�್ ತಿತಿಗ� ವದ್ಯೂದಿದಾೇಕರಸಲಾಗಿದ�. 
ಹಸಿರ್ ರ�ೈಲ�ವಾಯನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸಲ್ 505 ರ�ೈಲ್ಗಳು ಈಗ ಹ�ಡ್ ಆನ್ 
ಜನರ�ೇರನ್ ತೊಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ಬಳಸ್ತಿತಿವ�. ಇದರ�್ ೊಂದಿಗ� 7 ಕ�್ೇಟಿ 
ಲಿೇಟರ್ ಡಿೇಸ�ಲ್ ಉಳಿತಾಯವಾಗ್ವ ಸಾಧಯೂತ� ಇದ�. 2030ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 
ರ�ೈಲ�ವಾ ಸರಾಸರ ಶೋನಯೂ ಇೊಂಗಾಲ ಹ�್ ರಸ್ಸ್ವಕ�ಯ ಪರವತ್ಷನ�ಯ 
ಸಾಗಣ� ಗ್ರಯನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿದ�.

ಭಾರತದಲಿಲಿ ಒಟ್ಟ್ 8338 ರ�ೈಲ್ ನಿಲಾದಾಣಗಳಿವ�. 
ಈ ಪ�ೈಕ 6000 ನಿಲಾದಾಣಗಳಲಿಲಿ ಉಚಿತ ವ�ೈಫ�ೈ 

ಸೌಲಭಯೂ ದ�್ ರಕ್ವೊಂತ� ಮಾರಲಾಗಿದ�. 2019-20ರಲಿಲಿ, 4411 
ನಿಲಾದಾಣಗಳಲಿಲಿ ವ�ೈಫ�ೈ ಸೌಲಭಯೂ ಲಭಯೂವಾಗ್ವೊಂತ� ಮಾರಲಾಗಿದ�.

ಸರಕ್ ಸಾಗಣ�ಗ� ಮಿೇಸಲಾದ ಎರರ್  ಕಾರಡಾರ್ 
ಗಳಾದ ರ�ವಾರ – ಮಾದರ್ ವಭಾಗ ಮತ್ತಿ 
ಖ್ಜಾ್ಷ – ಭದಾನ್ ವಭಾಗ ಪೂಣ್ಷಗ�್ ೊಂಡಿವ�. 

ಪಶಿ್ಚಮ ಸರಕ್ ಕಾರಡಾರ್ (ಡಿಎಫ್.ಸಿ.) ಮತ್ತಿ ಪೂವ್ಷ ಸರಕ್ 
ಸಾಗಣ� ಕಾರಡಾರ್ 2022ರ ಜ್ನ್ ಹ�್ ತಿತಿಗ� ಕಾಯಾ್ಷರೊಂಭ 
ಮಾರ್ವ ನಿರೇಕ್� ಇದ�. 

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ರತಿ ಗೊಂಟ�ಗ� 130 ಕ.ಮಿೇ. ವ�ೇಗದ ವೊಂದ�ೇ 
ಭಾರತ್ ರ�ೈಲನ್ನು ಪರಚಯಿಸಲಾಗಿದ�. ಸ�ಮಿ 
ಹ�ೈಸಿ್ಪೇಡ್ ನ�್ ೊಂದಿಗ� ಬ್ಲ�ಟ್ ಟ�ರೈನ್ ಯೇಜನ� 
ಪೂಣ್ಷ ವ�ೇಗದಲಿಲಿ ಸಾಗ್ತಿತಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಉತ್ತಮ ಜೇವನದ ಖಾತಿ್ಗೆ  
ಆರೆರೇಗಯೂದಲ್ಲಿ ಮರ್ಹರಡಿಕೆ

ಆರೆರೇಗಯೂವು ಯಶಸ್್ಸ ಮತ್್ತ ಸಮೃದಿಧಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 
ಆರೆರೇಗಯೂವು ಒಬ್ ವಯೂಕಿ್ತ, ಕ್ಟ್ಂಬ, ಸಮಾಜ ಅಥವಾ 
ಇಡಿೇ ರಾಷಟ್ರದ ಯೊೇಗಕೆೇಮದ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. 
ಈ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೆರೇಗಯೂ ಕೆೇತ್ಕೆ್ 
ಕಾಯಕಲ್ಪ ನಿೇಡಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ಅದ್ ಹೆರಸ ಆಸ್ಪತೆ್ಗಳು, 
ವೆೈದಯೂಕಿೇಯ ಕಾಲೆೇಜ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸ್ವುದಾಗಿರಲ್ 
ಅಥವಾ 50 ಕೆರೇಟಿಗಿಂತಲರ ಹೆಚ್ಚಾ ಬಡವರಿಗೆ 
ಉಚಿತ ಚಿಕಿತೆ್ಸಯನ್ನು ನಿೇಡ್ವುದಾಗಿರಲ್ ಅದ್ 
ಸಾಕಾರವಾಗ್ತಿ್ತದೆ.

75 ಹೆರಸ ಸಾನುತಕ ಮತ್್ತ ಸಾನುತಕೆರೇತ್ತರ 
ವೆೈದಯೂಕಿೇಯ ಕಾಲೆೇಜ್ಗಳ ಸಾಥಿಪನೆ

ವ�ೈದಿಯೂೇಕಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 
ಉತ�ತಿೇಜಸಲ್ ದ�ೇಶದಲಿಲಿ 15 

ಹ�್ ಸ ಏಮ್ಸಾ ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ�. 370ವಧಿ 
ರದಧಿತಿಯ ಬಳಿಕ, ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಿ 2 
ಏಮ್ಸಾ ಮತ್ತಿ 9 ಹ�್ ಸ ವ�ೈದಯೂಕೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ 
ಆರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�.

1947 ರಿಂದ 2014

2014 ರಿಂದ 2020
381

184

52000

85000

30000

46000

ಹ�್ ಸ 
ವ�ೈದಯೂಕೇಯ 
ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳು 

ಹ�್ ಸ 
ವ�ೈದಯೂಕೇಯ 
ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳು 

ವ�ೈದಯೂಕೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳಲಿಲಿನ 
ಸಿೇಟ್ಗಳು

ವ�ೈದಯೂಕೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳಲಿಲಿನ 
ಸಿೇಟ್ಗಳು

ಸಾನುತಕ

ಕ್ಕಾ ಅಧಿಕ 
ಸಾನುತಕ

ಸಾನುತಕ�್ೇತತಿರ

ಸಾನುತಕ�್ೇತತಿರ

ನಾನ್ ಎೊಂದಿಗ್ ಚಿಕತ�ಸಾ ಉಚಿತವಾಗಿರ್ತತಿದ� ಎೊಂದ್ 

ಭಾವಸಿರಲಿಲಲಿ. ನನಗ� ಮೊದಲ ಬಾರಗ� ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ 

ಭಾರತ ಯೇಜನ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ನೊಂಬಲ್ 

ನನಗ� ಸಾಧಯೂವಾಗಲಿಲಲಿ. ನನನು ಕರಯ ಪುತಿ್ರ ಆಸ್ಪತ�್ರಗ� 

ದಾಖಲಾಗಿದದಾಳು. ಔರಧ ಮತ್ತಿ ರಕತಿವೂ ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ 

ಕಾಡ್್ಷ ನಿೊಂದಾಗಿ ಆಸ್ಪತ�್ರಯಲಿಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ದ�್ ರ�ಯಿತ್.’ 

ಬ್ಲೆೈ ದಾಸ್, ಧಮ್ಷನಗರ್, ತಿ್ಪುರಾ.

ಕಳ�ದ 6 ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಆಯ್ಷ್ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳ 

ಸೊಂಖ�ಯೂ 200ರೊಂದ ಈಗ 711ಕ�ಕಾ ಏರಕ�ಯಾಗಿದ�. 

435 ಹ�್ ಸ ಆಯ್ಷ್ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳನ್ನು ದ�ೇಶದಲಿಲಿ 

ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ್ದಾ, ಅವುಗಳ ಸೊಂಖ�ಯೂ 4035 ಆಗಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಆಯ್ಷಾಮೆನ್ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಆರೆರೇಗಯೂ ಮತ್್ತ ಕೆೇಮ 
ಕೆೇಂದ್ಗಳ ಆರಂರ

ಟೆಲ್ವೆೈದಯೂಕಿೇಯ ಸೆೇವೆಯ ಮರಲಕ 
ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಲೆಲಿೇ 
ಪಾ್ಥಮಿಕ ಆರೆರೇಗಯೂ ಸೆೇವೆ 
ಒದಗಿಸ್ವ ಗ್ರಿ

ಕ್ಷಯ ನಿಮರ್ಷಲನೆಯ ಗ್ರಿಯತ್ತ  
ಮ್ನನುಡೆ

ಕ�್ರ�್ ನಾ ಕಾಲದಲಿಲಿ ಒಟ್ಟ್ 50,025 ಆರ�್ ೇಗಯೂ 
ಮತ್ತಿ ಕ್�ೇಮ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳನ್ನು 678 ಜಲ�ಲಿಗಳಲಿಲಿ 

ಆರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. 150,000 ಅೊಂತಹ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ದ�ೇಶದಾದಯೂೊಂತ ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ�. 28 ಕ�್ೇಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಜನರ್ 
ಈ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳ ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡ�ದ್ಕ�್ೊಂಡಿದಾದಾರ�.

ಇ-ಸೊಂಜೇವನಿ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, 30 ರಾಜಯೂಗಳಲಿಲಿನ 
1800 ತಾಣಗಳಲಿಲಿ 20 ಸಾವರ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಮತ್ತಿ 

ಕ್�ೇಮ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳಲಿಲಿ ಟ�ಲಿ ವ�ೈದಯೂಕೇಯ ವ�ೇದಿಕ� ಸ�ೇವ� ಜಾರ 
ಮಾರಲಾಗಿದ�. ಜ್ನ್ 10ರವರ�ಗ� ಇ-ಸೊಂಜೇವನಿಯಲಿಲಿ 60 ಲಕ್ಷ 
ಸಮಾಲ�್ ೇಚನ�ಗಳು ಪೂಣ್ಷಗ�್ ೊಂಡಿವ�. ಇದನ್ನು ದ�ೇಶದ ಎಲಲಿ 
ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಮತ್ತಿ ಕ್�ೇಮ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳಲಿಲಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ವಶವಾಸೊಂಸ�್ಥ 2030ರ ಹ�್ ತಿತಿಗ� ವಶವಾವನ್ನು ಕ್ಷಯರ�್ ೇಗ 
ಮ್ಕತಿ ಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಗ್ರಯನ್ನು ನಿೇಡಿದ�. ಆದರ� 

ಭಾರತ ಈ ಗ್ರಯನ್ನು 2025ರ�್ ಳಗ� ಸಾಧಿಸ್ವ ಸೊಂಕಲ್ಪ 
ಮಾಡಿದ�. ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್, ಕ್ಷಯರ�್ ೇಗ 
ಮ್ಕತಿ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕಾಕಾಗಿ ಹ�್ ಸ ಕಾಯ್ಷತೊಂತ್ರಕ�ಕಾ ಚಾಲನ� 
ನಿೇಡಿದಾದಾರ�. ಮೊದಲ ಮ್ರ್ ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಇದಕಾಕಾಗಿ 12,000 
ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳಿಗ� ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗಿದ�.

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ
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ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಅಪೌಷ್ಟ್ಕತೆಯ ಪ್ಮಾಣವನ್ನು ತಗಿಗೆಸಲ್ 
ಪೇಷಣ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಹತಾವಾಕಾಂಕೆಯ ಗ್ರಿಯನ್ನು 
ಹಾಕಿಕೆರಳಳುಲಾಗಿದೆ. 

ಅದ್ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಿರಲಿ, ಅರವಾ 
ಆರ್್ಷಕತ�ಯಾಗಿರಲಿ, ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಬ್ನಾದಿಯನ್ನು 

ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�್ ಳುಳುತಿತಿದ�. ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರ 
ಅಪೌರ್ಟ್ಕತ�ಯನ್ನು ನಿವಾರಸಲ್ 2018ರ ಮಾಚ್್ಷ 8ರೊಂದ ಹೊಂತ 
ಹೊಂತವಾಗಿ ರೇರಣ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡ�ಸ್ತಿತಿದ�.

3 ವಷ್ಷಗಳ ಯೊೇಜನೆಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ವ 

ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತ. ಇದರಡಿ, ಅಪೌಷ್ಟ್ಕತೆಯ 

ನಿವಾರಣೆಗೆ ಎಲಲಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳೊ ಒಗರಗೆಡಿ 

ಶ್ಮಿಸ್ತಿ್ತವೆ. 22 ರಾಜಯೂಗಳಲ್ಲಿ 50ಕರ್ ಹೆಚ್ಚಾ 

ಯೊೇಜನೆಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆರಳಳುಲಾಗಿದೆ. 

ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕೆ್ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ
ಕನಿರ್ಠ ಸಕಾ್ಷರ ಗರರ್ಠ ಆರಳಿತ ಮೊಂತ್ರದ�್ ೊಂದಿಗ� ಕ�ೇೊಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಷರ ಸ್ಗಮ ಜೇವನ, ಸರಳಿೇಕೃತ ಪ್ರಕ್ರಯ, ಅನಗತಯೂ 
ಕಾನ್ನ್ಗಳ ರದಧಿತಿ, ಸಕಾ್ಷರ ಕಚ�ೇರಗಳಲಿಲಿ ಸ�ೇವ� 
ಬಯಸಿಬರ್ವವರಗ� ಕಾಗದ ಬಳಕ� ತಗಿಗೆಸ್ವುದ್, ಆನ್ 
ಲ�ೈನ್ ಮ್ಲಕ ಅಜ್ಷ ಸಲಿಲಿಕ�ಗ� ಅವಕಾಶ ನಿೇರ್ವುದ್, 
ಜನರ ದ್ರ್ಗಳನ್ನು ಗೊಂಭಿೇರವಾಗಿ ಆಲಿಸ್ವುದ್ 
ಮತ್ತಿ ಪರಹಾರ ಒದಗಿಸ್ವತತಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿತಿದ�. ಇದ್ 
ಸಕಾ್ಷರದ ಕಚ�ೇರಗಳ ಕಾಯ್ಷ ಸೊಂಸಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಬದಲಾಗ್ತಿತಿವ�.

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಟಲ್ 
ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಉತೆ್ತೇಜನ

ಪ್ರಸಕತಿ ಕಾಲಘಟಟ್ದಲಿಲಿ ಡಿಜಟಲ್ ವಹವಾಟ್ 
ಅನಿವಾಯ್ಷವ�ನಿಸ್ತಿತಿದ�. ಅದರ ಮಹತವಾವನ್ನು 

ಮನಗೊಂರ್, ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್, 
ಡಿಜಟಲ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನಕ�ಕಾ 2015ರಲಿಲಿ ಚಾಲನ� 
ನಿೇಡಿದರ್. ಡಿಜಟಲ್ ವಹವಾಟಿನ ದಕ್ಷತ� ಅದರಲ್ಲಿ 
ಕ�್ರ�್ ನಾ ಕಾಲದಲಿಲಿ ಸ್ಪರಟ್ವಾಗಿ ಗ�್ ೇಚರಸಿತ್. ನ�ೇರ 
ಸವಲತ್ತಿ ವಗಾ್ಷವಣ� (ಡಿಬಿಟಿ) ಮ್ಲಕ 54 ಸಚಿವಾಲಯಗಳ 
318 ಸಕಾ್ಷರ ಯೇಜನ�ಗಳ ಸವಲತ್ತಿ ನ�ೇರವಾಗಿ 
ಫಲಾನ್ಭವಗಳ ಖಾತ�ಗ� ಹ�್ ೇಗ್ತಿತಿದ�. 170 ಬಾಯೂೊಂರ್ ಗಳು 
ಭಿೇಮ್ ಆಪ್ ನೊಂತಹ ಡಿಜಟಲ್ ಮಾಧಯೂಮಗಳ ಮ್ಲಕ 24 
ಗೊಂಟ�ಯ್ ಡಿಜಟಲ್ ಪಾವತಿಯ ಸೌಲಭಯೂವನ್ನು ಕಲಿ್ಪಸಿವ�. 
2016ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಿೊಂದ 2021ರ ಮಾಚ್್ಷ ವರ�ಗ� 4 ಟಿ್ರಲಿಯನ್ 
ವಹವಾಟ್ ಈ ಆಪ್ ಮ್ಲಕ ನಡ�ದಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ಗತಿ

2020 ಅಕ�್ಟ್ೇಬರ್ 1ರೊಂದ 
2021 ಮಾಚ್್ಷ 15ರವರ�ಗ� 
ಕ�ೈಗ�್ ೊಂರ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳು

10.09 ಲಕ್ಷ
ತ�್ ರಗಿಕ�್ೊಂಡಿರ್ವ  
ವಯಸಕಾ ಪುರ್ರರ್

51.7 ಲಕ್ಷ
ತ�್ ರಗಿಕ�್ೊಂಡಿರ್ವ  

ವಯಸಕಾ ಮಹಳ�ಯರ್
75.5 ಲಕ್ಷ

ಕೆರೇಟಿ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಜನಸಂಖೆಯೂಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ 1:1400 ತರಬೆೇತಿ 
ಪಡೆದ ವೆೈದಯೂರ ಅನ್ಪಾತದ ಸಾಧನೆಗೆ ಕ್ಮ 

ಆರೆರೇಗಯೂ ಮರಲಸೌಕಯ್ಷಕೆ್ ಕಾಯಕಲ್ಪ 

ವಶವಾ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಸೊಂಸ�್ಥಯ ಮಾನದೊಂರದೊಂತ�, ಪ್ರತಿ 

1000 ಜನರಗ� ಒಬ್ಬ ವ�ೈದಯೂರ್ ಇರಬ�ೇಕ್. ಭಾರತ 

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಅನ್ಪಾತ ಸಾಧನ�ಯತತಿ ಸಾಗಿದ�. ಆರ್್ಷಕ ಸಮಿೇಕ್�ಯ 

ರೇತಯೂ, ದ�ೇಶದಲಿಲಿ 1456 ಜನರಗ� ಒಬ್ಬ ವ�ೈದಯೂರದಾದಾರ�. ಈ ಅನ್ಪಾತದ 

ಸ್ಧಾರಣ�ಗ� ಕ್ರಮ ಪ್ರಗತಿಯಲಿಲಿದ�.

ಕ�್ೇವಡ್ ಸಾೊಂಕಾ್ರಮಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ಲಗಳ ನರ್ವ�ಯ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು 
ಸೃರ್ಟ್ಸಲ್ ನಮ್ಮ ದೃಢತ�ಯನ್ನು ಪರೇಕ್ಷಿಸಿತ್. ಇದನ್ನು 
ಗಮನದಲಿಲಿಟ್ಟ್ಕ�್ೊಂರ್ ಪಾ್ರರಮಿಕ, ದಿವಾತಿೇಯ ಮತ್ತಿ ತೃತಿೇಯ ಹೊಂತದ 

ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಸ�ೇವ�ಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಉದ�ದಾೇಶದಿೊಂದ ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ್ ಸವಾಸ್ಥ 
ಭಾರತ, ಯೇಜನ�ಯನ್ನು 64,180 ಕ�್ೇಟಿ ವ�ಚ್ಚದಲಿಲಿ ದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಘಟಕಗಳ ಸಾ್ಥಪನ�ಗಳು 3,382 ವಭಾಗಗಳಲಿಲಿ ಪಾ್ರರೊಂಭವಾದವು. 
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಡಿಜಟಲ್ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ 
ಯೇಜನ�ಯಡಿ 6 ರಾಜಯೂಗಳಲಿಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 12 ಲಕ್ಷ ಜನರಗ� ಡಿಜಟಲ್ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಗ್ರ್ತ್ 
ಸೊಂಖ�ಯೂಗಳನ್ನು ನಿೇರಲಾಯಿತ್. 
ಇದನ್ನು ಶಿೇಘ್ರವ�ೇ ಇತರ ರಾಜಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಆರೊಂಭಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 2021-22ನ�ೇ ಸಾಲಿನಲಿಲಿ 
23,123 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳ ಹ�್ ಸ ಯೇಜನ�ಗ�- “ಇೊಂಡಿಯಾ ಕ�್ೇವಡ್ -19 ತ್ತ್್ಷ ಸ್ಪೊಂದನ� 
ಮತ್ತಿ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ವಯೂವಸ�್ಥ ಸಿದಧಿತ� ಪಾಯೂಕ�ೇಜ್ - ಹೊಂತ 2” ಅನ್ನು ಅನ್ಮೊೇದಿಸಲಾಗಿದ�. ಸ್ಕತಿ 
ಫಲಶ್್ರತಿಗ� ಒತ್ತಿ ನಿೇಡಿ, ಮಕಕಾಳ ಆರ�ೈಕ� ಸ�ೇರದೊಂತ� ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ವುದ್ ಯೇಜನ�ಯ ಉದ�ದಾೇಶವಾಗಿದ�. ಆರೊಂಭಿಕ ತಡ�ಗಟ್ಟ್ವಕ�, ಪತ�ತಿ 
ಮತ್ತಿ ನಿವ್ಷಹಣ�ಯ ಗ್ರಯೊಂದಿಗ� ತವಾರತ ಸ್ಪೊಂದನ�ಗಾಗಿ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ವಯೂವಸ�್ಥಯ 
ಸನನುದಧಿತ�ಯನ್ನು ವ�ೇಗಗ�್ ಳಿಸಲ್ ಸಹ ಇದ್ ಉದ�ದಾೇಶಿಸಿದ�.

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಸಂಕಲ್ಪ 5 ಕಿ.ಮಿೇ. ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ತಿಯೊಬ್ ನಾಗರಿಕರಿಗರ 
ಬಾಯೂಂಕಿಂಗ್ ಸೆೇವಾ ಸೌಲರಯೂ

ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಬೊಂದ್ 70 ವರ್ಷ ಕಳ�ದಿದದಾರ್ 
ದ�ೇಶದ ಲಕ್ಾೊಂತರ ಜನರ್ ಬಾಯೂೊಂಕೊಂಗ್, ವಮ್, 

ಸಾಲ ಮತ್ತಿ ಪಿೊಂಚಣಿಯೊಂತಹ ಹಣಕಾಸ್ ಸೌಲಭಯೂಗಳಿೊಂದ 
ವೊಂಚಿತರಾಗಿದಾದಾರ�. ಹೇಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ವಯಸಕಾರಗ್ 
ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಜನ್ ಧನ್ ಯೇಜನ�ಯಡಿಯಲಿಲಿ 
ಬಾಯೂೊಂರ್ ಖಾತ� ತ�ರ�ಯಲ್ ಪ�್ರೇರ�ೇಪಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�, ಮನ� 
ಬಾಗಿಲಲ�ಲಿೇ ಬಾಯೂೊಂಕೊಂಗ್ ಮ್ಲಕ ಮನ�ಯ ಸಮಿೇಪದಲ�ಲಿೇ 
ಸೌಲಭಯೂ ಪಡ�ದ್ಕ�್ಳಳುಲ್ ಭಾರತಿೇಯ ಅೊಂಚ�ಯ ಪಾವತಿ 
ಬಾಯೂೊಂರ್ ಸೌಲಭಯೂ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಈಗ ನಿಯಮಿತ 
ಬಾಯೂೊಂಕೊಂಗ್ ವಹವಾಟ್ಗಳನ್ನು ಮನ�ಯ ಸಮಿೇಪದಿೊಂದಲ�ೇ 
ಅನ್ಕ್ಲಕರವಾಗಿ ಮಾರಬಹ್ದ್. ಇದಕಾಕಾಗಿ ನಗರ 
ಮತ್ತಿ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 36 ಸಾವರ 
ಪ್ರವ�ೇಶ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ 
ಸ್ಮಾರ್ 3 ಲಕ್ಷ ಅೊಂಚ�ಯವರ್ ಮನ� ಬಾಗಿಲಲಿಲಿ ಬಾಯೂೊಂಕೊಂಗ್ 
ಸ�ೇವ�ಗಳನ್ನು ತಲ್ಪಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾರ್ತಿತಿದಾದಾರ�.

ಪ್ಗತಿ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
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ವಶವಾ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಸೊಂಸ�್ಥಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಶವಾದ 
ಶ�ೇಕರ 90ರರ್ಟ್ ಮಕಕಾಳು ವರಪೂರತ ಗಾಳಿಯನ್ನು 

ವಧಿ ಇಲಲಿದ� ಸ�ೇವಸ್ವೊಂತಾಗಿದ�. 5 ವರ್ಷಗಳ ಶ್ದಧಿ ಗಾಳಿ ಕ್ರತ 
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನ್ನು ಆರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದಾ, ಅದರಡಿಯಲಿಲಿ 
ವರಪೂರತ ಕಣಗಳಾದ ಪಿಎೊಂ2.5 ಮತ್ತಿ ಗಾಳಿಯಲಿಲಿರ್ವ ಪಿಎೊಂ 10 
ಅನ್ನು 122 ಪ್ರಮ್ಖ ನಗರಗಳಲಿಲಿ 2024ರ ಹ�್ ತಿತಿಗ� ಅನ್ಕ್ರಮವಾಗಿ 
ಶ�ೇ.20 ರೊಂದ 30ರರ್ಟ್ ತಗಿಗೆಸಲಾಗ್ವುದ್. ವಾಯ್ ಮಾಲಿನಯೂವನ್ನು 
ಗಮನದಲಿಲಿಟ್ಟ್ಕ�್ೊಂರ್, ಬಿಎಸ್ 4 ನಿಯಮಗಳ ಬಳಿಕ 
ಅೊಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಇೊಂಧನ ಆಧಾರತ ಮಾನದೊಂರಗಳ ಆಧಾರದಲಿಲಿ 
ನ�ೇರವಾಗಿ ಬಿ.ಎಸ್. 6 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ದ�ೇಶದಲಿಲಿ ತರಲಾಗಿದ�. 
ಇದ್ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲಿನಯೂವನ್ನು ಶ�ೇ.70ರವರ�ಗ� ತಗಿಗೆಸ್ತತಿದ�.

ಸಕಾ್ಷರದ ಉತತಿಮ ಆರಳಿತ ಉಪಕ್ರಮಕ�ಕಾ 

ಡಿಜಟಲ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ ಚ�ೈತನಯೂ ನಿೇಡಿದ�. 

ಸ್ಗಮ ಜೇವನವನ್ನು ಗಮನದಲಿಲಿಟ್ಟ್ಕ�್ೊಂರ್ ಸಕಾ್ಷರ, ಡಿಜಟಲ್ 

ಇೊಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಮ್ರ್ ಕ್�ೇತ್ರಗಳ ಮ್ೇಲ� ಗಮನ ಹರಸಿದ�. 

ಮೊದಲನ�ಯದ್ – ಡಿಜಟಲ್ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ, ಎರರನ�ಯದ್ – 

ಡಿಜಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತ� ಮತ್ತಿ ಮ್ರನ�ಯದ್ – ಸ�ೇವ�ಗಳ ಡಿಜಟಲ್ 

ಪೂರ�ೈಕ�. ವವಧ ಸ�ೇವ�ಗಳನ್ನು ಪಾರದಶ್ಷಕ, ಹ�್ ಣ�ಗಾರಕ� ಮತ್ತಿ 

ಕ�ೈಗ�ಟಕ್ವೊಂತ� ಮಾರಲಾಗಿದ�. ಭಿೇಮ್ ಆಪ್, ಉಮೊಂಗ್, ಭಾರತ್ 

ನ�ಟ್, ಡಿಜಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತ� ಅಭಿಯಾನ, ಡಿಜ ಲಾಕರ್, ಡಿಜ ಸ�ೇವರ್, 

ಅರವಾ ಮ್ೈಗೌ ಡಿಜಟಲ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮ್ೊಂಚ್ಣಿಯಲಿಲಿವ�. ಈಗ 

ಪಿೊಂಚಣಿದಾರರ್ ಪಿೊಂಚಣಿ ಕಚ�ೇರಗ� ಹ�್ ೇಗದ� ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲಿಲಿ 

ಜೇವತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡ�ಯಬಹ್ದಾಗಿದ�. ಮ್ರ್ವರ� ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ 

ಅಧಿಕ ಸಾಮಾನಯೂ ಸ�ೇವಾ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳು ಆಧಾರ್ ಮತ್ತಿ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ 

ಬಾಯೂೊಂಕೊಂಗ್ ಸ�ೇವ� ಒದಗಿಸ್ತಿತಿವ�.

ವಾಯ್ ಮಾಲ್ನಯೂ ತಗಿಗೆಸ್ವ ನಿಟಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಮ ಸಕಾ್ಷರಿ ಪ್ಕಿ್ಯಯ ಸಂಪೂಣ್ಷ ಡಿಜಟಲ್ೇಕರಣ

20%

30%2025ರ ಹೆರತಿ್ತಗೆ ಎಥನಾಲ್ 
ಅನ್ನು ಪೆಟೆರ್ೇಲ್ ನಲ್ಲಿ 

ಮಿಶ್ಣ ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್.

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಬ್ಷನ್ 
ಮಾನಾಕೆ್ಸೈಡ್  

ಹೆರರಸರಸ್ವಿಕೆಯನ್ನು 
ತಗಿಗೆಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಫ�ೇಮ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಯೇಜನ�ಯ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಇ-ವಾಹನಗಳನ್ನು 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸಾರಗ�ಯಲಿಲಿ ಉತ�ತಿೇಜಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�.  
ಇ–ವಾಹನ ಖರೇದಿಗ� ವಶ�ೇರ ಸಬಿಸಾಡಿಯನ್ನು ನಿೇರಲಾಗ್ತಿತಿದ�. 
ದ�ಹಲಿ –ಎನ್.ಸಿ.ಆರ್.ನಲಿಲಿ ಮಾಲಿನಯೂ ಪ್ರಸರಣಕ�ಕಾ ಕಠಿಣ 
ದೊಂರನ�ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾರಲಾಗಿದ�.

4.54 ಕೆರೇಟಿಗರ ಹೆಚ್ಚಾ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ್ ಡಿಜಟಲ್ 
ಪ್ಮಾಣಿೇಕರಣ ಸೌಲರಯೂ ಪಡೆದ್ಕೆರಂಡಿದಾದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಡಿಜಟಲ್ 
ಆರ್್ಷಕತೆ 1 ಟಿ್ಲ್ಯನ್ 
ಡಾಲರ್ ಮ್ೈಲ್ಗಲ್ಲಿನತ್ತ 

ಸಾಗಿದೆ.

2039 ಸೆೇವೆಗಳು ಮತ್್ತ 
ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಡಿಜಟಲ್ 
ಸೆೇವೆಗಳು ಉಮಂಗ್ ಆಪ್ 

ನಲ್ಲಿ ಲರಯೂವಿದೆ.

ಈ ದಶಕವು ಡಿಜಟಲ್ ತಂತ್ಜ್ಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮಥಯೂ್ಷವನ್ನು ತ್ಂಬಾ ಹೆಚಿಚಾಸ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಜಾಗತಿಕ 

ಡಿಜಟಲ್ ಆರ್್ಷಕತೆಯಲ್ಲಿ ತನನು ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚಿಚಾಸಲ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ದೆ. ಡಿಜಟಲ್ ಸಬಲ್ೇಕೃತ ಯ್ವಕರ್  

ಈ ದಶಕವನ್ನು ಭಾರತದ ಟೆಕ್ ಏಡ್  ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ್ತರೆ. 

ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ಗತಿ ಪ್ಗತಿ

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್

ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪದೆೇಶದ ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದ 
ಬಲವಧ್ಷನೆ

ಗಗನಯಾನ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಒಬ್ 

ಭಾರತಿೇಯನನ್ನು ಬಾಹಾಯೂಕಾಶಕೆ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

'ಸಹಕಾರದ ಮ್ಲಕ ಸಮೃದಿಧಿ' ಕನಸನ್ನು 

ನನಸ್ ಮಾರಲ್ ಸಕಾ್ಷರ ಪ್ರತ�ಯೂೇಕ 'ಸಹಕಾರ 

ಸಚಿವಾಲಯ'ವನ್ನು ರಚಿಸ್ವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು 

ಕ�ೈಗ�್ ೊಂಡಿತ್.  ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಹಕಾರ ಅೊಂದ�್ ೇಲನವನ್ನು 

ಬಲಪಡಿಸ್ವ ನಿಟಿಟ್ನಲಿಲಿ ಪ್ರತ�ಯೂೇಕ ಆರಳಿತ, ಕಾನ್ನ್ ಮತ್ತಿ ನಿೇತಿ 

ಚೌಕಟ್ಟ್ಗಳನ್ನು ರ್ಪಿಸಿದ�.  ಭಾರತಿೇಯ ಸಹಕಾರ ವಲಯವು 

ವಶವಾದ ಅತಯೂೊಂತ ಹಳ�ಯ ಮತ್ತಿ ದ�್ ರ್ಡದಾಗಿದ�. 

ಭಾರತದ ಪ್ರರಮ ಮಾನವರಹತ ಗಗನಯಾನ 
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸ�ೊಂಬರ್ ನಲಿಲಿ ಕ�ೈಗ�್ ಳುಳುವ 

ನಿರೇಕ್� ಇದ�. ಕ�್ರ�್ ನಾ ಕಾಲದಲಿಲಿ ಸ್ಪಲ್ಪ ವಳೊಂಬವಾಗಿದ�. ಎರರನ�ೇ 
ಮಾನವ ರಹತ ವಾಹಕವನ್ನು 2022-23ರಲಿಲಿ ಕಳುಹಸಲಾಗ್ವುದ್. ಇದರ 
ತರ್ವಾಯ ಮಾನವ ಸಹತ ವಯೂೇಮ ನೌಕ�ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಸ್ವ ಯೇಜನ� 
ಇದ�. ಗಗನಯಾನ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನಾಲವಾರ್ ಭಾರತಿೇಯ 
ವಯೂೇಮ ಯಾನಿ ಅಭಯೂರ್್ಷಗಳಿಗ� ರಷಾಯೂದಲಿಲಿ ಬಾಹಾಯೂಕಾಶ ನೌಕ�ಯ ತರಬ�ೇತಿ 
ನಿೇರಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಇಸ�್ ್ರೇದ ಭಾರ ತ್ಕ ಹ�್ ತ�್ ತಿಯ್ಯೂವ ಜಎಸ್.ಎಲ್.ವ. 
ವಾಹಕ ಎೊಂ.ಕ�. III ನ್ನು ಅಭಿಯಾನಕಾಕಾಗಿ ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗಿದ�.

ಪ್ಗತಿ ಪ್ಗತಿ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಆರ್್ಷಕತೆಯನ್ನು ಆತಮೆನಿರ್ಷರಗೆರಳಿಸಲ್ 
ಕೆೈಗೆರಳುಳುತಿ್ತರ್ವ ಕ್ಮಗಳು

ಭಾರತದ ಆರ್್ಷಕತೆ 3 ಟಿ್ಲ್ಯನ್ ಅಮ್ರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮಟಟ್ವನ್ನು 
ಸಾವಾತಂತ್ಯ ಬಂದ 7 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ತಲ್ಪಿದೆ. 2014ರ ನಂತರ 
ಹಲವು ಸ್ಧಾರಣೆಗಳ ಮರಲಕ ಆರ್್ಷಕತೆಗೆ ಹೆರಸ ಹ್ರ್ಪು 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ್ದಾ, ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತ ಈಗ 2025ರ ಹೆರತಿ್ತಗೆ  
5 ಟಿ್ಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್್ಷಕ ರಾಷಟ್ರವಾಗ್ವತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.

ಈ ಸ್ಚಯೂೊಂಕವನ್ನು ವಶವಾಬಾಯೂೊಂರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ�. 
ಸ್ಗಮ ವಾಣಿಜಯೂ ಶ�್ರೇಣಿೇಕರಣಕಾಕಾಗಿ ಅದ್ 

ಆರ್್ಷಕತ�ಯ ಹಲವು ಮಾನದೊಂರಗಳನ್ನು ಪರಗಣಿಸ್ತತಿದ�. 
ಯಾವುದ�ೇ ರಾರಟ್ರದಲಿಲಿ ವಾಯೂಪಾರ ಆರೊಂಭಿಸ್ವುದ್ ಎರ್ಟ್ ಸ್ಲಭ 
ಅರವಾ ವಾಯೂಪಾರ ಮಾರ್ವಲಿಲಿ ಇರ್ವ ತ�್ ರಕ್ಗಳು ಯಾವುವು 
ಎೊಂಬ ಪ್ರಶ�ನುಗ� ಉತತಿರಸ್ತಾತಿ, ಹ್ಡಿಕ�ದಾರರಗ� ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯ 
ಸಿ್ಥರತ�ಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ಮಾರ್ತತಿದ�. 

ಸ್ಗಮ ವಾಣಿಜಯೂದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಶೆ್ೇಯಾಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟ್ 
ಸ್ಧಾರಿಸ್ವ ಗ್ರಿ

ಕೆಎಂ. ಜೆರೇಸೆ ತಿ್ಶೂರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಿಂಡಿ 

ಘಟಕ ನಡೆಸ್ತಾ್ತರೆ. ಭಾರತಿೇಯ ಆಹಾರ 

ಸ್ರಕ್ಷತೆ ಮತ್್ತ ಗ್ಣಮಟಟ್ ಪಾ್ಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 

ನೆರೇಂದಾಯಿಸ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲ್ 

ಅವರಿಗೆ ತಾಂತಿ್ಕ ತೆರಡಕ್ ಎದ್ರಾಗಿತ್್ತ. 

ಹಲವು ಪ್ಯತನುಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಅವರಿಗೆ 

ನೆರೇಂದಾಯಿಸಲ್ ಆಗಿದಿದಾದಾಗ, ಅವರ್ 

ಚಾಂಪಿಯನ್್ಸ ಪೇಟ್ಷಲ್ ನಲ್ಲಿ ದರರ್ 

ದಾಖಲ್ಸ್ದರ್. 24 ಗಂಟೆಗಳೊೆಳಗೆ  

ತಿ್ಶೂರ್ ನ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ತಂಡ ಎಫ್.

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ.ಐ.ಯನ್ನು ಸಂಪಕಿ್ಷಸ್ ಸಮಸೆಯೂ 

ಪರಿಹರಿಸ್ದರ್.
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ಸ್ಗಮ ವಾಯೂಪಾರ

ಸಕಾ್ಷರ ಸ್ಗಮ 
ವಾಯೂಪಾರ ಸ್ಚಯೂೊಂಕದಲಿಲಿ 
ಭಾರತ ಪ್ರರಮ 
50 ರಾರಟ್ರಗಳ ಪ�ೈಕ 
ಒೊಂದಾಗಿರ್ವುದನ್ನು 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ವ 
ಗ್ರಹ�್ ೊಂದಿದ�. 

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪಜಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದ 
ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚಿಚಾಸ್ವ ಪ್ಯತನು

ಒಟ್ಟ್ ರಫ್ತನ್ನು ದ್ಪಟ್ಟ್ಟ್ ಮಾಡಲ್  
ವಿವಿಧ ಕ್ಮಗಳು

ಒಟ್ಟ್ ಜಡಿಪಿಯಲಿಲಿ ತಯಾರಕಾ ವಲಯದ ಪಾಲ್ 
ಶ�ೇ.30ರರ್ಟ್ದ�. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕ�್ರ�್ ನಾ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ, 

ಜಡಿಪಿಯಲಿಲಿ ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯದ ಪಾಲ್ ತ್ಸ್ ಇಳಿಮ್ಖವಾಯಿತ್. 
ಸಕಾ್ಷರ ಸಾೊಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವವಧ ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಅೊಂದರ�, ಅಗಗೆದ 
ಸಾಲ, ವದ್ಯೂತ್, ನಿೇರನ್ನು ತಯಾರಕಾ ವಲಯಕ�ಕಾ ನಿೇರ್ತತಿದ�. ಆದರ� 
ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಗ�, ಉತಾ್ಪದನ�ಯಲಿಲಿ ಉತತಿಮ ಪ್ರದಶ್ಷನ ತ�್ ೇರ್ವ 
13 ವಲಯದ ಕ�ೈಗಾರಕ�ಗಳಿಗ� ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ರ್ರೇತಾಸಾಹಕ ಸೊಂಪಕ್ಷತ 
ಯೇಜನ�ಯನ್ನು ಪರಚಯಿಸಿದ�. 10 ದಶಲಕ್ಷ ಹ�್ ಸ ಉದ�್ ಯೂೇಗ ಸೃರ್ಟ್ಸ್ವ 
500 ಶತಕ�್ೇಟಿ ಡಾಲರ್ ಉತಾ್ಪದನ� ಶಕತಿಗ�್ ಳಿಸಲ್, ಸಕಾ್ಷರ 1.97 
ಲಕ್ಷ ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು ವವಧ ಪಿ.ಎಲ್.ಐ. ಯೇಜನ�ಗಳಲಿಲಿ ಮ್ೊಂದಿನ 
ಐದ್ ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ವ�ಚ್ಚ ಮಾರ್ವ ಗ್ರ ಹ�್ ೊಂದಿದ�. ಅಷ�ಟ್ೇ ಅಲಲಿದ�, ಈ 
ವರ್ಷದ ಬಜ�ಟ್ ನೊಂತರ ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರಯವರ್ ಬಾಧಯೂಸ್ಥರ�್ ೊಂದಿಗ� 
ನ�ೇರ ಸೊಂವಾದ ನಡ�ಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾವಾವಲೊಂಬನ�ಯ 
ಹಾದಿಗ� ತರಲ್ ಹ�್ ಸ ಸೊಂಪ್ರದಾಯದ ಆರೊಂಭಿಸಿದಾದಾರ�.

ಸಾವಾವಲೊಂಬಿ ಭಾರತದ ಮ್ಲನ�ಲ� ಆಮದನ್ನು 
ತಗಿಗೆಸಿ, ರಫ್ತಿ ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವುದಾಗಿದ�. ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ 

ಈ ನಿಟಿಟ್ನಲಿಲಿ ನಿರೊಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿತಿದ�. ಈಗ ಜಗತ್ತಿ 
ವಶಾವಾಸಾಹ್ಷ ಮತ್ತಿ ನೊಂಬಿಕ�ಯ ಪಾಲ್ದಾರನಿಗಾಗಿ ಭಾರತದತತಿ 
ನ�್ ೇರ್ತಿತಿದ�. ವಾಣಿಜಯೂ ಮತ್ತಿ ಕ�ೈಗಾರಕ� ಸಚಿವಾಲಯದ 
ಅೊಂಕ ಅೊಂಶಗಳು ಈ ಅೊಂಶವನ್ನು ಸ್ಪರಟ್ಪಡಿಸ್ತತಿವ�. ದ�ೇಶದ 
ರಫ್ತಿ ಕ�್ರ�್ ನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2020-21ರಲಿಲಿ 290 ಶತಕ�್ೇಟಿ 
ಡಾಲರ್ ಆಗಿತ್ತಿ. ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ 2021-22ಕ�ಕಾ 400 ಶತಕ�್ೇಟಿ 
ಡಾಲರ್ ರಫ್ತಿ ಹ�ಚ್ಚಳದ ಮಹತಾವಾಕಾೊಂಕ್� ಗ್ರ ಹಾಕಕ�್ೊಂಡಿದ�.  
2022-23ರಲಿಲಿ ಭಾರತ ರಫತಿನ್ನು 500 ಶತಕ�್ೇಟಿ ಡಾಲರ್ ಗ� 
ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ ಬಯಸ್ತತಿದ�. 2021-22ರ ಪ್ರರಮ ತ�ರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ 
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ�ಲಿೇ ಹೊಂದ�ೊಂದ್ ಕಾಣದರ್ಟ್ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಅೊಂದರ� 
95 ಶತಕ�್ೇಟಿ ಅಮ್ರಕನ್ ಡಾಲರ್ ರಫ್ತಿ ಮಾರಲಾಗಿದ�.

ಪ್ಗತಿ ಪ್ಗತಿ
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ವಾಯೂಪಾರಗಳ ಪಾಲ�್ ಗೆಳುಳುವಕ�ಯ ಮ್ಲಕ 
ಅವರ ಕಲಾಯೂಣವನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಲ್ 

ಪ್ರಯತಿನುಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲಿಲಿಟ್ಟ್ಕ�್ೊಂರ್, 
ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ 
ವಾಯೂಪಾರಗಳ ಮೊಂರಳಿ ರಚನ� ಉಪಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�್ ೊಂರರ್. 
ಇದಕಾಕಾಗಿ ಜ್ಲ�ೈ 2019 ರಲಿಲಿ ಅಧಿಸ್ಚನ� ಹ�್ ರಡಿಸಲಾಯಿತ್. 
ವಾಯೂಪಾರಗಳು ಮತ್ತಿ ಅವರ ಉದ�್ ಯೂೇಗಿಗಳ ಕಲಾಯೂಣಕಾಕಾಗಿ 
ನಿೇತಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸ್ವುದ್ ಮೊಂರಳಿಯ 
ಉದ�ದಾೇಶವಾಗಿದ�. 
ಚಿಲಲಿರ� ವಲಯವು 2030ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 25 ದಶಲಕ್ಷ ಹ�್ ಸ 
ಉದ�್ ಯೂೇಗಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಟ್ಸ್ವ ನಿರೇಕ್�ಯಿದ�. ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು 
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಚಿಲಲಿರ� ವಾಯೂಪಾರ ನಿೇತಿಯನ್ನು ರ್ಪಿಸ್ವ 
ಪ್ರಕ್ರಯಯಲಿಲಿದ್ದಾ, ಇದ್ ಚಿಲಲಿರ� ವಾಯೂಪಾರಕ�ಕಾ ಅನ್ಕ್ಲಕರ 
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃರ್ಟ್ಸ್ವುದಲಲಿದ�, ವಲಯದ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� 
ಅಡಿ್ಡಯಾಗ್ವ ನಿೇತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಗಮಗ�್ ಳಿಸ್ತತಿದ�.

ಒೊಂದ್ ಕಾಲದಲಿಲಿ ಸಾೊಂಸಿ್ಥಕ ತ�ರಗ� ದರವು ಭಾರತದಲಿಲಿ 
ಅತಯೂಧಿಕವಾಗಿತ್ತಿ. ಈ ಮೊದಲ್, ದ�ೇಶಿೇಯ ಕೊಂಪನಿಗಳು ಶ�ೇ.30ರರ್ಟ್ 
ಸಾೊಂಸಿ್ಥಕ ತ�ರಗ�ಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತಿ. ಇದಲಲಿದ�, ಅವರ್ 
ಹ�ಚ್್ಚವರ ತ�ರಗ�ಯನ್ನು ಪ್ರತ�ಯೂೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತಿ. ಈಗ 
ಅದನ್ನು ಶ�ೇ.22ಕ�ಕಾ ಇಳಿಸಲಾಗಿದ�. ಈಗ ಅವರ್ ಪರಣಾಮಕಾರ 
ದರ, ಹ�ಚ್್ಚವರ ತ�ರಗ� ಮತ್ತಿ ಉಪಕರ ಒಳಗ�್ ೊಂರ ಶ�ೇಕಡಾ 
25.17 ರರ್ಟ್ ಸಾೊಂಸಿ್ಥಕ ತ�ರಗ�ಯನ್ನು ಪಾವತಿಸ್ತಿತಿದಾದಾರ�. ಇದರೊಂದ 
ನ�ೇರವಾಗಿ ವಯೂವಹಾರಕ�ಕಾ ಪ್ರಯೇಜನವಾಗಲಿದ�. ಇದರೊಂದ ಹ�್ ಸ 
ಉದ�್ ಯೂೇಗಾವಕಾಶಗಳೊ ಸೃರ್ಟ್ಯಾಗ್ತಿತಿವ�. 
ಜಎಸಿಟ್ಯನ್ನು ನಮಯೂಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ವಾಯೂಪಾರಗಳಿಗ� ಪರಹಾರ 
ಒದಗಿಸಲ್ ಹಲವಾರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�್ ಳಳುಲಾಗಿದ�. 
ಇಲಿಲಿಯವರ�ಗ� ಜಎಸಿಟ್ ಸಮಿತಿಯ್ 44 ಸಭ�ಗಳನ್ನು ನಡ�ಸಿದ�. ಈ 
ಹೊಂದ� ಶ�ೇ.14.4ಇದದಾ ಸರಾಸರ ತ�ರಗ� ದರವು ಈಗ ಶ�ೇ.11ಕ�ಕಾ ಇಳಿದಿದ�. 
ರಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನಿೇರ್ವ ಮ್ಲಕ ತ�ರಗ� ಸೊಂಗ್ರಹಗಳು ಹ�ಚಿ್ಚವ�. 
ಕ�್ರ�್ ನಾ ಕಾಲದ ನರ್ವ�ಯ್, ಅಕ�್ಟ್ೇಬರ್ 2020 ರೊಂದ ಮ್ೇ 
2021 ರವರ�ಗ�, ಜಎಸಿಟ್ ಸೊಂಗ್ರಹವು ಸತತ 8 ತಿೊಂಗಳುಗಳಿೊಂದ 1 ಲಕ್ಷ 
ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಿೊಂತಲ್ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�.

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಾಯೂಪಾರಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಸಾಥಿಪನೆ ಮತ್್ತ ಹೆರಸ 
ಚಿಲಲಿರೆ ನಿೇತಿಯನ್ನು ಪ್ಕಟಿಸಲಾಗ್ವುದ್

ಕಡಿಮ್ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ಹ ಹಾಗ್  
ತೆರಿಗೆ ಪಾಲೆರಗೆಳುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚಿಚಾಸ್ವುದ್

ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ಗತಿ

ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯದಾಗೆ 
ತಿದ್ದಾಪಡಿ ಮಾಡ್ವ ಮರಲಕ, 

ನಾಯೂಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾವೆಗಳ ಸಂಖೆಯೂಯನ್ನು ಕಡಿಮ್ ಮಾಡ್ವ ಮತ್್ತ 
ವಯೂವಹಾರಕೆ್ ಅನ್ಕರಲ ಮಾಡಿಕೆರಡ್ವ ಉದೆದಾೇಶದಿಂದ ಸಕಾ್ಷರವು 
ಸಣ್ಣ ಪ್ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡವಿಧಿಸಲ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆರಟಿಟ್ದೆ.

2020ರ ಮಾಚ್್ಷ ನಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ 
ಅವರ ಅಧಯೂಕ್ಷತ�ಯಲಿಲಿ ನಡ�ದ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸೊಂಪುಟ ಸಭ�, 

ಉದಯೂಮವನ್ನು ಸ್ಗಮಗ�್ ಳಿಸಲ್ ಮತ್ತಿ ವವಧ ರೇತಿಯ ಅಪರಾಧಿಕ 
ಕ್ರಮಗಳಿೊಂದ ಉದಯೂಮಿಗಳಿಗ� ಪರಹಾರ ಒದಗಿಸಲ್ ಕೊಂಪನಿಗಳ ತಿದ್ದಾಪಡಿ 
ಮಸ್ದ� 2020ಕ�ಕಾ ಅನ್ಮೊೇದನ� ನಿೇಡಿತ್. 2020ರ ಸ�ಪ�ಟ್ೊಂಬರ್ ನಲಿಲಿ 
ಸೊಂಸತ್ತಿ ಈ ಮಸ್ದ� ಅೊಂಗಿೇಕರಸಿದ ನೊಂತರ ರಾರಟ್ರಪತಿಯವರ್ ಅದಕ�ಕಾ 
ತಮ್ಮ ಅನ್ಮೊೇದನ� ನಿೇಡಿದಾದಾರ�. ಈ ಮಸ್ದ�ಯಲಿಲಿ, ಕೊಂಪನಿಗಳ ಕಾಯದಾ, 
2013ರ ಸ�ಕ್ಷನ್ 65ಕ�ಕಾ ತಿದ್ದಾಪಡಿ ಮಾರ್ವ ಮ್ಲಕ, ಉದಯೂಮಿಗಳು 
ವಯೂವಹಾರದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ರೇತಿಯ ತ�್ ೊಂದರ�ಗಳನ್ನು 
ಎದ್ರಸದೊಂತ� 72 ರೇತಿಯ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನ್ನು ತರಬ�ೇಕಾಗಿದ�.

ಪ್ಗತಿ
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ಎಲಲಿರನರನು 
ಒಳಗೆರಂಡ ವೃದಿಧಿ

ದಶಕಗಳ ನಿರಾಸಕತಿ ಮತ್ತಿ ನಿಲ್ಷಕ್ಷ್ಯದ ನೊಂತರ, ದ�ೇಶವು ಈಗ ಸಮಗ್ರ 

ಚಿೊಂತನ�ಯೊಂದಿಗ� ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಪರದಲಿಲಿದ�. ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗ� ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ 

ಮಾರ್ತಿತಿರ್ವ ‘ಎಲಲಿರ�್ ೊಂದಿಗ� ಎಲಲಿರ ವಕಾಸ, ಎಲಲಿರ ವಶಾವಾಸ’ ಎೊಂಬ್ದ್ ಹ�್ ಸ 

ಮೊಂತ್ರವಾಗಿದ�. ಅದರ ಯಶಸಿಸಾನ ನೊಂತರ, ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ 

‘ನವ ಭಾರತ, ಶ�್ರೇರ್ಠ ಭಾರತ’ ಗ್ರಯನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿರ್ವ ಹ�್ ಸ ಮಾಗ್ಷಸ್ಚಿಯನ್ನು 

ರ್ಪಿಸಿದಾದಾರ�. ಬರವರ ಸಮಸ�ಯೂಗಳನ್ನು ಕಾ್ರೊಂತಿಕಾರ ಕ್ರಮಗಳ ಮ್ಲಕ ಪರಹರಸಲ್ 

ಸಕಾ್ಷರ ಹಲವಾರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�್ ಳುಳುತಿತಿದ�. ಯ್ವಕರಗಾಗಿ ನವೇದಯೂಮ 

ಮತ್ತಿ ಮ್ದಾ್ರದೊಂತಹ ಯೇಜನ�ಗಳಿದದಾರ� ಮ್ೇರ್ ಇನ್ ಇೊಂಡಿಯಾ, ಮ್ೇರ್ 

ಫಾರ್ ದಿ ವಲ್್ಡ್ಷ ಭಾರತದ ಆಕಾೊಂಕ್�ಗಳನ್ನು ರ್ಪಿಸ್ತಿತಿದ�. ಅದ�ೇ ರೇತಿ 

ಸ್ಥಳಿೇಯತ�ಗ� ಧ್ವನಿಯಾಗ್ವ ಮ್ಲಕ ಸಾವಾವಲೊಂಬಿಯಾಗ್ವುದ್ 

ಸಕಾ್ಷರದ ನಿೇತಿಯ ಮ್ಲಾಧಾರವಾಗಿದ�. ವೊಂಚಿತ ವಗ್ಷ 

ತಲ್ಪುವ ಸಮಗ್ರ ವಧಾನವು ತ್ೊಂಬಾ ಉತ�ತಿೇಜನಕಾರ 

ಫಲಿತಾೊಂಶಗಳನ್ನು ನಿೇರ್ತಿತಿದ�.

ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಸೌಲಭಯೂಗಳು ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಲಭಯೂವಲಲಿದ, 
ಆರ್್ಷಕವಾಗಿ ಹೊಂದ್ಳಿದ ಮತ್ತಿ ದ್ರದ 

ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ ಮಕಕಾಳಿಗ್ ಲಸಿಕ� ನಿೇಡಿಕ� ಯೇಜನ� 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ ತರಲ್ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಒೊಂದ್ ಪ್ರಯತನು ಕ�ೈಗ�್ ೊಂಡಿದ�. 
ಈಗ 12 ರ�್ ೇಗಗಳಿೊಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ನಿೇರಲಾಗ್ತಿತಿದ�.

ವಶ�ೇರಚ�ೇತನರಗ� ಆರಾಮದಾಯಕ 
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಸ್ಗಮಯೂ ಭಾರತ 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಕಟಟ್ರಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳಿಗ� ವಶ�ೇರಚ�ೇತನರ್ ಸ್ಗಮವಾಗಿ ತಲ್ಪುವೊಂತ� ಮಾರ್ವ 
ಉದ�ದಾೇಶದಿೊಂದ 1152 ಕಟಟ್ರಗಳಿಗ�, ಸ್ಮಾರ್ 450 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು 
ಮಿೇಸಲಿರಲಾಗಿದ�. 35 ಅೊಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ತಿ 55 ದ�ೇಶಿೇಯ ವಮಾನ 
ನಿಲಾದಾಣಗಳನ್ನು ವಕಲಾೊಂಗ ಚ�ೇತನರಗ� ಸ್ಗಮಯೂಗ�್ ಳಿಸಲಾಗಿದ�.

ಎಲಾಲಿ ಮಕ್ಳಿಗರ ಸಂಪೂಣ್ಷ ಲಸ್ಕೆ
ವಿಕಲಾಂಗ ಚೆೇತನರಿಗೆ ಎಲಾಲಿ ಸಕಾ್ಷರಿ 
ಕಟಟ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಗಮ ಸಂಚಾರದ ಸೌಲರಯೂ

3.70 50,000
ಕ�್ೇಟಿ ಮಕಕಾಳು ಮತ್ತಿ 
92 ಲಕ್ಷ ಗಭಿ್ಷಣಿಯರಗ� 

36 ರಾಜಯೂ/ಕ�ೇೊಂದಾ್ರರಳಿತ 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ 690 ಜಲ�ಲಿಗಳಲಿಲಿ 

ಲಸಿಕ� ಹಾಕಲಾಗಿದ�.

ಮಕ್ಳ ಜೇವವನ್ನು ದೆೇಶಾದಯೂಂತ 
ದೆೇಶಿೇಯ ನರಯೂಮೇಕಾಕಲ್ ಲಸ್ಕೆ 

ಹಾಕ್ವ ಮರಲಕ ಉಳಿಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. 
ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ವ 
ಪ್ಕಟಣೆಯನ್ನು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ 

ಮಾಡಲಾಗಿತ್್ತ.

709 ರೆೈಲ್ 

ನಿಲಾದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಲಾ್ಪವಧಿ 

ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು ಮತ್್ತ 

603 ನಿಲಾದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 

ದಿೇಘ್ಷಕಾಲ್ೇನ 

ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು 

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಗಮಯೂ ಬೆರೇಗಿಗಳು 

ಭಾರತಿೇಯ ರೆೈಲೆವಾಯಲ್ಲಿ 

ಲರಯೂವಿದೆ, ಮ್ಂದಿನ 

ಮರರ್ ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಇನರನು 498 ಬೆರೇಗಿಗಳನ್ನು 

ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಎಸ್ಲೆೇಟರ್ 

ಗಳನ್ನು 250 ರೆೈಲೆವಾ 

ನಿಲಾದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್್ತ 

521 ಲ್ಫ್ಟ್ ಗಳನ್ನು 

226 ನಿಲಾದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

3400 705

ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ಗತಿ ಪ್ಗತಿ

ಪ್ತಿ ವಷ್ಷ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ

62 63
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n ಹ�ರಗ� ರಜ�, ಭವರಯೂ ನಿಧಿ, ಅೊಂಗವ�ೈಕಲಯೂ ಪರಹಾರ, ಆರ�್ ೇಗಯೂ 
ವಮ್, ಗಾ್ರಚ್ಯೂಯಿಟಿ ಮತ್ತಿ ವೃದಾಧಿಪಯೂ ಭದ್ರತ�ಯೊಂತಹ ಸಾಮಾಜಕ 
ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನ್ನು ಕಾಮಿ್ಷಕರಗ� ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�. 
n ಅಸೊಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾಮಿ್ಷಕರಗ� ಇಎಸ್ಐಸಿ ಮತ್ತಿ 
ಇಪಿಎಫ್.ಒ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು 
n ನಿಗದಿತ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಉದ�್ ಯೂೇಗಿಗಳಿಗ� ಗಾ್ರಚ್ಯೂಯಿಟಿ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು 
n ಆರಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾಯ್ಷವಧಾನಗಳ ವಳೊಂಬವನ್ನು 
ತ�್ ಡ�ದ್ಹಾಕಲ್ ಸೊಂಸ�್ಥಗಳ ಡಿೇಮ್್ಡ ನ�್ ೇೊಂದಣಿ 
n ಭಾರತದಲಿಲಿ ಕ�ೈಗಾರಕಾ ವವಾದಗಳು ಮತ್ತಿ ಕಾಮಿ್ಷಕ ಸೊಂಘಗಳ 
ನಿಯೊಂತ್ರಣವನ್ನು ನಿವಾರಸಲ್ ಕಾನ್ನ್ಗಳಲಿಲಿ ಬದಲಾವಣ� 
n ಒೊಂದ�್ ಮ್್ಮ ಕ�ಲಸದಿೊಂದ ತ�ಗ�ದರ�, ವ�ಚ್ಚ ಕಡಿತ ಮಾಡಿದರ�, 
ಅರವಾ ಸಾ್ಥಪನ�ಯನ್ನು ಮ್ಚ್್ಚವ ಸೊಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ, ಅಗತಯೂವರ್ವ 
ಸಮ್ಮತಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮ್ರ್ ಪಟಿಟ್ನಿೊಂದ 300ಕ�ಕಾ ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದ� 
n ಸೊಂಸ�್ಥಯಲಿಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾರ್ವ ಉದ�್ ಯೂೇಗಿಗಳ ಸೊಂಖ�ಯೂಯನ್ನು 
ಪರಗಣಿಸದ� ವ�ೇತನ ಸೊಂಹತ�ಯ್ ಎಲಾಲಿ ಸೊಂಸ�್ಥಗಳಿಗ� 
ಅನವಾಯಿಸ್ತತಿದ�. ಇದ್ ಸೊಂಘಟಿತ ಮತ್ತಿ ಅಸೊಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳಲಿಲಿ 
ತ�್ ರಗಿರ್ವ ಎಲಾಲಿ ಉದ�್ ಯೂೇಗಿಗಳಿಗ್ ಅನವಾಯವಾಗ್ತತಿದ�.

ಹಳ�ಯ ಕಾಮಿ್ಷಕ ಕಾನ್ನ್ಗಳಿಗ� ಸ್ಧಾರಣ� 
ತರ್ವ ಮತ್ತಿ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಸ್ಗಮ ವಾಯೂಪಾರವನ್ನು 

ಸ್ಧಾರಸ್ವ ಉದ�ದಾೇಶದಿೊಂದ, ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು 29 ಕ�ೇೊಂದ್ರ 
ಕಾಮಿ್ಷಕ ಕಾನ್ನ್ಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕಾ ಕಾಮಿ್ಷಕ ಸೊಂಹತ�ಗಳಾಗಿ 
ಸೊಂಯೇಜಸಿದ�. ಸಾವಾತೊಂತಾ್ರ್ಯನೊಂತರ 50 ಕ�್ೇಟಿ ಶ್ರಮಿಕರಗ� 
ನಾಯೂಯ ಒದಗಿಸಲ್ ನಾಲ್ಕಾ ಕಾಮಿ್ಷಕ ಸೊಂಹತ�ಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದ�. 
ಕಾಮಿ್ಷಕ ಸೊಂಹತ�ಯ ನಾಲ್ಕಾ ಸತಿೊಂಭಗಳು ಈ ಕ�ಳಗಿನೊಂತಿವ�:

ಬಾಬಾ ಸಾಹೆೇಬ್ ಡಾ. ಭೇಮರಾವ್ ಅಂಬೆೇಡ್ಕರ್ 

ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡಿೇ ಜೇವನವನುನು ಸಮಾಜದ 

ಹಿಂದುಳಿದ ಮತುತಿ ವಂಚಿತ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಲಾಯಾಣಕಾ್ಕಗಿ 

ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದದರು. ಈಗ ಪಂಚತ್ೇರಕಾ ಸಕೊಯಾಕಾಟ್ ಮೊಲಕ ಅವರ 

ಪರಂಪರೆಯನುನು ಪುನಃಸಾಥಿಪಿಸಲು ಪರಿಯತ್ನುಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಈ 

ಕೆಳಗಿನ ಸಥಿಳಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತತಿದೆ:

ಪಂಚತಿೇಥ್ಷ ಸಕರಯೂ್ಷಟ್ ನ  
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ವೆೇಗ

ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾಮಿ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಮ್, 
ಪಿಂಚಣಿ ಇತಾಯೂದಿಗಳ ಜೆರತೆಗೆ 
ಸಾಮಾಜಕ ರದ್ತಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಖಾತಿ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮಹೂದಲ್ಲಿನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ - 2016 ರ ಏಪಿರಿಲ್ 14 ರಂದು 
ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೇದಿ ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೆೇಬ್ ಅವರ 
ಜನ್ಮಸಥಿಳವಾದ ಮಹೊದಲ್ಲಿ ಅವರ 125ನೆೇ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು 
ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ರಿೇತ್ ಮಾಡಿದ ದೆೇಶದ 
ಮದಲ ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ಎನಿಸಿದರು. ಸುಂದರ್ ಲಾಲ್ ಪಟಾವಾ 
ಅವರು ಮಧಯಾಪರಿದೆೇಶದ ಮುಖಯಾಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
1991 ರಲ್ಲಿ ಇದರ ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಗಿತುತಿ. 
ಲಂಡನ್ನಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಭೂಮಿ- ಬಾಬಾ ಸಾಹೆೇಬ್ ಅವರು ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ 
ತಂಗಿದದ ಮನೆಯನುನು ಸಕಾಕಾರ 800 ಕೆೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ಖರಿೇದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮಪಿಕಾತವಾದ ವಸುತಿಸಂಗರಿಹಾಲಯವನುನು 
ನಿಮಿಕಾಸಿದೆ. 
ಚೆೈತ್ಯ ಭೂಮಿ- ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದಿ ಅವರು 
ಮುಂಬೆೈನಲ್ಲಿ ಸಾ್ಮರಕದ ಭೊಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದಾದರೆ. 
ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಾ ಭೂಮಿ- ಬಾಬಾಸಾಹೆೇಬ್ ಅವರು 
ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧಮಕಾವನುನು ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದರು. ಅವರ 
125ನೆೇ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಎ-ದಜೆಕಾಯ 
ಪರಿವಾಸಿ ತಾಣದ ಸಾಥಿನಮಾನವನುನು ನಿೇಡುವ ಮೊಲಕ ತವಾರಿತ 
ಅಭವೃದಿ್ಧಯ ಕಾಯಕಾವನುನು ಪಾರಿರಂಭಸಿದರು. 
ದೆಹಲ್ಯ ಪರಿನ್ವಾವಾಣ ಭೂಮಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೆೇಬ್ ಅವರು 
ನಿಧನರಾದ ದೆಹಲ್ಯ ಆಲ್ೇಪುರ್  ರಸೆತಿಯ 26ನೆೇ ಬಂಗಲೆಯನುನು 
ವಸುತಿಸಂಗರಿಹಾಲಯವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಕಾಸಲಾಗಿದೆ. 192 
ಕೆೊೇಟ್ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 15, ಜನಪಥ್ ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಸಾಹೆೇಬ್ 
ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರಕಾ ಭವಯಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕೆೇಂದರಿವನುನು 
ನಿಮಿಕಾಸಲಾಗಿದೆ.

n ವೆೇತನ ಸಂಹಿತೆ n ಸಾಮಾಜಕ ರದ್ತೆ ಮತ್್ತ ಕಲಾಯೂಣ 
ಸಂಹಿತೆ n ಔದೆರಯೂೇಗಿಕ ಸ್ರಕ್ಷತೆ, ಆರೆರೇಗಯೂ ಮತ್್ತ ಕಾಯ್ಷ 

ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಿತೆ n ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಹಿತೆ

ಸಂಕಲ್ಪ
ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಸಂಕಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪಆರ್ ಬ್ಡಕಟ್ಟ್ ಸಾವಾತಂತ್ಯ ಹೆರೇರಾಟಗಾರರ 
ವಸ್್ತಸಂಗ್ಹಾಲಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಷ

ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್ ಶ್ಮ ಯೊೇಗಿ 
ಮಾನ ಧನ್ ಯೊೇಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ 
ಅಂಗಡಿಯವರ ಸೆೇಪ್ಷಡೆ

ಭಾರತದ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲಿಲಿ ಅನ�ೇಕ 
ಬ್ರಕಟ್ಟ್ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರ್ ಪ್ರಮ್ಖ 

ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದಾದಾರ�. ಅವರ ತಾಯೂಗವನ್ನು ಸ್ಮರಸಿರ್ವ ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ 
ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ್ ಬ್ರಕಟ್ಟ್ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರ 
ವಸ್ತಿಸೊಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಪರಕಲ್ಪನ� ರ್ಪಿಸಿದಾದಾರ�. ದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಇೊಂತಹ 
6 ವಸ್ತಿಸೊಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಬದಲಿಗ� 9 ವಸ್ತಿಸೊಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ 
ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತಿಯಲಿಲಿದ�. ಇವುಗಳಲಿಲಿ ಗ್ಜರಾತಿನ ರಾಜ್ ಪಿಪಾಲಿ, 
ಜಾಖ್ಷೊಂಡ್ ನ ರಾೊಂಚಿ, ಆೊಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ಲೊಂಬಾ ಸಿೊಂಗಿ, ಛತಿತಿೇಸ್ 
ಗಢದ ರಾಯ್ ಪುರ, ಕ�ೇರಳದ ಕ�್ೇಯಿಕ�್ೇಡ್, ಮಧಯೂಪ್ರದ�ೇಶದ 
ಛೊಂದಾವಾರ, ತ�ಲೊಂಗಾಣದ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್, ಮಣಿಪುರದ ಸ�ೇನಾಪತಿ 
ಮತ್ತಿ ಮಿಜ�್ೇರಾೊಂನ ಕ�ಲಿಸಾ ಸ�ೇರವ�.

ವೃದಾಧಿಪಯೂದಲಿಲಿ ಆರ್್ಷಕ ಭದ್ರತ�ಯ ಪ್ರಶ�ನು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ನಾಗರಕರ ಮನದಲ್ಲಿ ಬೊಂದ್ ಹ�್ ೇಗ್ತತಿದ�. ಈ 
ಗ್ರಯೊಂದಿಗ�, ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಶ್ರಮ ಮಾನ್  ಧನ್ 

ಯೇಜನ�ಯನ್ನು ಮಾಚ್್ಷ 2019 ರಲಿಲಿ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. ಇದರಲಿಲಿ, 
ತಿೊಂಗಳಿಗ� ರ್ 15,000 ಕಕಾೊಂತ ಕಡಿಮ್ ಸೊಂಪಾದಿಸ್ವ ಜನರ್ ಕನಿರ್ಠ ಮಾಸಿಕ 
55ರ್. ಪಿ್ರೇಮಿಯೊಂ ಪಾವತಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ 60 ವರ್ಷಗಳ ನೊಂತರ ತಿೊಂಗಳಿಗ� 
ಮಾಸಿಕ ರ್. 3 ಸಾವರ ಪಿೊಂಚಣಿಗ� ಅಹ್ಷರಾಗಿರ್ತಾತಿರ�. ವೃದಾಧಿಪಯೂದಲಿಲಿ 
ಬರವರಗ� ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಆರ್್ಷಕ ನ�ಲ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನೊಂತರ, ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ 
ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ ಸಣಣು ರ�ೈತರ್, ಸಣಣು ವಾಯೂಪಾರಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಸವಾಯೊಂ ಉದ�್ ಯೂೇಗಿಗಳಿಗ� ಅದ�ೇ ಮಾದರಯಲಿಲಿ ಪಿೊಂಚಣಿ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದರ್. ವಾರ್್ಷಕ 1.5 ಕ�್ೇಟಿಗಿೊಂತ ಕಡಿಮ್ ವಹವಾಟ್ ನಡ�ಸ್ವ 
ಸಣಣು ಉದಯೂಮಿಗಳು ಈ ಯೇಜನ�ಯ ಲಾಭ ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್. ಪ್ರಸ್ತಿತ  
44 ಸಾವರಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಜನರ್ ಇದರ ಪ್ರಯೇಜನವನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತಿತಿದಾದಾರ�.

ಪ್ಗತಿ ಪ್ಗತಿ
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ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ

ನವ ಭಾರತದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ೇ ಶಕಿ್ತ
ಆರ್ ವರ್ಷಗಳ ಹೊಂದ�, ಜನವರ 22 ರೊಂದ್, ದ�ೇಶದ ನಾಯಕತವಾವು 
ರಾರಟ್ರದ ಮಹಳ�ಯರನ್ನು ಸಬಲಿೇಕರಣಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಗ್ರ ಹಾಕಕ�್ೊಂಡಿತ್. 
ಈ ಚಿೊಂತನ�ಯೊಂದಿಗ�, ಸವಾತೊಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಗ� 
ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಮಹಳ�ಯರ ಹತದೃರ್ಟ್ಯಿೊಂದ ಹಲವಾರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಕ�ೈಗ�್ ೊಂಡಿದ�, ಇವುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಈ ಹೊಂದ� ಯೇಚಿಸಿಯ್ ಇರಲಿಲಲಿ. ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಚಿವ 
ಸೊಂಪುಟದಲಿಲಿ 11 ಮಹಳ�ಯರ ಸ�ೇಪ್ಷಡ� ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ 
ಅವರ್ ಮಹಳಾ ಶಕತಿಯ ಮ್ೇಲ� ಇಟಿಟ್ರ್ವ ನೊಂಬಿಕ�ಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿೊಂಬಿಸ್ತತಿದ�.

ಹೆಣ್್ಣ ಮಕ್ಳನ್ನು ಉಳಿಸ್, ಹೆಣ್್ಣ ಮಕ್ಳನ್ನು ಓದಿಸ್ ಎಂದ್ ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್ ನಿಮಮೆನ್ನು 
ಬೆೇಡಿಕೆರಳುಳುತಿ್ತದಾದಾರೆ. ಹೆಣ್್ಣಮಕ್ಳನ್ನು ನಿಮಮೆ ಕ್ಟ್ಂಬದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್್ತ ರಾಷಟ್ರದ 

ಗೌರವವೆಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸ್.  ಮಗ ಮತ್್ತ ಮಗಳು ಎರಡ್ ರೆಕೆ್ಗಳಿದದಾಂತೆ, ಅದ್ ಇಲಲಿದೆ  
ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕೆ್ ಏರಲ್ ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ. 

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್

ಸಂಕಲ್ಪ
ತಿ್ವಳಿ ತಲಾಖ್ ವಿರ್ದಧಿ ಕಾನರನ್ 
ರರಪಿಸ್ವ ಮರಲಕ ಮ್ಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ನಾಯೂಯ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ವುದ್

ಸ�ಪ�ಟ್ೊಂಬರ್ 19, 2018ರೊಂದ್ ರಾರಟ್ರಪತಿಗಳ 
ಅನ್ಮೊೇದನ�ಯ ನೊಂತರ, ಕಾನ್ನ್ ಜಾರ 

ಮಾರ್ವ ಮ್ಲಕ ತಿ್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ ಪದಧಿತಿಯನ್ನು ಶಾಶವಾತವಾಗಿ 
ರದ್ದಾಗ�್ ಳಿಸಲಾಯಿತ್. ಈಗ ಪತಿ ತನನು ಹ�ೊಂರತಿಗ� ಮೌಖಿಕ, ಲಿಖಿತ 
ಅರವಾ ಇತರ ಯಾವುದ�ೇ ವಧಾನಗಳ ಮ್ಲಕ ತಿ್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ 
ನಿೇಡಿದರ�, ಅದ್ ಅಪರಾಧದ ವಗ್ಷಕ�ಕಾ ಬರ್ತತಿದ�. ಸೊಂತ್ರಸ�್ಥ ಅರವಾ 
ಆಕ�ಯ ಹತಿತಿರದ ಸೊಂಬೊಂಧಿ ಈ ಕ್ರತೊಂತ� ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬಹ್ದ್. 
ವಾರೊಂಟ್ ಇಲಲಿದ� ತಿ್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ ನಿೇಡಿದ ಆರ�್ ೇಪ ಹ�್ ತಿತಿರ್ವ 
ಗೊಂರನನ್ನು ರಲಿೇಸರ್ ಬೊಂಧಿಸಬಹ್ದ್. ಆರ�್ ೇಪಿಗ� ದೊಂರದ 
ಜ�್ತ�ಗ� ಮ್ರ್ ವರ್ಷಗಳವರ�ಗ� ಜ�ೈಲ್ ಶಿಕ್� ವಧಿಸಬಹ್ದ್. ಅೊಂತಹ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿಲಿ ಆರ�್ ೇಪಿಗಳು ಮಾಯೂಜಸ�ಟ್ರೇಟ್ ನಾಯೂಯಾಲಯದಿೊಂದ 
ಮಾತ್ರ ಜಾಮಿೇನ್ ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್. ಸೊಂತ್ರಸ�್ಥಯ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯನ್ನು 
ಆಲಿಸದ� ಮಾಯೂಜಸ�ಟ್ರೇಟ್ ಆರ�್ ೇಪಿ ಪತಿಗ� ಜಾಮಿೇನ್ ನಿೇರಲ್ 
ಸಾಧಯೂವರ್ವುದಿಲಲಿ. ಅೊಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿಲಿ, ಮಾಯೂಜಸ�ಟ್ರೇಟರ್ ಹ�ೊಂರತಿ 
ಮತ್ತಿ ಮಗ್ವನ ಜೇವನಾೊಂಶದ ವ�ಚ್ಚವನ್ನು ನಿಧ್ಷರಸ್ತಾತಿರ�, ಅದನ್ನು 
ಪತಿ ಭರಸಬ�ೇಕಾಗ್ತತಿದ�.

ಪ್ಗತಿ

37

ಆರ್್ಷಕ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಯ್ಷಪಡೆಯ 
ಪಾಲೆರಗೆಳುಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸ್ವುದ್

ಮೊದಲ ಬಾರಗ� ಮಹಳ�ಯರಗ� ರಾತಿ್ರ 
ಪಾಳಿಯಲಿಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾರಲ್ ಅವಕಾಶ 

ನಿೇರಲಾಗಿದ�. ಸ�ೇನ�ಯ ಮ್ರ್ ವಭಾಗಗಳಲಿಲಿ 
ಮಹಳ�ಯರಗ� ಶಾಶವಾತ ನಿಯೇಜನ� ಅವಕಾಶ 
ನಿೇರಲಾಗಿದ�. ಸಾಟ್್ಯೊಂಡ್ ಅಪ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಯೇಜನ�ಯಡಿ, 
ಮಹಳಾ ಉದಯೂಮಿಗಳಿಗ� ಪ್ರತಿ ಬಾಯೂೊಂರ್ ಶಾಖ�ಯಲಿಲಿ ಕನಿರ್ಠ 
ಒಬ್ಬ ಮಹಳ�ಗ� 10 ಲಕ್ಷದಿೊಂದ 1 ಕ�್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿಗಳವರ�ಗ� 
ಸಾಲವನ್ನು ನಿೇರ್ವ ನಿಯಮ ಮಾರಲಾಗಿದ�. ಪಿ.ಎಸ್.
ಯ್.ಗಳು ತಮ್ಮ ಖರೇದಿಯ ಕನಿರ್ಠ 3 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು 
ಮಹಳಾ ನ�ೇತೃತವಾದ ಎೊಂ.ಎಸ್.ಎೊಂ.ಇ.ಗಳಿೊಂದ 
ಖರೇದಿಸಬ�ೇಕ್ ಎೊಂಬ ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗಿದ�. • ಸಕಾ್ಷರ 
ಇ-ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ ತಾಣ (ಜಇಎೊಂ) ದಲಿಲಿ 32,000ಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಮಹಳಾ ಉದಯೂಮಿಗಳು ನ�್ ೇೊಂದಾಯಿಸಿಕ�್ೊಂಡಿದಾದಾರ�.

ಮ್ದಾ್ ಯೊೇಜನೆ 
ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, 
5೦ ಸಾವರದಿೊಂದ 10 
ಲಕ್ಷ ರ್.ಗಳ ಸಾಲದ 
ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗಿದ�. 
ಈ ಯೇಜನ�ಯ 
ಫಲಾನ್ಭವಗಳಲಿಲಿ ಶ�ೇ.70ರರ್ಟ್ 
ಮಹಳ�ಯರಾಗಿದಾದಾರ�.

26 ಲಕ್ಷಕರ್ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಮಹಳ�ಯರಗ� 
ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ 
ಕೌಶಲ ವಕಾಸ 
ಯೇಜನ�ಯಡಿ 
ತರಬ�ೇತಿ 
ನಿೇರಲಾಗಿದ�

ಸಂಕಲ್ಪ

ಪ್ಗತಿ
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ತಿ್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ ಮ್ಸಿಲಿೊಂ 

ಮಹಳ�ಯರಗ� ದ�್ ರ್ಡ 

ಸಮಸ�ಯೂಯಾಗಿತ್ತಿ. ತಿ್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ 

ನ ಕತಿತಿ ಸದಾ ಮ್ಸಿಲಿೊಂ ಮಹಳ�ಯರ 

ನ�ತಿತಿಯ ಮ್ೇಲ� ತ್ಗಾರ್ತಿತಿರ್ತಿತಿತ್ತಿ. 

ಈ ಕಾನ್ನಿನ ನೊಂತರ ಮಹಳ�ಯರ್ 

ತಾವು ತ್ೊಂಬಾ ಸ್ರಕ್ಷಿತವ�ೊಂದ್ 

ಭಾವಸ್ತಿತಿದಾದಾರ�. ಕಾನ್ನ್ ತೊಂದ 

ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ 

ಅವರಗ� ಧನಯೂವಾದಗಳು. 

- ಸಹಬಿಯಾ, ಹೆೈದರಾಬಾದ್

ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪ್ಯತನು 
ಭಾರತವು ತನನು ಪಾರೊಂಪರಕ ಮತ್ತಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾ್ಮರಕಗಳಿಗ� 
ಪ್ರಸಿದಧಿವಾಗಿದ�. ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶವನ್ನು ಆ ದ�ೇಶದ ಸಾೊಂಸಕೃತಿಕ 
ಮತ್ತಿ ಪುರಾತತವಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಿೊಂದ ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗ್ತತಿದ�. 
ಭಾರತದಲಿಲಿ ವ�ೇದಕಾಲದಿೊಂದ ಇೊಂದಿನವರ�ಗ� ಅನ�ೇಕ ನಗರಗಳು, 
ದ�ೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತಿ ಪುರಾತತವಾ ತಾಣಗಳು ಪತ�ತಿಯಾಗಿವ�, 
ಇದ್ ಅದರ ಭವಯೂ ಭಾರತದ ಗತವ�ೈಭವವನ್ನು ಸ್ಚಿಸ್ತತಿದ�. 
ರಜಪೂತರ ಕಾಲದಿೊಂದ ಭಾರತದ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದವರ�ಗ� ವವಧ 
ಹೊಂತಗಳ ಮ್ಲಕ ಹಾದ್ಹ�್ ೇಗ್ವ ಭಾರತವು, ಅನಾದಿ 
ಕಾಲದಿೊಂದಲ್ ಶಿ್ರೇಮೊಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗತಕಾಲವನ್ನು ತನನುಲಿಲಿ 
ಅರಗಿಸಿಕ�್ೊಂಡಿದ�. ದ�ೇಶದ ಸಾೊಂಸಕೃತಿಕ ಪರೊಂಪರ�ಯನ್ನು 
ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ ಹಲವಾರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಲಾಗಿದ�. 
ದಿೇಘ್ಷಕಾಲದ ನಿರೇಕ್�ಯಾಗಿದದಾ ರಾಮ ಮೊಂದಿರ 
ನಿಮಾ್ಷಣವರಲಿ ಅರವಾ ಸಿಖ್ ಯಾತಿ್ರಕರಗ� ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ಕತಾ್ಷರ್ ಪುರ್ ಕಾರಡಾರ್ ಆರೊಂಭಿಸ್ವುದಾಗಿರಲಿ, ಭಾರತವು 
ತನನು ಪರೊಂಪರ�ಯನ್ನು ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಲ್ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�್ ೊಂಡಿರ್ವುದ್ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದ� ಅವುಗಳಿಗ� ಹ�್ ಸ ರ್ಪ ನಿೇಡಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೆರೇಗಯೂ ಮತ್್ತ 
ಪೌಷ್ಟ್ಕತೆಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಗಮನ

ಕಾನರನ್ಗಳನ್ನು ರರಪಿಸ್ವ ಮರಲಕ 
ರದ್ತೆಯ ಮನೆರೇಸೆಥಿೈಯ್ಷ ತ್ಂಬ್ವುದ್

ಮಹಳ�ಯರ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಸ್ರಕ್ಷತ�ಯನ್ನು 
ಉತ�ತಿೇಜಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ, ಸಾಯೂನಿಟರ ನಾಯೂಪಿಕಾನ್ 

ಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಜನೌರಧಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳ 
ಮ್ಲಕ ಕ�ೇವಲ 1 ರ್.ಗಳಿಗ� ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. 
n ಇೊಂದ್ರಧನ್ಷ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 92 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಮಹಳ�ಯರಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕಲಾಗಿದ�. 
n ದ್ಡಿಯ್ವ ಮಹಳ�ಯರ ಅನ್ಕ್ಲತ�ಯನ್ನು ಗಮನದಲಿಲಿಟ್ಟ್ 
ಕ�್ೊಂರ್, ಹ�ರಗ� ರಜ�ಯನ್ನು 12 ರೊಂದ 26 ವಾರಗಳಿಗ� ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದ�. 
ಪ್ರತಿ ಕಚ�ೇರಯಲಿಲಿ ಶಿಶ್ಧಾಮಗಳನ್ನು ಪರಚಯಿಸಲಾಗಿದ�. 
n 2017 ರೊಂದ ಪೌರ್ಟ್ಕಾೊಂಶ ಅಭಿಯಾನಕಾಕಾಗಿ 7 ಸಾವರ ಕ�್ೇಟಿ 
ರ್ಪಾಯಿಗಳಿಗಿೊಂತ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಮೊತತಿವನ್ನು ನಿೇರಲಾಗಿದ�.

12 ವರ್ಷಕಕಾೊಂತ ಕಡಿಮ್ ವಯಸಿಸಾನ ಬಾಲಕ ಮ್ೇಲ� 
ಅತಾಯೂಚಾರ ಎಸಗಿದರ� ಈಗ ಮರಣದೊಂರನ� 

ವಧಿಸ್ವ ಅವಕಾಶವದ�. ಅತಾಯೂಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಚಾರಣ�ಯನ್ನು 
2 ತಿೊಂಗಳಲಿಲಿ ಪೂಣ್ಷಗ�್ ಳಿಸಲ್ ಕಾನ್ನ್ ಮಾರಲಾಗಿದ�. 
n 	ಮಹಳ�ಯರ ವರ್ದಧಿದ ಅಪರಾಧ ಎಸಗಿದ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ದತಾತಿೊಂಶವನ್ನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಅೊಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಚಾರಣ�ಗ� ವಶ�ೇರ ತವಾರತ 
ನಾಯೂಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದ�. 
n 	ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ 700ಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಒೊಂದ�ಡ�ಯೇ ಎಲಲಿ ಸ�ೇವ� ಸಿಗ್ವ 
ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ಹ�್ ಸ ಟಾಯೂಕಸಾ ನಿೇತಿಯ 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಪ್ರತಿ ಟಾಯೂಕಸಾಯಲಿಲಿ ಜಪಿಎಸ್ ಮತ್ತಿ ಪಾಯೂನಿರ್ ಬಟನ್ 
ಅಳವಡಿಕ� ಕಡಾ್ಡಯಗ�್ ಳಿಸಲಾಗಿದ�.

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಸಂಕಲ್ಪ
ಸವಾದೆೇಶ ದಶ್ಷನ, ಪ್ಸಾದ್ ಮತ್್ತ ಹೃದಯ್ ಯೊೇಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಲಾಲಿ ಯೊೇಜನಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತವಾರಿತವಾಗಿ ಪೂಣ್ಷಗೆರಳಿಸ್ವ 
ಮರಲಕ ಪ್ವಾಸೆರೇದಯೂಮವನ್ನು ಉತೆ್ತೇಜಸ್ವುದ್

ಪ್ಸಾದ್ ಯೊೇಜನೆ: ಪ್ರವಾಸ�್ ೇದಯೂಮ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ತಿೇರ್ಷಯಾತ�್ರ ಪುನಶ�್ಚೇತನ 

ಮತ್ತಿ ಆಧಾಯೂತಿ್ಮಕ, ಪರೊಂಪರ� ಉತ�ತಿೇಜನ (ಪ್ರಸಾದ್) 
ಅಭಿಯಾನವು ಗ್ರ್ತಿಸಲಾದ ಯಾತಾ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಪಾರೊಂಪರಕ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಗ್ರಯನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿದ�.

ಪ್ಗತಿ
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ಸಾೊಂಸಕೃತಿಕ ಮತ್ತಿ ಆಧಾಯೂತಿ್ಮಕ ಪಾ್ರಮ್ಖಯೂದ 
ಜ�್ತ�ಗ�, ಭಾರತದ ಜನಸೊಂಖ�ಯೂಯ ಶ�ೇಕಡಾ 

4೦ರರ್ಟ್ ಜನರ್ ಗೊಂಗಾ ನದಿಯ ಮ್ೇಲ� ಅವಲೊಂಬಿತರಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಗೊಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಪುನಶ�್ಚೇತನಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಮತ್ತಿ ಅದರ 
ಸಾೊಂಸಕೃತಿಕ ಮಹತವಾವನ್ನು ಪುನಃ ಸಾ್ಥಪಿಸ್ವ ಉದ�ದಾೇಶದಿೊಂದ 
ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ ನಮಾಮಿ 
ಗೊಂಗ� ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದರ್. ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ 
ಅನ್ಷಾ್ಠನವು ಆರೊಂಭಿಕ ಹೊಂತದ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳನ್ನು (ತಕ್ಷಣವ�ೇ 
ಜಾರಗ� ತರಬ�ೇಕ್), ಮಧಯೂಮಾವಧಿ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳನ್ನು 
(ಗರ್ವನ 5 ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಜಾರಗ� ತರಬ�ೇಕ್), ಮತ್ತಿ 
ದಿೇಘ್ಷಕಾಲಿೇನ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳನ್ನು (10 ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಜಾರಗ� 
ತರಬ�ೇಕ್) ಒಳಗ�್ ೊಂಡಿದ�.

ಗಂಗಾ ಶ್ದಿಧಿೇಕರಣಕೆ್ ಹಲವು ಕ್ಮಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆರಳಳುಲಾಗಿದೆ

n 	ಗೊಂಗಾ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಉಪನದಿಗಳ ಪುನಶ�್ಚೇತನಕಾಕಾಗಿ 
2೦,೦೦೦ ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳ ಖಾತಿ್ರ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗ� 2014-15 
ರಲಿಲಿ ನಮಾಮಿ ಗೊಂಗ�ಯನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್.

n 	ಗೊಂಗಾ ನದಿಯ ಪುನಶ�್ಚೇತನದ ವ�ಚ್ಚದಲಿಲಿ ಗಮನಾಹ್ಷ 
ಹ�ಚ್ಚಳವಾಗಿದ�. 1986 ಮತ್ತಿ 2014 ರ ನರ್ವ� ಗೊಂಗಾ 
ಸೊಂರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ ಕ�ೇವಲ 4,000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು ಖಚ್್ಷ 
ಮಾರಲಾಗಿದದಾರ�, 2014 ರೊಂದ ಮಾಚ್್ಷ 2021 ರವರ�ಗ� 
10,100 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು ವ�ಚ್ಚ ಮಾರಲಾಗಿದ�

n 	ಒಳಚರೊಂಡಿ ನಿೇರನ ಸೊಂಸಕಾರಣ�ಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಸ್ವುದ್, 
ನದಿಯ ತಿೇರಗಳ ಆಧ್ನಿಕ ನಿಮಾ್ಷಣ, ಶವಸೊಂಸಾಕಾರದ 
ಘಾಟ್ ಗಳ ಪುನರ್ ನಿಮಾ್ಷಣ, ಘಾಟ್ ಗಳಲಿಲಿ ಸವಾಚ್ಛತ�ಯ 
ಖಾತಿ್ರ ಮ್ೊಂತಾದ ವವಧ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳು ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು 
ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ವ�ೇಗವನ್ನು ಪಡ�ದ್ಕ�್ೊಂಡಿವ�. ಅಲಲಿದ�, ಗೊಂಗಾ 
ನದಿಯ ದರದಲಿಲಿ 2300 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳ ವ�ಚ್ಚದಲಿಲಿ ಅರಣಯೂವನ್ನು 
ವಸತಿರಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಗೊಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಕಲ್ರ್ತಗ�್ ಳಿಸ್ವ 
ಕ�ೈಗಾರಕ�ಗಳನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಈಗ ಕ�ೈಗಾರಕಾ ತಾಯೂಜಯೂ 
ನಿೇರ್ ಒಳಚರೊಂಡಿ ಸೊಂಸಕಾರಣಾ ಘಟಕಕ�ಕಾ ತಲ್ಪುತಿತಿದ�.

344 ಯೊೇಜನೆಗಳನ್ನು

29990 ಕೆರೇಟಿ ರರ. ಗಳ ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ ಮಂಜರರ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 147 ಯೊೇಜನೆಗಳು ಪೂಣ್ಷಗೆರಂಡಿದ್ದಾ, 

ಉಳಿದವುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ, ಪ್ರವ�ೇಶ ದಾವಾರಗಳ (ರಸ�ತಿ, ರ�ೈಲ್ ಮತ್ತಿ ಜಲ 
ಸಾರಗ�), ಕ�್ನ�ಯ ತಾಣಗಳ ಸೊಂಪಕ್ಷ, ಮಾಹತಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ, ಎಟಿಎೊಂ/
ಹಣ ವನಿಮಯ ಸೌಲಭಯೂಗಳೊಂತಹ ಮ್ಲಭ್ತ ಪ್ರವಾಸ�್ ೇದಯೂಮ 
ಸೌಲಭಯೂಗಳು ಮತ್ತಿ ನವೇಕರಸಬಹ್ದಾದ ಇೊಂಧನ ಮ್ಲಗಳ 
ಮ್ಲಕ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಪರಸರ ಸ�ನುೇಹ ಸಾರಗ� ಮತ್ತಿ ಬ�ಳಕನ 
ವಧಾನದ ಬಗ�ಗೆ ಸಾಕರ್ಟ್ ಗಮನ ನಿೇರಲಾಗಿದ�. ಅಲಲಿದ�, ನಿಲ್ಗಡ�, 
ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರ್, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸಾನುನಗೃಹ, ನಿರೇಕ್ಷಣಾ 
ಕ�್ಠಡಿಗಳು, ಪ್ರರಮ ಚಿಕತಾಸಾ ಕ�ೇೊಂದ್ರ, ಉಪಹಾರಗೃಹ, ಆಶ್ರಯತಾಣ, 
ದ್ರಸೊಂಪಕ್ಷ ಸೌಲಭಯೂಗಳು, ಇೊಂಟನ�್ಷಟ್ ಸೊಂಪಕ್ಷ ಮ್ೊಂತಾದ 
ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�.
ಹೃದಯ್ ಯೊೇಜನೆ: 2015ರ ಜನವರ 21ರೊಂದ್ ಆರೊಂಭಿಸಲಾದ 
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಪಾರೊಂಪರಕ ನಗರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತ್ತಿ ಉತ�ತಿೇಜನ 
ಯೇಜನ� (ಹೃದಯ್) 12 ನಗರಗಳಲಿಲಿ ಜಾರಗ� ಬೊಂದಿದ�. ಈ 
ನಗರಗಳ�ೊಂದರ� ಅಜಮೀರ್, ಅಮರಾವತಿ, ಅಮೃತಸರ್, ಬಾದಾಮಿ, 
ದಾವಾರಕಾ, ಗಯಾ, ಕಾೊಂಚಿೇಪುರೊಂ, ಮರ್ರಾ, ಪುರ, ವಾರಾಣಸಿ, 
ವ�ೇಲಾೊಂಗಣಿಣು ಮತ್ತಿ ವಾರೊಂಗಲ್. ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ, ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ 
ಅಸಿತಿತವಾದಲಿಲಿರ್ವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟಟ್ರಗಳನ್ನು ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ� 
ಮತ್ತಿ ಪುನಸಾ್ಥ್ಷಪಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಇದರ�್ ೊಂದಿಗ�, ಈ ಸವಾತ್ತಿಗಳನ್ನು 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಪಾಲ�್ ಗೆಳುಳುವಕ�ಯೊಂದಿಗ� ದಿೇಘ್ಷಕಾಲದವರ�ಗ� 
ನಿವ್ಷಹಸಲ್ ಸಾಧಯೂವಾಗ್ವೊಂತ� ಯೇಜನ�ಯ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ 
ಸವಾತ್ತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�.

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಎಲಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಸ್್ತಸಂಗ್ಹಾಲಯಗಳ 
ಸಂಗ್ಹಗಳನ್ನು ಡಿಜಟಲ್ೇಕರಿಸ್ವುದ್

ದೆೇಶದ ಎಲೆಮರೆಯಕಾಯಿಯಂತಹ 
ವಿೇರರಿಗೆ ಸರಕ್ತ ಮನನುಣೆ

ವಸ್ತಿಸೊಂಗ್ರಹಾಲಯದಲಿಲಿನ ಸೊಂಗ್ರಹಗಳ 
ಡಿಜಟಲಿೇಕರಣಕಾಕಾಗಿ ಭಾರತಿೇಯ 

ವಸ್ತಿಸೊಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ರೇಟ್ಷಲ್ ಮತ್ತಿ ಡಿಜಟಲ್ 
ಕ�್ೇಶವನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ವಾಸತಿವಕವಾಗಿ ಡಿಜಟಲ್ ಸೊಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು 
ವಚ್ಯೂ್ಷವಲ್  ಮ್ಲಕ ವೇಕ್ಷಿಸಬಹ್ದ್. ಗ್ಗಲ್ ಆಟ್ಸಾ್ಷ ಅೊಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ 
ಅಪಿಲಿಕ�ೇಶನ್ ನಲಿಲಿ, ಸೊಂದಶ್ಷಕರ್ ಒೊಂದ�ೇ ಕಲಿರ್ ನಲಿಲಿ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲಿಲಿ 2,000 
ಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ವಸ್ತಿಸೊಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಸೊಂಗ್ರಹ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಬಹ್ದ್. ಕಲ�, 
ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಪೊಂಚದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅನ�ವಾೇರ್ಸಲ್ ಇದ್ ಉತತಿಮ 
ಮಾಗ್ಷವಾಗಿದ�. ಗ್ಗಲ್ ಆಟ್ಸಾ್ಷ ಅೊಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಆಪ್ ಐಒಎಸ್ ಮತ್ತಿ 
ಆೊಂಡಾ್ರಯ್್ಡ ಫೇನ್ ನಲಿಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲಿಲಿ ಲಭಯೂವದ�.

ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಬೊಂದ್ ಅನ�ೇಕ ವರ್ಷಗಳ ನೊಂತರ ಎಲ� 
ಮರ� ಕಾಯಿಯೊಂತಹ ಅನ�ೇಕರ್ ಈಗ ಸ್ಕತಿ ಮನನುಣ� 
ಮರಳಿ ಪಡ�ಯ್ತಿತಿದಾದಾರ�. ನ�ೇತಾಜ ಸ್ಭಾಷ್ ಚೊಂದ್ರ 

ಬ�್ ೇಸ್ ಅವರಗ� ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಗೌಪಯೂ ಕರತಗಳನ್ನು ಮೊದಲ 
ಬಾರಗ� ಬಹರೊಂಗಗ�್ ಳಿಸಲಾಯಿತ್. ಬಿಸಾ್ಷ ಮ್ೊಂಡಾ, ದಿೇನಬೊಂಧ್ 
ಸರ್ ಛ�್ ೇಟ್ ರಾಮ್, ಮಹಾರಾಜ ಸ್ಹ�ಲ�ದಾೇವ್ ಅವರೊಂತಹ 
ವೇರರ ಪರೊಂಪರ�ಯನ್ನು ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ತಿತಿದ�. ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಿ ನಾಮ 
ನಿದ�ೇ್ಷಶನಗಳ ಸೊಂಪೂಣ್ಷ ಪ್ರಕ್ರಯಯನ್ನು ಈಗ ಸಾಮಾನಯೂ ಜನರಗ�  
ಮ್ಕತಿಗ�್ ಳಿಸಲಾಗಿದ�, ಆ ಮ್ಲಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತಿ ದ�ೇಶಕ�ಕಾ 
ನಿಸಾವಾರ್ಷವಾಗಿ ಸ�ೇವ� ಸಲಿಲಿಸಿದ ಧಿೇರ�್ ೇದಾತತಿರಗ� ಸದಿದಾಲಲಿದ� ಸ್ಕತಿ 
ಗೌರವ ವನ್ನು ನಿೇರಲಾಗ್ತಿತಿದ�.

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಪ್ಗತಿ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಮತ್ತಷ್ಟಿ  ಹೆಚ್ಚಾದ  ಹುರುಪು
ಕೆೇಂದ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ

ಅಧಿಕಾರವು ಹ್ದ�ದಾಯ ವಚಾರವಲಲಿ, ಅದ್ ಸ�ೇವ� ಸಲಿಲಿಸಲ್ ಒದಗ್ವ ಅವಕಾಶ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನ�ನಪಿನಲಿಲಿರಬ�ೇಕ್  

ಏಕ�ೊಂದರ� ಮರವು ಫಲದಿೊಂದ ತ್ೊಂಬಿದಾಗ ಅದ್ ಎಷ�ಟ್ೇ ಎತತಿರವಾಗಿದದಾರ್, ಬಾಗಲ್ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸ್ತತಿದ�. 

ಅನ�ೇಕ ಸೊಂದಭ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ ಹ�ೇಳಿರ್ವ ಈ ಮಾತ್ಗಳು ಅವರ ಸಕಾ್ಷರದ  

ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಧ�್ ೇರಣ� ಮತ್ತಿ ಸಕಾಲದಲಿಲಿ ಯೇಜನ�ಗಳ ತಲ್ಪಿಸ್ವಕ�ಯ ಮ್ಲಾಧಾರವಾಗಿವ�.  

ಜ್ಲ�ೈ 7 ರೊಂದ್ ನಡ�ದ ಮೊದಲ ಮೊೇದಿ 2.೦ ಸೊಂಪುಟ ವಸತಿರಣ�ಯಲಿಲಿ ಇದ್ ಸ್ಪರಟ್ವಾಗಿ ಗ�್ ೇಚರಸಿದ�, ಇದರಲಿಲಿ  

ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸೊಂಪುಟವನ್ನು ವಸತಿರಸ್ವಾಗ ಪಾ್ರದ�ೇಶಿಕ ಸಮತ�್ ೇಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ಪ್ರಯತನುಗಳು ನಡ�ದಿವ�.  

ಅಲಲಿದ�, ಯ್ವಕರ್ ಮತ್ತಿ ಮಹಳ�ಯರ ಸಬಲಿೇಕರಣದ ಮ್ೇಲ� ದೃರ್ಟ್ ಇಟ್ಟ್ ಅವರಗ� ಸಾಕರ್ಟ್ ಪಾ್ರತಿನಿಧಯೂ ನಿೇರಲಾಗಿದ�.

ಪ್ರ
ಗತಿಪರ ಭಾರತಕಾಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೊಂಕಲ್ಪದ�್ ೊಂದಿಗ� ಜ್ಲ�ೈ 7 

ರೊಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ ತಮ್ಮ 

ಸಚಿವ ಸೊಂಪುಟವನ್ನು ಪುನಾರಚಿಸಿದರ್. ನವ ಭಾರತದ 

ಸೊಂಕಲ್ಪದ�್ ೊಂದಿಗ� ರಾರಟ್ರವು ತನನು 75ನ�ೇ ಸಾವಾತೊಂತ�್ ್ರ್ಯೇತಸಾವವನ್ನು 

ಆಚರಸಲಿರ್ವೊಂತ�ಯೇ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು 

ಪುನಶ�್ಚೇತನಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಜವಾಬಾದಾರಯನ್ನು 15 ಸೊಂಪುಟ ದಜ�್ಷ 

ಮತ್ತಿ 28 ರಾಜಯೂ ಸಚಿವರಗ� ನಿೇರಲಾಗಿದ�. ಇವರಲಿಲಿ ಅಧ್ಷ ರಜನ್ 

ಮೊಂತಿ್ರಗಳು 35 ರೊಂದ 45 ವರ್ಷ ವಯೇಮಿತಿಯವರಾಗಿದಾದಾರ�. 

ವಸತಿರಣ�ಯ ನೊಂತರ, ಪ್ರಸ್ತಿತ ಸಚಿವ ಸೊಂಪುಟದ ಸರಾಸರ ವಯಸ್ಸಾ 

ಸಹ 58 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವ�. ತಮ್ಮ ಹ�್ ಸ ತೊಂರ ರಚನ�ಯಾದ ನೊಂತರ 

ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ ಸಕಾ್ಷರದ ಬ�ಳವಣಿಗ� ಸೊಂಕಲ್ಪವನ್ನು 

ಸ್ಚಿಸಿ ಟಿವಾೇಟ್ ಮಾಡಿದಾದಾರ�. ಅವರ್ ‘#Govt4Growth [ವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 

ಸಕಾ್ಷರ - ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಸಕಾ್ಷರ]’ ಹಾಯೂಶ್ ಟಾಯೂಗ್ ನ�್ ೊಂದಿಗ� ಟಿವಾೇಟ್ 

ಮಾಡಿದಾದಾರ� ಮತ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸಕಾ್ಷರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಮಿೇಸಲಾಗಿದ� ಎೊಂದ್ 

ಬಣಿಣುಸಿದಾದಾರ�.

“ಇಂದ್ ಪ್ಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವಾೇಕರಿಸ್ದ ಎಲಲಿ 
ಸಹೆರೇದೆರಯೂೇಗಿಗಳನ್ನು ನಾನ್ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೆ್ತೇನೆ 
ಮತ್್ತ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅವರ ಉತ್ತಮ ಅವಧಿಗೆ ಶ್ರ 

ಹಾರೆೈಸ್ತೆ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲಲಿರರ ಜನರ ಆಶೊೇತ್ತರಗಳನ್ನು 
ಈಡೆೇರಿಸಲ್ ಮತ್್ತ ಬಲವಾದ ಮತ್್ತ ಸಮೃದಧಿ 

ಭಾರತವನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ವುದನ್ನು 
ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತೆ್ತೇವೆ. #Govt4Growth"

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್

ನರತನ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರ್ಗಳ ಸಂಪೂಣ್ಷ 
ಪಟಿಟ್ಯನ್ನು ನೆರೇಡಲ್, ಈ ಲ್ಂಕ್ ಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ: 

https://pib.gov.in/PressReleasePage.
aspx?PRID=1733526

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಸಮತೆರೇಲ್ತ ಸಂಪುಟ
130 ಕ�್ೇಟಿ ಭಾರತಿೇಯರ ಆಶ�ೋೇತತಿರಗಳಿಗ� ಚ�ೈತನಯೂ 
ನಿೇರ್ವ ಉದ�ದಾೇಶದ ಸೊಂಪುಟ ವಸತಿರಣ�ಯ್ ಭಾರತದ ಎಲಾಲಿ 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಮ್ದಾಯಗಳಿಗ� ಪಾ್ರತಿನಿಧಯೂ ನಿೇರಲ್ 
ಪ್ರಯತಿನುಸಿದ�. ನ್ತನ ಸಚಿವ ಸೊಂಪುಟವು ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಧ�ಯೂೇಯವಾಕಯೂವಾದ ‘ಎಲಲಿರ�್ ೊಂದಿಗ� ಎಲಲಿರ ವಕಾಸ, ಎಲಲಿರ 
ವಶಾವಾಸ’ ವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿೊಂಬಿಸ್ತತಿದ�. ಸಾಮಾಜಕ-ಪಾ್ರದ�ೇಶಿಕ 
ಸಮತ�್ ೇಲನವನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ವಾಗ, ಪ್ರಧಾನ�ಮೊಂತಿ್ರ ಮೊೇದಿ 
ಅವರ್ ತಮ್ಮ ತೊಂರವನ್ನು ರಚಿಸ್ವಾಗ ಅಹ್ಷತ�ಗ� ವಶ�ೇರ 
ಪಾ್ರಮ್ಖಯೂ ನಿೇಡಿದಾದಾರ�. 
ಯ್ವಕರ್ ಮತ್ತಿ ಮಹಳ�ಯರಗ� ವಶ�ೇರ ಪಾ್ರತಿನಿಧಯೂ 
ನಿೇರ್ವುದರ ಜ�್ತ�ಗ�, ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ 
ಹ�ಚಿ್ಚನ ಅನ್ಭವ ಮತ್ತಿ ಅಹ್ಷತ� ಹ�್ ೊಂದಿರ್ವ ಸದಸಯೂರನ್ನು 
ಸ�ೇರಸಿಕ�್ಳುಳುವ ಮ್ಲಕ ತಮ್ಮ ಸೊಂಪುಟ ತೊಂರವನ್ನು 
ಉತತಿಮವಾಗಿ ಸಮತ�್ ೇಲನಗ�್ ಳಿಸಿದಾದಾರ�. ಇದರಲಿಲಿ ವ�ೈದಯೂರ್, 
ವಕೇಲರ್, ಎೊಂಜನಿಯರ್ ಗಳೊ ಇದಾದಾರ�. ಸೊಂಪುಟ ವಸತಿರಣ�ಯಲಿಲಿ 

ಸ�ೇಪ್ಷಡ�ಯಾದ 36 ಹ�್ ಸ ಮ್ಖಗಳಲಿಲಿ 8 ವಕೇಲರ್, 4 ವ�ೈದಯೂರ್, 
ಇಬ್ಬರ್ ಮಾಜ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಗಳು, ನಾಲ್ಕಾ ಎೊಂಬಿಎಗಳು 
ಮತ್ತಿ ಅನ�ೇಕ ಎೊಂಜನಿಯರ್ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ವೃತಿತಿಪರರ್ 
ಇದಾದಾರ�. 
ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡ್ವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನವಾಯಕೆ್ ಒತ್್ತ 
ತಳಮಟಟ್ದಲಿಲಿ ಯೇಜನ�ಗಳು ಹ�ಚ್್ಚ ಪರಣಾಮಕಾರ ಮತ್ತಿ 
ತವಾರತ ಅನ್ಷಾ್ಠನವಾಗ್ವುದರ ಮ್ೇಲ� ಕಣಿಣುಟ್ಟ್ ಯ್ವ ಪಿೇಳಿಗ�ಗ� 
ಉತ�ತಿೇಜನ ನಿೇರಲಾಗಿದ�. ಇಲಾಖ�ಗಳ ನರ್ವ� ಉತತಿಮ 
ಸಮನವಾಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವ ಗ್ರಯೊಂದಿಗ�, ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ವ�ೇಗವನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ ಹಲವಾರ್ ಸಚಿವರಗ� ಎರರ್ ಖಾತ�ಗಳ 
ಹ�್ ಣ� ನಿೇರಲಾಗಿದ�.

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ತ್ಸ್ವೆೇ ಮದಲ್, ಕೆೇಂದ್ ಸಕಾ್ಷರವು ಸಮೃದಿಧಿ ಮತ್್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನ್ನು ತರಲ್ ‘ಸಹಕಾರ 

ಸಚಿವಾಲಯ’ವನ್ನು ರಚಿಸ್ದೆ. ಹೆರಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹೆರಣೆಯನ್ನು ಕೆೇಂದ್ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ 

ಹಸಾ್ತಂತರಿಸ್ರ್ವುದರಿಂದಲೆೇ ಅದರ ಪಾ್ಮ್ಖಯೂವನ್ನು ತಿಳಿಬಹ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು 

ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಪ್ತೆಯೂೇಕ ಆಡಳಿತಾತಮೆಕ, ಕಾನರನ್ ಮತ್್ತ ನಿೇತಿ ಚೌಕಟಟ್ನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತ್ತದೆ. ಇದ್ ತಳಮಟಟ್ವನ್ನು ಮ್ಟ್ಟ್ವ  

ನಿಜವಾದ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಪಾಲೆರಗೆಳುಳುವಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ತ್ತದೆ. ಪ್ತಿಯೊಬ್ 

ಸದಸಯೂನರ ತನನುದೆೇ ಆದ ಜವಾಬಾದಾರಿಯ ಪ್ಜ್ೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸ್ವ ಸಹಕಾರಿ ಆಧಾರಿತ ಆರ್್ಷಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮಾದರಿಯ್ 

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ಸ್್ತತವಾಗಿದೆ. ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ‘ಸ್ಗಮ ವಾಯೂಪಾರ’ ಪ್ಕಿ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯೂವಸ್ಥಿತಗೆರಳಿಸಲ್ ಮತ್್ತ 

ಬಹ್ ರಾಜಯೂ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ (ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್.ಎಸ್) ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕೆರಡ್ವ ನಿಟಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಾಯ್ಷ 

ನಿವ್ಷಹಿಸಲ್ದೆ.

‘ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ’ದ ರಚನೆ

ಕೆೇಂದ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಪ್ಮಾಣ 

ವಚನ ಸಮಾರಂರವನ್ನು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ ಕರಯೂಆರ್ 

ಕೆರೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಂತಿ...
ಭಾರತದ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟದಲಿಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿೊಂಗಳಿಗ� ವಶ�ೇರ ಮಹತವಾವದ�. 1920ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರೊಂದ್ 

‘ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ’ ಆರೊಂಭವಾಯಿತ್. 1942ರ ಆಗಸ್ಟ್ 9ರೊಂದ್ ‘ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತ�್ ಲಗಿ ಚಳವಳಿ’ 

ಶ್ರ್ವಾಯಿತ್, ಇದನ್ನು ‘ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾ್ರೊಂತಿ (ಕಾ್ರೊಂತಿ)’ ಎೊಂದ್ ಕರ�ಯಲಾಗ್ತತಿದ�. 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೊಂದ್ 

ಭಾರತ ಸವಾತೊಂತ್ರವಾಯಿತ್. ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ ಮಾತ್ಗಳಲಿಲಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರ�, 

“ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತ�್ ಲಗಿ ಎೊಂಬ ಗೊಂಭಿೇರ ನಿಣ್ಷಯವು ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತ�್ ಲಗಿ ಚಳವಳಿಯಲಿಲಿ 

ನಿಣಾ್ಷಯಕವಾಯಿತ್, ಅದ�ೇ ರೇತಿ ಭಾರತವು 75ನ�ೇ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಘ್ೇರ್ಸ್ತಿತಿರ್ವಾಗ; ಕ�ಲವು 

ಮಹತವಾದ ನಿಣ್ಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�್ ಳಿಸಲ್ ನಾವು ನಿಣಾ್ಷಯಕ ಯ್ದಧಿವನ್ನು ಸಾರಬ�ೇಕಾಗಿದ� -

ಕೆರಳಕ್ - ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ್ ತೆರಲಗ್ 

ಬಡತನ - ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ್ ತೆರಲಗ್ 

ರ್ಷಾಟ್ಚಾರ – ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತೆರಲಗ್

ರಯೊೇತಾ್ಪದನೆ – ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತೆರಲಗ್ 

ಜಾತಿೇಯತೆ - ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ್ ತೆರಲಗ್ 

ಕೆರೇಮ್ವಾದ - ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತೆರಲಗ್”

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ದ್, ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರೊಂದ್ ನಮ್ಮ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ 75 ನ�ೇ 
ವರ್ಷಕ�ಕಾ ಕಾಲಿರ್ತಿತಿರ್ವಾಗ, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರೊಂದ್, ನಾವು ‘ಅಸಹಕಾರ 
ಚಳವಳಿ’ಯ 101 ನ�ೇ ವಾರ್್ಷಕ�್ೇತಸಾವವನ್ನು ಮತ್ತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 9ರೊಂದ್ 
‘ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತ�್ ಲಗಿ ಚಳವಳಿಯ’ದ 79 ನ�ೇ ವಾರ್್ಷಕ�್ೇತಸಾವವನ್ನು 
ಆಚರಸಲಿದ�ದಾೇವ�. ಆದದಾರೊಂದ, ನಮ್ಮ ಹ�್ ಸ ಪಿೇಳಿಗ�ಗ� 1942 ರ 
ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರೊಂದ್ ಏನಾಯಿತ್ ಎೊಂದ್ ತಿಳಿದಿರಬ�ೇಕ್. 1857ರೊಂದ 
1942ರವರ�ಗ� ಭಾರತದ ಜನತ� ತಮ್ಮ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ ಉತಕಾಟ 
ಬಯಕ�ಯೊಂದಿಗ� ಒಗ್ಗೆಡಿ, ಒೊಂದಾಗಿ ಹ�್ ೇರಾಡಿದರ್ ಮತ್ತಿ 
ಕರಟ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ಭವಸಿದರ್; ಇತಿಹಾಸದ ಈ ಪುಟಗಳು ಭವಯೂ 
ಭಾರತವನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ ನಮಗ� ಸ್ಫೂತಿ್ಷಯಾಗಿದ�. ನಮ್ಮ 
ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟದ ವೇರರ್ ತಪಸ್ಸಾ ಮಾಡಿದರ್, ಕರಟ್ಗಳನ್ನು 
ಸಹಸಿಕ�್ೊಂರರ್, ದ�್ ರ್ಡ ತಾಯೂಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರ್ ಮತ್ತಿ ತಮ್ಮ 
ಪಾ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದರ್; ಇದಕಕಾೊಂತ ದ�್ ರ್ಡ ಸ್ಫೂತಿ್ಷ 
ಇನ�ನುೇನಿರಲ್ ಸಾಧಯೂ! ‘ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತ�್ ಲಗಿ ಚಳವಳಿ’ ಭಾರತಿೇಯ 
ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲಿಲಿ ಒೊಂದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಮ್ೈಲಿಗಲಾಲಿಗಿದ�. 
ಈ ಚಳವಳಿಯೇ ಇಡಿೇ ರಾರಟ್ರವನ್ನು ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆರಳಿತದಿೊಂದ 
ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡ�ಯ್ವ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಸಿತ್. 
ಇದ್ ಭಾರತದ ಜನರ್, ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
- ಅದ್ ಹಳಿಳುಯಾಗಿರಬಹ್ದ್ ಅರವಾ ನಗರವಾಗಿರಬಹ್ದ್, 
ವದಾಯೂವೊಂತರಾಗಿರಬಹ್ದ್ ಅರವಾ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರಾಗಿರಬಹ್ದ್, 
ಶಿ್ರೇಮೊಂತರ್ ಅರವಾ ಬರವರ�ೇ ಆಗಿರಬಹ್ದ್, ಎಲಲಿರನ್ನು 
ಒಗ್ಗೆಡಿ ‘ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತ�್ ಲಗಿ ಆೊಂದ�್ ೇಲನ’ದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿತ್. 
ಜನರ ಆಕ�್್ರೇಶ ಮ್ೇರ� ಮಿೇರತ್ತಿ. ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾೊಂಧಿಯವರ 
ಕರ�ಗ� ಮತ್ತಿ ‘ಮಾರ್ ಇಲಲಿವ�ೇ ಮಡಿ’ ಎೊಂಬ ಮೊಂತ್ರಕ�ಕಾ ಲಕ್ಾೊಂತರ 
ಭಾರತಿೇಯರ್ ಸ್ಪೊಂದಿಸಿದರ್; ಅವರ್ ಹ�್ ೇರಾಟದಲಿಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು 
ತಾವು ತ�್ ರಗಿಸಿಕ�್ೊಂರರ್. ದ�ೇಶದ ಲಕ್ಾೊಂತರ ಯ್ವಕರ್ ತಮ್ಮ 
ಅಧಯೂಯನ ಬಿಟಟ್ರ್, ತಮ್ಮ ಪುಸತಿಕಗಳನ್ನು ತಯೂಜಸಿದರ್. ಅವರ್ 
ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಕಹಳ� ಮೊಳಗಿಸಿದರ್. ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾೊಂಧಿ ಆಗಸ್ಟ್ 
9ರೊಂದ್ ‘ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತ�್ ಲಗಿ ಚಳವಳಿ’ಗ� ಕರ� ನಿೇಡಿದದಾರ್, ಆದರ� 
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಪ್ರಮ್ಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾ್ಷರ ಸ�ರ�ಮನ�ಗ� 
ತಳಿಳುತ್ತಿ, ಮತ್ತಿ ಈ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಡಾ. ರಾಮ್ ಮನ�್ ೇಹರ್ 
ಲ�್ ೇಹಯಾ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತಿ ಅರ್ಣಾ ಅಸಫ್ 
ಅಲಿ ಅವರೊಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಯೂಕತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ೊಂರ ಎರರನ�ೇ 
ತಲ�ಮಾರನ ನಾಯಕತವಾವು ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿತ್. 
ನಮ್ಮ ಭವಯೂ ಗತಕಾಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರ�, ಈ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ 
ಮಹತವಾವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭವರಯೂದ ಪಿೇಳಿಗ�ಯೊಂದಿಗ� ಹೊಂಚಿಕ�್ಳುಳುವುದ್ 
ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದಾರಯಾಗಿದ�, ಇದರೊಂದ 70 ವರ್ಷಗಳ ಹೊಂದ� 
ಭಾರತವು ಈ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯಕ�ಕಾ ತ�ತತಿ ಬ�ಲ�ಯನ್ನು ಅವರ್ 
ತಿಳಿದ್ಕ�್ಳಳುಬಹ್ದ್. ಆದದಾರೊಂದ, ಅಮೃತಮಹ�್ ೇತಸಾವ ವರ್ಷದ ಈ 
ಸರಣಿಯಲಿಲಿ, ನಾವು ದ�ೇಶದ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗ� ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ 
ಕ�ಲವು ಎಲ�ಮರ�ಯಕಾಯಿಯೊಂತಹ ವೇರರ ಗಾಥ�ಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� 
ಬೊಂದಿದ�ದಾೇವ�, ಅವರ್ ತಮ್ಮನ�ನುೇ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿಕ�್ೊಂಡಿದದಾಲಲಿದ�, 
ದ�ೇಶವನ್ನು ತಮಗಿೊಂತ ಎತತಿರದಲಿಲಿ ನ�್ ೇರಲ್ ಭವರಯೂದ ಪಿೇಳಿಗ�ಗ� 
ಪ�್ರೇರ�ೇಪಿಸಿದರ್.

ಲಕ್ಾೊಂತರ ಜನರ್ ಶತಮಾನಗಳ 

ಕಾಲ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ ಉದಯಕಾಕಾಗಿ 

ಕಾಯ್ತಿತಿದದಾ ಗ್ಲಾಮಗಿರಯ 

ಯ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿ್ಪಸಿಕ�್ೊಂಡಾಗ, 

75 ವರ್ಷಗಳ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ 

ಸೊಂದಭ್ಷವು ಎರ್ಟ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತಿ 

ವ�ೈಭವಯ್ತವಾಗಿದ� ಎೊಂಬ್ದನ್ನು 

ನಾವು ಅರತ್ಕ�್ಳಳುಬಹ್ದಾಗಿದ�. 

ಈ ಹಬ್ಬದಲಿಲಿ ಸನಾತನ ಭಾರತದ 

ಸೊಂಪ್ರದಾಯವೂ ಇದ�, ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ 

ಹ�್ ೇರಾಟದ ಛಾಯಯ್ ಇದ�, 

ಸವಾತೊಂತ್ರ ಭಾರತದ ಹ�ಮ್್ಮಯ 

ಪ್ರಗತಿಯ್ ಇದ�. 

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ,  

ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್

ಇಂ
ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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1920ರ ಮಾಚ್್ಷ 25ರೊಂದ್ ಗ್ಜರಾತಿನ ಸ್ರತ್ ನಲಿಲಿ ಉಷಾ 
ಮ್ಹಾತಿ ಜನಿಸಿದರ್, ಅವರ ತೊಂದ� ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆರಳಿತಾವಧಿಯಲಿಲಿ 

ನಾಯೂಯಾಧಿೇಶರಾಗಿದದಾರ್. ಒೊಂದ್ ದಿನ ಅವರ ಹಳಿಳುಯಲಿಲಿ ಮಹಾತಾ್ಮ 
ಗಾೊಂಧಿಯವರ ಸಭ� ನಡ�ಯಿತ್. ಈ ಭ�ೇಟಿಯ್ ಉಷಾ ಅವರ ಯ್ವ 
ಮನಸಿಸಾನ ಮ್ೇಲ� ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬಿೇರತ್ ಮತ್ತಿ ಅವರ್ 
ಗಾೊಂಧಿೇಜಯವರ ಅನ್ಯಾಯಿಯಾದರ್. ಗಾೊಂಧಿಯವರ ವಚಾರಧಾರ� 
ಮತ್ತಿ ತತವಾಗಳಿೊಂದದ ಆಕ� ಎರ್ಟ್ ಪ್ರಭಾವತರಾದರ�ೊಂದರ�, ಎಲಲಿ 
ಸ್ಖ ಸವಲತ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯೂಜಸಿ ಸಾಮಾನಯೂ ಜೇವನಶ�ೈಲಿಯನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ೊಂರರ್. ಅವರ್ ಖಾದಿ ವಸತ್ರ ನ�ೇಯಲ್ ಕಲಿತರ್ ಮತ್ತಿ ಅದ್ 
ಅವರ ಉರ್ಪೂ ಆಯಿತ್. ಅವರ್ ಕ�ೇವಲ ಎೊಂಟ್ ವರ್ಷದವರಾಗಿದಾದಾಗ, 
“ತ�್ ಲಗಿ ಹ�್ ೇಗಿ, ಸ�ೈಮನ್” ಎೊಂಬ ಘ್ೇರಣ�ಯನ್ನು ಕ್ಗಿದರ್. 1942ರ 
ಆಗಸ್ಟ್ 8ರೊಂದ್ ‘ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತ�್ ಲಗಿ ಚಳವಳಿ’ಯಲಿಲಿ ಪಾಲ�್ ಗೆಳುಳುವೊಂತ� 
ಗಾೊಂಧಿೇಜ ಜನತ�ಗ� ಕರ� ನಿೇಡಿದಾಗ ಮತ್ತಿ ‘ಮಾರ್ ಇಲಲಿವ�ೇ ಮಡಿ’ 
ಎೊಂಬ ಘ್ೇರಣ�ಯನ್ನು ನಿೇಡಿದಾಗ, ಉಷಾ ಮ್ಹಾತಿ ಈ ಕರ�ಗ� ಓಗ�್ ಟ್ಟ್, 
ಭಾರತದ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟದಲಿಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದರ್. 
ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತ�್ ಲಗಿ ಚಳವಳಿಯ ಕರ�ಯ ಹನ�ನುಲ�ಯಲಿಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ 
ಸಕಾ್ಷರವು ಗಾೊಂಧಿೇಜ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಉನನುತ ಕಾೊಂಗ�್ರಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು 
ಬೊಂಧಿಸಿತ್. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾ್ಷರವು ನಾಯಕರನ್ನು ಸ�ರ�ಮನ�ಗ� ತಳುಳುವ 
ಮ್ಲಕ ಇಡಿೇ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಹತಿತಿಕಕಾಲ್ ಬಯಸಿತ್, ಆದರ� ಉಷಾ 
ಮ್ಹಾತಿ ಎದ�ಗ್ೊಂದಲಿಲಲಿ. ಅವರ್ ಭ್ಗತರಾಗಿದ್ದಾಕ�್ೊಂರ್ ರಹಸಯೂ 
ರ�ೇಡಿಯೇ ಕ�ೇೊಂದ್ರವನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದರ್. ಅವರ್ 14 ಆಗಸ್ಟ್ 
1942ರೊಂದ್ ಮೊದಲ ಬಾರಗ� ಅದರ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರ್. ಕ್ರಮ್ೇಣ ಈ 
ರ�ೇಡಿಯೇ ಬಿ್ರಟಿರರ ಆರಳಿತದ ವರ್ದಧಿ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ ಧ್ವನಿಯಾಯಿತ್. 
ಅವರ್ ವಶ�ೇರ ಸೊಂದ�ೇಶವಾಹಕರಾದರ್ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಮ್ಲಗಳಿೊಂದ 
ಪ್ರಮ್ಖ ಮಾಹತಿಯನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತಿತಿದದಾರ್. ಆರೊಂಭದಲಿಲಿ, ಅವರ್ ದಿನಕ�ಕಾ 
ಎರರ್ ಬಾರ ಹೊಂದಿ ಮತ್ತಿ ಇೊಂಗಿಲಿಷ್ ನಲಿಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾರ್ತಿತಿದದಾರ್, 
ನೊಂತರ ಅದನ್ನು ಒೊಂದ್ ಬಾರಗ� ಇಳಿಸಲಾಯಿತ್. ಅವರ್ 
ಭ್ಗತವಾಗಿದ್ದಾಕ�್ೊಂರ್ ರ�ೇಡಿಯೇ ಕ�ೇೊಂದ್ರವನ್ನು ನಡ�ಸ್ತಿತಿದದಾರ್ 
ಮತ್ತಿ ಆಗಾಗ�ಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬ�ೇಕಾಗ್ತಿತಿತ್ತಿ. 
ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಲಿೇಸರ್ ಅವರ ಹೊಂದ� ಬಿದಿದಾದದಾರ್ ಮತ್ತಿ ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ 
ಅವರನ್ನು ಬೊಂಧಿಸಲಾಯಿತ್. 1942ರಲಿಲಿ ರಲಿಲಿ ಅವರಗ� ನಾಲ್ಕಾ ವರ್ಷಗಳ 
ಕಠಿಣ ಜ�ೈಲ್ ಶಿಕ್� ವಧಿಸಲಾಯಿತ್. ಏಪಿ್ರಲ್ 1946 ರಲಿಲಿ, ಅವರ್ 
ಯರವಾರ ಜ�ೈಲಿನಿೊಂದ ಬಿರ್ಗಡ�ಯಾದರ್. ನೊಂತರ ಅವರ್ ಬಾೊಂಬ� 
ವಶವಾವದಾಯೂಲಯದ ವಲಸಾನ್ ಕಾಲ�ೇಜಗ� ಸ�ೇರದರ್, ಅಲಿಲಿ ಅವರ್ 3೦ 
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ�್ ೇಧಕರಾಗಿ ಸ�ೇವ� ಸಲಿಲಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ರಾಜಕೇಯ 
ವಭಾಗದ ಮ್ಖಯೂಸ್ಥರ್ ಆಗಿದದಾರ್. ಅವರನ್ನು ಗಾೊಂಧಿ ಶಾೊಂತಿ ಪ್ರತಿಷಾ್ಠನದ 
ಅಧಯೂಕ್ಷರನಾನುಗಿಯ್ ಮಾರಲಾಯಿತ್. ಪದ್ಮವಭ್ರಣ ಪ್ರಶಸಿತಿ ವಜ�ೇತ� 
ಉಷಾ ಮ್ಹಾತಿ ಅವರ್ ತಮ್ಮ 80ನ�ೇ ವಯಸಿಸಾನಲಿಲಿ 2000ದ ಆಗಸ್ಟ್ 
11ರೊಂದ್ ನಿಧನಹ�್ ೊಂದಿದರ್.

ಅಸಾಸಾೊಂನಲಿಲಿ ಕಣ�ೇ್ಷಶವಾರ ದ�ೇವ ಮತ್ತಿ ಕೃರಣುಕಾೊಂತ್ 
ಬರ್ವಾ ಅವರಗ� 22ನ�ೇ ಡಿಸ�ೊಂಬರ್ 1924ರೊಂದ್ 

ಜನಿಸಿದ ಜನಿಸಿದ ಕನಕಲತಾ ಬರ್ವಾ ಭಾರತದ 
ಮಹಾನ್ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರಾಗಿದದಾರ್, ಅವರ್ 
ಕ�ೈಯಲಿಲಿ ತಿ್ರವಣ್ಷ ಧ್ವಜ ಹಡಿದ್ ಗ್ೊಂಡಿಗ� ಎದ�ಯಡಿ್ಡದರ್. 
ಕಾ್ರೊಂತಿಯ ಬಿೇಜಗಳು ಕನಕಲತಾ ಅವರ ಮನದಲಿಲಿ 
ಬಾಲಯೂದಿೊಂದಲ್ ಮೊಳಕ�ಯಡ�ದಿದದಾರ್, ಮಹಾತಾ್ಮ 
ಗಾೊಂಧಿ ಅವರ್ ಕವಾಟ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಗ� ಕರ� ನಿೇಡಿದ 
ನೊಂತರ ಅವರ ಉತಾಸಾಹಕ�ಕಾ ಹ�್ ಸ ದಿಕ್ಕಾ ಸಿಕಕಾತ್. 
ಬಿ್ರಟಿರರ ವರ್ದಧಿದ ಎಲಲಿ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳಲಿಲಿ ಅವರ್ 
ಸಕ್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸ್ತಿತಿದದಾರ್. ಕವಾಟ್ ಇೊಂಡಿಯಾ 
ಚಳವಳಿಯ 43ನ�ೇ ದಿನ ಅೊಂದರ� 1942ರ ಸ�ಪ�ಟ್ೊಂಬರ್ 
20ರೊಂದ್ ಕಾ್ರೊಂತಿಕಾರಗಳ ಸಭ� ನಡ�ಯಿತ್, ಅದರಲಿಲಿ 
ತ�ೇಜ್ ಪುರ್ ರಲಿೇಸ್ ಠಾಣ�ಯಲಿಲಿ ತಿ್ರವಣ್ಷ ಧ್ವಜವನ್ನು 
ಹಾರಸಲ್ ನಿಧ್ಷರಸಲಾಯಿತ್. ತಿ್ರವಣ್ಷ ಧ್ವಜವನ್ನು ತನನು 
ಎರರ್ ಕ�ೈಗಳಲಿಲಿ ಹಡಿದ್ಕ�್ೊಂರ್ ಕಾ್ರೊಂತಿಕಾರಗಳು 
ರಲಿೇಸ್ ಠಾಣ�ಯತತಿ ಸಾಗಿದರ್, ಕನಕಲತಾ 
ಮ್ೊಂಚ್ಣಿಯಲಿಲಿದದಾರ್. ಅವರ್ ರಲಿೇಸ್ ಠಾಣ�ಯನ್ನು 
ತಲ್ಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಧಿಕಾರಗಳ ಗ್ೊಂಪು ಮ್ೊಂದ� 
ಹ�್ ೇಗದೊಂತ� ತಡ�ಯಿತ್, ಮ್ೊಂದ� ಬೊಂದರ� ಅವರನ್ನು 
ಗ್ೊಂಡಿಕಕಾ ಕ�್ಲಲಿಲಾಗ್ವುದ್ ಎೊಂದ್ ಎಚ್ಚರಕ� ನಿೇಡಿತ್.

ಉಷಾ ಮ್ಹಾ್ತ 
ಅವರ ಧ್ವನಿ ಬಿ್ಟಿಷರ 
ವಿರ್ದಧಿ ಕಾ್ಂತಿಯ 

ಕಹಳೆಯಾಗಿ 
ಪರಿವತ್ಷನೆಯಾಗಿತ್್ತ!

ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ತಿ್ವಣ್ಷ ಧ್ವಜಹಿಡಿದ್ 
ಗ್ಂಡೆೇಟಿಗೆ ಎದೆಯೊಡಿ್ಡದ  

17 ವಷ್ಷದ ಬಾಲೆ

ಕನಕಲತಾ ಬರ್ವಾ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾೊಂಧಿ ಕವಾಟ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು 
ಘ್ೇರ್ಸಿದ ಕ್ರಲ�ೇ ಬಿ್ರಟಿರರ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಚಳವಳಿಯ 

ನಾಯಕರ್ ಮತ್ತಿ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರನ್ನು ಬೊಂಧಿಸಿ 
ಜ�ೈಲಿಗ� ಕಳುಹಸಿದರ್. ಅಶಾೊಂತಿಯ ನರ್ವ�, ಎರರನ�ೇ ಹೊಂತದ 
ನಾಯಕರ್ ಮತ್ತಿ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರ್ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸಲ್ 
ತಮ್ಮ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ ಸಭ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ರದಶ್ಷನಗಳನ್ನು 
ನಡ�ಸಲ್ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದರ್. ಆ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಉತತಿರ ಪ್ರದ�ೇಶದ 
ಅೊಂಬ�ೇರಕಾರ್ ನಗರ ಜಲ�ಲಿಯ ರಾಜ�ಸ್ಲಾತಿನಪುರದಲಿಲಿ ಈ 
ಚಳವಳಿಯ ನ�ೇತೃತವಾ ಯ್ವ ಕಾ್ರೊಂತಿಕಾರ ವಸ್ಧ ಸಿೊಂಗ್ ಅವರ 
ಕ�ೈಯಲಿಲಿತ್ತಿ. ಆ ದಿನಗಳಲಿಲಿ, ಅೊಂಬ�ೇರಕಾರ್ ನಗರವು ಫ�ೈಜಾಬಾದ್ 
ಜಲ�ಲಿಯ ಒೊಂದ್ ತಹಸಿೇಲ್ ಆಗಿತ್ತಿ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಅಯೇಧ�ಯೂ ಜಲ�ಲಿ 
ಎೊಂದ್ ಕರ�ಯಲಾಗ್ತತಿದ�. ವಸ್ಧ ಸಿೊಂಗ್ ಚಿಕಕಾ ವಯಸಿಸಾನಲಿಲಿಯೇ 
ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗ� ಧ್ಮ್ಕದದಾರ್ ಮತ್ತಿ ವವಧ 
ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳಲಿಲಿ ಸಕ್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದರ್. 
1942ರ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರೊಂದ್ ವಸ್ಧ ಸಿೊಂಗ್ ರಾಜ�ಸ್ಲಾತಿನಪುರದಲಿಲಿ 
ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರ�್ ೊಂದಿಗ� ಸಭ� ನಡ�ಸ್ತಿತಿದಾದಾಗ 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ರಲಿೇಸರ್ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ�ಕಾ ಬೊಂದ್ ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ 
ನಡ�ಸಿದರ್. ರಲಿೇಸರ ಕ್ರಮದಿೊಂದ ಕ�್ೇಪಗ�್ ೊಂರ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರ್ ರಲಿೇಸ್ ಇನ್ಸಾ ಪ�ಕಟ್ರ್ ಮತ್ತಿ ಇಬ್ಬರ್ 
ಕಾನ್ ಸ�ಟ್ಬಲ್ ಗಳನ್ನು ಜೇವೊಂತವಾಗಿ ಸ್ಟ್ಟ್ ಹತಿತಿರದ ನದಿಯಲಿಲಿ 
ಶವಗಳನ್ನು ಎಸ�ದರ್. ಇದ್ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾ್ಷರವನ್ನು ಕ�ರಳಿಸಿತ್, 
ಅದ್ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿಲಿ ದೌಜ್ಷನಯೂಗಳಿಗ� ಕಾರಣವಾಯಿತ್, ಇದನ್ನು 
ವವರಸ್ವುದ್ ಕರಟ್. ರಲಿೇಸರ್ ವಸ್ಧ ಸಿೊಂಗ್ ಅವರ ಹೊಂದ� 
ಬಿದದಾರ್, ಆದರ� ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಸಹಚರರ�್ ೊಂದಿಗ� ತಪಿ್ಪಸಿಕ�್ಳುಳುವಲಿಲಿ 
ಯಶಸಿವಾಯಾದರ್. ಅವರ್ ತಲ�ಮರ�ಸಿಕ�್ೊಂಡಿರ್ವಾಗ, ಅವರ್ 
ತಮ್ಮ ಹ�ಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕ�್ೊಂರ್ ಕ�್ೇಲಕಾತಾತಿದ ಬೊಂದ್ಕ್ 
ಕಾಖಾ್ಷನ�ಯಲಿಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾರಲ್ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದರ್. ಕ�್ನ�ಗ� 
ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾೊಂಧಿಯವರ ಸ್ಚನ� ಮ್ೇರ�ಗ� ರಲಿೇಸರಗ� 
ಶರಣಾದರ್. ಅವರ ವರ್ದಧಿ ವಚಾರಣ� ನಡ�ಯಿತ್ ಮತ್ತಿ 
ಅವರಗ� ಮರಣದೊಂರನ� ವಧಿಸಲಾಯಿತ್. ಮರಣದೊಂರನ�ಯ 
ಬಗ�ಗೆ ಕಳವಳಗ�್ ೊಂರ ಹಲವಾರ್ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರ್ 
ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಲ್ ಒಗ್ಗೆಡಿದರ್. ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ, ಮಹಾತಾ್ಮ 
ಗಾೊಂಧಿಯವರ್ ಮಧಯೂಪ್ರವ�ೇಶಿಸಬ�ೇಕಾಯಿತ್ ಮತ್ತಿ ಅೊಂದಿನ 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ವ�ೈಸ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಮರಣದೊಂರನ�ಯನ್ನು ಜೇವಾವಧಿ 
ಶಿಕ್�ಗ� ಪರವತಿ್ಷಸಿದರ್. ವಸ್ಧ ಸಿೊಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಾವಾತೊಂತಾ್ರ್ಯ 
ನೊಂತರವಷ�ಟ್ೇ ಬಿರ್ಗಡ� ಮಾರಲಾಯಿತ್. ಅವರ್ 11 ಡಿಸ�ೊಂಬರ್ 
1982ರೊಂದ್ ಕ�್ನ�ಯ್ಸಿರ�ಳ�ದರ್.

ಕನಕಲತಾ ನಾವು ನಿಮೊ್ಮೊಂದಿಗ� ಜಗಳ ಆರಲ್ ಬೊಂದಿಲಲಿ, 
ಧ್ವಜ ಹಾರಸಲ್ ಬೊಂದಿದ�ದಾೇವ� ಎೊಂದ್ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗ� 
ವವರಸಿದರ್. ಆದರ� ರಲಿೇಸ್ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಗಾರಲಿಲಲಿ. 
ಜನರ ಗ್ೊಂಪೂ ಹಾಗ�ಯೇ ಇತ್ತಿ! ಕನಕಲತಾ ಮ್ೊಂದ� 
ಸಾಗ್ತತಿಲ�ೇ ಇದದಾರ್. ಆಗ ಸ�ೈನಿಕನ�್ ಬ್ಬ ಗ್ೊಂರ್ 
ಹಾರಸಿಯೇಬಿಟಟ್, ಕನಕಲತಾ ಎದ�ಗ� ಗ್ೊಂರ್ ತಗ್ಲಿತ್. 
ಅವರ್ ಕ�ಳಗ� ಬಿದದಾರ್, ಆದರ� ಅವರ್ ಕ�ೈಯಲಿಲಿದದಾ 
ತಿ್ರವಣ್ಷ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕ�ಳಗ� ಬಿೇಳಲ್ ಬಿರಲಿಲಲಿ. ಆಕ� 
ಸ್ಥಳದಲ�ಲಿೇ ಹ್ತಾತ್ಮರಾಗಿದದಾರ್. ನೊಂತರ, ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರ್ ಕನಕಲತಾ ಅವರ ದ�ೇಹವನ್ನು ಅವರ 
ಮನ�ಗ� ಒಯದಾರ್ ಮತ್ತಿ ಅವರ ಅೊಂತಿಮ ಸೊಂಸಾಕಾರವನ್ನು 
ಅವರ ಹಳಿಳುಯಲಿಲಿ ನ�ರವ�ೇರಸಲಾಯಿತ್. ಅಸಾಸಾೊಂನ 
ಜನರ್ ಇನ್ನು ಕನಕಲತಾ ಅವರ ಶೌಯ್ಷ ಮತ್ತಿ 
ತಾಯೂಗವನ್ನು ನ�ನಪಿಸಿಕ�್ಳುಳುತಾತಿರ� ಮತ್ತಿ ಅವರನ್ನು 
ಬಿೇರ್ ಬಾಲಾ ಎೊಂದ್ ಕರ�ಯ್ತಾತಿರ�. ಕನಕಲತಾರ 
ಮ್ೇಲ� ಗ್ೊಂರ್ ಹಾರಸಿದ ಆ ಸಿಪಾಯಿ ತನನುದ�ೇ ದ�ೇಶದ 17 
ವರ್ಷದ ಕಾ್ರೊಂತಿಕಾರಯನ್ನು ಕ�್ೊಂದ ತಪಿ್ಪತಸ್ಥ ತಾನ�ೊಂದ್ 
ಮರ್ಗಿ ನ�್ ೊಂದ್ ಆತ ಬಾವಗ� ಹಾರ ಆತ್ಮಹತ�ಯೂ 
ಮಾಡಿಕ�್ೊಂರನೊಂತ�.

ಕಿವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ  
43ನೆೇ ದಿನ ಅಂದರೆ 1942ರ 

ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 20ರಂದ್ ಕಾ್ಂತಿಕಾರಿಗಳ 
ಸಭೆ ನಡೆಯಿತ್, ಅದರಲ್ಲಿ  

ತೆೇಜ್ ಪುರ್ ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 
ತಿ್ವಣ್ಷ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಲ್ 
ನಿಧ್ಷರಿಸಲಾಯಿತ್. ತಿ್ವಣ್ಷ 

ಧ್ವಜವನ್ನು ತನನು ಎರಡರ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಿಡಿದ್ಕೆರಂಡ್ ಕಾ್ಂತಿಕಾರಿಗಳು 
ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದರ್, 

ಕನಕಲತಾ ಮ್ಂಚರಣಿಯಲ್ಲಿದದಾರ್. 
ಅವರ್ ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು 

ತಲ್ಪಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗ್ಂಪು 
ಮ್ಂದೆ ಹೆರೇಗದಂತೆ ತಡೆಯಿತ್, 

ಮ್ಂದೆ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಗ್ಂಡಿಕಿ್ 
ಕೆರಲಲಿಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಎಚಚಾರಿಕೆ 

ನಿೇಡಿತ್.

ವಸ್ಧ ಸ್ಂಗ್ 

ಬಿ್ಟಿಷರಿಗೆ ಪಾಠ 

ಕಲ್ಸ್ದ ಯೊೇಧ 

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ರಾ ಮಪ್ಪ ನಾಯ್್ಡ, 
ಕ ನಾ್ಷ ಟ ಕ ದ 

ರಾಯಲಾ್ಪರ್ವನಲಿಲಿ 1927ರಲಿಲಿ 
ಜನಿಸಿದರ್, ಕಾ್ರೊಂತಿಯ ಕಡಿಗಳು 
ಅವರ ಬಾಲಯೂದಿೊಂದಲ�ೇ ಅವರಲಿಲಿ 
ಬ�ಳಗಿತ್. 1942ರಲಿಲಿ ಮಹಾತಾ್ಮ 
ಗಾೊಂಧಿಯವರ ಕವಾಟ್ ಇೊಂಡಿಯಾ 
ಕರ�ಯಿೊಂದ ರಾಮಪ್ಪನವರ್ 
ಭಾರ ಪ್ರಭಾವತರಾಗಿದದಾರ್ ಮತ್ತಿ 
ಕ�ೇವಲ 15 ನ�ೇ ವಯಸಿಸಾನಲಿಲಿ 
ಚಳವಳಿಗ� ಧ್ಮ್ಕದರ್. ಅವರ್ 
ಗಡಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿನ ಜನರನ್ನು ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗ� 
ಸ�ೇರಲ್ ಪ�್ರೇರ�ೇಪಿಸಲ್ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದರ್. ರಾತಿ್ರ ರಹಸಯೂವಾಗಿ 
ಗಾ್ರಮಗಳಿಗ� ಭ�ೇಟಿ ನಿೇಡಿ ದ�ೇಶಭಕತಿ ಗಿೇತ�ಗಳನ್ನು ಹಾರ್ವುದರ 
ಮ್ಲಕ ಜನರಲಿಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಡಿಸ್ತಿತಿದದಾರ್. ಬಾಲಯೂದಿೊಂದಲ್ 
ಅವರ್ ಸೊಂಗಿೇತ ಮತ್ತಿ ಗಾಯನವನ್ನು ಇರಟ್ಪರ್ತಿತಿದದಾರ್, 
ಅದನ್ನು ಅವರ್ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟದಲಿಲಿ ಬಿ್ರಟಿರರ ವರ್ದಧಿ 
ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿದರ್. ರಾಯಲಾ್ಪರ್ವನಲಿಲಿ ಹ�ಚಿ್ಚನ 
ಸೊಂಖ�ಯೂಯ ಜನರ್ ಚಳವಳಿಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಿದದಾರ್. ರಾಮಪ್ಪ 
ನಾಯ್್ಡ ಅವರ್ ಕ�. ಪಟಾಟ್ಭಿರಾಮನ್, ಹಡ�ೇ್ಷಕರ್ ಮೊಂಜಪ್ಪ, 
ಕ�.ಸಿ. ರ�ಡಿ್ಡ ಮತ್ತಿ ಕ�ೊಂಗಲ್ ಹನ್ಮೊಂತಯಯೂ ಅವರ�್ ೊಂದಿಗ� 
ಚಳವಳಿಗ� ಸ�ೇರಲ್ ಹ�್ ೇದರ್. 1947ರಲಿಲಿ ಪಿ.ನಾರಾಯಣ್ 
ರ�ಡಿ್ಡ ನ�ೇತೃತವಾದ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರ ಗ್ೊಂಪು 
ರಾಯಲಾ್ಪರ್ವನ ರಲಿೇಸ್ ಠಾಣ�ಯ ಮ್ೇಲ� ದಾಳಿ ನಡ�ಸಿ 
ಅಲಿಲಿನ ಮದ್ದಾಗ್ೊಂರ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ದಾಖಲ�ಗಳಿಗ� ಬ�ೊಂಕ 
ಹಚಿ್ಚತ್. ರಲಿೇಸ್ ಠಾಣ�ಗ� ಮ್ತಿತಿಗ� ಹಾಕದ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರಲಿಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ರ ಇದದಾರ್. ರಲಿೇಸ್ 
ಠಾಣ�ಯ ಮ್ೇಲ� ದಾಳಿ ನಡ�ಸಿದ ತೊಂರದ 8೦ ಸದಸಯೂರಲಿಲಿ 
4೦ ಜನರನ್ನು ಬೊಂಧಿಸಲ್ ವಾರೊಂಟ್ ಹ�್ ರಡಿಸಲಾಯಿತ್. 
ರಲಿೇಸರ್ ಬೊಂಧಿಸಿದ 35 ಜನರಲಿಲಿ ರಾಮಪ್ಪ ಒಬ್ಬರಾಗಿದದಾರ್. 
ಅವರಗ� ಸಾಕರ್ಟ್ ದ�ೈಹಕ ಹೊಂಸ� ನಿೇರಲಾಯಿತ್. ದ�ೇಶ 
ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಪಡ�ದ ನೊಂತರವ�ೇ ಅವರ್ ಜ�ೈಲಿನಿೊಂದ ಹ�್ ರಬರಲ್ 
ಸಾಧಯೂವಾಯಿತ್. ಸಾವಾತೊಂತಾ್ರ್ಯನೊಂತರ ವನ�್ ೇಬಾ ಭಾವ� 
ನ�ೇತೃತವಾದ ಭ್ದಾನ ಚಳವಳಿಯಲಿಲಿ ರಾಮಪ್ಪನವರ್ 
ಸಕ್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಿದರ್. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಅವರ್ 
ಗಾೊಂಧಿ ಮೌಲಯೂಗಳನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸಲ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅನ�ೇಕ 
ಸಾಮಾಜಕ ಮತ್ತಿ ಸಾೊಂಸಕೃತಿಕ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳಲಿಲಿ ಅಮ್ಲಯೂ 
ಕ�್ರ್ಗ�ಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿದರ್.  

ಬಾಬಾ ಕಾನಿಶಿ ರಾಮ್ ಭಾರತದ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರ ಮತ್ತಿ ಕಾ್ರೊಂತಿಕಾರ ಸಾಹತಿ, 

ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಹಾರ್ಗಳು, ಕವತ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ಕಥ�ಗಳ ಮ್ಲಕ 
ಸಾಮಾಜಕ, ಧಾಮಿ್ಷಕ, ರಾಜಕೇಯ, ಆರ್್ಷಕ ಮತ್ತಿ ಸಾೊಂಸಕೃತಿಕ 
ಶ�ೋೇರಣ�ಯ ವರ್ದಧಿ ಧ್ವನಿ ಎತಿತಿದರ್. ಜನರ ದ್ಃಖ, ನ�್ ೇವುಗಳನ್ನು 
ತಮ್ಮ ಕವತ�ಗಳ ಮ್ಲಕ ವಯೂಕತಿಪಡಿಸಿದರ್. 1882ರ ಜ್ಲ�ೈ 11ರೊಂದ್ 
ಕಾೊಂಗಾ್ರ ಜಲ�ಲಿಯ ಡ�ಹಾ್ರ ಉಪ ವಭಾಗದ ದಾದಾಸಿಬಾದಲಿಲಿ 
ಜನಿಸಿದ ಬಾಬಾ ಕಾನಿಶಿ ರಾಮ್ ಅವರ್ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾೊಂಧಿ ಅವರ 
ದ�್ ರ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತ್ತಿ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದದಾರ್. 
ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತಾಯೂಕಾೊಂರದಿೊಂದ ನ�್ ೊಂದ ಅವರ್ 
ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾೊಂಧಿಯವರ ಸೊಂದ�ೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕವತ�ಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಹಾರ್ಗಳ ಮ್ಲಕ ಜನರ ಬಳಿಗ� ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ೊಂರ್ ಹ�್ ೇಗಲ್ 
ನಿಧ್ಷರಸಿದರ್. ದ�ೇಶ ಸವಾತೊಂತ್ರವಾಗ್ವವರ�ಗ� ಕಪು್ಪ ಬಟ�ಟ್ಗಳನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಧರಸ್ವುದಾಗಿ ಅವರ್ ಪ್ರತಿಜ್� ಮಾಡಿದದಾರ್. ಇದಕಾಕಾಗಿ 
ಅವರನ್ನು ‘ಸಾಯೂರೇಶ್ ಜನ�ೈ್ಷಲ್’ (ಕಪು್ಪ ಜನರಲ್) ಎೊಂದ್ 
ಕರ�ಯಲಾಗ್ತತಿದ�. ಸಾಯ್ವವರ�ಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರತಿಜ್� ಮ್ರಯಲಿಲಲಿ. 
1943ರ ಅಕ�್ಟ್ೇಬರ್ 15ರೊಂದ್ ಅವರ್ ನಿಧನರಾದಾಗ, ಅವರ 
ದ�ೇಹದ ಮ್ೇಲ� ಕಪು್ಪ ಬಟ�ಟ್ಯಿತ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಶವದ ಮ್ೇಲ� ಹ�್ ದಿಸ್ವ 
ಬಟ�ಟ್ಯ್ ಕಪು್ಪ ಬಣಣುದಾದಾಗಿತ್ತಿ. ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಅವರನ್ನು 
ಪಹರ ಗಾೊಂಧಿ ಎೊಂದ್ ಕರ�ಯಲಾಗ್ತತಿದ�. ಪಹರ, ಕವತ�ಗಳು 
ಮತ್ತಿ ಪದಯೂಗಳ ಮ್ಲಕ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ರಾಜ್ ವರ್ದಧಿ ದ�ೇಶಭಕತಿಯ 
ಸೊಂದ�ೇಶವನ್ನು ಹರಡಿದದಾಕಾಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು 11 ಬಾರ ಬೊಂಧಿಸಲಾಯಿತ್ 
ಮತ್ತಿ 1930 ಮತ್ತಿ 1942ರ ನರ್ವ� ವವಧ ಜ�ೈಲ್ಗಳಲಿಲಿ ತಮ್ಮ 
ಜೇವನದ ಸ್ಮಾರ್ ಒೊಂಬತ್ತಿ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಅವರ್ ಕಳ�ದರ್. 
ಅವರ್ ಜ�ೈಲಿನಲಿಲಿದದಾ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಬರ�ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಕೃತಿಗಳು ಆ 
ಸಮಯದಲಿಲಿ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚ�್ೇದಿಸಿದವು. ಅವರ ಪ್ರಸಿದಧಿ ಕವತ� 
‘ಅೊಂಗ�್ರೇಜ್ ಸಕಾ್ಷರ್ ದಾ ಟಿಘಾ ಪರ್ ಧಾಯೂಡಾ’ (ಸ್ಯ್ಷ ಬಿ್ರಟಿಷ್ 
ಸಾಮಾ್ರಜಯೂದಲಿಲಿ ಮ್ಳುಗಲಿದಾದಾನ�). ಲಾಹ�್ ೇರ್ ನಲಿಲಿದಾದಾಗ ಅವರ್, 
ಲಾಲಾ ಹದ್ಷಯಾಳ್, ಸದಾ್ಷರ್ ಅಜತ್ ಸಿೊಂಗ್ ಮತ್ತಿ ಮೌಲಿವಾ 
ಬಕ್ಷತ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿಯಾದರ್, ಅವರ�ಲಲಿರ್ ಇವರ 
ಜೇವನದ ಮ್ೇಲ� ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರದರ್. ಸರ�್ ೇಜನಿ 
ನಾಯ್್ಡ ಅವರ್ ಕಾನಿಶಿ ರಾಮ್ ಕವತ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ಹಾರ್ಗಳನ್ನು 
ಕ�ೇಳಿದ ನೊಂತರ ಅವರನ್ನು ಬ್ಲ್ ಬ್ಲ್-ಎ-ಪಹಾರ್ ಎೊಂದ್ 
ಕರ�ದರ್ ಎೊಂದ್ ಹ�ೇಳಲಾಗ್ತತಿದ�. ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು 1984 ರಲಿಲಿ 
ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಷ ಅೊಂಚ� ಚಿೇಟಿಯನ್ನು ಬಿರ್ಗಡ� ಮಾಡಿತ್.

ಬಾಬಾ ಕಾನಿಶಿ ರಾಮ್ 

ಜಾನಪದ ಹಾಡ್ಗಳು, 

ಕವಿತೆಗಳು ಮತ್್ತ ಕಥೆಗಳ 

ಮರಲಕ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ  

ಜಾಗೃತಿ ಮರಡಿಸ್ದ 

ಕಾ್ಂತಿಕಾರಿ

ರಾತಿ್ಯ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ದೆೇಶರಕಿ್ತ ಗಿೇತೆಗಳನ್ನು 
ಹಾಡ್ವ ಮರಲಕ ಸಾವಾತಂತ್ಯದ  

ಕಿಡಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೆರಳಿಸ್ದವರ್

ರಾಮಪ್ಪ ನಾಯ್್ಡ 

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ

ನರಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ   ಆಗಸ್ಟ್ 1-15, 202146



ಖೆೇಲೆರೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್್ತ ಫಿಟ್  ಇಂಡಿಯಾ

ಕಿ್ೇಡೆಗೆ ಹೆರಸ ಹ್ರ್ಪು

ಈ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ 
ಮೊೇದಿ ಅವರ್ ಕ್ರೇಡಾಪಟ್ಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� ಒಲಿೊಂಪಿರ್ 
ಸಿದಧಿತ�ಯಿೊಂದ ಹಡಿದ್ ಅವರ ಮನ�್ ೇಸ�್ಥೈಯ್ಷವನ್ನು 

ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ ಅವರ�್ ೊಂದಿಗ� ಹ�ಚ್್ಚ ವ�ೈಯಕತಿಕ ಇಷಾಟ್ನಿರಟ್ಗಳ 
ವರಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರ್. ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಮೊೇದಿ 
ಅವರ್ ಎೊಂ.ಸಿ. ಮ್ೇರ ಕ�್ೇಮ್ (ಬಾಕಸಾೊಂಗ್), ಸಾನಿಯಾ ಮಿಜಾ್ಷ 
(ಟ�ನಿಸ್), ಬಿಲ್ಲಿಗಾರರಾದ ದಿೇಪಿಕಾ ಕ್ಮಾರ ಮತ್ತಿ ಪ್ರವೇಣ್ 
ಜಾದವ್ ಸ�ೇರದೊಂತ� ದ�ೇಶದ 15 ಕ್ರೇಡಾಪಟ್ಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� 
ಸೊಂವಾದ ನಡ�ಸಿದರ್, ಜಾವ�ಲಿನ್ ಎಸ�ತಗಾರ ನಿೇರಜ್ 
ಚ�್ೇಪಾ್ರ ಅವರ�್ ೊಂದಿಗ� ಸೊಂವಾದ ನಡ�ಸಿದರ್. ಇವರಲಲಿದ�, 
ದ್ಯೂತಿ ಚೊಂದ್ (ಅಥ�ಲಿಟಿರ್ಸಾ), ಆಶಿಷ್  ಕ್ಮಾರ್ (ಕ್ಸಿತಿ), ಪಿ.ವ.

ಸಿೊಂಧ್ (ಬಾಯೂಡಿ್ಮೊಂಟನ್), ಎಲಾವ�ೇನಿಲ್ ವಲಾರವನ್ (ಶೋಟರ್), 
ಸೌರಭ್ ಚೌಧರ (ಶೋಟರ್), ಶರತ್ ಕಮಲ್ (ಟ�ೇಬಲ್ ಟ�ನಿನುಸ್), 
ಮನಿರ್  ಬತಾ್ರ (ಟ�ೇಬಲ್ ಟ�ನಿನುಸ್), ವನ�ೇಶ್ ಫೇಗಟ್ (ಕ್ಸಿತಿ), 
ಸಾಜನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ (ಈಜ್) ಮತ್ತಿ ಮನ್ ಪಿ್ರೇತ್ ಸಿೊಂಗ್ (ಹಾಕ) 
ಕ್ರ ಈ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಿದದಾರ್. 
ಈ ಬಾರ ಭಾರತವು ಟ�್ೇಕಯ ಒಲಿೊಂಪಿರ್ಸಾ ಗ� 228 
ಸದಸಯೂರ ಸದೃಢ ಪಡ�ಯೊಂದಿಗ� ಹ�್ ೇಗ್ತಿತಿದ�, ಅವರಲಿಲಿ 119 
ಕ್ರೇಡಾಪಟ್ಗಳು. ಭಾರತದ ಪಡ�ಯಲಿಲಿ 67 ಪುರ್ರರ್ ಮತ್ತಿ 
52 ಮಹಳಾ ಕ್ರೇಡಾಪಟ್ಗಳಿದಾದಾರ�. ಭಾರತದ ಕ್ರೇಡಾಪಟ್ಗಳು 
85 ಪದಕ ಸ್ಪಧ�್ಷಗಳಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಲಿದಾದಾರ�. ಭಾರತದಿೊಂದ 
ಒಲಿೊಂಪಿರ್ ಕ್ರೇಡಾಕ್ಟಕ�ಕಾ ಹ�್ ೇದ ಅತಿದ�್ ರ್ಡ ತೊಂರ ಇದಾಗಿದ�.

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಸಕಾ್ಷರ ಕಿ್ೇಡೆ ಮತ್್ತ ಕಿ್ೇಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉತೆ್ತೇಜಸಲ್ ಇಷ್ಟ್ ಅವಿರತವಾಗಿ 

ಶ್ಮಿಸ್ರಲ್ಲಲಿ. ಒಲ್ಂಪಿಕ್ ಗೆ ಮ್ನನು ಟೆರೇಕಿಯೊಗೆ ತೆರಳುತಿ್ತರ್ವ ಕಿ್ೇಡಾಪಟ್ಗಳು ಮತ್್ತ ಅವರ ಕ್ಟ್ಂಬದವರೆರಂದಿಗೆ ಸವಾತಃ 

ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್ ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಿ್ೇಡಾಪಟ್ಗಳ ನೆೈತಿಕ ಸೆಥಿೈಯ್ಷವನ್ನು ಹೆಚಿಚಾಸ್ವ, ಚೆೈತನಯೂ ತ್ಂಬವ 

ಕಾಯ್ಷ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. ಜ್ಲೆೈ 13 ರಂದ್ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್ಯವರ್ ಕಿ್ೇಡಾಪಟ್ಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, 

ಅವರ್ ರಾಷಟ್ರದ ನಾಯಕನಾಗಿಯಷೆಟ್ೇ ಅಲಲಿದೆ ಪಾಲಕ ಮತ್್ತ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷಕರ ಪಾತ್ವನರನು ವಹಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್. ಅವರ್ ತಮಮೆ 

ಪ್ೇತಾ್ಸಹದಾಯಕ ಆಲೆರೇಚನೆಗಳಿಂದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸರಫೂತಿ್ಷ ನಿೇಡಿದ್ದಲಲಿದೆ ಕೆಲವು ಅಮರಲಯೂ ಸಲಹೆಗಳನರನು ನಿೇಡಿದರ್...
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ಹೆರಸ ಚಿಂತನೆ ಮತ್್ತ ಹೆರಸ 
ವಿಧಾನದೆರಂದಿಗೆ ದೆೇಶವು ಇಂದ್ 

ಕಿ್ೇಡಾಪಟ್ಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ನಿಂತಿದೆ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಿೇವು ನೆರೇಡ್ತಿ್ತದಿದಾೇರಿ. ಇಂದ್ 

ನಿಮಮೆ ಪೆ್ೇರಣೆ ದೆೇಶಕೆ್ ಮ್ಖಯೂವಾಗಿದೆ. 
ಕಿ್ೇಡಾಪಟ್ಗಳು ತಮಮೆ ಸಂಪೂಣ್ಷ 

ಸಾಮಥಯೂ್ಷದೆರಂದಿಗೆ ಮ್ಕ್ತವಾಗಿ ಆಡಲ್ 
ಮತ್್ತ ತಮಮೆ ಆಟ ಮತ್್ತ ತಂತ್ವನ್ನು 
ಸ್ಧಾರಿಸ್ಕೆರಳಳುಲ್ ಹೆಚಿಚಾನ ಆದಯೂತೆ 

ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹೆೇಳಿದರ್. 

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ದಿೇಪಿಕಾ ಜೇ, ನಿೇವು ಬಿಲ್ಲಿಗಾರಕ�ಯ ಮ್ಲಕ 
ಮಾವನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತಿತಿದಿದಾರ ಎೊಂದ್ ನನಗ� ತಿಳಿದಿದ�. 
ದ�ೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಜೇವನ ಪಯಣದ ಬಗ�ಗೆ ಸಾಕರ್ಟ್ ತಿಳಿದ್ಕ�್ಳಳುಲ್ 
ಬಯಸ್ತತಿದ�. ನಿೇವು ನನಗ� ಏನಾದರ್ ಹ�ೇಳಿದರ� ಒಳ�ಳುಯದ್. 

  ದಿೇಪಿಕಾ ಕ್ಮಾರಿ: ನನನು ಪ್ರಯಾಣ ಪಾ್ರರೊಂಭದಿೊಂದಲ್ 
ಉತತಿಮವಾಗಿದ�. ನನಗ� ಮಾವು ಎೊಂದರ� ತ್ೊಂಬಾ ಇರಟ್, 
ಹೇಗಾಗಿ ಈ ಕಥ�ಯನ್ನು ಹ�ಣ�ಯಲಾಗಿದ�. ಆರೊಂಭದಲಿಲಿ, ಅಲಿಲಿ 
ಸೌಲಭಯೂ ಉತತಿಮವಾಗಿಲಲಿದಿದದಾ ಕಾರಣ ಸವಾಲ್ಪ ಕರಟ್ವಾಯಿತ್. 
ಆದರ� ಬಿಲ್ಲಿಗಾರಕ�ಯನ್ನು ಕ್ರೇಡ�ಯಾಗಿ ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ೊಂರ 
ನೊಂತರ, ನನಗ� ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಸೌಲಭಯೂ ಮತ್ತಿ ಉತತಿಮ 
ತರಬ�ೇತ್ದಾರರ್ ಸಿಕಕಾರ್. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ನಿಮಗ� ಐಸ್ ಕ್ರೇಮ್ ತಿನನುಲ್ ಬಿರ್ತಿತಿರಲಿಲಲಿ 
ಎೊಂದ್ ನನಗ� ನ�ನಪಿದ�. ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನು 
ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾಗಿದ�ಯೇ ಅರವಾ ಕ�ಲವು ರಯಾಯಿತಿಗಳಿವ�ಯೇ? 

  ಪಿವಿ ಸ್ಂಧ್: ಕ್ರೇಡಾಪಟ್ವಗ� ಆಹಾರ ಸಮತ�್ ೇಲನ ಬಹಳ 
ಮ್ಖಯೂವಾದದಾರೊಂದ ನಾನ್ ಸವಾಲ್ಪ ನಿಯೊಂತಿ್ರಸ್ತ�ತಿೇನ�. ಈಗ 
ಒಲಿೊಂಪಿರ್ಸಾ ಇದ� ಆದದಾರೊಂದ ನಾನ್ ತಯಾರ ನಡ�ಸ್ತಿತಿದ�ದಾೇನ�. 
ನಾನ್ ಸವಾಲ್ಪ ಆಹಾರ ನಿಯೊಂತ್ರಣವನ್ನು ಮಾರ್ತ�ತಿೇನ�. ನಾನ್ 
ಯಾವಾಗಲಾದರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೇಮ್ ತಿನ್ನುತ�ತಿೇನ�. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ನಿೇವು ಶ್ರಮಪರ್ತಿತಿೇರ. ಈ ಬಾರಯ್ 
ನಿೇವು ಯಶಸಿವಾಯಾಗ್ತಿತಿೇರ ಎೊಂಬ ಖಾತಿ್ರ ನನಗಿದ�. ನಿಮ್ಮ 
ಯಶಸಿಸಾಯಾಗಿ ಬೊಂದ ನೊಂತರ ನಾನ್ ಭ�ೇಟಿಯಾದಾಗ, 
ನಿಮೊ್ಮೊಂದಿಗ� ಐಸ್ ಕ್ರೇಮ್ ತಿನ್ನುತ�ತಿೇನ�. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ನಿೇರಜ್, ನಿೇವು ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೇನ�ಯಲಿಲಿದಿದಾೇರ 
ಮತ್ತಿ ಕ್ರೇಡ�ಯಲಿಲಿ ಈ ಮ್ೈಲಿಗಲಲಿನ್ನು ತಲ್ಪಲ್ ನಿಮಗ� ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದ ಮಿಲಿಟರ ಅನ್ಭವಗಳು ಮತ್ತಿ ತರಬ�ೇತಿಗಳು 
ಯಾವುವು? 

  ನಿೇರಜ್: ನಾನ್ ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೇನ�ಯನ್ನು ಪಿ್ರೇತಿಸ್ತಿತಿದ�ದಾ. 
ನಾನ್ ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೇನ�ಗ� ಸ�ೇರದ�, ಅೊಂದಿನಿೊಂದ ನಾನ್ ನನನು 
ಆಟದ ಮ್ೇಲ್ ಗಮನ ಹರಸ್ತಿತಿದ�ದಾೇನ�. ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೇನ� 
ನನಗ� ಎಲಾಲಿ ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿದ� ಮತ್ತಿ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರ 
ನನಗ� ಎಲಲಿವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಿತಿದ�. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ನಿೇರಜ್ ಜೇ, ನಿೇವು ನಿರೇಕ್�ಗಳ ಒತತಿರಕ�ಕಾ 
ಒಳಗಾಗಿರಬ�ೇಕಾಗಿಲಲಿ. ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ನ್ರಕ�ಕಾ ನ್ರ್ 
ಪ್ರದಶ್ಷನವನ್ನು ನಿೇರ್ತಿತಿೇರ, ಅಷ�ಟ್ೇ. ಯಾವುದ�ೇ ಒತತಿರವಲಲಿದ� 
ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯೂತತಿಮ ಪ್ರಯತನು ಮಾಡಿ. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ದ್ಯೂತಿ, ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಶ್ರಮವನ್ನು ಕ�ಲವ�ೇ 
ಸ�ಕ�ೊಂರ್ಗಳಲಿಲಿ ನಿಧ್ಷರಸಬ�ೇಕಾಗಿದ�. ಎದ್ರಸ್ವುದ್ ಎರ್ಟ್ 
ಕರಟ್? 

  ದ್ಯೂತಿ: ನಿೇವು 100 ಮಿೇಟರ್ ಓಟದಲಿಲಿ ನ�್ ೇಡಿರ್ತಿತಿೇರ, ಅದ್ 10-
11 ಸ�ಕ�ೊಂರ್ಗಳಲಿಲಿ ಕ�್ನ�ಗ�್ ಳುಳುತತಿದ�. ಆದರ� ಅದಕ�ಕಾ ಸಿದಧಿರಾಗಲ್ 
ಒೊಂದ್ ವರ್ಷ ಬ�ೇಕಾಗ್ತತಿದ�. ಸಾಕರ್ಟ್ ಕಠಿಣ ಪರಶ್ರಮವನ್ನು 
ಮಾರಬ�ೇಕಾಗ್ತತಿದ�. ಬಹಳರ್ಟ್ ಜಮ್ ತಾಲಿೇಮ್ಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಈಜ್ಕ�್ಳದ ವಾಯೂಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾರಬ�ೇಕಾಗ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ 
ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗಲ್ ಸವಾಲಾಗಿ ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಬ�ೇಕ್.

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ಆಶಿಷ್  ಕ್ಮಾರ್ ಜೇ, ನಿೇವು ಕ�್ೇವಡ್ 
ವರ್ದಧಿವೂ ಹ�್ ೇರಾಡಿದಿದಾೇರ. ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ನಿಮಗ� 
ಎರ್ಟ್ ಕರಟ್ವಾಯಿತ್? 

  ಆಶಿಷ್ : ಸ್ಪಧ�್ಷಗ� 25 ದಿನಗಳ ಮೊದಲ್, ನನನು ತೊಂದ� 
ತಿೇರಕ�್ೊಂಡಿದದಾರ್, ಇದರೊಂದಾಗಿ ನಾನ್ ಆಘಾತಕ�್ಕಾಳಗಾಗಿದ�ದಾ.

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ಸಚಿನ್ ತ�ೊಂರ್ಲಕಾರ್ ಅವರ್ ಬಹಳ ಮಹತವಾದ 
ಆಟ ಆರ್ತಿತಿದದಾರ್ ಮತ್ತಿ ಅವರ ತೊಂದ� ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲಿಲಿ 
ನಿಧನರಾದರ್ ಎೊಂಬ್ದನ್ನು ನಿೇವು ನ�ನಪಿಸಿಕ�್ಳಳುಬ�ೇಕ್. 
ಆದರ� ಅವರ್ ಕ್ರೇಡ�ಗ� ತಮ್ಮ ಸಮಪ್ಷಣ� ತ�್ ೇರಸಿದರ್ ಮತ್ತಿ 
ಕ್ರೇಡ�ಯ ಮ್ಲಕ ತಮ್ಮ ತೊಂದ�ಗ� ಗೌರವ ಸಲಿಲಿಸಿದರ್. ನಿೇವು 
ಅದ�ೇ ಅದ್ಭುತ ಕ�ಲಸವನ್ನು ಮಾರ್ತಿತಿೇರ.

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ನಿಮ್ಮ ನ�ಚಿ್ಚನ ಆಟಗಾರ ಯಾರ್ ಎೊಂದ್ 
ನಾನ್ ತಿಳಿಯಲ್ ಬಯಸ್ತ�ತಿೇನ�? 

  ಮ್ೇರಿ ಕೆರೇಮ್: ಸರ್ ನನನು ನ�ಚಿ್ಚನ ಆಟಗಾರ ಮ್ಹಮ್ಮದ್ 
ಅಲಿ, ಬಾಕಸಾೊಂಗ್ ನಾಯಕ. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ಎಲಾವ�ೇನಿಲ್, ನಿೇವು ಪ್ರಸ್ತಿತ ಪದವಯನ್ನು 
ಓದ್ತಿತಿದಿದಾೇರ. ಶೋಟಿೊಂಗ್ ವೃತಿತಿಜೇವನ ಮತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿೇವು 
ಹ�ೇಗ� ಸಮತ�್ ೇಲನವಾಗಿರ್ತಿತಿೇರ?

  ಎಲಾವೆೇನಿಲ್: ಇದಕಾಕಾಗಿ ನಾನ್ ಗ್ಜರಾತ್ ವಶವಾವದಾಯೂಲಯ 
ಮತ್ತಿ ಕಾಲ�ೇಜಗ� ಧನಯೂವಾದ ಅಪಿ್ಷಸ್ತ�ತಿೇನ�. ಅವರ್ ನನಗ� 
ಸಾಕರ್ಟ್ ಬ�ೊಂಬಲವನ್ನು ನಿೇರ್ತಿತಿದಾದಾರ�. ನನನು ಪರೇಕ್�ಗ� ವಶ�ೇರ 
ವಯೂವಸ�್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರಲಾಗಿದ�. ಅವರ್ ನನನು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 
ಸಾಕರ್ಟ್ ಬ�ೊಂಬಲಿಸಿದಾದಾರ�.

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ಇರ್ಟ್ ಚಿಕಕಾ ವಯಸಿಸಾನಲಿಲಿ ನಿೇವು ಒಲಿೊಂಪಿರ್ಸಾ ಗ� 
ಅಹ್ಷತ� ಪಡ�ದಿದಿದಾೇರ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಹ�ೇಗ� ಮತ್ತಿ ಯಾವಾಗ 
ಪಾ್ರರೊಂಭವಾಯಿತ್? 

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ನಿಮ್ಮ ಬಾಲಯೂದ ಹ�್ ೇರಾಟದ ಬಗ�ಗೆ ನನಗ� ತಿಳಿದಿದ�. ನಿಮ್ಮ ತೊಂದ� ದಿನಗ್ಲಿ 
ಕಾಮಿ್ಷಕರಾಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾರ್ತಿತಿದದಾರ್ ಆದರ� ಇೊಂದ್ ನಿೇವು ದ�ೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದಿದಾೇರ ಇದ್ 
ಸ್ಫೂತಿ್ಷದಾಯಕ. ನಿೇವು ಕಠಿಣ ಜೇವನವನ್ನು ಮಾಡಿದಿದಾೇರ ಆದರ� ಗ್ರಯನ್ನು ಎೊಂದಿಗ್ ಜಾರಲ್ 
ಬಿರಬ�ೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೇವನದ ಯಾವ ಆರೊಂಭಿಕ ಅನ್ಭವಗಳು ನಿೇವು ಚಾೊಂಪಿಯನ್ ಆಗಲ್ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವು? 

  ಪ್ವಿೇಣ್: ನಾನ್ ಇಲಿಲಿಗ� ಬಿಟ್ಟ್ಬಿಟಟ್ರ�, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ�ದಾಲಲಿವೂ ಮ್ಗಿದ�ೇ ಹ�್ ೇಗ್ತತಿದ� ಎೊಂದ್ ನಾನ್ 
ಯೇಚಿಸ್ತಿತಿದ�ದಾ. ಹ�ಚ್್ಚ ಪ್ರಯತನುಮಾಡಿ ಅದರಲಿಲಿ ಯಶಸಿವಾಯಾಗ್ವುದ್ ಉತತಿಮ. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ಪ್ರವೇಣ್ ಜೇ, ನಿಮಗ� ಮೊದಲಿಗ� ಅರ್್ೇಟ್ ಆಗಲ್ ತರಬ�ೇತಿ ನಿೇರಲಾಗಿತ್ತಿ 
ಎೊಂದ್ ನನಗ� ತಿಳಿಸಲಾಯಿತ್. 

  ಪ್ವಿೇಣ್: ನಾನ್ ಸಕಾ್ಷರ ಅಕಾಡ�ಮಿಯಲಿಲಿ ಅಥ�ಲಿಟಿರ್ಸಾ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡ�ಯ್ತಿತಿದ�ದಾ, ಆದರ� ನಾನ್ 
ದ್ಬ್ಷಲನಾಗಿದ�ದಾ. ಅದಕಾಕಾಗಿಯೇ ನಾನ್ ಬ�ೇರ� ಕ್ರೇಡ�ಯನ್ನು ಪ್ರಯತಿನುಸಬ�ೇಕ್ ಎೊಂದ್ ನನನು 
ತರಬ�ೇತ್ದಾರರ್ ಹ�ೇಳಿದರ್. ಆದದಾರೊಂದ ನನಗ� ಬಿಲ್ಲಿಗಾರಕ� ಕಲಿಸಲಾಯಿತ್. ನನನು ಆರ್್ಷಕ ಸಿ್ಥತಿ 
ಉತತಿಮವಾಗಿರಲಿಲಲಿ. ಮನ�ಗ� ಹ�್ ೇದ ನೊಂತರ, ನಾನ್ ಸಹ ಕ�ಲಸ ಮಾರಬ�ೇಕಾಗ್ತತಿದ� ಎೊಂದ್ 
ನನಗ� ತಿಳಿದಿತ್ತಿ. ಅಕಾಡ�ಮಿಯಲಿಲಿ ಏನಾದರ್ ಒಳ�ಳುಯದನ್ನು ಮಾರ್ವುದ್ ಉತತಿಮ.

  ಸೌರಭ್: ನಾನ್ 2015 ರಲಿಲಿ ನನನು ಶೋಟಿೊಂಗ್ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದ�. 
ನಮ್ಮ ಹಳಿಳುಯ ಹತಿತಿರದಲಿಲಿ ಶೋಟಿೊಂಗ್ ಅಕಾಡ�ಮಿಯಿದ�.. ನನನು 
ಕ್ಟ್ೊಂಬವೂ ನನಗ� ಸಾಕರ್ಟ್ ಬ�ೊಂಬಲಿಸಿತ್. ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಸಹಾಯದಿೊಂದಾಗಿ, ನಾನ್ ಈ ಹೊಂತವನ್ನು ತಲ್ಪಿದ�ದಾೇನ�. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ನಿೇವು ಆರಲ್ ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದ ಸಮಯದಿೊಂದ 
ಮತ್ತಿ ಈಗ ಟ�ೇಬಲ್ ಟ�ನಿನುಸ್ ನಲಿಲಿ ಕ�ಲವು ಬದಲಾವಣ�ಗಳಾಗಿವ� 
ಎೊಂದ್ ನಿೇವು ಭಾವಸ್ತಿತಿೇರಾ? ಕ್ರೇಡ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಸಕಾ್ಷರ 
ಇಲಾಖ�ಗಳ ಧ�್ ೇರಣ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಬದಲಾವಣ�ಯನ್ನು ನಿೇವು 
ಗಮನಿಸಿರ್ವರಾ? 

  ಶರತ್ ಕಮಲ್: ಹಲವು ಬದಲಾವಣ�ಗಳಿವ�. 2006ರಲಿಲಿ ನಾನ್ 
ಕಾಮನ್ ವ�ಲ್ತಿ ನಲಿಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಗ� ಚಿನನುದ ಪದಕ ಗ�ದಾದಾಗ 
ಮತ್ತಿ ಈಗ 2018ರಲಿಲಿ ನಾವ�ಲಲಿರ್ ಒಟಿಟ್ಗ� ಚಿನನುದ ಪದಕವನ್ನು 
ಗ�ದಾದಾಗ, 2006 ಮತ್ತಿ 2018ರ ನರ್ವ� ಸಾಕರ್ಟ್ ವಯೂತಾಯೂಸವತ್ತಿ. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ಮನಿಕಾ, ನಿೇವು ನೃತಯೂವನ್ನು ತ್ೊಂಬಾ 
ಇರಟ್ಪರ್ತಿತಿೇರ ಎೊಂದ್ ನನಗ� ತಿಳಿಸಲಾಯಿತ್. ನೃತಯೂವು 
ನಿಮಗ� ಒತತಿರ ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾರ್ತಿತಿದ�ಯೇ? 

  ಮನಿಕ್  ಬತಾ್: ಹೌದ್ ಸರ್, ನನನು ನೃತಯೂವು ಒತತಿರ 
ನಿವಾರಕವಾಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾರ್ತತಿದ�. ನಾನ್ ಪೊಂದಾಯೂವಳಿಗಳಿಗ� 
ಹ�್ ೇದಾಗಲ�ಲಾಲಿ ಅರವಾ ಬಿರ್ವನ ಸಮಯ ಸಿಕಾಕಾಗಲ�ಲಾಲಿ, 
ನಾನ್ ನನನು ಕ�್ೇಣ�ಗ� ಬರ್ತ�ತಿೇನ�. ನಾನ್ ನೃತಯೂ ಮಾರ್ತ�ತಿೇನ� 
ಅದ್ ನನಗ� ಆತ್ಮವಶಾವಾಸವನ್ನು ನಿೇರ್ತತಿದ�. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ವನ�ೇಶ್ ಫೇಗಟ್ ಅವರ ರೇರಕರಗ� 
ನನನು ಪ್ರಶ�ನು ಸವಾಲ್ಪ ಭಿನನುವಾಗಿದ�. ಯಾರಾದರ್ ಸದೃಢ ಮತ್ತಿ 
ಆರ�್ ೇಗಯೂವಾಗಿದಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಕ�ೇಳಲಾಗ್ತತಿದ� - 
ನಿೇವು ಯಾವ ಗಿರಣಿಯ ಹಟಟ್ನ್ನು ತಿನ್ನುತಿತಿೇರ? ಹಾಗಾದರ� 
ಫೇಗಟ್ ಕ್ಟ್ೊಂಬವು ತಮ್ಮ ಹ�ಣ್ಣುಮಕಕಾಳಿಗ� ಯಾವ ಸಿರ 
ಧಾನಯೂದ ಹಟಟ್ನ್ನು ತಿನಿನುಸ್ತತಿದ�? ಅೊಂದ ಹಾಗ�, ಟ�್ೇಕಯೇಗ� 
ವನ�ೇಶ್ ಗ� ನಿೇವು ಯಾವ ಮೊಂತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡಿದಿದಾೇರ? 

  ಪೇಷಕರ್: ನ�್ ೇಡಿ, ಹಟಿಟ್ನ ಗಿರಣಿಯ ಬಗ�ಗೆ 
ಮಾತನಾರ್ವವರ್, ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಹಳಿಳುಯ ಗಿರಣಿಯ ಹಟಟ್ನ್ನು 
ಸಹ ತಿನ್ನುತಾತಿರ�. ಹಾಲ್, ಮೊಸರ್, ತ್ಪ್ಪ, ಬ�ಣ�ಣುಗಾಗಿ ಹಸ್, 
ಎಮ್್ಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ್ಕ�್ಳುಳುತ�ತಿೇವ�. ಈ ಬಾರ ನನನು ಮಗಳ 
ಮ್ೇಲ� ನನಗ� ಸೊಂಪೂಣ್ಷ ನೊಂಬಿಕ� ಮತ್ತಿ ವಶಾವಾಸವದ�. ಅವಳು 
ಚಿನನುದ ಪದಕವನ್ನು ತರ್ತಾತಿಳ�. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಥ�ಲಿಟಿರ್ಸಾ ನಲಿಲಿ ದ�ೇಶಕ�ಕಾ ಹ�ಮ್್ಮ 
ತೊಂದಿದಾದಾರ� ಎೊಂದ್ ನನಗ� ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ�. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿೊಂದ 
ನಿೇವು ಏನ್ ಕಲಿತಿದಿದಾೇರ? 

  ಸಾಜನ್ ಪ್ಕಾಶ್: ನನನು ತಾಯಿಯೇ ನನನು ಸವ್ಷಸವಾ. ಅವರ್ ಒಬ್ಬ 
ಕ್ರೇಡಾಪಟ್ ಮತ್ತಿ ನನಗ� ಸಾಕರ್ಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾದಾರ�. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ಒಲಿೊಂಪಿರ್ ಹಾಕಯಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶಕ�ಕಾ ಬಹಳ 
ಪ್ರಸಿದಧಿ ಇತಿಹಾಸವದ�. ಆಟದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ನಿೇವ�ಲಲಿರ್ 
ಯಾವುದ�ೇ ಹ�ಚ್್ಚವರ ಉದಿವಾಗನುತ� ಹ�್ ೊಂದಿದಿದಾೇರಾ? 

  ಮನ್ ಪಿ್ೇತ್: ಇಲಲಿ, ಇಲಲಿ. ಹಾಕಯಲಿಲಿ ಇದ್ವರ�ಗ� 8 ಚಿನನುದ 
ಪದಕಗಳನ್ನು ಗ�ದಿದಾದ�ದಾೇವ�. ನಾವು ಒಲಿೊಂಪಿರ್ಸಾ ಗ� ಹ�್ ೇದಾಗಲ�ಲಾಲಿ, 
ನಾವು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯೂತತಿಮವಾದದದಾನ್ನು ನಿೇರಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತ�ತಿೇವ� 
ಮತ್ತಿ ಭಾರತಕ�ಕಾ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗ�ಲಲಿಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತ�ತಿೇವ�. 

  ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್: ಕ್ರೇಡ�ಗಾಗಿ ಸಕಾ್ಷರ ಇಲಾಖ�ಗಳ 
ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಣ�ಯನ್ನು ನಿೇವು ಈಗಾಗಲ�ೇ ನ�್ ೇಡಿದಿದಾೇರ. 
ಕಳ�ದ 5-6 ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ನಿೇವು ಯಾವ ಬದಲಾವಣ�ಯನ್ನು 
ಕೊಂಡಿದಿದಾೇರ? 

  ಸಾನಿಯಾ: ಐದ್-ಆರ್ ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ, ನೊಂಬಿಕ� ಕ್ರಮ್ೇಣ 
ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�. ಮತ್ತಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲ್ ಸಕಾ್ಷರದಿೊಂದ 
ಬ�ೊಂಬಲವನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತ�ತಿೇವ�. ನಿೇವು ಯಾವಾಗಲ್ ನನಗ� 
ಎಲಲಿದರಲ್ಲಿ ಬ�ೊಂಬಲಿಸ್ತಿತಿೇರ ಎೊಂದ್ ಹ�ೇಳಿದಿದಾೇರ. ಆದದಾರೊಂದ 
ಅದ�ೇ ರೇತಿ 5-6 ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಬಹಳರ್ಟ್ ಬದಲಾವಣ� ಆಗಿದ� 
ಮತ್ತಿ ಇಲಿಲಿಯವರ�ಗ� ಕಳ�ದ ಒಲಿೊಂಪಿರ್ಸಾ ಗಿೊಂತ ಬಹಳರ್ಟ್ 
ಭಿನನುವಾಗಿದ�.   

ಟೆರೇಕಿಯೊ ಒಲ್ಂಪಿಕ್್ಸ ಗೆ ತೆರಳುತಿ್ತರ್ವ ಭಾರತಿೇಯ 
ಕಿ್ೇಡಾಪಟ್ಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್ಯವರ ಸಂವಾದವನ್ನು 
ಕೆೇಳಲ್ ಕರಯೂಆರ್ ಕೆರೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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 ನಿಣ್ಷಯ: ಲಕ್ಾೊಂತರ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ನೌಕರರ 
ತ್ಟಿಟ್ಭತ�ಯೂಯನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ 28ಕ�ಕಾ ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದ�, ಇದರೊಂದ 
ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ನೌಕರರ್ ಮತ್ತಿ ಪಿೊಂಚಣಿದಾರರಗ� 
ಪ್ರಯೇಜನವಾಗಲಿದ�. 

 ಪರಿಣಾಮ: ಕ�್ೇವಡ್ ಸಾೊಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಇದನ್ನು 
ತಡ�ಹಡಿಯಲಾಯಿತ್. ಆದರ� ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಈಗ 
ಆ ದರವನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ 11ರರ್ಟ್ ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಕ�ೇೊಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಷರ ನೌಕರರ್ ಮತ್ತಿ ಪಿೊಂಚಣಿದಾರರಗ� ದ�್ ರ್ಡ ನಿರಾಳ 
ನಿೇಡಿದ�. ಈ ಮೊದಲ್ ದರವು ಶ�ೇಕಡಾ 17ಆಗಿತ್ತಿ, ಈಗ 
ಅದ್ ಶ�ೇಕಡಾ 28 ಆಗಿರ್ತತಿದ�. ಇದನ್ನು ಜ್ಲ�ೈ 1, 2021 
ರೊಂದ ಪೂವಾ್ಷನವಾಯವಾಗಿ ಜಾರಗ� ತರಲಾಗ್ವುದ್. 48.34 
ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ನೌಕರರ್ ಮತ್ತಿ 65.26 
ಲಕ್ಷ ಪಿೊಂಚಣಿದಾರರ್ ಇದರ ನ�ೇರ ಪ್ರಯೇಜನವನ್ನು 
ಪಡ�ಯಲಿದಾದಾರ�. 

 ನಿಣ್ಷಯ: ಉರ್ಪು/ ವಸತ್ರ ಮತ್ತಿ ಸಿದಧಿ ಉರ್ಪುಗಳ ರಫಿತಿನ 
ಮ್ೇಲ� ರಾಜಯೂ ಮತ್ತಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ತ�ರಗ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ಲ�ವಗಳ 

(ಆರ್ ಒ. ಎಸ್ ಸಿಟಿಎಲ್) ರಯಾಯಿತಿಯ ಮ್ೊಂದ್ವರಕ�ಗ� 
ಸಕಾ್ಷರ ಅನ್ಮೊೇದನ� ನಿೇಡಿದ�. ಈ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು 2024 
ರವರ�ಗ� ವಸತಿರಸಲಾಗಿದ� ಮತ್ತಿ 2021-22ಕ�ಕಾ 19,400 ಕ�್ೇಟಿ 
ರ್.ಗಳ ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗಿದ�. 

 ಪರಿಣಾಮ: ಇದ್ ರಫತಿನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ತತಿದ�, ಲಕ್ಾೊಂತರ 
ಉದ�್ ಯೂೇಗಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಟ್ಸ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 
ಸ್ಪಧಿ್ಷಸಲ್ ಭಾರತಿೇಯ ಕೊಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಬಲಗ�್ ಳಿಸ್ತತಿದ�. 

 ಸಿ್ಥರ ಮತ್ತಿ ವಶಾವಾಸಾಹ್ಷ ನಿೇತಿ ಆರಳಿತವು ಮ್ಖಯೂವಾಗಿ 
ಕಾಮಿ್ಷಕ ಆಧಾರತ ಜವಳಿ ವಲಯದ ನವೇದಯೂಮಗಳಿಗ� 
ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಯಾಗಲಿದ� ಮತ್ತಿ ರಫಿತಿಗ� ಉದಯೂಮಿಗಳನ್ನು 
ರ್ರೇತಾಸಾಹಸ್ತತಿದ�. ಆರ್್ಷಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನ್ನು ಉತ�ತಿೇಜಸ್ವ 
ಜ�್ತ�ಗ�, ಜವಳಿ ವಲಯವನ್ನು ಪುನಶ�್ಚೇತನಗ�್ ಳಿಸ್ತತಿದ�. 

 ನಿಣ್ಷಯ: ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ ಆಯ್ಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೊಂಸ�್ಥಗಳನ್ನು 
ಸಶಕತಿಗ�್ ಳಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತಿ ಆಯ್ಷ್ ಸ�ೇವ�ಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಔರಧಿಗಳ ಉತತಿಮ ಲಭಯೂತ�ಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ವುದ್. ಈ 
ಉದ�ದಾೇಶಕಾಕಾಗಿ ‘ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಆಯ್ಷ್’ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕ�ೇೊಂದ್ರ 

ಸಾಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆರೇಗದ  
ಹೆರರತಾಗಿಯರ ಆಶಾಭಾವನೆ

ಕೆರೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದದಾ ತ್ಟಿಟ್ರತೆಯೂಯನ್ನು ಪುನಾ ಚಾಲ್್ತ 

ಮಾಡಲಾಗಿರ್ವುದಷೆಟ್ೇ ಅಲಲಿ, ಲಕಾಂತರ ಕೆೇಂದ್ ಸಕಾ್ಷರಿ ನೌಕರರ್ ಮತ್್ತ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕಿ್ತಯನ್ನು 

ಕಾಪಾಡಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹ್ಷ ಹೆಚಚಾಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್್ಷಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಮತ್್ತ ಗರಿಷ್ಠ 

ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಕಲಾಯೂಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆೇಂದ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಜವಳಿ ವಲಯವನ್ನು 

ಸಾವಾವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲ್, ಆಯ್ಷ್ ಮರಲಕ ಸಮಗ್ ಆರೆರೇಗಯೂ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒತ್್ತ ನಿೇಡಲ್ 

ಮತ್್ತ ಕೆರೇವಿಡ್ ತ್ತ್್ಷ ಮತ್್ತ ಆರೆರೇಗಯೂ ಪಾಯೂಕೆೇಜ್ ನ ಎರಡನೆೇ ಹಂತಕಾ್ಗಿ ಆತಮೆನಿರ್ಷರ ಭಾರತ್ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ನೆೇ ಪಾಯೂಕೆೇಜ್ ಅನ್ನು ಘರೇಷ್ಸ್ವುದರ ಒಳಗೆರಂಡಂತೆ ಹಲವಾರ್ ಕ್ಮಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆರಂಡಿದೆ. 

ಮಾರ್ಕಟೆಟ್ಗಳ ಮರಲಕ ಪ್ಯೊೇಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ವಯೂವಸೆಥಿಯ್ ರೆೈತರ ಹಿತಕಾಯ್ತಿ್ತದೆ.

ಸಂಪುಟದ ನಿಧಾ್ಷರಗಳು
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ಪಾ್ರಯೇಜತ ಯೇಜನ� ಮಾಡಿ 4607 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು 
ಹೊಂಚಿಕ� ಮಾರಲಾಗಿದ�, ಇದ್ 31 ಮಾಚ್್ಷ 2026 ರವರ�ಗ� 
ಮ್ೊಂದ್ವರಯ್ತತಿದ�.

 ಪರಿಣಾಮ: ಇದ್ ಆಯ್ಷ್ ವಯೂವಸ�್ಥಯಡಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ 
ತರಬ�ೇತಿ ಸೌಲಭಯೂಗಳ ವಾಯೂಪಿತಿಯನ್ನು ವಸತಿರಸ್ತತಿದ�, 
ಇದ್ ಚಿಕತ�ಸಾಗಿೊಂತ ರ�್ ೇಗ ತಡ�ಗಟ್ಟ್ವಕ�ಗ� ಒತ್ತಿ ನಿೇರ್ವ 
ವ�ೈದಯೂಕೇಯ ವಯೂವಸ�್ಥಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತತಿದ�. 

 ಇದ್ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ವಯೂವಸ�್ಥಯಲಿಲಿ ರ�್ ೇಗ ಚಿಕತ�ಸಾಗ� ಮಾರ್ವ 
ವ�ಚ್ಚದ ಹ�್ ರ�ಯನ್ನು ಕಡಿಮ್ ಮಾರ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ ಭಾರತದ 
ಅತಯೂೊಂತ ಹಳ�ಯ ರ�್ ೇಗ ತಡ�ಗಟ್ಟ್ವ ವಯೂವಸ�್ಥಯನ್ನು ದ�ೇಶ 
ಮತ್ತಿ ವದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ ಹ�ಚ್್ಚ ಜನಪಿ್ರಯಗ�್ ಳಿಸ್ತತಿದ�. 

 ದ�ೇಶದಲಿಲಿ 12 ಸಾವರಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ಆಯ್ಷ್ ಆರ�್ ೇಗಯೂ-ಕ್�ೇಮ 
ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ನಿಣ್ಷಯ: ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಭಾರತವನ್ನು ಸಶಕತಿಗ�್ ಳಿಸಲ್ 
ದ�ೇಶದ ಜಾನ್ವಾರ್ ಸಾಕಣ�, ರ�ೈತರ ಆದಾಯ 
ಮತ್ತಿ ಉತಾ್ಪದಕತ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ ಕಾ್ರೊಂತಿಕಾರ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳು. 

 ಪರಿಣಾಮ: ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ 9800 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು 
ವ�ಚ್ಚ ಮಾರ್ತಿತಿದ್ದಾ, ಇದ್ ಜಾನ್ವಾರ್ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ 
ವಲಯಗಳಲಿಲಿ ಅೊಂದಾಜ್ 54618 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳ ಹ್ಡಿಕ� 
ತರ್ತತಿದ� ಎೊಂದ್ ನಿರೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ�. 

 ಇದ್ 3 ಯೇಜನ�ಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ೊಂಡಿದ�. ಪಶ್ಧನ್ 
ವಕಾಸ್ ಯೇಜನ�, ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಗ�್ ೇಕ್ಲ ಅಭಿಯಾನ 
ಮತ್ತಿ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಪಾ್ರಣಿ ರ�್ ೇಗ ನಿಯೊಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ 

 ಗ�್ ೇಕ್ಲ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಅದ್ ದ�ೇಶಿೇಯ 
ಹಸ್ ಅರವಾ ಎಮ್್ಮಯಾಗಿರಲಿ, ಆಧ್ನಿಕ 
ತೊಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�್ೊಂರ್ ತಳಿ ವಧ್ಷನ�ಯನ್ನು 
ಉತ�ತಿೇಜಸಲಾಗ್ವುದ್. ಉತತಿಮ ಫಲಿತಾೊಂಶದ ಆಧಾರದ 
ಮ್ೇಲ� ರ�ೈತರಗ� ರ್ರೇತಾಸಾಹ ಧನ ನಿೇರಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಪಶ್ಸೊಂಗ�್ ೇಪನ� ಮತ್ತಿ ಹ�ೈನ್ಗಾರಕ�ಗಾಗಿ ಒೊಂದ್ 
ಪಾಯೂಕ�ೇಜ್ ನಿೇರಲಾಗಿದ್ದಾ, ಇದ್ ಗ್ಣಮಟಟ್ದ 
ಸೊಂತಾನ�್ ೇತ್ಪತಿತಿ, ಚಿಕತ�ಸಾ, ಲಸಿಕ�, ಹ�ೈನ್ಗಾರಕ� 
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ ಮತ್ತಿ ಪರೇಕ್�ಯಲಿಲಿ ಹ್ಡಿಕ�ಯನ್ನು 
ಒಳಗ�್ ೊಂಡಿರ್ತತಿದ�. 

 ಪಾ್ರಣಿ ರ�್ ೇಗ ನಿಯೊಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 
ಜಾನ್ವಾರ್ಗಳ ಆರ�್ ೇಗಯೂವನ್ನು ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಪಾ್ರಣಿ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ�್ ೊಂದಿಗ� ಜ�್ೇಡಿಸಲಾಗಿದ� ಈಗ 
ಆೊಂಬ್ಯೂಲ�ನ್ಸಾ ಸೌಲಭಯೂವು ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಆರ�ೈಕ� ಮತ್ತಿ 
ಚಿಕತ�ಸಾಗ� ಲಭಯೂವರ್ತತಿದ�.

 ಹ�ಚ್್ಚವರಯಾಗಿ, ದ�ೇಶಾದಯೂೊಂತ 6 ಆಯ್ಷ್ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳು, 
12 ಪಿಜ ಆಯ್ಷ್ ಸೊಂಸ�್ಥಗಳು ಮತ್ತಿ 10 ಪದವಪೂವ್ಷ 
ಸೊಂಸ�್ಥಗಳ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷವನ್ನು ಮ್ೇಲದಾಜ�್ಷಗ�ೇರಸಲಾಗ್ವುದ್ 
ಹ�್ ಸ 50 ಹಾಸಿಗ�ಗಳು, 30 ಹಾಸಿಗ�ಗಳು, 10 ಹಾಸಿಗ�ಗಳ 
ಆಯ್ಷ್ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗ್ವುದ್. ಅಲಲಿದ�, 101 
ಸೊಂಚಾರ 50 ಹಾಸಿಗ�ಗಳ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷವನ್ನು 
ಮ್ೇಲದಾಜ�್ಷಗ�ೇರಸಲಾಗ್ವುದ್.

 152 ಆಯ್ಷ್ ಡಿಸ�್ಪನಸಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ನವೇಕರಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ಅರ್ಣಾಚಲದ ಪಾಸಿಘಾಟ್ ನಲಿಲಿರ್ವ ಆಯ್ಷ್ ನ 
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಪೂವ್ಷ ಜಾನಪದ ಔರಧ ಸೊಂಸ�್ಥಯಲಿಲಿ (ಎನ್ 
ಇಐಎಫ್.ಎೊಂ) ಆಯ್ವ�ೇ್ಷದ ಕ್ರತ ಸೊಂಶ�ೋೇಧನ�ಯನ್ನು 
ಉತ�ತಿೇಜಸಲಾಗ್ವುದ್. ಟಾ್ರನ್ಸಾ-ಹಮಾಲಯ 
ಪ್ರದ�ೇಶದಲಿಲಿರ್ವುದರೊಂದ, ಆಯ್ಷ್ ನ ಎಲಾಲಿ ಕ್�ೇತ್ರಗಳಲಿಲಿನ 
ಸೊಂಶ�ೋೇಧನ�ಗ� ಉತ�ತಿೇಜನ ಸಿಗ್ತತಿದ�.

 ನಿಣ್ಷಯ: ಎಪಿಎೊಂಸಿ ಬಲವಧ್ಷನ� ಜತ�ಗ� ರ�ೈತರ 
ಅನ್ಕ್ಲಕಾಕಾಗಿ ಕೃರ್ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ ನಿಧಿಯಡಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ 
ವಲಯ ಹಣಕಾಸ್ ಸೌಲಭಯೂ ಯೇಜನ�ಗ� ತಿದ್ದಾಪಡಿ ತರಲ್ 
ಅನ್ಮೊೇದನ�.

 ಪರಿಣಾಮ: ಈಗ ಅಹ್ಷತ�ಯನ್ನು ರಾಜಯೂ ಏಜ�ನಿಸಾಗಳು/
ಎಪಿಎೊಂಸಿಗಳು, ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ತಿ ರಾಜಯೂ ಸಹಕಾರ ಸೊಂಘಗಳ 
ಒಕ್ಕಾಟಗಳು, ರ�ೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಸೊಂಘಟನ�ಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಸವಾಸಹಾಯ ಗ್ೊಂಪುಗಳಿಗ� ವಸತಿರಸಲಾಗಿದ�. 

 ಅಹ್ಷ ಸೊಂಸ�್ಥಯ್ ವವಧ ಸ್ಥಳಗಳಲಿಲಿ ಯೇಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಿದರ�, ಅೊಂತಹ ಎಲಾಲಿ ಯೇಜನ�ಗಳು ಎರರ್ ಕ�್ೇಟಿ 
ರ್.ಗಳವರ�ಗಿನ ಸಾಲದ ಮ್ೇಲ� ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನಕ�ಕಾ 
ಅಹ್ಷವಾಗಿರ್ತತಿವ�. ಈ ಮೊದಲ್ ಕ�ೇವಲ ಒೊಂದ್ ಸ್ಥಳಕ�ಕಾ 
ಮಾತ್ರ ಅಹ್ಷತ� ಇತ್ತಿ. 

 ಒೊಂದ�ೇ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ ಅೊಂಗಳದಲಿಲಿ ಶಿೇತಲಿೇಕರಣ ಘಟಕ, 
ವೊಂಗರಣ�, ಶ�್ರೇಣಿೇಕರಣ ಮತ್ತಿ ಮೌಲಯೂಮಾಪನ ಘಟಕಗಳು, 
ಕಣಜ ಮ್ೊಂತಾದ ವವಧ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷದೊಂತಹ 
ಪ್ರತಿ ಯೇಜನ�ಗ� 2 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳವರ�ಗ� ಸಾಲಕಾಕಾಗಿ 
ಎಪಿಎೊಂಸಿಗಳಿಗ� ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

 ನಿಣ್ಷಯ: ಕ�್ೇವಡ್ ನ ಎರರನ�ೇ ಅಲ�ಯಲಿಲಿ ಆರ�್ ೇಗಯೂ 
ವಲಯ ಎದ್ರಸ್ತಿತಿರ್ವ ನಿಬ್ಷೊಂಧಗಳ ಹನ�ನುಲ�ಯಲಿಲಿ, 
50,000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿಗಳ ನಿಧಿಯೊಂದಿಗ� ಸಾಲ 
ಖಾತರ ಯೇಜನ�ಗ� (ಎಲ್ ಜಎಸ್ ಸಿಎಎಸ್) ಅನ್ಮೊೇದನ� 
ನಿೇರಲಾಗಿದ�. ಆರ�್ ೇಗಯೂ/ ವ�ೈದಯೂಕೇಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ 
ಸೊಂಬೊಂಧಿತ ಯೇಜನ�ಗಳು (ಬೌ್ರನ್ ಫಿೇಲ್್ಡ) ಮತ್ತಿ ಹಸಿರ್ 
ವಲಯ ಯೇಜನ�ಗಳ ವಸತಿರಣ�ಗ� ಹಣಕಾಸ್ ಖಾತರ ವಾಯೂಪಿತಿ 
ಒದಗಿಸ್ವುದ್ ಇದರ ಉದ�ದಾೇಶವಾಗಿದ�. 

 ಪರಿಣಾಮ: ಕ�್ೇವಡ್ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗ�  
(ಎಲ್ ಜಎೊಂಸಿಎಎಸ್), ತ್ತ್್ಷ ಸಾಲ ಖಾತರ ಯೇಜನ� 
(ಇಸಿಎಲ್ ಜಎಸ್) ಮತ್ತಿ ಉತತಿಮ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಯೇಜನ�ಗ� 
ಸೊಂಬೊಂಧಿಸಿದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗ� ಸಾಲ ಖಾತರ ಯೇಜನ� 
ಆರೊಂಭ. 

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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 ನಿಣ್ಷಯ: ವ�ೈದಯೂಕೇಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷವನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ ಕ�್ೇವಡ್-19 ತ್ತ್್ಷ ಸ್ಪೊಂದನ� ಮತ್ತಿ ಆರ�್ ೇಗಯೂ 
ವಯೂವಸ�್ಥ ಸನನುದಧಿತ� ಪಾಯೂಕ�ೇಜ್ ನ 2ನ�ೇ ಹೊಂತಕ�ಕಾ ಅನ್ಮೊೇದನ�. 

 ಪರಣಾಮ: ಸಾೊಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�್ ೇಗದ ವರ್ದಧಿ ಪರಣಾಮಕಾರ ಮತ್ತಿ ತವಾರತ ಸ್ಪೊಂದನ�ಗಾಗಿ ಜಲಾಲಿ ಮಟಟ್ದ 
ಸಾಮರಯೂ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಗ್ರಯನ್ನು ಇದ್ ಹ�್ ೊಂದಿದ�.

 ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷದ ವಸತಿರಣ�, ಸಾಲದ ಅಪಾಯ 
ತಗಿಗೆಸ್ವಕ�, ಕಡಿಮ್ ಬಡಿ್ಡದರದಲಿಲಿ ಬಾಯೂೊಂರ್ ಸಾಲದ ಸೌಲಭಯೂ. 

 ಇಸಿಎಲ್ ಜಎಸ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 1,50,000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳವರ�ಗ� 
ಹ�ಚ್್ಚವರ ಧನಸಹಾಯ.

 ಕಡಿಮ್ ವ�ಚ್ಚದಲಿಲಿ ಹ�ಚ್್ಚವರ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಸಾಲ 
ನಿೇರ್ವ ಸೊಂಸ�್ಥಗಳನ್ನು ರ್ರೇತಾಸಾಹಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಉತತಿಮ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ ಯೇಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಪರಚಯಿಸ್ವುದ್, ಬದಲಾಗ್ತಿತಿರ್ವ ಪರಸಿ್ಥತಿಯನ್ನು 
ಅವಲೊಂಬಿಸಿ ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕಾ ಅದರ ವಧಾನಗಳನ್ನು 
ಅೊಂತಿಮಗ�್ ಳಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ನಿಣ್ಷಯ: ಎಲ�ಲಿಡ� ಬಾ್ರಡ್ ಬಾಯೂೊಂಡ್ ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು 
ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಪಡ�ಯಲ್ 19,000 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳಿಗ� 
ಅವಕಾಶ. ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಪಾಲ್ದಾರಕ� ಮಾದರಯಲಿಲಿ 
16 ರಾಜಯೂಗಳಲಿಲಿ ಭಾರತ್ ನ�ಟ್ ಅನ್ಷಾ್ಠನಕ�ಕಾ ಅನ್ಮೊೇದನ�, 
ಒಟ್ಟ್ 29,430 ಕ�್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿ ವ�ಚ್ಚ. 

 ಪರಿಣಾಮ: ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರದಿೊಂದ 19,041 ಕ�್ೇಟಿ 
ಕಾಯ್ಷಸಾಧಯೂತ� ಅೊಂತರ ನಿಧಿ ನಿೇರಲಾಗ್ತತಿದ�. 

 ಮಾಹತಿಯ ಹ�ದಾದಾರಯ್ ಪ್ರತಿ ಹಳಿಳುಗ್ ತಲ್ಪುವೊಂತ� 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿಧಾ್ಷರ ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಲಾಗಿದ�. 

 ಇ-ಆರಳಿತವು ಕ�್ನ�ಯ ಮ್ೈಲಿಯನ್ನು ತಲ್ಪುತತಿದ�, 

ಕ�್ೇವಡ್ ಕಾಲದಲಿಲಿ ಉತತಿಮ ಸ್ಪೊಂದನ� ದ�್ ರ�ತ 
ಟ�ಲಿಮ್ಡಿಸಿನ್ ಗ� ಉತ�ತಿೇಜನ ನಿೇರ್ತಿತಿದ�. ದ�ೇಶದ ಗಾ್ರಮಿೇಣ 
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮಕಕಾಳಿಗ� ಉತತಿಮ ಡಿಜಟಲ್ ಕ�್ೇಚಿೊಂಗ್ ವಯೂವಸ�್ಥ 
ರ್ಪಿಸಲಾಗ್ತತಿದ�. 

 ಇ-ಕಾಮಸ್್ಷ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಒಟಿಟಿಗಳ ಬೃಹತ್ 
ಸಾಧಯೂತ�ಗಳು. ಉದಯೂಮಶಿೇಲತ� ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಗಲಿದ�. 
ಡಿಜಟಲ್ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ ಹಳಿಳುಗಳಲಿಲಿ 
ಯ್ವಕರ ಸ�ೈನಯೂವನ್ನು ಬ�ಳ�ಸಲಾಗ್ವುದ್. ಹಳಿಳುಗಳಲಿಲಿ 
ಕ�ೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕ� ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ನಿಣ್ಷಯ: ವದ್ಯೂತ್ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಸ್ಧಾರಣಾ 
ಆಧಾರತ ಮತ್ತಿ ಫಲಿತಾೊಂಶ ಆಧಾರತ “ನವೇಕೃತ ವತರಣಾ 
ವಲಯ ಯೇಜನ�”ಗ� ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸೊಂಪುಟ ಅನ್ಮೊೇದನ� 
ನಿೇಡಿದ�. 

 ಪರಿಣಾಮ: ವದ್ಯೂತ್ ವಲಯದಲಿಲಿ ಅಭ್ತಪೂವ್ಷ 
ಬದಲಾವಣ�ಗಳಾಗ್ತತಿವ�. ಈ ಮೊದಲ್ ವದ್ಯೂತ್ ಕ�್ರತ� 
ಇತ್ತಿ. ಈಗ ಹ�ಚ್್ಚವರ ಇದ�. ಇಡಿೇ ದ�ೇಶವು ಒೊಂದ್ ಪ್ರಸರಣ 
ವಯೂವಸ�್ಥಯೊಂದಿಗ� ಸೊಂಪಕ್ಷ ಹ�್ ೊಂದಿದ�. ಇಡಿೇ ದ�ೇಶವು ವದ್ಯೂತ್ 
ಗ� ಒೊಂದ್ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಾಗಿದ�. ಇದರೊಂದ ವದ್ಯೂತ್ ವ�ಚ್ಚ 
ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿದ�. ಇದ್ ಅಲಾ್ಪವಧಿಯಲಿಲಿ ವಶವಾದ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ 
ಅತಿದ�್ ರ್ಡ ವಸತಿರಣ�ಯಾಗಿದ�. 

 ರಾಜಯೂಗಳಿಗ� ನ�ರವು ನಿೇರಲಾಗ್ವುದ್. ಎಲಾಲಿ 
736 ಜಲ�ಲಿಗಳಲಿಲಿ ಮಕಕಾಳ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಘಟಕ 
ತ�ರ�ಯಲಾಗ್ವುದ್ ಮತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜಯೂದಲಿಲಿ 
ಮಕಕಾಳ ಆರ�್ ೇಗಯೂದ ಶ�್ರೇರ್ಠತ�ಯ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ರಕ್ಷಣಾ ವಯೂವಸ�್ಥಯಲಿಲಿ 
20,000 ಐಸಿಯ್ ಹಾಸಿಗ�ಗಳನ್ನು 
ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದ�, ಅವುಗಳಲಿಲಿ 20 ಪ್ರತಿಶತ ಮಕಕಾಳ 
ಐಸಿಯ್ ಹಾಸಿಗ�ಗಳಾಗಲಿವ�. 

 ಹಾಲಿ 6-20 ಹಾಸಿಗ� ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿರ್ವ 
ಸಮ್ದಾಯ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳು, 
ಪಾ್ರರಮಿಕ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳು, 
ಉಪ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳಿಗ� ಹ�ಚ್್ಚವರ 
ಹಾಸಿಗ�ಗಳನ್ನು ಸ�ೇಪ್ಷಡ� ಮಾರಲಾಗ್ವುದ್. 
2ನ�ೇ ಹೊಂತ ಮತ್ತಿ 3ನ�ೇ ಹೊಂತದ ನಗರಗಳಲಿಲಿ 
ಮತ್ತಿ ಜಲಾಲಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರಗಳಲಿಲಿ 50-100 ಹಾಸಿಗ�ಯ 
ಪಾ್ರದ�ೇಶಿಕ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ವ�ೈದಯೂಕೇಯ ಅನಿಲ ಕ�್ಳವ� ಮಾಗ್ಷ 
ವಯೂವಸ�್ಥಯೊಂದಿಗ� 1050 ದ್ರವೇಕೃತ ವ�ೈದಯೂಕೇಯ 

ಆಮಲಿಜನಕ ಶ�ೇಖರಣಾ ಟಾಯೂೊಂರ್ ಗಳ ಸಾ್ಥಪನ� 
ಮಾರಲಾಗ್ವುದ್. 8800 ಆೊಂಬ್ಯೂಲ�ನ್ಸಾ ಗಳನ್ನು 
ಸಹ ಸ�ೇಪ್ಷಡ� ಮಾರಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಕ�ೇೊಂದಿ್ರೇಯ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳು, ಏಮ್ಸಾ ಮತ್ತಿ 
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಪಾ್ರಮ್ಖಯೂತ�ಯ ಇತರ 
ಸೊಂಸ�್ಥಗಳಾದ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ರ�್ ೇಗ 
ನಿಯೊಂತ್ರಣ ಕ�ೇೊಂದ್ರ (ಎನ್.ಸಿಡಿಸಿ) ಅನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಎಲಾಲಿ ಜಲಾಲಿ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳಲಿಲಿ ನಿವ್ಷಹಣಾ ಮಾಹತಿ 
ವಯೂವಸ�್ಥಯನ್ನು ಅನ್ಷಾ್ಠನಗ�್ ಳಿಸ್ವುದ್ 
ಮತ್ತಿ ಹಾಡ್್ಷ ವ�ೇರ್ ಸಾಮರಯೂ್ಷವನ್ನು 
ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಇ-ಸೊಂಜೇವನಿಯಲಿಲಿ ಟ�ಲಿ ಸಮಾಲ�್ ೇಚನ�ಗಳ 
ಸೊಂಖ�ಯೂಯನ್ನು ದಿನಕ�ಕಾ 5೦,೦೦೦ ದಿೊಂದ 5 ಲಕ್ಷಕ�ಕಾ 
ಹ�ಚಿ್ಚಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಡಿಒಎಚ್ಎಫ್ಡಬ್ಲಿ್ಯನಲಿಲಿ ಕ�ೇೊಂದ್ರ ವಾರ್ ರ್ೊಂ 
ಮತ್ತಿ ದ�ೇಶದ ಕ�್ೇವಡ್-19 ರೇಟ್ಷಲ್, 
ಕ�್ೇವಡ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಕ�್ೇವನ್ 
ವ�ೇದಿಕ�ಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಸಂಪುಟದ ನಿಣ್ಷಯಗಳು

ಸಂಪುಟದ ನಿಧಾ್ಷರಗಳ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ 
ಕರಯೂಆರ್ ಕೆರೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿನರಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ   ಆಗಸ್ಟ್ 1-15, 202152



ಭಾರತ ಸಂಪೂಣ್ಷ
ಸನನುದಧಿ 

ಕೆರರೆರನಾ ವಿರ್ದಧಿದ ಸಮರ

ಕ�್ರ�್ ನಾದ ಭಾರತದ ಚ�ೇತರಕ� 
ದರವು ವಶವಾದ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗಿೊಂತ 

ಉತತಿಮವಾಗಿದ�. ತವಾರತ ಲಸಿಕ� 
ಅಭಿಯಾನದ ಜ�್ತ�ಗ� ವಾಯೂಪಕ 

ಪರೇಕ್�, ಪತ�ತಿಹಚ್್ಚವಕ� ಮತ್ತಿ ಚಿಕತ�ಸಾಯ 
ಪರಣಾಮ ಹಾಗ್ ಭಾರತದಲಿಲಿ 

3೦ ದಶಲಕ್ಷ ಜನರ್ ರ�್ ೇಗದಿೊಂದ 
ಚ�ೇತರಸಿಕ�್ೊಂಡಿದಾದಾರ�.

ಕ�್
ರ�್ ನಾದ ಎರರನ�ೇ ಅಲ� ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿರಬಹ್ದ್, 

ಆದರ� ಅದ್ ಸೊಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಮ್ಗಿದಿಲಲಿ. ನಿೇತಿ 

ಆಯೇಗದ ಸದಸಯೂ ಡಾ. ವ.ಕ�. ಪಾಲ್ ಅವರ 

ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೊಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ತಟಸ್ಥಗ�್ ಳಿಸಲ್ 

ಬಯಸಿದರ�, ನಾವು ಕ�್ೇವಡ್ ಶಿಷಾಟ್ಚಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟ್ನಿಟಾಟ್ಗಿ 

ಪಾಲಿಸಬ�ೇಕ್. ಎರರನ�ೇ ಅಲ�ಯ ಮಧಯೂದಲಿಲಿ ಕ�್ರ�್ ನಾ 

ಪ್ರಕರಣಗಳು ವ�ೇಗವಾಗಿ ಹ�ಚಿ್ಚದ ರೇತಿಯಲ�ಲಿೇ, ಅದ್ ಅಷ�ಟ್ೇ 

ವ�ೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮ್ಯಾಗ್ತಿತಿದ�. 3 ಕ�್ೇಟಿ ಕ�್ರ�್ ನಾ ರ�್ ೇಗಿಗಳಿಗ� 

ಚಿಕತ�ಸಾ ನಿೇರಲ್ ಸ್ಮಾರ್ 529 ದಿನಗಳು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ೊಂಡ�ವು. 

ಚ�ೇತರಕ� ದರವು ಸ್ಮಾರ್ ಶ�ೇಕಡಾ 97.28 ರರ್ಟ್ದ�. ಅಮ್ರಕದಲಿಲಿ 

2 ಕ�್ೇಟಿ 90 ಲಕ್ಷ ಜನರಗ� ಚಿಕತ�ಸಾ ನಿೇರಲ್ 539 ದಿನಗಳು 

ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಲಾಗಿದ�. ಅಲಿಲಿ ಶ�ೇ. 84.18 ಚ�ೇತರಕ� ದರ ಇದ�. ಜ್ಲ�ೈ 

13ರೊಂದ್ ಒಟ್ಟ್ 31,443 ಕ�್ರ�್ ನಾ ಸ�್ ೇೊಂಕನ ಪ್ರಕರಣಗಳು 

ವರದಿಯಾಗಿವ�. ಇದ್ 118 ದಿನಗಳ ನೊಂತರ ಅೊಂದರ� ದ�ೈನೊಂದಿನ 

ಪ್ರಕರಣಗಳ ವರಯದಲಿಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 4 ತಿೊಂಗಳ ನೊಂತರ ಅತಯೂೊಂತ 

ಕಡಿಮ್ ಸೊಂಖ�ಯೂಯಾಗಿದ�. 

ಪ್ರಕರಣಗಳು ವ�ೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯ್ತಿತಿದದಾರ್, ಕ�ೇೊಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ 
ಭವರಯೂಕಾಕಾಗಿ ತಯಾರ ನಡ�ಸ್ತಿತಿದ�. ಜ್ಲ�ೈ 8 ರೊಂದ್ ನಡ�ದ 
ಸಚಿವ ಸೊಂಪುಟ ಸಭ�ಯಲಿಲಿ 23,123 ಕ�್ೇಟಿ ರ್.ಗಳ “ಇೊಂಡಿಯಾ 
ಕ�್ೇವಡ್-19 ತ್ತ್್ಷ ಸ್ಪೊಂದನ� ಮತ್ತಿ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ವಯೂವಸ�್ಥ ಸನನುದಧಿತ� 
ಪಾಯೂಕ�ೇಜ್ - ಹೊಂತ 2” ಕ�ಕಾ ಅನ್ಮೊೇದಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದ್ ಆರ�್ ೇಗಯೂ 
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷವನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ವ ಮತ್ತಿ ಆರೊಂಭದಲ�ಲಿೇ 
ರ�್ ೇಗ ತಡ�ಗಟ್ಟ್ವಕ�, ಪತ�ತಿ ಮತ್ತಿ ನಿವ್ಷಹಣ�ಯ ಮ್ೇಲ� 
ಗಮನ ಹರಸಿದ ತವಾರತ ಸ್ಪೊಂದನ�ಗಾಗಿ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ವಯೂವಸ�್ಥಯ 
ಸನನುದಧಿತ�ಯನ್ನು ವ�ೇಗಗ�್ ಳಿಸ್ವ ಗ್ರಯನ್ನು ಹ�್ ೊಂದಿದ�. 

ಜ್ಲ�ೈ 13ರೊಂದ್ ಈಶಾನಯೂದ 8 ರಾಜಯೂಗಳ 
ಮ್ಖಯೂಮೊಂತಿ್ರಗಳ�ೊೊಂದಿಗ� ಸಭ� ನಡ�ಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರ�ೇೊಂದ್ರ 
ಮೊೇದಿ ಅವರ್, ಭವರಯೂಕಾಕಾಗಿ ಸೊಂಪೂಣ್ಷ ಸನನುದಧಿರಾಗ್ವ 
ಅಗತಯೂವನ್ನು ಒತಿತಿ ಹ�ೇಳಿದರ್. “ನಾವು ಕ�್ರ�್ ನಾದ ಹ�್ ಸ 
ರ್ಪಾೊಂತರಗಳ ಮ್ೇಲ� ಕಣಿಣುರಬ�ೇಕ್. ರ್ಪಾೊಂತರದ ನೊಂತರ 
ಅದ್ ಎರ್ಟ್ ಅಪಾಯಕಾರ ಎೊಂದ್ ಅರ್ಷಮಾಡಿಕ�್ಳಳುಲ್ 
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಮತ್ತಿ ಅಧಯೂಯನಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಣನ�ಗ� 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಬ�ೇಕ್. ಇೊಂತಹ ಪರಸಿ್ಥತಿಯಲಿಲಿ ತಡ�ಗಟ್ಟ್ವಕ� ಮತ್ತಿ 

ಮಾಸ್್ ಧರಿಸದೆ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಮತ್್ತ 

ಮಾರ್ಕಟೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನ ಓಡಾಡ್ತಿ್ತದಾದಾರೆ. 

ಕೆಲವರ್ ಮರರನೆೇ ಅಲೆ ಬರ್ವ ಮದಲ್  

ಮೇಜ್ ಮಾಡಲ್  ಬಯಸ್ತಾ್ತರೆ, ಅದ್ ತಪು್ಪ. 

- ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್

ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್ಯಿಂದ ಸಮಯೊೇಚಿತ ಎಚಚಾರಿಕೆ

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ಚಿಕತ�ಸಾ ಅಗತಯೂ. ಕ�್ರ�್ ನಾ ಸ�್ ೇೊಂಕನ್ನು ತಡ�ಗಟಟ್ಲ್, ನಾವು 
ಹ�ಚ್್ಚ ಕಟ್ಟ್ನಿಟಾಟ್ದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಬ�ೇಕ್. ನಾವು 
ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ ಕೊಂಟ�ೈನ�್ಮೊಂಟ್ ವಲಯಗಳ ಮ್ೇಲ� ಸೊಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ 
ಗಮನ ಹರಸಬ�ೇಕ್ ಎೊಂದ್ ಹ�ೇಳಿದರ್. ಕಳ�ದ ಒೊಂದ್ವರ� 
ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ನಾವು ಗಳಿಸಿದ ಅನ್ಭವವನ್ನು ಸಹ ಸೊಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ 
ಬಳಸಿಕ�್ಳಳುಬ�ೇಕಾಗ್ತತಿದ�.

ಕೆರರೆರನಾ ಪ್ಕರಣಗಳ ಕಾಲಾನ್ಕ್ಮಣಿಕೆ 
ಕಳ�ದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 7ರೊಂದ್ ದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಕ�್ರ�್ ನಾ ರ�್ ೇಗಿಗಳ 

ಸೊಂಖ�ಯೂ 2೦ ಲಕ್ಷ, ಆಗಸ್ಟ್ 23 ರೊಂದ್ 3೦ ಲಕ್ಷ ಮತ್ತಿ ಸ�ಪ�ಟ್ೊಂಬರ್ 
5 ರೊಂದ್ 4೦ ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಮಿೇರತ್ತಿ. ಸ�ಪ�ಟ್ೊಂಬರ್ 16ರೊಂದ್ ಒಟ್ಟ್ 
ಸ�್ ೇೊಂಕನ ಪ್ರಕರಣಗಳು 50 ಲಕ್ಷ, ಸ�ಪ�ಟ್ೊಂಬರ್ 28ರೊಂದ್ 60 ಲಕ್ಷ, 
ಅಕ�್ಟ್ೇಬರ್ 11ರೊಂದ್ 70 ಲಕ್ಷ, ಅಕ�್ಟ್ೇಬರ್ 29ರೊಂದ್ 80 ಲಕ್ಷ, 
ನವ�ೊಂಬರ್ 20ರೊಂದ್ 90 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿತ್. ಕ�್ರ�್ ನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಡಿಸ�ೊಂಬರ್ 19 ರೊಂದ್ ಒೊಂದ್ ಕ�್ೇಟಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದದಾವು, 
ಮ್ೇ 4 ರೊಂದ್ ಎರರ್ ಕ�್ೇಟಿ ದಾಟಿದರ�, ಜ್ನ್ 23 ರೊಂದ್ 
ಮ್ರ್ ಕ�್ೇಟಿ ದಾಟಿತ್. 

ಲಸ್ಕೆ ನಿೇಡಿಕೆಯ ವೆೇಗ ಮ್ಂದ್ವರಿಕೆ... 
ಇಡಿೇ ದ�ೇಶವು ಕ�್ರ�್ ನಾ ವರ್ದಧಿದ ಸಮರದಲಿಲಿ ಉತಾಸಾಹದಿೊಂದ 

ಭಾಗವಹಸ್ತಿತಿದ�. ಬಿಹಾರದಲಿಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ�ಕಾ ಕ್ರ ಲಸಿಕ� ನಿೇಡಿಕ�ಯ 
ವ�ೇಗವನ್ನು ತಡ�ಯಲ್ ಸಾಧಯೂವಾಗಲಿಲಲಿ. ಬಿಹಾರದ ಪ್ರವಾಹಪಿೇಡಿತ 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿನ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರ್ ಜನರಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕಲ್ 
ಒೊಂದ್ ನವೇನ ಮಾಗ್ಷವನ್ನು ಕೊಂರ್ಕ�್ೊಂರರ್. ಪ್ರವಾಹ ಪಿೇಡಿತ 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲಿಲಿ ಜನರಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕಲ್ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರ್ 
ದ�್ ೇಣಿಗಳಲಿಲಿ ಹ�್ ರಟರ್. ಪ್ರವಾಹದ ಹ�್ ರತಾಗಿಯ್, ಲಸಿಕ� 
ಅಭಿಯಾನಕ�ಕಾ ಅಡಿ್ಡಯಾಗಿಲಲಿ. ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರ್ ಲಸಿಕ� 
ಕ�್ೇರ್ವವರನ್ನು ದ�್ ೇಣಿಯಲಿಲಿಯೇ ನ�್ ೇೊಂದಾಯಿಸಿದರ್ ಮತ್ತಿ 
ಅವರಗ� ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಲಸಿಕ� ಡ�್ ೇಸ್ ನಿೇರಲಗ್ತಿತಿತ್ತಿ. ಇದ್ ಭಾರತದ 
ಸಾಮ್ಹಕ ಸೊಂಕಲ್ಪಕ�ಕಾ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. ಕ�್ರ�್ ನಾ 
ಲಸಿಕ�ಯ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಜನವರ 16 ರೊಂದ್ ದ�ೇಶದಲಿಲಿ 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಯಿತ್, ಮೊದಲ್ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರಗ� 
ನಿೇರಲಾಯಿತ್. ‘ಸೊಂಕಲ್ಪದಿೊಂದ ಸಿದಿಧಿ’ಯ ಈ ಮಾಗ್ಷವನ್ನು 
ಅನ್ಸರಸಿ ಜ್ಲ�ೈ 13 ರವರ�ಗ� ದ�ೇಶದಲಿಲಿ 38 ಕ�್ೇಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಜನರಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕಲಾಗಿದ�. 

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ
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ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೇಂಕಿನಿಂದ 

ಚೆೇತರಿಕೆ ದರ 

ಆರೆರೇಗಯೂ ಸಚಿವಾಲಯದ ದತಾ್ತಂಶದ ಪ್ಕಾರ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 

ಕೆರೇವಿಡ್-19 ಚಿಕಿತೆ್ಸಯಲ್ಲಿರ್ವ ರೆರೇಗಿಗಳ ಸಂಖೆಯೂ 

4,31,315ಕೆ್ ಇಳಿದಿದೆ, ಇದ್ ಒಟ್ಟ್ ಪ್ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇ. 

1.40. ರೆರೇಗಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಚೆೇತರಿಕೆ ದರ ಶೆೇ. 97.28.
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ದೆೇಶಿೇಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ದ ಕೆರವಾಕಿ್ಸನ್ ಶಿೇಘ್ದಲೆಲಿೇ 
ಡಬರಲಿಯಎಚ್.ಒ ಅನ್ಮೇದನೆ ಪಡೆಯಲ್ದೆ 

ರಬ್ಲಿ್ಯಎಚ್ಒ ಮ್ಖಯೂ ವಜ್ಾನಿ ಡಾ. ಸೌಮಯೂ ಸಾವಾಮಿನಾರನ್ 
ಅವರ್ ಭಾರತ್ ಬಯೇಟ�ರ್ ನ ಕ�್ವಾಕಸಾನ್ ಲಸಿಕ� ಪ್ರಯೇಗದ 
ದತಾತಿೊಂಶವು ತೃಪಿತಿಕರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ ಅದರ ಒಟಾಟ್ರ� 
ಪರಣಾಮಕಾರತವಾವೂ ತ್ೊಂಬಾ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ� ಎೊಂದ್ ತಿಳಿಸಿದಾದಾರ�. 

ಕ�್ವಾಕಸಾನ್ ಗ� ರಬ್ಲಿ್ಯಎಚ್ಒ ಅನ್ಮೊೇದನ� ದ�್ ರ�ಯ್ವ 
ಭರವಸ�ಗಳು ಹ�ಚಾ್ಚಗಿವ�. ಈ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಮ್ಲದ 
ಕೊಂಪನಿ ಭಾರತ್ ಬಯೇಟ�ರ್, ಭಾರತಿೇಯ ವ�ೈದಯೂಕೇಯ ಸೊಂಶ�ೋೇಧನಾ 
ಮೊಂರಳಿ (ಐಸಿಎೊಂಆರ್) ಸಹಯೇಗದ�್ ೊಂದಿಗ� ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದ�. 

ಅನ್ಮೊೇದನ�ಯ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು- ಒಮ್್ಮ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು 
ರಬ್ಲಿ್ಯಎಚ್ಒನ ತ್ತ್್ಷ ಬಳಕ� ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲಿ ಸ�ೇರಸಿದ ಬಳಿಕ, 
ಅದರ ಸಿವಾೇಕಾರವು ಅೊಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟ್ದಲಿಲಿ ಹ�ಚಾ್ಚಗ್ತತಿದ�. 
ಎಲಾಲಿ ದ�ೇಶಗಳು ಆ ಲಸಿಕ�ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸ್ತತಿವ�. 
ಪ್ರಸ್ತಿತ, ರಬ್ಲಿ್ಯಎಚ್ಒ ಪಟಿಟ್ಯಲಿಲಿ ಅೊಂತಹ ಏಳು ಲಸಿಕ�ಗಳಿವ�, 
ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಮೊೇದಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಸ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ಮ್ಖ ಅಂಶವಾದ ಕೆರೇವಿನ್ 
ಈಗ ಜಗತಿ್ತಗೆ ಮ್ಕ್ತವಾಗಿದೆ 

ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಸ�ೇತ್ ಆಪ್ ನೊಂತರ, ಕ�್ೇವಡ್ ವರ್ದಧಿದ 
ಹ�್ ೇರಾಟದಲಿಲಿ ತಾೊಂತಿ್ರಕ ಮಟಟ್ದಲಿಲಿ ಭಾರತಕ�ಕಾ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಲಸಿಕ� 
ವ�ೇದಿಕ� ಕ�್ೇ-ವನ್ ದ�್ ರ್ಡ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ�. ಭಾರತದಲಿಲಿ ವಶವಾದ 
ಅತಿದ�್ ರ್ಡ ಉಚಿತ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸಿವಾಗ�್ ಳಿಸ್ವಲಿಲಿ 
ಕ�್ೇವನ್ ತ್ೊಂಬಾ ಪರಣಾಮಕಾರ ಎೊಂದ್ ಸಾಬಿೇತಾಗಿದ�. ಸ್ಥಳಿೇಯ 
ಕ�್ೇ-ವನ್ ವ�ೇದಿಕ� ಭಾರತದ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ವಯೂವಸ�್ಥಗ� 
ಸಾೊಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�್ ೇಗವನ್ನು ವಯೂವಸಿ್ಥತ ಮತ್ತಿ ಸ್ಸಿ್ಥರ ರೇತಿಯಲಿಲಿ 
ಪರಹರಸಲ್, ಎದ್ರಸಲ್ ಮತ್ತಿ ನಿಯೊಂತಿ್ರಸಲ್ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ 
ನಿೇಡಿದ�. ಕ�ನಡಾ, ಮ್ಕಸಾಕ�್ ಸ�ೇರದೊಂತ� 5೦ ಕ್ಕಾ ಹ�ಚ್್ಚ ದ�ೇಶಗಳು 
ತಮ್ಮ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನಕಾಕಾಗಿ ಡಿಜಟಲ್ ವ�ೇದಿಕ� ಕ�್ೇ-ವನ್ ನಲಿಲಿ 
ಆಸಕತಿ ತ�್ ೇರಸಿವ�. ಜ-20 ರಾರಟ್ರಗಳ ಕ�ೇೊಂದಿ್ರೇಯ ಬಾಯೂೊಂಕ್ಗಳ 
ಹಣಕಾಸ್ ಸಚಿವರ್ ಮತ್ತಿ ರಾಜಯೂಪಾಲರ ಸಭ�ಯಲಿಲಿ ಕ�್ೇವನ್ 
ವ�ೇದಿಕ� ಎಲಾಲಿ ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭಯೂವಾಗಲಿದ� ಎೊಂದ್ 
ಹಣಕಾಸ್ ಸಚಿವ� ನಿಮ್ಷಲಾ ಸಿೇತಾರಾಮನ್ ಘ್ೇರ್ಸಿದಾದಾರ�.

ಜಾಗತಿಕ ಸಮಾವೆೇಶ, ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವೆೈದಯೂರ ದಿನ ಮತ್್ತ ಕೆರೇವಿಡ್ ಪರಿಶಿೇಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್ಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೆೇಳಲ್ ಕರಯೂಆರ್ ಕೆರೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ಲಸ್ಕೆ ದೆರೇಣಿ 
ಬಿಹಾರದ ಈ ಚಿತ್ವು ಕೆರೇವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಿದ ಹೆರೇರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಮೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್್ತ 

ಧೆೈಯ್ಷವನ್ನು ತೆರೇರಿಸ್ತ್ತದೆ. ರಾಜಯೂದ ಕೆಲವು ಜಲೆಲಿಗಳು ಪ್ವಾಹಕೆ್ ಸ್ಲ್ಕಿದಾಗ, 

ಆಡಳಿತವು ಲಸ್ಕಾ ದೆರೇಣಿ ಸೆೇವೆಯನ್ನು ಪಾ್ರಂಭಿಸ್ತ್. 

ಸಂಕಲ್ಪ ಭಾರತ
ಸಶಕ್ತ ಭಾರತ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟ್  42.34 ಕೆರೇಟಿ ಲಸ್ಕಾ ಡೆರೇಸ್ ಗಳು

1,02,80,416 76,51,103
1,06,40,254

55,55,468

3,30,32,658

3,25,92,396

1,78,34,482

13,33,04,056
9,95,79,752
7,29,46,445

 ಆರೆರೇಗಯೂ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರ್  ಮ್ಂಚರಣಿ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರ್   18 ರಿಂದ 44 ವಷ್ಷ ವಯಸ್್ಸನೆರಳಗಿನವರ್   45 ರಿಂದ 49 ವಷ್ಷ ವಯಸ್್ಸನವರ್   60 ವಷ್ಷ ಹಾಗರ ಮ್ೇಲ್ಪಟಟ್ವರ್.

ಪ್ಥಮ  ಡೆರೇಸ್ ಎರಡನೆೇ  ಡೆರೇಸ್

ಜ್ಲೆೈ 23, 2021 ರ 

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು
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ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕೆ್ ಅಪಾರ ಕೆರಡ್ಗೆ ನಿೇಡ್ವ ಆದರೆ ಕಡಿಮ್ ಜನಪಿ್ಯರಾಗಿರ್ವ ಕೆಲವು ಹೆಸರ್ಗಳಿವೆ.  
ರಾಜಷ್್ಷ ಪುರ್ಷೆರೇತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಟಂಡನ್ ಅಂತಹ ಹೆಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್, ಅವರ್ ಬಹಳ ಶಿ್ೇಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು  

ಬಿಟ್ಟ್ಹೆರೇಗಿದಾದಾರೆ. ಸಾವಾತಂತ್ಯ ಹೆರೇರಾಟಕೆ್ ನಿೇಡಿದ ಕೆರಡ್ಗೆ ಮತ್್ತ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಜನಪಿ್ಯಗೆರಳಿಸಲ್ ಮತ್್ತ ಪಸರಿಸಲ್ ಅವರ್ 
ಕೆೈಗೆರಂಡ ಪ್ಯತನುಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸಮೆರಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಅವರ ಅವಿರತ ಪ್ಯತನುದಿಂದಾಗಿಯೇ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ 

ಮತ್್ತ ದೆೇವನಾಗರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷಾ ಲ್ಪಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾೇಕರಿಸಲಾಯಿತ್. ಹಿಂದಿಯ ಪ್ಸ್ದದಾ ಬರಹಗಾರ ಬನಾರಸ್ದಾಸ್ ಚತ್ವೆೇ್ಷದಿ 
ಹೆೇಳುವಂತೆ, “ಈ ಶತಮಾನದ (20ನೆೇ ಶತಮಾನ) ಮ್ೇಲೆ ಬೆಳಕ್ ಚೆಲ್ಲಿವ ಯಾವುದೆೇ ರವಿಷಯೂದ ಹಿಂದಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರನ್ ಮಹಷ್್ಷ 

ದಯಾನಂದ, ಮಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿ ಮತ್್ತ ರಾಜಷ್್ಷ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಹೆಸರ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಉಲೆಲಿೇಖಿಸ್ತಾ್ತನೆ.

ಸ್ಮ ರಣಿೇಯ ಘಟನ�ಗಳ ಪ�ೈಕ ಒೊಂದ್ ಹೇಗಿದ�. ಒಮ್್ಮ 
ಸೊಂಸದರ�್ ಬ್ಬರ್ ತಮ್ಮ ಭತ�ಯೂಯ ಚ�ರ್ ಪಡ�ಯಲ್ 
ರಾಜಯೂಸಭಾ ಕಚ�ೇರಗ� ಹ�್ ೇದರ್. ‘ಲ�್ ೇಕಸ�ೇವಾ ಮೊಂರಲ್’ 

ಗ� ಭತ�ಯೂಯ ಚ�ರ್ ಅನ್ನು ವಗಾ್ಷಯಿಸಲ್ ವವರಗಳನ್ನು ತ್ೊಂಬ್ವ 
ಸಲ್ವಾಗಿ ಅವರ್, ಹತಿತಿರದಲ�ಲಿೇ ನಿೊಂತಿದದಾ ಒಬ್ಬ ವಯೂಕತಿಯಿೊಂದ ಲ�ೇಖನಿ 
ಎರವಲ್ ಪಡ�ದರ್. ಅವರ ಬಳಿ ನಿೊಂತಿದದಾ ವಯೂಕತಿ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸವಾಲ್ಪ 
ಆಶ್ಚಯ್ಷಚಕತರಾದರ್. ಅವರ್ ಟೊಂರನ್ ಅವರನ್ನು ಕ�ೇಳಿದರ್, “ನಿೇವು 
ಕರಟ್ಪಟ್ಟ್ 400 ರ್ಪಾಯಿ ಭತ�ಯೂ ಪಡ�ದಿರ, ಅದನ್ನು ಲ�್ ೇಕಸ�ೇವಾ 
ಮೊಂರಲಕ�ಕಾ ದ�ೇಣಿಗ� ನಿೇರ್ತಿತಿದಿದಾೇರಲಾಲಿ. 

ಲ�ೇಖನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ಗಿಸ್ವಾಗ ಸೊಂಸದಿೇಯ ಪಟ್ ಉತತಿರಸಿದರ್, 
“ನನಗ� ಉತತಿಮ ಸೊಂಪಾದನ� ಮಾರ್ವ ಏಳು ಗೊಂರ್ ಮಕಕಾಳಿದಾದಾರ� 
ಮತ್ತಿ ನಾನ್ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಗ್ 1೦೦ ರ್.ಗಳ ‘ತ�ರಗ�’ ಹಾಕದ�ದಾೇನ�. 
ಹೇಗಾಗಿ ನಾನ್ ಪ್ರತಿ ತಿೊಂಗಳು 7೦೦ ರ್. ಪಡ�ಯಲ್ ಸಾಧಯೂವಾಗ್ತತಿದ�. 
ಅದರಲಿಲಿ ನಾನ್ ಕ�ೇವಲ 3೦೦-4೦೦ ರ್.ಗಳನ್ನು ಖಚ್್ಷ ಮಾರಲ್ 
ಸಾಧಯೂವಾಗ್ತತಿದ�. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನಾನ್ ಲ�್ ೇಕಸ�ೇವಾ ಮೊಂರಲಕ�ಕಾ 
ಕಳುಹಸ್ತ�ತಿೇನ�. ಉಳಿದ ಹಣದಿೊಂದ ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾರಬ�ೇಕ್. 

ಈ ವಯೂಕತಿ ಬ�ೇರಾರ್ ಅಲಲಿ, ಪುರ್ಷ�್ ೇತತಿಮ್ ದಾಸ್ ಟೊಂರನ್. 
ಅವರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 1, 1882 ರೊಂದ್ ಉತತಿರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ 
ರಾಜ್ ನಲಿಲಿ ಜನಿಸಿದರ್. ಟೊಂರನ್ 1899ರಲಿಲಿ ಕಾೊಂಗ�್ರಸ್ ಪಕ್ಷದಲಿಲಿ 
ಸವಾಯೊಂಸ�ೇವಕರಾದರ್. 1905 ರಲಿಲಿ ಬಾೊಂಗ್ ಭಾೊಂಗ್ ಚಳವಳಿಯಿೊಂದ 
ಪ�್ರೇರತರಾದ ನೊಂತರ ಅವರ್ ಸವಾದ�ೇಶಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್� ಮಾಡಿದರ್ 
ಮತ್ತಿ ಆಹಾರದಲಿಲಿ ಸಕಕಾರ� ಬಳಕ�ಯನ್ನು ತಯೂಜಸಿದರ್. ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�್ ೇರಾಟದಲಿಲಿನ ಅವರ ಭಾಗವಹಸ್ವಕ� ಅವರ ಅಧಯೂಯನಕ�ಕಾ 
ಅಡಿ್ಡಯಾಯಿತ್ ಮತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಅಲಹಾಬಾದ್ ವಶವಾವದಾಯೂಲಯದಿೊಂದ 
ಹ�್ ರಹಾಕಲಾಯಿತ್. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ್ ಮತ�್ ತಿೊಂದ್ 
ವಶವಾವದಾಯೂಲಯದಲಿಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಯೂಯನವನ್ನು ಪೂಣ್ಷಗ�್ ಳಿಸಿದರ್. 1906 
ರಲಿಲಿ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಕಾನ್ನ್ ಅಭಾಯೂಸವನ್ನು ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಿದರ್. ಟೊಂರನ್ 
ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾೊಂಧಿಯವರ ವಶ�ೇರ ಮಿತ್ರರಾಗಿದದಾರ್. ಗಾೊಂಧಿೇಜಯವರ 
ಸಲಹ�ಯ ಮ್ೇರ�ಗ� 1921ರಲಿಲಿ ತಮ್ಮ ವಕೇಲವೃತಿತಿಯನ್ನು ತ�್ ರ�ದ್ 

ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗ� ತಮ್ಮನ್ನು ಸೊಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ತ�್ ರಗಿಸಿಕ�್ೊಂರರ್. 
ನಾಗರಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲಿಲಿ ಪಾಲ�್ ಗೆೊಂಡಿದದಾಕಾಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು 
ಜ�ೈಲಿಗ� ಕಳುಹಸಲಾಯಿತ್. ಮಾಜ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದಾರ್ ಶಾಸಿತ್ರ 
ಬರ�ಯ್ತಾತಿರ�, “ರಾರ್ಟ್ರೇಯತ�ಯ ಮ್ೇಲಿನ ಭಕತಿ ಟೊಂರನ್ ಅವರನ್ನು 
ಹೊಂದಿಗ� ಆಕರ್್ಷಸಿತ್. ಹೊಂದಿಯ ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಚಾರಗಳಲಿಲಿ ಅವರ 
ಪಾತ್ರದಿೊಂದಾಗಿ, ಹೊಂದಿ ಸಾಹತಯೂ ಸಮ್ಮೀಳನ ಮೊದಲ ಅಧಿವ�ೇಶನದ 
ಅಧಯೂಕ್ಷರ ಜವಾಬಾದಾರಯನ್ನು ಅವರಗ� ವಹಸಲಾಯಿತ್. ಟೊಂರನ್ 
ಅವರ್ ಕಾನ್ನ್ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತಿ ನೊಂತರ ಮಹಾರಾಜ್ ನಭಾ 
ಅವರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 1914ರೊಂದ 1918ರವರ�ಗ� ವದ�ೇಶಾೊಂಗ ಸಚಿವರಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಷ ನಿವ್ಷಹಸಿದದಾರ್. ಹೊಂದಿ ಸಾಹತಯೂ ಸಮ್ಮೀಳನ ಸಭ� ಸೊಂಬೊಂಧ 
ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಗ� ಹ�್ ೇಗಬ�ೇಕಾಯಿತ್. ಮಹಾರಾಜ್ ನಭಾ ಅವರ 
ಕಡ�ಯಿೊಂದ ಅಡಿ್ಡಯಾದಾಗ ಅವರ್ ತಕ್ಷಣವ�ೇ ರಾಜೇನಾಮ್ ನಿೇಡಿದರ್. 

1950ರಲಿಲಿ ಟೊಂರನ್ ಅವರ್ ಆಚಾಯ್ಷ ಜ�.ಬಿ. ಕೃಪಲಾನಿ 
ಅವರನ್ನು ಭಾರ ಬಹ್ಮತದ�್ ೊಂದಿಗ� ಸ�್ ೇಲಿಸಿದ ನೊಂತರ ಕಾೊಂಗ�್ರಸ್ 
ಅಧಯೂಕ್ಷರಾದರ್. ಆದರ� ಕಾೊಂಗ�್ರಸ್ ನ ಉನನುತ ನಾಯಕರ�್ ೊಂದಿಗಿನ 
ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯದಿೊಂದಾಗಿ ಅವರ್ ಗ�ದದಾ ಸವಾಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿಲಿ ರಾಜೇನಾಮ್ 
ನಿೇಡಿದರ್ ಎೊಂದ್ ಹ�ೇಳಲಾಗಿದ�. ಅವರ ಬಹ್ ಆಯಾಮದ 
ಮತ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಾವೊಂತ ವಯೂಕತಿತವಾದಿೊಂದಾಗಿ ಅವರಗ� ‘ರಾಜರ್್ಷ’ ಎೊಂಬ 
ಬಿರ್ದನ್ನು ನಿೇರಲಾಯಿತ್. ಅವರಗ� 1961ರಲಿಲಿ ಭಾರತ ರತನು ಪ್ರಶಸಿತಿ 
ನಿೇರಲಾಯಿತ್.  

ನಿಷಾ್ಠವೊಂತ ರಾಜತಾೊಂತಿ್ರಕ, ಹೊಂದಿ ಭಾಷ�ಯ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷಕ, 

ಅದ್ಭುತ ವಾಗಿ್ಮ ಮತ್ತಿ ರಾಜರ್್ಷ ಎೊಂದ್ ನಮಗ� ಪರಚಿತರಾದ 

ಪ್ರಸಿದಧಿ ಸಾವಾತೊಂತ್ರ್ಯ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರ ಪುರ್ಷ�್ ೇತತಿಮ್ ದಾಸ್ 

ಟೊಂರನ್ ಅವರಗ� ಹೃತ್್ಪವ್ಷಕ ಗೌರವ ನಮನಗಳು. 

ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಗೃಹ ಸಚಿವರ್.

ಹಿಂದಿಯ 

ರಾಜಷ್್ಷ 
ಜನನ: ಆಗಸ್ಟ್ 1, 1882 - ನಿಧನ: ಜ್ಲೆೈ 1, 1962

ವಯೂಕಿ್ತತವಾ

ಪುರ್ಷೆರೇತ್ತಮ್ ದಾಸ್ ಟಂಡನ್

ನರಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ   ಆಗಸ್ಟ್ 1-15, 202156
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ಕಾನ್ಷರ್



ಏಕ ಭಾರತ - ಶೆ್ೇಷ್ಠ ಭಾರತ

ಏರ್ ಹ�ೈ ಭಾರತ್ ಶ�್ರೇರ್ಠ ಹ�ೈ 
ಭಾರತ್ ನ ಧ�ಯೂೇಯದಿೊಂದ 

ಪ�್ರೇರತವಾದ ಹಾರ್ಗಳನ್ನು 
ಕ�ೇಳಲ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�್ೇಡ್ 
ಅನ್ನು ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ನಡ್ವಿನ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಬಾಂಧವಯೂವನ್ನು ಗಟಿಟ್ಗೆರಳಿಸ್ವುದ್  

‘ಏಕ ಭಾರತ ಶೆ್ೇಷ್ಠ ಭಾರತ’ ಉಪಕ್ಮದ ಉದೆದಾೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಜಯೂಗಳ ನಡ್ವೆ ಜನರ 

ಸಂಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೆಚಿಚಾಸ್ವುದ್ ‘ಏಕ ಭಾರತ ಶೆ್ೇಷ್ಠ ಭಾರತ’ ಉಪಕ್ಮದ ಉದೆದಾೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸದಾ್ಷರ್ ಪಟೆೇಲ್ 
ನಮಗೆ ಏಕ 

ಭಾರತ ನಿೇಡಿದರ್, 
130 ಕೆರೇಟಿ 

ಭಾರತಿೇಯರಾದ 
ನಾವು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ 
ಅದನ್ನು ಶೆ್ೇಷ್ಠ ಭಾರತ 

ಮಾಡ್ವ ಕತ್ಷವಯೂ 
ನಿಭಾಯಿಸಬೆೇಕಿದೆ. 

ಹೆಚಿಚಾನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
https://

ekbharat.gov.
in/Home/Index
ಅಂತಜಾ್ಷಲ ತಾಣಕೆ್ 

ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿ.

ಪಾಕ್ಷಿಕ
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ದೆೇಶದ ಪ್ಮ್ಖ ಕೃಷ್ ಮಾರ್ಕಟೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಕಿ್ಷಸ್ವ  
ಇ-ನಾಮ್ ಯೊೇಜನೆಯಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದ್ ಗಿ್ಡ್  

ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಭಾರತಮಾಲಾ, ಸೆೇತ್ ಭಾರತಂ, ಭಾರತ್ ನೆಟ್ 
ನಂತಹ ಕಾಯ್ಷಕ್ಮಗಳಿರಲ್, ನಮಮೆ ಸಕಾ್ಷರ ದೆೇಶವನ್ನು ಸಂಪಕಿ್ಷಸ್ವ 

ಮರಲಕ ‘ಏಕ ಭಾರತ -ಶೆ್ೇಷ್ಠ ಭಾರತ’ ಕನಸನ್ನು ನನಸ್ ಮಾಡ್ತಿ್ತದೆ. 
-ನರೆೇಂದ್ ಮೇದಿ, ಪ್ಧಾನಮಂತಿ್ 
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