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ರಕ್ಷ ಣೆಯ ಆದ್ಯ ಪ್ರವತ್ತಕರಕ್ಷ ಣೆಯ ಆದ್ಯ ಪ್ರವತ್ತಕ
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ಜ್ನಮ್ಮ 12 ನಮ್ಮ 12 
ಖೇಲ್ ರತ್ನಖೇಲ್ ರತ್ನ

ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಗೌರವವನುನು ಪಡೆದಾಗ, ಸಾವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆೊಸ ಶಕತಿ, ಹೆೊಸ ಉತಾಸಾಹ ಮತುತಿ ಹೆೊಸ ಹುರುಪು  
ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೆೊರೀಭಾವವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತತಿದೆ. ಈ ಶಕತಿ, ಉತಾಸಾಹ ಮತುತಿ ಪ್ರೀತಾಸಾಹವೆರೀ ಅವರನುನು ಕ್ರೀಡಾ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ  

ಉತತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಪೆ್ರೀರೆರೀಪಿಸುತತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೆೊರೀವಿಿಂದ್ ಅವರು ನವೆಿಂಬರ್ 13 ರಿಂದು 2021 ರ 
ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ಶಸ್ತಿಗಳನುನು ಪ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 47 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ  
ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ಶಸ್ತಿಗಳನುನು ನರೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. 12 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮರೀಜರ್ ಧಾಯಾನ್ ಚಿಂದ್ ಖೆರೀಲ್ ರತನು ಮತುತಿ  

35 ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅಜು್ಭನ ಪ್ಶಸ್ತಿಯನುನು ಪ್ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
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ಜಾಗತ್ಕ ತಾಪಮಾನದ್ಂದ ವಿರ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ 
ಭಾರತವು ಮ್ಂಚೋಣಿಯಲ್ಲಾದೆ

ಮ್ಖಪುಟ 
ಲೆ�ಖನ

ಭಾರತವು 'ಪಂಚಾಮೃತ'ದ ಪರಿಹಾರದೆೋಂದ್ಗೆ ಜಗತ್ತುಗೆ ದಾರಿ ತೆೋ�ರಿಸಿದೆ 
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆೋಂದ್ದ ದೆ�ರಗಳಿಗೆ 'ಹವಾಮಾನ ನಾ್ಯ'ದ ಅಗತ್ವನ್ನು 
ಅರಿತ್ಕೆೋಳುಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪುಟಗಳು: 16-29

ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಕಾ್ರಂತ್ಯ ಕಿಡಿ ಹಚಿಚಿದ ವಿ�ರರ್

ಅಮೃತ್ ಮಹೆೊರೀತಸಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ವಿರೀರರ ಬಗೆಗೆ ಓದಿ, ಅವರು 

ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ಮ ಮತುತಿ ದೃಢಸಿಂಕಲ್ಪದೆೊಿಂದಿಗೆ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯಕಾಕಾಗಿ ಹೆೊರೀರಾಡಿದರು.

ಉತತುರಪ್ರದೆ�ರಕೆಕಾ ಹೆೋಸ ಆರ್್ಶಕ ಆವೆ�ಗ, ಬಿಹಾರಕೆಕಾ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ವ ಅಂತರ 

ಸಂದರ್ಶನ: ಭೋಪೆ�ಂದರ್ ಯಾದವ್, ಕೆ�ಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ 
ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವರ್

ಪ್ಟಗಳ್ : 4-5

ಪ್ಟಗಳ್ : 13-15

ಪ್ಟಗಳ್ : 30-33

ಪ್ಟಗಳ್ : 34-35

ಪ್ಟಗಳ್ : 36-39

ಪ್ಟ : 43

ಪ್ಟಗಳ್ : 44-47

ಪ್ಟಗಳ್ : 48-51

ಪ್ಟ : 52

ಪ್ಟಗಳ್ : 10-12

ಪ್ಟ: 09

ಪೂವಾ್ಭಿಂಚಲ್ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್ ವೆರೀ ಉದಾಘಾಟನೆ

ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಜನರ್

ಕೆೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರ್ದದ ಸಮರ

ಸಂಪುಟದ ನಿಣ್ಶಯಗಳು

ಪದ್ಮ ಪ್ರರಸಿತುಗಳು

52ನೆ� ಭಾರತ್�ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಚಲನಚಿತೆೋ್ರ�ತಸುವ

ರಗವಾನ್ ಬಿಸಾ್ಭ ಮುಿಂಡಾ ಜನ್ಮದಿನವನುನು 
ಬುಡಕಟುಟು ಹೆಮ್ಮಯ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ

ಸಿಂಪೂರ್ಭ ಲಸ್ಕೆಯ ಮೊಲಕ 
ಜನರನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಿಂಕಲ್ಪ

ಕಬುಬು, ಸೆರಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು 
ಸುಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ಮ ಕೈಗೆೊಿಂಡ ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರ

ಪದ್ಮ ಪ್ಶಸ್ತಿಗಳು ಭಾರತದ ಅತುಯಾತತಿಮವಾದದನುನು ಪ್ದರ್್ಭಸುತತಿದೆ

ಮಾರ್್ಭನ್ ಸಾಕಾಸೆ್ಭ, ಇಸೆತಿವಾನ್ ಸಾಬೆೊ ಅವರಿಿಂದ  
ಜರೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸತಯಾಜತ್ ರೆರೀ ಪ್ಶಸ್ತಿ ಸ್ವಾರೀಕಾರ

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ದೆ�ರದ ಹೆೋರಗಿನ ಸಕಾ್ಶರ ರಚನೆಯ ಹಂದ್ನ ವ್ಕಿತು

ಬಾಬಾ ಕೆ�ದಾರ್ ನಗರದ ಪುನಶೆಚಿ�ತನ

ವಯಾಕತಿತವಾ: ರಾಜಾ ಮಹೆರೀಿಂದ್ ಪ್ತಾಪ್ ಸ್ಿಂಗ್

ಕೆರೀದಾರನಾಥದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯ್ಭಗಳು ಅದರ 
ರವಯಾತೆ ಮತುತಿ ದೈವಿಕತೆಯನುನು ಪುನಃಸಾಥಾಪಿಸ್ವೆ

ಲಕೆೋನು�ದಲ್ಲಾ 'ಪಂಚತ್�ರ್ಶ'ದ್ಂದ 'ಸೆನು�ಹ ಭೋಮಿ' ಯವರೆಗೆ 
ಬಾಬಾಸಾಹೆ�ಬ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು 

ಪುನರ್ಜ್�ವಗೆೋಳಿಸ್ತ್ತುರ್ವ ಸಕಾ್ಶರ

ಬಾಬಾಸಾಹೆ�ಬ್ ಪರಂಪರೆಯ್ ಸಕಾ್ಶರದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯ್ಶಸೋಚಿಗೆ ಮಾಗ್ಶದಶ್ಶಯಾಗಿದೆ.

ಪುಟಗಳು : 6-8

ದ್ವಾ್ಂಗರಿಗೆ 'ಸ್ಗಮ್ ಭಾರತ'

ನಿಮಾ್ಶಣ

ಸ್ಗಮ್ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು 
ದೆ�ರದ ದ್ವಾ್ಂಗರ ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳನ್ನು 

ಪೂರೆೈಸ್ತತುದೆ

ಪ್ಟಗಳ್: 40-42

ಸ್ದ್ದ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳು

ಸಂಪುಟ 2, ಸಂಚಿಕೆ 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1-15, 2021
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ಸಂಪಕ್ಶ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇಮೆ�ಲ್
ಕೆೋಠಡಿ ಸಂಖೆ್ 278, ಬೋ್ರೆೋ� ಆಫ್ 

ಔಟ್ ರಿ�ಚ್ ಕಮ್್ನಿಕೆ�ಷ್ನ್
2 ನೆ� ಮಹಡಿ, ಸೋಚನಾ ಭವನ, 

ನವದೆಹಲ್ -110003

ಸಂಪಾದಕರ್
ಜೆೈದ್�ಪ್ ಭಟಾನುಗರ್
ಪ್ಧಾನ ಮಹಾನದೆರೀ್ಭಶಕರು, ಪಿಐಬಿ, ನವದೆಹಲ್

ಮ್ದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ
ಸತೆ್�ಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ಧಾನ ಮಹಾನದೆರೀ್ಭಶಕರು, 

ಬೊಯಾರೆೊರೀ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿರೀಚ್  

ಮತುತಿ ಕಮುಯಾನಕೆರೀಶನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮ್ದ್ರಣಾಲಯ
ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವಟೆೈ್ಶಸಿಂಗ್ ಸವಿ್ಶಸಸ್ ಪೆೈ. ಲ್ಮಿಟೆಡ್

ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್ ಕಾಪರೀ್ಭರೆರೀಟ್ ಪಾಕ್್ಭ, 10ನೆರೀ 

ಮಹಡಿ, ನವದೆಹಲ್-ಫರಿರೀದಾಬಾದ್ ಬಾಡ್ಭರ್

ಎನ್ ಹೆಚ್-1 ಫರಿರೀದಾಬಾದ್-121003

ವಿನಾ್ಸಕರ್
ದಿವಾಯಾ ತಲಾವಾರ್, ಅರಯ್ ಗುಪಾತಿ

ಹರಿಯ ವಿನಾ್ಸಕರ್
ಶಾಯಾಮ್ ಶಿಂಕರ್ ತಿವಾರಿ
ರವಿರೀಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಶಮಾ್ಭ

ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕರ್
ಸ್ಮಿತ್ ಕ್ಮಾರ್ (ಇಿಂಗಿಲಿಷ್)
ಅನಿಲ್ ಪಟೆ�ಲ್ (ಗುಜರಾತಿ), 
ನದ್�ಮ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಉದು್ಭ), 
ಸೆೋ�ನಿತ್ ಕ್ಮಾರ್ ಗೆೋ�ಸಾ್ವಮಿ (ಅಸಾಸಾಮಿ),
ವಿನಯಾ ಪಿ.ಎಸ್. (ಮಲಯಾಳಿಂ)
ಪೌಲಾಮಿ ರಕ್ಷಿತ್ (ಬಿಂಗಾಳಿ)
ಹರಿಹರ ಪಾಂಡ (ಒಡಿಯಾ)

ಹರಿಯ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರ್
ಸಂತೆೋ�ಷ್ ಕ್ಮಾರ್

ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರ್
ವಿಭೆೋ�ರ್ ರಮಾ್ಶ

ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರ್
ಚಂದನ್ ಕ್ಮಾರ್ ಚೌಧರಿ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಡಿಸೆಂಬರ್ 1-15, 20212

ಸಂಪಾದಕೇಯ
ಎಲಲಿರಿಗೊ ನಮಸಾಕಾರ,

ಒಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ, ಪ್ಕೃತಿ ಮತುತಿ ಮಾನವರ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸಯಾದ ಸಹಬಾಳ ವೆಾಯ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಹೆಮ್ಮಪಡುತೆತಿರೀವೆ. ನಮ್ಮ 

ಪಾ್ಚ್ರೀನ ಗ್ಿಂಥಗಳು ಮತುತಿ ಧಮ್ಭಗ್ಿಂಥಗಳು ರೊಮಿಯನುನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಿಂದು ವಿವರಿಸ್ವೆ ಮತುತಿ ಅದನುನು ಪವಿತ್ವಾಗಿಡುವ 

ಅಗತಯಾವನುನು ಒತಿತಿಹೆರೀಳುತತಿವೆ. ಭಾರತ ಇದನುನು ಪಾಲ್ಸುತಿತಿರುವುದು ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ ವಿವಿಧ ಜಾಗತಿಕ ವೆರೀದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಕೃತಿಯ 

ರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಪ್ತಿಪಾದಿಸುತಿತಿದೆ. ಪ್ಕೃತಿಯಿಂದಿಗೆ ಸೌಹಾದ್ಭ ಮತುತಿ ರೊಮಿಯ ಮರೀಲ್ನ ಗೌರವದ ಈ ದಿರೀರ್್ಭವಧಿಯ ನಿಂಬಿಕೆಯನುನು 

ಮುಿಂದುವರಿಸ್ರುವ ಪ್ಸುತಿತ ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರವು ಶುದಧಿ ಮತುತಿ ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನವನುನು ವಿಸತಿರಿಸಲು, ಇಿಂಧನ 

ದಕ್ಷತೆಯನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಅರಣಯಾರೀಕರರವನುನು ಉತೆತಿರೀಜಸಲು ಮತುತಿ ಜರೀವವೈವಿಧಯಾವನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕೆಯ ಕ್ಮಗಳನುನು 

ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳುತಿತಿದೆ. ಇಿಂದು, ಭಾರತವು ಹವಾಮಾನ ಹೆೊಿಂದಾಣಕೆ, ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊಸ ಸೊಸುವಿಕೆ ಪ್ಮಾರ ತಗಿಗೆಸುವಿಕೆ ಮತುತಿ 

ಉಪಕ್ಮಗಳ ಬಲಪಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ಮಾನದಿಂಡವನುನು ರೊಪಿಸುತಿತಿದೆ. ಅದೆರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬಹುಪಕ್ಷಿರೀಯ ಮೖತಿ್ಯನುನು 

ರೊಪಿಸಲು ಸಾಮೊಹಿಕ ಪ್ಯತನುಗಳನುನು ಪ್ರೀತಾಸಾಹಿಸುತಿತಿದೆ.

ಕನಷ್್ಠ ಒಿಂದೊವರೆ ಡಿಗಿ್ಗಿಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನುನು ತಡೆಯಲು ವಿಶವಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ರುವಾಗ, 

ನೈಸಗಿ್ಭಕ ಸಿಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಶೆೋರೀಷ್ಣೆಯನುನು ತಡೆಯುವ ಮೊಲಕ ಪರಿಸರವನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಭರವು ಪಿಂಡಿತ್  

ದಿರೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾಯಾಯ ಅವರ ಮಾಗ್ಭವನುನು ಅನುಸರಿಸುತಿತಿದೆ. ಪರಿಸರವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ಯತನುಗಳಿಗೆ ಉತೆತಿರೀಜನ 

ನರೀಡುವ ಉದೆದರೀಶದಿಿಂದ ಭಾರತವು ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಸೌರ ಒಕೊಕಾಟ, LEEDIT ಮತುತಿ ವಿಪತುತಿ ತಾಳಿಕೆಯ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಭಗಳ 

ಒಕೊಕಾಟದಿಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಉಪಕ್ಮಗಳನುನು ಪ್ರೀತಾಸಾಹಿಸ್ದೆ. ಪ್ಖರವಾದ ಸೊಯ್ಭನ ಶಾಖವು 300 ದಿನಗಳಿಗಿಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ಕಾಲ 

ಲರಯಾವಿರುವ ವಿಶವಾದ 122 ದೆರೀಶಗಳಿವೆ. ಭಾರತವು ಮುಿಂಚೊಣಯಲ್ಲಿರುವ ದೆರೀಶವಾಗಿ ಪರಿಸರ ನಾಶದ ಪ್ವೃತಿತಿಯನುನು ಹಿಮ್ಮರ್ಟುಸಲು ಈ 

ಪಯಾ್ಭಯ ಶಕತಿಯನುನು ಬಳಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಪ್ರೀತಾಸಾಹಿಸುತಿತಿದೆ. 

ಪ್ಕೃತಿಯಿಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸಯಾ ಇರಬೆರೀಕು, ಸಿಂಘಷ್್ಭವಲಲಿ ಎಿಂದು ಭಾರತ ಶತಮಾನಗಳಿಿಂದ ನಿಂಬಿದೆ. ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ರಾಷ್ಟ್ರದ 

ಈ ಸಮಗ್ ಚ್ಿಂತನೆ ಇಿಂದು ಜಗತಿತಿಗೆ ಮಾಗ್ಭದಶ್ಭನ ನರೀಡುತಿತಿದೆ. ಪ್ಧಾನ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿಯವರ ಒಿಂದು ಸೊಯ್ಭ, ಒಿಂದು 

ಜಗತುತಿ, ಒಿಂದು ಗಿ್ಡ್ ಎಿಂಬ ಮಿಂತ್ವು ಮನುಕುಲವನುನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ಬಲ ಮಾಧಯಾಮವಾಗಿ ಹೆೊರಹೆೊಮಿ್ಮದೆ. ಬಿ್ಟನ್ ನ ಗಾಲಿಸೆೊಗೆರೀದಲ್ಲಿ 

ನಡೆದ COP-26 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪಿಂಚಾಮೃತದ ನರ್ಭಯ, ಹವಾಮಾನ ನಾಯಾಯದ ತತವಾ ಮತುತಿ ತಿಂತ್ಜ್ಾನ ವಗಾ್ಭವಣೆಯ 

ಬಲವಾದ ಪ್ತಿಪಾದನೆಯು ವಿಶವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ತಿಧ್ವನಸುತಿತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ನಮ್ಮ ಮುಖಪುಟ ಲೆರೀಖನ ರೊಮಿ ಮತುತಿ ಮನುಕುಲವನುನು 

ಉಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಮುನನುಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನವಿ್ಭವಾದ ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಪಾತ್ವನುನು ಆಧರಿಸ್ದೆ. ಇಿಂದು ಭಾರತವು 

ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ಮತುತಿ ಕಡಿಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ ದೆರೀಶಗಳ ಅತಯಾಿಂತ ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಭ ಧ್ವನಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಂಚ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೀಿಂದ್ ಪರಿಸರ, 

ಅರರಯಾ ಮತುತಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚ್ವ ರೊಪೆರೀಿಂದರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸಿಂದಶ್ಭನವು ಮನುಕುಲವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಭಾರತದ 

ಜವಾಬಾದರಿಯುತ ನಲುವನುನು ವಿವರಿಸುತತಿದೆ. 

ಆಕೆಸಾಸ್ಬಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದಿಂತಹ ಸಕಾ್ಭರದ ಉಪಕ್ಮದ ಮರೀಲೆ ವಿಶೆರೀಷ್ ಗಮನ ಈ ಸಿಂಚ್ಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬ್ ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರ ಪರಿನವಾ್ಭರ ದಿನದ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪಿಂಚತಿರೀಥ್ಭದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸೆರೀರಿದಿಂತೆ ವಿವಿಧ 

ಪ್ಯತನುಗಳ ಮೊಲಕ ಅವರ ಪರಿಂಪರೆಯನುನು ಪುನರುಜ್ರೀವಗೆೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿಶೆರೀಷ್ ಲೆರೀಖನವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ವಯಾಕತಿತವಾ 

ವಿಭಾಗವು ದೆರೀಶದ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯಕೆಕಾ ಮಹತವಾದ ಕೆೊಡುಗೆ ನರೀಡಿದ ರಾಜ ಮಹೆರೀಿಂದ್ ಪ್ತಾಪ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಅವರ ಜರೀವನವನುನು ಕುರಿತು ಇದೆ.  

ಹಾಗೆಯರೀ ಅಮೃತ ಮಹೆೊರೀತಸಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೆರೀಶದ ಮದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ.ರಾಜೆರೀಿಂದ್ ಪ್ಸಾದ್ ಸೆರೀರಿದಿಂತೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ 

ವಿರೀರರ ಜರೀವನ ಚರಿತೆ್ಗಳು ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಸೊಫೂತಿ್ಭ ತುಿಂಬಲ್ವೆ. ಕೆೊರೀವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆೊರೀಗದ ವಿರುದಧಿದ ಹೆೊರೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 

ಕಾಯ್ಭಕ್ಷಮತೆ ಮತುತಿ ಮುಿಂದಿನ ವಷ್್ಭ ಜಗತಿತಿಗೆ 500 ಕೆೊರೀರ್ ಲಸ್ಕೆ ಡೆೊರೀಸ್ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ದೆರೀಶದ ಸಿಂಕಲ್ಪ ಈ ಸಿಂಚ್ಕೆಯ 

ಇತರ ಪ್ಮುಖ ಅಿಂಶವಾಗಿದೆ.

(ಜೆೈದ್�ಪ್ ಭಟಾನುಗರ್)

ವಿಳಾಸ:   ಬೊಯಾರೆೊರೀ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿರೀಚ್ ಅಿಂಡ್ ಕಮುಯಾನಕೆರೀಷ್ನ್, 

 ಕೆೊಠಡಿ ಸಿಂಖೆಯಾ 278, ಎರಡನೆರೀ ಮಹಡಿ, ಸೊಚನಾ ರವನ, 

 ನವದೆಹಲ್ - 110003

ಇ-ಮರೀಲ್: response-nis@pib.gov.in
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ನಾನು ನೊಯಾ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಇ-ಮಾಯಾಗಝಿನ್ 
ಅನುನು ಪಡೆಯುತಿತಿದೆದರೀನೆ. ಈ ಪತಿ್ಕೆಯು ಹೆಚುಚಿ ಉಪಯುಕತಿ 
ಎಿಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತಿರೀನೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಇದು ಸಕಾ್ಭರದ 
ಯರೀಜನೆಗಳು ಮತುತಿ ಚಟುವರ್ಕೆಗಳನುನು ಸವಿವರವಾಗಿ 
ಮುಿಂದಿಡುತತಿದೆ. ಪ್ತಿ ಬಾರಿ ನಾನು ಈ ಪತಿ್ಕೆಯನುನು 
ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಕಾ್ಭರವು ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡ ದಿಟಟು 
ಕ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚುಚಿ ಸಿಂತೆೊರೀಷ್ಪಡುತೆತಿರೀನೆ, ಹೆಚುಚಿ 
ಪೆ್ರೀರಿತನಾಗಿದೆದರೀನೆ ಮತುತಿ ಸೊಫೂತಿ್ಭ ಪಡೆಯುತೆತಿರೀನೆ. ನಾನು 
ವೃತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಾಯಾಸಕನಾಗಿದುದ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ಗತಿಯ 
ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಲು ಪ್ತಿಯಬಬು ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ಕೆ 
ಅತಯಾಗತಯಾ ಎಿಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತಿರೀನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರರವಸೆ, 
ಕನಸುಗಳು ಮತುತಿ ಸಿಂತೆೊರೀಷ್ವನುನು ತುಿಂಬಿದ ಈ ಪತಿ್ಕೆ 
ಮತುತಿ ತಿಂಡಕೆಕಾ ನನನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಮತುತಿ ಹೃತೊ್ಪವ್ಭಕ 

ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಆರ್.ಜಯ ಪಾ್ರತ
jayepss1997@gmail.com

ನೊಯಾ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪಾಕ್ಷಿಕದ ಇ ಪತಿ್ಕೆಯನುನು 
ಓದುವುದು ನನನು ನೆಚ್ಚಿನ ಹವಾಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದು ನನನು ದೆರೀಶ 
ಭಾರತದ ಪ್ಗತಿಯ ಇತಿತಿರೀಚ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ 
ಹಿಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಅಸಾಧಾರರ ವಿರೀರರು ಮತುತಿ ವಯಾಕತಿತವಾಗಳನುನು 
ಸಹ ಪರಿಚಯಿಸುತತಿದೆ. ಈ ಪತಿ್ಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮ ಇದೆ. 
ಈ ಇ-ನಯತಕಾಲ್ಕೆಯು ನನನುಲ್ಲಿ ಹೆಚುಚಿ ಭಾರತಿರೀಯತೆಯನುನು 
ಜಾಗೃತಗೆೊಳಿಸ್ದೆ ಮತುತಿ ನಾನು ಖರಿರೀದಿಸುವ ಪ್ತಿಯಿಂದು 
ಉತ್ಪನನುದಲೊಲಿ ಸಥಾಳಿರೀಯತೆಗೆ ಆದೆಯಾತೆ ನರೀಡುತಿತಿದೆದರೀನೆ. 
ಆತಿಮೀಯ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ಯವರು ಮತುತಿ ಇ-ಮಾಯಾಗಜನ್ ನ 
ಸಿಂಪೂರ್ಭ ತಿಂಡಕೆಕಾ ಧನಯಾವಾದಗಳು. 

drkavithasraj@gmail.com

ನಾನು ನೊಯಾ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ನಯಮಿತ 
ಓದುಗಳಾಗಿದೆದರೀನೆ, ಈ ಪತಿ್ಕೆಯನುನು ತುಿಂಬಾ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತುತಿ 
ಉತೆತಿರೀಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಶ್ಮಿಸುತಿತಿರುವ ಎಲಲಿರಿಗೊ 
ನನನು ಅಭಿನಿಂದನೆಗಳು. ನಾನು ವೃತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಟೆಕನುಕ್ 
ಇನ್ ಸ್ಟುಟೊಯಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಯಾಷ್ನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ರ್ಕ್ಷಕಯಾಗಿದೆದರೀನೆ. 
ನಯತಕಾಲ್ಕೆಯಿಿಂದ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೊ ನನನು ಕೆರೀತ್ಕೆಕಾ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ರೀಕರರ, ಆತ್ಮನರ್ಭರತೆಯಿಂತಹ 
ವಿಷ್ಯಗಳನುನು ಗಮನಸುತೆತಿರೀನೆ ಮತುತಿ ನನನು ವಿದಾಯಾರ್್ಭಗಳು, 
ಅಧಾಯಾಪಕರು ಮತುತಿ ಕುಟುಿಂಬದೆೊಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚ್ಕೆೊಳುಳುತೆತಿರೀನೆ. 
ಪ್ಸುತಿತ ಸಿಂಚ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ಖಾದಿಯ ಬೆಳವಣಗೆ, ಜನಪಿ್ಯತೆಯ 
ಬಗೆಗೆ ನಾನು ಓದಿದೆದರೀನೆ ಮತುತಿ ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ತುಿಂಬಾ 
ಸಿಂತೆೊರೀಷ್ವಾಗಿದೆ. ಬಾಲಯಾದಿಿಂದಲೊ ನಾನು ಬಾಪು ಮತುತಿ ಎಲಾಲಿ 
ಸವಾದೆರೀರ್ ವಸುತಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಯಾಗಿದೆದರೀನೆ, ಖಾದಿ ರವನಕೆಕಾ 
ಭೆರೀರ್ ನರೀಡಿ ಖಾದಿ ಖರಿರೀದಿಸಲು ನನನು ವಿದಾಯಾರ್್ಭಗಳನುನು 
ಪ್ರೀತಾಸಾಹಿಸುತೆತಿರೀನೆ.

ಆರತ್ ರಾಥೆೋ�ಡ್
arti.rathod@gmail.com

ನಮ್ಮ ನಯತಕಾಲ್ಕವು ನಮಗೆ ನರೀಡುತಿತಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು 
ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದನುನು ಅನೆವಾರೀಷ್ಸಲು, ನಮ್ಮ ಜ್ಾನವನುನು ವೃದಿಧಿಸಲು 
ಪೆ್ರೀರೆರೀಪಿಸುತತಿದೆ. ಪರೀಟ್ಭಬಲ್ ಮತುತಿ ಅನುಕೊಲಕರ, 
ಸಿಂವಾದಾತ್ಮಕ ಮತುತಿ ಸುಲರವಾಗಿ ಪ್ವೆರೀರ್ಸಬಹುದಾದ ಈ 
ಮಾಹಿತಿಯುಕತಿ ಪತಿ್ಕೆಯ ನಯಮಿತ ಓದುಗನಾಗಿರಲು ನಾನು 
ಭಾಧಯಾನಾಗಿದೆದರೀನೆ. ಜ್ಾನ ಮತುತಿ ಸೊಫೂತಿ್ಭಯಿಿಂದ ತುಿಂಬಿರುವ 
ಈ ಸಿಂವಾದಾತ್ಮಕ ನಯತಕಾಲ್ಕವನುನು ಪ್ಕರ್ಸ್ದದಕಾಕಾಗಿ 
ನಾನು ಪತಿ್ಕೆಯ ತಿಂಡಕೆಕಾ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನವಾತ ಪ್ಧಾನ 
ಮಿಂತಿ್ಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆದರೀನೆ.

ಪಾರ್್ಶ ವಾಸನ್
paarth26wassan@gmail.com

ನಾನು ನವೆಿಂಬರ್ 1-15, 2021 ರ ನೊಯಾ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 
ಸಿಂಚ್ಕೆಯನುನು ಸೆನುರೀಹಿತರೆೊಬಬುರ ಮೊಲಕ ನೆೊರೀಡಿದೆ. 
ಪ್ಕಟಣೆ ಮತುತಿ ಅದರಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಯದಿಿಂದ ನಾನು ತುಿಂಬಾ 
ಪ್ಭಾವಿತನಾಗಿದೆದರೀನೆ. ಈ ಪ್ಕಟಣೆಯನುನು (ನೊಯಾ ಇಿಂಡಿಯಾ 
ಸಮಾಚಾರ್) ಸ್ವಾರೀಕರಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮರೀಲ್ಿಂಗ್ ಪರ್ಟುಯಲ್ಲಿ ನನನು 
ಹೆಸರನುನು ಸೆರೀರಿಸುವಿಂತೆ ವಿನಿಂತಿಸುತಿತಿದೆದರೀನೆ.

ಜತ್ ಮೊ�ದ್
jitu.modi@gmail.com

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಸಿ

ಸಂಪಕ್ಶ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇ-ಮೆ�ಲ್ :

ಕೆೊಠಡಿ ಸಿಂಖೆಯಾ 278,  
ಬೊಯಾರೆೊರೀ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿರೀಚ್ ಅಿಂಡ್ ಕಮುಯಾನಕೆರೀಷ್ನ್, 

ಎರಡನೆರೀ ಮಹಡಿ,  
ಸೊಚನಾ ರವನ, ನವದೆಹಲ್ - 110003
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ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಡಿಸೆಂಬರ್ 1-15, 20214

ಸ್ದ್ದ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳು

ಮೂರ್ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದೆರ್ಳಿಸಲಾಗುವುದ್: ಪ್ಧಾನ ಮೀದ

7   ವಷ್್ಭಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಪ್ಧಾನ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿಯವರು ‘ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ 
ಮಿಷ್ನ್’ ಆರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ ಅದು ಜನಾಿಂದೆೊರೀಲನವಾಯಿತು. 

ಸವಾಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೆೊಸ ದಾಖಲೆ ನಮಿ್ಭಸ್ದೆ. ಸವಾಚ್ಛತಾ 
ಅಭಿಯಾನದಿಿಂದಾಗಿ ದೆರೀಶ ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕತಿವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ದಿರೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಿಂಚ್ತವಾಗಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಚ್ಛತೆಯನುನು ಕೈಗೆೊಳುಳುವ 
ಸಿಂಪ್ದಾಯವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೊ ಸಕಾ್ಭರವು ಗಾಿಂಧಿ ಜಯಿಂತಿಯಿಿಂದ 
ಅಕೆೊಟುರೀಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಸಕಾ್ಭರಿ ಕಚೆರೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೆರೀಷ್ ಸವಾಚ್ಛತಾ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ನಡೆಸ್ತು. ಈ ವಿಶೆರೀಷ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ತಾತಾಕಾಲ್ಕ 
ಸವಾರೊಪದ ಕಡತಗಳನುನು ಗುರುತಿಸ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಕೆಲಸದ 
ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಶುಚ್ತವಾವನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಕಸ ಮತುತಿ ಇತರ ಸಾಕಾರ್್ಯಪ್ 
ವಸುತಿಗಳು ಮತುತಿ ತಾಯಾಜಯಾ ವಸುತಿಗಳನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 
ಒಟುಟು 15 ಲಕ್ಷದ 23 ಸಾವಿರದ 464 ಕಡತಗಳ ಪೈಕ 13 ಲಕ್ಷದ 73 
ಸಾವಿರದ 204ಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಕಡತಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. 30 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2,91,692 ದೊರುಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಂಸದರು 
ಕಳುಹಿಸ್ದ 11,057 ಪ್ಕರರಗಳಲ್ಲಿ 8,282 ಇತಯಾಥ್ಭವಾಗಿವೆ. 
834 ನಯಮಗಳು ಮತುತಿ ಕಾಯ್ಭವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ 685 ಅನುನು 
ಸರಳಿರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ುಟು ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ ಎಲೆಕಾಟ್ರನಕ್ ಸಾಕಾರ್್ಯಪ್ 
ಸೆರೀರಿದಿಂತೆ ಸಾಕಾರ್್ಯಪ್ ಅನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಕಾ್ಭರ ಸುಮಾರು 
40 ಕೆೊರೀರ್ ರೊ. ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ದೆ. ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ 
ಜಾಗವನುನು ತೆರವುಗೆೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಕೆೊರೀವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೆರೀಶದ ಆರ್್ಭಕತೆಯು 

ಬಿಕಕಾಟಟುನುನು ಎದುರಿಸುತಿತಿರುವಾಗ, ಭಾರತದ 

ಆರ್್ಭಕ ನರೀತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅನೆರೀಕ ಅನುಮಾನಗಳನುನು 

ಹುಟುಟುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಅನರ್ಚಿತತೆಗಳನುನು ನಿಂತರದ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್್ಭಕ ದತಾತಿಿಂಶಗಳು ನರಾಕರಿಸ್ದವು. ಇದು 

ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತಿತಿರುವ ಆರ್್ಭಕ ಪರಾಕ್ಮವನುನು ಎತಿತಿ 

ತೆೊರೀರಿಸುತತಿದೆ. ಈಗ ಆರ್್ಭಕ ರಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮತೆೊತಿಮ್ಮ ಒಳ ಳೆುಯ 

ಸುದಿದ ಬಿಂದಿದೆ. ಅಕೆೊಟುರೀಬರ್ ನಲ್ಲಿ, ಜಎಸ್ ರ್ ಸಿಂಗ್ಹವು 1 ಲಕ್ಷದ 

30 ಸಾವಿರದ 327 ಕೆೊರೀರ್ ರೊಪಾಯಿಗಳಷ್ಟುತುತಿ, ಉತಾ್ಪದನಾ 

ಖರಿರೀದಿ ವಯಾವಸಾಥಾಪಕರ ಸೊಚಯಾಿಂಕ (ಪಿಎಿಂಐ) ಸತತ ನಾಲಕಾನೆರೀ 

ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲ್ಸ್ದೆ. ದೆರೀಶದ ಪಿಎಿಂಐ ಅಕೆೊಟುರೀಬರ್ ನಲ್ಲಿ 

55.9 ರಷ್ಟುತುತಿ, ಇದು ಸೆಪೆಟುಿಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 53.7 ಮತುತಿ ಆಗಸ್ಟು ನಲ್ಲಿ 

52.3 ರಷ್ಟುತುತಿ. 50 ಕಕಾಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಎಿಂಐ ಎಿಂದರೆ ಆರ್್ಭಕತೆಯು 

ವಿಸತಿರಿಸುತಿತಿದೆ ಎಿಂದಥ್ಭ. ಜಎಸ್ ರ್ ಸಿಂಗ್ಹಣೆಯ ಅಿಂಕ ಅಿಂಶವು 

ಸಹ ಮುಖಯಾವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಇದು ಜಎಸ್ ರ್ ಅನುಷಾ್ಠನದ 

ನಿಂತರದ ಎರಡನೆರೀ ಅತಿ ಹೆಚುಚಿ ಸಿಂಗ್ಹವಾಗಿದೆ. ಹಿಿಂದಿನ 

ಏಪಿ್ಲ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಜಎಸ್ ರ್ ಸಿಂಗ್ಹವು 1.3 ಲಕ್ಷ ಕೆೊರೀರ್ 

ರೊಪಾಯಿಗಳನುನು ದಾರ್ತುತಿ.

ನಿರ್ಪಯ್ಕತು ವಸ್ತು ಮಾರಾಟದ್ಂದ  
40 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ಗಳಿಸಿದ ಸಕಾ್ಶರ

ಅಕೆೋಟಿ�ಬರ್ ನಲ್ಲಾ 1.3 ಲಕ್ಷ ಕೆೋ�ಟಿ ರೋಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ 

ಜಎಸ್ ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ, ಪಿಎಂಐ 7 ತ್ಂಗಳಲ್ಲಾಯ� ಅತ್್ತತುಮ

ಕೃಷ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಮೊರು ಕೃಷ್ 

ಕಾನೊನುಗಳನುನು ರದುದಗೆೊಳಿಸಲು ಸಕಾ್ಭರ ನಧ್ಭರಿಸ್ದೆ. 

ದೆರೀಶದ ಶೆರೀಕಡ 80ರಷ್ುಟು ಸರ್ಣ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕತಿಗಾಗಿ ತಿಂದಿರುವ 

ಕಾನೊನುಗಳ ಬಗೆಗೆ ದಿರೀಘ್ಭಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆಲವು ಗೆೊಿಂದಲಗಳನುನು 

ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಯಿತು. ಸಕಾ್ಭರದ ಎಲಾಲಿ ಪ್ಯತನುಗಳ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ,

ಈ ವಿಷ್ಯದ 

ಬಗೆಗೆ ಗೆೊಿಂದಲ 

ಮುಿಂದುವರಿಯಿತು. 

ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, 

ಮೊರು ಕೃಷ್ 

ಕಾನೊನುಗಳನುನು 

ಹಿಿಂದಕೆಕಾ ಪಡೆಯುವ 

ದಿಟಟು ಮತುತಿ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ 

ನಧಾ್ಭರವನುನು 

ಪ್ಧಾನ 

ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡರು. ಇದರೆೊಿಂದಿಗೆ ರವಿಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅಗತಯಾಗಳಿಗೆ 

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ನಧಾ್ಭರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನುನು 

ರಚ್ಸುವುದಾಗಿ ಘೊರೀಷ್ಸಲಾಯಿತು. ಕೃಷ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತಿ ರೈತರ 

ಕಲಾಯಾರ ಈಗಿನ ಸಕಾ್ಭರದ ಪ್ಮುಖ ಆದಯಾತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನುನು 

ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೊಿಂಡು ಎಿಂಎಸ್್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ರುವುದು ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ 

ದಾಖಲೆ ಸಿಂಖೆಯಾಯ ಸಕಾ್ಭರಿ ಖರಿರೀದಿ ಕೆರೀಿಂದ್ಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಕಾ್ಭರವು ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಖರಿರೀದಿಯು ಕಳೆದ ಹಲವಾರು 

ದಶಕಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಮುರಿದಿದೆ. ಮೊರು ಕೃಷ್ ಕಾನೊನುಗಳ 

ಉದೆದರೀಶವು ದೆರೀಶದ ರೈತರಿಗೆ, ವಿಶೆರೀಷ್ವಾಗಿ ಸರ್ಣ ರೈತರಿಗೆ, 

ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯನುನು ಪಡೆಯಲು ಮತುತಿ ಅವರ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುವನುನು 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಹು ವೆರೀದಿಕೆಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಶಕತಿಯನುನು ನರೀಡುವುದಾಗಿತುತಿ. ನವೆಿಂಬರ್ 19 ರಿಂದು ಗುರುನಾನಕ್ 

ದೆರೀವ್ ಜ ಅವರ ಪ್ಕಾಶ್ ಪವ್್ಭ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನುನುದೆದರೀರ್ಸ್ 

ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ಧಾನಯವರು, ಇಿಂತಹ ಪವಿತ್ವಾದ, ಸಿಂಪೂರ್ಭ 

ಶುದಧಿವಾದ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕತಿಯ ವಿಷ್ಯವನುನು ನಾವು ಎಷೆಟುರೀ 

ಪ್ಯತನುಪಟಟುರೊ ಕೆಲವು ರೈತರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗಲ್ಲಲಿ 

ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು. ಕೃಷ್ ಅಥ್ಭಶಾಸತ್ರಜ್ಞರು, ವಿಜ್ಾನಗಳು, 

ಪ್ಗತಿಪರ ರೈತರು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ ಕಾನೊನನ ಮಹತವಾವನುನು 

ಅಥ್ಭಮಾಡಿಸಲು ಪ್ಯತಿನುಸ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಗೆೊಿಂದಲಗಳು 

ದಿರೀಘ್ಭಕಾಲ ಮುಿಂದುವರಿಯದಿಂತೆ ನೆೊರೀಡಿಕೆೊಳಳುಲು, ಈ 

ತಿಿಂಗಳ ಅಿಂತಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಿಂರವಾಗುವ ಸಿಂಸತಿತಿನ ಚಳಿಗಾಲದ 

ಅಧಿವೆರೀಶನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನುನು ಹಿಿಂದಕೆಕಾ ಪಡೆಯುವ ಸಾಿಂವಿಧಾನಕ 

ಪ್ಕ್ಯ ಪೂರ್ಭಗೆೊಳಳುಲ್ದೆ.
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ಸ್ದ್ದ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳು

ಬಲವಾದ ಸೈನಯಾವು ಬಲ್ಷ್್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿಂಕೆರೀತವಾಗಿದೆ. 
ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆೊರೀತಸಾವದ ಈ ವಷ್್ಭದಲ್ಲಿ, 

ದೆರೀಶವು ಉತತಿಮ ರವಿಷ್ಯಾವನುನು ನಮಿ್ಭಸಲು ಹೆೊಸ ಸಿಂಕಲ್ಪಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳುತಿತಿದೆ. ಆತ್ಮನರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಭಾರತವನುನು ವಿಶವಾದ ಅತಿದೆೊಡ್ಡ ಮಿಲ್ಟರಿ ಶಕತಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು 
ದೆರೀಶದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಷ್್ಭದ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿನದಿಂದು 

ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ಯವರು 
ಅಸ್ತಿತವಾದಲ್ಲಿರುವ 41 
ಆಡ್ಭನೆನ್ಸಾ ಕಾಖಾ್ಭನೆಗಳನುನು 
ಪುನರ್ ರಚ್ಸ್ 7 
ಹೆೊಸ ಕಿಂಪನಗಳನುನು 
ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಚ್ವ ರಾಜನಾಥ್ ಸ್ಿಂಗ್ ನೆರೀತೃತವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾವಾಧಿರೀನ ಮಿಂಡಳಿಯು 
7,965 ಕೆೊರೀರ್ ರೊಪಾಯಿ ಮೌಲಯಾದ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ ಮತುತಿ ಉಪಕರರಗಳ 
ಖರಿರೀದಿಗೆ ಅನುಮರೀದನೆ ನರೀಡಿದೆ. ಮರೀಕ್ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಈ ಖರಿರೀದಿಯನುನು ಸಥಾಳಿರೀಯ ಕಿಂಪನಗಳಿಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತತಿದೆ. 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಾನ್ಭಯರ್ ವಿಮಾನವನುನು ನವಿರೀಕರಿಸುವುದು 
ಮತುತಿ ಹಿಿಂದೊಸಾತಿನ್ ಏರೆೊರೀನಾರ್ಕ್ಸಾ ಲ್ಮಿಟೆಡ್ ನಿಂದ 12 ಲಘು 
ಹೆಲ್ಕಾಫಟುರ್ ಗಳನುನು ಸಾವಾಧಿರೀನಪಡಿಸ್ಕೆೊಳುಳುವುದು ಮತುತಿ ನೌಕಾ 
ಯುದಧಿನೌಕೆಗಳ ಕಣಾಗೆವಲು ಮತುತಿ ಕಾಯಾ್ಭಚರಣೆಯ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನುನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತ್ ಎಲೆಕಾಟ್ರನಕ್ಸಾ ಲ್ಮಿಟೆಡ್ ನಿಂದ ಲ್ಿಂಕ್ಸಾ ಯು 2 
ನೆರೀವಲ್ ಗನೆಫೂೖರ್ ಕಿಂಟೆೊ್ರೀಲ್ ಸ್ಸಟುಮ್ ಅನುನು ಖರಿರೀದಿಸುವುದು 
ಸೆರೀರಿವೆ.

ಶೀ.70 ರಷ್ಟಿ ಅನ್ಮೀದನೆ ರೀಟ್ಿಂಗ್ ನಿಂದಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಿಂತ  
ಜನಪ್ಯ ನಾಯಕರನಸದ ಪ್ಧಾನ ನರೀಿಂದ್ ಮೀದ 

370 ನೆರೀ ವಿಧಿ ರದದತಿಯ ನಿಂತರ, ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ 
ಕಾರ್ಮೀರದ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಕರಕುಶಲ ವಸುತಿಗಳು 

ಜಾಗತಿಕ ವೆರೀದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ಗುರುತು ಪಡೆಯುತಿತಿವೆ. ಈಗ 
ಯುನೆಸೆೊಕಾರೀದ ಸೃಜನರ್ರೀಲ ನಗರಗಳ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ರ್್ರೀನಗರವೂ   
ಸೆರೀರಿಕೆೊಿಂಡಿದೆ. ಯುನೆಸೆೊಕಾರೀದ ಸೃಜನರ್ರೀಲ ನಗರಗಳ 
ಜಾಲವು, ಕರಕುಶಲ ಮತುತಿ ಜಾನಪದ ಕಲೆಗಳು, ಮಾಧಯಾಮ, 
ಚಲನಚ್ತ,್ ಸಾಹಿತಯಾ, ವಿನಾಯಾಸ, ಪಾಕಕಲೆ ಮತುತಿ ಮಾಧಯಾಮ 
ಕಲೆಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಿಂಡಿಂತೆ ಏಳು ಸೃಜನರ್ರೀಲ ಕೆರೀತ್ಗಳಲ್ಲಿನ 
ಚಟುವರ್ಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮರೀಲೆ ಪ್ಪಿಂಚದಾದಯಾಿಂತದ 
ನಗರಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಿಂಡಿದೆ. ರ್್ರೀನಗರವನುನು ಕರಕುಶಲ ಮತುತಿ 
ಕಲಾ ವಲಯದ ವಗ್ಭಕೆಕಾ ಸೆರೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. 90 ದೆರೀಶಗಳ ಒಟುಟು 295 
ನಗರಗಳನುನು ಈಗ ಈ ಪರ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ 
ಕುರಿತು ರ್ವಾರೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ಧಾನ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ, "ಇದು 
ರ್್ರೀನಗರದ ಸಾಿಂಸಕೃತಿಕ ವೈವಿಧಯಾಕೆಕಾ ಹೆೊಸ ಗುರುತನುನು 
ನರೀಡಿದೆ. ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ ಕಾರ್ಮೀರದ ಜನರಿಗೆ ಅಭಿನಿಂದನೆಗಳು" 
ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದಾದರೆ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ನಗರಗಳ ಪರ್ಟುಯಲ್ಲಿ 
ರ್್ರೀನಗರವನುನು ಸೆರೀರಿಸಲು ಮದಲ ನಾಮನದೆರೀ್ಭಶನವನುನು 
2019ರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ದೆರೀಶಾದಯಾಿಂತದ ಎರಡು ನಗರಗಳನುನು ಪಾಕ ಕಲೆ ಆಧಾರದ 
ಮರೀಲೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತುತಿ ಚಲನಚ್ತ್ಗಳಿಗೆ ಕೆೊಡುಗೆಗಾಗಿ 
ಮುಿಂಬೈಯನುನು ಮಾತ್ ಆಯಕಾ ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ.

ಕರಕ್ರಲ-ಜಾನಪದ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ ಯ್ನೆಸೆೋಕಾ�ದ 
ಸೃಜನಶ�ಲ ನಗರಗಳ ಪಟಿಟಿಯಲ್ಲಾ ಶ್ರ�ನಗರ ಸೆ�ಪ್ಶಡೆ

8 ಸಾವಿರ ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ಮೌಲ್ದ  
ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗಿ್ರ ಖರಿ�ದ್ಗೆ ಅನ್ಮೊ�ದನೆ

ಪ್ ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ಮತೆೊತಿಮ್ಮ ವಿಶವಾದ ಅತಯಾಿಂತ ಜನಪಿ್ಯ 

ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೆೊರಹೆೊಮಿ್ಮದಾದರೆ. ಅಮರಿಕದ ದತಾತಿಿಂಶ ಗುಪತಿಚರ ಸಿಂಸೆಥಾ  

‘ದಿ ಮಾನ್ಭಿಂಗ್ ಕನಸಾಲ್ಟು’ ನಡೆಸ್ದ ಸಮಿರೀಕೆಯ ಪ್ಕಾರ ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ 

ಅವರು ಅಮರಿಕ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಜೆೊರೀ ಬಿಡನ್ ಮತುತಿ ಬಿ್ಟನ್ ಪ್ಧಾನ ಬೆೊರೀರಿಸ್ ಜಾನಸಾನ್ ಸೆರೀರಿದಿಂತೆ 

ವಿಶವಾದ 13 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮುಖಯಾಸಥಾರನುನು ಹಿಿಂದಿಕಕಾದಾದರೆ. ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿಯವರ ಅನುಮರೀದನೆ 

ರೆರೀರ್ಿಂಗ್ ಶೆರೀ.70. ನವೆಿಂಬರ್ 5 ರಿಂದು ನವಿರೀಕರಿಸಲಾದ ಈ ಸಮಿರೀಕೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ 

ಪ್ಧಾನ ವಿಶವಾದ ಅನೆರೀಕ ಅಧಯಾಕ್ಷರು ಮತುತಿ ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ಗಳಿಗಿಿಂತ ಬಹಳ ಮುಿಂದಿದಾದರೆ. 

ಜನಪಿ್ಯತೆಯ ಗಾ್ಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕಸಾಕನ್ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಆಿಂಡೆ್ ಮಾಯಾನುಯಲ್ ಲೆೊರೀಪೆಜ್ ಒಬ್ಡಾರ್, 

ಇಟಲ್ ಪ್ಧಾನ ಮಾರಿಯರೀ ಡಾ್ಗಿ, ಜಮ್ಭನ್ ಚಾನೆಸಾಲರ್ ಏಿಂಜೆಲಾ ಮಕೆ್ಭಲ್ ಮತುತಿ 

ಅಮರಿಕಾ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಜೆೊರೀ ಬಿಡೆನ್ ಸೆರೀರಿದಿಂತೆ ಅನೆರೀಕ ದೆೊಡ್ಡ ನಾಯಕರನುನು ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ 

ಹಿಿಂದಿಕಕಾದಾದರೆ. ಈ ಪರ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಆಸೆಟ್ರರೀಲ್ಯಾದ ಪ್ಧಾನ ಸಾಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್, ಕೆನಡಾದ 

ಪ್ಧಾನ ಜಸ್ಟುನ್ ಟು್ಡೆೊ, ಬಿ್ರ್ಷ್ ಪ್ಧಾನ ಬೆೊರೀರಿಸ್ ಜಾನಸಾನ್ ಮತುತಿ ಬೆ್ಜಲ್ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಜೈರ್ 

ಬೆೊರೀಲಸಾನಾರೆೊ ಕೊಡ ಇದಾದರೆ. ಈ ಸಮಿರೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮರಿಕ ಅಧಯಾಕ್ಷರು ಕ್ಮವಾಗಿ ಐದನೆರೀ 

ಸಾಥಾನದಿಿಂದ ಆರನೆರೀ ಸಾಥಾನಕೆಕಾ ಹಾಗೊ ಬಿ್ಟನ್ ಪ್ಧಾನ 8ನೆರೀ ಸಾಥಾನದಿಿಂದ 10ನೆರೀ ಸಾಥಾನಕೆಕಾ 

ಕುಸ್ದಿದಾದರೆ.
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6 ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಶೆ�ಷ್

ಲಕನುೀದಲ್ಲಾ 'ಪಿಂಚತಿೀರಗೊ'ದಿಂದ 'ಸನುೀಹ ಭೂಮಿ' 
ಯವರಗೆ ಬಾಬಾಸಾಹೀಬ್ ಪರಿಂಪರಯನ್ನು 

ಪುನರ್ಜ ್ೀವರ್ಳಿಸ್ತಿರ್್ವ ಸಕಾಗೊರ
ನೈತಿಕತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಸಾವಾಭಿಮಾನ ಮತುತಿ ಭಾರತಿರೀಯತೆ- ಇವು ಬಾಬಾ ಸಾಹೆರೀಬ್ ಭಿರೀಮರಾವ್ ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರ  

ದೃಷ್ಟುಕೆೊರೀನದ ನಾಲುಕಾ ಪ್ಮುಖ ಸತಿಿಂರಗಳಾಗಿವೆ, ಅದರ ಮರೀಲೆ ನವ ಭಾರತವು ಮುನನುಡೆಯುತಿತಿದೆ.  

ಬಿ.ಆರ್.ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನುನು ಪ್ಚಾರ ಮಾಡುವ ಉದೆದರೀಶದಿಿಂದ ಸಕಾ್ಭರವು ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬರ ಜರೀವನಕೆಕಾ 

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಸಥಾಳಗಳನುನು ಪಿಂಚತಿರೀಥ್ಭದ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುತಿತಿದೆ. ಈ ಸೊಫೂತಿ್ಭಯಿಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ 

ಕೆೊರೀವಿಿಂದ್ ಅವರು ಉತತಿರ ಪ್ದೆರೀಶದ ಲಕೆೊನುರೀದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಭಿರೀಮರಾವ್ ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಸಾಿಂಸಕೃತಿಕ ಕೆರೀಿಂದ್ಕೆಕಾ ಶಿಂಕುಸಾಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು,  

ಇದನುನು ಅವರು ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬರ ಅತಯಾಿಂತ ಪಿ್ರೀತಿಯ ಸಥಾಳ ಎಿಂದು ಬಣ್ಣಸ್ದರು.

“ಬಾಬಾ ಸಾಹೆರೀಬರು ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಭ, 

ವಿಂಚ್ತ ಸಮುದಾಯ, ದಲ್ತರು ಮತುತಿ 

ಬುಡಕಟುಟು ಜನಾಿಂಗದವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ 

ಜರೀವನವನುನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟಟುವರು. ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಿಿಂದೆ ಬಿದಿದದದ 

ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆೊಸ ಪ್ಜ್ೆ ಮೊಡಿದೆ, ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹಸ್ವು 

ಮೊಡಿದೆ, ಹಕುಕಾಗಳ ಆಸೆ ಮೊಡಿದೆ. ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ 

ಪ್ಜ್ೆಯು ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬ್ ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರ ಕೆೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ." 

ಸಿಂವಿಧಾನದ ಮೊಲಕ ಸಮಾಜವನುನು ಒಗೊಗೆಡಿಸ್ದ ಡಾ. ಭಿರೀಮರಾವ್ 

ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ಧಾನ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿಯವರ ಈ 

ಮಾತುಗಳು ನವ ಭಾರತದ ಸಿಂಕಲ್ಪವನುನು ಎತಿತಿ ತೆೊರೀರಿಸುತತಿವೆ. 

ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತುತಿ ಹಕುಕಾಗಳು ಎಲಲಿರಿಗೊ ಅಸ್ತಿತವಾದಲ್ಲಿರುವ 

“ಬಾಬಾ ಸಾಹೆ�ಬ್ ಅಂಬೆ�ಡಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ 

ಲಕೆೋನು�ದೆೋಂದ್ಗೆ ವಿಶೆ�ಷ್ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 

ಇದರಿಂದಾಗಿಯ� ಈ ನಗರವನ್ನು ಬಾಬಾಸಾಹೆ�ಬರ 

'ಸೆನು�ಹ ಭೋಮಿ' ಎಂದೋ ಕರೆಯ್ತಾತುರೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೆ�ಬರ 

ಗ್ರ್ಗಳಾದ ಬೆೋ�ಧಾನಂದ್ ಜ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ 

ದ್�ಕ್ೆಯನ್ನು ನಿ�ಡಿದ ಭದಂತ್ ಪ್ರಗಾನುನಂದ್ ಜ ಇಬ್ಬರೋ 

ಲಕೆೋನು�ದಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸವನ್ನು ಹೆೋಂದ್ದದರ್.”

-ರಾಮನಾರ್ ಕೆೋ�ವಿಂದ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತ್

ಪಂಚತ್�ರ್ಶ
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ಭಾರತವು ಜಾತಿ ದಬಾಬುಳಿಕೆಯಿಿಂದ ಮುಕತಿವಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ತಿಂತ್ಜ್ಾನದ 

ಬಲದ ಮೊಲಕ ಪ್ಗತಿ ಸಾಧಿಸುತಿತಿದೆ.

2022ರ ವೆರೀಳೆಗೆ ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬರ ಕನಸುಗಳನುನು ನನಸು 

ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನುನು ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರ ಹೆೊಿಂದಿದುದ, ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ 

ಅವರ ಜರೀವನಕೆಕಾ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಸಥಾಳಗಳನುನು ಪಿಂಚತಿರೀಥ್ಭವನಾನುಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೆೊಿಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಣೆಕಾಯಿಂದಿಗೆ 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ ಕೆೊರೀವಿಿಂದ್  ಅವರು ಲಕೆೊನುರೀದಲ್ಲಿ 

ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್  ಸಾಿಂಸಕೃತಿಕ ಕೆರೀಿಂದ್ದ ಕಟಟುಡ ನಮಾ್ಭರಕೆಕಾ 

ರ್ಲಾನಾಯಾಸ ನೆರವೆರೀರಿಸ್ದರು. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದ ನಿಂತರ 

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೆೊರೀವಿಿಂದ್ ಅವರು ಜೊನ್ ನಲ್ಲಿ 

ಉತತಿರ ಪ್ದೆರೀಶದ ಕಾನು್ಪರ ಗಾ್ಮಾಿಂತರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸವಾಿಂತ 

ಗಾ್ಮವಾದ ಪರೌಿಂಕ್ ಗೆ ಭೆರೀರ್ ನರೀಡಿದರು. ಸವಾಗಾ್ಮಕೆಕಾ ಭೆರೀರ್ ನರೀಡಿದ 

ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರ 

ಪ್ತಿಮಗೆ ಮಾಲಾಪ್ಭಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ನಿಂತರವೆರೀ ಅಧಯಾಕ್ಷರು 

ತಮ್ಮ ಪೂವಿ್ಭಕರ ಮನೆಗೆ ಭೆರೀರ್ ನರೀಡಿದರು. ಅದನುನು ಗಾ್ಮಸಥಾರ 

ಸಮುದಾಯ ಕೆರೀಿಂದ್ವಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಭಸಲಾಗಿದೆ. ಲಕೆೊನುರೀದಲ್ಲಿ 

ಡಾ.ಭಿರೀಮರಾವ್ ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಸಾಿಂಸಕೃತಿಕ ಕೆರೀಿಂದ್ದ ನಮಾ್ಭರಕೆಕಾ 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಶಿಂಕುಸಾಥಾಪನೆ ನೆರವೆರೀರಿಸ್ದ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 

ಡಾ. ಬಾಬಾಸಾಹೆ�ಬ್ ಅಂಬೆ�ಡಕಾರ್ 

ಅವರ್ ನನನುಂತಹ ಹಂದ್ಳಿದ 

ವಗ್ಶಗಳಿಗೆ ಸೆ�ರಿದ ಕೆೋ�ಟ್ಂತರ 

ಜನರಿಗೆ ಸೋಫೂತ್್ಶಯಾಗಿದಾದರೆ.  

ಪ್ರಗತ್ ಕಾಣಲ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ 

ಅರವಾ ಶ್ರ�ಮಂತ ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಾ 

ಹ್ಟ್ಟಿವುದ್ ಅನಿವಾಯ್ಶವಲಲಾ, ಬಡ 

ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಲ್ಲಾ ಜನಿಸಿದವರೋ ಸಹ 

ಕನಸ್ ಕಾಣಬಹ್ದ್, ಕನಸ್ಗಳ 

ಸಾಕಾರಕೆಕಾ ಪ್ರಯತ್ನುಸಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು 

ಯರಸಸುನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ 

ಅವರ್ ನಮಗೆ ತೆೋ�ರಿಸಿಕೆೋಟಿಟಿದಾದರೆ.

ಬಾಬಾಸಾಹೆ�ಬರಿಗೆ ಈ ಸಕಾ್ಶರವು 

ನಿ�ಡಿದಷ್್ಟಿ ಗೌರವವನ್ನು ಬಹ್ರಃ 

ಯಾವುದೆ� ಸಕಾ್ಶರವು ನಿ�ಡಿಲಲಾ, 

ಅವರ್ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಮಾಗ್ಶವನ್ನು 

ತೆೋ�ರಿಸಿದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಾ 

ಭಾ್ರತೃತ್ವವಿದೆ, ನಾವು ಎಂದ್ಗೋ 

ಸಹೆೋ�ದರತ್ವವನ್ನು ತ್ಜಸಿ 

ಮ್ಂದ್ವರಿಯಲ್ ಸಾದ್ವಿಲಲಾ.

ನರೆ�ಂದ್ರ ಮೊ�ದ್

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

ಜನ್ಮಭೋಮಿ ಮಹೋನಲ್ಲಾ ಸಾ್ಮರಕ: ಏಪಿ್ಲ್ 

14, 2016 ರಿಂದು, ಡಾ. ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ 

ಅವರ 125ನೆರೀ ಜನ್ಮದಿನದಿಂದು ಅವರ 

ಜನ್ಮಸಥಾಳವಾದ ಮಹೊನಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನ 

ಮರೀದಿಯವರು ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ 

ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ದರು.
ಲಂಡನನುಲ್ಲಾ ಸಾ್ಮರಕ: 1920ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 

ಲಿಂಡನನುಲ್ಲಿ ಡಾ.ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರು 

ವಿದಾಯಾಭಾಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಮನೆಯನುನು ಕೆರೀಿಂದ್ 

ಸಕಾ್ಭರದ ಉಪಕ್ಮದಿಿಂದ 2015ರಲ್ಲಿ 

ಅಿಂದಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಕಾ್ಭರ ಖರಿರೀದಿಸ್ದುದ, 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಸಾ್ಮರಕವಾಗಿ ರೊಪಿಸ್ದೆ.

ಡಾ.ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ನಧನರಾದ ದೆಹಲ್ಯ ಅಲ್ಪುರ ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿರುವ 26 

ನೆರೀ ಸಿಂಖೆಯಾಯ ಬಿಂಗಲೆಯನುನು ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ವಸುತಿಸಿಂಗ್ಹಾಲಯವನಾನುಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ನಧಾ್ಭರವನುನು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೆರೀಯಿ 

ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 

ಅನಿಂತರದ ಸಕಾ್ಭರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ಗತಿ ಕಾರಲ್ಲಲಿ. 

ಆದರೆ ಕೆರೀಿಂದ್ದಲ್ಲಿ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿಯವರ ಸಕಾ್ಭರ ರಚನೆಯಾದ 

ಅನಿಂತರ, ಸಿಂವಿಧಾನದ ಪುಸತಿಕದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿರ್ಷ್ಟುವಾದ ಕಟಟುಡಕೆಕಾ 

ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತುತಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಅದನುನು ಪ್ಧಾನ 

ಮರೀದಿಯವರು ಅದನುನು ಉದಾಘಾರ್ಸ್ದರು.

ನಾಗ್ಪುರದ ದ್�ಕ್ಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾ ಸಾ್ಮರಕ: ಪ್ಧಾನ 
ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿಯವರ ಉಪಕ್ಮದ 
ಮರೀರೆಗೆ ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬ್ ಅವರ 125 ನೆರೀ 
ಜನ್ಮ ವಾಷ್್ಭಕೆೊರೀತಸಾವದ ವಷ್್ಭದಲ್ಲಿ, ದಿರೀಕಾ 
ರೊಮಿಯನುನು ‘ಎ ದಜೆ್ಭಯ ಪ್ವಾಸ್ ತಾರ' 
ಎಿಂದು ಘೊರೀಷ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದಿರೀಘ್ಭಕಾಲದ 
ಬೆರೀಡಿಕೆಯಾಗಿತುತಿ.

ಚೆೈತ್ ಭೋಮಿಯಲ್ಲಾ ಸಾ್ಮರಕ: ಬಾಬಾ ಸಾಹೆರೀಬ್ 
ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಸಾ್ಮರಕವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಮತುತಿ ಮುಿಂಬೈನ ಚೈತಯಾ ರೊಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಅನೆರೀಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನು ನವಾರಿಸ್ ರವಯಾವಾದ 
ನೆೊರೀಟವನುನು ನರೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಿಂದೊ ಮಿಲ್ ನಿಂದ 
12.5 ಎಕರೆ ಜಮಿರೀನು ಸಾವಾಧಿರೀನಪಡಿಸ್ಕೆೊಳುಳುವ 
ವಿಚಾರ ಹಲವು ವಷ್್ಭಗಳಿಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದಿದತುತಿ.

ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಾ ಅಂಬೆ�ಡಕಾರ್ ಸಾ್ಮರಕ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಕೆ�ಂದ್ರ:
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ಭೆರೀರ್ಯನುನು ಉಲೆಲಿರೀಖಿಸ್, ನಗರದೆೊಿಂದಿಗೆ ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬರ 

ಒಡನಾಟವನುನು ಸ್ಮರಿಸ್ದರು. “ಬಾಬಾ ಸಾಹೆರೀಬ್ ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ 

ಅವರಿಗೆ ಲಕೆೊನುರೀದೆೊಿಂದಿಗೆ ವಿಶೆರೀಷ್ ಸಿಂಬಿಂಧವಿದೆ. ಈ ನಗರವನುನು 

ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬರ 'ಸೆನುರೀಹ ರೊಮಿ' ಎಿಂದೊ ಕರೆಯುತಾತಿರೆ. 

ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬರ ಗುರುಗಳಾದ ಬೆೊರೀಧಾನಿಂದ್ ಜ ಮತುತಿ ಅವರಿಗೆ 

ದಿರೀಕೆಯನುನು ನರೀಡಿದ ರದಿಂತ್ ಪ್ಗಾನುನಿಂದ್ ಜ ಇಬಬುರೊ ಲಕೆೊನುರೀದಲ್ಲಿ 

ತಮ್ಮ ನವಾಸವನುನು ಹೆೊಿಂದಿದದರು.” ಎಿಂದರು.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರವು 

ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬರಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಸಥಾಳಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ 

ಮೊಲಕ ಅವರ ಪರಿಂಪರೆಯನುನು ಪುನರುಜ್ರೀವಗೆೊಳಿಸ್ದೆ. 

ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮಸಥಾಳವಾದ ಮಹೊನಲ್ಲಿ ಸಾ್ಮರಕವನುನು 

ನಮಿ್ಭಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಿಂದೊ ಮಿಲ್ 

ರೊಮಿಯನುನು ಖರಿರೀದಿಸುವ ಮೊಲಕ ಚೈತಯಾ ರೊಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಾ್ಮರಕವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಉಪಕ್ಮ ಅಥವಾ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ 

ಅವರ ದಿರೀಕಾ ಸಥಾಳವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದು ಪಿಂಚತಿರೀಥ್ಭದ 

ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬ್ ರ್ಕ್ಷರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಲಿಂಡನನುನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಸುತಿತಿದದ ಮನೆ ಮತುತಿ ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿರುವ 

ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬರ ಮಹಾಪರಿನವಾ್ಭರ ತಾರವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿವೆ. 

ಇದಲಲಿದೆ, ಸಕಾ್ಭರವು ದೆಹಲ್ಯ 15, ಜನಪಥ್ ನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ 

ಪ್ತಿಷಾ್ಠನವನುನು ಸಹ ನಮಿ್ಭಸ್ದೆ.

ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬ ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರು ಸಮಾಜದ ದುಬ್ಭಲ 

ವಗ್ಭದವರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜರೀವನವನುನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟಟು ರಿರೀತಿ ಹಾಗು 

ದೆರೀಶ ಮತುತಿ ಸಮಾಜಕೆಕಾ ಸಿಂದೆರೀಶವನುನು ನರೀಡಿದ ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ನಷೆ್ಠ ಮತುತಿ ಸಾಮಾಜಕ ಬದಧಿತೆಯಿಿಂದ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದಿಕುಕಾ ಯಾವಾಗಲೊ ಸರಿಯಾಗಿರುತತಿದೆ. 

ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬ್ ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ವಷ್್ಭಗಳ ನಿಂತರವೂ 

ಎಲಲಿರಿಗೊ ಸೊಫೂತಿ್ಭಯಾಗಲು ಇದುವೆರೀ ಕಾರರವಾಗಿದೆ.   

ಬಾಬಾಸಾಹೀಬ್ ಅಿಂಬೀಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲ್ ಸಕಾಗೊರವು ತಗೆದ್ಕಿಂಡ ಕ್ಮಗಳು:
 ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಅವರ 125ನೆರೀ ಜಯಿಂತಿಯ ವಷ್್ಭವಾದ ನವೆಿಂಬರ್ 26, 2015 
ರಿಂದು ಸಿಂವಿಧಾನ ದಿನವನಾನುಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಘೊರೀಷ್ಸಲಾಯಿತು.

 ಸಿಂಸತಿತಿನ ಉರಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ 125ನೆರೀ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೊ  
ಸಿಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ವಿಸತೃತ ಚಚೆ್ಭ ನಡೆಯಿತು. ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ 
ಅವರ 125ನೆರೀ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವಾಥ್ಭ 
ರೊ.125 ಮತುತಿ ರೊ.10ರ ಸ್ಮರಣಾಥ್ಭ ನಾರಯಾವನುನು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ಜಯಿಂತಿಯನುನು ಪ್ತಿ ವಷ್್ಭ ಏಪಿ್ಲ್ 14 ರಿಂದು 
ಸಾಮಾಜಕ ಸಾಮರಸಯಾ ದಿನವನಾನುಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬರ ಜನ್ಮದಿನವನುನು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 14 ಏಪಿ್ಲ್ 2016 
ರಿಂದು ವಿಶವಾಸಿಂಸೆಥಾಯ ಪ್ಧಾನ ಕಛೆರೀರಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

 ಗಾ್ಮ ಸವಾರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ: ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲಿ ಕೆರೀತ್ಗಳ ಸಮಗ್ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬರ ದೃಷ್ಟುಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೊಿಂಡು, 
ಗಾ್ಮ ಸವಾರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರವು 14 ಏಪಿ್ಲ್ 2018 
ರಿಿಂದ ಮರೀ 5 ರವರೆಗೆ ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ತು, ನಿಂತರ ಅದನುನು ಜೊನ್ 1 ರಿಿಂದ 
ಆಗಸ್ಟು 15 ರವರೆಗೆ ಪುನಃ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

 ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸಬಾಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬಾಕಾ ಗಾಿಂವ್ ಮತುತಿ ಸಬಾಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಎಿಂಬ 
ಹೆಸರಿನೆೊಿಂದಿಗೆ ಪಾ್ರಿಂರವಾಯಿತು. ಇದು ಸಾಮಾಜಕ ಸಾಮರಸಯಾವನುನು 
ಉತೆತಿರೀಜಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೆೊಿಂದಿತುತಿ ಮತುತಿ ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರದ 
ಪ್ತಿನಧಿಗಳನುನು 21 ಸಾವಿರಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಹಳಿಳುಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರುವುದನುನು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸ್ತು.

 ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ ಉಜವಾಲಾ ಯರೀಜನೆ, ಸೌಭಾಗಯಾ, ಉಜಾಲ ಯರೀಜನೆ, 
ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ ಜನ್ ಧನ್ ಯರೀಜನೆ, ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ ಜರೀವನ ಜೆೊಯಾರೀತಿ 
ಬಿಮಾ ಯರೀಜನೆ, ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ ಸುರಕಾ ಬಿಮಾ ಯರೀಜನೆ ಮತುತಿ ಪ್ಧಾನ 
ಮಿಂತಿ್ ಸುರಕಾ ಬಿಮಾ ಯರೀಜನೆ, ಮತುತಿ ಏಳು ಪ್ಮುಖ ಯರೀಜನೆಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ಭ ಕುಟುಿಂಬಗಳು/ವಯಾಕತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ಯರೀಜನವಾಗಲು ವಿಶೆರೀಷ್ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಡಿಜಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನುನು ಉತೆತಿರೀಜಸಲು ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರವು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿದ ವಿಶೆರೀಷ್ ಆಪ್ ಗೆ ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬ್ ಗೌರವಾಥ್ಭವಾಗಿ 'BHIM' 
ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಎರಡನೆರೀ ಹಿಂತದಲ್ಲಿ 117 
ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕೆಯ ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

6 ಡಿಸೆಂಬರ್ ವಿಶೆ�ಷ್ಪಂಚತ್�ರ್ಶ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ        ಡಿಸೆಂಬರ್ 1-15, 2021 9

ರಾಜಾ ಮಹೆ�ಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ 

ದೀಶದ ಹೊರಗೆ ಭಾರತದ 
ಮದಲ ಸಕಾಗೊರದ 

ರಚನೆಯ ಹಿಂದನ ವ್ಯಕ್್
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ತನನು ವಿರೀರ ಪುತ್ರು ಮತುತಿ ಪುತಿ್ಯರು ಕಷ್ಟುದ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೊ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶೆ್ರೀಷ್್ಠತೆಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸವ್ಭಸವಾವನೊನು ತಾಯಾಗ 

ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಿಂದ ತುಿಂಬಿದೆ. ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 

ಅಿಂತಹ ಅನೆರೀಕ ಮಹಾನ್ ವಯಾಕತಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೃಢತೆ ಮತುತಿ ಸಿಂಕಲ್ಪದಿಿಂದ 

ಸಾಮಾ್ಜಯಾಶಾಹಿಯ ವಿರುದಧಿ ಹೆೊರೀರಾಡಿದರು. ಆದರೆ ನಿಂತರದ ತಲೆಮಾರುಗಳು 

ಅವರ ಕಥೆಗಳನುನು ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಳುವುದರಿಿಂದ ವಿಂಚ್ತರಾಗಿರುವುದು ಅತಯಾಿಂತ 

ಶೆೋರೀಚನರೀಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವರನುನು ಇತಿಹಾಸದೆೊಿಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯಲು  

ಯಾವುದೆರೀ ಗಿಂಭಿರೀರ ಪ್ಯತನುವನುನು ಮಾಡಲಾಗಿಲಲಿ. ಆದರೆ ದೆರೀಶವು ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯದ  

75 ನೆರೀ ವಷ್್ಭವನುನು ಆಚರಿಸುತಿತಿರುವ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಹೆೊರೀರಾಟಗಾರರಿಗೆ 

ಈಗ ತಕಕಾ ಮನನುಣೆ ದೆೊರೆಯುತಿತಿದೆ. ರಾಜಾ ಮಹೆರೀಿಂದ್ ಪ್ತಾಪ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಅವರು 

ಭಾರತದ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಹೆೊರೀರಾಟಕೆಕಾ ಅಪಾರ ಕೆೊಡುಗೆ ನರೀಡಿದ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ 

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೆೊರೀಗಿದಾದರೆ.

ಮ
ಹೆರೀಿಂದ್ ಪ್ತಾಪ್ ಅವರು ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 1, 1886 ರಿಂದು 
ಹತಾ್ಸನು ಮುಸ್ಭನ್ ರಾಜಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ದರು. ಅವರು 
3 ವಷ್್ಭದವರಾಗಿದಾದಗ, ಹತಾ್ಸನು ರಾಜಾ ಹರನಾರಾಯರ 

ಸ್ಿಂಗ್ ಅವರನುನು ಮಗನಾಗಿ ದತುತಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲಯಾವನುನು 
ವೃಿಂದಾವನದ ಒಿಂದು ದೆೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಆರಿಂಭಿಕ ರ್ಕ್ಷರವನುನು ಸಕಾ್ಭರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಭಗೆೊಳಿಸ್ದರು, 
ನಿಂತರ ಅವರನುನು ಮಹಮ್ಮದನ್ ಆಿಂಗೆೊಲಿರೀ-ಓರಿಯಿಂಟಲ್ 
ಕಾಲೆರೀಜಯರೀಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲ್ಸಲಾಯಿತು, ಅದು ನಿಂತರ ಅಲ್ಗಢ 
ಮುಸ್ಲಿಿಂ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯವಾಯಿತು. 1906 ರಲ್ಲಿ, ಜಿಂದ್ ಮಹಾರಾಜರ 
ಇಚೆ್ಛಗೆ ವಿರುದಧಿವಾಗಿ ರಾಜಾ ಮಹೆರೀಿಂದ್ ಪ್ತಾಪ್ ಕೆೊರೀಲಕಾತಾತಿದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಕಾಿಂಗೆ್ಸ್ ಅಧಿವೆರೀಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ದರು. ಸವಾದೆರೀರ್ ಆಿಂದೆೊರೀಲನದಲ್ಲಿ 
ತೆೊಡಗಿದದ ಅನೆರೀಕ ನಾಯಕರ ನೆರೀರ ಸಿಂಪಕ್ಭಕೆಕಾ ಬಿಂದ ನಿಂತರ 
ದೆರೀಶಪೆ್ರೀಮದ ತಿರೀವ್ ಭಾವನೆ ಅವರನುನು ಆವರಿಸ್ತು. ರಾಜಮನೆತನದ 
ಉತತಿರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಸರ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತುತಿ ಸವಾದೆರೀರ್ ವಸುತಿಗಳನುನು 
ಪ್ರೀತಾಸಾಹಿಸುವ ಕಾಯ್ಭವನುನು ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮ 
ರಾಜಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದೆರೀರ್ ಬಟೆಟುಗಳನುನು ಸುಡುವ ಚಳವಳಿಯನುನು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ದ 
ಮಹೆರೀಿಂದ್ ಪ್ತಾಪ್ ಅವರ ಮರೀಲೆ ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೆೊರೀಜ, 
ಬಾಲಗಿಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್, ಬಿಪಿನ್ ಚಿಂದ್ಪಾಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು 
ಬಲವಾದ ಪ್ಭಾವ ಬಿರೀರಿದವು.

ವಿದೆರೀರ್ ಶಕತಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ಭಾರತವನುನು ಬಿ್ರ್ಷ್ರ 
ಕಪಿಮುಷ್್ಠಯಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಉದೆದರೀಶದಿಿಂದ ಅವರು ಅನೆರೀಕ 
ಯುರೆೊರೀಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರೆೊಿಂದಿಗೆ ಸೆನುರೀಹ ಬೆಳೆಸ್ದರು. 
ಅದರ ನಿಂತರ ಅವರು ಕಾಬೊಲ್ ಗೆ ತೆರಳಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 
1, 1915 ರಿಂದು ತಮ್ಮ 28 ನೆರೀ ಹುಟುಟುಹಬಬುದಿಂದು ಭಾರತದ ಮಧಯಾಿಂತರ 
ಸಕಾ್ಭರವನುನು ರಚ್ಸ್ದರು. ಅವರು ಸವಾತಃ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದರು ಮತುತಿ 
ಮೌಲ್ವಾ ಬಕ್ಭತುಲಾಲಿ ಅವರನುನು ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದರು. 
ಅವರ ಕಾ್ಿಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಲೆನನ್ ಅವರೆೊಿಂದಿಗೆ ಉತತಿಮ 

ಸಿಂಬಿಂಧವನುನು ಹೆೊಿಂದಿದದರು, ರಷಾಯಾಕೆಕಾ ಭೆರೀರ್ ನರೀಡುವಿಂತೆ ಅವರನುನು 
ಲೆನನ್ ಆಹಾವಾನಸ್ದರು. ಅಷ್ಟುರಲಾಲಿಗಲೆರೀ ಮಹೆರೀಿಂದ್ ಪ್ತಾಪ್ ಬಿ್ರ್ಷ್ರಿಗೆ 
ದೆೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆಯಡಿ್ಡದದರು. ಬಿ್ರ್ಷ್ ಸಕಾ್ಭರವು ರಾಜಾ ಮಹೆರೀಿಂದ್ 
ಪ್ತಾಪ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಗೆ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ ನರೀಡಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನುನು 
ಘೊರೀಷ್ಸ್ತು. ಅವರ ಎಲಾಲಿ ಆಸ್ತಿಯನುನು ಮುಟುಟುಗೆೊರೀಲು ಹಾಕತು ಮತುತಿ 
ಅವರನುನು ಪರಾರಿಯಾದ ವಯಾಕತಿ ಎಿಂದು ಘೊರೀಷ್ಸ್ತು. 1925 ರಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಜಪಾನ್ ಗೆ ತೆರಳಿದರು. ರಾಜಾ ಮಹೆರೀಿಂದ್ ಪ್ತಾಪ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಅವರು 
1932ರಲ್ಲಿ ನೆೊಬೆಲ್ ಶಾಿಂತಿ ಪ್ಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮನದೆರೀ್ಭಶನಗೆೊಿಂಡರು. 
 32 ವಷ್್ಭಗಳ ನಿಂತರ, ರಾಜಾ ಮಹೆರೀಿಂದ್ ಪ್ತಾಪ್ 1946 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆಕಾ 
ಹಿಿಂದಿರುಗಿದರು ಮತುತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಿಂಧಿಯವನುನು ಭೆರೀರ್ ಮಾಡಲು 
ನೆರೀರವಾಗಿ ವಾಧಾ್ಭಗೆ ಹೆೊರೀದರು. ಆಗ ಬಿ್ರ್ಷ್ರಿಿಂದ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ 
ಸ್ಗುವುದು ನಧಾ್ಭರವಾಗಿತುತಿ. ಅವರು 1957 ರಲ್ಲಿ ಮಥುರಾದಿಿಂದ 
ಲೆೊರೀಕಸಭೆಗೆ ಆಯಕಾಯಾದರು.

ಸುಭಾಷ್ ಚಿಂದ್ ಬೆೊರೀಸ್ ಅವರು ಸಹ ಆಜಾದ್ ಹಿಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರವನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸಲು ರಾಜಾ ಮಹೆರೀಿಂದ್ ಪ್ತಾಪ್ ಅವರು ತೆೊರೀರಿಸ್ದ ಮಾಗ್ಭವನುನು 
ಅನುಸರಿಸ್ದರು. 14 ಸೆಪೆಟುಿಂಬರ್ 2021 ರಿಂದು, ಪ್ಧಾನ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ 
ಅವರು ಅಲ್ಘನ್ಭಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾನಲಯಕೆಕಾ ಶಿಂಕುಸಾಥಾಪನೆ 
ನೆರವೆರೀರಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ವೃಿಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆಧುನಕ ತಾಿಂತಿ್ಕ 
ಕಾಲೆರೀಜನುನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸವಾಿಂತ ಸಿಂಪನೊ್ಮಲಗಳಿಿಂದ ತಮ್ಮ ಪೂವ್ಭಜರ 
ಆಸ್ತಿಯನುನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ನಮಿ್ಭಸ್ದದರು. ರಾಜಾ ಮಹೆರೀಿಂದ್ 
ಪ್ತಾಪ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಅವರು ಅಲ್ಘರ್ ಮುಸ್ಲಿಿಂ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯವನುನು 
ನಮಿ್ಭಸಲು ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ಮಾರದ ರೊಮಿಯನುನು ನರೀಡಿದದರು. ಇಿಂದು ಈ 
ಅಮೃತ ಮಹೆೊರೀತಸಾವ ವಷ್್ಭದಲ್ಲಿ 21ನೆರೀ ಶತಮಾನದ ಭಾರತ, ರ್ಕ್ಷರ 
ಮತುತಿ ಕೌಶಲಾಯಾಭಿವೃದಿಧಿ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ದೆೊಡ್ಡ ಜಗಿತವನುನು ಸಾಧಿಸ್ರುವ 
ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಅಿಂತಹ ಅಮರ ಪುತ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ವಿಶವಾವಿದಾಯಾನಲಯವನುನು ನಮಿ್ಭಸುತಿತಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತಿರುವ 
ನಜವಾದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ" ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.  

ಜನನ: 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1886, ಮರಣ: 29 ಏಪಿ್ರಲ್ 1979

ವ್ಕಿತುತ್ವ 



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಡಿಸೆಂಬರ್ 1-15, 202110

ಪೂವಾ್ಶಂಚಲ ಎಕ್ಸು ಪೆ್ರಸ್ ವೆ�

“ನಾವು ಯಾವ ಯರೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗಲುಲಿ 

ಹಾಕುತೆತಿರೀವೆಯರೀ, ಅದನುನು ನಾವೆರೀ 

ಉದಾಘಾರ್ಸುತೆತಿರೀವೆ. ಇದು ಸಕಾ್ಭರದ 

ಬದಧಿತೆಯರೀ ಹೆೊರತು ದುರಹಿಂಕಾರವಲಲಿ. ರಾಜಕರೀಯ 

ಪರಿಗರನೆಗೆ ಅನುಗುರವಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಮತುತಿ 

ಯರೀಜನೆಗಳು ಸಥಾಗಿತಗೆೊಳುಳುವುದು ಈಗ ನಡೆಯುವುದಿಲಲಿ.”

ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳು 

ಯರೀಜನೆಗಳನುನು ಸಥಾಗಿತಗೆೊಳಿಸದೆ, ನಗದಿತ ಸಮಯಕೆಕಾ 

ಮುಿಂಚ್ತವಾಗಿ ಪೂರ್ಭಗೆೊಳಿಸಲಾಗುವ ನವ ಭಾರತ ಸಿಂಕಲ್ಪದ 

ಸಿಂಕೆರೀತವಾಗಿದೆ. ಉತತಿರ ಪ್ದೆರೀಶದ ಪೂವಾ್ಭಿಂಚಲ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  

ವೆರೀ ಪ್ಗತಿಪರ ಭಾರತದ ಹೆೊಸ ಚ್ತ್ವಾಗಿದೆ. ಪ್ಧಾನ ನರೆರೀಿಂದ್ 

ಮರೀದಿ ಅವರು ಜುಲೈ 2018 ರಲ್ಲಿ ಇದಕೆಕಾ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕದದರು. 

ಕೆೊರೀವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕದ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, ಈ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ 

ನಮಾ್ಭರವನುನು 36 ತಿಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಭಗೆೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 

ನವೆಿಂಬರ್ 16 ರಿಂದು ಅದನುನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೆಕಾ ಸಮಪಿ್ಭಸುವ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿಯವರು ಮಾತನಾಡಿ, “ಈ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ 

ಉತತಿರ ಪ್ದೆರೀಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಹೆೊಸ ಉತತಿರ ಪ್ದೆರೀಶದ ಸೃಷ್ಟು, 

ಉತತಿರ ಪ್ದೆರೀಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದುತಿತಿರುವ ಆರ್್ಭಕತೆ, ಉತತಿರ 

ಪ್ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ವೆರೀಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದುತಿತಿರುವ ಆಧುನಕ 

ಸೌಲರಯಾಗಳ ಪ್ತಿಬಿಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತತಿರ ಪ್ದೆರೀಶದ 

ಬಲವಾದ ಇಚಾ್ಛಶಕತಿಯ ಅಭಿವಯಾಕತಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರ ಸಿಂಕಲ್ಪಗಳ 

ಸಾಧನೆಯ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಉತತಿರ ಪ್ದೆರೀಶದ 

ಹೆಮ್ಮಯಾಗಿದೆ. ಮೊರು ವಷ್್ಭಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀಗೆ 

ಶಿಂಕುಸಾಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಿಂದು ದಿನ ನಾನೆರೀ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ 

ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀಗೆ ಇಳಿಯುತೆತಿರೀನೆ ಎಿಂದು ಭಾವಿಸ್ರಲ್ಲಲಿ.” ಎಿಂದು 

ಹೆರೀಳಿದರು.

ಉತ್ರಪ್ದೀಶಕ್್ಕ ಹೊಸ ಆರ್ಗೊಕ ಆವೀಗ
ಬಿಹಾರಕ್್ಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಅಿಂತರ 

ಫಲವತಾತಿದ ತಗುಗೆ ಪ್ದೆರೀಶ, ನದಿಗಳ ವಿಶಾಲ ಜಾಲ, ಸಾಕಷ್ುಟು ವಿದುಯಾತ್ ಉತಾ್ಪದನೆ ಮತುತಿ ಕೌಶಲಯಾಪೂರ್ಭ ಮಾನವ 

ಸಿಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ ಉತತಿರ ಪ್ದೆರೀಶದ ಪೂವಾ್ಭಿಂಚಲ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಈ 

ಪ್ದೆರೀಶವು ಸಾಕಷ್ುಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತಿತಿದೆ, ಇದು ಪೂವಾ್ಭಿಂಚಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯರವನುನು ಬರೆಯುತಿತಿದೆ. 

ಅಕೆೊಟುರೀಬನ್ಭಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ ಅವರು ಕುರ್ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದರ ಮತುತಿ ಒಿಂಬತುತಿ ಹೆೊಸ 

ವೈದಯಾಕರೀಯ ಕಾಲೆರೀಜುಗಳನುನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉದಾಘಾರ್ಸ್ದದರು. ಈಗ ಒಿಂದು ಹೆಜೆ್ ಮುಿಂದೆ ಹೆೊರೀಗಿ ಈ ಪ್ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಉತೆತಿರೀಜನ ನರೀಡಲು 341 ಕಮಿರೀ ಉದದದ ಪೂವಾ್ಭಿಂಚಲ್ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀಗೆ ಚಾಲನೆ ನರೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಕ್ಸು ಪೆ್ರಸ್  ವೆ�ನಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಕ್್್ಶಲಸ್ ಮೋಲಕ 
ಆಗಮಿಸಿದ  ಸಂಪೂಣ್ಶ ವಿ�ಡಿಯೊವನ್ನು ವಿ�ಕ್ಷಿಸಲ್ 
ಈ ಕೋ್ಆರ್ ಕೆೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಪೂವಾಗೊಿಂಚಲ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಸ್  ವೀ
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ದೆಹಲ್ಯಿಂದ ಬಿಹಾರಕೆಕಾ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಅಂತರ 

ಸುಮಾರು 22,500 ಕೆೊರೀರ್ ರೊ. ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ನಮಿ್ಭಸಲಾದ ಈ 341 ಕಮಿರೀ ಉದದದ 

ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ, ಲಕೆೊನುರೀದ ಚಿಂದಸಾರಸ್ ಮೊಲಕ ಹಾದು ರ್ಜಪುರದ ಹೈದರಿಯಾದಲ್ಲಿ 

ಕೆೊನೆಗೆೊಳುಳುತತಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಬಕಸಾರ್ ಜಲೆಲಿ ಇಲ್ಲಿಿಂದ 18 ಕ.ಮಿರೀ. ಈ ಮೊಲಕ ಲಕೆೊನುರೀದಿಿಂದ 

ರ್ಜಪುರಕೆಕಾ 4 ಗಿಂಟೆಯಳಗೆ ಪ್ಯಾರ ಪೂರ್ಭಗೆೊಳಳುಲ್ದೆ. ಇದರೆೊಿಂದಿಗೆ, ಈಗ 302 

ಕಮಿರೀ ಆಗಾ್-ಲಕೆೊನುರೀ ತಾಜ್ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ಮತುತಿ 165 ಕಮಿರೀ ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  

ವೆರೀಮೊಲಕ ಬಿಹಾರದವರೆಗಿನ ರಸೆತಿ ಪ್ಯಾರವನುನು ಕೆರೀವಲ 11 ರಿಿಂದ 12 ಗಿಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪೂರ್ಭಗೆೊಳಿಸಬಹುದು. ಮದಲು 18 ರಿಿಂದ 20 ಗಿಂಟೆ ಬೆರೀಕಾಗುತಿತಿತುತಿ.

ಯೊ�ಜನೆಯ ಪ್ರಯೊ�ಜನಗಳು

ಉತತಿಮ ಸಿಂಪಕ್ಭವು ಪ್ವಾಸೆೊರೀದಯಾಮವನುನು 
ಉತೆತಿರೀಜಸುತತಿದೆ. ಪ್ಯಾರದ ಸಮಯ 
ಕಡಿಮಯಾಗುತತಿದೆ. 

ಆರ್್ಭಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಿಂದಿಗೆ 
ಉದೆೊಯಾರೀಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚಾಚಿಗುತತಿವೆ.

ಸಿಂಚಾರ ದಟಟುಣೆಯಿಿಂದ ಮುಕತಿ. ಇಿಂಧನ 
ಉಳಿತಾಯದ ಜೆೊತೆಗೆ ಮಾಲ್ನಯಾವೂ 
ಕಡಿಮಯಾಗುತತಿದೆ.

ಕೃಷ್ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚಚಿಳ ಮತುತಿ ರೈತರ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ.

ತುತು್ಭ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುದಧಿ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಏರ್  ಸ್ಟ್ರಪ್  ದೆರೀಶದ ರದ್ತೆಯನುನು 
ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪೂವಾ್ಭಿಂಚಲ್ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್ ವೆರೀನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಪ್ 
ನಮಿ್ಭಸಲಾಗಿದುದ, ಇದು ಯುದಧಿ ವಿಮಾನಗಳನುನು ಇಳಿಸಲು 

ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆೊಡುತತಿದೆ. ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀಯಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದು ರನ್ ವೆರೀ ಪೂರ್ಭಗೆೊಿಂಡಿದೆ, ಇನೆೊನುಿಂದು ಲಕೆೊನುರೀ-

ಆಗಾ್ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ಮತುತಿ ಈಗ ಪೂವಾ್ಭಿಂಚಲ್ 
ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಭಗೆೊಿಂಡಿದೆ. ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  

ವೆರೀ ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಪ್ ಗಳನುನು
ತುತು್ಭ ರೊಸ್ಪಶ್ಭ ಮತುತಿ ಫೈಟರ್ 
ಜೆಟ್ ಗಳ ಟೆರೀಕ್-ಆಫ್ ಮಾಡಲು 

ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ಹಾಗೊ 
ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಪ್ ಗಳನುನು 

ವಿನಾಯಾಸಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೋರ್ ಎಕ್ಸು ಪೆ್ರಸ್  ವೆ� ಎರ್ ಸಿಟ್ರಪ್ ಗಳನ್ನು
ಹೆೋಂದ್ರ್ವ ಮೊದಲ ರಾಜ್ ಉತತುರ ಪ್ರದೆ�ರವಾಗಿದೆ.

ಪೂವಾ್ಶಂಚಲ್ 
ಎಕ್ಸು ಪೆ್ರಸ್  ವೆ� 
ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಸಮಾರಂಭದ 
ಪೂಣ್ಶ 
ವಿ�ಡಿಯೊವನ್ನು 
ವಿ�ಕ್ಷಿಸಲ್ ಈ 
ಕೋ್ಆರ್ ಕೆೋ�ಡ್ 
ಅನ್ನು ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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 ರಾಜಯಾ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಾ್ಧಿಕಾರ 

(ಯುಪಿಇಡಿಎ) ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ದ ಆರು ಪಥದ ಪೂವಾ್ಭಿಂಚಲ್ 

ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀಯಲ್ಲಿ 13 ಇಿಂಟರ್ ಚೆರೀಿಂಜ್ ಗಳನುನು ನಮಿ್ಭಸಲಾಗಿದೆ.

 ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀಯಲ್ಲಿ 11 ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಟೆೊರೀಲ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. 

ಆದರೆ, ಸದಯಾಕೆಕಾ ಈ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್ ವೆರೀಗೆ ಟೆೊರೀಲ್ ತೆರಿಗೆ 

ವಿಧಿಸುವುದಿಲಲಿ ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಲಾಗಿದೆ. ಯುಪಿಇಡಿಎ ವತಿಯಿಿಂದ 

ಆರು ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಟೆೊರೀಲ್ ಪಾಲಿಜಾಗಳು ಮತುತಿ ಐದು ಯಾ್ಭಿಂಪ್ 

ಪಾಲಿಜಾಗಳನುನು ನಮಿ್ಭಸಲಾಗಿದೆ.

 ಅಿಂದಾಜನ ಪ್ಕಾರ, ಈ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ಮೊಲಕ 

ಪ್ತಿದಿನ 15 ರಿಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ವಾಹನಗಳು ಹಾದು 

ಹೆೊರೀಗುತತಿವೆ. ಪಾ್ಣಗಳ ಓಡಾಟ ತಡೆಯಲು ಎರಡೊ 

ಕಡೆ ಬೆರೀಲ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

 ಸುಲಾತಿನ್ ಪುರದ ಕುದೆರೀರರ್ ನಲ್ಲಿ ಯುದಧಿ 

ವಿಮಾನವನುನು ತುತು್ಭ ರೊಸ್ಪಶ್ಭ ಮಾಡಲು 

ಅನುಕೊಲವಾಗುವಿಂತೆ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀಯಲ್ಲಿ 

ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಪ್  ನಮಿ್ಭಸಲಾಗಿದೆ.

 ಇದು 18 ಮರೀಲೆಸಾರೀತುವೆಗಳು, 7 ರೈಲೆವಾ ಮರೀಲೆಸಾರೀತುವೆಗಳು 

ಮತುತಿ 7 ಉದದದ ಸೆರೀತುವೆಗಳನುನು ಹೆೊಿಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯರೀ, 118 ಸರ್ಣ 

ಸೆರೀತುವೆಗಳು, 271 ಅಿಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಗಳು ಮತುತಿ 503 ಕಲವಾಟ್್ಭ ಗಳನುನು 

ಅಡೆತಡೆಯಿಲಲಿದ ಸುಗಮ ಸಿಂಚಾರಕಾಕಾಗಿ ನಮಿ್ಭಸಲಾಗಿದೆ.

 ಅಪರ್ತಗಳ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಂತರ ವೈದಯಾಕರೀಯ 

ನೆರವನುನು ಒದಗಿಸಲು, ಪ್ತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜರೀವಾಧಾರಕ 

ವಯಾವಸೆಥಾಯನುನು ಹೆೊಿಂದಿರುವ ತಲಾ ಎರಡು ಆಿಂಬುಯಾಲೆನಸಾ್ಗಳನುನು 

ನಯರೀಜಸಲಾಗಿದೆ. ಸೈನಕ ಕಲಾಯಾರ ಮಿಂಡಳಿಯಿಿಂದ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  

ವೆರೀ ಯಲ್ಲಿ ರದ್ತಾ ಸ್ಬಬುಿಂದಿಯನುನು ನಯರೀಜಸಲಾಗಿದೆ. 20 ಗಸುತಿ 

ವಾಹನಗಳನುನು ನಯರೀಜಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾ್್ಯಶ್ ಬಾಯಾರಿಯಗ್ಭಳನೊನು 

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ಕಾಯಾ್ಭರಿಂರ ಮಾಡಿದ ನಿಂತರ, ಅದರ 

ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯಾಪಾರ ಚಟುವರ್ಕೆಗಳು ವೆರೀಗಗೆೊಳುಳುತತಿವೆ. 

ಮುಿಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀಯನುನು ಆರರಿಿಂದ ಎಿಂಟು 

ಪಥಗಳಿಗೆ ವಿಸತಿರಿಸಬಹುದು ಎಿಂದು ನರಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಎಕೆಸಾಪ್ರ್ಸೆವಾರೀ ಹಾದು ಹೆೊರೀಗುವ ನಗರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಗೆ 

ನೆರೀರ ಸಿಂಪಕ್ಭವನುನು ಹೆೊಿಂದಿವೆ.   

 ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಿಂದುಳಿದ ಪೂವ್ಭ ಉತತಿರ 

ಪ್ದೆರೀಶಕೆಕಾ ಈ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ಬಹಳ ಮುಖಯಾವೆಿಂದು 

ಪರಿಗಣಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ಸುತತಿಲೊ 5 ಕೈಗಾರಿಕಾ 

ಕಲಿಸಟುಗ್ಭಳನುನು ಸಹ ನಮಿ್ಭಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಇದರಿಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಸಿಂಖೆಯಾಯ ಸಥಾಳಿರೀಯರಿಗೆ ಉದೆೊಯಾರೀಗ ದೆೊರೆಯುವ ನರಿರೀಕೆ ಇದೆ.

 ಎಕೆಸಾಪ್ರ್ಸೆವಾರೀ ಸುತತಿಲೊ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಮತುತಿ ಸಿಂಸಕಾರಣೆ, 

ಪಾನರೀಯ, ಸಿಂಸಕಾರಿಸ್ದ ಪೆಟೆೊ್ರೀಲ್ಯಿಂ ಉತ್ಪನನುಗಳು, 

ರಾಸಾಯನಕ ಮತುತಿ ರಾಸಾಯನಕ ಉತ್ಪನನುಗಳು, ಲೆೊರೀಹವಲಲಿದ 

ಖನಜ ಉತ್ಪನನುಗಳು, ವಿದುಯಾತ್ ಉಪಕರರಗಳು, ವೈದಯಾಕರೀಯ 

ಮತುತಿ ದಿಂತ ಉಪಕರರಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನುನು 

ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

 ಪೂವಾ್ಭಿಂಚಲ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀಗೆ ವಾಹನಗಳ ವೆರೀಗದ ಮಿತಿಯನುನು 

ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು 

ಗಿಂಟೆಗೆ 100 ಕ.ಮಿರೀ.ಗಿಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆರೀಗದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಸಲು ಅವಕಾಶ 

ನರೀಡಲಾಗುವುದು.

ಪ್ಸುತಿತ, ಪೂವಾ್ಭಿಂಚಲ್ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ದೆರೀಶದ ಅತಿ ಉದದದ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಈಗ ಸ್ದಧಿವಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ಉತತಿರ ಪ್ದೆರೀಶದ  
9 ಜಲೆಲಿಗಳಾದ ಲಕೆೊನುರೀ, ಸುಲಾತಿನ್ ಪುರ, ಫೈಜಾಬಾದ್, ಅಿಂಬೆರೀಡಕಾರ್ ನಗರ, ಅಜಿಂಗಢ, ಬಾರಾಬಿಂಕ, ಅಮರೀರ್, ಮೌ ಮತುತಿ ರ್ಜಪುರವನುನು ನೆರೀರವಾಗಿ 
ಸಿಂಪಕ್ಭಸುತತಿದೆ. ಇದನುನು ಬಾಲ್ಯಾ ವರೆಗೆ ವಿಸತಿರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪೂವಾ್ಭಿಂಚಲ್ ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ಪಾ್ರಿಂರವಾದ ನಿಂತರ, 10 ಜಲೆಲಿಗಳ ಸುಮಾರು 10 
ಲಕ್ಷ ಜನರು ನೆರೀರ ಪ್ಯರೀಜನ ಪಡೆಯುತಾತಿರೆ. ಎಕ್ಸಾ ಪೆ್ಸ್  ವೆರೀ ಉದದಕೊಕಾ ಮಿಂಡಿಗಳು ಮತುತಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನುನು ಸಹ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ದೀಶದ ಅತಿ ಉದದೆದ ಕಾಯಾಗೊಚರಣೆಯಲ್ಲಾರ್ವ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಸ್  ವೀ

ಆಗಾ್ರ-ಲಕೆೋನು� ಎಕ್ಸು ಪೆ್ರಸ್  ವೆ�

ಪೂವಾ್ಶಂಚಲ ಎಕ್ಸು ಪೆ್ರಸ್  ವೆ�

341 ಕಿ.ಮಿ�.

ಯ
ಮ

್ನಾ ಎ
ಕ್

ಸು ಪೆ್ರಸ್
  ವೆ�

165 ಕಿ.ಮಿ
�.

ನೆೋ�ಯಾಡಾ

ಆಗಾ್ರ

ಲಕೆೋನು�

ಘಾಜಪುರ್ 

302 ಕಿ.ಮಿ�.

ಪೂವಾ್ಶಂಚಲ ಎಕ್ಸು ಪೆ್ರಸ್  ವೆ�ರಾಷ್ಟ್ರ
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ಬಾಬಾ ಕ್ೀದಾರ್ 
ನಗರದ ಪುನಶ್ೀತನ

ಪ್ಧಾನ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ದೆರೀಶದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕಾಕಾಣ ಹಿಡಿದಾಗ ಅವರು ಕೆರೀದಾರನಾಥ 

ನಗರವನುನು ರವಯಾ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತಿ ಸಿಂರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡರು. 

ಬಾಬಾ ಕೆರೀದಾರ ರಕತಿನಾಗಿ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು 1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೆರೀದಾರಪುರಿ 

ಗರುಡಚರ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಧಾಯಾನವನುನು ಅಭಾಯಾಸ ಮಾಡಿದದರು. ನವೆಿಂಬರ್ 5 ರಿಂದು ಕೆರೀದಾರನಾಥಕೆಕಾ 

5 ನೆರೀ ಭೆರೀರ್ ನರೀಡಿದ ಅವರು ಸುಮಾರು 300 ಕೆೊರೀರ್ ರೊಪಾಯಿ ವೆಚಚಿದ ಅನೆರೀಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನರೀಡಿದದಲಲಿದೆ, ರಕತಿನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳನುನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೆೊಿಂಡರು.

2013 ರ ಜೊನ್ 16-17 ರ ರಾತಿ್ಯಲ್ಲಿ ಸಿಂರವಿಸ್ದ ಭಿರೀಕರ ವಿಪತುತಿ 

ಉತತಿರಾಖಿಂಡದ ಕೆರೀದಾರನಾಥ ಧಾಮಕೆಕಾ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತು ಮತುತಿ 

ಸಾವಿರಾರು ಜನರನುನು ಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡಿತು. ಲಕಾಿಂತರ 

ಜನರು ತೆೊಿಂದರೆಗಿರೀಡಾದರು. ಸಾರಿಗೆ ವಯಾವಸೆಥಾ ಸಥಾಗಿತಗೆೊಿಂಡಿತುತಿ. 

ಆ ದುರಿಂತ ಸಿಂರವಿಸ್ ಒಿಂದು ವಷ್್ಭ ಕಳೆದರೊ ಜನ ಸಾಮಾನಯಾರ 

ಬದುಕು ದುಸತಿರವಾಗಿತುತಿ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನ 

ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೆೊಿಂಡಾಗ ತಮ್ಮ 

ಹೃದಯಕೆಕಾ ಹತಿತಿರವಾದ ಕೆರೀದಾರನಾಥ ಧಾಮದ ಪುನರ್ ನಮಾ್ಭರದ 

ಹೆೊಣೆ ಹೆೊತಿತಿದದರು. ಅಿಂದಿನಿಂದ, ಅವರು ಕೆರೀದಾರನಾಥ ಧಾಮದ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ನೆರೀರವಾಗಿ ಮರೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಿತಿದಾದರೆ. 

ಸವಾತಿಂತ್ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನಯಬಬುರು 5ನೆರೀ ಬಾರಿಗೆ 

ಕೆರೀದಾರನಾಥಕೆಕಾ ಆಗಮಿಸುತಿತಿರುವುದು ಇದೆರೀ ಮದಲು. ನವೆಿಂಬರ್ 

5 ರಿಂದು ತಮ್ಮ 5 ನೆರೀ ಕೆರೀದಾರನಾಥ ಯಾತೆ್ಯ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 

ಅವರು ಅನೆರೀಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯರೀಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಗಲುಲಿ ಹಾಕದರು 

ರಾಷ್ಟ್ರಕೆ�ದಾರನಾರ ಧಾಮ
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ಮತುತಿ ಕೆಲವು ಯರೀಜನೆಗಳನುನು ರಾಷ್ಟ್ರಕೆಕಾ ಸಮಪಿ್ಭಸ್ದರು. 

ಈ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೆರೀದಾರನಾಥದ ಕಾಯ್ಭಕ್ಮದೆೊಿಂದಿಗೆ 

ಸಿಂಪಕ್ಭ ಕಲ್್ಪಸ್, ದೆರೀಶದಾದಯಾಿಂತ 12 ಜೆೊಯಾರೀತಿಲ್್ಭಿಂಗಗಳು ಮತುತಿ 

ನಾಲುಕಾ ಧಾಮಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ ಅನೆರೀಕ ಶ್ದಾಧಿ ಕೆರೀಿಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆರೀಕ 

ಕಾಯ್ಭಕ್ಮಗಳನುನು ಆಯರೀಜಸಲಾಗಿತುತಿ. ಕೆರೀದಾರನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ 

ಆಯರೀಜಸ್ದದ ಮುಖಯಾ ಕಾಯ್ಭಕ್ಮವನುನುದೆದರೀರ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ 

ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ, “ಒಿಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಕೆರೀದಾರನಾಥರ 

ಆರ್ರೀವಾ್ಭದ, ಈ ಪುರಯಾರೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಸ್ರಾಡಿದ ಗಾಳಿ, ನನನುನುನು 

ಪರೀಷ್ಸ್ದ ಮಣ್ಣಗೆ ಸೆರೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಾಗಯಾಕಕಾಿಂತ ಜರೀವನದಲ್ಲಿ 

ಬೆರೀರೆ ಯಾವ ದೆೊಡ್ಡ ಪುರಯಾವು ನನಗಿದೆ. ಈ ಆದಿಮ ರೊಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಶಾಶವಾತವಾದ ಆಧುನಕತೆಯ ಈ ಸಿಂಯರೀಜನೆ ಮತುತಿ ಈ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ಕಾಯ್ಭಗಳು ರಗವಾನ್ ಶಿಂಕರರ ಅನುಗ್ಹದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿವೆ” 

ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.

ರ್್ರೀ ಕೃಷ್್ಣನ ರಕತಿ ಪುಿಂಡಲ್ರೀಕನು ತನನು ತಿಂದೆತಾಯಿ ಬಗೆಗೆ ತುಿಂಬಾ 

ರಕತಿ ಹೆೊಿಂದಿದದನೆಿಂದು ಹೆರೀಳಲಾಗುತತಿದೆ. ಒಿಂದು ದಿನ ಅವನು ತನನು 

ಕೆ�ದಾರನಾರದ ಭವ್ತೆಯನ್ನು ಮರ್ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊ�ದ್ಯವರ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಕೆ�ದಾರನಾರದ ದೆೈವಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭವ್ತೆಯನ್ನು 

ಮರ್ಸಾ್ಥಪಿಸ್ವ ಪ್ರಯತನುಗಳು...

 ಹಿಿಂದೊ ಧಮ್ಭದ ಪವಿತ್ ಯಾತಾ್ ಸಥಾಳವಾದ 
ರ್್ರೀ ಕೆರೀದಾರನಾಥ ಧಾಮವು ಹಿಮಾಲಯದ 
ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಮಿಂದಾಕನ ಮತುತಿ ಸರಸವಾತಿಯ 
ಸಿಂಗಮ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

 2013 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂರವಿಸ್ದ ಭಿರೀಕರ ದುರಿಂತದಿಿಂದಾಗಿ, 
ಈ ಯಾತಾ್ಸಥಾಳವು ನಾಶವಾಯಿತು. 
ಸುತತಿಮುತತಿಲ್ನ ಯರೀಜತವಲಲಿದ ಕಟಟುಡಗಳು 
ದೆರೀವಾಲಯವನುನು ಮರೆಮಾಚ್ದವು.

 2017 ರಲ್ಲಿ ಕೆರೀದಾರನಾಥ ಧಾಮಕೆಕಾ ಭೆರೀರ್ 
ನರೀಡಿದ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ಯವರು 
ರ್್ರೀ ಕೆರೀದಾರನಾಥ ಧಾಮ ಪುನನ್ಭಮಾ್ಭರ 
ಯರೀಜನೆಯನುನು ಅದರ ಆಧಾಯಾತಿ್ಮಕ ವೈರವ 
ಮತುತಿ ದೈವಿಕ ಸವಾರೊಪವನುನು ಪುನಃಸಾಥಾಪಿಸಲು 
ಯರೀಜಸ್ದರು.

 ಈ ದೃಷ್ಟುಕೆೊರೀನದ ಆಧಾರದ ಮರೀಲೆ, ಎಲಾಲಿ 
ಪಾಲುದಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಪರಿಸರ ಸಮತೆೊರೀಲನಕೆಕಾ ಒತುತಿ ನರೀಡಲು 
ಮಾಸಟುರ್ ಪಾಲಿನ್ ಅನುನು ಸ್ದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಖುದುದ ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿಯವರು ಪ್ತಿಯಿಂದು 
ಕೆಲಸವನುನು ವೈಯಕತಿಕವಾಗಿ ಪರಿರ್ರೀಲ್ಸ್ದರು.

 ಭಿರೀಕರ ದುರಿಂತದ ನಿಂತರ ಕೆರೀದಾರನಾಥ ಧಾಮವನುನು ಅದರ ಸಹಜ ವೈರವಕೆಕಾ 
ಮರಳಿಸುವ ಪ್ಯತನುಗಳನುನು ಉತೆತಿರೀಜಸಲು ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ 5 ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಯರೀಜನೆಗಳನುನು ಉದಾಘಾರ್ಸ್ದರು.

 ಗೌರಿಕುಿಂಡದಿಿಂದ ಕಾಲನುಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ 16 ಕಮಿರೀ ದೊರದಲ್ಲಿರುವ ಧಾಮನುಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಯರೀಜನೆಯನುನು ಕಾಯ್ಭಗತಗೆೊಳಿಸುವುದು ಸುಲರವಲಲಿ. ಕಠಿರ ಹವಾಮಾನ ಮತುತಿ 
ವಿಪರಿರೀತ ಭೌಗೆೊರೀಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅದಕೆಕಾ ನಮಾ್ಭರ ಸಾಮಗಿ್ಗಳನುನು 
ಸಜು್ಗೆೊಳಿಸುವುದು ದೆೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತುತಿ. ದೆರೀವಾಲಯದ ಸಮಿರೀಪ ರಸೆತಿ 
ನಮಾ್ಭರವನುನು ಮದಲು ಕೈಗೆತಿತಿಕೆೊಳಳುಲಾಯಿತು.

 ದೆರೀವಾಲಯದ ಸಿಂಕರೀರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ ಕರಿದಾದ ಕಾರಿಡಾನ್ಭಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು 
ಕಟಟುಡಗಳು ದುರಿಂತದ ಮದಲು ಹಾನಗೆೊಳಗಾಗಿದದವು. 30 ಸಾವಿರ ಟನ್ 
ಅವಶೆರೀಷ್ಗಳು ಸುತತಿಲೊ ಹರಡಿಕೆೊಿಂಡಿದದವು. ಈ ಅವಶೆರೀಷ್ಗಳನುನು 840 ಅಡಿ 
ದೆರೀವಸಾಥಾನ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನುನು ಸಥಾಳಿರೀಯವಾಗಿ 
ಲರಯಾವಿರುವ 20 ಸಾವಿರ ಕಲುಲಿಗಳನುನು ಬಳಸ್ ಈ ಪ್ದೆರೀಶದ ಕುಶಲಕಮಿ್ಭಗಳು 
ನಮಿ್ಭಸ್ದಾದರೆ.

 ಎರಡು ನದಿಗಳ ಸಿಂಗಮದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೆೊಿಂಡಿರುವ 104 ಮಿರೀಟರ್ ವಾಯಾಸದ ಆಗಮನ 
ಪಾಲಿಜಾವನುನು ವೃತಾತಿಕಾರದ ರೊಪದಲ್ಲಿ 51 ಸಾವಿರ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಕಲುಲಿಗಳನುನು ಬಳಸ್ 
ನಮಿ್ಭಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೆರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೆರೀವಾಲಯದ ಪಾಲಿಜಾವನುನು 4,340 ಚದರ 
ಅಡಿ ಪ್ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ 15200 ಸಥಾಳಿರೀಯ ಕಲುಲಿಗಳನುನು ಬಳಸ್ ನಮಿ್ಭಸಲಾಗಿದೆ.

 ಸರಸವಾತಿ ಮತುತಿ ಮಿಂದಾಕನ ನದಿಗಳ ದಡದಲ್ಲಿ ಪ್ವಾಹದಿಿಂದ ಕೆೊಚ್ಚಿಹೆೊರೀದ 
ರೊಮಿಯನುನು ಪುನಃ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೊ ನದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ವಾಹ ರಕ್ಷಣೆಯ 
ಗೆೊರೀಡೆಗಳನುನು ನಮಿ್ಭಸುವ ಮೊಲಕ ಬಹು ಪದರದ ಪ್ವಾಹ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ಮಗಳನುನು 
ಕೈಗೆೊಿಂಡು ದೆರೀವಾಲಯ ಸಿಂಕರೀರ್ಭವನುನು ದಿವಾರೀಪವನಾನುಗಿ ಮರುಸಾಥಾಪಿಸುವ ಕಾಯ್ಭ 
ಕೈಗೆೊಳಳುಲಾಗಿದೆ. 

 ದುರಿಂತದ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾನಗಿರೀಡಾದ ಯಾತಿ್ಕ ಪುರೆೊರೀಹಿತರ ನವಾಸಗಳ 
ಪುನನ್ಭಮಾ್ಭರವನುನು ನಾಲಕಾನೆರೀ ಕಾಯ್ಭವಾಗಿ ಕೈಗೆೊಳಳುಲಾಯಿತು.

 ಯಾತಿ್ಕ ಪುರೆೊರೀಹಿತರ ನವಾಸಗಳನುನು ಹಿಂತ ಹಿಂತವಾಗಿ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಕಲುಲಿಗಳು, ಮರ 
ಬಳಸ್, ಇಳಿಜಾರು ಛಾವಣಯನುನು ಸಥಾಳಿರೀಯ ವಾಸುತಿರ್ಲ್ಪ ಶೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಮಿ್ಭಸಲಾಗುತಿತಿದೆ.

 ಐದನೆರೀ ಕಾಯ್ಭವಾಗಿ, ದುರಿಂತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಗೆೊಳಗಾದ ಆದಿ ಗುರು 
ರ್್ರೀ ಶಿಂಕರಾಚಾಯ್ಭರ ಸಮಾಧಿ ಸಥಾಳವನುನು ಪುನನ್ಭಮಿ್ಭಸಲಾಯಿತು. ಪ್ಧಾನ 
ಮರೀದಿಯವರು ಇದನುನು ಉದಾಘಾರ್ಸ್ದರು. ಸಮಾಧಿಯನುನು ತಲುಪಲು ನಮಿ್ಭಸ್ರುವ 
ನೆಲದಡಿಯ ರಚನೆಯು ಯಾತಾ್ರ್್ಭಗಳಿಗೆ ವಿರ್ಷ್ಟು ಅನುರವವನುನು ನರೀಡುತತಿದೆ.

Scan the QR code to listen to 
the Prime Minister's full 
address at Kedarnath Dham.

ಕೆ�ದಾರನಾರ ಧಾಮರಾಷ್ಟ್ರ
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185 ಕೀಟ್ ರೂಪ್ಯಿ ವಚ್ದಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಅಭಿವೃದಧಿ ಕಾಮಗ್ರ ಆರಿಂಭ

ಹೆತತಿವರನುನು ನೆೊರೀಡಿಕೆೊಳುಳುತಿತಿದಾದಗ ರ್್ರೀ ಕೃಷ್್ಣನು ಅವನಗೆ ದಶ್ಭನ 

ನರೀಡಲು ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಿಂದನು. ಆದರೆ ಪುಿಂಡಲ್ರೀಕನು ತನನು ತಿಂದೆಯ 

ಪಾದಗಳನುನು ಒತುತಿತತಿಲೆರೀ ಇದದನು. ಆ ವೆರೀಳ  ೆದೆರೀವರು ಎದುದ ನಲುಲಿವಿಂತೆ 

ಇರ್ಟುಗೆಯನುನು ಸರಿಸ್ದರೊ ಆತ ಮರೀಲೆರೀಳಲ್ಲಲಿ. ರಗವಿಂತನು 

ತನನು ಸೆೊಿಂಟದ ಮರೀಲೆ ಕೈಯಿಟುಟು ಇರ್ಟುಗೆಯ ಮರೀಲೆ ನಲುಲಿತಾತಿನೆ, 

ಅದಕಾಕಾಗಿಯರೀ ದೆರೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೆರೀವರ ವಿಗ್ಹವನುನು ಸೆೊಿಂಟದ 

ಮರೀಲೆ ಕೈಯಿಟುಟು ನಿಂತಿರುವಿಂತೆ ತೆೊರೀರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ರಗವಾನ್ ರ್್ರೀಕೃಷ್್ಣನು ವಿಠೆೊ್ಠರೀಬನ ರೊಪದಲ್ಲಿದಾದನೆ. 

ಅವನು ರಕತಿ ಪುಿಂಡಲ್ರೀಕನ ಪಿತೃರಕತಿಗೆ ಸಿಂತೆೊರೀಷ್ಪಟಟುನು, ಅವನು 

ಎಸೆದ ಕಲಲಿನುನು (ವಿಠ್ಠ ಅಥವಾ ಇರ್ಟುಗೆ) ಸಿಂತೆೊರೀಷ್ದಿಿಂದ ತನನು 

ಆಸನವಾಗಿಸ್ಕೆೊಿಂಡನು. ಆದದರಿಿಂದ ಅವನಗೆ 'ವಿಠೆೊ್ಠರೀಬಾ' ಎಿಂದು 

ಹೆಸರಾಯಿತು. 

ರಗವಾನ್ ವಿಠ್ಠಲನ ನಗರವೆಿಂದೆರೀ ಪ್ಪಿಂಚದಾದಯಾಿಂತ ಪ್ಸ್ದಿಧಿ 
ಪಡೆದಿರುವ ಪಿಂಢರಪುರವನುನು ರಸೆತಿಯ ಮೊಲಕ ರಕತಿರು ಸುಲರವಾಗಿ 
ತಲುಪಲು ರ್ರೀಘ್ವೆರೀ ಸಾಧಯಾವಾಗುತತಿದೆ. ನವೆಿಂಬರ್ 8 ರಿಂದು ಇಲ್ಲಿ 
ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಹೆದಾದರಿ ಯರೀಜನೆಗಳನುನು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರ್್ರೀ 
ಸಿಂತ ಜ್ಾನೆರೀಶವಾರ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾಲ್ಖಿ ಮಾಗ್ಭ ಮತುತಿ ರ್್ರೀ ಸಿಂತ 
ತುಕಾರಾಿಂ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾಲ್ಖಿ ಮಾಗ್ಭದ ಪ್ಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳ 
ನಾಲುಕಾ ಪಥಗಳಿಗೆ ಶಿಂಕುಸಾಥಾಪನೆ ನೆರವೆರೀರಿಸ್ದ ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ, 
“ಈ ಯಾತೆ್ಯು ವಿಶವಾದ ಅತಯಾಿಂತ ಹಳೆಯ ಸಾಮೊಹಿಕ ಯಾತೆ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ಇದೆೊಿಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಂಖೆಯಾಯ ಜನರು ಒರ್ಟುಗೆರೀ 
ಪ್ಯಾಣಸುವ ಮಾಗ್ಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಶಾಶವಾತ ಬೆೊರೀಧನೆಯ 
ಸಿಂಕೆರೀತವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಯನುನು ಬಿಂಧಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ 
ವಿಮರೀಚನೆ ನರೀಡುತತಿದೆ. ರಗವಾನ್ ವಿಠ್ಠಲನ ಆಸಾಥಾನವು ಎಲಲಿರಿಗೊ 
ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆರೆದಿರುತತಿದೆ; ಸಬಾಕಾ ಸಾಥ್-ಸಬಾಕಾ ವಿಕಾಸ್-ಸಬಾಕಾ 
ವಿಶಾವಾಸ್ ಹಿಿಂದಿನ ಆತ್ಮವೂ ಇದೆರೀ ಆಗಿದೆ” ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.

ವಿಠ್ಠಲನ ನಗರವಾದ ಪಂಢರಪುರದ  
ಹೆಚಿಚಿನ ಪ್ರಗತ್ಗೆ ಯೊ�ಜನೆಗಳು

ಆರಂಭವಾಗಿರ್ವ ಯೊ�ಜನೆಗಳ ಒಂದ್ ನೆೋ�ಟ 
 ದಿವೆರೀರ್ರ್ನುಿಂದ ಮಹೆೊರೀಲ್ ವರೆಗಿನ ಸಿಂತ ಜ್ಾನೆರೀಶವಾರ್ 
ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾಲ್ಖಿ ಮಾಗ್ಭದ ಸುಮಾರು 221 ಕ.ಮಿರೀ ಮತುತಿ 
ಸಿಂತ ತುಕಾರಾಿಂ ಮಹಾರಾಜ್ ಪಾಲ್ಖಿ ಮಾಗ್ಭದ ಪಟಾಸ್ನುಿಂದ 
ತೆೊಿಂಡಲ್-ಬೆೊಿಂಡಲೆವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 130 ಕ.ಮಿರೀ ಉದದದ 
ರಸೆತಿಯನುನು ಚತುಷ್್ಪಥಗೆೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

 ಇದು ಎರಡೊ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 'ಪಾಲ್ಖಿ' ಗಾಗಿ ಮಿರೀಸಲಾದ ನಡಿಗೆ 
ಪಥಗಳನುನು ಹೆೊಿಂದಿದುದ, ಕ್ಮವಾಗಿ 6,690 ಕೆೊರೀರ್ ಮತುತಿ 
ಸುಮಾರು 4,400 ಕೆೊರೀರ್ ರೊ. ಅಿಂದಾಜು ವೆಚಚಿವನುನು ಹೆೊಿಂದಿದೆ.

ಆಧಾ್ತ್್ಮಕ ನಗರ ಪಂಢರಪುರದ ಮಹತ್ವ

ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾದ ವಿಠ್ಠಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನು 
ರ್ಕಿ್ಮಣಿಯ ಗೌರವಾರ್ಶವಾಗಿ ಭಕತುರ್ ವಷ್್ಶಕೆಕಾ ನಾಲ್ಕಾ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು 
ಆಚರಿಸಲ್ ಈ ನಗರದಲ್ಲಾ ಸೆ�ರ್ತಾತುರೆ. ಹೆಚಿಚಿನ ಭಕತುರ್ ಆಷಾಢ 
ಮಾಸದಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಾತ್್ಶಕ, ಮಾಘ ಮತ್ತು ಶಾ್ರವಣ 
ಮಾಸದಲ್ಲಾ ಸೆ�ರ್ತಾತುರೆ. ಈ ಯಾತೆ್ರಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 800 ವಷ್್ಶಗಳಿಂದ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೆೋಂಡ್ ಬರಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಪ್ರತ್�ತ್.

ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ 
ಸಂಪೂಣ್ಶ ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಕೆ�ಳಲ್ 
ಕೋ್ಆರ್  ಕೆೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ರಾಷ್ಟ್ರಕೆ�ದಾರನಾರ ಧಾಮ
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ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಂದ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನದಂದ 
ವಿಶ್ವವನು್ನ ರಕ್ಷ ಸಲು ವಿಶ್ವವನು್ನ ರಕ್ಷ ಸಲು 

ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ಸಿಒಪಿ26 ರೃಂಗಸಭೆಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ
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ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಾ ಅನಿರಿ�ಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದ ಪ್ರವಾಹ, ಬಿರ್ಗಾಳಿ,  
ಸಮ್ದ್ರ ಮಟಟಿ ಏರಿಕೆ, ಭೋಕ್ಸಿತ, ಕಾಡಿಗೆಚ್ಚಿ, ಅಂಟಾಟಿ್ಶಕಾದಲ್ಲಾ ಮಂಜ್ಗಡೆಡಾ 
ಕರಗ್ವುದ್ ಸಾಮಾನ್ವಾಗ್ತ್ತುದೆ. ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯ ಗಂಭಿ�ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, 

ಪಾ್ರಿಸ್ ಒಪಪುಂದದ ಗ್ರಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ವೆ�ಗಗೆೋಳಿಸಲ್  
ವಿರ್ವದ ಎಲಾಲಾ ದೆ�ರಗಳು ಬಿ್ರಟನ್ ನ ಗಾಲಾಸೆೋಗೆ�ದಲ್ಲಾ ಸೆ�ರಿದದವು. ರತಮಾನಗಳಿಂದ 

ಸ್ರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣಕಾಕಾಗಿ ತನನು ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲಾ ಅಚಲವಾಗಿರ್ವ ಭಾರತವು 
ಜಾಗತ್ಕ ಬಿಕಕಾಟಿಟಿನ ವಿರ್ದಧಿ ಹೆೋ�ರಾಡ್ವ ಪ್ರತ್ಜ್ೆಯಾಗಿ 'ಪಂಚಾಮೃತ'ವನ್ನು ಪಟಿಟಿ 

ಮಾಡಿತ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶ�ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆೋಂದ್ದ ದೆ�ರಗಳು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರದಲ್ಲಾ ಹಂದೆ ಬಿ�ಳದಂತೆ ತಡೆಯಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆೋಂದ್ದ ದೆ�ರಗಳಿಗೆ 

'ಹವಾಮಾನ ನಾ್ಯ'ದ ಪಾ್ರಮ್ಖ್ದ ಬಗೆಗೆ ಒತ್ತುಹೆ�ಳಿತ್.

ಉತತುರ ಪ್ರದೆ�ರದ ಬಾರಾಬಂಕಿಯಲ್ಲಾ 
43 ಹೆಕೆಟಿ�ರ್ ಪ್ರದೆ�ರದಲ್ಲಾರ್ವ ಸರಾಹ 
ಸರೆೋ�ವರವು ನಶಸ್ತ್ತುತ್ತು. ಆದರೆ ಗಾ್ರಮಸ್ಥರ್ 
ತಮ್ಮ ಇಚಾಛಾರಕಿತುಯಿಂದ ಕೆರೆಗೆ ಕಾಯಕಲಪು 
ನಿ�ಡಿದರ್. ಯಾವುದೆ� ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅವರನ್ನು 
ನಿರ್ತಾಸುಹಗೆೋಳಿಸಲ್ಲಲಾ. ಈ ಉದಾತತು ಕಾಯ್ಶಕೆಕಾ 
ಎಲಲಾ ಹಳಿಳುಗಳು ಸೆ�ರಿಕೆೋಂಡವು. ಅವರ್ ಕೆರೆಯ 
ಸ್ತತುಲೋ ಒಂದ್ ಮಿ�ಟರ್ ಎತತುರದ ಒಡ್ಡಾ 
ನಿಮಿ್ಶಸಿದರ್. ಇದ್�ಗ ಕೆರೆಯಲ್ಲಾ ನಿ�ರ್ ತ್ಂಬಿದ್ದ, 
ಸ್ತತುಲ್ನ ಪರಿಸರ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಲರವದ್ಂದ 
ಅನ್ರಣಿಸ್ತ್ತುದೆ.

ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಮಧೆ್, ಕಳೆದ ವಷ್್ಶ ಜ್ಲೆೈ 10 
ರಂದ್, ಮಧ್ಪ್ರದೆ�ರದ ರೆ�ವಾದಲ್ಲಾ 750 ಮೆಗಾವಾ್ಟ್ ಸೌರ 
ಯೊ�ಜನೆಯನ್ನು ದೆ�ರಕೆಕಾ ಸಮಪಿ್ಶಸಲಾಯಿತ್. ಪಾ್ರಯರಃ 
ಇದ್ ಏಷಾ್ದ ಅತ್ದೆೋಡಡಾ ಸೌರ ವಿದ್್ತ್ ಸಾ್ಥವರ. ಇದ್ 
ಸೆೋ�ಲಾರ್ ಪಾಕೆೋನು್ಶಳಗೆ ಇರ್ವ 500 ಹೆಕೆಟಿ�ರ್ ಭೋಮಿಯಲ್ಲಾ 
ಮೋರ್ 250 ಮೆಗಾವಾ್ಟ್ ಸೌರ ಉತಾಪುದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ (ಒಟ್ಟಿ ಪ್ರದೆ�ರ 1500 ಹೆಕೆಟಿ�ರ್). ರೆ�ವಾ 
ಸೆೋ�ಲಾರ್ ಯೊ�ಜನೆಯ್ ಗಿ್ರಡ್ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು 
ಮ್ರಿಯಲ್ ರೋಪುಗೆೋಂಡ ದೆ�ರದ ಮೊದಲ ಸೌರ 
ಯೊ�ಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ ವಾಷ್್ಶಕವಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ 1.5 
ಮಿಲ್ಯನ್ ಟನ್  ಇಂಗಾಲ ಡೆೈಆಕೆಸುೈಡ್ ಗೆ ಸಮಾನವಾದ 
ಇಂಗಾಲದ ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ಸಿಒಪಿ ರೃಂಗಸಭೆಯ ನಡ್ವೆಯ�, ಮೆ�ಘಾಲಯದ್ಂದ 
ಬಹಳ ಉತಾಸುಹಭರಿತ ಸ್ದ್ದಯೊಂದ್ ದೆ�ರದ 
ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿತ್. ಮೆ�ಘಾಲಯದ ಗ್ಹೆಗಳಲ್ಲಾ 
ಮಾತ್ರ ಕಂಡ್ಬರ್ವ ಹೆೋಸ ಜಾತ್ಯ ಮಿ�ನ್ಗಳನ್ನು 
ಜ�ವಶಾಸತ್ರಜ್ಞರ್ ಕಂಡ್ಹಡಿದ್ದಾದರೆ. ಈ ಮಿ�ನ್ ಗ್ಹೆಗಳಲ್ಲಾ 
ವಾಸಿಸ್ವ ಜಲಚರಗಳಲ್ಲಾ ದೆೋಡಡಾದಾಗಿದೆ ಎಂದ್ 
ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಸಿಒಪಿ26 ರೃಂಗಸಭೆ ಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ
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ಪ
ರಿಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಿಂದಲೊ 

ಭಾರತಿರೀಯ ಸಾಿಂಸಕೃತಿಕ ನರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೆೊಿಂಡಿರುವ 

ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಗಾಲಿಸೆೊಗೆರೀದಲ್ಲಿ ಇತಿತಿರೀಚೆಗೆ ಮುಕಾತಿಯಗೆೊಿಂಡ 

ಹವಾಮಾನ ಶೃಿಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನನು ಬದಧಿತೆಯನುನು 

ಜಗತಿತಿಗೆ ತೆೊರೀರಿಸ್ದೆ. ಅಲಲಿದೆರೀ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ 

ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯ ನರ್ಟುನಲ್ಲಿ ಕಾ್ಿಂತಿಕಾರಿ ಉಪಕ್ಮಗಳನುನು ಕೈಗೆೊಿಂಡಿದೆ. 

ಗಾಲಿಸೆೊಗೆರೀ ಶೃಿಂಗಸಭೆಯು ಕೆರೀವಲ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಅದರ 

ಚಚೆ್ಭಗಳು ಪ್ತಿಯಬಬುರ ಜರೀವನದ ಮರೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರೀರಲ್ವೆ. 

ಸಮಸೆಯಾಯ ಪಾ್ಮುಖಯಾವನುನು ಅರಿತು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ 

ಪ್ಧಾನ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಮತುತಿ ಕೆರೀಿಂದ್ ಪರಿಸರ, ಅರರಯಾ ಮತುತಿ 

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚ್ವ ರೊಪೆರೀಿಂದರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು 

ಶೃಿಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ದದರು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೆರೀಶಗಳು 

ತಮ್ಮ ಪ್ತಿನಧಿಗಳನುನು ಮಾತ್ ಕಳುಹಿಸ್ದದವು. ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ 

ವೆರೀದಿಕೆಯನುನು ಬಳಸ್ಕೆೊಿಂಡು ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ ಅವರು ಇಿಂಗಾಲ 

ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ದಿಟಟು ಹೆರೀಳಿಕೆ ನರೀಡುವ ಮೊಲಕ 

ರ್ರೀಕಾಕಾರರ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ದರು. ನದಿ್ಭಷ್ಟು ಕಾಲಮಿತಿ ಮತುತಿ 

ಪಾ್ಯರೀಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಿಂಡುಕೆೊಳಳುಬಹುದು ಎಿಂದು 

ಭಾರತದ ನಾಯಕತವಾ ಸ್ಪಷ್ಟುಪಡಿಸ್ತು. 

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಗಿಂಭಿರೀರ ಚಚೆ್ಭಯ 

ಅಗತಯಾವನುನು ಜಗತುತಿ ಇದದಕಕಾದದಿಂತೆ ಕಿಂಡುಕೆೊಳಳುಲು ಕಾರರವೆರೀನು 

ಎಿಂಬುದನುನು ಅಥ್ಭಮಾಡಿಕೆೊಳುಳುವುದು ಸಹ ಅಗತಯಾವಾಗಿದೆ. 

ವಾಸತಿವವಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಮನುಕುಲದ 

ಅಸ್ತಿತವಾವು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನರಿರೀಕ್ಷಿತ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದ ಬಿಸ್ ವಾತಾವರರ, ಬದಲಾಗುತಿತಿರುವ 

ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳು, ರೊಕುಸ್ತಗಳು, ಅನಾವೃಷ್ಟುಗಳು, 

ಕ್ಷಿರೀಣಸುತಿತಿರುವ ಅಿಂತಜ್ಭಲ ಮಟಟು, ಹಿಮನದಿಗಳ ಕರಗುವಿಕೆ, 

ಸಮುದ್ ಮಟಟು ಏರಿಕೆ, ಕಾಡಿಗೆಚುಚಿ ಇತಾಯಾದಿಗಳು ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿದೆ. 

ವಾತಾವರರದಲ್ಲಿ ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯ ಹೆಚಚಿಳದಿಿಂದಾಗಿ 

21 ನೆರೀ ಶತಮಾನದ ಅಿಂತಯಾದ ವೆರೀಳೆಗೆ 3 ಡಿಗಿ್ ಸೆಲ್ಸಾಯಸನುಷ್ುಟು 

ಉಷ್್ಣತೆ ಹೆಚಚಿಳಕೆಕಾ ಕಾರರವಾಗಬಹುದು ಎಿಂದು ವಿಜ್ಾನಗಳು ಆತಿಂಕ 

ವಯಾಕತಿಪಡಿಸುತಿತಿದಾದರೆ. ಮಾನವಸಿಂಕುಲವನುನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ಯತನುಗಳು 

ಒಿಂದು ದಶಕಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಕಾಲದಿಿಂದ ನಡೆಯುತಿತಿವೆ, ಆದರೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ಹೆೊಿಂದಿದ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದುತಿತಿರುವ ಮತುತಿ ಹಿಿಂದುಳಿದ ದೆರೀಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಅಸಮಾನತೆಯಿಿಂದಾಗಿ, ಯಾವುದೆರೀ ದೃಢವಾದ 

ಪರಿಹಾರವು ಬರಲ್ಲಲಿ. ವಿಶವಾಸಿಂಸೆಥಾಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶವಾದ 200 ಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ 

ದೆರೀಶಗಳು ಅಕೆೊಟುರೀಬರ್ 31 ರಿಿಂದ ನವೆಿಂಬರ್ 12 ರವರೆಗೆ ಗಾಲಿಸೆೊಗೆರೀದಲ್ಲಿ 

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಚಚೆ್ಭ ನಡೆಸ್ವೆ. ಸ್ಒಪಿ - 26 

ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಹವಾಮಾನ ಶೃಿಂಗಸಭೆಯ ಚಚೆ್ಭಗಳು 

ದೃಢ ಮತುತಿ ತಕ್ಷರದ ಕ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರರವಾಗಬೆರೀಕಾಗಿವೆ. ಏಕೆಿಂದರೆ 

ಯಾವುದೆರೀ ವಿಳಿಂಬವು ಕೆಟಟು ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ಉಿಂಟುಮಾಡುತತಿದೆ 

ಮತುತಿ ಮಾನವಸಿಂಕುಲಕೆಕಾ ಅಸ್ತಿತವಾದ ಬಿಕಕಾಟುಟು ಹೆಚುಚಿ ಸ್ಪಷ್ಟುವಾಗುತತಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ ಎರಡ್ ವಷ್್ಶಗಳ ಹಂದೆ, ಅಕೆೋಟಿ�ಬರ್ 12 

ರಂದ್, ಮಾಮಲಲಾಪುರಂ ಬಿ�ಚನುಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆ�ಂದ್ರ 

ಮೊ�ದ್ ಅವರ್ ಸಮ್ದ್ರತ್�ರದಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಿನ ವಿಹಾರದಲ್ಲಾ 

ಅಧ್ಶ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪಾಲಾಸಿಟಿಕ್ ತಾ್ಜ್ವನ್ನು ಹೆಕಿಕಾದರ್. 

ಸ್ವಚಛಾ ಕರಾವಳಿ-ಸ್ವಚಛಾ ಪರಿಸರದ ಸಂದೆ�ರವನ್ನು ನಿ�ಡ್ವ 

ಆ ಚಿತ್ರವು ಸಾವ್ಶಜನಿಕರ ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಾ ಪರಿಸರದ ಬಗೆಗೆ 

ಜಾಗೃತ್ ಮೋಡಿಸಿದ್ದ ಮಾತ್ರವಲಲಾ, ಮನ್ಕ್ಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವ 

ಬಲ್ಷ್್ಠ ಭಾರತದ ಪಯಣವೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ 

ಒಂದ್ ವಷ್್ಶದ ನಂತರ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಭಾರತದ 

ಎಂಟ್ ಕಡಲತ್�ರಗಳು ಬೋಲಾ ಫಾಲಾ್ಯಗ್ ಇಂಟನಾ್್ಶಷ್ನಲ್ 

ಇಕೆೋ� ಲೆ�ಬಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದವು. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲಾಯ� 

ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದೆ�ರ ಎಂಬ ಹೆಗಗೆಳಿಕೆಗೆ 

ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಯಿತ್ ಮತ್ತು ಬೋಲಾ ಫಾಲಾ್ಯಗ್ ಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಾರ್ವ 

ಬಿ�ಚಗೆಳನ್ನು ಹೆೋಂದ್ರ್ವ ವಿರ್ವದ 50 ದೆ�ರಗಳ ಪಟಿಟಿಗೆ 

ಸೆ�ರಿದೆ. ವಿರ್ವಬಾ್ಂಕ್ ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೆ�ರಗಳ 

ನಿವ್ಶಹಣೆಯನ್ನು ಶಾಲಾಘಿಸಿದೆ, ಇದ್ ವಿರ್ವದ ಇತರ ದೆ�ರಗಳಿಗೆ 

ಸೋಫೂತ್್ಶ ಎಂದ್ ಕರೆದ್ದೆ. ಈಗ ಭಾರತವು ಮ್ಂದ್ನ 

4-5 ವಷ್್ಶಗಳಲ್ಲಾ ಇನೋನು 100 ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಗಳನ್ನು 

ಸಂಪೂಣ್ಶವಾಗಿ ಸ್ವಚಛಾಗೆೋಳಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೆೋಂದ್ದೆ.

ಸಿಒಪಿ26 ರೃಂಗಸಭೆಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ
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ಸಒಪ ಎಿಂದರ ಏನ್ ಮತ್್ ಅದ್ ಪ್ಪಿಂಚದ ಗಮನವನ್ನು ಏಕ್ ಸಳೆದದ?
ಸ್ಒಪಿ ಎಿಂದರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಮಮೀಳನ. ಸ್ಒಪಿಯು ವಿಶವಾಸಿಂಸೆಥಾಯ ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆ ಚೌಕಟುಟು ಸಮಾವೆರೀಶದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೀರುತತಿದೆ. ಇದು ಪ್ಪಿಂಚದ 
ಸುಮಾರು 200 ದೆರೀಶಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಿಂಡಿದೆ. ಇದರ ಮದಲ ಸಭೆಯನುನು 
1995 ರಲ್ಲಿ ಬಲ್್ಭನನುಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಮತುತಿ 26 ನೆರೀ ಸಭೆಯು ಇತಿತಿರೀಚೆಗೆ 
ಯುಕೆಯ ಗಾಲಿಸೆೊಗೆರೀದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು, ಆದದರಿಿಂದ ಇದನುನು ಸ್ಒಪಿ-26 ಎಿಂದು 
ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ವಿಶವಾಸಿಂಸೆಥಾಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಸ್ಸ್ ಎಿಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸಿಂಸೆಥಾ 
ಇದೆ, ಅಿಂದರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಿಂತರ-ಸಕಾ್ಭರಿ ಸಮಿತಿ, ಇದು 
ಹವಾಮಾನಕೆಕಾ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ತನನು ವರದಿಗಳನುನು ಆಗಿಿಂದಾಗೆಗೆ ನರೀಡುತತಿದೆ, 
ಇದನುನು ವಿಶವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೆರೀಶಗಳು ನಿಂಬಲಹ್ಭವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಸುತತಿವೆ. ಅದರ 
ಆರನೆರೀ ಮೌಲಯಾಮಾಪನ ವರದಿಯು ಈ ವಷ್್ಭದ ಆಗಸ್ಟು ನಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಭಜನಕವಾಗಿ 
ಪ್ಕಟವಾಯಿತು, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುತಿ ಅದರ ಗಿಂಭಿರೀರ ಅಪಾಯಗಳ 
ವಿರುದಧಿ ಅದು ಎಚಚಿರಿಕೆ ನರೀಡಿತು. ಇಡಿರೀ ಮಾನವ ಸಿಂಕುಲವು ಪ್ಸುತಿತ 
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯರೀ ಅತಯಾಿಂತ ಬಿಸ್ ವಾತಾವರರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಸುತಿತಿದೆ ಎಿಂದು 

ಈ ವರದಿ ಹೆರೀಳುತತಿದೆ. ಸಮುದ್ ಮಟಟುವು ಮೊರು ಪಟುಟು 
ವೆರೀಗವಾಗಿ ಏರುತಿತಿದೆ ಮತುತಿ ರೊಮಿಯ ತಾಪಮಾನವು 1.2 
ಡಿಗಿ್ ಸೆಲ್ಸಾಯಸ್ ನಷ್ುಟು ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ. ವಿಜ್ಾನಗಳು ಒಿಂದೊವರೆ 
ಡಿಗಿ್ಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚಚಿಳವನುನು ಸಹಿಸ್ಕೆೊಳಳುಬಹುದು ಎಿಂದು 
ಹೆರೀಳುತಾತಿರೆ. ಆದರೆ ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆ 

ಹೆಚಾಚಿದಿಂತೆ, ರೊಮಿಯ ತಾಪಮಾನವೂ ಹೆಚಾಚಿಗುತತಿದೆ. 2030ರ ವೆರೀಳೆಗೆ 
ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುನು ಅಧ್ಭದಷ್ುಟು ಮತುತಿ 2050ರ ವೆರೀಳೆಗೆ 
ನವವಾಳ ಶೋನಯಾಕೆಕಾ ಇಳಿಸಬೆರೀಕು, ಆಗ ಮಾತ್ ಏರುತಿತಿರುವ ತಾಪಮಾನವನುನು 
ನಯಿಂತಿ್ಸಬಹುದು ಎಿಂದು ವರದಿ ಹೆರೀಳಿದೆ. ಅಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ 
ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ವಿಶವಾವು ಒಿಂದು ನದಿ್ಭಷ್ಟು ಕ್ಯಾ 
ಯರೀಜನೆಯಿಂದಿಗೆ ಕ್ಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಬೆರೀಕಾಗುತತಿದೆ. ಇಿಂತಹ 
ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಒಪಿ-26 ಸಭೆಯ ಕಾಯ್ಭಸೊಚ್ಯು ಕಲ್ಲಿದದಲು ಬಳಕೆಯನುನು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದು, ಅರರಯಾನಾಶವನುನು ತಡೆಯುವುದು, ಎಲೆಕಟ್ರಕ್ 
ವಾಹನಗಳನುನು ಉತೆತಿರೀಜಸುವುದು, ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನವನುನು 
ಉತೆತಿರೀಜಸುವುದು ಮತುತಿ ಕರಾವಳಿ ಪ್ದೆರೀಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಸುವ ಜನರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ 
ಸಿಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಥಾವರಗಳನುನು ನಮಿ್ಭಸುವ ಬಗೆಗೆ ಹಾಗೊ ಕರಾವಳಿ ರದ್ತೆ 
ಉಪಕ್ಮಗಳನುನು ಕೈಗೆೊಳುಳುವುದರ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟುವಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಭೆಯ ಮಹತವಾದ ಕುರಿತು ಕೆರೀಿಂದ್ ಪರಿಸರ ಸಚ್ವ ರೊಪೆರೀಿಂದರ್ 
ಯಾದವ್ ಹಿರೀಗೆ ಹೆರೀಳುತಾತಿರೆ, “ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗೆ 
ಜಗತುತಿ ಆತಿಂಕಗೆೊಿಂಡಿದೆ. ಐಪಿಸ್ಸ್ಯ ಆರನೆರೀ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ತಿಂತ್ಗಳ 
ಮೊಲಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಚಟುವರ್ಕೆಗಳು ಮುಿಂದುವರಿದರೆ, ಇಿಂಗಾಲದ 
ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯು ತುಿಂಬಾ ಹೆಚಾಚಿಗುತತಿದೆ, ರೊಮಿಯ ತಾಪಮಾನವು 
ನಗದಿತ ಗುರಿಗಿಿಂತ 1.5 ಡಿಗಿ್ಗಳಷ್ುಟು ಹೆಚಾಚಿಗುತತಿದೆ ಎಿಂದು ಪಾಯಾರಿಸ್ 
ಒಪ್ಪಿಂದದಲ್ಲಿ ಹೆರೀಳಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಿಂದಾಗಿ, ತಗುಗೆ 
ಪ್ದೆರೀಶದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ದೆರೀಶಗಳು ಮುಳುಗುವ ಅಪಾಯವನುನು ನಾವು 
ಎದುರಿಸುತೆತಿರೀವೆ, ಪ್ವಾಹಗಳು ಮತುತಿ ಪ್ತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಜರೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೆರೀಕ 
ನೈಸಗಿ್ಭಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತೆತಿರೀವೆ. ಅಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, 
ಪ್ಪಿಂಚದ ಎಲಾಲಿ ದೆರೀಶಗಳು ಸ್ಒಪಿ-26 ರಲ್ಲಿ ಒಟುಟುಗೊಡಿದವು, ಅದರ ಧೆಯಾರೀಯ 
2015 ರ ಪಾಯಾರಿಸ್ ಸಮಮೀಳನದಲ್ಲಿ ನಗದಿಪಡಿಸ್ದ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಲು 
ನಯಮಗಳು ಮತುತಿ ನಬಿಂಧನೆಗಳನುನು ರೊಪಿಸಬೆರೀಕು ಎಿಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟುವಾಗಿತುತಿ. 
ಪಾಯಾರಿಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಎಲಾಲಿ ದೆರೀಶಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯವಾಗಿ ನಧ್ಭರಿಸ್ದ ಕೆೊಡುಗೆ 
(ಎನ್ ಡಿ ಸ್) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುನು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನುನು ಜಗತಿತಿಗೆ ನರೀಡಲಾಯಿತು. ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ 
ದೆರೀಶಗಳು ಪಾಯಾರಿಸ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನರೀಡಲಾದ ರರವಸೆಯನುನು ಸಿಂಪೂರ್ಭವಾಗಿ 
ಈಡೆರೀರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಗಾಲಿಸೆೊಗೆರೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪ್ಧಾನ 
ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ಮನುಕುಲವನುನು ಉಳಿಸುವ ಮಾಗ್ಭವನುನು ಜಗತಿತಿಗೆ 
ತೆೊರೀರಿಸ್ದುದ ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ಮತುತಿ ಕಡಿಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ 
ದೆರೀಶಗಳ ಪ್ಬಲ ಧ್ವನಯಾಗಿ ಹೆೊರಹೆೊಮಿ್ಮದರು.”

ಸ್ಸಿ್ಥರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಅರವಾ ಪಂಚ ಸೋತ್ರಗಳು

26ನೆರೀ ವಿಶವಾಸಿಂಸೆಥಾಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಮೀಳನದಲ್ಲಿ 

ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ ಅವರು ‘ಪಿಂಚಾಮೃತ’ಅಥವಾ ಪಿಂಚ ಸೊತ್ಗಳನುನು 

ಮಿಂಡಿಸ್ದರು. 2030ರ ವೆರೀಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯರೀತರ 

ಇಿಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಇಿಂಧನ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನುನು 500 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಗೆ 

ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬದಧಿರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ ಹೆರೀಳಿದರು. ಅದೆರೀ 

ವಷ್್ಭದ ವೆರೀಳೆಗೆ ದೆರೀಶದ ಇಿಂಧನ ಅವಶಯಾಕತೆಗಳ 50 ಪ್ತಿಶತವನುನು 

ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನ ಮೊಲಗಳಿಿಂದ ಪೂರೈಸಲಾಗುವುದು 

ಮತುತಿ ಒಟುಟು ಯರೀಜತ ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುನು 

ಒಿಂದು ಶತಕೆೊರೀರ್ ಟನ್ ಗಳಷ್ುಟು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

ಆರ್್ಭಕತೆಯ ಇಿಂಗಾಲದ ತಿರೀವ್ತೆಯನುನು 45 ಪ್ತಿಶತಕಕಾಿಂತ 

ಕಡಿಮಗೆ ಇಳಿಸ್ ಮತುತಿ ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತವು 2070ರ ವೆರೀಳೆಗೆ 

ನವವಾಳ ಶೋನಯಾ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುನು ಸಾಧಿಸುತತಿದೆ. ಇಿಂಗಾಲದ 

ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಗೆ ಅದರ ಕೆೊಡುಗೆಯು ತುಿಂಬಾ ಕಡಿಮ ಇದದರೊ 

ಭಾರತವು ಅಿಂತಹ ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕೆಯ ಗುರಿಯನುನು ಹೆೊಿಂದಿರುವುದು 

ಅದರ ಬದಧಿತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹ್ಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶವಾದ ಜನಸಿಂಖೆಯಾಯ 17 
ಪ್ತಿಶತವನುನು ಹೆೊಿಂದಿರುವ ದೆರೀಶವಾಗಿದದರೊ, ಭಾರತವು ಕೆರೀವಲ 
5 ಪ್ತಿಶತದಷ್ುಟು ಇಿಂಗಾಲವನುನು ಹೆೊರಸೊಸುತತಿದೆ ಎಿಂಬುದು 
ಉಲೆಲಿರೀಖಾಹ್ಭ. ಬೆರೀರೆ ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರೀಳುವುದಾದರೆ, ಭಾರತದ ತಲಾ 
ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಸರಾಸರಿಗಿಿಂತ 60 ಪ್ತಿಶತ 
ಕಡಿಮಯಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದಧಿದ ಹೆೊರೀರಾಟದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು ತನನು ಜವಾಬಾದರಿಗಳನುನು ಸಿಂಪೂರ್ಭವಾಗಿ ಅರಿತಿರುವುದು 
ಇದಕೆಕಾ ಒಿಂದು ಮುಖಯಾ ಕಾರರ. ಸಾಿಂಪ್ದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಇನೊನು ನಿಂಬಿಕೆ ಇರುವ ಭಾರತಿರೀಯ ಜರೀವನ ವಿಧಾನಕೆಕಾ ಇದರ 
ಶೆ್ರೀಯ ಸಲಲಿಬೆರೀಕು. ಆದಶ್ಭಪಾ್ಯವಾಗಿ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ 
ದೆರೀಶಗಳು ಐಪಿಸ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ಕಾರ 2030 ರ ವೆರೀಳೆಗೆ ಇಿಂಗಾಲದ 
ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನವವಾಳ ಶೋನಯಾ (ನೆಟ್ ಝಿರೀರೆೊರೀ) ದ ಗುರಿಯನುನು 
ಸಾಧಿಸಬೆರೀಕು. ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 2050 ರವರೆಗೆ 
ಗುರಿಯನುನು ನಗದಿಪಡಿಸ್ದಾಗ, ಗಿಂಭಿರೀರವಾದ ಚಚೆ್ಭಯ ನಿಂತರ 

2070ರ ವೆರೀಳೆಗೆ ಭಾರತದ ನವವಾಳ ಶೋನಯಾ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯ 

ಗುರಿಯನುನು ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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2070ರ ವೆ�ಳೆಗೆ 

ನೆಟ್ ಝ�ರೆೋ� 

(ನಿವ್ವಳ ರೂನ್) ಗ್ರಿ 

ಸಾಧಿಸಲಾಗ್ವುದ್

 2030ರ ವೆ�ಳೆಗೆ, 

ಪಳೆಯ್ಳಿಕೆಯ�ತರ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್್ಶವು 

500 ಗಿಗಾ ವಾ್ಟ್ ತಲ್ಪಲ್ದೆ.

ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನರೀತಿಗಳು ಮತುತಿ ಯರೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಗಿಗೆಸುವಿಕೆಯ 

ಬದಲು ಹೆೊಿಂದಾಣಕೆಗೆ ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ ಒತುತಿ ನರೀಡಿದರು. ಹರ್ ಘರ್ 

ಜಲ್ (ನಲ್ಲಿ ನರೀರಿನ ಸಿಂಪಕ್ಭ), ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಸವಾಚ್ಛತಾ 

ಅಭಿಯಾನ), ಉಜವಾಲಾ (ಶುದಧಿ ಇಿಂಧನ) ದಿಂತಹ ಯರೀಜನೆಗಳು 

ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ಯರೀಜನವನುನು ನರೀಡಿರುವುದು 

ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ ಅವರ ಜರೀವನಮಟಟುವೂ ಸುಧಾರಿಸ್ದೆ. ಗಾಲಿಸೆೊಗೆರೀ 

ಶೃಿಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಿಂಚೊಣಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮುನನುಡೆಸುವ ಮೊಲಕ 

ಪ್ಧಾನ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ಈ ಬಿಕಕಾಟಟುನುನು ಎದುರಿಸಲು 

ಜಗತಿತಿಗೆ ಸೊಕತಿ ನದೆರೀ್ಭಶನವನುನು ನರೀಡಿದಾದರೆ ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವನುನು 

ಅಲಲಿಗಳೆಯುವಿಂತಿಲಲಿ. ಸವಾಲ್ಪ ಸಮಯದಿಿಂದ, ಭಾರತವು ಸಿಂಪೂರ್ಭ 

ಪಾ್ಮಾಣಕತೆ ಮತುತಿ ಬದಧಿತೆಯಿಿಂದ ಬಿಕಕಾಟಟುನುನು ತಗಿಗೆಸಲು ಗಿಂಭಿರೀರ 

ಪ್ಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡುತಿತಿದೆ. ಭಾರತವು ಹವಾಮಾನ ನಾಯಾಯದ 

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನುನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೊ 

ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸುವ ಮೊಲಕ ಪ್ಪಿಂಚದ ಮುಿಂದೆ ಪ್ಸುತಿತಪಡಿಸ್ದೆ. 

ಉದಯಾಮವೂ ಭಾರತದ ಸಿಂಕಲ್ಪವನುನು ಶಾಲಿಘಿಸ್ದೆ. ಇಿಂಡಿಯಾ ಇಿಂಕ್ 

2070 ರ ವೆರೀಳೆಗೆ ನವವಾಳ ಶೋನಯಾ ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುನು 

ಪಾ್ಯರೀಗಿಕ ಮತುತಿ ದಿರೀರ್್ಭವಧಿಯ ಗುರಿ ಎಿಂದು ಕರೆದಿದೆ. 

ಪ್ಧಾನಯವರ ಈ ನಧಾ್ಭರವನುನು ದಿಟಟು ಮತುತಿ ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕ್ಷಿ 

ಎಿಂದು ಭಾರತಿರೀಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಒಕೊಕಾಟ ಕೊಡ ಬಣ್ಣಸ್ದೆ.

ಭಾರತವು ಕೆ�ವಲ ಭರವಸೆಯಲಲಾ, ಅದ್ ವಿರ್ವಕೆಕಾ ಮಾದರಿ

2014 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವು 

20 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಆಗಿದಾದಗ, 2022 ರ ವೆರೀಳೆಗೆ ಅದನುನು 100 

ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ ನಧ್ಭರಿಸ್ದರು. 

ನಗದಿತ ಸಮಯಕಕಾಿಂತ ಮುಿಂಚೆಯರೀ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸ್ದಾಗ 

ಇಡಿರೀ ಜಗತುತಿ ಭಾರತದ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೆೊರೀಡಿತು. ಮುಖಯಾವಾಗಿ 

ಸೌರಶಕತಿಯ ಬೆಲೆ ಇಿಂದು ಯೊನಟ್ ಗೆ 16 ರೊ. ನಿಂದ 2 ರೊ.ಗೆ 

ಇಳಿದಿದೆ. ಪ್ಧಾನಯವರು ಈ ಹಿಿಂದೆ ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನ 

ಸಾಮಥಯಾ್ಭದ ಗುರಿಯನುನು 450 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ದದರು, ಆದರೆ 

ಇಂದ್ 21ನೆ� ರತಮಾನದಲ್ಲಾ ಈ 

ಮಂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಹತ್ವದಾದಗಿದೆ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಸಮ್  ಗಚಛಾ-ಧ್ವಮ್  

ಎಂದರೆ ಎಲಲಾರೋ ಒಟಿಟಿಗೆ ಚಲ್ಸಬೆ�ಕ್; 

ಸಮ್ -ವಾ-ದದ್ವಮ್  ಎಂದರೆ ಎಲಲಾರೋ 

ಒಟಿಟಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಬೆ�ಕ್ ಮತ್ತು 

ಸಮ್  ವ� ಮಾನಸಿ ಜಾನತಾಮ್  

ಎಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಸಹ 

ಒಂದಾಗಿರಬೆ�ಕ್. ಮಾನವ ಸಂಕ್ಲದ 

ಭವಿಷ್್ವನ್ನು ಉಳಿಸಲ್ ನಾವು ಮತೆತು 

ಸೋಯ್ಶನೆೋಂದ್ಗೆ ಜೆೋತೆಯಾಗಿ 

ನಡೆಯಬೆ�ಕಾಗಿದೆ.

- ನರೆ�ಂದ್ರ ಮೊ�ದ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

2030 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ 
ಇಂಗಾಲದ 

ಹೆೋರಸೋಸ್ 
ವಿಕೆಯನ್ನು 01 

ಬಿಲ್ಯನ್ ಟನ್ 
ಗಳಷ್್ಟಿ ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡ್ತತುದೆ

2030 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ 
ನವಿ�ಕರಿಸ
ಬಹ್ದಾದ 
ಇಂಧನವು, 
ಇಂಧನದ 
ಅಗತ್ಗಳ 

ಶೆ�. 50 
ರಷ್ಟಿನ್ನು 

ಪೂರೆೈಸ್ತತುದೆ.

2030 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ಇಂಗಾಲದ 

ತ್�ವ್ರತೆಯನ್ನು ಶೆ�. 45 ರಷ್್ಟಿ ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್

ಭಾರತದ 
ಪಂಚಾಮೃತ 

ಪರಿಹಾರ
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ಈಗ ಗಾಲಿಸೆೊಗೆರೀ ಶೃಿಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 500 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕೆಯ 

ಗುರಿಯ ರರವಸೆ ನರೀಡಿದಾದರೆ. ಇಷ್ುಟು ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ಮಾರದಲ್ಲಿ 

ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸ್ದ ನಾಲಕಾನೆರೀ 

ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಿಂಬ ಹೆಗಗೆಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ವಾಗಲ್ರುವುದರಿಿಂದ ಜಗತಿತಿನ ಎಲಾಲಿ 

ಕರು್ಣಗಳು ಈಗ ಭಾರತದತತಿ ನೆರ್ಟುದೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ 

ಸೌರ ಒಕೊಕಾಟದ (ಐಎಸ್ಎ) ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಹಾಕದುದ ಭಾರತ. ಸೌರ 

ಶಕತಿಯು ಉತತಿಮ ಪಯಾ್ಭಯ ಇಿಂಧನವಾಗಿದೆ. ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ 

ಸೌರ ಒಕೊಕಾಟದ ಪ್ಗತಿಯ ಫಲ್ತಾಿಂಶವೆಿಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾರತವು 

ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನದಿಿಂದ ವಾಣಜಯಾ ವಿಮಾನಗಳನುನು ಹಾರಿಸ್ದ ವಿಶವಾದ 

ಏಕೈಕ ದೆರೀಶವಾಗಿದೆ. ಸೌರಶಕತಿ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾಟರಿ ದಾಸಾತಿನು ಒಿಂದು 

ಸವಾಲಾಗಿದೆ, ಇದಕಾಕಾಗಿ ಭಾರತ ನರಿಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಿದೆ. 

ಇತಿತಿರೀಚೆಗೆ ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಚ್ವ ಸಿಂಪುಟವು ಈ ವಲಯಕಕಾಉತಾ್ಪದನೆ 

ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೀತಾಸಾಹಕ ಯರೀಜನೆಗೆ (ಪಿಎಲ್ಐ) ಅನುಮರೀದನೆ 

ನರೀಡಿದೆ. ಭಾರತವು 2030 ರ ವೆರೀಳೆಗೆ ಹಸ್ರು ರೈಲೆವಾಯ 

ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕೆಯ ಗುರಿಯನುನು ಹೆೊಿಂದಿದೆ, ಇದು ಇಿಂಗಾಲದ 

ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುನು 60 ಮಿಲ್ಯನ್ ಟನಗೆಳಷ್ುಟು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ. ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 2050 ರ ವೆರೀಳೆಗೆ 

ನವವಾಳ-ಶೋನಯಾ ಗುರಿಯ ಮರೀಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ವೆ. 

ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ಯವರು ರರವಸೆ ನರೀಡಿದಿಂತೆ ಭಾರತವು ಒಿಂದು 

ಬಿಲ್ಯನ್ ಟನ್ ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುನು ಕಡಿಮ 

ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನುನು ಸುಲರವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧಯಾತೆಗಳಿವೆ. 

ಸ್ಒಪಿ-26 ಶೃಿಂಗಸಭೆಯ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ, ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ 

ಅವರು 'ಇನಾಫೂರ್ಸಟ್ರಕಚಿರ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೆಸ್ಲ್ಯಿಂಟ್ ಐಲಾಯಾಿಂಡ್ ಸೆಟುರೀಟ್ಸಾ ಗೆ

(IRIS) ಚಾಲನೆ ನರೀಡಿದರು. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ವಿಶವಾದ ಯಾವುದೆರೀ ದೆರೀಶವು 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹಿಿಂದುಳಿಯುವುದಿಲಲಿ. ಸರ್ಣ ದಿವಾರೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

ಮೊಲರೊತ ಸೌಕಯ್ಭಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಇದು ಒಿಂದು ಪ್ಮುಖ 

ಉಪಕ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ಮವು ಅತಯಾಿಂತ ದುಬ್ಭಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ 

ಒಿಂದ್ ಸೂಯಗೊ, ಒಿಂದ್ ಜಗತ್್ , ಒಿಂದ್ ಗ್್ಡ್

 “ಒಿಂದು ಸೊಯ್ಭ, ಒಿಂದು ಜಗತುತಿ, ಒಿಂದು ಗಿ್ಡ್- ಈ 

ಕನಸ್ನೆೊಿಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡೆದರೆ, ಸೊಯಾ್ಭಸತಿದವರೆಗೊ 

ಎಲ್ಲಿಯಾದರೊ ಯಾವುದೆರೀ ಸಮಯದಲೊಲಿ ವಿದುಯಾತ್ ಪಡೆಯುವುದು 

ಅಸಾಧಯಾವಲಲಿ” ಎಿಂದು ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ ಹೆರೀಳುತಾತಿರೆ.

 ಸೊಯ್ಭ ಯಾವಾಗಲೊ ಎಲಾಲಿದರೊ ಒಿಂದು ಕಡೆ 

ಉದಯಿಸುತಾತಿನೆ, ಅವನು ಎಿಂದಿಗೊ ಅಸತಿಮಿಸುವುದಿಲಲಿ, 

ಆದದರಿಿಂದ ವಿದುಯಾತ್ ಹರಿವು ಹೆರೀಗೆ ನಲುಲಿತತಿದೆ. ಪ್ಧಾನ ನರೆರೀಿಂದ್ 

ಮರೀದಿಯವರ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಸೌರ ಒಕೊಕಾಟ (ಐಎಸ್ಎ) 

ರಚನೆಯ ಹಿಿಂದಿನ ಈ ದೃಷ್ಟುಕೆೊರೀನವನುನು ಜಗತುತಿ ಸ್ವಾರೀಕರಿಸ್ದೆ.

 ಈ ಸಿಂಘಟನೆಯ ನಾಲಕಾನೆರೀ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಒಿಂದು ಸೊಯ್ಭ, 

ಒಿಂದು ಜಗತುತಿ, ಒಿಂದು ಗಿ್ಡ್ ಅನುನು ಸ್ಒಪಿ-26ರ ಹಸ್ರು 

ಉಪಕ್ಮವಾಗಿ ಸೆರೀರಿಸಲು ಬದಧಿವಾಗಿದೆ. ಇದರೆೊಿಂದಿಗೆ ಪ್ಧಾನ 

ಮರೀದಿಯವರ ನೆರೀತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹವಾಮಾನ ನಾಯಾಯದ 

ಪ್ಮುಖ ಶಕತಿಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಭರ್ಟುದೆ.

 ಜ20 ದೆರೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನನು ಹವಾಮಾನ ಗುರಿಗಳನುನು 

ಸಾಧಿಸುವತತಿ ವೆರೀಗವಾಗಿ ಸಾಗುತಿತಿರುವ ಏಕೈಕ ದೆರೀಶವಾಗಿದೆ.

 ಇಿಂದು, ಭಾರತವು 450 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ 

ಇಿಂಧನ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸುವತತಿ ಅತಯಾಿಂತ ವೆರೀಗವಾಗಿ 

ಚಲ್ಸುತಿತಿದೆ. ಈ ಪೈಕ 100 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಗುರಿಯನುನು ಭಾರತವು 

ನಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಿಂತ ಮದಲೆರೀ ಸಾಧಿಸ್ದೆ.

 2030 ರ ವೆರೀಳೆಗೆ ದೆರೀಶದ ವಿದುಯಾತ್ ಸಾಮಥಯಾ್ಭದ ಶೆರೀಕಡಾ 40 

ರಷ್ಟುನುನು ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯರೀತರ ಇಿಂಧನ ಸಿಂಪನೊ್ಮಲಗಳಿಿಂದ 

ಉತಾ್ಪದಿಸಬೆರೀಕು ಎಿಂದು ಸಕಾ್ಭರ ನಧ್ಭರಿಸ್ದೆ. ಶುದಧಿ ಮತುತಿ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಇಿಂಧನ ವಯಾವಸೆಥಾಗಳು, ಉತತಿಮ ಸಧೃಡ 

ನಗರ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಭ ಮತುತಿ ಉತತಿಮ ಯರೀಜತ ಪರಿಸರ 

ಮರುಸಾಥಾಪನೆಯು ಆತ್ಮನರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ 

ಅವಿಭಾಜಯಾ ಅಿಂಗವಾಗಿದೆ.

 ಪರಿಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯತತಿ ಭಾರತದ ಈ ಪ್ಯತನುಗಳು ಜಗತಿತಿಗೆ 

ಹೆೊಸ ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸವನುನು ನರೀಡುತಿತಿವೆ. ಒಿಂದು ದಶಕದ ಹಿಿಂದೆ 

ಸೌರಶಕತಿಗಾಗಿ ಸಮಗ್ ನರೀತಿಯನುನು ಹೆೊಿಂದಿದ ದೆರೀಶದ ಮದಲ 

ರಾಜಯಾ ಗುಜರಾತ್ ಆಗಿತುತಿ.

 2010ರಲ್ಲಿ ಪಟಾಣ್ ನಲ್ಲಿ ಸೌರವಿದುಯಾತ್ ಸಾಥಾವರ 

ಉದಾಘಾಟನೆಯಾದಾಗ ಭಾರತ ಮುಿಂದೆೊಿಂದು ದಿನ ಒಿಂದೆರೀ 

ಸೊಯ್ಭ, ಒಿಂದು ಜಗತುತಿ, ಒಿಂದೆರೀ ಗಿ್ಡ್ ನ ಹಾದಿಯನುನು ಜಗತಿತಿಗೆ 

ತೆೊರೀರಿಸುತತಿದೆ ಎಿಂದು ಯಾರೊ ಊಹಿಸ್ರಲ್ಲಲಿ.

ಸಿಒಪಿ26 ರೃಂಗಸಭೆ ಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ
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ಏನನಾನುದರೊ ಮಾಡಲು ಹೆೊಸ ರರವಸೆ, ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸ ಮತುತಿ 

ತೃಪಿತಿಯನುನು ನರೀಡುತತಿದೆ ಎಿಂದು ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಹೆರೀಳಿದರು.

ಹವಾಮಾನ ನಾ್ಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಾನ ವಗಾ್ಶವಣೆ

2009 ರಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ ದೆರೀಶಗಳು ಹವಾಮಾನ 

ಗುರಿಗಳನುನು ಪೂರೈಸಲು ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ $100 

ಬಿಲ್ಯನ್ ನೆರವಿನ ರರವಸೆ ನರೀಡಿದದವು. ಗಾಲಿಸೆೊಗೆರೀದಲ್ಲಿ, 

ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಅವರು ಹರಕಾಸ್ನ ನೆರವು, ತಿಂತ್ಜ್ಾನ 

ವಗಾ್ಭವಣೆ, ಜರೀವನಶೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುತಿ 

ಹವಾಮಾನ ನಾಯಾಯದ ಅಗತಯಾವನುನು ಪುನರುಚಚಿರಿಸ್ದರು. 

2009 ರ ರರವಸೆಯು ಪಳುಳು ಎಿಂದು ಪ್ಧಾನಯವರು 

ಸಾಬಿರೀತುಪಡಿಸ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ ದೆರೀಶಗಳ 

ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅಿಂದಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ುಟು ಬದಲಾಗಿದೆ 

ಎಿಂದು ಒತಿತಿ ಹೆರೀಳಿದ ಅವರು, ಹವಾಮಾನ ನಾಯಾಯದ 

ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒಿಂದು 

ರ್್ಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ನೆರವು ನರೀಡುವಿಂತೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ 

ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನರೀಡಿದರು. ಕಡಿಮ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ತಿಂತ್ಜ್ಾನ 

ವಗಾ್ಭವಣೆ ಆಗಬೆರೀಕು ಎಿಂದರು. ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ 

ದೆರೀಶಗಳು ತಕ್ಷರವೆರೀ ಒಿಂದು ರ್್ಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹವಾಮಾನ 

ಹರಕಾಸು ನಧಿಯನುನು ರಚ್ಸಬೆರೀಕೆಿಂದು ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ 

ವಾಹನಗಳು ಉಗ್ಳುವ ಹೆೋಗೆಯಲ್ಲಾ ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಪೆಟೆೋ್ರ�ಲನುಲ್ಲಾ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತವು ಬೆ್ರಜಲ್ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡನೆ� ದೆ�ರವಾಗಿದೆ. 

ಇದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಾ, ಬಿಎಸ್-4 ರ ನಂತರ ನೆ�ರವಾಗಿ ಬಿಎಸ್-6 

ಇಂಧನದ ಬಳಕೆಯ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಮ್ಖ 

ಹೆಜೆ್ ಎಂದ್ ಸಾಬಿ�ತಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಾ 
ಭಾರತದ ಅಭೋತಪೂವ್ಶ ದಾಖಲೆ

05% 
2030 

ರಷ್್ಟಿ ಇಂಗಾಲ 

ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ.

ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ಇಂಗಾಲದ 

ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಾ ನಿವ್ವಳ 

ರೂನ್ವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವ 

ಗ್ರಿಯನ್ನು ಭಾರತ್�ಯ 

ರೆೈಲೆ್ವ�ಯ್ ಹೆೋಂದ್ದೆ

ಭಾರತವು ವಿರ್ವದ 

ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಶೆ�ಕಡಾ 17 

ರಷ್ಟಿನ್ನು ಹೆೋಂದ್ದದರೋ, ಇಲ್ಲಾ 

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯತತು 
ಮ್ಂದ್ವರಿದ ಹೆಜೆ್ಗಳು
ಭಾರತವು ಪಾ್ರಿಸ್ ಒಪಪುಂದದ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು 

ಸಾಧಿಸ್ವತತು ಸಾಗ್ತ್ತುದೆ
2030ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ಹಸಿರ್ಮನೆ ಅನಿಲ ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಯ 

ತ್�ವ್ರತೆಯನ್ನು ಶೆ�.33 ರಿಂದ 35 ರಷ್್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ವ  

ಗ್ರಿಯತತು ಸಾಗ್ತ್ತುರ್ವ ಭಾರತವು ಇದ್ವರೆಗೆ  

ಈ ತ್�ವ್ರತೆಯನ್ನು ಶೆ�.21 ರಷ್್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಜಾಗತ್ಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನ್ನು 2 ಡಿಗಿ್ರಗಳಿಗೆ 

ಸಿ�ಮಿತಗೆೋಳಿಸ್ವ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆೋಂಡಿರ್ವ 

ಜ-20 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೆೈಕಿ ಭಾರತ ಏಕೆೈಕ ದೆ�ರವಾಗಿದೆ.

ಪಯಾ್ಶಯ ಇಂಧನ ಮೋಲಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗಾಗಿ 

ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಹೆೈಡೆೋ್ರ�ಜನ್ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಾ   

1500  
ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ನಿಗದ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತ್.

ನೆಟ್ ಝ�ರೆೋ� (ನಿವ್ವಳ ರೂನ್) ಎಂದರೆ ಇಂಗಾಲದ 
ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಗಳು ಸಂಪೂಣ್ಶವಾಗಿ ನಿಮೋ್ಶಲನೆಯಾಗ್ತತುವೆ 
ಎಂದ್ ಅರ್ಶವಲಲಾ. ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತಲ್ಪುವ ಮೊದಲ್ ಎಲಾಲಾ 
ಹಸಿರ್ಮನೆ ಅನಿಲ ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಗಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಮೋಲಕ ತೆಗೆದ್ಹಾಕ್ವುದ್ ಎಂದರ್ಶ.

ನೆಟ್ ಝ�ರೆೋ� ಎಂದರೆ�ನ್

 ನವಿ�ಕರಿಸಬಹ್ದಾದ ಇಂಧನದ ಸಾ್ಥಪಿತ ಸಾಮರ್್ಶದಲ್ಲಾ 

ಭಾರತವು ನಾಲಕಾನೆ� ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಾದೆ. ಭಾರತವೆ� ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 

ಸೌರ ಒಕೋಕಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್. ವಿಪತ್ತು-ನಿರೆೋ�ಧಕ 

ಮೋಲಸೌಕಯ್ಶಕಾಕಾಗಿ ಒಕೋಕಾಟವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತ್.

ಭಾರತವು 2030 ರಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿ ಇಂಧನದ ಶೆ�.15 ರಷ್್ಟಿ ನೆೈಸಗಿ್ಶಕ 

ಅನಿಲದ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೆೋಂದ್ದೆ. ಒಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒಂದ್ ಅನಿಲ ಗಿ್ರಡ್ 

ಗ್ರಿಯನ್ನು ಈಡೆ�ರಿಸ್ತತುದೆ.
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ಒತಾತಿಯಿಸ್ದರು. ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಅವರು, "ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ 

ದೆರೀಶಗಳು ಹವಾಮಾನ ನಧಿಗಾಗಿ 1,000 ಶತಕೆೊರೀರ್ ಡಾಲಗ್ಭಳನುನು 

ರ್ರೀಘ್ವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ನರಿರೀಕೆಯನುನು ಭಾರತವು ಹೆೊಿಂದಿದೆ. ನಾವು 

ತಾಪಮಾನ ತಗಿಗೆಸುವಿಕೆಯನುನು ಮರೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, 

ನಾವು ಹವಾಮಾನ ಹರಕಾಸನೊನು ಅದೆರೀ ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರೀಲ್ವಾಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಬೆರೀಕು. ವಾಸತಿವವಾಗಿ, ಹವಾಮಾನ ಹರಕಾಸು ರರವಸೆಗಳನುನು 

ಈಡೆರೀರಿಸದ ದೆರೀಶಗಳ ಮರೀಲೆ ಒತತಿಡ ಹೆರೀರಿದಾಗ ಮಾತ್ ನಾಯಾಯವನುನು 

ನರೀಡಲಾಗುತತಿದೆ. ಹವಾಮಾನದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಧೈಯ್ಭ 

ಮತುತಿ ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಮುಿಂದುವರಿಯುತಿತಿದೆ ಮತುತಿ ಇತರ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೆೊರೀವನುನು ಅಥ್ಭಮಾಡಿಕೆೊಳುಳುತತಿದೆ ಎಿಂದು 

ಅವರು ಹೆರೀಳಿದರು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಜ�ವನಶೆೈಲ್

ಕೆೊರೀವಿಡ್ ಅವಧಿಯು ಜರೀವನಕೆಕಾ ಪರಿಸರ ಮತುತಿ ಹವಾಮಾನದ 

ರಕ್ಷಣೆ ಎಷ್ುಟು ಮುಖಯಾ ಎಿಂಬುದನುನು ಜಗತಿತಿಗೆ ಕಲ್ಸ್ದೆ. ಅದರ 

ಪಾ್ಮುಖಯಾವನುನು ಒತಿತಿಹೆರೀಳಿದ ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ ಅವರು ಜರೀವನದ 

ಮಿಂತ್ವನುನು ನರೀಡಿದರು, ಅಿಂದರೆ ವಿಶವಾದ ಸುಸ್ಥಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 

ಪರಿಸರಕಾಕಾಗಿ ಜರೀವನಶೈಲ್ (ಪರಿಸರ ಸೆನುರೀಹಿ ಜರೀವನಶೈಲ್) ಅತಯಾಿಂತ 

ಮುಖಯಾವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತಿರೀಯ ಸಿಂಸಕೃತಿ ಮತುತಿ ಮಹಾತ್ಮ 

ಗಾಿಂಧಿಯವರ ತತವಾಗಳಿಿಂದ ಪೆ್ರೀರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ಕೃತಿಯಿಂದಿಗೆ 

ಸಾಮರಸಯಾದ ಅಸ್ತಿತವಾವನುನು ಮತುತಿ ಸಿಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಪ್ಜ್ಾಪೂವ್ಭಕ 

ಬಳಕೆಯನುನು ಜವಾಬಾದರಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರೀತಾಸಾಹಿಸುತತಿದೆ. ನರೆರೀಿಂದ್ 

ಮರೀದಿಯವರು ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯದ ನಿಂತರ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲಾಖೆಯನುನು 

ರಚ್ಸ್ದ ದೆರೀಶದ ಮದಲ ಮುಖಯಾಮಿಂತಿ್ಯಾಗಿದದರು ಎಿಂಬುದನುನು 

ನೆನಪಿಸ್ಕೆೊಳಳುಬೆರೀಕು. ಕೆಲವೆರೀ ಕೆಲವು ವಿಶವಾ ನಾಯಕರು ಅದರ ಬಗೆಗೆ 

ಮಾತನಾಡುತಿತಿದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯರೀ ಅವರು ಈ ಸಮಸೆಯಾಯನುನು 

ಪರಿಹರಿಸ್ದರು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಸೆಯಾಯನುನು 

ನಭಾಯಿಸಲು ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿಯವರ ಸಮಪ್ಭಣೆ ಅವರ 

ಕೆಲಸಗಳು ಮತುತಿ ಪ್ಯತನುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ತಿಫಲ್ಸುತತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ 

ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದಧಿದ ಹೆೊರೀರಾಟವನುನು ಹೆರೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೆರೀಕು 

ಎಿಂಬುದನುನು ಅಥ್ಭಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ಮುಖ 

ಹವಾಮಾನ ನಾ್ಯ ಭಾರತದ ಸದೃಢ ಕ್ರಮಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ್ ಯಾವಾಗಲೋ ದೋರದೃಷ್ಟಿ ಹೆೋಂದ್ದಾದರೆ. 
ಸ್ಮಾರ್ ಒಂದೋವರೆ ದರಕದ ಹಂದೆ, ಅವರ್ ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ಆತಂಕವನ್ನು ಅನೆ್ವ�ಷ್ಸ್ವ ಪುಸತುಕವನ್ನು ಸಹ ಬರೆದ್ದಾದರೆ. 
ಮ್ಖ್ಮಂತ್್ರಯಾಗಿದಾದಗ ಅವರ್ ಗ್ಜರಾತನುಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ 
ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದದರ್. ಪಾ್ರಿಸ್ ಒಪಪುಂದದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮೊ�ದ್ಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಾ 
'ಹವಾಮಾನ ನಾ್ಯ' ಪದವನ್ನು ಸೆ�ರಿಸ್ವಂತೆ ಬೆ�ಡಿಕೆಯನ್ನು 
ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತ್.

21 ರಾಜ್ಗಳಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿ 26,694 ಮೆಗಾವಾ್ಟ್ 
ಸಾಮರ್್ಶದ 47 ಸೆೋ�ಲಾರ್ ಪಾಕಗೆ್ಶಳನ್ನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. ಕನಾ್ಶಟಕ, ಗ್ಜರಾತ್ ಮತ್ತು 
ಮಧ್ಪ್ರದೆ�ರದಲ್ಲಾ ಸೆೋ�ಲಾರ್ ಪಾಕಗೆ್ಶಳನ್ನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಭಾರತವು ತನನು ಗುರಿಯನುನು ತಲುಪಿದೆ ಮತುತಿ 2030 ಕೆಕಾ 
ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನದ ಹೆೊಸ ಗುರಿಯನುನು ಸಹ ನಗದಿಪಡಿಸ್ದೆ. 
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ವಲಲಿದೆರೀ, ಭಾರತವು ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ 
ಸೌರ ಒಕೊಕಾಟವನುನು ರಚ್ಸುವಿಂತಹ ಅನೆರೀಕ ಉಪಕ್ಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಾಯ್ಭಕ್ಷಮತೆ 
ಸೊಚಯಾಿಂಕದ 2020 ರ ವರದಿಯ ಪ್ಕಾರ, ಭಾರತವು ತನನು ಹವಾಮಾನ 
ಬದಧಿತೆಗಳನುನು ಪೂರೈಸುವ ಏಕೈಕ ಜ 20 ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.

 ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಶೆ್ರೀಣ:  
ಸಾಥಾಪಿತ ಇಿಂಧನ ಸಾಮಥಯಾ್ಭ ಮತುತಿ ಸಾಥಾಪಿತ ಜಲಶಕತಿ  
ಸಾಮಥಯಾ್ಭದಲ್ಲಿ 4 ನೆರೀ ಸಾಥಾನ.

 ಸಾಥಾಪಿತ ಸೌರಶಕತಿ ಸಾಮಥಯಾ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐದನೆರೀ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಳೆದ 
ಆರು ವಷ್್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಥಾಪಿತ ಸೌರಶಕತಿ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವು 15 ಪಟುಟು 
ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ.

 ಕಳೆದ ಐದು ವಷ್್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅರರಯಾ ಪ್ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ 
ಚ.ಕ.ಮಿರೀ ಹೆಚಚಿಳವನುನು ಕಿಂಡಿದೆ. 
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ವಿಷ್ಯವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮ ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ ಅವರು ಪರ್ಚಿಮ ಭಾರತದ 

ಒಿಂದು ಸರ್ಣ ಹಳಿಳುಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಿದದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಕೃತಿಯಿಂದಿಗೆ 

ಸಾಮರಸಯಾದಿಿಂದ ಜರೀವನಶೈಲ್ಯನುನು ಅನುರವಿಸ್ದರು. ಈ 

ಅನುರವವು ಭಾರತಿರೀಯ ನರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರೀರುಗಳನುನು ಹೆೊಿಂದಿರುವ 

ಸುಸ್ಥಾರ ಪರಿಸರದ ತತತಿ್ವಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಅವರನುನು ಸೆಳೆಯಿತು. ವೆರೀದಗಳಲ್ಲಿ 

ರೊಮಿಯನುನು ತಾಯಿಯ ರೊಪದಲ್ಲಿ ವಣ್ಭಸುತಾತಿ ‘’ರೊಮಿ ನಮ್ಮ 

ತಾಯಿ ಮತುತಿ ನಾವು ಅವಳ ಮಕಕಾಳು” ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಲಾಗಿದೆ. 

ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿಯವರು ಮುಖಯಾಮಿಂತಿ್ಯಾಗಿದಾದಗ ಗುಜರಾತನುಲ್ಲಿ 

ರ್ದಧಿ ಇಂಧನವನ್ನು ಉತೆತು�ಜಸಲ್,  
ಮ್ಂದ್ನ 5 ವಷ್್ಶಗಳಲ್ಲಾ 5,000 ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ನಿಮಿ್ಶಸ್ವ ಮೋಲಕ ಕೃಷ್-ತಾ್ಜ್ದ್ಂದ  
ಜೆೈವಿಕ-ಸಿಎನಿ್ ಉತಾಪುದ್ಸಲ್ ಸಕಾ್ಶರವು 
ಯೊ�ಜನೆಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾ್ಟರಿ

ಇ-ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ

ವನ್ಜ�ವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಸ್ಧಾರಿತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾ್ಟರಿ ಸಂಗ್ರಹ 
ಯೊ�ಜನೆ ಎಂಬ ಉತಾಪುದನೆ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರ�ತಾಸುಹಕ 
ಸಂಯೊ�ಜತ ಯೊ�ಜನೆಗೆ ಸಂಪುಟ ಅನ್ಮೊ�ದನೆ. 
ಇದರಿಂದ ತೆೈಲ ಆಮದ್ ಕಡಿತವಾಗಿ 2,50,000 
ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ನಿವ್ವಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲ್ದೆ.

ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರಣದ್ಂದಾಗಿ, ನಾವು 
ದ್ನಕೆಕಾ ಸ್ಮಾರ್ 85,605 ಲ್�ಟರ್ ಇಂಧನವನ್ನು 
ಉಳಿಸ್ತ್ತುದೆದ�ವೆ. ಇದ್ 20,05,91,605 ಕೆಜ 
ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆಸುೈಡ್ ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಯನ್ನು 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ವಲ್ಲಾ ಯರಸಿ್ವಯಾಗಿದೆ.

ಆನೆ ಯೊ�ಜನೆ, ರಣಹದ್ದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಿ್ರಯಾ 

ಯೊ�ಜನೆ, ಡಾಲ್ಫೂನ್ ಯೊ�ಜನೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 

ಸಮ್ದ್ರ ಆಮೆ ಕಿ್ರಯಾ ಯೊ�ಜನೆ, ಹಮ ಚಿರತೆ 

ಯೊ�ಜನೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರೆೈನೆೋ� ವಿಷ್ನ್ 

ಮ್ಂತಾದ ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಕನಿಷ್್ಠ 22 

ವನ್ಜ�ವಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮದಲ್ಲಾ 

ಸೆ�ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಲಕ್್ರಿಕ ವಾಹನಗಳು ಮತ್್  
ಬಾ್ಯಟರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ೀಜನ

ಕಳೆದ 4 ವಷ್್ಶಗಳಲ್ಲಾ ಮರಗಳ ಹೆೋದ್ಕೆಯ್ 
13 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮಿ�. ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ. 2017-2019ರ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ 5,188 ಚದರ ಕಿ.ಮಿ�.ಗಳಷ್್ಟಿ 
ಮರಗಳ ಹೆೋದ್ಕೆ ಹೆಚಿಚಿದೆ. 

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪರಿಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾದರಿಯನುನು 

ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು ಮತುತಿ ಈಗ ಅದನುನು ದೆರೀಶದಾದಯಾಿಂತ 

ಮುಿಂದುವರಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಪುಸತಿಕ “ದಿ ಕೆಲಿೖಮರೀಟ್ ಕೆಲಿೖಿಂಬ್: ಇಿಂಡಿಯಾಸ್ ಸಾಟ್ರಟಜ, 

ಆಕ್ಷನ್ಸಾ ಅಿಂಡ್ ಅಚ್ರೀವ್ಸಾ”ನಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿಯವರು ಈ 

ಜರೀವನಶೈಲ್ಯು ನಮ್ಮ ಜರೀವನದ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ 

ಪ್ಕೃತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಾಮರಸಯಾ ಮತುತಿ ಸುಸ್ಥಾರ ಜರೀವನವನುನು 

ನಡೆಸಲು ಜನರನುನು ಉತೆತಿರೀಜಸುತಾತಿರೆ. ನಾವು ಪ್ಕೃತಿಯಿಂದಿಗಿನ 

ಸಾಮರಸಯಾದ ಧ್ವಜಧಾರಕರು ಎಿಂದು ಒಮ್ಮ ಅಥ್ಭಮಾಡಿಕೆೊಿಂಡರೆ, 

ಅದು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ಜನರ ಕಾಯ್ಭಗಳು ಮತುತಿ ಜರೀವನದ 

ಮರೀಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರಿರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರೀರುತತಿದೆ ಎಿಂದು 

ಅವರು ನಿಂಬುತಾತಿರೆ. ತಮ್ಮ ಪುಸತಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ ಅವರು, 

ಆರ್್ಭಕತೆ, ಇಿಂಧನ ಮತುತಿ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಾನದ ಸಮನವಾಯದ 

ಅಗತಯಾವನುನು ಒತಿತಿಹೆರೀಳಿದಾದರೆ ಮತುತಿ ಸುಸ್ಥಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು 

ಸಾಧಿಸಲು ಬಡವರು ಮತುತಿ ರವಿಷ್ಯಾದ ಪಿರೀಳಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜ 

ವಹಿಸುವ ಮೊಲಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಿಂದ ಹವಾಮಾನ 

ನಾಯಾಯದತತಿ ದೃಷ್ಟುಯನುನು ವಿಸತಿರಿಸುತಾತಿರೆ. ಶುದಧಿ ತಿಂತ್ಜ್ಾನಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರೀತಾಸಾಹ, ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕತಿಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತಿ 
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ಪ್ಕೃತಿಯ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು 

ಪ್ಯತಿನುಸುತಾತಿರೆ. ಈ ಪುಸತಿಕವು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ 

ವಿರುದಧಿ ದೃಢವಾದ ಪಾ್ಯರೀಗಿಕ ನರೀತಿಯನುನು ರೊಪಿಸುವ ಎಲಾಲಿ 

ಅಿಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೆೊಿಂದಾಣಕೆಯನುನು 

ಸಿಂಯರೀಜಸುವ ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ಯವರ ದೃಷ್ಟುಕೆೊರೀನ 

ಮತುತಿ ಕಾಯ್ಭತಿಂತ್ದ ಮರೀಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲಿತತಿದೆ. ಸ್ಒಪಿ-26 

ಕುರಿತ ಭಾರತದ ನರೀತಿಯು ಹವಾಮಾನ ನಾಯಾಯಕೆಕಾ ಪ್ಧಾನ 

ಮರೀದಿಯವರ ಬದಧಿತೆ ಮತುತಿ ಪ್ಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ 

ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆಯಂತಹ ಯೊ�ಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಾ, 

ಸ್ವಚಛಾತೆಯ ಕೆಲಸ, ಕೆೋಳಚೆ ನಿ�ರ್ ಸಂಸಕಾರಣೆ ಮತ್ತು 

ಘಾಟಗೆಳ ಉದದಕೋಕಾ ಅರಣ್ ವಿಸತುರಣೆಯ್ ಪರಿಸರದ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಸಾಬಿ�ತಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ಯತನುಗಳಿಗೆ ಬಿಂಬಲವಾಗ್ದ
 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿಯವರು ಕೆಿಂಪು ಕೆೊರೀಟೆಯಿಿಂದ 

ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷ್ನ್ ಘೊರೀಷ್ಸ್ದಾಗ ಅನೆರೀಕರು ಅದನುನು 
ಗಿಂಭಿರೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಸ್ರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಪ್ಧಾನಯವರ 
ಈ ಚ್ಿಂತನೆಯ ತಿರುಳು ಸವಾಚ್ಛತೆಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಪರಿಸರದ 
ಕಾಳಜಯಾಗಿತುತಿ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರ ಆರೆೊರೀಗಯಾ 
ಇವೆರಡಕೊಕಾ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದೆ.

 ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ಯವರ ಕರೆಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಮತುತಿ 
ಅನೆರೀಕ ಸಿಂಘಟನೆಗಳು ಸವಾತಃ ಮುಿಂದೆ ಬಿಂದವು ಹಾಗು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಕಾ್ಭರಿ ಯರೀಜನೆಯಿಂದನುನು 
ಜನಾಿಂದೆೊರೀಲನವಾಗಿ ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅಿಂದಿನಿಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 11 ಕೆೊರೀರ್ಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು 
ನಮಿ್ಭಸಲಾಗಿದೆ.

 ಸವಾಚ್ಛತೆಯ ಶೆ್ರೀಯಾಿಂಕದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ 
ಪ್ತಿಯಿಂದು ನಗರವೂ ಈಗ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಧಿ್ಭಸುತಿತಿವೆ. 
ಅಿಂತಜ್ಭಲದ ಮಾಲ್ನಯಾವನುನು ಕಡಿಮಗೆೊಳಿಸ್ದರೆ, ಘನ ಮತುತಿ 
ದ್ವ ತಾಯಾಜಯಾದ ಸೊಕತಿ ನವ್ಭಹಣೆಯ ಮೊಲಕ ರೊಮಿ ಮತುತಿ 
ವಾಯು ಮಾಲ್ನಯಾದ ಅಿಂಶಗಳನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಬಹುದು.

 ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯುನಸೆಫ್ ವರದಿಯ ಪ್ಕಾರ, 
ಅತಿಸಾರದಿಿಂದ ಪ್ತಿ ವಷ್್ಭ ಸಾಯುತಿತಿದದ 3 ಲಕ್ಷ ಮಕಕಾಳ 
ಜರೀವವನುನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಿಂದು ಅಿಂದಾಜನ ಪ್ಕಾರ ಪ್ತಿ 
ಕುಟುಿಂಬಕೆಕಾ 50 ಸಾವಿರ ರೊ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಗೌರವಕೆಕಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಧಾನ ಮರೀದಿ ನೆರೀತೃತವಾದ ಭಾರತವು 

2030 ರ ಮದಲು ಪಾಯಾರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ ಶೃಿಂಗಸಭೆಯ ಬದಧಿತೆಗಳನುನು 

ಪೂರೈಸಲು ಹೆರೀಗೆ ಸ್ದಧಿವಾಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನುನು ಅಥ್ಭಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಲು 

ಅವರ ಪುಸತಿಕವನುನು ಪ್ತಿಯಬಬುರೊ ಓದಬೆರೀಕು. ಈ ಪುಸತಿಕವನುನು 

ರೊಮಿಯ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತಿ ಮಾನವಸಿಂಕುಲದ ಸಮತೆೊರೀಲ್ತ 

ಬೆಳವಣಗೆಗೆ ಮಾಗ್ಭದರ್್ಭಯಾಗಿ ನೆೊರೀಡಬಹುದು.

ಜಗತುತಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ಗಿಂಭಿರೀರವಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಸದಿದದರೆ, ಪ್ಕೃತಿ ಮತುತಿ ಮಾನವಸಿಂಕುಲದ ನಡುವಿನ 

ಸಹಬಾಳ ವೆಾಯ ಸಾರವು ಶಾಶವಾತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತತಿದೆ. ರೊಮಿಯನುನು 

ಉಳಿಸಲು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಿಂಭಾವಯಾ 

ಬಿಕಕಾರ್ಟುಗೆ ಪಾ್ಯರೀಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಗಾಲಿ್ಯಸೆೊಗೆರೀ 

ಶೃಿಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಿರೀ ಜಗತುತಿ ಒಟುಟುಗೊಡಿತು. ಪಾಯಾರಿಸ್ ಹವಾಮಾನ 

ಸಮಮೀಳನದಲ್ಲಿ ವಿಶವಾದ ಅರರಯಾ ಪ್ದೆರೀಶವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, 

ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದು ಮತುತಿ 

ಪಯಾ್ಭಯ ಇಿಂಧನ ಮೊಲಗಳನುನು ಉತೆತಿರೀಜಸುವ ಸಿಂದೆರೀಶವನುನು 

ಪ್ಧಾನ ನರೀಡಿದರು. ಅವರು ಸ್ಒಪಿ 26 ಹವಾಮಾನ ಸಮಮೀಳನದಲ್ಲಿ 

'ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದಧಿದ ಹೆೊರೀರಾಟದಲ್ಲಿ 'ಪಿಂಚಾಮೃತ' 

ದ ಪ್ತಿಜ್ೆ ಕೈಗೆೊಿಂಡು ಜಗತಿತಿಗೆ ಹೆೊಸ ದಿಕಕಾನುನು ತೆೊರೀರಿದರು.
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'ಉಜಾಲ' ಇಂಗಾಲದ 
ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ..., 

'ಉಜ್ವಲಾ' ಹೆೋಗೆ ರಹತ ಅಡ್ಗೆ  
ಮನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ರ್ದಧಿ ಗಾಳಿ ಯೊ�ಜನೆಯಂತಹ 

ಅಭಿಯಾನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 86 ನಗರಗಳ ವಾಯ್ 
ಗ್ಣಮಟಟಿವು 2018 ನೆ� ವಷ್್ಶಕೆಕಾ ಹೆೋ�ಲ್ಸಿದರೆ 2019 
ರಲ್ಲಾ ಸ್ಧಾರಿಸಿದೆ ಹಾಗ್ 2020ಕೆಕಾ ಅಂತಹ ನಗರಗಳ 
ಸಂಖೆ್ 104ಕೆಕಾ ಏರಿತ್.

 ಉಜಾಲ ಯರೀಜನೆಯನುನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

ಭಾರತದ ಒಟುಟು ಶಕತಿಯ ಶೆರೀಕಡಾ 20 ರಷ್ುಟು ಬಳಕೆಯ ಬೆಳಕನ 

ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಾಿಂಪ್ದಾಯಿಕ ಬಲಬು್ಗಳನುನು ಹೆೊಸ 

ಎಲ್ಇಡಿಗಳಿಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿತುತಿ. 

 ಇದಕಾಕಾಗಿ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಭದಷ್ುಟು ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ 

ಬಲಬು್ಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು, ಬಿರೀದಿ ದಿರೀಪಗಳನುನು 

ಎಲ್ಇಡಿಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಉಜಾಲ 

ಯರೀಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೆ 36 ಕೆೊರೀರ್ 78 ಲಕ್ಷಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ 

ಎಲ್ಇಡಿಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 8 ಮಿಲ್ಯನ್ ಟನ್ ಇಿಂಗಾಲದ ಡೈಆಕೆಸಾೖಡ್ 

ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಿಂದು 

ವಷ್್ಭದಲ್ಲಿ, ವಿದುಯಾತ್ ಬಳಕೆ 47 ಸಾವಿರ ಕಲೆೊರೀವಾಯಾರ್ಗೆಿಂತ 

ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ, ಆದದರಿಿಂದ ಪ್ತಿ ವಷ್್ಭ ಸರಾಸರಿ 19 ಸಾವಿರ 

ಕೆೊರೀರ್ ರೊ.ಗಿಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

 ಉಜಾಲ ಯರೀಜನೆಯ ಜತೆಗೆರೀ, ಇದಿರೀಗ ಗಾ್ಮಿರೀರ ಉಜಾಲ 

ಯರೀಜನೆ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದುದ, ಈ ಮೊಲಕ 60 ಕೆೊರೀರ್ ಹಳೆಯ 

ಬಲಬು್ಗಳ ಬದಲ್ಗೆ ಹೆೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್ಬು ಗಳನುನು ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿ 10 

ರೊ.ಗೆ ನರೀಡಲಾಗುವುದು.

 ಉಜವಾಲಾದಿಂತಹ ಯರೀಜನೆ ಮೊಲಕ ದೆರೀಶದ 99.6 ಪ್ತಿಶತ 

ಕುಟುಿಂಬಗಳಿಗೆ ಎಲ್್ಪಜ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯದ ಆರು 

ದಶಕಗಳ ನಿಂತರವೂ ಕೆರೀವಲ 55 ಪ್ತಿಶತದಷ್ಟುತುತಿ.

 ಇದರೆೊಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದೆಡೆ ಸ್ರೀಮಎಣೆ್ಣ, ಸೌದೆಯಿಂತಹ 

ಸಾಿಂಪ್ದಾಯಿಕ ಇಿಂಧನ ಬಳಕೆಗೆ ನಷೆರೀಧ ಹೆರೀರಲಾಗಿದದರೆ, 

ಮತೆೊತಿಿಂದೆಡೆ ಹೆೊಗೆಯಿಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉಿಂಟಾಗುತಿತಿದದ 

ಆರೆೊರೀಗಯಾ ಸಮಸೆಯಾಗಳೊ ಇಲಲಿದಿಂತಾಗಿವೆ.

 ಈ ಹಿಿಂದೆ ಇದದಿಂತೆ ಪ್ತಿ ಐದು ವಷ್್ಭಗಳ ಬದಲ್ಗೆ, 

ಮುಿಂದಿನ ವಷ್್ಭದ (2022) ವೆರೀಳೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ದೆರೀಶಗಳು 

ತಮ್ಮ 2030 ಹವಾಮಾನ ಕ್ಯಾ ಯರೀಜನೆಗಳನುನು 

ಅಥವಾ ಎನ್ ಡಿಸ್ಗಳನುನು (ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯವಾಗಿ ನಧ್ಭರಿಸ್ದ 

ಕೆೊಡುಗೆಗಳು) ಇಿಂಗಾಲ ತಗಿಗೆಸುವ ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕೆಯನುನು 

ಸಾಧಿಸಲು ಮತುತಿ ಅದರ ತಕ್ಷರದ ಅನುಷಾ್ಠನವನುನು 

ತಿರೀವ್ಗೆೊಳಿಸಲು ಮತತಿಷ್ುಟು ಕ್ಮ ಕೈಗೆೊಳುಳುತೆತಿರೀವೆ.

 2030 ರ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಯಾ ಗುರಿಯನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 

ದೆರೀಶಗಳ ಸಚ್ವರ ವಾಷ್್ಭಕ ಸಭೆಯನುನು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. 

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತು ಇತರ ದೆರೀಶಗಳು ಏನು 

ಮಾಡುತಿತಿವೆ ಎಿಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಾಷ್್ಭಕ ವರದಿಯನುನು 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

 ಹವಾಮಾನ ಕ್ಯಾ ಗುರಿಯನುನು ಉತೆತಿರೀಜಸಲು 2023 ರಲ್ಲಿ 

ವಿಶವಾ ನಾಯಕರ ಸಭೆಯನುನು ಕರೆಯಲು ವಿಶವಾಸಿಂಸೆಥಾ ಪ್ಧಾನ 

ಕಾಯ್ಭದರ್್ಭಯವರಿಗೆ ವಿನಿಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಎಲಾಲಿ ದೆರೀಶಗಳು ಇಿಂಧನದ ಮೊಲವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದದಲ್ನ 

ಬಳಕೆಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಮತುತಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ 

ಇಿಂಧನಗಳ ಮರೀಲ್ನ ಸಬಿಸಾಡಿಗಳನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು 

ಪ್ಯತಿನುಸುತತಿವೆ. ಎಲಾಲಿ ದೆರೀಶಗಳು ಕಲ್ಲಿದದಲು ಬಳಕೆಯನುನು 

ಹಿಂತ ಹಿಂತವಾಗಿ ಕಡಿಮ ಮಾಡುತತಿವೆ.

 ಎಲಾಲಿ ದೆರೀಶಗಳು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಿಂಧನಗಳ ಬಳಕೆ 

ಸಥಾಗಿತಗೆೊಳಿಸುತತಿವೆ. ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ ದೆರೀಶಗಳು 

ಬಡ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ 2025 ರ ವೆರೀಳೆಗೆ 

ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ 2019 ರಿಿಂದ ನರೀಡಿದ ನಧಿಯ ಮತತಿವನುನು 

ಕನಷ್್ಠ ದಿವಾಗುರಗೆೊಳಿಸಬೆರೀಕು. ಜಾಗತಿಕ ಗುರಿಯ 

ಅಳವಡಿಕೆಯನುನು ವಾಯಾಖಾಯಾನಸಲು ಎರಡು ವಷ್್ಭಗಳ ಕ್ಯಾ 

ಯರೀಜನೆಯನುನು ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಸಮಸೆ್ಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಒಪಪುಂದ
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 ಭಾರತವು ಈಗ ಸೌರಶಕತಿಯಲ್ಲಿ ರವಿಷ್ಯಾದ ವಿಶವಾಕೆಕಾ 

ಸಾರರ್ಯಾಗುತಿತಿದೆ.

 ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನವು ರವಿಷ್ಯಾದ ಅಗತಯಾಗಳನುನು 

ಪೂರೈಸಲು ಪ್ಮುಖ ಮೊಲವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಸಾಬಿರೀತಾಗಿದೆ. 

ಇದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೊಿಂಡು, ಭಾರತವು 2009 ರಲ್ಲಿ ಮದಲ 

ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಸೌರ ಮಿಷ್ನ್ ಅನುನು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ತು.

 2022 ರಲ್ಲಿ 20 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಸೌರ ವಿದುಯಾತ್ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನುನು 

ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ಹೆೊಿಂದಲಾಗಿತುತಿ. ಇದು ಪರಿಸರದ ಬಗೆಗೆ 

ಪ್ಸುತಿತ ಸಕಾ್ಭರದ ಬದಧಿತೆ ಮತುತಿ ಪ್ಧಾನ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ 

ಅವರ ಚ್ಿಂತನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ 2015 ರಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನುನು 

5 ಪಟುಟು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ 100 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಕಾ್ಭರವು 2022 ರ ಅಿಂತಯಾದ ವೆರೀಳೆಗೆ 175 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ 

ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನ ಸಾಮಥಯಾ್ಭದ ಗುರಿಯನುನು 

ಹೆೊಿಂದಿದೆ. ಇದು ಪವನ ಶಕತಿಯಿಿಂದ 60 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್, ಸೌರ 

ಶಕತಿಯಿಿಂದ 100 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್, ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನದಿಿಂದ 10 

ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಮತುತಿ ಸರ್ಣ ಜಲವಿದುಯಾತ್ ಯರೀಜನೆಗಳಿಿಂದ 5 

ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಅನುನು ಒಳಗೆೊಿಂಡಿದೆ.

 ಕಳೆದ 6 ವಷ್್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶವಾದ ಎಲಾಲಿ ಪ್ಮುಖ ಆರ್್ಭಕತೆಗಳ 

ಪೈಕ ಭಾರತವು ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ 

ಅತಯಾಿಂತ ವೆರೀಗವಾಗಿ ಪ್ಗತಿ ಸಾಧಿಸ್ದೆ. ಒಟುಟು ಇಿಂಧನ 

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನದ ಪಾಲು ಈಗ 

24 ಪ್ತಿಶತಕಕಾಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

 ರೈತರ ಬಿಂಜರು ರೊಮಿಯನುನು ಸೌರಶಕತಿಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೆೊಳುಳುವ 

ಉದೆದರೀಶದಿಿಂದ, "ಕಸಾನ್ ಊಜಾ್ಭ ಸುರಕಾ ಏವಿಂ ಉತಾಥಾನ್ 

ಮಹಾಭಿಯಾನ್" (ಪಿಎಿಂ ಕುಸುಮ್) ಯರೀಜನೆಯನುನು ಜುಲೈ 

2018 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾರತವು ಈಗ ಸೌರರಕಿತುಯಲ್ಲಾ 

ಭವಿಷ್್ದ ವಿರ್ವಕೆಕಾ ಸಾರರ್ಯಾಗ್ತ್ತುದೆ
ಭಾರತವು ತನನು ನವಿ�ಕರಿಸಬಹ್ದಾದ 

ಇಂಧನ ಸಾಮರ್್ಶವನ್ನು  40 ಪ್ರತ್ರತಕೆಕಾ 

ಹೆಚಿಚಿಸ್ವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನಿ�ಡಿತ್ತು. ಈಗ 

ಭಾರತ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ  

ಮಂತ್್ರಯವರ್ 450 ಗಿಗಾವಾ್ಟ್ 

ಭರವಸೆ ನಿ�ಡಿದದರ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಗಾಲಾಸೆೋಗೆ�ದಲ್ಲಾ 

ಆ ಗ್ರಿಯನ್ನು 500  ಗಿಗಾವಾ್ಟ್ ಗೆ 

ಹೆಚಿಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ರ್ದಧಿ ಇಂಧನಕೆಕಾ 

ಮಾತ್ರ  ಬದಧಿವಾಗಿಲಲಾ, ಬದಲ್ಗೆ ಭಾರತವು ತನನು 

ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಸಹ  ಪೂರೆೈಸಿದೆ ಎಂದ್ ಈಗ 

ವಿರ್ವದ ಪ್ರತ್ಯೊಬ್ಬರೋ ಭಾವಿಸ್ತ್ತುದಾದರೆ. 

ಪ್ರಪಂಚದ ಮ್ಂದೆ ನಾವು ನಿಗದ್ಪಡಿಸಿದ 

ಗ್ರಿಗಳನ್ನು  ಪೂರೆೈಸ್ತೆತು�ವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ ಹಸಿರ್ 

ಇಂಧನದಲ್ಲಾ ಮ್ನನುಡೆಯ ದೆ�ರವಾಗಿದೆ.”

ಭೋಪೆ�ಂದರ್ ಯಾದವ್, 

ಕೆ�ಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ ಮತ್ತು 

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವರ್

ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ ಹವಾಮಾನ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ.  

ಎಲೆಕಿಟ್ರಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಾವ್ಶಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಾ 
ಉತೆತು�ಜಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ.  ಇದೆೋಂದೆ� ಅಲಲಾ,  
ದೆ�ರದಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರ್ 740 ಕಿಮಿ� ಮೆಟೆೋ್ರ�  

ಮಾಗ್ಶವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ, 
ಇದ್ 900 ಕಿ.ಮಿ�.ಗಿಂತಲೋ ಹೆಚಾಚಿಗಿರ್ತತುದೆ.  

1000 ಕಿ.ಮಿ� ಗಿಂತ ಹೆಚಿಚಿನ ಮೆಟೆೋ್ರ� ಮಾಗ್ಶಗಳು 
ನಿಮಾ್ಶಣ ಹಂತದಲ್ಲಾವೆ.
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ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರತಿಂತ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ 
ನರೀಿಂದ್ ಮೀದ ಅವರಿಂದ ಸ್ದೀರಗೊ ಸಭೆಗಳು

ಅನ್ಷಾ್ಠನಕೆಕಾ 
ಒಂದ್ ದರಕ

ಕೆೊರೀವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸುಸ್ಥಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುವ 
ವೆರೀಗ ವಿಶವಾದಾದಯಾಿಂತ ಹೆರೀಗೆ ನಧಾನವಾಯಿತು ಎಿಂಬುದನುನು 
ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಮರೀದಿ ಈ ಸಮಮೀಳನದಲ್ಲಿ ಹೆರೀಳಿದರು. ಅಿಂತಹ 
ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೆರೀಷ್ವಾಗಿ ಆಫ್್ಕಾ ಮತುತಿ ಸರ್ಣ ದಿವಾರೀಪ 
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೆರೀಷ್ ಸಹಕಾರದ ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಇದು 'ದಶಕದ 
ಕ್ಮ'ದ ಮದಲ ವಷ್್ಭ ಎಿಂದು ಅವರು ಹೆರೀಳಿದರು.

ಜ-20 ರೃಂಗಸಭೆ ಅಧಿವೆ�ರನ 3ರಲ್ಲಾ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ

ಜ 20ರಲ್ಲಾ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ

'ಜಾಗತಿಕ ಆರ್್ಭಕತೆ ಮತುತಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರೆೊರೀಗಯಾ' ಎಿಂಬ ವಿಷ್ಯ 
ಕುರಿತ ಜ-20 ಸಮಾವೆರೀಶದ ಮದಲ ಅಧಿವೆರೀಶನದಲ್ಲಿ, ಕೆೊರೀವಿಡ್ 
ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆೊರೀಗದ ವಿರುದಧಿ ಹೆೊರೀರಾಡಲು ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಮರೀದಿ 
ಅವರು ಒಿಂದು ರೊಮಿ-ಒಿಂದು ಆರೆೊರೀಗಯಾದ ದೃಷ್ಟುಕೆೊರೀನವನುನು ಜಗತಿತಿನ 
ಮುಿಂದೆ ಮಿಂಡಿಸ್ದರು. ಶೃಿಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸುಸ್ಥಾರತೆ 
ಕುರಿತ ಜಾಗತಿಕ ಶೃಿಂಗಸಭೆಯನುನುದೆದರೀರ್ಸ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಭಾರತವು ವಿರ್ವಕೆಕಾ 500 ಕೆೋ�ಟಿ 
ಡೆೋ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನಿ�ಡಲ್ದೆ

ವಾ್ಟಿಕನ್ 
ನಗರ

ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ಧಾನ 
ಮಿಂತಿ್ಯವರು ಮತುತಿ ಪರೀಪ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮದಲ ಭೆರೀರ್ ಇದಾಗಿತುತಿ. 
ಈ ಹಿಿಂದೆ ಜೊನ್ 2000ದಲ್ಲಿ ಮಾಜ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ 
ವಾಜಪೆರೀಯಿ ಅವರು ವಾಯಾರ್ಕನ್ ಗೆ ಭೆರೀರ್ ನರೀಡಿದದರು ಮತುತಿ ಅಿಂದಿನ ಪರೀಪ್ 
2 ನೆರೀ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ ಅವರನುನು ಭೆರೀರ್ ಮಾಡಿದದರು. ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆೊರೀಗದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತಯಾವಿರುವ ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ನರೀಡಿದ ನೆರವಿಗೆ ಪರೀಪ್ 
ಶಾಲಿಘಿಸ್ದರು.

ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೋ�ಗ 
ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಾ ವಿರ್ವಕೆಕಾ ಭಾರತ ನಿ�ಡಿದ 
ನೆರವಿಗೆ ಪ�ಪ್ ಶಾಲಾಘನೆ ದ್್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ 

ಸಭೆ

2021ರ ಅಕೆೊಟುರೀಬರ್ 30ರಿಂದು ಇಟಲ್ಯ ರೆೊರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜ20 
ಶೃಿಂಗಸಭೆಯ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು 
ಸ್ಿಂಗಾಪುರದ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಲ್ರೀ ಸ್ರೀನ್ ಲೊಿಂಗ್ ಅವರೆೊಿಂದಿಗೆ 
ದಿವಾಪಕ್ಷಿರೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ದರು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು 
ನಭಾಯಿಸುವ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ಯತನುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇಬಬುರೊ ನಾಯಕರು 
ಚಚ್್ಭಸ್ದರು.

ಸಿಂಗಾಪುರದೆೋಂದ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಿತ ಪ್ರಮ್ಖ ಚಚೆ್ಶ

2021ರ ಅಕೆೊಟುರೀಬರ್ 30ರಿಂದು ರೆೊರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜ20 ಶೃಿಂಗಸಭೆಯ ವೆರೀಳ  ೆ
ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ಫಾ್ನ್ಸಾ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಘನತೆವೆತತಿ ಇಮಾಯಾನುಯಲ್ ಮಾಯಾಕಾ್ನ್ 
ಅವರೆೊಿಂದಿಗೆ ದಿವಾಪಕ್ಷಿರೀಯ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ದರು. ಹವಾಮಾನದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಕಾಸು 
ವಿಷ್ಯಗಳ ಮರೀಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅಗತಯಾದ ಬಗೆಗೆ ಇಬಬುರೊ ನಾಯಕರು ಚಚ್್ಭಸ್ದರು. 

ಫಾ್ರನ್ಸು ನೆೋಂದ್ಗಿನ ಹವಾಮಾನಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕ್ರಿತಂತೆ ತ್�ವ್ರ ಚಿಂತನಮಂರನ

ಕಾಪ್-26 ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್್ರಯವರ್ ಮಾಡಿದ ಭಾಷ್ಣವನ್ನು 
ಆಲ್ಸಲ್ ಕೋ್ಆರ್ ಕೆೋ�ಡ್ ಸಾಕಾ್ಯನ್ 
ಮಾಡಿ

ಸಿಒಪಿ26 ರೃಂಗಸಭೆಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ
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ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ರ್್ರೀ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ರೆೊರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ 
ಇಿಂಡೆೊರೀನೆರೀಷಾಯಾ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಜೆೊರೀಕೆೊ ವಿಡೆೊರೀಡೆೊರೀ ಅವರನುನು ಭೆರೀರ್ 
ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ -ಇಿಂಡೆೊರೀನೆರೀಷಾಯಾ ಸಮಗ್ ವೂಯಾಹಾತ್ಮಕ 
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಇತಿತಿರೀಚ್ನ ಪ್ಗತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಇಬಬುರೊ ನಾಯಕರು 
ಚಚ್್ಭಸ್ದರು. ಕೆೊರೀವಿಡ್-19 ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆೊರೀಗದ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 
ಪರಸ್ಪರರ  ಬೆಿಂಬಲವನುನು ಉರಯ ನಾಯಕರು ಶಾಲಿಘಿಸ್ದರು.

ಇಂಡೆೋ�ನೆ�ಷಾ್ದೆೋಂದ್ಗೆ 
ವೂ್ಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ ಕ್ರಿತ್ 
ಭಾರತದ ಚಚೆ್ಶ

ದ್್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ 
ಸಭೆ 

ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ರ್್ರೀ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು 2021ರ ಅಕೆೊಟುರೀಬರ್ 
31ರಿಂದು ರೆೊರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜ20 ಶೃಿಂಗಸಭೆಯ ವೆರೀಳ  ೆಸೆ್ಪರೀನ್ 
ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಪೆಡೆೊ್ ಸಾಯಾಿಂಚೆಜ್ ಅವರನುನು ಭೆರೀರ್ ಮಾಡಿದದರು. 
ಇ-ಮಬಿಲ್ರ್, ಸವಾಚ್ಛ ತಿಂತ್ಜ್ಾನ, ಸುಧಾರಿತ ಉಪಕರರಗಳು 
ಮತುತಿ ಆಳ ಸಮುದ್ ಅನೆವಾರೀಷ್ಣೆಯಿಂತಹ ಹೆೊಸ ಕೆರೀತ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ದಿವಾಪಕ್ಷಿರೀಯ ಸಹಕಾರವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು…

ಸೆಪು�ನ್ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್್ರಯವರೆೋಂದ್ಗೆ ದ್್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ 
ಸಭೆ 

ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಮತುತಿ ಮೖಕೆೊ್ರೀಸಾಫ್ಟು ಸಹ 
ಸಿಂಸಾಥಾಪಕ ಬಿಲ್ ಗೆರೀಟ್ಸಾ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ರು ಜಲಜನಕ, 
ವಾಯುಯಾನ, ಇಿಂಧನ, ಬಾಯಾಟರಿ ದಾಸಾತಿನು ಮತುತಿ ಲಸ್ಕೆ 
ಸಿಂಶೆೋರೀಧನೆಯಿಂತಹ ಕೆರೀತ್ಗಳಲ್ಲಿ ರವಿಷ್ಯಾದ ನರಿರೀಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಚಚ್್ಭಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮತುತಿ ಮಲ್ಿಂಡಾ ಗೆರೀಟ್ಸಾ 
ಫೌಿಂಡೆರೀಶನ್ ಮಾಡುತಿತಿರುವ ಕಾಯ್ಭವನುನು ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ 
ಶಾಲಿಘಿಸ್ದರು.

ಬಿಲ್ ಗೆ�ಟ್ಸು ರೆೋಂದ್ಗೆ ಭವಿಷ್್ದ  ನಿರಿ�ಕ್ೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಚೆ್ಶ

ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ರ್್ರೀ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ಅಕೆೊಟುರೀಬರ್ 
31ರಿಂದು ರೆೊರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜಮ್ಭನ್ ಚಾನಸಾಲರ್ ಏಿಂಜೆಲಾ ಮಕೆ್ಭಲ್ 
ಅವರನುನು ಭೆರೀರ್ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ಮತುತಿ ಜಮ್ಭನ ನಡುವಿನ 
ನಕಟ ದಿವಾಪಕ್ಷಿರೀಯ ಸಹಕಾರದ ಬಗೆಗೆ ಉರಯ ನಾಯಕರು ತೃಪಿತಿ 
ವಯಾಕತಿಪಡಿಸ್ದರು ಮತುತಿ ಪರಸ್ಪರ ವಾಯಾಪಾರ ಮತುತಿ ಹೊಡಿಕೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಗಳನುನು ಮತತಿಷ್ುಟು ಆಳಗೆೊಳಿಸಲು ನರ್ಭಯಿಸ್ದರು.

ಜಮ್ಶನಿಯೊಂದ್ಗಿನ ಬಾಂಧವ್ವನ್ನು 
ಮತತುಷ್್ಟಿ ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಒತ್ತು

ಶೆರೀರ್ ಬಹದೊದರ್ ದೆರೀವಬಾ ಅವರು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನೆರೀಪಾಳದ ಪ್ಧಾನ 
ಮಿಂತಿ್ಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೆೊಿಂಡ ನಿಂತರ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ 
ಮರೀದಿ ಅವರನುನು ಭೆರೀರ್ಯಾದರು. ಕೆೊರೀವಿಡ್-19 ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆೊರೀಗವನುನು 
ಎದುರಿಸಲು ನಡೆಯುತಿತಿರುವ ಪ್ಯತನುಗಳು ಮತುತಿ ಇತರ ಕೆರೀತ್ಗಳಲ್ಲಿನ 
ದಿವಾಪಕ್ಷಿರೀಯ ಸಹಕಾರವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾಗ್ಭಗಳ ಬಗೆಗೆ ಉರಯ ನಾಯಕರು 
ಚಚ್್ಭಸ್ದರು. ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆೊರೀಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತುತಿ ನೆರೀಪಾಳ 
ನಡುವಿನ ಅತುಯಾತತಿಮ ಸಹಕಾರವನುನು ಇಬಬುರೊ ಉಲೆಲಿರೀಖಿಸ್ದರು.

ನೆರೆಯ ಆಪತು ನೆ�ಪಾಳದೆೋಂದ್ಗೆ 
ಚಚೆ್ಶ

ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಮರೀದಿ ಮತುತಿ ಉಕೆ್ರೀನ್ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಘನತೆವೆತತಿ ವ್ಲಿಡಿಮಿರೀರ್ 

ಝೆಲೆನಸಾಕಿ ನಡುವಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉರಯ ದೆರೀಶಗಳು ದಿವಾಪಕ್ಷಿರೀಯ 

ಬಾಿಂಧವಯಾದ ಬಗೆಗೆ ಪರಾಮರ್್ಭಸ್ದವು ಮತುತಿ ಪಾ್ದೆರೀರ್ಕ ವಿಷ್ಯಗಳ 

ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ಯಗಳನುನು ಹಿಂಚ್ಕೆೊಿಂಡವು. ಕೆೊರೀವಿಡ್ ಲಸ್ಕೆ 

ಪ್ಮಾರಪತ್ಗಳನುನು ಪರಸ್ಪರ ಮಾನಯಾ ಮಾಡುವುದೊ ಸೆರೀರಿದಿಂತೆ 

ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆೊರೀಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೊ ದೆರೀಶಗಳ ನಡುವಿನ 

ಸಹಕಾರದ ಬಗೆಗೆ ಅವರುಗಳು ತೃಪಿತಿ ವಯಾಕತಿಪಡಿಸ್ದರು.

ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನೆೋಂದ್ಗೆ ಬಾಂಧವ್ದ 
ಚಚೆ್ಶ

ಇಸೆ್ರೀಲ್ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ನಾಫಾತಿಲ್ ಬೆನೆಟ್ ಅವರೆೊಿಂದಿಗೆ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಮರೀದಿ 
ಅವರ ಮದಲ ಭೆರೀರ್ ಇದಾಗಿತುತಿ. ಉರಯ ನಾಯಕರು ದಿವಾಪಕ್ಷಿರೀಯ ವೂಯಾಹಾತ್ಮಕ 
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನುನು ಪರಾಮರ್್ಭಸ್ದರು. ವಿಶೆರೀಷ್ವಾಗಿ ಉನನುತ ತಿಂತ್ಜ್ಾನ ಮತುತಿ 
ನಾವಿನಯಾತೆಯ ಕೆರೀತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನುನು ಮತತಿಷ್ುಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಸಮ್ಮತಿಸ್ದರು. 

ಪರಸಪುರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚಿಚಿಸಲ್ರ್ವ ಭಾರತ –ಇಸೆ್ರ�ಲ್

ಭಾರತದೆೋಂದ್ಗೆ ಒಗೋಗೆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ವ ಬದಧಿತೆಯನ್ನು 
ಪುನರ್ಚಚಿರಿಸಿದ ಯ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 

ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ರ್್ರೀ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ನವೆಿಂಬರ್ 1ರಿಂದು 
ಗಾಲಿಸೆೊಗೆರೀದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಪ್-26 ವಿಶವಾ ನಾಯಕರ ಶೃಿಂಗಸಭೆಯ 
ವೆರೀಳ  ೆಬಿ್ಟನ್ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಬೆೊರೀರಿಸ್ ಜಾನಸಾನ್ ಅವರನುನು ಭೆರೀರ್ 
ಮಾಡಿದರು. ಐ.ಎಸ್.ಎ, ಹವಾಮಾನ ಹರಕಾಸು, ತಿಂತ್ಜ್ಾನ, 
ನಾವಿನಯಾತೆ ಮತುತಿ ಹಸ್ರು ಜಲಜನಕ, ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಮತುತಿ 
ಶುದಧಿ ತಿಂತ್ಜ್ಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಯುಕೆ ಯಿಂದಿಗೆ ನಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುವ ಭಾರತದ ಬದಧಿತೆಯನುನು ಅವರು ಪುನರುಚಚಿರಿಸ್ದರು.

ದ್್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ 
ಸಭೆ 

ದ್್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ 
ಸಭೆ 

ದ್್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ 
ಸಭೆ 

ದ್್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ 
ಸಭೆ 
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ಭಾರತದ ಕ್ಮ ಮತ್್ ದೂರದೃಷಿಟಿಯ ಬಗೆ್ 
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಿಂತ ಉತ್್ಹವಿದ, ನಾವು ಎಲಾಲಾ 
ಅಭಿವೃದಧಿಶೀಲ ರಾಷ್್ರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯಗಳನ್ನು  

ವಾ್ಯಪಕವಾಗ್ ಪ್ಸಾ್ಪಸ್ತಿ್ದದೆೀವ

ಸಂದರ್ಶನ
ಭೋಪೆ�ಂದರ್  ಯಾದವ್
ಕೆ�ಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ ಮತ್ತು  

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವ 

ಇತ್ತು�ಚಿನ ವರದ್ಯೊಂದ್ 2021ರ ಅಕೆೋಟಿ�ಬರ್ ಮಾಸ ಭೋಮಿಯ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಾ ನಾಲಕಾನೆ� ಬೆಚಚಿಗಿನ ತ್ಂಗಳು ಎಂದ್ ತ್ಳಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದ 

ಆಕಿಟಿ್ಶಕ್ ನಲ್ಲಾ ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ವ ಮಂಜ್ಗಡೆಡಾ 43 ವಷ್್ಶಗಳಲ್ಲಾ 8ನೆ� ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟಟಿದಲ್ಲಾತ್ತು, ಇದ್ ಅಂಟಾಕಿಟಿ್ಶಕಾದಲ್ಲಾ 

ದಾಖಲಾಗಿರ್ವುದ್ ನಾಲಕಾನೆ� ಬಾರಿ. ಹಮ ವೆ�ಗವಾಗಿ ಕರಗ್ತ್ತುದೆ, ಚಂಡಮಾರ್ತಗಳ ಸರಾಸರಿ ಆವತ್ಶನ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತುದೆ, ತಾಪಮಾನ 

ಹೆಚ್ಚಿತ್ತುದೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತು ನೆೈಸಗಿ್ಶಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಾ ಸಿ್ಥರವಾದ ಹೆಚಚಿಳವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಚಿಂತನ ಮಂರನ ನಡೆಸಲ್ 

ವಿರ್ವದ ಸ್ಮಾರ್ 200 ದೆ�ರಗಳು ಗಾಲಾ್ಯಸೆೋಗೆ�ದಲ್ಲಾ ಸಭೆ ಸೆ�ರಿದದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಭಾರತವು ತನನು ದೃಷ್ಟಿಕೆೋ�ನವನ್ನು ನೆ�ರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದ 

ಮಾತ್ರವಲಲಾದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶ�ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎದ್ರಿಸ್ತ್ತುರ್ವ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಉಲೆಲಾ�ಖಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆೋಂದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರ 

ಆಶಾ್ವಸನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿತ್. ನೋ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ನ ಹರಿಯ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕ ಸಂತೆೋ�ಷ್ ಕ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ 

ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕ ವಿಭೆೋ�ರ್ ರಮಾ್ಶ ಅವರೆೋಂದ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷ್ಣೆಯ ವೆ�ಳ  ೆಕೆ�ಂದ್ರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಖಾತೆ 

ಸಚಿವ ಭೋಪೆ�ಂದರ್  ಯಾದವ್ ಹ�ಗೆ ಹೆ�ಳಿದರ್ "ಭಾರತವು ಜವಾಬಾದರಿಯ್ತವಾದ ಜಾಗತ್ಕ ಮಹಾ ರಕಿತುಯಾಗಿದ್ದ, ಅದ್ ಐದ್ ಅಂರಗಳ 

ಹವಾಮಾನ ಕಾಯ್ಶಸೋಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾತುಪಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಹವಾಮಾನ ನಾ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಮನೆೋ�ಭಾವದಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು 

ನಿಭಾಯಿಸ್ವಲ್ಲಾ ಮ್ಂಚೋಣಿಯಲ್ಲಾದೆ. ಗಾಲಾ್ಯಸೆೋಗೆ�ದ್ಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ್, ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪಿಡ್ಗಿನಿಂದ ಭೋಗ್ರಹವನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸಲ್ ಯಾವುದೆ� ಅವಕಾರವನ್ನು ಕೆೈಚೆಲಲಾದ ಕಾರಣ,  ವಿರ್ವದ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಶೆ�.17ರಷ್ಟಿನ್ನು ಭಾರತ ಹೆೋಂದ್ದದರೋ, ಕೆ�ವಲ ಶೆ�ಕಡ 5ರಷ್್ಟಿ 

ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಗೆ ಜವಾಬಾದರನಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಜಗತ್ತುಗೆ ನೆನಪಿಸಿದರ್. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಾ, ಈಗ ಇಂಗಾಲದ ಅಧಿಕ ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಗೆ 

ಜವಾಬಾದರರಾಗಿರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸರದ್." ಎಂದರ್.
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ಸಂದರ್ಶನ
ಭೋಪೆ�ಂದರ್  ಯಾದವ್
ಕೆ�ಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ ಮತ್ತು  

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವ 

ಕಾಪ್ 26 ರೃಂಗಸಭೆ ಸಾಕಷ್್ಟಿ ಕ್ತೋಹಲವನ್ನು ಹ್ಟ್ಟಿಹಾಕಿದೆ. 
ಜಗತ್ತು ಎದ್ರಿಸ್ತ್ತುರ್ವ ಹವಾಮಾನ ಸವಾಲ್ಗಳ ಹನೆನುಲೆಯಲ್ಲಾ ಈ 
ರೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ನಿ�ವು ಹೆ�ಗೆ ನೆೋ�ಡ್ತ್ತು�ರಿ? 
1992ರಲ್ಲಿ ಯು.ಎನ್.ಎಫ್.ಸ್.ಸ್.ಸ್. ಸಾಥಾಪನೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ತಿ 
ವಷ್್ಭ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಚಚ್್ಭಸಲು, ಪ್ತಿಬಿಿಂಬಿಸಲು 
ಮತುತಿ ಸಹಯರೀಗ ನರೀಡಲು ವಿಶವಾವು ಚ್ಿಂತನಮಿಂಥನ ನಡೆಸುತತಿದೆ. 
ಈ ಬಾರಿ ಕಾಪ್ 26 ಸಭೆಯ ಮೊಲಕ, ವಿಶವಾದ ಎಲಾಲಿ ದೆರೀಶಗಳು 
ಮತೆೊತಿಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಬಗೆಗೆ ಆಲೆೊರೀಚ್ಸಲು ಒಗೊಗೆಡಿವೆ. ಪ್ತಿಯಿಂದು 
ಸಮಸೆಯಾಯನುನು ಹಿಂಚ್ಕೆಯ ಪ್ಯತನುಗಳಿಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. 
ಕೆೊರೀವಿಡ್ ನಿಂತಹ ಶತಮಾನದ ಅತಿದೆೊಡ್ಡ ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆೊರೀಗದ 
ನಡುವೆ ಈ ಸಭೆ ಪ್ಮುಖವಾಗಿತುತಿ. ಇದಕೆಕಾ ಸವಾಲ್ಪ ಮದಲು, 
ಐಪಿಸ್ಸ್ ವರದಿಯೊ ಬಿಂದಿತು, ಅದರ ಪ್ಕಾರ ರೊಮಿಯು ಒಿಂದು 
ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5°ಸೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯನುನು ತಲುಪಲ್ದೆ. 
ಅಿಂತಹ ಅನಯಮಿತ ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯು ಕೈಗಾರಿಕಾ 
ಉತಾ್ಪದನೆಯಿಂದಿಗೆ ಮುಿಂದುವರಿದರೆ, ಮುಿಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನಯಮಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಿಗೆ ಪ್ತಿಯಿಂದು 
ದೆರೀಶವೂ ನೈಸಗಿ್ಭಕ ವಿಪತುತಿಗಳನುನು ಎದುರಿಸಬೆರೀಕಾಗಬಹುದು. ಈ 
ಬಗೆಗೆ ಆಲೆೊರೀಚ್ಸುವ ಎಲಾಲಿ ದೆರೀಶಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೆರೀಕ ವಿಷ್ಯಗಳನುನು ಸಹ 
ಒಪ್ಪಲಾಗಿದೆ.  

ಪಾ್ರಿಸ್ ನಿಂದ ಗಾಲಾ್ಯಸೆೋಗೆ�ವರೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಟಿಟಿನಲ್ಲಾ 
ಕೆೈಗೆೋಂಡ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿ�ವು ಹೆ�ಗೆ ನೆೋ�ಡ್ತ್ತು�ರಿ? 
ಪಾಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಿಂದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷ್ಯಗಳನುನು ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತುತಿ. 
ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಅಧಿಕ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾ್ಪದನೆಯ 
ಕಾರರದಿಿಂದಾಗಿ ಹೆಚುಚಿ ಇಿಂಗಾಲವನುನು ಹೆೊರಸೊಸುವ ದೆರೀಶಗಳು 
ತಮ್ಮ ಬಾಧಯಾತೆಗಳನುನು ಪೂರೈಸಬೆರೀಕು. ಇದನುನು ಸರಿದೊಗಿಸಲು, 
ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವಷ್್ಭಕೆಕಾ 100 ಶತಕೆೊರೀರ್ ಡಾಲರ್ 
ಗಳನುನು ನರೀಡುವುದಾಗಿ ಈ ದೆರೀಶಗಳು ಸವಾತಃ ತಿಳಿಸ್ದದವು.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಅದನುನು ಎದುರಿಸಲು ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ 
ಅಗತಯಾ ತಿಂತ್ಜ್ಾನವನುನು ಸಹ ಲರಯಾವಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು  
ಎನನುಲಾಗಿತುತಿ. ಆಗ ಪಾಯಾರಿಸ್ ಶೃಿಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ನಾಯಾಯದ 
ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದದ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ, ಈ ವಿಷ್ಯದ 
ಬಗೆಗೆ ಗಿಂಭಿರೀರವಾಗಿ ಯರೀಚ್ಸ್ ಅದನುನು ಅನುಸರಿಸಬೆರೀಕಾದ ವಿಶವಾದ 
ದೃಷ್ಟುಕೆೊರೀನವನುನು ಮುಿಂದಿರ್ಟುದದರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆರೀಳಬೆರೀಕೆಿಂದರೆ, 
ಪರಿಸರಕೆಕಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನ ಉಿಂಟು ಮಾಡಿದವರು, ಅದಕೆಕಾ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಉತತಿರದಾಯಿತವಾವನುನು ಹೆೊಿಂದಿದಾದರೆ. 

ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೆೋ�ನದ್ಂದ ಗಾಲಾ್ಯಸೆೋಗೆ� ರೃಂಗಸಭೆಯಿಂದ 
ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳಳುಬೆ�ಕಾದ ಅಂರಗಳು ಯಾವುವು? 
ಗಾಲಿ್ಯಸೆೊಗೆರೀದಲ್ಲಿ, ಮುನೆೊನುರೀಟ ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ ಕ್ಯಾ ಯರೀಜನೆಯ 
ಬಗೆಗೆ ಸಹ ಚಚ್್ಭಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಕೃತಿ ಭಾರತದ ಸಿಂಸಕೃತಿಯಿಂದಿಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧ ಹೆೊಿಂದಿದೆ. ಮದಲ ದಿನವೆರೀ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಮರೀದಿ 
ಅವರು ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟುಕೆೊರೀನವನುನು ಎಲಲಿರ 
ಮುಿಂದೆ ಇಟಟುದುದ ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ, ಇತರ ದೆರೀಶಗಳು ತಮ್ಮ ವೈಯಕತಿಕ 
ಹಿತಾಸಕತಿಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ವಿಶವಾದ ಹಿತಕಾಕಾಗಿ ಒಟಾಟುಗಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆರೀಕೆಿಂದು ಕರೆ ನರೀಡಿದರು.

ಕಾಪ್ 26 ರೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಭಾರತ ತನನು ನಿಲ್ವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ 

ಪ್ರತ್ಪಾದ್ಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೊ�ದ್ ಅವರ್ 

ಪಂಚಾಮೃತ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಗತ್ತುಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಾದರೆ. 

ಒಬ್ಬ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅದನ್ನು ನನಸ್ ಮಾಡಲ್ ನಿಮ್ಮ 

ಕಾಯ್ಶತಂತ್ರವೆ�ನ್? 

ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ಯವರ ಪಿಂಚಾಮೃತ ಎಿಂದರೆ ಪರಿಸರ 

ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ಮುಿಂಬರುವ ಭಾರತದ ಮುಿಂಬರುವ ಗುರಿಗಳು 

ಯಾವುವು ಎನುನುವುದು. ನಾವು ಈ ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುವ 

ದಿಕಕಾನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ದೆದರೀವೆ. ಇದಕಾಕಾಗಿ ಎಲಾಲಿ 

ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಟು ಸಚ್ವಾಲಯಗಳು ಮತುತಿ ಇಲಾಖೆಗಳು 

ಒಟಾಟುಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಿವೆ. ಮುಿಂಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರೀವು 

ವಯಾತಾಯಾಸವನುನು ಕಾರುತಿತಿರೀರಿ.

ಭಾರತವು ಜವಾಬಾದರಿಯ್ತ ಜಾಗತ್ಕ ಮಹಾ 

ರಕಿತುಯಾಗಿದ್ದ, ಐದ್ ಅಂರಗಳ ಹವಾಮಾನ 

ಕಾಯ್ಶಸೋಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾತುಪಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಹವಾಮಾನ 

ನಾ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಮನೆೋ�ಭಾವದೆೋಂದ್ಗೆ  

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ವಲ್ಲಾ 

ಮ್ಂಚೋಣಿಯಲ್ಲಾದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ 

ಪಿಡ್ಗಿನಿಂದ ಭೋಗ್ರಹವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ ಭಾರತವು 

ಯಾವುದೆ� ಅವಕಾರವನ್ನು ಕೆೈಚೆಲಲಾದ ಕಾರಣ, ಭಾರತ 

ವಿರ್ವದ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಶೆ�.17ರಷ್ಟಿನ್ನು ಹೆೋಂದ್ದದರೋ, 

ಕೆ�ವಲ ಶೆ�ಕಡ 5ರಷ್್ಟಿ ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಗೆ 

ಮಾತ್ರ ಜವಾಬಾದರ ಎಂದ್ ಗಾಲಾಸೆೋಗೆ�ದ್ಂದ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಜಗತ್ತುಗೆ ನೆನಪಿಸಿದರ್. ಇಂತಹ 

ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಾ, ಈಗ ಇಂಗಾಲದ ಹೆೋರಸೋಸ್ವಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಹೆಚ್ಚಿ ಜವಾಬಾದರರಾಗಿರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳದೆ� 

ಸರದ್ಯಾಗಿದ್ದ, ಅವೆ� ಮ್ಂದೆ ಬರಬೆ�ಕ್."

ಭೋಪೆ�ಂದರ್ ಯಾದವ್, 

ಕೆ�ಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ 

ಬದಲಾವಣೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವರ್
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ಈ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಸವಾಯಿಂ-ಉಪಕ್ಮ ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡಿರುವ 
ಭಾರತವು ಸವಾತಃ 2070ರ ವೆರೀಳೆಗೆ ನವವಾಳ-ಶೋನಯಾದ ಗುರಿಯನುನು 
ನಗದಿಪಡಿಸ್ದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಭಾರತದ ಪ್ಸುತಿತ ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ 
ಇಿಂಧನ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನುನು ಶೆರೀ.40ರಿಿಂದ 50ಕೆಕಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ 
ಘೊರೀಷ್ಸ್ದೆ. ಭಾರತವು ಪಯಾ್ಭಯ ಇಿಂಧನ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನುನು 5೦೦ 
ಗಿ.ವಾಯಾ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನೊನು ಹೆೊಿಂದಿದೆ. ಇಷೆಟುರೀ ಅಲಲಿ, ಹಸ್ರು 
ಇಿಂಧನದ ಬಳಕೆಯನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೊಲಕ ಭಾರತವು 2030ರ 
ವೆರೀಳೆಗೆ ಇಿಂಗಾಲದ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುನು ಒಿಂದು ಶತಕೆೊರೀರ್ ಟನ್ 
ಗಳಷ್ುಟು ತಗಿಗೆಸಲ್ದೆ. ಭಾರತದ ಪಿಂಚಾಮೃತ ನರ್ಭಯದೆೊಿಂದಿಗೆ, 
ಪಾಯಾರಿಸ್ ಶೃಿಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನರೀಡಿದ 100 ಶತಕೆೊರೀರ್ ಡಾಲರ್ 
ರರವಸೆಯನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ ನೆನಪಿಸ್ದ 
ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಮರೀದಿ, ಅದು ಇನೊನು ಈಡೆರೀರಿಲಲಿ ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು. 
ರವಿಷ್ಯಾದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತುತಿ ಅಗತಯಾಗಳನುನು ನೆೊರೀಡಿದಾಗ, ಅದನುನು 
ಒಿಂದು ರ್್ಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಿಂತೆ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಒತಿತಿ 
ಹೆರೀಳಿದರು. 

ಪರಿಸರದ ಮರೀಲ್ನ ಈ ಪ್ಮುಖ ಕ್ಮಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ, 
ಭಾರತವು ಪರಿಸರ ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮೊರು 
ಪ್ಮುಖ ವೆರೀದಿಕೆಗಳನೊನು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ದೆ ಎಿಂಬುದನುನು ನರೀವು 
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೆರೀಕು. ಈ ಮೊರೊ ಕ್ಮಗಳು ಪರಿಸರದ ಬಗೆಗೆ ಭಾರತದ 
ಬದಧಿತೆಯನುನು ತೆೊರೀರಿಸುತತಿವೆ. ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಯುಕೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಸ್.ಡಿ.ಆರ್.ಐ (ವಿಪತುತಿ ತಾಳಿಕೆೊಳುಳುವ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಭ ಸಹಯರೀಗ) 
ನ ಸಾಥಾಪನೆ, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಫಾ್ನ್ಸಾ ನೆೊಿಂದಿಗೆ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ 
ಸೌರ ಸಹಯರೀಗದ ಸಾಥಾಪನೆ, ಮತುತಿ ಮೊರನೆರೀಯದಾಗಿ, ಸ್ವಾರೀಡನ್ 
ನೆೊಿಂದಿಗೆ ಎಲ್ಇಇಡಿಐರ್ (ಉದಯಾಮ ಪರಿವತ್ಭನೆಗಾಗಿ ನಾಯಕತವಾ 
ಗುಿಂಪು) ಯ ಸಾಥಾಪನೆ. 

ಐಎಸ್ಎ ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟುಕೆೊರೀನವನುನು ಮುಿಂದಕೆಕಾ ತಿಂದಿರುವ 
ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ಒನ್ ಸನ್ ಒನ್ ವಲ್್ಡ್ಭ ಒನ್ 

ಭೋಮಿ ಮತ್ತು ಮಾನವಕ್ಲವನ್ನು ಉಳಿಸ್ವ ಬಗೆಗೆ ಜಗತ್ತುಗೆ ಕಾಳಜ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆೋಂದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಧೆೋ�ರಣೆ 
ಇದರಲ್ಲಾ ಅಷೆಟಿ�ನೋ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಲಲಾ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಣದಲ್ಲಾ ಉಲೆಲಾ�ಖಿಸಿದಾದರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹೆೋಂದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶ�ಲ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆೋಂದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಸಹಕಾರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಏಕೆ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳುಳುತ್ತುಲಲಾ? 
ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಮರೀದಿ ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷ್ಯವನುನು ಗರ್ಟುಯಾಗಿ ಎತಿತಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯರೀ ಕಾಪ್ 26ರ 
ಹೆರೀಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಿಂತಹ ದೆರೀಶಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಷಾದವನುನು ವಯಾಕತಿಪಡಿಸ್ವೆ. ಈ ಮದಲು, ಹವಾಮಾನ ಹರಕಾಸು ಬಗೆಗೆ 
ಯಾವುದೆರೀ ಸ್ಪಷ್ಟುತೆ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಭಾರತ ಮತುತಿ ಇತರ ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒತತಿಡದಿಿಂದಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಹರಕಾಸು 
ಕುರಿತ ಸಮಿತಿಯನುನು ರಚ್ಸುತಿತಿರುವುದು ಇದೆರೀ ಮದಲು. ಅಳವಡಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ದಸಾತಿವೆರೀಜು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹ 
ನಧ್ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆೊಯಾರೀಟೆೊರೀ ರ್ಷಾಟುಚಾರದ ನಿಂತರ ಇಿಂಗಾಲದ ಕೆ್ಡಿಟ್ ಗಳನುನು ರಚ್ಸ್ದ ಕಿಂಪನಗಳು ಮತುತಿ ಪಾಯಾರಿಸ್ 
ಒಪ್ಪಿಂದದ ನಿಂತರ ಅದನುನು ಹೆೊಸದಾಗಿ ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲು ಮತುತಿ ಹೆೊಸ ಕಾಯ್ಭವಿಧಾನವನುನು ರಚ್ಸಲು ನಧ್ಭರಿಸ್ದದರಿಿಂದ, 
ದಿರೀಘ್ಭಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಿಂಗಾಲದ ಮಾರುಕಟೆಟುಯ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಷ್ಯವಿತುತಿ. ಅದರೆೊಿಂದಿಗೆ, ಹಳೆಯ ಇಿಂಗಾಲದ ಕೆ್ಡಿಟ್ 
ಗಳನುನು ಹೆರೀಗೆ ಸರಿಹೆೊಿಂದಿಸುವುದು ಎಿಂಬುದನುನು ಭಾರತದ ಸಲಹೆಯ ನಿಂತರ ಸೆರೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲಲಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಧಯಾಪ್ವೆರೀಶದಿಿಂದಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಸಾಧಯಾವಾಗಿದೆ.

ಸಂದರ್ಶನ
ಭೋಪೆ�ಂದರ್  ಯಾದವ್
ಕೆ�ಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ ಮತ್ತು  

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವ 
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ಗಿ್ಡ್ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು, ಇದನುನು ಇಿಂಗೆಲಿಿಂಡ್ , ಆಸೆಟ್ರರೀಲ್ಯಾ, 
ಅಮರಿಕ ಸೆರೀರಿದಿಂತೆ ಇತರರು ಬೆಿಂಬಲ್ಸ್ದರು. ಭಾರತ ಮತುತಿ 
ಇಿಂಗೆಲಿಿಂಡ್ ಸ್ಡಿಆರ್.ಐ ಮೊಲಕ ಐ.ಆರ್.ಐ.ಎಸ್ ಸಾಥಾಪಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ಸರ್ಣ ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ 10 ಶತಕೆೊರೀರ್ ಡಾಲರ್ ನೆರವು ನರೀಡಲು 
ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ವೆ. ನಾವು ಇಸೆೊ್ರೀ ಮೊಲಕ ಸರ್ಣ ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ ತಾಿಂತಿ್ಕ 
ನೆರವು ನರೀಡುತೆತಿರೀವೆ, ಇದರಿಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು 
ಮುಿಂಚ್ತವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು 
ವಷ್್ಶಗಳಲ್ಲಾ ಗಮನಾಹ್ಶ ಪ್ರಗತ್ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉಜ್ವಲಾ, 
ಉಜಾಲಾದಂತಹ ಯೊ�ಜನೆಗಳು ಬಹಳ ನಿಣಾ್ಶಯಕವಾಗಿವೆ. 
ಅಂತಹ ಇತರ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳಳುಲಾಗಿದೆ? 
ಪರಿಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯ ನರ್ಟುನಲ್ಲಿ, ನರೀವು ಹೆರೀಗೆ ಮತುತಿ ಯಾವ 
ಮಾಧಯಾಮದ ಮೊಲಕ ಪ್ಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡುತಿತಿರೀರಿ ಎಿಂಬುದು 
ಬಹಳ ಮುಖಯಾ. ಭಾರತ ಇದನುನು ಬಹಳ ಗಿಂಭಿರೀರವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಸ್ದೆ. ಹಸ್ರು ಇಿಂಧನವನುನು ಉತೆತಿರೀಜಸಲು, ಇಿಂಗಾಲದ 
ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯನುನು ತಗಿಗೆಸಲು ಮತುತಿ ಜನರ ಜರೀವನಶೈಲ್ಯನುನು 
ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸಲು, ಉಜಾಲಾ, ಉಜವಾಲಾದಿಂತಹ ಯರೀಜನೆಗಳು 
ಕಾ್ಿಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜೆ್ಗಳಾಗಿ ಪರಿರಮಿಸ್ವೆ. ಇದರೆೊಿಂದಿಗೆ, 
ಭಾರತವು ಅರಣಯಾರೀಕರರದಲ್ಲಿ ಉತತಿಮ ಕಾಯ್ಭ ಮಾಡಿದೆ. 
ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನವನೆನುರೀ ನೆೊರೀಡಿ, ನಾವು ನರಿರೀಕೆಗಿಿಂತ 
ಉತತಿಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆದರೀವೆ. 

ಕಲ್ಲಾದದಲ್ ಮತ್ತು ಪಳೆಯ್ಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳ ವಿಷ್ಯವು ಕಾಪ್ 26 ರಲ್ಲಾ 
ವಾ್ಪಕವಾಗಿ ಚಚಿ್ಶತವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಭಾರತದ ನಿಲ್ವೆ�ನ್? 

ಕಲ್ಲಿದದಲು ಮತುತಿ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಉದಯಾಮಗಳನುನು ಕ್ಮರೀರ 

ಕಡಿಮ ಮಾಡಬೆರೀಕು ಮತುತಿ ಹಸ್ರು ಇಿಂಧನವನುನು ಉತೆತಿರೀಜಸಬೆರೀಕು 

ಎಿಂದು ಯುಎನ್ಎಫ್ ಸ್ಸ್ಸ್ ಘೊರೀಷ್ಸ್ದೆ. ರವಿಷ್ಯಾದ ಪರಿಸರ 

ಸವಾಲುಗಳನುನು ನೆೊರೀಡಿದರೆ, ಅದು ಸರಿ ಮತುತಿ ಭಾರತವೂ ಅದನುನು 

ಬೆಿಂಬಲ್ಸಬೆರೀಕು. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಯಾ್ಭಯ 

ಮತುತಿ ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನ ಸಾಮಥಯಾ್ಭ ಮತುತಿ ಅದರ 

ಗುರಿಗಳನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ದೆದರೀವೆ. ನೆೊರೀಡಿ, ಪ್ತಿಯಿಂದು ದೆರೀಶವೂ ತನನುದೆರೀ 

ಆದ ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಅಗತಯಾಗಳನುನು ಹೆೊಿಂದಿರುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಅದು ತನನು 

ದೆರೀಶದ ಜನರ ರರವಸೆಗಳು ಮತುತಿ ಆಕಾಿಂಕೆಗಳನುನು ಪೂರೈಸಬೆರೀಕು. 

ಆದರೆ ಪರಿಸರದ ಹಿತದೃಷ್ಟುಯಿಿಂದ, ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದಾದ 

ಇಿಂಧನವನುನು ಪಯಾ್ಭಯ ಮೊಲವಾಗಿ ಉತೆತಿರೀಜಸಬೆರೀಕು. ಎಲಾಲಿ 

ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ ನವವಾಳ-ಶೋನಯಾದ ಗುರಿಯನುನು ನರೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 

ಎರಡು ವಿಷ್ಯಗಳಿವೆ, ಮದಲನೆಯದು - ನಮ್ಮ ಅಗತಯಾಗಳು 

ಮತುತಿ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನುನು ನೆೊರೀಡುವುದು ಮತುತಿ ಎರಡನೆಯದು - 

ನವವಾಳ ಶೋನಯಾದತತಿ ಚಲ್ಸುವುದು. ಆದರೆ ಈ ಎರಡೊ ಗುರಿಗಳನುನು 

ಮುಿಂದುವರಿಸಲು, ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆರ್್ಭಕ 

ಬೆಿಂಬಲ ಮತುತಿ ತಿಂತ್ಜ್ಾನದ ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ 

ದೆರೀಶಗಳು ಈ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತತಿವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೆರೀ 

ದೃಢವಾದ ಉಪಕ್ಮವನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳುವುದಿಲಲಿ. ಆದದರಿಿಂದಲೆರೀ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಧ್ವನಯಾಗುವ ಮೊಲಕ ಭಾರತ ಈ 

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗೆಲಾಂಡ್ ಸಣಣು 
ದೆ�ರಗಳಿಗೆ 1೦ ರತಕೆೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ 

ನೆರವು ನಿ�ಡಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿವೆ. 

ಭಾರತವು ಇಸೆೋ್ರ� ಮೋಲಕ ಸಣಣು 

ದೆ�ರಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್್ರಕ ನೆರವು 

ನಿ�ಡಲ್ದೆ, ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಾನ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮ್ಂಚಿತವಾಗಿ 

ಊಹಸಬಹ್ದ್.

ವಿಷ್ಯವನುನು ಪ್ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ಸಾತಿಪಿಸ್ದೆ. ರವಿಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೊ, ನಾವು 
ನಮ್ಮ ಪಾತ್ವನುನು ಪ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತೆತಿರೀವೆ. 

ಕಾಪ್ 26 ರಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ನಾ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಹಣಕಾಸ್ 
ಕ್ರಿತಂತೆ ಭಾರತ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಶಟಿಟಿದೆ. ಅದರ ಹಂದ್ನ 
ಆಲೆೋ�ಚನೆ ಏನ್? 
ಈ ಚ್ಿಂತನೆಯು ಪರಿಸರದ ಹಿತಾಸಕತಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ದೆರೀಶಗಳ 
ಮೊಲರೊತ ಹಿತಾಸಕತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಆದದರಿಿಂದಲೆರೀ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಭಾರತ ಎತಿತಿರುವ ಪ್ತಿಯಿಂದು 
ವಿಷ್ಯದಲೊಲಿ ಅದು್ಭತ ಬೆಿಂಬಲ ನರೀಡಿವೆ. ಗಾಲಿ್ಯಸೆೊಗೆರೀದಲ್ಲಿ ವಿಶವಾದ ಮುಿಂದೆ 
ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟುಕೆೊರೀನವನುನು ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಮರೀದಿ ಪ್ಸುತಿತಪಡಿಸ್ದ 
ರಿರೀತಿಯನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಹೆೊಿಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಿಂಬಲ್ಸ್ವೆ. 

ಕಾಪ್ 26 ರಲ್ಲಾ ಭಾರತ ಅತ್ಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಿಲ್ವನ್ನು 
ತೆಗೆದ್ಕೆೋಂಡಿದೆ. ನಿ�ವು ಪ್ರತೆ್�ಕವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಚಿವರ್ ಮತ್ತು 
ವಿರ್ವದ ಇತರ ದೆ�ರಗಳ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಮಾತ್ಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ರಿ. 
ಭಾರತದ ನಿಲ್ವಿನ ಬಗೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪಾ್ರಯವೆ�ನ್? 
ನೆೊರೀಡಿ, ಭಾರತದ ಕಾಯ್ಭ ಮತುತಿ ದೊರದೃಷ್ಟುಯನುನು 
ಪ್ಸುತಿತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನವಾತ ಪ್ಧಾನ ಮಿಂತಿ್ಯವರ ಪಾತ್ದ 
ಬಗೆಗೆ ವಿಶವಾದ ಎಲಾಲಿ ಪ್ತಿನಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತಾಸಾಹವಿದೆ. ಭಾರತವು ಎಲಾಲಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿರ್ರೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನು ವಾಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ಸಾತಿಪಿಸ್ದೆ 
ಎಿಂದು ಎಲಲಿರೊ ಒಪಿ್ಪಕೆೊಳುಳುತಾತಿರೆ. 

ಸಂದರ್ಶನ
ಭೋಪೆ�ಂದರ್  ಯಾದವ್
ಕೆ�ಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ ಮತ್ತು  

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಖಾತೆ ಸಚಿವ 
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ಸಾವಾವಲಿಂಬಿ ಭಾರತವು ತನನು ಬೆರೀರುಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ 
ಸಿಂಪಕ್ಭ ಸಾಧಿಸ್ ಅದನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ದೃಢ 
ಸಿಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಎಲಲಿ ವಗ್ಭಗಳ 

ಪ್ಯತನುದಿಿಂದ ಮಾತ್ ಈ ನರ್ಭಯ ಈಡೆರೀರಲು ಸಾಧಯಾ. ದೆರೀಶದ 
ಪ್ಸುತಿತ ನಾಯಕತವಾವು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಕ, ಸಾಿಂಸಕೃತಿಕ ಮತುತಿ 
ರಾಜಕರೀಯ ಸಾವಾಯತತಿತೆಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬುಡಕಟುಟು ಪ್ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡು ಹೆೊರೀಗಲು ನರಿಂತರವಾಗಿ 
ಶ್ಮಿಸುತಿತಿರುವುದರಿಿಂದ ಸಾವಾತಿಂತಾ್್ಯನಿಂತರ ದಿರೀಘ್ಭಕಾಲದಿಿಂದ 
ಬುಡಕಟುಟು ಜನರು ಎದುರಿಸುತಿತಿರುವ ನಲ್ಭಕ್ಷ್ಯವು ಕೆೊನೆಯಾಗಿದೆ. 
ಬುಡಕಟುಟು ಅಸ್್ಮತೆಗೆ ಮತತಿಷ್ುಟು ಉತೆತಿರೀಜನ ನರೀಡಲು, ಪ್ತಿ ವಷ್್ಭ 
ನವೆಿಂಬರ್ 15 ರಿಂದು ದೆರೀಶವು ಬುಡಕಟುಟು ಗೌರವ ದಿನವನುನು 
ಆಚರಿಸಲ್ದೆ. ನವೆಿಂಬರ್ 10ರಿಂದು ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ 

ಅವರ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಚ್ವ ಸಿಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಈ ನಧಾ್ಭರ ಕೈಗೆೊಳಳುಲಾಗಿದೆ. ಮದಲ ಬುಡಕಟುಟು ಹೆಮ್ಮಯ 
ದಿನದ ಸಿಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ಜಾಖ್ಭಿಂಡ್ 
ರಾಜಧಾನ ರಾಿಂಚ್ಯಲ್ಲಿ ರಗವಾನ್ ಬಿಸಾ್ಭ ಮುಿಂಡಾ ಸಾ್ಮರಕ 
ಉದಾಯಾನ ಮತುತಿ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಯರೀಧರ ವಸುತಿಸಿಂಗ್ಹಾಲಯವನುನು 
ಉದಾಘಾರ್ಸ್ದರು ಮತುತಿ ಮಧಯಾಪ್ದೆರೀಶದ ಭೆೊರೀಪಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಸಮಾರಿಂರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿವೃದಿಧಿಯು ಅರರಯಾ ಪ್ದೆರೀಶಗಳು 
ಮತುತಿ ದೊರದ ಪವ್ಭತಗಳನುನು ತಲುಪಿದೆ. ಬುಡಕಟುಟು ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 
ವಾಷ್್ಭಕ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶೆರೀಕಡಾ 75ರಷ್ುಟು ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿದೆ. 
ದೆರೀಶಾದಯಾಿಂತ ತೆರೆಯಲಾದ ಏಕಲವಯಾ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೊಲಕ 
ಬುಡಕಟುಟು ವಿದಾಯಾರ್್ಭಗಳನುನು ಸಜು್ಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ.

ತ್ವರತ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾದ 
ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಜನರ್

ಕಾಡ್, ಮರ್ಭೋಮಿ ಮತ್ತು ಪವ್ಶತಗಳಲ್ಲಾ ವಾಸಿಸ್ತ್ತುದದ ಅವರ್ ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿಯನ್ನು 
ಜಾಗೃತಗೆೋಳಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ಭಾರತದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಜ�ವನ ಮಂತ್ರವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡರ .್ ಆದರೆ 

ಅವರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬೆಳಕ್ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಅಹ್ಶವಾದ ಗೌರವದ್ಂದ ದೋರ ಉಳಿದರ .್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್್ಶಗಳಿಂದ, 
ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಶರವು ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಪ್ರದೆ�ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ ಆದ್ತೆ ನಿ�ಡಿದ್ದ, ಈಗ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು 

ತೆಗೆದ್ಕೆೋಂಡಿದೆ, ಅದ್ ಪ್ರತ್ ವಷ್್ಶ ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದ್ ಭಗವಾನ್ ಬಿಸಾ್ಶ ಮ್ಂಡಾ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯನ್ನು 
"ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಗೌರವ ದ್ನ" ಎಂದ್ ಆಚರಿಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಹೆಮೆ್ಮಯ ದ್ನ

ಪ್ರರಮ ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಗೌರವ ದ್ನದಂದ್ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಮಾಡಿದ ಪೂಣ್ಶ ಭಾಷ್ಣವನ್ನು 
ಆಲ್ಸಲ್ ಕೋ್ಆರ್ ಕೆೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.
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ವನ್ ಧನ್ ಯರೀಜನೆ ಬುಡಕಟುಟು ಜನರ ಜರೀವನವನುನು 
ಬದಲಾಯಿಸ್ದೆ, ಈಗ ಕಾಡಿನ ಸಿಂಪತುತಿ ಸಬಲ್ರೀಕರರದ 
ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಬುಡಕಟುಟು ಮಕಕಾಳ ವಿದಾಯಾರ್್ಭವೆರೀತನಕೆಕಾ ಬಜೆಟ್ 
ಹೆಚಚಿಳ ಬುಡಕಟುಟು ಮಕಕಾಳಿಗೆ ರ್ಕ್ಷರ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ ಆಟದ 
ಮೖದಾನಗಳಲ್ಲಿಯೊ ತಮ್ಮ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನುನು ಪ್ದರ್್ಭಸಲು 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊರ್ಟುದೆ. ಬೆೊರೀಡೆೊರೀ, ಬೊ್, ಕಬಿ್ಭ ಸೆರೀರಿದಿಂತೆ 
ಭಾರತದ ಪ್ತಿಯಿಂದು ಬುಡಕಟುಟು ಗುಿಂಪು ಸಶಕತಿವಾಗುತಿತಿದೆ. ಇಷೆಟುರೀ 
ಅಲಲಿ, ಅರರಯಾ, ಮರುರೊಮಿ ಮತುತಿ ಪವ್ಭತಗಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಲಲಿದ 
ಪ್ದೆರೀಶಗಳ ಸಾಮಾನಯಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪ್ಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸುತಿತಿದುದ, 

ಮಹಾನಗರದ ಏಕಸಾವಾಮಯಾವನುನು ಇಲಲಿವಾಗಿಸ್ವೆ, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 
ಬುಡಕಟುಟು ಕಾಯ್ಭಗಳಿಗೆ ಮಾನಯಾತೆ ಸ್ಗುತಿತಿದೆ. 

ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೊ, ಬುಡಕಟುಟು ಪ್ದೆರೀಶಗಳನುನು 
ಸಬಲ್ರೀಕರರಗೆೊಳಿಸುವತತಿ ಸಾಗುತಿತಿರುವ ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರವು ಈಗ 
ಬುಡಕಟುಟು ಗೌರವ ದಿನವನುನು ಆಚರಿಸಲು ಕೈಗೆೊಿಂಡ ಐತಿಹಾಸ್ಕ 
ನಧಾ್ಭರದಿಿಂದ ಬುಡಕಟುಟು ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಸೊಕತಿ 
ಮಾನಯಾತೆ ದೆೊರೆಯುತತಿದೆ, ಜತೆಗೆ  ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೆರೀಕು ಹಾಗು 
ರವಿಷ್ಯಾದ ಪಿರೀಳಿಗೆಗೆ ಸೊಫೂತಿ್ಭದಾಯಕವೂ ಆಗುತತಿದೆ. 

ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟದಲ್ಲಾ ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಜನರ 
ಕೆೋಡ್ಗೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಶ ನಿಮಿ್ಶಸಲಾದ  

ಹತ್ತು ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು

ಪರಿಶಷ್ಟಿ ಪಂಗಡ ಘಟಕ (ಎಸ್ ಟಿಸಿ): 
n 	ಬುಡಕಟುಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಕಲಾಯಾರ ನಧಿಯಲ್ಲಿ 3.5 ಪಟುಟು 

ಹೆಚಚಿಳ. 2013 ರಲ್ಲಿ 21,225 ಕೆೊರೀರ್ ರೊ.ಗಳಿದದ ಬುಡಕಟುಟು 
ಕಲಾಯಾರ ನಧಿ 2021 ರಲ್ಲಿ 78256 ಕೆೊರೀರ್ ರೊ.ಗೆ ಏರಿದೆ.

n ಬುಡಕಟುಟು ಸಬಲ್ರೀಕರರಕಾಕಾಗಿ, 
125ಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ವಿಧದ ಬಿದಿರನುನು 
ಬಳಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುವಿಂತೆ 
ಬಿದಿರನುನು ವೃಕ್ಷ ಪ್ವಗ್ಭದಿಿಂದ 
ಹೆೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. 

n ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ದೆರೀರ್ರೀಯ 
ರೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಯಾವುದೆರೀ 
ಬಿದಿರನುನು ಕತತಿರಿಸಲು ಸಕಾ್ಭರದ 
ಅನುಮರೀದನೆಯಿಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ 
ನರೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿದ್ರನ್ನು ಈಗ ವೃಕ್ಷದ 

ಪ್ರವಗ್ಶದ್ಂದ ಹೆೋರಗಿಡಲಾಗಿದೆ

ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಜಲಾಲಾ ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮದ ಮೋಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

n 	ಆರೆೊರೀಗಯಾ, ರ್ಕ್ಷರ, ಕೃಷ್, ಹರಕಾಸು ಮತುತಿ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಸೌಲರಯಾಗಳು. 
112 ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕೆಯ ಜಲೆಲಿಗಳ ಪೈಕ, 42 ಜಲೆಲಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುಡಕಟುಟು ಜನಸಿಂಖೆಯಾಯನುನು 
ಹೆೊಿಂದಿವೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಯರೀಜನೆ ಪ್ಸಾತಿವನೆ ಸ್ದಧಿಪಡಿಸಲು ಕನಷ್್ಠ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಿಂದಿದ 42 
ಜಲೆಲಿಗಳಿಗೆ 250 ಕೆೊರೀರ್ ರೊ. ಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಹರವನುನು ಹಿಂಚ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆಯವ್ಯದಲ್ಲಾ ಶೆ�. 75 ಹೆಚಚಿಳ

`4,296 
`7,525 

n ಅರರಯಾ ಕರು ಉತ್ಪನನುಗಳ ಖರಿರೀದಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 62 ಪಟುಟು 

ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿದುದ, ಎಿಂಎಸ್ ಪಿ ವಾಯಾಪಿತಿಗೆ ತರಲಾದ ಅರರಯಾ 

ಕರು ಉತ್ಪನನುಗಳ ಸಿಂಖೆಯಾಯಲ್ಲಿ 7 ಪಟುಟು ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿದೆ.

n 25 ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ 37,500 ಎಸ್.ಎಚ್.ಜ.ಗಳ ಮೊಲಕ 

2,500 ವನ್-ಧನ್ ವಿಕಾಸ ಕೆರೀಿಂದ್ಗಳ ಗುಚ್ಛ 

ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

2013-14 

2021-22

ಸಂಸಕೃತ್
ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು 

ಸಂಸಕೃತ್ಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ 

ಹಾಗ್ ಉತೆತು�ಜಸಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 

ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಸಂಶೊ�ಧನಾ 

ಸಂಸೆ್ಥಗಳನ್ನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ.

ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಆರೆೋ�ಗ್: ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲೆಲಾ� 
ಆರೆೋ�ಗ್ ರಕ್ಷಣೆ

ಬುಡಕಟುಟು ಜನರಿಗಾಗಿಯರೀ ಸಮಪಿ್ಭತವಾದ 
ಆರೆೊರೀಗಯಾ ಕೆೊರೀಶವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವಿರೀನ 
ವಿಧಾನಗಳನುನು ಹೆೊಿಂದಿರುವ ಜ್ಾನ ರಿಂಡಾರವಾಗಿ 
ದೆರೀಶಾದಯಾಿಂತ ಪರೀಟ್ಭಲ್ ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಏಮ್ಸಾ, ಪತಿಂಜಲ್ ಮುಿಂತಾದ ಸಿಂಸೆಥಾಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ 
ದೆರೀರ್ರೀಯ ಔಷ್ಧಿರೀಯ ಜ್ಾನ ಮತುತಿ ಬುಡಕಟುಟು 
ಔಷ್ಧದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೆೊಿಂದಿದೆ.

ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಹೆಮೆ್ಮಯ ದ್ನ

ಗ್ಜರಾತ್
ಛತ್ತು�ಸಗಢ
ಜಾಖ್ಶಂಡ್
ಗೆೋ�ವಾ
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆ�ರ
ಮಧ್ಪ್ರದೆ�ರ
ಕೆ�ರಳ
ಮಣಿಪುರ
ಮಿಜೆೋ�ರಾಂ
ತೆಲಂಗಾಣ.

ದೆ�ರದ ಪ್ರರಮ ವಿರ್ವದಜೆ್ಶಯ ರೆೈಲ್ ನಿಲಾದಣದ ಉದಾಘಾಟನೆ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಮಾಡಿದ ಪೂಣ್ಶ 
ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಆಲ್ಸಲ್ ಕೋ್ಆರ್ ಕೆೋ�ಡ್ ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ಕೆೋ�ಟಿ

ಕೆೋ�ಟಿ

ರಾಷ್ಟ್ರ
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ಬಿ
ಹಾರದ ಸ್ವಾನ್ ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೆೊಲಗಳಲ್ಲಿ ರತತಿದ 

ಕಟಾವಿನಲ್ಲಿ ನರತರಾಗಿದಾದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನುನು 

ಮುಿಂದುವರಿಸುತಿತಿದಾದಗೊಯಾ, ಅವರ ಲಸ್ಕೆಯ ಡೆೊರೀಸ್ 

ಕೈ ತಪು್ಪವುದಿಲಲಿ ಎಿಂಬುದನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು, ಆರೆೊರೀಗಯಾ 

ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರು ರೈತರು ಮತುತಿ ಕೃಷ್ ಕಾಮಿ್ಭಕರನುನು ತಲುಪುತಿತಿದಾದರೆ 

ಮತುತಿ ಹೆೊಲಗಳಲ್ಲಿಯರೀ ಕೆೊರೀವಿಡ್ ಲಸ್ಕೆ ಡೆೊರೀಸ್ ಗಳನುನು 

ನರೀಡುತಿತಿದಾದರೆ. ಚಿಂಪಾರಣ್, ವೈನಾ ಮುಿಂತಾದ ಪ್ದೆರೀಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಜನರಿಗೆ ಚುಚುಚಿಮದುದ ನರೀಡಲು ಮಬೈಲ್ ತಿಂಡಗಳನುನು 

ರಚ್ಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲುಗಳು, ರಸೆತಿ ಬದಿ ಮತುತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಸ್ಕೆ 

ಸೌಲರಯಾಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ಮವು ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ 

ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ನವೆಿಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲಾದ 'ಹರ್ ಘರ್ ದಸತಿಕ್' ನ 

ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆರೆೊರೀಗಯಾ ಸಚ್ವ ಮನುಸಾಖ್ 

ಸಿಂಪೂರಗೊ ಲಸಕ್ಯ 
ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿ ಸ್ವ ಸಿಂಕಲಪಾ
ಅನಾರೆೊರೀಗಯಾವನುನು ಎಿಂದಿಗೊ ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುಬಾರದು. ಇದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೊಿಂಡು,  

ಕೆೊರೀವಿಡ್ ಪ್ಕರರಗಳು ಕಡಿಮಯಾಗಿದದರೊ ಮತುತಿ 113 ಕೆೊರೀರ್ಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಲಸ್ಕೆ ಡೆೊರೀಸ್ ಗಳನುನು ನರೀಡಿದದರೊ 

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಭರವು ತನನು ಲಸ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆರೀ ಸಡಿಲ್ಕೆ ಮಾಡಿಲಲಿ. ಜನರಿಗೆ ಲಸ್ಕೆಗಳನುನು 

ತವಾರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಮೊಲಕ ದೆರೀಶಾದಯಾಿಂತ ಕೆೊರೀವಿಡ್-19 ಲಸ್ಕೆಯ ವಾಯಾಪಿತಿಯನುನು ವಿಸತಿರಿಸುವ ತನನು 

ಸನನುದಧಿತೆಯನುನು ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರ ವಯಾಕತಿಪಡಿಸ್ದೆ. "ಎಲಲಿರಿಗೊ ಉಚ್ತ ಲಸ್ಕೆ" ಅಭಿಯಾನದಡಿ ತವಾರಿತ ಗತಿಯ, 

ಪರಿರೀಕೆ ಮತುತಿ ಚ್ಕತೆಸಾಯಿಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮುಿಂದೆ ಸಾಗಿದುದ, ಇನೊನು ಒಿಂದು ಹೆಜೆ್ ಮುಿಂದೆ ಹೆೊರೀಗಲು ನಧ್ಭರಿಸ್ದೆ. 

ಎಲಲಿರಿಗೊ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ಆದಷ್ುಟು ಬೆರೀಗ ಖಾತಿ್ಪಡಿಸಲು ನಡೆಯುತಿತಿರುವ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅದು ಈಗ 

'ಹರ್ ಘರ್ ದಸತಿಕ್' ಅನುನು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆೋ�ವಿಡ್ -19 ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರ... ಈ ಚ್ತ್ವು ಬಿಹಾರದ ಸ್ವಾನ್ ಜಲೆಲಿಯದು. ಇಲ್ಲಿ 

ಹರ್ ಘರ್ ದಸತಿಕ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆರೆೊರೀಗಯಾ ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರು ಹೆೊಲಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೈತರು ಮತುತಿ ಅವರ ಕುಟುಿಂಬಗಳಿಗೆ ಲಸ್ಕೆ ಹಾಕುತಿತಿದಾದರೆ.

ಆರೆೋ�ಗ್ ಕೆೋ�ವಿಡ್ -19 ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರ
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ಮಾಿಂಡವಿಯಾ ಇತಿತಿರೀಚೆಗೆ ದಿರೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸವಾಿಂತ 

ಪಟಟುರ ಪಾಲ್ತಾನಾಗೆ ಭೆರೀರ್ ನರೀಡಿ, ಲಸ್ಕೆ ಪಡೆಯುವಿಂತೆ ಸೆತು್ಿಂಜ 

ಗಾ್ಮದ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನುನು ತರ್ಟುದುದ ಕಿಂಡು ಬಿಂತು. 

ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ರ್್ರೀ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ನವೆಿಂಬರ್ 3ರಿಂದು 

'ಹರ್ ಘರ್ ದಸತಿಕ್' ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ ಚಾಲನೆ ನರೀಡಿದುದ, ಇದು ನವೆಿಂಬರ್ 

3೦ ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖಾಯಾಿಂಶವೆಿಂದರೆ 

ಆರೆೊರೀಗಯಾ ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರು ಭಾಗಶಃ ಲಸ್ಕೆ ಪಡೆದ ಅಥವಾ ಲಸ್ಕೆಯ 

ಮದಲ ಡೆೊರೀಸ್ ಸಹ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳುದ ಜನರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೆರೀರ್ 

ನರೀಡಲ್ದಾದರೆ. 'ಸಬ್ ಕಾ ಪ್ಯಾಸ್' (ಪ್ತಿಯಬಬುರ ಪ್ಯತನು) 

ಮಿಂತ್ದೆೊಿಂದಿಗೆ, ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರವು ಲಸ್ಕೆಯ ವಾಯಾಪಿತಿಯನುನು 

ವಿಸತಿರಿಸಲು ಪ್ಯತಿನುಸುತಿತಿದೆ, ಇದರಿಿಂದ ಇಡಿರೀ ಅಹ್ಭ ಜನಸಿಂಖೆಯಾಗೆ 

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಸ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತತಿದೆ.

ಕೀವಾ್ಯಕ್್ನ್ ಗೆ ಡಬ್ಲಾಯು .ಎಚ್.ಓ. ಅನ್ಮೀದನೆ

ವಿಶವಾ ಆರೆೊರೀಗಯಾ ಸಿಂಸೆಥಾ (ಡಬೊಲಿ್ಯಎಚ್ಒ) ದೆರೀರ್ರೀಯವಾಗಿ 
ತಯಾರಿಸಲಾದ ಕೆೊರೆೊನಾ ವೈರಾರು ನಗ್ಹ ಲಸ್ಕೆ 
'ಕೆೊವಾಕಸಾನ್' ತುತು್ಭ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮರೀದನೆ ನರೀಡಿದೆ. ಕಳೆದ 
ಹಲವಾರು ತಿಿಂಗಳುಗಳಿಿಂದ, ಲಸ್ಕೆಯನುನು ತಯಾರಿಸುತಿತಿರುವ 
ಭಾರತ್ ಬಯರೀಟೆಕ್ ಕಿಂಪನ ಮತುತಿ ಡಬೊಲಿ್ಯಎಚ್ಒ ನಡುವೆ 
ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುತಿತಿದದವು. ಕಾಲಕಾಲಕೆಕಾ ಡಬೊಲಿ್ಯಎಚ್ಒ 
ಈ ಲಸ್ಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ತಯಾರಕರಿಿಂದ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಕೆೊರೀರಿ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಮಾನದಿಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮರೀಲೆ 
ಪರಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಭಾರತ್ ಬಯರೀಟೆಕ್ ತಯಾರಿಸ್ದ 
ಕೆೊವಾಕಸಾನ್ ಅನುನು 'ತುತು್ಭ ಬಳಕೆ ಪರ್ಟು'ಯಲ್ಲಿ ಡಬೊಲಿ್ಯಎಚ್ಒ 
ಸೆರೀರಿಸ್ದುದ, ಆ ಬಗೆಗೆ ರ್ವಾರೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲಸ್ಕೆಯ ತುತು್ಭ ಬಳಕೆ 
ಪರ್ಟುಗಾಗಿ ಕೆರೀಿಂದ್ ಆರೆೊರೀಗಯಾ ಸಚ್ವ ಮನ್ ಸುಖ್ ಮಾಿಂಡವಿಯಾ 
ಅವರು ಡಬೊಲಿ್ಯಎಚ್ಒಗೆ ಧನಯಾವಾದ ಅಪಿ್ಭಸ್ದುದ "ಇದು ಸಮಥ್ಭ 
ನಾಯಕತವಾದ ಸಿಂಕೆರೀತವಾಗಿದೆ, ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ 
ಅವರ ಸಿಂಕಲ್ಪ ಮತುತಿ ದೆರೀಶವಾಸ್ಗಳ ನಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಇದು 
ಸಾಧಯಾವಾಗಿದೆ, ಇದು ಆತ್ಮನರ್ಭರ ಭಾರತದ ದಿರೀಪಾವಳಿಯಿಂತೆ" 
ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದಾದರೆ. ತುತು್ಭ ಬಳಕೆ ಪರ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಮರೀಡ್-ಇನ್-
ಇಿಂಡಿಯಾ ಲಸ್ಕೆಯನುನು ಸೆರೀರಿಸ್ದದಕಾಕಾಗಿ ನಾವು ಡಬೊಲಿ್ಯಎಚ್ಒಗೆ 
ಧನಯಾವಾದ ಅಪಿ್ಭಸುತೆತಿರೀವೆ." ಎಿಂದು ತಿಳಿಸ್ದಾದರೆ.

 ಡಬೊಲಿ್ಯ.ಎಚ್.ಒ.ನಿಂದ ಅನುಮರೀದನೆ ಪಡೆಯುವುದು 
ಎಿಂದರೆ ಈ ಲಸ್ಕೆಯನುನು ಪಡೆದವರು ಈಗ 
ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಣಸಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತತಿದೆ. 

 ತುತು್ಭ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಡಬೊಲಿ್ಯ.ಎಚ್.ಒ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಎಿಂಟು ಲಸ್ಕೆಗಳನುನು ಅನುಮರೀದಿಸ್ದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ಭಾರತಿರೀಯ ಲಸ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. 

 ಈ ಲಸ್ಕೆಯ ಪ್ಯರೀಗದ ಮೊರನೆರೀ ಹಿಂತದ 
ಫಲ್ತಾಿಂಶಗಳು ಇದು ಶೆರೀಕಡಾ 81 ರವರೆಗೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಿಂದು ತೆೊರೀರಿಸುತತಿದೆ. 

 ಈಗ ಲಸ್ಕೆಯ ವಿದೆರೀರ್ ಸ್ವಾರೀಕಾರ ಮತತಿಷ್ುಟು ಹೆಚಾಚಿಗುತತಿದೆ 
ಮತುತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆರೀಡಿಕೆಗಳು ಬರುತತಿವೆ. 

 ಡಬೊಲಿ್ಯ.ಎಚ್.ಒ. ಅನುಮರೀದಿಸ್ದ ಲಸ್ಕೆಗಳನುನು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ದೆರೀಶಗಳು ಅನುಮರೀದಿಸುತತಿವೆ. 

 ನರೀವು ಕೆೊವಾಕಸಾನ್ ನ ಎರಡೊ ಡೆೊರೀಸ್ ಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡಿದದರೆ, ನರೀವು ನವೆಿಂಬರ್ 22 ರಿಿಂದ ಯುಕೆಗೆ 
ಭೆರೀರ್ ನರೀಡಬಹುದು 

 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಸ್ರೀರಮ್ ಇನಸಾಟಿಟೊಯಾಟ್ ಆಫ್ 
ಇಿಂಡಿಯಾ ತಯಾರಿಸ್ದ 'ಕೆೊರೀವಿರ್ರೀಲ್್ಡ' ಗೆ ಡಬೊಲಿ್ಯ.
ಎಚ್.ಒ. ಈಗಾಗಲೆರೀ ಅನುಮತಿ ನರೀಡಿದೆ.

 ಕೆೊವಾಕಸಾನ್ ಒಿಂದು ಇನ್ ಆಕಟುವೆರೀಟೆಡ್ 
ಲಸ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಥ್ಭ ಇದನುನು ಮೃತ ಕೆೊರೆೊನಾ  
ವೈರಸ್ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ, ಇದು ಲಸ್ಕೆಯನುನು 
ಸುರಕ್ಷಿತಗೆೊಳಿಸುತತಿದೆ. 

 ದೆರೀಶದ 24 ವಷ್್ಭದ ಹಳೆಯ ಕಿಂಪನ ಭಾರತ್ 
ಬಯರೀಟೆಕ್ ಒಟಾಟುರೆಯಾಗಿ 16 ರೆೊರೀಗಗಳ ವಿರುದಧಿ 
ಲಸ್ಕೆಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಈ ಲಸ್ಕೆಗಳನುನು 
ವಿಶವಾದ 123 ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ ರವಾನಸಲಾಗುತತಿದೆ.

ಡಬೋಲಾ್ಯಎಚ್ಒನಿಂದ ಅನ್ಮೊ�ದನೆಯ 

ನಂತರ ಪ್ರಯೊ�ಜನಗಳು

ಆರೆೋ�ಗ್ಕೆೋ�ವಿಡ್ -19 ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರ
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ಹರ್ ಘರ್ ದಸತುಕ್: ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ� ಲಸಿಕೆ 

ಜಾಖ್ಭಿಂಡ್, ಮಣಪುರ, ನಾಗಾಲಾಯಾಿಂಡ್, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ದೆರೀಶ, 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮರೀರ್ಲಯ ಮತುತಿ ಇತರ ರಾಜಯಾಗಳ 40ಕೊಕಾ 

ಹೆಚುಚಿ ಜಲೆಲಿಗಳ ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಪರಾಮಶೆ್ಭ 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಲಸ್ಕೆ ಕಾಯ್ಭಕ್ಮದ ವಾಯಾಪಿತಿಯನುನು ವಿಸತಿರಿಸುವಿಂತೆ 

ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ಸಲಹೆ ನರೀಡಿದರು, 

ಇದರಿಿಂದ ದೆರೀಶವು ಹೆೊಸ ವಿಶಾವಾಸ ಮತುತಿ ದೃಢ ನಶಚಿಯದೆೊಿಂದಿಗೆ 

ಹೆೊಸ ವಷ್್ಭವನುನು ಪ್ವೆರೀರ್ಸಬಹುದು ಎಿಂದರು. ತದನಿಂತರ, 

ಆರೆೊರೀಗಯಾ ಸಚ್ವ ಮನುಸಾಖ್ ಮಾಿಂಡವಿಯಾ ಅವರು ನವೆಿಂಬರ್ 

11ರಿಂದು ರಾಜಯಾಗಳು ಮತುತಿ ಕೆರೀಿಂದಾ್ಡಳಿತ ಪ್ದೆರೀಶಗಳ 

ಆರೆೊರೀಗಯಾ ಸಚ್ವರೆೊಿಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ ಹರ್ ಘರ್ ದಸತಿಕ್ 

ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ ಮತತಿಷ್ುಟು ಉತೆತಿರೀಜನ ನರೀಡಿದರು. ಲಸ್ಕೆಗೆ 

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದಿಂತೆ ಕೆಲವು ಜಲೆಲಿಗಳ ಸರಾಸರಿ ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ 

ಸರಾಸರಿಗಿಿಂತ ತುಿಂಬಾ ಕಡಿಮಯಾಗಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ 

ಅಿಂಶವಾಗಿದೆ. ವದಿಂತಿಗಳು ಮತುತಿ ಗೆೊಿಂದಲದ ಕಾರರದಿಿಂದ 

ಜನರ ಹಿಿಂಜರಿಕೆ, ದುಗ್ಭಮ ಪ್ದೆರೀಶಗಳು, ಪ್ತಿರೀಕೊಲ 

ಹವಾಮಾನ ಮತುತಿ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಅಿಂಶಗಳಿಿಂದ ಎದುರಾಗುವ 

ಸವಾಲುಗಳು ಇದಕೆಕಾ ಕಾರರವಾಗಿವೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳನುನು 

ಎದುರಿಸಲು ಮತುತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೊಡಿಸಲು ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ 

ಮಟಟುದ ಕಾಯ್ಭತಿಂತ್ಕೆಕಾ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ಪದೆರೀ ಪದೆರೀ ಒತುತಿ 

ನರೀಡಿದಾದರೆ. ಧಾಮಿ್ಭಕ ಮುಖಿಂಡರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವಿಂತೆ 

ಅವರು ರಾಜಯಾಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನರೀಡಿದಾದರೆ.

ಜನವರಿ 16ರಿಂದು ಆರೆೊರೀಗಯಾ ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರಿಗೆ ಮದಲ 

ಹಿಂತದಲ್ಲಿ ಲಸ್ಕೆ ಹಾಕುವುದರೆೊಿಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಾಪಿ ಲಸ್ಕೆ 

ಒಟಾಟುರೆಯಾಗಿ, 110 ದೆರೀಶಗಳು ಭಾರತದೆೊಿಂದಿಗೆ ಕೆೊರೀವಿಡ್ ಲಸ್ಕೆ 

ಪ್ಮಾರ ಪತ್ಗಳನುನು ಪರಸ್ಪರ ಮಾನಯಾ ಮಾಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೆೊಿಂಡಿವೆ. 

ರ್ಕ್ಷರ, ವಾಯಾಪಾರ ಮತುತಿ ಪ್ವಾಸೆೊರೀದಯಾಮ ಉದೆದರೀಶಗಳಿಗಾಗಿ 

ಮುಕತಿವಾಗಿ ಪ್ಯಾಣಸಲು ವಿಶವಾದ ಅತಿದೆೊಡ್ಡ ಕೆೊರೀವಿಡ್-19 ಲಸ್ಕೆ 

ಕಾಯ್ಭಕ್ಮದ ಫಲಾನುರವಿಗಳನುನು ಅನುಮರೀದಿಸಲು ಮತುತಿ 

ಗುರುತಿಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಭರ ವಿಶವಾದ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ 

ಸಿಂಪಕ್ಭದಲ್ಲಿದೆ. ಹಲವು ದೆರೀಶಗಳಿಿಂದ ಭಾರತಕೆಕಾ ಆಗಮಿಸುವ 

ಪ್ಯಾಣಕರಿಗೆ ಪ್ಯಾರ ನಬ್ಭಿಂಧವನುನು ಕೆರೀಿಂದ್ ಆರೆೊರೀಗಯಾ 

ಸಚ್ವಾಲಯ ಸಡಿಲ್ಸ್ದೆ. https://www.mohfw.gov.in/

pdf/ ಮಾಗ್ಭಸೊಚ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಲ್ಿಂಕ್ ಅನುನು ನೆೊರೀಡಬಹುದು. 

ವಿದೆರೀಶಕೆಕಾ ಪ್ಯಾಣಸಲು ಬಯಸುವವರು ಕೆೊರೀವಿನ್ ಪರೀಟ್ಭಲ್ 

ನಿಂದ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಪ್ಯಾರ ರೆೊರೀಗ ನರೆೊರೀಧಕ 

ಪ್ಮಾರಪತ್ವನುನು ಡೌನ್ ಲೆೊರೀಡ್ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳುಬಹುದು. ಲಸ್ಕೆ 

ಪ್ಮಾರಪತ್ಗಳನುನು ಪರಸ್ಪರ ಮಾನಯಾ ಮಾಡಲು ಒಪಿ್ಪಕೆೊಿಂಡಿರುವ 

110 ದೆರೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ, ಯುಎಸ್ಎ, ಯುಕೆ, ಫಾ್ನ್ಸಾ, ಜಮ್ಭನ, 

ಬೆಲ್್ಯಿಂ, ಐಲೆ್ಭಿಂಡ್, ನೆದಲಾಯಾ್ಭಿಂಡ್ಸಾ, ಸೆ್ಪರೀನ್, ಬಾಿಂಗಾಲಿದೆರೀಶ, 

ಫ್ನಾಲಿ್ಯಿಂಡ್, ಮಾಲ್, ರ್ನಾ, ಸ್ಯರಾ ಲ್ಯರೀನ್, ನೈಜರೀರಿಯಾ, 

ಸಬಿ್ಭಯಾ, ಪರೀಲೆಿಂಡ್, ಸೆೊಲಿರೀವಾಕ್ ಗರರಾಜಯಾ, ಕೆೊ್ಯರೀಷ್ಯಾ, 

ಬಲೆಗೆರೀರಿಯಾ, ಟಕ್ಭ, ಜೆಕ್ ಗರರಾಜಯಾ, ಸ್ವಾಟ್ಲಾಯಾ್ಭಿಂಡ್, ಸ್ವಾರೀಡನ್, 

ಆಸ್ಟ್ರಯಾ, ರಷಾಯಾ, ಕುವೈತ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆರೀಟ್ಸಾ, 

ಬಹೆ್ರೀನ್, ಕತಾರ್ ಇತಾಯಾದಿ ಸೆರೀರಿವೆ.

ಭಾರತದ ಕೀವಿಡ್-19 ಲಸಕ್ 
ಪ್ಮಾರಪತ್ಕ್್ಕ 110 ದೀಶಗಳಲ್ಲಾ ಮಾನ್ಯತ 

ಆರೆೋ�ಗ್ ಕೆೋ�ವಿಡ್ -19 ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರ
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100 ವಷ್್ಶಗಳ ಈ ಅತ್ದೆೋಡಡಾ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೋ�ಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 
ದೆ�ರವು ಅನೆ�ಕ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು 
ಎದ್ರಿಸಿದೆ. ಕೆೋರೆೋನಾ ವಿರ್ದಧಿದ 
ದೆ�ರದ ಹೆೋ�ರಾಟದಲ್ಲಾ ನಾವು ಹೆೋಸ 
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ಕೆೋಂಡಿದೆದ�ವೆ 
ಮತ್ತು ನಾವಿ�ನ್ಪೂಣ್ಶ ಮಾಗ್ಶಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದೆದ�ವೆ. ‘ ಎಲಲಾರಿಗೋ ಉಚಿತ 
ಲಸಿಕೆ’ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ನಾವು 
2.5 ಕೆೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡೆೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು 
ಒಂದೆ� ದ್ನದಲ್ಲಾ ನಿ�ಡಿದೆದ�ವೆ. ಇದ್ 
ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್್ಶ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು 
ಪ್ರದಶ್ಶಸ್ತತುದೆ.
- ನರೆ�ಂದ್ರ ಮೊ�ದ್, 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಿಂಚೊಣ 

ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರಿಗೆ ಲಸ್ಕೆಯನುನು ಫೆಬ್ವರಿ 2ರಿಿಂದ 

ಪಾ್ರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಂತರ, ಸಕಾ್ಭರವು ಮರೀ 1ರಿಿಂದ 

18 ವಷ್್ಭಕಕಾಿಂತ ಮರೀಲ್ಪಟಟು ಪ್ತಿಯಬಬುರಿಗೊ ಲಸ್ಕೆ ಹಾಕಲು 

ಅವಕಾಶ ನರೀಡುವ ಮೊಲಕ ತನನು ಲಸ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು 

ವಿಸತಿರಿಸಲು ನಧ್ಭರಿಸ್ತು. 

ಭಾರತವು ವಿರ್ವಕೆಕಾ 500 ಕೆೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ 

ಸಜಾ್ಗಿದೆ 

ಮುಿಂದಿನ ವಷ್್ಭದ ವೆರೀಳೆಗೆ 500 ಕೆೊರೀರ್ ಲಸ್ಕೆ ಡೆೊರೀಸ್ 

ಗಳನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸಲು ಭಾರತ ಸ್ದಧಿವಿದೆ ಎಿಂದು ಜ-20 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು ವಿಶವಾಕೆಕಾ ರರವಸೆ 

ನರೀಡಿದಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನುನು ಇತರ ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ 

ನರೀಡಲಾಗುವುದು. ವಾಸತಿವವಾಗಿ, ಕೆೊರೀವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕದ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಿಂದೆ 

ಬಿಂದ ಏಕೈಕ ದೆರೀಶ ಭಾರತ. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾಡದೆ 

ರವಿಷ್ಯಾದ ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆೊರೀಗಗಳನುನು ಎದುರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟು 

ಎಿಂದು ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಭಾವಿಸ್ದಾದರೆ. 

ಈ ಕಾರರಕಾಕಾಗಿಯರೀ, ಎಲಾಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, 

ಭಾರತವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 150 ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ ಔಷ್ಧಗಳನುನು ಹಾಗು 

ಅನೆರೀಕ ದೆರೀಶಗಳಿಗೆ ಲಸ್ಕೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸ್ದೆ. ಇಷೆಟುರೀ ಅಲಲಿ, 

ಶೃಿಂಗಸಭೆಯ ವೆರೀಳ  ೆ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ಯವರು 'ಒಿಂದು ರೊಮಿ 

ಒಿಂದು ಆರೆೊರೀಗಯಾ' ಎಿಂಬ ಚ್ಿಂತನೆಯನುನು ಮುಿಂದಿರ್ಟುದಾದರೆ. 

ಇದನುನು ಜ-20ರಲ್ಲಿ ವಿಶವಾ ನಾಯಕರು ಸಾವಾಗತಿಸ್ದರು.  

n ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಸುತಿತ ಚೆರೀತರಿಕೆ ದರವು ಶೆರೀ.98.27 ಆಗಿದೆ. 
ಭಾರತದ ಸಕ್ಯ ಕೆರೀಸ್ ಲೆೊರೀಡ್ 1,30,793 ಆಗಿದುದ, ಇದು 525 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಯಾಿಂತ ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ. 

n ಸಾಪಾತಿಹಿಕ ಪಾಸ್ರ್ವಿರ್ ದರವು 0.97 ಆಗಿದುದ, ಕಳೆದ 53 
ದಿನಗಳಿಿಂದ ಪ್ತಿಶತ ಎರಡಕಕಾಿಂತ ಕಡಿಮ ಇದೆ. 

n ಸಕ್ಯ ಪ್ಕರರಗಳು ಪ್ಸುತಿತ ದೆರೀಶದ ಒಟುಟು ಸೆೊರೀಿಂಕು ದೃಢಪಟಟು 
ಪ್ಕರರಗಳಲ್ಲಿ ಶೆರೀ.0.38 ರಷ್ಟುದೆ, ಇದು ಮಾಚ್್ಭ 2020ರ 
ನಿಂತರ ಅತಯಾಿಂತ ಕಡಿಮ ಮಟಟುದಲ್ಲಿದೆ. 

n ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 62.57 ಕೆೊರೀರ್ಗೊ ಹೆಚುಚಿ (62,57,74,159) 
ಪರಿರೀಕೆಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2021ರ ನವೆಂಬರ್ 16ರ ವರೆಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖೆ್

ಆರೆೋ�ಗ್ಕೆೋ�ವಿಡ್ -19 ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರ
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ಭಾರತವು ಸಾವಾವಲಿಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಗುತಿತಿರುವಾಗ, ಅದರ ಪ್ಯರೀಜನಗಳು 
ದಿವಾಯಾಿಂಗರಿಗೊ ತಲುಪಬೆರೀಕು. ಕಳೆದ 7 
ವಷ್್ಭಗಳಲ್ಲಿ 'ಸುಗಮಯಾ ಭಾರತ' ಅಭಿಯಾನದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯಿಂದಿಗೆ, ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರವು 
ಭೌತಿಕ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಭ ಮತುತಿ ಸಾಮಾಜಕ 
ಪರಿಸರದ ವಿಶಾಲ ಜಾಲವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸ್ದೆ, ಇದು 
ದಿವಾಯಾಿಂಗರಿಗೆ ಪ್ತಿಯಿಂದು ರಿರೀತಿಯ ದೈಹಿಕ 
ಕೆೊರತೆಯನುನು ನವಾರಿಸ್ ಮುಿಂದುವರಿಯಲು 
ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆೊರ್ಟುದೆ.

ದವಾ್ಯಿಂಗರಗೆ 
'ಸ್ಗಮ್ಯ ಭಾರತ' 
ನಮಾಗೊರ

ಈ 
ಮಾತುಗಳು ಅಕೆೊಟುರೀಬರ್ 21 ರಿಂದು ದೆಹಲ್ಯ ರಾಮ್ 

ಮನೆೊರೀಹರ್ ಲೆೊರೀಹಿಯಾ ಆಸ್ಪತೆ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆೊರೀವಿಡ್ 

ಲಸ್ಕೆಯ 1೦೦ ಕೆೊರೀರ್ಯ ಡೆೊರೀಸ್ ಪಡೆದ ನಿಂತರ 

ವಾರಾರಸ್ಯ ಅರುಣ್ ರೈ ಅವರು ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ 

ಅವರೆೊಿಂದಿಗೆ ನಡೆಸ್ದ ಸಿಂಭಾಷ್ಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. 

ಸಮಾಜದ ಮನೆೊರೀಭಾವ ರಾತೆೊ್ರೀರಾತಿ್ ಬದಲಾಗಲ್ಲಲಿ. 

ಮಾನಸ್ಕ ಗ್ಹಿಕೆಯನುನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮಾತ್ವಲಲಿದೆ 

ಎಲಲಿರಿಗೊ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನುನು ನರೀಡುವ ಸೌಲರಯಾಗಳನುನು 

ಒದಗಿಸಲು ವಿಶಾಲವಾದ ಭೌತಿಕ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಭವನುನು 

ರಚ್ಸುವುದು ಅಗತಯಾವಾಗಿತುತಿ. 2015ರ ಡಿಸೆಿಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ 

ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು "ನನನು ಮನಸ್ಸಾನಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಆಲೆೊರೀಚನೆ 

ಬಿಂದಿದೆ, ನಾವು ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ 'ಅಿಂಗವಿಕಲರು' ಎಿಂಬ ಪದದ ಬದಲಾಗಿ 

'ದಿವಾಯಾಿಂಗರು' ಎಿಂದೆರೀಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಎಿಂದು ದೆರೀಶಕೆಕಾ ಕರೆ 

ನರೀಡಿದಾಗ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಪಾ್ರಿಂರವಾಯಿತು. ಈ ಜನರು 'ದೈವಿಕ 

ಸಾಮಥಯಾ್ಭಗಳನುನು' ಹೆೊಿಂದಿದಾದರೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನಯಾ ದೆರೀಹದೆೊಿಂದಿಗೆ 

ಇದನುನು ಹೆೊಿಂದಿಲಲಿ. ನನನು ದೆರೀಶವಾಸ್ಗಳ ರೆೀ, ನಾವು 'ಅಿಂಗವಿಕಲ' ಎಿಂಬ 

ಪದವನುನು 'ದಿವಾಯಾಿಂಗ' ಎಿಂಬ ಪದದೆೊಿಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದೆರೀ? 

ನರೀವು ಈ ವಿಷ್ಯವನುನು ಮುಿಂದಕೆಕಾ ತೆಗೆದುಕೆೊಿಂಡು ಹೆೊರೀಗುತಿತಿರೀರಿ 

ಎಿಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತಿರೀನೆ." ಈ ಗುರಿಯಿಂದಿಗೆ ಅಿಂಗವಿಕಲರ ಬಗೆಗೆ 

ಸಮಾಜದ ಸಿಂಕುಚ್ತ ದೃಷ್ಟುಕೆೊರೀನವನುನು ಬದಲಾಯಿಸಲು 'ಸುಗಮಯಾ 

ಭಾರತ' ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ತು. ಈ ಪ್ಯತನುಗಳು 

ಗಾಲ್ಕುಚ್್ಭಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚುಚಿ ದೊರವನುನು ಕ್ಮಿಸುವ ಮೊಲಕ ವಿಶವಾ 

ದಾಖಲೆಯನುನು ಮಾಡಿದ ನಿಂತರ.  "ನಾನು ಅಿಂಗವಿಕಲನಾಗಿದೆದರೀನೆ, 

ಅದು ಸರಿ. ಅಿಂದರೆ ಇದರಥ್ಭ ನಾನು ಮುಿಂದೆ ಸಾಗಲು ಇತರರಿಗಿಿಂತ 

ಸವಾಲ್ಪ ಭಿನನುವಾದ ಮಾಗ್ಭವನುನು ಅನುಸರಿಸಬೆರೀಕು" ಎಿಂದು ರಾಬಟ್್ಭ 

ಎಿಂ ಹೆನೆಸಾಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳನುನು ನಜಗೆೊಳಿಸ್ದವು. ಸಕಾ್ಭರಿ 

ಕಟಟುಡಗಳು, ರಸೆತಿಗಳು, ರೈಲೆವಾಗಳು ಮತುತಿ ವಿಮಾನ ನಲಾದರಗಳು 

ಇತಾಯಾದಿಗಳನುನು ಸುಲರವಾಗಿ ತಲುಪುವಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ 

ದಿವಾಯಾಿಂಗರಿಗೆ ಉತತಿಮ ಸೌಲರಯಾಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸುಗಮಯಾ 

ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಉದೆದರೀಶವಾಗಿದೆ.

"ಈ ಹಂದೆ ಅಂಗವಿಕಲ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕೆ�ಳುವುದ್ ನಾಚಿಕೆಯ  ಸಂಗತ್ಯಾಗಿತ್ತು,  
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೊ�ದ್ ಅವರ್ ದ್ವಾ್ಂಗ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್.  

ಈಗ ನಾವು ಎಂದ್ಗೋ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದೆದ�ವೆ ಅನಿಸ್ವುದ್ಲಲಾ. ನಮಗೆ ದೆೈವಿಕ ಸಾಮರ್್ಶವಿದೆಯಂತೆ.  
ಇಂದ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾಗೆ ಹೆೋ�ದರೋ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವದ್ಂದ ಕಾಣಲಾಗ್ತತುದೆ."

ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಯೊ�ಜನೆ ಸ್ಗಮ್ ಭಾರತ
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ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ ಕಾನೊನು ಬಲ ಮತುತಿ ಪ್ವೆರೀರ್ಸುವ ಹಕುಕಾ ನರೀಡುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರ ದಿವಾಯಾಿಂಗರ ಹಕುಕಾಗಳ ಕಾಯದ 2016ನುನು 

ಜಾರಿಗೆ ತಿಂದಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಗಮತೆ ಅಿಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಒಿಂದು 

ಹಕುಕಾ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮದಲು ಇದು ಕೆರೀವಲ ಕಲಾಯಾರ ಕ್ಮವಾಗಿತುತಿ. 

ವಿಶವಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿಶೆರೀಷ್ ಗುರುತಾಗಿ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾದ 

ಗುಜರಾತಿನ ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಸದಾ್ಭರ್ ವಲಲಿರಭಾಯಿ ಪಟೆರೀಲ್ 

ಅವರ ಸಾ್ಮರಕ ಸಥಾಳವನುನು ಸಿಂಪೂರ್ಭವಾಗಿ ಸುಗಮಯಾಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದು ದಿವಾಯಾಿಂಗರಿಗೆ ಅಗತಯಾವಾದ ಸುಗಮತೆಯ ಲ್ಫ್ಟು, ಇ-ಕಾಟ್್ಭ, 

ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸೊಚನಾ ಫಲಕಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನರೀರಿನ 

ಸ್ಗಮ್ ವಾತಾವರಣ ರೋಪಿಸಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ವಸೆ್ಥಯಲ್ಲಾ ಸ್ಗಮತೆ 

ಹಕಾಕಾಗ್ತ್ತುದೆ ಸ್ಗಮತೆ
ದರಕಗಳ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೂ, ಉದ್ಮವಾಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಕಿ್ರ�ಡಾ 
ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿರಲ್, ಸಮಾಜದಲ್ಲಾ ಪಾಲೆೋಗೆಳುಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಹ್ತೆ�ಕ 
ವಂಚಿತರಾಗಿದದ ದ್ವಾ್ಂಗರ್ ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೊಂದ್ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲ್ಲಾಯೋ  
ಯಶೊ�ಗಾಥೆ ಬರೆಯ್ತ್ತುದಾದರೆ, ಸ್ಗಮ್ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ 
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.  ದ್ವಾ್ಂಗರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ 
ಈ ಯೊ�ಜನೆಯನ್ನು  2015 ಡಿಸೆಂಬರ್  3ರಂದ್ ವಿಧ್್ಕತುವಾಗಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. ಈ ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ 3 ಆಯಾಮಗಳಿವೆ...

ಕೆ�ಂದ್ರ/ರಾಜ್/ಕೆ�ಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆ�ರಗಳಲ್ಲಾ ಸಾವ್ಶಜನಿಕ 
ಕಟಟಿಡಗಳು, ಆಸಪುತೆ್ರಗಳು ದ್ವಾ್ಂಗರಿಗೆ ಪ್ರವೆ�ಶಾಹ್ಶವಾಗಿ 
ಮಾಡಲ್.

ಎಲಾಲಾ ದೆ�ಶ�ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂಣ್ಶವಾಗಿ ದ್ವಾ್ಂಗ ಸೆನು�ಹ ಮಾಡಲ್. 
ಎಲಾಲಾ ಎ1-, ಎ, ಮತ್ತು ಬಿ ವಗ್ಶದ ರೆೈಲೆ್ವ ನಿಲಾದಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ 
ಎಲಾಲಾ ರೆೈಲ್ ನಿಲಾದಣಗಳನ್ನು ಶೆ�. 50ರಷ್್ಟಿ ಸಂಪೂಣ್ಶವಾಗಿ 
ದ್ವಾ್ಂಗರಿಗೆ ಅನ್ಕೋಲವಾಗ್ವಂತೆ ಮಾಡಲ್

n ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರದ 1030 ಕಟಟುಡಗಳು ಮತುತಿ 
ರಾಜಯಾ/ಕೆರೀಿಂದಾ್ಡಳಿತ ಪ್ದೆರೀಶಗಳ 494 ಕಟಟುಡಗಳು 
ಸೆರೀರಿವೆ. ಸುಗಮತೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ 1662 ಕಟಟುಡಗಳ 
ಲೆಕಕಾಪರಿಶೆೋರೀಧನೆ ಪೂರ್ಭಗೆೊಿಂಡಿದೆ.

 ಎಲಾಲಿ 35 ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತಿ 69 

ದೆರೀರ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದರಗಳ ಪೈಕ 55ರಲ್ಲಿ ಪ್ವೆರೀಶವನುನು 

ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 1391 ರೈಲೆವಾ ನಲಾದರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ವೆರೀಶಾವಕಾಶ ಸೌಲರಯಾ 

ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ, 603 ರೈಲೆವಾ ನಲಾದರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲರ ಅಿಂತರ-ಪಾಲಿಟ್ 

ಫಾಮ್್ಭ ವಗಾ್ಭವಣೆಯಿಂದಿಗೆ ಪ್ವೆರೀಶಾವಕಾಶ ಸೌಲರಯಾವನುನು 

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್್ಭ ಅಿಂಚುಗಳನೊನು 

ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸಾವ್ಭಜನಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿನ, 62 ರಾಜಯಾ ಸಾರಿಗೆ ಸಿಂಸೆಥಾಗಳ 

ಒಡೆತನದ 1,47,368 ಬಸ್ ಗಳ ಪೈಕ, 42,000 ಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಬಸ್ 

ಗಳನುನು ಭಾಗಶಃ ಸುಗಮ ಪ್ವೆರೀಶಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತಿ 10,000 

ಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಬಸ್ ಗಳನುನು ಸಿಂಪೂರ್ಭವಾಗಿ ಸುಗಮಯಾಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸುಲರವಾಗಿ ಗಾಲ್ಕುಚ್್ಭ ಆರೆೊರೀಹರ ಮತುತಿ ಇಳಿಯುವಿಕೆಗಾಗಿ 

ಮಡಚಬಹುದಾದ ರಾಿಂಪ್ (ಇಳಿಜಾರು ಮರ್ಟುಲು)ಗಳು ಮತುತಿ 

ಅಗಲವಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಈಗ ಸಾವ್ಭಜನಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೆರೀವೆಗಳ 

ಹೆಗುಗೆರುತಾಗಿದೆ. 

 ಸಾವ್ಭಜನಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೆರೀವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿಯರೀ ಪ್ಕಟಣೆ 

ವಯಾವಸೆಥಾಗಳು ಮತುತಿ ವಿರೀಡಿಯ ಅಥವಾ ಡಿಜಟಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 

ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. 

1524 
ಕಟಟಿಡಗಳಲ್ಲಾ ರಾಂಪ್ ಗಳು (ಇಳಿಜಾರ್ ಮೆಟಿಟಿಲ್), 
ಲ್ಫ್ಟಿ ಗಳು, ವಾಹನ ನಿಲ್ಗಡೆ, ಶೌಚಾಲಯಗಳಂತಹ 
ಪ್ರವೆ�ಶಸಬಹ್ದಾದ ವೆೈಶಷ್ಟಿ್ಯಗಳ ಮೋಲಕ ಸ್ಲಭ 
ಸಂಚಾರಕೆಕಾ ಅನ್ವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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ವಯಾವಸೆಥಾಯಿಂತಹ ಎಲಾಲಿ ಸೌಲರಯಾಗಳನುನು ಹೆೊಿಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ  

ಗಾಲ್ಕುಚ್್ಭಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಡೆರಹಿತ ರದ್ತಾ ತಪಾಸಣೆಯೊ 

ಇದೆ.

ಈ ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನು ದಿರೀಘ್ಭಕಾಲದಿಿಂದ ಕಡೆಗಣಸ್ದದ ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ 

ಈ ಕಲಾಯಾರ ಉಪಕ್ಮಗಳು ನಡೆಯುತಿತಿವೆ. ಇದು ದಿವಾಯಾಿಂಗ 

ಜನರ ಬಗೆಗೆ ಸಕಾ್ಭರದ ಮನೆೊರೀಭಾವವನುನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರ 

ಸಿಂಕೆರೀತವಾಗಿದೆ. ಸುಗಮಯಾ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊಲಕ  

ದಿವಾಯಾಿಂಗ ಜನರ ಬಗೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಮನೆೊರೀಭಾವವನುನು 

ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರ ಉಪಕ್ಮ ಕೈಗೆೊಿಂಡಿದುದ, ಇದಿರೀಗ 

ಸಮಾಜದ ಸರದಿ.   

ದ್ವಾ್ಂಗ ಜನರ ಸಬಲ್�ಕರಣಕಾಕಾಗಿ 
ಹಲವಾರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಕೆರೀಿಂದ್ ಮತುತಿ ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಭರಗಳ ಒಟುಟು 
ಜಾಲತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷ್್ಠ ಶೆರೀ.50ರಷ್ಟುನಾನುದರೊ 
ದಿವಾಯಾಿಂಗ ಸೆನುರೀಹಿ ಮಾಡುವುದು.

ಮಾಹತ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಪರಿಸರ 
ವ್ವಸೆ್ಥಯನ್ನು ಸ್ಗಮಗೆೋಳಿಸ್ವುದ್

ಗ
್ರಿ

ಪ್ರಗತ್

 ರಾಜಯಾ/ಕೆರೀಿಂದಾ್ಡಳಿತ ಪ್ದೆರೀಶಗಳ 588 ಜಾಲತಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಕಾರ್ರೀನ್ ರಿರೀಡರ್, ಕಲರ್ ಕಾಿಂಟಾ್ಸ್ಟು, ಭಾಷಾಿಂತರ, ಮತುತಿ 
ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ ನಯಿಂತ್ರ ಮತಿತಿತರೆ ಸೌಲರಯಾಗಳನುನು 
ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ.

 ಈಗಾಗಲೆರೀ 100ಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರದ 
ಜಾಲತಾರಗಳನುನು ದಿವಾಯಾಿಂಗರಿಗೆ ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸುಮಾರು 1500 ಸಿಂಜ್ೆ ಭಾಷೆಯ ವಾಯಾಖಾಯಾನಕಾರರಿಗೆ 
ಭಾರತಿರೀಯ ಸಿಂಜ್ೆ ಭಾಷಾ ಸಿಂಶೆೋರೀಧನೆ ಮತುತಿ ತರಬೆರೀತಿ 
ಕೆರೀಿಂದ್ವು ವಿವಿಧ ಕೆೊರೀಸ್್ಭ ಗಳ ಮೊಲಕ ತರಬೆರೀತಿ ನರೀಡಿದೆ. 

 ರ್ವಿ ಚಾನೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುದಿದ ಸಿಂಚ್ಕೆಗಳು ಮತುತಿ ಸಾಮಾನಯಾ 
ಮನರಿಂಜನಾ ವಾಹಿನಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಯ್ಭಕ್ಮಗಳಿಗೆ 
ಉಪರ್ರೀಷ್್ಭಕೆಗಳೊ ಸೆರೀರಿದಿಂತೆ ದೊರದಶ್ಭನದಲ್ಲಿ 
ದಿವಾಯಾಿಂಗರಿಗೆ ವಸುತಿ ವಿಷ್ಯವನುನು ತಿಳಿಸಲು ಹಿಂತ ಹಿಂತವಾಗಿ 
ಉತೆತಿರೀಜಸಲಾಗುತಿತಿದೆ.

 ದಿವಾಯಾಿಂಗರ ನೆರೀಮಕಾತಿಯ ವಿಶೆರೀಷ್ 
ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಿರೀಸಲಾತಿ ಕೆೊರೀಟಾವನುನು ಶೆರೀ.3 
ರಿಿಂದ 4ಕೆಕಾ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉನನುತ ರ್ಕ್ಷರ ಸಿಂಸೆಥಾಗಳಲ್ಲಿ, 
ಈ ಕೆೊರೀಟಾ ಈಗ 3 ರ ಬದಲು ಶೆರೀ. 5 ಆಗಿದೆ. 

 6 ರಿಿಂದ 18 ವಷ್್ಭ ವಯಸ್ಸಾನ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಉಚ್ತ ರ್ಕ್ಷರ 
ನರೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದುದ, ಸಕಾ್ಭರಿ ಮತುತಿ 
ಸಕಾ್ಭರಿ ಅನುದಾನತ ಶಾಲಾ ಆವರರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಿಂಪ್ 
(ಇಳಿಜಾರು ಮರ್ಟುಲು) ಗಳು, ಕೈಹಿಡಿಗಳು ಮತುತಿ 
ಸುಗಮಯಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಮೊಲಕ ದಿವಾಯಾಿಂಗ ಮಕಕಾಳಿಗೆ 
ಅಡೆ ತಡೆ ಮುಕತಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸುಗಮತೆಯನುನು ಈಗ 1 ರಿಿಂದ 12 ನೆರೀ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮತುತಿ ಬಿ.ಎಡ್ ಪಠಯಾಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯವಾಗಿ 
ಸೆರೀರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಭಾರತಿರೀಯ ಸಿಂಜ್ೆ ಭಾಷಾ ಸಿಂಶೆೋರೀಧನೆ ಮತುತಿ 
ತರಬೆರೀತಿ ಕೆರೀಿಂದ್ದ ಸಾಥಾಪನೆಯಿಂದಿಗೆ, ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ, ನತಯಾ ಬಳಸುವ, ಶೈಕ್ಷಣಕವಾಗಿ ಬಳಸುವ 
ಪದಗಳು, ಕಾನೊನು ಮತುತಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಬಳಸುವ ಪದಗಳು, ವೈದಯಾಕರೀಯ ಪದಗಳು, ತಾಿಂತಿ್ಕ 
ಮತುತಿ ಕೃಷ್ ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದಗಳು ಸೆರೀರಿ ಒಟುಟು 
10,000 ಪದಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಜ್ೆ ಭಾಷೆಯ ನಘಿಂಟು 
ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ದಿವಾಯಾಿಂಗರನುನು ಸಾವಾವಲಿಂಬಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು 
ಕೌಶಲಯಾ ತರಬೆರೀತಿಗೆ ವಿಶೆರೀಷ್ ವಯಾವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ದಿವಾಯಾಿಂಗರಿಗೆ ಅಧಯಾಯನ ಸಾಮಗಿ್ಯನುನು 
ಲರಯಾವಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡಲು ಆನ್ ಲೈನ್  
ವೆರೀದಿಕೆಯನುನು ಗ್ಿಂಥಾಲಯದಿಂತೆ ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆನ್ ಲೈನ್ ಸೌಲರಯಾವಿಲಲಿದ ಕಡೆ ಪಠಯಾ ಸಾಮಗಿ್ಯನುನು 
ಅಿಂಚೆ ಮೊಲಕ ತಲುಪಿಸುವ ವಯಾವಸೆಥಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

 ದಿವಾಯಾಿಂಗರ ಅನುಕೊಲಕಾಕಾಗಿ ಸುಗಮಯಾ ಭಾರತ್ 

ಆಪ್ ಅನುನು 10 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದು ದಿವಾಯಾಿಂಗ ಜನರು ಮತುತಿ ವೃದಧಿರು, ಸುಗಮತೆಗೆ 

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಸಮಸೆಯಾಗಳನುನು ನೆೊರೀಿಂದಾಯಿಸಲು 

ಕೌ್ಡ್ ಸೆೊಸ್್ಭಿಂಗ್  ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಲಿಕೆರೀಶನ್ ಆಗಿದೆ.

ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಯೊ�ಜನೆ ಸ್ಗಮ್ ಭಾರತ
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ಕಬ್ಬು , ಸರಬ್ ಬಳೆಗ್ರರಗೆ ಪರಹಾರ ಒದಗ್ಸಲ್ 
ಸ್ಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ಮ ಕ್ೈರ್ಿಂಡ ಕ್ೀಿಂದ್ ಸಕಾಗೊರ 

ಸಂಪುಟದ ನಿಣ್ಶಯಗಳು

ಸಕಾ್ಭರವು 2014ರಿಿಂದ ಬುಡಕಟುಟು ಜನರ ಗೌರವವನುನು ಪುನರುಜ್ರೀವಗೆೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳುತಿತಿದೆ, 
ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ತಿ ವಷ್್ಭ ನವೆಿಂಬರ್ 15ರಿಂದು ರಗವಾನ್ ಬಿಸಾ್ಭ ಮುಿಂಡಾ ಅವರ ಜಯಿಂತಿಯನುನು ಬುಡಕಟುಟು ಗೌರವ ದಿನವಾಗಿ 
ಆಚರಿಸಲು ನಧ್ಭರಿಸ್ದೆ. ಇದರ ಜೆೊತೆಗೆ, ಕೆೊರೀವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆೊರೀಗದ ನಿಂತರ ಸಥಾಗಿತಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದದ ಎಿಂಪಿಲಾಡ್ ನಧಿಯನುನು 
ಮರುಸಾಥಾಪಿಸುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಕಬುಬು ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಮತುತಿ ಸೆರಬಿನ ರೈತರ ಜರೀವನೆೊರೀಪಾಯವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು 

ಸಕಾ್ಭರ ಹಲವಾರು ನರ್ಭಯಗಳನುನು ಕೈಗೆೊಿಂಡಿದೆ.

ನಿಣ್ಶಯ: 15ನೆ� ಹಣಕಾಸ್ ಆಯೊ�ಗದ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಸದರ ಸ್ಥಳಿ�ಯ 
ಪ್ರದೆ�ಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೊ�ಜನೆ (ಎಂಪಿ ಲಾಡ್ಸು) ಮರ್ಸಾ್ಥಪನೆ ಮತ್ತು 
26-2025ರ ಆರ್್ಶಕ ವಷ್್ಶದವರೆಗೆ ಅದರ ಮ್ಂದ್ವರಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ 
ಸಂಪುಟ ಅನ್ಮೊ�ದನೆ. 

ಪರಿಣಾಮ: ಕೆೊರೀವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಿಂಕಾ್ಮಿಕ ರೆೊರೀಗದ ವಿರುದಧಿ 
ಹೆಚುಚಿ ಬಲವಾಗಿ ಹೆೊರೀರಾಡಲು ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಕಾ್ಭರವು 2020ರ ಏಪಿ್ಲ್ 
6ರಿಂದು ಎಿಂಪಿ ಲಾಡ್ಸಾ ಅನುನು ಸಥಾಗಿತಗೆೊಳಿಸ್ತುತಿ. 

 ದೆರೀಶವು ಈಗ ಆರ್್ಭಕ ಚೆರೀತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಿಂದ, 
ಈ ಯರೀಜನೆಯು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಸಮುದಾಯ ಸವಾತುತಿಗಳ 
ಸೃಷ್ಟು, ಸಥಾಳಿರೀಯ ಅಗತಯಾಗಳನುನು ಪೂರೈಸುವುದು, ಕೌಶಲಯಾ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತಿ ದೆರೀಶಾದಯಾಿಂತ ಉದೆೊಯಾರೀಗ ಸೃಷ್ಟುಯ ದೃಷ್ಟುಯಿಿಂದ 
ಪ್ಯರೀಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಿಂದುವರಿಯಲ್ದೆ. 

 ಈ ಯರೀಜನೆಯ ಮರು ಸಾಥಾಪನೆಯು 'ಆತ್ಮನರ್ಭರ ಭಾರತ'ದ 
ಉದೆದರೀಶವನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಅತಯಾಿಂತ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ, 
ಕೆರೀಿಂದ್ ಸಚ್ವ ಸಿಂಪುಟವು ಈಗ 2021-22ರ ಆರ್್ಭಕ ವಷ್್ಭದ 
ಉಳಿದ ತಿಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎಿಂಪಿ ಲಾಡ್ಸಾ ಯರೀಜನೆಯನುನು 
ಮರುಸಾಥಾಪಿಸಲು ನಧ್ಭರಿಸ್ದೆ. 

ನಿಣ್ಶಯ: ಸ್ಗಮ ವಾ್ಪಾರವನ್ನು ಉತೆತು�ಜಸಲ್ 2021-22ರ ಸಕಕಾರೆ 
ಋತ್ವಿನಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಕಬ್್ಬ ಆಧಾರಿತ ಕಚಾಚಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಉತಾಪುದ್ಸಿದ 
ಎಥೆನಾಲ್ ಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಅನ್ಮೊ�ದನೆ. 

ಪರಿಣಾಮ: ಇದು ಎಥೆನಾಲ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಾರತೆ ಮತುತಿ 
ಲಾರದಾಯಕ ಬೆಲೆಗಳನುನು ಖಾತಿ್ಪಡಿಸುತತಿದೆ. ಸ್ ಹೆವಿ ಕಾಕಿಂಬಿಯ 
ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ತಿ ಲ್ರೀಟರ್ ಗೆ 45.69 ರೊ.ಗಳಿಿಂದ 46.66 ರೊ.ಗೆ 
ಏರಲ್ದೆ. 

 ಬಿ ಹೆವಿ ಕಾಕಿಂಬಿಯ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲೆ ಪ್ತಿ ಲ್ರೀಟರ್ ಗೆ 57.61 
ರೊ.ಗಳಿಿಂದ 59.08 ರೊ.ಗೆ ಏರಲ್ದೆ. 

 ಕಬುಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಾಕ ತಗಿಗೆಸಲಾಗುವುದು. 

 ಸುಧಾರಿತ ಜೈವಿಕ ಇಿಂಧನ ಸಿಂಸಕಾರಣಾಗಾರಗಳ ಸಾಥಾಪನೆ 
ಮತುತಿ ಕಚಾಚಿ ತೈಲ ಆಮದಿನ ಮರೀಲ್ನ ಅವಲಿಂಬನೆಯನುನು 
ತಗಿಗೆಸಲಾವುದು. 

 ಜಎಸ್ಟು ಮತುತಿ ಸಾರಿಗೆ ಶುಲಕಾಗಳು ಈಗ ಅನವಾಯವಾಗುತತಿವೆ. 

 ತೈಲ ಪಿ.ಎಸ್.ಯು.ಗಳು 2ಜ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲೆಯನುನು 
ನಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯವನುನು ಪಡೆಯುತತಿವೆ. 

ನಿಣ್ಶಯ: ಸೆಣಬಿನ ರೆೈತರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿ್ಶಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಕಟೆಟಿ 
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳುಲ್ ಸೆಣಬಿನ ಪಾ್ಕೆ�ಜಂಗ್ 
ಸಾಮಗಿ್ರಗೆ ಹೆೋಸ ಮಿ�ಸಲಾತ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನ್ಮೊ�ದನೆ. 

ಪರಿಣಾಮ: ಶೆರೀ.100 ರಷ್ುಟು ಆಹಾರ ಧಾನಯಾಗಳು ಮತುತಿ ಶೆರೀ.20 
ರಷ್ುಟು ಸಕಕಾರೆಯನುನು ಸೆರಬಿನ ಚ್ರೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಪಾಯಾಕ್ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸೆರಬಿನ ಗಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 3.7 
ಲಕ್ಷ ಕಾಮಿ್ಭಕರಿಗೆ ಇದರಿಿಂದ ನರಾಳವೆನಸುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಇದು 
ಪರಿಸರವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತುತಿ 40 ಲಕ್ಷ ರೈತ ಕುಟುಿಂಬಗಳ 
ಜರೀವನೆೊರೀಪಾಯವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ. 

ನಿಣ್ಶಯ: ರೆೈತರ ಸಮಸೆ್ಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ವ ನಿರಂತರ 
ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಾ, ಈಗ 2014-15 ರಿಂದ 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ 
ಹತ್ತುಯ ಕನಿಷ್್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕಾಯಾ್ಶಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 
ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟಿವನ್ನು ಸರಿದೋಗಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

ಪರಿಣಾಮ: ಭಾರತಿರೀಯ ಹತಿತಿ ಆಯರೀಗಕೆಕಾ 17,408 ಕೆೊರೀರ್ ರೊ.ಗೊ 
ಹೆಚುಚಿ ಹರವನುನು ನರೀಡಲಾಗುವುದು. 58 ಲಕ್ಷ ಹತಿತಿ ಬೆಳೆವ ರೈತರು 
ಮತುತಿ ಹತಿತಿ ಸಿಂಸಕಾರಣೆ ಮತುತಿ ವಾಯಾಪಾರಕೆಕಾ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ 4-5  
ಕೆೊರೀರ್ ಜನರಿಗೆ ಇದರಿಿಂದ ಪ್ಯರೀಜನವಾಗಲ್ದೆ. ಇದು ಹತಿತಿ 
ಬೆಲೆಗಳನುನು ಸ್ಥಾರಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ.  

ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಪೂಣ್ಶ ಸ್ದ್ದಗೆೋ�ಷ್್ಠ 
ಆಲ್ಸಲ್ ಕೋ್ಆರ್ ಕೆೋ�ಡ್ ಅನ್ನು 
ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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ಪದ್ಮ ಪ್ಶಸ್ಗಳು ಭಾರತದ 
ಅತ್್ಯತ್ಮವಾದದದೆನ್ನು ಪ್ದಶಗೊಸ್ತ್ವ

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ತಿಯಬಬು ನಾಗರಿಕನೊ ಪ್ಮುಖ ಪಾತ್ ವಹಿಸುತಾತಿನೆ. ಪ್ಧಾನಮತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರ 
ಈ ಚ್ಿಂತನೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಅನೆರೀಕ ಅನಾಮಧೆರೀಯ ವಯಾಕತಿಗಳು 2020 ಮತುತಿ 2021ರ ಪದ್ಮ ಪ್ಶಸ್ತಿಗಳನುನು ಸ್ವಾರೀಕರಿಸಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಯಿತು. ಅವರುಗಳಾರೊ ಯಾವುದೆರೀ ರ್ವಿ, ಪತಿ್ಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಯ್ಭಕ್ಮದ ಕುತೊಹಲದ ಭಾಗವಲಲಿ.  

ಆದರೆ ಈ ಅಪರಿಚ್ತ ಮುಖಗಳು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ಭಾವಶಾಲ್ ಪರ್ಟು ಸೆರೀರಿವೆ.  
ಈಗ ಪದ್ಮ ಪ್ಶಸ್ತಿಗಳು ಜನ ಪ್ಶಸ್ತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವತ್ಭನೆಗೆೊಿಂಡಿವೆ. ನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ದೆರೀಶದ ಸಾಮಾನಯಾ ನಾಗರಿಕರು 
ತಮ್ಮ ವಿರ್ಷ್ಟು ಕಾಯ್ಭದ ಮೊಲಕ ದೆರೀಶದ ಅತುಯಾನನುತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವುದೆರೀ ನಾಗರಿಕನು 

ಪದ್ಮ ಪ್ಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರನಾನುದರೊ ನಾಮನದೆರೀ್ಭಶನ ಮಾಡಬಹುದು. 

77 ವಷ್್ಶದ ತ್ಳಸಿಗೌಡ ಅವರ್ 30 ಸಾವಿರಕೋಕಾ ಹೆಚ್ಚಿ 
ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡ್ವ ಮೋಲಕ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸ್ವ 
ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸ್ತ್ತುದಾದರೆ. ಕನಾ್ಶಟಕದ ಜನರ್ ಅವರನ್ನು 
'ಅರಣ್ದ ವಿರ್ವಕೆೋ�ರ' ಎಂದ್ ಗ್ರ್ತ್ಸಿದಾದರೆ.

ಪದ್ಮ ಪ್ರರಸಿತುಗಳು ದೆ�ರದ ನೆೈಜ ನಾಯಕರ್
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ಮಂಗಳೊರಿನ 68 ವಷ್್ಶದ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟಗಾರ ಹರೆ�ಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ 
ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರ� ಪ್ರರಸಿತು ನಿ�ಡಲಾಯಿತ್. ಶಕ್ಷಣ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲ್ಲಾ ಅವರ 
ಕೆೋಡ್ಗೆ ಬೆರಗ್ ಗೆೋಳಿಸ್ತತುದೆ. ಕಿತತುಳ  ೆಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ದ್ನಕೆಕಾ 
150 ರೋ. ಸಂಪಾದ್ಸ್ವ ಇವರ್, ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಪಾ್ರರಮಿಕ 
ಶಾಲೆ ಕಟಿಟಿಸಿದಾದರೆ.

ರಾಜಸಾ್ಥನದ ನಾಗೌರ್ ಜಲೆಲಾಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಹಮ್ಮತ್ ರಾಮ್ ಭಂಭ್ 
ಕಳೆದ 25 ವಷ್್ಶಗಳಿಂದ ವೃಕ್ಷ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರ್ರಮಿಸ್ತ್ತುದಾದರೆ. ರಾಜಸಾ್ಥನದ 
ಅರಣ್ ಕೆೋರತೆಯ ಜಲೆಲಾಗಳಾದ ನಗೌರ್, ಜೆೋ�ಧ್ ಪುರ, ಜೆೈಸಲೆಮೇರ್, 
ಬಾಮ್ಶರ್, ಸಿಕರ್, ಅಜಮೇರ್ ನಲ್ಲಾ ಅವರ್ ಇಲ್ಲಾಯವರೆಗೆ ಐದೋವರೆ ಲಕ್ಷಕೋಕಾ 
ಹೆಚ್ಚಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟಿಟಿದಾದರೆ.

ಭೋರಿ ಬಾಯಿ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ್ತುದದ ಭೆೋ�ಪಾಲ್ 
ನ ಭಾರತ್ ಭವನವನ್ನು ಈಗ ಅವರ ವಣ್ಶಚಿತ್ರಗಳಿಂದ 
ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೆೋ�ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾ್ನಾ್ವಸ್ ಗಳ ಮೆ�ಲೆ ಭಿಲ್ 
ಬ್ಡಕಟಿಟಿನ ಕೆತತುನೆಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಅವರ್ ಜ�ವಂತಗೆೋಳಿಸಿದಾದರೆ. 
ಮಧ್ಪ್ರದೆ�ರ ಮೋ್ಸಿಯಂನಿಂದ ಅಮೆರಿಕದವರೆಗೆ ಅವರ 
ವಣ್ಶಚಿತ್ರಗಳು ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿವೆ.

ಕಲೆಯ ಪ್ರಚಾರಕಾಕಾಗಿ ನಾನ್ ರ್ರದೆಧಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೆತು�ನೆ. 
ಇಂದ್ ನನನು ಒಂದ್ ವಣ್ಶಚಿತ್ರವು ನನನುನ್ನು ಕಾಮಿ್ಶಕನಿಂದ 
ಕಲಾವಿದಳನಾನುಗಿ ಮಾಡಿತ್. ನನಗೆ ಇಷ್್ಟಿ ದೆೋಡಡಾ ಗೌರವ 

ಸಿಕಿಕಾರ್ವುದಕೆಕಾ ನನಗೆ ತ್ಂಬಾ ಸಂತೆೋ�ಷ್ವಾಗಿದೆ.

ಪದ್ಮ ಪ್ರರಸಿತುಗಳು ದೆ�ರದ ನೆೈಜ ನಾಯಕರ್

ದಳವಾಯಿ ಛಲಪತ್ ರಾವ್ ಅನಂತಪುರ ಜಲೆಲಾಯ ತೆೋಗಲ್ ಗೆೋಂಬೆ 

ಕಲಾವಿದರ್. ತಲೆಮಾರ್ಗಳಿಂದ ಬಂದ ನೆರಳು ಬೆೋಂಬೆಯಾಟ 

ಕಲೆಯನ್ನು ಅಂದಗೆೋಳಿಸ್ವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸ್ವ ಮೋಲಕ ಅನೆ�ಕ 

ಪ್ರರಸಿತುಗಳನ್ನು ಅವರ್ ಪಡೆದ್ದಾದರೆ.
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ಬಿ�ಜ ಮಾತೆ ಅರವಾ ಸಿ�ಡ್ ಮದರ್ ಎಂದ್ ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿರ್ವ 
ರಾಹಬಾಯಿ ಸೆೋ�ಮಾ ಪ�ಪೆರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಹ್ಮದ್ 
ನಗರ ಮೋಲದವರ್. ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷ್ 
ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ರ್ವ ಅವರ್, 50 ಎಕರೆ ಭೋಮಿಯಲ್ಲಾ 17ಕೋಕಾ 
ಹೆಚ್ಚಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯ್ತ್ತುದಾದರೆ. ರಾಹ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗಾಗಿ 
ನಾರಿ ರಕಿತು ಸಮಾ್ಮನ್ ಗೋ ಭಾಜನರಾಗಿದಾದರೆ. ವಿಜ್ಾನಿಗಳು ಸಹ ಅವರ 
ಸಾಮರ್್ಶವನ್ನು ಶಾಲಾಘಿಸಿದಾದರೆ.

ಕನಾ್ಶಟಕದ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೆೋ�ಗತ್ ಅವರ್ ಪದ್ಮ ಪ್ರರಸಿತು ಪಡೆದ ದೆ�ರದ 
ಮೊದಲ ತೃತ್�ಯ ಲ್ಂಗಿಯಾಗಿದಾದರೆ. ಅವರ ಜ�ವನವು ಅನೆ�ಕ ಕಠಿಣ 
ಹಂತಗಳನ್ನು ಹಾದ್ಹೆೋ�ಗಿದೆ. ಜೆೋ�ಗಪಪು ಸಮ್ದಾಯದ ಜಾನಪದ 
ನೃತ್ವಾದ ಮಂಜಮ್ಮ, ಈಗ ಅವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಗ್ರ್ತ್ಸಲಪುಟಿಟಿದೆ, 
ಅದನ್ನು ಅವರ್ ಜನಪಿ್ರಯಗೆೋಳಿಸಿದಾದರೆ.

ಅಯೊ�ಧೆ್ಯ ನಿವಾಸಿ 83 ವಷ್್ಶದ ಸೆೈಕಲ್ ಮೆಕಾ್ನಿಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 
ರರಿ�ಫ್ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರ� ಪ್ರರಸಿತು ನಿ�ಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ 
ಕಲಾ್ಣಕಾಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರರಸಿತು ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ರರಿ�ಫ್ ಚಾಚಾ 
ಎಂದ್ ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿರ್ವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರರಿ�ಫ್ ಇಲ್ಲಾಯವರೆಗೆ 
25ಸಾವಿರಕೋಕಾ ಹೆಚ್ಚಿ ವಾರಸ್ದಾರರಿಲಲಾದ ಮೃತ ದೆ�ಹಗಳ ಅಂತ್ 
ಸಂಸಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾದರೆ.

ದೆ�ರದ ಪ್ರತ್ಷ್್ಠತ ಗೌರವ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಮೊ�ದ್ 
ಸಕಾ್ಶರದಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಸೆ�ವೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಂದ್ ನಾನ್ ಈಗ 
ಅರಿತ್ಕೆೋಳುಳುತ್ತುದೆದ�ನೆ. 28 ವಷ್್ಶಗಳ ಸೆ�ವೆಗೆ ಪ್ರತ್ಫಲ ಸಿಕಿಕಾದೆ. ನನನು 
ದೆ�ಹದಲ್ಲಾ ರಕಿತು ಇರ್ವವರೆಗೋ, ನಾನ್ ವಾರಸ್ದಾರರಿಲಲಾದ ಮೃತ 
ದೆ�ಹಗಳ ಅಂತ್ಕಿ್ರಯ ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತೆತು�ನೆ.

ಜನರ್ ಸಜಾ್ದ್ ಅಲ್ ಜ಼ಹ�ರ್ ಅವರನ್ನು 1971ರ ಯ್ದಧಿದ ನಾಯಕ 
ಎಂದ್ ಕರೆಯ್ತಾತುರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಪಾಕಿಸಾತುನ ಸೆ�ನೆಯಲ್ಲಾದದ ಜ಼ಹ�ರ್, 
ಪೂವ್ಶ ಪಾಕಿಸಾತುನದಲ್ಲಾ (ಈಗ ಬಾಂಗಾಲಾದೆ�ರ) ಸೆ�ನಾ ದೌಜ್ಶನ್ ಮತ್ತು 
ನರಮೆ�ಧದ ಪುರಾವೆಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಭಾರತಕೆಕಾ ಬಂದ್ದದರ್. ಬಾಂಗಾಲಾದೆ�ರದ 
ರಚನೆಯಲ್ಲಾ ಅವರ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದದರ್. ವಷ್್ಶಗಳ ನಂತರ, 
ಅವರ್ ಪ್ರರಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾದರೆ.

ಪದ್ಮ ಪ್ರರಸಿತುಗಳು ದೆ�ರದ ನೆೈಜ ನಾಯಕರ್
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ಪದ್ಮ ಪ್ರರಸಿತುಗಳಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾದ ರಾಜಸಾ್ಥನದ ರತನುಗಳಲ್ಲಾ 
ಉಷಾ ಚೌಮಾರ್ ಸಹ ಒಬ್ಬರ್. ರಾಷ್ಟ್ರಪತ್ಗಳಿಂದ ಗೌರವ 
ಪಡೆದ ಉಷಾ ಚೌಮಾರ್ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಾ ಕೆೈಯಿಂದ ಮಲ ಸ್ವಚಛಾ 
ಮಾಡ್ವವರಾಗಿದದರ್. 7ನೆ� ವಯಸಿಸುನಿಂದಲೋ ಕೆೈಯಿಂದ ಮಲ 
ಸ್ವಚಛಾ ಮಾಡ್ತ್ತುದದ ಉಷಾ, ಮಲ ಹೆೋರ್ವ ಅನಿಷ್ಟಿ ಪದಧಿತ್ಯ ವಿರ್ದಧಿ 
ಹೆೋ�ರಾಡಿ ಹೆೋಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೋಪಿಸಿದರ್.

ಛ್ಲ್ತುಮ್ ಛೆೋ�ಂಜೆೋ�ರ್ ಅವರನ್ನು ಲಡಾಖ್ ನ 'ದರರರ ಮಾಂಝ' 
ಎಂದೋ ಕರೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ. ಲಡಾಖ್ ನ ಜಂಸಾಕಾರ್ ಕಣಿವೆಯ ಸೆೋಟಿ�ಂಗೆಡಾ 
ಗಾ್ರಮದ ನಿವಾಸಿ ಛ್ಲ್ತುಮ್ ಛೆೋ�ಂಜೆೋ�ರ್ ಅವರ್ ದಾಚಾ್ಶದ್ಂದ 
ಶಂಕ್ಲಕೆಕಾ ಸ್ಮಾರ್ 40 ಕಿ.ಮಿ�. ರಸೆತುಯನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ 
ನಿಮಿ್ಶಸಿದಾದರೆ. ಇದಕಾಕಾಗಿ, ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಭೋಮಿ ಮತ್ತು ಆಸಿತುಯನ್ನು  
ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದಾದರೆ. 

ಪದ್ಮ ಪ್ರರಸಿತು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಬಹ್ರಃ ನನನು ಕಠಿಣ 
ಪರಿರ್ರಮ ಯರಸಿ್ವಯಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಭಾವಿಸಿದೆದ�ನೆ.  
ನಾನ್ ರಸೆತುಯನ್ನು ನಿಮಿ್ಶಸ್ವಾಗ, ಇದ್ ಸಾಧ್ ಎಂದ್ 
ನಾನ್ ಎಂದ್ಗೋ ಭಾವಿಸಿರಲ್ಲಲಾ ಎಂದ್ ಹೆ�ಳಿದಾದರೆ.

ಸ್ಮಾರ್ ಮೋರ್ ದರಕಗಳ ಕಾಲ, ಮನೆಗೆಲಸದಾಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು 
ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ್ತುದದ ಸ್ಭಾಷ್ಣಿ, ಯಾವುದೆ� 
ಬಡ ರೆೋ�ಗಿಯೋ ಚಿಕಿತೆಸು ಸಿಗದೆ ಸಾಯಬಾರದ್ ಎಂದ್ ಬಂಗಾಳದ  
ದಕ್ಷಿಣ -24 ಪರಗನಾ ಜಲೆಲಾಯ ಠಾಕೋರ್ ಪುಕ್ರ್ ಪ್ರದೆ�ರದಲ್ಲಾ 
'ಮಾನವಿ�ಯತೆಯ ಆಸಪುತೆ್ರ' ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿದರ್.  
ಇಲ್ಲಾ ಎಲಾಲಾ ಚಿಕಿತೆಸುಯನೋನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿ�ಡಲಾಗ್ತತುದೆ.

ಪದ್ಮ ಪ್ರರಸಿತುಗಳು ದೆ�ರದ ನೆೈಜ ನಾಯಕರ್
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ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಿಂತರ್ಯಕಾ್ಕಗ್  
ಕಾ್ಿಂತಿಯ ಕ್ಡಿ ಹಚ್್ದ ವಿೀರರ್

ಭಾರತದ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಹೆೊರೀರಾಟವು ಬೆರಳೆಣಕೆಯಷ್ುಟು ನಾಯಕರಿಿಂದ ಮಾತ್ ಮುನನುಡೆದದದಲಲಿ ಎಿಂಬ ಅಥ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿರ್ಷ್ಟುವಾಗಿದೆ. 

ಲ್ಿಂಗ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಧಮ್ಭ ಮತುತಿ ಪ್ದೆರೀಶಗಳನುನು ಮಿರೀರಿ ಜನರು ಈ ನೆಲದಿಿಂದ ವಿದೆರೀರ್ ದಬಾಬುಳಿಕೆದಾರರನುನು ಓಡಿಸಲು 

ಒಗೊಗೆಡಿದದರಿಿಂದ ಇದು ಜನಾಿಂದೆೊರೀಲನವಾಗಿತುತಿ. ಧೈಯ್ಭ, ನಸಾವಾಥ್ಭ ಮತುತಿ ದೃಢನಶಚಿಯದ ಈ ಗಾಥೆಗಳು ನಮಗೆ ಸೊಫೂತಿ್ಭ 

ನರೀಡುತತಿಲೆರೀ ಇವೆ ಮತುತಿ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯದ ಏಳು ದಶಕಗಳ ನಿಂತರವೂ ನಮ್ಮನುನು ಹೆಮ್ಮಪಡುವಿಂತೆ ಮಾಡುತತಿವೆ. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ 

ಸಿಂಕೆೊರೀಲೆಗಳಿಿಂದ ದೆರೀಶವನುನು ಮುಕತಿಗೆೊಳಿಸುವ ಏಕೈಕ ಜವಾಲಿಂತ ಬಯಕೆ ಅವರಲ್ಲಿತುತಿ. ಅವರ ತಾಯಾಗ ಮತುತಿ ಅವರು 

ಅನುರವಿಸ್ದ ನೆೊರೀವು ಮತುತಿ ಕಷ್ಟುಗಳ ಪ್ಮಾರವನುನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರೀಳಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ. ಭಾರತವು 1947ರ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯಕಾಕಾಗಿ 

ಅವರಿಗೆ ಋಣಯಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ಋಣಯಾಗಿಯರೀ ಇರುತತಿದೆ.

ಅಸಿಂಖಾಯಾತ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಸೆರೀನಾನಗಳು ತಮ್ಮ 

ಪರಮ ತಾಯಾಗದ ಮೊಲಕ ಸೃಷ್ಟುಸ್ದ ಕಾ್ಿಂತಿಯ 

ಕಡಿಯು ಜನಸಾಮಾನಯಾರನುನು ಈ ಉದೆದರೀಶಕಾಕಾಗಿ 

ಸಜು್ಗೆೊಳಿಸ್ದುದ ಮಾತ್ವೆರೀ ಅಲಲಿ, ಬಿ್ರ್ಷ್ ಸಾಮಾ್ಜಯಾದ 

ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಅಲುಗಾಡಿಸ್ತು. ಭಾರತಿರೀಯ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ 

ಹೆೊರೀರಾಟವು ನಮ್ಮ ದೆರೀಶವನುನು ಮುಕತಿವಾಗಿ ನೆೊರೀಡಲು ಎಲಲಿವನೊನು 

ತಾಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅನೆರೀಕ ಹೆೊರೀರಾಟಗಾರರ ಶೌಯ್ಭದಿಿಂದ ತುಿಂಬಿದೆ. 

ಮಹಿಳಾ ಕಾ್ಿಂತಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ವನುನು ತಿಳಿಸದಿದದರೆ ಭಾರತದ 

ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಹೆೊರೀರಾಟದ ಗಾಥೆ ಅಪೂರ್ಭವಾಗಿ ಉಳಿಯುತತಿದೆ. 

ಯಾವುದೆರೀ ರಿರೀತಿಯಿಿಂದಲೊ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲ್ರೀನ 

ಪುರುಷ್ರೆೊಿಂದಿಗೆ ಎರಡನೆರೀ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಿಂತಹ ನೈಜ 

ಶೌಯ್ಭದ ಅಮರ ಕಥೆಯನುನು ಪುನರುಜ್ರೀವಗೆೊಳಿಸಲು ಮತುತಿ 

ಹೆೊಸ ಪಿರೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೆರೀಶರಕತಿಯ ಮನೆೊರೀಭಾವವನುನು ಬೆಳೆಸಲು 

ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ಮೊಲ ಮೌಲಯಾಗಳನುನು ಹಾಗು ನಮ್ಮ ರ್್ರೀಮಿಂತ 

ಸಿಂಸಕೃತಿಯನುನು ಪ್ತಿಬಿಿಂಬಿಸುವ ನವ ಭಾರತದೆೊಿಂದಿಗೆ 

ಅವರನುನು ಸಿಂಪಕ್ಭಸಲು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೊರೀತಸಾವವನುನು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ದೆರೀಶ ಸಾವಾವಲಿಂಬನೆಯತತಿ ನರಿಂತರವಾಗಿ 

ಹೆಜೆ್ಯಿಡುತಿತಿದೆ. ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಸಿಂಗಾ್ಮದ 75ನೆರೀ ವಾಷ್್ಭಕೆೊರೀತಸಾವ 

ಆರಿಂರವಾಗಿದುದ 'ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೊರೀತಸಾವ' 

ಸಾವಾವಲಿಂಬನೆಯ ನರ್ಟುನಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಪ್ಮುಖ ಹೆಜೆ್ಯಾಗಿದೆ, 

ಇದನುನು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಭರ 2023ರ ಆಗಸ್ಟು 15ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲು 

ನಧ್ಭರಿಸ್ದೆ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೆೊರೀತಸಾವದ ಈ ಸರಣಯಲ್ಲಿ, 

ದೆರೀಶಕೆಕಾ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ಮುಖ ಪಾತ್ ವಹಿಸ್ದದಲಲಿದೆ, 

ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಪೂವ್ಭ ಮತುತಿ ನಿಂತರವೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸವ್ಭತೆೊರೀಮುಖ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಗಮನಾಹ್ಭ ಕೆೊಡುಗೆ ನರೀಡಿದ ಕೆಲವು ನಾಯಕರನುನು 

ನಾವು ಪರಿಚಯಿಸುತಿತಿದೆದರೀವೆ.
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ಡಾ. ರಾಜೆ�ಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್: 

ವಿದಾ್ವಂಸ ಮತ್ತು ನಮ್ರ ವ್ಕಿತು

ಸಿ. ರಾಜಗೆೋ�ಪಾಲಾಚಾರಿ: 
ಪ್ರತ್ಭಾನಿ್ವತ ವಕಿ�ಲ, ಆಡಳಿತಗಾರ 

ಮತ್ತು ಮ್ತಸುದ್ದ

ಒಬಬು ವಿದಾಯಾರ್್ಭಯ ಉತತಿರ ಪತಿ್ಕೆಯನುನು ನೆೊರೀಡಿದಾಗ, 
ಪರಿರೀಕ್ಷಕರು ಒಮ್ಮ ಹೆರೀಳಿದುದ: 'ಪರಿರೀಕ್ಷಕನಗಿಿಂತ ಪರಿರೀಕೆ ಬರೆದವನೆರೀ 

ಉತತಿಮನಾಗಿದಾದನೆ.' ಆ ವಿದಾಯಾರ್್ಭ ಬೆರೀರಾರೊ ಅಲಲಿ, ಭಾರತದ 
ಮದಲ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ. ರಾಜೆರೀಿಂದ್ ಪ್ಸಾದ್. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೊ 
ಶೆ್ರೀಷ್್ಠ ವಿದಾಯಾರ್್ಭಯಾಗಿದದರು. ಬಿಹಾರದ ಯಾವುದೆರೀ ವಿದಾಯಾರ್್ಭಯು 
ಮನೆಯಲಾಲಿಗಲ್ರೀ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲಾಲಿಗಲ್ರೀ  ರಾಜೆರೀಿಂದ್ ಬಾಬು 
ಅವರಿಂತೆ ಓದಬೆರೀಕು ಎಿಂಬ ಮಾತು ಕೆರೀಳದೆರೀ ಇರಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ. ಅವರ 
ಕಾಲದ ಜನರು ಅವರ ತಿರೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸ್ಮರರಶಕತಿಗೆ ಅವಾಕಾಕಾಗಿದದರು ಮತುತಿ 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜರೀವನದ ಪ್ತಿಯಿಂದು ಘಟನೆಯನೊನು ನರಾಯಾಸವಾಗಿ 
ನೆನಪಿಸ್ಕೆೊಿಂಡು ಹೆರೀಳುತಿತಿದದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ 1,900 ಪುಟಗಳ ಜರೀವನ ಚರಿತೆ್ಯನುನು ಯಾವುದೆರೀ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ 
ರ್ಪ್ಪಣಗಳನುನು ಬರೆದುಕೆೊಳಳುದೆ ಬರೆದಿದಾದರೆ ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಲಾಗುತತಿದೆ. 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜರೀವನ ಇತಿಹಾಸದ ಅಧಾಯಾಯಗಳನುನು ಜರೀವನ ಚರಿತೆ್ಯಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದು ದಿನದ ಹಿಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳಿಂತೆ ಸಹಜವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಸ್ದಾದರೆ. 
ರಾಜೆರೀಿಂದ್ ಪ್ಸಾದ್ ರವರು 1884 ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 3, ರಿಂದು ಛಾಪರಾ ಜಲೆಲಿಯ 
ಜರಾದೈ ಎಿಂಬ ಸರ್ಣ ಹಳಿಳುಯಲ್ಲಿ ಜನಸ್ದರು ಮತುತಿ ವಕರೀಲರಾದರು. 
ಆದಾಗೊಯಾ, ಗೆೊರೀಪಾಲ ಕೃಷ್್ಣ ಗೆೊರೀಖಲೆ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ರಾಜೆರೀಿಂದ್ 
ಪ್ಸಾದ್ ಅವರ ಮರೀಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ಭಾವ ಬಿರೀರಿದವು ಮತುತಿ ಅವರು 
ಭಾರತದ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಹೆೊರೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿಕೆೊಿಂಡರು. ಮಹಾತಾ್ಮ 
ಗಾಿಂಧಿಯವರು 'ಉಪಿ್ಪನ ಸತಾಯಾಗ್ಹ'ವನುನು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, ರಾಜೆರೀಿಂದ್ 
ಪ್ಸಾದ್ ಕೊಡ ಅನೆರೀಕ ಸತಾಯಾಗ್ಹಿಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ ಸೆರೀರಿದರು, ನಿಂತರ ಅವರು 
'ಭಾರತ ಬಿಟುಟು ತೆೊಲಗಿ ಚಳವಳಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ದದರು. 
1947ರಲ್ಲಿ ದೆರೀಶ ಸವಾತಿಂತ್ವಾದಾಗ, ಭಾರತಕೆಕಾ ಸಿಂವಿಧಾನವನುನು 
ರಚ್ಸುವ ಉದೆದರೀಶಕಾಕಾಗಿ ಸಿಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನುನು 
ರೊಪಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತಿ ರಾಜೆರೀಿಂದ್ ಪ್ಸಾದ್ ಅವರನುನು ಅಧಯಾಕ್ಷರನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಿಂವಿಧಾನವನುನು ಅಿಂಗಿರೀಕರಿಸ್ದಾಗ, ಅವರು 
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾದರು. 1950ರ ಜನವರಿ 26ರಿಿಂದ 1962ರ 
ಮರೀ 14ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸೆರೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ದರು. 
ಎರಡು ಅವಧಿ ಸೆರೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ದ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಇವರಾಗಿದಾದರೆ. 
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದಾದಗ, ರಾಜೆರೀಿಂದ್ ಪ್ಸಾದ್ ಅವರು 1951 ಮರೀ 11ರಿಂದು 
ಸೆೊರೀಮನಾಥ ದೆರೀವಾಲಯದ ಕಾಯ್ಭಕ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ದದರು. 
ಈ ಹಿಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಕ್ಮರಕೆಕಾ ಒಳಗಾಗಿದದ ಸೆೊರೀಮನಾಥ 
ದೆರೀವಾಲಯವನುನು ಪುನನ್ಭಮಾ್ಭರದ ನಿಂತರ ಉದಾಘಾರ್ಸಲಾಯಿತು. 
1962ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅತುಯಾನನುತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ಶಸ್ತಿಯಾದ 'ಭಾರತ ರತನು' 
ನರೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಾವಾಮಿ ವಿವೆರೀಕಾನಿಂದರು ಒಮ್ಮ ಒಿಂದು ಹಾಸೆಟುಲ್ ಗೆ ಭೆರೀರ್ 
ನರೀಡಿದದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಬಬು ವಿದಾಯಾರ್್ಭಯನುನು ಕೆರೀಳಿದರು, 

"ರಗವಾನ್ ವಿಷ್ು್ಣವಿನ ಮೖಬರ್ಣವನುನು ಆಕಾಶ-ನರೀಲ್ಯಿಿಂದ ಏಕೆ 
ಚ್ತಿ್ಸಲಾಗಿದೆ". ಆ ವಿದಾಯಾರ್್ಭಯು ಉತತಿರ ಹಿರೀಗಿತುತಿ: "ವಿಷ್ು್ಣವಿನ 
ಪಾತ್ವು ಆಕಾಶ ಮತುತಿ ಸಾಗರದಿಂತೆಯರೀ ಅನಿಂತ ಎಿಂಬುದನುನು 
ಅದು ಪ್ತಿನಧಿಸುತತಿದೆ." ವಿದಾಯಾರ್್ಭಯ ಉತತಿರದಿಿಂದ ಸಾವಾಮಿ 
ವಿವೆರೀಕಾನಿಂದರು ತುಿಂಬಾ ಪ್ಭಾವಿತರಾದರು. ಆ ವಿದಾಯಾರ್್ಭ ಬೆರೀರೆ 
ಯಾರೊ ಅಲಲಿ, ಸ್.ರಾಜಗೆೊರೀಪಾಲಾಚಾರಿ ಅಥವಾ ರಾಜಾಜ ಎಿಂದು 
ಜಗತಿತಿಗೆ ಪರಿಚ್ತರಾಗಿದದ ಚಕ್ವತಿ್ಭ ರಾಜಗೆೊರೀಪಾಲಾಚಾರಿ ಅವರು. 
ರಾಜಗೆೊರೀಪಾಲಾಚಾರಿಯವರು 1878ರ ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 10ರಿಂದು ಆಗಿನ 
ಮದಾ್ಸ್ ಪಾ್ಿಂತಯಾದ (ಈಗಿನ ತಮಿಳುನಾಡು) ಸೆರೀಲಿಂ ಜಲೆಲಿಯ 
ಥೆೊರೀರಪಲ್ಲಿ ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ದರು. ಅವರು ವಕರೀಲರು, ನುರಿತ 
ಆಡಳಿತಗಾರ, ಪ್ಸ್ದಧಿ ರಾಜತಾಿಂತಿ್ಕ ಮತುತಿ ಮುತಸಾದಿದ. ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ 
ಹೆೊರೀರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಿಂಧಿ ಹಾಗು ಅವರ ಸತಯಾ 
ಮತುತಿ ಅಹಿಿಂಸೆಯ ತತವಾಗಳಿಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ಭಾವಿತರಾಗಿದದರು. 
1930ರಲ್ಲಿ ಗಾಿಂಧಿರೀಜ ದಾಿಂಡಿ ಯಾತೆ್ ಕೈಗೆೊಿಂಡಾಗ ಉಪಿ್ಪನ 
ಕಾನೊನನೊನು ಮುರಿದರು. ಜಾತಿ ವಯಾವಸೆಥಾಯ ವಿರುದಧಿವಾಗಿದದ 
ಅವರು ಜರೀವನದುದದಕೊಕಾ ಅದರ ವಿರುದಧಿ ಹೆೊರೀರಾಡಿದರು. 
ರಾಜಗೆೊರೀಪಾಲಾಚಾರಿಯವರು ಮದಲ ಭಾರತಿರೀಯ ಮೊಲದ 
ಗವನ್ಭರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದದರು, ಏಕೆಿಂದರೆ ಈ ಹುದೆದಯನುನು 
ಹಿಿಂದೆ ನಭಾಯಿಸ್ದವರೆಲಲಿರೊ ಬಿ್ರ್ಷ್ ಪ್ಜೆಗಳಾಗಿದದರು. ದಕ್ಷಿರ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಿಂದಿಯ ಪ್ಚಾರಕಾಕಾಗಿ ಅವರು ಗಮನಾಹ್ಭ ಕೆೊಡುಗೆ 
ನರೀಡಿದರು. 1950ರಲ್ಲಿ ರಾಜಗೆೊರೀಪಾಲಾಚಾರಿ ಅವರು ಸಾವಾತಿಂತಾ್್ಯ 
ನಿಂತರದ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ನೆರೀತೃತವಾದ ಸಕಾ್ಭರದಲ್ಲಿ 
ಗೃಹ ಸಚ್ವರಾಗಿದದರು. ನಿಂತರ ಅವರು 1952ರಲ್ಲಿ ಮದಾ್ಸ್ 
ಮುಖಯಾಮಿಂತಿ್ಯಾಗಿ ಪ್ಮಾರ ವಚನ ಸ್ವಾರೀಕರಿಸ್ದರು. ಆದರೆ, 
ನೆಹರೊ ಅವರೆೊಿಂದಿಗಿನ ಸೈದಾಧಿಿಂತಿಕ ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ಯದಿಿಂದಾಗಿ 
ಅವರು ನಿಂತರ ಕಾಿಂಗೆ್ಸ್ ನಿಂದ ಬೆರೀಪ್ಭಟುಟು ತಮ್ಮದೆರೀ ಆದ ಹೆೊಸ 
ಪಕ್ಷವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕೆಕಾ 'ಕಾಿಂಗೆ್ಸ್ ವಿರೆೊರೀಧಿ 
ಸವಾತಿಂತ್ ಪಕ್ಷ' ಎಿಂದು ಹೆಸರಿರ್ಟುದದರು. ರಾಜಗೆೊರೀಪಾಲಾಚಾರಿ ಅವರು 
ಸಮಾಜಕೆಕಾ ನರೀಡಿದ ಕೆೊಡುಗೆಗಾಗಿ 1954ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತುಯಾನನುತ 
ನಾಗರಿಕ ಪ್ಶಸ್ತಿ 'ಭಾರತ ರತನು' ಪ್ಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು. ಸೆರೆವಾಸದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಧಾಯಾನ' ಎಿಂಬ ಪುಸತಿಕವನುನು ಬರೆದರು 
ಮತುತಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 'ರಾಮಾಯರ' ರಚ್ಸ್ದದರು. ಅವರು 25ನೆರೀ 
ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 1972ರಿಂದು ನಧನಹೆೊಿಂದಿದರು.

ಜನನ: 3ನೆ� ಡಿಸೆಂಬರ್ 1884, ನಿಧನ: 28 ನೆ� ಫೆಬ್ರವರಿ 1963 ಜನನ: 10 ನೆ� ಡಿಸೆಂಬರ್ 1878, ನಿಧನ: 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1972
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ಸ್ಬ್ರಮಣ್ಂ ಭಾರತ್: ಮಹಳಾ 
ಸಬಲ್�ಕರಣದ ಪ್ರವತ್ಶಕ ಮತ್ತು  
ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಏಕತೆಯ ಸಂಕೆ�ತ

ದತಾತುತೆ್ರ�ಯ ಬಾಲಕೃಷ್ಣು ಕಾಲೆ�ಲಕಾರ್: 
ಕಟಾಟಿ ದೆ�ರಭಕತು ಮತ್ತು  

ಹಂದ್ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರತ್ಪಾದಕ

ಒಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ರ್ಕ್ಷಕರು, "ನರೀವು ಕಾಲಮರೀಘ್  ಎಿಂದು 
ನಾವು ಕೆರೀಳಿದೆದರೀವೆ,  ಒಿಂದು ಕವಿತೆಯನುನು ಪಠಿಸು" ಎಿಂದು 

ಒಬಬು ವಿದಾಯಾರ್್ಭಯನುನು ಕೆರೀಳಿದರು. ಆ ವಿದಾಯಾರ್್ಭ ತಕ್ಷರ ಉತತಿರಿಸ್ದ,  
"ಸರ್, ಕಾಲಮರೀಘ್  ತನನುಷ್ಟುಕೆಕಾ ತಾನೆರೀ ಮಳ  ೆ ಸುರಿಸುತಾತಿನೆಯರೀ 
ಹೆೊರತು ಆದೆರೀಶದ ಮರೀರೆಗೆ ಅಲಲಿ." ರ್ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಿಂತಹ ಉತತಿರವನುನು 
ನರೀಡಿದ ಈ ವಿದಾಯಾರ್್ಭ ಬೆರೀರಾರೊ ಅಲಲಿ ಸುಬ್ಮರಯಾಿಂ ಭಾರತಿ, ಅವರ 
ಒಿಂದು ಕವಿತೆಯ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನುನು ಅಿಂದರೆ
ಏಲಾಲಿರರೊಮ್  ಅಮರ್ ನಲಯಿ ಆಇಡುಮನಾನ್
ಮುರಇಅಈ ಇಿಂಡಿಯಾ ಉಲಾಗಿರಿಕೆೊಕಾ ಅಲ್ಕುಕಾಸಮ್ 
ಅನುನು ಪ್ಧಾನಮಿಂತಿ್ ನರೆರೀಿಂದ್ ಮರೀದಿ ಅವರು 2018ರ ಆಗಸ್ಟು 15 
ರಿಂದು ಕೆಿಂಪು ಕೆೊರೀಟೆಯ ಮರೀಲ್ಿಂದ ಪಠಿಸ್ದರು. ಅಥ್ಭ, ಎಲಾಲಿ ರಿರೀತಿಯ 
ಬಿಂಧನವನುನು ತೆೊಡೆದುಹಾಕಲು ಇಡಿರೀ ಜಗತಿತಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾಗ್ಭ 
ತೆೊರೀರುತಿತಿದೆ ಎಿಂದು. 1882ರ ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 11ರಿಂದು ಜನಸ್ದ ಭಾರತಿ 
ಅವರು ಬರಹಗಳಿಿಂದ ಪ್ಭಾವಿತರಾದ ದಕ್ಷಿರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಂಖೆಯಾಯ 
ಜನರು ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಹೆೊರೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿದದರು. ಅವರು ಮಹಿಳಾ 
ಸಬಲ್ರೀಕರರದ ಪ್ವತ್ಭಕರಷೆಟುರೀ ಅಲಲಿ,  ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಏಕರೀಕರರದ 
ಸಿಂಕೆರೀತವೂ ಆಗಿದದರು. 'ಮಹಾಕವಿ ಭಾರತಿಯಾರ್' ಎಿಂದು ಖಾಯಾತರಾದ 
ತಮಿಳು ಕವಿ, ಅವರ ದೆರೀಶರಕತಿ ಗಿರೀತೆಗಳು ಭಾರತಿರೀಯ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ 
ಹೆೊರೀರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನಯಾರಿಗೆ ಸೊಫೂತಿ್ಭ ನರೀಡಿದವು. 
ಕೆರೀವಲ 11ನೆರೀ ವಯಸ್ಸಾನಲ್ಲಿ ಎಟಾಟುಯಪುರಿಂ ಆಸಾಥಾನದ ರಾಜರಿಿಂದ ಅವರು 
'ಭಾರತಿ' ಬಿರುದಿಗೆ ಪಾತ್ರಾದದುದ ಅಪರೊಪದ ಸಾಧನೆ. ಅನಿಂತರ 
ಅವರನುನು ಸುಬ್ಮರಯಾಿಂ ಭಾರತಿ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತಿತಿತುತಿ. ಮಹಾಕವಿ 
ಭಾರತಿಯಾರ್ ಅವರ ಕಾವಯಾದಲ್ಲಿನ ಅಭಿವಯಾಕತಿ, ಸರಳ ಪದಗಳು, ಸಥಾಳಿರೀಯ 
ಪದಗಳು ಮತುತಿ ಹಾಡುಗಳ ಹೆೊಸ ಶೈಲ್ ಮತುತಿ ಮಧುರತೆಯು ತಮಿಳು 
ಸಾಹಿತಯಾವನುನು ಸಿಂಪೂರ್ಭವಾಗಿ ವಿಭಿನನು ಹಿಂತಕೆಕಾ ಕರೆದೆೊಯಿದತು. ಅವರು 
ಹೆೊರೀರಾಟಗಾರ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಮತುತಿ ಪತ್ಕತ್ಭರೊ ಆಗಿದದರು, 
ಅವರು ಭಾರತಿರೀಯ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಹೆೊರೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದರು 
ಮತುತಿ ಬಡವರು ಹಾಗು ಶೆೋರೀಷ್ತರ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜ ವಹಿಸುತಿತಿದದರು. 
ಅವರು ಸಾವಾಮಿ ವಿವೆರೀಕಾನಿಂದರ ರ್ಷೆಯಾ ಸೆೊರೀದರಿ ನವೆರೀದಿತಾ ಅವರನುನು 
ತಮ್ಮ ಮಾಗ್ಭದಶ್ಭಕರೆಿಂದು ಪರಿಗಣಸ್ದದರು, ಅವರ ಭೆರೀರ್ ಅನಿಂತರ 
ಅವರು ಇನೊನು ಬಲವಾದ ಮಹಿಳಾ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಮತುತಿ ಸಬಲ್ರೀಕರರದ 
ಪ್ತಿಪಾದಕರಾಗಿ ಬದಲಾದರು. ತಮಿಳು, ಇಿಂಗಿಲಿಷ್, ಫೆ್ಿಂಚ್, ಸಿಂಸಕೃತ, 
ಹಿಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಸೆರೀರಿದಿಂತೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳ ಮರೀಲೆ ಉತತಿಮ 
ಹಿಡಿತ ಹೆೊಿಂದಿದದ ಭಾರತಿ, ಚಕ್ವತಿ್ಭನಯ ಸಿಂಪಾದಕರಾಗಿದದರು. ಈ 
ಪತಿ್ಕೆಯ ಗುರಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲ್ರೀಕರರ ಎಿಂದು ಘೊರೀಷ್ಸ್ದದರು. 
ಸುಬ್ಮರಯಾಿಂ ಭಾರತಿ ಅವರು 11 ನೆರೀ ಸೆಪೆಟುಿಂಬರ್ 1921 ರಿಂದು ನಧನ 
ಹೆೊಿಂದಿದರು.

ಹಿಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತಿ ಉತೆತಿರೀಜನಕೆಕಾ ಮಹತವಾದ 
ಕೆೊಡುಗೆ ನರೀಡಿದ ದತಾತಿತೆ್ರೀಯ ಬಾಲಕೃಷ್್ಣ ಕಾಲೆರೀಲಕಾರ್ 

ಕಟಾಟು ದೆರೀಶರಕತಿ ಅವರು ಭಾರತದಾದಯಾಿಂತ ಸಿಂಚರಿಸ್ 
ಗುಜರಾತಿ, ಮರಾಠಿ ಮತುತಿ ಹಿಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ವಾಸ 
ಕಥನಗಳನುನು ಬರೆದಿದದರು. ಅವರ ಪ್ವಾಸ ಕಥನಗಳು ಎಷ್ುಟು 
ನಖರವಾಗಿವೆಯಿಂದರೆ ಓದುಗರು ಸಥಾಳಕೆಕಾ ಹೆೊರೀಗಿ ನೆೊರೀಡಿದಿಂತೆ 
ಮತುತಿ ಸಿಂಪಕ್ಭ ಹೆೊಿಂದಿದಿಂತೆ ಭಾವಿಸುತಾತಿರೆ. ಮಹಾತಾ್ಮ 
ಗಾಿಂಧಿಯವರ ನಕಟವತಿ್ಭಯಾಗಿದದ ದತಾತಿತೆ್ರೀಯ ಬಾಲಕೃಷ್್ಣ 
ಕಾಲೆರೀಲಕಾರ್ ಅವರನುನು ಕಾಕಾ ಕಾಲೆರೀಲಕಾರ್ ಎಿಂದು ಜನಪಿ್ಯವಾಗಿ 
ಕರೆಯಲಾಗುತತಿದೆ. ಕಾಕಾ ಕಾಲೆಲಕಾರ್ ರಲ್ಲಿ ಒಬಬು ಬರಹಗಾರ, 
ರ್ಕ್ಷರ ತಜ್ಞ, ಪತ್ಕತ್ಭ, ವಿದಾವಾಿಂಸ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ 
ಮತುತಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರನನುನು ಕಾರಬಹುದು. 1885ರ ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 
1ರಿಂದು ಜನಸ್ದ ಕಾಕಾ ಕಾಲೆರೀಲಕಾರ್ ದೆರೀಶವನುನು ದಾಸಯಾದಿಿಂದ 
ಮುಕತಿಗೆೊಳಿಸುವ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಹೆೊರೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ದದರು. 
ರ್ಕ್ಷರ ತಜ್ಞರಾಗಿ, ಅವರು ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ 
ವಿದಾಯಾಪಿರೀಠವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸ್ದರು ಮತುತಿ ಅದರ ಉಪಕುಲಪತಿಯೊ 
ಆಗಿದದರು. ಕಾಕಾ ಕಾಲೆರೀಲಕಾರ್ ಆರಿಂರದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಬರೆಯುತಿತಿದದರು ಮತುತಿ ನಿಂತರ ಸಿಂಪೂರ್ಭವಾಗಿ ಹಿಿಂದಿಗೆ 
ಬದಲಾದರು. ಅವರು ಹಿಿಂದಿಯ ಉನನುತಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ುಟು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದರು ಮತುತಿ ಮೖರ್ಲ್ ಶರಣ್ ಗುಪತಿ, ಹಜಾರಿ ಪ್ಸಾದ್ 
ದಿವಾವೆರೀದಿ ಮತುತಿ ಸೆರೀಟ್ ಗೆೊರೀವಿಿಂದದಾಸ್ ಅವರಿಂತಹ ಪ್ಸ್ದಧಿ 
ವಯಾಕತಿಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ ಸೆರೀರಿ ಹಿಿಂದಿಯನುನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ಮುಖ ಪಾತ್ ವಹಿಸ್ದರು. ಅವರ ಪ್ಯತನುದ 
ಫಲವೆರೀನೆಿಂದರೆ, ದೆರೀವನಾಗರಿ ಲ್ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗುವ 
ಹಿಿಂದಿಯನುನು 1949ರ ಸೆಪೆಟುಿಂಬರ್ 14ರಿಂದು ಭಾರತ ಗರರಾಜಯಾದ 
ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಅಿಂಗಿರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. 1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 
ಕಾಕಾ ಕಾಲೆರೀಲಕಾರ್ ಅವರ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮದಲ ಹಿಿಂದುಳಿದ 
ವಗ್ಭಗಳ ಆಯರೀಗವನುನು ರಚ್ಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗೊಯಾ, ಇದು 
ಅನೆರೀಕ ಏರಿಳಿತಗಳನುನು ಕಿಂಡಿತು. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ನಿಂತರ 
2017ರಲ್ಲಿ, 123ನೆರೀ ಸಿಂವಿಧಾನ ತಿದುದಪಡಿ ಮಸೊದೆಯನುನು ನರೆರೀಿಂದ್ 
ಮರೀದಿ ಅವರ ಸಕಾ್ಭರವು ಸಿಂಸತಿತಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಡಿಸ್ತು. ಆಗಸ್ಟು 2018 
ರಲ್ಲಿ, ಮಸೊದೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಪಿ್ಪಗೆಯನುನು ಪಡೆಯಿತು ಮತುತಿ 
ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಭಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಆಯರೀಗಕೆಕಾ 
ಸಾಿಂವಿಧಾನಕ ಸಾಥಾನಮಾನ ಸ್ಕಕಾತು. ಕಾಲೆರೀಲಕಾರ್  ಅವರಿಗೆ 
1965ರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ಶಸ್ತಿ ನರೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು 
1981ರ ಆಗಸ್ಟು 21 ರಿಂದು ನಧನ ಹೆೊಿಂದಿದರು.

ಜನನ: 11 ನೆ� ಡಿಸೆಂಬರ್ 1882, ನಿಧನ: 11 ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 1921 ಜನನ: 1ನೆ� ಡಿಸೆಂಬರ್ 1885, ನಿಧನ: 21 ಆಗಸ್ಟಿ 1981
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ರಾಜನಾರಾಯಣ್ ಮಿಶಾ್ರ: 
24ನೆ� ವಯಸಿಸುನಲ್ಲಾ ಗಲ್ಲಾ ಶಕ್ೆಗೆ 

ಕೆೋರಳೊೆಡಿಡಾದ ನಿಭಿ�್ಶತ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ

ಥೆೋ�ಗನ್ ನೆಗ್ ಮೆಯಿಯಾ ಸಂಗಾ್ಮ: 
ಗಾರೆೋ ಹಲ್ಸು ನ ಯೊ�ಧ

ಕಾ್ಿಂತಿಯ ಕಹಳ  ೆಊದಿದ ರಾಜನಾರಾಯರ ಮಿಶಾ್ 
ಬಿ್ರ್ಷ್ರ ಬದುಕನುನು ದುಸತಿರವಾಗಿಸ್ದದರು. ಒಬಬು 

ಕಾ್ಿಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಬಿ್ರ್ಷ್ ದಾಸಯಾವನುನು ಸಹಿಸುವುದಿಲಲಿ 
ಎಿಂದು ಪ್ತಿಜ್ೆ ಮಾಡಿದದರು ಮತುತಿ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯಕಾಕಾಗಿ 
ಬಲ್ದಾನಗೈದರು. ಅವರ ಕಾ್ಿಂತಿಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳಿಿಂದ 
ಆಕೆೊ್ರೀಶಗೆೊಿಂಡ ಬಿ್ರ್ಷ್ ಸಕಾ್ಭರವು 1944 ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 
9ರಿಂದು ಬೆಳಗೆಗೆ 4ಗಿಂಟೆಗೆ ಅವರನುನು ಗಲ್ಲಿಗೆರೀರಿಸ್ತು. ರಾಜ್ 
ನಾರಾಯಣ್ ಮಿಶಾ್ ಅವರನುನು ಗಲ್ಲಿಗೆರೀರಿಸ್ದುದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಬಿ್ರ್ಷ್ ಸಕಾ್ಭರವು ಮಾಡಿದ ಕೆೊನೆಯ ಮರರದಿಂಡನೆ 
ಎಿಂದು ನಿಂಬಲಾಗಿದೆ. ರಾಜನಾರಾಯರ ಮಿಶಾ್ ಅವರನುನು 
ಗಲ್ಲಿಗೆರೀರಿಸುತಿತಿದಾದಗ, ಅವರ ಕೆೊನೆಯ ಬಯಕೆಯ ಬಗೆಗೆ 
ಕೆರೀಳಲಾಯಿತು ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಎರಡು ಇಚೆ್ಛಗಳನುನು ವಯಾಕತಿಪಡಿಸ್ದದರು, ಒಿಂದು, ಅವರು ಸವಾತಃ 
ತನನು ಕುತಿತಿಗೆಗೆ ಕುಣಕೆಯನುನು ತಾವೆರೀ ನೆರೀತು ಹಾಕಕೆೊಳುಳುವುದು 
ಮತುತಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ದೆರೀಹವನುನು ತನನು ಕಾ್ಿಂತಿಕಾರಿ 
ಕಾಮ್ರೀಡ್ ಗಳಿಗೆ ಹಸಾತಿಿಂತರಿಸಬೆರೀಕು ಎಿಂಬುದಾಗಿತುತಿ. 
ರಾಜನಾರಾಯರ ಮಿಶಾ್ ರವರು 26 ಆಗಸ್ಟು 1920 ರಿಂದು 
ಲಖಿಿಂಪುರ್ ಖೆರೀರಿಯ ತಹರ್ರೀಲ್ ಮಿತೌಲ್ ಪ್ದೆರೀಶದ ಭಿಖಿಂಪುರ್ 
ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ದರು. ಐದು ಸಹೆೊರೀದರರಲ್ಲಿ ಕರಿಯವರಾಗಿದದ 
ಅವರು ತಮ್ಮ 22ನೆರೀ ವಯಸ್ಸಾನಲ್ಲಿ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳನುನು ಸಿಂಗ್ಹಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ಬಿ್ರ್ಷ್ರನುನು ಓಡಿಸಲು ಪ್ಯತಿನುಸ್ದರು. 1942ರಲ್ಲಿ 
ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳನುನು ಲೊರ್ ಮಾಡುವ ಪ್ಯತನುದಲ್ಲಿ ಲಖಿಿಂಪುರ್ ಖೆರೀರಿ 
ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗೆ ಗುಿಂಡು ಹಾರಿ ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಹತೆಯಾಗಿರೀಡಾದರು, 
ನಿಂತರ ಅವರು ಗಾ್ಮವನುನು ತೆೊರೆದರು. ಈ ಘಟನೆಯ 
ನಿಂತರ, ಬಿ್ರ್ಷ್ರು ಅವರ ಕುಟುಿಂಬಕೆಕಾ ಸಾಕಷ್ುಟು ಕರುಕುಳ 
ನರೀಡಿದರು. ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರನುನು 1943ರ ಅಕೆೊಟುರೀಬರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಮಿರೀರತ್ ನ ಗಾಿಂಧಿ ಆಶ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಂಧಿಸಲಾಯಿತು. 1944ರ 
ಜೊನ್ 27ರಿಂದು ಅವರಿಗೆ ಮರರದಿಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. 
ಆದರೆ ಅವರು ಎದೆಗುಿಂದಲ್ಲಲಿ. 1944ರ ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 9ರಿಂದು 
ತಮ್ಮ 24ನೆರೀ ವಯಸ್ಸಾನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆರೀರಿಸ್ದಾಗ, ಭಾರತಮಾತೆಯ 
ಈ ಮಹಾನ್ ಪುತ್ನ ತುರ್ಗಳಲ್ಲಿ 'ಇಿಂಕವಾಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್' 
ಎಿಂಬ ಘೊರೀಷ್ಣೆ ಮಳಗುತಿತಿತುತಿ.

1872ರಲ್ಲಿ ಬಿ್ರ್ಷ್ರು ಗಾರೆೊರೀ ಬೆಟಟುಗಳನುನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು 
ಬಯಸ್ದಾಗ, ಥೆೊರೀಗನ್ ನೆಗ್ ಮಯಿಯಾ ಸಿಂಗಾ್ಮ ಧೈಯ್ಭದಿಿಂದ 

ಎದುರಿಸ್ ಅವರನುನು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಿಡಿದಿಟಟುರು. ಭಾರತದ 
ಮಹಾನ್ ಕಾ್ಿಂತಿಕಾರಿ ಯರೀಧರಾಗಿದದ ಅವರು ಯುದಧಿ ರೊಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿ, ಭಾರತಿರೀಯ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಹೆೊರೀರಾಟಗಾರರಿಗೆ 
ಸೊಫೂತಿ್ಭಯಾಗಿದದರು. ಅವರು ರ್ಲಾಲಿಿಂಗ್ ನ ವಿಲ್ಯಿಂ ನಗರ್ ಬಳಿಯ 
ಸಮಿಂಡ ಗಾ್ಮದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳಿಳುಯು 
ದಟಟುವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಮತುತಿ ಪವ್ಭತಗಳಿಿಂದ ಸುತುತಿವರೆದಿತುತಿ. 1857ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಮದಲ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಸಿಂಗಾ್ಮದ ನಿಂತರ, ಬಿ್ರ್ಷ್ರು ಇಡಿರೀ 
ದೆರೀಶವನುನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೆೊಳಳುಲು ಪಿತೊರಿ ನಡೆಸುತಿತಿದದರು ಮತುತಿ 
ವೆರೀಗವಾಗಿ ಸಾಗುತಿತಿದದರು ಮತುತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮರೀರ್ಲಯ ಮತುತಿ ಗಾರೆೊ 
ಹಿಲ್ಸಾ ಕೊಡ ಸೆರೀರಿತುತಿ. ಆದರೆ ಅದು ದೆರೀಶರಕತಿ ಸಿಂಗಾ್ಮಗೆ ಸರಿ ಕಾರಲ್ಲಲಿ. 
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿರೀಗೆ ಘೊರೀಷ್ಸ್ದರು: "ಬಿ್ರ್ಷ್ರು ನಮ್ಮ 
ಪ್ದೆರೀಶವನುನು ಆಳಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಜನರು ಅವರ 
ಗುಲಾಮರಾಗಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ." ರ್ರೀಘ್ದಲೆಲಿರೀ ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ದರು ಮತುತಿ ಯುವಕರ ಸೈನಯಾವನುನು 
ಕರ್ಟುದರು. ಮಾತೃ ರೊಮಿಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತಾಯಾಗಕೆಕಾ ಸ್ದಧಿರಾಗುವಿಂತೆ 
ಅವರು ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆ ನರೀಡಿದರು. ಬಿ್ರ್ಷ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದಧಿ 
ಪ್ಚಾರ ಮಾಡಲು ಅವರು ಹಳಿಳುಗಳಿಗೆ ಭೆರೀರ್ ನರೀಡಲು ಪಾ್ರಿಂಭಿಸ್ 
ಜನರ ಮನಸ್ಸಾನಲ್ಲಿ ದೆರೀಶರಕತಿಯ ಭಾವನೆಯನುನು ಮೊಡಿಸ್ದರು. 
ಆದಾಗೊಯಾ, ಸಿಂಗಾ್ಮ ಮತುತಿ ಅವರ ಸಹಚರರ ಬಳಿ ಸಾಿಂಪ್ದಾಯಿಕ 
ಗುರಾಣಗಳು, ಖಡಗೆಗಳು, ರಜ್ಭಗಳು, ಬಿಲುಲಿಗಳು ಮತುತಿ ಬಾರಗಳು 
ಇತಾಯಾದಿಗಳನುನು ಹೆೊರತುಪಡಿಸ್ ಬೆರೀರೆರೀನೊ ಶಸತ್ರಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಆದಾಗೊಯಾ, ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯದ ಕಚ್ಚಿನಿಂದ ಸಿಂಗಾ್ಮ ಮತುತಿ ಅವರ ಸಿಂಗಡಿಗರು 
ಬಿ್ರ್ಷ್ ರ್ಬಿರದ ಮರೀಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬೆಿಂಕ ಹಚ್ಚಿದರು. ಬಿ್ರ್ಷ್ರಿಗೆ 
ಇಿಂತಹ ದಾಳಿಯ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೆರೀ ಸುಳಿವು ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಿಂತರ, 
ಬಿ್ರ್ಷ್ರು ಸಿಂಗಾ್ಮ ವಿರುದಧಿ ಪಿತೊರಿ ನಡೆಸ್ ಅವರನುನು ಮಾತುಕತೆಗೆ 
ಕರೆದರು. ಅವರು ಸಭೆಯ ಸಥಾಳಕೆಕಾ ಬರುತಿತಿದದಿಂತೆ, ಅವರನುನು ಗುಿಂಡಿಕಕಾ 
ಕೆೊಲಲಿಲಾಯಿತು. ಭಾರತಮಾತೆಯ ಸಾವಾತಿಂತ್್ಯ ಹೆೊರೀರಾಟಗಾರ 
ಹುತಾತ್ಮರಾದರೊ ಅವರ ಸಿಂಗಾತಿಗಳು ಹೆೊರೀರಾಟವನುನು 
ಮುಿಂದುವರಿಸ್ದರು. ಆದಾಗೊಯಾ, ಇದು ಹೆಚುಚಿ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ ಮತುತಿ 
ಬಿ್ರ್ಷ್ರು ಇಡಿರೀ ಗಾರೆೊ ಬೆಟಟುಗಳನುನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೆೊಿಂಡರು. ಇಿಂದಿಗೊ 
ಗಾರೆೊ ಪ್ದೆರೀಶದ ಜನರು ಥೆೊರೀಗನ್ ನೆಗ್ ಮಯಿಯಾ ಸಿಂಗಾ್ಮ ಅವರ 
ತಾಯಾಗವನುನು ಸ್ಮರಿಸುತಾತಿರೆ ಮತುತಿ ಅವರ ಪುರಯಾತಿರ್ಯನುನು 'ಸವಾತಿಂತ್ 
ಸೈನಕರ ದಿನ' ಎಿಂದು ಆಚರಿಸುತಾತಿರೆ.   

ಜನನ: 26 ಆಗಸ್ಟಿ 1920, ನಿಧನ: 9 ನೆ� ಡಿಸೆಂಬರ್ 1944

ಜನನ: ತ್ಳಿದ್ಲಲಾ, ನಿಧನ: 12 ನೆ� ಡಿಸೆಂಬರ್ 1872

ಆಜಾ಼಼ದ್ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೋ�ತಸುವ ಭಾರತ@75 



ಹ
ಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಿಂದ ಸ್ನಮಿರೀಯ ಮಾಯಾಜಕ್ 

ಅನುನು ಸೃಷ್ಟುಸ್ದ ಹಿಂಗೆರೀರಿಯ ಅತಯಾಿಂತ 

ಗೌರವಾನವಾತ ಚಲನಚ್ತ್ ನದೆರೀ್ಭಶಕ  ಇಸೆತಿವಾನ್ 

ಸಾಬೆೊ ಮತುತಿ ನೊಯಾ ಹಾಲ್ವುಡ್ ಯುಗದ ಸ್ನೆಮಾದ 

ಪ್ಮುಖ ವಯಾಕತಿ ಮಾರ್್ಭನ್ ಸಾಕಾಸೆ್ಭ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ 

52 ನೆರೀ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಚಲನಚ್ತೆೊ್ರೀತಸಾವದಲ್ಲಿ 'ಸತಯಾಜತ್ 

ರೆರೀ ಜರೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ಶಸ್ತಿ' ನರೀಡಲಾಯಿತು. ಇಸೆತಿವಾನ್ 

ಸಾಬೆೊ ಮಫ್ಸೆೊಟು(1981) ಮತುತಿ ಫಾದರ್ (1966) ನಿಂತಹ 

ಚಲನಚ್ತ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸ್ಯಾಗಿದಾದರೆ, ಮಾರ್್ಭನ್ 

ಸಾಕಾಸೆ್ಭಜರೀ  ಚಲನಚ್ತ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶೆ್ರೀಷ್್ಠ ಮತುತಿ 

ಪ್ಭಾವಶಾಲ್ ಚಲನಚ್ತ್ ನಮಾ್ಭಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬಬುರು ಎಿಂದು 

ಹೆಸರಾಗಿದಾದರೆ. 

ಪ್ರಮ್ಖ ಒಟಿಟಿ ದ್ಗಗೆಜರೆೋಂದ್ಗೆ ಸಹಯೊ�ಗ 

ಈ ಉತಸಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಫ್ಫೂ ಪ್ಮುಖ ಒರ್ರ್ 

ಪ್ಮುಖರನುನು ಆಹಾವಾನಸ್ದುದ ಇದೆರೀ ಮದಲು. ಮದಲ 

ಬಾರಿಗೆ, ನೆಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸಾ, ಅಮಜಾನ್ ಪೆರೈಮ್, ಝಿರೀ5, ವೂಟ್ 

ಮತುತಿ ಸೆೊರೀನ ಲ್ವ್ ಚಲನಚ್ತೆೊ್ರೀತಸಾವದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗೆಿಂಡವು. 

ಅವರೆಲಲಿರೊ ಒರ್ರ್ ವಿಶೆರೀಷ್ ಮಾಸಟುರ್ ಕಾಲಿಸ್ ಮೊಲಕ 

ಪಾಲೆೊಗೆಿಂಡು ವಸುತಿವಿಷ್ಯ ಮತುತಿ ಮುನೆೊನುರೀಟಗಳು, 

ಆಯದ ಚಲನಚ್ತ್ ಪಾಯಾಕೆರೀಜ್ ಗಳ ಪ್ದಶ್ಭನಗಳು ಮತುತಿ 

ಸಥಾಳದಲೆಲಿರೀ ನಡೆದ ಹಾಗು ವಚು್ಭವಲ್ ಕಾಯ್ಭಕ್ಮಗಳ 

ಪ್ಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ಇತಿತಿರೀಚ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಒರ್ರ್ಯಲ್ಲಿ 

ಚಲನಚ್ತ್ಗಳನುನು ನೆೊರೀಡುವ ಪ್ವೃತಿತಿ ಹೆಚುಚಿತಿತಿದೆ ಮತುತಿ ಇಫ್ಫೂ 

ಹೆೊಸ ತಿಂತ್ಜ್ಾನಗಳಿಗೆ ಹೆೊಿಂದಿಕೆೊಳುಳುತಿತಿದೆ. ಉದಯಾಮದ 

ನಟರು ಪ್ಮುಖರೆೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಒರ್ರ್ ಬಹಳ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವೆರೀದಿಕೆಯನುನು ಒದಗಿಸುತಿತಿದೆ.

ನವೆಂಬರ್ 20-28 ರವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ದ್ನಗಳ ಕಾಲ ಗೆೋ�ವಾದಲ್ಲಾ ನಡೆದ 52ನೆ� ಭಾರತ್�ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಚಲನಚಿತೆೋ್ರ�ತಸುವ 
(ಇಫಿಫೂ) ಯ್ವ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಪ್ರತ್ಭೆಗಳಿಗೆ ಮ್ಖ್ವಾಹನಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿಮಾ್ಶಣದೆೋಂದ್ಗೆ ಸಂಪಕ್ಶ ಸಾಧಿಸಲ್ ವೆ�ದ್ಕೆಯನ್ನು 

ಕಲ್ಪುಸಿತ್. ಯ್ವ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿಮಾ್ಶಪಕರ್, ಕಲಾವಿದರ್, ಗಾಯಕರ್, ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರರ್ ಮತ್ತು ಸಿನೆಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರರಿಗೆ ತಮ್ಮ 
ಪ್ರತ್ಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದಶ್ಶಸಲ್ ಅವಕಾರ ಒದಗಿಸ್ವುದ್ ಈ ಉತಸುವದ ಉದೆದ�ರವಾಗಿದೆ.

ಮಾಟ್ಗೊನ್ ಸಾ್ಕಸಗೊ, ಇಸ್ವಾನ್ ಸಾಬೊ ಅವರಿಂದ 
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ಸತ್ಯಜತ್ ರೀ ಪ್ಶಸ್ ಸ್ವೀಕಾರ

ಭಾರತ ಕಥೆ ಹೆ�ಳುವ ನಾಡ್. 
ನಮ್ಮ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲಪುನೆಯ 

ಮೆ�ಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿ�ರಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ 
ರಿ�ತ್ಯ ಕಥೆಗಳು ಅಸಿತುತ್ವದಲ್ಲಾವೆ, 

ಇದ್ ನಿಜ ಅರ್ಶದಲ್ಲಾ 'ಕಥೆಯ, 
ಕಥಾ ವಸ್ತುವಿನ ಭೋಮಿ'ಯಾಗಿದೆ. 

ಅನ್ರಾಗ್ ಠಾಕೋರ್, 
ವಾತಾ್ಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ

52ನೆ� ಇಫಿಫೂ ಮ್ಖಾ್ಂರಗಳು 
 ಇಫ್ಫೂ ಭಾರತದ ಯುವ ಪ್ತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೆರೀದಿಕೆ ಒದಗಿಸ್ತು ಮತುತಿ  
35 ವಷ್್ಭಕಕಾಿಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸ್ಸಾನ 75 ಸೃಜನರ್ರೀಲ ಪ್ತಿಭೆಗಳನುನು 
ಉತಸಾವಕೆಕಾ ಆಹಾವಾನಸ್ತುತಿ. ಅವರು ಚಲನಚ್ತೆೊ್ರೀದಯಾಮದ 
ಪ್ಮುಖರೆೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಂವಾದ ನಡೆಸ್ದರು ಮತುತಿ ಮಾಸಟುರ್ ಕಾಲಿಸ್ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ದದರು. 

 ಬಿ್ಕ್ಸಾ ಚಲನಚ್ತೆೊ್ರೀತಸಾವದ ಮೊಲಕ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐದು ಬಿ್ಕ್ಸಾ 
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಚಲನಚ್ತ್ಗಳನುನು ಪ್ದರ್್ಭಸಲಾಯಿತು. ಈ ಐದು ದೆರೀಶಗಳು 
ಬೆ್ಜಲ್, ರಷಾಯಾ, ದಕ್ಷಿರ ಆಫ್್ಕಾ, ಚ್ರೀನಾ ಮತುತಿ ಭಾರತ. ಕಾಲೆೊರೀ್ಭಸ್ 
ಸೌರಾ ನದೆರೀ್ಭಶನದ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ವಲ್್ಡ್ಭ (ಎಲ್ ರೆರೀ ಡಿ 
ಟೆೊಡೆೊ ಅಲ್ ಮುಿಂಡೆೊರೀ) ಉತಸಾವದ ಪಾ್ರಿಂರ ಮತುತಿ ಚ್ತ್ದ 
ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರರೀಯ ಪ್ಥಮ ಪ್ದಶ್ಭನವಾಗಿತುತಿ. 

 52ನೆರೀ ಇಫ್ಫೂ ದಿಲ್ರೀಪ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಮಿತಾ್ ಭಾವೆ, ಬುದಧಿದೆರೀವ್ 
ದಾಸ್ ಗುಪಾತಿ, ಸಿಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್, ಸುರೆರೀಖಾ ಸ್ಕ್, ಜರೀನ್ ಪಾಲ್ 
ಬೆಲೆೊ್ಮಿಂಡೆೊರೀ, ಬಟಾ್್ಭಿಂಡ್ ಟೆವೆನಯರ್, ಕ್ಸೆೊಟುರೀಫರ್ ಪಲಿಮ್ಮರ್ ಮತುತಿ 
ಜರೀನ್-ಕ ಲೌಿಡ್ ಕಾಯಾರಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತು.  

52ನೆ� ಭಾರತ್�ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಚಲನಚಿತೆೋ್ರ�ತಸುವ



ಮಾಧ್ಮ



ಭಗವಾನ್ ಬ್ದಧಿ 'ಭವತ್ ಸತ್ ಮಂಗಲಂ' ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿ�ಡಿದರ್. ಬಾಬಾ ಸಾಹೆ�ಬ್ ಅಂಬೆ�ಡಕಾರ್ ಅವರ್ 
ಮತೆತು ಮತೆತು ಇದನ್ನು ಪುನರ್ಚಚಿರಿಸ್ತ್ತುದದರ್. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತ್ವದಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ಯೊಂದ್ ಸಕಾ್ಶರವೂ ಈ ಜವಾಬಾದರಿ 

ಮತ್ತು ಕತ್ಶವ್ವನ್ನು ಹೆೋಂದ್ದೆ ಎಂದ್ ಅವರ್ ವಾದ್ಸ್ತ್ತುದದರ್. ಇದ್ ಸಕಾ್ಶರಗಳ ಧೆ್�ಯವಾಗಿರಬೆ�ಕ್, ಅದ್ 
ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕಲಾ್ಣವಾಗಿರಬೆ�ಕ್. ರಾಜಕಿ�ಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದಕೆಕಾ ಬೆ�ರೆ ಹೆಸರನ್ನು ನಿ�ಡಬಹ್ದ್. ಹೆ�ಗೆಂದರೆ 

ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶಾ್ವಸ್.

- ರಾಮನಾರ್ ಕೆೋ�ವಿಂದ್, - ರಾಮನಾರ್ ಕೆೋ�ವಿಂದ್, ರಾಷ್ಟ್ರಪತ್ರಾಷ್ಟ್ರಪತ್
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ಮುದ್ಕರು ಮತುತಿ ಪ್ಕಾಶಕರು
ಸತೆ್�ಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ 

ಪ್ಧಾನ ಮಹಾನದೆರೀ್ಭಶಕರು,
ಬೊಯಾರೆೊರೀ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿರೀಚ್  ಅಿಂಡ್  ಕಮುಯಾನಕೆರೀಷ್ನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮುದ್ರ:
ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವಟೆೈಸಿಂಗ್  ಸವಿ�್ಶಸಸ್  ಪೆೈ. ಲ್ಮಿಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾಪರೀ್ಭರೆರೀಟ್  ಪಾಕ್್ಭ , 10ನೆರೀ ಮಹಡಿ

ನವದೆಹಲ್-ಫರಿರೀದಾಬಾದ್  ಬಾಡ್ಭರ್ , ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರಿರೀದಾಬಾದ್ -121003

ಪ್ಕಾಶಕರು
ಬೋ್ರೆೋ� ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿ�ಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮ್್ನಿಕೆ�ಷ್ನ್  
ಕೆೊಠಡಿ ಸಿಂ. 278, 2ನೆರೀ ಮಹಡಿ, ಸೊಚನಾ ರವನ,

ನವದೆಹಲ್ - 110003

ಸಿಂಪಾದಕರು
ಜೆೈದ್�ಪ್  ಭಟಾನುಗರ್ 

ಪ್ಧಾನ ಮಹಾನದೆರೀ್ಭಶಕರು,
ಪಿಐಬಿ ನವದೆಹಲ್ Ka
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