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ಪರ್ವತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ನ ಸ್ಥಳಗಳನುನು 

ಆಕ್ರಮಿಸಿಕ�ೊಂಡರರಿಗ� ಯಾವಾಗಲೊ ಹ�ಚುಚು 

ಪ್ರಯೇಜನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 18000 ಅಡಿ 

ಎತ್ತರದಂದ ಶತು್ರಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ 

ಕ�ಳಗಿನಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಳುಳುರರರಿಗ� ಗ�ಲುರು 

ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದ�. ಆದರ� 22 ರಷ್ವಗಳ ಹಂದ� 

ಇದ�ೇ ರಿೇತಿಯ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನು ಎದುರಿಸಿದ 

ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೇನ�ಯು ಎಲಲಿ ವ�ೈರುಧ್ಯಗಳನುನು 

ಹಮಮೆಟ್್ಟಸಿ ವಿಜಯಶಾಲ್ಯಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮಿಮೆತು. 

ಇಂತಹ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಶ�್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡ�ದ 

ಯುದ್ಧದ ಅಪರೊಪದ ಉದಾಹರಣ� ಇದು. 

ಶತು್ರಗಳ ಮದುದುಗುಂಡುಗಳ ಭ�ೊೇಗ್ವರ�ತದ ಮಧ�್ಯ, 

ನಮಮೆ ಸ�ೈನಕರು ಆಯಕಟ್್ಟನ ಸಾ್ಥನಗಳನುನು 

ಪುನಃ ರಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲು ತಮಮೆ ಪಾ್ರಣರನುನು 

ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಿದರು. 1999 ಜುಲ�ೈ 26 ರಂದು 

ಭಾರತದ ವಿಜಯದ�ೊಂದಗ� ಕಾಗಿ್ವಲ್ ಯುದ್ಧರು 

ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಂಡಿತು. ಕಾಗಿ್ವಲ್ ವಿಜಯ ದರಸದ 22ನ�ೇ 

ವಾರ್್ವಕ�ೊೇತ್ಸರದ ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದ ಹ�ಮಮೆಗಾಗಿ 

ಹ�ೊೇರಾಡಿದ ಎಲಲಿ ಯೇಧರಿಗ� ನಮನಗಳು.

ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಶತುರುಗಳು 

ನೆಲೆಗೆ್ ಂಡಿದ್ದರು. ಪರ್ವತಗಳ 

ಕೆಳಗಿನಂದ ನಮ್ಮ ಸೈನಯೂರು ತೆ್ ೇರಿದ 

ಸಾಹಸರು ಕೌಶಲಯೂದಂದ ಕ್ಡಿತು್ತ. 

ಶತುರುಗಳ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದ ಲಾಭದ 

ಹೆ್ ರತಾಗಿಯ್, ಭಾರತೇಯ ಸೆೇನೆಯು 

ತನ್ನ ಧೈಯ್ವ ಮತು್ತ ಶೌಯ್ವದಂದ 

ವಿಜಯರನು್ನ ಸಾಧಿಸಿತು.  

ಎಲಾಲಾ ದೆೇಶವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ,  

ದಟಟಿ ಯೇಧರು ಮತು್ತ ಅಂತಹ ಭಾರತ 

ಮಾತೆಯ ಸುಪುತರುರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೇಡಿದ 

ದಟಟಿ ತಾಯಂದರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ 

ಅರ್್ವಸುತೆ್ತೇನೆ.

- ನರೆೇಂದರು ಮೇದ, ಪರುಧಾನ ಮಂತರು

ಅದಮಯೂ ಸಾಹಸಕೆಕೆ 22 ರರ್ವಗಳು

ವಿಜಯ ದಿವಸ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ 
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ಸಂಪಕ್ವ ವಿಳಾಸ ಮತು್ತ ಇಮೇಲ್
ಕೆ್ಠಡಿ ಸಂಖೆಯೂ 278, ಬ್ಯೂರೆ್ ೇ ಆಫ್ 

ಔಟ್ ರಿೇಚ್ ಕಮುಯೂನಕೆೇರನ್
2 ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನಾ ಭರನ, 

ನರದೆಹಲಿ -110003

ಮುಖಪುಟ 
ಲೆೇಖನ

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ�್ಯಯ ಸುಮಾರು 65 ಪ್ರತಿಶತದಷು್ಟ ಜನರು 35 ರಷ್ವಕ್ಕಂತ 
ಕಡಿಮ ರಯಸಿ್ಸನರರಾಗಿದಾದುರ�, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೇಡಾ ರಾಷಟ್ರಗಳ ಪ�ೈಕ  ಅಗ್ರ 
ಸಾ್ಥನರನುನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಕಷು್ಟ ನರಿೇಕ್�ಗಳನುನು ಹುಟು್ಟಹಾಕುತ್ತದ�.

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಆಂದೆ್ ೇಲನವಾಗುತ್ತರುರ ಕರುೇಡೆ 

ಗ�ೇಮ್ ಚ�ೇಂಜರ್ ಎಂದು ಸಾಬೇತಾಗಿರುರ ‘ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಶ್’ 

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯ ಮತು್ತ 
ಉನನುತ-ಕೌಶಲ್ಯದ ಮಂತ್ರರು 
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುರುದು ಸಾಬೇತಾಗಿದ�.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 
ಸಬಲಿೇಕರಣಕಾಕೆಗಿ  

ಸಕಾ್ವರದಂದ ಉಪಕರುಮಗಳು 

ಪರುಮುಖ ಯೇಜನೆ 

ಕೌಶಲಯೂ ಭಾರತ
ಯುರಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲಯೂ 

ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತದ ಭರರಸೆ

ದೃಢನಶ್ಚಯ ಮತು್ತ ಉತೆ್ತೇಜನಗಳ ಮ್ಲಕ ಸುಧಾರಣೆ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ  

ಆರ್್ವಕ ಸಾ್ವತಂತರು್ಯದ ಖಾತರು

ಪುಟ 6-8

ಪುಟ 12-20

ಪುಟ 24-25

ಪುಟ 28-29

ಪುಟ 26-27

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹ�ೊಸ 
ಆಲ�ೊೇಚನ�ಗಳನುನು ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಸುರ ಪ್ರತಿಕೊಲಗಳನುನು 
ಅರಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿರತಿ್ವಸುರ ಮೊಲಕ  
ಭಾರತ ನಮಾ್ವಣದ ಬದಲಾರಣ�ಯು  
ಮೇದ ಸಕಾ್ವರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ� 

ಉಚಿತ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅರಕಾಶಗಳು 

ಪುಟ 4-5 

ಪುಟ 10

ಪುಟ 11

ಪುಟ 30-31

ಪುಟ 32-34

ಪುಟ 35

ಪುಟ 36-37

ಪುಟ 38-39

ಪುಟ 40

ಪುಟ 41

ಪುಟ 42-43

ಪುಟ 44

ಪುಟ  21-23

ಪುಟ 9
ವಿತ್ತ ಸಚಿರರ ಬೃಹತ್ ಪರುಕಟಣೆಗಳು

ಆರ್್ವಕತೆಗೆ ಉತೆ್ತೇಜನಾ ಡೆ್ ೇಸ್ 

ಜ�ಹಂಗಿೇರ್ ರತನ್ ಜಿ ದಾದಾಭಾಯ್ ಟಾಟಾ

ಸುದ್ದ ತುಣುಕುಗಳು

ರಯೂಕ್ತತ್ವ

ಸಂಪುಟ ನಣ್ವಯಗಳು

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಯೇಗ ದನ

ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಭ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ನಟ್ಟಿನಲಿಲಾ ಜಗತ್ತನು್ನ 
ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತರುರ ಭಾರತ

ಟಾಯ್ ಸೆಕಟಿರ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ
ಸಾ್ವರಲಂಬನೆ

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ನಣ್ವಯ/ಆಜಾದ ಕಾ ಅಮೃತ 
ಮಹೆ್ ೇತ್ಸರ

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಿಲಾಕೆ

ಪರಂಪರೆ / ಅಯೇಧೆಯೂ

ಭರರಸೆಯ ಧಿೇರೆ್ ೇದಾತ್ತರು / ಸಿಆರ್ ರ್ಎಫ್ 
ವಾರಿಯಸ್್ವ ಮತು್ತ ವೈಭರದ ರರ್ವಗಳು

ಮನ್ ಕ ಬಾತ್  2.0/ಸಂಚಿಕೆ 25: ಜ್ನ್ 27, 2021

ಸಂದಶ್ವನ: ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ರೇಡಾ ಮತು್ತ ಯುರ ರ್ಯರಹಾರಗಳ ಖಾತ� ರಾಜ್ಯ ಸಚಿರ (ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಸು್ತವಾರಿ) ಕರೆನ್ ರಿಜಿಜು

ಸಂಪಾದಕರು
ಜೈದೇಪ್ ಭಟಾ್ನಗರ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನದ�ೇ್ವಶಕರು, 
ಪಿಐಬ, ನರದ�ಹಲ್

ಮುದರುಣ ಮತು್ತ ಪರುಕಟಣೆ
ಸತೆಯೂೇಂದರು ಪರುಕಾಶ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನದ�ೇ್ವಶಕರು, 
ಬೊ್ಯರ�ೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್  
ಮತು್ತ ಸಂಪಕ್ವದ ಪರವಾಗಿ

ಮುದರುಣಾಲಯ
ಇನ್ ಫಿನಟ್ ಅಡ್ವಟೈ್ವಸಿಂಗ್  ಸವಿ್ವಸಸ್  ಪೆೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಎಫ್ ಬಡಿ-ಒನ್ ಕಾಪೇ್ವರ�ೇಟ್ ಪಾರ್್ವ, 10ನ�ೇ 

ಮಹಡಿ, ನರದ�ಹಲ್-ಫರಿೇದಾಬಾದ್ ಬಾಡ್ವರ್

ಎನ್ ಹ�ಚ್-1 ಫರಿೇದಾಬಾದ್-121003

ವಿನಾಯೂಸ ತಂಡ
ಶಾ್ಯಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿವಾರಿ
ರವಿೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶಮಾ್ವ
ದವಾ್ಯ ತಲಾ್ವರ್
ಅರಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪಾ್ತ

ತಂಡ
ವಿಭ�ೊೇರ್ ಶಮಾ್ವ
ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ
ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಇಂಗಿಲಿಷ್)
ಅನಲ್ ಪಟ�ೇಲ್ (ಗುಜರಾತಿ)
 ಕ�ೊೇಟ�ರುಶಾ್ರರಣಿ (ತ�ಲುಗು), 
ನದೇಮ್ ಅಹಮೆದ್ (ಉದು್ವ), 
ಸ�ೊೇನತ್ ಕುಮಾರ್ ಗ�ೊೇಸಾ್ವಮಿ (ಅಸಾ್ಸಮಿ),
ವಿನಯಾ ಪಿ.ಎಸ್. (ಮಲಯಾಳಂ)

ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸಂತೆ್ ೇಷ್ ಕುಮಾರ್

ಒಳಪುಟಗಳಲಿಲಾ£ÀÆå EArAiÀiÁ

¸ÀªÀiÁZÁgÀ

RNI No. : DELKAN/2020/78828
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ಸಂಪಾದಕರೀಯ
ಎಲಲಿರಿಗೊ ನಮಸಾ್ಕರ,

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರದ ಹ�ೊಸ ಲಸಿಕಾ ನೇತಿಯ ಮದಲ ದನ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲ�ಯ 86 ಲಕ್ಷ ಡ�ೊೇಸ್  ಲಸಿಕ� 
ನೇಡಲಾಯಿತು, ಇದು ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�ೊೇಗದ ವಿರುದದು ಹ�ೊೇರಾಟ ಕುರಿತು ಸರಕಾರದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪರನುನು 
ತ�ೊೇರಿಸುತ್ತದ�. ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದದ�. ಈಗ ಸಕಾ್ವರರು ಕ�ೊೇವಿಡ್ 
ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೊೇರಾಟರನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂಚೊಣಿ ಕಾಯ್ವಕತ್ವರಿಗ� ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬ�ೇತಿಯನುನು ನೇಡುರ 
ಮೊಲಕ ರವಿಷ್ಯದ ಸಿದ್ಧತ�ಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ�.

ಭಾರತದ ಯುರಜನತ� ರಾಷಟ್ರರನುನು ಎಲಾಲಿ ಕ್�ೇತ್ರಗಳಲೊಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು 
ಉತು್ಸಕರಾಗಿದಾದುರ�. ನಮಮೆ ಯುರಕರ ನವಿೇನ ಮತು್ತ ತಾಂತಿ್ರಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಈ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�ೊೇಗದ 
ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹ�ೊೇರಾಡಲು ದ�ೇಶಕ�್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತವ�. ಭಾರತರು ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ 
ತನನು ಶಕ್ತಯನುನು ಪ್ರದಶಿ್ವಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತಿ್ತರುರ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಸಹ ಮತು್ತ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟದ ಬಗ�ಗೆ 
ದ�ೇಶದ ಉತಾ್ಸಹ ನಜಕೊ್ಕ ಅದುಭುತವಾಗಿದ�. ಭಾರತಿೇಯ ತಂಡರು ಹಳಿಳುಗಳು ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ 
ಹಲವಾರು ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ�, ಅರರು ದ�ೇಶರನುನು ಪ್ರತಿನಧಿಸಲು ಅನ�ೇಕ ಅಡ�ತಡ�ಗಳನುನು 
ದಾಟ್ ಬಂದದಾದುರ�. ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನನು ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ ಮೇಲ� ಹ�ಚಿಚುನ ರರರಸ� 
ಇಟ್್ಟದ�. ರವಿಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳನುನು ಬ�ಳ�ಸಲು ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಕಾ್ವರ ಹಲವಾರು 
ಕಾಯ್ವಕ್ರಮಗಳನುನು ರೊಪಿಸಿದ�. ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ನದ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನ 
ಅರಶ್ಯಕತ�ಗಳನುನು ಪೂರ�ೈಸುರ ಯೇಜನ�ಗಳು ಅಥವಾ ದೊರ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಕ್ರೇಡಾ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುರತ್ತ 
ಗಮನ ಹರಿಸಿರುರುದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಕ್ರೇಡಾ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಬ�ಳ�ಸುರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹದಾಯಕ 
ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನು ನೇಡುತಿ್ತದ�. ಕ್ರೇಡ� ಈಗ ಸಮಾಜ ಮತು್ತ ರಾಷಟ್ರದ ಜಿೇರನ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮುಮೆತಿ್ತದ�. 
ಟ�ೊೇಕಯಗ� ಹ�ೊರಟ್ರುರ ನಮಮೆ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ ಕಥ� ಮತು್ತ ಕ್ರೇಡ�ಗಳ ಮೊಲಕ ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಆಕಷ್ವಕ 
ಶಕ್ತಯಾಗಬ�ೇಕ�ಂಬ ಭಾರತದ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್� ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯ ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವಾಗಿದ�.

ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರನುನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗ�ೊಳಿಸುರ ಉದ�ದುೇಶದಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ರಯ ರಂದನಾ ಯೇಜನ�, 
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ತ�ರಿಗ� ಪಾರತಿದಾರರಿಗ� ಅನುಕೊಲವಾಗುರಂತ� ಇ-ಫ�ೈಲ್ಂಗ್ 2.0 ಪೇಟ್ವಲ್, ವಿಶ್ವಸಂಸ�್ಥಯಲ್ಲಿ 
ರೊ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತ�, ಕ�ೊರ�ೊೇನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಮಧ�್ಯ ಹ�ೊಸ ರರರಸ�ಯಾಗುತಿ್ತರುರ 
ಯೇಗ ಮತು್ತ ಪ್ರಧಾನ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಯರರು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ವಿವಿಧ ಸುಧಾರಣ�ಗಳನುನು ತಿಳಿಸುರ 
ವಿಶ�ೇಷ ಬಾಲಿಗ್ ಈ ಆರೃತಿ್ತಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಷ್ವಣ�ಗಳಾಗಿವ�. ಅಲಲಿದ�, ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಶ್ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಭಾರತಕ�್ಕ 
ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮತ್ತದಲ್ಲಿ ಜಿೇರಮಾನವಿಡಿೇ ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ನೇಡುರ ಮೊಲಕ ಡಿಟ್ಎಚ್ ಜಗತಿ್ತನ 
ನಾಯಕನಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮಿಮೆದ�.

ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತ್ಸರದ ವಿಭಾಗರು ತಮಮೆ ಲ�ೇಖನಯ ಶಕ್ತಯಿಂದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಕಡಿಯನುನು ಹ�ೊತಿ್ತಸಿದ 
ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಶ�್ರೇಷ್ಠ ರ್ಯಕ್ತಗಳಾದ ಲ�ೊೇಕಮಾನ್ಯ ತಿಲರ್ ಮತು್ತ ಮುನಶಿ ಪ�್ರೇಮ್ ಚಂದ್ ಅರರ ಜಿೇರನದ 
ಬಗ�ಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರೇಕರಿಸಿದ�. ಭಾರತ ರತನು ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಪಡ�ದ ಏಕ�ೈಕ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೊೇದ್ಯಮಿ ಜ�.ಆರ್.ಡಿ ಟಾಟಾ ಕುರಿತ 
ಲ�ೇಖನ ಕೊಡ ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯ ಭಾಗವಾಗಿದುದು, ಸಮಾಜಕ�್ಕ ಕ�ೊಡುಗ� ನೇಡುರ ಸಂದ�ೇಶರನುನು ಇದು ನೇಡುತ್ತದ�.

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಶಿಷಾ್ಟಚಾರ ಅನುಸರಿಸುರ ಮೊಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ನಮಮೆ ಸಲಹ�ಗಳನುನು ನಮಗ� ತಿಳಿಸಿ

ವಿಳಾಸ :  ಬೊ್ಯರ�ೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮು್ಯನಕ�ೇಷನ್, 

   ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೊಚನಾ ರರನ, ನರದ�ಹಲ್ - 110003

ಇ-ಮೇಲ್ : response-nis@pib.gov.in

(ಜೈದೇಪ್ ಭಟಾ್ನಗರ್)
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YOGA BECOMES PART OF OUR LIFESTYLE THAT PROMOTES THE CONCEPT 

OF COMMUNITY, IMMUNITY, AND UNITY. INDIA UNITES THE WORLD 

WITH ITS AGE-OLD TRADITION OF YOGA

FOR FREE DISTRIBUTIONJune 16-30, 2021

Volume 1, Issue 24

Globalisation of Yoga

ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿ

ಸಂಪಕ್ವ ವಿಳಾಸ ಮತು್ತ ಇ-ಮೇಲ್ :

ಕ�ೊಠಡಿ ಸಂಖ�್ಯ 278,  
ಬೊ್ಯರ�ೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮು್ಯನಕ�ೇಷನ್, 

ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ,  
ಸೊಚನಾ ರರನ, ನರದ�ಹಲ್ - 110003

  response-nis@pib.gov.in

ನಮಮೆ ಪತಿ್ರಕ�ಯ ಇತಿ್ತೇಚಿನ ಸಂಚಿಕ�ಯ ವಿಷಯಗಳ 

ಆಯ್್ಕಯು ಬಹಳ ಮಾಹತಿ ಪೂಣ್ವವಾಗಿದ�. 

ನಮಮೆ ದ�ೇಶದ ಜನರು ಯೇಗರನುನು 

ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಬ�ೇಕು ಅದು ರ�ೊೇಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ 

ಹ�ೊೇರಾಡಲು ರ�ೊೇಗ ನರ�ೊೇಧಕ ಶಕ್ತಯನುನು 

ಹ�ಚಿಚುಸುತ್ತದ�. ಇದ�ೊಂದು ಶಾಲಿಘನೇಯ ವಿಷಯ 

ಮತು್ತ ಮಾಹತಿಯುಕ್ತವಾದುದು. ನಾನು ಇದರ ಬಗ�ಗೆ 

ಇನೊನು ಹ�ಚುಚು ಓದಲು ಬಯಸುತ�್ತೇನ�.
khalidhera786@gmail.com

ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಜ್ಾನರನುನು 

ಪಡ�ಯಲು ಉತ್ತಮ ಮೊಲವಾಗಿದ�. ಇದು ತುಂಬಾ 

ಉಪಯುಕ್ತ ಪತಿ್ರಕ�ಯಾಗಿದ�, ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ 

ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವ� ಮತು್ತ ಭಾಷ� ಸಹ ಅತು್ಯತ್ತಮವಾಗಿದ�. 

ಇತಿ್ತೇಚಿನ ಮಾಹತಿಯನುನು ಒದಗಿಸುರ ಉತ್ತಮ 

ಕ�ಲಸರನುನು ಮುಂದುರರಿಸಿ. ರವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗ� 

ಹ�ಚಿಚುನ ಯಶಸು್ಸ ಸಿಗಲ್ ಎಂದು ಹಾರ�ೈಸುತ�್ತೇನ�.

ಜೆ್ಯೂೇತ ಪಾಂಡೆ
jyotipandey0102@gmail.com

ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹತಿಯನುನು 

ನೇಡುರ ಪತಿ್ರಕ�ಯು, ನನನುಂತಹ ಸ್ಪಧಾ್ವಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು 

ಪ್ರಸು್ತತ ಸುದದುಗಳನುನು ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ 

ಪಡ�ದುಕ�ೊಳಳುಲು ಉತ್ತಮ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದ�. 

ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ನಾನು ಪತಿ್ರಕ�ಯನುನು ತಪ್ಪದ�ೇ 

ಓದುತಿ್ತದ�ದುೇನ� ಮತು್ತ ಮುಂಬರುರ ಸಂಚಿಕ�ಗಳಿಗ� 

ನಮಗ� ಶುರ ಹಾರ�ೈಸುತ�್ತೇನ�.
harshruhi12@gmail.com

ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತ�ಯ ಎಲಾಲಿ ವಿಷಯಗಳ 

ಬಗ�ಗೆ ಓದುಗರಿಗ� ಮಾಹತಿ ನೇಡುತಿ್ತರುರುದಕಾ್ಕಗಿ 

ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ನ ಇಡಿೇ ತಂಡಕ�್ಕ 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಮೆ ಪತಿ್ರಕ� ಉತ್ತಮ ಕ�ಲಸ 

ಮಾಡುತಿ್ತದ�. ಮತ�ೊ್ತಮಮೆ ಇಡಿೇ ಭಾರತದ 

ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ರೃತಕಾ ಥೆ್ ೇರಿಯಾ
vrutikathoria@gmail.com

ಅಂತರರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದನ ಆಚರಿಸುರ ಮೊಲಕ ನಮಮೆ 
ಇತಿಹಾಸದ ಶ�್ರೇಷ್ಠ ವಿದಾ್ವಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಹರ್್ವ ಪತಂಜಲ್ 
ಅರರಿಗ� ಗೌರರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎನ್ಐಎಸ್ ಸಂಚಿಕ�ಯನುನು ನ�ೊೇಡಿ 
ನನಗ� ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೊೇಷವಾಯಿತು. ಯೇಗಾಭಾ್ಯಸದ 
ಮೊಲಕ ಸರಿಯಾದ ಜಿೇರನಶ�ೈಲ್ ಮತು್ತ ದ�ೇಹದ ದ�ೈನಂದನ 
ಆರ�ೈಕ�ಯಿಂದ ಮಾನರ ಜಿೇರನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಗಳಾದ 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಮತು್ತ ಸಂತ�ೊೇಷರನುನು ಪಡ�ಯಬಹುದು ಎಂಬುದು 
ಸಾಬತಾಗಿದ�. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�ೊೇಗರು 
ಇನೊನು ಮುಗಿದಲಲಿ ಮತು್ತ ನಮಮೆ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಯೇಧರಿಗ� ಸೊಕ್ತ 
ಬ�ಂಬಲ ನೇಡಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಸಂದ�ೇಶರನುನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುರಲ್ಲಿ 
ನೇರು ಅಷ�್ಟೇ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿದದುೇರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಪ�್ರೇರಕವಾಗಿದ�. 
ಹಂದನ ಘಟನ�ಗಳ ಪಾಠಗಳು, ಅರು ಆಹಾಲಿದಕರವಾಗಿರಲ್ 
ಅಥವಾ ನ�ೊೇವಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿರಲ್ ರಾಷಟ್ರಕ�್ಕ ಜ್ಾಪನ�ಯಾಗಿವ�. 
ತುತು್ವ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಅಹತಕರ ಕಾಲ ಮತು್ತ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು 
ಹಂತಿರುಗಿ ನ�ೊೇಡಿದರ�, ಅರುಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತ್ವದ ಮಹತ್ವ 
ಮತು್ತ ಜನರ ಭಾಗರಹಸುವಿಕ�ಯನುನು ಒತಿ್ತಹ�ೇಳುತ್ತವ�.

ಜಗದೇಶ್ ಶಮಾ್ವ
jagdishsharma@ignou.ac.in

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
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News Briefs

ಡಿಜಿಟಲ್ ರಹವಾಟ್ನ ಜನಪಿ್ರಯತ�ಯು ಹ�ಚಾಚುಗುತಿ್ತದದುಂತ� 
ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರತಿ ಪರಿಸರ ರ್ಯರಸ�್ಥಯನುನು ಒದಗಿಸಲು 

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರ ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳುಳುತಿ್ತದ�. 
ಸ�ೈಬರ್ ರಂಚನ�ಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್್ವಕ ನಷ್ಟರನುನು ತಡ�ಗಟು್ಟರ 
ಉದ�ದುೇಶದಂದ, ಗೃಹ ಸಚಿರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅರರು ರಾರ್ಟ್ರೇಯ 
ಸಹಾಯವಾಣಿ 155260 ಹಾಗೊ ರಂಚನ�ಯನುನು ರರದ ಮಾಡುರ 
ವ�ೇದಕ�ಗ� ಚಾಲನ� ನೇಡಿದಾದುರ�. ಸ�ೈಬರ್ ರಂಚನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಸ 
ಹ�ೊೇದರರಿಗ� ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸಂಪಾದಸಿದ ಹಣದ ನಷ್ಟರನುನು ತಡ�ಗಟ್ಟಲು 
ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನುನು ರರದ ಮಾಡಲು ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ 
ಮತು್ತ ರರದ ಮಾಡುರ ವ�ೇದಕ� ಒಂದು ರ್ಯರಸ�್ಥಯನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದ�. 
ಈ ಹ�ಲ್್ಪ ಲ�ೈನ್ ಸಂಖ�್ಯಯನುನು ಪ್ರಸು್ತತ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತು್ತ 
ಕ�ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು (ಛತಿ್ತೇಸ್ ಗಢ, ದ�ಹಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ, 
ರಾಜಸಾ್ಥನ, ತ�ಲಂಗಾಣ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತು್ತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ) 
ಬಳಸುತಿ್ತವ�. ಹ�ಲ್್ಪ ಲ�ೈನ್ 155260 ಪಾ್ರರಂರವಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ 
ಅಲಾ್ಪರಧಿಯಲ್ಲಿಯ್ೇ 1.85 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.ಗೊ ಹ�ಚುಚು ರಂಚನ�ಗ�ೊಳಗಾದ 
ಹಣರು ರಂಚಿಸಿದರರಿಗ� ತಲುಪದಂತ� ಉಳಿಸಿದ�.
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತು್ತ ಅದಕ�್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ�ೇದಕ�ಯು 
ಈ ಕ�ಳಗಿನ ಕ�ಲಸಗಳನುನು ನರ್ವಹಸುತ್ತದ�:

 ಸ�ೈಬರ್ ರಂಚನ�ಗ�ೊಳಗಾದರರು ಸಹಾಯವಾಣಿ 
ಸಂಖ�್ಯ 155260 ಗ� ಕರ� ಮಾಡಬ�ೇಕು, ಇದನುನು 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಲ್ೇಸರು 
ನರ್ವಹಸುತಾ್ತರ�.

 ಪಲ್ೇಸ್ ಆಪರ�ೇಟರ್ ರಂಚನ� ರಹವಾಟು ವಿರರಗಳು 
ಮತು್ತ ಕರ� ಮಾಡಿದರರ ವ�ೈಯಕ್ತಕ ಮಾಹತಿಯನುನು ನಾಗರಿಕ 
ಹಣಕಾಸು ಸ�ೈಬರ್ ರಂಚನ� ರರದ ಮತು್ತ ನರ್ವಹಣಾ 
ರ್ಯರಸ�್ಥಯಲ್ಲಿ ಟ್ಕ�ಟ್ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತಾ್ತರ�.

 ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು, ಪಾರತಿ ವಿಧಾನಗಳು, 
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗ� ತಲುಪುತ್ತದ�.

 ಸಿ್ವೇಕೃತಿ ಸಂಖ�್ಯಯನುನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು 24 ಗಂಟ�ಗಳ ಒಳಗ� 
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಸ�ೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ರರದ ಪೇಟ್ವಲ್ (https://
cybercrime.gov.in/) ನಲ್ಲಿನ ರಂಚನ�ಯ ಸಂಪೂಣ್ವ 
ವಿರರಗಳನುನು ಸಲ್ಲಿಸುರ ನದ�ೇ್ವಶನದ�ೊಂದಗ� ದೊರಿನ ಸಿ್ವೇಕೃತಿ 
ಸಂಖ�್ಯಯಂದಗ� ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಸಲಾಗುತ್ತದ�. 

 ರರದ ಪೇಟ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಕ�ಟ್  ಅನುನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಾ್ಯಂರ್ 
ಅದರ ಡಾ್ಯಶ್ ಬ�ೊೇಡ್್ವ ನಲ್ಲಿ ನ�ೊೇಡುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಅದರ 
ಆಂತರಿಕ ರ್ಯರಸ�್ಥಗಳಲ್ಲಿನ ವಿರರಗಳನುನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸುತ್ತದ�.

 ರಂಚಿಸಿದ ಹಣ ಇನೊನು ಲರ್ಯವಿದದುರ�, ಬಾ್ಯಂರ್ ಅದನುನು 
ತಡ�ಹಡಿಯುತ್ತದ�, ಅಂದರ�, ಮೇಸಗಾರನು ಹಣರನುನು 
ಪಡ�ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುರುದಲಲಿ. ರಂಚನ�ಗ�ೊಳಗಾದ 
ಹಣರು ಮತ�ೊ್ತಂದು ಬಾ್ಯಂರ್ ಗ� ಸ್ಥಳಾಂತರಗ�ೊಂಡಿದದುರ�, 
ಟ್ಕ�ಟ್ ಅನುನು ಆ ಬಾ್ಯಂರ್ ಗ� ಕಳುಹಸಲಾಗುತ್ತದ�. 
ರಂಚಕರ ಕ�ೈಗ� ತಲುಪದಂತ� ಹಣರನುನು ಉಳಿಸುರರರ�ಗ� 
ಈ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಯನುನು ಪುನರಾರತಿ್ವಸಲಾಗುತ್ತದ�.

ಪದ್ಮ ಪರುಶಸಿ್ತಗೆ ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್  
15 ರರರೆಗೆ ನಾಮನದೆೇ್ವಶನ 

ಚಿನ್ನಕೆಕೆ ಹಾಲ್ ಮಾರ್್ವ ಕಡಾಡಾಯ

ಸಮಾಜ ಮತು್ತ ದ�ೇಶದ ಹತದೃರ್್ಟಯಿಂದ ಕ�ಲಸ 
ಮಾಡುರರರನುನು ಗೌರವಿಸುರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರದ ಬದ್ಧತ�ಯು 

ಪದಮೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳನುನು “ಪಿೇಪಲ್್ಸ ಪದಮೆ” ವಾಗಿ ಪರಿರತಿ್ವಸಿದ�. 2022ನ�ೇ 
ಸಾಲ್ನ ಪದಮೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳಿಗ� ನಾಮನದ�ೇ್ವಶನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ�ೊನ�ಯ 
ದನಾಂಕ 2021 ಸ�ಪ�್ಟಂಬರ್ 15 ಆಗಿದ�. ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನುನು ಪದಮೆವಿರೊಷಣ, 
ಪದಮೆರೊಷಣ, ಮತು್ತ ಪದಮೆಶಿ್ರೇ ಎಂದು ಮೊರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 

ನೇಡಲಾಗುತ್ತದ�. ಮಾನರ ಪ್ರಯತನುದ ಯಾರುದ�ೇ ಕ್�ೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅಸಾಧಾರಣ ಸ�ೇವ� / ಕಾಯ್ವಕ್ಷಮತ�ಯನುನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ 
ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳನುನು ನೇಡಲಾಗುತ್ತದ�. 1954 ರಲ್ಲಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾದ 
ಪದಮೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳನುನು ಪ್ರತಿರಷ್ವ ಗಣರಾಜ�ೊ್ಯೇತ್ಸರದ 
ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ ಘೊೇರ್ಸಲಾಗುತ್ತದ�. ಪದಮೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳ 
ನಾಮನದ�ೇ್ವಶನಗಳನುನು ಪದಮೆ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳ ಪೇಟ್ವಲ್ 

https://padmaawards.gov.in ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದ�.ಈ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಯಮಗಳು 
https://padmaawards. gov./AboutAwards.aspx ನಲ್ಲಿ 
ಲರ್ಯವಿವ�.

ಚಿನನುದ ಆರರಣಗಳ ಕಡ�ಗ� ಗಾ್ರಹಕರ ಆಕಷ್ವಣ� ಎಲಲಿರಿಗೊ ತಿಳಿದದ�. 
ಚಿನನುರನುನು ಖರಿೇದಸುರುದು ಕ�ೇರಲ ಜನಪಿ್ರಯ ಫಾ್ಯಷನ್ ಅಥವಾ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾ್ಥನಮಾನದ ಚಿಹ�ನುಯ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರವಾಗಿಲಲಿ. ಬದಲ್ಗ� 
ಹಣಕಾಸಿನ ತ�ೊಂದರ�ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ�ರವಾಗುರ, ರವಿಷ್ಯಕ�್ಕ 
ಬಹಳ ಬುದ್ಧರಂತ ಹೊಡಿಕ�ಯಾಗಿದ�. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಳ�ಯರು 
ಮತು್ತ ಅನ�ೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಚಿನನುದ ಹೊಡಿಕ�ಯನುನು ಅತು್ಯತ್ತಮ ಆಯ್್ಕಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವ�. 

ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂರದಲ್ಲಿ ಚಿನನುದ ಆರರಣಗಳನುನು 
ಉಡುಗ�ೊರ�ಯಾಗಿ ನೇಡುರುದು ಭಾರತಿೇಯ 
ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಂತಗ್ವತ ಭಾಗವಾಗಿದ�. 
ಕಲಬ�ರಕ� ಅಥವಾ ನಕಲ್ಯಿಂದ ರಕ್ಷಣ� ನೇಡುರ 
ಉದ�ದುೇಶದಂದ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರರು ಚಿನನುಕ�್ಕ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಲಕ್ಷಣವಾದ ಹಾಲ್  ಮಾರ್್ವ  ಕಡಾಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಿದ�. 

ಇದು ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ಚಿನನುದ ಶುದ್ಧತ�ಯನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ 
ಇದು ಆರರಣ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ವಿಶಾ್ವಸಾಹ್ವತ�ಯನುನು ಹ�ಚಿಚುಸುತ್ತದ�. ಈ 
ಉಪಕ್ರಮರು ಕಲಬ�ರಕ� ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧ ಚಿನನುದಂದ ಮೇಸಹ�ೊೇಗುರ 
ರಯರನುನು ನವಾರಿಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ತೃಪಿ್ತಯನುನು ನೇಡುತ್ತದ�. 
ವಿರರಗಳಿಗಾ ಗಿ ಈಲ್ಂರ್ ಗ� ಭ�ೇಟ್ ನೇಡಿ: https: // pib. gov.in/
PressReleasePage.aspx PRID = 1727661

ಸುದ್ದ ತುಣುಕುಗಳು

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತು್ತ ಭದರುತೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರತ 
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ಮಾರಾಟದಲಿಲಾ ಶೆೇ.8 ರರುಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕೆವಿಐಸಿ

ನಮಮೆ ಹಳಿಳುಗಳ ಶ್ರಮಶಿೇಲತ�ಯು ಪ್ರತಿಕೊಲ ಸಂದರ್ವರನುನು 
ಹ�ೇಗ� ಅರಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿರತಿ್ವಸುರುದು ಎಂಬ ಬಹಳ 
ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠರನುನು ದ�ೇಶಕ�್ಕ ಕಲ್ಸಿದ�. ಈ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಖಾದ ಮತು್ತ ಗಾ್ರಮೇದ�ೊ್ಯೇಗ ಆಯೇಗ 
(ಕ�ವಿಐಸಿ) ತನನು ಅತ್ಯಧಿಕ ರ್ಯರಹಾರರನುನು ದಾಖಲ್ಸಿದ�. 
ಸಾ್ವರಲಂಬ ಭಾರತ ಮತು್ತ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗ� ಆದ್ಯತ�ಯ 
ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರ�ಯು ಈ ಕ್�ೇತ್ರಕ�್ಕ ಉತ�್ತೇಜನ ನೇಡಿದ�. ಖಾದ ಇ 
ಪೇಟ್ವಲ್, ಮುಖಗರಸುಗಳು, ನ�ೈಸಗಿ್ವಕ ಬಣ್ಣಗಳು, ಹಾ್ಯಂಡ್ 
ಸಾ್ಯನಟ�ೈಜರ್ ಗಳಂತಹ ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಹವಾಟು ಹ�ಚಚುಳಕ�್ಕ ನ�ರವಾದರು.
2020-21ನ�ೇ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕ�ವಿಐಸಿಯ ಒಟು್ಟ ವಾರ್್ವಕ 
ರಹವಾಟು 95,741 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. 2019-20 ರಲ್ಲಿ 88,887 ಕ�ೊೇಟ್ 
ರೊ. ರಹವಾಟು ನಡ�ಸಲಾಗಿತು್ತ, ಈ ಮೊಲಕ ಶ�ೇ 7.71 ರಷು್ಟ 
ಹ�ಚಚುಳವಾಗಿದ�. ಅಂತ�ಯ್ೇ, 21-2020ರಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮೇದ್ಯಮ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮಾರಾಟ ರೊ. 92,214.03 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. 
ಆಗಿದುದು, 20-2019 ರಲ್ಲಿ 84,675.29 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ಇತು್ತ. 2015-
16ನ�ೇ ರಷ್ವಕ�್ಕ ಹ�ೊೇಲ್ಸಿದರ�, 2020-21ರಲ್ಲಿ ಖಾದ ಮತು್ತ 
ಗಾ್ರಮೇದ್ಯಮ ಕ್�ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟಾ್ಟರ� ಉತಾ್ಪದನ�ಯು ಶ�ೇ.101 
ರಷು್ಟ ಬ�ಳರಣಿಗ�ಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಿದ� ಮತು್ತ ಈ ಅರಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಟು್ಟ ಮಾರಾಟರು ಶ�ೇ.128.66 ರಷು್ಟ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅರರು ವಿಶಾ್ವಸ ರ�ೇಟ್ಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರ 

ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರನುನು ಮಿೇರಿಸಿದಾದುರ�. ಅಮರಿಕದ ದತಾ್ತಂಶ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ�್ಥ 

ಮಾನ್ವಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್್ಟ ನ ಹ�ೊಸ ಸಮಿೇಕ್�ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಯರರು ಶ�ೇ.66 

ಜಾಗತಿಕ ವಿಶಾ್ವಸ ರ�ೇಟ್ಂಗ್ ಹ�ೊಂದದಾದುರ�. ಅಮರಿಕಾ, ಯುಕ�, ರಷಾ್ಯ, ಆಸ�ಟ್ರೇಲ್ಯಾ, 

ಫಾ್ರನ್್ಸ, ಕ�ನಡಾ, ಬ�್ರಜಿಲ್ ಮತು್ತ ಜಮ್ವನ ಸ�ೇರಿದಂತ� 13 ಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚು ದ�ೇಶಗಳ 

ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಈ ರ�ೇಟ್ಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ�. ಈ ರ�ೇಟ್ಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮರಿಕಾ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ�ೊೇ ಬಡನ್, ಜಮ್ವನ್ ಚಾನ�್ಸಲರ್ ಏಂಜ�ಲಾ ಮಕ�್ವಲ್, ಕ�ನಡಾದ ಪ್ರಧಾನ 

ಜಸಿ್ಟನ್ ಟು್ರಡ�ೊ ಮತು್ತ ಫ�್ರಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮಾ್ಯನುಯ್ಲ್ ಮಾ್ಯಕ�ೊ್ರೇನ್ ಕೊಡ ಪ್ರಧಾನ 

ಮೇದಯರರಿಗಿಂತ ಹಂದ� ಇದಾದುರ�.

ಪ್ಧಾನಿ ಮರೀದಿಯವರ ರರೀಟ್ಂಗ್ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿಯರೀ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು

ಭಾ ರತಿೇಯ ಸ�ೇನ�ಯು ವಿಶಾ್ವಸಾಹ್ವತ�ಯಿಂದಾಗಿ 
ವಿದ�ೇಶಗಳಲೊಲಿ ಪ್ರಶಂಸ�ಯನುನು ಪಡ�ಯುತಿ್ತದ�. 

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ರದ್ರತ�ಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸುರುದು ಅಥವಾ 
ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ�ರರು ನೇಡುರುದು 
ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಪಡ�ಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಯಾರುದ�ೇ 
ಭಾಗಕ�್ಕ ಕ�ೊಡುಗ� ನೇಡುರುದು ಹೇಗ� ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೈನ್ಯದ ಶೌಯ್ವರನುನು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ�. ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ�್ಥಯ 
ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ (ಯುಎನ್ ಎಂಐಎಸ್ಎಸ್) ನಯೇಜಿಸಲಾದ 
135 ಭಾರತಿೇಯ ಶಾಂತಿಪಾಲಕರು ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಾಧನ�ಗಾಗಿ 
ಪ್ರತಿರ್್ಠತ ವಿಶ್ವಸಂಸ�್ಥಯ ಪದಕರನುನು ಪಡ�ಯುರ ಮೊಲಕ 
ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೇನ�ಗ� ಮತ�ೊ್ತಂದು ಹರಿಮ ಗರಿ ಮೊಡಿದ�. 
ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾಯಾ್ವಚರಣ�ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತರು 
ಅತಿದ�ೊಡಡಾ ಮಿಲ್ಟರಿ ಕ�ೊಡುಗ�ಯಾಗಿದ�. ವಿಶ್ವಸಂಸ�್ಥಯ 12 
ಕಾಯಾ್ವಚರಣ�ಗಳ ಪ�ೈಕ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸು್ತತ ಸುಮಾರು 
5,500 ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೈನಕರು ಸ�ೇವ� ಸಲ್ಲಿಸುತಿ್ತದಾದುರ�.   

ಸುಡಾನ್ ನಲಿಲಾನ ಭಾರತೇಯ  
ಶಾಂತಪಾಲನಾ ಪಡೆಗೆ ಅತುಯೂತ್ತಮ 

ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸೆ್ಥಯ ಪದಕಗಳು
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ದೃಢನಿಶಚುಯ ಮತ್ತು ಉತತುರೀಜನಗಳ 

ಮೂಲಕ ಸ್ಧಾರಣೆ

ವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕರು ನೇತಿ ನರೊಪಣ�ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಸಕಾ್ವರಗಳಿಗ� ಹ�ೊಸ 

ಸವಾಲುಗಳನುನು ಒಡಿಡಾದ�. ಭಾರತರೂ ಇದಕ�್ಕ ಹ�ೊರತಾಗಿಲಲಿ. ಸುಸಿ್ಥರತ�ಯನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು 

ಸಾರ್ವಜನಕ ಕಲಾ್ಯಣಕಾ್ಕಗಿ ಸಾಕಷು್ಟ ಸಂಪನೊಮೆಲಗಳನುನು ಸಂಗ್ರಹಸುರುದು ಒಂದು ದ�ೊಡಡಾ ಸವಾಲು ಎಂಬುದು 

ಸಾಬೇತಾಗಿದ�. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬಂದರುರ ಈ ಆರ್್ವಕ ಬಕ್ಕಟ್್ಟನಲ್ಲಿ, 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 

ರಾಜ್ಯಗಳು ಗಮನಾಹ್ವವಾಗಿ ಹ�ಚುಚು ಸಾಲ ಪಡ�ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನಮಗ� ತಿಳಿದದ�ಯ್ೇ?

2020-21ರಲಿಲಾ ರಾಜಯೂಗಳು ಹೆಚು್ಚರರಿಯಾಗಿ 1.06 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೇಟ್ ರ್ಗಳನು್ನ ಸಂಗರುಹಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಾಯಿತು       

ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನು್ನ ಚಕತಗೆ್ ಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಪನೊಮೆಲಗಳ ಲರ್ಯತ�ಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಮನಾಹ್ವ ಹ�ಚಚುಳರು ಕ�ೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಭಾಗಿೇದಾರಿ ವಿಧಾನದಂದ 

ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕ�ೊೇವಿಡ್- 19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕಕ�್ಕ ನಮಮೆ ಆರ್್ವಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಯ್ಯನುನು ನಾರು ರೊಪಿಸಿದಾಗ, ನಮಮೆ 

ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ‘ಒಂದ�ೇ ಗಾತ್ರರು ಎಲಲಿಕೊ್ಕ ಸರಿಹ�ೊಂದುತ್ತದ�’ ಎಂಬ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸದರಲು ನಧ್ವರಿಸಿದ�ರು. 

ಕೆ್ೇ

ಪರುಧಾನ ಮಂತರುಯರರ ಬಾಲಾಗ್ 

ನರೆೇಂದರು ಮೇದ, ಪರುಧಾನ ಮಂತರು

ನರ ಭಾರತರು ಹೆ್ ಸ ಆಲೆ್ ೇಚನೆಗಳನು್ನ ಪರುೇತಾ್ಸಹಿಸುರುದಾಗಲಿೇ, ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಸಾಂಕಾರುಮಿಕ ಸಮಯದಲಿಲಾ 
ಪರುತಕ್ಲ ಸಂದಭ್ವರನು್ನ ಅರಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿರತ್ವಸುರುದಾಗಲಿೇ ರಾರಟ್ ನಮಾ್ವಣದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಮಾದರಿ 
ಬದಲಾರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆೇಂದರು ಸಕಾ್ವರರು ಕೆೇಂದರು-ರಾಜಯೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ರಚನಾತ್ಮಕ ನೇತ ನರ್ಪಣೆ 
ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರನು್ನ ಪರುೇತಾ್ಸಹಿಸಲು ಸಮಥ್ವ ನಾಯಕತ್ವರನು್ನ ಒದಗಿಸುರ ಮ್ಲಕ ಒಕ್ಕೆಟ ರಚನೆಯನು್ನ 
ಬಲಪಡಿಸುರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಲಿಂರ್ಡಾ ಇನ್’ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧಯೂಮ ವೆೇದಕೆಯಲಿಲಾ ಪರುಧಾನಯರರು 
ತಮ್ಮ ಆಲೆ್ ೇಚನೆಗಳನು್ನ ದೆೇಶದ ಯುರಕರು ಮತು್ತ ರೃತ್ತಪರರೆ್ ಂದಗೆ ಹಂಚಿಕೆ್ಂಡಿದಾ್ದರೆ.
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ಹಲರು ಭೌಗೆ್ ೇಳಿಕ ಆಯಾಮಗಳ ಒಕ್ಕೆಟ ರಾರಟ್ಕೆಕೆ, 
ರಾಜಯೂ ಸಕಾ್ವರಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳನು್ನ ಉತೆ್ತೇಜಿಸಲು 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಟಟಿದಲಿಲಾ ನೇತ ಸಾಧನಗಳನು್ನ 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುರುದು ನಜಕ್ಕೆ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಯಾಗಿದೆ. 
ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೆಟ ರಾಜಕೇಯದ ದೃಢತೆಯಲಿಲಾ ನಮಗೆ 
ನಂಬಿಕೆ ಇತು್ತ ಮತು್ತ ನಾರು ಕೆೇಂದರು-ರಾಜಯೂ ಭಾಗಿೇದಾರಿಯ 
ಹುರುರ್ನೆ್ ಂದಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದೆ್ದೇವೆ.

ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಆತಮೆನರ್ವರ ಭಾರತ್ ಪಾ್ಯಕ�ೇಜಿನ ಭಾಗವಾಗಿ, 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ವರರು  2020-21ಕ�್ಕ ರಧಿ್ವತ ಸಾಲರನುನು 
ಪಡ�ಯಲು ಅನುಮತಿ ನೇಡುರುದಾಗಿ ಘೊೇರ್ಸಿತು. ಶ�ೇ.1  
ರಷ್ಟನುನು ಕ�ಲರು ಆರ್್ವಕ ಸುಧಾರಣ�ಗಳ ಅನುಷಾ್ಠನಕ�್ಕ  
ಬಳಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಷರತಿ್ತನ ಮೇಲ� ಹ�ಚುಚುರರಿಯಾಗಿ 
ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ. 2 ರಷು್ಟ ಸಾಲ ಪಡ�ಯಲು 
ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದ�. ಸುಧಾರಣ�ಯ ಈ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹರು 
ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಜನಕ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ಅಪರೊಪವಾದುದು. ಇದು ಹ�ಚುಚುರರಿ ಹಣರನುನು ಪಡ�ಯಲು 
ಪ್ರಗತಿಪರ ನೇತಿಗಳನುನು ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲು ರಾಜ್ಯಗಳನುನು 
ಉತ�್ತೇಜಿಸುತ್ತದ�. ಈ ಕ್ರಮದ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು 
ಉತ�್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುರುದು ಮಾತ್ರರಲಲಿ, ಉತ್ತಮ 
ಆರ್್ವಕ ನೇತಿಗಳು ಸಿೇಮಿತವಾದರು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನ�ಯನುನು 
ಹುಸಿಗ�ೊಳಿಸಿವ�. ಹ�ಚುಚುರರಿ ಸಾಲಗಳ�ೊಂದಗ� ಬ�ಸ�ದ ನಾಲು್ಕ 
ಸುಧಾರಣ�ಗಳು (ಪ್ರತಿಯಂದಕೊ್ಕ ಶ�ೇ.0.25 ಜಿಡಿಪಿ) ಎರಡು 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನು ಹ�ೊಂದವ�.

ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಪರುತಯಂದು ಸುಧಾರಣೆಯ್ 
ಸಾರ್ವಜನಕರಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿಶೆೇರವಾಗಿ ಬಡರರು, 
ದುಬ್ವಲರು ಮತು್ತ ಮಧಯೂಮ ರಗ್ವದರರ ಜಿೇರನರನು್ನ 
ಸುಲಭಗೆ್ ಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 
ಅರುಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸುಸಿ್ಥರತೆಯನು್ನ ಸಹ ಉತೆ್ತೇಜಿಸಿವೆ. 
[ಒನ್ ನೆೇರನ್ ಒನ್ ರೆೇರನ್ ಕಾಡ್್ವ] ನೇತಯಡಿಯಲಿಲಾನ 
ಮದಲ ಸುಧಾರಣೆಯು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಆಹಾರ ಭದರುತಾ 
ಕಾಯ್್ದ (ಎನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಎ) ಯ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ರಾಜಯೂದ ಎಲಾಲಾ 
ಪಡಿತರ ಚಿೇಟ್ಗಳನು್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲಲಾ ಸದಸಯೂರ ಆಧಾರ್ 
ಸಂಖೆಯೂಯಂದಗೆ ಜೆ್ೇಡಿಸಿರುರುದನು್ನ ಮತು್ತ ಎಲಾಲಾ ನಾಯೂಯ 
ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲಿಲಾ ಎಲೆಕಾಟ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆೇಲ್ 
ಸಾಧನಗಳಿರುರುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳುಳುರುದು ರಾಜಯೂ 
ಸಕಾ್ವರಗಳಿಗೆ ಅಗತಯೂವಾಗಿದೆ.

ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೇಜನವ�ಂದರ� ರಲಸ� ಕಾಮಿ್ವಕರು ತಮಮೆ 
ಆಹಾರ ಪಡಿತರರನುನು ದ�ೇಶದ ಯಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯಾದರೊ 
ಪಡ�ಯಬಹುದು. ನಾಗರಿಕರಿಗ� ಈ ಪ್ರಯೇಜನಗಳ 
ಹ�ೊರತಾಗಿ, ನಕಲ್ ಕಾಡ್್ವ ಗಳು ಮತು್ತ ನಕಲ್ ಸದಸ್ಯರನುನು 
ನಮೊ್ವಲನ� ಮಾಡುರುದರಿಂದ ಆರ್್ವಕ ಲಾರವಿದ�. 17 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಸುಧಾರಣ�ಯನುನು ಪೂಣ್ವಗ�ೊಳಿಸಿದರು ಮತು್ತ 

37,600 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.ಹ�ಚುಚುರರಿ ಸಾಲಗಳನುನು ಪಡ�ಯಲು 
ಅನುಮತಿ ಪಡ�ದರು.

ಎರಡನೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯು, ಸುಲಭ ವಾಯೂಪಾರ 
ಸುಧಾರಣೆಯ ಗುರಿಯನು್ನ ಹೆ್ ಂದದು್ದ, 7 ಕಾಯಿದೆಗಳ 
ಅಡಿಯಲಿಲಾ ರಯೂರಹಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಪರವಾನಗಿಗಳ 
ನವಿೇಕರಣರನು್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಆನ್ ಲೈನ್ ಮತು್ತ ಕೆೇರಲ 
ಶುಲಕೆದ ಪಾರತಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯ್ ಎಂಬುದನು್ನ 
ಸಕಾ್ವರಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳಳುಬೆೇಕು.

ಮತ�ೊ್ತಂದು ಅರಶ್ಯಕತ�ಯ್ಂದರ� ಗಣಕೇಕೃತ ತಪಾಸಣ� 
ರ್ಯರಸ�್ಥ ಮತು್ತ 12 ಕಾಯಿದ�ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕರುಕುಳ ಮತು್ತ 
ರ್ರಷಾ್ಟಚಾರರನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ತಪಾಸಣ�ಯ ಪೂರ್ವ 
ಸೊಚನ�ಯ ಅನುಷಾ್ಠನ. ಈ ಸುಧಾರಣ� (19 ಕಾನೊನುಗಳನುನು 
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದ�) ‘ಇನ್್ಸ ಪ�ಕ್ಟರ್ ರಾಜ್’ ಹ�ೊರ�ಯಿಂದ 
ಹ�ಚುಚು ಬಳಲುತಿ್ತರುರ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗ� 
ನದ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ�. ಇದು ಸುಧಾರಿತ 
ಹೊಡಿಕ� ವಾತಾರರಣ, ಹ�ಚಿಚುನ ಹೊಡಿಕ� ಮತು್ತ ತ್ವರಿತ 
ಬ�ಳರಣಿಗ�ಯನುನು ಉತ�್ತೇಜಿಸುತ್ತದ�. 20 ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ 
ಸುಧಾರಣ�ಯನುನು ಪೂಣ್ವಗ�ೊಳಿಸಿವ� ಮತು್ತ ಹ�ಚುಚುರರಿ 
39,521 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ಸಾಲ ಪಡ�ಯಲು ಅನುಮತಿ ಪಡ�ದರು.  
15 ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗ ಮತು್ತ ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು 
ಉತ್ತಮ ಆಸಿ್ತ ತ�ರಿಗ�ಯ ಮಹತ್ವರನುನು ತಿಳಿಸಿದಾದುರ�

ಮ್ರನೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲಿಲಾ ರಾಜಯೂಗಳು ಆಸಿ್ತ ತೆರಿಗೆ 
ಹಾಗ್ ನೇರು ಮತು್ತ ಒಳಚರಂಡಿ ಶುಲಕೆದ ದರಗಳನು್ನ ನಗರ 
ಪರುದೆೇಶಗಳಲಿಲಾ ಕರುಮವಾಗಿ ಆಸಿ್ತ ರಹಿವಾಟು ಮತು್ತ ಪರುಸು್ತತ 
ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನೆ್ ೇಂದಣಿ ಶುಲಕೆ ಮಾಗ್ವಸ್ಚಿ ಮೌಲಯೂಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರುಕಟ್ಸಬೆೇಕು. ಇದು ನಗರಗಳ ಬಡ ಮತು್ತ 
ಮಧಯೂಮ ರಗ್ವದರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟಟಿದ ಸೆೇವೆಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ವಗಳನು್ನ 
ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಬೆಳರಣಿಗೆಯನು್ನ ಉತೆ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಸಿ್ತ ತ�ರಿಗ� ಕೊಡ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರುತ್ತದ�. ಆದದುರಿಂದ ನಗರ 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡರರಿಗ� ಹ�ಚಿಚುನ ಲಾರವಾಗುತ್ತದ�. ಈ 
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ಸುಧಾರಣ�ಯು ಆಗಾಗ�ಗೆ ವ�ೇತನ ಪಾರತಿಸುರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬರನುನು 
ಎದುರಿಸುತಿ್ತರುರ ಪಾಲ್ಕ� ಸಿಬ್ಬಂದಗ� ಪ್ರಯೇಜನರನುನು 
ನೇಡುತ್ತದ�. 11 ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಸುಧಾರಣ�ಗಳನುನು 
ಪೂಣ್ವಗ�ೊಳಿಸಿದರು ಮತು್ತ 15,957 ಕ�ೊೇಟ್ ಹ�ಚುಚುರರಿ ಸಾಲ 
ಪಡ�ಯಲು ಅಹ್ವವಾದರು.

ನಾಲಕೆನೆೇ ಸುಧಾರಣೆಯ್ಂದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದುಯೂತ್ 

ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನೆೇರ ಲಾಭ ರಗಾ್ವರಣೆ (ಡಿಬಿಟ್) 

ಯನು್ನ ಪರಿಚಯಿಸುರುದು.

ರಷಾ್ವಂತ್ಯಕ�್ಕ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ಒಂದು ಜಿಲ�ಲಿಯಲ್ಲಿ 

ನ�ೈಜ ಅನುಷಾ್ಠನದ�ೊಂದಗ� ರಾಜ್ಯವಾ್ಯಪಿ ಯೇಜನ�ಯನುನು 

ರೊಪಿಸುರ ಅರಶ್ಯಕತ�ಯಿತು್ತ. ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ.0.15 

ಹ�ಚುಚುರರಿ ಸಾಲರನುನು ಇದಕ�್ಕ ಲ್ಂರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ತಾಂತಿ್ರಕ 

ಮತು್ತ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಷ್ಟಗಳನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಹಾಗೊ ಆದಾಯ 

ಮತು್ತ ವ�ಚಚುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರರನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು 

ಒಂದು ಘಟಕರನುನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ� (ಪ್ರತಿಯಂದಕೊ್ಕ 

ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ.0.05). ಇದು ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಗಳ 

ಹಣಕಾಸು ಸಿ್ಥತಿಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದ�, ನೇರು ಮತು್ತ ಇಂಧನ 

ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯನುನು ಉತ�್ತೇಜಿಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಆರ್್ವಕ ಮತು್ತ 

ತಾಂತಿ್ರಕ ಕಾಯ್ವಕ್ಷಮತ�ಯ ಮೊಲಕ ಸ�ೇವ�ಯ ಗುಣಮಟ್ಟರನುನು 

ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದ�. 13 ರಾಜ್ಯಗಳು ಕನಷ್ಠ ಒಂದು ಘಟಕರನುನು 

ಜಾರಿಗ� ತಂದವ�, 6 ರಾಜ್ಯಗಳು ಡಿಬಟ್ ಘಟಕರನುನು ಅನುಷಾ್ಠನ 

ಮಾಡಿವ�. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 13,201 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ಹ�ಚುಚುರರಿ 

ಸಾಲರನುನು ಪಡ�ಯಲು ಅನುಮತಿ ನೇಡಲಾಯಿತು. 

ಒಟಾ್ಟರ�ಯಾಗಿ, 23 ರಾಜ್ಯಗಳು ಲರ್ಯವಿರುರ 2.14 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊೇಟ್ 

ರೊ. ಹ�ಚುಚುರರಿ ಸಾಲದ ಪ�ೈಕ. 1.06 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ಹ�ಚುಚುರರಿ 

ಸಾಲಗಳನುನು ಪಡ�ದುಕ�ೊಂಡಿವ�. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2020- 

21 (ಷರತು್ತಬದ್ಧ ಮತು್ತ ಬ�ೇಷರತಾ್ತದ) ನ�ೇ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ� 

ನೇಡಲಾದ ಒಟು್ಟ ಸಾಲಗಳ ಅನುಮತಿ ಆರಂರದಲ್ಲಿ 
ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಜಿಎಸ್ ಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ.4.5 ಆಗಿದ�.

ಸಂಕೇಣ್ವ ಸವಾಲುಗಳನು್ನ ಹೆ್ ಂದರುರ ನಮ್ಮಂತಹ  
ದೆ್ ಡಡಾ ರಾರಟ್ಕೆಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಅನನಯೂ ಅನುಭರವಾಗಿತು್ತ. 
ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಯೇಜನೆಗಳು ಮತು್ತ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ರರ್ವಗಳರರೆಗೆ ಕಾಯ್ವನರ್ವಹಿಸದೆ 
ಇರುರುದನು್ನ ನಾರು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ನೆ್ ೇಡಿದೆ್ದೇವೆ. ಸಾಂಕಾರುಮಿಕದ 
ಮಧೆಯೂ ಅಲಾಪಾರಧಿಯಲಿಲಾಯ್ೇ ನಾಗರಿಕ ಸೆ್ನೇಹಿ ಸುಧಾರಣೆ 
ಗಳನು್ನ ರ್ರ್ಸಲು ಕೆೇಂದರು ಮತು್ತ ರಾಜಯೂಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿದು್ದ 
ಚೆೇತೆ್ ೇಹಾರಿ ವಿರಯವಾಗಿತು್ತ. ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್,  
ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಮತು್ತ ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾ್ವಸ್ ಎಂಬ ನಮ್ಮ 
ಕಾಯ್ವವಿಧಾನದಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧಯೂವಾಯಿತು. ಈ 
ಹೆಚು್ಚರರಿ ನಧಿಯ ಪರುೇತಾ್ಸಹವಿಲಲಾದದ್ದರೆ, ಈ ನೇತಗಳನು್ನ 
ಜಾರಿಗೆ್ ಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ರರ್ವಗಳ ೇೆ ಬೆೇಕಾಗುತ್ತತು್ತ 
ಎಂದು ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತರುರ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆೇಳುತಾ್ತರೆ. ಭಾರತರು ‘ರಹಸಯೂವಾದ ಮತು್ತ 
ಬಲರಂತದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ’ ಮಾದರಿಯನು್ನ ನೆ್ ೇಡಿತು್ತ. 
ಆದರೆ ಇದು ‘ದೃಢ ನಶ್ಚಯ ಮತು್ತ ಉತೆ್ತೇಜನಗಳ ಮ್ಲಕ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳ’ಹೆ್ ಸ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ತಮಮೆ ನಾಗರಿಕರ ಪುರ�ೊೇಭಿರೃದ್ಧಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯದ 
ಮಧ�್ಯಯೊ ಈ ನೇತಿಗಳನುನು ರೊಪಿಸುರಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ 
ರಹಸಿದ ಎಲಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ� ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ�ದುೇನ�. 
130 ಕ�ೊೇಟ್ ಭಾರತಿೇಯರ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾರು 
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡುರುದನುನು ಮುಂದುರರಿಸುತ�್ತೇವ�.   

“ಈಗ, ರಲಸೆ ಕಾಮಿ್ವಕರು 

ತಮ್ಮ ಪಡಿತರರನು್ನ ದೆೇಶದ 

ಎಲಿಲಾಂದಲಾದರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಈ ಪರುಯೇಜನಗಳ ಹೆ್ ರತಾಗಿ, 

ನಕಲಿ ಕಾಡ್್ವ ಗಳು ಮತು್ತ ನಕಲಿ 

ಸದಸಯೂರನು್ನ ನಮ್್ವಲನೆ 

ಮಾಡುರುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 

ಹಣಕಾಸಿನ ಪರುಯೇಜನಗಳೂ ಇವೆ.

https://www.narendramodi.in/ 
23-06-2021-reforms-by-conviction-and-
incentives-555837

ಪರುಧಾನ ಮಂತರುಯರರ ಬಾಲಾಗ್ 
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ವಿತ್ತ ಸಚಿರರ ಬೃಹತ್ ಘ್ೇರಣೆಗಳು

ಆರ್ಥಿಕತಗೆ 
ಉತತುರೀಜನಾ ಡರೀಸ್
ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರುಮಿಕದ ಸವಾಲಿನ ಹಂತರು ಪರುತಯಬ್ಬರ ಜಿೇರನದ ಮೇಲ್ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿದೆ, ಹಾಗೆಯ್ೇ ಆರ್್ವಕತೆಯ ಮೇಲ್ ರಯೂತರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿದೆ. 
ಜಿೇರ ಮತು್ತ ಜಿೇರನ ಎಂಬ ಮ್ಲ ಮಂತರುದೆ್ ಂದಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ಸಕಾ್ವರ 
ಅನೆೇಕ ಪರಿಹಾರ ಕರುಮಗಳನು್ನ ಕೈಗೆ್ ಂಡಿದೆ. ಹಳಿಳುಗಳ ಬಡರರು ಮತು್ತ ರೈತರು 
ಎದುರಿಸುತ್ತರುರ ಆರ್್ವಕ ಸಂಕರಟಿಗಳನು್ನ ತಗಿಗೂಸಲು ಹಲವಾರು ಕರುಮಗಳನು್ನ 
ಕೈಗೆ್ ಳಳುಲಾಯಿತು. ಅದೆೇ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಸುಲಭ ಜಿೇರನರನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು 
ಮತು್ತ ಸಾಂಕಾರುಮಿಕ ರೆ್ ೇಗದಂದಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾದ ರಲಯಕೆಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೇಡಲು 
ಪರುಯತ್ನಸಲಾಯಿತು. ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಬಿಕಕೆಟ್ಟಿನ ಎರಡನೆೇ ಅಲೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದ 
ಕೆೇತರುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಎಂಟು ಹೆ್ ಸ ಕರುಮಗಳನು್ನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿರರು ಘ್ೇಷ್ಸಿದಾ್ದರೆ.

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಂತರುಸ್ತ ರಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಖಾತರಿ ಯೇಜನೆ
• ಈ ಹ�ೊಸ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 1.1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳ ಹ�ಚುಚುರರಿ 

ಸಾಲರು ವಾ್ಯಪಾರಗಳಿಗ� ದ�ೊರಕಲ್ದ�. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ 
ಕ್�ೇತ್ರಕ�್ಕ 50,000 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ಸ�ೇರಿದ�.

• ಇತರ ಕ್�ೇತ್ರಗಳಿಗ� 60,000 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ಗಳನುನು ಹಣಕಾಸು 
ಸಚಿರರು ಪ್ರಕಟ್ಸಿದರು.

ಆತ್ಮನಭ್ವರ ಭಾರತ್ ರೆ್ ೇಜಾಗೂರ್ ಯೇಜನೆ  
(ಎ ಎನ್ ಬಿ ಆರ್ ವೈ) ವಿಸ್ತರಣೆ 
• ಯೇಜನ�ಯನುನು 30.6.2021 ರಿಂದ 31.03.2022 ಕ�್ಕ 

ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ�. ಸುಮಾರು 80,000 ಸಂಸ�್ಥಗಳಿಂದ 21.4 
ಲಕ್ಷಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚು ಜನರು ಈ ಯೇಜನ�ಯ ಲಾರರನುನು ಪಡ�ದದಾದುರ�.

• 15,000 ರೊ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಹ�ೊಂದರುರ 
ಅಂದಾಜು 58.50 ಲಕ್ಷ ಅಹ್ವರಿಗ� 22,810 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. 
ಮಂಜೊರು ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

ಸಾರ್ವಜನಕ ಆರೆ್ ೇಗಯೂ ರಯೂರಸೆ್ಥಗೆ 23,220 ಕೆ್ೇಟ್ ರ್. ನಗದ
• ಈ ವ�ಚಚುರನುನು ಒಂದು ರಷ್ವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ 

ಆರ�ೈಕ�ಗ� ವಿಶ�ೇಷ ಒತು್ತ ನೇಡಲು ಬಳಸಲಾಗುರುದು
•  ಮಾನರ ಸಂಪನೊಮೆಲ ಸಾಮಥ್ಯ್ವರನುನು ಹ�ಚಿಚುಸುರುದೊ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿದುದು, ಇದು ವ�ೈದ್ಯಕೇಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ವಗಳು ಮತು್ತ 
ದಾದಯರಿಗ� ಉದ�ೊ್ಯೇಗರನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದ�.

•  ಕ�ೇಂದ್ರ, ಜಿಲಾಲಿ ಮತು್ತ ಉಪ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗ�ಗಳು 
ಮತು್ತ ಆಮಲಿಜನಕದ ಪೂರ�ೈಕ�ಯನುನು ಹ�ಚಿಚುಸಲಾಗುರುದು.

ಪರುವಾಸೆ್ ೇದಯೂಮ ಕೆೇತರುಕೆಕೆ ಬೃಹತ್ ಕೆ್ಡುಗೆ
• ಅಂತರರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ರಯಾಣ ಪುನರಾರಂರವಾದ ನಂತರ, 

ಭಾರತಕ�್ಕ ಬರುರ ಮದಲ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವಿೇಸಾ 
ಶುಲ್ಕರನುನು ಪಾರತಿಸಬ�ೇಕಾಗಿಲಲಿ. ಈ ಯೇಜನ� ಮಾಚ್್ವ 
31, 2022 ರರರ�ಗ� ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದ�, ಅಥವಾ ಮದಲ 5 ಲಕ್ಷ 
ವಿೇಸಾಗಳ ವಿತರಣ�ಯ ನಂತರ ಅದನುನು ನಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದ�. ಒಬ್ಬ 
ಪ್ರವಾಸಿಗ ಈ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಒಮಮೆ ಮಾತ್ರ ಪಡ�ಯಬಹುದು.

•  ಟಾ್ರವ�ಲ್ ಏಜ�ನ್ಸಗಳಿಗ� 10 ಲಕ್ಷ ರೊ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಗ್ವದಶಿ್ವಗಳಿಗ� 
1 ಲಕ್ಷ ರೊ. ರರ�ಗ� ಸಾಲ.

ಪರುಧಾನ ಮಂತರು ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾಯೂಣ್ ಅನ್ನ ಯೇಜನೆ 
•  80 ಕ�ೊೇಟ್ ಬಡರರಿಗ� ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಒದಗಿಸಲು ಸಕಾ್ವರ ಈ 

ರಷ್ವ 93,869 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.ಖಚು್ವ ಮಾಡಲ್ದ�. ಈ ಯೇಜನ�ಗ� 
ಒಟು್ಟ 2,27,841 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ವ�ಚಚುವಾಗಲ್ದ�.

•  ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಆಹಾರ ರದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದುಯಡಿ 2021 ರ ಮೇ ನಂದ 
ನವ�ಂಬರ್ ರರ�ಗ� 5 ಕ�ಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನುನು ನೇಡಲಾಗುತ್ತದ�.

ಈಶಾನಯೂದಲಿಲಾ ಕೃಷ್ಗೆ ಉತೆ್ತೇಜನ ನೇಡಲು ಕರುಮಗಳು
• ಈಶಾನ್ಯ ಪಾ್ರದ�ೇಶಿಕ ಕೃರ್ ಮಾರುಕಟ�್ಟ ನಗಮಕ�್ಕ 77.45 ಕ�ೊೇಟ್ 

ರೊ.ಗಳ ಪಾ್ಯಕ�ೇಜ್ ಘೊೇರ್ಸಲಾಗಿದ�.
• ಇದು ಮಧ್ಯರತಿ್ವಗಳು / ಏಜ�ಂಟರನುನು ತಪಿ್ಪಸಿ ರ�ೈತರಿಗ� 

ಶ�ೇ.10-15 ರಷು್ಟ ಹ�ಚಿಚುನ ಬ�ಲ�ಗಳನುನು ನೇಡಲ್ದ�.
ರಸಗೆ್ ಬ್ಬರ ಸಹಾಯಧನ
•  85,413 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳ ಬಜ�ಟ್ ಹಂಚಿಕ�ಗಿಂತ ಹ�ಚುಚುರರಿಯಾಗಿ 

14,775 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಡಿ ನೇಡಲಾಗುರುದು
ರಫ್್ತ ಉತೆ್ತೇಜನ
• 33,000 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳ ನ�ರವಿನ�ೊಂದಗ� ರಫ್್ತ ಹ�ಚಿಚುಸಲು 

ಒತು್ತ ನೇಡಲಾಗುರುದು.
ಎಲಾಲಾ ಹಳಿಳುಗಳಿಗ್ ಅಂತಜಾ್ವಲ ಸಂಪಕ್ವ
• ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಮಗಳನುನು 

ಬಾ್ರಡ್ ಬಾ್ಯಂಡ್ ಜಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುರುದು, 
ಇದಕಾ್ಕಗಿ 19,041 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ವ�ಚಚು ಮಾಡಲಾಗುರುದು. 
ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯ ಭಾರತ್ ನ�ಟ್ ನಡಿ 16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಯೇಜನ�ಯನುನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ�.

ರ್ಎಲ್ಐ ಯೇಜನೆಯ ಅರಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
• ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳಿಗ� ಈ ಹಂದ� ಘೊೇರ್ಸಲಾದ ಕಾಯ್ವಕ್ಷಮತ�-

ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಕ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಒಂದು ರಷ್ವ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ�.   
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ಜೆಹಾಂಗಿೇರ್ ರತನ್ ಜಿ ದಾದಾಭಾಯ್ ಟಾಟಾ ಅರರನು್ನ ರಯೂರಹಾರದ 
ಆಕಾಂಕೆಗಳು ಮತು್ತ ನೌಕರರ ಕಲಾಯೂಣಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತೆ್ ೇಲನರನು್ನ ಸಾಧಿಸುರ 
ಪರುಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೌಕರರ ಕಲಾಯೂಣಕೆಕೆ ಅರರ ಸಮಗರು ವಿಧಾನರು 
ಈಗ ಕೆೇಂದರು ಸಕಾ್ವರರು ಪರಿಚಯಿಸಿರುರ ಹೆ್ ಸ ಕಾಮಿ್ವಕ ಕಾನ್ನುಗಳಿಗೆ 
ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅರರು ದೆೇಶದ ಮದಲ ವಾಣಿಜಯೂ ಪೈಲಟ್. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಹಾರಾಟಕೆಕೆ ವೆೇದಕೆ ಕಲಿಪಾಸಿದ ವಿಶಿರಟಿ ಹೆಗಗೂಳಿಕೆ ಅರರದು.

ಯಾ
ರುದ�ೇ ಕ�ಲಸರನುನು ಅರ�ಮನಸಿ್ಸನಂದ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬ�ೇಡಿ. ಯಾವಾಗಲೊ 
ಆತಮೆವಿಶಾ್ವಸದಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮತು್ತ ನೇರು 

ಯಶಸು್ಸ ಕಂಡಾಗ ಸಮಾಜಕ�್ಕ ಏನನಾನುದರೊ ಹಂತಿರುಗಿಸಿ. 
ಸಮಾಜರು ನಮಗ� ಬಹಳಷು್ಟ ನೇಡುತ್ತದ�. ನಾರು ಕೊಡ ಅದಕ�್ಕ 
ಮರಳಿ ನೇಡಬ�ೇಕು.” ಇನ�ೊಫೇಸಿಸ್ ಸಂಸಾ್ಥಪಕ ನಾರಾಯಣ 
ಮೊತಿ್ವ ಅರರ ಪತಿನು ಸುಧಾ ಮೊತಿ್ವ ತಮಮೆ ಪತಿಯಂದಗ� 
ಇನ�ೊಫೇಸಿಸ್  ಆರಂಭಿಸಲು ಟ�ಲ�ೊ್ಕರನುನು ತ�ೊರ�ದಾಗ ಅರರಿಗ� 
ಜ�ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ ಈ ಅಮೊಲ್ಯವಾದ ಸಲಹ�ಯನುನು ನೇಡಿದರು.

1904 ರ ಜುಲ�ೈ 29 ರಂದು ಪಾ್ಯರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಸಿದ ಜ�ಆರ್ ಡಿ 
ಟಾಟಾ ಅರರು, ರತನ್ ಜಿ ದಾದಾಭಾಯ್ 
ಟಾಟಾ ಮತು್ತ ಸುಝೇನ್ ಬ್ರಯ್ರ್ ಅರರ 
ಎರಡನ�ೇ ಮಗು. ಅರರ ತಂದ� ರತನ್ ಜಿ 
ದ�ೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೊೇದ್ಯಮಿ ಜಮ್ಸಟ್ 
ಜಿ ಟಾಟಾ ಅರರ ಸ�ೊೇದರ ಸಂಬಂಧಿ. ಅರರ 
ತಾಯಿ ಫ�್ರಂಚ್ ಆಗಿದದುರಿಂದ, ಅರರು ತಮಮೆ 
ಬಾಲ್ಯದ ಬಹುಭಾಗರನುನು ಫಾ್ರನ್್ಸ ನಲ್ಲಿಯ್ೇ 
ಕಳ�ದರು. ಕ�ೇಂಬ್ರಡ್ಜ್ ನಂದ ಎಂಜಿನಯರಿಂಗ್ 
ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅರರು ಫ�್ರಂಚ್ 
ಸ�ೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಷ್ವದ ಕಡಾಡಾಯ ಮಿಲ್ಟರಿ ತರಬ�ೇತಿಯನುನು 
ಪಡ�ದರು. ಮಿಲ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ರೃತಿ್ತಜಿೇರನರನುನು ಮುಂದುರರಿಸಲು 
ಅರರು ಉತು್ಸಕರಾಗಿದದುರು ಆದರ� ಅರರ ತಂದ� ಭಾರತಕ�್ಕ 
ಮರಳುರಂತ� ಹ�ೇಳಿದರು. ಅರರು 1925 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್್ಸ ಗ� 
ಸಂಬಳ ರಹತ ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ 
ಮತು್ತ ನಷ�್ಠಯಿಂದಾಗಿ ಅರರು 1938 ರಲ್ಲಿ 34 ನ�ೇ ರಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ 
ಟಾಟಾ ಸಮೊಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�ೊೇರಾಟದ ಅರಧಿಯೊ ಆಗಿತು್ತ. ಜ�ಆರ್ ಡಿ, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�ೊೇರಾಟದ ಆಂದ�ೊೇಲನಕ�್ಕ ಸ�ೇರಲು ಬಯಸಿದದುರು. ಆದರ� 
ನಂತರ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕೇಕರಣರನುನು ಉತ�್ತೇಜಿಸುರ ಮೊಲಕ 
ರಾಷಟ್ರಕ�್ಕ ಉತ್ತಮ ಸ�ೇವ� ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಲ�ೊೇಚನ�ಯಿಂದ 
ಅದನುನು ಕ�ೈಬಟ್ಟರು. ಜ�ಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ ಸಮೊಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ, 
ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 14 ಕಂಪನಗಳು ಇದದುರು. ಜುಲ�ೈ 26, 1988 
ರಂದು ಅರರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ್ಥನದಂದ ಕ�ಳಗಿಳಿಯುರ ಹ�ೊತಿ್ತಗ�, 
ಟಾಟಾ ಸಮೊಹ 95 ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಘಟನ�ಯಾಗಿ 
ಹ�ೊರಹ�ೊಮಿಮೆತು. ಟಾಟಾ ಸಮೊಹದ ವಾರ್್ವಕ ರಹವಾಟು 680 
ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳಿಂದ 34 ಸಾವಿರ ಕ�ೊೇಟ್ ತಲುಪಿತು್ತ.

ಅರರು ನೌಕರ-ಸ�ನುೇಹ ನೇತಿಗಳಿಗ� ಹ�ಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದಾದುರ�. 
ಅರರ ಉಸು್ತವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗ� ಎಂಟು ಗಂಟ�ಗಳ ಕ�ಲಸದ 
ಅರಧಿಯನುನು ನಗದಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನೌಕರರ ಕಲಾ್ಯಣರನುನು 

ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕ�ೊಂಡ ನೌಕರರ ರವಿಷ್ಯ ನಧಿಯ ತತ್ವರು ಅರರ 
ಮಹತ್ವದ ಕ�ೊಡುಗ�ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ�. ಅರರ ಆಲ�ೊೇಚನ�ಯಿಂದ 
ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಕಾಖಾ್ವನ�ಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂರವಿಸಿದಲ್ಲಿ 
ನೌಕರನಗ� ಪರಿಹಾರ ನೇಡುರ ನಯಮರು ನಂತರ ಕಾನೊನನ 
ಒಂದು ಭಾಗವಾಯಿತು. ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳಿಗ� ಕಾಪ್ವರ�ೇಟ್ ಮಾನರ 
ಸಂಪನೊಮೆಲ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೇತಿ್ವ ಅರರಿಗ� 
ಸಲುಲಿತ್ತದ�. ಅರರ ಅಪಾರ ಕ�ೊಡುಗ�ಗಾಗಿ, 1957 ರಲ್ಲಿ ಪದಮೆವಿರೊಷಣ 
ನೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಅರರು ದ�ೇಶದ ಮದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಪ�ೈಲಟ್ ಎಂಬ ಹ�ಗಗೆಳಿಕ�ಗ� ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾದುರ� ಮತು್ತ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಹಾರಾಟಕ�್ಕ ವ�ೇದಕ� ಕಲ್್ಪಸಿದರರು ಅರರು. ಜ�ಆರ್ ಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ವಾಯುಯಾನರನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 
ಭಾರತದ ಮದಲ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ 
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ�್ಥ ಟಾಟಾ ಏರ್ ಲ�ೈನ್್ಸ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇದನುನು ಏರ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜ�ಆರ್ ಡಿಗ� 1948 ರಲ್ಲಿ 
ವಾಯುಪಡ�ಯಿಂದ ಗೌರರ ಗೊ್ರಪ್ ಕಾ್ಯಪ್ಟನ್ 
ಹುದ�ದುಯನೊನು ನೇಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ 
ಅರರಿಗ� ಅಕ�ೊ್ಟೇಬರ್ 1966 ರಲ್ಲಿ ಏರ್ 

ಕಮಡ�ೊೇರ್ ಆಗಿ ಬಡಿ್ತ ನೇಡಲಾಯಿತು ಮತು್ತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 
1974 ರಲ್ಲಿ ಗೌರರ ಏರ್ ವ�ೈಸ್ ಮಾಷ್ವಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

1962 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡ�ೊೇ-ಚಿೇನಾ ಯುದ್ಧರು ಉತು್ತಂಗದಲ್ಲಿದಾದುಗ, 
ಸ�ೇನ�ಯಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸದಾಗಿ ನ�ೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುಲು ಅರರು 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯರರ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ವಿಪತು್ತ ಪರಿಹಾರ ನಧಿಗ� 
30 ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗಳನುನು ನೇಡಿದರು. ಟಾಟಾ ಇನ್ಸಟಿಟೊ್ಯಟ್ 
ಆಫ್ ಸ�ೊೇಶಿಯಲ್ ಸ�ೈನ್ಸಸ್, ಟಾಟಾ ಮಮೇರಿಯಲ್ 
ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಸಂಶ�ೋೇಧನಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತು್ತ ಆಸ್ಪತ�್ರ, ಇನ್ಸಟಿಟೊ್ಯಟ್ 
ಆಫ್ ಫಂಡಮಂಟಲ್ ರಿಸಚ್್ವ, ನಾ್ಯಷನಲ್ ಸ�ಂಟರ್ ಫಾರ್ 
ಪಫಾ್ವಮಿ್ವಂಗ್ ಆಟ್್ಸ್ವ ಮತು್ತ ನಾ್ಯಷನಲ್ ಇನ್ಸಟಿಟೊ್ಯಟ್ 
ಆಫ್ ಅಡಾ್ವನ್್ಸಡ್ ಸ್ಟಡಿೇಸ್ ಸಾ್ಥಪನ�ಯಲ್ಲಿ ಅರರು ಪ್ರಮುಖ 
ಪಾತ್ರ ರಹಸಿದಾದುರ�. ಜನಸಂಖ�್ಯ ನಯಂತ್ರಣದ ವಿಷಯರನುನು 
ಉತ�್ತೇಜಿಸುರಲ್ಲಿ ಅರರು ನೇಡಿದ ಕ�ೊಡುಗ�ಗಾಗಿ 1992 ರಲ್ಲಿ ಅರರಿಗ� 
ಪ್ರತಿರ್್ಠತ ವಿಶ್ವಸಂಸ�್ಥ ಜನಸಂಖಾ್ಯ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ನೇಡಲಾಯಿತು. 1992 
ರಲ್ಲಿ ಅರರಿಗ� ಭಾರತ ರತನು ಗೌರರ ನೇಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ 
ಅತು್ಯನನುತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರರವಾದ ಭಾರತ ರತನುರನುನು ಪಡ�ದ 
ದ�ೇಶದ ಏಕ�ೈಕ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೊೇದ್ಯಮಿ ಜ�ಆರ್ ಡಿ.    

ದಯಾಪರ ಕೈಗಾರಿಕೆ್ೇದಯೂಮಿ
ಕೆ್ಡುಗೈ ಕಲೆಯ ಚಾಂರ್ಯನ್

ಭಾರತ ರತ್ನ ಪರುಶಸಿ್ತ ಪುರಸಕೃತ 
ಜೆಆರ್ ಡಿ ಟಾಟಾ ಅರರ 
117 ನೆೇ ಜನ್ಮ ದನದಂದು ಅರರಿಗೆ 
ಹೃತ್ಪಾರ್ವಕ ಗೌರರ ನಮನಗಳು

ಜನನ: 29 ಜುಲೈ 1904 ನಧನ: 29 ನವೆಂಬರ್ 1993

''
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ಸಂಪುಟ ನಣ್ವಯಗಳು

ಸಾಗರ ಪರಿಶರೀಧನ್ಯನ್ನು ಉತತುರೀಜಿಸಲ್ 
ಭಾರತದಿಂದ ಕ್ಮಗಳು

ಜಗತಿ್ತನ 70 ಪ್ರತಿಶತದಷು್ಟ ಸಾಗರಗಳು ನಮಮೆ ಜಿೇರನದ 
ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವ�. ಸಾಗರದ ಸುಮಾರು 95 
ಪ್ರತಿಶತರು ಪರಿಶ�ೋೇಧಿಸದ� ಉಳಿದದ�. ಭಾರತರು 

ಮೊರು ಕಡ� ಸಾಗರಗಳಿಂದ ಆರೃತವಾಗಿದ� ಮತು್ತ ದ�ೇಶದ 
ಜನಸಂಖ�್ಯಯ ಶ�ೇಕಡಾ 30 ರಷು್ಟ ಜನರು ಕರಾರಳಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುತಿ್ತದಾದುರ�. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರಗಳ ಮಹತ್ವರು 
ಅನ�ೇಕ ಪಟು್ಟ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. ಸಾಗರರು ಮಿೇನುಗಾರಿಕ� ಮತು್ತ 
ಜಲಚರಗಳು, ಪ್ರವಾಸ�ೊೇದ್ಯಮ, ಜಿೇರನ�ೊೇಪಾಯ ಮತು್ತ ನೇಲ್ 
ಆರ್್ವಕತ�ಯನುನು ಬ�ಂಬಲ್ಸುರ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್್ವಕ ಅಂಶವಾಗಿದ�. 
ಸಾಗರಗಳು ಆಹಾರ, ಇಂಧನ, ಖನಜಗಳು, ಔಷಧಿಗಳ 
ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳಾಗಿವ�. ವಿಶ್ವಸಂಸ�್ಥ (ಯುಎನ್) 2021-2030ರ 
ದಶಕರನುನು ಸುಸಿ್ಥರ ಅಭಿರೃದ್ಧಗಾಗಿ ಸಾಗರ ವಿಜ್ಾನದ ದಶಕವ�ಂದು 
ಘೊೇರ್ಸಿದ�. ಭಾರತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಡಲ ಸಾ್ಥನರನುನು ಹ�ೊಂದದ�. ಇದರ 
7517 ಕ.ಮಿೇ ಉದದುದ ಕರಾರಳಿಯು ಒಂಬತು್ತ ಕರಾರಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಮತು್ತ 1382 ದ್ವೇಪಗಳಿಗ� ನ�ಲ�ಯಾಗಿದ�. ಈ ಅಂಶಗಳನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�ೊಂಡು, ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಶ�ೋೇಧನ�ಯನುನು 
ಉತ�್ತೇಜಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ�. ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಸಚಿರ ಸಂಪುಟರು ಕ�ೈಗ�ಟುಕುರ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳ ಲರ್ಯತ� ಮತು್ತ 
81 ಕ�ೊೇಟ್ ಫಲಾನುರವಿಗಳಿಗ� ಪಡಿತರರನುನು ನವ�ಂಬರ್ ರರ�ಗ�  
67 ಸಾವಿರ ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುರುದನುನು 
ಖಾತ್ರಪಡಿಸಿದ�., ಕನಷ್ಠ ಸಕಾ್ವರ ಮತು್ತ ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತರನುನು 
ಉತ�್ತೇಜಿಸುರ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟರು ಹಲವಾರು ಇತರ 
ಪ್ರಮುಖ ನಧಾ್ವರಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡಿದ�.
 ನಧಾ್ವರ: ನೇಲ್ ಆರ್್ವಕತ�ಯನುನು ಉತ�್ತೇಜಿಸಲು “ಡಿೇಪ್ 

ಓಷನ್ ಮಿಷನ್” ಕುರಿತು ರೊ ವಿಜ್ಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ 
ಪ್ರಸಾ್ತಪ

 ಪರಿಣಾಮ: ಸಾಗರ ಸಂಪನೊಮೆಲಗಳ ಸುಸಿ್ಥರ ಬಳಕ�ಗಾಗಿ 
ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಸಂಪನೊಮೆಲಗಳನುನು ಪರಿಶ�ೋೇಧಿಸುರುದು 
ಮತು್ತ ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನುನು 
ಅಭಿರೃದ್ಧಪಡಿಸುರುದು ಈ ಮಿಷನ್ ಉದ�ದುೇಶವಾಗಿದ�.

 ಮಿಷನ್  ಅನುನು 5 ರಷ್ವಗಳ ಅರಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 
ಕಾಯ್ವಗತಗ�ೊಳಿಸಲು ಅಂದಾಜು ವ�ಚಚು 4077 ಕ�ೊೇಟ್ 
ರೊ.ಆಗಿರುತ್ತದ�. 3 ರಷ್ವಗಳ (2021-2024) ಮದಲ 
ಹಂತದ ಅಂದಾಜು ವ�ಚಚು 2823.4 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳು

 ವಿಶ�ೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು, ಹಡಗುಗಳ ವಿನಾ್ಯಸ, ಅಭಿರೃದ್ಧ 
ಮತು್ತ ತಯಾರಿಕ� ಹಾಗು ಅಗತ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯ್ವಗಳ 
ಸಾ್ಥಪನ� ಭಾರತಿೇಯ ಉದ್ಯಮದ ಬ�ಳರಣಿಗ�ಯನುನು 
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ ಮತು್ತ ಸಾ್ಟಟ್್ವ ಅಪ್ ಗಳನುನು.
ಉತ�್ತೇಜಿಸುತ್ತದ�.

 ನಧಾ್ವರ: ಕನಷ್ಠ ಸಕಾ್ವರ ಮತು್ತ ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತರನುನು 
ಅನುಷಾ್ಠನಗ�ೊಳಿಸುರ ಮತ�ೊ್ತಂದು ಹ�ಜ�ಜ್ಯಲ್ಲಿ ಸ�ಂಟ್ರಲ್ 
ರ�ೈಲ್ ಸ�ೈಟ್ ವ�ೇರ್ ಹೌಸ್ ಕಂಪನ ಲ್ಮಿಟ�ಡ್ ಅನುನು ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಉಗಾ್ರಣ ನಗಮದ�ೊಂದಗ� ವಿಲ್ೇನಗ�ೊಳಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿರ 
ಸಂಪುಟ ಅನುಮೇದನ� ನೇಡಿದ�.

ಪರಿಣಾಮ: 
 ಸರಕು-ಶ�ಡ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಿ ಕನಷ್ಠ 50 ರ�ೈಲ್ ಸ�ೈಡ್ 
ಗ�ೊೇದಾಮುಗಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಅನುಕೊಲವಾಗಲ್ದ�

 ಸಾರ್ವಜನಕ ರಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯರಹಾರರನುನು 
ಸುಲರಗ�ೊಳಿಸಲು ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಸಲಾಗುರುದು ಮತು್ತ ಖಾಸಗಿ 
ರಲಯದ ದಕ್ಷತ�ಯನುನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳಳುಲಾಗುತ್ತದ�.

 ಇದರಿಂದ 9.49 ಲಕ್ಷ ಮಾನರ ದನಗಳಿಗ� ಸಮಾನವಾದ 
ಉದ�ೊ್ಯೇಗಾರಕಾಶಗಳನುನು ಸೃರ್್ಟಸುರ ಸಾಧ್ಯತ�ಯಿದ� 
ಮತು್ತ ಇದು ಸಕಾ್ವರದ ವ�ಚಚುರನುನು 5 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳಷು್ಟ 
ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದ�.  

 ಪರಿಣಾಮ: ರ�ೈತರಿಗ� ಕ�ೈಗ�ಟುಕುರ ದರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತು್ತ 
ಕ� ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳ ಲರ್ಯತ�ಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲು 
ಸಕಾ್ವರ ಬದ್ಧವಾಗಿದ�. ಈ ಸಬ್ಸಡಿಯನುನು ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ 
ಕಂಪನಗಳಿಗ� ಎನ್ ಬಎಸ್ ದರದಲ್ಲಿ ಬಡುಗಡ� 
ಮಾಡಲಾಗುರುದು, ಇದರಿಂದ ರ�ೈತರು ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳನುನು 
ಕ�ೈಗ�ಟುಕುರ ಬ�ಲ�ಯಲ್ಲಿ ಪಡ�ಯಬಹುದು.

 ಈ ರ್ಯರಸ�್ಥಗ� ಅಂದಾಜು ಹ�ಚುಚುರರಿ ಸಬ್ಸಡಿ ಹ�ೊರ� 
ಸುಮಾರು 14,775 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ಆಗಿರುತ್ತದ�.

• ನಧಾ್ವರ: ರ�ೈತರಿಗ� ಕ�ೈಗ�ಟುಕುರ ಬ�ಲ�ಯಲ್ಲಿ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳನುನು 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲು ಫಾಸಾಫಟ್ರ್ ಮತು್ತ ಪಟಾ್ಯಸಿರ್ (ಪಿ & ಕ�) 
ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳಿಗ� ಪೇಷಕಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಸಬ್ಸಡಿ ದರಗಳನುನು 
ಸಂಪುಟ ಅನುಮೇದಸಿದ�.
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದರೀಲನವಾಗಿ

ಪರಿವತಿಥಿತವಾದ ಕ್ರೀಡೆ
ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ�್ಯಯ ಶ�ೇಕಡಾ 65 ರಷು್ಟ 35 ರಷ್ವಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮ ರಯಸಿ್ಸನರರಾಗಿದುದು, 

ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೇಡಾ ರಾಷಟ್ರಗಳ ಪ�ೈಕ ಅಗ್ರ ಸಾ್ಥನರನುನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಕಷು್ಟ ನರಿೇಕ್�ಗಳನುನು 

ಹುಟು್ಟಹಾಕುತ್ತದ�. ಭಾರತದ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್�ಗಳನುನು ಕ�ೇರಲ ಮಿಲ್ಟರಿ ಶಕ್ತ ಅಥವಾ ಆರ್್ವಕ 

ಮಹಾಶಕ್ತಯಾಗುರುದಕ�್ಕ ಸಿೇಮಿತಗ�ೊಳಿಸಬಾರದು. ಕ್ರೇಡಾ ಕ್�ೇತ್ರದ ಸಾಧನ�ಯಿಂದಲೊ ಅದರ 

ಬಲರನುನು ತಿಳಿಯಬ�ೇಕು. ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ಅಂತರರಾರ್ಟ್ರೇಯ 

ವ�ೇದಕ�ಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುರಂತ� ಕ್ರೇಡ�ಗಳನುನು ನಮಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೇರನದ ಮಾಗ್ವವಾಗಿ 

ಉತ�್ತೇಜಿಸಲು ಸಕಾ್ವರ ಎಲಲಿ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಿದ�. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡ�ಯನುನು ಉತ�್ತೇಜಿಸಲು 

ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದದುರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ನೊರಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚು ಭಾರತಿೇಯ 

ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಅಹ್ವತ� ಪಡ�ದದಾದುರ�.

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ
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ಟ�ೊೇ
ಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ 
ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ತಂಡರು ತನನು ಸಾಮಥ್ಯ್ವ 
ಪ್ರದಶ್ವನಕ�್ಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ�. ಕ್ರೇಡಾ 
ಕ್�ೇತ್ರದ ಈ ಮಗಾ ಈವ�ಂಟ್ ನಲ್ಲಿ 

ಚಿನನುದ ಬ�ೇಟ�ಯಾಡುರ ದ�ೇಶದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಡಾಪಟುಗಳ ಮೇಲ� ಎಲಲಿರ 
ದೃರ್್ಟ ನ�ಟ್್ಟದ�. ಭಾರತದ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ 
ಮಿೇರತ್ ನ ಕಲ್ನಾ ಗಾ್ರಮದ ಸೌರಭ್ ಚೌಧರಿ ಕೊಡ ಇದಾದುರ�. ಮೇ 12, 
2002 ರಂದು ರ�ೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಸಿದ ಅರರದು ಬಹಳ ಆಕಷ್ವಕ 
ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದ�. ಬಾಲ್ಯದಂದಲೊ ಅರರಿಗ� ಶೋಟ್ಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತ. 
ಹಳಿಳುಯ ಜಾತ�್ರಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಬುಟ್್ಟಗಳನುನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಶೋಟ್ 
ಮಾಡುತಿ್ತದದು ಅರರು ಈಗ ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 
ಶೋಟರ್ ಗಳ�ೊಂದಗ� ಸ್ಪಧಿ್ವಸಲ್ದಾದುರ�. ಅರರ ಹಳಿಳುಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ 
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಶೋಟ್ಂಗ್ ಶ�್ರೇಣಿಯಿದ�, ಇಲ್ಲಿ ಹಳಿಳುಯ ಮಕ್ಕಳು ಸ�ೇರುತಿ್ತದದುರು, 
ಇದು ಶೋಟ್ಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅರರ ಆಸಕ್ತಯನುನು ಹುಟು್ಟಹಾಕತು. ಆದರ� ಅರರ 
ತಾಯಿ ಮಗ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸಕ�್ಕ ಗಮನ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕ�ಂದು ಬಯಸಿದದುರು. 
ಆಗ ಶೋಟ್ಂಗ್ ಮತು್ತ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗ� ಸಮಾನ ಗಮನ ನೇಡುರುದಾಗಿ 
ಚೌಧರಿ ತಾಯಿಗ� ಮನರರಿಕ� ಮಾಡಿದರು. 

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌರಭ್ ಅರರ ತರಬ�ೇತುದಾರರು, ತರಬ�ೇತಿಗಾಗಿ 
ವ�ೈಯಕ್ತಕ ಪಿಸೊ್ತಲ್ ಖರಿೇದಸುರಂತ� ಹ�ೇಳಿದರು. ಸೌರಭ್ ಅರರ 
ತಂದ� ಜಗಮೇಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಸಿೇಮಿತ ಆದಾಯ ಹ�ೊಂದರುರ 
ಕೃರ್ಕರಾಗಿದದುರಿಂದ ಇದು ಸುಲರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ� ಅರರು ತಮಮೆ 
ಮಗನ ಪ್ರತಿಭ�ಯ ಮೇಲ� ಸಂಪೂಣ್ವ ನಂಬಕ� ಇಟ್್ಟದದುರು. ಆದದುರಿಂದ 
ಅರರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದರು. “ನಾರು ಅರನಗ� ಪಿಸೊ್ತಲ್ ಖರಿೇದಸಿದ�ರು, 
ಅದಕಾ್ಕಗಿ ನಾರು ಸುಮಾರು 1.75 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದ�ರು” ಎಂದು 
ಅರರು ಹ�ೇಳುತಾ್ತರ�. ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿಳುಯಾದ ಬನ�ೊೇಲ್ಗ� ಸ�ೇರಿದ ಅರರ 
ತರಬ�ೇತುದಾರ ಅಮಿತ್ ಶಿಯೇರನ್ ಕಠಿಣ ತರಬ�ೇತಿ ನೇಡಿದರು. 
ಅರರು ಹ�ೇಳುತಾ್ತರ�, “ನಾನು ಇಟ್್ಟಗ�ಗಳಿಂದ ತರಬ�ೇತಿ ನೇಡುತ�್ತೇನ�. 
ನಾನು ಇಟ್್ಟಗ�ಗಳನುನು ತರಬ�ೇತುದಾರರ ಕ�ೈಗಳಿಗ� ನ�ೇತುಹಾಕುತ�್ತೇನ�. 
ಏಕ�ಂದರ� ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿೇ ನರಮಂಡಲರು ಕ�ೇಂದ್ರೇಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದ�, ಇದು 
ಕ�ೈಗಳ ಕೌಶಲ್ಯರನುನು ಹ�ಚಿಚುಸುತ್ತದ�. ಸೌರಭ್ ನನನು ಬಳಿಗ� ಬಂದಾಗ, 
ನಾನು ಟ್ನ್ ಶ�ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಟ್ಂಗ್ ರ�ೇಂಜ್ ಹ�ೊಂದದ�ದು. ಬ�ೇಸಿಗ�ಯ 
ದನಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನರು 40 ಡಿಗಿ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚಿಚುರುವಾಗ, ಸೌರಭ್ ಆ 
ಶಾಖದಲ್ಲಿ ನರಂತರವಾಗಿ ನಲುಲಿತಿ್ತದದುನು. ನಾನು ಅರನಗ� ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಾ್ರಂತಿ 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳುಳುರಂತ� ಹ�ೇಳುತಿ್ತದ�ದು, ಆದರ� ಅರನು ಗುರೊಜಿ ಇನುನು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಹ�ೊತು್ತ ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡುತ�್ತೇನ�, ನಂತರ ವಿಶಾ್ರಂತಿ ಪಡ�ಯುತ�್ತೇನ� 
ಎಂದು ಹ�ೇಳುತಿ್ತದದು. ಈ ಮನ�ೊೇಭಾರರು ಅರನನುನು ದ�ೇಶದ ಯಶಸಿ್ವ 
ಶೋಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಸೌರಭ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಜೊನಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ 
ಮೊಲಕ ತಮಮೆ ರೃತಿ್ತಜಿೇರನರನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅದ�ೇ ರಷ್ವದಲ್ಲಿ, 
ಟ�ಹಾ್ರನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬ�ಳಿಳು ಪದಕ ಗ�ದದುರು. 
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ ಚಿನನುದ ಪದಕ ಗ�ದದು ಅತ್ಯಂತ ಕರಿಯ ಶೋಟರ್ 
ಎಂಬ ಹ�ಗಗೆಳಿಕ�ಗ� ಪಾತ್ರರಾಗುರ ಮೊಲಕ ಅರರು 2018 ರಲ್ಲಿ ತಮಮೆ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ವರನುನು ಸಾಬೇತುಪಡಿಸಿದರು. ಅದ�ೇ ರಷ್ವದಲ್ಲಿ, ಅರರು ಏಷ್ಯನ್ 
ಏರ್ ಗನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಮಿೇ ಏರ್ 
ಪಿಸೊ್ತಲ್ ಸ್ಪಧ�್ವ ಗ�ದದುರು. ಅರರು 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಗ�ಲುವಿನ 
ಹಾದಯನುನು ಮುಂದುರರಿಸಿದರು, ಅರರು ದ�ಹಲ್ ಮತು್ತ ಮೊ್ಯನಚ್ ನಲ್ಲಿ 
ಎರಡು ಚಿನನುದ ಪದಕ ಮತು್ತ ರಿಯ ಡಿ ಜನ�ೈರ�ೊದಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗ�ದದುರು. 

ಸರಳವಾಗಿ ನಾರು ಕರುೇಡೆಗಳನು್ನ ಹಿೇಗೆ 

ಅಥ್ವಮಾಡಿಕೆ್ಳಳುಬಹುದು:
ಎಸ್ ಎಂದರೆ ಸಿಕೆಲ್ (ಕೌಶಲಯೂ) 

ರ್ ಎಂದರೆ ಪರ್ ಸೆರರೆನ್್ಸ  (ಪರಿಶರುಮ) 

ಒ ಎಂದರೆ ಆರ್ಟಿಮಿಸಮ್ (ಆಶಾವಾದ) 

ಆರ್ ಎಂದರೆ ರಿಸಿಲಿಯನ್್ಸ (ಸಿ್ಥತಸಾ್ಥಪಕತ್ವ)

ಟ್ ಎಂದರೆ ಟೆನಾಸಿಟ್ (ದೃಢತೆ)

ಎಸ್ ಎಂದರೆ ಸಾಟಿಮಿನಾ (ದೆೇಹಬಲ)

ಕರುೇಡೆಗಳು ಕರುೇಡಾ ಮನೆ್ ೇಭಾರರನು್ನ 

ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಆಟದ ಮೖದಾನದಲಿಲಾ ಮತು್ತ 

ಹೆ್ ರಗೆ ಮುಖಯೂವಾಗಿದೆ. ಅದಕಾಕೆಗಿಯ್ೇ ನಾನು 

ಆಗಾಗೆಗೂ ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನೆ - ‘ಜೆ್ೇ ಖೆೇಲೆ, ವೇ ಖಿಲೆ’ 

(ಆಡುರರರು ಅರಳುತಾ್ತರೆ).

ನರೆೇಂದರು ಮೇದ, 

ಪರುಧಾನ ಮಂತರು
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ಇದರ�ೊಂದಗ� ಅರರು ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಸಾ್ಥನ ಪಡ�ದರು. ಆದರ� 
ಇನೊನು, ಅರರಿಗ� ತೃಪಿ್ತಯಾಗಿಲಲಿ, ಇನೊನು ಹ�ಚಿಚುನ ಸಾಧನ�ಗ� ಗುರಿಯಿಟ್್ಟದಾದುರ�. 

“ನಾನು ನನನು ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದದನುನು ನೇಡಬ�ೇಕಾಗಿದ�. ಭಾರತದ 
ಕ್ರೇಡಾ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ಮತು್ತ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರದ ಟಾಗ�್ವಟ್ ಒಲ್ಂಪಿರ್ 
ಪೇಡಿಯಂ ಯೇಜನ�ಯಿಂದ ನಾರು ಸಾಕಷು್ಟ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು 
ಪಡ�ಯುತಿ್ತದ�ದುೇವ�.” ಎಂದು ಸೌರಭ್ ಹ�ೇಳುತಾ್ತರ�. 60 ಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚು ಚಿನನುದ 
ಪದಕಗಳನುನು ಗ�ದದುರುರ ಸೌರಭ್ ಈಗ ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನತ್ತ ದೃರ್್ಟ 
ನ�ಟ್್ಟದಾದುರ�. 

ಅದ�ೇ ರಿೇತಿ ಭಾರತಿೇಯ ಜಾವ�ಲ್ನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೇರಜ್ ಚ�ೊೇಪಾ್ರ 
ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತರನುನು ಪ್ರತಿನಧಿಸುರುದಾಗಿ ಅಂದುಕ�ೊಂಡಿರಲ�ೇ 
ಇಲಲಿ. ನೇರಜ್ 1997 ರ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 24 ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಖಂಡಾ್ರ 

ಗಾ್ರಮದ ರ�ೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸತಿೇಶ್ ಮತು್ತ ಸರ�ೊೇಜ್ ದ�ೇವಿ ದಂಪತಿಗ� 
ಜನಸಿದರು. “ನಾನು ಜಾವ�ಲ್ನ್ ಅನುನು ಮದಲ ಬಾರಿಗ� ನ�ೊೇಡಿದಾಗ ಮತು್ತ 
ಅದನುನು ಎಸ�ದಾಗ, ಆಗಲ�ೇ ನಾನು ಈ ಆಟರನುನು ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಬ�ೇಕು 
ಎಂದು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದ�.” ಎಂದು ನೇರಜ್ ಹ�ೇಳುತಾ್ತರ�, ಅರರ 
ತರಬ�ೇತುದಾರ ಜಿತ�ೇಂದ್ರ ಜಗಾಲಿನ್ ಕೊಡ “ಅರರ ಜಾವ�ಲ್ನ್ ಥ�ೊ್ರೇ 
ನ�ೊೇಡಿದ ನಂತರ, ಅರರಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮಥ್ಯ್ವವಿದ� ಎಂದು ನನಗ� 
ತಿಳಿಯಿತು” ಎನುನುತಾ್ತರ�.

ಆದರ� ನೇರಜ್ ಗ� ತಮಮೆ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್�ಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಕಷು್ಟ 
ಸೌಲರ್ಯಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೇನ�ಯು 
ಅರರಿಗ� ನ�ರವಾಯಿತು. ನೇರಜ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಸ�ೈನ್ಯಕ�್ಕ ಸ�ೇರಿದರು ಮತು್ತ 
ಅಂದನಂದ ಅರರ ಗಮನರು ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಕ್ರೇಡ�ಯ ಬಗ�ಗೆಯ್ೇ ಇತು್ತ. 
ಎಲಲಿರೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡ�ಯುತಿ್ತರುವಾಗ ಅರರು ಸ�ನುೇಹತರ�ೊಂದಗ� 
ಬಾ್ಯಸ�್ಕಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡುವಾಗ ಮಣಿಕಟು್ಟ ಮುರಿಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ 
4-5 ತಿಂಗಳು ಜಾವ�ಲ್ನ್ ಎಸ�ತದಂದ ದೊರವಿರಬ�ೇಕಾಯಿತು. 
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಕೊಡಲ�ೇ, ಅರರು 2016 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಾ್ಯ 
ಕ್ರೇಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ ತಮಮೆ ಮದಲ ಅಂತರರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಚಿನನುದ ಪದಕರನುನು 
ಗ�ದದುರು. 2016 ರಲ್ಲಿ ನಡ�ದ 20 ರಷ್ವದ�ೊಳಗಿನರರ ಐಎಎಎಫ್ ವಿಶ್ವ 
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ, ನೇರಜ್ ತಮಮೆ ಎರಡನ�ೇ ಚಿನನುದ ಪದಕರನುನು 
ಗ�ದದುರು, ಕರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲ�ಯನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿದರು. 
2017 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ�ಲಿಟ್ರ್್ಸ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಗ�ದದು ನಂತರ, ನೇರಜ್ 

ಟಾಗೆ್ವಟ್ ಒಲಿಂರ್ರ್ ಪೇಡಿಯಮ್ ಸಿಕೆೇಮ್ (ಟಾಪ್್ಸ)

ಇಂದನ ಆಧುನಕ 
ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದ�ೇಶದ 

ಬಲರನುನು ಮಿಲ್ಟರಿ 
ಅಥವಾ ಆರ್್ವಕ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲ� ನಣ್ವಯಿಸುರುದು 

ಮಾತ್ರರಲಲಿ, ಕ್ರೇಡಾ 
ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ 

ಸಾಧನ� ಕೊಡ ಅದನುನು 
ಆಕಷ್ವಕ ಶಕ್ತಯಾಗಿಸುತ್ತದ�. 

n ಟ�ೊೇಕಯೇ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗಾಗಿ 160 ಉನನುತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳನುನು ಟಾಪ್್ಸ ನಲ್ಲಿ 
ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದ�. ಈ ಆಟಗಾರರ ತರಬ�ೇತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತು್ಯತ್ತಮ ತರಬ�ೇತುದಾರರನುನು 
ನ�ೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ ಸಲಕರಣ�ಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ ಖಚು್ವಗಳನುನು 
ಕ್ರೇಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ನ�ೊೇಡಿಕ�ೊಳುಳುತ್ತದ� ಅಥವಾ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ವಿದ�ೇಶಿ ಸ್ಪಧ�್ವಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಗರಹಸಲು ವ�ೈಯಕ್ತಕ ಮತು್ತ ಫಟ್ ನ�ಸ್ ತರಬ�ೇತುದಾರರನುನು ಪಡ�ದುಕ�ೊಳಳುಲು 
ಅನುರು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದ�.

n 	ಟಾಪ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಸ�ೇಪ್ವಡ�ಗ�ೊಂಡಿರುರ ಪುರುಷ ಮತು್ತ ಮಹಳಾ ಹಾಕ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬ�ಂಗಳೊರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ಶಿಬರರನುನು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ�. ವಿಶ�ೇಷವ�ಂದರ�, ಮಿೇರಾಬಾಯಿ 
ಚಾನು, ವಿನ�ೇಶ್ ಫೇಗತ್, ನೇರಜ್ ಚಾವಾಲಿ, ರಜರಂಗ್ ಪುನಯಾ, ಸೌರಭ್ ಚೌಧರಿ, 
ವಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಅನ�ೇಕ ಆಟಗಾರರಿಗ� ವಿವಿಧ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ತರಬ�ೇತಿ 
ರ್ಯರಸ�್ಥ ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

n 	ಟಾಪ್್ಸ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುರ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳಿಗ� ಟಾ್ರ್ಯರ್ ಬ�ಂಬಲ, ಸಂಶ�ೋೇಧನಾ ವಿಶ�ಲಿೇಷಕರು 
ಮತು್ತ ಆಧುನಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನರನುನು ಹ�ೊಂದರುರ ಎಲಾಲಿ ಸೌಲರ್ಯಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತ� 
ಇತರ ಎಲಾಲಿ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ�. ಇದು ಮೇಲ್್ವಚಾರಣ� ಮತು್ತ 

2014 ರಿಂದ 2020 ರರರೆಗೆ ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾ 
ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 83 ಕೆ್ೇಟ್ ರ್.ಗಳ 
ವಿದಾಯೂರ್್ವವೆೇತನರನು್ನ ನೇಡಲಾಗಿದೆ ಮತು್ತ 
ಟಾಪ್್ಸ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 24 ಕೆ್ೇಟ್ 
ರ್. ವಿದಾಯೂರ್್ವವೆೇತನರನು್ನ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 
2014 ಕಕೆಂತ ಮದಲು ಇದು ಶೂನಯೂವಾಗಿತು್ತ.

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ
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2018 ರಲ್ಲಿ ತಮಮೆ ಮದಲ ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲಿಯ್ೇ ಕಾಮನ�್ವಲ್್ತ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ 
ಜಾವ�ಲ್ನ್ ಥ�ೊ್ರೇನಲ್ಲಿ ಚಿನನು ಗ�ದದು ಮದಲ ಭಾರತಿೇಯ ಎನಸಿಕ�ೊಂಡರು. 
ಅದ�ೇ ರಷ್ವದಲ್ಲಿ, ಜಕಾತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ ಅರರು 
ತಮಮೆದ�ೇ ದಾಖಲ�ಯನುನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.

ಭಾರತದ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಆಕಾಂಕ್�ಗಳಿಗ� ಮಹಳ�ಯರು ಸಮಾನ 
ಸ್ಪಧಿ್ವಗಳಾಗಿದಾದುರ�. ಹರಿಯಾಣದ ಝಜಜ್ರ್ ಜಿಲ�ಲಿಯ ಗ�ೊೇರಿಯಾ ಗಾ್ರಮದ 
ನವಾಸಿ ಮನು ಭಾಕರ್ ಶೋಟ್ಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಹರಿಮಯ ಗರಿಗಳನುನು 
ಮುಡಿಗ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದಾದುರ�. 16ನ�ೇ ರಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ, ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ 
ನಲ್ಲಿ ಚಿನನುದ ಪದಕ ಗ�ದದು ಅತ್ಯಂತ ಕರಿಯ ಭಾರತಿೇಯಳ�ಂಬ ಹ�ಗಗೆಳಿಕ�ಗ� 
ಅರರು ಪಾತ್ರರಾದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ 
ಅದುಭುತ ಪ್ರದಶ್ವನ ನೇಡಿದ ಕ�ಲವ�ೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಅರರು 

ಕಾಮನ�್ವಲ್್ತ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ ಚಿನನುದ ಪದಕ ಗ�ದದುರು. 2018 ರ ಕ�ೊನ�ಯಲ್ಲಿ, 
ಅಜ�್ವಂಟ್ೇನಾದಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಯುರ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಮಹಳ�ಯರ 10 ಮಿೇಟರ್ 
ಏರ್ ಪಿಸೊ್ತಲ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನನುದ ಪದಕದ ಸಾಧನ� ಮಾಡಿದರು.

ದ�ೇಶ ಅರರ ಮೇಲ� ಹ�ಚಿಚುನ ನರಿೇಕ್�ಗಳನುನು ಇಟು್ಟಕ�ೊಂಡಿದ�. 
ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಮೊರು ಸ್ಪಧ�್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಿ್ವಸುರ 
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಡುವಿಲಲಿದ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅರರ�ೊಬ್ಬರು. 
ಮಿಶ್ರ ತಂಡದ ಈವ�ಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರರು ಸೌರಭ್ ಚೌಧರಿ ಅರರ�ೊಂದಗ� 
ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ದಾದುರ�. ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟ�ೊೇಕಯ 
ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಮುನನು ತಮಮೆ ಮನ�ಯ ವಾ್ಯಪಿ್ತಯಲ್ಲಿಯ್ೇ ತರಬ�ೇತಿ 
ಪಡ�ಯಲು ಸಕಾ್ವರರು ಅರರಿಗ� ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲಲಿ ಬ�ಂಬಲರನುನು 
ನೇಡಿತು. “ನೇರು ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಕ�ಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಶಸಿ್ಸಗ� ಯಾರುದ�ೇ 
ಮಿತಿಯಿರುರುದಲಲಿ. ಅದು ಮದಲ್ನಂದಲೊ ನನನು ನಂಬಕ�ಯಾಗಿದ�” 
ಎಂದು ಟ�ೊೇಕಯಗ� ಹ�ೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುರ ಮನು ಹ�ೇಳುತಾ್ತರ�. 
ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತ� ಕಂಡುಕ�ೊಂಡ 
ಮನು ಭಾಕರ್, “ಇದು ಅತು್ಯತ್ತಮ ಯೇಜನ� ಎಂದು ನನಗನಸುತ್ತದ�. 
ಇದು ಆಟಗಾರರನುನು ಮಾತ್ರರಲಲಿದ� ಪ�್ರೇಕ್ಷಕರನುನು ಸಹ ಹ�ೊೇಗಿ 
ಆಟವಾಡಿ ಎಂಬ ಸಂದ�ಶದ�ೊಂದಗ� ಪ�್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತದ�. ಇದು ರಾಷಟ್ರಕಾ್ಕಗಿ 
ಏನಾದರೊ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ ಸೊಫತಿ್ವ ನೇಡುತ್ತದ�. ಇದು 
ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ತರಬ�ೇತಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನಗಳನುನು ಪಡ�ಯಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದ� ಅಥವಾ ಉದ�ೊ್ಯೇಗರನುನು ಒದಗಿಸುರ ಮೊಲಕ 

ಕಾಯ್ವಕ್ಷಮತ�ಯನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ�.
n 	ಟಾಪ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಸ�ೇಪ್ವಡ�ಗ�ೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ರೇಡಾಪಟುವಿಗ� ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 

50,000 ರೊ.ಗಳ ಫಲ್ತಾಂಶ ರತ�್ಯ ನೇಡಲಾಗುತ್ತದ�. ಅಲಲಿದ�, 
ಈ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನ�ಯನುನು ಸಮಯಕ�್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಲಾಗುತ್ತದ�.

n 	ಹರಿಯ ಮತು್ತ ಕರಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್್ಸ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮರನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಷನ್ ಒಲ್ಂಪಿರ್ 
ಸ�ಲ್ 2024 ಮತು್ತ 2028 ರ ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟಗಳನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�ೊಂಡು ಟಾಪ್್ಸ ಯೇಜನ�ಗಾಗಿ 12 ಈವ�ಂಟ್ ಗಳಿಂದ 
259 ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳನುನು ಆಯ್್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

n 	ಅಥ�ಲಿಟ್ರ್್ಸ, ಆಚ್ವರಿ, ಬಾ್ಯಡಿಮೆಂಟನ್, ಸ�ೈಕಲಿಂಗ್, ಟ�ೇಬಲ್ ಟ�ನಸ್, 
ಜೊಡ�ೊೇ, ಬಾಕ್ಸಂಗ್, ವ�ೇಟ್ ಲ್ಫ್ಟಂಗ್, ಕುಸಿ್ತ, ರ�ೊೇಯಿಂಗ್ ಮತು್ತ 
ಈಜು ಮುಂತಾದ ಕ್ರೇಡ�ಗಳ ಪ್ರತಿಭಾರಂತ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳನುನು 
ಪ್ರಸು್ತತ ಟಾಪ್್ಸ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಯೇಜನ�ಯ ಮೊಲಕ ಪೇರ್ಸಲಾಗುತಿ್ತದ�. 

ಎಸ್ ಎಐ ಮತು್ತ ಟಾಪ್್ಸ ನಲಿಲಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುರ ಪರುತಯಬ್ಬ 
ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಹೆ್ ಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಪರುತೆಯೂೇಕ 

ಬಾಂಧರಯೂ ರಯೂರಸಾ್ಥಪಕರನು್ನ ಸಹ ರಯೂರಸೆ್ಥ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಕಳೆದ 3 ರರ್ವಗಳಲಿಲಾ, ಟಾಪ್್ಸ ನಲಿಲಾ  

ಸೆೇರಿಸಲಾದ 32 ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ

ಕಾಮನ್ ವೆಲ್್ತ ನಲಿಲಾ ಅಗರು ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳು

ಏಷಾಯೂಡ್ ನಲಿಲಾ ಅಗರು ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳು
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ಕೆ್ೇಟ್ ರ್. ಗ್ ಹೆಚು್ಚ ಖಚು್ವ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ದೆೇಶದಲಿಲಾ ಕರುೇಡಾ ಶಿಕ್ಷಣರನು್ನ ಉತೆ್ತೇಜಿಸಲು 
ಮಣಿಪುರದಲಿಲಾ ಮದಲ ಕರುೇಡಾ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯೂಲಯರನು್ನ ಸಾ್ಥರ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲಲಾಕಂಬ, 
ರೆ್ ೇಲ್ ಬಾಲ್ ನಂತಹ 20 ಕರುೇಡೆಗಳನು್ನ ಕರುೇಡಾ 
ಕೆ್ೇಟಾದಲಿಲಾ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರುೇಡಾ ಕೆ್ೇಟಾ 
ಈಗ 63 ಕರುೇಡೆಗಳನು್ನ ಒಳಗೆ್ ಂಡಿದೆ.
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ಕಳೆದ ಹಲರು ರರ್ವಗಳಲಿಲಾ ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾ ದೆೇಶದ ಹೆ್ ಸ ಕರುೇಡಾ ಪರುತಭೆಗಳನು್ನ ಗುರುತಸುರಲಿಲಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.  
2016 ರಲಿಲಾ ಪಾರುರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೇಜನೆಯು ಒಲಿಂರ್ರ್ ವೆೇದಕೆಯಲಿಲಾ ಮಿಂಚಲು ಒಂದು ವೆೇದಕೆಯನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ತಳಮಟಟಿದಲಿಲಾ 

ಪರುತಭೆಗಳನು್ನ ಉತೆ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಪೇಷ್ಸುತ್ತದೆ. 2017 ರಲಿಲಾ ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರಿಶಿೇಲನೆಯ ನಂತರ, ಇದನು್ನ  
12 ಲಂಬಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರರ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ನ�ೊೇಡಿಕ�ೊಳಳುಲು ನ�ರವಾಗುತ್ತದ� “ 
ಎಂದು ಹ�ೇಳುತಾ್ತರ�.

ಅಂತ�ಯ್ೇ, ದವಾ್ಯಂಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪನಾ್ವರ್ ಅರರಂತಹ 
ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳನುನು ಟಾಗ�್ವಟ್ ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಪೇಡಿಯಮ್ ಸಿ್ಕೇಮ್ 
(ಟಾಪ್್ಸ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದ� ಮತು್ತ ಮಾಗ್ವದಶ್ವನ 
ನೇಡಲಾಗಿದ�. ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಪದಕ ಗ�ಲುಲಿರ ಹ�ಚಿಚುನ ಆಕಾಂಕ್�ಗಳನುನು 
ಹ�ೊಂದರುರ ಪನಾ್ವರ್ ಅರರು ತಮಮೆ ತಂದ�ಯ ಒತಾ್ತಯದ ಮೇರ�ಗ� 
ಶೋಟ್ಂಗ್ ಅನುನು ತಮಮೆ ರೃತಿ್ತಜಿೇರನವಾಗಿ ಆಯ್್ಕ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು. 
ಅರರ ತಂದ� ವ�ೈದ್ಯರಾಗಿದದುರ�, ತಾಯಿ ದಾದ. ಹನ�ನುರಡನ�ೇ ತರಗತಿಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ವಯಾದ ಪನಾ್ವರ್ ವಿಜ್ಾನದಲ್ಲಿ ತಮಮೆ ಅಧ್ಯಯನರನುನು 
ಮುಂದುರರಿಸುತಿ್ತದಾದುರ�. ಶೋಟ್ಂಗ್ ಅನುನು ರೃತಿ್ತಜಿೇರನವಾಗಿ 

ಮುಂದುರರಿಸಲು ಹ�ಚಿಚುನ ವ�ಚಚುದ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೊ, ಅರರಂತಹ 
ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳಿಗ� ಒತ್ತಡ ರಹತ ಅಭಾ್ಯಸ ನಡ�ಸಲು ಟಾಪ್್ಸ ದ�ೊಡಡಾ 
ಬ�ಂಬಲವಾಗಿದ�. ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಮದಲ ಎರಡು ಆರೃತಿ್ತಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಗರಹಸಿದ ಪನಾ್ವರ್ ಅರರ ಪ್ರತಿಭ�ಯನುನು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.

ಅರರು 2018 ರಲ್ಲಿ ದ�ಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಶಾಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತು್ತ 
ನಂತರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪುಣ�ಯಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಿದದು ಯುರ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಗರಹಸಿದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹರಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾ್ಥನ ಪಡ�ದ 
ನಂತರ ಅರರು ತಮಮೆ ಸಾಮಥ್ಯ್ವರನುನು ಸಾಬೇತುಪಡಿಸುರಲ್ಲಿ ಹ�ಚುಚು ಸಮಯ 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳುಲ್ಲಲಿ. ಬೇಜಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬ�ಳಿಳು ಪದಕರನುನು ಗ�ದದುರು. ಇದು 
ಅರರಿಗ� ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 10 ಮಿೇಟರ್ ಏರ್ ರ�ೈಫಲ್ 
ಸ್ಪಧ�್ವಯಲ್ಲಿ ಸಾ್ಥನರನುನು ರದ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಜಿಲಾಲಿ ಮತು್ತ ತಾಲೊಲಿಕು ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡಾ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಲು ರಲಯವಾರು ಪ್ರತಿಭಾ ಶ�ೋೇಧ ತಂಡಗಳನುನು 
ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆಟಗಾರರು ತಮಮೆ ಸಾಧನ�ಗಳನುನು 
ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಪ್ ಲ�ೊೇಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುರು ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲು 
ಟಾ್ಯಲ�ಂಟ್ ಸಚ್್ವ ಪೇಟ್ವಲ್ ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�.

ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮತು್ತ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪರುತಭಾನೆ್ವೇರಣೆ 
ಕಾಯ್ವಕರುಮದಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ 

ದೆೇಶದಲಿಲಾ ಕರುೇಡಾ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ವ

382008 2014 267
ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳನುನು ಅರುಗಳ ಅತು್ಯತ್ತಮ 

ಬಳಕ�ಗ� ಅನುರು ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲು ಜಿಯೇ-

ಟಾ್ಯಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಅದಕ�್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಎಲಾಲಿ ಮಾಹತಿಯನುನು ಒದಗಿಸುರ ಮಬ�ೈಲ್ 

ಅಪಿಲಿಕ�ೇಶನ್ ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�.

11,227 

ಆಟದ ಮೖದಾನಗಳ ಅಭಿರೃದ್ಧ… ಸಮುದಾಯ ತರಬೆೇತಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸುರುದು

ಪರುತಭೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಮತು್ತ ಪೇರಣೆ 

ರಾಜಯೂ ಮಟಟಿದ ‘ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆೇಂದರುಗಳು’

14,595 ತರಬ�ೇತುದಾರರಿಗ� ತಳಮಟ್ಟದಂದ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳನುನು 
ಆಯ್್ಕ ಮಾಡಲು ತರಬ�ೇತಿ ನೇಡಲಾಯಿತು.

ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳಿಗ� ತರಬ�ೇತಿಯಿಂದ ಎಲಾಲಿ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು 

ಸರಿಯಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುರ ಸಲುವಾಗಿ, 

ಅಂತರರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದ ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ 

ಕ�ೇಂದ್ರದ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡಾ ಸಂಕೇಣ್ವರನುನು ವಿವಿಧ 

ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ರೇಡಾ 

ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ� ಆರ್್ವಕ ನ�ರರು ನೇಡಿದ�.

24 ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಖ�ೇಲ�ೊೇ 
ಇಂಡಿಯಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನುನು 23 
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�.09

ಶಾಲ�ಗಳನುನು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ 
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ 
ಪರಿರತಿ್ವಸಲಾಗಿದ�.ವಾಷ್್ವಕ ಕರುೇಡಾ ಸಪಾಧೆ್ವಗಳು

ಕರುೇಡಾ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ವಗಳ ಬಳಕೆ ಮತು್ತ  
ನಮಾ್ವಣ / ಉನ್ನತೇಕರಣ

ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ವಾರ್್ವಕ 

ಕ್ರೇಡಾ ಸ್ಪಧ�್ವಗಳನುನು ಸಮಗ್ರ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಶಾಲ�ಗಳು ಮತು್ತ 

ಕಾಲ�ೇಜುಗಳು ನ�ೈಜ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳ ಆಗರವಾಗಿವ�. 

ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ್ಕಲ್ ಗ�ೇಮ್್ಸ, ಖ�ೇಲ�ೊೇ 

ಇಂಡಿಯಾ ಯೊತ್ ಗ�ೇಮ್್ಸ, ಮತು್ತ ಖ�ೇಲ�ೊೇ 

ಇಂಡಿಯಾ ಯೊನರಸಿ್ವಟ್ ಗ�ೇಮ್್ಸ ನ�ೊಂದಗ� 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡ�ಗ� ಉತ�್ತೇಜನ ನೇಡಲಾಗುತಿ್ತದ�.

ಹಾಕ ಟಾ್ರ್ಯರ್ ಗಳು, ಜಿಮ್ ಗಳು, ಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಟಫ್್ವ ಗಳು, 
ಒಳಾಂಗಣ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಮತು್ತ ಕ್ರೇಡಾ ಹಾಸ�್ಟಲ್ ಗಳನುನು 
ಅಭಿರೃದ್ಧಪಡಿಸುರ ಮೊಲಕ ವಿವಿಧ ಕ್ರೇಡ�ಗಳ ಸೌಲರ್ಯ 
ವಿಸ್ತರಣ�ಗ� ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�ೊಳಳುಲಾಗಿದ�.

2967 
10

ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳನುನು ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ 
ಯೇಜನ�ಯಡಿ ಇದುರರ�ಗ� ಆಯ್್ಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ�

ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿಗಳನುನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 
335 ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳಿಗ� ನೇಡಲಾಗುತಿ್ತದ�

ಇದುರರ�ಗ� 34 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಕ�ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 267 ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಅನುಮೇದನ� 
ನೇಡಲಾಗಿದ�. ಜಮುಮೆ ಮತು್ತ ಕಾಶಿಮೀರದ ಕ್ರೇಡಾ 
ಮೊಲಸೌಕಯ್ವ ಅಭಿರೃದ್ಧಗ� ಪ್ರತ�್ಯೇಕವಾಗಿ 200 
ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ನೇಡಲಾಗಿದ�.

2014 2020

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ
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ಟ�ೊೇಕಯಗ� ಹ�ೊರಟ್ರುರ ಹ�ಚಿಚುನ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ಸಣ್ಣ 
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತು್ತ ಹಳಿಳುಗಳಿಗ� ಸ�ೇರಿದರರಾಗಿದಾದುರ� ಮತು್ತ ಅರರ 
ಸಾಧನ�ಗಳು ಸಮಾಜ ಮತು್ತ ರಾಷಟ್ರಕ�್ಕ ಸೊಫತಿ್ವಯಾಗಿದ�. ಮಹಾರಾಷಟ್ರದ 
ಸತಾರದ ಹಳಿಳುಯಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿ್ತರುರ ಕಾಮಿ್ವಕರ ಮಗ ಪ್ರವಿೇಣ್ 
ಜಾಧವ್ ಬಲುಲಿಗಾರಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಪದಾಪ್ವಣ� ಮಾಡಲ್ದಾದುರ�. 
ಅಂತ�ಯ್ೇ, ಮಹಳಾ ಹಾಕ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುರ ನ�ೇಹಾ ಗ�ೊೇಯಲ್ 
ಅರರ ತಾಯಿ ಮತು್ತ ಒಡಹುಟ್್ಟದರರು ಕುಟುಂಬ ವ�ಚಚುಗಳನುನು ರರಿಸಲು 
ಸ�ೈಕಲ್ ಕಾಖಾ್ವನ�ಯಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡುತಾ್ತರ�. ಅಂತ�ಯ್ೇ, ಬಲುಲಿಗಾರಿಕ� 
ಸ್ಪಧ�್ವಯಲ್ಲಿ ಚಿನನುಕಾ್ಕಗಿ ಸ್ಪಧಿ್ವಸಲ್ರುರ ದೇಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ತಮಮೆ 
ಜಿೇರನದಲ್ಲಿ ಹಲರು ಏರಿಳಿತಗಳನುನು ಕಂಡಿದಾದುರ�. ದೇಪಿಕಾ ತಂದ� ಆಟ�ೊೇ 
ರಿಕ್ಾ ಓಡಿಸುತಾ್ತರ� ಮತು್ತ ತಾಯಿ ಶುಶೋ್ರಷಕಯಾಗಿದಾದುರ�. ಜಾಗತಿಕ 

ಶ�್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒನ್-ಟ�ೈಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಚ್ವರ್ ಆಗಿರುರ ದೇಪಿಕಾ 
ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕ�ೈಕ ಮಹಳಾ ಬಲುಲಿಗಾರರಾಗಿದಾದುರ�.

ರ�ೈತ ಕುಟುಂಬಕ�್ಕ ಸ�ೇರಿದ ಹರಿಯಾಣ ಮೊಲದ ಮನೇಶ್ ಅರರ 
ಕಥ�ಯೊ ಅಷ�್ಟೇ ಸೊಫತಿ್ವದಾಯಕವಾಗಿದ�. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಲಗಳಲ್ಲಿ 
ದುಡಿಯುತಿ್ತದಾದುಗ, ಮನೇಶ್ ಬಾಕ್ಸಂಗ್ ಬಗ�ಗೆ ಒಲರು ತ�ೊೇರಿದರು. 
ಇಂದು ಅರರ ಉತಾ್ಸಹರು ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ತಂಡದಲ್ಲಿ 
ಸಾ್ಥನ ಗಳಿಸಲು ಅನುರು ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್್ಟದ�. ಚ�ನ�ನುೈ ಮೊಲದ ಸಿ.ಎ. 
ರವಾನ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಅಹ್ವತ� ಪಡ�ದ ಮದಲ ಭಾರತಿೇಯ ಫ�ನ್ಸರ್ 
ಆಗಿರುರುದು ಗಮನಾಹ್ವವಾಗಿದ�. ರವಾನಯ ತರಬ�ೇತಿಗ� ಯಾರುದ�ೇ 
ತ�ೊಂದರ�ಯಾಗದಂತ� ನ�ೊೇಡಿಕ�ೊಳಳುಲು ಅರರ ತಾಯಿ ತನನು 
ಆರರಣರನುನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟರು. 

ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟರನುನು 

ಜಮುಮೆ ಮತು್ತ ಕಾಶಿಮೀರದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗ� 

ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಕ�ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗ� 

ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟರನುನು ಲಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ 

ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ�. ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳಿಗ� ಸೊಕ್ತ 

ವ�ೇದಕ�ಯನುನು ಒದಗಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು 

ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳುಲಾಗುತಿ್ತದ�.

ಕರುೇಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ತೇಜನ 

ಶಾಂತ ಮತು್ತ ಅಭಿರೃದ್ಧಗಾಗಿ ಕರುೇಡೆಗಳು

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕರುೇಡೆಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡ�ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಳ�ಯರ 
ಭಾಗರಹಸುವಿಕ�ಯು ಕಡಿಮ ಇದದು ಸಮಯವಿತು್ತ. 
ಆದರ� ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಳ�ಯರ 
ಭಾಗರಹಸುವಿಕ�ಯನುನು ಹ�ಚಿಚುಸುರುದರ�ೊಂದಗ� 
ಕ್ರೇಡ�ಯ ಪರಿಸರ ರ್ಯರಸ�್ಥಯನುನು 
ಬದಲಾಯಿಸಿದ�. ಸಣ್ಣ ಮತು್ತ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಬಾಲಕಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ�್ಯೇಕ ಕ್ರೇಡಾ ಕೊಟರನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ವಿಕಲಾಂಗ ಚೆೇತನರ ಕರುೇಡೆಗಳಿಗೆ ಪರುೇತಾ್ಸಹ 

ಗಾರುಮಿೇಣ ಮತು್ತ ಸ್ವದೆೇಶಿ / ಬುಡಕಟುಟಿ 
ಕರುೇಡೆಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ತೇಜನ

ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳ ದೈಹಿಕ ಸಾಮಥಯೂ್ವ

ಭಾರತದ ಪಾ್ಯರಾ-ಅರ್್ೇಟ್ ಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಅದುಭುತ 
ಪ್ರದಶ್ವನ ನೇಡಿದಾದುರ�. ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮದಡಿ 
ಅರರನುನು ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲು ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ನೇಡಲಾಗುತಿ್ತದ�. 
2015 ರಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಟಾಗ�್ವಟ್ ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಪೇಡಿಯಂ 
ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ 9 ಪಾ್ಯರಾ-ಅರ್್ೇಟ್ ಗಳು ಇದದುರು. 2021 ರಲ್ಲಿ 32 
ಪಾ್ಯರಾ-ಅರ್್ೇಟ್ ಗಳನುನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲಾಗಿದ�.

ಕ್ರೇಡಾ ಅಕಾಡ�ಮಿಗಳಿಗ� ಉತ್ತಮ 

ಮೊಲಸೌಕಯ್ವಗಳನುನು ಒದಗಿಸುರ ಮೊಲಕ 

ಸಕಾ್ವರ ಅರರಿಗ� ಬ�ಂಬಲ ನೇಡುತಿ್ತದ�.

ಚಿಕ್ಕ ರಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿಯ್ೇ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರೇಡಾ 
ಪ್ರತಿಭ�ಯನುನು ಬ�ಳ�ಸಲು ಮತು್ತ 
ದ�ೈಹಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿಸಲು 69 
ಸಾವಿರಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚು ತರಬ�ೇತುದಾರರ 
ಸಹಾಯರನುನು ಪಡ�ಯಲಾಯಿತು. ಖ�ೇಲ�ೊೇ 
ಇಂಡಿಯಾ ಮಬ�ೈಲ್ ಅಪಿಲಿಕ�ೇಶನ್ ಅನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರ ಮೊಲಕ ಮಕ್ಕಳು 
ತಮಮೆ ಫಟ್ ನ�ಸ್ ಅನುನು ನಣ್ವಯಿಸಬಹುದು. 
ಇಲ್ಲಿಯರರ�ಗ� 23 ಲಕ್ಷಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚು ಮಕ್ಕಳು 
ಇದನುನು ಬಳಸಿದಾದುರ�. ಫಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ 
ಅಭಿಯಾನಗಳು ಫಟ್ ನ�ಸ್ ಬಗ�ಗೆ ಜನರ 
ಮನ�ೊೇಭಾರರನುನು ಬದಲ್ಸುರ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿವ�.

10 
ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳನುನು ಹ�ೊಸ 
ಪ್ರತಿಭ�ಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುರ 
ಸಲುವಾಗಿ 14 ರಾಜ್ಯಗಳ 95 
ಜಿಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡಾ ಸ್ಪಧ�್ವಗಳನುನು 
ಆಯೇಜಿಸಲು ನೇಡಲಾಗಿದ�.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತಿೇಯ ಕ್ರೇಡ�ಗಳಾದ 

ಮಲಲಿಕಂಬ ಮತು್ತ ಯೇಗಾಸನಗಳನುನು 

ಉತ�್ತೇಜಿಸಲು, 19 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 36 ಏರ್ 

ಭಾರತ್ ಶ�್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಸ್ಪಧ�್ವಗಳನುನು 

ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಈ ಸ್ಪಧ�್ವಗಳಲ್ಲಿ ಈರರ�ಗ� 

2250 ಆಟಗಾರರು ಭಾಗರಹಸಿದಾದುರ�.
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ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಕ್ಮಗಳು
ಪರುತಭೆಗಳನು್ನ ಗುರುತಸುರುದು ಕರುೇಡಾ ಪರಿಸರ ರಯೂರಸೆ್ಥಯ ಮದಲ ಹೆಜೆಜೆಯಾಗಿದೆ. ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ 
ಯೇಜನೆಗಳ ಮ್ಲಕ, ಈ ರಯೂರಸೆ್ಥಯು ತಳಮಟಟಿದಲಿಲಾ ಪರುತಭೆಗಳನು್ನ ಗುರುತಸುರಲಿಲಾ ಪರುಮುಖ ಪಾತರು ರಹಿಸಿದೆ. 

ಇದರ ನಂತರ, ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅತುಯೂತ್ತಮ ತರಬೆೇತಯಂದಗೆ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿಕೆ್ಳಳುಲು ಅರಕಾಶ 
ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಕರುೇಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ವಗಳನು್ನ ಜಿಲಾಲಾ ಮಟಟಿದಂದ ರಾಜಯೂ ಮತು್ತ ಭಾರತ ಕರುೇಡಾ 

ಪಾರುಧಿಕಾರದ ತರಬೆೇತ ಕೆೇಂದರುಗಳರರೆಗೆ ಏಕೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

23 

67 24

1000

•  ಇಡಿೇ ಪರಿಸರ ರಯೂರಸೆ್ಥಯನು್ನ ಕರುಮಾನುಗತವಾಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆೇಂದರು, 
ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜಯೂ ಮಟಟಿದ ಶೆರುೇರ್ಠತಾ ಕೆೇಂದರು, ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾನಯೂತೆ 
ಪಡೆದ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು, ಎಸ್ ಎಐ ತರಬೆೇತ ಕೆೇಂದರು, ಎಸ್ ಎಐ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಶೆರುೇರ್ಠತಾ 
ಕೆೇಂದರು ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲಾಲಾ ಹಂತಗಳಲಿಲಾ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುರ 
ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳನು್ನ ಟಾಪ್್ಸ ಯೇಜನೆಯಲಿಲಾ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

• ಪರುತಭೆಯನು್ನ ಮದಲು ಶಾಲಾ ಮಟಟಿದಲಿಲಾ ಗುರುತಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ 
ಅರರನು್ನ ಕರುೇಡಾ ಶಾಲೆ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ ಮಟಟಿದ ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆೇಂದರುಕೆಕೆ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ 9 ಶಾಲೆಗಳು ಮತು್ತ 90 ವಿಸ್ತರಣಾ 
ಕೆೇಂದರುಗಳಲಿಲಾ 1300 ಮಕಕೆಳಿಗೆ ತರಬೆೇತ ನೇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

• ಈ ಮಕಕೆಳು ತಮ್ಮ ನಯೇಜಿತ ಕರುೇಡೆಗಳಲಿಲಾ ಒಂದನು್ನ ಆಯ್ಕೆ 
ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅರರ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಸ್ ಎಐನ ತರಬೆೇತ ಕೆೇಂದರುದಲಿಲಾ 
ಪಾರುರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರುಸು್ತತ, ಎಸ್ ಎಐನ ಇಂತಹ 67 
ಕೆೇಂದರುಗಳು 4819 ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತರಬೆೇತ ನೇಡುತ್ತವೆ.

• ಎಸ್ ಎಐ ಕೆೇಂದರುಗಳಲಲಾದೆ, ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ 159 ಅಕಾಡೆಮಿಗಳನು್ನ ಕ್ಡ 
ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೆ್ ೇರ್ಚಂದ್ ಫೌಂಡೆೇಶನ್, ರ್ಟ್ 
ಉಷಾ ಸ್ಕೆಲ್ ಆಫ್ ಅಥೆಲಾಟ್ರ್್ಸ, ಆಮಿ್ವ ಸೆ್ ಪಾೇಟ್್ಸ್ವ 
ಇನ್ಸಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪುಣೆ, ದಾರುವಿಡ್-ಪಡುಕೆ್ೇಣೆ 
ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸೆ್ ಪಾೇಟ್್ಸ್ವ ಎಕ್ಸಲೆನ್್ಸ ಈ 
ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಲಿಲಾ ಕೆಲರು.

• ಕರುೇಡಾ ರಂಗದಲಿಲಾ ಸ್ಕ್ತ ಸಾ್ಥನರನು್ನ 
ಪಡೆದುಕೆ್ಳಳುಲು ಪರುತಭೆಗಳನು್ನ 
ಸಿದ್ಧಗೆ್ ಳಿಸಲು ತಳಮಟಟಿದಂದ 
ಉನ್ನತ ಮಟಟಿದರರೆಗೆ ಸಂಪೂಣ್ವ 
ಪರಿಸರ ರಯೂರಸೆ್ಥಯನು್ನ 
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಾಗೆ್ವಟ್ ಒಲಿಂರ್ರ್ 
ಪೇಡಿಯಮ್ 

ಸಿಕೆೇಮ್ (ಟಾಪ್್ಸ)

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಗಳೊ ಸಹ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹ ಪಡ�ಯುತಿ್ತರುರುದಕ�್ಕ 
ವಾರಾಣಸಿಯ ಜಾವ�ಲ್ನ್ ಎಸ�ತಗಾರ ಶಿರಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅರರ 
ಯಶಸು್ಸ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�.

ವಿಶ�ೇಷವ�ಂದರ�, ಶಿರಪಾಲ್ ತಮಮೆ ಕೌಟುಂಬಕ ಸಂಪ್ರದಾಯರನುನು 
ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ರರ�ಗ� ತಂದದಾದುರ�. ಶಿರಪಾಲ್ ಅರರ ತಂದ�, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತು್ತ 
ಸಹ�ೊೇದರ ಎಲಲಿರೊ ಜಾವ�ಲ್ನ್ ಥ�ೊ್ರೇನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹ�ೊಂದದರರು.

ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾ್ಥನ ಗಳಿಸುರ ಈ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ 
ಸುಲರವಾದದುಲಲಿ. ರಾಷಟ್ರರು ತನನು ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ ಬ�ಂಬಲಕ�್ಕ ನಂತಾಗ 
ಮಾತ್ರ ನಜವಾದ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ಹ�ೊರಹ�ೊಮುಮೆತಾ್ತರ�. ಕ್ರೇಡಾ 
ಮನ�ೊೇಭಾರರು ಇತರರನುನು ಮುಕ್ತತ�ಯಿಂದ ಅಪಿ್ಪಕ�ೊಳುಳುರ ಸಾಮಥ್ಯ್ವರನುನು 
ನೇಡುತ್ತದ�. ಕ್ರೇಡ� ಜಿೇರನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನುನು ಅಭಿರೃದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದ�, 
ಅದು ಎಂದಗೊ ಸ�ೊೇಲ�ೊಪಿ್ಪಕ�ೊಳಳುದ ಸಹಷು್ಣತ�ಯನುನು ನೇಡುತ್ತದ�. 

ಆದದುರಿಂದ ರಾಷಟ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೇರನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡ�ಗಳಿಗ� ಪಾ್ರಮುಖ್ಯ 
ಇರಬ�ೇಕು. ಪ್ರಧಾನ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಯರರ ಈ ಆಲ�ೊೇಚನ�ಯಂದಗ�, 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಕ್ರೇಡಾ ಸಂಸಕೃತಿ ಪಾ್ರರಂರವಾಗಿದ�, ಇದು ಕ್ರೇಡ�ಗಳನುನು 
ರೃತಿ್ತಯನಾನುಗಿ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲು ಉತ�್ತೇಜಿಸುತ್ತದ�.

ಕರುೇಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೃತಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತವೆ
ಕ್ರಕ�ಟ್ ಅನುನು ಬ್ರಟ್ಷರು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಅದು ನಂತರ 

ಕ್ರೇಡ�ಯಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪಿ್ರಯವಾಯಿತು ಆದರ� ಮತ�ೊ್ತಂದ�ಡ�, ಇದು 
ದ�ೇಶದ ಇತರ ಕ್ರೇಡ�ಗಳ ಪ್ರಗತಿಗ� ಗ್ರಹಣ ಹಡಿಯುರಂತ� ಮಾಡಿತು.

ಆದರ� ಇತರ ಕ್ರೇಡ�ಗಳನೊನು ರೃತಿ್ತಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುರ ವಾ್ಯಪಿ್ತ 
ಹ�ಚುಚುತಿ್ತರುರುದರಿಂದ ಈಗ ಈ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಬದಲಾಗುತಿ್ತದ�. ಖ�ೇಲ�ೊೇ 
ಇಂಡಿಯಾ ಮತು್ತ ಒಲ್ಂಪಿರ್ ವ�ೇದಕ�ಯಂತಹ ಯೇಜನ�ಗಳ 
ಮೊಲಕ, ತಳಮಟ್ಟದಂದ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತು್ತ ದ�ೊಡಡಾ 

ಎಸ್ ಎಐ  
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಶೆರುೇರ್ಠತಾ 
ಕೆೇಂದರುಗಳು

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ

159 
ಖೆೇಲೆ್ ೇ 

ಇಂಡಿಯಾ ಮಾನಯೂತೆ 
ಪಡೆದ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು

ಎಸ್ ಎಐ ಕೆೇಂದರುಗಳು
ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾ  

ಶೆರುೇರ್ಠತಾ ಕೆೇಂದರುಗಳು

ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆೇಂದರು,  
ಎಲಾಲಾ ಜಿಲೆಲಾಗಳಲಿಲಾ ತಲಾ ಒಂದು

ಎಸ್ ಎಐ ವಿಸ್ತರಣೆ 
ಕೆೇಂದರು

ತಳಮಟಟಿದಲಿಲಾ 
ಇ-ಶಾಲಾ ಅಭಿರೃದ್ಧ

ದೆೇಶದ ಎಲಾಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲಿಲಾ 
ಕರುೇಡೆಗಳ ರಯೂರಸೆ್ಥ

ಸಮುದಾಯ ತರಬೆೇತುದಾರರ 
ಅಭಿರೃದ್ಧ
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ಕಾಯ್ವಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗರಹಸಲು ಅರರಿಗ� ಅರಕಾಶ ನೇಡುರ ಮೊಲಕ 
ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನ� ಮತು್ತ ವಿಧಾನದ�ೊಂದಗ� ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡ�ಗಳನುನು ಬೃಹತ್ 
ಆಂದ�ೊೇಲನರನಾನುಗಿ ಮಾಡುರ ಅಭಿಯಾನರನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಅಲಲಿದ�, ತಂಡದ ಆಯ್್ಕಯಲ್ಲಿ ಪಾರದಶ್ವಕತ�ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತನುಗಳು ನಡ�ದರು. 
ದ�ೇಶಕ�್ಕ ಪ್ರಶಸಿ್ತ ಗಳಿಸಿದರರು ಮತು್ತ ಹ�ೊಸ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳನುನು ಗೌರವಿಸಲು 
ಗಮನಾಹ್ವ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳುಲಾಗಿದ�. ಪ್ರಧಾನ ನರ�ೇಂದ್ರ 
ಮೇದಯರರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳುರುದಾದರ�, “ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಆಕಾಂಕ್�ಗಳನುನು ಹುಟು್ಟಹಾಕುರ ರ್ಯರಸ�್ಥಯನುನು ಈಗ ಜಾರಿಗ� ತರಲಾಗಿದ�. 
ಕ್ರೇಡ�ಗಳನುನು ಜಿೇರನದ ಒಂದು ಭಾಗರನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬ�ಳರಣಿಗ�ಗ� 
ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಂದ� ಬರಬ�ೇಕು, ಸಮಾಜರು ಮುಂದ� ಬರಬ�ೇಕು ಮತು್ತ 
ಆಗ ಕ್ರೇಡಾ ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿಯೊ ಭಾರತ ತನನು ಹ�ಸರನುನು ಗಳಿಸುತ್ತದ�.”

ಕರುೇಡೆಗಳನು್ನ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಜಿೇರನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಸಲು ಕರುಮಗಳು 

ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗರಹಸುರ ಭಾರತಿೇಯ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ 

ಶ್ರಮ ಮತು್ತ ಹ�ೊೇರಾಟದ ಕಥ�ಗಳು 2028 ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ೇಸ್ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ  

ಪದಕ ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10 ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ್ಥನ ಪಡ�ಯುರ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್�ಯ 

ಗುರಿಯನುನು ಹ�ೊಂದರುರ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನಗ� ಸೊಫತಿ್ವಯಾದರ�, 

ಅದಕ�್ಕ ಸಕಾ್ವರದ ದೊರದೃರ್್ಟಯ ಚಿಂತನ�ಯ್ೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ�. ನರ�ೇಂದ್ರ 

ಮೇದಯರರು ಪ್ರಧಾನಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ರಹಸಿಕ�ೊಂಡಾಗ ಕ್ರೇಡಾ 

ಮೊಲಸೌಕಯ್ವ, ಕ್ರೇಡಾ ಸೌಲರ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟದಲ್ಲಿ 

ಸಾಧನ� ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೊಕ್ತವಾದ ವಾತಾರರಣರನುನು ಒದಗಿಸಲು ಅರರು 

ಅನ�ೇಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡರು. 2020, 2024, ಮತು್ತ 2028 

ರಲ್ಲಿ ನಡ�ಯಲ್ರುರ ಮುಂದನ ಮೊರು ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟಗಳಲ್ಲಿ 

ಭಾರತಿೇಯ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಭಾಗರಹಸುವಿಕ�ಗ� ವಿರರವಾದ 

ಕ್ರಯಾ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುರುದು, ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಯ್ವಪಡ� 

ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುರುದು ಎಂದು 2016 ರ ಆಗಸ್್ಟ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಯರರು ಮಂತಿ್ರ 

ಪರಿಷತ್ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಘೊೇರ್ಸಿದರು.. ಕ್ರೇಡಾ ಸೌಲರ್ಯಗಳು, ತರಬ�ೇತಿ ಮತು್ತ 

ಆಯ್್ಕ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಗ� ಸಮಗ್ರ ಕಾಯ್ವತಂತ್ರರನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಾಯ್ವಪಡ�ಗ� 

ನದ�ೇ್ವಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಯ್ವಪಡ�ಗ� ಭಾರತಿೇಯ ಮತು್ತ ವಿದ�ೇಶಿ 

ತಜ್ಞರನುನು ಸ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಂದ� 15-20 ಕ�ೊೇಟ್ಗಳರ್್ಟದದು ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನ 

ಕ್ರೇಡಾ ಬಜ�ಟ್ ಅನುನು 125 ಕ�ೊೇಟ್ಗಳಿಗ� ಹ�ಚಿಚುಸಲಾಗಿದ�.

ಅದ�ೇ ರಷ್ವದ ಆಗಸ್್ಟ 28 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಯರರು ತಮಮೆ ‘ಮನ್ 

ಕ ಬಾತ್’ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡಾ ವಾತಾರರಣರನುನು ಸೃರ್್ಟಸುರ 

ಮಾಗ್ವಗಳನುನು ಸೊಚಿಸುರಂತ� ದ�ೇಶದ ಜನರಿಗ� ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ 

ಮನವಿಗ� ಮುಂಚ�ಯ್ೇ, ರ್ಯಕ್ತತ್ವದ ಸವಾ್ವಂಗಿೇಣ ಬ�ಳರಣಿಗ�ಗ� ಕ್ರೇಡ�ಗಳು 

ಜಿೇರನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಶವ�ಂದು ಪ್ರಧಾನ ಬಣಿ್ಣಸಿದರು. 100 ಭಾಷ�ಗಳು, 

1700 ಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚು ಉಪಭಾಷ�ಗಳು, ವಿಭಿನನು ಉಡುಗ�, ಆಹಾರ ಮತು್ತ 

ಪಾನೇಯಗಳನುನು ಹ�ೊಂದರುರ ಭಾರತದಂತಹ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡ�ಯು ದ�ೊಡಡಾ 

ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತ� ತರಬಹುದು ಎಂದು ಅರರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಟೆ್ೇಕಯಗೆ ಪರುಯಾಣ ಮತು್ತ ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸವಾಲು
ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಸಿದ್ಧತ� ನಡ�ಸುರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ 

ತಂಡ ನರತವಾಗಿತು್ತ. ಆದರ� ಜಾಗತಿಕ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ರ�ೊೇಗದಂದಾಗಿ ಇದದುಕ್ಕದದುಂತ� ಎಲಲಿರೂ ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಿತು. ಕ�ೊೇವಿಡ್ 
ಅರಧಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೈಹಕವಾಗಿ ಮತು್ತ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� 
ಆಟಗಾರರನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುರುದು ಸಕಾ್ವರಕ�್ಕ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಯಿತು.

ಆದರ� ಕಳ�ದ ರಷ್ವ ಮಾಚ್್ವ ನಲ್ಲಿಯ್ೇ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಅನುನು 
ಒಂದು ರಷ್ವ ಮುಂದೊಡಲಾಯಿತು. ಮದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು 
ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳಿಗ� ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಏಕ�ಂದರ� ಅರರು 
ತರಬ�ೇತಿ ಸೌಲರ್ಯದಂದ ಹ�ಚುಚು ಕಾಲ ದೊರವಿರುರುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತು್ತ. 
ಅಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�ೊಂಡು, ಪ್ರೇಟ�ೊೇಕಾಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. 
ಕಳ�ದ ರಷ್ವ ಆಗಸ್್ಟ ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಕ್ರೇಡಾ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ, 
ಬ�ಂಗಳೊರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ ಶಿಬರ ಪಾ್ರರಂರವಾಗುತಿ್ತದಾದುಗ, ನಾಯಕ 
ಮನ್ ಪಿ್ರೇತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ�ೇರಿದಂತ� ಆರು ಆಟಗಾರರಿಗ� ಕ�ೊೇವಿಡ್ 
ಪಾಸಿಟ್ವ್ ಕಂಡುಬಂತು. “ನಾನು ತರಬ�ೇತಿಗಾಗಿ ಬಂದದಾದುಗ, 
ನನಗ� ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಪಾಸಿಟ್ವ್ ಕಂಡುಬಂತು, ಚ�ೇತರಿಕ�ಯ ನಂತರ 
ಅಭಾ್ಯಸದ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಯು ನಧಾನವಾಗಿ ಪಾ್ರರಂರವಾಯಿತು. 
ತರಬ�ೇತುದಾರರು ಯೇಜನ�ಯನುನು ರೊಪಿಸಿದರು ಮತು್ತ 
ಅಭಾ್ಯಸರನುನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ನನಗ� ಸಂತ�ೊೇಷವಾಗಿದ�” 
ಎಂದು ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡ ನಂತರ ಮನ್ ಪಿ್ರೇತ್ ಕ್ರೇಡಾ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� ಧನ್ಯವಾದ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ ಬಾ್ಯಡಿಮೆಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಚಿರಾಗ್ ಶ�ಟ್್ಟಯ ಅಜಜ್ 
ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ� ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನಂದ ನಧನರಾದರು, ಅರರ ಆಟದ ಸಂಗಾತಿ 
ಸಾತಿ್ವರ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ಗ� ಕೊಡ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಪಾಸಿಟ್ವ್ ಬಂತು. ಆದರ� 
ಈ ತ�ೊಂದರ�ಗಳ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೊ, ಎಲಾಲಿ ಆಟಗಾರರು ತಮಮೆ 
ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದದನುನು ನೇಡಲು ಈಗ ಟ�ೊೇಕಯಗ� ಹ�ೊರಟ್ದಾದುರ�.

ಖೆೇಲೆ್ ೇ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಆಯೇಜಿಸಲಾದ 

4 ರಾರಟ್ಮಟಟಿದ ಸಪಾಧೆ್ವಗಳಲಿಲಾ 18,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚು್ಚ 

ಆಟಗಾರರು ಭಾಗರಹಿಸಿದಾ್ದರೆ.
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ಕರುೇಡೆಗಳನು್ನ ಉತೆ್ತೇಜಿಸಲು ಮ್ಲಸೌಕಯ್ವರನು್ನ ಅಭಿರೃದ್ಧಪಡಿಸುರುದು

ಭಾರತರು ಕ್ರೇಡಾ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಸುದೇಘ್ವ ಪರಂಪರ� ಹ�ೊಂದದ�, 

ಇದರ ಕುರುಹುಗಳನುನು ಮಹ�ಂಜ�ೊೇದಾರ�ೊ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಕಾಲದಂದಲು 

ಕಾಣಬಹುದು. ಗುಜರಾತ್ ನ ಧೌಲನ್ ವಿರಾದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರಷ್ವಗಳ 

ಹಂದ� ನಮಿ್ವಸಲಾದ ದ�ೊಡಡಾ ಕ್ರೇಡಾಂಗಣರನುನು ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞರು 

ಕಂಡುಹಡಿದರು, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕುಳಿತುಕ�ೊಳುಳುರ ಸಾಮಥ್ಯ್ವರನುನು 

ಹ�ೊಂದತು್ತ. ಕ್ರಡ�ಯು ಹ�ೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯರಲಲಿ ಎಂಬ ಅಂಶರನುನು ಇದು 

ಎತಿ್ತ ತ�ೊೇರಿಸುತ್ತದ�, ಆದರ� ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ರ್ಯರಸ�್ಥಗ� ಹ�ೊಂದಕ�ೊಳುಳುರ 

ಕ್ರೇಡ�ಗಳನುನು ಪುನಃ ಸಾ್ಥಪಿಸುರ ಅರಶ್ಯಕತ�ಯಿದ�. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ, 

ಕ್ರೇಡ�ಗಳಿಗ� ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾರರಣರನುನು ಸೃರ್್ಟಸುರುದರ ಜ�ೊತ�ಗ�, ಕಳ�ದ 

ಏಳು ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರರು ಕ್ರೇಡ�ಗಳಿಗ� ಮೊಲಸೌಕಯ್ವಗಳನುನು 

ನಮಿ್ವಸಲು ಹ�ಚಿಚುನ ಒತು್ತ ನೇಡಿದ�. ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಅನ�ೇಕ 

ಯೇಜನ�ಗಳು ಮತು್ತ ಫಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ�ೊ್ಪೇಟ್್ಸ್ವ ಟಾ್ಯಲ�ಂಟ್ ಸಚ್್ವ 

ಪೇಟ್ವಲ್, ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ರೇಡಾ ಅಭಿರೃದ್ಧ ನಧಿ, ಮಹಳಾ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ 

ಉನನುತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಾ ಯೇಜನ�, ಟಾಗ�್ವಟ್ ಒಲ್ಂಪಿರ್ 

ಪೇಡಿಯಮ್ ಸಿ್ಕೇಮ್ (ಟಾಪ್್ಸ) ನಂತಹ ಇತರ ಯೇಜನ�ಗಳು ಈಗ 

ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ ವಿಶಾ್ವಸರನುನು ಹ�ಚಿಚುಸಿವ�. ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ರೇಡ�ಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಹುಮಾನದ ಹಣರನುನು ಹ�ಚಿಚುಸಲಾಗಿದ� ಮತು್ತ ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ�್ಥಗಳಲ್ಲಿ 

ಕ್ರೇಡಾ ಕ�ೊೇಟಾರನುನು ಸಹ ಹ�ಚಿಚುಸಲಾಗಿದ�.

ಹ�ೊಸ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರೇಡ�ಗಳಿಗ� ಹ�ಚಿಚುನ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯ 
ನೇಡಲಾಗಿದ�. ಈ ಮದಲು ಇದನುನು ಪಠ�್ಯೇತರ ಚಟುರಟ್ಕ� ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತು್ತ, ಆದರ� ಈಗ ಇದನುನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗರನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದ�. ಕ್ರೇಡ�ಯನುನು ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗರನಾನುಗಿ ಮಾಡುರ 
ಮೊಲಕ ಅದನುನು ಅಹ್ವತ� ಆಧಾರಿತವಾಗಿಸಲಾಗಿದ�. ಕ್ರೇಡಾ ವಿಜ್ಾನ ಮತು್ತ 
ಕ್ರೇಡಾ ನರ್ವಹಣ�ಯನುನು ತಳಮಟ್ಟಕ�್ಕ ತಲುಪಿಸಲು ಈಗ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡ�ಗಾಗಿ 
ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ�್ಥಗಳು ಮತು್ತ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳನುನು ತ�ರ�ಯಲಾಗುತಿ್ತದ�.

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು, ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಹ�ೊೇಗುರ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು 
ಭಾರತಕ�್ಕ ಹ�ಮಮೆ ತರಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಜನರ ಹೃದಯರನುನು ಗ�ಲಲಿಬ�ೇಕು. 
ಅಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತ ಮನಸಿ್ಸನಂದ ಆಟಗಾರರ ಉತಾ್ಸಹರನುನು 
ಹ�ಚಿಚುಸುರುದು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನ ಕತ್ವರ್ಯವಾಗುತ್ತದ�. ಕ್ರೇಡಾ 
ಕ್�ೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮಮೆ ಯುರಕರಿಗ� ಭಾರತರನುನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡುರ ಎಲಲಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ವವಿದ� ಎಂಬುದನುನು ಸಹ ಮರ�ಯಬಾರದು. 
ಇದಕಾ್ಕಗಿ, ಕ್ರೇಡ�ಗಳಿಗ� ಜಿೇರನದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯ ನೇಡುರುದು ಮಾತ್ರರಲಲಿ, 
ಅದನುನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಾ್ಯಸವಾಗಿಸಿಕ�ೊಳಳುಬ�ೇಕಾಗಿದ�. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರರು 
ಕ್ರೇಡ�ಗಳನುನು ಸಮಾಜ ಮತು್ತ ರಾಷಟ್ರದ ಜಿೇರನ ವಿಧಾನರನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿ್ತದ�, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೊಡ ಇದನುನು ಒಂದು 
ಆಂದ�ೊೇಲನರನಾನುಗಿ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿದ� ಮತು್ತ ಕ್ರೇಡ�ಗಳನುನು ಶಾಲಿಘಿಸುರ 
ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ನಾರು ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಬ�ೇಕಾಗಿದ�.  

ಕ್ರೇಡ�ಯಿಂದಾಗಿ ತಂಡವಾಗಿ ಕ�ಲಸ 

ಮಾಡುರುದು ಹ�ಚಾಚುಗುತ್ತದ�. ಅದು ನಮಮೆಲ್ಲಿ 

ಇತರರ ಕ�ೊಡುಗ�ಯನುನು ಸಿ್ವೇಕರಿಸುರ 

ಪ್ರಜ್�ಯನುನು ಬ�ಳ�ಸುತ್ತದ�. ಕ್ರೇಡ�ಗಳನುನು 

ನಮಮೆ ದ�ೇಶದ ಯುರಜನರ ಜಿೇರನದ 

ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುರುದು 

ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ�.

-ನರೆೇಂದರು ಮೇದ, 

ಪರುಧಾನ ಮಂತರು

ಅಜು್ವನ ಪರುಶಸಿ್ತ, ರಾಜಿೇವ್ ಗಾಂಧಿ ಖೆೇಲ್ ರತ್ನ, 

ದೆ್ ರುೇಣಾಚಾಯ್ವ ಪರುಶಸಿ್ತ, ದೆ್ ರುೇಣಾಚಾಯ್ವ 

ಜಿೇರಮಾನ ಸಾಧನೆ ಮತು್ತ ಧಾಯೂನ್ ಚಂದ್ 

ಜಿೇರಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪರುಶಸಿ್ತಗಳ ಬಹುಮಾನರನು್ನ 

ಶೆೇ.74 ರರುಟಿ ಹೆಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದೆ.

ಟೆ್ೇಕಯ ಒಲಿಂರ್ರ್್ಸ ನ ರ್ೇಮ್ ಸಾಂಗ್  
ಕೆೇಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೆ್ೇಡ್ ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ ಟ�ೊೇಕಯ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ
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ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಒಲಿಂರ್ರ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಎರುಟಿ ಸವಾಲಿನಂದ 
ಕ್ಡಿತು್ತ?
ಕ್ರೇಡ�ಗಷ�್ಟೇ ಅಲಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಯಂದು ರಗ್ವಕೊ್ಕ ಇದು 
ಸವಾಲ್ನದಾಗಿತು್ತ. ಕ್ರೇಡ�ಗ� ಇರುರ ದ�ೊಡಡಾ ಸವಾಲು, ಅರ್್ೇಟ್ 
ಗಳು ಅಭಾ್ಯಸಮಾಡುರ ಮೈದಾನವಾಗಿದ�. ಕ�ೊೇವಿಡ್ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಹನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ ಹಲರು ಕ್ರೇಡಾಕೊಟಗಳು 
ರದಾದುದರು. ಸಿದ್ಧತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ೇಳುವಾದದರ�, ಇದು ಒಂದು 
ವ�ೇದಕ�ಯಾಗಿ ಕಾಯ್ವ ನರ್ವಹಸುತ್ತದ�. ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಹನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ನಾರು ಒಳಾಂಗಣದಲ�ಲಿೇ ಅಭಾ್ಯಸಕ�್ಕ ಗಮನ ನೇಡಿದ�ರು.  
ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ತರಬ�ೇತಿ ಮತು್ತ ಬ�ಂಬಲ ಹಾಗೊ ಒಳಾಂಗಣ 
ಅಭಾ್ಯಸದ�ೊಂದಗ� ಸಿದ್ಧತ�ಗಳು ಮುಂದುರರಿದತು್ತ.  ಅದು 
ಅಭಾ್ಯಸಕ�್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾದುಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ರತ�್ಯಯ ರೊಪದಲ್ಲಿ 
ಹಣಕಾಸು ನ�ರರು ಒದಗಿಸುರುದಾಗಿರಲ್  ಆಟಗಾರರಿಗ� ಎಲಲಿ 
ಅಗತ್ಯ ನ�ರರನೊನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ದ�ೈಹಕ ಮತು್ತ ಮಾನಸಿಕ 
ತರಬ�ೇತಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಹತಿ್ತರದಂದ ನಗಾ ಇಡಲಾಗಿತು್ತ. 

ಸಂಸಕೃತಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕರುೇಡೆಗಳನು್ನ ಪರುೇತಾ್ಸಹಿಸುರ ಉಪಕರುಮ ಈಗಾಗಲೆೇ ಭಾರತದಲಿಲಾ ಆರಂಭಗೆ್ ಂಡಿದೆ. 
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟೆ್ೇಕಯ ಒಲಿಂರ್ರ್್ಸ  ನಲಿಲಾ ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ 100ಕ್ಕೆ ಹೆಚು್ಚ ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳು ಪದಕಕಾಕೆಗಿ 

ಸಪಾಧಿ್ವಸುತ್ತದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ 259 ಕರಿಯ ಆಟಗಾರರು 2024 ಮತು್ತ 2028 ರ ಒಲಿಂರ್ರ್್ಸ  ಗೆ ಟಾಗೆ್ವಟ್  ಒಲಿಂರ್ರ್ ಪೇಡಿಯಂ 
ಯೇಜನೆ ನೆರವಿನಂದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನು್ನ ಪಾರುರಂಭಿಸುರುದರೆ್ ಂದಗೆ ದೆೇಶ ಭವಿರಯೂದ ಯೇಜನೆಗಳನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.  

ಮುಂಬರುರ ಒಲಿಂರ್ರ್ ಕರುೇಡಾಕ್ಟದ ಹಿನೆ್ನಲೆಯಲಿಲಾ ಈ ವಿರಯಗಳ ಬಗೆಗೂ ಚಚಿ್ವಸಲು,  
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ನ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕ ಸಂತೆ್ ೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮತು್ತ ಸಹಾಯಕ  

ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕ ವಿಭೆ್ ೇರ್ ಶಮಾ್ವ ಅರರು ಕೆೇಂದರು ಕರುೇಡಾ ಮತು್ತ ಯುರ ರಯೂರಹಾರಗಳ ಖಾತೆ  
(ಸ್ವತಂತರು ನರ್ವಹಣೆ) ರಾಜಯೂ ಸಚಿರ ಕರೆಣ್ ರಿಜಿಜು ಅರರ ಸಂದಶ್ವನ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

ನಾರು ಭಾರತದಲಿಲಾ ಕರುೇಡಾ ಸಂಸಕೃತಯನು್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಡಿ  

ಇಟ್ಟಿದೆ್ದೇವೆ, ನೇರು ಕರುೇಡೆ ಮತು್ತ ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳೂೆಂದಗೆ  

ಸಂಪಕ್ವತರಾಗಿ, ಆಗ ನೆ್ ೇಡಿ ನಾರು ಹೆೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತೆ್ತೇವೆ

ಹಿಂದನದಕೆಕೆ ಹೆ್ ೇಲಿಸಿದರೆ ಎರಟಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾರಣೆ ಆಗಿದೆ?
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರು ಖುದುದು ಆಟಗಾರರ�ೊಂದಗ� ಮಾತನಾಡಿ, 
ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಸಿದ್ಧತ�ಗಳನುನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿದರು. ಹಂದನ ಯಾರುದ�ೇ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರು ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಸಿದ್ಧತ�ಗಳನುನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿದದುನುನು 
ಕ�ೇಳಿದದುೇರಾ? ಇದ�ೇ ಬದಲಾರಣ�. ನಮಮೆ ಮುಂದರುರ ಸವಾಲು 
ಬ�ೇರುಮಟ್ಟದಂದ ಪ್ರತಿಭ�ಯನುನು ಗುರುತಿಸುರುದಾಗಿದ� ಮತು್ತ 
ಅಂತರರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸು್ಸ ಸಾಧಿಸಲು ಅರರಿಗ� 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುರುದಾಗಿದ�, ಇದಕಾ್ಕಗಿ ನಾರು ಸಾಧ್ಯವಿರುರ 
ಎಲಲಿ ನ�ರರು ನೇಡುತಿ್ತದ�ದುೇವ�. ನಾನು ವ�ೈಯಕ್ತಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ಆಟಗಾರನ�ೊಂದಗ� ಮಾತನಾಡಿದ�ದುೇನ�. ತರಬ�ೇತಿ ಪಡ�ದರರಿಂದ 
ಹಡಿದು ತರಬ�ೇತುದಾರರರರ�ಗ� ಎಲಲಿರ�ೊಂದಗ� ನಾನು 
ನ�ೇರವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ವದಲ್ಲಿದ�ದುೇನ�. ಭಾರತ ಪರ ಆಡುರ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ಆಟಗಾರನಗೊ ನಾರು ಸಹಾಯ ನೇಡುತಿ್ತದ�ದುೇವ�. ಇದು ಹಂದ� 
ಕಾಣದ ಬದಲಾರಣ�ಯಾಗಿದ�. ದ�ೇಶದ ಜನರು ಹ�ಚಿಚುನ ಬ�ಂಬಲ 
ನೇಡಿದರ�, ನಾರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ಅದುಭುತಗಳನುನು ಮಾಡುತ�್ತೇವ�.

ಸಂದಶ್ವನಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ರೇಡ� ಮತು್ತ ಯುರಜನ ರ್ಯರಹಾರಗಳ ಖಾತ� (ಸ್ವತಂತ್ರ ನರ್ವಹಣ�) ಸಚಿರ ಕರ�ಣ್ ರಿಜಿಜು
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ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲಾ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟ, ಚಳಿಗಾಲದ 
ಕ್ರೇಡಾಕೊಟ, ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟಗಳ ಮೊಲಕ ವ�ೇದಕ� 
ಕಲ್್ಪಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಪದಕ ಸಂರರನೇಯತ�ಯನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಭಾರತಿೇಯ ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ಉತ್ತಮ 
ಪ್ರದಶ್ವನ ನೇಡಬಹುದಾದ 14 ಕ್ರೇಡ�ಗಳ ಮೇಲ� ವಿಶ�ೇಷ 
ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದ�. ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಮುನನು ರರರಸ�ಯ 
ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳಿಗ� ಪೂಣ್ವ ಬ�ಂಬಲ ದ�ೊರಕಸಲು ಟಾಗ�್ವಟ್ 
ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಪೇಡಿಯಮ್ (ಟ್ಓಪಿಎಸ್)ನಂತಹ ಯೇಜನ�ಗಳನುನು 
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ತರಬ�ೇತಿಯಿಂದ ಆರ್್ವಕ ನ�ರವಿನರರ�ಗ�, 
ನಾರು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲೊಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂಣ್ವ 
ತಂತ್ರರನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ�ದುೇವ�. ಕ್ರೇಡ�ಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾಂಪಿಯನನುರನುನು 
ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುರುದಲಲಿ. ನಾರು ದೇಘಾ್ವರಧಿಯ 
ತಂತ್ರರನುನು ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಈ ಮದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗ� 
ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ನೇಡಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಹ�ಚಿಚುನ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳು 
ತಳಮಟ್ಟದಂದ ಹ�ೊರಹ�ೊಮುಮೆತಿ್ತವ�. ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ 
ಕಾಯ್ವಕ್ರಮಕ�್ಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾರು ಸರಳ ಮತು್ತ ವಿನಮ್ರ 
ಹನ�ನುಲ�ಯ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳನುನು ಶ�ೋೇಧಿಸಿದ�ದುೇವ�, ಅರರು ಇಂದು 
ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ  ನಲ್ಲಿ ಭಾರತರನುನು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತಿ್ತದಾದುರ�. ನಾರು ಅಪಾರ 
ರರರಸ�ಯಂದಗ� ಟ�ೊೇಕಟ�ೊೇ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಹ�ೊೇಗುತಿ್ತರುವಾಗ, 
ಮುಂಬರುರ ಪಾ್ಯರಿಸ್ ಮತು್ತ ನಂತರದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ೇಸ್ 
ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ನೇರು ಭಾರತದ ಪ್ರದಶ್ವನದಲ್ಲಿ ರ್ಯತಾ್ಯಸ 
ಕಾಣುತಿ್ತೇರಿ ಎಂಬ ರರರಸ� ನೇಡುತ�್ತೇನ�. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ೇಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ನಾರು ಅಗ್ರ ಹತು್ತ ರಾಷಟ್ರಗಳ ಪ್ರರಗ್ವದಲ್ಲಿರುತ�್ತೇವ�.

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳ ತರಬೆೇತಗಾಗಿ 
ಏನೆಲಾಲಾ ವಿಶೆೇರ ರಯೂರಸೆ್ಥಗಳನು್ನ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿ ಬಂತು? ಈ 
ಅರಧಿಯಲಿಲಾ ಕಾಯ್ವತಂತರು ಏನಾಗಿತು್ತ?
ನಮಮೆ ಮದಲ ಆದ್ಯತ� ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತ� ಮತು್ತ ಆರ�ೊೇಗ್ಯರನುನು 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೊಳುಳುರುದಾಗಿತು್ತ, ಅದು ನಮಗ� ಮುಖ್ಯವಾಗಿತು್ತ. 
ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಬಯೇ ಬಬಲ್ ರೊಪಿಸಲಾಯಿತು, ತರಬ�ೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಾರುದ�ೇ ಕ�ೊರತ� ಬಾರದಂತ� ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲು ವ�ೈದ್ಯಕೇಯ 
ನ�ರರು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆಟಗಾರರು ತಂಗಿದದು ಸ್ಥಳಗಳಲ�ಲಿೇ 
ಸಕಲ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಹ�ೊರಡಿಸಿದ ಮಾಗ್ವಸೊಚಿಗಳಿಗ� ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಸ್ .ಎ.ಐ.ನಂದ 
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾಯಾ್ವಚರಣ� ವಿಧಾನ (ಎಸ್ .ಒ.ಪಿ)ರನುನು ಸಹ 
ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್ .ಒ.ಪಿ. ಮತು್ತ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� 
ತರಬ�ೇತಿಯ ವ�ೇಳಾಪಟ್್ಟಯನೊನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

 ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕೆ್ಡಿಸಲು ಯಾರ ವಿಶೆೇರ 
ಕಾಯ್ವತಂತರುರನು್ನ ಅಳರಡಿಸಿಕೆ್ಳಳುಲಾಯಿತು?
ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಗ್ವಸೊಚಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಹಂದ� 
ಆಟಗಾರರು ಲಸಿಕಾ ಆದ್ಯತ�ಯ ಪಟ್್ಟಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಪರಿಶಿೇಲನಾ 
ಸಭ� ಕರ�ಯುರ ಮೊಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರ�ೇ ಈ ಉಪಕ್ರಮರನುನು 
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡರು. ಆಟಗಾರರ ಮತು್ತ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಯ 
ಸುರಕ್ಷತ�ಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�ೊಂಡು ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ  ಗ� ಮದಲ�ೇ 
ಲಸಿಕ� ಹಾಕಸಲಾಗಿದ�.

 ಹಿಂದೆಯ್ ಭಾರತದಲಿಲಾ ಪರುತಭೆಗೆ ಬರ ಇರಲಿಲಲಾ. ಆಗ ನಾರು 
ಸಿದ್ಧತೆಯಲಿಲಾ ಎಲಿಲಾ ಎಡವಿದೆ್ದರು? ಇರುಟಿ ದೆ್ ಡಡಾ ದೆೇಶವಾಗಿದಾ್ದಗ್ಯೂ, 
ಒಲಿಂರ್ರ್ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲಿಲಾ ನಾರು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಬಿೇಳುರ ಬಗೆಗೂ 
ಪದೆೇ ಪದೆೇ ಟ್ೇಕೆಗೆೇಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ್ದೇವೆ?
ಇದು ಕ�ೇರಲ ಪ್ರತಿಭ� ಅಥವಾ ತಯಾರಿಯಷ�್ಟೇ ಅಲಲಿ ಆದರ ಜವಾಬಾದುರಿ 
ಇಡಿೇ ರ್ಯರಸ�್ಥಯಲ್ಲಿದ�. ಹಳಿಳುಗಳು ಮತು್ತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳಿವ�. 
ಆದರ� ಸರಿಯಾದ ವ�ೇದಕ� ದ�ೊರ�ಯದ ಹ�ೊರತು ಪ್ರತಿಭ�ಗಳು ಹ�ೇಗ� 
ಮುಂಚೊಣಿಗ� ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�ೊಂಡು ಖ�ೇಲ�ೊೇ 
ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಾಮಶಿ್ವಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯಂದು 
ಕ್ರೇಡ�ಗೊ ರಲಯವಾರು ಸಮಿತಿಗಳನುನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ 
ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳನುನು ಆಯ್್ಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳಿಗ� 

ಕರುೇಡೆ ಒಂದೆೇ ದಾರದಲಿಲಾ ಇಡಿೇ ದೆೇಶರನು್ನ ಬೆಸೆದು, ಸ್ಫೂತ್ವಯ 
ಕಡಿ ಹಚು್ಚತ್ತದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ದೆೇಶದ ಜನರು ಕರುೇಡೆ ಮತು್ತ 

ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳನು್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬೆೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ 
ಸಣ್ಣ ಗಾರುಮಿೇಣ ಕರುೇಡೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೆ್ ಡಡಾ ಪರುಮಾಣದಲಿಲಾ 

ಆಯೇಜಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕರುೇಡೆಯ್ೇ ಆಗಿರಲಿ, 
ಜನರು ಕರುೇಡೆಯನು್ನ ನೆ್ ೇಡಲೆೇಬೆೇಕು.  

ಕರೆಣ್ ರಿಜಿಜು, ಕೆೇಂದರು ಕರುೇಡಾ ಖಾತೆ ರಾಜಯೂ ಸಚಿರ  
(ಸ್ವತಂತರು ನರ್ವಹಣೆ)

ಒಲಿಂರ್ರ್ ಗೆ ಸಜಾಜೆಗಲು ಟ್.ಓ.ರ್.ಎಸ್.ನಂತಹ ಯೇಜನೆ 
ಎರಟಿರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು?
ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಕ್ರೇಡಾಕೊಟರನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�ೊಂಡು, 
ನಾರು 2014ರ ಸ�ಪ�್ಟಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾಗ�್ವಟ್ ಒಲ್ಂಪಿರ್  
ಪೇಡಿಯಂ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಆರಂಭಿಸಿದ�ರು. 
ರಿಯೇ ಬಳಿಕ 124 ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳಿಗ� ಟ�ೊೇಕಯೇ 
ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಸಜಾಜ್ಗಲು ಎಲಲಿ ರಿೇತಿಯ ನ�ರರು ಮತು್ತ 
ಬ�ಂಬಲರನುನು ಟ್ಓಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಡಲಾಯಿತು. 
ಇಂದು ಕ್ರೇಡ�ಯ ಸ್ವರೊಪ ಬದಲಾಗಿದ�. ಅರ್್ೇಟ್ ಗಳ 
ಕ್ರೇಡಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕ�ಯ ಜ�ೊತ�ಗ�, ಸಂಶ�ೋೇಧನ� ಮತು್ತ 
ತರಬ�ೇತಿ ಸಹ ಅತ್ಯರಶ್ಯಕವಾಗಿದ�. ವ�ೈಯಕ್ತಕ ತರಬ�ೇತಿ 
ಸಿಬ್ಬಂದ, ಬ�ಂಬಲ ಸಿಬ್ಬಂದ, ಪ್ರದಶ್ವನ ಪತ�್ತ ವಿಶ�ಲಿೇಷಕರು, 
ವ�ೈಯಕ್ತಕ ಕ್ರೇಡಾ ಸಲಕರಣ�ಗಳ ಬ�ಂಬಲ, ರಾರ್ಟ್ರೇಯ 
ಮತು್ತ ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದ ತರಬ�ೇತಿ ಶಿಬರಗಳ  
ಆಯೇಜನ�, ಸ್ಪಧ�್ವಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ�ೊಗೆಳಳುಲು ಅರಕಾಶ, 
ಹಣಕಾಸು ಮತು್ತ ಇತರ ನ�ರರನುನು ದ�ೇಶದ ಉನನುತ 
ಅರ್್ೇಟ್ ಗಳಿಗ� ಟ್.ಓ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೊಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ�.   
ಟ�ೊೇಕಯೇ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ತರುವಾಯ, ಟ್.ಓ.ಪಿ.ಎಸ್.  
ಅನುನು ಮುಂದನ ಪಾ್ಯರಿಸ್ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ರರ�ಗ� 
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುರುದು.

ಸಂದಶ್ವನ ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ರೇಡ� ಮತು್ತ ಯುರಜನ ರ್ಯರಹಾರಗಳ ಖಾತ� (ಸ್ವತಂತ್ರ ನರ್ವಹಣ�) ಸಚಿರ ಕರ�ಣ್ ರಿಜಿಜು
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 ರಿಯೇದಲಿಲಾ, ನಾರು ಎರಡು ಪದಕ ಮಾತರು ಗೆಲಲಾಲು ಶಕ್ತವಾದೆರು. 
ಈ ರರ್ವ ನಮ್ಮ ನರಿೇಕೆ ಏನು?
ಕಳ�ದ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಹ�ೊೇಲ್ಸಿದರ� ಈ ಬಾರಿ ಸಿದ್ಧತ� 
ಉತ್ತಮವಾಗಿದ�. ಸಿದ್ಧತ� ಉತ್ತಮವಾಗಿದಾದುಗ, ನಮಮೆ ನರಿೇಕ್�ಯೊ 
ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದ�. ಭಾರತಿೇಯ ಆಟಗಾರರು ಟ�ೊೇಕಯೇ 
ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನ� ಮಾಡುತಾ್ತರ� ಎಂಬು ನಾನು 
ಭಾವಿಸುತ�್ತೇನ�.

 ನಾರು ಉನ್ನತ ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತೆ್ತೇವೆ ಆದರೆ 
ಕಾಯಿ್ದರಿಸಲಾದ ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಮಥಯೂ್ವರಧ್ವನೆ ತಯಾರಿ 
ಮಾಡುರಲಿಲಾ ಹಿಂದುಳಿಯುತೆ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಗಾಗೆಗೂ ಟ್ೇಕಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅದಕಾಕೆಗಿಯ್ೇ ಒಲಿಂರ್ರ್ - ನಂದ - ಒಲಿಂರ್ರ್ ಗೆ ಪರುದಶ್ವನರು 
ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಲಲಾ. ಈ ಸಮಸೆಯೂಯನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊನಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದ�ೊಡಡಾ 
ವ�ೇದಕ�ಯಾಗಿದ�. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲರು ಹ�ೊಸ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳು 
ಹ�ೊರಹ�ೊಮಿಮೆದಾದುರ�. ಅದ�ೇ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ, ನಾರು ಟ್.ಓ.ಪಿ.
ಎಸ್. ಯೇಜನ�ಯನುನು ದ�ೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್್ೇಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ 
ಆರಂಭಿಸಿದ�ದುೇವ�. ರವಿಷ್ಯದ ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ಗ� ಕರಿಯ ಆಟಗಾರರನುನು 
ಅಣಿಗ�ೊಳಿಸುರ ಉದ�ದುೇಶ ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�ೊಂಡು ಟ್.ಓ.ಪಿ.ಎಸ್. 
ಅಭಿರೃದ್ಧ ಯೇಜನ� ರೊಪಿಸಲಾಗಿದ�. ಪ್ರಸು್ತತ 259 ಅರ್್ೇಟ್ ಗಳು 
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಜಾಜ್ಗುತಿ್ತದಾದುರ�. 

 ನಾರು 14 ಕರುೇಡೆಗಳನು್ನ ಗುರುತಸಿದು್ದ, ಇದರಲಿಲಾ ಪದಕ 
ಗೆಲುಲಾರ ಹೆಚಿ್ಚನ ನರಿೇಕೆ ಇದೆ. ನಾರು ಈ ಕರುೇಡೆಗಳಿಗೆ ಮಾತರುವೆೇ 
ಸಿೇಮಿತವಾಗಿದೆ್ದೇವೆಯ್ೇ?
ನಾರು 14 ಕ್ರೇಡ�ಗಳ ಮೇಲ� ಗಮನ ಹರಿಸಿದುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ�್ಕ 
ಅತಿ ಹ�ಚುಚು ಪದಕ ಗ�ಲುಲಿರ ಸಾಧ್ಯತ� ಇದ�. ನಾರು ಇದನುನು ಟ�ೊೇಕಯೇ 
ಒಲ್ಂಪಿರ್್ಸ ನಂತರ ಪರಾಮಶಿ್ವಸುತ�್ತೇವ�. ಇದ�ೇ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 
ಕ�ಲರು ಹ�ೊಸ ಕ್ರೇಡ�ಗಳನೊನು ಸ�ೇರಿಸುತ�್ತೇವ�. ರವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ�ಲರು 
ಬದಲಾರಣ�ಗಳೊ ಇರುತ್ತವ�. 

 ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ, ಅರ್್ೇಟ್ ಗಳು ಆರಂಭದಲೆಲಾೇ ಹಣ ಮತು್ತ 
ಹೆಸರು ಎರಡನ್್ನ ಪಡೆಯುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಮರೆತು ಹೆ್ ೇಗುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಅರರು ದೇರ್್ವರಧಿಯಲಿಲಾ ಅರರಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ದೆ್ ರಕುರುದೆೇ ಇಲಲಾ?

ಯಾರುದ�ೇ ಮಾನ್ಯತ� ಪಡ�ದ ಕ್ರೇಡ�ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತರನುನು ಪ್ರತಿನಧಿಸಿದ 
ಯಾರುದ�ೇ ಅರ್್ೇಟ್ ಆರ್್ವಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುರುದನುನು ಅಥವಾ 
ಅರರು ಕಾಯಿಲ�ಯಿಂದ ನರಳುತಿ್ತದದುರ� ಅದನುನು ನಮಮೆ ಗಮನಕ�್ಕ 
ತಂದರ� ನಾರು ಎಲಲಿ ನ�ರರು ಒದಗಿಸುತ�್ತೇವ�. ಇದನುನು ಪೂಣ್ವ ದೃಢ 
ನಶಚುಯದ�ೊಂದಗ� ಹ�ೇಳುತಿ್ತದ�ದುೇನ�.  

 ಈ ಒಲಿಂರ್ರ್ ಬಗೆಗೂ ದೆೇಶದಲಿಲಾ ಸಾಕರುಟಿ ಉತಾ್ಸಹವಿದೆ. ಈ 
ಉತ್ಸರಕಾಕೆಗಿ ಒಂದು ಧೆಯೂೇಯ ಗಿೇತೆಯನು್ನ ಕ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉತಾ್ಸಹದ ಬಗೆಗೂ ನೇವೆೇನು ಹೆೇಳುತ್ತೇರಿ?
ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತು್ಸಕನಾಗಿದ�ದುೇನ� ಆದರ� ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿಲಲಿ. 
ಇದು ಇಷು್ಟ ದ�ೊಡಡಾ ದ�ೇಶ ಆದರ� ನಾರು ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಧ�್ಯೇಯ ಗಿೇತ� 
ಬಡುಗಡ� ಮಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ�್ಯಯಲೊಲಿ ಭಾಗರಹಸಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಭಾರತದಂತಹ ದ�ೊಡಡಾ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಕ್ರೇಡಾಪಟುವಿಗ� 
ಲಕ್ಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇರಬ�ೇಕು. ಇದು ದ�ೇಶದ ಜನರಿಂದ 
ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಬ�ಂಬಲವಾಗಿದ�.

 ದೆೇಶ ಮತು್ತ ಸಮಾಜರನು್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುರ ಕರುೇಡೆಗಳನು್ನ 
ಉತೆ್ತೇಜಿಸಲು ಸಚಿರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂದೆೇಶವೆೇನು?
ಕ್ರೇಡ�ಗಳು ಇಡಿೇ ದ�ೇಶರನುನು ಒಂದ�ೇ ದಾರದಲ್ಲಿ ಬ�ಸ�ಯುತ್ತವ� 
ಮತು್ತ ಹ�ಚಿಚುನ ಉತಾ್ಸಹ ತುಂಬುತ್ತವ� ಎಂದು ನಾನು ಸದಾ 
ಹ�ೇಳುತಿ್ತರುತ�್ತೇನ�. ಆದದುರಿಂದ, ದ�ೇಶದ ಜನರು ಕ್ರೇಡ� ಮತು್ತ 
ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳನುನು ಬ�ಂಬಲ್ಸಬ�ೇಕು. ಅದು ನಮಮೆ ದ�ೇಶದ 
ಸಣ್ಣ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಕ್ರೇಡ�ಯಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ದ�ೊಡಡಾ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ರೇಡ�ಯ್ೇ ಆಗಿರಲ್, 
ಜನರು ಕ್ರೇಡ�ಯನುನು ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಸಬ�ೇಕು. ಬಾ್ಯಡಿಮೆಂಟನ್ 
ಆಟ ನಡ�ಯುತಿ್ತರುತ್ತದ�, ಆದರ� ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪ�್ರೇಕ್ಷಕರೊ ಸಹ 
ವಿೇಕ್ಷಿಸುರುದಲಲಿ. ಹಾಗಾದರ� ಆಟ ಹ�ೇಗ� ಉಳಿಯುತ್ತದ�? ಪ್ರ ಕಬಡಿಡಾ 
ಲ್ೇಗ್  ನ ಉದಾಹರಣ�ಯಂದಗ� ಅಥ�ೈ್ವಸಿಕ�ೊಳಿಳು. ಇದು ದ�ೇಶದ 
ಕಬಡಿಡಾಯನುನು ಪುನರುತಾ್ಥನಗ�ೊಳಿಸಿತು. ಆಟಗಾರರಿಗ� ಸಂಪೂಣ್ವ 
ಸಹಾಯ ನೇಡಲು ಸಕಾ್ವರ ಬದ್ಧವಾಗಿದ� ಆದರ� ಜನರಿಗ� ಸಹ ಒಂದು 
ಜವಾಬಾದುರಿ ಇದ�. ಭಾರತರು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೇಡಾ ರಾಷಟ್ರವಾಗಬ�ೇಕ�ಂದು 
ನಾರು ಬಯಸುತ�್ತೇವ�. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನೊ ಆಟ 
ಮತು್ತ ಆಟಗಾರರ�ೊಂದಗ� ನಂಟು ಹ�ೊಂದರಬ�ೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ 
ಕ್ರೇಡ�ಗ� ತಕ್ಕ ಸಾ್ಥನ  ದ�ೊರ�ಯುತ್ತದ�.  

ಒಲಿಂರ್ರ್್ಸ ಗೆ ಅಣಿಯಾಗಲು ಟಾಗೆ್ವಟ್ ಒಲಿಂರ್ರ್ 
ಪೇಡಿಯಂ (ಟ್.ಓ.ರ್.ಎಸ್.)ನಂತಹ ಯೇಜನೆಗಳನು್ನ 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಿೇಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕರುೇಡಾಪಟುಗಳು 

ಪೂಣ್ವ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತದಾ್ದರೆ. 

ಕರೆಣ್ ರಿಜಿಜು,  
ಕೆೇಂದರು ಕರುೇಡಾ ಖಾತೆ ರಾಜಯೂ ಸಚಿರರು
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ಮ
ಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಕಾಟ್ನುಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುರ ಗ�ೊೇವಿಂದ್ 
ದಾಸ್ ಗುಪಾ್ತ ಅರರು ನರೃತಿ್ತಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ 
ಬಗ�ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದದುರು. ಆದರ� ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ರಯ ರಂದನಾ ಯೇಜನ�ಯು ಅರರ ಈ ಚಿಂತ�ಯನುನು 
ದೊರಮಾಡಿದ�.  ರ�ೈಲ�್ವಯಿಂದ ನರೃತ್ತರಾದ ಗ�ೊೇವಿಂದ್ ಅರರು 
ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ನಗದತ ಮತ್ತರನುನು ಬಾ್ಯಂಕನಲ್ಲಿ ಠ�ೇರಣಿ 
ಇಟ್ಟರು, ಈಗ ಅರರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ನಗದತ 
ಮತ್ತರನುನು ಪಡ�ಯುತಾ್ತರ�.

ಇದು ಅರರ ಜಿೇರನರನುನು ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಿದ�. ಗ�ೊೇವಿಂದ ಹೇಗ� 
ಹ�ೇಳುತಾ್ತರ�, “ಈಗ ನಾನು ಆರ್್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ�ದುೇನ�.”

ಅಜಿತ್ ಸಾಹು, ನರೃತ್ತ ಬಾ್ಯಂರ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹ ಈ 
ಯೇಜನ�ಯ ಫಲ ಅನುರವಿಸುತಿ್ತದಾದುರ�. ಅರರು ಹ�ೇಳುರಂತ�, 
“ಈ ಯೇಜನ� ನಮಮೆಂತಹ ಹರಿಯರಿಗ� ರರದಾನವಾಗಿದ�. 
ನಾರು ಈ ಯೇಜನ�ಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ 

ಅರರಿಗ� ಋಣಿಯಾಗಿದ�ದುೇವ�. ನಾನು ನನನು ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಂತ 
ಉತ್ತಮವಾದ ಯೇಜನ� ನ�ೊೇಡಿಲಲಿ..”  ತಿ್ರಪುರಾದ ಅಗತ್ವಲಾದಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುರ ಸುಶಾಂತ್ ಗುಪಾ್ತ, ಅರರು ಕೊಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ರಯ ರಂದನಾ ಯೇಜನ�ಯ ಫಲಾನುರವಿಯಾಗಿದಾದುರ�. ಅರರು 
ಈ ಯೇಜನ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಅರರ ಸ�ನುೇಹತರಿಂದ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡರು. 
ಅರರು ಈ ಯೇಜನ�ಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತ�ೊಡಗಿಸಿದರು ಈಗ ಪ್ರತಿ 
ತಿಂಗಳು 5 ಸಾವಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡ�ಯುತಿ್ತದಾದುರ�. ಅರರು ಹ�ೇಳುರಂತ� 
“ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೇಜನ�. ನಾನು ಇತರರಿಗೊ ಈ 
ಯೇಜನ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ೇಳುತ�್ತೇನ�. ಅರರೊ ಕೊಡ ಈ ಯೇಜನ�ಯ 
ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡ�ಯಬಹುದು.” ಕಳ�ದ 50 ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯರ ಸಂಖ�್ಯ ನಾಲು್ಕ ಪಟು್ಟ ಹ�ಚಚುಳವಾಗಿದದುರ�, ಒಟು್ಟ ಜನಸಂಖ�್ಯ 
ಮೊರು ಪಟು್ಟ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಹ�ಚಚುಳವಾಗಿದ�. 

ವಿಶ್ವದ ಹ�ಚಿಚುನ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೃದ್ಧರ ಸಂಖ�್ಯ ದುಪ್ಪಟಾ್ಟಗಲು 
100 ರಷ್ವಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚುಚು ಸಮಯ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳುಳುತ್ತದ�, 

ಈ ವಿಧಾನರು ‘ಎಲಲಾರೆ್ ಂದಗೆ ಎಲಲಾರ ವಿಕಾಸ, ಎಲಲಾರ ವಿಶಾ್ವಸ’ ಮಂತರುರನು್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದು ಬಡರರೆೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರೆೇ ಆಗಿರಲಿ, 

ಮಧಯೂಮ ರಗ್ವದರರೆೇ ಆಗಿರಲಿ, ವಿದಾಯೂರ್್ವಗಳಾಗಿರಲಿ, ಯುರಕರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೆೇ ಆಗಿರಲಿ. ಹಿರಿಯರು ಅನುಭರಗಳ 

ನಧಿ, ಅರರು ಕರಟಿದ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಸರಿಯಾದ ದಕಕೆನಲಿಲಾ ನಮಗೆ ಮಾಗ್ವದಶ್ವನ ನೇಡುತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ದುಃಖದ ಸಂಗತಯ್ಂದರೆ, 

ಕೆಲವಮ್ಮ ಅರರು ನರೃತ್ತಯ ನಂತರ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಆರ್್ವಕವಾಗಿ ಅರಲಂಬಿತವಾಗಬೆೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಬದುಕನ ನಣಾ್ವಯಕ 

ಘಟಟಿದಲಿಲಾ ಅರರನು್ನ ಆರ್್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತರುರಾಗಿಸಲು ಪರುಧಾನಮಂತರು ರಯ ರಂದನಾ ಯೇಜನೆ ಎಂಬ ರ್ಂಚಣಿ ಯೇಜನೆಯನು್ನ 

2017ರಲಿಲಾ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನದ್ವರಟಿ ಕೆ್ಡುಗೆ ನೇಡಿದ ಬಳಿಕ ಆಜಿೇರಪಯ್ವಂತ ಮಾಸಿಕ, ತೆೈಮಾಸಿಕ, ಅಧ್ವ ವಾಷ್್ವಕ ಅಥವಾ 

ವಾಷ್್ವಕ ರ್ಂಚಣಿಯ ಲಾಭದ ಭರರಸೆಯನು್ನ ಇದು ನೇಡುತ್ತದೆ.

ಹಿರಿಯರ ಆರ್ಗಿಕ 
ಸ್ವಾತಂತರ್ಯದ ಖಾತ್ರಿ 

ಪರುತಯಬ್ಬ ರಯೂಕ್ತಯ್ ಪರುಯೇಜನ 
ಪಡೆಯಬೆೇಕು ಮತು್ತ ಪರುತಯಬ್ಬ ರಯೂಕ್ತಯ್ 
ನಾಯೂಯ ಪಡೆಯಬೆೇಕು ಇದು ಸಕಾ್ವರದ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದೆ. 

 
 

ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯ ಯೇಜನೆ
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ಆಕ�ಯ ನಾಮಿನ ಪಾಲ್ಸಿಯ ಪೂಣ್ವ 
ಮತ್ತರನುನು ಪಡ�ಯುತಾ್ತರ�. 

 ಈ ಯೇಜನ� ಸ�ೇವಾ ತ�ರಿಗ� ಮತು್ತ 
ಜಿ.ಎಸಿ್ಟಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಹ�ೊಂದದ�. 
ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ಸ್ವಯಂ ಅಥವಾ 
ಸಂಗಾತಿ ಗಂಭಿೇರ/ಟಮಿ್ವನಲ್ ಕಾಯಿಲ� 
ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಧಿಗ� ಮದಲ�ೇ ಹಣ 
ಹಂಪಡ�ಯಲೊ ಅರಕಾಶವಿದ�.

 ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತು್ತ ಹ�ಂಡತಿ 
ಇಬ್ಬರೊ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದದುರ�, 
ತಲಾ 15 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಹೊಡಿಕ� ಮಾಡಬಹುದು. 
ಪಿಂಚಣಿಯನುನು ಎನ್.ಇ.ಎಫ್.ಟ್. ಅಥವಾ 
ಆಧಾರ್ ಸಂಪಕ್ವತ ಪಾರತಿ ರ್ಯರಸ�್ಥ 
ಮೊಲಕ ನೇಡಲಾಗುತ್ತದ�.

ಆದರ� ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೇರಲ 20 ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅರರ ಸಂಖ�್ಯ 
ದ್ವಗುಣಗ�ೊಂಡಿದ�. 2025ರ ಹ�ೊತಿ್ತಗ�, ನಮಮೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ರೃದ್ಧರ 
ಸಂಖ�್ಯ ಸುಮಾರು 173 ದಶಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಇದು 2050ರ 
ವ�ೇಳ�ಗ� 240 ದಶಲಕ್ಷಕ�್ಕ ತಲುಪುತ್ತದ�. ಈ ಹರಿಯರಿಗ� ಸಾಮಾಜಿಕ 
ರದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣ�ಯ ಅಗತ್ಯರಷ�್ಟೇ ಅಲಲಿ, ಜ�ೊತ�ಗ� ಈ ನಣಾ್ವಯಕ 
ರಯಸಿ್ಸನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್್ವಕ ರದ್ರತ�ಯ ಆಗತ್ಯರೂ ಇರುತ್ತದ�. ಈ 
ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ಕಳ�ದ ಏಳು ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರ ಹಲವಾರು 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ�. ರಯಸಾ್ಸದರರ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಚುಚುತಿ್ತರುರ 
ಅನುಚಿತರತ್ವನ�ಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�ೊಂಡು, ಪೇಷಕರ 
ನರ್ವಹಣ� ಮತು್ತ ಕಲಾ್ಯಣ ಹಾಗು ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯ್ದು 
2007ಕ�್ಕ ತಿದುದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದ�. ವಿಶ್ವದ ಹ�ಚಿಚುನ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೃದ್ಧರ 
ಸಂಖ�್ಯ ದ್ವಗುಣಗ�ೊಳಳುಲು 100 ರಷ್ವಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚುಚು ಸಮಯ 

ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡಿತು, ಆದರ� ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೇರಲ 20 ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ 
ಅರರ ಸಂಖ�್ಯ ದ್ವಗುಣಗ�ೊಂಡಿದ�. 2025 ರ ಹ�ೊತಿ್ತಗ�, ನಮಮೆ 
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ರೃದ್ಧರ ಸಂಖ�್ಯ ಸುಮಾರು 173 ದಶಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದ� ಮತು್ತ 
ಇದು 240 ದಶಲಕ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ರದ್ರತಾ ನಬಂಧನ�ಗಳಾದ ‘ಗೃಹ 
ಕಾಳಜಿ ಯೇಜನ�ಗಳು’, ರಯೇಶಿ್ರ ಯೇಜನ�, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗ� 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಿೇವಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೇಡುರಂತ� ಮಾಡಲಾಗಿದುದು, 
“ನರೃತ್ತರ ಸದನ”ಗಳ ಪುನರಾಭಿರೃದ್ಧಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� 
ಮಾಗ್ವಸೊಚಿಗಳನುನು ಹ�ೊರಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 5 
ಲಕ್ಷ ರೊ.ರರ�ಗಿನ ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� ಮುಕ್ತವಾಗಿದದುರ�, ನರೃತಿ್ತಯ 
ರಯಸಿ್ಸನ ನಂತರ ಆರ್್ವಕ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯರನುನು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ರಯ ರಂದನ ಯೇಜನ� ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದ�. ಈ ಯೇಜನ�ಯನುನು 
4 ಮೇ 2017 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.    

 ರೃದಾ್ಧಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ರದ್ರತ�ಯ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಸಂಘಟ್ತ ರಲಯದ ಉದ�ೊ್ಯೇಗಿಗಳಿಗ� 
ಮಾತ್ರ ಲರ್ಯವಿತು್ತ, ಆದರ� ಈ ಯೇಜನ�ಯು 60 ರಷ್ವಕ್ಕಂತ 
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾರುದ�ೇ ರೃದ್ಧರಿಗ� ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ�. ಈ ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ವರದ ಯೇಜನ�ಯ ಕಾಯಾ್ವಚರಣ�ಯ ಜವಾಬಾದುರಿಯನುನು 
ಭಾರತಿೇಯ ಜಿೇರ ವಿಮಾ ನಗಮ (ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.) ಹ�ೊಂದದ�.

 ಈ ಯೇಜನ�ಯ ಅರಧಿ 2020ರ ಮಾಚ್್ವ 31ರರರ�ಗ� ಮಾತ್ರ 
ಇತು್ತ, ಈಗ ಅದನುನು 2023ರ ಮಾಚ್್ವ ರರ�ಗ� ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಈ ಯೇಜನ�ಯ ಬಡಿಡಾ ದರ ಶ�ೇ.7.4 ಆಗಿದ�. ಆದಾಗೊ್ಯ 
ಯಾರಾದರೊ ವಾರ್್ವಕ ಪಿಂಚಣಿಯನುನು ಆಯ್್ಕ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರ� 
ಯೇಜನ� ವಾರ್್ವಕ ಶ�ೇ.7.66 ಪ್ರತಿಫಲ ನೇಡುತ್ತದ�. ಈ 
ಯೇಜನ�ಯನುನು ಮದಲ್ಗ� 2003-04ರ ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಅಂದನ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಅರರ 
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

 ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೊ. 
9250, ಗರಿಷ್ಠ ತ�ರೈಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ 
ರೊ. 27,750, ಅಧ್ವವಾರ್್ವಕ 
ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೊ.55,500 ಮತು್ತ 
ವಾರ್್ವಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೊ.111,000.

 ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ, ಹೊಡಿಕ�ದಾರರು 
ಪಾಲ್ಸಿಯ ಅರಧಿಯಾದ 
10 ರಷ್ವದ ಕ�ೊನ�ಯರರ�ಗ� 
ಬದುಕದದುರ�, ಅರರು ಕ�ೊನ�ಯ 
ಕಂತಿನ ಪಿಂಚಣಿಯಂದಗ� ತಮಮೆ 
ಹೊಡಿಕ�ಯ ಮತ್ತರನೊನು ಹಂದಕ�್ಕ 
ಪಡ�ಯುತಾ್ತರ�. ಒಂದು ವ�ೇಳ� 
ಹೊಡಿಕ� ಮಾಡಿದರರು ಪಾಲ್ಸಿಯ 
ಅರಧಿಯಲ�ಲಿೇ ಮೃತಪಟ್ಟರ� ಆತ/

ತ�ರೈಮಾಸಿಕ 
ಪಿಂಚಣಿಗ� ಕನಷ್ಠ 
1.61 ಲಕ್ಷ ಹೊಡಿಕ� 

ಮಾಡಬ�ೇಕು, 
ಅಧ್ವ ವಾರ್್ವಕ 

ಪಿಂಚಣಿಗ� 1.59 ಲಕ್ಷ  
ಮತು್ತ ವಾರ್್ವಕ 
ಪಿಂಚಣಿಗ� ಕನಷ್ಠ 
1.56 ಲಕ್ಷ ಹೊಡಿಕ� 

ಮಾಡಬ�ೇಕು. 

ಹ�ಚಿಚುನ ಮಾಹತಿಗಾಗಿ ಸಂಪಕ್ವಸಿ  
022-67819281ಯ/ 
022-67819290   

ಶುಲ್ಕರಹತ

1800-227-717 
ಇ-ಮೇಲ್

onlinedmc@licindia.com 
ಜಾಲತಾಣ

https://eterm.licindia.in/
onlinePlansIndex/pmvvymain.do

ಯೇಜನೆ ಲಾಭ
 ಹೆೇಗೆ ಪಡೆಯುರುದು

ಈ ಯೇಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಚಣಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದೆ್ ಡಡಾ ಮತ್ತರನು್ನ ಹ್ಡಿಕೆ 

ಮಾಡಬೆೇಕು. ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಸಿಕ, ತೆೈಮಾಸಿಕ, ಅಧ್ವವಾಷ್್ವಕ 

ಅಥವಾ ವಾಷ್್ವಕ ರ್ಂಚಣಿಯನು್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಳಳುಬಹುದು.

ಲಕ್ಷ ರ್. ಹ್ಡಿಕೆಯ 

ಗರಿರ್ಠ ಮಿತ.

1000 ರ್. 
ರ್ಂಚಣಿಗಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರು 
ಕನರ್ಠ 1.62 ಲಕ್ಷ ರ್. ಹ್ಡಿಕೆ 
ಮಾಡಬೆೇಕು.
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ಉಚಿತ ಮನರಂಜನೆಗೆ 
ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮ

ಮ
ನರಂಜನ� ವಿಭಿನನು ಜನರಿಗ� ವಿಭಿನನುವಾಗಿರುತ್ತದ�. 
ಕ�ಲರು ಜನರು ಸಂಗಿೇತ ಕ�ೇಳಲು ಬಯಸಿದರ�, ಮತ�್ತ 
ಕ�ಲರರು, ಪ್ರವಾಸ ಇಷ್ಟಪಡುತಾ್ತರ�. ಆದರ�, ನೇರು 

ಮನ�ಯಲ್ಲಿದದುರ� ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸುತ್ತಲ್ದಾದುಗ ಟ�ಲ್ವಿಷನ್ 
ಮನರಂಜನ�ಯ ಉತ್ತಮ ಮಾಗ್ವವಾಗಿದ�. ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ 
ಸಮಯದಲಲಿಂತೊ ಶಿಷಾ್ಟಚಾರದ ಮಾಗ್ವಸೊಚಿಯಿಂದ ಹಡಿದು 
ವ�ೈದ್ಯರ ಸಲಹ� ಮತು್ತ ಲಸಿಕ�ಯ ಮಾಹತಿಗ� ಟ್ವಿ ಅತಿ ದ�ೊಡಡಾ 
ಮೊಲವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮಿಮೆತು. ತಿಂಗಳ ವ�ಚಚು ಇಲಲಿದ� ಮಾಹತಿ 
ಮತು್ತ ಮನರಂಜನ� ಎರಡೊ ಲರ್ಯವಾದರ� ಎಂಬುದನುನು 
ಊಹಸಿಕ�ೊಳಿಳು? ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ ಅಡಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರದ 
ಫ್ರೇ ಟು ಏರ್ ಯೇಜನ� ಈ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ�ಜ�ಜ್ಯಾಗಿದ�. 
ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಅರರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ�ೇರಲ ಕನಷ್ಠ ಮತ್ತ 1200 ರೊ. 
ಪಾರತಿಸಿದರ� ಎಲಲಿ ಉಚಿತ ವಾಹನಗಳೊ ಜಿೇವಿತಾರಧಿರರ�ಗ� 
ಉಚಿತವಾಗಿ ಲರ್ಯವಾಗುತ್ತದ�.

ಗಾರುಮಿೇಣ ಭಾರತದ ಶೊರುೇತೃಗಳ  ಶಕ್ತ

ಮಾಧ್ಯಮ ಮನರಂಜನ� ಕುರಿತ ಎಫ್.ಐ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ-ಇ.
ವ�ೈ.ನ ಇತಿ್ತೇಚಿನ ವಾರ್್ವಕ ರರದಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಧ್ಯಮ 
ಮತು್ತ ಮನರಂಜನಾ ರಲಯ 2020ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.24ರಷು್ಟ ಇಳಿಕ� 

1927ರಲಿಲಾ ಜುಲೈ 23ರಂದು ಭಾರತದಲಿಲಾ 
ಬಾನುಲಿಯ ಮದಲ ಪರುಸಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 

ಇಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ದೆೇಶದ ಶೆೇಕಡ 99ರರುಟಿ 
ಪರುದೆೇಶದಲಿಲಾ ತನ್ನ ಪರುಸಾರರನು್ನ ಹೆ್ ಂದದೆ.

ಕಂಡಿದಾದುಗೊ್ಯ ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ 40 ದಶಲಕ್ಷ ದಾಟ್ದ�. ಇದು 
2025ರ ಹ�ೊತಿ್ತಗ� 50 ದಶಲಕ್ಷ ದಾಟುರ  ನರಿೇಕ್� ಇದ�. ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ 
ಡಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ವಾಹನಗಳನೊನು ಕ�ೊನ�ಯರರ�ಗೊ ಉಚಿತವಾಗಿ 
ನ�ೊೇಡಬಹುದಾಗಿದ�. 

ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಹ�ಚುಚುತಿ್ತರುರ ಪ್ರಭಾರದಂದ, ಜನರ ಜಿೇರನಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಮೊಲಾಗ್ರ ಬದಲಾರಣ� ಕಂಡುಬಂದದ�. 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮನರಂಜನ�ಯು ಜಿೇರನದ ಮೊಲರೊತ ಅರಶ್ಯಕತ�ಯಾಗಿದ�. ಹಲರು ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ದೊರದಶ್ವನರು 

ಮನರಂಜನ�ಯ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಮೊಲವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮಿಮೆದ�. ಇದು ಎಲಲಿರಿಗೊ ಲರ್ಯವಾಗುರಂತ� ಅದರಲೊಲಿ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ 

ದ�ೊರ�ಯುರಂತ� ಮಾಡಿರುರುದು ಮನರಂಜನ�ಯ ಸಂತಸರನುನು ದುಪ್ಪಟು್ಟಗ�ೊಳಿಸಿದ�. ಡಿಷ್ ಖರಿೇದಸುರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ 

ಪಾರತಿಯಂದಗ� ಜನರಿಗ� ಜಿೇವಿತಾರಧಿ ಉಚಿತ ಮನರಂಜನ�ಯನುನು ಒದಗಿಸುರುದರಿಂದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರದ ‘ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಶ್’ 

ಮನರಂಜನಾ ಕ್�ೇತ್ರದ ದಕ್ಕನ�ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಲುಲಿದು ಎಂಬುದನುನು  ಸಾಬೇತುಪಡಿಸಿದ�. ಈ ವ�ೇದಕ�ಯ ಹ�ಚುಚುತಿ್ತರುರ ನ�ಲ� 

ಮತು್ತ ಜನಪಿ್ರಯತ� ಹಲರು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳೊ  ‘ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಶ್’ಗ� ಸ�ೇರುರಂತ� ಮಾಡಿದ�.  ‘ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಶ್’ ಚಂದಾದಾರರ 

ನ�ಲ� 40 ದಶಲಕ್ಷಕೊ್ಕ ಹ�ಚಿಚುನ ಸಂಪಕ್ವಗಳನುನು ಹ�ೊಂದದುದು, ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ�್ಯ 2025ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 50 ದಶಲಕ್ಷ ದಾಟಲ್ದ�.

ಪರುತ ರರ್ವ ಜುಲೈ 23ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪರುಸಾರ  
ದನರನು್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ಈ ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಂದಾಗಿ ದ�ೇಶದ ದೊರದ, ದುಗ್ವಮ ಮತು್ತ 
ಗಡಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜನ� ಮಾಹತಿ ಮತು್ತ 
ಮನರಂಜನ�ಯ ಶಕ್ತಶಾಲ್ ಸಾಧನವಾಗಿದ�. ರರ್ಯವಾದ ಹಳ�ಯ 
ಟ್ವಿ ಧಾರಾವಾಹಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತು್ತ ಸುರಣ್ವ ಯುಗದ 
ಹಾಡುಗಳು ಮತು್ತ ಸಂಗಿೇತದಂದಾಗಿ ಕ�ೊೇವಿಡ್-ಪ�್ರೇರಿತ ಲಾರ್  
ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್   ಜನಪಿ್ರಯತ�ಯು ಹ�ೊಸ 
ಎತ್ತರರನುನು ಮುಟ್್ಟತು. ಒಳನಾಡಿನ ವಿಶಾಲ ಜನಸಂಖ�್ಯಯಲ್ಲಿ 
ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ ನ ಜನಪಿ್ರಯತ�ಯ ಹನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ, ಅನ�ೇಕ ಖಾಸಗಿ 
ಮನರಂಜನಾ ವಾಹನಗಳು ಈ ಪ್ರಬಲ ವ�ೇದಕ�ಗ� ಮರಳಲು 
ಒಂದು ಮಾಗ್ವಸೊಚಿಯನುನು ರೊಪಿಸುತಿ್ತವ�. ಹಲರು ಖಾಸಗಿ 
ಮನರಂಜನಾ ವಾಹನಗಳು ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ ಉಚಿತವಾಗಿದದು 
ಹನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಸಂಪಕ್ವ ಕಡಿದುಕ�ೊಂಡಿದದುರು.

ಕ�ೇಂದ್ರ ವಾತಾ್ವ ಮತು್ತ ಪ್ರಸಾರ ಖಾತ� ಸಚಿರ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಜಾರಡ�ೇಕರ್ ಅರರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದ�ೇಶದ ಬಡರರು 
ಮತು್ತ ಮಧ್ಯಮರಗ್ವದರರಿಗ� ಮೇದ ಸಕಾ್ವರದ ಒಂದು 
ಕ�ೊಡುಗ�ಯಾಗಿದ�. ಇದನುನು ಯಾರುದ�ೇ ಎಲ�ಕಾಟ್ರನರ್್ಸ ಶಾಪ್ ಗ� 
ಹ�ೊೇಗಿ ಖರಿೇದಸಬಹುದಾಗಿದ�. ಕಳ�ದ ರಷ್ವ ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ ನ 
30 ಸಾವಿರ ಸ�ಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾರ್್ಸ ಗಳನುನು ಜಮುಮೆ ಮತು್ತ ಕಾಶಿಮೀರ 
ಹಾಗೊ ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಕಾ್ವರ 1.20 ಲಕ್ಷ 
ಸ�ಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾರ್್ಸ ಗಳನುನು ದೊರದ ಮತು್ತ ವಿಧ್ಂಸಕತ�ಯಿಂದ 
ಬಾಧಿತವಾದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತಿ್ತದ�. 

ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ, ಸಕಾ್ವರಕೆಕೆ ಆದಾಯ

ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ 
ಅರರು ಪ್ರಧಾನಯಾಗಿದದು ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿರ ಸಂಪುಟ 
ಅನುಮೇದಸಿತು್ತ. ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಗ� ಈ ಯೇಜನ�ಯನುನು 
ಅನುಷಾ್ಠನ ಮಾಡುರ ಜವಾಬಾದುರಿ ರಹಸಲಾಯಿತು. 2003ರಲ್ಲಿ 
30 ವಾಹನಗಳನುನು ಅನುಮೇದಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಈ 
ಯೇಜನ� ನಜ ಅಥ್ವದಲ್ಲಿ ಅನುಷಾ್ಠನವಾಗಿದುದು 2014ರಲ್ಲಿ.  
11 ರಾಜ್ಯಗಳ ಡಿಡಿ ವಾಹನಗಳು ಸಹ 2019ರಲ್ಲಿ  ಉಪಗ್ರಹ ಮೊಲಕ 
ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ ಸ�ೇರಿದರು.   ಇದ�ೇ ಮದಲ ಬಾರಿಗ� ಛತಿ್ತೇಸಗಢ, 
ಗ�ೊೇವಾ, ಹರಿಯಾಣ, ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಜಾಖ್ವಂಡ್, 
ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜ�ೊೇರಾಂ., ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್, 
ತಿ್ರಪುರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಮೆ 
ವಾಹನಯನುನು ಪಡ�ದರು. ಪ್ರಸು್ತತ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳೊ 
ಸ�ೇರಿದಂತ� 160ಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚು ವಾಹನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಿದ�. 
ಖಾಸಗಿ ಟ್ವಿ ಚಾನ�ಲ್ ಗಳು ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಲು ಪ್ರತಿ 
ರಷ್ವ ನಡ�ಸಲಾಗುರ ಪಾರದಶ್ವಕ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಇ-ಹರಾಜು 
ಪ್ರಕ್ರಯ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�. ಈ ಹರಾಜಿನಂದ ಸಕಾ್ವರಕ�್ಕ 
457 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ. ಆದಾಯ ಬರುತಿ್ತದ�.   

ನಾನು ಡಿಡಿ ಡಿಷ್ ಸಾ್ಥರ್ಸಲು ಬಯಸುತೆ್ತೇನೆ. ಎಲಿಲಾ ನನಗೆ ಇದು 
ಲಭಯೂವಾಗುತ್ತದೆ?
ನೇರು ಇದನುನು ಯಾರುದ�ೇ ಎಲ�ಕಾಟ್ರನರ್್ಸ ಮಳಿಗ�ಯಿಂದ 
ಖರಿೇದಸಬಹುದು. ಇದನುನು ಇ- ವಾಣಿಜ್ಯ ವ�ೇದಕ�ಗಳಿಂದಲೊ 
ಖರಿೇದಸಬಹುದು.  
ಡಿಡಿ ಡಿಷ್ ಪಡೆಯಲು ಪಾರತಸಬೆೇಕಾದ ಮತ್ತ ಎರುಟಿ?
ನೇರು ಇತರ ಡಿಟ್ಎಚ್ ಪೂರ�ೈಕ�ದಾರರು ವಿಧಿಸುರ ಮಾಸಿಕ ವ�ಚಚು 
ತಪಿ್ಪಸಲು ಬಯಸಿದರ� ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್್ಕಯಾಗಿದ�.  
ಇದಕ�್ಕ ನೇರು ಒಂದು ಡಿಟ್ಎಚ್ ಆಂಟ�ನಾ, ಕು-ಬಾ್ಯಂಡ್ 
ಸಾರ್ವತಿ್ರಕ ಎಲ್.ಎನ್.ಬ., ಕ�ೇಬಲ್ ಮತು್ತ ಸ�ಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾರ್್ಸ 
ಖರಿೇದಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�. ಇದು ನಮಗ� 1200ರಿಂದ 1500 ರೊ. 
ಆಗುತ್ತದ�. ಇದು ಕ�ೇರಲ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಹೊಡಿಕ�ಯಾಗಿದುದು, 
ನೇರು ನರಂತರವಾಗಿ ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಿರುರ ಎಲಲಿ 
ಚಾನ�ಲ್ ಗಳನೊನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ಕೆೇರಲ ಒಂದು ಟ್ವಿ ಮಾತರು ನಡೆಸಬಹುದೆೇ?
ಇಲಲಿ, ನೇರು ಒಂದ�ೇ ಡಿಟ್ಎಚ್ ಆಂಟ�ನಾದ�ೊಂದಗ� 4, 6 ಅಥವಾ 
8 ಟ�ಲ್ವಿಷನ್ ಸ�ಟ್  ಗಳನುನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದಕಾ್ಕಗಿ, 
ನಮಮೆ ಡಿಷ್ ನಲ್ಲಿರುರ ಏಕ ಎಲ್ .ಎನ್ .ಬ ಕು-ಬಾ್ಯಂಡ್ ಅನುನು 
ತ�ಗ�ದುಹಾಕ 2, 3 ಅಥವಾ 8 ಔಟ್  ಪುಟ್  ಗಳಿರುರ ಎಲ್ .ಎನ್ .
ಬ ಕು-ಬಾ್ಯಂಡ್ ಅನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಬ�ೇಕು.

ನೇರು ತಳಿದರಬೆೇಕಾದ ಉತ್ತರಗಳು...

ಈ ವೆೇದಕೆಯಲಿಲಾ ಯಾರ ಎಲಲಾ ವಾಹಿನಗಳು ಲಭಯೂ?
n 	ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕ�ೇರಲ ದೊರದಶ್ವನದ 

ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರವ�ೇ ಲರ್ಯವಾಗಿದದುರು. ನಂತರ 

ಇದಕ�್ಕ ಸಾ್ಟರ್ ಉತ್ಸವ್, ಆಜ್ ತರ್, ಬಬಸಿ ನೊ್ಯಸ್, 

ಝೇ ಮೊ್ಯಸಿರ್, ಇತಾ್ಯದ ಸ�ೇಪ್ವಡ�ಯಾಯಿತು. 2021ರ 

ಜನರರಿಯ ಹ�ೊತಿ್ತಗ� 161 ಟ್ವಿ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ 

ಡಿಷ್ ನಲ್ಲಿವ�.
n 	ಇದರಲ್ಲಿ 91 ದೊರದಶ್ವನದ ವಾಹನಗಳು (51 ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ 

ವಾಹನಗಳು), 70 ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಮತು್ತ 48 

ರ�ೇಡಿಯೇ ವಾಹನಗಳಿವ�.
n 	 2021ರ ಏಪಿ್ರಲ್ ನಂದ 10 ಹಂದ ಮನರಂಜನಾ 

ವಾಹನಗಳು ಅಂದರ� ಝೇ, ಸ�ೊೇನ, ಸಾ್ಟರ್ ಮತು್ತ 

ಕಲಸ್್ವ ಡಿಡಿ ಫ್ರೇ ಡಿಷ್ ಉಚಿತ ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿವ�. 
n 	ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಹಂದ ಸಿನಮಾ, 6 ಸಂಗಿೇತ, 20 ಸುದದು, 8 

ಭ�ೊೇಜ್ ಪುರಿ, 3, ರಕ್ತ ಮತು್ತ 2 ವಿದ�ೇಶಿೇ ವಾಹನಗಳೊ 

ಇವ�. ಇರುಗಳು ಇನೊನು ವಿಸ್ತರಣ�ಯಾಗಬಹುದು.

ಪರುಶೆ್ನ: ಯಾರ ಯಾರ ಭಾಷೆಯ ವಾಹಿನಗಳು ಲಭಯೂವಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಪ್ರಸು್ತತ ಹಂದಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವ�. ಆದರ� 
ಭ�ೊೇಜಪುರಿ, ಪಂಜಾಬ, ಮರಾಠಿ ಮತು್ತ ಬ�ಂಗಾಲ್ 
ಸ�ೇರಿದಂತ� ಹಲರು ಭಾಷ�ಯ ವಾಹನಗಳೊ ಲರ್ಯ.

ಡಿಡಿ ಫಿರುೇ ಡಿಷ್ ವಾಹಿನಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತ 

ಅಂತಜಾ್ವಲ ತಾಣ  
https://freedish.in ದಲಿಲಾ ಲಭಯೂ.
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ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರು ಕೌಶಲ್ಯ,  ಮತು್ತ ಕೌಶಲ್ಯ ಹ�ಚಚುಳ ಮಂತ್ರರು ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವ�ಂದು 

ಸಾಬೇತುಪಡಿಸಿತು. ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕ್�ೇತ್ರದ ವ�ೈದ್ಯಕೇಯ ರೃತಿ್ತಪರರು ಯಾವಾಗಲೊ ಬಹಳ ನುರಿತರರಾಗಿರುತಾ್ತರ� ಆದರ� 

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅರರು ಸಾಕಷು್ಟ ಕಲ್ತಿದಾದುರ� ಮತು್ತ ರ�ೊೇಗರನುನು ನಗ್ರಹಸುರ ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲಿ ತಮಮೆ 

ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದಾದುರ�. ತಾಂತಿ್ರಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಾ್ವತಮೆಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಕೌಶಲ ಗುಚ್ಛಗಳನುನು 

ತಿೇಕ್ಷ್ಣಗ�ೊಳಿಸುರುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ�. ಕೌಶಲ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಕಾಯಾ್ವಚರಣ�ಯ ಮುಂದನ ಹಂತರನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�ೊಂಡು 

‘ಸ�್ಪಷಲ್ ಕಾ್ರ್ಯಶ್ ಕ�ೊೇಸ್್ವ’ ಮೊಲಕ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಯೇಧರ ತರಬ�ೇತಿಗ� ಸಾಕಷು್ಟ ಗಮನ ನೇಡಲಾಗುತಿ್ತದ�.

ಸಂ
ಸ�್ಥಗಳು, ಸಮಾಜ ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲ� 
ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ವಿಶ್ವದ 
ಪ್ರತಿಯಂದು ದ�ೇಶದ ಪುನಃಶ�ಚುೇತನದ ಶಕ್ತಯನುನು 

ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿತು. ವಿಜ್ಾನ, ಸಕಾ್ವರ, ಸಮಾಜ, ಸಂಸ�್ಥ ಅಥವಾ 
ರ್ಯಕ್ತಗಳ ಹ�ೊಂದಾಣಿಕ�ಯ ಸಾಮಥ್ಯ್ವರನುನು ಹ�ಚಿಚುಸುರ ಅಗತ್ಯರನುನು 
ಇದು ಜಗತಿ್ತಗ� ಮನರರಿಕ� ಮಾಡಿಸಿತು. ಈ ಆಲ�ೊೇಚನ�ಯನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�ೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅರರು 
ಜೊನ್ 18 ರಂದು ಕ�ೊೇವಿಡ್ -19 ರ ಮುಂಚೊಣಿ ಕಾಯ್ವಕತ್ವರಿಗಾಗಿ 
‘ವಿಶ�ೇಷ ಕಾ್ರ್ಯಶ್-ಕ�ೊೇಸ್್ವ’ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮರನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದನ ಎರಡು ಮೊರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯುರಜನರಿಗ� ಕ�ೊೇವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೊೇರಾಡಲು 
ತರಬ�ೇತಿ ನೇಡಲಾಗುತ್ತದ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ 
ಯೇಜನ� 3.0ನುನು ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಯೇಧರನುನು ತರಬ�ೇತಿಗ�ೊಳಿಸಲು 
ಮತು್ತ ವಿಶ�ೇಷ ಪಾತ್ರ ನರ್ವಹಸಲು ಅರರನುನು ಸಜುಜ್ಗ�ೊಳಿಸುರ 
ಸಲುವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�.  ಇದನುನು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 26 
ರಾಜ್ಯಗಳ 111 ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. 
ತರಬ�ೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಯೇಧರಿಗ� ಆರು ನದ್ವಷ್ಟ 
ಪಾತ್ರ ನರ್ವಹಸಲು ಅಣಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ�. ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕ್�ೇತ್ರದ 
ಪ್ರಸು್ತತ ಮತು್ತ ರವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಹಾಗು 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನುರಿತ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕಾಯ್ವಕತ್ವರ ಹ�ಚುಚುತಿ್ತರುರ 
ಬ�ೇಡಿಕ�ಯನುನು ಈಡ�ೇರಿಸಲು 1 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಯರ್್ವಗಳಿಗ� ತರಬ�ೇತಿ 
ಮತು್ತ ಸಜುಜ್ಗ�ೊಳಿಸುರ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದ�. ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 
273 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.ಗಳನುನು ಹಂಚಿಕ� ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ ಅಡಿ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡ�ದರರು ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಹಾಯಕರಾಗುತಾ್ತರ�. 
ಕ�ೊೇಸ್್ವ ತರುವಾಯ, ಅರ್ಯರ್್ವಗಳು ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು, 
ಸಮುದಾಯ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು, ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಸೌಲರ್ಯಗಳು, ಡಿಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ರ್ಯರಸ�್ಥಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದ�. 

ಈ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮರನುನು ಯಶಸಿ್ವಗ�ೊಳಿಸಲು ಕಟು್ಟನಟಾ್ಟದ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣಾ 
ರ್ಯರಸ�್ಥಯನುನು ಜಾರಿಗ� ತರಲಾಗಿದ�. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್್ವಗಳ ಹ�ಚಿಚುನ ಹಾಜರಾತಿಯನುನು 
ಕಡಾಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದ�. ಅಲಲಿದ�, ಈ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಲ ಸೌಲರ್ಯಗಳು 
ಮತು್ತ ಮೊಲಸೌಕಯ್ವಗಳಿವ� ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲಾಗುತಿ್ತದ�.

ಈ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ರಲಯ, ಕೌಶಲ ಮಂಡಳಿಯ ತಜ್ಞರು 
ಜಂಟ್ಯಾಗಿ ಅಭಿರೃದ್ಧಪಡಿಸಿದಾದುರ� ಮತು್ತ  ರೃತಿ್ತಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತು್ತ ತರಬ�ೇತಿ 
ಕುರಿತ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ .ಸಿ.ವಿ.ಇ.ಟ್) ಅನುಮೇದಸಿದ�.

ನ�ೇಮಕಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡ�ದರರಿಗ� ಆದ್ಯತ�ಯ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ಲಸಿಕ�, ಓಡಾಡಲು ಪಾಸ್, ಪಿಪಿಇ ಕಟ್ ನೇಡುರಂತ� 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯಕ�್ಕ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

ಇತರ ಸೌಲಭಯೂಗಳಲಿಲಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡರು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿದೆ.....
ಕಾ್ರಷ್ ಕ�ೊೇಸ್್ವ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಿನದಾಗಿರುತ್ತದ�.
ತರಬ�ೇತಿಯ ವ�ೇಳ� ಅರ್ಯರ್್ವಗಳು ಉಚಿತ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡ�ಯುತಾ್ತರ�, ಕೌಶಲ 
ಭಾರತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಆಹಾರ ಮತು್ತ ರಸತಿ ಸೌಲರ್ಯ ಮತು್ತ ಪ್ರಮಾಣಿತ 
ಹಾಗು ಸ�್ಟೈಫಂಡ್ ಮತು್ತ ಅಪಘಾತ ವಿಮಯನುನು ಪಡ�ಯುತಾ್ತರ�.

ಸ್ವಸಥೆ ಭಾರತದ ಭರವಸ್
ಯ್ವ ಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ

ಕೆ್ೇವಿಡ್ -19 ಆರೆ್ ೇಗಯೂ ಮುಂಚ್ಣಿ 

ಕಾಯ್ವಕತ್ವರಿಗೆ ವಿಶೆೇರ ತರಬೆೇತ ಕಾಯ್ವಕರುಮ
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ಮ್ಲ ಆರೈಕೆ 
ಸಹಾಯಕ

ಕಾಯ್ವಗಳು: ಎಲಲಿ ಪೂರ�ೈಕ�/
ಸಲಕರಣ�ಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತ� ಮತು್ತ ಸಾನಟ�ೈಸ್  
ಮಾಡುವಿಕ�, ಬಳಕ�ಯ ಮದಲು ಮತು್ತ 

ನಂತರ ದತಾ್ತಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣ�.

ಮುಂಗಡ ಆರೈಕೆ 
ಸಹಾಯಕರು:

ಕಾಯ್ವಗಳು: ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ 
ಪುನರುಜಿಜ್ೇರ ಮತು್ತ ಇತರ 

ಕಾಯ್ವಗಳಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡುರುದು, 
ರ�ೊೇಗಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 

ನಣಾ್ವಯಕ ನಗಾ ಘಟಕದನಲ್ಲಿ 
(ಸಿಸಿಯು) ಶುಶೋ್ರಷಕಯರಿಗ� ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುರುದು, ರ�ೊೇಗಿಯ ಔಷಧಿಗಳು 

ಮತು್ತ ದಾಖಲ�ಗಳನುನು 
ನರ್ವಹಸುರುದು.

ಮಾದರಿ ಸಂಗರುಹಣೆ 
ಸಹಾಯಕರು

ಕಾಯ್ವಗಳು:  ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣ�ಗ� 
ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿ, ಸಾ್ವಬ್  

ಮತು್ತ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ, ರಾಪಿಡ್  
ಆಂಟ್ಜನ್  ಟ�ಸ್್ಟ , ಯಾರುದ�ೇ ಸ್ಥಳಕ�್ಕ 

ಭ�ೇಟ್ ನೇಡುವಾಗ ಸಂಪೂಣ್ವ 
ವಿಧಾನರನುನು ಅನುಸರಿಸಲು ತಯಾರಿ 

ಮಾಡುರುದು.

ತುತು್ವ 
ಆರೈಕೆ ಸಹಾಯಕ

ಕಾಯ್ವಗಳು: ರ�ೊೇಗಿಗಳಿಗ� 
ನ�ರರು ಜ�ೊತ�ಗ�, ಆಂಬು್ಯಲ�ಷನ್ 

ಮತು್ತ ಪ್ರೇನಂಗ್  ನ�ೊಂದಗ� ಸಿದ್ಧ 
ಸಾಧನಗಳು ಮತು್ತ ಆಂಬುಲ�ನ್್ಸ  ಗಳನುನು 

ಇತರ ದಾಸಾ್ತನುಗಳ�ೊಂದಗ� ಇಡಲು ಎಲಾಲಿ 
ರ್ಯರಸ�್ಥಗಳನುನು ಮಾಡುರುದೊ ಸ�ೇರಿದಂತ� 
ಎಲಾಲಿ ತುತು್ವ ಸಂದರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುರುದು.

 ಕಳ�ದ 7 ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ಹ�ೊಸ ಏಮ್್ಸ, ವ�ೈದ್ಯಕೇಯ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳು ಮತು್ತ 
ನಸಿ್ವಂಗ್ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರೇಕೃತ ವಿಧಾನದಂದ 
ಅದುಭುತ ಕಾಯ್ವಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಮುಂಚೊಣಿ ಕಾಯ್ವಕತ್ವರು ವಿಶ್ವದ 
ಅತಿದ�ೊಡಡಾ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನಕ�್ಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತರುರುದು ಮಾತ್ರರಲಲಿದ� 
ದ�ೇಶದ ದೊರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರ�ೊೇಗ ನಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ 
ನರ್ವಹಸುತಿ್ತದಾದುರ�.

 ಕ�ೊೇವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಶಾ, ಎಎನ್ಎಂ, ಮತು್ತ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯ್ವಕತ್ವರ ಪಾತ್ರರನುನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ�್ತೇನ�.

 45 ರಷ್ವಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮ ರಯಸಿ್ಸನರರಿಗೊ ಜೊನ್ 21 ರಿಂದ 45 ರಷ್ವಕ್ಕಂತ 
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟರರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯುರಲ್ಲಿ ದ�ೊರಕುತಿ್ತದದು ಅದ�ೇ ಸೌಲರ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದ�.

 ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತು್ತ ಹ�ಚಿಚುನ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮಹತ್ವರನುನು ಕರ�ೊೇನಾ 
ತ�ೊೇರಿಸಿದ�. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮುಂಚೊಣಿ 
ಕಾಯ್ವಕತ್ವರಿಗ� ತರಬ�ೇತಿ ನೇಡಲಾಗುರುದು.

 ಕರ�ೊೇನಾ ಯೇಧರಿಗ� 6  ಸೊಕ್ತವಾಗಿ ಹ�ೊಂದಕ�ೊಳುಳುರಂತಹ ಉದ�ೊ್ಯೇಗ 
ನರ್ವಹಣ�ಯಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ನೇಡಲಾಗುರುದು, ಇದನುನು 111 ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ನಡ�ಸಲಾಗುರುದು. ವ�ೈರಾಣು ಇನೊನು ಇದುದು, ರೊಪಾಂತರ ಆಗುರ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ವರೂ ಇರುರುದರಿಂದ, ನಾರು ಸನನುದ್ಧರಾಗಿರಬ�ೇಕು.

 ಕೌಶಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರತಿರಷ್ವ ನಮಮೆ ಲಕ್ಾಂತರ ಯುರಕರಿಗ� 
ತರಬ�ೇತಿ ನೇಡುತಿ್ತದ�, ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�ೊೇಗದ ನಡುವ�ಯೊ ಕಳ�ದ ರಷ್ವದಂದ 
ಲಕ್ಾಂತರ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕಾಯ್ವಕತ್ವರಿಗ� ತರಬ�ೇತಿ ನೇಡಲಾಗುತಿ್ತದ�.  

ಈ ವಿಶೆೇರ ಕೌಶಲ ಅಭಿಯಾನದ ಪಾರುರಂಭದ ವೆೇಳ  ೆಪರುಧಾನಮಂತರುಯರರು ಮಾಡಿದ ಭಾರಣದ ಪರುಮುಖ ಅಂಶಗಳು:

ಗೃಹ ಆರೈಕೆ ಸಹಾಯಕ
ಕಾಯ್ವಗಳು: ಆಮಲಿಜನಕ ಸಾಂಧ್ರಕ, 

ಆಮಲಿಜನಕ ಸಿಲ್ಂಡರ್, ನ�ಬು್ಯಲ�ೈಸರ್, 
ಇಸಿಜಿ ಮತು್ತ ಪಲ್್ಸ ಆಕ್ಸಮಿೇಟರ್ ನಂತಹ 
ಮೊಲ ಸಾಧನಗಳ ಕಾಯ್ವನರ್ವಹಣ�, 

ದಾಖಲ� ಮಾಡುರುದು ಮತು್ತ 
ನರ್ವಹಸುರುದರ ಜ�ೊತ�ಗ� ಪಿಪಿಇ 

ಕಟ್ ಹಾಕುರುದು ಮತು್ತ 
ತ�ಗ�ಯುರುದು.

ಕೌಶಲಯೂ ಭಾರತದ ತರಬೆೇತ 

ಪಡೆದ ಯುರಜನರು  

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆರು ಪರುರಗ್ವದಲಿಲಾ 

ಪಾತರು ನರ್ವಹಿಸುತಾ್ತರೆ.

ವೈದಯೂಕೇಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನರ್ವಹಿಸುರರರು:
ಕಾಯ್ವಗಳು: ವ�ಂಟ್ಲ�ೇಟರ್, ಬಪಾಪ್-ಸಿಪಿಎಪಿ, ಆಮಲಿಜನಕ 
ಉಪಕರಣಗಳು (ಸಾಂದ್ರಕ ಮತು್ತ ಸಿಲ್ಂಡರ್), ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಥಮಾ್ವಮಿೇಟರ್, ಫಲಿೇಮಿೇಟರ್, ಆದ್ರ್ವಕ, ಪಲ್್ಸ 
ಆಕ್ಸಮಿೇಟರ್, ಮಲ್್ಟಪಾರಾ ಮಾನಟರ್, 
ನ�ಬು್ಯಲ�ೈಜರ್, ಬಪಿ ಉಪಕರಣಗಳನುನು 

ಕಾಯ್ವನರ್ವಹಣ� ಮಾಡುರುದು.

ಪರುಧಾನಮಂತರುಯರರ ಪೂಣ್ವ 
ಭಾರಣ ಆಲಿಸಲು ಕುಯೂ.ಆರ್. 

ಕೆ್ೇಡ್ ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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ಯೇಗ ದನರು ಬಹುತೆೇಕ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಪಾರುಚಿೇನ ಸಾಂಸಕೃತಕ ಹಬ್ಬವೆೇನಲಲಾ, ಆದರೆ ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರುಮಿಕದ ಒಂದ್ರರೆ ರರ್ವದಲಿಲಾ 
ಯೇಗದತ್ತ ಆಕರ್ವಣೆಯು ಅನೆೇಕ ಪಟುಟಿ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ. ಆರೆ್ ೇಗಯೂವಾಗಿರಲು ಜಗತ್ತನಾದಯೂಂತ ಲಕಾಂತರ ಜನರು ಯೇಗದಲಿಲಾ ಪರಿಹಾರರನು್ನ 

ಹುಡುಕುತ್ತದಾ್ದರೆ. ಈ ಸಂಕರಟಿದ ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಯೇಗರು ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸರನು್ನ ಹೆಚಿ್ಚಸಿದೆ ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಅಭಾಯೂಸ ಮಾಡುರರರಿಗೆ 
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ವನರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ರೆ್ ೇಗದ ವಿರುದ್ಧ ನಾರು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಹೆ್ ೇರಾಡಬಹುದು ಎಂಬ 

ವಿಶಾ್ವಸರನು್ನ ಯೇಗ ಜನಸಾಮಾನಯೂರಲಿಲಾ ಬೆಳೆಸಿದೆ. 7 ನೆೇ ಯೇಗ ದನಾಚರಣೆಯಾದ ಜ್ನ್ 21 ರಂದು ಪರುಧಾನ ಮಂತರು 
ನರೆೇಂದರು ಮೇದ ಅರರು ಒಂದು ವಿಶ್ವ, ಒಂದು ಆರೆ್ ೇಗಯೂದ ಗುರಿಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಲು ‘ಎಂ-ಯೇಗ ಆಪ್ ’ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೇಡಿದರು. 

ಇಂದು, ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವವ�ೇ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ವಿರುದ್ಧ 
ಹ�ೊೇರಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ, ಯೇಗ ಒಂದು 
ಆಶಾಕರಣವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮಿಮೆದ�. ಕಳ�ದ 

ಎರಡು ರಷ್ವಗಳಿಂದ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮತು್ತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 
ಸಾರ್ವಜನಕ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮಗಳು ನಡ�ದಲಲಿದರಬಹುದು, ಆದರ� ಯೇಗ 
ದನಾಚರಣ�ಯ ಉತಾ್ಸಹ ಕಡಿಮಯಾಗಿಲಲಿ. ‘ಆರ�ೊೇಗ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಯೇಗ - 
ಯೇಗಕ್�ೇಮಕಾ್ಕಗಿ ಯೇಗ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 
ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರು ಈ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗರಹಸುರುದರ�ೊಂದಗ� 
ಏಳನ�ೇ ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದನಾಚರಣ�ಯ ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ 
ಆ ಉತಾ್ಸಹ ಕಂಡುಬಂತು ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ದ�ೇಶ, ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜ, 
ಮತು್ತ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ರ್ಯಕ್ತಯೊ ಆರ�ೊೇಗ್ಯವಾಗಿರಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಒಟ್್ಟಗ� 
ನಾರು ಪರಸ್ಪರರ ಶಕ್ತಯಾಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಸಂದ�ೇಶ ಸಾರಿತು. ಈ 
ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅರರು, ಎಂ-ಯೇಗ 
ಆಪ್ ಗ� ಚಾಲನ� ನೇಡಿದರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೇಗ ಶಿಷಾ್ಟಚಾರದ 
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಗ ತರಬ�ೇತಿ ಮತು್ತ ಯೇಗ ಕುರಿತ ಹಲರು 
ವಿಡಿಯೇಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ�. ಇದು ಜಗತಿ್ತನ ವಿವಿಧ ಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ಲರ್ಯವಿದ�. ಈ ಆಪ್ ಆಧುನಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಪಾ್ರಚಿೇನ ವಿಜ್ಾನದ 
ಸಂಯೇಜನ�ಗ� ದ�ೊಡಡಾ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. ಅರರು ಈ ಆಪ್ ಅನುನು 
ಯೇಗದ ಜಾಗತಿಕ ಹ�ಜ�ಜ್ಗುರುತುಗಳ ವಿಸ್ತರಣ�ಯ ಜ�ೊತ�ಗ� ಒಂದು 
ದ�ೇಶ- ಒಂದು ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುರ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹ�ಜ�ಜ್ ಎಂದು ಬಣಿ್ಣಸಿದರು.
ರಕ್ಷಕನಂತಾದ ಭಾರತದ ಪಾರುಚಿೇನ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಯೇಗ  
ಯೇಗ ದನ ವಿಶ್ವದ ಹಲರು ರಾಷಟ್ರಗಳಿಗ� ಪಾ್ರಚಿೇನ 
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವ�ೇನಲಲಿ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನ�ೇಕ 
ಕಷ್ಟಗಳನುನು ಎದುರಿಸುತಿ್ತರುರ ಜನರು ಅದರಿಂದ ಸುಲರವಾಗಿ 
ವಿಮುಖರಾಗಬಹುದತು್ತ ಆದರ�, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಹ�ಚಿಚುನ ಜನರು 
ಅದನುನು ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದಾದುರ�.

ಕರೀವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಾದ ಹರೀರಾಟಕ್ಕೆ  
ಬಲ ನಿರೀಡ್ವ ಯೊರೀಗ

ವಿಶೆೇರ ರರದ ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದನ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ   ಜುಲೈ  16-31, 2021 31

ಕಳ�ದ ಒಂದೊರರ� ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರು 
ಅದರ ನರಂತರ ಅಭಾ್ಯಸಿಗಳಾಗಿ ಯೇಗರನುನು 
ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದಾದುರ�. ಯೇಗದ ಮದಲ ಸಿದಾ್ಧಂತರು 
ಸಂಯಮ ಮತು್ತ ಶಿಸು್ತ ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದ�, 
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರೊ ಅದನುನು ತಮಮೆ ಜಿೇರನದಲ್ಲಿ 
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿ್ತದಾದುರ�. ಈ ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದ ಅರರು “ಕಣಿ್ಣಗ� ಕಾಣದ ಕರ�ೊೇನಾ 
ವ�ೈರಸ್ ಜಗತ್ತನುನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವಾಗ, ಸಾಮಥ್ಯ್ವಗಳು, 
ಸಂಪನೊಮೆಲಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಠ�ೊೇರತ�ಯಿಂದ 
ಯಾರುದ�ೇ ದ�ೇಶರು ಅದಕ�್ಕ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರತಿಕೊಲ 
ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಗರು ಆತಮೆವಿಶಾ್ವಸದ ಅತು್ಯತ್ತಮ 
ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರುರುದನುನು ನಾರು ಕಂಡಿದ�ದುೇವ�. ಈ 
ರ�ೊೇಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೊೇರಾಡುರ ವಿಶಾ್ವಸರನುನು ಪಡ�ಯಲು 
ಯೇಗರು ಜನರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.”
ರೆ್ ೇಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುರ ಯೇಗ
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�ೊೇಗದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುರ 
ವ�ೈದ್ಯರು ಮತು್ತ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಯೇಧರು ಯೇಗರನುನು ತಮಮೆ 
ವಿಶ�ೇಷ ರಕ್ಷಣಾತಮೆಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದಾದುರ�. 
ವ�ೈದ್ಯರು ತಮಮೆನುನು ಸದೃಢವಾಗಿಟು್ಟಕ�ೊಳಳುಲು 
ಯೇಗರನುನು ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುರುದು ಮಾತ್ರರಲಲಿದ� 
ತಮಮೆ ರ�ೊೇಗಿಗಳಿಗ� ಬ�ೇಗನ� ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳುಳುರಂತ� 
ಮಾಡಲು ಇದನುನು ಬಳಸುತಿ್ತದಾದುರ�.  ಈ ಯಾತನಾಮಯ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳಿಂದ ಅನ�ೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದರು, 
ಅದರಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯರು, ದಾದಯರು ರ�ೊೇಗಿಗಳಿಗ� 
ಯೇಗರನುನು ಕಲ್ಸುತಿ್ತದದುರು. ಯೇಗದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ�ಗೆ 
ಬ�ಳಕು ಚ�ಲ್ಲಿರುರ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ 
ಅರರು, ತಮಿಳಿನ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ತಿರುರಳುಳುರರ್ 
ಅರರನುನು ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಿ “ந�ோய்�ோடிந�ோய்மு
தல்�ோடிஅதுதணிக்கும்வோய்�ோடி
வோய்ப்பச்சசயல்.” ಅಂದರ�, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಯಿಲ� 
ಇದದುರ�, ಅದನುನು ಪತ�್ತ ಹಚಿಚುರಿ, ಅದರ ಮೊಲಕ�್ಕ 
ಹ�ೊೇಗಿರಿ, ರ�ೊೇಗಕ�್ಕ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನುನು 
ಹುಡುಕರಿ ಮತು್ತ ಆನಂತರ ಅದರ  ಚಿಕತ�್ಸಯನುನು 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿರಿ. ಯೇಗ ಈ ದಾರಿಯನುನು 
ನಮಗ� ತ�ೊೇರಿಸುತ್ತದ�. ಕ�ೊೇವಿಡ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನರರ ಶರಿೇರದ ಮೇಲ� 
ಯೇಗದ ಪ್ರಯೇಜನ ಮತು್ತ ರ�ೊೇಗ 
ನರ�ೊೇಧಕ ಶಕ್ತಯ ಮೇಲ� ಅದರ ಪ್ರಭಾರ 
ಕುರಿತಂತ� ಸಂಶ�ೋೇಧನ�ಗಳು ನಡ�ಯುತಿ್ತವ�. 
ದುಃಖ ದೊರ ಮಾಡುರ ಮತು್ತ ಮುಕ್ತ ನೇಡುರುದ�ೇ 
ಯೇಗ. ನಾರು ಮಾನರತ�ಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 
ಯೇಗರನುನು ಒಟಾ್ಟಗಿ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೊೇಗಬ�ೇಕು. 
ನಾವ�ಲಲಿರೊ ಯೇಗರನುನು ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೊಳುಳುರ 
ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಮಮೆ 
ಆಪ�್ತೇಷ್ಟರನೊನು ಜ�ೊತ�ಗೊಡಿಸಬ�ೇಕು. ‘ಯೇಗದಂದ 
ಸಹಕಾರ’ ಎಂಬ ಈ ಮಂತ್ರರು ನಮಗ� ಹ�ೊಸ 
ರವಿಷ್ಯದ ಹಾದಯನುನು ತ�ೊೇರಿಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಅದು 
ಮಾನವಿೇಯತ�ಯನುನು ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದ�.  

ಯೇಗರನು್ನ ಜನರ್ರುಯಗೆ್ ಳಿಸಲು  
ಎಂ-ಯೇಗ ಆಪ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ 
ನೇಡಿದ ಪರುಧಾನಮಂತರು

7ನೆೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಯೇಗ ದನದ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶೆೇರ ಸಂಗಿೇತರನು್ನ ಕೆೇಳಲು 
ಕುಯೂ.ಆರ್. ಕೆ್ೇಡ್ ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿ. 

ಪರುಧಾನಮಂತರುಯರರು 7ನೆೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಯೇಗ ದನದಂದು ಮಾಡಿದ ಭಾರಣ ಆಲಿಸಲು 
ಕುಯೂ.ಆರ್. ಕೆ್ೇಡ್ ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

 ಜಗತಿ್ತನಾದ್ಯಂತ 12 ರಿಂದ 65 ರಷ್ವದ 
ರಯೇಮಾನದರರಿಗ� ವಿವಿಧ ಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ಯೇಗರನುನು ಕಲ್ಸಲು ಭಾರತರು, ವಿಶ್ವ 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಸಂಸ�್ಥ ಮತು್ತ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ�್ಥಯ 
ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ ಎಂ-ಯೇಗ ಆಪ್ ಅನುನು 
ಆರಂಭಿಸಿದ�

 ವ�ೈಜ್ಾನಕ ಸಾಹತ್ಯದ ಪರಾಮಶ�್ವ ಮತು್ತ 
ವಾ್ಯಪಕವಾದ ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ತಜ್ಞರ 
ಸಮಾಲ�ೊೇಚನ�ಯ ಮೊಲಕ ಈ ಆಪ್ 
ಅನುನು ಅಭಿರೃದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದು 
ಯಾರುದ�ೇ ಬಳಕ�ದಾರರ ದತಾ್ತಂಶರನುನು 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳುಳುರುದಲಲಿ. ಆಂಡಾ್ರಯ್ಡಾ 
ಬಳಕ�ದಾರರು ಇದನುನು ಗೊಗಲ್ ಪ�ಲಿೇ ಸ�ೊ್ಟೇರ್  
ನಂದ ಡೌನ್  ಲ�ೊೇಡ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುಬಹುದು

 ಈ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯೇಗದ ವಿಡಿಯೇಗಳು 
ವಿವಿಧ ಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಾಗುತ್ತದ�. ಪ್ರಸು್ತತ, 
ಇದು ಫ್ರಂಚ್, ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮತು್ತ ಹಂದಯಲ್ಲಿ 
ಲರ್ಯ. ಮುಂಬರುರ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇನೊನು 
ಹ�ಚಿಚುನ ಭಾಷ�ಯನುನು ಅಳರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದ�. 
ಈ ಆಪ್ ವಿವಿಧ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಗರನುನು 
ಉತ�್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ�.
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ಕರೀವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಾ ಸಮರ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದಡ್ಡ ಉಚಿತ ಲಸಿಕ್ ಅಭಿಯಾನ

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕರು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯಂದು ದ�ೇಶ, ಸಂಸ�್ಥ, ಸಮಾಜ, ಕುಟುಂಬ ಮತು್ತ ಮಾನರನ ಸಾಮಥ್ಯ್ವ 

ಮತು್ತ ಮಿತಿಗಳನುನು ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಪರಿೇಕ್�ಗ�ೊಡಿಡಾದ�. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕರು ನಮಮೆ ಸಾಮಥ್ಯ್ವಗಳನುನು 

ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲೊಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಎಚಚುರಿಸಿದ�. ಪರಿೇಕ್�, ಪತ�್ತ ಮತು್ತ ಚಿಕತ�್ಸಯ ಮಂತ್ರರು ಕ�ೊೇವಿಡ್  ನ ಮದಲ ಅಲ�ಯಲ್ಲಿ 

ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸನುನು ಹ�ಚಾಚುಗಿ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸಿತು. ಎರಡನ�ಯ ಅಲ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರಿಗೊ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕ� 

ನೇಡುರುದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡಡಾ ಉಚಿತ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನದ ಹಂದನ ಉದ�ದುೇಶವಾಗಿತು್ತ. ಉಚಿತ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನರನುನು 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಂದ, ದ�ೈನಂದನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಸ�ೊೇಂಕುಗಳ ಸಂಖ�್ಯಯಲ್ಲಿ ತಿೇರ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದರುರುದಷ�್ಟೇ 

ಅಲಲಿ, ಒಟು್ಟ ಲಸಿಕ� ಡ�ೊೇಸ್ ನೇಡಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತರು ಅಮರಿಕರನೊನು ಹಂದ� ತಳಿಳುದ�.

ಜಮುಮೆ ಮತು್ತ ಕಾಶಿಮೀರದ ಬಂಡಿಪೇರ ಜಿಲ�ಲಿಯ ರಯಾನ್ 
ಶ�ೇಕಡ 100ರಷು್ಟ ಲಸಿಕ� ನೇಡಿಕ�ಯ ಗುರಿ ಸಾಧನ� 
ಮಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಗಾ್ರಮವಾಗಿದ�. ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್  ನ 

ಲಾಂಗ್  ಜ�ಮ್  ಡಾಂಗ್, ಮಲ�ಂಡ�ನ್ ಮತು್ತ ಯಾಲ್ ಗಾ್ರಮಗಳು 
ಸಹ ಲಸಿಕ� ನೇಡಿಕ�ಗ� ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿವ�. 18 ರಷ್ವಕ್ಕಂತ 
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಲಿ ಜನರಿಗ� ಇಲ್ಲಿ ಲಸಿಕ� ನೇಡಲಾಗಿದ�. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, 
ಗಡುವಿಗ�  ಮೊರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ�ೇ.100ರಷು್ಟ  ಲಸಿಕ� 
ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಛತಿ್ತೇಸಗಢದ ದುಗ್್ವ ಜಿಲ�ಲಿಯ ತಾರಾ 
ಗಾ್ರಮ ಕೊಡ ಶ�ೇ.100ರಷು್ಟ ಲಸಿಕ� ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಿದ�. 
ಲಸಿಕ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಗಾ್ರಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮದಲ್ಗ� ಸಂಶಯವಿತು್ತ, ಅದು 
ಸಾವಿಗ� ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪಾ್ರಯದಲ್ಲಿದದುರು. ಆದರ� 
ಸರಪಂಚರಾದ ಯೇಗ�ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದ್ರಕರ್ ಅರರು ಸ್ವತಃ 
ತಾರು ಲಸಿಕ� ಹಾಕಸಿಕ�ೊಂಡು ತಮಮೆ ಕುಟುಂಬದರರಿಗೊ ಲಸಿಕ� 
ಹಾಕಸುರ ಮೊಲಕ ಗಾ್ರಮಸ್ಥರ ಗ�ೊಂದಲರನುನು ನವಾರಿಸಿದರು.

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾಯ್ವಕತ್ವರು 400 
ಗಾ್ರಮಗಳಿಗ� ಭ�ೇಟ್ ನೇಡಿ, ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯುರಂತ� ಗಾ್ರಮಸ್ಥರನುನು 
ಪ�್ರೇರ�ೇಪಿಸುತಿ್ತದಾದುರ�. ಅದ�ೇ ರಿೇತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ ದುಗ್ವಮ 

ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಲಸಿಕ� ಲರ್ಯವಾಗುರಂತ� ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದ�. 
ತಾರು ರ�ೈತರು ಇರುರ ಕಡ�ಗ� ಹ�ೊೇಗಿ ಅರರ ಮನವೊಲ್ಸಿ, 
ಅರರ ಜಮಿೇನನಲ�ಲಿೇ ಲಸಿಕ� ನೇಡುತಿ್ತರುರುದಾಗಿ ಪುಲಾ್ವಮಾದ 
ಜಿಲಾಲಿಸ್ಪತ�್ರಯಲ್ಲಿ ನಯುಕ್ತಗ�ೊಂಡಿರುರ ತಬುಸು್ಸಮ್ ಹ�ೇಳುತಾ್ತರ�.

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅರರು ಜೊನ್ 21 ರಂದು 
18 ರಷ್ವಕ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲಲಿ ಜನರಿಗ� ಉಚಿತ ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು 
ನೇಡುರ ಅಭಿಯಾನರನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ 
ಹ�ೊಸ ಚ�ೈತನ್ಯ ಮತು್ತ ಉತಾ್ಸಹ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. ಇದಲಲಿದ�, 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರು ತಮಮೆ ಮಾಸಿಕ ‘ಮನ್ ಕ ಬಾತ್’ 
ಕಾಯ್ವಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರ ಅನುಮಾನಗಳನುನು ನವಾರಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸಿದರು. “ನನನು ತಾಯಿಗ� ಸುಮಾರು 100 ರಷ್ವ. ಅರರು 
ಎರಡೊ ಡ�ೊೇಸ್ ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು  ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡಿದಾದುರ�. ಲಸಿಕ� 
ಪಡ�ದ ನಂತರ ಕ�ಲವೊಮಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತದ�. ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳುದ� ನೇರು ಮತು್ತ ನಮಮೆ ಕುಟುಂಬರನುನು ಅಪಾಯಕ�್ಕ 
ದೊಡುತಿ್ತೇರಿ. ಆದದುರಿಂದ ಆದಷು್ಟ ಬ�ೇಗ ನೇವ�ೇ ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯಿರಿ.” 
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದದುರು.

ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ
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ದ್ಖಲೆಯ ವರೀಗದ ಲಸಿಕಾ ಕಾಯಥಿಕ್ಮ...
n 	ಭಾರತರು 18 ರಷ್ವ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟರರಿಗ� 

ಉಚಿತ ಲಸಿಕ� ಹಾಕುರ 
ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಥಮ ದನವ�ೇ 
ಸುಮಾರು 86 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� 
ಹಾಕುರ ಮೊಲಕ ದಾಖಲ�ಯನುನು 
ನಮಿ್ವಸಿತು. ಆ ಪ�ೈಕ ಶ�ೇ.74ರಷು್ಟ 
ಮಂದ 18ರಿಂದ 44 ರಷ್ವ 
ರಯೇಮಿತಿಯಳಗಿನರರಾಗಿದದುರು.  
ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ ಅಭಿಯಾನದ 
ಮದಲ ದನ  ಜೊನ್ 21ರಂದು 
ಒಂದ�ೇ ದನದಲ್ಲಿ 17 ಲಕ್ಷ ಲಸಿಕ� 
ನೇಡುರ ಮೊಲಕ ಬ�ೇರ� ಎಲಲಿ 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೊ ಅತಿ ಹ�ಚುಚು 
ಲಸಿಕ� ನೇಡಿದ ದಾಖಲ� ಮಾಡಿತು.   
ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜನರರಿ 16ರಂದು ಲಸಿಕ� 
ಅಭಿಯಾನ ಆರಂರವಾದ ದನದಂದ 
163ನ�ೇ ದನದ ಹ�ೊತಿ್ತಗ� ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 
ಒಟು್ಟ 32.36 ಕ�ೊೇಟ್ ಡ�ೊೇಸ್ 
ಲಸಿಕ�ಯನುನು ಜನರು ಪಡ�ದದಾದುರ�. 
ಇಷ�್ಟೇ ಲಸಿಕ�ಯನುನು ನೇಡಲು 
ಅಮರಿಕ 196 ದನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂಡಿದ�.

ಕೆೇಂದರು ಸಕಾ್ವರ ಪರುತಯಬ್ಬ ಭಾರತೇಯರಿಗ್ 

ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆಯ ಕಾಯ್ವಕರುಮರನು್ನ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 

ಈ ಹಂತದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲಾ ದೆೇಶದ ಬಡರರು, 

ಮಧಯೂಮರಗ್ವದರರು ಮತು್ತ ಯುರಜನರು ಪರುಮುಖ 

ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಭಾರತೇಯರಾದ ನಾರು ಲಸಿಕೆ 

ಪಡೆದು ಒಟಾಟಿಗಿ ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಮಣಿಸೆ್ ೇಣ.

ನರೆೇಂದರು ಮೇದ, ಪರುಧಾನ ಮಂತರು (ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ 
ಯೇಗ ದನವಾದ ಜೊನ್ 21ರಂದು 18 ರಷ್ವ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 

ಎಲಲಿರಿಗೊ ಲಸಿಕ� ಕಾಯ್ವಕ್ರಮ ಉದಾಘಾಟನ� ವ�ೇಳ�)
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ನಾಲಕೆನೆೇ ಲಸಿಕೆಗೆ ಅನುಮತ:  ವೆೇಗ ಪಡೆದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ

ಸು್ಪಟ್ನುರ್-ವಿ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡನಾ್ವದ 

ಲಸಿಕ�ಯ ತುತು್ವ ಬಳಕ�ಗ� ಔಷಧ ಮಹಾ ನಯಂತ್ರಕರು 

ಅನುಮೇದನ� ನೇಡಿದಾದುರ�. ಈ ಲಸಿಕ�ಯನುನು ಆಮದು 

ಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುಲು ಸಿಪಾಲಿಗ� ಅನುಮತಿ ನೇಡಲಾಗಿದ�. ಇದು 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಾಗುರ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಲಸಿಕ�ಯಾಗಿದ�. 

ಕ�ೊೇವಿಡ್ -19 ಕಾಯ್ವ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನರ�ೇಂದ್ರ 

ಕುಮಾರ್ ಅರ�ೊೇರಾ ಅರರ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿೇಘ್ರದಲ�ಲಿೇ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ�ಚಿಚುನ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಗಳು ಲರ್ಯವಾಗುತ್ತವ�. 

ಝೈಡಸ್ ಕಾ್ಯಡಿಲಾ ಮತು್ತ ಜ�ೈವಿಕ-ಇ ಲಸಿಕ� ಪ್ರಯೇಗಗಳ 

ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಉತ�್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ� ಮತು್ತ ಅರು 

ಸ�ಪ�್ಟಂಬರ್ ವ�ೇಳ�ಗ� ಲರ್ಯವಾಗುತ್ತವ�. ಇದಲಲಿದ�, ಸಿೇರಮ್ 

ಸಂಸ�್ಥಯ ನ�ೊವಾವಾರ್್ಸ ಕೊಡ ಶಿೇಘ್ರದಲ�ಲಿೇ ಲರ್ಯವಾಗುರ 

ಸಾಧ್ಯತ�ಯಿದ�. ಕ�ೊೇವಾಕ್ಸನ್, ಕ�ೊೇವಿಶಿೇಲ್ಡಾ ಮತು್ತ ಸುಫಟ್ನುರ್ 

ಈಗಾಗಲ�ೇ ಲರ್ಯವಿವ�. ಭಾರತ್ ಬಯೇಟ�ರ್ ಮತು್ತ 

ಸಿೇರಮ್ ಸಂಸ�್ಥಯ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ವರೂ ಜುಲ�ೈ 

ವ�ೇಳ�ಗ� ಹ�ಚಾಚುಗುತ್ತದ�. ಇದರ�ೊಂದಗ� ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 

ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಕ�ೊೇಟ್ ಲಸಿಕ� ಪ್ರಮಾಣ 

ಲರ್ಯವಿರುತ್ತದ�. ಇದು ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನರನುನು ಇನನುಷು್ಟ 

ವ�ೇಗಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದ�.
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16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ  ಸಕ್ಯ ಪ್ಕರಣಗಳ ಇಳಿಮ್ಖ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ದ�ೈನಂದನ ಹ�ೊಸ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ�್ಯ 40 ಸಾವಿರಕ�್ಕ ಇಳಿಕ�ಯಾಗಿದ�. ಜೊನ್ 14ರಂದು 70 ಸಾವಿರ 

ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತು್ತ, ಅದ�ೇ ಜೊನ್ 29ರಂದು ಅದು 3 ಸಾವಿರಕ�್ಕ ಇಳಿಯಿತು. ಅದ�ೇ ಜೊನ್ 29ರ ಹ�ೊತಿ್ತಗ� 

ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳುಳುತಿ್ತರುರ ರ�ೊೇಗಿಗಳ ಸಂಖ�್ಯ ಸತತ 47ನ�ೇ ದನರೂ ಹ�ೊಸ ಸ�ೊೇಂಕನ ಸಂಖ�್ಯಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ�್ಯ ಜೊನ್ 14ರಂದು 9.73 ಲಕ್ಷ ಇದದುದುದು, ಜೊನ್ 29ರ ಹ�ೊತಿ್ತಗ� 5.52 ಲಕ್ಷಕ�್ಕ ಇಳಿಕ�ಯಾಯಿತು.

ದನಾಂಕ       ಪರಿೇಕೆ             
14 ಜ್ನ್       17,51,358       
15 ಜ್ನ್    19,30, 987     
16 ಜ್ನ್    19,31,249      
17 ಜ್ನ್      19,29,476     
18 ಜ್ನ್     19,02,009     
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ಚೆೇತರಿಕೆ ದರ  

ಶೆೇ. 96.87%
ತಲುರ್ದೆ.

ದೈನಕ ಪಾಸಿಟ್ವಿಟ್ ದರ 
ಜ್ನ್ 29ರರರೆಗೆ 

ಶೆೇ. 2.12% 
ಆಗಿತು್ತ.

ಸತತ 22ನೆೇ ದನರೂ 
ಶೆೇ.5ಕಕೆಂತ ಕಡಿಮ ಇತು್ತ.

ಸಕರುಯ ಪರುಕರಣಗಳು

ಹೆ್ ಸ ಪರುಕರಣಗಳು

ಚೆೇತರಿಕೆ

ಮಾಚ್್ವ 17ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳ�ೊಂದಗ� ನಡ�ದ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರು ದ�ೈನಕ 
ಪರಿೇಕ್�ಯ ಸಂಖ�್ಯಯನುನು ಹ�ಚಚುಳ ಮಾಡಲು ಸೊಚನ� ನೇಡಿದರು. ದ�ೈನಕ ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ಸಂಖ�್ಯ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕಂತ ಕ�ಳಗ� ಇಳಿದದದುರೊ, ದ�ೈನಕ ಪರಿೇಕ್� ಸಂಖ�್ಯಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ� ಮಾಡಲಾಗಿಲಲಿ. 
ಈರರ�ಗ� 40.81 ಕ�ೊೇಟ್ ಪರಿೇಕ್�ಗಳನುನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನಡ�ಸಲಾಗಿದ�. ಇದು ಹಲರು ದ�ೇಶಗಳ ಒಟು್ಟ 
ಜನಸಂಖ�್ಯಗಿಂತಲೊ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. 

ಪರಿೇಕೆಯ 

ಸುಸಿ್ಥರ ವೆೇಗ 

ದನಾಂಕ       ಪರಿೇಕೆ

24 ಜ್ನ್       17,35,781   
25 ಜ್ನ್      17,45,809   
26 ಜ್ನ್      17,77,309   
27 ಜ್ನ್      15,70,515    
28 ಜ್ನ್      17,68,008

ದನಾಂಕ      ಪರಿೇಕೆ 
19 ಜ್ನ್      18,11,446    
20 ಜ್ನ್      13,88,699    
21 ಜ್ನ್      16,64,360    
22 ಜ್ನ್      19,01,056    

23 ಜ್ನ್       18,59,469   

ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ
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ಭೂ ಸಂರಕ್ಷ ಣೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಗತತುನ್ನು 
ಮ್ನನುಡೆಸ್ತಿತುರ್ವ ಭಾರತ

ರೊ ಸವ�ತದಂದ ಉಂಟಾಗುರ ರೊ ಸತ್ವಹೇನತ� ವಿಶ್ವದ ಮೊರನ�ೇ ಎರಡರಷು್ಟ ಭಾಗದ ಮೇಲ� ಪರಿಣಾಮ ಬೇರಿದ�.  

ಇದರ ನ�ೇರ ಪರಿಣಾಮ ಸಮಾಜ, ಆರ್್ವಕತ�, ಆಹಾರ ರದ್ರತ�, ಆರ�ೊೇಗ್ಯ, ಜಿೇರನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತು್ತ  

ಸುರಕ್ಷತ�ಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲಾಗುತ್ತದ�. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲೊಲಿ, ಕಳ�ದ 10 ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತರು 3 ದಶಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�್ಟೇರ್  

ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶರನುನು ಸ�ೇಪ್ವಡ� ಮಾಡಿದ�. 2030ರ ಹ�ೊತಿ್ತಗ�, ಭಾರತರು 26 ದಶಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�್ಟೇರ್ ಬಂಜರು ರೊಮಿಯನುನು  

ಪುನಶ�ಚುೇತನಗ�ೊಳಿಸುರ ಗುರಿಯನುನು ಹ�ೊಂದದ�. ಪವಿತ್ರ ರೊಮಿಯನುನು ನಾರು ತಾಯಿಯ್ಂದು  ಪರಿಗಣಿಸುರುದರಿಂದ  

ಮಣಿ್ಣನ ಸಂರಕ್ಷಣ� ಭಾರತಿೇಯ ಸನನುವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ಮಹತ್ವರನುನು ಪಡ�ದುಕ�ೊಂಡಿದ�.

ಜೊ
ನ್ 14 ರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ�್ಥಯಲ್ಲಿ 
ಮರುರೊಮಿಯಾಗುವಿಕ�, ಬರ ಮತು್ತ ರೊ 
ಸತ್ವಹೇನತ� ಬಗ�ಗೆ ಉನನುತ ಮಟ್ಟದ ಸಂವಾದರನುನು 

ಉದ�ದುೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ 
ಅರರು, ಕಳ�ದ 10 ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೊರು ದಶಲಕ್ಷ 
ಹ�ಕ�್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶರನುನು ಭಾರತಕ�್ಕ ಹ�ೇಗ� ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದ� 
ಎಂಬುದರ ಬಗ�ಗೆ ವಿರರಿಸಿದರು. ಈಗ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶರು ದ�ೇಶದ 
ಒಟು್ಟ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಕಾಲು ಭಾಗದಷು್ಟ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. ಗುಜರಾತ್  ನ 
ಕಚ್  ನಲ್ಲಿ ರೊಮಿ ಬಂಜರು ಆಗದಂತ� ತಡ�ಯಲು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ 
ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಬ�ಳಕು ಚ�ಲ್ಲಿದ ಅರರು, ರೊಮಿಯನುನು ಬಂಜರು 
- ಮರು ರೊಮಿಯಾಗದಂತ� ತಡ�ಯಲು, ಈ ರೊಮಿಯನುನು 
ಫಲರತಾ್ತಗಿಸಲು ಹುಲುಲಿ ನ�ಡುರುದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದ� ಎಂದು 
ಹ�ೇಳಿದರು. ಈ ನ�ೈಸಗಿ್ವಕ ವಿಧಾನರು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಎಂದು ಸಾಬೇತಾಗಿದ�. 2030ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 26 ದಶಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�್ಟೇರ್ 
ಬಂಜರು ರೊಮಿಯನುನು ಪುನರುಜಿಜ್ೇರಗ�ೊಳಿಸುರ ಯೇಜನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ ಹ�ೇಗ� ಕಾಯ್ವನರ್ವಹಸುತಿ್ತದ� ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವದ 
ಅತಿದ�ೊಡಡಾ ವ�ೇದಕ�ಯಲ್ಲಿ ಅರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಆರ�ೊೇಗ್ಯಪೂಣ್ವ ರೊಗ್ರಹರನುನು ಮುಂದನ ಪಿೇಳಿಗ�ಗಾಗಿ 
ಕಾಪಾಡಲು ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ವ�ೇದಕ�ಗಳಲ್ಲಿ ರೊ ನಾಶದ 
ವಿಷಯರನುನು ಎತಿ್ತ ತ�ೊೇರಿಸುರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮದಲಾಗಿದ�. 
ವಿಶ್ವಸಂಸ�್ಥಯ ವ�ೇದಕ�ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ 
ಅರರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: 

 ಕಳ�ದ 10 ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಲಕ್ಷ 
ಹ�ಕ�್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶರನುನು ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದುದು, ಒಟು್ಟ ಅರಣ್ಯ 
ಪ್ರದ�ೇಶರನುನು ದ�ೇಶದ ಒಟು್ಟ ಪ್ರದ�ೇಶದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಒಂದು 
ಭಾಗಕ�್ಕ ಹ�ಚಿಚುಸಲಾಗಿದ�.

 ರೊ ಸತ್ವ ಹೇನತ�ಯನುನು ತಟಸ್ಥಗ�ೊಳಿಸುರ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಬದ್ಧತ�ಯನುನು 
ಸಾಧಿಸುರ ಹಾದಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದ�. 2030ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 26 
ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರ� ಬಂಜರು ರೊಮಿಯನುನು ಪುನಶ�ಚುೇತನಗ�ೊಳಿಸುರ 
ಯೇಜನ�ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಕಾ್ವರ ಕಾಯೇ್ವನುಮೆಖವಾಗಿದ�, 
ಇದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಶತಕ�ೊೇಟ್ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ 
ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ�ಯನುನು ತಡ�ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ�.

 ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಾರು ರೊಮಿಗ� ಸದಾ ಮಹತ್ವ ನೇಡಿದ�ದುೇವ� ಮತು್ತ 
ರೊಮಿಯನುನು ನಾರು ನಮಮೆ ಪವಿತ್ರ ತಾಯಿಯ್ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ�ದುೇವ�. 
ರೊಸತ್ವ ನಾಶರು ಜಗತಿ್ತನ ಮೊರನ�ೇ ಎರಡರಷು್ಟ ಪ್ರದ�ೇಶರನುನು 
ಬಾಧಿಸಿದ�. ಇದರ ಬಗ�ಗೆ ಕಾಳಜಿ ರಹಸದ�ೇ ಹ�ೊೇದರ�, ಇದು 
ಸಮಾಜದ, ಆರ್್ವಕತ�ಯ, ಆಹಾರ ರದ್ರತ�ಯ, ಆರ�ೊೇಗ್ಯ, ಜಿೇರನ 
ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತ�ದ ಬುಡರನ�ನುೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದ�.

 ರೊ ಸತ್ವ ಹೇನತ�ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ�ೈಜ್ಾನಕ ನಲುರು ಉತ�್ತೇಜಿಸಲು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ  ಉತಕೃಷ್ಟತಾ ಕ�ೇಂದ್ರರನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದ�. 

 ಮಾನರನ ಕ್ರಯ್ಗಳಿಂದ ರೊಮಿಗ� ಆಗಿರುರ ಹಾನಯನುನು 
ನವಾರಿಸುರ ಸಂಘಟ್ತ ಜವಾಬಾದುರಿ ನಮಮೆಲಲಿರ ಮೇಲ್ದ�.  
ನಮಮೆ ಮುಂದನ ಪಿೇಳಿಗ�ಗ� ಆರ�ೊೇಗ್ಯಪೂಣ್ವ ರೊಗ್ರಹರನುನು 
ನೇಡುರುದು ನಮಮೆ ಪವಿತ್ರ ಕತ್ವರ್ಯವಾಗಿದ�.   

ಪರುಧಾನಮಂತರುಯರರ  
ಭಾರಣ ಆಲಿಸಲು ಕುಯೂ.ಆರ್. 

ಕೆ್ೇಡ್ ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ವಿಶ್ವಸಂಸೆ್ಥ ಕಾಯ್ವಕರುಮ
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ಕ�ೊೇ
ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�ೊೇಗದಂದಾಗಿ 
ಇಡಿೇ ಜಗತು್ತ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ರಚು್ವರಲ್ ಜಗತಿ್ತನ ಹ�ೊಸ ರೊಪ ಮುನ�ನುಲ�ಗ� 

ಬಂತು. 19 ರಷ್ವದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತಿೇರ್ ಅಹಮೆದ್ ಅರರು 
‘ಹ�ರಿಟ�ೇಜ್ ರ�ೇಸ್’ ಎಂಬ ಆನ್  ಲ�ೈನ್ ಆಟರನುನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಬ�ೈಸಿಕಲ್ ತುಳಿಯುರ ಮೊಲಕ ದ�ೇಶದ 
ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ರಚು್ವರಲ್ ಪ್ರವಾಸರನುನು ಮಾಡಬಹುದು. 
ಹನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ ಸಂಗಿೇತ ಬರುತಿ್ತರುತ್ತದ�. ಟಾಯ್ಕಥಾನ್  ನ ಫ�ೈನಲ್  
ನಲ್ಲಿ ಅತಿೇರ್ ‘ಹ�ರಿಟ�ೇಜ್ ರ�ೇಸ್’ ಮೊಲಕ ತಾಜ್ ಮಹಲ್  ನ 
ರಚು್ವರಲ್ ಪ್ರವಾಸರನುನು ಪ್ರದಶಿ್ವಸಿದರು.

ಚ�ನ�ನುೈನ ಕ�ಸಿಜಿ ತಾಂತಿ್ರಕ ಕಾಲ�ೇಜು ತಂಡ ಒಂದು ಆಪ್ 
ತಯಾರಿಸಿದುದು ಅದು ನಮಮೆ ದ�ೇಹದ ರಂಗಿಗಳನುನು ತಿದದುಕ�ೊಳಳುಲು 
ನ�ರವಾಗುತ್ತದ�. ಗ�ೇಮಿಂಗ್ ಮೊಲಕ ಯೇಗರನುನು ಉತ�್ತೇಜಿಸುರ 
ಮಾಗ್ವರನುನು ತಂಡರು ಕಂಡುಹಡಿದದ�. ಈ ತಂಡರು ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಮತು್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯರನುನು ಸಂಯೇಜಿಸಿದ�, ಇದರಿಂದ ಯೇಗರನುನು 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಬಹುದಾಗಿದ�. ಡ�ಹಾ್ರಡೊನ್ ಮೊಲದ 

ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ತಂಡರು ಒಂದು ಆಟರನುನು ಅಭಿರೃದ್ಧಪಡಿಸಿದ�, ಇದರ 
ಮೊಲಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮಮೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುರುದರ 
ಜ�ೊತ�ಗ� ಪೌರ್್ಟಕ ಆಹಾರದ ಬಗ�ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹತಿಯನುನು 
ಪಡ�ಯಬಹುದು.

ಇರು ಜೊನ್ 22ರಿಂದ 24ರ ನಡುವ� ನಡ�ದ ಟಾಯ್ಕಥಾನ್ 
ಅಂತಿಮ ಸುತಿ್ತನಲ್ಲಿದದು 1567 ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಮತು್ತ ರಚು್ವರಲ್ 
ಗ�ೇಮ್ ಗಳ ಪ�ೈಕ ಕ�ಲರು ಉದಾಹರಣ�ಗಳಾಗಿವ�. ಮದಲ 
ಬಾರಿಗ� ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದದು ಈ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅರರು ಸ್ವಯಂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದುರು. 
ಸ್ಪಧಿ್ವಗಳ�ೊಂದಗ� ಸಂವಾದ ನಡ�ಸಿದ ಅರರು,  “ಕಳ�ದ 5-6 
ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದ ಸಮಸ�್ಯಗಳಿಗ� ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕ�ೊಳಳುಲು 
ಹಾ್ಯಕಥಾನ್  ಗಳನುನು ದ�ೊಡಡಾ ವ�ೇದಕ�ಯಾಗಿ ಮಾಪ್ವಡಿಸಲಾಗಿದ�. 
ದ�ೇಶದ ಸಾಮಥ್ಯ್ವರನುನು ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸುರುದು ಇದರ ಹಂದನ 
ಆಲ�ೊೇಚನ�ಯಾಗಿದ�. ಇದು ದ�ೇಶದ ಮದಲ ಟಾಯ್ಕಥಾನ್  ನ 
ಉದ�ದುೇಶರೂ ಆಗಿದ�.” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟಾಯಾಕೆನಮಿಯಡೆಗೆ ಪರಿರೀಕ್ಷಾರಥಿದೃಷ್ಟಿ 

ಸಾ್ವವಲಂಬನ್ಯತತು  

ಆಟ್ಕ್ ವಲಯ
ಸಾ್ವರಲಂಬನ�ಯ ಮದಲ ಷರತು್ತ ಎಂದರ� ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರೊ ದ�ೇಶದ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಮಮೆ ಪಡಬ�ೇಕು. 

ಕರ�ೊೇನಾದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ನಡುವ�ಯೊ, ಭಾರತರು ಸಾ್ವರಲಂಬನ�ಯತ್ತ ಹ�ಜ�ಜ್ ಹಾಕದಾಗ, 
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ�್ಟಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಕಡಿಮಯಿರುರ ಮತು್ತ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮೇಲ� 

ಅರಲಂಬತವಾಗಿರುರ ಕ್�ೇತ್ರಗಳ ಕಡ�ಗ� ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ನೇಡಲಾಯಿತು. ಆಟ್ಕ� ಉದ್ಯಮರು ಅಂತಹ ಒಂದು 
ರಲಯವಾಗಿದುದು, 100 ಶತಕ�ೊೇಟ್ ಡಾಲರ್ ನ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ�್ಟಯಲ್ಲಿ  ಭಾರತದ ಪಾಲು ಕ�ೇರಲ ಶ�ೇ.1.5 ಆಗಿದ�. 

ಭಾರತ ತನನು ದ�ೇಶಿೇಯ ಬಳಕ�ಗಾಗಿ ಶ�ೇ.80ರಷು್ಟ ಆಟ್ಕ�ಗಳನುನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಳುಳುತ್ತಲ�ೇ ಇದ�. ಈ ಹನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ ಸಾ್ವರಲಂಬನ�ಯ ಮೊಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಆಟ್ಕ� ಮಾರುಕಟ�್ಟಯಲ್ಲಿ ತನನು ಅಸಿ್ತತ್ವರನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನುನು 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ�. ಆಟ್ಕ� ಮೇಳಗಳು ಮತು್ತ ಟಾಯ್ಕಥಾನ್  ಗಳಂತಹ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮದ ಮೊಲಕ ಈ ಸವಾಲನುನು 
ಎದುರಿಸುರಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ವರ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಬದ್ಧತ�ಯನುನು ಪ್ರದಶಿ್ವಸುತಿ್ತದ�.

ವಿಶೆೇರ ರರದ ದ�ೇಶದ ಮದಲ ಟಾಯ್ ಕಥಾನ್ 

ಪರುಧಾನಮಂತರುಯರರ ಭಾರಣ 
ಆಲಿಸಲು ಕುಯೂ.ಆರ್. ಕೆ್ೇಡ್ 
ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿ



37

  ಹಲರು ರಷ್ವಗಳಿಂದ, ಈ ರಲಯರು ಸಕಾ್ವರದ 
ನೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ್ಥನ ಪಡ�ದರಲ್ಲಲಿ. ಈ ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ಮದಲ 
ಬಾರಿಗ� ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅರರ�ೇ 
ಮುಂದಾದರು. ಕಳ�ದ ರಷ್ವ ಜೊನ್ ಮತು್ತ ಆಗಸ್್ಟ 
ನಲ್ಲಿ ಅರರು ತಮಮೆ  ‘ಮನ್ ಕ ಬಾತ್’ ಆರೃತಿ್ತಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಟ್ಕ� ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವರಲಂಬನ�ಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಿೇಯ 
ಆಟ್ಕ�ಗಳಿಗ� ಧ್ನ ನೇಡುರಂತ� ಜನರಿಗ� ಕ�ೊೇರಿದರು. 

  ಕ�ೈಗಾರಿಕ� ಮತು್ತ ಆಂತರಿಕ ವಾ್ಯಪಾರದ ಉತ�್ತೇಜನ 
ಇಲಾಖ� (ಡಿಪಿಐಐಟ್) ಹಾಗು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಈ ಕ್�ೇತ್ರದ ಬಗ�ಗೆ ವಿರರವಾದ ಅಧ್ಯಯನರನುನು 
ನಡ�ಸಿತು. ಆನ್  ಲ�ೈನ್ ಗ�ೇಮಿಂಗ್  ನ ಗಾತ್ರ ಮತು್ತ 
ಪ್ರಕಾರಗಳನುನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಒಂದು 
ಸಮಿತಿಯನುನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಅದು ತನನು 
ರರದಯನುನು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರಿಗ� ಸಲ್ಲಿಸಿತು.

  ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಮಹಳಾ ಮತು್ತ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿರೃದ್ಧ 
ಸಚಿವಾಲಯ, ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ, ಡಿಪಿಐಐಟ್, ಜರಳಿ 
ಸಚಿವಾಲಯ, ವಾತಾ್ವ ಮತು್ತ ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ 
ಹಾಗೊ ಎ.ಐ.ಸಿಟ್ಇ ನ�ರವಿನಂದ ಆಟ್ಕ� 
ಉದ್ಯಮರನುನು ಸಾ್ವರಲಂಬಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು 
ಮತು್ತ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ�್ಟಯಲ್ಲಿ ತನನು ಪಾಲನುನು 
ಹ�ಚಿಚುಸಲು ಒಂದು ಆರಂರರನುನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

  ಆಟ್ಕ� ಉದ್ಯಮಕ�್ಕ ಭಾರತದ ಸಂಸಕೃತಿ ಮತು್ತ 
ನಾಗರಿಕತ�ಯ ಒಂದು ನ�ೊೇಟರನುನು ನೇಡುರಂತಹ 
ಹ�ೊಸ ಕಲ್ಪನ�ಗಳ ಒಂದು ವ�ೇದಕ�ಯ ಅಗತ್ಯವಿತು್ತ, 
ಹೇಗಾಗಿ ಜನರರಿ 5 ರಿಂದ ಫ�ಬ್ರರರಿ 25 ರರರ�ಗ� 
ಟಾಯ್ಕಥಾನ್ ಅನುನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗ� 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಯಿತು.

  ದ�ೇಶದ ಮದಲ ಆಟ್ಕ� ಮೇಳರನುನು ಈ ರಷ್ವ ಫ�ಬ್ರರರಿ 
27 ರಿಂದ ಮಾಚ್್ವ 4 ರರರ�ಗ� ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 
ದ�ೇಶದ ಆಟ್ಕ� ಉದ್ಯಮಕ�್ಕ ಹ�ೊಸ ಕಲ್ಪನ�ಗಳು 
ಮತು್ತ ನಾವಿನ್ಯತ�ಯಂದಗ� ಪ್ರಮುಖ ವ�ೇದಕ� 
ಒದಗಿಸುರುದು ಇದರ ಉದ�ದುೇಶವಾಗಿತು್ತ. ಇದರಲ್ಲಿ 
12,000ಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚು ಪ್ರದಶ್ವಕರು ಭಾಗರಹಸಿದದುರು.

  ಜನರರಿ-ಫ�ಬ್ರರರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಟಾಯ್ಕಥಾನ್  
ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತರನುನು ಜೊನ್ 22 ರಿಂದ 24 
ರರರ�ಗ� ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಆಟ್ಕ� ಮೇಳದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರದಶ್ವಕರ�ೊಂದಗ� ಸಾ್ವರಲಂಬನ� ಕುರಿತು 
ಸಕಾ್ವರದ ಮಾಗ್ವಸೊಚಿಯನುನು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಸ್ವತಃ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು ಮತು್ತ 
ಅರರ�ೊಂದಗ� ಸಂವಾದ ನಡ�ಸಿದರು.

ಪ್ಧಾನ ಮಂತಿ್ ಮರೀದಿಯವರ 
ಕನಸಿನ ಕೂಸ್

ಭಾರತದ ಆಟ್ಕೆ ಉದಯೂಮರು ಕೆೇಂದರು ಸಕಾ್ವರದ 
ಯಾರುದೆೇ ನೇತ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ವಕರುಮದ 

ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೇರು ಎಂದಾದರ್ ಕೆೇಳಿದ್ದೇರಾ?

ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳರಣಿಗೆಯಲಿಲಾ ಆಟ್ಕೆಗಳ ಪಾತರು
ವಾಸ್ತರವಾಗಿ ಈ  ಆಟ್ಕ�ಗಳು  ಮತು್ತ  ಆಟಗಳು  ನಮಮೆ  ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತ,  ರಚ
ನಾತಮೆಕತ�  ಮತು್ತ  ಆರ್್ವಕತ�  ಸಹತ  ಹಲವಾರು  ವಿಷಯಗಳ  ಮೇಲ�  ಪರಿ
ಣಾಮ  ಬೇರುತ್ತವ�.  ಆದುದರಿಂದ  ಈ ವಿಷಯಗಳ  ಬಗ�ಗೆ  ಮಾತನಾಡುರುದು  
ಬಹಳ  ಮುಖ್ಯ.  ನಮಗ�ಲಾಲಿ ತಿಳಿದಂತ� ಮಕ್ಕಳಿಗ� ಮನ�ಯ್ೇ ಮದಲ ಪಾಠಶಾಲ�, ಈ 
ಆಟ್ಕ�ಗಳು ಅರರ ಮದಲ ಪುಸ್ತಕ ಮತು್ತ ಮದಲ ಗ�ಳ�ಯ.
ಜಾಗತಕ ಮಾರುಕಟೆಟಿಯ ಟಾಯಾಕೆನಮಿಯಲಿಲಾ ಭಾರತ
ಆಟ್ಕ�ಗಳು ಮತು್ತ ಗ�ೇಮಿಂಗ್ ಜಗತಿ್ತನ ಆರ್್ವಕತ� – ಟಾಯಾ್ಕನಮಿ. ಜಾಗತಿಕ ಆಟ್ಕ�ಗಳ 
ಮಾರುಕಟ�್ಟಯ ಮತ್ತ 100 ಶತಕ�ೊೇಟ್ ಡಾಲರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 
1.5 ಶತಕ�ೊೇಟ್ ಡಾಲರ್. ಇಂದು ನಾರು ಸುಮಾರು ಶ�ೇಕಡ 80ರಷು್ಟ ಆಟ್ಕ�ಗಳನುನು 
ವಿದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಳುಳುತ�್ತೇವ�. ಈ ಆಟ್ಕ�ಗಳ ಮೇಲ� ದ�ೇಶದ ಕ�ೊೇಟ್ಯಂತರ 
ರೊಪಾಯಿ ಹ�ೊರಹ�ೊೇಗುತಿ್ತದ�. ಈ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನು ಬದಲಾಯಿಸುರುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ.
ಆಟ್ಕೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಯ ಹೆ್ ಸ ನರಿೇಕೆಗಳು
ಈ ರಲಯರು ದ�ೇಶದ ಅಭಿರೃದ್ಧಗ� ಕಾರಣಿೇರೊತವಾದ ಸಾಮಥ್ಯ್ವರನುನು ಹ�ೊಂದದ�. ಆ 
ಕಾರಣಕಾ್ಕಗಿ ಇದು ಈಗ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾದುಗಿದ�. ಕ್ರೇಡ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮಮೆ ಗುಡಿ 
ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳು ನಮಮೆ ಕಲ�ಯಾಗಿವ� ಮತು್ತ ಬಡರರು, ದಲ್ತರು, ಹಾಗು ಬುಡಕಟು್ಟ 
ಕರಕುಶಲಕಮಿ್ವಗಳು ಬಹಳ ದ�ೊಡಡಾ ಸಂಖ�್ಯಯಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಾ್ತರ�. ಈ 
ನಟ್್ಟನಲ್ಲಿ ನಮಮೆ ಸಹ�ೊೇದರಿಯರು ಮತು್ತ ಪುತಿ್ರಯರು ಬಹಳ ದ�ೊಡಡಾ ಪಾತ್ರ ರಹಸುತಾ್ತರ�. 
ಆಟ್ಕ� ರಲಯದ ಅಭಿರೃದ್ಧಯು ಈ ಮಹಳ�ಯರಿಗ�, ದ�ೇಶದ ದೊರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುರ 
ನಮಮೆ ಬುಡಕಟು್ಟ ಮತು್ತ ಬಡ ಸ�ನುೇಹತರಿಗ� ಅಪಾರ ಲಾರ ತರುತ್ತದ�, 
ಜಂಟ್ ಪರುಯತ್ನಗಳ ಮ್ಲಕ ಹಾದ ಸುಗಮ
ನಾರು ನಮಮೆ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಆಟ್ಕ�ಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಧ್ನಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದ�. ನಾರು ಅರರನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರತಿೇ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೊ ಅರರಿಗ� 
ಪ್ರೇತಾ್ಸಹರನುನು ನೇಡಬ�ೇಕು. ಮತು್ತ ಆ ಮೊಲಕ ಅರರನುನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ�್ಟಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಪಧಾ್ವತಮೆಕಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನಾವಿನ್ಯತ�ಯಿಂದ ಹಡಿದು ಹಣಕಾಸಿನರರ�ಗ� 
ಹ�ೊಸ ಮಾದರಿಗಳನುನು ಅಭಿರೃದ್ಧಗ�ೊಳಿಸುರುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದ�. ಪ್ರತಿೇ 
ಹ�ೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನ�ಯನುನು ಮೊಡಿಸುರುದೊ ಅಷ�್ಟೇ ಅರಶ್ಯಕ. ಹ�ೊಸ ನವೊೇದ್ಯಮಗಳನುನು 
ಉತ�್ತೇಜಿಸುರುದು ಮತು್ತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ಕಲ�ಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುರ 
ನಮಮೆ ಕಲಾವಿದರನುನು ಹ�ೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಾನಕ�್ಕ ಮತು್ತ ಹ�ೊಸ ಮಾರುಕಟ�್ಟ ಆರಶ್ಯಕತ�ಗಳಿಗ� 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಜುಜ್ಗ�ೊಳಿಸುರುದೊ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಇದು ಟಾಯ್ಕಥಾನ್ ಹಂದರುರ 
ಚಿಂತನ�. ದ�ೇಶಿೇಯವಾಗಿ ಮತು್ತ ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟಗಳ�ರಡರಲೊಲಿ ಆಟ್ಕ�ಗಳ 
ವಾಣಿಜಿ್ಯೇಕರಣಕ�್ಕ ಭಾರತ ಹಲವಾರು ವಿಸತೃತ ಯೇಜನ� ರೊಪಿಸಿದ�. ಸಂಘಟ್ತ 
ಪ್ರಯತನುವಿದಾದುಗ ಮಾತ್ರ ಯೇಜನ�ಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಿೇಯತ�ಗ� 
ಧ್ನಯಾಗುರುದು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನ ಜವಾಬಾದುರಿಯಾಗಿದ�. 

ಜೊನ್ 24ರಂದು ಟಾಯ್ಕಥಾನ್ ನ ಅಂತಿಮ ಸುತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಿ್ವಗಳ�ೊಂದಗ� ಸಂವಾದ 
ನಡ�ಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದಯರರು, ಸ್ಥಳಿೇಯ ಆಟ್ಕ�ಗಳ ಅಗತ್ಯದಂದ ಹಡಿದು 
ನಮಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ�್ಟ ಪಾಲು ಮತು್ತ ರವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳರರ�ಗ� ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ವರದ ಕಾಯ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಪೂಣ್ವ ಮಾಗ್ವಸೊಚಿಯನುನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು. 
ಅರರ ಭಾಷಣದಂದ ಆಯದು ಭಾಗಗಳನುನು ಓದ ...
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ಬರಹಗಾರರ�ೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳು ಅರರ ನಧನದ 

ನಂತರರೂ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೊ ಸೊಫತಿ್ವ 

ನೇಡುತಿ್ತದದುರ�, ಆ ಬರಹಗಾರರು ತಮಮೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿದಾದುರ� ಎಂಬುದನುನು ಸೊಚಿಸುತ್ತದ�. ಮುನಶಿ 

ಪ�್ರೇಮ್  ಚಂದ್ ಅರರು ಧನಪತ್ ರ�ೈ ಶಿ್ರೇವಾಸ್ತರರಾಗಿ 

1880ರ ಜುಲ�ೈ 31ರಂದು ವಾರಾಣಸಿ ಬಳಿಯ ಲಮಿಹಿ 

ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಸಿದರು. ಅರರ ಬಾಲ್ಯದ ಅರಧಿಯು 

ಭಾರತೇಯ ಸಮಾಜಕೆಕೆ ಮಾಗ್ವದಶ್ವನ ನೇಡುರಲಿಲಾ ಲೆೇಖನಯ 
ಅಗಾದ ಶಕ್ತ ಇತಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲಿಲಾ ಸಮಥ್ವವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 
ಪರುಕ್ಷುಬ್ಧ ಇತಹಾಸ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರುಂತಯ ಅರಧಿಯಲಿಲಾ, 
ಭಾರತೇಯ ಬರಹಗಾರರು ಜನರನು್ನ ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ವಕೆಕೆ ಎದು್ದ 
ನಲುಲಾರಂತೆ ಪೆರುೇರೆೇರ್ಸಿದಾ್ದರೆ. ಯಾರುದೆೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ರ್ಡುಗಿನ 
ವಿರುದ್ಧ ಹೆ್ ೇರಾಡುರುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸಾ್ವತಂತರು್ಯಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತದ 
ಹೆ್ ೇರಾಟವೆೇ ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬರಹಗಾರರ ಕೆ್ಡುಗೆ ಅಮ್ಲಯೂವಾಗಿದೆ. 

ನ
ಮಮೆ ಸಾಹತಿಗಳು, ಬರಹಗಾರರು ಮತು್ತ ಕವಿಗಳು ಬಳಸಿದ 
ಲ�ೇಖನಯ ಶಕ್ತಯ್ೇ ಬ್ರಟ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಿೇಯರ 
ಸಾಮೊಹಕ ಆಕ�ೊ್ರೇಶಕ�್ಕ ಧ್ನಯಾಯಿತು. ನಮಮೆ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 

ಹ�ೊೇರಾಟಗಾರರು ತಮಮೆ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನುನು ಜನರಿಗ� 
ತಲುಪಿಸಲು ಲ�ೇಖನಯ ಶಕ್ತಯನುನು ಬಳಸಿದರು. ಒಂದ�ಡ� ಲ�ೇಖಕರಾದ 
ಮಖನ್ ಲಾಲ್  ಚತುವ�್ವೇದ, ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತಾ್ಯಯನ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 
ಶಮಾ್ವ ನವಿೇನ್, ಸುರದಾ್ರ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್, ಪಾಂಡ� ಬ�ಚನ್ ಶಮಾ್ವ 
‘ಉಗ್ರ’, ಜಗದಾಂಬಾ ಪ್ರಸಾದ್ ‘ಹತ�ೈರ್’, ರಾಮ್ ಬ್ರಕ್ಾ ಬ�ೇಣಿಪುರಿ,  
ಬನಾರಸಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭ�ೊೇಜಪುರಿ, ಯಶ್ ಪಾಲ್, ಪಣಿೇಶ್ವರನಾಥ್ ರ�ೇಣು, 
ಸುಬ್ರಹಮೆಣ್ಯ ಭಾರತಿ, ವ�ಂಕಟರಾಮ ರಾಮಲ್ಂಗಂ ಪಿಳ�ಳುೈ, ಚಿಲಕಮರ್್ವ 
ಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ನರಸಿಂಹಂ ಅರರು ಜ�ೈಲ್ಗ� ಹ�ೊೇದರ�,  ಪ�್ರೇಮ್  ಚಂದ್  ರಂತಹ 
ಮಹಾನ್ ಬರಹಗಾರರು ಮಹಾತಮೆ ಗಾಂಧಿಯರರ ಕರ�ಯ ಮೇರ�ಗ� 
ಸಕಾ್ವರಿ ಉದ�ೊ್ಯೇಗರನ�ನುೇ ತ�ೊರ�ದರು. ಹ�ಸರಾಂತ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�ೊೇರಾಟಗಾರರಾದ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲರ್ ಅರರು ವಾತಾ್ವ ಪತಿ್ರಕ� 
ಅಂದರ� “ಕ�ೇಸರಿ’ ಮತು್ತ “ಮರಾಠಾ’ ಮೊಲಕ ಬ್ರಟ್ಷ್ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ 
ಬುನಾದಯನ�ನುೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಮಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿೇ ಅರರ�ೇ 
ಸಮೊಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗ� ತಮಮೆ ಸಂದ�ೇಶ ತಲುಪಿಸುರ ಮೊಲಕ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳರಳಿಯ ನ�ೇತೃತ್ವ ರಹಸಿದರು. ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ 
ಮಹ�ೊೇತ್ಸರದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾರು ಇಂತಹ ರ್ಯಕ್ತಗಳ ಬಗ�ಗೆ 
ಮಾತನಾಡ�ೊೇಣ..

ಸಾ್ವತಂತರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ 

ಲೆರೀಖನಿ ಸೂಫೂತಿಥಿ  
ನಿರೀಡಿದ್ಗ

ಲೆೇಖನಯ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತ 
ತೆರೆದಟಟಿ: ಮುನಷಿ ಪೆರುೇಮ್ ಚಂದ್ 

ಸಾ್ವತಂತರು್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೇತ್ಸರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಂಕಲಪಾ
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‘ಸ್ವರಾಜ್ಯ ನನನು ಜನಮೆಸಿದ್ಧ ಹಕು್ಕ’ ಎಂಬ 
ಘೊೇಷಣ� ನೇಡಿದ ‘ಲ�ೊೇಕಮಾನ್ಯ’ 

ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲರ್, ಅರರು ತಮಮೆ 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಕಲ್ಪನ� ಮತು್ತ ಬರರಣ�ಗ�ಯ ಮೊಲಕ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾ್ಕಗಿ ಹ�ೊೇರಾಡಲು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ಭಾರತಿೇಯರಿಗೊ ಸೊಫತಿ್ವ ನೇಡಿದರು. 
ಹೇಗಾಗಿಯ್ೇ ಬ್ರಟ್ಷ್ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳು ಅರರನುನು 
‘ಭಾರತಿೇಯ ಅಶಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ’ ಎಂದು 
ಕರ�ಯುತಿ್ತದದುರು. ಅರರು ಜುಲ�ೈ 23, 1856 ರಂದು 
ಮಹಾರಾಷಟ್ರದ ರತನುಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಿದರು. 
ತಿಲರ್ ಮರಾಠಾ ದಪ್ವಣ್ ಮತು್ತ ಕ�ೇಸರಿ ಎಂಬ 
ಎರಡು ದನಪತಿ್ರಕ�ಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಗಳಾದ ಖುದರಾಮ್ ಬ�ೊೇಸ್ ಮತು್ತ 
ಪ್ರಫ್ಲಾಲಿ ಚಾಕ ಅರರ ವಿಚಾರಣ�ಯ ಕುರಿತ 
ಲ�ೇಖನಗಳನೊನು ಅರರು ತಮಮೆ ‘ಕ�ೇಸರಿ’ ಪತಿ್ರಕ�ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಸಿದರು. 
ಸಂಪೂಣ್ವ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬ�ೇಡಿಕ�ಯ ಕುರಿತು ಅರರು ಲ�ೇಖನಗಳನುನು 
ಬರ�ದದದುಕಾ್ಕಗಿ ಅರರಿಗ� 6 ರಷ್ವ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ್� ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. 1908 
ರಿಂದ 1914 ರರರ�ಗ� ದ�ೇಶದ�ೊ್ರೇಹಕಾ್ಕಗಿ ಅರರು ಮಾಂಡಲ� (ಇಂದನ 
ಮಾ್ಯನಾಮೆರ್)ಯಲ್ಲಿ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ್�ಯನುನು ಅನುರವಿಸಬ�ೇಕಾಯಿತು. 

ಅರರ ಜಿೇರನದ ಕ�ೊನ�ಯರರ�ಗೊ, ತಿಲರ್, ಎನ್ .ಸಿ. ಕ�ಲ್ಕರ್ 
ಅರರ�ೊಂದಗ� ಮರಾಠಾ ಪತಿ್ರಕ� ಸಂಪಾದನ� ಮಾಡಿದರು ಮತು್ತ 

1891 ರಿಂದ 1897 ರರರ�ಗ� ಈ ಪತಿ್ರಕ�ಯ ಏಕ�ೈಕ 
ಮಾಲ್ೇಕರು ಮತು್ತ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದದುರು. 
ತಿಲರ್ ಅನ�ೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಬರ�ದದದುರೊ, 
ತಮಮೆ ಮಾಂಡಲ�ಯಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸದಲ್ಲಿದದು 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ  ಶಿ್ರೇಮದ್ ರಗರದಗೆೇತ�ಯ 
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಕ�್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಬರ�ದ 400 
ಪುಟಗಳ ಗಿೇತಾ-ರಹಸ್ಯ ಅರರ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ 
ಕೃತಿ ಎಂದ�ೇ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದ�. ಇದನುನು ಅನ�ೇಕ 
ಭಾಷ�ಗಳಿಗ� ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದಷ�್ಟೇ ಅಲಲಿ 
ತಿಲಕರು ಸಾರ್ವಜನಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೊಡಿಸಲು 
ಮಹಾರಾಷಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರವಿಡಿೇ ಗಣ�ೇಶ�ೋೇತ್ಸರ ಮತು್ತ 
ಶಿವಾಜಿ ಉತ್ಸರರನುನು ಆಚರಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 
ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಉದ�ದುೇಶರು ಬ್ರಟ್ಷರ ಅನಾ್ಯಯಗಳ 
ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೊೇರಾಡಲು ಹಾಗು ಬ್ರಟ್ಷ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಜಾಗೃತಿಯನುನು ಮೊಡಿಸಲು ಜನರಲ್ಲಿ ದ�ೇಶರಕ್ತ 
ಮತು್ತ ಧ�ೈಯ್ವರನುನು ಮೊಡಿಸುರುದಾಗಿತು್ತ. 

ಅರರನುನು ಭಾರತಿೇಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳರಳಿಯ ಧಿೇರ�ೊೇದಾತ್ತ 
ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ�. ಮಹಾತಾಮೆ 
ಗಾಂಧಿೇಜಿಯರರು ಸಹ ತಿಲಕರಿಗ� ಗೌರರ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅರರನುನು 
ತಮಮೆ ಕಾಲದ ಶ�್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮೊಹಕ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಣಿ್ಣಸಿದದುರು. 
ಅರರು ಆಗಸ್್ಟ 1, 1920 ರಂದು ಮುಂಬ�ೈನಲ್ಲಿ ನಧನಹ�ೊಂದದರು.

ಸಾಕಷು್ಟ ಸಮಸ�್ಯ ಮತು್ತ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೊಡಿತು್ತ. – ಆರ್್ವಕ ಮುಗಗೆಟು್ಟ, 

ಅರರ ತಾಯಿಯ ಸಾರು, ತಂದ�ಯ ಎರಡನ�ೇ ಮದುವ�, ಮಲತಾಯಿಯ ಕ�ಟ್ಟ 

ರತ್ವನ�, 15ನ�ೇ ರಯಸಿ್ಸನಲ�ಲಿೇ ಮದುವ� ಮತು್ತ ಪತಿನುಯಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತವಾಗಿ 

ಸಾಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುರವಿಸಿದರು. ಈ ಅರಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಟ್ಷ್ ಆಡಳಿತದ 

ದಬಾ್ಬಳಿಕ�ಯೊ ಮೇರ� ಮಿೇರಿತು್ತ.

ಈ ಎಲಲಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಅರರನುನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಲ್ಪನಕ ಬರರಣಿಗ�ಯಲ್ಲಿ 

ಸಾಂತ್ವನ ಹುಡುಕಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. 1905ರಲ್ಲಿ, ಅರರು ಸಕಾ್ವರಿ 

ಸ�ೇವ�ಯಲ್ಲಿದಾದುಗ ಅರರ ಮದಲ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ‘ಸ�ೊಜ್-ಎ-ರತನ್’ 

ಉದು್ವವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಈ ಕಥ�ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಟ್ಷ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ 

ದಂಗ�ಯ ಧ್ನಗಳಿದದುರು. ಅರರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅರರನುನು ನವಾಬರ�ೈ ಎಂದು 

ಕರ�ಯುತಿ್ತದದುರು ಮತು್ತ ಅರರು ತಮಮೆ ಮದಲ ಕಥಾ ಸಂಕಲನರನುನು ಅದ�ೇ 

ಹ�ಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ್ಸಿದರು. ಬ್ರಟ್ಷರು ಅರರ ಪುಸ್ತಕರನುನು ನಷ�ೇಧಿಸಿದರು ಮತು್ತ 

ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳನುನು ಸುಡಲಾಯಿತು. ಅಲಲಿದ�, ಬರ�ಯದಂತ� ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ 

ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಅರರು ಪ�್ರೇಮ್  ಚಂದ್ ಹ�ಸರಿನಲ್ಲಿ 

ಬರ�ಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 1921 ರಲ್ಲಿ, ಅಸಹಕಾರ ಚಳರಳಿಯ ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ 

ಗಾಂಧಿೇಜಿಯರರ ಕರ�ಯ ಮೇರ�ಗ� ಪ�್ರೇಮ್  ಚಂದ್ ಅರರು ಸಕಾ್ವರಿ 

ಕ�ಲಸರನುನು ತ�ೊರ�ದು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮಕ�್ಕ ಧುಮುಕದರು. ‘ಶತರಂಜ್ ಕ� 

ಖಿಲಾಡಿ’, ‘ಜುಲೊಸ್’, ‘ಅಹುತಿ’, ‘ದ�ೊೇ ಬ�ೈಲಾನ್ ಕ ಕಥಾ’, ‘ರಂಗರೊಮಿ’, 

‘ಕಮ್ವರೊಮಿ’, ‘ಪ�್ರೇಮಾಶ್ರಮ್’ ಮುಂತಾದ ಕಥ�ಗಳು ಸಾಹತ್ಯ ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿ 

ಹ�ಚುಚು ಮನನುಣ� ಪಡ�ದವ�. ಒಂದ�ಡ�, ಅರರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್್ತಯಲ್ಲಿದದು 

ಪಿಡುಗುಗಳ ಮೇಲ� ದಾಳಿ ಮಾಡುತಿ್ತದದುರ�, ಮತ�ೊ್ತಂದ�ಡ�, ಚಚ�್ವಗಳು ಮತು್ತ 

ಸಂಭಾಷಣ�ಗಳ ಮೊಲಕ ದ�ೇಶದ ಮತು್ತ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಗಳ ಮೇಲ� 

ಬ�ಳಕು ಚ�ಲುಲಿರ ತಮಮೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೊಲಕ ಸೃಜನಶಿೇಲತ�ಯ ಯಕ್ಷಿಣಿ 

ಲ�ೊೇಕರನ�ನುೇ ಹ�ಣ�ದದಾದುರ�.

ಹಿೇರಾ ಮತು್ತ ಮೇತ ಎಂಬ ಎರಡು ಎತು್ತಗಳು ಪರಸಪಾರ ಮಾತನಾಡುರ 

ಅರರ ಅತಯೂಂತ ಪರುಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯಂದರ ಸಂಭಾರಣೆಯು, ಶೊೇರಣೆಯಿಂದ 

ಹೆ್ ರಬರಲು ಪರಿಶರುಮದ ಸಂದೆೇಶರನು್ನ ನೇಡುತ್ತದೆ.

ಮೇತ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾ್ದಗ ಹೆೇಳುತ್ತದೆ- ‘ಬಡಿಸಿಕೆ್ಳುಳುರುದರ  

ಬದಲಾಗಿ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಕಕೆದೆ?

ಹಿೇರಾ- ‘ಕನರ್ಠ ನನ್ನ ಅತುಯೂತ್ತಮ ಸಾಮಥಯೂ್ವಕೆಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರುಯತ್ನಸಿದೆ.’

ಮೇತ- ‘ವಿರಯ ಜಟ್ಲವಾದಾಗ ಇರುಟಿ ಕರಟಿಪಟುಟಿ ಪರುಯತ್ನಸುರುದರಿಂದ 

ಏನು ಪರುಯೇಜನ’

ಹಿೇರಾ- ‘ಪರುತಕ್ಲತೆಯ ನಡುವೆಯ್ ನಾನು ಕರಟಿಪಟುಟಿ ತಳುಳುತೆ್ತೇನೆ.’

‘ಕಫನ್’, ‘ಗೆ್ ೇದಾನ್’, ‘ಗಬನ್’, ‘ಸೆೇವಾಸದನ್’ ಮುಂತಾದ 

ಕಾದಂಬರಿಗಳಲಿಲಾ ಅರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನರಟಿಗಳ ಬಗೆಗೂ ಕ್ಡ ತಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. 

ಅರರು ಅಕೆ್ಟಿೇಬರ್ 8, 1936 ರಂದು ನಧನಹೆ್ ಂದದರು.

ಉಜ್ವಲಾ ಯೇಜನ�ಯ ಫಲಾನುರವಿಗಳ�ೊಂದಗಿನ ಸಂವಾದದ 

ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಮುನಷಿ ಅರರ ‘ಹಮಿೇದ್ ಕಾ 

ಚಿಮಾ್ಟ’  ಕಥ� ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಿ, ಅದು ಇನೊನು ನಮಗ� ಸೊಫತಿ್ವ ನೇಡುತ್ತದ� ಎಂದರು- 

‘ಈದಾಗೆದ ಹಮಿೇದ್ ನನಗ� ತುಂಬಾ ಸೊಫತಿ್ವ ನೇಡಿದಾದುರ�, ಹಮಿೇದ್ ತನನು ಅಜಿಜ್ಗ� 

ಅಡುಗ� ಮಾಡುವಾಗ ಕ�ೈ ಸುಡಬಾರದ�ಂದು ಇಕ್ಕಳ ಖರಿೇದಸಬಹುದಾದರ�, 

ದ�ೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ ದ�ೇಶದ ಮಹಳ�ಯರಿಗಾಗಿ ಉಜ್ವಲಾ 

ಯೇಜನ�ಯನುನು ಏಕ� ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದದದುರು.   

ಲೆೇಖನಯ ಮ್ಲಕ ಬಿರುಟ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯದ ನೆೇತೃತ್ವ ರಹಿಸಿದ ಲೆ್ ೇಕಮಾನಯೂ ತಲರ್  



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ  ಜುಲೈ  16-31, 202140

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಿಲಾಸುರ ಸಮಯ ಸಮಿೇರ್ಸುತ್ತದ್ದಂತೆ, 

ತೆರಿಗೆದಾರರ ಅನುಕ್ಲಕಾಕೆಗಿ ಸಕಾ್ವರ ಹೆ್ ಸ 

ಪೇಟ್ವಲ್ ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ 2.0 ಅನು್ನ ಪಾರುರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಇದು ಬಳಕೆದಾರ ಸೆ್ನೇಹಿ, ಮಬೈಲ್ ಸೆ್ನೇಹಿ ಮತು್ತ 

ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಚಾಟ್  ಬಾಟ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ 

ಸಾಕರುಟಿ ಅನುಕ್ಲಕರ ವೈಶಿರಟಿ್ಯಗಳನು್ನ 

ಹೆ್ ಂದದೆ. ‘ಪರುತಯಬ್ಬ 

ತೆರಿಗೆದಾರರ್ ರಾರಟ್ 

ನಮಾ್ವಣಕಾರರು’ ಎಂದು 

ಸಕಾ್ವರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ 

ವಿವಿಧ ಉಪಕರುಮಗಳ ಮ್ಲಕ 

ಚಿಂತನೆಗಳ ಪರುರಧ್ವನೆಗ್  ಕರುಮಗಳನು್ನ 

ತೆಗೆದುಕೆ್ಳುಳುತ್ತದೆ.

ಬದಲಾರಣ� ಸುಲರವ�ೇನಲಲಿ, ಆದರ� ಬದಲಾರಣ� ಎಂಬುದು 
ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಕರ ಪಾಲ�ೊಗೆಳುಳುವಿಕ�ಯಂದಗ� 
ನರ ಭಾರತರನುನು ನಮಿ್ವಸುರ ಸಂಕಲ್ಪರು ಇದರಿಂದ 

ನ�ರವ�ೇರುತ್ತದ�. ಇದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�ೊಂಡು, ದ�ೇಶದ ರದ್ರತ�, 
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತು್ತ ಅಭಿರೃದ್ಧಯಲ್ಲಿ ತ�ರಿಗ�ದಾರರ ಮಹತ್ವದ ಕ�ೊಡುಗ�ಯನುನು 
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರರು ಈಗ ಹ�ೊಸ ಪೇಟ್ವಲ್ ಅನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ�, ಅದು ಪಾರತಿ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಯನುನು ಸರಳಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದ� 
ಮತು್ತ ಮುಖಾಮುಖಿರಹತ ತ�ರಿಗ� ರ್ಯರಸ�್ಥಯನುನು ಬಲಪಡಿಸುರ 
ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಹ�ಚಿಚುಸುತ್ತದ�. ಇ-ಫ�ೈಲ್ಂಗ್ 2.0 ಪೇಟ್ವಲ್ ಅನುನು 
2021ರ ಜೊನ್ 7ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದು ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ತ�ರಿಗ� 
ಸಲ್ಲಿಕ�ಗ� ಬಹು ಆಯ್್ಕಯನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದ�, ಮದಲ�ೇ ರತಿ್ವ ಮಾಡಿದ 
ನಮೊನ� ಮತು್ತ ಯುಟ್ಲ್ಟ್, ನ�ರವಿನ ವ�ೇದಕ�, ಹಂತವಾರು ಕ�ೈಪಿಡಿ 
ಮತು್ತ ಚಾಟ್ ಬಾಟ್್ಸ ಬಳಕ�ಯಂದಗ� ವಿಡಿಯೇ ಮಾಗ್ವದಶಿ್ವಗಳನುನು 
ಹ�ೊಂದದುದು, ತ�ರಿಗ�ದಾರರಿಗ� ಹ�ಚುಚು ಅನುಕೊಲಕರವಾಗಿದ�. 

ಸುಲಭ ಮತು್ತ ತ್ವರಿತ ಮರು ಪಾರತ: 

ಹ�ೊಸ ಪೇಟ್ವಲ್ ಆದಾಯ 

ತ�ರಿಗ� ರಿಟನ್್ಸ್ವ ಗಳನುನು ತತ್ 

ಕ್ಷಣವ�ೇ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಗ�ೊಳಪಡಿಸುರ  

ಸೌಲರ್ಯದ�ೊಂದಗ� 

ಅಂತಗ್ವತವಾಗಿದುದು, ಇದು 

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತ�ರಿಗ�ದಾರರಿಗ� 

ಮರುಪಾರತಿ ಮಾಡಲೊ 

ಅರಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸುತ್ತದ�.

 ಒಂದೆೇ ಡಾಯೂಷ್ ಬೆ್ ೇಡ್್ವ:  

ಎಲಲಿ ಸಂವಾದಗಳು ಮತು್ತ  

ಅಪ್ ಲ�ೊೇಡ್ ಗಳು ಅಥವಾ  

ಬಾಕ ಇರುರ ಹಂತಗಳನುನು 

ಒಂದ�ೇ ಡಾ್ಯಷ್ ಬ�ೊೇಡ್್ವ ನಲ್ಲಿ 

ತ�ೊೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದ� ಹೇಗಾಗಿ, 

ತ�ರಿಗ�ದಾರರು ಮುಂದನ  
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ಬಳಕೆದಾರ ಸೆ್ನೇಹಿ: ತ�ರಿಗ�ದಾರರ ಪ್ರಶ�ನುಗಳಿಗ� 
ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಯ್ ನೇಡುರ ಉದ�ದುೇಶದಂದ 

ತ�ರಿಗ�ದಾರರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹ�ೊಸ 
ಕಾಲ್ ಸ�ಂಟರ್ ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ�. ವಿರರವಾದ 
ಎಫ್ ಎಕು್ಯಗಳು, ಬಳಕ�ದಾರರ ಕ�ೈಪಿಡಿಗಳು, 

ವಿಡಿಯೇ ಮತು್ತ ಚಾಟ್  ಬಾಟ್ / 
ಲ�ೈವ್ ಏಜ�ಂಟ್ ಸಹ ಲರ್ಯವಿದ�. 

ಈ ಸೌಲರ್ಯ ಮಬ�ೈಲ್ ಆಪ್ 
ನಲ್ಲಿಯೊ ಲರ್ಯವಿದ�.

 

ಬಹು ಪಾರತ ಆಯ್ಕೆ: 
ಹ�ೊಸ ಪೇಟ್ವಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಬಹು ಪಾರತಿ ಆಯ್್ಕಯಂದಗ� 
ಅಂದರ� ನ�ಟ್ ಬಾ್ಯಂಕಂಗ್, 
ಯುಪಿಐ. ಆರ್.ಟ್.ಜಿ.ಎಸ್. ಎನ್.ಇ.ಎಫ್.
ಟ್.ಯಂದಗ� ನೊತನ ತ�ರಿಗ� 
ಪಾರತಿ ರ್ಯರಸ�್ಥಯನುನು 
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ�. 

 

ಮುಖಾಮುಖಿ 

ರಹಿತ ರಯೂರಸೆ್ಥ: ಆದಾಯ 

ತ�ರಿಗ� ನಮೊನ�ಗಳ 

ಸಲ್ಲಿಕ� ಸೌಲರ್ಯ, ತ�ರಿಗ� 

ರೃತಿ್ತಪರರ ಸ�ೇವ� ಪಡ�ಯುರುದು, 

ಮುಖಾಮುಖಿ ರಹತ ಪರಿಶಿೇಲನ�, 

ಅಥವಾ ಮೇಲಮೆನವಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೊೇಟ್ಸ್ 

ಗ� ಪ್ರತಿಕ್ರಯ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕ� 

ಲರ್ಯವಿರುತ್ತದ�.

  ಕಾನೊನನಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣ�ಗಳು, ಮಾಹತಿಯ 

ಪ್ರಸಾರ ಮತು್ತ ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ�ದಾರರಿಗ� ನರಂತರ 

ಸೌಲರ್ಯಗಳು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ� ಸಂಗ್ರಹ 

ಹ�ಚಚುಲು ಕಾರಣವಾಗಿವ�.

  2013-14ರ ಆರ್್ವಕ ರಷ್ವದಲ್ಲಿ ಒಟು್ಟ 3.79 ಕ�ೊೇಟ್ 

ರಿಟನ್್ಸ್ವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದದುರ�, ಅದರ ಸಂಖ�್ಯ 2020- 

21ರಲ್ಲಿ 7.38 ಕ�ೊೇಟ್ಗ� ಏರಿದ�.

  2013-14ರ ಆರ್್ವಕ ರಷ್ವದಲ್ಲಿ 3.31 ಕ�ೊೇಟ್ ಜನರು 

ರಿಟನ್್ಸ್ವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ�, 2020- 21ರಲ್ಲಿ 6.72 ಕ�ೊೇಟ್ 

ಜನರು ರಿಟನ್್ಸ್ವ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದುರ�.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಠೆೇರಣಿದಾರರ 
ನರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳ

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತು್ತ ಅನುಕ್ಲತೆಯಂದಗೆ
ಸುಲಭವಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲಿಲಾಕೆ 

 ಇ-ಫೈಲಿಂಗ್ 2.0
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ಪರುತಯಬ್ಬ ಭಾರತೇಯನ 

ಸಾಂಸಕೃತಕ ಪರುಜ್ೆಯಲಿಲಾ ಅಚೆ್್ಚತ್ತರುರ

ಅಯೋಧ್್ಯ
ಭಾರತೇಯ ಸಂಸಕೃತಯ ಪರುತೇಕವಾಗಿ ನಮಾ್ವಣವಾಗುತ್ತರುರ ಭರಯೂವಾದ ರಾಮ ಮಂದರದ ಅಯೇಧೆಯೂಯ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಯೇಜನೆಯನು್ನ 

ಪರುಧಾನಮಂತರು ನರೆೇಂದರು ಮೇದ ಪರಿಶಿೇಲಿಸಿದರು. ಶತಮಾನಗಳ ನರಿೇಕೆಯ ನಂತರ ನಮಿ್ವಸಲಾಗುತ್ತರುರ ಮಂದರರು 
ಯುಗಯುಗದರರೆಗೆ ಮಾನರತೆಗೆ ಮಾಗ್ವದಶ್ವನ ನೇಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳಳುಲು ಅದರಲ್ಲಾ ವಿಶೆೇರವಾಗಿ ಯುರಜನರಿಂದ 

ಆರೆ್ ೇಗಯೂಕರ ಸಾರ್ವಜನಕ ಭಾಗರಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತಯೂರನು್ನ ಅರರು ಪರುತಪಾದಸಿದರು.

 ಅಯೇಧ�್ಯ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್�ಯಲ್ಲಿ 
ಅಚ�ೊಚುತಿ್ತರುರ ನಗರ. ಅಯೇಧ�್ಯ ನಮಮೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಅತು್ಯತ್ತಮವಾದದುದು ಮತು್ತ ನಮಮೆ ಅಭಿರೃದ್ಧಯ ಅತು್ಯತ್ತಮ 
ರೊಪಾಂತರಗಳನುನು ಆವಿರ್ವವಿಸುರಂತಿರಬ�ೇಕು.

 ಅಯೇಧ�್ಯ ಆಧಾ್ಯತಿಮೆಕ ಮತು್ತ ರರ್ಯತ� ಎರಡನೊನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ�. 
ಈ ನಗರದ ಮಾನರ ಸಿದಾ್ಧಂತಗಳು ರವಿಷ್ಯದ ಮೊಲಸೌಕಯ್ವಕ�್ಕ 
ಹ�ೊಂದಕ�ಯಾಗಬ�ೇಕು, ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತು್ತ ಯಾತಿ್ರಕರು 
ಸ�ೇರಿದಂತ� ಎಲಲಿರಿಗೊ ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬ�ೇಕು.

 ಮುಂದನ ಪಿೇಳಿಗ� ತಮಮೆ ಜಿೇವಿತಾರಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮಮೆಯಾದರೊ 
ಅಯೇಧ�್ಯಗ� ಭ�ೇಟ್ ನೇಡುರ ಬಯಕ�ಯನುನು ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕು.

 ಅಯೇಧ�್ಯಯಲ್ಲಿನ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಕಾಯ್ವಗಳು ರವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುರರಿಯಲ್ವ�. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಯೇಧ�್ಯಯನುನು ಈ 
ಮುಂದನ ಪ್ರಗತಿಯ ದಾಪುಹ�ಜ�ಜ್ಗ� ಕರ�ದ�ೊಯು್ಯರ ಆವ�ೇಗ ಈಗ 
ಪಾ್ರರಂರವಾಗಬ�ೇಕು. ಅಯೇಧ�್ಯಯ ಛಾಪು ಮೊಡಿಸಲು ಮತು್ತ 
ಅದರ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಚ�ೈತನ್ಯರನುನು ನವಿೇನ ಮಾಗ್ವಗಳ ಮೊಲಕ 
ಜಿೇರಂತವಾಗಿರಿಸುರುದು ನಮಮೆ ಸಾಮೊಹಕ ಪ್ರಯತನುವಾಗಬ�ೇಕದ�.

 ರಗವಾನ್ ರಾಮ ಜನರನುನು ಒಟು್ಟಗೊಡಿಸುರ ಸಾಮಥ್ಯ್ವರನುನು ಹ�ೊಂದದದು 
ರಿೇತಿಯಲ�ಲಿೇ, ಅಯೇಧ�್ಯಯ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಕಾಯ್ವಗಳು ಆರ�ೊೇಗ್ಯಕರ  
ಸಾರ್ವಜನಕ ಭಾಗರಹಸುವಿಕ�ಯ ಮನ�ೊೇಭಾರದಂದ, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ 
ಯುರಜನರಿಂದ ಮಾಗ್ವದಶಿ್ವತವಾಗಬ�ೇಕು.  

ಪರಿಶಿೇಲನೆಯ ವೆೇಳ  ೆಪರುಧಾನಮಂತರುಯರರು  
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನು್ನ ಒತ್ತ ಹೆೇಳಿದರು:

ಪರಂಪರೆ 

“ಅಯೇಧ�್ಯಯ ಅಭಿರೃದ್ಧಯನುನು ಆಧಾ್ಯತಿಮೆಕ ಕ�ೇಂದ್ರ, 
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸ�ೊೇದ್ಯಮ ತಾಣ ಮತು್ತ ಸುಸಿ್ಥರ 
ಸಾಮೆಟ್್ವ ಸಿಟ್ಯಾಗಿ ಪರಿಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದ�. ಜೊನ್ 

26 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅರರು ಕೊಡ ಅದ�ೇ 
ಸಂದ�ೇಶರನುನು ನೇಡಿದರು,”ಅಯೇಧ�್ಯಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗ� ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮ 
ನೇಡುರ ಸಮಯ ಬಂದದ�. ಇದು ನಮಮೆ ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು 
ಮತು್ತ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಸಾಧನ�ಗಳನುನು ಪ್ರತಿಬಂಬಸುರಂತಿರಬ�ೇಕು.”
ಅಯೇಧ�್ಯಯ ಅಭಿರೃದ್ಧ ಯೇಜನ�ಯ ಪರಿಶಿೇಲನ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನಯರರ ಸಂದ�ೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತು್ತ, ರಾಮ ಮಂದರ ನಮಾ್ವಣದ 
ನಂತರ, ಭಾರತದ ರಕ್ತರು ಮಾತ್ರರಲಲಿದ� ವಿದ�ೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊ ಈ 
ಸ್ಥಳಕ�್ಕ ಭ�ೇಟ್ ನೇಡುತಾ್ತರ�. ಅಯೇಧ�್ಯಯಂದಗಿನ ಸಂಪಕ್ವರನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಮುಂಬರುರ ಮತು್ತ ಉದ�ದುೇಶಿತ ವಿವಿಧ ಮೊಲಸೌಕಯ್ವ 
ಯೇಜನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರಿಗ� ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. 
ವಿಮಾನ ನಲಾದುಣ, ರ�ೈಲ�್ವ ನಲಾದುಣ ವಿಸ್ತರಣ�, ಬಸ್ ನಲಾದುಣ, ರಸ�್ತಗಳು, 
ಹ�ದಾದುರಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮೊಲಸೌಕಯ್ವ ಯೇಜನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ 
ಚಚಿ್ವಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಬರುರ ಹಸಿರು ರಲಯ ಟೌನ್  ಶಿಪ್  ನಲ್ಲಿ 
ರಕ್ತರಿಗ� ರಸತಿ ಸೌಲರ್ಯಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ಮಠಗಳು, ಹ�ೊೇಟ�ಲ್  
ಗಳು, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ರರನಗಳಿಗ� ಸ್ಥಳಾರಕಾಶರನುನು ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದ�. 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲರ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ವ ದಜ�್ವಯ ರಸು್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯರನೊನು 
ನಮಿ್ವಸಲಾಗುರುದು.
ಕ್ರುಸ್ ಕಾಯಾ್ವಚರಣೆ: ಸರಯೊ ನದ ಮತು್ತ ಅದರ ಘಟ್ಟಗಳ ಸುತ್ತಲ್ನ 
ಮೊಲಸೌಕಯ್ವಗಳ ಅಭಿರೃದ್ಧಗ� ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ�. 
ಸರಯೊ ನದಯಲ್ಲಿ ಕೊ್ರಸ್ ಕಾಯಾ್ವಚರಣ�ಯನುನು ಸಹ ನಯಮಿತ 
ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯರನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಗುರುದು.
ಸಾ್ಮಟ್್ವ ಸಿಟ್: ಸ�ೈಕಲ್ ಓಡಿಸುರರರು, ಮತು್ತ ಕಾಲನುಡಿಗ�ಯಲ್ಲಿ 
ಬರುರ ಜನರಿಗ� ಸಾಕಷು್ಟ ಸ್ಥಳಾರಕಾಶದ�ೊಂದಗ� ಸುಸಿ್ಥರತ�ಯನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು ನಗರರನುನು ಅಭಿರೃದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುರುದು. ಸಾಮೆಟ್್ವ 
ಸಿಟ್ ಮೊಲಸೌಕಯ್ವರನುನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಆಧುನಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಂಚಾರ ನರ್ವಹಣ�ಯನುನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುರುದು.
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ಕ�ೇಂ
ದ್ರ ಮಿೇಸಲು ಪಲ್ೇಸ್ ಪಡ� ಮಸೊದ� 1949 
ಅನುನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಸದಾ್ವರ್ ರಲಲಿರ 
ಭಾಯ್ ಪಟ�ೇಲ್ ಅರರು ಸಂಸತಿ್ತನ ಸದನದಲ್ಲಿ 

ಭಾವಾವ�ೇಷದಂದ ಮಾಡಿದ ಘೊೇಷಣ� ಸಾ್ವತಂತಾ್ರ್ಯನಂತರ 
ಪಡ�ಗಳನುನು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳುಳುರ ಅಥವಾ ವಿಸಜಿ್ವಸುರ 
ಸಂದಗ್ಧತ�ಯನುನು ತಾಕ್ವಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗ�ೊಳಿಸಿತು. “ಈ ಪಡ�ಗಳು 
ಮತ್ತಷು್ಟ ರೃದ್ಧಯಂದಗ�, ಭಾಗಶಃ ವಿರಜನ�ಯ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ 
ಮತು್ತ ಭಾಗಶಃ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಒಕೊ್ಕಟದಂದ ಹ�ಚುಚುತಿ್ತರುರ 
ಬ�ೇಡಿಕ�ಗಳನುನು ಈಡ�ೇರಿಸುರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಯ್ವಗಳನುನು 
ನರ್ವಹಸಿದ� ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಮಿೇಸಲು ಪಡ�ಯಾಗಿದ�, ಇದನುನು 
ಸ್ಥಳಿೇಯ ಪಡ�ಗಳ ಸಹಾಯಕಾ್ಕಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ�್ಕ ಕಳುಹಸಲಾಗುತ್ತದ� ”.  
ಹಂತಿರುಗಿ ನ�ೊೇಡಿದರ�, ಪಡ�ಗಳ ಸಾಮಥ್ಯ್ವ ಮತು್ತ ಉಪಯುಕ್ತತ�ಯ 
ಬಗ�ಗೆ ಅರರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರವಾದ ಚಿಂತನ�ಯಂತಹ ಮತು್ತ 
ದೊರದಶಿ್ವತ್ವದ�ದುಂದು ಮಾತ್ರ ಕರ�ಯಬಹುದು.

ಅಂತ�ಯ್ೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಪುಗಾಲುಗಳ�ೊಂದಗ�, ಕೌ್ರನ್ 
ರ�ಪ್ರಸ�ಂಟ್ಟ್ೇವ್ ಪಲ್ೇಸ್, ನಾರು ಇಂದು ಕ�ೇಂದ್ರೇಯ ಮಿೇಸಲು 
ಪಲ್ೇಸ್ ಪಡ� ಅಥವಾ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಎಂದು ಕರ�ಯುರ 
ಪಡ�ಯಾಗಿ ಮಾಪ್ವಟ್್ಟತು. ಈ ಜುಲ�ೈ 27ರಂದು ಸಿ.ಆರ್ .
ಪಿ.ಎಫ್. ತನನು ಅದುಭುತ ಅಸಿ್ತತ್ವದ 82 ರಷ್ವಗಳ ಸಂರ್ರಮರನುನು 
ಆಚರಿಸುತಿ್ತದುದು, ಪಡ�ಯ ಬಲರು 246 ಬ�ಟಾಲ್ಯನ್  ಗಳಿಂದ 
ಕೊಡಿದ�, ತನನು ಬಹುಮುಖತ್ವದಂದಾಗಿ ಅದಕ�್ಕ ವಿಶ್ವದ ಯಾರುದ�ೇ 
ಪಡ� ಸರಿಸಮನಾಗುರುದಲಲಿ. ಸಾ್ವತಂತ�ೊ್ರ್ಯೇತ್ತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ 
ಸಂಸಾ್ಥನಗಳನುನು ಭಾರತ ಒಕೊ್ಕಟದ ಏಕೇಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪಡ� 
ದ�ೊಡಡಾ ಕ�ೊಡುಗ� ನೇಡಿತು ಮತು್ತ ಅದು ಜಮುಮೆ ಮತು್ತ ಕಾಶಿಮೀರ 
ಹಾಗೊ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಯೇಜಿತವಾಗಿತು್ತ. ಸಿ.ಆರ್.
ಪಿ.ಎಫ್.ನ ಕ�ಲರು ತುಕಡಿಗಳನುನು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಯೇಜಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 

ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಯೊರೀಧರ್ 
ಮತ ತ್ು ವೈಭವದ ವರಥಿಗಳು

ಭರವಸ್ಯ ಧರೀರರೀದ್ತತುರ್

1939ರ ಜುಲೈ 27 ರ ಬೆಳಗೆಗೂ, ಒಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ನ ನಭಿೇ್ವತ 

ಯೇಧರು ಕೌರುನ್ ರೆಪರುಸೆಂಟ್ಟ್ೇವ್ ಪೇಲಿಸ್ (ರಾಜಾಡಳಿತ 

ಪರುತನಧಿತ್ವದ ಪಲಿೇಸ್) ಪಡೆ ರಚಿಸುರ ನಟ್ಟಿನಲಿಲಾ ಸಾಗಿದಾಗ, 

ಅರರು ಸ್ವತಂತರು ಭಾರತ ನಮಾ್ವಣದ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಗೆ 

ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನೆೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚಯ್ವ ಏನಸಲಿಲಲಾ.

1959ರ ಅಕ�ೊ್ಟೇಬರ್ 21ರಂದು ಹಾಟ್ ಸಿಪ್ಂಗ್್ಸ (ಲಡಾಖ್) ನಲ್ಲಿ 
ಚಿೇನಯರ ಮದಲ ದಾಳಿಯ ಭಿೇತಿಯನುನು ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. 
ಎದುರಿಸಿತು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ತುಕಡಿ ಗಸು್ತ 
ಹಾಕುವಾಗ  ಹ�ೊಂಚುಹಾಕ ದಾಳಿಗ� ಸಜಾಜ್ಗಿದದು ಚಿೇನೇಯರ 
ವಿರುದ್ಧ ಸ�ಣ�ಸಿತು.  ನಂತರದ ಚಕಮಕಯಲ್ಲಿ, 10 ಸಿ.ಆರ್ .ಪಿ.ಎಫ್. 
ಪುರುಷರು ತಾಯಾನುಡಿಗಾಗಿ ತಮಮೆ ಪಾ್ರಣರನುನು ಸಮಪಿ್ವಸಿದರು, 
ಅರರು ಹುತಾತಮೆರಾದ ಅಕ�ೊ್ಟೇಬರ್ 21ನುನು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 
‘ಪಲ್ೇಸ್ ಹುತಾತಮೆ ದನ’ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದ�. ಕ�ಲರು 
ರಷ್ವಗಳ ತರುವಾಯ ಪಡ�ಗಳು ಮತ�ೊ್ತಮಮೆ ಇತಿಹಾಸ 
ಬರ�ದರು. 1965ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 9ರಂದು ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್.ನ 2ನ�ೇ 
ಬ�ಟಾಲ್ಯನ್ ನ ಸಣ್ಣ ತುಕಡಿ, ಗುಜರಾತ್ ನ ರನ್ ಅಫ್ ಕಚ್ ನ 
ಸದಾ್ವರ್ ಹ�ೊರಠಾಣ�ಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಸಾ್ತನದ ಬ್ರಗ�ೇಡ್ ದಾಳಿಯನುನು 
ಪ್ರತಿರ�ೊೇಧಿಸಿ, ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಹ�ೊೇರಾಡಿ, 34 ಪಾಕಸಾ್ತನ 
ಯೇಧರನುನು ಕ�ೊಂದುಹಾಕತು ಮತು್ತ ನಾಲ್ವರನುನು ಜಿೇರಂತ 
ಸ�ರ�ಹಡಿಯಿತು.  ಸ�ೇನಾ ಯುದ್ಧಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೊ 
ಬ�ರಳ�ಣಿಕ�ಯಷು್ಟ ಪಲ್ೇಸರು ಪೂಣ್ವ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಲಾಳು ಪಡ� 
ಬ್ರಗ�ೇಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರಿೇತಿ ಹ�ೊೇರಾಡಿದದುಲಲಿ. ಈ ಸಂಘಷ್ವದಲ್ಲಿ, 
ಆರು ಧಿೇರ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಎಫ್ ಯೇಧರು ಸಹ ಹುತಾತಮೆರಾದರು.

ಸಾ್ವತಂತಾರು್ಯನಂತರದ ದಶಕದಲಿಲಾ ಅದರ 
ಧೈಯ್ವ ಸಾಹಸ, ಬಲಿದಾನ ಮತು್ತ 
ರೃತ್ತಪರ ಪರಿಣತಯಿಂದಾಗಿ, ಸಿ.ಆರ್.
ರ್.ಎಫ್.ನ ಬೆೇಡಿಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು 
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ಪಡ�ಯ ಧ�ೈಯ್ವಶಾಲ್ ಯೇಧರ ಸಾಹಸದ ಗೌರರವಾಗಿ, ಏಪಿ್ರಲ್ 
9 ಅನುನು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ “ಶೌಯ್ವ ದನ” ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದ�. 
ಇದು ವಿಧ್ಂಸಕತ�ಯಿಂದ ತ�ೊಂದರ�ಗಿೇಡಾಗಿದದು ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮತು್ತ ಗಡಿಯಾಚ�ಗಿನ ಪಾ್ರಯೇಜಕತ್ವದಂದ ರಯೇತಾ್ಪದನ� 
ಹ�ಚಚುಳ ಕಂಡಿದದು ಜಮುಮೆ ಕಾಶಿಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಡ�ಯನುನು ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ 
ನಯುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದ�ೊಡಡಾ ಸಂಖ�್ಯಯಲ್ಲಿ 
ನಯೇಜನ�ಗ�ೊಂಡಿದದು ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ರಯೇತಾ್ಪದನ�ಯನುನು ಹತಿ್ತಕು್ಕರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನರ್ವಹಸಿತು್ತ. 

ಪ್ರಸು್ತತ ಎಡಪಂರ್ೇಯ ವಿಧ್ಂಸಕತ�ಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದ 
ರಾಜ್ಯಗಳು, ಜಮುಮೆ ಮತು್ತ ಕಾಶಿಮೀರ ಹಾಗೊ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ ಪಡ�ಯನುನು ದ�ೊಡಡಾ ಸಂಖ�್ಯಯಲ್ಲಿ ನಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಛತಿ್ತೇಸ್ ಗಢ, ಜಾಖ್ವಂಡ್, ಬಹಾರ, ಒಡಿಶಾ, 
ಮತು್ತ ಮಹಾರಾಷಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ .ಡಬುಲಿ್ಯ.ಇ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ�ಚಿಚುನ ಸಂಖ�್ಯಯ ಪಡ�ಗಳನುನು ನಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ�. ಅಸಂಖಾ್ಯತ 
ಕಾಯಾ್ವಚರಣ�ಗಳು ಮತು್ತ ಬಲ್ದಾನದ ನಂತರ, ಪಡ�ಗಳು ಹ�ಚಾಚುಗಿ 
ಮಾವೊೇವಾದಗಳನುನು ನಗ್ರಹಸಿದುದು, ಅರರು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದ�ೇಶಕ�್ಕ 

ಸಿೇಮಿತರಾಗಿದಾದುರ�. ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಜಮುಮೆ ಮತು್ತ ಕಾಶಿಮೀರದಲ್ಲಿ 
ರಯೇತಾ್ಪದನ�ಯನುನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹತಿ್ತಕು್ಕತಿ್ತದ�.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಕತ್ವರ್ಯದ ಜ�ೊತ�ಗ�, ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ವಿಶ�ೇಷ 
ಘಟಕಗಳನೊನು ಹ�ೊಂದದುದು, ಅರುಗಳನುನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನುನು 
ನಭಾಯಿಸಲು ತರಬ�ೇತಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದ�. ಕ�ೊೇಬಾ್ರ ಅಥವಾ 
ಕಮಾಂಡ�ೊೇ ತುಕಡಿ ದೃಢನಶಿಚುಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕ�ೈಗ�ೊಳುಳುರ, 10 ಬ�ಟಾಲ್ಯನ್ ಕಮಾಂಡ�ೊೇಗಳ  ತುಕಡಿಯಾಗಿದುದು, 
ಇದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರಗಳರರ�ಗ� ಸತತ ಕಾಯಾ್ವಚರಣ� 
ಮಾಡಬಲುಲಿದಾಗಿದ�. ಅದಕ�್ಕ ನೇಡಲಾಗುರ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ತರಬ�ೇತಿ 
ಅದನುನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲ್ಷ್ಠ ಅರಣ್ಯ ಪಡ�ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಿದ�. ಮಾವೊೇವಾದ ಹಂಸಾಚಾರರನುನು ಹತಿ್ತಕ್ಕಲು ಅರರನುನು 
ಹ�ಚಾಚುಗಿ ಎಡ ಪಂರ್ೇಯ ವಿಧ್ಂಸಕತ� ಬಾಧಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ನಯೇಜಿಸಲಾಗಿದುದು, ಮಾವೊೇವಾದ ಕಾಯ್ವಕತ್ವರಲ್ಲಿ ರಯ 
ಉಂಟು ಮಾಡಿದ�. 

ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾಯ್ವ ಪಡ� ಅಥವಾ ಆರ್.ಎ.ಎಫ್. - ನೇಲ್ ರಣ್ವದ 
ಸಮರಸತ್ರದಲ್ಲಿರುರ ಯೇಧರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕರಲಲಿದ 
ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳ ಬಳಕ�ಯಿಂದ ಗಲಭ�ಗಳು ಮತು್ತ ಗಲಭ�ಯಂತಹ 

80ರ ದಶಕದಲಿಲಾ ಭಾರಿೇ ಸಂಖೆಯೂಯಲಿಲಾ 
ನಯುಕ್ತಗೆ್ ಂಡಿದ್ದ ಸಿ.ಆರ್.ರ್.ಎಫ್. 
ಪಂಜಾಬ್ ನಲಿಲಾ ಭಯೇತಾಪಾದನೆಯನು್ನ 
ಹತ್ತಕುಕೆರಲಿಲಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತರು 
ನರ್ವಹಿಸಿದೆ. 

ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನು ನಯಂತಿ್ರಸುರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹ�ೊಂದದಾದುರ�. 
ಹಂಸಾಚಾರ ಮತು್ತ ಗುಂಪು ಗಲಭ�ಯನುನು ನಯಂತಿ್ರಸುರಲ್ಲಿ ಈ 
ಪಡ� ಗಮನಾಹ್ವವಾದ ಪ್ರವಿೇಣತ�ಯನುನು ತ�ೊೇರಿಸಿದ�. ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ� 
ದ�ಹಲ್ ಗಲಭ�ಗಳ ವ�ೇಳ� ನಯೇಜನ�ಯಾದ ಕ�ಲವ�ೇ ಗಂಟ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ಶಾಂತಿಯನುನು ಮರುಸಾ್ಥಪಿಸಿದ ಪಡ�ಯು ತನನು ದಕ್ಷತ�ಯನುನು 
ಮತ�ೊ್ತಮಮೆ ಸಾಬೇತುಪಡಿಸಿತು. ಪರಿಣತಿ ಮತು್ತ ಅನುರರದಂದಾಗಿ 
ರಷ್ವಗಳಿಂದ ಯಶಸು್ಸ ಕಂಡಿದ�, ಆರ್.ಎ.ಎಫ್ ದ�ೇಶದ ಇತರ 
ಪಲ್ೇಸ್ ಮತು್ತ ರದ್ರತಾ ಪಡ�ಗಳಿಗ� ಮಾತ್ರರಲಲಿದ� ಹಲವಾರು 
ಇತರ ರಾಷಟ್ರಗಳ ಪಡ�ಗೊ ತರಬ�ೇತಿ ನೇಡುತಿ್ತದ�. ಪಡ� ತನನು 6 
ಮಹಳಾ ಬ�ಟಾಲ್ಯನ್ ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಮಮೆಪಡುತ್ತದ�, 1986ರಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ವ 
ಮಹಳಾ ತಂಡದ�ೊಂದಗ� ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಬ�ಟಾಲ್ಯನ್ ಎಂಬ 
ಪ್ರತಿಷ�್ಠಯಷ�್ಟೇ ಅಲಲಿದ�,  2007 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ�್ಥಯ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ 
ಪಡ�ಗ� ವಿಶ್ವದ ಮದಲ ಎಲಲಿ ಮಹಳಾ ಬ�ಟಾಲ್ಯನ್ ಅನುನು 
ಕಳುಹಸುರ ಹ�ಗಗೆಳಿಕ�ಗೊ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ�. ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ� ಮಹಳಾ 
ಯೇಧರ ಬಲರು ಗಣ್ಯ ಕ�ೊೇಬಾ್ರಕೊ್ಕ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದ�. ಸಿ.ಆರ್ .
ಪಿ.ಎಫ್. ಡ�ೇರ್  ಡ�ವಿಲ್ ಬ�ೈಕರ್  ಗಳ ತಂಡ ಗಣರಾಜ�ೊ್ಯೇತ್ಸರದ 
ಪ�ರ�ೇಡ್  ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್  ಪಥದಲ್ಲಿ ತಮಮೆ ಪ್ರದಶ್ವನದ ಬಳಿಕ 
ರಾಷಟ್ರವಾ್ಯಪಿ ಜನಪಿ್ರಯತ� ಗಳಿಸಿದ�. ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಸಮಪಿ್ವತ 

ವಿ.ಐ.ಪಿ. ರದ್ರತಾ ವಿಭಾಗರನೊನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದುದು, ದ�ೇಶದ ಗಣ್ಯರಿಗ� 
ರದ್ರತ�ಯನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಸಂಸತಿ್ತನ ಆರರಣದಲ್ಲಿ ರದ್ರತ� 
ನೇಡಲು ಪಿಡಿಜಿ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ ಕತ್ವರ್ಯ ಗುಂಪು ಹ�ೊಂದದ�. 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯರರ ನವಾಸರನುನು ರದ್ರಪಡಿಸಲು ಈ ಪಡ� 
ವಿಶ�ೇಷ ಕತ್ವರ್ಯ ತಂಡರನುನು ಸಹ ಹ�ೊಂದದ�.

ಇದರ ಜ�ೊತ�ಗ�, ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಸಂಸದೇಯ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ 
ವಿಧಾನಸಭ� ಚುನಾರಣ�ಗಳ ರದ್ರತಾ ರ್ಯರಸ�್ಥ ಮಾಡುರ ನ�ೊೇಡಲ್ 
ಪಡ�ಯೊ ಆಗಿದುದು,  ಇದರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣರು ಜನ ಮತು್ತ ರಸು್ತ 
ಸಾಗಣ�ಗ� ದ�ೊಡಡಾ ಸಂಕೇಣ್ವತ�ಗಳನುನು ತರುತ್ತದ�. ಆದರ�, ಸಿ.ಆರ್ .
ಪಿ.ಎಫ್ ಮತು್ತ ಇತರ ಏಜ�ನ್ಸಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತ್ವದ ಹಬ್ಬಕ�್ಕ ದ�ೊೇಷ 
ಮುಕ್ತ ರದ್ರತ�ಯನುನು ಒದಗಿಸುರಲ್ಲಿ ಅನೊಹ್ಯ ಪರಿಪೂಣ್ವತ�ಯನುನು 
ತ�ೊೇರಿಸಿದ�. 2235 ಬಲದ ಧ�ೈಯ್ವಶಾಲ್ ಹೃದಯಗಳು 
ತಾಯಾನುಡಿನ ಸ�ೇವ�ಯಲ್ಲಿ ಸವೊೇ್ವಚಚು ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಿವ�. ಪಡ�ಯ 
ಯೇಧರಿಗ� ನೇಡಲಾದ 2113 ಶೌಯ್ವ ಪದಕಗಳು ಅರರ ಕ�ಚ�ಚುದ�ಯ 
ಧ�ೈಯ್ವ, ಶೌಯ್ವ ಮತು್ತ ಕತ್ವರ್ಯ ನಷ�್ಠಗ� ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�.

1 ಅಶ�ೋೇಕ ಚಕ್ರ (ಅತು್ಯನನುತ ಶಾಂತಿಕಾಲದ ಶೌಯ್ವ ಪ್ರಶಸಿ್ತ), 
10 ಕೇತಿ್ವ ಚಕ್ರಗಳು, 26 ಶೌಯ್ವ ಚಕ್ರಗಳು ಮತು್ತ ಶೌಯ್ವಕಾ್ಕಗಿ 
201 ರಾಷಟ್ರಪತಿಗಳ ಪಲ್ೇಸ್ ಪದಕಗಳ�ೊಂದಗ� ಅತ್ಯಂತ ಹ�ಚುಚು 
ಪದಕಾಲಂಕೃತ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಶಸತ್ರ ಪಲ್ೇಸ್ ಪಡ� ಎಂಬ ಹ�ಮಮೆಯೊ 
ಪಡ�ಯದಾಗಿದ�.   
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ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೊೇರಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಲಸಿಕಾ 
ಅಭಿಯಾನರನುನು ಆರಂಭಿಸುರುದಾಗಿರಲ್, ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಕಲ� ಮತು್ತ 
ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುರುದಾಗಿರಲ್, “ಭಾರತ ಮದಲು’ ನೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ವರದ ಉನನುತ ಆದ್ಯತ�ಯಾಗಿದ�. ತಮಮೆ ಇತಿ್ತೇಚಿನ “ಮನ್ ಕ ಬಾತ್” 
ಆರೃತಿ್ತಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅರರು ಲಸಿಕ�, ರ�ೊೇಗಿಗಳ 
ಚಿಕತ�್ಸಯಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯರ ಸಮಪ್ವಣಾಭಾರ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣ�, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 
ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತ್ಸರ ಮತು್ತ ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಸ�ೇರಿದಂತ� ವಿಸತೃತ ಶ�್ರೇಣಿಯ 
ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಬ�ಳಕು ಚ�ಲ್ಲಿದರು. ಅದರ ಆಯದು ಭಾಗ:

“ಭಾರತದ ಲಸಿಕಾ ಕಾಯಥಿಕ್ಮ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದ್  

ಅಧ್ಯಯನದ ವಿರಯವಾಗಬರ್ದ್”

ಆರೃತಿ್ತ 25: ಜೊನ್ 27, 2021
ಮನ್ ಕ ಬಾತ್ 2.0

 ಲಸಿಕೆ: ನಾನು ನಮಮೆಲಲಿರನೊನು ವಿಜ್ಾನ ಮತು್ತ ವಿಜ್ಾನಗಳನುನು ನಂಬುರಂತ� ಮನವಿ ಮಾಡುತ�್ತೇನ�. ನಾರು ರದಂತಿಗಳಿಂದ ದೊರ 
ಇರಬ�ೇಕು. ಕಾಶಿಮೀರದ ವ�ಯಾನ್ ಗಾ್ರಮ ಪ್ರತಿಶತ ನೊರರಷು್ಟ ಲಸಿಕ�ಯ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಿದ�. ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಈ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಳಿಳುಗಳ ಜನರು, ನಮಮೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು-ಬುಡಕಟು್ಟ ಸಹ�ೊೇದರರು ಮತು್ತ ಸಹ�ೊೇದರಿಯರು ತಮಮೆ ಶಕ್ತ 
ಮತು್ತ ತಿಳಿರಳಿಕ�ಯನುನು ಹ�ೇಗ� ಪ್ರದಶಿ್ವಸಿದಾದುರ� ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಗತಿ್ತಗ� ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವಾಗಲ್ದ�.

 ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವೈದಯೂರ ದನ: ನಮಮೆ ವ�ೈದ್ಯರು ತಮಮೆ ಜಿೇರದ ಹಂಗು ತ�ೊರ�ದು ನಮಮೆ ಸ�ೇವ� ಮಾಡಿದಾದುರ�. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ 
ವ�ೈದ್ಯರ ದನ ಹ�ಚುಚು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿದ�. ಈ ದನ ದ�ೇಶದ ಮುತ್ಸದ್ಧ ಮತು್ತ ಶ�್ರೇಷ್ಠ ವ�ೈದ್ಯ ಡಾ. ಬ.ಸಿ. ರಾಯ್ ಅರರ ಜಯಂತಿಗ� 
ಸಮಪಿ್ವತವಾಗಿದ�. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯರ ಕ�ೊಡುಗ�ಗ� ನಾವ�ಲಲಿರೊ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿದ�ದುೇವ�.

 ಔರಧಿೇಯ ಸಸಯೂಗಳು: ಯಾರುದ�ೇ ಔಷಧಿೇಯ ಗುಣಗಳನುನು ಹ�ೊಂದರದ ಯಾರುದ�ೇ ಸಸ್ಯ ರೊಮಿಯ ಮೇಲ� ಇಲಲಿ, ಆದರ� ಅನ�ೇಕ 
ಬಾರಿ ನಮಗ� ಅರುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿದರುರುದಲಲಿ. ನ�ೈನತಾಲ್  ನ ಪರಿತ�ೊೇಷ್ ಅರರು, ಗಿಲ�ೊೇಯ್ ಮತು್ತ ಇತರ ಅನ�ೇಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಪವಾಡ 
ಸದೃಶ ಔಷಧಿೇಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತಾರು ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಿದಾದುಗಿ  ಬರ�ಯುತಾ್ತರ�. ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಸತಾನುದ ರಾಮ್  ಲ�ೊೇಟನ್ ಕುಶಾ್ವಹ 
ಅರರು ತಮಮೆ ಜಮಿೇನನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸಸ್ಯಗಳ ರಸು್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯರನುನು ನಮಿ್ವಸಿದಾದುರ�, ಇದನುನು ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೊ 
ಮಾಡಬಹುದು.

 ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಮಳ� ಬಂದಾಗ ಅದು ನಮಗ� ಮಾತ್ರವ�ೇ ಅಲಲಿ, ಮುಂದನ ಪಿೇಳಿಗ�ಗೊ ಆಗುತ್ತದ�. ಮಳ� ನೇರು ಅಂತ್ವಜಲ 
ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುತ್ತದ�. ಅದಕಾ್ಕಗಿಯ್ೇ ನಾನು ನೇರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯನುನು ದ�ೇಶಕ�್ಕ ಒಂದು ರಿೇತಿಯ ಸ�ೇವ�ಯ್ಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ�್ತೇನ�. 
ಸಚಿಚುದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಅರರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪೌರಿ ಗವಾ್ವಲ್  ನ ಉಫ�ರೈನ್  ಖಾಲ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರಕೊ್ಕ ಹ�ಚುಚು ಜಲ 
ಸಂಗ್ರಹ ತಾಣಗಳ ನಮಾ್ವಣಕ�್ಕ ಕಾರಣರಾಗಿದಾದುರ�. ಅದ�ೇ ರಿೇತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಂಡಾ ಜಿಲ�ಲಿಯ ಅಂಧವ್ ಗಾ್ರಮದ ಜನರು ಕೊಡ 
ಒಂದು ನಾವಿೇನ್ಯಪೂಣ್ವ ಪ್ರಯತನು ಮಾಡಿದಾದುರ�.

 ಒಲಿಂರ್ರ್್ಸ ನಲಿಲಾ ಭಾರತ: ದಂತಕಥ� ಎನಸಿದದು ಅರ್್ೇಟ್ ಮಿಲಾ್ಕ ಸಿಂಗ್ ಅರರನುನು ನಾರು ಮರ�ಯಲು ಸಾಧ್ಯವ�ೇ ಇಲಲಿ. ಅರರ ಕ್ರೇಡಾ 
ಸಮಪ್ವಣ�ಯಿಂದ ನಾನು ಪ�್ರೇರಿತನಾಗಿದ�ದುೇನ�. ಟ�ೊೇಕಯೇಗ� ತ�ರಳುರ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಕ್ರೇಡಾಪಟುರೂ ತಮಮೆ ಸ್ವಂತ ಹ�ೊೇರಾಟ 
ಮತು್ತ ಹಲರು ರಷ್ವಗಳ ಪರಿಶ್ರಮರನುನು ಹ�ೊಂದರುತಾ್ತರ�. ಅರರು ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರರಲಲಿ ದ�ೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಹ�ೊೇಗುತಿ್ತದಾದುರ�. ನಮಮೆ 
ಕ್ರೇಡಾಪಟುಗಳ ಸ�್ಥೈಯ್ವರನುನು ನಾರು ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಸಬ�ೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ #Cheer4India ದ�ೊಂದಗ� ಈ ಆಟಗಾರರಿಗ� 
ನಮಮೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನುನು ಕಳುಹಸಬಹುದು.

 ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೇತ್ಸರ:  ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತ್ಸರ 75 ರಷ್ವಗಳ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಅಂಗವಾಗಿದುದು, ನಮಗ� ದ�ೊಡಡಾ ಪ�್ರೇರಣ�ಯಾಗಿದ�. ಈಗ 
ನಮಮೆ ಮಂತ್ರ - ಭಾರತ ಮದಲು ಎಂಬುದಾಗಿರಬ�ೇಕು. ದ�ೇಶರು ಅನ�ೇಕ ಸಾಮೊಹಕ ಗುರಿಗಳನುನು ಸಹ ಹ�ೊಂದದ�. ಇದನುನು ಹ�ೊಸ 
ಮತು್ತ ನಾವಿೇನ್ಯಪೂಣ್ವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಜನರು ಮುಂದ� ಬರಬ�ೇಕ�ಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ�್ತೇನ�.

 ತಮಿಳು ಭಾಷೆ: ಚ�ನ�ನುೈನ ತಿರು ಆರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬರ�ಯುತಾ್ತರ�. “ನೇರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನನನು ಆಸಕ್ತ 
ಇನೊನು ಹ�ಚುಚುತ್ತದ�. ನೇರು ತಮಿಳು ಭಾಷ�ಯ ಶ�್ರೇಷ್ಠತ� ಮತು್ತ ಸಂಸಕೃತಿ, ತಮಿಳು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತು್ತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಚಚಿ್ವಸುತಿ್ತೇರಿ.” ‘ಮನ್ ಕ ಬಾತ್’ ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಗ�ಗೆ ಚಚಿ್ವಸಲಾಗಿರುರ ಎಲಲಿರನೊನು ಸಂಕಲನ ಮಾಡುರ ಮೊಲಕ 
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇ-ಬುರ್ ಕೊಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾದುರ�. ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನೊ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪಾ್ರಚಿೇನ ಭಾಷ� ನಮಮೆ ದ�ೇಶಕ�್ಕ 
ಸ�ೇರಿದ� ಎಂದು ಹ�ಮಮೆಪಡಬ�ೇಕು.

ಮನ್ ಕ ಬಾತ್ ಆಲಿಸಲು ಕುಯೂಆರ್ ಕೆ್ೇಡ್ ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಂ

ಕಲಾಂ ಅರರು ದ�ೇಶ ಶಕ್ತಶಾಲ್ಯಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದದುರು. ಅರರ ಚಿಂತನ� ಭಾರತರನುನು ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ 

ಶಕ್ತಶಾಲ್ ಮಾಡುರುದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಬದಲಾಗಿ ದ�ೇಶದ ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಮಥ್ಯ್ವ ರಧ್ವನ�ಯೊ ಆಗಿತು್ತ. ಹೇಗಾಗಿಯ್ೇ 

ಅರರು ಸದಾ ನೊತನ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಸಂಶ�ೋೇಧನ� ಮತು್ತ ಅನ�್ವೇಷಣ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಸುತಿ್ತದದುರು. ಕಲಾಂ ಅರರು 

ಮದಲ್ಗ� ರಾಷಟ್ರರತನುವಾಗಿ, ನಂತರ ಅರರು ರಾಷಟ್ರಪತಿಯಾದರು. – ಪರುಧಾನ ಮಂತರು ನರೆೇಂದರು ಮೇದ

ಅತಯೂಂತ ಸರಳ ಮತು್ತ ವಿನಮರು ಹಿನೆ್ನಲೆಯ ಡಾ.ಅರುಲ್ ಪಕೇರ್ ಜೈನುಲಾಬಿಡಾೇನ್ ಅಬು್ದಲ್ ಕಲಾಂ ಅರರು ರಾರಟ್ಪತ ಹುದೆ್ದಯರರೆಗೆ 

ಏರಿದರು. ಅರರು ಬಾಲಯೂದಲಿಲಾ ಪತರುಕೆಗಳನು್ನ ಮಾರುತ್ತದರು, ಆದರೆ ಅರರಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಆಕಾಂಕೆಗಳಿದ್ದರು. ಹಾರುರ ಪಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ನೆ್ ೇಡುತಾ್ತ 

ಅರರು ಏರೆ್ ೇನಾಟ್ಕಲ್ ಎಂಜಿನಯರ್ ಆಗಬೆೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತದ್ದರು. ಈ ಕನಸು ನನಸಾದಾಗ, ಜಗತು್ತ ಅರರನು್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾನರ ಎಂದು 

ಕರೆಯಿತು. ಇಸೆ್ ರುದ ವಿಜ್ಾನ, ಡಿ.ಆರ್ .ಡಿ.ಒ.ದ ಮಹಾ ನದೆೇ್ವಶಕ ಹುದೆ್ದ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪರುಮುಖ ಹುದೆ್ದಗಳನು್ನ ಅರರು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. 

1998ರಲಿಲಾ ಪೇಖಾರುನ್  ನಲಿಲಾ ನಡೆಸಿದ ಪರಮಾಣು ಪರಿೇಕೆಯಲಿಲಾ ಅರರು ಪರುಮುಖ ಪಾತರು ರಹಿಸಿದರು. ಅರರು ನೇಡಿದ ಅಪಾರ ಕೆ್ಡುಗೆಗಾಗಿ 

ದೆೇಶಿೇಯವಾಗಿ ಅಭಿರೃದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಾದ ಪೃರ್ವಿ-ಅಗಿ್ನ-ತರುಶೂಲ್-ನಾಗ್ ನ ರ್ತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 1992 ರಿಂದ 1999 

ರರರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿರರ ವೈಜ್ಾನಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಅರರು ನಂತರ ಭಾರತದ 11ನೆೇ ರಾರಟ್ಪತಯಾದರು. ಅರರ ಬದುಕು ನಮಗೆ ದೆ್ ಡಡಾ 

ಕನಸು ಕಾಣಲು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಸಾಧಿಸುರ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚು್ಚ ಶರುಮಿಸಲು ಪೆರುೇರೆೇರ್ಸುತ್ತದೆ. ಅರರು ಪರುತ ಹೃದಯರನ್್ನ ಮುಟ್ಟಿದ ಸರಳ ರಯೂಕ್ತ. 

ರಾರಟ್ಪತಯಾಗಿ ಅರರು ರಾರಟ್ಪತ ಭರನದ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ ಸಾರ್ವಜನಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೆರೆದರು. ಅರರಿಗೆ 1981 ರಲಿಲಾ ಪದ್ಮಭ್ರಣ, 

1990ರಲಿಲಾ ಪದ್ಮವಿಭ್ರಣ ಮತು್ತ 1997 ರಲಿಲಾ ಭಾರತರತ್ನ ಗೌರರ ಪರುದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅರರು ಸದಾ ಹೆೇಳುತ್ತದು್ದದೆೇನೆಂದರೆ, 

‘ರಾತರು ಮಲಗಿದಾಗ ಬಿೇಳುರಂತಹುದು ಕನಸುಗಳಲಲಾ, ಬದಲಾಗಿ ನಮಗೆ ರಾತರು ಮಲಗಲು ಬಿಡದರುರುದೆೇ ಕನಸು.’ ಅರರು ಯಾವಾಗಲ್ 

ವಿದಾಯೂರ್್ವಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತರವಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಅರರಿಗೆ ಸ್ಫೂತ್ವ ನೇಡುತ್ತದ್ದರು. ಅರರು ಬರರಣಿಗೆಯ ದೇಘ್ವ ಪರಂಪರೆಯನು್ನ ಸಹ ಉಳಿಸಿ 

ಹೆ್ ೇಗಿದಾ್ದರೆ. ಜುಲೈ 27 ಅರರ ಆರನೆೇ ಪುಣಯೂ ಸ್ಮರಣೆ. ಡಾ. ಎ.ರ್.ಜೆ.ಅಬು್ದಲ್ ಕಲಾಂ ಅರರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ನಮನಗಳು.

ಜನರ 
ರಾರಟ್ಪತಿ

ಅಕೆ್ಟಿೇಬರ್ 15, 1931 - ಜುಲೈ 27, 2015
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