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ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�್�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಕಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಮನ್ ಕಿ ಬ್ಕತ್ ಗ� ಕ��ಳಬಹ್ದ್.

“ಭಾರತದ ಯುವ ಜನತ್
ದೊಡ್ಡ ರೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 

ಹೊಸದನುನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿರೆ”

ಸಂಚಿಕ� 27, ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2021ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 2.0

ದ��ಶವನ್ನು ಸ್ಕವಾವಲಂಬಿಯನ್ಕನುಗಿಸ್ವ ಅಭಿಯ್ಕನದಲ್ಲಿ, ಯ್ವಜನರ್ ಇಂದ್ ಹ�್ ಸ ಹ�್ ಸ ಪ್ರದ��ಶಕ�್ ಕ್ಕಲ್ಡ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�, 

ಅವರ ಗಮಯೂಸ್ಕಥಾನಗಳು, ಗ್ರಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಆಕ್ಕಂಕ್�ಗಳು ಹ�್ ಸದ್ಕಗಿವ�. ಅದ�� ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸವಾಚ್ಛತ್ಕ ಅಭಿಯ್ಕನ ಮತ್ತಿ 

ತ್ಕಯೂಜಯೂದಂದ ಸಂಪತ್ತಿ ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ವ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಚಿಂತನ�ಯ್ ಎಲಲಿರಿಗ್ ಸ್ಫೂತ್ತಿಯ್ಕಗಿದ�. ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಧಿಗ� ಪ್ರಯತನುಗಳು 

ನಡ�ಯ್ತ್ತಿವ�. ಒಂದ�ಡ� ಕಿ್ರ�ಡ�ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೃತ್ಯ ಒಂದ್ ಭ್ಕಗವ್ಕಗ್ತ್ತಿದದಾರ� ಇನ�್ ನುಂದ�ಡ� ನಮ್ಮ ಪ್ಕ್ರಚಿ�ನ ಭ್ಕಷ� 

ಸಂಸಕೃತವನ್ನು ಜನಪ್್ರಯಗ�್ ಳ್ಸಲ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳಿಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�. ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್ ತಮ್ಮ 

ಮ್ಕಸಿಕ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬ್ಕತ್’ ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಲಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮ್ಕತನ್ಕಡಿದರ್. ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮದ ಒಂದ್ ಆಯದಾ ಭ್ಕಗ:

ಕಿ್ರೀಡೆಗಳು: ಆಟದ ಮ�ಲ್ನ ಅಪರಿಮಿತ ಪ್್ರ�ತ್ಯ್ ಮ�ಜರ್ ಧ್ಕಯೂನ್ ಚಂದ್  ಅವರಿಗ� ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ಒಂದ್ 
ಮ್ಕಗತಿವ್ಕಗಿದ�. ಸ್ಮ್ಕರ್ 41 ವಷತಿಗಳ ನಂತರ, ಭ್ಕರತದ ಯ್ವಕರ್, ಆಕ�ಯ ಪುತ್ರರ್ ಮತ್ತಿ ಪುತ್್ರಯರ್ ಮತ�್ ತಿಮ್ಮ 
ನಮ್ಮ ಹ್ಕಕಿಗ� ಹ್ರ್ಪು ತ್ಂಬಿದರ್. ನ್ಕಲ್್ ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಭ್ಕರತವು ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಕಕಿ ಪದಕ ಗ�ದದಾತ್. 
ಯ್ವಜನರ್ ಕಿ್ರ�ಡ�ಗಳ್ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಕಧಯೂತ�ಗಳನ್ನು ನ�್ �ಡ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�. ಎಲಲಿರ ಪ್ರಯತನುದಂದ, ಭ್ಕರತವು ಕಿ್ರ�ಡ�ಯಲ್ಲಿ 
ಅಹತಿವ್ಕದ ಎತತಿರವನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ತತಿದ�.

ಯುವಜನತೆ: ಯ್ವಜನರ ಮನಸ್ಸ್ ಪರಿವತತಿನ�ಗ�್ ಂಡಿದ�. ಇಂದನ ಯ್ವ ಮನಸ್ಸ್ಗಳು ಏನ್ಕದರ್ ಹ�್ ಸದನ್ನು ಮ್ಕಡಲ್ 
ಬಯಸ್ತತಿವ�. ಮತ್ತಿ ಒಮ್ಮ ಯ್ವಕನ�್ ಬ್ಬ ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧತಿರಿಸಿದರ�, ಸ್ಕಧಿಸ್ವ ಯ್ಕವ ಅವಕ್ಕಶವನ್ನು ಬಿಡ್ವುದಲಲಿ. 
ಬ್ಕಹ್ಕಯೂಕ್ಕಶ ವಲಯದ ಮ್ಕತಿತ�ಯಂದಗ�, ಯ್ವಕರ್ ಹ�್ ಸ ಸ್ಕಧಯೂತ�ಗಳನ್ನು ಅನ�ವಾ�ಷ್ಸ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�. ಹ�್ ಸ ಪ್ರದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಕಟ್ಟತಿಪ್ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಯ್ವಕರ್ ತಮ್ಮ ಕನಸ್ಗಳ್ಗ� ರ�ಕ�್ ನಿ�ಡ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�. ನವ�ದಯೂಮದ ಸಂಸಕೃತ್ ಸಣ್ಣ 
ಪಟಟ್ಣಗಳ್ಗ್ ವಿಸತಿರಿಸ್ತ್ತಿದ�, ಇದ್ ಉಜವಾಲ ಭವಿಷಯೂದ ಸಂಕ��ತವ್ಕಗಿದ�.

ಸೆಂಸಕೃತ ಭಾಷೆ: ಸಂಸಕೃತ ಭ್ಕಷ� ಸವಿಯ್ಕದದ್ದ್ ಮತ್ತಿ ಸರಳವ್ಕದ್ದ್. ಅದರ ಆಲ�್ �ಚನ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸ್ಕಹಿತಯೂದ 
ಮ್ಲಕ, ಸಂಸಕೃತವು ಜ್್ಕನ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಏಕತ�ಯನ್ನು ಬ�ಳ�ಸಲ್ ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತತಿದ�. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರ�ಯನ್ನು 
ಪ್ಕಲ್ಸ್ವುದ್ ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಹ�್ ಸ ಪ್�ಳ್ಗ�ಗ� ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವುದ್ ನಮ್ಮಲಲಿರ ಸ್ಕಮ್ಹಿಕ ಕತತಿವಯೂವ್ಕಗಿದ�. ವಿದ��ಶದಲ್ಲಿ 
ಸಂಸಕೃತ ಕಲ್ಸ್ವ ಜನರ ಸ್ಫೂತ್ತಿದ್ಕಯಕ ಕಥ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಹ��ಳಲ್ #CelebratingSanskrit ಹಂಚಿಕ�್ಳ್ಳಿ.

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ನಮ್ಮ ಸಂತರ್ ಮತ್ತಿ ದ್ಕಶತಿನಿಕರ್ ಸ್ಕವಿರ್ಕರ್ ವಷತಿಗಳ್ಂದ ಕೌಶಲಯೂ ಮತ್ತಿ ಮ್ಕನದಂಡಗಳ್ಗ� 
ಒತ್ತಿ ನಿ�ಡಿದ್ಕದಾರ�. ವಿಶವಾದ ಸೃಜನಶ�ಲ ಶಕಿತಿಯ ಸಂಕ��ತ ಭಗವ್ಕನ್  ವಿಶವಾಕಮತಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಭ�ಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್ತಿ 
ಕೌಶಲಯೂ ಹ�್ ಂದಲ್ ಶ್ರಮಿಸಿ. ನ್ಕವು ಸಮ್ಕಜಕ�್ ಪ್ರಯ�ಜನವ್ಕಗ್ವಂತಹದನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಿದರ�, ನಮ್ಮ ವಿಶವಾಕಮತಿ ಪೂಜ� 
ಫಲಪ್ರದವ್ಕಗ್ತತಿದ�.

ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಹಲವು ವಷತಿಗಳ್ಂದ ‘ಸವಾಚ್ಛ ಭ್ಕರತ ಶ�್ರ�ಯ್ಕಂಕ’ದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಕಥಾನದಲ್ಲಿರ್ವ ಇಂದ�್ �ರ್ ದ��ಶದ ಮದಲ ವ್ಕಟರ್ 
ಪಲಿಸ್ ನಗರವ್ಕಗಿದ�. ‘ವ್ಕಟರ್ ಪಲಿಸ್ ಸಿಟಿ’ ಎಂದರ� ಕ�್ಳಚ� ನಿ�ರನ್ನು ಸಂಸ್ರಿಸದ� ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ಜಲಮ್ಲಗಳ್ಗ� 
ಬಿಡದರ್ವುದ್. ವ್ಕಟರ್ ಪಲಿಸ್ ನಗರಗಳು ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಸವಾಚ್ಛತ್ಕ ಅಭಿಯ್ಕನವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತತಿವ�.

ಸುಖೆರೀತ್ ಮಾದರಿ: ಮಧ್ಬನಿಯ ಡ್ಕ.ರ್ಕಜ��ಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ಕದ್ ಕೃಷ್ ವಿಶವಾವಿದ್ಕಯೂಲಯ ಮತ್ತಿ ಸಥಾಳ್�ಯ ಕೃಷ್ ವಿಜ್್ಕನ ಕ��ಂದ್ರ 
ಜಂಟಿಯ್ಕಗಿ ಸ್ಖ��ತ್ ಮ್ಕದರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಿವ�. ಈ ಮ್ಕದರಿಯಲ್ಲಿ, ಹಸ್ವಿನ ಸಗಣಿ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಮನ�ಯ 
ತ್ಕಯೂಜಯೂಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳ ರ�ೈತರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಕಗ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯ್ಕಗಿ, ಗ್ಕ್ರಮಸಥಾರಿಗ� ಹಣವನ್ನು ನಿ�ಡಲ್ಕಗ್ತತಿದ�. 
ಇದರಿಂದ್ಕಗಿ ಗ್ಕ್ರಮವು ಮ್ಕಲ್ನಯೂ ಮತ್ತಿ ಕ�್ಳಕಿನಿಂದ ಮ್ಕತಿವ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತಿ ಸ್ಕವಯವ ಗ�್ ಬ್ಬರವನ್ನು ಸಹ ಪಡ�ಯ್ತ್ತಿದ�. 
ಇದ್ ಸ್ಕವಾವಲಂಬನ�ಯ ಮ್ಲವ್ಕಗಿದ�. 

ತಾ್ಯಜ್ಯದ್ೆಂದ ಸೆಂಪತುತು: ತಮಿಳುನ್ಕಡಿನ ಶವಗಂಗ್ಕ ಜಿಲ�ಲಿಯ ಕ್ಕಂಜಿರಂಗಲ್ ಪಂಚ್ಕಯತ್ ಸಥಾಳ್�ಯ ಜನರ 
ಸಹಯ�ಗದ�್ ಂದಗ� ತಮ್ಮ ಗ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತ್ಕಯೂಜಯೂದಂದ ವಿದ್ಯೂತ್ ಉತ್ಕಪಾದಸ್ವ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ�. ವಿದ್ಯೂತ್ 
ಉತ್ಕಪಾದಸಲ್ ಇಡಿ� ಗ್ಕ್ರಮದಂದ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಕಗ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ ಉಳ್ದ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಕಿ�ಟನ್ಕಶಕವ್ಕಗಿ 
ಮ್ಕರ್ಕಟ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತತಿದ�. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪಂಚ್ಕಯತ್ ನಮ್ಮಲಲಿರಿಗ್ ಏನನ್ಕನುದರ್ ಹ�್ ಸದ್ ಮ್ಕಡಲ್ ಸ್ಫೂತ್ತಿಯ್ಕಗಿದ�.
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ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಎಲಲಿರಿಗ್ ನಮಸ್ಕ್ರ,

ಭ್ಕರತದ ನಿಜವ್ಕದ ಗ್ರ್ತನ್ನು ಭವಿಷಯೂದ ಪ್�ಳ್ಗ�ಗ� ತಲ್ಪ್ಸ್ವುದ್ ನಮ್ಮಲಲಿರ ಜವ್ಕಬ್ಕದಾರಿಯ್ಕಗಿದ�. ಏಕ�ಂದರ� 
ದ��ಶವನ್ನು ಸಕ್ಕತಿರದಂದ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿದ� ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಪ್ರಜ�ಯ ಮೌಲಯೂಗಳ್ಂದಲ್ ಕಟಟ್ಲ್ಕಗಿದ�. ನ್ಕಗರಿಕರ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ 
ನಡವಳ್ಕ�ಯ್ ನವ ಭ್ಕರತದ ಸ್ವಣತಿ ಭವಿಷಯೂವನ್ನು ರ್ಪ್ಸ್ವ ದಕ್ನ್ನು ನಿಧತಿರಿಸ್ತತಿದ�. ತವಾರಿತ ಅಭಿವೃದಧಿಯನ್ನು 
ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳಿಲ್ ಸಕ್ಕತಿರ ಕಳ�ದ ಏಳು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ಕವುದ�� ಅವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು ಬಿಟಿಟ್ಲಲಿ. ಸಕ್ಕತಿರ ಮತ್ತಿ 
ಜನರ ಭ್ಕಗವಹಿಸ್ವಿಕ�ಯಂದಗ� ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಹ�್ ಸ ಪದಧಿತ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಆಚರಣ�ಗಳು ಹ್ಟಿಟ್ಕ�್ಳುಳಿತ್ತಿವ�.

ಹ�್ ಸ ಅಭ್ಕಯೂಸಗಳು ಸ್ಲಭವ್ಕಗಿ ಸಿವಾ�ಕ್ಕರವ್ಕಗ್ವುದಲಲಿ. ಜನರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ಕಲ್ಸ್ವಂತ� ಮ್ಕಡಲ್ ಬಲವ್ಕದ 
ಇಚ್ಕ್ಛಶಕಿತಿ ಮತ್ತಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದ ಅಗತಯೂವಿರ್ತತಿದ�. ಇಂದ್ ಭ್ಕರತವು ಕ�್�ವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಿದ ಯ್ದಧಿವನ್ನು ಗ�ಲ್ಲಿತ್ತಿದದಾರ� 
ಅದಕ�್ ಸ್ಕಮ್ಹಿಕ ಪ್ರಯತನುಗಗಳು ಕ್ಕರಣ. ಕ��ವಲ ಸಕ್ಕತಿರ ಮ್ಕತ್ರ ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದ�್ ಡ್ಡ ಅಭಿಯ್ಕನಗಳನ್ನು 
ನಡ�ಸಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವಿಲಲಿ. ಯ್ಕವುದ�� ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮದ ಯಶಸಿಸ್ಗ� ಜನರ ಭ್ಕಗವಹಿಸ್ವಿಕ� ಬಹಳ ಮ್ಖಯೂ. ಪ್ರತ್ಯಂದ್ 
ಯ�ಜನ�ಯ ಲ್ಕಭವನ್ನು ಅತಯೂಂತ ದ್ಬತಿಲ ಮತ್ತಿ ತಳ ವಗತಿಕ�್ ತಲ್ಪ್ಸ್ವುದ್ ಸಕ್ಕತಿರದ ನಿ�ತ್ ಮತ್ತಿ 
ಅಭ್ಕಯೂಸದ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿದ�. ಅಂತಹ ನಿಸ್ಕವಾಥತಿ ಸ��ವ�ಯ್ ಅಂತ�್ ಯೂ�ದಯ ಪರಿಕಲಪಾನ�ಯಲ್ಲಿ ಅಂತಗತಿತವ್ಕಗಿದ�. 
ಅಂತ�್ ಯೂ�ದಯ ಪರಿಕಲಪಾನ�ಯ ಹರಿಕ್ಕರ ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲ್ಕಗ್ವ ಪಂಡಿತ್ ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಉಪ್ಕಧ್ಕಯೂಯ ಅವರ ಬಗ�ಗೆ 
ಲ��ಖನ ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಿದ�.

ಸಕ್ಕತಿರದ ಪ್ಕ್ರಯ�ಗಿಕ ದೃಷ್ಟ್ಕ�್�ನವು ಆಡಳ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ಕರದಶತಿಕತ� ಮತ್ತಿ ಉತತಿರದ್ಕಯಿತವಾವನ್ನು ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸಿದ�. 
ಇಂದ್ ಜನರ್ ತಮ್ಮ ಚ್ನ್ಕಯಿತ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಚಿವರ�್ ಂದಗ� ಮ್ಕಹಿತ್ಯನ್ನು ಹಂಚಿಕ�್ಳಳಿಲ್ ಮತ್ತಿ 
ಸಕ್ಕತಿರಿ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ಸ��ವ�ಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯೆ ನಿ�ಡಲ್ ಬಯಸ್ತ್ಕತಿರ�. ವ್ಕಸತಿವವ್ಕಗಿ, 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ನ್ಕಗರಿಕನ್ ಹ�್ ಸ ತ್ಕಂತ್್ರಕ ವಿಧ್ಕನಗಳನ್ನು ಹ�್ ಂದದ್ಕದಾನ� ಮತ್ತಿ ಸಕಿ್ರಯನ್ಕಗಿದ್ಕದಾನ�. ಸಕ್ಕತಿರದ 
ಕ�ಲಸದಲ್ಲಿ ಭ್ಕಗವಹಿಸಲ್ ಬಯಸ್ತ್ಕತಿನ�. ಈ ಸನಿನುವ��ಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಪಟ್ಗಳ 
ಅತ್ಯೂತತಿಮ ಪ್ರದಶತಿನ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮ್ಕಣದಲ್ಲಿ ಸಂಕ��ತ ಭ್ಕಷ�ಯ ಪ್ರಚ್ಕರ ಮತ್ತಿ ಕ್ಕ್ರಂತ್ಕ್ಕರಿ ಕೃಷ್ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳ 
ಬಗ�ಗಿನ ಲ��ಖನಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿವ�. ಶ್ರ� ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ ದ��ವ್ಕಲಯದ ವ�ೈಭವವನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವ 
ಪ್ರಯತನುಗಳು, ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತಸ್ವ ವಿಭ್ಕಗದಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತದ ಮಹ್ಕನ್ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರರ ಕಥ�ಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಯವರ ಮನ್ ಕಿ ಬ್ಕತ್ ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯ ಇತರ ಪ್ರಮ್ಖ ಆಕಷತಿಣ�ಗಳ್ಕಗಿವ�.

ಕ�್�ವಿಡ್ ಶಷ್ಕಟ್ಚ್ಕರವನ್ನು ಪ್ಕಲ್ಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಕಗಿರಿ ಮತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹ�ಗಳನ್ನು ನಮಗ� ಬರ�ದ್ ತ್ಳ್ಸಿ.

(ಜೆೈದ್ರೀಪ್ ರಟಾನುಗರ್)

ವಿಳ್ಕಸ:     ಬ್ಯೂರ�್ � ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿ�ಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕ��ಷನ್, 
    ಎರಡನ�� ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನ್ಕ ಭವನ, 
    ನವದ�ಹಲ್ - 110003
ಇ-ಮ�ಲ್:  response-nis@pib.gov.in
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FINANCIAL INCLUSION
FINANCIAL INCLUSION

ನ್ಕನ್ ದ್ಬ�ೈ ನಿವ್ಕಸಿ ಮತ್ತಿ “ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ 
ಸಮ್ಕಚ್ಕರ್” ನ ನಿಯಮಿತ ಓದ್ಗ. ಇಮ�ಲ್ 
ಮ್ಲಕ ಓದಬಹ್ದ್ಕದ ಈ ಪತ್್ರಕ�ಯ್ ಭ್ಕರತ 
ಸಕ್ಕತಿರದ ಒಂದ್ ಉತತಿಮ ಉಪಕ್ರಮವ್ಕಗಿದ�. 
ಇದ್ ಭ್ಕರತದ ಜನರ ಸಿಥಾತ್ಯನ್ನು ಸ್ಧ್ಕರಿಸಲ್ 
ಮತ್ತಿ ದ��ಶದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಧಿಗ� ಸಕ್ಕತಿರ 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳುಳಿತ್ತಿರ್ವ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ�ಗೆ 
ಮ್ಕಹಿತ್ಯನ್ನು ನಿ�ಡ್ತ್ತಿದ�. ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ 
ಸಮ್ಕಚ್ಕರ ತಂಡಕ�್ ಅಭಿನಂದನ�ಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಪತ್್ರಕ� ಮತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭವಯೂ ಭ್ಕರತಕ�್ ಯಶಸಿವಾ 
ಭವಿಷಯೂವನ್ನು ಹ್ಕರ�ೈಸ್ತ�ತಿ�ವ�! ಜ�ೈ ಹಿಂದ್! 
ಸಿಎ ಸೆಂಜರೀತ್ ಕುಮಾರ್
casanjeetkumar@gmail.com

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ ಸಮ್ಕಚ್ಕರ ಪತ್್ರಕ�ಯ ಮ್ಲಕ 
ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕತಿರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತಿ ಯ�ಜನ�ಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಹ�್ ಸ ಹ�್ ಸ ಮ್ಕಹಿತ್ಯನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತ್ತಿರ್ವುದ್ 
ಸಂತ�್ �ಷ ತಂದದ�. ನ್ಕಗರಿಕರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಕ್ರದ��ಶಕ 
ಭ್ಕಷ�ಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತಿರಿ ಇಲ್ಕಖ�ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡ�ಯ್ತ್ತಿದ� 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ತ್ಳ್ದ್ಕ�್ಳಳಿಲ್ ಇದ್ ನಿಜವ್ಕಗಿಯ್ 
ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿದ�, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ 

ಅವರ ಈ ಉಪಕ್ರಮ ನನಗ� ಇಷಟ್ವ್ಕಯಿತ್. 

ವಿಜಯಗಣೆರೀಶ್ ಸೆಲ್ವಕುಮಾರ್
vijayganesh.s1996@gmail.com
 

ಪತ್್ರಕ�ಯ್, ಓದ್ಗರಿಂದ, ಓದ್ಗರಿಗ್ಕಗಿ. 
ಓದ್ಗರಿಗ�್ �ಸ್ರ ಇದ�. ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ 
ಸಮ್ಕಚ್ಕರ್ ನಿರಂತರವ್ಕಗಿ ವಿಕಸನಗ�್ ಳಳಿಲ್ 
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಸ್ಕಥಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಂದ್ವರಿಯಲ್.
ಟಿ.ಎಸ್.ಕಾತಿ್ಭಕ್
tskarthik13@gmail.com

ನ್ಕನ�್ ಬ್ಬ ಹ�ೈಯರ್ ಸ�ಕ�ಂಡರಿ ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿ. 
ಈ ಪತ್್ರಕ� ನನಗ� ಮ�ಡಿ ಮ್ಕಡಿದ�. 
ನ್ಕನ್ ವ್ಕಸತಿವ ಲ��ಖನಗಳನ್ನು ಹ್ಕಗ್ 
ವ್ಕಸತಿವ್ಕಂಶಗಳನ್ನು ಬರ�ಯಲ್ ಇಷಟ್ಪಡ್ತ�ತಿ�ನ�. 
ನನನು ದೃಷ್ಟ್ಕ�್�ನವನ್ನು ವಿಸತಿರಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ನನನು 
ಬರವಣಿಗ�ಯ ಆಸಕಿತಿಯನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಲ್ ನ್ಯೂ 
ಇಂಡಿಯ್ಕ ಸಮ್ಕಚ್ಕರವು ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿದ�. 
ಮತ�್ ತಿಮ್ಮ ಪತ್್ರಕ�ಗ� ಧನಯೂವ್ಕದಗಳು.
krishnapriya2409@gmail.com

ಇಂತಹ ಉತತಿಮ ಮ್ಕಹಿತ್ಪೂಣತಿ 
ಪತ್್ರಕ�ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ತ್ತಿರ್ವುದಕ�್ 
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ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಸ್ಕವಾ ತಂತ್ರಯಾದ 7 ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ, ದ��ಶದಲ್ಲಿ 
ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿರ್ವ 

ಕ್ಕಮಿತಿಕರ ಸಪಾಷಟ್ ಅಂದ್ಕಜ್ ಇಲಲಿ. ಒಂದ್ ಅಂದ್ಕಜಿನ ಪ್ರಕ್ಕರ, 
ಅಂತಹ ಕ�ಲಸಗ್ಕರರ ಸಂಖ�ಯೂ 38 ಕ�್�ಟಿಗಿಂತ ಹ�ಚಿ್ಚದ�. ಆದರ� 
ಮ್ಕಹಿತ್ಯ ಕ�್ರತ�ಯಿಂದ್ಕಗಿ, ಅವರ್ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ�್ 
ಲಭಯೂವಿರ್ವ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರದ ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ಮತ್ತಿ ಭದ್ರತ್ಕ 
ಯ�ಜನ�ಗಳ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತ್ತಿಲಲಿ. ಈ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ಮಹತವಾದ ಹ�ಜ�ಜೆ ಇಟಿಟ್ದ�. ಕ್ಕಮಿತಿಕ 
ಮತ್ತಿ ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ‘ಇ-ಶ್ರಮ’ ರ�ಟತಿಲ್ 
ಅನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ�, ಇದ್ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕ್ಕಮಿತಿಕರ 
ಡ��ಟ್ಕ ಮತ್ತಿ ಮ್ಕಹಿತ್ ಸಂಗ್ರಹಣ�ಗ� ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತತಿದ�. 
ಕ�ಲಸಗ್ಕರರಿಗ� ಇ-ಶ್ರಮ್ ಕ್ಕಡ್ತಿ ನಿ�ಡಲ್ಕಗ್ತತಿದ�, ಇದರಲ್ಲಿ 

ಅಸೆಂಘಟಿತ ವಲಯದ 38 ಕೆ್ರೀಟಿಗ್ ಹೆಚುಚು ಕಾಮ್ಭಕರ 
ಹಿತದೃಷ್ಟಯೆಂದ ‘ಇ-ಶ್ಮ’ ಪ್ರೀಟ್ಭಲ್ ಆರೆಂರ 

ಅವರಿಗ� 12 ಸಂಖ�ಯೂಗಳ ವಿಶಷಟ್ ಕ�್�ಡ್ ನಿ�ಡಲ್ಕಗ್ತತಿದ�, ಅದ್ 
ಅವರ ಗ್ರ್ತನ್ನು ಸಕಿ್ರಯಗ�್ ಳ್ಸ್ತತಿದ�. ಕ್ಕಮಿತಿಕ ಮತ್ತಿ 
ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ಕ್ಕಮಿತಿಕರ್ ರ�ಟತಿಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ನ�್ �ಂದ್ಕಯಿಸಲ್ ಅಗತಯೂವ್ಕದ ಎಲ್ಕಲಿ ನ�ರವನ್ನು ನಿ�ಡ್ತತಿದ�. 
ರ್ಕಜಯೂ ಸಕ್ಕತಿರ, ಕ್ಕಮಿತಿಕ ಸಂಘಟನ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ 
ಸ��ವ್ಕ ಕ��ಂದ್ರವು ಕ್ಕಮಿತಿಕರ ನ�್ �ಂದಣಿಗ� ಸಹ್ಕಯ 
ಮ್ಕಡ್ತತಿವ�. ಯ್ಕವುದ�� ಸಮಸ�ಯೂಯಿದದಾಲ್ಲಿ, ಟ�್�ಲ್-ಫ್ರ� ಸಂಖ�ಯೂ 
14434 ಗ� ಕರ� ಮ್ಕಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಸಂಪೂಣತಿ ಮ್ಕಹಿತ್ಯನ್ನು 
ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್. ಈ ರ�ಟತಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನ�್ �ಂದ್ಕಯಿಸಿಕ�್ಂಡ 
ಕ�ಲಸಗ್ಕರನ್ ಆಕಸಿ್ಮಕ ಸ್ಕವನನುಪ್ಪಾದರ� ಅಥವ್ಕ ಶ್ಕಶವಾತ ದ�ೈಹಿಕ 
ಅಂಗವ�ೈಕಲಯೂ ಉಂಟ್ಕದರ� 2 ಲಕ್ಷ ರ್. ವಿಮಯ ಸ್ರಕ್� 
ಒದಗಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಭ್ಕಗಶಃ ಅಂಗವ�ೈಕಲಯೂದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ  
1 ಲಕ್ಷ ರ್ ವಿಮ ದ�್ ರ�ಯಲ್ದ�. “ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ 
ಕ್ಕಮಿತಿಕರ್ ಭ್ಕರತದ ರ್ಕಷಟ್ ನಿಮ್ಕತಿಪಕರ್ ಮತ್ತಿ ಅವರ 
ಕಲ್ಕಯೂಣಕ್ಕ್ಗಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಶ್ರ� ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಯವರ 
ದೃಷ್ಟ್ಕ�್�ನವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಈ ರ�ಟತಿಲ್ ಮತ�್ ತಿಂದ್ 
ಪ್ರಮ್ಖ ಹ�ಜ�ಜೆಯ್ಕಗಿದ�.” ಎಂದ್ ಕ್ಕಮಿತಿಕ ಮತ್ತಿ ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಸಚಿವ 
ಭ್ಪ��ಂದ್ರ ಯ್ಕದವ್ ಹ��ಳುತ್ಕತಿರ�. 

ಅಪೌಷ್ಟಕತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಡಿಸಲು 75 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 

ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಲ್ರುವ ಭಾರತಿರೀಯ ಒಲ್ೆಂಪಿಯನ್ ಗಳು 

ನೆರೀಕಾರರ ಸಬಲ್ರೀಕರಣಕಾಕೆಗಿ ಇನ್ನು 10 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೆೈಮಗಗೆ ವಿನಾ್ಯಸ ಸೆಂಪನ್ಮೆಲ ಕೆರೀೆಂದ್ ಸಾಥಾಪನೆ

ಟ�್�ಕಿಯದಂದ ಹಿಂದರ್ಗಿದ ಭ್ಕರತ್�ಯ 
ಒಲ್ಂಪ್ಯನ್ ಗಳು ಮ್ಂದನ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ 

ದನ್ಕಚರಣ�ಯವರ�ಗ� 75 ಶ್ಕಲ�ಗಳ್ಗ� ಭ��ಟಿ ನಿ�ಡಿ ಅಪೌಷ್ಟ್ಕತ�ಯ 
ಬಗ�ಗೆ ಜ್ಕಗೃತ್ ಮ್ಡಿಸಲ್ದ್ಕದಾರ�. ಪೌಷ್ಟ್ಕ್ಕಂಶದ ಮಹತವಾದ 
ಬಗ�ಗೆ ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸ್ವ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕ�ೈಗ�್ ಳುಳಿವಂತ� 
ಒಲ್ಂಪ್ಯನ್ ಗಳ್ಗ� ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಯವರ್ 
ಮ್ಕಡಿದ ವಿನಂತ್ಗ� ಅವರ್ ಈ ಹ�ಜ�ಜೆ ಇರಿಸಿದ್ಕದಾರ�. ಟ�್�ಕಿಯ 
ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಹಿಂದರ್ಗಿದ ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಪಟ್ಗಳ�ೊಂದಗಿನ 
ಸಂವ್ಕದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ 75 

ನ�� ವಷತಿದ ಅಮೃತ್ 
ಮಹ�್ �ತಸ್ವದ ಪ್ರಯ್ಕತಿ 
75 ಶ್ಕಲ�ಗಳ್ಗ� ಭ��ಟಿ 
ನಿ�ಡ್ವಂತ� ಮನವಿ 
ಮ್ಕಡಿದರ್. ಟ�್�ಕಿಯ 
ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಭ್ಕರತದ ಅತಯೂದ್ಭುತ 

ಪ್ರದಶತಿನದ ಅತಯೂಂತ ಸಕ್ಕರ್ಕತ್ಮಕ ಪರಿಣ್ಕಮವ�ಂದರ� ರ�ಷಕರ್ 
ಈಗ ಮಕ್ಳನ್ನು ಕಿ್ರ�ಡ�ಗ� ರ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಿಸ್ತ್ತಿರ್ವುದರಿಂದ 
ಕಿ್ರ�ಡ�ಗಳ ಬಗ�ಗಿನ ಮನ�್ �ಭ್ಕವ ಬದಲ್ಕಗಿದ�. ಈ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ, 
ಅಪೌಷ್ಟ್ಕತ�ಯ ವಿರ್ದಧಿ ಜ್ಕಗೃತ್ ಮ್ಡಿಸಲ್ ಒಲ್ಂಪ್ಯನ್ ಗಳು 
ಶ್ಕಲ�ಗಳ್ಗ� ಭ��ಟಿ ನಿ�ಡಿದ್ಕಗ ಮಕ್ಳ್ಗ� ರ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹ ದ�್ ರ�ಯ್ತತಿದ� 
ಎಂದ್ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಹ��ಳ್ದರ್.

ಸ್ಮ್ಕರ್ 116 ವಷತಿಗಳ ಹಿಂದ� 1905ರ ಆಗಸ್ಟ್, 7ರಂದ್ 
ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಸವಾದ��ಶ ಚಳುವಳ್ ಆರಂಭವ್ಕದ್ಕಗ 

ಜನರ್ ಉತ್ಕಸ್ಹದಂದ ಸವಾದ��ಶ ಕ�ೈಮಗಗೆ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಂಡರ್. ಆದರ� ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ ನಂತರ, ಕ್ರಮ�ಣ 
ಅದರ ಪ್ಕ್ರಮ್ಖಯೂ ಮರ�ಯ್ಕಯಿತ್. ಕ�ೈಮಗಗೆದ ಗತ ವ�ೈಭವವನ್ನು 
ಪುನರ್ಜಿಜೆ�ವಗ�್ ಳ್ಸ್ವ ಉದ�ದಾ�ಶದಂದ, ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ 
ಪ್ರತ್ ವಷತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಂದ್ ಕ�ೈಮಗಗೆ ದನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ 
ಘ್�ಷ್ಸಿದದಾರ್. ಕ�ೈಮಗಗೆ ವಲಯವು ಕಳ�ದ 7 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಪುನರ್ಜಿಜೆ�ವವನ್ನು ಕಂಡಿದ�. 
ಏಕ�ಂದರ� ಜನರ್ “ಸಥಾಳ್�ಯತ�ಗ� 
ಆದಯೂತ�” ನಿ�ಡ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�. ಜವಳ್ 
ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ನ��ಕ್ಕರರ್, 
ರಫುತಿದ್ಕರರ್, ತಯ್ಕರಕರ್ 
ಮತ್ತಿ ವಿನ್ಕಯೂಸಕ್ಕರಿಗ� ವಿನ್ಕಯೂಸ 
ಮಳ್ಗ�ಗಳ ಲಭಯೂತ�ಯನ್ನು 
ಸ್ಲಭಗ�್ ಳ್ಸಲ್ ಇನ್ನು 10 ವಿನ್ಕಯೂಸ ಸಂಪನ್್ಮಲ ಕ��ಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಲ್ದ�. ಈ ಕ��ಂದ್ರಗಳನ್ನು ನ್ಕಯೂಷನಲ್ ಇನ್ ಸಿಟ್ಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ 
ಫ್ಕಯೂಶನ್ ಟ�ಕ್ಕನುಲಜಿ (NIFT) ನ�ರವಿನಿಂದ ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಈ 
ಕ��ಂದ್ರಗಳನ್ನು ಕ�್�ಲ್ತ್ಕತಿ, ಚ�ನ�ನುೈ, ಬ�ಂಗಳೊರ್, ಹ�ೈದರ್ಕಬ್ಕದ್, 
ಕಣ್್ಣರ್, ಇಂದ�್ �ರ್, ನ್ಕಗ್ಪಾರ, ಮಿ�ರತ್, ಭ್ಕಗಲ್ಪಾರ ಮತ್ತಿ 
ಪ್ಕಣಿಪತ್ ನ ನ��ಕ್ಕರರ ಸ��ವ್ಕ ಕ��ಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. 
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ಸಥಾಳಿರೀಯ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾದ  
ವಾರಾಣಸಿ ಬೆಂದರು

ತಯಾರಿಕಾ ಕೆರೀತ್ದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೆರೀ ಆಕಷ್ಭಕ 
ಕೆರೀೆಂದ್ವಾದ ಭಾರತ

ಇ-ಸೆಂಜರೀವಿನಿ: 1 ಕೆ್ರೀಟಿಗ್ ಹೆಚುಚು ಜನರಿಗೆ ವೆೈದ್ಯಕಿರೀಯ ಸೆರೀವೆ ಸೌಲರ್ಯ

ಆಯ್ಷ್ಕ್ಮನ್ ಭ್ಕರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ��ಂದ್ರ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸಚಿವ್ಕಲಯವು 

ಆರಂಭಿಸಿದ ಟ�ಲ್-ಕನಸ್ಲ�ಟ್�ಶನ್ ಸೌಲಭಯೂವ್ಕದ ಇ-ಸಂಜಿ�ವಿನಿ, 

ಕ�್�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯ್ ರ�್ �ಗಿಗಳ್ಗ� ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ 

ಸಮ್ಕಲ�್ �ಚನ� ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಅನ್ವು ಮ್ಕಡಿಕ�್ಟಿಟ್ತ್. 

ಈ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಸೌಲಭಯೂದ ಮ್ಲಕ, ಇದ್ವರ�ಗ� ಒಂದ್ ಕ�್�ಟಿಗ್ 

ಹ�ಚ್್ಚ ಜನರಿಗ� ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಸಲಹ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 

ಸಚಿವ್ಕಲಯದ ಪ್ರಕ್ಕರ, ಇ-ಸಂಜಿ�ವಿನಿ ಮ್ಲಕ ಪ್ರತ್ದನ 75 

ಸ್ಕವಿರ ರ�್ �ಗಿಗಳ್ಗ� ಸ��ವ� ನಿ�ಡಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�. ಈ ಸೌಲಭಯೂವು ಕಳ�ದ 

10 ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಶ��.1,000 ರಷ್ಟ್ ಹ�ಚ್ಕ್ಚಗಿದ�. 2020 ರಲ್ಲಿ, 160,807 ಟ�ಲ್-

ಸಮ್ಕಲ�್ �ಚನ್ಕ ಸ��ವ�ಗಳನ್ನು ಸ�ಪ�ಟ್ಂಬರ್ ವರ�ಗ� ಒದಗಿಸಲ್ಕಯಿತ್, 

ಆದರ� ಜ್ಲ�ೈ 2021 ರ ವ��ಳ�ಗ�, ಇ-ಸಂಜಿ�ವಿನಿ 16,50,822 ಟ�ಲ್-

ಸಮ್ಕಲ�್ �ಚನ್ಕ ಸ��ವ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಯಿತ್. ಈ 

ಸೌಲಭಯೂವು ದ��ಶದ 701 ಜಿಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯೂವಿದ�. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ��. 56 ರಷ್ಟ್ 

ಫಲ್ಕನ್ಭವಿಗಳು ಮಹಿಳ�ಯರ್, ಶ��.0.5 ರಷ್ಟ್ ಮಂದ 80 ವಷತಿ 

ಮ�ಲಪಾಟಟ್ವರ್ ಮತ್ತಿ ಶ��. 18 ರಷ್ಟ್ ರ�್ �ಗಿಗಳು 20 ವಷತಿಕಿ್ಂತ 

ಮ�ಲಪಾಟಟ್ವರ್.    

ಗಂಗ್ಕ ನದಯ ಭ್ಕರತದ ಮದಲ ಒಳನ್ಕಡಿನ 
ಜಲಮ್ಕಗತಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಕರ್ 3 ವಷತಿಗಳ ಹಿಂದ�, 

ಕ�್�ಲ್ತ್ಕತಿದಂದ ಮದಲ ಕಂಟ��ನರ್ ವ್ಕರ್ಕಣಸಿಗ� ತಲ್ಪ್ತ್. 
ಇದ್ ಕ��ವಲ ಸ್ಕರಿಗ� ಸೌಲಭಯೂಗಳ ಆರಂಭ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿ, ಬದಲ್ಗ� 
7 ದಶಕಗಳ್ಂದ ನಿಲತಿಕ್ಷಯಾಕ�್ ಒಳಗ್ಕಗಿದದಾ ಜಲಮ್ಕಗತಿಗಳ ಅಗ್ಕಧ 
ಸ್ಕಮಥಯೂತಿವನ್ನು ಅನ್ಕಲಿಕ್ ಮ್ಕಡಿತ್. “ಒಂದ್ ಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 
ದ��ಶದ ನದಗಳಲ್ಲಿ ದ�್ ಡ್ಡ ಹಡಗ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸ್ತ್ತಿದದಾವು, ಆದರ� 
ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ ನಂತರ, ಅದರ ಬಗ�ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ವ ಬದಲ್ 
ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಲತಿಕ್ಷಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ನ್ಕವು ಈ ಅನ್ಕಯೂಯವನ್ನು 
ಕ�್ನ�ಗ�್ ಳ್ಸ್ತ್ತಿದ�ದಾ�ವ�.” ಎಂದ್ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ 
ಹ��ಳುತ್ಕತಿರ�. ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಯವರ ಕನಸಿನ 
ಯ�ಜನ�ಯ್ಕಗಿ ಆರಂಭವ್ಕದ ವ್ಕರ್ಕಣಸಿ ಬಂದರ್ ಆಟಿಕ�ಗಳು, 
ಸಥಾಳ್�ಯ ಕರಕ್ಶಲ ವಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸಥಾಳ್�ಯ 
ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮ ಸಮಯ ಮತ್ತಿ ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜಲಮ್ಕಗತಿಗಳ 
ಮ್ಲಕ ವ್ಕರ್ಕಣಸಿ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಸ್ತತಿಮ್ತತಿಲ್ನ ಪ್ರದ��ಶಗಳ್ಗ� 
ಸ್ಕಗಿಸಲ್ ಅನ್ವು ಮ್ಕಡಿಕ�್ಟಿಟ್ದ�. ಸಥಾಳ್�ಯ ವ್ಕಯೂಪ್ಕರ ಮತ್ತಿ 
ಉದ�್ ಯೂ�ಗದ ಸ್ಕಧಯೂತ�ಗಳ ಹ�್ ಸ ಬ್ಕಗಿಲ್ಗಳನ್ನು ತ�ರ�ದದ�. 
ಪ್ರಸ್ತಿತ ಕ�್�ಲ್ತ್ಕತಿ, ಜ್ಕಖತಿಂಡ್, ಬಿಹ್ಕರ ಮತ್ತಿ ಉತತಿರ 
ಪ್ರದ��ಶಗಳು ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಜಲಮ್ಕಗತಿ - 1 ರ�್ ಂದಗ� ಸಂಪಕತಿ 
ಹ�್ ಂದವ�. ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ 2014 ರವರ�ಗ� ಕ��ವಲ 5 ರಷ್ಟ್ದದಾ 
ಜಲಮ್ಕಗತಿಗಳ ಸಂಖ�ಯೂ ಈಗ 111 ಕ�್ ಹ�ಚಿ್ಚರ್ವುದ್ ಪ್ರಧ್ಕನಿ 
ಮ�ದಯವರ ಚ್ಕಣ್ಕಕ್ಷ ಚಿಂತನ�ಯ ಫಲವ್ಕಗಿದ�.

ಕಳ�ದ ವಷತಿ ಕ�್�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತದ ಆರ್ತಿಕತ�ಯ್ 
ಋಣ್ಕತ್ಮಕ ಮಟಟ್ಕ�್ ಕ್ಸಿದ್ಕಗ ದ��ಶದ ಆರ್ತಿಕತ�ಯ 

ನಿರಿ�ಕ್�ಗಳ ಮ�ಲ� ಹಲವ್ಕರ್ ಅನ್ಮ್ಕನಗಳನ್ನು 
ಹ್ಟ್ಟ್ಹ್ಕಕಲ್ಕಗಿತ್ತಿ. ಅದರ ನಂತರ, ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮ�ದಯವರ್ ಆತ್ಮ ನಿಭತಿರ ಭ್ಕರತದ ದೃಷ್ಟ್ಕ�್�ನವನ್ನು 
ಮಂಡಿಸಿದರ್. ಇದರ ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ ದ��ಶವು ತಯ್ಕರಿಕ್ಕ 
ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶ�ೋ�ಗ್ಕಥ�ಯನ್ನು ಬರ�ಯ್ತ್ತಿದ�. ರಿಯಲ್ 
ಎಸ�ಟ್�ಟ್ ಕನಸ್ಲ�ಟ್ಂಟ್ ಕ್ಶ್ಮನ್ ಮತ್ತಿ ವ��ಕ್ ಫ�ಲ್್ಡ ನ 
ಇತ್ತಿ�ಚಿನ ಜ್ಕಗತ್ಕ ತಯ್ಕರಿಕ್ಕ ಅಪ್ಕಯ ಸ್ಚಯೂಂಕ 2021 
ರ ವರದಯ ಪ್ರಕ್ಕರ, ಚಿ�ನ್ಕ ನಂತರ ಭ್ಕರತವು ವಿಶವಾದಲ�ಲಿ� 
ಎರಡನ�� ಆದಯೂತ�ಯ ಉತ್ಕಪಾದನ್ಕ ಕ��ಂದ್ರವ್ಕಗಿದ�. ಸ್ಚಯೂಂಕದ 
ಪ್ರಕ್ಕರ ಭ್ಕರತವು ಅಮರಿಕಕಿ್ಂತ ಮ್ಂದದ�. ವರದಯ 
ಪ್ರಕ್ಕರ, ತಯ್ಕರಕರ್ ಯ್ಎಸ್ ಮತ್ತಿ ಏಷ್ಕಯೂ-ಪ�ಸಿಫಕ್ 
ಪ್ರದ��ಶಕಿ್ಂತ ಭ್ಕರತದ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಚ್್ಚ ಆಸಕಿತಿ ತ�್ �ರಿಸ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�. 
ಕ್ಕಯ್ಕತಿಚರಣ�ಯ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ವ�ಚ್ಚ-ದಕ್ಷತ�ಯಿಂದ್ಕಗಿ 
ಭ್ಕರತವು ತಯ್ಕರಿಕ್ಕ ಕ��ಂದ್ರವ್ಕಗಿ ತನನು ಆಕಷತಿಣ�ಯನ್ನು 
ಹ�ಚಿ್ಚಸಿಕ�್ಂಡಿದ�. ಮ�ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ್ಕ, ಆತ್ಮನಿಭತಿರ 
ಭ್ಕರತ ಮತ್ತಿ ದಕ್ಷತ� ಆಧ್ಕರಿತ ಉತ�ತಿ�ಜನ�ಯಂತಹ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ತಯ್ಕರಿಕ್ಕ ವಲಯಕ�್ 
ರ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹ ನಿ�ಡಿವ�, ಹ್ಕಗ�ಯೆ� ಭ್ಕರತ ಎಫ್ ಡಿಐಗ� ಆಕಷತಿಕ 
ತ್ಕಣವ್ಕಗಿದ�.

ನಿರೀವೂ ಇದರ ಪ್ಯರೀಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು ... 
ಇ-ಸಂಜಿ�ವಿನಿ ಸ��ವ�ಯ ಲ್ಕಭ ಪಡ�ಯಲ್, ರ�್ �ಗಿಯ್ 
ಇ-ಸಂಜಿ�ವಿನಿ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಗ್ಗಲ್ ಪ�ಲಿ� ಸ�್ ಟ್�ರ್ ನಿಂದ 
ಡೌನ್ ಲ�್ �ಡ್ ಮ್ಕಡಿಕ�್ಳಳಿಬ��ಕ್. ಇದರ ನಂತರ, ಮ್ರ್ 
ಆಯೆ್ಗಳು ಕ್ಕಣಿಸಿಕ�್ಳುಳಿತತಿವ�. ಮದಲನ�ಯದ್ ರ�್ �ಗಿಯ 
ನ�್ �ಂದಣಿ ಮತ್ತಿ ಟ�್�ಕನ್, ಎರಡನ�ಯದ್ ಲ್ಕಗಿನ್. ಮತ್ತಿ 
ಮ್ರನ�ಯದ್ ಪ್್ರಸಿ್ರಿಪ್ಷನ್ (ಸಲಹ�) ಆಯೆ್ಯ್ಕಗಿರ್ತತಿದ�. ಈ 
ಆಪ್ ನಿಂದ ನ�್ �ಂದಣಿ ಮತ್ತಿ ಟ�್�ಕನ್ ಪಡ�ದ ನಂತರ, 
ಮಬ�ೈಲ್ ಸಂಖ�ಯೂಯನ್ನು ನಮ್ದಸಬ��ಕ್ಕಗ್ತತಿದ�. ಆಗ 
ಬಳಕ�ದ್ಕರನ್ ತನನು ಮಬ�ೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟಿಪ್ಯನ್ನು ಸಿವಾ�ಕರಿಸ್ತ್ಕತಿನ�. 
ಒಟಿಪ್ ನಮ್ದಸಿದ ನಂತರ ಬಳಕ�ದ್ಕರರ್ ಫ್ಕಮ್ತಿ ಅನ್ನು 
ಭತ್ತಿ ಮ್ಕಡಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ತತಿದ�. ಇ ಸಂಜಿ�ವಿನಿ ಎರಡ್ 
ರಿ�ತ್ಯ ಟ�ಲ್ ಮಡಿಸಿನ್ ಸಮ್ಕಲ�್ �ಚನ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತಿದ�. 
ಈ ವ��ದಕ�ಯ್ ವ�ೈದಯೂರನ್ನು ವ�ೈದಯೂರ�್ ಂದಗ� ಮತ್ತಿ ರ�್ �ಗಿಯನ್ನು 
ವ�ೈದಯೂರ�್ ಂದಗ� ಸಂಪಕಿತಿಸ್ತತಿದ�.
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ದ
ಲ್ತರ್, ದಮನಿತರ್, ಶ�ೋ�ಷ್ತರ್, ವಂಚಿತರ್, 
ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ್, ಬಡವರ್, ರ�ೈತರ್ ಹಿ�ಗ� 
ಸಮ್ಕಜದ ತಳವಗತಿದವರನ್ನು ಮದಲ್ 

ಮ�ಲ�ತತಿಬ��ಕ್. ರ್ಕಷಟ್ವನ್ನು ಬಲ್ಷ್ಠ ಮತ್ತಿ ಸ್ಕವಾವಲಂಬಿ 
ಮ್ಕಡಲ್ ಸಮ್ಕಜದ ತಳಸತಿರದ ಈ ಜನರ ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ, 
ಆರ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದಧಿಯನ್ನು ಉತ�ತಿ�ಜಿಸ್ವುದ್ ಅತಯೂಗತಯೂ. 
ಅಂತ�್ ಯೂ�ದಯದ ಮ್ಲದ ಹಿಂದ� ಪಂಡಿತ್ ದ�ನದಯ್ಕಳ್ 
ಉಪ್ಕಧಯೂಯರ ಈ ಕಲಪಾನ� ಇದ�. ಇದ್ ಸಬ್  ಕ್ಕ ಸ್ಕಥ್, ಸಬ್  
ಕ್ಕ ವಿಕ್ಕಸ್ ಮತ್ತಿ ಸಬ್  ಕ್ಕ ವಿಶ್ಕವಾಸ್ ನ ಮ್ಲವ್ಕಗಿದ�.

ಪಂಡಿತ್ ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಉಪ್ಕಧ್ಕಯೂಯರ್ ಸ�ಪ�ಟ್ಂಬರ್ 
25, 1916 ರಂದ್ ರ್ಕಜಸ್ಕಥಾನದ ಧಂಕಿಯ್ಕ ಗ್ಕ್ರಮದ 
ತ್ಕಯಿಯ ಅಜಜೆ ಚ್ನಿಲ್ಕಲ್ ಶ್ಕ್ಕಲಿ ಅವರ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದರ್. ಆದರ� ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಅವರ ಪೂವಿತಿಕರ ಊರ್ 
ಉತತಿರ ಪ್ರದ��ಶದ ಮಥ್ರ್ಕ ಜಿಲ�ಲಿಯ ನ್ಕಗಲ್ಕ ಚಂದ್ರಭ್ಕನ. 
ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ತಂದ� ಭಗವತ್ ಪ್ರಸ್ಕದ್ ಉಪ್ಕಧ್ಕಯೂಯ 
ಅವರ್ ಮಥ್ರ್ಕದ ಜಲ��ಸರ್ ರ�ೈಲ್ ನಿಲ್ಕದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ�ಟ್�ಷನ್ 
ಮ್ಕಸಟ್ರ್ ಆಗಿದದಾರ್. ಪಂ. ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಉಪ್ಕಧ್ಕಯೂಯರ 
ಬ್ಕಲಯೂ ಬಹಳ ಕಷಟ್ಕರವ್ಕಗಿತ್ತಿ. ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಅವರ್ 
ಮ್ರ್ ವಷತಿದವರಿದ್ಕದಾಗ ತಂದ�ಯನ್ನು ಕಳ�ದ್ಕ�್ಂಡರ್. 
ತ್ಕಯಿ ರ್ಕಂಪ್ಕಯೂರಿಯ್ ಅವರ್ ಕ��ವಲ ಏಳು 
ವಷತಿದವರಿದ್ಕದಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ಕವ್ಕಗಿ ತ್�ರಿಕ�್ಂಡರ್. ತಂದ�ಯ 
ರಕ್ಷಣ� ಮತ್ತಿ ತ್ಕಯಿಯ ಪ್್ರ�ತ್ಯ ಅಗತಯೂವಿದದಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮ ಹ�ತತಿವರನ್ನು ಕಳ�ದ್ಕ�್ಂಡರ್. ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಬಹಳ 
ಭರವಸ�ಯ ಮತ್ತಿ ಬ್ದಧಿವಂತ ಹ್ಡ್ಗನ್ಕಗಿದದಾರ್. ಅವರ್ 

ಸಿಕ್ಕರ್ ನ ಕಲ್ಕಯೂಣ್ ಪೌ್ರಢlಶ್ಕಲ�ಯಿಂದ ಮಟಿ್ರಕ್ಯೂಲ��ಷನ್ 
ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ�್ರ�ಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿ�ಣತಿರ್ಕದರ್. ಅಜ�ಮೇರ್ 
ಬ�್ �ಡ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಶ್ಕಲ�ಯ್ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ�್ರ�ಷ್ಠತ�ಗ್ಕಗಿ 
ಅವರಿಗ� ತಲ್ಕ ಒಂದ್ ಚಿನನುದ ಪದಕ ಲಭಿಸಿದವು. ಎರಡ್ 
ವಷತಿಗಳ ನಂತರ, ಅವರ್ ಬಿಲ್ಕತಿ ಕ್ಕಲ��ಜ್ ಪ್ಲ್ಕನಿಯಿಂದ 
ಹ�ೈಯರ್ ಸ�ಕ�ಂಡರಿ ಪರಿ�ಕ್�ಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿ�ಣತಿರ್ಕದರ್ ಮತ್ತಿ 
ಅವರ್ ಎರಡ್ ಚಿನನುದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡ�ದರ್. 1939 
ರಲ್ಲಿ, ಅವರ್ ಕ್ಕನ್ಪಾರದ ಸನ್ಕತನ ಧಮತಿ ಕ್ಕಲ��ಜಿನಿಂದ 
ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಪರಿ�ಕ್�ಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದಜ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕಸ್ 
ಮ್ಕಡಿದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಸವಾಯಂ ಸ��ವಕ 
ಸಂಘದ ಕ್ಕಯತಿಕತತಿರನ್ನು ಭ��ಟಿಯ್ಕದರ್. ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ 
ಸವಾಯಂಸ��ವಕ ಸಂಘದ ಕ್ಕಯತಿಕತತಿರ ತಪಸಿವಾ ಜಿ�ವನದಂದ 
ಪ್ರಭ್ಕವಿತರ್ಕಗಿ, ದ��ಶ ಸ��ವ� ಮ್ಕಡ್ವ ಚಿಂತನ�ಯ್ 
ಅವರ ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಕಟಿತ್. ಪಂಡಿತ್ ಜಿ ಆಗ್ಕ್ರದ 
ಸ��ಂಟ್ ಜ್ಕನ್ಸ್ ಕ್ಕಲ��ಜಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಗ� ಸ��ರಿಕ�್ಂಡರ್. 
ಆದರ� ಕ�ಲವು ಕ್ಕರಣಗಳ್ಂದ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಯೂಯನವನ್ನು 
ಅಧತಿದಲ�ಲಿ� ಬಿಡಬ��ಕ್ಕಯಿತ್. ಈ ಹ�್ ತ್ತಿಗ� ಅವರ್  
ಯ್ಕವುದ�� ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸದ�� ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ 
ಜ್ಕಗೃತ್ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಏಕಿ�ಕರಣಕ್ಕ್ಗಿ ಅವಿರತವ್ಕಗಿ 
ಶ್ರಮಿಸ್ತ್ತಿದದಾ ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಸವಾಯಂ ಸ��ವಕ ಸಂಘಕ�್ 
ಅಪ್ತಿಸಿಕ�್ಂಡರ್. 1951 ರವರ�ಗ�, ಅವರ್ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ಸ್ಕಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ��ವ� ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ 
ಪ್ರಜ್�ಗ್ಕಗಿ ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡ್ವುದನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ್. 
ನಂತರ ಅವರ್ 1951 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ನ ರ್ಕಜಕಿ�ಯ 
ಅಂಗವ್ಕಗಿ ಸ್ಕಥಾಪ್ತವ್ಕದ ಜನಸಂಘಕ�್ ಸ��ರಿದರ್. 

ಅಂತ್ೀದಯದ ಅಂತ್ೀದಯದ 

ಹರಕಾರಹರಕಾರ
ಕೆಲವರು ಹುಟಿಟನಿೆಂದಲೆರೀ ಶೆ್ರೀಷ್ಠರಾಗಿರುತಾತುರೆ, ಕೆಲವರು ಶೆ್ರೀಷ್ಠತೆಯನುನು ಸಾಧಿಸುತಾತುರೆ ಮತೆತು ಕೆಲವರು ಶೆ್ರೀಷ್ಠತೆಯ ಹಸಿವು 

ಹೆ್ ೆಂದ್ರುತಾತುರೆ ಎೆಂದು ಹೆರೀಳಲಾಗುತತುದೆ. ಪೆಂಡಿತ್ ದ್ರೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯ ಅವರು ಶೆ್ರೀಷ್ಠತೆಯನುನು ಸಾಧಿಸಿದ  

ಅೆಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕಿತು. ಪೆಂಡಿತ್ ದ್ರೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯರು ಸಮಗ್ ಮಾನವತಾವಾದ ಮತುತು ಅೆಂತೆ್ ್ಯರೀದಯ 

ಮಾಗ್ಭದ ಹರಿಕಾರರು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಕೆ್ರೀನದ್ೆಂದ ಸ್ಫೂತಿ್ಭ ಪಡೆದ ಕೆರೀೆಂದ್ ಸಕಾ್ಭರವು ಸಮಾಜದ ಪ್ತಿಯೆಂದು  

ವಗ್ಭದ ಕನಸುಗಳನುನು ಈಡೆರೀರಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಸಾ್ವವಲೆಂಬ ಭಾರತದತತು ಹೆಜೆಜೆ ಹಾಕುತಿತುದೆ. ಅವರ ಸಿದಾಧಿೆಂತಗಳು ಮತುತು  

ತತ್ವಗಳು ರಾಷಟ್ದ ಪುನನಿ್ಭಮಾ್ಭಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂತಿ್ಭಯಾಗಿವೆ.

ಪಂಡಿತ್ ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಉಪ್ಕಧ್ಕಯೂಯ
ವ್ಯಕಿತುತ್ವ
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ಡ್ಕ. ಶ್ಕಯೂಮ ಪ್ರಸ್ಕದ್ ಮ್ಖಜಿತಿ ಅವರ್ ಪಂಡಿತ್ ಜಿಯ 
ಸಂಘಟನ್ಕ ಸ್ಕಮಥಯೂತಿದಂದ ತ್ಂಬ್ಕ ಪ್ರಭ್ಕವಿತರ್ಕಗಿದದಾರ್, 
ಇನ್ನು ಇಬ್ಬರ್ ದ�ನದಯ್ಕಳರ್ ಇದದಾದದಾರ� ಭ್ಕರತದ 
ರ್ಕಜಕಿ�ಯ ಚಿತ್ರಣವನ�ನು� ಬದಲ್ಕಯಿಸ್ತ್ತಿದ�ದಾ ಎಂದ್ 
ಮ್ಖಜಿತಿ ಕ್ಕನ್ಪಾರ ಅಧಿವ��ಶನದ ನಂತರ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರ್. 
ದ್ರದೃಷಟ್ವಶ್ಕತ್, ಡ್ಕ. ಮ್ಖಜಿತಿ 1953 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರ್ಕದರ್, 
ನಂತರ ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಜಿಗ� ಜನಸಂಘದ ನ��ತೃತವಾ 
ವಹಿಸಲ್ಕಯಿತ್. 1967 ರ ಸ್ಕವತಿತ್್ರಕ ಚ್ನ್ಕವಣ�ಯ 
ಫಲ್ತ್ಕಂಶಗಳು ಎಲಲಿರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗ�್ ಳ್ಸ್ವಂತ� ಅವರ್ 
ತಮ್ಮ ಜವ್ಕಬ್ಕದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಸ್ಕಧ್ಕರಣ ರಿ�ತ್ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದ�ಧಿಯಿಂದ 
ಸದದಾಲಲಿದ� ಪೂರ�ೈಸಿದರ್. ಮತಗಳ್ಕ�ಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂಘ ಎರಡನ�� 
ಅತ್ ದ�್ ಡ್ಡ ಪಕ್ಷವ್ಕಯಿತ್. ಈ ಹ�್ ತ್ತಿಗ� ದ�ನದಯ್ಕಳ್ 
ಅವರ್ ದ��ಶದ ಅಗ್ರ ನ್ಕಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ಕಗಿದದಾರ್ ಆದರ� 
ಸರಳ ಜಿ�ವನವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ತನನು 
ಬಟ�ಟ್ಗಳನ್ನು ತ್ಕನ�� ಒಗ�ಯ್ತ್ತಿದದಾರ್ ಮತ್ತಿ ಎಂದಗ್ ವಿದ��ಶ 
ವಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರಿ�ದಸ್ತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ.

ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಚಳುವಳ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನ��ಕ ನ್ಕಯಕರ್ 
ದ��ಶಪ�್ರ�ಮವನ್ನು ಜ್ಕಗೃತಗ�್ ಳ್ಸಲ್ ಪತ್್ರಕ�್�ದಯೂಮವನ್ನು 
ಬಳಸಿದರ್. ಪಂಡಿತ್ ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಉಪ್ಕಧ್ಕಯೂಯರ್ 
ಕ್ಕ್ರಂತ್ಕ್ಕರಿ ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳನ್ನು ತರಲ್ ಲ��ಖನಿಯ ಬಲವನ್ನು 
ಬಳಸಿದ ಒಬ್ಬ ಶ�್ರ�ಷ್ಠ ನ್ಕಯಕ. ಅವರ�್ ಬ್ಬ ಅನ್ಭವಿ 
ರ್ಕಜಕ್ಕರಣಿ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿದ��, ಅವರ್ ಸ್ಕಹಿತಯೂದ�್ ಂದಗ� 
ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹ�್ ಂದದದಾರ್. ಅವರ ಹಿಂದ ಮತ್ತಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ಲ��ಖನಗಳು ನಿಯಮಿತವ್ಕಗಿ ವಿವಿಧ ನಿಯತಕ್ಕಲ್ಕ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಟವ್ಕಗ್ತ್ತಿದದಾವು. ಅವರ್ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಬೌದಧಿಕ ಸ್ಕಮಥಯೂತಿವನ್ನು 
ಹ�್ ಂದದದಾರ್. ಅವರ್ ಕ��ವಲ 16 ಗಂಟ�ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಚಂದ್ರಗ್ಪತಿ 
ಮೌಯತಿ’ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕ್ಕದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರ�ದದ್ಕದಾರ�. 
ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಅವರ್ ರ್ಕಷಟ್ಧಮತಿ ಪ್ರಕ್ಕಶನವನ್ನು 
ಲಕ�್ನು�ದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಿದರ್. ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯವ್ಕದ ವಿಚ್ಕರಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಚ್ರಪಡಿಸಲ್ ರ್ಕಷಟ್ಧಮತಿ ಮ್ಕಸಿಕ ಪತ್್ರಕ�ಯನ್ನು 
ಆರಂಭಿಸಿದರ್. ನಂತರ ಅವರ್ ‘ಪ್ಕಂಚಜನಯೂ’ (ಸ್ಕಪ್ಕತಿಹಿಕ) 
ಮತ್ತಿ ‘ಸವಾದ��ಶ್’ (ದನಪತ್್ರಕ�) ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರ್. ಅವರ್ 
ಪ್ರತ್ಭ್ಕನಿವಾತ ಪತ್ರಕತತಿರ್ಕಗಿದದಾರ್. 1968 ರ ಫ�ಬ್ರವರಿ 11 ರಂದ್ 
ಮಘಲ್ ಸರ�ೈ ರ�ೈಲ�ವಾ� ಯ್ಕಡ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಶವ ಪತ�ತಿಯ್ಕದ 
ನಂತರ, ಅವರ ಸ್ಕವಿನ ಸ್ದದಾಯನ್ನು ಕ��ಳ್ ರ್ಕಷಟ್ವು 
ಆಘಾತಕ�್್ಳಗ್ಕಯಿತ್. ಅವರ ಹತ�ಯೂಯನ್ನು ಭ್ಕರತದ 
ಅತಯೂಂತ ಕ�ಟಟ್ ಹಗರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 
ಪಂಡಿತ್ ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಜಿ ಅವರ ಹತ�ಯೂಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ರಹಸಯೂವನ್ನು ಇಂದಗ್ ಭ��ದಸಲ್ಕಗಿಲಲಿ.

ದ�ನ್ ದಯ್ಕಳ್ ಉಪ್ಕಧ್ಕಯೂಯರ್ ನಮಗ� ಅಂತ�್ ಯೂ�ದಯ 
ಮ್ಕಗತಿವನ್ನು ತ�್ �ರಿಸಿದರ್. ಅದ್ ಸಮ್ಕಜದ ಕಟಟ್ಕಡ�ಯ 

ವಯೂಕಿತಿಯ ಏಳ್ಗ�. 21 ನ�� ಶತಮ್ಕನದ ಭ್ಕರತ, ಈ 
ಕಲಪಾನ�ಯಿಂದ ಸ್ಫೂತ್ತಿ ಪಡ�ದ್ ಅಂತ�್ ಯೂ�ದಯಕ್ಕ್ಗಿ 

ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿದ�. ಅಭಿವೃದಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಯೂಂತ 
ತಳಮಟಟ್ದಲ್ಲಿರ್ವವರನ್ನು ಅತಯೂಂತ ಉನನುತ ಹಂತಕ�್ 

ತರ್ವ ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�. ಪೂವ್ಕತಿಂಚಲ, 
ಪೂವತಿ ಭ್ಕರತ, ಈಶ್ಕನಯೂ ಭ್ಕರತ ಹಿ�ಗ� ಎಲ�ಲಿಡ� 

ದ��ಶದ 100 ಕ್್ ಹ�ಚ್್ಚ ಆಕ್ಕಂಕ್ಷಿತ ಜಿಲ�ಲಿಗಳ್ವ�, ಎಲಲಿ 
ಪ್ರದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ತಪೂವತಿ ಅಭಿವೃದಧಿ ಕ್ಕಯತಿಗಳನ್ನು 

ಕ�ೈಗ�್ ಳಳಿಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�.
ನರೆರೀೆಂದ್ ಮರೀದ್, ಪ್ಧಾನ ಮೆಂತಿ್

ಪಂಡಿತ್ ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಉಪ್ಕಧ್ಕಯೂಯರ್ ಭ್ಕರತದ 
ಪ್ರಜ್ಕಪ್ರಭ್ತವಾದ ಪ್ರವತತಿಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ಕಗಿದದಾರ್, ಅವರ್ 
ಅದರ ಉದ್ಕರವ್ಕದ ಮತ್ತಿ ದ��ಶ�ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 
ರ್ಪ್ಸಿದರ್. ಅವರ್ ಅಧಿಕ್ಕರವನ್ನು ಪಡ�ಯ್ವ 
ಉದ�ದಾ�ಶದಂದ ರ್ಕಜಕಿ�ಯಕ�್ ಪ್ರವ��ಶಸಲ್ಲಲಿ. ರ್ಕಷಟ್ದ 
ಸ��ವ�ಗ್ಕಗಿ ಬಂದವರ್. ಬಹ್ಮ್ಖಿ ವಯೂಕಿತಿತವಾದ ಅವರ್ ಅತಯೂಂತ 
ಉತಕೃಷಟ್ ರ್ಕಜಕ್ಕರಣಿ, ಸಂಘಟಕರ್ಕಗಿದದಾರ್ ಮತ್ತಿ ಉತತಿಮ 
ವ್ಕಕಪಾಟ್ವ್ಕಗಿದದಾರ್. ಅವರ್ ಅಸ್ಕಧ್ಕರಣ ಅಥತಿಶ್ಕಸತ್ರಜ್ಞ, 
ಶಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಬರಹಗ್ಕರ ಮತ್ತಿ ಪತ್ರಕತತಿರ್ಕಗಿದದಾರ್. 
ದ�ನದಯ್ಕಳ್ ಉಪ್ಕಧ್ಕಯೂಯರ ರ್ಕಜಕಿ�ಯ ಜಿ�ವನ 
ಎಲಲಿರಿಗ್ ತ್ಳ್ದದ�. ಅವರ್ ಜನಸಂಘವನ್ನು ಸಮಥತಿವ್ಕಗಿ 
ಮ್ನನುಡ�ಸಿದರ್, ಅದಕ್ಕ್ಗಿ ತತವಾಗಳನ್ನು ರ್ಪ್ಸಿದರ್ ಮತ್ತಿ 
ಪಕ್ಷಕ�್ ಉನನುತ ನ�ೈತ್ಕ ಮೌಲಯೂಗಳನ್ನು ನಿಗದಪಡಿಸಿದರ್.      

ಬಹುಮುಖಿ ವ್ಯಕಿತುತ್ವದ ಅವರು ಅತ್ಯೆಂತ 
ಅದುಭುತವಾದ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸೆಂಘಟಕರಾಗಿದದಿರು 

ಮತುತು ಉತತುಮ ವಾಕ್ಪಟುವಾಗಿದದಿರು.  
ಅವರು ಅಸಾಧಾರಣ ಅರ್ಭಶಾಸತ್ರಜ್ಞ,  
ಸಾಮಾಜಕ ಚಿೆಂತಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ,  

ಬರಹಗಾರ ಮತುತು ಪತ್ಕತ್ಭರಾಗಿದದಿರು
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ವಿಶೆರೀಷ ಲೆರೀಖನ ಸೆಂಜ್ಾ ಭಾಷಾ ವಿಶ್ವ ದ್ನ

ಸಂಜ್ಞಾ  ಭಾಷೆ

ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಕಿವುಡ -ಮ್ಕ ಜನರನುನು ಸಬಲ್ರೀಕರಣಗೆ್ ಳಿಸುವ ಉದೆದಿರೀಶದ್ೆಂದ ಸೆಂಜ್ಾ ಭಾಷೆಗೆ  
ಅಧಿಕೃತ ವಿಷಯದ ಸಾಥಾನಮಾನ ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬದಿಕೆ್ರೀಶವನುನು 

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿವುಡ - ಮ್ಕ ಜನರು ತಮಮೆ ಭಾವನೆಗಳನುನು ಕೆೈ, ಮುಖ ಅರವಾ ದೆರೀಹದ ಸನೆನುಗಳ  
ಮ್ಲಕ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲು ಸೆಂಜ್ಾ ಭಾಷೆಯನುನು ಬಳಸುತಾತುರೆ.

ತ್ಕವು ರಚಿಸಿದ ಕಲ್ಕಕೃತ್ಯಂದನ್ನು ತಮಗ� ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಿವುಡ - 
ಮ್ಕ ವಣತಿಚಿತ್ರಕ್ಕರ�್ ಬ್ಬರಿಗ� ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ 
ಅವರ್ ಬರ�ದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣ ಸವ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ವ 
ಮ್ಲಕ ಹ್ಕಗ್ ಧನ್ಕತ್ಮಕ ಚಿಂತನ�ಯಂದಗ� ಅಡ�ತಡ�ಗಳನ್ನು 
ನಿವ್ಕರಿಸಿಕ�್ಂಡ್ ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ಹ�್ ಸ ಎತತಿರಕ�್ ಏರಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ 
ಹ��ಳ್ದ್ಕದಾರ�. ಜ�ೈಪುರದ ಅಜಯ್ ಗಗ್ತಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಕಲಯೂದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 
ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮತ್ತಿ ವ್ಕಕ್ ಶಕಿತಿಯನ್ನು ಕಳ�ದ್ಕ�್ಂಡರ್. 
ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂವ್ಕಗಿ, ಅಂತಹ ಸಂದಭತಿ ತ್ಂಬ್ಕ ಕಷಟ್ಕರವ್ಕಗಿರ್ತತಿದ�. 
ಆದರ� ಅಂಗವ�ೈಕಲಯೂದ ಹ�್ ರತ್ಕಗಿಯ್, ಗಗ್ತಿ ಎಂದಗ್ ತಮ್ಮ 
ಭರವಸ�ಯನ್ನು ಕಳ�ದ್ಕ�್ಳಳಿಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತಿ ತಮ್ಮ ದೌಬತಿಲಯೂಗಳನ್ನು 
ಶಕಿತಿಯನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡಿಕ�್ಂಡರ್. ಗಗ್ತಿ ತಮ್ಮ ಸಮಪತಿಣ�, ಶ್ರದ�ಧಿ 
ಮತ್ತಿ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಕಯೂಸದಂದ ಚಿತ್ರಕಲ್ಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದ�� 
ಆದ ಸ್ಕಥಾನವನ್ನು ಪಡ�ದ್ಕ�್ಂಡಿದ್ಕದಾರ�. ಇಂದ್ ಅವರ ಕಲ್ಕಕೃತ್ಗಳ 
ಅನ��ಕ ಪ್ರದಶತಿನಗಳನ್ನು ದ��ಶ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿದ� ವಿದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಯ�ಜಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಶ್ರವಣ ಮತ್ತಿ ವ್ಕಕ್  ದ�್ �ಷವಿರ್ವ ಮಕ್ಳ್ಗ� 
ಗಗ್ತಿ ಉಚಿತ ಚಿತ್ರಕಲ� ತರಬ��ತ್ಯನ್ನು ನಿ�ಡ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�. 

ಗಗ್ತಿ ಗ� ಬರ�ದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದಯವರ್, 
“ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ಹಲವ್ಕರ್ ತ�್ ಂದರ�ಗಳನ್ನು ಮತ್ತಿ ಅಡ�ತಡ�ಗಳನ್ನು 
ಎದ್ರಿಸಿದ ಅನ��ಕರಿಗ� ನಿಮ್ಮ ಜಿ�ವನವು ಸ್ಫೂತ್ತಿಯ್ಕಗಿದ�.” 
ಎಂದ್ ಹ��ಳುತ್ಕತಿರ�. ಇಂದ್ ಗಗ್ತಿ ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ಅತಯೂಂತ ಯಶಸಿವಾ 
ಸ್ಕಥಾನವನ್ನು ಪಡ�ದ್ಕ�್ಂಡಿದ್ಕದಾರ�. ಇದಕ್ಕ್ಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ಕವಾಸದ 

ಜ�್ತ�ಗ� ಪ್್ರ�ತ್ಪ್ಕತ್ರರ ನಂಬಿಕ� ಮತ್ತಿ ಬ�ಂಬಲವೂ ಅಗತಯೂವ್ಕಗಿದ�. 
2011 ರ ಜನಗಣತ್ಯ ಪ್ರಕ್ಕರ, ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಕರ್ 50 ಲಕ್ಷ 
ಜನರಿಗ� ಮ್ಕತನ್ಕಡಲ್ ಅಥವ್ಕ ಕ��ಳಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ವುದಲಲಿ 
ಅಥವ್ಕ ಶ್ರವಣ ದ�್ �ಷವನ್ನು ಹ�್ ಂದದ್ಕದಾರ�. 

ಭಾರತಿರೀಯ ಸೆಂಜ್ಾ ಭಾಷೆ ಸೆಂಶೆೋರೀಧನಾ ಮತುತು 
ತರಬೆರೀತಿ ಕೆರೀೆಂದ್
2016 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲ್ಕದ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ್ಕ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ� 
ಮತ್ತಿ ತರಬ��ತ್ ಕ��ಂದ್ರವು ಶ್ರವಣ ಮತ್ತಿ ವ್ಕಕ್ ದ�್ �ಷವಿರ್ವವರನ್ನು 
ಸಬಲ್�ಕರಣಗ�್ ಳ್ಸ್ವ ಪ್ರಮ್ಖ ಹ�ಜ�ಜೆಯ್ಕಗಿದ�. ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ನ್ಕಯೂಯ 
ಮತ್ತಿ ಸಬಲ್�ಕರಣ ಸಚಿವ್ಕಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಥಾಪನ�ಯ್ಕದ 
ಈ ಕ��ಂದ್ರವು ಪ್ಕ್ರಥಮಿಕವ್ಕಗಿ ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ� ದ್ಭ್ಕಷ್ಗಳು, 
ಆರ್ & ಡಿ ಮತ್ತಿ ಕ�ಲಸದ ಸಥಾಳ ಹ್ಕಗ್ ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ಜಿ�ವನದ 
ಎಲ್ಕಲಿ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷಕ್್ ಹ�ಚ್್ಚ ಜನರಿಗ� ಸಮ್ಕನ 
ಪ್ರವ��ಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಹ�್ ಸ ತಂತ್ರಜ್್ಕನವನ್ನು ಉತ�ತಿ�ಜಿಸ್ವತತಿ 
ಗಮನಹರಿಸ್ತತಿದ�. . ಕ��ಂದ್ರ ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ನ್ಕಯೂಯ ಮತ್ತಿ ಸಬಲ್�ಕರಣ 
ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ಶ್ರವಣದ�್ �ಷವುಳಳಿವರ ಕಲ್ಕಯೂಣಕ್ಕ್ಗಿ ಕ�ಲಸ 
ಮ್ಕಡ್ವ ಸಕ್ಕತಿರ��ತರ ಸಂಸ�ಥಾಗಳ್ಗ� ದ�ನ್ ದಯ್ಕಳ್ ಉಪ್ಕಧ್ಕಯೂಯ 
ಯ�ಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ್ಕಯವನ್ನು ನಿ�ಡ್ತ್ತಿದ�. ವಿಕಲ್ಕಂಗ ಚ��ತನರ 
ಹಕ್್ಗಳ ಕ್ಕಯೆದಾ 2016 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರವಣ ದ�್ �ಷವುಳಳಿವರಿಗ� 
ಮದಲ್ಗಿಂತ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 5 ವಷತಿಕಿ್ಂತ 

ರರೆವಣ ಮತುತಿ ವಾಕ್ ದೊೀಷಿಗಳ ಸರಕತಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ
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ಕ�ಲವು ಭ್ಕಗಗಳಲ್ಲಿ ‘ಜ�ೈಲ್’ ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲ್ಕಗ್ತತಿದ�. ಭ್ಕಷ� ಮತ್ತಿ 
ಪ್ಕ್ರದ��ಶಕತ�ಯ ನಡ್ವ� ಸ��ತ್ವ�ಯ್ಕಗಿ ಕ್ಕಯತಿನಿವತಿಹಿಸಬಲಲಿ 
ನಿಘಂಟಿನ ಅವಶಯೂಕತ� ಇತ್ತಿ. ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ� ಸಂಶ�ೋ�ಧನ� 
ಮತ್ತಿ ತರಬ��ತ್ ಕ��ಂದ್ರ ಸ್ಕಕಷ್ಟ್ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ� ಮತ್ತಿ ಅಧಯೂಯನದ 
ನಂತರ ಭ್ಕರತದ ಮದಲ ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ�ಯ ನಿಘಂಟ್ ರಚಿಸಿತ್. 
ಸ್ಮ್ಕರ್ 10 ಸ್ಕವಿರ ಪದಗಳನ್ನು ಈ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ ಸ��ರಿಸಲ್ಕಗಿದ�, 
ಅದನ್ನು ಮ್ರ್ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಗಡ� ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�. ನಿಘಂಟಿನ 
ಮದಲ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮ್ಕಚ್ತಿ 23, 2018 ರಂದ್ 3000 
ಪದಗಳ�ೊಂದಗ� ಬಿಡ್ಗಡ� ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತ್. 6000 ಪದಗಳ (ಮದಲ 
3000 ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ಂಡಂತ�) ಎರಡನ�� ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಫ�ಬ್ರವರಿ 
27, 2019 ರಂದ್ ಬಿಡ್ಗಡ� ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತ್. ಮ್ರನ�� ಆವೃತ್ತಿ 
ಫ�ಬ್ರವರಿ 17, 2021 ರಂದ್ ಬಿಡ್ಗಡ�ಯ್ಕಯಿತ್. ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ 
ಸಂಜ್�, ಸಂಜ್�ಗ್ಕಗಿ ಇಂಗಿಲಿ�ಷ್ ಪದ ಮತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 
ಒಳಗ�್ ಂಡಿರ್ವ ವಿ�ಡಿಯಗಳು ಕ್ಡ ಇವ�. ದ��ಶದ ವಿವಿಧ 
ಭ್ಕಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಕಗ್ವ ಪ್ಕ್ರದ��ಶಕ ಸಂಜ್�ಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿಘಂಟ್ 
ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�.

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒೆಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಸೆಂಜ್ಾ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ
ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ�ಗ� ಒಂದ್ ವಿಷಯದ ಸ್ಕಥಾನಮ್ಕನ ನಿ�ಡಿದ್ದಾ 
ಇದ�� ಮದಲ್. ಹ�್ ಸ ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿ�ತ್ಗ� ಒಂದ್ ವಷತಿ 
ಸಂದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಆಯ�ಜಿಸಿದ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸವಾತಃ ಪ್ರಧ್ಕನಿ 
ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್ ಇದನ್ನು ಘ್�ಷ್ಸಿದರ್. “ಈಗ ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿಗಳು 
ಇದನ್ನು ಒಂದ್ ಭ್ಕಷ�ಯ್ಕಗಿ ಓದಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ತತಿದ�. ಇದ್ 
ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ�ಗ� ದ�್ ಡ್ಡ ಉತ�ತಿ�ಜನ ನಿ�ಡ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ 
ನಮ್ಮ ದವ್ಕಯೂಂಗರಿಗ� ಬಹಳಷ್ಟ್ ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತತಿದ�” ಎಂದ್ ಅವರ್ 
ಹ��ಳ್ದರ್. ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಮತ್ತಿ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ್ಕ 
ಸಂಶ�ೋ�ಧನ� ಮತ್ತಿ ತರಬ��ತ್ ಕ��ಂದ್ರದ ನಡ್ವಿನ ಒಪಪಾಂದದ ಪ್ರಕ್ಕರ, 
ಒಂದರಿಂದ ಹತತಿನ�� ತರಗತ್ಯ ಹಿಂದ ಮತ್ತಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮ್ಕಧಯೂಮದ 
ಎಲ್ಕಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಇ ಆರ್ ಟಿ ಪಠಯೂಪುಸತಿಕಗಳು, ಶಕ್ಷಕರ ಕ�ೈಪ್ಡಿಗಳು 
ಮತ್ತಿ ಇತರ� ಪೂರಕ ಪಠಯೂಪುಸತಿಕಗಳನ್ನು ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ�ಗ� 
ಪರಿವತ್ತಿಸಲ್ಕಗ್ತತಿದ�. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಎಲ್ಕಲಿ ಶ್ರವಣ ದ�್ �ಷವುಳಳಿ 
ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಶಕ್ಷಕರಿಗ� ಉಪಯ್ಕತಿವ್ಕಗ್ತತಿದ�.

ಎಲಲಿರಿಗ್ ಸಮ್ಕನ ಅವಕ್ಕಶ ಕಲ್ಪಾಸ್ವುದ್ ಸಕ್ಕತಿರದ ಜವ್ಕಬ್ಕದಾರಿ. 
ಇದ್ ಸಬ್  ಕ್ಕ ಸ್ಕಥ್, ಸಬ್  ಕ್ಕ ವಿಕ್ಕಸ್, ಸಬ್  ಕ್ಕ ವಿಶ್ಕವಾಸ್ 
ತತವಾವ್ಕಗಿದ�. ಹಿರಿಯ ನ್ಕಗರಿಕರ್, ಮಹಿಳ�ಯರ್, ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿಗಳು, 
ಬ್ಡಕಟ್ಟ್ ಜನ್ಕಂಗಗಳು ಅಥವ್ಕ ವಿಭಿನನು ಸ್ಕಮಥಯೂತಿವುಳಳಿ ವಗತಿಕ�್ ತನನು 
ನಿ�ತ್ಗಳ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನ್ನು ವಿಸತಿರಿಸಲ್ ಸಕ್ಕತಿರವು ಈ ವಿಧ್ಕನವನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸ್ತ್ತಿದ�. ಸಕ್ಕತಿರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನ್ನು 
ಸಮ್ಕಜದ ಆ ವಗತಿಕ�್ ವಿಸತಿರಿಸಲ್ಕಯಿತ್, ಅದ್ 2014 ರ ಹಿಂದನ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಕ್ಕತಿರಿ ನಿ�ತ್ಗಳ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳ ವ್ಕಯೂಪ್ತಿಯ 
ಹ�್ ರಗಿತ್ತಿ. ಕೌಶಲಯೂ ತರಬ��ತ್ಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ ವಿಭಿನನು ಸ್ಕಮಥಯೂತಿದ 
ಉದ�್ ಯೂ�ಗಿಗಳ್ಗ� ಮಿ�ಸಲ್ಕತ್ಯನ್ನು 3 ರಿಂದ 4 ಪ್ರತ್ಶತದವರ�ಗ� 
ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ಕಗಿದ�. ತರಬ��ತ್, ಶಕ್ಷಣ, ಸಂಶ�ೋ�ಧನ� ಮತ್ತಿ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ 
ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಅವರನ್ನು ಮ್ಖಯೂವ್ಕಹಿನಿಗ� ತರಲ್ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�್ ಳಳಿಲ್ಕಯಿತ್. ಈಗ ಕಿವುಡ ಮತ್ತಿ ಮ್ಕರ್ ಕ್ಡ 
ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರದ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಆದಯೂತ�ಯ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿದ್ಕದಾರ�.    

ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸ್ನ ಮತ್ತಿ 15,000 ರ್.ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಮ್ಕಸಿಕ 
ಆದ್ಕಯ ಹ�್ ಂದರ್ವ ಕ್ಟ್ಂಬದ ಮಗ್ವಿಗ� ಕ್ಕಕಿಲಿಯರ್ 
ಇಂಪ್ಕಲಿಂಟ್ ಮ್ಕಡಬ��ಕ್ಕದರ�, ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರವು ಎಲ್ಕಲಿ 
ವ�ಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸ್ತತಿದ�. ಅಂತಹ ಮಕ್ಳ್ಗ� ಎರಡ್ ವಷತಿಗಳವರ�ಗ� 
ಸಿಪಾ�ಚ್ ಥ�ರಪ್ಯನ್ನು ಉಚಿತವ್ಕಗಿ ನಿ�ಡಲ್ಕಗ್ತತಿದ�. ಅಂಥವರ 
ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಧಿಯ ತರಬ��ತ್ಗ� ವಿಶ��ಷ ವಯೂವಸ�ಥಾ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

ದೆರೀಶದ ಮದಲ ಸೆಂಜ್ಾ ಭಾಷೆಯ ನಿಘೆಂಟು 
ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ�ಯನ್ನು ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಕರ್ 100 ವಷತಿಗಳ್ಂದ 
ಬಳಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ� ಆದರ� ರ್ಕಷಟ್ದ್ಕದಯೂಂತ ಏಕರ್ಪತ�ಯ 
ಕ�್ರತ�ಯಿರ್ವುದರಿಂದ ಒಂದ�� ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಜ್�’ಗಳ 
ಮ್ಲಕ ಹ��ಳುವ ವಿಭಿನನು ವಿಧ್ಕನಗಳು ಆಚರಣ�ಯಲ್ಲಿವ�. 
ಉದ್ಕಹರಣ�ಗ�, ದಕ್ಷಿಣ ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ, ಎರಡ್ ಕ�ೈಗಳನ್ನು ಮ್ಷ್ಟ್ಯ 
ಮ�ಲ� ಇರಿಸಿದರ�, ಅದನ್ನು ‘ಮದ್ವ�ಯ’ ಸಂಕ��ತವ�ಂದ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಕಗ್ತತಿದ�, ಆದರ� ಈ ‘ಸಂಜ್�ಯನ್ನು’ ಉತತಿರ ಭ್ಕರತದ 

ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ 
ಸೆಂಜ್ಾ ಭಾಷಾ ದ್ನದ ಆಚರಣೆ
ವಿಶವಾ ಕಿವುಡರ ಒಕ್್ಟದ ಪ್ರಕ್ಕರ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 
ಸರಿಸ್ಮ್ಕರ್ 720 ಮಿಲ್ಯನ್ ಕಿವುಡರಿದ್ಕದಾರ�. ಇವರಲ್ಲಿ 
80 ಪ್ರತ್ಶತ ಜನರ್ ಅಭಿವೃದಧಿ ಹ�್ ಂದ್ತ್ತಿರ್ವ ದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ 
ವ್ಕಸಿಸ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�. ಅವರ್ 300 ವಿವಿಧ ರಿ�ತ್ಯ ಸಂಜ್್ಕ 
ಭ್ಕಷ�ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತ್ಕತಿರ�. ಕ��ಳಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗದ ಅಥವ್ಕ 
ಶ್ರವಣ ದ�್ �ಷವಿರ್ವವರಿಗ� ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ�ಯ್ ಸಂವಹನದ 
ಏಕ�ೈಕ ಮ್ಕಗತಿವ್ಕಗಿದ�. ಇತರ ಯ್ಕವುದ�� ಭ್ಕಷ�ಯಂತ�, 
ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ� ಕ್ಡ ತನನುದ�� ವ್ಕಯೂಕರಣ ಮತ್ತಿ 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹ�್ ಂದದ�. ಶ್ರವಣದ�್ �ಷವುಳಳಿವರ ಪ್ರಗತ್ಗ� 
ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ� ಬಹಳ ಮ್ಖಯೂ. ಇದನ್ನು ಶ್ರವಣದ�್ �ಷವುಳಳಿ 
ಜನರ ಮ್ಕತೃಭ್ಕಷ� ಎಂದ್ ಕರ�ಯಬಹ್ದ್. ವಿಶವಾ 
ಮ್ಕರ ಫ�ಡರ��ಶನ್ ಅನ್ನು ಸ�ಪ�ಟ್ಂಬರ್ 23, 1951 ರಂದ್ 
ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಲ್ಕಯಿತ್. ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಜ್ಕಗೃತ್ 
ಮ್ಡಿಸಲ್ 2018 ರಿಂದ ಪ್ರತ್ ವಷತಿ ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ 
ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ� ದನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�.
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ಉದಯೀನುಮುಖ 
ನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಹೊಸ ಪರಂಪರೆ

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆರೆ್ ರೀಗ್ಯಕರ ಅಭಾ್ಯಸಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳುಳುವೆಂತೆ ಮಾಡಲು ಸೆಂಕಲ್ಪ ಮತುತು ದೃಢ ನಿಶಚುಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ದೆರೀಶದ 

ಪರಿವತ್ಭನೆಗೆ ಪಣ ತೆ್ ಟಿಟರುವ ಪ್ಧಾನಿ ನರೆರೀೆಂದ್ ಮರೀದ್ಯವರಲ್ಲಿ ಇೆಂತಹ ದೃಢತೆ ಇದೆ. ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿಮಾ್ಭಣದ 

ಬಗೆಗೆ ಪ್ಧಾನಿಯವರು ತಮಮೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಸಾತುಪಿಸುತಾತುರೆ ಎೆಂದು ಯಾರಾದರ್ ಅೆಂದುಕೆ್ೆಂಡಿದದಿರಾ? ಅರವಾ ಅಪ್ತಿಮ ಮತುತು 

ಅನಾಮಧೆರೀಯ ರಾಷಟ್ ನಾಯಕರು ಪದಮೆ ಗೌರವವನುನು ಪಡೆಯುತಾತುರೆ ಎೆಂದು ಯಾರಾದರ್ ಊಹಿಸಿದದಿರಾ?

2014 ನೆರೀ ವಷ್ಭವು ಭಾರತದ ರಾಜಕಿರೀಯದಲ್ಲಿ ನಿಣಾ್ಭಯಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದುದಿ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಅಭಾ್ಯಸಗಳು ಮತುತು ಪದಧಿತಿಗಳನುನು 

ಹುಟುಟಹಾಕುವ ಮ್ಲಕ ನಮಮೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹತಾ್ವಕಾೆಂಕೆಗಳನುನು ಹೆಚಿಚುಸಿತು. ದೆರೀಶದ ಪದಧಿತಿಗಳು ಮತುತು ನಿರೀತಿಗಳು ಮಾತ್ 

ಬದಲಾಗಲ್ಲಲಿ, ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವ್ಭಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ವಿವಿಧ ಸಕಾ್ಭರಿ ಕಾಯ್ಭಕ್ಮಗಳ ಯಶಸಿ್ವ ಅನುಷಾ್ಠನಕೆಕೆ ಪ್ಮುಖ 

ಕಾರಣವಾಯತು. ಸ್ವತಃ ಪ್ಧಾನಿ ನರೆರೀೆಂದ್ ಮರೀದ್ಯವರು ಕೆೆಂಪು ಕೆ್ರೀಟೆಯ ಪಾ್ೆಂಗಣದಲ್ಲಿ ತಮಮೆ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಇೆಂತಹ ಒಳ ಳೆುಯ 

ಪದಧಿತಿಗಳು ಮತುತು ಆಚರಣೆಗಳನುನು ಬಹಳ ಹಿೆಂದೆಯರೀ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳಳುಬೆರೀಕಿತುತು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾ್ಮುಖ್ಯವನುನು 

ನಿರೀಡಲ್ಲಲಿ ಎೆಂದು ಅನೆರೀಕ ಬಾರಿ ಸ್ಚಿಸಿದದಿರು. ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಅಭಾ್ಯಸಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳುಳುವ ಮನೆ್ ರೀಭಾವದಲ್ಲಿನ ಈ 

ಬದಲಾವಣೆಯು ದೆರೀಶದ ಆಕಾೆಂಕೆಗಳನುನು ರ್ಪಿಸುತಿತುದೆ…

ಹೆ್ ಸ ಪರೆಂಪರೆಯ ಉದಯಮುಖಪುಟ ಲೆರೀಖನ
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ಮ್ಂ
ದನ 25 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಭ್ಕ ರ ತ ವ ನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಧಿ ಹ�್ ಂದದ 

ರ್ಕಷಟ್ವನ್ಕನುಗಿಸ್ವ ದಕಿ್ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತಿರ 
ಮ್ನನುಡ�ಯ್ತ್ತಿದ�. ಅದ್ ಭವಿಷಯೂದ 
ದೃಷ್ಟ್ಯಿಂದ ಅಮೃತ ಕ್ಕಲವನ್ನು 
ಆರಂಭಿಸ್ತ್ತಿರ್ವುದ್ಕಗಿರಬಹ್ದ್ ಅಥವ್ಕ 
ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯಿಂದ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮ�ದಯವರ್ ಸವಾಚ್ಛತ� ಮತ್ತಿ ಸ್ಕಯೂನಿಟರಿ 
ಪ್ಕಯೂಡ್ ಗಳ ಪ್ರಚ್ಕರದ ವಿಚ್ಕರವನ್ನು 
ಕ�ೈ ಗ� ತ್ತಿ ಕ�್ ಳುಳಿ ವು ದ್ಕ ಗಿ ರ ಬ ಹ್ ದ್ . 
ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ಟ್ ಗ� ಹ�್ ಸ ನಿದ��ತಿಶನ 
ನಿ�ಡ್ವುದ್ ಅಥವ್ಕ ಪ್ರಗತ್ ಮ್ಂತ್ಕದ 
ವ��ದಕ�ಗಳ ಮ್ಲಕ ದಶಕಗಳ ಕ್ಕಲದ 
ಯ�ಜನ�ಗಳ್ಗ� ಉತ�ತಿ�ಜನ ನಿ�ಡ್ವುದರ 
ಜ�್ತ�ಗ� ಸಕ್ಕತಿರವು ಆಮ್ಲ್ಕಗ್ರ 
ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳನ್ನು ತರ್ತ್ತಿದ�. ಅಲಲಿದ�, ಪದ್ಮ 
ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳು ಹ್ಕಗ್ ಸ್ಗಮ ವಯೂವಹ್ಕರದಲ್ಲಿ 
ಅನ��ಕ ಸ್ಧ್ಕರಣ್ಕತ್ಮಕ ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳನ್ನು 
ತರಲ್ಕಗಿದ�. ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕ್ಕಶಮೇರದ 
370ನ�� ವಿಧಿ ರದ್ದಾ ಅಥವ್ಕ ಜಿಎಸ್ ಟಿ 
ಜ್ಕರಿಯಂತಹ ಅನ��ಕ ದಟಟ್ ಕ್ರಮಗಳು ನವ 
ಭ್ಕರತದ ಆಶಯಗಳನ್ನು ರ್ಪ್ಸ್ತ್ತಿವ�.

ನವ ಭ್ಕರತದ ಅಭಿವೃದಧಿ ಪಯಣವನ್ನು 
ಬರ�ಯಲ್ ಸಕ್ಕತಿರವು ಹಲವು ವಿನ್ತನ 
ಮತ್ತಿ ವಿಶಷಟ್ ಹ�ಜ�ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತ್ತಿದ�. 

2047 ರಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತವು ತನನು ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ 
ಶತಮ್ಕನ�್ �ತಸ್ವ ವಷತಿವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ವ 
ಸಮಯಕ�್ ಈ ಸಂಕಲಪಾಗಳನ್ನು 
ಸ್ಕಧಿಸ್ವುದರಿಂದ ಭ್ಕರತವು 
ಪ್ರಬಲ ರ್ಕಷಟ್ವ್ಕಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮ್ಮಲ್ 
ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ತತಿದ�.

ವ್ಕಸತಿವವ್ಕಗಿ, ಇದ್ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮ�ದ ಅವರ ವಯೂಕಿತಿತವಾದ ಉತತಿಮ 
ಗ್ಣವ್ಕಗಿದ್ದಾ, ಅವರ್ ದ�ೈನಂದನ 
ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿಯ್ ಭ್ಕವನ್ಕತ್ಮಕ 
ಶಕಿತಿಯನ್ನು ತ್ಂಬ್ತ್ಕತಿರ�. ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ 
ಚಳುವಳ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲ�್ �ಕಮ್ಕನಯೂ 
ಬ್ಕಲಗಂಗ್ಕಧರ ತ್ಲಕರ್ ಗಣ��ಶ 

ಕೆೆಂಪುಕೆ್ರೀಟೆಯ ಮ್ರೀಲ್ನಿೆಂದ ಶುಚಿತ್ವ ಮತುತು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಮಾತನಾಡುವ ಇವರು ಯಾವ ರಿರೀತಿಯ ಪ್ಧಾನಿ ಎೆಂದು ನಿರೀವು 

ಯರೀಚಿಸುತಿತುರಬೆರೀಕು. ನಾನು ಟಿರೀಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೆ್ೆಂಡಿಲಲಿ. 

ಆದರೆ ನಾನು ನನನು ಹೃದಯ ಹೆರೀಳಿದೆಂತೆ ನಡೆಯುತೆತುರೀನೆ. ನಾನು ಬಡ 

ಕುಟುೆಂಬದ್ೆಂದ ಬೆಂದವನು ಮತುತು ಬಡವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಬೆರೀಕು, 

ಅದು ನನನು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

ಈಗ ನಾವು ಬಜೆಟ್ ಅನುನು ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳು ಮದಲು ಮೆಂಡಿಸುತಿತುದೆದಿರೀವೆ. 
ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳು ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಎೆಂದರೆ ದೆರೀಶದ ಆರ್್ಭಕ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳು ಮುೆಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು. ಇದಷೆಟರೀ 
ಅಲಲಿ, ಬಜೆಟ್ ನ ನೆಂತರ ಪಾಲುದಾರರೆ್ ೆಂದ್ಗೆ ಸೆಂವಹನ ನಡೆಸಲು 
ಒೆಂದು ಉತತುಮ ಉಪಕ್ಮ, ಇದು ಇನನುಷುಟ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಲ್ದೆ 
ಎೆಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತುರೀನೆ.

ನಾವು ಈ “ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್” ಆೆಂದೆ್ ರೀಲನದಲ್ಲಿ ಸೆರೀರಿಕೆ್ಳೆ್ ಳುರೀಣ, 

ಅಡುಗೆಅನಿಲ ಸಬಸ್ಡಿಯನುನು ಬಟುಟಬಡೆ್ ರೀಣ. ನಿರೀವು ಬಟುಟಕೆ್ಡುವ 

ಸಬಸ್ಡಿಯನುನು ಬಡವರಿಗೆ ವಗಾ್ಭಯಸುವ ರರವಸೆಯನುನು ನಾನು 

ನಿಮಗೆ ನಿಡುತೆತುರೀನೆ. ಇದು ಬಡವರಿಗೆ ಉಪಯುಕತುವಾಗಲ್ದೆ. 

ಸಬಸ್ಡಿಗಳನುನು ಉಳಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಬೆ್ ಕಕೆಸವನುನು ತುೆಂಬಲು ಸಕಾ್ಭರ 

ಉದೆದಿರೀಶಿಸಿಲಲಿ. ಇದು ಸೆರೀವೆಯಲಲಿವೆರೀ ನಿರೀವೆರೀ ಹೆರೀಳಿ?

ನಮಮೆ ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ, ಸಕಾ್ಭರಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸಕಾ್ಭರದ 

ಶಕಿತುಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಸಕಾ್ಭರದ ಕಾಯ್ಭಕ್ಷಮತೆಯ 

ಬಗೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಹೆಚಾಚುಗಿ ಸಕಾ್ಭರವು ಮಾಡಿದ ದೆ್ ಡ್ಡ 

ಘ್ರೀಷಣೆಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಈ 

ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗುತಿತುವೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ನಮಮೆ 

ಸಕಾ್ಭರವನುನು ಅದರ ಅನುಷಾ್ಠನ ವ್ಯವಸೆಥಾಯೆಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 

ಮಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ.

-ನರೆರೀೆಂದ್ ಮರೀದ್, 
ಪ್ಧಾನಮೆಂತಿ್

ಆತಮೆನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಮತುತು 
ಸಥಾಳಿರೀಯತೆಗೆ 

ಆದ್ಯತೆ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಕೆರೀವಲ 
ಒೆಂದು 

ಕರೆಯೆಂದಾಗಿ 
ಜನಾೆಂದೆ್ ರೀಲನವಾದವು

ಹೆ್ ಸ ಪರೆಂಪರೆಯ ಉದಯಮುಖಪುಟ ಲೆರೀಖನ
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ಚತ್ರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಕಮ್ಹಿಕ ಜ್ಕಗೃತ್ಯ ಮ್ಕಧಯೂಮವನ್ಕನುಗಿ 
ಮ್ಕಡಿದರ್. 1857 ರ ಮದಲ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ರ�್ ಟಿಟ್ ಮತ್ತಿ ಕಮಲ’ ನಮ್ಮ ಸಹಿಷ್್ಣತ�ಯ 
ಸಂಕ��ತವ್ಕಯಿತ್. ನ್ಕಗರಿಕರ ಸ್ಕಮ್ಹಿಕ ಶಕಿತಿಯ್ ನಮ್ಮ 
ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ ಸ್ಕಧನ ಮತ್ತಿ ಮ್ಕಧಯೂಮವ್ಕಯಿತ್. ಮಹ್ಕತ್ಮ 
ಗ್ಕಂಧಿಯವರ್ ಚರಕ ಮತ್ತಿ ಖ್ಕದಯನ್ನು ಉತ�ತಿ�ಜಿಸ್ವ 
ಮ್ಲಕ ರ್ಕಷಟ್ವನ್ನು ಜ್ಕಗೃತಗ�್ ಳ್ಸಲ್ ಒಂದ್ ಬೃಹತ್ 
ಚಳುವಳ್ಯನ್ನು ಮ್ಕಡಿದರ್. ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಚಳುವಳ್ಯಿಂದ 
ಸ್ಫೂತ್ತಿ ಪಡ�ದರ್ವ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್ 
ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತಸ್ವ ವಷತಿವನ್ನು ಸಂಕಲಪಾವ್ಕಗಿ ಮ್ಕಡಲ್ 
ಸಪಾಷಟ್ ಕರ� ನಿ�ಡಿದ್ಕದಾರ�. ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯ ಪ್ಕ್ರಂಗಣದಂದ 
ಮ್ಕಡಿದ ಘ್�ಷಣ�ಗಳು ವ್ಕಸತಿವವ್ಕಗ್ತ್ತಿವ�. ಈಗ 
ಸಮ್ಕಜದ ಕಟಟ್ಕಡ�ಯ ವಗತಿಕ್್ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನ್ನು 
ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ� ಎಂಬ್ದ್ ಅವರ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕಲಪಾದ 
ಫಲ್ತ್ಕಂಶವ್ಕಗಿದ�.

ಮದಲ್ ಭರವಸ�ಗಳ್ಗ� ಕ�್ರತ� ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ� 
ಆಶಯಗಳ್ಗ� ಕ�್ರತ� ಇತ್ತಿ. ಹಣದ ಕ�್ರತ� ಇರಲ್ಲಲಿ, 

ಆದರ� ಉತ್ಕಸ್ಹದ ಕ�್ರತ�ಯಿತ್ತಿ, ಪರಿಹ್ಕರಗಳ 
ಕ�್ರತ� ಇರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ� ಸ್ಕಮಥಯೂತಿ ಮತ್ತಿ ಕ್ಕಯಕ 

ಸಂಸಕೃತ್ಯ ಕ�್ರತ�ಯಿತ್ತಿ. ಬಹಳ ಸ್ಲಭವ್ಕಗಿ 
ಕ�ಲವರ್ ಕಬಿ�ರ್ ದ್ಕಸ್ ಅವರ ನ್ಕಣ್ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಕದ   

  
ನ್ಕಳ�ಯ ಕ�ಲಸವನ್ನು ಇಂದ�� ಮ್ಕಡ್ - ಇಂದನ 

ಕ�ಲಸವನ್ನು ಈಗಲ�� ಮ್ಕಡ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ಉದ್ಕಹರಿಸ್ತ್ಕತಿರ�. ಈ ಭ್ಕವನ�ಯ್ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದ� 

ನಮ್ಮ ಕ�ಲಸದ ಸಂಸಕೃತ್ಯಲ್ಲಿ ಬಂದದದಾರ� ಇಂದ್ ದ��ಶದ 
ಚಿತ್ರ ಏನ್ಕಗ್ತ್ತಿತ್ತಿ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಊಹಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಿ.

- ನರೆರೀೆಂದ್ ಮರೀದ್, ಪ್ಧಾನ ಮೆಂತಿ್

ಸಾ್ವತೆಂತ್್ಯ ದ್ನದೆಂದು 

ಹೆ್ ಸ ಸೆಂಕಲ್ಪ

ಅಮೃತ ಕಾಲ

ನಮಮೆ ಸಾ್ವತೆಂತ್್ಯ ದ್ನವಾದ ಆಗಸ್ಟ 15 ಇನುನು ಮುೆಂದೆ ಕೆರೀವಲ 
ದ್ನಾೆಂಕವಲಲಿ. ಅದು ನವ ಭಾರತದ ಸೆಂಕಲ್ಪ. ಈಗ ಕೆೆಂಪು ಕೆ್ರೀಟೆಯೆಂದ 
ಕೆರೀವಲ ಘ್ರೀಷಣೆಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗುವುದ್ಲಲಿ. ಬದಲ್ಗೆ ಅವುಗಳನುನು 
ಜನಾೆಂದೆ್ ರೀಲನವನಾನುಗಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಸಾಕಾರಗೆ್ ಳಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

 ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ 75 ನ�� ವಷತಿವನ್ನು 

ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತಸ್ವ ಎಂದ್ 

ಹ�ಸರಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇದನ್ನು ಆಯ�ಜಿಸಲ್ 

ವಿಶ��ಷ ಸಮಿತ್ಯನ್ನು ರಚಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 

  ಅನ್ಕಮಧ��ಯ ವಿ�ರರ ಕಥ�ಗಳನ್ನು 

ಬರ�ಯ್ವಂತ� ಯ್ವಕರಿಗ� ಸ್ಫೂತ್ತಿ 

ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.

  ಮ್ಂದನ 25 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತವನ್ನು 

ಅಭಿವೃದಧಿ ಹ�್ ಂದದ ದ��ಶವನ್ಕನುಗಿ 

ಮ್ಕಡ್ವ ಸಂಕಲಪಾ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�

  ರ್ಕಷಟ್ಗಿ�ತ�ಯನ್ನು ಹ್ಕಡಿದ ವಿಡಿಯ� 

ಅರಲಿ�ಡ್ ಮ್ಕಡಲ್ ಉಪಕ್ರಮ. 30 

ವಷತಿದ�್ ಳಗಿನ ಯ್ವ ಬರಹಗ್ಕರರಿಗ� 

‘ಯ್ವ ಯ�ಜನ�’ ಆರಂಭ.

  ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯಿಂದ ಮ್ಕಡಿದ ಎಲ್ಕಲಿ 

ಘ್�ಷಣ�ಗಳ ಸ್ಕಕ್ಕರ.

ಹೆ್ ಸ ಪರೆಂಪರೆಯ ಉದಯಮುಖಪುಟ ಲೆರೀಖನ
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ಸಾಮ್ಹಿಕ ಮತುತು ಜಾಗತಿಕ ಕಲಾ್ಯಣ ಯರೀಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ

ಅಭಿವೃದಧಿಗ� ಒತ್ತಿ ನಿ�ಡ್ವಲ್ಲಿ ಉನನುತ ನ್ಕಯಕತವಾದ 
ಪ್ಕತ್ರ ಅತಯೂಂತ ನಿಣ್ಕತಿಯಕವ್ಕಗಿದ�. ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯಿಂದ 
ಪ್ರಧ್ಕನಿಯವರ್ ಮ್ಕಡಿದ ಭ್ಕಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ 
ಪ್ರತ್ಫಲ್ಸ್ತತಿದ�. ಜನಸ್ಕಮ್ಕನಯೂರಿಂದ ಸಲಹ�ಗಳನ್ನು 
ಆಹ್ಕವಾನಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಅಭಿವೃದಧಿ ಯ�ಜನ�ಗಳ್ಗ� 
ನಿದ��ತಿಶನ ನಿ�ಡಲ್ ಇದ್ ಪ್ರಬಲ ಮ್ಕಧಯೂಮವ್ಕಯಿತ್. 
ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮದಲ ಭ್ಕಷಣದಲ್ಲಿ, 
ಅವರ್ ಪ್ರತ್ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಶೌಚ್ಕಲಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ 
ಪ್ರತ್ಜ್�ಯನ್ನು ಕ�ೈಗ�್ ಂಡಿದದಾರ್. ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದಯವರ್ 
ಸವಾಚ್ಛತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಮ್ಕತನ್ಕಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಜವ್ಕದ 
ಜನ್ಕಂದ�್ �ಲನವನ್ನು ಮ್ಕಡಿದರ್. ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� ಕ�ಂಪು 
ಕ�್�ಟ�ಯಿಂದ, ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಸ್ಕಯೂನಿಟರಿ ಪ್ಕಯೂಡ್ ಗಳ ಮಹತವಾದ 
ಕ್ರಿತ್ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಭ್ಕಷಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರ್. 
ಮಹ್ಕತ್ಮ ಗ್ಕಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮ ದನವ್ಕದ ಅಕ�್ಟ್�ಬರ್ 2, 

ಸ್ವಚ್ಛತ್ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ 

ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ

ಸಾವ್ಭಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ

“ನಾವು 21 ನೆರೀ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದೆದಿರೀವೆ. ನಮಮೆ ತಾಯೆಂದ್ರು ಮತುತು ಸಹೆ್ ರೀದರಿಯರು ಬಹಿದೆ್ಭಸೆಗಾಗಿ ಬಯಲ್ಗೆ 
ಹೆ್ ರೀಗಬೆರೀಕಾಗಿ ಬೆಂದ್ರುವುದಕೆಕೆ ನಾವು ಎೆಂದಾದರ್ ನೆ್ ರೀವು ಅನುರವಿಸಿದೆದಿರೀವೆಯರೀ? ಅವರು ಎಷುಟ ನೆ್ ರೀವನುನು 
ಸಹಿಸಿಕೆ್ಳಳುಬೆರೀಕು? ನಮಮೆ ತಾಯೆಂದ್ರು ಮತುತು ಸಹೆ್ ರೀದರಿಯರ ಗೌರವಕಾಕೆಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೌಚಾಲಯಗಳ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಮಾಡಬಹುದಲಲಿವೆರೀ?

2014 ರಲ್ಲಿ ಇದರ ವಾ್ಯಪಿತು ಕೆರೀವಲ 
ಶೆರೀಕಡಾ 38.70 ಮಾತ್ ಇತುತು

10.71 

ದೆರೀಶದ ಬಹುತೆರೀಕ 
ಗಾ್ಮಗಳನುನು ಬಯಲು 
ಶೌಚ ಮುಕತು ಎೆಂದು 
ಘ್ರೀಷ್ಸಲಾಗಿದೆ

2014 ರ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ದನ್ಕಚರಣ�ಯ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧ್ಕನಿಯವರ್ ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯಿಂದ ದ��ಶಕ�್ ಈ 
ಪ್ರಶ�ನುಯನ್ನು ಕ��ಳ್ದರ್. ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿದ� ಮಹ್ಕತ್ಮ 
ಗ್ಕಂಧಿಯವರ 150 ನ�� ಜನ್ಮದನದಂದ್ ಸವಾಚ್ಛ ಭ್ಕರತದ 
ದೃಷ್ಟ್ಕ�್�ನವನ್ನು ಮ್ಂದರಿಸ್ವುದರ ಮ್ಲಕ ಹ�್ ಸ 
ಪರಂಪರ�ಯನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದರ್.

ದೆರೀಶಕೆಕೆ ಸೆರೀವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತುರುವ ಸೆೈನಿಕರಿಗೆ ದ್ರೀಪಾವಳಿಯೆಂದು 

ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆಂತೆ ‘ಸೆಂದೆರೀಶ್ 2ಸೆ್ ರೀಲಜೆಸ್್ಭ ’ - ಸೆೈನಿಕರಿಗೆ ಸೆಂದೆರೀಶ 

ಅಭಿಯಾನದ ಮ್ಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ಧಾನಿ ಕರೆ ನಿರೀಡಿದರು.

 5 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ 55 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಜನರ್ ಬಯಲ್ 
ಶೌಚದ ಅಭ್ಕಯೂಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ್ ಶೌಚ್ಕಲಯಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದರ್. ಎಲಲಿರಿಗ್ ಶೌಚ್ಕಲಯ ಎಂಬ 
ವಿಶವಾಸಂಸ�ಥಾಯ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಭ್ಕರತವು 11 ವಷತಿಗಳ 
ಮ್ಂಚ�ಯೆ� ಸ್ಕಧಿಸಿತ್.

 ಗ್ಕ್ರಮಿ�ಣ ಸವಾಚ್ಛ ಭ್ಕರತ ಅಭಿಯ್ಕನ ಪ್ರಯ್ಕಣ 
ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದ�, ಇದ್ ಈಗ ಪ್ರತ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಘನ ಮತ್ತಿ 
ದ್ರವ ತ್ಕಯೂಜಯೂದ ಸ್ಕತಿ ನಿವತಿಹಣ�ಯ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�್ ಂದದ�. 
ಇದಕ್ಕ್ಗಿ, ಸಕ್ಕತಿರವು ಐದ್ ವಷತಿಗಳವರ�ಗ� 1,40,881 
ಕ�್�ಟಿ ರ್ಪ್ಕಯಿಗ್ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಮತತಿವನ್ನು ಮಿ�ಸಲ್ರಿಸಿದ�.

ಕೆ್ರೀಟಿ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು 
ನಿಮ್ಭಸಲಾಗಿದೆ

30 ಆಗಸ್ಟ 2021 ರ 
ವೆರೀಳೆಗೆ

2014 ರಂದ್, ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದ ದ��ಶದ್ಕದಯೂಂತ ಸವಾಚ್ಛತ�ಯನ್ನು 
ಉತ�ತಿ�ಜಿಸಲ್ ‘ಸವಾಚ್ಛ ಭ್ಕರತ್ ಮಿಷನ್’ಗ� ಚ್ಕಲನ� ನಿ�ಡಿದರ್. 
2014 ರಲ್ಲಿ ನ�ೈಮತಿಲಯೂ ವ್ಕಯೂಪ್ತಿಯ್ ಶ��.38 ಆಗಿತ್ತಿ, ಅದ್ 
ಇಂದ್ ಶ��.99 ಕ�್ ಏರಿದ�. ಹಲವ್ಕರ್ ರ್ಕಜಯೂಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಕ��ಂದ್ಕ್ರಡಳ್ತ ಪ್ರದ��ಶಗಳನ್ನು ಬಯಲ್ ಶೌಚ ಮ್ಕತಿ (ಒಡಿಎಫ್) 
ಎಂದ್ ಘ್�ಷ್ಸಲ್ಕಗಿದ�. ವಿಶವಾ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸಂಸ�ಥಾ ಸವಾಚ್ಛ ಭ್ಕರತ್ 
ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಶ್ಕಲಿಘಿಸಿದ� ಮತ್ತಿ ಇದ್ 3 ಲಕ್ಷ ಜಿ�ವಗಳನ್ನು 
ಉಳ್ಸಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ಹ��ಳ್ದ�.

ಸವಾಚ್ಛತ� ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿ, ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ಕ್ಕಳಜಿಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯ�ಜನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� ಕ��ಂದ್ರ 

ಹೆ್ ಸ ಪರೆಂಪರೆಯ ಉದಯಮುಖಪುಟ ಲೆರೀಖನ
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ಸಕ್ಕತಿರವು ಫಲ್ಕನ್ಭವಿಗಳನ್ನು ನ��ರ ಭ್ಕಗಿ�ದ್ಕರರನ್ಕನುಗಿ 
ಮ್ಕಡಿತ್. ಇದರಿಂದ ಭ್ರಷ್ಕಟ್ಚ್ಕರ ರಹಿತ ವಿತರಣ�ಯನ್ನು 
ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಅದಕ್ಕ್ಗಿಯೆ� ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ 
ದ��ಶದ ಜನರಲ್ಲಿ ಹ�್ ಸ ಭರವಸ� ಮತ್ತಿ ಶಕಿತಿಯನ್ನು ತ್ಂಬಿದರ್, 
ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಯ�ಜನ� ಮತ್ತಿ ಚಿಂತನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಅವರ್ ಜನರನ್ನು ಸಂಪಕಿತಿಸಿದರ್. ವ್ಕಸತಿವವ್ಕಗಿ, ‘ಸಬ್  
ಕ್ಕ ಸ್ಕಥ್, ಸಬ್  ಕ್ಕ ವಿಕ್ಕಸ್, ಸಬ್  ಕ್ಕ ವಿಶ್ಕವಾಸ್ ಮತ್ತಿ 
ಸಬ್ಕ್ ಪ್ರಯ್ಕಸ್’ ಎಂಬ ಧ�ಯೂ�ಯವ್ಕಕಯೂದಂದ ಪ�್ರ�ರಿತವ್ಕಗಿ, 
ಆಡಳ್ತ ವಯೂವಸ�ಥಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮ್ಕದರಿ ಬದಲ್ಕವಣ�ಯ್ 
ಪ್ಕ್ರರಂಭವ್ಕಗಿದ�, ಇದ್ ಎಲಲಿರನ್ನು ಒಳಗ�್ ಳುಳಿವ, ಅಭಿವೃದಧಿ-
ಆಧ್ಕರಿತ ಮತ್ತಿ ಭ್ರಷ್ಕಟ್ಚ್ಕರ ರಹಿತ ಆಡಳ್ತವನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�್ ಂದದ�. ಅಂತ�್ ಯೂ�ದಯದ 
ಉದ�ದಾ�ಶವನ್ನು ಅರಿತ್ಕ�್ಳಳಿಲ್ ಮತ್ತಿ ಸಮ್ಕಜದ ಕಟಟ್ಕಡ�ಯ 
ಜನರ್ ಸಕ್ಕತಿರದ ಯ�ಜನ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ 
ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯ್ವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳಿಲ್ 
ಅಭಿವೃದಧಿ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚನ ವ��ಗದಲ್ಲಿ ತಲ್ಪ್ಸ್ವುದ್ 

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ ಪ್ರಯತನುವ್ಕಗಿದ�. ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದಯವರ 
ನ��ತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತವು ದ್ಕಖಲ�ಯ ವ��ಗದಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು 
ನಿವ್ಕರಿಸ್ತತಿದ� ಎಂದ್ ಹಲವ್ಕರ್ ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಸಂಸ�ಥಾಗಳು 
ಈಗ ಒಪ್ಪಾಕ�್ಳುಳಿತ್ತಿವ�. ಇಂದ್ ಭ್ಕರತವು ವಿಶವಾದ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮವ್ಕದ ಆಯ್ಷ್ಕ್ಮನ್ ಭ್ಕರತ್ 
ಅನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ತ್ತಿದ�. 50 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಭ್ಕರತ್�ಯರನ್ನು 
ಒಳಗ�್ ಂಡ ಆಯ್ಷ್ಕ್ಮನ್ ಭ್ಕರತ್ ಬಡ ಮತ್ತಿ ನವ-ಮಧಯೂಮ 
ವಗತಿದವರಿಗ� ಉತತಿಮ ಗ್ಣಮಟಟ್ದ ಮತ್ತಿ ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸ��ವ�ಯನ್ನು ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸ್ತ್ತಿದ�. ವಿಶವಾದ ಅತಯೂಂತ 
ಪ್ರಸಿದಧಿ ಆರ�್ �ಗಯೂ ನಿಯತಕ್ಕಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಕದ ಲ್ಕಯೂನ�ಸ್ಟ್, 
ಆಯ್ಷ್ಕ್ಮನ್ ಭ್ಕರತ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ�, ಈ ಯ�ಜನ�ಯ್ 
ಭ್ಕರತದ ಆರ�್ �ಗಯೂ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತ�ಗಳನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸ್ತ್ತಿದ� ಎಂದ್ ಅದ್ ಹ��ಳ್ದ�.

ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಲ್ಕಭದ್ಕಯಕವ್ಕಗಿಸ್ವುದ್ಕಗಲ್, ರ�ೈತರ 
ಆದ್ಕಯವನ್ನು ದವಾಗ್ಣಗ�್ ಳ್ಸ್ವ ಗ್ರಿಯ್ಕಗಲ್ ಅಥವ್ಕ 
ರ�ೈತರನ್ನು ಋಣಮ್ಕತಿರನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡ್ವ ಉಪಕ್ರಮವ್ಕಗಲ್, 

  ಕ�್�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟಿ ರ್ 

ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ 80 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಜನರಿಗ� ಉಚಿತ 

ಪಡಿತರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

  65.41 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಕ�್�ವಿಡ್ ಲಸಿಕ� 

ಡ�್ �ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ� - ಎಲಲಿರಿಗ್ ಉಚಿತ 

ಲಸಿಕ�.

  8 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ್ಗ� ಉಚಿತ 

ಎಲ್ ಪ್ಜಿ ಸಂಪಕತಿ ಒದಗಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

  2 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ್ಗ� ಪಕ್ಕ್ 

ಮನ�ಗಳನ್ನು ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.

  2024 ರ ವ��ಳ�ಗ� ಎಲ್ಕಲಿ ಗ್ಕ್ರಮಿ�ಣ 

ಮನ�ಗಳ್ಗ� ಉಚಿತ ಕ�್ಳವ� ನಿ�ರಿನ 

ಸಂಪಕತಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಕ�್�ಟಿ 

ಕ್ಟ್ಂಬಗಳು ಸೌಲಭಯೂದ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯ�ಜನವನ್ನು 

ಪಡ�ದವ�.

ಸುಲಭ ಬದುಕು ಮತುತು  
ಸುಗಮ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ

ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಸುಧಾರಣೆ

ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತಿತುರುವ ನೆಂಬಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸುಗಮ ವಾ್ಯಪಾರ ಮತುತು 
ಸುಲರ ಜರೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ತಿಯಬ್ಬರ್ ದೆರೀಶದ ಸೆಂಪನ್ಮೆಲಗಳ ಮ್ರೀಲೆ ಹಕಕೆನುನು 
ಪಡೆಯುತಿತುದಾದಿರೆ.

43 ಕೆ್ರೀಟಿ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳನುನು 

ಸಾಮಾಜಕ ಮತುತು ಆರ್್ಭಕ ರದ್ತೆಯನುನು 

ಒದಗಿಸಲು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಕೆ್ರೀಟಿಗಳನುನು 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚುಚು 

ಬರೀದ್ ಬದ್ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವನಿಧಿ 

ಯರೀಜನೆಯಡಿ ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ.2300 
  ಕ�್�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ 

ಮಹಿಳ�ಯರ ಜನ-ಧನ್ ಖ್ಕತ�ಗಳ್ಗ� 30 ಸ್ಕವಿರ 
ಕ�್�ಟಿ ರ್ಗಳನ್ನು ವಗ್ಕತಿಯಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

  ಕಿಸ್ಕನ್ ಸಮ್ಕ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11.4 
ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ರ�ೈತರಿಗ� 1.5 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟಿ 
ರ್ಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಮತತಿ ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.

  ಪ್ ಎಂ ಜ� ಎ ವ�ೈ- ಆಯ್ಷ್ಕ್ಮನ್ ಭ್ಕರತ್ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಜನರ್ 5 ಲಕ್ಷ 
ರ್ಗಳವರ�ಗ� ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಕಸ್ ಸೌಲಭಯೂವನ್ನು 
ಪಡ�ದದ್ಕದಾರ�. 

ಹೆ್ ಸ ಪರೆಂಪರೆಯ ಉದಯಮುಖಪುಟ ಲೆರೀಖನ
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ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರದ ಹ�್ ಸ ನಿ�ತ್ಯ ಪರಿಣ್ಕಮಗಳು ಈಗ 
ಗ�್ �ಚರಿಸ್ತ್ತಿವ�.

ಇದ್ವರ�ಗ�, 1 ಲಕ್ಷ 60 ಸ್ಕವಿರ ಕ�್�ಟಿ ರ್ಪ್ಕಯಿಗಳ್ಗಿಂತ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಹಣವನ್ನು ನ��ರವ್ಕಗಿ 11 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಅಧಿಕ ರ�ೈತರ 
ಬ್ಕಯೂಂಕ್ ಖ್ಕತ�ಗಳ್ಗ� ವಗ್ಕತಿಯಿಸಲ್ಕಗಿದ್ದಾ, ಇದ್ ರ�ೈತರಿಗ� 
ವರದ್ಕನವ್ಕಗಿದ�. ದ��ಶದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರಿಗ್ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳ 
ಮ�ಲ� ಸಮ್ಕನ ಹಕ್್ಗಳ್ವ� ಎಂದ್ ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�.

ಹೆ್ ಸ ಮನೆ್ ರೀಭಾವದೆ್ ೆಂದ್ಗೆ ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ 
ಜ್ಕಗತ್ಕ ಕ್ಕಯತಿಸ್ಚಿಯನ್ನು ರ್ಪ್ಸಲ್ ಭ್ಕರತಕ�್ 

ಒಂದ್ ಅನನಯೂ ಅವಕ್ಕಶವಿದ�. ಈ ಅವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಿಕ�್ಳುಳಿವ ಮ್ಲಕ, ಭ್ಕರತವು ತನನುನ್ನು ವಿಶವಾಕ�್ ಒಂದ್ 
ಮ್ಕದರಿ ಮತ್ತಿ ಸ್ಫೂತ್ತಿಯ್ಕಗಿ ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಿಕ�್ಳಳಿಬಹ್ದ್. ಆದರ� 
ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ ನಂತರ, ಈ ದಕಿ್ನಲ್ಲಿ ದ�ಘಾತಿವಧಿಯವರ�ಗ�  
ಯ್ಕವುದ�� ಕ್ರಮಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿ, ಅಂದರ� ಸ್ಕತಿ ವಿಧ್ಕನದ 
ಕ�್ರತ� ಇತ್ತಿ ಎಂಬ್ದ್ ತ್ಳ್ಯ್ತತಿದ�. ಆದರ� ಈಗಿನ 

ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರದ ಹ�್ ಸ ಚಿಂತನ�ಯನ್ನು ಈ ಎರಡ್ 
ಉದ್ಕಹರಣ�ಗಳ್ಂದ ಅಥತಿಮ್ಕಡಿಕ�್ಳಳಿಬಹ್ದ್. ಹಿಂದ� 
ಹಿಂದ್ಳ್ದ ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದದಾ ಜಿಲ�ಲಿ ಅಥವ್ಕ ರ್ಕಜಯೂವನ್ನು 
ಈಗ ಪ್ರಧ್ಕನಿಯವರ್ ‘ಮಹತ್ಕವಾಕ್ಕಂಕ್�ಯ ಜಿಲ�ಲಿಗಳು’ ಎಂದ್ 
ಹ�ಸರಿಸಿದ್ಕದಾರ�. ಅಂದರ�, ಅಭಿವೃದಧಿಯ ಮ್ಖಯೂವ್ಕಹಿನಿಗ� ಸ��ರ್ವ 
ಆಕ್ಕಂಕ್� ಹ�್ ಂದರ್ವವರಿಗ� ಅವಕ್ಕಶದ ಅಗತಯೂವಿರ್ತತಿದ�. 
ಅಂತ�ಯೆ�, ಟ�್�ಕಿಯ� ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಭ್ಕರತ್�ಯ 
ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಪಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಕಮಥಯೂತಿವನ್ನು ತ�್ �ರಿಸಿದ್ಕದಾರ�. 
ವತತಿನ�ಯ ಬದಲ್ಕವಣ�ಯಿಂದ್ಕಗಿ ಇದ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಿದ�. 
ಅವರನ್ನು ಒಂದ್ ಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಕಜದಲ್ಲಿ ದ್ಬತಿಲರ�ಂದ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿತ್ತಿ ಮತ್ತಿ ವಿಕಲ್ಕಂಗ ಚ��ತನರ�ಂದ್ 

 ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ�, ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ್��ತ್ರವು 

ಸಕ್ಕತಿರದ ಆದಯೂತ�ಯ್ಕಗಿದ�. ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ 

ಈ ವಲಯಕ�್ ಶ��. 137 ರಷ್ಟ್ ಹ�ಚ್ಚಳ 

ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

 ಒಂದ್ ದ��ಶ ಒಂದ್ ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟಿ 

ಯ�ಜನ�ಯ ಮ್ಲಕ ವಲಸ� ಕ್ಕಮಿತಿಕರ್ 

ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ್ಕದರ್ ಪಡಿತರ 

ಪಡ�ಯ್ವ ಹಕ್ನ್ನು ಪಡ�ದದ್ಕದಾರ�.

 ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ�, ಆರ್ತಿಕವ್ಕಗಿ 

ದ್ಬತಿಲವ್ಕಗಿರ್ವ ಮ�ಲವಾಗತಿದವರಿಗ� 

ಶ��.10 ಮಿ�ಸಲ್ಕತ್ಯ ಲ್ಕಭ.

 ಜನಸ್ಕಮ್ಕನಯೂರ ಅಗಗೆದ 

ವಿಮ್ಕನ ಪ್ರಯ್ಕಣದ ಕನಸನ್ನು 

‘ಉಡ್ಕನ್’ ಯ�ಜನ�ಯ ಮ್ಲಕ 

ಸ್ಕಕ್ಕರಗ�್ ಳ್ಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ್ದಾ, ಇದ್ ಕ��ವಲ 

2500 ರ್ಗಳಲ್ಲಿ 500 ಕಿಮಿ� ವಿಮ್ಕನ 

ಪ್ರಯ್ಕಣವನ್ನು ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಿಸ್ತತಿದ�

 ಸ್ಗಮ ವ್ಕಯೂಪ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತದ 

ಶ�್ರ�ಯ್ಕಂಕವು 2014 ರಿಂದ 79 ಸ್ಕಥಾನ 

ಸ್ಧ್ಕರಣ� ಕಂಡ್ 63 ನ�� ಸ್ಕಥಾನಕ�್�ರಿದ�.

 ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ ವಲಯವು 11 ಕ�್�ಟಿ 

ಜನರಿಗ� ಉದ�್ ಯೂ�ಗದ ಮ್ಲವ್ಕಗಿದ�, 

ಇದ್ ಜಿಡಿಪ್ಗ� 29 ಪ್ರತ್ಶತದಷ್ಟ್ ಕ�್ಡ್ಗ� 

ನಿ�ಡ್ತತಿದ�. ಈ ವಲಯಕ�್ ವಿಶ��ಷ 

ಪ್ಕಯೂಕ��ಜ್ ಘ್�ಷ್ಸಲ್ಕಗಿದ�

 13 ಕ್��ತ್ರಗಳ್ಗ� 1.97 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟಿ ರ್. 

ಬಜ�ಟ್ ಹ�್ ಂದರ್ವ ಪ್ ಎಲ್ ಐ 

ಯ�ಜನ�ಗ� ಅನ್ಮ�ದನ� ನಿಡಲ್ಕಗಿದ�.

ಪಾರೆಯೀಗಿಕ 
ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಕೆ

 ಈ ಮದಲ್ ಫ�ಬ್ರವರಿ ಅಂತಯೂದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದದಾ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ 
ಬಜ�ಟ್ ಈಗ ಫ�ಬ್ರವರಿ 1 ರಂದ್ ಮಂಡನ�ಯ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�. ಇದರ 
ಅನ್ಕ್ಲವ�ಂದರ� ಬಜ�ಟ್ ಪ್ರಸ್ಕತಿಪಗಳು ಈಗ ಸಮಯಕ�್ ಸರಿಯ್ಕಗಿ 
ಜ್ಕರಿಯ್ಕಗ್ತ್ತಿವ�.

 ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ಟ್ ನ ನಂತರ ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ�, ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ 
ಎಲ್ಕಲಿ ಪ್ಕಲ್ದ್ಕರರ�್ ಂದಗ� ಸಂವ್ಕದವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ಕದಾರ�, ಇದರಿಂದ 
ಯ�ಜನ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ಬಜ�ಟ್ ಹಂಚಿಕ�ಗಳು ಸಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಜ್ಕರಿಗ� 
ಬರ್ತತಿವ�.

 ಭ್ಕರತವನ್ನು 5 ಟಿ್ರಲ್ಯನ್ ಡ್ಕಲರ್ ಆರ್ತಿಕತ�ಯನ್ಕನುಗಿಸ್ವ 
ನಿಟಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು ದ�ಘಾತಿವಧಿಯ ದೃಷ್ಟ್ಕ�್�ನದ 
ಬ್ನ್ಕದಯನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

 ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿಗಳು 12 ನ�� ತರಗತ್ಯ ಪರಿ�ಕ್�ಯನ್ನು ಒತತಿಡ ಮ್ಕತಿರ್ಕಗಿ 
ಬರ�ಯಲ್ ಅನ್ವ್ಕಗ್ವಂತ� ಪ್ರಥಮ ಬ್ಕರಿಗ� ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮ�ದ ಅವರ್ ಪರಿ�ಕ್�ಯ ಕ್ರಿತ್ ಚಚ�ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರ್. 
ಸಕ್ಕತಿರದಲ್ಲಿ ಯ್ವಕರನ್ನು ಪ್ಕಲ್ದ್ಕರರನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡಲ್ 
ಯ್ವ ಸಂಸತ್ತಿನ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಜ್ಕರಿಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

 ಪ್ರಧ್ಕನಿಯವರ್ ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� 
ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಪಟ್ಗಳ�ೊಂದಗ� ನ��ರ ಸಂವ್ಕದ 
ನಡ�ಸಿದದಾರಿಂದ ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಕಿ್ರ�ಡ್ಕ ಸಂಸಕೃತ್ಗ� 
ಉತ�ತಿ�ಜನ ದ�್ ರ�ತ್ದ�.

 ಸಕ್ಕತಿರದ ಯ�ಜನ�ಗಳ 
ಫಲ್ಕನ್ಭವಿಗಳು ಭ್ರಷ್ಕಟ್ಚ್ಕರ 
ಮ್ಕತಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕಲಿ 
ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನ್ನು 
ಪಡ�ಯ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರೆ್ ೆಂದ್ಗೆ ಸೆಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಒೆಂದು ಅನನ್ಯ 

ಉಪಕ್ಮವಾದ `ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ಕಾಯ್ಭಕ್ಮವನುನು 

ಪ್ತಿ ತಿೆಂಗಳ ಕೆ್ನೆಯ ಭಾನುವಾರ ಆರೆಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆ್ ಸ ಪರೆಂಪರೆಯ ಉದಯಮುಖಪುಟ ಲೆರೀಖನ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪೆಟಂಬರ್  16-30, 202116

 ಅಭಿವೃದಧಿ ಯ�ಜನ�ಗಳು ಅನ್ಷ್ಕ್ಠನ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ನನ�ಗ್ದಗ� ಬಿದದಾದದಾ ಕ್ಕಲವಂದತ್ತಿ. ಕ��ರಳದ ಕ�್ಲಲಿಂನಲ್ಲಿ 
ಹದಮ್ರ್ವರ� ಕಿಮಿ� ಬ�ೈಪ್ಕಸ್ ನಿಮಿತಿಸಲ್ 5 
ದಶಕಗಳ್ಗಿಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ಸಮಯ ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳಿಲ್ಕಗಿತ್ತಿ. 
ಒಡಿಶ್ಕದಲ್ಲಿ ಖ್ದ್ಕತಿ-ಬಲಂಗಿ�ರ್ ರ�ೈಲ್ ಮ್ಕಗತಿವನ್ನು 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ 25 ವಷತಿಗಳ್ಗಿಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ಸಮಯ ಹಿಡಿದತ್ತಿ.

 ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಯವರ್ ಪ್ರಧ್ಕನಿಯ್ಕಗಿ ಅಧಿಕ್ಕರ 
ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರ್ ‘ಪ್ರಗತ್’ ವ��ದಕ�ಯನ್ನು 
ರಚಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಇಂತಹ ಸಮಸ�ಯೂಗಳನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸ್ವತತಿ ಹ�ಜ�ಜೆ ಹ್ಕಕಿದರ್. ಭವಿಷಯೂದ 
ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಅವರ�� ಪರಿಶ�ಲ್ಸ್ತ್ಕತಿರ�.

 ‘ಪ್ರಗತ್’ ಮ್ಕಹಿತ್, ಸಂವಹನ ಮತ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್್ಕನ 
(ಐಸಿಟಿ) ಆಧ್ಕರಿತ ಬಹ್-ಮ್ಕದರಿ ವ��ದಕ�ಯ್ಕಗಿದ�. 

ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಪರಿಶ�ಲ್ಸ್ವುದ್ 
ಮತ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ವ ಅಡ�ತಡ�ಗಳನ್ನು 

ತ�ಗ�ದ್ಹ್ಕಕ್ವುದ್ ಇದರ ಉದ�ದಾ�ಶವ್ಕಗಿದ�.
 ‘ಪ್ರಗತ್’ಯ 37 ಸಭ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ನಡ�ಸಿರ್ವ ಪ್ರಧ್ಕನ 

ಮಂತ್್ರಯವರ್ 14 ಲಕ್ಷ 
ಕ�್�ಟಿ ರ್ ಮೌಲಯೂದ 

300 ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಪರಿಶ�ಲ್ಸಿದ್ಕದಾರ�.

ಕರ�ಯಲ್ಕಗ್ತ್ತಿತ್ತಿ,ಆದರ� ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದ ಅವರನ್ನು 
ದ�ೈವತವಾದ�್ ಂದಗ� ಜ�್�ಡಿಸಿ ‘ದವ್ಕಯೂಂಗರ್’ ಎಂದ್ 
ಕರ�ದರ್. ಅಂದರ�, ಯ್ಕರಿಗ� ದ��ವರ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ 
ಮನ್ಷಯೂನಿಗಿಂತ ಕ�ಲವು ವಿಭಿನನು ಶಕಿತಿಯನ್ನು ನಿ�ಡಿರ್ತ್ಕತಿನ�್ � 
ಅವರ್ ದವ್ಕಯೂಂಗರ್. ಈ ಚಿಂತನ�ಯ ಫಲ್ತ್ಕಂಶವು 
ದವ್ಕಯೂಂಗರಿಗ� ತಮ್ಮ ಸ್ಕಮಥಯೂತಿವನ್ನು ಸ್ಕಬಿ�ತ್ಪಡಿಸಲ್ 
ಕಷಟ್ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲ್ ಶಕತಿವ್ಕಗಿದ�. ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ�, ದ��ಶದ 
ಪ್ರಧ್ಕನಿಯಬ್ಬರ್ ಈ ಆಟಗ್ಕರರ�್ ಂದಗ� ನ��ರವ್ಕಗಿ ಸಂವಹನ 
ನಡ�ಸ್ವುದಲಲಿದ� ಅನೌಪಚ್ಕರಿಕ ಚಚ�ತಿಗಳನ್ನು ಮ್ಕಡಿದ್ಕದಾರ�. 
ಹಿಂದ� ಆಟಗ್ಕರರ್ ಮ್ಕಧಯೂಮದ ಮ್ಲಕ ಗ�ಲ್ವಿನ ಕ್ರಿತ್ 
ಉನನುತ ನ್ಕಯಕತವಾದಂದ ಕ��ವಲ ಅಭಿನಂದನ್ಕ ಸಂದ��ಶಗಳನ್ನು 
ಮ್ಕತ್ರ ಪಡ�ಯ್ತ್ತಿದದಾರ್. ಯ್ವಕರ�್ ಂದಗ� ಸಂವಹನದ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 
ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ 

ಪ್ಗತಿಪರ ಉಪಕ್ಮಗಳು

ದಶಕಗಳಷುಟ ಸಮಯ ಕಡಿತ 
 ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತಿ ಕ್ಕಶಮೇರದ 370 ನ�� ವಿಧಿಯನ್ನು 
ರದ್ದಾಗ�್ ಳ್ಸಿ, ಅದನ್ನು ಮತ�ತಿ ಅಭಿವೃದಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ 
ತರಲ್ಕಗಿದ�.

 ಒಂದ್ ರ್ಕಷಟ್-ಒಂದ್ ತ�ರಿಗ� ಅಂದರ� ಜಿಎಸ್ ಟಿಯಿಂದ 
ಆರ್ತಿಕ ಕ್ಕ್ರಂತ್ಯ್ ಆರಂಭವ್ಕಯಿತ್. ಅಭಿವೃದಧಿಯನ್ನು 
ವ��ಗಗ�್ ಳ್ಸಲ್ ಕ�್ಲಲಿಂ ಬ�ೈಪ್ಕಸ್, ಚ�ನ್ಕಬ್ ಸ��ತ್ವ�, 
ಅಟಲ್ ಸ್ರಂಗ, ಜ�್ಜಿಲ್ಕ ಸ್ರಂಗ, ಬ�್ �ಗಿಬಿ�ಲ್ 
ಸ��ತ್ವ�, ಪಂಬನ್ ಸ��ತ್ವ� ಮ್ಂತ್ಕದ ವಿವಿಧ 
ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಪೂಣತಿಗ�್ ಳ್ಸಲ್ಕಗಿದ�.

 ಪೌರತವಾ ಕ್ಕಯೆದಾಯ ತ್ದ್ದಾಪಡಿಯಿಂದ್ಕಗಿ ಪ್ಕಕಿಸ್ಕತಿನ, 
ಅಫ್ಕಘಾನಿಸ್ಕತಿನ ಮತ್ತಿ ಬ್ಕಂಗ್ಕಲಿದ��ಶದ ಅಲಪಾಸಂಖ್ಕಯೂತರ್ 
ದಶಕಗಳ ನಂತರ ನ್ಕಯೂಯವನ್ನು ಪಡ�ದರ್. ತ್್ರವಳ್ 
ತಲ್ಕಕ್ ಕ್ಕನ್ನಿನ ಮ್ಲಕ ಶತಮ್ಕನಗಳ ನಂತರ 
ಮ್ಸಿಲಿಂ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ನ್ಕಯೂಯ ದ�್ ರ�ಯಿತ್.

 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ದ�ಘತಿ ಕ್ಕಯ್ವಿಕ�ಯ ನಂತರ, 
ಬ�್ �ಡ�್ � ಒಪಪಾಂದವು ಈ ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ ಶ್ಕಂತ್ಯನ್ನು 
ತಂದತ್ ಮತ್ತಿ ಬ್್ರರಿಯ್ಕಂಗ್ ನಿರ್ಕಶ್ರತರ ಬಿಕ್ಟಟ್ನ್ನು 
ಸಹ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಕಯಿತ್.

ಅಯರೀಧೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ರಗವಾನ್ ಶಿ್ರೀರಾಮ 

ಮೆಂದ್ರಕೆಕೆ ರ್ಮಪೂಜೆ. 

ಶಿ್ರೀ ಕತಾ್ಭರ್ ಪುರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಉದಾಘಾಟನೆ

ಹ�್ ಸ ಸಂಪ್ರದ್ಕಯಗಳನ್ನು ಸಹ ರ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�. 
ಪರಿ�ಕ್�ಯನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳುಳಿವ ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿಗಳ�ೊಂದಗ� ಸಂವ್ಕದ 
ನಡ�ಸ್ವ ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಉಪಕ್ರಮವು ದ��ಶವನ್ನು 
ಒಂದ್ ತಂತ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬ�ಸ�ಯ್ತತಿದ�. ಚಿಂತನ�ಗಳು ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ 
ಮತ್ತಿ ಮ್ಕನವ ದೃಷ್ಟ್ಕ�್�ನವನ್ನು ಬದಲ್ಕಯಿಸಿರ್ವುದ್ 
ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿದ��, ಆರ್ತಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ದ�್ ಡ್ಡ ಲ್ಕಭ ಗಳ್ಸಿದ�.

ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ಟ್ ಈ ಹಿಂದ� ನಿಗದತ ದನ್ಕಂಕದ 
ಏಕತ್ಕನತ�ಯ ಸಮ್ಕವ��ಶದಂತ್ಕಗಿತ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಹಣಕ್ಕಸಿನ 
ಅಗತಯೂಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸ್ವ ದ್ಕಖಲ� ಮ್ಕತ್ರವ್ಕಗಿತ್ತಿ. ಆದರ� 
ಈ ಸಂಪ್ರದ್ಕಯವನ್ನು ಮ್ರಿಯ್ವ ಮದಲ ಉಪಕ್ರಮವು 
ಮ್ಕಜಿ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹ್ಕರಿ ವ್ಕಜಪ��ಯಿಯವರ ಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ 
ನಡ�ಯಿತ್. ಹ�್ ಸ ಶಷ್ಕಟ್ಚ್ಕರದ ಪ್ರಕ್ಕರ ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು 
ಸಂಜ� 4 ಗಂಟ�ಗ� ಬದಲ್ಕಗಿ 11 ಗಂಟ�ಗ� ಮಂಡಿಸಲ್ಕಯಿತ್. 
ಬಿ್ರಟಿಷರ ಆಳ್ವಾಕ�ಯಲ್ಲಿ, ಬಿ್ರಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನ�್ �ಡಲ್ 
ಅನ್ವ್ಕಗ್ವಂತ� 4 ಗಂಟ�ಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಪಡಿಸಿದದಾರ್. 
ಅಟಲ್ ಜಿಯವರ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರ�ಸಿದ ಪ್ರಧ್ಕನ 

ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾ್ವಸ್, 

ಈಗ ಸಬ್  ಕಾ ಪ್ಯಾಸ್ (ಎಲಲಿರ ಪ್ಯತನು) 

ನವ ಭಾರತ ನಿಮಾ್ಭಣದ ಮ್ಲ ಮೆಂತ್ವಾಗಿದೆ.
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ನ್ಕವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನ�್ �ಡ್ವ ರಿ�ತ್ಯನ್ನು 
ಬದಲ್ಕಯಿಸ�್ �ಣ. ಪರಿಭ್ಕಷ�ಯನ್ನು 
ಬದಲ್ಕಯಿಸ್ವುದ್ ಸಹ ಕ�ಲವಮ್ಮ 
ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತತಿದ�. ಮದಲ್ ಜನರ್ 
ಇವುಗಳನ್ನು ‹ಹಿಂದ್ಳ್ದ ಜಿಲ�ಲಿಗಳು› 
ಎಂದ್ ಕರ�ಯ್ತ್ತಿದದಾರ್. ಈಗ ನ್ಕವು 
ಮಹತ್ಕವಾಕ್ಕಂಕ್�ಯ ಜಿಲ�ಲಿಗಳು ಎಂದ್ 
ಕರ�ಯ್ತ�ತಿ�ವ�. ಯ್ಕವುದನ್ಕನುದರ್ 
ಶಕ್�ಯ ವಗ್ಕತಿವಣ� ಎಂದ್ 
ಏಕ� ನ�್ �ಡಬ��ಕ್? ಅದನ್ನು 
ಒಂದ್ ಅವಕ್ಕಶವ್ಕಗಿ ಏಕ� 
ನ�್ �ಡಬ್ಕರದ್?

ಮಂತ್್ರ ಮ�ದಯವರ್ ಮದಲ್ ರ�ೈಲ�ವಾ ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು 
ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿಯೆ� ವಿಲ್�ನಗ�್ ಳ್ಸಿದರ್ ಮತ್ತಿ 
ಅತಯೂಂತ ಕ್ಕ್ರಂತ್ಕ್ಕರಿ ಬದಲ್ಕವಣ� ಮ್ಲಕ ಒಂದ್ ತ್ಂಗಳು 
ಮ್ಂಚಿತವ್ಕಗಿ ಬಜ�ಟ್ ಮಂಡನ� ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�. 

ಇದಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರಯವರ್ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ 
ಬಜ�ಟ್ ನಂತರ ಎಲ್ಕಲಿ ಪ್ಕಲ್ದ್ಕರರ�್ ಂದಗ� ನ��ರವ್ಕಗಿ 
ಸಂವ್ಕದ ಮ್ಕಡ್ವ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರ್. ರ್ಕಷಟ್ 
ನಿಮ್ಕತಿಣದ ಹ�್ ಸ ಮ್ಕಗತಿವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಂಡರ್. 
ದ��ಶದ ಇತ್ಹ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ಟ್ 
ನಂತರ, ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರಯಬ್ಬರ್ ಪ್ಕಲ್ದ್ಕರರ�್ ಂದಗ� 
ಸಂವ್ಕದ ನಡ�ಸಿದರ್. ನಂತರ, ಬಜ�ಟ್ ಭರವಸ�ಗಳನ್ನು 
ಅನ್ಷ್ಕ್ಠನಗ�್ ಳ್ಸಲ್ ಮತ್ತಿ ಅದರ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನ್ನು 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವಯೂಕಿತಿಗ್ ತಲ್ಪುವಂತ� ಮ್ಕಡ್ವಲ್ಲಿ 
ತ�್ ಡಗಿಸಿಕ�್ಂಡರ್. ಸಕ್ಕತಿರದ ಕ್ಕಯತಿನಿವತಿಹಣ�ಯ ಮ್ಕದರಿ 
ಬದಲ್ಕಗಿದ�, ಆದದಾರಿಂದ ಹ�್ ಸ ಸಂಸಕೃತ್ಯ್ ಬ�ಳ�ಯ್ತ್ತಿದ�. 
ಈ ಹಿಂದ� ಸಕ್ಕತಿರ ಅಥವ್ಕ ನ್ಕಯಕರ ಶಫ್ಕರಸ್ಗಳ ಮ�ರ�ಗ� 
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿತ್ತಿ, ಆದರ� ಕ��ಂದ್ರ 

ಸಕ್ಕತಿರವು ಹ�್ ಸ ನಿ�ತ್ಯನ್ನು ಮ್ಕಡಿತ್. ಇಡಿ� ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನ್ನು 
ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ್ದಾ ಇಲ್ಲಿ ಯ್ಕರ್ ಬ��ಕ್ಕದರ್ ಅಜಿತಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹ್ದ್ ಅಥವ್ಕ ನ್ಕಮನಿದ��ತಿಶನ ಮ್ಕಡಬಹ್ದ್. ಇದರ 
ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ, ದ��ಶದ ತ�ರ�ಮರ�ಯ ನ್ಕಯಕರ್ ದ��ಶದ 
ಅತ್ಯೂನನುತ ನ್ಕಗರಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ್ಕದಾರ�. 
ಇದಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, ದಶಕಗಳ್ಂದ ಕಡ�ಗಣಿಸಲಪಾಟಿಟ್ರ್ವ ಭ್ಕರತದ 
ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ವಿ�ರರಿಗ� ತಕ್ ಮನನುಣ� ಸಿಗ್ತ್ತಿದ�. ಪ್ರಧ್ಕನಿ 
ಮ�ದಯವರ ವಿಶ��ಷತ� ಏನ�ಂದರ�, ಮಹ್ಕನ್ ವಿ�ರರ 
ಜಯಂತ್ಯನ್ನು ಅವರ್ ನಿದತಿಷಟ್ ವಿಷಯದ�್ ಂದಗ� 
ಸಂಯ�ಜಿಸ್ತ್ಕತಿರ�, ಇದರಿಂದ ಜನರ್ ಸವಾಯಂಚ್ಕಲ್ತವ್ಕಗಿ 
ಅದರ�್ ಂದಗ� ಬ�ಸ�ದ್ಕ�್ಳುಳಿತ್ಕತಿರ�. ಉದ್ಕಹರಣ�ಗ�, 
ಗ್ಕಂಧಿ�ಜಿಯವರ 150 ನ�� ಜನ್ಮ ದನ್ಕಚರಣ�ಗ� ಅವರ್ ಸವಾಚ್ಛ 
ಭ್ಕರತದ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಜ�್�ಡಿಸಿದದಾರ್. ‘ಅಂತರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಯ�ಗ 
ದನ’ ಆಚರಿಸ್ವ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಯವರ ಮನವಿಗ� 
ವಿಶವಾಸಂಸ�ಥಾಯಲ್ಲಿ ಉತತಿಮ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯೆ ಸಿಕಿ್ದ�. ವಿಶವಾಸಂಸ�ಥಾಯಲ್ಲಿ 
ಒಟ್ಟ್ 177 ರ್ಕಷಟ್ಗಳು ಒಟ್ಕಟ್ಗಿ ಜ್ನ್ 21 ನ್ನು ‘ಅಂತರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ 
ಯ�ಗ ದನ’ ಎಂದ್ ಘ್�ಷ್ಸ್ವ ನಿಣತಿಯವನ್ನು 

 ಸಬ್  ಕ್ಕ ಸ್ಕಥ್, ಸಬ್  ಕ್ಕ ವಿಕ್ಕಸ್ ಮತ್ತಿ ಸಬ್  ಕ್ಕ 
ವಿಶ್ಕವಾಸ್  ಮ್ಲ ಮಂತ್ರದ�್ ಂದಗ�, ಉತತಿಮ ಆಡಳ್ತವು 
130 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ದ��ಶವ್ಕಸಿಗಳ್ಗ� ಜಿ�ವನವನ್ನು 
ಸ್ಲಭವ್ಕಗಿಸಿದ� ಮತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಸಕ್ಕತಿರದ ಆಡಳ್ತ 
ಯಂತ್ರದ ಅಡಚಣ�ಗಳ್ಂದ ಮ್ಕತಿಗ�್ ಳ್ಸಿದ�. 

 ಮಿಷನ್ ಕಮತಿಯ�ಗಿಗ� ಚ್ಕಲನ�. ಅಧಿಕ್ಕರಶ್ಕಹಿಯನ್ನು 
ಜನಕ��ಂದ್ರತ ಮತ್ತಿ ಜನಸ�ನು�ಹಿ ಮ್ಕಡಲ್ ಹ�್ ಸ 
ಉಪಕ್ರಮ. ಸಮ್ಕಜಕ�್ ಉತತಿಮ ಸ��ವ� ಸಲ್ಲಿಸಬಹ್ದ್ಕದ 
ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ಸ��ವ�ಗಳ್ಗ್ಕಗಿ ಮಿ�ಸಲ್ಕದ 
ಕ್ಕಯತಿಪಡ�ಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ವುದ್ ಇದರ ಉದ�ದಾ�ಶ.

 ಕ್ಕಯತಿನಿವತಿಹಿಸದ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ್ಗ� ಕಡ್ಕ್ಡಯ ನಿವೃತ್ತಿ 
ಆರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

 ನಿವೃತತಿ ನೌಕರರ್ ಶ್ಕಲಿಘನಿ�ಯ ಕ�ಲಸವನ್ನು ಪ್ರದಶತಿಸಲ್ 
ಅನ್ವು ಮ್ಕಡಿಕ�್ಡ್ವುದ್. ವ್ಕಷ್ತಿಕ ‘ಜಿ�ವನ್ ಪ್ರಮ್ಕಣ’ 
ಸೌಲಭಯೂವನ್ನು ವಿದ್ಯೂನ್ಕ್ಮನವ್ಕಗಿ ಲಭಯೂಗ�್ ಳ್ಸಲ್ಕಗಿದ�. 
ದ್ಕಖಲ�ಗಳ ಸವಾಯಂ ದೃಢ�ಕರಣದ ಸೌಲಭಯೂ.

 ಕ�ಳ ಹಂತದ ಉದ�್ ಯೂ�ಗಗಳ್ಗ� ಸಂದಶತಿನಗಳನ್ನು 
ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಆರ್ ಟಿಐ ಆರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 
ಡಿಜಿಲ್ಕಕರ್, ಉಮಂಗ್ , ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕಕ್ಷರತ� 
ಮಿಷನ್, ಇ ರ�ಸ್ಟ್ ಇತ್ಕಯೂದಗಳ ಪ್ಕ್ರರಂಭ.

ಇ-ಆಡಳಿತ

ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಮತುತು ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾ್ವಸ್  ಮ್ಲ ಮೆಂತ್ದೆ್ ೆಂದ್ಗೆ, ಉತತುಮ ಆಡಳಿತವು 
130 ಕೆ್ರೀಟಿಗ್ ಹೆಚುಚು ದೆರೀಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಜರೀವನವನುನು ಸುಲರವಾಗಿಸಿದೆ ಮತುತು ಅವರನುನು ಸಕಾ್ಭರದ ಆಡಳಿತ 
ಯೆಂತ್ದ ಅಡಚಣೆಗಳಿೆಂದ ಮುಕತುಗೆ್ ಳಿಸಿದೆ. 

ವಿದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಷಟ್ಕ�್ 
ಸಿಲ್ಕಿರ್ವ ಭ್ಕರತ್�ಯರಿಗ� 
ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ಮ್ಕಧಯೂಮವು ಉತತಿಮ 
ಮ್ಕಧಯೂಮವ್ಕಗಿದ�. ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಈ 
ಮ್ಕಧಯೂಮದ ಮ್ಲಕ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ 
ಜನರಿಗ� ತವಾರಿತ ನ�ರವು ಒದಗಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ವಿವಿಧ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ 
ನಾಗರಕರ ಸಬಲ್ೀಕರಣ
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 ನವ ಭ್ಕರತದ ನಿಮ್ಕತಿಣದಲ್ಲಿ ದ��ಶದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ 
ಪ್ರಜ�ಯ ಕ�್ಡ್ಗ�ಯನ್ನು ರ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಿಸ್ವ 
ಉದ�ದಾ�ಶದಂದ, ಸಕ್ಕತಿರ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಿಯ 
ಸಂಪೂಣತಿ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನ್ನು ಬದಲ್ಕಯಿಸಿತ್.

 ಈಗ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಿಯನ್ನು ಅಹತಿತ�ಯ ಆಧ್ಕರದ ಮ�ಲ� 
ನಿ�ಡಲ್ಕಗ್ತತಿದ�ಯೆ� ಹ�್ ರತ್ ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ಸ್ಕಥಾನಮ್ಕನದ 
ಮ�ಲ� ಅಲಲಿ. ನವ ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ವಯೂಕಿತಿ 
ಕ್ಡ ಅತ್ಯೂತತಿಮ ಕ�ಲಸದ ಮ್ಲಕ ದ��ಶದ ಅತ್ಯೂನನುತ 
ನ್ಕಗರಿಕ ಪ್ರಶಸಿತಿಯನ್ನು ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್.
 ಯ್ಕವುದ�� ನ್ಕಗರಿಕರ್ padmaawards.
gov.in ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯ್ಕರನ್ಕನುದರ್ 

ನ್ಕಮನಿದ��ತಿಶನ ಮ್ಕಡಬಹ್ದ್. ಆನ್ ಲ�ೈನ್ 
ಪದ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕ��ಶನ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನ್ನು 

ಪ್ಕರದಶತಿಕವ್ಕಗಿಸಿದ�.
 ಇಂದ್ ದ��ಶದ 
ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಪ್ರಜ�ಗಳು ಕ್ಡ ಪದ್ಮ 

ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ� 
ಮತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಯ್ಕವ 

ಮ್ಕಧಯೂಮವೂ 
ಗ್ರ್ತ್ಸಿರ್ವುದಲಲಿ. 

ಅಂಗಿ�ಕರಿಸಿದವು. ಇಂದ್ ಯ�ಗವು ಜನಸಮ್ಹದ�್ ಂದಗ� 
ಸಂಬಂಧ ಹ�್ ಂದದ�.

ಹೆ್ ಸ ವಿಶಾ್ವಸ ತುೆಂಬದ ಸಾ್ವವಲೆಂಬನೆ 
ತ್ಲನ್ಕತ್ಮಕವ್ಕಗಿ ಚಿಕ್ದ್ಕಗಿ ಕ್ಕಣ್ವ ವಿಷಯಗಳು ರ್ಕಷಟ್ಕ�್ 

ದ�್ ಡ್ಡ ಸ��ವ� ಸಲ್ಲಿಸ್ತತಿವ�. ಇದಕ�್ ಅತ್ಯೂತತಿಮ ಉದ್ಕಹರಣ� 
ಸಥಾಳ್�ಯತ�ಗ� ಆದಯೂತ� (ವ�ಕಲ್ ಫ್ಕರ್ ಲ�್ �ಕಲ್) ಮತ್ತಿ 
ಆತ್ಮನಿಭತಿರ ಭ್ಕರತ. ಕ�್�ವಿಡ್ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರಯವರ್ ‘ಸ್ಕವಾವಲಂಬನ�’ಯನ್ನು ಜನರ್ 
ಸ್ಲಭವ್ಕಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಳುಳಿವ ಅವಕ್ಕಶವ್ಕಗಿ ಮ್ಕಡಿದರ್. 
ಸ್ಕವಾವಲಂಬನ� ಮತ್ತಿ ಸಂಸಕೃತ್ಯಂದಗ� ಆಟಿಕ�ಗಳ ಮ್ಲಕ 
ವ್ಕಯೂಪ್ಕರವನ್ನು ಸ್ಕಥಾಪ್ಸ್ವುದ್ ಅಭ್ತಪೂವತಿವ್ಕಗಿತ್ತಿ. 
ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಯವರ ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನ� 
ಮತ್ತಿ ಸಪಾಷಟ್ ಉದ�ದಾ�ಶದಂದ ಆರಂಭವ್ಕದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು  
ಇಂದ್ ಏಕ ಭ್ಕರತ ಶ�್ರ�ಷ್ಠ ಭ್ಕರತದ ಕನಸನ್ನು ನನಸ್ಕಗಿಸ್ವಲ್ಲಿ 
ನ�ರವ್ಕಗಿದ�. ಗ್ಜರ್ಕತ್ ನ ಕ�ವ್ಕಡಿಯ್ಕದಲ್ಲಿರ್ವ ಏಕತ್ಕ  
ಪ್ರತ್ಮ ಆಕಷತಿಣ�ಯ ಕ��ಂದ್ರವ್ಕಗಿದ�. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 

ಸಥಾಳ್�ಯ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಖರಿ�ದಸ್ವ ಹ�್ ಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 
ಪ್ಕ್ರರಂಭವ್ಕಗಿದ�.

ಉತತುಮ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದ್ಯಾದ ತೆಂತ್ಜ್ಾನ 
ಜನಸ್ಕಮ್ಕನಯೂರನ್ನು ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ�್ ಂದಗ� 

ಸಂಪಕಿತಿಸ್ವ ಮತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಉತತಿಮ ಆಡಳ್ತದ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಸ್ಕಧನವನ್ಕನುಗಿಸ್ವ ಕಲ�ಯನ್ನು ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ 
ತ್ಳ್ದದ್ಕದಾರ�. ಅವರ್ ತಳಮಟಟ್ದ ಜನರ�್ ಂದಗ� ಉತತಿಮ 
ವ�ೈಯಕಿತಿಕ ಸಂಪಕತಿವನ್ನು ಹ�್ ಂದರ್ವುದ್ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿದ�, 
ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ಮ್ಕಧಯೂಮದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಪ್ರಬಲವ್ಕದ ಅಸಿತಿತವಾವನ್ನು 
ಹ�್ ಂದದ್ಕದಾರ�. ಅವರನ್ನು ಭ್ಕರತದ ಅತಯೂಂತ ‘ಟ�ಕ�್ನು ಸ್ಕಯೂವಿ’ 
ನ್ಕಯಕ ಎಂದ್ ಕರ�ಯ್ತ್ಕತಿರ�. ಅವರ್ ಜನರನ್ನು ತಲ್ಪಲ್ 
ಮತ್ತಿ ಅವರ ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಕವಣ� ತರಲ್ ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ 
ಮ್ಕಧಯೂಮವನ್ನು ಬಳಸ್ತ್ಕತಿರ�. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಕಲಿಟ್ ಫ್ಕಮ್ತಿ ಗಳನ್ನು 
ಉತ�ತಿ�ಜಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಅವರ್ ಹ�್ ಸ ವಿತರಣ್ಕ 
ಕ್ಕಯತಿವಿಧ್ಕನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಿದರ್. ಈ ಕ್ಕರಣದಂದ್ಕಗಿ 
ರ್ಕಜಯೂ ಸಕ್ಕತಿರ ಮತ್ತಿ ಸಚಿವ್ಕಲಯಗಳ ಸಮನವಾಯದ�್ ಂದಗ� 

ತ್ರೆಮರೆಯ  
ನಾಯಕರಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ

ನೆೈಜ ಹಿರೀರೆ್ ರೀಗಳಿಗೆ ಗೌರವ

ಈಗ, ಪದಮೆ ಪ್ಶಸಿತು ಪುರಸಕೃತರಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚುನವರು 
ತಮಮೆ ಕಾಯ್ಭಕೆರೀತ್ದಾಚೆ ಜನಪಿ್ಯರಾಗದವರು. 
ಆದರೆ ಈಗ ಪದಮೆ ಪ್ಶಸಿತುಗಳು ಅೆಂತಹ ನಿಜವಾದ 

ಹಿರೀರೆ್ ರೀಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುತಿತುವೆ.

ನಮಮೆ ದೆರೀಶದಲ್ಲಿ ಪದಮೆ ಪ್ಶಸಿತುಗಳನುನು ಹೆರೀಗೆ 
ನಿರೀಡಲಾಗುತಿತುತುತು? ಕೆಲವು ನಾಯಕರು 

ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತಿತುದದಿರು, ಸಕಾ್ಭರ ಶಿಫಾರಸು 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತುತು. ಆದರೆ ನಾವು ಒೆಂದು ಸಣ್ಣ 
ತಿದುದಿಪಡಿಯನುನು ಮಾಡಿದೆದಿರೀವೆ, ಈಗ ಶಿಫಾರಸು 
ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ ಎೆಂದು ನಾವು ಹೆರೀಳಿದೆದಿರೀವೆ. ಯಾರು 

ಬೆರೀಕಾದರ್ ವಿವರಗಳನುನು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಈಗ ನಿರೀವು ನೆ್ ರೀಡಿರಬೆರೀಕು, 

ಅೆಂತಹ ಅನಾಮಧೆರೀಯ ನಾಯಕರು ಇೆಂದು 
ಪದಮೆಶಿ್ರೀ ಪಡೆಯುತಿತುದಾದಿರೆ.

ನರೆರೀೆಂದ್ ಮರೀದ್, ಪ್ಧಾನ ಮೆಂತಿ್

ಹೆ್ ಸ ಪರೆಂಪರೆಯ ಉದಯಮುಖಪುಟ ಲೆರೀಖನ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪೆಟಂಬರ್   16-30, 2021 19

ದ�ಘತಿಕ್ಕಲದವರ�ಗ� ನನ�ಗ್ದಗ� ಬಿದದಾದದಾ ಯ�ಜನ�ಗಳು ಹ�್ ಸ 
ದಕ್ನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತ್ತಿವ�. ವಿದ��ಶದಲ್ಲಿ ಕಷಟ್ದಲ್ಲಿರ್ವ ಯ್ಕವುದ�� 
ಭ್ಕರತ್�ಯರ್ ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ಮ್ಕಧಯೂಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತಿರದಂದ 
ಸಹ್ಕಯ ಕ��ಳ್ದ್ಕಗ, ಅವರ್ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�� ಪಡ�ಯ್ತ್ಕತಿರ�. 
ದ��ಶದಲ್ಲಿ ರ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯ್ಕಣಿಸ್ವ್ಕಗ, ಯ್ಕರಿಗ್ಕದರ್ ಔಷಧಿ 
ಮತ್ತಿ ಹ್ಕಲ್ ಬ��ಕ್ಕದರ�, ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�� ಲಭಯೂವ್ಕಗ್ವಂತ� 
ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತತಿದ�. ಸಮಸ�ಯೂಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ವುದ್ ಕ್ಡ ಈ 
ಮ್ಕಧಯೂಮದ ಮ್ಲಕ ಸ್ಲಭವ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�.

ಯ�ಜನ�ಗಳ ಸಕ್ಕಲ್ಕ ಅನ್ಷ್ಕ್ಠನವನ್ನು 
ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳಿಲ್ ಸಚಿವ್ಕಲಯ ಮತ್ತಿ ಇಲ್ಕಖ�ಗಳ ನಡ್ವ� 
ಉತತಿಮ ಸಮನವಾಯ ಸ್ಕಧಿಸಲ್ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ 
ವ�ೈಯಕಿತಿಕವ್ಕಗಿ ಮ�ಲ್ವಾಚ್ಕರಣ� ಮ್ಕಡ್ವುದ್ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿದ� 
ತಮ್ಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಕಖ�ಗಳನ್ನು ಸಮನವಾಯವನ್ನು 
ಕ್ಕಪ್ಕಡಿಕ�್ಳುಳಿವ ರಿ�ತ್ಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ಕದಾರ�. ನಿ�ರಿನ ಸಮಸ�ಯೂಗ� 
ದ�ಘಾತಿವಧಿಯ ಪರಿಹ್ಕರವನ್ನು ಹ�್ ಂದಲ್, ಅವರ್ 2019 
ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ಜಲ ಶಕಿತಿ ಸಚಿವ್ಕಲಯವನ್ನು ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಿದರ್. ಇದ್ 
ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿ, ಅಧಿಕ್ಕರಶ್ಕಹಿಯನ್ನು ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿಯ್ಕಗಿ 

ಮ್ಕಡಲ್ ‘ಮಿಷನ್ ಕಮತಿಯ�ಗಿ’ಯಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳಿಲ್ಕಗಿದ�. ಐಎಎಸ್-ಐಪ್ಎಸ್ ತರಬ��ತ್  
ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ ಸಮ್ಕವ��ಶ ಅಥವ್ಕ ರಲ್�ಸ್ ಮಹ್ಕನಿದ��ತಿಶಕರ 
ವ್ಕಷ್ತಿಕ ಸಮಮೇಳನವಿರಲ್, ಹಿಂದನ ಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಮಂತ್್ರಗಳು 
ಉದ್ಕಘಾಟನ� ಮ್ಕಡಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ�್ ರಡ್ತ್ತಿದದಾರ್. ಆದರ� 
ಈಗ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದಯವರ್ ಇದನ್ನು ಮ್ಕನವ ಸಂಪನ್್ಮಲ 
ನಿವತಿಹಣ�ಯ ಪ್ರಮ್ಖ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿ ಮ್ಕಡಿದ್ಕದಾರ� ಮತ್ತಿ ಅದಕ�್ 
ಸ್ಕಂಸಿಥಾಕ ರ್ಪ ನಿ�ಡಿದ್ಕದಾರ�. ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರಯವರಿಂದ್ಕಗಿ 
ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಧಿ ಹ�್ ಂದ್ತ್ತಿರ್ವ ಹ�್ ಸ ಪರಂಪರ�ಯ್ ನವ 
ಭ್ಕರತದ ಕನಸನ್ನು ನನಸ್ಕಗಿಸಲ್ ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿರ್ವುದ್ 
ಸ್ಕಬಿ�ತ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�. 

ಬಾಬಾಸಾಹೆರೀಬ್ ಅೆಂಬೆರೀಡಕೆರ್ ಅವರ ಪರೆಂಪರೆಯನುನು 

ಉಳಿಸಲು, ಅವರ ಜರೀವನಕೆಕೆ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಸಥಾಳಗಳನುನು 

ಪೆಂಚತಿರೀರ್ಭವಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಭಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆ್ ಸ ಪರೆಂಪರೆಯ ಉದಯಮುಖಪುಟ ಲೆರೀಖನ

ಭವ್ ಪರಂಪರೆಯನುನು ಗೌರವಿಸುವುದು
ಪರೆಂಪರೆಯ ಪುನಶೆಚುರೀತನ

ಹಿೆಂದ್ನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದೆರೀಶದ ದ್ಗಗೆಜರ ಬಗೆಗಿದದಿ ನಿಲ್ಭಕ್ಷ್ಯಕೆಕೆ ಪ್ಧಾನಿ ನರೆರೀೆಂದ್ ಮರೀದ್ ಅವರು ಅೆಂತ್ಯ 

ಹಾಡಿದಾದಿರೆ. ಯಾವುದೆರೀ ಪಕ್ಷ, ಸಿದಾಧಿೆಂತ ಅರವಾ ಕುಟುೆಂಬವನುನು ಮರೀರಿ ‘ಇೆಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ’ - ಭಾರತ 

ಮದಲು ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯತು. ಇದಕಾಕೆಗಿ, ಸಕಾ್ಭರವು ಸಾೆಂಸಿಥಾಕ ಬೆೆಂಬಲವನುನು ಖಾತಿ್ಪಡಿಸಿತು.

 ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದ ಅವರ್ ಛತ್ರಪತ್ 
ಶವ್ಕಜಿ ಮಹ್ಕರ್ಕಜ್, ಬಿಸ್ಕತಿ ಮ್ಂಡ್ಕ, 
ದ�ನಬಂಧ್ ಸರ್ ಛ�್ �ಟ್ ರ್ಕಮ್ ರಂತಹ 
ದ��ಶದ್ಕದಯೂಂತದ ಅನ��ಕ ಮಹ್ಕನ್ ವಯೂಕಿತಿಗಳ 
ಪರಂಪರ�ಯನ್ನು ಪುನರ್ಜಿಜೆ�ವಗ�್ ಳ್ಸಿದ್ಕದಾರ�.

  ಭ್ಕರತವನ್ನು ಒಗ್ಗೆಡಿಸಿದ ಮಹ್ಕನ್ 
ವಯೂಕಿತಿಗ� ಒಂದ್ ಭವಯೂ ಗೌರವವ್ಕಗಿ, ಪ್ರಧ್ಕನಿ 
ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್ ‘ಉಕಿ್ನ ಮನ್ಷಯೂ’ 
ಸದ್ಕತಿರ್ ವಲಲಿಭಭ್ಕಯಿ ಪಟ��ಲ್ ಅವರಿಗ� 
ಗೌರವ್ಕಥತಿವ್ಕಗಿ ‘ಏಕತ್ಕ ಪ್ರತ್ಮಯನ್ನು’ 
ಅನ್ಕವರಣಗ�್ ಳ್ಸಿದರ್. 600 ಅಡಿ 
ಎತತಿರದ ಈ ಪ್ರತ್ಮ ವಿಶವಾದ ಅತ್ ಎತತಿರದ 
ಪ್ರತ್ಮಯ್ಕಗಿದ�.

  ನ��ತ್ಕಜಿಯವರ ‘ಆಜ಼್ಕದ್ ಹಿಂದ್ ಸಕ್ಕತಿರ’ 
ರಚನ�ಯ 75 ನ�� ವ್ಕಷ್ತಿಕ�್�ತಸ್ವದ ನ�ನಪ್ಗ್ಕಗಿ 
ದ�ಹಲ್ಯ ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ತ್್ರವಣತಿ 
ಧ್ವಜರ�್ �ಹಣ ನ�ರವ��ರಿಸಿದರ್.

  ಭ್ಕರತದ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಚಳುವಳ್ಯ ಮಹ್ಕನ್ 
ನ್ಕಯಕನ ಪರಂಪರ�ಯನ್ನು ಅಂತ್ಮವ್ಕಗಿ 
ಸ್ಕವಾತಂತ್ಕ್ರಯಾನಂತರ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾ ಇಡಿ� 
ದ��ಶಕ�್ ಹ�ಮ್ಮಯ ಕ್ಷಣವ್ಕಗಿತ್ತಿ.

  ಆಜ಼್ಕದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ನ್ಕಲವಾರ್ 
ಸದಸಯೂರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡ�ದ 
ಗಣರ್ಕಜ�್ಯೂ�ತಸ್ವ ಪರ��ಡ್ ನಲ್ಲಿ 
ಭ್ಕಗವಹಿಸಿದದಾರ್. ನ��ತ್ಕಜಿ ಸ್ಭ್ಕಷ್ ಚಂದ್ರ 
ಬ�್ �ಸ್ ಅವರಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೌಪಯೂ 
ಕಡತಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ 
ಮ�ದ ಸಕ್ಕತಿರವು ನ��ತ್ಕಜಿ ಕ್ಟ್ಂಬದ 
ಬಹ್ಕ್ಕಲದ ಬ��ಡಿಕ�ಯನ್ನು ಈಡ��ರಿಸಿತ್.

  ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದ ಅವರ್ 2014 ರ 
ಸ�ಪ�ಟ್ಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಪ್ಕನ್ ಗ� ಭ��ಟಿ 
ನಿ�ಡಿದ್ಕಗ, ಜಪ್ಕನ್ ನಲ್ಲಿ ನ��ತ್ಕಜಿಯವರ 
ಒಡನ್ಕಡಿಯ್ಕಗಿದದಾ ಸ�ೈಚಿರ�್  ಮಿಸ್ಮಿಯನ್ನು 
ಭ��ಟಿಯ್ಕದರ್.

  ಡ್ಕ.ಭಿ�ಮ್ ರ್ಕವ್ ಅಂಬ��ಡ್ರ್ ಅವರ 
ಗೌರವ್ಕಥತಿವ್ಕಗಿ, 26 ನವ�ಂಬರ್ 
ಅನ್ನು ‘ಸಂವಿಧ್ಕನ ದನ’ 
ಎಂದ್ ಘ್�ಷ್ಸಲ್ಕಯಿತ್. 
ಅವರ 125 ನ�� ಜನ್ಮ 
ದನ್ಕಚರಣ�ಯಂದ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 
ವಿಶ��ಷ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮ 
ಆಯ�ಜಿಸಲ್ಕಯಿತ್.
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ಒಲ್ಂಪಿಕ್್ಸ್ ನಂತರ, 
ಪಾ್ರಾಲ್ಂಪಿಕ್್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಹಾಸ ಸೃಷಿಟಿಸಿದ ಭಾರತ 

ಈ ವಷತಿದ 75ನ�� ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ದನದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್ ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯ ಮ�ಲ್ಂದ 
ದ��ಶವನ್ನುದ�ದಾ�ಶಸಿ ಮ್ಕತನ್ಕಡಿದ್ಕಗ ಹ್ಕಜರಿದದಾ ಇತರರ�್ ಂದಗ� ಟ�್�ಕಿಯ� ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ಹ್ಕಸ ಸೃಷ್ಟ್ಸಿದ ಭ್ಕರತ್�ಯ 
ಆಟಗ್ಕರರ್ ಸ��ರಿದದಾರ್. ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ ಕರ�ಯ ಮ�ರ�ಗ� ಈ ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಪಟ್ಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನ�ರ�ದದದಾ ಎಲಲಿ ಗಣಯೂರ್ ಶ್ಕಲಿಘಿಸಿದ 
ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣ ಅದ್ಕಗಿತ್ತಿ. ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಕಿ್ರ�ಡ�ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟ್ ಗಂಭಿ�ರವ್ಕಗಿ ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳಿಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ� ಎಂಬ್ದಕ�್ 
ಈ ಗೌರವವು ದ�್ ಯೂ�ತಕವ್ಕಗಿತ್ತಿ. ಟ�್�ಕಿಯ ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಂತರ, ಈಗ ಇತ್ಹ್ಕಸವನ್ನು ಬರ�ವ ಸರದ ಭ್ಕರತದ ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ 
ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಪಟ್ಗಳದ್ಕದಾಗಿದ�. ಜಿ�ವನದ ಎಲ್ಕಲಿ ಅಡ�ತಡ�ಗಳನ್ನು ನಿವ್ಕರಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ, ಭ್ಕರತ್�ಯ ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಯನನುರ್ ಅತ್ ಹ�ಚ್್ಚ 
19 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗ�ದದಾದ್ಕದಾರ�, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 5 ಚಿನನು, 8 ಬ�ಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿ 6 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಸ��ರಿವ� ... ಹಿಂದನ ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� 11 ಭ್ಕರತ್�ಯ ಆಟಗ್ಕರರ್ 4 ಚಿನನುದ ಪದಕಗಳ�ೊಂದಗ� ಒಟ್ಟ್ 12 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗ�ದದಾದದಾರ್. 

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡ್ ಕ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು 
ಕಳ�ದ್ಕ�್ಂಡ್ಕಗ ಅವನಿ ಲ��ಖ್ಕರ್ಕ ಖಿನನುತ�ಗ� 
ಜ್ಕರಿದರ್. ಅವರ್ ಎಷ್ಟ್ ದ್ಬತಿಲರ್ಕಗಿದದಾರ�ಂದರ� 

ಅವರ್ ಸವಾತಃ ಏನನ್ನು ಮ್ಕಡಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರ 
ತಂದ� ಪ್ರವಿ�ಣ ಲ��ಖ್ಕರ್ಕ ಕಿ್ರ�ಡ�ಯಲ್ಲಿ ಆಸಕಿತಿಯನ್ನು ಬ�ಳ�ಸಲ್ 
ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದರ್. ಆಕ� ಮದಲ್ ಬಿಲ್ಲಿಗ್ಕರಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದರ್, 
ಆದರ� ಬಿಲ್ಲಿನ ದ್ಕರವನ್ನು ಎಳ�ಯಲ್ ಸಹ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಲ್ಲಲಿ. ನಂತರ 
ಅವರ್ ಶೋಟಿಂಗ್ ಗ� ತ್ರ್ಗಿದರ್, ಆದರ� ಆಕ�ಗ� ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� 
ಬಂದ್ಕನ್ನು ಎತತಿಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಲ್ಲಲಿ. ಆದರ� ಆಕ� ಪಟ್ಟ್ಹಿಡಿದರ್. 

ಸ್ಕಧಿಸಿದರ್ ಫಲ್ತ್ಕಂಶವನ್ನು ಎಲಲಿರ್ ನ�್ �ಡ್ತ್ತಿದ�ದಾ�ವ�. ಟ�್�ಕಿಯ 
ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ�ದ 10 ಮಿ� ಏರ್ ರ�ೈಫಲ್ ಮತ್ತಿ 50 
ಮಿ� ಏರ್ ರ�ೈಫಲ್ ಸಪಾಧ�ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನನು ಮತ್ತಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು 
ಗ�ದ್ದಾ ಅವನಿ ದ��ಶವನ್ನು ಹ�ಮ್ಮಪಡ್ವಂತ� ಮ್ಕಡಿದರ್. ಯ್ಕವುದ�� 
ಸಪಾಧ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನನು ಗ�ದದಾ ಮದಲ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಮಹಿಳ� ಎಂಬ ಹ�ಗಗೆಳ್ಕ�ಗ� 
ಅವರ್ ಪ್ಕತ್ರರ್ಕದರ್. ಅಂತ�ಯೆ� ದ��ವ��ಂದ್ರ ಝ್ಕಝ್ಕರಿಯ್ಕ ಅವರ 
ಜಿ�ವನವೂ ಕ್ಡ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗಳ್ಂದ ಕ್ಡಿದ�. ಈ ವಷತಿದ ಆಗಸ್ಟ್ 
7ರಂದ್ ಟ�್�ಕಿಯ ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಿ�ರಜ್ ಚ�್�ಪ್ಕ್ರ ದ��ಶಕ�್ 
ಮದಲ ಚಿನನುದ ಪದಕ ಗ�ದ್ಕದಾಗ, ಇಡಿ� ಭ್ಕರತವು ವಿಸ್ಮಯಗ�್ ಂಡಿತ್ತಿ.

ಪಾ್ಯರಾಲ್ೆಂಪಿಕ್ಸ್
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ಇದ್ ಜ್ಕವ�ಲ್ನ್ ಥ�್ ್ರ� ಸಪಾಧ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನನುದ ಗ�ಲ್ವು ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿ, 
ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನ ಅಥ�ಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತದ ಮದಲ ಚಿನನುದ ಪದಕವೂ 
ಆಗಿದ�. ಟ�್�ಕಿಯ ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಕರಿ ಚಿನನುದ ಪದಕ 
ದ��ವ��ಂದ್ರ ಝ್ಕಝ್ಕರಿಯ್ಕ ಕ�ೈತಪ್ಪಾತ್ ಮತ್ತಿ ಬ�ಳ್ಳಿ ಪದಕಕ�್ 
ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬ��ಕ್ಕಯಿತ್. ಅವರ್ ಈಗ್ಕಗಲ�� 2004ರ ಅಥ�ನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಜ್ಕವ�ಲ್ನ್ ಥ�್ ್ರ� ಮತ್ತಿ 2016 ರ ರಿಯ� ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನನುದ 
ಪದಕ ಗ�ದದಾದದಾರಿಂದ ಈ ವಷತಿ ಅವರಿಂದ ಹ�ಚಿ್ಚನ ನಿರಿ�ಕ್�ಗಳು ಇದದಾವು. 
ಕ��ವಲ 9ನ�� ವಯಸಿಸ್ನವರ್ಕಗಿದ್ಕದಾಗ ವಿದ್ಯೂದ್ಕಘಾತಕ�್ ಒಳಗ್ಕಗಿ ಕ�ೈ 
ಕಳ�ದ್ಕ�್ಂಡ ದ��ವ��ಂದ್ರರಿಗ�, ತದನಂತರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯ್ಕವುದ�� 
ಸವ್ಕಲ್ ಕಡಿಮಯ್ಕಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ 
ಅವರ�್ ಂದಗ� ಸಂಭ್ಕಷಣ� ನಡ�ಸಿದ ಅವರ್, “ನ್ಕನ್ ಶ್ಕಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ಭಜಿತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕ�್ಂಡ್ಕಗ, ನನನುನ್ನು ಮ್ದಲ್ಸ್ತ್ತಿದದಾರ್. ನ್ಕನ್ 
ಅಧಯೂಯನದ ಮ�ಲ� ಗಮನ ಹರಿಸಬ��ಕ್ ಮತ್ತಿ ಕಿ್ರ�ಡ�ಯಲ್ಲಿ ನನಗ� 
ಜ್ಕಗವಿಲಲಿ ಎಂದ್ ಹ��ಳುತ್ತಿದದಾರ್, ಆದರ� ನ್ಕನ್ ಅದನ್ನು ಸವ್ಕಲ್ಕಗಿ 
ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದ�. ನ್ಕನ್ ಜ್ಕವ�ಲ್ನ್ ಎಸ�ತಕ�್ ಸಮಪ್ತಿತನ್ಕದ� ಮತ್ತಿ 
ನ್ಕನ್ ಶಸ್ತಿಬದಧಿನ್ಕದ�. ನ್ಕನ್ ಮಲಗ್ವ ಕ�್�ಣ�ಯಲ್ಲಿಯ್ 
ಭಜಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟ್ಕ�್ಳುಳಿತ�ತಿ�ನ�.” ಎಂದದದಾರ್. 

ಟ�್�ಕಿಯ ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅವನಿ ಅವರ�್ ಂದಗ� 
ಜ್ಕವಲ್ನ್ ಎಸ�ತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿತ್ ಆಂತ್ಲ್, 50 ಮಿ� ಪ್ಸ್ತಿಲ್ 
ಶೋಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮನಿ�ಶ್ ನವ್ಕತಿಲ್, ಬ್ಕಯೂಡಿ್ಮಂಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ�ದ 
ಭಗತ್ ಮತ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ನ್ಕಗರ್ ಚಿನನುದ ಪದಕ ಗ�ದದಾದ್ಕದಾರ�. ಇದ�� ವ��ಳ� 
ಟ��ಬಲ್ ಟ�ನಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭ್ಕವಿನ್ಕ ಬ�ನ್ ಪಟ��ಲ್, ಎತತಿರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ 
ನಿಶ್ಕದ್ ಕ್ಮ್ಕರ್, ಡಿಸ್ಸ್ ಥ�್ ್ರ�ನಲ್ಲಿ ಯ�ಗ��ಶ್ ಕಥ್ನಿಯ್ಕ, 

ಜ್ಕವ�ಲ್ನ್ ಎಸ�ತದಲ್ಲಿ ದ��ವ��ಂದ್ರ ಝ್ಕಝ್ಕರಿಯ್ಕ, ಎತತಿರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ 
ಮರಿಯಪಪಾನ್ ತಂಗವ��ಲ್ ಮತ್ತಿ ಪ್ರವಿ�ಣ್ ಕ್ಮ್ಕರ್, 50 ಮಿ�ಟರ್ 
ಪ್ಸ್ತಿಲ್ ಶೋಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ರ್ಕಜ್ ಅಧ್ಕನ್ಕ, ಬ್ಕಯೂಡಿ್ಮಂಟನ್ 
ನಲ್ಲಿ ನ�್ �ಯ್ಕ್ಡ ಡಿಎಂ ಸ್ಹ್ಕಸ್ ಎಲ್ ವ�ೈ ಬ�ಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗ�ದದಾದ್ಕದಾರ�. 
ಇಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, ಜ್ಕವ�ಲ್ನ್ ಥ�್ ್ರ�ನಲ್ಲಿ ಸ್ಂದರ್ ಗ್ಜತಿರ್, 10 ಮಿ�. ಏರ್ 
ಪ್ಸ್ತಿಲ್ ಶೋಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ರ್ಕಜ್ ಅಧ್ಕನ್ಕ, ಎತತಿರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ 
ಶರದ್ ಕ್ಮ್ಕರ್, ಬಿಲ್ಲಿಗ್ಕರಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಹವಿತಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತಿ 
ಬ್ಕಯೂಡಿ್ಮಂಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಮನ�್ �ಜ್ ಸಕ್ಕತಿರ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳ್ಸಿದ್ಕದಾರ�.

 
ಪಾ್ಯರಾ ಅರ್್ರೀಟ್ ಗಳೆ್ ೆಂದ್ಗೆ ಪ್ಧಾನಮೆಂತಿ್ ಸೆಂವಾದ 

ಟ�್�ಕಿಯ ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತವನ್ನು ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸಿದ 
ಆಟಗ್ಕರರ�್ ಂದಗ� ಸಂವ್ಕದ ನಡ�ಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ 
ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ 
ತಂಡದ�್ ಂದಗ್ ಅದನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ್. ಪ್ಕಯೂರ್ಕ-ಅರ್್�ಟ್ 
ಗಳನ್ನು ರ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಿಸಿದ ಅವರ್ “ನ್ಕನ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನಂತ 
ಆತ್ಮವಿಶ್ಕವಾಸವನ್ನು ನ�್ �ಡ್ತ್ತಿದ�ದಾ�ನ� ಮತ್ತಿ ಏನನ್ಕನುದರ್ 
ಸ್ಕಧಿಸ್ವ ಇಚ್ಕ್ಛಶಕಿತಿಯನ್ನು ನ�್ �ಡಬಲ�ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ 
ಫಲವ್ಕಗಿ ಇಂದ್ ಅತ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಪಟ್ಗಳು  
ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ಗ� ಹ�್ �ಗ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�.” ಎಂದರ್. “ನಿ�ವು ಟ�್�ಕಿಯ�ದಲ್ಲಿ 
ನಿಮ್ಮ ಕ�ೈಲ್ಕದಷ್ಟ್ ಉತತಿಮವ್ಕದದಾನ್ನು ನಿ�ಡಿದ್ಕಗ ತ್್ರವಣತಿ ಧ್ವಜ 
ಹ್ಕರ್ತತಿದ�, ನಿ�ವು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗ�ಲ್ಲಿವುದಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, ನವ ಭ್ಕರತದ  
ಸಂಕಲಪಾಗಳ್ಗ� ಹ�್ ಸ ಚ�ೈತನಯೂವನ್ನು ನಿ�ಡ್ತ್ತಿ�ರಿ” ಎಂದ್ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಹ��ಳ್ದರ್.

 ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಕ್ಟವು 1960ರಲ್ಲಿ ಪ್ಕ್ರರಂಭವ್ಕಯಿತ್, ಆದರ� 
ಭ್ಕರತವು ಟ�ಲ್ ಅವಿ�ವ್ ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ (1968) ಮದಲ 
ಬ್ಕರಿಗ� ಭ್ಕಗವಹಿಸಿತ್. 1984ರ ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಿಂದ ಭ್ಕರತವು ಈ 
ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವ್ಕಗಿ ಭ್ಕಗವಹಿಸ್ತ್ತಿದ�.

 ಭ್ಕರತ ಇದ್ವರ�ಗ� 11 ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಕ್ಟದಲ್ಲಿ ಭ್ಕಗವಹಿಸಿದ್ದಾ, 
ದ��ಶದ ಹ�ಸರಿನಲ್ಲಿ 12 ಪದಕಗಳು ದ್ಕಖಲ್ಕಗಿದದಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಚಿನನು, 4 
ಬ�ಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿ 4 ಕಂಚ್ ಸ��ರಿವ�.

 2016ರ ರಿಯ� ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಭ್ಕರತವು ಐದ್ ಸಪಾಧ�ತಿಗಳ್ಗ� 19 
ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಪಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತ್ತಿ, ಇದ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ 
ಇತ್ಹ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತದ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ತಂಡವ್ಕಗಿತ್ತಿ. ಭ್ಕರತ ಎರಡ್ 
ಚಿನನು, ಒಂದ್ ಬ�ಳ್ಳಿ ಮತ್ತಿ ಒಂದ್ ಕಂಚ್ ಸ��ರಿದಂತ� ನ್ಕಲ್್ 
ಪದಕಗಳನ್ನು ಗ�ದದಾತ್ತಿ. ಪುರ್ಷರ ಎತತಿರ ಜಿಗಿತದಲ್ಲಿ ಮರಿಯಪಪಾನ್ 
ತಂಗವ��ಲ್, ಜ್ಕವ�ಲ್ನ್ ಥ�್ ್ರ�ನಲ್ಲಿ ದ��ವ��ಂದ್ರ ಝ್ಕಝ್ಕರಿಯ್ಕ ಚಿನನುದ 
ಪದಕಗಳನ್ನು ಗ�ದದಾದದಾರ್.

 ಈ ಬ್ಕರಿ ಟ�್�ಕಿಯ ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತದ 54 ಆಟಗ್ಕರರ್ 
9 ಸಪಾಧ�ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ಕಗವಹಿಸಿದದಾರ್. ವಿಶವಾ ಶ�್ರ�ಯ್ಕಂಕದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನ್ಕಲ್್ 
ಭ್ಕರತ್�ಯರ್ ನಂ.1 ಸ್ಕಥಾನದಲ್ಲಿದದಾರ�, ಆರ್ ಆಟಗ್ಕರರ್ ವಿಶವಾದಲ್ಲಿ ಎರಡನ�� 
ಸ್ಕಥಾನ ಪಡ�ದದದಾರ್, ಹಿ�ಗ್ಕಗಿ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಆಟಗ್ಕರರಿಂದ ಅದ್ಭುತ 
ಯಶಸಸ್ನ್ನು ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸ್ವುದ್ ಅಸಮಂಜಸವ��ನ್ಕಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಲಲಿದ� ಸ್ಮ್ಕರ್ 
10 ಆಟಗ್ಕರರ್ ವಿಶವಾ ಮ್ರನ�� ಶ�್ರ�ಯ್ಕಂಕವನ್ನು ಹ�್ ಂದದ್ಕದಾರ�.

ಪಾ್ಯರಾಲ್ೆಂಪಿಕ್ಸ್ ಒಲ್ೆಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ
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ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಮ�ದ ಅವರ್: “ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಕಿ್ರ�ಡ್ಕ 
ಸಂಸಕೃತ್ಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲ್ ನ್ಕವು ನಮ್ಮ ವಿಧ್ಕನಗಳನ್ನು 
ನಿರಂತರವ್ಕಗಿ ಸ್ಧ್ಕರಿಸಬ��ಕ್ಕಗಿದ�. ಇಂದ್ ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ 
ಕಿ್ರ�ಡ�ಗಳ ಜ�್ತ�ಗ� ಸ್ಕಂಪ್ರದ್ಕಯಿಕ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಕಿ್ರ�ಡ�ಗಳ್ಗ್ ಹ�್ ಸ 
ಅಸಿ್ಮತ� ನಿ�ಡಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�. ನಿ�ವು ಯ್ಕವುದ�� ಕಿ್ರ�ಡ�ಗಳ�ೊಂದಗ� ಸಂಬಂಧ 
ಹ�್ ಂದದದಾರ್, ನಿ�ವು ಏಕ ಭ್ಕರತ- ಶ�್ರ�ಷ್ಠ ಭ್ಕರತ ಮನ�್ �ಭ್ಕವವನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸ್ತ್ತಿ�ರಿ.” ಎಂದ್ ಹ��ಳ್ದದಾರ್.  ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಮ�ದ 
ಅವರ್: “ನಿ�ವು ನಿಜವ್ಕದ ಚ್ಕಂಪ್ಯನ್ ಗಳು. ನಿ�ವು ಜಿ�ವನದ 
ಆಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಕ್ಲ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದದಾ�ರಿ ಮತ್ತಿ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ನಿಮ್ಮ ಸಿದಧಿತ�ಯ ಮ�ಲ� ಪರಿಣ್ಕಮ ಬಿ�ರಲ್ ನಿ�ವು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಒಬ್ಬ 
ಆಟಗ್ಕರನ್ಕಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಕ ನಿಮಗ� ಬಹಳ ಮ್ಖಯೂ, ಆದರ� ಇಂದನ 
ನವ ಭ್ಕರತವು ತನನು ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಪಟ್ಗಳ ಮ�ಲ� ಪದಕಗಳ್ಗ್ಕಗಿ ಒತತಿಡ 
ಹ��ರ್ವುದಲಲಿ.” ಎಂದ್ ಹ��ಳ್ದರ್.

ಎರಡ್ ಬ್ಕರಿ ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ ಚಿನನುದ ಪದಕ ವಿಜ��ತ ಜ್ಕವ�ಲ್ನ್ 
ಎಸ�ತಗ್ಕರ ದ��ವ��ಂದ್ರ ಝಝ್ಕರಿಯ್ಕ ಅವರ ಪುತ್್ರಗ� ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ 
ಮ�ದ, ನಿ�ನ್ ಏಕತ್ಕ ಪ್ರತ್ಮಗ� ಭ��ಟಿ ನಿ�ಡಿದದಾ�ಯ್ಕ ಎಂದ್ 
ಕ��ಳ್ದರ್, ರಿಯ� ಪ್ಕಯೂರ್ಕಲ್ಂಪ್ಕ್ ಚಿನನುದ ಪದಕ ವಿಜ��ತ 
ಮರಿಯಪಪಾನ್ ತಂಗವ��ಲ್ ಅವರ ತ್ಕಯಿಗ� ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ಭ 
ಕ�್�ರಿದ ಅವರ್, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಏನ್ ತ್ನನುಲ್ ಇಷಟ್ಪಡ್ತ್ಕತಿನ� ಎಂದ್ 
ಪ್ರಶನುಸಿದರ್. ಗ್ಜರ್ಕತ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ಕಯೂರ್ಕ ಬ್ಕಯೂಡಿ್ಮಂಟನ್ ಆಟಗ್ಕರ ಪರ್ಲ್ 
ರ�್ ಂದಗ� ಮತ್ತಿ ಬಂಗ್ಕಳ್ಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಲ್ಫಟ್ರ್ ಸಕಿನ್ಕ ಖತ್ನ್ 
ಅವರ�್ ಂದಗ� ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಮ್ಕತನ್ಕಡಿದರ್. ಅವರ್ ಬಿಲ್ಲಿಗ್ಕತ್ತಿ 
ಜ�್ಯೂ�ತ್ ಬಲ್ಯ್ಕನ್ ಗ�, “ನಿಮ್ಮ ತಂದ�ಯ ಮರಣ್ಕನಂತರ, ನಿ�ವು 
ನಿಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮತ್ತಿ ಮನ�ಯನ್ನು ಸಹ ನ�್ �ಡಿಕ�್ಂಡಿದದಾ�ರಿ. 
ಉತತಿಮ ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಪಟ್ವ್ಕಗಿರ್ವುದರ ಜ�್ತ�ಗ�, ನಿ�ವು ಉತತಿಮ ಪುತ್್ರ 
ಮತ್ತಿ ಸಹ�್ �ದರಿಯ್ಕಗಿದದಾ�ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ�ಗೆ ತ್ಳ್ದ ನಂತರ, ದ��ಶದ 

ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವಯೂಕಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರ್ಕತ್ಮಕ ಆಲ�್ �ಚನ�ಗಳು ಬರ್ತತಿವ�.” 
ಎಂದರ್. 2009ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಲ್ ಕಳ�ದ್ಕ�್ಂಡ 
ಕ್ಕಟ್ಕ್ರದ ಪ್ಕಯೂರ್ಕ ಆಚತಿರ್ ರ್ಕಕ��ಶ್ ಕ್ಮ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಜಿ�ವನದ 
ಅಡ�ತಡ�ಗಳು ಉತತಿಮ ಆಟಗ್ಕರನ್ಕಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮ್ಮಲ್ ಹ��ಗ� 
ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡಿದವು ಎಂದ್ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಕ��ಳ್ದರ್. “ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ 
ಎಷ�ಟ್� ಹ�್ �ರ್ಕಟಗಳು ಇದದಾರ್, ಜಿ�ವನವು ಅಮ್ಲಯೂವ್ಕಗಿದ�. 
ನಿ�ವು ದ��ಶವನ್ನು ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸಲ್ದದಾ�ರಿ ಮತ್ತಿ ಕಠಿಣವ್ಕಗಿ ಆಡಲ್ದದಾ�ರಿ. 
ಕ್ಟ್ಂಬ ಮತ್ತಿ ದ��ಶದ ಹ�ಸರನ್ನು ಹ�ಮ್ಮಪಡ್ವಂತ� ಮ್ಕಡಿ.” ಎಂದ್ 
ತ್ಳ್ಸಿದರ್.

2004ರಲ್ಲಿ ಅಥ�ನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ 2016ರಲ್ಲಿ ರಿಯ�ದಲ್ಲಿ ಜ್ಕವ�ಲ್ನ್ 
ಎಸ�ತದಲ್ಲಿ ಚಿನನುದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗ�ದದಾ ವಿಶವಾ ದ್ಕಖಲ� ಹ�್ ಂದರ್ವ 
ಝ್ಕಝ್ಕರಿಯ್ಕ ಅವರಿಗ� ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್, ಇಷ್ಟ್ ಬೃಹತ್ 
ಅಂತರ ಮತ್ತಿ ವಯಸಿಸ್ನ ಹ�್ ರತ್ಕಗಿಯ್ ನಿ�ವು ಪದಕಗಳನ್ನು ಹ��ಗ� 
ಗ�ದದಾರಿ ಎಂದ್ ಕ��ಳ್ದರ್. ಅವರ್ ಝಝ್ಕರಿಯ್ಕ ಅವರ ಪತ್ನು ಮತ್ತಿ 
ಮ್ಕಜಿ ಕಬಡಿ್ಡ ಆಟಗ್ಕತ್ತಿ ಮಂಜ್ ಅವರನ್ನು ಈಗ ನಿ�ವು ಆಡ್ತ್ತಿ�ರ್ಕ 
ಅಥವ್ಕ ಆಟ ಆಡ್ವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದದಾ�ರ್ಕ ಎಂದ್ ಪ್ರಶನುಸಿದರ್. 
ಅದ�� ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ್ ಜಿಯ್ಕಗ�, “ಟ�್�ಕಿಯ� ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಕ್ಟದ 
ನಂತರ, ನಿ�ವು ಇಡಿ� ಕ್ಟ್ಂಬದ�್ ಂದಗ� ಏಕತ್ಕ ಪ್ರತ್ಮಯನ್ನು 
ನ�್ �ಡಲ್ ಹ�್ �ಗ್ತ್ತಿರ್ಕ.” ಎಂದರ್. ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಪಟ್ಗಳ�ೊಂದಗ� 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ ಸಂವ್ಕದದ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯಿಸಿರ್ವ ಭ್ಕರತ 
ಕಿ್ರಕ�ಟ್ ತಂಡದ ಮ್ಕಜಿ ನ್ಕಯಕ ಕಪ್ಲ್ ದ��ವ್, “ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಕಿ್ರ�ಡ್ಕ 
ಸಂಸಕೃತ್ಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಲ್ ಬಯಸ್ವುದ್ಕಗಿ ಭ್ಕರತದ ಯ್ಕವುದ�� 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಎಂದ್ಕದರ್ ಹ��ಳ್ದ್ಕದಾರ�ಯೆ�? ಬಹ್ಶಃ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ 
ಮ�ದ ಅವರ್ ಈ ರಿ�ತ್ ಮ್ಕಡಿದ ಮದಲ ವಯೂಕಿತಿಯ್ಕಗಿದ್ಕದಾರ�.” ಎಂದ್ 
ತ್ಳ್ಸಿದ್ಕದಾರ�.     
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ತಮಮೆ ವಾಗಾದಿನ ಪೂರೆೈಸಿದ ಪ್ಧಾನಮೆಂತಿ್ 

ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ದನದಂದ್ ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯ ಮ�ಲ್ಂದ 
ಭ್ಕಷಣ ಮ್ಕಡಿದ ವ��ಳ�, ಟ�್�ಕಿಯ ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ 
ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭ್ಕವಶ್ಕಲ್ ಪ್ರದಶತಿನಕ್ಕ್ಗಿ  ಭ್ಕರತದ 
ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ ತಂಡವನ್ನು ಶ್ಕಲಿಘಿಸಿದ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ 
ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್, ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 16 
ರಂದ್ ತಮ್ಮ ನಿವ್ಕಸದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಕಹ್ಕರ ಕ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಎಲಲಿರನ್ನು ಭ��ಟಿಯ್ಕಗಿ, ಆಟಗ್ಕರರಿಗ� ನಿ�ಡಿದ 
ಭರವಸ�ಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿದರ್. ಟ�್�ಕಿಯಗ� 
ಹ�್ �ಗ್ವ ಮ್ನನು ನಡ�ದ ಸಂಭ್ಕಷಣ�ಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಪ್.ವಿ.ಸಿಂಧ್ ಅವರಿಗ� ಪದಕ 
ಗ�ದ್ದಾ ಮರಳ್ದರ�, ಐಸ್ ಕಿ್ರ�ಮ್ ಕ�್ಡಿಸ್ವುದ್ಕಗಿ 
ಹ��ಳ್ದದಾರ್. ಈ ಮ್ನನು ಕಿ್ರ�ಡ್ಕ ಸಚಿವ ಅನ್ರ್ಕಗ್ 
ಠ್ಕಕ್ರ್ ಅವರ್ ನಿ�ರಜ್ ಚ�್�ಪ್ಕ್ರ ಪದಕ 
ಗ�ದ್ದಾ ತಂದರ�, ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್, ಅವರಿಗ� 
‘ಚ್ಮ್ಕತಿ’ ತ್ನಿನುಸ್ತ್ಕತಿರ� ಎಂದ್ ಹ��ಳ್ದದಾರ್. ಸಿಂಧ್ 
ಮತ್ತಿ ನಿ�ರಜ್ ಅವರಿಗ� ನಿ�ಡಿದ ಭರವಸ�ಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಮ�ದ ಈಡ��ರಿಸಿದದಾಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, 
ಅವರ�್ ಂದಗ� ವ�ೈಯಕಿತಿಕವ್ಕಗಿ ಮ್ಕತ್ಕತ� ನಡ�ಸ್ವ 
ಮ್ಲಕ ಉಳ್ದ ಆಟಗ್ಕರರ ಅನ್ಭವಗಳನ್ನು 
ತ್ಳ್ದ್ಕ�್ಂಡರ್. 

ಟೆ್ರೀಕಿಯರೀದ್ೆಂದ ಪದಕದೆ್ ೆಂದ್ಗೆ 
ಹಿೆಂದ್ರುಗಿದ ಸಿೆಂಧುಗೆ ಐಸ್ ಕಿ್ರೀಮ್ 
ನಿರೀಡಿದರು
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ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮುಯಾಗುತ್ತಿರುವ  
ಸಣ್ಣ ರೆೈತರು

ಳ�ದ ವಷತಿ ಸ�ಪ�ಟ್ಂಬರ್ 17ರಂದ್ ಜ್ಕರಿಗ�್ ಳ್ಸಲ್ಕದ ಕೃಷ್ 
ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳು ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಆಧ್ನಿ�ಕರಿಸ್ವ ಮತ್ತಿ ದ್ಬತಿಲ 
ರ�ೈತರನ್ನು ಸಬಲ್�ಕರಣಗ�್ ಳ್ಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�್ ಂದದ�. ಸಣ್ಣ 
ರ�ೈತರನ್ನು ಸಬಲ್�ಕರಿಸಲ್ ಕೃಷ್ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳ್ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಮ್ರ್ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳನ್ನು ತರಲ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತಿ ಮಧಯೂವತ್ತಿಗಳ್ಂದ 
ಮ್ಕತಿಗ�್ ಳ್ಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಮ್ಕತಿ ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಬ�ಳ�ಗಳನ್ನು 
ಮ್ಕರ್ಕಟ ಮ್ಕಡಲ್ ಇದದಾ ಅಡ�ತಡ�ಗಳನ್ನು ನಿವ್ಕರಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಕೃಷ್ 
ಉತಪಾನನು ವ್ಕಯೂಪ್ಕರ ಮತ್ತಿ ವ್ಕಣಿಜಯೂ (ಉತ�ತಿ�ಜನ ಮತ್ತಿ ಸೌಲಭಯೂ) ಮತ್ತಿ 
ರ�ೈತರ (ಸಬಲ್�ಕರಣ ಮತ್ತಿ ರಕ್ಷಣ�), ಬ�ಲ� ಖ್ಕತ್್ರ ಮತ್ತಿ ಕೃಷ್ ಸ��ವ�ಗಳ 
ಕ್ರಿತ ಒಪಪಾಂದದ ಮಸ್ದ�ಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿ ಅಂಗಿ�ಕರಿಸಿದ�, ಇದ್ 
ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗಿನ ದ��ಶದ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ಕೃಷ್ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಯ್ಕಗಿದ�.

ಈ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳ ಫಲವ್ಕಗಿ ಇದ�� ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� ಭ್ಕರತವು 
ಕೃಷ್ ರಫತಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ವಿಶವಾದ ಅಗ್ರ-10 ದ��ಶಗಳ ಸ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಸ್ಕಥಾನ ಪಡ�ದದ�. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ��ಶವು ಕೃಷ್ ರಫುತಿಗಳ 
ಹ�್ ಸ ದ್ಕಖಲ� ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಿದ�. ಭ್ಕರತವು ಇಂದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಕೃಷ್ ರಫುತಿ 
ರ್ಕಷಟ್ವ್ಕಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದ�. ಅದ್ ಕೃಷ್ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ, ಸಂಪಕತಿ 
ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ ಸ್ಕಥಾಪ್ಸ್ವುದ್ಕಗಿರಲ್ ಅಥವ್ಕ ಬೃಹತ್ ಆಹ್ಕರ 
ಉದ್ಕಯೂನವನಗಳನ್ನು ಸ್ಕಥಾಪ್ಸ್ವುದ�� ಆಗಿರಲ್ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ್ ಅದರಿಂದ 
ಸ್ಕಕಷ್ಟ್ ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ಯ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�. ಕೃಷ್ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ 
ನಿಧಿಯ್ಕಗಿರಲ್ ಅಥವ್ಕ 10 ಸ್ಕವಿರ ರ�ೈತ ಉತ್ಕಪಾದಕ ಸಂಸ�ಥಾಗಳ ರಚನ� 
ಮ್ಕಡ್ವುದ್ಕಗಿರಲ್, ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ ಸ್ಕಮ್ಹಿಕ ಶಕಿತಿಯನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವುದ್ 
ಸಕ್ಕತಿರದ ಗ್ರಿಯ್ಕಗಿದ�. ಜ�್ತ�ಗ� ಇದ್, ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ ರ�ೈತರಿಗ� 
ಹ�ಚಿ್ಚನ ಪ್ರವ��ಶ್ಕವಕ್ಕಶ ಮತ್ತಿ ಚೌಕ್ಕಶ ಮ್ಕಡ್ವ ಶಕಿತಿಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲ್ ಉದ�ದಾ�ಶಸಿದ�. ನ್ರ್ಕರ್ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ್ ಈ ರ�ೈತ ಉತ್ಕಪಾದಕ 
ಸಂಸ�ಥಾಗಳ�ೊಂದಗ� ಒಗ್ಗೆಡಿದ್ಕಗ ಅವರ ಸ್ಕಮ್ಹಿಕ ಶಕಿತಿ ಹಲವು 
ಪಟ್ಟ್ ಹ�ಚ್ಕ್ಚಗ್ತತಿದ�. ಇದ್ ಆಹ್ಕರ ಸಂಸ್ರಣ� ಆಗಿರಲ್ ಅಥವ್ಕ ರಫ�ತಿ� 
ಆಗಿರಲ್, ರ�ೈತರ್ ಇತರರ ಮ�ಲ� ಅವಲಂಬನ� ಆಗ್ವುದನ್ನು ಕಡಿಮ 
ಮ್ಕಡ್ತತಿದ�. 

ದ��ಶದ ಶ��ಕಡ್ಕ 8೦ಕಿ್ಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ರ�ೈತರ್ 2 ಹ�ಕ�ಟ್�ರ್ ಗಿಂತ 
ಕಡಿಮ ಭ್ಮಿಯನ್ನು ಹ�್ ಂದರ್ವವರ್ಕಗಿದ್ಕದಾರ�. ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಈ 
ಹಿಂದ� ಮ್ಕಡಲ್ಕದ ನಿ�ತ್ಗಳು ಈ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ ಮ�ಲ� ಎಷ್ಟ್ ಗಮನ 
ಹರಿಸಬ��ಕಿತ�್ ತಿ� ಅಷ್ಟ್ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಈ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರನ್ನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟ್ಕ�್ಂಡ್ ನಿಧ್ಕತಿರಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳಿಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�. 
ಮ್ಂಬರ್ವ ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕತಿರವು ರ�ೈತರ ಸ್ಕಮ್ಹಿಕ ಶಕಿತಿಯನ್ನು 
ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಮತತಿಷ್ಟ್ ಸಬಲ್�ಕರಣಗ�್ ಳ್ಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು 
ಹ�್ ಂದದ�. ರ�ೈತರಿಗ� ಹ�್ ಸ ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ 
ಬದಲ್ಕಗ್ತ್ತಿರ್ವ  ಯ್ಗಮ್ಕನಕ�್ ಅವರ್ ಹ�್ ಂದಕ�್ಳುಳಿವಂತ� 
ಮ್ಕಡಬ��ಕ್. ಮ್ಂದನ 25 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಫೂತ್ತಿಯನ್ನು ಮತತಿಷ್ಟ್ 
ಅನ�ವಾ�ಷ್ಸಬ��ಕ್ಕಗಿದ�. ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ್ ದ��ಶದ ಹ�ಮ್ಮಯ್ಕಗ್ತ್ಕತಿರ�, ಇದ್ 
ನವ ಭ್ಕರತದ ಕನಸ್ಕಗಿದ�. ಈ ಎಲ್ಕಲಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಲಹ್ಕ 
ಸಂಪ್ಕದಕರ್ಕದ ಸಂತ�್ �ಷ್ ಕ್ಮ್ಕರ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಬ�ಳಕ್ ಚ�ಲ್ಲಿತ್ಕತಿರ�..... 

ಕೃಷ್ ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಿನ 

ಗಮನ್ಕಹತಿ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳ 

ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ, ಭ್ಕರತವು 

ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� ಕೃಷ್ ರಫುತಿ 

ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶವಾದ ಅಗ್ರ 10 

ದ��ಶಗಳ ಸ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕಥಾನ 

ಪಡ�ದದ�. 

ಕ

ವಿಶೆರೀಷ ಲೆರೀಖನ ಆತ್ಮ ನಿಭತಿರ ಕೃಷ್ವಿಶೆರೀಷ ಲೆರೀಖನ ಆತ್ಮ ನಿಭತಿರ ಕೃಷ್
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ಸ್ಕವಾ  
ತಂತ್ರಯಾ ಶತಮ್ಕನ�್ �ತಸ್ವದ ಹ�್ ಸ ಸಂಕಲಪಾಗಳು 
ಮತ್ತಿ ಮಹತ್ಕವಾಕ್ಕಂಕ್�ಗಳ�ೊಂದಗ� ಭ್ಕರತವು 
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದ್ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ 75ನ�� ವಷತಿಕ�್ 

ಕ್ಕಲ್ಟಿಟ್ದ�. ಅಭಿವೃದಧಿಯ ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದ��ಶದ ರ�ೈತರ್ 
ಸಮ್ಕನ ಪ್ಕಲ್ದ್ಕರರ್ಕಗಿದ್ಕದಾರ�. 1947ರಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತ 
ಸವಾತಂತ್ರವ್ಕದ್ಕಗ ದ��ಶವು ಆಹ್ಕರ ಭದ್ರತ�ಯ ಗ್ರಿಯನ್ನು 
ಹ�್ ಂದತ್ತಿ, ದ��ಶದ ರ�ೈತರ್ ಹಸಿರ್ ಕ್ಕ್ರಂತ್ಯ ಮ್ಲಕ 
ಅದನ್ನು ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಿಸಿದರ್. ಆದ್ಕಗ್ಯೂ, ಏರ್ಪ��ರ್ಕದ 
ನಿ�ತ್ಗಳು ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ 7 ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ 
ಅನನುದ್ಕತನನ್ನು ಪರಿ�ಕ್�ಗ� ಒಡಿ್ಡ, ಹತ್ಕಶ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಿವ�. 
ಕಳ�ದ 7 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮ�ದ ಸಕ್ಕತಿರ ರ�ೈತರ ಆದ್ಕಯವನ್ನು 
ದವಾಗ್ಣಗ�್ ಳ್ಸಲ್ ಅನ��ಕ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಮ್ಕಡಿದ�. ಕನಿಷ್ಠ 
ಬ�ಂಬಲ ಬ�ಲ�ಯನ್ನು ಉತ್ಕಪಾದನ್ಕ ವ�ಚ್ಚದ ಒಂದ್ವರ� ಪಟ್ಟ್ 
ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವುದ್ ಅಥವ್ಕ 2022ರ ವ��ಳ�ಗ� ರ�ೈತರ ಆದ್ಕಯವನ್ನು 
ದವಾಗ್ಣಗ�್ ಳ್ಸ್ವುದ್ ಅಥವ್ಕ ಕಿಸ್ಕನ್ ಸಮ್ಕ್ಮನ್ ನಿಧಿ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರ�ೈತರ ಖ್ಕತ�ಗ� ನ��ರವ್ಕಗಿ 7 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟಿ ರ್. 
ವಗ್ಕತಿವಣ� ಮ್ಕಡ್ವುದ್ ಸ��ರಿ, ಅವರ ಕಲ್ಕಯೂಣಕ್ಕ್ಗಿ ಅನ��ಕ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳಿಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�.

ದಶಕಗಳ ನಿರ್ಕಸಕಿತಿಯನ್ನು ಕ�್ನ�ಗ�್ ಳ್ಸಿದ 
ಸಕ್ಕತಿರವು ರ�ೈತರ ಕಲ್ಕಯೂಣಕ್ಕ್ಗಿ ಹಲವ್ಕರ್ ಆಮ್ಲ್ಕಗ್ರ 
ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳನ್ನು ತಂದದ�. ರ�ೈತರ ಸಿಥಾತ್ಯನ್ನು ಸ್ಧ್ಕರಿಸಲ್ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್ 2016 ರಲ್ಲಿ 

ಒಂದ್ ರ್ಕಷಟ್-ಒಂದ್ ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟ್ ಘ್�ಷ್ಸಿದರ್. ಕೃಷ್ಯ 
ಸಮತ�್ �ಲ್ತ ಅಭಿವೃದಧಿಯನ್ನು ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳಿಲ್ ಮತ್ತಿ 
ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಿಗ್ ಸಕ್ಕತಿರದ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ವುದ್ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ 
ದೃಷ್ಟ್ಕ�್�ನವ್ಕಗಿದ�. ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� ಕ��ವಲ ಬ�ರಳ�ಣಿಕ�ಯಷ್ಟ್ 
ಸಮೃದಧಿ ರ�ೈತರ್ ಮ್ಕತ್ರ ಈ ಪ್ರಯ�ಜನವನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತ್ತಿದದಾರ್ 
ಮತ್ತಿ ಸ್ಮ್ಕರ್ ಶ��. 86ರಷ್ಟ್ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತಿ ಅತ್ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ್ 
ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರ್ಕಗಿದದಾರ್. ಸ್ಗಿಗೆಯ ಪೂವತಿ ಮತ್ತಿ ನಂತರ 
ಸ��ರಿದಂತ� ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ರ�ೈತರಿಗ� ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡಲ್ 
ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�್ ಳುಳಿತ್ತಿರ್ವುದರಿಂದ ಯ�ಜಿತ 
ಅಭಿವೃದಧಿಯ ಮ್ಲಕ ರ�ೈತರ್ ಸಬಲರ್ಕಗ್ತ್ತಿದ್ಕದಾರ�.

ಕನಿಷ್ಠ ಬ�ಂಬಲ ಬ�ಲ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವುದ್ ಸ��ರಿದಂತ� 
ಸಕ್ಕತಿರವು ಕೃಷ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಕಯೂಪಕ ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳನ್ನು 
ಮ್ಕಡಿದ�. ಗಮನ್ಕಹತಿವ್ಕಗಿ, ಮ್ಂಗ್ಕರ್ ಅಥವ್ಕ ಹಿಂಗ್ಕರ್ 
ಹಂಗ್ಕಮಿನಲ್ಲಿ, ಸಕ್ಕತಿರವು ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� ಎಂಎಸ್.
ಪ್.ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಖರಿ�ದ ಮ್ಕಡಿದ�. ಅದರ�್ ಂದಗ� 
1 ಲಕ್ಷ 70 ಸ್ಕವಿರ ಕ�್�ಟಿ ರ್. ಹಣವನ್ನು ನ��ರವ್ಕಗಿ ಭತತಿ 
ಬ�ಳ�ವ ರ�ೈತರ ಖ್ಕತ�ಗ� ಮತ್ತಿ ಸ್ಮ್ಕರ್ 85 ಸ್ಕವಿರ 
ಕ�್�ಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು ಗ�್ �ಧಿ ಬ�ಳ�ವ ರ�ೈತರ ಖ್ಕತ�ಗ� 
ವಗ್ಕತಿಯಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಸಕ್ಕತಿರದ ಜ್ಕಣ�್ಮಯ ಚಿಂತನ�ಯಿಂದ್ಕಗಿ 
ಇಂದ್ ಭ್ಕರತದ ಕಣಜಗಳು ತ್ಂಬಿವ�.

ರೈತರನುನು  
ಸಶಕತುಗೊಳಿಸುವುದು
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ಕೃಷ್ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳು ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟ್ ತ�ರಿಗ�ಯಿಂದ ರ�ೈತರಿಗ� 
ಮ್ಕಿತಿ ನಿ�ಡಿದ�. ಈ ಮದಲ್ ರ�ೈತರ್ ತಮ್ಮ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು 
ಮ್ಕರ್ಕಟ ಮ್ಕಡ್ವ್ಕಗ ಶ�� 2ರಿಂದ ಶ�� 8.5ರವರ�ಗ� 
ಮಂಡಿ ತ�ರಿಗ�ಯ ಹ�್ ರ�ಯನ್ನು ಭರಿಸಬ��ಕ್ಕಗಿತ್ತಿ. ಆದರ� 
ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟ್ಯ ಹ�್ ರಗ� ತಮ್ಮ ಬ�ಳ�ಗಳನ್ನು ಮ್ಕರ್ಕಟ 
ಮ್ಕಡ್ವ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾವನ್ನು ಪಡ�ಯ್ವ ಮ್ಲಕ, ಕ�್�ಟಯೂಂತರ 
ರ�ೈತರ್ ಈ ತ�ರಿಗ�ಯ ಹ�್ ರ�ಯಿಂದ ಮ್ಕಿತಿ ಪಡ�ದದ್ಕದಾರ�. 

ಕೃಷ್ ರಫುತಿ ವಿಚ್ಕರದಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತ ಇದ�� ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� 
ವಿಶವಾದ ಅಗ್ರ-10 ರ್ಕಷಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಥಾನ ಪಡ�ದದ�. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ��ಶವು ಕೃಷ್ ರಫುತಿಗಳ ಹ�್ ಸ ದ್ಕಖಲ� 
ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಿದ�. ಮ್ಂದನ 25 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ ಕ್ಕಲ್ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತಿರ ಅವರಿಗ� ದ�್ ಡ್ಡ ಪ್ಕತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತ್ತಿದ�. 
ಸಕ್ಕತಿರದ ಯ�ಜನ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ನಿ�ತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮದಲ 
ಬ್ಕರಿಗ� ಈ ದ್ಬತಿಲ ರ�ೈತರಿಗ� ಮದಲ ಆದಯೂತ� ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.  
ದ��ಶದ ಶ��ಕಡ್ಕ 80ಕಿ್ಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ರ�ೈತರ್ 2 ಹ�ಕ�ಟ್�ರ್ 
ವರ�ಗ� ಮ್ಕತ್ರ ಭ್ಮಿಯನ್ನು ಹ�್ ಂದದ್ಕದಾರ�. ಪ್ಎಂ ಕಿಸ್ಕನ್ 
ಸಮ್ಕ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� ರ�ೈತರಿಗ� 1 ಲಕ್ಷ 
6೦ ಸ್ಕವಿರ ಕ�್�ಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಕಷಟ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಕರ್ ₹ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟಿ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ 
ಖ್ಕತ�ಗಳ್ಗ� ಹಣ ವಗ್ಕತಿಯಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಕಿಸ್ಕನ್ ಕ�್ರಡಿಟ್ ಕ್ಕಡ್ತಿ 
ಗಳನ್ನು ಹ�ಚ್ಕ್ಚಗಿ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಿಗ� ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. ಅದರ ಮ್ಲಕ 
ಸ್ಕವಿರ್ಕರ್ ಕ�್�ಟಿ ಮೌಲಯೂದ ಸ್ಕಲ ಪಡ�ಯಲ್ ರ�ೈತರಿಗ� 
ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಿದ�.

ಕೃಷ್ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ ನಿಧಿ ಅಥವ್ಕ 10 ಸ್ಕವಿರ ರ�ೈತ 
ಉತ್ಕಪಾದಕ ಸಂಸ�ಥಾಗಳ ರಚನ�ಯಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸಣ್ಣ 
ರ�ೈತರ ಸ್ಕಮ್ಹಿಕ ಶಕಿತಿಯನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವ ಮ್ಲಕ ರ�ೈತರ 

ಆಶ�ೋ�ತತಿರಗಳನ್ನು ರ್ಪ್ಸ್ತ್ತಿವ�. ಈಗ ಅವರ್ ದ��ಶದ 
ಅಭಿವೃದಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಕತಿ ಪ್ಕಲನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ 
ಶಕತಿರ್ಕಗಿದ್ಕದಾರ�. ಸಕ್ಕತಿರವು ಕೃಷ್ ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದರ್ವ 
ಇತ್ತಿ�ಚಿನ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳು ಅವರಿಗ� ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟ್ಯ ಹ�ಚಿ್ಚನ 
ಪ್ರವ��ಶವನ್ನು ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸ್ತ್ತಿವ� ಮತ್ತಿ ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ 
ಚೌಕ್ಕಶ ಮ್ಕಡ್ವ ಅವರ ಸ್ಕಮಥಯೂತಿವೂ ಹ�ಚ್ಕ್ಚಗಿದ�. ಎಫ್.
ಪ್.ಒ.ಗಳು ರ�ೈತರನ್ನು ಆರ್ತಿಕವ್ಕಗಿ ಸಬಲ್�ಕರಿಸಲ್ ಮತ್ತಿ 
ಅವರನ್ನು ಸವಾತಂತ್ರರನ್ಕನುಗಿಸ್ತತಿದ� ಎಂದ್ ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 
ಒಂದ್ ಕಡ� ಆಹ್ಕರ ಸಂಸ್ರಣ್ಕ ಘಟಕಗಳ ಮ�ಲ್ನ ಅವರ 
ಅವಲಂಬನ� ಕಡಿಮಯ್ಕಗ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ ಅದ�� ವ��ಳ� ಅವರ್ 
ತಮ್ಮ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಹ�ಚ್್ಚ ಮ್ಕತಿವ್ಕಗಿ ರಫುತಿ ಮ್ಕಡಲ್ 
ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ತತಿದ�.

ದ��ಶದ ರ�ೈತನನ್ನು ಉದಯೂಮಿಯನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡ್ವುದ್ ಮ�ದ 
ಸಕ್ಕತಿರದ ಪ್ರಯತನುವ್ಕಗಿದ�, ಇದಕ್ಕ್ಗಿ ಬಿ�ಜ ಸಂಗ್ರಹಣ�ಯಿಂದ 
ಉತಪಾನನುವನ್ನು ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟ್ಗ� ರವ್ಕನಿಸ್ವವರ�ಗಿನ ಎಲಲಿ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನ್ನು ಸ್ಗಮ ಮತ್ತಿ ಪ್ರವ��ಶ್ಕಹತಿ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�.

ಕೃಷ್ಯ ಜ�್ತ�ಗ�, ರ�ೈತರಿಗ� ಅನ��ಕ ಆದ್ಕಯ 
ಮ್ಕಗತಿಗಳನ್ನು ತ�ರ�ಯಲ್ಕಗಿದ�. ಪಶ್ಸಂಗ�್ �ಪನ�ಯಿಂದ 
ಹಿಡಿದ್ ಜ��ನ್ ಸ್ಕಕಣ� ಅಥವ್ಕ ಮಿ�ನ್ ಸ್ಕಕಣ�ಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ 
ಸ್ಕವಯವ ಕೃಷ್ವರ�ಗ�, ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ 
ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ಅಗತಯೂ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�್ ಳುಳಿತ್ತಿದ�. ಈಗ 
ದ��ಶವು ಆಹ್ಕರ ಸಂಸ್ರಣ�ಗ್ಕಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಳ್ ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ್ಕ 
ಗ್ಚ್ಛಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸ್ವ ಕ್ಕಯತಿ ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿದ�. 
ಅಲಲಿದ�, ಈ ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ�ಗಳ ಪ್ರಗತ್ಗ್ಕಗಿ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ್ಕ 
ಕ��ಂದ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲ್ ಯ�ಜಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಜ�ೈ 
ಕಿಸ್ಕನ್, ಜ�ೈ ವಿಜ್್ಕನ್ ಮತ್ತಿ ಜ�ೈ ಅನ್ಸಂಧ್ಕನ್ ಘ್�ಷಣ� 
ಸ್ಕಕ್ಕರವ್ಕಗ್ತ್ತಿದ್ದಾ ನವ ಭ್ಕರತ ಉದಯಿಸ್ತ್ತಿದ�.    

ಕೃಷ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳ್ಕದ 
ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯ್ಕದರ್ 

ಮ್ಕರ್ಕಟ ಮ್ಕಡ್ವ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ, 
ಕೃಷ್ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ ನಿಧಿ, ರ�ೈತರ 

ಉತಪಾನನು ಸಂಘಗಳು, ಇ-ನ್ಕಮ್, 
ಕಿಸ್ಕನ್ ರ�ೈಲ್, ಮಣಿ್ಣನ ಆರ�್ �ಗಯೂ 

ಕ್ಕಡ್ತಿ, ನ್ತನ ಬ�ಳ� ವಿಮ್ಕ 
ಯ�ಜನ�ಗಳು ಈಗ ದ�್ ಡ್ಡ ರ�ೈತರಿಗ� 

ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿದ� ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಿಗ್ 
ಉಪಯ್ಕತಿವ್ಕಗಿದ�.

ವಿಶೆರೀಷ ಲೆರೀಖನ ಆತ್ಮ ನಿಭತಿರ ಕೃಷ್
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ಕೃಷಿಯನುನು ಉತ್ತಿೀಜಿಸಲು ವಿನೂತನ ಕರೆಮಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೊಳು್ಳತ್ತಿರುವ ಸಕಾ್ಗರ 

ಆಮದು ಮ್ರೀಲ್ನ ಅವಲೆಂಬನೆಯನುನು ಕಡಿಮ್ ಮಾಡಲು ಮತುತು ದೆರೀಶದೆ್ ಳಗೆ ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು ಹೆಚಿಚುಸಲು ಕೆರೀೆಂದ್ 

ಸಕಾ್ಭರ ಸಮಗ್ ವಿಧಾನವನುನು ಕೆೈಗೆ್ ೆಂಡಿದೆ. ಖಾದ್ಯ ತೆೈಲದ ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು ಹೆಚಿಚುಸುವ ಮತುತು ಅದರ ಆಮದನುನು 

ತಗಿಗೆಸುವ ಉದೆದಿರೀಶದ್ೆಂದ ಸಕಾ್ಭರ ಸಾ್ವವಲೆಂಬನೆಗೆ ಒತುತು ನಿರೀಡಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಇದೆರೀ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಸಕಾ್ಭರ 

ಕಬು್ಬ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯೆಂತ ಲಾರದಾಯಕ ಬೆಲೆಯನುನು ಘ್ರೀಷ್ಸಿದೆ, ಇದರಿೆಂದ ಅವರು ಭಾರತವನುನು ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ 

ಸೆಂಪೂಣ್ಭವಾಗಿ ಸಾ್ವವಲೆಂಬಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾಯ್ಭದಲ್ಲಿ ತೆ್ ಡಗಿದಾದಿರೆ.

ಪರಿಣಾಮ: ಭ್ಕರತವು ಕಚ್ಕ್ಚ ತ್ಕಳ� ಎಣ�್ಣ ಅವಶಯೂಕತ� ಪ�ೈಕಿ ಶ��. 98 
ರಷ್ಟ್ ಆಮದ್ ಮ್ಕಡಿಕ�್ಳಳಿಬ��ಕ್ಕಗಿದ�. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯಲ್ಲಿ, ಈ 
ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಅಭಿಯ್ಕನದ ಮ್ಲಕ, ಈಶ್ಕನಯೂ ಮತ್ತಿ ಅಂಡಮ್ಕನ್ 
ನಿಕ�್�ಬ್ಕರ್ ದವಾ�ಪಗಳ ಬಗ�ಗೆ ವಿಶ��ಷ ಗಮನ ಹರಿಸ್ವುದರ�್ ಂದಗ� 
ಎಣ�್ಣಕ್ಕಳುಗಳು ಮತ್ತಿ ತ್ಕಳ� ಎಣ�್ಣಯ ಪ್ರದ��ಶ ಮತ್ತಿ 
ಉತ್ಕಪಾದಕತ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ವತತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. 
ದ��ಶದಲ್ಲಿ ತ್ಕಳ� ಎಣ�್ಣಗ್ಕಗಿ ಕೃಷ್ ಮ್ಕಡಬಹ್ದ್ಕದ 28 ಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�ಟ್�ರ್ 
ಭ್ಮಿಯ ಪ�ೈಕಿ, ಈಶ್ಕನಯೂದಲ್ಲಿ 9 ಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�ಟ್�ರ್ ಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಭ್ಮಿ 
ತ್ಕಳ� ಎಣ�್ಣ ಕೃಷ್ಗ� ಸ್ಕತಿವ್ಕಗಿದ�. 12 ರ್ಕಜಯೂಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಕಳ� ಎಣ�್ಣ 

ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಉತ�ತಿ�ಜಿಸಲ್ ಸಕ್ಕತಿರ ಕ್ಕಯತಿ ನಿವತಿಹಿಸ್ತ್ತಿದ�.

ನಿಣ್ಭಯ: ಖಾದ್ಯ ತೆೈಲಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ 
ಸೆಂಪುಟದ ಅನುಮರೀದನೆ- ಕೆರೀೆಂದ್ ಪಾ್ಯರೀಜತ ಹೆ್ ಸ 
ಯರೀಜನೆಯಾಗಿ ಪಾಮ್ ಆಯಲ್ 

n 	ಕೃಷ್ ಉತಪಾನನುಗಳ್ಗ� ಸವಾಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬ�ಲ� 
ವಯೂವಸ�ಥಾಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸ್ವ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕತಿರ 
ತ�್ ಡಗಿದ�. ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟ್ಯ ಏರಿಳ್ತಗಳ್ಂದ್ಕಗಿ ಬ�ಲ�ಗಳು 
ಕಡಿಮಯ್ಕದರ�, ಆಗ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ರ�ೈತರಿಗ� ಡಿಬಿಟಿ 
ಮ್ಲಕ ಹಣ ಪ್ಕವತ್ಸ್ತತಿದ�. 

n ಈಶ್ಕನಯೂದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಲ್ 
ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ�ಗಳನ್ನು ಆಕಷ್ತಿಸಲ್ ಸಕ್ಕತಿರ ₹5 ಕ�್�ಟಿ 
ನ�ರವು ನಿ�ಡಲ್ದ�.

n ಈ ಹಿಂದ� ಪ್ರತ್ ಹ�ಕ�ಟ್�ರ್ ಗ� 12 ಸ್ಕವಿರ ರ್. ನ�ರವು 
ನಿ�ಡಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ್ದಾ, ಇದನ್ನು 29 ಸ್ಕವಿರ ರ್. ಗ� 
ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ಕಗಿದ�. 

n ಪ್ರಸ್ತಿತ ತ್ಕಳ� ಎಣ�್ಣಯನ್ನು 3.5 ಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�ಟ್�ರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಬ�ಳ�ಯಲ್ಕಗ್ತತಿದ�, ಇದ್ ಮ್ಂಬರ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 10 
ಲಕ್ಷ ಹ�ಕ�ಟ್�ರ್ ಗ� ಹ�ಚ್ಕ್ಚಗ್ವ ನಿರಿ�ಕ್�ಯಿದ�. 

n 	2025-26ರ ವ��ಳ�ಗ� ಖ್ಕದಯೂ ತ�ೈಲ ಉತ್ಕಪಾದನ�ಯ್ 1.1 
ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳ್ಗ� ಮತ್ತಿ 2029-30ರ ವ��ಳ�ಗ� 2.8 
ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳ್ಗ� ಏರಿಕ�ಯ್ಕಗಲ್ದ�. 

n ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11,೦4೦ ಕ�್�ಟಿ ರ್.ಗಳ 
ಆರ್ತಿಕ ನ�ರವನ್ನು ನಿ�ಡಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಈ ಅಭಿಯ್ಕನ 
ಬಂಡವ್ಕಳ ಹ್ಡಿಕ� ಹ�ಚ್ಚಳ, ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಸೃಷ್ಟ್, ಆಮದ್ 
ಮ�ಲ್ನ ಅವಲಂಬನ�ಯನ್ನು ಕಡಿಮ ಮ್ಕಡ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ 
ರ�ೈತರ ಆದ್ಕಯವನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ತತಿದ�. 

ಸೆಂಪುಟದ ನಿಣ್ಭಯಗಳು

ಆಗಸ್ಟ 18 ರೆಂದು ನಡೆದ 
ಸೆಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಸುದ್ದಿಗೆ್ ರೀಷ್್ಠಯ 
ಸೆಂಪೂಣ್ಭ ವಿರೀಡಿಯವನುನು 
ನೆ್ ರೀಡಲು ಕ್್ಯಆರ್ ಕೆ್ರೀಡ್ ಅನುನು 
ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿ. 

ಆಗಸ್ಟ 25 ರೆಂದು ಸೆಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಸುದ್ದಿಗೆ್ ರೀಷ್್ಠಯ ಸೆಂಪೂಣ್ಭ 
ವಿರೀಡಿಯವನುನು ನೆ್ ರೀಡಲು ಕ್್ಯಆರ್ ಕೆ್ರೀಡ್ ಅನುನು ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪೆಟಂಬರ್  16-30, 202128

ಪರಿಣಾಮ: ಕಬಿ್ಬಗ� ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತಿ ಲ್ಕಭದ್ಕಯಕ ಬ�ಲ�ಯನ್ನು 
ಪ್ರತ್ ಕಿವಾಂಟ್ಕಲ್ ಗ� 290 ರ್.ಗ� ನಿಗದಪಡಿಸಲ್ಕಗಿದ್ದಾ, ಇದ್  
2013 - 14 ಕಿ್ಂತ ಶ��ಕಡ್ಕ 38 ರಷ್ಟ್ ಹ�ಚ್ಕ್ಚಗಿದ�. 
n •	 ರ�ೈತರ್ ತ್ಕವು ಮ್ಕಡಿದ ವ�ಚ್ಚಕಿ್ಂತ ಶ��ಕಡ್ಕ 5೦ರಷ್ಟ್ ಹ�ಚಿ್ಚನ 

ಆದ್ಕಯವನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತ್ಕತಿರ�. ಈ ನಿಧ್ಕತಿರದಂದ 5 ಕ�್�ಟಿ 
ಕಬ್್ಬ ಬ�ಳ�ಗ್ಕರರ್ ಮತ್ತಿ ಅವರ ಅವಲಂಬಿತರಿಗ� ಮತ್ತಿ ಸಕ್ರ� 
ಕ್ಕಖ್ಕತಿನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡ್ವ 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಕಮಿತಿಕರಿಗ� ಮತ್ತಿ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳ್ಗ� ಪ್ರಯ�ಜನವ್ಕಗಲ್ದ�.

n •	 2020-21	 ರಲ್ಲಿ 91 ಸ್ಕವಿರ ಕ�್�ಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು ಕಬ್್ಬ 
ಬ�ಳ�ಗ್ಕರರಿಗ� 2,976 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಬಿ್ಬಗ್ಕಗಿ ಪ್ಕವತ್ಸಲ್ಕಗಿತ್ತಿ, 
ಇದ್ ಹಿಂದ�ಂದಗಿಂತಲ್ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಮಟಟ್ದ್ಕದಾಗಿದ�.

n •	 ಹ�ಚ್್ಚವರಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಪ�ಟ�್್ರ�ಲ್ ನ�್ ಂದಗ� ಬ�ರ�ಸ್ವ ಎಥ�ನ್ಕಲ್ 
ಆಗಿ ಪರಿವತ್ತಿಸಲ್ ಸಕ್ಕತಿರ ಸಕ್ರ� ಕ್ಕಖ್ಕತಿನ�ಗಳನ್ನು 
ರ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಿಸ್ತ್ತಿದ�. ಇದ್ ಹಸಿರ್ ಇಂಧನವ್ಕಗಿ 
ಕ್ಕಯತಿನಿವತಿಹಿಸ್ವುದಲಲಿದ� ಕಚ್ಕ್ಚ ತ�ೈಲ ಆಮದಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ವಿದ��ಶ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉಳ್ಸ್ತತಿದ�. 

n •	 ಮ್ಂಬರ್ವ 2020-21ರ ಸಕ್ರ� ಋತ್ವಿನಲ್ಲಿ, ಸ್ಮ್ಕರ್ 35 ಎಲ್ 
ಎಂಟಿ ಸಕ್ರ�ಯನ್ನು ಎಥ�ನ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ತಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್ ಮತ್ತಿ  
2024-25ರ ವ��ಳ�ಗ� ಸ್ಮ್ಕರ್ 60 ಎಲ್ ಎಂಟಿ ಸಕ್ರ�ಯನ್ನು 
ಎಥ�ನ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್ತಿಸ್ವ ಗ್ರಿ ಹ�್ ಂದಲ್ಕಗಿದ�, ಇದ್ 
ಹ�ಚ್್ಚವರಿ ಕಬ್್ಬ ಉತ್ಕಪಾದನ�ಯ ಸಮಸ�ಯೂಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತತಿದ� 
ಮತ್ತಿ ಸಕ್ಕಲ್ಕ ಪ್ಕವತ್ಯನ್ನು ಸಕಿ್ರಯಗ�್ ಳ್ಸ್ತತಿದ�.

ನಿಣ್ಭಯ: ರೆೈತರ ಹಿತಾಸಕಿತುಯನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ 
ಉದೆದಿರೀಶದ್ೆಂದ 22-2021ರ ಸಕಕೆರೆ ಹೆಂಗಾಮನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಗೆ 
ಅತ್ಯೆಂತ ಸಮೆಂಜಸ ಮತುತು ಲಾರದಾಯಕ ಬೆಲೆಯನುನು 
ಸಕಾ್ಭರ ಅನುಮರೀದ್ಸಿದೆ. 

ನಿಣ್ಭಯ: ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯ ಕೃಷ್ ಮಾರುಕಟೆಟ ನಿಗಮ 
ನಿಯಮತದ ಪುನಶೆಚುರೀತನಕೆಕೆ ಸಚಿವ ಸೆಂಪುಟದ ಅನುಮರೀದನೆ. 

ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಉದ�ದಾ�ಶಕ್ಕ್ಗಿ 77.45 ಕ�್�ಟಿ ರ್. 
ಪುನಶ�್ಚ�ತನ ಪ್ಕಯೂಕ��ಜ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕ� ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�. 
n  ಇದ್ ಈಶ್ಕನಯೂ ವಲಯದ ರ�ೈತರಿಗ� ತಮ್ಮ ಉತಪಾನನುಗಳ್ಗ� 

ಲ್ಕಭದ್ಕಯಕ ಬ�ಲ�ಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳಿಲ್ ಸಹ್ಕಯ 
ಮ್ಕಡ್ತತಿದ�. 

n 	ಇದ್ ನಿಗಮದ ಆದ್ಕಯ ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ತತಿದ�.
n 	ಈಶ್ಕನಯೂ ಮತ್ತಿ ದ��ಶದ ಇತರ ಭ್ಕಗಗಳ ಸ್ಕವಯವ 

ಉತಪಾನನುಗಳ ಜಿಐ ಟ್ಕಯೂಗ್ ಮತ್ತಿ ಮ್ಕಕ�ತಿಟಿಂಗ್ 
ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತತಿದ�. 

n 	ಈಶ್ಕನಯೂ ವಲಯದ ರ�ೈತರ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ವಿಶವಾ 
ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಉತ�ತಿ�ಜಿಸಲ್ಕಗ್ತತಿದ�. ಇದ್ ಕೃಷ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ನ��ರ ಮತ್ತಿ ಪರ�್ �ಕ್ಷ ಉದ�್ ಯೂ�ಗವನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ತತಿದ�.

ನಿಣ್ಭಯ: ಓಝರೀನ್ ಪದರ ಕ್ಷಿರೀಣಿಸುವ ವಸುತುಗಳ ಮ್ರೀಲ್ನ 
ಮಾೆಂಟಿ್ಯಲ್ ಶಿಷಾಟಚಾರದ ಕಿಗಾಲ್ ತಿದುದಿಪಡಿಗೆ ಸಚಿವ 
ಸೆಂಪುಟದ ಅನುಮರೀದನೆ.

ಪರಿಣಾಮ: ಹ�ೈಡ�್ ್ರ�ಫಲಿ�ರ�್ �ಕ್ಕಬತಿನ್ ಗಳನ್ನು ಹ�್ ರಹ್ಕಕಲ್ 
ಭ್ಕರತವು 2023ರ ವ��ಳ�ಗ� ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಕ್ಕಯತಿತಂತ್ರವನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲ್ದ�.
n 	ಕಿಗ್ಕಲ್ ತ್ದ್ದಾಪಡಿಯ ಅನ್ಸರಣ�ಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳಿಲ್ 

ಅಸಿತಿತವಾದಲ್ಲಿರ್ವ ಶ್ಕಸನ್ಕತ್ಮಕ ಚೌಕಟಿಟ್ಗ� 2024ರ 
ಮಧಯೂಭ್ಕಗದಲ್ಲಿ ತ್ದ್ದಾಪಡಿ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ವುದ್. 

n 	 •ಭ್ಕರತವು ಹ�ೈಡ�್ ್ರ�ಫಲಿ�ರ�್ � ಕ್ಕಬತಿನ್ ಗಳನ್ನು (ಎಚ್ ಎಫ್ ಸಿ) 
ಹಂತ ಹಂತವ್ಕಗಿ ತಗಿಗೆಸಲ್ದ�. 

n 	ಹಸಿರ್ ಮನ� ಅನಿಲ ಹ�್ ರಸ್ಸ್ವಿಕ�ಯನ್ನು 
ತಡ�ಯಲ್ಕಗ್ವುದ್, ಇದ್ ಹವ್ಕಮ್ಕನ ಬದಲ್ಕವಣ�ಯನ್ನು 
ತಡ�ಗಟಟ್ಲ್ ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತತಿದ�.

n 	ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಸೃಷ್ಟ್ಗ� ಉತ�ತಿ�ಜನ ಸಿಗ್ತತಿದ�. ಹ�್ ಸ ಪ್�ಳ್ಗ�ಯ 
ಪಯ್ಕತಿಯ ರಿಫ್ರಜ�ರ�ಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ 
ತಂತ್ರಜ್್ಕನಗಳ್ಗ್ಕಗಿ ದ��ಶ�ಯ ಹ�್ ಸ ಶ�ೋ�ಧವನ್ನು  
ರ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಹ್ಡಿಕ�ಯ್ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ ಮತ್ತಿ 
ಉತ್ಕಪಾದನ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತಿ ವಿಮ್ಕನ ನಿಲ್ಕದಾಣ ವಲಯಕ�್ 
ದ�್ ಡ್ಡ ಉತ�ತಿ�ಜನ ನಿ�ಡ್ತತಿದ�. ಇದ್ ಖ್ಕಸಗಿ ಪ್ಕಲ್ದ್ಕರಿಕ�ಯ 
ಮ್ಲಕ ವಿಶವಾದಜ�ತಿಯ ವಿಮ್ಕನ ನಿಲ್ಕದಾಣಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಸ್ಕರಿಗ� ಮ್ಲಸೌಕಯತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸ್ವ ಭ್ಕರತ 
ಸಕ್ಕತಿರದ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಗಣನಿ�ಯವ್ಕಗಿ ಬಲಪಡಿಸ್ತತಿದ�.
n 	ಇತ್ತಿ�ಚ�ಗ� ಘ್�ಷ್ಸಲ್ಕದ ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ನಗದ�ಕರಣ ಪ�ೈಪ್ 

ಲ�ೈನ್ (ಎನ್.ಎಂ.ಪ್.) ಗಮನ್ಕಹತಿ ಉತ�ತಿ�ಜನವನ್ನು 
ಪಡ�ಯಲ್ದ�, ಇದರಲ್ಲಿ ರಸ�ತಿಗಳು, ರ�ೈಲ�ವಾ, ವಿಮ್ಕನ 
ನಿಲ್ಕದಾಣಗಳು, ಕಿ್ರ�ಡ್ಕಂಗಣಗಳು, ವಿದ್ಯೂತ್ ಪ್ರಸರಣ 
ಮ್ಕಗತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಅನಿಲ ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ ಗಳಂತಹ 
ಸವಾತ್ತಿಗಳ ನಿವತಿಹಣ� ಸ��ರಿದ�. ಇದ್ ನ��ರ ಮತ್ತಿ ಪರ�್ �ಕ್ಷ 
ಉದ�್ ಯೂ�ಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ತತಿದ�.   

ನಿಣ್ಭಯ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15000 ಕೆ್ರೀಟಿ ರ್.ಗಳನುನು ಹ್ಡಿಕೆ 
ಮಾಡುವ ಮ್. ಆೆಂಕರೆರೀಜ್ ಇನ್ ಫಾ್ಸಟ್ಕಚುರ್ ಇನೆ್ವಸ್ಟ ಮ್ೆಂಟ್ 
ಹೆ್ ರೀಲ್್ಡೆಂಗ್ ಲ್ಮಟೆಡ್ ನ ವಿದೆರೀಶಿ ನೆರೀರ ಹ್ಡಿಕೆ (ಎಫ್.ಡಿಐ) 
ಪ್ಸಾತುಪಕೆಕೆ ಸಚಿವ ಸೆಂಪುಟ ಅನುಮರೀದನೆ ನಿರೀಡಿದೆ.

ಸೆಂಪುಟದ ನಿಣ್ಭಯಗಳು
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ररररररर

ಶತಮ್ಕನಗಳ್ಂದ ಮ್ಕನವಿ�ಯ ಮೌಲಯೂಗಳ್ಗ� ಸ್ಕಕ್ಷಿಯ್ಕಗಿರ್ವ ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ ದ��ವ್ಕಲಯವು,  ಸತಯೂವನ್ನು ಸ್ಳ್ಳಿನಿಂದ 

ಸ�್ �ಲ್ಸಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವಿಲಲಿ ಮತ್ತಿ ನಂಬಿಕ�ಯನ್ನು ಭಯ�ತ್ಕಪಾದನ�ಯಿಂದ ಪುಡಿಮ್ಕಡಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವಿಲಲಿ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಇಡಿ� ಜಗತ್ತಿಗ� 

ಸ್ಕರ್ತ್ತಿದ�. ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ ದ��ವ್ಕಲಯವನ್ನು ಕ�ಡವಲ್ ಪದ�� ಪದ�� ಪ್ರಯತನು ನಡ�ದದದಾರ್, ಅದ್ ಅಚಲವ್ಕಗಿ ಎತತಿರವ್ಕಗಿ 

ನಿಂತ್ದ�. ಆಗಸ್ಟ್ 20ರಂದ್ ಉದ್ಕಘಾಟನ�ಗ�್ ಂಡ ಹ�್ ಸ ಯ�ಜನ�ಗಳು ದ��ವ್ಕಲಯಕ�್ ಭವಯೂತ� ಮತ್ತಿ ಪ್ಕವಿತ್ರಯಾವನ್ನು 

ತರ್ವುದಲಲಿದ�, ಹ�ಚಿ್ಚನ ಭಕತಿರನ್ನು ಆಕಷ್ತಿಸಲ್ ಮತ್ತಿ ಈ ಪ್ರದ��ಶದ ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮಕ�್ ಉತ�ತಿ�ಜನ ನಿ�ಡಲ್ ಸಹಕ್ಕರಿಯ್ಕಗಿದ�.

ಶ್ರ� 
ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ ದ��ವ್ಕಲಯ ನಿಮ್ಕತಿಣಕ�್ ಕ್ಕರಣರ್ಕದ 
ಸದ್ಕತಿರ್ ವಲಲಿಭಭ್ಕಯಿ ಪಟ��ಲ್ ಅವರ ಪ್ರಯತನುಗಳ್ಗ� 
ಭ್ಕರತ ಋಣಿಯ್ಕಗಿರ್ತತಿದ�. ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ ದ��ವ್ಕಲಯ 

ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧಯೂಕ್ಷರ್ಕಗಿರ್ವ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ 
ಅವರ್ ಕಳ�ದ 10 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ದ��ವ್ಕಲಯದ ಅಭಿವೃದಧಿಗ� ಹ�್ ಸ 
ದಕ್್ ನಿ�ಡಿದ್ಕದಾರ�. ಅವರ ನ��ತೃತವಾದಲ್ಲಿ, ಗಭತಿಗ್ಡಿ ಮತ್ತಿ 
ಶಖರದ ಕಲಶಗಳ್ಗ� ಚಿನನುದ ಲ��ಪನ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ್ದಾ, ಧ್ವನಿ 
ಬ�ಳಕಿನ ಪ್ರದಶತಿನ ಸ�್ �ಮನ್ಕಥನ ಇತ್ಹ್ಕಸವನ್ನು ಅತಯೂಂತ 
ಅದ್ಭುತವ್ಕದ ರಿ�ತ್ಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ತತಿದ�. ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ 
ದ��ವ್ಕಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಸ್ತತಿಮ್ತತಿ ಹಲವ್ಕರ್ ದ��ವ್ಕಲಯಗಳನ್ನು 
ನವಿ�ಕರಿಸಿ, ಭಕತಿರಿಗ� ವಿಶವಾದಜ�ತಿಯ ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದ್ 
ಯ್ಕತ್್ರಕರ ಸಂಖ�ಯೂಯಲ್ಲಿ ಗಣನಿ�ಯ ಏರಿಕ�ಗ� ಕ್ಕರಣವ್ಕಗಿದ�. 
“ಇಂದ್ ನವ ಭ್ಕರತದ ಹ�ಮ್ಮಯ ಸತಿಂಭವನ್ನು ರ್ಕಮ ಮಂದರದ 
ರ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�. ಉದ್ಕಘಾಟನ್ಕ ಸಮ್ಕರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ “ಇತ್ಹ್ಕಸದಂದ ಕಲ್ತ್ ಹ�್ ಸ 

 
 
 
  

ಅರ್ಭ- ವಿಶ್ವದ ಮದಲ ಜೆ್್ಯರೀತಿಲ್್ಭೆಂಗ 
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ಭವಿಷಯೂ ರ್ಪ್ಸಿ ವತತಿಮ್ಕನವನ್ನು ಉತತಿಮಪಡಿಸ್ವ 
ಚಿಂತನ� ನಮ್ಮದ್ಕಗಬ��ಕ್. ಆದದಾರಿಂದ ನ್ಕನ್ ‘ಭ್ಕರತ್ 
ಜ�್�ಡ�್ � ಆಂದ�್ �ಲನ್’ ಬಗ�ಗೆ ಮ್ಕತನ್ಕಡ್ವ್ಕಗ, ಅದ್ 
ಭೌಗ�್ �ಳ್ಕ ಅಥವ್ಕ ಸ�ೈದ್ಕಧಿಂತ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ್ಗ� ಮ್ಕತ್ರ 
ಸಿ�ಮಿತವ್ಕಗ್ವುದಲಲಿ. ಭವಿಷಯೂದ ಭ್ಕರತವನ್ನು ನಿಮಿತಿಸಲ್ 
ನಮ್ಮ ಭ್ತ ಕ್ಕಲದ�್ ಂದಗ� ನಮ್ಮನ್ನು ಬ�ಸ�ಯ್ವ ಸಂಕಲಪಾವೂ 
ಆಗಿರ್ತತಿದ�” ಎಂದ್ ಹ��ಳ್ದರ್. ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ಕಲ�್ ಗೆಂಡಿದದಾ 
ಕ��ಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶ್ಕ, ಹ�್ ಸ ಯ�ಜನ�ಗಳು 
ಭಕತಿರಿಗ� ಸ್ಫೂತ್ತಿ ನಿ�ಡ್ತತಿವ� ಮತ್ತಿ ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮಕ�್ 
ಉತ�ತಿ�ಜನ ಸಿಗ್ತತಿದ� ಎಂದ್ ಹ��ಳ್ದರ್. ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ 
ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸಂಸಕೃತ್ಯ ಹಲವ್ಕರ್ ಧ್ಕಮಿತಿಕ ಕ��ಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸ್ತ್ತಿರ್ವ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಮ�ದ ಅವರನ್ನು  
ಶ್ಕಲಿಘಿಸಿದರ್.

ಈ ಸೆಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನಮೆಂತಿ್ ಮರೀದ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ 
ಭಾಷಣದ ಪ್ಮುಖ ಅೆಂಶಗಳು: 

  ಇಂದ್ ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮವು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟ್ಗ್ಡಿಸ್ವುದಲಲಿದ� 
ದ��ಶದ ಪ್ರಗತ್ ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃದಧಿಗ� ಸಹಕ್ಕರಿಯ್ಕಗಿದ�. ನಮ್ಮ 
ನಂಬಿಕ� ವ್ಕಸತಿವವ್ಕಗಿ ‘ಏಕ- ಭ್ಕರತ, ಶ�್ರ�ಷ್ಠ ಭ್ಕರತ’ 
ಎಂಬ ಮನ�್ �ಭ್ಕವದ ಅಭಿವಯೂಕಿತಿಯ್ಕಗಿದ�. ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ 
ದ��ವ್ಕಲಯವು ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೃತ್ ಮತ್ತಿ ಮ್ಕನವಿ�ಯ 
ಸಿದ್ಕಧಿಂತದ ಪ್ರತ್�ಕವ್ಕಗಿದ�. 

  ಭ್ಕರತ್ ಜ�್�ಡ�್ � ಆಂದ�್ �ಲನ್ ಭವಿಷಯೂದ ಭ್ಕರತವನ್ನು 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ ನಮ್ಮ ಭ್ತಕ್ಕಲದ�್ ಂದಗ� ನಮ್ಮನ್ನು 
ಬ�ಸ�ಯ್ತತಿದ�. ಚ್ಕರ್ ಧ್ಕಮಗಳು (ನ್ಕಲ್್ ಧ್ಕಮಗಳು), 
ಶಕಿತಿ ಪ್�ಠಗಳು (ಬ್ರಹ್ಕ್ಮಂಡ ಶಕಿತಿಯ ಪವಿತ್ರ ಸಥಾಳಗಳು) 

ಶ್ೀ ಸೀಮನಾಥ ದೆೀವಾಲಯ ಸಂಕೀಣ್ಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸ�್ �ಮನ್ಕಥದ ಪ್ಕ್ರಕೃತ್ಕ ಸೌಂದಯತಿವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟ್ಕ�್ಂಡ್ ಕ��ಂದ್ರ 
ಸಕ್ಕತಿರ ಪ್ರಸ್ಕದ್ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ ಸಮ್ದ್ರ ದಶತಿನ ಪಥವನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಿದ�. 
ಶ್ರ� ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ ದ��ವಸ್ಕಥಾನದಂದ ತ್್ರವ��ಣಿ ಸಂಗಮದವರ�ಗ� ಸಮ್ದ್ರ ತ್�ರದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕದ 1.5 ಕಿ.ಮಿ� ಉದದಾದ ಈ ಸಮ್ದ್ರ ದಶತಿನ ಪಥವು ಸ್ಕಗರದ ಅಬ್ಬರದ 
ಅಲ�ಗಳನ್ನು ತಡ�ಯ್ತತಿದ�. ಭಕತಿರ ಸ್ರಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳಿಲ್ ಪ್ಕದಚ್ಕರಿ 
ಮ್ಕಗತಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕ� ವಯೂವಸ�ಥಾ ಮತ್ತಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಕಯೂಮರ್ಕಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇದ್ ಸಥಾಳ್�ಯ ಜನರಿಗ� ಹ�್ ಸ ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು 
ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ತತಿದ�. 

ಸಮುದ್ ದಶ್ಭನ ಪರ

ಸೆ್ ರೀಮನಾರ ಪ್ದಶ್ಭನ ಗಾ್ಯಲರಿ ಶಿ್ರೀ ಪಾವ್ಭತಿ ದೆರೀವಾಲಯ

ಪಾ್ಚಿರೀನ (ಜುನಾ) ಸೆ್ ರೀಮನಾರ ಮೆಂದ್ರ

ಈ ಗ್ಕಯೂಲರಿಯನ್ನು ದ��ವ್ಕಲಯದ 
ವ್ಕಸ್ತಿಶಲಪಾದ ವಿಷಯದ ಆಧ್ಕರದ ಮ�ಲ� 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಹಳ�ಯ ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ 
ದ��ವ್ಕಲಯದ ಕಳಚಿದ ಭ್ಕಗಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಅದರ ಶಲಪಾಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 
ದ��ವ್ಕಲಯದ ವ್ಕಸ್ತಿಶಲಪಾಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಎಲ್ಕಲಿ ಮ್ಕಹಿತ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ಮತ್ತಿ 
ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಭ್ಕಷ�ಗಳ ಜ�್ತ�ಗ� ಬ�ರೈಲ್ 
ಲ್ಪ್ಯಲ್ಲಿ ಲಭಯೂವಿದ�, ಇದರ�್ ಂದಗ� 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವಯೂಕಿತಿಗ್ ನಮ್ಮ ಭವಯೂ 
ಇತ್ಹ್ಕಸದ ಬಗ�ಗೆ ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�.

ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ ದ��ವ್ಕಲಯ ಸಂಕಿ�ಣತಿದಲ್ಲಿ 
ಶ್ರ� ಪ್ಕವತಿತ್ ದ��ವ್ಕಲಯದ ಶಂಕ್ ಸ್ಕಥಾಪನ� 
ನ�ರವ��ರಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಅದನ್ನು ಮ್ಲ 
ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸ್ವ ಯ�ಜನ� 
ಇದ�. ಶ್ರ� ಪ್ಕವತಿತ್ ದ��ವ್ಕಲಯವನ್ನು 
ಒಟ್ಟ್ 30 ಕ�್�ಟಿ ರ್. ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ ಯ�ಜಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಸ�್ �ಂಪುರ 
ಸಲ್ಕಟ್ಸ್ ಶ�ೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ದ��ವ್ಕಲಯ 
ನಿಮ್ಕತಿಣ, ಗಭತಿಗೃಹ ಮತ್ತಿ ನವರಂಗದ 
ಅಭಿವೃದಧಿಯ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ��ರಿದ�.

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಂದನದ್ ಹಳ�ಯ (ಜ್ನ್ಕ) ಸ�್ �ಮನ್ಕಥನ ಪುನರ್ ನಿಮಿತಿತ ದ��ವ್ಕಲಯದ 
ಆವರಣವ್ಕಗಿದ�, ಇದನ್ನು 1783 ರಲ್ಲಿ ಇಂದ�್ �ರ್ ನ ರ್ಕಣಿ ಅಹಿಲ್ಕಯೂಬ್ಕಯಿ ಹ�್ �ಳ್ರ್  
ನಿಮಿತಿಸಿದದಾರ್. ಈ ದ��ಗ್ಲದ ಮ�ಲ� ದ್ಕಳ್ ನಡ�ದ್ಕಗ ದ��ವ್ಕಲಯದಲ್ಲಿ ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ 
ಮಹ್ಕದ��ವನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿತ್ತಿ. ಈಗ ಯ್ಕತ್್ರಕರ ಸ್ರಕ್ಷತ�ಗ್ಕಗಿ ಮತ್ತಿ ಹ�ಚಿ್ಚದ 
ಸ್ಕಮಥಯೂತಿದ�್ ಂದಗ� ಇಡಿ� ಹಳ�ಯ ದ��ವ್ಕಲಯ ಸಂಕಿ�ಣತಿವನ್ನು ಸಮಗ್ರವ್ಕಗಿ ಮರ್ 
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಮದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ವಿಶ್ಕಲವ್ಕದ ಸಭ್ಕಂಗಣಗಳು, 
ನ�ಲಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 16 ಮಳ್ಗ�ಗಳು ಮತ್ತಿ ಆಧ್ಕಯೂತ್್ಮಕ ಧ್ಕಯೂನಕ್ಕ್ಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಂಕಿ�ಣತಿವನ್ನು 
ಸಹ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�. ಪ್ಕ್ರಚಿ�ನ (ಜ್ನ್ಕ) ಸ�್ �ಮನ್ಕಥನ ಪುನರ್ ನಿಮಿತಿತ ದ��ವ್ಕಲಯದ 
ಆವರಣವನ್ನು ಶ್ರ� ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ್ ಟ್ರಸ್ಟ್  ಒಟ್ಟ್ 3.5 ಕ�್�ಟಿ ರ್. ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೂಣತಿಗ�್ ಳ್ಸಿದ�.
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ಮತ್ತಿ ವಿವಿಧ ದ��ವ್ಕಲಯಗಳು ‘ಏಕ ಭ್ಕರತ, ಶ�್ರ�ಷ್ಠ 
ಭ್ಕರತ’ ಎಂಬ ಸ್ಫೂತ್ತಿಯ ಅಭಿವಯೂಕಿತಿಯ್ಕಗಿವ�. 
ಹನ�ನುರಡ್ ಜ�್ಯೂ�ತ್ಲ್ತಿಂಗಗಳು ಇಡಿ� ಭ್ಕರತವನ್ನು 
ಸಂಪಕಿತಿಸ್ತತಿವ�. 

  ಸದ್ಕತಿರ್ ಪಟ��ಲ್ ಅವರ್ ಭ್ಕರತದ 
ಪ್ಕ್ರಚಿ�ನ ವ�ೈಭವವನ್ನು ಪುನಶ�್ಚ�ತನಗ�್ ಳ್ಸ್ವ 
ಮ್ಕಗತಿವನ್ನು ನಮಗ� ತ�್ �ರಿಸಿದ್ಕದಾರ�. 
ಲ�್ �ಕಮ್ಕತ್ಕ ಅಹಿಲ್ಕಯೂಬ್ಕಯಿ ಹ�್ �ಳ್ರ್ ಅನ��ಕ 
ದ��ವ್ಕಲಯಗಳನ್ನು ನವಿ�ಕರಿಸಿದರ್. ಇಂದ್ 
ಉದ್ಕಘಾಟನ�ಗ�್ ಂಡ ಯ�ಜನ�ಗಳು ನಮ್ಮ ಧ್ಕಮಿತಿಕ 
ಪ್ರಯತನುಗಳು ಮತ್ತಿ ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮದ ನಡ್ವಿನ 
ಸಂಪಕತಿವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತತಿವ�. ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ 
ವಸ್ತಿ ಪ್ರದಶತಿನ ಕ��ಂದ್ರವು ನಮ್ಮ ಯ್ವಕರನ್ನು 
ನಮ್ಮ ಶ್ರ�ಮಂತ ಸ್ಕಂಸಕೃತ್ಕ ಪರಂಪರ�ಯಂದಗ� 
ಬ�ಸ�ಯ್ತತಿದ�.

  ಪ್ರಸ್ಕದ್ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ 15 ಯ�ಜನ�ಗಳು 
ಪೂಣತಿಗ�್ ಂಡಿದ್ದಾ, ಇದ್ ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ 
ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮವನ್ನು ಉತ�ತಿ�ಜಿಸ್ತತಿದ�. ಇ-ವಿ�ಸ್ಕ, 
ವಿ�ಸ್ಕ ಆನ್ ಅರ�ೈವಲ್ ಮತ್ತಿ ಆತ್ಥಯೂದ 
ಮ�ಲ್ನ ಜಿಎಸಿಟ್ ಕಡಿತದಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು 
ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮ ವಲಯಕ�್ ಮತತಿಷ್ಟ್ ಉತ�ತಿ�ಜನ 
ನಿ�ಡ್ತ್ತಿದ�.

  ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ ಹತ�್ ತಿಂಬತ್ತಿ ಅಪ್ರತ್ಮ ಪ್ರವ್ಕಸಿ 
ತ್ಕಣಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತ್ಸಲ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತಿ 
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�. ಈ ಎಲ್ಕಲಿ ಯ�ಜನ�ಗಳು 
ಭವಿಷಯೂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮಕ�್ ಹ�್ ಸ 
ಉತ�ತಿ�ಜನ ನಿ�ಡಲ್ವ�.     

 ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮದ ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಮತ್ತಿ ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ಸ್ಕಮಥಯೂತಿ 
ಹ�ಚ್ಕ್ಚಗಿದ�. ದ��ಶವು ಆಧ್ನಿಕ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿವನ್ನು ನಿಮಿತಿಸ್ವ 
ಮ್ಲಕ ಪ್ಕ್ರಚಿ�ನ ವ�ೈಭವವನ್ನು ಪುನಶ�್ಚ�ತನ ಗ�್ ಳ್ಸ್ತ್ತಿರ್ವುದರಿಂದ 
ಆಧ್ಕಯೂತ್್ಮಕ ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮಕ�್ ಉತ�ತಿ�ಜನ ದ�್ ರ�ತ್ದ�.

 ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮ ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ಸವಾದ��ಶ ದಶತಿನ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ 
15 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮ ಸಕ್ಯೂತಿಟ್ ಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸ್ತ್ತಿದ�, ಇದ್ ನಿಲತಿಕ್ಷಿತ ಪ್ರದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮ 
ಅವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ತತಿದ�.

 ರ್ಕಮ್ಕಯಣ ಸಕ್ಯೂತಿಟ್ ಭಗವ್ಕನ್ ರ್ಕಮನಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹ�್ ಸ 
ಸಥಾಳಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಭಕತಿರಿಗ� ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸ್ತ್ತಿದ� ಮತ್ತಿ ಭಗವ್ಕನ್ ರ್ಕಮ 
ಇಡಿ� ಭ್ಕರತದ ರ್ಕಮ  ಎಂದ್  ಭ್ಕವಿಸ್ವಂತ� ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿದ�.

 ಬ್ದಧಿ ಸಕ್ಯೂತಿಟ್ ವಿಶವಾದ್ಕದಯೂಂತದ ಭಕತಿರಿಗ� ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ತ್ತಿದ�.

 ಕ��ದ್ಕರನ್ಕಥದಂತಹ ಗ್ಡ್ಡಗ್ಕಡ್ ಪ್ರದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಧಿ, 
ಚ್ಕರ್ ಧ್ಕಮ್ ಗ್ಕಗಿ ಸ್ರಂಗಗಳು ಮತ್ತಿ ಹ�ದ್ಕದಾರಿಗಳು, ವ�ೈಷ�್ ್ಣ� 
ದ��ವಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದಧಿ ಕ್ಕಯತಿಗಳು ಮತ್ತಿ ಈಶ್ಕನಯೂದಲ್ಲಿ ಹ�ೈಟ�ಕ್ 
ಮ್ಲಸೌಕಯತಿಗಳು ದ್ರವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿವ�. 

 ದ��ಶವು ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮದ ಮ್ಲಕ ನ್ಕಗರಿಕರನ್ನು 
ಸಂಪಕಿತಿಸ್ವುದಷ�ಟ್� ಅಲಲಿದ� ಮ್ಂದ� ಸ್ಕಗ್ತತಿದ�. ಪ್ರಯ್ಕಣ ಮತ್ತಿ 
ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮ ಸಪಾಧ್ಕತಿತ್ಮಕ ಸ್ಚಯೂಂಕದಲ್ಲಿ ದ��ಶವು 2013 ರಲ್ಲಿದದಾ 
65ನ�� ಸ್ಕಥಾನದಂದ 2019ರಲ್ಲಿ 34ನ�� ಸ್ಕಥಾನಕ�್ ಏರಿದ�. 

ಭಾರತ ಪ್ವಾಸೆ್ ರೀದ್ಯಮ ಸ್ಪಧಾ್ಭತಮೆಕತೆ  
ಸ್ಚ್ಯೆಂಕದಲ್ಲಿ  65ನೆರೀ ಸಾಥಾನದ್ೆಂದ 34ನೆರೀ ಸಾಥಾನಕೆಕೆರೀರಿದೆ

2014ರಲ್ಲಿ ಘ್�ಷ್ಸಲ್ಕದ 
ಪ್ರಸ್ಕದ್ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ,

ಗ್ಜರ್ಕತ್ನಲ್ಲಿ

ಪ್ವಾಸೆ್ ರೀದ್ಯಮದ ಹೆ್ ಸ ಆಯಾಮಗಳು

ಪ್ರಮ್ಖ ಯ್ಕತ್ಕ್ರ  
ಸಥಾಳಗಳನ್ನು 

ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ�, 
ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ್ಕಗಲ�� 15 

ಪೂಣತಿಗ�್ ಂಡಿವ�.

40 ಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಮೌಲಯೂದ 
ಮ್ರ್ ಯ�ಜನ�ಗಳು 

ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿವ�. ಈ 
ಯ್ಕತ್ಕ್ರ ಸಥಾಳಗಳನ್ನು 

ಸಂಪಕಿತಿಸಲ್ 
ಗಮನಹರಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

₹100 ಕೊೀಟ್

ಪ್ಧಾನಮೆಂತಿ್ ನರೆರೀೆಂದ್ 
ಮರೀದ್ ಅವರ ಭಾಷಣವನುನು 
ಕೆರೀಳಲು ಕ್್ಯಆರ್ ಕೆ್ರೀಡ್ 
ಅನುನು ಸಾಕೆ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.
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“ದ��
ಶದ ವ್ಕಯೂಪ್ಕರ�್ �ದಯೂಮಗಳ್ಗ� ಸಂಪೂಣತಿ 
ಬ�ಂಬಲ ನಿ�ಡ್ವುದ್ ಸಕ್ಕತಿರದ 
ಜವ್ಕಬ್ಕದಾರಿಯ್ಕಗಿದ�. ಇಂದನ ಯ್ಗಮ್ಕನದಲ್ಲಿ 

ಸಕ್ಕತಿರವ�� ಉದಯೂಮಗಳನ್ನು ನಡ�ಸಿಕ�್ಂಡ್ ಮ್ಕಲ್�ಕರ್ಕಗಿ 
ಉಳ್ಯಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವಿಲಲಿ. ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ಕಲ್ಕಯೂಣ ಮತ್ತಿ ಅಭಿವೃದಧಿಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಮ�ಲ� ಸಕ್ಕತಿರದ ಗಮನ 
ಕ��ಂದ್ರ�ಕರಿಸಬ��ಕ್.” 

ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ಟ್ ಮಂಡನ�ಯ ನಂತರ ಈ ವಷತಿದ 
ಮ್ಕಚ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಹ್ಡಿಕ�ದ್ಕರರ�್ ಂದಗ� ನಡ�ದ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ ಈ ಮ್ಕತ್ಗಳು 
ಖ್ಕಸಗಿ ವಲಯದ ಮ�ಲ� ಸಕ್ಕತಿರದ ನಂಬಿಕ�ಯನ್ನು 
ಪ್ರದಶತಿಸ್ತತಿವ�, ಇದರಿಂದ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳು 
ಸಮ್ಕಜದ ಕ�್ನ�ಯ ಮೈಲ್ಯನ್ನು ತಲ್ಪುತತಿವ�. ಇದ�� 
ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಗಳ�� ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ಟ್ 
ನ ದೃಷ್ಟ್ಕ�್�ನವನ್ನು ಸ್ಕಕ್ಕರಗ�್ ಳ್ಸಲ್ ಆಯ್ಕ ಕ್��ತ್ರಗಳ 
ತಜ್ಞರ�್ ಂದಗ� ನ��ರವ್ಕಗಿ ಸಂವ್ಕದ ನಡ�ಸಿದರ್. ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ 
ನಗದ�ಕರಣ ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ (ಎನ್.ಎಂಪ್) ಯ�ಜನ�ಯ 
ಉದ�ದಾ�ಶವು ಖ್ಕಸಗಿಯವರ ಪ್ಕಲ�್ ಗೆಳುಳಿವಿಕ�ಯಂದಗ� 
ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸ್ತತಿದ�. ಮ್ಲಸೌಕಯತಿಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಎಲ್ಕಲಿ ಸಚಿವ್ಕಲಯಗಳ�ೊಂದಗ� ವ್ಕಯೂಪಕ ಸಮ್ಕಲ�್ �ಚನ�ಯ 
ನಂತರ ನಿ�ತ್ ಆಯ�ಗವು ನಿ�ಲನಕ್�ಯನ್ನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ�. 
ಈ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ, ಮ್ಂದನ ನ್ಕಲ್್ ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾತ್ತಿಗಳ 
ನಗದ�ಕರಣದ ಮ್ಲಕ  6 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟಿ ರ್. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ 
ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ಯ�ಜಿಸಿದ�. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಸ�ತಿಗಳ್ಂದ 
ರ�ೈಲ�ವಾಯವರ�ಗ� ಪ್ಕ್ರರಂಭವ್ಕಗ್ವ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳ ಸವಾತ್ತಿಗಳೊ 
ಸ��ರಿವ�. 

ಈ ವಷತಿದ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರಂದ್ ಈ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು 
ಅನ್ಕವರಣಮ್ಕಡ್ವ್ಕಗ ಹಣಕ್ಕಸ್ ಸಚಿವ� ನಿಮತಿಲ್ಕ 
ಸಿ�ತ್ಕರ್ಕಮನ್ ಅವರ್ ಹಿ�ಗ� ಹ��ಳ್ದರ್: “ಇದ್ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ 
ನ್ಕಗರಿಕನಿಗ್ ಅತ್ಯೂತತಿಮ ಮತ್ತಿ ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ 
ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯ್ವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ವ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ 
ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ ದೃಷ್ಟ್ಕ�್�ನಕ�್ ಅನ್ಗ್ಣವ್ಕಗಿದ�. 
ನಗದ�ಕರಣದ ಮ್ಲಕ ಸೃಷ್ಟ್ಯ ತತವಾ ಆಧರಿಸಿದ ಸವಾತ್ತಿನ 
ನಗದ�ಕರಣವು ಹ�್ ಸ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ ಸೃಷ್ಟ್ಗ್ಕಗಿ ಖ್ಕಸಗಿ 
ವಲಯದ ಹ್ಡಿಕ�ಯನ್ನು ಶ�ೋ�ಧಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�್ ಂದದ�. 
ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಲ್ ಇದ್ ಅಗತಯೂವ್ಕಗಿದ�, ಆ 
ಮ್ಲಕ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಆರ್ತಿಕ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� ಅನ್ವು ಮ್ಕಡಿಕ�್ಡ್ತತಿದ� 
ಮತ್ತಿ ಒಟ್ಕಟ್ರ� ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ಕಲ್ಕಯೂಣಕ್ಕ್ಗಿ ಗ್ಕ್ರಮಿ�ಣ ಮತ್ತಿ 
ಅರ� ನಗರ ಪ್ರದ��ಶಗಳನ್ನು ತಡ�ರಹಿತವ್ಕಗಿ ಏಕಿ�ಕರಿಸ್ತತಿದ�.” 

ಉದೆ್ ್ಯರೀಗ ಸೃಷ್ಟಸುವ ಆರ್್ಭಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತತುಮ ಮತುತು ಗುಣಮಟಟದ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.  
ಪ್ಧಾನಮೆಂತಿ್ ಶಿ್ರೀ ನರೆರೀೆಂದ್ ಮರೀದ್ ಅವರು ಸಾ್ವತೆಂತ್್ಯ ದ್ನದ ಸೆಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 110 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ರೀಟಿ ರ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭ 

ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಯರೀಜನೆಯನುನು ಘ್ರೀಷ್ಸಿದರು. ಸಕಾ್ಭರ ಇತಿತುರೀಚೆಗೆ ಘ್ರೀಷ್ಸಿದ ಸ್ವತಿತುನ ನಗದ್ರೀಕರಣ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಯರೀಜನೆಯು 
ಮುೆಂದ್ನ ನಾಲುಕೆ ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಖಾಸಗಿಯವರನುನು ಆಹಾ್ವನಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭ 

ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತರುವ ರರವಸೆ ನಿರೀಡಿದೆ. ಮುೆಂದ್ನ ನಾಲುಕೆ ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿತುಗಳನುನು ನಗದ್ರೀಕರಿಸುವ 
ಮ್ಲಕ 6 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ರೀಟಿ ಸೆಂಗ್ಹಿಸಲು ಸಕಾ್ಭರ ಯರೀಜಸಿದೆ.

ಮುಂದ್ನ ನಾಲುಕಾ ವಷ್್ಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ವತುತಿಗಳನುನು ನಗದ್ೀಕರಸುವ 
ಮೂಲಕ 6 ಲಕ್ಷ  ಕೊೀಟ್ 
ರೂ. ರೂಢಿಸಲು 
ಸಕಾ್ಗರದ ಯೀಜನೆ

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭಕೆಕೆ  ಉತೆತುರೀಜನ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗದ್ರೀಕರಣ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್
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ನಗದ್ರೀಕರಣ ಎೆಂದರೆರೀನು?
ಆಸಿತಿ ನಗದ�ಕರಣ ಎಂದರ� ಇನ್ನು ಸಂಪೂಣತಿವ್ಕಗಿ ಬಳಸಿಕ�್ಳಳಿದ 
ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ವಲಯದ ಸವಾತ್ತಿಗಳ್ಂದ ಆದ್ಕಯ ಅಥವ್ಕ ಆದ್ಕಯದ 
ಹ�್ ಸ ಮ್ಲಗಳ ಮ್ಕಗತಿಗಳನ್ನು ಹ್ಡ್ಕ್ವುದ್ಕಗಿದ�. ಇವುಗಳನ್ನು 
ಬೌ್ರನ್ ಫ�ಲ್್ಡ ಸವಾತ್ತಿಗಳು ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲ್ಕಗ್ತತಿದ�. ನಿ�ತ್ 
ಆಯ�ಗವು ರ�ೈಲ�ವಾ, ರಸ�ತಿ ಸ್ಕರಿಗ� ಮತ್ತಿ ಹ�ದ್ಕದಾರಿಗಳು, ಹಡಗ್, 
ದ್ರಸಂಪಕತಿ, ವಿದ್ಯೂತ್, ನ್ಕಗರಿಕ ವಿಮ್ಕನಯ್ಕನ, ಪ�ಟ�್್ರ�ಲ್ಯಂ 
ಮತ್ತಿ ನ�ೈಸಗಿತಿಕ ಅನಿಲ, ಯ್ವಜನ ವಯೂವಹ್ಕರಗಳು ಮತ್ತಿ 
ಕಿ್ರ�ಡ�ಗಳನ್ನು ಆಸಿತಿ ನಗದ�ಕರಣಕ್ಕ್ಗಿ ಗ್ರ್ತ್ಸಿದ�. 
ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಸ್ವತುತುಗಳನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದ್ಲಲಿ
 ಸಕ್ಕತಿರ ಏನನ್ಕನುದರ್ ಮ್ಕರ್ಕಟ ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿದ� ಎಂಬ ಭ್ರಮ 
ಜನರಿಗ� ಇರಬ್ಕರದ್ ಎಂದ್ ಹಣಕ್ಕಸ್ ಸಚಿವ� ನಿಮತಿಲ್ಕ 
ಸಿ�ತ್ಕರ್ಕಮನ್ ಸಪಾಷಟ್ಪಡಿಸಿದ್ಕದಾರ�. ಈ ಎಲಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಮ್ಕಲ್�ಕತವಾ 
ಸಕ್ಕತಿರದ ಕ�ೈಯಲ�ಲಿ� ಉಳ್ಯಲ್ದ� ಮತ್ತಿ ಖ್ಕಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು 
ಕ�ಲವು ವಷತಿಗಳ ನಂತರ ಈ ಆಸಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಕ್ಡಯವ್ಕಗಿ 
ಸಕ್ಕತಿರಕ�್ ಹಸ್ಕತಿಂತರಿಸಲ್ವ�. ಒಟ್ಕಟ್ರ� ಕ್ಕಯತಿತಂತ್ರವ್ಕಗಿ, 

ಆಸಿತಿಯ ನ�ಲ�ಯ ಬಹ್ಪ್ಕಲ್ ಸಕ್ಕತಿರದ�್ ಂದಗ� ಉಳ್ಯ್ತತಿದ�. 
ದಕ್ಷ ಮತ್ತಿ ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಿತಿ ನಗದ�ಕರಣವನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳಿಲ್ ಸಕ್ಕತಿರದ ಅಗತಯೂ ನಿ�ತ್ ಮತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಹಸತಿಕ್��ಪಗಳ ಮ್ಲಕ ಈ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮವನ್ನು ಬ�ಂಬಲ್ಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಕಯ್ಕತಿಚರಣ�ಗಳನ್ನು ಸ್ವಯೂವಸಿಥಾತಗ�್ ಳ್ಸ್ವುದ್, 
ಹ್ಡಿಕ�ದ್ಕರರ ಪ್ಕಲ�್ ಗೆಳುಳಿವಿಕ�ಯನ್ನು ರ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತಿ 
ವ್ಕಯೂಪ್ಕರ ದಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಸ್ಗಮಗ�್ ಳ್ಸ್ವುದ್ ಸ��ರಿದ�.

ಆಸಿತಿ ನಗದ�ಕರಣ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮವು ಖ್ಕಸಗಿ ಹ್ಡಿಕ� ಮತ್ತಿ 
ಅಭಿವೃದಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತರ್ವ ಮ್ಲಕ ಖ್ಕಸಗಿ ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ 
ವಲಯವ�ರಡಕ್್ ಮೌಲಯೂವನ್ನು ಹ�ಚಿ್ಚಸ್ತತಿದ�, ಇದ್ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿದ 
ಗ್ಣಮಟಟ್, ಅವುಗಳ ಕ್ಕಯ್ಕತಿಚರಣ� ಮತ್ತಿ ನಿವತಿಹಣ�ಯನ್ನು 
ಸ್ಧ್ಕರಿಸ್ತತಿದ�. ‘ಅತ್ಯೂತತಿಮ ದಜ�ತಿಯ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ’ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ 
ನ್ಕಗರಿಕರಿಗ� ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ವುದಲಲಿದ�, ‘ಒಳಗ�್ ಳುಳಿವಿಕ� ಮತ್ತಿ 
ಸಬಲ್�ಕರಣ’ದ ಸಮಗ್ರ ಹ್ಕಗ್ ದ�ಘತಿಕ್ಕಲ್�ನ ಕನಸನ್ನು 
ನನಸ್ಕಗಿಸ್ತತಿದ�. ಸ್ಧ್ಕರಿತ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿವು ಹ�್ ಸ 
ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ತತಿದ�.    

 ರಸ�ತಿ ವಲಯದಂದ ಗರಿಷ್ಠ ನಗದ�ಕರಣ 1.6 ಲಕ್ಷ 
ಕ�್�ಟಿ ರ್. ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

 ಹ�ದ್ಕದಾರಿಗಳ ನಿಮ್ಕತಿಣ- ನಿವತಿಹಣ� ಮತ್ತಿ ಹಸ್ಕತಿಂತರ 
(ಬಿಒಟಿ) ಮ್ಕದರಿಯ ಮ್ಲಕ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟಿ ರ್. 
ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಕ್ಕತಿರ ಹ�್ ಂದದ�.

 ರ�ೈಲ�ವಾಯ್ ಸ್ಮ್ಕರ್ 4೦೦ ನಿಲ್ಕದಾಣಗಳು, 15೦ 
ರ�ೈಲ್ಗಳು, ಸಮಪ್ತಿತ ಸರಕ್ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ಗಳು 
ಮತ್ತಿ ಮ್ಕಗತಿಗಳ�ೊಂದಗ� 1.5 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟಿ ರ್. 
ಗಳ್ಸ್ವ ನಿರಿ�ಕ್�ಯಿದ�.

 ವಿದ್ಯೂತ್ ಗಿ್ರಡ್ ನ ಪ್ರಸರಣ ಮ್ಕಗತಿಗಳನ್ನು 
ನಗದ�ಕರಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ವಿದ್ಯೂತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
₹45,000 ಕ�್�ಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ವ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಕ್ಕತಿರ ಹ�್ ಂದದ�.

 ಎನ್ ಟಿಪ್ಸಿ, ಎನ್ ಎಚ್ ಪ್ಸಿ ಮತ್ತಿ ಕ�್�ಲ್ 
ಇಂಡಿಯ್ಕದ ಜಲ ವಿದ್ಯೂತ್ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು 
ನಗದ�ಕರಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಸಕ್ಕತಿರ 39,832 ಕ�್�ಟಿ 
ರ್. ಗ್ರಿಯನ್ನು ನಿಗದಪಡಿಸಿದ�.

 ಅನಿಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಗ��ಲ್ ನ ಕ�್ಳವ� 
ಮ್ಕಗತಿಗಳನ್ನು ನಗದ�ಕರಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ 
ಸ್ಮ್ಕರ್ 24,000 ಕ�್�ಟಿ ರ್. ಗ್ರಿಯನ್ನು 
ನಿಗದಪಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

 ಐಒಸಿಎಲ್ ಮತ್ತಿ ಎಚ್.ಪ್ಸಿಎಲ್ ನ ಕ�್ಳವ� 
ಮ್ಕಗತಿಗಳನ್ನು ನಗದ�ಕರಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ 22,000 
ಕ�್�ಟಿ ರ್. ಗ್ರಿಯನ್ನು ನಿಗದಪಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಈ ವಲಯಗಳಿೆಂದ ಹಣ ಬರುತತುದೆ

ಹಣಕ್ಕಸ್ ಸಚಿವ� ನಿಮತಿಲ್ಕ 
ಸಿ�ತ್ಕರ್ಕಮನ್ ಅವರ್ 22-2021ನ�� 
ಸ್ಕಲ್ನ ಬಜ�ಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ಕಗ 
ರ್ಕಷ್ಟ್�ಯ ನಗದ�ಕರಣ ಪ�ೈಪ್ 
ಲ�ೈನ್ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಸ್ಕತಿಪ್ಸಿದದಾರ್. 
ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ವಲಯದ 
ನಗದ�ಕರಣ, ಅಂದರ� ಸಕ್ಕತಿರಿ 
ಸವಾತ್ತಿಗಳ ನಗದ�ಕರಣ ಬೃಹತ್ 
ಮ್ಲಸೌಕಯತಿದ ವ�ಚ್ಚವನ್ನು 
ಪೂರ�ೈಸ್ವ ಮ್ಖಯೂ ಮ್ಕಗತಿವ್ಕಗಿದ� 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ��ಳ್ದದಾರ್. 

ಈ ಆದಾಯ ಹೆ್ ಸ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭ ಸೃಷ್ಟಗೆ ಬಳಕೆ
22-2021ರ ತಮ್ಮ ಬಜ�ಟ್ ಭ್ಕಷಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕ್ಕಸ್ ಸಚಿವ� 
ನಿಮತಿಲ್ಕ ಸಿ�ತ್ಕರ್ಕಮನ್ ಅವರ್ ಆಸಿತಿಗಳ ನಗದ�ಕರಣ 
ಹ�್ ಸ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿಗಳ ರಚನ�ಗ�  ಬಹಳ ಮ್ಖಯೂವ್ಕದ 
ಆಯೆ್ಯ್ಕಗಿದ�. ಈ ಸವಾತ್ತಿಗಳ ನಗದ�ಕರಣವು ಹಣ ಹ್ಡಿಕ�ಗ� 
ಕ್ಕರಣವ್ಕಗ್ವುದಷ�ಟ್� ಅಲಲಿದ� ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ ಯ�ಜನ�ಗಳ 
ನಿವತಿಹಣ� ಮತ್ತಿ ವಿಸತಿರಣ�ಯ ಉತತಿಮ ಕ್ಕಯತಿತಂತ್ರಕ�್ 
ಕ್ಕರಣವ್ಕಗ್ತತಿದ� ಎಂದ್ ಹ��ಳ್ದದಾರ್.

ಈ ಸವಾತ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿದತಿಷಟ್ 
ಅವಧಿಗ� ಖ್ಕಸಗಿ ವಲಯಕ�್ 

ನಿಯ�ಜಿಸಬಹ್ದ್. 
ನಿಗದತ ಸಮಯದ ನಂತರ 

ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕತಿರಕ�್ 
ಹಿಂದರ್ಗಿಸಬ��ಕ್ಕಗ್ತತಿದ�. 

ನ್ಕಲ್್ ವಷತಿಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಂದರ� 2022-25ನ�� 

ಹಣಕ್ಕಸ್ ವಷತಿದಲ್ಲಿ ಎನ್.
ಎಂ.ಪ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ್ ಆಸಿತಿಗಳ 

ಅಂದ್ಕಜ್ ಮೌಲಯೂವು 6 ಲಕ್ಷ 
ಕ�್�ಟಿ ರ್. ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಬಜೆಟ್ ಮೆಂಡನೆಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು 

ಸಚಿವರು ಮದಲ್ಗೆ  
ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಪ್ಸಾತುಪಿಸಿದರು.

4 ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ರೀಟಿ 
ರ್. ಸೆಂಗ್ಹಿಸುವ ಯರೀಜನೆ
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ಗ್
ಜರ್ಕತ್ ನ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ಜಿಲ�ಲಿಯ್ಕದ ಕಚ್ ಹ�ಚ್ಕ್ಚಗಿ 
ಮರ್ಭ್ಮಿ ಮತ್ತಿ ಜೌಗ್ ಪ್ರದ��ಶವ್ಕಗಿದ�. 
ಇಲ್ಲಿ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ತಲ್ಪ್ಸ್ವುದ್ 

ಸವ್ಕಲ್ನ ಕ�ಲಸವ್ಕಗಿತ್ತಿ. ಆದರ� ಸಥಾಳ್�ಯ ಆಡಳ್ತವು ಅದನ್ನು 
ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಿಸಿದ� ಮತ್ತಿ ಇಂದ್ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ಕನವು ಪ್ರತ್ 
ಗ್ಕ್ರಮ ಮತ್ತಿ ತಹಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಾಯ್ಕಗಿ ನಡ�ಯ್ತ್ತಿದ�. 
ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರವು ತನನು ಲಸಿಕ� ನಿ�ತ್ಯಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳನ್ನು 
ಮ್ಕಡಿದ ನಂತರ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ಕನಕ�್ ಉತ�ತಿ�ಜನ 
ದ�್ ರ�ತ್ದ�. 18-44 ವಯ�ಮ್ಕನದವರಿಗ್ಕಗಿ ರ್ಕಜಯೂಗಳ್ಗ� 
ಉಚಿತ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಸಕ್ಕತಿರದ ನಿಧ್ಕತಿರವನ್ನು 
ಜ್ನ್ 7 ರಂದ್ ಘ್�ಷ್ಸಿದ್ಕಗಿನಿಂದ, ದ��ಶದ ದ್ರದ 
ಪ್ರದ��ಶಗಳಲ್ಲಿಯ್ ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಕಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಿದ�. 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ್ಕಯತಿಕತತಿರ್ ದ�್ �ಣಿಯನ್ನು ಆಂಬ್ಯೂಲ�ನ್ಸ್ ಆಗಿ 
ಪರಿವತ್ತಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಬಿಹ್ಕರದ ಮ್ಜ್ಕಫರ್ ಪುರ ಜಿಲ�ಲಿಯ 
ಪ್ರವ್ಕಹ ಪ್�ಡಿತ ಜನರನ್ನು ತಲ್ಪುತ್ತಿದ್ಕದಾರ�. 

ಲಸಿಕೆ - ಕೆ್ರೀವಿಡ್ ವಿರುದಧಿ ಪ್ಮುಖ ಸಾಧನ
ಲಸಿಕ�ಯ ಪ್ಕ್ರಮ್ಖಯೂದ ಬಗ�ಗೆ ನ್ಕಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಮ್ಡಿದ ಜ್ಕಗೃತ್ 
ಮತ್ತಿ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ್ಕಯತಿಕತತಿರ ಶ್ರಮದ ಫಲವ್ಕಗಿ ಇಂದ್ 
ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಶ��.100 ಲಸಿಕ� ಸ್ಕಧನ� ಮ್ಕಡಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ವ�. 

ಗ್ಜರ್ಕತ್ನ ರ್ಕಜ್ ಕ�್�ಟ್ ಜಿಲ�ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ 62 
ಗ್ಕ್ರಮಗಳ್ವ�, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕಲಿ ಅಹತಿರಿಗ� ಮದಲ ಡ�್ �ಸ್ ಲಸಿಕ� 
ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. ಸದಯೂಕ�್, ದ��ಶದ ವಯಸ್ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ 50 
ಪ್ರತ್ಶತದಷ್ಟ್ ಜನರ್ ಈಗ್ಕಗಲ�� ಕ�್�ವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಯ ಪ್ರಥಮ 
ಡ�್ �ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ�ದ್ಕ�್ಂಡಿದ್ಕದಾರ�.

ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ, ಮದಲ 10 ಕ�್�ಟಿ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ನಿ�ಡಲ್ 85 ದನಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಂಡರ್, 10 ರಿಂದ 20 
ಕ�್�ಟಿ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ನಿ�ಡಲ್ 45 ದನಗಳು ಬ��ಕ್ಕಯಿತ್. 
ಮತ�್ ತಿಂದ�ಡ�, 20 ರಿಂದ 30 ಕ�್�ಟಿ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ನಿ�ಡಲ್ 
29 ದನಗಳು, 30 ರಿಂದ 40 ಕ�್�ಟಿ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ನಿ�ಡಲ್ 24 
ದನಗಳು ಬ��ಕ್ಕಯಿತ್. 40 ರಿಂದ 50 ಕ�್�ಟಿ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ನಿ�ಡಲ್ 20 ದನಗಳ್ಕದವು. ಆದರ� ಈಗ 50 ರಿಂದ 60 
ಕ�್�ಟಿ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಪೂಣತಿಗ�್ ಳ್ಸಲ್ ಕ��ವಲ 19 ದನಗಳು 
ಸ್ಕಕ್ಕಗಿದ�. ಇಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 16ರಂದ್ ದ��ಶದಲ್ಲಿ 88.13 
ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಕಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಂದ್ 
ಒಂದ್ ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಕಲ್ಕಯಿತ್. 
ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದ್, 1.33 ಕ�್�ಟಿ ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� ನಿ�ಡಿ ದ್ಕಖಲ� 
ಸೃಷ್ಟ್ಸಲ್ಕಯಿತ್. ಇದ್ ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� ದ��ಶ ಮತ್ತಿ ವಿಶವಾದಲ್ಲಿ 
ಒಂದ�� ದನದಲ್ಲಿ ನಿ�ಡಲ್ಕದ ಅತ್ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಲಸಿಕ�ಯ್ಕಗಿದ�. 
ಅದ�� ವ��ಳ�, ಹಿಮ್ಕಚಲ ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ, ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಲಸಿಕ�ಯ 

ಕೆ್ರೀವಿಡ್- 19 ವಿರುದಧಿ ಸಮರ

ಲಸಿಕೆಯು ಕೆ್ರೆ್ ನಾವನುನು ಮಣಿಸಲು ಪ್ಮುಖವಾಗಿದೆ, ಏಕೆೆಂದರೆ ಇದು ಕೆ್ರೀವಿಡ್- 19 ವಿರುದಧಿದ ಸಮರದಲ್ಲಿ  

ಅತ್ಯೆಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಸಿಕೆಯ ವೆರೀಗವನುನು ಹೆಚಿಚುಸಲು ಮತುತು ಅದರ ವಾ್ಯಪಿತುಯನುನು ವಿಸತುರಿಸಲು  

ಕೆರೀೆಂದ್ ಸಕಾ್ಭರದ ಬದಧಿತೆಯನುನು ವಿವರಿಸುತತುದೆ. ಪರಿರೀಕೆ, ಪತೆತು ಮತುತು ಚಿಕಿತೆಸ್ಗೆ ವಿಶೆರೀಷ ಒತುತು ನಿರೀಡುವ ಮ್ಲಕ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 

ಅತಿದೆ್ ಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರೆಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೆರೀಶವು ಪ್ತಿಯಬ್ಬರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತು  

ಯರೀಗ ಕೆರೀಮದ ಮೆಂತ್ದೆ್ ೆಂದ್ಗೆ ಕೆ್ರೀವಿಡ್- 19 ವಿರುದಧಿದ ಹೆ್ ರೀರಾಟದಲ್ಲಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮುೆಂದುವರಿಯುತಿತುದೆ.

ಕೊೀವಿಡ್ ವಿರುದಧಿದ 
ಹೊೀರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಗೆದೆ್ೀ ಗೆಲುಲಿತ್ತಿೀವೆ

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೆ್ ಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ
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ಮದಲ ಡ�್ �ಸ್ ಅನ್ನು 18 ವಷತಿಕಿ್ಂತ ಮ�ಲಪಾಟಟ್ ಶ��ಕಡ್ಕ 100 
ರಷ್ಟ್ ಜನರಿಗ� ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಈವರ�ಗ� 65.41 ಕ�್�ಟಿ 
ಡ�್ �ಸ್ ಗ್ ಅಧಿಕ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.

ತಡೆಗಟುಟವ ತೆಂತ್ಗಳು
ಕ�್�ವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿ�ಣಿಸ್ತ್ತಿದದಾರ್, ನ್ಕವು 
ಇನ್ನು ಪೂಣತಿವ್ಕಗಿ ಅದರಿಂದ ಹ�್ ರಬಂದಲಲಿ. ಕ�್�ವಿಡ್ ಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಷ್ಕಟ್ಚ್ಕರಗಳು ಮತ್ತಿ ಮ್ನ�ನುಚ್ಚರಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್ ಅಷ�ಟ್� ಮ್ಖಯೂವ್ಕಗಿದ�. ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ 
ಸಹಕ್ಕರವಿಲಲಿದ� ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ವ�ೈರಸ್ ವಿರ್ದಧಿದ ಸಮರದಲ್ಲಿ 
ಗ�ಲಲಿಲ್ಕಗ್ವುದಲಲಿ. ಆದದಾರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ನ್ಕಗರಿಕನ್ 
ಮ್ಕಸ್್  ಧರಿಸಿ, ಆಗ್ಕಗ�ಗೆ ಕ�ೈತ�್ ಳ�ದ್, ಸ್ರಕ್ಷಿತ ವಯೂಕಿತಿಗತ 
ಅಂತರ ಕ್ಕಪ್ಕಡಿಕ�್ಂಡ್, ಶಸ್ತಿಬದಧಿ ಮತ್ತಿ ಆರ�್ �ಗಯೂಕರ 
ಜಿ�ವನಶ�ೈಲ್ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಳಳಿಬ��ಕ್. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ನಿಂದ 
ದ್ರ ಇರಬ��ಕ್ ಮತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭೌತ್ಕ ಹ್ಕಗ್ ಹವ್ಕಮ್ಕನ 
ಪರಿಸಿಥಾತ್ಗಳ್ಗ� ಹ�ಚ್್ಚ ಸ್ಕತಿವ್ಕದ ಸರಿಯ್ಕಗಿ ಬ��ಯಿಸಿದ 
ಸ್ಕಂಪ್ರದ್ಕಯಿಕ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಆಹ್ಕರವನ್ನು ಸ��ವಿಸಬ��ಕ್.

ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತುತು ಸಿಬ್ಬೆಂದ್ಗೆ ಲಸಿಕೆ
ಶ್ಕಲ್ಕ ಶಕ್ಷಕರ್ ಮತ್ತಿ ಬ�್ �ಧಕ��ತರ ಸಿಬ್ಬಂದಗ� ಆದಯೂತ�ಯ 
ಆಧ್ಕರದ ಮ�ಲ� ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಕಲ್ 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ 
ಆಗಸ್ಟ್ 31 ರವರ�ಗ� ರ್ಕಜಯೂಗಳ್ಗ� 2 ಕ�್�ಟಿಗ್ ಹ�ಚ್್ಚ ಹ�ಚ್್ಚವರಿ 
ಲಸಿಕ� ಡ�್ �ಸ್ ಗಳನ್ನು ಲಭಯೂವ್ಕಗ್ವಂತ� ಮ್ಕಡಿದ�. ಈ ಮ್ನನು, 
ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ಸ�ಪ�ಟ್ಂಬರ್ 5 ರಂದ್ ಆಚರಿಸಲ್ಕಗ್ವ 
ಶಕ್ಷಕರ ದನಕ್್ ಮದಲ್ ಎಲ್ಕಲಿ ಶ್ಕಲ್ಕ ಶಕ್ಷಕರಿಗ� ಆದಯೂತ�ಯ 
ಆಧ್ಕರದ ಮ�ಲ� ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನುಸ್ವಂತ� ಎಲ್ಕಲಿ 
ರ್ಕಜಯೂಗಳನ್ನು ಕ�್�ರಿತ್ತಿ. ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸ�ಥಾಗಳು ಅನ��ಕ ರ್ಕಜಯೂಗಳಲ್ಲಿ 
ಪುನ್ಕರಂಭವ್ಕಗಿರ್ವುದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ರಕ್ಷತ�ಯನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳುಳಿವುದರ ಜ�್ತ�ಗ� ರ�್ �ಗನಿರ�್ �ಧಕ 
ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮಕ�್ ಅಗತಯೂ ಪ್ರಚ�್�ದನ� ನಿ�ಡ್ವುದ್ ಶ್ಕಲ್ಕ ಶಕ್ಷಕರ್ 
ಮತ್ತಿ ಬ�್ �ಧಕ��ತರ ಸಿಬ್ಬಂದಗ� ಆದಯೂತ�ಯ ಆಧ್ಕರದ ಮ�ಲ� 
ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಕ್ವುದರ ಹಿಂದನ ಉದ�ದಾ�ಶವ್ಕಗಿದ�.

ಈಗ ವಾಟಸ್ಪ್ ಮ್ಲಕ ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಲಸಿಕೆಯನುನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ
ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಲಸಿಕ�ಯ ಸ್ಕಲಿಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ವ್ಕಟಸ್ಪ್ ಮ್ಲಕವೂ 
ಕ್ಕಯಿದಾರಿಸಬಹ್ದ್ಕಗಿದ�. ಇದಕ್ಕ್ಗಿ ನಿ�ವು ವ್ಕಟ್ಕಸ್ಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈಗೌ 
ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಹ�ಲ್ಪಾ ಡ�ಸ್್ ಗ� ಭ��ಟಿ ನಿ�ಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಅಗತಯೂ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಬ��ಕ್. ನಿ�ವು ಫ�ನ್ ನಲ್ಲಿ 9013151515 
ಸಂಖ�ಯೂಯನ್ನು ಸ��ವ್ ಮ್ಕಡಿಕ�್ಳಳಿಬ��ಕ್. ಇದ್ ಮೈಗೌ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಹ�ಲ್ಪಾ ಡ�ಸ್್ ನ  ವ್ಕಟಸ್ಪ್ ಸಂಖ�ಯೂ ಆಗಿದ�. ವ್ಕಟಸ್ಪ್ ಗ� ಹ�್ �ಗಿ ಅದರ 
ಮ�ಲ� ಬ್ಕ್ ಸ್ಕಲಿಟ್ ಸಂದ��ಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. ನಿಮಗ� ಒಟಿಪ್ 
ಸಿಗ್ತತಿದ�. ಒಟಿಪ್ಯನ್ನು ನಮ್ದಸಿದ ನಂತರ, ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಕ್ಕಯಿದಾರಿಸಲ್ ಕ�ಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಬ��ಕ್. 
ಈ ಸೌಲಭಯೂದ ಆರಂಭದ ಕ್ರಿತಂತ� ಕ��ಂದ್ರ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸಚಿವ 
ಮನ್ಸ್ಖ್ ಮ್ಕಂಡವಿಯ್ಕ ಅವರ್ ನ್ಕಗರಿಕ ಸೌಲಭಯೂಗಳ ಹ�್ ಸ 
ಯ್ಗ ಪ್ಕ್ರರಂಭವ್ಕಗಿದ� ಎಂದ್ ಹ��ಳ್ದದಾರ್. ಈಗ ನಿ�ವು ಕ�ಲವ�� 
ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫ�ನ್ ನಿಂದ ಕ�್�ವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಗ್ಕಗಿ ಸ್ಕಲಿಟ್ 
ಗಳನ್ನು ಸ್ಲಭವ್ಕಗಿ ಕ್ಕಯಿದಾರಿಸಬಹ್ದ್..     

ಅಕೆ್ಟರೀಬರ್ ವೆರೀಳೆಗೆ ಮಕಕೆಳ ಲಸಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ವಿಶವಾದ ಮದಲ ದ��ಶ�ಯವ್ಕಗಿ ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕದ ಸ್ಜಿ ರಹಿತ 
ಕ�್�ವಿಡ್ ನಿಗ್ರಹ ಲಸಿಕ�ಯ್ಕದ ಝೈಕ�್�ವ್-ಡಿ ಅಕ�್ಟ್�ಬರ್ 
ವ��ಳ�ಗ� ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟ್ಗ� ಬರ್ವ ಸ್ಕಧಯೂತ� ಇದ�. ಇದನ್ನು 12-17 
ವಷತಿದ ಮಕ್ಳ್ಗ್ಕಗಿ ಇತ್ತಿ�ಚ�ಗ� ಅನ್ಮ�ದನ� ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. 
ಇದ್ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ಕನ ವ��ಗಗ�್ ಳ್ಸಲ್ ಸಹ್ಕಯ 

ಮ್ಕಡ್ತತಿದ�. ಮದಲನ�ಯದ್ಕಗಿ, 
ಗಂಭಿ�ರ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಗಳನ್ನು ಹ�್ ಂದರ್ವ 
ಮಕ್ಳ್ಗ� ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ನಿ�ಡಲ್ಕಗ್ತತಿದ�. 
ಸಂಶ�ೋ�ಧನ್ಕ ವರದಯ ಪ್ರಕ್ಕರ 

ದ��ಶದಲ್ಲಿ 12 ರಿಂದ 17 ವಷತಿ ವಯಸಿಸ್ನ ಸ್ಮ್ಕರ್ 120 ದಶಲಕ್ಷ 
ಮಕ್ಳ್ದ್ಕದಾರ�. ಈ ಲಸಿಕ�ಯ ಅನ್ಮ�ದನ�ಯ್ ಭ್ಕರತದ 
ವಿಜ್್ಕನಿಗಳ ಹ�್ ಸತನದ ಹ್ರ್ಪ್ಗ� ಸ್ಕಕ್ಷಿಯ್ಕಗಿದ� ಎಂದ್ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಹ��ಳ್ದ್ಕದಾರ�.

ಅತಿ ವೆರೀಗದ ಲಸಿಕೆ ಪ್ಮಾಣ:  
ಕ��ವಲ 19 ದನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕ�್�ಟಿ ಲಸಿಕ�ಗಳು

65.41
ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 01 ರವರೆಗೆ 

ಕೆ್ರೀಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡೆ್ ರೀಸ್ 
ಗಳನುನು ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ

ದೆರೀಶಿರೀಯ ಎೆಂ. ಆರ್.ಎನ್.ಎ ಲಸಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ
ದ��ಶವು ಕ�್ರ�್ ನ್ಕಗ� ಮತ�್ ತಿಂದ್ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್. 
ದ��ಶದ ಮದಲ ಎಂ.ಆರ್.ಎನ್.ಎ ಆಧ್ಕರಿತ ಕ�್�ವಿಡ್ ಲಸಿಕ� 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಕಗಿದ� ಎಂದ್ ಕಂಡ್ಬಂದದ�. ಈಗ ಇದನ್ನು ಎರಡನ�� 
ಮತ್ತಿ ಮ್ರನ�� ಹಂತದ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಪ್ರಯ�ಗಗಳ್ಗ� 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಂಡ್ ಹ�್ �ಗಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಈ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು  
ಪುಣ�ಯ ಜ�ನ�್ �ವ್ಕ ಬಯ�ಫ್ಕಮ್ಕತಿಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ಸ್ ಲ್ಮಿಟ�ಡ್  
ಕಂಪನಿ ತಯ್ಕರಿಸ್ತ್ತಿದ�. ಇದ್ ವಿಜ್್ಕನ ಮತ್ತಿ ತಂತ್ರಜ್್ಕನ 
ಸಚಿವ್ಕಲಯದ ಜ�ೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್್ಕನ ಇಲ್ಕಖ�ಯ ಐಎನ್.ಡಿ-
ಸಿಇಪ್ಐ ಅಭಿಯ್ಕನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ದ್ಕನವನ್ನು ಪಡ�ದದ�. 
ಇದ್ ಭ್ಕರತ ಮತ್ತಿ ವಿಶವಾಕ�್ ಒಂದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಲಸಿಕ� ಎಂದ್ 
ಸ್ಕಬಿ�ತ್ಕಗ್ತತಿದ� ಎಂದ್ ನಂಬಲ್ಕಗಿದ�. ಇದ್ ರ್ಕಷಟ್ದ ದ��ಶ�ಯ 
ಲಸಿಕ� ಅಭಿವೃದಧಿ ಕ್ಕಯ್ಕತಿಚರಣ�ಯಲ್ಲಿ ಮಹತವಾದ ಸ್ಕಧನ�ಯ್ಕಗಿದ� 
ಮತ್ತಿ ನಿದತಿಷಟ್ ಲಸಿಕ� ಅಭಿವೃದಧಿಯ ಜ್ಕಗತ್ಕ ನಕ್�ಯಲ್ಲಿ 
ಭ್ಕರತಕ�್ ಸ್ಕಥಾನ ನಿ�ಡ್ತತಿದ�.
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ನ
ನಸ್ಕಗದ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕಕ್ಕರಗ�್ ಳ್ಸಿ 

ಬದ್ಕಿನ ಮೌಲಯೂಗಳನ್ನು ಭದ್ರಗ�್ ಳ್ಸಿ ನವ ಭ್ಕರತ 
ನಿಮ್ಕತಿಣ ಮ್ಕಡ್ವ ಸಂದಭತಿವ�� ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ 

ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತಸ್ವ. ಇದ್ ನ್ಕಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಹ�್ ಸ ಚ�ೈತನಯೂ 
ಮತ್ತಿ ಪ್ರಜ್�ಯನ್ನು ತ್ಂಬ್ವುದ್ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿದ�, ದ��ಶಕ್ಕ್ಗಿ 
ಶ್ರಮಿಸಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ�್ರ�ರ��ಪ್ಸ್ತ್ತಿದ�. ಭ್ಕರತ ಮ್ಕತ�ಯ 

ಹ�ಮ್ಮ ಮತ್ತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಯ್ಕವುದ�� ಬ�ಲ�ತ�ತ್ಕತಿದರ್ 
ರಕ್ಷಿಸ್ವ ಏಕ�ೈಕ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ 

ಹ�್ �ರ್ಕಟ ಹ�್ ಂದತ್ತಿ. ಈ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸಲ್ ಅನ��ಕ 
ವಿ�ರ ಪುತ್ರರ್ ಮತ್ತಿ ಪುತ್್ರಯರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಕ್ರಣವನ್ನು 

ತ್ಕಯೂಗ ಮ್ಕಡಿದರ್. ನ್ಕವು ಸವಾತಂತ್ರ ದ��ಶದಲ್ಲಿ ವ್ಕಸಿಸಲ್ 
ಅವರ್ ನಮಗ್ಕಗಿ ಪ್ಕ್ರಣತ�ತತಿರ್. 

ಸ್್ವತಂತರ್ಯ ಹೊೀರಾಟದ 

ಮ್ೈಲ್ಗಲುಲಿಗಳು
ಏಕತೆ, ಬಲ ಮತುತು ದೃಢನಿಶಚುಯ ಭಾರತಿರೀಯ ಸಾ್ವತೆಂತ್್ಯ ಸೆಂಗಾ್ಮದ ಹೆಗುಗೆರುತಾಗಿತುತು.  

ಆದದಿರಿೆಂದ, ಸಾ್ವತೆಂತ್್ಯದ 75 ವಷ್ಭಗಳ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ರೀತಸ್ವವು ಈ ಸ್ಫೂತಿ್ಭಯ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ವಲಲಿ, ಪ್ತಿಯಬ್ಬ 

ಭಾರತಿರೀಯನ ಪಾಲ್ ಇರುವ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ಉತಸ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ವಗ್ಭದ ಜನರು ಸಕಿ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತಿತುದಾದಿರೆ. 

ಪ್ತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿರೀಯರ್ ಬಡತನ, ಅಸಮಾನತೆ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಬಯಲು ಶೌಚ, ರಯರೀತಾ್ಪದನೆ ಮತುತು 

ತಾರತಮ್ಯದೆಂತಹ ಪಿಡುಗುಗಳನುನು ನಿವಾರಿಸುವ ತಮಮೆ ಸೆಂಕಲ್ಪವನುನು ಸಾ್ವತೆಂತ್್ಯ ಹೆ್ ರೀರಾಟದ  

ಸಮಯದಲ್ಲಿದದಿ ಅದೆರೀ ಹುಮಮೆಸಿಸ್ನಿೆಂದ ಪುನರುಚಚುರಿಸುತಿತುದಾದಿರೆ

ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾವನ್ನು ಗಳ್ಸ್ವ ಗ್ರಿಯ ಜ�್ತ�ಗ� ಅವರ್, 
ಹಿಂದ್ಳ್ದವರ್, ದಲ್ತರ್, ಅಲಪಾಸಂಖ್ಕಯೂತರ್ ಮತ್ತಿ ಮಹಿಳ�ಯರ್ 
ಸ��ರಿದಂತ� ಸಮ್ಕಜದ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ವಗತಿವೂ ದ��ಶದ 
ಅಭಿವೃದಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಕನವ್ಕದ ಅಭಿಪ್ಕ್ರಯವನ್ನು ಹ�್ ಂದರ್ವ 
ಭ್ಕರತದ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದದಾರ್. ನಮ್ಮ ಭವಯೂ ಭ್ತಕ್ಕಲವನ್ನು 
ಗಮನಿಸಿದರ�, ಈ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟದ ಮಹತವಾವನ್ನು 
ನಮ್ಮ ಭವಿಷಯೂದ ಪ್�ಳ್ಗ�ಯಂದಗ� ಹಂಚಿಕ�್ಳುಳಿವುದ್ ನಮ್ಮ 
ಜವ್ಕಬ್ಕದಾರಿಯ್ಕಗಿದ�, ಇದರಿಂದ ಭ್ಕರತವು ಈ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾಕ�್ 
ತ�ತತಿ ಬ�ಲ�ಯನ್ನು ಅವರ್ ಅಥತಿಮ್ಕಡಿಕ�್ಳುಳಿತ್ಕತಿರ�. ಆದದಾರಿಂದ, 
ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತಸ್ವದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮನ�ನು� 
ಸಮಪತಿಣ� ಮ್ಕಡಿಕ�್ಂಡಿದದಾಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, ತಮಗಿಂತ ಮ�ಲ� 
ದ��ಶವನ್ನು ನ�್ �ಡ್ವಂತ� ಪ�್ರ�ರ��ಪ್ಸಿದ ಕ�ಲವು ವಿ�ರರ ಜಿ�ವನದ 
ಆಳಕ�್ ನ್ಕವು ಹ�್ �ಗ್ತ್ತಿದ�ದಾ�ವ�.



रररररर ररररररर: 

ಒಂದ್ ಮಗ್ ಒಮ್ಮ ಮರಳ್ನ ದಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹ್ಲಲಿನ್ನು ನ�ಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಆಡ್ತ್ತಿತ್ತಿ. 
ಅವನ್ ಹಿ�ಗ� ಮ್ಕಡ್ವುದನ್ನು ನ�್ �ಡಿ, ಅವನ ತಂದ� ಕ್ತ್ಹಲದಂದ ಅವನನ್ನು 
ಕ��ಳ್ದರ್, “ನಿ�ವು ಏನ್ ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿದದಾ�ಯ್ಕ?” ಮಗ್ ಉತತಿರಿಸಿತ್, “ನ್ಕನ್ 

ಬಂದ್ಕನ್ನು ನ�ಡ್ತ್ತಿದ�ದಾ�ನ�. ನ್ಕನ್ ದ�್ ಡ್ಡವನ್ಕದ್ಕಗ, ಮರದ ಮ�ಲ� ಬಂದ್ಕ್ಗಳು ಬಿಟಿಟ್ರ್ತತಿವ�. 
ಆಗ ನ್ಕನ್ ಈ ರಕತಿಪ್ಪ್ಕಸ್ ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದಧಿ ಹ�್ �ರ್ಕಡ್ತ�ತಿ�ನ�.” ಆ ಮಗ್ ಬ��ರ್ಕರ್ ಅಲಲಿ, ಇಂದ್ 
ಜಗತ್ತಿಗ�� ತ್ಳ್ದರ್ವ ಭ್ಕರತದ ಮಹ್ಕನ್ ಕ್ಕ್ರಂತ್ಕ್ಕರಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್. 

1907ರ ಸ�ಪ�ಟ್ಂಬರ್ 28ರಂದ್ ಜನಿಸಿದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ದ��ಶಪ�್ರ�ಮ ಮತ್ತಿ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ 
ಮ�ಲ್ನ ಉತ್ಕಸ್ಹ ಅದ್ಭುತವ್ಕಗಿತ್ತಿ. ಬಿ್ರಟಿಷರ್ ತ್ಕವ್ಕಗಿಯೆ� ಭ್ಕರತವನ್ನು ತ�್ ರ�ಯ್ವುದಲಲಿ ಮತ್ತಿ 
ಅವರಿಗ� ತಕ್ ಪ್ಕಠ ಕಲ್ಸಬ��ಕ್ ಎಂದ್ ಅವರ್ ನಂಬಿದದಾರ್. 1919ರಲ್ಲಿ ಜಲ್ಯನ್ ವ್ಕಲ್ಕಬ್ಕಗ್ 
ಹತ್ಕಯೂಕ್ಕಂಡ ಯ್ವ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜಿ�ವನಕ�್ ಮಹತವಾದ ತ್ರ್ವು ನಿ�ಡಿತ್. ಹತ್ಕಯೂಕ್ಕಂಡದ 
ನಂತರ ಕ��ವಲ 12 ವಷತಿ ವಯಸಿಸ್ನ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಘಟನ್ಕ ಸಥಾಳಕ�್ ಹ�್ �ದರ್, ಅಲ್ಲಿ ನ್ರ್ಕರ್ 
ಮ್ಗಧಿ ಜನರನ್ನು ಕ್ಷಣ್ಕಧತಿದಲ್ಲಿ ಗ್ಂಡಿಕಿ್ ಕ�್ಲಲಿಲ್ಕಗಿತ್ತಿ. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳ್ತದ ವಿರ್ದಧಿ ಹ�್ �ರ್ಕಡಲ್ 
ಜಲ್ಯನ್ ವ್ಕಲ್ಕ ಬ್ಕಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಜ್� ಮ್ಕಡಿದರ್. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮ�ಲ� ಈ ಘಟನ� ಆಳವ್ಕದ 
ಪರಿಣ್ಕಮ ಬಿ�ರಿತ್. ಕ್ರಮ�ಣ, ಅವರ್ ಕ್ಕ್ರಂತ್ಯತತಿ ಹ�ಜ�ಜೆ ಹ್ಕಕಿದರ್. ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದಧಿ 
ಅವರ್ ನಡ�ಸಿದ ಎರಡ್ ಹಿಂಸ್ಕಚ್ಕರದ ಘಟನ�ಗಳು ಮತ್ತಿ 23ನ�� ವಯಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನ�ಗ� 
ಗ್ರಿಯ್ಕದ ಅವರನ್ನು ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಚಳವಳ್ಯ ಜ್ಕನಪದ ನ್ಕಯಕನನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡಿತ್. 
1928ರ ಡಿಸ�ಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತಿ ಅವರ ಸಹವತ್ತಿ ಶವರ್ಕಂ ರ್ಕಜಗ್ರ್ ಅವರ್ ಇಂದ್ 
ಪ್ಕಕಿಸ್ಕತಿನದಲ್ಲಿರ್ವ ಪಂಜ್ಕಬ್ ನ ಲ್ಕಹ�್ �ರ್ ನಲ್ಲಿ 21 ವಷತಿ ವಯಸಿಸ್ನ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ರಲ್�ಸ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿ 
ಜ್ಕನ್ ಸೌಂಡಸ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಗ್ಂಡಿಕಿ್ ಕ�್ಂದರ್. ತದನಂತರ, ಅವರ್ ಅನ��ಕ ತ್ಂಗಳುಗಳ ಕ್ಕಲ 
ತಲ�ಮರ�ಸಿಕ�್ಂಡಿದದಾರ್. ನ್ಕಲ್್ ತ್ಂಗಳ ನಂತರ 1929ರ ಏಪ್್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಮತ್ತಿ ಇನ�್ ನುಬ್ಬ 
ಸಹವತ್ತಿ ಬತ್ಕ��ಶವಾರ್ ದತ್ ಅವರ್ ದ�ಹಲ್ಯ ಕ��ಂದ್ರ�ಯ ಶ್ಕಸನಸಭ�ಯ ಖ್ಕಲ್ ಇದದಾ ಹಿಂಭ್ಕಗದ 
ಬ�ಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಕಡಿಮ ತ್�ವ್ರತ�ಯ ನ್ಕಡ ಬ್ಕಂಬ್ ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಸ�್ ಫೂ�ಟಿಸಿದರ್ ಮತ್ತಿ 
ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ ಮ್ಂದ� ಶರಣ್ಕದರ್. ವಿಚ್ಕರಣ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಕನ್ ಸೌಂಡಸ್ತಿ ಹತ�ಯೂ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ಕತ್ರ ಬ�ಳಕಿಗ� ಬಂದತ್ ಮತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಮ್ಕಚ್ತಿ 1931ರಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನ�ಗ� 
ಗ್ರಿಪಡಿಸಲ್ಕಯಿತ್ ಮತ್ತಿ ಅವರ ಇಬ್ಬರ್ ಸಹಚರರ್ಕದ ರ್ಕಜಗ್ರ್ ಮತ್ತಿ ಸ್ಖದ��ವ್ ಅವರ�್ ಂದಗ� 
23ನ�� ವಯಸಿಸ್ನಲ�ಲಿ� ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗ��ರಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ಅವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗ� ಕರ�ದ�್ ಯ್ಯೂವ್ಕಗ, ಅವರ್ 
‘ಇಂಕಿವಾಲ್ಕಬ್ ಜಿಂದ್ಕಬ್ಕದ್’ ಮತ್ತಿ ‘ಹಿಂದ್ಸ್ಕತಿನ್ ಆಜ಼್ಕದ್ ಹ�್ �’ ಎಂಬ ಘ್�ಷಣ�ಗಳನ್ನು 
ಕ್ಗ್ತ್ತಿದದಾರ್. ಜ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ಕದಾಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ರನ್ನು ಭ��ಟಿಯ್ಕಗಲ್ ಅವರ ತ್ಕಯಿ ಬಂದದದಾರ್, ಭಗತ್ 
ಸಿಂಗ್ ತ್ಕಯಿಗ� ಹ��ಳ್ದರ್, “ಅಮ್ಮ, ನನನು ಮೃತ ದ��ಹವನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳಿಲ್ ಬರಬ��ಡಿ. ಬದಲ್ಕಗಿ 
ಸಹ�್ �ದರ ಕ್ಲದ�ಪ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ. ಏಕ�ಂದರ�, ನನನು ಮೃತ ದ��ಹವನ್ನು ನ�್ �ಡಿದ ನಂತರ 
ನಿ�ವು ಅಳುತ್ತಿದದಾರ�, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್  ತ್ಕಯಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ಕದಾರ� ಎಂದ್ ಜನರ್ ಹ��ಳುತ್ಕತಿರ�.” ಎಂದದದಾರ್. 
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತ್ಕತಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ್ ಹಿ�ಗ� ಹ��ಳ್ದದಾರ್, 
“ವಿಶವಾದ ಬೃಹತ್ ಭ್ಕಗವನ್ನು ಆಳ್ದ ಬಿ್ರಟಿಷರ ಸ್ಕಮ್ಕ್ರಜಯೂವನ್ನು ಸ್ಯತಿ ಮ್ಳುಗದ ಸ್ಕಮ್ಕ್ರಜಯೂ 
ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲ್ಕಗ್ತ್ತಿತ್ತಿ...... ಆದರ� ಅಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಕಮ್ಕ್ರಜಯೂ 23 ವಷತಿದ ವಯೂಕಿತಿಯನ್ನು ನ�್ �ಡಿ 
ಹ�ದರ್ತ್ತಿತ್ತಿ. ಹ್ತ್ಕತ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಧ�ೈಯತಿಶ್ಕಲ್ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿ, ಜ್್ಕನಿ ಮತ್ತಿ ಚಿಂತಕರ್ ಆಗಿದದಾರ್. 
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತಿ ಅವರ ಸ�ನು�ಹಿತರ್ ತಮ್ಮ ಜಿ�ವನದ ಬಗ�ಗೆ ತಲ�ಕ�ಡಿಸಿಕ�್ಳಳಿದ� ಮ್ಕಡಿದ, ಅವರ 
ಶೌಯತಿ ಕ್ಕಯತಿಗಳು ದ��ಶದ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಸಂಗ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ�್ ಡ್ಡ ಪ್ಕತ್ರ ವಹಿಸಿವ�. ಹ್ತ್ಕತ್ಮ ಭಗತ್ 
ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಜಿ�ವನದ ಮತ�್ ತಿಂದ್ ಸ್ಂದರ ಅಂಶವ�ಂದರ� ಅವರ್ ತಂಡ ಕ್ಕಯತಿದ ಮಹತವಾದ 
ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರತ್ಪ್ಕದಸ್ತ್ತಿದ್ದಾದ್, ಅದ್ ಲ್ಕಲ್ಕ ಲಜಪತ್ ರ್ಕಯ್ ಅವರ ಬಗ�ಗಿನ ಸಮಪತಿಣ�ಯ್ಕಗಿರಲ್ 
ಅಥವ್ಕ ಚಂದ್ರಶ��ಖರ ಆಜ಼್ಕದ್, ಸ್ಖದ��ವ್ ಮತ್ತಿ ರ್ಕಜಗ್ರ್ ಮತ್ತಿ ಇತರ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ 
ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರರ�್ ಂದಗಿನ ಅವರ ಒಡನ್ಕಟವ�� ಆಗರಲ್ ತಂಡಕ್ಕಯತಿಕ�್ ಅವರ್ ಒತ್ತಿ ನಿ�ಡಿದದಾರ್. 
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಗ� ವ�ೈಯಕಿತಿಕ ವ�ೈಭವ ಎಂದಗ್ ಮ್ಖಯೂವ್ಕಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರ್ ಯ್ಕವ್ಕಗಲ್ ಒಂದ್ 
ಧ�ಯೂ�ಯಕ್ಕ್ಗಿ ಬದ್ಕಿದದಾರ್ ಮತ್ತಿ ಅದಕ್ಕ್ಗಿ ಅವರ್ ಸವ�ತಿಚ್ಚ ತ್ಕಯೂಗ ಮ್ಕಡಿದರ್. 
ಅನ್ಕಯೂಯ ಮತ್ತಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳ್ತವನ್ನು ತ�್ ಡ�ದ್ಹ್ಕಕ್ವುದ್  
ಆ ಮಹದ�್ �ದ�ದಾ�ಶವ್ಕಗಿತ್ತಿ.”

ಬಾಲ್ದಲೆಲಿೀ ಸ್ವತಂತರೆ ಭಾರತದ ಕನಸು 
ಕಂಡಿದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್

ಒಮ್ಮೆ ರಗತ್ ಸಿೆಂಗ್ ಅವರನುನು 

ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆರೀಳಲಾಯತು, 

ನಿಮಮೆ ವಿರುದಧಿದ 

ಪ್ಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ನಿಮಮೆನುನು 

ಸಮರ್್ಭಸಿಕೆ್ಳಳುಲ್ಲಲಿ? ಅದಕೆಕೆ 

ಅವರು ಹಿರೀಗೆ ಉತತುರಿಸಿದರು - 

ಕಾ್ೆಂತಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಯಬೆರೀಕು, 

ಏಕೆೆಂದರೆ ಅವರ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ 

ಚಳವಳಿ ಬಲಗೆ್ ಳುಳುತತುದೆ, 

ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮ್ರೀಲಮೆನವಿ 

ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಅಲಲಿ” 

ಎೆಂದು. 

ಜನನ: 28 ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 1907
ನಿಧನ: 23 ನೆರೀ ಮಾಚ್್ಭ 1931
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ಜನನ: 1885 | ಸಾವು: 20 ನೆರೀ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 1942

ಸ್ಕವಾ ತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿವಾಟ್ ಇಂಡಿಯ್ಕ 
ಚಳವಳ್ಯ್ ಭ್ಕರತದ ವಿವಿಧ ಭ್ಕಗಗಳ ಅನ��ಕ 
ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಸ್ಫೂತ್ತಿ ನಿ�ಡಿತ್. ಇಂತಹ 

ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕತ್ತಿಯರ ದ�್ ಡ್ಡ ಹ�ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭ�್ �ಗ��ಶವಾರಿ ಫುಕನ್ಕನಿ 
ಹ�ಸರ್ ಒಂದ್. 1885ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕಸ್ಂನ ನ್ಕಗ್ಕಂವ್ ಜಿಲ�ಲಿಯ 
ಬ�ಹ್ಕತಿಂಪುರ್ ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಭ�್ �ಗ��ಶವಾರಿ ಫುಕನ್ಕನಿ ಉಗ್ರ 
ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕತ್ತಿಯ್ಕಗಿದದಾರ್. ಅವರ್ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ 
ಗೃಹಿಣಿಯ್ಕಗಿದದಾರ್, ಅವರಿಗ�  ಪತ್ ಭ�್ �ಗ��ಶವಾರ ಫುಕ್ಕನ್ ಹ್ಕಗ್ 
ಎಂಟ್ ಮಕ್ಳ್ದದಾರ್.  ಭ್ಕರತ ಬಿಟ್ಟ್ ತ�್ ಲಗಿ ಚಳವಳ್ಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಶ್ಕನಯೂ ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಭ�್ �ಗ��ಶವಾರಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪ್ಕತ್ರ 
ವಹಿಸಿದದಾರ್ ಮತ್ತಿ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಿ ಭ್ಕಗವಹಿಸಲ್ ಅನ��ಕ 
ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಸ್ಫೂತ್ತಿ ನಿ�ಡಿದರ್. ರ್ಕಷಟ್ವ್ಕಯೂಪ್ ಪ್ರತ್ಭಟನ�ಗಳು 
ಮತ್ತಿ ಸ್ಧ್ಕರಣ್ಕ ಚಳವಳ್ಗಳ್ಂದ ಪ್ರಭ್ಕವಿತವ್ಕದ ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ 
ದ�್ ಡ್ಡ ಪ್ರಮ್ಕಣದ ದಂಗ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸಲ್ ದ��ಶದ ಮ�ಲ್ನ 
ಅವರ ಪ್್ರ�ತ್ ಅವರನ್ನು ಪ�್ರ�ರ��ಪ್ಸಿತ್. ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಸಮ್ಕನ 
ಅವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಕಕರಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದದಾ ಮತ್ತಿ ಮ್ಂದ� ಬರ್ವುದಕ�್ 
ತಡ�ಯಡ್್ಡತ್ತಿದದಾ ಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ, ಭ�್ �ಗ��ಶವಾರಿ ಅವರ್ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ 
ವಿರ್ದಧಿ ಸಥಾಳ್�ಯ ಪ್ರತ್ಭಟನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ಕಗಿಯ್ಕಗ್ತ್ತಿದದಾರ್ ಮತ್ತಿ ಆ 
ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದಧಿ ನಡ�ದ ದ್ಷಕೃತಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಿ್ರಯವ್ಕಗಿ 
ಭ್ಕಗವಹಿಸಿದದಾರ್.

ವಯಸ್ಕಸ್ಗಿದದಾರ್, ಭ�್ �ಗ��ಶವಾರಿ ಫುಕನ್ಕನಿ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಿ 
ಸಕಿ್ರಯವ್ಕಗಿ ಪ್ಕಲ�್ ಗೆಂಡಿದ್ದಾ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಿದ�, ಅದಕ್ಕ್ಗಿ ತನನು ಮಕ್ಳ್ಗ� 
ಸ್ಫೂತ್ತಿ ನಿ�ಡಿದರ್. ಬಹ್ಕತಿಂಪುರದ ಕ್ಕಂಗ�್ರಸ್ ಕಚ��ರಿಯನ್ನು ಬಿ್ರಟಿಷ್ 
ಸ�ೈನಿಕರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕ�್ಂಡ್ಕಗ ಭ�್ �ಗ��ಶವಾರಿ ಸ��ರಿದಂತ� ಅನ��ಕ 
ಕ್ಕ್ರಂತ್ಕ್ಕರಿಗಳು ಪ್ರತ್ಭಟನ� ನಡ�ಸಿದರ್ ಮತ್ತಿ ಮತ�ತಿ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ 
ನಿಯಂತ್ರಣಕ�್ ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಂಡರ್. ಈ ಸ�್ �ಲ್ನಿಂದ ಕ್ಪ್ತರ್ಕದ 
ಬಿ್ರಟಿಷರ್, ಆ ಕಚ��ರಿಯನ್ನು ಮರಳ್ ಪಡ�ಯಲ್ ಬಲಪ್ರಯ�ಗ ಮ್ಕಡಲ್ 
ನಿಧತಿರಿಸಿದರ್, ಇದನ್ನು ಕ್ಕ್ರಂತ್ಕ್ಕರಿಗಳು ತ್�ವ್ರವ್ಕಗಿ ವಿರ�್ �ಧಿಸಿದರ್. 
‘ವಂದ�� ಮ್ಕತರಂ’ ಎಂಬ ಘ್�ಷಣ�ಯಂದಗ� ಭ�್ �ಗ��ಶವಾರಿ ಅವರ 
ನ��ತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಭಟನ� ನಡ�ಯಿತ್. ಅವರ್ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸ�ೈನಿಕರ�್ ಂದಗ� 
ಮ್ಖ್ಕಮ್ಖಿಯ್ಕದರ್ ಆಗ, ಘಷತಿಣ� ಆರಂಭವ್ಕಯಿತ್. ಘಷತಿಣ�ಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿ್ರಟಿಷರ್ ಇನ�್ ನುಬ್ಬ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕತ್ತಿ 
ರತನುಮ್ಕಲ್ಕ ಅವರ ಕ�ೈಯಿಂದ ತ್್ರವಣತಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಕಸಿದ್ಕ�್ಂಡರ್, ಇದ್ 
ರ್ಕಷಟ್ಧ್ವಜಕ�್ ಮ್ಕಡಿದ ಅವಮ್ಕನ ಎಂದ್ ಭ�್ �ಗ��ಶವಾರಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದರ್, ಕ್ಷಣ 
ಮ್ಕತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಧ್ವಜಕ�್ ಹ್ಕಕಿದದಾ ಕ�್�ಲ್ನಿಂದ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯನ್ನು 
ಥಳ್ಸಿದರ್. ಸಹಜವ್ಕಗಿಯೆ� ಬಿ್ರಟಿಷರ್ ಇದನ್ನು ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಿರಲ್ಲಲಿ, ಅವರ 
ಮ�ಲ� ಗ್ಂಡ್ ಹ್ಕರಿಸಿದರ್. ಮ್ರ್ ದನಗಳ ನಂತರ, ಭ�್ �ಗ��ಶವಾರಿ 
1942ರ ಸ�ಪ�ಟ್ಂಬರ್, 20 ರಂದ್ ನಿಧನರ್ಕದರ್. ಅಸ್ಕಸ್ಂನಲ್ಲಿ ಆಕ�ಯನ್ನು 
ತ್ಂಬ್ಕ ಗೌರವದಂದ ಕ್ಕಣಲ್ಕಗ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ ಅವರ ಕ�್ಡ್ಗ�ಗಳನ್ನು 
ಗ್ರ್ತ್ಸಲ್ ಆಸಪಾತ�್ರಗ� ಅವರ ಹ�ಸರನ್ನು ಇಡಲ್ಕಗಿದ�. 

ಭೆ್ ರೀಗೆರೀಶ್ವರಿ ಫುಕನಾನಿ

ತಿ್ವಣ್ಭ ಧ್ವಜ ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಗುೆಂಡಿಗೆ ಎದೆಯಡಿ್ಡದರು

ಚಿತಾ್ೆಂಜಲ್ಯ ಬಗೆಗೆ ಇನನುಷುಟ ತಿಳಿದುಕೆ್ಳಳುಲು ಕೆಳಗಿನ ಲ್ೆಂಕ್ 

ಅನುನು ಕಿಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:-
http://davp.nic.in/constitutionofindia/

index.html

ಭ್ಕ ರತದ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾದ 75ನ�� ವಷತಿವನ್ನು 
ಆಚರಿಸಲ್ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ಮತ�್ ತಿಂದ್ 
ವಿಶಷಟ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕ�ೈಗ�್ ಂಡಿದ�. ಕ��ಂದ್ರ 

ವ್ಕತ್ಕತಿ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಸ್ಕರ ಸಚಿವ ಅನ್ರ್ಕಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠ್ಕಕ್ರ್ 
ಅವರ್ ವ್ಕತ್ಕತಿ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಸ್ಕರ ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ಆಚರಿಸ್ತ್ತಿರ್ವ 
#IconicWeek ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ “ಸಂವಿಧ್ಕನದ ರಚನ�” 

ಚಿತಾ್ೆಂಜಲ್

75ನೆರೀ ಸಾ್ವತೆಂತೆ್ ್್ಯರೀತಸ್ವದ 
ಅೆಂಗವಾಗಿ ಕೆರೀೆಂದ್ ಸಕಾ್ಭರದ 
ವಿಶಿಷಟ  ಉಪಕ್ಮ 
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ಜನನ: 27 ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 1873 | ನಿಧನ: 22ನೆರೀ ಅಕೆ್ಟರೀಬರ್ 1933

ವಿ
ಠ್ಠಲಭ್ಕಯಿ ಪಟ��ಲ್ ಅವರ್ 1873ರಲ್ಲಿ ಗ್ಜರ್ಕತ್ನ ಖ��ಡ್ಕ 
ಜಿಲ�ಲಿಯ ಕರಮ್ಕಸ್ದ್ ಗ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರ್. ಐವರ್ 
ಸಹ�್ �ದರರಲ್ಲಿ ವಿಠ್ಠಲಭ್ಕಯಿ ಪಟ��ಲ್ ಮ್ರನ�ಯವರ್ಕಗಿದದಾರ್. 

ಅವರ್ ದ��ಶದ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪ್ಕತ್ರ ವಹಿಸಿದ 
ಮತ್ತಿ ದ��ಶದ ಏಕಿ�ಕರಣಕ�್ ಮ್ಕಗತಿದಶತಿನ ಮ್ಕಡಿದ ಸದ್ಕತಿರ್ 
ವಲಲಿಭಭ್ಕಯಿ ಪಟ��ಲ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹ�್ �ದರರ್ಕಗಿದದಾರ್. ಕರಮ್ಕಸ್ದ್ 
ಮತ್ತಿ ನ್ಕಡಿಯ್ಕಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಶಕ್ಷಣ ಪೂರ�ೈಸಿದರ್. 
ಇಬ್ಬರ್ ಸಹ�್ �ದರರ್ ಬ್ಕಯೂರಿಸಟ್ರ್ ಗಳ್ಕಗ್ವ ಕನಸನ್ನು ಹ�್ ಂದದದಾರ್ 
ಮತ್ತಿ ಅವರ್ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಅಧಯೂಯನಕ್ಕ್ಗಿ ಲಂಡನ್ ಗ� ಹ�್ �ಗಲ್ 
ಬಯಸಿದದಾರ್. ಆದರ�, ವಿಠ್ಠಲಭ್ಕಯಿ ಪಟ��ಲ್ ಅವರಿಗ� ಈ ಅವಕ್ಕಶ 
ಮದಲ�� ಸಿಕಿ್ತ್, ಅವರ್ ಇಂಗ�ಲಿಂಡ್ ಗ� ಹ�್ �ದರ್. ವಿಠ್ಠಲಭ್ಕಯಿ 
ಅವರ್ ಪ್ರತ್ಭ್ಕವಂತ ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿಯ್ಕಗಿದದಾರಿಂದ, ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ 
36ತ್ಂಗಳ ಕ�್�ಸ್ತಿ ಅನ್ನು 30 ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣತಿಗ�್ ಳ್ಸಿದರ್ ಮತ್ತಿ 
ತರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಕಥಾನ ಪಡ�ದರ್. 1913ರಲ್ಲಿ ಗ್ಜರ್ಕತ್ಗ� ಹಿಂದರ್ಗಿದ 
ವಿಠ್ಠಲಭ್ಕಯಿ ಮ್ಂಬಯಿ ಮತ್ತಿ ಅಹಮದ್ಕಬ್ಕದ್ ನ್ಕಯೂಯ್ಕಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಮ್ಖ ಬ್ಕಯೂರಿಸಟ್ರ್ ಆದರ್. ಕ್ಕನ್ನಿನ ಅನ್ಭವಿಯ್ಕಗಿದದಾ ಅವರ್ 
ಅಲ್ಕಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತ್ಕವು ಗ್ರ್ತ್ಸಿಕ�್ಂಡರ್. ಅವರ ಪತ್ನು 
1915ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರ್ಕದರ್, ಆದರ� ಅವರ್ ಮತ�ತಿ ಮದ್ವ�ಯ್ಕಗಲ್ಲಲಿ. 
ವಿಠ್ಠಲಭ್ಕಯಿ ಪಟ��ಲ್ ಅವರ್ ಕ��ಂದ್ರ ಸಂವಿಧ್ಕನ ರಚನ್ಕ ಸಭ�ಯ 
ಮದಲ ಚ್ನ್ಕಯಿತ ಅಧಯೂಕ್ಷರ್ಕಗಿದದಾರ್. ಅವರ್ ಮ್ಂಬ�ೈನ ಮ�ಯರ್ 
ಆದರ್. ಗ್ಕಂಧಿಜಿ� ಅವರ�್ ಂದಗ� ಸ�ೈದ್ಕಧಿಂತ್ಕ ಭಿನ್ಕನುಭಿಪ್ಕ್ರಯಗಳ್ದದಾರ್ 

ವಿಠ್ಠಲಭ್ಕಯಿ ಕ್ಕಂಗ�್ರಸ್ ಮತ್ತಿ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಿ 
ಸ��ರಿಕ�್ಂಡರ್. ಅವರ್ 1920 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ನಂತರ 
ಕ್ಕಂಗ�್ರಸ್ ನ ಪ್ರಮ್ಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ಕಗಿದದಾರ್. ಅನ��ಕ ಬ್ಕರಿ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ 
ಚಳವಳ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷರಿಂದ ಬಂಧನಕ್್ ಒಳಗ್ಕದರ್. ಆದರ�, 1922ರಲ್ಲಿ 
ಚೌರಿಚೌರ್ಕ ಘಟನ�ಯ ನಂತರ ಗ್ಕಂಧಿ�ಜಿ ಅಸಹಕ್ಕರ ಚಳವಳ್ಯನ್ನು 
ರದ್ದಾಗ�್ ಳ್ಸಿದ್ಕಗ ವಿಠ್ಠಲಭ್ಕಯಿ ಅವರ್ ತ್ಂಬ್ಕ ನಿರ್ಕಶ�ಗ�್ ಂಡರ್. 
ಅವರ್ ಕ್ಕಂಗ�್ರಸ್ ತ�್ ರ�ದ್ ಚಿತತಿರಂಜನ್ ದ್ಕಸ್ ಮತ್ತಿ ಮ�ತ್ಲ್ಕಲ್ 
ನ�ಹರ್ ಅವರ�್ ಂದಗ� ಸವಾರ್ಕಜ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಿದರ್. ವಿಠ್ಠಲಭ್ಕಯಿ 
ಅವರನ್ನು 1932ರಲ್ಲಿ ಜ�ೈಲ್ಗ� ಹ್ಕಕಲ್ಕಯಿತ್. ಬಿ್ರಟಿಷರ್ ಆರ�್ �ಗಯೂದ 
ಆಧ್ಕರದ ಮ�ಲ� ಅವರನ್ನು ಬಿಡ್ಗಡ� ಮ್ಕಡಿದರ್. ಅವರ್ ಮ್ಕಚ್ತಿ 
1932ರಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತವನ್ನು ತ�್ ರ�ದರ್. ವಿಠ್ಠಲಭ್ಕಯಿ ಅನ್ಕರ�್ �ಗಯೂದಂದ 
ನಂತರ ನಿಧನಹ�್ ಂದದರ್ ಮತ್ತಿ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಉಯಿಲಲ್ಲಿ ಮ್ರನ�� 
ಎರಡರಷ್ಟ್ ಭ್ಕಗವನ್ನು ಸ್ಭ್ಕಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�್ �ಸ್ ಅವರಿಗ� ನಿ�ಡಿದದಾರ್. 
ಆದರ�, ಇದ್ ವಲಲಿಭಭ್ಕಯಿ ಪಟ��ಲ್ ಮತ್ತಿ ಸ್ಭ್ಕಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�್ �ಸ್ 
ನಡ್ವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಡಕಿಗ� ಕ್ಕರಣವ್ಕಯಿತ್. ಉಯಿಲ್ನ ಮ್ಲ 
ಪ್ರತ್ಯನ್ನು ವಲಲಿಭಭ್ಕಯಿಗ� ತ�್ �ರಿಸಿದ್ಕಗ, ಅವರ್ ಉಯಿಲ್ನ ಸಹಿಯ 
ದೃಢ�ಕರಣದ ಬಗ�ಗೆ ಅನ��ಕ ಪ್ರಶ�ನುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದರ್. ನಂತರ ಸದ್ಕತಿರ್ 
ಪಟ��ಲ್ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗ�ದದಾರ್ ಮತ್ತಿ ಅವರ್ ವಿಠ್ಠಲಭ್ಕಯಿ ಅವರ 
ಹ�ಸರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕಥಾಪ್ಸಿದರ್ ಮತ್ತಿ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗ� ಇಡಿ� 
ಆಸಿತಿಯನ್ನು ವಗ್ಕತಿಯಿಸಿದರ್. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮ್ಕಜ ಕಲ್ಕಯೂಣಕ್ಕ್ಗಿ ಕ�ಲಸ 
ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿದ�.

ವಿಠ್ಠಲಭಾಯ ಪಟೆರೀಲ್ 

ಸಾ್ವತೆಂತ್್ಯ ಚಳವಳಿಯ 
ಪ್ಮುಖ ನಾಯಕ 

ಮತ್ತಿ ವಚ್ತಿವಲ್ ಫಲ್್ಮ ರ�ಸಟ್ರ್ ಪ್ರದಶತಿನ ಚಿತ್ಕ್ರಂಜಲ್ @ 
75ರ ಇ-ಫ�ಟ�್� ಪ್ರದಶತಿನಕ�್ ಚ್ಕಲನ� ನಿ�ಡಿದರ್.  
ಈ ವಸ್ತಿ ಪ್ರದಶತಿನವು ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ಪ್ಕಲ�್ ಗೆಳುಳಿವಿಕ�ಯ 
ಕಡ�ಗ� ಒಂದ್ ಹ�ಜ�ಜೆಯ್ಕಗಿದ�, ಇದ್ ದ��ಶದ ಯ್ವಜನರಿಗ� 
ಸಂವಿಧ್ಕನದ ಬಗ�ಗೆ ತ್ಳ್ದ್ಕ�್ಳಳಿಲ್ ರ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಿಸ್ವುದಲಲಿದ�, 
ಅವರ ಹಕ್್ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಅವರಿಗ� ಶಕ್ಷಣ ನಿ�ಡ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ 
ರ್ಕಷಟ್ದ ಬಗ�ಗೆ ಅವರ ಕತತಿವಯೂಪ್ರಜ್�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಅರಿವು 
ಮ್ಡಿಸ್ತತಿದ�. ಚಿತ್ಕ್ರಂಜಲ್ @75 ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರರ 
ಶೌಯತಿ ಮತ್ತಿ ತ್ಕಯೂಗವನ್ನು ಪ್ರದಶತಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಭ್ಕರತ್�ಯ 
ಸಿನ�ಮ್ಕದ ರ್ಕಷಟ್ದ ಪಯಣವನ್ನು ಚಿತ್್ರಸ್ತತಿದ�. ಇದ್ 75 
ವಷತಿಗಳ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸಿನ�ಮ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸ್ತತಿದ� 
ಮತ್ತಿ ಇದ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಕವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರರ್, ನಮ್ಮ 
ಸಮ್ಕಜ ಸ್ಧ್ಕರಕರ್ ಮತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ�ೈನಿಕರ ಶೌಯತಿದ 
ಪವಿತ್ರ ನ�ನಪುಗಳನ್ನು ಮರ್ಕಳ್ಸ್ವಂತ� ಮ್ಕಡ್ತತಿದ�. 

ನಮ್ಮ ಸ್ಕಂಸಕೃತ್ಕ ಪರಂಪರ�ಯ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ 
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನ�್ �ಡಲ್ ಒಂದ್ ಅವಕ್ಕಶವ್ಕಗಿರ್ವ ಈ 
ರ�ಸಟ್ರ್ ಪ್ರದಶತಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ 75ಪ್ರಸಿದಧಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 
ಸ��ರಿಸ್ವ ಪ್ರಯತನು ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�. ಮತ�್ ತಿಂದ�ಡ�, ಸಂವಿಧ್ಕನ 
ರಚನ�ಯ ಇ-ಪುಸತಿಕವು ಅಪರ್ಪದ ಛ್ಕಯ್ಕಚಿತ್ರಗಳ�ೊಂದಗ� 
ಸಂವಿಧ್ಕನ ರಚನ� ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನ್ನು ಕಟಿಟ್ಕ�್ಡ್ತತಿದ�. ಇದ್ 
ಆಕ್ಕಶವ್ಕಣಿಯ ಧ್ವನಿ ಭಂಡ್ಕರದಂದ ಮತ್ತಿ ಚಲನಚಿತ್ರ 
ವಿಭ್ಕಗದಂದ ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಂಡ ವಿ�ಡಿಯಗಳು ಮತ್ತಿ ಭ್ಕಷಣಗಳ 
ಲ್ಂಕ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�. ಹಿಂದ ಮತ್ತಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ಜ�್ತ�ಗ� 11 ಪ್ಕ್ರದ��ಶಕ ಭ್ಕಷ�ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ ಲಭಯೂವಿದ�. ಭ್ಕರತದ 
ಸಂವಿಧ್ಕನದ ಸ್ಕಥಾಪನ್ಕ ತತವಾಗಳನ್ನು ಪ್ರಚ್ಕರ ಮ್ಕಡ್ವ 
ಪ್ರಯತನುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಕಲ್ದ್ಕರರ್ಕಗಲ್ ಯ್ವಕರನ್ನು ಉತ�ತಿ�ಜಿಸಲ್ 
ಸಕ್ಕತಿರ ಶ�ಘ್ರದಲ�ಲಿ� ‘ನಿಮ್ಮ ಸಂವಿಧ್ಕನವನ್ನು ಅರಿಯಿರಿ’ 
ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ದ�.



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪೆಟಂಬರ್  16-30, 202140

ಧನಾತಮೆಕ ದೃಷ್ಟಕೆ್ರೀನ ಬದಲ್ಕಗ್ತ್ತಿದ� ಭ್ಕರತ 

ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುರ್ತುರುವ ಯುವಕರು 
ಯುವಕರು  ಸ್ಕತುವಾದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾ್ಧಾನ್ಯ ಪಡೆಯುತಿತುದಾದಿರೆ. ಎಲಾಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳ ವಿರುದಧಿ ಹೆ್ ರೀರಾಡುತಿತುರುವ ಅವರು ಇೆಂದು 

ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮುಮೆತಿತುದಾದಿರೆ. ಅವರ ಧೆೈಯ್ಭ, ದೃಢನಿಶಚುಯ, ಆತಮೆವಿಶಾ್ವಸ ಮತುತು ಪರಿಶ್ಮವು ಹಲವಾರು ಹೆ್ ಸ ಶೆೋರೀಧಗಳಿಗೆ 
ಆವಿಷಾಕೆರಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಇದು ಜನರ ಜರೀವನದಲ್ಲಿ ದೆ್ ಡ್ಡ ವ್ಯತಾ್ಯಸವನುನು ಉೆಂಟುಮಾಡುತಿತುದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಯನುನು 
ತರಲು ನಿಧ್ಭರಿಸಿದ ನೆಂತರ, ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರನುನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಸಿಟರೀವನ್ ಹಾ್ಯರಿಸ್ ಮತುತು ಅಮತ್ ಸೆಹಾ್ವತ್ 
ರೆಂತಹ ಯುವಕರು ತಮಮೆ ಕಾಯ್ಭದೆ್ ೆಂದ್ಗೆ ಆದಶ್ಭವಾಗಿರುವುದಲಲಿದೆ, ಇತರರಿಗೆ ಏನನಾನುದರ್ ಮಾಡಲು ಪೆ್ರೀರೆರೀಪಣೆಯಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರಕಲ್ಕವಿದ ಬ�ಂಗಳೊರಿನ ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿ ಸಿಟ್�ವನ್ 
ಹ್ಕಯೂರಿಸ್ ಅವರ ಪ್ರತ್ಭ�ಯನ್ನು ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ 

ಮ�ದ ಶ್ಕಲಿಘಿಸಿದ್ಕದಾರ�. ಅವರ ವಣತಿಚಿತ್ರಗಳ್ಂದ ಪ್ರಭ್ಕವಿತರ್ಕದ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಸಿಟ್�ವನ್ ಅವರಿಗ� ರ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹದ್ಕಯಕ 
ಪತ್ರ ಬರ�ದದ್ಕದಾರ�. 20 ವಷತಿದ ಉದಯ�ನ್್ಮಖ ಕಲ್ಕವಿದ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯ ಎರಡ್ ಸ್ಂದರ ವಣತಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರಿಗ� 
ಪತ್ರದ ಜ�್ತ�ಗ� ಕಳುಹಿಸಿದದಾರ್. ಇದಕ�್ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯೆಯ್ಕಗಿ, 
ಸೃಜನಶ�ಲ ಕ್��ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯ್ವಜನರ ಆಸಕಿತಿ ಮತ್ತಿ 
ಸಮಪತಿಣ�ಯನ್ನು ನ�್ �ಡಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ ತಮ್ಮ 
ಸಂತ�್ �ಷವನ್ನು ವಯೂಕತಿಪಡಿಸಿದ್ಕದಾರ�. “ನಿಮ್ಮ ವಣತಿಚಿತ್ರಗಳು 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಳವ್ಕದ ಮಚ್್ಚಗ�ಯನ್ನು 
ಪ್ರತ್ಬಿಂಬಿಸ್ತತಿವ�” ಎಂದ್ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಬರ�ದದ್ಕದಾರ�. ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮವ್ಕಗಿ 
ಕ್ಕಯತಿಗತಗ�್ ಳ್ಸಿದ ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ ಅಭಿವಯೂಕಿತಿಗಳು ಹೃದಯಸಪಾಶತಿಯ್ಕಗಿವ�.” 
ಸಮ್ಕಜದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರ್ಕತ್ಮಕತ�ಯನ್ನು ಹರಡ್ವ ಸಿಟ್�ವನ್ 
ಅವರ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಇತರರಿಗ್ ಸ್ಫೂತ್ತಿ ನಿ�ಡ್ತತಿವ� ಎಂದ್ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಭರವಸ� ವಯೂಕತಿಪಡಿಸಿದ್ಕದಾರ�. ಸಿಟ್�ವನ್ ತ್ಕವು ಕಳ�ದ 15 
ವಷತಿಗಳ್ಂದ ಚಿತ್ರಕಲ�ಯಲ್ಲಿ ತ�್ ಡಗಿದ್ದಾ, ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 1೦೦ 
ಕ್್ ಹ�ಚ್್ಚ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನ್ನು ಗ�ದದಾರ್ವುದ್ಕಗಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರಿಗ� 
ಬರ�ದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ಳ್ಸಿದದಾರ್. ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಮ�ದ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂತ್ತಿ 
ಎಂದ್ ಸಿಟ್�ವನ್ ಬಣಿ್ಣಸಿದ್ಕದಾರ�. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ವಿರ್ದಧಿದ ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಿ 
ಭ್ಕರತದ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ಕನವನ್ನು ಅವರ್ ಶ್ಕಲಿಘಿಸಿದ್ಕದಾರ�. 

ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಹ�್ ಸ ನವ�ದಯೂಮಗಳು ತಮ್ಮ ಆಯೆ್ಯ ಕ್��ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ�ಗ್ಗೆರ್ತ್ ಮ್ಡಿಸ್ತ್ತಿವ�. ಅವರ ಯಶ�ೋ�ಗ್ಕಥ�ಗಳು 

ಗ್ಕ್ರಮಿ�ಣ ಪ್ರದ��ಶದ ಜನರಿಗ� ಸ್ಫೂತ್ತಿದ್ಕಯಕವ್ಕಗಿವ�. ಅಂತಹ 
ಒಂದ್ ಆವಿಷ್ಕ್ರವನ್ನು ಉತತಿರ ಪ್ರದ��ಶ ಜಲ ನಿಗಮ್ ನ 
ಕ್ಕಯತಿನಿವ್ಕತಿಹಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅಮಿತ್ ಸ�ಹ್ಕ್ರವತ್ ಮತ್ತಿ ಅವರ 
ಸಹಯ�ಗಿ ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜ್ ತ್ವ್ಕರಿ ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಿದ್ಕದಾರ�. ಗ್ಕಳ್ 
ಮತ್ತಿ ನಿ�ರಿನಿಂದ ವಿದ್ಯೂತ್ ಉತ್ಕಪಾದಸ್ವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರ್ 
ವಿನ್ಕಯೂಸಗ�್ ಳ್ಸಿದ್ಕದಾರ�. ಸ�ಹ್ಕ್ರವತ್ ಈ ಯಂತ್ರಕ�್ ಜಿಬಿಪ್ ಸ್ಕಥಾವರ 
ಎಂದ್ ಹ�ಸರಿಟಿಟ್ದ್ಕದಾರ�. ಈ ಘಟಕದಂದ ಉತಪಾತ್ತಿಯ್ಕಗ್ವ ಪ್ರತ್ 
ಯ್ನಿಟ್ ವಿದ್ಯೂತ್ ವ�ಚ್ಚ ಕ��ವಲ ಒಂದ್ ರ್ಪ್ಕಯಿ ಆಗ್ತತಿದ� 
ಎಂದ್ ಸಂಶ�ೋ�ಧಕರ್ ಹ��ಳುತ್ಕತಿರ�. ಕಲ್ಲಿದದಾಲ್ ಆಧ್ಕರಿತ ವಿದ್ಯೂತ್ 
ಸ್ಕಥಾವರಗಳಂತ�, ಇದ್ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಲ್ಷ್ತಗ�್ ಳ್ಸ್ವುದಲಲಿ. ಕಳ�ದ 
ಆರ್ ತ್ಂಗಳುಗಳ್ಂದ ಈ ಯ�ಜನ�ಯಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡ್ತ್ತಿರ್ವ 
ಸ�ಹ್ಕ್ರವತ್ ಮತ್ತಿ ತ್ವ್ಕರಿ ಇಬ್ಬರ್ ವಿದ್ಯೂತ್ ಉತ್ಕಪಾದಸಲ್ ಯ್ಕವುದ�� 
ಇಂಧನ ಅಥವ್ಕ ಪಳ�ಯ್ಳ್ಕ� ಇಂಧನವನ್ನು ಬಳಸ್ವುದಲಲಿ ಎಂದ್ 
ಹ��ಳುತ್ಕತಿರ�. ಜಿಬಿಪ್ ಸ್ಕಥಾವರದ ಬಗ�ಗೆ ಮ್ಕತನ್ಕಡಿದ ಅವರ್, ಇದ್ 
ಜಲ್ಕಂತಗ್ಕತಿಮಿಗಳ ತತವಾದ ಮ�ಲ� ಕ್ಕಯತಿನಿವತಿಹಿಸ್ತತಿದ� ಮತ್ತಿ ಪ್ರತ್ 
ಯ್ನಿಟ್ ಗ� ಕ��ವಲ 1ರ್. ದರದಲ್ಲಿ ರ�ೈತರಿಗ� ವಿದ್ಯೂತ್ ಪೂರ�ೈಸಲ್ 
ಸ್ಕಧಯೂವಿದ� ಎಂದ್ ಹ��ಳುತ್ಕತಿರ�. ಈ ಆವಿಷ್ಕ್ರವು ವ್ಕಣಿಜ್ಕಯೂತ್ಮಕವ್ಕಗಿ 
ಕ್ಕಯತಿಸ್ಕಧಯೂವ�ಂದ್ ಸ್ಕಬಿ�ತ್ಕದರ�, ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದ 
ಅವರ ಆತ್ಮನಿಭತಿರ್ ಭ್ಕರತ್ ಅಭಿಯ್ಕನಕ�್ ಉತ�ತಿ�ಜನ ನಿ�ಡ್ತತಿದ�.

ಉದಯರೀನುಮೆಖ ಕಲಾವಿದ ಸಿಟರೀವನ್ ಹಾ್ಯರಿಸ್ ಗೆ 
ಪ್ಧಾನಮೆಂತಿ್ ಮರೀದ್ ಮ್ಚುಚುಗೆ

ಪ್ತಿ ಯ್ನಿಟ್ ವಿದು್ಯತ್ ಗೆ ಒೆಂದು ರ್ಪಾಯ!
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ಭಾರತವು ತನನು ಸಾ್ವತೆಂತ್್ಯದ 75ನೆರೀ ವಷ್ಭಕೆಕೆ ಕಾಲ್ಟಿಟರುವಾಗ, ದೆರೀಶದ ಸಾ್ವತೆಂತ್್ಯಕಾಕೆಗಿ ಮಹಾನ್ 
ವ್ಯಕಿತುಗಳು ನಿರೀಡಿದ ಕೆ್ಡುಗೆಗಳತತು ಹಿೆಂತಿರುಗಿ ನೆ್ ರೀಡಲು ಮತುತು ಸಮೆರಿಸಲು ಇದು ಸ್ಕತು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. 

ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ರೀತಸ್ವದ ಅೆಂಗವಾಗಿ ತಮಮೆ ಹಿೆಂದ್ನ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ನಲ್ಲಿ ಪ್ಧಾನಮೆಂತಿ್ ನರೆರೀೆಂದ್ 
ಮರೀದ್ ಅವರು rashtragaan.in ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷಟ್ಗಿರೀತೆ ಹಾಡುವ ತಮಮೆ ವಿರೀಡಿಯಗಳನುನು ಅಪ್ 
ಲೆ್ ರೀಡ್ ಮಾಡುವೆಂತೆ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ನಿರೀಡಿದದಿರು. ಆಗಸ್ಟ 15ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೆ್ರೀಟಿ ಜನರು 

ತಮಮೆ ವಿಡಿಯರೀಗಳನುನು ಈ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಮ್ಲಕ ಅಪ್ಲಿರೀಡ್ ಮಾಡಿದಾದಿರೆ.

ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ರೀತಸ್ವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೆರೀಶ ಅದೆಷೆ್ ಟರೀ 

ಸಾ್ವತೆಂತ್್ಯ ಹೆ್ ರೀರಾಟಗಾರರು, ಮಹಾಪುರುಷರನುನು 

ಸಮೆರಿಸುತಿತುದೆ.  ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ರೀತಸ್ವಕೆಕೆ 

ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ಭಕ್ಮಗಳನುನು 

ಸಕಾ್ಭರ ಮತುತು ಸಾಮಾಜಕ ಸೆಂಘಟನೆಗಳು 

ಸಹ ಆಯರೀಜಸುತಿತುವೆ. ಅಮೃತಮಹೆ್ ರೀತಸ್ವ 

ಯಾವುದೆರೀ ಸಕಾ್ಭರ ಅರವಾ ಯಾವುದೆರೀ ಪಕ್ಷದ 

ಕಾಯ್ಭಕ್ಮವಲಲಿ. ಇದು ಕೆ್ರೀಟ್ಯೆಂತರ 

ಭಾರತಿರೀಯರ ಕಾಯ್ಭಕ್ಮವಾಗಿದೆ. 

-ನರೆರೀೆಂದ್ ಮರೀದ್, 

ಪ್ಧಾನ ಮೆಂತಿ್ 

ಮ್ೈಲ್ಗಲುಲಿ
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ಜನ-ಗಣ-ಮನ-ಅಧಿನ್ಕಯಕ ಜಯ ಹ��
ಭ್ಕರತ-ಭ್ಕಗಯೂ-ವಿಧ್ಕತ್ಕ
ಪಂಜ್ಕಬ-ಸಿಂಧ್-ಗ್ಜರ್ಕತ-ಮರ್ಕಠ್ಕ
ದ್ಕ್ರವಿಡ-ಉತ್ಲ-ವಂಗ
ವಿಂಧಯೂ-ಹಿಮ್ಕಚಲ-ಯಮ್ನ್ಕ-ಗಂಗ್ಕ
ಉಚ್ಛಲ-ಜಲಧಿ-ತರಂಗ
ತವ ಶ್ಭ ನ್ಕಮ� ಜ್ಕಗ��,
ತವ ಶ್ಭ ಆಶಷ ಮ್ಕಂಗ��,
ಗ್ಕಹ�� ತವ ಜಯ-ಗ್ಕಥ್ಕ ।
ಜನ-ಗಣ-ಮಂಗಳ-ದ್ಕಯಕ ಜಯ ಹ�� 
ಭ್ಕರತ ಭ್ಕಗಯೂ ವಿಧ್ಕತ್ಕ ।
ಜಯ ಹ��, ಜಯ ಹ��, ಜಯ ಹ��, 
ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಹ�� ।

ಮ್ದ್ರಕರ್ ಮತ್ತಿ ಪ್ರಕ್ಕಶಕರ್
ಸತೆ್ಯರೀೆಂದ್ ಪ್ಕಾಶ್ 

ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಹ್ಕನಿದ��ತಿಶಕರ್,
ಬ್ಯೂರ�್ � ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿ�ಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮ್ಯೂನಿಕ��ಷನ್  ಪರವ್ಕಗಿ

ಮ್ದ್ರಣ:
ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವಟೆೈಸಿೆಂಗ್  ಸವಿರೀ್ಭಸಸ್  ಪೆೈ. ಲ್ಮಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕ್ಕರ�ತಿರ��ಟ್  ಪ್ಕಕ್ತಿ , 10ನ�� ಮಹಡಿ

ನವದ�ಹಲ್-ಫರಿ�ದ್ಕಬ್ಕದ್  ಬ್ಕಡತಿರ್ , ಎನ್ ಹ�ಚ್ -1, ಫರಿ�ದ್ಕಬ್ಕದ್ -121003

ಪ್ರಕ್ಕಶಕರ್
ಬ್್ಯರೆ್ ರೀ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿರೀಚ್  ಅೆಂಡ್  ಕಮು್ಯನಿಕೆರೀಷನ್  
ಕ�್ಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನ�� ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನ್ಕ ಭವನ,

ನವದ�ಹಲ್ - 110003

ಸಂಪ್ಕದಕರ್
ಜೆೈದ್ರೀಪ್  ರಟಾನುಗರ್ 

ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಹ್ಕನಿದ��ತಿಶಕರ್,
ಪ್ಐಬಿ ನವದ�ಹಲ್
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