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ಸ್ಾವಾತಂತ್ರ್್ಯದ 75 ನೇ ವರ್್ಷವನ್್ನನು ಅಮೃತ ಮಹೋ�ೇತ್ಸವದ ರ�ಪದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ನತ್ತಿರ್ನವ 
ರಾರ್ಟ್ರವು ಸ್ನವರ್್ಷಯ್ನಗದತತಿ ಸ್ಾಗ್ನತ್ತಿದೆ. ಶ್್ರ್ೇಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ನತಿ ತವಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ್ನ 

ಭಾರತವನ್್ನನು ಜಗತ್ತಿನ್ ಹೋ�ಸ ಭರವಸೆಯನ್ಾನುಗಿ ಮಾಡಿದೆ.

ನ್್ಯಯೂ ಇಂಡಿಯಾ

ಸಂಪ್ರ್ದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರ�ರಿರ್ನವ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್್ತತು ಪರಂಪರೆಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್್ತತು ಪರಂಪರೆ
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ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್್ವಜ – ತ್ರಿವರ್್ಣ ಧ್್ವಜ. ರಾಷ್ಟಟ್ಧ್್ವಜವು ಮೂರು ಬರ್್ಣಗಳಿಿಂದ ರೂಪುಗೂಿಂಡಿರುವ ರಾಷ್ಟಟ್ಧ್್ವಜವು 
ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತುತು ಘನತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 130 ಕೋೂರೀಟಿ ಭಾರತ್ರೀಯರ ಧೈಯ್ಣ, ಶೌಯ್ಣ, ಹೆಮ್ಮೆ, ಆಕಾಿಂಕ್ಷೆಗಳು 

ಮತುತು ಗೌರವದ ಸಿಂಕೋರೀತವಾಗಿದೆ. ಧ್್ವಜದ ಆರಿಂಭಿಕ ರೂಪ ಇಿಂದಿನಿಂತ್ರಲಿಲ್್ಲ. ಇದು ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೋಕೆ ಅನರೀಕ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ಕಿಂಡಿದೆ. ಇಿಂದು ನಾವು ಕಾರ್ುತ್ತುರುವ ನಮಮೆ ತ್ರಿವರ್್ಣ ಧ್್ವಜದ ಮೂಲ್ ರೂಪದ ರೂವಾರಿ ಪಿಿಂಗಲಿ 
ವೆಿಂಕಯ್ಯನವರು. 2 ಆಗಸ್ಟ್ 1876 ರಿಂದು ಆಿಂಧ್ರಿಪರಿದೆರೀಶದ ಕೃಷ್ಾ್ಣ ಜಿಲ್್ಲಯ ಸಮರೀಪದ ಹಳಿಳಿಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ಪಿಿಂಗಲಿ 
ವೆಿಂಕಯ್ಯ ಅವರಿಗ ರಾಷ್ಟಟ್ಧ್್ವಜವನುನು ರೂಪಿಸುವ ಜವಾಬ್ಾದಾರಿಯನುನು ಮಹಾತಮೆ ಗಾಿಂಧಿಯವರು ವಹಿಸಿದದಾರು. 1921 

ರಲಿ್ಲ ವೆಿಂಕಯ್ಯನವರು ಧ್್ವಜವನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. 1931 ರಲಿ್ಲ ಕೋಲ್ವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟಟ್ಧ್್ವಜವನುನು ಅದರ ಮೂಲ್ ರೂಪದಲಿ್ಲ 22 ಜುಲ್ೈ 1947 ರಿಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕೋೂಳಳಿಲಾಯಿತು.

ಆಂಧ್್ರ್ಪ್ರ್ದೆೇಶವು ವಿೇರರ್ನ ಮತ್ನತಿ ದೆೇಶಭಕ್ತಿರ ನ್ಾಡ್ನ. ದೆೇಶದ 
ರಾರ್ಟ್ರಧ್ವಾಜವನ್್ನನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ ಪಿಂಗಲ್ ವೆಂಕ್ಯ್ಯ ಅವರಂತಹ 

ಸ್ಾವಾತಂತ್ರ್್ಯ ಹೋ�ೇರಾಟಗಾರರ್ನ ಇಲ್ಲಿದ್ದರ್ನ. ಕ್ನನುಗಂಟಿ ಹನ್್ನಮಂತ್ನ, 
ಕ್ಂದ್ನಕ್್ನರಿ ವಿೇರೆೇಶಲ್ಂಗಂ ಪಂತ್ನಲ್ನ ಮತ್ನತಿ  ಪೊಟಿಟ್ ಶ್್ರ್ೇರಾಮ್ನಲ್ನ 

ಮ್ನಂತಾದ ಸ್ಾವಾತಂತ್ರ್್ಯ ಹೋ�ೇರಾಟಗಾರರ ನ್ಾಡ್ನ ಇದ್ನ.
-ನ್ರೆೇಂದ್ರ್ ಮೇದ್. ಪ್ರ್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ್
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ತ್್ರ್ವರ್್ಷ ಧ್ವಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಯರ್

ತ್್ರ್ವರ್್ಷ ಧ್ವಾಜದ 
ವಿನ್ಾ್ಯಸಕ್ರಿಗೆ  

ರಾರ್ಟ್ರವು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದೆ...
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ಸ್ತದ್ದಿ ತ್್ತಣ್ತಕ್ತಗಳು | 4-5

75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಪೂರೈಸಿದ ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ 
ಮರೀದಿಯವರು ಅಮೃತೊರೀತ್ಸವವನುನು ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿ್ಲ 
ಸಿಂಕಲ್್ಪವನಾನುಗಿ ಪರಿವತ್್ಣಸುವ ಮೂಲ್ಕ ರಾಷ್ಟಟ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ ಹೆರೀಗ ಚಾಲ್ನ 
ನಿರೀಡಿದರು ಎಿಂಬುದನುನು ತ್ಳಿಯರೀರ್ | 16-36

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಭವಿರ್್ಯದೆ�ಂದ್ಗೆ 
ಭ�ತಕಾಲದ ಜೋ�ೇಡಣೆ 

ನ್ನ್ನು ಗೆಳೆಯ! 
ಶ್ಂಜೋ�ೇ ಅಬ...

ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು  
7 ದಶಕಗಳಿಗಿಿಂತಲ್ೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಶ್ರಿರೀಮಿಂತ ಭಾರತ್ರೀಯ 
ಪರಿಂಪರಯನುನು ಪರಿತ್ಬಿಿಂಬಿಸುತತುದೆ. 

| 38-42
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ರಾರ್ಟ್ರಪಿತ ಇವರನ್್ನನು 'ರಾರ್ಟ್ರಕ್ವಿ' ಎಂದ್ನ ಕ್ರೆದರ್ನ.

ಈ ಬ್ಾರಿ ವ್ಯಕ್ತುತ್ವ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್ತು ಬಗಗಿನ 
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ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕೆ ಆದ್್ಯತೆ
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ಪರಿಧಾನಿಯವರಿಿಂದ ಬುಿಂದೆರೀಲ್್ಖಿಂಡ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್  ವೆರೀಗಳ ಉದ್ಾಘಾಟನ
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ಕೌಶಲ್್ಯದ್ಂದ್ ಉದೊ್ಯೇಗದ್ವರೆಗೆ...

ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ದಕ್ಷ್ ಯರೀಜನಯ ಯಶಸಿ್ವ ಒಿಂದು ವಷ್ಟ್ಣ  | 49-50

ಮುದ್್ರಣ ಮತ್ುತು ಪ್್ರಕಟಣೆ: ಸತ್್ಯಯೇೇಂದ್್ರ ಪ್್ರಕಾಶ್, ಪ್್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್್ದದೇಶಕರು, ಸೆೆಂಟ್್ರಲ್ ಬ್್ಯಯೂರೋ್ಯ್ದ ಆಫ್ ಕಮ್ಯಯೂನಿಕ್ದಷನ್ ಪ್ರವಾಗಿ. 
ಮುದ್್ರಣಾಲಯ : ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್್ವರ್್ಟದೇಸಿೆಂಗ್ ಸರ್್ದದೇಸಸ್  ಪ್ರರೈ. ಲಿಮಿರ್ಡ್ , ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾಪ್ರ್್ದದೇರೋ್ದಟ್  ಪಾರ್ದೇ , 10ನ್ದ ಮಹಡಿ, ನವರ್ಹಲಿ-ಫರ್ದದಾಬಾದ್  ಬಾಡ್ದೇರ್ , 

ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರ್ದದಾಬಾದ್ -121003. ಸೇಂಪ್ಕ್ಕ ವಿಳಾಸ : ಕ್ಯಠಡಿ ಸೆಂಖ್ಯೂ 278, ಬ್್ಯಯೂರೋ್ಯ್ದ ಆಫ್ ಔಟ್ ರ್ದಚ್ ಕಮುಯೂನಿಕ್ದಷನ್
2ನ್ದ ಮಹಡಿ, ಸ್ಯಚನಾ ಭವನ, ನವರ್ಹಲಿ -110003. ಇ-ಮಯೇಲ್ : response-nis@pib.gov.in, ಆರ್ ಎನ್ ಐ ನೇಂ. : DELKAN/2020/78828
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ನ್್ಯಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ನ್್ಯಯೂ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸಮಾಚಾರಸಮಾಚಾರ
ಸೇಂಪಾದ್ಕರು
ಜೈದ್ಯೇಪ್ ಭ್ಟ್ಾನುಗರ್
ಪ್್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್್ದದೇಶಕರು, 
ಪ್ರ್ರಸ್  ಇನ್ ಫರ್್ದದೇಶನ್  ಬ್್ಯಯೂರೋ್ಯ್ದ, ನವರ್ಹಲಿ

ವಿನ್ಾ್ಯಸಕರು
ದ್ವ್ಾ್ಯ ತ್ಲ್ಾವಾರ್, ಅಭ್ಯ್ ಗುಪಾತು

ಭಾಷಾ ಸೇಂಪಾದ್ಕರು
ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಇೆಂಗಿಲಿಷ್)
ಜಯ್ ಪ್್ರಕಾಶ್ ಗುಪಾತು (ಇೆಂಗಿಲಿಷ್)
ಅನಿಲ್ ಪ್ಟಯೇಲ್ (ಗುಜರಾತಿ), 
ನದ್ಯೇಮ್ ಅಹ್್ಮದ್ (ಉರ್ುದೇ), 
ಪಾಲ್ ಮಿ ರಕ್ಷಿತ್ (ಬ್ೆಂಗಾಳಿ)
ಹ್ರಿಹ್ರ ಪ್ೇಂಡಾ (ಒಡಿಯಾ)

ಹಿರಿಯ ಸಲಹಾ ಸೇಂಪಾದ್ಕರು
ಸೇಂತ್್ಯಯೇಷ್ ಕುಮಾರ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸೇಂಪಾದ್ಕರು
ವಿಭೋ್ಯಯೇರ್ ಶಮಾ್ಕ

ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸೇಂಪಾದ್ಕರು
ಅಖಿಲಯೇಶ್  ಕುಮಾರ್ 
ಚೇಂದ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ

ಹಿರಿಯ ವಿನ್ಾ್ಯಸಕರು
ಶ್ಾ್ಯಮ್ ಶೇಂಕರ್ ತಿವ್ಾರಿ
ರವಿಯೇೇಂದ್್ರ ಕುಮಾರ್ ಶಮಾ್ಕ



ಶುಭಾಶಯಗಳು!

  ಅಿಂದರ, ಆಚರಣೆಯಿಲ್್ಲದೆ ಯಾವುದೆರೀ ಪರಿಯತನು, 
ಯಾವುದೆರೀ ಸಿಂಕಲ್್ಪ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವುದಿಲ್್ಲ. ಸಿಂಕಲ್್ಪವು ಹಬ್ಬದ ರೂಪವನುನು ಪಡೆದ್ಾಗ ಲ್ಕ್ಾಿಂತರ ಮತುತು 
ಕೋೂರೀಟ್ಯಿಂತರ ಸಿಂಕಲ್್ಪಗಳು ಅದಕೋಕೆ ಸರೀರಿದ್ಾಗ, ಅವರ ಶಕ್ತುಯು ನೂಮ್ಣಡಿಯಾಗುತತುದೆ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ 
ಮಹೊರೀತ್ಸವವು ಜನ ಭಾಗಿರೀದ್ಾರಿಯನುನು ಅಿಂದರ "ಎಲ್್ಲರ ಪಾಲ್ೂಗೊಳುಳಿವಿಕೋ" ಯನುನು ಉತೆತುರೀಜಿಸುತತುದೆ.  ಇದು 
ಯಾವುದೆರೀ ಉತ್ಸವದ ಚೆೈತನ್ಯದ ಸಲ್ಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೂಫೂತ್್ಣಯಿಂದಿಗ, ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು 
ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯರ್ಕೋಕೆ ಉತೆತುರೀಜನ ನಿರೀಡುವ ಮತುತು ಭಾರತದ ಸುವರ್್ಣಯುಗದ ಕನಸನುನು 
ನನಸ್ಾಗಿಸುವ ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯಿಂದಿಗ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 75 ನರೀ ವಷ್ಟ್ಣಕೋಕೆ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವ 
ಎಿಂದು ಕರದರು. ಒಿಂದು ಮಗು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಹೊರೀರಾಟದ ಉತಾ್ಸಹವನುನು ಮ್ೈಗೂಡಿಸಿಕೋೂಿಂಡರ, 
ಆತ ತನನು ಜಿರೀವನದುದದಾಕೂಕೆ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಉದೆದಾರೀಶಕಾಕೆಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿರುತಾತುನ.
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಣರವು ನಮಮೆ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟಟ್ದ 75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಪಯರ್ವನುನು ಒಿಂದು ವಿಶ್ಷ್ಟಟ್ 
ಹೆಗುಗೊರುತಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತುತು ಮುಿಂದಿನ 25 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಅಿಂದರ 2047 ರವರಗ ವಿವಿಧ್ ಯರೀಜನಗಳಿಗ 
ರೂಪ ನಿರೀಡಲ್ು ಹೊಸ ಉಪಕರಿಮಗಳು, ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳು ಮತುತು ಸ್ಪಧ್ಣಗಳನುನು ರೂಪಿಸಿದೆ. 2047 ರಲಿ್ಲ 
ಭಾರತವು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಶತಮಾನೂರೀತ್ಸವವನುನು ಆಚರಿಸುವಾಗ, ಅದು ಪರಿತ್ಯಿಂದು ಅಿಂಶದಲಿ್ಲಯೂ 
ತನನುನುನು ವಿಶ್ವದ ಅಗರಿ ರಾಷ್ಟಟ್ವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತತುದೆ. ಮುಿಂದಿನ 25 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಅಮೃತ ಕಾಲ್ದೊಿಂದಿಗ 
ಅಮೃತ ಯಾತೆರಿ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಿಶಾರಿಿಂತ ಪಯರ್ದಲಿ್ಲ, ಭಾರತವು ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬನಯ ಹೊಸ 
ಮಾನದಿಂಡಗಳನುನು ಸ್ಾಥಾಪಿಸಲ್ು ನಿಧ್್ಣರಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯರ್ವು ಈಗಾಗಲ್ರೀ ನಾಳಿನ ನವ ಭಾರತಕೋಕೆ 
ಶ್ರಿರೀಮಿಂತ ಮತುತು ವೆೈರ್ವದ ಪರಿಂಪರಯ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದೆ. 
ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದು, ನಾವು ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದ 75 ವಾರಗಳನುನು ಪೂರ್್ಣಗೂಳಿಸಿದ್ಾಗ, ಈ 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತೊರಿ್ಯರೀತ್ಸವವನುನು ಅಮೃತ ಸಿಂಕಲ್್ಪದ ಅವಧಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲ್ು ಭಾರತವು ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೋಯನುನು ಹೆರೀಗ ಉತೆತುರೀಜಿಸಿತು ಎಿಂಬುದು ಈ ಬ್ಾರಿಯ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಿಶರೀಷ್ಟ 
ಸಿಂಚ್ಕೋಯ ಮುಖಪುಟ ಲ್ರೀಖನವಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಿಂಚ್ಕೋಯಲಿ್ಲ ರಾಷ್ಟಟ್ಕವಿ ಮತುತು ಮ್ರೀರು ಸ್ಾಹಿತ್ ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು ಮತುತು ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ 
ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯದ ಬಗಗಿನ ಲ್ರೀಖನಗಳಿವೆ. ಅದರೂಿಂದಿಗ 370 ನರೀ ವಿಧಿಯನುನು ರದುದಾಪಡಿಸಿದ ನಿಂತರ 
ಕಳೆದ ಮೂರು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹೊಸ ಯುಗ, ವಿರ್ಜನ್  ವಿಭಿಷ್ಕ 
ಸಮೃತ್ ದಿವಸ್ ಮತುತು ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿಯವರು ರಾಷ್ಟಟ್ಕೋಕೆ ಸಮಪಿ್ಣಸಿದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳ ಬಗಗೊ 
ಲ್ರೀಖನಗಳನುನು ಓದಬಹುದು.
75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ, ಏಕತೆ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವವನುನು ಆಚರಿಸೂರೀರ್.

ಸಂಪಾದಕೇಯ

(ಜೋೈದಿರೀಪ್ ರ್ಟ್ಾನುಗರ್)

ಹಿಿಂದಿ, ಇಿಂಗಿ್ಲಷ್ ಮತುತು ಇತರ 11 ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ 
ಲ್ರ್್ಯವಿರುವ ಪತ್ರಿಕೋಯನುನು ಇಲಿ್ಲ ಓದಿ/

ಡೌನ್ ಲ್ೂರೀಡ್ ಮಾಡಿ. 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/



ನ್್ಯಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಆಗಸ್ಟ್ 1-15, 2022 3

FOLLOW US @NISPIBIndia

New India Samachar      July 16-31, 2022 1

FOR FREE DISTRIBUTION

July 16-31, 2022

Volume 3, Issue 2

The country is no  

longer relying on 
destiny, but on clear 

thinking, long-term 

policy, and the vision of 

a permanent solution

EASE OF EASE OF 
LIVING LIVING 
THROUGH THROUGH 
LASTING LASTING 
SOLUTIONSSOLUTIONS

FOLLOW US @NISPIBIndia

ನಾನು ನೂ್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರವನುನು ನಿಯಮತವಾಗಿ 
ಓದುತ್ತುದೆದಾರೀನ. ಕರಿಮಬದ್ಧವಾದ ಮತುತು ಅತು್ಯತತುಮವಾದ 

ಲ್ರೀಖನಗಳನುನು ಓದುವ ಮೂಲ್ಕ ನಾವು ನಮಮೆ ಬರವಣಿಗಯ 
ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣವನುನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೋೂಳಳಿಲ್ು ಸ್ಾಧ್್ಯವಾಗುತತುದೆ. 

ಸ್ಾಮಾಜಿಕ, ಆಥಿ್ಣಕ, ರಾಜಕ್ರೀಯ, ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಮತುತು ವಿದೆರೀಶ್ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ ವಿವಿಧ್ ಆಯಾಮಗಳಲಿ್ಲ ಪರಿಸುತುತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ 

ಜ್ಾನ ಪತ್ರಿಕೋಯ ಮೂಲ್ಕ ಲ್ರ್್ಯವಾಗುತ್ತುದೆ.

ಹನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋೊೇಡ್
hanwantsinghrathore0@gmail.com

ವಿಶ್ವದಲಿ್ಲಯರೀ ಅತ್ ಹೆಚುಚಿ ಯುವಜನತೆಯನುನು 
ಹೊಿಂದಿರುವ ಭಾರತವು ಗೌರವಾನಿ್ವತ ಪರಿಧಾನಿ 

ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿಯವರ ಕ್ರಿಯಾಶ್ರೀಲ್ 
ನಾಯಕತ್ವದಲಿ್ಲ ಕೌಶಲ್್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ ಹೊಸ ದಿಕಕೆನುನು 
ನಿರೀಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟಟ್ದ ಯುವಕರು ತಮಮೆ ಕೌಶಲ್್ಯವನುನು 

ಸುಧಾರಿಸಿಕೋೂಳುಳಿವ ಮೂಲ್ಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು 
ಪರಿಗತ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಪಡೆಯುತ್ತುದ್ಾದಾರ. 

ಸಿಕೆಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಮಷ್ಟನ್ ಏಳು ವಷ್ಟ್ಣಗಳನುನು 
ಪೂರೈಸಿದ ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ ಅದರ ಸಿಂಪೂರ್್ಣ 

ಪಯರ್ವನುನು ಸಿಂಪಾದಕ್ರೀಯ ತಿಂಡವು 
ಮುಖಪುಟ ಲ್ರೀಖನದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಜುಲ್ೈ 1-15 ರ 
ಸಿಂಚ್ಕೋಯಲಿ್ಲ ಸುಿಂದರವಾಗಿ ಪರಿಕಟಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ 

ವಲ್ಯದಲಿ್ಲ ನರೀಮಕಾತ್ಗ ದ್ಾರಿ ತೆರಯುವ 
ಹೊಸ ವ್ಯವಸಥಾಗ ಸಿಂಪುಟದ ಅಿಂಗಿರೀಕಾರ, 

ಅಮೃತ್ ಮಹೊರೀತ್ಸವ, ಕೋೂರೀವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ 
ಸಮರ ಮತುತು ಪರಿಧಾನಿ ಮರೀದಿಯವರ ವಿವಿಧ್ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯರೀಜನಗಳ ಉಡುಗೂರಯನುನು 
ಈ ಸಿಂಚ್ಕೋಯಲಿ್ಲ ಪರಿಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದಕಾಕೆಗಿ 

ಸಿಂಪೂರ್್ಣ ಸಿಂಪಾದಕ್ರೀಯ ತಿಂಡಕೋಕೆ 
ಅಭಿನಿಂದನಗಳು. 

ಚೌಧ್ರಿ ಶಕತಿ ಸಿಂಗ್
shaktisinghadv@gmail.com

ಮದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ ನೂ್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರವನುನು 
ಓದುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೆತು. ಇದು ಉತತುಮ 

ಮತುತು ವಿಶ್ಷ್ಟಟ್ವಾದ ಶೈಲಿಯನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. 
ಇಡಿರೀ ಸಿಂಚ್ಕೋಯಲಿ್ಲ ಒಿಂದೆರೀ ಒಿಂದು ಲ್ರೀಖನವೂ 

ಅಸ್ಾಿಂದಭಿ್ಣಕವಾಗಿಲ್್ಲ. ಪತ್ರಿಕೋಯ ಸಿಂಪಾದನ 
ಚೆನಾನುಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೋಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮ್ಚುಚಿಗಯನುನು 

ಪಡೆಯುತತುದೆ ಎಿಂದು ನನಗ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ. 
ದಯವಿಟುಟ್ ಇದೆರೀ ಗುರ್ಮಟಟ್ವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೋೂಳಿಳಿ.

ವಿನ್ಯ್ ಥಟ್ಟ್
vinay.thattey@gmail.com

ಜುಲ್ೈ 1-15 ರ ನೂ್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ 
ಸಿಂಚ್ಕೋಯನುನು ತಲ್ುಪಿದೆ. ಇದು ಉತತುಮ ಪತ್ರಿಕೋ 

ಮತುತು ನಾನು ಇಡಿರೀ ಪತ್ರಿಕೋಯನುನು ಓದಿದೆದಾರೀನ. 
ಈ ಸಿಂಚ್ಕೋಯಲಿ್ಲನ ಕೌಶಲ್್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು 

ಕೋರೀಿಂದಿರಿರೀಕರಿಸಿದ ಮುಖಪುಟ ಲ್ರೀಖನ ನನಗ 
ಇಷ್ಟಟ್ವಾಯಿತು. ಇದರೂಿಂದಿಗ ಆಜಾದಿ ಕಾ 

ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಹೊರೀರಾಟಗಾರರ ಕರ್ನವು ಹೊಸ ಶಕ್ತು ತುಿಂಬಿದೆ. 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸರೀರಿದಿಂತೆ ಪತ್ರಿಕೋಯ ಎಲಾ್ಲ 

ಲ್ರೀಖನಗಳು ಅತು್ಯತತುಮವಾಗಿದದಾವು.

ಸ್ನರಭಿ ಸೆನುೇಹಾ
snehasurabhi5@gmail.com

ಅಂಚೆ ಪಟಿಟ್ಗೆ

ಸಂಪಕ್್ಷ ವಿಳಾಸ: ಕೋೂಠಡಿ ಸಿಂಖ್್ಯ–278, ಸಿಂಟರಿಲ್ ಬೂ್ಯರೂರೀ ಆಫ್ ಕಮೂ್ಯನಿಕೋರೀಷ್ಟನ್,  
2 ನರೀ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ರ್ವನ, ನವದೆಹಲಿ -110003 

ಇ-ಮೇಲ್:  response-nis@pib.gov.in
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ಫಲಪ್ರ್ದವಾದ ಪ್ರ್ಧಾನಿ 
ಮೇದ್ಯವರ ಮನ್ವಿ, 
ಭಾರತ್ೇಯ ಆಟಿಕೆಗಳ ರಫ್ತತು 
ಶೇ.61 ರರ್್ನಟ್ ಹೋಚ್ಚಳ

ಆಗಸ್ಟ್ 2020 ರಲಿ್ಲ, ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ 
ಮರೀದಿ ಅವರು ತಮಮೆ "ಮನ್ ಕ್ ಬ್ಾತ್" 

ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದಲಿ್ಲ "ಜಗತ್ತುನಲಿ್ಲ ಆಟಿಕೋ ಉದ್ಯಮವು 
ಸುಮಾರು 7 ಲ್ಕ್ಷ ಕೋೂರೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್್ಯದ್ಾದಾಗಿದೆ 
ಮತುತು ಇದರಲಿ್ಲ ಭಾರತದ ಪಾಲ್ು ತುಿಂಬ್ಾ ಸರ್್ಣದು. 
ಇಿಂತಹ ಅಗಾಧ್ವಾದ ಪರಿಂಪರ, ಸಿಂಪರಿದ್ಾಯ, 
ವೆೈವಿಧ್್ಯ, ಯುವಜನತೆ ಇರುವ ನಮಮೆ ದೆರೀಶದ ಪಾಲ್ು 
ತ್ರೀರಾ ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಳೆಳಿಯದಲ್್ಲ. ಇದನುನು 
ನಾವೆಲ್್ಲರೂ ಒಟ್ಾಟ್ಗಿ ಮುನನುಡೆಸಬೆರೀಕು” ಎಿಂದು 
ಜನರಲಿ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಧಾನಿಯವರ ಈ 
ಮನವಿಯಿಂದಿಗ, ಆಟಿಕೋ ವಲ್ಯದಲಿ್ಲ ಭಾರತದ 
ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬನಯ ಹೊಸ ಕಥೆ ಆರಿಂರ್ವಾಗಿದೆ. 

ತ್ಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಟ್ಾಯಾಕೆ್ಯಥಾನ್, ದೆರೀಶದ 
ಮದಲ್ ಆಟಿಕೋ ಮ್ರೀಳ, 100 ಪರಿತ್ಶತ ವಿದೆರೀಶ್ 
ಹೂಡಿಕೋಗ ಅನುಮತ್, ವಿದೆರೀಶ್ ಆಟಿಕೋಗಳ ಆಮದಿನ 
ಮ್ರೀಲ್ ಟ್ಾಯ್ ಕ್ಲಸಟ್ರ್ ಕಡಾಡಾಯ ಪರಿಮಾಣಿರೀಕರರ್, 
ಭಾರತ್ರೀಯ ಆಟಿಕೋಗಳಲಿ್ಲ ನಾವಿರೀನ್ಯತೆ ಮತುತು 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಗರೀಮಿಂಗ್ ವಲ್ಯದಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಆರಿಂರ್. ಈ 
ಉಪಕರಿಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಈಗ ಗೂರೀಚರಿಸುತ್ತುವೆ. 
2018-19ರಲಿ್ಲ 371 ಮಲಿಯನ್ ಡಾಲ್ರ್  ಮೌಲ್್ಯದ 
ಆಟಿಕೋಗಳನುನು ಭಾರತಕೋಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೋೂಳಳಿಲಾಗಿತುತು, 
ಆದರ 2021-22ರಲಿ್ಲ ಇದು ಶರೀ.70 ರಷ್ಟುಟ್ ಕುಸಿದು 
110 ಮಲಿಯನ್ ಡಾಲ್ರ್ ಗ ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿದೆ. 2018-
19 ರಲಿ್ಲ ಸ್ಾಗರೂರೀತತುರ ಮಾರುಕಟ್ಟ್ಗಳಿಗ ಭಾರತ್ರೀಯ 
ಆಟಿಕೋಗಳ ರಫ್್ತತು 202 ಮಲಿಯನ್ ಆಗಿತುತು, 2021-
22 ರಲಿ್ಲ ಶರೀ.61 ರಷ್ಟುಟ್ ಬೆಳವಣಿಗಯಿಂದಿಗ 326 
ಮಲಿಯನ್ ಡಾಲ್ರ್ ಗ ತಲ್ುಪಿತು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತರೀಯ ಆಟಿಕೆಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಭದ್್ರತೆಯನ್ತನೆ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ತವ ಆರ್್ಪಫಿಷ್ಯಲ್  ಇಂಟೆಲಿಜನ್ಸ್  [ಎಐ] 
ಆಧಾರಿತ್ 75 ಉತ್್ಪನನೆಗಳನ್ತನೆ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ

ಆಟಿ್ಣಫಿಷ್ಯಲ್  ಇಿಂಟ್ಲಿಜೋನ್್ಸ  (ಎಐ) ಆಧಾರಿತ 
ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನನುಗಳು ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಯುದ್ಧಗಳಲಿ್ಲ 

ನಿಣಾ್ಣಯಕವಾಗಿರುತತುವೆ. ಇದನುನು ಗಮನದಲಿ್ಲಟುಟ್ಕೋೂಿಂಡು, 
ರಕ್ಷಣಾ ವಲ್ಯದಲಿ್ಲ ಆಟಿ್ಣಫಿಷ್ಯಲ್  ಇಿಂಟ್ಲಿಜೋನ್್ಸ  ಅನುನು 
ಉತೆತುರೀಜಿಸುವ ಕಾಯ್ಣತಿಂತರಿವನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ು 2018 
ರಲಿ್ಲ ಎಐ ಕಾಯ್ಣಪಡೆಯನುನು ರಚ್ಸಲಾಯಿತು. ರಕ್ಷಣಾ 
ವಲ್ಯದಲಿ್ಲ ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬನಗಾಗಿ ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಉತಾ್ಪದನಗ 
ಆದ್ಯತೆ ನಿರೀಡಲಾಯಿತು. ನಿಂತರ ನಾವಿರೀನ್ಯತೆಯನುನು ಉತೆತುರೀಜಿಸಲ್ು 
ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಗಳು ಮತುತು ವಿದೆರೀಶ್ ಹೂಡಿಕೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ತೆರಯಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಫ್್ತತು ಹೆಚುಚಿತ್ತುರುವಾಗಲ್ರೀ ಸರೀನಯ ಅತಾ್ಯಧ್ುನಿಕ 
ಉಪಕರರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳೂ ಈಡೆರೀರಿವೆ. 2021-22 ರ ಆಥಿ್ಣಕ 
ವಷ್ಟ್ಣದಲಿ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್್ತತುಗಳು 13,000 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗಳನುನು 

ದ್ಾಟಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ ಶರೀ.70ರಷ್ಟುಟ್ ಕೋೂಡುಗ ಖಾಸಗಿ ವಲ್ಯದಿಿಂದ 
ಬಿಂದಿದುದಾ, ಉಳಿದ ಶರೀ.30 ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕ ವಲ್ಯದ್ಾದಾಗಿದೆ. ಜುಲ್ೈ 11 
ರಿಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಿಂಗ್ ಅವರು ಆಟಿ್ಣಫಿಷ್ಯಲ್  
ಇಿಂಟ್ಲಿಜೋನ್್ಸ  ಹೊಿಂದಿದ 75 ಉತ್ಪನನುಗಳು ಅರ್ವಾ ತಿಂತರಿಜ್ಾನಗಳನುನು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಾ್ವಯತತು/ ಮಾನವರಹಿತ/ 
ರೂಬೊಟಿಕ್್ಸ ವ್ಯವಸಥಾಗಳಲಿ್ಲ ಎಐ ಪಾ್ಲರ್ ಫಾರ್್ಣ 
ಆಟ್ೂಮ್ರೀಷ್ಟನ್, ಬ್ಾ್ಲಕ್ ಚೆೈನ್ - ಆಧಾರಿತ ಆಟ್ೂರೀಮ್ರೀಷ್ಟನ್, 
ಕಮಾಿಂಡ್, ಕಿಂಟ್ೂರಿರೀಲ್, ಕಮು್ಯನಿಕೋರೀಷ್ಟನ್್ಸ, ಕಿಂಪೂ್ಯಟರ್ ಮತುತು 
ಗುಪತುಚರ, ಕಣಾಗೊವಲ್ು ಮತುತು ವಿಚಕ್ಷರ್, ಸೈಬರ್ ರ್ದರಿತೆ, ಮಾನವ 
ನಡವಳಿಕೋಯ ವಿಶ್ಲರೀಷ್ಟಣೆ, ಗುಪತುಚರ ಮ್ರೀಲಿ್ವಚಾರಣೆ ವ್ಯವಸಥಾಗಳು, 
ಮಾರಕ ಶಸ್ಾರಾಸರಾ ವ್ಯವಸಥಾಗಳು ಮತುತು ಲಾಜಿಸಿಟ್ಕ್್ಸ ಮತುತು ಪೂರೈಕೋ 
ಸರಪಳಿ ನಿವ್ಣಹಣೆ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಮತುತು ವ್ಯವಸಥಾಗಳು ಇವುಗಳಲಿ್ಲ 
ಸರೀರಿವೆ.

ಸ್ನದ್್ದ ತ್ನರ್್ನಕ್್ನಗಳು
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ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕಾ್ರೇಂತಿ:  
ಅಗ್ರ 10 ಜಯೇನು ಉತ್ಾಪಾದ್ಕ ರಾಷ್ಟಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್

ಹೊಸ ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಲಾಂಛನ ಅಶೋೊೇಕ ಸ್ತಂಭ ಅನಾವರಣ

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೊಡಡಾ ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವವಾಗಿದೆ ಮತುತು 
ಸಿಂಸತುತು ಅದರ ದೆರೀವಾಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಂಸತ್ ರ್ವನ 

ಮತುತು ಸಿಂಟರಿಲ್ ವಿಸ್ಾಟ್ ಯರೀಜನಯ ರೂಪುರರೀಷೆಗಳನುನು ಪರಿಧಾನಿ 
ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದರ ನಿಮಾ್ಣರ್ವು ನವ 
ಮತುತು ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬಿ ಭಾರತದ ಮೂಲ್ರ್ೂತ ಚ್ಿಂತನಯ ಪರಿತ್ಬಿಿಂಬವಾಗಿ 
ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಯಿತು. ಜುಲ್ೈ 11 ರಿಂದು ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ 
ಅವರು ಈ ಹೊಸ ಕಟಟ್ಡದ ಮ್ರೀಲಾಭಾಗದಲಿ್ಲ ಸ್ಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಿಂಛನವಾದ ಅಶೂರೀಕ ಸತುಿಂರ್ವನುನು 
ಅನಾವರರ್ಗೂಳಿಸಿದರು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಾಿಂಛನವನುನು ಕಿಂಚ್ನಿಿಂದ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು 21 ಅಡಿ ಎತತುರ, 9500 ಕೋಜಿ ತೂಕ ಮತುತು 3.3 ರಿಿಂದ 
4.3 ಮರೀಟರ್ ವಾ್ಯಸವನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. ನವ ಭಾರತದ ಆಶಯಗಳು 
ಹೊಸ ಸಿಂಸತ್ ರ್ವನದಿಿಂದ ಸ್ಾಕಾರಗೂಿಂಡರ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಲಾಿಂಛನವು ಭಾರತದ ಏಕತೆ, ಸಮಗರಿತೆ ಮತುತು ಸ್ಾವ್ಣಭೌಮತ್ವವನುನು 
ಕಾಪಾಡಲ್ು ನಮಮೆನುನು ಪ್ರಿರೀರರೀಪಿಸುತತುದೆ.

ಸ್ಾಟ್ರ್್ಕಅಪ್ ಶ್್ರಯೇಯಾೇಂಕದ್ಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ುತು ಕನ್ಾ್ಕಟಕ ಮೊದ್ಲ ಸ್ಾಥಾನದ್ಲ್ಲಿವೆ

ಮ್ರೀಕ್ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತುತು ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬಿ ಭಾರತದಿಂತಹ 
ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ಕೋಲ್ವು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಕಲಿ್ಪಸಿಕೋೂಳಳಿಲ್ೂ 

ಸ್ಾಧ್್ಯವಿರಲಿಲ್್ಲ. ಆದದಾರಿಿಂದ ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಎಿಂಬ ಪದವೆರೀ ಜನಸ್ಾಮಾನ್ಯರ 
ಶಬದಾಕೋೂರೀಶದಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್್ಲ. ಕಳೆದ ಎಿಂಟು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಭಾರತವು 
ವಿಶ್ವದ ಸ್ಾಟ್ಟ್ಣಪ್ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಮೆದೆ. ಭಾರತವು 
ಈಗ 73079 ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪಗೊಳು ಮತುತು 101 ಯುನಿಕಾನ್್ಣ ಗಳೊಿಂದಿಗ 
ವಿಶ್ವದ ಮೂರನರೀ ಅತ್ದೊಡಡಾ ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸಥಾಯಾಗಿದೆ. 
ರಾಜ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣ ಅಪ್  ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸಥಾಯನುನು ಉತೆತುರೀಜಿಸಲ್ು 
2018 ರಲಿ್ಲ ಶರಿರೀಯಾಿಂಕವನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 2021 ರಲಿ್ಲ 
ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಗಳ ಕ್ಷೆರೀತರಿದಲಿ್ಲ ಅತು್ಯತತುಮವಾಗಿ ಕಾಯ್ಣನಿವ್ಣಹಿಸುತ್ತುರುವ 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು ಕೋರೀಿಂದ್ಾರಿಡಳಿತ ಪರಿದೆರೀಶಗಳ ಪಟಿಟ್ಯನುನು ಇತ್ತುರೀಚೆಗ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪಟಿಟ್ಯಲಿ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಮತುತು ಕನಾ್ಣಟಕ 
ಮದಲ್ ಸ್ಾಥಾನದಲಿ್ಲವೆ. ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ ಸೈರ್ 
ಪರಿಕಾರ, ಗುಜರಾತ್ ನಲಿ್ಲ 14,200 ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಗಳನುನು 
ನೂರೀಿಂದ್ಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೆರೀಶದ ಎಲಾ್ಲ ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಗಳಲಿ್ಲ 6.70 
ಪರಿತ್ಶತವಾಗಿದೆ. ಕೋರೀಿಂದ್ಾರಿಡಳಿತ ಪರಿದೆರೀಶಗಳು ಮತುತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ 
ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ ಮ್ರೀಘಾಲ್ಯ ಅಗರಿಸ್ಾಥಾನದಲಿ್ಲದೆ. ಶರಿರೀಯಾಿಂಕವನುನು ಸ್ಾಿಂಸಿಥಾಕ 
ಸಹಯರೀಗ, ನಾವಿರೀನ್ಯತೆ ಮತುತು ಉದ್ಯಮಶ್ರೀಲ್ತೆಯನುನು ಉತೆತುರೀಜಿಸುವುದು, 
ಮಾರುಕಟ್ಟ್ ಪರಿವೆರೀಶ, ಇನ್ ಕು್ಯಬೆರೀಷ್ಟನ್  ಸಹಯರೀಗ, ಹರ್ಕಾಸು ಬೆಿಂಬಲ್ 
ಮತುತು ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನದಿಂತಹ ಅಿಂಶಗಳನುನು ಗರ್ನಗ ತೆಗದುಕೋೂಿಂಡು 
ನಿರೀಡಲಾಗುತತುದೆ. ಸಿಂಪೂರ್್ಣ ಶರಿರೀಯಾಿಂಕ ಪಟಿಟ್ಯು ಇಲಿ್ಲ ಲ್ರ್್ಯವಿದೆ https://
www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx? PRID=1839259. 

ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿಯವರ ನರೀತೃತ್ವದಲಿ್ಲ ದೆರೀಶದ ರೈತರ 
ಆದ್ಾಯವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟಿಟ್ನಲಿ್ಲ ಸ್ಾಿಂಪರಿದ್ಾಯಿಕ ಕೃಷ್ಯ ಜೋೂತೆಗ 

ಇನೂನು ಅನರೀಕ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗ ಉತೆತುರೀಜನ ನಿರೀಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ 
ಜೋರೀನು ಉತಾ್ಪದನಯು ಒಿಂದ್ಾಗಿದುದಾ, ಇದು ರೈತರಿಗ ಉದೊ್ಯರೀಗವನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದು ಮಾತರಿವಲ್್ಲದೆ ಅವರು ತಮಮೆ ಜೋರೀನುತುಪ್ಪವನುನು ವಿದೆರೀಶಕೋಕೆ 
ರಫ್್ತತು ಮಾಡಲ್ು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೋೂಡುತತುದೆ. ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಜೋರೀನು ಮತುತು 
ಅದರ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗ ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆರೀಡಿಕೋಯು ಗರ್ನಿರೀಯವಾಗಿ 
ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ದೆರೀಶದ ಉತಾ್ಪದನಯ ಸುಮಾರು ಅಧ್್ಣದಷ್ಟುಟ್ ಪರಿಮಾರ್ ಪರಿತ್ 
ವಷ್ಟ್ಣ ರಫಾತುಗುತತುದೆ. ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ 'ಸಿಹಿ ಕಾರಿಿಂತ್'ಯನುನು ಉತೆತುರೀಜಿಸುವ 
ಪರಿಯತನುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜೋರೀನು ರಫ್್ತತು 2013 ರಲಿ್ಲದದಾ 124 ಕೋೂರೀಟಿ 
ರೂ.ಗಳಿಿಂದ 2022 ರಲಿ್ಲ 309 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗ ಹೆಚ್ಚಿತು, ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 
ಜೋರೀನು ರಫಿತುನಲಿ್ಲ ಶರೀಕಡಾ 149 ರಷ್ಟುಟ್ ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತವು 
ವಿಶ್ವದ ಒಿಂಬತತುನರೀ ಅತ್ ದೊಡಡಾ ಜೋರೀನು ರಫ್್ತತುದ್ಾರ ರಾಷ್ಟಟ್ವಾಗಿದೆ.

ಸ್ನದ್್ದ ತ್ನರ್್ನಕ್್ನಗಳು
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ಝಾನಿ್ಸ ಜಿಲ್್ಲಯ ಚ್ಗಾ್ಣಿಂವ್ ಪಟಟ್ರ್ವು ಇಿಂದು 
ಕೋೂರೀಟ್ಯಿಂತರ ಹಿಿಂದಿ ಪ್ರಿರೀಮಗಳ ಪವಿತರಿ 
ತಾರ್ವಾಗಿದೆ. ಅಲಿ್ಲ ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು 

ಅವರು ತಮಮೆ ಕ್ರಿಯಾಶ್ರೀಲ್ ಬರವಣಿಗಯಿಿಂದ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಚಳವಳಿಗ ಸೂಫೂತ್್ಣ ನಿರೀಡಿದರು. ರಾಷ್ಟಟ್ಕವಿ ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು 
ಅವರು 3 ಆಗಸ್ಟ್ 1886 ರಿಂದು ಇಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಸರೀಠ್ 
ರಾಮಚರಣ್ ಕನಕೋನು ಮತುತು ಕೌಶಲ್್ಯ ಬ್ಾಯಿ ದಿಂಪತ್ಯ ಮೂರನರೀ 
ಮಗು. ಅವರ ತಿಂದೆ ರಾಮ ರ್ಕತುರು ಮತುತು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಿರೀಮ. 
ಶಾಲ್ಯಲಿ್ಲ ಕ್ರಿರೀಡೆಗಳ ಮ್ರೀಲ್ ಹೆಚುಚಿ ಗಮನಹರಿಸಿದದಾರಿಿಂದ ಮ್ೈಥಿಲಿ 
ಶರಣ್ ಗುಪತು ಅವರ ಅಧ್್ಯಯನವು ಅಪೂರ್್ಣವಾಯಿತು. ಇಿಂತಹ 
ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯಲಿ್ಲ ಶಾಲ್ಯ ಬದಲ್ು ಮನಯಲ್್ಲರೀ ಖಾಸಗಿ ಶ್ಕ್ಷಕರೂಬ್ಬರ 
ಮೂಲ್ಕ ಹಿಿಂದಿ, ಸಿಂಸಕೆಕೃತ, ಇಿಂಗಿ್ಲಷ್, ಬಿಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಾನ 
ಪಡೆದರು. “ನಾನರೀಕೋ ಓದಬೆರೀಕು. ನಾನು ಓದಲ್ು ಹುಟಿಟ್ಲ್್ಲ. ಜನರು 
ನನನುನುನು ಓದುತಾತುರ” ಎಿಂದು ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಹೆರೀಳಿದದಾರು. ಅವರು 
ಬ್ಾಲ್್ಯದಲಿ್ಲ ಹೆರೀಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ಜಿರೀವನದ ಕೋೂನಯ 
ಭಾಗದಲಿ್ಲ ನಿಜವಾಯಿತು.

'ರಸಿಕೆೇಂದ್್ರ'ದ್ಂದ್ ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗ್ತಪತುರವರೆಗೆ ಪಯಣ
ಅದು ಬರಿಜ್ ಭಾಷ್ಾ ಸ್ಾಹಿತ್ಯದಲಿ್ಲ, ವಿಶರೀಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾವ್ಯದಲಿ್ಲ 

ಪಾರಿಬಲ್್ಯ ಸ್ಾಧಿಸಿದ ದಿನಗಳು. ಆಗ ಖಾರಿ ಬೊರೀಲಿಯ ನಾಯಕ 
ಪಿಂಡಿತ್ ಮಹಾವಿರೀರ ಪರಿಸ್ಾದ್ ದಿ್ವವೆರೀದಿ ಹಿಿಂದಿ ಭಾಷೆಗ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಂತೆ ದೆರೀಶಾದ್ಯಿಂತ ಚಳವಳಿ ನಡೆಸುತ್ತುದದಾರು. 
ಮಹಾವಿರೀರ ಪರಿಸ್ಾದ್ ದಿ್ವವೆರೀದಿ ಅವರು ಝಾನಿ್ಸ ರೈಲ್್ವರೀಯಲಿ್ಲ ಕೋಲ್ಸ 
ಮಾಡುತ್ತುದದಾರು ಮತುತು ಅಲಿ್ಲಿಂದ ನಗಿರಿಪರಿಚಾರಣಿ ಸಭಾ ಪರಿಕಟಿಸಿದ 
ಸರಸ್ವತ್ ಪತ್ರಿಕೋಯ ಸಿಂಪಾದನಯ ಜವಾಬ್ಾದಾರಿಯನೂನು ಅವರು 
ಹೊತ್ತುದದಾರು. ಸರಸ್ವತ್ ಪತ್ರಿಕೋಯನುನು ಅಲ್ಹಾಬ್ಾದ್ ನಿಿಂದ (ಈಗಿನ 
ಪರಿಯಾಗ್ ರಾಜ್) ಪರಿಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತುತುತು, ಯಾವುದೆರೀ ಬರಹಗಾರನಿಗ 
ಸರಸ್ವತ್ಯಲಿ್ಲ ತನನು ಸ್ಾಹಿತ್ಯವು ಪರಿಕಟವಾಗುವುದು ಗೌರವವಾಗಿತುತು. 
ಒಿಂದು ದಿನ ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು ಧೈಯ್ಣದಿಿಂದ ಮಹಾವಿರೀರ 
ಪರಿಸ್ಾದ್ ಅವರನುನು ಭೆರೀಟಿ ಮಾಡಲ್ು ಹೊರೀದರು, ಅಲಿ್ಲ ಇಬ್ಬರ 
ನಡುವೆ ಆಸಕ್ತುದ್ಾಯಕ ಸಿಂಭಾಷ್ಟಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಗುಪತು ಹೆರೀಳಿದರು 
- ನನನು ಹೆಸರು ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು, ನಾನು ಕವನ ಬರಯುತೆತುರೀನ 
ಮತುತು ನಿರೀವು ನನನು ಕವನಗಳನುನು ಸರಸ್ವತ್ಯಲಿ್ಲ ಪರಿಕಟಿಸಬೆರೀಕೋಿಂದು 
ನಾನು ಬಯಸುತೆತುರೀನ. ಇದಕೋಕೆ ಪರಿತ್ಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಹಾವಿರೀರ ಪರಿಸ್ಾದ್ 
ದಿ್ವವೆರೀದಿ- ಅನರೀಕ ಜನರು ತಮಮೆ ಬರಹಗಳನುನು ಸರಸ್ವತ್ ಪತ್ರಿಕೋಯಲಿ್ಲ 
ಪರಿಕಟಿಸಬೆರೀಕೋಿಂದು ಬಯಸುತಾತುರ. ಆದರ ಎಲ್್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ 
ಸಿಗುವುದಿಲ್್ಲ, ಅಲ್್ಲದೆರೀ ನಿರೀವು ಬರಿಜ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಬರಯುತ್ತುರೀರಿ. 
ನಾವು ಖಾರಿ ಬೊರೀಲಿಯಲಿ್ಲ ಮಾತರಿ ಲ್ರೀಖನಗಳನುನು ಮುದಿರಿಸುತೆತುರೀವೆ 

ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು ... ಮನುಗು ತಾರ, ಹಿಿಂದಿ ಸ್ಾಹಿತ್ಯದಲಿ್ಲ ಗೌರವಾನಿ್ವತ ವ್ಯಕ್ತು.  
ಅವರ ಬರವಣಿಗ ನಾಗರಿಕರನುನು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಹೊರೀರಾಡಲ್ು ಪ್ರಿರೀರರೀಪಿಸಿತು.  

ಮಹಾತಮೆ ಗಾಿಂಧಿ ಅವರಿಗ ರಾಷ್ಟಟ್ಕವಿ ಎಿಂಬ ಬಿರುದು ನಿರೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಮಹಾಕವಿ ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ 
ಗುಪತು ಅವರ 136ನರೀ ಜನಮೆದಿನದಿಂದು ಅವರಿಗ ಗೌರವಪೂವ್ಣಕ ನಮನಗಳು.

ಜನ್ನ್: 3 ಆಗಸ್ಟ್  1886, ಮರರ್: 12 ಡಿಸೆಂಬರ್  1964

ಮಹಾತ್ಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ತನೆ 
'ರಾಷ್ಟಟ್ಕವಿ' ಎಂದ್್ತ ಕರೆದ್ರ್ತ

ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್್ತ
ವ್ಯಕತಿತವಾ
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ಎಿಂದರು. ಇದಕೋಕೆ ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪರಿತ ಅವರು - ನನಗ 
ಪರಿಕಟಿಸುವ ರ್ರವಸ ಸಿಕಕೆರ, ನಾನು ಖಾರಿ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲಯರೀ 
ಕವನ ಬರಯುತೆತುರೀನ, ನನನು ರಚನಗಳನುನು ರಸಿಕೋರೀಿಂದರಿ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ 
ಕಳುಹಿಸುತೆತುರೀನ ಎಿಂದರು. ಅದು ಪರಿಕಟವಾಗಲ್ು ಯರೀಗ್ಯವಾಗಿದದಾರ, 
ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಕಟವಾಗುತತುದೆ. ಕವಿತೆಯನುನು ಯಾವುದೆರೀ 
ಕಾವ್ಯನಾಮದ ಬದಲ್ು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಕಳುಹಿಸಬೆರೀಕು ಎಿಂದು 
ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್  ಗುಪತು ಅವರಿಗ ತ್ಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಾವಿರೀರ್ 
ಪರಿಸ್ಾದ್ ದಿ್ವವೆರೀದಿಯವರು ಕೋರೀಳಿದ್ಾಗ, ಮದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ ಮ್ೈಥಿಲಿ 
ಶರಣ್ ಗುಪತು ಅವರು ಖಾರಿ ಬೊರೀಲಿಯಲಿ್ಲ ಹೆರೀಮಿಂತ ಎಿಂಬ 
ಶ್ರೀಷ್್ಣಕೋಯ ಕವನವನುನು ಬರದರು, ಅದನುನು ಮಹಾವಿರೀರ ಪರಿಸ್ಾದ್ 
ದಿ್ವವೆರೀದಿ ಅವರು ಕೋಲ್ವು ಮಾಪಾ್ಣಡುಗಳನುನು ಮಾಡಿ ಸರಸ್ವತ್ಯಲಿ್ಲ 
ಪರಿಕಟಿಸಿದರು. ಹೆರೀಮಿಂತ ಪರಿಕಟಣೆಯ ನಿಂತರ, ಅವರ ಸ್ಾಹಿತ್ಯವು 
ಸರಸ್ವತ್ಯಲಿ್ಲ ನಿಯಮತವಾಗಿ ಪರಿಕಟವಾಯಿತು. ಹಿಿಂದಿಯ 
ಬೆಳವಣಿಗಯ ಉದೆದಾರೀಶಕಾಕೆಗಿ ಅವರು ಸಲಿ್ಲಸಿದ ಸರೀವೆಯಿಿಂದ್ಾಗಿ 
ಅವರು ದದ್ಾದಾ ಎಿಂದು ಜನಪಿರಿಯರಾದರು.

ಹಿಂದ್ ಭಾಷೆಗೆ ದ್ದ್ಾದಿ ಅವರ ಸಮಪ್ಪಣಾ ಸೇವೆ
1905 ಮತುತು 1925 ರ ನಡುವೆ ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು ಅವರ 
ಕವನಗಳು ಸರಸ್ವತ್ಯಲಿ್ಲ ಪರಿಕಟವಾಗುತತುಲ್ರೀ ಇದದಾವು. ಅವರ 
ಮದಲ್ ಕವನ, ಹೆರೀಮಿಂತದಿಿಂದ ಜಯದರಿರ್, ಭಾರತ ಭಾರತ್ ಮತುತು 
ಸ್ಾಕೋರೀತ್ ಎಲಾ್ಲ ಕವನಗಳು ಪುಸತುಕ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಪರಿಕಟವಾಗುವ 
ಮದಲ್ು ಸರಸ್ವತ್ಯಲಿ್ಲ ಪರಿಕಟವಾದವು. ಮಹಾವಿರೀರ ಪರಿಸ್ಾದ್ 
ಮತುತು ಸರಸ್ವತ್ ಪತ್ರಿಕೋಯಿಂದಿಗಿನ ಅವರ ಬ್ಾಿಂಧ್ವ್ಯದ ಬಗಗೊ, 
ಗುಪತು ಅವರು ಸ್ಾಕೋರೀತ್ ಗ ಮುನುನುಡಿಯಲಿ್ಲ ಹಿರೀಗ ಬರದಿದ್ಾದಾರ 
- ಮಹಾವಿರೀರನ ಪರಿಸ್ಾದರು ಸಿಗದಿದದಾರ, ತುಳಸಿದ್ಾಸರು ಸಹ 
ಮಾನಸ-ನಾದವನುನು ಹೆರೀಗ ಮಾಡುತ್ತುದದಾರು?. ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ 
ಗುಪತು ಅವರ ಎಲಾ್ಲ ಸಿಂಯರೀಜನಗಳು ಕಾಲಾತ್ರೀತವಾಗಿದದಾರೂ, 
1910 ರಲಿ್ಲ ಬಿಂದ ರಿಂಗ್ ಮ್ರೀ ಭಾಿಂಗ್ ಕವಿತೆಯಲಿ್ಲ ಶಕ್ತು ಮತುತು 
ಉತಾ್ಸಹ ತುಿಂಬಿದೆ. 1921 ರಲಿ್ಲ, ಮಹಾವಿರೀರ್ ಪರಿಸ್ಾದ್ ದಿ್ವವೆರೀದಿ 
ಸಿಂಪಾದಕ ಹುದೆದಾಗ ರಾಜಿರೀನಾಮ್ ನಿರೀಡಿದರು, ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು 
ಅವರು ಬಿರಿಟಿಷ್ ಸ್ಾಮಾರಿಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಬಹಿರಿಂಗವಾಗಿ ಬರಯಲ್ು 
ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಿದರು.

ಇವತ್ತಿನ್ ಚಿತ�ತಿೇರಿನ್ ಹೋಸರ್ನ ಕೆೇಳಿದರೆ ಮನ್ಸಿ್ಸನ್ಲ್ಲಿ ಒಂದ್ರ್್ನಟ್ 
ಮಾಯಾಲೋ�ೇಕ್ ತರೆಯ್ನತತಿದೆ.
ರಿಂಗ್ ಮ್ರೀ ಭಾಿಂಗ್ ನಿಂತರ ಜಯದರಿರ್-ವಧ್ ಬಿಂದಿತು. 1905 ರಲಿ್ಲ 
ಬಿಂಗಾಳದ ವಿರ್ಜನಯ ಬಗಗೊ ಅವರು ಜಯದರಿರ್-ವಧ್ ಮೂಲ್ಕ 
ತಮಮೆ ಅಳಲ್ನುನು ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರು.

ಓದ್ನಗರೆೇ! ಮದಲ್ನ ಎಲೋಲಿಲ�ಲಿ 'ಜೋೈ ಜಾನ್ಕ ಜೇವನ್' ಮಳಗಲ್. 
ನ್ಂತರ ಪೊವ್ಷಜರ ನ್ಮ್ರ್ತಯ ಬ�ೇಧ್ನಗಳು ಅಲೋಗಳಾಗಿ 
ಹರಿಯಲ್. ಶ�ೇಕ್, ದ್ನಃಖಗಳು ಬಂದಾಗಲೋಲ್ಾಲಿ ತಾಳೆಮೆಯಿಂದ 
ಸಹಿಸಿಕೆ�ಳಿಳಿ. ಯಶಸ್ನ್ಸ ಏಕೆ ಬರ್ನವುದ್ಲಲಿ? ಕ್ತ್ಷವ್ಯದ 
ಹಾದ್ಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಿ. ಹಕ್್ಕನ್್ನನು ಕ್ಳೆದ್ನಕೆ�ಳುಳಿವುದ್ನ,ಮತ್ನತಿ 
ಅದನ್್ನನು ಸದ್್ದಲಲಿದೆ ಒಪಿಪಿಕೆ�ಳುಳಿವುದ್ನ ದೆ�ಡ್ಡ ದ್ನರ್್ಕಕೃತ್ಯ. 
ದ್ನರ್್ಕಕೃತ್ಯಕೆ್ಕ ಸಹೋ�ೇದರನ್ನ್್ನನು ಶ್ಕ್ಷಿಸ್ನವುದ� ಧ್ಮ್ಷವೆೇ.
ಜಯದರಿರ್-ವಧ್ ನಿಂತರ ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು ಅವರು 
ಜನಪಿರಿಯತೆಯ ಉತುತುಿಂಗದಲಿ್ಲದದಾರು, ಆದರ 1914 ರಲಿ್ಲ ಭಾರತ 
ಭಾರತ್ ಅವರನುನು ದೆರೀಶದ ಅಗರಿ ಕವಿಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಾಥಾನ ಪಡೆಯುವಿಂತೆ 
ಮಾಡಿತು. ಭಾರತ ಭಾರತ್ಯ ಜನಪಿರಿಯತೆ ಎಷ್ಟ್ತೆತುಿಂದರ ಎಲಾ್ಲ 
ಪರಿತ್ಗಳು ತಕ್ಷರ್ವೆರೀ ಮಾರಾಟವಾದವು ಮತುತು 2 ತ್ಿಂಗಳೊಳಗ 

ಎರಡನರೀ ಆವೃತ್ತುಯನುನು ಪರಿಕಟಿಸಬೆರೀಕಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಚಳುವಳಿಗಳು, ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಿಂಸಥಾಗಳು ಮತುತು ಬೆಳಗಿನ ಪಾರಿರ್್ಣನಗಳಲಿ್ಲ 
ಭಾರತ ಭಾರತ್ಯನುನು ಹಾಡಲಾಯಿತು. ಹಳಿಳಿಗಳ ಅನಕ್ಷರಸಥಾರೂ 
ಅದನುನು ಕೋರೀಳಿ ಬ್ಾಯಿಪಾಠ ಮಾಡಿಕೋೂಿಂಡಿದದಾರು. ಮಹಾತಾಮೆ 
ಗಾಿಂಧಿಯವರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ನಿಂತರ, ನಾಗು್ಪರದಲಿ್ಲ 
ಧ್್ವಜ ಸತಾ್ಯಗರಿಹ ನಡೆದ್ಾಗ, ಎಲಾ್ಲ ಸತಾ್ಯಗರಿಹಿಗಳು ಭಾರತ ಭಾರತ್ 
ಗಿರೀತೆಗಳನುನು ಹಾಡುತಾತು ಮ್ರವಣಿಗಯಲಿ್ಲ ಸತಾ್ಯಗರಿಹ ಮಾಡಿದರು. 
ಬಿರಿಟಿಷ್ ಸಕಾ್ಣರ ಭಾರತ ಭಾರತ್ಯನುನು ನಿಷೆರೀಧಿಸಿತು ಮತುತು ಎಲಾ್ಲ 
ಪರಿತ್ಗಳನುನು ಮುಟುಟ್ಗೂರೀಲ್ು ಹಾಕ್ಕೋೂಿಂಡಿತು. ಭಾರತ ಭಾರತ್ 
ಇಿಂದಿಗೂ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಲ್ೂರೀಕದಲಿ್ಲ ಸ್ಾಿಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಪುನರುಜಿ್ಜರೀವನದ 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ದ್ಾಖಲ್ಯಾಗಿದೆ.

 

 

1914 ರಲಿ್ಲ, ಶಕುಿಂತಲಾ ಮತುತು ಎರಡು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ನಿಂತರ 
ಕ್ಸ್ಾನ್ ಎಿಂಬ ಕವನ ಸಿಂಕಲ್ನವನುನು ಪರಿಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ 
ರೈತರ ಸಿಂಕಷ್ಟಟ್ದ ಚ್ತರಿರ್ವನುನು ಇದರಲಿ್ಲ ನೈಜವಾಗಿ ಚ್ತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
1933 ರಲಿ್ಲ ಅವರು ದ್ಾ್ವಪರ್ ಮತುತು ಸಿದ್ಧರಾಜ್ ಮುಿಂತಾದ 
ಪೌರಾಣಿಕ ಮತುತು ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಕವನ ಸಿಂಕಲ್ನಗಳನುನು ಪರಿಕಟಿಸಿದರು.

ಅವರು ಸುಮಾರು 10 ಸ್ಾವಿರ ಸ್ಾಲ್ುಗಳ ಕಥೆಗಳು, 
ಕಾದಿಂಬರಿಗಳು, ಕವನಗಳು, ಪರಿಬಿಂಧ್ಗಳು, ಆತಮೆಚರಿತೆರಿಯ 
ಆಯದಾ ಭಾಗಗಳು ಮತುತು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳನುನು ಬರದಿದ್ಾದಾರ. ಈ 
ಮಧ್ಯ, ಅವರು 50 ವಷ್ಟ್ಣಗಳನುನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ 
ಗುಪತು ಅವರ 50ನರೀ ಹುಟುಟ್ಹಬ್ಬವನುನು ದೆರೀಶಾದ್ಯಿಂತ ಬನಾರಸ್ 
ನಿಿಂದ ಚ್ಗಾ್ಣಿಂವ್ ವರಗ ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಿರೀಮಗಳು ಅದೂದಾರಿಯಾಗಿ 
ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ ರಾಷ್ಟಟ್ಪಿತ ಮಹಾತಮೆ 
ಗಾಿಂಧಿರೀಜಿಯವರು ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು ಅವರಿಗ ರಾಷ್ಟಟ್ಕವಿ 
ಬಿರುದು ನಿರೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಅಿಂದಿನಿಿಂದ ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು 
ಅವರನುನು ರಾಷ್ಟಟ್ಕವಿಯಿಂದೆರೀ ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ. 1937 ರಲಿ್ಲ ಹಿಿಂದಿ 
ಸ್ಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೆರೀಳನದಲಿ್ಲ ಸ್ಾಕೋರೀತಾಗೊಗಿ ಅವರಿಗ ಹೆಚುಚಿ ಗೌರವದ 
ಹಿಿಂದಿ ಪರಿಶಸಿತುಯನುನು ನಿರೀಡಲಾಯಿತು. 1954 ರಲಿ್ಲ ಅವರಿಗ 
ಪದಮೆರ್ೂಷ್ಟರ್ವನುನು ನಿರೀಡಲಾಯಿತು. ಕೋೂರೂನಾ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 
ಲ್ರ್್ಯವಿರುವ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗಗೊ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡುವಾಗ 
ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿಯವರು ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು 
ಅವರ ಕವನವನುನು ಉಲ್್ಲರೀಖಿಸಿದದಾರು. "ನಾನು ಅವಕಾಶಗಳ 
ಬಗಗೊ ಚಚ್್ಣಸುವಾಗ, ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು ಅವರ ಕವಿತೆಯನುನು 
ಓದಲ್ು ಬಯಸುತೆತುರೀನ. ಅವರು ಹೆರೀಳಿದದಾರು ಅವಕಾಶವು 
ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತುದೆ, ಆದರೂ ನಿರೀವು ಮೌನವಾಗಿದಿದಾರೀರಿ, ನಿಮಮೆ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ಷೆರೀತರಿವು ದೊಡಡಾದ್ಾಗಿದೆ, ಕ್ಷರ್ ಕ್ಷರ್ವೂ ಅಮೂಲ್್ಯವಾದುದು, 
ಓ ಭಾರತವೆರೀ, ಎದೆದಾರೀಳು, ಕರ್ು್ಣ ತೆರ, ಇದನುನು ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪತು 
ಅವರು ಬರದಿದ್ಾದಾರ. ಆದರ, 21ನರೀ ಶತಮಾನದ ಆರಿಂರ್ದಲಿ್ಲ 
ಅವರು ಬರದಿದದಾರ ಏನು ಬರಯುತ್ತುದದಾರು? ಅವರು ಹಿರೀಗ 
ಬರಯತ್ತುದದಾರು ಎಿಂದು ನಾನು ಊಹಿಸುತೆತುರೀನ – “ಅವಕಾಶವು 
ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತುದೆ, ನಿರೀವು ಆತಮೆವಿಶಾ್ವಸದಿಿಂದ ತುಿಂಬಿದಿದಾರೀರಿ, ಪರಿತ್ 
ಅಡಚಣೆಯನುನು, ಪರಿತ್ ನಿಬ್ಣಿಂಧ್ವನುನು ಮುರಿಯಿರಿ, ಓ ಭಾರತವೆರೀ, 
ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬನಯ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ ಮುಿಂದೆ ಸ್ಾಗು.”  

ಮೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪ್್ತ ವ್ಯಕತಿತವಾ
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ಮೂರು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಹಿಿಂದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 
5 ರಿಂದು, ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ 
ಮರೀದಿಯವರ ನರೀತೃತ್ವದ 
ಸಕಾ್ಣರವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಓಟದಲಿ್ಲ 
ದಶಕಗಳಿಿಂದ ಹಿಿಂದುಳಿದಿದದಾ 
ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರ ಹಾಗು  
ಲ್ಡಾಖ್ ನಿಿಂದ 370 ನರೀ ವಿಧಿಯನುನು 
ರದುದಾಪಡಿಸಿದ್ಾಗ 'ಏಕ್ ಭಾರತ, 
ಶರಿರೀಷ್ಟ್ಠ ಭಾರತ' ಪರಿಕಲ್್ಪನಯನುನು 
ಮತತುಷ್ಟುಟ್ ಬಲ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ 
ಮೂರು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ಈ ಪರಿದೆರೀಶವು 
ದೆರೀಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳೊಿಂದಿಗ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಪರ್ದಲಿ್ಲ ವೆರೀಗವಾಗಿ 
ಪರಿಗತ್ ಸ್ಾಧಿಸಿದೆ ಮತುತು ರಾಷ್ಟಟ್ದಲಿ್ಲ 
ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರ ಹಾಗು 
ಲ್ಡಾಖ್ ನಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹೊಸ 
ಅರುಣೊರೀದಯವು ಗೂರೀಚರಿಸುತ್ತುದೆ.

ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹೊಸ ಯುಗ ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಗಿದೆ 
ಮತುತು ಅದು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ-ಶಾಿಂತ್ಯ ಪರ್ದಲಿ್ಲ ವೆರೀಗವಾಗಿ ಸ್ಾಗುತ್ತುದೆ. 
370 ಮತುತು 35ಎ ವಿಧಿಗಳನುನು ರದುದಾಗೂಳಿಸಿದ ನಿಂತರ, ಈ ಪರಿದೆರೀಶದಲಿ್ಲ 

ಉದೊ್ಯರೀಗ ಮತುತು ಸಮೃದಿ್ಧಗ ಹೊಸ ಉತೆತುರೀಜನ ದೊರಯಲಿದೆ ಎಿಂದು ಪರಿಧಾನಿ  
ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಹೆರೀಳಿದದಾರು. ಮೂರು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಹಿಿಂದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಿಿಂದ, ಜಮುಮೆ 
ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರ ಹಾಗು ಲ್ಡಾಖ್ ನಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸಥಾಗ ಉತೆತುರೀಜನ 
ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತುತು ಸ್ಾಕಷ್ಟುಟ್ ಉದೊ್ಯರೀಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಜಮುಮೆ 
ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ 7 ಹೊಸ ವೆೈದ್ಯಕ್ರೀಯ ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳು ಮತುತು 5 ಹೊಸ ನಸಿ್ಣಿಂಗ್ 
ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳನುನು ಮಿಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತುತು 500 ರಷ್ಟ್ದದಾ ವೆೈದ್ಯಕ್ರೀಯ ಸಿರೀಟುಗಳ 
ಸಿಂಖ್್ಯ ದಿ್ವಗುರ್ಗೂಿಂಡಿದೆ.

ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ ಹಲ್ವಾರು ಜಲ್ವಿದು್ಯತ್ ಯರೀಜನಗಳು 
ಕಾಯಾ್ಣರಿಂರ್ ಮಾಡಿವೆ. ಇದು ಕೋೈಗಾರಿಕೋಗಳಿಗ ಪರಿಯರೀಜನವಾಗುವುದರ ಜೋೂತೆಗ 
ಆದ್ಾಯವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತತುದೆ. ಕೃಷ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಿಂದ ಇಲಿ್ಲನ ಜನರ ಆದ್ಾಯ ಹೆಚಚಿಲಿದುದಾ, 
ಆಥಿ್ಣಕತೆಗ ಉತೆತುರೀಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ ಒಿಂದು ರಾಷ್ಟಟ್, ಒಿಂದು 
ಪಡಿತರ ಚ್ರೀಟಿ ಯರೀಜನಯನುನು ಜಾರಿಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹಾಗಯರೀ ಉಜ್ವಲಾ, ನರೀರ 
ಲಾರ್ ವಗಾ್ಣವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ), ಸ್ೌಭಾಗ್ಯ ಮತುತು ಇತರ ಹಲ್ವು ಯರೀಜನಗಳನುನು ಜಮುಮೆ 
ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ 100 ಪರಿತ್ಶತದಷ್ಟುಟ್ ಜಾರಿಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024 ರ ವೆರೀಳೆಗ ಪರಿತ್ 
ಮನಗ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನಿರೀರನುನು ಒದಗಿಸುವ ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಷೆಯ ಯರೀಜನಯನುನು 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ  
ಹೊಸ ಯ್ತಗಹೊಸ ಯ್ತಗ

ಜಮ್ತಮಾ - ಕಾಶಿಮಾೇರ ಮತ್್ತತು ಲ್ಡಾಖ್ಜಮ್ತಮಾ - ಕಾಶಿಮಾೇರ ಮತ್್ತತು ಲ್ಡಾಖ್
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ಪರಿಧಾನಿ ಮರೀದಿ ರೂಪಿಸಿದ್ಾದಾರ. ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರ 
ಸಕಾ್ಣರವು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2022 ರೂಳಗ ಈ ಗುರಿಯನುನು 
ಸ್ಾಧಿಸಲಿದೆ. ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ಆಯುಷ್ಾಮೆನ್ ಭಾರತ್ 
ಯರೀಜನಯ ಪರಿಯರೀಜನವನುನು ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯೂ 
ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೋೈಕ ರಾಜ್ಯ ಅರ್ವಾ ಕೋರೀಿಂದ್ಾರಿಡಳಿತ 
ಪರಿದೆರೀಶವೆಿಂದರ ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರವಾಗಿದೆ. ಪರಿಧಾನ 
ಮಿಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯರೀಜನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ನಗರ ಮತುತು 
ಗಾರಿಮರೀರ್ ಜನರಿಗ ಮನಗಳನುನು ನಿರೀಡಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ 370 ನರೀ ವಿಧಿಯನುನು 
ರದುದಾಪಡಿಸಿದ ನಿಂತರ ಏನು ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನುನು 
ಅರ್್ಣಮಾಡಿಕೋೂಳಳಿಲ್ು, ಕಳೆದ 70 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲದದಾ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ವೆರೀಗ ಮತುತು ಜನರ ಜಿರೀವನ ಮಟಟ್ವನುನು 
ನೂರೀಡಬೆರೀಕು. 70 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದ 
ಸುಮಾರು 2,20,000 ಕುಟುಿಂಬಗಳು ಮನ, ಶೌಚಾಲ್ಯ, 
ವಿದು್ಯತ್ ಮತುತು ನಿರೀರಿನಿಂತಹ ಮೂಲ್ರ್ೂತ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳನುನು 
ಸಹ ಪಡೆಯಲ್ು ಸ್ಾಧ್್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್್ಲ, ಆದರ ಪರಿಧಾನಿ 
ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ 2-3 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಜನರಿಗ ಈ ಎಲ್್ಲ ಅಗತ್ಯ 
ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸಿದ್ಾದಾರ. ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ 
ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವ ಪರಿತ್ ಹಳಿಳಿಗೂ ತಲ್ುಪಿದೆ. ಗುಡಡಾಗಾಡು ಜನರಿಗ 
ಯಾವತೂತು ಮರೀಸಲಾತ್ಯ ಲಾರ್ ಸಿಗುತ್ತುರಲಿಲ್್ಲ, ಈಗ ಅದು 
ಸಿಗುತ್ತುದೆ. ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದ ಪರಿತ್ ಮನಗೂ ವಿದು್ಯತ್ 
ತಲ್ುಪಿದೆ.

ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ ಕೋೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 
ಯರೀಜನಯನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ, ಕಡಿಮ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಹೊಿಂದಿದ ಪರಿದೆರೀಶಗಳಲಿ್ಲ ಕೋೈಗಾರಿಕೋಗಳನುನು ಸ್ಾಥಾಪಿಸುವವರು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಯರೀಜನಗಳನುನು ಪಡೆಯುವಿಂತೆ 
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಿಂದ ಜಮುಮೆ ಮತುತು 
ಕಾಶ್ಮೆರೀರದ ಸವ್ಣತೊರೀಮುಖ ಮತುತು ಸವಾ್ಣಿಂಗಿರೀರ್ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗುತತುದೆ. ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರ ಈಗ 
ಕೋರೀಿಂದ್ಾರಿಡಳಿತ ಸ್ಾಥಾನಮಾನವನೂನು ಸಹ ಹೊಿಂದಿದೆ, ಇದು 
ಸ್ಾಕಷ್ಟುಟ್ ಮಾನವಶಕ್ತುಯ ಲ್ರ್್ಯತೆಯನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸುತತುದೆ. 
ಅಲ್್ಲದೆ ಹಿಿಂದಿ ಮತುತು ಇಿಂಗಿ್ಲಷ್ ಭಾಷೆಗ ಉದು್ಣ 
ಮತುತು ಡೊರೀಗಿರಿ ಜತೆಗ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷ್ಾ ಸ್ಾಥಾನಮಾನ 
ನಿರೀಡಲಾಗಿದುದಾ, ಇದರಿಿಂದ ಕೋಲ್ಸ ಸುಲ್ರ್ವಾಗಲಿದೆ. ಜಮುಮೆ 
ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ ಮೂರು ಹಿಂತದ ಪಿಂಚಾಯತ್ 
ವ್ಯವಸಥಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಶಾಿಂತ್ಯುತವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಿಂದು 
ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರೂ ತಮಮೆ ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತುದ್ಾದಾರ. ಈ 
ಚುನಾವಣೆಗಳು ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 
ಹೊಸ ಆರಿಂರ್ವನುನು ಸೂಚ್ಸಿವೆ. ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ 
ಸುಧಾರಿತ ಶಾಿಂತ್ ಮತುತು ರ್ದರಿತೆಯಿಿಂದ್ಾಗಿ ಪರಿವಾಸಿಗರ 
ಸಿಂಖ್್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಪರಿವಾಸೂರೀದ್ಯಮವು ಸೂಕತು ಸ್ಾಥಾನವನುನು 
ಪಡೆಯುತ್ತುದೆ. ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರ ಮತುತು ಲ್ಡಾಖ್ ನಲಿ್ಲ 
ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿರುವ ಸಥಾಳಗಳು, ಉನನುತ ಪರಿವಾಸೂರೀದ್ಯಮ 
ತಾರ್ಗಳಾಗಬಹುದು. ಹಿಮಾಲ್ಯದ 137 ಪವ್ಣತ 
ಶ್ಖರಗಳನುನು ವಿದೆರೀಶ್ ಪರಿವಾಸಿಗರಿಗ ತೆರಯಲಾಗಿದೆ, 
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ 15 ಶ್ಖರಗಳು ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರ ಮತುತು 
ಲ್ಡಾಖ್ ಗ ಸರೀರಿವೆ. ಲ್ಡಾಖ್ ನಲಿ್ಲ ಬ್ೌದ್ಧ ಅಧ್್ಯಯನ 
ಕೋರೀಿಂದರಿದೊಿಂದಿಗ ಮದಲ್ ಕೋರೀಿಂದಿರಿರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾ್ಯಲ್ಯದ 

ಹರ್ಕಾಸ್ನ ನಿವ್ಷಹಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಭ�ತಪೊವ್ಷ ಪಾರದಶ್ಷಕ್ತ

ಉತತಿಮ ಆಡಳಿತದ ಹೋ�ಸ ಅಧಾ್ಯಯ:

ಎಲಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗ್ಯ 
ಇ-ಟೇಂಡರ್ ಕಡಾಡಾಯ

ಜಿಯಯೇ ಟ್ಾ್ಯಗಿೇಂಗ್ ಮತ್ುತು 
ಶ್ಯೇ.100 ಪ್್ರಮಾಣಯೇಕರಣ

ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರವು 
ಉತತುಮ ಆಡಳಿತ ಸೂಚ್ಯಿಂಕದಲಿ್ಲ 
ದೆರೀಶಕೋಕೆ ಮಾನದಿಂಡವಾಯಿತು

50276 

ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೋಗಾಗಿ ಸಬಲಿರೀಕರರ್ ಪ್ೂರೀಟ್ಣಲ್ ಜನರ 
ಯರೀಜನಯಾಗಿದುದಾ ಇದರಲಿ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಯಾವುದೆರೀ ಚಾಲಿತುಯಲಿ್ಲರುವ 
ಯರೀಜನಯ ಬಗಗೊ ಸಿಂಪೂರ್್ಣ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸದ್ಯ 
ಸುಮಾರು 39 ಸ್ಾವಿರ ಯರೀಜನಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ ಲ್ರ್್ಯವಿವೆ.

ಯ್ದಜನಗಳು 2021-22ರಲಿಲಿ 
ಪ್್ರ್ದೇಗ್ಯೆಂಡಿರ್್ದರೋ, 2019-
20ರಲಿಲಿ 12367 ಯ್ದಜನಗಳು 
ಪ್್ರ್ದೇಗ್ಯೆಂಡಿವೆ.

ಇಂಧನ ಕ್ೇತ್್ರದ್ಲಿಲಿ ಭಾರಿೇ ಜಿಗಿತ್

ಮಗಾವ್ಾಯಾಟ್ ವಿದ್ುಯಾತ್  
ಇದ್ುವರೆಗೆ ಉತ್ಾಪಾದ್ನೆಯಾಗಿದ್ುದು, 
ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್್ಷಗಳಲಿಲಿ 
ದಿವಿಗುಣವ್ಾಗಲಿದೆ ಮತ್ು್ತ 
ಮುಂದಿನ 7 ವರ್್ಷಗಳಲಿಲಿ ಇದ್ನುನು 
ಮೂರು ಪ್ಟ್ುಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ 
ಹೊಂದ್ಲಾಗಿದೆ.

3500 

2019-20ರಲಿ್ಲ ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ 
ಗಾರಿಮ ಸಡಕ್ ಯರೀಜನಯಡಿ 

1325 ಕ್ಮರೀ ರಸತುಗಳನುನು 
ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದುದಾ, ಇದು 

2021-22ರಲಿ್ಲ 3284 ಕ್ಮರೀಗ 
ಏರಿಕೋಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯರೀಜನಯಡಿ 

ದೂರದ ಪರಿದೆರೀಶಗಳಿಗ ಸಿಂಪಕ್ಣ 
ಕಲಿ್ಪಸಲ್ು 125 ಸರೀತುವೆಗಳನುನು 

ನಿಮ್ಣಸಲಾಗುವುದು.

2019-20ರಲಿ್ಲ 84 ಯರೀಜನಗಳಿಗ 
ನಬ್ಾಡ್್ಣ ಅನುಮರೀದನ 
ನಿರೀಡಿದದಾರ, 2021-22ರಲಿ್ಲ 400 
ಯರೀಜನಗಳಿಗ ಅನುಮರೀದನ 
ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ 
ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ು 
200 ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಸರೀವೆಗಳನುನು 
ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ನಲಿ್ಲ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ಕ್ೃಷಿ ಮತ್ನತಿ ರೆೈತರ ಏಳಿಗೆ
n 	ಕೃಷ್ಯಿಿಂದ ಬರುವ ಮಾಸಿಕ ಆದ್ಾಯದ ವಿಷ್ಟಯದಲಿ್ಲ ಜಮುಮೆ ಮತುತು 

ಕಾಶ್ಮೆರೀರವು ಮೂರನರೀ ಸ್ಾಥಾನದಲಿ್ಲದೆ, ಹಾಗಯರೀ ಕೃಷ್ ಮತುತು ಸಿಂಬಿಂಧಿತ 
ವಲ್ಯಗಳಲಿ್ಲ, ಇದು 5ನರೀ ಅತು್ಯತತುಮ ಕಾಯ್ಣಕ್ಷಮತೆಯ ರಾಜ್ಯ-
ಕೋರೀಿಂದ್ಾರಿಡಳಿತ ಪರಿದೆರೀಶವಾಗಿದೆ.

n 	ಕಾಶ್ಮೆರೀರದ ಕೋರೀಸರಿಯು ಜಿಐ ಟ್ಾ್ಯಗ್ ಅನುನು ಪಡೆದುಕೋೂಿಂಡಿದೆ ಮತುತು 
ಉತಾ್ಪದನಯ ಹೆಚಚಿಳವು ಕೋರೀಸರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಆದ್ಾಯವನುನು 
ದಿ್ವಗುರ್ಗೂಳಿಸಿದೆ. ಕ್ಸ್ಾನ್ ಕೋರಿಡಿರ್ ಕಾಡ್್ಣ, ಪಿಎಿಂ ಕ್ಸ್ಾನ್ 
ಯರೀಜನಯ ಪರಿಯರೀಜನಗಳ ವಾ್ಯಪಿತುಯು ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ. 4219 
ಪಿಂಚಾಯಿತ್ ಗಳಿಗ ರ್ತತು ಒಕಕೆಣೆ ಯಿಂತರಿವನುನು ಉಚ್ತವಾಗಿ ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಇತರ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ ಉತೆತುರೀಜಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.
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ಯರೀಜನ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತುದೆ. ಲ್ಡಾಖ್ ಗ ಕೋರೀಿಂದ್ಾರಿಡಳಿತ ಪರಿದೆರೀಶದ 
ಸ್ಾಥಾನಮಾನದ ಬಹುಕಾಲ್ದ ಬೆರೀಡಿಕೋಯೂ ಈಡೆರೀರಿದೆ ಮತುತು ಲ್ಡಾಖ್ 
ಈಗ ಪರಿಗತ್ಯ ಹಾದಿಯಲಿ್ಲದೆ.

ಮೂರು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಿಂದು ಕೋರೀಿಂದರಿ ಸಕಾ್ಣರವು 
ಬಹಳ ದೂರದೃಷ್ಟ್ಯ ನಿಧಾ್ಣರವನುನು ತೆಗದುಕೋೂಿಂಡಿತು ಮತುತು ಪರಿಧಾನಿ 
ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿಯವರ ನರೀತೃತ್ವದಲಿ್ಲ ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ 

ವಿಶರೀಷ್ಟವಾಗಿ ಕಣಿವೆ ಪರಿದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹೊಸ ಶಕೋ 
ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಯಿತು. 2024 ರ ವೆರೀಳೆಗ ಇದರ ವಾ್ಯಪಕ ಪರಿಣಾಮವು 
ಇನೂನು ಉತತುಮವಾಗಿರುತತುದೆ. “ಕಾಶ್ಮೆರೀರವು ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ 
ಮರೀದಿಯವರ ಹೃದಯದಲಿ್ಲದೆ, ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗಲ್ಲಾ್ಲ 
ಎಲಾ್ಲ ಯರೀಜನಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತಲ್ುಪುತ್ತುವೆಯರೀ ಎಿಂದು 
ಕೋರೀಳುತಾತುರ. ಎಲಾ್ಲ ಯರೀಜನಗಳ ಪರಿಯರೀಜನಗಳು ಭಾರತದ 

ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಕ್ೇತ್್ರದ್ಲಿಲಿ 
ಸಮೃದ್ಧಿಯತ್ತು ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ೇತ್ರ್ದಲ್ಲಿ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಾಧ್ನಗಳು

ಜಿಲಾ್ಲ ಮಟಟ್ದಲಿ್ಲ 881 ಕೋೂರೀಟಿ 
ರೂ. ವೆಚಚಿದಲಿ್ಲ ಆರೂರೀಗ್ಯ 
ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣಗಳನುನು 
ಮ್ರೀಲ್ದಾಜೋ್ಣಗರೀರಿಸಲಾಗುತ್ತುದುದಾ, 
ಒಟುಟ್ 140 ಯರೀಜನಗಳಲಿ್ಲ 
132 ಪೂರ್್ಣಗೂಿಂಡಿದುದಾ, 
ಉಳಿದವು 2022-23ರಲಿ್ಲ 
ಪೂರ್್ಣಗೂಳಳಿಲಿವೆ.

7177 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ವೆಚಚಿದಲಿ್ಲ 2 ಹೊಸ ಏರ್್ಸ, 10 ಹೊಸ 
ನಸಿ್ಣಿಂಗ್ ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳು, 2 ರಾಜ್ಯ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಸಿಂಸಥಾಗಳು,  
7 ಹೊಸ ವೆೈದ್ಯಕ್ರೀಯ ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳು, 5 ನಸಿ್ಣಿಂಗ್ ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳನುನು 
ಮ್ರೀಲ್ದಾಜೋ್ಣಗ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ ಮತುತು 274 ಇತರ ಯರೀಜನಗಳನುನು 
ಬಿಂಡವಾಳ ವೆಚಚಿದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ತರಲಾಗಿದೆ.

 ಆರೂರೀಗ್ಯ, ಆಯುಷ್ ನಲಿ್ಲ 
ಹೂಡಿಕೋ ನಿರೀತ್ಯನುನು 
ಅನುಮರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಮತುತು ಮಾದಕ 
ವಸುತು ವ್ಯಸನಮುಕತು 
ನಿರೀತ್ಯನುನು ಸಹ 
ಅನುಮರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.

 2020 ರಲಿ್ಲದದಾ 24 ಆಮ್ಲಜನಕ ಘಟಕಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯಯು 
ಈಗ 173 ಕೋಕೆ ಏರಿದೆ. ಮದಲ್ು 14916 ಎಲ್ ಪಿಎಿಂ ಇದದಾ 
ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣವು ಈಗ 1,34,916 ಎಲ್ ಪಿಎಿಂ ಆಗಿದೆ. 

 ಕೋೂರೀವಿಡ್ ಬ್ಾಧಿತವಾದ 418 ಪಿಿಂಚಣಿ ಮತುತು 414 
ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣವೆರೀತನ ಪರಿಕರರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಪಿಎಿಂ ಕೋರೀಸ್್ಣ ನಿಧಿಯಿಿಂದ 
ಹರ್ ಮಿಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 ಕೋೂರೀವಿಡ್  ಸೂರೀಿಂಕ್ನಿಿಂದ್ಾಗಿ ಆದ್ಾಯ ತರುವ ವ್ಯಕ್ತುಯನುನು 
ಕಳೆದುಕೋೂಿಂಡ ಕುಟುಿಂಬಕೋಕೆ ವಿಶರೀಷ್ಟ ಸಹಾಯ ಯರೀಜನ.

 ಕ್ಯಕೂ ಹೆಚುಚು ನಿರ್ಾದೇರ್ 
ಕಾಮಗಾರಗಳು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಾ 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಪ್್ರ್ದೇಗ್ಯೆಂಡಿವೆ

ಕಸ್ಯತೂರಬಾ ಗಾೆಂಧಿ 
ಬಾಲಿಕಾ ರ್ದಾಯೂಲಯ 

ಮತ್ುತೂ 23 ಹಾಸೆಟೆಲ್ ಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರನುನು ಜಮುಮು 
ಮತ್ುತೂ ಕಾಶಿಮು್ದರರ್ಲಿಲಿ 

ಕಾಯೆಂಗ್ಯಳಿಸಲಾಗಿರ್.

600 59 38000

12 ಲಕ್ಷಕ್ಯಕೂ ಅಧಿಕ ರ್ದಾಯೂರ್ದೇಗಳಿಗ ಮೊರ್ಲ 
ಬಾರಗ ಆರೋ್ಯ್ದಗಯೂ ಕಾಡ್ದೇ ರ್ತ್ರಸಲಾಗಿರ್. 

ವಗಾದೇವಣೆ-ನ್ದಮಕಾತಿ ಪ್್ರಕ್್ರಯೆಯನುನು 
ಪಾರರ್ಶದೇಕ ಮತ್ುತೂ ಆನ್ ಲೆ್ಟನ್ ರ್ಾಡ್ಲಾಗಿರ್.

4000 ಶಾಲೆಗಳಲಿಲಿ ಸೌರಶಕ್ತೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರ್. ರ್ಾಚ್ದೇ 2023 ರೋ್ಯಳಗ 500 
ಶಾಲೆಗಳಲಿಲಿ ಅಟ್ಲ್ ಟಿೆಂಕರೆಂಗ್ ಲಾಯೂಬ್ ಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುರ್ು. 6 ಏಕಲವಯೂ ರ್ಾರ್ರ 
ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ುತೂ ಬ್ುಡ್ಕಟ್ುಟೆ ಪ್್ರರ್್ದಶಗಳಲಿಲಿ 200 ಸಾಮುಟ್ದೇ ಶಾಲೆಗಳ ಸಾಥಾಪ್ನ.
ಐಐಟಿ-ಐಐಎೆಂಗಳನುನು  ದಾಖಲೆ ಸಮಯರ್ಲಿಲಿ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿರ್. ಮೊರ್ಲ ಬಾರಗ, 50 
ಹೆ್ಯಸ ಕಾಲೆ್ದಜುಗಳನುನು ಪಾ್ರರೆಂಭಿಸಲಾಗಿರ್, ಅರ್ರಲಿಲಿ ಒೆಂರ್ು ವಷದೇರ್ಲಿಲಿ 25 ಸಾರ್ರ 
ಹೆಚುಚುವರ ಸಿ್ದಟ್ುಗಳನುನು ಸೆ್ದರಸಲಾಗಿರ್. ಹೆ್ಯಸ ರಾಷ್ಟ್್ದಯ ಶಿಕ್ಷರ್ ನಿ್ದತಿಯನುನು ಜಾರಗ 
ತ್ರಲಾಗಿರ್.

n 	60 ಸ್ಾವಿರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳ 5 ಲ್ಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಮಹಿಳೆಯರು 
ಪರಿಯರೀಜನ ಪಡೆದಿದ್ಾದಾರ.

n 	 'ಹೌಸ್ಾ್ಲ' ಉಪಕರಿಮವು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗ ತಮಗಾಗಿ ಒಿಂದು 
ನಲ್ ಕಿಂಡುಕೋೂಳಳಿಲ್ು ಅವಕಾಶ ನಿರೀಡುತತುದೆ. ಮದಲ್ ತಿಂಡಕೋಕೆ 1.58 
ಕೋೂರೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಾಲ್ ನಿರೀಡುವ ಪರಿಕ್ರಿಯ ನಡೆಯುತ್ತುದೆ.

n 	ಇದು ಹರ್ಕಾಸಿನ ನರವು, ಬ್ಾ್ಯಿಂಕ್ ಗಳೊಿಂದಿಗ ಸಿಂಪಕ್ಣ 
ಕಲಿ್ಪಸುವುದು, ನಿರೀತ್ ಪ್ೂರಿರೀತಾ್ಸಹಗಳು, ಯುವ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ನರವು, ಇ-ಕಾಮಸ್್ಣ ಪಾ್ಲರ್ ಫಾರ್್ಣ ಗಳಿಗ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಕಲಿ್ಪಸುವುದು 
ಇತಾ್ಯದಿಗಳನುನು ಒಳಗೂಿಂಡಿದೆ.

n 	ಡಿಜಿಪ್ರೀ ಸಖಿ, ಕೃಷ್ ಸಖಿ, ಪಶು ಸಖಿ ಮತುತು ಉಮರೀದ್ ಮಹಿಳಾ 
ಹಾರ್ ನಿಂತಹ ಉಪಕರಿಮಗಳೊಿಂದಿಗ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ವಿವಿಧ್ 
ಕ್ಷೆರೀತರಿಗಳಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ್ ಹಕ್್ನ್ಕಗಳು ಮತ್ನತಿ ಅವಕಾಶಗಳು
ಹ�ಡಿಕೆಗೆ ಆಕ್ರ್್ಷಕ್ ತಾರ್
52000 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. 
ಹೂಡಿಕೋಗ ಪರಿಸ್ಾತುವನಗಳು 
ಬಿಂದಿದುದಾ, ಇದರಿಿಂದ 2.37 
ಲ್ಕ್ಷ ಉದೊ್ಯರೀಗಾವಕಾಶಗಳು 
ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರಲಿ್ಲ 
ಕಾಶ್ಮೆರೀರ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ 14500 
ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. ಮತುತು ಜಮುಮೆ 
ವಿಭಾಗದ 21600 ಕೋೂರೀಟಿ 
ರೂ. ಮೌಲ್್ಯದ ಯರೀಜನಗಳು 
ಸರೀರಿವೆ.

370 ನೇ ವಿಧಿಯಿಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೂರು ವರ್್ಷಗಳುವಿಶೇರ್ ವರದ್
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ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂತೆ ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರವನೂನು ತಲ್ುಪುತ್ತುವೆಯರೀ 
ಎಿಂದು ವಿಚಾರಿಸುತಾತುರ” ಎಿಂದು ಕೋರೀಿಂದರಿ ಗೃಹ ಸಚ್ವ ಅಮತ್ ಶಾ 
ಹೆರೀಳುತಾತುರ. ಅದೆರೀ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಹೊಸ ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರ 
ಹಾಗು ಲ್ಡಾಖ್ ಕೂಡ ಹಿಿಂದಿನ ಸಿಂಕೋೂರೀಲ್ಯಿಿಂದ ಹೊರಬರಲ್ು 
ನಿಧ್್ಣರಿಸಿವೆ, ಇವು ತಮಮೆ ವತ್ಣಮಾನವನುನು ಬಲ್ಪಡಿಸುತ್ತುವೆ ಮತುತು 
ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯಕಾಕೆಗಿ ತಮಮೆನುನು ಸಜು್ಜಗೂಳಿಸುತ್ತುವೆ. ಈ ಹಿಿಂದೆ ಪುಲಾ್ವಮಾದಲಿ್ಲ 

ರ್ಯರೀತಾ್ಪದಕರು ಪಾರಿಬಲ್್ಯ ಹೊಿಂದಿದದಾರು ಮತುತು ಈಗ ಪುಲಾ್ವಮಾದಲಿ್ಲ 
2,000 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಚಿದಲಿ್ಲ ಏರ್್ಸ ನಿಮ್ಣಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. 
ಯುವಜನರಿಗ ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದದಾವು, ಇಿಂದು ಸುಮಾರು 
900 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಚಿದಲಿ್ಲ ಐಐಟಿ, ಎನ್ಐಎಫ್ ಟಿ ಇತಾ್ಯದಿಗಳು 
ಬರುತ್ತುವೆ. ಇದರೂಿಂದಿಗ ಇಲಿ್ಲ ಎರಡು ಏರ್್ಸ ಮತುತು ವೆೈದ್ಯಕ್ರೀಯ 
ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳು ಕೂಡ ಸ್ಾಥಾಪನಯಾಗಿವೆ. 

ಪ್ರವಾಸೊೇದ್್ಯಮಕೆಕೆ ಉತೆತುೇಜನ 
ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ದ್ಾಖಲ್ ಸಿಂಖ್್ಯಯ 
ಪರಿವಾಸಿಗರು ಆಗಮಸಿದ್ಾದಾರ. ಅಕೋೂಟ್ರೀಬರ್ 
2021 ರಿಿಂದ ಮಾರ್್ಣ 2022 ರವರಗ 79 
ಲ್ಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಪರಿವಾಸಿಗರು ಜಮುಮೆ ಮತುತು 
ಕಾಶ್ಮೆರೀರಕೋಕೆ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಿದ್ಾದಾರ. 2021 ರ ಡಿಸಿಂಬರ್  
ತ್ಿಂಗಳೊಿಂದರಲಿ್ಲಯರೀ, ಶ್ರಿರೀನಗರ ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಾರ್ಕೋಕೆ ಆಗಮಸಿದ ಪರಿಯಾಣಿಕರ ಸಿಂಖ್್ಯ 3.24 
ಲ್ಕ್ಷ ಮರೀರಿತುತು. 75 ಆಫಿ್ಬರೀರ್ ಪರಿವಾಸಿ ಕೋರೀಿಂದರಿಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ದೊರೀಣಿಮನ 
ಉತ್ಸವಗಳು, ಸೂಫಿ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳು, ಸ್ಾಹಿತ್ಯ 
ಮತುತು ಇತರ ಉತ್ಸವಗಳನುನು ಆಯರೀಜಿಸುವ 
ಮೂಲ್ಕ ಪರಿವಾಸೂರೀದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತುರೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯ್ನವಕ್ರಿಗೆ ಹೋ�ಸ ಅವಕಾಶಗಳು
n 	ಮುಮಕೆನ್, ತೆರೀಜಸಿ್ವನಿ, ರೈಸ್ ಟುಗದರ್, ಸ್ವಯಿಂಸರೀವಕ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮ 

ಮುಿಂತಾದವು ಯುವಜನತೆಗ ಮುನನುಡೆಯಲ್ು ಅವಕಾಶಗಳನುನು ನಿರೀಡುತ್ತುವೆ. 
ಅವಸರ್(AVSAR) ನಿಂತಹ ಪಾ್ಲರ್ ಫಾರ್್ಣ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ಕಾಪ್ೂ್ಣರರೀರ್ 
ಜಗತ್ತುನಲಿ್ಲ ಉದೊ್ಯರೀಗ ಉಪಕರಿಮಗಳು. 100 ಆಡಳಿತ ಸರೀವಾ ಆಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ 
ನರವಿನ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯ.

n 	ಗಾರಿಮರೀರ್ ಮಟಟ್ದಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ್ ಯರೀಜನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಗಾರಿಮರೀರ್ ಜನರಿಗ 
ಹೊಸ ಉದೊ್ಯರೀಗ ಮತುತು ಅವಕಾಶಗಳನುನು ನಿರೀಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಬಲಿರೀಕರರ್ 
ಗೂಳಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಅಹ್ಣ ಅರ್್ಯಥಿ್ಣಗಳನುನು ನರೀಮಸಿಕೋೂಳಳಿಲ್ು ನರೀಮಕಾತ್ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾರದಶ್ಣಕ ರಿರೀತ್ಯಲಿ್ಲ ಬೃಹತ್  ಪರಿಮಾರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

n 	17 ಲ್ಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಯುವಕರು ಕ್ರಿರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೋಗಳಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿಕೋೂಿಂಡಿದುದಾ, 
1.26 ಲ್ಕ್ಷ ಯುವಕರು ತರಬೆರೀತ್ ಪಡೆಯುತ್ತುದ್ಾದಾರ. ಪರಿತ್ ಜಿಲ್್ಲಯಲಿ್ಲ ಒಳಾಿಂಗರ್ 
ಕ್ರಿರೀಡಾ ಸಿಂಕ್ರೀರ್್ಣ, ಪರಿತ್ ಪಿಂಚಾಯತ್ ನಲಿ್ಲ ಆಟದ ಮ್ೈದ್ಾನ ಮತುತು ರಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ 
ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರ್ಮಟಟ್ದ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳೊಿಂದಿಗ ಕ್ರಿರೀಡಾಿಂಗರ್.

ನಮಗ, ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರ ನಿಧಾ್ಣರವು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಮತುತು ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರ 
ಮತುತು ಲ್ಡಾಖ್ ಅನುನು ಹೊಸ ಹಾದಿಗ ತರುವ ಸಿಂಕಲ್್ಪವೂ ಅಚಲ್ವಾಗಿದೆ. 
ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಿಂದು, ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದಲಿ್ಲ ಸಿಂಪೂರ್್ಣ ಭಾರತದ 
ಸಿಂವಿಧಾನವು ಜಾರಿಗ ಬಿಂದಿತು, ಸಿಂಪೂರ್್ಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗ ಬಿಂದಿತು ಮತುತು 
70 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಕಾಲ್ ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರ ಮತುತು ಲ್ಡಾಖ್ ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲದದಾ 
ಅತ್ದೊಡಡಾ ಅಡಚಣೆಯನುನು ನಾವು ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಿಂದು ತೆಗದುಹಾಕ್ದೆದಾರೀವೆ.
- ನ್ರೆೇಂದ್ರ್ ಮೇದ್, ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ

ಎಲಲಿರಿಗ� ಸಮಾನ್ತ 
ಮತ್ನತಿ ನ್ಾ್ಯಯ

n 	ಮರೀಸಲಾತ್ಯ ನಿಬಿಂಧ್ನಗಳನುನು 
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಅದರ 
ವಾ್ಯಪಿತುಯನುನು ವಿಸತುರಿಸಲಾಯಿತು. ಶರೀ.4 
ಪಹಾರಿ ಭಾಷ್ಕರಿಗ, ಶರೀ.10 ಆಥಿ್ಣಕವಾಗಿ 
ದುಬ್ಣಲ್ ವಗ್ಣಗಳಿಗ ಮರೀಸಲಾತ್.

n 	ಇತರ ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ವಗ್ಣಗಳ ವಾ್ಯಪಿತುಯನುನು 
ಶರೀ.2 ರಿಿಂದ 4 ಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಗಡಿ 
ನಿಯಿಂತರಿರ್ ರರೀಖ್ಯ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವ 
ಜನರ ವಾ್ಯಪಿತುಯನುನು ಶರೀ. 3 ರಿಿಂದ 4 ಕೋಕೆ 
ಏರಿಸಲಾಯಿತು.

n 	ಒಬಿಸಿ ಮರೀಸಲಾತ್ಯ ಆದ್ಾಯ 
ಮತ್ಯನುನು 4.5 ಲ್ಕ್ಷದಿಿಂದ 8 ಲ್ಕ್ಷ 
ರೂ.ಗಳಿಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಜನಸಿಂಖ್್ಯಗ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ 
ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಾಥಾನಗಳಲಿ್ಲ ಬುಡಕಟುಟ್ 
ವಗ್ಣಗಳಿಗ ಮರೀಸಲಾತ್.

n 	ಇದುವರಗ 5,36,4336 ಕಾಯಿಂ ನಿವಾಸಿ 
ಪರಿಮಾರ್ಪತರಿಗಳನುನು ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ಎರಡು ಬುಡಕಟುಟ್ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಗಳು, 2 ಬುಡಕಟುಟ್ 
ಕಟಟ್ಡಗಳು, 15 ವಸತ್ ನಿಲ್ಯಗಳ 
ಉನನುತ್ರೀಕರರ್, 60 ಹಳಿಳಿಗಳಲಿ್ಲ 
ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ ಒತುತು.

ಪ್ರ್ಜಾಸತಾತಿತಮೆಕ್ ವಿಕೆೇಂದ್್ರ್ೇಕ್ರರ್
n 	ಪಿಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಕಾನೂನನುನು ಎಲಾ್ಲ ಮೂರು ಹಿಂತಗಳಲಿ್ಲ ಜಾರಿಗ 

ತರಲಾಗಿದೆ. ಎಲಾ್ಲ 20 ಜಿಲ್್ಲಗಳಿಗ ಜಿಲಾ್ಲ ಯರೀಜನಯನುನು ಅನುಮರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಮತುತು ಬಜೋರ್ ಅನುನು 12,600 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗ ದಿ್ವಗುರ್ಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಜನ ಪರಿತ್ನಿಧಿಗಳು ಮತುತು ಅವರ ಕುಟುಿಂಬಗಳಿಗ 25 ಲ್ಕ್ಷ ರೂ.ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ.
n 	ಸಕಾ್ಣರವು ಸಿಂಪೂರ್್ಣ ಕಾಗದ ರಹಿತವಾಗಿ ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ು ಅಭಿಯಾನ 

ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 1000 ಗಾರಿಮ ಪಿಂಚಾಯತ್ ಗಳು ಭಾರತ್  ನರ್ ನೂಿಂದಿಗ 
ಸಿಂಪಕ್ಣ ಹೊಿಂದಿವೆ.

n 	ಜಮುಮೆ ಮತುತು ಕಾಶ್ಮೆರೀರದ ಇತ್ಹಾಸದಲಿ್ಲ ಮದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ 150 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ 
ಹಿಿಂದಿನ ದಬ್ಾ್ಣರ್ ಮೂವ್ ವ್ಯವಸಥಾಯನುನು ರದುದಾಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು 
ರಾಜಧಾನಿಗಳ ಕಾರರ್ದಿಿಂದ್ಾಗಿ ಎಲಾ್ಲ ಸರಕುಗಳನುನು ಟರಿಕ್ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
ಸಥಾಳಾಿಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತುತುತು. ಇದರಿಿಂದ್ಾಗಿ ಸಕಾ್ಣರದ ವೆಚಚಿ ಹೆಚಾಚಿಗುತ್ತುತುತು.

370 ನೇ ವಿಧಿಯಿಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೂರು ವರ್್ಷಗಳು ವಿಶೇರ್ ವರದ್
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ರ್ಗವಾನ್ ಶ್ವನ 12 ಜೋೂ್ಯರೀತ್ಲಿ್ಣಿಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಒಿಂದ್ಾದ ಬ್ಾಬ್ಾ 
ಬೆೈದ್ಯನಾರ್ರ ನಗರವಾದ ಬ್ಾಬ್ಾ ಧಾಮಕೋಕೆ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಿದ 
ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರೂ ಸಿಂತೊರೀಷ್ಟದ ಭಾವನ ಅನುರ್ವಿಸುತಾತುರ. ಭಾರತದಲಿ್ಲನ 

ಈ ಪರಿಮುಖ ಧಾಮ್ಣಕ ಮತುತು ಆಧಾ್ಯತ್ಮೆಕ ಕೋರೀಿಂದರಿವು ಈಗ ನರೀರವಾಗಿ ವಿಮಾನ 
ಸರೀವೆಯ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಹೊಿಂದಿದೆ. ಜುಲ್ೈ 12 ರಿಂದು ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ 
ಅವರು ದೆರೀವ್ ಘರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ವನುನು ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಬ್ಾಬ್ಾ 
ಬೆೈದ್ಯನಾರ್ ಧಾಮ ದೆರೀವಸ್ಾಥಾನಕೋಕೆ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಿ ಪೂಜೋ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ದೆರೀಶದ ಮದಲ್ 
ಪರಿಧಾನಿಯಾಗಿದ್ಾದಾರ. ಅವರು ಜಾಖ್ಣಿಂಡ್ ನಲಿ್ಲ 16,800 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್್ಯದ 
ಯರೀಜನಗಳ ಉದ್ಾಘಾಟನ ಮತುತು ಶಿಂಕುಸ್ಾಥಾಪನ ನರವೆರೀರಿಸಿದರು.

ಪರಿವಾಸೂರೀದ್ಯಮ ಸಚ್ವಾಲ್ಯದ ಪರಿಸ್ಾದ್ ಯರೀಜನಯಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಬ್ಾಬ್ಾ ಬೆೈದ್ಯನಾರ್ ಧಾಮದಲಿ್ಲನ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. 
ದೆರೀವ್ ಘರ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ವನುನು ಉಡಾನ್ ಯರೀಜನಯ 
ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಯರೀಜನಯನುನು ದೆರೀಶದ ಸರ್್ಣ ಮತುತು 
ಮಧ್್ಯಮ ಗಾತರಿದ ನಗರಗಳನುನು ಸಿಂಪಕ್್ಣಸಲ್ು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜುಲ್ೈ 12 
ರಿಂದು, ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ದಿಿಂದ ವಿಮಾನ ಸರೀವೆಯೂ ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಯಿತು. 
ಇದು ಜಾಖ್ಣಿಂಡ್ ನ ಎರಡನರೀ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಪಕ್ಣದ 
ಜೋೂತೆಗ, ನಿಂಬಿಕೋ ಮತುತು ಆಧಾ್ಯತ್ಮೆಕತೆಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ದೆರೀಶದ ಪರಿಮುಖ 
ಸಥಾಳಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳ ಸೃಷ್ಟ್ಗ ವಿಶರೀಷ್ಟ ಗಮನ ನಿರೀಡಲಾಗುತ್ತುರುವ ಕೋರೀಿಂದರಿ 
ಸಕಾ್ಣರದ ದೃಷ್ಟ್ಕೋೂರೀನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ನ್ಮಃ ಶ್ವಾಯ!ನ್ಮಃ ಶ್ವಾಯ!
ಭ್ಗವ್ಾನ್ ಮಹಾದಯೇವನ ನಗರವ್ಾದ್ ದಯೇವ್ ಘರ್ ಶ್ಾ್ರವಣದ್ ಮುೇಂಚೆಯಯೇ ಭ್ಗವ್ಾನ್ ಮಹಾದಯೇವನ ನಗರವ್ಾದ್ ದಯೇವ್ ಘರ್ ಶ್ಾ್ರವಣದ್ ಮುೇಂಚೆಯಯೇ 
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾದಿಣದ್ ಉಡುಗ್ಯರೆಯನುನು ಪ್ಡೆದ್ದ. ಜಾರ್್ಕೇಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 16000 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ಾದಿಣದ್ ಉಡುಗ್ಯರೆಯನುನು ಪ್ಡೆದ್ದ. ಜಾರ್್ಕೇಂಡ್ ನಲ್ಲಿ 16000 

ಕೆ್ಯಯೇಟಿ ರ್ಯ. ಗ್ಯ ಹೆಚುಚು ಮೌಲ್ಯದ್ ಯಯೇಜನೆಗಳನುನು ಸಹ್ ಏಕಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಕೆ್ಯಯೇಟಿ ರ್ಯ. ಗ್ಯ ಹೆಚುಚು ಮೌಲ್ಯದ್ ಯಯೇಜನೆಗಳನುನು ಸಹ್ ಏಕಕಾಲದ್ಲ್ಲಿ 
ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಲ್ಾಯಿತ್ು.ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಲ್ಾಯಿತ್ು.

ವೆರೀಗದ ಸಿಂಪಕ್ಣವು ನಗರಗಳನುನು ಪರಸ್ಪರ 
ಸಿಂಪಕ್್ಣಸುವುದು ಮಾತರಿವಲ್್ಲದೆರೀ, 

ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗಯನೂನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತತುದೆ. 
ಹಿಿಂದೆ, ವಿಮಾನ ಸರೀವೆಯಿಂತಹ ಕ್ಷಿಪರಿ 

ಸ್ಾರಿಗ ವಿಧಾನಗಳು ದೊಡಡಾ ನಗರಗಳಿಗ 
ಮಾತರಿ ಮರೀಸಲಾಗಿತುತು. ಆದರ ಈಗ 

“ಉಡಾನ್" ಯರೀಜನಯು ಸರ್್ಣ 
ಮತುತು ಮಧ್್ಯಮ ಗಾತರಿದ ನಗರಗಳನುನು 

ಸಿಂಪಕ್್ಣಸುತ್ತುದೆ. ಸಿಂಪಕ್ಣ ಮತುತು 
ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣ ಕ್ಷೆರೀತರಿದಲಿ್ಲ ಮಾತರಿವಲ್್ಲದೆ 

ಆ ಶರಿದ್ಾ್ಧ ಕೋರೀಿಂದರಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 
ದೃಷ್ಟ್ಯಲಿ್ಲಯೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು 

ತರಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಅದಕೋಕೆ  ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಮಹಾದೆರೀವನ 
ನಗರವಾದ ಕುಶ್ನಗರ, ನಿಂತರ ಈಗ 

ರ್ಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ನಗರ ದೆರೀವ್ ಘರ್.

ಪ್್ರಧಾನಿಯವರ ಜಾರ್್ಕೇಂಡ್ ಮತ್ುತು ಬಿಹಾರ ಪ್್ರವ್ಾಸರಾರ್ಟ್ರ
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ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ವನುನು ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದ ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ 
ಅವರು, ‘ಬ್ಾಬ್ಾ ಬೆೈದ್ಯನಾರ್ರ ಆಶ್ರೀವಾ್ಣದದಿಿಂದ ಇಿಂದು 16 ಸ್ಾವಿರ 
ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮತತುದ ಯರೀಜನಗಳನುನು ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಹಾಗೂ ಶಿಂಕು ಸ್ಾಥಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಿಂದರು. ಕಳೆದ ಎಿಂಟು 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ಹೆದ್ಾದಾರಿ, ರೈಲ್್ವ, ವಾಯುಮಾಗ್ಣ ಮತುತು ಜಲ್ಮಾಗ್ಣದ 
ಮೂಲ್ಕ ಜಾಖ್ಣಿಂಡ್ ಗ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಕಲಿ್ಪಸುವ ಪರಿಯತನುದಲಿ್ಲ ಇದೆರೀ 
ಚ್ಿಂತನ ಮತುತು ಮನೂರೀಭಾವಕೋಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ.

ದೆರೀವ್ ಘರ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ ಮತುತು ಇತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಯರೀಜನಗಳು ಜಾಖ್ಣಿಂಡ್ ನಲಿ್ಲ ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಗಿದದಾರೂ, ಅವು 
ಬಿಹಾರ ಮತುತು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಿಂಗಾಳದ ಅನರೀಕ ಪರಿದೆರೀಶಗಳಿಗ 
ನರೀರವಾಗಿ ಪರಿಯರೀಜನವನುನು ನಿರೀಡುತತುವೆ. ಇನೂನುಿಂದು ರಿರೀತ್ಯಲಿ್ಲ 
ಹೆರೀಳುವುದ್ಾದರ, ಈ ಯರೀಜನಗಳು ಪೂವ್ಣ ಭಾರತದ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ತ್ವರಿತಗೂಳಿಸುತತುವೆ. ಇಿಂತಹ ಆಧ್ುನಿಕ 
ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳಿಿಂದ ಬುಡಕಟುಟ್ ಪರಿದೆರೀಶದ ಅದೃಷ್ಟಟ್ ಖುಲಾಯಿಸುತತುದೆ. 

ದೆೇವ್ ಘರ್ ಜಾಖ್ಷಂಡ್ ನ್ ಎರಡನೇ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ಾ್ದರ್ವಾಗಿದೆ. 
2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರ್ಧಾನಿ ಮೇದ್ ಇದರ ಶ್ಲ್ಾನ್ಾ್ಯಸ ಮಾಡಿದ್ದರ್ನ

n  ಮ್ರೀ 25, 2018 ರಿಂದು, ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ 
ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ದೆರೀವ್ ಘರ್ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ 
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ದದಾರು. ಭಾರತ್ರೀಯ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ ಪಾರಿಧಿಕಾರದಿಿಂದ 
401 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚಚಿದಲಿ್ಲ 
ಇದನುನು ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದೆ. ದೆರೀವ್ ಘರ್ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ವು 657 ಎಕರ 
ವಿಸಿತುರೀರ್್ಣವನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ 
ರನ್ ವೆರೀ ನಿಮಾ್ಣರ್ವೂ ಸರೀರಿದೆ. ಇದು 
2,500 ಮರೀಟರ್ ಉದದಾ ಮತುತು 45 
ಮರೀಟರ್ ಅಗಲ್ವಿದೆ. ಈ ರನ್ವರೀ ಏಬ್ಣಸ್ 
ಎ320 ಮತುತು ಬೊರೀಯಿಿಂಗ್ 737 
ವಿಮಾನಗಳನುನು ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್್ಲದು.

n  ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು ದೆರೀವ್ ಘರ್ 
ಏರ್್ಸ ನಲಿ್ಲ ಒಳರೂರೀಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತುತು 
ಶಸರಾಚ್ಕ್ತಾ್ಸ ಸರೀವೆಗಳನುನು ರಾಷ್ಟಟ್ಕೋಕೆ 

ಸಮಪಿ್ಣಸಿದರು. ದೆರೀವ್ ಘರ್ ನಲಿ್ಲರುವ 
ಏರ್್ಸ ಇಡಿರೀ ಪರಿದೆರೀಶದ ಆರೂರೀಗ್ಯ 
ಕ್ಷೆರೀತರಿಕೋಕೆ ವರದ್ಾನವಾಗಿದೆ.

n  10,000 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ 
ಮತತುದ ಬಹು ರಸತು ಯರೀಜನಗಳ 
ಉದ್ಾಘಾಟನ ಮತುತು ಶಿಂಕುಸ್ಾಥಾಪನಯನುನು 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು ನರವೆರೀರಿಸಿದರು.

n  ಈ ಪರಿದೆರೀಶಕೋಕೆ ಸುಮಾರು 3000 
ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್್ಯದ ವಿವಿಧ್ ಇಿಂಧ್ನ 
ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣ ಯರೀಜನಗಳ 
ಉದ್ಾಘಾಟನ ಮತುತು ಶಿಂಕುಸ್ಾಥಾಪನ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು.

n  ಗೂಡಾಡಾ - ಹಿಂಸ್ ಡಿರೀಹಾ ವಿದು್ಯದಿದಾರೀಕರರ್ 
ವಿಭಾಗ ಮತುತು ಗಹಾ್ವ್ಣ - ಮಹುರಿಯಾ 
ಜೋೂರೀಡಿ ಮಾಗ್ಣ ಯರೀಜನಯನುನು 
ರಾಷ್ಟಟ್ಕೋಕೆ ಸಮಪಿ್ಣಸಲಾಯಿತು.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಈಗ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್್ರಯಾಣಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ
n 	ಕಳೆದ 5-6 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ವಿಮಾನ 

ನಿಲಾದಾರ್ಗಳು, ಹೆಲಿಪ್ೂರೀರ್್ಣ ಗಳು ಮತುತು 
ವಾಟರ್  ಏರೂರೀಡೊರಿರೀರ್ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
ಸುಮಾರು 70 ಹೊಸ ಸಥಾಳಗಳನುನು ಉಡಾನ್ 
ಯರೀಜನಯಡಿಯಲಿ್ಲ ಸರೀರಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಉಡಾನ್ ಯರೀಜನಯಡಿ ಇಲಿ್ಲಯವರಗ 
ಒಿಂದು ಕೋೂರೀಟಿ ಪರಿಯಾಣಿಕರು ಕಡಿಮ್ ದರದಲಿ್ಲ 

ಪರಿಯಾಣಿಸಿದ್ಾದಾರ. ಅವರಲಿ್ಲ ಲ್ಕ್ಾಿಂತರ ಜನರು 
ಮದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ವನುನು 
ನೂರೀಡಿದ್ಾದಾರ ಮತುತು ಮದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ ವಿಮಾನ 
ಪರಿಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ಾದಾರ.

n 	ಇಿಂದು ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು 400ಕೂಕೆ 
ಹೆಚುಚಿ ಹೊಸ ಮಾಗ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ವಿಮಾನ 
ಪರಿಯಾರ್ದ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತುದ್ಾದಾರ.

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನ್ಸಭೆಗೆ ಭೆೇಟಿ 
ನಿೇಡಿದ ಮದಲ ಪ್ರ್ಧಾನಿ
ಕೋರೀಿಂದರಿ ಮತುತು ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳು 
ಭಾರತ್ರೀಯ ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವದ 
ಅತ್ಯಿಂತ ಸುಿಂದರವಾದ ಅಿಂಶಗಳಲಿ್ಲ 
ಒಿಂದ್ಾಗಿದೆ. ಜುಲ್ೈ 12 ರಿಂದು ಬಿಹಾರ 
ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶತಮಾನೂರೀತ್ಸವ 
ಆಚರಣೆಯ ಕೋೂನಯಲಿ್ಲ ಪರಿಧಾನಿ 
ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿಯವರು ಇಲಿ್ಲ 
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆ ಸ್ೌಿಂದಯ್ಣವನುನು 
ನೂರೀಡಬಹುದ್ಾಗಿತುತು. ಬಿಹಾರ 
ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಿಂಕ್ರೀರ್್ಣಕೋಕೆ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಿದ 
ಮದಲ್ ಪರಿಧಾನಿ ಅವರಾದರು.

ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಶತಮಾನರೀತ್ಸವ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ

"ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವದ ಹಕುಕೆಗಳ ಬಗಗಿನ 
ತ್ಳಿವಳಿಕೋಯು ಜಗತ್ತುನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ 
ಹೆಚಾಚಿಗಲ್ು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಿದ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲಯರೀ, 
ಲಿಚ್ಛವಿ ಮತುತು ವಜಿ್ಜಯಿಂತಹ ಗರ್ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಉತುತುಿಂಗದಲಿ್ಲದದಾವು. ಪರಿಪಿಂಚದ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳು ನಾಗರಿಕತೆ ಮತುತು 
ಸಿಂಸಕೆಕೃತ್ಯತತು ಮದಲ್ ಹೆಜೋ್ಜಗಳನುನು 
ಇಡುತ್ತುರುವಾಗ, ವೆೈಶಾಲಿಯಲಿ್ಲ ಪರಿಷ್ಟಕೆರಿಸಿದ 
ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವವು ಕಾಯ್ಣನಿವ್ಣಹಿಸುತ್ತುತುತು." 
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಶತಮಾನೂರೀತ್ಸವ 
ಸಮಾರಿಂರ್ದಲಿ್ಲ ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ 
ಮರೀದಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳು 
ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವಕೋಕೆ ಬಿಹಾರದ ಮಹತ್ವವನುನು 
ಪರಿದಶ್್ಣಸಲ್ು ಸ್ಾಕಾಗುತತುವೆ. ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವಕೋಕೆ 
ವಿರುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದನೂನು ಬಿಹಾರ 
ಒಪಿ್ಪಕೋೂಳುಳಿವುದಿಲ್್ಲ. ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 
ನಿಂತರವೂ ಬಿಹಾರ ತನನು ಅದೆರೀ ನಿಲ್ುವನುನು 
ಉಳಿಸಿಕೋೂಿಂಡಿದೆ. ಪರಿಧಾನಿಯವರು 
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಶತಮಾನೂರೀತ್ಸವ ಸ್ಾಮೆರಕ 
ಸತುಿಂರ್ವನುನು ಲ್ೂರೀಕಾಪ್ಣಣೆ ಮಾಡಿದರು. 
ಇದರೂಿಂದಿಗ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಅತ್ಥಿ ಗೃಹ 
ಮತುತು ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಕೋಕೆ ಅಡಿಪಾಯ 
ಹಾಕ್ದರು. ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯದ ವಿವಿಧ್ 
ಗಾ್ಯಲ್ರಿಗಳು ಬಿಹಾರದಲಿ್ಲ ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವದ 
ಇತ್ಹಾಸ ಮತುತು ಪರಿಸುತುತ ಆಡಳಿತ ರಚನಯ 
ವಿಕಾಸವನುನು ಪರಿದಶ್್ಣಸುತತುದೆ.

ಪ್್ರಧಾನಿಯವರ ಜಾರ್್ಷಂಡ್ ಮತ್ು್ತ ಬಿಹಾರ ಪ್್ರವ್ಾಸ ರಾರ್ಟ್ರ
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ಸಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್  
ಉತ್ಾ್ಪದ್ನ್ಯ ಕೆೇಂದ್್ರವಾಗಲಿರ್ತವ  

ಗ್ತಜರಾತ್

ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ

ತಿಂತರಿಜ್ಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೋಯು ಮನುಕುಲ್ದ 
ಪರಿಯರೀಜನಕಾಕೆಗಿ ಕಾರಿಿಂತ್ಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು 
ತರಬಹುದು ಎಿಂದು ತನನು ಪರಿಮುಖ ಯರೀಜನಯಾದ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತವು 
ಜಗತ್ತುಗ ತೊರೀರಿಸಿದೆ. ಎಿಂಟು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಹಿಿಂದೆ 
ಆರಿಂರ್ವಾದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಬದಲಾದ ಕಾಲ್ಕೋಕೆ 
ತಕಕೆಿಂತೆ ವಿಸ್ಾತುರಗೂಳುಳಿತಾತು ಸ್ಾಗುತ್ತುದೆ. ಇಿಂದು ಜಗತ್ತುನ 
ಶರೀಕಡಾ 40ರಷ್ಟುಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ಭಾರತದಲಿ್ಲ 
ನಡೆಯುತ್ತುರುವುದಕೋಕೆ ಇದೆರೀ ಕಾರರ್. ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಇಿಂಡಿಯಾದಿಿಂದ ಸ್ಾಧ್್ಯವಾಗಿರುವ ಪಾರದಶ್ಣಕತೆ 
ಬಡವರು ಮತುತು ಮಧ್್ಯಮ ವಗ್ಣವನುನು ಹಲ್ವು 
ಹಿಂತಗಳಲಿ್ಲ ರ್ರಿಷ್ಾಟ್ಚಾರದಿಿಂದ ಮುಕತುಗೂಳಿಸಿದೆ. 
ಈಗ ಭಾರತವು ಸಮಕಿಂಡಕಟ್ರ್ ಚ್ಪ್ ತಯಾರಿಕಾ 
ಕೋರೀಿಂದರಿವಾಗಿ ಮುನನುಡೆಯುತ್ತುದೆ. ಜುಲ್ೈ 4 ರಿಂದು 
ಗಾಿಂಧಿನಗರದಲಿ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಪಾತುಹ 
ಉದ್ಾಘಾಟನಯಿಂದಿಗ ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ 
ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ 
ಹಲ್ವಾರು ಉಪಕರಿಮಗಳಿಗ ಚಾಲ್ನ ನಿರೀಡಿದರು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗಯಿಿಂದ್ಾಗಿ ಇಿಂದು 
ಭಾರತದ ಆಥಿ್ಣಕತೆಯು ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನುನು 
ಪಡೆದಿದೆ. ಇಿಂದು ಸಮಾಜದ ಪರಿತ್ಯಿಂದು ವಗ್ಣವೂ 

ಮಬೆೈಲ್ ಫೋ�ರೀನ್ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಒಿಂದೆರೀ ಕ್್ಲಕ್ ನಲಿ್ಲ ಸುಲ್ರ್ 
ವಹಿವಾಟಿನ ಪರಿಯರೀಜನ ಪಡೆಯುತ್ತುದೆ. ಉದ್ಯಮ ಗುರುಚರಣ್ 
ಸಿಿಂಗ್ ಹೆರೀಳುತಾತುರ, “ಇದು ಬಟನ್ ಗಳ ಯುಗ. ಇಿಂದು ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ 
ಗಾರಿಹಕರು ಕೂ್ಯಆರ್  ಕೋೂರೀಡ್ ಎಲಿ್ಲದೆ ಎಿಂದು ಕೋರೀಳುತಾತುರ.” ಅದೆರೀ 
ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಸರೀವಾ ಕೋರೀಿಂದರಿದ (ಸಿಎಸ್ ಸಿ) ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯವು ಸ್ಾಮಾನ್ಯ 
ಜನರ ಜಿರೀವನವನುನು ಹೆಚುಚಿ ಸುಲ್ರ್ಗೂಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಸಥಾಳಿರೀಯ 
ಮಟಟ್ದಲಿ್ಲ ಗಾರಿಮರೀರ್ ಪರಿದೆರೀಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಿಗ ಉತತುಮ 
ಜಿರೀವನೂರೀಪಾಯವನುನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಮುಜಾಫ್ಪು್ಣರದ 
ಸಿಎಸ್ ಸಿ ನಿದೆರೀ್ಣಶಕ ರಿಷ್ ರಾಜ್ ಹೆರೀಳುತಾತುರ, “ಇದರಿಿಂದ್ಾಗಿ 
ಜನರಿಗ ಉದೊ್ಯರೀಗ ಸಿಕ್ಕೆದೆ ಮತುತು ಗಾರಿಮರೀರ್ ಪರಿದೆರೀಶಗಳಿಗ 
ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳು ದೊರತ್ವೆ. ನಮಮೆ ಗಾರಿಮರೀರ್ ಪರಿದೆರೀಶದ ಜನರು ತಮಮೆ 
ಕೋಲ್ಸಗಳನುನು ಮಾಡಲ್ು ಹೊರಗ ಹೊರೀಗುತ್ತುದದಾರು. ಈಗ ಅವರ 
ಕೋಲ್ಸ ಇಲಿ್ಲಯರೀ ಆಗುತ್ತುದೆ. ಇದರಿಿಂದ ಜನ ಸಿಂತಸಗೂಿಂಡಿದ್ಾದಾರ.’’ 
ನಿಜವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಜನಜಿರೀವನದಲಿ್ಲ ಸಕಾರಾತಮೆಕ 

ಬದಲಾವಣೆ ತಿಂದಿದೆ. 8-10 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಜನನ ಪರಿಮಾರ್ 
ಪತರಿ, ಬಿಲ್ ಸಲಿ್ಲಕೋ, ಪಡಿತರ, ದ್ಾಖಲಾತ್, ಫ್ಲಿತಾಿಂಶ ಮತುತು 
ಬ್ಾ್ಯಿಂಕ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಕೂಡ ಸರತ್ ಸ್ಾಲ್ು ಇರುತ್ತುತುತು. ಈಗ ಭಾರತವು 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ಮಾಧ್್ಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಆ 
ಉದದಾನಯ ಸರತ್ ಸ್ಾಲ್ುಗಳಿಗ ಪರಿಹಾರವನುನು ಕಿಂಡುಕೋೂಿಂಡಿದೆ.

ಇಿಂದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗ ಜಿರೀವನ ಪರಿಮಾರ್ಪತರಿಗಳು, 
ಕಾಯಿದಾರಿಸುವಿಕೋ, ಬ್ಾ್ಯಿಂಕ್ಿಂಗ್ ಮುಿಂತಾದ ವಿವಿಧ್ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳು 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗುವ ಮೂಲ್ಕ ಸುಲ್ರ್ವಾಗಿ, ವೆರೀಗವಾಗಿ ಮತುತು 
ಕೋೈಗಟುಕುವ ದರದಲಿ್ಲ ದೊರಯುತ್ತುವೆ.

ಗಾಿಂಧಿನಗರದಲಿ್ಲ 2022ರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಪಾತುಹವನುನು 
ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಇಿಂಡಿಯಾದ ಮಹತ್ವದ ಬಗಗೊ ಹೆರೀಳುತಾತು, ಕಾಲ್ ಕಳೆದಿಂತೆ ಆಧ್ುನಿಕ 
ತಿಂತರಿಜ್ಾನವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೋೂಳಳಿದ ದೆರೀಶವು ಹಿಿಂದೆ ಬಿರೀಳುತತುದೆ 
ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು. ಮೂರನರೀ ಕೋೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಿಂತ್ಯ ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ 
ಭಾರತ ಇದಕೋಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿತುತು. ಆದರ ಭಾರತವು ನಾಲ್ಕೆನರೀ 
ಕೋೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಿಂತ್ಯಲಿ್ಲ - ಕೋೈಗಾರಿಕೋ 4.0 - ಜಗತ್ತುಗ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನ 
ನಿರೀಡುತ್ತುರುವುದನುನು ಇಿಂದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಿಂದ ಹೆರೀಳಬಹುದು 
ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು. ಎಿಂಟು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾದ 

ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾರಾಷ್ಟಟ್
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ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಬದಲಾಗುತ್ತುರುವ ಕಾಲ್ಕೋಕೆ ತಕಕೆಿಂತೆ 
ವಿಸತುರಿಸುತ್ತುರುವುದಕೋಕೆ ನನಗ ಸಿಂತೊರೀಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಪರಿಧಾನಿ 
ಹೆರೀಳಿದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಮೂಲ್ಕ, ದೆರೀಶವು ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯದ 
ಭಾರತ, ಆಧ್ುನಿಕ ಭಾರತ, ಸಮೃದ್ಧ ಮತುತು ಬಲಿಷ್ಟ್ಠ ಭಾರತದ 
ಕಡೆಗ ವೆರೀಗವಾಗಿ ಸ್ಾಗುತ್ತುದೆ, ಆ ದಿಕ್ಕೆನಲಿ್ಲ ಮುನನುಡೆಯಲ್ು ಸಿದ್ಧತೆ 
ನಡೆಸುತ್ತುದೆ. ಅಷೆಟ್ರೀ ಅಲ್್ಲ, ಮುಿಂದಿನ ಮೂರು-ನಾಲ್ುಕೆ ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ 

ಎಲ್ಕಾಟ್ನಿಕ್ ಉತಾ್ಪದನಯನುನು 300 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲ್ರ್ ಗ 
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯಿಂದಿಗ ಭಾರತ ಕಾಯ್ಣನಿವ್ಣಹಿಸುತ್ತುದೆ. 
ಭಾರತವು ಈಗ ಚ್ಪ್ ಟ್ರೀಕರ್ ನಿಿಂದ ಚ್ಪ್ ಮ್ರೀಕರ್  ಆಗಲ್ು 
ಬಯಸಿದೆ. ಸಮಕಿಂಡಕಟ್ರ್ ಉತಾ್ಪದನಯನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ು 
ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಹೂಡಿಕೋಯು ವೆರೀಗವಾಗಿ ಹೆಚುಚಿತ್ತುದೆ ಎಿಂದು ಅವರು 
ಹೆರೀಳಿದರು.   

ಗಾಂಧಿನಗರದ್ಲಿಲಿ ಹಲ್ವಾರ್ತ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಚಾಲ್ನ್ 
ಚಿಪ್್ಸ ಟ್ನ ಸ್ಾಟ್ರ್್ಷಅಪ್ (ಸಿ2ಎಸ್) 
ಪೊ್ರ್ೇಗಾ್ರ್ಂ
30 ಸಿಂಸಥಾಗಳ ಮದಲ್ ಗುಿಂಪನುನು 
ಘೋೂರೀಷ್ಸಲಾಯಿತು. ಈ 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ, 
ಸಮಕಿಂಡಕಟ್ರ್ ಚ್ಪ್ ತಯಾರಿಕೋಯಲಿ್ಲ 
ಈ ಗುಿಂಪಿಗ ನರವು ನಿರೀಡಲಾಗುವುದು.

'ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಷಿಣಿ' 
ಆಯೇಜನ
ಭಾರತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳನುನು 
ಶ್ರಿರೀಮಿಂತಗೂಳಿಸುವ ಉಪಕರಿಮ. 
'ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಭಾಷ್ಣಿ' 
ಯನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು, 
ಇದು ಭಾರತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ 
ಇಿಂಟನ್ಣರ್ ಮತುತು ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಸರೀವೆಗಳಿಗ ಸುಲ್ರ್ ಪರಿವೆರೀಶವನುನು 
ದೊರಕ್ಸುತತುದೆ.

ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೋನಸಿಸ್
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು 'ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಇಿಂಡಿಯಾ ಜೋನಸಿಸ್' (ಜೋನ್-ನಕ್್ಸಟ್ 
ಸಪ್ೂರೀರ್್ಣ ಫಾರ್ ಇನೂನುರೀವೆರೀಟಿವ್ 
ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್) - ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿರೀಪ್-
ಟ್ಕ್ ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಪಾ್ಲಟ್ಾಫೂರ್್ಣ ಗ 
ಚಾಲ್ನ ನಿರೀಡಿದರು. 

ಇಂಡಿಯಾಸ್ಾಟ್ಕ್ .ಗೆ�ಲಿೇಬಲ್  ಪೊೇಟ್ಷಲ್ 
ಆಧಾರ್, ಯುಪಿಐ, ಡಿಜಿಲಾಕರ್, 
ಕೋೂರೀವಿನ್  ಲ್ಸಿಕೋ ವೆರೀದಿಕೋ, ಸಕಾ್ಣರಿ 
ಇ-ಮಾರುಕಟ್ಟ್ (ಜಿಇಎಿಂ), ದಿರೀಕ್ಾ 
ಪಾ್ಲರ್ ಫಾರ್್ಣ ಮತುತು ಆಯುಷ್ಾಮೆನ್ 
ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತು ಮಷ್ಟನ್ ನ 
ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿರುವ 
'Indiastack.global' ಪ್ೂರೀಟ್ಣಲ್  ಅನುನು 
ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಮೈಸಿ್ಕೇಮ್' ಆರಂಭ
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು 'MyScheme'ಗ ಚಾಲ್ನ ನಿರೀಡಿದರು. ಇದು ಸರೀವೆಗಳ 
ಹುಡುಕಾಟದ ವೆರೀದಿಕೋಯಾಗಿದುದಾ, ಇದು ಸಕಾ್ಣರಿ ಯರೀಜನಗಳಿಗ ಪರಿವೆರೀಶವನುನು 
ಒದಗಿಸುತತುದೆ.
'ಮರಿೇ ಪಹಚಾನ್ 'ಗೆ ಚಾಲನ
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಅವರು. ನಾಗರಿಕರು ಲಾಗಿನ್ ಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕ ಸೈನ್ ಆನ್ ಆಗುವ 
ವ್ಯವಸಥಾಯ 'ಮ್ರಿರೀ ಪ್ಹಚಾನ್' ಗ ಚಾಲ್ನ ನಿರೀಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕ ಸೈನ್-ಆನ್ 
(ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ಒ) ಒಿಂದು ಬಳಕೋದ್ಾರ ದೃಢರೀಕರರ್ ಸರೀವೆಯಾಗಿದೆ.

ಸ�ರತ್ ನ್ಲ್ಲಿ ಸಹಜ ಕ್ೃಷಿ ಕಾಯ್ಷಕ್್ರ್ಮ

ಸಹಜ ಕ್ೃಷಿಯ್ನ 
ಭ�ಮಿ ತಾಯಿ ಮತ್ನತಿ 
ಗೆ�ೇಮಾತಯ ಸೆೇವೆ 
ಮಾಡಲ್ನ ಒಂದ್ನ 
ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ
ಸಹಜ ಕ್ೃಷಿಯ್ನ ನ್ಮಮೆ ರೆೈತರನ್್ನನು 
ಆರ್್ಷಕ್ವಾಗಿ ಸಬಲಗೆ�ಳಿಸ್ನವುದಲಲಿದೆ 
ನ್ಮಮೆ ಮರ್್ನಣು ಮತ್ನತಿ ಪರಿಸರವನ್್ನನು 
ರಕ್ಷಿಸ್ನತತಿದೆ. ಜ್ನಲೋೈ 10 ರಂದ್ನ ಸ�ರತನುಲ್ಲಿ 
ನ್ಡೆದ ಸಹಜ ಕ್ೃಷಿ ಸಮಾವೆೇಶವನ್್ನನು 
ಉದೆ್ದೇಶ್ಸಿ ಮಾತನ್ಾಡಿದ ಪ್ರ್ಧಾನ್ 
ಮಂತ್್ರ್ ನ್ರೆೇಂದ್ರ್ ಮೇದ್, ರೆೈತರ್ನ 
ಮ್ನಂದೆ ಬಂದ್ನ ಸಹಜ ಕ್ೃಷಿಯನ್್ನನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆ�ಳುಳಿವಂತ ಕ್ರೆ ನಿೇಡಿದರ್ನ.
ಗುಜರಾತ್ ನ ಸೂರತ್ ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ 
ಸಹಜ ಕೃಷ್ ಕುರಿತ ಸಮಾವೆರೀಶದಲಿ್ಲ 
ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ಸಹಜ ಕೃಷ್ಯನುನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೋೂಳುಳಿವುದೆಿಂದರ ರ್ೂಮ 
ತಾಯಿಯ ಸರೀವೆ ಮಾಡಿದಿಂತೆ’ಎಿಂದು 
ಪರಿಧಾನಿ ಮರೀದಿ ಹೆರೀಳಿದರು. 
ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಪರಿಕೃತ್ 
ಮತುತು ಸಿಂಸಕೆಕೃತ್ಯಿಿಂದ ಕೃಷ್ ಆಧಾರಿತ 
ದೆರೀಶವಾಗಿದೆ ಮತುತು ಸಹಜ ಕೃಷ್ಗ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಜನಾಿಂದೊರೀಲ್ನಗಳು 
ಮುಿಂಬರುವ ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಬಹಳ 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುತತುವೆ. ಇದೆರೀ ಕಾರರ್ಕೋಕೆ 
ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ 
ಅವರು, “ನಿರೀವು ಸಹಜ ಕೃಷ್ 
ಮಾಡುವಾಗ ರ್ೂಮ ತಾಯಿಯ ಸರೀವೆ 
ಮಾಡುತ್ತುರೀರಿ, ಮಣಿ್ಣನ ಗುರ್ಮಟಟ್, 
ರ್ೂಮಯ ಆರೂರೀಗ್ಯ, ಉತಾ್ಪದಕತೆ 
ಕಾಪಾಡುತ್ತುರೀರಿ. ನಿರೀವು ಸಹಜ ಕೃಷ್ಯನುನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೋೂಿಂಡಾಗ, ಗೂರೀಮಾತೆಯ 
ಸರೀವೆಯನುನು ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನುನು 
ಪಡೆಯುತ್ತುರೀರಿ” ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.

ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟಟ್
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ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದಿಂದ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದಿಂದ 
ಸುವಣ್ಣ ಯುಗದ ಕಡೆಗೆ ಸುವಣ್ಣ ಯುಗದ ಕಡೆಗೆ 

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ
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ಸ್ಾ್ವ ತಿಂತರಿ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದ ಅಿಂಗವಾಗಿ, 
ಛತ್ತುರೀಸ್ ಗಢದ ಬಿಲಾಸು್ಪರದ ಲ್ೂರೀಖಿಂಡಿ 
ಗಾರಿಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಿಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮತುತು ಗಾರಿಮರೀರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ ವಿಶ್ಷ್ಟಟ್ 
ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ಾದಾರ. ಗಾರಿಮದ ಸರಕಾರಿ 

ಬಿಂಜರು ರ್ೂಮಯಲಿ್ಲ ಮಳೆಗಾಲ್ದಲಿ್ಲ ನಿರೀರು ಸಿಂಗರಿಹವಾಗುತ್ತುತುತು. 
ಆದರ, ಸೂಕತು ನಿವ್ಣಹಣೆ ಇಲ್್ಲದ ಕಾರರ್ ನಿರೀರು ಬೆರೀಗ ಬತ್ತು 
ಹೊರೀಗುತ್ತುತುತು. ಆರು ತ್ಿಂಗಳ ಪರಿಶರಿಮದಿಿಂದ ಗಾರಿಮದ 410 
ಮಹಿಳೆಯರು ಜಲ್ ಸಹೆರೀಲಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಿಂಘವನುನು ರಚ್ಸಿ ಈ 
ಬರಡು ರ್ೂಮಯಲಿ್ಲ ಕೋರ ನಿಮ್ಣಸಿದ್ಾದಾರ. ಅದರಲಿ್ಲ ಈಗ ಮಳೆ 
ನಿರೀರು ಸಿಂಗರಿಹವಾಗತೊಡಗಿದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ ಬ್ಾತುಕೋೂರೀಳಿ ಹಾಗೂ 
ಮರೀನುಗಳನುನು ಸ್ಾಕುತ್ತುದ್ಾದಾರ. ಇದರಿಿಂದ ಬರುವ ಆದ್ಾಯದಲಿ್ಲ 
ಶರೀ.30 ರಷ್ಟಟ್ನುನು ಗಾರಿಮದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ ವಿನಿಯರೀಗಿಸಲ್ು 
ನಿಧ್್ಣರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದೆರೀ ರಿರೀತ್ ಹರಿಯಾರ್ದ ಯಮುನಾನಗರದಲಿ್ಲ ಆಜಾದಿ 
ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದ ಅಿಂಗವಾಗಿ ಆರಿಂರ್ಗೂಿಂಡ ವಾಚನ 
ಕೌಶಲ್್ಯ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮ ಸಕಾರಾತಮೆಕ ಫ್ಲಿತಾಿಂಶ ನಿರೀಡಲಾರಿಂಭಿಸಿದೆ. 
ಮಕಕೆಳನುನು ಅಧ್್ಯಯನದಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿಸಲ್ು ಆರಿಂಭಿಸಿದ ಉಪಕರಿಮವು 
ಈಗ ಮುನನುಡೆಯುತ್ತುದೆ. ಸಕಾ್ಣರಿ ಶಾಲ್ಗಳ ಮಕಕೆಳು ಈಗ ಶಾಲ್ಯ 
ಹೊರಗ ಜ್ಾನವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪುಸತುಕಗಳನುನು ಓದುವ ಮೂಲ್ಕ 
ಸ್ಾಿಂಪರಿದ್ಾಯಿಕ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನುನು ಮರೀರಿ ತಮಮೆ ಕೌಶಲ್್ಯಗಳನುನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೋೂಳುತ್ತುದ್ಾದಾರ. ಸಕಾ್ಣರಿ ಶಾಲ್ಗಳ ಮಕಕೆಳನುನು ಶ್ಕ್ಷರ್ 
ಕ್ಷೆರೀತರಿದಲಿ್ಲ ಮ್ರೀಲ್ದಾಜೋ್ಣಗರೀರಿಸಲ್ು ಓದುವ ಕೌಶಲ್್ಯ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮ 
ಆರಿಂಭಿಸಲ್ು ನಿಧ್್ಣರಿಸಲಾಯಿತು. 3ರಿಿಂದ 8ನರೀ ತರಗತ್ವರಗಿನ ಎಲ್್ಲ 
ಮಕಕೆಳಿಗ ಗರಿಿಂಥಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ ಪರಿತ್ ದಿನ ಅಧ್್ಣ ಗಿಂಟ್ ಕಾಲಾವಕಾಶ 
ನಿರೀಡಲಾಗಿದುದಾ, ಶ್ಕ್ಷಕರ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನದಲಿ್ಲ ಅವರು ಓದುತ್ತುದ್ಾದಾರ. 
ಕೋಲ್ವು ಮಕಕೆಳು ಕವಿತೆ, ಕೋಲ್ವು ಮಕಕೆಳ ಕಥೆಗಳು ಅರ್ವಾ ಕೋಲ್ವರು 
ಇತರ ಪುಸತುಕಗಳಲಿ್ಲ ಆಸಕ್ತು ತೊರೀರಿಸುತ್ತುದ್ಾದಾರ. ಮಕಕೆಳು ಪುಸತುಕಗಳನುನು 
ಓದಿದ ನಿಂತರ, ಬೆಳಗಗೊ ಪಾರಿರ್್ಣನಾ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ತಾವು ಓದಿದ 
ಪುಸತುಕಗಳ ಬಗಗೊ ವಿವರಿಸುತಾತುರ.

ಈ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದ ಮೂಲ್ಕ ಮಕಕೆಳಲಿ್ಲರುವ ಬರವಣಿಗ ಮತುತು 
ಓದುವ ಪರಿತ್ಭೆಯನುನು ಪ್ೂರಿರೀತಾ್ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಹರಿಯಾರ್ದ 
ಕುರುಕ್ಷೆರೀತರಿದ ಕ್ರ್ ಮರ್  ಗಾರಿಮದಲಿ್ಲ ಅಮೃತ ಸರೂರೀವರ ಯರೀಜನಯನುನು 
ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ 1.26 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. ಬಜೋರ್ 
ಮರೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದ ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಕೋೂಳಗಳನುನು ಪುನಃಸ್ಾಥಾಪಿಸಲ್ು ಮತುತು ಸುಿಂದರಗೂಳಿಸಲ್ು 
ಅಮೃತ ಸರೂರೀವರ ಯರೀಜನಯನುನು ಜಾರಿಗೂಳಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಈ ಅಮೃತ 
ಸರೂರೀವರ ಯರೀಜನಯಿಿಂದ ಪರಿತ್ ಹನಿ ನಿರೀರನುನು ಉಳಿಸಲ್ು ಪರಿಯತನು 
ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಈ ಸರೂರೀವರಗಳು ನಿಸ್ಸಿಂದೆರೀಹವಾಗಿ ಮುಿಂದಿನ 
ತಲ್ಮಾರಿಗ ಶುದ್ಧ ನಿರೀರಿನ ಉಡುಗೂರಯನುನು ನಿರೀಡುತತುವೆ. ಅಮೃತ 
ಮಹೊರೀತ್ಸವ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ "ಏಕ ಬಳಕೋಯ ಪಾ್ಲಸಿಟ್ಕ್ ನಿಷೆರೀಧ್"ವನುನು 
ಬೆಿಂಬಲಿಸಲ್ು ರಾಜಸ್ಾಥಾನ ಜಿರೀಪ್ ಕ್ಲಬ್ ಜುಲ್ೈ 1 ರಿಂದು ಅಮರ್ ಜವಾನ್ 
ಜೋೂ್ಯರೀತ್ಯಲಿ್ಲ ಪರಿತ್ಜ್ಞೆ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮವನುನು ಆಯರೀಜಿಸಿತುತು. ಜುಲ್ೈ 1 

ಸ್ಾವಾತಂತ್ರ್್ಯದ 75ನೇ ವರ್್ಷವನ್್ನನು 
ಸಂಭ್ರ್ಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ನವ ಮ�ಲಕ್, 
ನ್ವ ಭಾರತದ ಸಂಕ್ಲಪಿವನ್್ನನು 
ಸ್ಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸಲ್ನ ಬದಧಿವಾಗಿರ್ನವ 
ಸಕಾ್ಷರವು ಹೋ�ಸ ಉಪಕ್್ರ್ಮಗಳು 
ಮತ್ನತಿ ಕಾಯ್ಷಕ್್ರ್ಮಗಳೆೊಂದ್ಗೆ 
ದೆೇಶದ ಪ್ರ್ಸ್ನತಿತ ಮತ್ನತಿ ಭವಿರ್್ಯದ 
ಯೇಜನಗಳಿಗೆ ರ�ಪು ನಿೇಡಿದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ದೆೇಶವು ಸ್ಾವಾತಂತ್ರ್್ಯದ 
100 ನೇ ವರ್್ಷವನ್್ನನು ಆಚರಿಸ್ನವಾಗ, 
ಪ್ರ್ತ್ಯಬ್ಬರ ಪ್ರ್ಯತನುದ್ಂದ ಸ್ಾವಾವಲಂಬಿ 
ಭಾರತದ ಕ್ನ್ಸ್ನ ನ್ನ್ಸ್ಾಗಬಹ್ನದ್ನ. 
ಆದರೆ ಸ್ಾವಾತಂತ್ರ್್ಯದ ತಳಹದ್ಯ ಮೇಲೋ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಾದ ಈ ಭವ್ಯವಾದ ರಚನಯ್ನ 
ರಾರ್ಟ್ರದ ಗಮ್ಯಸ್ಾಥಾನ್ವಲಲಿ; ಇದೆ�ಂದ್ನ 
ಮಾಗ್ಷವಾಗಿದೆ; ಇದ್ನ ನ್ವ ಭಾರತದ 
ಆರಂಭವಾಗಿದೆ...

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಿಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು 
75ನೇ ಸ್ಾವಾತಿಂತ್ೂ್ರ್ಯೇತ್ಸವವನುನು 
ಸ್ಾವ್ಷಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾದ 
ಸಿಂಕಲ್್ಪವನ್ಾನುಗಿ ಪರಿವರ್್ಷಸುವ 
ಮೂಲ್ಕ ರಾರ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು 
ಹೇಗೆ ವೇಗಗೊಳಿಸಿದ್ಾದಾರ 
ಎಿಂಬುದನುನು ರ್ಳಿಯೇಣ. ಶ್್ರೇಮಿಂತ 
ಪರಿಂಪರಯು ಹೂಸ ಅಸಿಮಿತ್ಗೆ ದ್ಾರಿ 
ಮಾಡಿಕೂಡುರ್ತಿದೆ ಮತುತಿ  
"ಸಬ್  ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್" ಸುವಣ್ಷ 
ಭಾರತಕಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುರ್ತಿದೆ.

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ
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ರಿಿಂದ ಈ ವಸುತುಗಳ ತಯಾರಿಕೋ, ಮಾರಾಟ, ಸಿಂಗರಿಹ ಮತುತು ರಫ್್ತತು 
ಮಾಡುವುದನುನು ನಿಷೆರೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕ-ಬಳಕೋಯ ಪಾ್ಲಸಿಟ್ಕ್ ತಾ್ಯಜ್ಯದಿಿಂದ 
ಉಿಂಟ್ಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯವನುನು ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ ಈ 
ನಿಷೆರೀಧ್ವನುನು ಜಾರಿಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕ-ಬಳಕೋಯ ಪಾ್ಲಸಿಟ್ಕ್ ಎಿಂದರ 
ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತರಿ ಬಳಸಬಹುದ್ಾದ ಅರ್ವಾ ತ್ಯಜಿಸಬಹುದ್ಾದ ಮತುತು 
ಪರಿಸರಕೋಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪಾ್ಲಸಿಟ್ಕ್ ವಸುತುಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾ್ಲಸಿಟ್ಕ್ ಚ್ರೀಲ್ಗಳ 

ಬದಲಿಗ ಹತ್ತು ಬಟ್ಟ್ಯ ಚ್ರೀಲ್ಗಳನುನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಇಿಂತಹ ಅಸಿಂಖಾ್ಯತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಥೆಗಳು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 

ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವವನುನು ಮುನನುಡೆಸುತ್ತುವೆ. ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಚಳವಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೋ 
ಕಿಂಡುಬಿಂದಿತುತು ಹಾಗು  ಚರಕ ಮತುತು ಉಪಿ್ಪನಿಂತಹ ಚ್ಹೆನುಗಳು 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟದೊಿಂದಿಗ ಜನರನುನು ಬೆಸಯಲ್ು ನರವಾಗಿದದಾವು. 

6.55 ಕೆ�ೇಟಿ ಕೆ�ಳಾಯಿ ಸಂಪಕ್್ಷಗಳು

ಪ್ರ್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ್ಯವರ ವಸತ್ ಯೇಜನ 
ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯರೀಜನಯಡಿಯಲಿ್ಲ 
3 ಕೋೂರೀಟಿಗೂ ಹೆಚುಚಿ ನಗರ ಮತುತು ಗಾರಿಮರೀರ್ 
ಮನಗಳನುನು ಅನುಮರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೇವೆ, ಸಮಪ್ಪಣೆ ಮತ್್ತತು ಸಂಕಲ್್ಪದ್ ಅಮೃತ್

ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಿಿಂದ ಇಲಿ್ಲಯವರಗ 
ಜಲ್ ಜಿರೀವನ್ ಮಷ್ಟನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ.

11.5 ಕೆ�ೇಟಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಷ್ಟನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ  
11.5 ಕೋೂರೀಟಿ ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳ ನಿಮಾ್ಣರ್.

ಸ್ಾಟ್್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಎಸ್ ಸಿ ಮತುತು ಎಸ್ ಟಿ ಫ್ಲಾನುರ್ವಿಗಳಿಗ  
5,300 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಾಲ್.

12.89 ಕೆ�ೇಟಿ
ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ಜಿರೀವನ್ ಜೋೂ್ಯರೀತ್ ಬಿಮಾ 
ಯರೀಜನಯ ಪರಿಯರೀಜನವನುನು ಪಡೆದವರು.

ಏಕ್ಲವ್ಯ ವಸತ್ ಶಾಲೋ
2014ಕ್ಕೆಿಂತ ಐದು ಪಟುಟ್ ಹೆಚುಚಿ ಏಕಲ್ವ್ಯ ವಸತ್ 
ಶಾಲ್ಗಳಿಗ ಅನುಮರೀದನ ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ.

35
ಕೆ�ೇಟಿ ಸರ್ಣು 

ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮಮೆ 
ವಾ್ಯಪಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 
ಮ್ನದಾ್ರ್ ಯೇಜನಯಡಿ 

ಸ್ಾಲ ಪಡೆದ್ದಾ್ದರೆ.

ಸ್ನಮಾರ್ನ 

ವಿಶವಾದ ಅತ್ ದೆ�ಡ್ಡ ಮತ್ನತಿ 
ವೆೇಗವಾದ ಕೆ�ೇವಿಡ್ 
ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ್

 “ಭಾರತದ ಜನರು ಒಮ್ಮೆ ಏನನಾನುದರೂ ಮಾಡಲ್ು ನಿಧ್್ಣರಿಸಿದರ, ಅವರಿಗ 
ಯಾವುದೂ ಅಸ್ಾಧ್್ಯವಲ್್ಲ,”ಎಿಂದು ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಒಮ್ಮೆ 
ಹೆರೀಳಿದದಾರು. 200 ಕೋೂರೀಟಿ ಲ್ಸಿಕೋ ಡೊರೀಸ್ ಗಳ ಅಸ್ಾಧಾರರ್ ಗುರಿಯನುನು 
ತಲ್ುಪುವ ಮೂಲ್ಕ ದೆರೀಶವು ಪರಿಧಾನಿಯವರ ವಿಶಾ್ವಸವನುನು ಗಳಿಸಿರುವುದು 
ಮಾತರಿವಲ್್ಲದೆ, ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 75ನರೀ ವಾಷ್್ಣಕೋೂರೀತ್ಸವವನುನು ಸಮೆರಣಿರೀಯವಾಗಿಸಿದೆ. 
ವಸುಧೈವ ಕುಟುಿಂಬಕಿಂ ತತ್ವವನುನು ಅನುಸರಿಸಿ ಲ್ಸಿಕೋ ಮ್ೈತ್ರಿ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಭಾರತವು ಜಗತ್ತುಗ 24 ಕೋೂರೀಟಿ ಲ್ಸಿಕೋ ಡೊರೀಸ್ ಗಳನುನು ಪೂರೈಸಿದೆ.

 ವಿಶ್ವದ ಅತ್ ದೊಡಡಾ ಮತುತು ವೆರೀಗದ ಲ್ಸಿಕೋ ಅಭಿಯಾನದ ದ್ಾಖಲ್ಗಳು ಒಿಂದೆರೀ 
ದಿನದಲಿ್ಲ 25 ಕೋೂರೀಟಿ ಲ್ಸಿಕೋ ಡೊರೀಸ್ ಗಳನುನು ನಿರೀಡಿರುವುದನೂನು ಒಳಗೂಿಂಡಿವೆ. 
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೊಡಡಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲ್ಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವು ಈಗ ಕೋೂರೀವಿನ್ 
ಅಪಿ್ಲಕೋರೀಶನ್ ನಲಿ್ಲ 110 ಕೋೂರೀಟಿ.

 ನೂರೀಿಂದ್ಾವಣೆ ಮೂಲ್ಕ ಹೊಸ ದ್ಾಖಲ್ಯನುನು ಮಾಡಿದೆ. ಮದಲ್ ಡೊರೀಸ್ ಅನುನು 18 
ವಷ್ಟ್ಣಕ್ಕೆಿಂತ ಮ್ರೀಲ್್ಪಟಟ್ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯ ಶರೀಕಡಾ 98 ರಷ್ಟುಟ್ ಮಿಂದಿ ಪಡೆದಿದ್ಾದಾರ. ಎರಡನರೀ 
ಡೊರೀಸ್ ಅನುನು 18 ವಷ್ಟ್ಣಕ್ಕೆಿಂತ ಮ್ರೀಲ್್ಪಟಟ್ ಶರೀಕಡಾ 90 ರಷ್ಟುಟ್ ಜನರು ಸಿ್ವರೀಕರಿಸಿದ್ಾದಾರ. 
ಮತೊತುಿಂದೆಡೆ, ಶರೀ.100 ರಷ್ಟುಟ್ ಸ್ಾಧ್ನಯನುನು ಮದಲ್ ಡೊರೀಸ್ ನಲಿ್ಲ 16 ರಾಜ್ಯಗಳು/
ಕೋರೀಿಂದ್ಾರಿಡಳಿತ ಪರಿದೆರೀಶಗಳು, ಮತುತು ಎರಡನರೀ ಡೊರೀಸ್ ನಲಿ್ಲ 11 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾಡಿವೆ.

ಒಂದ�ವರೆ 
ವರ್್ಷದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ 200 
ಕೆ�ೇಟಿ 
ಡೆ�ೇಸ್ ಲಸಿಕೆ 
ನಿೇಡ್ನವ 
ಮ�ಲಕ್ 
ದಾಖಲೋ 
ಮಾಡಿದೆ

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ

ಕೆೊೇರ್
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ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲಿಲಿ 
1 ಕೋೂೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ುಚಿ ಜನರು 

ಕಡಿಮ ದ್ರದ್ ವಿಮಾನ 
ಪ್್ರಯಾಣದ್ ಪ್್ರಯೋಜನ 

ಪ್ಡೆದಿದ್ಾದುರೆ.

ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಗತ್ಶಕ್್ತ 
ಮಾಸಟುರ್ ಪ್ಾಲಿನ್ ಜೂತೆಗೆ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಕ್ಾಕಾಗಿ  
100 ಲಕ್ಷ ಕೋೂೋಟಿ ರೂ.

ಸವಿಚ್್ಛ ಪ್ರಿಸರಕ್ಾಕಾಗಿ, ಭಾರತ್ವು 
2070 ರ ವೋಳೆಗೆ ಶೂನಯಾ 

ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೋಯನುನು 
ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ಣ ತೊಟಿಟುದೆ.

ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, 
ದೆೋಶಾದ್ಯಾಂತ್ 5.67 ಲಕ್ಷ ಕ್ಮೋ 
ಆಪ್ಟುಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಕೋೋಬಲ್ 

ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಎಂ ಕ್ಸಾನ್  ಯೋಜನೆಯಡಿ 11.78 
ಕೋೂೋಟಿ ರೆೈತ್ರು ಲಾಭ ಪ್ಡೆದಿದ್ಾದುರೆ. 

23 ಕೋೂೋಟಿ ಮಣುಣು ಆರೊೋಗಯಾ 
ಕ್ಾಡ್್ಷ ಗಳನುನು ವಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೌರ ಶಕ್್ತಯ ಸಾಥಾಪ್ತ್ ಸಾಮರ್ಯಾ್ಷವು 
2014 ರಿಂದ್ ಶೋ.1,900 ಹೆಚ್ಾಚಿಗಿದೆ. 

ಸೌರ ಶಕ್್ತ ದ್ರಗಳಲಿಲಿ ಸುಮಾರು 
ಶೋ.70 ಕಡಿತ್ವ್ಾಗಿದೆ.

	ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಗಳ 
ಸಿಂಖ್್ಯ 73,079.
	ಟ್ೂರೀಕ್ಯ 2020 ಒಲಿಿಂಪಿಕ್್ಸ ನಲಿ್ಲ  
ಇದುವರಗಿನ ಅತು್ಯತತುಮ ಒಲಿಿಂಪಿಕ್ 
(7 ಪದಕಗಳು) ಮತುತು ಪಾ್ಯರಾಲಿಿಂಪಿಕ್ 
(19 ಪದಕಗಳು) ಕ್ರಿರೀಡಾ ಸ್ಾಧ್ನ
	2022 ರ ವೆರೀಳೆಗ 7 ಹೊಸ 
ಐಐಎಿಂಗಳನುನು ಸ್ಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಒಟುಟ್ ಸಿಂಖ್್ಯ 20
	22 ಏರ್್ಸ ಗಳೊಿಂದಿಗ, ಭಾರತದಲಿ್ಲನ 
ಏರ್್ಸ ಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯ ಶ್ರೀಘರಿದಲ್್ಲರೀ  
ಮೂರು ಪಟುಟ್ ಹೆಚಾಚಿಗಲಿದೆ.
	2017-2021ರ ನಡುವೆ ತಿಂತರಿಜ್ಾನ 
ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಗಳಿಿಂದ 23 ಲ್ಕ್ಷ ನರೀರ 
ಮತುತು ಪರೂರೀಕ್ಷ ಉದೊ್ಯರೀಗಗಳ ಸೃಷ್ಟ್.
	ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ 7 ಹೊಸ ಐಐಟಿಗಳ ಸ್ಾಥಾಪನ, 
ಈಗ ಒಟುಟ್ 23 ಐಐಟಿಗಳು.
	320 ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾ್ಯಲ್ಯಗಳನುನು 
ಸ್ಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
	1,000 ಖ್ರೀಲ್ೂರೀ ಇಿಂಡಿಯಾ 
ಕೋರೀಿಂದರಿಗಳನುನು ಸ್ಾಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.
	ಉಮಿಂಗ್ ಅಪಿ್ಲಕೋರೀಶನ್ ಮೂಲ್ಕ 
20,522 ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಸಕಾ್ಣರಿ 
ಸರೀವೆಗಳಿಗ ಪರಿವೆರೀಶ.
	2014 ರಲಿ್ಲ 5 ನಗರಗಳಲಿ್ಲದದಾ  
ಮ್ಟ್ೂರಿರೀ ಈಗ (2022)  
27 ನಗರಗಳಿಗ ಏರಿಕೋಯಾಗಿದೆ.
	4,371 ನಗರಗಳಿಗ ಒಡಿಎಫ್ 
ಸ್ಾಥಾನಮಾನ.
	ಅಮೃತ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 4268 
ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ ಯರೀಜನಗಳನುನು 
ಪೂರ್್ಣಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

	2014 ರಿಿಂದ ನಿಮ್ಣಸಲಾದ ಗಾರಿಮರೀರ್ 
ರಸತುಗಳು 3.26 ಲ್ಕ್ಷ ಕ್.ಮರೀ.
	ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ್ಮಾಗ್ಣ ಕಾಯದಾ  
2016 ರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 111 
ಜಲ್ಮಾಗ್ಣಗಳನುನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಜಲ್ಮಾಗ್ಣಗಳೆಿಂದು ಘೋೂರೀಷ್ಸಲಾಗಿದೆ.
	2014 ರಿಿಂದ ರಸತು ಸ್ಾರಿಗ ಮತುತು ಹೆದ್ಾದಾರಿ 
ಬಜೋರ್ ಹಿಂಚ್ಕೋಯಲಿ್ಲ ಶರೀ.500 ಹೆಚಚಿಳ.
	34 ತ್ಿಂಗಳಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರರೀ ಒಬ್ಬ ರೈಲ್ು 
ಪರಿಯಾಣಿಕರು ಸತ್ತುಲ್್ಲ.
	ಹೆದ್ಾದಾರಿ ನಿಮಾ್ಣರ್ದ ವೆರೀಗವು ದಿನಕೋಕೆ  
37 ಕ್ಮರೀ ತಲ್ುಪಿದೆ.
	8,727 ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಜನ ಔಷ್ಟಧಿ 
ಕೋರೀಿಂದರಿಗಳು.
	5 ಕೋೂರೀಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ತಾಯಿಂದಿರು 
ಮತುತು ಮಕಕೆಳಿಗ ಮಷ್ಟನ್ ಇಿಂದರಿಧ್ನುಷ್ 
ಲ್ಸಿಕೋಗಳ ರಕ್ಷಣೆ.
	ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್್ತತು 6 ಪಟುಟ್ ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ.
	ಉಕೋರಿರೀನ್ ನಿಿಂದ 22,500 ಭಾರತ್ರೀಯರು  
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೆರೀಶಕೋಕೆ ಮರಳಿದ್ಾದಾರ
	ಲಾಕ್ ಡೌನ್  ಸಮಯದಲಿ್ಲ 20 
ಕೋೂರೀಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗ ನಗದು 
ವಗಾ್ಣವಣೆಯಾಗಿದೆ.
	4.63 ಲ್ಕ್ಷ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಸರೀವಾ ಕೋರೀಿಂದರಿಗಳು 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಕಾಯ್ಣನಿವ್ಣಹಿಸುತ್ತುವೆ.
	ವಿಶ್ವದ ಅತ್ ದೊಡಡಾ ಸೂರೀಲಾರ್ ಪಾಕ್್ಣ 
ರಾಜಸ್ಾಥಾನದ ಭಾದ್ ಲಾದಲಿ್ಲ ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಗಿದೆ. 
ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣ: 2,200 ಮ್.ವಾ್ಯ.
	ಜನೌಷ್ಟಧಿ ಕೋರೀಿಂದರಿಗಳಲಿ್ಲ 21 ಕೋೂರೀಟಿಗೂ 
ಹೆಚುಚಿ ಸ್ಾ್ಯನಿಟರಿ ಪಾ್ಯಡ್ ಗಳನುನು 1 ರೂ.ಗ 
ದೊರಯುವಿಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯವನುನು ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವವಾಗಿ 
ಆಚರಿಸುವ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಣರದ ನಿಧಾ್ಣರವು ಒಿಂದು ಸಿಂಕೋರೀತವಾಗಿ 
ಮಾಪ್ಣಟಿಟ್ದೆ, ಅದು ಈಗ ಅಮೃತ ಯಾತೆರಿಯಿಿಂದ ಸುವರ್್ಣ 
ವಷ್ಟ್ಣದವರಗ ರಾಷ್ಟಟ್ವನುನು ನವ ಭಾರತವನಾನುಗಿ ಮಾಡುವತತು 
ಸ್ಾಗುತ್ತುದೆ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವವು ಈಗ ಶಕ್ತುಯ 
ಅಮೃತವಾಗಿ, ಹೊಸ ಆಲ್ೂರೀಚನಗಳ ಅಮೃತವಾಗಿ, ಹೊಸ 

ಸಿಂಕಲ್್ಪಗಳ ಅಮೃತವಾಗಿ ಮತುತು ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬನಯ ಅಮೃತವಾಗಿ 
ಮಾಪ್ಣಟಿಟ್ದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವ ವಷ್ಟ್ಣದಲಿ್ಲ 
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವ ಮೂಲ್ಕ ರ್ವ್ಯ ಮತುತು ದಿವ್ಯವಾದ 
ರಾಷ್ಟಟ್ವನುನು ನಿಮ್ಣಸುವ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಪರಿಯಾರ್ವನುನು 
ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಿದೆ, ಇದರಿಿಂದ್ಾಗಿ ಅಮೃತ ಕಾಲ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 
ಪರಿಯಾರ್ವು ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಭಾರತದ ಶ್ರಿರೀಮಿಂತ ಮತುತು ವೆೈರ್ವಯುತ 

ಆಯುಷ್ಾಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 
17.9 ಕೋೂೋಟಿ ಜನರು ಆರೊೋಗಯಾ ಕ್ಾಡ್್ಷ 

ಪ್ಡೆದಿದ್ಾದುರೆ. 22 ಕೋೂೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ುಚಿ 
ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಹೆಲ್್ತ ಐಡಿಗಳನುನು  

ರಚ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ

45.21 ಕೋೂೋಟಿ ಜನ್ ಧನ್ 
ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಸುರಕ್ಾ ಬಿಮಾ 
ಯೋಜನೆಯಲಿಲಿ 28.61 ಕೋೂೋಟಿ 

ಜನರನುನು ಸೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಪರಿಂಪರಯಾಗುತತುದೆ. ಸ್ಾ್ವತಿಂತೊರಿ್ಯರೀತ್ಸವಕೋಕೆ 75 ವಾರಗಳ 
ಮದಲ್ು ಅಿಂದರ ಮಾರ್್ಣ 12, 2021 ರಿಂದು ದ್ಾಿಂಡಿ 
ಯಾತೆರಿಯ ವಾಷ್್ಣಕೋೂರೀತ್ಸವದಿಂದು ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾದ ಈ ಅಮೃತ 
ಮಹೊರೀತ್ಸವದ ಉದೆದಾರೀಶವು ತುಿಂಬ್ಾ ಪವಿತರಿವಾಗಿತುತು. 130 
ಕೋೂರೀಟಿ ದೆರೀಶವಾಸಿಗಳು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವಕೋಕೆ 
ಸರೀರಿದ್ಾಗ, ಅವರು ಲ್ಕ್ಾಿಂತರ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಗಾರರಿಿಂದ 

ಸೂಫೂತ್್ಣ ಪಡೆಯುತಾತುರ ಮತುತು ಶರಿರೀಷ್ಟ್ಠ ಗುರಿಗಳನುನು ಸ್ಾಧಿಸುವ 
ಬಯಕೋ ಬಲ್ವಾಗುತತುದೆ. ಈ 75ನರೀ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ವಷ್ಾ್ಣಚರಣೆ 
ಇಿಂದಿನ ಪಿರೀಳಿಗಗ ಸಿಂಜಿರೀವಿನಿಯಿಂತ್ದೆ. ದೆರೀಶಕಾಕೆಗಿ ಬದುಕಲ್ು 
ಮತುತು ದೆರೀಶಕೋಕೆ ಕೋೂಡುಗ ನಿರೀಡಲ್ು ಜನರನುನು ಪ್ರಿರೀರರೀಪಿಸುವ 
ಅಮೃತವಾಗಿದೆ. 

ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವವು ವಷ್ಟ್ಣಗಟಟ್ಲ್ಯ 

ಅಮೃತ್ ವಷ್ಟ್ಪದ್ಲಿಲಿ ಹೊಸ ಸಂಕಲ್್ಪಗಳೊಂದ್ಗೆ 
ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ್ ಆರಂಭ

ಅಗಿನಿಪ್ಥ ಯರೀಜನೆ
ಬಲಿಷ್ಟ್ಠ ಸರೀನ ಮತುತು ಬಲಿಷ್ಟ್ಠ ರಾಷ್ಟಟ್ದ 
ಮನೂರೀಭಾವದೊಿಂದಿಗ, ಈ ಯರೀಜನಯನುನು 
ಜೂನ್ 16, 2022 ರಿಂದು ಘೋೂರೀಷ್ಸಲಾಯಿತು. 
18 ಪರಿತ್ಶತದಷ್ಟುಟ್ ಯುವ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯನುನು 
ಹೊಿಂದಿರುವ ದೆರೀಶದ ಸೈನ್ಯವು ತಾರುರ್್ಯದಿಿಂದ 
ಕೂಡಿರಬೆರೀಕು. ಯರೀಜನಯ ಘೋೂರೀಷ್ಟಣೆಯ 
ನಿಂತರ ಮದಲ್ ನರೀಮಕಾತ್ ಪರಿಕ್ರಿಯಯಲಿ್ಲ 
46,000 ಅಗಿನುವಿರೀರರನುನು 4 ವಷ್ಟ್ಣಗಳವರಗ 
ನರೀಮಕ ಮಾಡಿಕೋೂಳಳಿಲಾಗುತತುದೆ. ಅಗಿನುವಿರೀರರ 
ನರೀಮಕಾತ್ಯನುನು ಕರಿಮ್ರೀರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಇದರಲಿ್ಲ ಶರೀ.25ರಷ್ಟುಟ್ ಅಗಿನುವಿರೀರರನುನು ಸರೀನಯಲಿ್ಲ 
ಕಾಯಿಂ ನರೀಮಕಾತ್ ಮಾಡಿಕೋೂಳಳಿಲಾಗುವುದು.

ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ 
ಭಾರತ್ ಆರರೀಗ್ಯ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಯ ಮಿಷನ್

ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ಗತಶಕ್್ತ
ಮದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ 16 ಸಚ್ವಾಲ್ಯಗಳು ಮತುತು 
ಇಲಾಖ್ಗಳನುನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್್ಯಮಗಳೊಿಂದಿಗ 
ಸಿಂಪಕ್್ಣಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯರೀಜನಗಳಲಿ್ಲ 
ವಿಳಿಂಬವನುನು ತಡೆಯುವ ಮತುತು ಸಕಾ್ಣರದಲಿ್ಲ 
ಉತತುಮ ಸಮನ್ವಯವನುನು ಸ್ಾಧಿಸುವ 
ಗುರಿಯಿಂದಿಗ ಗತ್ಶಕ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸಟ್ರ್ 
ಪಾ್ಲನ್ ಅನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆರೀಶದ ಯಾವ 
ಪರಿದೆರೀಶದಲಾ್ಲದರೂ ನಿಮ್ಣಸುವ ಪರಿತ್ಯಿಂದು 
ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣ ಯರೀಜನಗಳು ಇದರ ವಾ್ಯಪಿತುಗ 
ಬರುತತುವೆ. ಈ ಯರೀಜನಯು ಸಕಾ್ಣರವು 2024-
2025 ರ ವೆರೀಳೆಗ ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು ಬಯಸುತ್ತುರುವ 
ಹಲ್ವಾರು ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಗಳನುನು 
ಪೂರೈಸುತತುದೆ. ಈ ಮಾಸಟ್ರ್ ಪಾ್ಲನ್ 100 ಲ್ಕ್ಷ 
ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಮೌಲ್್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣ 
ಪ್ೈಪ್್ಲಲೈನ್ ಯರೀಜನಯನೂನು ಒಳಗೂಿಂಡಿದೆ

ಹೊಸ ಎತ್ತುರಕೆಕೆೇರ್ತವ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸಥೆಗಳು
ಸಹಕಾರಿ ಸಿಂಸಥಾಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಅಗತ್ಯ ಭಾಗಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ 
ಗುರಿಯಿಂದಿಗ ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಮದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ 
ಸಹಕಾರ ಸಚ್ವಾಲ್ಯವನುನು ರಚ್ಸಿದರು. 'ಸಹಕಾರ್ ಸರೀ ಸಮೃದಿ್ಧ' ಮಿಂತರಿವನುನು 
ಗಮನದಲಿ್ಲಟುಟ್ಕೋೂಿಂಡು ರಚ್ಸಲಾದ ಈ ಸಚ್ವಾಲ್ಯವು ನಿಜವಾದ ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಆಧಾರಿತ ಆಿಂದೊರೀಲ್ನವನುನು ಬೆಿಂಬಲಿಸುತತುದೆ. ದೆರೀಶದ ಆರೂರೀಗ್ಯ ವ್ಯವಸಥಾಯನುನು ತಾಲ್ೂ್ಲಕು 

ಮಟಟ್ದಿಿಂದ ಜಿಲ್್ಲ-ರಾಜ್ಯ ಮತುತು ಕೋರೀಿಂದರಿ 
ಮಟಟ್ದವರಗ ಸುಧಾರಿಸಲ್ು, ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ 
ಮರೀದಿ ಅವರು ಅಕೋೂಟ್ರೀಬರ್ 25, 2021 ರಿಂದು 
ವಾರಾರ್ಸಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಯರೀಜನಗ ಚಾಲ್ನ 
ನಿರೀಡಿದರು. ಈ ಯರೀಜನಗ ಐದು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ 
64 ಸ್ಾವಿರ ಕೋೂರೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನುನು ಖಚು್ಣ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯರೀಜನಯಡಿ ಉತತುರ 
ಪರಿದೆರೀಶದ 75 ಜಿಲ್್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೋರೀರ್ 
ಬ್ಾ್ಲಕಗೊಳನುನು ನಿಮ್ಣಸಲಾಗುವುದು.

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್್ತತ್ ಮಿಷನ್
ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಆರೂರೀಗ್ಯಕೋಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲಿ್ಲ 
ಲ್ರ್್ಯವಿರುತತುದೆ. 27 ಸಪ್ಟ್ಿಂಬರ್ 2021 ರಿಿಂದ ಈ ಯರೀಜನಯನುನು ದೆರೀಶಾದ್ಯಿಂತ 
ಜಾರಿಗ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್್ಣ ಆಧಾರದಲಿ್ಲ, ಈ ಕಾಡ್್ಣ ವ್ಯಕ್ತುಯ ಆರೂರೀಗ್ಯಕೋಕೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಹೊಿಂದಿರುತತುದೆ, ಇದನುನು ಒಿಂದೆರೀ ಕ್್ಲಕ್ ನಲಿ್ಲ ವಿಶ್ಷ್ಟಟ್ 
ಗುರುತ್ನೂಿಂದಿಗ ನಿರ್್ಣಯಿಸಲ್ು ಸ್ಾಧ್್ಯವಾಗುತತುದೆ. ಸುಮಾರು 22 ಕೋೂರೀಟಿ ಆರೂರೀಗ್ಯ 
ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರಯಲಾಗಿದೆ.

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ
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ಅಗಿನಿಪ್ಥ ಯರೀಜನೆ

ಸುದಿರೀಘ್ಣ ಪರಿಯಾರ್ದಲಿ್ಲ ಬಹಳ ದೂರ ಸ್ಾಗಿದೆ. ಈ ಪಯರ್ 
ಮುಿಂದುವರಿದಿಂತೆ ಅಸಿಂಖಾ್ಯತ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಗಳು ಮತುತು 
ಬಲಿದ್ಾನದ ಶಕ್ತುಯು ಭಾರತದ್ಾದ್ಯಿಂತ ಹರಡಿದೆ. ಇದೆಲ್್ಲವೂ 
ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಿಿಂದ ಸ್ಾಧ್್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವವು ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕರ 

ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಿಂದಿಗ ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬನಯ ಆಿಂದೊರೀಲ್ನವನುನು 
ಸೃಷ್ಟ್ಸಿತು, ಆದದಾರಿಿಂದ ಕಲ್, ಸಿಂಸಕೆಕೃತ್, ಹಾಡು ಮತುತು ಸಿಂಗಿರೀತದ 
ರೂಪಗಳೂ ಸಹ ಇದರಿಿಂದ ಸೂಫೂತ್್ಣ ಪಡೆಯಿತು. ಇನೂನುರೀವೆರೀಶನ್ 
ಚಾಲ್ಿಂಜ್, ರಾಷ್ಟಟ್ಗಿರೀತೆ, ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಗಾರರ ರಿಂಗೂರೀಲಿ 
ಸ್ಪಧ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಮಕಕೆಳು, ಯುವಜನರು, ಮಹಿಳೆಯರವರಗ 

ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯಿದೆ
ದೆರೀಶದಲಿ್ಲನ ಅಣೆಕಟುಟ್ಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ, 
ನಿವ್ಣಹಣೆಯನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೋೂಳಳಿಲ್ು ಮತುತು 
ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳು ಅಿಂತ್ಯಗೂಳಿಸಲ್ು 
ಕೋರೀಿಂದರಿ ಸಕಾ್ಣರವು ಅಣೆಕಟುಟ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯದಾ, 
2021 ಅನುನು ಜಾರಿಗ ತಿಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಯದಾಯನುನು 
ದೆರೀಶಾದ್ಯಿಂತ ಜಾರಿಗ ತರಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸಿಂಬರ್ 
30, 2021 ರಿಿಂದ. ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ 5334 ಪರಿಮುಖ 
ಅಣೆಕಟುಟ್ಗಳಿವೆ ಮತುತು 411 ಅಣೆಕಟುಟ್ಗಳು 
ನಿಮಾ್ಣರ್ ಹಿಂತದಲಿ್ಲವೆ.

ಮಿಷನ್ ಶಕ್್ತ
ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಜಿರೀವನ ಚಕರಿದ ಸುಸಿಥಾರತೆಯ 
ಮ್ರೀಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರೀರುವ ಸಮಸ್ಯಗಳನುನು 
ಗರ್ನಗ ತೆಗದುಕೋೂಿಂಡು ಮಹಿಳೆಯರನುನು 
ಸಬಲಿರೀಕರರ್ಗೂಳಿಸುವ ಸಮಗರಿ 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮೂಹ ಯರೀಜನಯು 
ಸಿಂಬಲ್ ಮತುತು ಸಕ್ಷರ್ ಎಿಂಬ ಎರಡು ಉಪ 
ಯರೀಜನಗಳನುನು ಒಳಗೂಿಂಡಿದೆ. ಈ ಯರೀಜನಗ 
2021-2022 ರಿಿಂದ 2025-2026 ರವರಗ 15,761 
ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಚಿವನುನು ಅನುಮರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಿಎಲ್ಐ
ಆತಮೆನಿರ್್ಣರ ಭಾರತದ ಗುರಿಯ ಉದೆದಾರೀಶದಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಭಾರತದ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣ ಮತುತು ರಫ್್ತತುಗಳನುನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ, 2021-2022ರ ಆಥಿ್ಣಕ 
ವಷ್ಟ್ಣದಲಿ್ಲ ಉತಾ್ಪದನಾ ಕ್ಷೆರೀತರಿದ 13 ಪರಿಮುಖ 
ವಲ್ಯಗಳಿಗ ಪಿ ಎಲ್ಐ ಯರೀಜನಯಲಿ್ಲ 1.97 ಲ್ಕ್ಷ 
ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. ವೆಚಚಿವನುನು ಘೋೂರೀಷ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಸಪ್ಟ್ಿಂಬರ್ 
2021 ರಲಿ್ಲ ಡೊರಿರೀನ್ ಗಳು ಮತುತು ಡೊರಿರೀನ್ ಗಳ 
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳಿಗೂ ಪಿ ಎಲ್ಐ ಯರೀಜನಯನುನು 
ಅನುಮರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 14 ವಲ್ಯಗಳಲಿ್ಲನ ಪಿ 
ಎಲ್ಐ ಯರೀಜನಯು 60 ಲ್ಕ್ಷ ಹೊಸ ಉದೊ್ಯರೀಗಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟ್ಸುವ ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣವನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ.

ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್್ರವರೀಶ

ಪಿಎಂ ಪರೀಷಣಾ ಯರೀಜನೆ

ನ್್ಯನರೀ ಯೂರಿಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಜೂನ್ 2021 ರಲಿ್ಲ ನಾ್ಯನೂ ಯೂರಿಯಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಕೋಲ್ಸ 
ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಯಿತು. ಮದಲ್ ಘಟಕವನುನು ಮ್ರೀ 2022 ರಲಿ್ಲ 
ಸ್ಾಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ದಿನಕೋಕೆ 500 ಎಿಂಎಲ್ ಗಳ ಸುಮಾರು 1.5 ಲ್ಕ್ಷ 
ಬ್ಾಟಲಿಗಳನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸುತತುದೆ, ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯದಲಿ್ಲ ಅಿಂತಹ 8 ಘಟಕಗಳನುನು 
ಸ್ಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಿಂದ ಯೂರಿಯಾ ಮ್ರೀಲಿನ ವಿದೆರೀಶ್ 
ಅವಲ್ಿಂಬನ ಕಡಿಮ್ಯಾಗುತತುದೆ.

ಇ-ಶ್ರಮ್ ಪರೀಟ್ಯಲ್
ದೆರೀಶದ ಅಸಿಂಘಟಿತ ಕಾಮ್ಣಕರ ಡೆರೀಟ್ಾಬೆರೀಸ್ ರಚ್ಸಲ್ು ಈ 
ಪ್ೂರೀಟ್ಣಲ್ ಅನುನು ಆಗಸ್ಟ್ 26, 2021 ರಿಂದು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಹಿಿಂದೆ ಇಿಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೆರೀಟ್ಾಬೆರೀಸ್ ಇರಲಿಲ್್ಲ. ಜುಲ್ೈ 
14, 2022 ರವರಗ 27.98 ಕೋೂರೀಟಿ ಅಸಿಂಘಟಿತ ಕಾಮ್ಣಕರು 
ಪ್ೂರೀಟ್ಣಲ್ನುಲಿ್ಲ ನೂರೀಿಂದ್ಾಯಿಸಿಕೋೂಿಂಡಿದ್ಾದಾರ.

ನದ್ ಜರೀಡಣೆ ಯರೀಜನೆ
ನದಿಗಳ ಜೋೂರೀಡಣೆಯು ನಿರೀರಿನ 

'ಹೆಚುಚಿವರಿ' ಜಲಾನಯನ 
ಪರಿದೆರೀಶಗಳಿಿಂದ 'ಕೋೂರತೆಯ' 

ಪರಿದೆರೀಶಗಳಿಗ ನಿರೀರನುನು ಹರಿಸುವ 
ಉದೆದಾರೀಶ ಹೊಿಂದಿದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ 30 

ಜೋೂರೀಡಣೆಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದುದಾ, 
ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಮದಲ್ 
ಯರೀಜನಯ ಅನುಷ್ಾ್ಠನಕೋಕೆ 

 ಕೋನ್ - ಬೆಟ್ಾ್ವ ಜೋೂರೀಡಣೆ 
ಯರೀಜನಯನುನು ಡಿಸಿಂಬರ್ 8, 2021 
ರಿಂದು ಸಿಂಪುಟವು ಅನುಮರೀದಿಸಿದೆ.

2021-2022ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ಟ್ಣದಿಿಂದ ಸೈನಿಕ 
ಶಾಲ್ಗಳಲಿ್ಲ ಬ್ಾಲ್ಕ್ಯರ ಪರಿವೆರೀಶವನುನು ಕೋರೀಿಂದರಿ ಸಕಾ್ಣರ 
ಆರಿಂಭಿಸಿದೆ. ಅದೆರೀ ರಿರೀತ್, 2021 ರ ನವೆಿಂಬರ್ ನಲಿ್ಲ 
ಮದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ ಎನ್ ಡಿಎ ಪರಿರೀಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ ಹೆರ್ು್ಣಮಕಕೆಳು 
ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಇದರಲಿ್ಲ ಹರಿಯಾರ್ದ ಶಾನನ್ 
ಮಹಿಳಾ ತಿಂಡದಲಿ್ಲ ಅಗರಿಸ್ಾಥಾನ ಪಡೆದರು.

11.20 ಲ್ಕ್ಷ ಶಾಲ್ಗಳ 11.80 ಕೋೂರೀಟಿ ಮಕಕೆಳು ಈ 
ಯರೀಜನಯಡಿ ಬರುತಾಥಾರ. 29 ಸಪ್ಟ್ಿಂಬರ್ 2021 
ರಿಂದು ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾದ ಈ ಯರೀಜನಯಲಿ್ಲ ಈಗ 
ಪೌಷ್ಟ್ಕಾಿಂಶವುಳಳಿ ಸ್ಾರವಧಿ್ಣತ ಅಕ್ಕೆ ನಿರೀಡಲ್ು 
ನಿಧ್್ಣರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯರೀಜನಯ ಬಜೋರ್ 1.30 ಲ್ಕ್ಷ 
ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.

ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ಸಾವಾಮಿತವಾ ಯರೀಜನೆ
ಗಾರಿಮರೀರ್ ಪರಿದೆರೀಶಗಳಲಿ್ಲ, ಏಪಿರಿಲ್ 
24, 2021 ರಿಂದು ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾದ 
ಈ ಯರೀಜನಯಡಿಯಲಿ್ಲ ರ್ೂಮಯ 
ಮಾಲಿರೀಕತ್ವದ ಯಾವುದೆರೀ ಪುರಾವೆಗಳನುನು 
ಹೊಿಂದಿಲ್್ಲದವರಿಗ ಮಾಲಿರೀಕತ್ವದ 
ಕಾಡ್್ಣ ಗಳನುನು ನಿರೀಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. 
ಯರೀಜನಯಡಿಯಲಿ್ಲ, 1.35 
ಲ್ಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಹಳಿಳಿಗಳಲಿ್ಲ ಡೊರಿರೀನಗೊಳ 
ಸಹಾಯದಿಿಂದ ಸಮರೀಕ್ಷೆ ಕಾಯ್ಣವನುನು 
ಪೂರ್್ಣಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತು 36 
ಲ್ಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಆಸಿತು ಕಾಡ್್ಣ ಗಳನುನು 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ
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ಎಲ್್ಲಲ್ೂ್ಲ ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕರ ಪಾಲ್ೂಗೊಳುಳಿವಿಕೋ ಎದುದಾ ಕಾರ್ುತ್ತುತುತು.
ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವ ಮತುತು ಅಮೃತ ಕಾಲ್ದ ಬಗಗೊ ಪರಿಧಾನಿ 
ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿಯವರ ದೃಷ್ಟ್ಕೋೂರೀನ ಸಫೂಟಿಕದಷ್ಟುಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಟ್ವಾಗಿದೆ. 
ಅವರು ಪಾರಿರಿಂರ್ದಿಿಂಲ್ರೀ ಈ ಉತ್ಸವಕೋಕೆ ಅಡಿಪಾಯ 
ಹಾಕ್ದರು, ಆದದಾರಿಿಂದ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2022 ರಿಂದು 
ಕೋಿಂಪು ಕೋೂರೀಟ್ಯಿಿಂದ ಒಿಂಬತತುನರೀ ಬ್ಾರಿಗ ತ್ರಿವರ್್ಣ ಧ್್ವಜವನುನು 
ಹಾರಿಸುವ ಹೊತ್ತುಗ ಅದು ಇಡಿರೀ ದೆರೀಶವನುನು ಆವರಿಸುತತುದೆ. ಸಬ್  
ಕಾ ಸ್ಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾ್ವಸ್ ಮತುತು ಸಬ್  
ಕಾ ಪರಿಯಾಸ್ ಮಿಂತರಿವನುನು ಸ್ಾಕಾರಗೂಳಿಸಲ್ು, ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ 
ನಾಗರಿಕನು ದೆರೀಶವನುನು ಮುನನುಡೆಸಲ್ು ಪರಿತ್ಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ದೊಡಡಾ 

ಉತ್ಸವವಾಗಬೆರೀಕು. ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದಲಿ್ಲ 
ಜನತೆಯ ಉತಾ್ಸಹವು ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕರ ಪಾಲ್ೂಗೊಳುಳಿವಿಕೋಯಿಿಂದ 
ರಿಂಗು ಪಡೆಯಿತು.

ಅಮೃತ್ ಮಹೊೇತ್ಸ್ವವು ಹಬ್ಬವಾದ್ಾಗ
ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಿಂಸಕೆಕೃತ್ಯಲಿ್ಲ, "ಉತ್ಸವೆರೀನ ಬಿನಾ ಯಸ್ಾಮೆತ್ 
ಸ್ಾಥಾಪನಿಂ ನಿಷ್ಟಫೂಲ್ಿಂ ರ್ವೆರೀತ್" ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಲಾಗಿದೆ, ಅಿಂದರ 
ಯಾವುದೆರೀ ಪರಿಯತನು, ಯಾವುದೆರೀ ಸಿಂಕಲ್್ಪವನುನು ಆಚರಿಸದ 
ಹೊರತು ಅದು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವುದಿಲ್್ಲ. ಒಿಂದು ಸಿಂಕಲ್್ಪವು ಹಬ್ಬದ 
ರೂಪವನುನು ಪಡೆದ್ಾಗ, ಅದು ಲ್ಕ್ಾಿಂತರ ಮತುತು ಕೋೂರೀಟ್ಯಿಂತರ 

ಅಮೃತ್ ಮಹೊೇತ್ಸ್ವವು 
ಸ್ಾ್ವತ್ಂತ್್ರ್ಯದ್ ಹೊಸ 

ಅರ್ತಣೆೊೇದ್ಯವನ್ತನೆ ಮೊಡಿಸಿದ
ಎರಡು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಅವಧಿಯ ಅಮೃತ 
ಮಹೊರೀತ್ಸವವು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 75 ನರೀ 

ವಾಷ್್ಣಕೋೂರೀತ್ಸವದ 75 ವಾರಗಳ ಮದಲ್ು 
ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 50 

ಸ್ಾವಿರಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 150 
ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ದೆರೀಶಗಳು ಮತುತು ಎಲಾ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ 55 
ಸಚ್ವಾಲ್ಯಗಳು ಮತುತು ಇಲಾಖ್ಗಳು ಇದರಲಿ್ಲ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾವು. ಈ ಎಲಾ್ಲ ಘಟನಗಳು 
ಐದು ವಿಷ್ಟಯಗಳನುನು 

ಆಧ್ರಿಸಿದದಾವು.

ಸಾ್ವತ್ೆಂತ್್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ 
ಪ್ಯರ್ ಹೆ್ದಗಿತ್ುತೂ? ಒೆಂರ್್ಯ್ದ 

ಮರೋತ್ುಹೆ್ಯ್ದರ್ ಅಥವಾ ಎೆಂದಿಗ್ಯ 
ಇತಿಹಾಸರ್ಲಿಲಿ ಅಹದೇವಾರ್ ಸಾಥಾನವನುನು 

ಪ್ಡೆಯರ್ ಅಜ್ಾತ್ ರ್್ದರರ ಕಥೆ. 
ಅೆಂತ್ಹ ಮಹಾನ್ ರ್್ದರರ ಕಥೆ ಮತ್ುತೂ 
ಅವರ ಸ್ಯಫೂತಿದೇದಾಯಕ ಕಥೆಯನುನು 
ಹೆ್ಯರತ್ರುವುರ್ು ಮತ್ುತೂ ಅವರೆಂರ್ 

ಪ್ರ್ರ್ದರಣೆ ಪ್ಡೆಯುವುರ್ು. ನಿಗದಿತ್ 
ಗುರಗಳನುನು 

ಸಾಧಿಸಲು ಬ್ರ್್ಧತೆ. ಆ ಗುರಗಳ 
ಬ್ಗಗೆ ರ್ಾಹಿತಿಯನುನು ಪ್್ರಸಾರ 

ರ್ಾಡ್ುವುರ್ು. ಆ ಕ್್ದತ್್ರಗಳಿಗ ಸೆಂಬ್ೆಂಧಿಸಿರ್ 
ಕಾಯದೇಕ್ರಮಗಳನುನು ಆಯ್ದಜಿಸುವುರ್ು. 

ಎಲಾಲಿ ಸಕಾದೇರ ಸೆಂಸೆಥಾಗಳು ಮತ್ುತೂ ಸಕಾದೇರೋತ್ರ 
ಸೆಂಸೆಥಾಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುರ್ಕಯೆಂದಿಗ 

ಯಶಸಿಸಿನ ಹಾದಿಯನುನು ರ್ವರಸುವುರ್ು.

ವಸುಧ್ಟವ 
ಕುಟ್ುೆಂಬ್ಕೆಂ, 

ರಾಷ್ಟ್್ದಯ ಭರ್್ರತೆ, ನಾರ್್ದನಯೂತೆ, 
ಶಾೆಂತಿ - ಏಕತೆ, ಭಾರತ್ರ್ ಪ್ರಕಲ್ಪನ, 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಪ್ರಸರ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 

ಮತ್ುತೂ ನಾಯೂಯರ್ೆಂತ್ಹ ರ್ಚಾರಗಳು ಮತ್ುತೂ 
ರ್ಷಯಗಳ ರ್್ದಲೆ ಕಲಸ ರ್ಾಡ್ುವುರ್ು 

ಭಾರತ್ವನುನು ಒಗ್ಯಗೆಡಿಸುತ್ತೂರ್.

75ನ್ದ ವಷದೇರ್ 
ಹೆ್ಯತಿತೂಗ ಮಹಿಳೆಯರು, 

ಯುವಕರು, ಗಾ್ರಮಗಳು, ಪ್ರಸರ, ವಲಸೆ 
ಕಾಮಿದೇಕರು, ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ುತೂ ಆರ್ದೇಕತೆಯೆಂತ್ಹ 

ರ್ರ್ಧ ಕ್್ದತ್್ರಗಳಲಿಲಿ ಕಾ್ರೆಂತಿಕಾರ ಬ್ರ್ಲಾವಣೆಯನುನು 
ಸಾ್ವತ್ೆಂತ್್ರ್ಯರ್ ಅಮೃತ್ ಮಹೆ್ಯ್ದತ್ಸಿವರ್ ವಷದೇರ್ಲಿಲಿ 
ಸಾಮ್ಯಹಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರವತಿದೇಸಬ್ದಕು, 

ಇರ್ರೆಂದಾಗಿ ಅಮೃತ್ ಕಾಲರ್ ಪ್್ರಯಾರ್ವು 
ಹೆ್ಯಸ ವೆ್ದಗವನುನು ಪ್ಡೆಯುತ್ತೂರ್.

ಸ್ಾ್ವತ್ಂತ್್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟ @75

ಸಂಕಲ್್ಪ @75

ಚಿಂತ್ನ್ಗಳು @75ಸ್ಾಧನ್ಗಳು @75

ಕ್ರಮಗಳು @75

75 
ನ್ದ ವಷದೇರ್ ರ್ಶ್ದಷ 

ಪ್್ರಯತ್ನುಗಳು: ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್, 
ಆರೋ್ಯ್ದಗಯೂಕರ ಭಾರತ್, ಆತ್ಮುನಿಭದೇರ 
ಭಾರತ್, ಏಕ ಭಾರತ್- ಶ್ರ್ದಷ್ಠ ಭಾರತ್, 
ಒೆಂರ್ು ರಾಷಟ್-ಒೆಂರ್ು ಪ್ಡಿತ್ರ ಚ್ದಟಿ, 

ಒೆಂರ್ು ಕೃಷ್ ರ್ಾರುಕರ್ಟೆ, ಸಬಾಕೂ ಸಾಥ್-ಸಬಾಕೂ 
ರ್ಕಾಸ್-ಸಬಾಕೂ ರ್ಶಾ್ವಸ್, ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, 

ಡಿಜಿಟ್ಲ್ ಇೆಂಡಿಯಾ, ಹೆ್ಯಸ ರಾಷ್ಟ್್ದಯ 
ಶಿಕ್ಷರ್ ನಿ್ದತಿಯಿೆಂರ್ ಜಿ ಎಸಿಟೆ ಯವರೋಗ 

ಉಪ್ಕ್ರಮಗಳು.

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ
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ಜನರ ಸಿಂಕಲ್್ಪ ಮತುತು ಶಕ್ತುಯನುನು ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸುತತುದೆ. 
ಈ ಉತಾ್ಸಹವು 130 ಕೋೂರೀಟಿ ದೆರೀಶವಾಸಿಗಳನುನು 
ಒಟಿಟ್ಗೂಡಿಸುವ ಮತುತು ಸಿಂಪಕ್್ಣಸುವ ಮೂಲ್ಕ 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವವನುನು 
ಆಚರಿಸುವುದರೂಿಂದಿಗ ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಯಿತು. ಈ 
ಉತ್ಸವದ ಮೂಲ್ ಸೂ್ಪತ್್ಣಯು ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೋಯಾಯಿತು. ಈ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 
75 ನರೀ ವಾಷ್್ಣಕೋೂರೀತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯು ಇಿಂದಿನ 
ಪಿರೀಳಿಗಯಲ್ೂ್ಲ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟ, ತಾ್ಯಗ ಮತುತು 
ಸಮಪ್ಣಣಾ ಮನೂರೀಭಾವವನುನು ಅರಿತುಕೋೂಳುಳಿವ 
ಹಬ್ಬವಾಯಿತು. ಇದು ಸನಾತನ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ  
ಹಬ್ಬವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೂಿಂಡಿದೆ; ಆಧ್ುನಿಕ ಭಾರತದ 
ತೆರೀಜಸೂ್ಸ ಇದೆ; ಅತ್ರೀಿಂದಿರಿಯ ಆಧಾ್ಯತ್ಮೆಕತೆಯ ಬೆಳಕು 
ಕೂಡ ಇದೆ ಮತುತು ಭಾರತದ ವಿಜ್ಾನಿಗಳ ಪರಿತ್ಭೆ ಮತುತು 
ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣದ ದೃಷ್ಟ್ಕೋೂರೀನವೂ ಇದೆ.

ಈ 75 ವಾರಗಳಲಿ್ಲ 50 ಸ್ಾವಿರಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳು ದೆರೀಶ-ವಿದೆರೀಶಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದುದಾ, 55 
ಸಚ್ವಾಲ್ಯಗಳು/ಇಲಾಖ್ಗಳು ಇಡಿರೀ ಸಕಾ್ಣರದ 
ಸ್ಾಮೂಹಿಕ ಅಧಿಕಾರವನುನು ಹೊಿಂದಿದದಾವು ಎಿಂಬ 
ಅಿಂಶದಿಿಂದ ಈ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದ ಹಿರಿಮ್ ಮತುತು 
ಯಶಸ್ಸನುನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಇದು ಸಿಂಘಟಿತ 
ಪರಿಯತನುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಜನರನುನು ಸಳೆಯಿತು. 
ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ, ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವವು ಗಿಂಟ್ಗ 4 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿತುತು. ಅಮೃತೊರೀತ್ಸವವನುನು 
ಐದು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಿ ಮುನನುಡೆಯಲ್ು 
ನಿರೀಲ್ನಕ್ಷೆಯನುನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತುತು. 

ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಸಿಂಗಾರಿಮ, 75 ರಲಿ್ಲ 
ಚ್ಿಂತನಗಳು, 75 ರಲಿ್ಲ ಸ್ಾಧ್ನಗಳು, 75 ರಲಿ್ಲ 
ಕರಿಮಗಳು ಮತುತು 75 ರಲಿ್ಲ ಸಿಂಕಲ್್ಪಗಳು ಸರೀರಿವೆ. 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, 
ಕೋೂರೀವಿಡ್ ಎರಡನರೀ ಮತುತು ಮೂರನರೀ ಅಲ್ಗಳು 
ಬಿಂದವು ಮತುತು ಅನರೀಕ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳನುನು 
ಹೆೈಬಿರಿಡ್ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 
ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣಗಳು ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿಯವರಿಗ 
ಪ್ೂರೀಸ್ಟ್  ಕಾಡ್್ಣ ಗಳನುನು ಬರದರು, ಬಿರಿಟಿಷ್ಟರು 
ನಿಷೆರೀಧಿಸಿದ ಕವನಗಳ ಸಿಂಕಲ್ನ ‘ಸ್ವತಿಂತರಿತಾ ಸ್ವರ್’ 
ಅನುನು ಆಯರೀಜಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಂದೆರೀ ಭಾರತ್ 
ನೃತೊ್ಯರೀತ್ಸವವು 1857 ರ ಮದಲ್ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಹೊರೀರಾಟವನುನು ನನಪಿಸುವ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮವಾಗಿತುತು. 
ಇನೂನು ಅನರೀಕ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳು ಇದದಾವು. 
ರಾಷ್ಟಟ್ಗಿರೀತೆಯ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮವಾಗಲಿ, ರಿಂಗೂರೀಲಿ 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮವಾಗಲಿ, ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಸಿಂಗಾರಿಮದ 
ಅಜ್ಾತ ವಿರೀರರ ಕುರಿತ ಸಿಂಶೂರೀಧ್ನ ಮತುತು ಸಿಂಕಲ್ನ 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳಾಗಲಿ, ನನನು ಗಾರಿಮ, ನನನು ಪರಿಂಪರ 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳಾಗಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಮನದಲಿ್ಲ ಹೊಸ 

ಸಕಾ್ಣರದ ಸ್ಾಮೂಹಿಕ ಶಕ್ತುಯಿಂದಿಗ ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕ, ಖಾಸಗಿ 
ವಲ್ಯ, ಸಕಾ್ಣರತರ ಸಿಂಸಥಾಗಳು ಮತುತು ಸಮಾಜದ ಎಲಾ್ಲ 
ವಗ್ಣಗಳನುನು ಒಟುಟ್ಗೂಡಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 'ಸಬ್  ಕಾ ಪರಿಯಾಸ್'ನ 
ಮನೂರೀಭಾವವನುನು ಸ್ಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಇದು ಹೊಿಂದಿದೆ. ಇದರ 
ಯರೀಜನ ಮತುತು ಕಾಯ್ಣತಿಂತರಿವನುನು ಮಾಡುವಾಗ, ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಹೊರೀರಾಟ, ಸಿಂಸಕೆಕೃತ್-ಆಧಾ್ಯತ್ಮೆಕತೆ, ಪ್ೂರೀಷ್ಟಣೆ, ಕ್ರಿರೀಡಾ ಸುದೃಢತೆ, 
ಪರಿಸರ ಮತುತು ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಎಲ್್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನು ನರವು, ತಳ 
ವಗ್ಣಕೋಕೆ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳ  ವಿತರಣೆ, ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, 
ಉತತುಮ ಆಡಳಿತ, ಆಹಾರ ಮತುತು ಕೃಷ್, ನಾವಿರೀನ್ಯತೆ , ವಿಜ್ಾನ-
ತಿಂತರಿಜ್ಾನದ ಬಗಗೊ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಜಾದ್ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೋ�ೇತ್ಸವದ ಕಾಯ್ಷಕ್್ರ್ಮಗಳ 
ಹಿಂದ್ನ್ ಚಿಂತನ ಮತ್ನತಿ ಕಾಯ್ಷತಂತ್ರ್

ಇಿಂಡಿಯಾ ಗರೀರ್ ನಲಿ್ಲ 
ನರೀತಾಜಿಯವರ ಹೊಲ್ೂಗಾರಿರ್

ಗಾರಿಹಕರ ಸಬಲಿರೀಕರರ್

ಪರಿಧಾನಿಯವರಿಗ ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣಗಳು 
ಬರದ ಪ್ೂರೀಸ್ಟ್ ಕಾಡ್್ಣ ಗಳು

ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದ್ಾದ ಶಕ್ತು

ಪೌಷ್ಟ್ಕಾಿಂಶ ತ್ಿಂಗಳು – ಪೌಷ್ಟ್ಕಾಿಂಶ 
ತೊರೀಟ

ನಾವಿರೀನ್ಯತೆ ಹಾ್ಯಕಥಾನ್

ವಿಜ್ಾನ ಸವ್ಣತರಿ ಪೂಜ್ಯತೆರೀ

ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯ ಸಮಾವೆರೀಶ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಂಸಕೆಕೃತ್ ಉತ್ಸವ

ಉಮಿಂಗ್ ಉಡಾನ್ - ಮಕರ 
ಸಿಂಕಾರಿಿಂತ್

ಭಾರತರ್

ಧಾರಾ-ವೆೈದಿಕ ಗಣಿತ

ಕೋಿಂಪು ಕೋೂರೀಟ್ಯಲಿ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳು

ಅಮೃತ ಮಹರೀತ್ಸವದ ಕೆಲವು ವಿಶರೀಷ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳು
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ಚೆೈತನ್ಯ ತುಿಂಬಿದವು.
ಹರ್ ಘರ್ ತ್ರಿವರ್್ಣ ಧ್್ವಜ ಅಭಿಯಾನವು ಆಗಸ್ಟ್ 

11 ರಿಿಂದ 17 ರವರಗ ನಡೆಯುತತುದೆ. ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಯರೀಗ ದಿನ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸಿಟ್ಕ್ಟ್ ರಪ್ೂಸಿಟರಿ ಮತುತು 
ಮ್ರೀರಾ ಗಾಿಂವ್, ಮ್ರೀರಿ ಧ್ರೂರೀಹರ್ ನಿಂತಹ 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳು ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೋಯನುನು 
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದವು.

ಸ್ಾ್ವತ್ಂತ್್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟದ್ಂದ್ ಸೊಫೂರ್್ಪ, ಭವಿಷ್ಟ್ಯದ್ 
ನಿರ್ಾ್ಪಣ
ಭಾರತ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಇತ್ಹಾಸವು ಅದುಭಾತವಾಗಿದೆ, 
ಆದರ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಜನರ 
ಮಹತತುರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೋಯ ಮಹತ್ವವು ಎಲ್ೂ್ಲರೀ 
ಕಳೆದುಹೊರೀಯಿತು. ಅವರಲ್್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಬೆರೀಕಾದ ಮನನುಣೆ 
ಸಿಕ್ಕೆಲ್್ಲ. ಅಿಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯಲಿ್ಲ, ಗಾಿಂಧಿರೀಜಿಯವರ 
ಚರಕ ಮತುತು ಉಪಿ್ಪನಿಂತಹ ಚ್ಹೆನುಗಳ ಉತತುಮ ಬಳಕೋ, 
ಹಾಗಯರೀ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವವು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 
ಇತ್ಹಾಸವನುನು ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವಗೂಳಿಸಲ್ು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಿದೆ, 
ಇದರಿಿಂದ ದೆರೀಶದ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನು ಅದರಿಿಂದ 
ಸೂಫೂತ್್ಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿಶರೀಷ್ಟ ಸಿಂದರ್್ಣಗಳು ಮತುತು 

ಸ್ಾವಾತಂತ್ರ್್ಯದ 75 ನೇ ವರ್್ಷದಲ್ಲಿ 75 ಎಂಬ ಸಂಖ್್ಯ 
ಹೋೇಗೆ ಒಂದ್ನ ಸಂಕೆೇತವಾಯಿತ್ನ
n 	5 ಅಕೋೂಟ್ರೀಬರ್ 2021 ರಿಂದು ಉತತುರ ಪರಿದೆರೀಶದಲಿ್ಲ, ನಗರಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ 75 ಯರೀಜನಗಳಿಗ ಅಡಿಗಲ್ು್ಲ 
ಹಾಕಲಾಯಿತು.

n 	ಉತತುರಪರಿದೆರೀಶದ 75 ಜಿಲ್್ಲಗಳಲಿ್ಲ 75 ಸ್ಾವಿರ ಫ್ಲಾನುರ್ವಿಗಳು 
ತಮಮೆ ಪಕಾಕೆ ಮನಗಳ ಕ್ರೀಲಿಕೋೈಗಳನುನು ಪಡೆದರು. 75 ಎಲ್ಕ್ಟ್ಕ್ 
ಬಸ್ ಗಳಿಗ ಚಾಲ್ನ ನಿರೀಡಲಾಯಿತು.

n 	18 ವಷ್ಟ್ಣಕ್ಕೆಿಂತ ಮ್ರೀಲ್್ಪಟಟ್ವರು ಮತುತು 60 ವಷ್ಟ್ಣಕ್ಕೆಿಂತ ಕಡಿಮ್ 
ವಯಸಿ್ಸನವರಿಗ ಕೋೂರೀವಿಡ್ -19 ರ ಮುನನುಚಚಿರಿಕೋ ಡೊರೀಸ್ ಗಳನುನು  
75 ದಿನಗಳವರಗ ಸಕಾ್ಣರಿ ಆಸ್ಪತೆರಿಗಳಲಿ್ಲ ಉಚ್ತವಾಗಿ ನಿರೀಡಲ್ು 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಣರ ನಿಧ್್ಣರಿಸಿದೆ.

ವಿಭಜನ್ ವಿಭಿೇಷಿಕಾ ಸಮೃತ್ ದ್ವಸ್
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 75 ನರೀ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ದಿನದಿಂದು, ವಿರ್ಜನಯ ಭಿರೀಕರತೆಯ 
ಸಮೆರಣಾರ್್ಣ ದಿನವನುನು ಆಚರಿಸಲ್ು ನಿಧ್್ಣರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಆ 
ಭಿರೀಕರತೆಯಿಿಂದ ಸಿಂತರಿಸತುರಾದ ಜನರಿಗ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ಭಾರತ್ರೀಯನ 
ಪರವಾಗಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಗೌರವವಾಗಿದೆ.

75 ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ನಗಳು
ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದ 75 
ವಾರಗಳಲಿ್ಲ, ದೆರೀಶದ ಮೂಲ್ 
ಮೂಲ್ಯನುನು 75 ವಾರಗಳಲಿ್ಲ 
ಸಿಂಪಕ್್ಣಸುವ 75 ವಿಂದೆರೀ ಭಾರತ್ 
ರೈಲ್ುಗಳನುನು ಘೋೂರೀಷ್ಸಲಾಯಿತು.

75 ಯ್ನವ ಲೋೇಖಕ್ರ್ನ
ಅಮೃತೊರೀತ್ಸವದಿಂದು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಹೊರೀರಾಟಗಾರರ ಕುರಿತು 
ಪುಸತುಕ ಬರಯಲ್ು ದೆರೀಶದ 75 
ಯುವ ಬರಹಗಾರರನುನು ಆಯಕೆ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು.

21ನರೀ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ ಜಗತುತು ವೆರೀಗವಾಗಿ 
ಬದಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಹೊಸ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗ 
ತಕಕೆಿಂತೆ ಭಾರತದ ಜನರು ಮತುತು ನಮಮೆ 
ಯುವಜನರ ರ್ರವಸಗಳು ಮತುತು 
ನಿರಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚುಚಿತ್ತುವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ನಮಮೆ ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವ ವ್ಯವಸಥಾಗಳು ವೆರೀಗವಾಗಿ 
ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಗುತತುದೆ. ಇಿಂದು, 
ನಮಮೆ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 75 ನರೀ ವಷ್ಟ್ಣದಲಿ್ಲ 
ನಾವು ನವ ಭಾರತದ ಸಿಂಕಲ್್ಪದೊಿಂದಿಗ 
ಮುನನುಡೆಯುತ್ತುರುವಾಗ, ಈ ಸಿಂಕಲ್್ಪಗಳನುನು 
ಮುಿಂದಕೋಕೆ ಕೋೂಿಂಡೊಯು್ಯವ ಜವಾಬ್ಾದಾರಿಯು 
ನಮಮೆ ಸಿಂಸತುತು ಮತುತು ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳ 
ಮ್ರೀಲಿದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಹಗಲಿರುಳು 
ದಣಿವರಿಯದೆ ಪಾರಿಮಾಣಿಕತೆ ಮತುತು 
ನಿಷೆ್ಠಯಿಿಂದ ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡಬೆರೀಕು.

- ನ್ರೆೇಂದ್ರ್ ಮೇದ್, ಪ್ರ್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ್
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ಮಹಾಪುರುಷ್ಟರ ಜನಮೆ ದಿನಾಚರಣೆಯನುನು ಅಮೃತ 
ಮಹೊರೀತ್ಸವದ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸುವ 
ಸಿಂದರ್್ಣಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಿಂದೊರೀಲ್ನವನುನು ಮಹಾತಮೆ 
ಗಾಿಂಧಿರೀಜಿಯವರ 150ನರೀ ಜನಮೆದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದಿಗ 
ಜೋೂರೀಡಿಸಿ, ದೆರೀಶವನುನು ಸ್ವಚ್ಛಗೂಳಿಸುವ ಗುರಿಯಿಂದಿಗ 
ಸ್ಾಮೂಹಿಕ ಆಿಂದೊರೀಲ್ನವನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 75ನರೀ ವಷ್ಟ್ಣವನುನು ಅಮೃತ 
ಮಹೊರೀತ್ಸವ ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ವಿಶರೀಷ್ಟ 
ಸಮತ್ಯನುನು ರಚ್ಸಿ ಇದನುನು ಆಯರೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ದೆರೀಶದ ಯುವಕರು ಅಜ್ಾತ ವಿರೀರರ ಕಥೆಗಳನುನು 
ಬರಯಲ್ು ಪ್ರಿರೀರರೀಪಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಪರಿತ್ ವಷ್ಟ್ಣ ಲಾಡ್್ಣ 
ಬಿಸ್ಾ್ಣ ಮುಿಂಡಾ ಅವರ ಜನಮೆದಿನದಿಂದು ನವೆಿಂಬರ್ 
15 ರಿಂದು ಬುಡಕಟುಟ್ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ು 
ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನರೀತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಿಂದರಿ 
ಬೊರೀಸ್ ಅವರ 125 ನರೀ ಜನಮೆದಿನವನುನು ಒಿಂದು 
ಸಿಂದರ್್ಣವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ರಾಜಾ ಸುಹೆರೀಲ್ದಾರೀವ್ 
ಮತುತು ರಾಜಾ ಮಹೆರೀಿಂದರಿ ಪರಿತಾಪ್ ಅವರಿಂತಹ ಅನರೀಕ 
ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ್ಟರ ಕೋೂಡುಗಗಳನುನು ಸಮೆರಿಸುವುದರ 
ಮೂಲ್ಕ, ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಚಳುವಳಿಯ ಹೊಸ ಬೆನನುಲ್ುಬು 
ರೂಪುಗೂಿಂಡಿತು. 1857 ರಿಿಂದ 1947 ರವರಗಿನ 
ಹೊರೀರಾಟವು ಮುಿಂದಿನ ಪಿರೀಳಿಗಯ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ 
ಪುನರುಜಿ್ಜರೀವನಗೂಳಳಿಬೆರೀಕು ಎಿಂದು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಣರ 
ಬಯಸುತತುದೆ. ಏಕೋಿಂದರ ಇತ್ಹಾಸ ಮಾತರಿ ಮುಿಂದಿನ 
ಪಿರೀಳಿಗಗ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ನಿರೀಡಲ್ು ಸ್ಾಧ್್ಯವಿಲ್್ಲ. ಸ್ಾಹಸಿ 
ವಿರೀರರ ಅನರೀಕ ಘಟನಗಳು ಮತುತು ಪಾತರಿಗಳನುನು ಅವರ 
ಮನಸಿ್ಸನ ಮ್ರೀಲ್ ಜಿರೀವಿಂತವಾಗಿ ತರಬೆರೀಕಾಗುತತುದೆ, 
ನಿಂತರ ಅವರು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಹೊರೀರಾಟದೊಿಂದಿಗ 
ತಮಮೆನುನು ಸಿಂಯರೀಜಿಸಿಕೋೂಳುಳಿತಾತುರ. ಇಿಂದು ಒಿಂದು 
ಮಗು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟದೊಿಂದಿಗ ತನನುನುನು 
ತೊಡಗಿಸಿಕೋೂಿಂಡರ, ಅವನು ತನನು ಇಡಿರೀ ಜಿರೀವನವನುನು 
ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುತಾತುನ. ಅಮೃತ 
ಮಹೊರೀತ್ಸವವು ಹೊಸ ತಲ್ಮಾರಿನ ಭಾರತ್ರೀಯರನುನು 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದೊಿಂದಿಗ ಮತುತು ದೆರೀಶದೊಿಂದಿಗ ಸಿಂಪಕ್ಣ 
ಕಲಿ್ಪಸಲ್ು ಒಿಂದು ಸುವಣಾ್ಣವಕಾಶವಾಗಿದೆ.

ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವವನುನು ಆಯರೀಜಿಸುವುದು, 
ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಒಿಂದು ಮುನೂನುರೀಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 
75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಸ್ಾಧ್ನಗಳನುನು ಮುಿಂದಿನ 25 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳವರಗ ಪರಿಪಿಂಚದ ಮುಿಂದೆ ಇಡುವ 
ಸಿಂಕಲ್್ಪವಾಗಿದೆ, ಆದದಾರಿಿಂದ ಭಾರತವು 2047 ರಲಿ್ಲ 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಶತಮಾನೂರೀತ್ಸವವನುನು ಆಚರಿಸುವಾಗ, 
ನಾವು ಭಾರತವನುನು ಎಲಿ್ಲಗ ಕೋೂಿಂಡೊಯಿದಾದೆದಾರೀವೆ 
ಮತುತು ಜಗತ್ತುನಲಿ್ಲ ಭಾರತದ ಸ್ಾಥಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಎಿಂದು 
ನೂರೀಡಲ್ು ಸೂಫೂತ್್ಣದ್ಾಯಕವಾಗಿರುತತುದೆ. ಅದಕೋಕೆ 
ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವವು ವೆರೀದಿಕೋ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತುದೆ. 
75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಈ ಉತ್ಸವವು, ಆ ವೆರೀದಿಕೋಯ ಮ್ರೀಲ್ 
ಭಾರತ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಶತಮಾನೂರೀತ್ಸವದ ಉತಾ್ಸಹವನುನು 

ದೃಷಿಟ್ಕೆ�ೇನ್ದ ದಾಖಲೋ
2047 ರ ವೆರೀಳೆಗ ಭಾರತವು ತನನು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 100 ವಷ್ಟ್ಣಗಳನುನು 
ಆಚರಿಸಿದ್ಾಗ, ವಿಶ್ವಭಾರತ್ಯ 25 ದೊಡಡಾ ಗುರಿಗಳು ಯಾವುವು? 
ಎಿಂಬ ಬಗಗೊ ವಿಷ್ಟನ್ ಡಾಕು್ಯಮ್ಿಂರ್ (ದೃಷ್ಟ್ಕೋೂರೀನದ ದ್ಾಖಲ್) 
ಅನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಿಂತೆ 19 ಫೋಬರಿವರಿ 2021 ರಿಂದು, 
ವಿಶ್ವಭಾರತ್ಯ ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣಗಳಿಗ ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿಯವರು 
ಹೆರೀಳಿದರು. 
75 ಬೃಹತ್  ಆವಿಷ್ಾ್ಕರಗಳು
23 ಫೋಬರಿವರಿ 2021 ರಿಂದು, ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ 
ಅವರು ಹಿಿಂದಿನ ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಐಐಟಿ ಖರಗ್ ಪುರದಿಿಂದ 
ಹೊರಹೊಮಮೆರುವ 75 ಬೃಹತ್  ಆವಿಷ್ಾಕೆರಗಳು ಮತುತು 
ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ಕಲ್ಹಾಕುವಿಂತೆ  ಮತುತು ಅವುಗಳನುನು ದೆರೀಶ 
ಮತುತು ಜಗತ್ತುಗ ಕೋೂಿಂಡೊಯು್ಯವಿಂತೆ ಐಐಟಿ ಖರಗ್ ಪುರದ 
ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣಗಳಿಗ ಕರ ನಿರೀಡಿದರು.
ಬ್ಾ್ಯಂಕ್ ಗಳು 75 ವರ್್ಷಗಳ ದಾಖಲೋಯನ್್ನನು ಮ್ನರಿಯಬೇಕ್್ನ 
ದೆರೀಶದ ಗುರಿಗಳನುನು ಸ್ಾಧಿಸುವಲಿ್ಲ ಭಾರತದ ಬ್ಾ್ಯಿಂಕ್ಿಂಗ್ 
ವಲ್ಯವು ಮದಲಿಗಿಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೋಲ್ಸ 
ಮಾಡಬೆರೀಕು ಎಿಂದು 12 ಡಿಸಿಂಬರ್ 2021 ರಿಂದು ಪರಿಧಾನಿ 
ಮರೀದಿ ಹೆರೀಳಿದರು. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದಲಿ್ಲ, ಪರಿತ್ 
ಬ್ಾ್ಯಿಂಕ್ ಶಾಖ್ಯು 75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಡಿರುವ ದ್ಾಖಲ್ಯನುನು 
ಒಿಂದೂವರ ಪಟುಟ್, ಎರಡು ಪಟುಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು 
ಹೊಿಂದಬೆರೀಕು ಎಿಂದು ಅವರು ಹೆರೀಳಿದರು.
ಕ್ರ್ೇಡಾಪಟ್ನಗಳು 75 ಶಾಲೋಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಬೇಕ್್ನ
2023ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರೂಳಗ 75 ಶಾಲ್ಗಳಿಗ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಿ, 
ಅಪೌಷ್ಟ್ಕತೆ ನಿವಾರಣೆಗ ಆರೂರೀಗ್ಯಕರ ಮತುತು ರುಚ್ಕರವಾದ 
ಆಹಾರವನುನು ಸರೀವಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಮತುತು ಮಕಕೆಳೊಿಂದಿಗ 
ಆಟವಾಡುವ ಕುರಿತು ಚಚ್್ಣಸುವಿಂತೆ ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ 
ಮರೀದಿ ಅವರು ಟ್ೂರೀಕ್ಯ ಒಲಿಿಂಪಿಕ್ ಮತುತು ಪಾ್ಯರಾಲಿಿಂಪಿಕ್ 
ಕ್ರಿರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಿರೀರಜ್ ಚೊರೀಪಾರಿ ಶಾಲಾ 
ಪರಿವಾಸದ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಿದರು.
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ಪ್ರಿರೀರರೀಪಿಸುವ ದೃಢವಾದ ದಿಕ್ಕೆನತತು ಸ್ಾಗುತ್ತುದೆ.

ಇಂದ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾಳಿನ ಪರಂಪರೆ
ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸವು ಬಹುತೆರೀಕ ಕಾಲ್ದಷ್ಟುಟ್ ಹಳೆಯದು, 
ಸೂಯ್ಣನಷ್ಟುಟ್ ಪರಿಕಾಶಮಾನವಾದುದು ಮತುತು 
ಆಕಾಶದಷ್ಟುಟ್ ವಿಶಾಲ್ವಾದುದು. ಜ್ಾನ-ವಿಜ್ಾನ ಮತುತು 
ಸಮೃದಿ್ಧ, ಶೌಯ್ಣ-ಆಧಾ್ಯತ್ಮೆಕತೆ ಮತುತು ಕಲ್ಯಿಿಂದ 
ಅಲ್ಿಂಕೃತವಾದ ಭಾರತವನುನು ಬಿರಿಟಿಷ್ ಸಕಾ್ಣರವು 
ಆಕರಿಮಸಿದ್ಾಗ, ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಕ್ಡಿಯನುನು 
ಹೊತ್ತುಸಿದ ಜನರು ಅದಕಾಕೆಗಿ ಮಡಿದರು. ರಾಷ್ಟಟ್ಪಿತ 
ಮಹಾತಮೆ ಗಾಿಂಧಿಯವರು ವಿಶ್ಷ್ಟಟ್ವಾದ ಸತಾ್ಯಗರಿಹವನುನು 
ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಿದರು. ಅಸಿಂಖಾ್ಯತ ಬಲಿದ್ಾನ ಹಾಗೂ 
ತಾ್ಯಗದ ನಿಂತರ ವಿದೆರೀಶ್ಯರು ಈ ದೆರೀಶವನುನು 
ತೊರದರು. ಆಗ ಉಕ್ಕೆನ ಮನುಷ್ಟ್ಯ ಸದ್ಾ್ಣರ್ ಪಟ್ರೀಲ್ರು 
ಅಖಿಂಡ ಭಾರತವನುನು ಕಬಿ್ಬರ್ದಿಂತೆ ಬಲ್ಗೂಳಿಸಿದರು. 
ಒಿಂದು ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ ಹಾವಾಡಿಸುವವರ ನಾಡು ಎಿಂದು 
ಕರಸಿಕೋೂಳುಳಿತ್ತುದದಾ ಈ ದೆರೀಶ ಇಿಂದು ತನನು ಮದಲ್ 
ಪರಿಯತನುದಲಿ್ಲಯರೀ ಮಿಂಗಳ ಗರಿಹದಲಿ್ಲ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 
ಇಳಿದಿದೆ. "ಮ್ರೀಕ್ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ"- ಈ ಮೂರು 
ಪದಗಳು ದೆರೀಶದ ಕ್ರೀತ್್ಣಯನುನು ಎಲ್್ಲಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. 
ಇಿಂದು, ಪರಿತ್ ಮನಯಲ್ೂ್ಲ ವಿದು್ಯತ್ ಇದೆ, ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರ 
ಕೋೈನಲಿ್ಲ ಮಬೆೈಲ್ ಫೋ�ರೀನ್ ಇದೆ, ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರ 
ಜೋರೀಬಿನಲ್ೂ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತ್ದೆ, ಪರಿತ್ ಖಾತೆಗ ನರೀರ 
ಪರಿಯರೀಜನಗಳು ತಲ್ುಪುತ್ತುವೆ, ಪರಿತ್ ಅಡುಗಮನಯಲಿ್ಲ 
ಶುದ್ಧ ಇಿಂಧ್ನವಿದೆ ಮತುತು ಪರಿತ್ ಮನಯಲ್ೂ್ಲ ಶೌಚಾಲ್ಯ 
ವ್ಯವಸಥಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್್ಲವೂ ಹೆಚುಚಿ ಗೌರವಯುತ 
ಜಿರೀವನಕೋಕೆ ಕೋೂಡುಗ ನಿರೀಡುತತುವೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತುತು 
ಯರೀಗ ನವ ಭಾರತದ ಸಿಂಸ್ಾಕೆರಗಳಾಗಿವೆ. ವಸುಧೈವ 
ಕುಟುಿಂಬಕಿಂ ಎಿಂಬ ಮನೂರೀಭಾವವು ‘ಇಡಿರೀ ಜಗತುತು 
ನಮಮೆ ಕುಟುಿಂಬ’ಎಿಂಬ ಚ್ಿಂತನಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಣಟಿಟ್ದೆ. 
ತಾವು ಹೊರೀದ ನಿಂತರ ಭಾರತ ಛಿದರಿವಾಗಲಿದೆ ಎಿಂದು 
ಬಿರಿಟಿಷ್ಟರು ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯ ನುಡಿದಿದದಾರು, ಆದರ ಬಹುಶಃ ಅದೆರೀ 
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೊಡಡಾ ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವವಾಗಿ 
ಅರಳುತತುದೆ ಎಿಂದು ಅವರು ನಿರಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್್ಲ. ಇಿಂದು 
ಭಾರತವು ಅತ್ಯಿಂತ ವೆರೀಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತುರುವ 
ಆಥಿ್ಣಕತೆಯನುನು ಹೊಿಂದಿರುವ ಒಕೂಕೆಟ ರಾಷ್ಟಟ್ವಾಗಿದೆ. 
ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬನ ಎನುನುವುದು ಕೋರೀವಲ್ ಒಿಂದು ವಾಕ್ಯವಲ್್ಲ; 
ಇದು 130 ಕೋೂರೀಟಿ ಭಾರತ್ರೀಯರ ಮಿಂತರಿವಾಗಿದೆ. 
ಜನನ ಪರಿಮಾರ್ ಪತರಿ ಪಡೆಯಲ್ು, ಬಿಲ್ ಪಾವತ್ಸಲ್ು, 
ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲ್ು, ದ್ಾಖಲಾತ್ ಪಡೆಯಲ್ು, 
ಫ್ಲಿತಾಿಂಶ ಮತುತು ಪರಿಮಾರ್ ಪತರಿ ಪಡೆಯಲ್ು 8-10 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಜನ ಗಿಂಟ್ಗಟಟ್ಲ್ ಸರತ್ ಸ್ಾಲಿನಲಿ್ಲ 
ನಿಲ್್ಲಬೆರೀಕಾಗಿತುತು. ಆದರ ಈಗ ಎಲ್್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. 
ತಿಂತರಿಜ್ಾನದ ಮೂಲ್ಕ ಜಿರೀವನವನುನು ಸುಲ್ರ್ಗೂಳಿಸುವ 
ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳನುನು ಆನ್ ಲ್ೈನ್  ಮೂಲ್ಕ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸಥಾ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜನನ ಪರಿಮಾರ್ ಪತರಿದಿಿಂದ ಹಿಡಿದು 

75 ಹಳಿಳಿಗಳನ್್ನನು ದತ್ನತಿ ಪಡೆಯಿರಿ
ಎಲಾ್ಲ ಶ್ಕ್ಷರ್ ತಜ್ಞರು, ಕೃಷ್ ವಿಜ್ಾನಿಗಳು, ಸಿಂಸಥಾಗಳು ಆಜಾದಿ ಕಾ 
ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವಕಾಕೆಗಿ ತಮಮೆ ಗುರಿಗಳನುನು ನಿಗದಿಪಡಿವಿಂತೆ 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಹೆರೀಳಿದರು. 75 ಗಾರಿಮಗಳನುನು ದತುತು ತೆಗದುಕೋೂಳುಳಿವ 
ಮೂಲ್ಕ ಪರಿವತ್ಣನ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ ಮುಿಂದ್ಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ. ಇಿಂತಹ 
ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು 75 ಶಾಲ್ಗಳಲಿ್ಲಯೂ ನಡೆಸಬಹುದು.  
ದೆರೀಶದ ಪರಿತ್ ಜಿಲ್್ಲಯ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಸಿಂಸಥಾಗಳ ಮಟಟ್ದಲಿ್ಲ ಇಿಂತಹ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಬಹುದು ಎಿಂದರು.
75 ವರ್್ಷಗಳು ಮತ್ನತಿ ಮಾಧ್್ಯಮ
ಸಿಂಸದ್ ಟಿವಿ ಚಾಲ್ನಯ ಸಮಾರಿಂರ್ದಲಿ್ಲ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು 
ಗತಕಾಲ್ದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತುತು ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಸಿಂಕಲ್್ಪ ನಮಮೆಲಿ್ಲದೆ ಎಿಂದು 
ಹೆರೀಳಿದರು. ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೆರೀತರಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಾಧ್್ಯಮಗಳ ಪಾತರಿ 
ಬಹುದೊಡಡಾದು. ಮಾಧ್್ಯಮಗಳು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಿಂತಹ 
ವಿಷ್ಟಯಕೋಕೆ ಮಹತ್ವ ನಿರೀಡಿದ್ಾಗ ಅದು ಜನರಿಗ ವೆರೀಗವಾಗಿ 
ತಲ್ಪುತತುದೆ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದಲಿ್ಲ ದೆರೀಶವಾಸಿಗಳ 
ಪರಿಯತನುಗಳನುನು ಪರಿಚಾರ ಮಾಡುವ ದೊಡಡಾ ಕೋಲ್ಸವನುನು ಮಾಧ್್ಯಮಗಳು 
ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಾಹರಣೆಗ, ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ಗೊಳು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಹೊರೀರಾಟದ 75 ಸಿಂಚ್ಕೋಗಳನುನು ಯರೀಜಿಸಬಹುದು, ಸ್ಾಕ್ಷ್ಯಚ್ತರಿಗಳನುನು 
ಮಾಡಬಹುದು. ಪತ್ರಿಕೋಗಳು ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವಕೋಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ 
ಪುರವಣಿಗಳನುನು ಪರಿಕಟಿಸಬಹುದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್್ಯಮವು ನರೀರವಾಗಿ 
ರಸಪರಿಶನು ಸ್ಪಧ್ಣಗಳಿಂತಹ ಉಪಕರಿಮಗಳೊಿಂದಿಗ ಯುವಕರನುನು 
ತೊಡಗಿಸಿಕೋೂಳಳಿಬಹುದು ಎಿಂದರು.
75 ವರ್್ಷಗಳು ಮತ್ನತಿ ರಫ್ತತುಗಳು
ವಿದೆರೀಶದಲಿ್ಲರುವ ಭಾರತ್ರೀಯ ಮಷ್ಟನಗೊಳ ಮುಖ್ಯಸಥಾರು ಮತುತು ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮತುತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲ್ಯದ ಪಾಲ್ುದ್ಾರರೂಿಂದಿಗ ಸಿಂವಾದ ನಡೆಸಿದ 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು, ನಾವು ನಮಮೆ ಸದ್ಯದ ರಫ್್ತತು ಪರಿಮಾರ್ವನುನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸಬೆರೀಕು ಮತುತು ಹೊಸ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟ್ಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟ್ಸಲ್ು ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡಬೆರೀಕು ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು. ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 75 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಅಿಂಗವಾಗಿ ಐದು ಹೊಸ ರಫ್್ತತು ತಾರ್ಗಳನುನು ಸರೀರಿಸಲ್ು 
ವಿದೆರೀಶದಲಿ್ಲರುವ ಮಷ್ಟನಗೊಳು ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡಬೆರೀಕು ಎಿಂದರು.

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ



ನ್್ಯಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಆಗಸ್ಟ್ 1-15, 2022 27

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಜಿರೀವನ ಪರಿಮಾರ್ ಪತರಿದವರಗ 
ಬಹುತೆರೀಕ ಸಕಾ್ಣರಿ ಸರೀವೆಗಳು ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಆಗಿವೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತು್ಯತತುಮ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಆಡಳಿತ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. 
ದೆರೀಶದ ಬಡ ಮತುತು ಮಧ್್ಯಮ ವಗ್ಣದವರು ಜನ್ 
ಧ್ನ್-ಮಬೆೈಲ್ ಮತುತು ಆಧಾರ್ (ಜೋಎಎಿಂ ಟಿರಿನಿಟಿ) 
ನಿಿಂದ ಹೆಚುಚಿ ಪರಿಯರೀಜನ ಪಡೆದಿದ್ಾದಾರ. ಇಿಂದು, 
ಶಾಲಾ ಹಿಂತದಲಿ್ಲ ಉದ್ಯಮ 4.0 ಗ ಅಗತ್ಯವಾದ 
ಕೌಶಲ್್ಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ು ಒತುತು ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಇಿಂದು, ಸುಮಾರು 10,000 ಅಟಲ್ ಟಿಿಂಕರಿಿಂಗ್ 
ಲಾ್ಯಬಗೊಳಲಿ್ಲ 75 ಲ್ಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣಗಳು 
ನಾವಿರೀನ್ಯತೆಗಾಗಿ ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತುದ್ಾದಾರ. ಹೊಸ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿರೀತ್ಯು ತಿಂತರಿಜ್ಾನಕೂಕೆ 
ಆದ್ಯತೆ ನಿರೀಡಿದೆ. ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಅಟಲ್ ಇನುಕೆ್ಯಬೆರೀಷ್ಟನ್ 
ಸಿಂಟಗ್ಣಳ ವಾ್ಯಪಕ ಜಾಲ್ವನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. 
ಅದೆರೀ ರಿರೀತ್, ಪಿಎಿಂ ಗಾರಿಮರೀರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಾಕ್ಷರತಾ 
ಅಭಿಯಾನ ಅಿಂದರ ಪಿಎಿಂ-ದಿಶಾ ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಸಬಲಿರೀಕರರ್ವನುನು ಉತೆತುರೀಜಿಸಲ್ು ಅಭಿಯಾನವನುನು 

ಜಗತ್ತುಗ 21ನರೀ ಶತಮಾನ ಭಾರತದ 
ಶತಮಾನವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನುನು 
ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ಕೋರೀಳುತ್ತುದೆದಾರೀವೆ, ಇದನುನು 
ಪದೆರೀ ಪದೆರೀ ಹೆರೀಳಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಆದರ ನಾನು 
ಭಾರತದ ಬಗಗೊ ಹೆರೀಳುವುದ್ಾದರ, ಈ ಶತಮಾನ 
ಭಾರತಕೋಕೆ ಕತ್ಣವ್ಯಗಳ ಶತಮಾನವಾಗಿದೆ. ಈ 
ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ, ಮುಿಂದಿನ 25 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ 
ನಾವು ನವ ಭಾರತದ ಸುವರ್್ಣ ಗುರಿಯನುನು 
ತಲ್ುಪಬೆರೀಕಾಗಿದೆ. ನಮಮೆ ಕತ್ಣವ್ಯಗಳು ನಮಮೆನುನು 
ಈ ಗುರಿಗಳತತು ಕೋೂಿಂಡೊಯು್ಯತತುವೆ. ಆದದಾರಿಿಂದ 
ಈ 25 ವಷ್ಟ್ಣಗಳು ದೆರೀಶಕಾಕೆಗಿ ಕತ್ಣವ್ಯದ 
ಹಾದಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವ ವಷ್ಟ್ಣಗಳು. ಈ 25 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳು ಕತ್ಣವ್ಯ ಪರಿಜ್ಞೆಗ ಸಮಪಿ್ಣಸಿಕೋೂಳುಳಿವ 
ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.

-ನ್ರೆೇಂದ್ರ್ ಮೇದ್, ಪ್ರ್ಧಾನ್ಮಂತ್್ರ್

75 ಹೋ�ಸ ಉತಪಿನ್ನುಗಳನ್್ನನು ಸೆೇರಿಸಿ
ಎನ್ಆರ್ಐಗಳ ರಾಜ್ಯವಾರು ತಿಂಡವನುನು ರಚ್ಸುವ ಮೂಲ್ಕ 
ಆ ರಾಜ್ಯದೊಿಂದಿಗ ರಫ್್ತತು ಕುರಿತು ವಚು್ಣವಲ್ ಶೃಿಂಗಸಭೆಯನುನು 
ಆಯರೀಜಿಸಿ ಎಿಂದು ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಹೆರೀಳಿದರು. ಇದರಲಿ್ಲ, 
ಆ ರಾಜ್ಯದ 5 ಅರ್ವಾ 10 ಪರಿಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯ ವಸುತುಗಳನುನು ವಿಶ್ವದ 
ಕನಿಷ್ಟ್ಠ 75 ದೆರೀಶಗಳಿಗ ರಫ್್ತತು ಮಾಡಲ್ು ನಿಧ್್ಣರಿಸಬೆರೀಕು. ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 
75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ನಿಂತರ ಜಗತತುನುನು ತಲ್ುಪಲ್ು ನಾವು ಹೊಸ 
ಮಾಗ್ಣಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೋೂಳೊಳಿರೀರ್ ಎಿಂದರು.

'ಸಖಿ ಬಹನ' ಮತ್ನತಿ 75 ಗಂಟ್ಗಳು
ಆತಮೆನಿರ್್ಣರ ನಾರಿ ಶಕ್ತುಯಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂವಾದದಲಿ್ಲ 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು, ನಾವು 75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯವನುನು 
ಆಚರಿಸುತ್ತುರುವ ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ ನಿಮಮೆ ಹಳಿಳಿಗಳಲಿ್ಲ ವಷ್ಟ್ಣದಲಿ್ಲ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ 
75 ಗಿಂಟ್ಗಳ ಕಾಲ್ ಗಾರಿಮದಲಿ್ಲ ಕೋಲ್ವು ನೈಮ್ಣಲ್್ಯ ಕಾಯ್ಣಗಳನುನು 
ಮಾಡುವ ಬಗಗೊ ನಿರೀವು ನಿಧ್್ಣರಿಸಬಹುದು ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು. 
ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಿಂದ ಮುಿಂದಿನ ವಷ್ಟ್ಣ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರವರಗ 
ಸಖಿ ಮಿಂಡಲ್ದ ಎಲಾ್ಲ ಸಹೊರೀದರಿಯರು ಇಿಂತಹ ಸಿಂಕಲ್್ಪವನುನು 
ಮಾಡಬಹುದು. ತಮಮೆ ಗಾರಿಮದಲಿ್ಲ ನಿರೀರಿನ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆ, ಬ್ಾವಿಗಳ 
ದುರಸಿತು ಮತುತು ಕೋರಗಳನುನು ಪುನರುಜಿ್ಜರೀವನಗೂಳಿಸಬಹುದು ಎಿಂದರು.

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ
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ನಡೆಸುತ್ತುದೆ. ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟದಲಿ್ಲ ಬುಡಕಟುಟ್ 
ಸಮಾಜದ ಅನನ್ಯ ಕೋೂಡುಗಯನುನು ಪರಿತ್ 
ಮನಗೂ ತಲ್ುಪಿಸಲ್ು ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದಲಿ್ಲ 
ಹಲ್ವಾರು ಪರಿಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ನಿಂತರ ಮದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ ಬುಡಕಟುಟ್ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಗಳನುನು ದೆರೀಶದ ಬುಡಕಟುಟ್ 
ಜನರ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತುತು ಪರಿಂಪರಯನುನು ಪರಿದಶ್್ಣಸಲ್ು 
ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಕಳೆದ ವಷ್ಟ್ಣ, ನವೆಿಂಬರ್ 
15 ರಿಂದು, ದೆರೀಶವು ಲಾಡ್್ಣ ಬಿಸ್ಾ್ಣ ಮುಿಂಡಾ 
ಜಯಿಂತ್ಯನುನು "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಡಕಟುಟ್ ಹೆಮ್ಮೆಯ 
ದಿನ" ಎಿಂದು ಆಚರಿಸಲ್ು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಿತು. 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವ ವಷ್ಟ್ಣದಲಿ್ಲ 
ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯೂ ಹಿಿಂದಿನ 75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ 
ಸ್ಾಧ್ನಗಳೊಿಂದಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಹೊಿಂದುವ 
ಸವಲ್ತುತು ಹೊಿಂದಿದ್ಾದಾರ. ಇತ್ತುರೀಚ್ನ ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ 
ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಸಿಂರ್ವಿಸಿದ ಕಾರಿಿಂತ್ಕಾರಕ ಮತುತು 
ಪರಿವತ್ಣನಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾಗತ್ಕ 
ವೆರೀದಿಕೋಯಲಿ್ಲ ಭಾರತವನುನು ಮುಿಂಚೂಣಿಯಲಿ್ಲ 
ಇರಿಸುವಲಿ್ಲ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿವೆ. ಎಲ್್ಲರ ಪರಿಯತನು 
ಎಿಂಬ ಮಿಂತರಿದೊಿಂದಿಗ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಎಲ್್ಲ 
ಕ್ಷೆರೀತರಿಗಳಲ್ೂ್ಲ ಹಲ್ವು ದ್ಾಖಲ್ಗಳು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಗಿವೆ. 
ಇದು ಇತ್ಹಾಸ ಮತುತು ಸಿಂಸಕೆಕೃತ್ಯನುನು 
ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತುತು ಉತೆತುರೀಜಿಸುವಲಿ್ಲ 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಯಿತು. ಆದರ ಇದು ಕೋರೀವಲ್ ಒಿಂದು 
ವೆರೀದಿಕೋ, ರಾಷ್ಟಟ್ದ ಕೋೂನಯ ನಿಲಾದಾರ್ವಲ್್ಲ. ಈ 
ಕಾರರ್ಕಾಕೆಗಿಯರೀ ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ 
ಅವರು 75ನರೀ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ವಷ್ಟ್ಣದಿಿಂದ 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಶತಮಾನೂರೀತ್ಸವದವರಗಿನ 25 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಅವಧಿಯನುನು ಅಮೃತ ಕಾಲ್ ಎಿಂದು 
ಆಚರಿಸಲ್ು ನಿಧ್್ಣರಿಸಿದರು ಮತುತು ಅಮೃತ 
ಮಹೊರೀತ್ಸವದ ವಷ್ಟ್ಣದಲಿ್ಲ ದೆರೀಶದ ಜನತೆಗ ಕರ 
ನಿರೀಡಿದರು. ಭಾರತವನುನು ಮುನನುಡೆಸಲ್ು ನಾವು 
ಕೋಲ್ವು ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಸಿಂಕಲ್್ಪಗಳನುನು ಮಾಡೊರೀರ್. 
ಗಾರಿಮ ಪಿಂಚಾಯತ್ಯಿಿಂದ ಸಿಂಸತ್ತುನವರಗ 
ಪರಿತ್ಯಿಂದು ಸಕಾ್ಣರಿ ಇಲಾಖ್ಗಳು ಗುರಿಯನುನು 
ಇಟುಟ್ಕೋೂಿಂಡು ದೆರೀಶವನುನು ಮುನನುಡೆಸುವ ನಿಧಾ್ಣರ 
ತೆಗದುಕೋೂಳಳಿಬೆರೀಕು. ಇದು ಸಿಂಕಲ್್ಪಗಳನುನು 
ಮಾಡುವ ವಷ್ಟ್ಣವಾಗಿದೆ ಮತುತು ಈ 25 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ 
ಅಮೃತ ಕಾಲ್ವು ಅವುಗಳನುನು ಈಡೆರೀರಿಸುವ 
ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಮುಿಂದಿನ 25 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ 
ಭಾರತವು ದಿರೀಘಾ್ಣವಧಿಯ ಚ್ಿಂತನಯಿಂದಿಗ 
ಈಡೆರೀರಿಸುವ ಸಿಂಕಲ್್ಪಗಳು ಶತಮಾನದ 
ಪರಿಂಪರಯಾಗುತತುವೆ. ಇಿಂದಿನ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಪಯರ್ವು ನಾಳಿನ ಭಾರತಕೋಕೆ ರ್ವ್ಯವಾದ ಮತುತು 
ಸಮೃದ್ಧ ಪರಿಂಪರಯನುನು ನಿರೀಡುತತುದೆ ಎಿಂದು 
ಪರಿಧಾನಿ ಮರೀದಿಯವರು ನಿಂಬಿದ್ಾದಾರ.

75 ಜಲೋಲಿಗಳಲ್ಲಿ 75ಕ್�್ಕ ಹೋಚ್ನ್ಚ ಜನ್ೌರ್ಧಿ ಕೆೇಂದ್ರ್ಗಳು
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಮಹತ್ವದ ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ, ದೆರೀಶದ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ 75 
ಜಿಲ್್ಲಗಳಲಿ್ಲ 75 ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಜನೌಷ್ಟಧಿ ಕೋರೀಿಂದರಿಗಳು ಇರುತತುವೆ.

ಆಟಿಕೆಗಳ ಮ�ಲಕ್ ಸ್ಾವಾತಂತ್ರ್್ಯದ ಕ್ಥೆ
24 ಜೂನ್ 2021 ರಿಂದು ಟ್ಾಯಾಕೆ್ಯಥಾನ್ ಅನುನು ಉದೆದಾರೀಶ್ಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು, ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದ 
ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ ಕ್ರಿರೀಡೆ ಮತುತು ಆಟಿಕೋಗಳ ಕ್ಷೆರೀತರಿದಲಿ್ಲ ಹೊಸತನಕೋಕೆ ಕರ 
ನಿರೀಡಿದರು. ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಚಳವಳಿ, ಕಾರಿಿಂತ್ಕಾರಿಗಳ ಶೌಯ್ಣ,  
ನಾಯಕತ್ವದ ಘಟನಗಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳನುನು ಆಟದ  
ರೂಪದಲಿ್ಲ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೆರೀಕು ಎಿಂದರು.

75 ಘಟನಗಳನ್್ನನು ಶ�ೇಧಿಸ್ನವ ಕಾಯ್ಷ
ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣಗಳೊಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂವಾದದಲಿ್ಲ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು, 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣಗಳು ದೆರೀಶದ 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಗಾರರ ಬಗಗೊಯೂ ತ್ಳಿದುಕೋೂಳಳಿಬೆರೀಕು ಎಿಂದು 
ಹೆರೀಳಿದರು. ಇದಕಾಕೆಗಿ, ದೆರೀಶವು ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಿದೆ 
ಮತುತು ನಿರೀವು ಈ ಅಭಿಯಾನಕೋಕೆ ಸರೀರಬೆರೀಕು. ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣಗಳು ತಮಮೆ 
ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಕೋಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ 75 ಘಟನಗಳನುನು 
ಶೂರೀಧಿಸಬೆರೀಕು. ಅವು ವ್ಯಕ್ತುಯ ಹೊರೀರಾಟಕೋಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿರಬಹುದು, 
ಕಾರಿಿಂತ್ಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಘಟನಗಳನುನು ನಿಮಮೆ 
ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಬರಯಿರಿ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಹಿಿಂದಿ-
ಇಿಂಗಿ್ಲಷ್ ನಲಿ್ಲ ಬರದರ ಇನೂನು ಒಳೆಳಿಯದು ಎಿಂದರು.
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'ಸಬ್  ಕಾ ಪ್ರ್ಯಾಸ್' ಮತ್ನತಿ ಸ್ನವರ್್ಷ ಭಾರತದೆಡೆಗೆ 
ಪಯರ್

ಇಿಂದು ಭಾರತವು ಐಟಿ-ಡಿಜಿಟಲ್ ತಿಂತರಿಜ್ಾನದ 
ಪತಾಕೋಯನುನು ಹಾರಿಸುತ್ತುದೆ. ಇಿಂಟನ್ಣರ್ ಡೆರೀಟ್ಾ 
ಬಳಕೋಯಲಿ್ಲ ದ್ಾಖಲ್ಗಳನುನು ಮುರಿಯುತ್ತುದೆ, 
ಪರಿಪಿಂಚದ್ಾದ್ಯಿಂತದ ಎಲಾ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲಿ್ಲ 
ಭಾರತವೊಿಂದರಲಿ್ಲಯರೀ ಶರೀ.40 ರಷ್ಟ್ದೆ. 21ನರೀ ಶತಮಾನದ 
ನವ ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಜನರು ಹೊಸ ತಿಂತರಿಜ್ಾನವನುನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೋೂಳುಳಿತ್ತುರುವ ವೆರೀಗವು ಯಾರನಾನುದರೂ 
ಚಕ್ತಗೂಳಿಸುತತುದೆ. ಕಳೆದ ಕೋಲ್ವು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 
ಪಯರ್ವು ಭಾರತಕೋಕೆ ಹೊಸ ಗುರುತನುನು ನಿರೀಡಿದೆ. 
ಮಾಡುವುದು ಮತುತು ಸಮಯಕೋಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದು 
ಇಿಂದಿನ ಭಾರತದ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಈ 
ಸಿಂಕಲ್್ಪದೊಿಂದಿಗ ಮುಿಂದುವರಿಯುತ್ತುದೆ. ಭಾರತವು ಪರಿಗತ್ 
ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಕಾತರಿಸುತ್ತುದೆ. ಭಾರತ ತನನು ಕನಸುಗಳ 
ಬಗಗೊ ಕಾತುರ ಹೊಿಂದಿದೆ. ತನನು ಸಿಂಕಲ್್ಪದ ಕನಸುಗಳನುನು 
ಸ್ಾಧಿರೀಸುವ ಕಾತುರ ಹೊಿಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಇಿಂದು ತನನು 
ಸ್ವಿಂತ ಶಕ್ತುಯನುನು ನಿಂಬಿದೆ. ಅದಕೋಕೆ ತನನು ಬಗಗೊ ನಿಂಬಿಕೋ ಇದೆ. 
ಭಾರತವು 2030 ರ ವೆರೀಳೆಗ ಒಟುಟ್ ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣದ ಶರೀಕಡಾ 40 ರಷ್ಟಟ್ನುನು ಪಳೆಯುಳಿಕೋಯರೀತರ 
ಇಿಂಧ್ನ ಮೂಲ್ಗಳಿಿಂದ ಉತಾ್ಪದಿಸಬೆರೀಕು ಎಿಂದು 2016 
ರಲಿ್ಲ ನಿಧ್್ಣರಿಸಿತು, ಆದರ ಭಾರತವು ಗುರಿಗಿಿಂತ ಎಿಂಟು 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಮುಿಂಚ್ತವಾಗಿಯರೀ ಇದನುನು ಸ್ಾಧಿಸಿದೆ. 
ಗಾ್ಯಸೂರೀಲಿನನುಲಿ್ಲ ಶರೀ.10 ರಷ್ಟುಟ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಶರಿರ್ದ 
ಗುರಿಯನುನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆಿಂತ ಐದು ತ್ಿಂಗಳ 
ಮುಿಂಚ್ತವಾಗಿ ಸ್ಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋೂರೀವಿಡನುಿಂತಹ ವಿಪತತುನುನು 
ಎದುರಿಸಿದ ಮತುತು 200 ಕೋೂರೀಟಿ ಡೊರೀಸ್ ಲ್ಸಿಕೋಗಳನುನು 
ನಿರೀಡಿದ ಪರಿಯಾರ್ವು ಸಿಂಶೂರೀಧ್ನಯ ವಿಷ್ಟಯವಾಗುತ್ತುದೆ. 
ಮ್ರೀಡ್ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಲ್ಸಿಕೋಯು ಕೋೂರೀವಿಡ್ ನಿಿಂದ ಭಾರತ 
ಮತುತು ವಿಶ್ವದ ಕೋೂರೀಟ್ಯಿಂತರ ಜನರ ಜಿರೀವಗಳನುನು ಉಳಿಸಿದೆ. 
ಕೋೂರೀವಿಡ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಭಾರತವು ಕಳೆದ ಎರಡು 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳಿಿಂದ 80 ಕೋೂರೀಟಿ ಬಡವರಿಗ ಉಚ್ತ ಆಹಾರ 
ಧಾನ್ಯಗಳನುನು ನಿರೀಡಿದೆ. ಇಿಂದು, ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಪರಿತ್ ತ್ಿಂಗಳು 
ಸರಾಸರಿ 5000 ಪ್ರೀಟ್ಿಂರ್ ಗಳನುನು ಸಲಿ್ಲಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. 
ಇಿಂದು, ಭಾರತವು ಪರಿತ್ ತ್ಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 500 ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ 
ಆಧ್ುನಿಕ ರೈಲ್ು ಬೊರೀಗಿಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುತ್ತುದೆ. ಇಿಂದು, 
ಭಾರತವು ಪರಿತ್ ತ್ಿಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 18 ಲ್ಕ್ಷ ಕುಟುಿಂಬಗಳನುನು 
ಕೋೂಳವೆ ನಿರೀರಿನ (ನಲ್ ಸರೀ ಜಲ್) ಯರೀಜನಯಿಂದಿಗ 
ಜೋೂರೀಡಿಸುತ್ತುದೆ.

ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವು ಪರಿಕಲ್್ಪನಯ 
ಹಿಂತದಲಿ್ಲತುತು, ಈ ಪದವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗ ತ್ಳಿದೆರೀ ಇರಲಿಲ್್ಲ. 
ಆದರ, ಇತ್ತುರೀಚ್ನ ಪರಿಯತನುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು 
ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನರೀ ಅತ್ದೊಡಡಾ ಸ್ಾಟ್ರ್್ಣಅಪ್ ಪರಿಸರ 
ವ್ಯವಸಥಾಯನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. ಇದಲ್್ಲದೆ, ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಸರಾಸರಿ 
ಹತುತು ದಿನಗಳಿಗೂಮ್ಮೆ ಯುನಿಕಾನ್್ಣ ಗಳು ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಗುತ್ತುವೆ. 

75 ದಂತಕ್ಥೆಗಳು-75 ಸಥಾಳಗಳು
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಚಳವಳಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ 75 ಮಹಾಪುರುಷ್ಟರ ಪಟಿಟ್ಯನುನು 
ಮಾಡಿ, ಅವರ ವೆರೀಷ್ಟರ್ೂಷ್ಟರ್ಗಳನುನು ಕಿಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಅವರ 
ಪರಿತ್ಯಿಂದು ವಾಕ್ಯವನುನು ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ಪಧ್ಣಯನುನು ಏಪ್ಣಡಿಸಿ, 
ಶಾಲ್ಗಳಲಿ್ಲ ಭಾರತದ ರ್ೂಪಟದಲಿ್ಲ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಚಳುವಳಿಗ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ 75 ಸಥಾಳಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಿ ಮತುತು ಬ್ಾಡೊರೀ್ಣಲಿ ಎಲಿ್ಲದೆ? 
ಚಿಂಪಾರಣ್ ಎಲಿ್ಲದೆ? ಹೆರೀಳಿ ಎಿಂದು ಮಕಕೆಳಿಗ ಕೋರೀಳಬೆರೀಕು.

75 ಘಟನಗಳ ಕಾನ್�ನ್್ನ ಸಮರ
ಕಾನೂನು ಬೊರೀಧಿಸುವ ಶಾಲಾ-ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಹೊರೀರಾಟದ ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ ಕಾನೂನು ಹೊರೀರಾಟ ನಡೆಸಿದ 75 
ಘಟನಗಳನುನು ಪತೆತು ಹಚಚಿಬೆರೀಕು ಕಾನೂನು ಹೊರೀರಾಟ ನಡೆಸಿದವರು 
ಯಾರು? ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಗಾರರನುನು ಉಳಿಸುವ ಪರಿಯತನುಗಳು 
ಹೆರೀಗ ನಡೆದವು? ಬಿರಿಟಿಷ್ ಸ್ಾಮಾರಿಜ್ಯದ ನಾ್ಯಯಾಿಂಗದ ವತ್ಣನ 
ಹೆರೀಗಿತುತು? ಇಿಂತಹ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಬಗಗೊ ನಿರೀವು ನಾಟಕವನುನು ಸಹ 
ಬರಯಬಹುದು. ಲ್ಲಿತಕಲ್ಗಳ ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣಗಳು ಆ ಘಟನಗಳ ಮ್ರೀಲ್ 
ವರ್್ಣಚ್ತರಿಗಳನುನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು, ಕವಿತೆಗಳು ಮತುತು ಹಾಡುಗಳನುನು 
ಬರಯಲ್ು ಬಯಸುವವರು ಅದನುನು ಮಾಡಬೆರೀಕು. ಇದೆಲ್್ಲವನೂನು 
ಆರಿಂರ್ದಲಿ್ಲ ಕೋೈಬರಹದಲಿ್ಲ ಬರಯಬೆರೀಕು. ನಿಂತರ ಅದಕೂಕೆ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪ ನಿರೀಡಬೆರೀಕು. ಪರಿತ್ಯಿಂದು ಶಾಲಾ ಕಾಲ್ರೀಜಿನ ಈ 
ಪರಿಯತನು ಆಯಾ ಶಾಲಾ ಕಾಲ್ರೀಜಿನ ಪರಿಂಪರಯಾಗಬೆರೀಕು. ಇದು 
ಸಿಂಪೂರ್್ಣವಾಗಿ ಪರಿಕಲ್್ಪನಯ ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸುತತುದೆ. 
ನಿಂತರ, ಜಿಲ್್ಲಯಾದ್ಯಿಂತ, ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಿಂತ ಮತುತು ದೆರೀಶಾದ್ಯಿಂತ 
ಸ್ಪಧ್ಣಗಳನುನು ಇಿಂತಹ ಸಹ ಆಯರೀಜಿಸಬಹುದು.

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ
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ಭಾರತವು ಪರಿಸುತುತ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನರೀ ಅತ್ದೊಡಡಾ 
ಮಬೆೈಲ್ ಫೋ�ರೀನ್ ತಯಾರಕ ರಾಷ್ಟಟ್ವಾಗಿದೆ. 
ಭಾರತದ ಜೋೈವಿಕ ತಿಂತರಿಜ್ಾನ ಆಥಿ್ಣಕತೆಯು ಎಿಂಟು 
ಪಟುಟ್ ವಿಸತುರಿಸಿ 6 ಲ್ಕ್ಷ ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. ತಲ್ುಪಿದೆ. 
ಸಹಜ ಕೃಷ್ ಪರಿಪಿಂಚದ್ಾದ್ಯಿಂತ ಇನೂನು ಚಚೆ್ಣಯ 
ವಿಷ್ಟಯವಾಗಿದೆ, ಆದರ ಅದು ಭಾರತದಲಿ್ಲ 
ಬೆರೀರುಬಿಡುತ್ತುದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಸವಾಲ್ುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಲ್ು ಜಾಗತ್ಕ 
ಉಪಕರಿಮದಲಿ್ಲ ಭಾರತದ ಪಾಲ್ೂಗೊಳುಳಿವಿಕೋ ನಿರೀತ್ಗಳಿಗ 
ಮಾತರಿ ಸಿರೀಮತವಾಗಿಲ್್ಲ; ಭಾರತದ ಎಲ್ಕ್ಟ್ಕ್ 
ವಾಹನಗಳು ಹವಾಮಾನ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ತಿಂತರಿಜ್ಾನಕೋಕೆ 
ಕೋೂಡುಗ ನಿರೀಡುತ್ತುವೆ. ಜನಸ್ಾಮಾನ್ಯರ ಜಿರೀವನದಲಿ್ಲ 
ಪರಿಸರ ಸನುರೀಹಿ ನಡವಳಿಕೋ ಮತುತು ಜಿರೀವನಶೈಲಿ ಹೆಚುಚಿ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಿಂದು, ಭಾರತದ ಪರಿತ್ಯಿಂದು 
ಹಳಿಳಿಯೂ ಬಯಲ್ು ಶೌಚ ಮುಕತುವಾಗಿದೆ; ಪರಿತ್ 
ಹಳಿಳಿಗೂ ವಿದು್ಯತ್ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯವಿದೆ; ಪರಿತ್ಯಿಂದು 
ಹಳಿಳಿಯೂ ರಸತುಯ ಮೂಲ್ಕ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಹೊಿಂದಿದೆ; 
ಶರೀ.99 ಕ್ಕೆಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ಅಡುಗಮನಗಳು ಶುದ್ಧ ಅಡುಗ 
ಇಿಂಧ್ನವನುನು ಹೊಿಂದಿವೆ ಮತುತು ಪರಿತ್ ಕುಟುಿಂಬಕೂಕೆ 
ಬ್ಾ್ಯಿಂಕ್ಿಂಗ್ ವ್ಯವಸಥಾಯು ಲ್ರ್್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ 
ಬಡವರಿಗೂ ಐದು ಲ್ಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಉಚ್ತ 
ಚ್ಕ್ತಾ್ಸ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯವಿದೆ.
ಅಮೃತ ಕಾಲ್ದ ನವಭಾರತದ ಗುರಿ ಅದರ 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಗಾರರ ಕನಸುಗಳನುನು 
ನನಸ್ಾಗಿಸುವುದ್ಾಗಿದೆ. ಅವರ ನವ ಭಾರತವನುನು, 
ಅವರ ಕನಸಿನ ಭಾರತವನುನು ನಿಮ್ಣಸುವುದ್ಾಗಿದೆ. 
ಬಡವರು, ರೈತರು, ಕಾಮ್ಣಕರು, ಹಿಿಂದುಳಿದವರು 

75 ಅಮೃತ ಸರೆ�ೇವರಗಳು
ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದ ನನಪಿಗಾಗಿ ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಪಿರೀಳಿಗಗ 
ಏನನಾನುದರೂ ನಿರೀಡುವ ಸಿಂಕಲ್್ಪವನುನು ಈಡೆರೀರಿಸಲ್ು ಪರಿತ್ ಜಿಲ್್ಲಯಲ್ೂ್ಲ 
75 ಅಮೃತ ಸರೂರೀವರಗಳನುನು ನಿಮ್ಣಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಪರಿತ್ ಜಿಲ್್ಲಯಲ್ೂ್ಲ, 
ಈ ಅಮೃತ ಸರೂರೀವರವು ಹೊಸದ್ಾಗಿರಲಿ ಅರ್ವಾ ದೊಡಡಾದ್ಾಗಿರಲಿ, 
ಅದರ ನಿಮಾ್ಣರ್ದಲಿ್ಲ ಎಿಂ ಎನ್ಆರ್ಇ ಜಿ ಎ ಹರ್ದ ನರವನುನು 
ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದಲಿ್ಲ ಪರಿತ್ 
ಜಿಲ್್ಲಯಲಿ್ಲ 75 ಅಮೃತ ಸರೂರೀವರಗಳ ನಿಮಾ್ಣರ್ವು ಮುಿಂದಿನ 
ಪಿರೀಳಿಗಗ ತುಿಂಬ್ಾ ಉಪಯುಕತುವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಿಂದ ನಮಮೆ ರ್ೂಮ 
ತಾಯಿಗ ಸ್ಾಕಷ್ಟುಟ್ ಲಾರ್ವಾಗಲಿದೆ. ನಾವೆಷ್ಟುಟ್ ನಿರೀರು ತೆಗದಿದೆದಾರೀವೆ, 
ರ್ೂಮ ತಾಯಿಯ ದ್ಾಹವನುನು ನಿರೀಗಿಸುವುದು ಈ ರ್ೂಮಯ 
ಮಕಕೆಳಾದ ನಮಮೆ ಕತ್ಣವ್ಯವಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಇದರಿಿಂದ್ಾಗಿ ಪರಿಕೃತ್ಯಲಿ್ಲ 
ಹೊಸ ಶಕ್ತು ಬರುತತುದೆ, ಹೊಸ ಪರಿಜ್ಞೆ ಬರುತತುದೆ. ಇದರಿಿಂದ ಸರ್್ಣ ರೈತರಿಗ 
ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುತತುದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ಅನುಕೂಲ್ವಾಗಲಿದೆ, ಅಷೆಟ್ರೀ 
ಅಲ್್ಲ, ಇದೊಿಂದು ದಯಾಶ್ರೀಲ್ ಕಾಯ್ಣವಾಗಲಿದೆ, ಪಾರಿಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ 
ತುಿಂಬ್ಾ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಿಂದರ, ಪರಿತ್ ಜಿಲ್್ಲಯಲಿ್ಲ 75 ಅಮೃತ 
ಸರೂರೀವರಗಳ ನಿಮಾ್ಣರ್ವು ಮಾನವಿರೀಯತೆಯ ಬಹುದೊಡಡಾ 
ಕಾಯ್ಣವಾಗಿದೆ, ಅದನುನು ನಾವು ಮಾಡಲ್ರೀಬೆರೀಕು.

75 ಗೆ�ೇಬಧ್್ಷನ್ ಜೋೈವಿಕ್ ಸಿಎನ್ ಜ ಘಟಕ್ಗಳು
ಮುಿಂದಿನ ಎರಡು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ದೆರೀಶದ 75 ದೊಡಡಾ ಪುರಸಭೆಗಳಲಿ್ಲ 
ಗೂರೀಬಧ್್ಣನ್ ಜೋೈವಿಕ-ಸಿಎನ್ ಜಿ ಘಟಕಗಳನುನು ಸ್ಾಥಾಪಿಸುವ ಕೋಲ್ಸ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಭಾರತದ ನಗರಗಳನುನು ಸ್ವಚ್ಛ 
ಮತುತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕತುಗೂಳಿಸಲ್ು ಬಹಳಷ್ಟುಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ.

ಸ್ಾವಾತಂತ್ರ್್ಯದ 100 ವರ್್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ನ್ಾವು ಭಾರತವನ್್ನನು ಹೋ�ಸ ಎತತಿರಕೆ್ಕ 
ಕೆ�ಂಡೆ�ಯ್ಯಬೇಕಾದರೆ, ಅದಕಾ್ಕಗಿ 

ಕ್ಠಿರ್ ಪರಿಶ್ರ್ಮಪಡಬೇಕ್್ನ…ಮತ್ನತಿ ಕ್ಠಿರ್ 
ಪರಿಶ್ರ್ಮಕೆ್ಕ ಯಾವುದೆೇ ಅಡ್ಡದಾರಿಯಿಲಲಿ. 
ಸ್ಾವಾತಂತ್ರ್್ಯದ ನ್ಂತರ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರ್ಬಲ್ಯ 
ಸ್ಾಧಿಸಿದ ರಾಜಕೇಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನೇಕ್ 

ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳನ್್ನನು ಹಿಡಿದವು.
- ನ್ರೆೇಂದ್ರ್ ಮೇದ್, 

ಪ್ರ್ಧಾನ್ಮಂತ್್ರ್
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ಸ್ಾವಾತ್ೇಂತ್್ರ್ಯ ಹೆ್ಯಯೇರಾಟ: ಅನ್ಾಮಧಯೇಯ ವಿಯೇರರ ಬಗಗೆ ಮಾಹಿತಿ 
ಸೇಂಗ್ರಹಿಸುವುದ್ು ಮತ್ುತು ಡಿಡಿಆರ್ ಗಳನುನು ರಚಿಸುವುದ್ು

ಇದು ನಮಮೆ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಚಳವಳಿಯ 
ಅಸ್ಾಧಾರರ್ ವಿರೀರರನುನು 

ನನಪಿಸಿಕೋೂಳುಳಿವ ಮತುತು ಯುವಕರನುನು 
ಜಾಗೃತಗೂಳಿಸುವ ಪರಿಯತನುವಾಗಿದೆ. 

ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲಿ್ಲ ತಮಮೆ ತಾ್ಯಗ 
ಬಲಿದ್ಾನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇಿಂದಿನ 
ಪಿರೀಳಿಗಗ ಅನಾಮಧರೀಯರಾಗಿ ಉಳಿದ 

ವಿರೀರರು ಇವರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸಿಟ್ಕ್ಟ್ 
ರಪ್ೂಸಿಟರಿ (ಡಿಡಿಆರ್) ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 

ಹೊರೀರಾಟಕೋಕೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾದ ಮತುತು 
ಕೋೂಡುಗ ನಿರೀಡಿದ ಜನರು ಮತುತು ಸಥಾಳಗಳ 

ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಶೂರೀಧಿಸುವ ಮತುತು 
ದ್ಾಖಲಿಸುವ ಪರಿಯತನುವಾಗಿದೆ.

ವಂದೆೇ ಭಾರತಂ-ನ್ೃತ�್ಯೇತ್ಸವ
ಸಿಂಸಕೆಕೃತ್ ಮತುತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ವಾಲ್ಯದ ವಿಶರೀಷ್ಟ ಪರಿಯತನುದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ, 2022 ರ 
ಗರ್ರಾಜೋೂ್ಯರೀತ್ಸವದಿಂದು ಪರಿಸುತುತಪಡಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟಟ್ದ ಎರಡು ತ್ಿಂಗಳ 
ಅವಧಿಯ ಸ್ಪಧ್ಣಯಲಿ್ಲ 480 ನೃತ್ಯಪಟುಗಳನುನು ಆಯಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸ್ಾವಾತ್ೇಂತ್್ರ್ಯ ಹೆ್ಯಯೇರಾಟ ಕುರಿತ್ು ಪಾಡ್ ಕಾಸ್ಟ್  ಸರಣ
ಈ ಪಾಡಾಕೆ್ಯಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ಸ್ಾಿಂಪರಿದ್ಾಯಿಕ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಚಳವಳಿಯ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ಾಥಾನವನನುರೀ ಪಡೆದಿಲ್್ಲದ, ಭಾರತದ 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಕೋಕೆ ಗಮನಾಹ್ಣ ಕೋೂಡುಗಗಳನುನು ನಿರೀಡಿದ 
ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಮತುತು ಚಳುವಳಿಗಳ ಕುರಿತಾಗಿದೆ.

ಸವಾತ್ೇಂತ್್ರ ಸವಾರ
ಅನಾ್ಯಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮನಸು್ಸ ಮತುತು ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ದೆರೀಶರ್ಕ್ತುಯ 
ಭಾವವನುನು ತುಿಂಬುವ ಹಾಡುಗಳು ಮತುತು ಕವಿತೆಗಳನುನು 
ಬಿರಿಟಿಷ್ ಸಕಾ್ಣರವು ನಿಷೆರೀಧಿಸಿತುತು. ಅಿಂತಹ ಕವನಗಳು 
ಮತುತು ಹಾಡುಗಳನುನು https://amritmahotsav.nic.in/
swatantra-swar.htm. ನಲಿ್ಲ ಓದಬಹುದು.

ಸ್ಾವಾತಂತ್ರ್್ಯದ 75 ವರ್್ಷಗಳು: 
'ಹರ್ ಘರ್ ತ್ರಂಗ'
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಬಿಂದು 75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳು 
ಪೂರ್್ಣಗೂಳುಳಿತ್ತುರುವ ಹಿನನುಲ್ಯಲಿ್ಲ ದೆರೀಶದ 
ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ಪರಿಜೋಯ ಮನದಲಿ್ಲ ದೆರೀಶರ್ಕ್ತು ಮತುತು 
ರಾಷ್ಾಟ್ಭಿಮಾನವನುನು ಮೂಡಿಸಲ್ು 'ಹರ್ ಘರ್ 
ತ್ರಿಂಗ' ಅಭಿಯಾನವನುನು ಆಗಸ್ಟ್ 11 ರಿಿಂದ 
ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2022 ರವರಗ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. 
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲ್ಕ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯು 
ತನನು ದೆರೀಶರ್ಕ್ತುಯನುನು ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಲ್ು ಅವಕಾಶವನುನು 
ಪಡೆಯುತಾತುನ. 2002 ರ ಡಿಸಿಂಬರ್ 30 ರಿಂದು 
ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವ ವಷ್ಟ್ಣದಲಿ್ಲ ಸಕಾ್ಣರವು 
ಭಾರತದ ಧ್್ವಜ ಸಿಂಹಿತೆ, 2002 ಅನುನು ತ್ದುದಾಪಡಿ 
ಮಾಡಿತು, ಪಾಲಿಯಸಟ್ರ್ ಅರ್ವಾ ಯಿಂತರಿದಿಿಂದ 
ಮಾಡಿದ ಧ್್ವಜಕೋಕೆ ಅನುಮತ್ ನಿರೀಡಿತು. 
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ಮತುತು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಎಲ್್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ಹೊಿಂದಿರುವ ಭಾರತವನುನು ನಿಮ್ಣಸುವುದ್ಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಎಿಂಟು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ದೆರೀಶವು ಈ ಸಿಂಕಲ್್ಪವನುನು 
ಈಡೆರೀರಿಸಲ್ು ನಿರೀತ್ಗಳನುನು ರೂಪಿಸಿದೆ ಮತುತು ಸಿಂಪೂರ್್ಣ 
ಶರಿದೆ್ಧಯಿಿಂದ ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೃತ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ ಭಾರತದ 
ಚ್ಿಂತನಯು ಎಲ್್ಲರನೂನು ಒಳಗೂಿಂಡಿದೆ ಮತುತು ಕೋೂರೀಟ್ಯಿಂತರ 
ಜನರ ಆಶೂರೀತತುರಗಳನುನು ಈಡೆರೀರಿಸುವಲಿ್ಲ ತೊಡಗಿದೆ. ಭಾರತ 

ಇಿಂದು ಅರ್ೂತಪೂವ್ಣ ಸ್ಾಧ್್ಯತೆಗಳಿಿಂದ ತುಿಂಬಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಟ್ಠವಾದ 
ನಿಣಾ್ಣಯಕವಾದ ಸಕಾ್ಣರದ ನಾಯಕತ್ವದಲಿ್ಲ, ಅದು ಹೊಸ 
ಕನಸುಗಳನುನು ಕಾರ್ುತ್ತುದೆ, ಹೊಸ ಸಿಂಕಲ್್ಪಗಳನುನು ಮಾಡುತ್ತುದೆ 
ಮತುತು ಸಿಂಕಲ್್ಪಗಳನುನು ಸ್ಾಧ್ನಯಾಗಿ ಪರಿವತ್್ಣಸಲ್ು ಶರಿಮಸುತ್ತುದೆ. 
ಅದರ ನಿರೀತ್ಗಳು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಟ್ವಾಗಿವೆ ಮತುತು ಮುಿಂದಿನ 25 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬನಗಾಗಿ ಮಾಗ್ಣಸೂಚ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 
ಸ್ವತಃ ಪರಿಧಾನಿ ಮರೀದಿಯವರ ಮಾತ್ನಲಿ್ಲ ಹೆರೀಳುವುದ್ಾದರ, 

ಮೇರಾ ಗಾಂವ್, ಮೇರಿೇ ಧ್ರೆ�ೇಹರ್
ಮ್ರೀರಾ ಗಾಿಂವ್, ಮ್ರೀರಿರೀ ಧ್ರೂರೀಹರ್ (ಎಿಂ ಜಿ ಎಿಂ 
ಡಿ) ವಾಸತುವವಾಗಿ 'ನಾ್ಯಷ್ಟನಲ್ ಮಷ್ಟನ್ ಆನ್ ಕಲ್ಚಿರಲ್ 
ಮಾ್ಯಪಿಿಂಗ್' ನ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ದೆರೀಶದ್ಾದ್ಯಿಂತ 
ಸ್ಾಿಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಸ್ವತುತುಗಳು ಮತುತು ಸಿಂಪನೂಮೆಲ್ಗಳನುನು ಪತೆತು 
ಹಚುಚಿವುದು ಮತುತು ದ್ಾಖಲಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.  
ಈ ಉಪಕರಿಮವು, 6.5 ಲ್ಕ್ಷ ಹಳಿಳಿಗಳನುನು ಒಳಗೂಳುಳಿವ 
ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತ್ರೀಯ ಸ್ಾಿಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ತಿಂತರಿಗಳು/ 
ಸಿಂಪರಿದ್ಾಯಗಳನುನು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಮತುತು ಉತೆತುರೀಜಿಸಲ್ು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ. ಸಥಾಳಿರೀಯ ಕಲಾವಿದರು ಮತುತು ಅವರ 
ಸಿಂರಕ್ಷಿತ ಕೌಶಲ್್ಯ ಮತುತು ಪರಿಂಪರಯನುನು ರಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. ಆಯದಾ 
ಪರಿತ್ ಹಳಿಳಿಯಲಿ್ಲ 'ವಚು್ಣವಲ್ ಮೂ್ಯಸಿಯಿಂ' ರಚ್ಸುವುದು 
ಇದರ ಮೂಲ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ನಮಾರ್ನ 27 ಲಕ್ಷ ಜನ್ರಿಂದ ಡಿಜಟಲ್ 
ಜೋ�್ಯೇತ್ಯ ಮ�ಲಕ್ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ನಮಮೆ ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯಕಾಕೆಗಿ, ತಮಮೆ ವತ್ಣಮಾನವನನುರೀ ಪರ್ಕ್ಕೆಟಟ್ 
ಅಸಿಂಖಾ್ಯತ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಗಾರರ ತಾ್ಯಗದಿಿಂದ ನಮಗ 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಸಿಕ್ಕೆದೆ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದ 
ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ ರಾಷ್ಟಟ್ವು ಅವರ ಧೈಯ್ಣ ಮತುತು ತಾ್ಯಗಕೋಕೆ 
ಗೌರವ ಸಲಿ್ಲಸುತತುದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೋೂ್ಯರೀತ್ಯ ಮೂಲ್ಕ 
ಶರಿದ್ಾ್ಧಿಂಜಲಿ ಸಲಿ್ಲಸಲ್ು ವ್ಯವಸಥಾ ಮಾಡಲಾಗಿತುತು. ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಜೋೂ್ಯರೀತ್ಯನುನು ಸಿಂಟರಿಲ್ ಪಾಕ್್ಣ, ಕನಾನುರ್ ಪ್್ಲರೀಸ್ ನಲಿ್ಲ 
ಬೆಳಗಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 27 ಲ್ಕ್ಷ ಮಿಂದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಮಾಧ್್ಯಮದ ಮೂಲ್ಕ ಗೌರವ ಸಲಿ್ಲಸಿದ್ಾದಾರ.

ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಸಂಖ್್ಯಯ ರಾರ್ಟ್ರಧ್ವಾಜಗಳನ್್ನನು ಹಾರಿಸಿ 
ಗಿನನುಸ್ ದಾಖಲೋಗೆ ಸೆೇಪ್ಷಡೆಯಾದ ಭಾರತ
23 ಏಪಿರಿಲ್ 2022 ರಿಂದು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ 
ಮಹೊರೀತ್ಸವದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಬಿಹಾರದ ಜಗದಿರೀಶ್ ಪುರದ 
ದುಲ್ೂರ್ ಮ್ೈದ್ಾನದಲಿ್ಲ ವಿರೀರ್ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಿಂಗ್ ವಿಜಯರೀತ್ಸವ 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದಲಿ್ಲ 78 ಸ್ಾವಿರದ 220 ರಾಷ್ಟಟ್ಧ್್ವಜಗಳನುನು 
ಅಿಂದರ ತ್ರಿವರ್್ಣ ಧ್್ವಜಗಳನುನು ಒಟಿಟ್ಗ ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 
ಭಾರತವು ಗಿನನುಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವಲ್ಡಾ್ಣ ರಕಾಡ್್ಸ್ಣ ನಲಿ್ಲ ತನನು 
ಹೆಸರನುನು ನೂರೀಿಂದ್ಾಯಿಸಿದೆ. 2004 ರಲಿ್ಲ ಏಕಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ 
56 ಸ್ಾವಿರ ಪಾಕ್ಸ್ಾತುನಿ ಧ್್ವಜಗಳನುನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ 
ಪಾಕ್ಸ್ಾತುನದ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಈ ದ್ಾಖಲ್ ಇತುತು. 

ಆತಮೆನಿಭ್ಷರ ಭಾರತದ ಗ್ನರಿ ಈಡೆೇರಲ್ದೆ

ಭಾರತವು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 100 ನರೀ ವಷ್ಟ್ಣವನುನು ಆಚರಿಸುವಾಗ, 
ಆತಮೆನಿರ್್ಣರತೆಯ ಗುರಿಯು ಈಡೆರೀರುತತುದೆ, ಅದಕಾಕೆಗಿ ಅಚಲ್ವಾದ 
ಬದ್ಧತೆಯಿಿಂದ ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡಬೆರೀಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಮತೊತುಮ್ಮೆ 
ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬಿಯಾದ್ಾಗ, ಅದು ಜಗತ್ತುಗ ಹೊಸ ದಿಕಕೆನುನು ತೊರೀರಿಸುತತುದೆ. 
ಭಾರತದ ಸ್ಾಧ್ನಗಳು ನಮಮೆದು ಮಾತರಿವಲ್್ಲ, ಜಗತ್ತುಗ ಮತುತು 
ಮನುಕುಲ್ಕೋಕೆ ರ್ರವಸಯನುನು ನಿರೀಡುತತುವೆ. ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬನಯಿಿಂದ 
ಕೂಡಿದ ನಮಮೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯರ್ ಇಡಿರೀ ಪರಿಪಿಂಚದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಪಯರ್ವನುನು ವೆರೀಗಗೂಳಿಸಲಿದೆ.

ಭಾರತವು ಇಂಧ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲ್ದೆ

ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 100 ವಷ್ಟ್ಣಗಳು ಪೂರ್್ಣಗೂಳುಳಿವ ವೆರೀಳೆಗ ಭಾರತವು 
ಇಿಂಧ್ನ ಕ್ಷೆರೀತರಿದಲಿ್ಲ ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬಿಯಾಗಲಿದೆ. ಎಲ್ಕ್ಟ್ಕ್ ವಾಹನಗಳ 
ಸಿಂಖ್್ಯಯನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಅನಿಲ್ ಆಧಾರಿತ ಆಥಿ್ಣಕತೆ, 
ದೆರೀಶಾದ್ಯಿಂತ ಸಿಎನಿ್ಜ ಮತುತು ಪಿಎನಿ್ಜ ಜಾಲ್, ಪೂವ್ಣನಿಧ್್ಣರಿತ 
ಗುರಿಗಿಿಂತ ಮುಿಂಚ್ತವಾಗಿ ಪ್ಟ್ೂರಿರೀಲ್ನುಲಿ್ಲ ಶರೀಕಡಾ 20 ರಷ್ಟುಟ್ 
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಶರಿರ್ದ ಗುರಿಯನುನು ಸ್ಾಧಿಸುವುದು, 2030 ರ 
ವೆರೀಳೆಗ ರೈಲ್್ವಯ ಶರೀ.100 ವಿದು್ಯದಿದಾರೀಕರರ್ವು ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಷೆಯ 
ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಇಿಂಗಾಲ್ ಯರೀಜನಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 
ನವಿರೀಕರಿಸಬಹುದ್ಾದ ಇಿಂಧ್ನದಲಿ್ಲ 450 ಗಿಗಾವಾ್ಯರ್ ಗುರಿಯನುನು 
ಹೊಿಂದಿದುದಾ, ಅದರಲಿ್ಲ 100 ಗಿಗಾವಾ್ಯರ್ ಗುರಿಯನುನು ನಿಗದಿತ 
ಸಮಯಕ್ಕೆಿಂತ ಮುಿಂಚ್ತವಾಗಿಯರೀ ಸ್ಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಿಂತೆಯರೀ, 
ಭಾರತವು ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ೌರ ಒಕೂಕೆಟವನುನು ಸ್ಾಥಾಪಿಸುವಲಿ್ಲ 
ಮತುತು ಒಿಂದು ಸೂಯ್ಣ, ಒಿಂದು ಗಿರಿಡ್ ನ ದೃಷ್ಟ್ಕೋೂರೀನವನುನು 
ಹಿಂಚ್ಕೋೂಳುಳಿವಲಿ್ಲ ಪರಿವತ್ಣಕ ರಾಷ್ಟಟ್ವಾಗಿದೆ. ಅದೆರೀ ರಿರೀತ್ ಗಿರಿರೀನ್ 
ಹೆೈಡೊರಿರೀಜನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಷ್ಟನ್ ಘೋೂರೀಷ್ಟಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದುದಾ, ಆ 
ನಿಟಿಟ್ನಲಿ್ಲ ಕೋಲ್ಸ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ
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ಸೆ�ೇಮನ್ಾಥ 
ದೆೇವಾಲಯ

ಪರಿಧಾನಿ ಮರೀದಿ ನರೀತೃತ್ವದ 
ಸೂರೀಮನಾರ್ ಟರಿಸ್ಟ್ 
ಸೂರೀಮನಾರ್ ದೆರೀವಾಲ್ಯವನುನು 
ನವಿರೀಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಪರಿದಶ್ಣನ 
ಕೋರೀಿಂದರಿ, ಸಮುದರಿ ದಶ್ಣನ 
ಪರ್ ಮತುತು ಪಾವ್ಣತ್ದೆರೀವಿ 
ದೆರೀವಸ್ಾಥಾನದ ನಿಮಾ್ಣರ್ವನುನು 
ಒಳಗೂಿಂಡಿದೆ.

ದೆರೀವಸ್ಾಥಾನಕೋಕೆ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಲ್ು 
ಅನುಕೂಲ್ವಾಗುವಿಂತೆ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ವನುನು 
ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದುದಾ, ಜುಲ್ೈ 
12 ರಿಂದು ಪರಿಧಾನಿ 
ಮರೀದಿಯವರು ಇದನುನು 
ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದರು.

ಬ್ಾಬ್ಾ 
ಬೈದ್ಯನ್ಾಥ 

ಧಾಮ, 
ದೆೇವಘರ್

2047ಕೋಕೆ ದೆರೀಶಕೋಕೆ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಬಿಂದು 100 ವಷ್ಟ್ಣ ತುಿಂಬಿದ್ಾಗ, 
ದೆರೀಶವನುನು ಎಲಿ್ಲಗ ಕೋೂಿಂಡೊಯ್ಯಬೆರೀಕೋೂರೀ ಆ ಕನಸನುನು ನನಸು 
ಮಾಡಲ್ು ಇಡಿರೀ ದೆರೀಶವೆರೀ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
"ಹೊಸ ನಿಧಾ್ಣರಗಳು, ಹೊಸ ಆಲ್ೂರೀಚನಗಳು ಮತುತು 
ಸ್ಾ್ವವಲ್ಿಂಬಿ ಭಾರತವು ಈ ಪರಿಯತನುಗಳ ಸ್ಾಕಾರವಾಗಿದೆ. 
ಇದು ಆ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಗಾರರ ಕನಸುಗಳನುನು 
ನನಸ್ಾಗಿಸುವ ಪರಿಯತನುವಾಗಿದೆ; ನರೀಣಿನ ಕುಣಿಕೋಗ 

ಕೆೇದಾರನ್ಾಥ ಧಾಮ
ಪರಿಕೃತ್ ವಿಕೋೂರೀಪದಲಿ್ಲ ಹಾನಿಗಿರೀಡಾದ ಕೋರೀದ್ಾರನಾರ್ ಧಾಮಕೋಕೆ 
ಮತೆತು ವೆೈರ್ವದ ನೂರೀಟ ನಿರೀಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಈ ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ 
ಕೋರೀದ್ಾರನಾರ್ ಧಾಮದ ರ್ದರಿತೆಗಾಗಿ ಮೂರು ಹಿಂತದ 
ರ್ದರಿತಾ ಗೂರೀಡೆ, ದೆರೀವಸ್ಾಥಾನಕೋಕೆ ಸುಲ್ರ್ ಪರಿವೆರೀಶ, ಆಸ್ಾತುಪರ್, 
ಮಿಂದ್ಾಕ್ನಿ ಸರೀತುವೆ ನಿಮಾ್ಣರ್, ಹೆಲಿಪಾ್ಯಡ್ ನಿಮಾ್ಣರ್ 
ಸರೀರಿದಿಂತೆ ಎಲ್್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್್ಣಗೂಿಂಡಿದುದಾ, ಇನೂನು 
ಹಲ್ವು ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಿಗತ್ಯಲಿ್ಲವೆ.
ಚಾರ್ ಧಾಮ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಹೋದಾ್ದರಿ
ಗಿಂಗೂರೀತ್ರಿ, ಯಮುನೂರೀತ್ರಿ, ಕೋರೀದ್ಾರನಾರ್ ಮತುತು 
ಬದರಿನಾರ್ವನುನು ಸಿಂಪಕ್್ಣಸುವ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತು 
ಸುಲ್ರ್ವಾದ ಸವ್ಣಋತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಾದಾರಿ ಯರೀಜನ. 
ಈ ಹೆದ್ಾದಾರಿಯು ರ್ಕತುರು ಧಾಮಗಳಿಗ ಹೊರೀಗಲ್ು ಹೆಚುಚಿ 
ಅನುಕೂಲ್ ಕಲಿ್ಪಸುತತುದೆ.
ಮಹಾಕಾಲ ಕಾರಿಡಾರ್, ಉಜ್ಜಯಿನಿ
750 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. ಅಿಂದ್ಾಜು ವೆಚಚಿದಲಿ್ಲ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ 
ಮಹಾಕಾಲ್ ದೆರೀವಾಲ್ಯದ ವಿಸತುರಣೆಯ  ಕೋಲ್ಸ 
ನಡೆಯುತ್ತುದೆ. ಸ್ೌಿಂದರಿರೀಕರರ್ದೊಿಂದಿಗ, ದೆರೀವಾಲ್ಯ 
ಸಿಂಕ್ರೀರ್್ಣ ಪರಿದೆರೀಶವು ಸುಮಾರು 8 ಪಟುಟ್ ಹೆಚಾಚಿಗುತತುದೆ.

ಇಿಂದು, ನಾವು ರಾಷ್ಟಟ್ದ ಅಮೃತ 
ಸಿಂಕಲ್್ಪದೊಿಂದಿಗ ಮುನನುಡೆಯುತ್ತುರುವಾಗ, 

ನಮಮೆ ಕತ್ಣವ್ಯ ಮತುತು ಪರಿಶರಿಮದಲಿ್ಲ ಯಾವುದೆರೀ 
ಲ್ೂರೀಪವಾಗದಿಂತೆ ನೂರೀಡಿಕೋೂಳಳಿಬೆರೀಕು. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ನಮಮೆ ಮದಲ್ 
ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೆರೀಕು.
-ನ್ರೆೇಂದ್ರ್ ಮೇದ್, 

ಪ್ರ್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ್
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ಕೋೂರಳೊಡಿಡಾದ ಮತುತು ತಮಮೆ ಜಿರೀವನವನುನು ಕತತುಲ್ಕೋೂರೀಣೆಯಲಿ್ಲ 
ಕಳೆದ ಅನರೀಕ ವಿರೀರರು ಆಶ್ಸಿದದಾ ಆ ಎತತುರಕೋಕೆ ಭಾರತವನುನು 
ಕೋೂಿಂಡೊಯು್ಯವ ಪರಿಯತನುವಾಗಿದೆ. ನಿಸ್ಸಿಂಶಯವಾಗಿ, ದೆರೀಶದ 
ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು ಪರಿಯತನುದ ಉತಾ್ಸಹದಲಿ್ಲ, ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೋಯ ಉತಾ್ಸಹದಲಿ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಂಕಲ್್ಪಗಳನುನು 

ಈಡೆರೀರಿಸಲ್ು ತೊಡಗಿಸಿಕೋೂಿಂಡಾಗ, ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಶಕ್ತುಶಾಲಿ 
ರಾಷ್ಟಟ್ಗಳ ಬೆಿಂಬಲ್ವನುನು ಪಡೆಯಲ್ು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸುತಾತುರ. ಇಿಂದು 
ವಿಶ್ವದ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತುಗಳು ಭಾರತದೊಿಂದಿಗ ಹೆಗಲಿಗ ಹೆಗಲ್ು 
ಕೋೂಟುಟ್ ನಡೆಯಲ್ು ಬಯಸುತ್ತುವೆ. ತನನು ಪರಿಜೋಗಳ ಸಿಂಕಲ್್ಪ ಮತುತು 
ಶಕ್ತುಯಿಿಂದ ಭಾರತ ಈಗ ಪರಿಗತ್ಯ ಪರ್ದಲಿ್ಲ ಮುನನುಡೆಯುತ್ತುದೆ. 

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧಾ್ಯತ್ಮೆಕ್ ಪರಂಪರೆಯ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಹೊಂದ್್ತರ್ತುದ, ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್್ಪರ್್ಟದ ಮತ್್ತತು ಮರ್ತಸ್ಾಥೆಪಿಸಲ್್ಪರ್್ಟದ

492 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ವಿವಾದದ 
ನಿಂತರ, ಅಿಂತ್ಮವಾಗಿ, 
ರಾಮ ಜನಮೆರ್ೂಮಯಲಿ್ಲ 
ರಾಮ ಮಿಂದಿರವನುನು 
ನಿಮ್ಣಸಲಾಗುತ್ತುದೆ, 
ಅದಕೋಕೆ ಶ್ಲಾನಾ್ಯಸವನುನು 
ಪರಿಧಾನಿ ಮರೀದಿಯವರು 
ನರವೆರೀರಿಸಿದರು.

ಕಾಶ್ ವಿಶ್ವನಾರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2017 ರವರಗ ದೆರೀವಾಲ್ಯದ 
ಸುತತುಲ್ೂ ಕ್ರಿದ್ಾದ 
ರಸತುಗಳಿದದಾವು. ಆದರ ಈಗ 
ಕಾಶ್ ದೆೈವಿಕವಾಗಿದೆ ಮತುತು 
ರ್ವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ರಾಮಮೇಂದ್ರ 
ಅಯಯೇಧ್ಯ

ಕಾಶಿ  
ವಿಶವಾನ್ಾಥ 
ಕಾರಿಡಾರ್

ಪರಿಪೂಣ್ಪತೆಯನ್ತನೆ ತ್ಲ್್ತಪಲ್್ತ ಯೇಜನ್ಗಳು
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಸುವರ್್ಣ ವಷ್ಟ್ಣದಲಿ್ಲ ನಾವು ಪರಿಪೂರ್್ಣತೆಯತತು ಸ್ಾಗಬೆರೀಕಾಗಿದೆ. ಶರೀ.100 ರಷ್ಟುಟ್ ಹಳಿಳಿಗಳು ರಸತುಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿರಬೆರೀಕು, 
ಶರೀ.100 ರಷ್ಟುಟ್ ಕುಟುಿಂಬಗಳು ಬ್ಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿರಬೆರೀಕು, ಶರೀ.100 ರಷ್ಟುಟ್ ಅಹ್ಣ ಫ್ಲಾನುರ್ವಿಗಳು ಆಯುಷ್ಾಮೆನ್ ಭಾರತ್ 
ಕಾಡಗೊ್ಣಳನುನು ಹೊಿಂದಿರಬೆರೀಕು, ಶರೀ.100 ರಷ್ಟುಟ್ ಅಹ್ಣ ಜನರು ಅನಿಲ್, ವಿದು್ಯತ್ ಸಿಂಪಕ್ಣಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿರಬೆರೀಕು. ಈ ಬ್ಾರಿಯ ಅಮೃತ 
ಕಾಲ್ವು ನಿದೆದಾಯಲಿ್ಲ ಕನಸು ಕಾರ್ುವುದಲ್್ಲ, ಎಚಚಿರದಿಿಂದ ನಮಮೆ ಸಿಂಕಲ್್ಪಗಳನುನು ಈಡೆರೀರಿಸುವುದ್ಾಗಿರಬೆರೀಕು ಎಿಂದು ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ 
ಮರೀದಿ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮವೊಿಂದರಲಿ್ಲ ಹೆರೀಳಿದದಾರು. ಮುಿಂಬರುವ 25 ವಷ್ಟ್ಣಗಳು ಕಠಿರ್ ಪರಿಶರಿಮ, ತಾ್ಯಗ ಮತುತು ತಪಸಿ್ಸನ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. 
ನಮಮೆ ಸಮಾಜ ನೂರಾರು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲಿ್ಲ ಕಳೆದುಕೋೂಿಂಡಿದದಾನುನು ಈ 25 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೆರೀಕಾಗಿದೆ. 
ಆದದಾರಿಿಂದ, ಈ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವದಲಿ್ಲ, ನಮಮೆ ಗಮನವು ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯದತತು ಇರಬೆರೀಕು.
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ಶ್್ರ್ೇ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಾತಾಜ ದೆೇವಸ್ಾಥಾನ್, ಪಾವಾಗಢ
ಸುಮಾರು 500 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಹಿಿಂದೆ, ದೆರೀವಾಲ್ಯದ 
ಶ್ಖರ ಮತುತು ಧ್್ವಜವನುನು ಆಕರಿಮರ್ಕಾರರು ಕೋಡವಿದದಾರು. 
ಪಾವಾಗಢ ಬೆಟಟ್ದ ಮ್ರೀಲಿರುವ ಈ ದೆರೀವಾಲ್ಯದ 
ಶ್ಖರವನುನು ಪುನಃಸ್ಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತುರೀಚೆಗ 
ದೆರೀವಾಲ್ಯದ ಶ್ಖರದ ಮ್ರೀಲ್ ಧ್್ವಜಾರೂರೀಹರ್ 
ನರವೆರೀರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ, 
'ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಬಿಂದು 75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಾದರೂ ಐದು 
ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಿಂದೆ ಧ್್ವಿಂಸಗೂಿಂಡ ಮಹಾಕಾಳಿ 
ದೆರೀವಸ್ಾಥಾನದ ಮ್ರೀಲ್ ಧ್್ವಜ ಹಾರಿಸಿರಲಿಲ್್ಲ. ದೆರೀವಾಲ್ಯದ 
ಮ್ರೀಲ್ ಹಾರಿಸಲಾದ ಧ್್ವಜವು ನಮಮೆ ಆಧಾ್ಯತ್ಮೆಕತೆಯನುನು 
ಸಿಂಕೋರೀತ್ಸುವುದು ಮಾತರಿವಲ್್ಲ, ಶತಮಾನಗಳು ಕಳೆದರೂ, 
ಯುಗಗಳು ಉರುಳಿದರೂ ನಮಮೆ ನಿಂಬಿಕೋ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ 
ಎಿಂದು ಸ್ಾರುತತುದೆ.

ರಾರ್ಟ್ರಗಿೇತಯ 1.5 ಕೆ�ೇಟಿ ವಿೇಡಿಯಗಳನ್್ನನು 
ಅಪೊಲಿೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಾಗಿದೆ
ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವ ಉಪಕರಿಮದ 
ಅಡಿಯಲಿ್ಲ, ಭಾರತ ಸರೀರಿದಿಂತೆ ವಿಶ್ವದ್ಾದ್ಯಿಂತ ನಲ್ಸಿರುವ 
1.5 ಕೋೂರೀಟಿ ಭಾರತ್ರೀಯರು ರಾಷ್ಟಟ್ಗಿರೀತೆಯನುನು ಹಾಡಿ 
ಅದರ ವಿರೀಡಿಯವನುನು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸವ 
ವೆಬೆ್ಸಲೈಟನುಲಿ್ಲ ಅಪ್ೂ್ಲರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ಾದಾರ. ರಿಂಗೂರೀಲಿ, ದೆರೀಶರ್ಕ್ತು 
ಗಿರೀತೆ, ಲಾವಣಿ ಸ್ಪಧ್ಣಗಳಲಿ್ಲ 5.5 ಲ್ಕ್ಷ ಮಿಂದಿ ತಮಮೆನುನು 
ದ್ಾಖಲಿಸಿಕೋೂಿಂಡೊದದಾರು.

ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಾವಿರಕ್�್ಕ ಹೋಚ್ನ್ಚ ಅಮೃತ ಮಹೋ�ೇತ್ಸವ 
ಕಾಯ್ಷಕ್್ರ್ಮಗಳು
ವಿದೆರೀಶದಲಿ್ಲರುವ ಭಾರತ್ರೀಯ ಮಷ್ಟನಗೊಳು ಆಜಾದಿ ಕಾ 
ಅಮೃತ್ ಮಹೊರೀತ್ಸವದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 6 ಸ್ಾವಿರಕೂಕೆ 
ಹೆಚುಚಿ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳನುನು ಆಯರೀಜಿಸಿವೆ. ಇದರಲಿ್ಲ 
ಸ್ಾಗರೂರೀತತುರ ಭಾರತ್ರೀಯರು, ಭಾರತದ ಸನುರೀಹಿತರು ಮತುತು 
ಸಥಾಳಿರೀಯ ಸಕಾ್ಣರಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾವು.

ಅಮೃತ ಮಹೋ�ೇತ್ಸವದಂದ್ನ 75 ಐತ್ಹಾಸಿಕ್ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಯೇಗ
8ನರೀ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯರೀಗ ದಿನದಿಂದು ದೆರೀಶದ 75 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಸಥಾಳಗಳಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಯರೀಗ ಪರಿದಶ್ಣನಗಳು 
ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಿಂದಿಗ ಆಜಾದಿ ಕಾ 
ಅಮೃತ್ ಮಹೊರೀತ್ಸವ ವಷ್ಟ್ಣ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಕಲಿ್ಪಸುವ ಒಿಂದು 
ಉಪಕರಿಮವಾಯಿತು. ಮ್ೈಸೂರಿನಲಿ್ಲ ಪರಿಧಾನಿ ನರರೀಿಂದರಿ 
ಮರೀದಿ ಹಾಗೂ ದೆರೀಶದ ಇತರಡೆ ಕೋರೀಿಂದರಿ ಸಚ್ವರು ಈ 
ಯರೀಗ ಪರಿದಶ್ಣನದಲಿ್ಲ ಪಾಲ್ೂಗೊಿಂಡಿದದಾರು.

ಜನರ ಸಿಂಕಲ್್ಪ ಮತುತು ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೋಯಿಂದಿಗ, ಭಾರತದ 
ಪರಿಯತನುಗಳು ಈಗ ಸ್ಾಮೂಹಿಕ ಆಿಂದೊರೀಲ್ನಗಳಾಗಿ 
ಪರಿವತ್್ಣತವಾಗುತ್ತುವೆ. ನವಭಾರತವು ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಪಿರೀಳಿಗಗ 
ಹೊಸ ಪರಿಂಪರಯನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸಲ್ು ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತುದೆ. ಇತ್ತುರೀಚ್ನ 
ದಶಕಗಳಲಿ್ಲ, ದೆರೀಶದ ಜನರು ತಮಮೆ ಕೋಲ್ಸದ ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತದ 
ಬಗಗೊ ಬಲ್ವಾದ ಚ್ತರಿರ್ವನುನು ನಿರೀಡಿದ್ಾದಾರ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ ಅಮೃತ ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ, ಅಿಂದರ, ಮುಿಂದಿನ 25 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ನಿರಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಏಕೋಿಂದರ ಇಿಂದು, ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ 
ಭಾರತ್ರೀಯನೂ ಯಶಸಿ್ಸನ ಕಥೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ವತಃ ಪಾಲ್ುದ್ಾರನಾಗಿದ್ಾದಾನ 
ಮತುತು ಅದರ ವಾಹಕನಾಗಿದ್ಾದಾನ.   
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ಆಗಸ್ಟ್ ಕಾ್ರ್ಂತ್...
ಸುದಿೇರ್್ಷ ಕಾಲ್ದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ನಿಂತರ ಹೂೇರಾಟದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕಕೆ ಸ್ಾವಾತಿಂತ್ರ್ಯ ದೊರಕ್ತು. ಈ 
ಹೂೇರಾಟದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ರ್ಿಂಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿನ ಮಹತವಾವಿದೆ. ಏಕಿಂದರ ಭಾರತದ ಸ್ಾವಾತಿಂತ್ರ್ಯದ ಬುನ್ಾದಿ 

ಎಿಂದು ಕರಯಲಾಗುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಜನ್ಾಿಂದೊೇಲ್ನಗಳ ವರ್ಾ್ಷಚರಣೆಯು ಆಗಸ್ಟ್ ರ್ಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುತತಿದೆ 
ಮತುತಿ ಅದಕಾಕೆಗಿಯೇ, ದೆೇಶವು 75 ವರ್್ಷಗಳ ಸ್ಾವಾತಿಂತ್ರ್ಯವನುನು ಪೂರೈಸುರ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಾವು ಸಹ ಈ 

ಮೂರು ಆಿಂದೊೇಲ್ನಗಳು ಮತುತಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗೆಗೆ ರ್ಳಿದುಕೂಳ್ಳಬೇಕು…

ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ
ವಸ್ಾಹತುಶಾಹಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪರಿತ್ರ್ಟನಯಲಿ್ಲ, ಮಹಾತಮೆ 

ಗಾಿಂಧಿಯವರು ದೆರೀಶವಾಸಿಗಳಿಗ ಮನವಿ ಮಾಡಿ, ಅಸಹಕಾರಕಾಕೆಗಿ 
ಒತಾತುಯಿಸಿದರು. 1920 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ 

ಚಳವಳಿಯನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಿದ ಮಹಾತಮೆ ಗಾಿಂಧಿಯವರು ಶಾಲ್ಗಳು, 
ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳು ಮತುತು ನಾ್ಯಯಾಲ್ಯಗಳಿಗ ಹೊರೀಗಬೆರೀಡಿ ಅರ್ವಾ 

ತೆರಿಗ ಪಾವತ್ಸಬೆರೀಡಿ. ಅಸಹಕಾರವನುನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರ, 
ಭಾರತವು ಒಿಂದು ವಷ್ಟ್ಣದೊಳಗ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನುನು ಪಡೆಯುತತುದೆ ಎಿಂದು 
ಹೆರೀಳಿದರು.  ಈ ಇಡಿರೀ ಚಳವಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಿರಿಟಿಷ್ಟರ ದ್ೌಜ್ಣನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ 

ಅಹಿಿಂಸ್ಾತಮೆಕ ಮಾಗ್ಣಗಳನುನು ಮಾತರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೋೂಳಳಿಲಾಯಿತು.

ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯು ಶಾಲಾ ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳು ಮತುತು 
ನಾ್ಯಯಾಲ್ಯಗಳ ಮ್ರೀಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರೀರಿತು. 

ಕಾಮ್ಣಕರು ಕೋಲ್ಸ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಸಕಾ್ಣರದ ವರದಿಯ ಪರಿಕಾರ, 
1921 ರಲಿ್ಲ 396 ಮುಷ್ಟಕೆರಗಳು ನಡೆದವು, ಇದರಲಿ್ಲ 6 ಲ್ಕ್ಷ 

ಕಾಮ್ಣಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು ಮತುತು 70 ಲ್ಕ್ಷ ಕೋಲ್ಸದ ದಿನಗಳು 
ನಷ್ಟಟ್ವಾದವು.

ಸವಾದೆೇಶ್ ಚಳವಳಿ
ಬಿಂಗಾಳ ವಿರ್ಜನಯ ಘೋೂರೀಷ್ಟಣೆಯ ನಿಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ 7, 1905 ರಿಂದು 
ಸ್ವದೆರೀಶ್ ಚಳುವಳಿ ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಯಿತು. ವಿದೆರೀಶ್ ಸರಕುಗಳು, ಸಕಾ್ಣರಿ 
ಸರೀವೆಗಳು, ಶಾಲ್ಗಳು ಮತುತು ನಾ್ಯಯಾಲ್ಯಗಳನುನು ಬಹಿಷ್ಟಕೆರಿಸುವ 
ಮೂಲ್ಕ ಭಾರತ್ರೀಯರು ಸ್ವದೆರೀಶ್ ವಸುತುಗಳನುನು ಉತೆತುರೀಜಿಸಲ್ು 
ನಿಧ್್ಣರಿಸಿದರು. ಅಿಂದರ, ಇದು ರಾಜಕ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಜೋೂತೆಗ 
ಬಿರಿಟಿಷ್ಟರಿಗ ಆಥಿ್ಣಕ ಹಾನಿಯನುನುಿಂಟುಮಾಡುವ ಚಳವಳಿಯಾಗಿತುತು. 
ಸ್ವದೆರೀಶ್ ಚಳವಳಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಾಲ್ಗಿಂಗಾಧ್ರ ತ್ಲ್ಕ್, ಬಿಪಿನ್ 
ಚಿಂದರಿಪಾಲ್ ಮತುತು ಲಾಲಾ ಲ್ಜಪತ್ ರಾಯ್ ಸರೀರಿದಿಂತೆ ಮೂವರು 
ನಾಯಕರ ಹುಟಿಟ್ಗ ಕಾರರ್ವಾಯಿತು. ಈ ಮೂವರನುನು ಲಾಲ್, ಪಾಲ್ 
ಮತುತು ಬ್ಾಲ್ ಎಿಂದು ಕರಯಲಾಗುತ್ತುತುತು.

1905 ರಿಿಂದ 1908 ರವರಗಿನ ಚಳವಳಿಯ ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ವಿದೆರೀಶ್ 
ಆಮದುಗಳಲಿ್ಲ ಗಮನಾಹ್ಣ ಇಳಿಕೋಯಾಯಿತು. ಇದು ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಸ್ವದೆರೀಶ್ 
ಜವಳಿ ಗಿರಣಿಗಳು, ಸ್ಾಬೂನು ಮತುತು ಬೆಿಂಕ್ಕಡಿಡಾ ಕಾಖಾ್ಣನಗಳು, 
ಚಮರೀ್ಣದ್ಯಮ ಕಾಖಾ್ಣನಗಳು, ಬ್ಾ್ಯಿಂಕುಗಳು, ವಿಮಾ ಕಿಂಪನಿಗಳು, 
ಅಿಂಗಡಿಗಳು ಇತಾ್ಯದಿಗಳ ಸ್ಾಥಾಪನಗ ಕಾರರ್ವಾಯಿತು. ಈ ಚಳವಳಿಯು 
ಭಾರತ್ರೀಯ ಗುಡಿ ಕೋೈಗಾರಿಕೋಯನುನು ಪುನರುಜಿ್ಜರೀವನಗೂಳಿಸಿತು.

ಭಾರತ್ ಬಿಟುಟ್ ತ್್ಯಲಗಿ ಚಳವಳಿ - ಮಾಡು ಇಲಲಿವೆಯೇ 
ಮಡಿ... 80 ವಷ್ಟ್ಕಗಳನುನು ಪ್ೂರೆೈಸಿದ
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲಿ್ಲ ಆಗಸ್ಟ್ 8 ರ ದಿನಾಿಂಕವು 
ಮಹತತುರವಾದ ಪಾತರಿವನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. 1942 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 8-9 
ಮಧ್್ಯರಾತ್ರಿಯಲಿ್ಲ, ರಾಷ್ಟಟ್ಪಿತ ಮಹಾತಮೆ ಗಾಿಂಧಿಯವರ ನರೀತೃತ್ವದಲಿ್ಲ 
'ಮಾಡು ಇಲ್್ಲವೆರೀ ಮಡಿ' ಮತುತು ಬಿರಿಟಿಷ್ಟರರೀ ಭಾರತ ಬಿಟುಟ್ 
ತೊಲ್ಗಿ ಎಿಂಬ ಘೋೂರೀಷ್ಟಣೆಯಿಂದಿಗ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಬೃಹತ್ 
ಜನಾಿಂದೊರೀಲ್ನವನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗಿನ ಪರಿಸುತುತ 
ನಾಯಕತ್ವವು "ಕರರೀಿಂಗ ಔರ್ ಕರ್ ಕೋ ರಹೆರೀಿಂಗ" ಎಿಂಬ ಮಿಂತರಿವನುನು 
ಸ್ಾಮೂಹಿಕ ಚಳುವಳಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಲ್ವಾದ ಕೋೂಿಂಡಿಯಾಗಿ 
ಬಳಸುತ್ತುದೆ. 'ಕ್್ವರ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ'ಯಿಿಂದ್ಾಗಿ ಭಾರತಕೋಕೆ 
ತಕ್ಷರ್ವೆರೀ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯವನುನು ಪಡೆಯಲ್ು ಸ್ಾಧ್್ಯವಾಗಲಿಲ್್ಲ, ಆದರ 
ಅದರ ದೂರಗಾಮ ಫ್ಲಿತಾಿಂಶಗಳು ಹಿತವಾಗಿವೆ. ಆದದಾರಿಿಂದಲ್ರೀ ಈ 
ಆಿಂದೊರೀಲ್ನವನುನು 'ಭಾರತದ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೋೂನಯ 
ದೊಡಡಾ ಪರಿಯತನು' ಎಿಂದು ಕರಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಿಂತ ತ್ರೀವರಿವಾದ 
ಮತುತು ಬೃಹತಾತುದ ಜನಾಿಂದೊರೀಲ್ನವಾಗಿತುತು.

ಮುರ್ಪ್ುಟ ಲೇರ್ನ
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ಮ್ನನನುಚ್ಚರಿಕೆಯ ಡೆ�ೇಸ್ ಜೋ�ತಗೆ ಆರೆ�ೇಗ್ಯ 
ಮತ್ನತಿ ಶ್ಕ್ಷರ್ಕೆ್ಕ ಆದ್ಯತ

ಕೋರೀಿಂದರಿ ಸಕಾ್ಣರವು ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣ, ಶ್ಕ್ಷರ್ ಮತುತು ನಾಗರಿಕರ ಉತತುಮ ಆರೂರೀಗ್ಯಕೋಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದ್ಧತೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ, 
ಕೋರೀಿಂದರಿ ಸಚ್ವ ಸಿಂಪುಟವು ತರಿಂಗ ಹಿಲ್-ಅಿಂಬ್ಾಜಿ-ಅಬು ರೂರೀಡ್ ಹೊಸ ರೈಲ್ು ಮಾಗ್ಣದ ನಿಮಾ್ಣರ್ಕೋಕೆ ಅನುಮರೀದನ ನಿರೀಡಿದೆ, 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ು ಮತುತು ಸ್ಾರಿಗ ಸಿಂಸಥಾಯನುನು ಡಿರೀರ್ಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾ್ಯಲ್ಯದಿಿಂದ ಕೋರೀಿಂದಿರಿರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾ್ಯಲ್ಯವಾಗಿ ಮ್ರೀಲ್ದಾಜೋ್ಣಗರೀರಿಸಲ್ು 
ಮತುತು ಜುಲ್ೈ 15 ರಿಿಂದ ಎಲ್್ಲರಿಗೂ ಉಚ್ತ ಮುನನುಚಚಿರಿಕೋ ಡೊರೀಸ್ ಅನುನು ನಿರೀಡಲ್ು ನಿಧ್್ಣರಿಸಿತು. ತರಿಂಗಾ ಹಿಲ್-ಅಿಂಬ್ಾಜಿ ಅಬು 
ರೂರೀಡ್ ಹೊಸ ರೈಲ್ು ಮಾಗ್ಣದ ನಿಮಾ್ಣರ್ವು ಗುಜರಾತ್ ಮತುತು ರಾಜಸ್ಾಥಾನದಲಿ್ಲ ಪರಿವಾಸೂರೀದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತುರೀಜಿಸುತತುದೆ ಮತುತು 

ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣವನುನು ಬಲ್ಪಡಿಸುತತುದೆ.

ಸಂಪುಟದ್ ನಿಧಾ್ಪರಗಳು

n 	 ನಿಧಾ್ಣರ: ತಾರಿಂಗಾ ಹಿಲ್-ಅಿಂಬ್ಾಜಿ-ಆಬೂ ರೂರೀಡ್ ಹೊಸ 
ರೈಲ್ು ಮಾಗ್ಣಕೋಕೆ ಕೋರೀಿಂದರಿ ಸಚ್ವ ಸಿಂಪುಟ ಒಪಿ್ಪಗ.

n 	 ಪರಿಣಾಮ: ಈ 116.65 ಕ್ಮರೀ ಉದದಾದ ರೈಲ್ು ಮಾಗ್ಣವು 
ಸಥಾಳಿರೀಯರ ಸಿಂಚಾರ, ಉತ್ಪನನುಗಳ ಸ್ಾಗಣೆ, ಸ್ವಯಿಂ 
ಉದೊ್ಯರೀಗ, ಪರಿವಾಸೂರೀದ್ಯಮ ಮತುತು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಆಥಿ್ಣಕ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ವೃದಿ್ಧಸುತತುದೆ. 4 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಈ ಹೊಸ 
ರೈಲ್ು ಮಾಗ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದುದಾ, 2798 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗಳನುನು 
ಇದಕೋಕೆ ವೆಚಚಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಈ ನಿಧಾ್ಣರದಿಿಂದ, 
ರಾಜಸ್ಾಥಾನ ಮತುತು ಗುಜರಾತ್ ನ ಜನರಿಗ ಉತತುಮ ರೈಲ್ು 
ಸಿಂಪಕ್ಣ ದೊರಯುತತುದೆ, ಈ ಪರಿದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಆಧಾ್ಯತ್ಮೆಕ 
ಪರಿವಾಸೂರೀದ್ಯಮಕೋಕೆ ಉತೆತುರೀಜನ ಸಿಗುತತುದೆ. ಪರಿಸಿದ್ಧ 
ತ್ರೀರ್್ಣಕ್ಷೆರೀತರಿ ಅಿಂಬ್ಾಜಿ 51 ಶಕ್ತುಪಿರೀಠಗಳಲಿ್ಲ ಒಿಂದ್ಾಗಿದೆ.

 ಈ ಯರೀಜನಯು 2026-27ಕೋಕೆ ಪೂರ್್ಣಗೂಳಳಿಲಿದೆ. ಈ 
ಯರೀಜನಯು ನಿಮಾ್ಣರ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು 
40 ಲ್ಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳವರಗ ನರೀರ ಉದೊ್ಯರೀಗವನುನು 
ಸೃಷ್ಟ್ಸುತತುದೆ. ತರಿಂಗ ಬೆಟಟ್ದಲಿ್ಲರುವ ಅಜಿರೀತನಾರ್ ಜೋೈನ 
ದೆರೀವಾಲ್ಯಕೋಕೆ (24 ಪವಿತರಿ ಜೋೈನ ತ್ರೀರ್್ಣಿಂಕರರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರು) 
ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡುವ ರ್ಕತುರು ಇದರಿಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಯರೀಜನವನುನು 
ಪಡೆಯುತಾತುರ.

n 	 ನಿಧಾ್ಣರ: 18 ವಷ್ಟ್ಣ ಮ್ರೀಲ್್ಪಟಟ್ ಎಲ್್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗ ಕೋೂರೀವಿಡ್ 

ಲ್ಸಿಕೋಯ ಉಚ್ತ ಮುನನುಚಚಿರಿಕೋ ಡೊರೀಸ್ ಗಳನುನು ನಿರೀಡಲ್ು 
ಕೋರೀಿಂದರಿ ಸಚ್ವ ಸಿಂಪುಟದ ನಿಧಾ್ಣರ.

n 	 ಪರಿಣಾಮ: ಅಮೃತ ಕಾಲ್ದ ಅಿಂಗವಾಗಿ, ಜುಲ್ೈ 15, 
2022 ರಿಿಂದ, ಮುಿಂದಿನ 75 ದಿನಗಳವರಗ, ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ 
18 ವಷ್ಟ್ಣಕ್ಕೆಿಂತ ಮ್ರೀಲ್್ಪಟಟ್ ಎಲ್್ಲ ನಾಗರಿಕರಿಗ ಸಕಾ್ಣರಿ 
ಲ್ಸಿಕಾ ಕೋರೀಿಂದರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೋೂರೀವಿಡ್ ಲ್ಸಿಕೋಯ ಉಚ್ತ 
ಬೂಸಟ್ರ್ ಡೊರೀಸ್ ಗಳನುನು ನಿರೀಡಲ್ು ಸಕಾ್ಣರ ನಿಧ್್ಣರಿಸಿದೆ. 
ಇದುವರಗ ಮುಿಂಚೂಣಿ ಕಾಯ್ಣಕತ್ಣರು ಮತುತು ಹಿರಿಯ 
ನಾಗರಿಕರಿಗ ಇದು ಉಚ್ತವಾಗಿತುತು. ಬೂಸಟ್ರ್ ಡೊರೀಸ್ ಲ್ಸಿಕೋ 
ನಿರೀಡುವುದರಿಿಂದ ರೂರೀಗ ನಿರೂರೀಧ್ಕ ಶಕ್ತು ಹೆಚಾಚಿಗುತತುದೆ.

n 	 ನಿಧಾ್ಣರ: ಗುಜರಾತ್ ನ ವಡೊರೀದರಾದಲಿ್ಲರುವ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್ು ಮತುತು ಸ್ಾರಿಗ ಸಿಂಸಥಾಯನುನು ಡಿರೀರ್ಡಾ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಾ್ಯಲ್ಯದಿಿಂದ ಕೋರೀಿಂದಿರಿರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾ್ಯಲ್ಯವಾಗಿ 
ಮ್ರೀಲ್ದಾಜೋ್ಣಗರೀರಿಸಲ್ು ಸಿಂಪುಟದ ಅನುಮರೀದನ.

n 	 ಪರಿಣಾಮ: ಕೋರೀಿಂದಿರಿರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಾ್ಯಲ್ಯದ ಸ್ಾಥಾನಮಾನ 
ಪಡೆಯುವ ಮೂಲ್ಕ ಇದರ ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣ ಮತತುಷ್ಟುಟ್ ಹೆಚಚಿಲಿದೆ. 
ಸ್ಾರಿಗ ಕ್ಷೆರೀತರಿದಲಿ್ಲ ಶ್ಕ್ಷರ್, ತರಬೆರೀತ್, ಕೌಶಲ್್ಯ ಮತುತು 
ಸಿಂಶೂರೀಧ್ನಯ ಜೋೂತೆಗ ಇನನುಷ್ಟುಟ್ ಹೊಸ ಕೋೂರೀಸ್್ಣ ಗಳು 
ಇಲಿ್ಲ ಲ್ರ್್ಯವಿದೆ. ಇದು ಗುಜರಾತ್ ನ ಜನರಿಗ ಮಾತರಿವಲ್್ಲದೆ 
ದೆರೀಶದ ಎಲ್್ಲ ಯುವಜನರಿಗೂ ಪರಿಯರೀಜನವನುನು 
ನಿರೀಡುತತುದೆ.  
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ಭ್್ಯತ್ ಮತ್ುತು  
ಭ್ವಿಷ್ಟ್ಯತಿತುನ ಬೆಸುಗ
ಪರಿತ್ಯಿಂದು ರಾಷ್ಟಟ್ವೂ ತನನು ಪರಿಂಪರಯನುನು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಿ, ಮುಿಂದಿನ ಪಿರೀಳಿಗಗ ವಗಾ್ಣಯಿಸುವ 
ಜವಾಬ್ಾದಾರಿಯನುನು ಹೊಿಂದಿರುತತುದೆ. ನವ ಭಾರತವು ತನನು ರ್ವಿತವ್ಯವನುನು ಪರಿಸುತುತಪಡಿಸಲ್ು 
ಮತುತು ಅದರ ಶ್ರಿರೀಮಿಂತ ಪರಿಂಪರಯನುನು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು ಇತ್ಹಾಸವನುನು ಓದುವ ಮಿಂತರಿವನುನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೋೂಳುಳಿತ್ತುದೆ, ಇದರಿಿಂದ ಇಿಂದಿನ ಮತುತು ಮುಿಂದಿನ ಪಿರೀಳಿಗಗಳು ರ್ವ್ಯವಾದ 75 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳನುನು ಕಾರ್ಬಹುದು. ಕಳೆದ ಎಿಂಟು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ಸಕಾ್ಣರ 100ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ವಸುತು 
ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಗಳ ನಿಮಾ್ಣರ್ ಅರ್ವಾ ಪುನನಿ್ಣಮಾ್ಣರ್ವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಿದುದಾ ಮಾತರಿವಲ್್ಲದೆ,  
ಆ ಪ್ೈಕ್ 50ನುನು ಲ್ೂರೀಕಾಪ್ಣಣೆ ಮಾಡಿದೆ.  2022 ಏಪಿರಿಲ್ 14 ರಿಂದು ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾದ 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯ ಸಹ ಒಿಂದು ದೊಡಡಾ ಸೂಫೂತ್್ಣಯಾಗಿದೆ ಮತುತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ  
ಉತತುಮ ಜ್ಾನ ಕೋರೀಿಂದರಿವಾಗಿ ಮಾಪ್ಣಡುತ್ತುದೆ.

ಪ್ರ್ಧಾನ್ ಮಂತ್್ರ್ ಸಂಗ್ರ್ಹಾಲಯ...

ಪ್ರಧಾನಮಿಂರ್್ರ ಸಿಂಗ್ರಹಾಲ್ಯರಾರ್ಟ್ರ
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75 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ದೆರೀಶವು ಅನರೀಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷರ್ಗಳನುನು ಕಿಂಡಿದೆ. 
ಈ ಕ್ಷರ್ಗಳ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವಕೋಕೆ ಸರಿ ಸ್ಾಟಿಯಿಲ್್ಲ. ಅಿಂತಹ ಅನರೀಕ 
ಕ್ಷರ್ಗಳನುನು ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ ಕಾರ್ಬಹುದು. 

ಸ್ವತಿಂತರಿ ಭಾರತದ ಪರಿತ್ಯಿಂದು ಸಕಾ್ಣರವೂ ದೆರೀಶವು ಇಿಂದು ತನನು ಈ 
ಉತುತುಿಂಗವನುನು ತಲ್ುಪಲ್ು ಕೋೂಡುಗ ನಿರೀಡಿವೆ. ಪರಿತ್ಯಿಂದು ಸಕಾ್ಣರದ 
ನಾಯಕತ್ವದ ಕೋೂಡುಗ ಮತುತು ಅವರ ಕಾಲ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಅವರ ವೆೈಯಕ್ತುಕ 
ಕೌಶಲ್್ಯಗಳು ಮತುತು ಸವಾಲ್ುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಿದ ದಕ್ಷ ವಿಧಾನಗಳು ರಾಷ್ಟಟ್ದ 
ಹಿಿಂದಿನ ಸುವರ್್ಣ ವೆೈರ್ವವನುನು ಇಿಂದಿನ ಮತುತು ಮುಿಂದಿನ ಪಿರೀಳಿಗಗ 
ಪರಿಚಯಿಸಲ್ು ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ ತಿಂತರಿಜ್ಾನದೊಿಂದಿಗ 
ಸಿಂಯರೀಜಿತವಾಗಿವೆ. ದೆರೀಶದ ರಾಷ್ಟಟ್ಪತ್ ಮತುತು ಉಪರಾಷ್ಟಟ್ಪತ್ ಸರೀರಿದಿಂತೆ 
ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕರಿಗ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯ ಮುಕತುವಾದ ಮದಲ್ ಎರಡು ತ್ಿಂಗಳಲಿ್ಲ 
50 ಸ್ಾವಿರಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಕೋಕೆ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಿದ್ಾದಾರ.

2022 ಏಪಿರಿಲ್ 24ರಿಂದು, ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಜನರಿಗ ತ್ಳಿದಿಲ್್ಲದ ಅಿಂತಹ ಅನರೀಕ ಸಿಂಗತ್ಗಳನುನು ಒಳಗೂಿಂಡಿದೆ 
ಎಿಂದು ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಮನ್ ಕ್ ಬ್ಾತ್ 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದಲಿ್ಲ ಹೆರೀಳಿದರು. ಮೂ್ಯಸಿಯಿಂ ದಿನದಿಂದು (ಮ್ರೀ 18) 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು ಯುವಕರಿಗ ಮತರಿವೃಿಂದದೊಿಂದಿಗ ಸಥಾಳಿರೀಯ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಗಳಿಗ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಿ ಅನುರ್ವವನುನು ಹಿಂಚ್ಕೋೂಳುಳಿವಿಂತೆ 
ಉತೆತುರೀಜಿಸಿದರು. ನಮಮೆ ಯುವ ಪಿರೀಳಿಗಯು ಈ ಜಿರೀವಿಂತ ಸಿಂಕೋರೀತವನುನು 
ನೂರೀಡಿದ್ಾಗ, ಅವರು ಸತ್ಯ ಮತುತು ಸತ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞೆಯನುನು ಪಡೆಯುತಾತುರ. 
ಈ ಕರ ಅರ್ವಾ ಪರಿಯತನುದ ಬಗಗೊ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಮರೀದಿ ಈಗಾಗಲ್ರೀ 
ಹೆರೀಳಿದ್ಾದಾರ. ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ನಮಮೆ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಗಳು 
ಹಲ್ವಾರು ಸವಾಲ್ುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಿ ದೆರೀಶಕೋಕೆ ಹೆರೀಗ ಹೊಸ ಮಾಗ್ಣವನುನು 
ರೂಪಿಸಿದರು ಮತುತು ದೆರೀಶದ ಒಟ್ಾಟ್ರ ಪರಿಗತ್ಯನುನು ಹೆರೀಗ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದರು 
ಎಿಂಬುದರ ವಿವರಣಾತಮೆಕ ದ್ಾಖಲ್ಗಳನುನು ಒಳಗೂಿಂಡಿದೆ.

ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಸದ್ಾ ಭಾರತದ 
ಗತಕಾಲ್, ಪರಿಂಪರ ಮತುತು ವತ್ಣಮಾನದ ನೈಜ ಚ್ತರಿರ್ದ ಮಹತ್ವವನುನು 
ಒತ್ತುಹೆರೀಳಿದ್ಾದಾರ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪರಿಸುತುತ ಸಕಾ್ಣರವು 
ಪರಿಂಪರಯನುನು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲ್ು, ವಿದೆರೀಶದಿಿಂದ ಪರಿಂಪರಯನುನು 
ಮರಳಿ ತರಲ್ು ಮತುತು ವಿಶ್ವ ವೆರೀದಿಕೋಯಲಿ್ಲ ವೆೈರ್ವೊರೀಪ್ರೀತ 
ಪರಿಂಪರಯನುನು ಪರಿದಶ್್ಣಸಲ್ು ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡುತ್ತುದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಗಳನುನು ನಿಮ್ಣಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬ್ಾಗ್ 
ಸ್ಾಮೆರಕ, ಅಿಂಬೆರೀಡಕೆರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಾಮೆರಕ, ನರೀತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಿಂದರಿ 
ಬೊರೀಸ್ ಸ್ಾಮೆರಕ, ಭಾರತ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರೀನಾ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯ 
ಮತುತು ಬುಡಕಟುಟ್ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಗಾರರ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯ 
ಇವೆಲ್್ಲವೂ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು 
ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವ ರಾಷ್ಟಟ್ವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರಿಗತ್ ಮತುತು ಅದು ಹೊಿಂದಿರುವ 
ವೆೈವಿಧ್್ಯವನುನು ವಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ು ಅತು್ಯತತುಮ ಸಥಾಳವಾಗಿದೆ. ಹಿರೀಗಾಗಿಯರೀ, ಮದಲ್ 
ಎರಡು ತ್ಿಂಗಳಲಿ್ಲ, ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಕೋಕೆ ರಾಷ್ಟಟ್ಪತ್ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋೂರೀವಿಿಂದ್, 
ಉಪರಾಷ್ಟಟ್ಪತ್ ಎಿಂ. ವೆಿಂಕಯ್ಯ ನಾಯುಡಾ ಮತುತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಂಖ್್ಯಯ 
ಗರ್್ಯರು ಸರೀರಿದಿಂತೆ 50 ಸ್ಾವಿರಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಸಿಂದಶ್ಣಕರು ಆಗಮಸಿದದಾರು. 
ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ಕೋರೀವಲ್ ಮೂಲ್ ಛಾಯಾಚ್ತರಿಗಳು 
ಮತುತು ವಿರೀಡಿಯಗಳನುನು ಮಾತರಿ ಬಳಸುತತುದೆ, ಇದು ಹೆರೀಳಿದ ಕಥೆಗಳ 
ಸತಾ್ಯಸತ್ಯತೆಯನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತತುದೆ. ನಿರೀವು ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಕೋಕೆ 
ಇನೂನು ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡದಿದದಾರ, ನಿಮಮೆ ನಚ್ಚಿನ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಗಳೊಿಂದಿಗ 
ಫೋ�ರೀಟ್ೂರೀಗಳನುನು ತೆಗದುಕೋೂಳುಳಿವ ಯರೀಜನಯನುನು ಮಾಡಿ, ಅರ್ವಾ 
ಅವರೂಿಂದಿಗ ನಿರೀವು ನಡೆದ್ಾಡುವ ವಿರೀಡಿಯವನುನು ರಕಾಡ್್ಣ ಮಾಡಿ.

ಈ ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ 
ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ನಮಗ 

ಸೂಫೂತ್್ಣ ನಿರೀಡುತತುಲ್ರೀ ಇರುತತುದೆ. ಈ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ನಮಮೆಲಿ್ಲನ 

ಸುಪತುವಾದ ಭಾರತದ ದೊಡಡಾ 
ಸಿಂಕಲ್್ಪದ ಬಿರೀಜಗಳನುನು ಬಿತುತುವ 
ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣವನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. ಈ 

ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ಭಾರತದ 
ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯವನುನು ರೂಪಿಸುತ್ತುರುವ 

ಯುವಕರಲಿ್ಲ ಸ್ಾಧ್ನಯ 
ಪರಿಜ್ಞೆಯನುನು ಮೂಡಿಸುತತುದೆ.

ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ, 
ಪರಿಧಾನ ಮಿಂತ್ರಿ

ಪ್ರಧಾನಮಿಂರ್್ರ ಸಿಂಗ್ರಹಾಲ್ಯ ರಾರ್ಟ್ರ
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ಪ್ರ್ಧಾನ್ಮಂತ್್ರ್ಯವರೆ�ಂದ್ಗೆ  
ಫೋ�ೇಟ್�ೇಗೆ ಪೊೇಸ್ ನಿೇಡಿ
ಇಲಿ್ಲ ನಿರೀವು ವಧಿ್ಣತ ವಾಸತುವತೆಯ ಅನುರ್ವ (ಅಗು್ಯಮ್ಿಂಟ್ಡ್ 
ರಿಯಾಲಿಟಿ)ದೊಿಂದಿಗ ನಿಮಮೆ ನಚ್ಚಿನ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯಿಂದಿಗ 
ಚ್ತರಿ ಕ್್ಲಕ್ಕೆಸುವ ಅವಕಾಶವನೂನು ಪಡೆಯುತ್ತುರೀರಿ.

ಪ್್ರಧಾನಮೇಂತಿ್ರ ಅವರೆ್ಯೇಂದ್ಗ ಸೇಂಸತಿತುನ ಮುೇಂದ
ಇಲಿ್ಲ ನಿರೀವು ವಧಿ್ಣತ ವಾಸತುವತೆಯ ಅನುರ್ವದೊಿಂದಿಗ 
ಸಿಂಸತ್ತುನ ಮುಿಂದೆ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರೂಿಂದಿಗ ಹೆಜೋ್ಜ 
ಹಾಕುತ್ತುರುವಿಂತಹ ಅವಕಾಶವನುನು ಪಡೆಯುತ್ತುರೀರಿ, ಅದರ 
ವಿರೀಡಿಯವನುನು ನಿರೀವು ಸಹ ತೆಗದುಕೋೂಳಳಿಬಹುದು.

ಈ ವಸುತಿಸಿಂಗ್ರಹಾಲ್ಯವನುನು ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಷ ಮತುತಿ ಅತ್ಾಯಾಧುನಿಕ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಸಿಂಯೇಜನಯಿಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಾಧಾರಣ 
ಭಾವನಯನುನು ಉಿಂಟುಮಾಡುವ ಕಲ್ವು ಪ್ರಮುಖ ಅಿಂಶಗಳನುನು 
ನಿೇವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್್ಷಮಾಡಿಕೂಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರ್ಧಾನ್ಮಂತ್್ರ್ ಸಂಗ್ರ್ಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ 
ಅನ್್ನಭವಗಳನ್್ನನು ನಿೇವು ಪಡೆಯ್ನತ್ತಿೇರಿ.

 ನವದೆಹಲಿಯ ಅಪರಿತ್ಮ ತ್ರೀನ್ ಮೂತ್್ಣ 
ಸಿಂಕ್ರೀರ್್ಣದಲಿ್ಲರುವ ಈ ವಿಶ್ವದಜೋ್ಣಯ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ಅತಾ್ಯಧ್ುನಿಕ 
ತಿಂತರಿಜ್ಾನವನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ ಮತುತು 
ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಿಂತ ಆಧ್ುನಿಕ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಒಿಂದ್ಾಗಿದೆ.

 ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಕಾಕೆಗಿ 
ತ್ರೀನ್ ಮೂತ್್ಣ ರ್ವನವನುನು ಒಟುಟ್ 
15,600 ಚದರ ಮರೀಟರ್ ಗಿಿಂತ 
ಹೆಚುಚಿ ವಿಸಿತುರೀರ್್ಣ ಹೊಿಂದಿರುವ ಎರಡು 
ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 43 
ಗಾ್ಯಲ್ರಿಗಳಿದುದಾ, ಪರಿತ್ಯಿಂದರಲ್ೂ್ಲ 
ಪರಿತ್ಯಬ್ಬ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯ 
ಕೋೂಡುಗಯ ವಿವರವಿದೆ. ಸುಮಾರು 
4,000 ಜನರ ಪರಿವಾಸಕೋಕೆ ವ್ಯವಸಥಾ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ.

 ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು 18ನರೀ 
ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ ದೆರೀಶದ ಸಮೃದಿ್ಧ 
ಮತುತು ಅದರ ನಿಂತರದ ಬಿರಿಟಿಷ್ 
ಪರಿಂಪರಯಿಂತಹ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಪೂವ್ಣದ ಪರಿಮುಖ ಘಟನಗಳನುನು 
ಬಿಿಂಬಿಸುತತುದೆ; ಸಿಂವಿಧಾನ ರಚನ; 
ಪಿಂಡಿತ್ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನಹರೂ 
ಅವರಿಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಾ. ಮನಮರೀಹನ್ 
ಸಿಿಂಗ್ ವರಗಿನ 14 ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಗಳ 

ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ುಜುದೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ುಜು

ಏಕ್ತಾ ಗೆ�ೇಡೆ ವಿವಿಧ್ತೆಯಲಿ್ಲ 
ಏಕತೆಯರೀ ನಮಮೆ 
ಶಕ್ತು. ಇದನುನು 
ಪರಿದಶ್್ಣಸಲ್ು ಮತುತು 
ನಮಮೆ ಏಕತೆಯನುನು 
ಆಚರಿಸಲ್ು ಏಕತಾ 
ಗೂರೀಡೆ ಬಳಿ 
ದೆರೀಶವಾಸಿಗಳೊಿಂದಿಗ 
ಹೆಗಲಿಗ ಹೆಗಲ್ು 
ಕೋೂಟುಟ್ ನಿಲ್್ಲಬೆರೀಕು.

ಪ್ರಧಾನಮಿಂರ್್ರ ಸಿಂಗ್ರಹಾಲ್ಯರಾರ್ಟ್ರ
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ಭವಿರ್್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ವಚು್ಣವಲ್ ಹೆಲಿಕಾಪಟ್ರ್ ನ ಪಾಡ್ ನಲಿ್ಲ ಕುಳಿತು 
180 ಡಿಗಿರಿ ಪ್ೂರಿಜೋಕ್ಷನ್ ನಲಿ್ಲ ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಣಸಲಾದ 
ಅತ್ ಎತತುರದ ಸರೀತುವೆಗಳು, ಸುರಿಂಗಗಳು 
ಮತುತು ಸೂರೀಲಾರ್ ಪಾಕ್್ಣ ಗಳೊಿಂದಿಗ ದೆರೀಶದ 
ರೂರೀಮಾಿಂಚಕ ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಪಯರ್ವನುನು 
ಅನುರ್ವಿಸಬಹುದು.

ನಿಮಮೆ ನಚಿ್ಚನ್ ಪ್ರ್ಧಾನ್ಮಂತ್್ರ್ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರ್
ನಿಮಮೆ ನಚ್ಚಿನ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಗಳು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ 
ನಿಮಮೆ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಿಂದು ಪತರಿವನುನು ನಿರೀವು 
ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕಾಲದ ಯಂತ್ರ್
ಹೆರೀಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಿಂತ್ರುವ ಕಾಲ್ದ ಯಿಂತರಿದೊಿಂದಿಗ 
ಇತ್ಹಾಸವನುನು ಪುನಶಚಿರೀತನಗೂಳಿಸಬಹುದು.
ಪ್ರ್ಧಾನ್ಮಂತ್್ರ್ಯವರ ಸಮೆರಣಿೇಯ ಭಾರ್ರ್ಗಳನ್್ನನು ಆಲ್ಸಿ
ಇಲಿ್ಲ ನಿರೀವು ಕೋಿಂಪು ಕೋೂರೀಟ್ಯಿಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಮೆರಣಿರೀಯ 
ಭಾಷ್ಟರ್ಗಳನುನು ಆಲಿಸಬಹುದು.
ಮಕ್್ಕಳ ವಲಯ
ಇಸೂರಿರೀದ ಅಭಿಯಾನ ಮಿಂಗಳಯಾನ ಮತ್ತುತರ 
ಸ್ಾಧ್ನಯನುನು ಇಲಿ್ಲನ   ಪರದೆಗಳ ಮೂಲ್ಕ ನೂರೀಡಿ 
ಅನುರ್ವಿಸಬಹುದು. ನಿರೀವೆರೀ ಹೊಸದ್ಾಗಿ ರಚ್ಸಿದ 
ರರೀಖಾಚ್ತರಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರದೆಯಲಿ್ಲ ಲ್ೈವ್ ಆಗುವುದನೂನು 
ನೂರೀಡಬಹುದು..

ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲಿ್ಲ ಎದುರಿಸಿದ 
ಸವಾಲ್ುಗಳು ಮತುತು ಸ್ಾಧ್ನಗಳ 
ಸಿಂವಾದ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಲ್ರ್್ಯ.

 ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯದ ಲಾಿಂಛನವು 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಮತುತು ಪರಿಜಾಪರಿರ್ುತ್ವದ 
ಸಿಂಕೋರೀತವಾದ ಧ್ಮ್ಣಚಕರಿವನುನು 
ಹಿಡಿದಿರುವ ಭಾರತ್ರೀಯ 
ನಾಗರಿಕರ ಕೋೈಗಳನುನು ಬಿಿಂಬಿಸುತತುದೆ. 
ಸುಸಿಥಾರ ಇಿಂಧ್ನ ಸಿಂರಕ್ಷಣಾ 
ವಿಧಾನದೊಿಂದಿಗ ನಿಮ್ಣಸಲಾದ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಕಾಕೆಗಿ, ಯಾವುದೆರೀ 
ಮರಗಳನುನು ಕಡಿಯಲಾಗಿಲ್್ಲ ಅರ್ವಾ 
ನಾಶಮಾಡಲಾಗಿಲ್್ಲ.

ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾಗ್ನವುದ್ಲಲಿ ಬದಲ್ಾಗಿ 
ಗಂಟ್ಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿರ್ನವಂತ ಮಾಡ್ನತತಿದೆ
ನಿರೀವು ನಿಮಮೆ ಪ್ೂರೀಷ್ಟಕರೂಿಂದಿಗ 
ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಕೋಕೆ ಹೊರೀಗಿರಬೆರೀಕು ಅರ್ವಾ 
ನಿಮಮೆ ಬ್ಾಲ್್ಯದಲಿ್ಲ ಶಾಲ್ಯಿಿಂದ ಭೆರೀಟಿ 
ನಿರೀಡಿರಬೆರೀಕು. ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಗಳು 
ಹೆರೀಗಿಂದರ, ಬೆರೀಗ ಯಾರಾದರೂ 
ಬೆರೀಸರಗೂಳುಳಿತಾತುರ, ಮನಗ ಮರಳಲ್ು 
ಬಯಸುತಾತುರ. ಆದರ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ 
ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ವಿಭಿನನುವಾಗಿದೆ. 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಪರಿಭಾವಶಾಲಿ ರಿರೀತ್ಯಲಿ್ಲ 
ಪರಿಸುತುತಪಡಿಸುತತುದೆ. ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯಕೋಕೆ 
ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡುವ ಮಕಕೆಳು ಮತುತು ಯುವಕರು 
ಇದನುನು ನೂರೀಡಿ ಆನಿಂದಿಸುತಾತುರ. ನಿಮಗ 
ಅಹಿತಕರವೆನಿಸುವುದಿಲ್್ಲ.

ಪ್ರಧಾನಮಿಂರ್್ರ ಸಿಂಗ್ರಹಾಲ್ಯ ರಾರ್ಟ್ರ
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ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗೂ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಿ
n  ಭಾರತ್ರೀಯ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯ (ಇಿಂಡಿಯನ್ ಮೂ್ಯಸಿಯಿಂ): 

ಕೋೂರೀಲ್ಕೆತಾದಲಿ್ಲರುವ ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವನುನು 1814 ರಲಿ್ಲ 
ಸ್ಾಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಿಂತ ಹಳೆಯ ಮತುತು ದೊಡಡಾ 
ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯ ಮಾತರಿವಲ್್ಲ, ವಿಶ್ವದ, ಏಷ್ಾ್ಯ ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಪರಿದೆರೀಶದ ದೊಡಡಾ 
ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ ಪಾರಿಚ್ರೀನ ವಸುತುಗಳು, 
ಆಯುಧ್ಗಳು ಮತುತು ಆರ್ರರ್ಗಳು, ಪಳೆಯುಳಿಕೋಗಳು, ಅಸಿಥಾಪಿಂಜರಗಳು, 
ಹಳೆಯ ಸಿಂರಕ್ಷಿತ ಶವಗಳು ಮತುತು ಮಘಲ್ ವರ್್ಣಚ್ತರಿಗಳ ಅಪರೂಪದ 
ಸಿಂಗರಿಹವಿದೆ.

n  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈಲ್್ವ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯ, ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ್ರೀಯ ರೈಲ್್ವಯ 140 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಇತ್ಹಾಸವನುನು ನೂರೀಡಲ್ು ಮತುತು ಅದರ ಬಗಗೊ ಕಲಿಯಲ್ು ಒಿಂದು 
ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ ಫೋರೀರಿ ಕ್್ವರೀನ್, ಉಗಿ ಎಿಂಜಿನ್ ಗಳು, ಕಲಿ್ಲದದಾಲ್ು-ಚಾಲಿತ 
ವಾಹನಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಮತುತು ಮಹಾರಾಜರ ರೂರೀಲಿಿಂಗ್ ಸಲ್ೂನ್ ಅನುನು 
ನೂರೀಡಬಹುದು. ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಿಂತ ಹಳೆಯ 
ನಿರಿಂತರ ಚಲಿಸುವ ರೈಲ್ನುನು ಸಹ ಹೊಿಂದಿದೆ, ಅದರ ಎಿಂಜಿನ್ ಅನುನು 1855 
ರಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿತುತು.

n  ಆರ್.ಬಿ.ಐ ವಿತ್ತುರೀಯ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯ, ಮುಿಂಬೆೈ: ನಾರ್್ಯಗಳು ಮತುತು 
ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಇತ್ಹಾಸವನುನು ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ 
ಕಾರ್ಬಹುದು. 6ನರೀ ಶತಮಾನದ ನಾರ್್ಯಗಳಿಿಂದ ಇಿಂದಿನ ಇ-ಮನಿಯವರಗ 
ಎಲ್್ಲವೂ ಇದೆ.

n  ವಿರಾಸತ್-ಎ-ಖಾಲಾ್ಸ ಪಿಂಜಾಬ್ ನ ಆನಿಂದಪುರ ಸ್ಾಹಿಬ್ ನಲಿ್ಲರುವ 
ಸಿಖ್ ಧ್ಮ್ಣದ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯದೊಿಂದಿಗ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಹೊಿಂದಿದೆ. ಸಿಖ್ 
ಇತ್ಹಾಸದ 5೦೦ ವಷ್ಟ್ಣಗಳು ಮತುತು ಖಾಲಾ್ಸದ 3೦೦ನರೀ ವಾಷ್್ಣಕೋೂರೀತ್ಸವದ 
ಆಚರಣೆಯಲಿ್ಲ ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವನುನು ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹತತುನರೀ 
ಮತುತು ಕೋೂನಯ ಗುರು ಗೂರೀವಿಿಂದ್ ಸಿಿಂಗ್ ಅವರ ಧ್ಮ್ಣಗರಿಿಂರ್ಗಳನುನು 
ಆಧ್ರಿಸಿದುದಾ, ಏಷ್ಾ್ಯದಲ್್ಲರೀ ಅತ್ ಹೆಚುಚಿ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡುವ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯ 
ಎಿಂಬ ದ್ಾಖಲ್ ಹೊಿಂದಿದೆ.

n  ಕೋೈರ್ ಮೂ್ಯಸಿಯಿಂ: ಇದು ಅಹಮೆದ್ಾಬ್ಾದ್ ನಲಿ್ಲದೆ. ಈ ಗಾಳಿಪಟ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ದೆರೀಶದ ಮದಲ್ ಮತುತು ಏಕೋೈಕ ಗಾಳಿಪಟ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತುತು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನಯದ್ಾಗಿದೆ. 1975 
ಫೋಬರಿವರಿ 26ರಿಂದು ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಗಿ ಸಿಂಸ್ಾಕೆರ ಕೋರೀಿಂದರಿ ಎಿಂದು ಕರಯಲಾಗುವ 
ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು 22 × 16 ಅಡಿಗಳ ಅತ್ದೊಡಡಾ ಗಾಳಿಪಟದ 
ಜೋೂತೆಗ, ಗಾಳಿಪಟಗಳ ಇತ್ಹಾಸದ ಬಗಗೊ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್್ಲದೆ, 
ವಿಶ್ವದ್ಾದ್ಯಿಂತದ ಅಪರೂಪದ ಗಾಳಿಪಟಗಳನುನು ಪರಿದಶ್್ಣಸುತತುದೆ.

n  ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಿನಮಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ಮುಿಂಬೆೈನ 
ಗುಲ್್ಶನ್ ಮಹಲ್ ಕಟಟ್ಡದಲಿ್ಲದೆ. ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು 

ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇನನಿಷ್ಟೆ ತಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂಶಗಳು
n  ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ, ಆಡಳಿತ ಮತುತು ಸವಾಲ್ುಗಳನುನು 

ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಬಗಗೊ ಮತುತು ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಗಳ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಜಿರೀವನಕೋಕೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ಯಿದೆ. ವಿಶರೀಷ್ಟ ಸಿಂದರ್್ಣಗಳ ವಸುತುಗಳಿಗ ಸಹ 
ಸ್ಾಥಾನವನುನು ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲಿ್ಲ ಕೋಲ್ವನುನು ಓದಿ...

n  ಲಾಲ್ ಬಹದೂದಾರ್ ಶಾಸಿರಾ ತಮಮೆ ಅತೆತು ಮಾವನಿಿಂದ ಮದುವೆಯ 
ಉಡುಗೂರಯಾಗಿ ಚರಕವನುನು ಮಾತರಿ ಸಿ್ವರೀಕರಿಸಿದರು. ಆ ಚರಕವನುನು 
ಮೂ್ಯಸಿಯಿಂನಲಿ್ಲ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಅದೆರೀ ರಿರೀತ್ ಅವರ ಅಿಂಚೆ ಕಚೆರೀರಿಯ 
ಪಾಸ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಇದು ಅವರ ಅತ್ಯಲ್್ಪ ಉಳಿತಾಯ, ಪಾರಿಮಾಣಿಕತೆ 
ಮತುತು ಸರಳತೆಯನುನು ತೊರೀರಿಸುತತುದೆ.

n  ಮರಾಜಿ್ಣ ದೆರೀಸ್ಾಯಿ ಅವರು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಚಳವಳಿಗ ಸರೀರುವ 

ಮದಲ್ು ಅನರೀಕ ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಕಾಲ್ ಗುಜರಾತ್ನಲಿ್ಲ ಡೆಪುಯುಟಿ ಕಲ್ಕಟ್ರ್ 
ಆಗಿ ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡಿದದಾರು.

n  ಚೌಧ್ರಿ ಚರಣ್ ಸಿಿಂಗ್ ಜಮರೀನಾದಾರಿ ಪದ್ಧತ್ ನಿಮೂ್ಣಲ್ನಗ 
ಬದ್ಧರಾಗಿದದಾರು. ಜಮರೀನಾದಾರಿ ನಿಮೂ್ಣಲ್ನಯ ಬಗಗೊ ಅವರು ಒಿಂದು 
ಮಹತ್ವದ ಪುಸತುಕವನುನು ಬರದಿದುದಾ ಅದನುನು ಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯದಲಿ್ಲ 
ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

n  ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಚಿಂದರಿಶರೀಖರ್ ಕನಾ್ಯಕುಮಾರಿಯಿಿಂದ ದೆಹಲಿಯವರಗ 
"ಭಾರತ ಯಾತೆರಿ" ಎಿಂದು ಕರಯಲಾಗುವ ಪಾದಯಾತೆರಿಯಲಿ್ಲ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು ಎಿಂಬುದು ಅನರೀಕರಿಗ ತ್ಳಿದಿಲ್್ಲ. ಜನವರಿ 6 
ರಿಿಂದ ಜೂನ್ 25, 1983 ರವರಗ ಅವರು ಸುಮಾರು 4,260 
ಕ್ಲ್ೂರೀಮರೀಟರ್ ನಡೆದಿದದಾರು.

2019ರ ಜನವರಿ 19ರಿಂದು ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವನುನು ಲ್ೂರೀಕಾಪ್ಣಣೆ 
ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ವಿವಿಧ್ ಚಲ್ನಚ್ತರಿ ವ್ಯಕ್ತುಗಳ 
ಹೊರೀರಾಟಗಳು ಮತುತು ಭಾರತ್ರೀಯ ಮನರಿಂಜನಾ ಉದ್ಯಮದ ಇತ್ಹಾಸದ 
ಬಗಗೊ ಅರ್್ಣಗಭಿ್ಣತ ಒಳನೂರೀಟ ಒದಗಿಸುತತುದೆ.

n  ಅಹಮೆದ್ಾಬ್ಾದ್ ನಲಿ್ಲರುವ ಕಾ್ಯಲಿಕೋೂರೀ ಜವಳಿ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು 
ಭಾರತದ ಜವಳಿ ಪರಿಂಪರಯನುನು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುತತುದೆ. 1949ರಲಿ್ಲ 
ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾದ ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು ಮಘಲ್ರ ಕಾಲ್ದ ವಸರಾಗಳನುನು 
ಪರಿದಶ್್ಣಸುವುದಲ್್ಲದೆ, ದೆರೀಶದ ವಿವಿಧ್ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮದ 
ಬೆಳವಣಿಗಯ ಬಗಗೊ ಮಾಹಿತ್ಯನೂನು ನಿರೀಡುತತುದೆ.   

n  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಾಮೆರಕವು ನವದೆಹಲಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಪಾರಿರ್ ತಾ್ಯಗ 
ಮಾಡಿದ ಸೈನಿಕರ ನನಪಿಗಾಗಿ ಇದನುನು ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮರ್ 
ಜವಾನ್ ಜೋೂ್ಯರೀತ್ಯನುನು ಈಗ ಇಲಿ್ಲ ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

n  ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ೂಲಿರೀಸ್ ಸ್ಾಮೆರಕವು ನವದೆಹಲಿಯಲಿ್ಲದೆ. 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಶ್ರಿರೀ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಅಕೋೂಟ್ರೀಬರ್ 21, 
2018 ರಿಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಾಮೆರಕವನುನು ಪ್ೂಲಿರೀಸ್ ಮತುತು ಅರಸೈನಿಕ 
ಪಡೆಗಳಿಗ ಸಮಪಿ್ಣತವಾಗಿ ಲ್ೂರೀಕಾಪ್ಣಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 
ದಶಕಗಳ ನಿಂತರ ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಯಾವುದೆರೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ೂಲಿರೀಸ್ 
ಸ್ಾಮೆರಕವಿರಲಿಲ್್ಲ.

n  ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬ್ಾಗ್ ಸ್ಾಮೆರಕ: ಸಿಂಕ್ರೀರ್್ಣದ ಪುನನಿ್ಣಮಾ್ಣರ್ 
ಮತುತು ಸ್ಾಮೆರಕ ಗಾ್ಯಲ್ರಿಗಳ ಉದ್ಾಘಾಟನಯನುನು ಈಗಿನ ಸಕಾ್ಣರ 
ಮಾಡಿದೆ.

n  ಬಿಪ್ೂ್ಲರೀಬಿ ಭಾರತ್ ಗಾ್ಯಲ್ರಿ ಕೋೂರೀಲ್ಕೆತಾತುದಲಿ್ಲದೆ. ಇಲಿ್ಲ, 
ಆಧ್ುನಿಕ ತಿಂತರಿಜ್ಾನದ ಮೂಲ್ಕ ಕಾರಿಿಂತ್ಯ ಸಿಂಕೋರೀತಗಳನುನು 
ಆಕಷ್ಟ್ಣಕಗೂಳಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಆಜಾದ್ ಹಿಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ 
ಕೋೂಡುಗಯನುನು ಇತ್ಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಿಂದ ಹೊರತರುವ 
ಪರಿಯತನುವನುನು ಇಲಿ್ಲ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

n  ಜಾಖ್ಣಿಂಡ್ ನ ರ್ಗವಾನ್ ಬಿಸ್ಾ್ಣ ಮುಿಂಡಾ ಬುಡಕಟುಟ್ 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ ಹೊರೀರಾಟಗಾರರ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವನುನು ರಾಷ್ಟಟ್ಕೋಕೆ 
ಸಮಪಿ್ಣಸಲಾಗಿದೆ. ದೆರೀಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಡಕಟುಟ್ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಹೊರೀರಾಟಗಾರರ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವನುನು ಗುಜರಾತ್ 
ನ ನಮ್ಣದ್ಾ ಜಿಲ್್ಲಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಣಸಲಾಗುತ್ತುದುದಾ, ಇದರಲಿ್ಲ 
16 ಗಾ್ಯಲ್ರಿಗಳನುನು ಭಾರತದ್ಾದ್ಯಿಂತ ಬುಡಕಟುಟ್ ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯ 
ಚಳವಳಿಗಳಿಗ ಸಮಪಿ್ಣಸಲಾಗುವುದು. ಈ ವಸುತುಸಿಂಗರಿಹಾಲ್ಯವು 
ಏಕತಾ ಪರಿತ್ಮ್ಯಿಿಂದ ಸುಮಾರು 6 ಕ್.ಮರೀ ದೂರದಲಿ್ಲದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಿಂರ್್ರ ಸಿಂಗ್ರಹಾಲ್ಯರಾರ್ಟ್ರ
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ನಮಮೆ ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಎಿಂದಿಗೂ ಪರಿತ್ಭೆ ಮತುತು ಬುದಿ್ಧವಿಂತ್ಕೋಗ 
ಕೋೂರತೆಯಿಲ್್ಲ. ದುರದೃಷ್ಟಟ್ವಶಾತ್, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ 
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಒಿಂದು ವ್ಯವಸಥಾಯನುನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. 

ಅಲಿ್ಲ ಶ್ಕ್ಷರ್ವು ಕೋರೀವಲ್ ಉದೊ್ಯರೀಗವನುನು  ಮಾತರಿ ಪಡೆಯಲ್ು 
ಎಿಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತುತು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಿರಿಟಿಷ್ಟರ ಗುರಿ 
ತಮಗಾಗಿ ಒಿಂದು ಸರೀವಕ ವಗ್ಣವನುನು ರೂಪಿಸುವುದ್ಾಗಿತುತು. 
ಸ್ಾ್ವತಿಂತಾರಿ್ಯನಿಂತರ ಕೋಲ್ವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ಆದರ 
ಮಾಡಬೆರೀಕಾದದುದಾ ಬಹಳಷ್ಟ್ದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿರಿರೀಕ್ಷಿತ 
ಫ್ಲಿತಾಿಂಶಗಳು ದೊರತ್ಲ್್ಲ. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿರೀತ್ಯ 
ಅನುಷ್ಾ್ಠನದೊಿಂದಿಗ 2020ರಲಿ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸಥಾಯ ಬದಲಾವಣೆ 
ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಯಿತು. ಕೋರೀವಲ್ ಉದೊ್ಯರೀಗಗಳನುನು ಪಡೆಯಲ್ು 
ಮಾತರಿ ನರವಾಗುವ ಬದಲ್ು ಯುವಕರು ತಮಮೆ ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯವನುನು 
ರೂಪಿಸಿಕೋೂಳಳಿಲ್ು ನಿರೀತ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ. ಜುಲ್ೈ 7ರಿಂದು 
ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಸಮಾಗಮದಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ, "ಸಿಂಕುಚ್ತ ಮನೂರೀಭಾವದ 
ವಲ್ಯಗಳಿಿಂದ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನುನು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಮತುತು 
ಅದನುನು 21 ನರೀ ಶತಮಾನದ ಆಧ್ುನಿಕ ವಿಚಾರಗಳೊಿಂದಿಗ 
ಸಿಂಯರೀಜಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿರೀತ್ಯ ಮೂಲ್ 
ಆಧಾರವಾಗಿದೆ" ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು.

ಪ್ರ್ಧಾನ್ಮಂತ್್ರ್ ಮೇದ್ ಅವರ ಭಾರ್ರ್ದ ಆರ್ನ ಪ್ರ್ಮ್ನಖ 
ಅಂಶಗಳು
1. ಸಿಂಕುಚ್ತ ಚ್ಿಂತನಯಿಿಂದ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನುನು ಮುಕತುಗೂಳಿಸುವುದು 

ಮತುತು 21ನರೀ ಶತಮಾನದ ಸಮಕಾಲಿರೀನ ವಿಚಾರಗಳೊಿಂದಿಗ 
ಅದನುನು ಸಿಂಯರೀಜಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿರೀತ್ಯ 
ಮೂಲ್ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಮಮೆ ಶ್ಕ್ಷರ್ ವ್ಯವಸಥಾಯು ಪದವಿ 
ಪಡೆದ ಯುವಕರನುನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದಷೆಟ್ರೀ ಅಲ್್ಲದೆ, 
ದೆರೀಶವು ಮುಿಂದೆ ಸ್ಾಗಲ್ು ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟುಟ್ ಮಾನವ 
ಸಿಂಪನೂಮೆಲ್ವನುನು ಒದಗಿಸಬೆರೀಕು. ನಮಮೆ ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮತುತು ಶ್ಕ್ಷರ್ 
ಸಿಂಸಥಾಗಳು ಈ ಸಿಂಕಲ್್ಪವನುನು ಮುನನುಡೆಸಬೆರೀಕು.

2. ಭಾರತವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಿಂತ ವೆರೀಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತುರುವ 
ದೊಡಡಾ ಆಥಿ್ಣಕ ರಾಷ್ಟಟ್ಗಳಲಿ್ಲ ಒಿಂದ್ಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗ 
ವಿಶ್ವದ ಮೂರನರೀ ಅತ್ದೊಡಡಾ ನವೊರೀದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸಥಾ 
ಹೊಿಂದಿದೆದಾರೀವೆ. ಬ್ಾಹಾ್ಯಕಾಶ ತಿಂತರಿಜ್ಾನದಿಂತಹ ಕ್ಷೆರೀತರಿಗಳಲಿ್ಲ, 
ಸಕಾ್ಣರವೆರೀ ಎಲ್್ಲವನೂನು ಮಾಡುತ್ತುರುವಾಗ, ಖಾಸಗಿ 
ಕಿಂಪನಿಗಳು ಈಗ ಯುವಕರಿಗ ಹೊಸ ಜಗತತುನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸುತ್ತುವೆ. 
ದೆರೀಶದ ಹೆರ್ು್ಣಮಕಕೆಳಿಗಾಗಿ, ಈ ಹಿಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ಪರಿವೆರೀಶ ಇಲ್್ಲದಿದದಾ ಕ್ಷೆರೀತರಿಗಳನುನು ಮುಕತುಗೂಳಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಈಗ 
ಹೆರ್ು್ಣಮಕಕೆಳು ಪರಿತ್ಭೆಯ ನಿದಶ್ಣನಗಳನುನು ನಿರೀಡುತ್ತುದ್ಾದಾರ.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೊಸ ನಿೇರ್ ಮತ್್ತತು 
ನವ ಭಾರತ್ದ್ ನಿರ್ಾ್ಪಣ

ಶ್ಶುವಿನ ಆರೂರೀಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗಗ ತಾಯಿಯ ಹಾಲ್ು ಪೌಷ್ಟ್ಕಾಿಂಶದ ಏಕೋೈಕ 
ಮೂಲ್ವಾಗಿದೆ. ಹುಟಿಟ್ನಿಿಂದ ಸ್ಾವಿನವರಗ ಅರ್್ಣಪೂರ್್ಣ ಜಿರೀವನವನುನು 

ನಡೆಸಲ್ು ಆಹಾರದಿಂತೆ ಶ್ಕ್ಷರ್ವೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಿಂಶವಾಗಿದೆ. ಶ್ಕ್ಷರ್ದ 
ಗುರಿಯು ದೆರೀಶವನುನು ಮುನನುಡೆಸಲ್ು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾನವ ಸಿಂಪನೂಮೆಲ್ವನುನು 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದ್ಾಗಿರಬೆರೀಕೋ ಹೊರತು, ಕೋರೀವಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದವರನುನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ು ಅಲ್್ಲ. ಇದು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿರೀತ್ಯ ಪಾರಿರ್ಮಕ 
ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಜುಲ್ೈ 29 ರಿಂದು, ಈ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿರೀತ್ಯ ಎರಡು ವಷ್ಟ್ಣಗಳು 

ಪೂರ್್ಣಗೂಳಳಿಲಿವೆ. ಶಾಲಾ ಶ್ಕ್ಷರ್ದಿಿಂದ ಕೌಶಲ್್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯವರಗ ಹಲ್ವಾರು 
ಉಪಕರಿಮಗಳ ಎರಡು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ನಿಂತರ, ಈಗ ಉನನುತ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಮಿಂರ್ನದೊಿಂದಿಗ 

ಮುಿಂದುವರಿಯುವ ಸಮಯ ಬಿಂದಿದೆ.. ಜುಲ್ೈ 7 ರಿಿಂದ 9 ರವರಗ, ದೆರೀಶದ 
ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ಷೆರೀತರಿದ 300 ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಧ್ಮ್ಣ, ಆಧಾ್ಯತ್ಮೆಕತೆ ಮತುತು ಜ್ಾನದ ನಗರವಾದ 

ವಾರಾರ್ಸಿಯಲಿ್ಲ ಈ ಗುರಿಯನುನು ಹೆರೀಗ ಸ್ಾಧಿಸಬೆರೀಕು ಎಿಂದು ಚಚ್್ಣಸಲ್ು 
ಒಟುಟ್ಗೂಡಿದರು. ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಜುಲ್ೈ 7ರಿಂದು ಈ 

ಚ್ಿಂತನ ಮಿಂರ್ನಕೋಕೆ ಚಾಲ್ನ ನಿರೀಡಿದರು.

ಶ್ಕ್ಷರ್ ರಾರ್ಟ್ರ
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3. ಹೊಸ ನಿರೀತ್ಯ ಸಿಂಪೂರ್್ಣ ಗಮನವು ಮಕಕೆಳಿಗ ಅವರ 
ಪರಿತ್ಭೆ ಮತುತು ಆದ್ಯತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮ್ರೀಲ್ ತರಬೆರೀತ್ 
ನಿರೀಡುವುದರ ಮ್ರೀಲಿದೆ. ನಮಮೆ ಯುವಕರು ಕೌಶಲ್್ಯ ಮತುತು 
ಆತಮೆವಿಶಾ್ವಸದಿಿಂದ ತುಿಂಬಿರಬೆರೀಕು. ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿರೀತ್ಯು ಇದಕೋಕೆ 
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತುದೆ.

4. ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿರೀತ್ಗಾಗಿ, ದೆರೀಶದ ಶ್ಕ್ಷರ್ 
ಕ್ಷೆರೀತರಿದಲಿ್ಲ ಗರ್ನಿರೀಯ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣಗಳ ಬಗಗೊಯೂ 
ಶರಿಮಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಇಿಂದು, ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಸಿಂಖ್್ಯಯ ಹೊಸ ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳು ತೆರಯುತ್ತುವೆ; ಹೊಸ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಾ್ಯಲ್ಯಗಳು ತೆರಯುತ್ತುವೆ; ಹೊಸ ಐಐಟಿಗಳು ಮತುತು 
ಐಐಎಿಂಗಳನುನು ಸ್ಾಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

5. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿರೀತ್ಯು ಈಗ ಒಬ್ಬರ ಸಥಾಳಿರೀಯ 
ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಧ್್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತತುದೆ.
ಸಿಂಸಕೆಕೃತದಿಂತಹ ಪಾರಿಚ್ರೀನ ಭಾರತ್ರೀಯ ಭಾಷೆಗಳನುನು ಸಹ ಈ 
ಅನುಕರಿಮದಲಿ್ಲ ಮುಿಂದಕೋಕೆ ಕೋೂಿಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ.

6. ಮುಿಂಬರುವ ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ಭಾರತವು ಪರಿಮುಖ 
ಜಾಗತ್ಕ ಶ್ಕ್ಷರ್ ಕೋರೀಿಂದರಿವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಮೆಬಹುದು. 
ಮದಲ್ನಯದ್ಾಗಿ, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಿಂಡಗಳನುನು 
ಪೂರೈಸಲ್ು ನಾವು ನಮಮೆ ಶ್ಕ್ಷರ್ ವ್ಯವಸಥಾಯನುನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೆರೀಕು. ಈ ದಿಶಯಲಿ್ಲ ದೆರೀಶವು ನಿರಿಂತರ 
ಪರಿಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡುತ್ತುದೆ.  

ದೆೈವಿಕ್, ಬರಗ್ನಗೆ�ಳಿಸ್ನವಂತಹ ಹೋ�ಸ ಕಾಶ್
ಲ್ೂರೀಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಸ್ಪಧಿ್ಣಸಲ್ು ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ 
ಅವರು ಮದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ ಕಾಶ್ಗ ಆಗಮಸಿದ್ಾಗ, ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಮಾದರಿಯನೂನು ತಮಮೆಿಂದಿಗ ತಿಂದರು. ಆದ್ಾಗೂ್ಯ, ಆಧಾ್ಯತ್ಮೆಕ, ಧಾಮ್ಣಕ 
ಮತುತು ಸ್ಾಿಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ನಗರಿ ಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ, ಅವರು "ಕಾಶ್ ಮಾದರಿ" ಎಿಂದು 
ಕರಯಲಾಗುವ ಹೊಸ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮಾದರಿಯನುನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಈ 
ಮಾದರಿಯು ಸಿಂಪರಿದ್ಾಯ ಮತುತು ಆಧ್ುನಿಕತೆಯ ಅತು್ಯತತುಮ ಮಶರಿರ್ವಾಗಿದೆ. 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ದೆರೀಶದ ಚುಕಾಕೆಣಿ ಹಿಡಿದ ನಿಂತರ ತಮಮೆ 
ಸಿಂಸದಿರೀಯ ಕ್ಷೆರೀತರಿಕೋಕೆ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಿದ್ಾಗಲ್ಲಾ್ಲ, ಅವರು ಕೋೂರೀಟ್ಯಿಂತರ 
ರೂಪಾಯಿಗಳನುನು ಉಡುಗೂರಯಾಗಿ ನಿರೀಡಿದ್ಾದಾರ. ಜುಲ್ೈ 7 ರಿಂದು ಅವರು 
ಮತೆತು ಕಾಶ್ಗ 1800 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗಳ ಉಡುಗೂರಗಳನುನು ನಿರೀಡಿದರು. 

ಕಾಶ್ಯು ಪರಿಂಪರ ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಎರಡನೂನು ಒಳಗೂಿಂಡಿರುವ 
ಅಿಂತಹ ಚ್ತರಿವನುನು ಇಡಿರೀ ದೆರೀಶಕೋಕೆ ಪರಿದಶ್್ಣಸಿದೆ. ಸ್ಾವಿರಾರು ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ. 
ಗಳ ಹಲ್ವಾರು ಯರೀಜನಗಳು ಮತುತು ಆ ಯರೀಜನಗಳು ಪೂರ್್ಣಗೂಿಂಡಿವೆ, 
ಹಾಗೂ ಇನೂನು ಅನರೀಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪರಿಗತ್ಯಲಿ್ಲವೆ. ಜುಲ್ೈ 7 ರಿಂದು, 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 1800 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯರೀಜನಗಳಿಗ ಶಿಂಕುಸ್ಾಥಾಪನ ಮತುತು ಉದ್ಾಘಾಟನ ನರವೆರೀರಿಸಿದರು, 
"ಕಾಶ್ಯ ಆಧ್ುನಿಕ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣವು ಚಲ್ನಶ್ರೀಲ್ತೆಯನುನು 
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತುದೆ" ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು. ಶ್ಕ್ಷರ್, ಕೌಶಲ್್ಯ, ಪರಿಸರ, ಶುಚ್ತ್ವ ಮತುತು 
ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಪ್ೂರಿರೀತಾ್ಸಹಿಸಿದ್ಾಗ, ಹೊಸ ಸಿಂಸಥಾಗಳು ರೂಪುಗೂಿಂಡಾಗ 
ಹಾಗು ನಿಂಬಿಕೋ ಮತುತು ಆಧಾ್ಯತ್ಮೆಕತೆಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಪವಿತರಿ ಸಥಾಳಗಳ 
ದೆೈವತ್ವವು ಆಧ್ುನಿಕ ವೆೈರ್ವದೊಿಂದಿಗ ಸಿಂಯರೀಜಿಸಲ್್ಪಟ್ಾಟ್ಗ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು 
ಪರಿಗತ್ಪರವಾಗಿರುತತುದೆ. ಬಡವರಿಗ ವಸತ್, ವಿದು್ಯತ್, ನಿರೀರು, ಅನಿಲ್ ಮತುತು 
ಶೌಚಾಲ್ಯಗಳಿಂತಹ ಮೂಲ್ರ್ೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಲ್ರ್್ಯವಿದ್ಾದಾಗ, ನಾವಿಕರು, 
ನರೀಕಾರರು, ಕರಕುಶಲ್ಕಮ್ಣಗಳು ಮತುತು ಬಿರೀದಿಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಿಂದ 
ಹಿಡಿದು ವಸತ್ ರಹಿತರವರಗ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಿಂದ ಪರಿಯರೀಜನ 
ಪಡೆಯುತಾತುರ.

1800 ಕೆ�ೇಟಿ ರ�.ಗಳ ಯೇಜನಗಳು:
n 	590 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚುಚಿ ಮೌಲ್್ಯದ ಯರೀಜನಗಳನುನು 

ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ವಾರಾರ್ಸಿ ಸ್ಾಮೆರ್್ಣ ಸಿಟಿ 
ಮತುತು ನಗರ ಯರೀಜನಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಹಲ್ವಾರು ಉಪಕರಿಮಗಳು 
ಸರೀರಿವೆ.

n 	ಬಬತು್ಪರ-ಕಾಪ್್ಸಥಿ-ರ್ದೊರೀಹಿ ರಸತುಯ ಸರೀತುವೆಯ ಮ್ರೀಲ್ ಚತುಷ್ಟ್ಪರ್ 
ರಸತು, 7 ಪಿಎಿಂಜಿಎಸ್.ವೆೈ ರಸತುಗಳ ನಿಮಾ್ಣರ್ ಮತುತು ಧಾರಾಸ್ೌನಾ-
ಸಿಿಂಧೌರಾ ರಸತು ಅಗಲಿರೀಕರರ್ ಸರೀರಿದಿಂತೆ ಹಲ್ವಾರು ರಸತು 
ಯರೀಜನಗಳನುನು ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

n 	ಒಳಚರಿಂಡಿ ಮತುತು ನಿರೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸಥಾಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹೊಿಂದಿರುವ ಹಲ್ವಾರು ಯರೀಜನಗಳಿಗೂ ಸಹ 
ಚಾಲ್ನ ನಿರೀಡಲಾಯಿತು.

n 	ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು 12೦೦ ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚುಚಿ 
ಮೌಲ್್ಯದ ಯರೀಜನಗಳಿಗ ಶಿಂಕುಸ್ಾಥಾಪನ ನರವೆರೀರಿಸಿದರು. 
ಅವುಗಳಲಿ್ಲ ಹಲ್ವಾರು ರಸತು ಮತುತು ಅಗಲಿರೀಕರರ್ ಯರೀಜನಗಳೂ 
ಸರೀರಿವೆ. ಈ ಯರೀಜನಗಳು ನಗರ ಮತುತು ಗಾರಿಮರೀರ್ ರಸತುಗಳಲಿ್ಲನ 
ಸಿಂಚಾರ ದಟಟ್ಣೆಯನುನು ಕಡಿಮ್ ಮಾಡಲ್ು ನರವಾಗುತತುವೆ.

n 	ಈ ಪರಿದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಪರಿವಾಸೂರೀದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತುರೀಜಿಸುವ ಸಲ್ುವಾಗಿ, 
ಉತತುರ ಪರಿದೆರೀಶದ ಬಡವರ ಪರ ಪರಿವಾಸೂರೀದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಯರೀಜನ ಸರೀರಿದಿಂತೆ ವಿಶ್ವಬ್ಾ್ಯಿಂಕ್ ನಿಿಂದ ಧ್ನಸಹಾಯ ಪಡೆದ 
ಹಲ್ವಾರು ಯರೀಜನಗಳಿಗ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯವರು ಅಡಿಪಾಯ 
ಹಾಕ್ದರು.

n 	ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಶ್ರಿರೀ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಸಿಗಾರಿ ಕ್ರಿರೀಡಾಿಂಗರ್ 
ಪುನರಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಮದಲ್ ಹಿಂತಕೂಕೆ ಶಿಂಕುಸ್ಾಥಾಪನ 
ನರವೆರೀರಿಸಿದರು.

ಅಕ್ಷಯ ಪಾತಾ್ರ್ ಅಡ್ನಗೆ ಮನಯ ಉಡ್ನಗೆ�ರೆ ಪಡೆದ ವಾರಾರ್ಸಿ
ವಾರಾರ್ಸಿಗ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಿದ ಸಿಂದರ್್ಣದಲಿ್ಲ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಶ್ರಿರೀ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ 
ಪಾತಾರಿ ಅಡುಗ ಮನಯನುನು ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದರು. ಇದು ದೆರೀಶದ 62ನರೀ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತೆರಿ ಅಡುಗ ಮನ 
ಮತುತು ಉತತುರ ಪರಿದೆರೀಶದ ನಾಲ್ಕೆನರೀ ಅಡುಗ ಮನಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತಾರಿ ಒಿಂದು ಲಾರ್ರಹಿತ 
ಸಿಂಸಥಾಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತತುರ ಪರಿದೆರೀಶ ಸರೀರಿದಿಂತೆ 12 ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳಿಗ ಮಧಾ್ಯಹನುದ 
ಊಟವನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ. ಅಕ್ಷಯ ಪಾತಾರಿ ಭಾರತದ ಸಕಾ್ಣರಿ ಶಾಲ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮಧಾ್ಯಹನುದ ಬಿಸಿಯೂಟ 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮವನುನು ಅನುಷ್ಾ್ಠನಗೂಳಿಸುವಲಿ್ಲ ಕೋರೀಿಂದರಿ ಸಕಾ್ಣರದ ಪರಿಮುಖ ಪಾಲ್ುದ್ಾರನಾಗಿದೆ. 
ಈ ಯರೀಜನಯನುನು ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಯರೀಗದ ಮ್ರೀಲ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಂಸಥಾಯು 
ದೆರೀಶಾದ್ಯಿಂತ 14702 ಶಾಲ್ಗಳ ಸುಮಾರು 17 ಲ್ಕ್ಷ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣಗಳಿಗ ಆಹಾರವನುನು ಪೂರೈಸುತತುದೆ. 
ಇಿಂದು, ವಾರಾರ್ಸಿಯಲಿ್ಲ 62ನರೀ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತಾರಿ ಪಾಕಶಾಲ್ ಕೋರೀಿಂದರಿವನುನು ತೆರಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಕ್ಷಯ 
ಪಾತೆರಿ ಅಡುಗ ಮನಯಲಿ್ಲ ಒಿಂದು ಲ್ಕ್ಷ ವಿದ್ಾ್ಯಥಿ್ಣಗಳಿಗ ಮಧಾ್ಯಹನುದ ಊಟವನುನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಶ್ಕ್ಷರ್ರಾರ್ಟ್ರ
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ಅರ್ನಣ್ ಜೋೇಟಿಲಿ ಸ್ಾಮೆರಕ್ ಉಪನ್ಾ್ಯಸ

ಸೆೇಪ್ಷಡೆ: ವಂಚಿತ ಸಮ್ನದಾಯಕೆ್ಕ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದ್

ಎಲ್್ಲರನೂನು ಒಳಗೂಳುಳಿವ ಬೆಳವಣಿಗ ಎಿಂದರ 
ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಒಳಗೂಿಂಡ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ. ಸಕಾ್ಣರದ ಯರೀಜನಗಳ ಪರಿಯರೀಜನಗಳು 

ಸಮಾಜದ ಅಿಂಚ್ನಲಿ್ಲರುವ ವಗ್ಣವನುನು ತಲ್ುಪುತತುವೆ. ಸಮಗರಿ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯ ಎಲಾ್ಲ ವಗ್ಣಗಳಿಗ ಅಿಂದರ ವಸತ್, 
ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನಿರೀರು, ಶ್ಕ್ಷರ್, ಆರೂರೀಗ್ಯ ಮತುತು ಗೌರವಯುತ 
ಜಿರೀವನವನುನು ನಡೆಸಲ್ು ಜಿರೀವನೂರೀಪಾಯದ ಸ್ಾಧ್ನಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟ್ಸುವ 
ಮೂಲ್ರ್ೂತ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದ್ಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್್ಲದರ 
ಜೋೂತೆಗ, ಸಮಗರಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗಗೊಯೂ 
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ, ಏಕೋಿಂದರ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ 
ಇಲ್್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಗತ್ಯನುನು ಸುಸಿಥಾರ ಅರ್ವಾ ಅಿಂತಗ್ಣತ ಎಿಂದು 
ಕರಯಲಾಗುವುದಿಲ್್ಲ.

ಒಳಗೂಳುಳಿವಿಕೋಯಿಲ್್ಲದೆ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸ್ಾಧ್್ಯವಿಲ್್ಲ ಮತುತು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಲ್್ಲದೆ, ಒಳಗೂಳುಳಿವಿಕೋಯ ಗುರಿಯನುನು ಸ್ಾಧಿಸಲ್ು 
ಸ್ಾಧ್್ಯವಿಲ್್ಲ. ಅಮೃತ ಕಾಲ್ದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ದೆರೀಶವು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯದ 
100 ನರೀ ವಷ್ಟ್ಣದಲಿ್ಲ ಭಾರತವು ಹೆರೀಗಿರುತತುದೆ ಎಿಂಬುದಕೋಕೆ 
ಮಾಗ್ಣಸೂಚ್ಯನುನು ರೂಪಿಸುತ್ತುದದಾಿಂತೆ, ಒಳಗೂಳುಳಿವಿಕೋಯ ವಿಷ್ಟಯವು 
ಹೆಚುಚಿ ಮುಖ್ಯವಾಗುತತುದೆ. ಅರುಣ್ ಜೋರೀಟಿ್ಲ ಸ್ಾಮೆರಕ ಉಪನಾ್ಯಸದಲಿ್ಲ 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು "ಎಲ್್ಲರನೂನು ಒಳಗೂಳುಳಿವ 
ಮೂಲ್ಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಮೂಲ್ಕ ಒಳಗೂಳುಳಿವಿಕೋ" 
ಎಿಂಬ ವಿಷ್ಟಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಕೋರೀಿಂದರಿ ಸಕಾ್ಣರದ ಈ 
ಸಿಂಕಲ್್ಪವನುನು ಜನರ ಮುಿಂದೆ ಪರಿಸುತುತಪಡಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಸನಿನುವೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಎಲ್್ಲರನೂನು ಒಳಗೂಳುಳಿವ 
ಬೆಳವಣಿಗಯ ಪರಿಕಲ್್ಪನ ಹೊಸದೆರೀನಲ್್ಲ. ನಿರೀವು 
ಪಾರಿಚ್ರೀನ ಧ್ಮ್ಣಗರಿಿಂರ್ಗಳನುನು ನೂರೀಡಿದರ, ಎಲ್್ಲರನೂನು 
ಜೋೂತೆಯಲಿ್ಲ ಕರದೊಯು್ಯವ ಒತುತು ಅದರಲಿ್ಲ 
ಅಿಂತಗ್ಣತವಾಗಿದೆ. 'ಸವೆರೀ್ಣ ರ್ವಿಂತು ಸುಖಿನಾಃ' ಎಿಂಬ 
ಭಾರತ್ರೀಯ ತತತು್ವಶಾಸರಾವೂ ಇದೆರೀ ನಿಂಬಿಕೋಯನುನು ಎತ್ತು 
ತೊರೀರಿಸುತತುದೆ. ಭಾರತದಲಿ್ಲ, ಆಥಿ್ಣಕ ಮಟಟ್ದಿಿಂದ 
ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಮಟಟ್ಗಳವರಗ ಈ ಹಿಿಂದೆ ಅನರೀಕ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರ ಒಿಂದು 
ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿತುತು, ಅದು ಸ್ವಭಾವ. ಈ ಹಿಿಂದೆ, ಹಿಿಂದಿನ 
ಸಕಾ್ಣರಗಳಿಗ ಬೆರೀರ ಯಾವುದೆರೀ ಕರಿಮವಿಲ್್ಲದೆ ಇದ್ಾದಾಗ 
ಮಾತರಿ ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಪರಿಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಡೆದವು. 
ಆದರ ಈಗ ಸಕಾ್ಣರವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ಯಶಸಿ್ಸನ 
ಮ್ಟಿಟ್ಲ್ು ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತತುದೆ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಮತುತು ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತುಗಾಗಿದೆ. ಜುಲ್ೈ 8ರಿಂದು 
ಮಾಜಿ ಹರ್ಕಾಸು ಸಚ್ವ ಅರುಣ್ ಜೋರೀಟಿ್ಲ ಅವರ 
ಸಮೆರಣಾರ್್ಣ ಆಯರೀಜಿಸಲಾಗಿದದಾ ಉಪನಾ್ಯಸದಲಿ್ಲ 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಪರಿತ್ಪಾದಿಸಿದ 
ಮುಖಾ್ಯಿಂಶವೆಿಂದರ ಅಿಂತಗ್ಣತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ.

ರಾರ್ಟ್ರ
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"ಕಳೆದ ಎಿಂಟು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ ಸಮಗರಿ ಪರಿಗತ್ಗಾಗಿ ಭಾರತ ಎಷ್ಟುಟ್ 
ವೆರೀಗವಾಗಿ ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತುತು ಅದು ಯಾವ ಮಟಟ್ದಲಿ್ಲ ಕೋಲ್ಸ 
ಮಾಡಿದೆ ಎಿಂಬುದನುನು ಜಗತ್ತುನಲಿ್ಲ ಬೆರೀರ ಯಾವುದರೂಿಂದಿಗೂ 
ಹೊರೀಲಿಸಲಾಗದು. ಇಿಂದಿನ ಭಾರತವು, ಬಲ್ವಿಂತದಿಿಂದ ಸುಧಾರಣಾ 
ಕರಿಮಗಳನುನು ತೆಗದುಕೋೂಳುಳಿವ ಬದಲ್ು, ದೃಢನಿಶಚಿಯದಿಿಂದ 
ಸುಧಾರಣಾ ಕರಿಮಗಳನುನು ತೆಗದುಕೋೂಳುಳಿತ್ತುದೆ ಮತುತು ಮುಿಂಬರುವ 

25 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ನಿರೀಲ್ನಕ್ಷೆಯನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತುದೆ. ನಮಮೆ ನಿರೀತ್ 
ನಿರೂಪಣೆಯು ಜನರ ನಾಡಿಮಡಿತವನುನು ಅವಲ್ಿಂಬಿಸಿದೆ. ನಾವು 
ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ ಜನರ ಮಾತನುನು ಕೋರೀಳುತೆತುರೀವೆ. ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳು 
ಮತುತು ಅವರ ಆಕಾಿಂಕ್ಷೆಗಳನುನು ಅರ್್ಣಮಾಡಿಕೋೂಳುಳಿತೆತುರೀವೆ. ಆದದಾರಿಿಂದ 
ನಿರೀತ್ಯು ಜನಪಿರಿಯ ಭಾವನಗಳಿಿಂದ ಒತತುಡಕೋಕೆ ಒಳಗಾಗಲ್ು ನಾವು 
ಅವಕಾಶ ನಿರೀಡುವುದಿಲ್್ಲ.  

 ಕಳೆದ ಎಿಂಟು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ಭಾರತವು 9 ಕೋೂರೀಟಿಗೂ ಹೆಚುಚಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ಉಚ್ತ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಪಕ್ಣವನುನು ನಿರೀಡಿದೆ. ಈ ಸಿಂಖ್್ಯಯು ದಕ್ಷಿರ್ ಆಫಿರಿಕಾ, 
ಆಸಟ್ರೀಲಿಯಾ, ಸಿಿಂಗಾಪುರ ಮತುತು ನೂ್ಯಜಿಲ್ಿಂಡ್ ನ ಒಟುಟ್ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಗಿಿಂತ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ.

 ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವು ಸುಮಾರು 5 ಲ್ಕ್ಷ ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಸರೀವಾ 
ಕೋರೀಿಂದರಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಹಳಿಳಿಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ಬಡವರಿಗ ಅಿಂತಜಾ್ಣಲ್ದ 
ಶಕ್ತುಯನುನು ತಿಂದಿದೆ. ಭಾರತದ ಭಿರೀರ್-ಯುಪಿಐ ಕೋೂರೀಟ್ಯಿಂತರ ಬಡವರನುನು 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯದೊಿಂದಿಗ ಸಿಂಪಕ್್ಣಸಿದೆ.

 ಸ್ವನಿಧಿ ಯರೀಜನಯು ಬಿರೀದಿ ಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗ ಬ್ಾ್ಯಿಂಕ್ಿಂಗ್ ವ್ಯವಸಥಾಗ 
ಸರೀರಲ್ು ಅವಕಾಶವನುನು ನಿರೀಡಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಈ ವಗ್ಣವು, ಈ ಹಿಿಂದೆ 
ಖಾತರಿಯ ಕೋೂರತೆಯಿಿಂದ್ಾಗಿ ಅಿಂತಹ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯವನುನು ಎಿಂದಿಗೂ 
ಪಡೆದಿರಲಿಲ್್ಲ.

 ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿ್ಲ ಹಿಿಂದುಳಿದಿರುವ 1೦೦ ಜಿಲ್್ಲಗಳನುನು ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಷೆಯ 
ಜಿಲ್್ಲಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ದೃಷ್ಟ್ಯಿಿಂದ ಇತರ ಜಿಲ್್ಲಗಳಿಗ ಸರಿಸಮನಾಗಿ 
ಮಾಡಲ್ು ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಉಡಾನ್ ಯರೀಜನಯಡಿ, ಅನರೀಕ ಏರ್ ಸಿಟ್ಪ್ ಗಳನುನು 
ಪುನಶಚಿರೀನಗೂಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತುತು ಹೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾರ್ಗಳನುನು 
ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ದೂರದ ಮತುತು ವಿಶಾಲ್ವಾದ 2ನರೀ ಹಿಂತ ಮತುತು 3 
ನರೀ ಹಿಂತದ ನಗರಗಳನುನು ತಲ್ುಪಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಪರಿಮಾರ್ದಲಿ್ಲ ವಿಮಾನದಲಿ್ಲ 
ಪರಿಯಾಣಿಸುವುದರಿಿಂದ ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನುನು ಧ್ರಿಸುವವರೂ  
ವಿಮಾನದಲಿ್ಲ ಪರಿಯಾಣಿಸಲ್ು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೋೂಡಲಾಗಿದೆ.

 ಭಾರತದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿರೀತ್ಯು ಮಾತೃಭಾಷೆಯ 
ಅಧ್್ಯಯನಕೋಕೆ ಒತುತು ನಿರೀಡುತ್ತುದೆ. ಇಿಂಗಿ್ಲಷ್ ಗೂತ್ತುಲ್್ಲದವರಿಗ ಈಗ ಅವರ 
ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಅಧ್್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರತ್ದೆ.

 ಜಲ್ ಜಿರೀವನ್ ಅಭಿಯಾನ ದೆರೀಶದ ಪರಿತ್ಯಿಂದು ಮನಯನುನು ನಲಿ್ಲಗಳ 
ಮೂಲ್ಕ ನಿರೀರು ಪೂರೈಕೋಯಿಂದಿಗ ಸಿಂಪಕ್್ಣಸುತ್ತುದೆ. ಕೋರೀವಲ್ ಮೂರು 
ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ಈ ಅಭಿಯಾನ 6 ಕೋೂರೀಟಿಗೂ ಹೆಚುಚಿ ಕುಟುಿಂಬಗಳನುನು 
ನಿರೀರಿನ ಸಿಂಪಕ್ಣದೊಿಂದಿಗ ಸಿಂಪಕ್್ಣಸಿದೆ. ಈ ಒಳಗೂಳುಳಿವಿಕೋಯು ಇಿಂದು 
ಸ್ಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜಿರೀವನವನುನು ಸುಲ್ರ್ಗೂಳಿಸುತ್ತುದೆ.

 ಸ್ಾ್ವಮತ್ವ ಯರೀಜನಯ ಮೂಲ್ಕ ದೆರೀಶದ ಗಾರಿಮರೀರ್ ಪರಿದೆರೀಶಗಳಲಿ್ಲನ 
ಮನಗಳು ಮತುತು ಕಟಟ್ಡಗಳ ನಕ್ಷೆ ದೊಡಡಾ ಪರಿಮಾರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತುದೆ. 
ಇಲಿ್ಲಯವರಗ ಭಾರತದ 1.5 ಲ್ಕ್ಷ ಹಳಿಳಿಗಳಲಿ್ಲ ಡೊರಿರೀನ್ ಗಳ ನರವಿನಿಿಂದ 
ಈ ಕಾಯ್ಣ ಕೋೈಗೂಳಳಿಲಾಗಿದೆ. 8೦ ಲ್ಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಜನರಿಗ ಸ್ವತ್ತುನ ಕಾಡ್್ಣ 
ಗಳನುನು ನಿರೀಡಲಾಗಿದೆ.

 ಜನರ ಜಿರೀವನದಲಿ್ಲ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಹಸತುಕ್ಷೆರೀಪ ಮಾಡುತ್ತುದದಾ 1500 
ಕಾನೂನುಗಳನುನು ಸಕಾ್ಣರ ರದುದಾಗೂಳಿಸಿದೆ. ಸುಗಮ ವಾ್ಯಪಾರ  ಮತುತು 
ಸುಗಮ ಜಿರೀವನಕೋಕೆ ಅಡಿಡಾಯಾಗಿದದಾ 30,000ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ ಅನುಸರಣೆಗಳನುನು 
ಸಕಾ್ಣರ ರದುದಾಗೂಳಿಸಿದೆ.

ಒಳಗೊಳು್ಳವಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದುದಾ ಹರೀಗೆ

45 ಕೆ�ೇಟಿಗ� ಹೋಚ್ನ್ಚ  
ಜನ್ ಧ್ನ್ ಖಾತ

5 ಲಕ್ಷ ರ�.ಗಳವರೆಗೆ 
ಉಚಿತ ಚಿಕತ್ಸ

209 ಹೋ�ಸ ವೆೈದ್ಯಕೇಯ 
ಕಾಲೋೇಜ್ನಗಳ ನಿಮಾ್ಷರ್

ಆಯುಷ್ಾಮೆನ್ ಭಾರತ್ ನಿಂತಹ ಯರೀಜನಯಿಿಂದ ದೊಡಡಾ 
ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯು ಆರೂರೀಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಪಡೆದ್ಾಗ, ಅದು 
ಆರೂರೀಗ್ಯ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣದಲಿ್ಲ ಬಲ್ವಾದ ಸುಧಾರಣೆಯನುನು 
ತರಲ್ು ಕಾರರ್ವಾಯಿತು. ಕಳೆದ 7-8 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, 4 ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚಿ 
ಬ್ಾರಿ, ಅಿಂದರ ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಸುಮಾರು 209 ಹೊಸ ವೆೈದ್ಯಕ್ರೀಯ 
ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳನುನು ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದೆ. ವೆೈದ್ಯಕ್ರೀಯ ಕಾಲ್ರೀಜುಗಳಲಿ್ಲನ 
ಪರಿವೆರೀಶ ಸಿಂಖ್್ಯ ದುಪ್ಪಟ್ಾಟ್ಗಿದೆ.

ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಸ್ಾಮಿರಕ ಉಪನ್ಾಯಾಸರಾರ್ಟ್ರ

ಕಳೆದ ಎಿಂಟು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ಭಾರತವು 45 ಕೋೂರೀಟಿಗೂ 
ಹೆಚುಚಿ ಜನ್ ಧ್ನ್ ಬ್ಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರದಿದೆ. ಈ 
ಸಿಂಖ್್ಯಯು ಜಪಾನ್, ಜಮ್ಣನಿ, ಬಿರಿಟನ್, ಇಟಲಿ ಮತುತು 
ಮ್ಕ್್ಸಕೋೂರೀದ ಒಟುಟ್ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಗ ಸಮನಾಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ಾಮೆನ್ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ, 50 ಕೋೂರೀಟಿಗೂ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು 
ಪರಿತ್ ವಷ್ಟ್ಣ 5 ಲ್ಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರಗ ಉಚ್ತ ಚ್ಕ್ತಾ್ಸ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯವನುನು 
ಪಡೆದಿದ್ಾದಾರ. ಕಳೆದ 4 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, 3.5 ಕೋೂರೀಟಿಗೂ ಹೆಚುಚಿ 
ಜನರು ಈ ಯರೀಜನಯಡಿ ಉಚ್ತ ಚ್ಕ್ತೆ್ಸಯನುನು ಪಡೆದಿದ್ಾದಾರ. 
ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯ ಈ ವಗ್ಣ ದಿರೀಘ್ಣಕಾಲ್ದಿಿಂದ ಆರೂರೀಗ್ಯ 
ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳಿಿಂದ ವಿಂಚ್ತವಾಗಿತುತು.

ಕಳೆದ 8 ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ಭಾರತವು ಬಡವರಿಗ 3 ಕೋೂರೀಟಿ 
ಮನಗಳನುನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಪರಿಪಿಂಚದ ಅನರೀಕ ದೆರೀಶಗಳ 
ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯೂ ಅಷ್ಟ್ಲ್್ಲ. ಸ್ಾಗಣೆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಕೋೂಳೆಯುತ್ತುದದಾ 
ಆಹಾರ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಈಗ ಕ್ಸ್ಾನ್ ರೈಲ್ು ಮತುತು ಕೃಷ್ 
ಉಡಾನ್ ನಿಂತಹ ಯರೀಜನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ರೈತರು ಈ 
ಹಿಿಂದೆ ಊಹಿಸಿಕೋೂಳಳಿಲ್ೂ ಆಗದ ಪರಿದೆರೀಶಗಳಲಿ್ಲ ಹಾಳಾಗದೆ 
ತಲ್ುಪುತ್ತುವೆ.

ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 3 ಕೆ�ೇಟಿ ಪಕ್್ಕ 
ಮನಗಳ ನಿಮಾ್ಷರ್
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೆೇಗದ್ ಹದ್ಾದಿರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೆೇಗದ್ ಹದ್ಾದಿರಿಗೆ 
ಮತೆೊತುಂದ್್ತ ಆಯಾಮದ್ ಸೇಪ್ಪಡೋಮತೆೊತುಂದ್್ತ ಆಯಾಮದ್ ಸೇಪ್ಪಡೋ

ರ್ಗವಾನ್ ಶ್ರಿರೀ ರಾಮನು ಬುಿಂದೆರೀಲ್ ಖಿಂಡದ ಮೂಲ್ಕ ಹಾದು ಹೊರೀದನು 
ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಲಾಗುತತುದೆ. ಬುಿಂದೆರೀಲ್ ಖಿಂಡ್ ಅಲಾಹಾ-ಉಡಾಲ್, ಮಹಾರಾಜ್ 
ಛತರಿಸ್ಾಲ್ ಮತುತು ಲ್ಕ್ಷಿ್ಮಿಬ್ಾಯಿ ಸರೀರಿದಿಂತೆ ಅನರೀಕ ಯರೀಧ್ರಿಗ ಜನಮೆ 

ನಿರೀಡಿದ ರ್ೂಮ, ಅವರು ದೆರೀಶಕಾಕೆಗಿ ತಮಮೆ ಜಿರೀವನವನುನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟಿಟ್ದದಾರು. 
ಇಸುರಿ, ಕವಿ ಪದ್ಾಮೆಕರ್, ತುಳಸಿರೀದ್ಾಸ್, ಮ್ೈಥಿಲಿ ಶರಣ್ ಗುಪಾತು, ಡಾ. ಹರಿಸಿಿಂಗ್ 
ಗೌರ್ ರಿಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಗುರುತ್ಸಿದ ರ್ೂಮ, ಹಾಕ್ ಮಾಿಂತ್ರಿಕ ಮ್ರೀಜರ್ 
ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ಅವರನುನು ಈ ದೆರೀಶಕೋಕೆ ಕರ ತಿಂದಿತು. ಆದ್ಾಗೂ್ಯ, ಬುಿಂದೆರೀಲ್ ಖಿಂಡವು 
ದಿರೀಘ್ಣಕಾಲ್ದಿಿಂದ ದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಹಿಿಂದುಳಿದಿರುವಿಕೋಯ ಸಿಂಕೋರೀತವಾಗಿ ಪರಿಚ್ತವಾಗಿದೆ.

ಆದರಿರೀಗ, ಈ ಪರಿಚಯ ಬದಲಾಗುತ್ತುದೆ, ಮತುತು ಅದರ ಶರಿರೀಯಸು್ಸ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ 
ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿಯವರ ಬದ್ಧತೆಗ ಸಲ್ು್ಲತತುದೆ. ನಿರೀರಾವರಿ ಯರೀಜನಗಳು, ಹರ್ 
ಘರ್ ನಲ್ ಸ ಜಲ್, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತುತು ಕೋನ್-ಬೆಟ್ಾ್ವ ಸಿಂಪಕ್ಣವನುನು 
ಅನುಮರೀದಿಸಿದ ನಿಂತರ, ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಬುಿಂದೆರೀಲ್ 
ಖಿಂಡ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ರೂಪದಲಿ್ಲ ಹೊಸ ಉಡುಗೂರಯನುನು ನಿರೀಡಿದರು, 
ಇದನುನು ಅವರು ಜುಲ್ೈ 16 ರಿಂದು ಜಲೌನ್  ಕೋೈಥೆರೀರಿ ಗಾರಿಮದಲಿ್ಲ ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದರು. 
ಈ ಚತುಷ್ಟ್ಪರ್ ಹೆದ್ಾದಾರಿಯು ಚ್ತರಿಕೂಟ (ರಾ.ಹೆ.-35), ಬ್ಾಿಂಡಾ, ಮಹೊರೀಬ್ಾ, 
ಹಮರೀಪು್ಣರ, ಜಲೌನ್, ಔರೈಯಾ ಮತುತು ಇಟ್ಾವಾವನುನು ಸಿಂಪಕ್್ಣಸುತತುದೆ.

ಇಟ್ಾವಾದ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಕುದೆರೈಲ್ ಬಳಿಯ ಲ್ಕೋೂನುರೀ-ಆಗಾರಿ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ 
ಮಾಗ್ಣಕೋಕೆ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಕಲಿ್ಪಸುತತುದೆ. ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಫೋಬರಿವರಿ 
29, 2020 ರಿಂದು ಈ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣಕೋಕೆ ಶಿಂಕುಸ್ಾಥಾಪನ ನರವೆರೀರಿಸಿದದಾರು. 28 
ತ್ಿಂಗಳ ದ್ಾಖಲ್ಯ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಪೂರ್್ಣಗೂಿಂಡ ಈ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣವನುನು 
ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ, "ಬುಿಂದೆರೀಲ್್ಖಿಂಡ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ 
ಮಾಗ್ಣವು ಚ್ತರಿಕೂಟದಿಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ನಡುವಿನ ದೂರವನುನು ಸುಮಾರು 3-4 
ಗಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟುಟ್ ಕಡಿಮ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರ ಅದರ ಪರಿಯರೀಜನಗಳು ಅದಕ್ಕೆಿಂತ ಹೆಚುಚಿ" 
ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಿದರು. ಈ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ವಾಹನಗಳಿಗ ವೆರೀಗವನುನು ನಿರೀಡುವುದಲ್್ಲದೆ, 
ಇಡಿರೀ ಬುಿಂದೆರೀಲ್ ಖಿಂಡದ ಕೋೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಗತ್ಯನುನು ವೆರೀಗಗೂಳಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎಕ್್ಸ 
ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲಿ್ಲ ಅನರೀಕ ಕೋೈಗಾರಿಕೋಗಳು ಸ್ಾಥಾಪನಯಾಗಲಿವೆ. 
ಶರೀಖರಣಾ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳು ಮತುತು ಶ್ರೀರ್ಲಿರೀಕರರ್ ಉಗಾರಿರ್ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳನುನು ಇಲಿ್ಲ 
ನಿಮ್ಣಸಲಾಗುವುದು. 

ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಹೆದ್ಾದಾರಿ ಎರಡು ತಾರ್ಗಳ 
ನಡುವಿನ ದೂರವನುನು ಕಡಿಮ್ 

ಮಾಡುವುದು ಮಾತರಿವಲ್್ಲದೆ, ಅವುಗಳ 
ಮೂಲ್ಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹೊಸ ಗಾಥೆಯನುನು 

ಸಹ ಬರಯುತತುದೆ. ಅದಕಾಕೆಗಿಯರೀ ಎಕ್್ಸ 
ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ವಾಹನಗಳ ಚಕರಿಗಳನುನು 

ವೆರೀಗಗೂಳಿಸುವುದು ಮಾತರಿವಲ್್ಲದೆ, 
ಸುತತುಮುತತುಲಿನ ಪರಿದೆರೀಶದ ಆಥಿ್ಣಕ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನೂನು ವೆರೀಗಗೂಳಿಸುತತುದೆ. 
ಒಿಂದು ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ ಕೋರೀವಲ್ ಒರ್ ಗದೆದಾಗಳು, 

ಕೋೂಳಗಳು ಮತುತು ಕಿಂದಕಗಳಿಿಂದಷೆಟ್ರೀ 
ಗುರುತ್ಸಿಕೋೂಿಂಡಿದದಾ ಬುಿಂದೆರೀಲ್ ಖಿಂಡದ 
ರ್ೂಮ ಈಗ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ವೆರೀಗವನುನು 

ಕಿಂಡುಕೋೂಿಂಡಿದೆ. ಆದ್ಾಗೂ್ಯ, ಅದು 
ಕೋನ್-ಬೆಟ್ಾ್ವ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಯರೀಜನಯ 

ಕನಸ್ಾಗಿರಲಿ ಅರ್ವಾ ಜುಲ್ೈ 16 ರಿಂದು 
ನಿರೀಡಲಾದ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣದ 

ರೂಪದಲಿ್ಲ ಆಥಿ್ಣಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ ಹೊಸ 
ಪರಿಚೊರೀದನಯಾಗಿರಲಿ, ಬುಿಂದೆರೀಲ್ 

ಖಿಂಡ್  ಅನುನು ಇನುನು ಮುಿಂದೆ ಸಮೃತ್ಯಿಿಂದ 
ಹೊರಗುಳಿಯುವುದಿಲ್್ಲ ಬದಲಿಗ ಅದು 
ದೆರೀಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಂದಿಗ ವೆರೀಗವನುನು 

ಕಾಯುದಾಕೋೂಳುಳಿತತುದೆ.

ಬುಿಂದೆೇಲ್ ಖಿಂಡ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್್ರಸ್ ಮಾಗ್ಷ ರಾರ್ಟ್ರ
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ಈಗ ದೇಶದಲ್್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಗ್ಗಗಳನ್ನು  ಈಗ ದೇಶದಲ್್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್್ಸಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಗ್ಗಗಳನ್ನು  
ಹೊೊಂದಿರುವ ರಾಜ್್ಯ ಉತ್್ತರ ಪ್ರೆದೇಶಹೊೊಂದಿರುವ ರಾಜ್್ಯ ಉತ್್ತರ ಪ್ರೆದೇಶ

ಯ
ಮ

ುನ್ಾ ಎ
ಕ್

ಸ್ ಪ್
್ರಸ್

 ವೆ
ಯೇ

नोएडा

ಆಗಾ್ರ-ಲಕೆ್ಯನುಯೇ ಎಕ್ಸ್ ಪ್್ರಸ್ ವೆಯೇ

ಬ್ುೆಂರ್್ದಲ್
 ಖೆಂಡ್

 ಎರ್ಸಿ ಪ್ರ್ರಸ್
 ರ್

ಾಗದೇ

ಬ್ುೆಂರ್್ದಲ್
 ಖೆಂಡ್

 ಎರ್ಸಿ ಪ್ರ್ರಸ್
 ರ್

ಾಗದೇ

ಪ್್ವಾದೇೆಂಚಲ ಎರ್ಸಿ ಪ್ರ್ರಸ್ ವೆ್ದ

ಪ್್ವಾದೇೆಂಚಲ ಎರ್ಸಿ ಪ್ರ್ರಸ್ ವೆ್ದ

ಆಧ್್ನನಿಕ್ ಸ್ೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ 
ಕ್�ಡಿದ ಬ್ನಂದೆೇಲ್ ಖಂಡ್ 

ಎಕ್್ಸ ಪ್ರ್ಸ್ ಮಾಗ್ಷ

ಆಗಾ್ರ

ಇಟ್ಾವ್ಾ
ಲಕೆ್ಯನುಯೇ

ಚಿತ್್ರಕ್ಯಟ

ಗಾಜಿಪ್ುರ

n ಸುಮಾರು 14,850 ಕೋೂರೀಟಿ ರೂ.ಗಳ 
ವೆಚಚಿದಲಿ್ಲ 296 ಕ್.ಮರೀ ಉದದಾದ ಚತುಷ್ಟ್ಪರ್ 
ಬುಿಂದೆರೀಲ್್ಖಿಂಡ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣವನುನು 

ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ 
 ಮರೀದಿ ಅವರು 2020 ರ ಫೋಬರಿವರಿಯಲಿ್ಲ 

ಶಿಂಕುಸ್ಾಥಾಪನ ನರವೆರೀರಿಸಿದದಾರು. ನಿಂತರ ಇದನುನು ಆರು ಪರ್ಗಳಿಗ 
ವಿಸತುರಿಸಬಹುದು. n 36 ತ್ಿಂಗಳ ಗುರಿಗಿಿಂತ ಮದಲ್ರೀ 28 ತ್ಿಂಗಳಲಿ್ಲ 

ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ನಿಮಾ್ಣರ್ ಪೂರ್್ಣಗೂಿಂಡಿದೆ. ಬಿಂಡಾ ಮತುತು 
ಜಲೌನ್ ಜಿಲ್್ಲಗಳಲಿ್ಲ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಪಕಕೆದಲಿ್ಲ ಕೋೈಗಾರಿಕಾ 

ಕಾರಿಡಾಗ್ಣಳ ನಿಮಾ್ಣರ್ವೂ ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಕ್್ಷ ಸ್ನಧಾರಣೆ 
ಜೋ�ತಗೆ, ಆರ್್ಷಕ್ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತತಿೇಜನ್

ಒಿಂದು ಕಾಲ್ದಲಿ್ಲ ದೊಡಡಾ ನಗರಗಳಿಗ ಮಾತರಿ ಆಧ್ುನಿಕ ಸ್ಾರಿಗ ಸ್ಾಧ್ನಗಳ ಮದಲ್ ಹಕುಕೆ ಇದೆ ಎಿಂದು ನಿಂಬಲಾಗಿತುತು. ಮುಿಂಬೆೈ ಆಗಿರಲಿ, ಚೆನನುಲೈ ಇರಲಿ, ಕೋೂಲ್ಕೆತಾತು ಆಗಿರಲಿ, 
ಬೆಿಂಗಳೂರರೀ ಆಗಿರಲಿ, ಹೆೈದರಾಬ್ಾದ್ ಅರ್ವಾ ದೆಹಲಿ ಯಾವುದೆರೀ ಆಗಿರಲಿ, ಅದಕೋಕೆ ಎಲ್್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತುತುತು. ಆದರ, ಕಳೆದ ಎಿಂಟು ವಷ್ಟ್ಣಗಳಲಿ್ಲ, ಸಕಾ್ಣರದ ಆಲ್ೂರೀಚನ 
ಬದಲಾಗಿದೆ. ಉತತುರ ಪರಿದೆರೀಶವು ಇದಕೋಕೆ ಒಿಂದು ಪರಿಮುಖ ಉದ್ಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬುಿಂದೆರೀಲ್ ಖಿಂಡ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಚ್ತರಿಕೂಟ, ಬ್ಾಿಂಡಾ, ಹಮರೀಪು್ಣರ್, ಮಹೊರೀಬ್ಾ, 
ಜಲೌನ್, ಔರೈಯಾ ಮತುತು ಇಟ್ಾವಾಗಳಿಗ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಕಲಿ್ಪಸುತತುದೆ. ಆದರ ಪೂವಾ್ಣಿಂಚಲ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಲ್ಖನೌವನುನು ಬ್ಾರಾಬಿಂಕ್, ಅಮ್ರೀಥಿ, ಸುಲಾತುನು್ಪರ, ಅಯರೀಧ್ಯ, 
ಅಿಂಬೆರೀಡಕೆರ್ ನಗರ, ಅಜಿಂಗಢ, ಮೌ ಮತುತು ಘಾಜಿಪುರಗಳೊಿಂದಿಗ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಕಲಿ್ಪಸುತತುದೆ.  ಅಿಂಬೆರೀಡಕೆರ್ ನಗರ, ಸಿಂತ ಕಬಿರೀರ್ ನಗರ್ ಮತುತು ಅಜರ್ ಘರ್ ಇವೆಲ್್ಲವೂ 
ಗೂರೀರಖ್ ಪುರ ಲಿಿಂಕ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಮೂಲ್ಕ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಹೊಿಂದಿವೆ. ಮರೀರತ್, ಹಾಪುರ್, ಬುಲ್ಿಂದ್ಶಹರ್, ಅಮರಿರೀಹಾ, ಬದ್ೌನ್, ಶಹಜಹಾನು್ಪರ, ಹದೊರೀ್ಣಯಿ, 
ಉನಾನುವೊರೀ, ರಾಯ್ ಬರರೀಲಿ, ಪರಿತಾಪಗಢ ಮತುತು ಪರಿಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಗಳನುನು ಹೊಸದ್ಾಗಿ ನಿಮ್ಣಸಲಾದ ಗಿಂಗಾ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಮೂಲ್ಕ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗುವುದು.

ಸ್ಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೆ�ಡ್ಡ ನ್ಗರದ ಹಕ್್ನ್ಕಗಳ ಬಗೆಗಿನ್ ಮನ�ೇಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಾವಣೆ

ಬುಿಂದೆರೀಲ್ ಖಿಂಡ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಈ ಪರಿದೆರೀಶದಲಿ್ಲ 
ಕೃಷ್ ಆಧಾರಿತ ಕೋೈಗಾರಿಕೋಗಳನುನು ಸ್ಾಥಾಪಿಸಲ್ು ಹೆಚುಚಿ ನರವಾಗುತತುದೆ. 
ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟ್ಗಳಿಗ ಸ್ಾಗಿಸಲ್ು ಸಹ 
ಸುಲ್ರ್ವಾಗುತತುದೆ. ಬುಿಂದೆರೀಲ್ ಖಿಂಡ್ ನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಣಸಲಾಗುತ್ತುರುವ 

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗ ಇದು ಸ್ಾಕಷ್ಟುಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ. ಬೆರೀರ 
ರಿರೀತ್ಯಲಿ್ಲ ಹೆರೀಳುವುದ್ಾದರ, ಈ ಎಕ್ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಬುಿಂದೆರೀಲ್ 
ಖಿಂಡ್ ನ ಪರಿತ್ಯಿಂದು ಮೂಲ್ಯನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಸ್ವ-ಉದೊ್ಯರೀಗ 
ಮತುತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳೊಿಂದಿಗ ಸಿಂಪಕ್ಣ ಕಲಿ್ಪಸುತತುದೆ.  

n 	ಈ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲಿ್ಲ, 110 ಮರೀಟರ್ 
ಅಗಲ್ದ ರೈರ್-ಆಫ್-ವೆರೀ ಅನುನು ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲಿ್ಲ  ಸ್ೌರ 
ಶಕ್ತು ಲ್ರ್್ಯವಿರುತತುದೆ. ಈ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಪರಿವೆರೀಶ ಮತುತು 
ನಿಗ್ಣಮನಕಾಕೆಗಿ 13 ಪಾಯಿಿಂರ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಇಿಂಟರ್ ಚೆರೀಿಂಜ್ ಗಳನುನು 
ಸಹ ಹೊಿಂದಿದೆ.

n 	ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಉದದಾಕೂಕೆ ಆಯಕಟಿಟ್ನ ಸಥಾಳಗಳಲಿ್ಲ ನಾಲ್ುಕೆ 
ರೈಲ್್ವ ಮ್ರೀಲ್್ಸರೀತುವೆಗಳು, 19 ಮ್ರೀಲ್್ಸರೀತುವೆಗಳು ಮತುತು 224 
ಕೋಳಸರೀತುವೆಗಳನುನು ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಟ್ೂರಿರೀಲ್ ಬಿಂಕ್ 
ಗಳು ಮತುತು ಸ್ಾವ್ಣಜನಿಕ ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯಗಳನುನು ನಾಲ್ುಕೆ ಸಥಾಳಗಳಲಿ್ಲ 
ನಿಮ್ಣಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಇದರೂಿಂದಿಗ, ಸಥಾಳಿರೀಯರಿಗ ಸವಿ್ಣಸ್ 
ರಸತುಗಳನೂನು ನಿಮ್ಣಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣದ ಸುತತುಲ್ೂ ದಟಟ್ವಾದ ನಡುತೊರೀಪುಗಳನುನು 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಹಾಗಯರೀ ಹೂಡಿಕೋ ಪಾಕ್್ಣ ಗಳು ಮತುತು 
ಕಾಖಾ್ಣನಗಳ ಸ್ಾಥಾಪನಯನುನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 
ಬುಿಂದೆರೀಲ್ ಖಿಂಡ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ ಇಡಿರೀ ಉತತುರ 
ಪರಿದೆರೀಶ ಮತುತು ಇಡಿರೀ ದೆರೀಶದ ಆಶೂರೀತತುರಗಳಿಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆರೀಗ 
ನಿರೀಡುತತುದೆ. ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣದ ಪರಿಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕೋೂಳಳಿಲ್ು ವಿಶರೀಷ್ಟ ವ್ಯವಸಥಾಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

1225 ಕ.ಮಿೇ. ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಯ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರ್ಸ್ ಮಾಗ್ಷ
ಪೂವಾ್ಣಿಂಚಲ್ದ ಚ್ತರಿರ್ವನುನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ  ಪೂವಾ್ಣಿಂಚಲ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ 

ಮಾಗ್ಣ 341 ಕ್.ಮರೀ ಉದದಾದ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ ಉದದಾದ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣವಾಗಿದೆ. 
 ಆಗಾರಿ-ಲ್ಖನೌ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ 302 ಕ್.ಮರೀ., ಯಮುನಾ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ 
ಮಾಗ್ಣ -165 ಕ್.ಮರೀ.  ದೆಹಲಿ-ಮರೀರತ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ -96 ಕ್.ಮರೀ.  

 ನೂರೀಯಾಡಾ-ಗರಿರೀಟರ್ ನೂರೀಯಾಡಾ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ -25 ಕ್.ಮರೀ.
ನಿಮಾ್ಷರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿರ್ನವ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರ್ಸ್ ಮಾಗ್ಷ, 1974 ಕ.ಮಿೇ.

 ಗೂರೀರಖು್ಪರ ಲಿಿಂಕ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ -91 ಕ್.ಮರೀ.  ಗಿಂಗಾ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ 
594 ಕ್.ಮರೀ.  ಲ್ಖನೌ-ಕಾನು್ಪರ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ -63 ಕ್.ಮರೀ.  

 ಗಾಜಿಯಾಬ್ಾದ್-ಕಾನು್ಪರ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ -380 ಕ್.ಮರೀ.  
 ಗೂರೀರಖು್ಪರ-ಸಿಲಿಗುರಿ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ, 519 ಕ್.ಮರೀ.  ದೆಹಲಿ-ಸಹರಾನು್ಪರ-

ಡೆಹಾರಿಡೂನ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ 210 ಕ್.ಮರೀ  ಗಾಜಿಪುರ-ಬಲಿ್ಲಯಾ-  
ಮಾಿಂಝಿಘಾರ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಿಸ್ ಮಾಗ್ಣ, 117 ಕ್.ಮರೀ.
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ಕೌಶಲ್್ಯದ್ಂದ್ ಉದೊ್ಯೇಗದ್ವರೆಗೆ...ಕೌಶಲ್್ಯದ್ಂದ್ ಉದೊ್ಯೇಗದ್ವರೆಗೆ...
ಪಿಎಂ ದಕ್ಷ ಯೇಜನ

ಸಮಾನತೆಯು ಒಿಂದು ಮೌಲ್್ಯ ಮತುತು ಹಕುಕೆ ಎರಡೂ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸ್ಾ್ವತಿಂತಾರಿ್ಯನಿಂತರ ಸಮಾಜದ 
ದೊಡಡಾ ವಗ್ಣ ಸಮಾನತೆಯ ಪರಿಯರೀಜನದಿಿಂದ ವಿಂಚ್ತವಾಗಿದೆ. ಕೋರೀಿಂದರಿ ಸಕಾ್ಣರದ ಎಲಾ್ಲ ಯರೀಜನಗಳು, ಅದರ 
ಪರಿಯರೀಜನಗಳು ಈ ವಿಭಾಗವನುನು ತಲ್ುಪಬೆರೀಕಾಗಿತುತು, ಆದರ ಅದು ಸ್ಾಧ್್ಯವಾಗಲಿಲ್್ಲ. 2014 ರಲಿ್ಲ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ 

ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಅಿಂತೊ್ಯರೀದಯ ತತ್ವವನುನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೆರೀಶದ ಉಸುತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೋೂಿಂಡಾಗ, ಪರಿತ್ಯಿಂದು 
ಯರೀಜನಯ ಪರಿಯರೀಜನಗಳು ಸಮಾಜದ ಕಟಟ್ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತುಯನುನು ತಲ್ುಪಲ್ು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಿದವು. ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ 

ದಕ್ಷ ಯರೀಜನಯು ಆಗಸ್ಟ್ 7, 2021 ರಿಂದು ಹೊಸ ಆರಿಂರ್ಕೋಕೆ ನಾಿಂದಿಯಾಯಿತು. ಚ್ಿಂದಿ ಆಯುವವರು, ಹಿಿಂದುಳಿದ 
ವಗ್ಣಗಳು, ಪರಿಶ್ಷ್ಟಟ್ ಜಾತ್ಗಳು, ಅಧಿಸೂಚನಯಿಿಂದ ಕೋೈಬಿಟಟ್ ಬುಡಕಟುಟ್ಗಳು ಮತುತು ಆಥಿ್ಣಕವಾಗಿ ಹಿಿಂದುಳಿದ ನಿದಿ್ಣಷ್ಟಟ್ 
ಗುಿಂಪುಗಳನುನು ಕೌಶಲ್್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ತರಬೆರೀತ್ ನಿರೀಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಬಲಿರೀಕರರ್ಗೂಳಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿತುತು. ಈ 

ಯರೀಜನಯು ಐದು ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 2.7 ಲ್ಕ್ಷ ಯುವಕರಿಗ ಪರಿಯರೀಜನವನುನು ನಿರೀಡುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ.

ಇಿಂದು ತ್ರೀವರಿ ಗಮನದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಿಂತಹ 
ಒಿಂದು ವಿಷ್ಟಯವೆಿಂದರ ಕೌಶಲ್್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ. 
ಕೌಶಲ್್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು ಯುವ ಶ್ಕ್ಷರ್ವನುನು 

ಉತೆತುರೀಜಿಸುವ ಗುರಿಯಿಂದಿಗ ಕೌಶಲ್್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಅಭಿಯಾನ 
ಮತುತು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ಕ್ಷರ್ ನಿರೀತ್ಯನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಆದರ, ಕೌಶಲ್್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ ಅವಕಾಶ ದೊರಯದ ಸಮಾಜದ 
ಒಿಂದು ವಗ್ಣವು ಇನೂನು ಇತುತು. ಈ ವಿಭಾಗದ ಆಥಿ್ಣಕ ಪರಿಗತ್ಯ 
ಕನಸನುನು ನನಸು ಮಾಡಲ್ು ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ದಕ್ಷ ಯರೀಜನಯನುನು 
ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಗ್ಣಗಳ ಕೌಶಲ್್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಕಾಯ್ಣಕರಿಮವನುನು ನಾಲ್ುಕೆ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮದಲನಯದ್ನ: ಗಾರಿಮರೀರ್ ಕುಶಲ್ಕಮ್ಣಗಳು, 
ಜಾಡಮಾಲಿಗಳು, ಮದಲಾದವರಿಗ ಕೌಶಲ್್ಯವಧ್್ಣನ 

ಮತುತು ಮರು-ಕೌಶಲ್್ಯದ ಮೂಲ್ಕ ಆಥಿ್ಣಕ ಮತುತು ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಸ್ಾಕ್ಷರತೆಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದಲ್್ಲದೆ, ಅವರಿಗ ಕುಿಂಬ್ಾರಿಕೋ, 
ನರೀಯಗೊ, ಮರಗಲ್ಸ, ಮನಗಲ್ಸ ಇತಾ್ಯದಿಗಳಲಿ್ಲ ತರಬೆರೀತ್ 
ನಿರೀಡಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ತರಬೆರೀತ್ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮವು 32 ರಿಿಂದ 8೦ 
ಗಿಂಟ್ಗಳದ್ಾದಾಗಿದೆ.
ಎರಡನಯದ್ನ: ಅಲಾ್ಪವಧಿಯ ತರಬೆರೀತ್ಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ, 
ಟ್ೈಲ್ರಿಿಂಗ್, ಪಿರೀಠೋೂರೀಪಕರರ್ಗಳ ಉತಾ್ಪದನ ಮತುತು ಆಹಾರ 
ಸಿಂಸಕೆರಣೆಯಿಂತಹ ಸ್ವ-ಉದೊ್ಯರೀಗ ಕ್ಷೆರೀತರಿಗಳಲಿ್ಲ 200 ಗಿಂಟ್ಗಳಿಿಂದ 
600 ಗಿಂಟ್ಗಳು ಮತುತು 6 ತ್ಿಂಗಳವರಗ ತರಬೆರೀತ್ಯನುನು 
ನಿರೀಡಲಾಗುತತುದೆ.
ಮ�ರನಯದ್ನ: ಉದ್ಯಮಶ್ರೀಲ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದ 
ಮೂಲ್ಕ, ಉದ್ಯಮಶ್ರೀಲ್ತೆಯ ಚ್ಿಂತನಯನುನು ಹೊಿಂದಿರುವ 

ಪ್್ರಧಾನಮೇಂತಿ್ರ- ದ್ಕ್ಷ ಯಯೇಜನೆ ರಾರ್ಟ್ರ 
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ಪರಿಶ್ಷ್ಟಟ್ ಜಾತ್ಗಳು ಮತುತು ಇತರ ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಣಗಳ ಯುವಕರಿಗ 
ಕೌಶಲ್್ಯ ತರಬೆರೀತ್ಯನುನು ನಿರೀಡಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದ 
ಅವಧಿ 80 ರಿಿಂದ 90 ಗಿಂಟ್ಗಳು, ಅರ್ವಾ 10 ರಿಿಂದ 15 ದಿನಗಳು.
ನ್ಾಲ್ಕನಯದಾಗಿ: ದಿರೀಘ್ಣಕಾಲಿರೀನ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದ ಮೂಲ್ಕ, 
ಮಾರುಕಟ್ಟ್ಯಲಿ್ಲ ಉತತುಮ ಬೆರೀಡಿಕೋಯನುನು ಹೊಿಂದಿರುವ 
ಕ್ಷೆರೀತರಿಗಳಲಿ್ಲ ತರಬೆರೀತ್ಯನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತತುದೆ: ಉತಾ್ಪದನಾ 
ತಿಂತರಿಜ್ಾನ, ಪಾ್ಲಸಿಟ್ಕ್ ಸಿಂಸಕೆರಣೆ, ಉಡುಪು ತಿಂತರಿಜ್ಾನ, ಆರೂರೀಗ್ಯ 
ರಕ್ಷಣಾ ವಲ್ಯ, ಇತಾ್ಯದಿ. ಈ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದ ಅವಧಿಯು 5 
ತ್ಿಂಗಳುಗಳು ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆಿಂತ ಹೆಚುಚಿ ಅರ್ವಾ 1 ವಷ್ಟ್ಣ (1000 

ಗಿಂಟ್ಗಳು) ಆಗಿರುತತುದೆ. ಈ ಯರೀಜನಯಡಿ ಪರಿಶ್ಕ್ಷಣಾಥಿ್ಣಗಳಿಗ 
ಸಟ್ಲೈಪ್ಿಂಡ್ ಸಹ ನಿರೀಡಲಾಗುತತುದೆ. ಮರು ಕೌಶಲ್್ಯ ಮತುತು 
ಕೌಶಲ್್ಯವಧ್್ಣನ ತರಬೆರೀತ್ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದಲಿ್ಲ ಪರಿಶ್ಕ್ಷಣಾಥಿ್ಣಯ 
ಹಾಜರಾತ್ ಶರೀ.80 ಆಗಿದದಾರ, 2500 ರೂ.ಗಳನುನು ನಿರೀಡಲಾಗುತತುದೆ. 
ಉದ್ಯಮಶ್ರೀಲ್ತಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದಡಿ, ಹಾಜರಾತ್ ಕನಿಷ್ಟ್ಠ 
ಶರೀ.80 ಆಗಿದದಾರ, ದಿನಕೋಕೆ 100 ರೂ.ಗಳನುನು ನಿರೀಡಲಾಗುತತುದೆ. 
ಪರಿಶ್ಷ್ಟಟ್ ಜಾತ್ಯ ಪರಿಶ್ಕ್ಷಣಾಥಿ್ಣಯು ಅಲಾ್ಪವಧಿ ಮತುತು 
ದಿರೀಘ್ಣಕಾಲಿರೀನ ತರಬೆರೀತ್ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ತ್ಿಂಗಳಿಗ 
1500 ರೂ.ಗಳನುನು ಪಡೆಯುತಾತುನ.  

 ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯ ಮತುತು ಸಬಲಿರೀಕರರ್ 
ಸಚ್ವಾಲ್ಯವು ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ-ದಕ್ಷ ಪ್ೂರೀಟ್ಣಲ್ 
ಮತುತು ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ-ದಕ್ಷ ಮಬೆೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ 
ಅನುನು ಪಾರಿರಿಂಭಿಸಿದೆ. ಯರೀಜನಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ 
ಎಲಾ್ಲ ಮಾಹಿತ್ಗಳೊಿಂದಿಗ, ಆಸಕತು ಅರ್್ಯಥಿ್ಣಗಳು 
pmdaksh.dosje.gov.in  ಅರ್ವಾ ಗೂಗಲ್ ಪ್್ಲರೀ 
ಸೂಟ್ರೀರ್ ನಿಿಂದ ಮಬೆೈಲ್ ಅಪಿ್ಲಕೋರೀಶನ್ "ಪಿಎಿಂ-ದಕ್ಷ್" 
ಅನುನು ಡೌನ್ ಲ್ೂರೀಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲ್ಕ ತಮಮೆನುನು 
ನೂರೀಿಂದ್ಾಯಿಸಿಕೋೂಳಳಿಬಹುದು.

 ಅಜಿ್ಣದ್ಾರರು ಭಾರತದ ಕಾಯಿಂ 
ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರಬೆರೀಕು. ಅವರ ವಯಸು್ಸ 18 ರಿಿಂದ 
45 ವಷ್ಟ್ಣಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೆರೀಕು.

 ಅಜಿ್ಣದ್ಾರರು ಪರಿಶ್ಷ್ಟಟ್ ಪಿಂಗಡ, ಪರಿಶ್ಷ್ಟಟ್ ಜಾತ್, 
ಇತರ ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಣ, ಆಥಿ್ಣಕವಾಗಿ ಹಿಿಂದುಳಿದ 
ವಗ್ಣ, ಸಫಾಯಿ ಕಮ್ಣಚಾರಿ, ಅಲ್ಮಾರಿ, 
ಅರ ಅಲ್ಮಾರಿ ಇತಾ್ಯದಿ ಸಮುದ್ಾಯಗಳಿಗ 
ಸರೀರಿದವರಾಗಿರಬೆರೀಕು.

 ಅಜಿ್ಣದ್ಾರರು ಇತರ ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಣಕೋಕೆ 
ಸರೀರಿದವರಾಗಿದದಾರ, ಅಜಿ್ಣದ್ಾರರ ಕುಟುಿಂಬದ 
ವಾಷ್್ಣಕ ಆದ್ಾಯವು 3 ಲ್ಕ್ಷ ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆಿಂತ 
ಕಡಿಮ್ ಇರಬೆರೀಕು.

 ಅಜಿ್ಣದ್ಾರರು ಆಥಿ್ಣಕವಾಗಿ ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಣಕೋಕೆ 
ಸರೀರಿದವರಾಗಿದದಾರ, ಅಜಿ್ಣದ್ಾರರ ಕುಟುಿಂಬದ 
ವಾಷ್್ಣಕ ಆದ್ಾಯವು 1 ಲ್ಕ್ಷ ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆಿಂತ 
ಕಡಿಮ್ ಇರಬೆರೀಕು.

 ಈ ಯರೀಜನಯ ಲಾರ್ವನುನು ಪಡೆಯಲ್ು 
ಫ್ಲಾನುರ್ವಿಗಳು ಯಾವುದೆರೀ ರಿರೀತ್ಯ ಶುಲ್ಕೆವನುನು 
ಪಾವತ್ಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್್ಲ. ಈ ಯರೀಜನಯ 
ಪರಿಯರೀಜನವನುನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

 ತರಬೆರೀತ್ ಪಡೆಯುವವರಿಗ ಪರಿಮಾಣಿರೀಕರರ್ದೊಿಂದಿಗ 
ಉದೊ್ಯರೀಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲ್ು ಇದು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ.

ಕ್್ನಶಲಕ್ಮಿ್ಷಗಳು: ತಮಮೆ ವ್ಯವಹಾರದಲಿ್ಲ ತರಬೆರೀತ್ 
ಪಡೆಯುವ ಮೂಲ್ಕ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಾಯವನುನು 
ಗಳಿಸಲ್ು ಸ್ಾಧ್್ಯವಾಗುತತುದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ್ನ: ಸ್ವಯಿಂ ಉದೊ್ಯರೀಗ ಕೋೈಗೂಳಳಿಬಹುದು. 
ಇದು ಅವರನುನು ಆಥಿ್ಣಕವಾಗಿ ಸದೃಢಗೂಳಿಸುತತುದೆ.
ನಿದ್್ಷರ್ಟ್ ಗ್ನಂಪಿನ್ ಯ್ನವಕ್ರ್ನ: ಉತತುಮ 
ಉದೊ್ಯರೀಗಗಳಿಗ ಕಾರರ್ವಾಗಬಹುದ್ಾದ 
ಉದೊ್ಯರೀಗಗಳಲಿ್ಲ ದಿರೀಘ್ಣಕಾಲಿರೀನ ತರಬೆರೀತ್ ಮತುತು 
ಪರಿರ್ತ್ಯನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

 ಪರಿಶ್ಷ್ಟಟ್ ಜಾತ್ಗಳು, ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಣಗಳು ಮತುತು ಸಫಾಯಿ ಕಮ್ಣಚಾರಿಗಳ 
ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿ್ಧಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ ಮಾಹಿತ್ಗಳನುನು ಪಿಎಿಂ-ದಕ್ಷ 
ಪ್ೂರೀಟ್ಣಲ್ ಮೂಲ್ಕ ಒಿಂದೆರೀ ಸಥಾಳದಲಿ್ಲ ಲ್ರ್್ಯವಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 ಇದಲ್್ಲದೆ, ಯಾವುದೆರೀ ಫ್ಲಾನುರ್ವಿಯು ಈಗ ಅವನ / ಅವಳ ಬಳಿ 
ನಡೆಯುತ್ತುರುವ ಕೌಶಲ್್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ತರಬೆರೀತ್ಯ ಬಗಗೊ ಒಿಂದೆರೀ ಕ್್ಲಕ್ ನಲಿ್ಲ 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತುತು ಕೌಶಲ್್ಯ ತರಬೆರೀತ್ಗಾಗಿ ಅವನ 
/ ಅವಳ ಹೆಸರನುನು ಸುಲ್ರ್ವಾಗಿ ನೂರೀಿಂದ್ಾಯಿಸಬಹುದು. ವೆೈಯಕ್ತುಕ 
ಮಾಹಿತ್ಗ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅಗತ್ಯ ದ್ಾಖಲ್ಗಳನುನು ಅಪ್ೂ್ಲರೀಡ್ ಮಾಡುವ 
ಸ್ೌಲ್ರ್್ಯವೂ ಇಲಿ್ಲ ಲ್ರ್್ಯವಿದೆ.

 ತರಬೆರೀತ್ಯ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಮುಖ ಮತುತು ಕಣಿ್ಣನ ಸ್ಾಕೆ್ಯನಿಿಂಗ್ ಮೂಲ್ಕ 
ಪರಿಶ್ಕ್ಷಣಾಥಿ್ಣಗಳ ಹಾಜರಾತ್ಯನುನು ದ್ಾಖಲಿಸಲ್ು ಅನುಕೂಲ್ 
ಕಲಿ್ಪಸುವುದು.

 ತರಬೆರೀತ್ ಕಾಯ್ಣಕರಿಮದ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ, ಮ್ರೀಲಿ್ವಚಾರಣೆಯನುನು 
ಸುಗಮಗೂಳಿಸಲ್ು ಫೋ�ರೀಟ್ೂರೀಗಳು ಮತುತು ವಿರೀಡಿಯ ತುರ್ುಕುಗಳನುನು 
ಬಳಸಲಾಗುತತುದೆ.

 ಈ ಯರೀಜನಯನುನು ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯ ಮತುತು ಸಬಲಿರೀಕರರ್ 
ಸಚ್ವಾಲ್ಯದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಬರುವ ಮೂರು ನಿಗಮಗಳು ಜಾರಿಗ 
ತರುತತುವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶ್ಷ್ಟಟ್ ಜಾತ್ಗಳ ಹರ್ಕಾಸು ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ನಿಗಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಣಗಳ ಹರ್ಕಾಸು ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ನಿಗಮ ಮತುತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಫಾಯಿ ಕಮ್ಣಚಾರಿಗಳ ಹರ್ಕಾಸು ಮತುತು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಿಗಮಗಳು ಈ ಸಿಂಸಥಾಗಳ ಹೆಸರುಗಳಾಗಿವೆ.

ಪ್್ರಧಾನಮಂತ್ರ ದಕ್ಷ ಯರೀಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಉಪ್ಕ್ರಮಗಳು
ಪಿಎಂ-ದಕ್ಷ ಪೊೇಟ್ಷಲ್: ಮಾಹಿತ್ ಮತ್ನತಿ 
ಮೇಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಎರಡ� ಜೋ�ತಜೋ�ತಗೆ

ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ದಕ್ಷ ಯರೀಜನೆಯ ಪ್್ರಯರೀಜನಗಳು

ಪ್್ರಧಾನಮೇಂತಿ್ರ- ದ್ಕ್ಷ ಯಯೇಜನೆರಾಷ್ಟಟ್
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ಪ್ದ್ಮಾ ವಿಭೂರ್ಣ ಶಿಂಜೂ ಅಬೆ ಶ್ರದ್ಾಧಾಂಜಲಿ

ಶ್ಿಂಜೋೂ ಅಬೆ - ಜಪಾನಿನ ಅಸ್ಾಧಾರರ್ ನಾಯಕ, 
ಉನನುತ ಜಾಗತ್ಕ ಮುತ್ಸದಿದಾ ಮತುತು ಭಾರತ-
ಜಪಾನ್ ಸನುರೀಹದ ಮಹಾನ್ ಚಾಿಂಪಿಯನ್ - ಇನುನು 

ಮುಿಂದೆ ನಮಮೆ ನಡುವೆ ಇಲ್್ಲ. ಜಪಾನ್ ಮತುತು ಜಗತುತು ಮಹಾನ್ 
ದ್ಾಶ್ಣನಿಕನನುನು ಕಳೆದುಕೋೂಿಂಡಿದೆ. ಮತುತು, ನಾನು ಪಿರಿರೀತ್ಯ 
ಸನುರೀಹಿತನನುನು ಕಳೆದುಕೋೂಿಂಡಿದೆದಾರೀನ.

ನಾನು 2007ರಲಿ್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜಪಾನ್ 
ಗ ಭೆರೀಟಿ ನಿರೀಡಿದ್ಾದಾಗ ಅವರನುನು ಮದಲ್ ಬ್ಾರಿಗ ಭೆರೀಟಿಯಾಗಿದೆದಾ. 
ಆ ಮದಲ್ ಭೆರೀಟಿಯಿಿಂದ, ನಮಮೆ ಸನುರೀಹವು ಕಚೆರೀರಿ ಮತುತು ಅಧಿಕೃತ 

ಶ್ಷ್ಾಟ್ಚಾರದ ಸಿಂಕೋೂರೀಲ್ಗಳನುನು ಮರೀರಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಕೋೂ್ಯರೀಟ್ೂರೀದ ತೊರೀಜಿ ದೆರೀವಾಲ್ಯಕೋಕೆ ನಮಮೆ ಭೆರೀಟಿ, ಶ್ಿಂಕನ್ಸನ್ 

ನಲಿ್ಲ ನಮಮೆ ರೈಲ್ು ಪರಿಯಾರ್, ಅಹಮೆದ್ಾಬ್ಾದ್ ನ ಸ್ಾಬರಮತ್ 
ಆಶರಿಮಕೋಕೆ ನಮಮೆ ಭೆರೀಟಿ, ಕಾಶ್ಯ ಗಿಂಗಾ ಆರತ್, ಟ್ೂರೀಕ್ಯರೀದಲಿ್ಲ 
ವಿಸತೃತವಾದ ಚಹಾ ಸಮಾರಿಂರ್, ನಮಮೆ ಸಮೆರಣಿರೀಯ ಸಿಂವಾದಗಳ 
ಪಟಿಟ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದಿರೀಘ್ಣವಾಗಿದೆ. ಮೌಿಂರ್ ಫ್್ತಜಿಯ 
ತಪ್ಪಲಿನಲಿ್ಲ ನಲ್ಗೂಿಂಡಿರುವ ಯಾಮಾನಾಶ್ರೀ ಪಾರಿಿಂತ್ಯದ ಅವರ 
ಮನಗ ಆಹಾ್ವನಿತಗೂಿಂಡ ಏಕೋೈಕ ಗೌರವವನುನು ನಾನು ಯಾವಾಗಲ್ೂ 
ಅಮೂಲ್್ಯ ನನಪಾಗಿ ಕಾಪಿಡುತೆತುರೀನ.

ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕ ಪರಿಶಸಿತುಯಾದ "ಪದಮೆ ವಿರ್ೂಷ್ಟರ್" ದಿಿಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದದಾ ಜಪಾನಿನ ಮಾಜಿ ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ 
ಶ್ಿಂಜೋೂ ಅಬೆ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧ್ನದೊಿಂದಿಗ, ಜಗತುತು ಒಬ್ಬ ಜಾಗತ್ಕ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಅಸ್ಾಧಾರರ್ ನಾಯಕ 

ಮತುತು ಜಪಾನ್ ಮತುತು ಜಗತತುನುನು ಉತತುಮ ತಾರ್ವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲ್ು ತಮಮೆ ಜಿರೀವನವನುನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟಟ್ 
ಸಮರ್್ಣ ಆಡಳಿತಗಾರನನುನು ಕಳೆದುಕೋೂಿಂಡಿದೆ. ಶ್ಿಂಜೋೂರೀ ಅಬೆ ಅವರ ಬಗಗೊ ಆಳವಾದ ಗೌರವದ ಸಿಂಕೋರೀತವಾಗಿ, 

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಣರವು ಜುಲ್ೈ 9 ರಿಂದು ಅವರು ನಿಧ್ನರಾದ ಮರುದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶೂರೀಕಾಚರಣೆ ದಿನವನುನು 
ಆಚರಿಸಿತು. ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅವರು ಶ್ಿಂಜೋೂರೀ ಅಬೆ ಅವರೂಿಂದಿಗಿನ ಸನುರೀಹವು ಗುಜರಾತ್ 

ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ಾದಾಗ ಪಾರಿರಿಂರ್ವಾಯಿತು ಮತುತು ಕಾಲಾನಿಂತರದಲಿ್ಲ ಬಲ್ಗೂಿಂಡಿತು. ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ಮರೀದಿ 
ತಮಮೆ ಸನುರೀಹಿತ ಶ್ಿಂಜೋೂ ಅಬೆ ಅವರ ದುರಿಂತ ಸ್ಾವಿನ ಬಗಗೊ ಭಾವನಾತಮೆಕ ಬ್ಾ್ಲಗ್ ಅನುನು ಪ್ೂರೀಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಾದಾರ.

ನನನೆ ಸನೆೇಹಿತ್, ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ
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2007 ಮತುತು 2012 ರ ನಡುವೆ ಅವರು ಜಪಾನ್ 
ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿಯಾಗಿರದಿದ್ಾದಾಗ ಹಾಗು ಇತ್ತುರೀಚೆಗ 2020ರ ನಿಂತರ, 
ನಮಮೆ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಬಿಂಧ್ವು ಮದಲಿನಿಂತೆ ಬಲ್ವಾಗಿತುತು.

ಅಬೆ ಸ್ಾನ್ ಅವರೂಿಂದಿಗಿನ ಪರಿತ್ಯಿಂದು ಭೆರೀಟಿಯೂ 
ಬ್ೌದಿ್ಧಕವಾಗಿ ಉತೆತುರೀಜಕವಾಗಿತುತು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲ್ೂ ಆಡಳಿತ, 
ಆಥಿ್ಣಕತೆ, ಸಿಂಸಕೆಕೃತ್, ವಿದೆರೀಶಾಿಂಗ ನಿರೀತ್ ಮತುತು ಇತರ ವಿವಿಧ್ 
ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಬಗಗೊ ಹೊಸ ಆಲ್ೂರೀಚನಗಳು ಮತುತು ಅಮೂಲ್್ಯ 
ಒಳನೂರೀಟಗಳಿಿಂದ ತುಿಂಬಿದದಾರು. ಅವರ ಸಲ್ಹೆಯು ಗುಜರಾತ್ 
ಗಾಗಿ ನನನು ಆಥಿ್ಣಕ ಆಯಕೆಗಳಲಿ್ಲ ನನಗ ಸೂಫೂತ್್ಣ ನಿರೀಡಿತು. ಮತುತು, 
ಅವರ ಬೆಿಂಬಲ್ವು ಜಪಾನ್ ನೂಿಂದಿಗ ಗುಜರಾತ್ ನ ಅದುಭಾತ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಪರಿಮುಖ ಪಾತರಿ ವಹಿಸಿತು.

ತರುವಾಯ, ಭಾರತ ಮತುತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ 
ಕಾಯ್ಣತಿಂತಾರಿತಮೆಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿ್ಲ ಅರ್ೂತಪೂವ್ಣ 
ಪರಿವತ್ಣನಯನುನು ತರಲ್ು ಅವರೂಿಂದಿಗ ಕೋಲ್ಸ ಮಾಡುವುದು 
ನನನು ಸುಯರೀಗವಾಗಿತುತು. ಬಹುಮಟಿಟ್ಗ ಸಿಂಕುಚ್ತ, ದಿ್ವಪಕ್ಷಿರೀಯ 
ಆಥಿ್ಣಕ ಸಿಂಬಿಂಧ್ದಿಿಂದ, ಅಬೆ ಸ್ಾನ್ ಅದನುನು ವಿಶಾಲ್ವಾದ, 
ಸಮಗರಿವಾದ ಆಥಿ್ಣಕ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಾಗಿ ಪರಿವತ್್ಣಸಲ್ು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದರು, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಯತನುದ ಪರಿತ್ಯಿಂದು ಕ್ಷೆರೀತರಿವನುನು 
ಒಳಗೂಿಂಡಿದದಾಲ್್ಲದೆ, ನಮಮೆ ಎರಡೂ ದೆರೀಶಗಳು ಮತುತು ಪರಿದೆರೀಶದ 
ರ್ದರಿತೆಗ ನಿಣಾ್ಣಯಕವಾಯಿತು. ಅವರ ದೃಷ್ಟ್ಯಲಿ್ಲ, ಇದು ನಮಮೆ 
ಎರಡು ದೆರೀಶಗಳು ಮತುತು ವಿಶ್ವದ ಜನರಿಗ ಅತ್ಯಿಂತ ಪರಿಣಾಮಾತಮೆಕ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಲಿ್ಲ ಒಿಂದ್ಾಗಿತುತು. ಅವರು ಭಾರತದೊಿಂದಿಗ ನಾಗರಿಕ 
ಪರಮಾರ್ು ಒಪ್ಪಿಂದವನುನು ಮುಿಂದುವರಿಸುವಲಿ್ಲ ದೃಢ ನಿಶಚಿಯವನುನು 
ಹೊಿಂದಿದದಾರು - ಇದು ಅವರ ದೆರೀಶಕೋಕೆ ಅತ್ಯಿಂತ ಕಷ್ಟಟ್ಕರವಾಗಿತುತು 
- ಮತುತು ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಹೆೈಸಿ್ಪರೀಡ್ ರೈಲಿಗ ಅತ್ಯಿಂತ ಉದ್ಾರವಾದ 
ಷ್ಟರತುತುಗಳನುನು ನಿರೀಡುವಲಿ್ಲ ನಿಣಾ್ಣಯಕರಾಗಿದದಾರು. ಸ್ವತಿಂತರಿ 
ಭಾರತದ ಪಯರ್ದಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಿಂತ ಪರಿಮುಖ ಮ್ೈಲಿಗಲ್ು್ಲಗಳಿಂತೆ, 
ನವ ಭಾರತವು ತನನು ಬೆಳವಣಿಗಯನುನು ಚುರುಕುಗೂಳಿಸುತ್ತುದದಾಿಂತೆ 
ಜಪಾನ್ ಜೋೂತೆ ಜೋೂತೆಯಲಿ್ಲ ಇರುವುದನುನು ಅವರು 
ಖಚ್ತಪಡಿಸಿದದಾರು.

ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗ ಅವರು ನಿರೀಡಿದ 
ಕೋೂಡುಗಯನುನು ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದುದಾ, 2021ರಲಿ್ಲ ಅವರಿಗ ಪರಿತ್ಷ್್ಠತ 
ಪದಮೆವಿರ್ೂಷ್ಟರ್ ಪರಿಶಸಿತು ಪರಿದ್ಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಗತ್ತುನಲಿ್ಲ 
ನಡೆಯುತ್ತುರುವ ಸಿಂಕ್ರೀರ್್ಣ ಮತುತು ಬಹು ಸಿಥಾತ್ಯಿಂತರಗಳ ಬಗಗೊ ಅಬೆ 
ಸ್ಾನ್ ಆಳವಾದ ಒಳನೂರೀಟವನುನು ಹೊಿಂದಿದದಾರು, ರಾಜಕ್ರೀಯ, 
ಸಮಾಜ, ಆಥಿ್ಣಕತೆ ಮತುತು ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ 
ಮ್ರೀಲ್ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನುನು ನೂರೀಡುವ ಅವರ  ದೃಷ್ಟ್ಕೋೂರೀನ 
ಸಮಕಾಲಿರೀನ ಸಮಯಕ್ಕೆಿಂತ ಮುಿಂದಿರುತ್ತುತುತು. ಮಾಡಬೆರೀಕಾದ 
ಆಯಕೆಗಳನುನು ತ್ಳಿದುಕೋೂಳುಳಿವ ಬುದಿ್ಧವಿಂತ್ಕೋ, ಸಿಂಪರಿದ್ಾಯಗಳ 
ನಡುವೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟಟ್ ಮತುತು ದಿಟಟ್ ನಿಧಾ್ಣರಗಳನುನು ತೆಗದುಕೋೂಳುಳಿವ 
ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣ ಮತುತು ತನನು ಜನರನುನು ಮತುತು ಜಗತತುನುನು ತನೂನುಿಂದಿಗ 
ತೆಗದುಕೋೂಿಂಡು ಹೊರೀಗುವ ಅಪರೂಪದ ಸ್ಾಮರ್್ಯ್ಣದ ಬಗಗೊ 
ಅಬೆ ಸ್ಾನ್ ಗ ಆಳವಾದ ಒಳನೂರೀಟವಿತುತು. ಅವರ ದೂರಗಾಮ 
ನಿರೀತ್ಗಳಾದ ಅಬೆನಾಮಕ್್ಸ ಜಪಾನಿನ ಅರ್್ಣವ್ಯವಸಥಾಗ ಚೆೈತನ್ಯ 
ತುಿಂಬಿತು ಮತುತು ಅವರ ಜನರ ಹೊಸ ಶೂರೀಧ್ನ ಮತುತು 
ಉದ್ಯಮಶ್ರೀಲ್ತೆಯ ಮನೂರೀಭಾವವನುನು ಪುನಶಚಿರೀತನಗೂಳಿಸಿತು.

ನಮಗ ಅವರು ನಿರೀಡಿದ ಅತ್ಯಿಂತ ದೊಡಡಾ ಕೋೂಡುಗಗಳಲಿ್ಲ 
ಮತುತು ಅವರ ಅತ್ಯಿಂತ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಂಪರ ಹಾಗೂ ಜಗತುತು ಸದ್ಾ 
ಋಣಿಯಾಗಿರುವ ಒಿಂದು ಅಿಂಶವೆಿಂದರ, ದೊಡಡಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು 

ಗುರುತ್ಸುವ ಮತುತು ನಮಮೆ ಸಮಯದ ಸಮಸ್ಯಗಳನುನು 
ಕೋೂರಿರೀಡಿರೀಕರಿಸಿ ಅದಕೋಕೆ ಪರಿತ್ಕ್ರಿಯಿಸುವಲಿ್ಲ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ. 
2007ರಲಿ್ಲ ಅವರು ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಿಂಸತತುನುನುದೆದಾರೀಶ್ಸಿ ಮಾಡಿದ 
ಭಾಷ್ಟರ್ದಲಿ್ಲ ಇಿಂಡೊರೀ ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ಪರಿದೆರೀಶವು ಸಮಕಾಲಿರೀನ 
ರಾಜಕ್ರೀಯ, ವೂ್ಯಹಾತಮೆಕ ಮತುತು ಆಥಿ್ಣಕ ವಾಸತುವತೆಯಾಗಿ 
ಹೊರಹೊಮಮೆಲ್ು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ದರು -  ಇದು  ಈ 
ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ ಜಗತತುನುನು ರೂಪಿಸುವ ಪರಿದೆರೀಶವೂ ಆಗಿದೆ.

ಅವರು ಸ್ಾವ್ಣಭೌಮತ್ವ ಮತುತು ಪಾರಿದೆರೀಶ್ಕ ಸಮಗರಿತೆಯ 
ಗೌರವ, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತುತು ನಿಯಮಗಳ 
ಅನುಸರಣೆ, ಸಮಾನತೆಯ ಮನೂರೀಭಾವದಲಿ್ಲ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ ಶಾಿಂತ್ಯುತ ನಡವಳಿಕೋ ಮತುತು ಆಳವಾದ ಆಥಿ್ಣಕ 
ತೊಡಗಿಸಿಕೋೂಳುಳಿವಿಕೋಯ ಮೂಲ್ಕ ಹಿಂಚ್ಕೋಯ ಸಮೃದಿ್ಧಯ 
ಮನೂರೀಭಾವದಿಿಂದ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ ಶಾಿಂತ್ಯುತ 
ನಡವಳಿಕೋಗ - ಅವರು ಆಳವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಲಾದ ಮೌಲ್್ಯಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮ್ರೀಲ್ ಅದರ ಸಿಥಾರ ಮತುತು ಸುರ್ದರಿ, ಶಾಿಂತ್ಯುತ 
ಮತುತು ಸಮೃದ್ಧ ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಚೌಕಟುಟ್ ಮತುತು ವಾಸುತುಶ್ಲ್್ಪವನುನು 
ನಿಮ್ಣಸುವಲಿ್ಲ ಮುಿಂಚೂಣಿಯಲಿ್ಲ ನಿಿಂತು ಮುನನುಡೆಸಿದರು.

ಕಾ್ವಡ್, ಆಸಿಯಾನ್ ನರೀತೃತ್ವದ ವೆರೀದಿಕೋಗಳು, ಇಿಂಡೊರೀ ಪ್ಸಿಫಿಕ್ 
ಸ್ಾಗರಗಳ ಉಪಕರಿಮ, ಏಷ್ಾ್ಯ-ಆಫಿರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗ ಕಾರಿಡಾರ್ 
ಮತುತು ವಿಪತುತು ತಾಳಿಕೋೂಳುಳಿವ ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣಕಾಕೆಗಿ ಒಕೂಕೆಟ 
ಇವೆಲ್್ಲವೂ ಅವರ ಕೋೂಡುಗಗಳಿಿಂದ ಪರಿಯರೀಜನ ಪಡೆದಿವೆ. ಸದಿದಾಲ್್ಲದೆ 
ಮತುತು ಯಾವುದೆರೀ ಅಬ್ಬರವಿಲ್್ಲದೆ, ಸ್ವದೆರೀಶದಲಿ್ಲ ಹಿಿಂಜರಿಕೋ ಮತುತು 
ವಿದೆರೀಶಗಳಲಿ್ಲನ ಸಿಂದೆರೀಹಗಳನುನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಭಾರತ ಪ್ಸಿಫಿಕ್ 
ಪರಿದೆರೀಶದ್ಾದ್ಯಿಂತ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಿಂಪಕ್ಣ, ಮೂಲ್ಸ್ೌಕಯ್ಣ ಮತುತು 
ಸುಸಿಥಾರತೆ ಸರೀರಿದಿಂತೆ ಜಪಾನಿನ ವೂ್ಯಹಾತಮೆಕ ಪಾಲ್ೂಗೊಳುಳಿವಿಕೋಯನುನು 
ಅವರು ಪರಿವತ್್ಣಸಿದರು. ಅದಕಾಕೆಗಿ, ಆ ದೆರೀಶವು ತನನು ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯದ 
ಬಗಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿದೆ ಮತುತು ಜಗತುತು ತನನು ರ್ವಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಗಗೊ 
ಹೆಚುಚಿ ಆತಮೆವಿಶಾ್ವಸ ಹೊಿಂದಿದೆ.

ಈ ವಷ್ಟ್ಣದ ಮ್ರೀ ತ್ಿಂಗಳಲಿ್ಲ ನಾನು ಜಪಾನ್ ಗ ಭೆರೀಟಿ 
ನಿರೀಡಿದ್ಾದಾಗ, ಆಗ ತಾನ ಜಪಾನ್-ಭಾರತ ಸಿಂಘಟನಯ ಅಧ್್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೋೂಿಂಡಿದದಾ ಅಬೆ ಸ್ಾನ್ ಅವರನುನು ಭೆರೀಟಿಯಾಗುವ 
ಅವಕಾಶ ನನಗ ಸಿಕ್ಕೆತು. ಅವರು ತಮಮೆ ಎಿಂದಿನ ಸೂಫೂತ್್ಣ- 
ಶಕ್ತುಯುತ, ಮನಮರೀಹಕ, ವಚ್ಣಸಿ್ವ ಮತುತು ತುಿಂಬ್ಾ ಹಾಸ್ಯರ್ರಿತ 
ಮನೂರೀಭಾವದಲಿ್ಲದದಾರು. ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಸನುರೀಹವನುನು ಮತತುಷ್ಟುಟ್ 
ಬಲ್ಪಡಿಸುವುದು ಹೆರೀಗ ಎಿಂಬುದರ ಬಗಗೊ ಅವರು ನಾವಿರೀನ್ಯಪೂರ್್ಣ 
ಆಲ್ೂರೀಚನಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿದದಾರು. ಆ ದಿನ ನಾನು ಅವರಿಗ 
ಶುರ್ವಿದ್ಾಯ ಹೆರೀಳಿದ್ಾಗ, ಅದು ನಮಮೆ ಅಿಂತ್ಮ ಭೆರೀಟಿಯಾಗುತತುದೆ 
ಎಿಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್್ಲ.

ಅವರ ಆತ್ಮೆರೀಯತೆ ಮತುತು ಬುದಿ್ಧವಿಂತ್ಕೋ, ಕೃಪ್ ಮತುತು 
ಔದ್ಾಯ್ಣ, ಸನುರೀಹ ಮತುತು ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನಕಾಕೆಗಿ ನಾನು ಸದ್ಾ 
ಋಣಿಯಾಗಿರುತೆತುರೀನ ಮತುತು ನಾನು ಅವರನುನು ಕಳೆದುಕೋೂಿಂಡಿದೆದಾರೀನ.

ಅವರು ನಮಮೆನುನು ಮುಕತು ಹೃದಯದಿಿಂದ ಆಲ್ಿಂಗಿಸಿ 
ಕೋೂಿಂಡಿದದಾಿಂತೆಯರೀ, ಅವರ ನಿಧ್ನಕೋಕೆ ಭಾರತದಲಿ್ಲರುವ ನಾವು 
ಶೂರೀಕ್ಸುತೆತುರೀವೆ. ಅವರು ತನನು ಜನರನುನು ಪ್ರಿರೀರರೀಪಿಸುತಾತು- ತಾವು 
ಹೆಚುಚಿ ಪಿರಿರೀತ್ಸಿದ ಕೋಲ್ಸವನುನು ಮಾಡಿ ಅಗಲಿದ್ಾದಾರ. ಅವರ ಜಿರೀವನವು 
ದುರಿಂತದಲಿ್ಲ ಕೋೂನಗೂಿಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರ ಅವರ ಪರಿಂಪರಯು 
ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತತುದೆ. 

ನಾನು ಭಾರತದ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಜಪಾನಿನ ಜನತೆಗ, 
ವಿಶರೀಷ್ಟವಾಗಿ ಶ್ರಿರೀಮತ್ ಅಕ್ ಅಬೆ ಮತುತು ಅವರ ಕುಟುಿಂಬಕೋಕೆ ನನನು ಪರವಾಗಿ 
ಹೃದಯಾಿಂತರಾಳದ ಸಿಂತಾಪಗಳನುನು ಸಲಿ್ಲಸುತೆತುರೀನ. ಓಿಂ ಶಾಿಂತ್.  

ಶ್ರದ್ಾಧಾಂಜಲಿ ಪ್ದ್ಮಾ ವಿಭೂರ್ಣ ಶಿಂಜೂ ಅಬೆ
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ಪಿರಿರೀತ್ ಪಾತರಿರಿಿಂದ ಬೆರೀಪ್ಣಡುವುದು ಪರಿಪಿಂಚದ 
ಅತ್ದೊಡಡಾ ನೂರೀವು. ಸುಮಾರು ಏಳು ದಶಕಗಳ ಹಿಿಂದೆ 
ದೆರೀಶವು ಸ್ಾ್ವತಿಂತರಿ್ಯವನುನು ಪಡೆದ್ಾಗ, ಅದು ಅನರೀಕ 
ಪಿರಿರೀತ್ಪಾತರಿರಿಿಂದ ದೂರವಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡಿದ ಅದೆರೀ 
ಯಾತನಯನುನು ತನೂನುಿಂದಿಗ ತಿಂದಿತು. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, 
ಭಾರತ ಮತುತು ಪಾಕ್ಸ್ಾತುನದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲಿ್ಲ 
ರ್ುಗಿಲ್ದದಾ ಹಿಿಂಸ್ಾಚಾರದಲಿ್ಲ ಲ್ಕ್ಾಿಂತರ ಜನರು ಪಾರಿರ್ 
ಕಳೆದುಕೋೂಿಂಡರು ಮತುತು ಲ್ಕ್ಾಿಂತರ ಜನರು ತಮಮೆ 
ಮನಗಳನುನು ಕಳೆದುಕೋೂಿಂಡರು ಎಿಂದು ಹೆರೀಳಲಾಗುತತುದೆ. 
ಅವರ ಗೌರವಾರ್್ಣವಾಗಿ, ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ ನರರೀಿಂದರಿ 
ಮರೀದಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಿಂದು ವಿರ್ಜನ ಸಮೃತ್ 
ಸ್ಾಮೆರಕ ದಿನವೆಿಂದು ಘೋೂರೀಷ್ಸಿದ್ಾದಾರ, ಇದರಿಿಂದ್ಾಗಿ 
ನಮಮೆ ಮುಿಂದಿನ ಪಿರೀಳಿಗ ತಾರತಮ್ಯ, ದೆ್ವರೀಷ್ಟ ಮತುತು 
ದುರುದೆದಾರೀಶದ ವಿಷ್ಟವನುನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲ್ು ಈ ದಿನವನುನು 
ಆಚರಿಸಬಹುದು.

'ವಿರ್ಜನ್ ವಿಭಿರೀಷ್ಕ ಸಮೃತ್ ದಿವಸ' ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯ ಮತುತು 
ಅಸಮತೊರೀಲ್ನವನುನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಮತುತು ಏಕತೆ, ಸ್ಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಾಮರಸ್ಯ 
ಮತುತು ಮಾನವ ಸಿಂವೆರೀದನಗಳನುನು ಬಲ್ಪಡಿಸುವ ಪಾರಿಮುಖ್ಯತೆಯನುನು ನಮಗ 

ನನಪಿಸುವುದನುನು ಮುಿಂದುವರಿಸುತತುದೆ.
ನರರೀಿಂದರಿ ಮರೀದಿ, ಪರಿಧಾನಮಿಂತ್ರಿ
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ಮುರ್್ರಕರು ಮತ್ುತೂ ಪ್್ರಕಾಶಕರು
ಸತ್್ಯಯೇೇಂದ್್ರ ಪ್್ರಕಾಶ್ 

ಪ್್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್್ದದೇಶಕರು,
ಸೆೆಂಟ್್ರಲ್ ಬ್್ಯಯೂರೋ್ಯ್ದ ಆಫ್ ಕಮ್ಯಯೂನಿಕ್ದಷನ್ ಪ್ರವಾಗಿ

ಮುರ್್ರರ್:
ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡವಾಟೈಸಿೇಂಗ್  ಸವಿಯೇ್ಕಸಸ್  ಪ್ರೈ. ಲ್ಮಿಟಡ್ 

ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾಪ್ರ್್ದದೇರೋ್ದಟ್  ಪಾರ್ದೇ , 10ನ್ದ ಮಹಡಿ
ನವರ್ಹಲಿ-ಫರ್ದದಾಬಾದ್  ಬಾಡ್ದೇರ್ , ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರ್ದದಾಬಾದ್ -121003

ಪ್್ರಕಾಶಕರು
ಸೆೇಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯ್ಯರೆ್ಯಯೇ ಆಫ್ ಕಮ್ಯ್ಯನಿಕೆಯೇಷ್ಟನ್

ಕ್ಯಠಡಿ ಸೆಂ. 278, 2ನ್ದ ಮಹಡಿ, ಸ್ಯಚನಾ ಭವನ,
ನವರ್ಹಲಿ - 110003

ಸೆಂಪಾರ್ಕರು
ಜೈದ್ಯೇಪ್  ಭ್ಟ್ಾನುಗರ್ 

ಪ್್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್್ದದೇಶಕರು,
ಪಿಐಬಿ ನವರ್ಹಲಿ

RNI No. : 
DELKAN/2020/78828

ನೊಯೂ ಇಂಡಿಯಾನೊಯೂ ಇಂಡಿಯಾ

ಸಮಾಚಾರಸಮಾಚಾರ
ಪ್ಾಕ್ಷಿಕ

ವಿಭಜನ್ ವಿಭಿೇಷಿಕಾ ವಿಭಜನ್ ವಿಭಿೇಷಿಕಾ 
ಸಮೃತ್ ದ್ವಸಸಮೃತ್ ದ್ವಸ
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