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ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಮಂತ್ರ: 

“ಬೃಹತಾತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ದೆೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಿ ಮತುತಾ 

ಅವುಗಳನುನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿ”
ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ, ಪ್ರತಿ ವೃತಿತಿಯೂ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲು, ಏನಾದರೂ ಉತತಿಮವಾದುದ್ದನುನು ಮಾಡಲು  

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು 2021 ರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ‘ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್’ ಮೂಲಕ  
ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಮತುತಿ ದೆೇಶದ ಒಳಿತನುನು ಎತಿತಿ ತೊೇರಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಉತತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೆೇಗೆ ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸುತಿತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ವೆೇದಿಕೆಯು ಜನಶಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಪ್ಷಟ್ಟಿದೆ. 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ‘ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್’ ನಲ್ಲಿ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ, ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಸಕೃತಿ,  

ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಒಬ್ಬರ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಮತುತಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತುತಿ ಆ ಕನಸುಗಳನುನು ನನಸಾಗಿಸಲು  
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದರ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು:

 ಕೆೊೋವಿಡ್ ಮತುತಾ ಮಾನವಶಕಿತಾ: ಭಾರತವು 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೊೇರಾಡಬಲಲಿದು ಎಂಬುದು 
ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆಯ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳನುನು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಸಿದಾಗ, ಅದು ಎಂತಹ 
ಗಮನಾಹ್ಷ ಯಶಸ್ಸನುನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ನಾವು ನೊೇಡಬಹುದು.

 ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹೊಸ ಕೊರೊೇನಾ ರೂಪಾಂತರವು ಬಂದಿರುವುದು ಸಹ ಗಮನಿಸಬೆೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ 
ಅರಿವು ಮತುತಿ ಶಿಸುತಿ ಈ ರೂಪಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಅಸತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಯೇಜತ ಶಕ್ತಿಯು ಕೊರೊೇನಾವನುನು ಸೊೇಲ್ಸುತತಿದೆ 
ಮತುತಿ ಈ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಂದಿಗೆ ನಾವು 2022 ಅನುನು ಪ್ರವೆೇಶಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ.

 ಗೊ್ರಪ್ ಕಾಯಾಪ್ಟನ್ ವರುಣ್ ಸಿಂಗ್: ಇತಿತಿೇಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೆೇಶದ ಮದಲ ಸಿಡಿಎಸ್ ಜನರಲ್ 
ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿೇರ ಯೇಧರನುನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೇವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಗೂ್ರಪ್ ಕಾ್ಯಪಟಿನ್ ವರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ 
ಇದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ವರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಧೆೈಯ್ಷದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲಲಿ, 
ಬದಲ್ಗೆ ಅವರ ವೆೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನೂ್ಯನತೆಗಳನುನು ಹೆೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಷಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ 
ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ.

 ಪರಿೋಕ್ೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರೆಚೆ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ನಾನು ಪರಿೇಕ್ೆಯ ಒತತಿಡವನುನು ಎದುರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರಯಗಳನುನು ಚರ್್ಷಸುತೆತಿೇನೆ. ಈ 
ವರ್ಷ ಪರಿೇಕ್ೆಗೂ ಮುನನು ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಉದೆ್ದೇಶಿಸಿದೆ್ದೇನೆ. 9 ರಿಂದ 12 ನೆೇ ತರಗತಿಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು 
ಮತುತಿ ಪೇರಕರಿಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸ್ಪಧೆ್ಷಯನುನು ಸಹ ಆಯೇಜಸಲಾಗುತತಿದೆ.

 ಪುಸತಾಕಗಳು ಮತುತಾ ವಯಾಕಿತಾತವಾ: ಪುಸತಿಕಗಳು ಕೆೇವಲ ಜ್ಾನವನುನು ನಿೇಡುವುದಿಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತುತಿ ಜೇವನವನುನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತತಿವೆ. ಟ್ವಿ, ಮಬೆೈಲ್ ನೊೇಡುವ ಸಮಯ ಹೆಚುಚುತಿತಿರುವ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪುಸತಿಕ ಓದುವಿಕೆಯು ಹೆಚುಚು ಜನಪಿ್ರಯವಾಗುತಿತಿದೆ ಮತುತಿ 
ಇದನುನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವೆಲಲಿರೂ ಒಟಾಟಿಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೇಕು.

 ಪಾ್ರಚಿೋನ ಸಂಸಕೃತಿ: ಇತಿತಿೇರ್ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚುಚುತಿತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ 
ಜನರು ಬದ್ಧತೆ ತೊೇರಿದೆ, ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲೆಗಳನುನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತುತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳುವ ಆಶಯವು ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ ವಾ್ಯಪಕ 
ಆಂದೊೇಲನವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತನುವೂ ನಮ್ಮ ಶಿ್ರೇಮಂತ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ 
ದೂರ ಸಾಗಬಹುದು. 

 ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಕಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಗನ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 1600 ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ಜನರು ಪಕ್ಷಿ ಬೆೇಟೆಯನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ 
ಬಂದೂಕುಗಳನುನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.

 ಹೆೊಸ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಚ್ಛತೆ: ಸಂಸೆಥಿಗಳಾಗಲ್ ಅಥವಾ ಸಕಾ್ಷರವಾಗಲ್, ಪರಿಸರವನುನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವ ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರೂ ಪಾತ್ರ 
ವಹಿಸುತಾತಿರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಂತಹ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಕಾ್ಷರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಯಾರೂ ಇದನುನು ನಂಬಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಿ ಜಾಗವನುನು ಕೆಫೆಟೆೇರಿಯಾವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸರ್ವಾಲಯ 
ಬಳಕೆಯಾಗದ ಜಾಗವನುನು ಕ್ೆೇಮ ಕೆೇಂದ್ರವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪುನಿೇತ್ ಸಾಗರ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎನ್ ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ ಗಳು ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ 
ತಾ್ಯಜ್ಯಗಳನುನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಕ್ಲಿೇನ್ ವಾಟರ್ ಸಾಟಿಟ್್ಷ ಅಪ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ.

 ಸಂಕಲ್ಪ: ದೆೇಶವನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹೊಸ ಎತತಿರಕೆಕಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ ಬಳಕೆಯನುನು ನಾವು 
ಗರಿರ್ಠಗೊಳಿಸಬೆೇಕು. ಇದು ಭಾರತದ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಮಂತ್ರವೂ ಹೌದು. ಬೃಹತಾತಿಗಿ ಯೇರ್ಸಲು, ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಮತುತಿ  
ಆ ಕನಸುಗಳನುನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಮಿ್ಮಂದಾಗುವ ಎಲಲಿವನೂನು ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನುನು ಪುನರುಚಚುರಿಸೊೇಣ.

31ನೆೇ ಸಂರ್ಕೆ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 2.0

ಈ ಕೊಯಾಆರ್ ಕೆೊೋಡ್ ಅನುನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ 
ಮೊಲಕ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್  ಕೆೋಳಿ
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ಸೌಲಭಯಾಗಳೊೆಂದಿಗೆ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಹೆೊಸ ಅಡಿಗಲುಲಿ 

ಕೆರೆ್ಚದೆಯ ಆಜಾ಼ದ್ ಹಂದ್ ಫೌಜ್ ಸೆೈನಿಕರು

ಅಂತಗಚೆತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ 

ಮುಖಪುಟ 
ಲೆೋಖನ

ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತಿೇಜಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರಯತನುಗಳು ತ್ವರಿತ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನು ನಿೇಡುತತಿವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಲಯವು 

ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸುತತಿದೆ  ಪುಟಗಳು 16-31

ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಣಾಚೆಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದ ಕೆರೆ್ಚದೆಯ 

ಆಜಾ಼ದ್ ಹಂದ್ ಫೌಜ್ ಸೆೈನಿಕರ ಜೋವನ ಚರಿತೆ್ರಗಳನುನು ಓದಿ
 ಪುಟಗಳು 44-47

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಸುದಿದಿ ತುಣುಕುಗಳು  ಪುಟಗಳು 04-05

ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೊನುಗಳು (ತಿದುದಿಪಡಿ) ಮಸೊದೆ

ಬೆೋಟಿ ಬರಾವೋ-ಬೆೋಟಿ ಪಢಾವೋ 

ಹಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ   

ದೆೋವಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ಕೆೊೋವಿಡ್-19 ವಿರುದಧಿ ಸಮರ 

ನೆೈಸಗಿಚೆಕ ಕೃಷಿ

ಸಾ್ಟರ್ಚೆಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ    

ವಯಾಕಿತಾತವಾ: ಫೋಲ್್ಡ ಮಾರಚೆಲ್  

ಕೆ ಎಂ ಕಾರಿಯಪ್ಪ

ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೋಯಂದಿಗೆ 

ಕಾನು್ಪರದಲ್ಲಿ ಮೆಟೆೊ್ರೋ ರೆೈಲು 

ಉಡುಗೆೊರೆಯು ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶದ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ಕಥೆಯನುನು 

ಬರೆಯುತಿತಾದೆ. ಪುಟಗಳು 06-10
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ಹಮಾಚಲಕೆ್ 11000 ಕೆೊೋಟಿ ರೊ. ಮೌಲಯಾದ 4 ಜಲ 
ವಿದುಯಾತ್ ಯೋಜನೆಗಳು

ಹಲವಾರು ಆರೆೊೋಗಯಾ ಮತುತಾ ನೆೈಮಚೆಲಯಾ  
ಯೋಜನೆಗಳ ಉದಾಘಾಟನೆ

15 ರಿಂದ 18 ವರಚೆ ವಯಸಿಸ್ನ 
ಯುವಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ

80 ಕೆೊೋಟಿ ಸಣಣು ರೆೈತರ ಹತಾಸಕಿತಾಗಾಗಿ 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮ

ಯುವಜನರ ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ೆಗಳಿಗೆ ರೆಕೆ್
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 response-nis@pib.gov.in

RNI No. : DELKAN/2020/78828

ಸಂಪಕಚೆ ವಿಳಾಸ ಮತುತಾ ಇಮೆೋಲ್
ಕೆೊಠಡಿ ಸಂಖೆಯಾ 278, ಬೊಯಾರೆೊೋ ಆಫ್ 

ಔರ್ ರಿೋಚ್ ಕಮುಯಾನಿಕೆೋರನ್
2 ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಸೊಚನಾ ಭವನ, 

ನವದೆಹಲ್ -110003

ಸಂಪಾದಕರು
ಜೆೈದಿೋಪ್ ಭಟಾನುಗರ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದೆೇ್ಷಶಕರು, ಪಿಐಬಿ, ನವದೆಹಲ್

ಮುದ್ರಣ ಮತುತಾ ಪ್ರಕಟಣೆ
ಸತೆಯಾೋಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದೆೇ್ಷಶಕರು, 

ಬೂ್ಯರೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್  

ಮತುತಿ ಕಮು್ಯನಿಕೆೇಶನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮುದ್ರಣಾಲಯ
ಇನ್ ಫನಿಟಿ ಅಡವಾಟೆೈಚೆಸಿಂಗ್ ಸವಿಚೆಸಸ್ ಪೆೈ. ಲ್ಮಿಟೆಡ್

ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್ ಕಾಪೇ್ಷರೆೇಟ್ ಪಾಕ್್ಷ, 10ನೆೇ 

ಮಹಡಿ, ನವದೆಹಲ್-ಫರಿೇದಾಬಾದ್ ಬಾಡ್ಷರ್

ಎನ್ ಹೆಚ್-1 ಫರಿೇದಾಬಾದ್-121003

ವಿನಾಯಾಸಕರು
ದಿವಾಯಾ ತಲಾವಾರ್, ಅಭಯ್ ಗುಪಾತಾ

ಹರಿಯ ವಿನಾಯಾಸಕರು
ಶಾಯಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿವಾರಿ
ರವಿೋಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶಮಾಚೆ

ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಇಂಗಿಲಿಷ್)
ಅನಿಲ್ ಪಟೆೋಲ್ (ಗುಜರಾತಿ), 
ನದಿೋಮ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಉದು್ಷ), 
ಸೆೊೋನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆೊೋಸಾವಾಮಿ (ಅಸಾ್ಸಮಿ),
ವಿನಯಾ ಪಿ.ಎಸ್. (ಮಲಯಾಳಂ)
ಪೌಲಾಮಿ ರಕ್ಷಿತ್ (ಬಂಗಾಳಿ)
ಹರಿಹರ ಪಾಂಡ (ಒಡಿಯಾ)

ಹರಿಯ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸಂತೆೊೋಷ್ ಕುಮಾರ್

ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ವಿಭೆೊೋರ್ ಶಮಾಚೆ

ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ರೌಧರಿ
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ನಮಸಾಕಿರ,

ಭಾರತದ ಯೇಗ, ತತ್ವಶಾಸತ್ರ, ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕತೆ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೃತಿ ಇಡಿೇ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ 

ನವ ಪಿೇಳಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ಬೆೇರುಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮತೆತಿ ಸಂಪಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಹೊಸ ಆಸಕ್ತಿಯನುನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಕ್ೆೇತ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮತುತಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ೇಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. 

ಅಲಾ್ಪವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಯಕಿಗಳು ಹೆಚಾಚುಗಿವೆ. 

ಭಾರತವನುನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಕೆೇಂದ್ರವನಾನುಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ನಾಯಕತ್ವವು ರಾರಟ್ ಮತುತಿ ಪ್ರಪಂಚದ 

ಇತರ ಭಾಗಗಳನುನು ಬಾ್ರಯಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಕಷ್್ಷಸುತಿತಿದೆ, ಇದು ಈ ಪ್ರದೆೇಶದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ರೂಪಿಸಲು 

ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಗಳೊೆಂದಿಗೆ ದೆೇಶದ ಪಾ್ರರ್ೇನ ವೆೈಭವವನುನು ಪುನರುಜ್ೇವನಗೊಳಿಸುತಿತಿದೆ.

ಇಂತಹ ಬಲ್ರ್ಠ ಸಂಪಕ್ಷದ ನೆೇರ ಲಾಭವನುನು ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಪಡೆಯುತಿತಿದೆ. ಉಡಾನ್ ಯೇಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ 

ಪಟಟಿಣಗಳನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ ಪ್ರಯತನುವಾಗಲ್ ಅಥವಾ ರಸೆತಿ ಜಾಲಗಳ ತ್ವರಿತ ನಿಮಾ್ಷಣವಾಗಲ್, ಪ್ರಸಾದ್, ಸ್ವದೆೇಶ್ 

ದಶ್ಷನ, ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತಿ ಆರೊೇಗ್ಯ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸಿ್ವ ಯೇಜನೆಗಳು ಭಾರತದ 

ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆಕಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನುನು ನಿೇಡುತಿತಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಶೆ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2013 ರಲ್ಲಿದ್ದ 

65 ನೆೇ ಸಾಥಿನದಿಂದ 34 ನೆೇ ಸಾಥಿನಕೆಕಿ ಜಗಿದಿದೆ ಮತುತಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು ವೆೇಗವನುನು ಪಡೆದುಕೊಳುಳುತಿತಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಕಯ್ಷಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಇ-ವಿೇಸಾಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗು ನಗರಗಳು ಮತುತಿ ಹಳಿಳುಗಳನುನು 

ಸುಂದರಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ದೆೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡುವುದಲಲಿದೆ 

ದೆೇಶವನುನು ಮುನನುಡೆಸುತಿತಿದಾ್ದರೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ವಲಯವು ಅದರ ಸಂಪಕ್ಷ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತುತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮಗ್ರ 

ಸಮೃದಿ್ಧಯ ಸೂಚಕವಾಗುತಿತಿದೆ. ಈ ಸಂರ್ಕೆಯ ನಮ್ಮ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನವು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ದಿನದ 

ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತುತಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಕೆೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸಿದೆ.

ಸಕಾ್ಷರದ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವಾದ ಬೆೇಟ್ ಬಚಾವೇ, ಬೆೇಟ್ ಪಢಾವೇ ವಾಷ್್ಷಕೊೇತ್ಸವದ 

ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಣು್ಣ ಮತುತಿ ಗಂಡು ಮಕಕಿಳ ಲ್ಂಗ ಅನುಪಾತವನುನು 

ಹೆೇಗೆ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಕಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ನಿೇವು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಈ ಸಂರ್ಕೆಯಲ್ಲಿ, ವಾ್ಯಪಾರವು ಹೆೇಗೆ ಯುನಿಕಾನ್್ಷ ಆಗುತತಿದೆ ಮತುತಿ ದೆೇಶದ ಯಶಸಿ್ಸಗೆ ಯುವಕರ ಕೊಡುಗೆಗಳು 

ಹೆೇಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡುತಿತಿವೆ ಎಂಬುದನುನು ನಿೇವು ಓದುತಿತಿೇರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೇಲ್್ಡ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಂ. 

ಕಾರಿಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ ವಿೇರರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಾ಼ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ಯೇಧರ ಬಗೆಗೆ ಸೂಫೂತಿ್ಷದಾಯಕ 

ಕಥೆ ಈ ಸಂರ್ಕೆಯ ವಿಶೆೇರತೆಯಾಗಿದೆ.

ರಾರಟ್ದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ 

ಮೇದಿ ಅವರು ದೆೇಶಕೆಕಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಅನೆೇಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನುನು ನಿೇಡಿದಾ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗೆಗೆ ನಿೇವು ಈ ಸಂರ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಓದುತಿತಿೇರಿ.

ಸಕಾ್ಷರವು ಈಗ 15 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸಿ್ಸನ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು ವಿಸತಿರಿಸಿದೆ. 

ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಾರಟ್ದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಸ್ಸಂದೆೇಹವಾಗಿ ಹೊಸ ಎತತಿರಕೆಕಿ ಪ್ರಗತಿಯನುನು ಉತೆತಿೇಜಸುತತಿದೆ. 

ಆದಾಗೂ್ಯ, ನಿೇವೆಲಲಿರೂ ಕೊೇವಿಡ್ ನ ಶಿಷಾಟಿಚಾರವನುನು ಪಾಲ್ಸುವುದನುನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕೊೇವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಶಿಷಾಟಿಚಾರಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನುನು ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.

(ಜೆೈದಿೋಪ್ ಭಟಾನುಗರ್)

ವಿಳಾಸ:  ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೆ್ಯ, 278, 
      ಬೂ್ಯರೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮು್ಯನಿಕೆೇರನ್,   
      ಎರಡನೆೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲ್ - 110003

ಇ-ಮೆೇಲ್:  response-nis@pib.gov.in

ಸಂಪಾದಕಿೋಯ
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ನಿಮ್ಮ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನವನುನು ಓದಿದ ನಂತರ 
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಲು ಸರಿಯಾದ 
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯು 
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ದೆೇಶವಾಸಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ವಿವಿಧ ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕತಿವಾಗಿದೆ.

dpmeena1969@gmail.com

ನೂ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ನಿಯತಕಾಲ್ಕದ 
ಮೂಲಕ, ನಾನು ಸಕಾ್ಷರದ ಯೇಜನೆಗಳು, 
ತೆರೆಮರೆಯ ವಿೇರರು ಮತುತಿ ಭಾರತದ ಪರಿವತ್ಷನಾ 
ಯಾತೆ್ರಯ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕರುಟಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಪಡೆಯುತಿತಿದೆ್ದೇನೆ. ಪತಿ್ರಕೆಯ ಇಡಿೇ ತಂಡಕೆಕಿ ಅವರ 
ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗಾಗಿ ನನನು ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

dbrajput8484@gmail.com

ನಿಮ್ಮ ಪತಿ್ರಕೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಪೂಣ್ಷ ಮತುತಿ 
ಉಪಯುಕತಿವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನುನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 
ಓದುತೆತಿೇವೆ. ಪತಿ್ರಕೆಯ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ ಮತುತಿ ವಿಭಿನನು 
ವಿರಯವು ಇತಿತಿೇರ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನುನು ತಿಳಿಯಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಇದು 
ಯುವಜನರ ನೆರ್ಚುನ ಪತಿ್ರಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಾನೆೊೋಲ್ಯಾ
pknanoliya@gmail.com

ಡಿಸೆಂಬರ್ 16-31, 2021 ರ ನೂ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸಮಾಚಾರ ಸಂರ್ಕೆಯನುನು ಓದುವ ಮೂಲಕ, 

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರದ ವಿವಿಧ ಸರ್ವಾಲಯಗಳು 

ನಡೆಸುತಿತಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ದೊರೆಯಿತು. ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೆೇವೆಗಳು, 

ಲಸಿಕೆ, ನೆೈಮ್ಷಲ್ಯ ಮತುತಿ ಜೇವನ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ 

ಹಲವು ಯೇಜನೆಗಳ ಅನುಷಾ್ಠನವು ಶಾಲಿಘನಿೇಯ 

ಹೆಜೆ್ಯಾಗಿದೆ. ಸಾವ್ಷಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ 

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಭದ್ರತೆಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೊಂಡು 

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಹೆದಾ್ದರಿಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. 

ರೆೈಲೆ್ವ, ಹೊಗೆ ರಹಿತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 

ಹೆೈಡೊ್ರೇಜನ್ ಮಿರನ್ ನಿಂದ ಹಸಿರು ಇಂಧನದ 

ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಂತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಭಾರತ 

ಸಕಾ್ಷರ ಮತುತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ ಸಂಪೂಣ್ಷ 

ತಂಡವನುನು ಅಭಿನಂದಿಸುತೆತಿೇನೆ.
ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಷೆೊಣುೋಯ್

pawankumarbishnoi251@gmail.com

ನೂ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಈ 
ಸಂರ್ಕೆಯು ಪ್ರಚಲ್ತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು 
ಉಪಯುಕತಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೇಕರಣ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆ, ಭಯೇತಾ್ಪದನೆಗೆ 
ತಕಕಿ ಪ್ರತು್ಯತತಿರ ಅಥವಾ ರಾರಟ್ದ 
ಪ್ರಗತಿಯನುನು ವೆೇಗಗೊಳಿಸುತಿತಿರುವುದರಿಂದ 
ಭಾರತವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೊಸ 
ಅಧಾ್ಯಯವನುನು ಬರೆಯುತಿತಿದೆ. ಪತಿ್ರಕೆಯ 
ತಂಡದ ಎಲಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು 
ಮತುತಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಡಾ ಟಿ ಎಸ್ ಬವಾಲ್
tsbawal4@gmail.com

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನುನು ಕಳುಹಸಿ

ಸಂಪಕಚೆ ವಿಳಾಸ ಮತುತಾ ಇ-ಮೆೋಲ್ :

ಕೆೊಠಡಿ ಸಂಖೆಯಾ 278,  
ಬೊಯಾರೆೊೋ ಆಫ್ ಔರ್ ರಿೋಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮುಯಾನಿಕೆೋರನ್, 

ಎರಡನೆೋ ಮಹಡಿ,  
ಸೊಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲ್ - 110003

 response-nis@pib.gov.in

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
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ಅದು ನವೆಂಬರ್-2021 ರ ಕೊನೆಯ ವಾರ, ಮದಲ ಕ್ಸಾನ್ 
ರೆೈಲು 216 ಟನ್ ಈರುಳಿಳುಯನುನು ಹೊತುತಿ ರಾಜಸಾಥಿನದ 

ಅಲಾ್ವರ್ ನಿಂದ ಅಸಾ್ಸಂನ ಬಹೆೇಟಾಗೆ ಹೊರಟ್ತು. ಅಲ್ವರ್ ನಿಂದ 
ಬಾಹೆಟಾವರೆಗೆ 220 ಟನ್ ಈರುಳಿಳುಯ ಸಾಗಣೆ ದರ ಸುಮಾರು  
10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ ಕ್ಸಾನ್ ರೆೈಲು ಯೇಜನೆ ಮೂಲಕ  
ಶೆೇ.50 ರರುಟಿ ಸಬಿ್ಸಡಿ ನಿೇಡಿದ್ದರಿಂದ ರೆೈತರಿಗೆ ಕೆೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 
ದರ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಲ್ವರ್ ನಲ್ಲಿ, ರೆೈತರು ಈರುಳಿಳುಗೆ ಕೆಜಗೆ ರೂ.20 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ 
ಪಡೆಯುತಿತಿದ್ದರೆ, ಅಸಾ್ಸಂನಲ್ಲಿ; ಅವರು ಕೆಜಗೆ 26 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ 
ಹೆಚುಚು ಪಡೆದರು. ದೂರದ, ಬೃಹತ್ ಮತುತಿ ಹೆಚುಚು ಲಾಭದಾಯಕ 
ಮಾರುಕಟೆಟಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶ ಪಡೆಯಲು ರೆೈತರಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ 
ರೆೈಲೆ್ವ ಜಾಲವನುನು ಬಳಸಿಕೊಳಳುಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲು 
2020 ರಲ್ಲಿ ಕ್ಸಾನ್ ರೆೈಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ರೆೈತರ 
ಆದಾಯವನುನು ದಿ್ವಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಸಕಾ್ಷರದ ದೃಷ್ಟಿಕೊೇನಕೆಕಿ 
ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟಿ 7, 2020 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, 
ಬೆೇಗ ಕೆಡುವ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 1642 
ಟ್್ರಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೆೈಲೆ್ವ ಇಲಾಖೆಗೂ 
ಸುಮಾರು 220 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಲೊೇಕಸಭೆಯ 
ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಿೇಡಿದ  

ರೆೈಲೆ್ವೇ ಸರ್ವ ಅಶಿ್ವನಿ ವೆೈರ್ಣವ್, “ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣು್ಣಗಳು 
ಮತುತಿ ಇತರ ಬೆೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ರೆೈಲುಗಳ 
ಸಂಚಾರವು ರೆೈತರು ಮತುತಿ ರೆೈತ ಸಮುದಾಯದ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುನು 
ಆಧರಿಸಿವೆ. ತರಕಾರಿ, ಹಣು್ಣಗಳಂತಹ ಬೆೇಗ ಕೊಳೆಯುವ 
ವಸುತಿಗಳಿಗೆ ಹವಾನಿಯಂತಿ್ರತ ಕಂಟೆೈನರ್ ಗಳನುನು ಬಳಸಲಾಗುತಿತಿದೆ 
ಎಂದು ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು: ರೈತರು ಮತುತು ರೈಲ್ವೆಗೆ 
ಸಮಾನ ಲಾಭದಾಯಕ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಭೂತಾನ್ ನ ಅತುಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತು; 
ವಿಶವೆದ ಅತಯುಂತ ಜನಪ್್ರಯ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮದಲ್ಗರು

ಕೊರೊೇನಾ ಬಿಕಕಿಟ್ಟಿನ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು ತೊೇರಿದ 

ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನುನು ಇಂದು ಇಡಿೇ ಜಗತುತಿ 
ಗುರುತಿಸುತಿತಿದೆ. ನೆರೆಯ ರಾರಟ್ವಾದ ಭೂತಾನ್ 
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದಿಯವರಿಗೆ ಅತು್ಯನನುತ ನಾಗರಿಕ 
ಪ್ರಶಸಿತಿ ನಗ್ ದಗ್  ಪೆೇಲ್ ಜ ಖೊೇಲೊೇ್ಷ ನಿೇಡಿ 
ಗೌರವಿಸಿದೆ. 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದಿಯವರು ಬೆೇರರತಾತಿದ 
ಸೆನುೇಹವನುನು ಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಭೂತಾನ್ 
ಪ್ರಧಾನಿ ಲೊತೆಯ್  ಶೆರಿಂಗ್ ಹೆೇಳಿದಾ್ದರೆ. ಅದೆೇ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೇದಿಯವರನುನು ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೂ 
ಅವರು ಕರೆದರು. ತನಗೆ ಪ್ರಶಸಿತಿ ನಿೇಡಿದ್ದಕಾಕಿಗಿ ಭೂತಾನ್ ಗೆ 
ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಿ್ಷಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ‘ಧನ್ಯವಾದಗಳು 
ಭೂತಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯವರೆೇ! ಈ ಆತಿಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಾನು 
ಭಾವುಕನಾಗಿದೆ್ದೇನೆ ಮತುತಿ ಗೌರವಾನಿ್ವತ ಭೂತಾನ್ ರಾಜರಿಗೆ 
ನನನು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನುನು ಸಹ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸುತೆತಿೇನೆ.’ 
ಎಂದರು.

ಭೂತಾನ್  ದೆೇಶದ ಅತು್ಯನನುತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ, 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು 2021 ರ ಅತ್ಯಂತ 
ಜನಪಿ್ರಯ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೊೇ 
ಬಿಡೆನ್ ಮತುತಿ ರಷಾ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಲಿಡಿಮಿರ್ ಪುಟ್ನ್ 
ಅವರನುನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದಾ್ದರೆ. ಬಿ್ರಟನ್ ನ ಮಾರುಕಟೆಟಿ 
ಸಂಶೆೋೇಧನಾ ಕಂಪನಿ ಯುಗೊೇವ್ 38 ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
42,000 ಜನರನುನು ಸಮಿೇಕ್ೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 
ಈ ಪಟ್ಟಿಯನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು 
2016ರಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೆೇಬಿಯಾ, 2018ರಲ್ಲಿ 
ಅಫಾಘಾನಿಸಾತಿನ, ಪಾ್ಯಲೆಸಿತಿೇನ್, 2019ರಲ್ಲಿ ಯುಎಇ, 
ರಷಾ್ಯ, ಮಾಲ್್ಡೇವ್್ಸ, ಬಹೆ್ರೇನ್, 2020ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ 

ಲ್ೇಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಗೌರವಕೆಕಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಇಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿದೆ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಸಿಯೇಲ್ ಪಿೇಸ್ 
ಪೆರೈಸ್ ಕಲಚುರ್ ಫೌಂಡೆೇಶನ್ ನಿಂದ ಸಿಯೇಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸಿತಿ 
ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್್ಸ ಆಫ್ ಅರ್್ಷ,  
2019 ರಲ್ಲಿ ಫಲ್ಪ್ ಕೊೇಟಲಿರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿೇಯ ಪ್ರಶಸಿತಿ, ಬಿಲ್ 
ಮತುತಿ ಮೆಲ್ಂಡಾ ಗೆೇಟ್್ಸ ಫೌಂಡೆೇಶನ್ ನಿಂದ ಗೊಲಿೇಬಲ್ 
ಗೊೇಲ್ ಕ್ೇಪರ್ ಪ್ರಶಸಿತಿ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೆೇಂಬಿ್ರಡ್್ ಎನಜ್ಷ ರಿಸಚ್್ಷ 
ಅಸೊೇಸಿಯೇಟ್್ಸ ನಿಂದ ಪರಿಸರ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ.
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ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ಗಂತ ಎತತುರ; 
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ದೆ ವಿಶವೆದ 

ಅತಿ ಎತತುರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೋತುವೆ

ಭಾರತದ ಖಾದಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರ ಫಾ್ಯರನ್ ಬಾ್ರಯಂಡ್ 
ಆಗುತಿತಿದೆ. ಮೆಕ್್ಸಕೊೇದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖಾದಿ ‘ಒಹಾಕಾ ಖಾದಿ’ 

ಬಾ್ರಯಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಕಥೆಯನುನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು 
ವಿವರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಫಾ್ಯರನ್ ಬಾ್ರಯಂಡ್ 
ಪಾ್ಯಟಗೊೇನಿಯಾ ಈಗ ಡೆನಿಮ್ ಉಡುಪುಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಲು ಕೆೈನಿಂದ 
ನೂಲ್ದ ಖಾದಿ ಡೆನಿಮ್ ಬಟೆಟಿಯನುನು ಬಳಸುತಿತಿದೆ. ಪಾ್ಯಟಗೊೇನಿಯಾ, 
ಪ್ರಖಾ್ಯತ ಜವಳಿ ಸಂಸೆಥಿ ಅರವಿಂದ್ ಮಿಲ್್ಸ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ ನಿಂದ 
1.08 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 30,000 ಮಿೇಟರ್ ಖಾದಿ 
ಡೆನಿಮ್ ಫಾ್ಯಬಿ್ರಕ್ ಅನುನು ಖರಿೇದಿಸಿದೆ. ಪಾ್ಯಟಗೊೇನಿಯಾದಿಂದ ಖಾದಿ 
ಡೆನಿಮ್ ಖರಿೇದಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚುಚುವರಿ 1.80 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ಗಂಟೆಗಳ 
ಕೆಲಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಖಾದಿ ಕುಶಲಕಮಿ್ಷಗಳಿಗೆ 27,720-
ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ದೊರೆತಿದೆ. ಪಾ್ಯಟಗೊೇನಿಯಾ ಈ ಖಾದಿ 
ಡೆನಿಮ್ ಫಾ್ಯಬಿ್ರಕ್ ಅನುನು ಗುಜರಾತ್ ನಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಜವಳಿ 
ಗಿರಣಿಯಾದ ಅರವಿಂದ್ ಮಿಲ್್ಸ ಮೂಲಕ ಖರಿೇದಿಸಿದೆ, ಜುಲೆೈ 2017 ರಲ್ಲಿ, 
ಖಾದಿ ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮೇದೊ್ಯೇಗ ಆಯೇಗ (ಕೆವಿಐಸಿ) ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ 
ಅರವಿಂದ್ ಮಿಲ್್ಸ ಲ್ಮಿಟೆಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಖಾದಿ ಡೆನಿಮ್ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದಕೆಕಿ ಸಹಿ ಹಾಕ್ದೆ. 

ಆರ್್ಷಕ ಅಸಮಾನತೆಯನುನು ನಿವಾರಿಸಲು ದಿೇನದಯಾಳ್ 
ಅಂತೊ್ಯೇದಯ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಜೇವನೊೇಪಾಯ 

ಮಿರನ್ ಮತುತಿ ಸಾಟಿಟ್್ಷಅಪ್ ವಿಲೆೇಜ್ ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರನೂ್ಯರ್ ಶಿಪ್ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದಿೇನದಯಾಳ್ 
ಅಂತೊ್ಯೇದಯ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಜೇವನೊೇಪಾಯ 
ಮಿರನ್ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 8.04 ಕೊೇಟ್ ಮಹಿಳೆಯರನುನು 
73.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 
78 ಸಾವಿರಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿಟ್ಷಪ್ 
ಗಾ್ರಮ ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆ ಮೂಲಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಈ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನುನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗಿನ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಕತಿ 
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 27.38 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗಳು 62,848 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲವನುನು ನಿೇಡಿವೆ. 
ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿರನ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ 
ಓವರ್ ಡಾ್ರಫ್ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗದೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಫ್ಯುಶನ್ 
ಬ್ರಂಡ್ ‘ಪ್ಯುಟಗೋನಿಯಾ’ ತನ್ನ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ  

ಖಾದಿ ಡೆನಿಮ್ ಅನು್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಅನೆೇಕ 

ರಾಜ್ಯಗಳು, ವಿಶೆೇರವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವು. ದುಗ್ಷಮ ಗುಡ್ಡಗಾಡು 

ಭೂಪ್ರದೆೇಶಗಳು ಮತುತಿ ಇತರ ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಪ್ರದೆೇಶಗಳನುನು 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಬಲವಾದ 

ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ 

ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷ ಯೇಜನೆಗಳು ಬರುತಿತಿರುವುದರಿಂದ 

2014 ರಿಂದ ಪರಿಸಿಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯವನುನು 

ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಎಂಜನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ ಬದ್ಧತೆಯೇ ಇದಕೆಕಿ 

ಕಾರಣ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತತಿರದ ಸೆೇತುವೆಯ 

ನಿಮಾ್ಷಣವು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು 

ಹೆರ್ಚುಸುವ ಸಕಾ್ಷರದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮತೊತಿಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 

ಮಣಿಪುರದ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಯೇಜನೆಯು ಮಣಿಪುರ 

ರಾಜಧಾನಿಯನುನು ದೆೇಶದ ಬಾ್ರಡ್-ಗೆೇಜ್ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ 

ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ 111 ಕ್ಮಿೇ ಉದ್ದದ ಜರಿಬಾಮ್ ಇಂಫಾಲ್ 

ರೆೈಲು ಮಾಗ್ಷದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೆೇತುವೆಯನುನು ಭೂಕಂಪ 

ನಿರೊೇಧಕವಾಗಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ರಿಕಟಿರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 

8.5 ರರುಟಿ ಭೂಕಂಪನವನುನು ಇದು ತಡೆದುಕೊಳಳುಬಲಲಿದು. 

ಯೇಜನೆ ಪೂಣ್ಷಗೊಂಡರೆ 111 ಕ್.ಮಿೇ ದೂರವನುನು 2.5 

ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸುತಿತ, ಜರಿಬಾಮ್ ಇಂಫಾಲ್ 

(NH-37) ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 220 ಕ್ಮಿೇ, ಇದು ಸುಮಾರು 

10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುತತಿದೆ. 

ನಿಮಾ್ಷಣದ ನಂತರ, ನೊೇನಿ ಕಣಿವೆಯನುನು ದಾಟುವ 

ಸೆೇತುವೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತತಿರದ ಸೆೇತುವೆಯಾಗಲ್ದೆ. 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರೊಳಗೆ ಸೆೇತುವೆ ಪೂಣ್ಷಗೊಳಳುಲ್ದೆ.

ದಿೋನದಯಾಳ್ ಅಂತಯುೋದಯ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ 
ಗ್್ರಮಿೋಣ ಜೋವನೋಪ್ಯ ಮಿಷನ್ ಮತುತು 

ಸಾಟಿಟ್ಟಪ್ ಗ್್ರಮೋದಯುಮ ಕಾಯ್ಟಕ್ರಮ 
ಸಾವೆವಲಂಬನೆಗೆ ನೆರವಾಗರುವುದು ಸಾಬೋತು
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ಸೌಕಯ್ಟಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತುತು 
ನಿೋಡುವ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಉತ್ತುೋಜನ

ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶ ರಾಜಯಾವು ದೆೋಶದ ಸುವಣಚೆ ಕಾಲಕೆ್ 

ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಅದುಭುತ ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾ 

ಹೆೊೋರಾಟ, ಅದರ ಆರ್ಚೆಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತುತಾ ನವ ಭಾರತದ 

ಪರಿವತಚೆನೆಯನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ರಾರಟ್ರದ ತವಾರಿತ 

ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶವೂ ಅಪಾರ ಕೆೊಡುಗೆಯನುನು 

ಹೆೊಂದಿದೆ. ‘ಇಡಿೋ ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ 

ದೆೋಶ ಪ್ರಗತಿ ಹೆೊಂದುತತಾದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೋಂದ್ರ 

ಮೋದಿ ಹೆೋಳುತಾತಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ 

ಮೋದಿಯವರು ಶಾಹಜಹಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ 

ಎಕ್ಸ್ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೋಗೆ ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತುತಾ 

ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ರೆೈತರು, ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ, ಆರೆೊೋಗಯಾ, 

ಶಿಕ್ಷಣ, ರಸೆತಾ ನಿಮಾಚೆಣ ಮತುತಾ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮಕೆ್ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೆೋಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಾಲನೆ ನಿೋಡಿದರು. 

ಕಾನು್ಪರದಲ್ಲಿ ಮೆಟೆೊ್ರೋ ಯೋಜನೆಯನುನು ಪ್ರಧಾನಿ 

ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು, ಅವರು ಐಐಟಿಯ ಘಟಿಕೆೊೋತಸ್ವದಲ್ಲಿ 

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ನಿಮಾಚೆಣದ ಪ್ರಯತನುಗಳಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಸುವಂತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆ ನಿೋಡಿದರು.

ಯಾ
ವುದೆೇ ದೆೇಶದ ವೆೇಗದ ಪ್ರಗತಿಯು 
ಸರಕುಗಳ ವೆೇಗದ ಸಾಗಣೆಯನುನು 
ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ಹೆರ್ಚುನ ವೆೇಗದ 

ಸಂಪಕ್ಷವನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತತಿದೆ. ಇದು ಸರಕುಗಳ 
ಬೆಲೆಗಳನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 
ವಾ್ಯಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತುತಿ ರಫ್ತಿಗಳನುನು ಉತೆತಿೇಜಸುತತಿದೆ. 
ಉತತಿಮ ಸಂಪಕ್ಷದ ಅಗತ್ಯವನುನು ಅಥ್ಷಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 
ಸಕಾ್ಷರವು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಜೆ್ಷಯ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 
ವೆೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಉತತಿರ 
ಪ್ರದೆೇಶವು ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ ವೆೇಗದ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಮುಖ 
ಕೆೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿ್ಮದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನವೆಂಬರ್ 
15 ರಂದು ಪೂವಾ್ಷಂಚಲ್ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ಅನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು 
ಮತುತಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು 594 ಕ್ಮಿೇ 
ಉದ್ದದ ಗಂಗಾ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇಗೆ ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ ಮಾಡಿದರು. 
ದೆೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಹೆೈಸಿ್ಪೇಡ್ ಸಂಪಕ್ಷದ  

ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶಕೆ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಕೆೊಡುಗೆರಾರಟ್ರ
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ಅಗತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶವು  
ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಮತುತಿ ವಿಸಿತಿೇಣ್ಷದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಗಂಗಾ 
ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ, ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದ 12 ಜಲೆಲಿಗಳನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸುತತಿದೆ. 
ಪೂವ್ಷ ಮತುತಿ ಪಶಿಚುಮ ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶವನುನು ಹತಿತಿರ ತರುವುದು 

ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಇದು ದೆಹಲ್ಯಿಂದ ಬಿಹಾರಕೆಕಿ ಪ್ರಯಾಣದ 
ಸಮಯವನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತತಿದೆ, ಸಮಯ ಉಳಿಸಿದಾಗ, 
ಅನುಕೂಲವೂ ಹೆಚಾಚುಗುತತಿದೆ, ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳನುನು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಬಳಸಲಾಗುತತಿದೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ ಹೆಚಾಚುಗುತತಿದೆ. 

ಉತತುರ ಪ್ರದೆೋಶದ 12 ಜಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ನೆೋರ ಪ್ರಯೋಜನ

ಮಿೇರತ್

ಅಮ್ರೇಹಾ ಬದೌನ್ 

ಫರೂಕಾಬಾದ್

ಕನೌಜ್

ಹಾಡೊೇ್ಷಯ್ 

ಲಕೊನುೇ

ರಾಯ್ ಬರೆೇಲ್ ಪ್ರತಾಪಗಢ 
ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್

ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೋ 12 ಜಲೆಲಿಗಳು ಮತುತಾ  
519 ಹಳಿಳಿಗಳನುನು ಸಂಪಕಿಚೆಸುತತಾದೆ

ಮಿೇರತ್  15 ಕ್.ಮಿೇ

ಹಾಪುರ್  33 ಕ್.ಮಿೇ

ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್  11 ಕ್.ಮಿೇ

ಅಮ್ರೇಹಾ 26 ಕ್.ಮಿೇ

ಸಂಭಾಲ್ 39 ಕ್.ಮಿೇ

ಬದೌನ್  92 ಕ್.ಮಿೇ

ಆರ್್ಟಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ್ಗ 
ಹೊಸ ಮುನ್ನೋಟ

 36,200 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಪಥಗಳ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ 

ನಿಮಾ್ಷಣವಾಗಲ್ದೆ. ಮಿೇರತ್ ನ ಬಿಜೌಲ್ ಗಾ್ರಮದ ಬಳಿಯಿಂದ 

ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವ ಈ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ನ ಜುದಾಪುರ್ 

ದಂಡು ಗಾ್ರಮದವರೆಗೆ ಇರುತತಿದೆ. ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದನುನು 8 ಪಥಗಳಾಗಿ 

ಪರಿವತಿ್ಷಸಬಹುದು.

 ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದ 12 ಜಲೆಲಿಗಳು ಮತುತಿ 519 ಹಳಿಳುಗಳಿಗೆ 

ಸಂಪಕ್ಷ ಕಲ್್ಪಸುತತಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಗರಿರ್ಠ ವೆೇಗದ ಮಿತಿಯನುನು ಗಂಟೆಗೆ 

120 ಕ್ಮಿೇ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಿೇರತ್, ಹಾಪುರ್, 

ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್, ಅಮ್ರೇಹಾ, ಸಂಭಾಲ್, ಬದೌನ್, ಶಹಜಹಾನ್ ಪುರ, 

ಹದೊೇ್ಷಯಿ, ಉನಾನುವೇ, ರಾಯ್ ಬರೆೇಲ್, ಪ್ರತಾಪ್ ಗಢ ಮತುತಿ 

ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೊೇಗುತತಿದೆ. ಪೂಣ್ಷಗೊಂಡ 

ನಂತರ, ಇದು ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಪಶಿಚುಮ ಮತುತಿ ಪೂವ್ಷ ಭಾಗಗಳನುನು 

ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ ಆಗಲ್ದೆ.

 ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನಗಳ ತುತು್ಷ ಟೆೇಕ್-ಆಫ್ ಮತುತಿ ಲಾ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶಹಜಹಾನ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇಯಲ್ಲಿ 3.5 

ಕ್ಮಿೇ ಉದ್ದದ ರನ್ ವೆೇಯನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಈ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ 

ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್  ನಿಮಿ್ಷಸಲು ಉದೆ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಗಂಗಾ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ ಯೇಜನೆಯ ನಿಮಾ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ, ಹತಿತಿರದ 

ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ಸಾಮಾಜಕ ಮತುತಿ ಆರ್್ಷಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಂದಿಗೆ, 

ಕೃಷ್, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಉದ್ಯಮ-ಸಂಬಂಧಿತ 

ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಉತೆತಿೇಜನ ಸಿಗುತತಿದೆ. ಈ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ 

ಹಲವಾರು ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕಗಳು, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕೆೇಂದ್ರಗಳು ಮತುತಿ 

ಕೃಷ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ಪ್ರದೆೇಶಗಳನುನು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಂದಿಗೆ 

ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸುತತಿದೆ.

 ಈ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ ಕೆೈಮಗಗೆ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಆಹಾರ ಸಂಸಕಿರಣಾ 

ಘಟಕಗಳು, ಶೆೈತಾ್ಯಗಾರಗಳು, ಉಗಾ್ರಣಗಳು ಮತುತಿ ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ 

ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸಾಥಿಪನೆಯನುನು ಉತೆತಿೇಜಸುತತಿದೆ.

ಶಹಜಹಾನ್ ಪುರ  40 ಕ್.ಮಿೇ

ಹಾಡೊೇ್ಷಯ್  99 ಕ್.ಮಿೇ

ಉನಾನುವೇ  105 ಕ್.ಮಿೇ

ರಾಯ್ ಬರೆೇಲ್ 77 ಕ್.ಮಿೇ

ಪ್ರತಾಪಗಢ   41 ಕ್.ಮಿೇ

ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ 16 ಕ್.ಮಿೇ

ವೆಚ್ಚ

`
ಕೆೊೋಟಿ

ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶಕೆ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಕೆೊಡುಗೆ ರಾರಟ್ರ
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 ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಂದು 

ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿದರು. ಇದು ವಾರಾಣಸಿಗೆ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 

ಅವರ ಎರಡನೆೇ ಭೆೇಟ್ಯಾಗಿತುತಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದಿಯವರು ತಮ್ಮ 

ಕೊನೆಯ ಭೆೇಟ್ಯ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ 

ಮದಲ ಹಂತವನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 

1500 ಕೊೇಟ್ ರೂಪಾಯಿಗಳ 22 ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಉದಾಘಾಟನೆ 

ಅಥವಾ ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕೂಕಿ ಮದಲು, 

ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಭೆೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ್ 

ಸ್ವಸಥಿ ಭಾರತ ಯೇಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಾರಾಣಸಿಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ 

ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನೆೇಕ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದಾ್ದರೆ.

 ವಾರಾಣಸಿಯ ಕಾರ್್ಷಯಾನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಫ್ಡ್ ಪಾಕ್್ಷ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 

ಅವರು ಬನಾಸ್ ಡೆೈರಿ ಸಂಕ್ೇಣ್ಷಕೆಕಿ ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಸುಮಾರು 475 ಕೊೇಟ್ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ 30 ಎಕರೆ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 

ಡೆೇರಿ ನಿಮಾ್ಷಣವಾಗಲ್ದು್ದ, ದಿನಕೆಕಿ 5 ಲಕ್ಷ ಲ್ೇಟರ್ ಹಾಲನುನು 

ಸಂಸಕಿರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿರಲ್ದೆ.

 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಬಿ ಹೆಚ್ ಯು ಮತುತಿ ಕರೌಂಡಿ ಐಟ್ಐನಲ್ಲಿ 

ವಸತಿ ಫಾಲಿಟ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗಳನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು.

 ಮಹಾಮಾನ ಪಂಡಿತ್ ಮದನ್ ಮೇಹನ್ ಮಾಳವಿೇಯ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ 

ಕೆೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 130 ಕೊೇಟ್ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ, 

ದಾದಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತುತಿ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ನಿಮಾ್ಷಣಕೆಕಿ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರು 

ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು. ಭದಾ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಆಯುಷ್ 

ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಮತುತಿ ಆಯುಷ್ ಮಿರನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 49 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ 

ಪಿಂದಾ್ರ ತಹಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರಿ ಹೊೇಮಿಯೇಪತಿ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 

ಕಾಲೆೇಜು ನಿಮಾ್ಷಣಕೆಕಿ ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

 ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಮತುತಿ ಭದೊೇಹಿ ರಸೆತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡು  

‘4 ರಿಂದ 6 ಪಥಗಳ’ ರಸೆತಿ ವಿಸತಿರಣೆ ಯೇಜನೆಗಳ ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ 

ನೆರವೆೇರಿಸಲಾಯಿತು. ವಾರಾಣಸಿಯ ಸಂತ ಗೊೇವಧ್ಷನ ಶಿ್ರೇ ಗುರು 

ರವಿದಾಸ್ ಜ ಮಂದಿರಕೆಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 

ಯೇಜನೆಯ ಮದಲ ಹಂತವನದುನು ಸಹ ಉದಾಘಾಟ್ಸಲಾಯಿತು.

 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರಿಂದ ಉದಾಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಇತರ 

ಯೇಜನೆಗಳೆಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಶೆೋೇಧನಾ ಸಂಸೆಥಿ, 

ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಾ್ಯ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಕೆೇಂದ್ರ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ವೆೇಗ ತಳಿ 

ಸೌಲಭ್ಯ, ಪಯಕ್ ಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ರೆಫೆರೆನ್್ಸ ಸಾಟಿಂಡಡ್್ಷ 

ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ ಮತುತಿ ಪಿಂದಾ್ರ ತಹಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಕ್ೇಲ ಭವನ.

ವಾರಾಣಸ್ಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನು್ನ ಕೊಡುಗೆಯಾಗ ನಿೋಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಪೂವಾ್ಷಂಚಲ್ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ ಅಥವಾ ದೆಹಲ್-ಮಿೇರತ್ 
ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ, ಕುಶಿನಗರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣ, 
ಅಥವಾ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು, ಇಂತಹ 
ಅನೆೇಕ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಮಪಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಯೇಜನೆಗಳಾದ ಬುಂದೆೇಲ್ ಖಂಡ್ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ, 
ಗೊೇರಖ್ ಪುರ ಲ್ಂಕ್ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಲ್ಂಕ್ 

ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ, ದೆಹಲ್-ಡೆಹಾ್ರಡೂನ್ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ, ನೊೇಯಾ್ಡ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣ, ದೆಹಲ್-ಮಿೇರತ್ ತ್ವರಿತ 
ಹೆೈಸಿ್ಪೇಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತಿತಿವೆ” ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ನೆೇರ ಉದೊ್ಯೇಗವನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲಲಿದೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನುನು ಸಬಲಗೊಳಿಸುತತಿದೆ. 

20 1.70

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ ಸಿ್ಟಟೊಯಾರ್ 

ಆಫ್ ಹೆೈಯರ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ 

ಸ್ಟಡಿೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕೆೋಂದ್ರವನುನು 

0̀7  
ಕೆೊೋಟಿ ರೊ.ಗೊ ಹೆಚು್ಚ 

ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಚೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು 

1̀07  

ಕೆೊೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಚೆಸಲಾದ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕಾ್ಗಿ ಕೆೋಂದ್ರ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂತರ-
ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯ ಕೆೋಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ 

ಮಂತಿ್ರಯವರು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕ್ೆೋತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿದೆ.

ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶದ ಬನಾಸ್ ಡೆೈರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಲಕ್ಷಕೊ್ ಹೆಚು್ಚ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ 

ಕೆೋಂದ್ರ ಪಂರಾಯತ್ ರಾಜ್ 

ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಲ್ೋಕತವಾದ 

ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮಿೋಣ 

ವಸತಿ ಹಕು್ಗಳ ದಾಖಲೆ 

‘ಘರೌನಿ’ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಷಕೊ್ ಹೆಚು್ಚ ಹಾಲು 

ಉತಾ್ಪದಕರ ಬಾಯಾಂಕ್ 

ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 35 

ಕೆೊೋಟಿ ರೊ.ಗಳ ಬೆೊೋನಸ್ ಅನುನು 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಡಿಜಟಲ್ 

ರೊಪದಲ್ಲಿ ವಗಾಚೆಯಿಸಿದರು.

ರಾರಟ್ರ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಸಂಪೂಣಚೆ ವಿಳಾಸವನುನು 
ಕೆೋಳಲು ಈ ಕೊಯಾಆರ್ ಕೆೊೋಡ್ 
ಅನುನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶಕೆ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಕೆೊಡುಗೆ
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 2014 ಕೂಕಿ ಮದಲು ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟುಟಿ ಮೆಟೊ್ರೇ 
ಮಾಗ್ಷದ ಉದ್ದ 9 ಕ್.ಮಿೇ. 2014 ಮತುತಿ 2017 ರ ನಡುವೆ, 
ಮೆಟೊ್ರೇದ ಉದ್ದವು ಒಟುಟಿ 18 ಕ್.ಮಿೇ. ಕಾನು್ಪರ ಮೆಟೊ್ರೇವನುನು 
ಸೆೇರಿಸಿದರೆ ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಟೊ್ರೇದ ಉದ್ದವು ಈಗ 
90 ಕ್ಮಿೇ ಮಿೇರಿದೆ.

 ಕಾನು್ಪರ ಮೆಟೊ್ರೇ ರೆೈಲು ಯೇಜನೆಯ ಮದಲ ಹಂತ 
ಪೂಣ್ಷಗೊಂಡ ನಂತರ, ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶವು ಗರಿರ್ಠ ಸಂಖೆ್ಯಯ 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟೊ್ರೇ ರೆೈಲುಗಳನುನು ನಿವ್ಷಹಿಸುವ ದೆೇಶದ 
ಮದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

 ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶ ಮೆಟೊ್ರೇ ರೆೈಲು ನಿಗಮವು ನವೆಂಬರ್ 
15, 2019 ರಂದು ಈ ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ಕೆಲಸವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಿೇಗ ನಿಖರವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ 43 ದಿನಗಳ 
ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೆೇವೆಗೆ ಮೆಟೊ್ರೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

 ಬಿನಾ-ಪನಕ್ ಬಹು ಉತ್ಪನನು ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಯೇಜನೆಯನುನು ಸಹ 
ಪ್ರಧಾನಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು. 356 ಕ್.ಮಿೇ ಉದ್ದದ ಈ ಯೇಜನೆಯ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ ವಾಷ್್ಷಕ ಸುಮಾರು 34.5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್್ರಕ್ ಟನ್.

 1,500 ಕೊೇಟ್ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶದ 
ಬಿನಾ ಸಂಸಕಿರಣಾಗಾರದಿಂದ ಕಾನು್ಪರದ ಪನಕ್ಯವರೆಗೆ 
ಈ ಯೇಜನೆಯನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿನಾ 
ಸಂಸಕಿರಣಾಗಾರದಿಂದ ಪೆಟೊ್ರೇಲ್ಯಂ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು 
ಪಡೆಯಲು ಈ ಪ್ರದೆೇಶಕೆಕಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ.

 ಪೂವ್ಷ ಮತುತಿ ಮಧ್ಯ ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶ, ಉತತಿರ ಬಿಹಾರ 
ಮತುತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಉತತಿರಾಖಂಡವು ಇದರ ಪ್ರಯೇಜನವನುನು 
ಪಡೆಯುತತಿವೆ. ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೆಟೊ್ರೇಲ್ಯಂ 
ಸಾಗಣೆಯು ಪರಿಸರವನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಇಂಗಾಲದ 
ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತತಿದೆ.

ಬಿನಾ-ಪನಕಿ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಅನುನು ರಾರಟ್ರಕೆ್ 
ಸಮಪಿಚೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

ಕಾನುಪುರಕ್ಕೆ  ಮೆಟ್ರೋ  ಕೊಡುಗೆ

ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಇರುವ 
ಅಡೆತಡೆಗಳನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರದೆೇಶವು ಆರ್್ಷಕ 
ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ. 
ಬಹೂಪಯೇಗಿ ಮತುತಿ ಬಹು-ಮಾದರಿ ಸಂಪಕ್ಷಕೆಕಿ ಒತುತಿ 
ನಿೇಡುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತಿರುವ 
ರಸೆತಿ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವು ಒಂದು ನಗರದಿಂದ ಇನೊನುಂದು ನಗರಕೆಕಿ 

ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತತಿದೆ. ಅಲಲಿದೆೇ ಟಾ್ರಫಕ್ 
ಜಾಮ್ ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನುನು ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡುತತಿದೆ. ಮೆಟೊ್ರೇ, ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣ, ಜಲಮಾಗ್ಷಗಳು ಮತುತಿ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗೆ ಸಂಪಕ್ಷ ಕಲ್್ಪಸುವ ಮೂಲಕ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳು ಚುರುಕುಗೊಳುಳುತತಿವೆ ಮತುತಿ ಇದು ಉದೊ್ಯೇಗ 
ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉತೆತಿೇಜನವನುನು ನಿೇಡುತತಿದೆ.  

ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶವು ಗರಿರ್ಠ ಸಂಖೆಯಾಯ  
ಮೆಟೆೊ್ರೋ ಕಾಯಾಚೆಚರಣೆಗಳ ರಾಜಯಾವಾಗಿದೆ

‘ಪೂವಚೆದ ಮಾಯಾಂರೆಸ್ಟರ್’ ಎಂದು ವಿಶವಾದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತಿತಾದದಿ ಕಾನು್ಪರವನುನು ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶದ ಆರ್ಚೆಕ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೊಂದುತಿತಾರುವ ಆರ್ಚೆಕತೆಯ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, ಕಾನು್ಪರವು ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಕೆೊಳಕು, 

ಕಿರಿದಾದ ರಸೆತಾಗಳು, ಟಾ್ರಫಕ್ ಜಾಮ್ ಮತುತಾ ಸಥಾಳಿೋಯ ಸಂಪಕಚೆದ ಕೆೊರತೆಯನುನು ಹೆೊಂದಿದೆ. ನಗರಗಳ ಸಂರಾರ ವಯಾವಸೆಥಾಯನುನು 

ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕೃತ ಕ್ೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ 11,000 ಕೆೊೋಟಿ ರೊಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 

32 ಕಿಮಿೋ ಉದದಿದ ಮೆಟೆೊ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವು ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ ಕಾನು್ಪರದ ಬಗೆಗಿನ ಕೆೊಳಕು ಇಮೆೋಜ್ ಅನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ 

ಅಭಿಯಾನ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಈ ಮೆಟೆೊ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಮದಲ ವಿಭಾಗವನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ 

ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, “ಟಾ್ರಫಕ್ ಜಾಮ್ ಬಗೆಗೆ ಕಾನು್ಪರದ ಜನರ ದೊರುಗಳು ಹಲವಾರು ವರಚೆಗಳಿಂದಲೊ ಇದದಿವು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ 

ಎರು್ಟ ವಯಾರಚೆವಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎರು್ಟ ವಯಾರಚೆವಾಯಿತು. ಇದಿೋಗ ಇಂದು ಮದಲ ಹಂತದ 9 ಕಿ.ಮಿೋ.ನ ಈ ಮಾಗಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದುದಿ, 

ಈ ದೊರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕೆ್ ರಾಲನೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆೊರೆೊೋನಾದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೊ, ಈ ವಿಭಾಗವನುನು 2 ವರಚೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಶಾಲಿಘನಿೋಯವಾದುದಾಗಿದೆ” ಎಂದರು.

ರಾರಟ್ರ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಸಂಪೂಣಚೆ ವಿಳಾಸವನುನು 
ಕೆೋಳಲು ಈ ಕೊಯಾಆರ್ ಕೆೊೋಡ್ 
ಅನುನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶಕೆ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಕೆೊಡುಗೆ
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 ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಈ 75 ನೆೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಾವು 75 
ಯುನಿಕಾನ್್ಷ ಗಳನುನು ಹೊಂದಿದೆ್ದೇವೆ, 50,000 
ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ಸಾಟಿಟ್್ಷ ಅಪ್ ಗಳನುನು ಹೊಂದಿದೆ್ದೇವೆ. 
ಈ ಪೆೈಕ್ 10,000 ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ 
ಬಂದಿವೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೆೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ 
ಸಾಟಿಟ್್ಷಅಪ್ ಕೆೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿ್ಮದೆ 
ಮತುತಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನುನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಐಟ್ಗಳ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇತಿತಿೇರ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 
ಅನೆೇಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿದ ದೆೇಶಗಳನುನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ 
ಮೂರನೆೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುನಿಕಾನ್್ಷ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ.

 ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಟಿಟ್್ಷ-ಅಪ್ 
ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾಟಿಯಂಡ್-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿವೆ. 
ಅಟಲ್ ಇನೊನುೇವೆೇಶನ್ ಮಿರನ್ ಮತುತಿ ಪಿಎಂ 
ರಿಸಚ್್ಷ ಫೆಲೊೇಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ದೆೇಶವು 
ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾಗ್ಷಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತಿತಿದೆ. 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಯುವಜನರು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಹೆಚುಚು 
ಸಮಥ್ಷವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತಿತಿದಾ್ದರೆ. 
ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ನಿೇತಿ 
ನಿಬ್ಷಂಧಗಳನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಈ 
ಪ್ರಯತನುಗಳ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಇರುಟಿ ಕಡಿಮೆ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ. 

ಈ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರಯ ಸಂದಭ್ಷಲ್ಲಿ 2047ರ ಭಾರತವನುನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಾ್ದಗಿದೆ.  

ರಾರಟ್ದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತುತಿ ನಾವಿೇನ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಟಲ್ ಪರಿಸರ 

ವ್ಯವಸೆಥಿಯ ಯಶಸು್ಸ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಯ ಮೆೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.  

ದೆೇಶದ ಅತು್ಯತತಿಮ ಸಂಸೆಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಐಐಟ್ ಕಾನು್ಪರದ 54 ನೆೇ ಘಟ್ಕೊೇತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ  

ಅವರು ಭಾರತದ ಭವಿರ್ಯ ನಿಮಾ್ಷತೃಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

 ಐಐಟ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಂದಿಗೆ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಹೊರಬರುತಿತಿರುವ ನಿೇವು 2047 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೆೇಗಿರಬೆೇಕು ಎಂಬ 
ಕನಸುಗಳನುನು ಸಹ ಜೊತೆಗಿರಿಸಿಕೊಳಿಳು. ಮುಂಬರುವ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಿೇವು 
ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಪಯಣದ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಬೆೇಕು. 
ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಜೇವನದ 50 ವರ್ಷಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸುವಾಗ, ಅಂದಿನ ಭಾರತ 
ಏನಾಗಿರಬೆೇಕು, ಅದಕಾಕಿಗಿ ನಿೇವು ಇಂದಿನಿಂದಲೆೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೆೇಕು.

 ಇವು ನಿಮಗೆ ದೆೇಶದ ಬಗೆಗೆ ಕೆೇವಲ ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ ಇವು ನಮ್ಮ 
ಅನೆೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಆ ಕನಸುಗಳನುನು 
ನನಸು ಮಾಡಲು, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತವನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲು, ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ 
ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕಾ್ಗಿ ಉತುಸ್ಕರಾಗಿ
ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತಕಾಕಿಗಿ ನಿೇವು ಉತು್ಸಕರಾಗಬೆೇಕು. ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತವು ಸಂಪೂಣ್ಷ 

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಮೂಲ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಮೆೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದಿಲಲಿ. 

ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕಾನಂದರು ಹೆೇಳಿದ್ದರು - ನಾವು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಗಳಲಲಿದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ದೆೇಶವು 

ತನನು ಗುರಿಗಳನುನು ಹೆೇಗೆ ಸಾಧಿಸುತತಿದೆ? ಅದು ತನನು ಗಮ್ಯಸಾಥಿನವನುನು ಹೆೇಗೆ ತಲುಪುತತಿದೆ? 

ದೆೇಶವು ತನನು ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ 100 ನೆೇ ವರ್ಷವನುನು ಆಚರಿಸುವಾಗ, ಆ ಯಶಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 

ಪರಿಶ್ರಮದ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಇರುತತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮವನುನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ನಿೇವು 

ಇದನುನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

2047 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೆೋಗಿರುತತಾದೆ, 
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೆೈಯಲ್ಲಿದೆ

ಐಐಟಿ ಕಾನ್ ಪುರದ 
54ನೆೋ ಘಟಿಕೆೊೋತಸ್ವ

ನವಭಾರತ ನಿಮಾಚೆಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಲು ಕರೆ 

ರಾರಟ್ರ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಸಂಪೂಣಚೆ ಭಾರಣವನುನು 
ಕೆೋಳಲು ಈ ಕೊಯಾಆರ್ 
ಕೆೊೋಡ್ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶಕೆ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಕೆೊಡುಗೆ
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4 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:

ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೆೇಕ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲ್ ಮತದಾನ ಅಥವಾ ನಕಲ್ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ರ್ೇಟ್ಗಳ 

ಬಗೆಗೆ ನಿೇವು ಓದಿದಿ್ದೇರಿ ಮತುತಿ ಕೆೇಳಿದಿ್ದೇರಿ. ಇದನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸಕಾ್ಷರವು ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನು (ತಿದು್ದಪಡಿ) 

ಮಸೂದೆ 2021 ಅನುನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ರ್ೇಟ್ಯು ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್್ಷ ನಿಂದ ಲ್ಂಗ 

ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತತಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾರಟ್ ಎಂಬ 

ಭಾರತದ ಖಾ್ಯತಿಯನುನು ವಿಶ್ವದ ಬಲ್ರ್ಠ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನಾನುಗಿ ಪರಿವತಿ್ಷಸಲ್ದೆ.

ಲೊೇಕಸಭೆ, ವಿಧಾನಸಭೆ, ಪಂಚಾಯತ್  
ಚುನಾವಣೆ ಯಾವುದೆೇ ಆಗಿರಲ್, ಎಲೆಲಿಡೆಯೂ 

ಒಂದೆೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನುನು ಬಳಸಬೆೇಕು. ಹಾಗೆ 
ಮಾಡಲು, ನಾವು ಮದಲು ಒಂದು ಮಾಗ್ಷವನುನು 
ರೂಪಿಸಬೆೇಕು. ಪ್ರತಿಯಂದಕೂಕಿ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಮತದಾರರ 
ಪಟ್ಟಿ ಇರುವಾಗ ನಾವೆೇಕೆ ಸಮಯ ಮತುತಿ ಹಣವನುನು 
ವ್ಯಥ್ಷ ಮಾಡುತಿತಿದೆ್ದೇವೆ? ಈಗ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗೂ 18 
ವರ್ಷ ವಯಸಿ್ಸನ ಮಿತಿಯನುನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಹಿಂದೆ ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ ವ್ಯತಾ್ಯಸ ಇತುತಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ 
ವ್ಯತಾ್ಯಸವಿತುತಿ, ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲಲಿ.”
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ 
ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿಯವರ ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತಿತಿರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. 
ಇದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ 
ಸಂಸತಿತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ 
(ತಿದು್ದಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2021 ಅನುನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದವು.
ಇದು ಸ್ವಯಂ ಇಚೆ್ಛಯ ಆಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮತದಾರರ 
ಗುರುತಿನ ರ್ೇಟ್ಯನುನು ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆ್ಯಯಂದಿಗೆ ಲ್ಂಕ್ 
ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ 
ದೊಡ್ಡ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ, ಭವಿರ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 
ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಕಲ್ 
ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ರ್ೇಟ್ಗಳನುನು ತಡೆಯುವುದಲಲಿದೆ, 
ನಕಲ್ ಮತದಾನವನೂನು ತಡೆಯುತತಿದೆ.
ಇದಲಲಿದೆೇ ನಕಲ್ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ರ್ೇಟ್ಗಳನುನು 
ಹಲವಾರು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. 
ನಕಲ್ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ರ್ೇಟ್ ಬಳಸಿ ಮನಬಂದಂತೆ 
ಮಬೆೈಲ್ ಸಂಪಕ್ಷ ಪಡೆದುಯಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಪಡಿತರ 
ರ್ೇಟ್ ಪಡೆಯಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಚುಚುವರಿ 
ಸಕಾ್ಷರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಲಾಗುತಿತಿದೆ. 
ಆಧಾರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲ್ಂಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಕೆಕಿ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ 
ಇರುತತಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ 
ಮಸೂದೆಯನುನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, 
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸುತಿತ ನಿೇವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಮೆ್ಮ 
ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನುನು ಸೆೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ 
ನಿಯಮದಂತೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಈ ಅವಕಾಶ 
ಸಿಗುತತಿದೆ.   

 ಸವಾಯಂ ಇರೆ್ಛಯಲ್ಲಿ ಲ್ಂಕ್ ಮಾಡುವುದು: ಆಧಾರ್ ಮತುತಿ 
ಚುನಾವಣಾ ಡೆೇಟಾಬೆೇಸ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸಾತಿವಿತ ಜೊೇಡಣೆಯು 
ಸ್ವಯಂ ಇಚೆ್ಛಯದಾಗಿದೆ. 

 ಮತದಾನದ ಹಕಕಿನುನು ಕಸಿದುಕೊಳುಳುವ ಅಪಾಯವಿಲಲಿ: 
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸೆೇರಿಸುವ ಯಾವುದೆೇ 
ಅಜ್ಷಯನುನು ತಿರಸಕಿರಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ ಮತುತಿ ಯಾವುದೆೇ 
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು ನಿೇಡಲು ಅಥವಾ ತಿಳಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 
ಯಾವುದೆೇ ಹೆಸರನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲಲಿ.

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚಿೋಟಿಯನುನು ಆಧಾರ್ ನೆೊಂದಿಗೆ ಜೆೊೋಡಿಸುವುದರ 
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಇದರಿಂದ ನಕಲ್ ಮತ ಮತುತಿ ನಕಲ್ ಮತದಾನಗಳನುನು ತಡೆಯಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಹು 
ದಾಖಲಾತಿಗಳನುನು ತಡೆಯುತತಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಡೆೇಟಾಬೆೇಸ್ ಅನುನು 
ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಗರೊೇತತಿರ ಮತದಾರರು ಯಾವುದೆೇ 
ಸಥಿಳದಿಂದಲೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ.

ಗೆೊಂದಲಕೆೊ್ಳಗಾಗಬೆೋಡಿ

ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ

 ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ರ್ೇಟ್ಯನುನು ಆಧಾರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲ್ಂಕ್ ಮಾಡುವುದು 

ಸ್ವಯಂ ಇಚೆ್ಛಯದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಾ್ಡಯವಲಲಿ. ವರ್ಷಕೆಕಿ ನಾಲುಕಿ ಬಾರಿ 

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನುನು ಸೆೇರಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಜನರಿಗೆ ಈಗ 

ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ದೆ. ಜನವರಿ 1 (ಇದು ಈಗಾಗಲೆೇ ಇದೆ), ಏಪಿ್ರಲ್ 1, ಜುಲೆೈ 

1 ಮತುತಿ ಅಕೊಟಿೇಬರ್ 1.

 “ಹೆಂಡತಿ” ಪದವನುನು “ಸಂಗಾತಿ” ಎಂಬ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಬದಲ್ಸುವುದು, 

ಕಾನೂನುಗಳನುನು ಲ್ಂಗ-ತಟಸಥಿಗೊಳಿಸುವುದು. ಮಹಿಳಾ ಸೆೈನಿಕರ 

ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಸೆೇವಾ ಮತದಾರರ ಸಾಥಿನಮಾನ.

 ಚುನಾವಣಾ ಆಯೇಗವು ಚುನಾವಣೆಗಳನುನು ನಡೆಸಲು, ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆಗೆ, 

ಮತ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತುತಿ ಮತದಾನ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 

ಮತುತಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತುತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ 

ಆವರಣವನುನು ಬಳಸಬಹುದು.

ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೊನು (ತಿದುದಿಪಡಿ) ಮಸೊದೆ
ರಾರಟ್ರ
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ಪುರುರ ಮತುತಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಪಾತವನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು 
ಹಲವಾರು ಭರವಸೆಗಳನುನು ನಿೇಡಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸಮಸೆ್ಯ 

ಗಂಭಿೇರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತುತಿ. 1961 ರಿಂದ 2011 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಜನಗಣತಿ ಕೂಡ ಅಷೆಟಿೇ ಕಠೊೇರ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನುನು ರ್ತಿ್ರಸಿದೆ. 

ಹೆಣು್ಣ ಭೂ್ರಣಹತೆ್ಯಯು ಅನೆೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿತುತಿ. ಈ 
ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪ್ರಜ್ೆಯನುನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತುತಿ 

ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತುತಿ. 2015 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ‘ಬೆೇಟ್ 
ಬಚಾವೇ-ಬೆೇಟ್ ಪಢಾವೇ’ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ 

ಹೆಣು್ಣ ಮಗುವಿನ ಸಬಲ್ೇಕರಣದ ಅಭಿಯಾನವು ಉತೆತಿೇಜನವನುನು 
ಪಡೆಯಿತು. ಈ ರಾರಟ್ ಮಟಟಿದ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ಸನುನು ಸಕಾ್ಷರವು 
ಈಗ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದಲ 

ಬಾರಿಗೆ ಲ್ಂಗ ಅನುಪಾತವು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ವಾಲ್ದೆ. 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಮಿೇಕ್ೆಯ ಐದನೆೇ ಸುತಿತಿನ ಪ್ರಕಾರ, 

ದೆೇಶದ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ ಲ್ಂಗ ಅನುಪಾತ (ಪ್ರತಿ 1000 ಪುರುರರಿಗೆ 
ಮಹಿಳೆಯರು) 1020 ಎಂದು ಅಂದಾಜಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆ
ಣು್ಣ ಮಗುವನುನು ಉಳಿಸಿ, ಆಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 

ಬೆೇಡಿಕೊಳುಳುತಿತಿದಾ್ದರೆ. ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳನುನು 

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಮೆ್ಮ ಮತುತಿ ರಾರಟ್ದ ಗೌರವ 

ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಮಗ ಮತುತಿ ಮಗಳು ಎರಡು 

ರೆಕೆಕಿಗಳು, ಅವೆರಡೂ ಇಲಲಿದೆ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಎತತಿರವನುನು 

ತಲುಪುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. 

ಸರಿಯಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹರಿಯಾಣದ 

ಪಾಣಿಪತ್ ಜಲೆಲಿಯಿಂದ ‘ಬೆೇಟ್ ಬಚಾವೇ-ಬೆೇಟ್ 

ಪಢಾವೇ’ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವಾಗ 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು ಹೆೇಳಿದ 

ಈ ಮಾತುಗಳು ಹೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನುನು 

ಸೂರ್ಸಿದವು. ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ದೆೇಶದ ಉನನುತ 

ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಯಾವುದೆೇ ರಾಜಕ್ೇಯ ಲಾಭ, 

ನರಟಿವನುನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇಂತಹ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು 

ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 
ಮುಖಯುವಾಗುತಿತುರುವ ಹೆಣುಣು ಮಕಕೆಳು

ಬೆೋಟಿ ಬರಾವೋ-ಬೆೋಟಿ ಪಢಾವೋಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ
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ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು. ಇವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಕುರ್ತ 

ದೃಷ್ಟಿಕೊೇನವನುನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಮಿೇಕ್ೆಯ ಇತಿತಿೇರ್ನ 

ದತಾತಿಂಶದಿಂದ ದೆೇಶವು ಹೊಸ ಆರಂಭವನುನು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಇದು 

ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಉತತಿಮಗೊಳುಳುತಿತಿರುವ ಲ್ಂಗಾನುಪಾತವನುನು 

ಉದೆದಿೋಶ...

ಲ್ಂಗ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಲ್ಂಗ 
ಆಯ್್ಯನುನು ತಡೆಗಟು್ಟವುದು

ಹೆಣುಣು ಮಗುವಿನ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ 
ಮತುತಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳಿವುದು

ಹೆಣುಣು ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳಿವುದು

ಸವಾತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 
#selfiewithdaughter ಮತುತಾ #bharatkilaxmi 
ಮುಂತಾದ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ‘ಬೆೋಟಿ ಬರಾವೋ, ಬೆೋಟಿ ಪಢಾವೋ’ 
ಅಭಿಯಾನಕೆ್ ಹೆೊಸ ದಿಕ್ನುನು ನಿೋಡಿದರು.

 1961 ರಲ್ಲಿ ಮಕಕಿಳ ಲ್ಂಗ ಅನುಪಾತವು (0 ರಿಂದ 6 
ವರ್ಷಗಳು) ಪ್ರತಿ 1000 ಗಂಡು ಮಕಕಿಳಿಗೆ 976 ಹೆಣು್ಣ 
ಮಕಕಿಳು ಇತುತಿ. 2011 ರಲ್ಲಿ ಅದು 918 ಕೆಕಿ ಕುಸಿಯಿತು. 
ಗಂಡು-ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳ ನಡುವೆ ಎಲಾಲಿ ಭಾರತಿೇಯ 
ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಕ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಪೂವ್ಷಗ್ರಹಗಳು ಅಂತಹ ಕುಸಿತಕೆಕಿ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.  
ಯತ್ರ ನಾಯ್ಷಸುತಿ ಪೂಜ್ಯಂತೆೇ, ರಮಂತೆೇ ತತ್ರ ದೆೇವತಾ ಎಂಬ 
ಪಾ್ರರ್ೇನ ತತತಿ್ವಜ್ಾನವು ಜೇವನದ ಪ್ರತಿಯಂದು ರಂಗಕೂಕಿ 
ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ನಿೇಡಿದ ದೆೇಶ ನಮ್ಮದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಣು್ಣ ಭೂ್ರಣ 
ಹತೆ್ಯಯ ವರದಿಗಳು ರಾರಟ್ದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನುನು ಕಲಕ್ದವು.

 22 ಜನವರಿ 2015 ರಂದು ಹಯಾ್ಷಣದ ಪಾಣಿಪತ್ ನಲ್ಲಿ 
‘ಬೆೇಟ್ ಬಚಾವೇ ಬೆೇಟ್ ಪಢಾವೇ’ ಯೇಜನೆಗೆ 
ಚಾಲನೆ ನಿೇಡುವ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರು 
ಭೂ್ರಣಹತೆ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತುತಿ ಮಕಕಿಳ ಲ್ಂಗಾನುಪಾತವು 
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತಿತಿರುವ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಕನಾ್ಯ ಸಮೃದಿ್ಧ ಖಾತೆ 
ಯೇಜನೆಯನುನು ಘೂೇಷ್ಸಿದರು.

 ಬೆೇಟ್ ಬಚಾವೇ ಬೆೇಟ್ ಪಢಾವೇ ಯೇಜನೆಯ ಉದೆ್ದೇಶ 
ಹೆಣು್ಣ ಭೂ್ರಣ ಹತೆ್ಯ ತಡೆಗಟುಟಿವುದು, ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳಿಗೆ 
ಗುಣಮಟಟಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ 

ಒದಗಿಸುವುದು, ಸುಕನಾ್ಯ ಸಮೃದಿ್ಧ ಖಾತೆ ಯೇಜನೆಯು 
ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತಿ ಮದುವೆಯ ವೆಚಚುವನುನು ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ.

 ಹೆಣು್ಣ ಭೂ್ರಣ ಹತೆ್ಯಯನುನು ತಡೆಯಲು ಮದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ  
ಪಿಸಿ ಮತುತಿ ಪಿಎನ್ ಡಿಟ್ [ಪಿ್ರಕನೆ್ಸಪ್ಷನ್  ಮತುತಿ ಪಿ್ರನೆೇಟಲ್  
ಡಯಗೊನುಸಿಟಿಕ್  ಟೆಕ್ನುಕ್ ]  ಕಾಯಿದೆಯ ಕಟುಟಿನಿಟಾಟಿದ  
ಅನುಷಾ್ಠನ, ರಾರಟ್ವಾ್ಯಪಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತುತಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನ. 
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಳಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಸಂವೆೇದನೆಗೊಳಿಸಲು, 
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತುತಿ ಸಮುದಾಯವನುನು 
ಸಜು್ಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕಕಿಳ ಕಡಿಮೆ ಲ್ಂಗಾನುಪಾತವನುನು 
ಹೊಂದಿರುವ 100 ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದನುನು ಮದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಯೇಜನೆಯಾಗಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಇದರ ನಂತರ, 61 ಹೆಚುಚುವರಿ ಜಲೆಲಿಗಳಿಗೆ ವಿಸತಿರಿಸಲಾಯಿತು.

 161 ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಂಡ ನಂತರ 
244 ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೆೇಶದ ಶೆೇ.95ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು 
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 
ಶಾಲೆ ಬಿಡುವ ಹೆಣು್ಣಮಕಕಿಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಹೆಣುಣು ಮಗುವನು್ನ ಉಳಿಸ್ ಅಭಿಯಾನದ ಆರಂಭ

ಭವಿಷಯುವನು್ನ ರೂಪ್ಸುತಿತುರುವ  

ಸುಕನಾಯು ಸಮೃದಿಧಿ ಯೋಜನೆ...
ಸುಕನಾ್ಯ ಸಮೃದಿ್ಧ ಯೇಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ 
ಅಂಚೆ ಕಚೆೇರಿ ಅಥವಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಕನಾ್ಯ ಖಾತೆಯನುನು 
ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಕನಿರ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಮತತಿ ರೂ 250 ಮತುತಿ 
ಗರಿರ್ಠ ವಾಷ್್ಷಕ ಠೆೇವಣಿ ಮಿತಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅದರ ಮೆೇಲೆ ಚಕ್ರ 
ಬಡಿ್ಡಯನುನು ಶೆೇ. 8.40 ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕಕಿಹಾಕಲಾಗುತತಿದೆ. ಸುಕನಾ್ಯ 
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಠೆೇವಣಿ 
ಇಟಟಿರೆ, 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 74 ಲಕ್ಷ 
ರೂ. ದೊರೆಯುತತಿದೆ. ಖಾತೆಯ ವಿಶೆೇರತೆಯಂದರೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಠೆೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮತತಿಕೆಕಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಮಗಳಿಗೆ 
18 ವರ್ಷವಾದಾಗ ನಿೇವು ಶೆೇ.50 ರರುಟಿ ಮತತಿವನುನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು 
ಮತುತಿ ಉಳಿದ ಶೆೇ.50 ರರಟಿನುನು ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಸಂಪೂಣಚೆ ಭಾರಣವನುನು 
ಕೆೋಳಲು ಈ ಕೊಯಾಆರ್ ಕೆೊೋಡ್ 
ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಬೆೋಟಿ ಬರಾವೋ-ಬೆೋಟಿ ಪಢಾವೋ
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ಎತಿತಿ ತೊೇರಿಸುತತಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಮಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ, ಲ್ಂಗ ಅನುಪಾತವು 

ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಪುರುರರಿಗೆ 991 ಮಹಿಳೆಯರು ಇತುತಿ. ಲ್ಂಗ 

ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಹಳಿಳುಗಳು ಉತತಿಮವಾಗಿವೆ. 

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಪುರುರರಿಗೆ 985 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೆ, ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿ 

ಈ ಸಂಖೆ್ಯ 1000ಕೆಕಿ 1037 ಆಗಿದೆ. ಅಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿ, 2015-16ರಲ್ಲಿ 

919 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಜನನದ ಲ್ಂಗ ಅನುಪಾತವು 929 ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳಿಗೆ 

ತಲುಪಿದೆ.

ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು 

ಆಯೇಜಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೇಕರಣ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು ಹಂರ್ಕೊಂಡ 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು, “ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳನುನು 

ಗಭ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಲಲಿಬಾರದು, ಅವರು ಹುಟಟಿಬೆೇಕು ಅದಕಾಕಿಗಿ 

ನಾವು ಬೆೇಟ್ ಬಚಾವೇ, ಬೆೇಟ್ ಪಢಾವೇ ಅಭಿಯಾನವನುನು 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ್ದೇವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ 

ಅಭಿಯಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ದೆೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಸಾಕರುಟಿ ಹೆರ್ಚುದೆ. ಹೆಣು್ಣಮಕಕಿಳು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಓದಲು ಮತುತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆಯನುನು ಬಿಡದಂತೆ ಮಾಡಲು 

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲ್ೋಕರಣ...
ತಾಯಂದಿರು, ಸಹೊೇದರಿಯರು ಮತುತಿ ಹೆಣು್ಣಮಕಕಿಳ ಜೇವನವು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರುತತಿದೆ 

ಮತುತಿ ತಲೆಮಾರುಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತತಿದೆ. ಮಗಳ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ, ಅವಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತಿ ಅವಳ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು 
ಕುಟುಂಬವನುನು ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಸಮಾಜ ಮತುತಿ ರಾರಟ್ದ ದಿಕಕಿನುನು ನಿಧ್ಷರಿಸುತತಿವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದ್ರ 

ಸಕಾ್ಷರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತನು ನಡೆಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ 
ಗುಂಪುಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 1000 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ವಗಾ್ಷಯಿಸುವ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ 

ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು, “ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಜೇವನ ಚಕ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲೂಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನುನು 
ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಯೇಜನೆಗಳು ಮತುತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ರೂಪಿಸಿದೆ್ದೇವೆ.” ಎಂದರು.

 ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನುನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಸತಿರಿಸಲಾಗಿದು್ದ, 
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರಂಭಿಕ 
ಆರೆೈಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ರ್ಂತಿಸದೆ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ 
ಕೆಲಸವನುನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ 
ಗಭಾ್ಷವಸೆಥಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆರೊೇಗ್ಯವು ಕಾಳಜಯ 
ವಿರಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಭಿ್ಷಣಿಯರ ಲಸಿಕೆ, 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮತುತಿ ಗಭಾ್ಷವಸೆಥಿಯಲ್ಲಿ ಪೇರಣೆಗೆ 
ವಿಶೆೇರ ಗಮನ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೇಜನೆಯಡಿ, 
ಗಭಾ್ಷವಸೆಥಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 5000 ರೂ.ಗಳನುನು 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಠೆೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತತಿದೆ, ಇದರಿಂದ 
ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜ ವಹಿಸಬಹುದು. 
ಇದುವರೆಗೆ 2 ಕೊೇಟ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಗಭಿ್ಷಣಿಯರಿಗೆ ಸುಮಾರು 
10 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟ್ ರೂ. ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

 ಶಾಲೆ ಮತುತಿ ಕಾಲೆೇಜನಿಂದ ಅವರ ವೃತಿತಿಜೇವನದವರೆಗೆ 
ಮತುತಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲೂಲಿ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಕಯ್ಷ ಮತುತಿ ಆರೊೇಗ್ಯಕಾಕಿಗಿ ಹೆರ್ಚುನ 
ಕಾಳಜಯನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ 
ಮಿರನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊೇಟ್ಗಟಟಿಲೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ 
ನಿಮಾ್ಷಣ, ಉಜ್ವಲ ಯೇಜನೆಯಡಿಬಡವರಿಗೆ ಗಾ್ಯಸ್ 

ಬೆೋಟಿ ಬರಾವೋ-ಬೆೋಟಿ ಪಢಾವೋಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ
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ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ್ದೇವೆ. ಸುಕನಾ್ಯ ಸಮೃದಿ್ಧ ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಸುಮಾರು 2.5 ಕೊೇಟ್ ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳ ಖಾತೆಗಳನುನು 

ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅವರು ಕನಸುಗಳನುನು 

ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಈ ಹಣದ ಮೆೇಲೆ ಬಡಿ್ಡಯನೂನು ಹೆಚಾಚುಗಿ 

ನಿೇಡಲಾಗುತಿತಿದೆ”.ಎಂದರು.

2014 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಬೃಹತ್ ಕನಸುಗಳು ಮತುತಿ 

ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳನುನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ನಾವು ಉಪಕ್ರಮವನುನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ನಾವು ದೆೇಶದ ಹೆಣು್ಣಮಕಕಿಳ ನಂಬಿಕೆಗೆ 

ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನುನು ನಿೇಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ್ದೇವೆ. ಬೆೇಟ್ ಬಚಾವೇ, 

ಬೆೇಟ್ ಪಢಾವೇ ಘೂೇರಣೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದಾಗ, ಆಲೊೇಚನೆ 

ಬದಲಾಯಿತು ಮತುತಿ ಹೆಣು್ಣಮಕಕಿಳಿಗೆ ಬದುಕಲು ಹೊಸ 

ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ 

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಟಟಿಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖೆ್ಯ 

ಪುರುರರಿಗಿಂತ ಹೆಚಾಚುಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ 

ಸಬಾಕಿ ಸಾರ್, ಸಬಾಕಿ ವಿಕಾಸ್, ಸಬಾಕಿ ವಿಶಾ್ವಸ್ ಮತುತಿ ಸಬಾಕಿ 

ಪ್ರಯಾಸ್ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಇಂದು ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳು ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು 

ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳುಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು 

ತಮ್ಮ ಸಾಥಿನವನುನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತಿತಿದಾ್ದರೆ.   

ಸಂಪಕ್ಷ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನಿೇರನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಸಹೊೇದರಿಯರ ಜೇವನವು ಗೌರವ ಮತುತಿ 
ಘನತೆಯನುನು ಹೆರ್ಚುಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

 ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ 
ಉರ್ತ ರ್ಕ್ತೆ್ಸಯ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚುಚು 
ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ.

 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ ನಿೇಡಲಾಗುತಿತಿರುವ 
ಮನೆಗಳು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ. 
ಮುದಾ್ರ ಯೇಜನೆಯು ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ 
ಹೊಸ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನುನು ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಿಸುತಿತಿದೆ. ಈ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟುಟಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಶೆೇ.70 
ರರಟಿನುನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

 ದಿೇನದಯಾಳ್ ಅಂತೊ್ಯೇದಯ ಯೇಜನೆ ಮೂಲಕ 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮಿೇಣ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಜೇವನೊೇಪಾಯ ಮಿರನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿೇಡಲಾದ ನೆರವು 2014 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 
ಹೊೇಲ್ಸಿದರೆ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಪಟುಟಿ 
ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು 10 ಲಕ್ಷ 

ರೂ.ವರೆಗೆ ಖಾತರಿಯಿಲಲಿದೆ ಸಾಲವನುನು ಪಡೆಯುತಿತಿತುತಿ, ಈಗ 
ಈ ಮಿತಿಯನುನು ಸಹ 20 ಲಕ್ಷಕೆಕಿ ದಿ್ವಗುಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರ ಉರ್ತ 
ಪಡಿತರವನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾತಿ್ರ 
ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ 
ನಿಯಮಗಳನುನು ಕೂಡ ಸಡಿಲ್ಸಿದೆ. ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದ್ದ ನಿಬ್ಷಂಧಗಳನುನು ಸಕಾ್ಷರ 
ತೆಗೆದುಹಾಕ್ದೆ.

 ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಿಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾ್ಷರ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಸೆೈನಿಕ 
ಶಾಲೆಗಳನುನು ಮುಕತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅತಾ್ಯಚಾರದಂತಹ ಘೂೇರ 
ಅಪರಾಧಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 
700 ತ್ವರಿತ ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳನುನು ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಸಿಲಿಂ 
ಮಹಿಳೆಯರನುನು ದೌಜ್ಷನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತಿ್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ 
ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನನುನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ.

 ಲೊೇಕಸಭೆಯು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೆೇಧ (ತಿದು್ದಪಡಿ) 
ಮಸೂದೆ, 2021 ಅನುನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ, ಇದು 
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿವಾಹದ ವಯಸ್ಸನುನು 18 ರಿಂದ 21 ವರ್ಷಕೆಕಿ 
ಹೆರ್ಚುಸಲು ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮಸೂದೆಯನುನು ಸಾಥಿಯಿ 
ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಬೆೋಟಿ ಬರಾವೋ-ಬೆೋಟಿ ಪಢಾವೋ
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ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈವಿಧಯುವನು್ನ ನೋಡಿ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ಲವು ದಿನಗಳನು್ನ ಕಳೆಯಿರಿ

ಸಮೃದ್ಧ ಸಮೃದ್ಧ ನಾಡಿನಲ್ಲಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ತಲ್ಲಿೇನತೆಯ ಅನುಭವತಲ್ಲಿೇನತೆಯ ಅನುಭವ

ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೇದಯೂಮದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಭಾರತವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೇದಯೂಮದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಭಾರತ

ಇಂದು, ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮವು ವಿಶವಾದಲ್ಲಿ ಅತಯಾಂತ ವೆೋಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿತಾರುವ ವಯಾವಹಾರ ಕ್ೆೋತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತುತಾ ಭಾರತವು 

ತನನು ಶಿ್ರೋಮಂತ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುತಾ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಅದುಭುತ ಪ್ರಗತಿಯನುನು ಸಾಧಿಸುತಿತಾದೆ. ಆಧುನಿಕ 

ಮೊಲಸೌಕಯಚೆದ ವಿಶಾಲ ಜಾಲ; ಅದು ರೆೈಲು, ರಸೆತಾ, ವಾಯುಮಾಗಚೆಗಳು, ಜಲಮಾಗಚೆಗಳು, ಹೆೊೋಟೆಲ್ ಗಳು ಮತುತಾ 

ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಂತಹ ಇತರ ಸೌಕಯಚೆಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಮತುತಾ ದೃಢವಾದ ಇಂಟನೆಚೆರ್-ಮಬೆೈಲ್ ಸಂಪಕಚೆವು ಇದಕೆ್ ಉತೆತಾೋಜನವನುನು 

ನಿೋಡುತಿತಾದೆ. ಜೆೊತೆಗೆ, ಸಕಾಚೆರದ ಸವಾಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮದ ಮೆೋಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿದೆ. ಈ 

ಅಂಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೆೊಂದಿದುದಿ, ಇದು ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮವನುನು ಉತೆತಾೋಜಸುವುದಲಲಿದೆ  

ಹೆೊಸ ಉದೆೊಯಾೋಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತಾದೆ. ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ರಾಷಿಟ್ರೋಯ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ದಿನದಂದು 

ಭಾರತವು ಹಲವಾರು ನವಿೋನ ಉಪಕ್ರಮಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಈ ವಲಯವನುನು ಪರಿವತಚೆನೆಗೆೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತತಾದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ಸಮೃದ್ಧ ಸಮೃದ್ಧ ನಾಡಿನಲ್ಲಿನಾಡಿನಲ್ಲಿ
ತಲ್ಲಿೇನತೆಯ ಅನುಭವತಲ್ಲಿೇನತೆಯ ಅನುಭವ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ  
ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಕಡಪಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ  
ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಭಾರತಿ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳುತಾತಾರೆ,

ಮದಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೆೇತ ಕಡಪಾದಿಂದ 
ವಿಜಯವಾಡಕೆಕಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ 
ಕರಟಿಕರವಾಗಿತುತಿ. ರಸೆತಿಯಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗಳು 
ಬೆೇಕಾಗುತಿತಿತುತಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ನನನು ಪಿ್ರೇತಿಪಾತ್ರರ 
ಜೊತೆ ಕನಕ ದುಗಾ್ಷ ಮಾತೆಯ ದಶ್ಷನಕೆಕಿ 
ಹೊೇಗಲು ಉಡಾನ್ ವಿಮಾನ ಯೇಜನೆಯು 
ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಅದುಭುತ ಉಪಕ್ರಮಕಾಕಿಗಿ 
ಸಕಾ್ಷರಕೆಕಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆ್ಪೇನ್ ನ 
ಮಾ್ಯಡಿ್ರಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಿ 
ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಸಂಘಟನೆಯ 
24ನೆೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೇಚಂಪಲ್ಲಿ 
ಗಾ್ರಮವನುನು ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಿಯ  
ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ 
ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅತು್ಯತತಿಮ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಗಾ್ರಮವೆಂದು 
ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ 
ವಿಶಿರಟಿವಾದ ನೆೇಯಗೆ ಶೆೈಲ್ಗಳು 
ಮತುತಿ ಮಾದರಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ, 
ಪೇಚಂಪಲ್ಲಿ ತನನುದೆೇ ಆದ 
ಗುರುತನುನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತುತಿ 
ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತಕಾಕಿಗಿ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ 
'ಲೊೇಕಲ್ ಫಾರ್ ವೇಕಲ್' 
ಮಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ದಿನವು 
ಈ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 25 ರಂದು 
ನಡೆಯಲ್ದೆ.ಭಾರತಕೆ್ ಶಿ್ರೋಮಂತ 

ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ 
ಸಾವಿರಾರು ವರಚೆಗಳ ಕಥೆ. ನಾವು ಜಗತಿತಾಗೆ 

ಬೆೋರೆ ಏನನೊನು ನಿೋಡುವ ಅಗತಯಾವಿಲಲಿ ಏಕೆಂದರೆ 
ನಮ್ಮ ದೆೋಶವೆೋ ಅದುಭುತವಾಗಿದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ 
ಪೂವಚೆಜರು ಬಿಟು್ಟ ಹೆೊೋಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು. 

ಒಂದೆೋ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳುವುದಾದರೆ,  
ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮವನುನು 

ಯಾರಿಂದಲೊ ತಡೆಯಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾದ 
ರ್ಕಾಗೊೇದ 69 ವರ್ಷದ ವೇಲಟಿರ್ ಸೆೈಮನ್ 
ಮಿಲ್ಯ ಮತುತಿ 80 ವರ್ಷದ ಜಾನ್, 
ಮಾಚ್್ಷ 2020 ರ ಕೊೇವಿಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 
ನಂತರ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 18 ದಿನಗಳ 
ಪ್ರವಾಸಿ ವಿೇಸಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆಕಿ ಭೆೇಟ್ 
ನಿೇಡಿದರು. ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು 
ವಿವರಿಸಿದರು ಮತುತಿ ಅವರು ಭಾರತದ 
ಲಸಿಕೆ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನುನು ವಿಶ್ವದ ಇತರ 
ದೆೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಉತತಿಮವೆಂದು ಶಾಲಿಘಿಸಿದರು. 
ಜೇವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗೆಗೆ 
ಅವರು ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿದರು,  
"ನಿೋವು ಉತತಾಮ ಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ, 
ಪ್ರವಾಸಕೆ್ ವಯಸುಸ್ ಅಡಿ್ಡಯಾಗುವುದಿಲಲಿ, 
ನಿೋವು ಇನೊನು ಸಾಹಸವನುನು ಮಾಡಲು 
ಅವಕಾಶವಿರುತತಾದೆ." ಕೊೇವಿಡ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತಿೇಜಸಲು  
5 ಲಕ್ಷ ಉರ್ತ ವಿೇಸಾಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರದ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ 
ವೇಲಟಿರ್ ಮತುತಿ ಜಾನ್ ಭಾರತಕೆಕಿ ಬಂದರು 
ಹಾಗು ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನುನು 
ತುಂಬಾ ಇರಟಿಪಟಟಿರು ಮತುತಿ ಅವರು ಭಾರತಕೆಕಿ 
ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುವಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿದರು.

ಅನುಭವವು ತೃಪಿತಿಯನುನು ನಿೇಡುತತಿದೆ ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸವು ಅನುಭವವನುನು ನಿೇಡುತತಿದೆ. 
ಭಾರತವು ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆಕಿ ಆಧುನಿಕತೆಯನುನು 
ಸೆೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಉತತಿಮ 

ಫಲ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತಿತಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು 
ಪುನರುಜ್ೇವಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತತಿಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪರಿಸರ, 
ಸಂಪಕ್ಷ ಮತುತಿ ರಾರಟ್ಕೆಕಿ ಶ್ರದೆ್ಧಯಿಂದ ಏನನಾನುದರೂ ಮಾಡಲು 
ಸಕಾ್ಷರವು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೆ, ಭಾರತವು ಹೆಮೆ್ಮಯ ಇತಿಹಾಸವನುನು 
ನಿಮಿ್ಷಸುವ ಮೂಲಕ ಮತುತಿ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತತಿನುನು ಆವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ ಎಂದು 
ಮೆೇಲೆ ಹೆೇಳಲಾದ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತೊೇರಿಸುತತಿವೆ. 
ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದಲ್ಲಿ, ಜೇವನದ ಎಲಾಲಿ ಹಂತಗಳು 
ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗೂ್ಯ, 'ಹೊಸ ಸಹಜ'ದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, 
ಲಸಿಕೆ ನಿೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯು ಹೊಸ ದಿಕಕಿನುನು 
ನಿೇಡುತಿತಿದೆ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದಿಂದ ಅಥ್ಷಶಾಸತ್ರದವರೆಗೆ 
ಪ್ರತಿಯಂದು ಕ್ೆೇತ್ರದಲೂಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು 
ತರುತಿತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷ 
ಮತುತಿ ಸಮಗ್ರ ರ್ಂತನೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆಕಿ 
ಉತೆತಿೇಜನ ನಿೇಡುತಿತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 160 ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ದೆೇಶಗಳ 
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇ-ವಿೇಸಾಗಳನುನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ವಿವಿಧ ಏಜೆನಿ್ಸಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2009 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗಿನ 
ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಶೆ್ರೇಯಾಂಕವು 62 ಮತುತಿ  

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ

65 52 40 34
2013 2015 2017 2019

65 ರ ನಡುವೆ ಏರಿಳಿತವಾಗುತಿತಿತುತಿ. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವೆೇ 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 34ನೆೇ ಸಾಥಿನವನುನು ತಲುಪಿತು. ಭಾರತದ 
ಆರ್್ಷಕತೆಯು ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ 
7ನೆೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್್ಷಕತೆಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ 
ಮೂರನೆೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್್ಷಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆವಾಡಿಯಾ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನುನು 
ಸಂಕೆೇತಿಸುತತಿದೆ, ಇದು ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಅಧ್ಯಯನಕೆಕಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿರಯವಾಗಿದೆ.

(ಬಾಕ್್ಸ ನೊೇಡಿ)
ಇದು ನಂಬಿಕೆ-ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ-ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ 

ಅಥವಾ ಆರೊೇಗ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ 
ಅಥವಾ ಪರಿಸರ-ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ, ಯುವ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ-ವಾ್ಯಪಾರ 
ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾ್ದಗಿರಲ್ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 
ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗುತಿತಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಮತುತಿ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಅಭೂತಪೂವ್ಷ 
ಹೆಜೆ್ಯಿಂದಾಗಿ ಕೊೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಜ್ಷನವಾಗಿದ್ದ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಿಳಗಳು ಈಗ ಮತೊತಿಮೆ್ಮ ಜನರಿಂದ ತುಂಬುತಿತಿವೆ. 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗದ ಪರಿಣಾಮಕೊಕಿಳಗಾಗಿರುವ 
ಆರ್್ಷಕ-ಸಾಮಾಜಕ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಕಾ್ಷರವು 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೂಕಿ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗದ ನಂತರ ಈ ವಲಯವು ವೆೇಗವಾಗಿ 
ಚೆೇತರಿಸಿಕೊಳುಳುತಿತಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ, ಸಕಾ್ಷರವು ಮಾಚ್್ಷ 2022 
ರವರೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ವಿದೆೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉರ್ತ ವಿೇಸಾಗಳನುನು 
ನಿೇಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಸರ್ವಾಲಯದಿಂದ ಶೆೇ.100 
ರರುಟಿ ಸಕಾ್ಷರಿ ಖಾತರಿಯಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ 
10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೊೇಂದಾಯಿತ ಟೂರಿಸ್ಟಿ ಗೆೈಡ್ ಗಳಿಗೆ  
1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂ್ಯ, ಕೊೇವಿಡ್ ನ 
ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವನುನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಉರ್ತ ವಿೇಸಾ 
ಅವಧಿಯನುನು ಹೆರ್ಚುಸುವ ಬಗೆಗೆಯೂ ರ್ಂತಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ದೆೇಶದ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಕ್ೆೇತ್ರವನುನು ಮುಂದಕೆಕಿ ಕೊಂಡೊಯು್ಯವ 
ಉದೆ್ದೇಶವನುನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ನಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 
ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮು್ಮತಿತಿದೆ. 
ಇದಕೆಕಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇ-ವಿೇಸಾ, ಸಂಪಕ್ಷ, 
ವಿಮಾನದಂತಹ ಯೇಜನೆಗಳು, ರಸೆತಿಗಳ ಜಾಲ, ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ ನಿಮಾ್ಷಣ 
ಮತುತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ 
ಅತ್ಯಂತ ಜನಪಿ್ರಯ ನಾಯಕ ಎಂಬ ರ್ತ್ರಣ. ಅವರು 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬಾ್ರಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವರ 
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತಿೇಜಸುವ 
ಉಪಕ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಕಾಪ್ಷರೆೇಟ್ ಜಗತುತಿ ಅವರ  
2017 ರ 'ಅಡಾಪ್ಟಿ ಎ ಹೆರಿಟೆೇಜ್' ಮನವಿಯಿಂದ 

ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಕ್ೆೋತ್ರವು 

ಉತತಾಮ ಮೊಲಸೌಕಯಚೆ, ಉತತಾಮ 

ಸಂಪಕಚೆದಿಂದ ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತತಾದೆ. 

ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮವು ಅಂತಹ ಕ್ೆೋತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 

ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗೊ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ 

ಎಂಬುದು ನನನು ಅಭಿಪಾ್ರಯವಾಗಿದೆ. ಕನಿರ್ಠ ಹೊಡಿಕೆ, 

ಗರಿರ್ಠ ಆದಾಯ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮದಿಂದ ಸಾಧಯಾ. 

ಈ ಚಿಂತನೆಯಂದಿಗೆ ದೆೋಶವನುನು ಸಥಾಳಿೋಯ 

ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮಕೆ್ ಉತೆತಾೋಜಸುವ ಕೆಲಸ 

ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತಾದೆ.

 ವಿದೆೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತಕೆಕಿ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುವುದನುನು 
ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾ್ಷರವು ನವೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ 
44 ದೆೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇ-ವಿೇಸಾವನುನು ಘೂೇಷ್ಸಿತು. ಈ 
ಸೌಲಭ್ಯವು 2018 ರಲ್ಲಿ 44 ರಿಂದ 165 ದೆೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಸತಿರಿಸಿತು. 
ಇ-ವಿೇಸಾ ಈಗ ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ 25 ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣಗಳು ಮತುತಿ 5 
ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇ-ಟೂರಿಸ್ಟಿ ವಿೇಸಾ ಜೊತೆಗೆ ಬಹು ಪ್ರವೆೇಶ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊೆಂದಿಗೆ 5-ವರ್ಷದ ಇ-ಟೂರಿಸ್ಟಿ ವಿೇಸಾವನುನು 
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚುಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎರಡು ಪ್ರವೆೇಶ (ಡು್ಯಯಲ್ 
ಎಂಟ್್ರ) ದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಇ-ಟೂರಿಸ್ಟಿ ವಿೇಸಾ ಮತುತಿ 
ಸಕಾ್ಷರಿ ಮತುತಿ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದೊ್ಯೇಗಿಗಳಿಗೆ 
ಇ-ಕಾನಫೂರೆನ್್ಸ ವಿೇಸಾವನುನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿೇಸಾ 
ವೆಚಚುವನುನು ಮನಾನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ವಿೋಸಾ ಸೌಲಭಯಾವು  

ಹೆಚಿ್ಚನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷಿಚೆಸುತಿತಾದೆ

ಜಾಗತಿಕ ಶೆ್ರೋಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಏರುತಿತಾರುವ ಭಾರತ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರದ ಸತತ ಪ್ರಯತನುಗಳ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ 
ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶೆ್ರೇಯಾಂಕವು ವರ್ಷದಿಂದ 
ವರ್ಷಕೆಕಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚುಚುತಿತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರ್್ಷಕ ವೆೇದಿಕೆಯ 
(ಡಬುಲಿಯ ಇ ಎಫ್ ) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 140 ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 34 ನೆೇ 
ಸಾಥಿನದಲ್ಲಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಕ್ವಾಡಿಯಾ
ವಿಶಿಷಟಿ 

ಪ್ರವಾಸೋದಯುಮ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಬಳಕ್

ಗುಜರಾತಿನ ಕೆವಾಡಿಯಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ದೂರದ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 
ಹಳಿಳುಯಾಗಿತುತಿ. ಇದು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ 
ಜನಪಿ್ರಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 
ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ  ಕೆವಾಡಿಯಾದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಪಯಣದ ಸಂಕೆೇತವಾಗಿದು್ದ, ಸಾಟಿಯಚೂ್ಯ 
ಆಫ್ ಲ್ಬಟ್್ಷಗಿಂತ ಹೆರ್ಚುನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು 
ಆಕಷ್್ಷಸುತಿತಿದೆ. ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯು 
ದೆೇಶಕೆಕಿ ಸಮಪಿ್ಷತವಾದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ,  
5 ದಶಲಕ್ಷಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷ್್ಷಸಿದೆ. 
ಇದನುನು ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚಚುಲಾಗಿತುತಿ.  
ಅದು ಈಗ ಮತೆತಿ ಜನಪಿ್ರಯತೆಯನುನು ಗಳಿಸುತಿತಿದೆ. 
ಒಮೆ್ಮ ಸಂಪಕ್ಷ ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ, ಕೆವಾಡಿಯಾ 
ದಿನಕೆಕಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು 
ಆಕಷ್್ಷಸುತತಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೆ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನುನು ದತುತಿ ಪಡೆಯುತಿತಿದೆ. 
ಅಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿದೆೇ, 29 ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 
ಎಂಒಯುಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅನೆೇಕ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಧುನಿಕ  ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಸಹ ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ 
ವಿದೆೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ 
ಭಾರತಿೇಯ ಮೂಲದ ಜನರನುನು ಉದೆ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಾ್ದರೆ 
ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತಿೇಜಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 

ಕನಿರ್ಠ ಐದು ಭಾರತಿೇಯರೆೇತರ ಕುಟುಂಬಗಳನುನು ಭಾರತಕೆಕಿ 
ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಲು ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನಿೇಡುತಿತಿದಾ್ದರೆ.

ಕೊೇವಿಡ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು 
ಭಾರತವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವೆೇಗವನುನು ಜಗತುತಿ ಶಾಲಿಘಿಸುತಿತಿದೆ. 
ಇದರ ಲಾಭವನುನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು 
ಬಾ್ರಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾವನುನು ಉತೆತಿೇಜಸಲು 20ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು 
ರಾಯಭಾರ ಕಚೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನು 

 ಕೆವಾಡಿಯಾ ಪರಿಸರವನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಯೇಜತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆರ್್ಷಕವಾಗಿ ಮತುತಿ ಪರಿಸರ ಸೆನುೇಹಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೂಲತಃ, 
ಕೆವಾಡಿಯಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲಲಿ.  ಹಳೆಯ 
ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನವನುನು ನೊೇಡಿದರೆ, ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸೆತಿ ಸಂಪಕ್ಷ ಇರಲ್ಲಲಿ, ರಸೆತಿಯುದ್ದಕೂಕಿ ದಿೇಪಗಳು, ರೆೈಲು 
ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಸತಿ ಇರಲ್ಲಲಿ.

 ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ, ಸದಾ್ಷರ್ ಸರೊೇವರ, ಬೃಹತ್ ಸದಾ್ಷರ್ ಪಟೆೇಲ್ 
ಮೃಗಾಲಯ, ಆರೊೇಗ್ಯ ವನ, ಅರಣ್ಯ ಸಫಾರಿ ಮತುತಿ ಪೇರಣಾ ಪಾಕ್್ಷ ಇಲ್ಲಿನ 
ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಗೊಲಿೇ ಗಾಡ್ಷನ್, ಯೂನಿಟ್ ಕೂ್ರಸ್ ಮತುತಿ ಜಲ 
ಕ್್ರೇಡೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ.

 ಹೆಚುಚುತಿತಿರುವ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬುಡಕಟುಟಿ ಮಕಕಿಳು ಕೆಲಸ 
ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ ಮತುತಿ ಸಥಿಳಿೇಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊಸ ಸೌಕಯ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೇಜನ 
ಪಡೆಯುತಿತಿದಾ್ದರೆ. ಏಕಾತಿ ಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸಥಿಳಿೇಯ ಕರಕುಶಲ ವಸುತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ 
ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೊೇಂ ಸೆಟಿೇಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 
ಕೊಠಡಿಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತಿದೆ.

 ಕೆವಾಡಿಯಾ ರೆೈಲು ನಿಲಾ್ದಣದಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟುಟಿ ಕಲಾ ಗಾ್ಯಲರಿ ಮತುತಿ ವಿೇಕ್ಷಣಾ 
ಗಾ್ಯಲರಿಯನುನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಒಂದು ನೊೇಟ ಕಾಣುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ.

 ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಜ್ಷನವಾಗಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ ನ ಕಚ್ ಈಗ 
ದೆೇಶ ಮತುತಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಚ್ ಉತ್ಸವವು 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಸೆಳೆಯುತಿತಿದೆ. ರಣ್ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಅಂದಾಜು 4 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಿಳಿ ಮರುಭೂಮಿ ಮತುತಿ ನಿೇಲಾಕಾಶದ 
ಸೊಬಗನುನು ಆನಂದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುತಾತಿರೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ನೆೇಮಿಸಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸಕಾ್ಷರವು  
75 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಾನದಂಡಗಳ 
ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. 
ದೆೇಶಿೇಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತಿೇಜಸಲು, ಪ್ರಧಾನಿ, 
ತಮ್ಮ ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ, 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕಾಕಿಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಸಥಿಳಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ್ 
ನಿೇಡಲು ಮತುತಿ ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ 
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿೇಜ, ಲೊೇಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್, ಸಾ್ವಮಿ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದ, ಮಾಜ ರಾರಟ್ಪತಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬು್ದಲ್ 
ಕಲಾಂ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ 
ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಭಾರತವನುನು ನೊೇಡಲು ಮತುತಿ 
ಅಥ್ಷಮಾಡಿಕೊಳಳುಲು ಮತುತಿ ದೆೇಶಕಾಕಿಗಿ ಬದುಕಲು ಮತುತಿ 
ಸಾಯಲು ಹೊಸ ಸೂಫೂತಿ್ಷಯನುನು ಪಡೆದರು. ಇಂತಹ 
ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ‘ಏಕ್ 
ಭಾರತ್-ಶೆ್ರೇರ್ಠ ಭಾರತ’ ಎಂಬ ಘೂೇರಣೆಯನುನು ನಿೇಡುವ 
ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವೆೈವಿಧ್ಯವನುನು ಏಕ್ೇಕರಿಸಿದರು. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವು 
ಅಕೊಟಿೇಬರ್ ನಿಂದ ಮಾಚ್್ಷ ವರೆಗೆ ಹೆಚಾಚುಗಿರುತತಿದೆ. 
ಇದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೊಂಡು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ 
ಕೆೈಗೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಫಲ ನಿೇಡುತಿತಿದು್ದ, ಇದಿೇಗ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚಾಚುಗತೊಡಗಿದೆ. 
ಸುಧಾರಿತ ಮೊಲಸೌಕಯಚೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ನೆಲೆಯು ಬೆಳೆಯುತಿತಾದೆ

ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಕ್ೆೇತ್ರವು ಉತತಿಮ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷ 
ಮತುತಿ ಉತತಿಮ ಸಂಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೆಚುಚು ಪ್ರಯೇಜನ 
ಪಡೆಯುತತಿದೆ. ಇದು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಆದಾಯ ತರುವ 
ಕ್ೆೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕನಿರ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ, ಗರಿರ್ಠ ಆದಾಯ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ರ್ಂತನೆಯಂದಿಗೆ 
ಸಥಿಳಿೇಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆಕಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು ಹಲವು 
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತಿತಿದೆ. ವಿಮಾನ ಸಂಪಕ್ಷ 
ಹೆಚಾಚುದಾಗ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವು ಸಮನಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಹೊಂದುತತಿದೆ. ಮಾತಾ ವೆೈಷೊ್ಣೇದೆೇವಿಯ ದಶ್ಷನವಾಗಲ್ 
ಅಥವಾ ಕೆೇದಾರನಾಥ ಯಾತೆ್ರಯಾಗಲ್ ಹೆಲ್ಕಾಪಟಿರ್ 
ಸೆೇವೆಯು ದೊರೆತ ನಂತರ ಭಕತಿರ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ 
ಹೆಚಚುಳವಾಗಿದೆ. ಇತಿತಿೇರ್ನ ನೊೇಯಾ್ಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣದ ಉಪಕ್ರಮವೂ ಅದೆೇ ಉದೆ್ದೇಶವನುನು 
ಸಾಧಿಸಲ್ದೆ. 

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತನುಗಳು 
ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನು ತೊೇರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಂದಾಗಿ, ವಿದೆೇಶಿ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷ್್ಷಸುವ ದೆೇಶದ ಮದಲ ಮೂರು 
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶವು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 
ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಪಕ್ಷ 
ಸಾಧನಗಳನೂನು ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆರ್ಚುಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. 
ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಯೇಧೆ್ಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣ ಮತುತಿ ಕುಶಿನಗರ 
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣವು ದೆೇಶಿೇಯ ಮತುತಿ 
ವಿದೆೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕತಿವಾಗಲ್ವೆ. 

ಕೊೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆೇಶವು ಜೇವನ ಮತುತಿ ಜೇವನೊೇಪಾಯಗಳ 
ಮೆೇಲೆ ಸಂಪಕ್ಷದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಕಂಡಿದೆ. 

ರಸೆತಿ ಅಥವಾ ರೆೈಲು ಸಂಪಕ್ಷ, ವಾಯು ಸಂಪಕ್ಷ ಅಥವಾ ಇಂಟನೆ್ಷಟ್ 
ಸಂಪಕ್ಷ, ಇಂದು ದೆೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಬಲ್ರ್ಠ 
ಸಂಪಕ್ಷದ ನೆೇರ ಲಾಭವನುನು ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವೂ ಪಡೆಯುತಿತಿದೆ. ಹಣು್ಣ 
ಮತುತಿ ತರಕಾರಿಗಳನುನು ಬೆಳೆಯುವ ರೆೈತರು ಮತುತಿ ತೊೇಟಗಾರರು ಸಹ 
ಸಹಜವಾಗಿ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತಿತಿದಾ್ದರೆ. ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟನೆ್ಷಟ್ 
ಪ್ರವೆೇಶದೊಂದಿಗೆ, ಹಿಮಾಚಲದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸಕೃತಿ 

ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆಕಿ ಹೆರ್ಚುನ ವೆೇಗದ ಸಂಪಕ್ಷವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. 
ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹ್ಷ 
ಪ್ರಗತಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಸೆತಿ, ರೆೈಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣದ 
ವಿಶ್ವ ದಜೆ್ಷಯ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು ಬಲವಾದ 
ಸಂಪಕ್ಷದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಊಹಿಸಲೂ ಆಗದಿದ್ದ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಹೆಚಿ್ಚನ ವೆೋಗದ ಸಂಪಕಚೆಕೆ್ ಒತುತಾ

13,394

75

111ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಲಮಾಗಚೆಗಳ  
ಸಂಖೆಯಾ ಹೆರಾ್ಚಗಿದೆ.

2014 ರವರೆಗೆ ಈ 
ಸಂಖೆಯಾ 5 ಆಗಿತುತಾ.

ಕಿಮಿೋ ರಸೆತಾಯನುನು 2020-21ನೆೋ 
ಆರ್ಚೆಕ ವರಚೆದಲ್ಲಿ ಕೆೊೋವಿಡ್ 
ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ ನಿಮಿಚೆಸಲಾಗಿದೆ

ಹೆೊಸ ವಂದೆೋ ಭಾರತ್ ರೆೈಲುಗಳು 

ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರಚೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಂಚರಿಸುತತಾವೆ.

ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ನಿಮಿಚೆಸಿದ ರಾಷಿಟ್ರೋಯ 
ಹೆದಾದಿರಿಗಳು 2024-25ರ ವೆೋಳೆಗೆ

37

220 02

ರಾಷಿಟ್ರೋಯ ಹೆದಾದಿರಿಯ ಉದದಿವು 2014 
ರಲ್ಲಿದದಿ  91,287 ಕಿಲೆೊೋಮಿೋಟಗಚೆಳಿಂದ

ಭಾರತವು ದಿನಕೆ್

ಉಡಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಿಣಗಳು, ಹೆಲ್ಪೋಟಗೆಚೆಳು ಮತುತಾ 
ವಾಟರ್ ಏರೆೊೋಡೆೊ್ರೋಮಗೆಳ ಸಂಖೆಯಾ 

2024-25 ರ ವೆೋಳೆಗೆ 

ಪಾಯಾಲೆೋಸ್ ಆನ್ ವಿೋಲ್ಸ್ ನಂತರ, ಮಹಾರಾಜ ಎಕ್ಸ್ ಪೆ್ರಸ್   ಮತುತಾ ರಾಮಾಯಣ 
ಸಕೊಯಾಚೆರ್ ನಂತಹ ರ್ೋಮ್ ಆಧಾರಿತ ರೆೈಲುಗಳು ಈಗ ಸಂಚರಿಸುತಿತಾವೆ. 
ಮದಲ ವಂದೆೋ ಭಾರತ್ ರೆೈಲು ಬನಾರಸ್ ಮತುತಾ ಕತಾ್ರ ನಡುವೆ ಮತುತಾ 
ಎರಡನೆಯದು ಕತಾ್ರದಿಂದ ದೆಹಲ್ಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದವು. 

ಕಿ.ಮಿೋ ರಸೆತಾ ನಿಮಿಚೆಸುವ ಮೊಲಕ 
ವಿಶವಾ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತಿತಾದೆ.

ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮಿೋ.ಗೆ ವಿಸತಾರಿಸಲ್ವೆ.
ಕೆ್ ಹೆಚ್ಚಲ್ವೆ.

1,37,625 
ಕಿಮಿೋಗೆ ಹೆರಾ್ಚಗಿದೆ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ಉಡಾನ್ 
ಪ್ರವಾಸೋದಯುಮಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತುೋಜಕ

ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ ಹೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು ದೆೇಶ 
ಮತುತಿ ವಿದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಮಥ್ಷರಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತಿೇಜಸಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ  
71 ಲೆೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗಳನುನು (ದಿೇಪಸತಿಂಭ) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅವುಗಳ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷಕಕಿನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂ್ಯಸಿಯಂ, 
ರ್ಯೇಟರ್, ಕೆಫೆಟೆೇರಿಯಾ, ಮಕಕಿಳ ಉದಾ್ಯನವನಗಳು, 

ಪರಿಸರ ಸೆನುೇಹಿ ಕಾಟೆೇಜ್ ಗಳನುನು ಈ ಎಲಾಲಿ ಲೆೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ದೆೇಶದ ಆಯ್ದ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ 2023 ರ 
ವೆೇಳೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಗೊೇವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಕ್ೆೇತ್ರವನುನು 
ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು, ರಾಜ್ಯದ ರೆೈತರು, ಮಿೇನುಗಾರರು ಮತುತಿ 

 ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 
ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ತಾಣಗಳನುನು ಮಾತ್ರ ಉಲೆಲಿೇರ್ಸುವ 
ಸಮಯವಿತುತಿ, ಆದರೆ ಭಾರತದಂತಹ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅದುಭುತವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವೆ.

 ಈ ಎಲಲಿ ತಾಣಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಷಕ್ಷಯಕೆಕಿ 
ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸುವ ಮತುತಿ ಅವುಗಳು ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 
ನಡುವಿನ ಅಂತರವನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ 
ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ಸಕಾ್ಷರವು 'ಉಡಾನ್ ಯೇಜನೆ'ಯನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.

 ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಮತುತಿ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರದಿಂದಾಗಿ 
ಜನರು ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ನಡುವಿನ 
ಅಂತರವನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಲಾಗುತಿತಿದೆ.

 ಕನಾ್ಷಟಕದ ಹಂಪಿ ಇದಕೊಕಿಂದು ನಿದಶ್ಷನ. ಇದು 
2019ರಲ್ಲಿ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಬಹುದಾದ 52 ಅತು್ಯತತಿಮ 

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆಯಕಿಯಾಗಿದೆ. 
ಆದರೆ ಈ ಯುನೆಸೊಕಿೇ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಕೆಕಿ 
ಹೊೇಗುವುದು ನಂಬಲಾಗದರುಟಿ ಕಠಿಣವಾಗಿತುತಿ. ಆದರೆ, 
ಉಡಾನ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಸಕಾ್ಷರ ಇದನುನು ಬಳಾಳುರಿ 
ಮತುತಿ ವಿದಾ್ಯನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಷ 
ಕಲ್್ಪಸಿತು. ವಿದಾ್ಯನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣವು ಈಗ 
ಹಂಪಿಯಿಂದ ಕೆೇವಲ 40 ಕ್ಲೊೇಮಿೇಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. 
ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಪಾಕೊ್ಯಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣವೂ ಇದಕೆಕಿ 
ಅತು್ಯತತಿಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

 ಉಡಾನ್ ಯೇಜನೆಯ ಮೂರನೆೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
29, ನಾಲಕಿನೆೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 34 ಹೆಚುಚುವರಿ ವಿಮಾನ 
ಮಾಗ್ಷಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ, 
ಉತತಿರಾಖಂಡದ ಪಂತನಗರ, ಪಿಥೊೇರಗಢ, ಉತತಿರ 
ಪ್ರದೆೇಶದ ಕುಶಿನಗರ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶದ 
ಪಾಸಿಘಾಟ್ ಮತುತಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶದ ಕನೂ್ಷಲ್ ನಂತಹ 
ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳು 
ಹೆಚಾಚುಗಿವೆ. 

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ಇತರ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕಾಕಿಗಿ ಸಂಪಕ್ಷ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು 
ಹೆರ್ಚುಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. 'ಮೇಪಾ'ದಲ್ಲಿ ನಿಮಾ್ಷಣವಾಗುತಿತಿರುವ 
ಗಿ್ರೇನ್ ಫೇಲ್್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣ ಇನುನು ಕೆಲವೆೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿದ್ಧಗೊಳಳುಲ್ದೆ. ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣವನುನು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಹೆದಾ್ದರಿಯಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್್ಷಸಲು ಸುಮಾರು 12,000 ಕೊೇಟ್ 
ರೂ. ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ 6 ಪಥಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸಂಪಕ್ಷ ಹೆದಾ್ದರಿಯನುನು 
ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಹೆದಾ್ದರಿ ನಿಮಾ್ಷಣಕಾಕಿಗಿ 
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೊೇವಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೊೇಟ್ 
ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, 2014ರಲ್ಲಿ, ದೆೇಶವು ಯಾತಾ್ರ ಸಥಿಳಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ 'ಪ್ರಸಾದ್ ಯೇಜನೆ' (ತಿೇಥ್ಷಯಾತೆ್ರ 
ಪುನರುಜ್ೇವನ ಮತುತಿ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ, ಪರಂಪರೆಯ ವಧ್ಷನೆ 
ಅಭಿಯಾನ) ಯನುನು ಘೂೇಷ್ಸಿತು. ಈ ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ದೊಡ್ಡ ಯಾತಾ್ರ ಕೆೇಂದ್ರಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 15 ಯೇಜನೆಗಳು 
ಪೂಣ್ಷಗೊಂಡಿವೆ.

ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ 100 
ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮತತಿದ 3 ಯೇಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಡೆಯುತಿತಿದೆ. ಸೊೇಮನಾಥ ಮತುತಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಇತರ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಿಳಗಳು ಮತುತಿ ನಗರಗಳನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸಲು 
ಸಂಪಕ್ಷ ಯೇಜನೆಗೆ ವಿಶೆೇರ ಗಮನ ನಿೇಡಲಾಗುತಿತಿದೆ. 
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒಂದು ಸಥಿಳಕೆಕಿ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿದಾಗ, ಅವರು ಇತರ 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಿಳಗಳಿಗೂ ಹೊೇಗಬೆೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ 
ಆಲೊೇಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಂತೆಯೇ, ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 19 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲಾಲಿ 
ಯೇಜನೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆಕಿ 
ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನಿೇಡಲ್ವೆ. ಸಕಾ್ಷರವು 15 ರ್ೇಮ್ ಸಕೂ್ಯ್ಷಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
76 ವಲಯಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 900 ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ಪ್ರವಾಸಿ 
ತಾಣಗಳನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸುತಿತಿದೆ. ಈ ಪೆೈಕ್ 35ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂಣ್ಷಗೊಂಡಿದು್ದ, 15 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇ. 80ರರುಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಡೆದಿದೆ. 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತಿೇಜಸಲು, 
ಸಕಾ್ಷರವು ಈ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ನಿೇತಿ 
ನಿಧಾ್ಷರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಇಂದು ದೆೇಶಕೆಕಿ 
ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೆೇಶವು ಇ-ವಿೇಸಾ ಮತುತಿ  
ಆಗಮನ ಕಾಲದ ವಿೇಸಾದಂತಹ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನುನು 
ಮಾಡಿದೆ ಮತುತಿ ವಿೇಸಾ ಶುಲಕಿವನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ೆೇತ್ರಕೆಕಿ 
ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿತಿದ್ದ ಜಎಸ್ ಟ್ಯನೂನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೊಂಡು, 
ದೆೇಶವು 120 ಪವ್ಷತ ಶಿಖರಗಳನುನು ಚಾರಣಕಾಕಿಗಿ 
ಮುಕತಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆ 
ಯಾಗದಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳಳುಲು ಮಾಗ್ಷದಶಿ್ಷಗಳಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ 
ನಿೇಡಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಭಾರತಕೆಕಿ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 
ಮನೊೇವಿಜ್ಾನವನುನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತುತಿ 
ಅವರ ಇರಟಿ ಮತುತಿ ಕರಟಿಗಳನುನು ಮಾ್ಯಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನುನು ಪ್ರಸುತಿತಪಡಿಸುತಿತಿದೆ. 
ಪ್ರವಾಸಿ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇರ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು, ವಿದೆೇಶಿ 
ಭಾಷಾ ಮಾಗ್ಷದಶಿ್ಷಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತಾ್ಯದಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಭಾರತ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವು ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನುನು ಪಡೆಯುತಿತಿದೆ. 

ಸಾಂಸಕೃತಿಕ-ಆಧಾಯಾತಿ್ಮಕ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ:  
ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಾಹಕ 

ಇಂದು ಜಗತುತಿ ಭಾರತದ ಯೇಗ, ತತ್ವಶಾಸತ್ರ, ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕತೆ 
ಮತುತಿ ಸಂಸಕೃತಿಗೆ ಆಕಷ್್ಷತವಾಗುತಿತಿದೆ. ಹೊಸ ಪಿೇಳಿಗೆಯಲೂಲಿ 
ತಮ್ಮ ಬೆೇರುಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಷ ಸಾಧಿಸಲು ಹೊಸ 
ಜಾಗೃತಿಯೂ ಕಾಣುತಿತಿದೆ. ಅದಕಾಕಿಗಿಯೇ ಇಂದು ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಮತುತಿ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮತುತಿ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚಾಚುಗಿವೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ 
ರೂಪ ನಿೇಡಲು, ದೆೇಶವು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಅದರ ಪಾ್ರರ್ೇನ ವೆೈಭವವನುನು 
ಪುನಶೆಚುೇತನಗೊಳಿಸುತಿತಿದೆ.

ರಾಮಾಯಣ ಸಕ್್ಷಟ್ ಸುತತಿಲೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ 
ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಗಾಂಭಿೇಯ್ಷದ ಪ್ರಜ್ೆಯ ಪರಿಚಯವಾದರೆ, 
ಬೌದ್ಧ ಸಕ್್ಷಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬೌದ್ಧ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ 
ಭಾರತಕೆಕಿ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೇಡುತತಿದೆ. ಅಯೇಧೆ್ಯಯ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಮತುತಿ ಸುಸಿಥಿರ ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಸಿಟ್ ಎಂದು ಯೇಜಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮದ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯು ಬಡವರಿಗೆ 

ಹೆಚು್ಚ ಪ್ರಯೋಜನವನುನು ನಿೋಡುತತಾದೆ; 

ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ದೆೊರೆಯುತತಾದೆ; ಕನಿರ್ಠ 

ಬಂಡವಾಳ ಹೊಡಿಕೆಯು ಗರಿರ್ಠ ಉದೆೊಯಾೋಗವನುನು 

ಒದಗಿಸುತತಾದೆ. ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಬೆಳೆದಂತೆ 

ವಿದೆೋಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಪ್ರದೆೋಶಕೆ್ ಬಂದು ಹಣ 

ಖಚುಚೆ ಮಾಡುತಾತಾರೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವಲಯವು 

ಭಾರತಿೋಯರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ಕೆೊೋಟಿ ರೊಪಾಯಿ 

ವಿದೆೋಶಿ ವಿನಿಮಯವನುನು ತಂದಿತು. ಹಾಗೆಯ್ೋ, 

ವಿದೆೋಶಿ ವಿನಿಮಯವು 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 

2 ಲಕ್ಷ ಕೆೊೋಟಿ ರೊ.ಗೆ ಏರಿತು.
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ಸವಾದೆೋಶ ದಶಚೆನ: ಭಾರತದ ವೆೈವಿಧಯಾದ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ

ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮಕೆ್ 

ಉತೆತಾೋಜನ

ಭಾರತದ ವೆೈವಿಧಯಾಮಯ 
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಧಾಮಿಚೆಕ 
ಮತುತಾ ನೆೈಸಗಿಚೆಕ ಪರಂಪರೆಯು 
ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮತುತಾ ಉದೆೊಯಾೋಗ ಸೃಷಿ್ಟಗೆ ವಿಫುಲ 
ಅವಕಾಶಗಳನುನು ನಿೋಡುತತಾದೆ. 
ಇದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕೆೊಂಡು 
2015ರಲ್ಲಿ ಸವಾದೆೋಶ ದಶಚೆನ ಯೋಜನೆ 
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

 ಬೌದಧಿ ಸಕಿಚೆರ್   ರಾಮಾಯಣ ಸಕಿಚೆರ್   ಕೃರಣು ಸಕಿಚೆರ್   ಈಶಾನಯಾ ಸಕಿಚೆರ್   ಹಮಾಲಯ 
ಸಕಿಚೆರ್   ಕರಾವಳಿ ಸಕಿಚೆರ್   ಮರುಭೊಮಿ ಸಕಿಚೆರ್   ಬುಡಕಟು್ಟ ಸಕಿಚೆರ್   ಪರಿಸರ ಸಕಿಚೆರ್  

 ವನಯಾಜೋವಿ ಸಕಿಚೆರ್    ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಸಕಿಚೆರ್   ಆಧಾಯಾತಿ್ಮಕ ಸಕಿಚೆರ್   ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಕಿಚೆರ್   
 ತಿೋರಚೆಂಕರ ಸಕಿಚೆರ್ ಮತುತಾ   ಸೊಫ ಸಕಿಚೆರ್ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾದ 

15 ವಿರಯ ಆಧಾರಿತ ಸಕಿಚೆರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿವೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ಸಕಿಚೆರ್ ಗಳ ನಿಮಾಚೆಣಕೆ್ ಒಟು್ಟ ಸುಮಾರು  
5 ಸಾವಿರದ 700 ಕೆೊೋಟಿ ರೊ. ಮೌಲಯಾದ 78 ಯೋಜನೆಗಳನುನು ಮಂಜೊರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರವರೆಗೆ ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ 200 ಕೆೊೋಟಿ ರೊ.ಗೊ ಹೆಚು್ಚ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಕಾಶಿ ವಿಶವಾನಾರ ಕಾರಿಡಾರ್
ಕೊೇಟ್ ರೂ. ವೆಚಚುದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೇಜನೆ  

ಕಾಶಿ-ವಿಶ್ವನಾಥದಲ್ಲಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು.

ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ಮದಲ ವಿಭಾಗ, ಒಟುಟಿ 5 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ 

ವಿಸಿತಿೇಣ್ಷವನುನು ಹೊಂದಿದು್ದ, ಇದನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತರ 43 ದೆೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯತೆ ನಿೇಡಿದಂತೆ, 

ಕಾಶಿಗೂ ಭವ್ಯವಾದ ನೊೇಟವನುನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಸೆೊೋಮನಾರ ದೆೋವಾಲಯ

03 ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನುನು 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು 

ಆಗಸ್್ಟ 2021ರಲ್ಲಿ 

ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು.

ರಾಮಮಂದಿರ ಪುನರ್ ನಿಮಾಚೆಣ
2020ರ ಆಗಸ್್ಟ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೋದಿ 
ಅವರು ರಾಮ ಮಂದಿರಕೆ್ ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ 
ನೆರವೆೋರಿಸಿದರು. ಇದು 2025ರ ವೆೋಳೆಗೆ 
ಪೂಣಚೆಗೆೊಳುಳಿವ ನಿರಿೋಕ್ೆಯಿದೆ.

ಕಾಶಿಮೀರದಲ್ಲಿ 31 ವರಚೆಗಳ 

ನಂತರ ಶಿೋತಲನಾರ 

ದೆೋವಾಲಯವನುನು, 2021ರ 

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. 

ವಿಧಿ 370ನುನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ 

ನಂತರ, ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾಚೆರವು 

ಅದರ ಪುನಃಶೆ್ಚೋತನ 

ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತುತಾ. 

ಕೆೋದಾರನಾರಧಾಮ್
ದೆೋಶದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕೆೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೆೋದಾರನಾರಕೆ್ 
ಐದು ಬಾರಿ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿದಾದಿರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ವಿಕೆೊೋಪದಿಂದ ವಾಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಾನಿಗೆೊಳಗಾಗಿದದಿ 
ಈ ದೆೋವಾಲಯದ ಮಹಾನ್ ರೊಪವನುನು ಪುನಃಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಂಕರಾರಾಯಚೆರ 
ಸಮಾಧಿ ಈಗ ಪುನರ್ ನಿಮಾಚೆಣವಾಗಿದೆ. 

ಶಿೋತಲನಾರ ದೆೋವಾಲಯ

8̀00
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ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜನವರಿ 16-31, 202226

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು 
ಉತೆತಿೇಜಸುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕತೆ, 
ಸಂಸಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ ಸಾ್ಮರಕಗಳನುನು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶವು ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ 
ಮತುತಿ ತಿೇಥ್ಷಯಾತೆ್ರ ಎರಡರಲೂಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತುತಿ 
ಅದರ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವೂ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಭಗವಾನ್ 
ರಾಮನ ಜನ್ಮಸಥಿಳವೆೇ ಆಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಕೃರ್ಣನ ವೃಂದಾವನವೆೇ 
ಆಗಿರಲ್, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಸಾರನಾರ್ ಆಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಶಿ 
ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಗಿರಲ್, ಸಂತ ಕಬಿೇರರ ಮಘರ್ ಧಾಮವಾಗಿರಲ್ 
ಅಥವಾ ವಾರಾಣಸಿಯ ಸಂತ ರವಿದಾಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮಸಥಿಳದ 
ಆಧುನಿೇಕರಣವೆೇ ಆಗಿರಲ್, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತಿತಿವೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸಕ್್ಷಟ್, 
ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಸಕ್್ಷಟ್, ಮತುತಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ, ಶಿ್ರೇ ಕೃರ್ಣ 
ಮತುತಿ ಬುದ್ಧನ ಜೇವನಕೆಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕ್್ಷಟ್ ಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದ ಚಾಧಾ್ಷಮ್ 
ಯಾತೆ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದಾ್ದಗಿದೆ. ದಾ್ವದಶ ಜೊ್ಯೇತಿಲ್್ಷಂಗ, 
ಶಕ್ತಿಪಿೇಠಗಳು ಮತುತಿ ಅರಟಿವಿನಾಯಕ ದಶ್ಷನ ಎಲಲಿವನೂನು 
ಜೇವನದ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ತಿೇಥ್ಷಯಾತೆ್ರಯು ಕೆೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಿಂತ ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ; 
ಇದು ಭಾರತವನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ ಮತುತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ 
ಜೇವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೊಂಡು, 
ಉತತಿರಾಖಂಡದ ಕೆೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇತಿತಿೇಚೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕೆೇಂದ್ರ, ಈ ಪ್ರದೆೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕಾಕಿಗಿ 
ಹೊಸ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಮತುತಿ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಭಕತಿರಿಗೆ ಸೆೇವೆ 
ಒದಗಿಸುವ ವಾಹಿನಿಯಾಗುತಿತಿವೆ. ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ರಸೆತಿ ಯೇಜನೆ 
ಪ್ರಸುತಿತ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಕೆೇದಾರನಾಥಕೆಕಿ ಯಾತಿ್ರಕರನುನು 
ಕಳುಹಿಸಲು ಕೆೇಬಲ್ ಕಾರನುನು ನಿಮಿ್ಷಸುವ ಪ್ರಕ್್ರಯ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಪವಿತ್ರ ಹೆೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್ ಗೆ 
ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರವೆೇಶವನುನು ಸಕ್್ರಯಗೊಳಿಸುವ ರೊೇಪೆ್ವೇ (ಹಗಗೆದ 
ಸೆೇತುವೆ) ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತಿತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೃಷ್ಕೆೇಶ 
ಮತುತಿ ಕಣ್ಷ ಪ್ರಯಾಗ್ ನಡುವೆ ರೆೈಲು ಸಂಪಕ್ಷ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕಲ್್ಪಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ನ ಸೊೇಮನಾಥ 
ದೆೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತಿತಿೇಚೆಗೆ ಪ್ರದಶ್ಷನ ಮತುತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕ್ೇಣ್ಷ, 
ಸಮುದ್ರ ದಶ್ಷನ ಪಥವನುನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ 
ಸೆೇಪ್ಷಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೊಸ 
ಭವಿರ್ಯ ಮತುತಿ ಉದೊ್ಯೇಗದ ಹಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತಿತಿವೆ, ಮತುತಿ 
ಸಥಿಳದ ಪಾವಿತ್ರಯವೂ ಹೆಚುಚುತತಿದೆ. ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 1೦ ಬುಡಕಟುಟಿ 
ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನುನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬುಡಕಟುಟಿ 
ಶೌಯ್ಷ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಪ್ರದಶಿ್ಷಸಲು ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ 
ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಜನೆಯನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಂರ್ಯಲ್ಲಿ, ಬಿಸಾ್ಷ ಮುಂಡಾ ಅವರಿಗೆ 
ಸಮಪಿ್ಷತವಾದ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನುನು 
ಇತಿತಿೇಚೆಗೆ ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತಿನ ರಾಜ್ ಪಿಪಾಲಿ, 
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶದ ಲಂಬಾಸಿಂಗಿ, ಛತಿತಿೇಸ್ ಗಢದ ರಾಯು್ಪರ, 
ಕೆೇರಳದ ಕೊೇಳಿಕೊೇಡ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶದ ರ್ಂದಾ್ವರ, 
ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಮತುತಿ ಮಣಿಪುರದ ತಮೆಂಗ್ 
ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ ಅಂತಹ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲ್ದೆ.

ಭಾರತಕೆಕಿ ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ 
ಇದೆ. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ 

ನಮ್ಮ ಗಾಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜಗತೆತಿೇ ಒಂದು 
ಅದುಭುತವಾಗಿದು್ದ, ನಾವು ಜಗತಿತಿಗೆ ಏನನೂನು 
ನಿೇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಪೂವ್ಷಜರು 

ಏನೆಲಾಲಿ ಬಿಟುಟಿಹೊೇಗಿದಾ್ದರೆ. ಅದನುನು 
ಜಗತಿತಿಗೆ ತೊೇರಿಸಬೆೇಕು. ಭಾರತದ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ತಡೆಯಲು 

ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ.
-ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ,

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ಈ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ದೆೇಶದ ನವ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಬುಡಕಟುಟಿ 
ಗತಕಾಲದ ಹೆಮೆ್ಮಯನುನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, 
ಈ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಹೆರ್ಚುಸುತತಿವೆ. ಉತತಿರ 
ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಜ ಸುಹೆಲೆ್ದೇವ್ ಅವರ 40 ಅಡಿ ಕಂರ್ನ 
ಪ್ರತಿಮೆಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವರ ಜೇವನವನುನು ಪರಿಚಯಿಸಲ್ದೆ. 
ಈ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೌಕಯ್ಷಗಳ ನಿಮಾ್ಷಣವು ಪ್ರವಾಸಿ 
ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸುತಿತಿದೆ. ಈ ಎಲಾಲಿ ಕ್ರಮಗಳು 
ಬಹಾ್ರಯಿಚ್ ನ ಸೌಂದಯ್ಷವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿದೆ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖೆ್ಯಯನೂನು ಹೆರ್ಚುಸುತತಿವೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ಕೆೊೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಕ್ೆೋತ್ರವು 

ಹೆಚು್ಚ ಹಾನಿಗೆೊಳಗಾಗಿತುತಾ, 

ಬಾಧಯಾಸಥಾಗಾರರಿಂದ ಗೆೈಡ್ಸ್ ಗೆ 

ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಆರೆೊೋಗಯಾ-ಸಾವಾಸಥಾಯಾ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮಕೆ್ ಹೆೊಸ ಆಯಾಮ
ಆರೊೇಗ್ಯ ಆರೆೈಕೆ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಕೂಕಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೂಕಿ 

ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶಚುಯ್ಷ ಆಗಬಹುದು. 
ಆದರೆ,  ದೆೇಶದ ಸಮಗ್ರ, ಬಲ್ರ್ಠ ಆರೊೇಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವು 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೆೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿದು್ದ, 
ಆರೊೇಗ್ಯವು ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆಕಿ ಬಲವಾದ ಸಂಪಕ್ಷವನುನು 
ಕಲ್್ಪಸಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸೆಥಿ ಎಫ್ಐಸಿಸಿಐನ ಸಮಿೇಕ್ೆಯ 
ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ 

ಶೆೇ.20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚುಚು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕೆಕಿ ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರ್ಕ್ತೆ್ಸಯ ವೆಚಚುವು ಅಮೆರಿಕ ಮತುತಿ 
ಯುರೊೇಪ್ ಗಿಂತ ಶೆೇ. 50ರರುಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ನಿರಂತರ ಗಮನದ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ವಲಯವು 
2014ರಿಂದ ಕೊೇವಿಡ್ ಗೂ ಮುನನು 350 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚುಚು 
ವೃದಿ್ಧಸಿತುತಿ. 2014 ರಲ್ಲಿ 1.23 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಇದ್ದ ಆದಾಯ, 
2019ರಲ್ಲಿ 2.1೦ ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗೆ ಏರಿತುತಿ. ಅಂದರೆ, ಹೆರ್ಚುನ 

ವಿಶವಾ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ನಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ 19 ಅಪ್ರತಿಮ ಹೆಗುಗೆರುತುಗಳು

 ಯಾವುದೆೇ ಒಂದು ದೆೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಅದರ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಅಸಿ್ಮತೆಯನುನು ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸಲು ನೆರವಾಗುತತಿದೆ. 
ಭಾರತವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ನಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆೇರವಾಗಿ ವಿಶೆೇರ ಅಪ್ರತಿಮ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, 
ಅಂತಹ 19 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು ಹೊಂದಿದೆ.

 ರಾಜ್ಯ ಮತುತಿ ಸಥಿಳಿೇಯ ಸಕಾ್ಷರಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಷರದ ಉಪಕ್ರಮವನುನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತಿತಿದೆ.

 ಆಗಾ್ರದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿಂದ ದೆಹಲ್ಯ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ 
ವರೆಗೆ, ಮಹಾರಾರಟ್ದ ಅಜಂತಾ-ಎಲೊಲಿೇರಾ ಗುಹೆಗಳನುನು ಈ 19 
ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗಮ್ಯಸಾಥಿನದ ಸಂಪಕ್ಷ, ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉತತಿಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ ಅನುಭವ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಮತುತಿ ಸಥಿಳಿೇಯ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲೊಗೆಳುಳುವಿಕೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮತುತಿ 
ಬಾ್ರಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿರಯಗಳ 
ಮೆೇಲೆ ಕೆೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಜಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ಆರೊೇಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷ ಹೊಂದಿರುವ ಸಥಿಳಗಳು ಉತತಿಮ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಹೊಂದಿರುತತಿವೆ. 
ಆತಿಥ್ಯ ಮತುತಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತತಿವೆ.

ಇಂದು, ಆರೊೇಗ್ಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ ವಿರಯಕೆಕಿ ಬಂದಾಗ 
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 
ಆರೊೇಗ್ಯ-ಸಾ್ವಸಥಿಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಗುರಿ 
ಅನಾರೊೇಗ್ಯಕೆಕಿ ರ್ಕ್ತೆ್ಸ ನಿೇಡುವುದು ಮತುತಿ ಆರೊೇಗ್ಯವನುನು 
ಉತೆತಿೇಜಸುವುದು. ಆಯುವೆೇ್ಷದ ಮತುತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಔರಧಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸತಿಂಭಗಳಾಗಿವೆ. 
ಆಯುವೆೇ್ಷದಕೆಕಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಡಿೇ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಿಯ 
ವಿಸತಿರಣೆಯು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತಿ ಯೇಗಕ್ೆೇಮವನುನು ಹೆರ್ಚುಸುತಿತಿದೆ. ಕೆೇರಳದ 
ಹಚಚು ಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಂಜು ನಿವಾರಿಸುವುದು, 
ಉತತಿರಾಖಂಡದ ಪವ್ಷತದ ಮೆೇಲೆ ಬಿೇಸುವ ಗಾಳಿಯ 
ನಡುವೆ ಸುಂದರವಾದ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಗಾಭಾ್ಯಸ 
ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯದ ಹಚಚುಹಸಿರಿನ ಅರಣ್ಯದ 
ಮೂಲಕ ಸಾಗುವುದು ಮದಲಾದುವು ಭಾರತದ ಅನನ್ಯತೆ 
ಹಾಗು ವಿಭಿನನು ಅನುಭಾವವನೆನುೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತತಿದೆ.

ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತಿ ಸಾ್ವಸಥಿಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ ವಿರಯಕೆಕಿ 
ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು 
ಹೆೇಳುವಂತೆ, "ನಿಮ್ಮ ಜೇವನವು ನಿಮಗೆ ಒತತಿಡವನುನು 
ಉಂಟುಮಾಡುತಿತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ರ್ರಸಾಥಿಯಿ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು 
ಅಪಿ್ಪಕೊಳಳುಲು ಸೂಕತಿ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೆೇಹ ಅಥವಾ 
ಮನಸ್ಸನುನು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು ನಿೇವು ಬಯಸಿದಾಗ 
ಭಾರತಕೆಕಿ ಬನಿನು."

ಈ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಹೆರ್ಚುಸಲು, 
ಭಾರತವು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಆಯುಷ್ ಅಭಿಯಾನವನುನು 
ಸಾಥಿಪಿಸಿತು. ವಿಶ್ವ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಂಸೆಥಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಔರಧ ಕಾಯ್ಷತಂತ್ರ 2014-2023 ಆಯುವೆೇ್ಷದ ಮತುತಿ 
ಇತರ ಭಾರತಿೇಯ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಭಾರತದ 
ನಿೇತಿಯಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳುಳುತತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 
ವಿಶ್ವ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಂಸೆಥಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಔರಧಕಾಕಿಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಕೆೇಂದ್ರವನುನು ಸಾಥಿಪಿಸುವುದಾಗಿ 
ಘೂೇಷ್ಸಿದೆ. ಆಯುವೆೇ್ಷದ ಮತುತಿ ಅದರ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ಈಗಾಗಲೆೇ ಭಾರತಕೆಕಿ ಬರುತಿತಿದಾ್ದರೆ.

ಆದಾಗೂ್ಯ, ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವು ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ 
ಮೆೇಲೆ ಗಮನಾಹ್ಷ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಿದೆ. ಆದರೆ, ಲಸಿಕೆಯ 
ಪ್ರಮಾಣವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತಿತಿದ್ದಂತೆ, ದೆೇಶಿೇಯ ಮತುತಿ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದೆೇಶಕೆಕಿ ಹಿಂಡುಹಿಂಡಾಗಿ 
ಬರಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾ್ದರೆ. ಭಾರತವು ತನನು ಲಸಿಕೆ 
ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆರ್ಚುನ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಿದೆ. 

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು ಈ ವಲಯಕೆಕಿ ಲಸಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ 
ನಿೇಡಿದೆ, ಮತುತಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವು 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗದ ಕೆಟಟಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ 

ಜನವರಿ 2021ರವರೆಗೆ ಲಭಯಾವಿರುವ ದತಾತಾಂಶದ 
ರಿೋತಯಾ, 24 ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1160 ಕೆೊೋಟಿ 
ರೊ. ಮೌಲಯಾದ 36 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದು 27 ರಾಜಯಾಗಳು/
ಕೆೋಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಣಗಳನುನು 

ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.57 

ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೊಲಕ 
ಮೊಲಸೌಕಯಚೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ

 ಪ್ರಸಾದ್ (ಯಾತಾ್ರ ಪುನಶೆಚುೇತನ ಮತುತಿ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ, 
ಪರಂಪರೆ ವಧ್ಷನೆ ಅಭಿಯಾನ) 2014-15ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಸರ್ವಾಲಯವು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ 
ರಾರಟ್ವಾ್ಯಪಿ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನುನು 
ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಪಾ್ರಯೇಜಸಿದೆ.

 ಧಾಮಿ್ಷಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಭವವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾತಾ್ರ ಸಥಿಳಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಈ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಉದೆ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ 
ಸಮಗ್ರ ಧಾಮಿ್ಷಕ ಪ್ರವಾಸಿ ಅನುಭವವನುನು ನಿೇಡುವುದು 
ಮತುತಿ ಯಾತಾ್ರ ಸಥಿಳಗಳ ಆದ್ಯತೆ ಮತುತಿ ದಿೇಘ್ಷಕಾಲ್ೇನ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡುವುದಾಗಿದೆ.

 ರಸೆತಿಗಳು, ರೆೈಲು, ಪ್ರಯಾಣದ ಟಮಿ್ಷನಲ್ ಗಳು, 
ಮಬೆೈಲ್ - ಇಂಟನೆ್ಷಟ್- ಹಾಟ್-ಸಾ್ಪಟ್ ಪ್ರವೆೇಶ, 
ಸಾನುನಗೃಹಗಳು, ಕುಶಲಕಮಿ್ಷ ಮಾರುಕಟೆಟಿಗಳು, 
ಎಟ್ಎಂಗಳು ಮತುತಿ ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕೌಂಟರ್ 
ಗಳಂತಹ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು 
ಇದನುನು ಬಳಸಲಾಗುತತಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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2016 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ
ವೆೈದಯಾಕಿೋಯ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮಕಾ್ಗಿ 
ಭಾರತಕೆ್ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿದ 
ಜನರ ಸಂಖೆಯಾ

4.27
4.49

6.41
6.97

1.83

2016

2017

2018

2019

2020*ಅಂಕಿ ಸಂಖೆಯಾ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. * ಕೆೊೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್

ಚೆೇತರಿಸಿಕೊಳುಳುತಿತಿದೆ ಎಂದು ತೊೇರುತಿತಿದೆ. ಕೊೇವಿಡ್ ನಿಂದ 
ರಕ್ಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತುತಿ ಮೂಲಭೂತ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನೂನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಿಣಾ್ಷಯಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮಕೆ್ ನವ ಜೋವನವನುನು ನಿೋಡುವ ಸವಾಚ್ಛತೆ

ನಿೇವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳಿಳು, 2014ರ ಮದಲು, ನಮ್ಮ ನಗರಗಳ 
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು 
ಮಾತ್ರ ಕೆೇಳುತಿತಿದ್ದವು. ಕೊಳಕು ನಗರಗಳನುನು ಜೇವನದ 
ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಭಾಗವಾಗಿ ನೊೇಡಲಾಗುತಿತಿತುತಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗೆಗೆ 
ನಿರಾಸಕ್ತಿಯು ಕೆೇವಲ ನಗರಗಳ ಸೌಂದಯ್ಷದ ಮೆೇಲೆ ಮತುತಿ ಆ 
ನಗರಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟ್ ಮಾಡುವ ಸಂದಶ್ಷಕರ ಮೆೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತಿತಿತುತಿ, ಆದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳ 
ಆರೊೇಗ್ಯದ ಮೆೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತಿತಿತುತಿ. ಈ 

ಸನಿನುವೆೇಶವನುನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದೆೇಶ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 
ಮತುತಿ ಅಮೃತ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು 
ಖಾಸಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತುತಿ 6 ಲಕ್ಷಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ಸಮುದಾಯ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಯಿತು. 7 ವರ್ಷಗಳ 
ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ, ಕೆೇವಲ 18 ಪ್ರತಿಶತ ತಾ್ಯಜ್ಯವನುನು ಮಾತ್ರ 
ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಕಡೆ, ಇಂದು 70 ಪ್ರತಿಶತಕೆಕಿ 
ಏರಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 2.0ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕಸದ ಪವ್ಷತಗಳನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ಸಹ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್.ಇಡಿ 
ದಿೇಪಗಳು ನಗರಗಳ ಸೌಂದಯ್ಷವನುನು ಹೆರ್ಚುಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ 
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಸಕಾ್ಷರವು ದೆೇಶದ 9೦ ಲಕ್ಷಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು 

ರಾರಣಕೆ್ ಪವಚೆತಾರೆೊೋಹಣ ಅನುಮತಿ
ಆಗಸ್ಟಿ 2019ರಲ್ಲಿ, ಸಕಾ್ಷರವು ಚಾರಣಕಾಕಿಗಿ 
ಪವ್ಷತಾರೊೇಹಣ ವಿೇಸಾ ಪಡೆಯಲು 
ಬಯಸುವ ವಿದೆೇಶಿಯರಿಗೆ 137 ಪವ್ಷತ 
ಶಿಖರಗಳನುನು ಮುಕತಿಗೊಳಿಸಿತು. 
ಈ ಶಿಖರಗಳು ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ ಕಾಶಿಮೀರ, 
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶ, ಉತತಿರಾಖಂಡ 
ಮತುತಿ ಸಿಕ್ಕಿಂಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಉತತಿರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 
ವಿದೆೇಶಿಯರಿಗಾಗಿ ಗರಿರ್ಠ 51 ಶೃಂಗಗಳನುನು 
ಮುಕತಿಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ 
ಕಾಶಿಮೀರದ 15 ಪವ್ಷತ ಶಿಖರಗಳನುನು ಸಹ 
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಹಸ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತಿೇಜಸುವ 
ದೆೇಶದ ಅನೆ್ವೇರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 
ಜೇವಸೆಲೆಯಾಗಿತುತಿ.

ಬೆಳೆಯುತಿತಾರುವ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಮಾರುಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ
ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಶೆೋೇಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ,  
ಕೊೇವಿಡ್ ಗೆ ಮುನನು, ವಿಶಾ್ವದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ವಲಯವು ವರ್ಷಕೆಕಿ ಶೆೇ.3.5 ರರುಟಿ 
ಏರಿಕೆಯನುನು ಕಂಡಿತುತಿ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್್ಷಕತೆಗೆ 8.9 ಟ್್ರಲ್ಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ 
ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡುತಿತಿದೆ ಮತುತಿ 330 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದೊ್ಯೇಗ ನಿೇಡುತಿತಿದೆ. ಇದು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 87.5 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದೊ್ಯೇಗ ನಿೇಡಿದೆ ಮತುತಿ ದೆೇಶದ ಜಡಿಪಿಗೆ 194 
ಶತಕೊೇಟ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡುತಿತಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ದೆೋಖೆೊೋ ಅಪಾನು ದೆೋಶ್' ಗೆ ಸಜುಜು

'ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತುತಾ ಮಾಹತಿ

ಭಾರತವು ದಿೋಘಚೆಕಾಲದಿಂದ ಇತರ ದೆೋಶಗಳ ಜನರನುನು ಆಕಷಿಚೆಸಿದೆ, ಅದು 

ಕಾಶಿಮೀರದ ಭವಯಾ ಕಣಿವೆಗಳಾಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಡಾಜಚೆಲ್ಂಗ್- ಅಸಾಸ್ಂನ ಪ್ರಸಿದಧಿ 

ಚಹಾ ತೆೊೋಟಗಳ ೋೆ ಆಗಿರಲ್, ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರೋಯ ಸಂದಶಚೆಕರು 

ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ತಾಣಗಳನುನು ನೆೊೋಡಲು ಉತುಸ್ಕರಾಗಿದಾದಿರೆ, ಇದರ 

ಜೆೊತೆಗೆ, ಧಾಮಿಚೆಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡುವ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯೊ ಇದೆ. 

ವಿಶೆೋರ ಪ್ರವಾಸಿ ರೆೈಲುಗಳನುನು ನಿವಚೆಹಸುವ ಮೊಲಕ ಜನರನುನು ಪವಿತ್ರ 

ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಿಚೆಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ 'ದೆೋಖೆೊೋ ಅಪಾನುದೆೋಶ್' 

ಕಾಯಚೆಕ್ರಮವನುನು ಸಕಾಚೆರ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದೆೊಳಗೆ 

ವಾಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತುತಾ ದೆೋಶದ ವೆೈವಿಧಯಾಮಯ ಪಾರಂಪರಿಕ 

ಸಾ್ಮರಕಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಲು ಜನರನುನು ಉತೆತಾೋಜಸುವ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. 

ಇದು ದೆೋಶದ ಜನಪಿ್ರಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋಶಿೋಯ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ 

ಸೌಕಯಚೆಗಳು ಮತುತಾ ಮೊಲಸೌಕಯಚೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಅನುಕೊಲ 

ಮಾಡಿಕೆೊಡುವ ಗುರಿಯನೊನು ಹೆೊಂದಿದೆ.

2017ರ ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 27ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ 
ದಿನದ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ 
ಸರ್ವಾಲಯವು "ಪರಂಪರೆಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಿಳು" 
ಎಂಬ ವಿಶಿರಟಿ ಯೇಜನೆಯನುನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು. 
ಇದು ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಸರ್ವಾಲಯ, ಭಾರತಿೇಯ 
ಪುರಾತತ್ವ ಸವೆೇ್ಷಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯ/
ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳು ಕೆೈಗೊಂಡ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಉತೆತಿೇಜನ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು 
ನಮ್ಮ ಶಿ್ರೇಮಂತ ಮತುತಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ಸಾ್ಮರಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಆಕಷ್್ಷಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವನುನು 
ಭಾರತದ ಪುರಾತತ್ವ ಸವೆೇ್ಷಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ 
ಸಾ್ಮರಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 95 ಸಾ್ಮರಕಗಳನುನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ನಿವ್ಷಹಣೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಈ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಮತುತಿ ಆಧುನಿಕ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಈ ಯೇಜನೆಯು 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 29 ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ 
(ಎಂಓಯು) ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

'ಪರಂಪರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳುಳಿ'ವ 
ಮೊಲಕ ಅನನಯಾ ಉಪಕ್ರಮ

 ದೆೇಶಿೇಯ ಮತುತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲ ಮತುತಿ 
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಎಲಾಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು, ಹಿಂದಿ ಮತುತಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ  
12 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉರ್ತ ಕರೆ ಸಂಖೆ್ಯ 
1800111363 ಮತುತಿ ಶಾಟ್್ಷ ಕೊೇಡ್ 1363 ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ.

 ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಸರ್ವಾಲಯದ ಅಂತಜಾ್ಷಲ ತಾಣಕೆಕಿ ಲೆೈವ್ ಚಾಟ್ 
ವೆೈಶಿರಟಿಯವನುನು ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದು್ದ, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆೇಳುವ 
ಪ್ರಶೆನುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ. 

 ಇನ್ ಕೆ್ರಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ 360 ಡಿಗಿ್ರ ವಾಕ್ 
ಥೂ್ರ ಬಳಸಿ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ವಚು್ಷವಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ನಂತರ ಟೂರ್ ಆಪರೆೇಟರ್, 
ಹೊೇಟೆಲ್, ಏಜೆಂಟ್ ಮತುತಿ ಗೆೈಡ್ ನಂತಹ ಎಲಾಲಿ ಮಾಹಿತಿ 
ಇನ್ ಕೆ್ರಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (Incredible India) ಮಬೆೈಲ್ ಅಪಿಲಿಕೆೇಶನ್ 
ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಂದಶ್ಷಕರನುನು ನಿವ್ಷಹಿಸಲು ಮಿೇಸಲಾದ 
ಕೊೇವಿಡ್-19 ಕೊೇಶವನುನು ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿದೆೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 'Stranded in 
India' ಪೇಟ್ಷಲ್ ಮೂಲಕ ನೆರವು ವಿಸತಿರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನ ಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ಹಳೆಯ ಬಿೇದಿ ದಿೇಪಗಳನುನು ಬದಲ್ಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  
ಎಲ್ಇಡಿ ದಿೇಪಗಳನುನು ಹಾಕ್ದೆ.

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಈ 75ನೆೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಎಲಲಿರೊಂದಿಗೆ ಎಲಲಿರ 
ವಿಶಾ್ವಸ ಮತುತಿ ಎಲಲಿರ ವಿಶಾ್ವಸದೊಂದಿಗೆ' 'ಎಲಲಿರ ಪ್ರಯತನು'ಕೆಕಿ 
ದೆೇಶ ಕರೆ ನಿೇಡಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರ ಕೊಡುಗೆಯ 
ಈ ಮನೊೇಭಾವವು ಅಷೆಟಿೇ ನಿಣಾ್ಷಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು 
ಸಂತೊೇರ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಗ್ಷತವಾಗಿ 
ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಿದಿ್ಷರಟಿ ಒತುತಿ ನಿೇಡುವ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು 
ಹೆರ್ಚುಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಷಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಭಿಯಾನವು 
ಜನಾಂದೊೇಲನವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಾಗ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವೂ ಬೆಳೆಯಿತು.

ತನನು ಪರಂಪರೆಯನುನುಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮೊಲಕ ವಿಶವಾದ ಗುರುತಾದ ಭಾರತ
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವು ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಸಕೃತಿ, 
ಭಾವನೆಗಳು ಮತುತಿ ಅಸಿ್ಮತೆಯಂದಿಗೆ ಬೆೇಪ್ಷಡಿಸಲಾಗದ 
ನಂಟು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ವಿರಯಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ 
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಹೊಸ ಬೆಳಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 
ಮುಂದಿಡಲು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತಿತಿದೆ, 
ಇದರಿಂದ ಭಾರತವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ 
ಮಹತ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಕೆೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದುತಿತಿದೆ. 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಚನೆಗಳನುನು ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ ಮತುತಿ 
ಅದೆೇ ಉತಾ್ಸಹದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚುಚು ಆಕರ್ಷಕಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. 
ಕೊೇಲಕಿತಾತಿ, ದೆಹಲ್, ಮುಂಬೆೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತುತಿ 
ವಾರಾಣಸಿಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನಿೇಡುವ 
ಮೂಲಕ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ 
ಗಾ್ಯಲರಿಗಳು, ಪ್ರದಶ್ಷನಗಳು, ರ್ತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ನಾಟಕಗಳು 
ಮತುತಿ ಸಂಗಿೇತ ಪ್ರದಶ್ಷನಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು 
ಈ ವಿನಾ್ಯಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಐದು ಮಾದರಿ 
ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲು ಸಕಾ್ಷರ ನಿಧ್ಷರಿಸಿದೆ. 
ಇದೆಲಲಿವೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾದ ಕೊೇಲಕಿತಾತಿದ ಭಾರತಿೇಯ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದನುನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದೆಹಲ್, ಚೆನೆನುೈ, 
ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಮತುತಿ ಶಿ್ರೇನಗರದ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನುನು 
ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ  
10 ಹೆಚುಚುವರಿ ತಾಣಗಳನುನು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಾಗಿ 
ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರದ ಬದ್ಧತೆಯನುನು ತೊೇರಿಸುತತಿದೆ. 

ದೆೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು 
ಹಾಗು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಅವುಗಳ ಕಾಳಜ ಮತುತಿ ನಿವ್ಷಹಣೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಬೆೇಕಾಗುತತಿದೆ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾ್ವಯತತಿ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸಾಥಿನಮಾನದೊಂದಿಗೆ "ಭಾರತಿೇಯ 
ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸೆಥಿ" ಸಾಥಿಪನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಚರ್್ಷಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. 
ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ ಧೊೇಲವಿೇರಾದಲ್ಲಿನ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುತಿ ಪುನಶೆಚುೇತನದ ಬಗೆಗೆ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾ್ದಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ, 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು ಹೆರ್ಚುಸುವ 
ಪ್ರಯತನುವಾಗಿರಲ್, ಜೊತೆಗೆ ಎಲಲಿ ಅಂಶಗಳನುನು ಪರಿಗಣಿಸುವ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷ ಮತುತಿ ಸಂಘಟ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಪ್ರಯತನು 
ನಡೆಯುತಿತಿವೆ. ಸಕ್್ಷಟ್ ರೆೈಲುಗಳು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು 
ಸಂಪಕ್್ಷಸುತಿತಿದ್ದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಯೇಗ ದಿನದಂತಹ 
ಹಬ್ಬಗಳು ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ವಿಶ್ವದ ಇತರ 
ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತಿತಿವೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ದೆೇಶದ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಪರಂಪರೆಯನುನು ಪುನಃಸಾಥಿಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್್ರಯಯು ಅಭೂತಪೂವ್ಷ 
ವೆೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. 1976 ಮತುತಿ 2014ರ ನಡುವೆ, ಕಳುವಾಗಿದ್ದ 
13 ಪರಂಪರಿಕ ವಸುತಿಗಳನುನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿತುತಿ; 
ಅದರೆ, 2014 ಮತುತಿ 2021ರ ನಡುವೆ, 41 ಹೆಚುಚುವರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ 
ವಸುತಿಗಳನುನು ಮರಳಿ ತರಲಾಯಿತು. ನಿಸ್ಸಂದೆೇಹವಾಗಿ, 
ಕೊೇವಿಡ್ ಅನುನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ 
ವಲಯವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತನನು ಹಿಂದಿನ ಮಟಟಿಕೆಕಿ ಮರಳುತಿತಿದೆ. 
ಮಾಚ್್ಷ 2022ರ ವೆೇಳೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ವಿದೆೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉರ್ತ 
ವಿೇಸಾಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು, ತ್ವರಿತ ಲಸಿಕೆ, ಆರೊೇಗ್ಯ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆರ್ಚುನ ಪ್ರವೆೇಶ ಮತುತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಸುಧಾರಿತ 
ಬಳಕೆಯಂದಿಗೆ ಭಾರತಿೇಯ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 
ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೂ್ಯ, ಭಾರತವನುನು ವಿಶ್ವದ 
ಅತು್ಯತತಿಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಲು ಎಲಾಲಿ 
ಭಾರತಿೇಯರ ಸಂಘಟ್ತ ಪ್ರಯತನುದ ಅಗತ್ಯವಿದು್ದ, ಇದರಿಂದ 
ಏಕ ಭಾರತ - ಶೆ್ರೇರ್ಠ ಭಾರತದ ಸೂಫೂತಿ್ಷಯನುನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 
ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.  

ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನಪ್ರವಾಸೆೊೋದಯಾಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ದ
ಶಕಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಯೇಜನೆಗಳು ವೆಚಚುವನುನು 
ಮಾತ್ರ ಹೆರ್ಚುಸುವುದಿಲಲಿ, ದಿೇಘ್ಷಕಾಲದಿಂದ ಅದಕಾಕಿಗಿ 
ಕಾಯುತಿತಿರುವ ಸಥಿಳಿೇಯ ಸಮುದಾಯ ಮತುತಿ ದೆೇಶಕೆಕಿ 

ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದೊರೆಯಬೆೇಕಾಗಿದ್ದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತುತಿ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳಿಂದಲೂ ವಂರ್ತಗೊಳಿಸುತತಿವೆ. 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶದ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ 11,000 
ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ನಾಲುಕಿ ಜಲವಿದು್ಯತ್ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿ 
ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 
"ಪ್ರತಿಯಂದು ದೆೇಶವೂ ವಿಭಿನನು ಆಲೊೇಚನೆಗಳನುನು ಹೊಂದಿದೆ, 
ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ ಜನರು ಎರಡು ಸಿದಾ್ಧಂತಗಳನುನು 
ಸ್ಪರಟಿವಾಗಿ ನೊೇಡುತಿತಿದಾ್ದರೆ" ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. 

ಮದಲ ಸಿದಾ್ಧಂತವು ವಿಳಂಬವನುನು ಉತೆತಿೇಜಸುತತಿದೆ, 
ಮತೊತಿಂದು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ಉತೆತಿೇಜಸುತತಿದೆ. ಮುಂದೂಡುವವರು 
ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಬಗೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಳಜ ವಹಿಸಲ್ಲಲಿ. 
ಅದು ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ 
ಸೆೇವೆಗಳನುನು ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿರಲ್, ವಿಳಂಬದ ಸಿದಾ್ಧಂತಗಳು 
ಹಿಮಾಚಲದ ಜನರನುನು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. 
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಟಲ್ ಸುರಂಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನು ಹಲವು 
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತುತಿ. ರೆೇಣುಕಾಜ ಯೇಜನೆಯೂ 
ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕೆಕಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳರುಟಿ ಹಿಂದೆ ಇತುತಿ. ಹಿಮಾಚಲ 
ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಳಾಯಿ ಸಂಪಕ್ಷದ ಉದಾಹರಣೆಯನುನು ನಿೇಡಿದ 

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗುತಿತಾತುತಾ, 

ಆದರೆ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಮುಗಿಸುತಿತಾರಲ್ಲಲಿ.  

ಇದು ದೆೋಶಾದಯಾಂತದ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಾಗಿತುತಾ. ಕೆೋರಳದಲ್ಲಿ ಐದು 

ವರಚೆಗಳರು್ಟ ಹಳೆಯದಾದ ಕೆೊಲಲಿಂ ಬೆೈಪಾಸ್ ಯೋಜನೆ, 

ಅಸಾಸ್ಂನ ಬೆೊೋಗಿ ಬಿೋಲ್ ಸೆೋತುವೆ, ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೋಶದ 

ನಾಲು್ ವರಚೆಗಳ ಹಳೆಯ ಸರಯೊ ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆ 

ಮತುತಾ ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶದ ಮೊರು ದಶಕಗಳರು್ಟ 

ಹಳೆಯದಾದ ರೆೋಣುಕಾಜ ಅಣೆಕಟು್ಟ ಯೋಜನೆ ಎಲಲಿವೂ 

ಇದೆೋ ಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿದದಿವು. ಆದರೆ ಉದೆದಿೋಶಗಳು ಬಲವಾಗಿದದಿರೆ 

ಯಾವುದೆೋ ಯೋಜನೆ ಕರ್ಟವಲಲಿ ಎಂಬುದನುನು ಇಂದಿನ 

ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾಚೆರ ತೆೊೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶಾಲ ಅಂತರವನುನು 

ವಾಯಾಪಿಸುವುದಾಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಪೂಣಚೆಗೆೊಳಳಿಲು ದಶಕಗಳ ೋೆ 

ಹಡಿಯುವ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿರಲ್, ಎಲಲಿವನೊನು 

ಪೂಣಚೆಗೆೊಳಿಸುತಿತಾದೆ. ಕೆೋವಲ ನಾಲು್ ವರಚೆಗಳಲ್ಲಿ, ಉತತಾರ 

ಪ್ರದೆೋಶದ ಸರಯೊ ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆಯನುನು ಶೆೋ. 48ರರು್ಟ 

ಪೂಣಚೆಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದುದಿ, ಕಾಯಚೆರೊಪಕೆ್ ತರಲಾಗಿದೆ 

ಮತುತಾ ಈಗ ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶದ ರೆೋಣುಕಾಜ ಅಣೆಕಟು್ಟ 

ಯೋಜನೆಯ ಕನಸೊ ನನಸಾಗಿದೆ.

ಹಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿದೆೋಶ

ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಹೊಸ ವೆೋಗ

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಪೂಣಚೆ ಭಾರಣವನುನು 
ಕೆೋಳಲು ಕೊಯಾಆರ್ ಕೆೊೋಡ್ 
ಅನುನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು, "ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಬಂದ 7 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಿಮಾಚಲದ 7 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕೊಳವೆ ನಿೇರು ಸಿಕ್ಕಿತು. 
ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಕೆೇವಲ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ಅದೂ ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 7 
ಲಕ್ಷಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ಹೊಸ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಳಾಯಿ ನಿೇರು ಲಭಿಸಿದೆ. 
ಈ ಮದಲು, ನಮ್ಮ ಸಹೊೇದರಿಯರು ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನುನು 
ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕರುಟಿ ಸಮಯವನುನು ಕಳೆಯುತಿತಿದ್ದರು. ಇಂದು, 
ಗಾ್ಯಸ್ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಳನುನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. 
ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಹೊೇದರಿಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ 
ನಿರಾಳ ನಿೇಡಿದೆ. ಒಂದು ಶೆ್ರೇಣಿ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿಯ ಕುರಿತ 
ದಶಕಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಿಧಾ್ಷರವಿರಲ್ ಅಥವಾ ಸೆೇನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ 
ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳು ಮತುತಿ ಗುಂಡು ನಿರೊೇಧಕ ಜಾಕೆಟ್ ಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರಲ್, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸೆ್ಯಯನುನು ತಗಿಗೆಸಲು 
ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಕೆಕಿ 
ಉತತಿಮ ಸಂಪಕ್ಷವನುನು ಒದಗಿಸುವ, ಸಕಾ್ಷರದ ಪ್ರಯತನುಗಳು 
ಹಿಮಾಚಲದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಮನೆಗೂ ತಲುಪುತಿತಿವೆ ಎಂದು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಹೆೇಳಿದರು.

ಹಮಾಚಲ ಔರಧ ತಾಣವೆಂದು ಉಲೆಲಿೋಖ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶವು ದೆೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಔರಧ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದೆೇಶವನುನು ವಿಶ್ವದ ಔರಧಾಲಯ ಎಂದು 
ಕರೆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಚಲದ ಸಾಕರುಟಿ ಕೊಡುಗೆಯಿದೆ. 
ಜಾಗತಿಕ ಕೊರೊನಾ ಉಲ್ಬಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಚಲ 
ಪ್ರದೆೇಶವು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ವಿದೆೇಶಗಳಿಗೂ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಆಯುಷ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತುತಿ ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ 
ಔರಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳನುನು ಔರಧ ವಲಯದ 
ಜೊತೆಗೆ ಸಕಾ್ಷರವೂ ಉತೆತಿೇಜಸುತಿತಿದೆ. ದೆೇವಭೂಮಿ ಹಿಮಾಚಲವು 
ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪಡೆದ ವರವನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶವು ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಸಾಕರುಟಿ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ 
ಆಹಾರ, ಸಂಸಕಿರಣೆ, ಮತುತಿ ಕೃಷ್-ಸಾವಯವ ಕೃಷ್, ಮತುತಿ 
ಔರಧ ವ್ಯವಹಾರವು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದಿಂದ ವಿಶೆೇರ ಗಮನ 
ಸೆಳೆಯುತಿತಿವೆ. 

ಪ್ರಗತಿಯ ಮೆೋಲೆ ಗಮನ

ಭಾರತವು 2030ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯ್ೋತರ ಇಂಧನ ಮೊಲಗಳಿಂದ ತನನು ವಿದುಯಾತ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮರಯಾಚೆದ ಶೆೋ.40 ಅನುನು 
ಪೂರೆೈಸುವ ಗುರಿಯನುನು 2016ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಈ ವರಚೆದ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಿದುದಿ, ಇಂದು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 

ಭಾರತಿೋಯನೊ ಹೆಮೆ್ಮ ಪಡುತಾತಾನೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2030ರ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಕೆಲಸದ ವೆೋಗವಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ 
ಬಿದಿ್ದದ್ದ ಈ ಯೇಜನೆಯ ಸಾಕಾರಕೆಕಿ ಸಹಕಾರ 
ಒಕೂಕಿಟ ವ್ಯವಸೆಥಿ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಕಲ್ಪನೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ 
ವಿಚಾರವನುನು ನನಸು ಮಾಡಲು, ಕೆೇಂದ್ರ 

ಸಕಾ್ಷರವು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶ, ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸಾಥಿನ, 
ಉತತಿರಾಖಂಡ್ ಮತುತಿ ದೆಹಲ್ ಈ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳನುನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬೆೇಕ್ತುತಿ. ಈ 
4೦ ಮೆಗಾವಾ್ಯಟ್ ಯೇಜನೆಯನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲು ಸುಮಾರು 7೦೦೦ ಕೊೇಟ್ 
ರೂ. ವೆಚಚುವಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 
ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೆಹಲ್ಗೆ 
ವರ್ಷಕೆಕಿ ಸುಮಾರು 5೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ಕೂ್ಯಬಿಕ್ ಮಿೇಟರ್ ನಿೇರು ಸಿಗಲ್ದೆ.  

210 ಮೆಗಾವಾ್ಯಟ್ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ಈ 
ಯೇಜನೆ ನಿಮಿ್ಷಸಲು ಸುಮಾರು 
1800 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಆಗಲ್ದೆ. ಈ 
ಯೇಜನೆಯು ವರ್ಷಕೆಕಿ 750 ದಶಲಕ್ಷ 
ಯೂನಿಟ್ ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾ್ಪದಿಸುತತಿದೆ. 

ಈ ಹೊಸ ಮತುತಿ ಅವಲಂಬಿತ ಗಿ್ರಡ್ ಸುತತಿಮುತತಿಲ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ 
ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಲ್ದೆ.  

111 ಮೆಗಾವಾ್ಯಟ್ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ಈ 
ಯೇಜನೆಯನುನು ಸುಮಾರು 
2080 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ 
ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 380 

ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗೂ ಹೆಚುಚು ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾ್ಪದಿಸುತತಿದೆ 
ಮತುತಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 120 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆರ್ಚುನ 
ಆದಾಯವನುನು ಗಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯಕೆಕಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ.

ಹಮಿೇಪು್ಷರ್ ಜಲೆಲಿಯ ಮದಲ 
ಜಲವಿದು್ಯತ್ ಸಾಥಿವರವಾಗಿದೆ. 
ಈ 66 ಮೆಗಾವಾ್ಯಟ್ 
ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿಮಾ್ಷಣಕೆಕಿ 680 
ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚುಚು 
ವೆಚಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ 

ಯೇಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವರ್ಷಕೆಕಿ 3೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ 
ಗೂ ಹೆಚುಚು ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾ್ಪದಿಸಲಾಗುವುದು.

ರೆೋಣುಕಾಜ ಅಣೆಕಟು್ಟ ಯೋಜನೆ

ಲುಹ್ರ ಹಂತ - I ಜಲವಿದುಯಾತ್ ಯೋಜನೆ

ಸಾವಾ್ರ- ಕುಡು್ಡ ಜಲವಿದುಯಾತ್ ಯೋಜನೆ 

ಧೌಲಾಸಿದ್ ಜಲವಿದುಯಾತ್ ಯೋಜನೆ 

ಹಮಾಚಲಕೆ್ ಉಡುಗೆೊರೆ

ಹಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ರಾರಟ್ರ
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ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಪೂಣಚೆ ಭಾರಣವನುನು 
ಕೆೋಳಲು ಕೊಯಾಆರ್ 
ಕೆೊೋಡ್ ಅನುನು ಸಾ್ಯಾನ್ 
ಮಾಡಿ

ಲಖಾ್ವರ್ ವಿವಿಧೊೇದೆ್ದೇಶ ಯೇಜನೆ ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ 1976ರಲ್ಲಿ ರೂಪತಳೆಯಿತು, ಆದರೆ ಅದು 
ನಾಲುಕಿ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಸಥಿಗಿತಗೊಂಡಿತು, ಈಗ 

ಆಶಾಕ್ರಣಮೂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 5747 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಾ್ಷಣವಾಗಲ್ರುವ ಲಖಾ್ವರ್ ವಿವಿಧೊೇದೆ್ದೇಶ ಯೇಜನೆಗೆ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ 
ನೆರವೆೇರಿಸಿದಾ್ದರೆ. ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯದ ಈ ಯೇಜನೆಯು 
ಸುಮಾರು 34,000 ಹೆಕೆಟಿೇರ್ ಹೆಚುಚುವರಿ ಭೂಮಿಯನುನು ನಿೇರಾವರಿ 
ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತತಿದೆ. 300 ಮೆಗಾವಾ್ಯಟ್ 
ಜಲವಿದು್ಯತ್ ಉತಾ್ಪದನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಉತತಿರಾಖಂಡ, 
ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶ 
ಮತುತಿ ರಾಜಸಾಥಿನ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ 
ನಿೇರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಪಡೆಯಲ್ವೆ. ಲಖಾ್ವರ್ ಯೇಜನೆಗೆ 
ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದಿ, "ನಾವು 
ಯಾವುದೆೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಥಿಳಕೆಕಿ ಹೊೇದಾಗ, ಈ ಸಥಿಳವನುನು 
ಇರುಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಕಟಟಿಡವು ತುಂಬಾ 
ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಯೇಜನೆಗಳ 
ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ದಶಕಗಳಿಂದ, ಇದು ದೆೇಶದ ಸಿಥಿತಿಯಾಗಿದೆ, ಈ 
ಯೇಜನೆ ಅನೆೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಥಿಗಿತಗೊಂಡಿದೆ, ಈ ಯೇಜನೆ 
ಅನೆೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಪೂಣ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳಲಾಗುತತಿದೆ. 
ಇಂದು ಉತತಿರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಲಖಾ್ವರ್ 

ಯೇಜನೆಗೂ ಇದೆೇ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಯೇಜನೆಯನುನು ಮದಲು 
1976 ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. 46 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ನಮ್ಮ 
ಸಕಾ್ಷರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದೆ ಎಂದರು. 
ಇದಲಲಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 8,7೦೦ 
ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ರಸೆತಿ ವಲಯದ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು 
ಮತುತಿ ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು. ಇವು ಕೆೈಲಾಸ ಮಾನಸ 
ಸರೊೇವರ ಯಾತೆ್ರಯ ಸಂಪಕ್ಷವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 
ದುಗ್ಷಮ, ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಮತುತಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಷವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೊೇನವನುನು 
ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರದ 
ಏಮ್್ಸ, ಋಷ್ಕೆೇಶ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೆೇಂದ್ರ ಮತುತಿ ಪಿಥೊೇರಗಢದ 
ಜಗಜೇವನರಾಮ್ ಸಕಾ್ಷರಿ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜಗೆ ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ 
ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು. ದೆೇಶದ ಎಲಾಲಿ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಜೆ್ಷಯ 
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದ ಈ 
ಯೇಜನೆಗಳ ವಾ್ಯಪಿತಿಯನುನು ವಿಸತಿರಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಈ ಎರಡು 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳನುನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 5೦೦ ಕೊೇಟ್ ಮತುತಿ 45೦ ಕೊೇಟ್ 
ರೂ. ಗಳ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತಿದೆ.  ಉತತಿಮ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕುಮಾವೂನ್ ಮತುತಿ ತೆರಾಯ್ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಗಡಿ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ಜನರಿಗೂ ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ 

ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್್ಧಯ 
ಹಾದ್ಯಲ್ಲಿ ದೇವಭ್ಮಿ

ದೆೋಶದ ಆರು ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ನಿೋರಾವರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನುನು ನಿೋಡುವ ಲಖಾವಾರ್ ವಿವಿಧೆೊೋದೆದಿೋಶ ಯೋಜನೆಯನುನು 

1976ರಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ  ಅದಕೆ್ ಕಾಲ ಕೊಡಿ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3೦ ರಂದು ಅದಕೆ್ ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ ನೆರವೆೋರಿಸಿದುದಿ ಮತೆತಾ ಭರವಸೆ 

ಮೊಡಿದೆ. ಅದೆೋ ದಿನ ಆರೆೊೋಗಯಾ, ಸಂಪಕಚೆ, ಕೆೈಗಾರಿಕೆ, ವಸತಿ, ನೆೈಮಚೆಲಯಾ ಮತುತಾ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಇತರ 

ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನುನು ಸಹ ಉದಾಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

 ದೆೋವಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿದೆೋಶ 
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ಉತತಿರಾಖಂಡದಿಂದ ಎರುಟಿ ನದಿಗಳು ಹರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತತಿವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲಲಿರಿಗೂ 
ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇನೂನು ಎರಡು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಒಂದು ಪವ್ಷತಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿದು್ದ, ಮತೊತಿಂದು 
ಪವ್ಷತಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಹಗಲ್ರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತಿತಿರುವುದು. ಉತತಿರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿ್ಷಸುತಿತಿರುವ ಹೊಸ ಜಲ ವಿದು್ಯತ್ ಯೇಜನೆಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ  
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಹೆರ್ಚುಸಲ್ದು್ದ, ಈ ದಶಕವನುನು ಉತತಿರಾಖಂಡದ  
ದಶಕವನಾನುಗಿ ಮಾಡುತತಿದೆ. - ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಕಾಶಿಪುರದ ಅರೊೇಮಾ 
ಪಾಕ್್ಷ, ಸಿತಾರ್ ಗಂಜ್ ನ ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಉದಾ್ಯನ 
ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಸತಿ, ನೆೈಮ್ಷಲ್ಯ ಮತುತಿ ಕುಡಿಯುವ 
ನಿೇರು ಪೂರೆೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಯೇಜನೆಗಳಿಗೂ 
ಶಂಕುಸಾಥಿಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು.

17,500 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ವೆಚಚುದ 23 ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದರು. ರಸೆತಿ 
ಅಗಲ್ೇಕರಣ ಯೇಜನೆಗಳು, ಪಿಥೊೇರಗಢದ ಜಲವಿದು್ಯತ್ 
ಯೇಜನೆ ಮತುತಿ ನೆೈನಿತಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ 
ಸುಧಾರಣಾ ಯೇಜನೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಆರು ಯೇಜನೆಗಳು 

ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿವೆ. ಈ ಯೇಜನೆಗಳ ಒಟುಟಿ ವೆಚಚು 3,4೦೦ ಕೊೇಟ್ 
ರೂ., ರಸೆತಿ ಯೇಜನೆಗಳು ಗವಾ್ಷಲ್, ಕುಮಾವೂನ್ ಮತುತಿ 
ತೆೇರಾಯ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ರಸೆತಿ ಸಂಪಕ್ಷವನುನು ಸುಧಾರಿಸುತತಿವೆ. 
ಇದಲಲಿದೆ, ಉತತಿರಾಖಂಡ ಮತುತಿ ನೆೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪಕ್ಷವೂ 
ಉತತಿಮಗೊಳಳುಲ್ದೆ, ಇದು ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ, ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಮತುತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೂ್ಯಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಮಹತ್ವದಾ್ದಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬಿೇತುಪಡಿಸುತತಿದೆ. ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಪಿಥೊೇರಗಡ್ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜು ಮತುತಿ ಏಮ್್ಸ ನ 
ಉಪಗ್ರಹ ಕೆೇಂದ್ರ, ಋಷ್ಕೆೇಶ್ ಆರೊೇಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲ್ವೆ.   

17 ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ

ರಾಲನೆ ನಿೋಡಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು
 ನಾಗಿನಾದಿಂದ ಕಾಶಿಪುರಕೆಕಿ 99 ಕ್.ಮಿೇ 

ಕುಮಾವೂನ್- ಗವಾ್ಷಲ್ ಸಂಪಕ್ಷ.

 284 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ವೆಚಚುದ 32 ಕ್.ಮಿೇ. 

ತಾನಕು್ಪರ್ - ಪಿಥೊೇರಗಡ್ ನಡುವೆ 

ಸವ್ಷಋತು ರಸೆತಿ.

 267 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ತನಕು್ಪರ್-

ಪಿಥೊೇರಗಢದ ಬೆಲೆಖೇತ್ ನಿಂದ 

ಚಂಪಾವತ್ ವರೆಗಿನ ಸವ್ಷಋತು ರಸೆತಿ

 

 ಟ್ಲಾನ್ ನಿಂದ ಚುಯಾ್ರನಿವರೆಗೆ 
ಸವ್ಷಋತು ರಸೆತಿ ಯೇಜನೆ 233 ಕೊೇಟ್ 
ರೂ.

 ಯುಜೆವಿಎನ್ ನ ಐದು ಮೆಗಾವಾ್ಯಟ್ 
ಸುರಿಂಗಡ್ ಜಲ ವಿದು್ಯತ್ ಯೇಜನೆ 50 
ಕೊೇಟ್ ರೂ.

 ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಡಿ 
ರಾ ಮ ನ ಗ ರ - ನೆೈ ನಿ ತಾ ಲ್  ನ ಲ್ಲಿ 
ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸಕಿರಣಾ ಘಟಕಕೆಕಿ 5೦ 
ಕೊೇಟ್ ರೂ.

ನಿೋರಾವರಿ: ಆರು ರಾಜಯಾಗಳು 
ಲಖಾವಾರ್ ವಿವಿಧೆೊೋದೆದಿೋಶ ಯೋಜನೆಯ 
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲ್ವೆ.

8700 ಕೆೊೋಟಿ 
ರೊ. ವೆಚ್ಚದ 

ಬಹು ರಸೆತಾಗಳ 
ಜಾಲದ 
ಮೊಲಕ 
ಸಂಪಕಚೆ.

ಕೆೈಗಾರಿಕೆ, ವಸತಿ, ನೆೈಮಚೆಲಯಾ, 

ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರಿನ ಅನೆೋಕ 

ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಉದಾಘಾಟನೆ.

ಆರೆೊೋಗಯಾ 
ರಕ್ಷಣೆ: ಏಮ್ಸ್ 

ಋಷಿಕೆೋಶ್ 
ಉಪಗ್ರಹ 
ಕೆೋಂದ್ರ, 

ಜಗಜೋವನ 
ರಾಮ್ 

ವೆೈದಯಾಕಿೋಯ
ಕಾಲೆೋಜು.

 ದೆೋವಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ದೆೋಶ 

ಉತತಾರಾಖಂಡಕೆ್ 
ನಾಲು್ ಹಂತದ 

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

 300 ಮೆಗಾವಾ್ಯಟ್ ಲಖಾ್ವರ್ ವಿವಿಧೊೇದೆ್ದೇಶ 

ಯೇಜನೆ 5,747 ಕೆೊೋಟಿ ರೊ.

 85.30 ಕ್.ಮಿೇ ಮರಾದಾಬಾದ್-ಕಾಶಿಪುರ 

ಚತುರ್ಪಥ ರಸೆತಿ ಯೇಜನೆ 4,002 ಕೆೊೋಟಿ ರೊ.

 13 ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೇವನ ಮಿರನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

73 ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು ಯೇಜನೆಗಳು 1250 

ಕೆೊೋಟಿ ರೊ.

 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಎರಡನೆೇ ಹಂತದ 133 

ಮಾಗ್ಷಗಳ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಸಡಕ್ ಯೇಜನೆ 627 

ಕೆೊೋಟಿ ರೊ.

 ಏಮ್್ಸ ಉಪಗ್ರಹವನುನು 455 ಕೆೊೋಟಿ ರೊ.ಗಳ 

ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗುವುದು.

 ಸುಮಾರು 450 ಕೊೇಟ್ ರೂ. 

ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ 151 ಸೆೇತುವೆಗಳ ನಿಮಾ್ಷಣ

 ಪಿಥೊೇರಗಡ್ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜು 

455 ಕೊೇಟ್ ರೂ.

 205 ಕೊೇಟ್ ರೂ. 24 ಗಂಟೆ, ವಾರದ 

ಏಳು ದಿನ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು 

ಸರಬರಾಜು ಯೇಜನೆ

 ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಡಿ 

ಒಂಬತುತಿ ಎಸ್.ಟ್ಪಿಗಳು 199 ಕೊೇಟ್ 

ರೂ.

 ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ವಸತಿ ಯೇಜನೆ 

ನಗರದಡಿ 1256 ಘಟಕಗಳು, ಮೌಲ್ಯ 

- 171 ಕೊೇಟ್ ರೂ.

 ಕಾಶಿಪುರದ ಅರೊೇಮಾ ಪಾಕ್್ಷ 35 

ಕೊೇಟ್ ರೂ.

 ನೆೈನಿತಾಲ್ ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ 

ವ್ಯವಸೆಥಿಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು 78 

ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಯೇಜನೆ

 ಸಿತಾರ್ ಗಂಜ್ ನ ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ 

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಉದಾ್ಯನ ಮೌಲ್ಯ - 66 

ಕೊೇಟ್ ರೂ.

 ಮಡೊಕಿೇಟಾದಿಂದ ಹಲಾ್ದ್ವನಿ ರಸೆತಿ 

ಮಾಗ್ಷ 58 ಕೊೇಟ್ ರೂ., ಕ್ಚಾದಿಂದ 

ಪಂತ್ ನಗರವರೆಗಿನ ರಸೆತಿಗೆ 54 

ಕೊೇಟ್ ರೂ. 

 53 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಖತಿೇಮಾ ಬೆೈಪಾಸ್. 

ಏರ್ಯನ್ ಹೆದಾ್ದರಿಯಿಂದ ನೆೇಪಾಳಕೆಕಿ 

ಸಂಪಕ್ಷ 177 ಕೊೇಟ್ ರೂ.
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15 ರಿಂದ 18 ರ ಯುವ ಸಮೂಹದಿಂದ 
ಭರವಸಯ ಲಸ್ಕ್ ಸ್ವೆೋಕಾರ 

ಒಮಿಕಾ್ರನ್: ಜಾಗರೊಕ ಸಕಾಚೆರ

ಹೊ
ಸ ಕೊರೊನಾ ತಳಿ ಒಮಿಕಾ್ರನ್ ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ರಾರಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೊೇಂಕು ಹೆಚುಚುತಿತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ 

ಅನೆೇಕ ಜನರು ಒಮಿಕಾ್ರನ್ ಸೊೇಂಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುತಿತಿದಾ್ದರೆ, 
ಆದರೆ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರ ಉತತಿಮವಾಗಿ ಸನನುದ್ಧವಾಗಿದೆ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ನಾಗರಿಕರ ಮೆೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರದಂತೆ ತನನು 
ಸಿದ್ಧತೆಗಳನುನು ನವಿೇಕರಿಸಿದೆ. ಕೊೇವಿಡ್ ಅನುನು ಕೆೇವಲ ಎರಡು 
ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಬಹುದು - ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಮತುತಿ 
ಇನೊನುಂದು ಕೊೇವಿಡ್ ಪ್ರೇಟೊೇಕಾಲ್ ಅನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು.  
ಇದಕಾಕಿಗಿಯೇ ಸಕಾ್ಷರವು ದೆೇಶದ ಸಂಪೂಣ್ಷ ರೊೇಗ 
ನಿರೊೇಧಕತೆ (ಲಸಿಕೆ) ಗೆ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 
ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಯೇಗದೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನೂನು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂಣ್ಷ ಮುಂಜಾಗರೂಕತಾ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುವಂತೆ ಜನರನುನು ಆಗ್ರಹಿಸುತಿತಿದೆ. ಇದಕಾಕಿಗಿಯೇ, 
ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರ ರಾತಿ್ರ ದೆೇಶವನುನುದೆ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾರಣದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಮಿಕಾ್ರನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚಾಚುದ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರವು ಸೂಕತಿವಾಗಿ ಸಜಾ್ಗಿದೆ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಭಿೇತಿಯನುನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಗಾ 
ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಕಾ್ಷರವು ಲಸಿಕೆಯ 
ಮೆೇಲೂ ಗಮನ ಕೆೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸಿದು್ದ,  ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆೇ 
ಲಸಿಕೆ, ಅಭಿಯಾನವನುನು ಹೆರ್ಚುಸುತಿತಿದ್ದಂತೆ, 15 ರಿಂದ 18 
ವರ್ಷ ವಯಸಿ್ಸನ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ 
ಹಾಕಲು ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದೆ. 
ಅಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರು ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನುನು 
ಸೂಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತಿತಿದು್ದ, ಕೊೇವಿಡ್ -19, 
ಒಮಿಕಾ್ರನ್ ಮತುತಿ ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಆರೊೇಗ್ಯ 
ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ ಸನನುದ್ಧತೆಯನುನು ನಿಣ್ಷಯಿಸಲು ಉನನುತ 
ಮಟಟಿದ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತಿತಿದಾ್ದರೆ. ಪರಿಸಿಥಿತಿಯ 
ಗಂಭಿೇರತೆ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಭಯಭಿೇತರಾಗುವ 
ಬದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೆೇಕು ಎಂದು ಅವರು 
ಆಗ್ರಹಿಸಿದಾ್ದರೆ....

ಕೆೊೋವಿಡ್-19 ವಿರುದಧಿ ಸಮರ
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ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೊರು ಪ್ರಮುಖ 
ಘೊೋರಣೆಗಳನುನು ಮಾಡಿದರು: ಜನವರಿ 3 ರಿಂದ 15 ರಿಂದ  
18 ವರ್ಷ ವಯಸಿ್ಸನ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ, ಜನವರಿ 10 ರಿಂದ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಗು 
ವಷಾ್ಷಂತ್ಯದೊಳಗೆ 10 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.
ಅವರ ವೆೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೆೇಲ್ಪಟಟಿ 
ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಹ ಅಸ್ವಸಥಿತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 
ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೊೇಂಕು ತಡೆಗಟುಟಿವ ಲಸಿಕೆಯನುನು 
ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿೇಡುವ ನಿಧಾ್ಷರವು 
ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ, 

ಜೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ವಯಸಿ್ಸನ ಮಕಕಿಳ ಪೇರಕರ ಆತಂಕವನುನು 
ನಿವಾರಿಸುತತಿದೆ. ಭಾರತವು 2021 ಜನವರಿ 16, ರಂದು ತನನು 
ಜನಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ತಲುಪಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು, ಮತುತಿ 
ಇದು ದೆೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಒಗಗೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತನುದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ 
ಹಾಗು ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲೆೇ 141 ಕೊೇಟ್ ಲಸಿಕೆ ಡೊೇಸ್ ಗಳ 
ಅಸಾಧಾರಣ ಮತುತಿ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲ್ನ ಗುರಿಯನುನು ಮಿೇರಿದೆ. 
ಅಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿ, ಭಾರತದ ವಯಸಕಿ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ 61 ಪ್ರತಿಶತಕೂಕಿ 
ಹೆಚುಚು ಜನಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಲಸಿಕೆಯನುನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, 
ಸುಮಾರು ಶೆೇ.90 ವಯಸಕಿ ಜನಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದು 
ಡೊೇಸ್ ಅನುನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೆೇಕ, ವಿಶೆೇರವಾಗಿ ಗೊೇವಾ, 

ಕೆೋಂದ್ರದಿಂದ ತಂಡ ರವಾನೆ
ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ, ಸೊೇಂಕು ಹೆಚುಚುತಿತಿರುವ 

ಮತುತಿ ಆರೊೇಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷದ ಕೊರತೆ ಇರುವ 
ಸಥಿಳಗಳಿಗೆ ಕೆೇಂದ್ರವು ತಂಡಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸುತಿತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 

ನಾಲಕಿನೆೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಕೊೇವಿಡ್-
19 ತಡೆಗಟುಟಿವಿಕೆ ಮತುತಿ ರ್ಕ್ತೆ್ಸಗಾಗಿ ರೊೇಗಿಗಳನುನು ಶಿೇಘ್ರ 
ಪತೆತಿ ಹಚುಚುವ ಭರವಸೆ ನಿೇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 

ಆರೊೇಗ್ಯ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತುತಿ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನುನು 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಉನನುತ ಮಟಟಿದ ಸಭೆಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸೊೇಂಕ್ನ ಹರಡುವಿಕೆಯನುನು 

ನಿಯಂತಿ್ರಸಲು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪಕ್ಷ ಪತೆತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ 
ನಿೇಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು. ರೊೇಗನಿರೊೇಧಕ 

ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ, ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚುಚುತಿತಿರುವ 
ಮತುತಿ ಆರೊೇಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷದ ಕೊರತೆಯಿರುವ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನುನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ 

ಮಾಡಲು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ತಂಡಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸಬೆೇಕು 
ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಲಲಿದೆ, 
ಈ ಚಚೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಾಲಿ ಮಟಟಿದಿಂದ ಮದಲೊಗೆಂಡು 

ಆರೊೇಗ್ಯ ವ್ಯವಸೆಥಿಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸುವ ಮಹತ್ವವನುನು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಒತಿತಿ ಹೆೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಸೊೇಂಕು, ದುಪ್ಪಟುಟಿ ದರ ಮತುತಿ ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಗುಚ್ಛಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ಗಮನವಿಟುಟಿ ಮೆೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತುತಿ 

ಅವುಗಳ ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಯನುನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸದಂತೆ ಮತುತಿ 
ಎಲಾಲಿ ಅಗತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಗತಯಾ ಮುನೆನುಚ್ಚರಿಕೆ ಕೆೈಗೆೊಳಿಳಿ

ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗವಾದ ಕೊೇವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 
ಹೊೇರಾಟವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿಲಲಿ. ಈಗಲೂ, ಅಂತಹ 
ಸನಿನುವೆೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೊೇವಿಡ್ ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನುನು 
ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ನಿಣಾ್ಷಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಕೊೇವಿಡ್ ನ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗದ ವಿರುದ್ಧ 
ಹೊೇರಾಡಿದ ಅನುಭವದ ರಿೇತ್ಯ, ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ 
ಎಲಾಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕೊೇವಿಡ್ 
ಅನುನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದುಭುತ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ. 
ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿಗಳ ವಿರಯ ಬಂದಾಗ, ನಾವು 
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೆೇಕು ಮತುತಿ ಎಚಚುರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೆೇಕು, 
ಮತುತಿ ನಾವು ಮಾಸ್ಕಿ ಗಳನುನು ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ 
ಬಳಸಬೆೇಕು. ಆಗಾಗ ಕೆೈ ತೊಳೆದುಕೊಳುಳುವುದನುನು ನಾವು 
ಮರೆಯಬಾರದು. ಹೌದು, ನಾವು ಗಾಬರಿಗೊಳಳುಬಾರದು, 
ಆದರೆ ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೆೇಕು ಮತುತಿ 
ಎಚಚುರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೆೇಕು.

ಜನವರಿ 
3 ರಿಂದ 

15 ರಿಂದ 18 
ವರಚೆ ವಯಸಿಸ್ನ 

ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ 
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು.

ಜನವರಿ 
1೦ ರಿಂದ 

ಆರೆೊೋಗಯಾ ಮತುತಾ 
ಮುಂಚೊಣಿ 

ಕಾಯಚೆಕತಚೆರಿಗೆ 
ಮುನೆನುಚ್ಚರಿಕೆ ಲಸಿಕೆ

ಜನವರಿ 
10 ರಿಂದ ಅವರ 

ವೆೈದಯಾರ ಸಲಹೆಯ 
ಮೆೋರೆಗೆ 60 ವರಚೆಕಿ್ಂತ 

ಮೆೋಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ 
ಮುನೆನುಚ್ಚರಿಕೆ ಲಸಿಕೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  

ಶಿ್ರೋ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 

ದೆೋಶವನುನುದೆದಿೋಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ 

ಭಾರಣದಲ್ಲಿ ಮೊರು ಪ್ರಮುಖ 

ಘೊೋರಣೆ ಮಾಡಿದರು

ಕೆೊೋವಿಡ್-19 ವಿರುದಧಿ ಸಮರ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜನವರಿ 16-31, 202238

ಉತತಿರಾಖಂಡ ಮತುತಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಗಮನಾಹ್ಷ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಹೊಂದಿದು್ದ,  
ಶೆೇ. 100 ಒಂದು ಡೊೇಸ್ ಲಸಿಕೆ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಅದೆೇ 
ವೆೇಳ ,ೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶವು ಅಹ್ಷ ಜನಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಶೆೇ.100 
ಲಸಿಕೆಯನುನು ನಿೇಡಿದ ದೆೇಶದ ಮದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.
  
'ಹರ್ ಘರ್  ದಸತಾಕ್' ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ವೆೋಗ ಪಡೆದ  
ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ

"ಲಸಿಕ್ೇಕರಣ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ" 
ಎಂಬ ಧೆ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೆೇ.100ರರುಟಿ ಲಸಿಕೆ 
ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತಿತಿದೆ.  

ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜನರನುನು ಸಜು್ಗೊಳಿಸಲು ಮತುತಿ 
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತಿತಿದು್ದ 'ಹರ್ ಘರ್ ದಸತಿಕ್' 
ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು ನಡೆಸಲಾಗುತಿತಿದೆ, ಇದು ಕೊೇವಿಡ್-19 
ಲಸಿಕೆಯನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಲು ಜನರನುನು ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತುತಿ 
ಆ ಮೂಲಕ ಲಸಿಕೆ ವಾ್ಯಪಿತಿಯನುನು ಹೆರ್ಚುಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿದೆ. 
ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಪ್ರೇತಾ್ಸಹದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಯೇಧರು, ರೆೈತರು, ವೃದ್ಧರು ಮತುತಿ ದಿವಾ್ಯಂಗದವರು 
ಸೆೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗೂ, ಅಹ್ಷ ಜನರು ಸಂಪೂಣ್ಷ 
ಕೊೇವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಕ್ರವನುನು ಪಡೆಯುವುದನುನು 
ಮತುತಿ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸುವತತಿ ಸಂಪೂಣ್ಷ ಮುನನುಡೆಯುವುದನುನು 
ಖರ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಎಲಲಿ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ವದಂತಿಗಳು, ಗೆೊಂದಲ ಮತುತಾ ಭಯವನುನು 

ಸೃಷಿ್ಟಸುವ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ತಡೆಯಬೆೋಕು 

ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತೆತಾೋನೆ. ನಾವೆಲಲಿ 

ದೆೋಶವಾಸಿಗಳೊ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 

ವಿಶವಾದ ಅತಿದೆೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು 

ನಡೆಸಿದೆದಿೋವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು 

ಇದನುನು ಮತತಾರು್ಟ ವೆೋಗಗೆೊಳಿಸಬೆೋಕಾಗಿದೆ 

ಮತುತಾ ವಿಸತಾರಿಸಬೆೋಕಿದೆ. ಕೆೊರೆೊನಾ ವಿರುದಧಿದ 

ಈ ಹೆೊೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮೆ್ಮಲಲಿರ ಪ್ರಯತನುವೆೋ 

ದೆೋಶವನುನು ಬಲಪಡಿಸುತತಾದೆ 

- ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ಕೆೋಂದ್ರದ ಮಂತ್ರ: ಒಮಿಕಾ್ರನ್ ನಿವಚೆಹಸಲು ರಾಜಯಾಗಳು 5 ಹಂತಗಳ ಕಾಯಚೆತಂತ್ರವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳಿಬೆೋಕು

ಕೆೊೋವಿಡ್ ನೆೊಂದಿಗೆ ಹೆೊೋರಾಡುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ದೆೋಶದ ಸಿದಧಿತೆ

 ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತಿತ 18ಲಕ್ಷ ಐಸೊೇಲೆೇರನ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ.
 5 ಲಕ್ಷ ಆಮಲಿಜನಕ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ. ಒಟುಟಿ 1,40,000 ಐಸಿಯು 

ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ.
 ಐಸಿಯು ಮತುತಿ ಐಸಿಯುಯೇತರ ಹಾಸಿಗೆಗಳೊ ಸೆೇರಿ, 

ಮಕಕಿಳಿಗಾಗಿಯೇ 90,000 ಸಮಪಿ್ಷತ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ.
 ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೆೇ 3೦೦೦ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ಪಿಎಸ್ಎ 

ಆಮಲಿಜನಕ ಘಟಕಗಳು ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸುತಿತಿವೆ.
 ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 4 ಲಕ್ಷ ಆಮಲಿಜನಕ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 ಅಗತ್ಯ ಔರಧಿಗಳು ಮತುತಿ ಅಗತ್ಯ ಪರಿೇಕ್ಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕಾಪು 

ದಾಸಾತಿನುಗಳನುನು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನಿೇಡಲಾಗುತಿತಿದೆ.

ಮೊಗಿನ ಮೊಲಕ ಹಾಕುವ ಲಸಿಕೆ – ದೆೋಶವು ಶಿೋಘ್ರದಲೆಲಿೋ ಮೊಗಿನ ಮೊಲಕ ಹಾಕುವ 
ಲಸಿಕೆ ಮತುತಾ ವಿಶವಾದ ಮದಲ ಡಿಎನ್.ಎ ಲಸಿಕೆಯನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲ್ದೆ.

ಎರಡು ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತುತಾ ಕೆೊೋವಿಡ್ ನ ಒಂದು ಔರಧಕೆ್ ಅನುಮೋದನೆ

ಇನೂನು ಎರಡು ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತುತಿ ಹೊಸ ಔರಧ ಬರಲ್ವೆ. 

'ಸಿೇರಮ್ ಇನ್ ಸಿಟಿಟೂ್ಯಟ್  ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಲಸಿಕೆ ಕೊವವಾಕ್್ಸ 

ಮತುತಿ ಜೆೈವಿಕ ಇ-ಲಸಿಕೆ 'ಕಾಬೆ್ಷವಾಕ್್ಸ' ಅನುನು ಕೆೇಂದ್ರ ಔರಧಗಳ 

ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸೆಥಿ ತುತು್ಷ ಬಳಕೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ 

ನಿೇಡಿದೆ. ಹೆಚುಚುವರಿಯಾಗಿ, ತುತು್ಷ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮಲುನುಪಿರಾವಿರ್' 

ಮಾತೆ್ರಯನುನು ಕೊೇವಿಡ್  ನಿಯಂತ್ರಮಕೆಕಿ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ 

ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ರೊೇಗ ಉಲ್ಬಣದಿಂದ ಕ್ಷಿೇಣಿಸುತಿತಿರುವ ಹೆರ್ಚುನ 

ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಔರಧೊೇಪಚಾರವನುನು 

ನಿೇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರೊೇಗ್ಯ ಸರ್ವ ಮನು್ಸಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ 

ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೊವವಾಕ್್ಸ ಲಸಿಕೆಯನುನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ತಯಾರಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧೆ್ಯ, ಮೂರನೆೇ ಡೊೇಸ್ ಗೆ, 60 

ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೆೇಲ್ಪಟಟಿ ಹಿರಿಯ ವಯಸಕಿರು ವೆೈದ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನುನು 

ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದು ಕೆೇಂದ್ರವು ಒತಿತಿ ಹೆೇಳಿದೆ.

 ರಾತಿ್ರ ಕರ್್ಯ್ಷ ಹೆೇರಿ, ಸಭೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ನಿಷೆೇಧ ವಿಧಿಸಿ, ವಿಶೆೇರವಾಗಿ 
ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕೊರೊನಾ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚಾಚುದಂತೆ 
ನಿಯಂತಿ್ರತ ಮತುತಿ ಬಫರ್ ವಲಯವನುನು ನಿಧ್ಷರಿಸಬೆೇಕು.

 ಪರಿೇಕ್ೆ ಮತುತಿ ಕಣಾಗೆವಲ್ಗೆ ವಿಶೆೇರ ಗಮನ ನಿೇಡಿ. ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮತುತಿ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಸರ್ವಾಲಯದ ಮಾಗ್ಷಸೂರ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿೇಕ್ೆಗಳನುನು 
ಮಾಡಿ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸೊೇಂಕ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಹುಡುಕಾಟ ಮತುತಿ 
ಆರ್.ಟ್ಪಿಸಿಆರ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು ಹೆರ್ಚುಸಬೆೇಕು.

 ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಆಂಬು್ಯಲೆನ್್ಸ ಗಳು ಮತುತಿ ಆರೊೇಗ್ಯ 
ಸಲಕರಣೆಗಳನುನು ಹೆರ್ಚುಸುವತತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಆಮಲಿಜನಕದ ಕಾಪು 
ದಾಸಾತಿನನುನು ರರ್ಸಿ. 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಗುವರುಟಿ ಔರಧಿಗಳನುನು 
ದಾಸಾತಿನು ಮಾಡಬೆೇಕು.

 ವದಂತಿಗಳು ಹರಡದಂತೆ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಿೇಡಿ, ರಾಜ್ಯಗಳು 
ದೆೈನಂದಿನ ಪತಿ್ರಕಾ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳನುನು ನಿೇಡಬೆೇಕು.

 ರಾಜ್ಯಗಳು ಶೆೇ.100ರರುಟಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಗಮನ ಹರಿಸಬೆೇಕು. ಎಲಾಲಿ 
ವಯಸಕಿರಿಗೆ ಎರಡೂ ಡೊೇಸ್ ಗಳನುನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ಖರ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು ನಡೆಸಬೆೇಕು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಪೂಣಚೆ ಭಾರಣವನುನು 
ಕೆೋಳಲು ಕೊಯಾಆರ್ ಕೆೊೋಡ್ 
ಅನುನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಕೆೊೋವಿಡ್-19 ವಿರುದಧಿ ಸಮರ
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ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳಂದ್ಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳಂದ್ಗೆ 
ರೈತರ ಸಬಲ್ೇಕರಣರೈತರ ಸಬಲ್ೇಕರಣ

ನೆೈಸಗ್ಟಕ ಕೃಷ್ನೆೈಸಗ್ಟಕ ಕೃಷ್

ಶಿ
ಮಾಲಿದ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶ) ಲಾರ್ಘಾಟ್ಯ ಸತಾ್ಯದೆೇವಿ 
150 ಸೆೇಬಿನ ಗಿಡಗಳನುನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೃಷ್ಭೂಮಿಯನುನು 
ಹೊಂದಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು ಹೆೇಳುವಂತೆ, "ನಾನು ಈಗ ನನನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ 

ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ ಸಿಂಪಡಣೆಯನುನು ಬಳಸುತಿತಿದೆ್ದೇನೆ. ಈ ಮದಲು, ನಾನು 
ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯನುನು ಖರಿೇದಿಸುತಿತಿದೆ್ದ, ಅದರಲ್ಲಿ 
ವೆಚಚುವೂ ಹೆಚಾಚುಗಿತುತಿ. ಆದರೆ ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅಗಗೆವಾಗಿದೆ ಮತುತಿ 
ಉತತಿಮ ಕೃಷ್ ಇಳುವರಿಯನುನು ನಿೇಡುತತಿದೆ. ಈ ಮದಲು ವೆಚಚುವು 5೦00 
ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚಾಚುಗಿರುತಿತಿತುತಿ, ಆದರೆ ಈಗ 5೦0 ರೂ.ಗಳನುನು ಸಹ ಖಚು್ಷ 
ಮಾಡುತಿತಿಲಲಿ. ನಾನು ನನನು ತೊೇಟದಿಂದ ಕೃಷ್ ಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ, 
ಇತರರು ಸಹ ಅದನುನು ಪ್ರಯತಿನುಸಬೆೇಕು. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ರೆೈತ ಮನೊೇಜ್ 
ಶಮಾ್ಷ, ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಭೂಮಿ 
ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆೇಳುತಾತಿರೆ.

ರೊೇಹಟಿಕ್ (ಹರಿಯಾಣ)ದ ರ್ಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆೇಳುವಂತೆ, "ನಾನು 
ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ ಮಾಡುತೆತಿೇನೆ. ನಾವು ಅದನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಒಂದೆೇ 
ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಐದು ರಿೇತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನುನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು 
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ದಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಸಲು ಸಮಥ್ಷನಾಗಿದೆ್ದೇನೆ." 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಖೆೇಡಾ ನಿವಾಸಿ ಘನಶಾ್ಯಮ ಭಾಯಿ 
ವಿಠ್ಠಲಭಾಯಿ ಪಟೆೇಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷ್ ಮಾಡುತಿತಿದ್ದರು, ಇದಕೆಕಿ ಹೆರ್ಚುನ 
ವೆಚಚುವಾಗುತಿತಿತುತಿ, ಮತುತಿ ಲಾಭವೂ ಕಡಿಮೆ ಬರುತಿತಿತುತಿ. ಇದು ಭೂಮಿ ಮತುತಿ 
ಪರಿಸರದ ಮೆೇಲೂ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತಿತಿತುತಿ. ಇದು ಅವರನುನು 
ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ಯತತಿ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪಟೆೇಲರಂತೆಯೇ 
ಗುಜರಾತಿನ ಕಚ್ ಮೂಲದ ಹಿತೆೇಶ್ ಜಮುನಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಹಿೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಾತಿರೆ, "ನಾವು 105 ಎಕರೆ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ ಮಾಡುತೆತಿೇವೆ. 
ನಾನು ಈ ಸಂಪೂಣ್ಷ ಕೃಷ್ಯನುನು ಸಗಣಿ ಮತುತಿ ಗೊೇಮೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ 

ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಯನುನು ರಸಾಯನಶಾಸತ್ರದ 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಪ್ರಕೃತಿಯ 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಕೆಕಿ ಜೊೇಡಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೃಷ್ಯ 
ಪಾ್ರರ್ೇನ ಜ್ಾನವನುನು ಮತೆತಿ ಕಲ್ಯುವುದಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿ, 
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕೂಕಿ ಅದನುನು ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಂಶೆೋೇಧನೆಯನುನು ಹೊಸದಾಗಿ 
ಮಾಡಬೆೇಕು, ಪಾ್ರರ್ೇನ ಜ್ಾನವನುನು ಆಧುನಿಕ 
ವೆೈಜ್ಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬೆೇಕು. ಭಾರತ ಮತುತಿ 
ಅದರ ರೆೈತರು 'ಪರಿಸರಕಾಕಿಗಿ ಜೇವನಶೆೈಲ್'ಗಾಗಿ 
ಜಾಗತಿಕ ಧೆ್ಯೇಯವನುನು ಮುನನುಡೆಸಲ್ದಾ್ದರೆ, ಅಂದರೆ 
21ನೆೇ ಶತಮಾನದ ಜೇವನ ನಡೆಸಲ್ದಾ್ದರೆ. ಈ ಅಮೃತ 
ಮಹೊೇತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಕನಿರ್ಠ ಒಂದು 
ಹಳಿಳುಯನುನು ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ಯಂದಿಗೆ ಜೊೇಡಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
-ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ನೆೈಸಗಿಚೆಕ ಕೃಷಿ ರಾರಟ್ರ

ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಸಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಭೊಮಿಯನುನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತೆತಾೋವೆ. ಭೂಮಿಯನುನು ಅದರ 
ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳು ಮತುತಿ ಸಮೃದ್ಧತೆಯನುನು ಕ್ಷಿೇಣಿಸುವಂತಹ ಅತಿಯಾದ ಮಾನವ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ 

ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಅಥ್ಷಮಾಡಿಕೊಳುಳುವುದರಲ್ಲಿ ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪಿ್ರಯ ಆಯಕಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮು್ಮತಿತಿದೆ. 
ಈ ರಿೇತಿಯ ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ, ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ವಸುತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗೊಬ್ಬರವನುನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಕಾರಣ, ಇದು ಸಸ್ಯಗಳನುನು  

ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಸಿಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನೂನು ಖರ್ತಪಡಿಸುತತಿದೆ. ಕೃಷ್ಯನುನು ಉತೆತಿೇಜಸುವ ಸಕಾ್ಷರದ ಪ್ರಯತನುಗಳು 
ದೆೇಶದ 80 ಕೊೇಟ್ ಸಣ್ಣ ರೆೈತರ ಜೇವನದಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತರುತಿತಿವೆ.
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ಮಾಡುತಿತಿದೆ್ದೇನೆ. ಹಿೇಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸುತತಿಮುತತಿಲ್ನ ಜನರು ಮತುತಿ 
ರೆೈತರು ನಮಿ್ಮಂದ ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಬರುತಾತಿರೆ. 
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನೂನು ಹೆರ್ಚುಸಿದೆ." ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷ್ಗಿಂತ 
ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ ಹೆಚುಚು ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನುನು ರೆೈತರು 
ಮನಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ಯು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚೆೈತನ್ಯ 
ಮೂಡಿಸುತಿತಿದೆ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ 

ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಮೆಮೀಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಅವರು ನಿೇಡಿದ ಕರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಾ್ದಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ 
ಕೃಷ್ಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂಶದ ಮೆೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲಿತತಿದೆ. ದೆೇಶದ 
ಲಕ್ಾಂತರ ರೆೈತರು ಈ ಕೃಷ್ ವಿಧಾನವನುನು ಜನಪಿ್ರಯಗೊಳಿಸಿದಾ್ದರೆ 
ಮತುತಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಡಾಂಗ್ ಜಲೆಲಿಯನುನು ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ 
ಕೃಷ್ ಜಲೆಲಿ ಎಂದು ಘೂೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ.   

ನೆೈಸಗಿಚೆಕ ಕೃಷಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ರೊಪವು ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರ ಜೋವನವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತಾ ಸುಭದ್ರಗೆೊಳಿಸುತತಾದೆ. 
ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ ನೆೈಸಗಿಚೆಕ ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನುನು ತಿಳಿದುಕೆೊಳುಳಿವುದು ಮುಖಯಾ:

ನೆೈಸಗಿಚೆಕ ಕೃಷಿ:
ಕೃಷ್ ಪರಿಕರಗಳ ಖರಿೇದಿಯ ಮೆೇಲೆ ರೆೈತರ 

ಅವಲಂಬನೆಯನುನು ತಗಿಗೆಸಲು ಮತುತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಕ್ೆೇತ್ರ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನುನು 

ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಯ ವೆಚಚುವನುನು 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಅಲ್ಲಿ ಮಣಿ್ಣನ ಆರೊೇಗ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಸುಧಾರಣೆಯನುನು ಉತೆತಿೇಜಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೆೇ 
ವೆಚಚುವಿಲಲಿದ (ಶೋನ್ಯ ಆಯವ್ಯಯ) ಕೃಷ್ಯನುನು 
ಭರವಸೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೃಷ್ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಗೊಬ್ಬರ 
ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಥಿಳಿೇಯ ಹಸುಗಳ ಸಗಣಿ 

ಮತುತಿ ಮೂತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತತಿದೆ, 
ಇದು ಜಮಿೇನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೇರಕಾಂಶಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸುತತಿದೆ. ಮಣ್ಣನುನು ಜೆೈವಿಕವಾಗಿ ಹಸನು 

ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ಷವಿಡಿೇ ಹಸಿರು 
ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನುನು ಮುಚುಚುವುದು, ಅತ್ಯಂತ 

ಕಡಿಮೆ ನಿೇರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪರಿಸಿಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, 
ಮದಲ ವರ್ಷದಿಂದಲೆೇ ಸುಸಿಥಿರ ಉತಾ್ಪದಕತೆಯನುನು 

ಖರ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ರೂಢಿಗಳನುನು ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಲಾಗುತಿತಿದೆ.

ಜೇವಾಮೃತವನುನು ನಿೇರಾವರಿಯಂದಿಗೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದಾಗ, ಮಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ಬಾ್ಯಕ್ಟಿೇರಿಯಾಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ನಂಬಲಾಗದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೆಚಾಚುಗುತತಿದೆ, ಮತುತಿ ಮಣಿ್ಣನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತುತಿ ಜೆೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚಾಚುಗುತತಿವೆ. ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 
200 ಲ್ೇಟರ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಿೇರಿನೊಂದಿಗೆ ಜೇವಾಮೃತವನುನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿೇಡಿದರೆ, 
ಇದರಿಂದ ಮಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ ಹೆಚುಚುತತಿದೆ, ಅವುಗಳನುನು ರೆೈತರ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ 
ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲಲಿ. ಇರುಟಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ಯಿಂದ ಅಂತಜ್ಷಲವೂ ಹೆಚುಚುತತಿದೆ. ಈ 
ಪ್ರಕ್್ರಯಯ ಮೂಲಕ, ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪೂರಕ ಬೆಳೆಗಳನುನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಪ್ರತಿ ಮರಕೆಕಿ 2 ರಿಂದ 5 ಲ್ೇಟರ್ ಜೇವಾಮೃತವನುನು 

ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಣಿ್ಣನ 

ಮರಗಳ ಬಳಿ ಮಧಾ್ಯಹನು 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿೇಳುವ 

ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವೃತಾತಿಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಬೆೇಕು. 

ಇದರಿಂದ ಮಣು್ಣ ಆರೊೇಗ್ಯಕರವಾಗುತತಿದೆ ಮತುತಿ 

ಬೆಳೆಯೂ ಅಷೆಟಿೇ ಉತತಿಮವಾಗಿರುತತಿದೆ.

ಈ ಜೇವಾಮೃತ ಒಣಗಿದ ರೂಪವಾಗಿದು್ದ, ಬೆಳೆಯನುನು ಬಿತುತಿವ 

ಮದಲು ಮಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಸೂಯ್ಷನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ 

200 ಕೆಜ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ 20 ಲ್ೇಟರ್ 

ಜೇವಮೃತವನುನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತುತಿ ಅದನುನು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ 

ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದನುನು ಮತೊತಿಮೆ್ಮ ಬಿಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಕೊೇಲ್ನಿಂದ 

ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಹಿೇಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಘನ ಜೇವಾಮೃತವನುನು ಒಂದು 

ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಹಣಿಣುನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಜೋವಾಮೃತದ ಬಳಕೆ: ಘನ-ಜೋವಾಮೃತ:

ರಾರಟ್ರ

ಜೋವಾಮೃತ:
ಇದನುನು ಗೆೊೋಮೊತ್ರ, 
ಬೆಲಲಿ, ಹಟು್ಟ, ಮತುತಾ ಕಡಲೆ 
ಹಟು್ಟ ಇತಾಯಾದಿಗಳನುನು 
10 ಕೆಜ ಹಸುವಿನ 
ಸಗಣಿಯಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತಾದೆ, 
ಇದು ಮಣಿಣುನ 
ಗುಣಮಟ್ಟವನುನು ಉತತಾಮ 
ಪಡಿಸುತತಾದೆ.

ಜೋವಾಮೃತ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೆೋಗೆ: ಬೆೇಕಾಗುವ 
ಪದಾಥ್ಷಗಳು 10 ಕೆಜ ದೆೇಶಿೇಯ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, 
8-10 ಲ್ೇಟರ್ ದೆೇಶಿೇಯ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ, 1.5 ರಿಂದ 
2 ಕೆಜ ಬೆಲಲಿ, 1.5 ರಿಂದ 2 ಕೆಜ ಕಡಲೆ ಹಿಟುಟಿ, 180 
ಲ್ೇಟರ್ ನಿೇರು, ಮರದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಒಂದು 
ಹಿಡಿ ಮಣು್ಣ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪದಾಥ್ಷಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ಜೇವಾಮೃತವನುನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಈ ವಿಧಾನವು 
ಎರುಟಿ ಸರಳವಾಗಿದೆಯಂದರೆ ಯಾವುದೆೇ ರೆೈತರು ಅದನುನು 
ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನುನು ತಯಾರಿಸಲು ರೆೈತರು 
ಮದಲು ಬೆಲಲಿ, ಕಡಲೆ ಹಿಟುಟಿ ಮತುತಿ ಸಗಣಿಯನುನು ನಿೇರು 
ಅಥವಾ ಗೊೇಮೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಪದಾಥ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ 
ದ್ರವವನುನು ತಯಾರಿಸಬೆೇಕು. ಈಗ ಈ ಪದಾಥ್ಷಗಳನುನು 
ಡ್ರಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ ಮರದ ಕೊೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ 
ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನುನು 
ಮುರ್ಚು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಡಬೆೇಕು. 
ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನುನು ಮರದ ಕೊೇಲ್ನಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿರಗಳ 
ಕಾಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬೆೇಕು. ಅದನುನು ಮತೆತಿ 
ರ್ೇಲದಿಂದ ಮುಚಚುಬೆೇಕು.

ನೆೈಸಗಿಚೆಕ ಕೃಷಿ
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ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆಧಾರವೆಂದರೆ ಬಿೇಜಾಮೃತ ಅಲ್ಲಿ 

ಅದು ಬಿೇಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳುವ ರೊೇಗಗಳಿಂದ ಬಿೇಜವನುನು 

ರಕ್ಷಿಸುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಅದರ ಮಳಕೆಯಡೆಯುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು 

ಹೆರ್ಚುಸುತತಿದೆ. 5 ಕೆಜ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, 5 ಲ್ೇಟರ್ ಗಂಜಲ, 50 ಗಾ್ರಂ 

ನಿೇರು ಹಾಕ್ದ ಸುಣ್ಣ, ಮತುತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನುನು 20 ಲ್ೇಟರ್ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ 

ಬೆರೆಸಿ ಬಿೇಜಾಮೃತ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಒಂದು ರಾತಿ್ರ ಅದನುನು 

ಇಟಟಿ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜ ಬಿೇಜವನುನು ಸಂಸಕಿರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. 

ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಬಿೇಜ ಬಿತತಿನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತತಿದೆ.

ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಡಿೇ ಕೃಷ್ ಭೂಮಿ ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ 

ಉಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಲಾ್ಪವಧಿಯ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ 

ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಹೊದಿಕೆ ವಾ್ಯಪಿತಿಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ತೆೇವಾಂಶವನುನು 

ಉಳಿಸಿಕೊಳುಳುತತಿದೆ ಮತುತಿ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತೆೇವಾಂಶವನುನು 

ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷ್ಗೆ ನಿೇರಿನ ಅಗತ್ಯವನುನು ತಗಿಗೆಸುತತಿದೆ. 

ಬಾ್ಯಕ್ಟಿೇರಿಯಾ ಮತುತಿ ಎರೆಹುಳುಗಳ ಚಟುವಟ್ಕೆಯನುನು ಹೆರ್ಚುಸುತತಿದೆ, 

ಕಳೆಗಳನುನು ನಿಯಂತಿ್ರಸುತತಿದೆ, ಮತುತಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂಗಾಲದ 

ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನು ಕೊಳೆಯುವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ 

ಮಣಿ್ಣನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಹೆರ್ಚುಸುತತಿದೆ.

ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್ ವಿಧಾನವು ಭೂಮಿಯ ಉತಾ್ಪದಕ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು 

ಹೆರ್ಚುಸುವುದಲಲಿದೆ ಕ್ೇಟಗಳು ಮತುತಿ ರೊೇಗಗಳ ತಡೆಗಟುಟಿವಿಕೆಗಾಗಿ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯಕಿ ನಿೇಡುತತಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ಕ್ೇಟಗಳು 

ಮತುತಿ ಪತಂಗಗಳ ದಾಳಿಯನುನು ತಡೆಗಟಟಿಲು, ಅಗಿನು ಅಸತ್ರ ಸಥಿಳಿೇಯ 

ಸಸ್ಯವಗ್ಷವನುನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಗಗೆದ ಪರಿಕರವಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ರೆೈತನ 

ಹೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ತಿನನುದ 

5 ಕೆಜಯರುಟಿ ಬೆೇವು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಥಿಳಿೇಯ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳನುನು, 

20 ಲ್ೇಟರ್ ದೆೇಸಿ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ, 500 ಗಾ್ರಂ ತಂಬಾಕು ಪುಡಿ, 

500 ಗಾ್ರಂ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 50 ಗಾ್ರಂ ಅರೆದ ಬೆಳುಳುಳಿಳುಯನುನು 

ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡಲಾಗುತತಿದೆ. 

ಈ ದಾ್ರವಣವನುನು 200 ಲ್ೇಟರ್ ನಿೇರಿಗೆ 6 ಲ್ೇಟರ್ ನರುಟಿ ಬೆರೆಸಿ 

ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತತಿದೆ.

ಇದು ಕೃಷ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್್ರಯಯಾಗಿದೆ, 
ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ತೆೇವಾಂಶ ಮತುತಿ ಗಾಳಿಯ ಸಮಾನ 
ಸಮತೊೇಲನವನುನು ಕಾಯು್ದಕೊಳಳುಲಾಗುತತಿದೆ.

ಬಿೋಜಾಮೃತ:

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯಾಪಿತಾಯ ತಂತ್ರ:

ಅಗಿನು ಅಸತ್ರ (ಎ.ಜ.ಎನ್.ಐ.ಎಸ್.ಟಿ.ಆರ್.ಎ.):

ವಿಎಎಫ್ಎಸ್ಎ (ವೆಫಾಸ್):

ಹೆೊಸ ವರಚೆದ ಮದಲ ದಿನದಂದು 

ದೆೋಶಾದಯಾಂತದ ರೆೈತರೆೊಂದಿಗೆ 

ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವುದು ನನಗೆ ಗೌರವದ 

ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ದೆೋಶದ ಕೆೊೋಟಯಾಂತರ 

ರೆೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅದರಲೊಲಿ ಸಣಣು ರೆೈತರು 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿಯ 

10ನೆೋ ಕಂತು ಪಡೆದಿದಾದಿರೆ. 20,000 ಕೆೊೋಟಿ 

ರೊ.ಗಳನುನು ರೆೈತರ ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 

ವಗಾಚೆವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

- ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ರಾರಟ್ರ

ಹೆೊಸ ವರಚೆದಲ್ಲಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಉಡುಗೆೊರೆ

2022ರ ಮದಲ ದಿನವೆೇ ರೆೈತರು ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ 

ನಿಧಿಯ 10ನೆೇ ಕಂತನುನು ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 

ಈ ಯೇಜನೆಯಡಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ 1.8೦ ಲಕ್ಷ 

ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ, ಇದು 

ರೆೈತರ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ ನಿೇಡಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 

ನೆರವಾಗಿದೆ. 

ಜನವರಿ 1ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 

ಅವರು 10 ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚುಚು ರೆೈತರ ಬಾ್ಯಂಕ್ 

ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಗೂ ಹೆಚುಚು 

ಮತತಿವನುನು ನೆೇರವಾಗಿ ವಗಾ್ಷಯಿಸಿದಾ್ದರೆ. 

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ 351 ರೆೈತ ಉತ್ಪನನು 

ಸಂಘಗಳಿಗೆ (ಎಫ್ಪಒಗಳು) 14 ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಿಂತ 

ಹೆರ್ಚುನ ಆರ್್ಷಕ ಅನುದಾನವನುನು ಬಿಡುಗಡೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನೆೇರವಾಗಿ 1.25 ಲಕ್ಷಕೂಕಿ 

ಹೆಚುಚು ರೆೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೇಜನವಾಗಲ್ದೆ. ಪಿಎಂಕೆ ಒಂದು 

ಯೇಜನೆಯಾಗಿದು್ದ, ಅಹ್ಷ ರೆೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕೆಕಿ  

6೦೦೦ ರೂ.ಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತತಿದೆ, ಇದನುನು 4 

ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 2೦೦೦ ರೂ.ಗಳನುನು 

ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. 

ಹಣವನುನು ನೆೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬಾ್ಯಂಕ್ 

ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಗಾ್ಷಯಿಸಲಾಗುತತಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಪೂಣಚೆ 
ಭಾರಣವನುನು ಕೆೋಳಲು ಕೊಯಾಆರ್ 
ಕೆೊೋಡ್ ಅನುನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ನೆೈಸಗಿಚೆಕ ಕೃಷಿ
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ಮ
ಹಾರಾರಟ್ದ ಪುಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಮಯೂರ್ ಪಾಟ್ೇಲ್ 
ಅವರು 2011ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಟಾರ್ ಸೆೈಕಲ್ ನ 
ಮೆೈಲೆೇಜ್ ಹೆರ್ಚುಸಲು ಮಾಗ್ಷಗಳನುನು ಹುಡುಕುತಿತಿದ್ದರು, 

ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂತರ ಯಶಸಿ್ವಯಾದರು. 2017-18ರಲ್ಲಿ ಅವರು 
ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನುನು ಶೆೇಕಡಾ 4೦ ರರುಟಿ 
ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಬಳಸಿದರು, ಇದಕೆಕಿ 2021ರಲ್ಲಿ 
ಪೆೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಟಲ್ ನವ ಭಾರತ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಂದ 
9೦ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನವನುನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಈಗ 
ತಮ್ಮ ನಾಲುಕಿ ಸೆನುೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದೆೇ ಆದ ನವೇದ್ಯಮವನುನು 
ನಡೆಸುತಿತಿದಾ್ದರೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಅಂಗದ್ 
ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮದೆೇ ಆದ ಉದ್ಯಮವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗೆ 
ಯೇರ್ಸಿದರು. ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ನವಿೇನ 
ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್  ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವನ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ 
ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಅವರ ಅನೆೇಕ ಸೆನುೇಹಿತರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆೇರಲು 
ತಮ್ಮ ಉದೊ್ಯೇಗವನುನು ತೊರೆದರು. ಉದೊ್ಯೇಗಗಳನುನು ಹುಡುಕುವ 

ಸಾಟಿರ್್ಟಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯುವ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ. 
ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ ಶೆೇಕಡಾ 65ರರುಟಿ ಮಂದಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ 
ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿ್ಸನವರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಇಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ 
ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕುಕಿ 
ಮಾತ್ರ ಬೆೇಕ್ದೆ. ಈ ರ್ಂತನೆಯಂದಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು 2015 ಆಗಸ್ಟಿ 15ರಂದು ಕೆಂಪು 
ಕೊೇಟೆಯ ಮೆೇಲ್ನ ಪಾ್ರಂಗಣದಿಂದ ಮೆೇಲ್ಂದ 'ಸಾಟಿಟ್್ಷ 
ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ' (ನವೇದ್ಯಮ ಭಾರತ) ಘೂೇಷ್ಸಿದರು.  
ಜನವರಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರದ ಈ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ 
ಉಪಕ್ರಮಕೆಕಿ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದ ನಂತರ ಅವರು, "ನನನು ಕನಸು, 
ದೆೇಶದ ಯುವಕರು ಉದೊ್ಯೇಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಬಾರದು, 
ಬದಲಾಗಿ ಉದೊ್ಯೇಗ ನಿೇಡುವವರಾಗಿರಬೆೇಕು" ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು. ಇಂದು 75ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ಯುನಿಕಾನ್್ಷ ಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ 
60 ಸಾವಿರಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ನವೇದ್ಯಮಗಳ ಯಶೆೋೇಗಾಥೆ ಈ 
ಯೇಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸನುನು ಎತಿತಿ ತೊೇರಿಸುತತಿದೆ.

ಯುವಜನರ ಮಹತಾವೆಕಾಂಕ್ಷೆ ಗಳಿಗೆ  

ರಕ್ಕೆ ನಿೋಡುತಿತುರುವ ನವೋದಯುಮ ಭಾರತ

ಇಂದು ನಿೋವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೊ ನೆೊೋಡಿ, ಯಾವುದೆೋ 
ಕುಟುಂಬಕೆ್ ಹೆೊೋಗಿ ನೆೊೋಡಿ, ಅದು ಎಷೆ್ಟೋ ಶಿ್ರೋಮಂತ 
ಕುಟುಂಬವಿರಲ್, ವಿದಾಯಾವಂತ ಕುಟುಂಬವಿರಲ್, ಆದರೆ 

ನಿೋವು ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕರೆೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, 
ಅವರು ಏನು ಹೆೋಳುತಾತಾರೆ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ 

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಹೆೊರಬಂದು, ನಾನು ನವೋದಯಾಮ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುತೆತಾೋನೆ ಎಂದು ಹೆೋಳುತಾತಾರೆ. 

ಅಂದರೆ, ಹೆೊಸ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಸಿವಾೋಕರಿಸಲು 
ಅವರ ಮನಸುಸ್ ಸಿದಧಿವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನವೋದಯಾಮ 

ಸಂಸಕೃತಿಯು ಸಣಣು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೊ ವಿಸತಾರಿಸುತಿತಾದೆ 
ಮತುತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಜವಾಲ ಭವಿರಯಾದ ಕುರುಹುಗಳನುನು 

ನಾನು ಕಾಣುತಿತಾದೆದಿೋನೆ. 
ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಸಾ್ಟರ್ಚೆಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
ರಾರಟ್ರ
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ಹಿಂದಿನ ಮನೊೇಭಾವಕ್ಕಿಂತ ಭಿನನುವಾಗಿ, ಅನುಕೂಲಕರ 
ವಾ್ಯಪಾರದ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ 
ಸಾಹಸಿೇ ಮನೊೇಭಾವ ಕಾಣತೊಡಗಿದೆ.

ನಿಗದಿತ ಉದೊ್ಯೇಗಗಳಲ್ಲಿ ಖರ್ತವಾಗಿ, ಹೆರ್ಚುನ ಭದ್ರತೆ 
ಮತುತಿ ಹೆರ್ಚುನ ತೊಡಕ್ಲಲಿದೆ  ವೆೇತನ ಖಾತಿ್ರಯಿದೆ. ಆದರೆ 
ಇಂದು ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಮನಸು್ಸ 
ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿರುವ ಇತರರು ಅವರನುನು 
ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಿಸುತಾತಿರೆ. ನವೇದ್ಯಮ ಭಾರತ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಈ 
ಸನಿನುವೆೇಶ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನವೇದ್ಯಮ 
ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಕಂಪನಿಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದು ಎಂದಥ್ಷ. 
ಇಂದಿನ ನವೇದ್ಯಮಗಳು ಹೆಚಾಚುಗಿ ಹೊಸ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಅಥವಾ 
ಸೆೇವೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತಿತಿವೆ. ಹೆಚಾಚುಗಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮದೆೇ 
ಆದ ಅಥವಾ ಎರಡು- ಮೂರು ಜನರ ಸಹಯೇಗದೊಂದಿಗೆ 
ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುತಿತಿದಾ್ದರೆ. ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಷರದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ನಿೇತಿ ಮತುತಿ ಉತೆತಿೇಜನ  

ಇಲಾಖೆ (ಡಿಐಪಿಪಿ) ಪ್ರಕಾರ, "ನವೇದ್ಯಮ ಒಂದು 
ಕಂಪನಿಯಾಗಿದು್ದ, ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ನೊೇಂದಾಯಿತವಾಗಿದು್ದ, ಅವುಗಳ ವಹಿವಾಟು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಮಿೇರುವುದಿಲಲಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, 
ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾವಿನ್ಯತೆ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನನುದ 
ವಾಣಿಜ್ಯೇಕರಣ, ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಆಧಾರಿತ ಸೆೇವೆ ಅಥವಾ ಬೌದಿ್ಧಕ 
ಆಸಿತಿ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನವೇದ್ಯಮ ಭಾರತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್್ಷಕ ನೆರವು ಸೆೇರಿದಂತೆ 
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾ್ಷರ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಕ ಮತುತಿ ಸರಿಯಾದ 
ವೆೇದಿಕೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತಿದೆ. ಸಂಭವನಿೇಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು  
www.startupindia.govನಲ್ಲಿ ನೊೇಂದಾಯಿಸಬಹುದು, ತಮ್ಮ 
ವ್ಯವಹಾರ ವಿಚಾರಗಳನುನು ಹಂರ್ಕೊಳಳುಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ 
ಸಮಸೆ್ಯ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳಳುಬಹುದು. ಅತಾ್ಯಧುನಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಕಲ್ಪನೆಗಳನುನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕತಿವಾಗಿ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ ಮತುತಿ 
ಉತೆತಿೇಜಸಲಾಗುತತಿದೆ.  

ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತಿತಾರುವ ನವೋದಯಾಮಗಳು

'ಯುನಿಕಾನ್್ಷ' ಒಂದು ನವೇದ್ಯಮವಾಗಿದು್ದ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕನಿರ್ಠ 1 ಶತಕೊೇಟ್ 
ಡಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೊೇಟ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚು. 2015 ರವರೆಗೆ, 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂಬತುತಿ ಅಥವಾ ಹತುತಿ ಯುನಿಕಾನ್್ಷ ಗಳೊ ಇರಲ್ಲಲಿ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 
2021ರ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ 10 ದಿನಗಳಿಗೊಮೆ್ಮ ಯುನಿಕಾನ್್ಷ 
ಅನುನು ರರ್ಸಿದೆ ಮತುತಿ ಕಳೆದ 50 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಯುನಿಕಾನ್್ಷ ಗಳನುನು 
ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 75 ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ಯುನಿಕಾನ್್ಷ ಗಳಿವೆ.

ಯಶೆೋೋ ಪಯಣ

ನವೋದಯಾಮ ಸಾಥಾಪಿಸಲು ಇತರ ಸಕಾಚೆರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
 ಸಣಣು ವಾಯಾಪಾರ ಸಾಲ    ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೆೋಶ
 ಇತರ ಉದಯಾಮಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೊಲ ಮಾಡಿಕೆೊಡುವುದು.
 ಕೌ್ರಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯಾ

ಸಾಕರು್ಟ ಕುತೊಹಲವನುನು ಸೃಷಿ್ಟಸಿರುವ ಯುನಿಕಾನ್ಚೆ ಗಳು

60,704 ನವೋದಯಾಮಗಳಿಗೆ 
ಡಿಪಿಐಐಟಿಯಿಂದ ಮಾನಯಾತೆ

ಪ್ರತಿ ನವೋದಯಾಮಕೆ್ ಸರಾಸರಿ 11 ಉದೆೊಯಾೋಗಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ,  
ಒಟು್ಟ 48,093 ನವೋದಯಾಮಗಳು ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 5,49,842 ಉದೆೊಯಾೋಗಗಳನುನು 

ಸೃಷಿ್ಟಸಿವೆ. 2020-2021ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನಯಾತೆ ಪಡೆದ  
ನವೋದಯಾಮಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1.7 ಲಕ್ಷ ಉದೆೊಯಾೋಗಗಳನುನು ಸೃಷಿ್ಟಸಲಾಗಿದೆ.

ನವೋದಯಾಮ
ಗಳಲ್ಲಿ   

 ನವೇದ್ಯಮ ಭಾರತ ಉಪಕ್ರಮ ಪಾ್ರರಂಭದ ಆರನೆೇ 
ವಾಷ್್ಷಕೊೇತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಉದ್ಯಮ ಮತುತಿ 
ಆಂತರಿಕ ವಾ್ಯಪಾರದ ಉತೆತಿೇಜನ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪಿಐಐಟ್) 
ಜನವರಿ 2022ರಲ್ಲಿ “ನಾವಿೇನ್ಯತೆಯ ಪರಿಸರದ ಆಚರಣೆ 
(ಸೆಲೆಬೆ್ರೇಟ್ಂಗ್ ಇನೊನುೇವೆೇಶನ್ ಇಕೊೇಸಿಸಟಿಮ್)” ಒಂದು 
ವಾರದ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನುನು ಆಯೇಜಸುತಿತಿದೆ.

 ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ನವೇದ್ಯಮಗಳು ಈಗ 623 ಜಲೆಲಿಗಳಿಗೆ 
ವಿಸತಿರಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸುತಿತ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತುತಿ ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿರ್ಠ ಒಂದು ನವೇದ್ಯಮ ಇದೆ.

 ಯೇಜನೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ  808 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10,000 
ನವೇದ್ಯಮಗಳು ಅಸಿತಿತ್ವಕೆಕಿ ಬಂದವು.2016-
2017ರಲ್ಲಿ ಯೇಜನೆಯ ಮದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 743 
ನವೇದ್ಯಮಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತುತಿ. 2020-2021 
ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, 16,000 ಕೂಕಿ ಹೆಚುಚು ನವೇದ್ಯಮಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಆಹಾರ ಸಂಸಕಿರಣೆ, ಉತ್ಪನನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಅಪಿಲಿಕೆೇಶನ್ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಐಟ್ ಸಲಹಾ ಮತುತಿ ವಾ್ಯಪಾರ ಬೆಂಬಲ 
ಸೆೇವೆಗಳು ಹೆರ್ಚುನ ಸಂಖೆ್ಯಯ ನವೇದ್ಯಮಗಳನುನು 
ಹೊಂದಿವೆ.

 ವಾಣಿಜೆೊಯಾೋದಯಾಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೊಲಕರ ಸೌಲಭಯಾ ಒದಗಿಸುವುದು - 
ಸುಲಭವಾದ ಅನುಮೇದನೆಗಳು, ಸರಳ ವಿಸಜ್ಷನೆ ಪ್ರಕ್್ರಯ, ಕಾನೂನು 
ನೆರವು, ವೆೇಗದ-  ಪೆೇಟೆಂಟ್ ಪತೆತಿ, ಅಪಿಲಿಕೆೇಶನ್  ಗಳು ಮತುತಿ ಎಲಾಲಿ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಮತುತಿ ಉಪಯುಕತಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸುವ ವೆಬ್  ಸೆೈಟ್.

 ಅನುದಾನಗಳು ಮತುತಾ ಪ್ರೋತಾಸ್ಹಕಗಳು- ಅಹ್ಷ ನವೇದ್ಯಮಗಳಿಗೆ 
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತುತಿ ಕಾ್ಯಪಿಟಲ್ ಗೆೇನ್್ಸ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ; ನವೇದ್ಯಮ 
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಿಗೆ ಹೆರ್ಚುನ ಬಂಡವಾಳವನುನು ತುಂಬಲು ವಿಭಿನನು ರಿೇತಿಯ 
ಹೂಡಿಕೆ ಮತುತಿ ಸಾಲ ಖಾತಿ್ರ ಯೇಜನೆ.

 ಇನು್ಯಾಬೆೋರನ್ ಮತುತಾ ಉದಯಾಮ- ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ - ಬಹು 
ಇನುಕಿಯಬೆೇಟರ್  ಗಳು ಮತುತಿ ನಾವಿೇನ್ಯತೆ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳು, 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ಪಧೆ್ಷಗಳು ಮತುತಿ ಬೆಂಬಲವನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಸಾ್ಟರ್ಚೆಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾರಟ್ರ

ನಾಯಕತವಾದ ಸಾಥಾನಗಳು ಮಹಳಾ 

ವೃತಿತಾಪರರಿಂದ ತುಂಬಿವೆ45%
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ನೆೇತಾಜ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಅವರ ಘೂೇರಣೆ -  ನೆೇತಾಜ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಅವರ ಘೂೇರಣೆ -  

"ನನಗೆ ರಕತಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯವನುನು "ನನಗೆ ರಕತಿ ಕೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯವನುನು 

ಕೊಡಿಸುತೆತಿೇನೆ!" ಎಂಬ ಕರೆ, ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಕಾಕಿಗಿ ಹೊೇರಾಡುವ ಕೊಡಿಸುತೆತಿೇನೆ!" ಎಂಬ ಕರೆ, ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಕಾಕಿಗಿ ಹೊೇರಾಡುವ 

ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುರುಪು 

ಮತುತಿ ಉತಾ್ಸಹ ತುಂಬಿತುತಿ. ಬೊೇಸ್ ಭಾರತಿೇಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಮತುತಿ ಉತಾ್ಸಹ ತುಂಬಿತುತಿ. ಬೊೇಸ್ ಭಾರತಿೇಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ 

ಹೊೇರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಹೊೇರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ 

ಉಸುತಿವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಾ಼ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಪ್ರಬಲ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಉಸುತಿವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಾ಼ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಪ್ರಬಲ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ 

ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಕೆಕಿ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತು. ನೆೇತಾಜ ಅವರು ಆಜಾ಼ದಿ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಕೆಕಿ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ತು. ನೆೇತಾಜ ಅವರು ಆಜಾ಼ದಿ 

ಹಿಂದ್ ಸಕಾ್ಷರವನುನು ಸಹ ರರ್ಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿಂದ್ ಸಕಾ್ಷರವನುನು ಸಹ ರರ್ಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ಮಹತ್ವವನುನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಮಹತ್ವವನುನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 

ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೊೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ  ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೊೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ  

75 ನೆೇ ವಾಷ್್ಷಕೊೇತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಿ್ರವಣ್ಷ ಧ್ವಜವನುನು 75 ನೆೇ ವಾಷ್್ಷಕೊೇತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ತಿ್ರವಣ್ಷ ಧ್ವಜವನುನು 

ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ನೆೇತಾಜಯವರ 125ನೆೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ನೆೇತಾಜಯವರ 125ನೆೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ 

2021ರ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು ಅದರ 2021ರ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು ಅದರ 

ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವರ್ಷವಿಡಿೇ ಆಚರಣೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.  ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವರ್ಷವಿಡಿೇ ಆಚರಣೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.  

ಅಲಲಿದೆ, ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ ಜನವರಿ 23 ರಂದು  ಅಲಲಿದೆ, ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ ಜನವರಿ 23 ರಂದು  

ಪರಾಕ್ರಮ ದಿನವನುನು ಆಚರಿಸಲು ನಿಧ್ಷರಿಸಿತು.ಪರಾಕ್ರಮ ದಿನವನುನು ಆಚರಿಸಲು ನಿಧ್ಷರಿಸಿತು.

1897ರ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಒಡಿಶಾದ ಕಟಕ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 
ನೆೇತಾಜ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಅವರು ಭಾರತವನುನು 
ಬಿ್ರಟ್ರರಿಂದ ಮುಕತಿಗೊಳಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನುನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, 

ರಾರಟ್ದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಹಾಕಲು ಮತುತಿ 
ಅದನುನು ಆತ್ಮ ನಿಭ್ಷರ (ಸಾ್ವವಲಂಬಿ) ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದ 
ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಅನಾರೊೇಗ್ಯ, 
ವೆೈಜ್ಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೊರತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆ ಎಂದು ಅವರು 
ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕಾಕಿಗಿಯೇ ಅವರ ಆಜಾ಼ದ್ ಹಿಂದ್ 
ಸಕಾ್ಷರವು ಪ್ರತಿಯಂದು ವಲಯವನುನು ಪುನಶೆಚುೇತನಗೊಳಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿನುಸಿತು. ತನನುದೆೇ ಬಾ್ಯಂಕ್ನಿಂದ ರೆೇಡಿಯೇ ಸೆಟಿೇರನ್ ವರೆಗೆ 
ಆಜಾ಼ದ್ ಹಿಂದ್ ಸಕಾ್ಷರದ ಉಪಸಿಥಿತಿಯು ಅದುಭುತವಾಗಿತುತಿ. 
ಜಾತಿ, ಮತ, ಬಣ್ಣ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರದೆೇಶ ಎಂಬ ಗೊೇಡೆಗಳನುನು ಒಡೆದು 
ದೆೇಶವನುನು ಒಗೂಗೆಡಿಸಿದ ಉನನುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದಾಗಿತುತಿ. ಈ 
ಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಏಕತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವರ ರ್ಂತನೆಯನುನು 
ಅಳೆಯಬಹುದು- ಭಾರತಿೇಯ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸೆೇನೆಯ ಕನ್ಷಲ್ 
ಗುರ್ ಬಕ್ಷ್  ಸಿಂಗ್  ಢಿಲಲಿನ್, ಜನರಲ್ ಶಾಹನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತುತಿ 
ಕನ್ಷಲ್ ಪೆ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಗಲ್ ಈ ಮೂವರು ಸೆೇನಾ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊೇಟ್್ಷ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕ್ಚೆ್ಚದೆಯ  
ಆಜ಼ಾದ್ ಹಿಂದ್ 
ಫೌಜ್ ಸೈನಿಕರು

 ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೋತಸ್ವಭಾರತ@75
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ಅಕಾಲ್ದಳವು ಕನ್ಷಲ್ ಢಿಲಲಿನ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ 
ಹೊೇರಾಡಲು ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸಿದರೆ, ಮುಸಿಲಿಂ ಲ್ೇಗ್, ಜನರಲ್ 
ಶಾಹನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನೆರವು 
ನಿೇಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು, ಆದರೆ ಈ ಮಿಲ್ಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಆ ಪ್ರಸಾತಿಪವನುನು ತಿರಸಕಿರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ 
ಘೂೇರಣೆ ಬಹಳ ಜನಪಿ್ರಯವಾಯಿತು - ಸಹಗಲ್, ಢಿಲಲಿನ್, 
ಶಾಹನವಾಜ್ ರಿಂದ ಆ 'ಧ್ವನಿ ಕೆಂಪು ಕೊೇಟೆಯಿಂದ 
ಬಂದಿತು'. ಗಾಂಧಿೇಜ ಅವರಿಂದ 'ನೆೇತಾಜ' ಎಂಬ ಬಿರುದು 
ಪಡೆದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಅವರು ನಿೇಡಿದ 'ಜೆೈ ಹಿಂದ್' 
ಘೂೇರಣೆ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಘೂೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಜಾ಼ದಿ 
ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಭಾಷ್ 
ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಅವರ ನಿಕಟ ಸಹವತಿ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಾ್ಯಪಟಿನ್ 
ಅಬಾ್ಬಸ್ ಅಲ್, ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೊೇಸ್, ಗುಬ್ಷಕ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ 
ಢಿಲಲಿನ್ ಮತುತಿ ಕನ್ಷಲ್ ನಿಜಾಮುದಿ್ದೇನ್ ಹಾಗು ಆಜಾ಼ದ್ 
ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ಸೆೈನಿಕರ ಜೇವನದ ಮೆೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳಕು 
ಚೆಲುಲಿತೆತಿೇವೆ. ಅವರು ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯಶಾಹಿಯ ವಿರುದ್ಧ 
ಹೊೇರಾಡಿದು್ದ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ನೆೇತಾಜ ಕರೆಯಂತೆ ತಾಯಿ 
ಭಾರತಿಗಾಗಿ ಎಲಲಿವನೂನು ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಿದರು.

ಕಾ್ಯಪಟಿನ್ ಅಬಾ್ಬಸ್ ಅಲ್ 3 ಜನವರಿ 1920 ರಂದು ಉತತಿರ 
ಪ್ರದೆೇಶದ ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್ ಜಲೆಲಿಯ ಖುಜಾ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಮುಸಿಲಿಂ-ರಜಪೂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬಕೆಕಿ ಸೆೇರಿದವರು ಮತುತಿ 
ಅವರ ಅಜ್ ರುಸಾತಿಮ್ ಅಲ್ ಖಾನ್ ಅವರನುನು 1857ರಲ್ಲಿ ಉತತಿರ 
ಪ್ರದೆೇಶದ ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್ ನಲ್ಲಿ ಮದಲ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಹೊೇರಾಟದ 
ನಂತರ ಗಲ್ಲಿಗೆೇರಿಸಲಾಗಿತುತಿ. 1931ರ ಮಾಚ್್ಷ 23ರಂದು ಶಹಿೇದ್-
ಎ-ಅಜಮ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನುನು ಬಿ್ರಟ್ರರು ಗಲ್ಲಿಗೆೇರಿಸಿದಾಗ 
ಅಬಾ್ಬಸ್ ಅಲ್ಗೆ ಕೆೇವಲ 11 ವರ್ಷ ವಯಸಾ್ಸಗಿತುತಿ. ಆದರೂ, ಅವರು 
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಭಗತ್ 
ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹಚರರು ಸಾಥಿಪಿಸಿದ ನೌ ಜವಾನ್ ಭಾರತ ಸಭಾಕೆಕಿ 
ಸೆೇರಿದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಗಢ ಮುಸಿಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ 
ಮಾಡುತಿತಿದಾ್ದಗ ಅರ್ಲ ಭಾರತ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ ಒಕೂಕಿಟದ ಸದಸ್ಯರಾದರು 
ಮತುತಿ 1939 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದಂಗೆಯನೆನುಬಿ್ಬಸುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಂದಲೆೇ 
ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಭಾರತಿೇಯ ಸೆೇನೆಗೆ ಸೆೇರಿದರು. ಕಾ್ಯಪಟಿನ್ ಅಬಾ್ಬಸ್ ಅಲ್ 
ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸೆೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಿರನ್್ಡ  ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತುತಿ 1940ರಲ್ಲಿ 
ಅವರನುನು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೊೇರಾಡಲು ಆಗೆನುೇಯ ಏಷಾ್ಯ ಫ್ರಂಟ್ 
ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಆದಾಗೂ್ಯ, ನೆೇತಾಜ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ 
1944 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಸಶಸತ್ರ ಕಾ್ರಂತಿಯ ನೆೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದಾ್ದಗ 
ಕಾ್ಯಪಟಿನ್ ಅಬಾ್ಬಸ್ ಅಲ್ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸೆೈನ್ಯದ ಹುದೆ್ದಯನುನು ತೊರೆದು 
ಆಜಾ಼ದಿ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಗೆ ಸೆೇರಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮಾ್ಯನಾ್ಮರ್ ನ  
ರಾಖೆೈನ್ ನ ಇಂದಿನ ಪಾ್ರಂತ್ಯವಾದ ಅರಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ 
ಸೆೈನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊೇರಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಜಪಾನಿೇಯರು 
ಮಿತ್ರಪಡೆಗಳಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ, ಆಜಾ಼ದಿ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ 60 ಸಾವಿರಕೂಕಿ 
ಹೆಚುಚು ಸೆೈನಿಕರನುನು ಅಬಾ್ಬಸ್ ಅಲ್ಯಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. 
ತದನಂತರ, ಅವರನುನು ಅವರ ಮೂವರು ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಮುಲಾತಿನ್ 
ಕೊೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 
ಅಬಾ್ಬಸ್ ಅಲ್ ಅವರನುನು ನಾ್ಯಯಾಲಯಕೆಕಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು, 
ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1946ರಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.  
ಅವರು ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಉದೆ್ದೇಶಕಾಕಿಗಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಲು 
ಕಾಯುತಿತಿದಾ್ದಗಲೆೇ, 1947ರ ಆಗಸ್ಟಿ 15 ರಂದು ದೆೇಶವು 
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು, ನಂತರ ಅವರನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 
ಅವರು ಸಾಮಾಜಕವಾಗಿ ಸಕ್್ರಯರಾದರು ಮತುತಿ ಸಾ್ವತಂತಾ್ರಯ 
ನಂತರದ ಹೊಸ ರಾರಟ್ವನುನು ನಿಮಿ್ಷಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡರು.

ಬ್ರಟ್ಷ್ ಸಾಮಾ್ರಜಯುದ ಅಡಿಪ್ಯವನೆ್ನೋ 
ಅಲುಗ್ಡಿಸ್ದ ಧೈಯ್ಟಶಾಲ್

ಕಾಯಾಪ್ಟನ್ ಅಬಾ್ಬಸ್ ಅಲ್

ಜನನ: 3 ಜನವರಿ 1920, ನಿಧನ: 11 ಅಕೆೊ್ಟೋಬರ್ 2014

ಭಾರತ@75 ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೋತಸ್ವ
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ನೆೇ
ತಾಜ ದೆೇಶ ಬಿಟುಟಿ ಜಮ್ಷನಿಗೆ ಹೊೇದಾಗ, ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ 
ಬೊೇಸ್ ಅವರು ಆಜಾ಼ದಿ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಅಧಿಕಾರವನುನು 
ಅವರಿಗೆ ಹಸಾತಿಂತರಿಸಲು ಮನಸು್ಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. 

ತತ್ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಅವರು ನೆೇತಾಜ ಅವರನುನು ಟೊೇಕ್ಯಗೆ ಭೆೇಟ್ 
ನಿೇಡುವಂತೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಹಾ್ವನದ ಮೆೇರೆಗೆ ನೆೇತಾಜ 
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಬೊೇಸ್ ಅವರು 1943ರ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಟೊೇಕ್ಯೇಗೆ 
ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ 
ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ  ಆಜಾ಼ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೊೇಸ್ 
ಅವರು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತುತಿ ದೆೇಶವನುನು 
ಬಿ್ರಟ್ರರಿಂದ ಮುಕತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು 
ತಮ್ಮ ಉಪನಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಅನೆೇಕ ಸಾಮ್ಯಗಳನುನು ಹಂರ್ಕೊಂಡರು- 
ಇಬ್ಬರೂ ಬಂಗಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮತುತಿ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 
ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೊೇಸ್ ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಆಜಾ಼ದ್  ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ 
ಕಮಾಂಡ್ ಅನುನು ಜುಲೆೈ 5 ರಂದು ನೆೇತಾಜ ಅವರಿಗೆ ಹಸಾತಿಂತರಿಸಿದರು 
ಮತುತಿ ಸಲಹೆಗಾರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನುನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಸ್ 
ಬಿಹಾರಿ ಬೊೇಸ್ ರವರು 1886ರ ಮೆೇ 25, ರಂದು ಬಂಗಾಳದ ವಧ್ಷಮಾನ್ 
ಜಲೆಲಿಯ ಸುಭಾಲಾ್ಡ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೆೇ 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಆಕಷ್್ಷತರಾಗಿ, ರ್ಕಕಿ ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿಯೇ 
ಕಚಾಚು ಬಾಂಬುಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವುದನುನು ಕಲ್ತಿದ್ದರು.

ಇಬ್ಬರೊ ಬೆೊೋಸ್ ಗಳು, ಬಂಗಾಳಿಗಳು, 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತಾ ಪರಸ್ಪರರ 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.

ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೆೊೋಸ್ ಜನನ: 25 ಮೆೋ 1886, ನಿಧನ: 21 ಜನವರಿ 1945

ಆಜ಼ಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ 
ಸಾಥಾಪಕರು

ಢಿಲಲಿನ್ ಅವರ ಉದಾತತು ಅನೆವೆೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ 
ರಾಷಟ್ ಅವರಂದಿಗೆ ಒಗೂಗೂಡಿತು

ಗುರ್ ಬಕ್ಷ್  ಸಿಂಗ್ ಢಿಲಲಿನ್

ಜನನ: 25 ಮೆೋ 1886
ನಿಧನ: 21 ಜನವರಿ 1945

ಗುರ್ ಬಕ್ಷ್  ಸಿಂಗ್ ಢಿಲಲಿನ್ ಅವರ ತಂದೆಯ 
ಸೆನುೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಗುರ್ ಬಕ್ಷ್   ಕಲ್ಕೆ ಮತುತಿ 

ದೆೇಹದಾಢ್ಯ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಶೆ್ರೇರ್ಠನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ 
ಸೆೈನ್ಯಕೆಕಿ ಸೆೇರುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದ್ದರು. ಅದರ 
ನಂತರ ಅವರು ಅದಕಾಕಿಗಿ ತಯಾರಿಯನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು ಮತುತಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1933 ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತಿೇಯ ಸೆೇನೆಗೆ ಸೆೇರಿದರು. 14ನೆೇ ಪಂಜಾಬ್ 
ರೆಜಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಯಕಿಯಾಗಿ ತರಬೆೇತಿ ಪಡೆದ 
ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡನೆೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 
ಹೊೇರಾಡಲು 1941ರಲ್ಲಿ ಮಲೆೇಷಾ್ಯಕೆಕಿ ಹೊೇದರು, 
ಆದಾಗೂ್ಯ, ಜಪಾನಿನ ಸೆೈನ್ಯವು 1942ರಲ್ಲಿ ಅವರನುನು 
ಯುದ್ಧ ಕೆೈದಿಯಾಗಿ ವಶಕೆಕಿ ಪಡೆದಾಗ ಅವರ ಜೇವನ 
ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಸೆರೆವಾಸದಲ್ಲಿದಾ್ದಗ, ಅವರು 

ತಮ್ಮ ನಿಧಾ್ಷರವನುನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮತುತಿ 
ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸೆೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ 
ಹೊೇರಾಡಲು ನಿಧ್ಷರಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಜೆೈಲ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅವರು 
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ನೆೇತೃತ್ವದ ಆಜಾ಼ದಿ 
ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಗೆ ಸೆೇರಿದರು. ಢಿಲಲಿನ್ ಬಿ್ರಟ್ರರ 
ವಿರುದ್ಧ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ತೊೇರಿಸಿದರು. 

ಗುರ್ ಬಕ್ಷ್  ಸಿಂಗ್ ಢಿಲಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ 
ದೆೋಶ ಸೆೋವೆಗಾಗಿ 'ಪದ್ಮಭೊರಣ' 
ಪ್ರಶಸಿತಾ ನಿೋಡಲಾಯಿತು

ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೋತಸ್ವಭಾರತ@75
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9 ಮೆೇ 2014 ರಂದು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಗುಜರಾತ್ 
ಮುಖ್ಯಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ವೆೇದಿಕೆಯ 

ಮೆೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾದಗಳನುನು ಸ್ಪಶಿ್ಷಸಿ ನಮಿಸಿದರು. ಈ 
ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆೇರಾರೂ ಅಲಲಿ, ನೆೇತಾಜ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ 
ನೆೇತೃತ್ವದ ಆಜಾ಼ದಿ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಕನ್ಷಲ್ 
ನಿಜಾಮುದಿ್ದೇನ್. ಅವರು ನೆೇತಾಜ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ 
ಅವರ ಕಾರನುನು ಓಡಿಸುತಿತಿದ್ದರು ಮತುತಿ 11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ 
ಹೊಂದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತತಿಮ ಶೋಟರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಮೆ್ಮ 
ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ವಿಮಾನವನುನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದರು 
ಎಂದು ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಲಾಗುತತಿದೆ. ವಾಸತಿವವಾಗಿ, ಆಜಾ಼ದಿ ಹಿಂದ್ 
ಫೌಜ್ ನೆೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತಿತಿದಾ್ದಗ ನೆೇತಾಜ ಅವರೊಂದಿಗಿನ 
ಅವರ ಮದಲ ಭೆೇಟ್ ಸಿಂಗಾಪುರದಲಾಲಿಗಿತುತಿ. ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೇಶದ 

ಅಜಮ್ ಘರ್ ಜಲೆಲಿಯ 
ಧಕಾ್ವ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 
ಕನ್ಷಲ್ ನಿಜಾಮುದಿ್ದೇನ್ 
ಅವರಿಗೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ 
ಬೊೇಸ್ ಅವರು ಕನ್ಷಲ್ 
ಎಂಬ ಬಿರುದನುನು ನಿೇಡಿದ್ದರು. 
ನೆೇತಾಜ ಅವರೊಂದಿಗಿನ 
ನಿಜಾಮುದಿ್ದೇನ್  ಬಲವಾದ 
ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಷ್ಟಿತುತಿ 

ಎಂಬುದನುನು  2015 ರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಅವರ ಸೊೇದರಿ 
ಮಮ್ಮಗಳು ರಾಜ್ಯಶಿ್ರೇ ಚೌಧರಿ ಅವರು ನಿಜಾಮುದಿ್ದೇನ್ ಅವರನುನು 
ಭೆೇಟ್ಯಾಗಲು ಅಜಮ್ ಘರ್ ಗೆ ಹೊೇಗಿದ್ದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅಧ್ಷ 
ಮಾಡಿಕೊಳಳುಬಹುದು. ನಿಜಾಮುದಿ್ದೇನ್ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸೆೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ಯರಾಟೂ್ರಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ 
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆೇರಲು ತನನು ಮದಾ್ರಸಿ ಮತುತಿ ಕಾಶಿಮೀರಿ ಕಾಮೆ್ರೇಡ್ 
ಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸೆೈನ್ಯವನುನು ತೊರೆದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತಾವು 
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಅವರ ಜೇವ ಉಳಿಸಿದ ಘಟನೆಯ ಬಗೆಗೆ 
ನಿಜಾಮುದಿ್ದೇನ್ ಆಗಾಗೆಗೆ ಹೆೇಳುತಿತಿದ್ದರು. ಬೆನಿನುಗೆ ಮೂರು ಗುಂಡುಗಳು 
ತಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಜೇವ ಉಳಿಸಿದರು, ಆ ಗುಂಡುಗಳನುನು  
ಡಾ. ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಸೆಹಗಲ್ ಅವರು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದರು. ನಿಜಾಮುದಿ್ದೇನ್ 
ಅವರು 2017 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಮ್ ಘರ್ ನ ಮುಬಾರಕ್ ಪುರದಲ್ಲಿ 
ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ನಿಧನಕೆಕಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರು ಶೆೋೇಕ ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿ, ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೆೇಟ್ಯನುನು 
ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನಿೇಡಿದ ಅವರ 
ದೆೇಶಭಕ್ತಿ, ಆದಶ್ಷಗಳು ಮತುತಿ ಅದಮ್ಯ ಧೆೈಯ್ಷವನುನು ನಾವು 
ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳುಳುತೆತಿೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ಹೆೇಳಿದ್ದರು.   

ನೆೋತಾಜ ಅವರ 
ಚಾಲಕ ಮತುತು ಅಂಗರಕಷೆ ಕ

ಕನಚೆಲ್ ನಿಜಾಮುದಿದಿೋನ್

ಜನನ: 3 ಜನವರಿ 1920, ನಿಧನ: 11 ಅಕೊಟಿೇಬರ್ 2014

ಕನಚೆಲ್ ನಿಜಾಮುದಿದಿೋನ್ 

ಅವರು ನೆೋತಾಜ ಅವರನುನು 

ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮದಲ್ಗೆ 

ಭೆೋಟಿಯಾದರು, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ 

ಆಜಾ಼ದ್ ಹಂದ್ ಫೌಜ್ ಗೆ 

ನೆೋಮಕಾತಿ  ನಡೆಯುತಿತಾತುತಾ

ಬಂಕ್ಮ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಂದ್ ಮಠ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಂತಿಯ 

ಮನೊೇಭಾವವನುನು ತುಂಬಿತು ಮತುತಿ ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕಾನಂದರು 

ಹಾಗು ಸುರೆೇಂದ್ರನಾಥ ಬಾ್ಯನಜ್ಷ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಭಾರಣಗಳಿಂದ 

ಅವರು ಹೆಚುಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಜಾಫಪು್ಷರದ ಮಾ್ಯಜಸೆಟ್ೇಟ್ 

ಕ್ಂಗ್್ಸ ಫೇಡ್್ಷ ರನುನು ಕೊಲಲಿಲು ಖುದಿರಾಮ್ ಬೊೇಸ್ ಮತುತಿ 

ಪ್ರಫ್ಲಾಲಿ ಚಾಕ್ ಬಳಸಿದ ಬಾಂಬ್ ಅನುನು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೊೇಸ್ 

ಮಾಡಿದೆ್ದಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿ, 1912ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂದಿನ 

ವೆೈಸ್ ರಾಯ್ ಲಾಡ್್ಷ ಹಾಡಿ್ಷಂಗ್ ಅವರನುನು ಕೊಲಲಿಲು ಅವರು 

ಯೇಜಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಯತನುದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು 

ಮತುತಿ ಗದರ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯರಾದರು. ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸಕಾ್ಷರವು 

ಬೆನನುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳಳುಲು ಅವರು ಜಪಾನ್ ಗೆ ಹೊೇದರು, 

ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತಕೆಕಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಪಾನಿನ ಸಕಾ್ಷರಕೆಕಿ 

ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಜಪಾನಿನ ಸಥಿಳಿೇಯ ಹುಡುಗಿಯನುನು 

ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು ಮತುತಿ ಜಪಾನ್ ಸಕಾ್ಷರವು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬೊೇಸ್ 

ಅವರಿಗೆ ಎರಡನೆೇ ಅತು್ಯನನುತ ಪ್ರಶಸಿತಿ 'ಆಡ್ಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆೈಸಿಂಗ್ 

ಸನ್' ಅನುನು ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಿತುತಿ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಉದೆ್ದೇಶಕಾಕಿಗಿ 

ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸೂಫೂತಿ್ಷ ನಿೇಡುತತಿದೆ.

ಜಪಾನ್ ಶರಣಾದ ನಂತರ, ಢಿಲಲಿನ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಆಜಾ಼ದ್ ಹಿಂದ್  
ಫೌಜ್ ನ ಹಲವಾರು ಸೆೈನಿಕರನುನು 1945ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತಿ 
'ಕೆಂಪು ಕೊೇಟೆ ವಿಚಾರಣೆ' ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನುನು 
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದೆೇಶದ ಅನೆೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕ್ೇಲರು ಢಿಲಲಿನ್ ಅವರ 
ಪ್ರಕರಣವನುನು ಸಮರ್್ಷಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಮತುತಿ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಅವರನುನು ತಿೇವ್ರವಾಗಿ ಸಮರ್್ಷಸಿದರು. ಬಿ್ರಟ್ರರು ಅವರ ಮೆೇಲೆ 
ಮಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದು್ದ ಜನಾಕೊ್ರೇಶದ ಸಂಗತಿಯಾಯಿತು. ಆಜಾ಼ದ್ ಹಿಂದ್ 
ಫೌಜ್ ನ ಸೆೈನಿಕರನುನು ಉಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಂದು ಧಮ್ಷ  
ಮತುತಿ ಎಲಲಿ ಸಥಿರದ ಜನರು ಒಗೂಗೆಡಿದರು, ಇದು ನೆೇತಾಜಯವರ ಏಕತೆಯ 
ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೊೇನವನುನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿತುತಿ.  ಜನರು ಕೆಂಪು 
ಕೊೇಟೆಯ ಹೊರಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟ್ಸುತಿತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ 
ಜನರ ಬೆಂಬಲವಿತುತಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟ್ರರು ಗುರ್ ಬಕ್ಷ್  
ಸಿಂಗ್ ಢಿಲಲಿನ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಆಜಾ಼ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ಎಲಲಿ ಸೆೈನಿಕರನುನು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒತಾತಿಯಕೆಕಿ ಒಳಗಾದರು. 1945ರ ನವೆಂಬರ್ 
5 ರಿಂದ 1945ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ 57 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ 
ವಿಚಾರಣೆಯು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಹೊೇರಾಟಕೆಕಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು 
ನಿೇಡಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತದ ಏಕತೆಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. 1998ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು ಗುರ್ ಬಕ್ಷ್  ಸಿಂಗ್ ಢಿಲಲಿನ್ ಅವರಿಗೆ ದೆೇಶಸೆೇವೆಗಾಗಿ 
'ಪದ್ಮಭೂರಣ' ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು.

ಕನ್ಷಲ್ ಶಾಹನವಾಜ್ ಖಾನ್ ನೆೇತೃತ್ವದ -ಸುಭಾಷ್ ಬಿ್ರಗೆೋಡ್ 

ಕನ್ಷಲ್ ಇನಾಯತ್ ಕ್ಯಾನಿ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದ - ಗಾಂಧಿ ಬಿ್ರಗೆೋಡ್.

ಕನ್ಷಲ್ ಗುಲಾ್ರಾ ಸಿಂಗ್ ನೆೇತೃತ್ವದ –ಆಜಾದಿ ಬಿ್ರಗೆೋಡ್.

ಲೆಫಟಿನೆಂಟೆ ಕನ್ಷಲ್ ಗುರ್ ಬಕ್ಷ್  ಸಿಂಗ್ ಢಿಲಲಿನ್ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದ 

ನೆಹರೊ ಬಿ್ರಗೆೋಡ್

ಕಾ್ಯಪಟಿನ್ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಸಹಗಲ್ ನೆೇತೃತ್ವದ-ಝಾನಿಸ್ ಕಿ ರಾಣಿ ರೆಜಮೆಂರ್. 

ಅದು ಮಹಿಳಾ ಬಿ್ರಗೆೇಡ್ ಆಗಿತುತಿ.

ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೋತಸ್ವ ಭಾರತ@75



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜನವರಿ 16-31, 202248

ವಯಾಕಿತಾತವಾ ಫೋಲ್್ಡ ಮಾರಚೆಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರಿಯಪ್ಪ

ಶತು್ರಗಳೂ ತಲ್ಬಗುತಿತುದ್ದ 
ಭಾರತಿೋಯ ವಿೋರ
ಫೋಲ್್ಡ ಮಾರಚೆಲ್ ಭಾರತಿೋಯ ಸೆೋನೆಯ ಅತುಯಾನನುತ ಶೆ್ರೋಣಿ. ಆದರೆ ಸವಾತಂತ್ರ 

ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಸೆೈನಯಾದ ಇಬ್ಬರು ವಯಾಕಿತಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಅತುಯಾನನುತ ಸೆೋನಾ 

ಶೆ್ರೋಯಾಂಕವನುನು ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೆೊಂಡಿದಾದಿರೆ. ಒಬ್ಬರು ಸಾಯಾಮ್ ಮಾಣಿಕ್ 

ಶಾ ಮತುತಾ ಇನೆೊನುಬ್ಬರು ಜನರಲ್ ಕೆೊಡಂದೆರ ಮಾದಪ್ಪ ಕಾರಿಯಪ್ಪ. ಆಸಕಿತಾದಾಯಕ 

ಸಂಗತಿಯ್ಂದರೆ, ಜನವರಿ 15 ಅನುನು 'ಸೆೋನಾ ದಿನ' ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತತಾದೆ, 

ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಂದೆೋ 1949ರಲ್ಲಿ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಸೆೋನೆಯ ಮದಲ 

ಭಾರತಿೋಯ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ಚಿೋಫ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕೆೊಂಡಿದುದಿ.

ಭಾ ರತಿೇಯ ಸೆೈನ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸುತಿಬದ್ಧ ಮತುತಿ 
ನಿಭಿೇ್ಷತ ಸೆೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕೆಕಿ 
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸೆೇನಾ ಜನರಲ್ ಗಳ 

ದಣಿವರಿಯದ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ಈ ಜನರಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಂ. ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು 
ಬಹಳ ಉನನುತವಾಗಿದೆ, ಅವರನುನು ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ದೆೇಶಭಕ್ತಿ ಮತುತಿ 
ಬುದಿ್ದವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. 1922ರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಧಿಕಾರ 
ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡನೆೇ ಲೆಫಟಿನೆಂಟ್ ಶೆ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ನಂತರ, 5-ಸಾಟಿರ್ ಶೆ್ರೇಣಿಯ ಗೌರವವಾದ ಫೇಲ್್ಡ 
ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮಿ್ಮದರು. ಕನಾ್ಷಟಕದ ಕೊಡಗಿನ ಶನಿವಾರ 
ಸಂತೆ ಎಂಬ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ 28 ಜನವರಿ 1899 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಫೇಲ್್ಡ 
ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ತಮ್ಮ 20ನೆೇ ವಯಸಿ್ಸನಲೆಲಿೇ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಭಾರತಿೇಯ 
ಸೆೇನೆಗೆ ಸೆೇರಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕೊಡಂದೆರ ಮಡಿಕೆೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅತು್ಯನನುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೆೇಲೆ 
ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲಿವ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೊಂದಿವೆ.
ಕಮಾಂಡರ್  ಇನ್ ಚಿೋಫ್ ಆಗಿ ನೆೋಮಕ
1946ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸಕಾ್ಷರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸರ್ವರಾಗಿದ್ದ ಬಲದೆೇವ್ 
ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಿ್ರಗೆೇಡಿಯರ್ ಶೆ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತಿದ್ದ ನಾಥು 
ಸಿಂಗ್ ಅವರನುನು ಭಾರತದ ಮದಲ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ರ್ೇಫ್ ಆಗಿ 
ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಹಿರಿತನದಿಂದಾಗಿ 
ಈ ಹುದೆ್ದಗೆ ಅವರ ಹಕುಕಿ ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ನಾಥು ಸಿಂಗ್ 
ಈ ಪ್ರಸಾತಿಪವನುನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಾಥು ಸಿಂಗ್ ನಂತರ ರಾಜೆೇಂದ್ರ 
ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಹುದೆ್ದಯನುನು ನಿೇಡುವ ಪ್ರಸಾತಿಪ ಮಾಡಲಾಯಿತು, 
ಆದರೆ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಮೆೇಲ್ನ ಗೌರದಿಂದ ಅವರು ಆ ಹುದೆ್ದಯನುನು 
ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲ್ಲಲಿ. ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 1948 ರಂದು ಕಾರಿಯಪ್ಪ 
ಅವರನುನು ಸೆೈನ್ಯದ ಮದಲ ಭಾರತಿೇಯ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ರ್ೇಫ್ 
ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 
ಲೆಹ್ ಅನುನು ಭಾರತದ ಭಾಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಣಾಚೆಯಕ ಪಾತ್ರ
1947ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಹ್ ಅನುನು ಭಾರತದ ಭಾಗವನಾನುಗಿ 
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿಣಾ್ಷಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರನುನು 
ಸೆೇನೆಯ ಪೂವ್ಷ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಮುಖ್ಯಸಥಿರನಾನುಗಿ ರಾಂರ್ಯಲ್ಲಿ 
ನೆೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳೊೆಳಗೆ ಕಾಶಿಮೀರದ ಪರಿಸಿಥಿತಿ 
ಬಿಗಡಾಯಿಸುತಿತಿದ್ದಂತೆ, ಲೆಫಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಡಿಲಿ ರಸೆ್ಸಲ್ ಬದಲ್ಗೆ 
ಅವರನುನು ದೆಹಲ್ ಮತುತಿ ಪೂವ್ಷ ಪಂಜಾಬ್ ನ ಜಒಸಿ - ಇನ್- ರ್ೇಫ್ 
ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತಿೇಯ ಸೆೈನ್ಯವು 
ಮದಲು ನೌಶೆೇರಾ ಮತುತಿ ಝಾಂಗರ್ ಅನುನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು 
ಮತುತಿ ನಂತರ ಜೊಜಲಾ, ದಾ್ರಸ್ ಮತುತಿ ಕಾಗಿ್ಷಲ್ ನಿಂದ 
ದಾಳಿಕೊೇರರನುನು ಹಿಂದಕೆಕಿ ತಳಿಳುತು. 

ಅವರ ಪುತ್ರನನುನು ಸಂಪೂಣಚೆ ಗೌರವದಿಂದ ಹಸಾತಾಂತರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸಾತಾನ 
ಈ ಘಟನೆಯು 1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ಸಾತಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದು್ದ. 
ನಿವೃತತಿರಾದ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಕನಾ್ಷಟಕದ 
ಮಡಿಕೆೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿತಿದ್ದರು. ಈ ವೆೇಳ  ೆ
ಅವರ ಪುತ್ರ ನಂದಾ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಭಾರತಿೇಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಫೆಲಿೈಟ್ ಲೆಫಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು, ಫೆಲಿೈಟ್ 
ಲೆಫಟಿನೆಂಟ್ ನಂದಾ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಪಾಕ್ಸಾತಿನದ ನಿದಿ್ಷರಟಿ ಸಥಿಳಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಯ ನೆೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನೆಲ 
ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಮಾನವನುನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು 
ಮತುತಿ ನಂದಾ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರನುನು ಪಾಕ್ಸಾತಿನವು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು. 
ಪಾಕ್ಸಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಜನರಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂದಾ ಅವರು ಕಾರಿಯಪ್ಪ 
ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತಿತಿದ್ದಂತೆ, ರೆೇಡಿಯೇ ಪಾಕ್ಸಾತಿನ್ 
ಫೆಲಿೈಟ್ ಲೆಫಟಿನೆಂಟ್ ನಂದಾ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿದಾ್ದರೆ ಮತುತಿ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದಾ್ದರೆ ಎಂದು ಘೂೇಷ್ಸಿತು. ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್, 
ಭಾರತದ ಪಾಕ್ಸಾತಿನಿ ಹೆೈಕಮಿೇರನರ್ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ 
ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರ ಮಗನನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಕಾರಿಯಪ್ಪ ನಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಂದಾ 
ಈ ದೆೇಶದ ಮಗ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಇತರ ಯುದ್ಧ ಕೆೈದಿಗಳನುನು 
ನಡೆಸಿಕೊಳುಳುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವನ ವಿಚಾರದಲೂಲಿ ವತಿ್ಷಸಬೆೇಕು 
ಎಂದರು. ನಿೇವು ಅವನನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, 
ಎಲಲಿ ಯುದ್ಧ ಕೆೈದಿಗಳನೂನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 

ಶತು್ರಗಳೊ ಸಹ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರನುನು ಗೌರವಿಸುತಿತಾದದಿರು
ಭಾರತ-ಪಾಕ್ಸಾತಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಗಡಿ 
ಪ್ರದೆೇಶಕೆಕಿ ಹೊೇಗಿ ಭಾರತಿೇಯ ಸೆೈನಿಕರ ನೆೈತಿಕ ಸೆಥಿೈಯ್ಷವನುನು 
ಹೆರ್ಚುಸಿದರು. ಈ ವೆೇಳ  ೆ ಗಡಿ ದಾಟ್ 'ನೊೇ ಮಾ್ಯನ್್ಸ ಲಾ್ಯಂಡ್' 
ಪ್ರವೆೇಶಿಸಿದರು. ನಂದಾ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ತನನು ತಂದೆಯ ಜೇವನ 
ಚರಿತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಹಿೇಗೆ ಬರೆಯುತಾತಿರೆ, ಆಗ 'ಅವರನುನು ನೊೇಡಿದ, 
ಪಾಕ್ಸಾತಿನಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರನುನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ 
ಆದೆೇಶಿಸಿದನು, ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ ಅವರನುನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲಲಿಲಾಗುವುದು 
ಎಂದನು. ಅವರು ಜನರಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಎಂದು ಭಾರತದ ಗಡಿಯಿಂದ 
ಯಾರೊೇ ಕೂಗಿ ಹೆೇಳಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರನುನು ಕೆೇಳಿದ ಪಾಕ್ಸಾತಿನಿ 
ಸೆೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳನುನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಬಂದು ಜನರಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಮಸಕಿರಿಸಿದರು. ಜನರಲ್ 
ಕಾರಿಯಪ್ಪ 1953ರಲ್ಲಿ ಸೆೈನ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತತಿರಾದರು. ಸೆೇನೆಯಿಂದ 
ನಿವೃತತಿರಾದ ನಂತರ, ಅವರು 1956ರವರೆಗೆ ಆಸೆಟ್ೇಲ್ಯಾ ಮತುತಿ 
ನೂ್ಯಜಲಾ್ಯಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆೈಕಮಿೇರನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.    

ಜನನ: 28 ಜನವರಿ 1899, ನಿಧನ: 15 ಮೆೋ 1993
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- ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಮಹಾತಾಮಾ ಗ್ಂಧೋ ಮಹಾತಾಮಾ ಗ್ಂಧೋ 
ಅವರ ಪುಣಯುತಿರ್ಯಂದು ಅವರ ಪುಣಯುತಿರ್ಯಂದು 

ಶಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಶಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ 
ರಾಷಟ್ಪ್ತನಿಗೆ ರಾಷಟ್ಪ್ತನಿಗೆ 

ಹೃದಯಪೂವ್ಟಕ ಹೃದಯಪೂವ್ಟಕ 
ನಮನಗಳುನಮನಗಳು

ಜನವರಿ 30 
ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ

ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಕಾಚೆರವನುನು ಅವಲಂಬಿಸದ ಸಾಮಾಜಕ ವಯಾವಸೆಥಾಯ ಪ್ರವತಚೆಕರಾಗಿದದಿರು.  ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸಕಾಚೆರವನುನು ಅವಲಂಬಿಸದ ಸಾಮಾಜಕ ವಯಾವಸೆಥಾಯ ಪ್ರವತಚೆಕರಾಗಿದದಿರು.  
ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು, ಅದು ಎಲಲಿರಿಗೊ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಜನರ ಅಂತಃಶಕಿತಾಯನುನು ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು, ಅದು ಎಲಲಿರಿಗೊ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಜನರ ಅಂತಃಶಕಿತಾಯನುನು 

ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತರಲು ಅವರನುನು ಜಾಗೃತಗೆೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೆೋಳುವುದು ನಾಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತರಲು ಅವರನುನು ಜಾಗೃತಗೆೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೆೋಳುವುದು ನಾಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ. 
ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾ ಹೆೊೋರಾಟದ ಜವಾಬಾದಿರಿಯನುನು ಹೆೊರದೆೋ ಇದಿದಿದದಿರೆ, ಅವರು ಸವಾರಾಜಯಾ ಮತುತಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾ ಹೆೊೋರಾಟದ ಜವಾಬಾದಿರಿಯನುನು ಹೆೊರದೆೋ ಇದಿದಿದದಿರೆ, ಅವರು ಸವಾರಾಜಯಾ ಮತುತಾ 

ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ ಮೊಲ ಅಂಶಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತಿತಾದದಿರು. ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ ಈ ದೃಷಿ್ಟಕೆೊೋನವು ಇಂದು ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ ಮೊಲ ಅಂಶಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತಿತಾದದಿರು. ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ ಈ ದೃಷಿ್ಟಕೆೊೋನವು ಇಂದು 
ಭಾರತ ಎದುರಿಸುತಿತಾರುವ ದೆೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉತತಾಮ ಮಾಧಯಾಮವಾಗಿದೆ.  ಭಾರತ ಎದುರಿಸುತಿತಾರುವ ದೆೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉತತಾಮ ಮಾಧಯಾಮವಾಗಿದೆ.  

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರಚೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಾವಚೆಜನಿಕ ಪಾಲೆೊಗೆಳುಳಿವಿಕೆಗೆ ಆದಯಾತೆ ನಿೋಡುತಿತಾದೆದಿೋವೆ. ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರಚೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಾವಚೆಜನಿಕ ಪಾಲೆೊಗೆಳುಳಿವಿಕೆಗೆ ಆದಯಾತೆ ನಿೋಡುತಿತಾದೆದಿೋವೆ. ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ, 
ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದೆೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜನರು ಈಗ ಈ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ಸವಾತಃ ಮುನನುಡೆಸುತಿತಾದಾದಿರೆ. ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದೆೋ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜನರು ಈಗ ಈ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ಸವಾತಃ ಮುನನುಡೆಸುತಿತಾದಾದಿರೆ. 

January: 16-31, 2022

ಮುದ್ರಕರು ಮತುತಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಸತೆಯಾೋಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದೆೇ್ಷಶಕರು,
ಬೂ್ಯರೊೇ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೇಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮು್ಯನಿಕೆೇರನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮುದ್ರಣ:
ಇನ್ ಫನಿಟಿ ಅಡವಾಟೆೈಸಿಂಗ್  ಸವಿೋಚೆಸಸ್  ಪೆೈ. ಲ್ಮಿಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾಪೇ್ಷರೆೇಟ್  ಪಾಕ್್ಷ , 10ನೆೇ ಮಹಡಿ

ನವದೆಹಲ್-ಫರಿೇದಾಬಾದ್  ಬಾಡ್ಷರ್ , ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರಿೇದಾಬಾದ್ -121003

ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಬೊಯಾರೆೊೋ ಆಫ್  ಔರ್  ರಿೋಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮುಯಾನಿಕೆೋರನ್  
ಕೊಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ,
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ಸಂಪಾದಕರು
ಜೆೈದಿೋಪ್  ಭಟಾನುಗರ್ 
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