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ಡ್ವ. ಶ್್ವಯಾಮ್ ಪ್ರಸ್್ವದ್ ಮ್ುಖರ್ಜಿ
‘ಒಂದು ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ, ಒಂದು ಕ್ವನೊನು, ರ್ವಷ್ಟಟ್ರದ ಒಬ್್ಬ ಮ್ುಖಯಾಸ್ಥ ಮ್ತುತು ಒಂದು ಚಿಹನೆ’ ಯ ಪ್ರವತಜಿಕರು

ಡಾ ಶ್ಾಯಾಮ ಪ್್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಜಯಂತಿಯಂದು ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು. ನಿಷ್ಾಠಾವಂತ 
ದೇಶಭಕ್್ತರಾದ ಅವರು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದಶಜಿಪ್ಾ್ರಯವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ನಿೇಡಿದರು. 
ಅವರು ಭಾರತದ ಏಕ್ತೆಯನು್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಧೈಯಜಿಶ್ಾಲಿ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ 
ಸಿದ್ಾಧಿಂತಗಳು ಮತು್ತ ಆದಶಜಿಗಳು ರಾಷ್ಟಟ್ರದ್ಾದಯಾಂತ ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಶಕ್್ತಯನು್ನ ನಿೇಡುತಿ್ತವೆ.

-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್, ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಭಾರತದ ಕ್ೇತಿಜಿಯು ನಿಂತಿರುವುದು ಅದರ 
ರಾಜಕ್ೇಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತು್ತ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್್ತಯ 
ಮೇಲಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದರ ಸವೆ್ೇಜಿಚ್ಚಿ ಶಕ್್ತಯ 
ಅಗಾಧತೆಯು ಆಧಾಯಾತಿಮಿಕ್ ಶ್್ರೇಷ್ಟಠಾತೆ, ಸತಯಾ ಮತು್ತ 

ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಾದಾಂತಗಳು, ನೊಂದ ಜನರ ಸ್ೇವೆಯ 
ನಂಬಿಕಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ.

- ಡಾ.ಶ್ಾಯಾಮ ಪ್್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ

ಡಾ. ಶ್ಾಯಾಮ ಪ್್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರು ಭಾರತಿೇಯ ಜನಸಂಘದ 
ಸಾಥೆಪ್ಕ್ ಸದಸಯಾರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಮತು್ತ ಜಮುಮಿ ಮತು್ತ ಕಾಶ್ಮಿೇರದಲಿ್ಲ 

ವಿಧಿಸಲಾದ 370 ನೇ ವಿಧಿಯನು್ನ ವಿರೊೇಧಿಸಿದ ಪ್್ರಮುಖರು. ಅವರು 
ತಮಮಿ ಇಡಿೇ ರ್ೇವನವನು್ನ ಭಾರತದ ಏಕ್ತೆ, ಸಮಗ್ರತೆ ಮತು್ತ ಪ್್ರಗತಿಗೆ 

ಮುಡಿಪ್ಾಗಿಟ್ಟವರು. ಅವರು ತಮಮಿ ಉನ್ನತ ಆದಶಜಿಗಳೊಂದ್ಗೆ 
ದೇಶದ್ಾದಯಾಂತ ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರನು್ನ ಪ್್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, 
ಅವರು ಮಹಾನ್ ಪ್ಾಂಡಿತಯಾ ಮತು್ತ ಬೌದ್ಧಿಕ್ತೆಯ ಮೊಲಕ್ ಅಳಿಸಲಾಗದ 

ಛಾಪ್ನು್ನ ಮೊಡಿಸಿದರು ಮತು್ತ ರಾಷ್ಟಟ್ರ ನಿಮಾಜಿಣಕಾಕಾಗಿ ತಮಮಿ 
ರ್ೇವನದುದದಾಕ್ೊಕಾ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು.

ಜುಲೈ 6 ರಂದು ಡ್ವ. ಶ್್ವಯಾಮ್ ಪ್ರಸ್್ವದ್ ಮ್ುಖರ್ಜಿ ಅವರ 122 ನೇ ಜನ್ಮದ್ನದಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೃತೊಪೂವಜಿಕ ನಮ್ನಗಳು
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ವಿನ್ಾ್ಯಸಕರು
ದ್ವ್ಾ್ಯ ತಲ್ಾ್ವರ್, ಅಭ್ಯ್ ಗುಪಾತು

ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
ಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುಪಾತು (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
ಅನಿಲ್ ಪಟೆೋಲ್ (ಗುಜರ್ಟತ್), 
ನದ್ೋಮ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಉದುಟ್), 
ಪಾಲ್ ಮಿ ರಕ್ಷಿತ್ (ಬಂಗ್ಟಳಿ)
ಹರಿಹರ ಪಂಡಾ (ಒಡಿಯ್ಟ)
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ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ
ಅಖಿಲೋಶ್  ಕುಮಾರ್ 

ಹಿರಿಯ ವಿನ್ಾ್ಯಸಕರು
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ಮುದ್ರಣ ಮತುತು ಪ್ರಕಟಣೆ: ಸತೆ್ಯೋಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್, ಪ್್ರಧ್ಟನ ಮಹ್ಟನಿರ್ೋಟ್ಶಕರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಸಯೂರೋ್ಸೋ ಆಫ್ ಕಮ್ಸಯೂನಿಕ್ೋಷನ್ ಪ್ರವ್ಟಗ್. 
ಮುದ್ರಣಾಲಯ : ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್್ವಟೆ್ಟಟ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ೋಟ್ಸಸ್  ಪ್ರೈ. ಲ್ಮಿಟೆಡ್ , ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕ್ಟಪ್್ೋಟ್ರೋೋರ್  ಪ್ಟಕ್ಟ್ , 10ನೆೋ ಮಹಡಿ, ನವರ್ಹಲ್-ಫರೋದ್್ಟಬ್ಟದ್  ಬ್ಟಡ್ಟ್ರ್ , 

ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರೋದ್್ಟಬ್ಟದ್ -121003. ಸಂಪಕ್ಗ ವಿಳಾಸ : ಕ್್ಸಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೂ 278, ಬ್ಸಯೂರೋ್ಸೋ ಆಫ್ ಔರ್ ರೋಚ್ ಕಮುಯೂನಿಕ್ೋಷನ್
2ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಸ್ಸಚನ್ಟ ಭವನ, ನವರ್ಹಲ್ -110003. ಇ-ಮೋಲ್ : response-nis@pib.gov.in, ಆರ್ ಎನ್ ಐ ನಂ. : DELKAN/2020/78828

"ನನನು ತಾಯಿಯ ಬದುಕ್ನ 
ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನ್ಾನು ಅವರ 
ದೋಹದಂಡನೆ, ತಾ್ಯಗ ಮತುತು ದೋಶ್ದ 
ಇಡಿೋ ಮಾತೃಶ್ಕ್ತುಯ ಕೆ್ಯಡುಗೆಯ 
ಬಗೆಗೆ ಹೋಳುತೆತುೋನೆ ''        | 45-56
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ಸಂಪ್ವದಕೇಯ

ಶುಭಾಶಯಗಳು,

ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಶ್ೊ್ಲೇಕ್ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ-
विश्िकर््ममा नर्स््ततेस््ततु, विश्ि्मत्र््म विश्ि सभंिः॥

ಇದರರ್ಜಿ ವಿಶ್ವಕ್ಮಜಿನಿಗೆ ನಮಸಾಕಾರಗಳು, ಅವನಿಂದ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವ್ ಸಾಧಯಾ. ಅವನನು್ನ ವಿಶ್ವಕ್ಮಜಿ 
ಎಂದು ಕ್ರಯಲಾಗುತ್ತದ ಏಕಂದರ ಅವನ ಕೌಶಲಯಾವಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜದ ಅಸಿ್ತತ್ವವು ಅಸಾಧಯಾ. ದುರದೃಷ್ಟ್ಟವಶ್ಾತ್, 
ನಮಮಿ ಸಾಮಾರ್ಕ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ವಯಾವಸ್ಥೆಯಲಿ್ಲ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಯಾವಸ್ಥೆಯು ಕ್್ರಮೇಣ ದುಬಜಿಲಗೆೊಂಡಿತು. ಅದರ 
ಸತ್ವವನು್ನ ಅರ್ಜಿಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್್ರಧಾನಿಯವರು 2014 ರಿಂದ ಭಾರತವನು್ನ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗಿಸುವ ಕ್ನಸನು್ನ 
ಪ್್್ರೇತ್ಾಸಾಹಸಿದ್ಾದಾರ, ಇದು ಇಂದು ಪ್್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನ ಸಂಕ್ಲ್ಪವಾಗಿದ. ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ 
ದೊರದೃಷ್್ಟಯ ನಾಯಕ್ತ್ವದಲಿ್ಲ ಪ್ಾ್ರರಂಭವಾದ ಕೌಶಲ್ ಭಾರತ್ ಮಿಷ್ಟನ್ ದೇಶದ ಯುವಕ್ರನು್ನ ದಕ್ಷ ಮತು್ತ 
ಸಬಲರನಾ್ನಗಿಸಿದ. ಈ ಮಿಷ್ಟನ್ ಉದೊಯಾೇಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನು್ನ ಉದೊಯಾೇಗದ್ಾತರಾಗಲು ಪ್್್ರೇತ್ಾಸಾಹಸುತಿ್ತದ.

ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಕೊೇವಿಡ್ ನಂತಹ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ್ ರೊೇಗವನು್ನ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ 
ದೇಶಕ್ಕಾಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಮರ್ಜಿವಾಗಿದ. ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರವು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ 
ದೃಷ್್ಟಕೊೇನವನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸಲು ಪ್್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರುವುದಕಕಾ ಒಂದು ಪಿೇಠವಾಗಿದ. ಕೌಶಲಯಾ, ಮರು ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ 
ಕೌಶಲಯಾದ ಮಂತ್ರವು ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಯುಗದಲಿ್ಲ ಪ್್ವಾಜಿಪ್ೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದ ಮತು್ತ ಕೌಶಲ್ ಭಾರತ್ ಮಿಷ್ಟನ್ ಕ್ಳದ 
ಏಳು ವಷ್ಟಜಿಗಳಿಂದ ಬಾಬಾಸಾಹೆೇಬ್ ಅಂಬೇಡಕಾರ್ ಅವರ ಕ್ನಸನು್ನ ನನಸು ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ್ ಲಕ್ಾಂತರ 
ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಹೆೊಸ ಉದೊಯಾೇಗಾವಕಾಶಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತದ.

ಭಾರತವು ಬದಲಾಗುತಿ್ತದ ಮತು್ತ ಜಾಗತಿಕ್ವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಾಥೆನಮಾನವ್ ಹೆಚ್ುಚಿತಿ್ತದ, ಇದರ ಸತ್ವ ದೇಶದ 
ಅಪ್ಾರ ಮಾನವಶಕ್್ತ, ಇದು ಪ್್ರತಿಕ್ೊಲತೆಯನು್ನ ಅವಕಾಶವನಾ್ನಗಿ ಪ್ರಿವತಿಜಿಸುವಲಿ್ಲ ಸಮರ್ಜಿವಾಗಿದ. ಇದರ 
ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತ ಈಗ ವಿಶ್ವದಲಿ್ಲ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೆೊರಹೆೊಮುಮಿತಿ್ತದ. ಕೌಶಲ್ ಭಾರತ್ 
ಮಿಷ್ಟನ್ ಏಳು ವಷ್ಟಜಿಗಳನು್ನ ಪ್್ರೈಸಿದ ಸಂದಭಜಿದಲಿ್ಲ, ಅದರ ಸಂಪ್್ಣಜಿ ಪ್್ರಯಾಣವು ಈ ಸಂಚ್ಕಯ 
ಮುಖಪ್ುಟ ಲೆೇಖನವಾಗಿದ.

ಅದೇ ರಿೇತಿ, ಕ್ಳದ 5 ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ ರ್ಎಸಿ್ಟಯ ಪ್್ರಗತಿ, ಏಳು ವಷ್ಟಜಿಗಳನು್ನ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಳಿಸಿರುವ ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಮತು್ತ ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿಯವರ ಪ್್ವಜಿಜರ ಗಾ್ರಮ ಪ್ರೌಂಖೆಗೆ ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ ಭೆೇಟಿ 
ಈ ಸಂಚ್ಕಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಈ ಸಂಚ್ಕಯ ಇತರ ಮುಖ್ಾಯಾಂಶಗಳಂದರ- ವಯಾಕ್್ತತ್ವ ವಿಭಾಗದಲಿ್ಲ ವಿಕ್್ರಮ್ ಬಾತ್ಾ್ರ 
ಅವರ ಸೊಫೂತಿಜಿದ್ಾಯಕ್ ಕ್ಥೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲಿ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರಯುವ ಸಂಪ್ುಟ ಅನುಮೇದ್ಸಿದ 
ಹೆೊಸ ವಯಾವಸ್ಥೆ, ಅಮೃತ ಮಹೆೊೇತಸಾವ, ಕೊೇವಿಡ್ ವಿರುದಧಿದ ಹೆೊೇರಾಟ, ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರಿಂದ ವಿವಿಧ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೊೇಜನಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಸ್ೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಲೆೇಖನಗಳಿವೆ.

ನಿಮಮಿ ಸಲಹೆಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕ್ಳುಹಸುತಿ್ತರಿ

(ಜೈದ್ೇಪ್ ಭಟ್್ವನೆಗರ್)

ಹಿಂದ್, ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮ್ತುತು  
ಇತರ 11ಭ್ವಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವಿರುವ ಪತ್್ರಕೆಯನುನೆ 

ಇಲ್ಲಿ ಓದ್/ಡೌನೊಲಿೇಡ್ ಮ್ವಡಿ.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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ಕ್ಳದ 8 ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ ಮೇದ್ಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ 
ಸಕಾಜಿರವು ರಾಷ್ಟಟ್ರದ ಹತದೃಷ್್ಟಯಿಂದ ಅನೇಕ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ 
ನಿಧಾಜಿರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ, ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ 
ಭಾರತವು ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆೊಸ ಎತ್ತರವನು್ನ 
ಮುಟು್ಟತಿ್ತದ ಮತು್ತ ದೇಶದ ಬಡತನವನು್ನ ದ್ಾಖಲೆಯ 
ವೆೇಗದಲಿ್ಲ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದ. ಇದನು್ನ  
“ನೊಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ” ಸಂಪ್ಾದಕ್ೇಯ 
ಮಂಡಳಿಯು ಜೊನ್ 1-15 ರ ಸಂಚ್ಕಯ ಮುಖಪ್ುಟ 
ಲೆೇಖನದ ರೊಪ್ದಲಿ್ಲ ಇತರ ಲೆೇಖನಗಳ ಮೊಲಕ್ ತಮಮಿ 
ಅವಿರತ ಪ್್ರಯತ್ನದ್ಂದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಪ್್ರಕ್ಟಿಸಿದ, 
ಇದಕಾಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನು್ನ ಅಭಿನಂದ್ಸುತೆ್ತೇನ.

ಚ. ಶಕತು ಸಿಂಗ್, ವಕೇಲರು, ಕರ್್ವಜಿಲ್
shaktisinghadv@gmail.com

ಜೊನ್(1-15) ಸಂಚ್ಕಯ ಮುಖಪ್ುಟ ಲೆೇಖನದಲಿ್ಲ 14 
ವಲಯಗಳಲಿ್ಲನ ವಿವಿಧ ಯೊೇಜನಗಳು ಭಾರತದ ಪ್್ರಗತಿಗೆ ಹೆೇಗೆ 
ಉತೆ್ತೇಜನ ಪ್್ರಚೋೊೇದನಯನು್ನ ನಿೇಡಿವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದ. 
ಸಾ್ವಮಿನಾರಾಯಣ ಪ್ಂರ್ದ ಸಂಸಾಥೆಪ್ಕ್ ಸಹಜಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿ ಅವರ 
ಬಗೆಗಿನ ಲೆೇಖನ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ ಆಕ್ಷ್ಟಜಿಣೆಯಾಗಿದ.

ಚಂದ್ರಕ್ವಂತ ಪ್ರಧ್ವನ್
chandrakantapradhan2014@gmail.com

ಇತಿ್ತೇಚೋಗೆ ನಾನು ನಿಮಮಿ ಪ್ತಿ್ರಕಯನು್ನ 
ನೊೇಡಿದ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೊ 

ಉತ್ತಮವಾಗಿದ. ಇಂತಹ ಒಳಳಿಯ 
ಪ್ತಿ್ರಕಯನು್ನ ಹೆೊರತಂದ್ದದಾಕಾಕಾಗಿ 

ನಾನು ನಿಮಮಿನು್ನ ಅಭಿನಂದ್ಸುತೆ್ತೇನ. 
ನಿಮಮಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕ್ವು ಸಾಕ್ಷ್ಟು್ಟ 

ಮಾಹತಿಯುಕ್್ತವಾಗಿದ ಮತು್ತ +10 (11 
ಮತು್ತ 12 ನೇ ತರಗತಿ) ವಿದ್ಾಯಾರ್ಜಿಗಳಿಗೆ 

ಸೊಕ್್ತವಾಗಿದ. 

ಜಸವಾಂತ್ ಎಸ್. ಪ್ರಸ್್ವದ್
jaswantshepherdprasad@

gmail.com

ನೊಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ನಿಜವಾದ ಪ್ತಿ್ರಕೊೇದಯಾಮದ ಅಡಿಪ್ಾಯ. ಇದು ನಮಮಿ ಸಕಾಜಿರದ ಅತುಯಾತ್ತಮ 
ಕಲಸಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ. ಕ್ಳದ ಕಲವು ವಷ್ಟಜಿಗಳು ಭಾರತಕಕಾ ಅತಯಾಂತ ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದು ಎಂಬುದು 
ಸತಯಾವಾಗಿದ.
 

ವಿಕ್ರಮ್ ಅರೋೊೇರ್ವ
theonlyvikramarora@gmail.com

ನಾನು ನಿಮಮಿ ನೊಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪ್ತಿ್ರಕಯ ಜೊನ್ 1-15 ಸಂಚ್ಕ ಓದ್ದ. ಪ್್ರಧಾನಿ ಮೇದ್ಯವರು 
ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅದುಭುತವಾದ ಪ್್ರಗತಿಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ಾದಾರಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಕಾಯಜಿಗಳನು್ನ ಖುದ್ಾದಾಗಿ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ಾ್ತರ.
ಎಂ ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್,

chandrasekar@mookambikainfo.com

FOLLOW US @NISPIBIndia

ಸಂಪಕಜಿ ವಿಳ್ವಸ: ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೆಯಾ–278, ಸ್ಂಟ್ರಲ್ ಬೊಯಾರೊೇ ಆಫ್ ಕ್ಮೊಯಾನಿಕೇಷ್ಟನ್,  
2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸೊಚ್ನಾ ಭವನ, ನವದಹಲಿ -110003 

ಇ-ಮೇಲ್:  response-nis@pib.gov.in
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1971 ರಿಂದ, ಭಾರತವು ಬಾಂಗಾ್ಲದೇಶದೊಂದ್ಗಿನ ತನ್ನ 
ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಕಾಯಜಿತಂತ್ರದ ಕಾಳರ್ಗಳಿಗೆ ಆದಯಾತೆ ನಿೇಡಿದ 
ಮತು್ತ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇತಿ್ತೇಚೋಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. ಮಿಥಾಲಿ 
ಎಕ್ಸಾ ಪ್್ರಸ್  ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತಮಿಕ್ 
ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಮುಂದ್ನ ಹಂತಕಕಾ ಕೊಂಡೆೊಯಯಾಲಿದ. ಕ್ಳದ 
ವಷ್ಟಜಿ ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರು ಬಾಂಗಾ್ಲದೇಶಕಕಾ 
ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದ ಸಂದಭಜಿದಲಿ್ಲ ಇದನು್ನ ಘೋೊೇಷ್ಸಲಾಯಿತು. 
ನೊಯಾ ಜಲ್ ಪ್ಾಯ್ ಗುರಿ ಮತು್ತ ಢಾಕಾ ನಡುವೆ ಚ್ಲಿಸುವ 
ಈ ರೈಲನು್ನ ಜೊನ್ 1 ರಂದು ಭಾರತದ ರೈಲೆ್ವ ಸಚ್ವ ಅಶ್್ವನಿ 

ವೆೈಷ್ಟ್ಣವ್ ಮತು್ತ ಬಾಂಗಾ್ಲದೇಶ ರೈಲೆ್ವ ಸಚ್ವ ಮಹಮಮಿದ್ 
ನೊರುಲ್ ಇಸಾ್ಲಂ ಸುಜನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದರು. 
ಕೊೇಲಕಾತ್ಾ್ತ-ಢಾಕಾ ಮೈತಿ್ರೇ ಎಕ್ಸಾ ಪ್್ರಸ್  ಮತು್ತ ಕೊೇಲಕಾತ್ಾ್ತ-ಖುಲಾ್ನ 
ಬಂಧನ್ ಎಕ್ಸಾ ಪ್್ರಸ್  ನಂತರ ಎರಡು ದೇಶಗಳನು್ನ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿಸುವ 
ಮೊರನೇ ರೈಲು ಇದ್ಾಗಿದ. ಈ ರೈಲು ವಾರಕಕಾ ಎರಡು ಬಾರಿ 
ಸಂಚ್ರಿಸಲಿದ. ಇದು ಬಾಂಗಾ್ಲದೇಶವನು್ನ ಉತ್ತರ ಬಂಗಾಳ 
ಮತು್ತ ಭಾರತದ ಈಶ್ಾನಯಾಕಕಾ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿಸುತ್ತದ. ಈ ರೈಲು 
ಮೊಲಕ್ ಬಾಂಗಾ್ಲದೇಶ್ೇಯರೊ ಕ್ೊಡ ಭಾರತದ ಮಾಗಜಿವಾಗಿ 
ನೇಪ್ಾಳಕಕಾ ಪ್್ರಯಾಣ ಮಾಡಬಹುದ್ಾಗಿದ.

ಭ್ವರತ - ಬ್ವಂಗ್ವಲಿದೇಶ ನಡ್ುವಿನ ಮ್ೊರನೇ ರೋೈಲು ಸೇವೆ ಪ್ವ್ರರಂಭ

ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಭತ್ತ (ಸಾಮಾನಯಾ) 2040 100

ಭತ್ತ (ಗೆ್ರೇಡ್ ಎ) 2060 100

ಜೋೊೇಳ (ಹೆೈಬಿ್ರಡ್) 2970 232

ಜೋೊೇಳ (ಮಾಲದಾಂಡಿ) 2970 232

ಸಿರಿಧಾನಯಾ 2350 100

ರಾಗಿ 3578 201

ಮಕಾಕಾ 1962 92

ತೆೊಗರಿ 6600 300

ಹೆಸರು 7755 480

ನಲಗಡಲೆ 5850 300

ಸೊಯಜಿಕಾಂತಿ ಬಿೇಜ 6400 385

ಸ್ೊೇಯಾಬಿೇನ್(ಹಳದ್) 4300 350

ಎಳುಳಿ 7830 523

ರಾಮತಿಲ್ 7287 357

ಹತಿ್ತ (ಮಧಯಾಮ) 6080 354

ಹತಿ್ತ(ಉದದಾ) 6380 355

ಗ್ನೆನುಸ್ ವಿಶ್್ವದಾಖಲ: 105 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 75 ಕ್ಮಿೋ 
ಹದಾದಿರಿಯನುನು ನಿಮಿ್ಗಸಿದ ಎನ್ಎಚ್ಎಐ 

ನಾವು ರಸ್್ತಗಳು ಮತು್ತ ಸ್ೇತುವೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿಜಿಸಿ ಪ್ಟ್ಟಣಗಳು   ಮತು್ತ 
ಹಳಿಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಿೇಡುವುದ್ಲ್ಲ. ನಾವು ಯಶಸಸಾನು್ನ 

ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದ್ಗೆ, ಆಶ್ಾವಾದದೊಂದ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನು್ನ ಮತು್ತ ಸಂತೆೊೇಷ್ಟವನು್ನ 
ಭರವಸ್ಯೊಂದ್ಗೆ ಸಂಯೊೇರ್ಸುತೆ್ತೇವೆ. ”ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ 
ಈ ನಂಬಿಕಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದ್ಾದಾರಿ ಪ್ಾ್ರಧಿಕಾರ 

(ಎನ್ಎಚ್ಎಐ) ವಿಶ್ವದಲೆ್ಲೇ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಂತಹ 
ಕಲಸವನು್ನ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಳಿಸಿದ, ಗಿನ್ನಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವಲ್ಲ್ಜಿ 
ರಕಾಡ್ಸಾಜಿ ನಲಿ್ಲ ಸಾಥೆನ ಗಳಿಸಿದ. ಒಂದು ಪ್ರ್ದ ಅಮರಾವತಿ 
ಮತು್ತ ಅಕೊೇಲಾ ನಡುವಿನ 75 ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ಕಾಂಕ್್ರೇಟ್ 
ರಸ್್ತಯನು್ನ 105 ಗಂಟೆ 33 ನಿಮಿಷ್ಟಗಳಲಿ್ಲ ನಿಮಿಜಿಸಲಾಗಿದ, 
ಅಮರಾವತಿ ಮತು್ತ ಅಕೊೇಲಾ ನಡುವಿನ ವಿಸ್ತರಣೆಯು 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದ್ಾದಾರಿ-53 ರ ಭಾಗವಾಗಿದ. ಕೊೇಲಕಾತ್ಾ್ತ, 
ರಾಯು್ಪರ, ನಾಗು್ಪರ ಮತು್ತ ಸೊರತ್ ನಂತಹ ಪ್್ರಮುಖ 
ನಗರಗಳನು್ನ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿಸುವ ಪ್್ವಜಿ ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲಿ್ಲ 

ಇದು ಪ್್ರಮುಖವಾಗಿದ. ಈ 75-ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ರಸ್್ತಯನು್ನ ಸಲಹಾ ತಂಡವನು್ನ 
ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ 720 ಕಾಮಿಜಿಕ್ರು ನಿಮಿಜಿಸಿದ್ಾದಾರ. ರಸ್್ತಯ ನಿಮಾಜಿಣವು ಜೊನ್ 
3 ರಂದು ಬಳಿಗೆಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು ಮತು್ತ ಜೊನ್ 7 ರಂದು ಸಂಜೋ 
5 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಂಡಿತು. ಈ ಹಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 2020 ರಂದು ಕ್ತ್ಾರ್ ನ 
ದೊೇಹಾದಲಿ್ಲ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ರಸ್್ತ ನಿಮಾಜಿಣಕಾಕಾಗಿ ಗಿನ್ನಸ್ ವಿಶ್ವ ದ್ಾಖಲೆಯನು್ನ 
ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಇಲಿ್ಲ 25.275 ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ರಸ್್ತಯನು್ನ ನಿಮಿಜಿಸಲಾಗಿದ. ಇದು 
ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಳಳಿಲು ಹತು್ತ ದ್ನಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಿಲಾಗಿತು್ತ.

ರೈ ತರ ಆದ್ಾಯವನು್ನ ದ್್ವಗುಣಗೆೊಳಿಸುವ 
ಗುರಿಯೊಂದ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತಿ್ತರುವ 

ಸಕಾಜಿರ ರೈತರಿಗೆ ಮತೆೊ್ತಂದು ಉಡುಗೆೊರ 
ನಿೇಡಿದ. ಜೊನ್ 8 ರಂದು ನಡೆದ ಆರ್ಜಿಕ್ 
ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಂಪ್ುಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ, 
2022 -23 ರ ವಿವಿಧ ಖ್ಾರಿಫ್ ಬಳಗಳಿಗೆ 
ಕ್ನಿಷ್ಟಠಾ ಬಂಬಲ ಬಲೆ (ಎಂ ಎಸಿ್ಪ) ಹೆಚ್ಚಿಳಕಕಾ 
ಅನುಮೇದನ ನಿೇಡಿದ. 14 ಖ್ಾರಿಫ್ ಬಳಗಳ 
ಎಂ ಎಸಿ್ಪ ಯಲಿ್ಲ 4 ರಿಂದ 9 ಪ್್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಿಳ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ.

ರೋೈತರಿಗೆ ಉಡ್ುಗೆೊರೋ

14 ಖ್ವರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳ 
ಎಂ ಎಸಿಪೂ ಏರಿಕೆ

ಎಂ ಎಸಿಪಿ 
ಹಚ್ಚಳ 

ರ್ಯಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ

ಬೆಳೆ 2022-23 ಕೆಕೆ 
ಎಂಎಸಿಪಿ  

(ರ್ಯ/ ಕ್್ವಂಟ್ಾಲಗೆ)
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ರ್ವಷ್ಟ್ರೇಯ ಬ್ುಡ್ಕಟುಟಿ 
ಸಂಶೊೇಧರ್್ವ ಸಂಸ್ಥ ಆರಂಭ 

ಸೊರತ್ ವಿಮ್ವನ ನಿಲ್್ವದಿಣ 
ನವಿೇಕರಣಕೆಕಾ 353 ಕೆೊೇಟಿ ರೊ.

ಭಾರತದ ಒಟ್ಾ್ಟರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸಮಾಜದ ಎಲಾ್ಲ 
ವಗಜಿಗಳು ದೇಶದ ಆರ್ಜಿಕ್ ಮತು್ತ ಸಾಮಾರ್ಕ್ ಪ್್ರಗತಿಯ 

ಪ್್ರಯೊೇಜನ ಪ್ಡೆಯುವುದನು್ನ ಖಚ್ತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳಿವುದು 
ನಿಣಾಜಿಯಕ್ವಾಗಿದ. ಇದರ ಹೆೊರತ್ಾಗಿಯೊ, ಭಾರತದ 
ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಸುಮಾರು ಶ್ೇ.9 ಮತು್ತ ಅದರ ಒಟು್ಟ 
ಭೊಪ್್ರದೇಶದ ಶ್ೇ.15 ರಷ್್ಟರುವ ಬುಡಕ್ಟು್ಟ ಸಮುದ್ಾಯಗಳು 
ಕ್ಳದ ಆರು ದಶಕ್ಗಳಲಿ್ಲ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೊೇಜನಗಳ ಸಂಪ್್ಣಜಿ ಲಾಭವನು್ನ ಪ್ಡೆದ್ಲ್ಲ. ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, 
ಈ ವಗಜಿಗಳ ಸಿಥೆತಿಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಕಾಜಿರವು ನಿಣಾಜಿಯಕ್ 
ಕ್್ರಮಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ. ಬುಡಕ್ಟು್ಟ ಹೆಮಮಿಯ ದ್ನದ್ಂದ 
ಏಕ್ಲವಯಾ ಶ್ಾಲೆಯವರಗೆ ಕ್ಲೆ ಮತು್ತ ಕೌಶಲಯಾ ತರಬೇತಿ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿ್ಲ 
ಹಲವು ಪ್್ರಮುಖ ನಿಧಾಜಿರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಿಲಾಗಿದ. ಜೊನ್ 
7 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚ್ವ ಅಮಿತ್ ಶ್ಾ ಅವರು ದಹಲಿಯಲಿ್ಲ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಬುಡಕ್ಟು್ಟ ಸಂಶ್ೊೇಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನು್ನ ಉದ್ಾಘಾಟಿಸುವ 
ಮೊಲಕ್  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಜಿಸೊಚ್ಯನು್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ್, ಕಾಯಾಜಿಂಗ ಮತು್ತ 
ಶ್ಾಸಕಾಂಗ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿ್ಲನ ಬುಡಕ್ಟು್ಟ ಕಾಳರ್ಗಳು, ಸಮಸ್ಯಾಗಳು 
ಮತು್ತ ವಯಾವಹಾರಗಳಿಗೆ ಪ್ಾ್ರರ್ಮಿಕ್ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ 
ಹೆೊರಹೆೊಮಿಮಿದ. ಇದು ಪ್್ರತಿಷ್ಠಾತ ಸಂಶ್ೊೇಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಾಲಯಗಳು, ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತು್ತ ಸಂಪ್ನೊಮಿಲ 
ಕೇಂದ್ರಗಳೊಂದ್ಗೆ ಸಹಯೊೇಗ ಮತು್ತ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿ ಹೆೊಂದುತ್ತದ. 
ಇದು ಬುಡಕ್ಟು್ಟ ಸಂಶ್ೊೇಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಶ್್ರೇಷ್ಟಠಾತ್ಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು 
ಮತು್ತ ಸಂಶ್ೊೇಧನಾ ಯೊೇಜನಯ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆಯೊಂದ್ಗೆ 
ಸಂಶ್ೊೇಧನ ಮತು್ತ ತರಬೇತಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು 
ಮಾನದಂಡಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸುತ್ತದ.

ಭಾರತದ ವಜ್ರ ಮತು್ತ ಜವಳಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಸೊರತ್, 
ವಿಮಾನ ಪ್್ರಯಾಣಿಕ್ರಿಗೆ ಜನಪಿ್ರಯ ತ್ಾಣವಾಗಿದ. 

ದೇಶ್ಾದಯಾಂತ 16 ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿ ಕ್ಲಿ್ಪಸುವ ಸೊರತ್ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್್ರಯಾಣಿಕ್ರ ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ್ಾಗಿ, 
ಭಾರತಿೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣ ಪ್ಾ್ರಧಿಕಾರವು 353 ಕೊೇಟಿ 
ರೊ. ವೆಚ್ಚಿದಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲನ ಸೌಲಭಯಾಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತಿ್ತದ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೊೇಜನಯು ಟಮಿಜಿನಲ್ ಕ್ಟ್ಟಡವನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು, 
ವಿಮಾನ ನಿಲುಗಡೆ ಸಥೆಳವನು್ನ ಐದರಿಂದ 18 ಪ್ಾಕ್ಜಿಂಗ್ 
ತ್ಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಸಮಾನಾಂತರ ಟ್ಾಯಾಕ್ಸಾ 
ಟ್ಾ್ರಯಾಕ್ ಗಳನು್ನ ನಿಮಿಜಿಸುವುದು ಒಳಗೆೊಂಡಿದ. ಹೆೊಸ 
ಅತ್ಾಯಾಧುನಿಕ್ ವಿಸ್ತರಿತ ಟಮಿಜಿನಲ್ ಕ್ಟ್ಟಡವು ಗರಿಷ್ಟಠಾ 
ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ 1,200 ದೇಶ್ೇಯ ಮತು್ತ 600 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪ್್ರಯಾಣಿಕ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ಲಿ್ಪಸುತ್ತದ, 
ಟಮಿಜಿನಲ್ ನ ವಾಷ್ಜಿಕ್ ಪ್್ರಯಾಣಿಕ್ರ ಸಾಮರ್ಯಾಜಿವನು್ನ 2.6 
ಮಿಲಿಯನ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದ. ಟಮಿಜಿನಲ್ ಕ್ಟ್ಟಡದಲಿ್ಲ ಎಲಾ್ಲ 
ಆಧುನಿಕ್ ಪ್್ರಯಾಣಿಕ್ ಸೌಕ್ಯಜಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಇದು 20 ಚೋಕ್-ಇನ್ ಡೆಸ್ಕಾ ಗಳು, ಐದು ಏರೊೇಬಿ್ರಡ್ಜ್ ಗಳು, 
ಇನ್-ಲೆೈನ್ ಬಾಯಾಗೆೇಜ್ ಹಾಯಾಂಡಿ್ಲಂಗ್ ವಯಾವಸ್ಥೆ ಮತು್ತ ಇತರ 
ಸೌಕ್ಯಜಿಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದ್ರುತ್ತದ. ಹೆೊಸ ಟಮಿಜಿನಲ್ ಕ್ಟ್ಟಡವು 
475 ಕಾರುಗಳ ಸಾಮರ್ಯಾಜಿದ ಪ್ಾಕ್ಜಿಂಗ್ ಸಥೆಳವನು್ನ ಸಹ 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತದ. ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣದ ಹೆೊಸ ವಿಶ್ವ ದಜೋಜಿಯ 
ಟಮಿಜಿನಲ್ ಕ್ಟ್ಟಡವು ಈ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಗರಕಕಾ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿವನು್ನ 
ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದ, ಇದು ಈ ಪ್್ರದೇಶದ ಒಟ್ಾ್ಟರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನು್ನ 
ವೆೇಗಗೆೊಳಿಸುತ್ತದ.

1977 ರಲಿ್ಲ ವಿದೇಶ್ಾಂಗ ಸಚ್ವರಾಗಿದ್ಾದಾಗ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ 
ವಾಜಪ್ೇಯಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನಯಾ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ 

ಹಂದ್ಯಲಿ್ಲ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಷ್ಟಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ 
ಪ್ರಂಪ್ರಯನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆೊೇಗುತಿ್ತರುವ 
ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲಿ್ಲ 
ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಂದ್ಯಲಿ್ಲ ಭಾಷ್ಟಣ ಮಾಡಿದ್ಾದಾರ. ಇದ್ೇಗ 
ಹಂದ್ಯಲಿ್ಲ ಮಾಹತಿ ಪ್್ರಸಾರದ ಮಹತ್ವವನು್ನ ಮನಗಂಡ 
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನಯಾ ಸಭೆಯು ಅದಕಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಭಾರತದ ಪ್್ರಸಾ್ತವನಗೆ ಪ್್ರರ್ಮ ಬಾರಿಗೆ ಅನುಮೇದನ 
ನಿೇಡಿದ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಅಗತಯಾ ಮಾಹತಿಯನು್ನ 
ಅಧಿಕ್ೃತ ಭಾಷೆಗಳನು್ನ ಹೆೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಹಂದ್ಯಂತಹ 
ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲೊ್ಲ ನಿೇಡಬೇಕ್ು ಎಂದು ನಿಣಜಿಯವು 
ಹೆೇಳುತ್ತದ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲಾ್ಲ ಅಗತಯಾ 
ಸಂದೇಶಗಳನು್ನ ಈಗ ಹಂದ್ಯಲಿ್ಲಯೊ ಕ್ಳುಹಸಲಾಗುತ್ತದ. 
ಅಂಗಿೇಕಾರಗೆೊಂಡಿರುವ ನಿಣಜಿಯದಲಿ್ಲ ಬಂಗಾಳಿ ಮತು್ತ 
ಉದುಜಿ ಭಾಷೆಗಳೊ ಸ್ೇರಿವೆ.  

ಈಗ ವಿಶವಾಸಂಸ್ಥಯ ಮ್ವಹಿತ್ಯನುನೆ ಹಿಂದ್ಯಲ್ಲಿಯೊ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್್ವಗುವುದು

ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು
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ಪ್ಾ ಕ್ಸಾ್ತನಿ ಸ್ೇನಯಿಂದ ಪ್ಾಯಿಂಟ್ 5,140 
ಅನು್ನ ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ವಿಕ್್ರಮ್ 
ಬಾತ್ಾ್ರ ಅವರಿಗೆ ಜುಲೆೈ 7, 1999 ರಂದು 

ಪ್ಾ ಯಿ ಂ ಟ್ 4,875 ಅನು್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಮುಂದ್ನ ಗುರಿಯನು್ನ 
ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಹುಷ್ಾರಿರಲಿಲ್ಲ. 
ಅವನಿಗೆ ಎದನೊೇವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ಅವರ 
ಕ್ಣು್ಣಗಳು ಕಂಪ್ಾಗಿದದಾವು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರನು್ನ 
ಕಾಯಾಜಿಚ್ರಣೆಗೆ ಕ್ಳುಹಸಲು ಇಷ್ಟ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರ ಬಾತ್ಾ್ರ 
ಅವರೇ ಕಲಸ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಳಿಸುವುದ್ಾಗಿ ಒತ್ಾ್ತಯಿಸಿದರು. ಈ 
ಶ್ಖರವನು್ನ ಸ್ವತಂತ್ರಗೆೊಳಿಸುವಾಗ ಅವರು ತಮಮಿ ಕೊನಯ 
ಉಸಿರು ಇರುವವರಗೊ ಹೆೊೇರಾಡಿ ಹುತ್ಾತಮಿರಾದರು. ಇದಕ್ೊಕಾ 
ಕಲವು ದ್ನಗಳ ಹಂದ, ಜೊನ್ 16 
ರಂದು, ಕಾಯಾಪ್್ಟನ್ ಬಾತ್ಾ್ರ ಅವರು ದ್ಾ್ರಸ್ 
ವಲಯದ್ಂದ ತಮಮಿ ಅವಳಿ ಸಹೆೊೇದರ 
ವಿಶ್ಾಲೆಗೆ ಬರದ ಪ್ತ್ರದಲಿ್ಲ ‘ಡಿಯರ್ ಕ್ುಶ್, 
ತ್ಾಯಿ ಮತು್ತ ತಂದಯನು್ನ ನೊೇಡಿಕೊ. 
ಇಲಿ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದರೊ ಆಗಬಹುದು.’ 
ಎಂದು ಬರದ್ದದಾರು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 1999 ರಲಿ್ಲ 
ಪ್ಾಕ್ಸಾ್ತನವು ಕಾಗಿಜಿಲ್ನ ಹಲವಾರು 
ಶ್ಖರಗಳನು್ನ ಮೇಸದ್ಂದ 
ವಶಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಆ ಶ್ಖರಗಳನು್ನ 
ವಿಮೇಚ್ನಗೆೊಳಿಸಲು ಭಾರತಿೇಯ ಸ್ೇನಯು ಆಪ್ರೇಷ್ಟನ್ 
ವಿಜಯ್ ಅನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಯುದಧಿದಲಿ್ಲ ಪ್್ರಮುಖ ಪ್ಾತ್ರ 
ವಹಸಿದುದಾ 24 ವಷ್ಟಜಿದ ಯುವಕ್ ಕಾಯಾಪ್್ಟನ್ ವಿಕ್್ರಮ್ ಬಾತ್ಾ್ರ. 
ಕಾಗಿಜಿಲ್ ಯುದಧಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹುತ್ಾತಮಿರಾಗುವ ಮದಲು, 
ವಿಕ್್ರಮ್ ಬಾತ್ಾ್ರ ಅನೇಕ್ ಪ್ಾಕ್ಸಾ್ತನಿ ಸ್ೈನಿಕ್ರನು್ನ ಕೊಂದು ತಮಮಿ 
ಅನೇಕ್ ಸಹಚ್ರರನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದದಾರು. ಅವರ ಧೈಯಜಿಕಾಕಾಗಿ, ಭಾರತ 
ಸಕಾಜಿರವು ಮರಣೆೊೇತ್ತರವಾಗಿ ಅತುಯಾನ್ನತ ಮತು್ತ ಅತಯಾಂತ 
ಪ್್ರತಿಷ್ಠಾತ ಪ್್ರಶಸಿ್ತಯಾದ ಪ್ರಮವಿೇರ ಚ್ಕ್್ರವನು್ನ ಕಾಯಾಪ್್ಟನ್ ವಿಕ್್ರಮ್ 

ಬಾತ್ಾ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಿೇಡಿತು.
ಸ್ಪ್್ಟಂಬರ್ 9, 1974 ರಂದು ಹಮಾಚ್ಲ ಪ್್ರದೇಶದ 

ಪ್ಾಲಂಪ್ುರದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ವಿಕ್್ರಮ್ ಬಾತ್ಾ್ರ ಬಾಲಯಾದ್ಂದಲೊ 
ಸ್ೈನಿಕ್ನಾಗುವ ಉತ್ಾಸಾಹವನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದದಾರು. 1985 ರಲಿ್ಲ 
ದೊರದಶಜಿನದಲಿ್ಲ ಪ್್ರಸಾರವಾದ ‘ಪ್ರಮವಿೇರ ಚ್ಕ್್ರ’ 
ಧಾರಾವಾಹಯನು್ನ ನೊೇಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸ್ೈನಯಾಕಕಾ ಸ್ೇರಲು 
ಒಲವು ತೆೊೇರಿದರು. ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಶ್ಪಿ್ಪಂಗ್ ಕ್ಂಪ್ನಿಯೊಂದರಲಿ್ಲ 
ಮಚೋಜಿಂಟ್ ನೇವಿ ಕಲಸಕಕಾ ಆಯ್ಕಾಯಾಗಿದದಾರೊ ವಿಕ್್ರಮ್ ಸ್ೇನಾ 
ವೃತಿ್ತಗೆ ಆದಯಾತೆ ನಿೇಡಿದರು. ವಿಕ್್ರಮ್ ಸ್ೈನಯಾಕಕಾ ಸ್ೇಪ್ಜಿಡೆಯಾದ್ಾಗ, 
ಸ್್ನೇಹತರೊಬ್ಬರು “ಈಗ ನಿೇನು ಸ್ೈನಯಾಕಕಾ ಸ್ೇರಿದ್ದಾೇಯಾ, 
ಹುಷ್ಾರು...” ಎಂದು ಹೆೇಳಿದದಾರು. ಅದಕಕಾ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಬಾತ್ಾ್ರ, 

“ಚ್ಂತಿಸಬೇಡ. ನಾನು ವಿಜಯದ 
ನಂತರ ತಿ್ರವಣಜಿ ಧ್ವಜವನು್ನ 
ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೇನ ಅರ್ವಾ 
ನಾನು ಅದೇ ತಿ್ರವಣಜಿ ಧ್ವಜವನು್ನ 
ಸುತಿ್ತಕೊಂಡು ಬರುತೆ್ತೇನ. ಆದರ 
ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರುತೆ್ತೇನ.’ 
ಎಂದ್ದದಾರು. ವಿಕ್್ರಮ್ ಬಾತ್ಾ್ರ ಅವರ 
ಶ್ೌಯಜಿದ ಪ್್ರಭಾವ ಎಷ್್ಟತೆ್ತಂದರ, 
ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಆಗಿನ ಭಾರತಿೇಯ 
ಸ್ೇನಾ ಮುಖಯಾಸಥೆರೇ ಒಮಮಿ ‘ಅವರು 
ರ್ೇವಂತವಾಗಿ ಹಂತಿರುಗಿದದಾರ, 

ಅವರು ಸ್ೇನಾ ಮುಖಯಾಸಥೆರಾಗುತಿ್ತದದಾರು’ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದದಾರು. 
ಭಾರತಿೇಯ ಸ್ೇನಯು ‘ವಿಕ್್ರಮ್ ಬಾತ್ಾ್ರ ಅವರ ಧೈಯಜಿ ಮತು್ತ 
ದೈಹಕ್ ಎತ್ತರವನು್ನ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ, ಕಾಗಿಜಿಲ್ ಯುದಧಿದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ 
ಅವರಿಗೆ ಶ್ೇರ್ ಷ್ಾ ಎಂಬ ಕೊೇಡ್ ನೇಮ್ ನಿೇಡಲಾಯಿತು ಮತು್ತ 
ಪ್ಾಕ್ಸಾ್ತನದ ಜನರು ಈಗಲೊ ಅವರನು್ನ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೆೇ 
ಕ್ರಯುತ್ಾ್ತರ. ವಿಕ್್ರಮ್ ಬಾತ್ಾ್ರ ಹುತ್ಾತಮಿರಾದ ನಂತರ, ‘ಸಿಂಹ’ 
ಎಂದೊ ಕ್ರಯುತ್ಾ್ತರ. ಕಾಗಿಜಿಲ್, ಪ್ಾಯಿಂಟ್ 4875 ಶ್ಖರವನು್ನ 
ಬಾತ್ಾ್ರ ಟ್ಾಪ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ.  

ಜೊನ್ 1, 1999 ರಂದು ವಿಕ್್ರಮ್ ಬಾತ್ಾ್ರ ಅವರನು್ನ ಕಾಗಿಜಿಲ್ ಯುದಧಿಕಕಾ ಅವರ 
ಬಟ್ಾಲಿಯನೊ್ನಂದ್ಗೆ ಕ್ಳುಹಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯುದಧಿದಲಿ್ಲ, ವಿಕ್್ರಮ್ ಬಾತ್ಾ್ರ ತಮಮಿ ಅದಮಯಾ 
ಧೈಯಜಿ ಮತು್ತ ಶ್ೌಯಜಿವನು್ನ ತೆೊೇರಿಸಿದದಾಲ್ಲದ, ಜೊನ್ 20, 1999 ರಂದು ಬಳಗೆಗೆ 3:30 ಕಕಾ ತನ್ನ 
ಒಡನಾಡಿಗಳೊಂದ್ಗೆ ಅತಯಾಂತ ದುಗಜಿಮ ಪ್್ರದೇಶದಲಿ್ಲದದಾರೊ, ಪ್ಾಕ್ಸಾ್ತನಿಗಳಿಂದ ಪ್ಾಯಿಂಟ್ 5410 
ಶ್ಖರವನು್ನ ಮುಕ್್ತಗೆೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಶ್ಖರದ್ಂದ ರೇಡಿಯೊದಲಿ್ಲ ವಿಕ್್ರಮ್ ಬಾತ್ಾ್ರ ತಮಮಿ ವಿಜಯದ ಘೋೊೇಷ್ಟಣೆ 
‘ಯ್ೇ ದ್ಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೇರ್’ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದ್ಾಗ, ಅವರ ಜನಪಿ್ರಯತೆಯು ಸ್ೈನಯಾದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ ಭಾರತದ್ಾದಯಾಂತ ಹರಡಿತು. 
ಕಾಗಿಜಿಲ್ ನ ಐದು ಪ್್ರಮುಖ ಶ್ಖರಗಳನು್ನ ಗೆಲು್ಲವಲಿ್ಲ ಪ್್ರಮುಖ ಪ್ಾತ್ರ ವಹಸಿದದಾ ವಿಕ್್ರಮ್ ಬಾತ್ಾ್ರ ಜುಲೆೈ 7 ರಂದು ಹುತ್ಾತಮಿರಾದರು.

ವಿಕ್ರಮ್ ಬ್ವತ್್ವ್ರ: 
'ಕ್ವಗಿಜಿಲ್ ನ ಸಿಂಹ'

ವಿಕ್ರಮ್ ಬ್ವತ್್ವ್ರ ಅವರಿಗೆ 
ಬ್ವಲಯಾದ್ಂದಲೊ ಸೈನಿಕರ್್ವಗುವ 

ಆಸಯಿತುತು. 1985 ರಲ್ಲಿ 
ದೊರದಶಜಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್್ವರವ್ವದ 

‘ಪರಮ್ವಿೇರ ಚಕ್ರ’ ಧ್ವರ್ವವ್ವಹಿಯನುನೆ 
ನೊೇಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸೈನಯಾಕೆಕಾ 

ಸೇರಲು ಒಲವು ತೆೊೇರಿದರು.

ಜನನ: 9 ಸ್ಪ್್ಟಂಬರ್ 1974, ನಿಧನ: 7 ಜುಲೆೈ 1999

ವಿಕ್ರಮ್ ಬ್ವತ್್ವ್ರವಯಾಕತುತವಾ
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ಸುಮಾರು 50-55 ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಹಂದ ರಾಷ್ಟಟ್ರಮಟ್ಟದ ನಾಯಕ್ರೊಬ್ಬರು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗಾ್ರಮ. ಹಳಿಳಿಯ 
ಅನೇಕ್ ಜನರು ತಮಮಿ ರ್ೇವನದಲಿ್ಲ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ರ್ೇಪ್ ಅನು್ನ ನೊೇಡಿದದಾರು. ಅದು ಕಾನು್ಪರದ ಪ್ರೌಂಖ್ 
ಗಾ್ರಮ ಮತು್ತ ನಾಯಕ್ ಡಾ.ರಾಮ್ ಮನೊೇಹರ್ ಲೆೊೇಹಯಾ ಅವರ ತವರು. ಆದರ ಸಾಧಾರಣ ಹನ್ನಲೆಯಿಂದ 
ಬಂದ ಈ ನಲದ ಮಗ ದೇಶದ ಅತುಯಾನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಸಾಥೆನವನು್ನ ತಲುಪಿದ್ಾಗ, ಅವರ ಆಹಾ್ವನದ ಮೇರಗೆ 

ಪ್್ರಧಾನಿಯವರು ಅದೇ ಗಾ್ರಮವನು್ನ ತಲುಪಿದ್ಾಗ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಆ ಹಳಿಳಿ ಮತು್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್್ರದೇಶಕಕಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ್ 
ಘಟನಯಾಗುತ್ತದ. ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲಿ್ಲ ಈ ಸ್್ನೇಹಪ್ರತೆ ಹೆೇಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಚ್ಮತ್ಾಕಾರವನು್ನ ತೆೊೇರಿಸಿತು ಎಂಬುದನು್ನ 
ನೊೇಡೆೊೇಣ.

ದೇಶದ ಅತುಯಾನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಹುದದಾಯಾದ ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿ ಚ್ುನಾವಣೆಯ ದ್ನಾಂಕ್ ಪ್್ರಕ್ಟವಾಗಿದ. ಆದರ ಪ್್ರತಿ ಐದು 
ವಷ್ಟಜಿಗಳಿಗೆೊಮಮಿ ನಡೆಯುವ ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿ ಚ್ುನಾವಣೆಯ ಔಪ್ಚಾರಿಕ್ ಪ್್ರಕ್್ರಯ್ಯ ಘೋೊೇಷ್ಟಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ 

ಮದಲು, ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶದ ಪ್ರೌಂಖ್ ಗಾ್ರಮವು ಅತಯಾಂತ ಆಕ್ಷ್ಟಜಿಕ್ ದೃಶಯಾಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದಕಕಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು, ಅದು 
ಎಲ್ಲರನೊ್ನ ಆಕ್ಷ್ಜಿಸಿತು. ದೇಶದ ಹಾಲಿ ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೊೇವಿಂದ್ ಅವರು ಶ್ಷ್ಾ್ಟಚಾರವನು್ನ ಬದ್ಗೆೊತಿ್ತ ಪ್್ರಧಾನಿ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರನು್ನ ಪ್ರೌಂಖೆಗೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದರು. ಪ್ರೌಂಖ್ ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೊೇವಿಂದ್ ಅವರ ಪ್್ವಜಿಜರ 

ಗಾ್ರಮವಾಗಿದುದಾ, ಅಲಿ್ಲ ಅವರು ಪ್್ರಧಾನಿಗೆ ಆತಿರ್ಯಾ ನಿೇಡಿದರು. ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿ ಮತು್ತ ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರು ತಮಮಿ ಭಾಷ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ 
ಉಲೆ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಘನತೆ ಮತು್ತ ಭಾರತಿೇಯ ಪ್ದಧಿತಿಗಳ ಅಂತಹ ವೆೈಶ್ಷ್ಟ್ಟತೆಯ ಅತುಯಾತ್ತಮ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳು 

ವಿರಳವಾಗಿ ಕ್ಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಸಂವಿಧ್ವನ ಮ್ತುತು 
ಸಂಸ್್ವಕಾರದ ಸಮ್್ಮಲನ

ಪ್ರೌಂಖ್ ನಲಿ್ಲ ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿ-ಪ್್ರಧಾನಿ Nationವಿಶೇಷ್ಟ ಲೇಖನ
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‘’ಉತತುರ ಪ್ರದೇಶವು ದೇಶಕೆಕಾ 9 ಪ್ರಧ್ವನ ಮ್ಂತ್್ರಗಳನುನೆ ನಿೇಡಿದ. ಆದರೋ ಮೊದಲ ಬ್ವರಿಗೆ,  
ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್್ಬ ವಯಾಕತು ರ್ವಷ್ಟಟ್ರಪತ್ಯ್ವದರು, ಅದರ ಶ್ರೇಯ ಪ್ರಧ್ವನ ಮ್ಂತ್್ರಯವರಿಗೆ ಸಲುಲಿತತುದ’’

 ನನ್ನ ಆಹಾ್ವನದ ಮೇರಗೆ ನಿೇವು ನನ್ನ ಪ್್ವಜಿಜರ ಪ್ುಟ್ಟ 
ಹಳಿಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದ್ದಾೇರಿ, ಅದು ನಿಮಮಿ ದಯ್ ಮತು್ತ 
ಔದ್ಾಯಜಿ.

 ಈ ರಾಜಯಾದ ಬಡ ಕ್ುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ನನ್ನಂತಹ 
ವಯಾಕ್್ತಗೆ ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿ ಸಾಥೆನದ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನು್ನ ನಿೇಡಲು 
ನಿೇವು ಮುಂದ್ಾದ ದ್ನವೆೇ ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶವು ನಿಮಗೆ 
ಋಣಿಯಾಗಿದ.

 ಈ ರಾಜಯಾವು ದೇಶಕಕಾ ಒಂಬತು್ತ ಪ್್ರಧಾನಿಗಳನು್ನ ನಿೇಡಿದ, 
ಆದರ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿಯನು್ನ ನಿೇಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದ 
ಅತುಯಾನ್ನತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ್ ಹುದದಾಯ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನು್ನ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 
ನಿೇಡಿರುವುದು ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಹೆಮಮಿ ತಂದ್ದ. 
ಇದರ ಶ್್ರೇಯ ಪ್್ರಧಾನಿಯವರಿಗೆ ಸಲು್ಲತ್ತದ.

 ಪ್್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ್ನ ರ್ೇವನವನು್ನ ಸುಲಭ 
ಮತು್ತ ಸಂತೆೊೇಷ್ಟದ್ಾಯಕ್ವಾಗಿಸಲು ಪ್್ರಧಾನ 
ಮಂತಿ್ರಯವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತರುವುದು 
ದೇಶದ ಸೌಭಾಗಯಾವೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತೆ್ತೇನ. 
ಭಾರತಮಾತೆಯ ಸ್ೇವೆಯ ಅರ್ಜಿಕಕಾ ಹೆೊಸ 
ಆಯಾಮಗಳನು್ನ ನಿೇಡಿದ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ೇವೆ-
ಸಾವಜಿಜನಿಕ್ ಕ್ಲಾಯಾಣ ಎಂಬ ಪ್ರಿಕ್ಲ್ಪನಗೆ ಹೆೊಸ 
ಅರ್ಜಿವನು್ನ ನಿೇಡಿದ್ಾದಾರ.

 ಬಾಬಾಸಾಹೆೇಬರು ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಸಕಾಕೃತಿ ಮತು್ತ 
ಬಡವರು, ಹಂದುಳಿದವರು ಮತು್ತ ವಂಚ್ತ ವಗಜಿಗಳ 

ಉನ್ನತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಗಜಿತ ಮತು್ತ 
ಸಾಮರಸಯಾದ ಸಮಾಜವನು್ನ ನಿಮಿಜಿಸಲು ತಮಮಿ 
ರ್ೇವನದುದದಾಕ್ೊಕಾ ಹೆೊೇರಾಡಿದರು. ಪ್್ರಧಾನಿಯವರು 
ತಮಮಿ ಆದಶಜಿಗಳನು್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರುವ ರಿೇತಿ 
ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೊ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ.

 ನಾನು ನನ್ನ ಹಳಿಳಿಗೆ ಬಂದ್ಾಗ, ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ನನ್ನ 
ಹಣೆಗೆ ಅದರ ಮಿಟಿ್ಟ (ಮಣ್ಣನು್ನ) ಹಚ್ಚಿಕೊಳುಳಿತೆ್ತೇನ. 
ಮಾತೃಶಕ್್ತಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ ವಾತಸಾಲಯಾ ಮತು್ತ 
ಗೌರವವನು್ನ ನಾನು ಪ್್ರಧಾನಿಯವರ ರ್ೇವನದಲಿ್ಲಯೊ 
ನೊೇಡಿದದಾೇನ.

 ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ ಬಲವಾದ ಇಚಾಛಾಶಕ್್ತಯನು್ನ 
ನಾನು ಉಲೆ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಯಸುತೆ್ತೇನ. ಇತಿ್ತೇಚೋಗೆ ಜಪ್ಾನ್ ಗೆ 
ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದದಾ ಸಂದಭಜಿದಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ಲನ ಭಾರತಿೇಯ 
ಸಮುದ್ಾಯವನು್ನ ಉದದಾೇಶ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್್ರಧಾನಿ, 
ಬಣೆ್ಣಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಿ್ಲನ ಮೇಲೆ ಗುರುತು 
ಮೊಡಿಸಲು ಇಷ್ಟ್ಟಪ್ಡುತೆ್ತೇನ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದದಾರು.

 ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಈ ಪ್ರಿಶ್ರಮವೆೇ ಇಂದು ವಿಶ್ವ 
ವೆೇದ್ಕಯಲಿ್ಲ ಭಾರತದ ಶಕ್್ತಯನು್ನ ಮರುಸಾಥೆಪಿಸುತಿ್ತದ.

 ಅವರು ತಮಮಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸ್ಥೆಥೈಯಜಿ ಮತು್ತ ಶ್ರದಧಿಯಿಂದ 
ರಾಷ್ಟಟ್ರದ ಗುರುತು ಮತು್ತ ಘನತೆಗೆ ಭವಯಾತೆಯನು್ನ 
ನಿೇಡಿದ್ಾದಾರ. ಅಂತಹ ಭಾರತಮಾತೆಯ ಮಗನ ಬಗೆಗೆ 
ದೇಶವಾಸಿಗಳಲ್ಲರೊ ಹೆಮಮಿಪ್ಡುತ್ಾ್ತರ.

Nation ಪರೌಂಖ್ ನಲ್ಲಿ ರ್ವಷ್ಟಟ್ರಪತ್-ಪ್ರಧ್ವನಿವಿಶೇಷ್ಟ ಲೇಖನ
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 ಈ ಗಾ್ರಮವು ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿಯವರ ಬಾಲಯಾವನೊ್ನ ನೊೇಡಿದ 
ಮತು್ತ ಅವರು ಬಳದ ನಂತರ ಅವರು ಪ್್ರತಿಯೊಬ್ಬ 
ಭಾರತಿೇಯನ ಹೆಮಮಿಯೊ ಆಗಿದ್ಾದಾರ. ಐದನಯ 
ತರಗತಿ ನಂತರ 5-6 ಮೈಲಿ ದೊರದ ಹಳಿಳಿಯ ಶ್ಾಲೆಗೆ 
ದ್ಾಖಲಾದ್ಾಗ ಬರಿಗಾಲಿನಲಿ್ಲ ಶ್ಾಲೆಗೆ ಓಡುತಿ್ತದದಾನು ಮತು್ತ 
ಈ ಓಟವು ಅವನ ಆರೊೇಗಯಾಕಾಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ 
ಗೆೊತು್ತ. ಹಾಗೆ ಓಡುತಿ್ತದದಾದುದಾ ದ್ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ಾದಗಳ ಉರಿ 
ಕ್ಡಿಮಯಾಗಲೆಂದು. 

 ನಾನು ಪ್ರೌಂಖನಲಿ್ಲ ಭಾರತಿೇಯ ಹಳಿಳಿಗಳ ಅನೇಕ್ ಆದಶಜಿ 
ಚ್ತ್ರಗಳನು್ನ ನೊೇಡಿದ. ಇಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಮದಲು ಪ್ಠಾರಿ 
ಮಾತೆಯ ಆಶ್ೇವಾಜಿದ ಪ್ಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ದೊರಯಿತು. 
ಈ ದೇವಾಲಯವು ಈ ಗಾ್ರಮದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ, ಈ 
ಪ್್ರದೇಶದ ಆಧಾಯಾತಿಮಿಕ್ ಸ್ಳವು ಮತು್ತ ಭವಯಾ ಭಾರತವಾಗಿದ. 
ಭಕ್್ತ, ದೇಶಭಕ್್ತ ಇರುವ ಕ್ಡೆ ದೇವಸಾಥೆನವಿರುತ್ತದ ಎಂದು 
ನಾನು ಹೆೇಳಬಲೆ್ಲ.

 ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿಯವರ ತಂದಯವರ ಚ್ಂತನಗೆ ನನ್ನ ನಮನ. 
ಅವರ ಕ್ಲ್ಪನಗೆ ನಾನು ವಂದ್ಸುತೆ್ತೇನ. ಅವರು ತಮಮಿ 
ರ್ೇವನದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ್ ತಿೇರ್ಜಿಯಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಕೈಗೆೊಂಡರು, 
ವಿವಿಧ ಯಾತ್ಾ್ರ ಸಥೆಳಗಳಿಗೆ ಹೆೊೇದರು, ಕಲವೆ್ಮಮಿ 
ಬದರಿನಾರ್ಕ್ೊಕಾ ಹೆೊೇದರು, ಕಲವೆ್ಮಮಿ ಕೇದ್ಾರನಾರ್ಕಕಾ 
ಹೆೊೇದರು, ಕಲವೆ್ಮಮಿ ಅಯೊೇಧಯಾಗೆ ಹೆೊೇದರು, 
ಕಲವೆ್ಮಮಿ ಕಾಶ್ಗೆ ಹೆೊೇದರು, ಕಲವೆ್ಮಮಿ ಮರ್ುರಾಗೆ 

ಮತು್ತ ಇನೊ್ನ ಹಲವಾರು ಸಥೆಳಗಳಿಗೆ ಹೆೊೇದರು.
 ಆಗಿನ ಅವರ ಆರ್ಜಿಕ್ ಸಿಥೆತಿ ಅಷೆೊ್ಟಂದು ಚೋನಾ್ನಗಿರಲಿಲ್ಲ, 

ಆದರೊ ಅವರು ಊರವರಲ್ಲರಿಗೊ ಅಲಿ್ಲಂದ 
ಯಾವುದ್ಾದರೊ ‘ಪ್್ರಸಾದ’ತರುತಿ್ತದದಾರು. ಅಲ್ಲದ, ಆ 
ತಿೇರ್ಜಿಕ್ಷೆೇತ್ರದ್ಂದ ಒಂದಷ್ಟು್ಟ ಕ್ಲು್ಲಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತದದಾರು. 
ಇಲಿ್ಲ ಮರದ ಕಳಗೆ ಆ ಕ್ಲು್ಲಗಳನು್ನ ಹಾಕ್ಲಾಯಿತು. 
ಇಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಸಿರುವ ಕ್ಲು್ಲ ಹಂದೊಸಾ್ತನದ ಮೊಲೆ 
ಮೊಲೆಯಿಂದ ಬಂದ್ವೆ, ಈಗ ಗಾ್ರಮಸಥೆರು ಅದನು್ನ 
ದೇವಾಲಯವಾಗಿ ಪ್್ರ್ಸುತಿ್ತದ್ಾದಾರ.

 ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿಯವರು ಪ್ರೌಂಖನ ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಪ್ಡೆದ 
ಸಂಸಾಕಾರಕಕಾ ಜಗತು್ತ ಇಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ. ಸಂವಿಧಾನ 
ಒಂದು ಕ್ಡೆ, ಸಂಸಕಾಕೃತಿ ಮತೆೊ್ತಂದಡೆ ಮತು್ತ 
ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿಯವರು ಇಂದು ಎಲಾ್ಲ ಶ್ಷ್ಾ್ಟಚಾರಗಳನು್ನ 
ಮುರಿಯುವ ಮೊಲಕ್ ಇಂದು ನನ್ನನು್ನ 
ಆಶಚಿಯಜಿಗೆೊಳಿಸಿದ್ಾದಾರ.

 ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳಳಿಲು ಹೆಲಿಪ್ಾಯಾಡ್ ಗೆ 
ಬಂದ್ದದಾರು. ಅವರ ಮಾಗಜಿದಶಜಿನದಲಿ್ಲ ನಾವು ಕಲಸ 
ಮಾಡುತಿ್ತದದಾೇವೆ, ಅವರ ಸಾಥೆನಕಕಾ ಘನತೆ ಮತು್ತ ಹರಿತನವಿದ 
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರವಾಯಿತು. ರಾಷ್ಟಟ್ರಪ್ತಿಯವರೇ, 
ನಿೇವು ಇಂದು ನನಗೆ ಅನಾಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಂದು 
ನಾನು ಹೆೇಳಿದ. ಅದಕಕಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು 
ನಾನು ಸಂವಿಧಾನದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತೆ್ತೇನ, 
ಆದರ ಕಲವೆ್ಮಮಿ ಸಂಸಕಾಕೃತಿಯೊ ತನ್ನದೇ ಶಕ್್ತಯನು್ನ 
ಹೆೊಂದ್ರುತ್ತದ ಎಂದರು. 

‘’ಭ್ವರತದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಬ್ಡ್ವರೊ ಕೊಡ್ 
ರ್ವಷ್ಟಟ್ರಪತ್-ಪ್ರಧ್ವನಿ-ರ್ವಜಯಾಪ್ವಲ-ಮ್ುಖಯಾಮ್ಂತ್್ರ ಹುದದಿಯನುನೆ ತಲುಪಬ್ಹುದು’’

Nationವಿಶೇಷ್ಟ ಲೇಖನಪರೌಂಖ್ ನಲ್ಲಿ ರ್ವಷ್ಟಟ್ರಪತ್-ಪ್ರಧ್ವನಿ
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ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಜಗತು್ತ ಸ್ತಬಧಿಗೆೊಂಡಾಗ, ಭಾರತ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತವು 
ಮುಂದ ಸಾಗಲು ಮತು್ತ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗಲು ನಿಧಜಿರಿಸಿತು. ಈ ಸಂಕ್ಲ್ಪವು 

ಅಭೊತಪ್್ವಜಿವಾದ ಯಶಸಿಸಾಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ, ದೇಶವು ಅನೇಕ್ 
ಪ್್ರರ್ಮಗಳನು್ನ ಸಾಧಿಸಿತು: ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ರಫ್ತತು 30 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೊ. ಮಿೇರಿದ 

ಮತು್ತ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, 84 ಶತಕೊೇಟಿ ಡಾಲರ್  ವಿದೇಶ್ ನೇರ ಹೊಡಿಕಯನು್ನ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು. 70 ಸಾವಿರಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ನೊೇಂದ್ಾಯಿತ ಸಾ್ಟಟ್ಜಿಅಪ್ ಗಳು ಮತು್ತ 

100 ಯುನಿಕಾನ್ಜಿ ಗಳೊಂದ್ಗೆ, ದೇಶವು ವಿಶ್ವದ ಅತಯಾಂತ ವೆೇಗವಾಗಿ ಬಳಯುತಿ್ತರುವ 
ಆರ್ಜಿಕ್ತೆ ಮತು್ತ ವಿಶ್ವದ ಮೊರನೇ ಅತಿದೊಡಲ್ ಇಂಧನ ಗಾ್ರಹಕ್ ದೇಶವಾಗಿ 

ಹೆೊರಹೆೊಮಿಮಿದ. ಆದರ ಈಗ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳಿವ ಸಮಯವಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, 
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುನು್ನಗಗೆಬೇಕ್ದ. ಜೊನ್ 3 ರಂದು ಲಕೊ್ನೇದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶ 

ಹೊಡಿಕದ್ಾರರ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಮದಲ ಹಂತದಲಿ್ಲ 80,000 ಕೊೇಟಿ ರೊಪ್ಾಯಿಗಳಿಗೊ 
ಹೆಚ್ುಚಿ ಮೌಲಯಾದ 1406 ಹೆೊಸ ಯೊೇಜನಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪ್ಾಯ ಹಾಕ್ುವ ಮೊಲಕ್ 

ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು ನವಭಾರತದ ಸಂಕ್ಲ್ಪವನು್ನ ಪ್ುನರುಚ್ಚಿರಿಸಿದರು.

ಹೊಸ ಬದ್್ಧತೆಗಳು
ಹೊಸ ಸಂಕಲ್್ಪ

ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ುಚಿ ಜನಸಂಖೆಯಾ ಹೆೊಂದ್ರುವ ರಾಜಯಾವಾದ 
ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸುದ್ೇಘಜಿ ಮತು್ತ 
ಅದುಭುತವಾದ ಸಾಂಸಕಾಕೃತಿಕ್ ಇತಿಹಾಸವನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದ. 

ರಾಜಯಾವು ಈಗಾಗಲೆೇ ಯಮುನಾ ಎಕ್ಸಾ ಪ್್ರಸ್ ವೆೇ, ಪ್್ವಾಜಿಂಚ್ಲ 
ಎಕ್ಸಾ ಪ್್ರಸ್ ವೆೇ ಮತು್ತ ಲಕೊ್ನೇ-ಆಗಾ್ರ ಎಕ್ಸಾ ಪ್್ರಸ್ ವೆೇಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದ. 
ಬುಂದೇಲ್ ಖಂಡ್ ಎಕ್ಸಾ ಪ್್ರಸ್ ವೆೇ ಬಹುತೆೇಕ್ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಂಡಿದ. 
ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸಾ ಪ್್ರಸ್ ವೆೇಗೆ ಶಂಕ್ುಸಾಥೆಪ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ. ಈಗ, 
ಒಂಬತು್ತ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳು ಕಾಯಜಿನಿವಜಿಹಸುತಿ್ತವೆ, 
ಇನೊ್ನ ಐದು ನಿಮಾಜಿಣ ಹಂತದಲಿ್ಲವೆ. ಅದರ ಹೆೊರತ್ಾಗಿ, ಏಳು 
ಹೆಚ್ುಚಿವರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳನು್ನ ಪ್್ರಸಾ್ತಪಿಸಲಾಗಿದ. ಉತ್ತರ 
ಪ್್ರದೇಶವು ದೇಶದ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದ್ಾಗಿದ. 
ಈ ರಾಜಯಾವು ದ್ೇಘಜಿಕಾಲದ್ಂದ ಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತರುವ ಹೆೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಮಾಪ್ಕ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಜೊನ್ 3 ರಂದು ನಡೆದ ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶ 
ಹೊಡಿಕದ್ಾರರ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲಿ್ಲ 80 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೊ.ಗೊ 
ಹೆಚ್ುಚಿ ಮೌಲಯಾದ 1406 ಯೊೇಜನಗಳಿಗೆ ಶಂಕ್ುಸಾಥೆಪ್ನ ನರವೆೇರಿಸಿದ 
ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್, “ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶವು ಭಾರತದ 
ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದ. ಅಂದರ, 
ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ವಯಾಕ್್ತಯ ಪ್್ರಗತಿಯು ಭಾರತದ ಪ್್ರತಿ ಆರನೇ 
ವಯಾಕ್್ತಗೆ ಪ್್ರಯೊೇಜನವನು್ನ ನಿೇಡುತ್ತದ. 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ 
ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶವು ಭಾರತದ ಬಳವಣಿಗೆಯ ಕ್ಥೆಯನು್ನ 
ವೆೇಗಗೆೊಳಿಸುತ್ತದ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆ್ತೇನ.” ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದ್ಯವರ ಭಾಷಣದ ಹತುತು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ್ಗಳು
 ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಾಂತೆ ವಿಶ್ವಸನಿೇಯ ಪ್ಾಲುದ್ಾರನಾಗುವ 

ಸಾಮರ್ಯಾಜಿ ನಮಮಿ ಪ್್ರಜಾಸತ್ಾ್ತತಮಿಕ್ ಭಾರತಕಕಾ ಮಾತ್ರ ಇದ. ಇಂದು 
ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಯಾಜಿವನು್ನ ಗುರುತಿಸುತಿ್ತವೆ.

 ಭಾರತವು ಬಲವಾದ ಉತ್ಾ್ಪದನಾ ಪ್ರಿಸರ ವಯಾವಸ್ಥೆಯನು್ನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲು ಮತು್ತ ಬಲವಾದ ಮತು್ತ ವೆೈವಿಧಯಾಮಯ ಮೌಲಯಾ 
ಮತು್ತ ಪ್್ರೈಕ ಸರಪ್ಳಿಯನು್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲು ಪ್್ರತಿಯೊಬ್ಬರ 
ಕೊಡುಗೆ ಅಗತಯಾವಿದ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಕಾಜಿರವು ಹೆೊಸ 
ನಿೇತಿಗಳನು್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರುತಿ್ತದ ಮತು್ತ ಹಳಯದನು್ನ ಸುಧಾರಿಸುತಿ್ತದ.

 ನಾವು ಸಿಥೆರವಾದ ನಿೇತಿ, ಸಮನ್ವಯ ಮತು್ತ ಸುಲಭ ವಯಾವಹಾರಕಕಾ ಒತು್ತ 
ನಿೇಡಿದದಾೇವೆ. ಈ ಹಂದ್ನ ಹಳಯ ಕಾನೊನುಗಳನು್ನ ರದುದಾಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದ. 
ಈ ಎಲಾ್ಲ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳು ನಮಮಿ ನಿದ್ಜಿಷ್ಟ್ಟ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ 
ವಾಯಾಖ್ಾಯಾನಿಸಲಾದ ನಿೇತಿಗಳ ಫಲಿತ್ಾಂಶವಾಗಿದ. ಒಂದು ರಾಷ್ಟಟ್ರ-ಒಂದು 
ತೆರಿಗೆ, ರ್ಎಸ್ ಟಿ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟಟ್ರ-ಒಂದು ಗಿ್ರಡ್, ಒಂದು ರಾಷ್ಟಟ್ರ-ಒಂದು 
ಮಬಿಲಿಟಿ ಕಾಡ್ಜಿ ಮತು್ತ ಒಂದು ರಾಷ್ಟಟ್ರ –ಒಂದು ಪ್ಡಿತರ ಚ್ೇಟಿ.

 2014ರಲಿ್ಲ ನಮಮಿ ದೇಶ ಕೇವಲ 6 ಕೊೇಟಿ ಬಾ್ರಡ್ ಬಾಂಡ್ 
ಚ್ಂದ್ಾದ್ಾರರನು್ನ ಹೆೊಂದ್ತು್ತ. ಅವರ ಸಂಖೆಯಾ ಈಗ 78 ಕೊೇಟಿ 
ದ್ಾಟಿದ. 2014 ರಲಿ್ಲ 1 ರ್ಬಿ ಡೆೇಟ್ಾಗೆ ಸುಮಾರು 200 ರೊ. 
ವೆಚ್ಚಿವಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಅದರ ಬಲೆ ಈಗ 11-12 ರೊ.ಗೆ ಇಳಿದ್ದ.

 ಇಂತಹ ಕ್ಡಿಮ ಡೆೇಟ್ಾ ವೆಚ್ಚಿವನು್ನ ಹೆೊಂದ್ರುವ ವಿಶ್ವದ ಕಲವೆೇ ದೇಶಗಳಲಿ್ಲ 
ಭಾರತವ್ ಒಂದ್ಾಗಿದ. 2014 ರಲಿ್ಲ ದೇಶವು 11 ಲಕ್ಷ ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ 
ಆಪಿ್ಟಕ್ಲ್ ಫೆೈಬರ್ ಅನು್ನ ಹೆೊಂದ್ತು್ತ. ಈಗ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹಾಕ್ಲಾದ ಆಪಿ್ಟಕ್ಲ್ 
ಫೆೈಬರ್ ನ ಒಟು್ಟ ಉದದಾವು 28 ಲಕ್ಷ ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ಗಳನು್ನ ಮಿೇರಿದ.  

ಉತತುರ ಪ್ರದೇಶ ಹೊಡಿಕೆದ್ವರರ ಶೃಂಗಸಭರ್ವಷ್ಟಟ್ರ
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ಭಾ ರತದೊಳಗಡೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಸಾಧಯಾತೆಗಳಿವೆ, ಆದರ 
ಸಿೇಮಿತ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಅನಂತ ಸಾಧಯಾತೆಗಳನು್ನ 
ಎಂದ್ಗೊ ವಾಸ್ತವಗೆೊಳಿಸಲಾಗುವುದ್ಲ್ಲ. 

21ನೇ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾ್ರಂತಿಯ ದೊಡಲ್ 
ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಲಿರುವ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ೊಕಾ ಇದು 
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದ. ಭಾರತದ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿ್ಲ ಇರುವ 
ಈ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಸಾಧಯಾತೆಗಳನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳಳಿಲು ಹೆೊಸ 
ಆರಂಭವನು್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ. ಅಹಮದ್ಾಬಾದ್ ನ ಭೆೊೇಪ್ಾಲ್ ನಲಿ್ಲ  
ಇನ್-ಸ್್ಪೇಸ್ ಗೆ ಚಾಲನ ನಿೇಡಿರುವುದು ಈ ದ್ಕ್ಕಾನಲಿ್ಲ ಪ್್ರಮುಖ 
ಹೆಜೋಜ್ಯಾಗಿದ. ಜೊನ್ 10 ರಂದು ಇದನು್ನ ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದ 
ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು, “ಇಂದು, 21 ನೇ 
ಶತಮಾನದ ಆಧುನಿಕ್ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಯಣದಲಿ್ಲ ಅದುಭುತ 
ಅಧಾಯಾಯವೆ್ಂದನು್ನ ಸ್ೇರಿಸಲಾಗಿದ. ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿ್ಲ 
ವಯಾವಹಾರವನು್ನ ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸಲು ನಾವು ಶ್ೇಘ್ರದಲೆ್ಲೇ ನಿೇತಿಯನು್ನ 
ಹೆೊರತರಲಿದದಾೇವೆ ಎಂದರು.

ಈ ಯೊೇಜನಯನು್ನ ಜೊನ್ 2020 ರಲಿ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪ್ುಟವು 
ಅನುಮೇದ್ಸಿತು್ತ. ಇದು ಭಾರತ ಸಕಾಜಿರದ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ 
ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೊೇಡಲ್ ಏಜೋನಿಸಾಯಾಗಿದ. ಬೊೇಪ್ಾಲ್ ನಲಿ್ಲ 
ಅದರ ಉದ್ಾಘಾಟನಾ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವನು್ನ ಉದದಾೇಶ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಪ್್ರಧಾನಿ ಮೇದ್, “ಬಹಳಷ್ಟು್ಟ ಸಮಯದ್ಂದ ಖ್ಾಸಗಿ ವಲಯವನು್ನ 
ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಉದಯಾಮದಲಿ್ಲ ಕೇವಲ ಮಾರಾಟಗಾರರಂತೆ 
ನೊೇಡಲಾಗುತಿ್ತದ. ಆದರ ಈಗ ಖ್ಾಸಗಿ ವಲಯವು ಇನು್ನ ಮುಂದ 
ಕೇವಲ ಮಾರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವುದ್ಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿ್ಲ ದೊಡಲ್ ಆಟಗಾರನ ಪ್ಾತ್ರವನು್ನ ವಹಸುತ್ತದ ಎಂದರು. 
ಸಾವಜಿಜನಿಕ್ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಕ್್ತ ಮತು್ತ ಭಾರತದ 

ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಮತು್ತ ನಿೇರು ಮನುಕ್ುಲದ 
ಭವಿಷ್ಟಯಾ ಮತು್ತ ಬೃಹತ್ ಪ್್ರಗತಿಯ 

ಮೇಲೆ ದೊಡಲ್ ಪ್್ರಭಾವವನು್ನ ಬಿೇರುವ 
ಎರಡು ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಆದಷ್ಟು್ಟ 

ಬೇಗ ಈ ಆಕ್ಷ್ಟಜಿಕ್ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ 
ಬಳಸಿಕೊಳಳಿಬೇಕ್ು. ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ 

ಮೇದ್ ಅವರ ದೊರದೃಷ್್ಟಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನು್ನ ಖ್ಾಸಗಿ 

ಉದಯಾಮಗಳಿಗೆ ಮುಕ್್ತಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದ. 
ಅಹಮದ್ಾಬಾದ್ ನ ಭೆೊೇಪ್ಾಲ್ ನಲಿ್ಲರುವ 

ಇನ್-ಸ್್ಪೇಸ್ ಪ್್ರಧಾನ ಕ್ಛೇರಿಯ ಇಸ್ೊ್ರೇದ 
ಸೌಲಭಯಾಗಳು ಮತು್ತ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳಿಗೆ ಖ್ಾಸಗಿ 

ವಲಯಕಕಾ ಪ್್ರವೆೇಶ ಕ್ಲಿ್ಪಸಲು ಜೊನ್ 10 
ರಂದು ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು 

ಚಾಲನ ನಿೇಡಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಭೆೇಟಿ 
ನಿೇಡಿದ ಸಂದಭಜಿದಲಿ್ಲ, ಪ್್ರಧಾನಿಯವರು 

ನವಸಾರಿಯಲಿ್ಲ ಎಎಮ್ ನಾಯಕ್  
ಹೆಲ್್ತ ಕೇರ್  ಕಾಂಪ್್ಲಕ್ಸಾ ಮತು್ತ ನಿರಾಲಿ 

ಮಲಿ್ಟ ಸ್್ಪಷ್ಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಸ್ೇರಿದಂತೆ ಒಟು್ಟ 
3050 ಕೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಅನೇಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಯೊೇಜನಗಳನು್ನ ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದರು.

ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ್ ಕ್ೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗ್ ವಲಯವು ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ್ ಕ್ೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗ್ ವಲಯವು 
ಪ್ರಮುಖ ಶ್ಕ್ತುಯಾಗ್ ಹ್ಯರಹ್ಯಮ್ಮಲ್ದಪ್ರಮುಖ ಶ್ಕ್ತುಯಾಗ್ ಹ್ಯರಹ್ಯಮ್ಮಲ್ದ

ಗುಜರ್ವತ್ನ ಹಮ್ಮ
ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ



12 ನ್್ಯಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜುಲೈ 1-15, 2022

ಖ್ಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉತ್ಾಸಾಹವು ಒಗೊಗೆಡಿದ್ಾಗ, ಅದರ 
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರದುಕೊಳುಳಿತ್ತವೆ. ಸಕಾಜಿರವು 
ಯುವಕ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನು್ನ ನಿವಾರಿಸುತಿ್ತದ. ಸಕಾಜಿರ 
ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನು್ನ ಕೈಗೆೊಳುಳಿತಿ್ತದ. ಭಾರತದ 
ಖ್ಾಸಗಿ ವಲಯದಲಿ್ಲ ಗರಿಷ್ಟಠಾ ಸುಲಭ ವಯಾವಹಾರ ವಯಾವಸ್ಥೆ 
ಕ್ಲಿ್ಪಸುವುದು ಸಕಾಜಿರದ ಪ್್ರಯತ್ನವಾಗಿದ, ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ 
ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ರ್ೇವನ ಸಾಗಿಸಲು ಖ್ಾಸಗಿ 
ವಲಯ ನರವಾಗುತ್ತದ. ಸಕಾಜಿರವು ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ 
ಸಾಮರ್ಯಾಜಿವನು್ನ ಅರ್ಜಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ, ಆದದಾರಿಂದ 
ಸಕಾಜಿರವು ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಪ್ರಿಣತಿಯನು್ನ 
ಹಂಚ್ಕೊಳುಳಿತಿ್ತದ.”

ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿ್ಲ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಖ್ಾಸಗಿ ವಲಯಕಕಾ 

ಭರವಸ್ ನಿೇಡುತೆ್ತೇನ. ಉನ್ನತ ಚ್ಂತನಗಳು ಮಾತ್ರ 
ಮಹತ್ತರವಾದುದನು್ನ ಸೃಷ್್ಟಸುತ್ತವೆ. ‘ಇನ್-ಸ್್ಪೇಸ್’ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ 

ಉದಯಾಮವನು್ನ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಗೆೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯಾಜಿವನು್ನ 
ಹೆೊಂದ್ದ. ಭಾರತದ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವು ಒಂದು 
ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ‘ಆತಮಿನಿಭಜಿರ ಭಾರತ’ ದ ದೊಡಲ್ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ. 

ಈ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವು ಭಾರತದ ಖ್ಾಸಗಿ ವಲಯದ್ಂದ 
ಉತೆ್ತೇಜನವನು್ನ ಪ್ಡೆದ್ಾಗ, ಅದರ ಶಕ್್ತ ಎಷ್ಟು್ಟ ಹೆಚಾಚಿಗುತ್ತದ 

ಎಂಬುದನು್ನ ನಿೇವು ಊಹಸಬಹುದು.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್, ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಬ್ವಹ್್ವಯಾಕ್ವಶ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ವಹ್್ವಯಾಕ್ವಶ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಭ್ವರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭ್ವರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 

ಸ್್ವಮ್ರ್ಯಾಜಿಗಳುಸ್್ವಮ್ರ್ಯಾಜಿಗಳು

ಐಎಸ್ ಪಿಎಐಎಸ್ ಪಿಎ

ಉಪಗ್ರಹಗಳುಉಪಗ್ರಹಗಳು ಐಆರ್ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್-1ಜಿಐಆರ್ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್-1ಜಿ

ಭ್ವರತ್ೇಯ ಬ್ವಹ್್ವಯಾಕ್ವಶ 
ಸಂಘಟನ (ಐಎಸ್ ಪಿಎ) 
ಯ ಆರಂಭವು ವ್ವಣಿಜಯಾ 
ಬ್ವಹ್್ವಯಾಕ್ವಶ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಭ್ವರತವನುನೆ ಜ್ವಗತ್ಕ 
ರ್್ವಯಕನರ್್ವನೆಗಿ ಮ್ವಡ್ುವ 
ಉಪಕ್ರಮ್ವ್ವಗಿದ.
ಪ್ರಗತ್ಶೇಲ ಬ್ವಹ್್ವಯಾಕ್ವಶ 
ಸುಧ್ವರಣೋಗಳು, 
ಕ್ವಯಜಿಕ್ರಮ್ಗಳು ಮ್ತುತು 
ಕ್ವಯ್ವಜಿಚರಣೋಗಳ ಮ್ೊಲಕ 
ಭ್ವರತವು ಪ್ರಮ್ುಖ 
ಬ್ವಹ್್ವಯಾಕ್ವಶ ಸೊಪರ್ ಪವರ್ 
ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ು್ಮತ್ತುದ.

ಸಂವಹನದ ವೆೇಗ 
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು್ಟ 

ಭಾರತದ ಅತ್ಾಯಾಧುನಿಕ್ 
ಉಪ್ಗ್ರಹಗಳಾದ ರ್ಸಾಯಾಟ್-

11ಮತು್ತ ರ್ಸಾಯಾಟ್-29 ಅನು್ನ 
ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಭಾರತಕಕಾ ತನ್ನದೇ ಆದ 
ಉಪ್ಗ್ರಹ ನಾಯಾವಿಗೆೇಷ್ಟನ್ 
ವಯಾವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸುವ 
ಸಾಮರ್ಯಾಜಿವನು್ನ ನಿೇಡಿದ.

ಇದುವರಗೆ 34 ವಿವಿಧ 
ದೇಶಗಳ 

342 
ಉಪ್ಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಉಡಾವಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ.

ಮಂಗಳಯಾನ್  

ಮಿರ್ನ್ ಮ�ಲಕ ಭಾರತವು 

ಮೊದಲ ಪ್ರೆಯತನುದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ 

ಗರೆಹದ ಕಕ್ಷೆಯನ್ುನು ತಲುಪಿತು

ನಮಮಿ ಉದಯಾಮಕಕಾ ಬೇಕಾಗಿರುವ ನರವನು್ನ ಇನ್-ಸ್್ಪೇಸ್ಒದಗಿಸುತ್ತದ. ಇದು ಪ್್ರವತಜಿಕ್, ಸಕ್್ರಯ, ಅಧಿಕ್ೃತ ಮತು್ತ 
ಮೇಲಿ್ವಚಾರಕ್ನಾಗಿ ಕಾಯಜಿನಿವಜಿಹಸುತ್ತದ. ಉಪ್ಗ್ರಹಗಳ ವಿನಾಯಾಸ, ತಯಾರಿಕ, ಜೋೊೇಡಣೆ, ಸಂಯೊೇಜನ ಮತು್ತ 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳು ಭಾರತಿೇಯ ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ ಸ್್ಪೇಸ್  ತ್ಾಂತಿ್ರಕ್ ಪ್್ರಯೊೇಗಾಲಯ ಮತು್ತ ಕ್್ಲೇನ್ 
ರೊಮ್ನಲಿ್ಲ ಲಭಯಾವಿರುತ್ತವೆ. ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಉದಯಾಮದ ಸಾಮರ್ಯಾಜಿವನು್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಇನೊ್ನ 
ಅನೇಕ್ ಆಧುನಿಕ್ ಸೌಲಭಯಾಗಳು ಮತು್ತ ಮೊಲಸೌಕ್ಯಜಿಗಳನು್ನ ಇಲಿ್ಲ ನಿಮಿಜಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇನ್-ಸಪೂೇಸ್ ಒದಗಿಸುವ ಸ್ೌಲಭಯಾಗಳು

ಅದೇ ರಿೇತಿ, ನಾವು ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ 
ವ್ಯಾೇಮ ನೌಕಯ ಕಾಯಾಜಿಚ್ರಣೆ 
ಕ್ುರಿತು ನಾವು ಹೆೇಳಿದರ, 2014 
ಕ್ೊಕಾ ಮದಲು, ಇದು ವಷ್ಟಜಿಕಕಾ 
2.15 ಆಗಿತು್ತ, ಇದು 2014 ರಿಂದ 
5.9 ಕಕಾ ಏರಿದ.

2014 ಕ್ೊಕಾ ಮದಲು 35 
ವಿದೇಶ್ ಉಪ್ಗ್ರಹಗಳನು್ನ 
ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ, 
ಇದು 2014 ರ ನಂತರ 
307 ಕಕಾ ಏರಿದ.

ಕ್ಳದ 8 ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ 
ದ್ಾಖಲೆಯ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ 

ಕಾಯಾಜಿಚ್ರಣೆಗಳು. 2014 
ಕ್ೊಕಾ ಮದಲು, ವಾಷ್ಜಿಕ್ವಾಗಿ 

ಸರಾಸರಿ 1.7 ಮಿಷ್ಟನಗೆಳನು್ನ 
ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು 

2014 ರಿಂದ ವಷ್ಟಜಿಕಕಾ 5.4 ಕಕಾ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿದ.

ವಿಶವಾ ದ್ವಖಲವಿಶವಾ ದ್ವಖಲ
ಒಂದೇ ಉಡ್್ಡಯನದಲ್ಲಿ 

ದ್ವಖಲಯ 104 
ಉಪಗ್ರಹಗಳನುನೆ ಉಡ್ವವಣೋ 

ಮ್ವಡ್ಲ್್ವಯಿತು. 
ಒಂದೇ ಉಡ್್ಡಯನದಲ್ಲಿ 3 

ಕಕ್ಷೆಯ ಕ್ವಯ್ವಜಿಚರಣೋಗಳನುನೆ 
ಪ್ವ್ರರಂಭಿಸಲ್್ವಯಿತು.

ಗುಜರ್ವತ್ನ ಹಮ್ಮರ್ವಷ್ಟಟ್ರ
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ಬಡವರ ಸಬಲಿೇಕ್ರಣಕಕಾ ಆಧುನಿೇಕ್ರಣ ಮತು್ತ ಆರೊೇಗಯಾ 
ಸೌಲಭಯಾಗಳನು್ನ ಕ್ಲಿ್ಪಸುವುದು ಮುಖಯಾವಾಗಿದ. ಇದನ್ನೇ 
ಗಮನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು, ದೇಶದ ಆರೊೇಗಯಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿ್ಲ ಸೌಲಭಯಾಗಳನು್ನ 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ಳದ 8 ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಕಾಜಿರವು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನದತ್ತ 
ಗಮನಹರಿಸಿದ. ಬಡವರು ಮತು್ತ ಮಧಯಾಮ ವಗಜಿದವರನು್ನ ರೊೇಗದ್ಂದ 
ಪ್ಾರು ಮಾಡುವುದು ಸಕಾಜಿರದ ಗುರಿಯಾಗಿದುದಾ, ಅನಾರೊೇಗಯಾದ 
ಸಂದಭಜಿದಲಿ್ಲ ವೆಚ್ಚಿವನು್ನ ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುವುದು ನಮಮಿ ಉದದಾೇಶವಾಗಿದ. 
ನವಸಾರಿಯಲಿ್ಲ ಎ ಎಂ ನಾಯಕ್ ಹೆಲ್್ತ ಕೇರ್  ಕಾಂಪ್್ಲಕ್ಸಾ ಮತು್ತ ನಿರಾಲಿ 
ಮಲಿ್ಟ ಸ್್ಪಷ್ಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯನು್ನ ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದ್ ಅವರು ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಹೆೇಳಿದರು. ಆಯುಷ್ಾಮಿನ್ ಭಾರತ್ 
ಅಡಿಯಲಿ್ಲ, ಗುಜರಾತ್ ನಲಿ್ಲ 41 ಲಕ್ಷ ರೊೇಗಿಗಳು ಉಚ್ತ ಚ್ಕ್ತೆಸಾಯನು್ನ 
ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ಾದಾರ, ಇದರಿಂದ ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ 7 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ 
ರೊಪ್ಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ುಚಿ ಉಳಿತ್ಾಯವಾಗಿದ. ‘ಗುಜರಾತ್ ಜನರ 
ರ್ೇವನದ ಗುರಿ ಆರೊೇಗಯಾ ಮತು್ತ ಸ್ೇವೆಯಾಗಿದ. ಸ್ೇವೆಯನು್ನ ದೇಶದ 
ಶಕ್್ತಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಾಪ್ು ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪ್ುರುಷ್ಟರ ಸೊಫೂತಿಜಿ 
ನಮಮಿಲಿ್ಲದ. ಗುಜರಾತಿನ ಈ ಉತ್ಾಸಾಹ ಇನೊ್ನ ಬತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್್ರಧಾನಿ 
ಹೆೇಳಿದರು.

ಅಹಮದ್ಾಬಾದ್ ನಲಿ್ಲ ಇನ್–ಸ್್ಪೇಸ್  ಆರಂಭದೊಂದ್ಗೆ, 
ಈ ಉದ್ಾಘಾಟನಾ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮದಲಿ್ಲ ಇಸ್ೊ್ರೇ ಖ್ಾಸಗಿ ವಲಯ 
ಮತು್ತ ಹಲವಾರು ಇತರ ಏಜೋನಿಸಾಗಳೊಂದ್ಗೆ 10 ಒಪ್್ಪಂದಗಳನು್ನ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಜಾಗತಿಕ್ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಉದಯಾಮವು 400 
ಶತಕೊೇಟಿ ಡಾಲರ್  ಮೌಜಿಲಯಾದ್ಾದಾಗಿದ ಮತು್ತ 2040 ರ ವೆೇಳಗೆ 
ಒಂದು ಟಿ್ರಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಉದಯಾಮವಾಗುವ ಸಾಮರ್ಯಾಜಿವನು್ನ 
ಹೆೊಂದ್ದ. ಈ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕಕಾ ಭಾರತವು ತನ್ನ 
ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದ. ಇನ್–ಸ್್ಪೇಸ್ ಈ 
ದ್ಕ್ಕಾನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೆಜೋಜ್ಯಾಗಿದ.

ಅಕೊ್ಟೇಬರ್ 2021 ರಲಿ್ಲ ಭಾರತಿೇಯ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ 
ಸಂಘಟನಯ ಉದ್ಾಘಾಟನಾ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವನು್ನ ಉದದಾೇಶ್ಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್್ರಧಾನಿ ಮೇದ್, ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿ್ಲ ಖ್ಾಸಗಿ 
ವಲಯವನು್ನ ಉತೆ್ತೇರ್ಸಲು ಮತು್ತ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಎಲಾ್ಲ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಗಳಿಗೆ ಇನ್–ಸ್್ಪೇಸ್ ಏಕ್ ಗವಾಕ್ಷಿ ವಯಾವಸ್ಥೆಯಾಗಿ 
ಕಾಯಜಿನಿವಜಿಹಸುತ್ತದ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಇದು ಭಾರತಿೇಯ 
ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಮೊಲಸೌಕ್ಯಜಿವನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳಳಿಲು ಖ್ಾಸಗಿ 
ಕ್ಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನು್ನ ನಿೇಡುತ್ತದ. ಇದರಿಂದ್ಾಗಿ 
ಖ್ಾಸಗಿ ವಲಯವು ಈಗ ಇಸ್ೊ್ರೇ ಮೊಲಸೌಕ್ಯಜಿವನು್ನ 
ಬಳಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತದ.  

ಗುಜರಾತ್ ನ ನವಸಾರಿಯ ಬುಡಕ್ಟು್ಟ ಪ್್ರದೇಶವಾದ 
ಖುದ್ವೇಲ್ನಲಿ್ಲ ಜೊನ್ 10 ರಂದು ನಡೆದ ‘ಗುಜರಾತ್ ಗೌರವ 
ಅಭಿಯಾನ’ದಲಿ್ಲ ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು, 
ಇದರಲಿ್ಲ 3050 ಕೊೇಟಿ ರೊ.ವೆಚ್ಚಿದ 7 ಯೊೇಜನಗಳ 
ಉದ್ಾಘಾಟನ, 12 ಯೊೇಜನಗಳಿಗೆ ಶಂಕ್ುಸಾಥೆಪ್ನ ಮತು್ತ 
14 ಯೊೇಜನಗಳಿಗೆ ಭೊಮಿ ಪ್್ಜೋ ನರವೆೇರಿಸಿದರು. ಈ 
ಯೊೇಜನಗಳು ಈ ಪ್್ರದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿೇರಿನ ಪ್್ರೈಕಯನು್ನ 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತು್ತ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿವನು್ನ ಉತೆ್ತೇರ್ಸಲು ಮತು್ತ 
ರ್ೇವನ ಸೌಕ್ಯಜಿವನು್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 
ಈ ಸಂದಭಜಿದಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್, 
“ಕ್ಳದ ಎರಡು ದಶಕ್ಗಳಲಿ್ಲ ಕ್ಷಿಪ್್ರ ಅಂತಗಜಿತ ಬಳವಣಿಗೆ 
ಮತು್ತ ಈ ಬಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದ ಹೆೊಸ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು 
ಗುಜರಾತ್ ನ ಹೆಮಮಿಯಾಗಿದ. ಇಂದ್ನ ಯೊೇಜನಗಳು ದಕ್ಷಿಣ 
ಗುಜರಾತ್ ನ ಸೊರತ್, ನವಸಾರಿ, ವಲಸಾಡ್ ಮತು್ತ ತ್ಾಪಿ 
ರ್ಲೆ್ಲಗಳಲಿ್ಲ ರ್ೇವನವನು್ನ ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದರು.

ಗುಜರ್ವತ್ನ ಹಮ್ಮ ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ

ಹಲ್ತು ಕೆೇರ್  ಕ್ವಂಪೆಲಿಕ್ಸ್ ಮ್ತುತು ಆಸಪೂತೆ್ರ ಉದ್ವಘಾಟನ

ಆಯುಷ್್ವ್ಮನ್ ಭ್ವರತ್ ನಿಂದ್ವಗಿ ಗುಜರ್ವತ್ ನಲ್ಲಿ  
7 ಸ್್ವವಿರ ಕೆೊೇಟಿ ರೊ.ಉಳ್ತ್್ವಯ

ಎರಡ್ು ದಶಕಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೆೈಭವದ ಪರಂಪರೋ

33 ಯೊೇಜನಗಳ ಉದ್ವಘಾಟನ, ಶಂಕುಸ್್ವ್ಥಪನ 
ಮ್ತುತು ಭೊಮ್ಪೂಜ
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ನವ ಭಾರತ: 
ಕೌಶಲ್್ಯ ಅಭಿವೃದ್್ಧಯ 

ಕೇಂದ್್ರವಾಗಿ 
ಹೊರಹೊಮ್್ಮಮುತ್ತಿದೆ

ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತಮುಖಪುಟ ಲೋಖನ
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ತಂದಯ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣದ್ಂದ ನನ್ನ ಕ್ುಟುಂಬದ 
ಆರ್ಜಿಕ್ ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿ ಹದಗೆಟಿ್ಟತು್ತ. ಮನಯಲಿ್ಲ 
ಇಬ್ಬರು ಕ್ವುಡ ಮತು್ತ ಮೊಗ ಸಹೆೊೇದರಿಯರೊ 

ಇದ್ಾದಾರ. ನಮಗೆ ಸಂಕ್ಷ್ಟ್ಟ ಎದುರಾಯಿತು. ನಂತರ ರ್ಲಾ್ಲ ಮಟ್ಟದ 
ಕೌಶಲಾಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡುವ ಜನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾಥೆನದ ಬಗೆಗೆ 
ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಅಲಿ್ಲ ಫ್ಾಯಾಶನ್ ಡಿಸ್ೈನ್ ಓದ್ದ. ಈಗ, 
ನಾನು ಅದೇ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರದಲಿ್ಲ ಕ್ವುಡ ಮತು್ತ 
ಮೊಕ್ರಿಗೆ ಕೌಶಲಯಾ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡುವ ಕಲಸ ಮಾಡುತೆ್ತೇನ. 
ನನ್ನ ಇಡಿೇ ಕ್ುಟುಂಬ ಮತು್ತ ನಾನು ಇದ್ೇಗ ತುಂಬಾ 
ಸಂತೆೊೇಷ್ಟವಾಗಿದದಾೇವೆ ಏಕಂದರ ನಾನು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಮತು್ತ 
ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡುವ ಅವಕಾಶವನು್ನ ಪ್ಡೆದ್ದದಾೇನ. ಹೇಗೆ 
ನಮಮಿದ್ ಮತು್ತ ಆತಮಿವಿಶ್ಾ್ವಸದಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದುದಾ ಜಮುಮಿ ಮತು್ತ 

ಕಾಶ್ಮಿೇರದ ಕ್ುಪ್ಾ್ವರದ ಯುವತಿ ನಿಲೆೊೇಫರ್. ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅಭಿಯಾನದ್ಂದ ಅವರ ಕ್ುಟುಂಬಕಕಾ ಹೆೊಸ ದ್ಕ್ುಕಾ ಸಿಕ್ಕಾದ.

ಅದೇ ರಿೇತಿ, ಹರಿಯಾಣದ ಪ್್ಜಾ ರಾಣಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಲಿ್ಲ 
ರೊೇಗಿಗಳನು್ನ ನೊೇಡಿಕೊಳುಳಿವ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡುವ ಮೊಲಕ್ 
ತನ್ನ ರ್ೇವನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ್ಾದಾರ, ಹಾಗೆಯ್ೇ 12 ನೇ ತರಗತಿಯನು್ನ 
ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಟಯಾದ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ್ಟತೆ ಇರದ ಇಮಾ್ರನ್, 
ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಕೌಶಲಾಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮದಲಿ್ಲ ತರಬೇತಿ 
ಪ್ಡೆದ ನಂತರ ರ್ೇವನದಲಿ್ಲ ಏನನಾ್ನದರೊ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ 
ಭರವಸ್ ಹೆೊಂದ್ದ್ಾದಾರ.

“ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಕಕಾ ಬರುವ ಮದಲು ನಾನು 
ಕ್ಂಪ್್ಯಾಟರ್ ಬಳಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಕೌಶಲಯಾದ ಬಗೆಗೆ 
ತಿಳಿದ್ರಲಿಲ್ಲ” ಎಂದು ರಾಜಸಾಥೆನದ ಶ್್ರೇ ಗಂಗಾನಗರದ ರವಿೇಂದ್ರ 

ರಾಷ್ಟಟ್ರ ಮತು್ತ ಸಮಾಜಕಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್್ರತಿಯೊಂದು 
ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲೊ್ಲ ಅದು ಶ್ಕ್ಷಣ ಅರ್ವಾ ಆರೊೇಗಯಾ, 
ಕಾಮಿಜಿಕ್ ಅರ್ವಾ ಉದಯಾಮ, ಹಳಿಳಿ ಅರ್ವಾ ನಗರ, 
ಸಕಾಜಿರ ಅರ್ವಾ ಕಾಪ್್ಜಿರೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಹೆೊಸ ಕೌಶಲಯಾಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಅತಯಾಗತಯಾವಾಗಿದ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಮಹತ್ವವು 
ಕೊೇವಿಡ್ ನಂತರದ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಇನ್ನಷ್ಟು್ಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿದ. 
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಹೆೊಸ ದ್ಕ್ಕಾನು್ನ ನಿೇಡಿದ, ರಾಷ್ಟಟ್ರದ ಯುವಜನರು  
ಕೌಶಲಯಾಭರಿತರಾಗುವ ಮೊಲಕ್ ತಮಮಿ ರ್ೇವನದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು್ತ ಪ್್ರಗತಿಯ ಬಾಗಿಲುಗಳನು್ನ 
ತೆರಯುತಿ್ತದ್ಾದಾರ. ಇದಲ್ಲದ, ಕೌಶಲಯಾಗಳು, ಮರು 
ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲಯಾವು ಲಕ್ಾಂತರ 
ಯುವಕ್ರು ಮತು್ತ ಕೌಶಲಯಾದೊಂದ್ಗೆ ಉದೊಯಾೇಗವನು್ನ 
ಹುಡುಕ್ುತಿ್ತರುವ ಹಂದುಳಿದ ವಗಜಿಗಳಿಗೆ 
ಮಂತ್ರವಾಗಿದ. “ಕೌಶಲಯಾ ಭಾರತ ಮಿಷ್ಟನ್” 
ಯುವಕ್ರನು್ನ ಅತುಯಾತ್ತಮ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೊಮಿಲವಾಗಿ 
ಪ್ರಿವತಿಜಿಸುತಿ್ತದ ಮತು್ತ ಕೌಶಲಯಾಗಳಿಗೆ ಹೆೊಸ 
ಗುರುತನು್ನ ನಿೇಡುತಿ್ತದ, ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಎಂಬ 
ರಾಷ್ಟಟ್ರದ ಸಂಕ್ಲ್ಪವನು್ನ ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸಲು ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕೊಡುತಿ್ತದ, ಇದಕಕಾ ಅಡಿಪ್ಾಯವನು್ನ  
7 ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಹಂದ ದೊರದೃಷ್್ಟಯ ಚ್ಂತನಯೊಂದ್ಗೆ 
ಹಾಕ್ಲಾಯಿತು.

ಮುಖಪುಟ ಲೋಖನಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತ
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ಶಮಾಜಿ ಹೆೇಳುತ್ಾ್ತರ. ಆದರ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್್ರತಿಭೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ 
ಸಿಕ್ಕಾದ. ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲೊ್ಲ ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 
ವೆೇಗ ಕ್ುಂಠಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲವ್ 
ಸಥೆಗಿತಗೆೊಂಡಾಗ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲಿ್ಲ ತರಬೇತಿ 
ನಿೇಡುವುದು ಸವಾಲಾಗಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತು. ಸಕಾಜಿರದ ಆನ್ಲಥೈನ್ 
ತರಬೇತಿ ವಯಾವಸ್ಥೆಯು ನಮಮಿ ರ್ೇವನವನು್ನ ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸಿತು.

ನೊೇಯಾಲ್ದ ಐಟಿಐ ವಿದ್ಾಯಾರ್ಜಿನಿ ಕ್ೃತಿ್ತಕಾ ಶಮಾಜಿ, 
ತನ್ನ ತರಬೇತಿಯು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆದ ಬಗೆಗೆ ಮತು್ತ ಪ್್ರತಿ 
ಸವಾಲನು್ನ ಎದುರಿಸಿದ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸಗೆೊಂಡಿದ್ಾದಾರ. 
ತರಬೇತಿ ನಿದೇಜಿಶನಾಲಯದ ಸೊಚ್ನಗಳ ಮೇರಗೆ ಕೊೇವಿಡ್ 
ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿದ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕ್ಲಿಕಯ 
ಮಾಡೊಯಾಲಿ್ನಂದ ಇದು ಸಾಧಯಾವಾಯಿತು. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 
17-18 ಲಕ್ಷ ಐಟಿಐ ವಿದ್ಾಯಾರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್್ರಯೊೇಜನವನು್ನ ನಿೇಡಿದ.

ಕೌಶಲ ತರಬೇತಿಯ ಮೊಲಕ್ ಉದೊಯಾೇಗ ಮತು್ತ 
ಸ್ವಯಂ ಉದೊಯಾೇಗವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ಲಕ್ಾಂತರ 
ಯುವಕ್ರ ಮುಖದಲಿ್ಲ ಈಗ ಇದೇ ರಿೇತಿಯ ಸಾ್ವಭಿಮಾನ 
ಮತು್ತ ಸಾ್ವವಲಂಬನಯ ಅಭಿವಯಾಕ್್ತಗಳನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು. 
ಏಕಂದರ, ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್್ರಗತಿ ಮತು್ತ ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಬದಲಾಗುತಿ್ತರುವ ಪ್ರಿಸರವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಕೌಶಲಯಾ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೆೇಗ ಮತು್ತ ಗುಣಮಟ್ಟವನು್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ. ಏಳು 
ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಹಂದ, ದೇಶವನು್ನ ಕೌಶಲಯಾ ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡುವ 
ಗುರಿಯೊಂದ್ಗೆ ಭಾರತವನು್ನ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ 
ಅಡಿಪ್ಾಯವನು್ನ ಹಾಕ್ಲಾಯಿತು. ಭಾರತವನು್ನ ಕೌಶಲ 
ಕೇಂದ್ರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ 
ದೃಷ್್ಟಕೊೇನವನು್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಕೌಶಲಯಾಗಳಿಗೆ ಹೆೊಸ ಗುರುತನು್ನ 
ನಿೇಡಲು ಹಲವು ವಿಶ್ಷ್ಟ್ಟ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ.

ಇಂದು ದೇಶದಲಿ್ಲ, ಸರಿಸುಮಾರು 2.5 ಸಾವಿರ ಕೌಶಲಯಾ 
ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತು್ತ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ತರಬೇತಿ 
ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ, ಅಲಿ್ಲ 37 ವಲಯಗಳ 300 ಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ 
ಕೊೇಸ್ಜಿ ಗಳಲಿ್ಲ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗುತಿ್ತದ. ಪ್್ರತಿ ವಷ್ಟಜಿ ಒಂದು 
ಕೊೇಟಿಗೊ ಹೆಚ್ುಚಿ ಯುವಕ್ರು ಸಿಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷ್ಟನಗೆ 
ಸ್ೇರುತ್ಾ್ತರ, ಅವರ ರ್ೇವನ ಮತು್ತ ರಾಷ್ಟಟ್ರಕಕಾ ಹೆೊಸ ಗುರುತನು್ನ 
ನಿೇಡುವುದು ಮಿಷ್ಟನ್ ನ ಯಶಸಸಾನು್ನ ತೆೊೇರಿಸುತಿ್ತದ. ಭಾರತದಲಿ್ಲ, 
ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆೊಸ ವಿಷ್ಟಯವಲ್ಲ, ಆದರ ಉದದಾೇಶದಲಿ್ಲ 
ವಯಾತ್ಾಯಾಸವಿತು್ತ. ಹಂದ, ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಗತಿಯು 
ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನಯಾ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿ ಬಿಂದುವಿಲ್ಲದ ಅನೇಕ್ 
ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ ಹರಡಿಕೊಂಡಿತು್ತ. ಆದರ, ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ 
ಮಹತ್ವವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿದ ಪ್್ರಧಾನಿ ಮೇದ್ಯವರು, 

ಪ್್ರಸು್ತತ ದ್ನಗಳಲಿ್ಲ ವಯಾವಹಾರಗಳು ಮತು್ತ ಮಾರುಕ್ಟೆ್ಟಗಳು ಎಷ್ಟು್ಟ 
ಬೇಗನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರ ಅವುಗಳೊಂದ್ಗೆ ಪ್್ರಸು್ತತವಾಗಿರುವುದು 
ಕ್ಷ್ಟ್ಟವಾಗುತ್ತದ. ಕೊೇವಿಡಿ್ನಂದ ಇದರ ಪ್ಾ್ರಮುಖಯಾತೆ ಇನೊ್ನ ಹೆಚಾಚಿಗಿದ. 
ಆದರ, ಪ್್ರಧಾನಿ ಮೇದ್ಯವರ ಮಾತುಗಳಲಿ್ಲ ಹೆೇಳುವುದ್ಾದರ, 
“ಪ್್ರಸು್ತತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಮಂತ್ರವೆಂದರ ಕೌಶಲಯಾ, ಮರು 
ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲಯಾ.” ಕೌಶಲಯಾವು ಹೆೊಸ ಕೌಶಲಯಾವನು್ನ 
ಪ್ಡೆದುಕೊಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದ. ಇದು ನಿಮಮಿ ಕೌಶಲಯಾ, ನಿೇವು ಒಂದೇ 
ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಕ್ುಚ್ಜಿ ಮಾಡಲು ಕ್ಲಿತಂತೆ. ಆ ಮರದ ತುಂಡಿನ 
ಬಲೆಯನೊ್ನ ನಿೇವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತೆ. ಆದರ, ಈ ಬಲೆ ಉಳಿಯಲು, 
ಈ ಹೆೊಸ ವಿನಾಯಾಸ ಮತು್ತ ಹೆೊಸ ಶ್ೈಲಿಗೆ ಪ್್ರತಿದ್ನ ಹೆೊಸದನು್ನ 
ಸ್ೇರಿಸಬೇಕ್ು. ನಿೇವು ಹೆೊಸ ವಿಷ್ಟಯಗಳನು್ನ ಕ್ಲಿಯುವುದನು್ನ 
ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕ್ು. ಮತು್ತ ಹೆೊಸದನು್ನ ಕ್ಲಿಯುವುದನು್ನ 
ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮರು ಕೌಶಲಯಾವನು್ನ ಬಯಸುತ್ತದ. ಸಣ್ಣ 
ಪಿೇಠೋೊೇಪ್ಕ್ರಣಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಮತು್ತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಡಿೇ 
ಕ್ಛೇರಿಯನು್ನ ವಿನಾಯಾಸಗೆೊಳಿಸುವಾಗ ನಿೇವು ಹೆೊಸ ವಿಷ್ಟಯಗಳನು್ನ 
ಕ್ಲಿಯುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲಯಾವು 
ಸಂಭವಿಸುತ್ತದ. “ಕೌಶಲಯಾ, ಮರು ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲಯಾದ ಈ 
ಮಂತ್ರವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳುಳಿವುದು, ಅರ್ಜಿಮಾಡಿಕೊಳುಳಿವುದು ಮತು್ತ 
ಪ್ಾಲಿಸುವುದು ನಮಮಿಲ್ಲರ ರ್ೇವನದಲಿ್ಲ ನಿಣಾಜಿಯಕ್ವಾಗಿದ.”

ಕೌಶ್ಲ್ಯ, ಮರು ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಮತುತು ಉನನುತ 
ಕೌಶ್ಲ್ಯದ ‘ಮೋದ್ ಮಂತ್ರ’ವನುನು ಈ 
ರಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಅರ್್ಗಮಾಡಿಕೆ್ಯಳ್ಳಬಹುದು

21ನೇ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ಇಂದ್ನ 
ಯುವಕ್ರು ಭಾರತಕಕಾ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ  
100ನೇ ವಷ್ಟಜಿದವರಗೆ ಭಾರತದ  

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ಯಣವನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ಾದಾರ. 
ಆದದಾರಿಂದ, ಈ ಹೆೊಸ ಯುವ ಪಿೇಳಿಗೆಯ 
ಯುವಕ್ರ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಅಗತಯಾವಾಗಿದ. ಇದು ಸಾ್ವವಲಂಬಿ  
ಭಾರತದ ಅಡಿಗಲು್ಲ.

-ನರೋೇಂದ್ರ ಮೊೇದ್, ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತಮುಖಪುಟ ಲೋಖನ
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ಎಲ್ಲವನೊ್ನ ಒಗೊಗೆಡಿಸಿ ಪ್್ರತೆಯಾೇಕ್ ಕೌಶಲಾಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚ್ವಾಲಯ 
ಸಾಥೆಪಿಸಿದರು. ಅಂದರ ಕೌಶಲಾಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತು್ತ ನಿೇಡುವ 
ಮೊಲಕ್ ದೇಶದ ಯುವಕ್ರು ಎಂದ್ಗೊ ಯಾರ ಮೇಲೊ 
ಅವಲಂಬಿತರಾಗದ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ತಯಾರಾಗಬೇಕ್ು ಎಂಬುದು 
ಅವರ ಚ್ಂತನಯಾಗಿತು್ತ.

ಯುವಕ್ರನು್ನ ಉದೊಯಾೇಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ 
ಬದಲು, ಅವರೇ ಉದೊಯಾೇಗ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುವ 
ಕೌಶಲಯಾದ್ಂದ ಸಜುಜ್ಗೆೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದದಾೇಶವಾಗಿತು್ತ. 
“ನಾವಿೇನಯಾತೆ ಮತು್ತ ಕ್ಲ್ಪನಯು ಸಾಧಯಾತೆಗಳ ಕ್ೇಲಿಗಳು” 
ಎಂದು ಶ್್ರೇಷ್ಟಠಾ ಭೌತಶ್ಾಸತ್ರಜ್ಞ ರಾಬಟ್ಜಿ ನೊೇಯ್ಸಾ ಹೆೇಳಿದ್ಾದಾರ. 
“ಸಮಾಜದ ರ್ೇವನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆೊಸತ್ಾಗಿದ್ಾದಾಗ 
ಮಾತ್ರ ಪ್್ರಗತಿ ಹೆೊಂದಲು ಸಾಧಯಾ” ಎಂದು ಪ್್ರಧಾನಿ ಮೇದ್ 
ನಂಬುತ್ಾ್ತರ. ರ್ೇವನವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯುವುದೇ ಆಗಿದ. 
ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುತೆ್ತೇವೆ, ಅದಕಾಕಾಗಿಯ್ೇ ನಮಮಿ 
ದೇಶದ ಯುವ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಆ ಧೈಯಜಿ ಮತು್ತ ಮನೊೇಭಾವದ 
ಅಗತಯಾವಿದ. ವಿಫಲಗೆೊಳುಳಿವ ಭಯದ್ಂದ ಅನೇಕ್ ಜನರು 
ಹಂಜರಿಯುತ್ಾ್ತರ. ದಡದಲಿ್ಲ ನಿಂತವರು ಮುಳುಗದೇ 
ಉಳಿದರ, ನಿೇರಿಗೆ ಹಾರಿದವರು ಮುಳುಗಿ ಈಜು ಕ್ಲಿಯುತ್ಾ್ತರ. 
ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ಹೆೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಲು 
ಸಕಾಜಿರವು ಸಾ್ಟಟಜಿಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾ್ಟಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಮತು್ತ ಮುದ್ಾ್ರ ಯೊೇಜನ ಮೊಲಕ್ ಸಾಲವನು್ನ ಸಹ ನಿೇಡುತಿ್ತದ. 
ಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಕೌಶಲಯಾಗಳನು್ನ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೊೇಡುವುದು ಮತು್ತ 
ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕಾನಂದರ ಮಾಗಜಿವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಇದರ 
ಗುರಿಯಾಗಿದ.

ಇಂದು, ಕೌಶಲಯಾಗಳ ಮೌಲಯಾವನು್ನ ಒತಿ್ತಹೆೇಳುವುದು 
ನಿಣಾಜಿಯಕ್ವಾಗಿದ. ರಾತೆೊ್ರೇರಾತಿ್ರ ಯಾವ ಕಲಸವ್ 
ಆಗುವುದ್ಲ್ಲ; ಸಂಘಟಿತ ಪ್್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಶಸಿಸಾಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ. ಅಟಲ್ ಇನೊ್ನೇವೆೇಶನ್ ಮಿಷ್ಟನ್ ನ  
ಟಿಂಕ್ರಿಂಗ್ ಲಾಯಾಬಿ್ನಂದ ಹೆೊಸ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನಗೆಳನು್ನ ರಚ್ಸುವ 
ಮೊಲಕ್ ಮಕ್ಕಾಳು ಈ ದ್ಕ್ಕಾನಲಿ್ಲ ಹೆೊಸತನವನು್ನ 
ಕ್ಂಡುಕೊಳುಳಿತಿ್ತದ್ಾದಾರ. ಅಟಲ್ ಇನೊ್ನೇವೆೇಶನ್ ಮಿಷ್ಟನ್ 
ಮಕ್ಕಾಳನು್ನ ನಾವಿೇನಯಾತೆಗೆ ಪ್್್ರೇತ್ಾಸಾಹಸುವ ಒಂದು 
ಆಂದೊೇಲನವಾಗಿ ವಿಕ್ಸನಗೆೊಂಡಿದ. ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಪ್್ರಸು್ತತ 
ಜ್ಾನ-ಕೌಶಲಯಾಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, 
ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಿಷ್ಟನ್ ಅನು್ನ ಜುಲೆೈ 15, 2015 
ರಂದು ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಯುವಕ್ರು ಜ್ಾನದ ಜೋೊತೆಗೆ 
ಕೌಶಲಯಾಗಳನು್ನ ಪ್ಡೆಯುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದ. 
ಇದಕಕಾ ಅನುಕ್ೊಲವಾಗುವಂತೆ ದೇಶದ್ಾದಯಾಂತ ಸಾವಿರಾರು 
ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಕೌಶಲಾಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದ. 
ಐಟಿಐಗಳ ಸಂಖೆಯಾ ಹೆಚ್ಚಿದ. ಇದು ಈಗ ಹತು್ತ ಸಾವಿರ ಹೆೊಸ 

ಸಿಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷ್ಟನ್ ಅನು್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಮಾಡಲು, 20 ಸಚ್ವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ 40 ಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯೊೇಜನಗಳು/ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಗಳನು್ನ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದ.

1.35

ಕೌಶಲಯಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಮ್ಷ್ಟನ್ ನ ಪ್ರಗತ್

ಕೊೇಟಿಗೊ ಹೆಚ್ುಚಿ  
ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ

ವಲಯ ಕೌಶಲಯಾ 
ಮಂಡಳಿಗಳನು್ನ 
ರಚ್ಸಲಾಗಿದ

ಕೊೇಟಿಗೊ ಹೆಚ್ುಚಿ ಮಂದ್ ಕೌಶಲಯಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು್ತ ಉದಯಾಮಶ್ೇಲತೆ 
ಸಚ್ವಾಲಯದಲಿ್ಲ ನೊೇಂದಣಿಯಾಗಿದ್ಾದಾರ.

ಈ ಮಿಷ್ಟನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 

5.70
ಕೊೇಟಿ ಜನರಿಗೆ 

ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ

ಲಕ್ಷ ಉದೊಯಾೇಗಗಳನು್ನ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ

24
1.42

37
   ಕೊೇಟಿ ಮಂದ್ಗೆ ಪ್್ರಮಾಣ     
   ಪ್ತ್ರ ನಿೇಡಲಾಗಿದ

1.08
ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೋಖನ

ಈವರಗೆ

ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳು:
ಮಾಚ್ಜಿ  2022ರ ವರಗೆ
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ಸಿೇಟುಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಸರಿಸುಮಾರು 6 
ಕೊೇಟಿ ಜನರು ತಮಮಿ ಕೌಶಲಯಾವನು್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಾದಾರ 
ಮತು್ತ ಅಭಿಯಾನವು ಇನೊ್ನ ಹೆೊಸ ಪ್್ರಯೊೇಗಗಳೊಂದ್ಗೆ 
ನಡೆಯುತಿ್ತದ.

ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ದೇಶದ ಅಗತಯಾವ್ವಗಿದ
ಈ ಜಾಗತಿಕ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ್ವು ಒಡಿಲ್ದ ಸವಾಲುಗಳು 

ಕೌಶಲಯಾಗಳ ಮೌಲಯಾವನು್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದ್ೇಗ ಭಾರತವು 
ತನ್ನ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೇತಸಾವವನು್ನ ಅಮೃತ 
ಯಾತೆ್ರಯೊಂದ್ಗೆ ಆಚ್ರಿಸುತಿ್ತದುದಾ, ದೇಶಕಕಾ 100 ವಷ್ಟಜಿ 
ತುಂಬಿದ ಸಾ್ವತಂತೆೊ್ರಯಾೇತಸಾವದ ಸಂದಭಜಿದಲಿ್ಲ ನಾವು ಸುವಣಜಿ 
ಭಾರತವನು್ನ ಹೆೊಂದಲು ಸಂಕ್ಲ್ಪ ಮಾಡಿದದಾೇವೆ. ಇಂತಹ 
ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿಯಲಿ್ಲ, ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತಕಕಾ ಅಡಿಪ್ಾಯ ಹಾಕ್ಲು 
ಮುಂದ್ನ ಪಿೇಳಿಗೆಯ ಯುವಕ್ರ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಅಗತಯಾವಾಗಿದ. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಾಥೆಪಿತವಾಗಿರುವ ಹೆೊಸ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ್, 
ಆರೊೇಗಯಾ ಮತು್ತ ಉದಯಾಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹನ್ನಲೆಯಲಿ್ಲ 
ಸಿಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷ್ಟನ್ ಅನು್ನ ಪ್ುನರುರ್ಜ್ೇವನಗೆೊಳಿಸಲು 
ಸಕಾಜಿರ ಬದಧಿವಾಗಿದ.

ಭಾರತಿೇಯ ಪ್ರಂಪ್ರಯಲಿ್ಲ ಕೌಶಲಯಾದ ಪ್ಾತ್ರವ್ 

ಮಹತ್ವದ್ಾದಾಗಿದ. ಏಕಂದರ ಸಮಾಜ ಮತು್ತ ರಾಷ್ಟಟ್ರವು ಕೌಶಲಯಾದ 
ಮೇಲೆ ಒತು್ತ ನಿೇಡಿದ್ಾಗ, ರಾಷ್ಟಟ್ರ-ಸಮಾಜವು ಕೌಶಲಯಾವನು್ನ 
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದ ಮತು್ತ ಪ್್ರಗತಿಯನು್ನ ಸಾಧಿಸುತ್ತದ. ಇದರ 
ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಆಯುಧಗಳ ಪ್್ಜೋ, 
ಅಕ್ಷಯ ತೃತಿೇಯದಲಿ್ಲ ಸುಗಿಗೆ, ಕ್ೃಷ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್್ಜೋ ಮತು್ತ 
ವಿಶ್ವಕ್ಮಜಿ ದೇವರ ಆರಾಧನಯು ಪ್್ರತಿಯೊಂದು ಕೌಶಲಯಾ-
ಕೌಶಲದೊಂದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಪ್್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಾಗಿವೆ. 
ಆದ್ಾಗೊಯಾ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸುದ್ೇಘಜಿ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ, 
ಸಾಮಾರ್ಕ್ ಮತು್ತ ಶ್ೈಕ್ಷಣಿಕ್ ವಯಾವಸ್ಥೆಯು ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ವಯಾವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಕ್್ರಮೇಣ ದುಬಜಿಲಗೆೊಳಿಸಿತು.

ಶ್ಕ್ಷಣ-ಜ್ಾನವು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ 
ವಿಶ್ಾ್ವಸ ಮೊಡಿಸಿದರ, ಕೌಶಲಯಾವು ನಿಜ ರ್ೇವನದಲಿ್ಲ ಆ 
ಕಲಸವನು್ನ ಹೆೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಸುತ್ತದ. 
ದೇಶದ “ಸಿಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷ್ಟನ್” ಈ ಸತಯಾವನು್ನ 
ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸುವ ಹಂತ-ಹಂತದ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದ. ಇಂದು, 
ಕೌಶಲಯಾಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ್ ಬೇಡಿಕಯಿದ ಮತು್ತ ಆ ಕೌಶಲಯಾಗಳನು್ನ 
ಹೆೊಂದ್ರುವವರು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ಾ್ತರ. ಇದು ವಯಾಕ್್ತಗಳು ಮತು್ತ 
ರಾಷ್ಟಟ್ರಗಳರಡಕ್ೊಕಾ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದ. ಇದು ಭಾರತದ ಕೌಶಲಯಾ 
ಕಾಯಜಿತಂತ್ರದ ಅಡಿಪ್ಾಯವಾಗಿದ, ಇದು ಕೌಶಲಯಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿ್ಲ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮೋದ್ ತಮ್ಮ ಯೌವನದಲ್ಲಿಯೋ 
ಕೌಶ್ಲ್ಯದ ಮಹತ್ವವನುನು ತ್ಳಿದುಕೆ್ಯಂಡಿದದಿ 

ಯುವಕ್ರ ಕ್ನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತಿ್ತವೆ, 2014 ರಲಿ್ಲ 
ಪ್್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕಾಯಾದ್ಾಗಿನಿಂದ ಕೌಶಲಾಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು್ತ 
ಉದಯಾಮಶ್ೇಲತೆ ಸಚ್ವಾಲಯವನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸುವವರಗೆ ಪ್್ರಧಾನ 
ಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ ದೊರದೃಷ್್ಟಯ ಚ್ಂತನಗೆ 
ಧನಯಾವಾದಗಳು. ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಕೌಶಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೊೇಜನಯ 
ಐದು ವಷ್ಟಜಿಗಳನು್ನ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಳಿಸಿದ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ರಣೆಯ 
ವಚ್ುಜಿವಲ್ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮದಲಿ್ಲ ಪ್್ರಧಾನಿ ಮೇದ್ಯವರ 
ಹಂಚ್ಕೊಂಡ ಅವರ ಅನುಭವವು ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊ 
ಎಷ್ಟು್ಟ ಮುಖಯಾ ಎಂಬ ಉದ್ಾಹರಣೆಯನು್ನ ಕಾಣಬಹುದು. 
ಅವರ ಮಾತಿನಲಿ್ಲಯ್ೇ ಹೆೇಳುವುದ್ಾದರ, “ಕೌಶಲಯಾದ ಶಕ್್ತ 
ಏನು? ಪ್್ರತಿಯೊಬ್ಬರೊ ಅದಕಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲವು ರಿೇತಿಯ 
ಅನುಭವವನು್ನ ಹೆೊಂದ್ರುತ್ಾ್ತರ.” ನನಗೊ ಒಂದು ಹಳಯ 
ಘಟನ ನನಪ್ಾಯಿತು. ನಾನು ಚ್ಕ್ಕಾವನಿದ್ಾದಾಗ ಕಲವು ಬುಡಕ್ಟು್ಟ 
ಸಂಘಟನಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ವಯಂಸ್ೇವಕ್ನಾಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದದಾ. 
ಒಮಮಿ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಜನರೊಂದ್ಗೆ ರ್ೇಪಿನಲಿ್ಲ ಎಲೆೊ್ಲೇ 
ಪ್್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಆದರ, ಬಳಗೆಗೆ ಹೆೊರಡುವ ಸಮಯ 
ಬಂದ್ಾಗ ರ್ೇಪ್ು ಸಾ್ಟಟ್ಜಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೊ ಎಲ್ಲ ರಿೇತಿಯಲೊ್ಲ 

ಪ್್ರಯತಿ್ನಸಿದರು, ತಳಿಳಿದರು, ನೊಕ್ದರು ಆದರ ಕಾರು ಮಾತ್ರ 
ಚ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ರಾತಿ್ರ 8 ಅರ್ವಾ 9 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಕಾಯಾನಿಕ್ 
ಒಬ್ಬರನು್ನ ಕ್ರಸಲಾಯಿತು. ಆತ ಅಲಿ್ಲ ಇಲಿ್ಲ ಸಣ್ಣಪ್ುಟ್ಟ ದುರಸಿ್ತ 
ಮಾಡಿ 2 ನಿಮಿಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಸರಿಪ್ಡಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ 
ಎಷ್ಟು್ಟ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕ್ು ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಇಪ್್ಪತು್ತ ರೊಪ್ಾಯಿ 
ಎಂದರು. ಆಗ ಇಪ್್ಪತು್ತ ರೊಪ್ಾಯಿ ಹಚೋಚಿೇ ಆಗಿತು್ತ “ಅಲ್ಲಯಾಯಾ, 
2 ನಿಮಿಷ್ಟಗಳ ಕಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾೇಯಾ, ನಿೇವು 20 ರೊಪ್ಾಯಿ 
ಕೇಳುತಿ್ತದ್ದಾೇಯಲಾ್ಲ” ಎಂದು ನಮಮಿ ಸ್್ನೇಹತರೊಬ್ಬರು ಹೆೇಳಿದರು. 
ಅದಕಕಾ ಮಕಾಯಾನಿಕ್ ನಿೇಡಿದ ಪ್್ರತಿಕ್್ರಯ್ಯು ನನಗೆ ಈಗಲೊ 
ಸೊಫೂತಿಜಿಯಾಗಿದ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಮನಸಿಸಾನ ಮೇಲೆ ಪ್್ರಭಾವ ಬಿೇರಿದ. 
“ಸರ್, ನಾನು 2 ನಿಮಿಷ್ಟಕಕಾ 20 ರೊಪ್ಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳಿತಿ್ತಲ್ಲ. 
ಈ 20 ರೊಪ್ಾಯಿಗಳು 20 ವಷ್ಟಜಿ ದುಡಿತದ್ಂದ ನನಗೆ 
ಬಂದ ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭವಕಕಾ: ಎಂದು ಆ 
ಅವಿದ್ಾಯಾವಂತ ಮಕಾಯಾನಿಕ್ ಹೆೇಳಿದರು. ಇದು ಕೌಶಲಯಾದ ಶಕ್್ತ 
ಎಂದು ನಾನು ಅರ್ಜಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದಾೇನ. ನಿಮಮಿ ಪ್್ರತಿಭೆ ಮತು್ತ 
ಪ್್ರಭಾವವು ನಿಮಮಿ ಕಲಸವನು್ನ ಪ್್್ರೇತ್ಾಸಾಹಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 
ಪ್್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದ.

20 ವಷ್ಗಗಳ ಕೌಶ್ಲ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ 20 ರ್ಯ.!

ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತಮುಖಪುಟ ಲೋಖನ
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ದೇಶವನು್ನ ಜಾಗತಿಕ್ ನಾಯಕ್ನಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯನು್ನ 
ಹೆೊಂದ್ದ. ಇದನು್ನ ಗಮನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು, ಜಾಗತಿಕ್ 
ಅಗತಯಾವನು್ನ ಆಧರಿಸಿ ನುರಿತ ಜನರನು್ನ ಪ್ತೆ್ತ ಮಾಡಲು 
ಸಕಾಜಿರವು ಹೆೊಸ ಉಪ್ಕ್್ರಮವನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ. ಅಷೆ್ಟೇ 
ಅಲ್ಲ, ಭಾರತವು ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ್ ರೊೇಗದ 
ವಿರುದಧಿ ಅಷ್ಟು್ಟ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆೊೇರಾಡಲು 
ಸಮರ್ಜಿವಾಗಿದದಾರ, ಇತಿ್ತೇಚ್ನ ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ ದೇಶದ ನುರಿತ 
ಉದೊಯಾೇಗಿಗಳ ಲಭಯಾತೆಯೊ ಕಾರಣವಾಗಿದ. 34 ವಷ್ಟಜಿಗಳ 
ನಂತರ, ಹೆೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಪ್ಾ್ರಯೊೇಗಿಕ್ 
ಜ್ಾನ-ಕೌಶಲಯಾಗಳನು್ನ ಸಂಪ್್ಣಜಿವಾಗಿ ಸಂಯೊೇರ್ಸುವ 
ಮೊಲಕ್ ಭಾರತವನು್ನ ಜಾಗತಿಕ್ ಜ್ಾನ-ಕೌಶಲಯಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ 
ಪ್ರಿವತಿಜಿಸುವ ನಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಸಕಾಜಿರವು ನಿಣಾಜಿಯಕ್ ಹೆಜೋಜ್ 
ಇಟಿ್ಟದ.

ಸಿಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವು ಸಾಂಪ್್ರದ್ಾಯಿಕ್ 
ವೃತಿ್ತಪ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣವನು್ನ ಎಂದ್ಗೊ ಪ್ಡೆಯದ ಅರ್ವಾ ವಿವಿಧ 
ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಶ್ಾಲೆ ಅರ್ವಾ ಕಾಲೆೇರ್ನಿಂದ ಹೆೊರಗುಳಿದ 
ಮಹಳಯರಿಗೆ ವರದ್ಾನವಾಗಿದ. ಸಿಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಶ್ಾಲೆಯಿಂದ ಹೆೊರಗುಳಿದ ಲಕ್ಾಂತರ ಮಹಳಯರಿಗೆ 
ಸಾಂಪ್್ರದ್ಾಯಿಕ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತು್ತ ಔದೊಯಾೇಗಿಕ್ ಅಹಜಿತೆ  

ಜ್್ವನ ಮ್ತುತು ಕೌಶಲಯಾದ ನಡ್ುವಿನ 
ವಯಾತ್್ವಯಾಸವನುನೆ ಅರ್ಜಿಮ್ವಡಿಕೆೊಳುಳಿವುದು
ದ್ಾದ್ಾ ಧಮಾಜಿಧಿಕಾರಿಯವರು ಒಂದು ಪ್ುಸ್ತಕ್ ಬರದ್ದ್ಾದಾರ. ಒಬ್ಬ ಯುವಕ್ ಪ್ರಸ್ಪರ 
ಪ್ರಿಚ್ಯದ ಮೊಲಕ್ ಧಮಾಜಿಧಿಕಾರಿಯವರನು್ನ ಕಲಸಕಾಕಾಗಿ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿಸಿದನು. ಅವರು 
ಯಾವುದ್ಾದರೊ ಕಲಸದ ಬಗೆಗೆ ಶ್ಫ್ಾರಸು ಮಾಡಿದರ ಕಲಸವನು್ನ ಹುಡುಕ್ುವುದ್ಾಗಿ 
ಆತ ಹೆೇಳಿದ. ದ್ಾದ್ಾ ಧಮಾಜಿಧಿಕಾರಿ ಆತನ ವಿದ್ಾಯಾಹಜಿತೆಯ ಬಗೆಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದರು, 
ನಾನು ಪ್ದವಿೇಧರರು ಎಂದು ಆತ ಹೆೇಳಿದ. “ನಿನಗೆೇನು ಮಾಡುವುದು ಗೆೊತು್ತ?” 
ಎಂದು ಅವರು ಮತೆೊ್ತಮಮಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. “ನಾನು ಪ್ದವಿೇಧರ,” ಆತ  ಮತೆ್ತ 
ಹೆೇಳಿದ. ದ್ಾದ್ಾ ಧಮಾಜಿಧಿಕಾರಿ ಏನು ಕೇಳುತಿ್ತದ್ಾದಾರಂದು ಆತನಿಗೆ 
ತಿಳಿದ್ರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮತೆ್ತ ನಿನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದದಾೇನ, ಸಹೆೊೇದರ ಎಂದರು. 
ಈತ “ನಾನು ಪ್ದವಿೇಧರ,” ಎಂದು ಮತೆ್ತ ಹೆೇಳಿದ. “ನಿನಗೆ ಟೆೈಪ್ 
ಮಾಡುವುದು ಹೆೇಗೆಂದು ತಿಳಿದ್ದಯ್ೇ?” ಧಮಾಜಿಧಿಕಾರಿ ಕೇಳಿದರು. 
ನಿನಗೆ ಯಾವುದ್ಾರೊ ಅಡುಗೆಯ ಕೌಶಲಯಾ ಗೆೊತ್ಾ್ತ? “ನಿನಗೆ 
ಪಿೇಠೋೊೇಪ್ಕ್ರಣಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುವ ಅನುಭವವಿದಯ್ೇ?” 
“ನಿನಗೆ ಚ್ಹಾ ಮತು್ತ ತಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತದಯ್ೇ?” 
ಈ ಎಲಾ್ಲ ಪ್್ರಶ್್ನಗಳಿಗೆ, ಯುವಕ್ “ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇತಿ್ತೇಚೋಗೆ ಪ್ದವಿ 
ಪ್ಡೆದ್ದದಾೇನ.” ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದನು.  ಅಂದರ, ಶ್ಕ್ಷಣವು 
ಪ್ಾ್ರಯೊೇಗಿಕ್ ರ್ೇವನದೊಂದ್ಗೆ ಸಂಯೊೇರ್ಸದ ಜ್ಾನವನು್ನ 
ಮಾತ್ರ ನಿೇಡುತ್ತದ. ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್, ಸಾ್ವಮಿ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದರನು್ನ ಉಲೆ್ಲೇಖಿಸಿ, ಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಕೌಶಲಯಾದ 
ನಡುವಿನ ವಯಾತ್ಾಯಾಸವನು್ನ ವಿವರಿಸುತ್ಾ್ತರ. ಇಂದ್ನ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ 
ಯಾವುದು ಹೆಚ್ುಚಿ ಮೌಲಯಾಯುತವಾದುದು ಎಂದು ಅವರು 
ವಿವರಿಸುತ್ಾ್ತರ: ಕೈಯಲಿ್ಲರುವ ಪ್್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ ಅರ್ವಾ 
ಕೌಶಲಯಾ? ಸಕಾಜಿರವು ಅದೇ ಪ್ರಿಕ್ಲ್ಪನಯನು್ನ “ಕೌಶಲಯಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ” ಎಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್್ರಯತಿ್ನಸಿದ. 

ಗಳ್ಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ವ ಕಲ್ಯುತತುಲೇ 
ಇರಬೆೇಕು. ಕೌಶಲಯಾ ಹೊಂದ್ದ ಜನರು 

ಮ್ವತ್ರ ಇಂದ್ನ ಜಗತ್ತುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತ್ ಹೊಂದಲು 
ಸ್್ವಧಯಾ. ಇದು ಜನರು ಮ್ತುತು ದೇಶಗಳೆರಡ್ಕೊಕಾ 
ಅನವಾಯಿಸುತತುದ. ಇದು ನಮ್್ಮ ಯುವಜನರ 

ಕೌಶಲಯಾ ತಂತ್ರದ ಮ್ುಖಯಾ ಭ್ವಗವ್ವಗಿರಬೆೇಕು, 
ಇದರಿಂದ ಭ್ವರತವು ವಿಶವಾಕೆಕಾ ಕೌಶಲಯಾ ಮ್ತುತು 

ಕೌಶಲಯಾಪೂಣಜಿ ಕ್ವಮ್ಜಿಕ ಬ್ಲವನುನೆ 
ಒದಗಿಸಬ್ಹುದು. ಭ್ವಗಿೇದ್ವರರು 

ನಿರಂತರವ್ವಗಿ “ಕೌಶಲಯಾ,” “ಮ್ರು-ಕೌಶಲಯಾ,” 
ಮ್ತುತು “ಉನನೆತ ಕೌಶಲಯಾ” ಗೆೊಳುಳಿತ್ತುರಬೆೇಕು.

ನರೋೇಂದ್ರ ಮೊೇದ್, ಪ್ರಧ್ವನ ಮ್ಂತ್್ರ

ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೋಖನ
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ಹಾಗು ದೊರಯದವರಿಗೆ ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ತರಬೇತಿಯನು್ನ 
ಪ್ಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವನು್ನ ನಿೇಡುತ್ತದ, ಅದು ಅವರು 
ಸಬಲರಾಗಲು ಮತು್ತ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದ.

ಬಾಬಾಸಾಹೆೇಬ್ ಅಂಬೇಡಕಾರ್ ಅವರು ಯುವಕ್ರು 
ಮತು್ತ ಹಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತು್ತ 
ನಿೇಡಿದದಾರು ಮತು್ತ ಬಾಬಾಸಾಹೆೇಬ್ ಅವರ ದೊರದೃಷ್್ಟಯ 
ಕ್ನಸನು್ನ ನನಸಾಗಿಸಲು ದೇಶವು ಕೌಶಲಯಾ ಮಿಷ್ಟನ್ 
ಮೊಲಕ್ ಎಲ್ಲ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ. ಬುಡಕ್ಟು್ಟ 
ಸಮಾಜಕಾಕಾಗಿ ಭಾರತವು “ಗೆೊೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಆಸ್ 
ಲಿೇಡಸ್ಜಿ” (ಗೆೊೇಲ್) ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ. 
ಈ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವು ಸಾಂಪ್್ರದ್ಾಯಿಕ್ ಕೌಶಲಯಾಗಳೊಂದ್ಗೆ 
ಬುಡಕ್ಟು್ಟ ಸಮುದ್ಾಯಕಕಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ್ 
ಉದಯಾಮಶ್ೇಲತೆಯನು್ನ ಉತೆ್ತೇರ್ಸುತ್ತದ.
ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ಷ್ಟನ್ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ೃಹತ್ ಸ್್ವಮ್ೊಹಿಕ 
ಆಂದೊೇಲನವ್ವಗಿದ

ಒಂದು ದೇಶದ ಬಹುದೊಡಲ್ ಶಕ್್ತ ಅದರ ಯುವಶಕ್್ತ. 
ದೇಶದ ಆರ್ಜಿಕ್ ಪ್್ರಗತಿಗೆ ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಕೊಡುಗೆಯೊ 
ಅತಯಾಂತ ಮಹತ್ವದುದಾ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಶ್ೇಕ್ಡಾ 65 

ರಷ್ಟು್ಟ ಯುವಕ್ರು ಇರುವ ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಈ ಯುವಕ್ರನು್ನ 
ಸಾಧಯಾವಾದಷ್ಟು್ಟ ಉತ್ತಮ ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೊಮಿಲವಾಗಿ ರೊಪಿಸಲು 
ಸಾಮೊಹಕ್ ಚ್ಳವಳಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದ. ಪ್್ರಧಾನಿ ಮೇದ್ಯವರ 
ದೊರದೃಷ್್ಟಯ ಪ್್ರಕಾರ ಕೌಶಲಾಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಗೆ 
ಈ ದ್ಸ್ಯಲಿ್ಲ ಆದಯಾತೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಅಲಾ್ಪವಧಿಯ ತರಬೇತಿ 
ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ, 300 ಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ 
ವಿಷ್ಟಯಗಳಲಿ್ಲ ತರಬೇತಿಯನು್ನ ಯೊೇರ್ಸಲಾಗಿದ.

ವಿಶ್ವ ಪ್್ರಮಾಣಿೇಕ್ೃತ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
1.25 ಕೊೇಟಿಗೊ ಹೆಚ್ುಚಿ ಜನರು ಇದುವರಗೆ ಕೌಶಲಯಾ ತರಬೇತಿ 
ಪ್ಡೆದ್ದ್ಾದಾರ. ದೇಶದ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಲಸದ 
ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿಯನು್ನ ವಿದುಯಾಕ್್ತಗೆೊಳಿಸಲು, ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಕೌಶಲ್ 
ವಿಕಾಸ್ ಯೊೇಜನ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನು್ನ 
ಸಂಘಟಿತ ವಲಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಸಾಂಪ್್ರದ್ಾಯಿಕ್ ಕೌಶಲಯಾಗಳ (ಬಡಗಿಗಳು, ನಲಿ್ಲ ನಿೇರಿನ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿ 
ದುರಸಿ್ತದ್ಾರರು, ಕ್ಲು್ಲ ಕತ್ತನ ಮತು್ತ ಮುಂತ್ಾದವುಗಳನು್ನ 
ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ) ಹಂದ್ನ ಅನುಭವವನು್ನ ಗುರುತಿಸಲು 
ಉಪ್ಕ್್ರಮವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳಿಲಾಗಿದ. ಪ್್ವಜಿ ಕ್ಲಿಕಯ 
ಗುರುತಿಸುವಿಕಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ 50 ಮಿಲಿಯನಿಗೆಂತಲೊ 
ಹೆಚ್ುಚಿ ಜನರನು್ನ ಮೌಲಯಾಮಾಪ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದ ಮತು್ತ 

7 ದಶಕಗಳು ಹ್್ವಗೊ 8 ವಷ್ಟಜಿಗಳು
ಐಐಟಿಗಳು, ಐಐಎಂಗಳು ಮತು್ತ ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ 

ಸಂಖೆಯಾಯಲಿ್ಲ ಭಾರಿೇ ಏರಿಕ

ಐಟಿಐಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಳ
ಕ್ಳದ 8 ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೌಶಲಯಾಕಾಕಾಗಿ ಪ್ರಿಸರ 
ವಯಾವಸ್ಥೆಯು ಭಾರಿೇ ಪ್್ರಮಾಣದಲಿ್ಲ ಬಳದ್ದ.

n ಕ್ಳದ 8 ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ 14,747 ಐಟಿಐಗಳನು್ನ ತೆರಯಲಾಗಿದ. 
n 2014ರ ನಂತರ 4626 ಸಂಸ್ಥೆಗಳನು್ನ ಸ್ೇರಿಸಲಾಗಿದ.
n 2014 ರಿಂದ, 4 ಲಕ್ಷಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಸಿೇಟುಗಳನು್ನ ಸ್ೇರಿಸಲಾಗಿದ.
n ತರಬೇತಿ ಮತು್ತ ಉದಯಾಮದ ಅಗತಯಾಗಳಿಗಾಗಿ 3397 ತಿಳಿವಳಿಕ ಒಪ್್ಪಂದಗಳಿಗೆ 

ಸಹ ಹಾಕ್ಲಾಗಿದ.

ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತಮುಖಪುಟ ಲೋಖನ

7 ದಶಕ್ಗಳು (1947-2014) 8 ವಷ್ಟಜಿಗಳು (2014 ರಿಂದ) ಒಟು್ಟ 2022 ರವರಗೆ

7 ಏಮ್ಸಾ 15 ಏಮ್ಸಾ
ಅನುಮೇದನ/ಕಾಯಾಜಿರಂಭ 22 ಏಮ್ಸಾ

387 ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜುಗಳು 219 ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜುಗಳು 606 ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜುಗಳು

82,000 ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಸಿೇಟುಗಳು 66,000 ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಸಿೇಟುಗಳು 1.48 ಲಕ್ಷ ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಸಿೇಟುಗಳು

16 ಐಐಟಿಗಳು 7 ಐಐಟಿಗಳು 23 ಐಐಟಿಗಳು

13 ಐಐಎಂಗಳು 7 ಐಐಎಂಗಳು 20 ಐಐಎಂಗಳು

723 ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಾಲಯಗಳು 320 ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಾಲಯಗಳು 1043 ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಾಲಯಗಳು
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ಪ್್ರಮಾಣಿೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿದ. ಇದಲ್ಲದ, ಪ್್ಲಿೇಸರು ಮತು್ತ 
ಜೋೈಲುಗಳು ಸಹ ಈ ಯೊೇಜನಯಿಂದ ಪ್್ರಯೊೇಜನ ಪ್ಡೆದ್ವೆ. 
ಕ್ಳದ ವಷ್ಟಜಿ ಜೊನ್ 18 ರಂದು, ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಆರೊೇಗಯಾ 
ಕಾಯಜಿಕ್ತಜಿರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡುವ ಗುರಿಯೊಂದ್ಗೆ 
ಕೊೇವಿಡ್ ಯೊೇಧರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಆರು ಹೆೊಸ ತ್ವರಿತ 
ತರಬೇತಿ ಕೊೇಸಗೆಜಿಳನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

ಜನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾಥೆನ (ಜೋಎಸ್ಎಸ್) ದೊರದ ಗಾ್ರಮಿೇಣ 
ಪ್್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ಕೌಶಲಯಾಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸುವ ಪ್್ರಮುಖ 
ಉಪ್ಕ್್ರಮವಾಗಿದ.

ಕ್ಳದ ಕಲವು ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ 
9 ಲಕ್ಷಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಜನರು ತರಬೇತಿ ಪ್ಡೆದ್ದ್ಾದಾರ. 
ದೇಶ್ಾದಯಾಂತ 304 ಜನ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸಾಥೆನಗಳು ಈ 
ನಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಕಾಯಜಿನಿವಜಿಹಸುತಿ್ತವೆ. ಇಂದು ಭಾರತ 
ಜಾಗತಿಕ್ ಆರ್ಜಿಕ್ತೆಯಾಗಿ ಬಳಯುತಿ್ತದ. ಇದನು್ನ 
ಗಮನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು, ಯುವಜನರಿಗೆ ಕಲಸದ ಬಗೆಗೆ 
ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗುತಿ್ತದ ಮತು್ತ ಕಲಸಕಾಕಾಗಿ ಕೌಶಲಯಾ 
ತರಬೇತಿಯನು್ನ ನಿೇಡಲಾಗುತಿ್ತದ. 2016 ರಲಿ್ಲ ಪ್ಾ್ರರಂಭವಾದ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಪ್್ರಂಟಿಷ್ಪ್ ಪ್್್ರೇತ್ಾಸಾಹ ಯೊೇಜನಗಾಗಿ, 
ಅಪ್್ರಂಟಿಷ್ಪ್ ಕಾಯಿದಗೆ ಗಮನಾಹಜಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನು್ನ 

ಕೌಶ್ಲ್ಯಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳು...

ಅಭಿಯ್ವನದ ಪ್ರಗತ್
ಅಮ್ೃತ ಕ್ವಲಕ್ವಕಾಗಿ ಕೌಶಲಯಾ 
ಭ್ವರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೆೊೇನ
ಭಾರತ @ 2047 ರ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು್ತ 
ವಾಣಿಜೋೊಯಾೇದಯಾಮ ಸಚ್ವಾಲಯವು ನಿೇತಿ ಆಯೊೇಗದಾ 
ತಜ್ಞರೊಂದ್ಗೆ ರೊಪ್ುರೇಷೆಯನು್ನ ರೊಪಿಸಿದ ಮತು್ತ 
ಭಾಗಿೇದ್ಾರರೊಂದ್ಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತಿ್ತದ:

ಅಗ್ವಧ ಸ್್ವಮ್ರ್ಯಾಜಿ

 ಇದುವರಗೆ, ಉದಯಾಮ 4.0 ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರುಕ್ಟೆ್ಟ 
ಆಧಾರಿತ ಭವಿಷ್ಟಯಾದ ಕೌಶಲಯಾಗಳಿಗಾಗಿ 146 ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಕೌಶಲಯಾ 
ಅಹಜಿತೆಗಳನು್ನ ಅನುಮೇದ್ಸಲಾಗಿದ. ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಕೌಶಲ್ 
ವಿಕಾಸ್ ಯೊೇಜನ 3.0 ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಪ್್ರಮಾಣಿೇಕ್ರಿಸಿದ ಎಲಾ್ಲ 
ಅಭಯಾರ್ಜಿಗಳು ಉದೊಯಾೇಗ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಹುಡುಕ್ಲು 
ಅಸಿೇಮ್ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದ.

 ಪಿಎಂ ಕೌಶಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೊೇಜನ 3.0 ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಕೊೇವಿಡ್ ಯೊೇಧರಿಗಾಗಿ ತ್ವರಿತ ತರಬೇತಿ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವನು್ನ 
ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ ಮತು್ತ 1.24 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಆರೊೇಗಯಾ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲಿ್ಲ ಉದೊಯಾೇಗಗಳಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.

 ತರಬೇತಿಯನು್ನ ಉತೆ್ತೇರ್ಸಲಾಗಿದ. 22 ಲಕ್ಷಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಸಕ್್ರಯ 
ಅಪ್್ರಂಟಿಸಗೆಳು ಇದರಲಿ್ಲ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಾದಾರ. ಡಿಸ್ಂಬರ್ 
2021 ರ ಹೆೊತಿ್ತಗೆ, ಸುಮಾರು 4.9 ಲಕ್ಷ ಅಪ್್ರಂಟಿಸ್ ಗಳು 
ತರಬೇತಿಯನು್ನ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಳಿಸಿದ್ಾದಾರ.

 ಉದಯಾಮಶ್ೇಲತೆಯನು್ನ ಉತೆ್ತೇರ್ಸಲು 39,251 
ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಗಳ ಮೊಲಕ್ 9.93 ಲಕ್ಷ ಮಂದ್ಗೆ ತರಬೇತಿ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಇದು 145 ದೇಶಗಳ 5000 ಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ 
ಅಭಯಾರ್ಜಿಗಳನು್ನ ಒಳಗೆೊಂಡಿದ.

 ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಯುವ ಯೊೇಜನಯ ಮೊಲಕ್ 991 ಹೆೊಸ 
ಉದಯಾಮಗಳನು್ನ ಸೃಷ್್ಟಸಲಾಗಿದ ಮತು್ತ ಅಸಿ್ತತ್ವದಲಿ್ಲರುವ 1071 
ಉದಯಾಮಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ.

 ಗ್ಗ್ ಅಥವ್ಟ ಜ್್ಟನದ ಆರ್ಟ್ಕತೆಯು ಗ್ಗ್ಸ್ ಮತುತು ಕ್ಲಸಗ್ಟರರ 
ರ್ಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸ್್ಟಕಷುಟಾ ಸ್್ಟಮಥಯೂಟ್ರ್ರ್. ಪ್್ರಕ್್ರಯೆಗಳು, 
ವಯೂವಸೆಥೆಗಳು ಮತುತು ಮ್ಟದರಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ಟ್ರರ್ೋಣಯೂತೆದಲ್ಲಿ 
ಕೌಶಲಯೂಗಳನುನು ಅಂತಗಟ್ತಗ್ಸಳಿಸಬೆೋಕು.

 ರ್ಶ್ವದ ಅತುಯೂತತುಮ ಕ್ಲಸವನುನು ಪ್ುನರ್ಟವತ್ಟ್ಸಲು ಮತುತು 
ಸಥೆಳಿೋಯ ಉತತುಮ ಕ್ಲಸದ ರ್ೋಲೆ ಕ್ೋಂದಿ್ರೋಕರಸಲು ರ್ರ್ೋಶ್ 
ಸಂಸೆಥೆಗಳ ಸ್್ಟಥೆಪ್ನೆಯನುನು ಸುಲಭಗ್ಸಳಿಸಲ್ಟಗ್ರ್. 2047 ರ 
ಭರ್ಷಯೂದ ಉರ್್ಸಯೂೋಗ ಮುನ್ಸಸ್ಚನೆಗಳನುನು ಅಧ್ಯೂಯನ ಮತುತು 
ರ್ಶ್ಲಿೋಷಣೆ ನಡೆಸಲ್ಟಗುತ್ತುರ್.

 ಭ್ಟರತವು ಆರೋ್ಸೋಗಯೂ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೋ್ಟಕ್-ವಲಯ, ಹೆ್ಟಟೆಕ್ 
ಉತ್್ಟಪಾದನೆ, ಐಟಿ-ಐಟಿಇಎಸ್, ನಿಮ್ಟಟ್ಣ, ಆತ್ಥಯೂ, ತಂತ್ರಜ್್ಟನ 
ಮತುತು ನ್ಟರ್ೋನಯೂತೆಗಳಂತಹ ಕ್ೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲ್ಟವಣೆಯನುನು 
ಮ್ಟಡ್ಬಹುದು.

 2047ಕ್ಕೆ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನುನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಅಗತಯೂಕ್ಕೆ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತುತು.

 ಭ್ಟರತ, ಕ್ನಡ್ಟ, ಸಿಂಗ್ಟಪ್ುರ್, ಬಿ್ರಟನ್, ಆಸೆಟ್ೋಲ್ಯ್ಟ, ಜಮಟ್ನಿ, 
ಜಪ್ಟನ್, ಗಲ್ಫ್ ಪ್್ರರ್ೋಶ ಮತುತು ಸ್್ಟಕೆಯಾಂಡಿನೆೋರ್ಯ್ಟದಂತಹ 
ಪ್್ರಮುಖ ರ್ೋಶಗಳನುನು ಒಳಗ್ಸಂಡಿರುವ ಜ್ಟಗತ್ಕ ಮ್ಟನಯೂತೆ 
ಮಂಡ್ಳಿಯು ಕೌಶಲಯೂ ಅಗತಯೂಗಳು ಮತುತು ಪ್್ರಮುಖ ಸಂಸೆಥೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತತುಮವ್ಟಗ್ರ್.

ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೋಖನ
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ಮಾಡಲಾಗಿದ. ಅಪ್್ರಂಟಿಸಿಶಿಪ್ ಅನು್ನ ಪ್್್ರೇತ್ಾಸಾಹಸಲು, 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಶ್ೇ.25 ರಷ್ಟು್ಟ ಸ್್ಟಥೈಫಂಡ್ ಮರುಪ್ಾವತಿಯನು್ನ 
ಪ್ಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುವ ನಿಬಂಧನಯನು್ನ ಸ್ೇರಿಸಲು 
ಅಪ್್ರಂಟಿಸಷ್ಪ್ ಕಾಯಿದಯನು್ನ ತಿದುದಾಪ್ಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ.

ಪ್ದವಿ-ಅಪ್್ರಂಟಿಸಷ್ಪ್ ಉದೊಯಾೇಗ ತರಬೇತಿ ಸ್ೇರಿದಂತೆ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ವಾಲಯದ ಸಹಯೊೇಗದೊಂದ್ಗೆ ಕೌಶಲಯಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು್ತ ಉದಯಾಮಶ್ೇಲತೆ ಸಚ್ವಾಲಯವು 
ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಮದಲ ರಿೇತಿಯ ಉಭಯ ವೃತಿ್ತಪ್ರ 
ಶ್ಕ್ಷಣ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವಾಗಿದ. ಕೌಶಲಯಾ ಮಿಷ್ಟನ್ ತರಬೇತಿ 
ಪ್ಡೆದ ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಪ್್ರಪ್ಂಚ್ದ್ಾದಯಾಂತ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸಿದ. ವಿದೇಶ್ ಚ್ಲನಶ್ೇಲತೆಯನು್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಮಾರು 
20 ದೇಶಗಳೊಂದ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಗಳನು್ನ 
ಕಾಯಜಿಗತಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಕೌಶಲಯಾ ಮಾಯಾಪಿಂಗ್, 
ಯುಎಇಯೊಂದ್ಗೆ ಚಾಲನಾ ತರಬೇತಿ ಮತು್ತ ಜಪ್ಾನೊ್ನಂದ್ಗೆ 
ಟಿಐಪಿಪಿ ಸ್ೇರಿವೆ. ಕ್ಳದ ಕಲವು ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ ಅಂತ್ಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಕೌಶಲಯಾ ಶ್್ರೇಯಾಂಕ್ದಲಿ್ಲ ಭಾರತ 29ನೇ ಸಾಥೆನದ್ಂದ 13ನೇ 
ಸಾಥೆನಕಕಾ ಏರಿದ. ಇಂದ್ನ ಬದಲಾಗುತಿ್ತರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲಿ್ಲ 
ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಹೆೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ತೆರದುಕೊಳುಳಿತಿ್ತವೆ. ಅವರ 
ಕ್ನಸುಗಳನು್ನ ನನಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ 

ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ಜ್ಾನದ್ಂದ ಅವರನು್ನ ಸಜುಜ್ಗೆೊಳಿಸುವುದು 
ಬಹಳ ಮುಖಯಾವಾಗಿದ. ಮಾರುಕ್ಟೆ್ಟಗೆ ಅಗತಯಾವಿರುವಂತೆ 
ಕೌಶಲಯಾ, ಮರುಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ಉನ್ನತಿೇಕ್ರಣದ ಮೊಲಕ್ 
ಭಾರತದ ಯುವಕ್ರು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿಗೆ ಸಿದಧಿರಾಗಿದ್ಾದಾರ. 
ಕೌಶಲಯಾ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ಈಗ ನವ ಭಾರತಕಕಾ 
ಸಮಾನಾರ್ಜಿಕ್ವಾಗಿದ.

ತಂತ್ರಜ್್ವನ, ನಿವಜಿಹಣೋ ಕೌಶಲಯಾವನುನೆ ರೊಪಿಸುತತುವೆ
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡಲ್ ಗಾ್ರಹಕ್ರು ಎಂಬುದಕಕಾ ಮಾತ್ರ 
ಯುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಸಿೇಮಿತಗೆೊಳಿಸುವ ಬದಲು ಹೆೊಸ 
ರ್ೇವನವನು್ನ ನಿೇಡುವ ನಿೇತಿಯ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್್ರಧಾನಿಯವರ 
ನವಭಾರತದ ದೃಷ್್ಟಕೊೇನವು ಸಾಕಾರಗೆೊಳುಳಿತಿ್ತದ. ಭಾರತವು 
ತ್ಾಂತಿ್ರಕ್ ನಾಯಕ್ನಾಗುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದ ಮತು್ತ 
ಪ್್ರಧಾನಿಯವರು ಈ ದಶಕ್ವನು್ನ “TECHADE” ಎಂದು ಹಲವಾರು 
ಸಂದಭಜಿಗಳಲಿ್ಲ ಉಲೆ್ಲೇಖಿಸಿದ್ಾದಾರ.

ಹೆೊಸ ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಹೆೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಂಸಕಾಕೃತಿಯನು್ನ 
ರಚ್ಸುವ ಅವಶಯಾಕ್ತೆಯಿದ, ಅಲಿ್ಲ ಜನರು ಹೆೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನು್ನ 
ಪ್್ರಯೊೇಗಿಸಲು ಸಿದಧಿರಿದ್ಾದಾರ ಮತು್ತ ದೊಡಲ್ ಸವಾಲುಗಳನು್ನ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಿಲು ಹೆದರುವುದ್ಲ್ಲ.

ಕೌಶಲಯಾ ಮ್ಷ್ಟನ್ ಗೆ ಬ್ಜಟ್  
ಅನುದ್ವನ ಹಚ್ಚಳ

 ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪ್್ರಗತ್ಯನುನು 
ವೋಗಗ್ಸಳಿಸಲು ಬಜೆರ್ ನ ಕ್್ಸರತೆಯು 
ಅಡಿಡಿಯ್ಟಗುವುದಿಲಲಿ. ಅದರ ಬಜೆರ್ 
ಬೆಳೆಯುತತುಲೆೋ ಇರ್ ಮತುತು 2022-
23 ರ ಸ್್ಟಮ್ಟನಯೂ ಬಜೆರ್ ಉದಯೂಮ 
ಪ್ಟಲುದ್್ಟರಕ್ಯಂದಿಗ ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕ್ಟಯಟ್ಕ್ರಮಗಳ ನಿರಂತರ ವಧ್ಟ್ನೆಗ ಒತುತು 
ನಿೋಡ್ುತತುರ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಯೂವ್ಟದವುಗಳು:

 ರ್ಟಷ್ಟ್ೋಯ ಕೌಶಲಯೂ ಅಹಟ್ತ್್ಟ ಚೌಕಟಟಾನುನು 
ಉದಯೂಮದ ಅಗತಯೂಗಳೆೊಂದಿಗ 
ಜೆ್ಸೋಡಿಸಲ್ಟಗುತತುರ್. ಇದಕ್ಟಕೆಗ್ 
ರ್ೋಶದಲ್ಲಿ 750 ವಚುಟ್ವಲ್ ಮತುತು 75 
ಕೌಶಲಯೂ ಆಧ್ಟರತ ಇ-ಲ್ಟಯೂಬ್ ಗಳನುನು 
ಸ್್ಟಥೆಪಿಸಲ್ಟಗುವುದು.

 ಕೌಶಲಯೂ ಮತುತು ಜೋವನೆ್ಸೋಪ್ಟಯಕ್ಟಕೆಗ್ 
‘ರ್ೋಶ್ ಸ್್ಟಟಾಕ್ ಪ್್ೋಟಟ್ಲ್ (ರ್ೋಶ್-ಸ್್ಟಟಾಕ್ 
ಇ-ಪ್್ೋಟಟ್ಲ್)’ ಅನುನು ಸ್್ಟಥೆಪಿಸುವ 
ಮ್ಸಲಕ ಆನೆಲಿಲೈನ್ ತರಬೆೋತ್ಯ ಮ್ಸಲಕ 
ಯುವಕರನುನು ಕೌಶಲಯೂಪ್್ಣಟ್ರನ್ಟನುಗ್ 
ಮ್ಟಡ್ಲ್ಟಗುತತುರ್. ಎಪಿಐ ಆಧ್ಟರತ 
ರ್ಶ್್ಟ್ವಸ್್ಟಹಟ್ ಕೌಶಲಯೂ ಪ್್ರಮ್ಟಣಪ್ತ್ರವನುನು 
ನಿೋಡ್ಲ್ಟಗುತತುರ್.

 ಡೆ್ಸ್ರೋನ್-ಆಸ್-ಎ-ಸರ್ೋಟ್ಸ್ 
ಸ್್ಟಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳನುನು ಉತೆತುೋಜಸಲ್ಟಗುವುದು. 
ಉರ್್ಸಯೂೋಗವನುನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಡೆ್ಸ್ರೋನ್ 
ಮತುತು ಡೆ್ಸ್ರೋನ್ ಬಿಡಿಭ್ಟಗಗಳ ಉತ್್ಟಪಾದನೆಗ 
120 ಕ್್ಸೋಟಿ ರ್ಸ. ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಗ 
ಅನುಮೋದನೆ ನಿೋಡ್ಲ್ಟಗ್ರ್. ಮುಂದಿನ 
ಮ್ಸರು ವಷಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
10,000 ಉರ್್ಸಯೂೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಾಯ್ಟಗಲ್ವ.

 ರ್ಟಷ್ಟ್ೋಯ ಕೌಶಲ್ಟಯೂಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಗಮ ರ್ೋಶ 
ಮತುತು ಪ್್ರಪ್ಂಚದ ಕ್ಲವು ಸಂಸೆಥೆಗಳ 
ಸಹಯೋಗರ್್ಸಂದಿಗ ಸಿಕೆಲ್ ಇಂಪ್ಟಯೂಕ್ಟಾ 
ಬ್ಟಂಡ್ ಅನುನು ಸಹ ಪ್ಟ್ರರಂಭಿಸಿರ್, ಇದು 
ಕೌಶಲಯೂದ ರ್ೋಲ್ನ ಈ ರೋತ್ಯ ಬ್ಟಂಡ್್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಮದಲನೆಯದು. ಈ ಸಹಯೋಗವು 
ನ್ಟಲುಕೆ ವಷಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಯುವಕರಗ 
ಪ್್ರಯೋಜನ ಕಲ್ಪಾಸಲು 14.4 ಮಿಲ್ಯನ್ 
ಡ್ಟಲರ್  ನಿಧಿಯನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರ್.

 ಈ ನಿಧಿ ಸಂಯೋಜತ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖಯೂ 
ಗಮನವು ಉರ್್ಸಯೂೋಗವನುನು ಪ್ಡೆಯಲು 
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುತು ಹೆಣುಣುಮಕಕೆಳಿಗ 
ಕೌಶಲಯೂ ಮತುತು ವೃತ್ತುಪ್ರ ತರಬೆೋತ್ಯನುನು 
ಒದಗ್ಸುವುದ್್ಟಗ್ರ್.

ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತಮುಖಪುಟ ಲೋಖನ
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ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಜನರಲಿ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ವಿಷ್ಟಯದಲಿ್ಲ 
ಅದನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರಿಗಿಂತ ಅದರಲಿ್ಲ ನಾಯಕ್ರಾಗುವ 
ಬಯಕ ಇರಬೇಕ್ು, ಏಕಂದರ 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ ಇಂಟನಜಿಟ್ 
ಮತು್ತ ಆನ್ಲಥೈನ್ ಕ್ಲಿಕ ಅಗತಯಾ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತ್ 
ಸಿಕಾಲ್ಸಾ ಮತು್ತ ಇ-ಸಿಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಾ್ಲಟ್ ಫ್ಾಮ್ಜಿ ನಂತಹ ಕೌಶಲಯಾ 
ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಇತರ ಹಲವು ಪ್್ೇಟಜಿಲಗೆಳನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದ. 
ಇದಲ್ಲದ, ಐಐಟಿಗಳು ಮತು್ತ ಐಐಎಂಗಳ ಜೋೊತೆಗೆ, ಭಾರತಿೇಯ 
ಕೌಶಲಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಐಐಎಸ್) ಎಂದು ಕ್ರಯಲಾಗುವ 
ಅತ್ಾಯಾಧುನಿಕ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನು್ನ ಭಾರತಿೇಯ ಕೌಶಲಯಾಗಳನು್ನ 
ವಿಶ್ವದಜೋಜಿಯ ಮಟ್ಟಕಕಾೇರಿಸಲು ಯೊೇರ್ಸಲಾಗುತಿ್ತದ. ಮುಂಬೈ 
ಮತು್ತ ಗಾಂಧಿನಗರದಲಿ್ಲ ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲಿ್ಲ ಇದಕಕಾ 
ಅಡಿಪ್ಾಯವನು್ನ ಹಾಕ್ಲಾಗಿದ.

ಫಿನ್ ಟೆಕ್, ಅಗಿ್ರಟೆಕ್, ಮಡಿಟೆಕ್ ಮತು್ತ ಕೌಶಲಯಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ದೇಶವು ಪ್್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸದ 
ಹೆೊರತು ಉದಯಾಮ 4.0 ಅನು್ನ ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಿಲ್ಲ 
ಎಂದು ಪ್್ರಧಾನಿ ಇತಿ್ತೇಚೋಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ಾದಾರ. ಆದುದರಿಂದಲೆೇ 
“ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮದಲು” ಎಂಬುದು ತಮಮಿ ಸಕಾಜಿರದ ಉತ್ತಮ 
ಆಡಳಿತದ ಮಾದರಿ ಎಂದು ಅವರು ನಿಸಸಾಂದ್ಗಧಿವಾಗಿ ಹೆೇಳುತ್ಾ್ತರ. 
ಸಾಮಾನಯಾ ಬಜೋಟ್ನಲಿ್ಲ ಯುವ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೆೊಸ 

ಹೊಸ ರ್ವಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ 
ನಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರೋೈತರಿಗೊ 
ತರಬೆೇತ್ ರ್ಟಷ್ಟ್ೋಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೋತ್ 2020 ಪ್ಠಯೂಕ್ರಮದ ಹೆ್ಸರೋಯನುನು ಕಡಿರ್ ಮ್ಟಡ್ುವ ಮ್ಸಲಕ 

ಭರ್ಷಯೂದ ಕೌಶಲಯೂಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪ್ಡಿಸಲು ರ್ದ್್ಟಯೂರ್ಟ್ಗಳಿಗ ನೆರವ್ಟಗುತತುರ್. ಇದು 
ಶ್ಕ್ಷಕರು ಮತುತು ರ್ದ್್ಟಯೂರ್ಟ್ಗಳ ಕೌಶಲಯೂಗಳನುನು ಸುಧ್ಟರಸುವ ಗುರಯನುನು ಹೆ್ಸಂದಿರ್. 
2025 ರ ವೋಳೆಗ, ರ್ೋಶದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಧ್ಟ್ದಷುಟಾ ರ್ದ್್ಟಯೂರ್ಟ್ಗಳು ಶ್್ಟಲೆಗಳು ಮತುತು 
ಉನನುತ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಗ ಸಂಪ್ಕಟ್ ಹೆ್ಸಂದಿರುತ್್ಟತುರೋ.

 "ಸಮಗ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣ-ಶ್್ಟಲ್ಟ ಶ್ಕ್ಷಣಕ್ಟಕೆಗ್ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ" ಎಂಬ ಸಮ್ಸಹ 
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್್ಟಲ್ಟ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತುತು ಸ್್ಟಕ್ಷರತ್್ಟ ಇಲ್ಟಖ್ಯು ಶ್್ಟಲ್ಟ 
ಶ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯನುನು ಜ್ಟರಗ್ಸಳಿಸುತ್ತುರ್, ಇದರಂದ್್ಟಗ್ 
ರ್ದ್್ಟಯೂರ್ಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚ್, ಸ್್ಟಮಥಯೂಟ್, ಮತುತು ಆಕ್ಟಂಕ್ಗಳ ಆಧ್ಟರದ 
ರ್ೋಲೆ ವೃತ್ತುಯನುನು ಆಯೆಕೆ ಮ್ಟಡ್ಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ರ್ೋಶ್್ಟದಯೂಂತ 
14,435 ಶ್್ಟಲೆಗಳಿಗ 9 ರಂದ 12ನೆೋ ತರಗತ್ಯವರೋಗ ಸ್್ಟಮ್ಟನಯೂ ಶ್ಕ್ಷಣರ್್ಸಂದಿಗ 
ವೃತ್ತುಪ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣವನುನು ಸಂಯೋಜಸಲು ಅಧಿಕ್ಟರ ನಿೋಡಿರ್.

 ಕೌಶಲ ಕ್ೋಂದ್ರ ಉಪ್ಕ್ರಮ (ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಐ) ವನುನು ಶ್ಕ್ಷಣ ಸಚ್ವ್ಟಲಯದ 
ಸಹಯೋಗರ್್ಸಂದಿಗ ಪ್್ರಧ್ಟನ ಮಂತ್್ರ ಕೌಶಲ ರ್ಕ್ಟಸ್ ಯೋಜನೆ 3.0 ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ಟ್ರಯೋಗ್ಕ ಯೋಜನೆಯ್ಟಗ್ ಪ್ಟ್ರರಂಭಿಸಲ್ಟಗ್ರ್. ಇದು ಮ್ಸಲಸ್ೌಕಯಟ್ವನುನು 
ನಿಮಿಟ್ಸುವ ಗುರಯನುನು ಹೆ್ಸಂದಿರ್ ಮತುತು ಸಥೆಳಿೋಯ ಆರ್ಟ್ಕತೆಯ 
ಅಗತಯೂತೆಗಳೆೊಂದಿಗ  ವೃತ್ತುಪ್ರ ತರಬೆೋತ್ ಅಗತಯೂಗಳನುನು ಪ್್ರೋ್ಟಸುತತುರ್.  
6ನೆೋ ತರಗತ್ಯಿಂದ 8 ನೆೋ ತರಗತ್ಯವರೋಗ ಉದಯೂಮಗಳಿಗ ಪ್್ರಯ್ಟಣ ಮತುತು 
ಬ್ಟಯೂಗುರಹಿತ ದಿನಗಳ ಮ್ಸಲಕ ಕ್ಲಸದ ಜಗತತುನುನು ಪ್ರಚಯಿಸಲು ಗುರುತ್ಸಲ್ಟದ 
ಸಿಕೆಲ್ ಹಬ್ ಗಳು ನೆ್ಸೋಡ್ಲ್ ಕೌಶಲಯೂ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳ್ಟಗ್ವ.

 9ನೆೋ ತರಗತ್ಯಿಂದ 12ನೆೋ ತರಗತ್ಯವರೋಗ್ನ ರ್ದ್್ಟಯೂರ್ಟ್ಗಳಿಗ ಹ್ಟಗ್ಸ ಮಧ್ಯೂಮ 
ಶ್್ಟಲೆ ಬಿಟಟಾ ಮಕಕೆಳಿಗ ಶ್ಕ್ಷಣ ಸ್್ಟಲ ಮತುತು ಉರ್್ಸಯೂೋಗದ ಮ್ಸಲಕ ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮತುತು ವೃತ್ತುಪ್ರ ತರಬೆೋತ್ಗ ಅವಕ್ಟಶಗಳನುನು ನಿೋಡ್ಲ್ಟಗುತತುರ್. ಇದಕ್ಟಕೆಗ್ ಸುಮ್ಟರು 
700 ಕ್್ಸೋಟಿ ರ್ಸ. ವಚಚಿದ ನಿರೋಕ್ಯಿರ್. ಇದರ ವ್ಟಯೂಪಿತುಗ, 9.3 ಲಕ್ಷ ರ್ದ್್ಟಯೂರ್ಟ್ಗಳು 
ಒಳಪ್ಡ್ುತ್್ಟತುರೋ, ಇದರಲ್ಲಿ 1.56 ಲಕ್ಷ ರ್ದ್್ಟಯೂರ್ಟ್ಗಳು ಮ್ಟಚ್ಟ್ 2022 ರವರೋಗ 
ದ್್ಟಖಲ್ಟಗ್ದ್್ಟದಾರೋ.

 ‘ಕ್ೃಷ್ ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪ್ ಮಿಷ್ಟನ್’ 
ಮೊಲಕ್ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಯುವಕ್ರಿಗೆ 7 
ದ್ನಗಳ ಅಲಾ್ಪವಧಿ ಕೌಶಲಯಾ ತರಬೇತಿ 
ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದ.

 ಕ್ೃಷ್ ವಿಸ್ತರಣಾ ಉಪ್-ಮಿಷ್ಟನ್ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ಸ್ವಯಂ ಉದೊಯಾೇಗ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ 
ಸೃಷ್್ಟಸಲು ಕ್ೃಷ್ ಕ್್ಲನಿಕ್ಗೆಳು ಮತು್ತ ಕ್ೃಷ್ 
ವಾಪ್ಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನು್ನ (ಎಸಿ & ಎಬಿಸಿ) 
ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದ.

 ಇದರಲಿ್ಲ ನೊೇಡಲ್ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಸಹಾಯದ್ಂದ 45 ದ್ನಗಳ ವಸತಿ ತರಬೇತಿ 
ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದ.

 ತರಬೇತಿ ಪ್ಡೆದ ಅಭಯಾರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಕ್ೃಷ್ 
ಉದಯಾಮಗಳನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಸಾಲದ 
ನರವು. ಇತಿ್ತೇಚೋಗೆ, ಈ ಯೊೇಜನಯನು್ನ 
ಮುದ್ಾ್ರ ಸಾಲ ಯೊೇಜನಗೆ ಸ್ೇರಿಸಲಾಗಿದ.

ಅಲಪೂಸಂಖ್ವಯಾತರಿಗೆ 
ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

 ಸಿೇಖೆೊೇ ಔರ್ ಕ್ಮಾವೆ್, ನಯಿ 
ಮಂರ್ಲ್, ಉಸಾ್ತದ್, ನಯಿ 
ರೊೇಶ್್ನ ಮತು್ತ ಗರಿೇಬ್ ನವಾಜ್ 
ಸ್ವರೊೇಜ್ ಗಾರ್ ನಂತಹ ಯೊೇಜನಗಳ 
ಮೊಲಕ್ 10 ಲಕ್ಷಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಯುವಕ್ರು 
ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ ಮತು್ತ 
ಉದೊಯಾೇಗಾವಕಾಶಗಳನು್ನ ಪ್ಡೆದ್ದ್ಾದಾರ.

 ಸೌಲಭಯಾ ಪ್ಡೆದವರಲಿ್ಲ ಅಧಜಿಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚ್ುಚಿ 
ಮಹಳಯರು ಇದ್ಾದಾರ.

 ನುರಿತ ಕ್ುಶಲಕ್ಮಿಜಿಗಳು ಮತು್ತ 
ಕ್ಸುಬುದ್ಾರರಿಗೆ ಹುನರ್ ಹಾಟ್  
ಮಾರುಕ್ಟೆ್ಟ ಮತು್ತ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸುತ್ತದ. ಕ್ಳದ ಎಂಟು ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ, 
ದೇಶ್ಾದಯಾಂತ 39 ಹುನರ್ ಹಾಟ್ ಗಳು 
8.5 ಲಕ್ಷಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಪ್ರಿಣಿತರು, 
ಕ್ುಶಲಕ್ಮಿಜಿಗಳು ಮತು್ತ ಕ್ಸುಬುದ್ಾರರಿಗೆ 
ಉದೊಯಾೇಗ ಮತು್ತ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸಿವೆ.

ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೋಖನ



24 ನ್್ಯಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜುಲೈ 1-15, 2022

ಮತು್ತ ವಿನೊತನ ಉಪ್ಕ್್ರಮಗಳನು್ನ ಸಹ ಘೋೊೇಷ್ಸಲಾಗಿದ. 
ಪ್ದವಿ ಕೊೇಸ್ಜಿ ಗಳಲಿ್ಲ ಅಪ್್ರಂಟಿಸ್ ಷ್ಪ್ ಗಳು, ಸಥೆಳಿೇಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲಿ್ಲ ಇಂಟನ್ಜಿ ಷ್ಪ್ ಗಳು ಮತು್ತ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಪ್ದವಿ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಗಳ ಆಯೊೇಜನಯು ಕಲವು 
ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ವಿದೇಶದಲಿ್ಲ ಕಲಸ ಮಾಡಲು 
ಇಚ್ಛಾಸುವ ಯುವ ಭಾರತಿೇಯರಿಗಾಗಿ ಬಿ್ರಡ್ಜ್ ಕೊೇಸಗೆಜಿಳನು್ನ ಸಹ 
ಆಯೊೇರ್ಸಲಾಗುತಿ್ತದ.

ಇಂದು, ದೇಶದ ಯುವಕ್ರು ಹೆೊಸ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನಗೆಳನು್ನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸುತಿ್ತದ್ಾದಾರ, ಸಾ್ಟಟ್ಜಿಅಪ್ ಗಳು 
ಯುನಿಕಾನ್ಜಿ ಗಳಾಗುತಿ್ತವೆ ಮತು್ತ ಭಾರತವು ನಾವಿೇನಯಾತೆ 
ಮತು್ತ ಇನುಕಾಯಾಬೇಟಗಜಿಳ ಮೊಲಕ್ ಹೆೊಸ ಅಲೆಯ 
ಸಾ್ಟಟ್ಜಿಅಪ್ ಗಳನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸುತಿ್ತದ. ಸಕಾಜಿರವು ಕೌಶಲಯಾಕಕಾ 
ಒತು್ತ ನಿೇಡುವುದರಿಂದ, ಪ್ೇಟೆಂಟ್ ಗಳ ಸಂಖೆಯಾಯು ವಷ್ಟಜಿಕಕಾ 
15,000 ಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿದ, ಇದು 2014 ಕ್ಕಾಂತ ಮದಲು 
ಸರಾಸರಿ 4,000 ಆಗಿತು್ತ.

ಆದ್ಾಗೊಯಾ, ವೆೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತಿ್ತರುವ ಇಂದ್ನ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ, 
ವಿವಿಧ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಲಕ್ಾಂತರ ಕೌಶಲಯಾವಿರುವ ಕಲಸಗಾರರ 
ಅಗತಯಾವಿದ. ವಿಶ್ೇಷ್ಟವಾಗಿ ಆರೊೇಗಯಾ ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ್ಲ, ಅಗಾಧ 
ಸಾಮರ್ಯಾಜಿವಿದ. ಇದನು್ನ ಗುರುತಿಸಿ, ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಸಚ್ವಾಲಯವು ಪ್್ರಪ್ಂಚ್ದ್ಾದಯಾಂತ ಸೃಷ್್ಟಯಾಗುತಿ್ತರುವ 
ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಮಾಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ. 
ಇದರಿಂದ ಭಾರತದ ಯುವಕ್ರು ಇತರ ದೇಶಗಳ ಅಗತಯಾಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮತು್ತ ಇತಿ್ತೇಚ್ನ ಮಾಹತಿಯನು್ನ ಪ್ಡೆಯಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತದ. ಯಾವ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಹೆೊಸ ಆರೊೇಗಯಾ ರಕ್ಷಣೆಯ 
ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆೊರಹೆೊಮುಮಿತಿ್ತವೆ? ಯಾವ ದೇಶ ಮತು್ತ 
ಸ್ೇವಾ ವಲಯದಲಿ್ಲ ಏನು ಅಗತಯಾಗಳಿವೆ? ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಭಾರತದ 
ಯುವಕ್ರು ಈಗ ಹೆಚ್ುಚಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಮಾಹತಿಯನು್ನ ಪ್ಡೆಯಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತದ. ಕೌಶಲಯಾದ ಮಾಯಾಪಿಂಗಿ್ನಂದ್ಾಗಿ ಅಂತಹ 
ಮಾಹತಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಯಜಿವು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿದ. 
ಕಾಮಿಜಿಕ್ರ ಕೌಶಲಯಾ ಮಾಯಾಪಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ ಅನು್ನ 
ಸಹ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದ. ಕ್ುಶಲ ಕಾಮಿಜಿಕ್ರ 
ಮಾಯಾಪಿಂಗ್ನಲಿ್ಲ ಈ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ ನಿಣಾಜಿಯಕ್ವಾಗಿರುತ್ತದ. 
ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉದೊಯಾೇಗದ್ಾತರು ಒಂದೇ ಕ್್ಲಕ್ ನಲಿ್ಲ 
ಕ್ುಶಲ ಕಾಮಿಜಿಕ್ರನು್ನ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್ತದ. ಇದು 
ಕಾಮಿಜಿಕ್ರಿಗೆ, ವಿಶ್ೇಷ್ಟವಾಗಿ ಇತಿ್ತೇಚೋಗೆ ನಗರಗಳಿಂದ ಹಳಿಳಿಗಳಿಗೆ 
ಸಥೆಳಾಂತರಗೆೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್್ರಯೊೇಜನವನು್ನ ನಿೇಡುತ್ತದ.

ಸಿಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷ್ಟನ್ ಈಗ ಪ್್ರತಿ ವಷ್ಟಜಿ ಲಕ್ಾಂತರ 
ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಇಂದ್ನ ಅಗತಯಾಗಳಿಗಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡುವ 

ರಾಜಯಾದ ಭಾಗವಹಸುವಿಕಯನು್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಕೌಶಲಾಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು್ತ 
ವಾಣಿಜೋೊಯಾೇದಯಾಮ ಸಚ್ವಾಲಯವು ಬಂಗಳೊರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ 
ಇನಿಸಾಟಿಟೊಯಾಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯಾನೇಜೋಮಿಂಟ್ ಸಹಯೊೇಗದೊಂದ್ಗೆ ರ್ಲಾ್ಲ 
ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ನುರಿತ ಉದೊಯಾೇಗಿಗಳನು್ನ ಸೃಷ್್ಟಸಲು ಮಹಾತಮಿ ಗಾಂಧಿ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಫೆಲೆೊೇಶ್ಪ್ ಅನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ.

ರಾಜಯಾ-ರ್ಲಾ್ಲ ಕೌಶಲಯಾ ಸಮಿತಿಯನು್ನ ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ 
ಮಾರುಕ್ಟೆ್ಟ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿವನು್ನ ಸೃಷ್್ಟಸಲು ಹಾಗು ಅಲಾ್ಪವಧಿಯ 
ತರಬೇತಿಯನು್ನ ಗುಣಾತಮಿಕ್ವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಉಪ್ಕ್್ರಮ ಇದ್ಾಗಿದ.

ಫೆಲೊೇಶಪ್ 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (ಐಟಿಐಗಳು), ಅಪ್್ರಂಟಿಸಿಶಿಪ್ಗೆಳ 
ಮೊಲಕ್ ನಿೇಡುವ ಕೌಶಲಯಾ ತರಬೇತಿಯ ಪ್್ರಸು್ತತತೆ ಮತು್ತ 
ದಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದ.

ಪರಿಶ್ರಮ್

ಸ
ಂಕ

ಲ್
ಪೂ

ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ವರತದೊಂದ್ಗೆ ವಿಶವಾ ಬ್ವಯಾಂಕ್ ಸಹಯೊೇಗ
ಭಾರತಿೇಯ ಜನಸಂಖೆಯಾಯಲಿ್ಲ ಪ್್ರತಿಭೆಗೆ 

ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಆದರ ಅವರನು್ನ ಕೌಶಲಯಾದ್ಂದ 
ಸಜುಜ್ಗೆೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖಯಾ. ಈ 

ಅಭಿಯಾನದಲಿ್ಲ ವಿಶ್ವಬಾಯಾಂಕ್ ಕ್ೊಡ ಭಾರತವನು್ನ 
ಬಂಬಲಿಸುತಿ್ತದ. ವಿಶ್ವಬಾಯಾಂಕ್ ಸಹಯೊೇಗದಲಿ್ಲ 

ಸಂಕ್ಲ್್ಪ ಮತು್ತ ಸ್ಟ್ರಥೈವ್ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಗಳನು್ನ 
ನಡೆಸಲಾಗುತಿ್ತದುದಾ, ಇದಕಾಕಾಗಿ 15ಕ್ೊಕಾ 

ಹೆಚ್ುಚಿ ದೇಶಗಳೊಂದ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ಪರ 
ಸಹಕಾರದ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮ ನಡೆಯುತಿ್ತದ.

ದೇಶದ ಯುವಕ್ರು ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮುಖ್ಾಂತರ ನಿದ್ಜಿಷ್ಟ್ಟವಾಗಿ ಹಾಯಾಕ್ಥಾನ್ ಗಳ ಮೊಲಕ್ ಸಾವಿರಾರು ಸಮಸ್ಯಾಗಳಿಗೆ  
ಪ್ರಿಹಾರಗಳನು್ನ ಹುಡುಕ್ುತಿ್ತದ್ಾದಾರ ಮತು್ತ ಒದಗಿಸುತಿ್ತದ್ಾದಾರ. ಇಂದು, ದೇಶದ ಯುವಕ್ರು ಹೆೊಸ ಉದೊಯಾೇಗಗಳನು್ನ 
ಕೈಗೆೊಳುಳಿತಿ್ತದ್ಾದಾರ, ತಮಮಿದೇ ಆದ ಕಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ಾದಾರ, ಧೈಯಜಿವಾಗಿ ಹೆೊಸ ಸವಾಲುಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸುತಿ್ತದ್ಾದಾರ.

ಮತು್ತ ಬದಲಾಗುತಿ್ತರುವ ಉದೊಯಾೇಗಾವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಪ್್ರತಿಕ್್ರಯ್ಯಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಕಲಸವನು್ನ ನಿೇಡುತಿ್ತದ್ಾದಾರ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್, ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತಮುಖಪುಟ ಲೋಖನ
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ಎಐಸಿಟಿಇ ಜೊತೆಗೆ ಡಿರ್ಟಲ್ ಕೌಶಲಯಾ ನಿಮ್ವಜಿಣ

ಮೊಲಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಡಿರ್ಟಲ್ ಕೌಶಲಯಾ 
ಪ್ರಿಸರ ವಯಾವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲು ಮತು್ತ ಉದಯಾಮದ 
ಬೇಡಿಕಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೌಶಲಯಾಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲು 
ವಿಶ್ೇಷ್ಟ ಒತು್ತ ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಪ್್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕ್ನು 
ಕೌಶಲಯಾವನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕ್ು ಏಕಂದರ ಯಾವುದೇ ಯಶಸಿ್ವ 
ವಯಾಕ್್ತ ತನ್ನ ಕೌಶಲಯಾಗಳನು್ನ ತಿೇಕ್ಷಷ್ಣಗೆೊಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನು್ನ 
ಕ್ಳದುಕೊಳುಳಿವುದ್ಲ್ಲ. ಕೌಶಲವೆ್ಂದೇ ರ್ೇವನ ಮತು್ತ ಹಣ 
ಗಳಿಸುವ ಮಾಗಜಿವಲ್ಲ. ನಾವು ಬದುಕ್ಲು, ಉತ್ಾಸಾಹ ಮತು್ತ 
ದೃಢಚ್ತ್ತರಾಗಿರಬೇಕ್ು; ನಂತರ ಕೌಶಲಯಾವು ನಮಮಿ ಪ್್ರೇರಕ್ 
ಶಕ್್ತಯಾಗುತ್ತದ ಮತು್ತ ಹೆೊಸ ಸೊಫೂತಿಜಿಯೊಂದ್ಗೆ ಶಕ್್ತಯಾಗಿ 
ಕಾಯಜಿನಿವಜಿಹಸುತ್ತದ. ನಿೇವು ಚ್ಕ್ಕಾವರಾಗಿರಲಿ ಅರ್ವಾ 
ವಯಸಾಸಾದವರಾಗಿರಲಿ, ಹೆೊಸ ಕೌಶಲಯಾಗಳನು್ನ ಕ್ಲಿಯುವುದು 
ನಿಮಮಿ ರ್ೇವನದ ಉತ್ಾಸಾಹವನು್ನ ರ್ೇವಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದ.

ನಿಸಸಾಂಶಯವಾಗಿ, ನವ ಭಾರತವು ತನಗಾಗಿ 
ಹೆೊಸ ಮಾಗಜಿವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ ಮತು್ತ ಅದು 
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದ. ಏಕಂದರ ಅದು ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಸಂಕ್ಲ್ಪಕಕಾ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ್ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು್ತ ಉದೊಯಾೇಗ ಸೃಷ್್ಟಯ ನಿೇತಿಗಳನು್ನ 
ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ.    

‘ಯುವ ಕೌಶ್ಲ್’: ಯುನಿಸೆಫ್ ನೆ್ಯಂದ್ಗೆ 
ಪಾಸೆ್ಯಪಿೋರ್್ಗ-ಟು ಅನಿ್ಗಂಗ್ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮ

 ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತುತು ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸಚ್ವ್ಟಲಯವು 
ಕ ಲೌಿಡ್ ಕಂಪ್್ಯೂಟಿಂಗ್, ಬೃಹತ್ ಡೆೋಟ್ಟ, ಡೆೋಟ್ಟ 
ಅನಲ್ಟಿಕ್ಸ್, ಸೆ್ಟಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಬ್ಟಲಿಕ್ ಚೆ್ಟನ್, 
ಡೆ್ಸ್ರೋನ್ ಗಳು ಮತುತು ರೋ್ಸಬೆ್ಸಟಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ 
ಭರ್ಷಯೂದ ಉದಯೋನು್ಮಖ ತಂತ್ರಜ್್ಟನಗಳಲ್ಲಿ 
ರ್ದ್್ಟಯೂರ್ಟ್ಗಳಿಗ ತರಬೆೋತ್ ನಿೋಡ್ಲು ಅಖಿಲ 
ಭ್ಟರತ ತ್್ಟಂತ್್ರಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಂಡ್ಳಿಯ 
ಸಹಯೋಗರ್್ಸಂದಿಗ ಡಿಜಟಲ್ ಕೌಶಲಯೂ 
ನಿಮ್ಟಟ್ಣ ಕ್ಟಯಟ್ಕ್ರಮವನುನು ಪ್ಟ್ರರಂಭಿಸಿರ್. 

 ಮ್ಸರು ಮತುತು ಆರು ತ್ಂಗಳ ಕ್್ಸೋಸ್ಟ್ ಗಳನುನು 
ನಡೆಸುವ ಮ್ಸಲಕ 1.10 ಕ್್ಸೋಟಿ 
ರ್ದ್್ಟಯೂರ್ಟ್ಗಳಿಗ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೆೋತ್ 
ನಿೋಡ್ಲ್ಟಗುವುದು.

 ತ್್ಟಂತ್್ರಕ ತರಬೆೋತ್ಯ ಜೆ್ಸತೆಗ ರ್ದ್್ಟಯೂರ್ಟ್ಗಳಿಗ 
ಇಂಟನ್ಟ್ ಶ್ಪ್  ನಿೋಡ್ಲ್ಟಗುವುದು. 
ಗ್ಟ್ರಮಿೋಣ್ಟಭಿವೃದಿಧಿ ಇಲ್ಟಖ್ಯಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ, 
ರೋ್ಟಲೆ್ವಯಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ, ಸಹಕ್ಟರ ಸಚ್ವ್ಟಲಯದಲ್ಲಿ 
1 ಲಕ್ಷ ಹ್ಟಗು ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತುತು ಕೌಶಲ್ಟಯೂಭಿವೃದಿಧಿ 
ಸಚ್ವ್ಟಲಯದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರ್ದ್್ಟಯೂರ್ಟ್ಗಳಿಗ 
ಇಂಟನ್ಟ್ ಶ್ಪ್  ಅವಕ್ಟಶಗಳು ಲಭಯೂವ್ಟಗಲ್ವ.

ಪ್್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು ಭಾರತವನು್ನ ವಿಶ್ವದ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ಾದಾರ. ಪ್್ರಪ್ಂಚ್ವು ಅಭೊತಪ್್ವಜಿ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತಿ್ತದ ಮತು್ತ ಕೌಶಲಯಾ, ಮರು-ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ಉನ್ನತ 
ಕೌಶಲಯಾವು ಇಂದ್ನ ಅವಶಯಾಕ್ತೆಯಾಗಿದ. ಕೌಶಲಾಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನು್ನ ಸಾಮೊಹಕ್ 
ಆಂದೊೇಲನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಬೇಕ್ು. ಭವಿಷ್ಟಯಾಕಾಕಾಗಿ ಸುದೃಢ ಕಾಯಜಿಪ್ಡೆಯನು್ನ 
ಸಿದಧಿಪ್ಡಿಸುವಲಿ್ಲ ಸಕಾಜಿರವು ಪ್್್ರೇತ್ಾಸಾಹಕ್ವಾಗಿ ಕಾಯಜಿನಿವಜಿಹಸುತಿ್ತದ. ಹೆೊಸ 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯಲಿ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತು್ತ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಸಮನ್ವಯವನು್ನ ಸೃಷ್್ಟಸುವ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ದ್ಕ್ಕಾನಲಿ್ಲ ಪ್್ರಮುಖ ಹೆಜೋಜ್ಯಾಗಿದ.

- ಧಮೇಜಿಂದ್ರ ಪ್ರಧ್ವನ್
ಕೇಂದ್ರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತು್ತ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು್ತ ಉದಯಾಮಶ್ೇಲತೆ ಸಚ್ವರು

ಯುನಿಸ್ಫ್ ಮತು್ತ ಮೈಕೊ್ರೇಸಾಫ್್ಟ ಯುವಾ 
ಕೌಶಲ್, ಪ್ಾಸ್ೊ್ಪೇಟ್ಜಿ-ಟು ಅನಿಜಿಂಗ್ (ಪಿ2ಇ) 
ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವನು್ನ ಉದಯಾಮಶ್ೇಲತೆ, ಉದೊಯಾೇಗಶ್ೇಲತೆ 
ಮತು್ತ ಸಾಮಾರ್ಕ್ ಕೌಶಲಯಾಗಳಲಿ್ಲ ಯುವಕ್ರನು್ನ 
ಸಬಲಿೇಕ್ರಣಗೆೊಳಿಸಲು ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ಇ 
ಕ್ಲಿಕಯು ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಉಚ್ತ ಉದೊಯಾೇಗ-ಸಂಬಂಧಿತ 
ಕೌಶಲಯಾಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದ 
ಮತು್ತ ಉದಯಾಮಶ್ೇಲತೆ, ಉದೊಯಾೇಗ ಮತು್ತ ಸಾಮಾರ್ಕ್ 
ಪ್್ರಭಾವಕಕಾ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದ. ಪಿ2ಇ 
ಯನು್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮದಲ ದೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದ.

ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಭಾರತ, ಬದಲ್ಾಗುತ್ತುರುವ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೋಖನ
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ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೋ: ಉದ್ವಹರಣೋಯ್ವಗಿ 
ಮ್ುನನೆಡೆಯುತ್ತುರುವ ಭ್ವರತ

ಕ್ಳದ ಕಲವು ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ, ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಕ್ುರಿತಂತೆ ಭಾರತದ ಬದಧಿತೆಯನು್ನ  ಜಗತು್ತ 

ಕ್ಂಡಿದ. ಕ್ಳದ ವಷ್ಟಜಿ ಗಾ್ಲಯಾಸ್ೊಗೆೇದಲಿ್ಲ ನಡೆದ 
ಕಾಪ್26  ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ 

ಮೇದ್ ಅವರು ನಿೇಡಿದ ಎಲ್.ಐ.ಎಫ್.ಇ 
ಲೆೈಫ್  ಸ್್ಟಥೈಲ್ ಫ್ಾರ್ ಎನಿ್ವರಾನಮಿಂಟ್ 

(ಪ್ರಿಸರಕಾಕಾಗಿ ರ್ೇವನಶ್ೈಲಿ) ಮಂತ್ರವನು್ನ 
ವಿಶ್ವ ಸಮುದ್ಾಯವು ಶ್ಾ್ಲಘಿಸಿದುದಾ, ಭಾರತದ 

ಪ್್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಎತಿ್ತ ತೆೊೇರಿಸುತ್ತದ. 
ಎಲ್.ಐ.ಎಫ್.ಇ.ಯ ಮಂತ್ರವು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ್ 

ಆಂದೊೇಲನವಾಗಿ ಮಾಪ್ಜಿಡುತಿ್ತದ. ಜೊನ್ 
5ರಂದು, ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ 
ಅವರು “ಎಲ್.ಐ.ಎಫ್.ಇ ಆಂದೊೇಲನ” 

ಎಂಬ ಜಾಗತಿಕ್ ಉಪ್ಕ್್ರಮಕಕಾ ಚಾಲನ 
ನಿೇಡಿದರು ಮತು್ತ ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಇಶ್ಾ 

ಪ್್ರತಿಷ್ಾಠಾನ ಆಯೊೇರ್ಸಿದದಾ ‘ಮಿಟಿ್ಟ ಬಚಾವೆ್ೇ’ 
ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮದಲಿ್ಲ ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಾರತದ 

ಪ್್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಒತಿ್ತ ಹೆೇಳಿದರು.

ಪ್್ರ ಕ್ೃತಿ, ಮಣು್ಣ ಮತು್ತ ಪ್ರಿಸರವು ಭಾರತಕಕಾ ಕೇವಲ ಪ್ದಗಳಷೆ್ಟೇ  
ಆಗಿಲ್ಲ, ಜೋೊತೆಗೆ ಸಂಸಕಾಕೃತಿ ಮತು್ತ ಧಮಜಿಕಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈವತ್ವದ 
ಅಂಶವನೊ್ನ ಹೆೊೇಲುತ್ತವೆ, ಇದು ಅನಾದ್ಕಾಲದ್ಂದಲೊ ನಮಮಿ ದೇವತೆಗಳು 

ಮತು್ತ ನಮಮಿ ಪ್್ವಜಿಜರೊಂದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆೊಂದ್ದ.  ಭಾರತದ ಸನಿ್ನವೆೇಶದಲಿ್ಲ, 
ಯುಧಿಷ್ಠಾರ ಮತು್ತ ದುಯೊೇಜಿಧನರ ನಡುವಿನ ಭೆೇಟಿಯ ಪ್್ರಕ್ರಣದಲಿ್ಲ ಒಂದು 
ಅಂಶವಿದ. ದುಯೊೇಜಿಧನನ ಬಗೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಲಾಗಿದ: ''ज्मन्मर् धर्मं न च र्ें प्रिृवति।।'' 

ಅದರ ಅರ್ಜಿವೆೇನಂದರ- ನನಗೊ ಧಮಜಿ ತಿಳಿದ್ದ, ಆದರ ನನಗೆ ಅದರ ಬಗೆಗೆ 
ಒಲವಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಾಧಯಾವಿಲ್ಲ, ಸತಯಾವೆೇನಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ದ, ಆದರ ನಾನು ಆ 
ಮಾಗಜಿದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ಸಾಧಯಾವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್್ರವೃತಿ್ತಯು ಸಮಾಜವನು್ನ ಆಕ್್ರಮಿಸಿದ್ಾಗ 
ಸಾಮೊಹಕ್ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಮೊಲಕ್ ಪ್ರಿಹಾರಗಳನು್ನ ಕ್ಂಡುಹಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದ. 
ಇಂದು ಜಗತು್ತ, ಪ್ರಿಸರದ ಅಸಮತೆೊೇಲನದ ಗಂಭಿೇರ ಬದರಿಕಯನು್ನ ಎದುರಿಸುತಿ್ತದ 
ಮತು್ತ ‘ಪ್ರಿಸರ ಸ್್ನೇಹ ರ್ೇವನಶ್ೈಲಿ’ಯನು್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳಿವ ಮೊಲಕ್ ನಾವೆಲ್ಲರೊ 
ಈ ಬಿಕ್ಕಾಟ್ಟನು್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲಿ್ಲ ಪ್್ರಮುಖ ಪ್ಾತ್ರ ವಹಸಬೇಕ್ದ, ಆದದಾರಿಂದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ ಈ ಮಂತ್ರವು ಜಗತಿ್ತಗೆ ಹೆೊಸ ಮಾಗಜಿವನು್ನ ತೆೊೇರಿಸಿದ. ಈ 
ದ್ಸ್ಯಲಿ್ಲ ಭಾರತವು ಪ್್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ್ ಉಪ್ಕ್್ರಮಗಳನು್ನ ಕೈಗೆೊಂಡಿದುದಾ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 
ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿ್ಲ ಎಲ್.ಐ.ಎಫ್.ಇ ಎಂಬ ಆಂದೊೇಲನವನು್ನ 
ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ.

ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಶ್್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು ಜೊನ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಿಸರ 
ದ್ನದ ಸಂದಭಜಿದಲಿ್ಲ ವಿಡಿಯೊೇ ಕಾನಫೂರನಿಸಾಂಗ್ ಮೊಲಕ್ ‘ಪ್ರಿಸರಾತಮಿಕ್ ಸೊಕ್್ತ 
ರ್ೇವನಶ್ೈಲಿ ಆಂದೊೇಲನ’ಕಕಾ ಅಂದರ ಎಲ್.ಐ.ಎಫ್.ಇ. ಗೆ ಚಾಲನ ನಿೇಡಿದರು. ಅದೇ 
ವೆೇಳ, ‘ಎಲ್.ಐ.ಎಫ್.ಇ. ಗೆೊ್ಲೇಬಲ್ ಕಾಲ್ ಫ್ಾರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ೇಪ್ಸ್ಜಿ’ 

ಪರಿಸರಕ್ವಕಾಗಿ 
ರ್ೇವನಶೈಲ್

ಪರಿಸರರ್ವಷ್ಟಟ್ರ

ಎಲ್.ಐ.ಎಫ್.ಇ.



ನ್್ಯಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜುಲೈ 1-15, 2022 27

(ಜಾಗತಿಕ್ ಕ್ಲ್ಪನ ಮತು್ತ ಪ್್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕ್ರ) ಅನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, 
ಇದು ವಿಶ್ವದ್ಾದಯಾಂತದ ವಯಾಕ್್ತಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಾಯಾಲಯಗಳು, ಚ್ಂತಕ್ರ 
ಚಾವಡಿಗಳು, ಲಾಭರಹತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತು್ತ ಇತರರಿಂದ ಅತುಯಾತ್ತಮ 
ಹವಾಮಾನ- ಸ್್ನೇಹ ಸ್ವಭಾವದ ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಸೊಚ್ಸುವಂತೆ 
ಆಹಾ್ವನಿಸಿದುದಾ, ಇದು ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲೊಬಹುದು.

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವ ಸಂಪ್ನೊಮಿಲ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಾಮಾರ್ಕ್ ಮತು್ತ 
ನಡೆವಳಿಕಯಲಿ್ಲನ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ುರಿತ ಕೇಂದ್ರ (ಸಿಎಸ್.ಬಿಸಿ) 
ಹಾಗು ಬಿಲ್ ಮತು್ತ ಮಲಿಂಡಾ ಗೆೇಟ್ಸಾ ಪ್್ರತಿಷ್ಾಠಾನದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲಿ್ಲ 
ಭಾರತ ಸಕಾಜಿರವು ಈ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ. ‘ಲೆೈಫ್ 
ಆಂದೊೇಲನ’ವನು್ನ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ 
ಅವರು, ಪ್ರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ ಅದರ ಸಾಧನಗಳತ್ತ ಭಾರತದ ಪ್್ರಮುಖ 
ಕ್್ರಮಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತಹೆೇಳಿದದಾಲ್ಲದ, ನಾವಿೇನಯಾತೆ ಮತು್ತ ತಂತ್ರಜ್ಾನದೊಂದ್ಗೆ 
ಮರುಬಳಕ, ಕ್ಡಿಮ ಬಳಕ ಮತು್ತ ಪ್ುನಬಜಿಳಕಯ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಒತು್ತ 
ನಿೇಡಿದರು. “ಉತ್ತಮ ಪ್ರಿಸರ ಮತು್ತ ಜಾಗತಿಕ್ ಯೊೇಗಕ್ಷೆೇಮಕಾಕಾಗಿ 
ಯಾವುದೇ ಪ್್ರಯತ್ನವನು್ನ ಬಂಬಲಿಸಲು ಭಾರತ ಸಿದಧಿವಾಗಿದ. ನಮಮಿ 
ಹಂದ್ನ ಸಾಧನಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಮಾತನಾಡುತ್ತದ. ಅಂತ್ಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸೌರ 
ಸಹಯೊೇಗ, ಒಂದು ಸೊಯಜಿ-ಒಂದು ವಿಶ್ವ-ಒಂದು ಗಿ್ರಡ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ 
ಕೇಂದ್್ರೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿದ ಮತು್ತ ವಿಪ್ತು್ತ ತ್ಾಳಿಕೊಳುಳಿವ ಮೊಲಸೌಕ್ಯಜಿಕಾಕಾಗಿ 
ಒಕ್ೊಕಾಟದಂತಹ ಉಪ್ಕ್್ರಮಗಳು ಪ್್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳನು್ನ ನಿೇಡುತ್ತವೆ. ಈ 
ಪ್್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಜಗತು್ತ ಬಂಬಲಿಸುತಿ್ತದ ಎಂದು ನಮಗೆ ಸಂತೆೊೇಷ್ಟವಾಗಿದ. 
ಲೆೈಫ್ (LIFE) ಅಭಿಯಾನವು ನಮಮಿನು್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು್ಟ ಒಗೊಗೆಡಿಸುತ್ತದ ಮತು್ತ 
ಮುಂದ್ನ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭವಿಷ್ಟಯಾವನು್ನ ಖ್ಾತಿ್ರಪ್ಡಿಸುತ್ತದ ಎಂಬ 
ವಿಶ್ಾ್ವಸವಿದ ನನಗಿದ. ಈ ಪ್ಯಣದ ಭಾಗವಾಗಲು ನಾನು ಮತೆೊ್ತಮಮಿ 
ಜಗತ್ತನು್ನ ಆಹಾ್ವನಿಸುತೆ್ತೇನ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದದಾರು. 

'ಮ್ಣ್ಣನುನೆ ಉಳ್ಸಿ’ ಕ್ವಯಜಿಕ್ರಮ್:

ಮ್ಣಿ್ಣನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕೆಕಾ ಉಪಕ್ರಮ್ಗಳು
ಕ್ಳದ ಕಲವು ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ ಮಣಿ್ಣನ ಆರೊೇಗಯಾ ಹಾಳಾಗುತಿ್ತರುವ 
ಬಗೆಗೆ ಪ್್ರಪ್ಂಚ್ದ್ಾದಯಾಂತ ಕ್ಳವಳ ವಯಾಕ್್ತವಾಗುತಿ್ತವೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್್ರಕಾರ, 
ಕ್ಳದ 25 ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಫಲವತ್ಾ್ತದ ಭೊಮಿಯ ಪ್ೈಕ್ 
ಶ್ೇಕ್ಡ 10ರಷ್ಟು್ಟ ಬಂಜರು ಭೊಮಿಯಾಗಿದ. ಇದಕಕಾ ಕಾರಣವೆಂದರ 
ರಾಸಾಯನಿಕ್ ಗೆೊಬ್ಬರ, ಕ್ೇಟನಾಶಕ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕ ಮತು್ತ 
ಜಾಗತಿಕ್ ತ್ಾಪ್ಮಾನ ಏರಿಕಯಿಂದ್ಾಗಿ ಮಣಿ್ಣನ ತೆೇವಾಂಶ ಮತು್ತ 
ಪ್್ೇಷ್ಟಕಾಂಶಗಳ ನಷ್ಟ್ಟವಾಗಿದ. ಈ ಕ್ುರಿತಂತೆ ವೃದ್ಧಿಸುತಿ್ತರುವ 
ಕಾಳರ್ಯ ನಡುವೆ, ಭಾರತವು ನೈಸಗಿಜಿಕ್ ಕ್ೃಷ್, ಮಣಿ್ಣನ ಆರೊೇಗಯಾ 
ಕಾಡ್ಜಿ, ಬೇವು ಲೆೇಪಿತ ಯೊರಿಯಾ, ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ನಿೇರಾವರಿ, ಮಳಯ 
ನಿೇರನು್ನ ಹಡಿದು ಸಂಗ್ರಹಸುವುದು, ನದ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ ಅಟಲ್ 
ಭೊಜಲ್ ಅಭಿಯಾನದಂತಹ ಪ್್ರಮುಖ ಉಪ್ಕ್್ರಮಗಳೊಂದ್ಗೆ 
ಮುಂದುವರಿಯುತಿ್ತದ. ಜೊನ್ 5 ರಂದು ದಹಲಿಯ ವಿಜ್ಾನ ಭವನದಲಿ್ಲ 
ಇಶ್ಾ ಪ್್ರತಿಷ್ಾಠಾನ ಆಯೊೇರ್ಸಿದದಾ ‘ಮಿಟಿ್ಟ ಬಚಾವೆ್ೇ’ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮದಲಿ್ಲ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು, ಮಣ್ಣನು್ನ 
ಉಳಿಸುವ ನಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಭಾರತದ 5 ಪ್್ರಮುಖ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಒತಿ್ತ 
ಹೆೇಳಿದರು. “ನಾವು ಐದು ಪ್್ರಮುಖ ವಿಷ್ಟಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ 
ಹರಿಸಿದದಾೇವೆ - ಮದಲನಯದ್ಾಗಿ - ಮಣ್ಣನು್ನ ರಾಸಾಯನಿಕ್ 
ಮುಕ್್ತಗೆೊಳಿಸುವುದು ಹೆೇಗೆ ಎಂಬುದು. ಎರಡನಯದ್ಾಗಿ- ನಿೇವು 
ಮಣಿ್ಣನ ಸಾವಯವ ದ್ರವಯಾ ಎಂದು ತ್ಾಂತಿ್ರಕ್ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಕ್ರಯುವ 
ಮಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ ರ್ೇವಿಗಳನು್ನ ಉಳಿಸುವುದು ಹೆೇಗೆ? ಮತು್ತ 
ಮೊರನಯದ್ಾಗಿ - ಮಣಿ್ಣನ ತೆೇವಾಂಶವನು್ನ ಕಾಪ್ಾಡುವುದು ಮತು್ತ 
ನಿೇರಿನ ಲಭಯಾತೆಯನು್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಹೆೇಗೆ? ನಾಲಕಾನಯದ್ಾಗಿ, 
ಅಂತಜಜಿಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ್ಾಗಿ ಮಣಿ್ಣಗೆ ಆಗುತಿ್ತರುವ ಹಾನಿಯನು್ನ 
ಹೆೇಗೆ ನಿವಾರಿಸುವುದು, ಮತು್ತ ಐದನಯದ್ಾಗಿ, ಅರಣಯಾ ಪ್್ರದೇಶದಲಿ್ಲನ 
ಇಳಿಕಯಿಂದ್ಾಗಿ ಮಣಿ್ಣನ ನಿರಂತರ ಸವೆತವನು್ನ ತಡೆಯುವುದು ಹೆೇಗೆ?” 
ಎಂಬುದ್ಾಗಿದ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೋಗ್ವಗಿ ಭ್ವರತ ಕೆೈಗೆೊಂಡ್ ಪ್ರಮ್ುಖ ಕ್ರಮ್ಗಳು 

ಇಲ್ಲಿಯವರೋಗೆ 370  ದಶಲಕ್ಷ 

ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬ್ಲ್್ಬ ಗಳನುನೆ ವಿತರಿಸಲ್್ವಗಿದ.

ದಶಲಕ್ಷ ಯೊನಿಟ್ ವಿದುಯಾತ್ 
ಉಳ್ತ್್ವಯ ಮ್ವಡ್ಲ್್ವಗಿದ.

4೦ ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಇಂಗ್ವಲದ 
ಡೆೈಆಕೆಸ್ಸೈಡ್ ಅನುನೆ ತಗಿಗಿಸಿರುವುದನುನೆ 

ಸಹ ಖ್ವತ್್ರಪಡಿಸಲ್್ವಗಿದ.

ಗಂಗಾ ನದ್ಯ ಪ್ುನಶ್ಚಿೇತನಕಾಕಾಗಿ 
ಬಜೋಟ್ ನಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಳವಾಗಿದ.  
ಅತಿದೊಡಲ್ ಸೌರ ಉದ್ಾಯಾನ 
ರಾಜಸಾಥೆನದ ಭಾಡಾ್ಲದಲಿ್ಲ 
ಪ್ಾ್ರರಂಭವಾಗಿದ.

50 

28
8%

ಎಲ್ಇಡಿ ಬ್ಲ್್ಬ ಗಳು

n ನವೆಂಬರ್ 2022 ರ ಗುರಿಗಿಂತ 5 ತಿಂಗಳು 
ಮದಲೆೇ ಪ್ಟೆೊ್ರೇಲ್ ನಲಿ್ಲ ಶ್ೇ.10ರಷ್ಟು್ಟ 
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಗುರಿಯನು್ನ 
ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ. ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕ್ಚಾಚಿ ತೆೈಲ 
ಆಮದು 5.5 ಶತಕೊೇಟಿ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತಲೊ 
ಹೆಚ್ುಚಿ ಕ್ಡಿಮಯಾಗಿದುದಾ, ಇಂಗಾಲದ 
ಡೆೈಆಕಸಾಥೈಡ್ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕಯು 2.7 
ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಷ್ಟು್ಟ ತಗಿಗೆದ ಮತು್ತ ರೈತರ 
ಆದ್ಾಯವು ಸುಮಾರು 5.5 ಶತಕೊೇಟಿ 
ಡಾಲರ್ ಗಳಷ್ಟು್ಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿದ.

n ಪ್ಳಯುಳಿಕಯ್ೇತರ ಇಂಧನ 
ಮೊಲಗಳಿಂದ ಸಾಥೆಪಿತ ಸಾಮರ್ಯಾಜಿದ 
ಶ್ೇ.40ರಷ್ಟ್ಟನು್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಬದಧಿತೆಯನು್ನ 
ಭಾರತ, ನಿಗದ್ತ ಗಡುವಿಗಿಂತ 9 ವಷ್ಟಜಿ 
ಮುಂಚ್ತವಾಗಿ ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸಿದ.

n ಭಾರತವು ಕಾಪ್ 21ರಲಿ್ಲ ನಿಗದ್ಪ್ಡಿಸಿದ 
ಗುರಿಗಳನು್ನ ನಿಗದ್ತ ಸಮಯಕ್ಕಾಂತ 
9 ವಷ್ಟಜಿ ಮುಂಚ್ತವಾಗಿದ ಸಾಧಿಸಿದ. 
2014 ರಿಂದ, ಸೌರಶಕ್್ತಯ ಸಾಥೆಪಿತ 
ಸಾಮರ್ಯಾಜಿವು ಶ್ೇಕ್ಡಾ 1900 ರಷ್ಟು್ಟ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿದ. ವನಯಾರ್ೇವಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ 
ಪ್್ರದೇಶಗಳ ಒಟು್ಟ ಸಂಖೆಯಾಯು 
ಶ್ೇ.32ರಷ್ಟು್ಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿದ.

2010 ರಿಂದ 2020 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏಷ್್ವಯಾದ ಸಿಂಹಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ 
ಶೇ.64ರಷ್ಟುಟಿ ಹಚ್್ವ್ಚಗಿದ. 2014 ರಿಂದ 2018 ರವರೋಗೆ ಹುಲ್ಗಳ 
ಸಂಖ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಶೇ.33ರಷ್ಟುಟಿ ಹಚ್ಚಳವ್ವಗಿದ.

ಪರಿಸರ ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ
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ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ್ರ ರ್ೇವನವನು್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾಜಿರವು ಡಿರ್ಟಲಿೇಕ್ರಣ ಮತು್ತ ಸುಗಮ ರ್ೇವನಕಕಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಯಾತೆ 
ನಿೇಡಿದ. ಇದಕಾಕಾಗಿಯ್ೇ ಸಕಾಜಿರವು ಈಗ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ವೆೇದ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಅನೇಕ್ ಸಾಲ ಯೊೇಜನಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತಿ್ತದ, ಇದರಿಂದ ಸಾಲ 

ಪ್ಡೆಯಲಿಚ್ಛಾಸುವವರು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲಿ್ಲ ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು ಮತು್ತ ಯಾವುದೇ ತೆೊಂದರಯಿಲ್ಲದ ಸಾಲವನು್ನ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ಈ 
ಸಾಲವನು್ನ ಜನ ಸಮಥ್ಜಿ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ ಮೊಲಕ್ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ ಗೆ ಜೊನ್ 6 ರಂದು 
ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಚಾಲನ ನಿೇಡಿದರು. ಎಲ್ಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನು್ನ ಸಕಾಜಿರಿ ಯೊೇಜನಗಳ ವಾಯಾಪಿ್ತಗೆ ತರುವ ಮೊಲಕ್ 

ಸ್ವಯಂ ಉದೊಯಾೇಗವನು್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲಿ್ಲ ಈ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ ಪ್್ರಮುಖ ಪ್ಾತ್ರ ವಹಸಲಿದ. 

ಜೊನ್ 6 ರಂದು ಹಣಕಾಸು ಮತು್ತ ಸಾಂಸಿಥೆಕ್ 
ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚ್ವಾಲಯದ ಐಕಾನಿಕ್ 
ವಿೇಕ್ ಸ್ಲೆಬ್ರೇಷ್ಟನ್ಸಾ ಉದ್ಾಘಾಟನಾ 

ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಈ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ ಗೆ ಚಾಲನ 
ನಿೇಡಿದರು, ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಸಕಾಜಿರದ 13 ಯೊೇಜನಗಳನು್ನ ಒಂದೇ 
ವೆೇದ್ಕಯಲಿ್ಲ ಕೊ್ರೇಡಿೇಕ್ರಿಸುವ ಮೊಲಕ್ ಅವುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಲಭಯಾವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಹೆೊಂದಲಾಗಿದ. ಇದು 
ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಪ್ಡೆಯುವುದನು್ನ ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸುತ್ತದ ಮತು್ತ 
ಅನೇಕ್ ಸಥೆಳಗಳಿಗೆ ಅಲೆದ್ಾಡುವ ಮತು್ತ ಅನೇಕ್ ಕಾಯಜಿವಿಧಾನಗಳ 
ಮೊಲಕ್ ಸಾಗುವ ಶ್ರಮ  ಉಳಿಸುತ್ತದ. ಅದೇ ವೆೇಳ, ಈ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ 
ನಾಗರಿಕ್ರ ರ್ೇವನವನು್ನ ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದ, ಅವರ 
ಕ್ನಸುಗಳನು್ನ ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ನರವಾಗುತ್ತದ. ಈ 
ಸಂದಭಜಿದಲಿ್ಲ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಕ್ಳದ ಎಂಟು ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ 
ಎರಡೊ ಸಚ್ವಾಲಯಗಳ ಪ್ಯಣ ಮತು್ತ ಸಾಧನಗಳ ಕ್ುರಿತ 
ಡಿರ್ಟಲ್ ವಸು್ತಪ್್ರದಶಜಿನವನೊ್ನ ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದರು. 

“ಭಾರತ ಸಕಾಜಿರದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಯೊೇಜನಗಳು ಈಗ 
ಒಂದೇ ತ್ಾಣದಲಿ್ಲ ಲಭಯಾವಾಗಲಿವೆ” ಎಂದು ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದ್ ಅವರು ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. 
ಜನ ಸಮಥ್ಜಿ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ ಜನಸಾಮಾನಯಾರಿಗೆ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಸ್ೇವೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ, ಏಕಂದರ ಸಾವಜಿಜನಿಕ್ರನು್ನ 
ತಲುಪ್ುವುದು, ಪ್್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಹಜಿ ವಯಾಕ್್ತಯನು್ನ ತಲುಪ್ುವುದು ಮತು್ತ 
ಅವರಿಗೆ ಸಂಪ್್ಣಜಿ ಪ್್ರಯೊೇಜನಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಸಕಾಜಿರದ 
ಮದಲ ಆದಯಾತೆ ಮತು್ತ ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿದ.

ಜನ ಸಮ್ರ್ಜಿ ಪೊೇಟಜಿಲ್ : ರ್್ವಲುಕಾ ಸ್್ವಲ ವಿಭ್ವಗಗಳಲ್ಲಿ 13 
ಯೊೇಜನಗಳು

 “ಜನ ಸಮಥ್ಜಿ” ಪ್್ರಸು್ತತ ನಾಲುಕಾ ಸಾಲ ವಿಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ 13 
ಸಕಾಜಿರಿ ಯೊೇಜನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ಮತು್ತ 
125ಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಸಾಲದ್ಾತರಿಂದ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ 
ಸ್ೇವೆಯ ಒಂದು ತ್ಾಣವನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದ.

 ಇದು ಸಿಬಿಡಿಟಿ, ರ್ಎಸಿ್ಟ, ಉದಯ್, ಎನ್.ಇ.ಎಸ್.ಎಲ್, 
ಯುಐಡಿಎಐ, ಸಿ.ಐ.ಬಿ.ಐ.ಎಲ್ ಮತು್ತ ಇತರ ಸಕಾಜಿರಿ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದ್ಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೊಲಕ್ ತ್ವರಿತ ಸಾಲ 
ಪ್್ರಕ್್ರಯ್ಯನು್ನ ಖಚ್ತಪ್ಡಿಸುತ್ತದ.

 “ಜನ ಸಮಥ್ಜಿ” ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ ಕ್ೃಷ್, ರ್ೇವನೊೇಪ್ಾಯ, ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತು್ತ 
ವಾಯಾಪ್ಾರ ಚ್ಟುವಟಿಕಯ ವಗಜಿಗಳಲಿ್ಲ ಸಾಲಗಳನು್ನ ನಿೇಡುತ್ತದ.

 ಜನ ಸಮರ್ಜಿ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ ನಲಿ್ಲ ಈಗಾಗಲೆೇ ಮೊರು ಸಕಾಜಿರಿ 
ಯೊೇಜನಗಳು ಲಭಯಾವಿದುದಾ, ಭವಿಷ್ಟಯಾದಲಿ್ಲ ಇನೊ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಯೊೇಜನಗಳನು್ನ ಸ್ೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ‘ಜನ ಸಮಥ್ಜಿ’ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ 
ಅಹಜಿತೆಯನು್ನ ಪ್ರಿಶ್ೇಲಿಸಿ, ತ್ಾತಿ್ವಕ್ ಅನುಮೇದನ ನಿೇಡುತ್ತದ 
ಮತು್ತ ಅರ್ಜಿಯನು್ನ ಆಯ್ಕಾ ಮಾಡಲಾದ ಬಾಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕ್ಳುಹಸುತ್ತದ.

 ಇದು ಸಾಲ ಪ್್ರಕ್್ರಯ್ಯಲಿ್ಲನ ಇತಿ್ತೇಚ್ನ ಬಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದ. ಒಂದಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚ್ುಚಿ ಬಾರಿ 
ಬಾಯಾಂಕ್ ಶ್ಾಖೆಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡುವ ಅಗತಯಾವಿರುವುದ್ಲ್ಲ.

 ಶ್ಕ್ಷಣಕಾಕಾಗಿ ಮೊರು, ಕ್ೃಷ್ಗಾಗಿ ಮೊರು, ವಾಯಾಪ್ಾರ ಚ್ಟುವಟಿಕ 
ವಗಜಿಗಳಿಗೆ ಆರು ಮತು್ತ ರ್ೇವನೊೇಪ್ಾಯ ಸಾಲಕಾಕಾಗಿ ಒಂದು 
ಯೊೇಜನ ಇದ.  

ಸ್್ವಲ ಪಡೆಯಲು ಏಕಗವ್ವಕ್ಷಿ 
ಜನ್ ಸಮಥ್ಜಿ ಪೋ�ೋಟಜಿಲ್ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ
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ಕೊೇವಿಡ್ ನ ಕ್ಠಿಣ ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿಯಲಿ್ಲ, ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ 
ಸಾಧನಗಳು, ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ, ಮೊಲಸೌಕ್ಯಜಿ, 
ಲಸಿಕ ಸಂಶ್ೊೇಧನ ಮತು್ತ ಉತ್ಾ್ಪದನಯ 

ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳು ಉದಭುವಿಸಿದ್ಾದಾಗ, 
ಭಾರತವು ಯಾರೊ ಊಹಸದ ಸಾಧನ ಮಾಡಿತು. ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಮತು್ತ ಇತರ ಎಲಾ್ಲ ವಲಯಗಳೊಂದ್ಗೆ ಸಕಾಜಿರ ಮತು್ತ ಉದಯಾಮದ 
ಸಮನ್ವಯವು ಹೆೊಸ ಯಶ್ೊೇಗಾಥೆಯನು್ನ ಬರಯಿತು. ಆದರ ಈ 
ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸಿಸಾನ ಹಂದ ಕ್ಳದ 8 ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಕ್ಠಿಣ ಪ್ರಿಶ್ರಮ 
ಮತು್ತ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳಿದದಾವು, ಇವು ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನದಂತಹ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳ 
ಮೇಲೆ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ ಗಮನ ಹರಿಸಿತು್ತ. ನವೆ್ೇದಯಾಮ ಭಾರತ, ಅಟಲ್ 
ನಾವಿೇನಯಾತೆ ಅಭಿಯಾನ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತು್ತ ಸಾ್ವವಲಂಬಿ 
ಭಾರತದಂತಹ ಉಪ್ಕ್್ರಮಗಳಿಂದ ಬಯೊೇಟೆಕ್ ವಲಯಕಕಾ ಉತೆ್ತೇಜನ 
ದೊರತಿದ. ಈ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆೊಸ ದ್ಕ್ಕಾನು್ನ ನಿೇಡುವ ಮೊಲಕ್, 
ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ನವೆ್ೇದಯಾಮ ಎಕ್ಸಾ ಪ್್ೇವನು್ನ ಜೊನ್ 9-10 
ರಂದು ದಹಲಿಯ ಪ್್ರಗತಿ ಮೈದ್ಾನದಲಿ್ಲ ಆಯೊೇರ್ಸಲಾಗಿತು್ತ. ಇದನು್ನ 
ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್, “ನಮಮಿ ಐಟಿ 
ವೃತಿ್ತಪ್ರರ ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ನಾವಿೇನಯಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಲಿ್ಲ 
ವಿಶ್ಾ್ವಸವು ಹೆೊಸ ಉತು್ತಂಗದಲಿ್ಲದ. ಇದೇ ನಂಬಿಕ, ಇದೇ ಖ್ಾಯಾತಿಯನು್ನ 
ಈ ದಶಕ್ದಲಿ್ಲ ಭಾರತದ ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ವಲಯದಲಿ್ಲ ಮತು್ತ 
ಭಾರತದ ಜೋೈವಿಕ್-ವೃತಿ್ತಪ್ರರಲಿ್ಲ ಕಾಣಲಾಗುತಿ್ತದ.” ಎಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ದೇಶದಲಿ್ಲ ಈ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಕೈಗಾರಿಕ 
ಸಂಶ್ೊೇಧನ ನರವು ಮಂಡಳಿ (ಬಿಐಆರ್.ಎ.ಸಿ) ನಿೇಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯ 
ಬಗೆಗೆಯೊ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂದು ಅಮೃತ್ 
ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ದೇಶವು ಹೆೊಸ ನಿಣಜಿಯಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳಿತಿ್ತರುವಾಗ, 
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲಿ್ಲ ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಉದಯಾಮದ ಪ್ಾತ್ರವು ಬಹಳ 
ಮಹತ್ವದ್ಾದಾಗಿದ ಎಂದು ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಹೆೇಳಿದರು. 

ವಿಶ್್ವದ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ತಾಣವ್ಾಗುವ ಗುರಿ ಹ್ಯಂದ್ರುವ ಭಾರತ
ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ (ಬಯೊೇಟೆಕ್) ದೇಶದ ರ್ಡಿಪಿಗೆ ಗಮನಾಹಜಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡುತಿ್ತರುವುದೇ ಅಲ್ಲದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖೆಯಾಯ 

ಉದೊಯಾೇಗಗಳನೊ್ನ ಸೃಷ್್ಟಸುವ ಕ್ಷೆೇತ್ರವಾಗಿದ. ಕ್ಳದ 8 ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ, ಭಾರತದ ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ವಲಯವು 8 ಪ್ಟು್ಟ ವೃದ್ಧಿಯೊಂದ್ಗೆ 80 
ಶತಕೊೇಟಿ ಡಾಲರ್ ಜೋೈವಿಕ್ - ಆರ್ಜಿಕ್ತೆಯನು್ನ ತಲುಪ್ುವಲಿ್ಲ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿದ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರದ ನಿರಂತರ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿದ. 
ಇದು ಹೆೊಸ ಗುರಿಗಳೊಂದ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಮಯವಾಗಿದುದಾ, ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ನವೆ್ೇದಯಾಮ ಎಕ್ಸಾ ಪ್್ೇದಂತಹ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮವು 

ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಹೆಜೋಜ್ಯಾಗಿದ. ಜೊನ್ 9 ರಂದು ಇದನು್ನ ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್, “ ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಜಾಗತಿಕ್ ಪ್ರಿಸರ ವಯಾವಸ್ಥೆಯಲಿ್ಲ ಭಾರತವು ಅಗ್ರ -10 ರಾಷ್ಟಟ್ರಗಳ ಗುಂಪ್ನು್ನ ತಲುಪ್ಲು ಬಹಳ ದೊರವೆೇನಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೆೇಳಿದದಾರು.

ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್್ವನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಸ್್ವಮ್ರ್ಯಾಜಿ ...
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಅಗ್ರ 12 ತ್ಾಣಗಳಲಿ್ಲ 
ಮತು್ತ ಇಂಡೆೊೇ-ಪ್ಸಿಫಿಕ್ ನಲಿ್ಲ ಮೊರನೇ ಸಾಥೆನದಲಿ್ಲದ. ಜಾಗತಿಕ್ 
ನಾವಿೇನಯಾತೆ ಸೊಚ್ಯಾಂಕ್ವು 46ನೇ ಸಾಥೆನಕಕಾ ತಲುಪ್ುವುದರೊಂದ್ಗೆ, 
ಭಾರತದ ಜೋೈವಿಕ್ ಆರ್ಜಿಕ್ತೆಯು ವಷ್ಟಜಿದ್ಂದ ವಷ್ಟಜಿಕಕಾ 
ಎರಡಂಕ್ಗಳಲಿ್ಲ ಬಳಯುತಿ್ತದ, 2018 ರಲಿ್ಲದದಾ 51 ಶತಕೊೇಟಿಗೆ 
ಹೆೊೇಲಿಸಿದರ, 2021 ರಲಿ್ಲ 81 ಶತಕೊೇಟಿಗೆ ತಲುಪಿದ. 2025ರ 
ವೆೇಳಗೆ ನಾವು 150 ಶತಕೊೇಟಿ ಗುರಿಯನು್ನ ಸಮಿೇಪಿಸುತಿ್ತದದಾೇವೆ, 
ಇದು ಕೊೇವಿಡ್ ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲಯೊ ಎರಡಂಕ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ. ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಇನ್ ಕ್ುಯಾಬೇಟರ್ ಗಳ ಸಂಖೆಯಾ 
ಮತು್ತ ಒಟು್ಟ ಧನಸಹಾಯವು ಸುಮಾರು 7 ಪ್ಟು್ಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿದ. 
2014 ರಲಿ್ಲ, ನಮಮಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಕೇವಲ 6 ಜೋೈವಿಕ್ ಇನ್ ಕ್ುಯಾಬೇಟರ್ 
ಗಳಿದದಾವು, ಇಂದು ಅವುಗಳ ಸಂಖೆಯಾ 75 ಕಕಾ ಏರಿದ. 8 ವಷ್ಟಜಿಗಳ 
ಹಂದ ನಮಮಿ ದೇಶದಲಿ್ಲ 10 ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು 
ಮಾತ್ರ ಇದದಾವು. ಇಂದು ಅವುಗಳ ಸಂಖೆಯಾ 7೦೦ ದ್ಾಟಿದ.

ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ

ಜೋೈವಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ನವೆ್ೇದಯಾಮದಲಿ್ಲ 
ಹೊಡಿಕದ್ಾರರ ಸಂಖೆಯಾ 9 ಪ್ಟು್ಟ 
ಹೆಚ್ಚಿಳ

ವಷ್ಟಜಿ ಹೊಡಿಕೆದ್ವರರು

73
2
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* ಸಂಭ್ವವಯಾ
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ಪುಣೋಯ ಸಂತ ತುಕ್ವರ್ವಂ ಮ್ಂದ್ರ, ಮ್ುಂಬೆೈನಲ್ಲಿ ಕ್ವ್ರಂತ್ಕ್ವರಿಗಳ ಗ್ವಯಾಲರಿ ಉದ್ವಘಾಟನ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮ್ತುತು ಪರಂಪರೋ 
ಏಕಕ್ವಲದಲ್ಲಿ ಸ್್ವಗುತತುವೆ

ಆಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಮೊಲಸೌಕ್ಯಜಿಗಳು 
ಕ್ಳದ ಎಂಟು ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಸಮಾನಾರ್ಜಿಕ್ವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, 

ಭಾರತದ ಶ್್ರೇಷ್ಟಠಾ ಸಂಪ್್ರದ್ಾಯ ಮತು್ತ ಸಂಸಕಾಕೃತಿಯನು್ನ 
ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾಯಜಿವು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ 

ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಂಡಿದ. ಕೇದ್ಾರನಾರ್ದ್ಂದ ಹಡಿದು 
ಕಾಶ್ ವಿಶ್ವನಾರ್ ದೇವಾಲಯದವರಗೆ ಮತು್ತ 

ಹೆೈದರಾಬಾದ್ನ ಶ್್ರೇ ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಜಿರ 
ಪ್್ರತಿಮಯವರಗೆ ಇದರ ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ 
ಪ್ಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟಟ್ರದ ಶ್್ರೇಷ್ಟಠಾ ಶ್್ರೇ ಸಂತ 

ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಶ್ಲಾ ಮಂದ್ರದ 
ಹೆಸರೊ ಸ್ೇರಿದ. “ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತು್ತ ಪ್ರಂಪ್ರ 

ಎರಡೊ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನು್ನ ನಾವು 
ಖಚ್ತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳಿತಿ್ತದದಾೇವೆ” ಎಂದು ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಜೊನ್ 14 ರಂದು ಅದರ 
ಉದ್ಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ ಹೆೇಳಿದರು.

ಸಂತ  ತುಕಾರಾಂ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವಾಕ್ಜಿರಿ ಪ್ಂರ್ದ ಸಂತ 
ಮತು್ತ ಕ್ವಿಯಾಗಿದದಾರು, ಅಭಂಗ್ (ಭಕ್್ತಗಿೇತೆಗಳು 
ಎಂದೊ ಕ್ರಯಲಾಗುತ್ತದ), ಭಕ್್ತಪ್ದಗಳು ಮತು್ತ 

ಕ್ೇತಜಿನಗಳು ಎಂದು ಕ್ರಯಲಾಗುವ ಆಧಾಯಾತಿಮಿಕ್ ಹಾಡುಗಳ ಮೊಲಕ್ 
ಜನಸಾಮಾನಯಾರಿಗೆ ಜ್ಾನೊೇದಯ ಮಾಡಿಸಿದರು. ದೇಹುವಿನಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತದದಾ 
ಸಂತ ತುಕಾರಾಮರು ಮಹಾರಾಷ್ಟಟ್ರ ಭಕ್್ತ ಚ್ಳವಳಿಗೆ ಅಡಿಪ್ಾಯ ಹಾಕ್ದರು 
ಎಂದು ಹೆೇಳಲಾಗುತ್ತದ. ಸಾಹತಯಾದಲಿ್ಲ ಅವರ ಸಾಥೆನವು ವಾಕ್ಜಿರಿ ಪ್ಂರ್ದಲಿ್ಲ 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ ಪ್್ರಪ್ಂಚ್ದ್ಾದಯಾಂತ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ. ಅವರ ಅಭಂಗ್ 
ಗಳನು್ನ ಇಂಗಿ್ಲಷ್ಗೊ ಭಾಷ್ಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ. ಅವರ ಮರಣಾನಂತರ, 
ಶ್ಲಾ ದೇವಾಲಯವನು್ನ ನಿಮಿಜಿಸಲಾಯಿತು. ಇತಿ್ತೇಚೋಗೆ ಇದನು್ನ ಮರು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಇದನು್ನ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ 
ಅವರು ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮರ 
ವಿಗ್ರಹವ್ ಇದ. ಸಂತ ತುಕಾರಾಮರು ವಿಠಠಾಲನ ಅರ್ವಾ ಭಗವಾನ್ 
ವಿಷ್ಟು್ಣವಿನ ನಿಷ್ಾಠಾವಂತ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದದಾರು ಮತು್ತ ವೆೈಷ್ಟ್ಣವ ಧಮಜಿಕಕಾ 
ಬದಧಿರಾಗಿದದಾರು. ಸಂತ ತುಕಾರಾಮರ ಭಕ್್ತಪ್ದಗಳ ಅನೇಕ್ ಕ್ೃತಿಗಳನು್ನ 
ಇಂದ್ಗೊ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಜಿ, ಭಾರತ ಸಕಾಜಿರವು 
2002ರಲಿ್ಲ 100ರೊ. ಗಳ ಬಳಿಳಿಯ ನಾಣಯಾವನೊ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು್ತ.
“ಇಂದು, ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ 75 ನೇ ವಷ್ಟಜಿದಲಿ್ಲ, ದೇಶವು ತನ್ನ ಗುರಿಗಳಲಿ್ಲ ಶ್ೇ. 
100ರಷ್ಟು್ಟ ಸಾಧನಯ ಸಂಕ್ಲ್ಪ ಮಾಡಿದ. ದೇವಾಲಯದ ಉದ್ಾಘಾಟನಾ 

ಮ್ಹ್್ವರ್ವಷ್ಟಟ್ರ ಭೇಟಿರ್ವಷ್ಟಟ್ರ
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ಸಮಾರಂಭದಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ 
ಅವರು, ಪ್್ರಸು್ತತ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಯಲಿ್ಲರುವ  
ಯೊೇಜನಗಳು ವಿದುಯಾತ್, ನಿೇರು, ವಸತಿ ಮತು್ತ ಚ್ಕ್ತೆಸಾಯಂತಹ 
ರ್ೇವನದ ಮೊಲಭೊತ ಅಗತಯಾಗಳೊಂದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಾದಾಗಿವೆ. 
ಅವುಗಳನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೊ ಲಭಯಾವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಕಾಜಿರ 
ಉದದಾೇಶ್ಸಿದ. ಅಂತೆಯ್ೇ, ದೇಶವು ಪ್ರಿಸರ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಮತು್ತ ನದ್-ಉಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನಗಳನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಮತು್ತ 
ಆರೊೇಗಯಾಕ್ರ ಭಾರತಕಾಕಾಗಿ ಪ್್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ. ಸಕಾಜಿರವು ಈ 
ನಿಣಜಿಯಗಳನು್ನ ಕಾಯಜಿಗತಗೆೊಳಿಸಲು ಸಹ ದೃಢಸಂಕ್ಲ್ಪ 
ಮಾಡಿದ. ಪ್್ರಸು್ತತ, ದೇಶವು ವಾಕ್ಜಿರಿ ಸಂತರ ಆದಶಜಿಗಳನು್ನ 
ಆಧರಿಸಿದ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊಲಕ್ ನೈಸಗಿಜಿಕ್ ಕ್ೃಷ್ಯನು್ನ 
ಉತೆ್ತೇರ್ಸುತಿ್ತದ ಎಂದರು. ಈ ಅಂತೆೊಯಾೇದಯ ನಿಣಜಿಯವು 
ವಾಕ್ಜಿರಿ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಅವರಿಂದ ಪ್್ರಭಾವಿತವಾಗಿದುದಾ, ಅವರ 
ಬಗೆಗೆ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದರು 
“ಅವರ ಆದಶಜಿಗಳು ಅನೇಕ್ ಜನರಿಗೆ ಸೊಫೂತಿಜಿ ನಿೇಡುತ್ತವೆ.” 
ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತು್ತ ಸಹಾನುಭೊತಿಯುಳಳಿ 
ಸಮಾಜವನು್ನ ನಿಮಿಜಿಸಲು ಅವರು ನಮಮಿನು್ನ ಪ್್ರೇರೇಪಿಸುತ್ಾ್ತರ. 
ಛತ್ರಪ್ತಿ ಶ್ವಾರ್ ಮಹಾರಾಜರಂತಹ ರಾಷ್ಟಟ್ರ ನಾಯಕ್ರ 
ರ್ೇವನದಲಿ್ಲ ತುಕಾರಾಂ ಅವರಂತಹ ಸಂತರು ಪ್್ರಭಾವಬಿೇರಿದದಾರು. 

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಸಂಗಾ್ರಮದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ವಿೇರ ಸಾವಕ್ಜಿರ್ 
ಸ್ರಮನಯಲಿ್ಲದ್ಾದಾಗ, ಕೈಕೊೇಳಗಳನ್ನ ಚ್ಪಿ್ಲಯಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 
ತುಕಾರಾಂರ ಅಭಂಗ್  ಹಾಡುತಿ್ತದದಾರು ಎಂದರು.

ತಮಮಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟಟ್ರ ಭೆೇಟಿಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ 
ದೇವಾಲಯವನು್ನ ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದರು, ಜಲಭೊಷ್ಟಣ ಭವನ ಮತು್ತ 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಗಳ ಗಾಯಾಲರಿಯನು್ನ ಉದ್ಾಘಾಟಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಮುಂಬೈ 
ಸಮಾಚಾರ್ ನ ದ್್ವಶತಮಾನೊೇತಸಾವದಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು.

ಕಳೆದ 200 ವಷ್ಟಜಿಗಳ್ಂದ ನಿರಂತರವ್ವಗಿ 
ಪ್ರಕ್ವಶತವ್ವಗುತ್ತುರುವ ಮ್ುಂಬೆೈ ಸಮ್ವಚ್್ವರ್
ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ಾ್ರ 
ಕ್ುಲಾಜಿ ಕಾಂಪ್್ಲಕ್ಸಾ ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಮುಂಬೈ ಸಮಾಚಾರ್ 
ದ್್ವಶತಮಾನೊೇತಸಾವದಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು. 1822ರ ಜುಲೆೈ 
1ರಂದು ಫದುಜಿಂರ್ ಮಜಜಿಬಂರ್ ಮುಂಬಯಿ ಸಮಾಚಾರ್ 
ಪ್ತಿ್ರಕಯನು್ನ ಸಾಪ್ಾ್ತಹಕ್ವಾಗಿ ಪ್್ರಕ್ಟಿಸಲು ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು ಮತು್ತ 
ಅದು 1832ರಲಿ್ಲ ಒಂದು ದೈನಿಕ್ವಾಯಿತು. ಈ ಪ್ತಿ್ರಕಯು 2೦೦ 
ವಷ್ಟಜಿಗಳಿಂದ ಕಾಯಜಿನಿವಜಿಹಸುತಿ್ತದ. ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನಯ 
ಸಮಿರಣಾರ್ಜಿ ಅಂಚೋ ಚ್ೇಟಿಯನು್ನ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಪ್ರಂಪ್ರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ಂಢರಾಪ್ುರದ್ಂದ 
ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ವರಗೆ ಮತು್ತ ರಾಮ ಮಂದ್ರದ್ಂದ ರಾಮಾಯಣ 

ಸಕ್ೊಯಾಜಿಟ್ ವರಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ

ಜಲಭೊಷ್ಟಣ ಭವನ ಮ್ತುತು ಗ್ವಯಾಲರಿ ಉದ್ವಘಾಟನ
1885ರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟಟ್ರದ ರಾಜಯಾಪ್ಾಲರ ಅಧಿಕ್ೃತ ನಿವಾಸವಾಗಿರುವ ಮುಂಬೈನ ರಾಜಭವನದಲಿ್ಲ 
ಜಲಭೊಷ್ಟಣ ಭವನವನು್ನ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಲೆೊೇಕಾಪ್ಜಿಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕ್ಟ್ಟಡದ 
ರ್ೇವಿತ್ಾವಧಿ ಮುಗಿದ್ಾಗ, ಅದನು್ನ ನಲಸಮಗೆೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತು್ತ ಹಳಯ ಕ್ಟ್ಟಡದ ಎಲಾ್ಲ ವಿಶ್ಷ್ಟ್ಟ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಹೆೊಸ ಕ್ಟ್ಟಡವನು್ನ ನಿಮಿಜಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಮುಂಬೈನಲಿ್ಲ 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಗಳ ಗಾಯಾಲರಿಯನೊ್ನ ಲೆೊೇಕಾಪ್ಜಿಣೆ ಮಾಡಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 2016ರಲಿ್ಲ, ರಾಜಭವನದಲಿ್ಲ 
ಬಂಕ್ರ್ ಅನು್ನ ಪ್ತೆ್ತ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದನು್ನ ಈ ಹಂದ ಬಿ್ರಟಿಷ್ಟರು ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳು ಮತು್ತ 
ಮದುದಾಗುಂಡುಗಳನು್ನ ರಹಸಯಾವಾಗಿ ಶ್ೇಖರಿಸಿಡುವ ತ್ಾಣವಾಗಿ ಬಳಸುತಿ್ತದದಾರು. ಬಂಕ್ರ್ ಅನು್ನ 2019ರಲಿ್ಲ 
ನವಿೇಕ್ರಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಬಂಕ್ರ್ ಗಾಯಾಲರಿಯನು್ನ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹೆೊೇರಾಟಗಾರರು ಮತು್ತ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಗಳ 
ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಸಮಿರಿಸಲು ಒಂದು ರಿೇತಿಯ ವಸು್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯವಾಗಿ ರೊಪಿಸಲಾಯಿತು.

 ಪ್ಂಢರಾಪ್ುರ ಪ್ಾಲಿಕಾ ಮಾಗಜಿವನು್ನ 
ಆಧುನಿೇಕ್ರಣಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ ಮತು್ತ 
ಚಾರ್ ಧಾಮ್  ಯಾತೆ್ರಗಾಗಿ ಹೆೊಸ 
ಹೆದ್ಾದಾರಿಗಳನು್ನ ನಿಮಿಜಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ. 
ಪ್್ರಸಾದ ಯೊೇಜನಯಡಿ ದೇಶ್ಾದಯಾಂತ 
ಯಾತ್ಾ್ರ ಸಥೆಳಗಳು ಮತು್ತ 
ಪ್್ರವಾಸಿ ಆಕ್ಷ್ಟಜಿಕ್ ತ್ಾಣಗಳನು್ನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ.

 ಅಯೊೇಧಯಾಯಲಿ್ಲ ಭವಯಾವಾದ ರಾಮ 
ಮಂದ್ರವನು್ನ ಸಹ ನಿಮಿಜಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ; 
ಕಾಶ್ ವಿಶ್ವನಾರ್ ಧಾಮ್ ಸಂಕ್ೇಣಜಿವು 

ಸಹ ಅದರ ಹೆೊಸ ರೊಪ್ದಲಿ್ಲದ; 
ಮತು್ತ ಸ್ೊೇಮನಾರ್ದಲಿ್ಲ ಗಮನಾಹಜಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಯಜಿಗಳನು್ನ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ.

 ಮಹಷ್ಜಿ ವಾಲಿಮಿೇಕ್ ರಾಮಾಯಣದಲಿ್ಲ 
ಉಲೆ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಥೆಳಗಳನು್ನ 
ರಾಮಾಯಣ ಸಕ್ೊಯಾಜಿಟ್ ಒಳಗೆೊಂಡಿದ.

 ಈ ಎಂಟು ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ ಬಾಬಾ 
ಸಾಹೆೇಬ್ ಅಂಬೇಡಕಾರ್ ಅವರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದು ತಿೇರ್ಜಿ ಸಥೆಳಗಳನು್ನ 
ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ.

ಸಂತರ “ಸತಸಾಂಗ” 
 (ಪ್ವಿತ್ರ ಕ್ೊಟ) 

ಮಾನವ ಜನಮಿದಲಿ್ಲ 
ಅತಯಾಂತ ಅಪ್ರೊಪ್ದ 

ಸುಯೊೇಗ ಎಂದು ನಮಮಿ 
ಧಮಜಿಗ್ರಂರ್ಗಳಲಿ್ಲ 

ಹೆೇಳಲಾಗಿದ. ಒಬ್ಬನು 
ಸಂತರ ಅನುಗ್ರಹವನು್ನ 

ಪ್ಡೆದರ, ಭಗವಂತನ ಸಹಜ 
ಸಾಕ್ಾತ್ಾಕಾರವಾಗುತ್ತದ. 

ನಾನು ಈಗ 
ಅದೇ ಅನುಭೊತಿ 

ಅನುಭವಿಸುತಿ್ತದದಾೇನ, ಕಾರಣ 
ಈ ಪ್ವಿತ್ರ ಯಾತ್ಾ್ರಸಥೆಳವಾದ 

ದೇಹುವಿಗೆ ನಾನು 
ಆಗಮಿಸಿದದಾೇನ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ 
ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ಮ್ಹ್್ವರ್ವಷ್ಟಟ್ರ ಭೇಟಿ ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ
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ಯುವಕ್ರು ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟಟ್ರದ ಬನ್ನಲುಬು. ಯುವ ಮನಸುಸಾ ರಚ್ನಾತಮಿಕ್ ಕ್ಲ್ಪನಗಳು ಮತು್ತ ಸೃಜನಶ್ೇಲತೆಯಿಂದ 
ತುಂಬಿರುತ್ತದ. ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟಟ್ರವು ತನ್ನ ಯುವ ಶಕ್್ತಯ ಸಾಮರ್ಯಾಜಿಗಳನು್ನ ಬಳಸಿಕೊಳಳಿದ ಬಲಿಷ್ಟಠಾವಾಗಲು 

ಸಾಧಯಾವಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ, ಭಾರತವು ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಲಾಭವನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದುದಾ, ಇದನು್ನ ವಿಶ್ವದ ಅತಯಾಂತ ಕ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟಟ್ರವೆಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ. ಯುವಕ್ರನು್ನ ಸಶಕ್್ತಗೆೊಳಿಸುವ ಉದದಾೇಶದ್ಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರವು ಅವರನು್ನ ಸಶಕ್್ತಗೆೊಳಿಸಲು ಎರಡು 

ಪ್್ರಮುಖ ನಿಧಾಜಿರಗಳನು್ನ ಕೈಗೆೊಂಡಿದ. ಮದಲನಯದು- ಯುವಕ್ರಿಗೆ ಸಶಸತ್ರ ಪ್ಡೆಗಳಲಿ್ಲ 4 ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಸ್ೇವೆಯ 
ಅವಕಾಶವನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ‘ಅಗಿ್ನಪ್ಥ್’ ಯೊೇಜನ ಮತು್ತ ಎರಡನಯದು... ಮುಂದ್ನ ಒಂದೊವರ ವಷ್ಟಜಿದಲಿ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರ 
ಮತು್ತ ಅದರ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಅಭಿಯಾನದೊೇಪ್ಾದ್ಯಲಿ್ಲ 10 ಲಕ್ಷ ಹೆೊಸ ಉದೊಯಾೇಗಗಳನು್ನ ಭತಿಜಿ ಮಾಡುವುದ್ಾಗಿದ.

ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಸ ಉದ್ಯ್ಯೋಗಾವಕಾಶ್ಗಳನುನು ತೆರೆಯಲ್ರುವ ‘ಅಗ್ನುಪಥ್’

ಭಾರತದ ಯುವಶಕ್್ತಯನು್ನ ಶ್ಸು್ತಬದಧಿ, ಕ್ುಶಲ ಮತು್ತ ಆರ್ಜಿಕ್ವಾಗಿ ಸಬಲರನಾ್ನಗಿ 
ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರವು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್್ರಮಗಳನು್ನ 
ಕೈಗೆೊಂಡಿದ. ಈಗ ಯುವಕ್ರಿಗೆ ತಮಮಿ ಕ್ನಸುಗಳನು್ನ ನನಸಾಗಿಸಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆೊಸ ದ್ಕ್ಕಾನು್ನ ನಿೇಡುವ ಉದದಾೇಶದ್ಂದ ‘ಅಗಿ್ನಪ್ಥ್’ ಯೊೇಜನಯನು್ನ 
ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ. ಜೊನ್ 14ರಂದು ರಕ್ಷಣಾ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಂಪ್ುಟ ಸಮಿತಿಯು 
ಈ ಯೊೇಜನಯನು್ನ ಅನುಮೇದ್ಸಿದ. ಈ ಯೊೇಜನಯಡಿ, 17.5 ವಷ್ಟಜಿದ್ಂದ 21 
ವಷ್ಟಜಿದೊಳಗಿನ ಯುವಕ್ರಿಗೆ 4 ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಕಾಲ ಸಶಸತ್ರ ಪ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಸ್ೇರಿ ಸ್ೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಲು 
ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.  ನೇಮಕಾತಿ ಪ್್ರಕ್್ರಯ್ಯ ಮದಲ ವಷ್ಟಜಿದಲಿ್ಲ ಗರಿಷ್ಟಠಾ 
ವಯೊೇಮಿತಿಯಲಿ್ಲ ಎರಡು ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಸಡಿಲಿಕಯನು್ನ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದ...

ಸಂಪುಟದ ನಿಣ್ಗಯಗಳುರ್ವಷ್ಟಟ್ರ

ಸಜ್ವಜಾಗಲ್ದ ಯುವ ಪ್ರತ್ಭಯ 
ಬ್ಲ್ಷ್ಟ್ಠ ಪಡೆ

ಈ ಯೊೇಧರನುನೆ ಅಗಿನೆವಿೇರರು ಎಂದು ಕರೋಯಲ್್ವಗುತತುದ

 ಸಿಪ್ಾಯಿ ಹುದದಾಗೆ ಹೆೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳನು್ನ ಈಗ ಅಗಿ್ನಪ್ಥ್ 
ಯೊೇಜನಯಡಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದ ಮತು್ತ ಅದರ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 
ನೇಮಕ್ಗೆೊಂಡ ಸ್ೈನಿಕ್ರನು್ನ ಅಗಿ್ನವಿೇರ್ ಎಂದು ಕ್ರಯಲಾಗುತ್ತದ.

 ಅವರು 4 ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಕಾಲ ಸ್ೈನಯಾದಲಿ್ಲ ಸ್ೇವೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನು್ನ 
ಪ್ಡೆಯುತ್ಾ್ತರ, ಆದರ ಅವರಲಿ್ಲ ಶ್ೇಕ್ಡ 25ರಷ್ಟು್ಟ ಜನರು 
ದ್ೇಘಜಿಕಾಲದವರಗೆ ಸ್ೈನಯಾದಲಿ್ಲ ಕಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನು್ನ 
ಪ್ಡೆಯುತ್ಾ್ತರ. ಅಂದರ, 4 ವಷ್ಟಜಿಗಳ ನಂತರ, ಈ ಸ್ೈನಿಕ್ರಲಿ್ಲ 25 
ಪ್್ರತಿಶತದಷ್ಟು್ಟ ಸ್ೈನಿಕ್ರು ಸಶಸತ್ರ ಪ್ಡೆಗಳಲಿ್ಲ 15 ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಶ್ಾಶ್ವತ 
ಆಯೊೇಗಕಕಾ ಅಹಜಿರಾಗಿರುತ್ಾ್ತರ.

 ನಾಲುಕಾ ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಸ್ೇವೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ನಿಧಿ 
ಮತು್ತ ತ್ಾಂತಿ್ರಕ್ ಸಾಮರ್ಯಾಜಿದ ಪ್್ರಮಾಣಪ್ತ್ರವನು್ನ ಪ್ಡೆಯುತ್ಾ್ತರ, ಇದು 
ಸಾಂಸಿಥೆಕ್ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಹೆೊಸ ಉದೊಯಾೇಗವನು್ನ ಪ್ಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ. ಈ ಯೊೇಜನಯಡಿ ಮದಲ ನೇಮಕಾತಿಯನು್ನ 
9೦ ದ್ನಗಳಲಿ್ಲ ಘೋೊೇಷ್ಸಲಾಗುವುದು.

ಮರಿಟ್ ಆಧ್ವರದ ಮೇಲ ನೇಮ್ಕ್ವತ್
 ಅಗಿ್ನವಿೇರ್ ಆಗಲು, 17.5 ರಿಂದ 21 ವಷ್ಟಜಿದೊಳಗಿನ ದೇಶದ 

ನ್ಯ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜುಲೈ 1-15, 2022
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ಯಾವುದೇ 10 ಮತು್ತ 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆಯಲಿ್ಲ  ತೆೇಗಜಿಡೆಯಾದ 
ಯುವಕ್ರು ಅರ್ಜಿ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು.

 ಅಗಿ್ನಪ್ಥ್ ಯೊೇಜನಯಡಿ, ಭೊಸ್ೇನ, ವಾಯುಪ್ಡೆ ಮತು್ತ ನೌಕಾಪ್ಡೆಯಲಿ್ಲ 
ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮರಿಟ್ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿ 
ಯೊೇಜನಯನು್ನ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಲಾಗುವುದು. 1೦ರ ನಂತರ ಅಗಿ್ನವಿೇರ್ 
ಆಗಲಿರುವ ಯುವಕ್ರು ಸ್ೇನಯಿಂದಲೆೇ 12ನೇ ತರಗತಿ ಪ್್ರಮಾಣಪ್ತ್ರವನೊ್ನ 
ಪ್ಡೆಯುತ್ಾ್ತರ.

 ಈ ಯೊೇಜನಯಡಿ, ಈ ವಷ್ಟಜಿ ಸುಮಾರು 46000 ಯುವಕ್ರನು್ನ 
ನಾಲುಕಾ ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳಿಲಾಗುವುದು. 
ನೇಮಕಾತಿ ಪ್್ರಕ್್ರಯ್ಯಲಿ್ಲ ಮಹಳಯರೊ ಭಾಗವಹಸಬಹುದು. ಅಂತಹ 
ನೇಮಕಾತಿಗಳನು್ನ ಪ್್ರತಿ ವಷ್ಟಜಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದ.

ಸಂಬ್ಳ ಮ್ತುತು ಸ್ೌಲಭಯಾಗಳು
 ಮದಲ ವಷ್ಟಜಿದಲಿ್ಲ, ಅಗಿ್ನವಿೇರ್ ಮಾಸಿಕ್ 30,000 ರೊ.ಗಳ ವೆೇತನವನು್ನ 

ಪ್ಡೆಯುತ್ಾ್ತರ, ಅದರಲಿ್ಲ 9,000 ರೊ.ಗಳನು್ನ ಸ್ೇವಾ ನಿಧಿಯಲಿ್ಲ ಠೋೇವಣಿ 
ಇಡಲಾಗುತ್ತದ. ಅಷೆ್ಟೇ ಮತ್ತವನು್ನ ಸ್ೇನಯೊ ಅಗಿ್ನವಿೇರರ ಖ್ಾತೆಗೆ ಜಮಾ 
ಮಾಡಲಿದ. ಎರಡನೇ ವಷ್ಟಜಿದಲಿ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ 33,000 ಸಾವಿರ ರೊ., 
ಮೊರನೇ ವಷ್ಟಜಿದಲಿ್ಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ 36,500 ರೊ., ಮತು್ತ ನಾಲಕಾನೇ ವಷ್ಟಜಿ 
ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ರೊ. ಇದರೊಂದ್ಗೆ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪ್ಡಿತರ, 
ಸಮವಸತ್ರ ಮತು್ತ ಪ್್ರಯಾಣ ಭತೆಯಾಯನೊ್ನ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.

 ಅಗಿ್ನವಿೇರ್ ಗೆ 11.71 ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳನು್ನ ನಾಲುಕಾ ವಷ್ಟಜಿ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಂಡ 
ನಂತರ ಸ್ೇವಾ ನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಇದು ತೆರಿಗೆ 
ಮುಕ್್ತವಾಗಿರುತ್ತದ. ಅಗಿ್ನವಿೇರ್ ಪಿಂಚ್ಣಿ ಅರ್ವಾ ಗಾ್ರಚ್ುಯಾಯಿಟಿಯ 
ಪ್್ರಯೊೇಜನವನು್ನ ಪ್ಡೆಯುವುದ್ಲ್ಲ.

 ವಂತಿಗೆ ರಹತ ರ್ೇವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ 48 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಸ್ೇನಾ ಸ್ೇವೆಯ 
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಸಾವನ್ನಪಿ್ಪದರ ಹೆಚ್ುಚಿವರಿ ಪ್ರಿಹಾರ, ಅಂಗವೆೈಕ್ಲಯಾ ಪ್ರಿಹಾರ 
44 ಲಕ್ಷ ರೊ. 75, 50 ಮತು್ತ 25 ಪ್್ರತಿಶತದಷ್ಟು್ಟ ಅಂಗವೆೈಕ್ಲಯಾದ ಮೇಲೆ 
ಅವರಿಗೆ ಅನುಕ್್ರಮವಾಗಿ 44, 25 ಮತು್ತ 15 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಪ್ರಿಹಾರ 
ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದ.

ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಪಕ್ರಮ್ಗಳು
 ಈ ಯೊೇಜನಯಡಿ ನೇಮಕ್ಗೆೊಂಡ ಅಗಿ್ನವಿೇರರು ತಮಮಿ ಸ್ೇವಾ 

ಅವಧಿಯನು್ನ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇತರ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಉದೊಯಾೇಗ ದೊರಕ್ಸುವ ದೃಷ್್ಟಕೊೇನದೊಂದ್ಗೆ ಪ್್ರಯತ್ನವನು್ನ ಸಹ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ. ಅವರ ಸ್ೇನಾ ನಿಯೊೇಜನಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತ್ಾಂತಿ್ರಕ್ 
ತರಬೇತಿ, ಡಿಪ್್್ಲಮಾ ಅರ್ವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ 
ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಸಿಥೆಕ್ ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ಉದೊಯಾೇಗ 
ಪ್ಡೆಯಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದ.

ಸಶಸತ್ರ ಪಡೆಗಳ್ಗೆ ಪ್ರಮ್ುಖ ಉಪಕ್ರಮ್ಗಳು
 ಪ್್ರತಿ ವಷ್ಟಜಿ ಸುಮಾರು 60,000 ಸಿಬ್ಬಂದ್ ಭಾರತಿೇಯ ಸ್ೇನಯಿಂದ 

ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ಾ್ತರ. ಈ ಖ್ಾಲಿ ಹುದದಾಗಳ ಮುಕ್್ತ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಸ್ೇನಯು 
1೦೦ಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ರಾಯಾಲಿಗಳನು್ನ ಆಯೊೇರ್ಸುತಿ್ತತು್ತ. ಈಗ ಅವರನು್ನ 
ಅಗಿ್ನಪ್ಥ್ ಯೊೇಜನಯ ಮೊಲಕ್ ನೇಮಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳಳಿಬಹುದು.

 ಸ್ೇನಯ ಶ್್ರೇಣಿಯಲಿ್ಲ ಸ್ೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುತಿ್ತರುವ ಸ್ೈನಿಕ್ರ ಸರಾಸರಿ ವಯಸಸಾನು್ನ 
ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುವುದು ಅಗಿ್ನಪ್ಥ್ ಯೊೇಜನಯ ಉದದಾೇಶವಾಗಿದ. ಪ್್ರಸು್ತತ, 
ಒಬ್ಬ ಸ್ೈನಿಕ್ನ ಸರಾಸರಿ ವಯಸುಸಾ 32 ವಷ್ಟಜಿಗಳು ಆದರ ಹೆೊಸ ನೇಮಕಾತಿ 
ಯೊೇಜನಯಲಿ್ಲ, ಅದು 26 ವಷ್ಟಜಿ ಆಗಲಿದ. 

ಸಂಪುಟದ ನಿಣ್ಗಯಗಳು ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ

ಒಂದೊವರೋ ವಷ್ಟಜಿದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ 
ಯುವಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದೊಯಾೇಗ

ಸಕಾಜಿರಿ ಉದೊಯಾೇಗಕಕಾ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತಿ್ತರುವ 
ಅಭಯಾರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹ ಸುದ್ದಾ ಇದ. ಮುಂಬರುವ 
ಒಂದೊವರ ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ, ಸಕಾಜಿರವು ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಲಕ್ಷ ಹುದದಾಗಳನು್ನ ಭತಿಜಿ 
ಮಾಡಲಿದ. ಈ ನೇಮಕಾತಿಯನು್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರದ 
ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತು್ತ ಸಚ್ವಾಲಯಗಳ 
ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಅಂದರ, 
ಪ್್ರತಿದ್ನ ಸುಮಾರು 1850 ಜನರಿಗೆ ಉದೊಯಾೇಗ 
ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ಎಲಾ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತು್ತ 
ಸಚ್ವಾಲಯಗಳಲಿ್ಲ ಖ್ಾಲಿ ಇರುವ ಹುದದಾಗಳ 
ಸಿಥೆತಿಗತಿಯನು್ನ ಪ್ರಿಶ್ೇಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು ಈ ಉದೊಯಾೇಗಗಳನು್ನ 
ಅಭಿಯಾನದೊೇಪ್ಾದ್ಯಲಿ್ಲ ಅಂದರ ಆದಷ್ಟು್ಟ 
ಬೇಗ ಭತಿಜಿ ಮಾಡುವ ಸೊಚ್ನ ನಿೇಡಿದ್ಾದಾರ. ಕೇಂದ್ರ 
ಸಕಾಜಿರದ ಸಚ್ವಾಲಯಗಳು ಮತು್ತ ಅಂಚೋ, 
ರಕ್ಷಣಾ (ನಾಗರಿಕ್), ರೈಲೆ್ವ ಮತು್ತ ಕ್ಂದ್ಾಯದಂತಹ 
ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ ಹೆೊಸ ಉದೊಯಾೇಗಗಳು 
ಲಭಯಾವಾಗುತ್ತವೆ. ಕ್ಳದ ವಷ್ಟಜಿ, ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ್ 
ಸಚ್ವ ರ್ತೆೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಜಯಾಸಭೆಯಲಿ್ಲ 
ಪ್್ರಶ್್ನಯೊಂದಕಕಾ ಉತ್ತರಿಸುತ್ಾ್ತ, ಮಾಚ್ಜಿ 1, 2020 
ರವರಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರದ ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ 8.72 ಲಕ್ಷ 
ಹುದದಾಗಳು ಖ್ಾಲಿ ಇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದದಾರು. ಅಂತಹ 
ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿಯಲಿ್ಲ, ಪ್್ರಸು್ತತ ಈ ಸಂಖೆಯಾ ಸುಮಾರು 10 
ಲಕ್ಷಕಕಾ ಏರುತಿ್ತತು್ತ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ್ಟವಾಗಿದ, ಇದಕಾಕಾಗಿ 
ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ನೇಮಕಾತಿಯನು್ನ 
ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಆದೇಶ್ಸಿದ್ಾದಾರ. ರ್ತೆೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ 
ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರದ ಎಲಾ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲಿ್ಲ 
ಒಟು್ಟ 40 ಲಕ್ಷ 4 ಸಾವಿರ ಹುದದಾಗಳಿವೆ, ಅದರಲಿ್ಲ 
ಸುಮಾರು 31 ಲಕ್ಷ 32 ಸಾವಿರ ಉದೊಯಾೇಗಿಗಳನು್ನ 
ನೇಮಿಸಲಾಗಿದ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದದಾರು. ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ, 
8.72 ಲಕ್ಷ ಹುದದಾಗಳ ನೇಮಕಾತಿಯ ಅಗತಯಾವಿದ.
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ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯತತು ಭಾರತದ 
ಸಂಕಲಪಿದ ಸಂಕೆೋತ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತು್ತ ನಾವಿೇನಯಾತೆಯಿಂದ ಪ್ಾರದಶಜಿಕ್ತೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಿವತಜಿನಯಲಿ್ಲ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಶಕ್್ತಯುತ ತ್ಾಂತಿ್ರಕ್ 
ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಿದ. ಇದು 21ನೇ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ ಭಾರತದ ಸಂಕ್ಲ್ಪ, ಸಾ್ವವಲಂಬನ ಮತು್ತ ಸಬಲಿೇಕ್ರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ. ನಗದುರಹತ ಮತು್ತ 
ಡಿರ್ಟಲ್ ಆರ್ಜಿಕ್ತೆಯ ಮೊಲಕ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಬಿಕ್ಕಾಟಿ್ಟನ ನಡುವೆಯೊ ನಾಗರಿಕ್ರನು್ನ ಸಬಲಿೇಕ್ರಣಗೆೊಳಿಸುವಲಿ್ಲ ಪ್್ರವತಜಿಕ್ರಾದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಯಾರು ಚೋನಾ್ನಗಿ ಡಿರ್ಟಲ್ ಶಕ್್ತಯನು್ನ ಅರ್ಜಿಮಾಡಿಕೊಳುಳಿತ್ಾ್ತರ? ಇದಕಾಕಾಗಿಯ್ೇ; ಜುಲೆೈ 1, 2015 ರಂದು 
ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದ್ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾವನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಕಾಜಿರ ಮತು್ತ ಜನರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ, 
ವಯಾವಸ್ಥೆಗಳು ಮತು್ತ ಸೌಲಭಯಾಗಳು, ಸಮಸ್ಯಾಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರಿಹಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನು್ನ ಕ್ಡಿಮ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ್ ಸಾಮಾನಯಾ 
ನಾಗರಿಕ್ನನು್ನ ಸಶಕ್್ತಗೆೊಳಿಸುತ್ತದ.

ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ 7 ವಷ್ಟಜಿಗಳುರ್ವಷ್ಟಟ್ರ
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ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶದ ಶಹಜಹಾನು್ಪರದ ಸಾಮಾನಯಾ 
ಸ್ೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ (ಸಿಎಸಿಸಾ) ಮಾಲಿೇಕ್ ಗುರ್ ದ್ೇಪ್  
ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬೇರ ಯಾವುದೇ ಆದ್ಾಯದ 

ಮೊಲವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಈ ಕಲಸವನು್ನ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಈಗ 
ಅವರು 20 ಜನರಿಗೆ ಉದೊಯಾೇಗ ನಿೇಡಿದ್ಾದಾರ.

ಲಡಾಖ್ ನ ಜೋೊಂಡೆೊ್ರೇ ಎಂ. ಸಂಗಾಮಿ ಪಿಂಚ್ಣಿಗಾಗಿ 
ರ್ೇವನ ಪ್್ರಮಾಣಪ್ತ್ರವನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸಲು ವಷ್ಟಜಿಕೊಕಾಮಮಿ ತಮಮಿ 
ಮನಯಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ಮೊರು ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ದೊರದ 
ಬಾಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೆೊೇಗಬೇಕಾಗಿತು್ತ. “ನಾನು ಉಮಂಗ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ 
ಅನು್ನ ಡೌನೊ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುದಾ, ಈಗ ಮನಯಲಿ್ಲ ಕ್ುಳಿತೆೇ 
ರ್ೇವನ ಪ್್ರಮಾಣಪ್ತ್ರವನು್ನ ಡಿರ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು” 
ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ಾ್ತರ. ಸಂಗಾಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೊ ಉಮಂಗ್ 
ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಅನು್ನ ಡೌನೊ್ಲೇಡ್ ಮಾಡಲು ಮತು್ತ ಅನುಮೇದ್ತ 
ಬಯೊೇಮಟಿ್ರಕ್ ಸಾಧನಗಳನು್ನ ಖರಿೇದ್ಸಲು ಸಲಹೆ ನಿೇಡುತ್ಾ್ತರ.

ಅದೇ ರಿೇತಿ, ಬಿಹಾರದ ಐಟಿ ವೃತಿ್ತಪ್ರ ಚ್ಂದನ್ 
ಕ್ುಮಾರ್ ಅವರು ಡಿರ್ಲಾಕ್ರ್ ನಲಿ್ಲ ನಿಲಿ್ಲಸಲಾದ ನೊೇಂದಣಿ 
ಪ್್ರಮಾಣಪ್ತ್ರ (ಆರ್.ಸಿ.) ದೊಂದ್ಗೆ ಅಪ್ಘಾತಕ್ಕಾೇಡಾದ ಕಾರಿಗೆ 
ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನು್ನ ಪ್ಡೆದರು. ಅವರು 2016 ರಲಿ್ಲ ಕಾರು 
ಖರಿೇದ್ಸಲು ಬಾಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಹಣ ಸಾಲ ಪ್ಡೆದ್ದದಾರು. ಅವರು 
ಬಾಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನು್ನ ಮರುಪ್ಾವತಿಸಿದರು, ಆದರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 
ನಿಂದ್ಾಗಿ, ಗುಗಾಜಿಂವ್ ನ ಅವರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನಗೆ ಪ್ಾ್ರಧಿಕಾರದ 
ಪ್ತ್ರವು ತಲುಪ್ಲಿಲ್ಲ. 2021 ರಲಿ್ಲ ಕಾರು ಅಪ್ಘಾತಕ್ಕಾೇಡಾದ್ಾಗ, 
ಡಿರ್ಲಾಕ್ರ್ ನ ಆರ್.ಸಿ.ಯನು್ನ ವಿಮಾ ಕ್ಲೇಮ್ ಸಲಿ್ಲಸಲು 
ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಇದನು್ನ ವಿಮಾ ಕ್ಂಪ್ನಿ ಒಪಿ್ಪಕೊಂಡಿತು.

ಜುಲೆೈ 1, 2015 ರಂದು ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪ್ಕ್್ರಮವು 
ಜನರ ರ್ೇವನವನು್ನ ಹೆೇಗೆ ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸಿದ ಎಂಬುದಕಕಾ 
ಇವು ಕಲವು ಉದ್ಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ನಿಷ್ಟಠಾ ಸಕಾಜಿರ- ಗರಿಷ್ಟಠಾ 
ಆಡಳಿತದೊಂದ್ಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಸುಗಮ ವಾಯಾಪ್ಾರ ಮಾಡುವ 
ಮತು್ತ ಸುಗಮ ರ್ೇವನ ಮಟ್ಟವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತಿ್ತದ. 
ಪ್ಾರದಶಜಿಕ್ತೆ ಬಂದ್ದ, ಮತು್ತ ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಭ್ರಷ್ಾ್ಟಚಾರವನು್ನ ಕೊನಗಾಣಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತದ. ಡಿರ್ಟಲ್ 

ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದರ ಸಮಯ, 
ಶ್ರಮ ಮತು್ತ ಹಣದ ಉಳಿತ್ಾಯ. ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದರ ತ್ವರಿತ ಲಾಭ, ಪ್್ಣಜಿ 

ಲಾಭ. ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದರ ಕ್ನಿಷ್ಟಠಾ 
ಸಕಾಜಿರ ಮತು್ತ ಗರಿಷ್ಟಠಾ ಆಡಳಿತ ಎಂದರ್ಜಿ. 
ಗಾತ್ರ ಮತು್ತ ವೆೇಗದ ಮೇಲೊ ಬಲವಾದ 

ಒತು್ತ ಇದುದಾ, ಇದರೊಂದ್ಗೆ ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊಲಸೌಕ್ಯಜಿವನು್ನ 

ನಿಮಿಜಿಸಲಾಗುತ್ತದ.
ನರೋೇಂದ್ರ ಮೊೇದ್, ಪ್ರಧ್ವನಮ್ಂತ್್ರ.

ಈ ಕೆಳಗ್ನ ದತಾತುಂಶ್ದ್ಯಂದ್ಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ 
ಮಹತ್ವವನುನು ಅರ್್ಗಮಾಡಿಕೆ್ಯಳ್ಳಬಹುದು

2014-2015 ರಿಂದ 2022ರ ಜೊನ್ 
2 ರವರಗೆ, ಅಂದ್ಾಜು 2.27 ಲಕ್ಷ 
ಕೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನು್ನ ನೇರವಾಗಿ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖ್ಾತೆಗಳಿಗೆ 
ವಗಾಜಿಯಿಸಲಾಗಿದ. ಭ್ರಷ್ಾ್ಟಚಾರದ 
ಕಾರಣ ಹಣ ಸ್ೊೇರಿಕಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಭ್ರಷ್ಾ್ಟಚಾರವನು್ನ 
ಜಾಮ್ ತಿ್ರವಳಿಯಿಂದ 
ಕೊನಗಾಣಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ.

ನೇರ ಸವಲತುತು ವಗ್ವಜಿವಣೋ

 ದೇಶ್ಾದಯಾಂತ 132 ಕೊೇಟಿಗೊ ಹೆಚ್ುಚಿ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ 
ಸಂಖೆಯಾಗಳನು್ನ ನಿೇಡಲಾಗಿದ.

 ಸಕಾಜಿರದ ಇ-ಮಾರುಕ್ಟೆ್ಟ ತ್ಾಣ (ರ್ಇಎಂ) ದಲಿ್ಲ, 25.52 ಲಕ್ಷ 
ಕೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಮೌಲಯಾದ ಸರಕ್ುಗಳನು್ನ ಆಡಜಿರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ. 
ಈ ವೆೇದ್ಕಯು 4೦ ಲಕ್ಷಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ವಾಯಾಪ್ಾರಿಗಳನು್ನ ಒಂದಡೆ 
ಕ್ಲೆಹಾಕ್ದ.

 ಡಿರ್ಲಾಕ್ರ್ 92.3 ದಶಲಕ್ಷ ಬಳಕದ್ಾರರನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದ ಮತು್ತ 5.10 
ಶತಕೊೇಟಿ ದ್ಾಖಲೆಗಳನು್ನ ವಿತರಿಸಿದ.

 ಭಾರತ್ ನಟ್ ಯೊೇಜನಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶ್ಾದಯಾಂತ 1.77 ಲಕ್ಷಕ್ೊಕಾ 
ಹೆಚ್ುಚಿ ಗಾ್ರಮ ಪ್ಂಚಾಯಿತಿಗಳಲಿ್ಲ ಆಪಿ್ಟಕ್ಲ್ ಫೆೈಬರ್ ಕೇಬಲ್ ಗಳು 
ಮತು್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಪ್ಕ್ರಣಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದ.

 2014ರಿಂದ, ಸುಮಾರು 5.70 ಕೊೇಟಿ ಪ್್ರಮಾಣಪ್ತ್ರಗಳನು್ನ 
ಇ-ರ್ೇವನ್ ಪ್್ರಮಾಣ್ ಮೊಲಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ. ದೇಶದಲಿ್ಲ ಒಂದೇ 
ಮಂಡಿಯ ಕ್ಲ್ಪನಯ ಮೇಲೆ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾದ ಇ-ನಾಯಾಮ್ ವೆೇದ್ಕಯಲಿ್ಲ 
1.73 ಕೊೇಟಿಗೊ ಹೆಚ್ುಚಿ ರೈತರು ನೊೇಂದ್ಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ಾದಾರ.

 ದೇಶ್ಾದಯಾಂತ 45.55 ಕೊೇಟಿಗೊ ಹೆಚ್ುಚಿ ಜನ್ ಧನ್ ಖ್ಾತೆಗಳನು್ನ 
ತೆರಯಲಾಗಿದ.

 4.94 ಲಕ್ಷ ಸಾಮಾನಯಾ ಸ್ೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನು್ನ (ಸಿಎಸಿಸಾ) 
ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಇದು ಉದೊಯಾೇಗ ಮತು್ತ ಸ್ೇವೆಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸುತಿ್ತದ.

 ಇಂಡಿಯಾ ಪ್್ೇಸ್್ಟ ಪ್ೇಮಂಟ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಮೊಲಕ್, ಬಾಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಕಾ 
ದ್ಾ್ವರ್ ಸ್ೇವೆಯ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ 1.02 ಲಕ್ಷಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಪ್್ೇಸ್್ಟ 
ಪ್ೇಮಂಟ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದ.

 ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿದ್ಾಯಾರ್ಜಿವೆೇತನ ಪ್್ೇಟಜಿಲ್ 8.39 ಕೊೇಟಿಗೊ ಹೆಚ್ುಚಿ 
ಅರ್ಜಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಿಶ್ೇಲಿಸಿದ.

 ಉಮಂಗ್ ಮಬೈಲ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ 279 ಕೇಂದ್ರ ಮತು್ತ ರಾಜಯಾ 
ಸಕಾಜಿರದ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ 20,527 ಸ್ೇವೆಗಳನು್ನ ಮತು್ತ 33 ರಾಜಯಾ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 1417 ಸ್ೇವೆಗಳನು್ನ ಒಳಗೆೊಂಡಿದ.

 ಇ-ಸಿಗೆ್ನೇಚ್ರ್ ಸ್ೇವೆಯಿಂದ ಪ್್ರಮಾಣಿೇಕ್ರಿಸಿದ ದ್ಾಖಲೆಗಳ ಮೇಲೆ 
ಸಹಗಳನು್ನ ಹಾಕ್ಲಾಗುತಿ್ತದ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರವರಗೆ ಸುಮಾರು 
29 ಕೊೇಟಿ ಇ-ಸಹಗಳನು್ನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ.

ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ 7 ವಷ್ಟಜಿಗಳು ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ
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ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಶಕ್್ತಶ್ಾಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿವಯಾಕ್್ತಯಾಗಿದ.
ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೇಶದಲಿ್ಲ ಮೌನ ಕಾ್ರಂತಿಗೆ ನಾಂದ್ 

ಹಾಡುತಿ್ತದ ಎಂದು ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ನಂಬಿದ್ಾದಾರ. 
ಡಿರ್ಟಲ್ ವಹವಾಟಿನಿಂದ ರೈತರ ಬದುಕ್ು ಬದಲಾಗಿದ. 

ಡಿರ್ಟಲ್ ಸಶಕ್್ತರಾಗಿರುವ ಯುವಕ್ರು ಭಾರತವನು್ನ ಈ 
ದಶಕ್ದ ‘ಟೆಕೇಡ್’ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ಾ್ತರ. ಬಡವರು ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಮತು್ತ ಅಗಗೆದ ಡೆೇಟ್ಾದಲಿ್ಲ ಆಸಕ್್ತ ಹೆೊಂದ್ಲ್ಲ ಎಂದು 
ಈ ಹಂದ ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾವರು ಈಗ 21 ನೇ ಶತಮಾನದಲಿ್ಲ ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಇಂಡಿಯಾದ ಶಕ್್ತಯನು್ನ ಕ್ಣಾ್ಣರ ಕಾಣುತಿ್ತದ್ಾದಾರ.

ನಿೇತಿ ಆಯೊೇಗದ ‘ನವ ಭಾರತಕಾಕಾಗಿ ಕಾಯಜಿತಂತ್ರ @ 
75’ ವರದ್ಯ ಪ್್ರಕಾರ, 2022-2023ರ ವೆೇಳಗೆ ಭಾರತದಲಿ್ಲ 
ಡಿರ್ಟಲ್ ವಿಭಜನಯನು್ನ ನಿವಾರಿಸುವ ಅಗತಯಾವಿದ. ಇದನು್ನ 
ಗಮನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡು, ಸಕಾಜಿರವು 2014ರಿಂದ ಡಿರ್ಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಗೆ 
ಆದಯಾತೆ ನಿೇಡಿದ. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಡಿರ್ಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತ್ಾ ಅಭಿಯಾನ ಮತು್ತ 

ಡಿರ್ಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತ್ಾ ಅಭಿಯಾನ ಎಂಬ ಎರಡು ಯೊೇಜನಗಳನು್ನ 
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದುದಾ, ಮಾಚ್ಜಿ 31, 2022 ರವರಗೆ 53.67 ಲಕ್ಷ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪ್್ರಮಾಣಿೇಕ್ರಿಸಿದ್ಾದಾರ. 6 ಕೊೇಟಿ ಕ್ುಟುಂಬಗಳನು್ನ 
ಒಳಗೆೊಳುಳಿವ ಮೊಲಕ್ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಭಾರತಕಕಾ ಡಿರ್ಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನು್ನ 
ತರಲು ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಡಿರ್ಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತ್ಾ ಅಭಿಯಾನಕಕಾ 
ಪ್್ರತಿ ಮನಗೆ ಒಬ್ಬ ವಯಾಕ್್ತಯೊಂದ್ಗೆ ಅನುಮೇದನ ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಈ 
ಯೊೇಜನಯಲಿ್ಲ 5.78 ಕೊೇಟಿ ಅಭಯಾರ್ಜಿಗಳನು್ನ ನೊೇಂದ್ಾಯಿಸಲಾಗಿದುದಾ, 
ಅವರಲಿ್ಲ 4.90 ಕೊೇಟಿ ಅಭಯಾರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಐಟಿ 
ನಿಯಮಗಳು 2021 ಎಂದೊ ಕ್ರಯಲಾಗುವ ಮಾಹತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
(ಮಧಯಾಂತರ ಮಾಗಜಿಸೊಚ್ಗಳು ಮತು್ತ ಡಿರ್ಟಲ್ ಮಾಧಯಾಮ ನಿೇತಿ 
ಸಂಹತೆ) ನಿಯಮಗಳು 2021 ಅನು್ನ ಸಕಾಜಿರ ಫೆಬ್ರವರಿ 25, 2021 
ರಂದು ಘೋೊೇಷ್ಸಿತು. ಇಂಟನಜಿಟ್ ಮತು್ತ ಡಿರ್ಟಲ್ ಬಳಕದ್ಾರರಿಗೆ 
ಮುಕ್್ತ, ಸುರಕ್ಷಿತ, ವಿಶ್ಾ್ವಸಾಹಜಿ ಮತು್ತ ಉತ್ತರದ್ಾಯಿತ್ವದ ಇಂಟನಜಿಟ್ 
ಅನು್ನ ಖಚ್ತಪ್ಡಿಸುವುದು ನಿಯಮಗಳ ಉದದಾೇಶವಾಗಿದ.  

ಸ್ಯಪರ್ ಕಂಪ್ಯ್ಯಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ತುಯುತ ಹಂತಗಳು
ಸೊಪ್ರ್ ಕ್ಂಪ್್ಯಾಟರ್ ಗಳು ನಾವಿನಯಾತೆ, ಸಂಶ್ೊೇಧನ ಮತು್ತ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್್ಟಯಿಂದ ಪ್್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಯಶಸಿಸಾಗೆ 
ಕ್ೇಲಿಕೈಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಕಾಕಾಗಿಯ್ೇ, ನಾಯಾಷ್ಟನಲ್ ಸೊಪ್ರ್ ಕ್ಂಪ್್ಯಾಟಿಂಗ್ 
ಅಭಿಯಾನದ (ಎನ್ಎಸ್ಎಂ) ಭಾಗವಾಗಿ, 2022 ರ ಅಂತಯಾದ ವೆೇಳಗೆ 
74 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಂಪ್್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯಾಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ 
ಗುರಿಯನು್ನ ಸಕಾಜಿರ ನಿಗದ್ಪ್ಡಿಸಿದ. ಎನ್ಎಸ್ಎಂ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮದ 
ಅಡಿಯಲಿ್ಲ,  ಮುಂದುವರಿದ ಕ್ಂಪ್್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ುರಿತ ಕೇಂದ್ರ 
(ಸ್ಂಟರ್ ಫ್ಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮಿಂಟ್ ಆಫ್ ಅಡಾ್ವನ್ಸಾಡ್ ಕ್ಂಪ್್ಯಾಟಿಂಗ್) 
ಹಾಗೊ ವಿಧುಯಾನಾಮಿನ ಮತು್ತ ಮಾಹತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಚ್ವಾಲಯವು 
“ಪ್ರಮ್ ಸಿದ್ಧಿ ಎಐ ಸೊಪ್ರ್ ಕ್ಂಪ್್ಯಾಟರ್’ ಅನು್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸಲು 
ಒಗೊಗೆಡಿವೆ. 2015ರಲಿ್ಲ ನಿಮಿಜಿಸಲಾದ ಇದು ದೇಶದ ಅತಯಾಂತ ಶಕ್್ತಶ್ಾಲಿ 
ಮತು್ತ ವೆೇಗದ ಸೊಪ್ರ್ ಕ್ಂಪ್್ಯಾಟರ್ ಆಗಿದ. ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 500 
ಸೊಪ್ರ್ ಕ್ಂಪ್್ಯಾಟರ್ ಗಳ ಪ್ಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಇದು 63ನೇ ಸಾಥೆನದಲಿ್ಲದ.
ಈ ದಶಕ್ವು ಭಾರತದ ಡಿರ್ಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಾಮರ್ಯಾಜಿ 
ಗಮನಾಹಜಿವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದನು್ನ ಮತು್ತ ಜಾಗತಿಕ್ ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಆರ್ಜಿಕ್ತೆಯಲಿ್ಲ ಅದರ ಪ್ಾಲು ಬಳಯುವುದನು್ನ ಕಾಣುತ್ತದ.  5ರ್ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಗತು್ತ ಗಮನಾಹಜಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನು್ನ 
ಕಾಣಲಿದುದಾ, ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ 5ರ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನು್ನ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸುತಿ್ತದ. ಡಿರ್ಟಲ್ ಸಬಲಿೇಕ್ರಣವು ದೇಶವನು್ನ ಹೆೊಸ 
ಎತ್ತರಕಕಾ ಕೊಂಡೆೊಯಯಾಲು ಸಕಾಜಿರದೊಂದ್ಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತರುವ 
ಭಾರತದ ಯುವಕ್ರನು್ನ ಸಶಕ್್ತಗೆೊಳಿಸುತಿ್ತದ. ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ 
ದಶಕ್ವನು್ನ “ಭಾರತದ ಟೆಕೇಡ್” ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿ್ತದ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನ್ಾವರಣ

ಡಿರ್ಟಲ್ ಕರೋನಿಸ್: ಕೇಂದ್್ರೇಯ ಬಾಯಾಂಕ್ ಡಿರ್ಟಲ್ 
ಕ್ರನಿಸಾಯನು್ನ ಅಂದರ ಡಿರ್ಟಲ್ ರೊಪ್ಾಯಿಯನು್ನ 
ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಘೋೊೇಷ್ಟಣೆಯನು್ನ ಪ್್ರಸಕ್್ತ ಹಣಕಾಸು 
ವಷ್ಟಜಿದ ಬಜೋಟ್ ನಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ. ಪ್್ರಸು್ತತ ನಮಮಿ ಭೌತಿಕ್ 
ಕ್ರನಿಸಾಯಾಗಿರುವ ಈ ಡಿರ್ಟಲ್ ರೊಪ್ಾಯಿಯನು್ನ ಆರ್.
ಬಿ.ಐ ನಿಯಂತಿ್ರಸುತ್ತದ ಮತು್ತ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದ.
ಇ-ಪ್ವಸೊಪೂೇಟ್ಜಿ ಸೇವೆ: ಪ್್ರಸಕ್್ತ ಹಣಕಾಸು ವಷ್ಟಜಿದಲಿ್ಲ 
ನಾಗರಿಕ್ರು ಇ-ಪ್ಾಸ್ೊ್ಪೇಟ್ಜಿ ಗಳನು್ನ ಪ್ಡೆಯುತ್ಾ್ತರ 
ಎಂದು ಸಕಾಜಿರ ಘೋೊೇಷ್ಸಿದ. ಇ-ಪ್ಾಸ್ೊ್ಪೇಟ್ಜಿ ಗಾಗಿ 
ಚ್ಪ್ ಖರಿೇದ್ಯನು್ನ ಸಹ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ, ಇದರಲಿ್ಲ 
ಎಂಬಡೆಡ್ ರೇಡಿಯೊೇ ಫಿ್ರೇಕ್ವನಿಸಾ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ 
(ಐಎಫ್ಐ) ಚ್ಪ್ ಮತು್ತ ಹಂಭಾಗದ ಕ್ವರ್ 
ನಲಿ್ಲ ಅಂತಗಜಿತವಾಗಿ ಹುದುಗಿಸಲಾದ ಆಂಟೆನಾ 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ತದ.
ಈ ವಷ್ಟಜಿ 5ರ್ ಆರಂಭ: 5ರ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ 
ಗಳನು್ನ ಪ್್ರಯೊೇಗಿಸಲು ಮತು್ತ ಪ್್ರದಶ್ಜಿಸಲು 
224 ಕೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವೆಚ್ಚಿದಲಿ್ಲ ದೇಶ್ೇಯ 5 ರ್ 
ಪ್ರಿೇಕ್ಾ ವೆೇದ್ಕಯನು್ನ ಸಹ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದ. ಈಗ 
5ರ್ ತರಂಗಾಂತರಗಳ ಹರಾರ್ಗೆ ಸಚ್ವ ಸಂಪ್ುಟ 
ಅನುಮೇದನ ನಿೇಡಿದ. 2022 ರಲಿ್ಲ 5 ರ್ ನಟ್ವಕ್ಜಿ ಅನು್ನ 
ಕ್್ರಮೇಣ ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಯೊೇಜನಗಳಿವೆ. 

ಯುನಿಫೆೈಡ್ ಪೆೇಮಂಟ್ಸ್ ಇಂಟಫೆೇಜಿಸ್ (ಯುಪಿಐ): 
ಒಂದೇ ಮಬೈಲ್ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ ಮೊಲಕ್, ಈ ಡಿರ್ಟಲ್ ಪ್ಾವತಿ 
ವೆೇದ್ಕಯಲಿ್ಲ ಅನೇಕ್ ಬಾಯಾಂಕ್ುಗಳ ಖ್ಾತೆಗಳನು್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 
ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರವರಗೆ, 229 ಬಾಯಾಂಕ್ುಗಳು ಯುಪಿಐ ಸ್ೇವೆಗೆ 
ಸ್ೇರಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಮೊಬೆೈಲ್ ಹ್್ವಯಾಂಡ್ ಸಟ್ ತಯ್ವರಿಕೆ: 
ಭಾರತವು ಈಗ ಮಬೈಲ್ ಹಾಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ ಗಳ ತಯಾರಿಕಯಲಿ್ಲ ವಿಶ್ವದ 
ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡಲ್ ರಾಷ್ಟಟ್ರವಾಗಿದ. 2014 ರಲಿ್ಲ, ಕೇವಲ ಎರಡು 
ಕಾಖ್ಾಜಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಲುಯಾಲಾರ್ ಫೆ�ೇನ್ ಗಳು ಮತು್ತ ಅವುಗಳ 

ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನು್ನ ಉತ್ಾ್ಪದ್ಸುತಿ್ತದದಾವು, ಇದು 2021 ರ ವೆೇಳಗೆ 200 ಕಕಾ ಏರಿದ.
ರೊಪೆೇ ಪೆೇಮಂಟ್ ಗೆೇಟ್ ವೆೇ: 
ರೊಪ್ೇ ಪ್ೇಮಂಟ್ ಗೆೇಟ್ ವೆೇ ಭಾರತದ ಮದಲ ಜಾಗತಿಕ್ ಪ್ಾವತಿ 
ಜಾಲವಾಗಿದ. ರೊಪ್ೇ ಕಾಡ್ಜಿ ಗಳನು್ನ 70 ಕೊೇಟಿ ಭಾರತಿೇಯರು ಬಳಸುತ್ಾ್ತರ. 
ಬಳಸಲು ಸರಳವಾದ ರೊಪ್ೇ ಪ್ಾವತಿ ಗೆೇಟ್ ವೆೇ ಸ್ೇವೆ ಸಿಂಗಾಪ್ುರ, 
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸಾ, ಭೊತ್ಾನ್ ಮತು್ತ ನೇಪ್ಾಳದಲಿ್ಲ ಲಭಯಾವಿದ.
ಇ-ಡಿಸಿಟ್ರಕ್ಟಿ ಅಭಿಯ್ವನದೊೇಪ್ವದ್ಯ ಯೊೇಜನ (ಎಂಎಂಪಿ): 
ದೇಶ್ಾದಯಾಂತ 709 ರ್ಲೆ್ಲಗಳಲಿ್ಲ 3916 ಇ-ಡಿಸಿಟ್ರಕ್್ಟ ಸ್ೇವೆಗಳನು್ನ 
ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ.

ಡಿರ್ಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ 7 ವಷ್ಟಜಿಗಳುರ್ವಷ್ಟಟ್ರ
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ಒಂದು ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ 
ಒಂದು ತೆರಿಗೆ

ಜಾಗತಿಕ್ ಪ್್ರಕ್ಷುಬಧಿತೆ ಮತು್ತ ಧು್ರವಿೇಕ್ರಣದ 
ನಡುವೆ, ಭಾರತವು ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ್ ವೆೇದ್ಕಯಲಿ್ಲ 

ಪ್್ರಮುಖ ಪ್ಾತ್ರವನು್ನ ವಹಸುತಿ್ತದ, 2014ರ ನಂತರ 
ಪ್ಾ್ರರಂಭವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಧನಯಾವಾದಗಳು. 

ಕಾನೊನುಗಳು ಮತು್ತ ಅನುಸರಣೆಯ ಜಾಲವನು್ನ 
ತೆಗೆದುಹಾಕ್ುವ ಮೊಲಕ್ ಎಲಾ್ಲ ಸಂಕೊೇಲೆಗಳನು್ನ 

ಮುರಿಯಲಾಗಿದ. ರ್ಎಸಿ್ಟ (ಸರಕ್ು ಮತು್ತ ಸ್ೇವಾ 
ತೆರಿಗೆ) ಅಂತಹ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ, ಇದನು್ನ 
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ್ೇಯಿ ಅವರು ಮದಲು ಈ 
ಕ್ಲ್ಪನ ರೊಪಿಸಿದದಾರು. ಆದರ 17 ವಷ್ಟಜಿಗಳ ನಂತರ 

ಜುಲೆೈ 1, 2017 ರಂದು ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಯಿತು. 
ರ್ಎಸಿ್ಟಯು ನೊರಾರು ವಿಭಿನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಬಲೆಗಳನು್ನ 

ತೆಗೆದುಹಾಕ್ದದಾಲ್ಲದ, ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರ ರ್ೇವನ ಮತು್ತ 
ವಯಾವಹಾರದಲಿ್ಲ ಹೆೊಸ ಸ್ೇವೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿತು.

ನಾ ವು ಒಂದು ರಾಷ್ಟಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲಿ್ಲ ಹೆೊಸ ಮಟ್ಟವನು್ನ 
ಅರ್ವಾ ಹಂತವನು್ನ ತಲುಪ್ಲು ಪ್್ರಯತಿ್ನಸುವ 
ಸಂದಭಜಿಗಳಿವೆ. ಜೊನ್ 30 ಮತು್ತ ಜುಲೆೈ 1 ರ ರಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, 

ದೇಶವು 17 ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಪ್ಯಣವನು್ನ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಳಿಸುವ ಮೊಲಕ್ 
ಅತುಯಾತ್ತಮ ಒಕ್ೊಕಾಟ ವಯಾವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಪ್್ರದಶ್ಜಿಸಿತು. ರ್ಎಸಿ್ಟ ಆರ್ಜಿಕ್ 
ಕಾ್ರಂತಿಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಜಿಟು್ಟ, ಇಡಿೇ ದೇಶಕಕಾ ನಿದೇಜಿಶನವನು್ನ ನಿೇಡಿತು ಮತು್ತ 
ಆರ್ಜಿಕ್ತೆಗೆ ಹೆೊಸ ಆಯಾಮವನು್ನ ನಿೇಡಿತು. ಕಾಶ್ಮಿೇರದ್ಂದ ಹಡಿದು 
ಪ್್ೇಟ್ಜಿ ಬ್ಲೇರ್, ಗುಜರಾತ್ ನಿಂದ ಅರುಣಾಚ್ಲ ಪ್್ರದೇಶದವರಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ 
500 ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ುವ ಮೊಲಕ್ ‘ಒಂದು ರಾಷ್ಟಟ್ರ-
ಒಂದು ತೆರಿಗೆ’ಯ ಕ್ನಸನು್ನ ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸುವ ನಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಟಿೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಮಹತ್ವದ ಹೆಜೋಜ್ ಇಟಿ್ಟತು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಬಲೆ ವಯಾತ್ಾಯಾಸಗಳಿಂದ್ಾಗಿ, ವಿವಿಧ ರಾಜಯಾಗಳು 
ಒಂದೇ ಸರಕ್ುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ತೆರಿಗೆ ದರಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದದಾವು. 
ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರಾಜಯಾದ ಗಡಿ ಪ್್ರದೇಶಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗಾಗೆಗೆ 
ಕ್ಡಿಮ ತೆರಿಗೆ ದರವಿರುವ ನರಯ ರಾಜಯಾಗಳಿಂದ ದೊಡಲ್ ಖರಿೇದ್ಗಳನು್ನ 
ಮಾಡುತಿ್ತದದಾರು. ಇದಲ್ಲದ, ವಾಯಾಪ್ಾರಿಗಳು ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ತೆರಿಗೆಗಳು 
ಮತು್ತ ರೊಪ್ಗಳ ಜಾಲದಲಿ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಹಾಕ್ಕೊಳುಳಿತಿ್ತದದಾರು. ಈ ಸಂಕೊೇಲೆಗಳಿಂದ 
ಜನರನು್ನ ಮುಕ್್ತಗೆೊಳಿಸಲು ರ್ಎಸಿ್ಟಯನು್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈ 
ಮಹತ್ವದ ಹೆಜೋಜ್ಯನು್ನ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಳಿಸಲು ಐದು ವಷ್ಟಜಿಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. 
ರ್ಎಸಿ್ಟ ಜಾರಿಯಾದ್ಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿ ನಾಟಕ್ೇಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ. ಎಲಾ್ಲ 
17 ತೆರಿಗೆಗಳನು್ನ ಒಗೊಗೆಡಿಸಲಾಗಿದ. ಭಾರತವು ಒಂದೇ ಮಾರುಕ್ಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ 
ವಿಲಿೇನಗೆೊಂಡಿದ. ಅಂತರರಾಜಯಾ ಹೆದ್ಾದಾರಿ ತಡೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಲಾಯಿತು. 
ಪ್್ರವೆೇಶ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ದದಾರಿಂದ ನಗರಗಳನು್ನ ಪ್್ರವೆೇಶ್ಸಲು 
ಸುಲಭವಾಗಿದ.

ಮನರಂಜನಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ವಿವಿಧ ರಾಜಯಾಗಳು ಶ್ೇ.35ರಿಂದ 

ಶ್ೇ.110ರಷ್ಟು್ಟ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುತಿ್ತದದಾವು. ಅದನು್ನ ತಿೇವ್ರವಾಗಿ ಕ್ಡಿಮ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಹಂದ, 235 ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಶ್ೇಕ್ಡಾ 31 
ಅರ್ವಾ ಅದಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ಾಗಿತು್ತ. ಅವುಗಳಲಿ್ಲ 10ನು್ನ ಹೆೊರತು ಪ್ಡಿಸಿ 
ಉಳಿದವುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ತಕ್ಷಣವೆೇ ಶ್ೇ.28ಕಕಾ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. 
ಆ 10 ವಸು್ತಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ ಮತೆ್ತ ಶ್ೇ.18ಕಕಾ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. 
ಯಾವುದೇ ವಸು್ತವಿನ ಬಲೆ ಏರಿಕಯಾಗದಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳಳಿಲು ಸಿೇಮಿತ 
ಸಮಯದವರಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾ್ಲಯಾಬ್ ಗಳನು್ನ ರಚ್ಸಲಾಯಿತು. ಇದು 
ಬಲೆಗಳ ಏರಿಕಯನು್ನ ನಿಧಾನಗೆೊಳಿಸಿತು. ಸಾಮಾನಯಾ ಬಳಕಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ 
ಶೊನಯಾ ಅರ್ವಾ ಶ್ೇ. 5ರ ತೆರಿಗೆ ವಾಯಾಪಿ್ತಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ನಿಧಜಿರಣೆ ಮತು್ತ 
ಮೌಲಯಾಮಾಪ್ನಗಳು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಗೆ ಹೆೊೇದವು, ಮತು್ತ ಇನ್ ಸ್ಪಕ್್ಟರ್ 
ಗಳ ಪ್ಡೆ ಕ್ಣಮಿರಯಾಯಿತು. ಇನು್ಪಟ್ ಟ್ಾಯಾಕ್ಸಾ ಕ್ರಡಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಟನ್ಜಿ 
ಸಲಿ್ಲಸುವ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅದೇ ವಸು್ತವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಯನು್ನ 
ಕ್ರಡಿಟ್ ನಮೊನಯಲಿ್ಲ ಹೆೊಂದ್ಸಲು ವಾಯಾಪ್ಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಿತು.

ಏಕ್ರೊಪ್ದ ತೆರಿಗೆ ವಯಾವಸ್ಥೆಯ ಎಳಯಲಿ್ಲ ಭಾರತವನು್ನ ಒಗೊಗೆಡಿಸುವ 
ನಿಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ರ್ಎಸಿ್ಟ ಒಂದು ಹೆಜೋಜ್ಯಾಗಿತು್ತ, ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ವಾಯಾಪ್ಾರ ಚ್ಟುವಟಿಕಗಳು ಹೆಚಾಚಿದವು ಮತು್ತ ದೇಶದ ರ್ಡಿಪಿಗೆ ಹೆೊಸ 
ನೊೇಟಕಕಾ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೊಡಲ್ ಮತು್ತ ಸಣ್ಣ 
ಉದಯಾಮಿಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಯಾವಹಾರ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ಾದಾರ, ಮತು್ತ ಒಂದೇ ತೆರಿಗೆ 
ವಯಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ್ಾಗಿ ರಿಟನ್ಸಾಜಿ ಸಲಿ್ಲಸುವ ವಯಾವಸ್ಥೆ ಸರಳ ಮತು್ತ ಸುಲಭವಾಗಿದ. 
ರ್ಎಸಿ್ಟ ವಯಾವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಪ್ರಿಚ್ಯಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತದಲಿ್ಲ ತೆರಿಗೆ ವಯಾವಸ್ಥೆಯು 
ಸರಳವಾಗಿದ, ಇದು ಉದಯಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆೊಸ ವಿಶ್ಾ್ವಸವನು್ನ ನಿೇಡುತಿ್ತದ. ನಾವು 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ 75 ನೇ ವಷ್ಟಜಿವನು್ನ ಆಚ್ರಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ಮತು್ತ 2025ರ 
ವೆೇಳಗೆ 5 ಟಿ್ರಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆರ್ಜಿಕ್ತೆಯ ರಾಷ್ಟಟ್ರವಾಗಬೇಕಂಬ ನಮಮಿ 
ಗುರಿಯತ್ತ ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ ರ್ಎಸಿ್ಟ ಮುಂದ್ನ ವಷ್ಟಜಿಗಳಲಿ್ಲ 
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲಿ್ಲ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದ.

5 ವಷ್ಗಗಳ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಸುಧ್ವರಣೋ
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ಅರ್ಜಿ ನಮ್ೊನಗಳನುನೆ ಭತ್ಜಿ ಮ್ವಡ್ುವ ತೆೊಂದರೋ ಈಗಿಲಲಿ
ರ್ಎಸಿ್ಟಯ ಪ್್ಣಜಿ ರೊಪ್ - ಸರಕ್ು ಮತು್ತ ಸ್ೇವಾ ತೆರಿಗೆ. ಜುಲೆೈ 1, 2017 ರಂದು ರ್ಎಸಿ್ಟ ಜಾರಿಗೆ 
ಬಂದ್ಾಗ, ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು ಇದನು್ನ (ಗುಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲ್) ಉತ್ತಮ 

ಮತು್ತ ಸರಳ ತೆರಿಗೆ ಎಂದು ಕ್ರದರು.

ಒಪ್್ಪಂದ  317 0
ಇನಾ್ವಯ್ಸಾ  12 1
ಘೋಷ್ಟಣೆಗಳು 32 0
ಪ್್ರಪ್ತ್ರ 122 11
ಟ್ಾ್ರನಿಸಾಟ್ ಫ್ಾಮ್ಜಿ 2 0
ವಕ್ಜಿ ಶ್ೇಟ್ 4 0
ಇನ್ ವ್ಟಯ್ಸ್ ಫ್ಟರ್ಟ್ರ್ 5 0
ರಿರ್ಸ್ಟರ್ 1 0
ಒಟುಟಿ 495 12 

ಜಿಎಸಿಟಿ ವ್ಯವಸೆಥೆಯನುನು 4 ಹಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ಾಗ್ದ

ಉತಪೂನನೆ  ಜಿಎಸಿಟಿಗೆ ಮದಲ ತೆರಿಗೆ ದರ     ಜಿ.ಎಸಿಟಿ ನಂತರದ ತೆರಿಗೆ ದರ

ಹಾಲಿನ ಪ್ುಡಿ  6% 5%
ಚ್ಹಾ 6% 0
ಗೆೊೇಧಿ 2.5% 0
ಹಟು್ಟ 3.5% 0
ಸೊಯಜಿಕಾಂತಿ ಎಣೆ್ಣ   6% 5%
ಸಕ್ಕಾರ 6% 5% 

ಗ್ವ್ರಹಕರಿಗೆ ಲ್್ವಭ
ಒಂದು ವರದ್ಯ ಪ್್ರಕಾರ, ರ್ಎಸಿ್ಟ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಾಧಾರಣ  

ಭಾರತಿೇಯ ಕ್ುಟುಂಬದ ಸರಾಸರಿ ಮಾಸಿಕ್ ವೆಚ್ಚಿವು ಶ್ೇಕ್ಡಾ 4 ರಷ್ಟು್ಟ ತಗಿಗೆದ.

ಹಿಂದಂದ್ಗಿಂತ ಹಚು್ಚ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ

ರ್ಎಸಿಟಿ ಆದ್ವಯದ ಹಚ್ಚಳದೊಂದ್ಗೆ ರ್ಎಸಿಟಿ ರಿಟನ್ಜಿ 
ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಂಖ್ಯಾ ಹಚ್್ವ್ಚಗಿದ. ಕ್ವಳಸಂತೆ ಮ್ವರ್ವಟ 

ಮ್ತುತು ಕಳಳಿಸ್್ವಗಣೋಯ ಸ್್ವಧಯಾತೆಯನುನೆ ನಿಮ್ೊಜಿಲನ 
ಮ್ವಡ್ಲ್್ವಗಿದ. ಪ್ರತ್ಯೊಂದು ಸರಕಗೊ ಈಗ ದೇಶ್್ವದಯಾಂತ 

ಒಂದೇ ಬೆಲ ಇದ.

ಕೆೇಂದ್ರ ಸರಕು ಮ್ತುತು ಸೇವ್ವ ತೆರಿಗೆ (ಸಿರ್ಎಸಿಟಿ)
ಒಂದೇ ರಾಜಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಕ್ಷಕಾರರ ನಡುವೆ ವಹವಾಟು 
ನಡೆಯುತಿ್ತದದಾರ, ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ಾಲಿನ ಸಿರ್ಎಸಿ್ಟಯನು್ನ 
ಪ್ಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದ.

(ಎಸ್.ರ್.ಎಸ್.ಟಿ) | ರ್ವಜಯಾ ಸರಕು ಮ್ತುತು  
ಸೇವೆಗಳ ತೆರಿಗೆ
ಒಂದೇ ರಾಜಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಕ್ಷಕಾರರುಗಳ ನಡುವೆ 
ವಹವಾಟು ನಡೆಯುತಿ್ತದದಾರ, ಎಸಿಜ್ಎಸಿ್ಟಯನು್ನ ರಾಜಯಾದ 
ಪ್ಾಲಾಗಿ ಪ್ಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದ.

(ಯುಟಿರ್ಎಸಿಟಿ /ಯುರ್ಎಸಿಟಿ) | ಕೆೇಂದ್ವ್ರಡ್ಳ್ತ 
ಪ್ರದೇಶ ಸರಕುಗಳು ಮ್ತುತು ಸೇವ್ವ ತೆರಿಗೆ
ಒಂದು ಕೇಂದ್ಾ್ರಡಳಿತ ಪ್್ರದೇಶದ ಇಬ್ಬರು 
ಪ್ಕ್ಷಕಾರರುಗಳ (ವಾಯಾಪ್ಾರಿಗಳು) ನಡುವೆ ವಹವಾಟು 
ನಡೆಯುತಿ್ತದದಾರ, ಆ ಕೇಂದ್ಾ್ರಡಳಿತ ಪ್್ರದೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಯುಟಿರ್ಎಸಿ್ಟಯನು್ನ ಪ್ಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದ. 

(ಐರ್ಎಸಿಟಿ) | ಸಮ್ಗ್ರ ಸರಕುಗಳು ಮ್ತುತು  
ಸೇವ್ವ ತೆರಿಗೆ
ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಜಯಾಗಳ ವಾಯಾಪ್ಾರಿಗಳ ನಡುವೆ 
ವಹವಾಟು ನಡೆಯುತಿ್ತದದಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಮತು್ತ 
ರಾಜಯಾ ಸಕಾಜಿರಗಳರಡೊ ಒಟಿ್ಟಗೆ ತಮಮಿ ಪ್ಾಲಿನ 
ಐರ್ಎಸಿ್ಟಯಾಗಿ ಪ್ಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದ. ಇದನು್ನ 
ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಜಿರಕಕಾ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದ; ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜಯಾದ 
ಪ್ಾಲನು್ನ ಅದಕಕಾ ನಿೇಡುತ್ತದ.  

5 ವಷ್ಗಗಳ ಜಿಎಸ್ ಟಿಸುಧಾರಣೆ

ರ್ಎಸ್ ಟಿಯ ವಿಧಗಳು ಜಿಎಸ್ ಟಿಯ ಮದಲು 
[ವ್ಾ್ಯರ್ ]

ಜಿಎಸ್ ಟಿಯ ನಂತರ

ಹಣಕ್ಟಸು ವಷಟ್ 2021-22ರಲ್ಲಿ ಜಎಸಿಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಹಣಕ್ಟಸು ವಷಟ್ 2022-23ರಲ್ಲಿ ಜಎಸಿಟಾ ಸಂಗ್ರಹಣೆ



ನ್್ಯಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜುಲೈ 1-15, 2022 39

2020ರ ಜನವರಿ 29 ರಂದು, ಪ್ುಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ವೆೈರಾಣುಶ್ಾಸತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿ್ರಯಾ ಅಬ್ರಹಾಂ ನೇತೃತ್ವದ 
ತಂಡ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಮೊರು ಜನರ 

ಮಾದರಿಗಳಲಿ್ಲ ಕೊೇವಿಡ್ ವೆೈರಾಣು ಇದ ಎಂಬುದನು್ನ ಪ್ತೆ್ತ 
ಮಾಡಿತು. ಈ ಮೊವರು ವುಹಾನ್ ನಿಂದ ಹಂದ್ರುಗಿದದಾರು. 
ಪ್್ರಕ್ರಣದ ದೃಢೇಕ್ರಣದೊಂದ್ಗೆ, ಭಯದ ವಾತ್ಾವರಣ ಅವರನು್ನ 
ಕಾಡಿತು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಿದಧಿ ಚ್ಕ್ತೆಸಾಯಿಲ್ಲದ ರೊೇಗ 
ಅದ್ಾಗಿತು್ತ. ಪಿ್ರಯಾ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತು್ತ ಅವರ ತಂಡ ಭಾರತದಲಿ್ಲ 
ಮದಲ ಪ್್ರಕ್ರಣವನು್ನ ದೃಢಪ್ಡಿಸಿದ್ಾಗ, ಪ್ುಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ವೆೈರಾಣುಶ್ಾಸತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊೇವಿಡ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಾ ಸೌಲಭಯಾವನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದದಾ 
ದೇಶದ ಏಕೈಕ್ ಪ್್ರಯೊೇಗಾಲಯವಾಗಿತು್ತ. ಈ ಅಪ್ರಿಚ್ತ ರೊೇಗದ 
ಭಿೇತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಾಷ್ಟಟ್ರವನು್ನ ಆವರಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಅಲ್ಲದ, ಆ 
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಅಂತಹ ಬಿಕ್ಕಾಟ್ಟನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ದೇಶದ ಆರೊೇಗಯಾ 
ಮೊಲಸೌಕ್ಯಜಿದಲಿ್ಲ ಯಾವುದೇ ಸಿದಧಿತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು 
ಹೆೊಸ ವೆೈರಾಣುವಾಗಿದದಾ ಕಾರಣ, ಯಾರಿಗೊ ಅದರ ವಿರುದಧಿ ಹೆೇಗೆ 
ಹೆೊೇರಾಡಬೇಕಂದು ತಿಳಿದ್ರಲಿಲ್ಲ.
ವೆೈರಾಣು ಕ್ೊಡ ರೊಪ್ಾಂತರಗೆೊಳುಳಿತಿ್ತತು್ತ. ಆದರ ನಮಮಿ 
ವಿಜ್ಾನಿಗಳು ಮತು್ತ ವೆೈದಯಾರು ಪ್ರಿಹಾರಗಳನು್ನ ಕ್ಂಡುಹಡಿಯುವ 
ಮೊಲಕ್ ಮತು್ತ ಪ್ರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷ್ಟಧಿಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪ್ಡಿಸುವ 
ಮೊಲಕ್ ಸಂದಭಜಿಕಕಾ ಪ್ುಟಿದದದಾರು. ಇದರ ನಡುವೆಯ್ೇ ಕ್ಠಿಣ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮತು್ತ ಪ್್ವಜಿ ಸಿದಧಿತೆಗಳನು್ನ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. 
ಅಲ್ಲದ, ನಮಮಿ ವೆೈದಯಾರು ರ್ೇವಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಲು ಹೆಚ್ುಚಿವರಿ 
ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಲಸವನು್ನ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ್ ತಮಮಿನು್ನ ತ್ಾವು 

ರ್ೇವನವು ದೇವರ ಅತಿದೊಡಲ್ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದ, ಆದರ ನಮಮಿ ರ್ೇವವು ಅಪ್ಾಯದಲಿ್ಲದ್ಾದಾಗ ವೆೈದಯಾರು ನಮಮಿನು್ನ ಪ್ಾ್ರಣ 
ಉಳಿಸಲು  ರಕ್ಷಕ್ರಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ಾ್ತರ. ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ್ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಾವು ನಮಮಿ ಮನಗಳಿಗೆ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿದ್ಾದಾಗ, 
ಸಂಕ್ಷ್ಟ್ಟದ ಸಮಯದಲೊ್ಲ ವೆೈದಯಾರು ನಮಮಿನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದರು. ಒಂದು ವರದ್ಯ ಪ್್ರಕಾರ, ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ್ ರೊೇಗದ್ಂದ ನಮಮಿನು್ನ 

ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್್ರಯತ್ನದಲಿ್ಲ, ಕೊೇವಿಡ್ ವಿರುದಧಿ ಹೆೊೇರಾಡುತ್ಾ್ತ ಸುಮಾರು 1490 ವೆೈದಯಾರು ತಮಮಿ ಪ್ಾ್ರಣವನು್ನ ತ್ಾಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಾದಾರ. 
ಈ ವಷ್ಟಜಿ ಜುಲೆೈ 1 - ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವೆೈದಯಾರ ದ್ನದಂದು, ವೆೈದಯಾರ ಸೊಫೂತಿಜಿ ಮತು್ತ  ನಿಸಾ್ವರ್ಜಿ ಸ್ೇವೆಗೆ ನಮನ ಸಲಿ್ಲಸ್ೊೇಣ...

ಮಾನವ 
ಕ್ಮಲ್ದ್ ದೆೈವ

ವೆೈದಯಾರ ದ್ನ - ಜುಲೈ 1

ಕೆ್ಯೋವಿಡ್ ವಿರುದಧಿ ಸಮರ ಆರೆ್ಯೋಗ್ಯ

ಬಿ.ಸಿ. ರಾಯ್ ಅವರ ಸಮಿರಣಾರ್ಜಿ ವೆೈದಯಾರ ದ್ನವನು್ನ 
ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತಿ್ತದುದಾ, ನಮಮಿ ವೆೈದಯಾರು ಮತು್ತ ನಮಮಿ 

ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಸಮುದ್ಾಯದ ಅತುಯಾನ್ನತ ಆದಶಜಿಗಳನು್ನ 
ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದ. ವಿಶ್ೇಷ್ಟವಾಗಿ, ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ 

ನಮಮಿ ವೆೈದಯಾರು ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ ರಿೇತಿ ಸ್ವತಃ 
ಒಂದು ಉದ್ಾಹರಣೆಯಾಗಿದ. 130 ಕೊೇಟಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳ 
ಪ್ರವಾಗಿ ನಾನು ದೇಶದ ಎಲಾ್ಲ ವೆೈದಯಾರಿಗೆ ಧನಯಾವಾದಗಳನು್ನ 

ಅಪಿಜಿಸುತೆ್ತೇನ ಮತು್ತ ನನ್ನ ಕ್ೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೇನ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್, ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
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ಸಮಪಿಜಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತದಲಿ್ಲನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖೆಯಾ ಈ 
ಸವಾಲನು್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು್ಟ ಕ್ಷ್ಟ್ಟಕ್ರವಾಗಿಸಿತು್ತ.
ಇದರ ಹೆೊರತ್ಾಗಿಯೊ, ಕ್ರೊೇನಾ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ನಾವು ಪ್್ರತಿ 
ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖೆಯಾಗೆ ಹರಡಿದದಾ ಸ್ೊೇಂಕ್ನು್ನ ನೊೇಡಿದರ, ಸಾವಿನ 
ಪ್್ರಮಾಣವನು್ನ ನೊೇಡಿದರ, ಇದನು್ನ ದೊಡಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆೊಂದ್ದ 
ಮತು್ತ ಸಮೃದಧಿ ರಾಷ್ಟಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆೊೇಲಿಸಿದರ ಭಾರತದ ಸಾಥೆನವು 
ತುಲನಾತಮಿಕ್ವಾಗಿ ಸಿಥೆರವಾಗಿದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರ್ೇವದ 
ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣ ಅಷೆ್ಟೇ ದುಃಖಕ್ರವಾಗಿರುತ್ತದ, ಭಾರತವು 
ಕೊರೊನಾದ್ಂದ ಲಕ್ಾಂತರ ರ್ೇವಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿದ. ಇದರ ದೊಡಲ್ 
ಶ್್ರೇಯಸುಸಾ ನಮಮಿ ಕ್ಠಿಣ ಪ್ರಿಶ್ರಮಿ ವೆೈದಯಾರು, ನಮಮಿ ಆರೊೇಗಯಾ 
ಕಾಯಜಿಕ್ತಜಿರು ಮತು್ತ ನಮಮಿ ಮುಂಚ್ೊಣಿ ಕಾಯಜಿಕ್ತಜಿರಿಗೆ 
ಸಲು್ಲತ್ತದ.
 
ರ್ವಜಯಾಗಳು ಮ್ತುತು ಕೆೇಂದ್ವ್ರಡ್ಳ್ತ ಪ್ರದೇಶಗಳ್ಗೆ ಸೊಚನ
ಇತಿ್ತೇಚ್ನ ಎರಡು ವಾರಗಳಲಿ್ಲ ದೇಶ್ಾದಯಾಂತ ಕೊೇವಿಡ್ -19 

ಸ್ೊೇಂಕ್ನ ಪ್್ರಕ್ರಣಗಳ ಸಂಖೆಯಾ ಹೆಚ್ುಚಿತಿ್ತರುವ ಹನ್ನಲೆಯಲಿ್ಲ 
ಎಲಾ್ಲ ರಾಜಯಾಗಳು ಮತು್ತ ಕೇಂದ್ಾ್ರಡಳಿತ ಪ್್ರದೇಶಗಳು 
ಜಾಗರೊಕ್ರಾಗಿರಬೇಕ್ು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೊೇಗಯಾ ಕಾಯಜಿದಶ್ಜಿ 
ರಾಜೋೇಶ್ ಭೊಷ್ಟಣ್ ಎಚ್ಚಿರಿಕ ನಿೇಡಿದ್ಾದಾರ. ಸಾಧಯಾವಾದಷ್ಟು್ಟ ಬೇಗ 
ಹೆೊಸ ಪ್್ರಕ್ರಣಗಳನು್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನಿಯಂತಿ್ರಸಲು ಮತು್ತ 
ಪ್ತೆ್ತ ಮಾಡಲು ಆಡಳಿತ್ಾತಮಿಕ್ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ 
ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ಾದಾರ. ಜೊನ್ 13 ರಂದು 
ಆರೊೇಗಯಾ ಸಚ್ವ ಮನುಸಾಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರು ಎಲಾ್ಲ 
ರಾಜಯಾಗಳು ಮತು್ತ ಕೇಂದ್ಾ್ರಡಳಿತ ಪ್್ರದೇಶಗಳ ಆರೊೇಗಯಾ 
ಸಚ್ವರೊಂದ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊೇ ಕಾನಫೂರನ್ಸಾ ನಡೆಸಿದರು. ಚ್ಚೋಜಿಯ 
ವೆೇಳ, ಆರೊೇಗಯಾ ಸಚ್ವರು, ದೊರದ ಪ್್ರದೇಶಗಳಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುವ 
ಜನರು ಮತು್ತ ಇತರ ದುಬಜಿಲ ಸಮುದ್ಾಯಗಳಿಗೆ ಆರೊೇಗಯಾ 
ಸ್ೇವೆಯ ಲಭಯಾತೆಯನು್ನ ಖಚ್ತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳಿಲು ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ ಸಕಾಜಿರದ “ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತಕ್ 2.0 
ಅಭಿಯಾನ”ವನು್ನ ತ್ವರಿತಗೆೊಳಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.  

ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಜುಲೆೈ 1 ಅನು್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವೆೈದಯಾರ 
ದ್ನವಾಗಿ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದ. ದೇಶದ 
ಮಹಾನ್ ವೆೈದಯಾ ಮತು್ತ ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 

ಮಾರ್ ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ ಡಾ. ಬಿಧಾನ್ ಚ್ಂದ್ರ ರಾಯ್ ಅವರ 
ಸಮಿರಣಾರ್ಜಿ ಈ ದ್ನವನು್ನ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದ. ಅವರು 
1882ರ ಜುಲೆೈ 1 ರಂದು ಪ್ಾಟ್ಾ್ನದಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದರು ಮತು್ತ 
1962ರಲಿ್ಲ ಇದೇ ದ್ನದಂದು ತಮಮಿ 80 ನೇ ವಯಸಿಸಾನಲಿ್ಲ 
ನಿಧನ ಹೆೊಂದ್ದರು. ಜಾಗತಿಕ್ ಮಟ್ಟದಲಿ್ಲ ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ 

ಕ್ಷೆೇತ್ರಕಕಾ ಗಮನಾಹಜಿ ಕೊಡುಗೆ 
ನಿೇಡಿದ ಬಿಧಾನ್ ಚ್ಂದ್ರ 
ರಾಯ್ ದೇಶದ ಶ್್ರೇಷ್ಟಠಾ 
ವೆೈದಯಾರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ಾದಾರ. 
ಬಿಧಾನ್ ಚ್ಂದ್ರ ರಾಯ್ ಒಬ್ಬ 
ವೆೈದಯಾ ಮತು್ತ ಸಾಮಾರ್ಕ್ 
ಕಾಯಜಿಕ್ತಜಿ, ಚ್ಳವಳಿಗಾರ, 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹೆೊೇರಾಟಗಾರ 
ಮತು್ತ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿದದಾರು. 

ಮಹಾತ್ಾಮಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮನವೆ್ಲಿಕಯಿಂದ ಸಕ್್ರಯ 
ರಾಜಕ್ೇಯಕಕಾ ಪ್್ರವೆೇಶ್ಸಿದ ಬಿಧಾನ್ ಚ್ಂದ್ರ ರಾಯ್ 
ಅವರು ದೇಶದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹೆೊೇರಾಟದಲಿ್ಲ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು. ಅವರ ಕ್ುರಿತಂತೆ ಬಹಳ ಜನಜನಿತವಾದ 
ಒಂದು ವಿಷ್ಟಯವೆಂದರ, ಅವರು ತ್ಾವು ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ 
ಆದ್ಾಯವನೊ್ನ, ದ್ಾನ ಮಾಡುತಿ್ತದದಾರು. 1961ರಲಿ್ಲ, ಡಾ. 
ಬಿಧಾನ್ ಚ್ಂದ್ರ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ ದೇಶದ ಅತುಯಾನ್ನತ 
ನಾಗರಿಕ್ ಗೌರವ “ಭಾರತ ರತ್ನ” ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಡಾ. 
ಬಿಧಾನ್ ಚ್ಂದ್ರ ರಾಯ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಜಿ, 1991 ರಿಂದ 
ಭಾರತದಲಿ್ಲ ಪ್್ರತಿ ವಷ್ಟಜಿ ಜುಲೆೈ 1 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವೆೈದಯಾರ 
ದ್ನವನು್ನ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ.

 ಮದಲ ಡೆೊೇಸ್ ಅನು್ನ ಇಡಿೇ ಆಫಿ್ರಕಾಕಕಾ ಮತು್ತ 
ಎರಡನೇ ಡೆೊೇಸ್ ಅನು್ನ ಆಫಿ್ರಕಾದ ಮೊರನೇ ಒಂದು 
ಭಾಗಕಕಾ ನಿೇಡಬಹುದ್ಾಗಿತು್ತ.

 ಯುರೊೇಪಿನ ಇಡಿೇ ಜನಸಂಖೆಯಾಗೆ ಎರಡೊ ಡೆೊೇಸ್ 
ಗಳನು್ನ ನಿೇಡಿದ ನಂತರವ್, ಶ್ೇ.50ಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚ್ುಚಿ ಜನರಿಗೆ 
ಮುನ್ನಚ್ಚಿರಿಕ ಡೆೊೇಸ್ ಗಳನು್ನ ನಿೇಡಬಹುದ್ಾಗಿತು್ತ.

 ದಕ್ಷಿಣ ಮತು್ತ ಉತ್ತರ ಅಮರಿಕ್ ಎರಡರ ಜನಸಂಖೆಯಾಗೆ 
ಲಸಿಕ ನಿೇಡಿದ ನಂತರವ್ ಲಸಿಕಗಳ ಗಮನಾಹಜಿ 
ಸಂಗ್ರಹ ಉಳಿಯುತಿ್ತತು್ತ.

 ಓಷ್ಯಾನದ್ಾದಯಾಂತ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನೊಯಾರ್ಲೆಂಡ್ 
ಮತು್ತ ಇತರ ದೇಶಗಳು) 20 ಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಬಾರಿ ಡಬಲ್ 
ಡೆೊೇಸ್ ಗಳನು್ನ ನಿೇಡುವಷ್ಾ್ಟಗುತಿ್ತತು್ತ.

ಕೆೊೇವಿಡ್ ವಿರುದಧಿ ಸಮ್ರಆರೋೊೇಗಯಾ 

ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡ್ೊ ಡೆೊೇಸ್ ಗಳನುನೆ ಪಡೆದ ದೇಶದ 
ಜನಸಂಖ್ಯಾಯ ಶೇ.89ರಷ್ಟುಟಿ ಜನರು
ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ಜೊನ್ 16 
ರವರಗೆ ದೇಶದಲಿ್ಲ 195.67 ಕೊೇಟಿಗೊ ಹೆಚ್ುಚಿ ಲಸಿಕ 
ಡೆೊೇಸ್ ಗಳನು್ನ ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಅದೇ ವೆೇಳ,  ಭಾರತದ 
ವಯಸಕಾ ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಶ್ೇ.89ಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಜನರು 
ಲಸಿಕಯ ಎರಡೊ ಡೆೊೇಸ್ ಗಳನು್ನ ಪ್ಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ಾದಾರ. 
ಏತನಮಿಧಯಾ, 12 ರಿಂದ 14 ವಷ್ಟಜಿದೊಳಗಿನ ಶ್ೇಕ್ಡಾ 
75 ಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಮಕ್ಕಾಳಿಗೆ ಲಸಿಕಯ ಮದಲ ಡೆೊೇಸ್ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ. ಜೊನ್ 16ರವರಗೆ,  ಭಾರತದಲಿ್ಲ 58,215 
ಕೊೇವಿಡ್ ಸಕ್್ರಯ ಪ್್ರಕ್ರಣಗಳಿದುದಾ, ಕ್ಳದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲಿ್ಲ 
12,213 ಹೆೊಸ ಪ್್ರಕ್ರಣಗಳು ಬಳಕ್ಗೆ ಬಂದ್ವೆ. ಈ 
ದ್ನಾಂಕ್ದವರಗೆ,  ಪ್್ರಸು್ತತ ಚೋೇತರಿಕ ದರವು ಶ್ೇಕ್ಡಾ 
98.65 ರಷ್್ಟದುದಾ, ಸಾಪ್ಾ್ತಹಕ್ ಸಕ್್ರಯ ಪ್್ರಕ್ರಣಗಳು ಶ್ೇಕ್ಡಾ 
2.38 ರಷ್್ಟವೆ.

ವೆೈದಯಾರ ದ್ನ: ಜುಲೈ 1ಭಾರತದಲ್ಲಿ 195 ಕೆ್ಯೋಟಿಗ್ಯ ಹಚು್ಚ 
ಲಸಿಕೆ ಡೋ್ಯೋಸ್ ಗಳ ಮಹತ್ವ ಅಂದರೆ..
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ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯ ಮ್ಂತ್ರದೊಂದ್ಗೆ 
ಸ್್ವವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಭ್ವರತ

ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲಿ್ಲ, ಭಾರತದ ಸಾಂಸಕಾಕೃತಿಕ್ 
ಪ್ರಂಪ್ರ ಮತು್ತ ಭಾಷೆ, ಆಹಾರ ಮತು್ತ ಉಡುಗೆ-
ತೆೊಡುಗೆಗಳಲಿ್ಲನ ವೆೈವಿಧಯಾವನು್ನ ದ್ೌಬಜಿಲಯಾವೆಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಆದರ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ ನಮಮಿ ಹೆೊೇರಾಟದಲಿ್ಲ, 
ವಿವಿಧತೆಯ್ೇ ನಮಮಿ ಶಕ್್ತ ಎಂದು ನಾವು ಜಗತಿ್ತಗೆ 
ಸಾಬಿೇತುಪ್ಡಿಸಿದವು. ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಚ್ಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, 
ಅದು ಗುಜರಾತ್ ಆಗಿರಲಿ ಅರ್ವಾ ಬಂಗಾಳವಾಗಿರಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ 
ಭಾಗದ ಪ್್ರದೇಶವಾಗಿರಲಿ ಅರ್ವಾ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗವೆೇ 
ಇರಲಿ, ಅವರಲ್ಲರೊ ಒಗಗೆಟಿ್ಟನಿಂದ ‘ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶ್್ರೇಷ್ಟಠಾ 
ಭಾರತ’ದ ನಂಬಿಕಯನು್ನ ಪ್್ರದಶ್ಜಿಸಿದರು. ಇದು ಸಾಮಾರ್ಕ್ 
ಪ್್ರಜ್ಞೆಯನು್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು ಮತು್ತ ‘ವಿವಿಧತೆಯಲಿ್ಲ ಏಕ್ತೆ’ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ 
ಹೆೊೇರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಂತ್ರವಾಯಿತು...

ನಾವು ಪ್್ರಸು್ತತ ಆಜಾದ್ ಕಾ ಅಮೃತ 
ಮಹೆೊೇತಸಾವವನು್ನ ಆಚ್ರಿಸುತಿ್ತದದಾೇವೆ. ನೊರಾರು 
ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿ, ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾಕಾಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು್ಟ 
ಸುದ್ೇಘಜಿ ಹೆೊೇರಾಟದಲಿ್ಲ ನಮಮಿ ದೊಡಲ್ ಶಕ್್ತ 
ಯಾವುದು? ನಮಮಿ ಶಕ್್ತಯ್ಂದರ - ಕೈಚೋಲ್ಲದ 

ನಮಮಿ ಅಭಾಯಾಸ! ನಮಮಿ ಶಕ್್ತಯ್ಂದರ - 
ದೇಶಕಾಕಾಗಿ, ಮಾನವಿೇಯತೆಗಾಗಿ ಬದುಕ್ುವುದು, 

ನಮಮಿ ಪ್ಟ್ಟಭದ್ರ ಹತ್ಾಸಕ್್ತಗಳನು್ನ ಮಿೇರಿ 
ಬಳಯುವ ನಮಮಿ ಆಲೆೊೇಚ್ನ ಮತು್ತ 

ಬದುಕ್ುವ ಕ್್ರಮಗಳು! ಆಜಾದ್ ಕಾ 
ಅಮೃತ ಮಹೆೊೇತಸಾವದಲಿ್ಲ, ನಾವು ಈ 

ಮನೊೇಭಾವದ್ಂದ ಮುಂದ ಸಾಗುತಿ್ತದದಾೇವೆ.”
- ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್, ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಅಮ್ೃತ ಮ್ಹೊೇತಸ್ವ ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ
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ಹಾನ್ ಹೆೊೇರಾಟ ಮತು್ತ ತ್ಾಯಾಗದ ನಂತರ ನಾವು ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾವನು್ನ ಪ್ಡೆದ್ದದಾೇವೆ. ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ 
ಹೆೊೇರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಮತು್ತ ದೇಶದ ಭವಯಾ ಗತಕಾಲದ ಬಗೆಗೆ ನಾಗರಿಕ್ರಿಗೆ ತಿಳವಳಿಕ 
ನಿೇಡುವ ಉದದಾೇಶದ್ಂದ, ಆಜಾದ್ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೇತಸಾವವನು್ನ ಆಚ್ರಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ. 75 ವಷ್ಟಜಿಗಳ 
ಹಂದ, ಭಾರತವು ಅಹಂಸ್ಯ ಮಾಧಯಾಮದ ಮೊಲಕ್ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಚ್ಳವಳಿಯನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿತು ಮತು್ತ 
ರಕ್್ತಪ್ಾತವಿಲ್ಲದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾವನು್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜಗತಿ್ತಗೆ ತೆೊೇರಿಸಿಕೊಟಿ್ಟತು. ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ ಆಣತಿಯ ಮೇರಗೆ ಪ್ಾ್ರರಂಭವಾದ ಆಜಾದ್ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೇತಸಾವದ 
ಅಡಿಯಲಿ್ಲ ದೇಶ್ಾದಯಾಂತ 25,000ಕ್ೊಕಾ ಹೆಚ್ುಚಿ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಗಳನು್ನ ಆಯೊೇರ್ಸಲಾಗಿದ.

ಆಜಾದ್ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೊೇತಸಾವದ ಸರಣಿಯಲಿ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಂತ್ ಮಹಾ್ತ, ಸುಶ್ೇಲಾ ಚೋೈನ್ 
ಟೆ್ರಹಾನ್, ಅಮರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಚ್ಟರ್ಜಿ ಮತು್ತ ಅಲೆೇಖ್ ಪ್ಾತ್ಾ್ರ ಅವರ ಕ್ಥೆಗಳನು್ನ ಓದೊೇಣ, ಅವರು 
ತ್ಾಯಿ ಭಾರತಿಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾಕಾಕಾಗಿ ತಮಮಿ ಸವಜಿಸ್ವವನೊ್ನ ತ್ಾಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ಾದಾರ.

ಮ

ತಮಮಿ ಪ್ತಿ್ನಯಿಂದ ಸೊಫೂತಿಜಿ ಪ್ಡೆದ ಸುಮಂತ್ ಮಹಾ್ತ 
ಅವರು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾಕಾಕಾಗಿ ತಮಮಿ ರ್ೇವನವನ್ನೇ 
ಮುಡಿಪ್ಾಗಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಬಡವರ ಉದ್ಾಧಿರಕಾಕಾಗಿ 

ಶ್ರಮಿಸಿದ ವೆೈದಯಾರೊ ಆಗಿದದಾರು. ಅವರು ಇಂಗೆ್ಲಂಡಿನಲಿ್ಲ 
ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಅಧಯಾಯನವನು್ನ ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಳಿಸಿದರು. ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ 
ಅಧಯಾಯನಕಾಕಾಗಿ ಇಂಗೆ್ಲಂಡಿಗೆ ಹೆೊೇಗುವ ಮದಲೆೇ ಅವರಿಗೆ 
ವಿವಾಹವಾಗಿತು್ತ. ಅಲಿ್ಲಂದ ಹಂದ್ರುಗಿದ ನಂತರ, ಡಾ. 
ಸುಮಂತ್ ಮಹಾ್ತ ಅವರನು್ನ ಬರೊೇಡಾ ರಾಜ್ ನಲಿ್ಲ ಮುಖಯಾ 
ವೆೈದ್ಾಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಹಾ್ತ ಅವರ ಅನುಪ್ಸಿಥೆತಿಯಲಿ್ಲ, ಅವರ 
ಪ್ತಿ್ನ ಶ್ಾರದ್ಾ ಮಹಾ್ತ ಅವರು ಪ್ತಿ್ರಕ ಮತು್ತ 
ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳಿಗೆ ಲೆೇಖನಗಳನು್ನ ಬರಯಲು, 
ಮಕ್ಕಾಳ ಸಾಹತಯಾ ಕ್ುರಿತ ಸಣ್ಣ ಪ್ುಸ್ತಕ್ಗಳನು್ನ 
ಅನುವಾದ್ಸುವ ಮತು್ತ ಬರಯುವ ಕಾಯಜಿದಲಿ್ಲ 
ತಮಮಿನು್ನ ತ್ಾವು ತೆೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಷ್ಟ್ಟಕಕಾೇ, 
ಶ್ಾರದ್ಾ ಮಹಾ್ತ ತೃಪ್್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವರು 
ದೇಶಕಾಕಾಗಿ ಏನನಾ್ನದರೊ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದದಾರು. 
ತಮಮಿ ಪ್ತಿ್ನಯ ಸಮಪ್ಜಿಣೆಯನು್ನ ನೊೇಡಿದ 
ಮಹಾ್ತ ಅವರು ರಾಷ್ಟಟ್ರದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾಕಾಕಾಗಿ 
ಶ್ರಮಿಸಲು ಪ್್ರೇರೇಪಿತರಾದರು. ತದ ನಂತರ 
ಅವರು ಶ್ಾರದ್ಾ ಅವರೊಂದ್ಗೆ ಮಹಾತ್ಾಮಿ ಗಾಂಧಿ 
ಅವರನು್ನ ಭೆೇಟಿಯಾದರು ಮತು್ತ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಚ್ಳವಳಿಯಲಿ್ಲ 
ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಯೊರೊೇಪಿಗೆ ಭೆೇಟಿ 
ನಿೇಡಿದ್ಾಗ, ಮೇಡಂ ಕಾಮಾ, ಶ್ಾಯಾಮ್ ರ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಣ ವಮಾಜಿ ಮತು್ತ 
ವಿೇರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಚ್ಟರ್ಜಿ ಅವರಂತಹ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಗಳನು್ನ 
ಭೆೇಟಿಯಾದರು, ಅವರಲ್ಲರೊ ಮಹಾ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಶ್ಾಶ್ವತವಾದ 
ಪ್್ರಭಾವ ಬಿೇರಿದರು. ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟ್ಣ ಪ್ರಮಹಂಸರು ಮತು್ತ ಸಾ್ವಮಿ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದರ ಧಾಮಿಜಿಕ್ ಗ್ರಂರ್ಗಳು ಮತು್ತ ಅವರ ಕ್ೃತಿಗಳು 
ಸಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್್ರಭಾವ ಬಿೇರಿದವು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 
ಸುಮಂತ್ ಮಹಾ್ತ ಅವರ ಪ್ತಿ್ನ ಶ್ಾರದ್ಾ ಮಹಾ್ತ ಅವರೊ 
ಸಾಮಾನಯಾ ಮಹಳಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ತಿ್ನಯಾಗಿ, ತ್ಾಯಿಯಾಗಿ, ಸಹೆೊೇದರಿಯಾಗಿ ಮತು್ತ 
ಮಗಳಾಗಿ ಅವರು ನಿವಜಿಹಸುತಿ್ತದದಾ ಪ್ಾತ್ರ ಮತು್ತ ಸಮಾಜ ಸ್ೇವಕ್, 
ಶ್ಕ್ಷಣತಜ್ಞೆ ಮತು್ತ ಮಹಾನ್ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹೆೊೇರಾಟಗಾತಿಜಿಯಾಗಿ 
ನಿೇಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ಪ್್ರಭಾವಿತರಾದ ಮಹಾತ್ಾಮಿ ಗಾಂಧಿ 
ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದದಾರು - “ನನ್ನ ಮುಂದ್ನ ಜನಮಿದಲಿ್ಲ ನಾನು 
ಆಕಯ ಗಭಜಿದ್ಂದ ಜನಿಸಲು ಬಯಸುತೆ್ತೇನ”. 

ಸುಮಂತ್ ಮಹಾ್ತ 1928ರಲಿ್ಲ ಬಾದೊೇಜಿಲಿ ಸತ್ಾಯಾಗ್ರಹದಲಿ್ಲ 
ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಿದದಾರು. ಈ ಸತ್ಾಯಾಗ್ರಹದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, 
ಅವರು ಸರಭೌನ್ ಆಶ್ರಮದ ದೈನಂದ್ನ ಆಡಳಿತವನು್ನ 

ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದರು, ಇದು ಸದ್ಾಜಿರ್ 
ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪ್ಟೆೇಲ್ ಮತು್ತ ಮಹಾತ್ಾಮಿ 
ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಚ್ುಚಿಗೆಗೆ ಪ್ಾತ್ರವಾಯಿತು. 
ತದನಂತರ, ಅವರು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ 
ಚ್ಳವಳಿಯಲಿ್ಲ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಿದರು 
ಮತು್ತ ಅನೇಕ್ ಬಾರಿ ಜೋೈಲಿಗೆ ಹೆೊೇದರು. 
ಅಸಹಕಾರ ಚ್ಳವಳಿಯಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಸಿದದಾಕಾಕಾಗಿ 
ಅವರನು್ನ ಪ್್ಲಿೇಸರು ಬಂಧಿಸಿದರು ಮತು್ತ 
ಅವರನು್ನ ಗುಜರಾತ್ ನ ಜಲಾಲ್ ಪ್ುರ್ 
ಜೋೈಲಿನಲಿ್ಲ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ 
ಚ್ಳವಳಿಯಲಿ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಾರಿಂದ ಅವರು 
ಸಬರಮತಿ, ವಿಸಾಪ್ುರ್ ಮತು್ತ ನಾಸಿಕ್ 

ಜೋೈಲುಗಳಲಿ್ಲ 5 ವಷ್ಟಜಿಗಳನು್ನ ಕ್ಳಯಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಿಸರವಾದ್ 
ಮತು್ತ ಪ್್ರಕ್ೃತಿ ಆರಾಧಕ್ರಾಗಿದದಾ ಅವರು ದೇಸಿ ಮತು್ತ ಆಯುವೆೇಜಿದ 
ಚ್ಕ್ತೆಸಾಗೆ ಒತು್ತ ನಿೇಡಿದರು.

ಅವರು 1936 ರಲಿ್ಲ ಕ್ಲೆೊೇಲ್ ಬಳಿಯ ಸ್ತ್ಾಜಿ ಗಾ್ರಮದಲಿ್ಲ 
ಆಶ್ರಮವನು್ನ ಸಾಥೆಪಿಸಿದರು ಮತು್ತ ರೈತರು, ಕಾಮಿಜಿಕ್ರು ಮತು್ತ 
ಬುಡಕ್ಟು್ಟ ಜನರ ಕ್ಲಾಯಾಣ ಮತು್ತ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ರ್ೇವನಪ್ಯಜಿಂತ 
ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಸಾ್ವತಂತ್ಾ್ರಯಾನಂತರ, ಅಧಿಕಾರ ಮತು್ತ ಸಾಥೆನಗಳನು್ನ 
ಪ್ಡೆಯಲು ಹೆೊೇರಾಟ ನಡೆಯುತಿ್ತದ್ಾದಾಗ, ಶ್ಾರದ್ಾ ಮತು್ತ ಅವರ 
ಪ್ತಿ ಜನರ ಕ್ಲಾಯಾಣದ ಮಾಗಜಿವನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತು್ತ 
ಅದಕಾಕಾಗಿ ತಮಮಿ ರ್ೇವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪ್ಾಗಿಟ್ಟರು.

ಸ್್ವವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ವಕಾಗಿ ಹೊೇರ್ವಡಿದ 
ಲಂಡ್ನ್ ನಿಂದ ಮ್ರಳ್ದ ವೆೈದಯಾ

ಜನನ: 1 ಜುಲೈ 1877, ಮ್ರಣ: 15 ಡಿಸಂಬ್ರ್ 1968

ಅಮ್ೃತ ಮ್ಹೊೇತಸ್ವ
ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ

ಸುಮ್ಂತ್ 
ಮಹ್್ವತು 1928ರಲ್ಲಿ 

ಬ್ವದೊೇಜಿಲ್ 
ಸತ್್ವಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ರಯವ್ವಗಿ 

ಭ್ವಗವಹಿಸಿದದಿರು.
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ಅಮೃತ ಮಹ್ಯೋತ್ಸವ ರ್ವಷ್ಟಟ್ರ

ಭಾ ರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಸಂಗಾ್ರಮದಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಸಿದದಾ 
ಲೆೇಖ್ ಪ್ಾತ್ಾ್ರ ಪ್್ರಮುಖ ನಾಯಕ್ರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾಗಿದದಾರು. 

ಒಡಿಶ್ಾದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲಿ್ಲ ನಾಗರಿಕ್ ಹಕ್ುಕಾಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರಿಸರ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಆಂದೊೇಲನಗಳಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಸುವಂತೆ ಅವರು 
ನಾಗರಿಕ್ರನು್ನ ಪ್್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ಜುಲೆೈ 1, 1923 ರಂದು ಒಡಿಶ್ಾದ 
ಪ್ುರಿಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ಅಲೆೇಖ್ ಪ್ಾತ್ಾ್ರ ಅವರು ಬಾಲಯಾದ್ಂದಲೊ 
ದೇಶಭಕ್್ತಯ ಸೊಫೂತಿಜಿಯಿಂದ ಕ್ೊಡಿದದಾರು ಮತು್ತ ಅವರು ತಮಮಿ 
18ನೇ ವಯಸಿಸಾನಲಿ್ಲ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಚ್ಳವಳಿಯಲಿ್ಲ ಭಾಗವಹಸಲು 
ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಸಂಗಾ್ರಮದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅವರು 
ತಮಮಿ ಸ್್ನೇಹತರೊಂದ್ಗೆ ನಿಮಪ್ದ ಪ್್ಲಿೇಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂಕ್ 
ಹಚ್ಚಿದರು ಎಂದು ಹೆೇಳಲಾಗುತ್ತದ.

ಈ ಘಟನಯ ವೆೇಳ, ಪ್್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನು್ನ ತಡೆಯಲು 
ಪ್್ಲಿೇಸರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು, ಆಗ ಅವರ ಆಪ್್ತ ಸಹಚ್ರರಲಿ್ಲ 
ಒಬ್ಬರು ಸಥೆಳದಲೆ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪಿ್ಪದರು. ಅಲೆೇಖ್ ಪ್ಾತ್ಾ್ರ ಅವರನು್ನ 
ಸಥೆಳದಲೆ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತು್ತ ಪ್ುರಿ ಜೋೈಲಿನಲಿ್ಲ ಇಡಲಾಯಿತು. 
ಅಲಿ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಚ್ತ್ರಹಂಸ್ ನಿೇಡಲಾಯಿತು, ಆದರ ಅವರು ಬಲವಾದ 
ಇಚಾಛಾಶಕ್್ತಯ ವಯಾಕ್್ತಯಾಗಿದದಾರು ಮತು್ತ ಅವರು ವಿಚ್ಲಿತರಾಗಲಿಲ್ಲ. 
ಜೋೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಬಿ್ರಟಿಷ್ 
ವಸಾಹತುಶ್ಾಹಯ ವಿರುದಧಿ ತಮಮಿ ಭೊಗತ ಹೆೊೇರಾಟವನು್ನ 
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಕೊೇಲಕಾತೆ್ತಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲಿ್ಲ ಅವರು 
ಒಬ್ಬ ವಯಾಕ್್ತಯಲಿ್ಲ ಮನ ಕಲಸದವನಾಗಿ ಸ್ೇರಿದರು, ಆದರ ತಮಮಿ 
ಭೊಗತ ಚ್ಟುವಟಿಕಗಳನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿಲ್ಲ.

ಆಚಾಯಜಿ ಹರಿಹರ ಮತು್ತ ಗೆೊೇಪ್ಬಂಧು ದ್ಾಸ್ ಅವರೊಂದ್ಗೆ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹೆೊೇರಾಟದಲಿ್ಲ ಬಹರಂಗವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಲು 
ಬಯಸಿದದಾರಿಂದ ಅವರು ಕೊೇಲಕಾತ್ಾ್ತದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ುಚಿ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 
ಅದೇ ವೆೇಳ, ಅವರ ಇತರ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹೆೊೇರಾಟಗಾರರ ಮಿತ್ರರು ಸಹ 
ಅವರು ಭೊಗತವಾಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಬಾರದು, ಮತೆ್ತ ಬಿ್ರಟಿಷ್ಟರ ವಿರುದಧಿ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಸಂಗಾ್ರಮದಲಿ್ಲ ಬಹರಂಗವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಬೇಕಂದು 
ಬಯಸಿದದಾರು. ಹೇಗಾಗಿ ಅವರು ಕೊೇಲಕಾತ್ಾ್ತದ್ಂದ ಪ್ುರಿಗೆ ಹಂತಿರುಗಲು 
ನಿಧಜಿರಿಸಿದರು.  ಕೊೇಲಕಾತ್ಾ್ತದ್ಂದ ಪ್ುರಿಗೆ ಬರುತಿ್ತದ್ಾದಾಗ, ಪ್್ಲಿೇಸರು 
ಅವರನು್ನ ನಿಲಾದಾಣದಲಿ್ಲ ಬಂಧಿಸಿ ಮತೆ್ತ ಜೋೈಲಿಗೆ ಕ್ಳುಹಸಿದರು. 
ಜೋೈಲಿನಲಿ್ಲದ್ಾದಾಗ, ಅವರು ಮಹಾತ್ಾಮಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸೊಚ್ನಗಳನು್ನ 
ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದದಾರು ಮತು್ತ ಚ್ರಕ್ ನೊಲುತಿ್ತದದಾರು ಮತು್ತ 
ಖ್ಾದ್ಯನು್ನ ನೇಯುತಿ್ತದದಾರು. ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛಾತೆಯನು್ನ ಉತೆ್ತೇರ್ಸಲು 
ಶ್ೌಚಾಲಯಗಳನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛಾಗೆೊಳಿಸಿದರು. ಜೋೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ನಂತರ, ಸ್ವರಾಜಯಾ, ಗೃಹ ಆಡಳಿತ ಮತು್ತ ಇತರ ಸವೆ್ೇಜಿದಯ 
ಕಾಯಜಿಗಳಲಿ್ಲ ತರಬೇತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಅವರು ವಾಧಾಜಿಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಅಲಿ್ಲಂದ ಒಡಿಶ್ಾಕಕಾ ಹಂದ್ರುಗಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಾಮಾರ್ಕ್ 
ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಭಾರತದ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ ಬಳಿಕ್, ಅವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತು್ತ ರಾಜಯಾ ಸಕಾಜಿರಗಳು ಅನೇಕ್ 
ಗೌರವಗಳನು್ನ ನಿೇಡಿದವು. ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ ನಂತರವ್, ಅವರು 
ಜನರ ಕ್ಲಾಯಾಣಕಾಕಾಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಮತು್ತ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಕ್್ರಯರಾಗಿದದಾರು. ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 17, 1999 
ರಂದು ತಮಮಿ 76 ನೇ ವಯಸಿಸಾನಲಿ್ಲ ನಿಧನ ಹೆೊಂದ್ದರು.

ತಮ್್ಮ 18ನೇ ವಯಸಿಸ್ನಲಲಿೇ ಸ್್ವವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರ್ವಟದಲ್ಲಿ 
ಭ್ವಗಿಯ್ವದ ಅಲೇಖ್ ಪ್ವತ್್ವ್ರ

ಜನನ: 1 ಜುಲೈ 1923, ಮ್ರಣ: 17 ನವೆಂಬ್ರ್ 1999

ಅಮರೇಂದ್ರನಾರ್ ಚ್ಟರ್ಜಿ ಅವರನು್ನ ಯುಗಾಂತರ್ 
ಗುಂಪಿನ ಉನ್ನತ ನಾಯಕ್ರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಂದು 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದ, ಅವರು ಪ್್ರಸಿದಧಿ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿದದಾರು,  
ಈ ಸಂಘಟನಯ ಚ್ಳವಳಿಯನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಹಣ 
ಸಂಗ್ರಹಸುವ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನು್ನ ಅವರು ಹೆೊಂದ್ದದಾರು. ಅವರ 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಚ್ಟುವಟಿಕಗಳು ಮುಖಯಾವಾಗಿ ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶ್ಾ 
ಮತು್ತ ಸಂಯುಕ್್ತ ಪ್ಾ್ರಂತಯಾಗಳಲಿ್ಲ ಕೇಂದ್್ರೇಕ್ೃತವಾಗಿದದಾವು. ತಮಮಿ 
ಅಧಯಾಯನದ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಬಿ್ರಟಿಷ್ಟರನು್ನ ಓಡಿಸಲು ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ 
ವಿಧಾನವನು್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕ್ು ಎಂದು ನಂಬಿದದಾ ಸಮಾನ ಮನಸಕಾ 
ಜನರನು್ನ ಅವರು ಭೆೇಟಿಯಾದರು. ಇವರಲಿ್ಲ ಉಪ್ೇಂದ್ರನಾಥ್ 
ಬಾಯಾನರ್ಜಿ ಮತು್ತ ಹೃಷ್ಕೇಶ್ ಕಾಂರ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು 
ಪ್್ರಮುಖವಾಗಿವೆ.

ಕಾ್ರಂತಿಯ ಶಕ್್ತಯಿಂದ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ 
ಭಾರತವನು್ನ ಮುಕ್್ತಗೆೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ ಭಾರತಿೇಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ 
ಸಂಗಾ್ರಮದ ಮೇರು ವಯಾಕ್್ತಗಳಲಿ್ಲ ಅಮರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಚ್ಟರ್ಜಿ 
ಒಬ್ಬರು. ಅದಕಾಕಾಗಿಯ್ೇ ಅವರು ಯುಗಾಂತರ್ ಗುಂಪ್ನು್ನ 
ಸ್ೇರಿಕೊಂಡರು, ಅದರ ಮುಖಯಾ ಚ್ಟುವಟಿಕಗಳಂದರ, ವಿವಿಧ 
ಸಥೆಳಗಳಲಿ್ಲನ ಅದರ ಶ್ಾಖೆಗಳ ಮೊಲಕ್ ಯುವಕ್ರನು್ನ 
ಒಗೊಗೆಡಿಸುವುದು, ಅವರನು್ನ ಮಾನಸಿಕ್ವಾಗಿ ಮತು್ತ ದೈಹಕ್ವಾಗಿ 
ಬಲಶ್ಾಲಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಬಿ್ರಟಿಷ್ 
ವಿರುದಧಿ ಹೆೊೇರಾಡಲು ಸಾಧಯಾವಾಯಿತು. ಅಷೆ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ 
ಸಂಘಟನ ರಹಸಯಾವಾಗಿ ಬಾಂಬ್ ಗಳ ತಯಾರಿಕ, ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ 
ತರಬೇತಿ ಮತು್ತ ದುಷ್ಟ್ಟ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದರಲಿ್ಲ 
ಭಾಗಿಯಾಗಿತು್ತ.

ದೇಶದ ಸ್್ವವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ವಕಾಗಿ ಕ್ವ್ರಂತ್ಕ್ವರಿ ವಿಧ್ವನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡ್ 
ಅಮ್ರೋೇಂದ್ರ ರ್್ವರ್ ಚಟರ್ಜಿ 

ಜನನ: 1 ಜುಲೈ 1880, ಮ್ರಣ: 4 ಸಪೆಟಿಂಬ್ರ್ 1957
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ಸುಶ್ಲಾ ಚೋೈನ್ ಟೆ್ರಹಾನ್ ಅವರು ಇತರ ಮಹಳಾ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ 
ಹೆೊೇರಾಟಗಾರರೊಂದ್ಗೆ ದೇಶದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾಕಾಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. 

ದೇಶದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾಕಾಕಾಗಿ ಶ್ೌಯಜಿದ್ಂದ ಹೆೊೇರಾಡುತಿ್ತರುವಾಗ ಅವರು 
ಪ್್ಲಿೇಸ್ ಚ್ತ್ರಹಂಸ್ಯನು್ನ ಅನುಭವಿಸಿದದಾಲ್ಲದ, ಆ ದ್ನಗಳಲಿ್ಲ 
ನಿಷ್ದಧಿವೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದದಾ ಪ್ಂಜಾಬಿನ ಹೆಣು್ಣಮಕ್ಕಾಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ನಿೇಡುವ ಅಭಿಯಾನವನೊ್ನ ಸಹ ಕೈಗೆೊಂಡರು. ಜುಲೆೈ 1, 1923 
ರಂದು ಪ್ಂಜಾಬ್ ನ ಪ್ಠಾಣ್ ಕೊೇಟ್ ನಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದ ಸುಶ್ೇಲಾ, 
ತಮಮಿ ನಾಲ್ವರು ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರಲಿ್ಲ ಕ್ರಿಯವರಾಗಿದದಾರು. ಅವರ ತಂದ 
ಮರ್ುರಾದ್ಾಸ್ ಟೆ್ರಹಾನ್ ವೃತಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಗುತಿ್ತಗೆದ್ಾರರಾಗಿದದಾರು ಮತು್ತ 
ಪ್ಠಾಣ್ ಕೊೇಟ್ ನಲಿ್ಲ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಪ್ಕ್ಷದ ಸಾಥೆಪ್ಕ್ರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬರಾಗಿದದಾರು.

ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಆಯಜಿ ಸಮಾಜದ ಪ್್ರಮುಖ 
ಸದಸಯಾರೊ ಆಗಿದದಾರು. ಸುಶ್ೇಲಾ ಬಳಯುತಿ್ತದ್ಾದಾಗಲೆೇ ಭಾರತದ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ ಬಗೆಗೆ ಒಲವು ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲಿ್ಲ 
ಅವರ ತಂದ ನಿಗೊಢ ಸಾವಿಗಿೇಡಾದರು. ಈ ಸಿಥೆತಿಯಲಿ್ಲ ಅವರು 
ಒಂದು ಪ್ುಸ್ತಕ್ವನು್ನ ಓದಲಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದನು್ನ ಓದ್ದ ಬಳಿಕ್ 
ಅವರು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಭಾವೆ್ೇದ್್ರಕ್್ತರಾದರು. 
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಧೈಯಜಿಶ್ಾಲಿ ಕ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸುಶ್ೇಲಾ ಕ್ೊಡ 
ಪ್್ರೇರಿತರಾದರು. ಅವರು ತಮಮಿ 18 ನೇ ವಯಸಿಸಾನಲಿ್ಲ ಶಕ್ುಂತಲಾತ್ಾ 
ಆಜಾದ್ ಎಂಬ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹೆೊೇರಾಟಗಾರರನು್ನ ಭೆೇಟಿಯಾದರು, 
ನಂತರ ಅವರು ರಾಷ್ಟಟ್ರದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾಕಾಕಾಗಿ ಹೆೊೇರಾಡಲು ತಮಮಿ 
ಮನಯನೊ್ನ ತೆೊರದರು. ಅವರು ಭೊಗತರಾದರು ಮತು್ತ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾಕಾಕಾಗಿ ಕಾಯಜಿತಂತ್ರವನು್ನ ರೊಪಿಸಲು ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 
ಆಕಯ ಹೆೊೇರಾಟದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಪ್್ಲಿೇಸ್ ಲಾಠಿ ಪ್್ರಹಾರ 
ಎದುರಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾಕಾಕಾಗಿ ಹೆೊೇರಾಡಲು ಸುಶ್ೇಲಾ 
ಮನಸುಸಾ ಮಾಡಿದದಾರು ಮತು್ತ ಯಾವುದೇ ರಿೇತಿಯ ಪ್್ರತಿಕ್ೊಲ 
ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿಗೊ ಅವರ ಸಂಕ್ಲ್ಪವನು್ನ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧಯಾವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಮಹಳಯರಲಿ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಮನೊೇಭಾವವನು್ನ ಜಾಗೃತಗೆೊಳಿಸಲು 
ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು, ಅವರು ಬಹು 
ದೊರದ ಹಳಿಳಿಗಳಿಗೊ ಬೈಸಿಕ್ಲ್ ನಲಿ್ಲ ಪ್್ರಯಾಣಿಸುತಿ್ತದದಾರು. ಅವರು 
ಅಲಿ್ಲನ ಮಹಳಯರನು್ನ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು, ಬಟೆ್ಟ ಹೆೊಲಿಯಲು ಮತು್ತ 
ಸ್ವಚ್ಛಾಗೆೊಳಿಸಲು ಪ್್್ರೇತ್ಾಸಾಹಸಿದದಾರು. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು 
ಸ್ೈಕ್ಲ್ ತುಳಿಯುವುದು ನಿಷ್ದಧಿ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ ಆದರ 
ಅವರು ಹಠ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ ನಂತರವ್, ಅವರು 
ಮಕ್ಕಾಳಿಗೆ ಶ್ಕ್ಷಣವನು್ನ ಉತೆ್ತೇರ್ಸುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಮತು್ತ 
ಮೊರು ಬಾಲಕ್ಯರ ಮತು್ತ ಸಹ-ಶ್ಕ್ಷಣ ಶ್ಾಲೆಯನು್ನ ತೆರದರು. 
ವಸಾಹತುಶ್ಾಹ ಶಕ್್ತಗಳಿಂದ ವಿಮೇಚ್ನಗೆೊಂಡ ನಂತರ ದೇಶವು 
ಸಾಮಾರ್ಕ್ ಕಡುಕ್ುಗಳ ಮನಸಿಥೆತಿಯಿಂದ ಮುಕ್್ತವಾಗಿರಬೇಕ್ು ಎಂದು 
ಅವರು ಚೋನಾ್ನಗಿ ಅರ್ಜಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿದದಾರು. ಹೇಗಾಗಿಯ್ೇ ಅವರು 
ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ ಕಾಲದ್ಂದ ಮರಣಹೆೊಂದ್ದ ಸ್ಪ್್ಟಂಬರ್ 
28, 2011 ರವರಗೊ ಸಮಾಜದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಲಸ ಮಾಡುವುದನು್ನ 
ಮುಂದುವರಿಸಿದದಾರು.  

ತಮಮಿ ಕೊನಯುಸಿರಿನವರಗೊ 
ದೇಶಕಾಕಾಗಿ ಸ್ೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸಿದ 
ಸುಶೇಲ್್ವ ಚೆೈನ್ ಟ್್ರಹ್್ವನ್ 

ಜನನ: 1 ಜುಲೈ 1923, ಮ್ರಣ: 28 ಸಪೆಟಿಂಬ್ರ್ 2011

ಈ ಸಂಘಟನಯ ಸಕ್್ರಯ ಸದಸಯಾರು ಬಿ್ರಟಿಷ್ಟರ 
ಬನ್ನಲುಬಾಗಿದದಾ ಅರ್ವಾ ದೇಶ ದೇಶದೊ್ರೇಹಗಳಂದು 
ತ್ಾವು ಭಾವಿಸಿದ ಭಾರತಿೇಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನೊ್ನ 
ಕೊಂದರು. ಅಮರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಚ್ಟರ್ಜಿಯವರು 
ಜುಲೆೈ 1, 1880 ರಂದು ಪ್ಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೊಗಿ್ಲಯ 
ಉತ್ತರಪ್ಾದದಲಿ್ಲ ಉಪ್ೇಂದ್ರ ನಾಥ್ ಚ್ಟರ್ಜಿ ಅವರ 
ಮನಯಲಿ್ಲ ಜನಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲಿ್ಲ, ಅವರು 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಚ್ಟುವಟಿಕಗಳಲಿ್ಲ ಜತಿೇಂದ್ರನಾರ್ 
ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಪ್ರವಾಗಿ ನಿಂತರು. ನಂತರ 
1907 ರಲಿ್ಲ, ಅವರು ಅರಬಿಂದೊೇ ಘೋೊೇಷ್ 
ಅವರನು್ನ ಭೆೇಟಿಯಾದರು ಮತು್ತ ಅವರು ದೇಶವನು್ನ 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಮುಕ್್ತಗೆೊಳಿಸಲು 
ಸಂಪ್್ಣಜಿವಾಗಿ ಸಮಪಿಜಿತರಾದರು. ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಸಲು ಅವರನು್ನ 
ಪ್್್ರೇತ್ಾಸಾಹಸಿದುದಾ ಅರಬಿಂದೊೇ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದ. 
1915ರಲಿ್ಲ 5 ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಕಾಲ ಭೊಗತರಾಗಿ ಒಂದು 
ಸಥೆಳದ್ಂದ ಮತೆೊ್ತಂದು ಸಥೆಳಕಕಾ ಮಾರುವೆೇಷ್ಟದಲಿ್ಲ 
ಪ್್ರಯಾಣಿಸಿದದಾರಂದು ಹೆೇಳಲಾಗುತ್ತದ.

ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಬಿ್ರಟಿಷ್ಟರು ಅವರ ತಲೆಗೆ 10,000 
ರೊ.ಗಳ ಬಹುಮಾನವನು್ನ ಘೋೊೇಷ್ಸಿದದಾರು. ಅಷೆ್ಟೇ 
ಅಲ್ಲ, ಬಂಗಾಳದ ಮದಲ ಮಹಳಾ ರಾಜಕ್ೇಯ 
ಕೈದ್ಯಾದ ನಾನಿಬಾಲಾ ದೇವಿ, ಅಮರೇಂದ್ರನಾಥ್ 
ಚ್ಟರ್ಜಿಯವರ ದೊರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊ ಆಗಿದದಾರು 
ಮತು್ತ ಅವರು ಅವರಿಂದ ಪ್್ರೇರಿತರಾಗಿದದಾರು 
ಮತು್ತ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಚ್ಟುವಟಿಕಗಳಲಿ್ಲ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ 
ತೆೊಡಗಿಕೊಂಡಿದದಾರು. ಅವರು ಚ್ಂದನ್ ನಗರದಲಿ್ಲ 
ಒಂದು ಮನಯನು್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪ್ಡೆದು ಅಮರೇಂದ್ರ 
ನಾಥ್ ಚ್ಟರ್ಜಿ ಮತು್ತ ಯುಗಾಂತರ್ ಗುಂಪಿನ ಇತರ 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಾದು ಗೆೊೇಪ್ಾಲ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಶ್ವ 
ಭೊಷ್ಟಣ್ ದತ್ ಮುಂತ್ಾದವರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನಿೇಡಿದರು. 
1923 ರಲಿ್ಲ, ಅಮರೇಂದ್ರನಾಥ್ ಚ್ಟರ್ಜಿ ಕಲವು 
ದ್ನಗಳ ಕಾಲ ಜೋೈಲಿನಲಿ್ಲದದಾರು, ಮತು್ತ ಅದರ ನಂತರ, 
ಅವರು ತಮಮಿ ಕ್್ರಯಾಶ್ೇಲತೆಯನು್ನ ಇತರ ರಿೇತಿಯಲಿ್ಲ 
ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ ನಂತರವ್ 
ಅವರು ಸಕ್್ರಯರಾಗಿದದಾರು ಮತು್ತ 1957 ರ ಸ್ಪ್್ಟಂಬರ್ 
4 ರಂದು ತಮಮಿ 77 ನೇ ವಯಸಿಸಾನಲಿ್ಲ ಪ್ಶ್ಚಿಮ 
ಬಂಗಾಳದಲಿ್ಲ ನಿಧನಹೆೊಂದ್ದರು. ಅಮರೇಂದ್ರ ನಾಥ್ 
ಚ್ಟರ್ಜಿ ಅವರ ಪ್್ರತಿಮಯನು್ನ ಅವರ ಹುಟೊ್ಟರಾದ 
ಉತ್ತರಪ್ಾದದ ಮುಖಯಾ ರಸ್್ತಯಲಿ್ಲ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದ.

ಕ್ವ್ರಂತ್ಯಿಂದ ಬಿ್ರಟಿಷ್ಟರ ಗುಲ್್ವಮ್ಗಿರಿಯಿಂದ 
ಭ್ವರತವನುನೆ ಮ್ುಕತುಗೆೊಳ್ಸಲು ಬ್ಯಸಿದ 

ಭ್ವರತ್ೇಯ ಸ್್ವವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ವ್ರಮ್ದ 
ಯೊೇಧರ ಪಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ರೋೇಂದ್ರ ರ್್ವರ್ 

ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ ಹಸರೊ ಸೇರುತತುದ.

ಅಮ್ೃತ ಮ್ಹೊೇತಸ್ವರ್ವಷ್ಟಟ್ರ 
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ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು 'ಮಾ' ಎಂಬ 
ಶ್ೇಷ್ಜಿಕಯ ಬಾ್ಲಗ್ ಬರದ್ದುದಾ, ಅದರಲಿ್ಲ ಅವರು ತಮಮಿ 
ತ್ಾಯಿಯ ಹೆೊೇರಾಟ, ಅವರ ಆದಶಜಿ, ಜಲಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಪ್್ರಯತ್ನಗಳು, ಪ್ಾ್ರಣಿ ಮತು್ತ ಪ್ಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪಿ್ರೇತಿ, ಕಟ್ಟ 
ಕಲಸ ಮಾಡಬಾರದಂಬ ಪ್ಾಠ, ಬಡವರ ಕ್ಲಾಯಾಣಕಾಕಾಗಿ 
ಶ್ರಮಿಸಲು ನಿೇಡಿದ ಸಲಹೆ ಮತು್ತ ನಮಮಿನು್ನ ನಾವು 
ಆರೊೇಗಯಾವಾಗಿಟು್ಟಕೊಳಳಿಲು ನಿೇಡಿದ ಹತೆೊೇಕ್್ತಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಒತಿ್ತ ಹೆೇಳಿದ್ಾದಾರ.  ಆದಶಜಿ ತ್ಾಯಿ ಮತು್ತ ಸಿತ್ರೇ ಶಕ್್ತಯನು್ನ 
ಅವರದೇ ಪ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಓದ್...

ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಈ ಜೇವನ 
ಪಯಣದ್ಲ್ಲಿ, ನಾನ್ಮ ಇಡೇ 

ದೆೇಶದ್ ಮಾತೃ ಶಕ್ತಿಯ ತಪಸ್ಮಸು, 
ತಾ್ಯಗ ಮ್ತ್ಮತಿ ಕೊಡ್ಮಗೆಯ ಬಗೆಗೆ 

ಮಾತನಾಡ್ಮತೆತಿೇನೆ
ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಬ್ಾಲಾಗ್ ರಾಷ್ಟಟ್ರ

ಅಮ್್ಮಅಮ್್ಮ
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ಅಮಮಿ – ಇದು ನಿಘಂಟಿನಲಿ್ಲರುವ ಮತೆೊ್ತಂದು 
ಪ್ದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಪಿ್ರೇತಿ, ಸಹನ, 
ನಂಬಿಕ ಮತು್ತ ಇನೊ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನಗಳ 
ಸಂಪ್್ಣಜಿ ಹರವು. ಪ್್ರಪ್ಂಚ್ದ್ಾದಯಾಂತ, 

ಅದು ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅರ್ವಾ ಪ್್ರದೇಶವಾಗಿರಲಿ, 
ಮಕ್ಕಾಳು ತಮಮಿ ತ್ಾಯಂದ್ರ ಬಗೆಗೆ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ ಪಿ್ರೇತಿಯನು್ನ 
ಹೆೊಂದ್ರುತ್ಾ್ತರ. ತ್ಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಾಳಿಗೆ ಜನಮಿ ನಿೇಡುವುದು 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಮನಸುಸಾ, ಅವರ ವಯಾಕ್್ತತ್ವ ಮತು್ತ ಅವರ 
ಆತಮಿವಿಶ್ಾ್ವಸವನು್ನ ರೊಪಿಸುತ್ಾ್ತಳ. ಅದಕಾಕಾಗಿ ತ್ಾಯಂದ್ರು 
ನಿಸಾ್ವರ್ಜಿವಾಗಿ ತಮಮಿ ವೆೈಯಕ್್ತಕ್ ಅಗತಯಾಗಳು ಮತು್ತ 
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ತ್ಾಯಾಗ ಮಾಡುತ್ಾ್ತರ.

ಇಂದು, ನನ್ನ ಅಮಮಿ ಶ್್ರೇಮತಿ ಹೇರಾಬಾ ತಮಮಿ ನೊರನೇ 
ವಷ್ಟಜಿಕಕಾ ಕಾಲಿಡುತಿ್ತರುವುದನು್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳಳಿಲು ನನಗೆ ಅತಯಾಂತ 
ಸಂತೆೊೇಷ್ಟವಾಗುತಿ್ತದ. ಇದು ಅವರ ಜನಮಿ ಶತಮಾನೊೇತಸಾವ 
ವಷ್ಟಜಿ. ನನ್ನ ತಂದ ಬದುಕ್ದದಾರ ಅವರೊ ಕ್ಳದ ವಾರ 
ನೊರನೇ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬ ಆಚ್ರಿಸಿಕೊಳುಳಿತಿ್ತದದಾರು. ನನ್ನ ತ್ಾಯಿಯ 
ಶತಮಾನೊೇತಸಾವ ವಷ್ಟಜಿ ಆರಂಭವಾಗುತಿ್ತರುವುದರಿಂದ 
ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದಯವರು ಶತಮಾನೊೇತಸಾವವನು್ನ 
ಪ್್ಣಜಿಗೆೊಳಿಸುತಿ್ತದದಾರಿಂದ 2022 ಒಂದು ವಿಶ್ೇಷ್ಟ 
ವಷ್ಟಜಿವಾಗಿದ.

ಕ್ಳದ ವಾರವಷೆ್ಟೇ, ನನ್ನ ಸ್ೊೇದರ ಸಂಬಂಧಿಯು 
ಗಾಂಧಿನಗರದಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ತ್ಾಯಿಯ ಕಲವು 
ವಿೇಡಿಯೊಗಳನು್ನ ಕ್ಳುಹಸಿದದಾರು. ಸಮಾಜದ ಕಲವು 
ಯುವಕ್ರು ಮನಗೆ ಬಂದ್ದದಾರು, ನನ್ನ ತಂದಯ ಭಾವಚ್ತ್ರವನು್ನ 
ಕ್ುಚ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿತು್ತ, ಕ್ೇತಜಿನ ನಡೆಯುತಿ್ತತು್ತ ಮತು್ತ 
ತ್ಾಯಿ ಮಂರ್ೇರ ನುಡಿಸುತ್ಾ್ತ ಭಜನಯಲಿ್ಲ ಮಗ್ನರಾಗಿದದಾರು. 
ಅಮಮಿ ಇನೊ್ನ ಹಾಗೆಯ್ೇ ಇದ್ಾದಾರ - ವಯೊೇಸಹಜತೆಯಿಂದ 
ದೈಹಕ್ವಾಗಿ ಕ್ಷಿೇಣಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರ ಮಾನಸಿಕ್ವಾಗಿ ಆಕ 
ಎಂದ್ನಂತೆಯ್ೇ ಚ್ುರುಕಾಗಿದ್ಾದಾರ.

ಹಂದ ನಮಮಿ ಕ್ುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚ್ರಿಸುವ 
ಪ್ದಧಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರ, ನನ್ನ ತಂದಯ ಜನಮಿದ್ನದಂದು ಅವರ 
ನನಪಿಗಾಗಿ ಯುವ ಪಿೇಳಿಗೆಯ ಮಕ್ಕಾಳು 100 ಗಿಡಗಳನು್ನ 
ನಟ್ಟರು.

ನನ್ನ ರ್ೇವನದಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಒಳಳಿಯದಕಕಾ ಮತು್ತ ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ 
ಒಳಳಿಯತನಕಕಾ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದರಲಿ್ಲ ಯಾವುದೇ 
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಇಂದು, ದಹಲಿಯಲಿ್ಲ ಕ್ುಳಿತಿರುವ ನನಗೆ 
ಹಂದ್ನ ನನಪ್ುಗಳು ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತವೆ.

ನನ್ನ ತ್ಾಯಿ ಎಷ್ಟು್ಟ ಅಸಾಧಾರಣಳೊೇ ಅಷೆ್ಟೇ ಸರಳ, ಎಲಾ್ಲ 
ತ್ಾಯಂದ್ರಂತೆ!. ನಾನು ನನ್ನ ತ್ಾಯಿಯ ಬಗೆಗೆ ಬರಯುವಾಗ, 
ನಿಮಮಿಲಿ್ಲ ಅನೇಕ್ರಿಗೆ ನಿಮಮಿ ತ್ಾಯಂದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಸಾದೃಶಯಾ 
ಕ್ಂಡುಬರುತ್ತದ ಎಂದು ನನಗೆ ಖ್ಾತಿ್ರಯಿದ. ಇದನು್ನ ಓದುವಾಗ, 
ನಿೇವು ನಿಮಮಿ ಸ್ವಂತ ತ್ಾಯಿಯ ಚ್ತ್ರವನ್ನೇ ನೊೇಡಬಹುದು.

ತ್ಾಯಿಯ ತಪ್ಸುಸಾ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಟಯಾನನು್ನ ಸೃಷ್್ಟಸುತ್ತದ. 
ಆಕಯ ಪಿ್ರೇತಿಯು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾನವಿೇಯ ಮೌಲಯಾಗಳು 
ಮತು್ತ ಸಹಾನುಭೊತಿಯನು್ನ ತುಂಬುತ್ತವೆ. ತ್ಾಯಿ ಒಬ್ಬ 
ವಯಾಕ್್ತ ಅರ್ವಾ ವಯಾಕ್್ತತ್ವ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತ್ಾಯ್ತನ ಎಂಬುದು 
ಒಂದು ಶ್್ರೇಷ್ಟಠಾತೆ. ದೇವರುಗಳನು್ನ ಅವರ ಭಕ್್ತರ ಸ್ವಭಾವಕಕಾ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೃಷ್್ಟಸಲಾಗಿದ ಎಂದು ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ 
ಹೆೇಳಲಾಗುತ್ತದ. ಅದೇ ರಿೇತಿ, ನಾವು ನಮಮಿ ತ್ಾಯಂದ್ರನು್ನ 
ಮತು್ತ ಅವರ ತ್ಾಯ್ತನವನು್ನ ನಮಮಿ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತು್ತ 
ಮನಸಿಥೆತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತೆ್ತೇವೆ.

ನನ್ನ ತ್ಾಯಿ ಗುಜರಾತ್ನ ಮಹಾಸಾನಾದ ವಿಸ್ನಗರದಲಿ್ಲ 
ಜನಿಸಿದರು, ಇದು ನನ್ನ ತವರು ವಡಾ್ನಗರಕಕಾ ಬಹಳ 
ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದ. ಆಕಗೆ ಸ್ವಂತ ತ್ಾಯಿಯ ವಾತಸಾಲಯಾ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ 
ತ್ಾಯಿಯು ಎಳವಯಸಿಸಾನಲಿ್ಲಯ್ೇ ನನ್ನ ಅರ್ಜ್ಯನು್ನ ಸಾ್ಪಯಾನಿಷ್ 

ರ್್ವನು ನನನೆ ತ್್ವಯಿಯ 
ಮ್ತುತು ಅವರಂತಹ 
ಲಕ್್ವಂತರ ಮ್ಹಿಳೆಯರ 
ಶಕತುಯನುನೆ ನೊೇಡಿದ್ವಗ, 
ಭ್ವರತದ ರ್್ವರಿಯರು 
ಮ್ತುತು ಸಹೊೇದರಿಯರಿಗೆ 
ಅಸ್್ವಧಯಾವ್ವದ ಯ್ವವುದೇ ಗುರಿ 
ನನಗೆ ಕ್ವಣುವುದ್ಲಲಿ.

ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಬ್ಾಲಾಗ್ ರಾಷ್ಟಟ್ರ
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ಫ�್ಲ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ್ ರೊೇಗದ್ಂದ್ಾಗಿ ಕ್ಳದುಕೊಂಡರು. 
ಆಕಗೆ ನನ್ನ ಅರ್ಜ್ಯ ಮುಖವಾಗಲಿ, ಅವಳ ಮಡಿಲಿನ 
ನಮಮಿದ್ಯಾಗಲಿ ನನಪಿಲ್ಲ. ಆಕ ತನ್ನ ಇಡಿೇ 
ಬಾಲಯಾವನು್ನ ತನ್ನ ತ್ಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ಕ್ಳದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೊ 
ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ತನ್ನ ತ್ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ 
ಕೊೇಪ್ತ್ಾಪ್ ತೆೊೇರಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಮಿಲ್ಲರಂತೆ 
ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ತ್ಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿನಲಿ್ಲ ಮಲಗಲಾಗಲಿಲ್ಲ. 
ಶ್ಾಲೆಗೆ ಹೆೊೇಗಿ ಓದು ಬರಹ ಕ್ಲಿಯಲೊ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಕಯ 
ಬಾಲಯಾವು ಬಡತನ ಮತು್ತ ಕ್ಷ್ಟ್ಟದ್ಂದ ಕ್ೊಡಿತು್ತ.

ಇಂದ್ಗೆ ಹೆೊೇಲಿಸಿದರ ಅಮಮಿನ ಬಾಲಯಾ ಅತಯಾಂತ 
ಕ್ಷ್ಟ್ಟಕ್ರವಾಗಿತು್ತ. ಬಹುಶಃ, ದೇವರು ಆಕಗೆ ನಿೇಡಿದುದಾ 
ಇದನ್ನೇ ಅನಿ್ನಸುತ್ತದ. ಇದು ದೇವರ ಇಚೋಛಾ ಎಂದು 
ತ್ಾಯಿಯೊ ನಂಬುತ್ಾ್ತರ. ಆದರ ಬಾಲಯಾದಲಿ್ಲಯ್ೇ 
ತ್ಾಯಿಯನು್ನ ಕ್ಳದುಕೊಂಡು, ತ್ಾಯಿಯ ಮುಖವನೊ್ನ 
ನೊೇಡಲಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರಗು ಆಕಗೆ ನೊೇವು 
ನಿೇಡುತ್ತಲೆೇ ಇದ.

ಈ ಹೆಣಗಾಟಗಳಿಂದ್ಾಗಿ ತ್ಾಯಿಯು ಬಾಲಯಾವನು್ನ 
ಅನುಭವಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆಕಯು ತನ್ನ ವಯಸಿಸಾಗೆ ಮಿೇರಿ 
ಬಳಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಕ್ುಟುಂಬದಲಿ್ಲ ಹರಿಯ 
ಮಗುವಾಗಿದದಾ ಅವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹರಿಯ 
ಸ್ೊಸ್ಯಾದರು. ಆಕಯ ಬಾಲಯಾದಲಿ್ಲ, ಇಡಿೇ ಕ್ುಟುಂಬವನು್ನ 
ನೊೇಡಿಕೊಳುಳಿತಿ್ತದದಾರು ಮತು್ತ ಎಲಾ್ಲ ಕಲಸಗಳನು್ನ 
ನಿವಜಿಹಸುತಿ್ತದದಾರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರವ್ ಆಕ ಈ 
ಎಲಾ್ಲ ಜವಾಬಾದಾರಿಗಳನು್ನ ನಿಭಾಯಿಸಿದರು. ದುಭಜಿರವಾದ 
ಜವಾಬಾದಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ದೈನಂದ್ನ ಹೆೊೇರಾಟಗಳ 
ಹೆೊರತ್ಾಗಿಯೊ, ತ್ಾಯಿ ಇಡಿೇ ಕ್ುಟುಂಬವನು್ನ ಸಹನ ಮತು್ತ 
ಸ್ಥೆಥೈಯಜಿದ್ಂದ ಒಟಿ್ಟಗೆ ಹಡಿದ್ಟ್ಟರು.

ವಡಾ್ನಗರದಲಿ್ಲ, ನಮಮಿ ಕ್ುಟುಂಬವು ಶ್ೌಚಾಲಯ ಅರ್ವಾ 
ಸಾ್ನನದ ಮನಯಂತಹ ಐಷ್ಾರಾಮಗಳಿರಲಿ, ಕ್ಟಕ್ಯೊ 
ಇಲ್ಲದ ಪ್ುಟ್ಟ ಮನಯಲಿ್ಲ ವಾಸಿಸುತಿ್ತತು್ತ. ಮಣಿ್ಣನ ಗೆೊೇಡೆಗಳು 
ಮತು್ತ ಮಣಿ್ಣನ ಹೆಂಚ್ುಗಳ ಛಾವಣಿಯಿದದಾ ಒಂದು 
ಕೊೇಣೆಯನ್ನೇ ನಾವು ನಮಮಿ ಮನ ಎಂದು ಕ್ರಯುತಿ್ತದದಾವು. 
ನಾವೆಲ್ಲರೊ-ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರು, ನನ್ನ ಒಡಹುಟಿ್ಟದವರು ಮತು್ತ 
ನಾನು ಅದರಲಿ್ಲಯ್ೇ ಇದದಾವು.

ನನ್ನ ತಂದಯವರು ತ್ಾಯಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು 
ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಬಿದ್ರು ಬೊಂಬುಗಳು ಮತು್ತ ಮರದ 
ಹಲಗೆಗಳಿಂದ ಮಚಾನ್ ಮಾಡಿದದಾರು. ಇದು ನಮಮಿ 
ಅಡುಗೆಮನಯಾಗಿತು್ತ. ಅಮಮಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಮಚಾಚಿನದ 
ಮೇಲೆ ಹತು್ತತಿ್ತದದಾರು ಮತು್ತ ಮನಯವರಲ್ಲರೊ ಅದರ ಮೇಲೆ 
ಕ್ುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುತಿ್ತದದಾವು.

ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ, ಅಭಾವವು ಒತ್ತಡಕಕಾ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ. 
ಆದರೊ, ನನ್ನ ಪ್್ೇಷ್ಟಕ್ರು ದೈನಂದ್ನ ಹೆೊಯಾದಾಟಗಳ 
ಆತಂಕ್ವು ಕ್ುಟುಂಬದ ವಾತ್ಾವರಣ ಹದಗೆಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. 
ನನ್ನ ತಂದ ತ್ಾಯಿಯರಿಬ್ಬರೊ ತಮಮಿ ಜವಾಬಾದಾರಿಗಳನು್ನ 
ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಜಾಗರೊಕ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ುಟುಂಬವನು್ನ 
ನಿವಜಿಹಸಿದರು.

ಗಡಿಯಾರದ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದಂತೆ, ನನ್ನ ತಂದ ಬಳಿಗೆಗೆ 
ನಾಲುಕಾ ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಸಕಕಾ ಹೆೊೇಗುತಿ್ತದದಾರು. ಅವರ ಹೆಜೋಜ್ 
ಸಪ್್ಪಳವು ಅಕ್ಕಾಪ್ಕ್ಕಾದವರಿಗೆ ಈಗ ನಾಲುಕಾ ಗಂಟೆಯಾಗಿದ 
ಮತು್ತ ದ್ಾಮೇದರ್ ಕಾಕಾ ಕಲಸಕಕಾ ಹೆೊೇಗುತಿ್ತದ್ಾದಾರ ಎಂದು 
ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾವು. ತನ್ನ ಪ್ುಟ್ಟ ಚ್ಹಾ ಅಂಗಡಿಯನು್ನ ತೆರಯುವ 
ಮದಲು ಸಥೆಳಿೇಯ ದೇವಸಾಥೆನದಲಿ್ಲ ಪ್ಾ್ರರ್ಜಿನ ಸಲಿ್ಲಸುವುದು 
ಅವರ ಮತೆೊ್ತಂದು ದೈನಂದ್ನ ಆಚ್ರಣೆಯಾಗಿತು್ತ.

ತ್ಾಯಿಯೊ ಅಷೆ್ಟೇ ಸಮಯಪ್ಾಲನ ಮಾಡುತಿ್ತದದಾರು. 
ಅವರು ಕ್ೊಡ ನನ್ನ ತಂದಯೊಂದ್ಗೆ ಏಳುತಿ್ತದದಾರು ಮತು್ತ 
ಬಳಿಗೆಗೆಯ್ೇ ಅನೇಕ್ ಕಲಸಗಳನು್ನ ಮುಗಿಸುತಿ್ತದದಾರು. ಕಾಳುಗಳನು್ನ 
ಅರಯುವುದರಿಂದ ಹಡಿದು ಅಕ್ಕಾ ಮತು್ತ ಬೇಳಯನು್ನ ಜರಡಿ 
ಹಡಿಯುವವರಗೆ ತ್ಾಯಿಗೆ ಯಾರದೇ ನರವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಲಸ 
ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ ತನ್ನ ನಚ್ಚಿನ ಭಜನ ಮತು್ತ ಸ್ೊ್ತೇತ್ರಗಳನು್ನ 
ಗುನುಗುತಿ್ತದದಾರು. ನರಸಿ ಮಹಾ್ತ ರ್ ಯವರ ಜನಪಿ್ರಯ ಭಜನ 

ತ್್ವಯಿಯ ತಪಸುಸ್ ತನನೆ ಮ್ಗುವನುನೆ 
ಒಳೆಳಿ ಮ್ನುಷ್ಟಯಾನರ್್ವನೆಗಿ ಮ್ವಡ್ುತತುದ. 
ತ್್ವಯಿಯ ವ್ವತಸ್ಲಯಾವು ತನನೆ 
ಮ್ಗುವಿಗೆ ಮ್ವನವಿೇಯತೆಯ ಬ್ಗೆಗಿ 
ಒಲವನುನೆ ಬೆಳೆಸುತತುದ
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'ಜಲಕಾಮಲಛಾಡಿ ಜಾನೇ ಬಾಲಾ, ಸಾ್ವಮಿ ಅಮರೊೇ ಜಗೆಸಾ' 
ಇಷ್ಟ್ಟಪ್ಡುತಿ್ತದದಾರು. ‘ಶ್ವಾರ್ ನೊ ಹಲಾದುಜಿ’ಎಂಬ ಲಾಲಿ 
ಹಾಡು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ್ಟವಾಗಿತು್ತ.

ಮಕ್ಕಾಳಾದ ನಾವು ನಮಮಿ ಓದನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ಮನಕಲಸಗಳಲಿ್ಲ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕಂದು ತ್ಾಯಿ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 
ಆಕ ಎಂದ್ಗೊ ನಮಮಿ ಸಹಾಯವನು್ನ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೊ, 
ತ್ಾಯಿಯ ಕ್ಷ್ಟ್ಟವನು್ನ ನೊೇಡಿ, ಆಕಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು 
ನಮಮಿ ಕ್ತಜಿವಯಾವೆಂದು ನಾವೆೇ ತಿಳಿದವು. ನಾನು ಊರಿನ 
ಕರಯಲಿ್ಲ ಈಜುವುದನು್ನ ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಆನಂದ್ಸುತಿ್ತದದಾ. 
ಹಾಗಾಗಿ ಮನಯಿಂದ ಕೊಳಯಾದ ಬಟೆ್ಟಗಳನ್ನಲ್ಲ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆೊೇಗಿ ಕರಯಲಿ್ಲ ಒಗೆಯುತಿ್ತದದಾ. ಬಟೆ್ಟ 
ಒಗೆಯುವುದು ಮತು್ತ ನನ್ನ ಆಟ ಎರಡೊ ಒಟಿ್ಟಗೆ 
ನಡೆಯುತಿ್ತದದಾವು.

ಮನಯ ಖಚ್ಜಿನು್ನ ನಿಭಾಯಿಸಲು ತ್ಾಯಿ ಕಲವು 
ಮನಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ತೆೊಳಯುತಿ್ತದದಾರು. ನಮಮಿ ಅಲ್ಪ 
ಆದ್ಾಯಕಕಾ ಪ್್ರಕ್ವಾಗಿ ಚ್ರಖ್ಾದಲಿ್ಲ ನೊಲುತಿ್ತದದಾರು. ಹತಿ್ತ 
ಬಿಡಿಸುವುದರಿಂದ ಹಡಿದು ನೊಲುವವರಗೆ ಎಲ್ಲವನೊ್ನ 
ಮಾಡುತಿ್ತದದಾರು. ಇಂತಹ ಕ್ಷ್ಟ್ಟದ ಕಲಸದ ನಡುವೆಯೊ 
ಹತಿ್ತಗಿಡದ ಮುಳುಳಿ ನಮಗೆ ಚ್ುಚ್ಚಿದಂತೆ ಕಾಳರ್ ವಹಸುತಿ್ತದದಾರು.

ತ್ಾಯಿ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ 
ಅರ್ವಾ ಇತರರನು್ನ ತನ್ನ ಕಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 
ಮುಂಗಾರು ಮಳಯು ನಮಮಿ ಮಣಿ್ಣನ ಮನಗೆ ಅದರದೇ ಆದ 
ಸಮಸ್ಯಾಗಳನು್ನ ತರುತಿ್ತತು್ತ. ಆದ್ಾಗೊಯಾ, ನಮಗೆ ತೆೊಂದರಗಳು 
ಆದಷ್ಟು್ಟ ಕ್ಡಿಮಯಾಗುವಂತೆ ತ್ಾಯಿ ನೊೇಡಿಕೊಳುಳಿತಿ್ತದದಾರು. 
ಜೊನ್ ತಿಂಗಳ ಬಿಸಿಲಿನಲಿ್ಲ, ಅವಳು ನಮಮಿ ಮಣಿ್ಣನ ಮನಯ 
ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹತಿ್ತ ಹೆಂಚ್ುಗಳನು್ನ ಸರಿಪ್ಡಿಸುತಿ್ತದದಾಳು. 
ಆದರ, ಆಕಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳ ಹೆೊರತ್ಾಗಿಯೊ, ನಮಮಿ 
ಮನಯು ಮಳಯ ಆಭಜಿಟವನು್ನ ತಡೆದುಕೊಳಳಿಲಾರದಷ್ಟು್ಟ 
ಹಳಯದ್ಾಗಿತು್ತ.

ಮಳಗಾಲದಲಿ್ಲ ನಮಮಿ ಮನಯ ಛಾವಣಿ ಸ್ೊೇರುತಿ್ತತು್ತ. 
ಮನಗೆ ನಿೇರು ನುಗುಗೆತಿ್ತತು್ತ. ಮಳನಿೇರನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಸಲು ತ್ಾಯಿ 
ಬಕಟ್ ಮತು್ತ ಪ್ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಸ್ೊೇರುತಿ್ತದದಾ ಮಳ ನಿೇರಿನ 
ಕಳಗೆ ಇಡುತಿ್ತದದಾರು. ಈ ಪ್್ರತಿಕ್ೊಲ ಪ್ರಿಸಿಥೆತಿಯಲೊ್ಲ ತ್ಾಯಿ 
ಸ್ಥೆಥೈಯಜಿದ ಪ್್ರತಿೇಕ್ವಾಗಿದದಾರು. ಹಲವಾರು ದ್ನಗಳವರಗೆ 
ಆಕ ಈ ನಿೇರನು್ನ ಬಳಸುತಿ್ತದದಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದರ ನಿಮಗೆ 
ಆಶಚಿಯಜಿವಾಗುತ್ತದ. ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇದಕ್ಕಾಂತ ಉತ್ತಮ 
ಉದ್ಾಹರಣೆ ಬೇಕ!

ತ್್ವಯಿ ಒಬ್್ಬ ವಯಾಕತು ಅರ್ವ್ವ 
ವಯಾಕತುತವಾವಲಲಿ, ತ್್ವಯತುನವು 
ಒಂದು ಗುಣವ್ವಗಿದ. ತ್್ವಯಿ 
ಎಂದ್ಗೊ ನಮ್್ಮಂದ ಏನನೊನೆ 
ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸುವುದ್ಲಲಿ.
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ತ್ಾಯಿ ಮನಯನು್ನ ಒಪ್್ಪವಾಗಿಡಲು ಇಷ್ಟ್ಟಪ್ಡುತಿ್ತದದಾರು 
ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛಾಗೆೊಳಿಸಲು ಮತು್ತ ಸುಂದರಗೆೊಳಿಸಲು 
ಸಾಕ್ಷ್ಟು್ಟ ಸಮಯವನು್ನ ಕ್ಳಯುತಿ್ತದದಾರು. ಹಸುವಿನ 
ಸಗಣಿಯಿಂದ ನಲವನು್ನ ಸಾರಿಸುತಿ್ತದದಾರು. ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯ 
ಬರಣಿಯನು್ನ ಉರಿಸಿದ್ಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆೊಗೆ ಬರುತಿ್ತತು್ತ. 
ತ್ಾಯಿ ನಮಮಿ ಕ್ಟಕ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಮನಯಲಿ್ಲ ಅದರಲಿ್ಲಯ್ೇ 
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತದದಾರು! ಗೆೊೇಡೆಗಳು ಮಸಿಯಿಂದ 
ಕ್ಪ್ಾ್ಪಗುತಿ್ತದದಾವು ಮತು್ತ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೆೊಸ ಸುಣ್ಣ ಹೆೊಡೆಯುವ 
ಅಗತಯಾವಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಇದನೊ್ನ ತ್ಾಯಿ ಕಲವು ತಿಂಗಳಿಗೆೊಮಮಿ ಸ್ವತಃ 
ಮಾಡುತಿ್ತದದಾರು. ಇದು ನಮಮಿ ಪ್ಾಳುಬಿದದಾ ಮನಗೆ ತ್ಾಜಾತನದ 
ಪ್ರಿಮಳವನು್ನ ನಿೇಡುತಿ್ತತು್ತ. ಮನಯನು್ನ ಅಲಂಕ್ರಿಸಲು 
ಸಾಕ್ಷ್ಟು್ಟ ಚ್ಕ್ಕಾ ಮಣಿ್ಣನ ಬಟ್ಟಲುಗಳನೊ್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದದಾರು ಮತು್ತ 
ಮನಯ ಹಳಯ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಮರುಬಳಕ ಮಾಡುವಲಿ್ಲ 
ಪ್್ರಸಿದಧಿವಾದ ಭಾರತಿೇಯ ಅಭಾಯಾಸದಲಿ್ಲ ಅಮಮಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ 
ಆಗಿದದಾರು.

ಅಮಮಿನ ಮತೆೊ್ತಂದು ವಿಶ್ಷ್ಟ್ಟ ಅಭಾಯಾಸ ನನಗೆ ನನಪಿದ. ಆಕ 
ಹಳಯ ಕಾಗದವನು್ನ ನಿೇರಿನಲಿ್ಲ ಅದ್ದಾ ಹುಣಸ್ ಬಿೇಜಗಳೊಂದ್ಗೆ 
ಅಂಟಿನಂತಹ ಪ್ೇಸ್್ಟ ಅನು್ನ ತಯಾರಿಸುತಿ್ತದದಾರು. ಈ ಪ್ೇಸಿ್ಟ್ನಿಂದ 
ಗೆೊೇಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ನ್ನಡಿಯ ತುಂಡುಗಳನು್ನ ಅಂಟಿಸಿ 
ಸುಂದರವಾದ ಚ್ತ್ರಗಳನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದದಾರು. ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೇತು 
ಹಾಕ್ಲು ಮಾರುಕ್ಟೆ್ಟಯಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ುಟ್ಟ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ 
ವಸು್ತಗಳು ತರುತಿ್ತದದಾರು.

ಹಾಸಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಾವಾಗಿರಬೇಕ್ು ಮತು್ತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಸಿರಬೇಕ್ು 
ಎಂದು ತ್ಾಯಿ ತುಂಬಾ ಗಮನಿಸುತಿ್ತದದಾರು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ 
ಧೊಳನು್ನ ಸಹ ಅವರು ಸಹಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪವೆೇ ಸುಕ್ುಕಾ 
ಕ್ಂಡರೊ ಅದನು್ನ ಕೊಡವಿ ಮತೆ್ತ ಹಾಸುತಿ್ತದದಾರು. ಈ ಅಭಾಯಾಸದ 
ಬಗೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೊ ಬಹಳ ಎಚ್ಚಿರದ್ಂದ ಇದದಾವು. ಇಂದ್ಗೊ, 
ಈ ವಯಸಿಸಾನಲೊ್ಲ, ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಒಂದು 
ಸುಕ್ುಕಾಇರಬಾರದು ಎಂದು ನಮಮಿ ತ್ಾಯಿ ಬಯಸುತ್ಾ್ತರ!

ಪ್ರಿಪ್್ಣಜಿತೆಯ ಬಗೆಗಗಿನ ಅವರ ಪ್್ರಯತ್ನವು ಈಗಲೊ 
ಚಾಲಿ್ತಯಲಿ್ಲದ. ಅವರು ಗಾಂಧಿನಗರದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೆೊೇದರ 
ಮತು್ತ ನನ್ನ ಸ್ೊೇದರ ಸಂಬಂಧಿಯ ಕ್ುಟುಂಬಗಳೊಂದ್ಗೆ 
ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದದಾರೊ, ಈ ವಯಸಿಸಾನಲೊ್ಲ ಅ ತನ್ನ ಎಲಾ್ಲ 
ಕಲಸಗಳನು್ನ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಲು ಪ್್ರಯತಿ್ನಸುತ್ಾ್ತರ.

ಶುಚ್ತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ಅವರ ಗಮನ ಇಂದ್ಗೊ ಸ್ಪಷ್ಟ್ಟವಾಗಿದ. 
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಲು ಗಾಂಧಿನಗರಕಕಾ ಹೆೊೇದ್ಾಗ, 

ಪ್ರತ್ ಬೆೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ನನನೆಮ್್ಮ ಪಕ್ಷಿಗಳ್ಗ್ವಗಿ 
ಪ್ವತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ನಿೇರನುನೆ ಇಡ್ುತ್ತುದದಿರು. 
ನಮ್್ಮ ಮ್ನಯ ಸುತತುಮ್ುತತುಲ್ನ 
ಬಿೇದ್ರ್್ವಯಿಗಳು ಎಂದ್ಗೊ ಹಸಿವಿನಿಂದ 
ಬ್ಳಲಬ್ವರದು ಎಂದು ಅವರು ಖ್ವತ್್ರ 
ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳಿತ್ತುದದಿರು.
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ನನಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಾರ ಸಿಹತಿಂಡಿಗಳನು್ನ ತಿನಿ್ನಸುತ್ಾ್ತರ. ಚ್ಕ್ಕಾ 
ಮಗುವಿನ ತ್ಾಯಿಯಂತೆ, ನಾನು ತಿಂದ ನಂತರ ನಾಯಾಪಿಕಾನ್ 
ನಿಂದ ನನ್ನ ಮುಖವನು್ನ ಒರಸುತ್ಾ್ತರ. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೊ 
ತನ್ನ ಸಿೇರಗೆ ಕ್ರವಸತ್ರ ಅರ್ವಾ ಸಣ್ಣ ಟವೆಲ್ ಅನು್ನ 
ಸಿಕ್ಕಾಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ಾ್ತರ.

ಅಮಮಿನ ಶುಚ್ತ್ವದ ಮೇಲಿನ ಉಪ್ಕ್ಥೆಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ನಾನು ರಿೇಮಗೆಟ್ಟಲೆ ಬರಯಬಲೆ್ಲ. ಅವರು ಇನೊ್ನಂದು 
ಗುಣವನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದದಾರು - ಸ್ವಚ್ಛಾತೆ ಮತು್ತ ನೈಮಜಿಲಯಾದಲಿ್ಲ 
ತೆೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ನಿೇಡುತಿ್ತದದಾರು. ನನಗೆ 
ನನಪಿದ, ವಡಾ್ನಗರದಲಿ್ಲರುವ ನಮಮಿ ಮನಯ ಪ್ಕ್ಕಾದ 
ಚ್ರಂಡಿಯನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛಾಗೆೊಳಿಸಲು ಯಾರಾದರೊ ಬಂದ್ಾಗ, 
ತ್ಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಚ್ಹಾ ನಿೇಡದ ಕ್ಳುಹಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ನಮಮಿ 
ಮನಯು ಸಫ್ಾಯಿ ಕ್ಮಜಿಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಲಸದ ನಂತರ ಚ್ಹಾಕಕಾ 
ಪ್್ರಸಿದಧಿವಾಯಿತು.

ನಾನು ಯಾವಾಗಲೊ ನನಪಿಸಿಕೊಳುಳಿವ ತ್ಾಯಿಯ 
ಮತೆೊ್ತಂದು ಅಭಾಯಾಸವೆಂದರ ಇತರ ರ್ೇವಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರ 
ವಿಶ್ೇಷ್ಟ ವಾತಸಾಲಯಾ. ಪ್್ರತಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲಿ್ಲ, ಅವರು ಪ್ಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ 
ನಿೇರಿನ ಪ್ಾತೆ್ರಗಳನು್ನ ಇಡುತಿ್ತದದಾರು. ನಮಮಿ ಮನಯ ಸುತ್ತ 
ಮುತ್ತಲಿನ ಬಿೇದ್ನಾಯಿಗಳು ಎಂದ್ಗೊ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರದಂತೆ 
ನೊೇಡಿಕೊಳುಳಿತಿ್ತದದಾರು.

ನನ್ನ ತಂದ ಚ್ಹಾ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರುತಿ್ತದದಾ ಹಾಲಿನ 
ಕನಯಿಂದ ತ್ಾಯಿ ರುಚ್ಕ್ರವಾದ ತುಪ್್ಪವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದದಾರು. 
ಈ ತುಪ್್ಪ ಕೇವಲ ನಮಮಿ ಬಳಕಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಮಿ 

ನರಹೆೊರಯಲಿ್ಲರುವ ಹಸುಗಳಿಗೊ ಅದರ ಪ್ಾಲು ಸಿಗುತಿ್ತತು್ತ. 
ತ್ಾಯಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಪ್್ರತಿದ್ನ ರೊಟಿ್ಟ ತಿನಿ್ನಸುತಿ್ತದದಾರು. ಒಣ 
ರೊಟಿ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಯಲಿ್ಲ ಮಾಡಿದ ತುಪ್್ಪ ಮತು್ತ 
ಪಿ್ರೇತಿಯನು್ನ ಸುರಿದು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಿೇಡುತಿ್ತದದಾರು.

ಒಂದು ಅಗಳು ಆಹಾರವನೊ್ನ ವಯಾರ್ಜಿ ಮಾಡಬಾರದು 
ಎಂದು ತ್ಾಯಿ ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾರು. ನಮಮಿ ನರಹೆೊರಯಲಿ್ಲ 
ಮದುವೆಗಳು ನಡೆದ್ಾಗ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನು್ನ ವಯಾರ್ಜಿ 
ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಮಗೆ ನನಪಿಸುತಿ್ತದದಾರು. ಮನಯಲಿ್ಲ 
- ನಿೇವು ತಿನ್ನಬಹುದ್ಾದಷ್ಟ್ಟನು್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿಕೊಳಿಳಿ- ಎಂಬ 
ಸ್ಪಷ್ಟ್ಟವಾದ ನಿಯಮವಿತು್ತ

ಇಂದ್ಗೊ ತ್ಾಯಿ ತಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಎಷ್ಟು್ಟ ತಿನ್ನಲು ಸಾಧಯಾವೆ್ೇ 
ಅಷ್ಟು್ಟ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿಕೊಳುಳಿತ್ಾ್ತರ ಮತು್ತ ಒಂದು ತುತು್ತ ಕ್ೊಡ 
ವಯಾರ್ಜಿ ಮಾಡುವುದ್ಲ್ಲ. ಸಮಯಕಕಾ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನು್ನತ್ಾ್ತರ 
ಮತು್ತ ಆಹಾರವು ಸರಿಯಾಗಿ ರ್ೇಣಜಿವಾಗಲು ಅಗಿದು 
ತಿನು್ನತ್ಾ್ತರ.

ತ್ಾಯಿ ಇತರರ ಸಂತೆೊೇಷ್ಟದಲಿ್ಲ ತನ್ನ ಸಂತೆೊೇಷ್ಟವನು್ನ 
ಕ್ಂಡುಕೊಳುಳಿತ್ಾ್ತರ. ನಮಮಿ ಮನ ಚ್ಕ್ಕಾದ್ಾಗಿರಬಹುದು, 
ಆದರ ಅವರು ತುಂಬಾ ವಿಶ್ಾಲ ಹೃದಯದವರು. ನನ್ನ 
ತಂದಯ ಆಪ್್ತ ಸ್್ನೇಹತರೊಬ್ಬರು ಹತಿ್ತರದ ಹಳಿಳಿಯಲಿ್ಲದದಾರು. 
ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮರಣದ ನಂತರ, ನನ್ನ ತಂದ ತನ್ನ 
ಸ್್ನೇಹತನ ಮಗ ಅಬಾ್ಬಸ್ ನನು್ನ ನಮಮಿ ಮನಗೆ ಕ್ರತಂದರು. 
ಅವನು ನಮಮಿಲಿ್ಲಯ್ೇ ಇದುದಾ ಓದು ಮುಗಿಸಿದ. ತ್ಾಯಿಯು 
ನಮಮಿಲ್ಲರಂತೆಯ್ೇ ಅಬಾ್ಬಸ್ ಬಗೆಗೆಯೊ ಪಿ್ರೇತಿ ಮತು್ತ 
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ಕಾಳರ್ಯನು್ನ ಹೆೊಂದ್ದದಾರು. ಪ್್ರತಿ ವಷ್ಟಜಿ ಈದ್ನಂದು ಅವನ 
ನಚ್ಚಿನ ಖ್ಾದಯಾಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸುತಿ್ತದದಾರು. ಹಬ್ಬ ಹರಿದ್ನಗಳಲಿ್ಲ 
ನರಹೆೊರಯ ಮಕ್ಕಾಳು ನಮಮಿ ಮನಗೆ ಬಂದು ಅಮಮಿನ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ 
ಅಡುಗೆಯನು್ನ ಸವಿಯುವುದು ಮಾಮೊಲಿಯಾಗಿತು್ತ.

ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ನಮಮಿ ನರಹೆೊರಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದ್ಾಗ, ತ್ಾಯಿ 
ಅವರನು್ನ ನಮಮಿ ಬಡಮನಗೆ ಊಟಕಕಾ ಕ್ರಯುತಿ್ತದದಾರು. 
ತನ್ನ ನಿಸಾ್ವರ್ಜಿ ಸ್ವಭಾವಕಕಾ ತಕ್ಕಾಂತೆ, ತನಗಾಗಿ ಏನನೊ್ನ 
ಕೇಳದ ಮಕ್ಕಾಳಾದ ನಮಗೆ ಆಶ್ೇವಜಿದ್ಸುವಂತೆ ಸಾಧುಗಳಲಿ್ಲ 
ವಿನಂತಿಸುತಿ್ತದದಾರು. “ಇತರರ ಸಂತೆೊೇಷ್ಟದಲಿ್ಲ ಸಂತೆೊೇಷ್ಟ 
ಕಾಣುವಂತೆ ಮತು್ತ ಅವರ ದುಃಖಗಳಲಿ್ಲ ಸಹಾನುಭೊತಿ 
ಹೆೊಂದ್ರುವಂತೆ, ಭಕ್್ತ (ದೈವಿಕ್ ಭಕ್್ತ) ಮತು್ತ ಸ್ೇವಾ 
ಮನೊೇಭಾವ (ಇತರರಿಗೆ ಸ್ೇವೆ) ಇರುವಂತೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಾಳಿಗೆ 
ಆಶ್ೇವಜಿದ್ಸಿ” ಎಂದು ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳುಳಿತಿ್ತದದಾರು.

ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮತು್ತ ಅವರು ನಿೇಡಿದ ಸಂಸಾಕಾರಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ತ್ಾಯಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೊ ಅಪ್ಾರವಾದ ವಿಶ್ಾ್ವಸವಿದ. 
ನಾನು ಸಂಘದಲಿ್ಲ ಕಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದಶಕ್ಗಳ ಹಂದ್ನ 
ಘಟನಯೊಂದು ನನಪ್ಾಗುತಿ್ತದ. ನಾನು ಸಾಂಸಿಥೆಕ್ 
ಚ್ಟುವಟಿಕಗಳಲಿ್ಲ ಬಹಳ ನಿರತನಾಗಿದದಾ ಮತು್ತ ನನ್ನ 
ಕ್ುಟುಂಬದೊಂದ್ಗೆ ಸಂಪ್ಕ್ಜಿದಲಿ್ಲರಲು ಸಾಧಯಾವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ 
ಅವಧಿಯಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತ್ಾಯಿಯನು್ನ ಬದರಿನಾಥ್ ಮತು್ತ 
ಕೇದ್ಾರನಾರ್ಕಕಾ ಕ್ರದೊಯದಾರು. ಬದರಿನಾರ್ದಲಿ್ಲ ದಶಜಿನ 
ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ತ್ಾಯಿ ಕೇದ್ಾರನಾರ್ಕಕಾ ಬರುತ್ಾ್ತರ 

ಎಂದು ಅಲಿ್ಲನ ಸಥೆಳಿೇಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.

ಆದರ, ಹವಾಮಾನವು ಹಠಾತ್ತನ ಹದಗೆಟಿ್ಟತು. ಕಲವರು 
ಕ್ಂಬಳಿಗಳೊಂದ್ಗೆ ಕಳಗಿಳಿದು ಬಂದರು. ಅವರು ನಿೇವು 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ ತ್ಾಯಿಯ್ೇ ಎಂದು ರಸ್್ತಗಳಲಿ್ಲ 
ಬರುತಿ್ತದದಾ ವಯಸಾಸಾದ ಮಹಳಯರನು್ನ ಕೇಳುತಿ್ತದದಾರು. 
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ತ್ಾಯಿಯನು್ನ ಭೆೇಟಿಯಾದರು ಮತು್ತ 
ಅವರಿಗೆ ಕ್ಂಬಳಿ ಮತು್ತ ಚ್ಹಾವನು್ನ ನಿೇಡಿದರು. ಅವರು 
ಕೇದ್ಾರನಾರ್ದಲಿ್ಲ ತಂಗಲು ಆರಾಮದ್ಾಯಕ್ ವಯಾವಸ್ಥೆ 
ಮಾಡಿದರು. ಈ ಘಟನಯು ತ್ಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ 
ಪ್್ರಭಾವ ಬಿೇರಿತು. ನಂತರ ಆಕ ನನ್ನನು್ನ ಭೆೇಟಿಯಾದ್ಾಗ, 
"ಜನರು ನಿಮಮಿನು್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಕಲವು ಒಳಳಿಯ 
ಕಲಸವನು್ನ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದಾೇರಿ ಎಂದು ತೆೊೇರುತ್ತದ." ಎಂದು 
ಹೆೇಳಿದದಾರು.

ಇಂದು, ಹಲವು ವಷ್ಟಜಿಗಳ ನಂತರ, ನಿಮಮಿ ಮಗ ದೇಶದ 
ಪ್್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ಾದಾನ ಎಂದು ಹೆಮಮಿಪ್ಡುತಿ್ತೇರಾ ಎಂದು ಜನರು 
ಕೇಳಿದ್ಾಗಲೆಲಾ್ಲ, ತ್ಾಯಿ ಅತಯಾಂತ ಗಾಢವಾದ ಪ್್ರತಿಕ್್ರಯ್ಯನು್ನ 
ನಿೇಡುತ್ಾ್ತರ. “ನನಗೊ ನಿಮಮಿಂತೆಯ್ೇ ಹೆಮಮಿ ಇದ. ಇಲಿ್ಲ 
ಯಾವುದೊ ನನ್ನದಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವರ ಯೊೇಜನಗಳಲಿ್ಲ ಕೇವಲ 
ಸಾಧನ ಮಾತ್ರವಾಗಿದದಾೇನ.” ಎಂದು ಹೆೇಳುತ್ಾ್ತರ.

ಯಾವುದೇ ಸಕಾಜಿರಿ ಅರ್ವಾ ಸಾವಜಿಜನಿಕ್ 
ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಗಳಿಗೆ ತ್ಾಯಿ ನನೊ್ನಂದ್ಗೆ ಎಂದ್ಗೊ ಬರುವುದ್ಲ್ಲ 
ಎಂಬುದನು್ನ ನಿೇವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಈ ಹಂದ 
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ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಜೋೊತೆಗಿದದಾರು. ಮದಲನಯ 
ಬಾರಿಗೆ, ನಾನು ಏಕ್ತ್ಾ ಯಾತೆ್ರಯನು್ನ ಮುಗಿಸಿ ಲಾಲ್ 
ಚೌಕ್್ನಲಿ್ಲ ರಾಷ್ಟಟ್ರಧ್ವಜಾರೊೇಹಣ ಮಾಡಿ ಶ್್ರೇನಗರದ್ಂದ 
ಹಂದ್ರುಗಿದ ನಂತರ ಅಹಮದ್ಾಬಾದ್ನಲಿ್ಲ ನಡೆದ ಸಾವಜಿಜನಿಕ್ 
ಸಮಾರಂಭವೆ್ಂದರಲಿ್ಲ ಅವರು ನನ್ನ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕ್ವನು್ನ 
ಇಟಿ್ಟದದಾರು.

ತ್ಾಯಿಗೆ ಅದು ಅತಯಾಂತ ಭಾವನಾತಮಿಕ್ ಕ್ಷಣವಾಗಿತು್ತ. 
ಏಕಂದರ ಏಕ್ತ್ಾ ಯಾತೆ್ರಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಫಗಾ್ವರದಲಿ್ಲ ನಡೆದ 
ಭಯೊೇತ್ಾ್ಪದಕ್ ದ್ಾಳಿಯಲಿ್ಲ ಕಲವು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪಿ್ಪದದಾರು. 
ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ತ್ಾಯಿ ತುಂಬಾ ಚ್ಂತಿತರಾಗಿದದಾರು. ಆ 
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಇಬ್ಬರು ಕ್ರ ಮಾಡಿದದಾರು. 
ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಷರಧಾಮ ದೇವಾಲಯದ ಶ್ರದಧಿ ಪ್್ರಮುಖ ಸಾ್ವಮಿ 
ಮತು್ತ ಎರಡನಯವರು ಅಮಮಿ. ತ್ಾಯಿಯ ನಮಮಿದ್ ಮುಗಿಲು 
ಮುಟಿ್ಟತು್ತ.

ಎರಡನಯ ನಿದಶಜಿನವೆಂದರ, ನಾನು 2001 ರಲಿ್ಲ 
ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ ಪ್್ರಮಾಣವಚ್ನ 
ಸಿ್ವೇಕ್ರಿಸಿದ್ಾಗ. ಎರಡು ದಶಕ್ಗಳ ಹಂದ ನಡೆದ ಪ್್ರಮಾಣ 
ವಚ್ನ ಸಿ್ವೇಕಾರ ಸಮಾರಂಭವು ತ್ಾಯಿ ನನೊ್ನಂದ್ಗೆ 
ಭಾಗವಹಸಿದ ಕೊನಯ ಸಾವಜಿಜನಿಕ್ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮ. 
ಅಂದ್ನಿಂದ, ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾವಜಿಜನಿಕ್ 
ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಕಕಾ ನನೊ್ನಂದ್ಗೆ ಬಂದ್ಲ್ಲ.

ನನಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಘಟನ ನನಪಿದ. ನಾನು 
ಗುಜರಾತ್ ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರಯಾದ್ಾಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರನು್ನ 
ಸಾವಜಿಜನಿಕ್ವಾಗಿ ಸನಾಮಿನಿಸಲು ಬಯಸಿದದಾ. ನನ್ನ ರ್ೇವನದಲಿ್ಲ 
ತ್ಾಯಿ ದೊಡಲ್ ಗುರು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ ಮತು್ತ 
ನಾನು ಅವರನು್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕ್ು ಎಂದು ತಿೇಮಾಜಿನಿಸಿದ. 
ನಮಮಿ ಧಮಜಿಗ್ರಂರ್ಗಳು ಕ್ೊಡ ‘ನಾಸಿ್ತ ಮಾತ್ರಮ ಗುರುಃ- 
ತ್ಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡಲ್ ಗುರುವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆೇಳುತ್ತವೆ. 
ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಕಕಾ ಬರುವಂತೆ ನಾನು ತ್ಾಯಿಯನು್ನ ವಿನಂತಿಸಿದ, 
ಆದರ ಅವರು ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದರು. “ನೊೇಡಿ, ನಾನು ಸಾಮಾನಯಾ 

ವಯಾಕ್್ತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜನಮಿ ನಿೇಡಿರಬಹುದು, ಆದರ ನಿೇವು 
ಸವಜಿಶಕ್್ತನಿಂದ ಕ್ಲಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವುದು ಮತು್ತ ಬಳಸಲ್ಪಟಿ್ಟರುವಿರಿ” 
ಎಂದು ಆಕ ಹೆೇಳಿದರು.  ಆ ದ್ನ ನನ್ನ ತ್ಾಯಿಯನು್ನಳಿದು 
ಎಲಾ್ಲ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರನು್ನ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದಲ್ಲಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿ, ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಕ್ೊಕಾ ಮದಲು, 
ನಮಮಿ ಸಥೆಳಿೇಯ ಶ್ಕ್ಷಕ್ರಾದ ಜೋೇತ್ಾಭಾಯಿ ಜೋೊೇಶ್ ಅವರ 
ಕ್ುಟುಂಬದ್ಂದ ಯಾರಾದರೊ ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಕಕಾ ಬರುತ್ಾ್ತರಯ್ೇ 
ಎಂದು ಅವರು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಜೋೊೇಶ್ಯವರು ನನ್ನ 
ಆರಂಭಿಕ್ ಕ್ಲಿಕಯನು್ನ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದವರು ಮತು್ತ 
ನನಗೆ ವಣಜಿಮಾಲೆಯನು್ನ ಕ್ಲಿಸಿದವರು. ತ್ಾಯಿಯು 
ಅವರನು್ನ ನನಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ಾಗ ಅವರು 
ತಿೇರಿಹೆೊೇಗಿರುವ ವಿಷ್ಟಯ ತಿಳಿಯಿತು. ಅವರು ಕಾಯಜಿಕ್್ರಮಕಕಾ 
ಬರದ್ದದಾರೊ, ನಾನು ಜೋೇತ್ಾಭಾಯಿ ಜೋೊೇಶ್ ಅವರ 
ಕ್ುಟುಂಬದ ಯಾರನಾ್ನದರೊ ಕ್ರದ್ದದಾೇನಯ್ೇ ಎಂಬುದನು್ನ 
ಖಚ್ತಪ್ಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಔಪ್ಚಾರಿಕ್ವಾಗಿ ಶ್ಕ್ಷಣ ಪ್ಡೆಯದ ಕ್ಲಿಯಲು ಸಾಧಯಾ 
ಎಂದು ತ್ಾಯಿ ನನಗೆ ಮನವರಿಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ 
ಆಲೆೊೇಚ್ನಾ ಕ್್ರಮ ಮತು್ತ ದೊರಗಾಮಿ ಚ್ಂತನಯು 
ಯಾವಾಗಲೊ ನನ್ನಲಿ್ಲ  ಆಶಚಿಯಜಿ ಹುಟಿ್ಟಸುತ್ತದ.

ತ್ಾಯಿಯು ಯಾವಾಗಲೊ ನಾಗರಿಕ್ಳಾಗಿ ತನ್ನ 
ಕ್ತಜಿವಯಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗೃತರಾಗಿರುತ್ಾ್ತರ. 
ಚ್ುನಾವಣೆಗಳು ಪ್ಾ್ರರಂಭವಾದ್ಾಗಿನಿಂದ, ಅವರು 
ಪ್ಂಚಾಯತಿ್ನಂದ ಸಂಸತಿ್ತನವರಗೆ ಪ್್ರತಿ ಚ್ುನಾವಣೆಯಲೊ್ಲ 
ಮತ ಚ್ಲಾಯಿಸಿದ್ಾದಾರ. ಕಲ ದ್ನಗಳ ಹಂದ ಗಾಂಧಿನಗರ 
ಮುನಿಸಾಪ್ಲ್ ಕಾಪ್್ಜಿರೇಷ್ಟನ್ ಚ್ುನಾವಣೆಯಲಿ್ಲ ಮತ 
ಚ್ಲಾಯಿಸಿದರು. 

ಸಾವಜಿಜನಿಕ್ರು ಮತು್ತ ದೇವರ ಆಶ್ೇವಾಜಿದ 
ಇರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಏನೊ ಆಗುವುದ್ಲ್ಲ ಎಂದು 
ತ್ಾಯಿ ಆಗಾಗೆಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತರುತ್ಾ್ತರ. ಜನರ ಸ್ೇವೆಯನು್ನ 
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬಯಸಿದರ ಆರೊೇಗಯಾಕ್ರ 

ನನನೆ ತ್್ವಯಿಯ ಸರಳತೆ ಅಸ್್ವಧ್ವರಣವ್ವದುದಿ.  ಎಲ್್ವಲಿ 
ತ್್ವಯಂದ್ರಂತೆ! ನನನೆ ತ್್ವಯಿಯ ಬ್ಗೆಗಿ ರ್್ವನು ಬ್ರೋಯುತ್ತುರುವ್ವಗ, 

ನಿಮ್್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಆಕೆಯ ಬ್ಗೆಗಿ ನನನೆ ವಣಜಿನಯೊಂದ್ಗೆ ಸಂಬ್ಂಧ 
ಹೊಂದ್ರುತ್ತುೇರಿ ಎಂಬ್ ಖ್ವತ್್ರ ನನಗಿದ. ಓದುವ್ವಗ,  ನಿಮ್್ಮ ಸವಾಂತ 

ತ್್ವಯಿಯ ಚಿತ್ರಣವೂ ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಣಬ್ಹುದು.

ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಬ್ಾಲಾಗ್ ರಾಷ್ಟಟ್ರ
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ರ್ೇವನಶ್ೈಲಿಯನು್ನ ನಡೆಸುವುದು ಮತು್ತ ವೆೈಯಕ್್ತಕ್ 
ಯೊೇಗಕ್ಷೆೇಮವನು್ನ ಖಚ್ತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳಿವುದು ಅವಶಯಾಕ್ 
ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ನನಪಿಸುತಿ್ತರುತ್ಾ್ತರ.

ಮದಲು, ತ್ಾಯಿ ಚಾತುಮಾಜಿಸ ಆಚ್ರಣೆಗಳನು್ನ 
ಕ್ಟು್ಟನಿಟ್ಾ್ಟಗಿ ಪ್ಾಲಿಸುತಿ್ತದದಾರು. ನವರಾತಿ್ರಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ 
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಾಯಾಸಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ವೆ. ಈಗ, ನಾನು 
ಬಹಳ ಸಮಯದ್ಂದ ಕ್ಟು್ಟನಿಟ್ಾ್ಟಗಿ ಪ್ಾಲಿಸುತಿ್ತರುವ 
ಈ ವೆೈಯಕ್್ತಕ್ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಸಡಿಲಿಸಬೇಕಂದು ನನಗೆ 
ಹೆೇಳಲು ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ್ಾದಾರ.

ರ್ೇವನದಲಿ್ಲ ಅಮಮಿ ಯಾವುದರ ಬಗೆಗೆಯೊ 
ದೊರುವುದನು್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರ ಬಗೆಗೆಯೊ 
ದೊರುವುದ್ಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ಯಾರಿಂದಲೊ ಯಾವುದೇ 
ನಿರಿೇಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳುಳಿವುದ್ಲ್ಲ.

ಇಂದ್ಗೊ ತ್ಾಯಿಯ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಯಾವುದೇ ಆಸಿ್ತ 
ಇಲ್ಲ. ಆಕ ಚ್ನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನು್ನ ಧರಿಸಿರುವುದನು್ನ 
ನಾನು ನೊೇಡಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲಿ್ಲ ಆಸಕ್್ತಯೊ 
ಇಲ್ಲ. ಮದಲಿನಂತೆಯ್ೇ, ಅವರು ತನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕೊೇಣೆಯಲಿ್ಲ 
ಅತಯಾಂತ ಸರಳವಾದ ರ್ೇವನವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ಾದಾರ.

ತ್ಾಯಿಗೆ ದೇವರಲಿ್ಲ ಅಪ್ಾರವಾದ ನಂಬಿಕ ಇದ, ಆದರ 
ಅದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ಅವರು ಮೊಢನಂಬಿಕಗಳಿಂದ 
ದೊರವಿದ್ಾದಾರ ಮತು್ತ ಅದೇ ಗುಣಗಳನು್ನ ನಮಮಿಲಿ್ಲ 
ತುಂಬಿದ್ಾದಾರ. ಅವರು ಸಾಂಪ್್ರದ್ಾಯಿಕ್ವಾಗಿ 
ಕ್ಬಿೇರಪ್ಂರ್ಯಾಗಿದ್ಾದಾರ ಮತು್ತ ಅವರ ದೈನಂದ್ನ 
ಪ್ಾ್ರರ್ಜಿನಗಳಲಿ್ಲ ಆ ಪ್ದಧಿತಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದ್ಾದಾರ. 
ಅವರು ತಮಮಿ ಮಣಿಮಾಲೆಯೊಂದ್ಗೆ ಜಪ್ ಮಾಡುತ್ಾ್ತ 
ಸಾಕ್ಷ್ಟು್ಟ ಸಮಯವನು್ನ ಕ್ಳಯುತ್ಾ್ತರ. ದ್ನನಿತಯಾದ 
ಪ್್ಜೋ ಮತು್ತ ಜಪ್ದಲಿ್ಲ ಮಗ್ನರಾಗುವ ಅವರು ಆಗಾಗೆಗೆ 
ನಿದ್ರಯನು್ನ ಸಹ ತಯಾರ್ಸುತ್ಾ್ತರ. ಕಲವೆ್ಮಮಿ, ನನ್ನ ಕ್ುಟುಂಬ 
ಸದಸಯಾರು ಆಕಯು ನಿದ್ರ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ಾ್ರರ್ಜಿನಯ 
ಮಣಿಮಾಲೆಯನು್ನ ಮರಮಾಚ್ ಇಡುತ್ಾ್ತರ.

ವಯಸಾಸಾಗಿದದಾರೊ, ತ್ಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಾಪ್ಕ್ ಶಕ್್ತ 
ಇದ. ಅವರು ದಶಕ್ಗಳ ಹಂದ್ನ ಘಟನಗಳನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ್ಟವಾಗಿ 
ನನಪಿಸಿಕೊಳುಳಿತ್ಾ್ತರ. ಕಲವು ಸಂಬಂಧಿಕ್ರು ಅವರನು್ನ ಭೆೇಟಿ 
ಮಾಡಿದ್ಾಗ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಅವರ ಅರ್ಜ್ಯರ ಹೆಸರನು್ನ 
ನನಪಿಸಿಕೊಳುಳಿತ್ಾ್ತರ ಮತು್ತ ಅದಕಕಾ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಅವರನು್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ಾ್ತರ.

ಅವರು ಪ್್ರಪ್ಂಚ್ದ ಬಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದ್ರುತ್ಾ್ತರ. 
ಇತಿ್ತೇಚ್ಗೆ ನಾನು ಅವರನು್ನ ದ್ನ ಎಷ್ಟು್ಟ ಹೆೊತು್ತ ಟಿವಿ 
ನೊೇಡುತಿ್ತೇಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಟಿವಿಯಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನವರು 
ಪ್ರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡುತಿ್ತರುತ್ಾ್ತರ, ಶ್ಾಂತವಾಗಿ ಸುದ್ದಾಗಳನು್ನ 
ಓದುವ ಮತು್ತ ಎಲ್ಲವನೊ್ನ ವಿವರಿಸುವವರನು್ನ ಮಾತ್ರ 
ನೊೇಡುತೆ್ತೇನ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ತ್ಾಯಿಯು 
ತುಂಬಾ ಜಾಡನು್ನ ಹಡಿಯುತ್ಾ್ತರ ಎಂದು ನನಗೆ 
ಸಖೆೇದ್ಾಶಚಿಯಜಿವಾಯಿತು.

ಅಮಮಿನ ತಿೇಕ್ಷಷ್ಣವಾದ ನನಪಿನ ಶಕ್್ತಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಇನೊ್ನಂದು ಘಟನಯನು್ನ ನಾನು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇನ. 2017ರಲಿ್ಲ 

ರ್್ವನು ಆಕೆಯೊಂದ್ಗೆ 
ದೊರವ್ವಣಿಯಲ್ಲಿ 

ಮ್ವತರ್್ವಡಿದ್ವಗಲಲ್್ವಲಿ, ಆಕೆ 
ಹೇಳುತ್್ವತುರೋ "ಯ್ವರ ವಿಚ್್ವರದಲೊಲಿ 

ಯ್ವವುದೇ ತಪುಪು ಅರ್ವ್ವ ಕೆಟಟಿದದಿನುನೆ 
ಮ್ವಡ್ಬೆೇಡ್ ಮ್ತುತು ಬ್ಡ್ವರಿಗ್ವಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮ್ವಡ್ುತತುಲೇ ಇರು."
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ಉತ್ತರ ಪ್್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ್ುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಶ್ಯಲಿ್ಲ 
ಪ್್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಅಹಮದ್ಾಬಾದಗೆ ಹೆೊೇಗಿದದಾ. 
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್್ರಸಾದವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆೊೇಗಿದದಾ. 
ನಾನು ಅಮಮಿನನು್ನ ಭೆೇಟಿಯಾದ್ಾಗ, ಅವರು ಕಾಶ್ ವಿಶ್ವನಾರ್ 
ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಪ್್ಜೋ ಸಲಿ್ಲಸಿದಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. 
ತ್ಾಯಿ ಇನೊ್ನ ಕಾಶ್ ವಿಶ್ವನಾರ್ ಮಹಾದೇವ ಎಂದು ಪ್್ಣಜಿ 
ಹೆಸರನು್ನ ಬಳಸುತ್ಾ್ತರ. ನಂತರ ಮಾತುಕ್ತೆಯ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, 
ಯಾರದೊೇ ಮನಯ ಆವರಣದಲಿ್ಲ ದೇವಸಾಥೆನವಿದ ಎಂಬಂತೆ 
ಕಾಶ್ ವಿಶ್ವನಾರ್ ದೇವಸಾಥೆನಕಕಾ ಹೆೊೇಗುವ ಮಾಗಜಿಗಳು ಇನೊ್ನ 
ಹಾಗೆಯ್ೇ ಇವೆಯ್ೇ ಎಂದು ಅವರು ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳಿದರು. ನನಗೆ 
ಆಶಚಿಯಜಿವಾಯಿತು ಮತು್ತ ನಿೇನು ದೇವಸಾಥೆನಕಕಾ ಯಾವಾಗ 
ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದುದಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ. ಬಹಳ ವಷ್ಟಜಿಗಳ ಹಂದ 
ಕಾಶ್ಗೆ ಹೆೊೇಗಿದದಾ, ಆದರ ಎಲ್ಲವ್ ನನಪಿದ ಎಂದು ಅವರು 
ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ತ್ಾಯಿ ಅತಯಾಂತ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ಮತು್ತ ಕಾಳರ್ಯುಳಳಿವರು 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ ಸಾಕ್ಷ್ಟು್ಟ ಪ್್ರತಿಭಾವಂತರು. ಚ್ಕ್ಕಾ ಮಕ್ಕಾಳಿಗೆ ಚ್ಕ್ತೆಸಾ 
ನಿೇಡಲು ಅಸಂಖ್ಾಯಾತ ಮನಮದುದಾಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೆೊತು್ತ. 
ನಮಮಿ ವಡಾ್ನಗರದ ಮನಯಲಿ್ಲ, ಪ್್ರತಿದ್ನ ಬಳಿಗೆಗೆ, ಪ್್ೇಷ್ಟಕ್ರು 
ತಮಮಿ ಮಕ್ಕಾಳ ಪ್ರಿೇಕ್ಷೆ ಮತು್ತ ಚ್ಕ್ತೆಸಾಗಾಗಿ ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲಿ್ಲ 
ನಿಲು್ಲತಿ್ತದದಾರು.

ಚ್ಕ್ತೆಸಾಗಾಗಿ ಆಕಗೆ ಆಗಾಗೆಗೆ ನುಣ್ಣನಯ ಪ್ುಡಿಯ 
ಅಗತಯಾವಿರುತಿ್ತತು್ತ. ಈ ಪ್ುಡಿಯನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಸುವುದು 
ಮಕ್ಕಾಳಲ್ಲರ ಸಾಮೊಹಕ್ ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿತು್ತ. ತ್ಾಯಿ 

ನಮಗೆ ಒಲೆಯಿಂದ ಬೊದ್, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮತು್ತ 
ಒಳಳಿಯ ಬಟೆ್ಟಯನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದದಾರು. ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಬಟೆ್ಟ ಕ್ಟಿ್ಟ 
ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಷ್ಟು್ಟ ಬೊದ್ ಹಾಕ್ುತಿ್ತದದಾವು. ನಂತರ 
ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೊದ್ಯನು್ನ ಬಟೆ್ಟಯ ಮೇಲೆ 
ಉಜುಜ್ತಿ್ತದದಾವು, ಇದರಿಂದ ನುಣ್ಣನಯ ಕ್ಣಗಳು ಮಾತ್ರ 
ಬಟ್ಟಲಿನಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತಿ್ತದದಾವು. “ನಿಮಮಿ ಕಲಸವನು್ನ 
ಚೋನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿ. ಬೊದ್ಯ ದೊಡಲ್ ಕ್ಣಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಾಳಿಗೆ 
ತೆೊಂದರಯಾಗಬಾರದು” ಎಂದು ತ್ಾಯಿ ನಮಗೆ 
ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾರು.

ತ್ಾಯಿಯ ಸಹಜ ವಾತಸಾಲಯಾ ಮತು್ತ ಸಮಯಪ್್ರಜ್ಞೆಯನು್ನ 
ಪ್್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಇನೊ್ನಂದು ನಿದಶಜಿನವನು್ನ ನಾನು 
ನನಪಿಸಿಕೊಳಳಿಬಲೆ್ಲ. ಒಮಮಿ ನಮಮಿ ಮನಯವರು ನಮಜಿದ್ಾ 
ಘಾಟೆಗೆ ನನ್ನ ತಂದ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ ಪ್್ಜೋಗಾಗಿ 
ಹೆೊೇಗಿದದಾವು. ಸುಡುಬಿಸಿಲನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಲು, ನಾವು ಮೊರು 
ಗಂಟೆಗಳ ಪ್್ರಯಾಣಕಾಕಾಗಿ ಮುಂಜಾನಯ್ೇ ಹೆೊರಟೆವು. 
ಬಸಿಸಾನಿಂದ ಇಳಿದ ನಂತರ ಇನೊ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊರ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲಿ್ಲ 
ಹೆೊೇಗಬೇಕ್ತು್ತ. ವಿಪ್ರಿೇತ ಸ್ಕಯಾಗಿದದಾರಿಂದ ನದ್ಯ ದಡದಲಿ್ಲ 
ನಿೇರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯತೆೊಡಗಿದವು. ನಿೇರಿನಲಿ್ಲ ನಡೆಯುವುದು 
ಸುಲಭವಲ್ಲ, ಬಹಳ ಬೇಗ ನಾವು ದಣಿದವು ಮತು್ತ 
ಹಸಿವಾಗತೆೊಡಗಿತು. ತ್ಾಯಿ ತಕ್ಷಣ ನಮಮಿ ಅಸ್ವಸಥೆತೆಯನು್ನ 
ಗಮನಿಸಿದರು ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದಯನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ 
ವಿಶ್ಾ್ರಂತಿ ಪ್ಡೆಯಲು ಹೆೇಳಿದರು. ಹತಿ್ತರ ಎಲಿ್ಲಂದ್ಾದರೊ ಬಲ್ಲ 
ಖರಿೇದ್ಸಿ ತರುವಂತೆ ಹೆೇಳಿದರು. ತಂದಯವರು ಓಡಿ ಹೆೊೇಗಿ 

ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಬ್ಾಲಾಗ್ ರಾಷ್ಟಟ್ರ
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ಬಲ್ಲ ತಂದರು. ಬಲ್ಲ ಮತು್ತ ನಿೇರು ನಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್್ತಯನು್ನ 
ನಿೇಡಿತು ಮತು್ತ ನಾವು ಮತೆ್ತ ನಡೆಯಲು ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದವು. 
ಆ ನಿತ್ಾ್ರಣಗೆೊಳಿಸುವ ಸ್ಕಯಲಿ್ಲ ಪ್್ಜೋಗೆ ಹೆೊೇಗುವಾಗ, 
ತ್ಾಯಿಯ ಜಾಗರೊಕ್ತೆ ಮತು್ತ ನನ್ನ ತಂದ ವೆೇಗವಾಗಿ 
ಬಲ್ಲವನು್ನ ತಂದ್ದುದಾ, ನನಗೆ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಇನೊ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ್ಟವಾಗಿ 
ನನಪಿವೆ.

ಬಾಲಯಾದ್ಂದಲೊ, ತ್ಾಯಿ ಇತರರ ಆಯ್ಕಾಗಳನು್ನ 
ಗೌರವಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ ತನ್ನ ಆದಯಾತೆಗಳನು್ನ 
ಇತರರ ಮೇಲೆ ಹೆೇರುವುದರಿಂದ ದೊರವಿರುವುದನು್ನ 
ನಾನು ಗಮನಿಸಿದದಾೇನ. ತ್ಾಯಿಯು ವಿಶ್ೇಷ್ಟವಾಗಿ ನನ್ನ 
ಸ್ವಂತ ವಿಷ್ಟಯದಲಿ್ಲ, ನನ್ನ ನಿಧಾಜಿರಗಳನು್ನ ಗೌರವಿಸಿದರು. 
ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನು್ನ ಸೃಷ್್ಟಸಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ 
ಪ್್್ರೇತ್ಾಸಾಹಸಿದರು. ಬಾಲಯಾದ್ಂದಲೊ ನನೊ್ನಳಗೆ ವಿಭಿನ್ನ 
ಮನಸಿಥೆತಿ ಬಳಯುತಿ್ತದ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದದಾಳು. ನನ್ನ 
ಸಹೆೊೇದರ ಸಹೆೊೇದರಿಯರಿಗೆ ಹೆೊೇಲಿಸಿದರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತಿ್ತದದಾ.

ನನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಾಯಾಸಗಳು ಮತು್ತ ಅಸಾಮಾನಯಾ 
ಪ್್ರಯೊೇಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ ಅಗತಯಾಗಳನು್ನ 
ಸರಿಹೆೊಂದ್ಸಲು ತ್ಾಯಿಯು ಆಗಾಗೆಗೆ ವಿಶ್ೇಷ್ಟ ಪ್್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ 
ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತು್ತ. ಆದ್ಾಗೊಯಾ, ಅವರು ಅದನು್ನ ಎಂದ್ಗೊ 
ಹೆೊರ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕ್ರಿಯನು್ನ 
ತೆೊೇರಲಿಲ್ಲ. ಉದ್ಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ ಕಲವು 
ತಿಂಗಳುಗಳವರಗೆ ಉಪ್್ಪನು್ನ ತಯಾರ್ಸುತಿ್ತದದಾ ಅರ್ವಾ ಕಲವು 
ವಾರಗಳವರಗೆ ಯಾವುದೇ ಧಾನಯಾಗಳನು್ನ ಸ್ೇವಿಸುವುದನು್ನ 
ನಿಲಿ್ಲಸಿ, ಕೇವಲ ಹಾಲು ಕ್ುಡಿಯುತಿ್ತದದಾ. ಕಲವೆ್ಮಮಿ, ನಾನು 
ಆರು ತಿಂಗಳವರಗೆ ಸಿಹತಿಂಡಿಗಳನು್ನ ತಿನು್ನತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 
ಚ್ಳಿಗಾಲದಲಿ್ಲ ಬಯಲಿನಲಿ್ಲ ಮಲಗುತಿ್ತದದಾ ಮತು್ತ ಮಡಕಯ 
ತಣಿ್ಣೇರಿನಿಂದ ಸಾ್ನನ ಮಾಡುತಿ್ತದದಾ. ನಾನು ನನ್ನನು್ನ 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಳುಳಿತಿ್ತದದಾೇನ ಎಂದು ತ್ಾಯಿಗೆ ತಿಳಿದ್ತು್ತ ಮತು್ತ 
ಯಾವುದಕ್ೊಕಾ ಆಕ್ಷೆೇಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರು "ಪ್ರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ 
ಇಷ್ಟ್ಟದಂತೆ ಮಾಡು" ಎಂದು ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾರು.

ನಾನು ವಿಭಿನ್ನ ದ್ಾರಿಯಲಿ್ಲ ಹೆೊೇಗುತಿ್ತದದಾೇನ ಎಂದು ಅಮಮಿ 
ಗ್ರಹಸಿದದಾರು.  ಒಮಮಿ ನಮಮಿ ಮನಯ ಸಮಿೇಪ್ದಲಿ್ಲರುವ 
ಗಿರಿ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸಾಥೆನಕಕಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತಮಿರು 
ಬಂದ್ದದಾರು. ನಾನು ಬಹಳ ಭಕ್್ತಯಿಂದ ಅವರ ಸ್ೇವೆ 
ಮಾಡಲು ಪ್ಾ್ರರಂಭಿಸಿದ. ಆ ಸಮಯದಲಿ್ಲ, ತ್ಾಯಿಯು ತನ್ನ 
ಸಹೆೊೇದರಿಯ ವಿವಾಹದ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಉತುಸಾಕ್ರಾಗಿದದಾರು, 
ವಿಶ್ೇಷ್ಟವಾಗಿ ಅದು ಆಕಗೆ ತನ್ನ ಸಹೆೊೇದರನ ಮನಗೆ 
ಹೆೊೇಗುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿತು್ತ. ಮನಯವರಲ್ಲ ಸ್ೇರಿ ಮದುವೆ 
ತಯಾರಿಯಲಿ್ಲ ತೆೊಡಗಿದ್ಾದಾಗ ನನಗೆ ಬರಲು ಇಷ್ಟ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂದು 
ಆಕಗೆ ಹೆೇಳಿದ. ತ್ಾಯಿಯು ಕಾರಣವನು್ನ ಕೇಳಿದರು, ನಾನು 
ಮಹಾತಮಿರಿಗೆ ಮಾಡುತಿ್ತರುವ ನನ್ನ ಸ್ೇವೆಯ ಬಗೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದ.

ಸಾ್ವಭಾವಿಕ್ವಾಗಿ, ನಾನು ಅವಳ ಸಹೆೊೇದರಿಯ ಮದುವೆಗೆ 
ಬರುತಿ್ತಲ್ಲ ಎಂದು ತ್ಾಯಿ ನಿರಾಶರಾದರು. ಆದರ ಅವರು ನನ್ನ 
ನಿಧಾಜಿರವನು್ನ ಗೌರವಿಸಿದರು. "ಪ್ರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಇಚೋಛಾಯಂತೆ 
ಮಾಡು" ಎಂದು ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು. ಆದರ, ಮನಯಲಿ್ಲ 
ನಾಣು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೆೇಗಿರುತ್ಾ್ತನ ಎಂದು ಅಮಮಿ 

ಚ್ಂತಿಸುತಿ್ತದದಾಳು. ಅವರು ಹೆೊರಡುವ ಮದಲು ನನಗೆ ಕಲವು 
ದ್ನಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು್ಟ ಆಹಾರ ಮತು್ತ ತಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಮಾಡಿಟು್ಟ 
ಹೆೊೇದರು! 

ನಾನು ಮನ ಬಿಟು್ಟ ಹೆೊರಡಲು ನಿಧಜಿರಿಸಿದ್ಾಗ, 
ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳುವ ಮದಲೆೇ ನನ್ನ ನಿಧಾಜಿರವನು್ನ 
ತ್ಾಯಿ ಗ್ರಹಸಿದದಾರು. ನಾನು ಹೆೊರಗೆ ಹೆೊೇಗಿ ಜಗತ್ತನು್ನ 
ಅರ್ಜಿಮಾಡಿಕೊಳಳಿಲು ಬಯಸುತೆ್ತೇನ ಎಂದು ನಾನು ಆಗಾಗೆಗೆ 
ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವಮಿ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದರ ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾ ಮತು್ತ ನಾನು ರಾಮಕ್ೃಷ್ಟ್ಣ 
ಮಿಷ್ಟನ್ ಮಠಕಕಾ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಬೇಕ್ು ಎಂದು ಹೆೇಳುತಿ್ತದದಾ. ಇದು 
ಹಲವು ದ್ನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ್ತು್ತ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾನು ಮನ ಬಿಟು್ಟ ಹೆೊರಡುವ ನನ್ನ 
ಆಸ್ಯನು್ನ ಬಿಚ್ಚಿಟೆ್ಟ ಮತು್ತ ಅವರ ಆಶ್ೇವಾಜಿದವನು್ನ ಕೇಳಿದ. 
ನನ್ನ ತಂದ ತುಂಬಾ ನಿರಾಶ್ಗೆೊಂಡರು ಮತು್ತ ಕ್ರಿಕ್ರಿಯಿಂದ 
"ನಿನಿ್ನಷ್ಟ್ಟ" ಎಂದರು. ಅವರ ಆಶ್ೇವಾಜಿದವಿಲ್ಲದ ನಾನು ಮನ 
ಬಿಟು್ಟ ಹೆೊೇಗುವುದ್ಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆೇಳಿದ. ಆದರ, ಅಮಮಿ 
ನನ್ನ ಆಸ್ಗಳನು್ನ ಅರ್ಜಿಮಾಡಿಕೊಂಡು, “ನಿನ್ನ ಮನಸುಸಾ 
ಹೆೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡು”ಎಂದು ಆಶ್ೇವಜಿದ್ಸಿದರು, ನನ್ನ 
ತಂದಯನು್ನ ಸಮಾಧಾನಪ್ಡಿಸಲು, ಅವರು ನನ್ನ ಜಾತಕ್ವನು್ನ 
ಜೋೊಯಾೇತಿಷ್ಗೆ ತೆೊೇರಿಸಲು ಕೇಳಿದರು. ನನ್ನ ತಂದ ಜೋೊಯಾೇತಿಷ್ಟಯಾ 
ತಿಳಿದ ಸಂಬಂಧಿಕ್ರ ಬಳಿ ಹೆೊೇದರು. ನನ್ನ ಜಾತಕ್ವನು್ನ 
ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, “ಅವನ ಹಾದ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ. 
ದೇವರು ಅವನಿಗಾಗಿ ಆರಿಸಿರುವ ಮಾಗಜಿದಲಿ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅವನು 
ಹೆೊೇಗುತ್ಾ್ತನ.” ಎಂದು ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಕಲವು ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ, ನಾನು ಮನಯಿಂದ ಹೆೊರಟೆ. 
ಅಷೆೊ್ಟತಿ್ತಗಾಗಲೆೇ ನನ್ನ ತಂದ ಕ್ೊಡ ನನ್ನ ನಿಧಾಜಿರವನು್ನ ಒಪಿ್ಪ 
ಆಶ್ೇವಾಜಿದ ಮಾಡಿದದಾರು. ಹೆೊರಡುವ ಮದಲು, ಅಮಮಿ ನನಗೆ 
ಮಸರು ಮತು್ತ ಬಲ್ಲವನು್ನ ಉಣಿಸಿದರು, ಒಂದು ಮಂಗಳಕ್ರ 
ಹೆೊಸ ಆರಂಭಕಾಕಾಗಿ. ಇನು್ನ ಮುಂದ ನನ್ನ ರ್ೇವನವು 
ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದ್ದದಾರು. 
ತ್ಾಯಂದ್ರು ತಮಮಿ ಭಾವನಗಳನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವಲಿ್ಲ 
ಅತಯಾಂತ ಪ್್ರವಿೇಣರಾಗಿರುತ್ಾ್ತರ. ಆದರ ಅವರ ಮಗು ಮನ 
ಬಿಟು್ಟ ಹೆೊರಟ್ಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷ್ಟ್ಟವಾಗುತ್ತದ. ತ್ಾಯಿ ಕ್ಣಿ್ಣೇರು 
ಹಾಕ್ದರು. ಆದರ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಟಯಾಕಾಕಾಗಿ ಅವರ ಅಪ್ಾರ 
ಆಶ್ೇವಾಜಿದವಿತು್ತ. 

ರ್್ವನು ಜನರ ಸೇವೆಯನುನೆ 
ಮ್ುಂದುವರಿಸಲು 

ಬ್ಯಸುವುದ್ವದರೋ ಆರೋೊೇಗಯಾಕರ 
ರ್ೇವನಶೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್್ವಗುವುದು 

ಮ್ತುತು ವೆೈಯಕತುಕ ಯೊೇಗಕ್ಷೆೇಮ್ವನುನೆ 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳಿವುದು 

ಅಗತಯಾ ಎಂಬ್ುದನುನೆ ಆಕೆ ನನಗೆ 
ನನಪಿಸುತ್್ವತುರೋ.

ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಬ್ಾಲಾಗ್ ರಾಷ್ಟಟ್ರ
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ಒಮಮಿ ನಾನು ಮನಯಿಂದ ಹೆೊರಬಂದ್ಾಗ, ನಾನು 
ಎಲಿ್ಲದದಾರೊ ಮತು್ತ ಹೆೇಗಿದದಾರೊ ತ್ಾಯಿಯ ಆಶ್ೇವಾಜಿದ 
ನನೊ್ನಂದ್ಗಿತು್ತ. ತ್ಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೊ ನನೊ್ನಂದ್ಗೆ 
ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ಾ್ತರ. ಗುಜರಾತಿಯಲಿ್ಲ, 
ಕ್ರಿಯ ಅರ್ವಾ ಸಮಾನ ವಯಸಕಾರಿಗೆ 'ನಿೇವು' ಎಂದು 
ಹೆೇಳಲು 'ತು' ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ. ನಾವು ದೊಡಲ್ವರು ಅರ್ವಾ 
ಹರಿಯರಿಗೆ 'ನಿೇವು' ಎಂದು ಹೆೇಳಬೇಕಾದರ, ನಾವು 
'ತಮ' ಎಂದು ಹೆೇಳುತೆ್ತೇವೆ. ಬಾಲಯಾದಲಿ್ಲ, ತ್ಾಯಿ ನನ್ನನು್ನ 
ಯಾವಾಗಲೊ 'ತು' ಎಂದು ಕ್ರಯುತಿ್ತದದಾರು. ಆದರ, 
ಒಮಮಿ ನಾನು ಮನ ಬಿಟು್ಟ ಹೆೊಸ ಹಾದ್ ಹಡಿದ್ಾಗ ಅವರು 
‘ತು’ಬಳಸುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿದರು. ಅಂದ್ನಿಂದ, ಅವರು 
ಯಾವಾಗಲೊ ನನ್ನನು್ನ 'ತಮ' ಅರ್ವಾ 'ಆಪ್' ಎಂದು 
ಸಂಬೊೇಧಿಸುತ್ಾ್ತರ. 

ತ್ಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೊ ನನಗೆ ಬಲವಾದ 
ಸಂಕ್ಲ್ಪವನು್ನ ಹೆೊಂದಲು ಮತು್ತ ಬಡವರ ಕ್ಲಾಯಾಣದತ್ತ 
ಗಮನಹರಿಸುವಂತೆ ಪ್್ರೇರೇಪಿಸುತಿ್ತದ್ಾದಾರ. ಗುಜರಾತಿನ 
ಮುಖಯಾಮಂತಿ್ರ ನಾನೇ ಎಂದು ನಿಧಜಿರಿಸಿದ್ಾಗ ನಾನು 
ರಾಜಯಾದಲಿ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ನನಪಿದ. ನಾನು 
ಗುಜರಾತಿಗೆ ಹೆೊೇದ ಕ್ೊಡಲೆೇ, ನಾನು ನೇರವಾಗಿ 
ತ್ಾಯಿಯನು್ನ ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೆೊೇದ. ಅವರು ಅತಯಾಂತ 
ಭಾವಪ್ರವಶಳಾಗಿದದಾರು ಮತು್ತ ನಾನು ಮತೆ್ತ ಅವಳೊಂದ್ಗೆ 
ಇರುತೆ್ತೇನಯ್ೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಆದರ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ 
ಉತ್ತರ ಗೆೊತಿ್ತತು್ತ! "ಸಕಾಜಿರದಲಿ್ಲ ನಿಮಮಿ ಕಲಸ ಏನಂದು 
ನನಗೆ ಅರ್ಜಿವಾಗುವುದ್ಲ್ಲ, ಆದರ ನಿೇವು ಎಂದ್ಗೊ ಲಂಚ್ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಳಿಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಬಯಕ." ಎಂದು 
ತ್ಾಯಿ ಹೆೇಳಿದದಾರು. 

ದಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ನಂತರ, ಅವರೊಂದ್ಗಿನ ನನ್ನ 
ಭೆೇಟಿಗಳು ಮದಲಿಗಿಂತ ಕ್ಡಿಮಯಾಗಿವೆ. ಕಲವೆ್ಮಮಿ 
ನಾನು ಗಾಂಧಿನಗರಕಕಾ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದ್ಾಗ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ 
ತ್ಾಯಿಯನು್ನ ಭೆೇಟಿ ಮಾಡುತೆ್ತೇನ. ನಾನು ಮದಲಿನಂತೆ 
ಅವರನು್ನ ಭೆೇಟಿಯಾಗಲು ಆಗುವುದ್ಲ್ಲ. ಆದ್ಾಗೊಯಾ, ನನ್ನ 
ಅನುಪ್ಸಿಥೆತಿಯ ಬಗೆಗೆ ನಾನು ತ್ಾಯಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ 
ಅಸಮಾಧಾನವನು್ನ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪಿ್ರೇತಿ ಮತು್ತ ವಾತಸಾಲಯಾ 
ಹಾಗೆಯ್ೇ ಇದ; ಅವರ ಆಶ್ೇವಾಜಿದ ಹಾಗೆಯ್ೇ ಇರುತ್ತದ. 

“ನಿೇವು ದಹಲಿಯಲಿ್ಲ ಸಂತೆೊೇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾೇರಾ? ನಿಮಗೆ 
ಇಷ್ಟ್ವವಾ?" ಎಂದು ತ್ಾಯಿ ಆಗಾಗ ನನ್ನನು್ನ ಕೇಳುತ್ಾ್ತರ.

ನಾನು ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಚ್ಂತಿಸಬಾರದು ಮತು್ತ ದೊಡಲ್ 
ಜವಾಬಾದಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಗಮನವನು್ನ ಕ್ಳದುಕೊಳಳಿಬಾರದು 
ಎಂದು ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳುತ್ಾ್ತರ. ನಾನು ಅವರೊಂದ್ಗೆ 
ಫೆ�ೇನ್ನಲಿ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ಾಗ, "ಯಾರಿಗೊ ಯಾವುದೇ ತಪ್ುಪು 
ಅರ್ವಾ ಕಡಕ್ು ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತು್ತ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಕಲಸ 
ಮಾಡಿ." ಎಂದು ಹೆೇಳುತ್ಾ್ತರ.

ನಾನು ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ರ್ೇವನವನು್ನ ಹಂತಿರುಗಿ 
ನೊೇಡಿದರ, ಅವರ ಪ್ಾ್ರಮಾಣಿಕ್ತೆ ಮತು್ತ ಸಾ್ವಭಿಮಾನ 
ಅವರ ದೊಡಲ್ ಗುಣಗಳಾಗಿವೆ. ಬಡತನ ಮತು್ತ ಅದರ 
ಸವಾಲುಗಳ ಹೆೊರತ್ಾಗಿಯೊ, ನನ್ನ ಪ್್ೇಷ್ಟಕ್ರು ಎಂದ್ಗೊ 
ಪ್ಾ್ರಮಾಣಿಕ್ತೆಯ ಹಾದ್ಯನು್ನ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅರ್ವಾ ತಮಮಿ 
ಸಾ್ವಭಿಮಾನದಲಿ್ಲ ರಾರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ 
ಸವಾಲನು್ನ ಜಯಿಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಏಕೈಕ್ 
ಮಂತ್ರವೆಂದರ- ಕ್ಠಿಣ ಪ್ರಿಶ್ರಮ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಿಶ್ರಮ!

ನನ್ನ ತಂದ ತಮಮಿ ರ್ೇವನದಲಿ್ಲ ಯಾರಿಗೊ 
ಹೆೊರಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ತ್ಾಯಿ ಕ್ೊಡ ಹಾಗೆಯ್ೇ ಇರಲು 
ಪ್್ರಯತಿ್ನಸುತ್ಾ್ತರ - ಅವರು ಸಾಧಯಾವಾದಷ್ಟು್ಟ ತಮಮಿ 
ಕಲಸಗಳನು್ನ ತ್ಾವೆೇ ಮಾಡಿಕೊಳುಳಿತ್ಾ್ತರ.

ಈಗ, ನಾನು ತ್ಾಯಿಯನು್ನ ಭೆೇಟಿಯಾದ್ಾಗ, ಅವರು 
"ನನಗೆ ಯಾರ ಸ್ೇವೆಯೊ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಎಲಾ್ಲ ಅಂಗಗಳು 
ಕಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತರುವಾಗಲೆೇ ಹೆೊೇಗಿಬಿಡಬೇಕ್ು.” ಎಂದು 
ಹೆೇಳುತ್ಾ್ತರ.

ನನ್ನ ತ್ಾಯಿಯ ರ್ೇವನ ಕ್ಥೆಯಲಿ್ಲ, ನಾನು ಭಾರತದ 
ಮಾತೃಶಕ್್ತಯ ತಪ್ಸುಸಾ, ತ್ಾಯಾಗ ಮತು್ತ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ 
ನೊೇಡುತೆ್ತೇನ. ನಾನು ತ್ಾಯಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರಂತಹ 
ಕೊೇಟಯಾಂತರ ಮಹಳಯರನು್ನ ನೊೇಡಿದ್ಾಗ, ಭಾರತಿೇಯ 
ಮಹಳಯರಿಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗದುದಾ ಯಾವುದೊ ಇಲ್ಲ ಎಂದು 
ನಾನು ಕ್ಂಡುಕೊಂಡಿದದಾೇನ.

ಕ್ಷ್ಟ್ಟದ ಪ್್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಥೆಗಳಾಚೋಯೊ ತ್ಾಯಿಯ 
ಅದುಭುತ ಕ್ಥೆಯೊಂದು ಇರುತ್ತದ.

ಪ್್ರತಿ ಹೆೊೇರಾಟಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು, ತ್ಾಯಿಯ ಬಲವಾದ 
ಸಂಕ್ಲ್ಪ.

ಅಮಾಮಿ, ನಿಮಗೆ ಜನಮಿದ್ನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಜನಮಿ ಶತಮಾನೊೇತಸಾವ ವಷ್ಟಜಿಕಕಾ ಕಾಲಿಡುತಿ್ತರುವ ನಿಮಗೆ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನಿಮಮಿ ರ್ೇವನದ ಬಗೆಗೆ ಸಾವಜಿಜನಿಕ್ವಾಗಿ ಬರಯುವ 
ಧೈಯಜಿವನು್ನ ನಾನು ಇದುವರಗೆ ತೆೊೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 

ನಿಮಮಿ ಆರೊೇಗಯಾ ಮತು್ತ ಯೊೇಗಕ್ಷೆೇಮಕಾಕಾಗಿ ಮತು್ತ 
ನಮಮಿಲ್ಲರಿಗೊ ನಿಮಮಿ ಆಶ್ೇವಾಜಿದಕಾಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನು್ನ 
ಪ್ಾ್ರರ್ಜಿಸುತೆ್ತೇನ.

ನಿಮಮಿ ಪ್ಾದಕ್ಮಲಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸಾಕಾರಗಳು.  

ಸ್್ವಧುಗಳ ಬ್ಳ್ ತನಗ್ವಗಿ ಏನನೊನೆ ಕೆೇಳದ, 

ಹಚ್್ವ್ಚಗಿ ಮ್ಕಕಾಳ್ವದ ನಮ್್ಮನುನೆ ಆಶೇವಜಿದ್ಸುವಂತೆ 

ಅವರು ವಿನಂತ್ಸುತ್ತುದದಿರು. "ನನನೆ ಮ್ಕಕಾಳು ಇತರರ 

ಸಂತೆೊೇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂತಸಕ್ವಣಲು ಮ್ತುತು ಅವರ 

ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ್್ವನುಭೊತ್ ಹೊಂದುವಂತೆ 

ಆಶೇವಜಿದ್ಸಿ. ಅವರಿಗೆ ಭಕತು (ದೈವನಿಷೆ್ಠ) ಮ್ತುತು 

ಸೇವ್ವಭ್ವವ (ಇತರರ ಸೇವೆ) ಮ್ವಡ್ುವಂತ್್ವಗಲ್ 

ಎಂದು ವಿನಂತ್ಸುತ್ತುದದಿರು."

ಪ್್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಬ್ಾಲಾಗ್ ರಾಷ್ಟಟ್ರ
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ಶ್ರೇ ಜಗರ್್ವನೆರ್ ಶ್ರೇ ಜಗರ್್ವನೆರ್ 
ರರ್ಯ್ವತೆ್ರರರ್ಯ್ವತೆ್ರ

(2022ರ ಜುಲೆೈ 1 ರಿಂದ 9ರವರಗೆ)

ಹಂದೊ ಧಮಜಿದಲಿ್ಲ ಜಗನಾ್ನರ್ ರರ್ಯಾತೆ್ರಗೆ ಅಪ್ಾರವಾದ ಪ್ವಿತ್ರ 
ಸಾಥೆನ, ಮಹತ್ವವಿದ. ಪ್ುರಿ (ಒಡಿಶ್ಾ)ಯಲಿ್ಲ ಈ ಯಾತೆ್ರಯನು್ನ ಪ್್ರತಿ 
ವಷ್ಟಜಿ ಆಯೊೇರ್ಸಲಾಗುತ್ತದ. ಹಂದೊ ಪ್ಂಚಾಂಗದ ಪ್್ರಕಾರ, ಪ್ುರಿ 
ಯಾತೆ್ರಯನು್ನ ಪ್್ರತಿ ವಷ್ಟಜಿ ಆಷ್ಾಢ ಮಾಸದ ಶುಕ್್ಲ ಪ್ಕ್ಷದ ಎರಡನೇ 
ದ್ನದಂದು (ಈ ಬಾರಿ ಜುಲೆೈ 1) ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದ. ಇದರಲಿ್ಲ, 
ಭಗವಾನ್ ಜಗನಾ್ನರ್, ಸಹೆೊೇದರ ಬಲಭದ್ರ ಮತು್ತ ಸಹೆೊೇದರಿ 
ಸುಭದ್ರಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮೊರು ವಿಭಿನ್ನ ರರ್ಗಳಲಿ್ಲಟು್ಟ ನಗರ 
ಪ್್ರದಕ್ಷಿಣೆಗೆ ಕ್ರದೊಯಯಾಲಾಗುತ್ತದ. ಜಗನಾ್ನರ್ಪ್ುರಿಯಷೆ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ, 
ಭಗವಾನ್ ಜಗನಾ್ನರ್ಪ್ುರಿ ರರ್ಯಾತೆ್ರಯನು್ನ ಗುಜರಾತ್, ಅಸಾಸಾಂ, 
ಜಮುಮಿ, ದಹಲಿ, ಆಂಧ್ರಪ್್ರದೇಶ, ಅಮೃತಸರ, ಬೊೇಪ್ಾಲ್, 
ಬನಾರಸ್ ಮತು್ತ ಲಕೊ್ನೇ ಹಾಗು ಬಾಂಗಾ್ಲದೇಶ, ಸಾಯಾನ್ ಫ್ಾ್ರನಿಸಾಸ್ೊಕಾೇ 
ಮತು್ತ ಲಂಡನ್ ನಲಿ್ಲ ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದ.

ಭಗವಾನ್ ಜಗನಾ್ನರ್ ರರ್ಯಾತೆ್ರಯ 
ಶುಭ ಸಂದಭಜಿದಲಿ್ಲ ನಿಮಮಿಲ್ಲರಿಗೊ ನನ್ನ 
ಹಾದ್ಜಿಕ್ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್್ಜಯಾ ಭಕ್್ತ 

ಮತು್ತ ಭಾವದ್ಂದ ಕ್ೊಡಿದ ಈ ಯಾತೆ್ರಯು 
ದೇಶವಾಸಿಗಳ ರ್ೇವನದಲಿ್ಲ ಸಂತೆೊೇಷ್ಟ, ಸಮೃದ್ಧಿ, 
ಸೌಭಾಗಯಾ ಮತು್ತ ಆರೊೇಗಯಾವನು್ನ ತರಲಿ ಎಂದು 

ನಾನು ಬಯಸುತೆ್ತೇನ. ಜೋೈ ಜಗನಾ್ನಥ್!”
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದ್, ಪ್್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ
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ಮುದ್ರಕರು ಮತುತು ಪ್್ರಕ್ಟಶಕರು
ಸತೆ್ಯೋಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ 

ಪ್್ರಧ್ಟನ ಮಹ್ಟನಿರ್ೋಟ್ಶಕರು,
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಸಯೂರೋ್ಸೋ ಆಫ್ ಕಮ್ಸಯೂನಿಕ್ೋಷನ್ ಪ್ರವ್ಟಗ್

ಮುದ್ರಣ:
ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವಟೆೈಸಿಂಗ್  ಸವಿೋ್ಗಸಸ್  ಪ್ರರೈ. ಲ್ಮಿಟೆಡ್ 

ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕ್ಟಪ್್ೋಟ್ರೋೋರ್  ಪ್ಟಕ್ಟ್ , 10ನೆೋ ಮಹಡಿ
ನವರ್ಹಲ್-ಫರೋದ್್ಟಬ್ಟದ್  ಬ್ಟಡ್ಟ್ರ್ , ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರೋದ್್ಟಬ್ಟದ್ -121003

ಪ್್ರಕ್ಟಶಕರು
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯ್ಯರೆ್ಯೋ ಆಫ್ ಕಮ್ಯ್ಯನಿಕೆೋಷನ್

ಕ್್ಸಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಸ್ಸಚನ್ಟ ಭವನ,
ನವರ್ಹಲ್ - 110003

ಸಂಪ್ಟದಕರು
ಜೈದ್ೋಪ್  ಭ್ಟ್ಾನುಗರ್ 

ಪ್್ರಧ್ಟನ ಮಹ್ಟನಿರ್ೋಟ್ಶಕರು,
ಪಿಐಬಿ ನವರ್ಹಲ್
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