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ಸಮಾಚಾರಸಮಾಚಾರ

ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು
ವರ್ಷಗಳುವರ್ಷಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದ ಕತ್ತವ್ಯದ 

ನವಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣಕಾಕಾಗಿ  
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗವನುನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸ್ದ  
ದೃಢವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ ನೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ  

ಕಳೆದ ಎೊಂಟು ವಷ್್ತಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವು  
ಜೀವನದ ಎಲಾಲಿ ಕ್ೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊೀಚರಿಸುತಿ್ತದೆ... 

ಸುವಣ್ತ ಭಾರತದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಕಾಲವು  
ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕತ್ತವ್ಯಕಾಲವಾಗಿದೆ. 
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“ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ವಸು್ತಸೊಂಗ್ರಹಾಲಯವು  
ಯುವಕರ ಆಕಷ್್ತಣೆಯ ಕೀೊಂದ್ರವಾಗಿದೆ, 

ಅವರನುನು ದೆೀಶದ ಅಮೊಲ್ಯವಾದ 
ಪರೊಂಪರೆಯೊಂದಿಗ ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ”

 # MuseumMemories ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನುನು ಹೊಂಚಿಕೊಳಿಳಿ: ಮೇ 18 ರಂದು, ಪ್ರಪಂಚವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ದಿನವನುನು ಆಚರಿಸುತತುದೆ. ಇದರ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ನನನು ಯುವ ಒಡನಾಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಯೇಜನ್ಯಂದನುನು 
ನೇಡುತ್ತುದೆ್ೇನ್. ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಿೇಯ ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸವನುನು ಏಕ್ ಹೊೇಗಬಾರದು? 
#MuseumMemories ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವವನುನು ಹಂಚಿಕ್ೊಳಿಳಿ. ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಬಗೆಗಿನ ಕುತೊಹಲವು ಇತರರ 
ಆಸಕ್ತುಯನೊನು ಕ್ರಳಿಸುತತುದೆ.

 ಪ್ರತಿ ಜಲ್ಲಿಗ 75 ಅಮೃತ ಸರೆೊೀವರಗಳು: ನೇರಿನ ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಪ್ರಯತನುವು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೇರುತತುದೆ. ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನೇರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನೊನು ಒಳಗೆೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರತ್ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 75 ಅಮೃತ ಸರೊೇವರಗಳನುನು 
ನರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ವಾಲ್್ಮೇಕ್ ರಾಮಾಯಣವು ನೇರಿನ ಮೊಲಗಳ ಜೊೇಡಣೆಗೆ ಮತುತು ನೇರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಲವಾದ ಗಮನವನುನು 
ನೇಡುತತುದೆ.

 ನೀರನುನು ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ: ನಮ್ಮ ನ್ರಹೊರಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕ್ೊಳಗಳು, ಬಾವಿಗಳು ಮತುತು ಸರೊೇವರಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿದುಕ್ೊಳಿಳಿ. ಅಮೃತ ಸರೊೇವರ ಅಭಿಯಾನವನುನು ನೇರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕ್ೊಳಳಿಲಾಗುವುದು. ಸ್ಥಳಿೇಯ ಪ್ರವಾಸಿ 
ಆಕಷಮಿಣೆಗಳನೊನು ಸಹ ನರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಿಂಧೊ ಮತುತು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿೇಕತೆಗಳಾದ್ಯಂತ ನೇರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯದ ಬಗೆಗೆ 
ಜನರಿಗೆ ಅರಿವಿತುತು. ನಾವು ಅದೆೇ ದಿಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಮತೆೊತುಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನುಸಬೇಕು.

 ಮಕಕಾಳಿಗ ವೀದ ಗಣಿತವನುನು ಕಲ್ಸಬೆೀಕು: ಭಾರತ್ೇಯರಾದ ನಮಗೆ ಗಣಿತವು ಎಂದಿಗೊ ಸವಾಲ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದರ 
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆೇದ ಗಣಿತವೂ ಒಂದು. ವೆೇದ ಗಣಿತವನುನು ಎಲಾಲಿ ಪೂೇಷಕರು ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಕಲ್ಸಬೇಕು. ಇದು ಅವರ 
ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸವನುನು ಹಚಿಚಿಸುತತುದೆ ಮತುತು ಅವರ ತಾಕ್ಮಿಕ ಹಾಗು ವಿಶಲಿೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಯಮಿವನುನು ಹಚಿಚಿಸುತತುದೆ.

 ದೆೀಶವು ಡಿಜಟಲ್ ಆರ್್ತಕ ಸೊಂಸಕಾಕೃತಿಯನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಮಿಕತೆಯು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯನುನು 
ಹುಟುಟುಹಾಕುತ್ತುದೆ. ಸಣ್ಣ ಬೇದಿಗಳ ಮೊಲೆಗಳಲೊಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ಗಳು ಹಚಿಚಿನ ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನ್ರವಾಗಿವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಹಣದೆೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೆೇ ಸಮಸ್ಯಗಳಿರುವುದಿಲಲಿ. ಪ್ರತ್ದಿನ, ನೇವು ಯುಪಿಐ ಪಾವತ್ಯ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು ಪಡೆದುಕ್ೊಳುಳಿತ್ತುೇರಿ.

 ತೊಂತ್ರಜ್ಾನವು ಜೀವನವನುನು ಬದಲಾಯಿಸುತಿ್ತದೆ: ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ನಮ್ಮ ಸುತತುಲೊ ನರಂತರವಾಗಿ ಗೆೊೇಚರಿಸುತ್ತುದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಜನರ ಜಿೇವನವನುನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತುದೆ. ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಯಮಿಗಳನುನು ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ದೆೇಶ ಮತುತು ಜಗತ್ತುಗೆ 
ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗುವಂತೆ ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡಿದೆ. ಅನ್ೇಕ ಸಾಟುರ್ಮಿ ಅಪ್ ಗಳು ಮತುತು ಸಂಸ್ಥಗಳು ಈ ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುನನುಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತುವೆ.

 ಕೊರೆೊನಾ ಬಗಗೆ ಜಾಗರೊಕರಾಗಿರಿ: ಕ್ೊರೊನಾ ಬಗೆಗೆಯೊ ಎಚಚಿರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸುವುದು, ನಯರ್ತವಾಗಿ ಕ್ೈ 
ತೆೊಳೆಯುವುದು, ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ತಡೆಗಟುಟುವಿಕ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಏನ್ೇ ಇರಲ್, ಅವುಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಿ.
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ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ್ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಕಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಮನ್ ಕಿ ಬ್ಕತ್  ಕೋಳಬಹ್ದ್.

ದೆೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಗಳ ಶ್ರಮವನುನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವಕ್ಕೆಂತಲೊ ಉತತುಮವಾದ ಸಂದಭಮಿ ಯಾವುದಿದೆ? 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಯುವಜನರಿಗೆ ದೆೇಶದ ಅಮೊಲ್ಯ ಪರಂಪರಯನುನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತುದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ಭೊತ, 
ವತಮಿಮಾನ ಮತುತು ಭವಿಷ್ಯವನುನು ಹಣೆಯುವ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ರಚನ್ಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ರೇಡಿಯೇ 
ಕಾಯಮಿಕ್ರಮ ‘ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್’ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತುತು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತದ ಇತರ ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ಕುರಿತು 
ಚಚಿಮಿಸಿದರು ಮತುತು ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಬಗೆಗೆ ಏಳು ಪ್ರಶನುಗಳನುನು ಕ್ೇಳಿದರು. # MuseumQuiz ಎಂಬ ಹಾ್ಯಶ್ ಟಾ್ಯಗ್ ನ್ೊಂದಿಗೆ 
NaMo ಅಪಿಲಿಕ್ೇಶನ್ ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶನುಗಳಿಗೆ ಉತತುರಿಸಲು ಅವರು ಜನರನುನು ಆಹಾವಾನಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹಚುಚಿತ್ತುರುವ ನಗದು ರಹಿತ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು, ವೆೇದ ಗಣಿತ, ಪ್ರತ್ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 75 ಅಮೃತ ಸರೊೇವರಗಳ ರಚನ್, ತಂತ್ರಜ್ಾನ, 
ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತ್ಜ್ಞೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗುರುಗಾ್ರಮದ ಸಾರಮಿಕ್  ಹಸರನುನು ಉಲೆಲಿೇಖಿಸಿದರಲಲಿದೆ, ಅವರು 
ಕ್ೊೇಲಕೆತಾತುದ ಗೌರವ್ ಟೆಕ್್ರವಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೆೇದ ಗಣಿತದ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
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‘ಭಾರತ ಮೊದಲು’ಎೊಂಬ ಸೊಂಕಲ್ಪದೆೊೊಂದಿಗ  
ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಶಕ್ತವಾಗುತಿ್ತದೆ

ಮುಖಪುಟ 
ಲೇಖನ

ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 

ಸಬ್  ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ನ್ೊಂದಿಗೆ ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್,  
ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಮತುತು ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾವಾಸ್ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನುನು 
ಅನುಸರಿಸಿ 8 ವಷಮಿಗಳ ಉತತುಮ ಆಡಳಿತ

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಆರ�ೇಗ್ಯಕರ ಭಾರತ - ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ

ಮನುಕುಲದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ

ನವ ಭಾರತದ ಹೃದಯದಲಿಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ 
ಆರ್ಥಿಕತೆ

ಯುವಜನರ ಕನಸಿನ ಭಾರತ

ಭಾರತ ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗುತತಿದೆ

ಬಲಿಷ್ಠ ರೈತ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಗಾರಾಮ

ಶರಾೇಷ್ಠ ಪರಂಪರಯನುನು, ಶರಾೇಷ್ಠ 
ಸಂಪರಾದಾಯವನುನು ಒಳೆಳೆಯ ಆಶಯದೆ�ಂದಿಗ್ 
ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷಟ್ರ

ರಾಷಟ್ರದ ಸಿಥಿತ್ ಮತುತಿ ನಿದೆೇಥಿಶನಕೆಕೆ  
ಹ�ಸ ಒತುತಿ ನಿೇಡಲು ಸ�ತರಾ

ದೆೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ೇತರಾದ ಪುನಶ್ೇತನ

ನವಭಾರತದ ಕನಸುಗಳಿಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒತುತಿ

ದೆೇಶದ ಸಂಪನ�್ಮಲಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲಲಿರಿಗ� 
ಸಮಾನ ಹಕುಕೆ

  | 12-17

|  80

 | 04-11

|  76-79

  | 18-21

 |  22-26

  |  27-29

  |  30-34

|  35-40

|  41-48

 |  49-55

|  56-62

|  63-64

|  65-69

|  70-75

ಕಾ್ರೊಂತಿಯ ಕಿಡಿ 
ಹೊತಿ್ತಸ್ದವು 

ಅವರ ಬರಹಗಳು

ಈ ಬಾರಿ ಹಿಂದಿ ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮ ದಿನದ 
ಅಂಗವಾಗಿ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದ 
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಗಳನುನು 
ಅಸತ್ರವನಾನುಗಿಸಿ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ 
ಹೊೇರಾಡಿದ ಮಹಾನ್ ವಿೇರರ 
ಕಥೆಯನುನು ಓದಿ.

ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಹೊೇಳಕೆರ್ 
ಅವರು ಭಾರತದ 
ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ 
ಛಾಪು ಮೊಡಿಸಿದಾ್ರ

ಅಹಿಲ್ಯಾಬ್ಯಿ: 
ಉದ್ತ್ತ ರ್ಣಿ 

  ಮುದರಾಣ ಮತುತಿ ಪರಾಕಟಣೆ: ಸತೆ್ಯೇಂದರಾ ಪರಾಕಾಶ್, ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಹ್ಕನಿರೋದೇಶಕರ್, ಬ್ಯೂರ್ೋ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೋಚ್ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯೂನಿಕೋಷನ್  ಪರವ್ಕಗಿ. 
ಮುದರಾಣಾಲಯ : ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವರ್ದೇಸಿಂಗ್ ಸರೋದೇಸಸ್  ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿರಡ್ , ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕ್ಕಪ್್ೋದೇರೋಟ್  ಪ್ಕರ್ದೇ , 10ನೋ ಮಹಡಿ, ನವರಹಲಿ-ಫರೋದ್ಕಬ್ಕದ್  ಬ್ಕಡದೇರ್ , 

ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರೋದ್ಕಬ್ಕದ್ -121003. ಸಂಪಕಥಿ ವಿಳಾಸ : ಕ್ಠಡಿ ಸಿಂಖ್ಯೂ 278, ಬ್ಯೂರ್ೋ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೋಚ್ ಕಮ್ಯೂನಿಕೋಷನ್
2 ನೋ ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನ್ಕ ಭವನ, ನವರಹಲಿ -110003. ಇಮೇಲ್ : response-nis@pib.gov.in, RNI No. : DELKAN/2020/78828

ಸಂಪಾದಕರು
ಜೈದಿೇಪ್ ಭಟಾನುಗರ್
ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಹ್ಕನಿರೋದೇಶಕರ್, 
ಪ್್ರಸ್  ಇನ್ ಫರೋದೇಶನ್  ಬ್ಯೂರ್ೋ, ನವರಹಲಿ

ವಿನಾ್ಯಸಕರು
ದಿವಾ್ಯ ತಲಾ್ವರ್, ಅಭಯ್ ಗುಪಾತಿ

ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಇಿಂಗಿಲಿಷ್)
ಅನಿಲ್ ಪಟೇಲ್ (ಗ್ಜರ್ಕತಿ), 
ನದಿೇಮ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಉದ್ದೇ), 
ಸ�ೇನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗ್�ೇಸಾ್ವಮಿ (ಅಸ್ಕಸಾಮಿ),
ವಿನಯಾ ಪಿ.ಎಸ್. (ಮಲಯ್ಕಳಿಂ)
ಪಾಲ್ ಮಿ ರಕ್ಷಿತ್ (ಬಿಂಗ್ಕಳಿ)
ಹರಿಹರ ಪಂಡಾ (ಒಡಿಯ್ಕ)

ಹಿರಿಯ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸಂತೆ�ೇಷ್ ಕುಮಾರ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ವಿಭ�ೇರ್ ಶಮಾಥಿ
ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ
ಅಖಿಲೆೇಶ್  ಕುಮಾರ್ 
ಅಖಿಲೆೇಶ್  ಕುಮಾರ್ 

ಹಿರಿಯ ವಿನಾ್ಯಸಕರು
ಶಾ್ಯಮ್ ಶಂಕರ್ ತ್ವಾರಿ
ರವಿೇಂದರಾ ಕುಮಾರ್ ಶಮಾಥಿ

ಸಂಪುಟ 2, ಸಂಚಿಕೆ 22 ಮೇ 16-31, 2022

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸಮಾಚಾರಸಮಾಚಾರ

13 ಭಾಷೆಗಳಲಿಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 
ನ�್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್  

ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನ�್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ 
ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳನುನು ಓದಲು  

ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಎದೆ್ೇಳಿ.

ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಯಮಿವನುನು ಗುರಿತ್ಸಿ...

ನಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಜವಾಬಾ್ರಿಗಳನುನು ತ್ಳಿಯಿರಿ...

ಇದೆೇ ಸಮಯ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ! ಭಾರತದ ಅಮೊಲ್ಯ ಸಮಯ! 

ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವವನುನು ಆಚರಿಸುವ ಮೊಲಕ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣವನುನು ಅತ್ಯಂತ ಎತತುರಕ್ಕೆ 
ಕ್ೊಂಡೆೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು ಕ್ಂಪು ಕ್ೊೇಟೆಯ ಮೇಲ್ನಂದ ನೇಡಿದ ಈ ಕರಯು ಮೊಲ 
ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಕ್ಲಸ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 8 ವಷಮಿಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಪಯಣ ಈಗ ಅಮೃತ 
ಕಾಲದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುತ್ತುದೆ ಮತುತು ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವು ತನನು ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ಯ ಗುರಿಗಳನುನು ಪೂರೈಸಲು ನಧಮಿರಿಸಿದೆ. 
ಆಚರಣೆ ಇಲಲಿದೆ ಯಾವುದೆೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಶಸಿವಾಯಾಗುವುದಿಲಲಿ. 

ಈ ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಭಾರತದ ಶಕ್ತುಯಾಗಿದಾ್ರ. ಸರಾಸರಿ 29 ವಷಮಿ ವಯಸಿ್ಸನ ಭಾರತವು ವಿಶವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯ 
ದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರ ಸೊಫೂತ್ಮಿಯಾದ ಸಾವಾರ್ ವಿವೆೇಕಾನಂದ ಅವರು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಅವರ 
ಕಣು್ಣಗಳ ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ಭಾರತ್ಯ ಭವ್ಯತೆಯ ಚಿತ್ರಣವಿತುತು. “ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷೊಟು ಹಿಂದೆ ತ್ರುಗಿ ನ್ೊೇಡಿ”ಎಂದು 
ಅವರು ಹೇಳುತ್ತುದ್ರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಸದಾ ಹರಿಯುವ ಬುಗೆಗೆಗಳ ನೇರನುನು ಕುಡಿಯಿರಿ, ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೊೇಗಿ, ಭಾರತವನುನು 
ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೊ ಉಜವಾಲವಾಗಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಮತುತು ಉತತುಮವಾಗಿ ಮಾಡಿ. “ಇದನುನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿ”

ಸವಾತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಸಾವಾರ್ ವಿವೆೇಕಾನಂದರ ತತವಾಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳಿವ 
ಮೊಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾಗಮಿವನುನು ನೇಡಿದಾ್ರ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಳೆದ ಎಂಟು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ, ‘ದೆೇಶ ಮದಲು’ 
ತತವಾವು ಪ್ರತ್ ಯೇಜನ್ ಮತುತು ಕಾಯಮಿಕ್ರಮದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಂದೆೇಶವು ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿದೆ: ದೆೇಶವು ನಧಾನವಾಗಿ, 
ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಅರವಾ ಅರಮನಸಿ್ಸನಂದ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಸವಾಲ್ಪವೆೇ ಹಚಿಚಿನ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ 
ಅದನುನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ೊೇ ಅದನುನು ಪ್ರಮುಖ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತತುದೆ. ಈ ರಿೇತ್ಯ 
ಚಿಂತನ್ಯು ಭಾರತದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮನಸಿ್ಥತ್ಯನುನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಮತುತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೆೇಶವು ಈಗ 
ಸಂಕಲ್ಪಗಳನುನು ಮಾಡುತ್ತುದೆ ಮತುತು ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುತ್ತುದೆ. ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು 
ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತೆ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದು್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರದಿದಾ್ರ.

ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕ್ಯು ಕಳೆದ ಎಂಟು ವಷಮಿಗಳಿಂದ 700 ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ 
ಮೊಲಕ ಉತತುಮ ಆಡಳಿತದ ಅಚಲ ಉದೆ್ೇಶಗಳೆೊಂದಿಗೆ ದೆೇಶದ ಸವಾಮಿಂಗಿೇಣ ಮತುತು ಸವಮಿತೆೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರಾಷಟ್ದ 130 ಕ್ೊೇಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸಮಪಿಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶವಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಮ್ಮ ಹಚಿಚಿದೆ ಮತುತು 
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಂಬಕ್ಯೊ ಬಳೆದಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ಸಲಹಗಳನುನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತುರಿ ಮತುತು ಅದುಭುತವಾದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿರಿ.

ನಮ್ಮ ಸಲಹಗಳನುನು ನಮ್ಮ ಇ-ಮೀಲ್  response-nis@pib.gov.in  ಗ ಕಳುಹಿಸ್.

(ಜೈದಿೀಪ್ ಭಟಾನುಗರ್)

ಹಿಂದಿ, ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮತುತು ಇತರ  
11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪತ್್ರಕ್ಯನುನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ/

ಡೌನ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಿ.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
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With the aim to reach out to the 

people at the fringes of society, 

without leaving anyone behind, 

a tradition of dialogue has been 

started to deliver on the promises
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#SabkaPrayas

ಆತ್್ಮೇಯ ಸಂಪಾದಕರೇ,
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅತು್ಯತತುಮ ಪತ್್ರಕ್ಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಮತುತು 

ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನ್ಗಳು. ನನನು ಮಕಕೆಳು 
ಮತುತು ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳೆೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪತ್್ರಕ್ಯ ಲ್ಂಕ್ 

ಅನುನು ಹಂಚಿಕ್ೊಂಡಿದೆ್ೇನ್. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಕೊಡ 
ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತುತು ಆಸಕ್ತುದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 

ತೆರದುಕ್ೊಳುಳಿತಾತುರ. ಹಚಿಚಿನ ಓದುಗರನುನು ಗಳಿಸಲು 
ಪತ್್ರಕ್ಯನುನು ಜನಪಿ್ರಯಗೆೊಳಿಸಬೇಕು. ಶುಭಾಶಯಗಳು 

ಮತುತು ವಂದನ್ಗಳು

ಡಾ.ಸಿ್ಮತಾ ಭಂಡಾರ ಕಾಮತ್

 smithabhandarekamat2030@gmail.com

 
ಪಿ್ರಯ ಸಂಪಾದಕರೇ,

ಪತ್್ರಕ್ಯನುನು ನಯರ್ತವಾಗಿ ಮೇಲ್ 
ಮಾಡುತ್ತುರುವುದಕಾಕೆಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 

ಭಾರತದಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ಮತುತು ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ 
ರಾಷಟ್ದಲ್ಲಿ, ಜನಸಂಖ್್ಯಯ ಪ್ರತ್ಯಂದು 

ವಲಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಪೂರೈಸುವುದು ಮತುತು 
ರಾಷಟ್ದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಉದೆ್ೇಶಿಸಿರುವ ಎಲಾಲಿ 

ಕ್ೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸುವುದು ಸವಾಲ್ನ 
ಕ್ಲಸವಾಗಿದೆ, ಇದನುನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನವಾತ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮತುತು ಅವರ ತಂಡವು 
ಅತು್ಯತತುಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಪತ್್ರಕ್ಯನುನು 

ಹಚುಚಿ ಓದುತ್ತುದ್ಂತೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರ 
ನಸಾವಾರಮಿ ಕ್ಲಸವೂ ಮಚುಚಿಗೆ ಗಳಿಸುತ್ತುದೆ. ವಿಶವಾದ 

ಮಹಾಶಕ್ತುಗಳು ಭಾರತವನುನು ಗೌರವ ಮತುತು 
ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನ್ೊೇಡುತ್ತುವೆ. ಹಿೇಗೆ ಹಲವಾರು 

ಕಾಯಮಿಗಳನುನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಇದೆೇ ರಿೇತ್ 
ಮುಂದುವರಿದರ ಭಾರತ ಸೊಪರ್ ಪವರ್ ಮತುತು 
ಆದಶಮಿ ದೆೇಶವಾಗಲ್ದೆ ಎಂಬ ವಿಶಾವಾಸ ನನಗಿದೆ. 

ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದಂತಹ ಅದುಭುತ 
ಪತ್್ರಕ್ಯನುನು ಹೊರತರುವ ಜವಾಬಾ್ರಿ ಹೊತ್ತುರುವ 

ಸಂಪಾದಕ್ೇಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನ್ಗಳು.

ಪೂ್ರ.ಪಿ.ಪ್ರೇಮಾ,
ತಂಜಾವೂರು

prof.prema@gmail.com

ಗೌರವಾನವಾತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಜಿಯವರ ‘ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್’ ಘೊೇಷಣೆಯನುನು ರಾಷಟ್ದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರಮಿಪೂಣಮಿಗೆೊಳಿಸಲು ‘ಸಬ್  ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್’ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ತ್ಳಿಯಿತು. ಇದು ಏಪಿ್ರಲ್ 16–30, 
2022 ರ ‘ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್’ ಸಂಚಿಕ್ಯ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನವಾಗಿದೆ. ಇದು 13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ 
ಪರಂಪರಯನುನು ಉಳಿಸುವ ಮತುತು ಅಪಹರಿಸಲಾಗಿದ್ ಪರಂಪರಯನುನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರುವ ಅದುಭುತ ಕಥೆಯನುನು ಸಹ ಹೇಳಿದೆ. 
ಎಲಾಲಿ ಲೆೇಖನಗಳು, ಅಂದರ, ‘ಗಾ್ರಮ ಪ್ರತ್ನಧಿಗಳ ಸಂಕಲ್ಪವು ಬಳೆವಣಿಗೆಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುತ್ತುದೆ’, ‘ಬಜರ್ ರಾಷಟ್ದ ಪ್ರಗತ್ಗೆ ವೆೇಗವನುನು 
ನೇಡುತ್ತುದೆ’, ‘ಪ್ರಧಾನ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನ್ ಗಾ್ರರ್ೇಣ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಜಿೇವನವನುನು ಪರಿವತ್ಮಿಸುತ್ತುದೆ’ ಮತುತು ‘ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹಾಗು 
ಅರಾಜಕತೆಯನುನು ವಿರೊೇಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕತಮಿವ್ಯ’ ಇದು ಶಾಲಿಘನೇಯವಾಗಿವೆ. ಈ ಪತ್್ರಕ್ ಸಾಧ್ಯವಾದಷುಟು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು.

ಚೌಧರಿ ಶಕ್ತು ಸಿಂಗ್ 
ವಕ್ೇಲರು, ಕನಾಮಿಲ್.

 shaktisinghadv@gmail.com.

ಸಂಪರ್ಷ ವಿಳಾಸ: ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ–278, ಬೊಯೆರೊೋ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೋಚ್ ಮತ್ತು ರಮ್ಯೆನಿಕೋರನ್,  
2 ನೋ ಮಹಡಿ, ಸೊಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ -110003 
ಇ-ಮೋಲ್:  response-nis@pib.gov.in

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗ್
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ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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'ಭಾರತ ಮೊದಲು'
ಸಂಕಲ್ಪದೂಂದಿಗೆ ರ್ಷಟ್ರವು 

ಸಶಕ್ತವ್ಗುತ್್ತದ

ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ ಈ ಚಿಂತನ್ಯು ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಉತೆತುೇಜನ ನೇಡಲು 
ದಿಟಟು ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿರುವ ನವಿಮಿವಾದ ನಾಯಕನನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದೆ. 

ದೆೊಡ್ಡ ನಧಾಮಿರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳಿವುದಷೆಟುೇ ಅಲಲಿ, ಅವುಗಳನುನು ವಾಸತುವವಾಗಿ 
ಅನುಷಾ್ಠನಗೆೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ ನೇತ್ಗಳ ವಿಶಿಷಟು 

ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಸಾವಮಿಜನಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾ ಮತುತು ಸಾವಮಿಜನಕ ಶಕ್ತುಯನುನು ಉತತುಮ 
ಆಡಳಿತದ ಪ್ರೇರಕ ಶಕ್ತುಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತ್ಯಂದು ಕ್ೇತ್ರದಲೊಲಿ ಈ 
ಮಂತ್ರವನುನು ಅರಿತುಕ್ೊಳುಳಿವುದು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೊ ಭಾರತ್ೇಯನಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ 
ಹಮ್ಮಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹೊಸ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದಾಗಿರಲ್ 

ಅರವಾ ಹಿಂದಿನ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ನವಿೇಕರಿಸುವುದಾಗಿರಲ್, ಇಂತಹ  
700 ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಯೇಜನ್ಗಳ ಮೊಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಜಿೇವನವನುನು 

ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಈಗ ಭಾರತ ನವನಮಾಮಿಣದ 
ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ಯಂದಿಗೆ ದೆೇಶವು ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತುದೆ...

“ಯೇಜನೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದ್ಗ, 
ರ್ಷಟ್ರವು ಮುಂದ ಸ್ಗುತ್ತದ”

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಭಾರತವು ಪ್ರತ್ಯಂದು ಕ್ೇತ್ರದಲೊಲಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತ್ಯನುನು ಸಾಧಿಸುತ್ತುದೆ, ಇದು ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ಪ್ರತ್ಕೊಲ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯನುನು ಎದುರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಬಕಕೆಟಟುನುನು ರಾಷಟ್ದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶವನಾನುಗಿ 
ಪರಿವತ್ಮಿಸುವ ದೆೇಶದ ಸಮರಮಿ ನಾಯಕತವಾದಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಗುರಿಗಳನುನು 

ಹಾಕ್ಕ್ೊಳುಳಿವುದು ಮತುತು ಅದರ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ವಗಾಮಿಯಿಸುವುದು ಹೊಸ 
ಆದ್ಯತೆಯನುನು ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ಕಳೆದ ಎಂಟು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹೊಸ ಅಧಾ್ಯಯವನುನು ಬರಯುತ್ತುದೆ. 
ಆಡಳಿತವನುನು ಉತತುಮ ಆಡಳಿತವನಾನುಗಿ ಪರಿವತ್ಮಿಸುವ ಮತುತು ಸಾವಮಿಜನಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾದೆೊಂದಿಗೆ ಜನಶಕ್ತುಯನುನು 
ಬಸಯುವ ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ ದೊರದೃಷ್ಟುಯ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಚಿಂತನ್ಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಸುತುತ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರದ 700ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಯೇಜನ್ಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳು ದಿೇರಾಮಿವಧಿಯ 
ದೃಷ್ಟುಕ್ೊೇನವನುನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನವುಗಳನುನು ವಾ್ಯಪಕವಾದ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಕಳೆದ 8 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ನಾಲುಕೆ 
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೇಜನ್ ಅರವಾ ಹಿಂದಿನ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಸುಧಾರಣೆಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಮಾಪಮಿಡಿಸಿದೆ ಎಂಬ 
ಅಂಶದಿಂದ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನುನು ಅರಮಿಮಾಡಿಕ್ೊಳಳಿಬಹುದು. ಈ ಯೇಜನ್ಗಳು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ವಗಮಿಕೊಕೆ ಪ್ರಯೇಜನವನುನು ನೇಡಿವೆ ಮತುತು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನನುನು ಬಲ್ಷ್ಠ ಮತುತು ಸಾವಾವಲಂಬಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಣಾಮಿಯಕ ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸುತ್ತುವೆ ಹಾಗು ರಾಷಟ್ವನುನು ಆತ್ಮನಭಮಿರ ಮಾಡುತ್ತುವೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಕಳೆದ 8 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶವಾಗುರುವಾಗಿ 
ಹೊರಹೊರ್್ಮದೆ. ರಷಾ್ಯ-ಉಕ್್ರೇನ್ ಬಕಕೆಟಿಟುನ ನಡುವೆ ಭಾರತವು 
ಆಪರೇಷನ್  ಗಂಗಾ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಯನುನು ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿತು, ಸಿಒಪಿ-
26 ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಸೊಗೆೇದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೊಂದುತ್ತುರುವ 
ರಾಷಟ್ಗಳ ಧವಾನಯಾಯಿತು ಆದರ ವಿಶವಾಸಂಸ್ಥ, ಬಮ್ ಸಟುಕ್ ಜಿ-20  
ಅಂತಹ ಜಾಗತ್ಕ ವೆೇದಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ನಲುವನುನು ತ್ಳಿಯಲು 
ಎಲಲಿರ ಕಣು್ಣಗಳು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನ್ಟಿಟುದ್ವು. ವಸುಧೈವ 
ಕುಟುಂಬಕಮ್ ನ ಸೊಫೂತ್ಮಿಯಂದಿಗೆ, ಬಕಕೆಟಿಟುನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ನ್ರಹೊರಯವರು ಮತುತು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ 
ಹಸತು ಚಾಚಲು ಭಾರತವು ಮದಲ ದೆೇಶವಾಯಿತು. ಕ್ೊೇವಿಡ್ 
ಬಕಕೆಟಿಟುನ ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಜಗತ್ತುನ ಔಷಧಾಲಯವಾಗಿ 
ಹೊರಹೊರ್್ಮತು. ಕಳೆದ 8 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶಾವಾಸಾಹಮಿ 
ಜಾಗತ್ಕ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊರ್್ಮದೆ ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ 
ಸಕ್್ರಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಯಂದಿಗೆ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತವಾರಿತ 
ಪರಿವತಮಿನ್ಯಾಗಿದೆ. “ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್  
ಕಾ ವಿಶಾವಾಸ್ ಮತುತು ಸಬ್  ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್” ಎಂಬ ಮಂತ್ರವು ಈಗ 
ರಾಷಟ್ ಮತುತು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮದಲು ಜಾತ್, ಧಮಮಿವನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕ್ೊಂಡು 
ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ರೊಪಿಸಲಾಗುತ್ತುತುತು ಆದರ ಈಗ ಜಾತ್, 
ಧಮಮಿದ ಭೇದವಿಲಲಿದೆ ಸಮಾಜದ ಎಲಲಿ ವಗಮಿಗಳ ಕಲಾ್ಯಣವನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕ್ೊಂಡು ‘ಸವಮಿಜನ ಹಿತಾಯ, ಸವಮಿಜನ 
ಸುಖಾಯ’ಎಂಬ ಮನ್ೊೇಭಾವನ್ಯಲ್ಲಿ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು 
ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಯುವಕರಾಗಿರಲ್, ಮಹಿಳೆಯರಿರಲ್, 
ರೈತರಿರಲ್, ಬಡವರಿರಲ್, ಪರಿಶಿಷಟು ಜಾತ್ಯವರಿರಲ್, ಪರಿಶಿಷಟು 
ಪಂಗಡದವರಿರಲ್, ವೃದಧಿರಿರಲ್ ಅರವಾ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರಿರಲ್ 
ಕಳೆದ 8 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಗಮಿವನೊನು 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರದ ಯೇಜನ್ಗಳ ವಾ್ಯಪಿತುಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾಟುಟಮಿಪ್-ಸಾಟು್ಯಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆಯುಷಾ್ಮನ್ 
ಭಾರತ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನ್, ಉಜವಾಲಾ, 
ಜಲ ಜಿೇವನ್ ರ್ಷನ್, ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಧಿ, ಮುದಾ್ರ 
ಯೇಜನ್, ಸವಾನಧಿ ಯೇಜನ್, ಒಂದು ರಾಷಟ್- ಒಂದು ಪಡಿತರ 
ಚಿೇಟಿ, ಅಕ್್ಸಸಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ, ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತ್, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಖ್ೇಲೆೊೇ ಇಂಡಿಯಾ, ರ್ಷನ್ 
ಕಮಮಿಯೇಗಿ, ಸವಾಚ್ಛತಾ ರ್ಷನ್, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, 
ಸಾವಾರ್ತವಾ, ಪಿ ಎಲ್ ಐ, ಭಾರತಮಾಲಾದಂತಹ ಹಲವಾರು 
ಯೇಜನ್ಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅರವಾ ಪರೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ 
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೇಜನವನುನು ನೇಡಿವೆ. ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 
ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಗಮಿ ಅರವಾ ಪ್ರದೆೇಶವು 
ಈಗ ಪ್ರಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತುದೆ.

ಅಲಲಿದೆ, ದಲ್ತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತುತು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗಮಿದ ಬಡವರ ಸಬಲ್ೇಕರಣದ ಉದೆ್ೇಶದಿಂದ 
ರ್ೇಸಲಾತ್ಯನುನು ಅವರಿಗೆ ನೇಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ಯಾವುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತು, ವಗಮಿ ಅರವಾ ಪ್ರದೆೇಶವು 
ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಬಾರದು ಎಂದು ಸಕಾಮಿರವು ಅಂತಗಮಿತ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುತ್ತುದೆ. ಪೂವಮಿ ಭಾರತ ಅರವಾ 
ಈಶಾನ್ಯ ಅರವಾ ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರ, ಲಡಾಖ್, ಕರಾವಳಿ 

ಪ್ರದೆೇಶಗಳು ಅರವಾ ಬುಡಕಟುಟು ಪ್ರದೆೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 
ಸಂಪೂಣಮಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೆೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣದ 
ಬಳವಣಿಗೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಗುತ್ತುವೆ. ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರ 
ಹಾಗು ಲಡಾಖ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಅಪರಿರ್ತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳತತು 
ಸಾಗುತ್ತುವೆ. ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬದಿ್ವೆ ಎಂದು 
ಭಾವಿಸಿದ್ ಜಿಲೆಲಿಗಳು, ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಗಳೊ ಜಾಗೃತಗೆೊಂಡು 
ಪ್ರಗತ್ಯ ಪರದತತು ಸಾಗಲ್ವೆ. ದೆೇಶದ 110ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ಯ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೊೇಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟುಕತೆ, 
ರಸತುಗಳು ಮತುತು ಉದೆೊ್ಯೇಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ 
ಆದ್ಯತೆ ನೇಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ಯ ಜಿಲೆಲಿಗಳು ಭಾರತದ 
ಇತರ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು 
ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ್ೈಗೆೊಳಳಿಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ 
ಮತುತು ಸಮಾಜವಾದದ ಬಗೆಗೆ ಆರ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತುನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷುಟು 
ಚಚಿಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರ ಭಾರತವು ಸಹಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒತುತು ನೇಡುತ್ತುದೆ. 
ಈ ವಲಯದ ಸಬಲ್ೇಕರಣಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಸಚಿವಾಲಯ ರಚಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ಈ ದಿಸಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಕ್ೈಗೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ರಾಷಟ್ ಮತುತು 
ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ, ದೆೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ 
ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವತಮಿನ್ಯಾಗಬೇಕು ಮತುತು ಬದುಕಲು 

ಬಾಬಾಸಾಹೀಬರ ಸ್ದಾಧಿೊಂತದ ತಿರುಳಲ್ಲಿ 
ಸಮಾನತೆ ಹಲವು ರೊಪಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೆೀರೊರಿದೆ. ಸಮಾನತೆಯ ಗೌರವ, 
ಕಾನೊನನ ಸಮಾನತೆ, ಹಕುಕಾಗಳ 
ಸಮಾನತೆ, ಮಾನವ ಘನತೆಯ 
ಸಮಾನತೆ, ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಾನತೆ... 
ಹಿೀಗ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನುನು ಅವರು 
ನರೊಂತರವಾಗಿ ಎತಿ್ತ ಹಿಡಿದಿದಾದಾರೆ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಕಾ್ತರಗಳು 
ಸೊಂವಿಧಾನವನುನು ಅನುಸರಿಸಬೆೀಕು ಮತು್ತ 
ಧಮ್ತ ಭೀದವಿಲಲಿದೆ, ಜಾತಿ ಭೀದವಿಲಲಿದೆ 
ನಡೆಯಬೆೀಕು ಎೊಂದು ಅವರು 
ಯಾವಾಗಲೊ ಆಶಿಸ್ದರು. ಇೊಂದು ಈ 
ಸಕಾ್ತರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೀಜನಯಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆೀ ತಾರತಮ್ಯವಿಲಲಿದೆ ಎಲಲಿರಿಗೊ 
ಸಮಾನ ಹಕುಕಾಗಳನುನು ನೀಡುವ 
ಪ್ರಯತನುವನುನು ನೀವು ನೊೀಡುತಿ್ತೀರಿ.
- ನರೆೀೊಂದ್ರ ಮೊೀದಿ, ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನುನು ಪ್ರಧಾನ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ನಂಬುತಾತುರ. ತನನು ಉದೆ್ೇಶವನುನು ಸಾಧಿಸಲು 
ಸಕಾಮಿರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದೆ. “ಕಳೆದ 8 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತ್ಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ವತಮಿನ್ಯ 
ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಂತಹ ಹಲವು ಅಭಿಯಾನಗಳ ತ್ರುಳಾಗಿದೆ. 
ಇವು ಕಷಟುದ ಕ್ಲಸಗಳು ಮತುತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಂದಿಗೊ 
ಅವುಗಳನುನು ಮುಟಟುಲು ಧೈಯಮಿ ಕೊಡ ಮಾಡುವುದಿಲಲಿ. 
ಆದರ ನಾನು ರಾಜಕ್ೇಯದಿಂದ ದೊರವಿದೆ್ೇನ್. ಸನುೇಹಿತರೇ, 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥ ಇದೆ, ನಾನು ಆ ಕ್ರಮದ 
ಮೊಲಕ ಬಂದಿದೆ್ೇನ್ ಎಂಬುದು ಬೇರ ವಿಷಯ. ನನನು ಸವಾಭಾವವು 
ಮೊಲತಃ ರಾಜಕ್ೇಯವಲಲಿ, ನಾನು ಸಾವಮಿಜನಕ ನೇತ್ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತು, ನಾನು ಜಿೇವನದೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಮಿ ಹೊಂದಿದ 
ವ್ಯಕ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ನಡೆವಳಿಕ್ಯನುನು ಬದಲಾಯಿಸುವ 
ನನನು ಪ್ರಯತನು ಮತುತು ಸಮಾಜದ ಮೊಲಭೊತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತರಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತನುವು ನನನು ಭರವಸ 
ಮತುತು ಆಕಾಂಕ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.”

ಸ್ಮ್ನಯಾ ನ್ಗರಿಕರ ಬದುಕನುನು ಬದಲ್ಯಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್್ನ
ಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರದ ಯೇಜನ್ಗಳ ಯಶಸಿ್ಸಗೆ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ಮೊಲವಾಗಿದೆ. ದೆೇಶದಲೆಲಿೇ ಪ್ರರಮ ಬಾರಿಗೆ 
ಸಮಾಜದ ಕಟಟುಕಡೆಯ ಜನರೊ ಸಕಾಮಿರದ ಯೇಜನ್ಗಳ 
ನ್ೇರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ 
ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ತಂತ್ರಜ್ಾನದೆೊಂದಿಗೆ ಜೊೇಡಿಸಿದ್ರ ಮಹತವಾವನುನು 
ಅರಮಿಮಾಡಿಕ್ೊಳಳಿಬಹುದು. ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ರೈಲು 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ನರಂತರ ವಿದು್ಯತ್ ಪೂರೈಕ್, ಭ್ರಷಾಟುಚಾರ 
ನಮೊಮಿಲನ್, ತೆರಿಗೆ ಪಾರದಶಮಿಕತೆ, ಜಿಎಸಿಟು, ಒಂದು ರಾಷಟ್-
ಒಂದು ತೆರಿಗೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ, ಸಾಟುರ್ಮಿಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೈತರು-ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡ 
ಕ್ರಮಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೇತ್ರದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ 
ಕ್ೇತ್ರದ ಆಧುನೇಕರಣದವರಗೆ ವಿಜ್ಾನ ಮತುತು ತಂತ್ರಜ್ಾನವು 
ನವಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿವೆ ಮತುತು ದಶಕಗಳಷುಟು 
ಕಾಲ ಬಾಕ್ ಉಳಿದಿದ್ ಯೇಜನ್ಗಳು ಸಾಕಾರಗೆೊಳುಳಿತ್ತುವೆ, ಹಿಂದೆ 
ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ತೆೊೇರುತ್ತುದ್ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈಗ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿವೆ.
ಸರಕಾರ ಜನರ ಕಲಾ್ಯಣಕಾಕೆಗಿ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿದೆ. 
ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗಿ್ರ ಉಷಾ್ಣಂಶದಲ್ಲಿ ಕ್ೊಳವೆ ನೇರನುನು 

ಇೊಂದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮೃದಿಧಿಯಿದೆ. ನಾವು 
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶಾವಿಸ ಮತು್ತ ಸಾವಿವಲೊಂಬನಯ 
ಉತಾಸಾಹವನುನು ಗಟಿಟಿಗೊಳಿಸಬೆೀಕಾಗಿದೆ. 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರ ಪಾಲ್ೊಗೆಳುಳಿವಿಕ ಇದಾದಾಗ 
ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಶಾವಿಸ ಬರುತ್ತದೆ.
-ನರೆೀೊಂದ್ರ ಮೊೀದಿ (ಸೆಮಿಕಾನ್ ಇೊಂಡಿಯಾ 
ಕಾಯ್ತಕ್ರಮ ಉದೆದಾೀಶಿಸ್ ಮಾತನಾಡುವಾಗ)

ನನನು ‘ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನ’ 
ಸಹಿಷ್ುಣುತೆಯನುನು ಆಧರಿಸ್ರುವುದು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಇದು ದೃಷ್ಟಿಕೊೀನಗಳ 
ವಿವಿಧತೆಯನೊನು ಸೊಂತೆೊೀಷ್ದಿೊಂದ 
ಸ್ವಿೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಸೊಂವೀದನಯನುನು 
ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಭಾರತದ 
ಪರಿಕಲ್ಪನ’ಯ ಕೀೊಂದ್ರ ತತವಿವು 
ಸತ್ಯ, ಶಾೊಂತಿ ಮತು್ತ ಅಹಿೊಂಸೆಯಿೊಂದ 
ರೊಪ್ತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಧಮ್ತಗ್ರೊಂಥಗಳು 
‘ಸತ್ಯಮೀವ ಜಯತೆೀ’ ಅೊಂದರೆ 
ಸತ್ಯಕಕಾ ಜಯ ಎೊಂದು ಬೆೊೀಧಿಸುತ್ತವ. 
ವಗ್ತ, ಜಾತಿ, ಅಥವಾ ಪೊಂಥವನುನು 
ಲ್ಕಿಕಾಸದೆ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ಪ್ರಜಗೊ ನಾ್ಯಯವು ವೀಗವಾಗಿ ಮತು್ತ 
ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ಗುವ ಭಾರತಕಕಾ ನಾನು 
ಬದಧಿನಾಗಿದೆದಾೀನ. ಅನಾ್ಯಯಕಕಾ ಕಾನೊನು 
ಅಥವಾ ನೈತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಲಲಿದ ಭಾರತ 
ಅದು.
- ನರೆೀೊಂದ್ರ ಮೊೀದಿ, ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಒದಗಿಸುವುದು ಅರವಾ ಅಸಾ್ಸಂನ ಶಾಪ ಎಂದು ಕರಯಲಾಗುವ 
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಬೊೇಗಿಬೇಲ್ ನ ಸೇತುವೆ ನಮಾಮಿಣ, 
ರೊೇಹಾಟುಂಗ್ ನ ಮನಾಲ್-ಲೆೇಹ್ ಹದಾ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ 
ಸುರಂಗ ನಮಾಮಿಣ, ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಒದಗಿಸುವುದು, ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿದು್ಯತ್ ಮತುತು ರಸತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, 11 ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು ನರ್ಮಿಸುವ ಮೊಲಕ ದೆೇಶವನುನು ಬಯಲು 
ಶೌಚ ಮುಕತುಗೆೊಳಿಸುವುದು ಅರವಾ 11 ಕ್ೊೇಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಕ್ಸಾನ್ 
ಸಮಾ್ಮನ್ ನಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.75 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಿಂತ ಹಚಿಚಿನ 
ಮತತುವನುನು ನೇಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೊಲಕ 
ಸಕಾಮಿರವು ದೆೇಶವನುನು ಪರಿವತ್ಮಿಸುವ ದೃಢವಾದ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳಿತ್ತುದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತ್ಯಂದಿಗೆ 
ದೆೇಶವನುನು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜಾಗತ್ಕ ಕ್ೇಂದ್ರವನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ 
ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹೊಸತನದ ಶೊೇಧಗಳನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಇನ್ೊನುೇವೆೇಶನ್ ರ್ಷನ್ 
ಅನುನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಾಟುಟಮಿ ಅಪ್ ನಂದ ಯುನಕಾನ್ಮಿ ಗೆ 
ಬಳವಣಿಗೆ, ಶಾಶವಾತ ಶಾಂತ್ ಸಾ್ಥಪನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲು 
ಬೊೇಡೆೊೇ ಬೊ್ರ-ರಿಯಾಂಗ್ ನಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ವಾಯು ಮತುತು 
ರೈಲು ಸಂಪಕಮಿ ಜಾಲದೆೊಂದಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೆೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪಕಮಿ 
ಸಾಧಿಸುವುದು, ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರದ 370ನ್ೇ ವಿಧಿಯ ರದು್, 
ತ್್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ ನಂತಹ ಪದಧಿತ್ಗಳನುನು ಕ್ೊನ್ಗೆೊಳಿಸುವುದು, 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದೆೊಂದಿಗೆ ಅಯೇಧ್ಯಯಲ್ಲಿ ರಾಮ 
ಮಂದಿರ ನಮಾಮಿಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಟಿಟುದು್ ಮತುತು ಜಾಗತ್ಕ 
ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕದಂತಹ ಬಕಕೆಟಿಟುನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾವಾವಲಂಬ ಭಾರತದ ಉತಾ್ಸಹವನುನು ಜಾಗೃತಗೆೊಳಿಸಿದು್ - ಹಿೇಗೆ 
ಸಂಕ್ೊೇಲೆಗಳನುನು ಮುರಿದು ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ನವಭಾರತ ನಮಾಮಿಣಕ್ಕೆ ದಿಕುಕೆ ತೆೊೇರುವ ನೊರಾರು 
ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

‘ಪ್ರಗತ್’ಯಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹೂಸ ಮ್ಗ್ಗ
‘ಪ್ರಗತ್’ ವೆೇದಿಕ್ ಮೊಲಕ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೊ.ಗಳ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ನಗದಿತ ಅವಧಿಯಳಗೆ 
ಅನುಷಾ್ಠನಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭ್ರಷಾಟುಚಾರಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ 
ಹಾಕುವುದಲಲಿದೆ, ಸವಮಿತೆೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ನ್ೇರವಾಗಿ ರೈತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಬಡವರು 
ಮತುತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತುವೆ. ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿಯವರ ಪ್ರಯತನುದಿಂದಾಗಿ ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ೊೇಟ್ಯಂತರ ರೊಪಾಯಿಗಳ ನನ್ಗುದಿಗೆ ಬದಿ್ರುವ ಮತುತು ಬಾಕ್ 
ಉಳಿದಿರುವ ಯೇಜನ್ಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ವೆೇಗವಾಗಿ 
ಪೂಣಮಿಗೆೊಳುಳಿತ್ತುವೆ. PRAGATI -Pro- Active Governance 
and Timely Implementation ಅಂದರ, ಸಕ್್ರಯ ಆಡಳಿತ 
ಮತುತು ಸಕಾಲ್ಕ ಅನುಷಾ್ಠನ (ಪ್ರಗತ್) ವೆೇದಿಕ್ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಈ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ 
ಮೇದಿಯವರ ಮಾಗಮಿದಶಮಿನದಿಂದಾಗಿ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರ ಮತುತು 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಿರಗಳ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನವಾಯವಿದು್, 
ಹಲವು ಬಾಕ್ ಇರುವ ಯೇಜನ್ಗಳು ಪೂಣಮಿಗೆೊಳಳಿಲು 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವೆೇದಿಕ್ಯಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು 
ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿ ಅವರೇ ಮೇಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಮಾಡುತಾತುರ. ಅವರು 

2014 ರಿಂದ ಎಂಟು ವಷ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ರು 91 ಲಕ್ಷ 
ಕೂೇಟಿ ರೂ.ಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ವಚ್ಚ 
ಮ್ಡಲ್ಗಿದ. 2004 ರಿಂದ 2014 ರವರೆಗೆ, ಒಟುಟು 49.2 
ಲಕ್ಷ ಕೂೇಟಿ ರೂ.ಗಳನುನು ಮ್ತ್ರ ಖಚು್ಗ ಮ್ಡಲ್ಗಿತು್ತ.

ಮಾರ್ಮಿ 25, 2015 ರಿಂದ ಅದರ ಪ್ರತ್ ಸಭಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸುತ್ತುದಾ್ರ. ಅವರು ಮಾರ್ಮಿ 25, 2015 ರಿಂದ ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು 
ಈ ಬಗೆಗೆ ಸಭ ನಡೆಸುತ್ತುದಾ್ರ. ‘ಪ್ರಗತ್’ ಇದುವರಗೆ 39 ಸಭಗಳನುನು 
ನಡೆಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 14.82 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಮೌಲ್ಯದ 311 
ದಿೇರಾಮಿವಧಿಯ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕ್ 
3.41 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 71 ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ತವಾರಿತ ಗತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸಮಾಲೆೊೇಚನ್ಗಳ 
ಮೊಲಕ ತವಾರಿತ ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ಕಂಡುಕ್ೊಳಳಿಲು ಇದು ವೆೇದಿಕ್ಯಾಗಿ 
ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತ್ತುದೆ.

ಹೂಸ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಭ್ರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣಕಕೆ 
ಮ್ಗ್ಗದರ್್ಗ
ಇಂದು ದೆೇಶದ ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು ಮತುತು ನೇತ್ಗಳು ಬದಲಾಗಿವೆ 
ಮತುತು ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಹೊರಹೊಮು್ಮತ್ತುವೆ, ಇದು ಪ್ರಧಾನ 
ಮೇದಿಯವರ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಕಾಯಮಿ ವಿಧಾನದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ತವಾರಿತ ನಧಾಮಿರಗಳು, ತವಾರಿತ ಕ್ರಮಗಳು, ಬಡವರ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿ, 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದೆೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಗತ್ ಮತುತು ಜಿೇವನಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ 
ಸಕಾಮಿರದ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ವಿಶಿಷಟು ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ 
ನಟಿಟುನಲ್ಲಿ, ವಿಶವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯ ರಾಷಟ್ವಾದ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್್ಯಯ 
ಅಧಮಿದಷುಟು ಜನರು 27 ವಷಮಿಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ಸನವರಾಗಿದಾ್ರ, 
ಅವರು ಆಕಾಂಕ್ಗಳನುನು ಹೊಂದಿದಾ್ರ ಮತುತು ರಾಷಟ್ವನುನು ಹೊಸ 
ಎತತುರಕ್ಕೆ ಕ್ೊಂಡೆೊಯು್ಯವ ಉತಾ್ಸಹವನುನು ಹೊಂದಿದಾ್ರಂದು ಅವರು 
ಚನಾನುಗಿ ಅರಮಿಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿಯವರ 
ವಿಧಾನವೂ ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿಯವರ ನವ ಭಾರತ 
ಮಂತ್ರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಗೆಗಿನ ಜಗತ್ತುನ ದೃಷ್ಟುಕ್ೊೇನವೂ 
ಬದಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಏಕ್? ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿನ ವಿಶವಾ ಸಮುದಾಯದ 
ವಿಧಾನವಾಗಿತುತು. ಆದರ ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗಿದೆ ಮತುತು 
ಜಗತುತು ಭಾರತ ಏಕಲಲಿ? ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತುದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು 
ಪ್ರಧಾನಯಾಗಿ ರೊಪಿಸಿದ ನವ ಭಾರತ ಇದಾಗಿದೆ. ಅವರು ನ್ಲದ 
ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಯೇಜನ್ಗಳ ಅನುಷಾ್ಠನಕ್ಕೆ ಸೊಕತು ಆದ್ಯತೆ ನೇಡುತಾತುರ. 
ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿ ಅವರು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಅವುಗಳ 
ಯಶಸಿವಾ ಅನುಷಾ್ಠನಕ್ಕೆ ಎಲಾಲಿ ಸಿದಧಿತೆಗಳನುನು ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡ ನಂತರ 
ಅನಾವರಣಗೆೊಳಿಸುತಾತುರ. ಕ್ಂಪು ಕ್ೊೇಟೆಯ ಪಾ್ರಂಗಣದಿಂದ 
ಘೊೇಷ್ಸಲಾದ ಯೇಜನ್ಗಳು ಅಂದುಕ್ೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.100 
ರಷುಟು ಸಾಕಾರಗೆೊಳಳಿಲು ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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‘ಭ್ರತ್ ಜೂೇಡೊೇ’ ನಿಲುವಿನೊಂದಿಗೆ 
ಬಲ್ಷ್ಠ ಭ್ರತದ ನಿಮ್್ಗಣ
ಪ್ರತ್ಯಂದು ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅದು ತನನುನುನು ತಾನು 
ಪುನರ್ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸಿಕ್ೊಳುಳಿವ ಸಮಯ ಬರುತತುದೆ. ಅದು ಹೊಸ 
ಸಂಕಲ್ಪಗಳನುನು ಮಾಡುತತುದೆ. ಅಂತಹುದೆೇ ಸಮಯ ಭಾರತದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣದಲೊಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೆೇಶವನುನು ನವನಮಾಮಿಣದ 
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಂಡೆೊಯ್ಯಲು ಹೊಸ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನುನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 
ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣವು ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದ 
ಅವಧಿಯಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿವತಮಿನ್ಯ 
ಮುನುನುಡಿಯಾಗಿ ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತತುದೆ. ‘ಸಂಕಲ್್ಪ ಸೇ ಸಿದಿಧಿ’ 
ಮಂತ್ರವು ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನನು ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ಗಳನುನು 
ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ. 2014 ರಿಂದ ಪ್ರಧಾನ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ ನ್ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಸಮಗ್ರ 
ವಿಧಾನವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಕಡತಗಳನುನು ಹತ್ತುಕುಕೆವ 
ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾಮಿರವು ತನನು ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ಧ್ಯೇಯೇದೆ್ೇಶಗಳನುನು ಮತುತು ಪ್ರತ್ಯಂದು ನಣಮಿಯವನುನು ಜನರ 
ಸಹಕಾರದೆೊಂದಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತುದೆ. ಈಗ ರಾಷಟ್ದ ಪ್ರಗತ್ಯಂದಿಗೆ 
ಜನರನುನು ಸಂಪಕ್ಮಿಸುವ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಸಕಾಮಿರವಿದೆ. ಈಗ 
ಸಕಾಮಿರವು ಏಕ್ ಭಾರತ್-ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಪರಿಕಲ್ಪನ್ಯನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸುತತುದೆ ಮತುತು ‘ಭಾರತ್ ಜೊೇಡೆೊೇ’ ಬಗೆಗೆ ಒತ್ತುಹೇಳುತತುದೆ.

ಅಮೃತ ಸಂಕಲ್ಪ: ಭ್ರತದ ಮಹತ್ವಾಕ್ಂಕ್ಷೆಗಳ  
ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಸಾವಮಿಜನಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾದ ಫಲವೆೇ ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ 
ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾವಾಸ ಮತುತು ಸಬ್  ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್. ಸವಾಚ್ಛ 
ಭಾರತದಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಈ ಪ್ರಕ್್ರಯಯು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆತ್ಮನಭಮಿರ ಭಾರತ ಮುಂತಾದ 
ಇತರ ಅಭಿಯಾನಗಳಲೊಲಿ ಉತಾ್ಸಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. 
ಸ್ಥಳಿೇಯತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಅಭಿಯಾನವೂ ಅಷೆಟುೇ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿಯವರು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಕಾಂಕ್ಗಳನುನು 
ಚನಾನುಗಿ ಅರಮಿಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಿದಾ್ರ. ನಂತರವೆೇ, ಅವರು ಮುಂದಿನ 
ಕಾಯಮಿತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತಾತುರ ಮತುತು ಅದನುನು ವಾಸತುವಕ್ಕೆ 
ತ್ರುಗಿಸುತಾತುರ. ನಾವು ಇತ್ತುೇಚಿನ ಕ್ಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನುನು 
ನ್ೊೇಡಿದರ, ಕ್ೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾವಾವಲಂಬನ್ಯ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅದು ನಾಗರಿಕರ ಮನಸ್ಸನುನು 
ಗೆದಿ್ತು. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂದಾಗಿ ಕ್ೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಸಂಚಾರವನುನು ನಬಮಿಂಧಿಸಲಾಗಿತುತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ 
ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತುತು ಕಾಳಜಿಗಳನುನು ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಳುಳಿವ ಕ್ರಮಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಕ್ೊರೊನಾ ವಿರುದಧಿದ ಹೊೇರಾಟವನುನು ಕ್ೈಗೆೊಳಳಿಲಾಯಿತು. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾರ್ಮಿ 25 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು ಮತುತು 
ಮಾರ್ಮಿ 26 ರ ನಂತರ, 1.7 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಯೇಜನ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಕಷಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿಯವರ ಕಾಳಜಿಯನುನು 
ಎತ್ತು ತೆೊೇರಿಸುತತುದೆ.

ನಮ್ಮ ಸ್ದಾಧಿೊಂತ ದೆೀಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿಯೀ 
ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲು ಎೊಂಬ 
ಅದೆೀ ಸ್ದಾಧಿೊಂತದೆೊೊಂದಿಗ ನಾವು 
ಬೆಳೆದಿದೆದಾೀವ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಿೀಯದ ಪಾಠ 
ಹೀಳಿಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ದಾಧಿೊಂತ. 
ನಮ್ಮ ರಾಜಕಿೀಯದಲೊಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ನೀತಿಯೀ ಪ್ರಧಾನ. ರಾಜಕಿೀಯ ಮತು್ತ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯ ನಡುವ ಒೊಂದನುನು 
ನಾವು ಒಪ್್ಪಕೊಳಳಿಬೆೀಕು. ನಾವು 
ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು ಹೊೊಂದಿದೆದಾೀವ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ನೀತಿಯನುನು ಒಪ್್ಪಕೊಳುಳಿವುದು 
ಮತು್ತ ರಾಜಕಿೀಯವನುನು ಎರಡನೀ 
ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸುವುದು. “ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್, 
ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾವಿಸ್’ 
ಎೊಂದು ಹೀಳುವ ನಮ್ಮ ಸ್ದಾಧಿೊಂತವು 
ಅದೆೀ ಮೊಂತ್ರವನುನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ 
ಎೊಂದು ನಾವು ಹಮ್ಮಪಡುತೆ್ತೀವ.
- ನರೆೀೊಂದ್ರ ಮೊೀದಿ, ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ
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ಪರಿವತ್ಗನೆಯ್ಗುತ್್ತರುವ ಭ್ರತ
ಕಳೆದ ಎಂಟು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಲವು ಯೇಜನ್ಗಳ 

ಲಾಭ ಕ್ೊೇಟ್ಯಂತರ ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಉಜವಾಲದಿಂದ 
ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತದವರಗೆ ಈ ಎಲಾಲಿ ಯೇಜನ್ಗಳು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿವೆ. ದೆೇಶ 
ಮದಲ್ಗಿಂತ ಹಚುಚಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತ್ ಸಾಧಿಸುತ್ತುದೆ. ಆದರ ಈ 
ಪ್ರಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲಲಿ. ದೆೇಶವು ತನನು ಸಂಪೂಣಮಿ 
ಸಾಮರ್ಯಮಿವನುನು ಬಳಸಿಕ್ೊಳಳಿಬೇಕು. ಈ ಸಂಕಲ್ಪದೆೊಂದಿಗೆ, 
ಭಾರತವು ‘ಅಮೃತ ಕಾಲ’ ಪ್ರಯಾಣವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ಶೇ.100 ರಷುಟು ಹಳಿಳಿಗಳು ರಸತುಗಳನುನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಶೇ.100 
ರಷುಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನುನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, 
ಶೇ.100 ರಷುಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ 
ಕಾಡ್ಮಿ ಗಳನುನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತುತು ಉಜವಾಲ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 
ಶೇ.100 ರಷುಟು ಅಹಮಿ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸಂಪಕಮಿವನುನು 
ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸಕಾಮಿರದ ವಿಮಾ ಯೇಜನ್ಯಾಗಲ್, 
ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನ್ಯಾಗಲ್ ಅರವಾ ವಸತ್ ಯೇಜನ್ಯಾಗಲ್, 
ಅಹಮಿರಾದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯನುನು ಲ್ಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸವಾನಧಿ 
ಯೇಜನ್ಯ ಮೊಲಕ ಬೇದಿ ಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳನುನು ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ 
ವ್ಯವಸ್ಥಯ ವಾ್ಯಪಿತುಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಕ್ೈಗೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. 
ಇಂದು, ದೆೇಶವು ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್ ರ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವೆೇಗವಾಗಿ 
ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ತುದೆ. ಜಲ ಜಿೇವನ್ ರ್ಷನ್ ನ ಕ್ೇವಲ ಎರಡೊವರ 

ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ, 9 ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಲ್ಲಿಯಿಂದ 
ನೇರು ಪಡೆಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ, 75 ಸಾವಿರಕೊಕೆ 
ಹಚುಚಿ ಆರೊೇಗ್ಯ-ಕ್ೇಮ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ 
ಬಾಲಿಕ್ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಉತತುಮ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು ಮತುತು ಆಧುನಕ 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳ ಜಾಲವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಕ್ಲಸವನುನು 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ದೆೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮದೆೇ 
ಆದ ಆಮಲಿಜನಕ ಘಟಕಗಳನುನು ಹೊಂದಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ, 
2014 ರ ನಂತರ, ದೆೇಶದ ರಾಜಕ್ೇಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ 
ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ಮತುತು ಆಡಳಿತದ ಚಿಂತನ್ಯ ವಿಧಾನದಲೊಲಿ 
ಅಭೊತಪೂವಮಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿಯವರ ಬದುಕ್ನ ಹೊೇರಾಟವೆೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆರಂಭಿಕ 
ವಷಮಿದ ಹೊೇರಾಟಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿಯವರ ಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ 
ಬಲವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರಿವೆ. ದೆೇಶ ಮದಲು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುವ 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯವಾದಿ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಉತೆತುೇಜಿತವಾದ ಸಿದಾಧಿಂತದಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಬಳೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕ್ೇಯದ ಪಾಠವನುನು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ನೇತ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಲಾಗುತತುದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿಯವರ 
ರಾಜಕ್ೇಯದಲೊಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ನೇತ್ಯೇ ಪ್ರಧಾನ. ಈ ಗುಣವು 
ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರನುನು ದೆೇಶ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ವಿಶವಾದ 
ಇತರ ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಭಿನನುವಾಗಿಸಿದೆ. ಅವರ ಜಿೇವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 
ಅನ್ೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳಿದ್ವು, ಆದರ ಅವರು ಎಂದಿಗೊ ರಾಷಟ್ 
ಮದಲು ಎಂಬ ಚಿಂತನ್ಯನುನು ಬಡಲ್ಲಲಿ.  

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಆರ�ೇಗ್ಯಕರ ಭಾರತ,
ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ

ಆರೆೊೀಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ

ಯಶಸು್ಸ ಮತುತು ಸಂಪತುತು ಉತತುಮ 
ಆರೊೇಗ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲೆ 
ನರ್ಮಿತವಾಗಿರುತತುವೆ. ಒಬ್ಬ 

ವ್ಯಕ್ತು, ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ ಅರವಾ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ 
ಪ್ರಗತ್ಯು ಅದರ ಆರೊೇಗ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ನರ್ಮಿಸಲ್ಪಡುತತುದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿಯೇ ಕಳೆದ ಎಂಟು 
ವಷಮಿಗಳಿಂದ ಆರೊೇಗ್ಯ ಕ್ೇತ್ರವು ಸಕಾಮಿರದ 
ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ೊೇವಿಡ್ ನಂತಹ 
ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರೊೇಗದ ನಡುವೆಯೊ, ಆರೊೇಗ್ಯ 
ಸಂಬಂಧಿತ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವನುನು ತಾಲೊಲಿಕು 
ಮಟಟುಕ್ಕೆಂತ ಮೇಲೆ ನರ್ಮಿಸುವ ಹೊಸ 
ಉಪಕ್ರಮವು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಮಿ 31, 2022 ರವರಗೆ, ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 
8700 ಜನೌಷಧಿ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕ್ಲ ರಾಸಾಯನಕ 
ರ್ಶ್ರಣಗಳನುನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಯೇಜನ್ಯು 

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ಪಟಿಟುಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾಲಿ 
ಔಷಧಿಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 1600 

ಔಷಧಗಳು ಮತುತು 250 ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತಾ್ಸ ಪರಿಕರಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 1.25 ಕ್ೊೇಟಿ ಜನರು 

ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು ಔಷಧಿಗಳನುನು ಖರಿೇದಿಸುತಾತುರ. 
ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಸಾ್ಯನಟರಿ ಪಾ್ಯಡ್ ಗಳನುನು ಪ್ರತ್ 

ಪಾ್ಯಡ್ ಗೆ 1 ರೊ.ನಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ಪ್ರಗತಿ

ಯ
ೀಜ

ನ

ಜನರಿಕ್ ಔಷ್ಧಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಶೀ.50 ರಿೊಂದ 
90ರಷ್ುಟಿ ಅಗಗೆವಾಗಿರುತ್ತವ

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಭಾರತಿೀಯ ಜನೌಷ್ಧಿ ಯೀಜನ 10,500
ಪಾ್ರರೊಂಭ ಅಕೊಟಿೀಬರ್ 2016 

ಉದೆದಾೀಶ: ನಾಗರಿಕರು ಔಷಧಕಾಕೆಗಿ ಖಚುಮಿ 
ಮಾಡುವ ಹಣವನುನು ತಗಿಗೆಸುವುದು. 
ಕ್ೈಗೆಟುಕುವ ಜನ್ರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳು ಮತುತು 
ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತಾ್ಸ ಪರಿಕರಗಳನುನು (ಮಾರುಕಟೆಟು 
ಬಲೆಗಿಂತ ಶೇ.50–90 ರವರಗೆ ಕಡಿಮ) 
ಅಗಗೆದ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವುದು ಮತುತು 
ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುವುದು.

ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು 
2025 ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಈಗ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 
ಕ್ೇಂದ್ರದ 
ಮಾಲ್ೇಕರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ 
ರೊ. ಪೂ್ರೇತಾ್ಸಹ ಧನ.

ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ನಂತಹ ಗಂಭಿೇರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕುಟುಂಬ ಮತುತು 
ಸಮಾಜವನುನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತುತು ಆರ್ಮಿಕವಾಗಿ 
ದುಬಮಿಲಗೆೊಳಿಸುತತುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 7-8 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಆರೊೇಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತಾತುದ ಮತುತು 
ಸಮಗ್ರವಾದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ನಮ್ಮ ಸಕಾಮಿರವು ಏಳು 
ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಅರವಾ ಆರೊೇಗ್ಯದ ಸಪತುಋಷ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಗಮನ ಕ್ೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸಿದೆ. 
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ (ಅಸಾ್ಸಂನಲ್ಲಿ 7 ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳ ಉದಾಘಾಟನ್ ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ)

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
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ಜುಲೆೈ 2014 ರಲ್ಲಿ, ಯೇಜನ್ಯು 106 ಮಧುಮೇಹ 
ವಿರೊೇಧಿ ಮತುತು ಹೃದಯರಕತುನಾಳದ ಔಷಧಿಗಳ 

ಬಲೆಯನುನು ನಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಮಾರ್ಮಿ 16, 2016 
ರಂದು, ಎನ್ ಎಲ್ ಇ ಎಂ 2015 ಕಾಯಿದೆಯ 
ಜಾರಿಯ ನಂತರ 102 ರ್ಶ್ರಣಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬಲೆ 
ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2017 ರಲ್ಲಿ,  

ಸಟುಂರ್ ಗಳ ಬಲೆಯನುನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು 
ಮತುತು ಆಗಸ್ಟು 2017 ರಲ್ಲಿ, ಆಥೆೊೇಮಿಪಡಿಕ್ ಮಂಡಿ 

ಚಿಪುಪುಗಳ ಬಲೆಯನುನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಗತಿ

ಯ
ೀಜ

ನ

ಅದೆೀ ಔಷ್ಧಿ, ಸರಿಯಾದ ಬೆಲ್. 
ಮಧುಮೀಹ, ಕಾ್ಯನಸಾರ್ ಔಷ್ಧಿ ಈಗ ಅಗಗೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷ್ದ ಬೆಲ್ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ

8400

`400

ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

ಬಡತನದ ಕಾರಣದಿೊಂದಾಗಿ 
ಈಗ ಯಾವುದೆೀ ಚಿಕಿತೆಸಾಯನುನು 
ನಲ್ಲಿಸಲಾಗಿಲಲಿ

ಪಿಎಂಜಎವೆೈ-ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್

ಯ
ೀಜ

ನ ಪ್ರಗತಿ
ಮಾರ್ಮಿ 2022 ರವರಗೆ ಆಯುಷಾ್ಮನ್ 
ಭಾರತ್ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 17.90 ಕ್ೊೇಟಿ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಆಯುಷಾ್ಮನ್ 
ಕಾಡ್ಮಿ ಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 3.28 
ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ಜನರು ಚಿಕ್ತಾ್ಸ 
ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ಬಳಸಿದಾ್ರ. ಈ ಯೇಜನ್ಯ 
ವಾ್ಯಪಿತುಗೆ ಸುಮಾರು 27,300 ಖಾಸಗಿ 
ಮತುತು ಸಕಾಮಿರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳನುನು ತರಲಾಗಿದೆ. 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವ 
ವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿ 141 ರಿೇತ್ಯ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಚಿಕ್ತೆ್ಸಗಳನುನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ೊಟುೇಬರ್ 
2019 ಮತುತು ಸಪಟುಂಬರ್ 2021 ರ ನಡುವೆ, 
ಈ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡೆದ 
ಶೇಕಡಾ 46.7 ರಷುಟು ಜನರು ಮಹಿಳೆಯರು.

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ: ಯೇಜನ್ಗಾಗಿ, 
mera.pmjay.gov.in ವೆಬ್ ಸೈರ್ 
ಮತುತು ಶುಲಕೆ ರಹಿತ ಸಂಖ್್ಯ 
14555 ಮತುತು 1800-111-
565 ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು 
ಪಡೆದುಕ್ೊಳಳಿಬಹುದು.

ಮನಯ ಸಮಿೀಪ ಮತು್ತ 
ಮನಯಲ್ಲಿೀ ಚಿಕಿತಾಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ

ಇ- ಸಂಜಿೇವಿನ ಒಪಿಡಿ ಆರೊೇಗ್ಯ 
ಮತುತು ಕ್ೇಮ ಕ್ೇಂದ್ರ

ಯ
ೀಜ

ನ

ಪ್ರಗತಿ
ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ಕ್ೇಮ ಕ್ೇಂದ್ರದ 
ನಮಾಮಿಣವು 2018 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. 29 ಏಪಿ್ರಲ್ 
2022 ರೊಳಗೆ ಅಂತಹ 1.18 ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು ತೆರಯಲಾಗಿದೆ. 
1.02 ಕ್ೊೇಟಿ ಕ್ೇಮ ಸಷನ್ ಗಳನುನು 
ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ, 85.63 ಕ್ೊೇಟಿ ಜನರು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದಾ್ರ. ಡಿಸಂಬರ್ 2022 ರ 
ವೆೇಳೆಗೆ 1.58 ಲಕ್ಷ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಾ್ಥಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. 
2020 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ 
ಟೆಲ್ಮಡಿಸಿನ್ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮ 
ಇ-ಸಂಜಿೇವಿನ, 1 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ಕ್ೇಮ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ 
ಸಂಪಕಮಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತ್ದಿನ, 
ಇ-ಸಂಜಿೇವಿನ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 90,000 
ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ನೇಡುತ್ತುದೆ.

ಪಾರಾರಂಭ 2020–2021 ರಿಂದ 2024–2025 ರವರಗ್ 

ಉದೆದಾೀಶ: ಮಧುಮೇಹ, ಹೃದಯರಕತುನಾಳ, 
ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಔಷಧಗಳು ಮತುತು ಸಟುಂರ್ ಗಳು ಮತುತು 
ಮಂಡಿ ಚಿಪುಪುಗಳ ವೆಚಚಿವನುನು ನಯಂತ್್ರಸುವ 
ಮೊಲಕ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಗೆಂದು ಮಾಡಲಾಗುವ ಖಚಮಿನುನು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದು.

ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನುನು 
ಉಳಿಸಿದಾ್ರ.

ಔಷಧಿಗಳು ಮತುತು 
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸಾಧನಗಳ 
ಮೇಲ್ನ ಬಲೆ ನಯಂತ್ರಣದ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗಾ್ರಹಕರು 
ಪ್ರತ್ ವಷಮಿ ಸುಮಾರು

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಜುಲ್ೈ, 2014 

ಭಾರತದ ವೈದ್ಯಕಿೀಯ ಸಾಧನಗಳ 
ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮದ ವೀಗದ 
ಬೆಳವಣಿಗಗ

ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸಾಧನ ಪಾಕ್್ಸಮಿ  
ಪೂ್ರೇತಾ್ಸಹ ಯೇಜನ್

ಉದೆದಾೀಶ: ವಿಶವಾ ದಜಮಿಯ 
ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವನುನು ನರ್ಮಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ದೆೇಶಿೇಯ ಮಾರುಕಟೆಟುಯಲ್ಲಿ 
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಉಪಕರಣಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನುನು 
ಹಚಿಚಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ್ೇಯ 
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸಾಧನ ವಲಯವನುನು 
ಜಾಗತ್ಕ ನಾಯಕನನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು.

ಉದೆದಾೀಶ: 10 ಕ್ೊೇಟಿ 74 ಲಕ್ಷ 
ಕುಟುಂಬಗಳ 50 ಕ್ೊೇಟಿ ಜನರಿಗೆ 
ವಷಮಿಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ.

ಉದೆದಾೀಶ: ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ಕ್ೇಮ 
ಕ್ೇಂದ್ರದ ಮೊಲಕ, ಮನ್ಯಿಂದ 
ವೆೈದ್ಯರಿಗೆ ಇರುವ ಅಂತರವು 30 
ನರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮಯಿದು್, 
ಟೆಲ್ಮಡಿಸಿನ್ ಮೊಲಕ ಮನ್ಯಿಂದಲೆೇ 
ವೆೈದ್ಯರನುನು ಸಂಪಕ್ಮಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತದ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಪರಿಕರಗಳ 
ವಾ್ಯಪಾರವು ಸುಮಾರು 5 
ಶತಕ್ೊೇಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಾ್ಗಿದೆ, 
ಒಟುಟು ಆದಾಯದ 80-90 
ಪ್ರತ್ಶತದಷಟುನುನು ಆಮದು 
ಮಾಡಿಕ್ೊಳುಳಿತತುದೆ. ಏಪಿ್ರಲ್ 1, 
2020 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, 
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸಾಧನಗಳನುನು ಈಗ 
ಔಷಧಿಗಳಾಗಿ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸಲಾಗಿದೆ 
ಮತುತು ಅಧಿಸೊಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕ್ೊೇಟಿ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸಾಧನ 
ಪಾಕ್ಮಿ ಪೂ್ರೇತಾ್ಸಹ ಯೇಜನ್ 
ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಆರ್ಮಿಕ 
ಸಹಾಯಕಾಕೆಗಿ ಅಜಿಮಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ  
16 ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೈಕ್ ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶ, 
ತರ್ಳುನಾಡು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶ ಮತುತು 
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಆರ್ಮಿಕ ನ್ರವು 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಯೇಜನ್ಯ ಅವಧಿ 
2024–2025 ಆಗಿದೆ.

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಸೆಪಟಿೊಂಬರ್ 23, 2018 

ಪಾ್ರರೊಂಭ 2018 ಮತು್ತ 2020 

ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ: ಏಪಿ್ರಲ್ 20, 
2022 ರವರಗೆ, ಈ ಸೇವೆಯ ಮೊಲಕ 
3 ಲಕ್ಷದ 16 ಸಾವಿರ ಗಂಟೆಗಳ 
ಸಮಾಲೆೊೇಚನ್ಯನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಯನುನು 
ವೆಬ್ ಸೈರ್ https://esanjeevaniopd.in 
ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಇದನುನು ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿಯವರು ಆಗಸ್ಟು 
15, 2020 ರಂದು ಕ್ಂಪು ಕ್ೊೇಟೆಯಿಂದ 

ಘೊೇಷ್ಸಿದರು. ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಯೇಜನ್ಯ ನಂತರ, 

ಇದನುನು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 
ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಮಿ ನಂತೆ ಆರೊೇಗ್ಯ 

ಕಾಡ್ಮಿ ಆಗಿದು್, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ 
ಎಲಾಲಿ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಡೆೇಟಾ 

ಇರುತತುದೆ.

ಪ್ರಗತಿ

ಯ
ೀಜ

ನ

ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಸವಿೊಂತ 
ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಗುರುತಿನ ಖಾತೆ

ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೊೇಗ್ಯ ರ್ಷನ್

21,50,71,056
ಜನರ ಆರೊೇಗ್ಯ  

ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರಯಲಾಗಿದೆ

ದೆೀಶದ ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯ್ತವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಮಯ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿ ರ್ಷನ್

ಕ್್ರಟಿಕಲ್ ಕ್ೇರ್ ಬಾಲಿಕ್ ಗಳನುನು ಉತತುರ 
ಪ್ರದೆೇಶದ ಎಲಾಲಿ 75 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುವುದು.

602 

ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು ಪಡೆದುಕ್ೊಳಿಳಿ : ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸೈರ್ ndhm.
gov.in ಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡುವ ಮೊಲಕ ನೇವು ನಮ್ಮ ಸವಾಂತ ಆರೊೇಗ್ಯ 
ಖಾತೆಯನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಬಹುದು.

मातृ वंदन योजना की शुरूआत 2016 में हुई। 1 
जनवरी, 2017 से देश के सभी जिलों में  यह योजना 
लागू है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं की 
सुरक्षित डिलिवरी कराने और स्तनपान कराने 
वाली को अच्छा पोषण देने के लिए 5 हजार रुपए 
दिए जा रहे हैं। आज देश के 650 जिलों में इस 
योजना का फायदा उठाने वाली महिलाओं की 
संख्या करीब दो करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2018 से 
2020 के मध्य इस योजना के तहत 1.75 करोड़ 
पात्र लाभार्थियों को कुल 5931.95 करोड़ रुपए का 
भुगतान किया गया। 

पीएम मातृ वंदना योजना

ಆರೆೊೀಗ್ಯ ಕ್ೀತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೊಸ ಕಥೆ 
ಬರೆದ ಯೀಜನಗಳು

ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೇಜನ್ಯನುನು 2016 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೇಜನ್ಯು ಜನವರಿ 1, 
2017 ರಿಂದ ದೆೇಶದ ಎಲಾಲಿ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೊ ಅನವಾಯಿಸಿದೆ. 
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಭಿಮಿಣಿಯರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹರಿಗೆಗೆ 
ಮತುತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಉತತುಮ 
ಪೂೇಷಣೆಗಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿಗಳನುನು 
ನೇಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಇಂದು ದೆೇಶದ 650 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಯೇಜನ್ಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್್ಯ 
ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕ್ೊೇಟಿ. ಹಣಕಾಸು ವಷಮಿ 2018 
ರಿಂದ 2020 ರವರಗೆ, ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
1.75 ಕ್ೊೇಟಿ ಅಹಮಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಒಟುಟು 
5931.95 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಪಾವತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ  
ಮಾತೃ ವೊಂದನಾ ಯೀಜನ

ಪಾ್ರರಂಭ 25 ಅಕ್ೊಟುೇಬರ್ 2021

ಉದೆದಾೀಶ: ಪ್ರತ್ ಹಂತದಲೊಲಿ ದೆೇಶದ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು
n 	ಕಳೆದ ವಷಮಿ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ 

ಮೇದಿಯವರು ಈ ಯೇಜನ್ಗೆ 
ಚಾಲನ್ ನಡಿದರು. ಇದು ದೆೇಶದ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದುವರಗಿನ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ 
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದು್, ಐದು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ 
64 ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ 
ಹಚುಚಿ ವೆಚಚಿ ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ.

n 	5 ಬ ಎಸ್ ಎಲ್-3 ಪರಿೇಕ್ಾ 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯವು 33 ರೊೇಗಗಳನುನು 
ವಿಶಲಿೇಷ್ಸುವ ಮತುತು ಮುನೊ್ಸಚನ್ 
ನೇಡುವ ಸಾಮರ್ಯಮಿವನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುತತುದೆ.

n 	12 ಕ್ೇಂದಿ್ರೇಯ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್್ರಟಿಕಲ್ ಕ್ೇರ್ ಬಾಲಿಕ್ ಗಳನುನು 
ನರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 1800 
ಹಚುಚಿವರಿ ಹಾಸುಗೆಗಳು ಇರುತತುವೆ.

n 	17,788 ಗಾ್ರರ್ೇಣ ಆರೊೇಗ್ಯ 
ಮತುತು ಕ್ೇಮ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು 
ತೆರಯಲಾಗುವುದು. ನಾಲುಕೆ ಹೊಸ 
ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ವೆೈರಾಣು ಸಂಸ್ಥಗಳನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪಾ್ರರೊಂಭ 27 ಸೆಪಟಿೊಂಬರ್ 2021 

ಉದೆದಾೀಶ: ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಆರೊೇಗ್ಯಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ ಮಾಹಿತ್ಯು ಒಂದೆೇ ಕ್ಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ 
ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು.

ಏಪಿ್ರಲ್ 20, 2022 ರವರಗೆ 
ಈ ರ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ರ್ಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಚಾಲನ್ಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ರೊೇಗಗಳಿಗೆ 
ಲಸಿಕ್ ನೇಡಲಾಗುತ್ತುತುತು. ಇದನುನು 

ಪ್ರಸುತುತ 12 ರೊೇಗಗಳಿಗೆ 
ಹಚಿಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 4.10 

ಕ್ೊೇಟಿ ಎಳೆಯರಿಗೆ ಲಸಿಕ್ 
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ, 
ಸಾವಮಿತ್್ರಕ ಲಸಿೇಕಾ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮದ 

ಮೊಲಕ ವಾಷ್ಮಿಕವಾಗಿ 30 

ಪ್ರಗತಿ

ಯ
ೀಜ

ನ

ಯ್ವುದೇ ಮಗು ಅಥವ್ 
ತ್ಯಿ ಲಸಿಕ ಪಡೆದಿರುವುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೂಳುಳುವುದು

ರ್ಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ 

ಈ ಯೇಜನ್ಯನುನು ಮಾರ್ಮಿ 8, 2018 ರ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು 
ರಾಜಸಾ್ಥನದಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕೊಕೆ 

ಮದಲು, ಈ ಯೇಜನ್ಯನುನು ನೊ್ಯಟಿ್ರಷನ್ ರ್ಷನ್ 
ಎಂದು ಕರಯಲಾಗುತ್ತುತುತು ಮತುತು ಇದನುನು 2018 
ರಲ್ಲಿ ಪೂೇಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ್ ಎಂಬ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ 

ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಯಮಿಗತಗೆೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 
ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರದ 

ಮದಲ 1000 ದಿನಗಳವರಗೆ ಹಚಿಚಿನ ಗಮನ 
ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ. ಇದು 0-6 ವಷಮಿ ವಯಸಿ್ಸನ 

ಮಕಕೆಳು, ಗಭಿಮಿಣಿಯರು ಮತುತು ಹಾಲುಣಿಸುವ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ಪೂೇಷಣೆಯನುನು 

ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂತ 
ಹಂತವಾಗಿ ಅಪೌಷ್ಟುಕತೆ ನವಾರಣೆಗೆ 3 ವಷಮಿಗಳ ಗುರಿ 
ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2030 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ರಿೇತ್ಯ 

ಹಸಿವು ಮತುತು ಅಪೌಷ್ಟುಕತೆಯನುನು ಕ್ೊನ್ಗೆೊಳಿಸುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 

ಜನರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟುಕ ಆಹಾರವನುನು 
ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ 

ಸಾವಮಿಜನಕ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಸಾರವಧಿಮಿತ 
ಅಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತನನು ಮದಲ ವಷಮಿದಲ್ಲಿಯೇ, ಸಕಾಮಿರವು ದೆೇಶದ ಆರೊೇಗ್ಯದ 
ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಭೊರ್ಯ ಆರೊೇಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆಯೊ ಕಾಳಜಿ 
ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತು. ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯದ 
ಸಾ್ಥಪನ್ಯಂದಿಗೆ, ಯೇಗವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 
ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಯೇಗಾಭಾ್ಯಸ 
ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್್ಯಯು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೊ 
ಹಚುಚಿ ವಿಸತುರಿಸಿದೆ, ಒತತುಡ ಮುಕತು ಮತುತು 
ಆರೊೇಗ್ಯವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕ್ೊಳಳಿಲು. ಅಷೆಟುೇ ಅಲಲಿ, 
ಯೇಗ ತರಬೇತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು 
ಕೊಡ ವಿಸತುರಿಸಿವೆ. ಯೇಗವನುನು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 
ಸುಮಾರು 177 ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ವಿಶವಾಸಂಸ್ಥಯು 2030 ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಕ್ಷಯರೊೇಗವನುನು ವಿಶವಾದಿಂದ ನಮೊಮಿಲನ್ 
ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರ 
ಭಾರತವು 2025 ರ ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ. 
ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಮೊರು ವಷಮಿಗಳ 
ಹಿಂದೆ 12 ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊಪಾಯಿಗಳ 
ಬಜರ್ ನ್ೊಂದಿಗೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು.

ಜುಲೆೈ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಮೇದಿ ಸಕಾಮಿರವು 
ಮಲೆೇರಿಯಾ ನಮೊಮಿಲನ್ಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಕಾಯಮಿತಂತ್ರದ ಯೇಜನ್ 2017–22 
ಅನುನು ಘೊೇಷ್ಸಿತು, ಇದು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮಲೆೇರಿಯಾವನುನು ನಮೊಮಿಲನ್ ಮಾಡುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಹಾರಾಷಟ್, 
ಒಡಿಶಾ, ಜಾಖಮಿಂಡ್, ಛತ್ತುೇಸ್ ಗಢ 
ಮತುತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶವನುನು ಪ್ರಸುತುತ 
ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಮಲೆೇರಿಯಾ 
ನಮೊಮಿಲನ್ಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಚೌಕಟುಟು 
2016-2030 ಅನುನು ಸಕಾಮಿರವು 2016 ರಲ್ಲಿ 
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ�ೀಷ್ಣಾ ಅಭಿಯಾನ

ಯೀಗದ ಜನಪ್್ರಯತೆ ಹಚಿಚಿದೆ

ಕ್ಷಯರೆೊೀಗ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ 

ಭಾರತದ ಮಲೆೇರಿಯಾ ಮುಕತಿ ಯೇಜನೆ

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 25, 2014

ಉದೆದಾೀಶ: ಎಲಾಲಿ ಗಭಿಮಿಣಿಯರು ಮತುತು 
ಎರಡು ವಷಮಿದೆೊಳಗಿನ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಸಂಪೂಣಮಿವಾಗಿ ಲಸಿಕ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ 
ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳಿವುದು.

ರ್ಲ್ಯನ್ ಗಿಂತಲೊ 
ಹಚುಚಿ ಗಭಿಮಿಣಿಯರು 

ಮತುತು 26 ರ್ಲ್ಯನ್ 
ಮಕಕೆಳನುನು ಒಳಗೆೊಳುಳಿವ 

ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ತ್ೇವ್ರ 
ರ್ಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ 4.0 
ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

 ಜನ್ರಿಕ್ ಔಷಧಗಳ 
ಉತಾ್ಪದನ್ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 
ವಿಶವಾದ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ. 
ಭಾರತವು ಜಾಗತ್ಕ 
ಮಾರುಕಟೆಟುಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 20 ರಷುಟು 
ಪಾಲನುನು ಹೊಂದಿದೆ.

 ಭಾರತದ ಔಷಧಿೇಯ 
ಉದ್ಯಮವು 2020-
21ರಲ್ಲಿ ಶೇ.12 ವಾಷ್ಮಿಕ 
ಬಳವಣಿಗೆಯಂದಿಗೆ 50 ಡಾಲರ್ 
ಶತಕ್ೊೇಟಿ ದಾಟಿದೆ.

 ಭಾರತವು 200 ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಉತತುಮ ಗುಣಮಟಟುದ 
ಔಷಧಿಗಳನುನು ಪೂರೈಸುತತುದೆ.

ಭಾರತ: ಪರಾಪಂಚದ ಔಷಧಾಲಯ

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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n 	ಎಂಟು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ ಸಂಖ್್ಯ 
ಸುಮಾರು 200 ರಿಂದ 780 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕ್ಯಾಗಿವೆ.

n 	435 ಹೊಸ ಆಯುಷ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳನುನು ತೆರಯಲಾಗಿದೆ 
ಮತುತು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವು 3859 ಇವೆ.

n 	29951 ಆಯುಷ್ ಔಷಧಾಲಯಗಳು 
ಆಯುವೆೇಮಿದ, ಹೊೇರ್ಯೇಪತ್ ಮತುತು ಯುನಾನ 
ಔಷಧದ ಮೊಲಕ ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತುವೆ. 
ಆಯುಷ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ಉದ್ಯಮವು 2022 ರಲ್ಲಿ 
1 ಲಕ್ಷ 40 ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿಗಳನುನು ತಲುಪುವ 
ನರಿೇಕ್ಯಿದೆ. 18 ಶತಕ್ೊೇಟಿ ಡಾಲರ್ ಆಯುಷ್ ನ 
ಮಾರುಕಟೆಟುಯಾಗಿದೆ, ಇದು 2027 ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಶೇ.50 ರಷುಟು ಬಳವಣಿಗೆಯಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು 
ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಇದು 3 ಶತಕ್ೊೇಟಿ 
ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮಯಿತುತು.

ಶೀ.75 ರಷ್ುಟಿ ಸಾನುತಕ ಮತು್ತ ಶೀ. 93 ರಷ್ುಟಿ 
ಸಾನುತಕೊೀತ್ತರ ಸ್ೀಟುಗಳು ಹಚಚಿಳ

ವೈದ್ಯಕಿೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 
ಪರಿವತ್ತನ

ಕಳೆದ 8 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರ ಹಲವು 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ 50ರಷುಟು ಸಿೇಟುಗಳಿಗೆ 
ಸಕಾಮಿರಿ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಶುಲಕೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಭಾರತ್ೇಯ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಮಂಡಳಿಯನುನು 
ರದು್ಗೆೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತು ಅದರ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಆಯೇಗವನುನು 
ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲಲಿದೆ, ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಸಿ ವಗಮಿಕ್ಕೆ 27 ಪ್ರತ್ಶತ ಮತುತು 
ಆರ್ಮಿಕವಾಗಿ ದುಬಮಿಲ ವಗಮಿಕ್ಕೆ 10 ಪ್ರತ್ಶತ ರ್ೇಸಲಾತ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ದೆೇಶದ 
ಎಲಾಲಿ ಸಕಾಮಿರಿ, ಡಿೇಮ್್ಡ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯಗಳು ಮತುತು ಖಾಸಗಿ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ 
ಪ್ರವೆೇಶಕ್ಕೆ ನೇರ್ ಪರಿೇಕ್ಯನುನು ಕಡಾ್ಡಯಗೆೊಳಿಸಿರುವುದು ಒಂದು ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಹಜಜೆಯಾಗಿದೆ.

ಸಾನುತಕ ಪದವಿ ಸ್ೀಟುಗಳು

2014 51,348
2022* 89,875

ಸಾನುತಕೊೀತ್ತರ ಪದವಿ ಸ್ೀಟುಗಳು

2014 31,185 
2022* 60,202

ವೈದ್ಯಕಿೀಯ ಕಾಲ್ೀಜುಗಳು ಮತು್ತ ಏಮ್ಸಾ

2014 ರಲ್ಲಿ

387
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 

ಕಾಲೆೇಜುಗಳು 
ಮತುತು 6 ಏಮ್್ಸ

2022* ರಲ್ಲಿ 

596
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಕಾಲೆೇಜುಗಳು ಮತುತು 
22 ಏಮ್್ಸ

ಸಾೊಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿಶವಿ ನಾಯಕ
ಭಾರತದ ಆಯುವೆೇಮಿದದ ಮೌಲ್ಯವನುನು ಈಗ 

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ೇಂದ್ರ 
ಸಕಾಮಿರವು ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸುವ ಮೊಲಕ 

ಆಯುವೆೇಮಿದ, ಯೇಗ ಮತುತು ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧ 
ವ್ಯವಸ್ಥಗಳನುನು ವಿಲ್ೇನಗೆೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ 

ಪ್ರಯತನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜೊನ್ 21, 2015 
ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಯೇಗ ದಿನವು ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. 

ವಿಶವಾ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥಯ ಸಹಯೇಗದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ 
ಜಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶವಾದ ಮದಲ ಜಾಗತ್ಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 

ಔಷಧಿ ಕ್ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಏಪಿ್ರಲ್ 19 ರಂದು ಶಂಕುಸಾ್ಥಪನ್ 
ನ್ರವೆೇರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು, “ನಮ್ಮ 

ಆಯುವೆೇಮಿದವನುನು ಜಿೇವನ ಜ್ಾನವೆಂದು ಅಥೆೈಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆಯುವೆೇಮಿದವನುನು ಐದನ್ೇ ವೆೇದವೆಂದು ಕರಯುತಾತುರ.” 

ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾರ್ಥಿ ವರಗ್

ಗುಜರಾತ್ ನ ಜಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶವಿದ ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ 
ಸಾೊಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷ್ಧಿ ಕೀೊಂದ್ರಕಕಾ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯಿತು

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಕೊೀವಿಡ್ ವಿರುದಧಿ ದೃಢವಾದ ಹೊೀರಾಟ

ಕ್ೊೇವಿಡ್ ನಂತಹ ಭಯಾನಕ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರೊೇಗ 
ಬಂದಾಗ, ಅದನುನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕ್ಂದು 
ನಮಗೆ ತ್ಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿಗಳು 

ಕಾಯಮಿರೊಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲಲಿ. ಪಿಪಿಇ ಕ್ರ್ ಗಳು ಮತುತು ಎನ್95 
ಮಾಸ್ಕೆ ಗಳನುನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತುತುತು. ಅಂತಹ 
ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು “ಜಾನ್ ಹೈ ತೆೊೇ ಜಹಾ ಹೈ” ಮತುತು ನಂತರ 
ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿಯವರ “ಜಾನ್ ಭಿ, ಜಹಾ ಭಿ” ಎಂಬ ಮಂತ್ರದೆೊಂದಿಗೆ, 
ಕ್ೊೇವಿಡ್ ವಿರುದಧಿ ದೃಢವಾಗಿ ಹೊೇರಾಡಿದೆ, ಅಲಲಿದೆೇ ಇಂದು ವಿಶವಾದಾದ್ಯಂತ 
ಅನ್ೇಕ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತುದೆ. ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ 
ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯಯಾಗಿ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನುನು 
ವಿಧಿಸಿತು. ಮತೆೊತುಂದೆಡೆ, ಈ ರೊೇಗವನುನು ಎದುರಿಸಲು ಮತುತು ಅದರ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಿದಧಿತೆಗಳನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. ಏಪಿ್ರಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕ್ ಕಾಯಮಿಪಡೆಯನುನು 
ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತವು ಕ್ೇವಲ ಎಂಟು ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಸಿಕ್ಗಳನುನು 
ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದು್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಅದರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾರಿಗೆ, ಖರಿೇದಿ, ಶಿೇತಲ 
ಸರಪಳಿ ಮತುತು ಅಪಿಲಿಕ್ೇಶನ್ ಮೊಲಕ ಜನವರಿ 16, 2021 ರಂದು ವಿಶವಾದ 
ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. ‘ಹರ್ ಘರ್ ದಸತುಕ್’ 
ಮತುತು ‘ಎಲಲಿರಿಗೊ ಲಸಿಕ್, ಉಚಿತ ಲಸಿಕ್’ ಯಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಮೊಲಕ, ಭಾರತವು ದಾಖಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ ಹಚುಚಿ 
ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕ್ಯನುನು ನೇಡಿದು್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ‘ಪರಿೇಕ್, ಪತೆತು ಮತುತು 
ಮತುತು ಚಿಕ್ತೆ್ಸ’ ತಂತ್ರದ ಮೊಲಕ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕವನುನು ಎದುರಿಸಿತು. 
ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು, ಒಂದೆೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 2.5 ಕ್ೊೇಟಿ 
ಲಸಿಕ್ಗಳನುನು ನೇಡಲಾಯಿತು, ಇದು ವಿಶವಾದ ಯಾವುದೆೇ ದೆೇಶವು ಸಾಧಿಸದ 
ಸಾಧನ್ಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿಯವರು ಭಾರತದ ಎಲಾಲಿ ಕ್ೊೇವಿಡ್ 
ತಡೆ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ವೆೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಿದಾ್ರ. ಅವರು 
ಇತ್ತುೇಚಗೆ ಏಪಿ್ರಲ್ 27 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಗಳೆೊಂದಿಗಿನ ಸಭಯಲ್ಲಿ 
ಹೊಸ ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಶಿೇಲನಾ ಸಭ ನಡೆಸಿದರು.

ಕೊೀವಿಡ್ ವಿರುದಧಿದ ಹೊೀರಾಟದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ.
n 	ಭಾರತ ಇಂದು ಪಿಪಿಇ ಕ್ರ್ ಗಳು ಮತುತು ಎನ್95 ಮಾಸ್ಕೆ ಗಳ 

ವಿಶವಾದ ಎರಡನ್ೇ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಉತಾ್ಪದಕ ರಾಷಟ್ವಾಗಿದೆ. ನಾವು 
48 ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಪಿಪಿಇ ಕ್ರ್ ಗಳನುನು ಪೂರೈಸುತ್ತುದೆ್ೇವೆ.

n 	 2020 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ 
ವರದಿಯಾದಾಗ, ಅದನುನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ೇವಲ 
ಒಂದು ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ ಇತುತು. ಈಗ ಇದನುನು 3360 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ಕ್ೊ-ವಿನ್  ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲಿರ್ ಫಾಮ್ಮಿ ಮೊಲಕ ನ್ೊೇಂದಣಿ. 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 4143 ಹೊಸ ಆಮಲಿಜನಕ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ಘಟಕಗಳಿವೆ. ತುತುಮಿ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯ ಪಾ್ಯಕ್ೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 631 
ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳ ಆರೈಕ್ ಘಟಕಗಳಿವೆ.

n 	ಮೇ 2 ರವರಗೆ 189.23 ಕ್ೊೇಟಿ ಲಸಿಕ್ ಡೆೊೇಸ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಸಾಧನ್ ಮಾಡಿದ ವಿಶವಾದ ಎರಡನ್ೇ ದೆೇಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ.

n 	 27 ಏಪಿ್ರಲ್ 2022 ರ ಹೊತ್ತುಗೆ, 96 ಪ್ರತ್ಶತ ವಯಸಕೆರು ಕನಷ್ಠ 
ಒಂದು ಡೆೊೇಸ್ ಲಸಿಕ್ಯನುನು ಪಡೆದಿದಾ್ರ, 15 ವಷಮಿಕ್ಕೆಂತ 
ಮೇಲ್ಪಟಟುವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 85 ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು ಜನರು ಎರಡೊ 
ಡೆೊೇಸ್ ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದಾ್ರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈಗ 26 ಏಪಿ್ರಲ್ 
2022 ರಂದು, 6-12 ವಷಮಿ ವಯಸಿ್ಸನ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಕ್ೊೇವಾ್ಯಕ್್ಸನ್ 
ಲಸಿಕ್ಯನುನು ನೇಡಲು ಅನುಮತ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು
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n 	ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5334 ಬೃಹತ್ ಮತುತು 411 ನಮಾಮಿಣ ಹಂತದ ಅಣೆಕಟುಟುಗಳು ಮತುತು 
ಸಾವಿರಾರು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಅಣೆಕಟುಟುಗಳಿವೆ. ಅಣೆಕಟುಟು ಪುನಶಚಿೇತನ ಮತುತು ಸುಧಾರಣಾ 
ಯೇಜನ್ಗಳು- ಡಿ್ರಪ್ 1 ರಲ್ಲಿ 7 ರಾಜ್ಯಗಳ 223 ಅಣೆಕಟುಟುಗಳನುನು ಡಿ್ರಪ್-2 ಮತುತು 
ಡಿ್ರಪ್-3 ಗಳಲ್ಲಿ 19 ರಾಜ್ಯಗಳ 736 ಅಣೆಕಟುಟುಗಳನುನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 10,211 
ಕ್ೊೇಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ, ಅನುಷಾ್ಠನ ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ. ಗಮನಾಹಮಿವಾಗಿ, 
ಭಾರತ ಸಕಾಮಿರವು ಅಣೆಕಟುಟುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಮೇಲ್ವಾಚಾರಣೆ, ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆ ಮತುತು 
ನವಮಿಹಣೆಯಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲು ಅಣೆಕಟುಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯಿದೆ 
2021 ಅನುನು ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಡಿಸಂಬರ್ 30, 2021 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮತುತು ಎರಡು ರಾಜ್ಯ-ಮಟಟುದ ಸಂಸ್ಥಗಳನುನು 
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಯೀಜನ

ಉ
ದೆ

ದಾೀಶ

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಡಿಸೆೊಂಬರ್ 30, 2021

ಉದೆದಾೀಶ: ಅಣೆಕಟುಟುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 
ಸಾಂಸಿ್ಥಕ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದು.

ಅಣೆಕಟುಟಿಗಳು ಈಗ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲ್ವ

ಅಣೆಕಟ್ಟಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗ ಹೊಸ ಕಾನೊನು

ಭಾರತದ ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿ 
ಮನಗಳಿಗ ಶುದಧಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು 

ಉದೆದಾೀಶ: 2024 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಪ್ರತ್ 
ಮನ್ಗೊ ನಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಸಂಪಕಮಿವನುನು 
ಕಲ್್ಪಸುವ ಗುರಿ.

ಜಲ ಜಿೇವನ್ ರ್ಷನ್ - ಹರ್ 
ಘರ್ ಜಲ್

ಪಾ್ರರೊಂಭ 15 ಆಗಸ್ಟಿ, 2019

ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಖಚುಮಿ ಮಾಡಲಾಗಿದು್, 
ಪ್ರಸಕತು ಹಣಕಾಸು ವಷಮಿದಲ್ಲಿ 3.8 
ಕ್ೊೇಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರು 
ಒದಗಿಸಲು 60 ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. 
ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

`61,120

ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

	 ಯೇಜನ್ ಆರಂಭವಾದ 32 
ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ 6.30 ಕ್ೊೇಟಿ ಮನ್ಗಳು 
ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಮಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಈಗ 
19.32 ಕ್ೊೇಟಿ ಗಾ್ರರ್ೇಣ 
ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈಕ್ ಸುಮಾರು 9.35 
ಕ್ೊೇಟಿ ಮನ್ಗಳು ನಲ್ಲಿ ನೇರು 
ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.

	 ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುತು ನಕ್ೊೇಬಾರ್ 
ದಿವಾೇಪಗಳು, ದಾದಾ್ರ ಮತುತು ನಗರ 
ಹವೆೇಲ್, ದಮನ್ ಮತುತು ದಿಯು 
ಜೊತೆಗೆ ಗೆೊೇವಾ, ತೆಲಂಗಾಣ 
ಮತುತು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರತ್ 
ಮನ್ಯೊ ಈಗ ನಲ್ಲಿ ನೇರಿನ 
ಸಂಪಕಮಿ ಪಡೆದಿವೆ.

	 ಮಾರ್ಮಿ 31, 2022 ರವರಗೆ ಈ 
ಯೇಜನ್ಗೆ 3.6 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. 
ವೆಚಚಿವಾಗಲ್ದು್, ಇದರಲ್ಲಿ 2.08 
ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರದ 
ಪಾಲು ಆಗಿರುತತುದೆ. 

ಪರಿಸರ ಸೆನುೀಹಿ ಪರಿಸರ ಸೆನುೀಹಿ 
ನೀತಿಗಳೆೊೊಂದಿಗ  ನೀತಿಗಳೆೊೊಂದಿಗ  

ಭವಿಷ್್ಯದ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆಭವಿಷ್್ಯದ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ

ಮೇಲ್ನ ಸಂಸಕೆಕೃತದ ಶೊಲಿೇಕವು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯ 
ಪಾ್ರಮುಖ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಳಕು ಚಲುಲಿತತುದೆ. ಗಾಳಿ, ನೇರು ಮತುತು ಆಕಾಶ ಎಲಲಿವೂ 
ಮಾನವನ ಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲಿ ನಣಾಮಿಯಕ ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಮಹತವಾದ 
ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯಲ್ಲಿ ಉತತುಮ ಪರಿಸರ 
ಮತುತು ಶುದಧಿ ನೇರು ಜಿೇವನದ ಐದು ಮೊಲಭೊತ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಸೇರಿಕ್ೊಂಡಿವೆ. 
ಹಿೇಗಿದ್ರೊ 2019ರ ವರಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೇರು ಪಡೆಯಲು ದೆೇಶದ 
ಬಹುಸಂಖಾ್ಯತ ಜನತೆ ದೊರದವರಗೆ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದಿ್ದು್ ವಿಪಯಾಮಿಸವೆೇ 
ಸರಿ. ಸವಾಚ್ಛ ಪರಿಸರದತತು ಕ್ೈಗೆೊಳಳಿಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆದ್ಯತೆ 
ನೇಡಿಲಲಿ. ಈಗ ಜಲ ಜಿೇವನ್ ರ್ಷನ್ ನಂತಹ ಯೇಜನ್ಯು ಪ್ರತ್ ಮನ್ಗೊ 
ನಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಸಂಪಕಮಿವನುನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೊಲ ಮಾಡಿಕ್ೊಟಿಟುದೆ ಪ್ರಧಾನ 
ಮೇದಿಯವರ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಂತ್ರವು ಪರಿಸರವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ದಿಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ನಣಾಮಿಯಕವಾಗಿದೆ.

पृथ्वी सगन्धा सरसधास्तथधाप: स्पर्शी च वधायुर्ज्वलिंत च तेज:।
नभ: सर्ब्दं महत्धा सहै व कुवज्वन्ु सववे गम सुप्रभधातम्।।”
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ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಮೇ 16-31, 2022 19

 

ಪ್ರಗತಿ

ಯ
ೀಜ

ನ ಬಯಲು 
ಮಲವಿಸಜ್ತನ ಮುಕ್ತ , 
ಈಗ ಒಡಿಎಫ್ ಪಲಿಸ್ 

ಸವಿಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷ್ನ್- ಗಾ್ರಮಿೀಣ
2014 ರಿಂದ ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 10.93 ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು 
ನರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೆೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ದೆೇಶದ ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಮಗಳು ಅಕ್ೊಟುೇಬರ್ 2, 2019 
ರಂದು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕತು ಎಂದು ಘೊೇಷ್ಸಿಕ್ೊಂಡಿವೆ. ಒಡಿಎಫ್ಅನುನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, 
ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ ರ್ಷನ್ ಗಾ್ರರ್ೇಣ 2 ನ್ೇ ಹಂತವನುನು 2025 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ಹಳಿಳಿಗಳನುನು 
ಒಡಿಎಫ್+ ಮಾಡಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತುದೆ, ಅಂದರ, ಒಡಿಎಫ್ ನ ಸುಸಿ್ಥರತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ 
ಕ್ೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸುವ ಘನ ಮತುತು ದ್ರವ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನವಮಿಹಣೆಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದು ಬೇಡಿಕ್ 
ಆಧರಿತ ಯೇಜನ್ಯಾಗಿದು್, ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಯೇಜನಾ ಸರ್ತ್ಯಿಂದ ಅನುಮೇದಿಸಲ್ಪಟಟು 
ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸುತತುವೆ. 29 ಸಾವಿರ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತಾ್ಯಜ್ಯ 
ನವಮಿಹಣೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 54 ಸಾವಿರ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಘನತಾ್ಯಜ್ಯ ನವಮಿಹಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥ 
ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿದೆ. ಗೆೊೇಬಧಮಿನ್ ಯೇಜನ್ ಕೊಡ ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಅಕೊಟಿೀಬರ್ 2, 2014

ಹಳಿಳಿಗರು ಮತು್ತ ರೆೈತರು  
ನದಿಗಳ ಜೊೀಡಣೆಯಿೊಂದ 
ಸಮೃದಿದಾ ಪಡೆಯುತಾ್ತರೆ

ನದಿ ಜೊೇಡಣೆ ಯೇಜನ್

ಅನುಮೊೀದನ 8 ಡಿಸೆೊಂಬರ್, 2021

ಕ್ೊೇಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚಚಿದ ಯೇಜನ್ಗೆ ಡಿಸಂಬರ್ 
8, 2021 ರಂದು ಸಂಪುಟ ಅನುಮೇದನ್ 
ನೇಡಿತು. 25 ರ್ಲ್ಯನ್ ಹಕ್ಟುೇರ್ ಪ್ರದೆೇಶ 
ಮತುತು ಹಚಿಚಿದ ಅಂತಜಮಿಲ ಬಳಕ್ಯು 10 
ರ್ಲ್ಯನ್ ಹಕ್ಟುೇರ್ ಗಳಿಗೆ ಮತತುಷುಟು ನೇರಾವರಿ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 
34 ದಶಲಕ್ಷ ಕ್.ವಾ್ಯ. ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾ್ಪದನ್ 
ಮತುತು ಪ್ರವಾಹ ನಯಂತ್ರಣವು ಅನ್ೇಕ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು ನೇಡುತತುದೆ. 

`44, 605 
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ಪ್ರಗತಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳನುನು 
ಜೊೇಡಿಸುವ ಕಲ್ಪನ್ಯನುನು 1858 ರಲ್ಲಿ 
ಬ್ರಟಿಷ್ ನೇರಾವರಿ ಎಂಜಿನಯರ್ ಸರ್ 
ಆರಮಿರ್ ಥಾಮಸ್ ಅವರು ಮದಲು 
ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಿದರು. ಆದರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತ್ 
ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ನಂತರ 1980 ರಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ದೃಷ್ಟುಕ್ೊೇನ ಯೇಜನ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 30 
ನದಿ ಜೊೇಡಣೆಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಲಾಯಿತು. 
ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ನ್ೇತೃತವಾದ ಸಕಾಮಿರ 
2014 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಸಪಟುಂಬರ್ 
2014 ರಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಜೊೇಡಣೆಯ ವಿಶೇಷ 
ಸರ್ತ್ಯನುನು ರಚಿಸಿತು. 2015 ರಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಮಿಪಡೆಯನುನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. 
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ, 8 ಜೊೇಡಣೆಗಳ ವಿವರವಾದ 
ಯೇಜನಾ ವರದಿಗಳನುನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕ್ನ್- ಬಟಾವಾ ಜೊೇಡಣೆ ಯೇಜನ್ಯು 
ಅನುಷಾ್ಠನಗೆೊಳುಳಿತ್ತುರುವ ಮದಲ 
ಯೇಜನ್ಯಾಗಿದೆ. 

ಬದುಕಿಗ ನೀರು 
ಅನವಾಯ್ತ

ಅಟಲ್ ಭೊಜಲ ಯೇಜನ್

ಪಾ್ರರಂಭ 25 ಡಿಸಂಬರ್, 2019

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಜೊನ್ 2014

ಯ
ೀಜ

ನ ಪ್ರಗತಿ
ಗುಜರಾತ್, ಹರಿಯಾಣ, ಕನಾಮಿಟಕ, 
ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶ, ಮಹಾರಾಷಟ್, ರಾಜಸಾ್ಥನ ಮತುತು 
ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶದ 8350 ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು 
ಈ ಯೇಜನ್ಯ ನ್ೇರ ಪ್ರಯೇಜನವನುನು 
ಪಡೆಯುತತುವೆ. ಐದು ವಷಮಿಗಳವರಗೆ 6000 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಬಜರ್ ನ ಈ ಯೇಜನ್ಯು 
50 ಪ್ರತ್ಶತ ವಿಶವಾಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲ ಮತುತು 
50 ಪ್ರತ್ಶತ ಅನುದಾನವನುನು ಭಾರತ 
ಸಕಾಮಿರ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ನೇರು ಬಳಕ್ದಾರರ 
ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್  ಮಟಟುದಲ್ಲಿ 
ನೇರಿನ ಭದ್ರತೆಗೆ ಯೇಜನ್ ಸಿದಧಿಪಡಿಸುವ 
ಸರ್ತ್ಯಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷುಟು ಮಹಿಳೆಯರು 
ಭಾಗವಹಿಸುವುದನುನು ಕಡಾ್ಡಯಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 5516 ಜಲ ಭದ್ರತಾ 
ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಗತಿ

ಗೊಂಗಾ ನದಿಯು ಸವಿಚ್ಛತೆಯಿೊಂದ 
ಮತು್ತ ಅಡೆತಡೆಯಿಲಲಿದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ 

ನಮಾರ್ ಗಂಗೆ ರ್ಷನ್

ಉದೆದಾೀಶ: ಗಂಗಾ ನದಿ ಮತುತು 
ಅದರ ಉಪನದಿಗಳನುನು 
ಪುನರುಜಿಜೆೇವನಗೆೊಳಿಸುವ ಗುರಿ.

ಉದೆದಾೀಶ: ಬರಪಿೇಡಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ನೇರು 
ಪೂರೈಕ್.

ಉದೆ್ೇಶ: ದೆೇಶವನುನು ಬಯಲು ಮಲ 
ವಿಸಜಮಿನ್ ಮುಕತುವಾಗಿಸುವುದು

ಉದೆದಾೀಶ: ನೇರಿನ ಒತತುಡ ಹಚಿಚಿರುವ 
7 ರಾಜ್ಯಗಳ 78 ಗುರುತ್ಸಲಾದ 
ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಜಮಿಲ 
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ನವಮಿಹಣೆಯನುನು 
ಸುಧಾರಿಸುವುದು.
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ನ ನಮಾರ್ ಗಂಗೆ ರ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಇದುವರಗೆ 30,853 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. 
ಅಂದಾಜು ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ 364 ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ 
ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಲಾಗಿದು್, ಈ ಪೈಕ್ 
183 ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಪೂಣಮಿಗೆೊಳಿಸಿ 
ಕಾಯಾಮಿರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಗಂಗಾನದಿಯುದ್ಕೊಕೆ ಪಟಟುಣಗಳಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ 
2953 ರ್ಲ್ಯನ್ ಲ್ೇಟರ್ (ಎಂಎಲ್ ಡಿ) 
ಕ್ೊಳಚ ನೇರು ಉತಾ್ಪದನ್ಗೆ ವಿರುದಧಿವಾಗಿ, 
ಸಂಸಕೆರಣಾ ಸಾಮರ್ಯಮಿವು 2407 ಎಂಎಲ್ ಡಿ 
ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ಕಾಯಮಿಕ್ರಮದ ಪಾ್ರರಂಭದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1305 ಎಂಎಲ್ ಡಿ ಇತುತು. 
ಜತೆಗೆ ಇನೊನು 934 ಎಂಎಲ್ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿಪಿ 
ಸಾಮರ್ಯಮಿಕ್ಕೆ ಮಂಜೊರಾತ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಈಗ ನಮಾರ್ ಗಂಗೆ ರ್ಷನ್ 2 ಅನುನು 
2026 ರವರಗೆ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದೆ.

पृथ्वी सगन्धा सरसधास्तथधाप: स्पर्शी च वधायुर्ज्वलिंत च तेज:।
नभ: सर्ब्दं महत्धा सहै व कुवज्वन्ु सववे गम सुप्रभधातम्।।”

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಮೇ 16-31, 202220

ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಬಡ 
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದು್ಯತ್ 
ಸಂಪಕಮಿವನುನು ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ. 
ಈ ಅಹಮಿತೆ ಇಲಲಿದವರು ಕನಷ್ಠ 

500 ರೊ. ಗಳ ಶುಲಕೆದಲ್ಲಿ 
ಸಂಪಕಮಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೆೇಶದ 

ಶೇ.99.99ರಷುಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 
ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕಮಿ ತಲುಪಿದೆ.

ಪ್ರಗತಿ
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ಉದೆ್ೇಶ: ದೆೇಶದ ಕ್ೊನ್ಯ ಮೈಲ್ಯವರಗೊ ಪ್ರತ್ 
ಮನ್ಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕಮಿ ಕಲ್್ಪಸುವುದು.

ಬಡವರಿಗ ವಿದು್ಯತ್ ಹಕುಕಾ 
ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೀಜನ

ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್್ಬ ಗಳನುನು 
ಉತೆ್ತೀಜಸುವ ಮೊಲಕ 
ಪರಿಸರವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು
ಉದೆ್ೇಶ: ಪ್ರತ್ ಮನ್ಗೊ ಕ್ೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ ಇಡಿ ಬಲ್್ಬ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ರ್ಲ್ಯನ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್್ಬ ಗಳನುನು 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಈ 
ಸಂಖ್್ಯ ತ್ಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಇತುತು.
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ಶುದಧಿ ಇೊಂಧನ ಮಿಷ್ನ್ 

ಉದೆ್ೇಶ: ಮಾಲ್ನ್ಯ ಮುಕತು ಭವಿಷ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಶುದಧಿ ಇಂಧನದ ಪಯಾಮಿಯ ಮೊಲಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟುಸುವುದು ಮತುತು ಮಾಲ್ನ್ಯದ ಅಂಶಗಳನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈಡೆೊ್ರೀಜನ್ ಮಿಷ್ನ್
n 	ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದಿಯವರು 15 ಆಗಸ್ಟು 2021 ರಂದು ಕ್ಂಪು ಕ್ೊೇಟೆಯಿಂದ 

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಹೈಡೆೊ್ರೇಜನ್ ರ್ಷನ್ ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಘೊೇಷ್ಸಿದರು. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕಾಕೆಗಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಮದಲ 
ಹೈಡೆೊ್ರೇಜನ್ ಪೈಲರ್ ಸಾ್ಥವರವನುನು 21 ಏಪಿ್ರಲ್ 2022 ರಂದು ಅಸಾ್ಸಂನ 
ಜೊೇಹಮಿತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯಮಿಗತಗೆೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಪಟ್ೊ್ರೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನುನು ಉತೆ್ತೀಜಸುವುದು
n 	ಪಟೆೊ್ರೇಲ್ ಗೆ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನುನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಇಂಗಾಲದ ಮಾನಾಕ್್ಸಸೈಡ್ 

ಹೊರಸೊಸುವಿಕ್ಯನುನು ಶೇ.35 ರಷುಟು ಕಡಿಮ ಮಾಡುತತುದೆ. 2014 ರವರಗೆ, 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.1.5 ರಷುಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಅನುನು ಪಟೆೊ್ರೇಲ್ ನ್ೊಂದಿಗೆ ರ್ಶ್ರಣ 
ಮಾಡಲಾಗಿತುತು. ಇದು ಪ್ರಸುತುತ ಶೇ.8.1 ರಷುಟು ರ್ತ್ಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ. ಏಪಿ್ರಲ್ 1, 
2023 ರಿಂದ, ಶೇ.20 ಎಥೆನಾಲ್ ಅನುನು ಪಟೆೊ್ರೇಲ್ ನ್ೊಂದಿಗೆ ಬರಸಲಾಗುತತುದೆ.

ಇ-ಚಾಜ್ತೊಂಗ್ ಕೀೊಂದ್ರಗಳು
n 	ಭಾರತ ಸಕಾಮಿರವು ಜನರು ಎಲೆಕ್ಟ್ಕ್ ವಾಹನಗಳತತು ಒಲವು ತೆೊೇರಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತುದೆ. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4500 ಚಾಜಿಮಿಂಗ್ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು 
ಅನುಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹದಾ್ರಿಯ ಎರಡೊ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ 25 ಕ್.ರ್ೇ.ಗೆ ಕನಷ್ಠ 
ಒಂದು ಚಾಜಿಮಿಂಗ್ ಸಟುೇಷನ್ ಮತುತು ಹದಾ್ರಿಯ ಎರಡೊ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ 100 
ಕ್.ರ್ೇ ದೊರದವರಗೆ / ಹವಿ ಡೊ್ಯಟಿ ಇವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕನಷ್ಠ ಒಂದು ಚಾಜಿಮಿಂಗ್ 
ಸಟುೇಷನ್. ನಗರಕ್ಕೆ, 3 ಕ್.ರ್ೇ x 3 ಕ್.ರ್ೇ. ಗಿ್ರಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ ಒಂದು ಚಾಜಿಮಿಂಗ್ 
ಕ್ೇಂದ್ರವನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಚಾಜಿಮಿಂಗ್ ಸಟುೇಷನ್ ಗಾಗಿ ಮಾಗಮಿಸೊಚಿಗಳನುನು 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಮಿ 25, 2022 ರ ಹೊತ್ತುಗೆ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 10.76 ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ಕ್ 
ವಾಹನಗಳನುನು ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾ್ರರಂಭ ಜನವರಿ 5, 2015

ಪಾ್ರರಂಭ 25 ಸಪಟುಂಬರ್ 2017

n 	ಎಲಲಿರಿಗೊ ಕ್ೈಗೆಟಕುವ ಎಲ್ ಇಡಿಗಳ ಉನನುತ 
ಜೊ್ಯೇತ್ (ಉಜಾಲಾ) ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವು 
ವಿಶವಾದ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಸಬ್ಸಡಿ ರಹಿತ ಸವಾದೆೇಶಿ 
ಬಳಕ್ನ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿ 
70 ರೊ.ಗೆ ಎಲ್ ಇಡಿ ಬಲ್್ಬ, 220 ರೊ.ಗೆ 
ಎಲ್ ಇಡಿ ಟೊ್ಯಬ್ ಲೆೈರ್, 1110 ರೊ.ಗೆ 
ಎಲ್ ಇಡಿ ಫಾ್ಯನ್ ಗಳನುನು ನೇಡಲಾಗುತ್ತುದು್, 
2014ರವರಗೆ 350 ರೊ. ಇದ್ ಎಲ್ ಇಡಿ 
ಬಲ್್ಬ ಈಗ 70 ರೊ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 
ಗಾ್ರಮ ಉಜಾಲಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
10 ರೊ.ಗೆ ಎಲ್ ಇಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತುದೆ. 

n 	ಯೇಜನ್ಯ ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದ, 22 
ಏಪಿ್ರಲ್ 2022 ರವರಗೆ 36.79 ಕ್ೊೇಟಿ 
ಎಲ್ಇಡಿಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	 47,778 ರ್ಲ್ಯನ್ ಕ್.ವಾ್ಯ ನಷುಟು 
ವಾಷ್ಮಿಕ ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವನುನು 
ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	 9,565 ಮಗಾವಾ್ಯರ್ ನ ಗರಿಷ್ಠ ಬೇಡಿಕ್ಯನುನು 
ನವಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಉಜಾಲಾ 
ಯೇಜನ್ಯಿಂದ ವಾಷ್ಮಿಕವಾಗಿ 3.86 
ಕ್ೊೇಟಿ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕ್್ಸಸೈಡ್ 
ಹೊರಸೊಸುವಿಕ್ಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಉಜಾಲಾ ಯೇಜನ್

ಪ್ರಸುತುತ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಂಗಳಿಗೆ 

ಯೀಜನಯಡಿ 
ಇದುವರೆಗ 

ಕೊೀಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ 
ಮನಗಳಿಗ ವಿದು್ಯತ್ 
ಸೊಂಪಕ್ತ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ.

2.63

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ

ಶುದಧಿ ಇೊಂಧನದತ್ತ ಹಜಜೆಗಳು
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ಏಕ-ಬಳಕಯ ಪಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ನ 
ಸೊಂಪ�ಣ್ತ ನಮೊ್ತಲನಯನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೊೊಂಡು 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಿಚಿನ ಸವಿಚ್ಛತಾ 
ಅಭಿಯಾನ

ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ ರ್ಷನ್-ನಗರ

ಯ
ೀಜ

ನ

6.21 ಲಕ್ಷ ಸಮುದಾಯ ಮತುತು ಸಾವಮಿಜನಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು 
ನರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಘನತಾ್ಯಜ್ಯ ನವಮಿಹಣೆಗಾಗಿ 89,650 ವಾಡ್ಮಿ ಗಳ 
ಪೈಕ್ 87,095 ವಾಡ್ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷುಟು ಮನ್ ಮನ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಯೇಜನ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಸಂಸಕೆರಣಾ 
ಸಾಮರ್ಯಮಿ ಶೇ.20 ರಷ್ಟುದು್, ಈಗ ಶೇ.72ಕ್ಕೆ ಏರಿಕ್ಯಾಗಿದೆ. ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ 
ರ್ಷನ್ ನಗರ 2.0 ಅನುನು 2ನ್ೇ ಅಕ್ೊಟುೇಬರ್ 2021 ರಂದು “ಕಸ ಮುಕತು 
ನಗರಗಳ” ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟುಯಂದಿಗೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ವಷಮಿಗಳ 
ಎರಡನ್ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಏಕ-ಬಳಕ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಟುಕ್ ಗಳನುನು ನಗ್ರಹಿಸಲು ಮತುತು 
ಮಲ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಮತುತು ತಾ್ಯಜ್ಯ ನೇರಿನ ನವಮಿಹಣೆಯಂದಿಗೆ ನಮಾಮಿಣ 
ತಾ್ಯಜ್ಯದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನವಮಿಹಣೆಗೆ ಒತುತು ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಒೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒೊಂದು 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಒಂದು ರಾಷಟ್-ಒಂದು ಅನಲ ಗಿ್ರಡ್

ಯ
ೀಜ

ನ
ಯ

ೀಜ
ನ

ಪ್ರಗತಿ

ಪ್ರಗತಿ

2014 ರ ಹಿಂದಿನ 27 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ, 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 15 ಸಾವಿರ ಕ್ರ್ೇ ಅನಲ 
ಪೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಗಳನುನು ಹಾಕಲಾಗಿತುತು. 
2021 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊಚಿಚಿಯಿಂದ 
ಮಂಗಳೊರಿಗೆ 450 ಕ್ರ್ೇ ಅನಲ 
ಪೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಕಾಯಾಮಿರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. 
ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 5 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ 
16000 ಕ್.ರ್ೇ ಅನಲ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ್ 
ಹಾಕಬೇಕ್ದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಊಜಮಿ 
ಗಂಗಾ ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶದ 
ಜಗದಿೇಶ್ ಪುರದಿಂದ ಪಶಿಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ 
ಹಲ್್ಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಪಕಮಿ ಕಲ್್ಪಸುವ 2500 
ಕ್.ರ್ೇ ಉದ್ದ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ್  ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಡೆಯುತ್ತುದೆ. ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಕಳೆದ 
ವಷಮಿ ದೆೊೇಭಿ-ದುಗಾಮಿಪುರ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ್ ನ 
350 ಕ್.ರ್ೇ ಉದ್ದ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ್  ಅನುನು 
ಪ್ರಧಾನಯವರು ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಪಿಮಿಸಿದಾ್ರ.

ಉದೆ್ೇಶ: ದೆೇಶದ ಪ್ರತ್ ಮನ್ಗೆ 
ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಮತುತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ 
ಸಿಎನ್ ಜಿ ಒದಗಿಸುವುದು

ಶುದಧಿ ಗಾಳಿಯನುನು 
ಉತೆ್ತೀಜಸುವುದು

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಶುದಧಿ ಗಾಳಿ 
ಕಾಯಮಿಕ್ರಮ

ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

ಉದೆ್ೇಶ: 2024 ರ ವೆೇಳೆಗೆ 132 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾನಕಾರಕ 
ಕಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನುನು 20 ರಿಂದ 30 
ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದು.

ಲಕ್ಷ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಗೃಹ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು 
ನರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ

62.65

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಅಕೊಟಿೀಬರ್ 2, 2014

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಜೊನ್, 2014 

ಪಾ್ರರೊಂಭ 10 ಜನವರಿ 2019

ಉದೆ್ೇಶ: ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಮಿತ್್ರಕ 
ನ್ೈಮಮಿಲ್ಯವನುನು ಸಾಧಿಸುವುದು

n 	ಯೇಜನ್ಯು ಪಾ್ರರಂಭದಲ್ಲಿ 102 
ನಗರಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿತುತು. ನಂತರ 
ಇನೊನು 30 ನಗರಗಳನುನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

n 	ದೆೇಶದ 29 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು 
4 ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
303 ನಗರಗಳು / ಪಟಟುಣಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿರುವ ಈ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 818 ಮಾನವ 
ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಯ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳಿವೆ.

n 	ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 57 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 86 
ನ್ೈಜ-ಸಮಯದ ನರಂತರ ವಾಯು 
ಗುಣಮಟಟು ಮೇಲ್ವಾಚಾರಣಾ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. 
ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 18 ಕ್ಂದ್ರಗಳಿದು್, 
20 ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು ಸಾ್ಥಪನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂತಹ 309 ಕ್ೇಂದ್ರಗಳಿವೆ.

n 	ದೆಹಲ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಗಾಗಿ ಗೆ್ರೇಡೆಡ್ 
ರಸಾ್ಪನ್್ಸ ಆಕ್ಷನ್ ಪಾಲಿನ್ ಅನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಉತತುಮ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟಟುವನುನು 
ತೆೊೇರಿಸುವ ನಗರಗಳ ಸಂಖ್್ಯ 2019 
ರಲ್ಲಿದ್ 86 ರಿಂದ 2020 ರಲ್ಲಿ 96 ಕ್ಕೆ 
ಏರಿದೆ.

n 	ವಾಹನ ಮಾಲ್ನ್ಯವನುನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡಲು, ಭಾರತವು BS-VI ಇಂಧನ 
ಗುಣಮಟಟುವನುನು ನ್ೇರವಾಗಿ BS-IV 
ನಂತರ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದೆ.

ಫೆೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೇಜನ್ಯು ಎರಡು 
ಹಂತಗಳನುನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮದಲ ಹಂತವು 
1 ಏಪಿ್ರಲ್ 2015 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು 
ಮತುತು 31 ಮಾರ್ಮಿ 2019 ರವರಗೆ 
ನಡೆಯಿತು. ಎರಡನ್ೇ ಹಂತವು 1 ಏಪಿ್ರಲ್ 
2019 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದು್, ಐದು 
ವಷಮಿಗಳವರಗೆ ಇರುತತುದೆ,. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಇ-ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೆ 18000 ದಿಂದ 
3 ಲಕ್ಷ ರೊ.ವರಗೆ ಸಹಾಯಧನವನುನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಫೆೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಹಂತ-II ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.3 ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ಕ್ 
ವಾಹನಗಳನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, 
65 ನಗರಗಳಿಗೆ 6315 ಇ-ಬಸ್ ಗಳನುನು 
ಅನುಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, 68 ನಗರಗಳಿಗೆ 
2877 ಚಾಜಿಮಿಂಗ್ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು ಮತುತು 25 
ಹದಾ್ರಿ ಎಕ್್ಸ ಪ್ರಸ್ ವೆೇನಲ್ಲಿ 1576 ಚಾಜಿಮಿಂಗ್ 
ಕ್ೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಗತಿ

ಮಾಲ್ನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸಾರಿಗಯತ್ತ ಹಜಜೆ 
ಫೀಮ್ ಇೊಂಡಿಯಾ

ಉದೆ್ೇಶ: ಸಾವಮಿಜನಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಇ-ವಾಹನಗಳ ಬಳಕ್ಯನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದು.

ಬಾ್ಯಟರಿ ವಿನಮಯ ನೀತಿ
ಎಲೆಕ್ಟ್ಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾ್ಯಟರಿಯ 
ಚಾಜ್ಮಿ ಮತುತು ನವಮಿಹಣೆಗೆ 
ತೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳಿವ ಸಮಯವು ದೆೊಡ್ಡ 
ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರರಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಾ್ಯಟರಿ ವಿನಮಯ 
ನೇತ್ಯನುನು ಘೊೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಫೀಮ್ ಇೊಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲ ಹೊಂತದಲ್ಲಿ 
5 ಕೊೀಟಿ ಲ್ೀಟರ್ ಇೊಂಧನವನುನು 
ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾ್ರರಂಭ 1 ಏಪಿ್ರಲ್ 2015
ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ

ಇದುವರಗೆ
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ನವ ಭಾರತವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿೇಕರಣದ 
ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೆೇಂದಿರಾೇಕರಿಸಿದೆ

ಕಾನೊನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತುತು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳ 
ಮೊಲಕ, ಸಕಾಮಿರವು ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ 
ಸಮಾನವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಮತುತು ಪ್ರತ್ಯಂದು 

ಕ್ೇತ್ರದಲೊಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂಣಮಿ ಸಾಮರ್ಯಮಿವನುನು ಪ್ರದಶಿಮಿಸುವ 
ವಾತಾವರಣವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಿದೆ. ಭಾರತ್ೇಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಫೆೈಟರ್ 
ಪೈಲರ್ ಗಳು, ಕಮಾಂಡೆೊೇಗಳು ಅರವಾ ಕ್ೇಂದ್ರ ಪೂಲ್ೇಸ್ ಪಡೆಗಳ 
ನ್ೇಮಕಾತ್ ಅರವಾ ಸೈನಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹಣು್ಣಮಕಕೆಳ ಪ್ರವೆೇಶದಂತಹ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲಲಿದ ಕ್ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಗಾಗಿ 
ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಕಲ್್ಪಸುವ ಮೊಲಕ, ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲೆಲಿಡೆ ಇದಾ್ರ. 
ಮುದಾ್ರ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆ ಹಚಿಚಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 
ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತು ಸಬಲ್ೇಕರಣವನುನು ಖಾತ್್ರಪಡಿಸುವ ಉದೆ್ೇಶದಿಂದ ಸಕಾಮಿರವು  
“ರ್ಷನ್ ಶಕ್ತು” ಎಂಬ ಸಮೊಹ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗೆಗೆ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರದ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಪ್ರತ್ ಬಕಕೆಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಅವರನುನು ಬಂಬಲ್ಸುವ ಯೇಜನ್ಗಳು ಮತುತು ಜಿೇವನವನುನು 
ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸುವ ಯೇಜನ್ಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗೆಗೆ ಸಕಾಮಿರದ ಅರಮಿಪೂಣಮಿ ಮತುತು ಸಮಪಿಮಿತ 
ಚಿಂತನ್ಯನುನು ತೆೊೇರಿಸುತತುವೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಸೆೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ;  
ಸೆೈನಕ ಶಾಲ್ಗಳಿಗ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೀಶ ಯೀಜನ

 

ಸೈನಿಕ್ ಶಾಲೆಗಳು ಈಗ ಬಾಲಕ್ಯರ 
ಪರಾವೇಶಕಾಕೆಗಿ ತೆರದಿವ

ಸೆೈನಕ ಶಾಲ್ಗಳಿಗ ಹಣುಣುಮಕಕಾಳ ಪ್ರವೀಶ ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

ಉದೆ್ೇಶ: ಸೇನ್ಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು

ಆರೊಂಭದ ವಷ್್ತ 2021–2022

 ಸೈನಕ್ ಸೊಕೆಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ನೇತ್ಯ 
ಪ್ರಕಾರ 2018-2019ರಲ್ಲಿ 
ಚಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಸೈನಕ್ ಶಾಲೆಯು 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಲಕ್ಯರ 
ಕ್ಡೆರ್ ಗಳನುನು ಪೈಲರ್ ಪಾ್ರಜಕ್ಟು ಆಗಿ 
ಪ್ರವೆೇಶ ನೇಡಿತು. ಇದರ ಯಶಸಿ್ಸನ 
ನಂತರ ಎಲಾಲಿ ಸೈನಕ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6 
ನ್ೇ ತರಗತ್ ಖಾಲ್ ಹುದೆ್ಗಳಲ್ಲಿ 10 
ಪ್ರತ್ಶತವನುನು ಹಣುನು ಮಕಕೆಳಿಗಾಗಿ 
ರ್ೇಸಲ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 2021–2022ರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಮಿದಲ್ಲಿ 
33 ಸೈನಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 320 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿನಯರು VI ನ್ೇ ತರಗತ್ಗೆ 
ಪ್ರವೆೇಶ ಪಡೆದಿದಾ್ರ. 2022–2023ರ 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಗೆ, 335 ಸಿೇಟುಗಳು 
ಬಾಲಕ್ಯರಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

 ಅದೆೇ ರಿೇತ್, ನವೆಂಬರ್ 2021 
ರಲ್ಲಿ ಎನ್ ಡಿ ಎ 2022 ಕ್ಕೆ ನಡೆದ 
ಪರಿೇಕ್ಯಲ್ಲಿ 1, 16,891 ಹಣು್ಣ 
ಮಕಕೆಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ರು. ಈ ತಂಡದ 
ನ್ೇಮಕಾತ್ಗಾಗಿ ಆಯಕೆ ಪ್ರಕ್್ರಯಯು 
ಇನೊನು ನಡೆಯುತ್ತುದೆ.

 ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಮತುತು ಸಿಐಎಸ್ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್್ಸ ಟೆೇಬಲ್ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ 33 
ಪ್ರತ್ಶತ ಮತುತು ಗಡಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ-ಬಎಸ್ ಎಫ್, ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ ಮತುತು ಐಟಿಬಪಿ- 
14-15 ಪ್ರತ್ಶತ ಹುದೆ್ಗಳನುನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರ್ೇಸಲ್ಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಕಾಮಿರ 
ನಧಮಿರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸುತುತ, ಸಿಐಎಸ್ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ 6.37 ಪ್ರತ್ಶತ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಏಜನ್ಸಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ೇವಲ 3.68 ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು ಹುದೆ್ಗಳನುನು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊಂದಿದಾ್ರ.

 ದೆಹಲ್ ಪೂಲ್ೇಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ಪೂಲ್ೇಸ್ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳಾ ಪಾ್ರತ್ನಧ್ಯವನುನು ಹಚಿಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸಕಾಮಿರವು ಮಾರ್ಮಿ 
20,2015.ರಂದು ಕಾನ್ ಸಟುಬಲ್ ನಂದ ಸಬ್-ಇನ್ ಸ್ಪಕಟುರ್ ವರಗಿನ ನಾನ್ ಗೆಜಟೆಡ್ 
ಹುದೆ್ಗಳ ನ್ೇಮಕಾತ್ಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 33 ಪ್ರತ್ಶತ ರ್ೇಸಲಾತ್ಯನುನು 
ಅನುಮೇದಿಸಿದೆ. 

 ಜನವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಬೊ್ಯರೊೇ ಆಫ್ ಪೂಲ್ೇಸ್ ರಿಸರ್ಮಿ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಂರ್ 
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಮತುತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ 
ಪೂಲ್ೇಸರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೂಲ್ೇಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಯು ಶೇಕಡಾ 10.3 
ರಷ್ಟುದೆ, ಇದನುನು 33 ಪ್ರತ್ಶತಕ್ಕೆ ಹಚಿಚಿಸಲು ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲಹ 
ನೇಡಿದೆ. ಪ್ರತ್ ಪೂಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮಹಿಳಾ ಸಬ್ ಇನ್ ಸ್ಪಕಟುರ್ ಗಳು ಮತುತು 10 
ಕಾನ್ ಸಟುಬಲ್ ಗಳನುನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯ ಕ್ೇಂದ್ರವು ದಿನದ 
24 ಗಂಟೆಯೊ ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತತುದೆ.

 ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಜವಾಗಿಯೊ 10,493 ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಾ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ 
4734 ಸೇನಾ ನಸಿಮಿಂಗ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತುದಾ್ರ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೇಯ 
ಸೇನ್ಯಲ್ಲಿ 60 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಮಿಗಳನುನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನಾನುಗಿ ನ್ೇರ್ಸಲಾಯಿತು. 
2018 ಮತುತು 2021 ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 170 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಮಿಗಳನುನು 
ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನ್ೇರ್ಸಿಕ್ೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

 ಭಾರತ್ೇಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಮಾರ್ಮಿ 28, 2022 ರವರಗೆ 15 ಮಹಿಳಾ ಫೆೈಟರ್ 
ಪೈಲರ್ ಗಳನುನು ನಯೇಜಿಸಿದೆ ಮತುತು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನು ಈಗ ಎಲಾಲಿ ಯುದಧಿ 
ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ 28 
ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನು ನಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೌಕಾ ವಿಮಾನ ಮತುತು ಹಲ್ಕಾಪಟುರ್ 
ಸಾಗಿಸಬಹುದಾದ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುನು ಯುದಧಿ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ನಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಭಾರತ್ೇಯ ಸೇನ್ಯ ರ್ಲ್ಟರಿ ಪೂೇಲ್ೇಸ್ ಕ್ೊೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗೆ 
ಮಹಿಳೆಯರನುನು ನ್ೇಮಕ ಮಾಡಿಕ್ೊಳುಳಿವ ಅವಕಾಶವನುನು 2019 ರಲ್ಲಿ 
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೇಜನ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಾಷ್ಮಿಕ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನ್ೇಮಕಾತ್ಯನುನು ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ. 2019-2020 ಖಾಲ್ 
ಹುದೆ್ಗಳಿಗೆ ಒಟುಟು 100 ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.
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ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಈ ಯೀಜನಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ 
ಆರ್್ತಕ ಸಬಲ್ೀಕರಣಕಕಾ ನರವಾಗುತ್ತವ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗ ಪರಿಸರ 

ವ್ಯವಸೆಥಾಯು ಸುಧಾರಿಸುತಿ್ತದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆರ್್ತಕ ಸಬಲ್ೀಕರಣ ಮತು್ತ 
ಮಹಿಳೆಯರಿೊಂದ ಸಾಟಿರ್್ತ ಅಪ್ ಗಳು (ಡಬುಲಿಯುಇಇ)

n 	ವ್ಯಕ್ತುಗಳು, ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ಮತುತು ಸಣ್ಣ ವಾ್ಯಪಾರಗಳು ಮತುತು ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ಮತುತು ಸಣ್ಣ 
ಉದ್ಯಮಗಳು ಶಿಶು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿಗಳವರಗೆ, 
ಕ್ಶೊೇರ ವಗಮಿದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ 
ರೊಪಾಯಿಗಳವರಗೆ ಮತುತು ಯುವ ವಗಮಿದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ 
ರೊಪಾಯಿಗಳವರಗೆ ಉತಾ್ಪದನ್, ವಾ್ಯಪಾರ ಅರವಾ ಸೇವೆಯ 
ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತರುವ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. 

n 	ಯೇಜನ್ಯ ಪಾ್ರರರ್ಕ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ 
ರೊ.ವರಗಿನ ಸಾಲವನುನು ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರುತಾತುರ. 
ಮಾರ್ಮಿ 18, 2022 ರವರಗೆ 18.52 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಮೌಲ್ಯದ 
34.28 ಕ್ೊೇಟಿ ಸಾಲಗಳನುನು ಯೇಜನ್ಯಡಿ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ, 
8.10 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಮೌಲ್ಯದ 23.27 ಕ್ೊೇಟಿಗಿಂತ ಹಚುಚಿ 
ಸಾಲಗಳು ಅರವಾ ಸರಿಸುಮಾರು 68 ಪ್ರತ್ಶತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಯೇಜನ್ಯ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಸರ್ೇಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 2015 ಮತುತು 2018 ರ ನಡುವೆ
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ಈ ಯೀಜನಗಳು  
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ್್ತಕ 

ಸಬಲ್ೀಕರಣಕಕಾ ನರವಾಗುತ್ತವ 
ಪರಾಧಾನ ಮಂತ್ರಾ ಮುದಾರಾ ಯೇಜನೆ (ಪಿಎಂಎಂವೈ)

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಏಪ್್ರಲ್ 8, 2015 

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಆಗಸ್ಟಿ, 2018

ಉದೆ್ೇಶ: ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆ ಮತುತು ಮಹಿಳೆಯರ 
ಸಬಲ್ೇಕರಣಕಾಕೆಗಿ ಮುದಾ್ರ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 
ಬಲವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಯನುನು ತರುವುದು.

ಉದೆ್ೇಶ: ಮಹಿಳಾ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪೂೇಷಣೆ ಮತುತು 
ಬಳವಣಿಗೆಯ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ 
ಅವರು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ಉದೆೊ್ಯೇಗಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 68.92 ಲಕ್ಷ 
(ಶೇ.62) ಮಹಿಳೆಯರು ನ್ೇಮಕಗೆೊಂಡಿದಾ್ರ.

n  ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತು ವಾಣಿಜೊ್ಯೇದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು 
ಮಹಿಳೆಯರ ನ್ೇತೃತವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಜಮಮಿನ್ ಸಕಾಮಿರದ ಸಹಯೇಗದೆೊಂದಿಗೆ 
“ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯರ್ಗಳ ಆರ್ಮಿಕ ಸಬಲ್ೇಕರಣ ಮತುತು 
ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಸಾಟುರ್ಮಿ ಅಪ್ ಗಳನುನು” ಕ್ೈಗೆೊಳುಳಿತ್ತುದೆ.

n  ಮಹಾರಾಷಟ್, ರಾಜಸಾ್ಥನ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಉತತುರ 
ಪ್ರದೆೇಶ ಮತುತು ಇತರ ಎಂಟು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನುನು ಕಾಯಮಿಕ್ರಮದ ಮೊಲಕ 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

n  ಈ 5.9 ರ್ಲ್ಯನ್ ಯುರೊೇ ಬಜರ್ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವು 
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 725 ಮಹಿಳಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. 
ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವು ಆಗಸ್ಟು 2018 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು ಮತುತು 
ಜನವರಿ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕ್ೊನ್ಗೆೊಳುಳಿತತುದೆ.

n  ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆಯನುನು ಬಂಬಲ್ಸಲು ಮತುತು 
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯರ್ಗಳಿಗೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥಯನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು 
ನೇತ್ ರಚನ್, ಸಂಶೊೇಧನ್ ಮತುತು ಇತರ ವಿಧಾನಗಳನುನು 
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಡಬುಲಿಯು ಟಿ ಪ್ ಉದ್ಯಮಶಿೀಲತೆಯ 
ದುಬ್ತಲ ಅೊಂಶವನುನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಲ್ೊಂಗಾನುಪಾತ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹಣುಣು 
ಮಕಕಾಳು ನಮ್ಮ ಹಮ್ಮಯಾಗುತಾ್ತರೆ

ಬೆೀಟಿ ಬಚಾವ�ೀ, 
ಬೆೀಟಿ ಪಢಾವ�ೀ

ನಧಿಯ ಶೇ.10 ರಷಟುನುನು ಅಂದರ, 
ಭಾರತ ಸಣ್ಣ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ಬಾ್ಯಂಕ್ ನವಮಿಹಿಸುವ ನಧಿಯಲ್ಲಿ ರೊ 
1000 ಕ್ೊೇಟಿಯನುನು ಮಹಿಳಾ ನ್ೇತೃತವಾದ 

ಸಾಟುರ್ಮಿ ಅಪ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯಿ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸಾಮರ್ಯಮಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಉಪಕ್ರಮವು 
ಮಹಿಳಾ-ನ್ೇತೃತವಾದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಾಮರ್ಯಮಿ-

ನಮಾಮಿಣ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವಾಗಿದು್ ಅದು 
ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮತುತು ಸಾ್ಥಪಿತ ಮಹಿಳಾ 

ಉದ್ಯರ್ಗಳ ಯಶಸಿ್ಸಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ.

ಡಿಸಂಬರ್ 8, 2021 ರವರಗೆ, 60,000 ಮಾನ್ಯತೆ 
ಪಡೆದ ವಾ್ಯಪಾರಗಳಲ್ಲಿ 46 ಪ್ರತ್ಶತ ಅರವಾ 

27,665 ಸಾಟುರ್ಮಿ ಅಪ್ ಗಳು ಕನಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ 
ನದೆೇಮಿಶಕರನುನು ಹೊಂದಿದ್ವು.

ಏಪಿ್ರಲ್ 5, 2016 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಸಾಟು್ಯಂಡಪ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವನುನು 2025 ರ ವರಗೆ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬಾ್ಯಂಕ್ ನ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಶಾಖ್ಯು ಕನಷ್ಠ 
ಒಬ್ಬ ಎಸ್ ಸಿ ಅರವಾ ಎಸ್ ಟಿ ವ್ಯಕ್ತುಗೆ ಮತುತು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಗೆ 

10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ವರಗಿನ ಸಾಲವನುನು ನೇಡುವುದನುನು 
ಕಡಾ್ಡಯಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಮುದಾಯದ ಸಹಭಾಗಿತವಾದ ಮೊಲಕ 
ಮಹಿಳೆಯರನುನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆೊಳಿಸಲು 

ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತು ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು ನವೆಂಬರ್, 
2017 ರಿಂದ ಚಾಲನ್ಯಲ್ಲಿವೆ.

ಮಹಿಳಾ ತೊಂತ್ರಜ್ಾನ ಪಾಕ್್ತ (ಡಬುಲಿಯು ಟಿ ಪ್)

ಉದೆ್ೇಶ: ನದಿಮಿಷಟು ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ 
ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆ ಮತುತು ಉದೆೊ್ಯೇಗವನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಮಹಿಳಾ-ಆಧಾರಿತ 
ಜಿೇವನ್ೊೇಪಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿ ದುಬಮಿಲ 
ಅಂಶವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. 

ಉದೆ್ೇಶ: ಲ್ಂಗಾನುಪಾತಗಳು 
ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತುರುವ ಸಮಸ್ಯಯನುನು 
ಬಗೆಹರಿಸುವುದು ಮತುತು ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು 
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರನುನು 
ಪೂ್ರೇತಾ್ಸಹಿಸುವ ವಾತಾವರಣವನುನು 
ಸೃಷ್ಟುಸುವುದು.

ಯ
ೀಜ

ನ ಪ್ರಗತಿ
ಸ್ಥಳಿೇಯ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬನ್ಗಾಗಿ, ಕೌಶಲ್ಯ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತು ಸಾಮರ್ಯಮಿ ವೃದಿಧಿಯನುನು ನೇಡಲು 
ಉತತುಮ ಅಭಾ್ಯಸಗಳನುನು ಬಳಸಲಾಗುತತುದೆ. 
ಈ ಪಾಕ್ಮಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಡಿ ಬಳಸಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಆರ್ಮಿ ಮೇಕ್ಂಗ್ ಮತುತು ಕಾ್ರಫ್ಟು ಡಿಸೈನಂಗ್, 
ಕೃಷ್ ತಾ್ಯಜ್ಯದಿಂದ ಇಂಧನ ತಯಾರಿಕ್, ಕೃಷ್ 

ಕಂಪೂ್ಯಟರಿೇಕೃತ ಕಸೊತ್ ಮತ್ತುತರ ತರಬೇತ್ 
ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ.

ಇದುವರಗೆ 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 
13 ತಾಂತ್್ರಕ 
ಪಾಕ್ಮಿ ಗಳನುನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ, 
ಇನೊನು ಹಚಿಚಿನ 
ಪಾಕ್ಮಿ ಗಳನುನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. 

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಜನವರಿ 22, 2015 

ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

n 	ಮಕಕೆಳ ಲ್ಂಗ ಅನುಪಾತವು 
ದಶಕಕ್ೊಕೆಮ್ಮ ಜನಗಣತ್ಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತೆತುಯಾಗುವ 
ಪ್ರಕ್್ರಯಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯೇ 
ಜನನದ ಲ್ಂಗ ಅನುಪಾತವನುನು 
ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

n 	ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ 
ಪ್ರಕಾರ, ಜನನದ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಲ್ಂಗ 
ಅನುಪಾತವು 2014-2015 ರಲ್ಲಿ 918 
ರಷ್ಟುತುತು ಮತುತು ಇದು 2019-2020 
ರಲ್ಲಿ 934 ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

n 	ಮಕಕೆಳ ಲ್ಂಗ ಅನುಪಾತಗಳು ಮತುತು 
ಜಿೇವನ ಚಕ್ರದ ನರಂತರತೆಯನುನು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ 
ಸಬಲ್ೇಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಮಸ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದ ಕಾಯಮಿತಂತ್ರದ ಪರಿಣಾಮವನುನು 
ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಪತೆತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನುನು 
ಕಾಯಮಿಪಡೆಯು ಕ್ೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಮತುತು 
ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಾಚಾರಣೆ 
ನಡೆಸುತ್ತುದೆ.

ಕೊೀಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ 
ಸುಕನಾ್ಯ ಸಮೃದಿಧಿ 

ಖಾತೆಗಳನುನು 
ಇದುವರೆಗ 

ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ

2.50 ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಯೀಜನಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತಲುಪುವುದನುನು ಕೊನಯ 
ಮೈಲ್ಯವರೆಗೊ ನಗಾ 
ಇಡುವುದು

ಮಿಷ್ನ್ ಶಕಿ್ತ: ಸಮಗ್ರ ಮಹಿಳಾ 
ಸಬಲ್ೀಕರಣ ಕಾಯ್ತಕ್ರಮ

 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗ್ ಜಿೇವನವನುನು 
ಸುಲಭಗ್�ಳಿಸಲು ಯೇಜನೆಗಳು
n	 ಮೇ 1, 2016 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಉಜವಾಲಾ 1.0 ಮತುತು 

ಉಜವಾಲಾ 2.0 ನಲ್ಲಿ 9 ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ಗಾ್ಯಸ್ ಸಂಪಕಮಿಗಳನುನು 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಡುಗೆಮನ್ಯು ಹೊಗೆ ಮುಕತುವಾಯಿತು ಮತುತು 
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೊೇಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ 
ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾದವು. 

n	 55 ವಷಮಿದ ಕಾನೊನನುನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೊಲಕ ಹರಿಗೆ 
ರಜಯನುನು 12 ವಾರಗಳಿಂದ 26 ವಾರಗಳಿಗೆ ಹಚಿಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

n	 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ 
ಅಜಿಮಿದಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನುನು ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

n	 ಸಖಿ-ಒನ್-ಸಾಟುಪ್ ಸಂಟರ್ ಏಪಿ್ರಲ್ 1, 2015 ರಂದು 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಪೂಲ್ೇಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕಾನೊನು ನ್ರವು ಮತುತು 
ಸಮಾಲೆೊೇಚನ್ ಹಾಗು ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ನ್ರವು ಒಂದೆೇ ಸೊರಿನಡಿ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ದೆೊರಯುತತುವೆ. ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 729 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
733 ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು ಅನುಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 704 
ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು 35 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತ್ತುವೆ. ಈ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 4.93 ದಶಲಕ್ಷ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ರವು ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

n	 ಏಪಿ್ರಲ್ 1, 2016 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಸಾವಾಧಾರ್ ಗೃಹ 
ಯೇಜನ್ಯು ಸಂಕಷಟುದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪುನವಮಿಸತ್ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ. ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರವು ಉತತುರ 
ಪ್ರದೆೇಶದ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕುಟಿೇರ ಗೃಹವನುನು ನರ್ಮಿಸಿದೆ. 
ಇದನುನು ಆಗಸ್ಟು 31, 2018 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತು 
ಇದು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಆಶ್ರಯ 
ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾವಾಧಾರ್ ಗೃಹಗಳು ಶೇಕಡಾ 76 ರಷುಟು 
ಬಳಕ್ಯನುನು ಹೊಂದಿವೆ.

n	 ಆಗಸ್ಟು 1, 2019 ರಂದು, ತ್್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ ಕುರಿತು ಕಾನೊನನುನು 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಮುಸಿಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ 
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಭಯವನುನು ಕ್ೊನ್ಗೆೊಳಿಸಿತು.

ಉದೆ್ೇಶ: ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ, 
ಭದ್ರತೆ ಮತುತು ಸಬಲ್ೇಕರಣಕಾಕೆಗಿ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.

15 ನೆೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗದ ಅವಧಿ  
2021-2022 ರಿಂದ 2025-2026 ರವರಗ್

n 	ಮಹಿಳೆಯರ ಜಿೇವನ ಚಕ್ರದ 
ನರಂತರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೇರುವ ಸಮಸ್ಯಗಳನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕ್ೊಂಡು ಅವರನುನು 
ಸಚಿವಾಲಯ, ಇಲಾಖ್ ಮತುತು 
ಆಡಳಿತದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಚಿಚಿನ ಸಾವಮಿಜನಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾ, 
ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು ಮತುತು ಸ್ಥಳಿೇಯ 
ಆಡಳಿತದ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಮಹಿಳಾ ನ್ೇತೃತವಾದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ಮೊಲಕ ಸಕಾಮಿರದ ದೃಷ್ಟುಯನುನು 
ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ್ೊಂಡೆೊಯು್ಯವ ಶಕ್ತು 
ಒಂದು ಸಮೊಹ ಯೇಜನ್ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

n 	ರ್ಷನ್ ಸಂಬಾಲ್ ಮತುತು 
ಸಾಮರ್ಯಮಿ ಶಕ್ತುಯ ಎರಡು ಉಪ 
ಯೇಜನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ 
ರಕ್ಷಣೆ ಮತುತು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಒನ್ 
ಸಾಟುಪ್ ಸಂಟರ್, ಮಹಿಳಾ 
ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಬೇಟಿ ಬಚಾವೊೇ, 
ಬೇಟಿ ಪಢಾವೊೇ ಮತುತು ನಾರಿ 
ಅದಾಲತ್ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಸಂಬಾಲ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೇಕರಣಕಾಕೆಗಿ 
ಉಜವಾಲ, ಸಾವಾಧಾರ್, ಮತುತು 
ಸಕ್ಷಮ್ ನಲ್ಲಿ ಉದೆೊ್ಯೇಗಿ ಮಹಿಳಾ 
ವಸತ್ ನಲಯದಂತಹ ಇನೊನು 
ಅನ್ೇಕ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021-2022ರ 
ಯೇಜನ್ ಅನುಷಾ್ಠನವನುನು 
15ನ್ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗವು 
ಅನುಮೇದಿಸಿದೆ.

ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

ಆರೊಂಭ

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಎಂಟು ವಷಮಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡಾಗ, 
ಆರ್ಮಿಕತೆಯು ಅಸತುವ್ಯಸತುವಾಗಿತುತು. ಉದ್ಯಮದ ನಶಚಿಲತೆ, ಹೊಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ್ ಮತುತು ಕಾನೊನುಗಳ 
ಗೆೊೇಜಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ವು. ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿಯವರು ಸುಧಾರಣಾ ಮಾಗಮಿವನುನು 

ಆರಿಸಿಕ್ೊಂಡರು. ಇದಕಾಕೆಗಿ, ಆರ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳು 
ಮತುತು ಹೊಡಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಉತತುಮ ವಾತಾವರಣವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಯಿತು. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥ ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಸವಾಲ್ನ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾವಾವಲಂಬ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ಆಮದುಗಳನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಮತುತು ರಫ್ತು ಹಚಿಚಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳಿವ ಮೊಲಕ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸುತುಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವತತು ಗಮನಹರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಶವಾದ 
ಐದನ್ೇ ಅತ್ ದೆೊಡ್ಡ ಆರ್ಮಿಕತೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತವೂ ಇದಿೇಗ ವಿಶವಾದ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಆರ್ಮಿಕತೆ ಎನಸಿಕ್ೊಂಡಿದೆ.

2014ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಡಿಪ್ 
1.10 ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟಿ ರೊ. 
ಇತು್ತ, ಈಗ 2.30 ಲಕ್ಷ 
ಕೊೀಟಿ ರೊ. ಆಗಿದೆ.

2017 ರಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು 
ಕಂಪನಗಳ ಕಾಯಿದೆಗೆ ತ್ದು್ಪಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಗಳ 
ಕಾನೊನನ ಸರ್ತ್ಯು 2013 ರ ಕಾಯಿದೆಯು 16 ತಾಂತ್್ರಕ 
ದೆೊೇಷಗಳನುನು ಅಪರಾಧಿೇಕರಣದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಮತುತು 
ಅವುಗಳನುನು ನಾಗರಿಕ ದೆೊೇಷಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು 
ಮಾಡಿತು. ಕಂಪನಯ ನದೆೇಮಿಶಕರನುನು ಹಚುಚಿ ಜವಾಬಾ್ರಿಯುತ 
ಮತುತು ಉತತುರದಾಯಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಕಾಪೂಮಿರೇರ್ 
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾರದಶಮಿಕತೆಯನುನು ಹಚಿಚಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಜಿಎಸ್ ಟಿಯ 
ಅನುಷಾ್ಠನದಿಂದಾಗಿ ಮಾಸಿಕ 
ಮನ್ಯ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ  4% 
ರವರಗೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಮಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ ಟಿ 
ಸಂಗ್ರಹವು 

ಕೊಂಪನಗಳ (ತಿದುದಾಪಡಿ) ಕಾಯಿದೆ

ಕೈಗಾರಿಕ-ವಾಣಿಜ್ಯ-ಆರ್್ತಕತೆ 

ವಿಶವಿದ ಅತ್ಯೊಂತ ವೀಗವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ ಆರ್್ತಕತೆ

ಜಎಸ್ ಟಿ: ಒೊಂದು 
ತೆರಿಗ, ಒೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ
ವಾ್ಯರ್ ದರಗಳು ಮತುತು 
ನಬಂಧನ್ಗಳು ರಾಜ್ಯದಿಂದ 
ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನನುವಾಗಿರುತತುವೆ ಮತುತು 
ಹೊಡಿಕ್ದಾರರನುನು ಆಕಷ್ಮಿಸಲು 
ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಗಾಗೆಗೆ ತಮ್ಮ 
ದರಗಳನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದು 
ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕ್ೇಂದ್ರ 
ಹಾಗೊ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳೆರಡಕೊಕೆ 
ಆದಾಯ ನಷಟುವಾಗಿದೆ. ಇದನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕ್ೊಂಡು, ಏಕ 
ಮತುತು ಸರಳ ಜಿಎಸ್ ಟಿಯನುನು 
2017 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. 
ತೆರಿಗೆ ದರಗಳು ಮತುತು 
ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳು ಈಗ 
ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಿ್ಥರವಾಗಿವೆ.

`1,42,095 
ಕ್ೊೇಟಿ ಆಗಿತುತು. ಇದು ಇದುವರಗಿನ 
ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಋಣಭಾರ ಮತು್ತ ದಿವಾಳಿತನ ಸೊಂಹಿತೆ
ಋಣಭಾರ ಮತುತು ದಿವಾಳಿತನ ಸಂಹಿತೆ 2016 ಅನುನು 

ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲಿರುವ “ಸಾಲಗಾರನ 
ನಯಂತ್ರಣ” ವ್ಯವಸ್ಥಯಿಂದ ಮತುತು “ಸಾಲ 

ನೇಡಿದವನ ನಯಂತ್ರಣ” ವ್ಯವಸ್ಥಯ ಕಡೆಗೆ 
ಬೃಹತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 

ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವ 
ಸುಲಭತೆಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ 
ಮತುತು ಎನ್ ಪಿ ಎ ಗಳನುನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟುಯಿಂದ ಇದು 
ಗಮನಾಹಮಿವಾದುದು ಎಂದು 

ಸಾಬೇತಾಯಿತು. ಸಂಸತುತು 
ಇತ್ತುೇಚಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ 

ತ್ದು್ಪಡಿಗಳನುನು 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿತು.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಕ್ೊರೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕದ 
ಸಂಕಷಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಕಟುಟುನಟಾಟುದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ನಂತರ 
ಮೈನಸ್ 23.9 ಪ್ರತ್ಶತಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಜಿಡಿಪಿ 

ಬಳವಣಿಗೆಯ ದರವನುನು ಸುಧಾರಿಸಿದು್ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ವಿಶವಾದ ಆರ್ಮಿಕ ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸಿದ್ 

ಆರ್ಮಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಭಯವನುನು ಸುಳಾಳಿಗಿಸಿದು್ 
ಸಕಾಮಿರದ ದೊರದೃಷ್ಟುಯ ಫಲ್ತಾಂಶವಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ. 2021 ರ ಅಕ್ೊಟುೇಬರ್-ಡಿಸಂಬರ್ 
ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಬಳವಣಿಗೆಯ ದರವು 5.4 
ಪ್ರತ್ಶತದಷ್ಟುತುತು, ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೆೇ ರಾಷಟ್ದ 
ದರಕ್ಕೆಂತ ಹಚಾಚಿಗಿದೆ. ಸಕಾಮಿರವು 2022–2023ರ 
ಮದಲ ಮುಂಗಡ ಅಂದಾಜನುನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, 
ಅದು 9.2 ಪ್ರತ್ಶತದಷ್ಟುದೆ. 2030 ರ ವೆೇಳೆಗೆ, ಭಾರತವು 
ಜಪಾನ್ ಅನುನು ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ಏಷಾ್ಯದ ಎರಡನ್ೇ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ 
ಆರ್ಮಿಕತೆಯಾಗಬಹುದು.
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ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವುದು

ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮಾಡುವ ಸುಲಭ 
ಸೊಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 
50 ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ ಸಾ್ಥನವನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳಿವ 
ಗುರಿಯನುನು ಸಕಾಮಿರ 
ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಸೊಚ್ಯಂಕವನುನು ವಿಶವಾಬಾ್ಯಂಕ್ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಲಭ ವಾ್ಯಪಾರದ 
ಶ್ರೇಯಾಂಕಕಾಕೆಗಿ ಇದು ಆರ್ಮಿಕತೆಯ ಹಲವಾರು ನಯತಾಂಕಗಳನುನು ಗಣನ್ಗೆ 
ತೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳಿತತುದೆ. ಯಾವುದೆೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದು 
ಎಷುಟು ಸುಲಭ ಅರವಾ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಶನುಗಳನುನು 
ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೊಲಕ ಮಾರುಕಟೆಟುಯ ಸೊಕತುತೆಯನುನು ತ್ಳಿದುಕ್ೊಳಳಿಲು 
ಹೊಡಿಕ್ದಾರರಿಗೆ ಇದು ಮಾಗಮಿದಶಮಿನ ನೇಡುತತುದೆ.

ಕಾಪ�್ತರೆೀರ್ ತೆರಿಗ: ಕೊಂಪನಗಳ ಮೀಲ್ ಕಡಿಮ ತೆರಿಗ ಹೊರೆ
ಈ ಹಿಂದೆ, ದೆೇಶಿೇಯ ಕಂಪನಗಳು ಶೇ.30 ರಷುಟು ಕಾಪೂಮಿರೇರ್ ತೆರಿಗೆಯನುನು 
ಪಾವತ್ಸಬೇಕಾಗಿತುತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಚುಚಿವರಿ ಶುಲಕೆವನೊನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತುತುತು. 
ಈಗ ಅದನುನು ಶೇ.22ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದರ, ಹಚುಚಿವರಿ ಶುಲಕೆ 
ಮತುತು ಸಸ್ ಸೇರಿ ಶೇ. 25.17 ಇದೆ. ಹಿಂದೆ, ಭಾರತವು ವಿಶವಾದಲೆಲಿೇ ಅತ್ ಹಚುಚಿ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾಪೂಮಿರೇರ್ ತೆರಿಗೆ ದರವನುನು ಹೊಂದಿತುತು.
ಅನಗತ್ಯ ಕಾನೊನುಗಳ ಹೊರೆಯಿೊಂದ ಮುಕಿ್ತ
ಅನಗತ್ಯ ಕಾನೊನುಗಳು ಜಿೇವನ ಮತುತು ಸ್ಪಧಾಮಿತ್ಮಕ ವಾ್ಯಪಾರಗಳ ಮೇಲೆ 
ಅನಗತ್ಯ ಹೊರಯನುನು ಹೇರುತತುವೆ. ಅಂತಹ 2,875 ಕಾನೊನುಗಳು ಅರವಾ 
ವಾ್ಯಪಾರದ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 2007 ಅನುನು 
ರದು್ಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷೆಟುೇ ಅಲಲಿ, ಅಗತ್ಯ ಅನುಮೇದನ್ಗಳನುನು ಪಡೆಯುವ 
ಗಡುವನುನು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಅನುಮತ್ಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ತೆರಿಗ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ದಿಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. 
ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ತೆರಿಗೆದಾರರನುನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆೊಳಿಸಲು ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವ್ಯವಸ್ಥಯನುನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 2021-22 ನ್ೇ ಹಣಕಾಸು ವಷಮಿದಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ತೆರಿಗೆ 
ಸಂಗ್ರಹವು 48 ಪ್ರತ್ಶತ ಮತುತು ಕಾಪೂಮಿರೇರ್ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು 41 
ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು ಹಚಾಚಿಗಿದೆ. ಪರೊೇಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶೇ.20ರಷುಟು 
ಹಚಚಿಳವಾಗಿದೆ. ನಗದಿತ ಗುರಿಗಿಂತ 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ಹಚಿಚಿಗೆ ಅಂದರ, 27.07 
ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಸತತ ಮೊರನೀ ತಿೊಂಗಳು, ಭಾರತವು ಉದಯೀನು್ಮಖ 
ಮಾರುಕಟ್ಟಿಗಳ ಪಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸಾಥಾನದಲ್ಲಿದೆ
ಬಲವಾದ ರಫ್ತು ಮತುತು ಉತಾ್ಪದನಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಿಂದಾಗಿ 2022 ರ 
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೊರನ್ೇ ತ್ಂಗಳು ಭಾರತವು ಉದಯೇನು್ಮಖ 
ಮಾರುಕಟೆಟುಯ ಪಟಿಟುಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ೊರೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕದ 
ಓರ್ಕಾ್ರನ್ ರೊಪಾಂತರದ ಹೊರತಾಗಿಯೊ, ಭಾರತದ ಉತಾ್ಪದನ್ ಮತುತು 
ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಯ ಕ್ೇತ್ರಗಳು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಸತುರಿಸಲ್ಪಟಟುವು ಮತುತು ಹೊಸ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗಗಳು ಹಾಗು ಉತಾ್ಪದನ್ಯ ಬಳವಣಿಗೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ರ್ಂರ್ 
ಎಮಜಿಮಿಂಗ್ ಮಾಕ್ಮಿರ್ ಟಾ್ರ್ಯಕರ್ ಪ್ರಕಾರ. ಏಳು ಸೊಚಕಗಳನುನು ಬಳಸಿ 
ಸಂಕಲ್ಸಲಾದ ಈ ಪಟಿಟುಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 81 ಅಂಕಗಳನುನು ಪಡೆದುಕ್ೊಂಡಿದೆ.

ಎೊಂಎಸ್ಎೊಂಇ ಮೀಲ್ ವಿಶೀಷ್ ಗಮನ
11 ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ಜನರಿಗೆ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ನೇಡುವ ಮತುತು 
ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಶೇ. 29 ರಷುಟು ಕ್ೊಡುಗೆ ನೇಡುವ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ, 
ಸಣ್ಣ ಮತುತು ಗುಡಿ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ಯಾವುದೆೇ ಸಕಾಮಿರವು ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿರಲ್ಲಲಿ 
ಮತುತು ಅವುಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವಾವಲಂಬನ್ಯ ಕನಸು 
ನನಸಾಗುತ್ತುದೆ. ಕ್ೊರೊೇನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಚುಚಿ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೇರಿದ ಈ ವಲಯವನುನು ಮರು ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಾವಲಂಬ 
ಭಾರತ ಪಾ್ಯಕ್ೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟುಟು 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಿಂತ ಹಚಿಚಿನ 
ಆರು ನಬಂಧನ್ಗಳನುನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳನುನು 72 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಚಾಂಪಿಯನ್್ಸ ಪೂೇಟಮಿಲ್ ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಒೊಂದು ಉತ್ಪನನು, ಒೊಂದು ಜಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಜಿಲೆಲಿ, ಒಂದು ಉತ್ಪನನು ಯೇಜನ್ಯ ಮೊಲಕ ನದಿಮಿಷಟು 
ಉತ್ಪನನುಕ್ಕೆ ಹಸರಾದ ಜಿಲೆಲಿಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ಪೂ್ರೇತಾ್ಸಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲಾಲಿ ಸಹಾಯವನುನು 
ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 103 
ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಂದ 106 ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಆಯಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 739 ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಂದ 
739ಕೊಕೆ ಅಧಿಕ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ಪಟಿಟು 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸಬೇಕ್ದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ 
ವೇಗವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ

2017 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತು ಅನುಷಾ್ಠನ 
ಟ್ರಸ್ಟು ಸಾ್ಥಪನ್ಯಂದಿಗೆ ದೆಹಲ್-ಮುಂಬೈ, ಅಮೃತಸರ-ಕ್ೊೇಲಕೆತಾತು, ಚನ್ನುಸೈ-
ಬಂಗಳೊರು, ವೆೈಜಾಗ್-ಚನ್ನುಸೈ ಮತುತು ಬಂಗಳೊರು-ಮುಂಬೈ ಆರ್ಮಿಕ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳ ನಮಾಮಿಣವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉತತುರ 
ಪ್ರದೆೇಶ ಮತುತು ತರ್ಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾ್ಪದನ್ಗೆ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳಿಗೊ ಸಹ ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಬೆಳೆಯುತಿ್ತರುವ ವಿದೆೀಶಿ ವಿನಮಯ ಮಿೀಸಲು 

ನವೆಂಬರ್ 2021 ರ ಹೊತ್ತುಗೆ, ಚಿೇನಾ,  
ಜಪಾನ್ ಮತುತು ಸಿವಾಟಜೆಲೆಮಿಂಡ್ ನಂತರ ಭಾರತವು 
ವಿಶವಾದ ನಾಲಕೆನ್ೇ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ವಿದೆೇಶಿ ವಿನಮಯ 

ರ್ೇಸಲು ಹೊಂದಿದ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ.

477.8
 577 633.6

2019-2020

2020-21 (31 ಡಿಸಿಂಬರ್, 2021)
2020-22*

ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಉತು್ತೊಂಗದಲ್ಲಿ
418 ಶತಕೊೀಟಿ ಡಾಲರ್   

ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪ್ದ ರಫ್ತುಗಳು
2021-2022 ನ್ೇ ಆರ್ಮಿಕ ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 
ಸರಕು ರಫ್ತುನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿತು. 
ಈ ಒಂದು ವಷಮಿದಲ್ಲಿ, ರಫ್ತುನ ಒಟುಟು ಮೌಲ್ಯ 418 

ಬಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್  ಆಗಿತುತು.
ಭಾರತವು ಈಗ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫ�ೀನ್ ಗಳ ವಿಶವಿದ 
ಎರಡನೀ ಅತಿದೆೊಡ್ಡ ಉತಾ್ಪದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ

2014-2015 ರಲ್ಲಿ, ಮಬೈಲ್ ಫೆ�ೇನ್ 
ಉತಾ್ಪದನ್ಯು 19,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಮೌಲ್ಯದ 
ಸುಮಾರು 6 ಕ್ೊೇಟಿ ಯುನರ್ ಗಳಾಗಿದು್, ಇದು 
2020-2021 ರಲ್ಲಿ 30 ಕ್ೊೇಟಿ ಯೊನರ್ ಗಳಿಗೆ 

ಮತುತು 2.20 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕ್ಯಾಗಿದೆ. 
2014 ರಲ್ಲಿ ಸಲು್ಯಲಾರ್ ಫೆ�ೇನ್ ಗಳು ಮತುತು 

ಬಡಿಭಾಗಗಳನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ಎರಡು 
ಕಾಖಾಮಿನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ವು, ಆದರ 2021 ರ 

ವೆೇಳೆಗೆ ಆ ಸಂಖ್್ಯ 200 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕ್ಯಾಯಿತು.

ಜ್ಗತ್ಕ ಸಮುದ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಸ: ದ್ಖಲೆಯ ಎಫ್ ಡಿಐ
ಎಫ್ ಡಿಐ ಒಳಹರಿವು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯ ಮಟಟುಕ್ಕೆ 
ಏರಿರುವುದು ಸಕಾಮಿರದ ಹೊಡಿಕ್ದಾರ ಸನುೇಹಿ 
ಎಫ್ ಡಿಐ ನೇತ್ ಮತುತು ಜಾಗತ್ಕ ಸಮುದಾಯದ 
ಹಚುಚಿತ್ತುರುವ ವಿಶಾವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ, 2014-
15ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಡಿಐ ಒಳಹರಿವು 45.14 
ಶತಕ್ೊೇಟಿ ಡಾಲರ್  ದಾಖಲಾಗಿದು್, ಅಂದಿನಂದ 
ಸಿ್ಥರವಾದ ಬಳವಣಿಗೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಿದೆ. 2020-
21 ನ್ೇ ವಷಮಿದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 81.97 ಶತಕ್ೊೇಟಿ 

ಡಾಲರ್  (ತಾತಾಕೆಲ್ಕ) ಅತ್ಯಧಿಕ ವಾಷ್ಮಿಕ 
ಎಫ್ ಡಿಐ ಒಳಹರಿವನುನು ಪಡೆದುಕ್ೊಂಡಿತು, 
ಇದು ಹಿಂದಿನ ವಷಮಿಕ್ಕೆಂತ ಶೇ.10 ಹಚಚಿಳವನುನು 
ಪ್ರತ್ನಧಿಸುತತುದೆ. 2021-22ರ ಮದಲ ಆರು 
ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಷಮಿದ ಇದೆೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
41.37 ಶತಕ್ೊೇಟಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಸಿದರ ಎಫ್ ಡಿಐ 
ಒಳಹರಿವು ಶೇಕಡಾ 4 ರಷುಟು ಏರಿಕ್ಯಾಗಿ  
42.86 ಬಲ್ಯನ್  ಡಾಲರ್  ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಭಾರತದ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮರ್ಯಮಿ ಮತುತು ರಫ್ತುಗಳನುನು ಹಚಿಚಿಸಲು, 
2021-2022 ರ ಆರ್ಮಿಕ ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪ್ರಮುಖ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪಿ ಎಲ್  ಐ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಿ ಒಟುಟು 1.97 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೊ. ಘೊೇಷ್ಸಲಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಬೈಲ್ ಉತಾ್ಪದನ್ ಮತುತು 
ವಿಶೇಷ ಎಲೆಕಾಟ್ನಕ್ ಬಡಿಭಾಗಗಳು, ನಣಾಮಿಯಕ ಆರಂಭಿಕ ಔಷಧಿಗಳ 
ತಯಾರಿಕ್, ಮಧ್ಯಂತರ ಔಷಧಗಳು ಮತುತು ಈಗಾಗಲೆೇ ಘೊೇಷ್ಸಲಾದ 
ಸಕ್್ರಯ ಔಷಧಿೇಯ ಘಟಕಗಳು ಮತುತು ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸಾಧನಗಳು ಸೇರಿವೆ. 
ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 14 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಪದನ್ ಆಧಾರಿತ 
ಪೂ್ರೇತಾ್ಸಹ ಯೇಜನ್ಗೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯ ದೆೊರತ್ದೆ ಎಂದು ಹಣಕಾಸು 
ಸಚಿವೆ ನಮಮಿಲಾ ಸಿೇತಾರಾಮನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜರ್ ನಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ರ. 
ಇದು 60 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುವ ಸಾಮರ್ಯಮಿವನುನು 
ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಚುಚಿವರಿಯಾಗಿ 30 ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಆದಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹತುತು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 410 
ಪ್ರಸಾತುವನ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ, ಕೈಗಾರಿಕಗಳಿಗ 

ಪ್ ಎಲ್  ಐ ನೊಂತಹ ಯೀಜನ
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಾ್ರೊಂತಿ-4.0 ಗ ಸ್ದಧಿತೆ ಆಹಾರ ಸೊಂಸಕಾರಣಾ ಉದ್ಯಮ:

 10,900 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುದಾನ
 2.5 ದಶಲಕ್ಷ 

ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು.
ಐಟಿ ಯೊಂತಾ್ರೊಂಶ:
 7,350 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುದಾನ 

ನೇಡಿದು್, 14 ಕಂಪನಗಳು 
ಅನುಮೇದನ್ ಪಡೆದಿವೆ.

 1.8 ದಶಲಕ್ಷ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು.

ಎಸ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಮತು್ತ ಬಲ್್ಬ 
 6,238 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುದಾನ
 4 ಲಕ್ಷ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶ.

ಫಾಮಾ್ತ ಉದ್ಯಮ
15,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುದಾನ.
4 ಲಕ್ಷ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶ.
21 ಅಜಿಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೇದನ್ 
ದೆೊರತ್ದು್, 6 ಯೇಜನ್ಗಳು 
ಆರಂಭಗೆೊಂಡಿವೆ.
ಫಾಮಾ್ತಸು್ಯಟಿಕಲ್ಎಪ್ಐ 
(ಔಷ್ಧಿಗಳ ಕಚಾಚಿ ವಸು್ತ)
6,940 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುದಾನ
ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಔಷಧಗಳಿಗಾಗಿ 49 
ಅಜಿಮಿಗಳನುನು ಅನುಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಮತುತು ಎಂಟು ಯೇಜನ್ಗಳನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ
ಟ್ಲ್ಕಾೊಂ ತಯಾರಿಕ
12,195 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುದಾನ
40 ಸಾವಿರ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು
ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ ಪ್ವಿ ಮಾಡೊ್ಯಲ್  
ಗಳು
45,00 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುದಾನ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
1.5 ದಶಲಕ್ಷ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು.
ಎಲ್ಕಾಟ್ರನಕ್ ತಯಾರಿಕ:
40,951 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
2.5 ದಶಲಕ್ಷ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು.
ವೈದ್ಯಕಿೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು
3,420 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2.5 ದಶಲಕ್ಷ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು.
ಆಟ್ೊೀಮೊಬೆೈಲ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು:
42,500 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
7.5 ಲಕ್ಷ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು.
ಡೆೊ್ರೀನ್ ಗಳು ಮತು್ತ ಸೊಂಬೊಂಧಿತ 
ಉತ್ಪನನುಗಳು:
3 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ 120 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೊ.ಅನುದಾನ
10,000 ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು 
ಮತುತು 900 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಆದಾಯ
ಜವಳಿ:
10,683 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುದಾನ
7.5 ಲಕ್ಷ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು.
ವಿಶೀಷ್ ಉಕುಕಾ:
6,322 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
5.25 ದಶಲಕ್ಷ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು.
ಉನನುತ್ ರಸಾಯನ ಸೆಲ್
18,100 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುದಾನ
50 ಗಿ.ವಾ್ಯ. ಪ್ರತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ಸಾಮರ್ಯಮಿವನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ 
ಕಣ್ಣಿಟುಟಿ ಯುವಕರ 

ಸಬಲಿೇಕರಣ

ಯುವಜನರು ಮತುತಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳುಯುವಜನರು ಮತುತಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳು

ಭಾರತವು 35 ವಷಮಿಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ಸನ ಜನಸಂಖ್್ಯಯ ಶೇಕಡಾ 65 ರಷುಟು ಜನಸಂಖ್್ಯಯ 
ಪ್ರಯೇಜನವನುನು  ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವನುನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲು 
ಯುವಕರ ಸಬಲ್ೇಕರಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯುವಕರು ಮತುತು ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ 

ಹರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟಟುದ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಾ್ಯಪಿತುಯನುನು ವಿಸತುರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಧಾಮಿರಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯುವಕರ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒತುತು ನೇಡುವ ಮೊಲಕ ಭಾರತದ 
ಭವಿಷ್ಯವನುನು ಸುಭದ್ರಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 68 ಸಾವಿರಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ಸಾಟುರ್ಮಿ ಅಪ್ ಗಳು ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತ್ತುವೆ. 
ಸಾಟುರ್ಮಿ ಅಪ್ ಗಳು 2016 ರಿಂದ 6 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ 

ಹಚುಚಿ ಉದೆೊ್ಯೇಗಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಿವೆ. 
45 ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು ಸಾಟುರ್ಮಿ ಅಪ್ ಗಳು 

2ನ್ೇ ಮತುತು 3ನ್ೇ ಶ್ರೇಣಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿವೆ. 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 45 ಪ್ರತ್ಶತದಷಟುನುನು ಮಹಿಳಾ 

ಉದ್ಯರ್ಗಳು ಪ್ರತ್ನಧಿಸುತಾತುರ.

ಪ್ರಗತಿ

ಯ
ೀಜ

ನ

ಉದೆ್ೇಶ: ಸಾಟುರ್ಮಿ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮವು 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿೇನ್ಯತೆ ಮತುತು ಸಾಟುರ್ಮಿ ಅಪ್ ಗಳನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಬಲವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥಯನುನು 
ನರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಯುವಜನರಿಗ ವರದಾನವಾಗಿರುವ 
ಸಾಟಿರ್್ತ ಅಪ್ ಇೊಂಡಿಯಾ 

ಸಾಟಿರ್್ತಅಪ್ ಇೊಂಡಿಯಾ 44
ಯುನಕಾನ್ಮಿ ಗಳನುನು 2021 
ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪಿ್ರಲ್ 
2022 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಇನೊನು 
15 ಯುನಕಾನ್ಮಿ ಗಳನುನು 
ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟುಟು ಯುನಕಾನ್ಮಿ ಗಳ 
ಸಂಖ್್ಯ 100 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಜನವರಿ 16, 2016

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಪ್ರಗತಿ
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 11.20 ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಓದುತ್ತುರುವ ಸುಮಾರು 11.80 ಕ್ೊೇಟಿ 
ಮಕಕೆಳು ಈ ಯೇಜನ್ಯ ವಾ್ಯಪಿತುಗೆ 

ಒಳಪಡುತಾತುರ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಪೂೇಷಣ್ 
ಯೇಜನ್ಯಡಿ, ಬಾಲ ವಾಟಿಕಾ (ಪಿ್ರ-

ಸೊಕೆಲ್) ಅಂದರ ನಸಮಿರಿಯಿಂದ 8 
ನ್ೇ ತರಗತ್ಯವರಗಿನ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳು 

ಬರುತಾತುರ, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 
ಪೌಷ್ಟುಕಾಂಶಯುಕತು ಸಾರವಧಿಮಿತ ಅಕ್ಕೆಯನುನು 

ನೇಡಲಾಗುವುದು.

ಕ್ೊೇಟಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ 
ಪೂೇಷಣ್ ಯೇಜನ್ಯ 
ಒಟುಟು ಬಜರ್ ಆಗಿದೆ. 

ಯ
ೀಜ

ನ

ಪ�ೀಷ್ಣ್ ಯೀಜನಯು ಶಾಲಾ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ತಗಳಿಗ ಪೌಷ್ಟಿಕಾೊಂಶವನುನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಹೊಸ ಮಾನದೊಂಡವನುನು ನಗದಿಪಡಿಸ್ದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಪ�ೀಷ್ಣ್ ಯೀಜನ

ಕೌಶಲ ಭಾರತವು ಕೌಶಲ್ಯ, 
ಮರುಕೌಶಲ್ಯ ಮತು್ತ ಉನನುತ 
ಕೌಶಲ್ಯಕಕಾ ವೀಗವನುನು ನೀಡುತಿ್ತದೆ

ಕೌಶಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 

ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

ಸಾಟಿಯುೊಂಡಪ್ ಇೊಂಡಿಯಾ 
ಆರ್್ತಕ ಸಬಲ್ೀಕರಣ ಮತು್ತ 
ಉದೆೊ್ಯೀಗ ಸೃಷ್ಟಿಯನುನು 
ಬಲಪಡಿಸುತಿ್ತದೆ

ಸಾಟಿಯುೊಂಡಪ್ ಇೊಂಡಿಯಾ

ಯ
ೀಜ

ನ ಪ್ರಗತಿ
ಸಾಟು್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಯೇಜನ್ಯ 
ಆರಂಭದಿಂದ ಮಾರ್ಮಿ 21, 2022 
ರವರಗೆ 1,33,995 ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 
30,160 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪರಿಶಿಷಟು ಜಾತ್ಯವರ 19310 
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 3976.84 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. 
ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಿದ್ರ, ಪರಿಶಿಷಟು 
ಪಂಗಡಗಳ 6435 ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 
1373.71 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಅನುಮೇದನ್ 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 2019-20 ರಲ್ಲಿ, 2020-
25 ರ 15 ನ್ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೇಗದ 
ಅವಧಿಗೆ ಹೊಂದಿಕ್ಯಾಗುವ 
ಸಂಪೂಣಮಿ ಅವಧಿಗೆ ಸಾಟು್ಯಂಡ್ 
ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೇಜನ್ಯನುನು 
ವಿಸತುರಿಸಲಾಯಿತು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 
(2020) ಕಾ್ರೊಂತಿಕಾರಿ 
ಫಲ್ತಾೊಂಶಗಳನುನು ತರುತ್ತದೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ

ಯ
ೀಜ

ನ ಪ್ರಗತಿ

25 ಏಪಿ್ರಲ್ 2022 ರವರಗೆ 1,42,49,631 
ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದಾ್ರ 
ಮತುತು 1,81,858 ಜನರು ಈ 
ಯೇಜನ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತ್ 
ಪಡೆಯುತ್ತುದಾ್ರ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮತುತು ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯವು 
ತನನು ಪ್ರಮುಖ ಯೇಜನ್ಯ ಮೊರನ್ೇ 
ಹಂತವಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಕೌಶಲ 
ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ್ 3.0 (ಪಿಎಂಕ್ವಿವೆೈ 
3.0) ಯನುನು ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ಒಟುಟು 7.79 ಲಕ್ಷ 
ಜನರನುನು ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, 5.54 
ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ತರಬೇತ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ, 
2.61 ಲಕ್ಷ ಜನರನುನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತುತು 25 ಏಪಿ್ರಲ್ 
2022 ರವರಗೆ ಪಿಎಂಕ್ವಿವೆೈ 3.0 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.61 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯನುನು 
ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾ್ರರೊಂಭ 5 ಏಪ್್ರಲ್ 2016

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಜುಲ್ೈ 15, 2015 

ಉದೆ್ೇಶ: ಆರ್ಮಿಕ ಸಬಲ್ೇಕರಣ 
ಮತುತು ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಸೃಷ್ಟು. ಅಲಲಿದೆ, 
ಪರಿಶಿಷಟು ಜಾತ್ ಮತುತು ಪರಿಶಿಷಟು 
ಪಂಗಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರು 
ಮತುತು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆಯನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದು.

ಉದೆ್ೇಶ: ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತ್ 
(2020) ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತದ 
ಯುವಕರನುನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತುತು 
ಭಾರತವನುನು ವಿಶವಾದ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ 
ಕೌಶಲ್ಯಪೂಣಮಿ ಉದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳ 
ರಾಷಟ್ವನಾನುಗಿ ಪರಿವತ್ಮಿಸಲು 
ಯೇಜಿಸಿದೆ. 

ಉದೆ್ೇಶ: ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು 
ಹಚಿಚಿಸುವ ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ, 
ಮರುಕೌಶಲ್ಯ ಮತುತು ಉನನುತ ಕೌಶಲ್ಯಕಾಕೆಗಿ 
ವಿಶಾಲವಾದ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವನುನು 
ಸೃಷ್ಟುಸುವುದು.

ಉದೆ್ೇಶ: ಸಕಾಮಿರಿ ಮತುತು ಸಕಾಮಿರಿ ಅನುದಾನತ 
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ 8ನ್ೇ ತರಗತ್ವರಗೆ 
ಓದುತ್ತುರುವ ಎಲಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟುಕ 
ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು.

ಪಾ್ರರೊಂಭ 29 ಜುಲ್ೈ 2020

ಪಾ್ರರೊಂಭ 29 ಸೆಪಟಿೊಂಬರ್ 2021

`130794.90

ಇದುವರಗೆ 

1,35,40,509  
ಮಂದಿ ತರಬೇತ್ ಪಡೆದಿದು್, 1,08,40,911 
ಮಂದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.

ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಮರಗೆಲಸ, 
ವಿದು್ಯತ್ ದುರಸಿತು, ತೆೊೇಟಗಾರಿಕ್, 
ಕುಂಬಾರಿಕ್, ಕಸೊತ್ ಮುಂತಾದ 
ವೃತ್ತುಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ 
ತರಬೇತ್ಯನುನು ನೇಡಲಾಗುವುದು. 
ನೇತ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2025 
ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಕನಷ್ಠ ಶೇ.50 ರಷುಟು 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತುಪರ 
ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುನು ನೇಡುವ 
ಗುರಿಯನುನು ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಪಡೆದ ವೃತ್ತುಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುನು 
ಉನನುತ ಮಟಟುದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ 
ಕ್ೊಂಡೆೊಯ್ಯಬಹುದು.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಐಐಟಿ
2014 20142021 2021

ಐಐಎೊಂ

ಏರಿಕಯಾಗಿರುವ 
ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ  
ಸೊಂಸೆಥಾಗಳ ಸೊಂಖ್್ಯದಿೇಕ್ಾ 12ನ್ೇ ತರಗತ್ವರಗಿನ 

ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು 
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ 

ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು ಹೊಂದಿದೆ. 35 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ 

ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಿೇಕ್ಾ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಯ
ೀಜ

ನ

ಮಕಕಾಳಿಗ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು 
ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ತರಬೆೀತಿಯನುನು ಪಡೆಯುತಿ್ತದಾದಾರೆ

ದಿೀಕ್ಾ 

ಅಟಲ್ ಇನೊನುೀವೀಶನ್ ಮಿಷ್ನ್ 
ಭಾರತವು ತನನು ಜಾಗತಿಕ ನಾವಿೀನ್ಯತಾ 
ಸೊಚ್ಯೊಂಕ ಶ್ರೀಯಾೊಂಕವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಅಟಲ್ ಇನೊನುೀವೀಶನ್ ಮಿಷ್ನ್ ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

ಖೇಲ�ೇ ಇಂಡಿಯಾ: ಕ್ೇಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ೇಡಾಪಟ್ಗಳನ್ನು 
ಉತತುೇಜಿಸ್ವ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕಾಯ್ಯಕ್ಮ

ಉದೆ್ೇಶ: ಶಾಲೆಗಳು, ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯನಲಯಗಳು, 
ಸಂಶೊೇಧನಾ ಸಂಸ್ಥಗಳು, ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತುತು 
ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು (ಎಂಎಸ್ ಎಂಇಗಳು) 
ಮತುತು ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 
ನಾವಿೇನ್ಯತೆ ಹಾಗು ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆಯ 
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥಯನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುವುದು ಮತುತು 
ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದು.

ಉದೆ್ೇಶ: ಮಕಕೆಳ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕೆಗಿ ಹಾಗೊ 
ಶಿಕ್ಷಕರ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ತರಬೇತ್ಗಾಗಿ ದಿೇಕ್ಾ ಪೂೇಟಮಿಲ್ 
ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಗತ್: ಖ್ೇಲೆೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ಯೇಜನ್ಯು ಕ್್ರೇಡಾ 
ಪ್ರಪಂಚದ ಅನ್ೇಕ ಹೊಸ ಪ್ರತ್ಭಗಳನುನು ರೊಪಿಸಿದೆ. 
ಈ ಯೇಜನ್ಯು ತಳಮಟಟುದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥಯನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಿದೆ ಮತುತು ಅವರ 
ಒಲ್ಂಪಿಕ್್ಸ ಕನಸನುನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರತ್ಭಗಳನುನು 
ಗುರುತ್ಸುವಲ್ಲಿ ಮತುತು ಪೂೇಷ್ಸುವಲ್ಲಿ ನಣಾಮಿಯಕ 
ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸುತ್ತುದೆ. ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2008 
ಮತುತು 2014 ರ ನಡುವೆ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 38 ಕ್್ರೇಡಾ 
ಮೊಲಸೌಕಯಮಿಗಳಿದ್ರ, 2014 ಮತುತು 2020 
ರ ನಡುವೆ ಈ ಸಂಖ್್ಯ 267 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು. ಅಲಲಿದೆ, 
ತಳಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಭಯನುನು ಆಯಕೆ ಮಾಡಲು 
14,595 ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 
2024 ರ ವೆೇಳೆಗೆ, ಕ್್ರೇಡೆಗಾಗಿ 25 ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ 
ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು, 100 ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಅಕಾಡೆರ್ 
ಮತುತು 1,000 ಖ್ೇಲೆೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು 
ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ಉದೆ್ೇಶ: ಹೊಸ ಪ್ರತ್ಭಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸುವ ಮೊಲಕ 
ಕ್್ರೇಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ಆರ್ಮಿಕ ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ನ್ರವು.

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಅಕೊಟಿೀಬರ್ 2021

ಪಾ್ರರೊಂಭ 26 ಏಪ್್ರಲ್, 2016

n 	26ನ್ೇ ಏಪಿ್ರಲ್ 2022 ರಂತೆ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲಾ್ಯಬ್ ಗಳ ಸಂಖ್್ಯ 
9,500 ಕ್ಕೆಂತ ಹಚಿಚಿವೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಇದು 34 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ 
722 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿವೆ.

n 	ಪ್ರಸುತುತ 75 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳು 
ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲಾ್ಯಬ್ ಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಹಯೇಗ ಹೊಂದಿದಾ್ರ. ಜಾಗತ್ಕ 
ನಾವಿೇನ್ಯತಾ ಸೊಚ್ಯಂಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು ಏರಿಕ್ಯನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ 
ಮತುತು ಪ್ರಸುತುತ 46 ನ್ೇ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದೆ.

n 	2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 81ನ್ೇ 
ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿತುತು. ಅಟಲ್ ಇನ್ೊನುೇವೆೇಶನ್ 
ರ್ಷನ್ ಅನುನು ಮಾರ್ಮಿ 2023 ರವರಗೆ 
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 
ಇತ್ತುೇಚಗೆ ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಿದೆ.

n 	ಈ ರ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲು ಮತುತು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನ್ರವು 
ನೇಡಲು 2,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೊ ಹಚುಚಿ 
ಖಚುಮಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಸೆಪಟಿೊಂಬರ್ 5, 2017

ವಿಶವಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಹಚಿಚಿನ ನಾಗರಿಕರು ಇದರ 
ಪ್ರಯೇಜನವನುನು ಪಡೆಯಲು 

ಈ ಯೇಜನ್ಯ ಬಗೆಗೆ 
ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸಲು ವಿವಿಧ 

ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ಸಹ 
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಹೊಸ ಉದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾಮಿರವು 

ಉದೆೊ್ಯೇಗದಾತರ ಇಪಿಎಫ್ ಪಾಲನುನು 
8.33 ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು ಪಾವತ್ಸುತತುದೆ.

ಪ್ರಗತಿ

ಯ
ೀಜ

ನ ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ರೆೊೀಜಗಾರ್ ಪ�್ರೀತಾಸಾಹನ್ 
ಯೀಜನಯಿೊಂದಾಗಿ ಯುವಕರು 
ಸಾವಿವಲೊಂಬಿಗಳಾಗುತಿ್ತದಾದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ರೆೊೀಜ್ ಗಾರ್  ಪ�್ರೀತಾಸಾಹನ್ ಯೀಜನ 1.21
ಕ್ೊೇಟಿ ಜನರು 1.53 ಲಕ್ಷ 
ಸಂಸ್ಥಗಳ ಮೊಲಕ 27 
ನವೆಂಬರ್ 2021 ರವರಗೆ 
ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.ಉದೆ್ೇಶ: ಉದೆೊ್ಯೇಗದಾತರನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದು ಮತುತು 

ಹೊಸ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಆಗಸ್ಟಿ 07, 2016

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿೀಕ್ಾ ಸೊಂಸೆಥಾ
ಒಂದು ರಾಷಟ್, ಒಂದು ಪರಿೇಕ್. ಮೇ 2018 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ನ್ೇಮಕಾತ್ ಏಜನ್ಸ - ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಂಸ್ಥ ಅಸಿತುತವಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು, 
ಅದರ ಮೊಲಕ ಪರಿೇಕ್ಯನುನು ನಡೆಸಲಾಗುತತುದೆ. ಇದು ಸಕಾಮಿರಿ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪರಿೇಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ೊಳುಳಿವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿತು. ಪ್ರತ್ ವಷಮಿ ಸುಮಾರು 60 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಮಿಗಳು 
ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಪ್ರವೆೇಶ ಪರಿೇಕ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗುತಾತುರ.

ಸವಿಯೊಂ
ಯುವ ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ಯ ಮನಸು್ಸಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕ್್ರಯ ಕಲ್ಕ್ಯ 
ಸಟುಡಿ ವೆಬ್ (ಸವಾಯಂ) 9-12ನ್ೇ ತರಗತ್ಗಳಿಂದ ಸಾನುತಕ್ೊೇತತುರ 
ಹಂತದವರಗೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕ್ೊೇಸ್ಮಿ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಸಮಗ್ರ 
ವೆೇದಿಕ್ಯಾಗಿದೆ. ಸವಾಯಂ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತುತ ಹಲವು ಕ್ೊೇಸ್ಮಿ ಗಳು 
ಲಭ್ಯವಿವೆ ಮತುತು 19ನ್ೇ ಏಪಿ್ರಲ್ 2022 ರಂತೆ ನ್ೊೇಂದಾಯಿತ 
ಬಳಕ್ದಾರರ ಸಂಖ್್ಯ 2,71,90,053 ಆಗಿತುತು.

ಸವಿಯೊಂ ಪ್ರಭಾ
ಇದು 24X7 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಡೆೈರಕ್ಟು ಟು ಹೊೇಮ್ 
ಮೊಲಕ 34 ಉತತುಮ ಗುಣಮಟಟುದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಾನಲ್ ಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 
ಆಧಾರಿತ ಪಠ್ಯ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತತುದೆ. ಇಂಟನ್ಮಿರ್ 
ಲಭ್ಯತೆ ಇನೊನು ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ದೊರದ ಪ್ರದೆೇಶಗಳನುನು 
ತಲುಪುವ ಗುರಿಯನುನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಡಿಜಟಲ್ ಗ್ರೊಂಥಾಲಯ
ನಾ್ಯಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಏಕ 
ಗವಾಕ್ಷಿ ಹುಡುಕಾಟ/ಬ ್ೌರಸ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕ್ಯ 
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ವಚುಮಿವಲ್ ಭಂಡಾರಕಾಕೆಗಿ ಚೌಕಟಟುನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಯೇಜನ್ಯಾಗಿದೆ. ನಾ್ಯಷನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಲೆೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವನುನು 19 ಜೊನ್ 2018 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಓದುವ ದಿನದ ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಿಜಟಲ್ ವಿಶವಿವಿದಾ್ಯನಲಯ
ವಿಶವಾದಜಮಿಯ ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲಲಿರಿಗೊ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ 
ಮಾಡಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯನಲಯದ ಸಾ್ಥಪನ್ಯನುನು ಕ್ೇಂದ್ರ 
ಬಜರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಘೊೇಷ್ಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಗುಣಮಟಟುದ 
ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವೆೇಶವನುನು ಹಚಿಚಿಸುತತುದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 
ಗಾ್ರರ್ೇಣ, ದೊರದ ಮತುತು ಬುಡಕಟುಟು ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹಚುಚಿ 
ಉಪಯುಕತುವಾಗಿದೆ.

ನಷಾಠಾ - ಎನ್ ಐಎಸ್ ಎಚ್ ಟಿಎಚ್ ಎ
ಇದು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತುತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತ್ಗೆ 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೇತ್ರವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರವು ನಷಾ್ಠ ಯೇಜನ್ಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ, ದೆೇಶದ 
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತ್ ನೇಡುವುದು ಇದರ ಉದೆ್ೇಶವಾಗಿದೆ.

ವಿದಾ್ಯ ಪ್ರವೀಶ
ವಿದಾ್ಯ ಪ್ರವೆೇಶ ಎಂಬ ಹಸರಿನ ಮತೆೊತುಂದು ಉಪಕ್ರಮವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗೆ್ರೇಡ್-1 ರ ಮಕಕೆಳಿಗೆ 
ಮೊರು ತ್ಂಗಳ ಪಲಿೇ ಸೊಕೆಲ್ ಆಧಾರಿತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಡೊ್ಯಲ್ ಅನುನು 
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀಮಕಾತಿ ಸೊಂಸೆಥಾ
ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರಿ ಉದೆೊ್ಯೇಗಗಳ ನ್ೇಮಕಾತ್ ಪ್ರಕ್್ರಯಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿವತಮಿನ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ತರಲು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ನ್ೇಮಕಾತ್ 
ಏಜನ್ಸಯ ರಚನ್ಯನುನು ಅನುಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲಾಲಿ ಸಕಾಮಿರಿ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ನ್ೇಮಕಾತ್ ಏಜನ್ಸ ನಡೆಸುವ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಯಮಿ ಪರಿೇಕ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗುತಾತುರ, ನಂತರ ಅವರು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಹಮಿತಾ ಪರಿೇಕ್ಯ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉನನುತ 
ಮಟಟುದ ಪರಿೇಕ್ಗಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ನ್ೇಮಕಾತ್ ಏಜನ್ಸಗಳಿಗೆ ಅಜಿಮಿ 
ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತುದೆ.

ನೀಮಕಾತಿಗಳಿಗಾಗಿ ದಾಖಲ್ಗಳ ಸವಿಯೊಂ-ದೃಢೀಕರಣ 
“ಕನಷ್ಠ ಸಕಾಮಿರ ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತ” ದ ನಂತರ ಭಾರತ ಸಕಾಮಿರವು 
ದಾಖಲೆಗಳ ಸವಾಯಂ ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಣ ಪ್ರಕ್್ರಯಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. 
ಜೊನ್ 2016 ರಿಂದ, ನ್ೇಮಕಾತ್ ಏಜನ್ಸಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಮಿಗಳು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸವಾಯಂ-ದೃಢೇಕರಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ನ್ೇಮಕಾತ್ ಪತ್ರಗಳನುನು ನೇಡುತತುವೆ.

ಅಸ್ೀಮ್ ಪ�ೀಟ್ತಲ್
ನುರಿತ ಉದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳಿಗೆ ಜಿೇವನ್ೊೇಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಅನುವು ಮಾಡಿಕ್ೊಡಲು, ಕೌಶಲ್ಯದ ಉದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳ 
ಮಾರುಕಟೆಟುಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕ್-ಪೂರೈಕ್ ಅಂತರವನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು 
ಮತುತು ಉದೆೊ್ಯೇಗದಾತರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯಪೂಣಮಿ ಉದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳನುನು 
ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟುಯಿಂದ ಮಾಹಿತ್ ಹರಿವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ‘ಆತ್ಮನಭಮಿರ್ ನುರಿತ ಉದೆೊ್ಯೇಗಿ ಉದೆೊ್ಯೇಗದಾತ 
ಮಾ್ಯಪಿಂಗ್’ (ಅಸಿೇಮ್)  ಪೂೇಟಮಿಲ್ ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಯ
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ನ

ಉದೆ್ೇಶ: ಜನರ ದೆೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ದೆೈಹಿಕ 
ಕಸರತುತು ಮತುತು ಕ್್ರೇಡೆಗಳನುನು ಸೇರಿಸುವುದು

ಫಿಟ್ನುಸ್ ಕಾ ಡೆೊೀಸ್ ,  
ಆಧಾ ಘೊಂಟಾ ರೆೊೀಜ್

ಫಿರ್ ಇೊಂಡಿಯಾ ಆೊಂದೆೊೀಲನ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತಿ್ತ 
ಸೆೀವಯಲ್ಲಿ ವಿಪುಲ 
ಉದೆೊ್ಯೀಗಾವಕಾಶಗಳು 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತಿ್ತ ಸೆೀವ ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

ಪಾ್ರರೊಂಭ 20 ಜುಲ್ೈ 2015

ಉದೆ್ೇಶ: ನರುದೆೊ್ಯೇಗಿಗಳಿಗೆ ಉದೆೊ್ಯೇಗ 
ಹುಡುಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು
n 	ಎನ್ ಸಿಎಸ್ ಯೇಜನ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 

ಎನ್ ಸಿಎಸ್ ಪೂೇಟಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 94 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ಖಾಲ್ ಹುದೆ್ಗಳನುನು ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಎನ್ ಸಿಎಸ್ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾದ ಉದೆೊ್ಯೇಗ 
ಮೇಳಗಳ ಮೊಲಕ 2 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಉದೆೊ್ಯೇಗ 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ

n 	ಕೌನ್್ಸಲ್ಂಗ್ ಉದೆ್ೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಎನ್ ಸಿಎಸ್ ಪೂೇಟಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ 
3,600 ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ವೃತ್ತುಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತು 
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

n 	ಉದೆೊ್ಯೇಗಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವೃತ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 
ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಬೇಕು. 
ನ್ೊೇಂದಣಿ ಸೌಲಭ್ಯವು 
ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು 
ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ ವಗಮಿದವರಿಗೆ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಮತುತು 
ಪ್ರತ್ ವಗಮಿದ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ 
ಸಕಾಮಿರದ ಮನ್ಯಿಂದ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡಲು ಆಯಕೆಯಿದೆ.

ಪಾ್ರರೊಂಭ 29 ಆಗಸ್ಟಿ, 2019

18 ಏಪಿ್ರಲ್ 2022 ರವರಗೆ, 1013789 ಶಾಲೆಗಳು ಫ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಿಕ್ೊಂಡಿವೆ. ಫ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂದೆೊೇಲನವು ಫ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಶಾಲಾ ವಾರ, ಫ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್್ರೇಡಂ ರನ್, ಫ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಕ್ೊಲಿೇಥಾನ್ 
ಮತುತು ಇನೊನು ಅನ್ೇಕ ದೆೈಹಿಕ ದೃಢತೆಯ ಅಭಿಯಾನಗಳೆೊಂದಿಗೆ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 
ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರನುನು ಸಂಪಕ್ಮಿಸಿದೆ. ಫ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂದೆೊೇಲನವು ಆಜಾದಿ 
ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದ ನ್ನಪಿಗಾಗಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್್ರೇಡಂ 
ರನ್ 2.0 ಅನುನು ಆಯೇಜಿಸಿತುತು. ಇದನುನು 744 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ, 744 ಜಿಲೆಲಿಗಳ 
ಪ್ರತ್ೇ 75 ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತು ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ 30,000 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುತು. ಫ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂದೆೊೇಲನದಲ್ಲಿ ವಯಸಿ್ಸನ ಪ್ರಕಾರ 
ವಿಭಿನನು ಫ್ರ್ ನ್ಸ್ ಶಿಷಾಟುಚಾರಗಳನುನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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“ಒಂದು ಪ್ೀರಣೆಯಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ದೀಶವು 
ಅಮರವಾಗಿರುತ್ತದ. ಜಗತು್ತ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳುಳುವುದಾದರೆ 

ನನ್ನ ದೀಶವನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ನನ್ನ ದೀಶದ 
ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ನೆೊೀಡಿ, ನನ್ನ ದೀಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತು್ತ 

ಹೆಮ್್ಮಯಿಂದ ಹೆೀಳಬೀಕು, ಇದು ಮಾನವ ಕಲಾ್ಯಣಕಕೆ 
ದಾರಿ ತೊೀರಿಸುವ ದೀಶ. ಜಗತ್ತನು್ನ ಸಂಕಷ್ಟದಂದ 

ಹೆೊರತರುವ ಶಕ್ತ ಈ ದೀಶಕಕೆದ.’’ ಈ ಚಂತನೆಯಿಂದ 
ಪ್ಧಾನಿ ನರೆೀಂದ್ ಮೀದ ಅವರು ಸಾವಾಮಿ 

ವಿವೀಕಾನಂದರ ‘ಭಾರತ ವಿಶವಾಗುರುವಾಗಬೀಕು’ಎಂಬ 
ಕನಸನು್ನ ನನಸು ಮಾಡುತ್್ತದಾ್ದರೆ. ಇಂದು ಪ್ಧಾನಿ 
ಮೀದಯವರ ನೆೀತೃತವಾದಲ್ಲಿ ವಿಶವಾದ ಪ್ತ್ಯಂದು 

ಪ್ಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೀಯ ವೀದಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸದ ಧವಾನಿ ಕೀಳ್ಬರುತ್್ತದ. ಕೊೀವಿಡ್ ನ 
ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶವಾ ಗುರು ಭಾರತವು 
ಬಿಕಕೆಟ್ಟನು್ನ ಎದುರಿಸುವ ಧೈಯ್ಯವನು್ನ ಜಗತ್್ತಗ್ 

ತೊೀರಿಸಿದು್ದ ಮಾತ್ವಲಲಿದ ತನ್ನ ಶಕ್ತ ಮತು್ತ 
ತಾಳ್ಕಯನು್ನ ತೊೀರಿಸಿಕೊಟ್್ಟದ.

2014ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ವಿಶವಾದ ಅತ್ ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾ ರಾಷಟ್ದ 
ಪ್ರಧಾನಯಾಗಿ ಆಯಕೆಯಾದಾಗ ಅವರ ವಿದೆೇಶಾಂಗ ನೇತ್ ಹೇಗಿರುತತುದೆ ಎಂದು 
ಜಗತುತು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತುತುತು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೊಸ ಸನುೇಹಿತರನುನು 

ಮಾಡಿಕ್ೊಳುಳಿವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸನುೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ಅವರು ಭಾರತದ ವಿದೆೇಶಾಂಗ ನೇತ್ಯನುನು ನವಿೇಕೃತ ಚೈತನ್ಯದೆೊಂದಿಗೆ 
ಪುನಶಚಿೇತನಗೆೊಳಿಸಿದರು. ‘ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟು’ ಅನುನು ತನನು ಪ್ರಮುಖ ತತವಾವಾಗಿ 
ಇಟುಟುಕ್ೊಂಡು ಅವರು ‘ಲುಕ್ಂಗ್ ವೆಸ್ಟು’ ಮತುತು ‘ಆಕ್ಟುಂಗ್ ಈಸ್ಟು’ ಎಂಬ ನೇತ್ಯನುನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಂಡರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿ ನ್ೇತೃತವಾದ ಸಕಾಮಿರದ ದೃಷ್ಟುಕ್ೊೇನ 
ಹಳೆಯ ಸಂಕ್ೊೇಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕತುವಾಗಿದೆ. ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 150 ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಅವರು ಶತಮಾನದ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ 
ರೊೇಗದ ವಿರುದಧಿ ಹೊೇರಾಡಲು ಜಗತ್ತುಗೆ ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸವನುನು ನೇಡಿದರು. 
ಕ್ೊೇವಿಡ್ ನಂತರದ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಜಗತುತು ಹೊಸ ಭರವಸಯಂದಿಗೆ ಭಾರತದತತು 
ನ್ೊೇಡುತ್ತುದೆ. ಜಿ-20 ರಿಂದ ಬ್ರಕ್್ಸ ವರಗೆ, ಕಾವಾಡ್ ನಂದ ಎಸ್ ಸಿಒ ಶೃಂಗಸಭಯವರಗೆ 
ಮತುತು ಆಸಿಯಾನ್ ನಂದ ಈಸಟುನ್ಮಿ ಎಕನಾರ್ಕ್ ಫೆ�ೇರಮ್ ಮತುತು ಸಿಒಪಿ -26 
ರವರಗೆ ಭಾರತದ ಧವಾನಯನುನು ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಷಮಿ 
ಆಗಸ್ಟು ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಶವಾಸಂಸ್ಥ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ (ಯುಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ) 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾ್ಥನವನುನು ವಹಿಸಿಕ್ೊಂಡ ನಂತರ ಭಾರತವು ದೆೊಡ್ಡ ಜಾಗತ್ಕ ಜವಾಬಾ್ರಿಯನುನು 
ತೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಿಲು ಸಿದಧಿವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೇತುಪಡಿಸಿದೆ.

ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ಭಾರತ ವಿಶವಿ ಗುರು 
ಆಗುತಿ್ತದೆ

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸೌರ ಒಕೊಕೆಟ (ಐ ಎಸ್  ಎ) ಸೌರ 
ಸಂಪನೊ್ಮಲ-ಸಮೃದಧಿ ರಾಷಟ್ಗಳ ವಿಶೇಷ ಇಂಧನ 
ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತ ಮತುತು ಫಾ್ರನ್್ಸ 
ನ್ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 
ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಂಸ್ಥಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 103 ದೆೇಶಗಳು ಇದರ 
ಸದಸ್ಯತವಾ ಪಡೆದಿವೆ.

ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಸೌರ ಒಕೊಕಾಟ

ಭಾರತದ ಪಾ್ರಚಿೇನ, ಶಿ್ರೇಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಯೇಗವು 
ಜಾಗತ್ಕ ಮನನುಣೆಯನುನು ಪಡೆಯಿತು ಮತುತು ಜಗತುತು ಜೊನ್ 

21 ಅನುನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಯೇಗ ದಿನವೆಂದು ಗುರುತ್ಸಿತು.

ಅೊಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಯೀಗ ದಿನ

ಕಳೆದ ವಷಮಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಯೇಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 

177 ದೆೇಶಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವು

ಕಳೆದ 8 ವಷ್್ತಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿದೆೀಶಾೊಂಗ 
ನೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತೊಂಭಗಳು...

ನರೆಹೊರೆ ಮೊದಲು ಮತು್ತ 
ವಿಸತೃತ ನರೆಹೊರೆ

ಪ್ರತ್ ರಾಷಟ್ವು ತಮ್ಮ ಸನುೇಹಿತರನುನು ಎಚಚಿರಿಕ್ಯಿಂದ 
ಆಯಕೆಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೇರುವ ಘಟನ್ಗಳನುನು 
ಗಣನ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡು ದಿೇಘಮಿಕಾಲ್ೇನ 
ಸಹಯೇಗವನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನ್ರಹೊರಯವರೊಂದಿಗೆ ಉತತುಮ ಸಂಬಂಧವನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ಉದೆ್ೇಶದಿಂದ ‘ನ್ರಹೊರ ಮದಲು’ 
ನೇತ್ಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ, 
ದೊರದ ದೆೇಶಗಳೆೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೊಸ 
ಆಯಾಮವನುನು ನೇಡಲು ‘ವಿಸತೃತ ನ್ರಹೊರ’ 
ನೇತ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಉನನುತ ನಾಯಕತವಾದ ಹೊಸ ಚಿಂತನ್ಯಂದಿಗೆ, 
ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂಜರಿಕ್ಯೊ 
ದೊರವಾಗಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು ಮತುತು ಕ್ೊರೊನಾ 
ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ‘ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ 
ಎಂಬ ಮನ್ೊೇಭಾವದಿಂದ ಜಗತ್ತುಗೆ ಸಾರರ್ಯವನುನು 
ನೇಡುತ್ತುದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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सववे भवनतु सिुखनः सववे सनतु िनरामयाः।।  
ಕ್ೊರೊನಾ ವಿರುದಧಿ ಲಸಿಕ್ ಈ ಮಂತ್ರದಿಂದ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು ಮತುತು ಭಾರತವು ಎರಡು ಸವಾದೆೇಶಿ 
ಲಸಿಕ್ಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿ, ಅದು 150 ಕೊಕೆ 
ಹಚುಚಿ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕ್ಗಳನುನು ಪೂರೈಸುವ ಮೊಲಕ 
ಇತರ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸತುವನುನು ನೇಡಿತು. 
ಕ್ೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳು ಮತುತು ಇತರ 
ಅಗತ್ಯ ವಸುತುಗಳನುನು ಇತರ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದಕಾಕೆಗಿ ಕ್ಲವು ದೆೇಶಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ 
‘ಹನುಮಾನ್’ ಎಂಬ ಬರುದನುನು ನೇಡಿದಿವು.

ಲಸ್ಕ ಮೈತಿ್ರ

n 	ರಷಾ್ಯ-ಉಕ್್ರೇನ್ ಯುದಧಿದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 22 ಸಾವಿರಕೊಕೆ 
ಹಚುಚಿ ನಾಗರಿಕರನುನು ಮರಳಿ 
ಕರತರಲು ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾಕ್ಸಾತುನ 
ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶವಾದ 
ಇತರ ದೆೇಶಗಳ ಭಾರತ್ೇಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳನುನು ಸಹ 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

n 	ಕ್ೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ 
ಜವಾಬಾ್ರಿಯುತ ರಾಷಟ್ವಾಗಿ, 
ಭಾರತವು ತನನು ನಾಗರಿಕರನುನು 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೆೇಶಗಳಿಂದ 
ಕರತರಲು ‘ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರ್ಷನ್’ 
ಮತುತು ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸಮುದ್ರ ಸೇತು’ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ 
ನಡೆಸಿತು. 

n 	ಚಿೇನಾದ ವುಹಾನ್ ನಗರದಿಂದ 
647 ಭಾರತ್ೇಯರೊಂದಿಗೆ 
7 ಮಾಲ್್ಡೇವಿಯನನುರನೊನು 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

n 	2015 ರಲ್ಲಿ, ಯಮನ್ ನಂದ 
ಭಾರತ್ೇಯ ನಾಗರಿಕರನುನು 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ‘ಆಪರೇಷನ್ 
ರಾಹತ್’ ಅನುನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

n 	ಏಪಿ್ರಲ್ 25, 2015 ರಂದು 
ನ್ೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭೊಕಂಪ 
ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ವಿಶೇಷ ವಿಮಾನವು 
ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು ಒದಗಿಸಿತು 
ಮತುತು ಭಾರತವು 67 ರ್ಲ್ಯನ್ 
ಡಾಲರ್  ಸಹಾಯವನುನು ನೇಡಿತು.

n 	ಇಂಡೆೊೇನ್ೇಷಾ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೊಕಂಪ 
ಮತುತು ಸುನಾರ್ ಸಂತ್ರಸತುರಿಗಾಗಿ 
ಆಪರೇಷನ್ ಸಮುದ್ರ ಮೈತ್್ರ.

n 	ಮಜಾಂಬಕ್ ನಲ್ಲಿ 2019 ರಲ್ಲಿ 
ಸಂಭವಿಸಿದ ಚಂಡಮಾರುತದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 
ಮಾನವಿೇಯ ನ್ರವು ಮತುತು ವಿಪತುತು 
ಪರಿಹಾರವನುನು ಒದಗಿಸಿತು.

n 	ಈಸಟುರ್ ದಿನದಂದು ಭಿೇಕರ 
ಭಯೇತಾ್ಪದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ 
ಶಿ್ರೇಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಿದ ಮದಲ 
ವಿಶವಾ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿಯವರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯ, ಭಾರತದ 
ತುತುಮಿ ಆಂಬು್ಯಲೆನ್್ಸ ಸೇವೆಯು 
ಈಗ ಶಿ್ರೇಲಂಕಾದ ಎಲಾಲಿ ಒಂಬತುತು 
ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ 
ಚಾಚಿದ ಭಾರತ 

ಕಾ್ವಡ್: 2+2 ಮಾತುಕತೆ
ಭಾರತವು ಅಮರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ ಮತುತು 
ಆಸಟ್ೇಲ್ಯಾದೆೊಂದಿಗೆ ಕಾವಾಡ್ ಗುಂಪಿನ ಪ್ರಮುಖ 
ಕಾಯಮಿತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದೆ. ಏಷಾ್ಯ ಮತುತು 
ಪಸಿಫ್ಕ್ ನ ಕಾಯಮಿತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟುಕ್ೊೇನದಿಂದ ಈ 
ಪಾಲುದಾರಿಕ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಮರಿಕ, 
ಜಪಾನ್, ಆಸಟ್ೇಲ್ಯಾ ಜತೆಗೆ ಈಗ ರಷಾ್ಯ ಜತೆಯೊ 
2+2 ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಂಟನ್ೇ ಬಾರಿಗೆ 
ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ಸದಸ್ಯತವಾ: ಭಾರತವು 
ಎಂಟನ್ೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶವಾಸಂಸ್ಥಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ 
ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಆಯಕೆಯಾಯಿತು.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಜಾಗತ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತುರುವುದಕ್ಕೆ 
ದೆೇಶದ ವಿಶಾವಾಸಾಹಮಿತೆ, ಭದ್ರತೆ ಹಚಿಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ದೆೇಶದ 
ಜನರ ಬದುಕನುನು ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸುವ ನರಂತರ ಪ್ರಯತನುವೆೇ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಮತುತು ವಿೇಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 
ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕ್ಲವು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 300ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಹೊಸ ಪಾಸ್  ಪೂೇರ್ಮಿ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಭಾರತದ ಪಾಸ್ 
ಪೂೇರ್ಮಿ ನ ಶಕ್ತು ಹಚಾಚಿಗಿದೆ, ಯಾವುದೆೇ ನಾಗರಿಕನು ಇನ್ೊನುಂದು 
ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಹೊೇದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾರತ್ೇಯ ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ 
ಅನುನು ತೆೊೇರಿಸಿದಾಗ, ಅವರನುನು ಹಮ್ಮಯಿಂದ ಕಾಣಲಾಗುತತುದೆ. 
2014ಕ್ಕೆಂತ ಮದಲು, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ೇವಲ 77 ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ 
ಸೇವಾ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತ್ತುದ್ವು, ಈಗ 
424 ಪೂೇಸ್ಟು ಆಫ್ೇಸ್ ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಸೇವೆಗಳೊ ಸೇರಿದಂತೆ 
ಒಟುಟು 521 ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಸೇವಾ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳಿವೆ. ‘ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಅಜಿಮಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಸೇವೆ’ ಎಂದು ಕರಯಲಾಗುವ 
ಪೂೇಟಮಿಲ್ ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 2014 ರವರಗೆ, ಪಾಸ್ 
ಪೂೇರ್ಮಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 16 ದಿನಗಳು 
ಬೇಕಾಗುತ್ತುತುತು. ಈಗ ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಅನುನು 5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ. 2014 ರಿಂದ ಮಾರ್ಮಿ 2022 ರವರಗೆ 
7,68,04,991 ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶವಾದ 
16 ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಲು ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿೇಸಾ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲಲಿ. ಈ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶಿಸಲು ಭಾರತ್ೇಯ 
ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಇದ್ರ ಸಾಕು.

ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಮಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ (ಆರ್.ಸಿ.ಇ.ಪಿ) ಎಂಬುದು 
ಆಸಿಯಾನ್ ನ 10 ಸದಸ್ಯ ರಾಷಟ್ಗಳು ಮತುತು ಆಸಟ್ೇಲ್ಯಾ, ಚಿೇನಾ, 
ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ೊರಿಯಾ ಮತುತು ನೊ್ಯಜಿಲೆಂಡ್ ಸೇರಿ ಐದು ದೆೇಶಗಳು 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದ ಮುಕತು ವಾ್ಯಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಆದರ ವಿಶವಾದ 
ಒತತುಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಆರ್.ಸಿ.ಇ.ಪಿ.
ಗೆ ಸೇಪಮಿಡೆಯಾಗದಿರುವ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟುಕ್ೊೇನವನುನು ಬಲವಾಗಿ 
ಮಂಡಿಸಿದರು. ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರದ ಮನ್ೊೇಭಾವದಿಂದ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡುತೆತುೇವೆ, ಆದರ ನಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತುಗಳನುನು ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ 
ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷಟುಪಡಿಸಿದರು. ಆರ್.ಸಿ.ಇ.ಪಿ ದೆೇಶಗಳೆೊಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ 
ವಾ್ಯಪಾರದ ಕ್ೊರತೆ ಹಚಾಚಿಗಿದೆ ಮತುತು 2004 ರಲ್ಲಿ ನಷಟುವು  
7 ಶತಕ್ೊೇಟಿ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತುತು, ಇದು 2014 ರಲ್ಲಿ 78 ಶತಕ್ೊೇಟಿ ಡಾಲರ್ 
ಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ದೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆರ್.ಸಿ.ಇ.ಪಿ.ಯನುನು 
ನರಾಕರಿಸುವ ಮೊಲಕ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದಿ ಬಡವರು, ರೈತರು, 
ಡೆೈರಿಗಳು ಮತುತು ಎಂಎಸ್.ಎಂಇಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೇಡಿದರು.

ಇರಾನ್, ಇಂಡೆೊೇನ್ೇಷಾ್ಯ ಮತುತು ಮಾ್ಯನಾ್ಮರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶವಾದ  

59 ದೆೇಶಗಳು ಭಾರತ್ೇಯ ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 
ವಿಮಾನ ನಲಾ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಬಳಿಕ ವಿೇಸಾ- ನೇಡುವ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಒದಗಿಸಿವೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ನಾಗರಿಕರು ಆ 

ದೆೇಶವನುನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ವಿಮಾನ ನಲಾ್ಣ ವಲಸ ವಿಭಾಗದಿಂದ 
ವಿೇಸಾಗಳನುನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತತುದೆ.

n 	ಎಫ್.ಎ.ಟಿ.ಎಫ್.ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಸಾತುನವನುನು ಕಪುಪುಪಟಿಟುಗೆ 
ಸೇರಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕ್ೈಗೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಏಷಾ್ಯ ಪಸಿಫ್ಕ್ 
ಉಪಗುಂಪು ಕೊಡ ಪಾಕ್ಸಾತುನವನುನು ಕಪುಪುಪಟಿಟುಗೆ 
ಸೇರಿಸಿದೆ.

n 	 ಕುಲಭೊಷಣ್ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯವು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ತ್ೇಪುಮಿ ನೇಡಿದು್, 
ಪಾಕ್ಸಾತುನಕ್ಕೆ ದೊತಾವಾಸದ ನ್ರವು ನೇಡುವಂತೆ 
ಒತಾತುಯಿಸಿತು.

n 	ವಿಶವಾಸಂಸ್ಥಯ ಮಾನವ ಹಕುಕೆಗಳ ಆಯೇಗದಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ 
ಬಂಬಲದ ಕ್ೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕಾಶಿ್ಮೇರ ವಿಷಯವನುನು 
ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಲು ಪಾಕ್ಸಾತುನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೆೇ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ.

n 	ಪುಲಾವಾಮಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೇಡಿ ಭಯೇತಾ್ಪದಕ ದಾಳಿ 
ಮತುತು ನಂತರದ ಭಾರತದ ವೆೈಮಾನಕ ದಾಳಿಯ ಬಳಿಕ, 
ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತ್ಕ ನಾಯಕರು ಭಾರತದೆೊಂದಿಗೆ 
ಒಗಗೆಟಾಟುಗಿ ನಂತರು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಹಚುಚಿತ್ತುರುವ 
ಪ್ರಭಾವದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.

ಭಯೀತಾ್ಪದನಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪಾಕಿಸಾ್ತನವನುನು ಪ್ರತೆ್ಯೀಕಿಸಲಾಗಿದೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಂದ ಆರ್.ಸಿ.ಇ.ಪಿ 
ಸೇರಲು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಣೆ

ಹನ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಸೊಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೇಯ ಪಾಸ್ 
ಪೂೇರ್ಮಿ 2020ರಲ್ಲಿದ್ 90ನ್ೇ ಸಾ್ಥನದಿಂದ 2021ರ 7 ಸಾ್ಥನ 
ಮೇಲೆೇರಿ 83 ನ್ೇ ಸಾ್ಥನ ತಲುಪಿದೆ.

ಹನಲಿ ಪಾಸ್ ಪ�ೀರ್್ತ ಇೊಂಡೆಕ್ಸಾ

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ

ಪಾಸ್ ಪ�ೀರ್್ತ



ನ�್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಮೇ 16-31, 2022 39

n 	ಕರೊೇನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿವೂ ಸ್ಥಗಿತಗೆೊಂಡಾಗ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ಜಾಗತ್ಕ ವಚುಮಿವಲ್ 
ಸಮಾವೆೇಶಗಳು ಪಾ್ರರಂಭವಾದವು. ಕ್ೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವ ಮೊಲಕ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು ಜಗತತುನುನು ಮುನನುಡೆಸಿದರು. ಅಮರಿಕ, ಬ್ರಟನ್, 
ಫಾ್ರನ್್ಸ, ಜಮಮಿನ, ಕ್ೊಲ್ಲಿ ರಾಷಟ್ಗಳು ಮತುತು ಪಶಿಚಿಮ ಏಷಾ್ಯದ 
ದೆೇಶಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನುನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು ಮತುತು  
ಜಿ-20, ಅಲ್ಪತು ಚಳವಳಿ (ನಾ್ಯಮ್.) ಶೃಂಗಸಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು.

n 	ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೆೇ, ಭಾರತವು ಇಸ್ರೇಲ್, ಫಾ್ರನ್್ಸ, 
ಯುನ್ೈಟೆಡ್ ಕ್ಂಗ್ಡಮ್, ಜಪಾನ್, ಅಮರಿಕ ಮತುತು ದಕ್ಷಿಣ 
ಕ್ೊರಿಯಾದೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು ಮತುತು ಪಶಿಚಿಮ 
ಏಷಾ್ಯ (ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಯಾ, ಇಸ್ರೇಲ್), ನೊ್ಯಜಿಲಾ್ಯಂಡ್ 
ಮತುತು ಆಸಟ್ೇಲ್ಯಾದೆೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಯನುನು 
ನರ್ಮಿಸಿದರು.

n 	ವಾ್ಯಪಾರ, ಮೇತ್ಹಾರಿ-ಅಮಲಿೇಖ್  ಗಂಜ್ ತೆೈಲ ಕ್ೊಳವೆ ಮಾಗಮಿದಲ್ಲಿನ 
ಪ್ರಗತ್, ಜೊೇಗಾ್ಬನ (ಬಹಾರ)- ಬರಾರ್ ನಗರ (ನ್ೇಪಾಳ) ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
ಸಮಗ್ರ ಚಕ್ ಪೂೇಸ್ಟು  ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಭಾರತ-ನ್ೇಪಾಳ ಗಡಿಯಾಚಗಿನ 
ಸಹಕಾರ. ಇತ್ತುೇಚಗೆ, ನ್ೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶೇರ್ ಬಹದೊ್ರ್ 
ದೆೇವುಬಾ ಅವರನುನು ಭೇಟಿಯಾದ ನಂತರ, ಉಭಯ ದೆೇಶಗಳ ನಡುವೆ 
ಅನ್ೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

n 	ಇದೆೇ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತವು ಆಸಟ್ೇಲ್ಯಾದೆೊಂದಿಗೆ ಮುಕತು 
ವಾ್ಯಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ದೆ. ಈ ಬಹುನರಿೇಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪಂದದ 
ನಂತರ, ಈಗ ಭಾರತ್ೇಯ ಸರಕುಗಳು ಆಸಟ್ೇಲ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟೆಟುಗೆ 
ಉತತುಮ ಪ್ರವೆೇಶವನುನು ಪಡೆಯುತತುವೆ.

n 	ಗಾಲಿ್ಯಸೊಗೆೇದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಪ್-26 ಸಭಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ನಾ್ಯಯದ 
ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ ಪಂಚಾಮೃತ 
ನಣಮಿಯವನುನು ಇಡಿೇ ವಿಶವಾವೆೇ ಶಾಲಿಘಿಸಿತು.

n 	ಕ್ೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮೇದಿ ದಿವಾಪಕ್ಷಿೇಯ 
ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಹಚಿಚಿಸಲು ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಕ್ೈಗೆೊಂಡರು 
ಮತುತು ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನುನು ಉದೆ್ೇಶಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದರು.

n 	ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶದೆೊಂದಿಗಿನ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಭಾರತ-ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶ ಭೊ ಗಡಿ 
ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದಲಲಿದೆ, ಕಡಲ ಗಡಿಗಳ ವಿವಾದವೂ 
ಕ್ೊನ್ಗೆೊಂಡಿತು.

n 	ಭಾರತ ಮತುತು ಮಾಲ್್ಡೇವ್್ಸ ಇತ್ತುೇಚಗೆ ಅಡು್ಡ-ಅಟೌಲ್ ನ ಐದು 
ದಿವಾೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಡು್ಡ-ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ವಲಯವನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲು 5 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ದವು, ಹೊರಾಫ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ನೇರಿನ 
ಘಟಕವನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲು ಆರನ್ೇ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಗೊ ಸಹಿ ಹಾಕ್ದವು.

n 	ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಇಂಧನ ಶೃಂಗಸಭಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸುಸಿ್ಥರ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಾ ವಿೇಕ್ ಜಾಗತ್ಕ 
ಇಂಧನ ಮತುತು ಪರಿಸರ ನಾಯಕತವಾ ಪ್ರಶಸಿತು ನೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

n 	2019 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹ್ರೇನ್ ನ ಅತು್ಯನನುತ 
ಪ್ರಶಸಿತುಯಾದ ಕ್ಂಗ್ ಹಮದ್ ಆಡಮಿರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿನ್ೈಸಾನ್್ಸ 
ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು ನೇಡಲಾಯಿತು. ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಾಲ್್ಡೇವ್್ಸ 
ಅತು್ಯನನುತ ಗೌರವ ‘ನಶಾನ್ ಇಜುದಿ್ನ್’ ಅನುನು ನೇಡಿದರ, ರಷಾ್ಯದ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಲಿದಿರ್ರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಅವರಿಗೆ ರಷಾ್ಯ ಒಕೊಕೆಟದ ಅತು್ಯನನುತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸಿತುಯಾದ ‘ಆಡಮಿರ್ 
ಆಫ್ ಸೇಂರ್ ಆಂಡೊ್ರ್ಯ ದಿ ಅಪೂೇಸಟುಲ್’ ನೇಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. 
ಅದೆೇ ವಷಮಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಯೇಲ್ ಶಾಂತ್ 
ಪ್ರಶಸಿತುಯನೊನು ನೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಲ್ೇಜನ್ 
ಆಫ್ ಮರಿರ್ ಪ್ರಶಸಿತು ನೇಡಿ 
ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮರಿಕದ ಈ 
ಪ್ರತ್ಷ್್ಠತ ಗೌರವವನುನು ಅತು್ಯತತುಮ 
ಸೇವೆಗಳು ಮತುತು ಸಾಧನ್ಗಳಿಗಾಗಿ 
ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ.

ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕಾಕೆಗಿ 
ಬಲ್ ಮತುತು ರ್ಲ್ಂಡಾ ಗೆೇರ್್ಸ 
ಪ್ರತ್ಷಾ್ಠನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಗೆೊಲಿೇಬಲ್ 
ಗೆೊೇಲ್ ಕ್ೇಪರ್ ಅವಾಡ್ಮಿ’ 
ನೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಅವರಿಗೆ ಜನರು, ಲಾಭ ಮತುತು 
ಗ್ರಹವನುನು ಕ್ೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸಿದ ಫ್ಲ್ಪ್ 
ಕ್ೊೇಟಲಿರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿೇಯ ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು 
ನೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ, 
ಅವರು ವಿಶವಾಸಂಸ್ಥಯ ಅತು್ಯನನುತ 
ಪ್ರಶಸಿತುಯಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್್ಸ ಆಫ್ 
ಅತ್ಮಿ ಗೊ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ರು.

ಗೊಲಿೀಬಲ್ ಗೊೀಲ್ ಕಿೀಪರ್ 
ಪ್ರಶಸ್್ತ

ಕೊೀಟಲಿರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿೀಯ ಪ್ರಶಸ್್ತ

ಬಾೊಂಧವ್ಯದ ಬಲವಧ್ತನ

ಲ್ೀಜನ್ ಆಫ್ ಮರಿರ್ ಪ್ರಶಸ್್ತ

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಯುಕ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4ನ್ೇ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಹೊಡಿಕ್ದಾರನಾಗಿದ್ರ, ಭಾರತವು 
ಯುಕ್ಯಲ್ಲಿ ಮೊರನ್ೇ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಹೊಡಿಕ್ದಾರ ರಾಷಟ್ವಾಗಿದೆ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟುಟು ವಿದೆೇಶಿ ನ್ೇರ ಹೊಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಯ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 
6 ಪ್ರತ್ಶತದಷ್ಟುದೆ, ಆದರ ಭಾರತ್ೇಯ ಹೊಡಿಕ್ಯು ಯುಕ್ಯಲ್ಲಿ 1.16 ಲಕ್ಷ 
ಉದೆೊ್ಯೇಗಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುತತುದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 
ಪ್ರತ್ ವಷಮಿ ಯುಕ್ಗೆ ಸುಮಾರು 12 ಶತಕ್ೊೇಟಿ ಪೌಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತು 
ಮಾಡುತತುದೆ. ಅದೆೇ ವೆೇಳೆ, ಯುಕ್ಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 6.6 ಶತಕ್ೊೇಟಿ 
ಪೌಂಡ್ ಗಳಷುಟು ಮೌಲ್ಯದ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ. ಎರಡೊ ದೆೇಶಗಳು ಈಗ 
ಈ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಯನುನು ಮುಕತು ವಾ್ಯಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದೆೊಂದಿಗೆ 
ಹೊಸ ಮಟಟುಕ್ಕೆ ಕ್ೊಂಡೆೊಯ್ಯಲು ಬಯಸುತತುವೆ. ಇದನುನು ಉಲೆಲಿೇಖಿಸಿದ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಜಾನ್ಸನ್ ಅವರು ಎಫ್.ಟಿ.ಎ ಕುರಿತ ಮಾತುಕತೆಯನುನು 
ಅಕ್ೊಟುೇಬರ್ ವೆೇಳೆಗೆ ಪೂಣಮಿಗೆೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೊೇಷ್ಸಿದಾ್ರ. ಉಭಯ 
ದೆೇಶಗಳ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಭಯಲ್ಲಿ, ‘ಮಾಗಮಿಸೊಚಿ 
2030’ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿವಾಪಕ್ಷಿೇಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಎಲಾಲಿ ಅಂಶಗಳನೊನು 
ಪರಾಮಶಿಮಿಸಲಾಯಿತು, ವಿವಿಧ ಕ್ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಮತತುಷುಟು 
ತ್ೇವ್ರಗೆೊಳಿಸಲು ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ಯ ಗುರಿಗಳನುನು ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ, ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತು ಹೊಡಿಕ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ೇಕ 
ಪ್ರಮುಖ ಘೊೇಷಣೆಗಳನೊನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಗುಜರಾತ್ ಗ ಬಿ್ರಟನ್ 
ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಚೊಚಚಿಲ ಭೀಟಿ

2016ರಲ್ಲಿ ರೈಸಿನಾ ಮಾತುಕತೆಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, 
ಇದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಮಾಜಿ ನಾಯಕರು, ಚಿಂತಕರ 
ಚಾವಡಿಗಳು ಮತುತು ವಿಶವಾದಾದ್ಯಂತದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಜಾಗತ್ಕ 
ಪರಿಸಿ್ಥತ್ ಮತುತು ಸವಾಲುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಮಿಪೂಣಮಿ ಚಚಮಿ 
ನಡೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಟುಟುಗೊಡುವ ವಾಷ್ಮಿಕ ಸಭಯಾಗಿದೆ. ಈ 
ಬಾರಿ, ಏಪಿ್ರಲ್ 25ರಂದು ಮೊರು ದಿನಗಳ ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ, 90 ದೆೇಶಗಳ ರಾಜತಾಂತ್್ರಕರು ಮತುತು ತಜ್ಞರು 
ಸೇರಿದ್ರು. ಉದಾಘಾಟನಾ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಐರೊೇಪ್ಯ ಒಕೊಕೆಟದ 
ಅಧ್ಯಕ್ ಉಸುಮಿಲಾ ವೊನ್ ಡೆರ್ ಲೆಯನ್ ಅವರು  

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಮತುತು ಭಾರತವನುನು 
ಶಾಲಿಘಿಸಿದರು. ರೈಸಿನಾ ಸಂವಾದದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅವರು, 2047ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವನುನು ಸಂಪೂಣಮಿವಾಗಿ ಸಾವಾವಲಂಬಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ ಘೊೇಷಣೆಯು ತನಗೆ 
ಸೊಫೂತ್ಮಿ ನೇಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮುಂಬರುವ ದಶಕದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ ಮತುತು ಐರೊೇಪ್ಯ ಒಕೊಕೆಟದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು 
ನಣಾಮಿಯಕವಾಗಲ್ದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದು್ ಎಂದು 
ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

7ನೀ ರೆೈಸ್ನಾ 
ಮಾತುಕತೆ

ಭವಿಷ್್ಯ ಭಾರತಕಕಾ ಸೆೀರಿದುದಾ : 
ಐರೆೊೀಪ್ಯ ಒಕೊಕಾಟದ ಅಧ್ಯಕ್ 

ಭಾರತ ಮತು್ತ ಯುನೈಟ್ಡ್ ಕಿೊಂಗ್ ಡಮ್ ಕೀವಲ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯ್ತತೊಂತ್ರದ ಸಹಭಾಗಿಗಳೊ ಹೌದು. 
ಯುಕ ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಬೆೊೀರಿಸ್ ಜಾನಸಾನ್ ಅವರು ಏಪ್್ರಲ್ 
21 ರೊಂದು ಗುಜರಾತ್ ಗ ಆಗಮಿಸುವ ಮೊಲಕ ಎರಡು 
ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಭೀಟಿ ಆರೊಂಭಿಸ್ದರು, ಮಾರನಯ ದಿನ 
ದೆಹಲ್ಗ ಆಗಮಿಸ್ದರು. ಗುಜರಾತ್ ಭೀಟಿ ವೀಳೆ, ಮಹಾತಾ್ಮ 
ಗಾೊಂಧಿಯವರ ಸಾಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚರಕ ತಿರುಗಿಸ್ 
ಅಥವಾ ಚರಕದಿೊಂದ ನೊಲುವ ಮೊಲಕ, ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ 
ಜಾನಸಾನ್ ಹೊಸ ಸೊಂದೆೀಶವನುನು ನೀಡಿದರು ಮತು್ತ ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರೆೊೊಂದಿಗಿನ ಸಭಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 
ದಿವಿಪಕ್ಷಿೀಯ ಸೊಂಬೊಂಧಗಳನುನು ಮತ್ತಷ್ುಟಿ ಬಲಪಡಿಸಲು ಅನೀಕ 
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಘೊೀಷ್ಸ್ದರು.

ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನುನು ಹಚಿಚಿಸಲು ನಾವು ಸಮ್ಮತ್ಸಿದೆ್ೇವೆ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತುರುವ ಸಮಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ನಮ್ಮ 
ಮೊಲಸೌಕಯಮಿಗಳ ಆಧುನೇಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೇಜನ್ಗಳು 
ಮತುತು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಬಗೆಗೆಯೊ 
ನಾವು ಚಚಿಮಿಸಿದೆ್ೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಚುಚಿತ್ತುರುವ ಯುಕ್ ಕಂಪನಗಳ  
ಹೊಡಿಕ್ಯನುನು ನಾವು ಸಾವಾಗತ್ಸುತೆತುೇವೆ. ಯುಕ್ಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತುರುವ 
1.6 ದಶಲಕ್ಷ ಭಾರತ್ೇಯ ಮೊಲದ ಜನರು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ವಲಯ ಮತುತು ಆರ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ೊಡುಗೆ ನೇಡುತ್ತುದಾ್ರ. 
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 

ನಾವು ಹೊಸ, ವಿಸತೃತವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತುತು ಭದ್ರತಾ ಸಹಭಾಗಿತವಾಕ್ಕೆ 
ಸಮ್ಮತ್ಸಿದೆ್ೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನುನು ಗಾಢವಾಗಿಸುವ 
ನಮ್ಮ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬದಧಿತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಮತುತು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಗುರಿಯ ನಟಿಟುನಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೇಡಿದ ಸಾವಾಗತದಿಂದ ಆನಂದ 
ತುಂದಿಲನಾಗಿದೆ್ೇನ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗರ್ಸಿದಾಗ, ನಾನು ಸಚಿನ್ 
ತೆಂಡೊಲಕೆರ್ ಆಗಿದೆ್ೇನ್ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಸಿತು. ನಂತರ ಸುತತುಲೊ 
ಹೊೇಡಿಮಿಂಗ್ ಗಳನುನು ನ್ೊೇಡಿದಾಗ, ನಾನು ಅರ್ತಾಬ್ ಬಚಚಿನ್ 
ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಸಿತು. ಈ ಭವ್ಯ ಸಾವಾಗತಕಾಕೆಗಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಿಮಿಸುತೆತುೇನ್. 
-ಬೊೇರಿಸ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಬ್ರಟನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ
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ಸಶಕ್ತ ರೆೈತರು 
ಮತು್ತ 
ಸೊಂಪದ್ಭರಿತ 
ಗಾ್ರಮಗಳು

ರಾಷಟ್ಪಿತ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಹಿೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು- ‘ಭಾರತದ ಆತ್ಮವು ಅದರ ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತತುದೆ. ಆದ್ರಿಂದ 
ಹಳಿಳಿಗಳು ಮತುತು ರೈತರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಗದೆ, ದೆೇಶವು ಪ್ರಗತ್ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ’. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯೇ ಪ್ರಸುತುತ 
ಸಕಾಮಿರವು ಆದಶಮಿ ಗಾ್ರಮ ಯೇಜನ್ ಅರವಾ    ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ  ಮತುತು ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಇಂಟನ್ಮಿರ್ 

ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಅರವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಇ-ಗಾ್ರಮ ಸವಾರಾಜ್ ಯೇಜನ್ 
ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ೇಕ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಯೇಜನ್ಗಳ ಮೊಲಕ ರೈತರು ಮತುತು ಹಳಿಳಿಗಳ ಸಬಲ್ೇಕರಣಕಾಕೆಗಿ ಅನ್ೇಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಹಳಿಳಿಗಳು ಮತುತು ರೈತರನುನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆೊಳಿಸುವ ಉದೆ್ೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಯೇಜನ್ಗಳನೊನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಅವುಗಳನುನು ಜನಸನುೇಹಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು ಹಳೆಯ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಸಹ ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕನಷ್ಠ ಬಂಬಲ ಬಲೆಗಳನುನು ನೇಡುವುದು, ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಧಿ ಹಣವನುನು ನ್ೇರವಾಗಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಗಾಮಿಯಿಸುವುದು, 
ರೈತರ ಆದಾಯವನುನು ದಿವಾಗುಣಗೆೊಳಿಸಲು ಇ-ನಾ್ಯಮ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ್, ಕ್ಸಾನ್ 
ಕ್್ರಡಿರ್ ಕಾಡ್ಮಿ ಯೇಜನ್ ಅರವಾ ಭೊ ವಿವಾದಗಳನುನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮತುತು ಭೊರ್ಯ ಕಾನೊನುಬದಧಿ ಹಕುಕೆಗಳನುನು ನೇಡುವ 
ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾವಾರ್ತವಾ ಯೇಜನ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಯೇಜನ್ಗಳ ಮೊಲಕ ರೈತರು ಮತುತು ಗಾ್ರಮಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು 
ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು
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ಆರ್್ತಕ ನರವು

ರೆೈತರ ಆದಾಯ ಹಚಿಚಿಸುವ 
ಯೀಜನಗಳು

n 	ಈ ಯೇಜನ್ಯು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 
2 ಹಕ್ಟುೇರ್ ವರಗೆ ಭೊ ಹಿಡುವಳಿ 
ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತುತು ಅತ್ಸಣ್ಣ 
ರೈತರಿಗೆ (ಎಸ್ಎಂಎಫ್ ಗಳು) 
ಸಿೇರ್ತವಾಗಿತುತು, ಆದರ ಯೇಜನ್ಯ 
ವಾ್ಯಪಿತುಯನುನು ಎಲಾಲಿ ಭೊ ಹಿಡುವಳಿ 
ರೈತರೊ ಒಳಗೆೊಳುಳಿವಂತೆ 
ವಿಸತುರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ, 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರದ ಪರವಾಗಿ ಅಹಮಿ 
ರೈತರ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನ್ೇರ 
ಸವಲತುತು ವಗಾಮಿವಣೆಯ ಮೊಲಕ 
ಮೊರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ ವಷಮಿ 6000 
ರೊ.ಗಳನುನು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ. 2022ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 
25ರವರಗೆ, ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 11.30 
ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
1.82 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನುನು 
ವಗಾಮಿಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 
1ರಿಂದ, ಎಲಾಲಿ ಪಾವತ್ಗಳನುನು ಪಿಎಂ 
ಕ್ಸಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಮಿ 
ಮೊಲಕ ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ.

ರೆೈತರ ಆದಾಯ 
ಹಚಿಚಿಸುವ ಯೀಜನಗಳು

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯ ಮತುತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ 1000 
ಮಾರುಕಟೆಟುಗಳನುನು ಇ-ನಾ್ಯಮ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು, 
ರೈತರು, ಕರ್ಷನ್ ಏಜಂಟರು ಮತುತು ರೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಸಂಸ್ಥಗಳು 
ಇ-ನಾ್ಯಮ್ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷುಟು ಉತಾ್ಸಹವನುನು ತೆೊೇರಿಸುತ್ತುವೆ. ರೈತರು 
ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಇ-ನಾ್ಯಮ್ ಪೂೇಟಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರದಶಮಿಕ 
ಮತುತು ಸ್ಪಧಾಮಿತ್ಮಕ ಬಡಿ್ಡಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲು ಮುಕತುರಾಗಿದಾ್ರ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಹಚಿಚಿನ 
ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತುದಾ್ರ. 2022ರ ಮಾರ್ಮಿ 31 ರವರಗೆ  
21 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1.73 ಕ್ೊೇಟಿ ರೈತರು, 3.24 ಲಕ್ಷ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು 
ಮತುತು 2113 ಎಫ್.ಪಿ.ಒಗಳು ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಿಕ್ೊಂಡಿವೆ. 2020ರ 
ಮಾರ್ಮಿ 22 ರವರಗೆ ಇ-ನಾ್ಯಮ್ ವೆೇದಿಕ್ಯಲ್ಲಿ 1.82 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೊ.ಗಳ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಗತಿ

ಯ
ೀಜ

ನ

ಈಗ ರೆೈತರ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ಬಿಡಿ್ಡೊಂಗ್, 
ಸಮೃದಿಧಿಗ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತಿ್ತದೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷ್ ಮಾರುಕಟ್ಟಿ (ಇ-ನಾ್ಯಮ್)

ಇದರ ಪ್ರಯೀಜನ ಪಡೆಯಿರಿ: ಉಚಿತ ಕರ ಸಂಖ್್ಯ 1800-
2700-224 ಮತುತು ಇ-ಮೇಲ್: enam.helpdesk@gmail.
com ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರ ನ್ರವಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ರ, ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಮಾಗಮಿದಶಮಿನಗಳಿಗೆ www.enam.gov.in.in ರ ಮೊಲಕ 
ಪ್ರವೆೇಶಿಸಬಹುದು.

ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

ಆರೊಂಭ ಫಬ್ರವರಿ 24, 2019 ರಿೊಂದ 

ಆರೊಂಭ ಏಪ್್ರಲ್ 14, 2016 ರಿೊಂದ 

ಉದೆ್ೇಶ: ಭೊ ಹಿಡುವಳಿದಾರ ರೈತರ 
ಆರ್ಮಿಕ ಅಗತ್ಯವನುನು ಪೂರೈಸುವುದು

ಉದೆ್ೇಶ: ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ 
ಬಲೆಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಪಾರದಶಮಿಕ ಬಡಿ್ಡಂಗ್ 
ವ್ಯವಸ್ಥಯನುನು ರೊಪಿಸುವುದು.
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ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಲೆೇವಾದೆೇವಿದಾರರ ಕಪಿಮುಷ್ಟುಯಿಂದ ರೈತರನುನು 
ಮುಕತುಗೆೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರವು 
ಕ್ಸಾನ್ ಕ್್ರಡಿರ್ ಕಾಡ್ಮಿ ಯೇಜನ್ಯನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ 
ವ್ಯವಸ್ಥಯಿಂದ ಸಾಕಷುಟು ಮತುತು ಸಕಾಲ್ಕ ಸಾಲದ 
ಬಂಬಲವನುನು ಒಂದೆೇ ಗವಾಕ್ಷಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಮತುತು ಸರಳಿೇಕೃತ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ್ೊಡುತತುದೆ. 2019 
ಫೆಬ್ರವರಿ 4, ರಂದು, ಪಶುಸಂಗೆೊೇಪನ್ ಮತುತು 
ರ್ೇನುಗಾರಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿರುವ ರೈತರನುನು ಸಹ 
ಈ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಯ
ೀಜ

ನ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ ಶುಲಕಾವಿಲಲಿದೆ ರೆೈತರಿಗ 
ಸುಲಭ ಬಡಿ್ಡದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ

ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರಡಿರ್ ಕಾಡ್್ತ

`3,00,000
ಗಳನುನು ನೇಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಕಾಮಿರವು ಶೇ.2 
ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನವನೊನು 
ನೇಡುತತುದೆ.

ರೆೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲು ಸೊಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟಿ ಪಡೆಯುತಾ್ತರೆ

ಕೃಷ್ ಉಡಾನ್ ಯೀಜನ ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

ನೈಸಗಿ್ತಕ ವಿಪತು್ತಗಳ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ 
ಪರಿಹಾರ

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಬೆಳೆ ವಿಮಾ ಯೀಜನ

ಯ
ೀಜ

ನ ಪ್ರಗತಿ
2015-2016ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಬಳೆ 
ವಿಮಾ ಯೇಜನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ 4.85 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೈತರಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಸಿದರ, 2021-2022ರಲ್ಲಿ 7.65 
ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ರೈತರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಬಳೆ 
ವಿಮ ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಅಜಿಮಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾ್ರ. 
2016-2017 ರಿಂದ 2021-2022 ರವರಗೆ 
ಯೇಜನ್ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗಿನಂದ ಸುಮಾರು 
36.98 ಕ್ೊೇಟಿ ರೈತರು ಅಜಿಮಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾ್ರ. 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಬಳೆ ವಿಮಾ ಪೂೇಟಮಿಲ್ ಮೊಲಕ 
ಬಳೆ ವಿಮ ಕ್ಲಿೇಮುಗಳನುನು ನ್ೇರವಾಗಿ ರೈತರ 
ಖಾತೆಗೆ ವಿದು್ಯನಾ್ಮನದ ಮೊಲಕ ಜಮಾ ಮಾಡುವ 
ವ್ಯವಸ್ಥಯನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, 
ಬಳೆ ನಷಟುವನುನು ತವಾರಿತವಾಗಿ ನಣಮಿಯಿಸಲು ದೊರ 
ಸಂವೆೇದಿ (ರಿಮೇರ್ ಸನ್ಸಂಗ್), ತಂತ್ರಜ್ಾನ, 
ಸಾ್ಮರ್ಮಿ ಫೆ�ೇನ್ ಗಳು, ಡೆೊ್ರೇನ್ ಗಳು ಮತುತು ಬಳೆ 
ವಿಮಾ ಅಪಿಲಿಕ್ೇಶನ್ ಗಳನುನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಜುಲ್ೈ 4, 2018

ಆಗಸ್ಟಿ 2020 ರಿೊಂದ ಆರೊಂಭ

ಪಾ್ರರೊಂಭ 2016 ರ ಮುೊಂಗಾರು ಹೊಂಗಾಮು

ಉದೆ್ೇಶ: ರೈತರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ 
ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಉತತುಮ ಬಲೆ ಪಡೆಯಲು 
ಮತುತು ಆದಾಯವನುನು ಹಚಿಚಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು

ಉದೆ್ೇಶ: ನ್ೈಸಗಿಮಿಕ 
ಪ್ರಕ್ೊೇಪಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರಕಾಕೆಗಿ 
ಅಗಗೆದ ಬಳೆ ವಿಮ.

ಉದೆ್ೇಶ: ರೈತರಿಗೆ, ಸವಾಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ, ಅರವಾ 
ಗೆೇಣಿದಾರರಿಗೆ ಅಲಾ್ಪವಧಿ ಅರವಾ ದಿೇಘಮಿಕಾಲ್ೇನ ಕೃಷ್ 
ಅಗತ್ಯಗಳು ಅರವಾ ವೆಚಚಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಲಭ ಸಾಲದ 
ನ್ರವನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಮಾರುಕಟೆಟುಯನುನು ತಲುಪುವ 
ಮದಲೆೇ ಅನ್ೇಕ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳು 
ಹಾನಗಿೇಡಾಗುತತುವೆ. ಇದನುನು ತಪಿ್ಪಸಲು, 
ಕೃಷ್ ಉಡಾನ್ ಯೇಜನ್ಯನುನು 
ಆಗಸ್ಟು 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಮತುತು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಾಗಮಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ 
ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ನಾ್ಯಯಯುತ ಬಲೆ 
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜನ್ಯನುನು 
ಅಕ್ೊಟುೇಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಉಡಾನ್ 
2.0 ಎಂದು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಯಿತು. 
ಉಡಾನ್ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ 
ಅಧಮಿದಷುಟು ಸಿೇಟುಗಳನುನು ರೈತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಡಿ 
ದರದಲ್ಲಿ ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ. ಬೇಬ ಕಾನ್ಮಿ, 
ಲ್ಚಿ, ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನನುಗಳು, ಕಡಲ 
ಆಹಾರೊೇತ್ಪನನು, ಅನಾನಸ್, ಹಾಲು 
ಉತಾ್ಪದನ್ ಮತುತು ಡೆೈರಿ ಉತ್ಪನನುಗಳು, 
ಮಾಂಸದಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ತೆೊಡಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ 
ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ.

ಈಶಾನ್ಯ, ಬುಡಕಟುಟು ಮತುತು 
ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೆೇಶಗಳ 25 ಸೇರಿದಂತೆ 

53 ವಿಮಾನ ನಲಾ್ಣಗಳಲ್ಲಿ 
          ಲಾ್ಯಂಡಿಂಗ್, ಪಾಕ್ಮಿಂಗ್ ಮತುತು 
ಕ್ಲವು ಶುಲಕೆಗಳನುನು ಸಂಪೂಣಮಿವಾಗಿ 
ಮನಾನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2022 ಏಪಿ್ರಲ್ ರವರಗೆ 3.05 ಕ್ೊೇಟಿ ಕ್ಸಾನ್ 
ಕ್್ರಡಿರ್ ಕಾಡ್ಮಿ ಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಿಸಾನ್ ರೆೈಲು: ಶೈತಾ್ಯಗಾರಗಳನ್ೊನುಳಗೆೊಂಡ ಕ್ಸಾನ್ ರೈಲು ಅಂತಹ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದು್, 
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ದೊರದ ಮಾರುಕಟೆಟುಗಳಿಗೆ ವೆೇಗವಾಗಿ ಮತುತು ಕಡಿಮ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ 
ಸಾಗಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ್ೊಟಿಟುದೆ. 2020ರ ಆಗಸ್ಟು 7ರಿಂದ ಸಂಪೂಣಮಿವಾಗಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಈ 
ಯೇಜನ್ಯು ರೈತರ ಆದಾಯವನುನು ದಿವಾಗುಣಗೆೊಳಿಸಲು ಮತುತು ಅವರ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಹಾನಯಾಗುವ 
ಮದಲೆೇ ಮಾರುಕಟೆಟುಯನುನು ತಲುಪಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೇತುಪಡಿಸುತ್ತುದೆ. ಕ್ಸಾನ್ ರೈಲು 
ಸಕೊ್ಯಮಿರ್ ಅನುನು ಕೃಷ್ ಮತುತು ರೈತರ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಇಲಾಖ್ಗಳು, ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳು, 
ಏಜನ್ಸಗಳು ಮತುತು ಮಂಡಿಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೆೊೇಚಿಸಿ ಗುರುತ್ಸಿದೆ. ಬೇಡಿಕ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 
ಕ್ಸಾನ್ ರೈಲು ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗೆ ಬೊೇಗಿಗಳನುನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ. 2020ರ 
ಮಾರ್ಮಿ 25ರವರಗೆ, ಕ್ಸಾನ್ ರೈಲುಗಳು 2190 ಸಂಚಾರಗಳನುನು ನಡೆಸಿವೆ. ‘ಆಪರೇಷನ್ ಗಿ್ರೇನ್್ಸ 
- ಟಾಪ್ ಟು ಟೆೊೇಟಲ್’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಸಾನ್ ರೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಣು್ಣಗಳು ಮತುತು ತರಕಾರಿಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ 
ಆಹಾರ ಸಂಸಕೆರಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಶೇಕಡಾ 50ರಷುಟು ಸಬ್ಸಡಿಯನುನು ನೇಡುತತುದೆ.

ಕನಷ್ಠಾ ಬೆೊಂಬಲ ಬೆಲ್ (ಎೊಂಎಸ್.ಪ್.): ಗೆೊೇಧಿ ಮತುತು ಅಕ್ಕೆಯನುನು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಕನಷ್ಠ ಬಂಬಲ 
ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರಿೇದಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. 2022-2023 ರ ಹಿಂಗಾರು ಮಾರುಕಟೆಟು ಹಂಗಾರ್ನಲ್ಲಿ, 2022ರ 
ಏಪಿ್ರಲ್ 24ರವರಗೆ 137 ಲಕ್ಷ ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಗೆೊೇಧಿಯನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 
12 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ 27 ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹಚಿಚಿನ ಕನಷ್ಠ ಬಂಬಲ ಬಲೆ ಮತತುವನುನು 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, 2021-2022ರ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುಕಟೆಟು ಹಂಗಾರ್ನಲ್ಲಿ 757.27 ಲಕ್ಷ 
ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಅಕ್ಕೆಯನುನು ಖರಿೇದಿಸಲಾಗಿದು್, ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.10 ಕ್ೊೇಟಿ ರೈತರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಎಂಎಸಿ್ಪಯನುನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಬಳೆಗಳಿಗೆ ನಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಕನಷ್ಠ 
ಬಂಬಲ ಬಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಉತಾ್ಪದನಾ ವೆಚಚಿದ ಒಂದೊವರ ಪಟುಟು ದರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತತುದೆ. ಗೆೊೇಧಿ 
ಮತುತು ಸಾಸಿವೆಯ ಮೇಲೆ ಶೇ.100ರಷುಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಲ್ಲಿ, 
ಕಡಲೆ, ಬಾಲ್ಮಿಯಲ್ಲಿ, 60-69 ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು ಆದಾಯ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊ ಇದೆ.

6 ವಷ್್ತಗಳಲ್ಲಿ 36 ಕೊೀಟಿಗೊ 

ಹಚುಚಿ ರೆೈತರಿಗ 1,00,000 
ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟಿ ರೊ.ಗಳಿಗೊ ಹಚುಚಿ 
ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ

ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.9ರ ದರದಲ್ಲಿ
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ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಕೃಷ್ 
ಸ್ೊಂಚಾಯಿ ಯೀಜನ

ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

ನಾ್ಯನ್ೊೇ ಯೊರಿಯಾವನುನು ಇಫೆ�ಕೆೇ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನುನು  
ಕೃಷ್ ಸಂಶೊೇಧನಾ ಸಂಸ್ಥ ಮತುತು ರಾಜ್ಯ ಕೃಷ್ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯಗಳು 
ಭತತು, ಗೆೊೇಧಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಮಕ್ಕೆಜೊೇಳ, ಟೆೊಮಟೆೊ, ಎಲೆಕ್ೊೇಸು, 
ದೆೊಣೆ್ಣ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತುತು ಈರುಳಿಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿೇಕ್ 
ನಡೆಸಿದವು ಮತುತು ಇದು ಇಳುವರಿಯನುನು ಹಚಿಚಿಸಿತು ಮತುತು 
ರಸಗೆೊಬ್ಬರವನುನು 50 ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು ಉಳಿಸಿತು. ಪ್ರಸುತುತ, 
ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಾಟಲ್ ನಾ್ಯನ್ೊ ದ್ರವರೊಪಿ 
ಯೊರಿಯಾವನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ಪ್ರಗತಿ

ಯ
ೀಜ

ನ ನಾ್ಯನೆ�ೇ ಯ�ರಿಯಾವನುನು ವಾಣ್ಜಾ್ಯತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಉತಾಪಾದಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೆೇಶ ಭಾರತ

ನಾ್ಯನೊೀ ಯೊರಿಯಾ ಉತೆ್ತೀಜನ

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ್ಯಡಿ, ಸಕಾಮಿರವು 
ಆರ್ಮಿಕ ನ್ರವು ನೇಡುವ ಮೊಲಕ ನಾವಿೇನ್ಯತೆ ಮತುತು 

ಕೃಷ್ ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆ ಉತೆತುೇಜಿಸುತ್ತುದೆ ಮತುತು ಇನ್ 
ಕು್ಯಬೇಷನ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥಯನುನು ಪೂೇಷ್ಸುತ್ತುದೆ. ಈ 

ಯೇಜನ್ಯಡಿ 923 ನವೊೇದ್ಯಮಗಳಿಗೆ 50.90 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. 
ಪಾವತ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾ್ರರೊಂಭ 2015-2016

ಉದೆ್ೇಶ: ನೇರಿನ ದಕ್ಷ ಬಳಕ್ಯಂದಿಗೆ 
ಕೃಷ್ ಜರ್ೇನುಗಳಿಗೆ ಹಚಿಚಿನ ನೇರಿನ 
ಲಭ್ಯತೆ

ಉದೆ್ೇಶ: ರಸಗೆೊಬ್ಬರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೆೇಶವನುನು 
ಸಾವಾವಲಂಬಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುವತತು ಸಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, 
ಇಳುವರಿಯನುನು ಹಚಿಚಿಸುವುದು ಮತುತು ರಸಗೆೊಬ್ಬರಗಳ 
ಮೇಲ್ನ ವೆಚಚಿವನುನು ತಗಿಗೆವುದು.

ನಿೇರಿನ ದಕ್ಷ ಬಳಕೆಯಂದಿಗ್ 
ಕೃಷ್ ಜಮಿೇನುಗಳಿಗ್  
ಹಚಿ್ನ ನಿೇರಿನ ಲಭ್ಯತೆ

 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ್ 
2015-16ರಲ್ಲಿ ಮಹತವಾದ ಯೇಜನ್ಯಾಗಿ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ತವಾರಿತ ನೇರಾವರಿ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವಾಗಿದು್, ಪ್ರತ್ 
ಜರ್ೇನಗೊ ನೇರು (ಹರ್ ಖ್ೇತ್ ಕ್ೊೇ ಪಾನ), 
ಪ್ರತ್ ಹನಗೊ, ಹಚುಚಿ ಬಳೆ ಮತುತು ಜಲಾನಯನ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಘಟಕಗಳನುನು ಸಹ ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. 
ಇದರ ಯಶಸಿವಾ ಅನುಷಾ್ಠನಕಾಕೆಗಿ ಮೊರು 
ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು 
ಕಾಯಮಿ ನವಮಿಹಿಸುತ್ತುವೆ.

 ಪಿಎಂಕ್ಎಸ್.ವೆೈ ಮಾರ್ಮಿ 2021ರವರಗೆ 
ಸಿಂಧುವಾಗಿತುತು. ಈಗ 93 ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 
ವೆಚಚಿದೆೊಂದಿಗೆ, ಇದನುನು 2021-2022 ರಿಂದ 
2025-2026 ರವರಗೆ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಟುೇರ್ ಕೃಷ್ ನೇರಾವರಿ 
ಸಾಮರ್ಯಮಿವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುವ ಹೊಸ ಗುರಿ 
ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

 ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2016-17 ರಲ್ಲಿ 78 ಸಾವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ತವಾರಿತ ನೇರಾವರಿ 
ಪ್ರಯೇಜನ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮದ 99 ದೆೊಡ್ಡ 
ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಅಭಿಯಾನದೆೊೇಪಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ಪೂಣಮಿಗೆೊಳಿಸಲು ಕ್ಲಸ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, 
ಅದರಲ್ಲಿ 46 ಯೇಜನ್ಗಳು ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿವೆ. 
ಈ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಮಿ 2021 ರವರಗಿನ 
ದತಾತುಂಶವು 

     50.64 ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಟುೇರ್ ಭೊರ್ಗೆ 
ಹಚುಚಿವರಿ ನೇರಾವರಿ 

ಸಾಮರ್ಯಮಿವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ತೆೊೇರಿಸುತತುದೆ.

10 ಸಾವಿರ ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಸೊಂಸೆಥಾಗಳ ರಚನ (ಎಫ್.
ಪ್.ಓ.ಗಳು): ಸಣ್ಣ, ಅತ್ಸಣ್ಣ ಮತುತು ಭೊರಹಿತ ಕೃಷ್ಕರ ಆದಾಯವನುನು 

ಹಚಿಚಿಸಲು ಅವರ ಆರ್ಮಿಕ ಬಲ ಮತುತು ಮಾರುಕಟೆಟು ಸಂಪಕಮಿವನುನು 
ಹಚಿಚಿಸಲು ಅವರನುನು ಎಫ್.ಪಿ.ಓ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು. ಎಫ್.ಪಿಒಗಳನುನು 

5 ವಷಮಿಗಳ ಕಾಲ ಬಂಬಲ್ಸಲಾಗುವುದು. ಏಪಿ್ರಲ್ 2022 ರವರಗೆ, 
2315 ಎಫ್.ಪಿ.ಒಗಳನುನು ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದಕಾಕೆಗಿ ಸಕಾಮಿರವು 

410 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನುನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಣಿಣುನ ಆರೆೊೀಗ್ಯ ನವ್ತಹಣೆ: ಮಣಿ್ಣನ ಪರಿೇಕ್ ಆಧಾರಿತ 
ಪೂೇಷಕಾಂಶಗಳ ನವಮಿಹಣೆಯನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದು 

ಮತುತು ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದು. 2018-2019 ರಿಂದ 2020-2021 
ರವರಗೆ 5.67 ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ರೈತರು ಈ ಯೇಜನ್ಯಿಂದ 

ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡೆದಿದಾ್ರ. ಏಪಿ್ರಲ್ 19, 2022 ರವರಗೆ 
22.19 ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ಕಾಡ್ಮಿ ಗಳನುನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ 

ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಎೊಂ ಕಿಸಾನ್ ಸೊಂಪದ ಯೀಜನಯನುನು 2015 ರ ಮೇ 3 ರಂದು 6 
ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

ಈಗ ಇದನುನು ಹಚುಚಿವರಿಯಾಗಿ 4600 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ವೆಚಚಿದೆೊಂದಿಗೆ 
2025-2026 ರವರಗೆ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದು್, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 

ಬೃಹತ್ ಆಹಾರ ಪಾಕ್ಮಿ, ರ್ನ ಫ್ಡ್ ಪಾಕ್ಮಿ ಮತುತು ಆಹಾರ 
ಪರಿೇಕ್ಾ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 1088 ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ 

ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ನ್ೈಸಗಿಮಿಕ ಕೃಷ್ಯಡಿ 2020-2021 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 49.91 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. 

ಪಾವತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸಕಾಮಿರವು 2025ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
3.50 ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಟುೇರ್ ಪ್ರದೆೇಶವನುನು ನ್ೈಸಗಿಮಿಕ ಕೃಷ್ 
ವಾ್ಯಪಿತುಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಜೊನ್ 2021 

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ರೆೈತರನುನು ಸಬಲ್ೀಕರಿಸಲು ಇತರ 
ಪ್ರಮುಖ ಯೀಜನಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿದಿರು ಅಭಿಯಾನ: ಬದಿರು 
ಕೃಷ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಚಿೇನಾದ ನಂತರ 
ಎರಡನ್ೇ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಏಪಿ್ರಲ್ 
25, 2018 ರಂದು ಸಂಪುಟವು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಬದಿರು ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪುನಾರಚಿಸಲು 
ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಿತು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬದಿರು ಕೃಷ್ಗಾಗಿ ಸಕಾಮಿರವು ರೈತರಿಗೆ 
50,000 ರೊ.ಗಳ ಸಹಾಯಧನವನುನು ನೇಡುತತುದೆ 
ಮತುತು ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ 120 ರೊ.ಗಳ 
ಸಬ್ಸಡಿಯನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ. ಪ್ರಸುತುತ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
136 ಬದಿರು ಪ್ರಭೇದಗಳನುನು ಬಳೆಯಲಾಗುತ್ತುದು್, 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 125 ಸ್ಥಳಿೇಯವಾಗಿವೆ. ಭಾರತವು 
ಪ್ರತ್ವಷಮಿ ಸುಮಾರು 140 ಲಕ್ಷ  ಟನ್ ಬದಿರನುನು 
ಉತಾ್ಪದಿಸುತತುದೆ.

ಇದು ಆಹಾರ ಸಂಸಕೆರಣಾ ಉದ್ಯಮದ ಅಸಂಘಟಿತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲಿರುವ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ 
ಉದ್ಯಮಗಳ ಸ್ಪಧಾಮಿತ್ಮಕತೆಯನುನು ಹಚಿಚಿಸುತತುದೆ, ರೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಸಂಸ್ಥಗಳು, ಸವಾಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು 
ಮತುತು ಉತಾ್ಪದಕ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂಣಮಿ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ. 2025 ರವರಗೆ ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸಲ್ರುವ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ಆಹಾರ 
ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 10,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಯೇಜನ್ಯನುನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.

ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಕಿರು ಆಹಾರ 
ಸೊಂಸಕಾರಣಾ ಉದ್ಯಮಗಳ 
ಔಪಚಾರಿೀಕರಣ 
(ಪ್ಎೊಂಎಫ್ಎೊಂಇ) ಯೀಜನ

ಕೃಷ್ ಮೊಲಸೌಕಯ್ತ ನಧಿ: ಈ ಯೇಜನ್ಯು 
ದೆೇಶದ ಕೃಷ್ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಮತುತು 
ಆರ್ಮಿಕ ನ್ರವಿನ ಮೊಲಕ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿ 
ಮತುತು ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ ಸವಾತುತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೊಡಿಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಲ ರೊಪದ ಹಣಕಾಸು 
ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ. ಮಾರ್ಮಿ 22, 
2022ರವರಗೆ, 13,400 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 
19 ಸಾವಿರಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಅಜಿಮಿಗಳನುನು ಕೃಷ್ 
ಮೊಲಸೌಕಯಮಿ ನಧಿ ಪೂೇಟಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸಿವಾೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ: 
ಅಕ್ಕೆ, ಗೆೊೇಧಿ, ದಿವಾದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು, 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು (ಮಕ್ಕೆಜೊೇಳ ಮತುತು ಬಾಲ್ಮಿ), 
ಪೌಷ್ಟುಕ ಧಾನ್ಯಗಳು (ಜೊೇಳ, ಸಜಜೆ, ರಾಗಿ), 
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳೆಗಳು (ಸಣಬು, ಹತ್ತು ಮತುತು 
ಕಬು್ಬ), ಎಣೆ್ಣ ಕಾಳುಗಳು ಮತುತು ತಾಳೆಎಣೆ್ಣ 
ಉತಾ್ಪದನ್ಯನುನು ಹಚಿಚಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು 
ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 28 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಾಗು ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರ 
ಮತುತು ಲಡಾಖ್ ನ ಎರಡು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ರೈತರು ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು 
ಪಡೆಯುತ್ತುದಾ್ರ.

ಪರೊಂಪರಾಗತ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನ: 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತುತು ಸಾವಯವ 
ಕೃಷ್ಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದು ಇದರ 
ಉದೆ್ೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಸಕಾಮಿರವು 
ಆರ್ಮಿಕ ಸಹಾಯವನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ. 
ಕಲಿಸಟುರ್ ನಮಾಮಿಣ, ಸಾಮರ್ಯಮಿ ವಧಮಿನ್, 
ಮೌಲ್ಯವಧಮಿನ್ ಮತುತು ಮಾರುಕಟೆಟು 
ಉದೆ್ೇಶಕಾಕೆಗಿ ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 
3 ವಷಮಿಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತ್ ಹಕ್ಟುೇರ್ ಗೆ 
50 ಸಾವಿರ ರೊ.ಗಳ ಮತತುವನುನು 
ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೊೀಕುಲ ಗಾ್ರಮ ಅಭಿಯಾನ: 
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 16 ಗೆೊೇಕುಲ 
ಗಾ್ರಮಗಳನುನು ಸಮಗ್ರ ದೆೇಶಿೇಯ ಜಾನುವಾರು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲು ಮಾರ್ಮಿ 
31, 2022 ರವರಗೆ ಹಣವನುನು ಬಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೆೇಶಿೇಯ ಗೆೊೇವಿನ ತಳಿಗಳನುನು 
ವೆೈಜ್ಾನಕ ಮತುತು ಸಮಗ್ರ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತುತು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು, 
ಅವುಗಳ ಉತಾ್ಪದಕತೆಯನುನು ಹಚಿಚಿಸುವುದು ಈ 
ಅಭಿಯಾನದ ಉದೆ್ೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೊರು 
ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ 
ಸುಮಾರು 2082 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನುನು 
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಪ್ರಗತಿ

ಯ
ೀಜ

ನ

ಉದೆ್ೇಶ: ಗಾ್ರರ್ೇಣ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಚುನಾಯಿತ 
ಪ್ರತ್ನಧಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮರ್ಯಮಿ ವಧಮಿನ್ ಮತುತು ತರಬೇತ್ 
ನೇಡುವ ಮೊಲಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥಗಳನುನು 
ಬಲಪಡಿಸುವುದು.

ಸಕಾಮಿರವನುನು ನಡೆಸಲು ಸಾವಮಿಜನಕ ಪ್ರತ್ನಧಿಗಳ 
ವಾ್ಯಪಿತುಯ ವಿಸತುರಣೆ

ಹಳಿಳಿಗಳು, ಹಳಿಳಿಗರು ಮತು್ತ ಭೊಮಿ

ಪಾ್ರರೊಂಭ 1 ಏಪ್್ರಲ್, 2018ರಿೊಂದ

ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 2021-2022ರಲ್ಲಿ 25.75 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ 
ತರಬೇತ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇ-ಗಾ್ರಮ ಸವಾರಾಜ್ ಪೂೇಟಮಿಲ್  
https://egramswaraj. gov.in ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ವೆೇದಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್ 
ಮಾಡಲಾಗುತತುದೆ. 2021-2022 ರ ಆರ್ಮಿಕ ವಷಮಿದಲ್ಲಿ, 2.54 ಲಕ್ಷ 
ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಅಪೂಲಿೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತುತು 2.32 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ 
ಹಚುಚಿ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು ಇ-ಸವಾರಾಜ್ ಪೂೇಟಮಿಲ್ ಗೆ 
ಸೇಪಮಿಡೆಗೆೊಂಡಿವೆ, ಇದು ಈ ಇಂಟಫೆೇಮಿಸ್ ಮೊಲಕ 70 ಸಾವಿರ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವಿವಿಧ ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ ಪಾವತ್ಗಳನುನು ಮಾಡಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಆಸ್್ತ ಹಕುಕಾಗಳನುನು 
ಪಡೆಯುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ

ಸಾವಿಮಿತವಿ ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶ, ಕನಾಮಿಟಕ, 

ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶ, ಮಹಾರಾಷಟ್, ಪಂಜಾಬ್, 
ರಾಜಸಾ್ಥನ, ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶ ಮತುತು 
ಉತತುರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ 
ಯೇಜನ್ಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಯೇಜನ್ಯನುನು 2021 ರಿಂದ 
2025 ರವರಗೆ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. 
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ, 29 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು 
ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳು ಸಾವಾರ್ತವಾ 
ಯೇಜನ್ಯ ಅನುಷಾ್ಠನಕಾಕೆಗಿ ಸವೆೇಮಿ 
ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದೆೊಂದಿಗೆ ತ್ಳಿವಳಿಕಾ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ವೆ. ಮಾರ್ಮಿ 
31, 2022 ರವರಗೆ, ಡೆೊ್ರೇನ್ ಹಾರಾಟ 
ಮತುತು ಮಾ್ಯಪಿಂಗ್ ನ ಪಾ್ರರರ್ಕ 
ಕಾಯಮಿವನುನು ಸುಮಾರು 1.23 ಲಕ್ಷ 
ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರ 31 
ಸಾವಿರ ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಿತು ಕಾಡ್ಮಿ ಗಳನುನು 
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ಸವಾತ್ತುನ 
ಕಾಡ್ಮಿ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಪ್ಎೊಂ ವಸತಿ ಯೀಜನ:

ಮಾದರಿ ಗಾ್ರಮ ರೊಪ್ಸುವ ಯೀಜನಗಳು
ವೈಬೆ್ರೊಂರ್  ವಿಲ್ೀಜ್ :

ಪ್ರಸಕತು ಹಣಕಾಸು ವಷಮಿದ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ 
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶ ಮತುತು ವಾಸತುವಿಕ ಗಡಿ ನಯಂತ್ರಣ 

ರೇಖ್ಯ ಉದ್ಕೊಕೆ ಇರುವ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಈ 
ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವನುನು ಘೊೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಗಡಿ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂಪಕಮಿ, ಮೊಲಸೌಕಯಮಿಗಳ ನಮಾಮಿಣ, ಕಾಂಕ್್ರೇರ್ 

ಮನ್ಗಳ ನಮಾಮಿಣ ಮತುತು ಸಕಾಮಿರಿ ವಾಹಿನಗಳು 
ಮತುತು ಡಿಟಿಎರ್ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಹಾಗೊ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಚಾನ್ಲ್ ಗಳಲಲಿದೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು 
ಕ್ೈಗೆೊಳಳಿಲಾಗುವುದು.

ಸೊಂಸದ್ ಆದಶ್ತ ಗಾ್ರಮ ಯೀಜನ:
ಇದು ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರದ ಅಸಿತುತವಾದಲ್ಲಿರುವ ಯೇಜನ್ಗಳು, ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾಮಿರಗಳ ಯೇಜನ್ಗಳು, ಸವಾಯಂಪ್ರೇರಿತ ಮತುತು ಸಹಕಾರಿ 
ವಲಯಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕ್, ಸಾಂಸಿ್ಥಕ ಜವಾಬಾ್ರಿ ನಧಿಯ 
ಬಂಬಲದೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಮನವಾಯದಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಯೇಜನ್ಯಾಗಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ, ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 
ಗಾ್ರಮಗಳನುನು ದತುತು ತೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳಿತಾತುರ. ಈ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 
2100 ಹಳಿಳಿಗಳನುನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಏಪ್್ರಲ್ 24, 2021

ಉದೆ್ೇಶ: ಗಾ್ರರ್ೇಣ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ 
ಭೊದಾಖಲೆಗಳನುನು ಡಿಜಿಟಲ್ೇಕರಣಗೆೊಳಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ಗಾ್ರಮಸ್ಥರಿಗೆ ಭೊ ಮಾಲ್ೇಕತವಾ ಮತುತು 
ಕಾನೊನುಬದಧಿ ಮಾಲ್ೇಕತವಾದ ಹಕುಕೆಗಳ ಕಾಡ್ಮಿ 
ಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ-
ಆರ್ಮಿಕ ಸಬಲ್ೇಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸವಾತುತುಗಳ 
ನಗದಿೇಕರಣದ ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ನೇಡಲು 
ಉದೆ್ೇಶಿಸಿದೆ.

ಪಿಎಂ ವಸತ್ ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಈವರಗೆ 3.1 ಕ್ೊೇಟಿ ಮನ್ಗಳು 
ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿವೆ. ಕ್ೇಂದ್ರ ಬಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಷಮಿದಲ್ಲಿ 
80 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮನ್ಗಳಿಗೆ 48 ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನುನು 
ರ್ೇಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ವಸತಿ ಯೀಜನ - ಗಾ್ರಮಿೀಣ:
ಈ ಯೇಜನ್ಯನುನು 2016 ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 1 ರಂದು 2.95 ಕ್ೊೇಟಿ ಮನ್ಗಳನುನು 
ನರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾರ್ಮಿ 31, 2022 
ರವರಗೆ 2.52 ಕ್ೊೇಟಿ ಮನ್ಗಳ ನಮಾಮಿಣ ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿದೆ. ಗುರಿಯನುನು 
ಪೂಣಮಿಗೆೊಳಿಸಲು ಮಾರ್ಮಿ 2021 ರಿಂದ ಮಾರ್ಮಿ 2024 ರವರಗೆ 
ಯೇಜನ್ಯನುನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರ ಅನುಮೇದನ್ 
ನೇಡಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಆವಾಸ್ ಯೀಜನ - ನಗರ:
ಈ ಯೇಜನ್ಯನುನು 25 ಜೊನ್ 2015 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಮಾರ್ಮಿ 31, 2022 ರವರಗೆ, 1.23 ಕ್ೊೇಟಿ ಮನ್ಗಳು ಮಂಜೊರಾಗಿದು್, 
ಇದರಲ್ಲಿ 95.13 ಲಕ್ಷ ಮನ್ಗಳ ನಮಾಮಿಣ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕ್ 58.1 
ಲಕ್ಷ ಮನ್ಗಳ ನಮಾಮಿಣ ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡ ನಂತರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಬಡ ಜನರಿಗ ಜೀವನೊೀಪಾಯ 
ಒದಗಿಸುವುದು
ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಗರಿೀಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ್ ಅನನು 
ಯೀಜನ: ಕ್ೊೇವಿಡ್ -19 ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರೊೇಗದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಮಿರವು 2020ರ ಮಾರ್ಮಿ 
26ರಂದು 3 ತ್ಂಗಳವರಗೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಈ 
ಯೇಜನ್ಯನುನು ನರಂತರವಾಗಿ ವಿಸತುರಿಸುತ್ತುದೆ. ಈ 
ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಿ, 10 ಕ್ಜಿ ಹಚುಚಿವರಿ ಉಚಿತ ಗೆೊೇಧಿ 
ಅರವಾ ಅಕ್ಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ, 80 ಕ್ೊೇಟಿ ಜನರಿಗೆ 
ಒಂದು ಕ್ಜಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನೊನು ಉಚಿತ ಪಡಿತರವಾಗಿ 
ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ಯೇಜನ್ಯ ಆರನ್ೇ ಹಂತವನುನು 
ಸಂಪುಟವು ಇತ್ತುೇಚಗೆ ಅನುಮೇದಿಸಿದೆ, ಇದು 
ಸಪಟುಂಬರ್ 2022 ರವರಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತತುದೆ. 
ಸಕಾಮಿರವು ಈ ಯೇಜನ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ 60 ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೊ.ಗಳನುನು ಖಚುಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಮತುತು ಸಪಟುಂಬರ್ 2022 
ರ ವೆೇಳೆಗೆ, ಇನೊನು 80 ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನುನು 
ಖಚುಮಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಏಪಿ್ರಲ್ 2022 ರವರಗೆ, 
ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 1000 ಲಕ್ಷ ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ 
ಗಿಂತಲೊ ಹಚುಚಿ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನುನು 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾೊಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾ್ರಮಿೀಣ 
ಉದೆೊ್ಯೀಗ ಖಾತಿ್ರ ಯೀಜನ (ಮನ್ರೀಗಾ): ಮನ್್ರೇಗಾ 
ಒಂದು ಬೇಡಿಕ್ ಆಧಾರಿತ ವೆೇತನ ಉದೆೊ್ಯೇಗ 
ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ 
ದುಡಿಮಯನುನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರತ್ 
ಕುಟುಂಬದ ವಯಸಕೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತ್ ವಷಮಿ 100 
ದಿನಗಳ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಖಾತರಿಯನುನು ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ. 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಿರಗಳು ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರ ಸೊಚಿಸಿದ ವೆೇತನ 
ದರಕ್ಕೆಂತ ಹಚಿಚಿನ ವೆೇತನವನುನು ನಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. 
ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ, ಶೇಕಡಾ 99.69 ರಷುಟು ಕಾರ್ಮಿಕರ 
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವೆೇತನವನುನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ಸವಾನಧಿ ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಬೇದಿಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ 10,000 ರೊ.ಗಳವರಗೆ ಸಾಲ 
ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ. ಡಿಸಂಬರ್ 202 ರವರಗೆ ಪಿಎಂ ಸವಾನಧಿಯನುನು ಮುಂದುವರಿಸಲು 
ಸಂಪುಟವು ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಸುಮಾರು 1.2 ಕ್ೊೇಟಿ ಜನರು 
ಇದರ ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡೆಯಲ್ದಾ್ರ. 2,931 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಮತತುದ 29.6 ಲಕ್ಷ 
ಸಾಲಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳನುನು 
ಸಾವಿವಲೊಂಬಿಗಳನಾನುಗಿ 

ಮಾಡಿದ ಸವಿನಧಿ

ಒೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒೊಂದು ಪಡಿತರ ಚಿೀಟಿ
ಒಂದು ರಾಷಟ್, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿಯನುನು 35 ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಮತುತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದು್, ಈ 
ಯೇಜನ್ಯಡಿ 77 ಕ್ೊೇಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಂದರ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ಯಡಿ ಒಟುಟು ಅಹಮಿ ಜನಸಂಖ್್ಯಯ 
ಸುಮಾರು 96.8 ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇದರ ವಾ್ಯಪಿತುಗೆ 
ಒಳಪಟಿಟುದಾ್ರ.
ಜಾಮ್ ತಿ್ರವಳಿ: ಹಣಕಾಸು ಪ�ರಣಕಾಕಾಗಿ ವಿಶವಿದ ಅತಿದೆೊಡ್ಡ 
ಯೀಜನ ದೆೇಶದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಗಮಿವನೊನು ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು 
ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಮಿರಿ ಯೇಜನ್ಗಳ ಪ್ರಯೇಜನಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಜೊೇಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ‘ಜಾಮ್’ ಅಂದರ ‘ಜನ್ ಧನ್-ಆಧಾರ್-
ಮಬೈಲ್’ ತ್್ರವಳಿಗಳು ಪಾರದಶಮಿಕತೆಯನುನು ಖಾತ್್ರಪಡಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತುವೆ. ಮದಲನ್ಯದಾಗಿ, ಎಲ್.
ಪಿ.ಜಿ ಸಬ್ಸಡಿಗಾಗಿ ನ್ೇರ ಪ್ರಯೇಜನ ವಗಾಮಿವಣೆ (ಡಿಬಟಿಎಲ್) 
ಯನುನು 1 ಜನವರಿ 2015 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ 
53 ಸಚಿವಾಲಯಗಳ 313 ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ನ್ೇರ ಸವಲತುತು 
ವಗಾಮಿವಣೆಯ ಮೊಲಕ ಸಂಪಕ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ 2014-
2015 ರಿಂದ 2021-2022 ರವರಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
21.87 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳು ನ್ೇರವಾಗಿ ತಲುಪಿವೆ. ‘ಜಾಮ್’ 
ತ್್ರವಳಿಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕಕೆಸದಿಂದ 2,22,968 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 
ಸೊೇರಿಕ್ಯನುನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಜನ್ ಧನ್ ಪ್ರತಿ ಮನಗೊ ಬಾ್ಯೊಂಕಿೊಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸುತಿ್ತದೆ 
ದೆೇಶದ ಜನಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲಲಿದ ಅಧಮಿಕ್ಕೆಂತ 
ಹಚುಚಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಈ ಯೇಜನ್ಯನುನು ಆಗಸ್ಟು 28, 2014ರಂದು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ, ಶೊನ್ಯ ಠೇವಣಿಯಂದಿಗೆ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರಯಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ ರುಪೇ 
ಕಾಡ್ಮಿ, 10 ಸಾವಿರ ರೊ.ಗಳ ಓವರ್ ಡಾ್ರಫ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಮತುತು ವಿಮಾ 
ರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 
1,67,462.30 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ ಧನ್ 
ಖಾತೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.55ರಷುಟು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದಾ್ರ.
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ವೈಭವ�ೀಪೀತ ಪರೊಂಪರೆ ಮತು್ತ 
ಸೊಂಪ್ರದಾಯದ ಸೊಂರಕ್ಷಣೆ

ನವ ಭಾರತದ ಉದಯ

ಶಿ್ರೇ ಗುರು ತೆೇಗ್ ಬಹಾದೊರ್ 
ಜಿೇ ಅವರ ನಾಲಕೆನ್ೇ ಜನ್ಮ 
ಶತಮಾನ್ೊೇತ್ಸವವನುನು ಕ್ಂಪು 

ಕ್ೊೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವುದು 
ಅರವಾ ಸಾಹಿಬ್  ಜಾದೆೊೇಗಳ ತಾ್ಯಗದ 
ನ್ನಪಿಗಾಗಿ ಡಿಸಂಬರ್ 26 ರಂದು ವಿೇರ್ 
ಬಾಲ್ ದಿವಸ್ ಎಂದು ಘೊೇಷ್ಸುವುದು, 
ಅಯೇಧ್ಯಯಲ್ಲಿ ಶಿ್ರೇರಾಮನ ದೆೇವಾಲಯ 
ನಮಾಮಿಣ, ಕತಾಮಿಪುಮಿರ್ ಕಾರಿಡಾರ್, 
ಕಾಶಿ ವಿಶವಾನಾರ ಕಾರಿಡಾರ್, ಜಮು್ಮ 
ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮರದಿಂದ 370ನ್ೇ ವಿಧಿಯನುನು 
ರದು್ಗೆೊಳಿಸುವುದೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ಸಕಾಮಿರ ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿದೆ.  ಕಳೆದ 
ಎಂಟು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತ್್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ 
ರದು್ಗೆೊಳಿಸಿರುವುದು, ಪೌರತವಾ ತ್ದು್ಪಡಿ 
ಕಾಯ್, ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮಸ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ಹುಡುಕುವ ಮೊಲಕ 
ಶತಮಾನಗಳ ಪೂವಮಿಗ್ರಹವನುನು 
ಕ್ೊನ್ಗೆೊಳಿಸುವ ಹೊಸ ಭರವಸಗಳನುನು 
ಹುಟುಟುಹಾಕ್ದೆ.

ಸ್ಖ್ ಸಮುದಾಯಕಾಕಾಗಿ ತೆಗದುಕೊೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು
 ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯವನುನು  

ಭಾರತದ ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕ ಮತುತು ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ 
ನ್ೊೇಡಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಅದಕಾಕೆಗಿಯೇ ಇಂದು ದೆೇಶವು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 
ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ ಮತುತು ಗುರು ತೆೇಗ್ ಬಹಾದುರ್  ಜಿೇ ಅವರ 400 
ನ್ೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪವಮಿವನುನು ಇದೆೇ ರಿೇತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತುದೆ.

 ಶಿ್ರೇ ಗುರು ತೆೇಗ್ ಬಹಾದುರ್  ಜಿೇ ಅವರ 400 ನ್ೇ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಪವಮಿವನುನು ಏಪಿ್ರಲ್ 21 ರಂದು ಕ್ಂಪು ಕ್ೊೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಧಿರಿಯಾಗಿ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಅವರು ರಾಷಟ್ವನುನುದೆ್ೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ. ಗುರು ತೆೇಗ್ ಬಹಾದುರ್   
ಅವರ ಪರಂಪರಯು ಇಡಿೇ ರಾಷಟ್ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏಕ್ೇಕರಣ ಶಕ್ತುಯಾಗಿ 
ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತತುದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಗೌರವಾರಮಿ, 
ಸ್ಮರಣಾರಮಿ ನಾಣ್ಯ ಮತುತು ಅಂಚ ಚಿೇಟಿಯನುನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

 ಡೆೇರಾ ಬಾಬಾ ನಾನಕ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಗಡಿಯವರಗೆ 
ಎಲಾಲಿ ಆಧುನಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ. ಕತಾಮಿಪುಮಿರ್ 
ಸಾಹಿಬ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನುನು ಅಕ್ೊಟುೇಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ ನರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. 
ಸಿಖ್ಖರ ಪವಿತ್ರ ಯಾತಾ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ಕತಾಮಿಪುಮಿರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಾಗಿ 
ದಿೇಘಮಿಕಾಲದ ಬೇಡಿಕ್ಯನುನು ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರ ಈಡೆೇರಿಸಿತು.

 ಕತಾಮಿಪುಮಿರ, ಪಾಕ್ಸಾತುನದಲ್ಲಿರುವ ಗುರುನಾನಕ್ ದೆೇವ್ ಅವರ 
ನವಾಸ, ಇದನುನು ಭಾರತ್ೇಯರು ಬೈನಾಕು್ಯಲರ್ ಗಳ ಮೊಲಕ ಮಾತ್ರ 
ನ್ೊೇಡುತ್ತುದ್ರು. ಆದರ 2019ರ ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರು 120 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ನರ್ಮಿಸಲಾದ 

ಕತಾಮಿಪುಮಿರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. 
ಇದು ಸಿಖ್ ಧಮಮಿದ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಮತುತು 

ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಗೌರವವನುನು ನೇಡಿತು.
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 ಎಲಾಲಿ ಧಮಮಿಗಳ ಭಾರತ್ೇಯ ಮೊಲದ ಯಾತಾ್ರರ್ಮಿಗಳು 
ಈಗ ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನುನು ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡು 
ಕತಾಮಿಪುರದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾ್ರರಮಿನ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೊೇಗಲು ಯಾವುದೆೇ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ವಿೇಸಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ. 
ಅವರು ಸಿಂಧುವಾದ ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ನ್ೊಂದಿಗೆ 
ಕತಾಮಿಪುಮಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೇಡಬಹುದು.

 ಆಸಕತು ಯಾತಾ್ರರ್ಮಿಗಳ ನ್ೊೇಂದಣಿಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಪೂೇಟಮಿಲ್ ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಲಂಗರ್ ಗೆ ಜಿಎಸಿಟುಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ
 ದಶಮೇಶ್ ಗುರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಪವಮಿ ಕುರಿತ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮ
 ಎಸ್.ಜಿ.ಪಿ.ಸಿಯ ಚುನಾವಣೆ ಕ್ೇವಲ ಕ್ೇಶಧಾರಿ ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಸಿೇರ್ತವಾಗಿತುತು ಮತುತು ಜೊನ್ 2019 ರ 
ನಂತರ ಕಪುಪುಪಟಿಟುಗೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟಟು ವಿದೆೇಶಿ ಸಿಖ್ ಪ್ರಜಗಳ 
ಪರಾಮಶಮಿ ಮತುತು ಕ್ಷಮಾದಾನ ಯೇಜನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ 
(ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತ್ಯಂದು) ಸಿಖ್ ಕ್ೈದಿಗಳನುನು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು.

 ಪಾಟಾನು ಸಾಹಿಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಗುರು ಗೆೊೇವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ 
ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲೆವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಆಧುನೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಪಂಜಾಬ್ ನ ಆನಂದಪುರ ಸಾಹಿಬ್ ಮತುತು ಅಮೃತಸರದ 
ಅಮೃತಸರ ಸಾಹಿಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ 
ಸ್ಥಳಗಳನುನು ‘ಸವಾದೆೇಶ್ ದಶಮಿನ್ ಯೇಜನ್’ ಮೊಲಕ 
ಸಂಪಕ್ಮಿಸುವ ಯಾತಾ್ರ ಸಕೊ್ಯಮಿರ್ ಅನುನು ಸಹ 
ನರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

 ಉತತುರಾಖಂಡದ ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್ ಗೆ ರೊೇಪ್ ವೆೇ 
ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್್ಪಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿದೆ.

 ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ಶ್ರದೆಧಿ ಮತುತು 
ಸಮಪಮಿಣೆಯ  ನಟಿಟುನಲ್ಲಿ, ಸಿಖ್ಖರ 5 ತಖ್ತು ಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರಾದ ಸರ್ ಖಂಡ್ ಶಿ್ರೇ ಹಜೊರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಅವರು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ 
ಪತ್ರವನುನು ನೇಡಿದಾ್ರ.

 ಈ ಮಸೊದೆಯು ಪಾಕ್ಸಾತುನ, ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶ ಮತುತು 
ಅಫಾಘಾನಸಾತುನದಲ್ಲಿ ಕ್ರುಕುಳಕ್ೊಕೆಳಗಾದ ಕ್ೊೇಟ್ಯಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ 
ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರಿಗೆ ಘನತೆಯಿಂದ ಬದುಕುವ ಅವಕಾಶವನುನು 
ನೇಡುತತುದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವುದೆೇ 
ನಬಂಧನ್ಗೆ ವಿರುದಧಿವಾಗಿ ಹೊೇಗದ ಅಂತಹ ನರಾಶಿ್ರತರಿಗೆ 
ಪೌರತವಾವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳೊ ಇವೆ.

 ಭಾರತದ ನ್ರಯ ರಾಷಟ್ಗಳಾದ ಪಾಕ್ಸಾತುನ, ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶ, 
ಅಫಾಘಾನಸಾತುನದಲ್ಲಿ ಕ್ರುಕುಳಕ್ೊಕೆಳಗಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ 
ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತರ ಹಕುಕೆಗಳು ಮತುತು ಗೌರವವನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು 
ದಶಕಗಳಷುಟು ಹಳೆಯದಾದ ಸಮಸ್ಯಯನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಪೌರತವಾ ಕಾನೊನಗೆ ತ್ದು್ಪಡಿ ತರಲು ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರ 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ನಧಾಮಿರವನುನು ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡಿತು.

 ಆಫಾಘಾನಸಾತುನ, ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶ ಮತುತು ಪಾಕ್ಸಾತುನಗಳಿಂದ 
ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರುಕುಳದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿಂದೊ, ಸಿಖ್, 
ಬೌದಧಿ, ಜೈನ, ಪಾಸಿಮಿ ಮತುತು ಕ್್ರಶಿಚಿಯನ್ ಸಮುದಾಯಗಳನುನು 
ಬಂಬಲ್ಸುವ ಮಸೊದೆಯನುನು ಡಿಸಂಬರ್ 9 ರಂದು 
ಲೆೊೇಕಸಭ, ಡಿಸಂಬರ್ 11 ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭ ಮತುತು 2019 
ರ ಡಿಸಂಬರ್ 12 ರಂದು ರಾಷಟ್ಪತ್ ರಾಮನಾಥ್ ಕ್ೊೇವಿಂದ್ 
ಅನುಮೇದಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ್ೇಯ ಪೌರತವಾವನುನು 
ನೇಡಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

 ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈಶಾನ್ಯದ ಜನರ ಭಾಷ್ಕ, ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಿ್ಮತೆಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲು 
ವ್ಯವಸ್ಥಗಳನುನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪೌರತವಿ ತಿದುದಾಪಡಿ ಕಾಯದಾ (ಸ್ಎಎ) 

ತಿ್ರವಳಿ ತಲಾಖ್
 2019 ಜುಲೆೈ 30, ಭಾರತದ ಸಂಸದಿೇಯ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲ್ಗಲುಲಿ ಎಂದು ದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದೆ. 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ತ್್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ ಮಸೊದೆಯನುನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದ 
ನಂತರ ಅಸಿತುತವಾಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈ ಕಾನೊನು, ಮುಸಿಲಿಂ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾ್ಯಯ ಮತುತು ಗೌರವವನುನು ಒದಗಿಸಿದೆ, ಇದು 
ದಶಕಗಳಿಂದ ನನ್ಗುದಿಗೆಬದಿ್ತುತು.

ತಿ್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ ಕಾನೊನನುನು ಅೊಂಗಿೀಕರಿಸ್ದ ನೊಂತರ, 
ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರೆೀೊಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರ ಹಸರು 

ಖೊಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾದ ರಾಜಾ ರಾಮ್ 
ಮೊೀಹನ್ ರಾಯ್ ಮತು್ತ ಈಶವಿರ್ ಚೊಂದ್ರ ವಿದಾ್ಯಸಾಗರ್ 

ಅವರೊಂತಹವರ ಅದೆೀ ಶ್ರೀಣಿಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 
ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ತಿ್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ ಕಾನೊನು ಮುಸ್ಲಿೊಂ 

ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿತಾಸಕಿ್ತಗಳು ಮತು್ತ ಹಕುಕಾಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ 
ನಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾ್ರೊಂತಿಕಾರಿ ಹಜಜೆ ಎೊಂದು ಸಾಬಿೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ 

ಈಗ ಅವರಿಗ ಹೊಸ ಯುಗ ಪಾ್ರರೊಂಭವಾಗಲ್ದೆ.
ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೀೊಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ 
ಶೇಕಡಾ 1೦ ರಷುಟು ರ್ೇಸಲಾತ್ ನೇಡುವ ಮೊಲಕ 
ಐತ್ಹಾಸಿಕ ನಧಾಮಿರವನುನು ತೆಗೆದುಕ್ೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಇದರ 
ಮೊಲಕ, ವಾಷ್ಮಿಕ 8 ಲಕ್ಷ ರೊ.ಗಳ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ವಗಮಿದ ಅಭ್ಯರ್ಮಿಗಳು ಕ್ಲವು ಷರತುತುಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ರ್ೇಸಲಾತ್ಯ ಪ್ರಯೇಜನವನುನು ಪಡೆಯುತಾತುರ.

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ 
ಮೀಲಾಜೆತಿಗೊ ಮಿೀಸಲಾತಿ

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಗಡಿ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯಮಿಗಳನುನು 
ವೆೇಗಗೆೊಳಿಸಲು ಮತುತು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು 
ಮೊಡಿಸಲು, ಗಡಿ ಪ್ರದೆೇಶ ವಿಕಾಸೊೇತ್ಸವವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮದಲ “ಗಡಿ ಪ್ರದೆೇಶ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಉತ್ಸವ-2020” ನುನು ನವೆಂಬರ್ 12, 
2020 ರಂದು ಕರ್ (ಗುಜರಾತ್) ನ ಧೊೇಡೆೊಮಿ 
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉದಾಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ನ ಕಛ್, 
ಬನಸಾಕೆಂತ, ಪಟಾನ್ ಜಿಲೆಲಿಗಳ 158 ಗಡಿ ಗಾ್ರಮಗಳ 
ಮುಖಂಡರು, ಜಿಲಾಲಿ ಮತುತು ತಾಲೊಲಿಕು ಪಂಚಾಯಿತ್ 
ಸದಸ್ಯರು ಕಾಯಮಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆೊಗೆಂಡಿದ್ರು.

  ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರವು ರ್ಜೊೇರಾಂ ಮತುತು ತ್್ರಪುರಾ 
ನಡುವೆ ತ್್ರಪಕ್ಷಿೇಯ ಒಪ್ಪಂದದೆೊಂದಿಗೆ ಎರಡು 
ದಶಕಗಳಷುಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬು್ರ (ರಿಯಾಂಗ್) 
ನರಾಶಿ್ರತರ ಬಕಕೆಟಟುನುನು ಪರಿಹರಿಸಿದೆ.

  ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೆೊಂಡ 
ಸುಮಾರು 37,000 ಜನರನುನು ತ್್ರಪುರಾಕ್ಕೆ 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

  ಬು್ರ (ರಿಯಾಂಗ್) ನರಾಶಿ್ರತರ ಪುನವಮಿಸತ್ ಮತುತು 
ಸವಮಿತೆೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ತ್್ರಪುರಾಕ್ಕೆ 600 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

5 ದಶಕಗಳ ಕಾಯುವಿಕಯ ಬಳಿಕ 
ಬೆೊೀಡೆೊೀ ಒಪ್ಪೊಂದಕಕಾ ಅೊಂಕಿತ

ಎನ್.ಎಲ್.ಎಫ್.ಟಿ (ತಿ್ರಪುರಾ) ಒಪ್ಪೊಂದ

ಬಗಹರಿದ ಬು್ರ (ರಿಯಾೊಂಗ್) 
ನರಾಶಿ್ರತರ ಬಿಕಕಾಟುಟಿ 

  ಭಾರತ ಸಕಾಮಿರ, ತ್್ರಪುರಾ ಸಕಾಮಿರ ಮತುತು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ತ್್ರಪುರಾ ಮುಕ್ತು ಮೇಚಾಮಿ (ಎನ್.ಎಲ್.ಎಫ್.ಟಿ. / 
ಎಸ್.ಡಿ.) ನಡುವೆ 2019ರ ಆಗಸ್ಟು ನಲ್ಲಿ ತ್್ರಪಕ್ಷಿೇಯ  
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಗೆ ಅಂಕ್ತ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

  ಎನ್.ಎಲ್.ಎಫ್.ಟಿ. (ಎಸ್.ಡಿ.) ಹಿಂಸಾಚಾರದ 
ಮಾಗಮಿವನುನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಗೆ ಸೇರಲು ಮತುತು 
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದಧಿವಾಗಿರಲು ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಂಡಿತು. 
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 44 ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಅದರ 
88 ಕಾಯಮಿಕತಮಿರು ಶರಣಾಗತರಾದರು.

ಎಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿಎ ಕಟ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 
‘ವಿಚಲಿತವಾದ ಪರಾದೆೇಶಗಳು’
ಇತ್ತುೇಚಗೆ, ಅಸಾ್ಸಂ, ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್ 

ಮತುತು ಮಣಿಪುರದ ಅನ್ೇಕ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಶಸತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ 

(ಎ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಪಿ.ಎ.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ ಪ್ರದೆೇಶಗಳನುನು ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತ್್ರಪುರಾ, 
ಮೇರಾಲಯ ಮತುತು ಅರುಣಾಚಲ 

ಪ್ರದೆೇಶದ ಹಲವು ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಂದ ಎಎಫ್.
ಎಸ್.ಪಿ.ಎ ಅನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತುತು.

ಗಡಿನಾಡು ಪ್ರದೆೀಶ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಉತಸಾವ
  ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ ‘ಎಲಲಿರೊಂದಿಗೆ, ಎಲಲಿರ ವಿಕಾಸ, 
ಎಲಲಿರ  ವಿಶಾವಾಸ ಮತುತು ಎಲಲಿರ ಪ್ರಯತನು’ ಎಂಬ 
ದೃಷ್ಟುಕ್ೊೇನವು ಮತೆೊತುಂದು ಮೈಲ್ಗಲಲಿನುನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 50 
ವಷಮಿಗಳಷುಟು ಹಳೆಯದಾದ ಬೊೇಡೆೊೇ ವಿವಾದವನುನು 
ಕ್ೊನ್ಗಾಣಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

  ಅಸಾ್ಸಂನ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನುನು 
ಖಾತ್್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೊೇಡೆೊೇ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಸುಮಾರು 1500 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಪಾ್ಯಕ್ೇಜ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

  ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ ಕರಯ ಮೇರಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ 
ನಂತರ 1600ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಬೊೇಡೆೊೇ ಕಾಯಮಿಕತಮಿರು 
ಶರಣಾಗಿದು್ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಗೆ ಮರಳಿದಾ್ರ.

ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದೆೊೊಂದಿಗ 
ದಿವಾ್ಯೊಂಗ ಜನರ ಸಬಲ್ೀಕರಣ
2015ರ ಡಿಸಂಬರ್ 3 ರಂದು ಸಾವಮಿತ್್ರಕ ಸುಗಮ ಪ್ರವೆೇಶ ಸಾಧಿಸಲು 
ರಾಷಟ್ವಾ್ಯಪಿ ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ವಿಶೇಷ ಚೇತನರ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸವಾತಂತ್ರ ಮತುತು ಘನತೆಯ ಜಿೇವನಕ್ಕೆ 
ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲಲಿದ ವಾತಾವರಣವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುವುದು ಇದರ ಉದೆ್ೇಶವಾಗಿದೆ. 
35 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವಿಮಾನ ನಲಾ್ಣಗಳು, 55 ದೆೇಶಿೇಯ ವಿಮಾನ 
ನಲಾ್ಣಗಳು ಮತುತು ಎ 1 ದಜಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ 709 ಗುರುತ್ಸಲಾದ ರೈಲೆವಾ 
ನಲಾ್ಣಗಳಿಗೆ ಸುಗಮ ಪ್ರವೆೇಶ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಿರ ಮತುತು ಅವುಗಳ ಇಲಾಖ್ಗಳ 603 ವೆಬ್ ಸೈರ್ ಗಳನುನು 
ಪ್ರವೆೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ೇಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಿರಿ 
ಕಟಟುಡಗಳನುನು ಸುಗಮ್ಯಗೆೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತನುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತುವೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ



ಅಯೀಧ್್ಯ ತಿೀಪು್ತ

 ಈ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ತ್ೇಪುಮಿ ಶತಮಾನಗಳಷುಟು 
ಹಳೆಯದಾದ ವಿವಾದವನುನು ಕ್ೊನ್ಗೆೊಳಿಸಿತು 
ಮತುತು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ 
ಮತುತು ಸದಾಭುವನ್ಯ ಸಂದೆೇಶವನುನು ಸಾರಿತು.

 2019ರ ನವೆಂಬರ್ 9ರಂದು ಇಡಿೇ 
ಭೊರ್ಯನುನು ರಾಮ್ ಲಲಾಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ್ 
ಗೆ ಹಸಾತುಂತರಿಸಿದಾಗ ಮತುತು ಮಸಿೇದಿಗಾಗಿ 
ಪ್ರತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ 5 ಎಕರ ಭೊರ್ಯನುನು 
ನೇಡುವ ಸುಪಿ್ರೇಂ ಕ್ೊೇರ್ಮಿ ತ್ೇಪಿಮಿನ್ೊಂದಿಗೆ 
492 ವಷಮಿಗಳ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಇತ್ಹಾಸವು 
ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು.

 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು 
2020ರ ಆಗಸ್ಟು 5 ರಂದು ಅಯೇಧ್ಯಯಲ್ಲಿ 
ರಾಮ ಜನ್ಮಭೊರ್ ಮಂದಿರ ನಮಾಮಿಣಕ್ಕೆ 
ಶಂಕುಸಾ್ಥಪನ್ ನ್ರವೆೇರಿಸಿದರು. ಈ ಮಂದಿರದ 
ನಮಾಮಿಣದ ನಂತರ, ಅಯೇಧ್ಯಯ ಭವ್ಯತೆ 
ಮಾತ್ರ ಹಚಾಚಿಗುವುದಿಲಲಿ, ಈ ಪ್ರದೆೇಶದ ಇಡಿೇ 
ಆರ್ಮಿಕತೆಯೇ ಬದಲಾಗುತತುದೆ ಎಂದು ಅವರು 
ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಕ್ೇತ್ರದಲೊಲಿ 
ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟುಯಾಗುತತುವೆ., 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತಾತುರ, 
ಇಡಿೇ ಜಗತುತು ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಮತುತು ತಾಯಿ 
ಜಾನಕ್ಯನುನು ನ್ೊೇಡಲು ಬರುತಾತುರ.

 ಶಿ್ರೇ ಕಾಶಿ ವಿಶವಾನಾರ ತ್ೇರಮಿ ಕ್ೇತ್ರವು ಸಂಪನನುವಾಗಿದೆ, ಇದನುನು 
ಈ ವಷಮಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. ಆದಿ ಶಂಕರಾಚಾಯಮಿರು ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ 
ಶಿ್ರೇ ಕಾಶಿ ವಿಶವಾನಾರ ದೆೇವಾಲಯವು ಹಿಂದೊ ಧಮಮಿದ 
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಈಗ ತಾಯಿ ಗಂಗಾ ಹಾಗು ಕಾಶಿ 
ವಿಶವಾನಾರ ದೆೇಗುಲದ ನಡುವೆ ಸಂಪಕಮಿ ಕಲ್್ಪಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವೂ 
ಸಾಕಾರಗೆೊಂಡಿದೆ.

 ಈ ಯೇಜನ್ಯ ಮೊಲಕ ಸುತತುಮುತತುಲ್ನ ಪ್ರದೆೇಶ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ 
ಇಡಿೇ ವಾರಾಣಸಿ ನಗರವನುನು ಪುನಶಚಿೇತನಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಈ 
ಯೇಜನ್ ಸಾಕಾರಗೆೊಂಡಿರುವುದಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನ್ಗಳು.

ಕಾಶಿ ವಿಶವಿನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್

ಭಗವಾನ್ ಕೀದಾರನಾಥ 
ಧಾಮ್ ನಗರದ ನವಿೀಕರಣ

 ಭಿೇಕರ ಪ್ರಕೃತ್ ವಿಕ್ೊೇಪದಿಂದ ವಾ್ಯಪಕ ಹಾನಗೆೊಳಗಾಗಿದ್ 
ಕ್ೇದಾರನಾರ ಧಾಮವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಿ ಸೇಪಮಿಡೆಯಾದ ತರುವಾಯ 
ಏಳು ವಷಮಿಗಳ ಬಳಿಕ ಮರಳಿ ತನನು ವೆೈಭವ ಪಡೆಯುತ್ತುದೆ. 
ಕರೊೇನಾ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರೊೇಗದ ಹೊರತಾಗಿಯೊ, ಬಾಕ್ 
ಉಳಿದಿರುವ ಯೇಜನ್ಗಳು ವೆೇಗವನುನು ಪಡೆದುಕ್ೊಂಡಿವೆ 
ಮತುತು ಐಟಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ತ್ೇರಮಿಯಾತೆ್ರಯ ಐತ್ಹಾಸಿಕ-
ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಮಹತವಾವನುನು ಪ್ರದಶಿಮಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವೂ ಇದೆ.

 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದಿಯವರು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 
ಕ್ೇದಾರನಾರಕ್ಕೆ ಹೊೇಗುತಾತುರ ಎನುನುವ ಅಂಶದಿಂದ ಅವರಿಗೆ 
ಆ ಕ್ೇತ್ರ ಎಷುಟು ಮಹತವಾದು್ ಎಂಬುದನುನು ಅಳೆಯಬಹುದು. 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಮತುತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯಾಗುವ ಮದಲೆೇ 
ಅವರು ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕ ಜ್ಾನ್ೊೇದಯಕಾಕೆಗಿ ಕ್ೇದಾರನಾರ ಧಾಮಕ್ಕೆ 
ಭೇಟಿ ನೇಡುತ್ತುದ್ರು.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ

ನ�್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಮೇ 16-31, 202252



ನನಸಾದ ಒೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒೊಂದು 
ಕಾನೊನು, ಒೊಂದು ಲಾೊಂಛನದ ಕನಸು

“ವಿಧಿ 370 ಮತು್ತ 35ಎ” ಜಮು್ಮ ಮತು್ತ ಕಾಶಿ್ಮೀರಕಕಾ 
ಭಯೀತಾ್ಪದನ, ಪ್ರತೆ್ಯೀಕತಾವಾದ, ಕುಟುೊಂಬವಾದ ಮತು್ತ 
ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರವನುನು ಹೊರತುಪಡಿಸ್ ಬೆೀರೆೀನೊ ನೀಡಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಜಮು್ಮ ಮತು್ತ ಕಾಶಿ್ಮೀರ ಹಾಗು ಲಡಾಖ್ ಗಳು ತಮಗ 
ಅಹ್ತವಾದ ವೀಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೊೊಂದಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಈ 

ಪಕ್ಷಪಾತಿ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ತೆಗದುಹಾಕುವ ಮೊಲಕ, ಈ ಪ್ರದೆೀಶದ 
ಜನರ ಸ್ಥಾತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದಷೆಟಿೀ ಅಲಲಿ, ಅವರ ಭವಿಷ್್ಯವ� 

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ

370 ನ್ೇ ವಿಧಿಯನುನು ರದು್ಗೆೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಏಪಿ್ರಲ್ 24ರಂದು ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶವಾದ ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರಕ್ಕೆ 
ಭೇಟಿ ನೇಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು  
20 ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಯೇಜನ್ಗಳ ಉದಾಘಾಟನ್ 
ಮತುತು ಶಂಕುಸಾ್ಥಪನ್ ನ್ರವೆೇರಿಸಿದರು. ಅಮೃತಕಾಲದ  
25 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರವು 
ಹೊಸ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಯಶೊೇಗಾಥೆಯನುನು ಬರಯಲ್ದೆ 
ಎಂಬ ಸಂದೆೇಶವನುನು ನೇಡಲು ಅವರು ಈ ಅವಕಾಶವನುನು 
ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡರು. ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ, ಜಮು್ಮ 
ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರದಲ್ಲಿ ಕ್ೇವಲ 17 ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 
ಖಾಸಗಿ ಹೊಡಿಕ್ ಆಗಿತುತು, ಆದರ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ, 
38,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಹೊಡಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಗಳು 
ಮತುತು ಹೊಡಿಕ್ದಾರರು ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತುದಾ್ರ. ಭಾರತದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯು ಸ್ಥಳಿೇಯತೆಗೆ ಧವಾನಯಾಗಿ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅಡಗಿದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಭಾರತ್ೇಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಂದರ 
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಯಮಿ ವಾ್ಯಪಿತುಯು 
ಸ್ಥಳಿೇಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರ ಅದರ ಸಾಮೊಹಿಕ 
ಪರಿಣಾಮವು ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿರಲ್ದೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯೇ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಅಧಿಕಾರವನುನು ನರಂತರವಾಗಿ 
ವಿಸತುರಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನಾಚರಣೆಯ 
ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೇಡಿದಾಗ,  ಸಾವಾರ್ತವಾ ಕಾಡ್ಮಿ 
ಗಳನುನು ವಿತರಿಸಿದರು, ಅಮೃತ ಸರೊೇವರ ಉಪಕ್ರಮವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು ಮತುತು ಜನೌಷಧಿ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು 

ಸಮಪಿಮಿಸಿದರು. ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರದಲ್ಲಿ 
  ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನವನುನು ಆಚರಿಸುವುದು     

       ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು  
             ಸೊಚಿಸುತತುದೆ. 

370 ನೀ ವಿಧಿ ರದುದಾಗೊಳಿಸ್ದ ನೊಂತರ 
ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರ ಮೊದಲ 
ಜಮು್ಮ ಮತು್ತ ಕಾಶಿ್ಮೀರ ಭೀಟಿ

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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 370ನ್ೇ ವಿಧಿ ರದು್, 6 ದಶಕಗಳ ಅಂತರ 6 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ.

 ಡಾ. ಶಾ್ಯಮಾಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖಜಿಮಿಯವರ “ಒಂದು ರಾಷಟ್, ಒಂದು 
ಕಾನೊನು ಮತುತು ರಾಷಟ್ಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಒಂದು ಲಾಂಛನ” 
ಎಂಬ ನಣಮಿಯವನುನು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 72 ವಷಮಿಗಳ ನಂತರ 
ಈಡೆೇರಿಸಲಾಯಿತು. 370 ಮತುತು 35ಎ ವಿಧಿಗಳ ರದ್ತ್ಯ ನಂತರ, 
ಭೊರ್ಯ ಮೇಲ್ನ ಸವಾಗಮಿ ಎಂದು ಕರಯಲಾಗುವ ಜಮು್ಮ ಮತುತು 
ಕಾಶಿ್ಮೇರ ಮತುತು ಲಡಾಖ್ ಸಹ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಪರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತುವೆ.

 ಇದು ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರದ ನಜವಾದ ಏಕ್ೇಕರಣವನುನು 
ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಡಿೇ ಪ್ರದೆೇಶವನುನು ಎರಡು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಾಗಿ 
ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ - ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರ (ಶಾಸಕಾಂಗದೆೊಂದಿಗೆ) 
ಹಾಗು (ಶಾಸಕಾಂಗವಿಲಲಿದೆ) ಲಡಾಖ್  ವಿಶೇಷ ಸಂದಭಮಿದಿಂದಾಗಿ.

 ಲಡಾಖ್ ನ 70 ವಷಮಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೇಡಿಕ್ಯನುನು ಸಂಸತುತು ರಾಜ್ಯ 
ಪುನವಿಮಿಂಗಡಣಾ ಮಸೊದೆಯನುನು ಅಂಗಿೇಕರಿಸುವ ಮೊಲಕ 
ಈಡೆೇರಿಸಿದೆ. ಈಗ ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರ ಹಾಗು ಲಡಾಖ್ 
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಮಿಕ ಸಬಲ್ೇಕರಣದತತು ಸಾಗುತ್ತುವೆ, ಸ್ಥಳಿೇಯ 
ಕಾನೊನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದು್, ಸ್ಥಳಿೇಯ ಜನರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾದ 
ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಪಡೆದಿದಾ್ರ.
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ಮಹಾನ್ ವಿೀರರ ಪರೊಂಪರೆಗ 
ಜೀವ ತುೊಂಬಿದ ಸಕಾ್ತರ
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ನಲಮಿಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ ರಾಷಟ್ದ ಅಪ್ರತ್ಮ ವಿೇರರಿಗೆ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರ, ಮಾನ್ಯತೆ ನೇಡಲು ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿತು. ಅವರನುನು 
ಗೌರವಿಸುವ ಮೊಲಕ ಸಕಾಮಿರವು ಯುವ ಮನಸು್ಸಗಳನುನು ರಾಷಟ್ ನಮಾಮಿಣಕ್ಕೆ 
ಕ್ೊಡುಗೆಗಳನುನು ನೇಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಡಾ.ಬ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡಕೆರ್ ಅವರು ಆಧುನಕ ಭಾರತದ ವಾಸುತು ಶಿಲ್್ಪಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರು. ಭಾರತದ ರಾಜಕ್ೇಯ ಚಿಂತನ್ಗೆ ಅವರು ನೇಡಿದ ಕ್ೊಡುಗೆಗೆ 
ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲಲಿ. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಈ ಮದಲು ಅವರ ಪರಂಪರಯನುನು ಅಹಮಿವಾದ 
ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ತಪುಪುಗಳನುನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕ್ೊಂಡು 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಸಕಾಮಿರವು, ಡಾ. ಅಂಬೇಡಕೆರ್ ಅವರ ಜಿೇವನಕ್ಕೆ ನಕಟವಾಗಿ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯದ ಸ್ಥಳಗಳನುನು ‘ಪಂಚತ್ೇರಮಿ’ದ ರೊಪದಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ದಿಟಟು ನಧಾಮಿರವನುನು ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡಿತು. ಡಾ. ಅಂಬೇಡಕೆರ್ 
ಅವರ ಗೌರವಾರಮಿವಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 26 ಅನುನು ‘ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ’ ಎಂದು 
ಘೊೇಷ್ಸಲಾಯಿತು.

ಸೊಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್್ಪ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅೊಂಬೆೀಡಕಾರ್

ನೀತಾಜ ಅವರ ಪರೊಂಪರೆಯ ಪುನಶಚಿೀತನ

ನ್ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಅವರು ‘ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸಕಾಮಿರ’ವನುನು 
ರಚಿಸಿದ 75ನ್ೇ ವಾಷ್ಮಿಕ್ೊೇತ್ಸವದ ನ್ನಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು 
ದೆಹಲ್ಯ ಕ್ಂಪು ಕ್ೊೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತ್್ರವಣಮಿ ಧವಾಜವನುನು ಹಾರಿಸಿದರು. 
ಸಾವಾತಂತಾ್ರ್ಯನಂತರ ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕನ 
ಪರಂಪರಯನುನು ಗೌರವಿಸಿದಾಗ ಇದು ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತುತು. 
ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ನಾಲವಾರು ಸದಸ್ಯರು 2019ರ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ 
ಪರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ನ್ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ ಅವರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳನುನು ಸಾವಮಿಜನಕಗೆೊಳಿಸುವ ಮೊಲಕ ನ್ೇತಾಜಿ ಅವರ 
ಕುಟುಂಬದ ದಿೇಘಮಿಕಾಲದ ಬೇಡಿಕ್ಯನುನು ಮೇದಿ ಸಕಾಮಿರ ಈಡೆೇರಿಸಿದೆ. 
ಇಂಡಿಯಾ ಗೆೇರ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ೇತಾಜಿ ಅವರ ಪ್ರತ್ಮಯನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸುವ ಘೊೇಷಣೆ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಭಾರತವನುನು ಏಕತೆಯ 
7 ಸೊತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟಿಟಿದ 
ಸದಾ್ತರ್ ಪಟ್ೀಲ್

 ಭಾರತವನುನು ಏಕ್ೇಕರಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತು 
ಸದಾಮಿರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯಿ ಪಟೆೇಲ್ ಅವರಿಗೆ 
ಗೌರವ ಸೊಚಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರು ‘ಏಕತಾ ಪ್ರತ್ಮ’ಯನುನು 
ಅನಾವರಣಗೆೊಳಿಸಿದರು. 6೦೦ ಅಡಿ 
ಎತತುರದ ಪ್ರತ್ಮಯು ವಿಶವಾದ ಅತ್ಯಂತ 
ಎತತುರದ ಪ್ರತ್ಮಯಾಗಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರಯಾಗಿದಾ್ಗ 2013 
ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತ್ಮಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗಿತುತು.

 ಅಂತೆಯೇ, ಶೌಯಮಿ ಮತುತು ಬ್ರಟಿಷರ 
ವಿರುದಧಿದ ಉಗ್ರ ಹೊೇರಾಟಕ್ಕೆ 
ಹಸರುವಾಸಿಯಾದ ತಾಯಾನುಡಿನ 
ಧೈಯಮಿಶಾಲ್ ಪುತ್ರ ವಿೇರ್ 
ಸಾವಕಮಿರ್ ಅವರ ಪರಂಪರಯನುನು 
ಪುನರುಜಿಜೆೇವಗೆೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಠಿಣ 
ಶಿಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಿೇರ ಸಾವಕಮಿರ್ ಅವರು 
ತಮ್ಮ ಯೌವನವನುನು ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುತು 
ನಕ್ೊೇಬಾರ್ ದಿವಾೇಪಗಳ ಸಲು್ಯಲಾರ್ ಜೈಲ್ನ 
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ೊೇಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಈಗ 
ಅವರು ಭಾರತ್ೇಯ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 
ನ್ೈಜ ಸಾ್ಥನ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ



55

ಬೆಳಕಿಗ ಬಾರದ ಸಾಧಕರಿಗ  
ಪದ್ಮ ಗೌರವ
ಅತ್ ಗಣ್ಯರ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯನುನು ಕ್ೊನ್ಗೆೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೆೇಶದ ಅತು್ಯನನುತ 
ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವನುನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೊ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವವರಗೆ, 
ಪ್ರಸುತುತ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ್ೈಗೆೊಳಳಿಲಾಯಿತು. ಸಕಾಮಿರವು 
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳಿಗೆ ನಾಮನದೆೇಮಿಶನ ಪ್ರಕ್್ರಯಯನುನು ಸಾವಮಿಜನಕರಿಗೆ ತೆರದಿದ್ರಿಂದ 
ಈಗ ಅಹಮಿ ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನ್ಯರು ಮಾನ್ಯತೆಯನುನು ಪಡೆಯುತ್ತುದಾ್ರ. ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳ 
ಬದಲಾದ ನೇತ್ಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ನವ ಭಾರತದ ಸಾಧಕರು ದೆೇಶದ 
ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವನುನು ಪಡೆಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾ್ರ, ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಸ 
ಸೊಫೂತ್ಮಿದಾಯಕ ಗಾಥೆಗಳು ಮತುತು ಅನುಭವಗಳನುನು ನೇಡುತ್ತುದೆ.

 ದೆೇಶದ 70 ವಷಮಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತು 
ಸಹಯೇಗದ ಪರಂಪರಯ ಒಂದು 
ಇಣುಕುನ್ೊೇಟವನುನು ದೆಹಲ್ಯ ತ್ೇನ್ 
ಮೊತ್ಮಿ ಭವನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳ 
ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. 
ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡಕೆರ್ ಅವರ 
ಜಯಂತ್ಯ ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಇದರ ಲೆೊೇಕಾಪಮಿಣೆ 
ನ್ರವೆೇರಿಸಿದರು.

 ಈ ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಭಾರತದ 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯ ಕ್ೊಡುಗೆಗಳು 
ಮತುತು ಸಾಧನ್ಗಳ ಮೊಲಕ ಭಾರತದ 
ಗಾಥೆಯನುನು ವಿವರಿಸುತತುದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳ 
ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ದೆೇಶದ 14 ಮಾಜಿ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳ ಜಿೇವನ ಮತುತು ರಾಷಟ್ 
ನಮಾಮಿಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ್ೊಡುಗೆಯ ಒಂದು 
ಇಣುಕುನ್ೊೇಟವನುನು ಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸುತತುದೆ.

 ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳ ಜಿೇವನಶೈಲ್ ಮತುತು 
ಕಾಯಮಿವನುನು ನವ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು 
ಈ ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಉದೆ್ೇಶವಾಗಿದೆ. 
ಈ ಮೊಲಕ, ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳ 
ಕಾಯಮಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತ್ ನೇಡಲಾಗುವುದು. ಈ 
ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟ 
ಮತುತು ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನ್ಯ ಚಿತ್ರಣವನೊನು 
ನೇಡುತತುದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರಗಳ 
ವಸು್ತಸೊಂಗ್ರಹಾಲಯ

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಒೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನುನು ರೊಪ್ಸುವ ಮತು್ತ 
ಪುನಶಚಿೀತನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನ

ಮೊಲಸೌಕಯ್ತ

ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವು ದೆೇಶದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು 
ಮುನನುಡೆಸುವುದು 

ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಹೊಸ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನೊನು 
ಸೃಷ್ಟುಸುವ ಒಂದು ಕ್ೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಉತತುಮ 
ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವು ಸಮಯವನುನು ಉಳಿಸುವುದು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಇದು ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ವೆೇಗವನುನು ಇಮ್ಮಡಿಗೆೊಳಿಸುತತುದೆ. ಅದೆೇ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವಗಮಿದ ಅಗತ್ಯಗಳು 
ಮತುತು ಬಯಕ್ಗಳನುನು ಪೂರೈಸುತತುದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿಯೇ 
ಸಕಾಮಿರವು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿಗಳ 
ಮೊಲಕ ಜನರ ಸಂಪಕಮಿ ಮತುತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ೇಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಶ್ರರ್ಸುತ್ತುದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ



ಭಾರತವು 2024ರ ವೀಳೆಗ ಅಮರಿಕದೊಂತಹ ರಸೆ್ತ 
ಮೊಲಸೌಕಯ್ತವನುನು ಹೊೊಂದಲ್ದೆ

ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕ್ೊಂಡು, 
ಪ್ರತ್ ವಾಹನವು ಆರು ಏರ್ ಬಾ್ಯಗ್ 
ಗಳನುನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನುನು 
ಕಡಾ್ಡಯಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ನಮಾಮಿಣ ಕಾಯಮಿಕಾಕೆಗಿ ಯಾವುದೆೇ 
ಮರಗಳನುನು ಕಡಿಯದೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಡೆಸಲು ಸಾವಿರಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಗುತ್ತುಗೆದಾರರು 
ಸಿದಧಿರಾಗಿದಾ್ರ.

60 

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಹದಾ್ರಿಯ ಉದ್ವು ಏಪಿ್ರಲ್ 2014ರಲ್ಲಿ 
91,287 ಕ್.ರ್ೇ.ನಂದ 2021ರ ಡಿಸಂಬರ್ ವೆೇಳೆಗೆ 

ಸುಮಾರು 1,41,000 ಕ್.ರ್ೇ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಶೇ.50ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಹಚಚಿಳವಾಗಿದೆ. ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 

ಸಚಿವಾಲಯವು 2021-22ರ ಆರ್ಮಿಕ ವಷಮಿದಲ್ಲಿ 5,407 
ಕ್ಲೆೊೇ ರ್ೇಟರ್ ಹದಾ್ರಿಯನುನು ನರ್ಮಿಸಿದೆ.

650
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ರಸತು: 2024ರ ಅಂತ್ಯದ ವೆೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ರಸತು 
ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವನುನು ಅಮರಿಕದ ರಸತುಗಳ ಮಟಟುಕ್ಕೆ ತರಲು 

ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರ ನಧಮಿರಿಸಿದೆ. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಉತತುಮ ರಸತು 
ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವು ಉದೆೊ್ಯೇಗವನುನು ಹಚಿಚಿಸುವುದಲಲಿದೆ, 

ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುತತುದೆ.

ಮೊದಲು ಈಗ
2014-15ರಲ್ಲಿ ಹದಾ್ರಿ 

ನಮಾಮಿಣದ ದರ ದಿನಕ್ಕೆ 12 
ಕ್.ರ್ೇ.

ಈಗ ಇದು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 37 ಕ್.ರ್ೇ. 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 50ಕ್.ರ್ೇ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಹದಾ್ರಿಗಳನುನು ನರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಸಕಾಮಿರ 
ಹೊಂದಿದೆ.

2024 
ರ ವೆೇಳೆಗೆೇ ಪೂಣಮಿಗೆೊಳುಳಿವ 
ನರಿೇಕ್ಯಿದೆ.

62
ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಯೇಜನ್ಯಲ್ಲಿ 
ದೆಹಲ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ರಾಜಧಾನ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮಾಲ್ನ್ಯವನುನು ತಗಿಗೆಸಲು ಮತುತು ರಸತು 
ಮೊಲಸೌಕಯಮಿಗಳನುನು ನರ್ಮಿಸಲು ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಡೆಯುತ್ತುದೆ ಮತುತು ಜೊೇಜಿಲಾ ಸುರಂಗವು 
ಮೊಲತಃ ನಗದಿಯಾಗಿದ್ಂತೆ 2026ರ ಬದಲ್ಗೆ 

`

60 ಕ್ಲೆೊೇ ರ್ೇಟರ್ ವಾ್ಯಪಿತುಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ೇವಲ ಒಂದು ಟೆೊೇಲ್ ನಾಕಾ ಮಾತ್ರ 
ಇರುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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28 ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಹದಾ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಪರಾತ ತುತುಮಿ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಗಾಗಿ 
ಟಾ್ರಮಾ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು ಮತುತು ತುತುಮಿ 
ಲಾ್ಯಂಡಿಂಗ್ ರಸತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 
ರಸತು ಬದಿಯ 650 ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.
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ಗತಿ ಶಕಿ್ತ
107 ಲಕ್ಷ ಕೊೀಟಿ ರೊ.ಗಳ ಈ ಯೀಜನಯು 
ದೆೀಶದ ಮೊಲಸೌಕಯ್ತದ ಚಿತ್ರಣವನನುೀ 
ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ

ಮೊಲಸೌಕಯ್ತ ಯೀಜನಗಳಿಗ ಸಾಮಥ್ಯ್ತ ವಧ್ತನ, 
ಪ್ಪ್ಪ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು-ಮಾದರಿ 
ಸಾಗಣೆ ಪಾಕ್್ತ ಗಳನುನು ಸಾಥಾಪ್ಸುವ ಒಪ್ಪೊಂದ.

n		ರಸತು, ರೈಲು, ವಾಯು, ವಿಮಾನ ನಲಾ್ಣ, ಸರಕು ಸಾಗಣೆ, 
ಜಲಮಾಗಮಿಗಳು ಮತುತು ಸಾಗಣೆ - ಮೊಲಸೌಕಯಮಿಗಳ ಏಳು 
ಎಂಜಿನ್ ಗಳಿಂದ ಕೊಡಿದ ಗತ್ಶಕ್ತು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಹಾ ಯೇಜನ್ 
(ಮಾಸಟುರ್ ಪಾಲಿನ್) ವಿಶವಾದಜಮಿಯ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವನುನು 
ಸೃಷ್ಟುಸಲು ಬಹು-ಮಾದರಿ ಜಾಲವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಬಹುದೊರ ಸಾಗುತತುದೆ.

n		ಏಕ್ೇಕೃತ ಸಾಗಣೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ವೆೇದಿಕ್ (ಯುನಫೆೈಡ್ ಲಾಜಿಸಿಟುಕ್್ಸ 
ಇಂಟಫೆೇಮಿಸ್ ಪಾಲಿರ್ ಫಾಂ- ಯುಲ್ಪ್) ಸಾ್ಥಪನ್ ಮತುತು ಓಪನ್-
ಸೊೇಸ್ಮಿ ಮಬಲ್ಟಿ ಸಾಟು್ಯಕ್ ಅನುನು ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸುವುದು

n		ಅಂಚ ಮತುತು ರೈಲು ಜಾಲಗಳ ಏಕ್ೇಕರಣವು ಒಂದು ನಲಾ್ಣ-
ಒಂದು ಉತ್ಪನನುವನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ಮೊಲಕ ಸ್ಥಳಿೇಯ 
ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಉತೆತುೇಜನ ನೇಡುತತುದೆ

n		ಬಹು ಮಾದರಿ ಲಾಜಿಸಿಟುಕ್್ಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ 100 ಕಾಗೆೊೇಮಿ 
ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುವುದು.

n		ರೈಲು ಜಾಲದ ಸುಮಾರು 2,000 ಕ್.ರ್ೇ.ಗಳನುನು ಸವಾದೆೇಶಿ 
ವಿಶವಾದಜಮಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಕವರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುವುದು.

n		ಸಾಮೊಹಿಕ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಮತುತು ರೈಲೆವಾ ನಲಾ್ಣಗಳ ನಡುವೆ 
ಬಹು ಮಾದರಿ ಸಂಪಕಮಿವನುನು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ 
ಅನುಕೊಲ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗುವುದು.

n		ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ರೊೇಪ್ ವೆೇ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 60 ಕ್.ರ್ೇ 
ಉದ್ದ ರೊೇಪ್ ವೆೇ ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತುಗೆ ನೇಡಲಾಗುವುದು.

2022-23ರಲ್ಲಿ 
ದೆೀಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಹದಾದಾರಿಗಳನುನು 
25,000 

ಕಿ.ಮಿೀ.ನಷ್ುಟಿ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಮುೊಂದಿನ ತಲ್ಮಾರಿನ 

400
ಸೆಮಿ-ಹೈಸ್್ಪೀಡ್ 

ವೊಂದೆೀ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸಾ 
ಪ್ರಸ್ ರೆೈಲುಗಳನುನು 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ



”ಸುಧಾರಣೆ, ಕಾಯ್ತನವ್ತಹಣೆ ಮತು್ತ 
ಪರಿವತ್ತನ” ಯೊಂದಿಗ ರೆೈಲ್ವಿ ಸಾಗುತಿ್ತದೆ
ಮೊಲಸೌಕಯಮಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ನಾವಿನ್ಯತೆ, 
ನ್ಟವಾಕ್ಮಿ ಸಾಮರ್ಯಮಿ ವಿಸತುರಣೆ, ಸರಕು 
ವೆೈವಿಧಿ್ಯೇಕರಣ ಮತುತು ಪಾರದಶಮಿಕತೆಯ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೈಲೆವಾ ಅಸಾಧಾರಣ 
ಬಳವಣಿಗೆಯನುನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಷೆಟುೇ 
ಅಲಲಿ, ರೈಲೆವಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳವಣಿಗೆ 
ಮತುತು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಶ್ರರ್ಸಿದೆ. ಅದೆೇ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೈಲೆವಾಯು “ಸುಧಾರಣೆ, 
ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಣೆ ಮತುತು ಪರಿವತಮಿನ್” 
ಎಂಬ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆ ಮತುತು ನವಮಿಹಣೆಯ 
ಎಲಾಲಿ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯುಗಮಾನದ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ತಂದಿದೆ.

1,835
ಕ್.ರ್ೇ.ಹೊಸ ಹಳಿಗಳ ಸೇಪಮಿಡೆ.

2014 ರಿಂದ 2021 ರವರಗೆ ಹೊಸ 
ಮಾಗಮಿಗಳು ಮತುತು ಬಹು-ಮಾಗಮಿ 
ಯೇಜನ್ಗಳ ಮೊಲಕ ವಾಷ್ಮಿಕ 

 2021-22ರ ಆರ್ಮಿಕ ವಷಮಿದಲ್ಲಿ, 
ಹೊಸ ಮಾಗಮಿ, ಜೊೇಡಿ ಮಾಗಮಿ ಮತುತು 
ಗೆೇಜ್ ಪರಿವತಮಿನ್ಯ 2400 ಕ್.ರ್ೇ 
ಗುರಿ ರ್ೇರಿ, 2904 ಕ್.ರ್ೇ ಸಾಧನ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 ಭಾರತ್ೇಯ ರೈಲೆವಾಯು 2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಶೊನ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೊಸುವ 
ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ವಿಶವಾದ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ 
ಹಸಿರು ರೈಲೆವಾಯಾಗುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

 2014 ರಿಂದ, ರೈಲೆವಾ ವಿದು್ಯದಿ್ೇಕರಣವು 
ಸುಮಾರು ಹತುತು ಪಟುಟು ಹಚಾಚಿಗಿದೆ. 
31.03.2022 ರವರಗೆ, ಭಾರತ್ೇಯ 
ರೈಲೆವಾಯ ಬ.ಜಿ. ನ್ಟವಾಕ್ಮಿ ನ 52,247 
ಬ.ಜಿ. ರೊರ್ ಕ್ಲೆೊೇರ್ೇಟರ್ ಗಳನುನು 
ವಿದು್ಯದಿ್ೇಕರಣಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದು್, ಇದು 
65,141 ರೊರ್ ಕ್ಲೆೊೇ ರ್ೇಟರ್ 
ಗಳ ಒಟುಟು ಬ.ಜಿ. ನ್ಟವಾಕ್ಮಿ ನ ಶೇಕಡಾ 
80.20 ರಷ್ಟುದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ  
ರೆೈಲ್ವಿಯತ್ತ ಕ್ರಮ

ದೆೀಶದ ಪ್ರಥಮ ಐ.ಎಸ್.ಓ. ಪ್ರಮಾಣಿೀಕೃತ 
ಪ್ಪ್ಪ್ ಮಾದರಿ ಆಧಾರಿತ ರೆೈಲ್ವಿ ನಲಾದಾಣವನುನು

15 ನವೊಂಬರ್ 2021 ರೊಂದು ರಾಣಿ 
ಕಮಲಾಪತಿ ರೆೈಲ್ವಿ ನಲಾದಾಣವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕಕಾ 
ಸಮಪ್್ತಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 2೦೦ 

ನಲಾದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತಿ್ತದೆ.

 ಒಟುಟು 444 ಪಾ್ಯನ್ಲ್ ಗಳು/ನಲಾ್ಣಗಳ 
ವಿದು್ಯನಾ್ಮನ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ಂಗ್ 
ಅನುನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ, ಮತುತು ಪ್ರಮುಖ 
ಮಾಗಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರಹಿತ ಲೆವೆಲ್ 
ಕಾ್ರಸಿಂಗ್ ಗೆೇರ್ ಗಳನುನು ಸಂಪೂಣಮಿವಾಗಿ 
ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 68,800 ಬೊೇಗಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೇ.100ವಾ್ಯಪಿತುಯಂದಿಗೆ ಜೈವಿಕ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಕವರ್ ನಂತಹ ಹೊಸ ದೆೇಶಿೇಯ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತುತು ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ 
ರೈಲುಗಳು ಹಾಗೊ ನಲಾ್ಣಗಳ ಮರು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಕ್ೇಂದ್ರ ಬಜರ್ 2022-23 ರಲ್ಲಿ, 
ಮುಂದಿನ ಮೊರು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
400 ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನುನು 
ಘೊೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ.

 ಸಣ್ಣ ರೈತರನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕ್ೊಂಡು, 
ಒಂದು ನಲಾ್ಣ, ಒಂದು ಉತ್ಪನನು 
ಯೇಜನ್ಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

 7 ಹೈಸಿ್ಪೇಡ್ ರೈಲು ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳಿಗೆ 
ಸರ್ೇಕ್ ನಡೆಸಿ ಡಿಪಿಆರ್ ತಯಾರಿಸಲು 
ನಧಮಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಮತುತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ 
ಬುಲೆರ್ ರೈಲು ಯೇಜನ್ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಭರೊರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಧಾರ ಸತುಂಭ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಮದಲ ಪರಿೇಕ್ 
2026 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಬಲ್ಮೇರಾ 
ಮತುತು ಸೊರತ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲ್ದೆ.

 ಗೊಡ್್ಸ ರೈಲುಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ೇಸಲಾದ ಎರಡು 
ಸರಕು ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳ ನಮಾಮಿಣವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 1504 ಕ್.ರ್ೇ ಉದ್ದ 
ದಾದಿ್ರಯಿಂದ ಮುಂಬೈ ಪಶಿಚಿಮ ಕಾರಿಡಾರ್ 
ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ ಪೂಣಮಿಗೆೊಳಳಿಲ್ದೆ. 1856 
ಕ್.ರ್ೇ ದೊರದಲ್ಲಿರುವ ದಾನಕುನಯಿಂದ 
ಲೊಧಿಯಾನವರಗಿನ ಪೂವಮಿ ಕಾರಿಡಾರ್ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿದೆ.

 ಕಾಶಿ್ಮೇರದ ಚನಾಬ್ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ನರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶವಾದ ಅತ್ ಎತತುರದ 
ರೈಲೆವಾ ಸೇತುವೆಯ ಕಮಾನು ನಮಾಮಿಣ 
ಕಾಯಮಿ ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿದೆ. ಬನಹಾಲ್ 
ನಂದ ಬಾರಾಮುಲಾಲಿವರಗೆ 136ಕ್.
ರ್ೇ ಉದ್ದ ರೈಲು ಮಾಗಮಿವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಈಶಾನ್ಯ ರೈಲೆವಾಯ ಶೇ.75ಕೊಕೆ 
ಹಚುಚಿ ಮಾಗಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 
ವಿದು್ಯದಿ್ೇಕರಣಗೆೊಂಡಿವೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶ, ಉತತುರಾಖಂಡ್, ಜಮು್ಮ 
ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರ ಹಾಗು ಈಶಾನ್ಯದಂತಹ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮದಲ 

ಬಾರಿಗೆ “ಪವಮಿತಮಾಲಾ ಯೇಜನ್” ಯನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ ಗಂಟೆಗೆ 6000-

8000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನುನು ಸಾಗಿಸುವ ಈ ರೊೇಪ್ 
ವೆೇ ಯೇಜನ್ಯು 3S (ಒಂದು ರಿೇತ್ಯ 

ಕ್ೇಬಲ್ ಕಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥ) ಅರವಾ ತತ್ಸಮಾನ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿದೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ  

60 ಕ್ಲೆೊೇರ್ೇಟರ್ ಉದ್ದ 
ಎಂಟು  ಯೇಜನ್ಗಳ ಗುತ್ತುಗೆ ನೇಡಲಾಗುವುದು. 

ಪವ್ತತ ಮಾಲಾ

ಸಾಗರಮಾಲಾ ಯೀಜನ: 
ಬೊಂದರು ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ ಸಮಪ್್ತತ

ಭಾರತಮಾಲಾ ಪರಿಯೇಜನಾ ಹಂತ-1ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 9,000 ಕ್.ರ್ೇ ಆರ್ಮಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ 

ಗಳನುನು ಅನುಷಾ್ಠನಗೆೊಳಿಸಲು ಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಒಟುಟು 6,087 ಕ್.ರ್ೇ ಉದ್ದ ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ 

ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಲಾಗಿದು್, ಉಳಿದ ಮಾಗಮಿಕ್ಕೆ 
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಹಣಕಾಸು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಲಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ, 
ಒಟುಟು 1,613 ಕ್.ರ್ೇ ಉದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಯನುನು 

ಪೂಣಮಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದು್, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿ 2026-
27 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಪೂಣಮಿಗೆೊಳುಳಿವ ನರಿೇಕ್ಯಿದೆ.

 ಬಂದರುಗಳ ಆಧುನೇಕರಣ ಮತುತು ಹೊಸ 
ಬಂದರುಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದು, 
ಬಂದರು ಸಂಪಕಮಿವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು, 
ಬಂದರು ಆಧಾರಿತ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ೇಕರಣವನುನು 
ಸಾಧಿಸುವುದು ಮತುತು ಕರಾವಳಿ 
ಸಮುದಾಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ 
ಗುರಿಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಸಾಗರಮಾಲಾ 
ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವನುನು ಮಾರ್ಮಿ 2015ರಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

 ಮಾರ್ಮಿ 2014ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 13 ಪ್ರಮುಖ 
ಬಂದರುಗಳ ಸಾಮರ್ಯಮಿವು 871.52 
ಎಂಟಿಪಿಎ ಆಗಿತುತು, ಮತುತು ಇದು 
ಮಾರ್ಮಿ 2021ರ ಅಂತ್ಯದ ವೆೇಳೆಗೆ 
1560.61 ಎಂಟಿಪಿಎಗೆ ಶೇಕಡಾ 79 ರಷುಟು 
ಹಚಾಚಿಗುವ ನರಿೇಕ್ಯಿದೆ.

 ಬಂದರು, ಹಡಗು ಮತುತು ಜಲಸಾರಿಗೆ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಫಲ್ತಾಂಶ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 
2035ರೊಳಗೆ ಪೂಣಮಿವಾಗಬೇಕಾದ 
5.48 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಮೌಲ್ಯದ 
802 ಯೇಜನ್ಗಳಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 99 
ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಮೌಲ್ಯದ 194 
ಯೇಜನ್ಗಳು ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿವೆ. 
ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯನುನು 45,000 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೊ.ಗಳ ಒಟುಟು 29 ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ 
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, 2.12 
ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಒಟುಟು 218 
ಯೇಜನ್ಗಳು ಪ್ರಸುತುತ ನಮಾಮಿಣ 
ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಮತುತು ಎರಡು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೂಣಮಿಗೆೊಳುಳಿವ ನರಿೇಕ್ಯಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, 
2.37 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 390 
ಯೇಜನ್ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿವೆ.

 ಕರಾವಳಿಯುದ್ಕೊಕೆ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ 
ಮತುತು ರಫ್ತು ಬಳವಣಿಗೆಯನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದರು 
ಆಧರಿತ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ೇಕರಣವನುನು ಜಾರಿಗೆ 
ತರಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಕರಾವಳಿಯುದ್ಕೊಕೆ 
ಹಾದುಹೊೇಗುವ 14 ಕರಾವಳಿ 
ಆರ್ಮಿಕ ವಲಯಗಳ ಮೊಲಕ 
ಇದನುನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಿಂದೊ 
ಮಹಾಸಾಗರದ, ವಾಧಾವಾನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಹೊಸ ಆಳವಾದ-ಡಾ್ರಫ್ಟು ಬಂದರನುನು 
ನರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ಭಾರತಮಾಲಾ ಪರಿಯೀಜನ

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಜಲ ಮಾಗ್ತಗಳು
n ಬಂದರುಗಳು, ಹಡಗು ಮತುತು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿರುವ 

ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತ್ೇಯ ಬಂದರುಗಳು 2021-22 ರ ಹಣಕಾಸು ವಷಮಿದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ 
ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವಷಮಿಕ್ಕೆ (ವಷಮಿದಿಂದ ವಷಮಿಕ್ಕೆ) ಹೊೇಲ್ಸಿದರ 
ಶೇ.6.94ರಷುಟು ತೃಪಿತುದಾಯಕ ಬಳವಣಿಗೆ ದರವನುನು ದಾಖಲ್ಸಿವೆ.

n ಭಾರತದ ಜಲಮಾಗಮಿಗಳ ಉಸುತುವಾರಿ ಹೊತ್ತುರುವ ಭಾರತ್ೇಯ ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರ (ಐಡಬೊಲಿ್ಯಎಐ) ಒಟುಟು 105 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಸರಕುಗಳನುನು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಜಲಮಾಗಮಿಗಳ ಮೊಲಕ ಸಾಗಿಸಿದು್, ವಷಮಿದಿಂದ ವಷಮಿಕ್ಕೆ 25.61 ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು 
ತೃಪಿತುದಾಯಕ ಬಳವಣಿಗೆಯನುನು ದಾಖಲ್ಸಿದೆ.

n ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟೆೈನರ್ ಹಡಗುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಸುತಾತುಟದ ಸಮಯವು 
2014 ರಲ್ಲಿ 43.44 ಗಂಟೆಗಳಿದ್ದು್ 2021ರಲ್ಲಿ 26.58 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು 
ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯದ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೇಜನವನುನು ಪಡೆದಿದೆ.

24 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
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ಜಲಮಾಗ್ತಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಒಟುಟಿ 
ಜಲಮಾಗ್ತಗಳು 111 ಕಕಾ 

ಏರಿವ.

ಸಾ್ಮರ್್ತ ಸ್ಟಿ 
ಅಭಿಯಾನ ನಗರ 

ಭೊದೃಶ್ಯವನುನು 
ಬದಲಾಯಿಸುತಿ್ತದೆ

n ಇದು ಒಂದು ಪರಿವತಮಿನಾ ಅಭಿಯಾನ-
ವಾಗಿದು್, ದೆೇಶದ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿ 
ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತರುವ ಗುರಿಯನುನು 
ಹೊಂದಿದೆ.

n ಒಟುಟು ಉದೆ್ೇಶಿತ ಯೇಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ 
2022 ಏಪಿ್ರಲ್ 10ರಂದು, 1,93,143 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ 7,905 
ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮತುತು 
1,80,508 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಮೌಲ್ಯದ 7,692 
ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಯಾಮಿದೆೇಶಗಳನುನು 
ಸಾ್ಮರ್ಮಿ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನ (ಎಸಿ್ಸಎಂ)
ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 60,919 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಮೌಲ್ಯದ 3,830 
ಯೇಜನ್ಗಳು ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿವೆ ಮತುತು 
ಈಗ ಕಾಯಾಮಿರಂಭ ಮಾಡಿವೆ.

n ಸಾ್ಮರ್ಮಿ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜ್ಯ ನಧಿಗಳಿಂದ ಒಟುಟು 
2,05,018 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಹೊಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ 
93,552 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಮೌಲ್ಯದ 
ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು 
ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022 ಏಪಿ್ರಲ್ 
10ರ ಹೊತ್ತುಗೆ, ಈ ಎಲಾಲಿ ಯೇಜನ್ಗಳ 
ಒಟುಟು 92,300 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಮೌಲ್ಯದ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನುನು ಆದೆೇಶ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸಾ್ಮರ್ಮಿ ಸಿಟಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿಕ 
ಪ್ರಗತ್ಯೊ ವೆೇಗ ಪಡೆದುಕ್ೊಂಡಿದೆ. 
2018 ರಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನದ ಒಟುಟು ವೆಚಚಿ 
1,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಾಗಿದು್, ಈಗ ಅದು 
45,000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ನಗರಗಳಿಗೆ 
ಬಡುಗಡೆಯಾದ ಭಾರತ ಸಕಾಮಿರದ ಒಟುಟು 
ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಶೇ.91ರಷುಟು ಹಣವನುನು 
ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ರೆೀರಾ: ರಿಯಲ್ ಎಸಟುೇರ್ ಕ್ೇತ್ರಕ್ಕೆ 
ನರಂತರವಾಗಿ ಹಾನ ಮಾಡಿದವರನುನು 
ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಪರಿವತಮಿನಾತ್ಮಕ 
ನಬಂಧನ್ಗಳನುನು ರೇರಾ ಕಾಯ್ 
ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಸಕ್ಷಮ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದಿಂದ 
ಯೇಜನಾ ನಕ್ಗೆ ಅನುಮೇದನ್ 
ದೆೊರಯದ ಹೊರತು ಯಾವುದೆೇ 
ಯೇಜನ್ಯನುನು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವಂತ್ಲಲಿ ಎಂದು ಅದು 
ಹೇಳುತತುದೆ. ಹಚಿಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ 
ನ್ೊೇಟುಗಳ ಅಮಾನ್ಯತೆಯಂದಿಗೆ 
ಸರಕು ಮತುತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ 
ಕಾನೊನುಗಳೆೊಂದಿಗೆ, ರೇರಾ ಹಚಾಚಿಗಿ 
ರಿಯಲ್ ಎಸಟುೇರ್ ವಲಯದಿಂದ ಕಪುಪು 
ಹಣವನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ದೆ.

n 	ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲಾಲಿ 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳು ರೇರಾ ನಯಮಗಳ 
ಅಧಿಸೊಚನ್ ಹೊರಡಿಸಿವೆ. 
ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್್ರಯ 
ನಡೆಯುತ್ತುದೆ. ಅಲಲಿದೆ, 31 ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಮತುತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳು 
ಲಾ್ಯಂಡ್ ಎಸಟುೇರ್ ನಯಂತ್ರಣ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರವನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿವೆ.

n 	ರಿಯಲ್ ಎಸಟುೇರ್ ಮೇಲ್ಮನವಿ 
ನಾ್ಯಯಮಂಡಳಿಯನುನು 28 ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಮತುತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತುತು ಅವುಗಳ ವೆಬ್ 
ಸೈರ್ ಗಳನುನು ನಯಂತ್ರಣ ಪಾ್ರಧಿಕಾರವು 
ನವಮಿಹಿಸುತತುದೆ.

n 	ರೇರಾ ನ್ೊೇಂದಾಯಿತ 78,734 
ರಿಯಲ್ ಎಸಟುೇರ್ ಯೇಜನ್ಗಳು 
ಮತುತು 62,204 ರಿಯಲ್ ಎಸಟುೇರ್ 
ಏಜಂಟರು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ರೇರಾ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದಾ್ರ. 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 88,894 ದೊರುಗಳನುನು 
ಲಾ್ಯಂಡ್ ಎಸಟುೇರ್ ನಯಂತ್ರಣ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳು ಇತ್ಯರಮಿಪಡಿಸಿವೆ. 
(ಏಪಿ್ರಲ್ 16, 2022 ರ ದತಾತುಂಶ)

ಗಾ್ರಹಕ 
ಉದ್ಯಮಕಾಕಾಗಿ 
ರೆೀರಾದ 
ಪರಿವತ್ತನಾತ್ಮಕ 
ನಬೊಂಧನಗಳು

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಸೆೊಂಟ್ರಲ್ ವಿಸಾಟಿ

ಸಂಟ್ರಲ್ ವಿಸಾಟು 
ಯೇಜನ್ಯು ಸಾವಾವಲಂಬ 
ಭಾರತವನುನು ನರ್ಮಿಸುವ 
ನಮ್ಮ ಬದಧಿತೆ ಮತುತು 
ಪ್ರಯತನುಗಳ ಸಂಕ್ೇತವಾಗಿದೆ. 
ಹೊಸ ಸಂಸತತುನುನು 
ಭಾರತ್ೇಯರೇ ಭಾರತ್ೇಯ 
ವಸುತುಗಳನುನು ಬಳಸಿಕ್ೊಂಡು 
ವಿನಾ್ಯಸಗೆೊಳಿಸಿ 
ನರ್ಮಿಸುತ್ತುದಾ್ರ. ಇದು 
ಜನರಿಂದ, ಜನರಿಗೆೊೇಸಕೆರ 
ಮತುತು ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ 
ಮದಲ ಭಾರತ್ೇಯ ಸಂಸತುತು 
ಆಗಲ್ದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಲಸೌಕಯ್ತ 
ಪೈಪ್ ಲ್ೈನ್ ಯೀಜನ

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿ 
ಪೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಯೇಜನ್ಯನುನು 

(ಎನ್ಐಪಿ) 6,835 
ಯೇಜನ್ಗಳೆೊಂದಿಗೆ 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ 
ಎನ್ಐಪಿ ಸುಮಾರು 9,367 
ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸತುರಿಸಿದು್, 

ಇದರ ಒಟುಟು ವೆಚಚಿ 142.45 ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸುತುತ 

2,444 ಯೇಜನ್ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಡೆಯುತ್ತುದೆ.

2014 ಕ್ಕೆಂತ ಮದಲು, ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ್ೇವಲ ಐದು 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಟೆೊ್ರೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿತುತು.
2014 ರವರಗೆ, ದೆೇಶದ ದೆಹಲ್-ಎನ್.ಸಿ.ಆರ್ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ ಮಟೆೊ್ರೇ ಬೃಹತ್ ವಿಸತುರಣೆಯನುನು ಕಂಡಿತು. 
ಇಂದು, ಮಟೆೊ್ರೇ ದೆೇಶದ ಎರಡು ಡಜನ್ ಗಿಂತ ಹಚುಚಿ 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತ್ತುದೆ ಅರವಾ ಶಿೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಲ್ವೆ. ದೆಹಲ್ ಮಟೆೊ್ರೇ ಜಾಲದ 94 
ಕ್.ರ್ೇ.ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ರೈಲು ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳನುನು 
ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತವು, ಚಾಲಕರಹಿತ ರೈಲುಗಳನುನು 
ನವಮಿಹಿಸುವ ವಿಶವಾದ ಗಣ್ಯ ವಗಮಿದ ಮಟೆೊ್ರೇ ವ್ಯವಸ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾಲಕೆನ್ೇ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದೆ.

ನಗರ ಸಾರಿಗ

ಅಮೃತ್: ನಗರ ನವಿೀಕರಣ ಮತು್ತ 
ಪರಿವತ್ತನಗಾಗಿ ಅಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ 

n ಎಸ್ಎಎಪಿ (ರಾಜ್ಯ ವಾಷ್ಮಿಕ ಕ್್ರಯಾ 
ಯೇಜನ್)ಯ ಒಟುಟು ಗಾತ್ರ 77,640 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಸಿದರ, 
80,713 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ 
5818 ಯೇಜನ್ಗಳು ಸಾಕಾರವಾಗಿವೆ.

n ಅಕ್ೊಟುೇಬರ್ 1, 2021 ರಂದು, ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು 
ನಗರಗಳನುನು “ಜಲ-ಸುರಕ್ಷಿತ” ಮಾಡುವ 
ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ಮತುತು ಎಲಾಲಿ ಮನ್ಗಳಿಗೆ 
ಕ್ೊಳಾಯಿ ಸಂಪಕಮಿಗಳ ಮೊಲಕ 
ನೇರನುನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯಂದಿಗೆ 
ಅಮೃತ್ 2.0 ಗೆ ಚಾಲನ್ ನೇಡಿದರು.

n ಅಮೃತ್ 2.0 ಗಾಗಿ ಒಟುಟು 2,77,000 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವೆಚಚಿವಾಗಿದು್, 2021-22 

ರಿಂದ 2025-26 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 76,760 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಕ್ೇಂದ್ರದ ಪಾಲನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ನೇರು ಸರಬರಾಜು 
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತುಗೆಗಳನುನು ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

n 41,850 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 1,326 
ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತುಗೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ 11,530 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 740 
ಯೇಜನ್ಗಳು ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿವೆ.

n ಇದಲಲಿದೆ, 358 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 18 
ಯೇಜನ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಟೆಂಡರ್ ಮಟಟುದಲ್ಲಿವೆ. ಕ್ೊಳಾಯಿಯಿಂದ 
ಎಲಲಿರಿಗೊ ನೇರು ತಲುಪಲು 1.39 ಕ್ೊೇಟಿ 
ಕ್ೊಳಾಯಿ ಸಂಪಕಮಿಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ 
ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

2021ರ ವೀಳೆಗ ಮಟ್ೊ್ರೀ ಮಾಗ್ತದ ಉದದಾವು 70೦ ಕಿ.ಮಿೀ ಆಗಿದೆ. 
2014 ರಲ್ಲಿ ಇದು 250 ಕಿ.ಮಿೀ ಆಗಿತು್ತ. 1೦೦೦ ಕಿ.ಮಿೀ ಉದದಾದ ಹೊಸ 
ಮಟ್ೊ್ರೀ ಮಾಗ್ತಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುೊಂದುವರಿದಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ



ನ�್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಮೇ 16-31, 2022 63

ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ 

ಸವಿದೆೀಶಿಗ ಲಾಭವನುನು ತರುತಿ್ತರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಖರಿೀದಿ ನೀತಿ 
ರಕ್ಷಣಾ ಖರಿೇದಿ ನೇತ್ 2016 ರ ಘೊೇಷಣೆಯು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ 
ಉಪಕರಣಗಳ ಖರಿೇದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಲಭೊತ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು 
ತರುವ ನಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಮದಲ ಹಜಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನೇತ್ಯು ಸವಾತಃ 
ಮಾಗಮಿದಶಿಮಿಯಾಗಿ ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತತುದೆ. ಅದರ ನಬಂಧನ್ಗಳ 
ಪ್ರಕಾರ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಯೇಜಿಸುವ ಮತುತು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಹಾಗು ಅವುಗಳನುನು ಇಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಪದಿಸುವ 
ಸಾಮರ್ಯಮಿವನುನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತ್ೇಯ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ದೆೇಶದ 
ಮೊರು ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತುತು ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳನುನು 
ಖರಿೇದಿಸುವಾಗ ಆದ್ಯತೆ ನೇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ, ಒಟುಟು 310 ರಕ್ಷಣಾ 
ಉತ್ಪನನುಗಳು / ವ್ಯವಸ್ಥಗಳ 3 ಪಟಿಟುಗಳನುನು ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, 
ಅವುಗಳ ಆಮದನುನು ನಬಮಿಂಧಿಸಲಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ದೆೇಶದೆೊಳಗೆ 
ಖರಿೇದಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತವು ತನನು ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಬಜರ್ 
ನ ಶೇ.68ರಷಟುನುನು ದೆೇಶಿೇಯ ಉದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ 
ರ್ೇಸಲ್ಟಿಟುದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗತ್ಯದ ಬಗಗೆಯೊ ಕಾಳಜ.. 
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ, ಮೊರೊ ಸೇನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಆ 
ಪ್ರಮುಖ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸುವುದಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ 
ಧನಸಹಾಯ ಮತುತು ಅನುಷಾ್ಠನದ ಅಗತ್ಯವಿತುತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 
50,000 ಗುಂಡು ನರೊೇಧಕ ಜಾಕ್ರ್ ಗಳನುನು ಖರಿೇದಿಸುವ ಕಾಯಮಿ 
ತವಾರಿತಗತ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಏಕ್ಂದರ ಭಯೇತಾ್ಪದನ್ 
ನಗ್ರಹ ಮತುತು ಒಳನುಸುಳುವಿಕ್ ವಿರೊೇಧಿ ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ನಯೇಜಿಸಲಾದ ಯೇಧರಿಗೆ ಗುಂಡು ನರೊೇಧಕ ಜಾಕ್ರ್ ಗಳ ತ್ೇವ್ರ 
ಕ್ೊರತೆ ಇತುತು. ಸೈನಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಲೆ್ಮರ್ 
ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷುಟು ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಸೈನಕರಿಗೆ 
ಹಲೆ್ಮರ್ ಖರಿೇದಿಸುವ ಕಾಯಮಿವನುನು ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ 
ಸುದಿೇಘಮಿ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಸುಮಾರು 180 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 
ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಒಪ್ಪಂದವನುನು ಕಾನು್ಪರ 
ಮೊಲದ ಎಂಕ್ಯು ಇಂಡಸಿಟ್ೇಸ್ 
ಎಂಬ ಕಂಪನಗೆ ನೇಡಲಾಗಿದು್, 1.58 
ಲಕ್ಷ ಹಲೆ್ಮರ್ ಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವ 

`48,000 
ಕೊೀಟಿ ರೊ. ವಚಚಿದಲ್ಲಿ ದೆೀಶಿೀಯ 

ತೆೀಜಸ್ ಖರಿೀದಿಗ ಅನುಮೊೀದನ. 
ವಾಯುಪಡೆಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು 
ಫಾ್ರನ್ಸಾ ನೊಂದ 36 ರಫೀಲ್ ಯುದಧಿ 

ವಿಮಾನಗಳ ಖರಿೀದಿ.

ಭಾ ರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹಲವು ವಷಮಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬೃಹತ್  ಸಂಸ್ಥಯಾಗಿ ಚಿತ್್ರತವಾಗಿದ್ರೊ, 
ನಪುಣತೆಯ ಕ್ೊರತೆ ಮತುತು ನಧಾನಗತ್ಯ ಕಾಯಮಿವೆೈಖರಿಗೊ ಹಸರಾಗಿತುತು. ಈ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೆೇಶದ 
ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುರುವುದಲಲಿದೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಸೈನಕರೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸೈನ್ಯದ (ಭೊಸೇನ್, ನೌಕಾಪಡೆ, 

ವಾಯುಪಡೆ ಮತುತು ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ) ಆಡಳಿತವನುನು ಸಹ ನವಮಿಹಿಸುತತುದೆ. ಈ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ 
ಬಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಹಂಚಿಕ್ಯನುನು ಪಡೆಯುತತುದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ, 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಅವರ ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಕಾಮಿರವು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಿವಾೇಕರಿಸಿತು. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಯಮಿಗಳನುನು 
ನರ್ಮಿಸುವ ವಿಷಯವನುನು ಹಚಾಚಿಗಿ ನಲಮಿಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತುತು, ಇದಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೇಡಬೇಕಾಗಿತುತು. 
ಸಕಾಮಿರವು ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾ್ಪದನ್ಯಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮವನುನು ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿತು ಮತುತು ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ 
ಅನವಾಯಮಿತೆಗಳನುನು ಎದುರಿಸಲು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿಗಳ ನಮಾಮಿಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆ ನೇಡಿತು...

ಪುನಶಚಿೀತನ

ಭಾರತವು 
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ 
ಅಗ್ರ 

25
ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ 
ಒೊಂದಾಗಿದೆ.

ಫಾ್ರನ್ಸಾ ನೊಂದ 36 ರಫೀಲ್ ಯುದಧಿ ವಿಮಾನಗಳನುನು 
ಖರಿೀದಿಸಲು ನಧ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಫಬ್ರವರಿ 2022ರ 

ವೀಳೆಗ, ಈ ಪೈಕಿ 35 ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತವನುನು ತಲುಪ್ವ. 
ಅೊಂಬಾಲಾ ಮತು್ತ ಹಾಶಿೀಮಾರಾ ವಾಯುನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅದಕಾಕಾಗಿ ಸಾಕಾವಾಡ್ರನ್ ಗಳನುನು ನಯೀಜಸಲಾಗಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿವಲೊಂಬನ ಉಪಕ್ರಮ 

ತಯಾರಿಕಗಾಗಿ 
52000 ಕೊೀಟಿ 
ರೊ.ಗಳ ಪ್ರತೆ್ಯೀಕ 

ಬಜರ್. 

ಮೇಕ್ 
ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಶಸಾರಾಸರಾಗಳು 
ಮತುತಿ ಪೂರಕ ಪರಿಕರಗಳ 

ತಯಾರಿಕೆ ಆರಂಭ.

ನವೂೇದ್ಯಮಗಳನುನು 
ಸಣಣಿ ಪರಾಮಾಣದ 

ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳೆೊಂದಿಗ್ 
ಸಂಪಕಥಿ ಕಲಿಪಾಸಲು ಸ�ಚ್ಯಂಕ 

ಅಭಿಯಾನವನುನು 
ನಡೆಸಲಾಯತು.

ದೆೇಶೇಯ 
ಉತಾಪಾದನೆಯನುನು  

ಉತೆತಿೇಜಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು 
ಮತುತಿ ಉತತಿರ ಪರಾದೆೇಶದಲಿಲಿ 
2 ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳ 

ಸಾಥಿಪನೆ.

2008 ರಿೊಂದ 2014

2014-2021 

ಸೆೀನಗ ಖರಿೀದಿ ಅಧಿಕಾರ

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ 
ಮೊಲಸೌಕಯ್ತ

3600 
ಕಿ.ಮಿೀ. ರಸೆ್ತ

5547 
ಕಿ.ಮಿೀ. ರಸೆ್ತ

7270 
ಸೆೀತುವಗಳು

ಸುಮಾರು 

15,000
ಸೆೀತುವ

ಕ್ೇಂದ್ರ ಬಜರ್ 2022-23 ರಲ್ಲಿ, 
ಸಶಸತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಆಧುನೇಕರಣ 
ಮತುತು ಮೊಲಸೌಕಯಮಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಂಡವಾಳ 
ಹಂಚಿಕ್ಯನುನು ಗಮನಾಹಮಿವಾಗಿ 1.52 
ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೆ ಹಚಿಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊರೊ ಸೇನ್ಗಳ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ 
ಮಟಟುದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತು 
ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಉಪ ಸೇನಾ 
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 
100 ಕ್ೊೇಟಿ ಮತುತು 200 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೊ.ಗಳವರಗಿನ ಯೇಜನ್ಗಳನುನು 
ಆಖ್ೈರುಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸು 
ಅಧಿಕಾರದ ಅವಕಾಶ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರಕ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳು ಮತುತು 
ಮದು್ಗುಂಡುಗಳ ಖರಿೇದಿಗಾಗಿ 
ಮೊರೊ ಸೇನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ ಯೇಜನ್ಗೆ 
500 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳವರಗೆ ಆರ್ಮಿಕ 
ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಡಿಎಸ್ ಹುದೆದಾ ರಚನ
ಸೇನ್ಗಳ ನಡುವೆ ಉತತುಮ ಸಮನವಾಯಕಾಕೆಗಿ ಹಲವು 
ವಷಮಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತುದ್ ಮೊರೊ ಸೇನಾ 
ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಓವಮಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ (ಚಿೇಫ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್್ಸ 
ಸಾಟುಫ್) ಹುದೆ್ಯನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಬೇಕ್ಂಬ ಬೇಡಿಕ್ಯನುನು 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಜನರಲ್ ಬಪಿನ್ ರಾವತ್ 
ಅವರನುನು ಮದಲ ಸಿಡಿಎಸ್ ಆಗಿ ನ್ೇರ್ಸಲಾಯಿತು.

ಭಯೀತಾ್ಪದಕರ ವಿರುದಧಿ ಕಾಯಾ್ತಚರಣೆ
370ನೀ ವಿಧಿಯನುನು ರದುದಾಗೊಳಿಸ್ದ ನೊಂತರ ಜಮು್ಮ 
ಮತು್ತ ಕಾಶಿ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಭಯೀತಾ್ಪದಕ ಕೃತ್ಯಗಳ ಸೊಂಖ್್ಯ 
ಗಮನಾಹ್ತವಾಗಿ ತಗಿಗೆದೆ.

ಮಾರಕ ಶಸಾರಾಸರಾಗಳ ಖರಿೀದಿ: ಎಸ್-
400 ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥಯ 
ಮದಲ ದಾಸಾತುನನುನು ರಷಾ್ಯದಿಂದ 
ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಲಾಶಿನುಕ್ೊೇವ್ ಎಕ್-
203 ಅನುನು ಈಗ ದೆೇಶದಲ್ಲಿಯೇ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಧನುಷ್, ಕ್9 ವಜ್ರ, 
ಶರಣ್ ಮತುತು ಅಲಾಟ್ ಲೆೈರ್ ಹೊವಿಟಜೆರ್ 
ಬಂದೊಕುಗಳನುನು ಈಗ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ನೌಕಾಪಡೆಯನುನು 
ಬಲಪಡಿಸಲು, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ 6 
ಸಾಕೆಪಿೇಮಿನ್ ಜಲಾಂತಗಾಮಿರ್ ನೌಕ್ಗಳನುನು 
ನರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುಎಪ್ಎಗ ಹಚಿಚಿನ ಶಕಿ್ತ ಪ್ರದಾನ: 
ಮಸೊದೆಗೆ ತ್ದು್ಪಡಿ ತರುವ ಮೊಲಕ 
ಭಯೇತಾ್ಪದನ್ಯನುನು ಬೇರುಸಹಿತ 
ಕ್ತೆೊತುಗೆಯಲು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ತನಖಾ ಸಂಸ್ಥಗೆ 
(ಎನ್ಐಎ) ವಾ್ಯಪಕ ಅಧಿಕಾರ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾನೊನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳ 
(ತಡೆಗಟುಟುವಿಕ್) ಕಾಯ್-ಯುಎಪಿಎಗೆ 
ತ್ದು್ಪಡಿ ತರುವ ಮೊಲಕ ಇದನುನು  
ಹಚುಚಿ ಕಠಿಣಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜವಾಬಾ್ರಿಯನುನು ವಹಿಸಲಾಯಿತು. 2016ರ ಸಪಟುಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಪಾಕ್ಸಾತುನದ ಮೇಲೆ ಸಜಿಮಿಕಲ್ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ, ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತ ಸಂಪುಟ 
ಸರ್ತ್ಯು ಪಾಕ್ಸಾತುನದಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ ದುಸಾ್ಸಹಸ 
ನಡೆಸಬಹುದಾಗಿದ್ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ ತವಾರಿತ ಪ್ರಕ್್ರಯಯ ಮೊಲಕ 20 
ಸಾವಿರ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುನು ಅನುಮೇದಿಸಲು 
ಮೊರೊ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೇಡಿತು. ಹಿಂದಿನ ಸಕಾಮಿರಗಳು 
ಮೊರೊ ಸೇನ್ಗಳ ಮೊಲಭೊತ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಸಹ ನಲಮಿಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿಂದ 
ಈ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕ್ೊಳುಳಿವುದು 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿತುತು. ಈ ನಟಿಟುನಲ್ಲಿ, ಸಂಸತ್ತುನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಮಹಾ 
ಲೆೇಖಪಾಲರು ಮತುತು ಮಹಾ ಲೆಕಕೆಪರಿಶೊೇಧಕರ ವರದಿಯು 
ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿ ಹಿೇಗೆ ಹೇಳಿದೆ: “ಕನಷ್ಠ ಸಿವಾೇಕಾರಾಹಮಿ ಮಟಟುದ ಅಪಾಯದ 
ಹೊರತಾಗಿಯೊ, ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಮಾರ್ಮಿ 2013ರಲ್ಲಿ, ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಒಟುಟು 179 ರಿೇತ್ಯ 
ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳ ಪೈಕ್, 125 ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತುತು ಲಭ್ಯತೆಯು ಈ 
ಅಪಾಯದ ಮಟಟುಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮಯಾಗಿತುತು. ಇದಲಲಿದೆ, ಈ ಮಟಟುವನುನು 
ತಲುಪದ ಇತರ 50 ರಿೇತ್ಯ ಆಯುಧಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತುತು ಲಭ್ಯತೆಯು 
ಸಹ ಬಹಳ ಗಂಭಿೇರ ಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಿತುತು. ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ಯ ಯುದಧಿದ 
ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ 1೦ ದಿನಗಳಿಗಾಗುವಷುಟು ಆಯುಧಗಳು 
ಸಹ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ಮತುತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯನುನು ಈಗ 
ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಶಸತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಪಡೆಗಳ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತುತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 35 ಲಕ್ಷ ‘ಆಯುಷಾ್ಮನ್’ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಕಾಡ್ಮಿ ಗಳನುನು ವಿತರಿಸುವ ಕ್ಲಸ ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇದರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 24 ಸಾವಿರ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು 
ರಹಿತ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು.  

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ನವ ಭಾರತದ ಕನಸುಗಳಿಗ 
ಡಿಜಟಲ್ ಉತೆ್ತೀಜನ

ಕನಷ್ಠಾ ಸಕಾ್ತರ - ಗರಿಷ್ಠಾ ಆಡಳಿತ

ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ನರೆೀೊಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರಿಗಿೊಂತ ರಾಜಕಿೀಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಟಲ್ ನ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವನುನು ಯಾರು ಚನಾನುಗಿ 
ಅಥ್ತಮಾಡಿಕೊಳಳಿಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ವತ್ತಮಾನ ಮತು್ತ ಭವಿಷ್್ಯದ 

ಅಗತ್ಯಗಳೆರಡೊ ಆಗಿದೆ. ಅದಕಾಕಾಗಿಯೀ, 2014 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊೊಂಡ 
ತಕ್ಷಣ, ಸಕಾ್ತರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿೊಂದ ಹಿಡಿದು ತಳಮಟಟಿದ ಉಪಕ್ರಮಗಳವರೆಗ, 
ಮೊಂಡಳಿಯಾದ್ಯೊಂತ ಡಿಜಟಲ್ ಮತು್ತ ತೊಂತ್ರಜ್ಾನಕಕಾ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು. ಡಿಜಟಲ್ 
ಇೊಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ ಈ ದಿಕಿಕಾನಲ್ಲಿ ಒೊಂದು ಹಜಜೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೊಂದರೆ ಕನಷ್ಠಾ ಸಕಾ್ತರ 
ಮತು್ತ ಗರಿಷ್ಠಾ ಆಡಳಿತದೆೊೊಂದಿಗ ಜೀವನವನುನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನೀಲನಕ್ಯನುನು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ...

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ: 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯತತಿ 
ದಾಪುಗಾಲು 

ಡಿಜಟಲ್ ಇೊಂಡಿಯಾ 
ಕಾಯ್ತಕ್ರಮ 

ಯ
ೀಜ

ನ
ಪ

್ರಗ
ತಿ

n 	ಭಾರತ್ೇಯ ಐಟಿ ವೃತ್ತುಪರರಿಗೆ 
ತರಬೇತ್ ನೇಡಲು ಇಂಟನ್ಮಿರ್ 
ಆಫ್ ರ್ಂಗ್್ಸ, ಬಾಲಿಕ್ ಚೈನ್, ದತಾತುಂಶ 
ವಿಶಲಿೇಷಣೆ ಮತುತು ಆಟಿಮಿಫ್ಷ್ಯಲ್  
ಇಂಟಲ್ಜನ್್ಸ ನಂತಹ ಉದಯೇನು್ಮಖ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತಕೆಕೃಷಟುತಾ ಕ್ೇಂದ್ರ 
(ಸಿಒಇ) ಅನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದು 
ಮತುತು ಬಲವಾದ ಭಾರತ್ೇಯ 
ತಂತಾ್ರಂಶ ಉತ್ಪನನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು 
ಬಂಬಲ್ಸಲು ಬೃಹತ್ ದತಾತುಂಶದಂತಹ 
ಉದಯೇನು್ಮಖ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳಲ್ಲಿ 
ಭವಿಷ್ಯದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ 
ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವುದು. ತಂತಾ್ರಂಶ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ನೇತ್-2019ನುನು 
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥಯನುನು ರೊಪಿಸುವ 
ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಇದು ಸಾಲದ ಹರಿವನುನು 
ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸುತತುದೆ ಮತುತು ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ಖಾತೆಗಳನುನು ಮಬೈಲ್ ಫೆ�ೇನ್ ಗಳು 
ಮತುತು ಆಧಾರ್ ನ್ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಮಿ 
ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪಾವತ್ಗಳನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುತತುದೆ.

n 	ಅಂತೆಯೇ, ಆರೊೇಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, 
ಕೃಷ್ ಮತುತು ಮಾಹಿತ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾವಮಿಜನಕ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆೇದಿಕ್ಗಳು ಸಮಗ್ರ 
ಬಳವಣಿಗೆ ಮತುತು ಪರಿವತಮಿನಾತ್ಮಕ 
ವೆೈವಿಧ್ಯದ ಮೊಲಗಳಾಗಿವೆ.

n 	ರುಪೇ ಪೇಮಂರ್ ಗೆೇರ್ ವೆೇ ವಿಸತುರಣೆ, 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರನ್ಸಗೆ ಬದಲಾಗುವುದು 
ಮತುತು 5ಜಿ ಸೇವೆಗಳು ಹಚುಚಿ 
ಸುಗಮವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತತುದೆ.

ಉದೆದಾೀಶ: ಭಾರತವನುನು ಡಿಜಿಟಲ್ ದಕ್ಷ 
ಸಮಾಜ ಮತುತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇಪಮಿಡೆ 
ಮತುತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬಲ್ೇಕರಣಕಾಕೆಗಿ 
ಜ್ಾನದ ಆರ್ಮಿಕತೆಯಾಗಿ ರೊಪಿಸುವುದು.

ಡಿಜಟಲ್ ಸೆೀವಗಳು: ಆಧಾರ್
ಯುಐಡಿಎಐ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 55,000 ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ಕ್ೇಂದ್ರಗಳ ಮೊಲಕ ಆಧಾರ್ ನ್ೊೇಂದಣಿ ಮತುತು ಇತರ 
ಸೇವೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 79 ಆಧಾರ್ 
ಸೇವಾ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನುನು ಸಹ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ತಮ್ಮ 
ಮಬೈಲ್ ಸಂಖ್್ಯಗಳನುನು ಆಧಾರ್ ನ್ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಮಿ 
ಕಲ್್ಪಸಿರುವ ನವಾಸಿಗಳು myaadhaar.gov.in ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಪೂೇಟಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸರು, ವಯಸು್ಸ, ಲ್ಂಗ ಮತುತು 
ಹುಟಿಟುದ ದಿನಾಂಕವನುನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ವೆೇದಿಕ್ 
ಆಗಿದೆ. ಒಂದೆೇ ಮಬೈಲ್ ಆನವಾಯಿಕದಲ್ಲಿ 
ಅನ್ೇಕ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನುನು ಸಂಪಕಮಿ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಪಾವತ್ಯನುನು 
ಸಹ ನಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 
2022 ರ ವೆೇಳೆಗೆ, 229 ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು 
ಯುಪಿಐ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಹಣಕಾಸು 
ವಲಯ ಮತುತು ಆರ್ಮಿಕತೆಯನುನು 
ಡಿಜಿಟಲ್ೇಕರಣಗೆೊಳಿಸುವ ಸಕಾಮಿರದ 
ಕಾಯಮಿತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ, 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ಗಳು ಇತ್ತುೇಚಿನ 
ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತ್ತುವೆ.

ಅೊಂಕಿ ಅೊಂಶಗಳು ಕೊೀಟಿಗಳಲ್ಲಿ, * ಫಬ್ರವರಿ 2022

ಯುನಫೈಡ್ ಪೀಮೊಂರ್ 
ಇೊಂಟಫೀ್ತಸ್ -ಯುಪ್ಐ

3134 5554
4572

74
22

2018-19

2020-21

2019-20

2021-22*
ಯುಪ್ಐ ಪಾವತಿ

ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರವರಗೆ 

132 
ಕ್ೊೇಟಿ ಆಧಾರ್ 
ಕಾಡ್ಮಿ ಗಳನುನು 
ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಾ್ರರೊಂಭ ಜುಲ್ೈ 1, 2015 

ಭಿೇಮ್-ಯುಪಿಐ 2022ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರವರಗೆ 

` 8.27ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿಗಳ 
ಮೌಲ್ಯದ 452.75 ಕ್ೊೇಟಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪಾವತ್ಗಳನುನು ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು
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ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭೊದಾಖಲ್ 
ಗಣಕಿೀಕರಣ ಪ�ಣ್ತಗೊೊಂಡಿದೆ. 
ಇದು ದೆೀಶದ ಒಟುಟಿ ಹಳಿಳಿಗಳ 
ಸೊಂಖ್್ಯಯ ಶೀ. 93.10ರಷ್ಟಿನುನು 
ಪ್ರತಿನಧಿಸುತ್ತದೆ.

6, 11, 178 

n 	ಇದು ಏಪಿ್ರಲ್ 1, 2016 ರಂದು 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರದ ಸಂಪೂಣಮಿ 
ಧನಸಹಾಯದೆೊಂದಿಗೆ 
ಕಾಯಾಮಿರಂಭ ಮಾಡಿತು. 
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೊ 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ, 
ಭೊ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನುನು 
ಉತತುಮಗೆೊಳಿಸುವ, ಭೊ 
ವಿವಾದಗಳನುನು ತಗಿಗೆಸುವ, ಬೇನಾರ್ 
ವಹಿವಾಟುಗಳನುನು ತಡೆಗಟುಟುವ 
ಹಾಗು ಮಾರಾಟಗಾರರು 
ಮತುತು ಖರಿೇದಿದಾರರಿಗೆ 
ಪ್ರಯೇಜನವಾಗುವ ಸಮಗ್ರ 
ಭೊ ಮಾಹಿತ್ ನವಮಿಹಣಾ 
ವ್ಯವಸ್ಥಯನುನು ರೊಪಿಸುವುದು 
ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

n 	ಒಟುಟು 1,62,71,251 ನಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 
1,11,47,387 ನಕ್ಗಳನುನು 
ಡಿಜಿಟಲ್ೇಕರಣಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಳಿಳಿಗಳೊ ಸಹ ಈಗ ಡಿಜಟಲ್ ಆಗುತಿ್ತವ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭ�ದಾಖಲೆಗಳ 
ಆಧುನಿೇಕರಣ ಕಾಯಥಿಕರಾಮ

ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಡಿಜಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪ್ರಚಾರಾೊಂದೆೊೀಲನ

ಡಿಜಟಲ್ ನೊೊಂದಿಗ ಜೀವನ ಸುಗಮಗೊೊಂಡಿದೆ

ಕಿಸಾನ್ ರಥ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಆಪ್ 

ಲಕ್ಷ ರೈತರು, ರೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಸಂಸ್ಥಗಳು, 
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಮತುತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕ್ದಾರರು 
ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದಾ್ರ.

5.84 

ಡಿಜಟಲ್ ವಿಲ್ೀಜ್ 
ಪಾ್ರಯೀಗಿಕ ಯೀಜನ

ಭಾರತ್ ನರ್

ಈ ಯೇಜನ್ಯು ಅಕ್ೊಟುೇಬರ್ 
2018ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ಆಯ್ 
700 ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ, 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸೇವೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು, 
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತು ಸಕಾಮಿರಿ ಮತುತು 
ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ಭಾರತ್ ನ್ರ್ ಗಾ್ರರ್ೇಣ ಬಾ್ರಡ್ ಬಾ್ಯಂಡ್ 
ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವನುನು ವೆೇಗಗೆೊಳಿಸುವ 
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ದೊರಸಂಪಕಮಿ ಇಲಾಖ್ಯು 
ಈ ಯೇಜನ್ಯ ಮೊಲಕ 2.5 ಲಕ್ಷ ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು ಮತುತು ಗಾ್ರಮಗಳ 
ನಡುವೆ ಸಂಪಕಮಿ ಕಲ್್ಪಸಲು ಯೇಜಿಸಿದೆ. 
ಮಾರ್ಮಿ 15, 2022 ರ ವೆೇಳೆಗೆ, 1,75,827 
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು ಬಾ್ರಡ್ ಬಾ್ಯಂಡ್ 
ಮೊಲಸೌಕಯಮಿವನುನು ಹೊಂದಿರುತತುವೆ.

ವಿದು್ಯನಾ್ಮನ ಮತುತು ಮಾಹಿತ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಾರ್ಮಿ 31, 
2023 ರೊಳಗೆ 6 ಕ್ೊೇಟಿ ಗಾ್ರರ್ೇಣ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ 
ವ್ಯಕ್ತುಯನುನು ತಲುಪುವ ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ಗಾ್ರರ್ೇಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ 
ಪ್ರಚಾರಾಂದೆೊೇಲನವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಮಿ 15, 2022 ರವರಗೆ, 4.81 
ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ಅಭ್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ ಮತುತು 3.56 ಕ್ೊೇಟಿಗೊ 
ಹಚುಚಿ ಅಭ್ಯರ್ಮಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದಿದಾ್ರ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕರ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು 
ವ್ಯವಸ್ಥಯಾಗಿದು್, ಇದು ರಪೂಸಿಟರಿಗಳು 
ಮತುತು ಗೆೇರ್ ವೆೇಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ, ಇದು 
ವಿತರಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನುನು 
ಅಪ್ ಲೆೊೇಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ಸುತತುದೆ. 
2022 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮದಲ ವಾರದ ವೆೇಳೆಗೆ 
9.23 ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ಬಳಕ್ದಾರರು ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ೊೇಂದಾಯಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ರು. 
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏಪಿ್ರಲ್ 19, 2022 
ರವರಗೆ 507 ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ದಾಖಲೆಗಳನುನು 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1695 ವಿತರಕರು 
ಮತುತು 349 ವಿನಂತ್ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥಗಳನುನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.

ದೆೇಶದ 2.5 ಲಕ್ಷ ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಳುಳಿವ 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮದ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟು 2015ರಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕ್ೇಂದ್ರ 2.0 
ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

ಈ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು 400ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತುವೆ. 
ಡಿಸಂಬರ್ 2021 ರ ಹೊತ್ತುಗೆ, 4.46 

ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಸಿಎಸ್.ಸಿಗಳಿವೆ, 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 3.48 ಲಕ್ಷ ಗಾ್ರಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟಟುದಲ್ಲಿವೆ.

ಕ್ಸಾನ್ ರಥ್ ಎಂಬುದು ರೈತರು, ರೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಸಂಸ್ಥಗಳು ಮತುತು ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನು ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ವಾಹನಗಳನುನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲು ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸಲು 
ವಿನಾ್ಯಸಗೆೊಳಿಸಲಾದ ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಲಿಕ್ೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಲಿಕ್ೇಶನ್  
ಆಂಡಾ್ರಯ್್ಡ ಮತುತು ಐಒಎಸ್ ಆವೃತ್ತುಗಳು ಹಿಂದಿ ಮತುತು ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ 10 
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಥ್ ಮಬೈಲ್ ಅಪಿಲಿಕ್ೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 

ಡಿಜಟಲ್ ಲಾಕರ್ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆೀವಾ ಕೀೊಂದ್ರ (ಸ್.ಎಸ್.ಸ್.)

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಉಮೊಂಗ್ ಆಪ್

ಇ-ಆಸ್ಪತೆ್ರ-: ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ನೊೀೊಂದಣಿ ವ್ಯವಸೆಥಾ

ರುಪೀ ಪಾವತಿ ಗೀರ್ ವೀ

ಇ-ಸಹಿ

ಉಮೊಂಗ್ ಹೊಸ ಯುಗದ ಆಡಳಿತಕಾಕಾಗಿ ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೀಶನ್ 
ಆಗಿದೆ. ನಣಾ್ತಯಕ ಸೆೀವಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲು ಉಮೊಂಗ್ ಅನುನು 
ಒೊಂದೆೀ ಮೊಬೆೈಲ್ ವೀದಿಕಯಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಮೊಂಗ್ ಪ್ರಸು್ತತ 
20,527 ಭಾರತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸೆಥಾ (ಬಿಬಿಪ್ಎಸ್) ಉಪಯುಕ್ತ 
ಸೆೀವಗಳನುನು ಮತು್ತ 279 ಕೀೊಂದ್ರ ಮತು್ತ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ತರಿ ಇಲಾಖ್ಗಳು 
ಮತು್ತ 33 ರಾಜ್ಯ ಸೊಂಸೆಥಾಗಳ 1417 ಸೆೀವಗಳನುನು ಒಳಗೊೊಂಡಿದೆ.

ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ನೊೀೊಂದಣಿ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮತು್ತ ಇ-ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೀಶನ್ ಗಳನುನು 
ಎನ್ಐಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ ಲೌಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೊೀಸ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಪ್ರಸು್ತತ, 631 ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು ಇ-ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಿಗ ಸೊಂಪಕ್ತ ಹೊೊಂದಿದುದಾ, 
23.38 ಕೊೀಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಯುತಿ್ತವ. ಆನ್ 
ಲ್ೈನ್ ನೊೀೊಂದಣಿ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಬಳಸ್ಕೊೊಂಡು ದೆೀಶಾದ್ಯೊಂತ 422 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿ 49 ಲಕ್ಷಕೊಕಾ ಹಚುಚಿ ಸಮಯ ನಗದಿ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

n ನಾಗರಿಕರು ಈಗ ಇ-ಸಹಿ 
ಸೆೀವಯಿೊಂದಾಗಿ ಕಾನೊನುಬದಧಿವಾಗಿ 
ಸ್ವಿೀಕಾರಾಹ್ತ ಸವಿರೊಪದಲ್ಲಿ ಆನ್ 
ಲ್ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಮ್್ತ ಗಳು ಮತು್ತ 
ದಾಖಲ್ಗಳಿಗ ತಕ್ಷಣವೀ ಸಹಿ 
ಮಾಡಬಹುದು. ಸೆೀವಗಳನುನು 
ಪ್ರವೀಶಿಸಲು ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕೀಶನ್ 
ಗಳು ಯುಐಡಿಎಐನ ಒಟಿಪ್-
ಆಧಾರಿತ ದೃಢೀಕರಣ ಸೆೀವಗಳನುನು 
ಬಳಸಬಹುದು. ಫಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ 
ವಾರದವರೆಗ ಒಟುಟಿ 23.72 ಕೊೀಟಿ 
ಇ-ಸಹಿಗಳನುನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್-
ಡಾಕ್ ಒಟುಟಿ 4.45 ಕೊೀಟಿಗೊ ಹಚುಚಿ 
ಇ-ಸಹಿಗಳನುನು ನೀಡಿದೆ.

ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್

n		ಜೀವನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಎೊಂದು 
ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪ್ೊಂಚಣಿದಾರರಿಗ 
ಡಿಜಟಲ್ ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ 
ಯೀಜನ (ಲ್ೈಫ್ ಸಟಿ್ತಫಿಕೀರ್ ಸ್ಕಾೀಮ್) 
ಯಲ್ಲಿ, ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನುನು 
ಪಡೆಯುವ ಸೊಂಪ�ಣ್ತ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯನುನು 
ಡಿಜಟಲ್ೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಉಪಕ್ರಮದಿೊಂದಾಗಿ, ಪ್ೊಂಚಣಿದಾರರು 
ವಿತರಣಾ ಸೊಂಸೆಥಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಿೀಕರಣ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಮುೊಂದೆ ಖುದಾದಾಗಿ 
ಹಾಜರಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ. 2014 ರಿೊಂದ 
ಫಬ್ರವರಿ 2022 ರವರೆಗ, ಸುಮಾರು 5.58 
ಶತಕೊೀಟಿ ಡಿಜಟಲ್ ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣ 
ಪತ್ರಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ- ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿ 
ಅಭಿಯಾನದೆೊೀಪಾದಿಯ 
ಯೀಜನ

n  ಇ-ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿ ಎೊಂ.ಎೊಂ.ಪ್.ಗಳ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಷಾಠಾನ ಗುರಿಯು 
ಜಲಾಲಿ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ 
ನಾಗರಿಕ ಕೀೊಂದಿ್ರತ ಸೆೀವಗಳು ದೆೊಡ್ಡ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದು್ಯನಾ್ಮನವಾಗಿ 
ಲಭ್ಯವಾಗುವೊಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. 
ದೆೀಶಾದ್ಯೊಂತ 709 ಜಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
3916 ಇ-ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿ ಸೆೀವಗಳನುನು 
ಪಾ್ರರೊಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಭಾರತದ ಮದಲ ಜಾಗತ್ಕ ಪಾವತ್ ಜಾಲ. ಇದು ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 
ಸಂಪಕ್ಮಿತವಾಗಿರುತತುದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಡ್ಮಿ ಅರವಾ ಆನ್ 
ಲೆೈನ್ ಮಾದರಿ ಮೊಲಕ ವಹಿವಾಟುಗಳನುನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರ, 
ರುಪೇ ಕ್್ರಡಿರ್ ಕಾಡ್ಮಿ ಗಳನುನು ಯಾವುದೆೇ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಯಂದಿಗೆ 
ಸಂಪಕಮಿ ಕಲ್್ಪಸದೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತತುದೆ.

n 	ನಮ್ಮ ರುಪೇ ಕಾಡ್ಮಿ ನಾಲುಕೆ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತ್ತುದೆ. 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಯುಎಇ, ಭೊತಾನ್ ಮತುತು ನ್ೇಪಾಳ 
ಸೇರಿವೆ. ಪಶುಪತ್ನಾರ, ಲುಂಬನ, ಜನಕಪುರ ಮತುತು 
ಮನ್ ಕಾಮನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನ್ೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನ್ೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಸಾವಿರ ಯಂತ್ರಗಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊೀಟಿ ಭಾರತಿೀಯರು ರುಪೀ 
ಕಾಡ್್ತ ಗಳನುನು ಹೊೊಂದಿದಾದಾರೆ.70

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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n  ಸಂಪನೊ್ಮಲ ಹಂಚಿಕ್ ಮತುತು 
ಸಹಯೇಗದ ಸಂಶೊೇಧನ್ಯನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಎಲಾಲಿ ಜ್ಾನ ಸಂಸ್ಥಗಳನುನು 
ಹೈ-ಸಿ್ಪೇಡ್ ದತಾತುಂಶ ಪ್ರಸರಣಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಪಕಮಿ ಕಲ್್ಪಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಜ್ಾನ ಜಾಲದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 
20, 2022 ರವರಗೆ 1752 ಸಂಪಕಮಿ 
ಸಂಸ್ಥಗಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಷೆಟುೇ ಅಲಲಿ, ಎನ್ಐಸಿ ಜಿಲಾಲಿ 
ಕ್ೇಂದ್ರಗಳೆೊಂದಿಗೆ 522 ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಜ್ಾನ ಜಾಲದ ಸಂಪಕಮಿಗಳು 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿವೆ.

ಸೆೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ
n ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ದೊರಸಂಪಕಮಿ 

ಸಂಸ್ಥ ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗತ್ಕ 
ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸೊಚ್ಯಂಕ -2020ರ 
ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ನಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು ಅಗ್ರ 10 ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ್ಥನ 
ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ 
ರಿಪೂೇಟಿಮಿಂಗ್ ಪೂೇಟಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ 
ವಂಚನ್ಯ ದೊರನುನು ದಾಖಲ್ಸಲು ಗೃಹ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಉಚಿತ 
ಕರ ಸಂಖ್್ಯ 1930 ಅನುನು ಬಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಿದೆ.

ಬಿಪ್ಒ ಪ�್ರೀತಾಸಾಹಕ 
ಯೀಜನ
n ಯುವಕರಿಗೆ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು 

ಸೃಷ್ಟುಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಕಾಯಮಿಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಣ್ಣ ಪಟಟುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಪಿಒ 
ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬಪಿಒ 
ಪೂ್ರೇತಾ್ಸಹನ್ ಯೇಜನ್ 
ಮತುತು ಈಶಾನ್ಯ ಪೂ್ರೇತಾ್ಸಹನ್ 
ಯೇಜನ್ಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಎರಡೊ ಯೇಜನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಕಾಯಾಮಿಚರಣೆಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸಲು 
ಅಹಮಿ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗೆ 61,208 ಸಿೇಟುಗಳನುನು 
ಹಂಚಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಾನ ಮತು್ತ ಪ�್ರೀತಾಸಾಹಕ ಯೀಜನಗಳು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜ್ಾನ ಜಾಲ ಡಿಜಟಲ್ ಇೊಂಡಿಯಾದ ಭವಿಷ್್ಯದ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಟಲ್ ಕರೆನಸಾ, 
ಇ-ಪಾಸ್ ಪ�ೀರ್್ತ ಗಳೊ ಸೆೀರಿವ,...

ಇ-ಪಾಸ್ ಪ�ೀರ್್ತ ಸೆೀವ

75 ಡಿಜಟಲ್ ಬಾ್ಯೊಂಕ್ ಘಟಕಗಳ ಪಾ್ರರೊಂಭ.

ಈ ವಷ್್ತ 5ಜ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನಮೀಷ್ನ್ ಮತು್ತ ಗೀಮಿೊಂಗ್ 
ವಲಯಕೊಕಾ ಪ್ರವೀಶ

ಮೇ 2021 ರಲ್ಲಿ, ದೊರಸಂಪಕಮಿ 
ಇಲಾಖ್ಯು ಕಂಪನಗಳಿಂದ ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದ 

ಅಜಿಮಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 
ವಷಮಿದವರಗೆ 5 ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು 

ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಮತ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 
2022 ರಲ್ಲಿಯೇ 5 ಜಿ ನ್ಟವಾಕ್ಮಿ ಅನುನು 

ಕ್ರಮೇಣ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಯೇಜನ್ ಇದೆ.

ಅನಮೇಷನ್, ವಿಷುವಲ್ ಎಫೆಕ್ಟುಸ್, 
ಗೆೇರ್ಂಗ್ ಮತುತು ಕಾರ್ಕ್ (ಎವಿಜಿಸಿ) 
ಮೇಲೆ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಜನರನುನು 
ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತುದಾ್ರ. ಭಾರತವನುನು ಗೆೇಮ್ 
ಉತಾ್ಪದಕ ಮತುತು ಗೆೇರ್ಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ 
ಜಾಗತ್ಕ ಕ್ೇಂದ್ರವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು 
ಪ್ರಸಕತು ಹಣಕಾಸು ವಷಮಿದ ಬಜರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಮಿಪಡೆಯನುನು ಘೊೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಸಕತು ಹಣಕಾಸು ವಷಮಿದಲ್ಲಿ, ಸಕಾಮಿರವು ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತುತು ವಿದು್ಯನಾ್ಮನ 
ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಒಳಗೆೊಂಡ ಇ-ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಗಳನುನು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನೇಡಲು 
ಉದೆ್ೇಶಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಾ್ಯಕ್ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಆಂಟೆನಾ ಮತುತು ಅಂತಗಮಿತ 
ರೇಡಿಯೇ ಫ್್ರೇಕ್ವಾನ್ಸ ಗುರುತ್ನ (ಎಐಡಿ) ಚಿಪ್ ಅನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತತುದೆ. ದತಾತುಂಶ 
ಪುಟವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಮುದಿ್ರಸುತತುದೆ, ಅದನುನು 
ಚಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲ್ಸಲಾಗುತತುದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ 
ಸಂಸ್ಥಯ ದಾಖಲೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಮತುತು ಚಿಪ್ ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಾಸಿಕ್ ನ ಇಂಡಿಯಾ ಸಕು್ಯರಿಟಿ ಪ್ರಸ್ ಈ ಇ-ಪಾಸ್ 
ಪೂೇರ್ಮಿ ಅನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸಲ್ದು್, ಇದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸಟುಂ ಸೇರಿದಂತೆ 45 ಕ್ೊೇಟಿ 
ಎಲೆಕಾಟ್ನಕ್ ಚಿಪ್ ಗಳ ಖರಿೇದಿಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ಇ-ಪಾಸ್ ಪೂೇರ್ಮಿ ಅನುನು 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಅತು್ಯತತುಮ ರೊಢಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಅನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 75 ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಕ್ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಮಮಿಲಾ 
ಸಿೇತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಪ್ರಸಕತು ಹಣಕಾಸು ವಷಮಿದ ತಮ್ಮ ಬಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನುನು 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾ್ರ. ಭಾರತ್ೇಯ ರಿಸವ್ಮಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಸಾ್ಥಪಿಸಲು 
ಸೊಚನ್ಗಳನುನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಘಟಕಗಳನುನು ಭೌತ್ಕ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತುದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರನ್ಸ: ಭಾರತ್ೇಯ ರಿಸವ್ಮಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಪ್ರಸುತುತ ಕ್ೇಂದಿ್ರೇಯ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರನ್ಸ, ಡಿಜಿಟಲ್ ರೊಪಾಯಿಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು 
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಅನುಷಾ್ಠನ ಕಾಯಮಿತಂತ್ರವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುತ್ತುದೆ. ಯಾವುದೆೇ 
ಅನಾನುಕೊಲತೆಯನುನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಕಾಯಮಿಗತಗೆೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಬಳಕ್ಯ 
ಉಪ-ವಿಧಾನಗಳನುನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರವಾ ನಗದುರಹಿತ 
ಆರ್ಮಿಕತೆಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರಿವತಮಿನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ. ನಗದು ಬಳಕ್ 
ಕಡಿಮಯಾಗುತತುದೆ, ವಹಿವಾಟು ವೆಚಚಿಗಳು ಇಳಿಯುತತುವೆ, ಮತುತು ಡಿಜಿಟಲ್, ಆನ್ಲಿಸೈನ್ 
ಮತುತು ಚಿಲಲಿರ ಪಾವತ್ ಹಚುಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತು ಅಪಾಯ-ಮುಕತುವಾಗುತತುದೆ. ಇದು 
ಜಾಗತ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಸುಗಮಗೆೊಳಿಸುತತುದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ದೆೀಶದ ಸೊಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಮೀಲ್ 
ಎಲಲಿರಿಗೊ ಸಮಾನ ಹಕುಕಾ

ಬುಡಕಟುಟಿ-ಅಲ್ಪಸೊಂಖಾ್ಯತರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ

ಪ್ರತ್ಯಂದು ದೆೇಶದ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಜನರು 
ನಣಾಮಿಯಕ ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸುತಾತುರ. ಇದನುನು 

ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕ್ೊಂಡು, ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲಿ ವಗಮಿಗಳು 
ದೆೇಶದ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ 

ಹೊಂದಿರುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲು 2014 
ರಿಂದ ಅನ್ೇಕ ದಿೇಘಮಿಕಾಲ್ೇನ ಕಾಯಮಿತಂತ್ರಗಳನುನು 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಜನರ ಜಿೇವನವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರದ ಎಲಾಲಿ ಯೇಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತು ಬಡವರು 

ಹಾಗೊ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗಾಗಿ ರೊಪಿಸಲಾದ ನದಿಮಿಷಟು 
ಯೇಜನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಅವುಗಳನುನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯೇ, ದಶಕಗಳಿಂದ, ದೊರದ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುವ ಬುಡಕಟುಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಅರವಾ ದೆೇಶದ ಎಲಲಿ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತ ಜನಸಂಖ್್ಯಗೊ ಯಾವುದೆೇ 
ಪೂವಮಿಗ್ರಹವಿಲಲಿದೆ ಯೇಜನ್ ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕ್ಂದರ 

ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೊ ದೆೇಶದ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ 
ಅವಕಾಶವನುನು ಹೊಂದಿದಾ್ರ.

ಬುಡಕಟುಟಿಗಳ ಸಮುದಾಯ ಸಬಲ್ೀಕರಣ,  
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಶಕಿ್ತೀಕರಣ
ಪರಿಶಿಷಟು ಪಂಗಡಗಳು (ಎಸಿಟು) ಭಾರತದ ಒಟುಟು ಜನಸಂಖ್್ಯಯ 
ಶೇಕಡಾ 8.6 ರಷ್ಟುದಾ್ರ, ಅರವಾ ಸುಮಾರು 10.4 ಕ್ೊೇಟಿ 
ಜನರಿದಾ್ರ. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 342 ರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೊಚಿತ ಪರಿಶಿಷಟು ಪಂಗಡಗಳ ಸಂಖ್್ಯ 705 
ಕ್ಕೆಂತ ಹಚಾಚಿಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ 
“ಎಲಲಿರೊಂದಿಗೆ ಎಲಲಿರ ವಿಕಾಸ, ಎಲಲಿರ ವಿಶಾವಾಸ ಮತುತು 
ಎಲಲಿರ ಪ್ರಯತನು” ದೃಷ್ಟುಕ್ೊೇನವನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕ್ೊಂಡು, 
ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲಿ ವಗಮಿಗಳ ಸಮಾನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ನರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರರ್ಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಈ ಬಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾಮಿರವು ಬುಡಕಟುಟುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತು ಅವರ 
ಪರಂಪರ ಮತುತು ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೇಡಿದೆ ಮತುತು 
ಹಚಿಚಿನ ಬದಧಿತೆಯಂದಿಗೆ, ಪ್ರಗತ್ಯ ಹೊಸ ಮಾಗಮಿವನುನು 
ಸಕ್್ರಯಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು
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ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ (ಇಎಂಆರ್.ಎಸ್) ಮತತುಷುಟು 
ಉತೆತುೇಜನ ನೇಡಲು, 2026 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಶೇ.50ಕ್ಕೆಂತ ಹಚುಚಿ 
ಎಸಿಟು ಜನಸಂಖ್್ಯ ಮತುತು ಕನಷ್ಠ 20,000 ಬುಡಕಟುಟು ಜನರನುನು 
ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 740 ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಆಜಾದಿ ಕಾ 
ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟುಟು ಹಮ್ಮಯ ದಿನದ 
ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ 27 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 50 ಹೊಸ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತ್ 
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನಾ್ಯಸ ನ್ರವೆೇರಿಸಿದರು.  

ನವೆಂಬರ್ 15 ನುನು ಬುಡಕಟುಟು ಹಮ್ಮಯ ದಿನವೆಂದು ಘೊೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ, 
ಈ ದಿನ ಬುಡಕಟುಟು ಜನರ ಗೌರವಾನವಾತ ದೆೇವರು ಬಸಾಮಿ ಮುಂಡಾ 
ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿದೆ.

ಶಾಲೆಗಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲು ನಧಮಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬುಡಕಟುಟುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಬಗೆಗೆ ಸಕಾಮಿರದ ಚಿಂತನ್ಯ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬುಡಕಟುಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ 
ಬಜರ್ 2014-15 ರಲ್ಲಿದ್ 3850 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಿಂದ 2022-23 
ರಲ್ಲಿ 8407 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೆ ಏರಿದೆ.

ದುಪ್ಪಟಿಟಿಗಿೊಂತ ಹಚುಚಿ ಬಜರ್ 

ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ಶಾಲ್

ಬುಡಕಟುಟಿ ಸೊಂಶೊೀಧನಾ ಸೊಂಸೆಥಾಬುಡಕಟುಟಿ ಹಮ್ಮಯ ದಿನ

ಬುಡಕಟುಟಿ ವಸು್ತಸೊಂಗ್ರಹಾಲಯ
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 1೦ ಬುಡಕಟುಟು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರರ 
ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ನಮಾಮಿಣವಾಗುತ್ತುವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, 
ಬುಡಕಟುಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳು, ಭೊರ್ಯ ಹಕುಕೆಗಳು 
ಮತುತು ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಡೆಸಿದ ಹೊೇರಾಟ ಮತುತು ಅವರ 
ಶೌಯಮಿ ತಾ್ಯಗ ಬಂಬಸಲಾಗುತ್ತುದೆ, ಇದು ರಾಷಟ್ ನಮಾಮಿಣಕ್ಕೆ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಸುತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಗುಜರಾತ್, 
ಜಾಖಮಿಂಡ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶ, ಛತ್ತುೇಸ್ ಗಢ, ಕ್ೇರಳ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶ, 
ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಣಿಪುರ, ರ್ಜೊೇರಾಂ ಮತುತು ಗೆೊೇವಾದಲ್ಲಿವೆ.

2014ರಿಂದಿೇಚಗೆ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 10 ಬುಡಕಟುಟು ಸಂಶೊೇಧನಾ 
ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗೆ ಅನುಮೇದನ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶ, 
ಉತತುರಾಖಂಡ, ಕನಾಮಿಟಕ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶ, ಜಮು್ಮ 
ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರ, ರ್ಜೊೇರಾಂ, ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್, ಸಿಕ್ಕೆಂ, 
ಮೇರಾಲಯ ಮತುತು ಗೆೊೇವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೊೇಧನಾ ಸಂಸ್ಥಗಳನುನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಈ ಪೈಕ್ ಮೊರು ಸಂಸ್ಥಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿದು್, ಉಳಿದವುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿದೆ.
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n 	ಆಯ್ ಉಪ-ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸಿಟು ಜನಸಂಖ್್ಯಯು 
ಶೇ.90 ಅರವಾ ಅದಕ್ಕೆಂತ ಹಚುಚಿ ಇರುವ ಕಡೆ 
ವಸತ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲಲಿದ ಶಾಲೆಯನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಬಯಸುವ ಎಸಿಟು ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ಹಗಲು 
ವಸತ್ ಶಾಲೆ (ಇಎಂಡಿಬಎಸ್) ಸಾ್ಥಪಿಸಲು 
ಉದೆ್ೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಬುಡಕಟುಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತುತು 
ಸಿಬಎಸ್ಇ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇಎಂಆರ್.ಎಸ್ 
ಮತುತು ಸಿಬಎಸ್ಇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 21 ನ್ೇ ಶತಮಾನದ 
ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ 
ಕ್ೊೇಸ್ಮಿ ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿವೆ.

n 	ಇಎಂಆರ್.ಎಸ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತುತು ಪಾ್ರಂಶುಪಾಲರಿಗೆ 
ಸಾಮರ್ಯಮಿ ವಧಮಿನ್ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ, 
ಬುಡಕಟುಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತುತು 
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟಿ. ಒಗೊಗೆಡಿವೆ.

n 	ಎಲಾಲಿ ರಿೇತ್ಯ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿವೆೇತನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, 
30 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಾಷ್ಮಿಕವಾಗಿ 
2500 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಿಗೊ ಹಚುಚಿ ಮತತುವನುನು 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿವೆೇತನವಾಗಿ ನೇಡಲಾಗುತ್ತುದೆ.

n 	ಪ್ರತ್ ವಷಮಿ, ಐಐಟಿ, ಐಐಎಂ ಮತುತು ಏಮ್್ಸ ನಂತಹ 
ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶಕಾಕೆಗಿ ಒಂದು 
ಸಾವಿರ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿವೆೇತನವನುನು 
ನೇಡಲಾಗುತ್ತುದೆ.

ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ಹಗಲು ವಸತಿ 
ಶಾಲ್ (ಇ.ಎೊಂ.ಡಿ.ಬಿ.ಎಸ್)

ಜಿ.ಓ.ಎ.ಎಲ್. -ಗೆೊೇಲ್ (ನಾಯಕರಂತೆ ಆನ್ 
ಲೆೈನ್ ನತತು ಸಾಗುವುದು) ಎಂಬುದು ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಸಕ್್ರಯ ಮಾಗಮಿದಶಮಿನವನುನು ಒದಗಿಸಲು ಮತುತು 
ಬುಡಕಟುಟು ಯುವಕರನುನು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತುಯ 
ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಲು ಸಶಕತುಗೆೊಳಿಸಲು 
ಫೆೇಸು್ಬಕ್ ನ್ೊಂದಿಗೆ - ಸಚಿವಾಲಯದ ಜಂಟಿ 
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ, 23 ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಅರವಾ ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳನುನು ಗೆೊೇಲ್ 
(ಗೆೊೇಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಆಸ್ ಲ್ೇಡಸ್ಮಿ) 
ಕಾಯಮಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಬುಡಕಟುಟಿಗಳು: ಆದಿ ಮಹೊೀತಸಾವ
n ಆದಿ ಮಹೊೇತ್ಸವವು ಒಂದು ವಣಮಿರಂಜಿತ ಪುಟಟು ಭಾರತವೆೇ 

ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟುಟು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಾದ ನ್ೇಕಾರರು, 
ಕುಂಬಾರರು, ಕ್ೈಗೆೊಂಬ ತಯಾರಕರು ಮತುತು ಕಸೊತ್ ಮಾಡುವವರ 
ಸೊಗಸಾದ ಕರಕುಶಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಒಂದೆೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿವೆ.

n ಬುಡಕಟುಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತುತು ಗೆೊೇವಾ 
ಸಕಾಮಿರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ವಲಸ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತುತು ಬುಡಕಟುಟು 
ವಲಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ದತಾತುಂಶ 
ಪರಿಹಾರವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿವೆ

n ಜೊನ್ 19, 2021 ರಂದು, ವಿಶವಾ ಸಿಕಲ್ ಸಲ್ ರೊೇಗ 
ದಿನದ ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಕಲ್  ರೊೇಗದ 2 ನ್ೇ 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನುನು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುತು. ಸಿಕಲ್ ಸಲ್ 
ರೊೇಗವನುನು ತೆೊಡೆದುಹಾಕಲು ಉನು್ಮಕ್ತು ಯೇಜನ್ಯನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

n ಬುಡಕಟುಟು ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಹಯೇಗ ‘ಅನಾಮಯ್ ’: ಬುಡಕಟುಟು 
ಜನರ ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ಪೂೇಷಣೆಯನುನು ಹಚಿಚಿಸಲು  
ಹಲವು ಭಾಗಿದಾರರನುನು ಒಳಗೆೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮವನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಯಕರೊಂತೆ  
ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ನತ್ತ ಸಾಗುವುದು
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ಬುಡಕಟುಟಿ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತು್ತ 
ಮಾರಾಟಕಕಾ ಸಾೊಂಸ್ಥಾಕ ಬೆೊಂಬಲ

n 	ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ, ಟೆರೈಫೆಡ್ ತನನುದೆೇ 
ಆದ ಪೂೇಟಮಿಲ್, www.tribesindia.
com ಮತುತು ಅಮಜಾನ್, ಸಾನು್ಯಪ್ ಡಿೇಲ್, 
ಫ್ಲಿಪಾಕೆರ್ಮಿ, ಪೇಟಿಎಂ ಮತುತು ಜಿಇಎಂನಂತಹ 
ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮಸ್ಮಿ ಪೂೇಟಮಿಲ್ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟುಟು ಉತ್ಪನನುಗಳ ಇ-ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಮಾರಾಟವನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುತ್ತುದೆ.

n 	ಟೆರೈಫೆಡನು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಪೂೇಟಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ 
1,25,000 ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಕುಟುಂಬಗಳು 
ಸಂಪಕಮಿ ಹೊಂದಿವೆ. 100,000 ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ 
ಉತ್ಪನನುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

n 	ಅಕ್ೊಟುೇಬರ್ 30, 2021 ರವರಗೆ ಟೆರೈಫೆಡ್ 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 145 ಮಳಿಗೆಗಳ ಜಾಲವನುನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 97 ಸವಾಂತ ಮಾರಾಟ 
ಮಳಿಗೆಗಳು, ಸರಕು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 33 ಚಿಲಲಿರ 
ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತುತು 15 ಫಾ್ರ್ಯಂಚೈಸಿ 
ಮಳಿಗೆಗಳೊ ಸೇರಿವೆ.

ವನ್ ಧನ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೀಜನ

ಎನ್.ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸ್. / 
ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸ್.ಗಾಗಿ ಈಕಿವಿಟಿ ಬೆೊಂಬಲ

ಕಿರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳು
ಬಹುತೆೇಕ ಕ್ರು ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ (ಎಂಎಫ್.ಪಿ.) 
ಎಂಎಸ್.ಪಿ.ಯನುನು ಹಚಿಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 2020-21 ರಿಂದ 
ಎಂಎಸ್.ಪಿ. ಯೇಜನ್ಯಡಿ 37 ಹೊಸ ಎಂ.ಎಸ್.
ಪಿ.ವಸುತುಗಳನುನು ತರಲಾಗಿದೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್.ಪಿ. 
ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಎಂಎಫ್.ಪಿ.ಗಳ ಸಂಖ್್ಯ 50 ರಿಂದ 87 
ಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಎಂ.ಎಫ್.ಪಿ.ಗಳಿಗೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ. ಯೇಜನ್ 
ಜಾರಿಯಾದಾಗಿನಂದ ಭಾರತ ಸಕಾಮಿರದ ನಧಿಯಿಂದ 
ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೊಲಕ 317.89 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ 
ಎಂ.ಎಫ್.ಪಿ.ಗಳನುನು ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯಲ್ಲಿ ಖರಿೇದಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಎಂ.ಎಫ್.ಪಿ.ಗಾಗಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.” 
ಯೇಜನ್ಯಡಿ, ಸ್ಥಳಿೇಯ ಅರಣ್ಯ 
ಉತ್ಪನನು ಕಲಿಸಟುರ್ ಗಳು (ವಿಡಿವಿಕ್ಸಿಗಳು) 
ಸ್ಥಳಿೇಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕ್ರು ಅರಣ್ಯ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತು ಮೌಲ್ಯವಧಿಮಿತ 
ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಕ್ೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಕಾಯಮಿನವಮಿಹಿಸುತತುವೆ.

n 	ವನ್ ಧನ್ ವಿಕಾಸ್ ಕ್ೇಂದ್ರ ಕಲಿಸಟುರ್ 
(ವಿಡಿವಿಕ್ಸಿ) ಸಾ್ಥಪನ್ಗಾಗಿ, ಕಳೆದ ಮೊರು 
ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟುಟು 254.64 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೊ.ಗಳನುನು ಟೆರೈಫೆಡ್ ಗೆ ಬಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

n 	2019-20ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗಿನಂದ 
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ, 3110 ವಿಡಿವಿಕ್ಸಿಗಳನುನು 
ಮಂಜೊರು ಮಾಡಲಾಗಿದು್, 52,000 
ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಎಸ್.ಎರ್.ಜಿ. ಗಳ 9.28 
ಲಕ್ಷ ಎಂ.ಎಫ್.ಪಿ. ಸಂಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ 
ಪ್ರಯೇಜನವಾಗಿದೆ.

n 	ತನನು ಅನುಷಾ್ಠನ ಸಂಸ್ಥಗಳ ಮೊಲಕ, ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಪರಿಶಿಷಟು ಪಂಗಡಗಳ ಹಣಕಾಸು ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ನಗಮ (ಎನ್ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್.ಡಿ.ಸಿ) ಅಹಮಿ ಎಸಿಟು 
ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಆದಾಯ ಉತಾ್ಪದಿಸುವ 
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಅರವಾ ಸವಾ-ಉದೆೊ್ಯೇಗಕಾಕೆಗಿ 
ರಿಯಾಯಿತ್ ಸಾಲಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ.

n 	ಕಳೆದ ಮೊರು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ (2019-20 ರಿಂದ 
30.11.2021 ರವರಗೆ) ಎನ್ಎಸ್ ಟಿಎಫ್ ಡಿಸಿ 
ತನನು ಐದು ಯೇಜನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 4.04 ಲಕ್ಷ 
ಬುಡಕಟುಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 748.75 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೊ.ಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಎನ್ಎಸ್ ಟಿಎಫ್ ಡಿಸಿ ಮತುತು ಕ್ವಿಐಸಿ 
ಪಿಎಂಇಜಿಪಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಅನುಷಾ್ಠನ 
ಏಜನ್ಸಯಾಗಿ ಒಟಾಟುಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು 
ಒಪಿ್ಪಕ್ೊಂಡಿವೆ. ಈ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಯ 
ಗುರಿ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ಮತುತು ಎಸಿ್ಸಎಗಳ 
ಮೊಲಕ ಕಡಿಮ ಬಡಿ್ಡದರದ 
ಸಾಲಗಳನುನು ಬುಡಕಟುಟು ಉದ್ಯರ್ಗಳಿಗೆ 
ಒದಗಿಸಿ ಬಂಬಲ್ಸುವುದಾಗಿದೆ, ಎಸಿಟು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಘಟಕ ವೆಚಚಿದ 35 
ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು ಬಾ್ಯಕ್-ಎಂಡ್ ಸಬ್ಸಡಿಯನುನು 
ಪಡೆಯುತಾತುರ.  

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಅಲ್ಪಸೊಂಖಾ್ಯತರ ಪ್ರಗತಿಗ 
ವಿಪುಲ ಅವಕಾಶ

ದೆೇಶದ ಒಟಾಟುರ ಅಭು್ಯದಯಕಾಕೆಗಿ ಎಲಾಲಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಹೊಂದುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು,ಎಲಾಲಿ ನಾಗರಿಕರೊ 
ಯಾವುದೆೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲಲಿದೆ ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಿಂದ 

ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡೆಯುತಾತುರ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳಿವ 
ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ದೆೇಶವು ಆ ನಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತುದೆ. ಇಂದು, ದೆೇಶವು 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಗೊ ಸಂವಿಧಾನ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಹಕುಕೆಗಳು 
ಖಚಿತವಾಗಿರುವ ಮತುತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಖಾತ್್ರಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳಿವ 
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು, ದೆೇಶವು ಯಾರೊ ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಕ್ಗಳ 
ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೇಳದಂತಹ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೊ 
ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುಕೊಲವಾಗುವಂತೆ ಮುನನುಡೆಯಲು 
ಎಲಲಿರಿಗೊ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ನೇಡಬೇಕು. ಇಂದು, ದೆೇಶವು 
ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತುರುವ ಯೇಜನ್ಗಳು ಯಾವುದೆೇ ಧಮಮಿದ 
ಭೇದವಿಲಲಿದೆ ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಗಮಿವನೊನು ತಲುಪುತ್ತುವೆ.

ವಕ್ಫ್ ಆಸ್್ತಗಳ ಬಳಕ
ಸಾವಾತಂತಾ್ರ್ಯನಂತರ ಇದೆೇ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ನ್ೇತೃತವಾದ ಸಕಾಮಿರ ದುಬಮಿಲ ವಗಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಕ್ಫೂ ಭೊರ್ಯಲ್ಲಿ 
ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೆೇಜುಗಳು, ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು 
ಮತುತು ಇತರ ಮೊಲಸೌಕಯಮಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಜನವಿಕಾಸ ಕಾಯಮಿಕ್ರಮ (ಪಿಎಂಜವಿಕ್) ಮೊಲಕ ಸಂಪೂಣಮಿ 
ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತುದೆ. ಸುಮಾರು 74,875 ನ್ೊೇಂದಾಯಿತ 
ವಕ್ಫೂ ಆಸಿತುಗಳಿವೆ. ಎಲಾಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫೂ ಮಂಡಳಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ೇಕರಣ 
ಪೂಣಮಿಗೆೊಂಡಿದೆ. ಶೇ.95ಕ್ಕೆಂತ ಹಚುಚಿ ವಕ್ಫೂ ಆಸಿತುಗಳನುನು ನಕ್ 
ಮಾಡಲು ಜಿಐಎಸ್ / ಜಿಪಿಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೊಲಕ ಸಬಲ್ೀಕರಣ
n 	ಕಳೆದ ಎಂಟು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಅಧಿಸೊಚಿತ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತ 

ಸಮುದಾಯಗಳ (ಪಾಸಿಮಿ, ಜೈನ, ಬೌದಧಿ, ಸಿಖ್, ಕ್್ರಶಿಚಿಯನ್ ಮತುತು 
ಮುಸಿಲಿಂ) ಸುಮಾರು 5 ಕ್ೊೇಟಿ ಮತುತು 20 ಲಕ್ಷ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗೆ 
ಮಟಿ್ರಕ್ ಪೂವಮಿ, ಮಟಿ್ರಕ್ ನಂತರದ, ಪ್ರತ್ಭ ಆಧಾರಿತ ಮತುತು ಬೇಗಂ 
ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಬಾಲಕ್ಯರ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿವೆೇತನವನುನು ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಎಲಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿವೆೇತನ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಅಧಮಿಕ್ಕೆಂತ ಹಚುಚಿ ಮಹಿಳಾ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳಿದಾ್ರ.

n 	ಮುಸ್ಲಿೊಂ ವಿದಾ್ಯರ್್ತನಯರಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಯಿೊಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವವರ 
ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಮುಖ: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಶೇ.70 ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಮುಸಿಲಿಂ ಬಾಲಕ್ಯರು ಶಾಲೆಯಿಂದ 
ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತುದ್ರು. ಈ ರಿೇತ್ಯ ಹಣು್ಣಮಕಕೆಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ 
ಹೊರಗುಳಿಯುವುದು ಸದಾ ಮುಸಿಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ 
ಅಡಿ್ಡಯಾಗಿತುತು. ಕಳೆದ 70 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿನ, ಪರಿಸಿ್ಥತ್ ಹೇಗಿತೆತುಂದರ, 
ಶೇ.70 ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಮುಸಿಲಿಂ ಹಣು್ಣಮಕಕೆಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ವಾ್ಯಸಂಗವನುನು 
ಪೂಣಮಿಗೆೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ. ಇದು ಈಗ ಸುಮಾರು 
ಶೇ.30ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

n 	ಈ ಹಿಂದೆ, ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಕ್ೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮುಸಿಲಿಂ 
ಹಣು್ಣಮಕಕೆಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ದ್ರು. ಈಗ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ 
ಬದಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಅಧಮಿದಲೆಲಿೇ ಶಾಲೆ ಬಡುವ ಮುಸಿಲಿಂ ಹಣು್ಣ ಮಕಕೆಳ 
ದರವನುನು ಕನಷ್ಠ ಮಟಟುದಲ್ಲಿಡಲು ಸಕಾಮಿರ ಪ್ರಯತ್ನುಸುತ್ತುದೆ. 
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಗಢ ಮುಸಿಲಿಂ 
ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ “ಬ್ರಡ್ಜೆ ಕ್ೊೇಸ್ಮಿ” ಅನುನು ನೇಡಲಾಗುತ್ತುದೆ. 
ಅಲ್ಗಢ ಮುಸಿಲಿಂ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿನಯರ ಸಂಖ್್ಯ 
ಶೇ.35ರಷುಟು ಹಚಾಚಿಗಿದೆ.

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಹುನರ್ ಹಾರ್ :  
ಉದ್ಯಮಶಿೀಲತೆಗ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ

ಪ್ಎೊಂಜವಿಕ (ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ ಜನ 
ವಿಕಾಸ್ ಕಾಯ್ತಕ್ರಮ)

n 	1550 ಹೊಸ ಶಾಲಾ 
ಕಟಟುಡಗಳು;

n 	ಹಚುಚಿವರಿ ಕ್ೊಠಡಿಗಳು: 
23094

n 	 691 ವಸತ್ ನಲಯಗಳು;
n 	 177 ವಸತ್ ಶಾಲೆಗಳು,
n 	 14312 ಸಾ್ಮರ್ಮಿ ಕಾಲಿಸ್ 

ರೊಮ್ ಗಳು
n 	 38 ಕಾಲೆೇಜುಗಳು
n 	ಐಟಿಐ;  94
n 	 13 ಪಾಲ್ಟೆಕ್ನುಕ್ ಗಳು;
n 	ಆರು ನವೊೇದಯ 

ವಿದಾ್ಯಲಯಗಳು.
n 	 413 ವಿವಿಧೊೇದೆ್ೇಶ 

ಸಮುದಾಯ ಕ್ೇಂದ್ರ 
“ಸದಾಭುವ ಮಂಟಪ” ಗಳು;

n 	 553 ಮಾರುಕಟೆಟು ಶಡ್ ಗಳು,

n 	 6742 ಶೌಚಾಲಯಗಳು 
ಮತುತು ನ್ೈಮಮಿಲ್ಯ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

n 	 18,692 ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ 
ಸೌಲಭ್ಯ

n 	 170 ಸೇವಾ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು
n 	 27 ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಯರ 

ವಸತ್ ನಲಯಗಳು;
n 	 2324 ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ 

ಯೇಜನ್ಗಳು;
n 	 12 ಕರಕುಶಲ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು;
n 	 91 ವಿವಿಧ ಕ್್ರೇಡಾ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು.
n 	 6014 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ್ೇಂದ್ರ
n 	 11,483 ಪಕಾಕೆ ಮನ್ಗಳನುನು 

ನರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.  

n 	 ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 
ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ “ಹುನರ್ ಹಾರ್ ” ಕಾಯಮಿಕ್ರಮವು 
ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತುತು ಕಲ್ೇನಾರಿ 
ಬಶಾರದ್ ಮತ್ತುತರರಿಗೆ ಮಾರುಕಟೆಟು ಮತುತು ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸಲು ವಿಶಾವಾಸಾಹಮಿ ವೆೇದಿಕ್ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೇತಾಗಿದೆ.

n 	 “ಹುನರ್ ಹಾರ್ ” “ಸಾವಾವಲಂಬ ಭಾರತ” ಮತುತು “ಸ್ಥಳಿೇಯತೆಗೆ 
ಧವಾನಯಾಗಿ (ವೊೇಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೆೊೇಕಲ್)” ಗೊ ವಿಶಾವಾಸಾಹಮಿ 
ವೆೇದಿಕ್ ಎಂದು ಸಾಬೇತಾಗಿದೆ.

n 	 ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 8 ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ, 39 “ಹುನರ್ ಹಾರ್  
ಗಳು” 8,50,000 ಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ನುರಿತ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು, 
ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಮತುತು ಕಲ್ೇನಾರಿ ಬಶಾರದ್ ಮತುತು ಅವರಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಮತುತು ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸಿವೆ.

n 	 “ಹುನರ್ ಹಾರ್ ” ಸಕಾಮಿರದ ಇ-ಮಾರುಕಟೆಟು ತಾಣ ಮತುತು ಆನ್ 
ಲೆೈನ್ ಪೂೇಟಮಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

ಕಳೆದ 8 ವಷ್್ತಗಳಿೊಂದ, ಸಕಾ್ತರವು ಅಲ್ಪಸೊಂಖಾ್ಯತ ಕೀೊಂದಿ್ರೀಕೃತ 
ಪ್ರದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ ದೆೀಶಾದ್ಯೊಂತ ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್್ತಕ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ  
ಮತು್ತ ಉದೆೊ್ಯೀಗ ಆಧರಿತ ಮೊಲಸೌಕಯ್ತಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಳಕೊಂಡ ಅೊಂಶಗಳು 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿವ:

ವಷಥಿಗಳುವಷಥಿಗಳು

ಹಾದಿಯತ್ತಹಾದಿಯತ್ತ
ಕತ್ತವ್ಯದಕತ್ತವ್ಯದ
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ಕಾ್ರೊಂತಿಗ ಕಿಚುಚಿ ಹಚಿಚಿದವು
ಸವಾರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಪಾದಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಂಬಳ: ಎರಡು ಒಣ ರೊಟಿಟುಗಳು, ಒಂದು ಲೆೊೇಟ ತಣಿ್ಣೇರು ಮತುತು ಪ್ರತ್ 

ಸಂಪಾದಕ್ೇಯಕ್ಕೆ 10 ವಷಮಿಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್. ಇದು1884ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ಜಾಹಿೇರಾತು. ಹತುತು ವಷಮಿಗಳ ಸರವಾಸದ 
ವೆೇತನವನುನು ಉಲೆಲಿೇಖಿಸಲಾದ ವಿಶವಾದ ಏಕ್ೈಕ ಜಾಹಿೇರಾತು ಇದಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮವು ಎಷುಟು ಕಷಟುಕರವಾಗಿತುತು ಎಂಬುದನುನು ಈ ಜಾಹಿೇರಾತು ಬಣಿ್ಣಸುತತುದೆ. ಇದೆೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 1826 ಮೇ 30, 
ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಪತ್್ರಕ್ “ಉದಂತ್ ಮಾತಾಮಿಂಡ್” ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಬ್ರಟಿಷರ ವಿರುದಧಿ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 

ಸಂಗಾ್ರಮವನುನು ವಿವಿಧ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು, ಜನರು ಪ್ರದೆೇಶ, ವಗಮಿ ಮತುತು ಜಾತ್ ಗುಂಪುಗಳ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನು 
ಮುರಿದು ಧವಾನ ಎತ್ತುದರು. ಈ ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ, ಗಣ್ಯರು ಮತುತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಬುದಧಿ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರಕತಮಿರು, ಬ್ರಟಿಷ್ 

ಸಕಾಮಿರ ಮಾಡುತ್ತುದ್ ಶೊೇಷಣೆ ಮತುತು ಅನಾ್ಯಯದ ವಿರುದಧಿ ಇಡಿೇ ದೆೇಶ ಒಗೊಗೆಡಿ ನಲುಲಿವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟುಸಿದರು. ಈ 
ಪತ್ರಕತಮಿರು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಮೊಲಕ ದುಶಚಿಟಗಳ ಬಗೆಗೆಯೊ ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸಿದ್ಲಲಿದೆ, ಬ್ರಟಿಷ್ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ 

ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಹೊೇರಾಡಲು ಜನರನುನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು.

ಖಾ್ಯ ತ ಕವಯಿತ್್ರ ಮಹಾದೆೇವಿ ವಮಾಮಿ ಒಮ್ಮ ಹಿೇಗೆ 
ಹೇಳಿದ್ರು, “ಇತ್ಹಾಸವನುನು ಪತ್ರಕತಮಿರ ಕಾಲ್ನ 
ಮೇಲ್ನ ಗುಳೆಳಿಗಳು ಬರಯುತತುವೆ.” ಮಹಾದೆೇವಿ 

ವಮಾಮಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಪತ್ರಕತಮಿರ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬಳಕು ಚಲುಲಿತತುದೆ. ಈ ಪತ್ರಕತಮಿರ  
ಗುರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನುನು ಜಾಗೃತಗೆೊಳಿಸುವುದು ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಆಂದೆೊೇಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 
ಅವರನುನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತುತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಪತ್್ರಕ್ಯನುನು ಹೊರತರುವುದು ಬಹಳ ಧೈಯಮಿದ ಕಾಯಮಿವಾಗಿತುತು, 
ಏಕ್ಂದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವಿಷಯಗಳು ತಮ್ಮ ವಿರುದಧಿ 
ಇದೆ ಎಂಬುದು ಬ್ರಟಿಷರಿಗೆ ತ್ಳಿದರ, ಪತ್ರಕತಮಿರು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ 
ಶಿಕ್ಯನುನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತುತುತು. ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ, 
ವೃತತುಪತ್್ರಕ್ಗಳನುನು ಪ್ರಬಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತುತು ಯುದಧಿ ಆಯುಧವೆಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತುತುತು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಆರಂಭವಾದ  
ವೃತತುಪತ್್ರಕ್ಗಳು ಮತುತು ನಯತಕಾಲ್ಕ್ಗಳು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ 
ವಿರುದಧಿ ದೆೇಶದ ಜನರನುನು ಒಗೊಗೆಡಿಸುವ ಹಮ್ಮಯ ಪರಂಪರಯನುನು 
ಹೊಂದಿವೆ.

”ಯಾರೊ ಬಾಣಗಳನುನು ಎಳೆಯಬೇಡಿ ಅರವಾ ಖಡಗೆವನುನು ಹಿರಿಯಬೇಡಿ, 
ತೆೊೇಪು ಸಿದಧಿವಾದ ನಂತರ, ವೃತತುಪತ್್ರಕ್ಯನುನು ತೆೊೇರಿಸಿರಿ.“ ಎಂದು 
ಸಹ ಹೇಳಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ಸಾಲು ಪತ್್ರಕ್ಯ ಶಕ್ತುಯನುನು ವಿವರಿಸುತತುದೆ. 
ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮದ ಮೊಲಕ 
ಇಂತಹ ಅನ್ೇಕ ಜನರು ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಮೇಚನಾ 
ಹೊೇರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೆೇಕ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತುಯೊ 
ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಲಲಿ ಒಂದು ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ರು. 
ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತುನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮದ ವಾ್ಯಪಿತುಯು ವಾ್ಯಪಿತುಯು 
ಅಗಾಧವಾಗಿ ವಿಸತುರಿಸಿರುವುದಷೆಟುೇ ಅಲಲಿ, ಜವಾಬಾ್ರಿಯೊ ಹಚಾಚಿಗಿದೆ, 
ಅದರ ಜವಾಬಾ್ರಿಯೊ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮದ ಮೊಲಕ ರಾಷಟ್ದ ಉದಾಧಿರಕ್ಕೆ 
ಆಗಾಗೆಗೆ ಒತುತು ನೇಡುತಾತುರ ಮತುತು ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ರ 
ಮಾತ್ರ ಅದು ಅರಮಿಪೂಣಮಿವಾಗಿರುತತುದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತಾತುರ. 
ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮದ ಮೊಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತುತು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಚಳವಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕುಕೆ ನೇಡಲು ಶ್ರರ್ಸಿದ ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಚತುವೆೇಮಿದಿ, 
ಅಜಿೇಮುಲಾಲಿ ಖಾನ್, ಬರಿೇಂದ್ರ ಘೊೇಷ್ ಮತುತು ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೇಹನ್ 
ರಾಯ್ ಅವರ ಕಥೆಗಳನುನು ಈ ಸಂಚಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಓದಿ.

ಅವರ ಬರಹಗಳು

ಆಜ್ಕದಿ ಕ್ಕ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ೋತಸಾವಭಾರತ@75
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ಕಾ್ರೊಂತಿಯನುನು 
ಪ್ರಚೊೀದಿಸಲು 
‘ಪಯಾಮ್-ಇ-
ಆಜಾದಿ’ ಪ್ರಕಟಿಸ್ದ 
ಅಜೀಮುಲಾಲಿ ಖಾನ್

ಒಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಅಜಿೇಮುಲಾಲಿ ಖಾನ್ ರ ತಂದೆ 

ನಜಿೇಬ್ ರ್ಸಿತ್ರಗೆ ಕುದುರ ಲಾಯವನುನು 
ಸವಾಚ್ಛಗೆೊಳಿಸಲು ಸೊಚಿಸಿದನು. ಅವರು 
ನರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿ ನಜಿೇಬ್ 
ರನುನು ಮಹಡಿಯಿಂದ ತಳಿಳಿ, ಮೇಲ್ನಂದ 
ಇಟಿಟುಗೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದನು. 
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಜಿೇಬ್ ಆರು 
ತ್ಂಗಳ ಕಾಲ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನರಳಿ 
ನಂತರ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ಹಿೇಗಾಗಿ 
ಅಜಿೇಮುಲಾಲಿ ಖಾನ್ ಚಿಕಕೆವರಾಗಿದಾ್ಗಲೆೇ 
ತನನು ತಂದೆಯನುನು ಕಳೆದುಕ್ೊಂಡರು. 
ಈ ಘಟನ್ ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನ ಮೇಲೆ 
ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಬೇರಿತು. 
1857ರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಿೇಮುಲಾಲಿ 
ಖಾನ್ ರ ಪಾತ್ರವು ಕ್ೇವಲ ಸೇನಾ ಮತುತು 
ರಾಜಕ್ೇಯವಷೆಟುೇ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆ 
ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತಕರೊ 
ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ 

ಮೊದಲ ಪತಿ್ರಕಾ ಸಾವಿತೊಂತ್ರಯು  
ಚಳವಳಿ ಹುಟುಟಿಹಾಕಿದ 
ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೊೀಹನ್ ರಾಯ್ 

ತಮ್ಮ ಪತ್್ರಕಾ ವೃತ್ತುಯ ಮೊಲಕ ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕಕೆನುನು 
ನೇಡಿದ ರಾಜಾ ರಾಮಮೇಹನ ರಾಯ್ ಅವರನುನು ಆಧುನಕ ಭಾರತದ 

ಪುನರುತಾ್ಥನದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ರಾಷಟ್ಕಾಕೆಗಿ ತಮ್ಮ 
ಜಿೇವನವನ್ನುೇ ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಿದರು. 1772ರ ಮೇ 22ರಂದು ಬಂಗಾಳದ ರಾಧಾನಗರದಲ್ಲಿ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಸಿದ ರಾಜಾ ರಾಮಮೇಹನ 
ರಾಯ್ ಅವರನುನು ಸವಾತಂತ್ರ ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ಅವರು ಇಂಗಿಲಿಷ್, ಬಂಗಾಳಿ ಮತುತು ಉದುಮಿ ಎಂಬ ಮೊರು 
ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್್ರಕ್ಯನುನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅಷೆಟುೇ ಅಲಲಿ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತುತು ಇತರ 
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳ ಮೊಲಕ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪತ್್ರಕಾ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯವನುನು ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ 
ಬಂಬಲ್ಸಿದರು ಮತುತು ಹೊೇರಾಡಿದರು. ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೇಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರು 
ಪತ್್ರಕಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ಟಾಟುಗ 1778ರಲ್ಲಿ, ಮುದ್ರಣಾಲಯದ ಆವಿಷಾಕೆರ ಆಯಿತು. 
ಬ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾಮಿರವು ಭಾರತ್ೇಯ ಪತ್್ರಕ್ಗಳನುನು ನಯಂತ್್ರಸಿತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಿ, 
ಅವರು ಪತ್್ರಕಾ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಮದಲ ಚಳವಳಿಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 1819ರಲ್ಲಿ 
ಲಾಡ್ಮಿ ಹೇಸಿಟುಂಗ್್ಸ ಪತ್್ರಕಾ ಸನಾ್ಸರ್ ಶಿಪ್ ಅನುನು ಸಡಿಲ್ಸಿದಾಗ, ರಾಮ್ ಮೇಹನ 
ರಾಯ್ ಮೊರು ನಯತಕಾಲ್ಕಗಳನುನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು: ಬಾ್ರಹ್ಮಣವಾದಿ ನಯತಕಾಲ್ಕ 
(1821), ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಪಾತುಹಿಕ-ಸಂವಾದ್ ಕೌಮುದಿ (1821) ಮತುತು ಪಷ್ಮಿಯನ್ 
ಸಾಪಾತುಹಿಕ-ರ್ರಾತ್-ಉಲ್-ಅಕ್ಬರ್ (1821). ಭಾರತ್ೇಯ ನವೊೇದಯದ 
ಹರಿಕಾರರಾಗಿದ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಸಮಾಜವನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ್ಲಲಿದೆ, ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮದ 
ಮೊಲಕ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಕಕೆನುನು 
ನೇಡಿದರು. ಅವರ ಕಾಯಮಿ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳು ಪತ್್ರಕಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಳಪನುನು ನೇಡಿದ್ಷೆಟುೇ 
ಅಲಲಿ, ಅವರ ಪತ್್ರಕಾ ವೃತ್ತುಯು ಚಳವಳಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಮುನನುಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಪಾತ್ರವನೊನು ವಹಿಸಿತು. ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೇಹನ್ ರಾಯ್ ತಮ್ಮ ಜಿೇವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಲವು ಪತ್್ರಕ್ಗಳನುನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಬಂಗ್ ದೊತ್ ಇಂತಹ ಒಂದು 
ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಿದು್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗಾಲಿ, ಹಿಂದಿ ಮತುತು ಪಷ್ಮಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳನುನು 
ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತುತುತು. ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಘಟನ್ಯಿಂದ ಅವರ ಯುದೆೊಧಿೇನಾ್ಮದ 
ಮತುತು ಬಲವಾದ ವ್ಯಕ್ತುತವಾವನುನು ಅಳೆಯಬಹುದು. 1821ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ ನಾರಾಯಣ 
ದಾಸ್ ಎಂಬ ಭಾರತ್ೇಯ ಚಾಟಿ ಬೇಸಿದ್ಕಾಕೆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಟಿಷ್ ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರು 
ಮರಣದಂಡನ್ ವಿಧಿಸಿದರು. ಈ ಅನಾ್ಯಯ ಖಂಡಿಸಿ ರಾಯ್ ಲೆೇಖನವೊಂದನುನು 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಭಾರತ್ೇಯ ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ 
ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಮತುತು ಭಾರತ್ೇಯ ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೇಡಿತು. 
ಆಧುನಕ ಯುಗದ ಮಹತವಾವನುನು ಗುರುತ್ಸಿದ ಅವರ ತಲೆಮಾರಿನ ಕ್ಲವೆೇ ಜನರಲ್ಲಿ 
ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೇಹನ್ ರಾಯ್ ಒಬ್ಬರು. ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಆದಶಮಿವು 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕವಾಗಿಲಲಿ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸರ್್ಮಲ್ತವಾಗಿದೆ 
ಎಂಬುದನುನು ಅವರು ಅರಮಿಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಿದ್ರು.

ಆಜ್ಕದಿ ಕ್ಕ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ೋತಸಾವ ಭಾರತ@75
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ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಚತುವೆೇಮಿದಿ ಒಬ್ಬ ಅಪರೊಪದ ಯೇಧ 
ಪತ್ರಕತಮಿ ಮತುತು ಸಾಹಿತ್ಯಾಗಿದ್ರು, ಅವರು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ,ದೆೇಶಕಾಕೆಗಿ ಸರವಾಸ 

ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು ನಜವಾದ ಹಿತೆೈಷ್ ಮತುತು 
ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾಗಮಿದಶಮಿಕರಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಷಟ್ಕಾಕೆಗಿ ಅವರ ಪಿ್ರೇತ್ 
ಮತುತು ಸಮಪಮಿಣೆ ಅನೊಹ್ಯವಾಗಿತುತು. ಅವರು ದೆೇಶದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂವಮಿದಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮ ಲೆೇಖನ ಮತುತು ಭಾಷಣದಿಂದ ಇಡಿೇ ಪಿೇಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ 
ಬೇರಿದರು ಮತುತು ಸಾವಾತಂತಾ್ರ್ಯ ನಂತರ ರಾಷಟ್ ನಮಾಮಿಣಕಾಕೆಗಿ ಅವರನುನು 
ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಚತುವೆೇಮಿದಿ 
ಅವರು 1889 ಏಪಿ್ರಲ್ 4, ರಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶದ ಹೊೇಶಂಗಾಬಾದ್ 
ಜಿಲೆಲಿಯ ಬವಾಯಿ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಸಿದರು. ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಚತುವೆೇಮಿದಿ 
ತಮ್ಮ ಪತ್್ರಕಾ ವೃತ್ತುಜಿೇವನವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಇಡಿೇ ದೆೇಶವು ಬ್ರಟಿಷ್ 
ವಿರೊೇಧಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಆಂದೆೊೇಲನದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿತುತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

“ಸಾವಿತೊಂತ್ರಯುದ 75ನೀ ವಾಷ್್ತಕೊೀತಸಾವವು 
130 ಕೊೀಟಿ ಜನರ ಪಾಲ್ೊಗೆಳುಳಿವಿಕ 
ಮತು್ತ ಭಾವನಗಳ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. 
ಅಮೃತ ಮಹೊೀತಸಾವವು ಸನಾತನ 
ಭಾರತದ ಹಮ್ಮಯನುನು ಉಳಿಸುವ, 
ದೆೀಶದ ಹುತಾತ್ಮರ ತಾ್ಯಗದಿೊಂದ ಸೊಫ್ತಿ್ತ 
ಪಡೆಯಲು ಮತು್ತ ಅವರ ಕನಸ್ನ 
ಆಧುನಕ ಭಾರತವನುನು ನಮಿ್ತಸುವ ಅವರ 
ಸೊಂಕಲ್ಪವನುನು ಪುನಶಚಿೀತನಗೊಳಿಸುವ 
ಕಾಯ್ತಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ನರೆೀೊಂದ್ರ ಮೊೀದಿ, ಪ್ರಧಾನಮೊಂತಿ್ರ

ಮತುತು ತಂತ್ರಗಾರರಾಗಿದ್ರು, ಅವರು 
1857 ರಲ್ಲಿ ಕಾನು್ಪರದಿಂದ ಮದಲ 
ಭಾರತ್ೇಯ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟವನುನು 
ಮುನನುಡೆಸಿದರು. ಕಾನು್ಪರದ ಆಡಳಿತಗಾರ 
ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಪೇಶವಾಯವರಿಗೆ 
ಮದಲು ಸಲಹಗಾರರಾಗಿ ನಂತರ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯಾದ ಅಜಿೇಮುಲಾಲಿ 
ಯೊರೊೇಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬಳೆಸಿದಾಗ, 
ಅವರು ಮುದ್ರಣ ಯಂತ್ರದೆೊಂದಿಗೆ 
ಮರಳಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಮುದ್ರಣಾಲಯದಿಂದ “ಪಯಾಮ್-
ಎ-ಆಜಾದಿ” ಎಂಬ ಪತ್್ರಕ್ಯನುನು 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು, ಅದನುನು ಅವರು ಕಾ್ರಂತ್ 
ಮತುತು ದಂಗೆಯನುನು ಪಸರಿಸಲು 
ಬಳಸುತ್ತುದ್ರು. “ಪಯಾಮ್-ಎ-
ಆಜಾದಿ” ಎಂಬ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೊಲಕ 
ಅಜಿೇಮುಲಾಲಿ 1857ರ ದಂಗೆಗೆ 
ಕಾಯಮಿತಂತ್ರವನುನು ರೊಪಿಸಿದರು 
ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ಪತ್್ರಕ್ಯು 
ಹಿಂದಿ, ಉದುಮಿ ಮತುತು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತುತುತು. “ಹಮ್ ಹೈ ಇಸಕೆ 
ಮಾಲ್ಕ್, ಹಿಂದೊಸಾತುನ್ ಹಮಾರಾ, 
ಪಾಕ್ ವತನ್ ಹೈ ಕೌಮ್ ಕಾ, ಜನನುತ್ 
ಸೇ ಭಿ ಪಾ್ಯರಾ” ಎಂಬ ಅವರ ಒಂದು 
ಹಾಡು ಅದೆೇ ಪತ್್ರಕ್ಗೆ ಬರಯಲಾಗಿತುತು, 
ನಂತರ ಅದು 1857ರ ದಂಗೆಕ್ೊೇರರ 
ಧವಾಜ ಗಿೇತೆಯಾಯಿತು. ಈ ಹಾಡು 
1857 ರ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಆದಶಮಿಗಳು 
ಮತುತು ಗುರಿಗಳನುನು ಸಂಪೂಣಮಿವಾಗಿ 
ಸರಹಿಡಿಯುತತುದೆ. 1857 ರ ಯುದಧಿದಲ್ಲಿ 
ಜನಪರವಾದುದನುನು ಒತ್ತುಹೇಳುವ 
ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯತೆಯು 
ಸೊಚ್ಯವಾಗಿತುತು. 1857ರ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ 
ಸೈನಕರ ಈ ಪ್ರಚಾರ ಗಿೇತೆಯು 
ರಾಷಟ್ಗಿೇತೆಯ ಮಕುಟ ಮಣಿ ಎಂದು 
ಹೇಳಲಾಗುತತುದೆ. ಇದು ನ್ೇರ, ಸರಳ, ಸವಾಚ್ಛ 
ಮತುತು ಬೃಹತ್ ಶಕ್ತುಯಿಂದ ತುಂಬದೆ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ಬಗೆಗೆ ಹೊಗಳಿಕ್ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಕರ ಮತುತು 
ಸವಾಲು ಕೊಡ ಇದೆ. ಈ ಹಾಡನುನು 
ಕ್ೇಳಿದ ನಂತರ ಅಜಿೇಮುಲಾಲಿ ಖಾನ್ 
ಅವರನುನು ಆಧುನಕ ಭಾರತದ ಮದಲ 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯವಾದಿ ಎಂದು ಕರಯುವುದು 
ಅತ್ಶಯೇಕ್ತುಯಾಗಲಾರದು.

ಆಜ್ಕದಿ ಕ್ಕ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ೋತಸಾವಭಾರತ@75
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ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಚತುವೀ್ತದಿ: ಪತಿ್ರಕಾರೊಂಗಕಕಾ ಸಮಪ್್ತತರಾಗಿದದಾ ಯೀಧ

ಪತಿ್ರಕಾವೃತಿ್ತ ಮೊಲಕ ಸಾವಿತೊಂತ್ರಯು ಹೊೀರಾಟಕಕಾ 
ಬೆೊಂಬಲ ನೀಡಿದ ಗೌರಿ ಶೊಂಕರ್ ರಾಯ್ 

ಭಿೇಕರ ಕ್ಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಟಿಷರ ದಬಾ್ಬಳಿಕ್ಯನುನು 
ಬಯಲ್ಗೆಳೆಯಲು ಮತುತು ಒಡಿಶಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇಡಲು 

ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ರಾಯ್ 1866 ರಲ್ಲಿ ಮದಲ ಒಡಿಯಾ ನಯತಕಾಲ್ಕ 
ಉತಕೆಲ್ ದಿೇಪಿಕಾವನುನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ವಿವಿಧ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಾಮದಿಂದಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಹಚುಚಿ ಜನರು ಮೃತಪಟಿಟುದ್ರಂದು 
ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸವಾತಂತ್ರರಾಗಿದ್ರ, ನಾವು ಅಂತಹ ಕ್ಾಮವನುನು 
ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಜನರು ನಂಬದ್ರು. ಅಂತಹ 
ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಿ, ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಹೊೇರಾಟವು ತ್ೇವ್ರಗೆೊಂಡಿತು. ಕ್ಾಮದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗೌರಿ ಶಂಕರ್ ರಾಯ್  ಮತುತು ಬಾಬು ಬಚಿತ್ರನಂದಾ ದಾಸ್ 
ಒರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉತಕೆಲ್ ದಿೇಪಿಕಾ ಪತ್್ರಕ್ಯನುನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜನರು ಹಚುಚಿ ಜಾಗೃತರಾದರು, ಮತುತು ಅವರು 
ಕ್ಾಮದ ನಜವಾದ ಕಾರಣವನುನು ಅರಮಿಮಾಡಿಕ್ೊಳಳಿಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 
ಈ ನಯತಕಾಲ್ಕವನುನು 1838 ರ ಜುಲೆೈ 13 ರಂದು ಕಟಕ್ ನಲ್ಲಿ 
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತು 1866ರ ಆಗಸ್ಟು 4 ರಂದು ಒಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ 
ಶಂಕರ್ ರಾಯ್ ಅವರ ನ್ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು, 
ಅದಕಾಕೆಗಿಯೇ ಒಡಿಯಾ ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮ ದಿನವನುನು ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು 
ಆಚರಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ಒಡಿಶಾವು ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸುತ್ತುದ್ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಲೆಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಈ ನಯತಕಾಲ್ಕವು 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕ್ಾಮ ಮತುತು ಬಡತನದ ಬಗೆಗೆ ಲೆೇಖನಗಳನುನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. ಗೌರಿ ಶಂಕರ ರಾಯ್ ಯವರು ರಾಷ್ಟ್ೇಯತಾವಾದಿ ಆಧಾರಿತ 
ಈ ನಯತಕಾಲ್ಕದ ಮೊಲಕ ಭಾರತ್ೇಯರ ಹಿತದೃಷ್ಟುಯಿಂದ ಬ್ರಟಿಷರ 
ವಿರುದಧಿ ಹೊೇರಾಡಿದರು.
ಅವರು ನಯತಕಾಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಟಿಷರನುನು ಟಿೇಕ್ಸುವ ವಿಷಯಗಳನುನು 
ಬರಯುತ್ತುದ್ರು ಮತುತು ಜನರ ಬೇಡಿಕ್ಗಳನುನು ಅವರ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತುದ್ರು. 
ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಹದಂತಹ ನ್ೈಸಗಿಮಿಕ ವಿಪತುತುಗಳನುನು ತಡೆಗಟಟುಲು 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಲಹಗಳನೊನು ನಯತಕಾಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತುದ್ರು. ಅವರಿಂದ 
ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಶಶಿ ಭೊಷಣ್ ರಥ್ ನಂತರ 1913 ರಲ್ಲಿ ಬಹಾಮಿಂಪುರದಿಂದ 
ಒಡಿಯಾ ದಿನಪತ್್ರಕ್ಯನುನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು ಮತುತು 
ಒಡಿಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಗೆೊೇಪಾಬಂಧು ದಾಸ್ ’ಸತ್ಯಬತ್‘ ಎಂಬ 
ನಯತಕಾಲ್ಕವನೊನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ನಯತಕಾಲ್ಕದ 
ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ ಕಟಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಟಕ್ ಪಿ್ರಂಟಿಂಗ್ ಕಂಪನಯನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಿದರು. 
ಬ್ರಟಿಷರು ಮನ್ಮನ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಬೈಬಲ್ ಗಳನುನು ಮುದಿ್ರಸುತ್ತುದಾ್ಗ, 
ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಮತುತು ಇತರ ಪಾ್ರಚಿೇನ ಧಾರ್ಮಿಕ 
ಗ್ರಂರಗಳನುನು ಒಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತನನು ಮುದ್ರಣ ಕಂಪನಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತುದ್ರು. 
ಬ್ರಹ್ಮಸಮಾಜದೆೊಂದಿಗೆ ಗುರುತ್ಸಿಕ್ೊಂಡಿದ್ ಗೌರಿಶಂಕರ ರಾಯ್ ಯವರು, 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗಿೇತ ಮತುತು ನಾಟಕಗಳನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ 
ವಹಿಸಿದ್ರು ಮತುತು ಸಮಾಜದ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಉನನುತ್ಗೆ ಗಮನಾಹಮಿ ಕ್ೊಡುಗೆ 
ನೇಡಿದರು. 

ರಾಷ್ಟ್ೇಯತೆ ಮತುತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಮಾತುಗಳು ಕ್ೇಳಿ 
ಬರುತ್ತುದ್ವು ಮತುತು ಬ್ರಟಿಷರನುನು ದೆೇಶದಿಂದ ತೆೊಲಗಿಸುವ ಭಾವನ್ಗಳು 
ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ವು. 1913ರಲ್ಲಿ, ಖಾಂಡಾವಾದ ಕಾಲೊರಾಮ್ ಗಂಗಾ್ರಂಡೆ 
ಅವರು ಪ್ರಭಾ ಎಂಬ ಮಾಸಪತ್್ರಕ್ಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು, ಅದರ 
ಸಂಪಾದನ್ಯನುನು ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. 1913ರಲ್ಲಿ, 
ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತುತು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಚಳವಳಿಗೆ ತಮ್ಮನುನು 
ಸಂಪೂಣಮಿವಾಗಿ ಸಮಪಿಮಿಸಿಕ್ೊಳಳಿಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೊೇಧನಾ ಕ್ಲಸಕ್ಕೆ 
ರಾಜಿೇನಾಮ ನೇಡಿದರು. ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಚತುವೆೇಮಿದಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾ 
ಎಂಬ ಉನನುತ ಗುಣಮಟಟುದ ಸಾಹಿತ್್ಯಕ ನಯತಕಾಲ್ಕವನುನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ 
ಮೊಲಕ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಕ್ೊಡುಗೆ ನೇಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. 
ಪ್ರಭಾ ಹಿಂದೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೆೊೇಕದಲ್ಲಿ ಬಹುಬೇಗನ್ ಉತುತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿತು, 
ಜನರನುನು ವಿಚಲ್ತಗೆೊಳಿಸಿದ ಮತುತು ಜಾಗೃತಗೆೊಳಿಸಿದ ಬರಹಗಳಿಗೆ 
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಚತುವೆೇಮಿದಿ ಅವರು ಕಾನು್ಪರದಿಂದ 
ಪ್ರತಾಪ್ ಸಾಪಾತುಹಿಕವನುನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ ಗಣೆೇಶ್ 
ಶಂಕರ್ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕ್ೊಂಡರು. 1920ರ ಮಹಾತಾ್ಮ 
ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದಭಮಿದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕೌಶಲ್ 
ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದ ಮದಲ ವ್ಯಕ್ತು ಮಖನ್ ಲಾಲ್. 1920ರ ಜುಲೆೈ 
17ರಂದು, ‘ಕಮಮಿವಿೇರ್’ ನ ಸಂಪಾದನ್ಯು ಅವರ ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು, ಇದು ರಾಜ ಸಂಸಾ್ಥನಗಳ ಅಸಮಾನತೆಯನುನು 
ಧೈಯಮಿದಿಂದ ತೆರದಿಟಿಟುತು. ಈ ನಯತಕಾಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಲೆೇಖನಗಳನುನು 
ಯಾವುದೆೇ ಹಿಂಜರಿಕ್ಯಿಲಲಿದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತುತುತು. ಅಂತಹ 
ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಲವು ರಾಜರು ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಂಬಲವನುನು 
ಹಿಂಪಡೆದರು.

ನಯತಕಾಲ್ಕವು ತನನು ಅಸಿತುತವಾವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕ್ೊಳುಳಿವಾಗ ಎಲಾಲಿ 
ಅಡೆತಡೆಗಳನುನು ಧೈಯಮಿದಿಂದ ಸಹಿಸಿಕ್ೊಂಡಿತು. ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 
ಹೊರತಾಗಿ, ಅಸಹಕಾರ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾ, ಖಿಲಾಫತ್, ರೌಲತ್ ಕಾಯ್, 
ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ದೆೇಶಿೇಯ ರಾಜ್ಯ, ಹಿಂದೊ ಮುಸಿಲಿಂ ತಾರತಮ್ಯ 
ನೇತ್, ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಚಳವಳಿ ಹಾಗು ಬಸಿ ಮತುತು ಮೃದು ಪಕ್ಷಗಳಂತಹ 
ಅನ್ೇಕ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳು ಮತುತು ವಸುತು ವಿಷಯಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ಕಮಮಿವಿೇರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೆೇಖನಗಳು ಇಡಿೇ ದೆೇಶವನುನು 
ರೊಚಿಚಿಗೆೇಳಿಸುತ್ತುದ್ವು. ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಚತುವೆೇಮಿದಿ ಕಮಮಿವಿೇರ 
ಮೊಲಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, 
ಮತುತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಬ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟುಯಲ್ಲಿ 
ತಪಿ್ಪತಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು. ಅವರನುನು ಬಂಧಿಸಿದಾಗ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತುತು 
ಗಣೆೇಶ್ ಶಂಕರ್ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಿ ಇಬ್ಬರೊ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಪ್ರತಾಪ್ 
ಮತುತು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪತ್್ರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಟುವಾದ ಸಂಪಾದಕ್ೇಯಗಳನುನು 
ಬರದರು, ಅವರ ಬಂಧನವನುನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಮಖಾನ್ ಲಾಲ್ ಅವರು 
‘ಕಮಮಿವಿೇರ್’ ಮೊಲಕ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ ಮೌಲಾ್ಯಧಾರಿತ ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮ 
ಮಾನದಂಡಗಳು ಭಾರತ್ೇಯ ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮದ ಅಮೊಲ್ಯ 
ಪರಂಪರಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪತ್್ರಕಾ ವೃತ್ತುಜಿೇವನದುದ್ಕೊಕೆ, ಮಖನ್ 
ಲಾಲ್ ಚತುವೆೇಮಿದಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾ, ಪ್ರತಾಪ್ ಮತುತು ಕಮಮಿವಿೇರ್ 
ಪತ್್ರಕ್ಗಳ ಮೊಲಕ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸಲು ದಣಿವರಿಯದೆ 
ದುಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ದೆೇಶದ 
ಪ್ರಸಿದಧಿ ಕವಿ ಮಖನ್ ಲಾಲ್ ಚತುವೆೇಮಿದಿ ಅವರನುನು ಅವರ ಅನ್ೇಕ 
ಕಾಯಮಿಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳನುನು ವಾಚಿಸುವ ಮೊಲಕ ಆಗಾಗೆಗೆ 
ಸ್ಮರಿಸುತ್ತುರುತಾತುರ. 
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ಅವರು ಮೇ 31, 1725ರಂದು ಮಹಾರಾಷಟ್ದ ಅಹ್ಮದ್ 
ನಗರದ ಛೌಂಡಿ ಎಂಬ ಹಳಿಳಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತ 
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಮಂಕ್ೊೇಜಿ 

ರಾವ್ ಶಿಂಧ ಹಳಿಳಿಯ ಪಾಟಿೇಲ್ (ಮುಖ್ಯಸ್ಥ)ರಾಗಿದ್ರು. ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ 
ಓದು ಬರಹವನುನು ಮನ್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ತರು. ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿಯವರು 
ರಾಜಮನ್ತನ ಸೇರುವುದು ವಿಧಿ ಲ್ಖಿತಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮಯೇನೊ 
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಾಳವಾ ಪ್ರದೆೇಶದ ಪ್ರಸಿದಧಿ ಕುಲ್ೇನರಾಗಿದ್ ಮಲಾಹಾರ್ 
ರಾವ್ ಹೊೇಳಕೆರ್ ಅವರು ಪುಣೆಗೆ ಹೊೇಗುವಾಗ ಎಂಟು ವಷಮಿದ 
ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ದೆೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಂದ ಬಳಲುತ್ತುದ್ ಬಡವರಿಗೆ 
ಉಣಬಡಿಸುವ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತುದು್ದನುನು ನ್ೊೇಡಿದರು. ಆ ಬಾಲಕ್ಯ 
ಕಾಯಮಿದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಅವರು, ಆಕ್ಯಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ 
ಖಂಡೆೇರಾವ್ ಹೊೇಳಕೆರ್ ರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಲು ನಧಮಿರಿಸಿದರು. 
ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ 1733 ರಲ್ಲಿ ತನನು 8ನ್ೇ ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ ಖಂಡೆೇರಾವ್ 
ಹೊೇಳಕೆರ್ ಅವರನುನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಮಗ ಮಲಾ್ರವ್ 
ಮತುತು ಮಗಳು ಮುಕಾತುಬಾಯಿ ಜನಸಿದರು. ಅಹಲಾ್ಯಬಾಯಿಯ ಪತ್ 
ಖಂಡೆೇರಾವ್ ಹೊೇಳಕೆರ್ 1754ರಲ್ಲಿ ಕುಂಭೇರ್ ಯುದಧಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಚಿಕಕೆ ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿಯೇ ನಧನಹೊಂದಿದರು. ಹನ್ನುರಡು ವಷಮಿಗಳ 
ನಂತರ, ಅವರ ಮಾವ ಮಲಾಹಾರ್ ರಾವ್ ಹೊೇಳಕೆರ್ ಸಹ ನಧನರಾದರು. 
ಒಂದು ವಷಮಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾಳವಾ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಞಿಯಾಗಿ 
ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಪಟಾಟುಭಿಷ್ಕತುರಾದರು.

ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿಗೆ ಶಿವನ ಬಗೆಗೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತುಯಿತುತು. ಅವರು 
ಶಾಸನಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಸರಿನ್ೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ ಪತ್ರದ 
ಕ್ಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿ್ರೇ ಶಂಕರ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತುದ್ರು. ನಂದಿಯ 
ಚಿತ್ರವಷೆಟುೇ ಅಲಲಿ, ಶಿವಲ್ಂಗ ಮತುತು ಬಲವಾಪತೆ್ರಯ ಚಿತ್ರಗಳನೊನು ಸಹ 
ನಾಣ್ಯದ ಮೇಲೆ  ಅವರು ಮುದಿ್ರಸುತ್ತುದ್ರು. ಅಂದಿನಂದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಬರುವವರಗೆ, ಇಂದೆೊೇರ್ ನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತ್ದ್ ಎಲಲಿ ರಾಜರು 
ಶಿ್ರೇ ಶಂಕರರ ಹಸರನುನು ಉಲೆಲಿೇಖಿಸದೆ ಶಾಸನಗಳನುನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ 
ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತತುದೆ. ಶಿ್ರೇ ಶಂಕರ ಎಂಬ ಪದ ಇಲಲಿದೆ, ಯಾರೊ ಈ 
ಶಾಸನವನುನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ, ಮತುತು ಅದು ಎಂದಿಗೊ ಜಾರಿಗೆ 
ಬರುತ್ತುರಲ್ಲಲಿ.

ದೆೇವಿ ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊ ಆಗಿದ್ರು. 
ಅಹಿಲಾ್ಯ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ದುಬಮಿಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬ ಮರಾಠ 
ಪೇಶವಾಗಳು ಒಮ್ಮ ಮಾಳವಾವನುನು ವಶಪಡಿಸಿಕ್ೊಳುಳಿವ ಸಲುವಾಗಿ 
ಮುತ್ತುಗೆ ಹಾಕ್ದರು, ಅಹಿಲಾ್ಯ ಬಾಯಿ ಮರಾಠ ಪೇಶವಾಯವರಿಗೆ ಒಂದು 
ರಾಜತಾಂತ್್ರಕ ಪತ್ರವನುನು ಕಳುಹಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಹಿಳಾ 
ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದಧಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿರೊ, ನಮ್ಮ ಕ್ೇತ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ 
ಹಚಚಿಳವಾಗುವುದಿಲಲಿ, ನೇವು ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯವನುನು ಮಾತ್ರ ಸೊೇಲ್ಸಿದು್ 
ಎಂದು ಜಗತುತು ಹೇಳುತತುದೆ, ಮತುತು ಮಹಿಳಾ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ನೇವು 
ಸೊೇತರ ಜಗತುತು ಎಷುಟು ನಗುತತುದೆ ಎಂದು ನೇವು ಊಹಿಸಲೊ ಸಹ 
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದ್ರು. ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿಯ ಬುದಿಧಿವಂತ್ಕ್ಯ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪೇಶವಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ಆಲೆೊೇಚನ್ಯನ್ನುೇ 
ಕ್ೈಬಟಟುರು.

ದೆೇವಿ ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಹೊೇಳಕೆರ್ ಅವರ ಸನಾತನ ಧಮಮಿದ 
ತತವಾಗಳು ಮತುತು ತತವಾಶಾಸತ್ರವನುನು ಎತ್ತುಹಿಡಿಯಲು ಕ್ಲವು ಆಧುನಕ 
ಭಾರತ್ೇಯ ನಾಯಕರು ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದಾ್ರ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರ ಹಸರು ಎದು್ ಕಾಣುತತುದೆ. ಅನ್ೇಕ ಜನರು ಮೇದಿಯವರ 
ಆಡಳಿತವನುನು ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಹೊೇಳಕೆರ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್, 
ಬಲವಾದ ಮತುತು ಕಲಾ್ಯಣ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹೊೇಲ್ಸಿದಾ್ರ, ಇತ್ಹಾಸಕಾರ 
ಜಾನ್ ಕ್ೇಯ್ ಅಹಿಲಾ್ಯ ಬಾಯ್ ಅವರನುನು ತತವಾಜ್ಾನ ಮಹಾರಾಣಿ 
(ಫ್ಲಾಸಫಸ್ಮಿ ಕ್ವಾೇನ್) ಎಂದು ಬಣಿ್ಣಸಿದ್ರು. 

ಅಂತೆಯೇ, ಎರಡೊ ಆಡಳಿತಗಳ ನಡುವೆ ಹಚಿಚಿನ ಹೊೇಲ್ಕ್ಗಳಿವೆ. 
ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ತಮ್ಮ ಜಿೇವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು 
ಮತುತು ಬ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರ ದೌಜಮಿನ್ಯದಿಂದ ನಾಶವಾದ ಅನ್ೇಕ 
ದೆೇವಾಲಯಗಳನುನು ಜಿೇಣೆೊೇಮಿದಾಧಿರ ಮಾಡಿದರು. ಮೇದಿ ಅವರೊ ಕಾಶಿ 
ವಿಶವಾನಾರ ದೆೇವಾಲಯವನುನು ಪುನನಮಿರ್ಮಿಸಿದರು. ನ್ಲಸಮಗೆೊಂಡಿದ್ 
ಸೊೇಮನಾರ ದೆೇವಾಲಯದ ಬಳಿ, ಎರಡು ಅಂತಸಿತುನ ದೆೇವಾಲಯವನುನು 
ನರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ದೆೇವಾಲಯಗಳ ಜಿೇಣೆೊೇಮಿದಾಧಿರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ ಪ್ರಸುತುತ ಪ್ರಯತನುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ರಿೇತ್ಯ 
ಹೊೇಲ್ಕ್ಗಳನುನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರ ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತುತು ಧಾರ್ಮಿಕ 
ತಾಣಗಳನುನು ಅವುಗಳ ದೆೈವಿಕ ಮತುತು ಭವ್ಯ ರೊಪಗಳಂತೆಯೇ 
ಮರು ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುತ್ತುದೆ. ಲೆೊೇಕಮಾತಾ ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿಯಂತೆ 
ಮೇದಿ ಸಕಾಮಿರವೂ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಪರಂಪರ ಮತುತು ಧಾರ್ಮಿಕ 
ಅಸಿ್ಮತೆಯನುನು ಪುನಃ ಸಾ್ಥಪಿಸಲು ಮತುತು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು 
ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಈಗ ವಿದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಹರಡಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್ ನ 
ರಾಜಧಾನ ಮನಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿೇಣೆೊೇಮಿದಾಧಿರವಾದ 200 ವಷಮಿಗಳಷುಟು 
ಹಳೆಯದಾದ ಶಿ್ರೇನಾಥ್ ಜಿ ದೆೇವಾಲಯವನುನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಫಲವಾಗಿ 
ಯುಎಇಯ ಅಬುಧಾಬಯಲ್ಲಿ ಮದಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೊ 
ದೆೇವಾಲಯವಾದ ಸಾವಾರ್ನಾರಾಯಣ ದೆೇವಾಲಯವನುನು ನರ್ಮಿಸಲೊ 
ಅನುವು ಮಾಡಿಕ್ೊಟಿಟುತು. ಕಳೆದ ಐದು ವಷಮಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಕಾಮಿರವು 
ವಿಶವಾದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಕಲಾಕೃತ್ಗಳನುನು ಪಡೆದುಕ್ೊಂಡಿದೆ. 
ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಸಕಾಮಿರವು ಭೊಕಂದಾಯ ನವಮಿಹಣಾ 
ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನುನು ಸರಳಿೇಕರಿಸಿತುತು. ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಸಕಾಮಿರವು 
ಭೊಕಂದಾಯ ನವಮಿಹಣಾ ಕಾಯಮಿವಿಧಾನಗಳನುನು ಸರಳಿೇಕರಿಸಿತುತು. 
ಮೇದಿ ಸಕಾಮಿರ ಸಹ ಭೊ ನವಮಿಹಣೆಯನುನು ಸರಳಿೇಕರಿಸಲು 
ಶ್ರರ್ಸುತ್ತುದೆ. ಮಹೇಶವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಿೇಯ ಕ್ೈಮಗಗೆ ಉದ್ಯಮವನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಮೊಲಕ, ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಅವರು ಮಹೇಶವಾರ 
ಸಿೇರಯನುನು ಜಗತ್ತುಗೆ ಉಡುಗೆೊರಯಾಗಿ ನೇಡಿದರು. ಮೇದಿ ಅವರು 
‘ಸ್ಥಳಿೇಯತೆಗೆ ಧವಾನಯಾಗಿ ಎಂದು ಉತೆತುೇಜಿಸುತ್ತುದಾ್ರ.  

ಭಾರತ್ೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳುಯ ಆಲೊೀಚನೆಗಳು ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ನಡತಯನು್ನ 
ಧಮ್ಯವಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ, ಮತು್ತ ಈ ಎರಡು ಗುಣಗಳು ಇರುವ, ರಾಜ 
ಅಥವಾ ಆಡಳ್ತಗಾರ ಮಾತ್ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರಿಗ್ ಸಂತೊೀಷವನು್ನ ತರಬಲಲಿ. 
ದೀವಿ ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಹೆೊೀಳಕೆರ್ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನು್ನ ಹೆೊಂದದ್ದರು. ಅವರು 
ಧೈಯ್ಯಶಾಲ್ ಯೀಧರಾಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ನುರಿತ ಶೊಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೀ ಅಲಲಿ, 
ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಕಲಾ್ಯಣಕಾಕೆಗಿ ಅನೆೀಕ ಕ್ಮಗಳನು್ನ ಕೈಗ್ೊಂಡ ನುರಿತ ಆಡಳ್ತಗಾರರೊ 
ಆಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ಧಮ್ಯದ ಮಾಗ್ಯವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಾಗ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ವಲಲಿದ 
ರಾಜ್ಯದ ಹೆೊರಗ್ ದೀವಾಲಯಗಳು ಮತು್ತ ಪವಿತ್ ಘಟ್ಟಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಯಸಿದರು. 
ಅದಕಾಕೆಗಿಯೀ ಅವರನು್ನ ಲೊೀಕಮಾತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯ : ಉದಾತತಿ ಮಹಾರಾಣ್

ಜನನ: 1725 ಮೀ 31  ನಧನ: 1795 ಆಗಸ್ಟಿ 13

ದೆೇವಿ ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಹೊೇಳಕೆರ್ವ್ಯಕಿ್ತತವಿ
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ಮಾನ್ಯ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೀಯಿ ಅವರು ಸಾವಕ್ತರ್ ಅವರ ಬಗಗೆ 
ಅದು್ಭತವಾಗಿ ವಣ್ತನ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. ಅಟಲ್ ಜೀ ಹಿೀಗ ಹೀಳುತಾ್ತರೆ, 

ಸಾವಕ್ತರ್ ಎೊಂಬುದು ಸೊಂಸಕಾಕೃತ ಪದವಾಗಿದುದಾ, ಅದನುನು “ಉಪವಾಸ”, 
“ತಾ್ಯಗ,”, “ದೃಢತೆ,” “ಧಾತು, “ತಕ್ತ, “ತಾರುಣ್ಯ”, “ಬಾಣ”, ಮತು್ತ 
“ಖಡಗೆ” ಎೊಂದು ಭಾಷಾೊಂತರಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಟಲ್ ಜೀ ಅವರ 

ಬಣಣುನ ಅತಿಶಯವಲಲಿದುದಾ. ಸಾವಕ್ತರ್ ತಮೊ್ಮೊಂದಿಗ ಕಾವ್ಯ ಮತು್ತ 
ಕಾ್ರೊಂತಿಯನುನು ಹೊತು್ತತೊಂದಿದದಾರು. ಅವರು ಸೊಂವೀದನಾಶಿೀಲ ಕವಿ 

ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಧ್ೈಯ್ತಶಾಲ್ ಕಾ್ರೊಂತಿಕಾರಿಯೊ ಆಗಿದದಾರು.
- ನರೆೀೊಂದ್ರ ಮೊೀದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮೊಂತಿ್ರ

ಪ್್ೋಟ್ದೇ ಬಲಿೋರ್ ನ ಸಲ್ಯೂಲ್ಕರ್ 
ಜ್ಲಿನಲಿಲಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಿಂತಿ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ್ 

ರೋರ್ ಸ್ಕವಕದೇರ್ ಅವರಗೆ ಗೌರವ 
ಸಲಿಲಿಸ್ತಿತುರ್ವ ರೋಡಿಯೊವನ್ನು ರೋಕ್ಷಿಸಲ್ 

ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಕಡಿ.

ಪ್ರಧ್ಕನಮಿಂತಿ್ರಯವರ್ ರೋರ್ 
ಸ್ಕವಕದೇರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಿಂದ್ 

ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಸರ್ವುದನ್ನು 
ಆಲಿಸಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಕಡಿ.
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ಸಮಾಚಾರಸಮಾಚಾರ
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ವಿೇರ್ ಸ್ವಕ್ಗರ್ ಗೆ 
ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದೊಂದು 

ಭಾರತದ ಗೌರವ ನಮನ

ಈ ಮಣಿಣುನ ಮಗ ಈ ಮಣಿಣುನ ಮಗ 

(28 ಮೀ 1883)(28 ಮೀ 1883)

ಮ್ದ್ರಕರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ಕಶಕರ್
ಸತೆ್ಯೇಂದರಾ ಪರಾಕಾಶ್ 

ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಹ್ಕನಿರೋದೇಶಕರ್,
ಬ್ಯೂರ್ೋ ಆಫ್  ಔಟ್  ರೋಚ್  ಅಿಂಡ್  ಕಮ್ಯೂನಿಕೋಷನ್  ಪರವ್ಕಗಿ

ಮ್ದ್ರಣ:
ಇನ್ ಫಿನಿಟ್ ಅಡ್ವಟೈಸಿಂಗ್  ಸವಿೇಥಿಸಸ್  ಪೆರೈ. ಲಿಮಿಟಡ್ 

ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕ್ಕಪ್್ೋದೇರೋಟ್  ಪ್ಕರ್ದೇ , 10ನೋ ಮಹಡಿ
ನವರಹಲಿ-ಫರೋದ್ಕಬ್ಕದ್  ಬ್ಕಡದೇರ್ , ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರೋದ್ಕಬ್ಕದ್ -121003

ಪ್ರಕ್ಕಶಕರ್
ಬ�್ಯರ�ೇ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೇರ್  ಅಂಡ್  ಕಮು್ಯನಿಕೆೇಷನ್  

ಕ್ಠಡಿ ಸಿಂ. 278, 2ನೋ ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನ್ಕ ಭವನ,
ನವರಹಲಿ - 110003

ಸಿಂಪ್ಕದಕರ್
ಜೈದಿೇಪ್  ಭಟಾನುಗರ್ 

ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಹ್ಕನಿರೋದೇಶಕರ್,
ಪಿಐಬಿ ನವರಹಲಿ
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