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ನಮ್ಮ ಪೂವಷಿಜರ ತ್ಳಿವಳಿಕಯ 
ಆಳ ಮತು್ತ ದ�ರದೃರ್ಟಿ  

ನಮ್ಮನು್ನ ಬೆರಗುಗೆ�ಳಿಸುತ್ತದೆ

 ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜಲ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಾರಾಮುಖ್ಯತೆ: ನಮ್ಮ ಸಿಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನೇರು 
ಮತುತು ನೇರಿನ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವವನುನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಿಂದು ದೆೇಶವು ಈ ಜ್ಾನವನುನು ತನನು ಶಕ್ತುಯಾಗಿ ಸ್ವೇಕರಿಸದಾಗ, ಅದರ 
ಶಕ್ತುಯು ಅಪಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತತುದೆ. ನಮ್ಮ ಪೂವ್ಷಜರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತುತು ಅದರ ಅಗಾಧತೆಯನುನು ಆಳವಾಗಿ ನ�ೇಡಿದಾಗ ನಾವು 
ಬೆರಗಾಗುತೆತುೇವೆ.

 ಜನಾಿಂದೆ�ೇಲನಾಗಿರುವ ಅಮೃತ ಸರ�ೇವರ ನರಾ್ಷಣ: ‘ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್’ನಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲು್ ತಿಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೃತ ಸರ�ೇವರದ 
ಬಗೆಗೆ ರಾತನಾಡಿದೆದೆ. ಅಮೃತ ಸರ�ೇವರ ನರಾ್ಷಣವು ಒಿಂದು ಜನಾಿಂದೆ�ೇಲನವಾಗಿ ರಾಪ್ಷಟ್ಟಿದೆ. ದೆೇಶಕಾ್ಗಿ ಏನನಾನುದರ� 
ರಾಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ಮನ�ೇಭಾವ, ಕತ್ಷವ್ಯ ಪರಾಜ್ಞೆ ಮತುತು ಮುಿಂದಿನ ಪೇಳಿಗೆಯ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದಾದೆಗ, ಬಲ ಬರುತತುದೆ, ಸಿಂಕಲ್ಪ 
ಉದಾತತುವಾಗುತತುದೆ.

 ತಿರಾವಣ್ಷದ ತಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಧ್ವಜಾರ�ೇಹಣದವರಗೆ: ಆಗಸ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹ�ೇತ್ಸವದ ಅಮೃತವು ನಾಡಿನಾದ್ಯಿಂತ 
ಹರಿಯುತಿತುದೆ. ಇರುಟಿ ವೆೈವಿಧ್ಯತೆಗಳಿರುವ ಇರುಟಿ ದೆ�ಡ್ಡ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತಿರಾವಣ್ಷ ಧ್ವಜವನುನು ಹಾರಿಸುವ ವಿರಯ ಬಿಂದಾಗ, ಎಲಲಿರ� ಒಿಂದೆೇ 
ಉತಾ್ಸಹದಲ್ಲಿದದೆಿಂತೆ ತೆ�ೇರುತಿತುತುತು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತುತು ಲಸಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ�ಲಿ ಸಹ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಇಿಂತಹ  ಹುಮ್ಮಸ್ಸನನುೇ ನಾವು ನ�ೇಡಿದೆದೆೇವೆ.

 ‘ಸ್ವರಾಜ್’ ಧಾರಾವಾಹ ವಿೇಕ್ಷಿಸ: ದ�ರದಶ್ಷನದಲ್ಲಿ ಪರಾಸಾರವಾಗುತಿತುರುವ ‘ಸ್ವರಾಜ್’ ಧಾರಾವಾಹಯು ದೆೇಶದ ಯುವ ಪೇಳಿಗೆಗೆ 
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸದ ಅಜ್ಾತ ರಾರಟ್ರನಾಯಕರನುನು ಪರಿಚಯಸುವ ಅದುಭುತ ಉಪಕರಾಮವಾಗಿದೆ. ದ�ರದಶ್ಷನದಲ್ಲಿ 
ಪರಾತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತಿರಾ 9 ಗಿಂಟೆಗೆ ನೇವು ವಿೇಕ್ಷಿಸ ಮತುತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗ� ತೆ�ೇರಿಸುವಿಂತೆ ವಿನಿಂತಿಸುತಿತುದೆದೆೇನ.

 ತಿಂತರಾಜ್ಾನದ ಅತು್ಯತತುಮ ಬಳಕೆ ಮತುತು ಸಾವ್ಷಜನಕ ಭಾಗವಹಸುವಿಕೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಿಂಶದ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಪರಾಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ: 
ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ ತಿಿಂಗಳು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತುತು ಬೃಹತ್ ಪೂೇರಣಾ ಅಭಿಯಾನದಿಿಂದ ಕ�ಡಿರುತತುದೆ. ಪೂೇಶಣಾ ರಾಸವನುನು ಪರಾತಿ ವರ್ಷ 
ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 1 ರಿಿಂದ ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 30 ರವರಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ತಿಂತರಾಜ್ಾನದ ಉತತುಮ ಬಳಕೆ ಮತುತು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೆೇಶದ 
ಹ�ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಷಜನಕ ಭಾಗವಹಸುವಿಕೆ ಕ�ಡ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಿಂಶ ಅಭಿಯಾನದ ನಣಾ್ಷಯಕ ಅಿಂಶಗಳಾಗಿವೆ. 

 ಪರಾಪಿಂಚದಾದ್ಯಿಂತ ಹಚುಚು ಜನಪರಾಯವಾಗುತಿತುರುವ ಸರಿಧಾನ್ಯಗಳು: ಭಾರತದ ಕೆ�ೇರಿಕೆಯ ಮೇರಗೆ, ವಿಶ್ವಸಿಂಸೆಥೆಯು 2023 ಅನುನು 
ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸರಿಧಾನ್ಯಗಳ ವರ್ಷ ಎಿಂದು ಘ�ೇಷ್ಸತು., ಇತರ ರಾರಟ್ರಗಳ ಮುಖ್ಯಸಥೆರು ಅಥವಾ ವಿದೆೇಶಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾರತಕೆ್ 
ಭೇಟ್ ನೇಡಿದಾಗ, ಭಾರತದ ಸರಿಧಾನ್ಯಗಳನುನು ಬಳಸ ತಯಾರಿಸದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನುನು ಅವರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸುವ ಪರಾಯತನುವನುನು ರಾಡಿದೆದೆೇನ, 
ಅದನುನು ಈ ಗಣ್ಯರು ಆನಿಂದಿಸುತಾತುರ. ಸರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಪರಾಪಿಂಚದಾದ್ಯಿಂತ ಹಚುಚು ಜನಪರಾಯವಾಗುತಿತುವೆ.

 ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸನ ಕಥೆಗಳನುನು ಹಿಂಚಿಕೆ�ಳಿಳಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದಿಿಂದ ಪರಾತಿ ಹಳಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರುಟಿ 
ಜನರು ಸಶಕತುರಾಗುತಿತುದಾದೆರ ಎಿಂಬುದನುನು ಹಿಂಚಿಕೆ�ಳಿಳಿ. ಹಳಿಳಿಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ನೇವು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರುಟಿ ಬರದು 
ತಿಳಿಸ.

ಮೇದಿ 2.0 (39ನೇ ಸಿಂಚಿಕೆ, ಆಗಸ್ಟಿ 28, 2022)ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 2.0 

ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ್ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಕಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಮನ್ ಕಿ ಬ್ಕತ್  ಕೋಳಬಹ್ದ್.

ಜನಪ್್ರಯ ಸಾಮ�ಹಿಕ ಸಂವಾದ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮ “ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್” ನ ಆಗಸ್ಟಿ ತ್ಂಗಳ ಸಂಚಿಕಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರಾನಿ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಹರ್ ಘರ್ ತ್ರಂಗ ಅಭಿಯಾನ, ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ�ೇತ್ಸವ, ಅಜ್ಾತ ವಿೇರರನು್ನ 
ಒಳಗೆ�ಂಡ ‘ಸವಾರಾಜ್’ ಟೆಲ್ ರಾರಾವಾಹಿ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬೆೇಡು ಹಣುಣುಗಳ ಬಾ್ರ್ಯಂಡಂಗ್, ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರ ಮತು್ತ ಪೌರ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಶಿಷಟಿ ಉಪಕ್ರಮ  ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ 
ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡದರು. “ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್” ನ ಮುಖಾ್ಯಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
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ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ 75 ನೇ ವರ್ಷವನುನು ಅಮೃತ ಮಹ�ೇತ್ಸವದ ರ�ಪದಲ್ಲಿ 
ಆಚರಿಸುತಿತುರುವ ರಾರಟ್ರವು ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಸುವಣ್ಷ ಯುಗದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತಿತುದೆ | 08-12

ಎಿಂದಿಗ� ದಣಿವರಿಯದ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ 
ಹ�ೇರಾಟಗಾರರು, ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯಕಾ್ಗಿ 
ನರಿಂತರವಾಗಿ ಹ�ೇರಾಡಿದರು. 
ಅಿಂತಹ ರಾರಟ್ರ ವಿೇರರ ಕಥೆಯನುನು  
ಈ ಬಾರಿ ಓದಿ.
| 85-88

ಶತಮಾನ�ೇತ್ಸವ ವಷಷಿದ ಸಂಕಲ್ಪ

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಮುಖ ನಿರಾಷಿರಗಳು ಅಮೃತ 
ಯಾತ್ರಯ ಆರಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿವೆ

ಸುದಿದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಭಾರತದ ಮಧುರ ದನಿಯ 
ರಾಣಿ…

ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಲ... 

ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಹ�ಸ 
ಯೇಜನಗಳು...
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79
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ಆರ�ೇಗ್ಯ ಕ್ೇತರಾದಲ್ಲಿ 
ಹ�ಸ ಕಾರಾಿಂತಿ...

13 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನವಭಾರತದ 
ಸುದ್ದಿಗಳನುನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನ್್ಯ ಇೆಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಹೆಂದ್ನ 
ಸೆಂಚಿಕೆಗಳನುನು ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

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

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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(ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್) 

ಎಲಲಿರಿಗ� ನಮಸಾ್ರ!

ಭಾರತವು ಒಿಂದು ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಲು ನಧ್ಷರಿಸದಾಗ, ಅದಕೆ್ ಯಾವುದೆೇ ಗುರಿಯು ಕರಟಿಕರವಲಲಿ. ಈ 
ಚಿಿಂತನಯಿಂದಿಗೆ, ಸಿಂಕಲ್ಪಬದ್ಧ ಭಾರತವು ಸುವಣ್ಷ ವರ್ಷದತತು ಪಯಣವನುನು ಆರಿಂಭಿಸದೆ. ರಾರಟ್ರವು ಆಗಸ್ಟಿ 15 
ರಿಂದು 75 ವರ್ಷಗಳ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯವನುನು ಆಚರಿಸತು ಮತುತು ಮುಿಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ಿಂದಿದ ಭಾರತಕಾ್ಗಿ 
ಶರಾಮಿಸುವುದನುನು ಮುಿಂದುವರಸದೆ, ಭಾರತವು 2047 ರಲ್ಲಿ ತನನು 100 ನೇ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ವಾಷ್್ಷಕೆ�ೇತ್ಸವವನುನು 
ಆಚರಿಸುತತುದೆ. 

ಸಾ್ವವಲಿಂಬನ ಮತುತು ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಒಿಂದಕೆ�್ಿಂದು ಪೂರಕವಾದವು ಎಿಂದು ಹೇಳಲಾಗುತತುದೆ. ಒಿಂದು ದೆೇಶವು 
ಹಚುಚು ಸಾ್ವವಲಿಂಬಿಯಾದಿಂತೆ ಅದು ಹಚುಚು ಶಕ್ತುಯುತವಾಗುತತುದೆ. ಅದಕಾ್ಗಿಯೇ ಇಿಂದಿನ ಭಾರತವು ಶಕ್ತು ಮತುತು 
ಪರಿವತ್ಷನಯನುನು ಒಿಂದುಗ�ಡಿಸುತಿತುದೆ. ಭಾರತವು ನದಿ್ಷರಟಿ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ಿಂದುವುದನುನು 
ನ�ೇಡುವ ಸಿಂಕಲ್ಪ ರಾಡಿರುವುದು ರಾತರಾವಲಲಿದೆ, ಇತಿತುೇಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇಶವು ತನನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತನನುನುನು 
ತಾನೇ ಮರು ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸದೆ. ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹ�ಸ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನವು ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ.

ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಕಾ್ಷರವು ಅಮೃತ ಯಾತೆರಾಯ ಪರಾಗತಿಗೆ ನರವಾಗುವ ನ�ರಾರು ನಣಾ್ಷಯಕ 
ಮತುತು ದ�ರಗಾಮಿ ನಧಾ್ಷರಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹಾದಿಯನುನು ಬದಲಾಯಸದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇಿಂತಹ ಹಲವಾರು ನಧಾ್ಷರಗಳ ಅವಕಾಶವನುನು ಕೆೈಚೆಲಲಿಲಾಗಿತುತು. ಆದರ ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿ ಆ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನದೆೇ್ಷಶನ ನೇಡಿದರು. ಅದೆೇ ತತ್ವಗಳು ನ�್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸರಾಚಾರ್ ನ ಈ ಅಮೃತ 
ವಿಶೇರ ಸಿಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಾ್ಯಿಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಸಿಂಚಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತುತ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತನು ಪರಾಶಸತು ಪುರಸ್ಕೃತ ಮಧುರ ದನಯ ರಾಣಿ ಲತಾ ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್, ಅಮೃತ 
ಮಹ�ೇತ್ಸವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿೇರರ ಸ�್ಪತಿ್ಷದಾಯಕ ಸಾಹಸಗಾಥೆಗಳು ಮತುತು ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿಯವರು 
ದೆೇಶಕೆ್ ಸಮಪ್ಷಸದ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನಗಳ ಕುರಿತು ಲೇಖನಗಳಿವೆ.

ಬಲ್ರ್ಠ ಭಾರತವು ಶಾಿಂತಿಯುತ ಮತುತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಜಗತಿತುಗೆ ದಾರಿ ರಾಡಿಕೆ�ಡುತತುದೆ. ರಾರಟ್ರಕವಿ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ 
ದಿನಕರ್ ಅವರ ಈ ಸಾಲುಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ನಾವು ರಾರಟ್ರಕೆ್ ನಮಿಸೆ�ೇಣ.

नवीन सूर्य की नई प्रभा, नमो, नमो, नमो!

नमो सवतंत्र भारत की धवजा, नमो, नमो, नमो!

ನಮ್ಮ ಸಲಹಗಳನುನು ನಮಗೆ ಬರಯರಿ.

ಸಂಪಾದಕಿೇಯ

ಹಿಂದಿ, ಇಿಂಗಿಲಿಷ್ ಮತುತು ಇತರ 11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪತಿರಾಕೆಯನುನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ/

ಡೌನ್ ಲ�ೇಡ್ ರಾಡಿ. 
https://newindiasamachar.pib.gov.in/
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ಗಮನಾಹಷಿವಾದ ಹ�ಸ ಸಂಚಿಕ
‘ನ�್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸರಾಚಾರ ಇತಿತುೇಚಿನ ಸಿಂಚಿಕೆಯು ಭಾರತ 
ಸಕಾ್ಷರದ ಗಮನಾಹ್ಷ ಸಾಧನಗಳಿಿಂದ ತುಿಂಬಿದೆ. ಬಡತನದ 

ಹನನುಲಯಿಂದ ಬಿಂದ ಬಲ್ರ್ಠ ಮಹಳೆ ರಾಷ್ಾಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಆಯ್ ಅಥವಾ ಮಹಳಾ ಕ್ರಾೇಡಾ ಸಾಧನಯ ಸುದಿದೆಗಳು 

ಸ�ಫೂತಿ್ಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶ ವಿಂಚಿತರನುನು 
ಪೂರಾೇತಾ್ಸಹಸುತಿತುರುವುದು ಉತತುಮ ಯಶಸಾ್ಸಗಿದೆ ಮತುತು ಪರಾಮುಖ 

ಕ್ೇತರಾಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನು 
ಹಮ್ಮಪಡಬೆೇಕು. ಇನ�ನು ತಲುಪದವರನುನು ನಾವು ತಲುಪಬೆೇಕು 

ಮತುತು ಅವರ ಸಾಧನಗಳ ಲಾಭವನುನು ಪಡೆದುಕೆ�ಳಳಿಬೆೇಕು.
ಪ್ರೇಮಾ ತಂಜಾವೂರಿ

prema@gmail.com

‘ನ�್ಯ ಇಂಡಯಾ ಸಮಾಚಾರ’  
ಶಾಲಿಘನಿೇಯವಾದ ಕಲಸ 

‘ನ�್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸರಾಚಾರ’ ಪತಿರಾಕೆಯ ಆಗಸ್ಟಿ 
16 31 ರ ಸಿಂಚಿಕೆಯನುನು ಓದಿದೆ. ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರದ 

ಯೇಜನಗಳು ಮತುತು ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮಗಳ 
ನಖರವಾದ ವಿವರಗಳನುನು ತಿಳಿಸಲು ರಾಡಿದ 

ಪರಾಯತನುಗಳು, ಸಿಂಪುಟದ ಪರಾಮುಖ ನಧಾ್ಷರಗಳು ಮತುತು 
ಇತರ ರಾಹತಿಯು ಶಾಲಿಘನೇಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ�ಿಂದಿಗೆ 

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೇತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿೇರರ 
ಕಥೆಯ� ಸ�ಫೂತಿ್ಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

auragmishrabhu@gmail.com

ಪರಿೇಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ 
ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾದ ಪತ್್ರಕಯಾಗಿದೆ. 

ನಾನು ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷ ಮತುತು ನಾಗರಿಕ ಸೆೇವಾ ಪರಿೇಕ್ಗೆ ಸದ್ಧತೆ 
ನಡೆಸುತಿತುದೆದೆೇನ. ನನಗೆ ನ�್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸರಾಚಾರ್ 

ಪತಿರಾಕೆ ಓದಲು ಸಕ್್ತು. ನನನು ಸದ್ಧತೆಗೆ ಈ ಪತಿರಾಕೆ ತುಿಂಬಾ 
ಉಪಯುಕತುವಾಗಿದೆ. 

ಸಿದಾಧಾರ್ಷಿ ಸಿಂಗ್
siddharthathakur888@gmail.com

ಪತ್್ರಕ ಓದಿದ ನಂತರ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕಿ್ತ ಹಚಾಚಾಯಿತು 
‘ಆಜಾದಿ ಕೆ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೇತ್ಸವ’ದ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ನವ ಭಾರತ 

ಉದಯವಾಗುತಿತುರುವ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ನವ ಭಾರತದ ಸಿಂಕಲ್ಪವನುನು ಎತಿತು 
ತೆ�ೇರಿಸುವ ‘ನ�್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸರಾಚಾರ್’ ಆಗಸ್ಟಿ 15-31 ರ ಸಿಂಚಿಕೆಯನುನು 

ಓದಿದೆ. ನಾನು ಈ ಪತಿರಾಕೆಯನುನು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಓದಿದೆ. ಮೇದಿಯವರ 
ಲೇಖನವನುನು ಓದುತಾತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತು ಹಚಿಚುತು. ಓದಿದ ನಿಂತರ, ನನನು ಭಾರತವು 
ಬದಲಾಗುತಿತುರುವುದು ರಾತರಾವಲಲಿ, ಅದನುನು ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ ಎಿಂಬ ಅನಸಕೆ 

ಬಿಂದಿತು. ಇಿಂದು ದೆೇಶವು ಪರಾತಿದಿನವೂ ಹ�ಸ ಸಾಧನಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಹ�ಸ 
ಆಯಾಮಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಸುತಿತುದೆ. ಮುಿಂದೆಯ� ಈ ಪತಿರಾಕೆ ಬೆಳೆಯಲ್ ಎಿಂದು 

ಹಾರೈಸುತೆತುೇನ.
ಡಾ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶಾ್ರ

mishrakadma74@gmail.com
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ಉಪಯುಕ್ತ ಮತು್ತ ಆಸಕಿ್ತದಾಯಕ ಮಾಹಿತ್
‘ನ�್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸರಾಚಾರ’ ಹ�ಸ ಸಿಂಚಿಕೆಯು ನನಗೆ 

ವಿಶೇರವಾಗಿ ಇರಟಿವಾಯತು. ಈ ಸಿಂಚಿಕೆಯನುನು ವಿವರವಾಗಿ 
ಅಧ್ಯಯನ ರಾಡಲು ನಾನು ನನನು ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸದೆದೆೇನ. 

ಈ ಪತಿರಾಕೆಯು ನಮ್ಮ ದೆೇಶಕೆ್ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಪರಾಮುಖ, 
ಉಪಯುಕತು ಮತುತು ಆಸಕ್ತುದಾಯಕ ರಾಹತಿಯನುನು ನೇಡುವ 

ಕಾರಣ ಈ ಪತಿರಾಕೆಯನುನು ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ದೆೇಶವಾಸಯ� 
ಓದಬೆೇಕು ಎಿಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತುೇನ. ಈ ಪತಿರಾಕೆ ನಮ್ಮ 

ಸಾರಾನ್ಯ ಜ್ಾನವನ�ನು ಹಚಿಚುಸಲ್ದೆ. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುತಿತುರುವ 
ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಕ ಮತುತು ಐತಿಹಾಸಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು 

ತಿಳಿದುಕೆ�ಳಳಿಲು ಮತುತು ಅಥ್ಷರಾಡಿಕೆ�ಳಳಿಲು ಈ ಪತಿರಾಕೆಯು 
ತುಿಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ಮೇಹಿತ್ ತ್್ರಪಾಠಿ
mohittripathivashisth27@gmail.com

ಅಂಚೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ

ಸಂಪಕಷಿ ವಿಳಾಸ: ಕೆ�ಠಡಿ ಸಿಂಖ್್ಯ–278, ಸೆಿಂಟರಾಲ್ ಬ�್ಯರ�ೇ ಆಫ್ ಕಮ�್ಯನಕೆೇರನ್,  
2 ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ�ಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲ್ -110003 

ಇ-ಮೇಲ್: response-nis@pib.gov.in
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ಭಾರತದ ಮದಲ ಸ್ವದೆೇಶಿ ವಿರಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಐಎನ್ ಎಸ್ 
ವಿಕಾರಾಿಂತ್ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೆೇಪ್ಷಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 2 ರಿಂದು ಕೆ�ಚಿಚು 
ಶಿಪ್ ಯಾಡ್್ಷ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಾರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ 
ಅವರು ಸಮುದರಾದ ಬಾಹುಬಲ್ ಎಿಂದು ಕರಯಲಾಗುವ ಈ ಹಡಗನುನು 
ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೆೇಪ್ಷಡೆಗೆ�ಳಿಸದರು. ಇದರ�ಿಂದಿಗೆ 40 ಸಾವಿರ ಟನ್ 
ವಿರಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ ಹ�ಿಂದಿರುವ 
ವಿಶ್ವದ 6 ದೆೇಶಗಳ ಗುಿಂಪಗೆ ಭಾರತ ಸೆೇಪ್ಷಡೆಯಾಗಲ್ದೆ. ವಿಕಾರಾಿಂತ್ 
ಶೇ.76ರರುಟಿ ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ದೆೇಶಿೇಯವಾದುದೆ. 2002 ರಲ್ಲಿ ಅಿಂದಿನ 
ಪರಾಧಾನ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯ ಅವರು ಈ ಯೇಜನಯನುನು 
ಅನುಮೇದಿಸದರು. 500 ಕ�್ ಹಚುಚು ಭಾರತಿೇಯ ಕಿಂಪನಗಳು ಮತುತು 
ಸಿಂಸೆಥೆಗಳು ಇದನುನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆ�ಡಗಿಸಕೆ�ಿಂಡವು. ಇದನುನು 
ನಮಿ್ಷಸಲು ಒಟುಟಿ 13 ವರ್ಷಗಳು ಮತುತು 20,000 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ವೆಚಚು 

ತಗುಲ್ದೆ. ಈ ಹಡಗು MIG-29K ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಗಳು, Kamov-31, 
MH-60R ಮಲ್ಟಿ ರ�ೇಲ್ ಹಲ್ಕಾಪಟಿರ್ ಗಳನುನು ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿರುವ 30 
ವಿರಾನಗಳನುನು ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿರುವ ಏರ್ ವಿಿಂಗ್ ಜೆ�ತೆಗೆ ದೆೇಶಿೇಯವಾಗಿ 
ತಯಾರಿಸದ ಸುಧಾರಿತ ಲಘು ಹಲ್ಕಾಪಟಿರ್ ಗಳು (ಎಎಲ್ ಹಚ್) 
ಮತುತು ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿರಾನಗಳನುನು ನವ್ಷಹಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು 
ಹ�ಿಂದಿದೆ. ಈ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾತನಾಡಿದ ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿ “ಶಿವಾಜಿಯ ಸಮುದರಾ ಬಲದಿಿಂದ ಶತುರಾಗಳು ನಡುಗುತಿತುದದೆರು. 
ಇಿಂದು ನಾನು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹ�ಸ ಧ್ವಜವನುನು ಛತರಾಪತಿ ಶಿವಾಜಿ 
ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅಪ್ಷಸುತಿತುದೆದೆೇನ. ಈ ಹ�ಸ ಧ್ವಜವು ನೌಕಾಪಡೆಯ 
ಬಲ ಮತುತು ಸಾ್ವಭಿರಾನವನುನು ಹಚಿಚುಸುತತುದೆ. ಭಾರತಿೇಯ ನೌಕಾ 
ಧ್ವಜವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸಿಂಕೆೇತವನುನು ಹ�ಿಂದಿತುತು, ಅದನುನು 
ಹ�ಸದರ�ಿಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಸಲಾಗಿದೆ” ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಐಎನ್ಎಸ್ವಿಕ್ರಾಂತ್:ಭ್ರತದಐಎನ್ಎಸ್ವಿಕ್ರಾಂತ್:ಭ್ರತದ
ಮೊದಲಸ್ವದೇಶಿವಿಮ್ನಮೊದಲಸ್ವದೇಶಿವಿಮ್ನ
ವ್ಹಕಸೇವೆಗೆನಿಯೇಜನೆವ್ಹಕಸೇವೆಗೆನಿಯೇಜನೆ

ಸಾವಾವಲಂಬನಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನು್ನ ಬಲಗೆ�ಳಿಸಿದೆಸಾವಾವಲಂಬನಯು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರವನು್ನ ಬಲಗೆ�ಳಿಸಿದೆ

ವಿಕಾರಾಿಂತ್ ಬೃಹತಾತುದದುದೆ, ವಿಶೇರವಾದದುದೆ, 
ವೆೈಭವಯುತವಾದದುದೆ. ಇದು ಯುದ್ಧನೌಕೆ ರಾತರಾವಲಲಿ,  

21ನೇ ಶತರಾನದ ಭಾರತದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶರಾಮ, ಪರಾತಿಭ, ಪರಾಭಾವ 
ಮತುತು ಬದ್ಧತೆಯ ಪರಾತಿೇಕವಾಗಿದೆ.  

ಇಿಂದು, ಭಾರತವು ದೆೇಶಿೇಯ ತಿಂತರಾಜ್ಾನದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಇಿಂತಹ 
ಬೃಹತ್ ವಿರಾನವಾಹಕ ನೌಕೆಯನುನು ತಯಾರಿಸುವ  

ವಿಶ್ವದ ರಾರಟ್ರಗಳ ಸಾಲ್ಗೆ ಸೆೇರಿಕೆ�ಿಂಡಿದೆ. ಐಎನ್ ಎಸ್  
ವಿಕಾರಾಿಂತ್ ದೆೇಶಕೆ್ ಹ�ಸ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸ ತುಿಂಬಿದೆ.

- ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ

ಮ�ರು ದಶಕಗಳ ನಿಂತರ ಬಿಂದ ಹ�ಸ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ  
ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದೆದೆೇಶ ಭಾರತವನುನು ಜಾಗತಿಕ 
ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ�ಪರ್ ಪವರ್ ರಾಡುವುದು 
ಮತುತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ಸಾವ್ಷತಿರಾೇಕರಣಗೆ�ಳಿಸುವ 
ಮ�ಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟಟಿವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು. 
ಈ ಉಪಕರಾಮವನುನು ಮುಿಂದಕೆ್ ಕೆ�ಿಂಡೆ�ಯ್ಯಲು, 
ಕೆೇಿಂದರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಪಠ್ಯಕರಾಮ ಚೌಕಟಟಿನುನು ಸದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಾವ್ಷಜನಕ 
ಸರಾಲ�ೇಚನ ಸಮಿೇಕ್ಯ ಮ�ಲಕ ಸಲಹಗಳನುನು 
ಆಹಾ್ವನಸದೆ. ಸಮಿೇಕ್ಯ ಉದೆದೆೇಶವು ಸಾವ್ಷಜನಕರಿಿಂದ 

ಅಭಿಪಾರಾಯಗಳು ಮತುತು ಸಲಹಗಳನುನು ಸಿಂಗರಾಹಸುವುದು. 
ಪೂೇರಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷಗಳನುನು ‘ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಪಠ್ಯಕರಾಮಕಾ್ಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಮಿೇಕ್ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಲು 
ಮತುತು ಈ ಸಮಗರಾ ಸಾವ್ಷಜನಕ ಸರಾಲ�ೇಚನ 
ಪರಾಕ್ರಾಯಯ ಯಶಸ್ಸಗೆ ಕೆ�ಡುಗೆ ನೇಡಲು 
ಆಹಾ್ವನಸಲಾಗಿದೆ. ncfsurvey.ncert.gov.in ಲ್ಿಂಕ್ ಗೆ 
ಭೇಟ್ ನೇಡುವ ಮ�ಲಕ ಎನ್ಇಪ 2022 ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಸಮಿೇಕ್ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕರಾಮಕೆ್ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ 10 ಪರಾಶನುಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತತುವೆ. ಸಮಿೇಕ್ಯ 
ಫಲ್ತಾಿಂಶವನುನು ಉಳಿಸಕೆ�ಳಳಿಲಾಗುತತುದೆ.

ಶಾಲಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗಿರಬೆೇಕು? ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ 
ಮ�ಲಕ ನಿೇವೆೇ ಹೇಳಿ

ಸುದಿದಿ ತುಣುಕುಗಳು
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ರಸಗೆ�ಬ್ಬರ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಕ್ೇತರಾದಲ್ಲಿ ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರ ‘ಒಿಂದು 
ದೆೇಶ-ಒಿಂದು ರಸಗೆ�ಬ್ಬರ ಯೇಜನ’ ಜಾರಿಗೆ ತರುತಿತುದೆ. 
ಈ ಯೇಜನಯಡಿ, ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 2 ರಿಿಂದ, ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ 
ರಸಗೆ�ಬ್ಬರಗಳನುನು ‘ಭಾರತ್’  ಬಾರಾಿಂಡ್ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ  ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ರಾರಾಟ ರಾಡಲಾಗುತತುದೆ. ರಸಗೆ�ಬ್ಬರ ಉತಾ್ಪದನಾ ಕ್ೇತರಾದಲ್ಲಿ 
‘ಭಾರತ್’ಎಿಂಬ ಬಾರಾಿಂಡ್ ಗೆ ಹ�ಸ ಗುರುತನುನು ನೇಡುವ ಗುರಿಯನುನು 
ಇದು ಹ�ಿಂದಿದೆ. ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ವಿವಿಧ ಬಾರಾಿಂಡ್ ಗಳ 

ರಸಗೆ�ಬ್ಬರಗಳನುನು ಆಯ್ 
ರಾಡುವ ರಗಳೆಯಿಂದ 
ಮುಕತುರಾಗುತಾತುರ. ಈ 
ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಕಿಂಪನಗಳು ತಮ್ಮ 
ರಸಗೆ�ಬ್ಬರ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು 
ಭಾರತ್ ಎಿಂದು ಬಾರಾಿಂಡ್ 
ರಾಡಬೆೇಕು, ಅಲಲಿದೆ, 
ಚಿೇಲಗಳ ಮೇಲ ಪರಾಧಾನ 

ಮಿಂತಿರಾ ಭಾರತಿೇಯ ಜನ ರಸಗೆ�ಬ್ಬರ ಯೇಜನಯ (ಪಎಿಂಬಿಜೆಪ) 
ಲ�ೇಗೆ�ೇವನುನು ಸಹ ಹಾಕಬೆೇಕು.  ಈ ಯೇಜನಯ ಅನುಷ್ಾ್ಠನದ 
ನಿಂತರ, ಯ�ರಿಯಾ, ಡೆೈ ಅಮೇನಯಿಂ ಫಾಸೆಫೂೇಟ್ (ಡಿಎಪ), 
ಮ�್ಯರೇಟ್ ಆಫ್ ಪೂಟಾ್ಯಶ್ (ಎಿಂಒಪ) ಮತುತು ಎನ್ ಪಕೆ 
ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಎಲಾಲಿ ರಸಗೆ�ಬ್ಬರಗಳನುನು ಭಾರತ್ ಬಾರಾಿಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಾತರಾ 
ರಾರಾಟ ರಾಡಲಾಗುತತುದೆ. ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 2 ರಿಿಂದ, ಇದು ‘ಭಾರತ್ 
ಯ�ರಿಯಾ’, ‘ಭಾರತ್ ಡಿಎಪ’, ‘ಭಾರತ್ ಎಿಂಒಪ’, ಮತುತು ‘ಭಾರತ್ 
ಎನ್ ಪಕೆ’ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾರುಕಟೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತತುದೆ.

ಪ್ರರಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರಿಗೆ ಮತ�್ತಮ್ಮ 
ವಿಶವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್್ರಯ ನಾಯಕ ಸಾಥಾನ

ಆಥಿ್ಷಕ ಹಿಂಜರಿತ ಮತುತು ಹಣದುಬ್ಬರದ 
ಪರಾಭಾವದಿಿಂದ ಪರಾಪಿಂಚದಾದ್ಯಿಂತದ ಆಥಿ್ಷಕತೆಗಳು 
ತೆ�ಿಂದರಗಿೇಡಾಗಿದದೆರ�, ಭಾರತದ ಆಥಿ್ಷಕತೆಯು ಎಲಾಲಿ 
ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯ� ವೆೇಗವಾಗಿ ಪರಾಗತಿ ಸಾಧಿಸುತಿತುದೆ. 
ಆಗಸ್ಟಿ 31 ರಿಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮದಲ ತೆರೈರಾಸಕದ 
ಜಿಡಿಪಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಿಂಕ್ಅಿಂಶಗಳು ಇದನುನು ಸ್ಪರಟಿವಾಗಿ 
ಸ�ಚಿಸುತಿತುವೆ. ಇತಿತುೇಚಿನ ಅಿಂಕ್ಅಿಂಶಗಳ ಪರಾಕಾರ, ಜ�ನ್ 
2022ರ ತೆರೈರಾಸಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಥಿ್ಷಕತೆಯು ಶೇ. 
13.5  ರರುಟಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಿಂಡಿದೆ. ಇದು ಒಿಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಆಥಿ್ಷಕತೆಯ ಅತಿ ವೆೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 
ಅನೇಕ ಮುನ�್ಸಚನಗಳು ಭಾರತದಿಿಂದ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಅಿಂಕ್ಅಿಂಶವನುನು ಊಹಸದದೆವು. ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಹ�ಿಂದಿದ ಆಥಿ್ಷಕತೆಗಳು ಜಜ್ಷರಿತವಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಆಥಿ್ಷಕತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅದುಭುತ ಅಿಂಕ್ಅಿಂಶಗಳು 
ಬಿಂದಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಿಂಕ್ಅಿಂಶ ಕಚೆೇರಿಯ (ಎನ್ ಎಸ್ 
ಒ) ಇತಿತುೇಚಿನ ಡೆೇಟಾದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಹತಿಯನುನು ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಏಪರಾಲ್-ಜ�ನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅದುಭುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 
ಅಿಂಕ್ಅಿಂಶಗಳು ಭಾರತದ ಆಥಿ್ಷಕತೆಯ ಬಲವಾದ 
ಚಿತರಾಣವನುನು ನೇಡಿವೆ. ಪರಾಸಕತು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ 
ತೆರೈರಾಸಕದಲ್ಲಿ ಅಿಂದರ ಜುಲೈ-ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 2022 ರ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ಜಿಡಿಪ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಡೆೇಟಾವನುನು 
ನವೆಿಂಬರ್ 30 ರಿಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಡಲಾಗುತತುದೆ.  

ಮದಲ ತರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 
ಜಿಡಪ್ ಶೇ.13.5  ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಒೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒೆಂದು ರಸಗ್ಬ್ಬರ ಯೇಜನೆ: 
ಈಗ ಎಲಾಲಿ ರಸಗ್ಬ್ಬರಗಳನುನು ಭಾರತ್ ಬಾ್ರೆಂಡ್ 
ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತತಾದೆ

70ರ ದಶಕದ ಹಳೆಯ ಸಿಂಕೆ�ೇಲಗಳನುನು ಕಳಚಿಕೆ�ಿಂಡು ಭಾರತವು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹ�ಸ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತಿತುರುವುದು ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿಯವರ ನರಿಂತರ ಪರಾಯತನುದ ಫಲವಾಗಿದೆ ಮತುತು ಜಾಗತಿಕ 
ವೆೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯ� ಭಾರತದ ಉಪಸಥೆತಿಯನುನು ಜಗತುತು ಶಾಲಿಘಿಸುತಿತುದೆ. 
ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಮತೆ�ತುಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ 
ಅತ್ಯಿಂತ ಜನಪರಾಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಯಾಗಿದಾದೆರ. ಅಮರಿಕದ 
ದತಾತುಿಂಶ ಗುಪತುಚರ ಸಿಂಸೆಥೆ ‘ದಿ ರಾನ್ಷಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿ’ ನಡೆಸದ 
ಸಮಿೇಕ್ಯ ಪರಾಕಾರ, ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಅಮರಿಕ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ�ೇ ಬಿಡನ್ ಮತುತು ಆಸೆಟ್ರೇಲ್ಯಾದ ಪರಾಧಾನ ಆಿಂಥೆ�ೇನ 
ಅಲ್ಬನೇಸ್ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ವಿಶ್ವದ 22 ದೆೇಶಗಳ ನಾಯಕರನುನು 
ರೇಟ್ಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್್ದಾದೆರ. ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿಯವರ ಒಪ್ಪತ 
ರೇಟ್ಿಂಗ್ ಶೇ.75. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಅವರು ಈ 
ರೇಟ್ಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅಗರಾಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದಾದೆರ. ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸದ ಕೆ�ನಯ 
ಸಮಿೇಕ್ಯಲ�ಲಿ, ಮೇದಿ ಅವರ ಜನಪರಾಯತೆ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತುತು. ಆಗ 
ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿವರು ಶೇ. 71 ರರುಟಿ ಜನರ  ಆಯ್ಯಿಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ 
ಅತ್ಯಿಂತ ಜನಪರಾಯ ನಾಯಕರನಸದದೆರು. 

ಸುದಿದಿ ತುಣುಕುಗಳು



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16-30, 20226

ಲತಾ ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಪರಾದೆೇಶದ 
ಇಿಂದೆ�ೇರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಹಾ್ಷಡ ಬಾರಾಹ್ಮಣ 
ಕುಟುಿಂಬದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡಿತ್ ದಿೇನಾನಾಥ್ 
ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ ಅವರ ಹರಿಯ ಮಗಳಾಗಿ 

ಜನಸದರು. ಆಕೆಯ ತಿಂದೆ ಪಿಂಡಿತ್ ದಿೇನನಾಥ್ ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ 
ಅವರು ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಮತುತು ಮರಾಠಿ ಸಿಂಗಿೇತ 
ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿದದೆರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮನಯ 
ವಾತಾವರಣವು ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಸಿಂಗಿೇತಮಯವಾಗಿತುತು. ಲತಾ 
ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ ಸಿಂಗಿೇತದಿಿಂದಲೇ ಸುತುತುವರದಿದದೆರು. ಆದದೆರಿಿಂದ 
ಅವರ ಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿೇತವು ಅವರ�ಿಂದಿಗೆ 
ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜೆ�ತೆಯಾಗಿತುತು. ಅವರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಇತರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಾಡಲು ಕಲ್ಸಲು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದರು. 

ಇದಕೆ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ಯಬ್ಬರು ಆಕ್ೇಪಸದಾಗ, ಅವರು ತುಿಂಬಾ 
ಅಸರಾಧಾನಗೆ�ಿಂಡರು ಮತುತು ಶಾಲಯನನುೇ ತೆ�ರದು 
ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಸಿಂಗಿೇತಕೆ್ ತಮ್ಮನುನು ಸಮಪ್ಷಸಕೆ�ಿಂಡರು.

ಜಿಂದಗಿ ಗಮ್ ಕಾ ಸಾಗರ್ ಭಿ ಹೈ...
ಲತಾ ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ ಅವರ ತಿಂದೆ 1942 ರಲ್ಲಿ ನಧನರಾದರು. 
ಇವರೇ ಹರಿಯರಾದ ಕಾರಣ, ಮ�ವರು ಕ್ರಿಯ 
ಸಹ�ೇದರಿಯರಾದ ಮಿೇನಾ, ಆಶಾ ಮತುತು ಉಷ್ಾ ಮತುತು 
ಕ್ರಿಯ ಸಹ�ೇದರ ಹೃದಯನಾಥ್ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಕುಟುಿಂಬದ 
ಜವಾಬಾದೆರಿಯು ಲತಾ ಅವರ ಹಗಲ ಮೇಲ ಬಿದಿದೆತು. ಕುಟುಿಂಬದ 
ಆಥಿ್ಷಕ ಪರಿಸಥೆತಿಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡು, ಅವರು 
ನಟನ ಮತುತು ಗಾಯನವನುನು ತಮ್ಮ ವೃತಿತುಯಾಗಿಸಕೆ�ಳಳಿಲು 

ಲತಾ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಧವಾನಿ 
ಅವರ ಗುರುತು

ಮೇರಿೇ ಆವಾಜ್ ಹೇ ಪಹಚಾನ್ ಹೈ, ಅಗರ್ ಯಾದ್ ರಹೇ. (ನನನು ಧ್ವನಯೇ ನನನು ಗುರುತು,  
ನೇವು ಎಿಂದಾದರ� ನನಪಸಕೆ�ಿಂಡರ...) ಹೌದು, ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಯ ರಾಣಿ ಲತಾ ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತುತ್ವವನುನು 

ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸುವುದು ಅವರ ಧ್ವನ. ಆಕೆಯ ಮಧುರವಾದ ಮತುತು ಏರಿಳಿತದ ಧ್ವನಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಜಿೇವನ ಮತುತು 
ಅದಕೆ್ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಎಲಲಿವೂ ಹನನುಲಗೆ ಸರಿದುಬಿಡುತತುವೆ.  ಸರಸ್ವತಿ ದೆೇವಿಯು ಅವರ ಕಿಂಠದಲ್ಲಿ ವಾಸಸುತಿತುದದೆಳು ಎಿಂದು 
ಹೇಳಲಾಗುತತುದೆ. 14ನೇ ವಯಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹ�ಿಂದಿದದೆ ಅದೆೇ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಯು ಅವರ ಕೆ�ನಯ ಹಾಡಿನವರಗ� 

ಉಳಿಯತು. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಿಂದು ಇಡಿೇ ದೆೇಶವೆೇ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತುದೆ...

ಭಾರತ ರತ್ನ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ಜನನ: 28 ಸೆಪಟಿಂಬರ್ 1929
ಮರಣ: 6 ಫೆಬ್ರವರಿ 2022
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ಭಾರತ ರತ್ನ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್

ನಧ್ಷರಿಸದರು. ಆಕೆಯ ತಿಂದೆಯ ಸೆನುೇಹತ ರಾಸತುರ್ ವಿನಾಯಕ 
ದಾಮೇದರ ಕನಾ್ಷಟಕ್. ಅವರು ನವಯುಗ್ ಸನರಾಟೆ�ೇಗರಾಫಿ 
ಕಿಂಪನಯ ರಾಲ್ೇಕರಾಗಿದದೆರು. ಈ ಹನನುಲಯಿಂದಾಗಿ 
ಲತಾ ಅವರ ಜಿೇವನ�ೇಪಾಯಕೆ್ ದಾರಿ ತೆ�ೇರಿಸದರು. 
ಲತಾ ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಮರಾಠಿ ಮತುತು ಹಿಂದಿ 
ಚಲನಚಿತರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತರಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಕೆ�ಿಂಡರು. ಆದಾಗ�್ಯ, 
ನಟನಯು ಅವರಿಗೆ ಇರಟಿವಾಗಲ್ಲಲಿ, ಆದದೆರಿಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ಗಮನವನುನು ಸಿಂಗಿೇತಕೆ್ ಮಿೇಸಲ್ಟಟಿರು. ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ, ಅವರು ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತರಾ “ಪಹಲಿ ಮಿಂಗಳ ಗೌರ್” 
(1942) ನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು ಮತುತು ನಟ್ಸದರು. 1948 ರಲ್ಲಿ 
ರಾಸಟಿರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಿಂತರ, ಸಿಂಗಿೇತಗಾರ 
ಗುಲಾಮ್ ಹೈದರ್ ಲತಾ ಅವರ ಗಾಯನ ವೃತಿತುಜಿೇವನಕೆ್ ಒಿಂದು 
ದಿಕು್ ತೆ�ೇರಿದರು.
ಅದು 1948. ಗುಲಾಿಂ ಹೈದರ್ ಒಿಂದು ದಿನ ನರಾ್ಷಪಕ ಶಶಧರ್ 
ಮುಖಜಿ್ಷ ಬಳಿ ಲತಾರನುನು ಕರದುಕೆ�ಿಂಡು ಹ�ೇದರು. ಅವರು ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ “ಶಹೇದ್” ಚಿತರಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ರಾಡುತಿತುದದೆರು. ಲತಾಳ 
ಧ್ವನಯನುನು ಕೆೇಳಿದ ಮುಖಜಿ್ಷ, ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಧ್ವನ ತುಿಂಬಾ 
ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಒಪ್ಪಲ್ಲಲಿ. ಇದರಿಿಂದ ಆಕೆ�ರಾೇಶಭರಿತರಾದ 
‘ಗುಲಾಿಂ ಹೈದರ್, ‘ಮುಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನರಾ್ಷಪಕರು, 
ನದೆೇ್ಷಶಕರು ಲತಾ ಅವರ ಕಾಲ್ಗೆ ಬಿದುದೆ ತಮ್ಮ ಸನರಾದಲ್ಲಿ 
ಹಾಡುವಿಂತೆ ಬೆೇಡಿಕೆ�ಳಳಿಲ್ದಾದೆರ’ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು.. ಆಕೆಯ 
ಧ್ವನಯು ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಾಸದ್ಧ ಮತುತು ಹಸರಾಿಂತ ಗಾಯಕ್ ನ�ರ್ 
ಜಹಾನ್ ಅವರ ಧ್ವನಯಿಂದ ಪರಾಭಾವಿತವಾಗಿತುತು, ಆದರ ನಿಂತರ 
ಅವರು ತಮ್ಮದೆೇ ಆದ ಶೈಲ್ಯನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸದರು.

ಜಿಂದಗಿ ಔರ್ ಕುಚ್ ಭಿ ನಹಿಂ ತೇರಿ ಮೇರಿ ಕಹಾನಿ ಹೈ...
ಉದು್ಷ ಚಲನಚಿತರಾ ಸಿಂಗಿೇತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲ� ಪಾರಾಬಲ್ಯ 
ಹ�ಿಂದಿತುತು. ಒಮ್ಮ ಸಿಂಗಿೇತ ಸಿಂಯೇಜಕ ಅನಲ್ ಬಿಸಾ್ವಸ್ 
ಅವರು ಲತಾ ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ ಅವರನುನು ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಿಂತ ಯಶಸ್ವ 
ನಟ ದಿಲ್ೇಪ್ ಕುರಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಸದರು ಎಿಂದು 
ಹೇಳಲಾಗುತತುದೆ. ಲತಾ ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ ಅವರನುನು ಪರಿಚಯಸದ 
ಅನಲ್ ಬಿಸಾ್ವಸ್, “ದಿಲ್ೇಪ್ ಭಾಯ್, ಇವರು ಲತಾ ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ 
ಹಾಡುಗಳನುನು ಹಾಡುವ ಮತುತು ಮರಾಠಿಗರು“ ಎಿಂದರು. ಇದಕೆ್ 
ದಿಲ್ೇಪ್ ಕುರಾರ್ ನಗುತಾತು, "ಓಹ್... ಮರಾಠಿಗರ ಉದು್ಷ 
ಪರಿಪೂಣ್ಷವಾಗಿರುವುದಿಲಲಿ.” ಎನುನುತಾತುರ. ಇದರಿಿಂದ ಲತಾ 
ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ ಅಸರಾಧಾನಗೆ�ಿಂಡರು. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಅವರು 
ರೌಲ್್ವಯವರ ಬಳಿ ಒಿಂದು ವರ್ಷ ಉದು್ಷ ಕಲ್ತರು.

ಮೇರಿ ಆವಾಜ್ ಹಿ ಪಹಚಾನ್ ಹೈ… 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅವರು 1958 ರಲ್ಲಿ “ಮಧುಮತಿ” ಚಿತರಾದ 
“ಆಜಾ ರೇ ಪರದೆೇಸ” ಹಾಡಿಗೆ ಫಿಲ್್ಮ ಫೇರ್ ಅತು್ಯತತುಮ ಹನನುಲ 
ಗಾಯಕ್ ಪರಾಶಸತುಯನುನು ಪಡೆದರು. ಇದಕೆ್ ಸಲ್ೇಲ್ ಚೌಧರಿ 
ಸಿಂಗಿೇತ ಸಿಂಯೇಜಿಸದದೆರು.  ಅದನುನು ಅನುಸರಿಸ, ಅವರ 
ಧ್ವನಯು ಸುಧಾರಿಸುತತುಲೇ ಇತುತು ಮತುತು ಹ�ಸ ಸಿಂಗಿೇತಗಾರರ 
ಸೆೇಪ್ಷಡೆಯಿಂದಿಗೆ, ಅವರ ಧ್ವನಯು ಹ�ಸ ಆಯಾಮಗಳನುನು 
ಪಡೆಯಲಾರಿಂಭಿಸತು. ಲತಾ ಅವರು ಸತತ ನಾಲು್ ಬಾರಿ ಫಿಲ್್ಮ ಫೇರ್ 

ಪರಾಶಸತುಯನುನು ಗೆದುದೆಕೆ�ಿಂಡರು, ನಿಂತರ ಪರಾಶಸತುಗಾಗಿ ಸ್ಪಧಿ್ಷಸಲು 
ಹ�ಸ ಪರಾತಿಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೇಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು  
ಪರಾಶಸತು ಸ್ಪಧಾ್ಷಕಣದಿಿಂದ ಹಿಂದೆ  ಸರಿದರು. ಅವರು 1975 
ರಲ್ಲಿ “ಕೆ�ೇರಾ ಕಾಗಜ್” ಚಿತರಾಕಾ್ಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪರಾಶಸತುಯನುನು  
ಪಡೆದರು. ಲತಾ ಮಿಂಗೆೇಶ್ರ್ ಅವರು 1969 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭ�ರಣ, 
1989 ರಲ್ಲಿ ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ ಪರಾಶಸತು, 1999 ರಲ್ಲಿ 
ಪದ್ಮವಿಭ�ರಣ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತುತು ಪರಾಪಿಂಚದಾದ್ಯಿಂತ 
ಹಲವಾರು ಪರಾಶಸತುಗಳನುನು ಪಡೆದಿದಾದೆರ. 2001 ರಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ 
ಅತು್ಯನನುತ ನಾಗರಿಕ ಪರಾಶಸತು “ಭಾರತ ರತನು” ನೇಡಿ ಅವರನುನು 
ಗೌರವಿಸಲಾಯತು. 

ನಮ್ಮ ಲತಾ ದಿೇದಿ ನಮ್ಮನು್ನ ಬಿಟುಟಿ 
ಸವಾಗಷಿಲ�ೇಕಕಕೆ ಹ�ೇಗಿದಾದಿರ.  
ಯಾರ ಕಂಠದಿಂದ ಎಲಲಿರ� 

ತಾಯಿ ಸರಸವಾತ್ಯ ಆಶಿೇವಾಷಿದ 
ಪಡೆಯುತ್್ತದದಿರ�ೇ ಅವರು ಇಂದು 

ಎಲಲಿರನ�್ನ ಅಗಲ್ದಾದಿರ.  
ಲತಾ ದಿೇದಿಯವರನು್ನ ಆತ್್ಮೇಯವಾಗಿ 
ಭೇಟ್ ಮಾಡರುವುದಾಗಿ ಹಮ್ಮಯಿಂದ 

ಹೇಳಿಕ�ಳುಳುವವರಲ್ಲಿ ನಾನ� ಸೆೇರಿದೆದಿೇನ. 
ಲತಾ ದಿೇದಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 

ಅಭಿಮಾನಿಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿದಾದಿರ ಮತು್ತ 
ಈ ಶ�ನ್ಯವನು್ನ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ.

-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 
ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ
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ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತ, ಅೆಂತ್್ಯೇದಯ    ಮತುತಾ ಉತತಾಮ ಆಡಳಿತ ಮತುತಾ ಉತತಾಮ ಆಡಳಿತ     ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗ ದಾರಿ

ಶತಮಾನ�ೋತ್ಸವದ  
ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿಸಲ್

ಶತವಷಷದ ಪರಿಹಾರ

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವಷಷಿಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತವು ಕತಷಿವ್ಯ ಪಥವನು್ನ 
ಜಿೇವನ ಮಾಗಷಿವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಕ�ಂಡದೆ. ಸುವಣಷಿ ಸಂಕಲ್ಪದೆ�ಂದಿಗೆ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರ 

ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆದರ ರಾಷಟ್ರದ ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಳಹದಿ  
ಬಲವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. 75 ರಿಂದ 100ನೇ ವಷಷಿದ ಈ ಪಯಣದ ಕನಸನು್ನ 

ನನಸಾಗಿಸುವ ಗುರಿಯಂದಿಗೆ, ರಾಷಟ್ರವು ನಿಣಾಷಿಯಕ ನಿರಾಷಿರಗಳನು್ನ ಮಾಡದೆ, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೆೇಶವು ತನ್ನ 100ನೇ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಿಸುವಾಗ,  

ಭಾರತವು ಸುಭದ್ರ ಅಡಪಾಯದೆ�ಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಹ�ಂದುತ್್ತರುವ ರಾಷಟ್ರದಿಂದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಹ�ಂದಿದ ರಾಷಟ್ರವಾಗಿ ಪರಿವತಷಿನಗೆ�ಳಳುಬಹುದು. ಅಮೃತ ಯಾತ್ರಗೆ 

ಅಡಪಾಯ ಹಾಕಿರುವ ಇಂತಹ 100 ನಿರಾಷಿರಗಳ ಬಗೆಗೆ ನ�ೇಡೆ�ೇಣ...

ದೆೇಶವನುನು ಹ�ಸ ಉತುತುಿಂಗಕೆ್ ಕೆ�ಿಂಡೆ�ಯು್ಯವ ಮತುತು ದೆೇಶವನುನು ನರಿಂತರ ಪರಾಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ 
ಇರಿಸುವ ದ�ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತೆಯನುನು ಸ�ಫೂತಿ್ಷಯಾಗಿ, ಅಿಂತೆ�್ಯೇದಯವನುನು 
ತತ್ವವಾಗಿ ಮತುತು ಉತತುಮ ಆಡಳಿತವನುನು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಿಂತರಾವಾಗಿ ರಾಡಿಕೆ�ಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಮದಲ 

ಬಾರಿಗೆ, ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರವು ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಹಾಕುವ ಮ�ಲಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ವಾ್ಯಪತುಯನುನು 
ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ�ನಯ ಮೈಲ್ಯವರಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸದೆ.  ಈ ಭದರಾ ಬುನಾದಿಯ ಮೇಲ ಸಾಗುತಾತು, 
2047ರಲ್ಲಿ ದೆೇಶವು ತನನು ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ಶತರಾನ�ೇತ್ಸವವನುನು ಆಚರಿಸದಾಗ, ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ಿಂದಿದ 
ರಾರಟ್ರವಾಗುವುದಲಲಿದೆ ಅದನುನು ಮುನನುಡೆಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಹ�ಿಂದಿರುತತುದೆ. ಸಾರಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೆೇ 
ಉತತುಮ ಸಕಾ್ಷರದ ರಾನದಿಂಡವು ಸರಾಜದ ಅಿಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರನುನು ತಲುಪುವ ಪರಾಯತನುಗಳನುನು 
ಆಧರಿಸರುತತುದೆ, ಇದು ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರ ಕಾಯ್ಷಶೈಲ್ಯ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಎಿಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಿಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 
ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ವಿಶೇರ ಗಮನ ನೇಡಿ, ಅನೇಕ ಸಾರಾಜಿಕ ಅನರಟಿಗಳನುನು 
ನಮ�್ಷಲನ ರಾಡಲಾಗಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಕೆ�ಿಂಡಾಗಿನಿಂದ, ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿ ಅವರು 
ತಮ್ಮ ಪರಾತಿಯಿಂದು ನೇತಿ-ನರ�ಪಣೆ ಮತುತು ಕಾಯ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ ಮದಲು’ ಎಿಂಬುದಕೆ್ ಪಾರಾಮುಖ್ಯತೆ 
ನೇಡಿದಾದೆರ ಮತುತು ಅದೆೇ ಸಿಂಕಲ್ಪವು ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ನಧಾ್ಷರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆ�ಳುಳಿವ ಸೆಥೆಥೈಯ್ಷವನುನು 
ನೇಡಿದೆ. ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳ ಭದರಾತೆಯಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಪರಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನುನು 
ಬಲಪಡಿಸುವುದಾಗಿರಲ್, ಆಿಂತರಿಕ ಭದರಾತೆಯನುನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸುವುದಾಗಿರಲ್, ವಸುಧೈವ ಕುಟುಿಂಬಕಿಂ ಎಿಂಬ 
ಮನ�ೇಭಾವದಿಿಂದ ಭಾರತದ ಹತಾಸಕ್ತುಗಳ ಚಿಿಂತನ ಮತುತು ದೆೇಶದ ಹ�ರಗಿನ ಮನುಕುಲದ ಕಲಾ್ಯಣಕೆ್ 
ಆದ್ಯತೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕತು, ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರಾಿಂತಿ, ದೆೇಶಿೇಯ ಕೆ�ೇವಿಡ್  ಲಸಕೆಗಳಿಿಂದ 
ಭಾರತಿೇಯರು ಮತುತು ಜಗತಿತುನ ಜನರ ಜಿೇವನವನುನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಮತುತು ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಯ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಕಾ್ಷರದ ದೃಢ ಸಿಂಕಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ.

ಅಮೃತ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾರಾನ್ಯರಿಗೆ ಎಲಾಲಿ ಯೇಜನಗಳ ಶೇಕಡಾ ನ�ರರರುಟಿ ಪರಾಯೇಜನಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಸಕಾ್ಷರ ಹ�ಿಂದಿದೆ. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಭಾರತಿೇಯ ಸಿಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತದ ಶಿರಾೇಮಿಂತ 
ಪರಿಂಪರ ಮತುತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಕಾ್ಷರವು ಪರಾಮುಖ ನಧಾ್ಷರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆ�ಿಂಡಿದೆ.

ಸುದೃಢ, ಸಮೃದ್ಧ, ಅಿಂತಗ್ಷತ, ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ಿಂದಿದ ಭಾರತವನುನು ನಮಿ್ಷಸಲು ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿ 
ಅವರು ಮುಿಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ‘ಅಮೃತ ಕಾಲ’ ರ�ಪದಲ್ಲಿ ರಾರಟ್ರಕೆ್ ಹ�ಸ ಸಿಂಕಲ್ಪವನುನು ನೇಡಿದಾದೆರ 
ಮತುತು ಅದನುನು ವಾಸತುವ ರಾಡಲು ಜನರನುನು ಪರಾೇರೇಪಸದಾದೆರ.

ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಚಿಚುನವು 
ಪಾರಾಯೇಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿವೆ. ಯಾವುದೆೇ ನಾಯಕನಗೆ ಇದು ಸುಲಭವಲಲಿ, 
ಆದರ ಸಾವ್ಷಜನಕ ನೇತಿಯನುನು ಜನರಿಗೆ ಸೆೇವೆ ರಾಡುವ ಸಾಧನವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪರಾಧಾನ 
ಮೇದಿಯವರು ಈ ದಿಕ್್ನಲ್ಲಿ ಅಥ್ಷಪೂಣ್ಷ ಪರಾಯತನುವನುನು ರಾಡಿದಾದೆರ. ಅದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಿರನ್ ಆಗಿರಲ್ 
ಅಥವಾ ಸಕಾ್ಷರದ ಯಾವುದೆೇ ನೇತಿ ಯೇಜನಯಾಗಿರಲ್, ಪರಾತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜನರನುನು 
ಸಹಭಾಗಿಗಳನಾನುಗಿ ರಾಡಲಾಯತು. ಈಗ ಭಾರತವು ಹ�ಸ ಚಿಿಂತನಯಿಂದಿಗೆ ಅಮೃತ ಯಾತೆರಾ ಆರಿಂಭಿಸದೆ. 
ಇದು ಸಾವ್ಷಜನಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನುನು ಕೆೇವಲ ಮತದಾನಕೆ್ ಸೇಮಿತಗೆ�ಳಿಸದ ನವ ಭಾರತ. ರಾರಟ್ರದ 
ಎಲಾಲಿ ಆಶಯಗಳು ಮತುತು ಆಕಾಿಂಕ್ಗಳನುನು ಪೂರೈಸಲು ಇದೆ�ಿಂದು ಪರಾಬಲ ರಾಧ್ಯಮವಾಗಬಹುದು. 

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೆೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪರಾಜಾಪರಾಭುತ್ವವಾಗುತಿತುದೆ. ಪರಾಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಾವ್ಷಜನಕರ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಕನಸು ನನಸಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತಿತುದೆ.

ಸ�ಫೂತ್ಷಿದಾಯಕ ಘ�ೇಷಣೆಗಳು ಪರಿವತಷಿನಯನು್ನ ತರುತ್ತವೆ
ಘ�ೇರಣೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಾರಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನಸಾರಾನ್ಯರಲ್ಲಿ 
ಜನಪರಾಯವಾಗುವಿಂತೆ ಅವುಗಳು  ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರಬೆೇಕು 
ಎಿಂಬ ನಿಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರ ಮೇದಿ ಸಕಾ್ಷರವು ಪರಾತಿ 
ವರ್ಷವೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ವೆೇಗಕೆ್ ಹ�ಿಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಹ�ಸ 
ಘ�ೇರಣೆಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸತು. ಮೇದಿ ಸಕಾ್ಷರದ ಯಾವುದೆೇ 
ಘ�ೇರಣೆಗಳು ಆಕಸ್ಮಕವಲಲಿ. ಮದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ “ಸಾಲ್ 

ಏಕ್, ಶುರುವಾತ್ ಅನೇಕ್” ಎಿಂಬ ಘ�ೇರವಾಕ್ಯವನುನು 
ನೇಡಿದರು, ಮತುತು ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ “ಮೇರಾ ದೆೇಶ್ ಬದಲ್ 
ರಹಾ ಹೈ, ಆಗೆೇ ಬಡ್ ರಹಾ ಹೈ” ಎಿಂಬ ಘ�ೇರಣೆಯನುನು 
ನೇಡಿ ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ವೆೇಗಕೆ್ ಉತೆತುೇಜನ ನೇಡಿದರು. 
ನ�ೇಟು ಅರಾನ್ಯೇಕರಣದ ನಿಂತರದ ಸಕಾ್ಷರದ ಮ�ರನೇ 
ವರ್ಷದ ಸಿಂಭರಾರಾಚರಣೆಯ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, “ಸಾಥ್ ಹೈ, 
ವಿಶಾ್ವಸ್ ಹೈ... ನಾಲ್ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, “ಸಾಫ್ ನಯತ್, 
ಸಹ ವಿಕಾಸ್” ಎಿಂಬ ಘ�ೇರಣೆಯು ಸಕಾ್ಷರದ ಸ್ಪರಟಿ 
ಉದೆದೆೇಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿಂಬಿಕೆಯ ಸಿಂದೆೇಶವನುನು ನೇಡಿತು. “ಸಬ್  
ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಮತುತು ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾ್ವಸ್” 
ಎಿಂಬ ಘ�ೇರಣೆಯು ಸಕಾ್ಷರದ ಮ�ಲ ಮಿಂತರಾವಾದಾಗ, 

ಪರೆಧಾನ ಮಂತ್ರೆ ನರೋಂದರೆ ಪರೆಧಾನ ಮಂತ್ರೆ ನರೋಂದರೆ 
ಮೋದಿ ಮತ್್ತ ‘ನವ ಭಾರತ’ಮೋದಿ ಮತ್್ತ ‘ನವ ಭಾರತ’

ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರಯಾಗಿ 
ದೆೇಶದ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ವಹಿಸಿಕ�ಂಡಾಗಿನಿಂದ, 
ಒಂದು ಪದವು ಬಹಳ ಜನಪ್್ರಯವಾಗಿದೆ, ಅದುವೆೇ 
‘ನವ ಭಾರತ’. ಆದರ ಈ ಪದದ ಹಿಂದಿರುವ 
ಆಲ�ೇಚನ ಏನು? ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವಷಷಿಗಳನು್ನ 
ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಅಮೃತ ಯಾತ್ರಯ 
ಹಾದಿಯನು್ನ, ಅಂದರ ಮುಂದಿನ 25 ವಷಷಿಗಳ 
ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಸಾಧನಯತ್ತ ಕ�ಂಡೆ�ಯು್ಯವ 
ಮಾಗಷಿವನು್ನ ಆರಿಸಿಕ�ಂಡದೆ…

ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರ ಕುಟುಿಂಬದ 
ಹನನುಲ ಎಲಲಿರಿಗ� ತಿಳಿದಿದೆ. ಅವರು ಬಡತನವನುನು 
ಕಿಂಡಿದಾದೆರ, ಬಡತನವನುನು ಅನುಭವಿಸದಾದೆರ 

ಮತುತು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ದಾದೆರ. ಇಿಂದು ಪರಾಧಾನಯಾದ 
ನಿಂತರ, ಸಕಾ್ಷರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಪಡೆದ ನಿಂತರವೂ 
ಅವರ ಆಹಾರದ ವೆಚಚುವನುನು ಅವರೇ ಭರಿಸುತಾತುರ, ಇದು 
ಇತಿತುೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದಿದೆಯಾಯತು. 
ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿ ಯಾವುದೆೇ ಕೆಲಸವನುನು ಯೇಜಿಸದಾಗ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಫಲ್ತಾಿಂಶಗಳನುನು ಪಡೆಯುವುದು 
ಅವರಿಗೆ ಪರಾಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುತತುದೆ. ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿ 
ಯಾವುದೆೇ ಯೇಜನಯನುನು ಜಾರಿಗೆ�ಳಿಸಲು ಸಕಲ ಸದ್ಧತೆ 
ರಾಡಿಕೆ�ಿಂಡ ನಿಂತರವೆೇ ಘ�ೇರಣೆ ರಾಡುತಾತುರ. ಪರಾಧಾನ 
ಮೇದಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ಕೆಿಂಪು ಕೆ�ೇಟೆಯಿಂದ 
ಘ�ೇಷ್ಸದ ಯೇಜನಗಳನುನು ಅವರ ಚಿಿಂತನಯ ಪರಾಕಾರವೆೇ 
100 ಪರಾತಿಶತದರುಟಿ ಅನುಷ್ಾ್ಠನಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿಯವರು ಆಗಾಗ ಹುಟುಟಿಹಬ್ಬದ 
ವಿಶೇರದ ಬಗೆಗೆ ರಾತನಾಡುತಾತುರ: ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 17 

ಹುಟುಟಿಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ: 17 ಸೆಪಟಿಂಬರ್

ನವ ಭಾರತದ ನವನರಾ್ಷಣ, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಒಿಂದು 
ಕಾರಣವಿದೆ. ವಿದೆೇಶಿ ಆಕರಾಮಣಕಾರರು ಯಾವಾಗಲ� 
ಚಿನನುದ ಹಕ್್ ಎಿಂದು ಕರಯಲಾಗುತಿತುದದೆ ಭಾರತದ ಸಿಂಪತತುನುನು 
ಗುರಿಯಾಗಿಸಕೆ�ಿಂಡಿದದೆರು. ಆದರ ಅವರು ಭಾರತದ ಬಲ್ರ್ಠ 
ನಾಗರಿಕತೆ-ಸಿಂಸ್ಕೃತಿಯನುನು ನಾಶರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 
ಹೇಗಿರುವಾಗ ಯಾವ ನವಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ ಮತೆತು ಮತೆತು 
ರಾತನಾಡುತಾತುರ ಎಿಂಬ ಸಹಜ ಪರಾಶನು ಮ�ಡಬಹುದು. 
ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಭಾರತವು 15 ಆಗಸ್ಟಿ 1947 ರಿಂದು 
ಸ್ವತಿಂತರಾವಾಯತು, ಆದರ ಸರಾಜದ ಅಿಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರ 
ಆಕಾಿಂಕ್ಗಳನುನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಫಲವಾಯತು. 
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಬಿಂದು 67 ವರ್ಷಗಳಾದರ� ಶೇ.50ಕ�್ ಹಚುಚು 
ಜನರಿಗೆ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ಿಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥೆಯ� ಇರಲ್ಲಲಿ. ವಸತಿ ಅಥವಾ 
ಶುದ್ಧ ಇಿಂಧನ ಅಥವಾ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಚಿಚುನ ಜನರಿಗೆ 
ದೆ�ರತಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನಗಳು ಪಾರಾರಿಂಭವಾಗುತಿತುದದೆವು 
ಆದರ ಪೂಣ್ಷವಾಗುತಿತುರಲ್ಲಲಿ, ಸಾವ್ಷಜನಕ ಖಜಾನಯ 
ಮೇಲ್ನ ಹ�ರ ಹಚುಚುತತುಲೇ ಇತುತು, ಅಧಿಕಾರಶಾಹ ಮತುತು 
ಕೆಿಂಪು ಪಟ್ಟಿಯು ಪರಾಗತಿಯ ಮೇಲ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿತು. 

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಕೆಿಂಪು ಕೆ�ೇಟೆಯಿಂದ, ಸಾವ್ಷಜನಕ ಭಾಗವಹಸುವಿಕೆಯನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ಉದೆದೆೇಶದಿಿಂದ ಪರಾಧಾನಯವರು “ಸಬ್  ಕಾ 
ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾ್ವಸ್, ಮತುತು ಸಬ್  ಕಾ 
ಪರಾಯಾಸ್”ಎಿಂಬ ಹ�ಸ ಘ�ೇರಣೆಯನುನು ನೇಡಿದರು. ಭಾರತವು 
ಪರಾತಿ ವರ್ಷವೂ ವೆೇಗವಾಗಿ ಪರಾಗತಿ ಸಾಧಿಸುತಿತುದೆ ಮತುತು ಇತಿತುೇಚೆಗೆ 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರು 8 ವರ್ಷಗಳನುನು ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಿಸದ 
ಸಕಾ್ಷರವನುನು ಸೆೇವೆ, ಉತತುಮ ಆಡಳಿತ ಮತುತು ಬಡವರ ಕಲಾ್ಯಣಕೆ್ 
ಸಮಪ್ಷಸಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲಲಿರನ�್ನ ಒಳಗೆ�ಂಡ ಮತು್ತ ಎಲಲಿವನ�್ನ ಒಳಗೆ�ಂಡ ಅಭಿವೃದಿಧಾ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ವ್ಯಕ್ತು, ವಗ್ಷ, ಯಾವುದೆೇ 

ಭೌಗೆ�ೇಳಿಕ ಪರಾದೆೇಶ, ದೆೇಶದ ಯಾವುದೆೇ ಮ�ಲಯ� ಹಿಂದೆ 
ಬಿೇಳಬಾರದು ಎಿಂಬುದನುನು ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರ ಖಾತಿರಾಪಡಿಸುತಿತುದೆ. 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸವ್ಷತೆ�ೇಮುಖವಾಗಿರಬೆೇಕು. ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ 
ದೆೇಶದ ಪರಾದೆೇಶಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಾಯತನುಗಳನುನು ರಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಪೂವ್ಷ ಭಾರತವಾಗಲ್ 
ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತವಾಗಲ್ ಅಥವಾ ಜಮು್ಮ ಮತುತು 
ಕಾಶಿ್ಮೇರವಾಗಲ್, ಲಡಾಖ್, ಕರಾವಳಿ ಪರಾದೆೇಶಗಳು ಅಥವಾ 
ಬುಡಕಟುಟಿ ಪರಾದೆೇಶಗಳು ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ಹರಾಲಯ 
ಪರಾದೆೇಶವಾಗಲ್, ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯಣದ 
ತಳಹದಿಯಾಗುತಿತುದೆ. 21 ನೇ ಶತರಾನದ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ, 
ಭಾರತವು ನೇಲ್ ಆಥಿ್ಷಕತೆಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನನು 

ಬಡತನವನುನು ತೆ�ಡೆದುಹಾಕುವ ಬಗೆಗೆ ರಾತನಾಡಲಾಗುತಿತುತುತು, 
ಆದರ ದಿೇಘ್ಷಕಾಲದವರಗೆ ಬಡತನ ನವಾರಣೆಗೆ ಯಾವುದೆೇ 
ಸಿಂಘಟ್ತ ಪರಾಯತನು ರಾಡಲ್ಲಲಿ. ಇಿಂತಹ ಸನನುವೆೇಶದಲ್ಲಿ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿಯವರು ಪರಾಧಾನಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಕೆ�ಿಂಡಾಗ ಅವರ 
ಮುಿಂದಿದದೆ ದೆ�ಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಿಂದರ ‘ಚಲಾತು ಹೈ, ಚಲನು ದೆ�ೇ, ಕುಚ್ 
ನಹೇ ಹ�ೇ ಸಕಾತು, ಅಡ್ಜಸ್ಟಿ ಕರ್ ಲ�ೇ’ ಎಿಂಬ ಮನ�ೇಭಾವ.

ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯ ಶೇಕಡಾ 65 ರರುಟಿ ಮಿಂದಿ 35 
ವರ್ಷಕ್್ಿಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸ್ಸನವರಾಗಿದದೆರ, ಶೇಕಡಾ 50 ರರುಟಿ 
ಮಿಂದಿ 25 ವರ್ಷಕ್್ಿಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸ್ಸನವರಾಗಿದಾದೆರ. ಅವರು 
ಸಹಜವಾದ ಆಕಾಿಂಕ್ಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿದಾದೆರ ಮತುತು ರಾರಟ್ರವನುನು 
ಪರಾಗತಿಯ ಹ�ಸ ಎತತುರಕೆ್ ಕೆ�ಿಂಡೆ�ಯು್ಯವ ಉತಾ್ಸಹವನುನು 
ಹ�ಿಂದಿದಾದೆರ. ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿ ಅವರು ಈ ಯುವ ಭಾರತದ 
ಆಕಾಿಂಕ್ಗಳನುನು ಸ�ಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಸ ಅಥ್ಷರಾಡಿಕೆ�ಿಂಡು 
ಅವರಲ್ಲಿ ಹ�ಸ ಶಕ್ತುಯನುನು ತುಿಂಬಲು ‘ನವ ಭಾರತ’ ಎಿಂಬ 
ಮಿಂತರಾವನುನು ನೇಡಿದರು. ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಿಂತರಾಜ್ಾನವನುನು 
ಅಳವಡಿಸಕೆ�ಿಂಡ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೇರ ಯಾವ ನಾಯಕರ� ಅದನುನು 
ರಾಡಲಾಗಿಲಲಿ. ದೆೇಶದಲಲಿೇ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರಾಜದ ಕಟಟಿಕಡೆಯ 
ಜನರು ಸಕಾ್ಷರದ ಯೇಜನಗಳ ನೇರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತಿತುರುವುದು 
ಇದೆೇ ಕಾರಣಕೆ್. ‘ದೆೇಶ ಮದಲು’ ಎಿಂಬುದು ಕೆೇವಲ ಅವರ 
ಜಿೇವನದ ಮಿಂತರಾವಲಲಿ ಅದನುನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಕೆ�ಿಂಡಿದಾದೆರ. ಅವರು ಬಿಗಿ ನಲುವಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರ� 
ಹೌದು.

ಮೇದಿಯವರು ಉರಿ ಸಜಿ್ಷಕಲ್ ಸೆಟ್ರಥೈಕ್ ಮತುತು ಬಾಲಾಕೆ�ೇಟ್ 
ವೆೈರಾನಕ ದಾಳಿಗೆ ಆದೆೇಶ ನೇಡುವ ಮ�ಲಕ ಭಾರತದ ಶಕ್ತುಯನುನು 
ಜಗತಿತುಗೆ ತೆ�ೇರಿಸದರು ಮತುತು ಭಾರತವು ತನನು ಗಡಿಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಯಾವುದೆೇ ಕರಾಮಕ�್ ಮುಿಂದಾಗಬಹುದು ಎಿಂಬ ಸಿಂದೆೇಶವನುನು 
ನೇಡಿದರು. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಾಿಂದೆ�ೇಲನವಾಗಿ ರಾಪ್ಷಟ್ಟಿರುವ 

ಸಾ್ವವಲಿಂಬನಯ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿ 
ಹಚಿಚುನ ವೆೇಗ ನೇಡಿದಾದೆರ. ಅವರು ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ಕೆೈ ಚೆಲುಲಿವುದಿಲಲಿ ಎಿಂದು ಅವರ ವಿರ�ೇಧಿಗಳ� 
ಹೇಳುತಾತುರ. ದೆೇಶ ಎದುರಿಸುತಿತುರುವ ಸವಾಲುಗಳನುನು 
ಅವಕಾಶಗಳನಾನುಗಿ ಪರಿವತಿ್ಷಸುವ ಅಗಾಧ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ 
ಅವರಲ್ಲಿದೆ.

ಇದು ನನನು ಸಕಾ್ಷರ ಕೆಲಸ ರಾಡುವ ರಿೇತಿ. ಇನುನು ಮುಿಂದೆ 
ಉಸರುಗಟ್ಟಿಸುವ, ವಿಳಿಂಬ ರಾಡುವ, ದಿಕು್ ತಪ್ಪಸುವ 

ಕೆಲಸವಿರುವುದಿಲಲಿ, ಕಡತಗಳನುನು ಹಡಿದಿಟುಟಿಕೆ�ಳುಳಿವ ಸಿಂಸ್ಕೃತಿಗೆ 
ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾ್ಷರವು ತನನು ಪರಾತಿಯಿಂದು 

ಧ್ಯೇಯೇದೆದೆೇಶಗಳನುನು ಮತುತು ಪರಾತಿಯಿಂದು ನಣ್ಷಯವನುನು 
ಜನರ ಸಹಕಾರದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಪೂರೈಸುತಿತುದೆ.

ದೆೇಶದ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯ� ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿಯವರನುನು ತಮ್ಮದೆೇ ಆದ 
ಗರಾಹಕೆಯಿಂದ ನ�ೇಡಿದಾದೆರ. ಕೆಲವರು 
ಅವರನುನು ಸರಾಜಸೆೇವಕರಾಗಿ ಕಿಂಡರ, 
ಕೆಲವರು ದೆೇಶದ ಭದರಾತೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ 
ದೃಢ ಇಚಾ್ಛಶಕ್ತುಯುಳಳಿ ಬಲ್ರ್ಠ ನಾಯಕರಾಗಿ 
ಕಿಂಡಿದಾದೆರ. ಕೆಲವರು ಅವರನುನು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತಿೇಯ ಸಿಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮನನುಣೆ ಪಡೆದ 
ಮಹಾನ್ ತಪಸ್ವ ಎಿಂದು ನ�ೇಡಿದರ, 
ಕೆಲವರು ಅವರನುನು ಭಾರತ ರಾತೆಯ 
ಮಗನಿಂತೆ ನ�ೇಡಿದಾದೆರ, ಅವರು 
ಯೇಗ ಮತುತು ಭಾರತವನುನು ಎಲಾಲಿ 
ಜಾಗತಿಕ ವೆೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾತಿಷ್ಾ್ಠಪಸದಾದೆರ. 
ಯುವಕರು ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಟ್್ಷ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ 
ದಾರಿ ತೆ�ೇರಿಸುವ ರಾಗ್ಷದಶ್ಷಕನನುನು 
ನ�ೇಡುತಾತುರ, ಕೆಲವರು ಅವರನುನು 
ಬಡವರಿಗೆ ವಿದು್ಯತ್, ನೇರು, ಗಾ್ಯಸ್, 
ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತುತು ಆಯುಷ್ಾ್ಮನ್ 
ಕಾಡ್್ಷ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಬಡವರ 
ಸಿಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನ�ೇಡುತಾತುರ, 
- ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೆೇಿಂದರಾ ಗೃಹ ಮತುತು 
ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಪರಾಯತನುಗಳನುನು ವೆೇಗವಾಗಿ ಹಚಿಚುಸುತಿತುದೆ. ಸಮುದರಾದ ಅಪರಿಮಿತ 
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು ಅನ್ವೇಷ್ಸುವ ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಯನುನು ಆಳ ಸಮುದರಾ 
ಕಾಯ್ಷಕರಾಮಗಳ ಮ�ಲಕ ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಹಿಂದುಳಿದಿರುವ ಜಿಲಲಿಗಳ ಆಕಾಿಂಕ್ಗಳಿಗ� ನಾವು ಪೂರಾೇತಾ್ಸಹ 
ನೇಡಿದೆದೆೇವೆ. ದೆೇಶದ 110ಕ�್ ಹಚುಚು ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಷಿ ಜಿಲಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ�ೇಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರಸೆತುಗಳು ಮತುತು ಉದೆ�್ಯೇಗಕೆ್ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಯೇಜನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೇಡಲಾಗುತಿತುದೆ. 
ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಯ ಜಿಲಲಿಗಳನುನು ಭಾರತದ ಇತರ ಜಿಲಲಿಗಳಿಗೆ 
ಸರಿಸಮನಾಗಿ ರಾಡಲು ಸಕಾ್ಷರವು ಅವಿರತ ಕರಾಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆ�ಳುಳಿತಿತುದೆ. ಬಿಂಡವಾಳಶಾಹ ಮತುತು ಸರಾಜವಾದವನುನು 
ಅಥ್ಷಶಾಸತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳರುಟಿ ಚಚಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರ ಭಾರತವು 
ಸಹಕಾರ ಕ್ೇತರಾಕ�್ ಒತುತು ನೇಡುತತುದೆ. ಈ ಕ್ೇತರಾದ ಸಬಲ್ೇಕರಣಕಾ್ಗಿ 
ಪರಾತೆ್ಯೇಕ ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವನುನು ರಚಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಈ 
ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾಮಕೆೈಗೆ�ಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಇಿಂದು ದೆೇಶದ ಪರಾತಿ ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಪಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುತಿತುದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5ಜಿಯನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ. ಈ 
ದಶಕದ ಅಿಂತ್ಯದ ವೆೇಳೆಗೆ 6ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಡುವ ಸದ್ಧತೆಯ� 
ನಡೆದಿದೆ. ಸಕಾ್ಷರವು ಗೆೇಮಿಿಂಗ್ ಮತುತು ಮನರಿಂಜನಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತಿೇಯ ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುತಿತುದೆ. ಈ ಎಲಲಿ ಹ�ಸ 
ಕ್ೇತರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರ ಹ�ಡಿಕೆ ರಾಡುತಿತುರುವುದರಿಿಂದ ಹಾಗ� 
ಪೂರಾೇತಾ್ಸಹಸುತಿತುರುವುದರಿಿಂದ ಅದರ ಲಾಭ ಸಹಜವಾಗಿ 
ಎಲಲಿ ಯುವಕರಿಗ� ದೆ�ರಯುತತುದೆ.  ಸಾಿಂಪರಾದಾಯಕ ವೃತಿತು 
ರಾಗ್ಷಗಳ ಹ�ರತಾಗಿ, ಯುವಕರು ಹ�ಸ ಕ್ೇತರಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 
ಆಯ್ಗಳನುನು ಪರಾಯತಿನುಸುತಿತುದಾದೆರ. ಸರಾಜದಲ್ಲಿ ಅದಕೆ್ ಮನನುಣೆ 
ಹಚುಚುತಿತುದೆ. ಇಿಂತಹ ಪರಿಸಥೆತಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ಸ ಆಲ�ೇಚನಗಳನುನು 
ಮೈಗ�ಡಿಸಕೆ�ಳುಳಿವ ಮ�ಲಕ ಮ�ಲ ಚಿಿಂತನಯನುನು ಗೌರವಿಸುವ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯದೆ, ಇದರಿಿಂದ ಸಿಂಶ�ೇಧನ ಮತುತು ಆವಿಷ್ಾ್ರವು 
ಕೆಲಸದ ಜೆ�ತೆಗೆ ಜಿೇವನದ ಭಾಗವಾಗುತತುದೆ. 21ನೇ ಶತರಾನದ 
ಭಾರತ ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ವಿಶಾ್ವಸದಿಿಂದ ಮುನನುಡೆಯುತಿತುದೆ. ಇದರ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವಿೇನ್ಯತೆ ಸ�ಚ್ಯಿಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶರಾೇಯಾಿಂಕವು 
ಸುಧಾರಿಸದೆ. ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಿಂಟ್ ಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯ 7 
ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. ಯುನಕಾನ್್ಷ ಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯ ಕ�ಡ 100 ದಾಟ್ದೆ. 
ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭವಾದ ಅನೇಕ ಯೇಜನಗಳ 
ಪರಾಯೇಜನಗಳು ಕೆ�ೇಟ್ಯಿಂತರ ಬಡವರ ಮನಗಳಿಗೆ ತಲುಪವೆ. 
ಉಜ್ವಲದಿಿಂದ ಆಯುಷ್ಾ್ಮನ್ ಭಾರತದವರಗೆ, ಇಿಂದು ದೆೇಶದ 
ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಬಡವರಿಗ� ಈ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮಗಳ ಶಕ್ತು ತಿಳಿದಿದೆ.

ಇಿಂದು ಸಕಾ್ಷರದ ಯೇಜನಗಳ ವೆೇಗ ಹಚಿಚುದೆ. ಭಾರತ ನಗದಿತ 
ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುತಿತುದೆ. ದೆೇಶ ಮದಲ್ಗಿಿಂತ ಹಚುಚು ವೆೇಗವಾಗಿ 
ಪರಾಗತಿ ಸಾಧಿಸುತಿತುದೆ. ಆದರ ಈ ಪರಾಯಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲಲಿ. 
ದೆೇಶ ಪರಿಪೂಣ್ಷತೆಯತತು ಸಾಗಬೆೇಕ್ದೆ. ಈ ಸಿಂಕಲ್ಪದೆ�ಿಂದಿಗೆ, 
ಭಾರತವು ‘ಅಮೃತ್ ಕಾಲ’ ಪರಾಯಾಣವನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದೆ, ಅಲ್ಲಿ 
ಶೇ.100 ರರುಟಿ ಹಳಿಳಿಗಳು ರಸೆತುಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿರುತತುವೆ, ಶೇ.100 
ರರುಟಿ ಕುಟುಿಂಬಗಳು ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿರುತತುವೆ, 
ಶೇ.100 ರರುಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಯುಷ್ಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ 
ಕಾಡ್್ಷ ಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿರುತಾತುರ ಮತುತು ಶೇ.100 ರರುಟಿ ಅಹ್ಷ 
ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಗಾ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಕ್ಷವನುನು ಹ�ಿಂದಿರುತಾತುರ. ಸಕಾ್ಷರದ 
ವಿರಾ ಯೇಜನಯಾಗಲ್, ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನಯಾಗಲ್ ಅಥವಾ 
ವಸತಿ ಯೇಜನಯಾಗಲ್, ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಅಹ್ಷ ವ್ಯಕ್ತುಯನುನು 
ತಲುಪಬೆೇಕು. ಹಳಿಗಳ ಮೇಲ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ಫ್ಟ್ ಪಾತ್ 
ಮೇಲ ಕುಳಿತು ವಸುತುಗಳನುನು ರಾರುವವರಿಗೆ ಸ್ವನಧಿ ಯೇಜನ 
ಮ�ಲಕ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ಿಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥೆಗೆ ಸಿಂಪಕ್ಷ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗುತಿತುದೆ. ಇಿಂದು, 
ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್ ಮಿರನ್ ಯಶಸ್ವಗೆ�ಳಿಸಲು ದೆೇಶವು ಸಿಂಪೂಣ್ಷ 
ವೆೇಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ರಾಡುತಿತುದೆ.

ಹ�ಸ ಪೇಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ ನಮಿ್ಷಸಲು 
ಸಿಂಘಟ್ತ ಪರಾಯತನುಗಳನುನು ರಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ. ಈ ಚಿಿಂತನಯಿಂದಿಗೆ 
ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಗತಿಶಕ್ತು ಯೇಜನ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಕ 
ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿ ಪರಾಗತಿಯ ಅಡಿಪಾಯವು ಆಧುನಕ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ 
ಮೇಲ ನಿಂತಿದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವಗ್ಷದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತುತು 
ಆಕಾಿಂಕ್ಗಳನುನು ಪೂರೈಸುತತುದೆ. ಇದನುನು ಅರಿತು ದೆೇಶವು ಪರಾತಿಯಿಂದು 
ಕ್ೇತರಾದಲ�ಲಿ ನಲ, ಜಲ ಮತುತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ 
ವೆೇಗ ಮತುತು ಪರಾರಾಣವನುನು ತೆ�ೇರಿಸದೆ. ಹ�ಸ ಜಲರಾಗ್ಷಗಳು 
ಮತುತು ಸೇಪಲಿೇನ್ ಗಳ ಮ�ಲಕ ಹ�ಸ ಸಥೆಳಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಸಿಂಪಕ್ಷವನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ಕೆಲಸ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಿಂತ ವೆೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತಿತುದೆ. 
ಭಾರತಿೇಯ ರೈಲ್ವೇ ತನನು ಆಧುನಕ ಅವತಾರಕೆ್ ವೆೇಗವಾಗಿ 
ಹ�ಿಂದಿಕೆ�ಳುಳಿತಿತುದೆ. ಇದಿೇಗ ಭಾರತವು ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಪಡೆದು 75 
ವರ್ಷ ಪೂರೈಸದುದೆ, 25 ವರ್ಷಗಳ ಅಮೃತ ಯಾತೆರಾ ಆರಿಂಭಿಸ 
ಶತರಾನ�ೇತ್ಸವ ವರ್ಷಕೆ್ ಸುವಣ್ಷ ಸಿಂಕಲ್ಪ ಕೆೈಗೆ�ಿಂಡಿದೆ. ಅಮೃತ 
ಯಾತೆರಾಗೆ ಮ�ಲಾಧಾರವಾಗಿರುವ ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರ 
ಇಿಂತಹ ಮಹತ್ವದ ನಧಾ್ಷರಗಳು ಮತುತು ಅಮೃತ ಕಾಲದ 
ಸಿಂಕಲ್ಪಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ನಮ್ಮ ಪರಾಯತನುಗಳ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯೇಣ…  

ಅಮೃತ ಯಾತ್ರ ಮತು್ತ ನವ ಭಾರತ
ದೆೇಶವು 100 ವರ್ಷಗಳ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ದೆ�ಡ್ಡ ಫಲ್ತಾಿಂಶಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಕೆಲಸ ರಾಡುತಿತುದೆ. 
ಈ ಸಿಂಕಲ್ಪಗಳ ಈಡೆೇರಿಕೆಗೆ ಯುವ ನವೊೇದ್ಯಮಿಳು ‘ಜೆೈ 
ಅನುಸಿಂಧಾನ’ ಘ�ೇರಣೆಯ ಧ್ವಜಧಾರಿಗಳಾಗಿದಾದೆರ. 
ಅಮೃತಕಾಲದ ಈ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯು ಅಭ�ತಪೂವ್ಷ 
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತುತು ಈ 
ಸಿಂಕಲ್ಪಗಳು ಯುವಕರ ಭವಿರ್ಯಕೆ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸವೆ. 
ಯುವಕರ ಯಶಸು್ಸ ಮುಿಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಯಶಸ್ಸನುನು ನಧ್ಷರಿಸುತತುದೆ. ಕೆಿಂಪು ಕೆ�ೇಟೆಯ ಆವರಣದಿಿಂದ, 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರು ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಷಿ ಸರಾಜದ ಹ�ಸ 
ಪರಿಕಲ್ಪನಯನುನು ಮುಿಂದಿಟಟಿರು. ಆಕಾಿಂಕ್ಯಿಂದ ಕ�ಡಿದ 
ಸರಾಜವು ದೆ�ಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಾಹಕವಾಗುತತುದೆ 
ಎಿಂಬುದು ಇದರ ಉದೆದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 60-70 ರ 
ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಸರು ಕಾರಾಿಂತಿಯ ಮ�ಲಕ ತನನು ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು 
ತೆ�ೇರಿಸದೆ ಮತುತು ರೈತರು ಆಹಾರದ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನುನು 
ಸಾ್ವವಲಿಂಬಿಯನಾನುಗಿ ರಾಡಿದಾದೆರ. ಈಗ ಕಳೆದ ಕೆಲವು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ ಕಾರಾಿಂತಿಯ ದಿಕ್್ನಲ್ಲಿ ದೆೇಶವು 
ತ್ವರಿತ ಪರಾಗತಿಯನುನು ಸಾಧಿಸದೆ. ಅದು ಆರ�ೇಗ್ಯ ಕ್ೇತರಾವಾಗಲ್ 
ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ೇತರಾವಾಗಿರಲ್, ತಿಂತರಾಜ್ಾನ ಕ್ೇತರಾವಾಗಲ್, 
ಕೃಷ್ ಕ್ೇತರಾವಾಗಲ್, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ೇತರಾವಾಗಲ್, 
ಪರಾತಿಯಿಂದು ಕ್ೇತರಾವನುನು ಆಧುನೇಕರಣಗೆ�ಳಿಸುವುದರತತು 
ಒತುತು ನೇಡಲಾಗಿದುದೆ, ಅದು ಪರಾತಿದಿನವೂ ಹ�ಸ 
ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತಿತುದೆ. ಡೆ�ರಾೇನ್ ತಿಂತರಾಜ್ಾನ, 
ಟೆಲ್ಕನ್ಸಲಟಿೇಶನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಂಸೆಥೆಗಳು ಮತುತು ವಚು್ಷವಲ್ 
ಪರಿಹಾರಗಳು, ಎಲಲಿವೂ ಸೆೇವೆಯಿಂದ ಉತಾ್ಪದನಯವರಗೆ 
ಉತತುಮ ಅವಕಾಶವನುನು ಹ�ಿಂದಿವೆ. ಕೃಷ್ ಮತುತು 
ಆರ�ೇಗ್ಯ ಕ್ೇತರಾದಲ್ಲಿ ಡೆ�ರಾೇನ್ ತಿಂತರಾಜ್ಾನದ ಬಳಕೆಯನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಯುವಕರು ಹ�ಸ ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೇಲ ಕೆಲಸ 
ರಾಡುತಿತುರುವುದರಿಿಂದ, ನೇರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಹಚುಚು 
ಉತತುಮ ಮತುತು ಹಚುಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರಾಡಲು 
ಪರಾಯತನುಗಳನುನು ರಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ.
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ವಿಪತ್ತನು್ನ ಅವಕಾಶವನಾ್ನಗಿ ಪರಿವತ್ಷಿಸುವ ಮ�ಲಕ, 
ಭಾರತವು ಸಾವಾವಲಂಬನಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ

21ನೇ ಶತಮಾನವನು್ನ ಭಾರತದ ಶತಮಾನವನಾ್ನಗಿ 
ಮಾಡುವ ಕನಸನು್ನ ನನಸಾಗಿಸಲು, ದೆೇಶವು 

ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಸಿಕ�ಂಡು 
ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ಸಥಾಳಿೇಯ 

ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ಹಮ್ಮಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತು್ತ 
ಸಥಾಳಿೇಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿಸಲು 

ಪೂ್ರೇತಾ್ಸಹಿಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ..”
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ

n 	 ಭಾರತವು ಹಾಲ್ನ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಉತಾ್ಪದಕ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ, 
ಸಕ್ರಯ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಉತಾ್ಪದಕ, ಗೆ�ೇಧಿ ಮತುತು 
ಮಿೇನನ ಎರಡನೇ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಉತಾ್ಪದಕ, ಮಟೆಟಿಗಳ 
ಉತಾ್ಪದನಯಲ್ಲಿ ಮ�ರನೇ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ 
ಮತುತು ವಿಶ್ವದ 7 ನೇ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಕಾಫಿ ಉತಾ್ಪದಕನಾಗಿದೆ, 
ಜೆ�ತೆಗೆ ಹಾಲು ಉತಾ್ಪದನಯಲ್ಲಿ ಶೇ.21 ರರುಟಿ ಪಾಲನುನು 
ಹ�ಿಂದಿದೆ. 

n 	 ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ನಿಂತರ, ರಫ್ತು 600 ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. 
2021-2022 ರಲ್ಲಿ, ಒಟುಟಿ ರಫ್ತು 674 ಶತಕೆ�ೇಟ್ ಆಗಿದೆ. 
ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು ಸುರಾರು 420 ಶತಕೆ�ೇಟ್ 
ಮತುತು ಸೆೇವಾ ರಫ್ತು 254 ಶತಕೆ�ೇಟ್ ಇತುತು.

n 	 2021-22ರಲ್ಲಿ ಮಬೆೈಲ್ ರಫ್ತು 5.5 ಶತಕೆ�ೇಟ್  ಆಗಿತುತು
n 	 2013ರಲ್ಲಿ 124 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ನರುಟಿ ಜೆೇನು ರಫ್ತು 

ರಾಡಲಾಗಿತುತು, ಇದು 2022ರಲ್ಲಿ 309 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗೆ 
ತಲುಪದೆ. ಜೆೇನು ಉತಾ್ಪದನಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ  
8ನೇ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದುದೆ, ರಫಿತುನಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದೆ.

n 	 2021-22 ರಲ್ಲಿ, ಏಳು ಮಿಲ್ಯನ್ ಟನ್ ಗೆ�ೇಧಿ 
ಮತುತು ಒಿಂದು ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ರೌಲ್ಯದ ಕಾಫಿ 
ರಫ್ತು ರಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ 2ನೇ ಅತಿ ದೆ�ಡ್ಡ ಗೆ�ೇಧಿ 
ಉತಾ್ಪದಕ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ.

n 	 ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತಾ್ಪದನಯು 2021-22 ರಲ್ಲಿ 314.51 
ಮಿಲ್ಯನ್ ಟನ್ ಗಳಿಗೆ ತಲುಪದುದೆ, ಇದು ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ 
ನಿಂತರದಲ್ಲಿ ಆರು ಪಟುಟಿ ಹಚಚುಳವಾಗಿದೆ.

ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಮೇ 12, 2020 ರಿಂದು ದೆೇಶವನುನುದೆದೆೇಶಿಸ ರಾಡಿದ ಭಾರಣದಲ್ಲಿ ದೆೇಶವನುನು 
ಸಾ್ವವಲಿಂಬಿಯನಾನುಗಿ ರಾಡುವ ಮತುತು 21ನೇ ಶತರಾನವನುನು ಭಾರತದ ಶತರಾನವನಾನುಗಿ ರಾಡುವ ಬಗೆಗೆ 
ರಾತನಾಡುವಾಗ, ಶತರಾನದ ಮಹಾನ್ ಸಾಿಂಕಾರಾಮಿಕದ ಭಯವು ದೆೇಶದಾದ್ಯಿಂತ ಆವರಿಸತು. ಅವರು ಎಲಾಲಿ 
ಹಿಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂವಹನ ನಡೆಸದರು, ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಮತುತು ಉತಾ್ಪದಕರಿಗೆ ಕಾನ�ನು ಅಡೆತಡೆಗಳನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ದರು 
ಮತುತು 20 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ರೌಲ್ಯದ ಆತ್ಮನಭ್ಷರ ಭಾರತ್ ಪಾ್ಯಕೆೇಜ್ ಅನುನು ಒದಗಿಸದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು 
ಉತಾ್ಪದನ ಮತುತು ರಫ್ತು ಅಿಂಕ್-ಅಿಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೆ�ೇಚರಿಸುತಿತುದೆ.

ಫಾ್ಯಷನ್ ಬಾ್ರಂಡ್ ಆದ ಖಾದಿ
2003ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಾಯಾಗಿ ಖಾದಿಯ ಸಥೆತಿಯನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ‘ದೆೇಶಕಾ್ಗಿ ಖಾದಿ’ ಮತುತು ‘ ಫಾ್ಯಶನ್ ಗಾಗಿ ಖಾದಿ’ 
ಎಿಂಬ ಕಾಯ್ಷವನುನು 2014 ರಲ್ಲಿ ಮೇದಿಯವರು ಪರಾಧಾನಯಾದಾಗ 
‘ಪರಿವತ್ಷನಗಾಗಿ ಖಾದಿ’ ಎಿಂಬ ನಣ್ಷಯವನುನು ಸೆೇರಿಸುವ ಮ�ಲಕ 
ವಧಿ್ಷಸದರು.. ಅವರು ಖಾದಿ-ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸದರು 
ಮತುತು ಖಾದಿ ಉತಾ್ಪದಿಸಲು ದೆೇಶವಾಸಗಳನುನು ಪೂರಾೇತಾ್ಸಹಸದರು. ಖಾದಿ 
ಪರಾಮುಖ ಫಾ್ಯಶನ್ ಬಾರಾ್ಯಿಂಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಿಂದ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾರಾಟವು ನಾಲು್ ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಾದಿ 
ಮತುತು ಗಾರಾಮೇದೆ�್ಯೇಗದ ವಹವಾಟು 1 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ತಲುಪದೆ. 
ಎರಡ�ವರ ಕೆ�ೇಟ್ ಹ�ಸ ಉದೆ�್ಯೇಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. 

ನಾವು ತಳ ಹಂತದಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆವು 
ಮತು್ತ ಎತ್ತರಕಕೆ ತಲುಪ್ದೆವು
ಕೆ�ೇವಿಡ್-19 ಸಾಿಂಕಾರಾಮಿಕ ಬಿಂದಪ್ಪಳಿಸದಾಗ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪಪಇ ಕ್ಟ್ ಗಳ 
ಉತಾ್ಪದನಯು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿತುತು. ಈಗ ಭಾರತವು ಚಿೇನಾದ ನಿಂತರ ಪಪಇ 
ಕ್ಟ್ ಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ. 
ಪಪಇ ಬಾಡಿ ಕವರ್ ಗಳ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವು ದಿನಕೆ್ 4.5 ಲಕ್ಷಕೆ್ 
ತಲುಪದೆ ಮತುತು ಎನ್-95 ರಾಸ್್ ಗಳ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವು ದಿನಕೆ್ 
32 ಲಕ್ಷಕೆ್ ತಲುಪದೆ.
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ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಹದಾದಿರಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ವೆೇಗವು 
ದಿನಕಕೆ ಮ�ರು ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚಾಗಿದೆ

ಅಿಂಕ್-ಅಿಂಶಗಳು ದಿನವೊಿಂದಕೆ್ ಕ್.ಮಿೇ.

2013-14
2020-21

ಗುರಿ

ದೆೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಈ ಕ್ೇತರಾದಲ್ಲಿ 
ಗರಿರ್ಠ ಪರಾರಾಣದ ಹ�ಡಿಕೆ ರಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ವಿಶ್ವ 
ದಜೆ್ಷಯ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ ನರಾ್ಷಣದ ವೆೇಗ ಮತುತು 
ಪರಾರಾಣದಲ್ಲಿ ಹ�ಸ ದಾಖಲಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

ರಾರ್ಟ್ರೇಯ 
ಹದಾದಿರಿಯನು್ನ 

ಒಂದ�ವರ ಪಟುಟಿ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ

91,287 3,81,315 7,05,8171,41,345
2013 2013 2020-212020-21

ರಸೆ್ತಗಳು ಈಗ ದೆೇಶದ 
ಶೇ.99 ರಷುಟಿ ಗಾ್ರಮಿೇಣ 

ಪ್ರದೆೇಶಗಳನು್ನ 
ಸಂಪಕಿಷಿಸುತ್ತವೆ

ಭಾರತರಾಲಾ ಯೇಜನಯಡಿ ಇದುವರಗೆ 
8,000 ಕ್.ಮಿೇ.ಗ� ಹಚುಚು ರಸೆತುಗಳನುನು 
ನಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. 11 ಎಕ್್ಸ ಪರಾಸ್  ವೆೇ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಾಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿಕಕೆ ಆವೆೇಗ

n 	ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹದಾದೆರಿಗಳ 
ಸರಾಸರಿ ವೆೇಗ ಶೇ.25ರರುಟಿ 
ಹಚಾಚುಗಿದೆ.

n 	65,000 ಕ್ಮಿೇ ಉದದೆದ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹದಾದೆರಿ ಜಾಲದ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪರಾಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

n 	550 ಜಿಲಲಿಗಳು 4 
ಪಥಗಳಿಗಿಿಂತ ಹಚುಚು 
ಹದಾದೆರಿಗಳ ಮ�ಲಕ 
ಸಿಂಪಕ್ಷ ಹ�ಿಂದಿವೆ

n 	ಬಿಂದರು ಆಧಾರಿತ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮ 
ಸಾಗರರಾಲಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
194 ಯೇಜನಗಳನುನು 
ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯ 

6 ರಿಿಂದ 50 ಕೆ್ 
ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ.

n 	ಸುರಾರು 27 
ಎಕ್್ಸ ಪರಾಸ್  ವೆೇಗಳು 
ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತಿತುವೆ. 
25ಕ�್ ಹಚುಚು 
ಎಕ್್ಸ ಪರಾಸ್ ವೆೇಗಳ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪರಾಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

n 	ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ 
ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ 
9,367 ಯೇಜನಗಳನುನು 
ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದುದೆ, 142 ಲಕ್ಷ 
ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗ� ಹಚುಚು 
ವೆಚಚುವಾಗಿದೆ. 2,444 
ಯೇಜನಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಆರಿಂಭವಾಗಿದೆ.

ಇದು ಭಾರತ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ, ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ಅಮೃತ ಕಾಲದ 
ಸಮಯ. ಸಾ್ವವಲಿಂಬಿ ಭಾರತದ ಸಿಂಕಲ್ಪದೆ�ಿಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಿಂದಿನ  
25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಬುನಾದಿಯನುನು ನಮಿ್ಷಸುತಿತುದೆದೆೇವೆ. 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಗತಿಶಕ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರಾಸಟಿರ್ ಪಾಲಿನ್ ಭಾರತದ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸ 
ಮತುತು ಸಾ್ವವಲಿಂಬನಯನುನು ಮುಿಂದಿನ ಹಿಂತಕೆ್ ಕೆ�ಿಂಡೆ�ಯ್ಯಲ್ದೆ.

-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

12
37
50

ಆಧುನಿಕ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ
ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಕಥೆಯನು್ನ ಬರಯುತ್್ತದೆ
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ನಾವು ಸೆೇತುವೆಗಳು ಮತುತು ರಸೆತುಗಳನುನು ನಮಿ್ಷಸುವಾಗ ನಾವು 
ಪಟಟಿಣಗಳು ಮತುತು ಹಳಿಳಿಗಳನುನು ರಾತರಾ ಸಿಂಪಕ್್ಷಸುವುದಿಲಲಿ. ನಾವು 

ಯಶಸ್ಸನುನು ಆಕಾಿಂಕ್ಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ, ಅವಕಾಶವನುನು ಆಶಾವಾದದೆ�ಿಂದಿಗೆ 
ಮತುತು ಸಿಂತೆ�ೇರವನುನು ಭರವಸೆಯಿಂದಿಗೆ ಬೆಸೆಯುತೆತುೇವೆ

ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ
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n 	 ರಸೆತು ನರಾ್ಷಣದ ನಿಂತರ, ಪೈಪ್ ಹಾಕಲು 
ಹ�ಿಂಡವನುನು ಅಗೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಕೆೇಬಲ್ 
ಹಾಕಲು ಇಡಿೇ ರಸೆತುಯನುನು ಅಗೆಯುವುದು. 
ಇಲಾಖ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೆ�ರತೆಯೇ 
ಇದಕೆ್ಲಲಿ ಕಾರಣ. ಇದು ನಾವು ಭಾರತಿೇಯರು 
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಿಂದ ನ�ೇಡುತಿತುದದೆ ದೃಶ್ಯಗಳು.

n 	 ಈ ಸಮನ್ವಯದ ಕೆ�ರತೆಯನುನು ನೇಗಿಸಲು, ಪರಾಧಾನ 
ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು 16 ಸಚಿವಾಲಯಗಳು 
ಮತುತು ಇಲಾಖ್ಗಳನುನು ಒಿಂದೆೇ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಪಕ್್ಷಸಲು ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ 107 ಲಕ್ಷ 

ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ವೆಚಚುದ ಗತಿಶಕ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರಾಸಟಿರ್ 
ಪಾಲಿನ್ ಅನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದರು.

n 	 ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನರಾ್ಷಣವಾಗುತಿತುರುವ ಪರಾತಿಯಿಂದು 
ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ ಯೇಜನಗಳು ಗತಿಶಕ್ತುಯ 
ವಾ್ಯಪತುಗೆ ಬರುತತುವೆ. ಮುಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಸುರಾರು 25000 ಕ್.ಮಿೇ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹದಾದೆರಿ 
ವಿಸತುರಣೆ, ಕವಚ್ ಗೆ 60 ಕ್.ಮಿೇ ರ�ೇಪ್ ವೆೇ 
ಯೇಜನಗಳು, ರೈಲ್ವ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತುತು 100 
ಕಾಗೆ�ೇ್ಷ ಟಮಿ್ಷನಲ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ಸಹ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೇಜನಗಳು ಇನು್ನ ಮುಂದೆ 
ಸಥಾಗಿತಗೆ�ಳುಳುವುದಿಲಲಿ, ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದಿಲಲಿ 
ಅಥವಾ ಅಲದಾಡಸುವುದಿಲಲಿ

ಯೇಜನ ಯೇಜನೆಯ ಪಾ್ರರೆಂಭ ಉದಾಘಾಟನ

ಅಟಲ್ ಸುರಿಂಗ 2002 2020

ಕೆ�ೇಸ ರೈಲು ಸೆೇತುವೆ  2003 2020

ಪರಿಫರಲ್ ಎಕ್್ಸ ಪರಾಸ್ ವೆೇ  2003 2018

ಬಿೇದರ್-ಕಲು್ಬಗಿ್ಷ ರೈಲು ರಾಗ್ಷ  2000 2017

ಪಾಕೆ�್ಯಿಂಗ್ ವಿರಾನ ನಲಾದೆಣ  2008 2018

ಪಾರದಿೇಪ್ ರಿಫೈನರಿ  2002 2016

ಕೆ�ಲಲಿಿಂ ಬೆೈಪಾಸ್ 1972 2019

ಸರಯು ಕಾಲುವೆ ಯೇಜನ  1978 2021
ಗ್ೋರಖ್ ಪುರ ರಸಗ್ಬ್ಬರ ಸ್ಕಥಾವರವನ್ನು 1990 ರಲಿಲಿ ಮ್ಚ್ಚಲ್ಕಗ್ತ್ತು ಮತ್ತು 2021 ರಲಿಲಿ ಪುನರ್ಕರಂಭಿಸಲ್ಕಯಿತ್

ಭಾರತವು ಕಳೆದ ಎಿಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಜೆ್ಷಯ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನುನು 
ನಮಿ್ಷಸದೆ, ಅಲಲಿದೆ, ದಶಕಗಳಿಿಂದ ಬಾಕ್ ಉಳಿದಿದದೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನಗಳು 
ಈಗ ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳುಳಿತಿತುವೆ. ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನಗಳು ಈಗ ವೆೇಗ ಮತುತು 
ಪರಾರಾಣದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳುಳಿತಿತುವೆ. ಅದಕಾ್ಗಿಯೇ 
ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಹೇಳುತಾತುರ, ಯಾವ ಕೆಲಸಕೆ್ ನಾವು ಅಡಿಗಲುಲಿ 
ಹಾಕುತೆತುೇವೊೇ, ಅವನುನು ನಾವೆೇ ಉದಾಘಾಟ್ಸುತೆತುೇವೆ, ಅದು ಅಹಿಂಕಾರವಲಲಿ, 
ನಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆ.

n 	“ಪರಾಗತಿ” ವೆೇದಿಕೆಯು ಪರಾಧಾನ 
ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರು 
ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೇಕರಿಸದ ನಿಂತರ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನಗಳನುನು 
ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಿಸುವ ಸಕ್ರಾಯ 
ವಿಧಾನದ ವಿಶಿರಟಿ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

n 	ಕೆೇಿಂದರಾ ಮತುತು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಷರಗಳು 
ಈ ತಿಂತರಾಜ್ಾನ ಆಧಾರಿತ 
ಬಹು ರಾದರಿ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ತೆ�ಡಗಿಕೆ�ಿಂಡಿವೆ. ಯೇಜನಗಳನುನು 
ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾಯವರು ಖುದಾದೆಗಿ 
ಪರಿಶಿೇಲ್ಸುತಾತುರ.

n 	“ಪರಾಗತಿ”ಯ 40 ಸಭಗಳಲ್ಲಿ, 
ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿ ಇದುವರಗೆ 320 
ಯೇಜನಗಳು ಮತುತು ಒಟುಟಿ 
15 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗ� ಹಚುಚು 
ವೆಚಚುದ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮಗಳನುನು 
ಪರಿಶಿೇಲ್ಸದಾದೆರ.

ಪ್ರಗತ್ಯು 
ಸಕಾಷಿರದ 

ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ 
ಉತ್ತೇಜನ  
ಪಡೆದಿದೆ
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n 	ಆಗಸ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ರಾರುತಿ ಕಾರುಗಳ ರವಾನಯನುನು 
ವಾರಾಣಸಯಿಂದ ಹಲ್ದೆಯಾಗೆ ಪಾರಾಯೇಗಿಕವಾಗಿ 
ಕಳುಹಸಲಾಯತು.

n 	ಉತತುರ ಪರಾದೆೇಶ ರಾತರಾವಲಲಿದೆ ಬಿಹಾರ, ಜಾಖ್ಷಿಂಡ್ 
ಮತುತು ಪಶಿಚುಮ ಬಿಂಗಾಳ ಅಿಂದರ ಪೂವ್ಷ ಭಾರತದ 
ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವು ಹಲ್ದೆಯಾದಿಿಂದ ವಾರಾಣಸ 
ಜಲರಾಗ್ಷದಿಿಂದ ಹಚುಚು ಪರಾಯೇಜನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ 
ಕ್ೇತರಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಿಗೆ ಕಿಂಟೆೈನರ್ ಕಾಗೆ�ೇ್ಷ 
ಮ�ಲಕ ಸಾಗಣೆಯು ಉದೆ�್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳ ಹಚಚುಳಕೆ್ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

n 	ಪರಾಸುತುತ, ದೆೇಶದ 24 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 111 ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಜಲರಾಗ್ಷಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 2016 ರಲ್ಲಿ 106 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಜಲರಾಗ್ಷಗಳೆಿಂದು ಅಧಿಸ�ಚಿಸಲ್ಪಟಟಿವು, 
ಮದಲು ಕೆೇವಲ ಐದು ಜಲರಾಗ್ಷಗಳ ಸಾಥೆನರಾನವನುನು 
ಹ�ಿಂದಿದದೆವು.

ವಾರಾಣಸ ಮತುತು ಹಲ್ದೆಯಾ ನಡುವೆ ಜಲ ಸಾರಿಗೆಯನುನು 
ಪರಿಚಯಸುವುದರ�ಿಂದಿಗೆ, ಸಾರಿಗೆ ವೆಚಚುವು ಗಣನೇಯವಾಗಿ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಆತ್ಮನಭ್ಷರ ಭಾರತ್ ದೃಷ್ಟಿಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಲರಾಗ್ಷಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥೆಯನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ, ಇದು ಭಾರತವನುನು ನರಯ 
ದೆೇಶಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಕ್್ಷಸುತತುದೆ ಮತುತು ಹ�ಸ 
ಉದೆ�್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತತುದೆ.

ಸ್ಧಾರಿತ ಜಲಮಾರ್ಗರಳು
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹ�ಸ ಯುಗಾರಿಂಭ 

4634 1390
ವೆಚಚು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಜಲರಾಗ್ಷಗಳು - 1

ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಹಲ್ದೆಯಾದಿಮದ ವಾರಾಣಸ

ಬ�ೋಗಿಬೋಲ್ ಸೋತ್ವೆ
ಅಸಾ್ಸಿಂ-ಅರುಣಾಚಲದ 
ಹ�ಸ ಜಿೇವನಾಡಿ

ಇದು ಕೆೇವಲ ಸೆೇತುವೆಯಲಲಿ, ಈ ಪರಾದೆೇಶದ 
ಲಕಾಿಂತರ ಜನರ ಬದುಕನುನು ಸಿಂಪಕ್್ಷಸುವ 
ಜಿೇವನಾಡಿ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಅಸಾ್ಸಿಂ ಮತುತು 

ಅರುಣಾಚಲದ ನಡುವಿನ ಅಿಂತರ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ ಮತುತು ಜನರು ಅನೇಕ 

ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಿಂದ ಮುಕತುರಾಗಿದಾದೆರ. ಅವರ 
ಜಿೇವನವೂ ಸುಧಾರಿಸದೆ.

-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

n 	ಬರಾಹ್ಮಪುತರಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಮಿ್ಷಸಲಾದ 4.94 ಕ್ಮಿೇ ಉದದೆದ 
ಬೆ�ೇಗಿಬಿೇಲ್ ಸೆೇತುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಧೇರಾಜಿಯಿಂದ ದಿಬುರಾಗಢ್ ನ ನಡುವಿನ 
ಕೆೇವಲ 100 ಕ್ಮಿೇ ಗೆ ಅಿಂತರ ಇಳಿದಿದೆ.  ಇದಕ�್ ಮದಲು ಈ ದ�ರ 500 
ಕ್.ಮಿೇ ಆಗಿದುದೆ, ತಲುಪಲು 24 ಗಿಂಟೆ ಬೆೇಕಾಗುತಿತುತುತು. ಇದು ದೆೇಶದ ಅತಿ 
ಉದದೆದ ರೈಲು-ರಸೆತು ಸೆೇತುವೆಯಾಗಿದುದೆ, ಮೇಲ ರಸೆತು ಮತುತು ಕೆಳಗೆ ರೈಲು ರಾಗ್ಷ 
ಇದೆ. ಬೆ�ೇಗಿಬಿೇಲ್ ಸೆೇತುವೆ ನಮಿ್ಷಸಬೆೇಕೆಿಂಬ ಬೆೇಡಿಕೆ 1965ರಿಿಂದಲ� ಇತುತು. 
ಇದರಲ್ಲಿ ತಲಾ 125 ಮಿೇಟರ್ ನ 39 ತೆ�ಲಗಳಿವೆ.

ಕ್.ಮಿೇ.
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ಚಿನಾಬ್ ಸೆೇತುವೆ
ಚಿನಾಬ್  ನದಿಯ ಮೇಲ್ನ 
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತತುರದ  
ರೈಲ್ವ ಸೆೇತುವೆ

1315 
ಉದ್ದ

ಮೇಟರ್
27949

ವೆಚ್ಚ 

ಕ�ೇಟಿ ರ�.

359 ಮಿೇಟರ್ ಎತ್ತರದ ಚಿನಾಬ್ ಕಮಾನು 
ವಿಶವಾದ ಅತ್ ಎತ್ತರದ ರೈಲವಾ ಸೆೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದು ಪಾ್ಯರಿಸ್ ನ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಗಿಂತ  
35 ಮಿೇಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ.

ಸೆೇತುವೆಯನು್ನ 28,660 
ಮಟ್್ರಕ್ ಟನ್ ಉಕಿಕೆನಿಂದ 

ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 13 
ಮಿೇಟರ್ ಅಗಲವನು್ನ 

ಹ�ಂದಿದೆ ಮತು್ತ ಸುಮಾರು 
120 ವಷಷಿಗಳ ಸೆೇವಾ 

ಅವಧಿಯನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ.

ವಿಶವಾದಲಲಿೇ ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಡಆರ್ ಡಒ 

ನರವಿನ�ಂದಿಗೆ 
ಈ ಸೆೇತುವೆಯನು್ನ 

ಸೆ�ಫೂೇಟಕ 
ನಿಗ್ರಹಿಯಾಗಿ 

ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತಿೇಯ ರೈಲ್ವೇಯು ಏಪರಾಲ್ 5, 2021 ರಿಂದು ಜಮು್ಮ ಮತುತು 
ಕಾಶಿ್ಮೇರದ ಚಿನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೇಲ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತತುರದ  
ರೈಲ್ವೇ ಸೆೇತುವೆಯ ಕರಾನು ನರಾ್ಷಣವನುನು ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಿಸದೆ. 
ಇಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ್ ಪರಿಣತಿಗೆ ಇದೆ�ಿಂದು ಉತತುಮ ಉದಾಹರಣೆ, 
ಈ ಸೆೇತುವೆಯು ದೆೇಶದ ಪರಾತಿಯಬ್ಬರಿಗ� ಹಮ್ಮಯ ಭಾವನ 
ಮ�ಡಿಸುತತುದೆ. ಈ ಸೆೇತುವೆಯ ನರಾ್ಷಣದಿಿಂದ ಗಿಂಟೆಗಟಟಿಲ 
ದ�ರವನುನು ನಮಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾಮಿಸಬಹುದು.

ಈ ಸೆೇತುವೆ ನಿಮಾಷಿಣ 
ಕಾಯಷಿವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 
ಮತು್ತ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್್ತರುವ 
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿಷಿಸುತ್ತದೆ. 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಸಂಕಲ್್ಪ ಸೆ 
ಸಿದಿಧಾಯ ದೆೇಶದ ಬದಲಾದ 

ಕಲಸದ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಗೆ 
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 
ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ
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ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾವಾವಲಂಬನಯ ಆರಂಭ

ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಪೂವ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ೇತರಾವು ಅತ್ಯಿಂತ ಬಲ್ರ್ಠವಾಗಿತುತು. ಎರಡನಯ 
ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಪರಾಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರ ದೆೇಶವಾಗಿತುತು. 

ಆದರ ಸಾ್ವತಿಂತಾರಾ್ಯನಿಂತರ ಈ ಕ್ೇತರಾದತತು ಗಮನ ಹರಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ 
ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ ಖರಿೇದಿದಾರನಾಯತು. ಈ ಚಿತರಾಣವನುನು ಬದಲಾಯಸುವ ಕೆಲಸವು 

ಸಾ್ವವಲಿಂಬಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಅಭಿಯಾನದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಪಾರಾರಿಂಭವಾಯತು.
n 	ರಕ್ಷಣಾ ಖರಿೇದಿ ನೇತಿ 2016 ರ ಘ�ೇರಣೆಯು ದೆೇಶಕೆ್ 

ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಖರಿೇದಿಯಲ್ಲಿ ಮ�ಲಭ�ತ 
ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತರುವ ಮದಲ ಹಜೆ್ಜಯಾಗಿದೆ.

n 	ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ, ಒಟುಟಿ 310 ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನನುಗಳು 
ಮತುತು ವ್ಯವಸೆಥೆಗಳ 3 ಪಟ್ಟಿಗಳನುನು ನೇಡಲಾಗಿದೆ, 
ಅವುಗಳ ಆಮದುಗಳನುನು ನಬ್ಷಿಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತು 
ದೆೇಶದೆ�ಳಗೆ ಖರಿೇದಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ಈ ವರ್ಷದ 
ರಕ್ಷಣಾ ಖರಿೇದಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.68ರರುಟಿ ಮತತುವನುನು 
ದೆೇಶಿೇಯ ರಾರುಕಟೆಟಿಯಿಂದ ಖರಿೇದಿಸಲು 
ಕಾಯದೆರಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	48,000 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗೆ ಸ್ವದೆೇಶಿ ತೆೇಜಸ್ ಖರಿೇದಿಗೆ 
ಅನುಮೇದನ. ಸಣ್ಣ-ಪರಾರಾಣದ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ 
ಸಾಟಿಟ್್ಷ ಅಪ್ ಗಳನುನು ಸಿಂಪಕ್್ಷಸಲು ಸ�ಚ್ಯಿಂಕ 
ಡೆರೈವ್ ಅನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಕ್ ಇನ್ 
ಇಿಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ ಮತುತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ 
ಉತಾ್ಪದನಯನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಿಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ, ಕನಸನುನು ಬೃಹತ್ 
ಆಲದ ಮರವನಾನುಗಿ ಪರಿವತಿ್ಷಸಲು 
ಹ�ರಟ್ರುವ ಸಾ್ವವಲಿಂಬಿ ಭಾರತದ 

ಉಜ್ವಲ ಭವಿರ್ಯದ ಬಿೇಜಗಳನುನು 
ನಾನು ಕಿಂಡಿದೆದೆೇನ. ನನನು ಸೆೇನಾ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನನನು ನಮನಗಳು
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 
ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

08
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ದೆೇಶಿೇಯ ಉತಾ್ಪದನಯನು್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತಮಿಳುನಾಡು 
ಮತು್ತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳನು್ನ 
ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವಷಷಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ 
ಆಮದು ಶೇ.212ರಷುಟಿ ಕಡಮಯಾಗಿದೆ.

ಸೆೈನ್ಯವನು್ನ ತಾರುಣ್ಯಭರಿತವಾಗಿಸುವ ಅಗಿ್ನಪರ್ ಯೇಜನ

ಸಿಡಎಸ್, ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ, ಒಂದು ಪ್ಂಚಣಿ ರಚನ

ಗಡಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ

  ಇದರ ಫಲ್ತಾಂಶವಾಗಿ ...

ಹಲವು ದೆೇಶಗಳು ತೆೇಜಸ್ ವಿರಾನ ಖರಿೇದಿಗೆ 
ಆಸಕ್ತು ತೆ�ೇರಿವೆ. ಫಿಲ್ಪೈನ್್ಸ ನಿಂತರ ಭಾರತ ಇತರ 
ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಬರಾಹ�್ಮೇಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನುನು ಪೂರೈಸಲ್ದೆ.

 9,116 8,435
 12,815

2019-20 2020-21
2021-22

3600 ಕ್.ಮೇ.4700

7220 ಕ್.ಮೇ.14953

ರಸೆ್ತ
ಸೆೇತುವೆಗಳ 

ಸಂಖ್್ಯ

2008-14 2008-14 

2014-202014-20

n 	ಭಾರತಿೇಯ ಪಡೆಗಳನುನು ಕಾಲಕೆ್ ತಕ್ಿಂತೆ 
ಹ�ಿಂದಿಕೆ�ಳುಳಿವುದಕೆ್ ತಾಿಂತಿರಾಕ ಜ್ಾನ 
ಮತುತು ಆಧುನೇಕರಣದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಯುವ 
ಉತಾ್ಸಹದ ಸಮಿ್ಮಲನವನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲು 
ಅಗಿನುಪಥ್ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮವನುನು ಇತಿತುೇಚೆಗೆ 
ಪರಿಚಯಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಅಭ್ಯಥಿ್ಷಗಳು 17.5 ಮತುತು 23 
ವರ್ಷದೆ�ಳಗಿನವರಾಗಿದದೆರ ಅಗಿನುಪಥ್ ಗೆ 
ಅಜಿ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕೆ�ರ�ನಾ 
ಸಾಿಂಕಾರಾಮಿಕ ರ�ೇಗದಿಿಂದಾಗಿ 
ನೇಮಕಾತಿಯ ಮದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾತರಾ 
ವಯೇಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ 
ಸಡಿಲ್ಕೆಯನುನು ನೇಡಲಾಗಿದೆ ಮತುತು 
ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಿಂದ ನಡೆಯದ 
ನೇಮಕಾತಿಯನುನು ತುಿಂಬಿಸುವ ಪರಾಯತನುದಲ್ಲಿ 
ಹಚುಚು ಹಚುಚು ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ನೇಮಕಗೆ�ಿಂಡ ಯುವಕರಿಗೆ ಆರು ತಿಿಂಗಳ 
ಕಾಲ ತರಬೆೇತಿ ನೇಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ 
ನಿಂತರ, ಅವರು 3.5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 
ಸೆೇನಯಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕಾಗುತತುದೆ. 
ನಾಲು್ ವರ್ಷಗಳ ಸೆೇವೆಯ ನಿಂತರ, ಅವರ 
ಕೌಶಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಶೇ.25 ರರುಟಿ 
ಅಗಿನುವಿೇರರನುನು ಕಾಯಿಂಗೆ�ಳಿಸಲಾಗುತತುದೆ. 
ಅಗಿನುವಿೇರರು 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನವೃತತುರಾದಾಗ 
11.71 ಲಕ್ಷ ರ�. ಸೆೇವಾ ನಧಿಯನುನು 
ಪಡೆಯುತಾತುರ. 

n 	ಸೆೇನಗಳ ನಡುವೆ ಉತತುಮ 
ಸಮನ್ವಯತೆಗಾಗಿ ಹಲವು 
ವರ್ಷಗಳಿಿಂದ ಬೆೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿದದೆ ರಕ್ಷಣಾ 
ಸಬ್ಬಿಂದಿಯ ಮುಖ್ಯಸಥೆರ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುನು 
ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯತು. ಜನರಲ್ ಬಿಪನ್ 
ರಾವತ್ ಅವರನುನು ಮದಲ ಸಡಿಎಸ್ 
ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯತು.

n 	ಆಧುನೇಕರಣದ ಹ�ರತಾಗಿ, 
ಒಿಂದು ಶರಾೇಣಿ ಒಿಂದು ಪಿಂಚಣಿ 
ಅನುಷ್ಾ್ಠನವು ಮೇದಿ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಐತಿಹಾಸಕ ನಧಾ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 43 
ವರ್ಷಗಳಿಿಂದ ಈ ನಧಾ್ಷರವನುನು 
ತಡೆಹಡಿಯಲಾಗಿತುತು.

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಭಾರತವು ಅಗರಾ 25 ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ 
ರಫ್ತುದಾರ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾಗಿದೆ.

ಕೆ�ೇಟ್ಯಲ್ಲಿ ಅಿಂಕ್
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n ಪಾಕ್ಸಾತುನ ಭಯೇತಾ್ಪದಕರು ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 18, 
2016 ರಿಂದು ಉರಿ ಸೆೇನಾ ಕೆೇಿಂದರಾ ಕಚೆೇರಿ ಮೇಲ 
ದಾಳಿ ನಡೆಸ 18 ಸೆೈನಕರನುನು ಹತೆ್ಯಗೆೈದಿದದೆರು. ಇದಕೆ್ 
ಪರಾತಿಯಾಗಿ ಭಾರತ ಸಜಿ್ಷಕಲ್ ಸೆಟ್ರಥೈಕ್ ನಡೆಸತುತು. 
ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 28-29 ರ ರಾತಿರಾ, ಭಾರತವು ಪಾಕ್ 
ಆಕರಾಮಿತ ಕಾಶಿ್ಮೇರವನುನು (ಪಒಕೆ) ಪರಾವೆೇಶಿಸತು 
ಮತುತು ಭಯೇತಾ್ಪದಕ ನಲಗಳನುನು ಸಜಿ್ಷಕಲ್ 
ಸೆಟ್ರಥೈಕ್ ಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ನಾಶಪಡಿಸತು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತಿೇಯ ಸೆೇನಯು ಪಾಕ್ಸಾತುನದ ಹಲವು 
ಭಯೇತಾ್ಪದಕ ಶಿಬಿರಗಳನುನು ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ 
ನಾಶಪಡಿಸತು.

n ಫಬರಾವರಿ 14, 2019 ರಿಂದು ಜಮು್ಮ ಮತುತು 
ಕಾಶಿ್ಮೇರದ ಪುಲಾ್ವರಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಸಾತುನ 
ಭಯೇತಾ್ಪದಕರು ಸಆರ್ ಪಎಫ್ ಬೆಿಂಗಾವಲು 
ಪಡೆ ಮೇಲ ದಾಳಿ ರಾಡಿದರು. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ, 
40 ಸಆರ್ ಪಎಫ್ ಯೇಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದದೆರು 
ಮತುತು ಅನೇಕರು ಗಿಂಭಿೇರವಾಗಿ ಗಾಯಗೆ�ಿಂಡರು.

n ಸುರಾರು 12 ದಿನಗಳ ನಿಂತರ, ಭಾರತಿೇಯ 
ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿೇರರು ಪಾಕ್ಸಾತುನದ ಖ್ೈಬರ್ 
ಪಖುತುಿಂಖಾ್ವ ಪಾರಾಿಂತ್ಯದ ಬಾಲಾಕೆ�ೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ವೆೈರಾನಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸ ಜೆೈಶ್-ಎ-ಮಹಮ್ಮದ್ ನ 
ಭಯೇತಾ್ಪದಕ ಅಡಗುತಾಣವನುನು 
ಧ್ವಿಂಸಗೆ�ಳಿಸದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 
ಭಯೇತಾ್ಪದಕರು ಹತರಾದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 
1971ರ ಯುದ್ಧದ ವೆೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ಸೆೇನ 
ಪಾಕ್ಸಾತುನದ ಗಡಿಯನುನು ದಾಟ್ತುತು.

ನನ್ನ ದೆೇಶವನು್ನ ನಾಶಮಾಡಲು, ಕುಂಠಿತಗೆ�ಳಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಷಟಿಕಕೆ ದ�ಡಲು  
ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಈ ನಲದ ಮೇಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನ.  

ನನ್ನ ದೆೇಶ ಎಚೆಚಾತು್ತಕ�ಳುಳುತ್್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಭಾರತ್ೇಯನ� ಗೆಲುಲಿತಾ್ತನ. 
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ 

(ಬಾಲಾಕ�ೇಟ್ ವೆೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ರಾಜಸಾಥಾನದ ರಾ�ಲ್ಯಲ್ಲಿ)

ಪಾಕಿಸಾ್ತನದ ಮೇಲ ಸಜಿಷಿಕಲ್ 
ಮತು್ತ ವೆೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳು

   ಮಹತವಾ
ಭಾರತವು ತನನು ಸೆೇನಾ ಬಲದ ಜೆ�ತೆಗೆ ತನನು ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ 
ತಕ್ ಪರಾತು್ಯತತುರ ನೇಡುತತುದೆ ಎಿಂದು ಪಾಕ್ಸಾತುನಕೆ್ 
ಮನವರಿಕೆ ರಾಡಿಕೆ�ಟ್ಟಿತು.
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2014ರಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ಆಡಳಿತ ವಹಸಕೆ�ಿಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ’ಭಾರತ ಮದಲು’ ಎಿಂಬ 
ಸರಳ ಮತುತು ಶಕ್ತುಶಾಲ್ ಮಿಂತರಾದ ಮ�ಲಕ ದೆೇಶವಾಸಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದದೆರು.  
ಈ ಮಿಂತರಾದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಮುಿಂದುವರಿಯುತಾತು, ಒಿಂದು ಕಡೆ ದೆೇಶವು ಗಡಿಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುತಿತುದೆ. ಮತೆ�ತುಿಂದೆಡೆ 
ಭಯೇತಾ್ಪದನಗೆ ತಕ್ ಪರಾತು್ಯತತುರ ನೇಡುತಿತುದೆ...

ಭಯೇತಾ್ಪದನಯ ನಿಗ್ರಹ

ಭಯೇತಾ್ಪದಕ ಘಟನಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ
2009  3574
2021  1723

ಸಾವಿನ ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ
2009  523
2021  314

n 	2014ರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಐಸಸ್ ನಿಂದ ಅಪಹರಣಕೆ�್ಳಗಾಗಿದದೆ 46 ನಸ್್ಷ ಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿಯತು. ಒಟುಟಿ 
7000 ಭಾರತಿೇಯರನುನು ಸಥೆಳಾಿಂತರಿಸಲಾಯತು. ಆಪರೇರನ್ ರಾಹತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 4,778 ಭಾರತಿೇಯರು 
ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಅನೇಕ ವಿದೆೇಶಿ ಪರಾಜೆಗಳನುನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯತು. ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿಯವರ ಫ�ೇನ್ ಕರ ಮೇರಗೆ 
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪರಾತಿದಿನ ಬೆಳಗೆಗೆ 9 ರಿಿಂದ 11 ರವರಗೆ ಒಿಂದು ವಾರದವರಗೆ ಬಾಿಂಬ್ ದಾಳಿಯನುನು ನಲ್ಲಿಸತು. 

n 	2015 ನೇಪಾಳ- ಭ�ಕಿಂಪದ ನಿಂತರ ಆಪರೇರನ್ ಮೈತಿರಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದೆೇಶಿಯರು ಸೆೇರಿದಿಂತೆ 5,188 
ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯತು. 

n 	2016 ಸುಡಾನ್-153 ಜನರನುನು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯತು. 
n 	2020 ರ ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೆ�ೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿೇನಾದ ವುಹಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್್ಬಿದದೆ 637 ಭಾರತಿೇಯರನುನು 

ಕರತರಲಾಯತು.  
n 	2020-ಕೆ�ೇವಿಡ್  ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಿಂತ ಸಕ್್ಬಿದದೆ ಭಾರತಿೇಯರನುನು ಆಪರೇರನ್ ವಿಂದೆೇ ಭಾರತ್ 

ಮ�ಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಯತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.17 ಲಕ್ಷ ವಿರಾನ ಹಾರಾಟದ ಮ�ಲಕ 1.83 ಕೆ�ೇಟ್ ಜನರನುನು 
ವಾಪಸ್ ಕರತರಲಾಯತು. 

n 	2021 ರಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಬಾನ್ ದಿಂಗೆ ಪಾರಾರಿಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಅಫಾಘಾನಸಾತುನದಲ್ಲಿ 550 ಕ�್ ಹಚುಚು ಜನರನುನು 
ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿರಾೇ ಗುರು ಗರಾಿಂಥ ಸಾಹಬ್ ನ ಪವಿತರಾ ರ�ಪಗಳನುನು ಸಹ ಮರಳಿ ತರಲಾಯತು. 

n 	2022 ಉಕೆರಾೇನ್: ರಷ್ಾ್ಯ-ಉಕೆರಾೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇರನ್ ಗಿಂಗಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 22,500 ಕ�್ ಹಚುಚು 
ಭಾರತಿೇಯ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷಗಳನುನು ಉಕೆರಾೇನ್ ನಿಂದ ಸಥೆಳಾಿಂತರಿಸಲಾಯತು.

ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೆೇ 
ಮ�ಲಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೇಯರು 

ವಾಸಿಸುತ್್ತದದಿರ�, ಅವರು 
ರಾಷಟ್ರದ�ತರಿದದಿಂತ. ನವಭಾರತದ 
ಈ ದೃರ್ಟಿಕ�ೇನವು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ 
ಪ್ರತ್ ವಿಪತು್ತ ಮತು್ತ ಪ್ರತ್ ಕಷಟಿದಲ್ಲಿ 

ಉಳಿಸಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, 
ಬಿಕಕೆಟ್ಟಿನ ಪ್ರತ್ ಗಂಟೆಯಲ�ಲಿ 

ನರವು ಮತು್ತ ಪರಿಹಾರ 
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. 

ಅದು ರಷಾ್ಯ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದದಿದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಗಂಗಾ 

ಅಥವಾ ಕ�ೇವಿಡ್ ಬಿಕಕೆಟ್ಟಿನ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಂದೆೇ 

ಭಾರತ್ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಇಂದು ಜಗತ್್ತನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದದ 
ಆತಂಕ ಹಚುಚಾತ್್ತದೆ. 

ಭಯೇತಾ್ಪದನಯನು್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ 
ಬಳಸುತ್್ತರುವ ದೆೇಶಗಳು 

ಭಯೇತಾ್ಪದನಯು ತಮಗ� 
ಅಪಾಯವನು್ನಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ 
ಎಂಬುದನು್ನ ಮರತುಬಿಡುತ್ತವೆ. 

- ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ,  
ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

ವಿಶವಾಸಂಸೆಥಾಯ 76ನೇ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ 

n 	2016 ರ ನಿಂತರ ಜಮು್ಮ ಮತುತು 
ಕಾಶಿ್ಮೇರ, ಪಿಂಜಾಬ್ ಮತುತು ಈಶಾನ್ಯದ 
ಹ�ರಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಭಯೇತಾ್ಪದಕ 
ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳು ನಡೆದಿಲಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ, 
ಯಾವುದೆೇ ಭಯೇತಾ್ಪದಕ ದಾಳಿ 
ಅಥವಾ ಸೆ�ಫೂೇಟ ಸಿಂಭವಿಸಲಲಿ. ಭಾರತವು 
ಭಯೇತಾ್ಪದನಯನುನು ಜಾಗತಿಕ 
ಸಮಸೆ್ಯಯನಾನುಗಿ ರಾಡಿದೆ ಮತುತು ಈಗ 
ಅದರ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೇರಾಟವನ�ನು 
ಮುನನುಡೆಸುತಿತುದೆ. ಎಡಪಿಂಥಿೇಯ 
ಉಗರಾ ಘಟನಗಳು ಶೇ.53 ರರುಟಿ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿವೆ ಮತುತು 2015 ರಲ್ಲಿದದೆ 
1,089 ರಿಿಂದ 2021 ರಲ್ಲಿ 509 ಕೆ್ 
ಇಳಿದಿವೆ.

ಒಳನುಸುಳುವಿಕಯ ಸಂಖ್್ಯ
2018  143
2019  138
2020  51
2021  34

ಪ್ರತ್ ಬಿಕಕೆಟ್ಟಿನಲ�ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ 
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सर्वे भर्न् तु सुखिन:सर्वे भर्न् तु सुखिन:
सर्वे सन् तु खनरामय:सर्वे सन् तु खनरामय:

ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕಡು ಬಡವರು  
ಚಿಕ್ತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತುತಿ ಉತತಿಮ ಆರ�ೇಗ್ಯ  

ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ  
ಕೇಂದರೆ ಸರಾಕಾರ ಕರೆಮ ಕೈಗ�ಂಡಿದೆ. 
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ

ಅಿಂತೆ�್ಯೇದಯದ ಈ ಚಿಿಂತನಯಿಂದಿಗೆ, ಪಎಿಂಜೆಎವೆೈ ಆಯುಷ್ಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಯೇಜನಯನುನು 23 ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 
2018 ರಿಂದು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. ದೆೇಶದ 10.74 ಕೆ�ೇಟ್ ಬಡ ಕುಟುಿಂಬಗಳ ಸುರಾರು 50 ಕೆ�ೇಟ್ ಜನರಿಗೆ ಪರಾತಿ 
ಕುಟುಿಂಬಕೆ್ 5 ಲಕ್ಷ ರ�ಪಾಯಗಳ ವಾಷ್್ಷಕ ಚಿಕ್ತಾ್ಸ ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆದೆೇಶವಾಗಿದೆ...

n 	ಆಯುಷ್ಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಯೇಜನಯಡಿ ಇದುವರಗೆ 
3.50 ಕೆ�ೇಟ್ ಜನರು ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ಪಡೆದಿದಾದೆರ. 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಷಕ್್ಿಂತ ಹಚುಚು ಮಹಳೆಯರು. 

n 	28000 ಕ�್ ಹಚುಚು ಖಾಸಗಿ ಮತುತು ಸಕಾ್ಷರಿ ಆಸ್ಪತೆರಾಗಳು 
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿವೆ. ಈ ಯೇಜನಯಡಿ ಒಟುಟಿ 
1.18 ಲಕ್ಷ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮತುತು ಕ್ೇಮ ಕೆೇಿಂದರಾಗಳನುನು 
ತೆರಯಲಾಗಿದೆ.

ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು ಆಯುಷ್ಾ್ಮನ್ 
ಕಾಡ್್ಷ ಗಳನುನು 15 ಆಗಸ್ಟಿ 2022 
ರವರಗೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ

18.77

12

ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪರಾಯತನುಗಳುಆರ�ೇಗ್ಯ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಪರಾಯತನುಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಖಾತೆ ಸಮಿೇಕ್ಯ ಪರಾಕಾರ, 2013-14 ರಲ್ಲಿ, 
ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರವು ಆರ�ೇಗ್ಯಕಾ್ಗಿ ತನನು ಒಟುಟಿ ವೆಚಚುದ 3.78 
ಪರಾತಿಶತವನುನು ರಾತರಾ ಖಚು್ಷ ರಾಡಿತುತು, ಇದು 2017-18 ರಲ್ಲಿ 
5.12 ಕೆ್ ಏರಿತು. ಆದರ ನಜವಾದ ಸವಾಲು ಎದುರಾದದುದೆ 2020 
ರಲ್ಲಿ ಕೆ�ೇವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕಟುಟಿನಟಾಟಿದ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ಸಮಯೇಚಿತ ನಧಾ್ಷರದಿಿಂದ ದೆೇಶದ ಆರ�ೇಗ್ಯ 
ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 
ಪಾರಾರಿಂಭವಾದವು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಾಥಮ 
ಬಾರಿಗೆ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.137ರರುಟಿ ಹಚಚುಳವಾಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಲ್ತು ಮಿರನ್ಆಯುಷ್ಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಲ್ತು ಮಿರನ್
n 	ಇದನುನು 15 ಆಗಸ್ಟಿ 2020 ರಿಂದು ಕೆಿಂಪು ಕೆ�ೇಟೆಯಿಂದ ಪರಾಧಾನ 

ಮೇದಿ ಘ�ೇಷ್ಸದರು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಲ್ತು ಕಾಡ್್ಷ ಒಿಂದೆೇ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ 
ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಎಲಾಲಿ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಡೆೇಟಾವನುನು 
ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿರುತತುದೆ. 25 ಆಗಸ್ಟಿ 2022 ರವರಗೆ 23,50,03,937 
ಆರ�ೇಗ್ಯ ಖಾತೆಗಳನುನು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಆಯುಷ್ಾ್ಮನ್ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಆಯುಷ್ಾ್ಮನ್ 
ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ ಮಿರನ್ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ ಮಿರನ್
n 	ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿಯವರು 25 ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 2021 

ರಿಂದು ಈ ಯೇಜನಗೆ ಚಾಲನ ನೇಡಿದರು.  
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 64 ಸಾವಿರ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. 
ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಕ್ ನಿಂದ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಿಕೆ್ ಆರ�ೇಗ್ಯ 
ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮ�ಲಕ ದೆೇಶದ 
ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು 
ಇದುವರಗಿನ ಅತ್ಯಿಂತ ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಯ 
ಯೇಜನಯಾಗಿದೆ. 

n 	ಆರ�ೇಗ್ಯ ಕ್ೇತರಾವನುನು ಪುನಶಚುೇತನಗೆ�ಳಿಸುವುದು ಇದರ 
ಉದೆದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 17 ಸಾವಿರಕ�್ 
ಹಚುಚು ಗಾರಾಮಿೇಣ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮತುತು ಕ್ೇಮ ಕೆೇಿಂದರಾಗಳು 
ಮತುತು ಸಾಿಂಕಾರಾಮಿಕ ರ�ೇಗಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲು 
ಪರಾಯೇಗಾಲಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತತುದೆ.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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n 106 ಮಧುಮೇಹ-ನಗರಾಹ ಮತುತು ಹೃದಯರಕತುನಾಳದ 
ಔರಧದ ಬೆಲಗಳು, ಪರಿಧಮನಯ ಸೆಟಿಿಂಟ್ ಬೆಲ, 
ಮಿಂಡಿಚಿಪ್ಪನ ಇಿಂಪಾಲಿಿಂಟ್ ಬೆಲ ಮತುತು 42 ಕಾ್ಯನ್ಸರ್-ವಿರ�ೇಧಿ 
ಔರಧಿಗಳ ಬೆಲಯ ನಯಿಂತರಾಣ (ಟ್ಎಿಂಆರ್). ಅಲಲಿದೆ, 
ಆಕ್್ಸಮಿೇಟರ್, ಗುಲಿಕೆ�ೇಮಿೇಟರ್, ರಕತುದೆ�ತತುಡ ರಾನಟರ್, 
ನಬು್ಯಲೈಜರ್ ಮತುತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಥರಾ್ಷಮಿೇಟರ್ ಗಳ 
ವಾ್ಯಪಾರ ಲಾಭ ಮಿತಿಯನುನು ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ 
ಬೆಲಯನುನು ನಯಿಂತಿರಾಸರುವುದರಿಿಂದ ಗಾರಾಹಕರಿಗೆ ವಾಷ್್ಷಕ 
ಸುರಾರು 8400 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಔಷಧಿೇಯ ಬೆಲ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಔಷಧಿೇಯ ಬೆಲ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರ (ಎನ್ ಪ್ಪ್ಎ)ಪಾ್ರಧಿಕಾರ (ಎನ್ ಪ್ಪ್ಎ)

ಟೆಲ್ಮಡಿಸನ್ ಸೆೇವೆ ಇ-ಸಿಂಜಿೇವಿನಯನುನು 2020 ರಲ್ಲಿ 
ಕೆ�ೇವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. 
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ�್ ಹಚುಚು ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮತುತು ಕ್ೇಮ 
ಕೆೇಿಂದರಾಗಳು ಇ-ಸಿಂಜಿೇವಿನಯಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಕ್ಷ ಹ�ಿಂದಿವೆ. 
ಇದು ವೆೈದ್ಯರ ಸಲಹಯನುನು ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೆ�ಳಳಿಲು 
ಅನುಕ�ಲವಾಗುತತುದೆ. ಪರಾತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 90,000 
ರ�ೇಗಿಗಳು ಇದರ ಪರಾಯೇಜನ ಪಡೆಯುತಿತುದಾದೆರ.

ಟೆಲ್ಮಡಸಿನ್ಟೆಲ್ಮಡಸಿನ್
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1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

ವೆೈದ್ಯರ ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ 
ಅಪೂವಷಿ ಏರಿಕ

ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಕಾಲೇಜುಗಳ 
ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 13.01 ಲಕ್ಷಕ�್ 
ಹಚುಚು ವೆೈದ್ಯರಿದಾದೆರ. 
1951ರಲ್ಲಿ 61840 ವೆೈದ್ಯರು 
ರಾತರಾ ಇದದೆರು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 34.41 ಲಕ್ಷ 
ದಾದಿಯರಿದಾದೆರ. 1951ರಲ್ಲಿ 
16650 ದಾದಿಯರು ರಾತರಾ 
ಇದದೆರು.

ಪರಾತಿ 834 ಜನರಿಗೆ ಒಬ್ಬ 
ವೆೈದ್ಯರಿದಾದೆರ, ಇದು ಡಬುಲಿ್ಯಹಚ್ ಒ 
ಶಿಫಾರಸು ರಾಡಿದ ವೆೈದ್ಯರು-
ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯ ಅನುಪಾತಕ್್ಿಂತ 
ಉತತುಮವಾಗಿದೆ.

ಇತಿತುೇಚಿನ ಅಿಂಕ್ಅಿಂಶಗಳ 
ಪರಾಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಾಸುತುತ 
1000 ಜನಸಿಂಖ್್ಯಗೆ ಇಬ್ಬರು 
ದಾದಿಯರಿದಾದೆರ

1951

1961
1971
1981

1991

2001

2011

2021

2828
6060
9898
111111
128128

190190
334334

612612

ವಿಶ್ವಸಿಂಸೆಥೆಯು 2030 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಜಗತತುನುನು ಕ್ಷಯಮುಕತುಗೆ�ಳಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು 
ಹ�ಿಂದಿದೆ, ಆದರ ಭಾರತವು 2025 ರ ಗುರಿಯನುನು ಹ�ಿಂದಿದೆ. ಇದಕಾ್ಗಿ ಮ�ರು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 12 ಸಾವಿರ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ ವೆಚಚುದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಈ ಅಭಿಯಾನವನುನು 
ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಷಯ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ

ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರರುಟಿ ಸೇಟುಗಳಿಗೆ 
ಸಕಾ್ಷರಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಶುಲ್ 

ವಿಧಿಸಲಾಗಿದುದೆ, ಈಗಿನ ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಾವೆೇಶಕೆ್ ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ ನೇಟ್ ರಾದರಿಯಲ್ಲಿ 

ಪರಿೇಕ್ ನಡೆಸುವಿಂತೆ ರಾಡಿದೆ. ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತುತು ಹ�ಸ ಏಮ್್ಸ ತೆರಯುವ 

ಮ�ಲಕ, ವೆೈದ್ಯರ ಕೆ�ರತೆಯನುನು ನೇಗಿಸಲು ಸೇಟುಗಳ 
ಸಿಂಖ್್ಯಯನುನು ಸಹ ಹಚಿಚುಸಲಾಗಿದೆ.

ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಚಹರ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಚಹರ 
ಬದಲಾಗಿದೆಬದಲಾಗಿದೆ

ಮಲೇರಿಯಾ ಮಲೇರಿಯಾ 
ಮುಕ್ತ ಭಾರತಮುಕ್ತ ಭಾರತ

ಜುಲೈ 2017 ರಲ್ಲಿ ಮೇದಿ ಸಕಾ್ಷರವು ದೆೇಶದಿಿಂದ 
ಮಲೇರಿಯಾವನುನು ತೆ�ಡೆದುಹಾಕಲು ಮಲೇರಿಯಾ 

ನಮ�್ಷಲನಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಾಯ್ಷತಿಂತರಾದ 
ಯೇಜನ 2017-22 ಅನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸತು. 

ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸದ ನಿಂತರ ಈಗ 
ಮಹಾರಾರಟ್ರ, ಒಡಿಶಾ, ಜಾಖ್ಷಿಂಡ್, ಛತಿತುೇಸ್ ಗಢ 

ಮತುತು ಮಧ್ಯಪರಾದೆೇಶದಿಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತುತು 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ, ಸಕಾ್ಷರವು ಮಲೇರಿಯಾ 

ನಮ�್ಷಲನಗಾಗಿ 2016-2030 ರ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಚೌಕಟಟಿನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಡಿತು.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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n 	ಕೆ�ೇವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯ, ಏಪರಾಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ 
ದೆೇಶಿೇಯ ಲಸಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಾಯ್ಷಪಡೆಯನುನು 
ರಚಿಸಲಾಯತು. ಲಸಕೆ ಸಿಂಶ�ೇಧನ ಮತುತು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 3500 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸಲಾಯತು. 

n 	ಭಾರತವು ತನನು ಲಸಕೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಕೆೇವಲ 8 
ತಿಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸದ ದೆೇಶಿೇಯ ಲಸಕೆಗಳಾದ 
ಕೆ�ೇವಾಕ್್ಸನ್ ಮತುತು ಕೆ�ೇವಿಶಿೇಲ್್ಡ ಮ�ಲಕ 16 ಜನವರಿ 
2021 ರಿಂದು ಆರಿಂಭಿಸತು.

n 	ಲಸಕೆ ಮೈತಿರಾ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ 25 ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು ಲಸಕೆ 
ಡೆ�ೇಸ್ ಗಳನುನು ಕಳುಹಸದೆ.

n 	ಇಿಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಕೆ�ೇವಿಡ್ 
ಲಸಕೆಗಳಿವೆ- ಕೆ�ೇವಾಕ್್ಸನ್, ಕೆ�ೇವಿಶಿೇಲ್್ಡ, ಕಾಬೆ್ಷವಾಕ್್ಸ, 
ಝೈಕೆ�ೇವಿ-ಡಿ ಮತುತು ಜಿನ�ೇವಾ.

ಕ�ೇವಿಡ್ ವಿರುದಧಾದ 
ಅತ್ ದ�ಡ್ಡ ಲಸಿಕಾ 
ಅಭಿಯಾನ
ಯಾವಾಗ - 2020 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರಗೆ

ಏನು- ಕ�ರ�ನಾ ಲಸಿಕ ಪಡೆಯಲು ಇತರ ದೆೇಶಗಳನು್ನ 
ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಭಾರತವು ತನ್ನದೆೇ ಆದ ಕ�ೇವಿಡ್  
ಲಸಿಕಯನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಾಪಡಸುವ ಮ�ಲಕ ವಿಶವಾದ ಅತ್ದೆ�ಡ್ಡ 
ಉಚಿತ ಲಸಿಕ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.

ಕ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚಾ ಲಸಿಕ ಡೆ�ೇಸ್ ಗಳನು್ನ 
ರಾಷಟ್ರವಾ್ಯಪ್ ಕ�ೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ ಅಭಿಯಾನದ 

ಅಡಯಲ್ಲಿ 31 ಆಗಸ್ಟಿ 2022 ರವರಗೆ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

212.50 
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n 	ಆಗಸ್ಟಿ 16, 2022 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಜನೌರಧಿ ಕೆೇಿಂದರಾಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯ 8,786. ರಾಚ್್ಷ 
2024 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಇವುಗಳನುನು 10,000 ಕೆ್ ಹಚಿಚುಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಸಕಾ್ಷರ 
ಹ�ಿಂದಿದೆ.

n 	ಈ ಕೆೇಿಂದರಾಗಳಲ್ಲಿ ಔರಧಿಗಳು ರಾರುಕಟೆಟಿ ಬೆಲಗಿಿಂತ 50 - 90 ಪರಾತಿಶತ ಕಡಿಮ ಬೆಲಗೆ 
ಮತುತು ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಸಾ್ಯನಟರಿ ನಾ್ಯಪ್ ಕ್ನ್ ಗಳು 1 ರ�ಪಾಯಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

n 	ಈ ಯೇಜನಯಡಿ ಸಾವ್ಷಜನಕರಿಗೆ 15,000 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ಗ� ಹಚುಚು 
ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಕಾಯಲಗಳಿಿಂದ 
ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ವರಗಿನ ಔರಧಗಳು ಮತುತು ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸಾಧನಗಳನುನು ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಕಿತಾ್ಸ ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ 
ಔಷಧಗಳ� ಸೆೇರಿಕ�ಂಡವೆ. 
ಆದರ, ಅದೆೇ ಔಷಧಗಳು 
ಮಾರುಕಟೆಟಿ ದರಕಿಕೆಂತ 
ಶೇ.50ರಿಂದ 90ರಷುಟಿ ಕಡಮ 
ಬೆಲಗೆ ಸಿಗುವಂತಾದರ, 
ಇದನು್ನ ಇಂದು ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ 
ಭಾರತ್ೇಯ ಜನೌಷಧಿ 
ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಾಸ್ತವಮಾಡವೆ.

ಜನೌಷಧಿ ಯೇಜನ: ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ, ಅಗಗೆದ ಮತು್ತ ಉಪಯುಕ್ತ ಔಷಧ

ಕ�ೇವಿಡ್  ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಎರಡನೇ ಅಲಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಮಲಿಜನಕದ ಕ�ರತಯು ಎಲಲಿರ ಗಮನವನು್ನ ಸೆಳೆಯಿತು. 
ಬೆೇಡಕ ಹಚಿಚಾತು್ತ, ಆದರ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಮಥ್ಯಷಿ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿತು್ತ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಮಲಿಜನಕ ಉತಾ್ಪದನಯಲ್ಲಿ 
ದೆೇಶವು ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗುವುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಸಿಕ�ಳಳುಲು ಪ್ಎಂ ಕೇಸ್ಷಿ ನಿಧಿಯ ಮ�ಲಕ ಆಮಲಿಜನಕ ಪ್ಎಸ್ಎ 
ಸಾಥಾವರಗಳನು್ನ ಸಾಥಾಪ್ಸುವ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಮಯೇಚಿತ ನಿರಾಷಿರಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ಆಮಲಿಜನಕವನು್ನ ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ದೆೇಶದ ಪ್ರತ್ದಿನದ ಸಾಮಥ್ಯಷಿವು ಹತು್ತ ಪಟುಟಿ ಹಚುಚಾ ಹಚಾಚಾಗಿದೆ.

ಆಮಲಿಜನಕ ಪೂರೈಕಯ ಪೂಣಾಷಿವಧಿ 
ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತದ ಹಜ್ಜೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ದಿನಕಕೆ 900 ಮಟ್್ರಕ್ ಟನ್ 
ದ್ರವಿೇಕೃತ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಆಮಲಿಜನಕವನು್ನ ಉತಾ್ಪದಿಸುತ್್ತತು್ತ. 
ಬೆೇಡಕಯ ಹಚಚಾಳದೆ�ಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ 
ಆಮಲಿಜನಕದ ಉತಾ್ಪದನಯನು್ನ ಹತು್ತ ಪಟುಟಿ ಹಚಿಚಾಸಿತು. 
ಇದು ವಿಶವಾದ ಯಾವುದೆೇ ದೆೇಶಕಕೆ ಊಹಿಸಲಾಗದ 
ಗುರಿಯಾಗಿತು್ತ, ಆದರ ಭಾರತ ಅದನು್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

n  ಕೆ�ೇವಿಡ್ ನ ಎರಡನೇ ಅಲಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ದರಾವಿೇಕೃತ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಆಮಲಿಜನಕದ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವು ದಿನಕೆ್ 900 
ಮಟ್ರಾಕ್ ಟನ್ ಆಗಿತುತು. ಆಮಲಿಜನಕವನುನು 
ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ದಿನಕೆ್ ಹತುತು 
ಪಟುಟಿ ಅಿಂದರ, 9300 ಮಟ್ರಾಕ್ ಟನ್ ಗಳಿಗೆ 
ಹಚಿಚುಸಲಾಗಿದೆ.

n  ಕೆ�ೇವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಅಗತ್ಯಕೆ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಮಲಿಜನಕ 
ಉತಾ್ಪದನಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತೆರಾಗಳನುನು 
ಸಾ್ವವಲಿಂಬಿಯನಾನುಗಿ ರಾಡಲು 4,755 
ಮಟ್ರಾಕ್ ಟನ್ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ಒಟುಟಿ 
4,115 ಪರಾಶರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಅಡಾ್ಸಪ್ಪ್ಷನ್ 
ಪಾಲಿಿಂಟ್ ಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಸಲಾಯತು.

1,225 ಪಎಸ್ ಎ ಸಾಥೆವರಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಸುವ 
ಮತುತು ನವ್ಷಹಸುವ ಮ�ಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಮತುತು ಕೆೇಿಂದಾರಾಡಳಿತ ಪರಾದೆೇಶಗಳಿಗೆ 
ಬೆಿಂಬಲವನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

900 ಆಕ್್ಸಜನ್ ಎಕ್್ಸ ಪರಾಸ್ ರೈಲುಗಳ 
ಮ�ಲಕ 36,840 ಟನ್ ಗಳರುಟಿ ದರಾವಿೇಕೃತ 
ಆಮಲಿಜನಕವನುನು ಸಾಗಿಸಲಾಯತು.

ಪ್ಎಂ ಕೇಸ್ಷಿ ಅಡಯಲ್ಲಿ

ಬಿಕಕೆಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
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n 	2020 ರ ಜಾಗತಿಕ ವಿಪತುತು ಕೆ�ೇವಿಡ್  ಎದುರಾದಾಗ 
ನಾವು ಕಟುಟಿನಟ್ಟಿನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿದೆದೆವು ಹಾಗು 
ದೆೇಶವು ಆ ವಿಪತಿತುನ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೇರಾಡಲು 
ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತಿತುತುತು. ವಿಪತುತು ಪರಿಹಾರದ ಜೆ�ತೆಗೆ 
ಹಸವು ಮತುತು ಬಡತನವನುನು ಎದುರಿಸುವುದು 
ಮತೆ�ತುಿಂದು ಕಾಳಜಿಯಾಗಿತುತು. ಈ ಕಳವಳವನುನು 
ಪರಿಹರಿಸಲು, ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರು 
ಯಾರ� ಹಸವಿನಿಂದ ಮಲಗಬಾರದು ಅಥವಾ 
ಬಳಲಬಾರದು ಎಿಂಬ ಗುರಿಯಿಂದಿಗೆ ರಾಚ್್ಷ 
2020 ರಲ್ಲಿ 1.70 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು ರೌಲ್ಯದ 
ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ್ ಪಾ್ಯಕೆೇಜ್ ಅನುನು 
ಘ�ೇಷ್ಸದರು.

ಪಾ್ಯಕೇಜ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಕೆ�ೇವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೇರಾಡುವ ಆರ�ೇಗ್ಯ 
ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರ�ಪಾಯಗಳ ಆರ�ೇಗ್ಯ 
ರಕ್ಷಣೆ. ಕೆ�ೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಾತಿ ತಿಿಂಗಳು 
80 ಕೆ�ೇಟ್ ಜನರಿಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಗೆ�ೇಧಿ ಅಥವಾ ಅಕ್್ 
ಮತುತು 1 ಕೆಜಿ ಬೆೇಳೆಕಾಳುಗಳನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ 
ಒದಗಿಸುವ ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ್ 
ಅನನು ಯೇಜನ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಉಚಿತ 
ಪಡಿತರ ಯೇಜನಯಾಗಿದೆ. ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಹಣಕಾಸು ನಧಿಯ ಪರಾಕಾರ, ಕೆ�ೇವಿಡ್ ಭಾರತದ 
ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯ ಹಚಿಚುನ ಭಾಗವನುನು ಕಡು ಬಡತನಕೆ್ 
ಬಿೇಳದಿಂತೆ ಉಳಿಸದೆ.

ನನ್ನನು್ನ ಬಲಲಿವರು ನನ್ನನು್ನ ಅಥಷಿಮಾಡಕ�ಳುಳುತಾ್ತರ. 
ನಾನು ನನಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್್ರೇತ್ಪಾತ್ರರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಲಲಿ. 

ನಾನು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆದಿೇನ. ನಾನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ಟಿದೆದಿೇನ ಮತು್ತ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೆದಿೇನ. ಬಡವರ 

ನ�ೇವು ನನಗೆ ಅಥಷಿವಾಗುತ್ತದೆ. 
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ 

ಯೇಜನಯ ಚಾಲನಯ ಸಂದಭಷಿದಲ್ಲಿ

ಪಿಎೆಂ ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ್ ಪಾ್ಯಕೆೇಜ್...ಪಿಎೆಂ ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ್ ಪಾ್ಯಕೆೇಜ್...
ಯಾರ್ ಹಸಿದು ಮಲಗದ್ರುವುದನುನು ಯಾರ್ ಹಸಿದು ಮಲಗದ್ರುವುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲು.ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲು.

ಮಿಲ್ಯನ್ ಮಹಿಳಾ ಜನ್ ಧನ್ 
ಖಾತದಾರರು ಮ�ರು ತ್ಂಗಳವರಗೆ 
ತ್ಂಗಳಿಗೆ 500 ರ�.ಗಳನು್ನ ನೇರವಾಗಿ 
ತಮ್ಮ ಬಾ್ಯಂಕ್  ಖಾತಗಳಿಗೆ ಪಡೆದರು.

13.62 ಕ�ೇಟ್ 
ಕುಟುಂಬಗಳ 
ಹಿತದೃರ್ಟಿಯಿಂದ, 
ಎಂಜಿಎನ್ ಆರ್ ಇಜಿಎ 
ಕನಿಷ್ಠ ವೆೇತನವನು್ನ 
182 ರ�.ಗಳಿಂದ 202 
ರ�.ಗಳಿಗೆ ಹಚಿಚಾಸಲಾಗಿದೆ.

20 

ಏಪರಾಲ್ ಮದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪಎಿಂ ಕ್ಸಾನ್ 
ಯೇಜನಯಡಿ 8.7 ಕೆ�ೇಟ್ ರೈತರು ತಮ್ಮ 

ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 2000 ರ�.ಗಳ ನರವು ಪಡೆದಿದಾದೆರ.

n 	ಕಟಟಿಡ ಕಾಮಿ್ಷಕರ ಕಲಾ್ಯಣ ನಧಿ 
ಸಾಥೆಪಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸ�ಚನ

n 	ಉಜ್ವಲ ಯೇಜನಯಡಿ ಉಚಿತ 
ಸಲ್ಿಂಡರ್ 

n 	43 ಲಕ್ಷ ಉದೆ�್ಯೇಗಿಗಳ ಇಪಎಫ್ ಖಾತೆಗೆ 
ಶೇ.24 ಕೆ�ಡುಗೆ

3 ಕ�ೇಟ್ ವೃದಧಾರು, ವಿಧವೆಯರು ಮತು್ತ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 
1000 ರ�. ಪ್ಂಚಣಿ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
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n 	2014 ರಲ್ಲಿ “ಪಹಲ್” ಯೇಜನಯಡಿ ನಕಲ್ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಲಾಯತು. ರಾಚ್್ಷ 2015 ರಲ್ಲಿ “ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್” 
ಮ�ಲಕ ಎಲ್ ಪಜಿ ಸಬಿ್ಸಡಿಯನುನು ತ್ಯಜಿಸುವಿಂತೆ ಪರಾಧಾನ 
ಮೇದಿ ಅವರು ಶಿರಾೇಮಿಂತರಿಗೆ ಕರ ನೇಡಿದರು. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 
ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಹಣವನುನು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ ಪಜಿ 
ತಲುಪಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

n 	1 ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು ಮಿಂದಿ ಸ್ವಯಿಂ ಪರಾೇರಿತರಾಗಿ ಸಬಿ್ಸಡಿ 
ತ್ಯಜಿಸದಾದೆರ. ನಿಂತರ, ಮೇ 1, 2016 ರಿಂದು ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿ 
ಉಜ್ವಲ ಯೇಜನಯನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದರು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಲ್ ಪಜಿ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನುನು ನೇಡಲಾಗುತಿತುದೆ. 

ಸಬಿ್ಸಡ ಬಿಟುಟಿಕ�ಡ-ಉಜವಾಲಾ
ಒಿಂದು ಕೆ�ೇಟ್ ಜನ ಗಾ್ಯಸ್ ಸಬಿ್ಸಡಿ ಬಿಟುಟಿಕೆ�ಟಟಿರು, 
ಹ�ಗೆ ರಹತ ಅಡುಗೆ ಮನಗೆ ಕಾರಣರಾದರು...

0 0.31
1.62

5.78

11.49

ಎಲ್ ಪಜಿ ಸಿಂಪಕ್ಷವನುನು 1965 
ರಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. 
ಅದೆೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2000 

ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನುನು ನೇಡಲಾಗಿತುತು.

ಎಲಾಲಿ ಮನಗಳಿಗೆ ಶುದಧಾ ಇಂಧನ
ಅಿಂಕ್ ಅಿಂಶಗಳು: ಕೆ�ೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಜಿ ಗಾರಾಹಕರು

1947 1965 1980 1990 2001 2010 2022

30.53 ಮುನಿಷಿ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಅವರು 
1933 ರಲ್ಲಿ ಈದಾಗೆ ಕಥೆಯನು್ನ 

ಬರದರು. ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ 
ಹಮಿೇದ್, ಒಬ್ಬ ಬಾಲಕ. ಆತ 
ಜಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತ್ಂಡ ತ್ನ್ನದೆ, 

ತನ್ನ ಅಜಿಜೆಯು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು 
ಬಳಸುಬಹುದಾದ ಇಕಕೆಳವನು್ನ 

ಖರಿೇದಿಸುತಾ್ತನ. ಇದರಿಂದ 
ಆತನ ಅಜಿಜೆಯ ಕೈಗಳು ಅಡುಗೆ 
ಮಾಡುವಾಗ ಸುಡುವುದಿಲಲಿ.. 

ಇದನು್ನ ಒಬ್ಬ ಹಮಿೇದ್ 
ಮಾಡಬಹುದಾದರ, ದೆೇಶದ 
ಪ್ರರಾನಿಗೆೇಕ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ?

-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 
ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

n 	ಉಜ್ವಲ ಯೇಜನಯಡಿ 9.34 ಕೆ�ೇಟ್ ಹ�ಸ ಎಲ್ ಪಜಿ 
ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನುನು ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಿಂದಾಜು ಶೇ.100 ರರುಟಿ ಎಲ್ ಪಜಿ 
ವಾ್ಯಪತುಯನುನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸುರಾರು 31 ಕೆ�ೇಟ್ 
ಎಲ್ ಪಜಿ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳಿದುದೆ, ಇದು 2014ರಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 14 ಕೆ�ೇಟ್ 
ರಾತರಾ ಇತುತು.

n 	ಈಗ ದೆೇಶವು ಶೇ.75 ಕ್್ಿಂತ ಹಚುಚು ಕುಟುಿಂಬಗಳಿಗೆ ಕೆ�ಳವೆ ಮ�ಲಕ 
ಅನಲವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತಿತುದೆ.

17

ಡಬುಲಿ್ಯ ಹಚ್ ಒ ಪರಾಕಾರ, ಅಡುಗೆ ಮನಯ ಹ�ಗೆಯಿಂದ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಾತಿ ವರ್ಷ ಸುರಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾಯುತಾತುರ. 
ಹಿಂದೆ ಎಲ್ ಪಜಿಯನುನು ಶಿರಾೇಮಿಂತ ವಗ್ಷದ ಗುರುತಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತುತು. ನಿಂತರ ಉಜ್ವಲ ರ�ಪದಲ್ಲಿ ‘ಪಹಲ್’, 
‘ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್’ ಮ�ಲಕ ಹ�ಗೆ ರಹತ ಅಡುಗೆ ಮನಗೆ 
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯತು.
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ಹ�ಸ ಬಿೇಜಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಾಯಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟೆಟಿ ವಾ್ಯಪ್್ತಯನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವವರಗೆ, ಮಣಿಣುನ ಪರಿೇಕ್ಷೆಯಿಂದ 
ನ�ರಾರು ಹ�ಸ ಬಿೇಜಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಾಪಡಸುವವರಗೆ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ವೆಚಚಾದ ಒಂದ�ವರ ಪಟುಟಿ ಎಂಎಸ್ ಪ್ ನಿಗದಿಪಡಸುವವರಗೆ ಮತು್ತ ಬಲವಾದ ನಿೇರಾವರಿ ಜಾಲದಿಂದ 

ಕಿಸಾನ್ ರೈಲ್ನವರಗೆ ರೈತರ ಕಲಾ್ಯಣಕಾಕೆಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತಗೆದುಕ�ಳಳುಲಾಗಿದೆ. ಜ್ೇನು ಉತಾ್ಪದನ, 
ಪಶುಪಾಲನಯಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ರೈತರ ಆದಾಯ ಹಚುಚಾತ್್ತದೆ. ಕೃರ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬನಯ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್್ತದೆ.

…ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಆದಾಯ ದಿವಿರ್ಣವಾಗಿದ

ಬಿತ್ತನಗ� ಮದಲು ಬಿತ್ತನಯ ನಂತರ

ಬಿತ್ತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ

n 	ಮಣಿ್ಣನ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ರಾಹತಿಯನುನು ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿರುವ 
22.91 ಕೆ�ೇಟ್ ಮಣಿ್ಣನ ಆರ�ೇಗ್ಯ 
ಕಾಡ್್ಷ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹಣದ 
ಕೆ�ರತೆಯಾಗದಿಂತೆ ಸುರಾರು 3.28 
ಕೆ�ೇಟ್ ಹ�ಸ ಕ್ಸಾನ್ ಕೆರಾಡಿಟ್ 
ಕಾಡ್್ಷ ಗಳನುನು ಅನುಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ರಸಗೆ�ಬ್ಬರಕಾ್ಗಿ ಉದದೆನಯ ಸರತಿ 
ಸಾಲುಗಳು ನಲುಲಿವುದು ಅಿಂತ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ಹ�ಸ ಯ�ರಿಯಾ ನೇತಿಯನುನು ಮೇ 25, 
2015 ರಿಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಶೇ.100 ರರುಟಿ ಬೆೇವು ಲೇಪನದ 
ಯ�ರಿಯಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

n 	ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಕೃಷ್ ನೇರಾವರಿ 
ಯೇಜನ. ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಕೃಷ್ 
ನೇರಾವರಿ ಯೇಜನಯಡಿ ನೇರಾವರಿ 
ಪರಾದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹಚಚುಳವಾಗಿದೆ. ಅವರ 
ಜಿಲಲಿಗಳ ಹವಾರಾನ ಮತುತು ಕೃಷ್ಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ರಾಹತಿಯನುನು 
ರೈತರಿಗೆ ಎಸ್ ಎಿಂ ಎಸ್ ಮ�ಲಕ 
ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ.

n 	ನಾ್ಯನ� ಯ�ರಿಯಾದ ಪರಾಸುತುತ 
ಘಟಕವು ದಿನಕೆ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ಬಾಟಲ್ಗಳನುನು 
ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು 
ಹ�ಿಂದಿದೆ, ಒಿಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3.27 
ಕೆ�ೇಟ್ ಬಾಟಲ್ಗಳು ರಾರಾಟವಾಗಿವೆ.

n 	2018 ರಿಿಂದ 11.42 ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು 
ರೈತರು ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಫಸಲ್ ಬಿರಾ 
ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿದಾದೆರ.

n 	ಎಿಂಎಸ್ ಪಯನುನು ಉತಾ್ಪದನಾ 
ವೆಚಚುಕ್್ಿಂತ  ಒಿಂದ�ವರ ಪಟುಟಿ ಹಚಚುಳ 
ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

n 	1.73 ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು 
ರೈತರು ಇ-ನಾ್ಯಮ್ ನಲ್ಲಿ 
ನ�ೇಿಂದಾಯಸಕೆ�ಿಂಡಿದಾದೆರ.

n 	ಶೇ. 80 ಕ್್ಿಂತ ಹಚಾಚುಗಿರುವ ಸಣ್ಣ 
ರೈತರಿಗೆ ಸಹಜ ಕೃಷ್ಯ ಗರಿರ್ಠ 
ಪರಾಯೇಜನವನುನು ನೇಡಲಾಗುತಿತುದೆ.

n 	ಕ್ಸಾನ್ ರೈಲು 167 ಕ�್ ಹಚುಚು 
ರಾಗ್ಷಗಳ ಮ�ಲಕ ರೈತರ 
ಬೆಳೆಗಳನುನು ದೆೇಶದ ಮ�ಲ 
ಮ�ಲಗಳಿಗೆ ತಲುಪಸುತಿತುದೆ.

n 	ಕೆ�ಯಲಿನ ನಿಂತರದ ನವ್ಷಹಣೆ, 
ಉತಾ್ಪದಕತೆಯನುನು ಹಚಿಚುಸುವುದು 
ಮತುತು ರೈತರು ಉತತುಮ ಬೆಲಯನುನು 
ಒದಗಿಸಲು ಕೃಷ್ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. 
ಕೃಷ್ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ ನಧಿಯನುನು 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಜ್ಟ್ ಅನು್ನ ಹಚಿಚಾಸಲಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ಆರ್ಷಿಕ ಭದ್ರತಯನು್ನ ಖಾತ್್ರಪಡಸಲಾಗಿದೆ
n 	ಕೃಷ್ಗೆ 8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸುರಾರು 22 ಸಾವಿರ ಕೆ�ೇಟ್ 

ರ�. ಬಜೆಟ್  ನೇಡಲಾಗಿತುತು, ಪರಾಸಕತು ವರ್ಷ ಅದನುನು 5.6 
ಪಟುಟಿ ಹಚಿಚುಸ 1.32 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

n 	ಭಾರತಿೇಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆೇಡಿಕೆ ಹಚಿಚುದೆ, ಈ 
ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ 2021-2022 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಫ್ತು 
50 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪದೆ.

n 	ಪಎಿಂ ಕ್ಸಾನ್ ಸರಾ್ಮನ್ ನಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 12.02 

ಕೆ�ೇಟ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಾಷ್್ಷಕ 6 ಸಾವಿರ 
ರ�ಪಾಯಗಳನುನು ಕಳುಹಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

n 	19.16 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಕ್ಸಾನ್ ರಾನ್ ಧನ್ ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ 
ನ�ೇಿಂದಾಯಸಕೆ�ಿಂಡಿದಾದೆರ. 2 ಹಕೆಟಿೇರ್ ಗಿಿಂತ ಕಡಿಮ 
ಫಲವತಾತುದ ಭ�ಮಿಯನುನು ಹ�ಿಂದಿರುವ ಮತುತು 18-40 
ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ ರೈತರು ಇದಕೆ್ ಅಹ್ಷರಾಗಿರುತಾತುರ. ಇವರಿಗೆ 
3000 ರ�.ರಾಸಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಭರವಸೆ ಇರುತತುದೆ.
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ಬಜೆಟ್ ಬಜೆಟ್ 
ಸ್ಧಾರಣೆರಳು ಸ್ಧಾರಣೆರಳು 

ದೋಶದ ದೋಶದ 
ಪರೆರತ್ಯನ್ನು ಪರೆರತ್ಯನ್ನು 

ಬದಲಾಯಿಸಿವೆಬದಲಾಯಿಸಿವೆ
n 	ಹಳೆಯ ಸಿಂಪರಾದಾಯವನುನು ಮುರಿದು 

2017-18ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ 
ಮಿಂಡನ ದಿನಾಿಂಕವನುನು ಫಬರಾವರಿ 28 ರಿಿಂದ 
ಫಬರಾವರಿ 1 ಕೆ್ ಬದಲಾಯಸಲಾಯತು.

n 	ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 21, 2016 ರಿಂದು, ಸಿಂಪುಟ 
ಸಭಯು ಈ ಸುಧಾರಣೆಯನುನು 
ಅನುಮೇದಿಸತು ಮತುತು ರೈಲ್ವ ಬಜೆಟ್ 
ಅನುನು ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟೆ�ನುಿಂದಿಗೆ 
ವಿಲ್ೇನಗೆ�ಳಿಸಲಾಯತು.

n 	ಈ ಹಿಂದೆ, ಫಬರಾವರಿ ಕೆ�ನಯ ಕೆಲಸದ 
ದಿನದಿಂದು ಸಿಂಸತಿತುನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ 
ಮಿಂಡಿಸಲಾಗುತಿತುತುತು ಮತುತು ಬಜೆಟ್ 
ಮಿಂಡನಯಾಗುವವರಗೆ ಮೇ ಮದಲ-
ಎರಡನೇ ವಾರದವರಗ� ಶಾಸಕಾಿಂಗ 
ಪರಾಕ್ರಾಯಯು ಮುಿಂದುವರಯುತಿತುತುತು, 
ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ನ ಬಹುಪಾಲು 
ಖಚಾ್ಷಗದೆೇ ಉಳಿಯುತಿತುತುತು.

n 	ಇಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮದಲ 
ಎರಡು ತಿಿಂಗಳ ವೆಚಚುಕಾ್ಗಿ, ಸಕಾ್ಷರವು 
ಹಣಕಾಸು ಅನುಮೇದನಯನುನು 
ಸಿಂಸತಿತುನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೆೇಕಾಗಿತುತು. ಈ 
ಸುಧಾರಣೆಯ ಪರಾಯೇಜನವೆಿಂದರ ಮದಲ 
ತೆರೈರಾಸಕದಲ್ಲಿಯೇ ಒಟುಟಿ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಹಚಚುಳ 
ಕಿಂಡಿತು.

n 	ಬಜೆಟ್ ಸುಧಾರಣೆಯ ಈ ಕರಾಮವು 
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಿಂಭದಿಿಂದ 
ಪೂಣ್ಷ ಪರಾರಾಣದ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು 
ಒದಗಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತುತು 
ಇಲಾಖ್ಗಳಿಗೆ ನರವಾಗುತತುದೆ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 
ವರ್ಷವಿಡಿೇ ಯೇಜನಗಳ ಅನುಷ್ಾ್ಠನವನುನು 
ವೆೇಗಗೆ�ಳಿಸುತತುದೆ.

n 	ಕೆ�ೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನ ನಿಂತರ, 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರು ವಿವಿಧ ಸಕಾ್ಷರಿ ಇಲಾಖ್ಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ 
ಖಾಸಗಿ, ಸಾವ್ಷಜನಕ ಮತುತು ರಾಜ್ಯ-ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರದ ಎಲಾಲಿ 
ಭಾಗಿೇದಾರರ�ಿಂದಿಗೆ ಸಿಂವಾದದ ಹ�ಸ ಸಿಂಪರಾದಾಯವನುನು 
ಆರಿಂಭಿಸದರು.  ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು ಆದರುಟಿ 
ಬೆೇಗ ಅನುಷ್ಾ್ಠನಗೆ�ಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಗರಿರ್ಠ 
ಫಲ್ತಾಿಂಶಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ, 
ಐತಿಹಾಸಕ ಬಜೆಟ್ “ನವ ಭಾರತ”ದ ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ 
ಮತುತು ಆಥಿ್ಷಕ ಸ�ಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಹ�ರಹ�ಮು್ಮವ ದೃಷ್ಟಿಕೆ�ೇನದ 
ದಾಖಲಯಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮು್ಮತಿತುದೆ.

ಬಜ್ಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ 
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ಒಂದು ತ್ಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಬಜ್ಟ್  
ಪೂಣಷಿಗೆ�ಳಿಸಿದೆದಿೇವೆ. ಒಂದು ತ್ಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಿೇಗೆ 
ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ ನಾನು ದೆೇಶದ ಆರ್ಷಿಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನು್ನ 
ಒಂದು ತ್ಂಗಳು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಬೆೇಕು.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಸ್ಧಾರಣೆರಳು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ  ಸ್ಧಾರಣೆರಳು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ  
ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ್�ಟ್ಟಿವೆದಾರಿ ಮಾಡಿಕ್�ಟ್ಟಿವೆ

2014ರಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ದೆೇಶದ 
ಆಡಳಿತದ ಚುಕಾ್ಣಿ ಹಡಿದಾಗ ಆಥಿ್ಷಕತೆ ಅಸತುವ್ಯಸತುವಾಗಿತುತು. 
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾಯವರು ಸುಧಾರಣಾ 
ರಾಗ್ಷವನುನು ಆರಿಸಕೆ�ಿಂಡರು - ಮದಲನಯದಾಗಿ, 
ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತುತು ನಿಂತರ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು 
ಮತುತು ಹ�ಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತತುಮ ವಾತಾವರಣವನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು. ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ ಶರಾೇಯಾಿಂಕದಲ್ಲಿ ಈ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಗೆ�ೇಚರವಾಗಿದೆ. ಕೆ�ೇವಿಡ್ 
ಮತುತು ರಷ್ಾ್ಯ- ಉಕೆರಾೇನ್ ಯುದ್ಧದಿಂತಹ ಬಿಕ್ಟುಟಿಗಳ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯ� ಸಹ ಇದು ಬೆಳೆಯುತಿತುರುವ 
ಆಥಿ್ಷಕತೆಯಾಗಿ ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದೆ.

ಏಕಗವ್ಕ್ಷಿಅನುಮತಿ
ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ 
ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಎಲಾಲಾ 
ಅನುಮೋದನೆಗಳು 
ಈಗ ಒಂದೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಾ 
ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಪೂವ್ವಾನ್ವಯ
ತೆರಿಗೆಯನುನು

ರದುದುಗೆೊಳಿಸಲ್ಗಿದ
ಪೂವಾವಾನ್ವಯವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ 
ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ 

ತೆರಿಗೆ ಷರತ್ತನುನು 
ರದುದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ

ವಿದೇಶಿಹೊಡಿಕೆಗ್ಗಿತೆರೆಯಲ್ದಮ್ಗವಾಗಳು

ಎಾಂಎಸ್ಎಾಂಇ
ಮೇಲೆವಿಶೇಷ
ಗಮನ
ಈ ವಲಯವನುನು ಮರು 
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸಲಾಗಿದ. 
ದೂೋಷನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ 
ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪೂೋರವಾಲ್ 
ಅನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

2017 ರ 
ಕಂಪನಿಗಳ 

ತಿದು್ದಪಡಿ ರಾಯಿದೆ. 
ಇದು ಸಣ್ಣ 

ಕಂಪನಿಗಳಿಗ 
ಪರಿಹಾರವನು್ನ 

ಒದಗಿಸಿತು.

ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ 
ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 

ಸುರಾರಣೆ
142

134
130

100
77
77

63

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ಕೆೇಕ್ ನ ಗಾತರಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗುತತುದೆ” ಎಿಂದು 
ಇಿಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ರಾತಿದೆ.  ಅಿಂದರ ಕೆೇಕ್ 
ದೆ�ಡ್ಡದಾದರ�ಟಿ ಅದರ ಪಾಲು ಹಚುಚು ಜನರಿಗೆ 
ದೆ�ರಯುತತುದೆ. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಆಥಿ್ಷಕತೆಯ ಗುರಿ 
ದೆ�ಡ್ಡದಾದರ�ಟಿ ದೆೇಶದ ಸಮೃದಿ್ಧಯ� ಹಚುಚುತತುದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

ರೈಲ್್ವ, ಮೂಲಸೌಕಯವಾ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ 
ಸಾಧನಗಳಂತಹ ಕ್ೋತರಾಗಳಲ್ಲಾ ಎಫ್ ಡಿಐ 

ಅನುನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದ. ಇತರ 
ಕ್ೋತರಾಗಳಿಗೂ ಸರಳ ನಿಯಮಗಳನುನು 

ಮಾಡಲಾಗಿದ.
ಗುರುತಿಸುವಮೊಲಕ
ಕ್ನೊನಿನಜ್ಲದಾಂದಮುಕ್ತ

2,875 ವಾ್ಯಪಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ 
ಕಾನೂನುಗಳು ಮತು್ತ 

ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮತು್ತ 2007 ರ 
ಅನಗತ್ಯ ಕಾನೂನುಗಳನುನು 

ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದ.  25000 
ಅನುಸರಣೆಗಳು 

ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.

ಋಣಭ್ರ,
ದವ್ಳಿತನ

ಕೊೋಡ್ 2016 ಮತು್ತ 
2021 ತಿದುದುಪಡಿಗಳು ಅನುತಾಪಾದಕ 
ಆಸ್್ತಗಳನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದವು ಮತು್ತ 
ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವುದನುನು ಚಾಲನೆಯನುನು 
ಸುಲಭಗೊಳಿಸ್ದವು.
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ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಆರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿ

ಭಾರತದ ಜಿಡಪ್
ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹತುತು ಪಟುಟಿ 
ಬೆಳೆದಿದೆ

0.1 0.2 0.5 1.5 5.8
21.5
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236.4
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50

1950-51 1660-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11  

ಋಣಭಾರ ಮತುತಾ ದ್ವಾಳಿತನ ಸೆಂಹತ
n 	ವಸ�ಲಾಗದ ಸಾಲಗಳು, ಅಿಂದರ, ಎನ್ ಪಎಗಳು 

ಯಾವಾಗಲ� ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗಿವೆ. ಇದು 
ಬಾ್ಯಿಂಕ್ನ ಸಾಲ ನೇಡುವ ಶಕ್ತುಯನುನು ಕಡಿಮ ರಾಡುತತುದೆ, 
ಇದು ಆಥಿ್ಷಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ಕುಿಂಠಿತಗೆ�ಳಿಸುತತುದೆ.

n 	ಮತೆ�ತುಿಂದೆಡೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನರಟಿದಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಪನಯನುನು 
ಮುಚಚುಲು ಸಾಕರುಟಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೆ�ಳುಳಿತತುದೆ ಎಿಂದು 
ಕಾಪೂ್ಷರೇಟ್ ವಲಯದ ಆಕ್ೇಪವೂ ವ್ಯಕತುವಾಗಿತುತು.  
ಕಿಂಪನಗಳನುನು ಆದರುಟಿ ಬೆೇಗ ಇತ್ಯಥ್ಷಪಡಿಸ ಹಣವನುನು 
ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ವಗಾ್ಷಯಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತುತು. ಆದದೆರಿಿಂದ, 
ಋಣಭಾರ ಮತುತು ದಿವಾಳಿತನ ಸಿಂಹತೆ 2016 ನುನು ಒಿಂದು 
ಪರಾಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯತು.

n 	ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಸುಲಭಗೆ�ಳಿಸಲು ಮತುತು ಎನ್ ಪಎಗಳ 
ಇತ್ಯಥ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಐತಿಹಾಸಕ ಹಜೆ್ಜಯಾಗಿದೆ. ಕೆ�ೇವಿಡ್-19 
ಸಾಿಂಕಾರಾಮಿಕದಿಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕೆ�್ಳಗಾದ ವಿಶೇರವಾಗಿ  
ಎಿಂಎಸ್ ಎಿಂಇ ವಲಯದ ಕಿಂಪನಗಳ ಹತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಇತಿತುೇಚೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿದುದೆಪಡಿಗಳನುನು ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ಪರಾಸುತುತ ಸಕಾ್ಷರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, 
ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಗಳು ಸಾಲ ಸುಸತುದಾರರ ಆಸತುಯನುನು ಮುಟುಟಿಗೆ�ೇಲು 
ಹಾಕ್ಕೆ�ಿಂಡಿವೆ ಮತುತು ಅವರಿಿಂದ 10,000 ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು 
ಮತತುವನುನು ವಸ�ಲ್ ರಾಡಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್  
ಎನ್ ಪಎಗಳು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕನರ್ಠ ಶೇಕಡಾ 5.9 ರಷ್ಟಿವೆ.

ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗ ಕಾಪ್ಮಾರೇಟ್ 
ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್್ರೇತಾಸಾಹಕ ಸೌಲಭ್ಯ
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ, ಕಾಪೂ್ಷರೇಟ್ ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿ ಉತತುಮವಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸಲು ನೇಡಲಾಗುವ ಉತಾ್ಪದನ ಆಧಾರಿತ 
ಪೂರಾೇತಾ್ಸಹಕ (ಪಎಲ್ ಐ) ಬಗೆಗೆ ನೇವು ಕೆೇಳಿದಿದೆೇರಿ. ಆದರ ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ, ದೆೇಶದ ಉದ್ಯಮಕೆ್ ಉತತುಮ ಉತಾ್ಪದನಯ ಮೇಲ 
ಪಎಲ್ ಐ ನೇಡುವುದಾಗಿ ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರ ಘ�ೇಷ್ಸತು.  
14 ಪರಾಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ 
ಪಎಲ್ ಐ ಯೇಜನಯು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ 
ರ�. ಮತುತು 60 ಲಕ್ಷ ಹ�ಸ ಉದೆ�್ಯೇಗಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಹ�ಿಂದಿದೆ.

ಭಾರತದ ರಫ್ತು
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ನಿಂತರ 600 ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ

*ಎಲಾಲಿ ಅಿಂಕ್-ಅಿಂಶಗಳು ಡಾಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿಮ್ಲ: ಆರ್ಮಾಕ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ, ಪಿಐಬಿ

1950-51 1960-61 1980-81 1990-91 2000-01 2010-11 2021-221970-71

1.27 1.35 2.03 8.49 18.14
44.08

249.82

676.20

ಜಿಡಪ್ (ಈಗಿನ ಬೆಲಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕ�ೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ)

1. ಆಹಾರ ಸಿಂಸ್ರಣ 
ಉದ್ಯಮ 

2. ಐಟ್ ಯಿಂತಾರಾಿಂಶ
3. ಎಸ, ಎಲ್ ಇ ಡಿ, ಬಲ್್ಬ
4. ಔರಧಿೇಯ ಉದ್ಯಮ 
5. ಫಾರಾ್ಷಸು್ಯಟ್ಕಲ್ ಎಪಐ 

( ಔರಧದ ಕಚಾಚು ವಸುತು) 
6. ಟೆಲ್ಕಾಿಂ ಉತಾ್ಪದನ
7. ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ ಪವಿ 

ರಾಡ�್ಯಲಗೆಳು

8. ಎಲಕಾಟ್ರನಕ್ ತಯಾರಿಕೆ.
9. ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸಲಕರಣೆ
10. ಆಟೆ�ೇಮಬೆೈಲ್ 

ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು
11. ಡೆ�ರಾೇನ್ ಗಳು ಮತುತು 

ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಉತ್ಪನನುಗಳು
12. ಜವಳಿ
13. ವಿಶೇರ ಉಕು್
14. ಸುಧಾರಿತ 

ರಸಾಯನಶಾಸತ್ರ ಘಟಕ 

21 22

ಮ್ಲ: ಆರ್ಮಾಕ ಸಮಿೇಕ್ಷೆ ಮ್ಲ: ಪಿಐಬಿ, ವಿಶವಾ ಬಾ್ಯೆಂಕ್
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ವಿದು್ಯತ್
ಪ್ರತ್ ಮನಗ�

ದೆೇಶದ ಪರಾತಿಯಿಂದು ಮನಗ� ವಿದು್ಯತ್ ತಲುಪರವುದು 
ರಾತರಾವಲಲಿದೆ, ಈಗ ಹಚುಚು ಗಿಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿದು್ಯತ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 
ಒಿಂದು ರಾರಟ್ರ ಒಿಂದು ಪವರ್ ಗಿರಾಡ್ ಇಿಂದು ದೆೇಶದ ಶಕ್ತುಯಾಗಿದೆ. 
ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೇಜನಯಡಿ ಸುರಾರು 3 ಕೆ�ೇಟ್ ವಿದು್ಯತ್ 
ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನುನು ನೇಡುವ ಮ�ಲಕ ನಾವು ಪರಿಪೂಣ್ಷತೆಯ 
ಗುರಿಯನುನು ತಲುಪುತಿತುದೆದೆೇವೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ

ಪರಾತಿಯಬ್ಬರಿಗ� ಪರಿಸರ ಸೆನುೇಹ ಮತುತು ಕೆೈಗೆಟಕುವ ದರದಲ್ಲಿ 
ವಿದು್ಯತ್ ಸಿಂಪಕ್ಷ ಕಲ್್ಪಸಲು ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ 
ಉಪಕರಾಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರವು ದಿೇನದಯಾಳ್ 
ಉಪಾಧಾ್ಯಯ ಗಾರಾಮ ಜೆ�್ಯೇತಿ ಯೇಜನ, ಸೌಭಾಗ್ಯ 
ಯೇಜನ, ಉಜಾಲ ಯೇಜನ, ಗಾರಾಮ ಉಜಾಲ ಯೇಜನ, 
ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಕುಸುಮ್ ಯೇಜನಗಳ ಮ�ಲಕ ವಿದು್ಯತ್ 
ಕ್ೇತರಾದಲ್ಲಿ ಆಮ�ಲಾಗರಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ತರುತಿತುದೆ.

n 	ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೇಜನಯಡಿ 3 ಕೆ�ೇಟ್ ಸಿಂಪಕ್ಷ ನೇಡುವ ಮ�ಲಕ 
ಪರಿಪೂಣ್ಷತೆಯ ಗುರಿ ತಲುಪದೆದೆೇವೆ. ಸುರಾರು 18,000 
ಹಳಿಳಿಗಳ ವಿದು್ಯದಿದೆೇಕರಣ ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಕುಸುಮ್ ಯೇಜನಯಿಂದಿಗೆ ವಿದು್ಯತ್ 
ಉಳಿತಾಯಕ�್ ಒತುತು ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾ್ಷರ ರೈತರಿಗೆ ಸೆ�ೇಲಾರ್ 
ಪಿಂಪ್ ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸುತಿತುದೆ, ಹ�ಲಗಳ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೆ�ೇಲಾರ್ ಪಾ್ಯನಲ್ ಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ರಾಡುತತುದೆ.

n 	ಉಜಾಲಾ ಯೇಜನಯು ಬಡ ಮತುತು ಮಧ್ಯಮ ವಗ್ಷದ 
ಕುಟುಿಂಬಗಳ ವಿದು್ಯತ್ ಬಿಲ್ ಗಳಿಿಂದ ಪರಾತಿ ವರ್ಷ 50 ಸಾವಿರ 
ಕೆ�ೇಟ್ ರ�ಪಾಯಗಳನುನು ಉಳಿತಾಯ ರಾಡುತಿತುದೆ. 

37 ಕ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚಾ ಎಲ್ಇಡಗಳನು್ನ 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅತ್ದೆ�ಡ್ಡ ಎಲ್ಇಡ ವಿತರಣಾ 
ಕಾಯಷಿಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಕುಸುಮ್ ಯೇಜನಯು ವರ್ಷಕೆ್  
32 ಮಿಲ್ಯನ್ ಟನ್ ಇಿಂಗಾಲ ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕೆಯನುನು 
ಕಡಿಮ ರಾಡಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ 1285 ಶತಕೆ�ೇಟ್ ಯ�ನಟ್ ಗಳಿಗೆ 
ಹ�ೇಲ್ಸದರ, 2022ನೇ ಆಥಿ್ಷಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಾಷ್್ಷಕ 
ವಿದು್ಯತ್ ಬಳಕೆ 1,385 ಶತಕೆ�ೇಟ್ ಯ�ನಟ್ ಗಳಿಗೆ 
ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಗಾರಾಮಿೇಣ ಭಾರತಕೆ್ ನರಿಂತರ ವಿದು್ಯತ್ ಸರಬರಾಜು 
ರಾಡುವ ಗುರಿಯಿಂದಿಗೆ ಸಕಾ್ಷರವು 2014 ರಲ್ಲಿ 
ದಿೇನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯ ಗಾರಾಮ ಜೆ�್ಯೇತಿ 
ಯೇಜನಯನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸತು.
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n  ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದರೆ: ಗಾರೆಮೇಣ ಪರೆದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ  
400 ಕ�್ಕ ಹೆಚು್ಚ ಸರಾಕಾರಿ ಮತುತಿ ವಾ್ಯಪಾರ ಸೇವೆಗಳನು್ನ 
ಗಾರೆಮ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 5.31 ಲಕ್ಷ ಕೇಂದರೆಗಳಿದು್ದ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ  
4.20 ಲಕ್ಷ ಗಾರೆಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ.

n  ಉಮಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ 1570 ಕ�್ಕ 
ಹೆಚು್ಚ ಸರಾಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳು ಮತುತಿ 22,000 ಕ�್ಕ ಹೆಚು್ಚ  
ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

n  ಡಿಜಿಲಾಕರ್: ಸಾವಕಾಜನಿಕ ದಾಖಲಗಳ ರಾಗದರಹಿತ 
ಲಭ್ಯತ್ಯನು್ನ ಸಾವಕಾಜನಿಕರಿಗ ಇದು ಸುಗಮಗ�ಳಿಸುತತಿದೆ. 
ಇದು 117 ಕ�ೇಟಿ ಬಳಕದಾರರಿಗ, 2167 ದಾಖಲ ನಿೇಡುವ 
ಸಂಸಥೆಗಳಿಗ ಮತುತಿ 532 ಕ�ೇಟಿಗ� ಹೆಚು್ಚ ದಾಖಲಗಳಿಗ 
ಇದು ಪರೆವೆೇಶ ಒದಗಿಸುತತಿದೆ.

n  ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಮಷನ್ ಮತುತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಸಾಕ್ಾರತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 53.67 ಲಕ್ಷಕ�್ಕ ಹೆಚು್ಚ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಪರೆಮಾಣೇಕರಣ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

n  ಎಲರಾಟ್ನಿಕ್ಸೆ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲ್ಲಿ 2025 ರ ವೆೇಳೆಗ 300 
ಶತಕ�ೇಟಿ ಡಾಲರ್  ಉತಾ್ಪದನೆ ಗುರಿಯಂದಿಗ  
ವಿಶ್ವದ ಅಗರೆ 3 ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲ್ದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವು ಮಾಡಿದ 
ಒಂದು ದೆ�ಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದರ, ನಗರಗಳು 

ಮತುತಿ ಹಳಿಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನು್ನ ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡುವುದು. ಇಂದಿನ ಭಾರತವು ಆ ದಿಕ್್ಕನಲ್ಲಿ 

ಸಾಗುತಿತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ದಾಖಲಗಳಿಗಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಯೇಜನೆಗಳ ಪರೆಯೇಜನಗಳಿಗಾಗಿ 

ನೆೇರವಾಗಿ ಸರಾಕಾರದ ಬಳಿಗ ಬರುವ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲಲಿ.

- ನರೇಂದರೆ ಮೇದಿ, ಪರೆಧಾನ ಮಂತಿರೆ

n  ಸಮರಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಯಕಾಕರೆಮವನು್ನ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಸಮಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮತುತಿ ಪರೆದಶಕಾನ ಉಪಕರಣಗಳ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ವ್ಯವಸಥೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಒಟು್ಟ 76 ಸಾವಿರ 
ಕ�ೇಟಿ ರ�. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನುಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡಜಿಟಲ್ ಇಂಡಯಾ: ಡಜಿಟಲ್ ಇಂಡಯಾ: 
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಬಲ್ೇಕರಣಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಬಲ್ೇಕರಣ
ಜಾಗತಿಕ ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಥಿ್ಷಕತೆ ಮತುತು ನಾಗರಿಕರನುನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆ�ಳಿಸಲು 

ಶರಾಮಿಸುತಿತುರುವ ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರಿಗಿಿಂತ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ ಶಕ್ತುಯನುನು ಯಾರು ಚೆನಾನುಗಿ 
ಅಥ್ಷರಾಡಿಕೆ�ಿಂಡಿರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜುಲೈ 1, 2015 ರಿಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾವನುನು 

ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು, ಸಾರಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನುನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆ�ಳಿಸಲಾಯತು. ಇದು ನಾಗರಿಕರ 
ಜಿೇವನವನುನು ಸುಲಭಗೆ�ಳಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತಿತುದೆ.
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ಟೆಕೇಡ್: ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ದಶಕ
ಆಧುನಕ ತಿಂತರಾಜ್ಾನವನುನು ಅಳವಡಿಸಕೆ�ಳಳಿದ ದೆೇಶವು ಕಾಲದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಚಲ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. 
ಅದು ಹಿಂದೆ ಬಿೇಳುತತುದೆ. ಮ�ರನೇ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಾಿಂತಿಯ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದಕೆ್ 
ಬಲ್ಯಾಗಿತುತು. ಆದದೆರಿಿಂದಲೇ, 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೇಕರಿಸದ ತಕ್ಷಣ ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿಯವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಂಪಕ್ಷ ಕಲ್್ಪಸುವ ಮ�ಲಕ ಜಿೇವನ 
ನವ್ಷಹಣೆಗೆ ಹ�ಸ ಆಯಾಮಗಳನುನು ಸೆೇರಿಸದರು. ತಿಂತರಾಜ್ಾನ ದಶಕದೆ�ಿಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು 
ಈಗ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಾಿಂತಿ 4.0 ಗೆ ಸದ್ಧವಾಗಿದೆ.

25
ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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ಆಯುಷ್ಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್, ಜಲ ಜಿೇವನ್ ಮಿರನ್, ಉಮಿಂಗ್ ಆಪ್, 
ಡಿಜಿಲಾಕರ್, ಜಿೇವನ್ ಪರಾರಾಣ್, ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಡಿಬಿಟ್ 
ಮತುತು ಇ-ಸೆೇವೆಗಳು ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಹಚಿಚುನ ಸಕಾ್ಷರಿ ಯೇಜನಗಳು 
ಪಾರದಶ್ಷಕತೆಯನುನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸವೆ ಮತುತು ಜನರು ಈಗ ಸರತಿ 
ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಬದಲು ಮನಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೆೇ ಸೆೇವೆಗಳನುನು 
ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದುವರಗೆ, 5.75 ಲಕ್ಷ ಕ್ಲ�ೇಮಿೇಟರ್ ಗಳ ಆಪಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ 
ಲೈನ್ ಮ�ಲಕ 1.79 ಲಕ್ಷ ಗಾರಾಮ ಪಿಂಚಾಯತಿಗಳನುನು ಇದಕೆ್ 
ಜೆ�ೇಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷಕ�್ ಹಚುಚು ಗಾರಾಮ ಪಿಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ವೆೈ-ಫೈ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಪರಾತಿ ಜಿಬಿ ಇಿಂಟನ್ಷಟ್ ಡೆೇಟಾಗೆ ಕಡಿಮ ದರವನುನು ಹ�ಿಂದಿರುವ 
ವಿಶ್ವದ ರಾರಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಿಂದಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 2014 
ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವೆಚಚುವು ಪರಾತಿ ಜಿಬಿಗೆ 269 ರ�. ಆಗಿದದೆರ, ಜ�ನ್ 
2021 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಇದು ಪರಾತಿ ಜಿಬಿಗೆ ಶೇ.96 ರರುಟಿ ಕಡಿಮಯಾಗಿ 
10 ರ�. ಇಳಿದಿದೆ. ರಾಚ್್ಷ 2014 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 25 ಕೆ�ೇಟ್ 
ಇಿಂಟನ್ಷಟ್ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿತುತು; 2021 ರಲ್ಲಿ, ಈ 
ಸಿಂಖ್್ಯ 83 ಕೆ�ೇಟ್ ದಾಟ್ತು. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 120 
ಮಿಲ್ಯನ್ ಮಬೆೈಲ್ ಚಿಂದಾದಾರರನುನು ಹ�ಿಂದಿತುತು. ಇವರಲ್ಲಿ 
75 ಕೆ�ೇಟ್ ಜನರು ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಫ�ೇನ್ ಹ�ಿಂದಿದಾದೆರ.

ಸಕಾ್ಷರಿ ಇ-ರಾರುಕಟೆಟಿ, ಅಿಂದರ, ಜಿಇಎಿಂ ಪೂೇಟ್ಷಲ್  
ಮ�ಲಕ ಸಕಾ್ಷರಿ ಖರಿೇದಿಯಲ್ಲಿನ ಭರಾಷ್ಾಟಿಚಾರವನುನು 
ನಗರಾಹಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮ�ಲಕ ವಾಷ್್ಷಕ 1 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. 
ಖರಿೇದಿ ರಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ. ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈಗ ನೇರ 
ಲಾಭ ವಗಾ್ಷವಣೆ ಮ�ಲಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ಹಣವನುನು ನೇರವಾಗಿ ಕಳುಹಸಲಾಗುತಿತುದೆ. 2014ರಿಿಂದ 
2021ರವರಗೆ ಈ ಮ�ಲಕ ಸುರಾರು 2.22 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ 
ರ�.ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

ತನನು ಮದಲ ಪರಾಯತನುದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮಿಂಗಳನ ಕಕ್ಯನುನು 
ಪರಾವೆೇಶಿಸದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೆೈಕ ದೆೇಶವಾಯತು. 2014 ರಿಿಂದ, 
ಭಾರತವು 34 ವಿವಿಧ ದೆೇಶಗಳ 342 ಉಪಗರಾಹಗಳನುನು 
ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶಕೆ್ ಉಡಾವಣೆ ರಾಡಿದೆ, 2014 ಕ�್ ಮದಲು 
ಉಡಾವಣೆಯಾದ 35 ವಿದೆೇಶಿ ಉಪಗರಾಹಗಳಿಗೆ ಹ�ೇಲ್ಸದರ. 
ಭಾರತವು ಹಚಿಚುನ ವೆೇಗದ ಸಿಂವಹನ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷಗಳನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಅತಾ್ಯಧುನಕ ಉಪಗರಾಹಗಳಾದ GSAT-11 ಮತುತು 
GSAT-29 ಅನುನು ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶಕೆ್ ಉಡಾವಣೆ ರಾಡಿದೆ.

ರೈತರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕ್ೇಟನಾಶಕ ಮತುತು ಪೂೇರಕಾಿಂಶಗಳನುನು 
ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಡೆ�ರಾೇನ್ ತಿಂತರಾಜ್ಾನವನುನು ಬಳಸಲಾರಿಂಭಿಸದಾದೆರ. 
ಡೆ�ರಾೇನ್ ಗಳ ಮ�ಲಕ ಕೆ�ೇವಿಡ್ ಲಸಕೆ ಮತುತು ಔರಧಿಗಳನುನು 
ಪೂರೈಸಲು ಸಿಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಾದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಪರಾವೆೇಶವನುನು 
ಖಾತಿರಾಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಡೆ�ರಾೇನ್ ವಲಯದ ಭವಿರ್ಯದ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡೆ�ರಾೇನ್ ನೇತಿಯನುನು 
ಘ�ೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕಾಕೆಗಿ ಐಟ್ ಬಳಕ

ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೆೈಬರ್: ಹಳಿಳುಗಳಾದ್ಯಂತ ಇಂಟನಷಿಟ್

ಇಂಟನಷಿಟ್ ಮತು್ತ ಮಬೆೈಲ್ ಕಾ್ರಂತ್

ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರದ ನಿಗ್ರಹ

ಭಾರತ ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶದ ಸ�ಪರ್ ಪವರ್ 

ಡೆ�್ರೇನ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ

ನಾವು ಸೆಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಸುತ್್ತದೆದಿೇವೆ, ನಾವು 5ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಸುತ್್ತದೆದಿೇವೆ, ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ 
ಫೆೈಬರ್ ಜಾಲವನು್ನ ಹಾಕುತ್್ತದೆದಿೇವೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕತಯ ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಮ�ರು ಮಹಾನ್ ಶಕಿ್ತಗಳು 
ಅದರ�ಳಗೆ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಡಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮ�ಲಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಮ�ಲಾಗ್ರ ಕಾ್ರಂತ್ಯಾಗಲ್ದೆ. 
ಡಜಿಟಲ್ ನಿಂದಾಗಿ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸೆೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ�ಲಾಗ್ರ ಕಾ್ರಂತ್ಯಾಗಲ್ದೆ. ಡಜಿಟಲ್ ನಿಂದ ಕೃರ್ಕರ 
ಬದುಕಿನಲ�ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲ್ದೆ. ಹ�ಸ ಜಗತು್ತ ಸಿದಧಾವಾಗುತ್್ತದೆ. ಈ ದಶಕವು ಮನುಕುಲಕಕೆ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ದಶಕವಾಗಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಆಟ್ಷಿಫಿರ್ಯಲ್ ಆಟ್ಷಿಫಿರ್ಯಲ್ 
ಇಂಟಲ್ಜ್ನ್್ಸ ,ಇಂಟಲ್ಜ್ನ್್ಸ ,
ಪೇಟೆಂಟ್  ಮತು್ತ ಪೇಟೆಂಟ್  ಮತು್ತ 
ಟೆ್ರೇಡ್ ಮಾಕ್ಷಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಟೆ್ರೇಡ್ ಮಾಕ್ಷಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ�ಸ ದಾಖಲ ಸೃರ್ಟಿಹ�ಸ ದಾಖಲ ಸೃರ್ಟಿ
ವಿಜ್ಾನ ಮತುತು ತಿಂತರಾಜ್ಾನವು ಯಾವುದೆೇ ದೆೇಶದ 
ಭವಿರ್ಯವನುನು ರ�ಪಸುವ ಕ್ೇತರಾವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 2014 
ರ ನಿಂತರ, ವೆೇಗದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಭವಿರ್ಯದ ತಿಂತರಾಜ್ಾನಗಳ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಬಳಸಕೆ�ಳುಳಿವುದರ ಜೆ�ತೆಗೆ ಉತತುಮ 
ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸೆಥೆಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಇದಕೆ್ ಹಚಿಚುನ ಒತುತು 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಆಟ್್ಷಫಿಷ್ಯಲ್ 
ಇಿಂಟಲ್ಜೆನ್್ಸ . ಇದರ�ಿಂದಿಗೆ, ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರವು ನಾವಿೇನ್ಯತೆ 
ಮತುತು ಸಿಂಶ�ೇಧನಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಪೇಟೆಿಂಟ್ ಮತುತು 
ಟೆರಾೇಡ್ ರಾಕ್್ಷ ಗಳ ನಯಮಗಳನುನು ಬದಲಾಯಸತು.

n 	2018-19ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರವು ಆಟ್್ಷಫಿಷ್ಯಲ್  
ಇಿಂಟಲ್ಜೆನ್್ಸ  ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಸಮಗರಾ ಕಾಯ್ಷತಿಂತರಾವನುನು 
ರ�ಪಸುವ ಜವಾಬಾದೆರಿಯನುನು ನೇತಿ ಆಯೇಗಕೆ್ ನೇಡಿದೆ. 
ಇದಕಾ್ಗಿ ಕಾಯ್ಷಪಡೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ�ಿಂದಿಗೆ, 2020 
ರ ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಅಿಂಶಗಳ ಕಾಯ್ಷತಿಂತರಾವನುನು ಸಹ 
ಸದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಬಿಎಸ್ ಇ ಇಿಂಟೆಲ್ ಸಹಯೇಗದೆ�ಿಂದಿಗೆ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಟ್್ಷಫಿಷ್ಯಲ್  ಇಿಂಟಲ್ಜೆನ್್ಸ   ಮ�ಲಭ�ತ 
ಜ್ಾನವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದೆೇಶದಿಿಂದ 'ಎಐ ಫಾರ್ ಆಲ್ 
ಪೂರಾೇಗಾರಾಿಂ' ಅನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಕಡಿಮ ಸಿಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿದದೆ ಪೇಟೆಿಂಟ್ ಗಳು ಮತುತು 
ಟೆರಾೇಡ್ ರಾಕ್್ಷ ಗಳನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡು, ಕೆೇಿಂದರಾ 
ಸಕಾ್ಷರವು 2016 ರಲ್ಲಿ ಬೌದಿ್ಧಕ ಆಸತು ನೇತಿಯನುನು ಪರಿಚಯಸತು. 
ಪೇಟೆಿಂಟ್ ಅಜಿ್ಷದಾರರ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೆೇಿಂದರಾ 
ಸಕಾ್ಷರವು 2016, 2017, 2019 ಮತುತು 2020 ರಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಿಂಟ್ 
ನಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದುದೆಪಡಿ ರಾಡಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ ಸಿಂಶ�ೇಧನಗೆ 
ಉತೆತುೇಜನ ನೇಡಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಂಸೆಥೆಗಳ ಪೇಟೆಿಂಟ್ ಶುಲ್ವನುನು 
ಶೇ.80ರರುಟಿ ಕಡಿತಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಟೆರಾೇಡ್ ರಾಕ್್ಷ ಅಪಲಿಕೆೇಶನ್ ಗಳು 74 ನಮ�ನಗಳನುನು 
ಹ�ಿಂದಿದದೆವು, ಆದರ ಈಗ ಅವುಗಳನುನು ಕೆೇವಲ ಎಿಂಟಕೆ್ 
ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತು ಪೇಟೆಿಂಟ್ ಗಳ ಎಲಾಲಿ ನಮ�ನಗಳನುನು 
ರದುದೆಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತು ಇದಕೆ್ ಒಿಂದೆೇ ನಮ�ನ ಇದೆ.  
ವಿವಿಧ ತಾಿಂತಿರಾಕ ಕ್ೇತರಾಗಳ ಪೇಟೆಿಂಟ್ ಗಳ ಪರಿಶಿೇಲನಗೆ  
2016ರಲ್ಲಿ 72 ತಿಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೆ�ಳುಳಿತಿತುದದೆ ಸಮಯವನುನು 5 
ರಿಿಂದ 23 ತಿಿಂಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಸು್ತತ ಆರ್ಷಿಕ 
ಚೆೇತರಿಕಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಆರಾರಿತ ಅಭಿವೃದಿಧಾ. 
ಏಕಂದರ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ�ಲಿ ನಾವಿೇನ್ಯತಯನು್ನ 

ಬೆಂಬಲ್ಸುತ್್ತದೆದಿೇವೆ. 
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

2021-22 ನೇ ಆಥಿ್ಷಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲಿಸದ ಪೇಟೆಿಂಟ್ ಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯ 

66440 ತಲುಪದೆ. ಇದು 2014-
15 ನೇ ಆಥಿ್ಷಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 

42763 ಆಗಿತುತು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇ.50 ಕ್್ಿಂತ 

ಹಚುಚು ಏರಿಕೆ ಕಿಂಡಿದೆ.

26
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ನ್್ಯ ಇೆಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 202236



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16-30, 2022 37

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

46

48

52

57

60
66

81

ನಾವಿೇನ್ಯವು ಈಗ ಭಾರತದ 
ಆಲ�ೇಚನಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆೈಜ್ಾನಕ ಪರಾತಿಭಗಳಿಗೆ ಕೆ�ರತೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ ಲ�ೇಪದೆ�ೇರಗಳ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ಸಮಥ್ಷರಿಗೆ 
ಸ�ಕತು ವೆೇದಿಕೆ ಮತುತು ವ್ಯವಸೆಥೆ ಸಗಲ್ಲಲಿ. ಇದರಿಿಂದ ಪರಾತಿಭಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ರಾತರಾವಲಲಿದೆ, ವೆೈಜ್ಾನಕ ಚಿಿಂತನಯು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ನೇತಿಯ ಭಾಗವಾಗಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಕೆ�ಿಂಡ ತಕ್ಷಣ ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು, 
ಸಿಂಶ�ೇಧನಯನುನು ‘ಪರಾಯೇಗಾಲಯದಿಿಂದ ವಾಸತುವಕೆ್ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು. 2016ರ 
ನವೆಿಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಇನ�ನುೇವೆೇಶನ್ ಮಿರನ್ ನ�ಿಂದಿಗೆ ಈ ಪರಾಯತನುಗಳಿಗೆ ಉತೆತುೇಜನ ಸಕ್್ತು.

n 	ನೇತಿ ಆಯೇಗವು ಅಟಲ್ ಇನ�ನುೇವೆೇಶನ್ ಮಿರನ್ ನ 
ಜವಾಬಾದೆರಿಯನುನು ಪಡೆದುಕೆ�ಿಂಡಿದೆ ಮತುತು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಶಾಲಯಿಂದಲೇ ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ವೆೈಜ್ಾನಕ ಚಿಿಂತನಯನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲು ಅಟಲ್ ಟ್ಿಂಕರಿಿಂಗ್ ಲಾ್ಯಬ್ ಗಳನುನು 
ಸಾಥೆಪಸಲಾಯತು. ನಿಂತರ, ಹ�ಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಕನಸುಗಳನುನು 
ನನಸಾಗಿಸಲು ಅಟಲ್ ಇನು್್ಯಬೆೇಶನ್ ಕೆೇಿಂದರಾಗಳನುನು 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು.

n 	ದೆೇಶದ 722 ಜಿಲಲಿಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಅಟಲ್ ಟ್ಿಂಕರಿಿಂಗ್ 
ಲಾ್ಯಬ್ ಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಸಲಾಗಿದೆ. 68ಕ�್ ಹಚುಚು ಇನು್್ಯಬೆೇಟರ್ 
ಕೆೇಿಂದರಾಗಳನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದುದೆ, ಇವುಗಳ ಮ�ಲಕ 
30,000ಕ�್ ಹಚುಚು ಮಿಂದಿ ಉದೆ�್ಯೇಗ ಪಡೆದಿದಾದೆರ.

n 	ಅಟಲ್ ಇನ�ನುೇವೆೇಶನ್ ಮಿರನ್ ಮ�ಲಕ 2200 ಕ�್ ಹಚುಚು 
ಸಾಟಿಟ್್ಷ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ನರವು ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಟಲ್ 
ಇನ�ನುೇವೆೇಶನ್ ಮಿರನ್ ಅನುನು ರಾಚ್್ಷ 2023 ರವರಗೆ 
ವಿಸತುರಿಸಲು ಸಿಂಪುಟ ಅನುಮೇದನ ನೇಡಿದೆ.

27

28

n 	ದೆೇಶದ ಯುವಜನರು ಉದೆ�್ಯೇಗ ನೇಡುವವರಾಗಬೆೇಕೆೇ 
ಹ�ರತು ಉದೆ�್ಯೇಗಾಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಬಾರದು ಎಿಂಬುದು 
ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಇದಕಾ್ಗಿ 
ಯುವಜನತೆಯು ಕನಸುಗಳನುನು ನನಸು ರಾಡಿಕೆ�ಳಳಿಲು 
ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೆ�ೇರಿಸಬೆೇಕ್ದೆ. ಸಾಟಿಟ್್ಷ ಅಪ್ 
ಇಿಂಡಿಯಾ ಯೇಜನಯ ಮುಖ್ಯ ಉದೆದೆೇಶವೆಿಂದರ 
ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದು, ಇದು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಉದೆ�್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಹಚಿಚುಸುತತುದೆ.

n 	ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 
15 ಆಗಸ್ಟಿ 2015 ರಿಂದು 'ಸಾಟಿಟ್್ಷಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ' 
ಕಾಯ್ಷಕರಾಮವನುನು ಕೆಿಂಪು ಕೆ�ೇಟೆಯಿಂದ ಘ�ೇಷ್ಸದರು 
ಮತುತು ಈಗ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮ�ರನೇ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ 
ಸಾಟಿಟ್್ಷಅಪ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥೆಯಾಗಿದೆ.

n 	ಸಾಟಿಟ್್ಷಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದ 
ನಿಂತರ, 24 ಆಗಸ್ಟಿ 2022 ರವರಗೆ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 76,689 
ಕ�್ ಹಚುಚು ಸಾಟಿಟ್್ಷಅಪಗೆಳಿಗೆ ರಾನ್ಯತೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇ.45 ರರುಟಿ ಸಾಟಿಟ್್ಷ ಅಪ್ ಗಳು ಕನರ್ಠ ಒಬ್ಬ 
ಮಹಳಾ ನದೆೇ್ಷಶಕರನುನು ಹ�ಿಂದಿವೆ ಮತುತು 100 ಕ�್ ಹಚುಚು 
ಸಾಟಿಟ್್ಷ ಅಪ್ ಗಳು ಯುನಕಾನ್್ಷ ಗಳಾಗಿ ರಾಪ್ಷಟ್ಟಿವೆ.

ಸಾಟಿಟ್ಷಿಅಪ್ ಇಂಡಯಾ 
ಕಳೆದ ಕಲವು ವಷಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ್ಟರ್ಕಾ ಅಪ್ ಗಳು 

ಮತುತಿ ಯುನಿರಾನ್ಕಾ ಗಳ ಅನನ್ಯ ಪಯಣ 

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ಜಾಗತ್ಕ ನಾವಿೇನ್ಯತ 
ಸ�ಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 

ಮುನು್ನಗುಗೆತ್್ತದೆ
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ಯುಪ್ಐ: ಡಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾ್ರಂತ್ಯ ಆರಂಭ

n 	ನಗದು ರಹತ ಆಥಿ್ಷಕತೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಟ್ರಾಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಆಥಿ್ಷಕತೆಯ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಟಿಟ್್ಷ ಅಪ್ ಗಳು 
ಮತುತು ಯುವಕರ ಸಕ್ರಾಯ ಭಾಗವಹಸುವಿಕೆಯನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಕೆ�ಳಳಿಲು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು ಹ�ಸ 
ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತಿತುದೆ, ಆ ಮ�ಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಆಥಿ್ಷಕತೆಯ ಸಿಂಸ್ಕೃತಿಯನುನು ರಚಿಸುತಿತುದೆ.

n 	ಯುಪಐ ಏಪರಾಲ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭವಾಯತು. ಆದದೆರಿಿಂದ 
ಈಗ ಯಾರ� ಹಣವನುನು ಸಾಗಿಸುವ ಅಥವಾ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಅಥವಾ 
ಎಟ್ಎಿಂ ಅನುನು ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ. ಯುಪಐ ಪರಾಮುಖ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವೆೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಾತಿಯಿಂದು ವಿಭಾಗ, 
ನಗರ-ಹಳಿಳಿಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ, ಯುಪಐ ರಾಡುತಿತುವೆ.

n 	ಯುಪಐ 330 ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಕ್ಷ ಹ�ಿಂದಿದೆ. ಜುಲೈ 2022 
ರಲ್ಲಿ, 10.62 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ರೌಲ್ಯದ ದಾಖಲಯ 600 
ಕೆ�ೇಟ್ ವಹವಾಟುಗಳು ಯುಪಐನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿವೆ.

600 ಕ�ೇಟ್ ಯುಪ್ಐ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಅತು್ಯತ್ತಮ ಸಾಧನಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹ�ಸ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನು್ನ  
ಅಳವಡಸಿಕ�ಳಳುಲು ಮತು್ತ ಆರ್ಷಿಕತಯನು್ನ ಸವಾಚ್ಛವಾಗಿಸಲು ಭಾರತದ ಜನರಿಗಿರುವ ಸಾಮ�ಹಿಕ  

ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಸ�ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೆೇಶವಾಸಿಗಳ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ನ�ೇಡ. ಜಗತ್್ತನ ಶೇ.40ರಷುಟಿ ಡಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್್ತದೆ. -ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

ಡಜಿಟಲ್ ಜಿೇವನ ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಣ
ಜಿೇವನ ಪರಾರಾಣಪತರಾಗಳ ಒತತುಡವನುನು 
ಸಕಾ್ಷರ ಕೆ�ನಗೆ�ಳಿಸದೆ

ಸವಾಯಂ 
ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಣದ 
ಹಾದಿಯನು್ನ 
ಸುಗಮಗೆ�ಳಿಸಿದ 
ನಂತರ, ಈ 
ಡಜಿಟಲ್ ಜಿೇವನ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವು 
ಮತ�್ತಂದು ಸಮಥಷಿ 
ಮತು್ತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯಾಗಿದುದಿ ಅದು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 
ಪ್ರಯೇಜನವನು್ನ 
ನಿೇಡುತ್್ತದೆ. ಡಜಿಟಲ್ 
ದೃಢೇಕರಣವು 
ಪ್ಂಚಣಿದಾರರು 
ಪ್ರತ್ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 
ವೆೈಯಕಿ್ತಕವಾಗಿ ಜಿೇವನ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನು್ನ 
ಹಾಜರುಪಡಸುವ 
ಕಡಾ್ಡಯ ಅಗತ್ಯವನು್ನ 
ತಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ಂಚಣಿ 
ಮತ್ತವು ಅವರ ಖಾತಗೆ 
ಅಡೆತಡೆಯಿಲಲಿದೆೇ 
ಬರುತ್ತದೆ. 

n 	ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಜಿೇವನ್ ಪರಾರಾಣ್ ಗೆ 
ಚಾಲನ ನೇಡುವ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವಿರಯಗಳನುನು 
ಹೇಳಿದಾದೆರ. ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಜಿೇವನವನುನು 
ಸರಳಗೆ�ಳಿಸುವ ಜಿೇವನ್ ಪರಾರಾಣ್ ನಿಂದಾಗಿ ಈಗ 
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಸತುತ್ವದ ಪುರಾವೆ ನೇಡಲು ವರ್ಷಕೆ�್ಮ್ಮ 
ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಗೆ ಹ�ೇಗಬೆೇಕಾಗಿಲಲಿ. ನೇವು ಈಗ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಜಿೇವನ ಪರಾರಾಣಪತರಾವನುನು ಉಮಿಂಗ್  ಅಪಲಿಕೆೇಶನ್, 
ಸಥೆಳಿೇಯ ಜಿೇವನ ಪರಾರಾಣ ಕೆೇಿಂದರಾ ಅಥವಾ ಸಾವ್ಷಜನಕ 
ಸೆೇವಾ ಕೆೇಿಂದರಾದ ಮ�ಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

n 	2014 ರಲ್ಲಿ ಜಿೇವನ್ ಪರಾರಾಣ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆೇವೆಯನುನು 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದ ನಿಂತರ, ಆಗಸ್ಟಿ 16, 2022 ರವರಗೆ, 
ಸುರಾರು 5.81 ಕೆ�ೇಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಿೇವನ 
ಪರಾರಾಣಪತರಾಗಳನುನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಜಿೇವನ ಪರಾರಾಣ ಪತರಾಕೆ್ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಹಚಿಚುನ 
ರಾಹತಿಯನುನು https://jeevanpramaan.gov.
in/#home ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉಮಿಂಗ್ 
ಅಪಲಿಕೆೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ರಾಹತಿಯನುನು ಭತಿ್ಷ 
ರಾಡುವ ಮ�ಲಕ ನೇವು ಜಿೇವನ್ ಪರಾರಾಣಪತರಾವನುನು 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.

n 	ಪರಿಶಿೇಲನಗಾಗಿ ಯುಐಡಿಎಐ ಪರಾರಾಣಿೇಕೃತ 
ಬಯೇಮಟ್ರಾಕ್ ಸಾಧನವನುನು ಬಳಸಬಹುದು.

n 	ಜಿೇವನ್ ಪರಾರಾಣ್ ಆಪ್  ಡೌನ್ ಲ�ೇಡ್ ರಾಡಲು,  
ನೇವು 9718397183 ಸಿಂಖ್್ಯಗೆ ಮಿಸ್್ಡ ಕಾಲ್ 
ರಾಡಬಹುದು. 
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ಹ�ಸ ತರಿಗೆ ವ್ಯವಸೆಥಾ
ತ್ರಿಗದಾರರಿಗ ಜಿೇವನವನು್ನ ಸುಲಭಗ�ಳಿಸಿದೆ

ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ತರಿಗೆ ಸುರಾರಣೆಗಳು
ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯ ದಿಕ್್ನಲ್ಲಿ 
ಪರಾಮುಖ ಕರಾಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆ�ಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಪಾರಾರಾಣಿಕ 
ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಿಂತೆ 
ಮುಖಾಮುಖಿರಹತ 
ರೌಲ್ಯರಾಪನ ವ್ಯವಸೆಥೆಯನುನು 
ಪರಿಚಯಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ 
ತೆರಿಗೆ ರಿಟನ್್ಷ ಗಳನುನು ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಪರಿಶಿೇಲನ, ರೌಲ್ಯರಾಪನ, 
ಮೇಲ್ಮನವಿ ಮತುತು 
ಮರುಪಾವತಿಗಳನುನು ನೇಡುವ 
ಪರಾಕ್ರಾಯಯಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿರಹತ 
ರೌಲ್ಯರಾಪನವು ಹಚುಚು ಸಹಾಯ 
ರಾಡಿದೆ.

n 	ಜುಲೈ 31, 2022 ರವರಗೆ 2022-23ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕೆ್ ಸುರಾರು 5.83 
ಕೆ�ೇಟ್ ಐಟ್ಆರ್ ಗಳನುನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಟ್ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಸಿಂಖ್್ಯಯು 
ಜುಲೈ 31, 2022 ರಿಂದು ಹ�ಸ ದಾಖಲಯನುನು ನಮಿ್ಷಸದೆ, ಒಿಂದೆೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 
72.42 ಲಕ್ಷಕ�್ ಹಚುಚು ಐಟ್ಆರ್ ಗಳನುನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	2022-23ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕೆ್ ಜ�ನ್ 16, 2022 ರವರಗಿನ ನೇರ ತೆರಿಗೆ 
ರಶಿೇದಿಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೆೇ ಅವಧಿಗಿಿಂತ ಶೇಕಡಾ 45 ರರುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. 
2022–23ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟುಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಿಂಗರಾಹದಲ್ಲಿ ಸುರಾರು 
40 ಪರಾತಿಶತದರುಟಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2022-23ನೇ 
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಿಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಸಿಂಗರಾಹವು 1,01,017 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. 
ಗಳಷ್ಟಿತುತು, ಇದು ಶೇಕಡಾ 33 ಕ್್ಿಂತ ಹಚಿಚುನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.

n 	ವೆೈಯಕ್ತುಕ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗಣನೇಯ ಪರಿಹಾರವನುನು 
ಒದಗಿಸಲು ಮತುತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾನ�ನುಗಳನುನು 
ಸರಳಗೆ�ಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾ್ಷರವು 2020 
ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಹ�ಸ 
ವ್ಯವಸೆಥೆಯನುನು ಪರಿಚಯಸತು. ಹಣಕಾಸು ಕಾಯದೆ 
2020 ರ ಮ�ಲಕ ಹ�ಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸೆಥೆಯನುನು 
ತರಲಾಗಿದೆ. ಹ�ಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸೆಥೆಯು ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಐಚಿ್ಛಕವಾಗಿದೆ ಮತುತು ಈ ಹ�ಸ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸೆಥೆಯಿಂದ 
ಜನರು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಚುಚು ಉಳಿತಾಯ 
ರಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತುದೆ.

n 	5 ಲಕ್ಷದವರಗಿನ ಆದಾಯಕೆ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ 
ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ಪರಿಹಾರ. 2.5 ರಿಿಂದ 5 
ಲಕ್ಷ ರ�.ವರಗಿನ ತೆರಿಗೆ ಹಿಂತಕೆ್ ತೆರಿಗೆ ದರವನುನು 
ಶೇ.10 ರಿಿಂದ ಶೇ.5 ಕೆ್ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾರಾನ್ಯ 
ಕಡಿತ (ಸಾಟಿ್ಯಿಂಡಡ್್ಷ ಡಿಡಕ್ಷನ್) ವನುನು 40,000 ರಿಿಂದ 
50,000 ಕೆ್ ಹಚಿಚುಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಮುಿಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಭತಿ್ಷ ರಾಡಿದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ 
ರಿಟನ್್ಷ ಫಾಮ್್ಷ ಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಕಡಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಐಟ್ಆರ್  ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. 
ಐಟ್ ರಿಟನ್್ಸ್ಷ ಮತುತು ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳ ಎಲಕಾಟ್ರನಕ್ 
ಪರಿಶಿೇಲನ ಇದೆ.

n 	ಐಟ್ ಇಲಾಖ್ಯಿಂದ ಎಲಾಲಿ ಸಿಂವಹನಗಳನುನು ವಿಶಿರಟಿ 
ದಾಖಲ ಗುರುತಿನ ಸಿಂಖ್್ಯಯಿಂದಿಗೆ ವಿದು್ಯನಾ್ಮನವಾಗಿ 
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತು ಪಾ್ಯನ್ ಮತುತು ಆಧಾರ್ ಅನುನು 
ಈಗ ಪಯಾ್ಷಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
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ಭಾರತದ ಪ್ರರಾನಿಯವರು ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗಿ 
ನಿಮ್ಮ ಹಣುಣುಮಕಕೆಳ ಜಿೇವನಕಾಕೆಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ 
ಬೆೇಡುತ್್ತದಾದಿರ. ನಿಮ್ಮ ಹಣುಣು ಮಕಕೆಳನು್ನ 
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಮ್ಮ, ರಾಷಟ್ರದ ಗೌರವ 
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹಣು್ಣ ಮಕ್ಳ ಜಿೇವನಕಾ್ಗಿ 
ಮನವಿ ರಾಡುವಾಗ, ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ 
ನರೇಿಂದರಾ  ಮೇದಿ ಅವರು ಮಹಳಾ ಕೆೇಿಂದಿರಾತ 
ನವ ಭಾರತವನುನು ನಮಿ್ಷಸುವ ಸಿಂಕಲ್ಪವನುನು 
ರಾಡಿದರು, ಇದು ಮಹಳೆಯರ ಪರಾಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹ�ಸ ಅಧಾ್ಯಯವನುನು ತೆರಯತು.

ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಶಕಿ್ತ ನವ 
ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ

ಜನೌರಧಿ ಕೆೇಿಂದರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ್ಯನಟರಿ ನಾ್ಯಪ್ ಕ್ನ್ ಗಳು ರ�.1ಕೆ್ 
ಲಭ್ಯವಿವೆ. ರಾತೃ ವಿಂದನಾ ಯೇಜನಯಿಂದ ಸಹಾಯದ 
ಮತತುವನುನು ನೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಗಾ್ಷಯಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿರನ್ 
ಇಿಂದರಾಧನುಷ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗಭಿ್ಷಣಿಯರು ಮತುತು ನವಜಾತ 
ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಲಸಕೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸುಕನಾ್ಯ ಸಮೃದಿ್ಧ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಚಯ. ಜನ್ ಧನ್ 
ಖಾತೆದಾರರಲ್ಲಿ ಶೇ.55 ಕ್್ಿಂತ ಹಚುಚು ಮಹಳೆಯರು. ಸಾಟಿ್ಯಿಂಡಪ್ 
ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತುತು ಮುದಾರಾ ಯೇಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಳಾ 
ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಸಾಲಗಳು. ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಆವಾಸ್ 
ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ ಮಹಳಾ ಅಜಿ್ಷದಾರರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.

12 ವರ್ಷದೆ�ಳಗಿನ ಹಣು್ಣ ಮಗುವಿನ ಅತಾ್ಯಚಾರಕೆ್ 
ಮರಣದಿಂಡನ. ಅತಾ್ಯಚಾರ ಪರಾಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಯನುನು 2 
ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಿಸಲು ಕಾನ�ನು. ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ ಏಕ-
ನಲುಗಡೆ (ಒನ್  ಸಾಟಿಪ್ ) ಕೆೇಿಂದರಾಗಳನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ರಾತಿರಾ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ರಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 
ಮಹಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ರಾಡುವವರ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಡೆೇಟಾಬೆೇಸ್. 5600 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ನಭ್ಷಯಾ ನಧಿ ಸಾಥೆಪನ.

ಈಗ ಸೆೈನಕ ಶಾಲಗಳಿಗೆ ಹಣು್ಣಮಕ್ಳ� ಪರಾವೆೇಶ ಪಡೆದಿದಾದೆರ. 
ಸಆರ್ ಪಎಫ್ ಮತುತು ಸಐಎಸ್ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇರ ಮಿೇಸಲಾತಿ. 
ದೆಹಲ್ ಮತುತು ಯುಟ್ ಪೂಲ್ೇಸ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಜೆಟೆಡ್ 
ಅಲಲಿದ ಹುದೆದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲಾತಿ. ಸೆೇನಯಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ಯುದ್ಧ ಭ�ಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಳೆಯರು. ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಫೈಟರ್ ಪೈಲಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವೇಕಾರ.
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ಆರ�ೇಗ್ಯಕಕೆ ಆದ್ಯತ 

ಲ್ಂಗ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಸುರಾರಣೆ

ಕಾನ�ನುಗಳನು್ನ ಇನ್ನಷುಟಿ 
ಕಠಿಣಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹ�ಸ ಅವಕಾಶಗಳು
ಆರ್ಷಿಕ ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ  
ಸಬಲ್ೇಕರಣ ಕ್ರಮಗಳು

ಬೆೇಟ್ ಬಚಾವೊೇ, ಬೆೇಟ್ ಪಢಾವೊೇದಿಂತಹ ಯೇಜನಗಳ 
ಪರಿಣಾಮವೆಿಂದರ, ನವೆಿಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕುಟುಿಂಬ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸಮಿೇಕ್ಯ ಪರಾಕಾರ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, 1000 ಪುರುರರಿಗೆ 1020 ಮಹಳೆಯರು 
ಇದಾದೆರ.
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ಈಗ 26 ವಾರಗಳ ಹರಿಗೆ ರಜೆಯನುನು 
ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಮದಲು 
12 ವಾರಗಳಾಗಿತುತು. ಗಭಿ್ಷಣಿಯರು 
ಮತುತು ಶಿಶುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಆರ�ೇಗ್ಯ 
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಾಕರುಟಿ ಸಮಯವನುನು 
ಒದಗಿಸಲು ಈ ನಧಾ್ಷರವನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆ�ಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಳ 
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನುನು ಎದುರಿಸುವ ಮತುತು 
ಉತತುಮ ತಾಯಯ ಆರ�ೇಗ್ಯವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹ�ಿಂದಿದೆ. 
ಮಕ್ಳ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತುತು 
ಪೂೇರಣೆಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಕೆ�ಳಳಿಲು, 
ಸಕಾ್ಷರವು 55 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ 
ಕಾನ�ನನುನು ಬದಲಾಯಸುವ ಮ�ಲಕ 
ಹರಿಗೆ ರಜೆಯನುನು 12 ವಾರಗಳಿಿಂದ 
26 ವಾರಗಳಿಗೆ ಹಚಿಚುಸಲು 2017 ರಲ್ಲಿ 
ರಾತೃತ್ವ ಪರಾಯೇಜನ ಕಾಯದೆ, 1961 
ಕೆ್ ತಿದುದೆಪಡಿ ರಾಡಿದೆ. ಈ ಕರಾಮದಿಿಂದ, 
ಭಾರತವು ಅತಿ ಹಚುಚು ಹರಿಗೆ ರಜೆ 
ನೇಡುವ ಕೆನಡಾ ಮತುತು ನಾವೆ್ಷಯಿಂತಹ 
ದೆೇಶಗಳ ಸಾಲ್ಗೆ ಸೆೇರಿದೆ.

26 ವಾರಗಳ  
ಹರಿಗೆ ರಜ್
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ಮುಸಿಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್್ರವಳಿ 
ತಲಾಖ್ ನಿಂದ ಮುಕಿ್ತ ಸಿಕಿಕೆದೆ

ಯಾವಾಗ - ಜುಲೈ 
2019 ಮುಸಿಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತ್್ರವಳಿ 
ತಲಾಖ್ (ತಲಾಖ್-ಎ-ಬಿದದಿತ್) ನಿೇಡುವುದನು್ನ 
ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮಸ�ದೆಯನು್ನ 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯಿತು.
.n 	2017 ರಲ್ಲಿ, ಶಾಯರಾ ಬಾನ�ೇ ಪರಾಕರಣದ ತಿೇಪು್ಷ 

ನೇಡುವಾಗ ಸುಪರಾೇಿಂ ಕೆ�ೇಟ್್ಷ ತಿರಾವಳಿ ತಲಾಖ್ 
ಅನುನು ಅಸಾಿಂವಿಧಾನಕ ಎಿಂದು ಘ�ೇಷ್ಸತು. 
ವಿವಿಧ ಧಮ್ಷಗಳ ಐವರು ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರ 
ಪೇಠವು ಮ�ರು-ಎರಡು ತಿೇಪು್ಷ ನೇಡಿತು. 
ಈ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಿಂಗಳೆ�ಳಗೆ ಕಾನ�ನು 
ತರುವಿಂತೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯ ಸಕಾ್ಷರಕೆ್ ಸ�ಚಿಸತುತು. 
ಸಿಂಸತಿತುನ ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರವು 
ಮುಸಲಿಿಂ ಮಹಳೆಯರ ಮದುವೆಯ ಹಕು್ ರಕ್ಷಣೆ 
ಮಸ�ದೆಯನುನು ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸತು. ಮಸ�ದೆಯನುನು 
ಲ�ೇಕಸಭಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 25 ರಿಂದು ಮತುತು 
ರಾಜ್ಯಸಭಯಲ್ಲಿ 30 ಜುಲೈ 2019 ರಿಂದು 
ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯತು.

.n 	ಮಹತವಾ- ಇದು ಲಕಾಿಂತರ ಮುಸಲಿಿಂ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ 
ನಮ್ಮದಿ ತಿಂದುಕೆ�ಟ್ಟಿದೆ. ತಿರಾವಳಿ ತಲಾಖ್ 
ಪರಾಕರಣಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಬೆೇಟ್ ಬಚಾವೊೇ, ಬೆೇಟ್ ಪಢಾವೊೇ: ಎಲಲಿಲ�ಲಿ ಪ್ರಗತ್
ಕುಸಯುತಿತುರುವ ಮಕ್ಳ ಲ್ಿಂಗ ಅನುಪಾತ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತುತು ಹಣು್ಣಮಕ್ಳು 
ಮತುತು ಮಹಳೆಯರನುನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆ�ಳಿಸಲು ಬೆೇಟ್ 
ಬಚಾವೊೇ, ಬೆೇಟ್ ಪಢಾವೊೇ ಯೇಜನಯನುನು 2015 
ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. ಹಣು್ಣ ಮಕ್ಳ 
ಮಹತ್ವವನುನು ಸಾರುವ ಗುರಿಯಿಂದಿಗೆ ಪಾರಾರಿಂಭವಾದ 
ಈ ಯೇಜನಯು ಸಾವ್ಷಜನಕ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯತು. ವಾಹನಗಳ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆೇಟ್ 
ಬಚಾವೊೇ, ಬೆೇಟ್ ಪಢಾವೊೇ ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುನು 
ಬರಯಲಾಗಿತುತು. 405 ಜಿಲಲಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇರ 
ಗಮನ ನೇಡಲಾಯತು. ಹಣು್ಣ ಮಕ್ಳ ಆಥಿ್ಷಕ 
ಭದರಾತೆಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಕೆ�ಳಳಿಲು ಸುಕನಾ್ಯ ಸಮೃದಿ್ಧ 
ಯೇಜನಯನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದುದೆ, 3.03 ಕೆ�ೇಟ್ 
ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರಯಲಾಗಿದೆ. ಯೇಜನಯಲ್ಲಿನ 
ಬಡಿ್ಡ ದರವು ಸಾರಾನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಮುಕತು ಬಡಿ್ಡ ದರಕ್್ಿಂತ 
ಹಚಾಚುಗಿರುತತುದೆ.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮ

2020–2021ರಲ್ಲಿ 
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ 
ಜನನ ಸಮಯದ ಲ್ಂಗ 
ಅನುಪಾತವು 937 ಕಕೆ 
ಏರಿದೆ. 2014-2015ರಲ್ಲಿ 
ಇದು 918 ಆಗಿತು್ತ.

ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 
ಬಾಲಕಿಯರ ದಾಖಲಾತ್ 
2014-2015 ರಲ್ಲಿದದಿ 
ಶೇ.75.51 ರಿಂದ 2020-
2021 ರಲ್ಲಿ ಶೇ.79.46 
ಕಕೆ ಏರಿಕಯಾಗಿದೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರ ಹರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹಷಿ ಸುರಾರಣೆ. 2014–
2015ರಲ್ಲಿ ಶೇ.87 ಆಸ್ಪತ್ರ ಹರಿಗೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಇದು 

2020–2021ರಲ್ಲಿ ಶೇ.94.8 ಕಕೆ ಹಚಿಚಾದೆ.

ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣಕಾ್ಗಿ 
ಕೆ�ೇಟ್ಯಿಂತರ ತಾಯಿಂದಿರ, 

ಸಹ�ೇದರಿಯರ ಹಕು್ಗಳನುನು 
ಕಸದುಕೆ�ಿಂಡ ತಪುಪು ನಡೆದಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ಸಕಾ್ಷರ ಮುಸಲಿಿಂ 
ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ 

ಹಕು್ಗಳನುನು ನೇಡಿದ ಹಗಗೆಳಿಕೆಗೆ 
ಪಾತರಾವಾಗಿದೆ ಎಿಂಬ ಹಮ್ಮ 

ನನಗಿದೆ. 
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 

ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ

ಇತ್್ತೇಚಿನ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಕುಟುಂಬ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯ 
ಪ್ರಕಾರ, 1000 ಪುರುಷರಿಗೆ 1020 ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಾದಿರ.



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16-30, 202242

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯ ಎಂದರ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಗಷಿಕ�ಕೆ 
ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ದೆ�ರಯಬೆೇಕು. ಜಿೇವನಾವಶ್ಯಕ ವಸು್ತಗಳಿಂದ 

ಯಾರ� ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ದಲ್ತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, 
ಆದಿವಾಸಿಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ದಿವಾ್ಯಂಗರು ಪ್ರಗತ್ ಕಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ 

ದೆೇಶ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

n 	ದೆೇಶದ ಅತು್ಯನನುತ ಸಾಿಂವಿಧಾನಕ ಹುದೆದೆಯಾದ 
ರಾರಟ್ರಪತಿ ಸಾಥೆನದ ಜವಾಬಾದೆರಿಯನುನು 
ಬುಡಕಟುಟಿ ಮಹಳೆಯಬ್ಬರು 
ವಹಸಕೆ�ಿಂಡಿದಾದೆರ. ದ�ರದ ಅರಣ್ಯ 
ಪರಾದೆೇಶದಿಿಂದ ರೈಸನಾ ಹಲ್ ತಲುಪದ ದ ರೌಾಪದಿ 
ಮುಮು್ಷ ಅವರು ಬುಡಕಟುಟಿ ಸಮುದಾಯಕೆ್ 
ಸೆೇರಿದವರು.

n 	ಪರಿಶಿರಟಿ ಪಿಂಗಡದ ಜನರ ಕಲಾ್ಯಣ ಮತುತು 
ಬುಡಕಟುಟಿ ಪರಾದೆೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ 2022 
2023 ರಲ್ಲಿ 41 ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತುತು 
ಇಲಾಖ್ಗಳಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 87,584 ಕೆ�ೇಟ್ 
ರ�. ಹಿಂಚಿಕೆ ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ಭಗವಾನ್ ಬಿಸಾ್ಷ ಮುಿಂಡಾ ಅವರ 
ಜನ್ಮದಿನವಾದ ನವೆಿಂಬರ್ 15 ಅನುನು ಬುಡಕಟುಟಿ 
ಹಮ್ಮಯ ದಿನವೆಿಂದು ಘ�ೇಷ್ಸಲಾಯತು.

n 	ಜಾಖ್ಷಿಂಡ್ ನ ಭಗವಾನ್ ಬಿಸಾ್ಷ 
ಮುಿಂಡಾ ಬುಡಕಟುಟಿ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ 
ಹ�ೇರಾಟಗಾರ ಮ�್ಯಸಯಿಂ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ 
ದೆೇಶದಾದ್ಯಿಂತ ಬುಡಕಟುಟಿ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ 
ಹ�ೇರಾಟಗಾರರ ವಸುತುಸಿಂಗರಾಹಾಲಯಗಳನುನು 
ನಮಿ್ಷಸಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಷದಾ ಜಿಲಲಿಯ 
ಗರುಡೆೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಬುಡಕಟುಟಿ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಾಹಾಲಯವನುನು ಸಾಥೆಪಸಲಾಗುವುದು.

ಪರಿಶಿಷಟಿ ಪಂಗಡಗಳ 
ಸಬಲ್ೇಕರಣ
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 75 ವಷಷಿಗಳು 
ಪೂಣಷಿಗೆ�ಂಡವೆ. ಆದರ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣಿೇಯ 
ಕ�ಡುಗೆ ನಿೇಡದ ಮತು್ತ ತಾ್ಯಗ 
ಮಾಡದ ಬುಡಕಟುಟಿ ಸಮಾಜವನು್ನ 
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು 8-9 
ವಷಷಿಗಳ ಹಿಂದಿನವರಗ� ಹಚಿಚಾನ 
ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿರಲ್ಲಲಿ. 1999 ರಲ್ಲಿ 
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ 
ಸಕಾಷಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬುಡಕಟುಟಿ 
ಸಚಿವಾಲಯವನು್ನ ರಚಿಸಲಾಯಿತು, 
ಆದರ 'ಸಬ್  ಕಾ ಸಾರ್, ಸಬ್  
ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾವಾಸ್, 
ಮತು್ತ ಸಬ್  ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್’ ಎಂಬ 
ದೃರ್ಟಿಕ�ೇನದೆ�ಂದಿಗೆ, ಪ್ರರಾನಿ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ನೇತೃತವಾದ ಸಕಾಷಿರ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಗಂಭಿೇರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮಾಡದೆ.

36

n 	27 ಜಿಲಲಿಗಳಲ್ಲಿ 50 ಹ�ಸ ಏಕಲವ್ಯ ರಾದರಿ ವಸತಿ ಶಾಲಗಳಿಗೆ 
ಶಿಂಕುಸಾಥೆಪನ, 2026 ರ ವೆೇಳೆಗೆ 740 ಶಾಲಗಳನುನು ನಮಿ್ಷಸಲಾಗುವುದು.

n 	ಟೆರೈಬ್್ಸ ಇಿಂಡಿಯಾ - ಆದಿ ಮಹ�ೇತ್ಸವವು ಒಿಂದು ಪುಟಟಿ ಭಾರತವನುನು 
ಪರಾದಶಿ್ಷಸುತತುದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟುಟಿ ಕುಶಲಕಮಿ್ಷಗಳು, ನೇಕಾರರು, 
ಕುಿಂಬಾರರು, ಬೆ�ಿಂಬೆ ತಯಾರಕರು ಮತುತು ಕಸ�ತಿಗಾರರ ಸೆ�ಗಸಾದ 
ಕರಕುಶಲ ಸಿಂಪರಾದಾಯಗಳು ಒಿಂದೆೇ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಸಮಿ್ಮಲನವಾಗುತತುವೆ.

n 	ಟೆರೈಫಡ್ ಪೂೇಟ್ಷಲ್ www.tribesindia.com ಇ-ಕಾಮಸ್್ಷ ಮ�ಲಕ 
ಬುಡಕಟುಟಿ ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಾರಾಟವನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುತಿತುದೆ.

n 	ಹಚಿಚುನ ಬುಡಕಟುಟಿ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯನುನು ಹ�ಿಂದಿರುವ ಈಶಾನ್ಯ ಪರಾದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿ ಈಸ್ಟಿ ನೇತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಒತುತು 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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ಮೇಲಾಜೆತ್ಗೆ ಮಿೇಸಲಾತ್: ಪ್ರತ್ ವಗಷಿದ  
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯು ವಾಸ್ತವವಾಗುತ್್ತದೆ

ಆಥಿ್ಷಕವಾಗಿ 
ದುಬ್ಷಲವಾಗಿರುವ 

ಮೇಲಾ್ಜತಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾ್ಷರಿ 
ಸೆೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೇಸಲಾತಿ 

ನೇಡುವ ವಿರಯವು 
ಹ�ಸದೆೇನಲಲಿ, ಆದರ ಒಿಂದು 
ವಗ್ಷದ ಆಥಿ್ಷಕ ಸಥೆತಿಯನುನು 

ಮಿೇಸಲಾತಿಯಿಂದಿಗೆ 
ಜೆ�ೇಡಿಸುತಿತುವುದು 

ಇದೆೇ ಮದಲು. ಈ 
ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರ ಹ�ಸ 

ಉಪಕರಾಮವನುನು ಕೆೈಗೆ�ಿಂಡಿತು. 
ಸರಾಜದ ದೆ�ಡ್ಡ ವಗ್ಷದ 

ಬಹುಕಾಲದ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುನು 
ಈಡೆೇರಿಸಲು ಈ ಕರಾಮವನುನು 

ತೆಗೆದುಕೆ�ಳಳಿಲಾಯತು.

n 	ಸಾರಾನ್ಯ ವಗ್ಷದ ಆಥಿ್ಷಕವಾಗಿ ದುಬ್ಷಲರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತು ಉದೆ�್ಯೇಗದಲ್ಲಿ  
10 ಪರಾತಿಶತ ಮಿೇಸಲಾತಿ ನೇಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಮಿೇಸಲಾತಿ ನೇಡುವ ಉದೆದೆೇಶವು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಕಾ್ಷರಿ ಉದೆ�್ಯೇಗಗಳು, ಚುನಾವಣೆಗಳು 
ಮತುತು ಕೆೇಿಂದರಾ ಮತುತು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ್ಯಣ ಯೇಜನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾತಿ ವಗ್ಷದ 
ಭಾಗವಹಸುವಿಕೆಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

n 	ವಾಷ್್ಷಕ ಎಿಂಟು ಲಕ್ಷ ರ�ಪಾಯಗಿಿಂತ ಕಡಿಮ ಆದಾಯ ಹ�ಿಂದಿರುವ ಮತುತು  
ಐದು ಎಕರಗಿಿಂತ ಕಡಿಮ ಕೃಷ್ಯೇಗ್ಯ ಭ�ಮಿ ಹ�ಿಂದಿರುವ ಕುಟುಿಂಬದ 
ಆದಾಯವನುನು ಆಥಿ್ಷಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಷ ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತುದೆ.

ಇತರ ಹೆಂದುಳಿದ ವಗಮಾಗಳ ಆಯೇಗಕೆಕೆ ಸಾೆಂವಿಧಾನಿಕ ಸಾಥಾನಮಾನ 
ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಷಿಗಳ ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಆಯೇಗಕಕೆ ಸಾಂವಿರಾನಿಕ ಸಾಥಾನಮಾನ 
ನಿೇಡಲು 102 ನೇ ಸಂವಿರಾನ ತ್ದುದಿಪಡ ಕಾಯಿದೆ, 2018 ಅನು್ನ 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಿೇಸಲಾತ್ಯ ಹ�ರತಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಷಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಾಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ಹ�ಸ ಕಾಯದಿ ಗುರುತ್ಸಿದೆ. ಒಬಿಸಿಗಳ 
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, 2021-2022 ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷಷಿದಿಂದ 
ಪದವಿ ಮತು್ತ ಸಾ್ನತಕ�ೇತ್ತರ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಮತು್ತ ದಂತವೆೈದ್ಯಕಿೇಯದಲ್ಲಿ 
ಒಬಿಸಿಗಳಿಗೆ 27 ಪ್ರತ್ಶತ ಮಿೇಸಲಾತ್ಯನು್ನ ಜಾರಿಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಹರಿಯರ ಆರ್ೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಾಯಮಾಕ್ರಮ
n 	2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪರಾಕಾರ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಿಂಖ್್ಯ 10.38 

ಕೆ�ೇಟ್ ಮತುತು 2031 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಇದು 19.34 ಕೆ�ೇಟ್ ಆಗಲ್ದೆ. ಇದನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡು, ಸಕಾ್ಷರವು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹರಿಯರ ಆರ�ೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಯ್ಷಕರಾಮ ಎಿಂಬ ಯೇಜನಯನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದೆ.

n 	ಅಟಲ್ ವಯೇ ಅಭು್ಯದಯ ಯೇಜನ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಮ�ಹ 
ಯೇಜನಯನುನು ಏಪರಾಲ್ 1, 2020 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆಥಿ್ಷಕ ಮತುತು 
ಸಾರಾಜಿಕ ಭದರಾತೆಯಿಂದಿಗೆ ಬಡಿ್ಡ ಏರಿಳಿತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೇಡಲು ಪರಾಧಾನ 
ಮಿಂತಿರಾ ವಯ ವಿಂದನಾ ಯೇಜನಯನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ದೆೇಶದ ಅಸಿಂಘಟ್ತ ವಲಯದ ಜನರಿಗೆ ಆಥಿ್ಷಕ ಭದರಾತೆಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಕೆ�ಳಳಿಲು, 
ಸಕಾ್ಷರವು ಎರಡು ವಿರಾ ಯೇಜನಗಳನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದೆ. ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಸುರಕಾ 
ಬಿರಾ ಯೇಜನ ಮತುತು ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಜಿೇವನ ಜೆ�್ಯೇತಿ ಬಿರಾ ಯೇಜನಯು  
ಮೇ 9, 2022 ರಿಂದು 7 ವರ್ಷಗಳನುನು ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಿಸವೆ. ಈ ಯೇಜನಗಳು ಕಡಿಮ-
ವೆಚಚುದ ಜಿೇವ ವಿಮ ಮತುತು ಅಪಘಾತ ವಿಮ ರಕ್ಷಣೆಯನುನು ನೇಡುತತುವೆ.

ಹರಿಯ ನಾಗರಿಗೆ ಆಥಿ್ಷಕ ಭದರಾತೆಯನುನು ಒದಗಿಸಲು ಮೇ 9, 2015 ರಿಂದು 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೇಜನಯು 18-40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ ಎಲಾಲಿ ಭಾರತಿೇಯ 
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮುಕತುವಾಗಿದೆ. ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ 1000, 2000, 3000, 4000 ಮತುತು 
5000 ರ�. ಗಳ ಐದು ಸಾಲಿ್ಯಬ್ ಗಳನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿರಾದಾರನ ಮರಣದ 
ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ಹಿಂಡತಿ ಅಥವಾ ಪತಿ ಅದೆೇ ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಅಹ್ಷರಾಗಿರುತಾತುರ. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಎಲ್ಡರ್  ಲೈನ್-ಟೆ�ೇಲ್ ಫಿರಾೇ-14567 ಅನುನು ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 1, 2021 
ರಿಂದು ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನದಿಂದು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು.

ಅಟಲ್ ಪ್ಂಚಣಿ ಯೇಜನ

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ನಿೇತ್ ಆಯೇಗ
ಭಾರತದ ಚಿಿಂತನಾ ಚಾವಡಿ 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ದೆೇಶವು ಹಿಂದಿನ 
ಸೆ�ೇವಿಯತ್ ಒಕ�ಕೆಟದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಆಡಳಿತ 
ರಚನಯನು್ನ ಅಳವಡಸಿಕ�ಂಡತು, ಅದರಂತ 
ಕಾಯಷಿಕ್ರಮಗಳನು್ನ ರ�ಪ್ಸಲಾಯಿತು ಮತು್ತ 
ಯೇಜನಯನು್ನ ಅನುಷಾ್ಠನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಮತು್ತ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೇಜನಗಳನು್ನ 
ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲ� ಬಳಸಲಾಗುತ್್ತತು್ತ. ದಶಕಗಳಿಂದ, 
ಯೇಜನಾ ಆಯೇಗವು ಯೇಜನಾ ಘಟಕವಾಗಿ 
ಕಾಯಷಿನಿವಷಿಹಿಸಿತು, ಯೇಜನಾ ಕಾಯಷಿವನು್ನ 
ನಿವಷಿಹಿಸಿತು. ಆದಾಗ�್ಯ, 65 ವಷಷಿ ಹಳೆಯ ಯೇಜನಾ 
ಆಯೇಗವು ಕಮಾಂಡ್ ಆರ್ಷಿಕ ರಚನಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದದಿರ�, ಇತ್್ತೇಚಿನ ವಷಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 
ತನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವಾವನು್ನ ಕಳೆದುಕ�ಂಡತು. ಕೇಂದ್ರ 
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಿಣಷಿಯದ ಮೇರಗೆ, ಯೇಜನಾ 
ಆಯೇಗದ ಬದಲ್ಗೆ ನಿೇತ್ (ಭಾರತ ಪರಿವತಷಿನಾ 
ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಸಂಸೆಥಾ) ಆಯೇಗವನು್ನ 1 ಜನವರಿ 2015 
ರಂದು ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾಯಿತು. ಸಹಕಾರಿ ಒಕ�ಕೆಟದ 
ಮನ�ೇಭಾವವನು್ನ ಮುಂಚ�ಣಿಯಲ್ಲಿಟುಟಿಕ�ಂಡು 
ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತ, ಕನಿಷ್ಠ ಸರಕಾರ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನಯನು್ನ 
ಅಳವಡಸಿಕ�ಳಳುಲಾಯಿತು. ನಿೇತ್ ಆಯೇಗವು ಎರಡು 
ಹಬ್ ಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ.
n ಟ್ೇಮ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಹಬ್: ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಮತುತು ಕೆೇಿಂದರಾದ ನಡುವೆ ಸಿಂಯೇಜಕನಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತತುದೆ.
n ಜ್ಾನ ಮತುತು ನಾವಿೇನ್ಯ ಹಬ್: ನೇತಿ ಆಯೇಗವು 
ಚಿಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಿಂತೆ ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತತುದೆ.
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ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯ:  
ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಪ್ರಗತ್ಯ ಆರಾರ

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 70 ಕ�ೇಟ್ ದಿೇನದಲ್ತರನು್ನ 
ಆರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳನಾ್ನಗಿ 
ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗಿಂತ 
ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾಗಷಿವಿಲಲಿ. 
ದೆೇಶಕಕೆ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ 75ನೇ 
ವಷಷಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ 
ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವನು್ನ 
ಸಾಥಾಪ್ಸುವ ಮ�ಲಕ ಸಹಕಾರಿ 
ಚಳವಳಿಗೆ ಮರುಜಿೇವ ತುಂಬಿದರು. 
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು ಅಭಿವೃದಿಧಾ 
ಹ�ಂದಲು, ಸಮೃದಧಾವಾಗಲು ಮತು್ತ 
ಪ್ರಸು್ತತವಾಗುವಂತ ಮಾಡಲು 
ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎಲಾಲಿ 
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸುರಾರಣೆಗಳನು್ನ ಜಾರಿಗೆ 
ತರಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್್ತದೆ.

n 	ಪರಾಪಿಂಚದಲ್ಲಿರುವ 30 ಲಕ್ಷ ಸಹಕಾರಿ ಸಿಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ 8,55,000 
ಸಹಕಾರಿ ಸಿಂಘಗಳಿವೆ, ಸರಿಸುರಾರು 13 ಕೆ�ೇಟ್ ಜನರು ಇವುಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ನೇರ 
ಸಿಂಬಿಂಧ ಹ�ಿಂದಿದಾದೆರ ಮತುತು ದೆೇಶದ 91 ಪರಾತಿಶತ ಹಳಿಳಿಗಳು ಸಹಕಾರ ಸಿಂಘಗಳನುನು 
ಹ�ಿಂದಿವೆ. ಮೇದಿ ಸಕಾ್ಷರವು ದೆೇಶದ 65,000 ಪಾರಾಥಮಿಕ ಕೃಷ್ ಪತಿತುನ ಸಿಂಘಗಳನುನು 
(ಪಎಸಎಸ್ ) ಗಣಕ್ೇಕರಣಗೆ�ಳಿಸಲು ನಧ್ಷರಿಸದೆ, ಪಎಸಎಸ್ , ಜಿಲಾಲಿ ಸಹಕಾರಿ 
ಬಾ್ಯಿಂಕುಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯಿಂಕುಗಳು, ನಬಾಡ್್ಷ ಅನುನು ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೆ ತರಲು 
ನಧ್ಷರಿಸದೆ.

n 	ಸಹಕಾರಿ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಲಯ ಸಾಥೆಪನಯ� ಪರಾಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಹ�ಸ ವೃತಿತುಪರರನುನು 
ತಯಾರು ರಾಡುತತುದೆ ಮತುತು ಸಹಕಾರಿ ಕ್ೇತರಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ರಾಡುವವರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ 
ವ್ಯವಸೆಥೆಯ� ಲಭ್ಯವಾಗುತತುದೆ. ಆಧುನಕ ಕಾಲಕೆ್ ತಕ್ಿಂತೆ ತಿಂತರಾಜ್ಾನ ಮತುತು 
ವೃತಿತುಪರತೆಯಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಯೇಜಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಸಹಕಾರಿ ಪರಿಕಲ್ಪನಯನುನು 
ಮುನನುಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ರಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ. ಸಹಕಾರ ಸಿಂಘಗಳು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ಿಂದಲು, 
ಸಮೃದ್ಧವಾಗಲು ಮತುತು ಪರಾಸುತುತವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ಜಾರಿಗೆ 
ತರಲು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸಕ್ರಾಯವಾಗಿ ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತಿತುದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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n 	ಪಾಸ್ ಪೂೇಟ್್ಷ ಕಛೇರಿಗಳು ಉದದೆನಯ ಸರತಿ 
ಸಾಲುಗಳು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಂಟ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯುವ 
ದಿೇಘ್ಷ ಸಮಯ ಮತುತು ಪದೆೇಪದೆೇ ಕಚೆೇರಿ 
ಭೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಸರುವಾಸಯಾಗಿದದೆವು. ನೇವು 
ಈಗ ಪಾಸ್ ಪೂೇಟ್್ಷ ಸೆೇವಾ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಜಿ್ಷಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

n 	2014ರಲ್ಲಿದದೆ ಕೆೇವಲ 77 ಕೆೇಿಂದರಾಗಳಿಗೆ ಹ�ೇಲ್ಸದರ 
ಈಗ 424 ಅಿಂಚೆ ಕಚೆೇರಿ ಪಾಸ್ ಪೂೇಟ್್ಷ  
ಸೆೇವಾ ಕೆೇಿಂದರಾಗಳು ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ರಾರಟ್ರವಾ್ಯಪ  
521 ಪಾಸ್ ಪೂೇಟ್್ಷ ಸೆೇವಾ ಕೆೇಿಂದರಾಗಳಿವೆ.

n 	2014 ಕ�್ ಮದಲು, ಪಾಸ್ ಪೂೇಟ್್ಷ 
ಪಡೆಯಲು ಸರಾಸರಿ 16 ದಿನಗಳು ಬೆೇಕಾಗುತಿತುತುತು. 
ಇಿಂದು, ಪಾಸ್ ಪೂೇಟ್್ಷ ಪಡೆಯಲು ಕೆೇವಲ  
5 ದಿನಗಳು ಸಾಕು.

n 	2011 ರ ಜನಗಣತಿಯು 4,87,803 ಜನರನುನು 
ಇತರರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆ�ೇರಿಸುತತುದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ತೃತಿೇಯಲ್ಿಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಸೆೇರಿದಾದೆರ.

n 	ತೃತಿೇಯಲ್ಿಂಗಿಗಳ ಹಕು್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುತು 
ಕಲಾ್ಯಣಕಾ್ಗಿ, “ತೃತಿೇಯಲ್ಿಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತುಗಳ (ಹಕು್ಗಳ 
ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯದೆ 2019" ರ ನಬಿಂಧನಗಳು 
ಜನವರಿ 10, 2020 ರಿಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಿಂದವು.

n 	ಫಬರಾವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಸಚಿವಾಲಯವು "ಸೆಮೈಲ್" 
ಹಸರಿನ ಯೇಜನಯನುನು ಸದ್ಧಪಡಿಸತು, 
ಇದು ತೃತಿೇಯಲ್ಿಂಗಿ ಜನರ ಕಲಾ್ಯಣ ಮತುತು 
ಪುನವ್ಷಸತಿಯ ಉಪ ಯೇಜನಯನುನು 
ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿ್ಧ ತರಬೆೇತಿ 
ನೇಡಲು ಯೇಜನ ರ�ಪಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ನವೆಿಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ತೃತಿೇಯಲ್ಿಂಗಿ 
ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪೂೇಟ್ಷಲ್ ಅನುನು 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. ಕಚೆೇರಿಗೆ ಭೇಟ್ 
ನೇಡದೆಯೇ, ತೃತಿೇಯಲ್ಿಂಗಿ ಅಜಿ್ಷದಾರರು 
ಗುರುತಿನ ದಾಖಲ ಮತುತು ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟ್ಯನುನು 
ಪಡೆಯಬಹುದು.

n 	ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾರಟ್ರ, ದೆಹಲ್, ಪಶಿಚುಮ 
ಬಿಂಗಾಳ, ರಾಜಸಾಥೆನ, ಬಿಹಾರ, ಛತಿತುೇಸ್ ಗಢ, 
ತಮಿಳುನಾಡು ಮತುತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ 
ತೃತಿೇಯಲ್ಿಂಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹನನುರಡು ಗರಿರಾ ಗೃಹ 
ಪೈಲಟ್ ಆಶರಾಯ ಮನಗಳನುನು ತೆರಯಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಎಂ  ಸವಾನಿಧಿ...
ಬಿೇದಿಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪುನರ್  
ಉದೆ�್ಯೇಗ ಸೃರ್ಟಿ

ಲಕಾಿಂತರ ಬಿೇದಿಬದಿ 
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು 
ಮದಲಬಾರಿಗೆ ಈ 
ವ್ಯವಸೆಥೆಯಿಂದಿಗೆ 
ನೇರವಾಗಿ ಸಿಂಪಕ್ಷ 
ಹ�ಿಂದಿದುದೆ, ಅದರ 
ಪರಾಯೇಜನಗಳನುನು 
ಪಡೆದುಕೆ�ಳಳಿಲು 
ಆರಿಂಭಿಸದಾದೆರ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 
ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ

n 	ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಇಿಂತಹ ಲಕಾಿಂತರ ಬಿೇದಿಬದಿ 
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಗಾರಾಮಿೇಣ ಅಥವಾ ನಗರ 
ಪರಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಣು್ಣಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳನುನು  
ರಾರಾಟ ರಾಡುತಾತುರ ಅಥವಾ ಬಿೇದಿಯಲ್ಲಿ  
ಸಣ್ಣ ಅಿಂಗಡಿಗಳನುನು ಇಟ್ಟಿರುತಾತುರ. ಆದರ  
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಬಿಂದು 70 ವರ್ಷಗಳಾದರ�  
ಅವರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ ಯೇಜನ ಇರಲ್ಲಲಿ. 

n 	ಕೆ�ೇವಿಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಈ ವಗ್ಷದ ಮೇಲ ಹಚುಚು 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿದಾಗ ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿ ಅವರು ಜ�ನ್ 1, 2020 ರಿಂದು ಪಎಿಂ 
ಸ್ವನಧಿ ಯೇಜನಯನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದರು. ಈ 
ಯೇಜನಯಡಿ ಬಿೇದಿ ಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ 10,000 
ರ�.ವರಗೆ ಸಾಲ ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ.

n 	ಇದುವರಗೆ 38 ಲಕ್ಷಕ�್ ಹಚುಚು ಸಾಲ ಅಜಿ್ಷಗಳಿಗೆ 
ಅನುಮೇದನ ನೇಡಲಾಗಿದುದೆ, 3,843 ಕೆ�ೇಟ್ಗ� 
ಹಚುಚು ಮತತುವನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

ತೃತ್ೇಯಲ್ಂಗಿಗಳ 
ಸಬಲ್ೇಕರಣ

42

43 44

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನಪಾಸ್ ಪ್ೇಟ್ಮಾ  ಸುಧಾರಣೆಗಳು
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n 	ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿ ಅವರು ಹ�ಸ ಜಲಶಕ್ತು ಸಚಿವಾಲಯವನುನು 
ಸಾಥೆಪಸದರು, ಇದು ನೇರು ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ಎಲಲಿ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು 
ಕೆ�ರಾೇಡಿೇಕರಿಸತು.

n 	2024 ರ ಹ�ತಿತುಗೆ ಪರಾತಿ ಮನಗೆ ನೇರು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ 
ಆಗಸ್ಟಿ 15, 2019 ರಿಂದು ನಾವು ಪರಾತಿಜ್ಞೆ ರಾಡಿದಾಗ, 
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ ಮ�ರ�ವರ 
ಕೆ�ೇಟ್ ಗಾರಾಮಿೇಣ ಕುಟುಿಂಬಗಳು ರಾತರಾ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಶುದ್ಧ 
ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹ�ಿಂದಿದದೆವು.

n 	ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿಯವರ ನಧಾ್ಷರ ಮತುತು ಗುರಿಯು, ಕೆೇವಲ 
ಮ�ರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 6.90 ಕೆ�ೇಟ್ ಹ�ಸ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳು 
ಮತುತು 10.1 ಕೆ�ೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಯತು. ಗೆ�ೇವಾ, ದಾದಾರಾ ಮತುತು ನಗರ ಹವೆೇಲ್ 
ಮತುತು ದಮನ್ ದಿ್ವೇಪದ ಪರಾತಿ ಮನಯ� ಜಲ ಸೌಲಭ್ಯ 
ಹ�ಿಂದಿದೆ.

ಪ್ರತ್ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಿೇರು
ನನಸಾದ ಕನಸು

ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�ಪಾಯಗಳನುನು 
ಯೇಜನಯ ಅಭಿಯಾನಕಾ್ಗಿ 
ಖಚು್ಷ ರಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ. 

19.14 ಕೆ�ೇಟ್ 
ಕುಟುಿಂಬಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೇರಿನ 
ಗುರಿಯನುನು 2024 ರ 
ವೆೇಳೆಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು.

3.60

ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ಅಮೃತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷಗಳಿಿಂದ 
ಜಲ ಭದರಾತೆಗೆ ವಿಶೇರ ಒತುತು ನೇಡಲಾಗಿದುದೆ, ಭಾರತದ 
ಪರಾಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಭದರಾತೆ ಸವಾಲಾಗಬಾರದು.  
ಕಾ್ಯಚ್ ದಿ ರೈನ್, ಅಟಲ್ ಭ�ಜಲ ಯೇಜನ, ದೆೇಶದ 
ಪರಾತಿ ಜಿಲಲಿಯಲ್ಲಿ 75 ಅಮೃತ ಸರ�ೇವರಗಳ ನರಾ್ಷಣ, 
ನದಿಗಳ ಜೆ�ೇಡಣೆ, ಅಥವಾ ಜಲ ಜಿೇವನ್ ಮಿರನ್, ಈ 
ಎಲಲಿ ಯೇಜನಗಳ ಗುರಿ ದೆೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನೇರಿನ ಭದರಾತೆ 
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ.
-ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ, ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಾ:... 5.70 ಕ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚಾ ಮಂದಿಗೆ ತರಬೆೇತ್
2014 ರಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು 
ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ರಚನಯಾದ 
ನಿಂತರ, ಭಾರತವನುನು ವಿಶ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯ 
ರಾಜಧಾನ ರಾಡುವ ಉದೆದೆೇಶದಿಿಂದ ಜುಲೈ 
15, 2015 ರಿಂದು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಮಿರನ್ ಅನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. 
ಮಿರನ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿ 20 ಕ�್ ಹಚುಚು 
ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತುತು ಇಲಾಖ್ಗಳು 
ಭಾರತದಾದ್ಯಿಂತ 40 ಕ�್ ಹಚುಚು 
ಯೇಜನಗಳನುನು ಜಾರಿಗೆ�ಳಿಸುತಿತುವೆ. ಒಿಂದು 
ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು ಯುವಜನರು ಸೆೇರಿದಿಂತೆ 
5.70 ಕೆ�ೇಟ್ ಜನರಿಗೆ ರಾಚ್್ಷ 31, 2021 
ರವರಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ವೃತಿತುಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕ್ೇತರಾದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಕಾ್ಗಿ ಜಪಾನ್,  
ಆಸೆಟ್ರೇಲ್ಯಾ, ರಷ್ಾ್ಯ ಮತುತು ಫಿನ್ ಲಾ್ಯಿಂಡ್ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ 8 ದೆೇಶಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಂದ.

n 	ವಿವಿಧ ಉದೆ�್ಯೇಗಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವೃತಿತುಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ 
ಜೆ�ತೆಗೆ ವೃತಿತುಪರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಾಯೇಜನಗಳನುನು ಕಲ್್ಪಸಲು, ಎಲಾಲಿ ಶಾಲಗಳು ಮತುತು 
ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಂಸೆಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಿರಯಗಳು ಮತುತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪಠ್ಯಕರಾಮದ 
ಹಿಂತಹಿಂತವಾದ ಸಿಂಯೇಜನಯನುನು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೇತಿ (ಎನ್ ಇಪ) 2020 
ಹೇಳುತತುದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು ವಾಣಿಜೆ�್ಯೇದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಮೃತ್ 
ಕಾಲ ಅಿಂದರ ಭಾರತ @ 2047 ಕಾ್ಗಿ ಒಿಂದು ಮುನ�ನುೇಟವನುನು ಸದ್ಧಪಡಿಸದೆ.

ವೆೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತಿತುರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತುತು ರಾರುಕಟೆಟಿ ಪರಿಸಥೆತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಾಸುತುತವಾಗಿರಲು ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರು-ಕೌಶಲ್ಯ ಮತುತು ಉನನುತ ಕೌಶಲ್ಯ 
ಮಿಂತರಾವಾಗಿದೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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n 	ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 03 ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು 
ಮನಗಳನುನು ನಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ 

n 	ನರಾ್ಷಣಕೆ್ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 26.26 
ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ಖಚು್ಷ ರಾಡಲಾಗಿದೆ 

n 	ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಆವಾಸ್ 
ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ ಮ�ಲ 
ಸೌಕಯ್ಷಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ 4.2 ಕೆ�ೇಟ್ಗ� 
ಹಚುಚು ಪಕಾ್ ಮನಗಳ ಗುರಿ

ಇದುವರಗೆ 2.3 ಕೆ�ೇಟ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಮನ ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪರಾಸಕತು ಹಣಕಾಸು 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ 
ಹ�ಸ ಮನಗಳನುನು 
ನಮಿ್ಷಸಲಾಗುವುದು, 
ಇದಕಾ್ಗಿ 48 
ಸಾವಿರ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. 
ಮಿಂಜ�ರಾಗಿದೆ.

ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ 
ಎಲಲಿರಿಗ� ಪಕಾ್ ಮನ...
ಪಕಾ್ ಮನಯ ಕನಸು ಯಾರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲಲಿ? ಆದರ 
2014ರ ಮದಲು ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್ - ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್ 
ಎಿಂಬ ಮನ�ೇಭಾವ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿಯವರು 2015 ರಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಆವಾಸ್ 
ಯೇಜನಯಿಂದಿಗೆ ಗಾರಾಮಿೇಣ ಮತುತು ನಗರ ಪರಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಕಾ್ ಮನಯ ಕನಸನುನು ನನಸಾಗಿಸದರು. ಪಕಾ್ 
ಮನಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಉಚಿತ ಎಲ್ ಪಜಿ 
ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳು ಮತುತು ಅಡುಗೆಮನಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನಲ್ಲಿ 
ನೇರು ಬಡವರು ಮತುತು ತುಳಿತಕೆ�್ಳಗಾದವರಿಗೆ ಹ�ಸ 
ಭರವಸೆ ಮತುತು ಬದುಕನುನು ನೇಡಿವೆ. ನವಭಾರತ ಉತತುಮ 
ನಾಳೆಯತತು ಸಾಗುತಿತುದೆ, ಸರಾಜದ ಅಿಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ 
ಜನರಿಗೆ ಪರಾಯೇಜನಗಳು ತಲುಪುವವರಗೆ ಯೇಜನ 
ಮುಿಂದುವರಿಯಬೆೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕಾ್ಗಿಯೇ ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ 
ಆವಾಸ್ ಯೇಜನಯನುನು 2024 ರವರಗೆ ಮುಿಂದುವರಿಸಲು 
ಅನುಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನಗತ್ಯ ಕಾನ�ನುಗಳ ಮುರ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಕಿ್ತ
n 	ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಕೆ�ಳುಳಿವ 

ಮದಲು, ಫಬರಾವರಿ 27, 2014 ರಿಂದು ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆ�ೇದ್ಯಮಿಗಳು ಮತುತು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಭಯಲ್ಲಿ 
ರಾತನಾಡುತಾತು, “ನಮ್ಮ ಜಿೇವನ, ಕೆಲಸದ ಸಥೆಳ ಮತುತು 
ವ್ಯವಹಾರವನುನು ನಯಿಂತಿರಾಸಲು ಎಷೆ�ಟಿಿಂದು ಗೆ�ೇಜಲಾದ 
ಕಾನ�ನುಗಳಿವೆ” ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು.

n 	ಪರಾಧಾನಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಕೆೇಿಂದರಾ ಕಾಯ್ಷದಶಿ್ಷಗಳಿಗೆ 
“ನಮ್ಮ ಇಲಾಖ್ಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ರದುದೆರಾಡಬಹುದಾದ ಅಿಂತಹ 
10 ಕಾನ�ನುಗಳು ಅಥವಾ ನಯಮಗಳನುನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ" 
ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿದರು. ಜ�ನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಕೆೇಿಂದರಾ ಕಾನ�ನು ಸಚಿವ 
ರವಿಶಿಂಕರ್ ಪರಾಸಾದ್ ಅವರು ಅಪರಾಸುತುತ ಕಾನ�ನುಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಿಂಸತಿತುನಲ್ಲಿ ರದದೆತಿ ಮತುತು ತಿದುದೆಪಡಿ ಮಸ�ದೆ 
2014 ಅನುನು ಮಿಂಡಿಸದರು.

ದೆೇಶಕಕೆ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 6 ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರ� 
ಯಾವುದೆೇ ಉಪಯೇಗವಿಲಲಿದ, ಅಪ್ರಸು್ತತವಾದ 
ಹಲವು ಕಾನ�ನುಗಳಿದದಿವು. ಆದರ, ಅವುಗಳನು್ನ 

ತಗೆದುಹಾಕುವ ಬಗೆಗೆ ಯಾರ� ಚಿಂತ್ಸಲ್ಲಲಿ.

ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 1500 ಕ�ಕೆ ಹಚುಚಾ ಅನಗತ್ಯ 
ಕಾನ�ನುಗಳನು್ನ ರದುದಿಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾ್ಯಪಾರಕಕೆ 
ಅಡ್ಡಯಾಗುವ 25,000 ಕ�ಕೆ ಹಚುಚಾ 

ನಿಬಂಧನಗಳು ಅಥವಾ ಷರತು್ತಗಳನು್ನ 
ಸಹ ರದುದಿಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಮನ ಎಿಂದರ ಕೆೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಮತುತು ಸಮಿಂಟ್ನಿಂದ 
ರಾಡಿದ ರಚನಯಲಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾವನಗಳು ಮತುತು 
ನಮ್ಮ ಆಕಾಿಂಕ್ಗಳು ಅದರ�ಿಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದಿರುತತುವೆ. 
ಮನಯ ಗಡಿ ಗೆ�ೇಡೆಯು ನಮಗೆ ಭದರಾತೆಯನುನು 

ನೇಡುವುದಲಲಿದೆ ಉತತುಮ ನಾಳೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸವನುನು ತುಿಂಬುತತುದೆ. 

-ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ, ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಉದ್ಯಮ ಆರಿಂಭಿಸಲು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಎಲಲಿ ಕಛೇರಿ, 
ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ಅಲಯುವುದು ಯುವಜನರ ಹಣೆಬರಹ 
ಎಿಂಬ ಕಾಲವೊಿಂದಿತುತು. ಈ ಸಮಸೆ್ಯಯನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಮುದಾರಾ ಯೇಜನ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಮ�ಲಕ 10 ಲಕ್ಷ ರ�.ವರಗೆ ಖಾತರಿ ರಹತ ಸಾಲ 
ಪಡೆಯುವ ಮ�ಲಕ ಯುವಜನರ ಸ್ವಯಿಂ ಉದೆ�್ಯೇಗದ 
ಕನಸು ನನಸಾಗುತಿತುದೆ.
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n 	ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ಮುದಾರಾ ಯೇಜನಯು ಆಥಿ್ಷಕ 
ಸೆೇಪ್ಷಡೆಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹ�ಿಂದಿದೆ. 
ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಪೂ್ಷರೇಟ್ ಮತುತು ಕೃಷ್ಯೇತರ 
ಸಣ್ಣ ಮತುತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರ�.ವರಗೆ 
ಕೆೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಖಾತಿರಾ ರಹತ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನುನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತತುದೆ.

n 	ಈ ಯೇಜನಯು ತಳಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 
ಉದೆ�್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ. 8ನೇ ಏಪರಾಲ್ 2022 
ಈ ಯೇಜನಯ 8ನೇ ವಾಷ್್ಷಕೆ�ೇತ್ಸವವಾಗಿತುತು. ಮುದಾರಾ 
ಯೇಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 24 ಆಗಸ್ಟಿ 2022 ರವರಗೆ 36 
ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು ಸಾಲಗಳನುನು ಮಿಂಜ�ರು ರಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶೇ.6% ಕ್್ಿಂತ ಹಚುಚು ಸಾಲಗಳನುನು 
ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಮಿಂಜ�ರು ರಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತುತು ಶೇ.22 
ರರುಟಿ ಸಾಲವನುನು ಹ�ಸ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಣ ಸಗದೆೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಹಣ ನೇಡಲು 
ಮುಿಂದಾಗಬೆೇಕು ಎಿಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮಿಂತರಾ. 
ನೇವು ದೆೇಶಕಾ್ಗಿ ಕೆಲಸ ರಾಡುತಿತುದಿದೆೇರಿ, ದೆೇಶದ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರು ಮತುತು ದೆೇಶವು 
ನಮ್ಮನುನು ನ�ೇಡಿಕೆ�ಳಳಿಲು ಸದ್ಧವಿದೆ ಎಿಂಬ ಹ�ಸ 
ನಿಂಬಿಕೆಯನುನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುತೆತುೇವೆ. 
- ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ ಮುದಾ್ರ ಯೇಜನೆ
ಉದ್ಯಮಶಿೇಲತೆಗೆ 

ಉತೆತುೇಜನ

n 	ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ನಿಂತರ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, 29 ಕಾಮಿ್ಷಕ ಕಾನ�ನುಗಳನುನು 4 ಕಾಮಿ್ಷಕ 
ಸಿಂಹತೆಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಸಲಾಯತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕೆ�ೇಟ್ 
ಕಾಮಿ್ಷಕರು ವೆೇತನ ಭದರಾತೆ, ಸಾರಾಜಿಕ ಭದರಾತೆ, ಆರ�ೇಗ್ಯ ಭದರಾತೆ ಮತುತು ಉತತುಮ 
ಸಾರಾಜಿಕ ಭದರಾತೆಯ ಪರಾಯೇಜನಗಳನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

n 	ಇದರ�ಿಂದಿಗೆ ತೃತಿೇಯಲ್ಿಂಗಿಗಳು ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಪುರುರ ಮತುತು ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಸರಾನ 
ಕೆಲಸಕೆ್ ಸರಾನ ವೆೇತನವನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತು ಶರಾಮ ಸುವಿಧಾ ಪೂೇಟ್ಷಲ್ 
ಮ�ಲಕ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಲಾಭಕಾ್ಗಿ ವ್ಯವಸೆಥೆ ರಾಡಲಾಗಿದೆ. 25 ಆಗಸ್ಟಿ 
2022 ರವರಗೆ 28 ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು ಇ-ಶರಾಮ್ ಕಾಡ್್ಷ ಗಳನುನು ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನವ ಬೆಂಡವಾಳದ ಬಳಕೆ: ಕಾಮಿಮಾಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರದು 

ಸುಧಾರಣೆ, ಸಾಧನ, ಪರಿವತ್ಷನ 
ಮಿಂತರಾವಾಗಿದೆ. ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರ 

ಈ ಮಿಂತರಾವನುನು ಅನುಸರಿಸ, 
ಕಾಮಿ್ಷಕ ಸಿಂಹತೆಗಳ 

ಮ�ಲಕ ಒಟಾಟಿರ ಕಾಮಿ್ಷಕ 
ಸುಧಾರಣೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೆ�ೇನವನುನು 

ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸಲಾಯತು. ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ‘ಶರಾಮೇವ ಜಯತೆ’ 

ಘ�ೇರಣೆಯಿಂದಿಗೆ, ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ 
ಏಳು ದಶಕಗಳವರಗೆ ಅವುಗಳ 

ವಾ್ಯಪತುಯಿಂದ ಹ�ರಗಿದದೆ ಸಾರಾಜಿಕ 
ಭದರಾತೆಯ ಪರಾಯೇಜನಗಳನುನು 

ಅಸಿಂಘಟ್ತ ಕಾಮಿ್ಷಕರಿಗೆ 
ವಿಸತುರಿಸಲಾಯತು.

ಸುರಾರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮಶಿೇಲ ಕಾಮಿಷಿಕರ ಯೇಗಕ್ಷೆೇಮವನು್ನ 
ಖಚಿತಪಡಸುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ಆರ್ಷಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನಿೇಡುತ್ತವೆ. 
ಕಾಮಿಷಿಕ ಸುರಾರಣೆಗಳು ‘ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ’ವನು್ನ ಖಚಿತಪಡಸುತ್ತದೆ. 

ಸುರಾರಣೆಗಳು ಕಾಮಿಷಿಕರು ಮತು್ತ ಉದ್ಯಮದ ಸುರಾರಣೆಗಾಗಿ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಬಳಸಿಕ�ಳುಳುತ್ತವೆ. 

- ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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n 	ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 2, 
2014 ರಿಿಂದ ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನುನು 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಕೆಿಂಪು ಕೆ�ೇಟೆಯಿಂದ ಘ�ೇಷ್ಸದರು. 
ಅದು ಸಾಮ�ಹಕ ಆಿಂದೆ�ೇಲನವಾಯತು. ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 
2, 2014 ರಿಂದು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿರನ್ ಅನುನು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಆಿಂದೆ�ೇಲನವಾಗಿ ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. 
2014 ರ ಹ�ತಿತುಗೆ, ನೈಮ್ಷಲ್ಯ ವಾ್ಯಪತು ಕೆೇವಲ ಶೇ. 39 
ಆಗಿತುತು.

n 	ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಿಂಧಿೇಜಿಯವರ 150 ನೇ ಜನ್ಮದಿನವಾದ 
ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 2, 2019 ರ ಹ�ತಿತುಗೆ, ಆರು ಲಕ್ಷಕ�್ 
ಹಚುಚು ಹಳಿಳಿಗಳನುನು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕತು ಎಿಂದು 
ಘ�ೇಷ್ಸಲಾಯತು. ಮಿರನ್ ಈಗ ಮುಿಂದಿನ ಹಿಂತ 
ಅಿಂದರ ಒಡಿಎಫ್ ಪಲಿಸ್ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತಿತುದೆ. 24 ಆಗಸ್ಟಿ 
2022 ರಿಂತೆ ಒಡಿಎಫ್-ಪಲಿಸ್ ಗಾರಾಮಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯ 1,03,398  
ಆಗಿತುತು.

n 	ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿರನ್-ನಗರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 62 ಲಕ್ಷಕ�್ 
ಹಚುಚು ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು ನಮಿ್ಷಸುವ ಮ�ಲಕ 
ಶೇ.100 ರರುಟಿ ಒಡಿಎಫ್  ವಾ್ಯಪತುಯನುನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಪರಾಧಾನ ಮೇದಿಯವರು 1 ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 2021 ರಿಂದು 
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿರನ್-ನಗರ ಎರಡನೇ ಹಿಂತಕೆ್ ಚಾಲನ 
ನೇಡಿದರು.

ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್
ಬಯಲು ಶೌಚದಿಿಂದ 

ಮುಕ್ತು

ಸಾವಷಿಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾವು ದೆೇಶದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಾಗೆ ಹೇಗೆ ಹ�ಸ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ 
ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕಕೆ ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನವು ನೇರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 

ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾಷಿಣವಾಗಲ್,  
ತಾ್ಯಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಲ್, ಐತ್ಹಾಸಿಕ 

ಪರಂಪರಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲ್, 
ಸವಾಚ್ಛತಗಾಗಿ ಪೈಪೂೇಟ್ಯಾಗಲ್, ದೆೇಶ 
ಸವಾಚ್ಛತಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ�ಸ ಕಥೆಗಳನು್ನ 

ಬರಯುತ್್ತದೆ. 
- ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ

ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ

ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್ಮಾಕ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು

ಪಟು್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಹಾರ ಮಾಲ್ನ್ಯ ಪಟು್ಟ ಕಡಿಮೆ ಅೆಂತಜಮಾಲ ಮಾಲ್ನ್ಯ

ಪಟು್ಟ ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರಿನ ಮಾಲ್ನ್ಯ 
(ಅೆಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸೆಂಶ್ೇಧನಾ 
ಫಲ್ತಾೆಂಶ)

ನೈಮಷಿಲ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರತ್ ಮನಗೆ 727 ಡಾಲರ್  
ನಷುಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಭ

2.16 

2.48 

12.7 

ಕಡುಬಡವರು ವೆಚಚಾದ 2.6 ಪಟುಟಿ ಆರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವನು್ನ ಪಡೆಯುತಾಥಾರ. 10 ವಷಷಿಗಳ ಮೇಲ್ನ ಒಟುಟಿ ವೆಚಚಾದ ಮೇಲ 
ಸಮಾಜಕಕೆ ವೆಚಚಾದ 4.3 ಪಟುಟಿ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.

51
ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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n 	2014 ರಲ್ಲಿ, 74 ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಯ ವಿರಾನ ನಲಾದೆಣಗಳು 
ಇದದೆವು. ಉಡಾನ್ ಯೇಜನಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಸಿಂಖ್್ಯ 
ಈಗ 141 ಕೆ್ ಹಚಿಚುದೆ. ಉಡಾನ್ ಯೇಜನಯು 58 ವಿರಾನ 
ನಲಾದೆಣಗಳು, 8 ಹಲ್ಪೂೇಟ್್ಷ ಗಳು ಮತುತು 2 ವಾಟರ್ 
ಏರ�ೇಡೆ�ರಾೇಮ್ ಗಳು ಸೆೇರಿದಿಂತೆ 68 ಹಿಂದುಳಿದ ಸಥೆಳಗಳಿಗೆ 
ಸಿಂಪಕ್ಷ ಕಲ್್ಪಸದೆ.

n 	ಉಡಾನ್ ಯೇಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ 425 ಹ�ಸ ರಾಗ್ಷಗಳನುನು 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸುವ ಮ�ಲಕ ದೆೇಶದಾದ್ಯಿಂತ 29 ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಮತುತು ಕೆೇಿಂದಾರಾಡಳಿತ ಪರಾದೆೇಶಗಳಿಗೆ ವಿರಾನ ಸಿಂಪಕ್ಷವನುನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜನಯ ಪರಾಯೇಜನವನುನು ಆಗಸ್ಟಿ 
4, 2022 ರವರಗೆ ಒಿಂದು ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು ಪರಾಯಾಣಿಕರು 
ಪಡೆದುಕೆ�ಿಂಡಿದಾದೆರ.

n 	ಉಡಾನ್ ಯೇಜನಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2026 ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
1000 ರಾಗ್ಷಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ 220 ಗಮ್ಯಸಾಥೆನಗಳು 
ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳುಳಿವ ನರಿೇಕ್ಯದೆ. ಉಡಾನ್  ಈಗಾಗಲೇ 156 
ವಿರಾನ ನಲಾದೆಣಗಳನುನು ಸಿಂಪಕ್್ಷಸಲು 954 ರಾಗ್ಷಗಳನುನು 
ನಗದಿಪಡಿಸದೆ. 100 ವಿರಾನ ನಲಾದೆಣಗಳ ಗುರಿ ತಲುಪಲು 
68 ಹ�ಸ ವಿರಾನ ನಲಾದೆಣಗಳನುನು ನಮಿ್ಷಸಲಾಗುವುದು. 
ಮುಿಂದಿನ ನಾಲು್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 400 ಮಿಲ್ಯನ್ 
ಪರಾಯಾಣಿಕರು ಪರಾಯಾಣಿಸುವ ನರಿೇಕ್ಯದೆ.

ಉಡಾನ್: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ  
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ರಕಕೆ

ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ನಿಂತರ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ನಮ್ಮ ಸಕಾ್ಷರಕೆ್ ನಾಗರಿಕ ವಿರಾನಯಾನ 
ನೇತಿಯನುನು ರ�ಪಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಕ್್ತು. 

ನಮ್ಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಧರಿಸುವ ಬಡವರಿಗ� 
ಒಿಂದು ಗುರುತು ಇದೆ, ಅಿಂತಹವರು 

ವಿರಾನದಲ್ಲಿ ಪರಾಯಾಣಿಸಬೆೇಕು ಎಿಂಬುದು 
ನನನು ಬಯಕೆ. ಇಿಂದು ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತುದೆ. 

-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

ಪಾರಾದೆೇಶಿಕ ಸಿಂಪಕ್ಷ ಯೇಜನ ಉಡಾನ್ ಏಪರಾಲ್ 27, 2022 
ರಿಂದು ಯಶಸ್ವ ಐದು ವರ್ಷಗಳನುನು ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಿಸತು. ಸುಧಾರಿತ 
ವಾಯುಯಾನ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ ಮತುತು ಎರಡು ಮತುತು ಮ�ರನೇ 
ಶರಾೇಣಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ವಿರಾನ ಸಿಂಪಕ್ಷದ “ಉಡೆೇ ದೆೇಶ್ ಕಾ ಆಮ್ 
ನಾಗರಿಕ್” ದೃಷ್ಟಿಕೆ�ೇನವನುನು ಅನುಸರಿಸ ಸಾರಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ 
ಆಕಾಿಂಕ್ಗಳನುನು ಈಡೆೇರಿಸುವ ಉದೆದೆೇಶದಿಿಂದ ಈ ಯೇಜನಯನುನು 
ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 21, 2016 ರಿಂದು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. 
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n 	31 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು 
ಕೆೇಿಂದಾರಾಡಳಿತ ಪರಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ರಿಯಲ್  ಎಸೆಟಿೇಟ್ ನಯಿಂತರಾಣ 
ಪಾರಾಧಿಕಾರಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಸಲಾಗಿದೆ. 
ದೆೇಶದಾದ್ಯಿಂತ 91,544 ರಿಯಲ್ 
ಎಸೆಟಿೇಟ್ ಯೇಜನಗಳು ಮತುತು 
67,649 ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟಿೇಟ್ 
ಏಜೆಿಂಟ್ ಗಳು ರೇರಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನ�ೇಿಂದಾಯಸಕೆ�ಿಂಡಿದಾದೆರ. 97,753 
ದ�ರುಗಳನುನು ರಿಯಲ್  ಎಸೆಟಿೇಟ್ 
ನಯಿಂತರಾಣ ಪಾರಾಧಿಕಾರವು ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ 
ಇತ್ಯಥ್ಷಪಡಿಸದೆ. (ಅಿಂಕ್ಅಿಂಶಗಳು 
ಆಗಸ್ಟಿ 20, 2022 ರವರಗೆ)

ರೇರಾ: ಮನೆ ಖರಿೇದ್ ಕೆೈಗಟುಕುವ ಬೆಲ ಮತುತಾ ಭದ್ರತ
ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟಿೇಟ್ (ನಯಿಂತರಾಣ ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ) 
ಕಾಯದೆ 2016 (ರೇರಾ) ಪರಿವತ್ಷನಯ 
ನಬಿಂಧನಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿರುವ ಕಾನ�ನಾಗಿದೆ. ಇದನುನು 
ಭಾರತಿೇಯ ಸಿಂಸತುತು ಅಿಂಗಿೇಕರಿಸತು. ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟಿೇಟ್ 
ಕ್ೇತರಾದಲ್ಲಿ ಗಾರಾಹಕರ ಹ�ಡಿಕೆಯನುನು ಹಚಿಚುಸುವುದು 
ಮತುತು ಅವರ ಹತಾಸಕ್ತುಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ರೇರಾ 
ಉದೆದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಸಕ್ಷಮ ಪಾರಾಧಿಕಾರದಿಿಂದ 
ಅನುಮೇದಿಸಲ್ಪಟಟಿ ಯೇಜನಾ ನಕ್ಯಲಲಿದೆ ಯಾವುದೆೇ 
ಮನ/ನವೆೇಶನಗಳನುನು ರಾರಾಟ ರಾಡುವುದು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ. ನ�ೇಟು ಅರಾನ್ಯೇಕರಣ ಮತುತು 
ಸರಕು ಮತುತು ಸೆೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಕಾನ�ನುಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ರೇರಾ  
ಸಹ ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟಿೇಟ್ ವಲಯದಿಿಂದ ಕಪುಪು ಹಣವನುನು 
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆ�ಡೆದುಹಾಕ್ದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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ಅಮೃತ್ - ನಗರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಕೆ್ಳೆಗೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಚರೆಂಡಿ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮತುತಾ ಶುದ್ಧ ನಿೇರಿನ ಖಾತಿ್ರ
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರ ಯೇಜನಯ 

ಸಮಗರಾ ದೃಷ್ಟಿಕೆ�ೇನದ 
ಕೆ�ರತೆಯದುದೆದರಿಿಂದ, ನಗರಗಳು 

ಮತುತು ಪಟಟಿಣಗಳು ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗಿಿಂತ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧದಾರರುಗಳ ಹತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 

ಹಚುಚು ಬೆಳೆದವು. ಕೆ�ಳೆಗೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನೇರು ಸರಬರಾಜು, ಒಳಚರಿಂಡಿ 

ನವ್ಷಹಣೆ ಮತುತು ಮಳೆನೇರು 
ಚರಿಂಡಿಯಿಂತಹ ಮ�ಲ 

ಸಿಂಪನ�್ಮಲಗಳ ಕೆ�ರತೆಯತುತು. ಅಟಲ್ 
ನವಿೇಕರಣ ಮತುತು ನಗರ ಪರಿವತ್ಷನ 
ಅಭಿಯಾನ (ಅಮೃತ್) ಅನುನು 2015 

ಜ�ನ್ 25, ರಿಂದು ನಗರ ಮತುತು 
ಗಾರಾಮಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ 

ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು.

ಪರೆತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗ�, ಪರೆತಿಯಬ್ಬ ಬಡವನಿಗ� 
‘ಪೌಷ್್ಟಕ’ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದು ಸರಾಕಾರದ 
ಆದ್ಯತ್ಯಾಗಿದೆ. ಅಪೌಷ್್ಟಕತ್ ಮತುತಿ ಅಗತ್ಯ 

ಪ�ೇಷರಾಂಶಗಳ ಕ�ರತ್ಯು ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು 
ಮತುತಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಬಳವಣಗಯಲ್ಲಿ ಪರೆಮುಖ 

ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗುತತಿವೆ.
ನರೇಂದರೆ ಮೇದಿ, ಪರೆಧಾನ ಮಂತಿರೆ.
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ಉಡಾನ್: ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ  
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ರಕಕೆ

n 	ಎನ್ಎಫ್ಎಚ್ಎಸ್ 2019-2021ರ ವರದಿಯ ಪರಾಕಾರ, 
2015-2016ಕೆ್ ಹ�ೇಲ್ಸದರ 5 ವರ್ಷಕ್್ಿಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸ್ಸನ 
ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಿಂಠಿತಗೆ�ಳುಳಿವಿಕೆಯು ಶೇ.38.4 
ರಿಿಂದ ಶೇ. 35.5ಕೆ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ದೌಬ್ಷಲ್ಯದ 
ಪರಾಕರಣಗಳು ಶೇ.21 ರಿಿಂದ ಶೇ.19.3ಕೆ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

n 	ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 40 ಕೆ�ೇಟ್ಗ� ಹಚುಚು ಜನರ 
ಆಿಂದೆ�ೇಲನ ಆಧಾರಿತ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳು ಮತುತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ 
ಪತೆತು ಅಪಲಿಕೆೇಶನ್ ಮ�ಲಕ 11.38 ಕೆ�ೇಟ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ 
ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ  ರಾಡಲಾಗಿದೆ. 11.20 ಲಕ್ಷ ಶಾಲಗಳ 
ಒಟುಟಿ 11.80 ಕೆ�ೇಟ್ ಮಕ್ಳು ಈ ಯೇಜನಯ ವಾ್ಯಪತುಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟಿದಾದೆರ.

ಸ�ಕ್ತ ಪೌರ್ಟಿಕತ
ಭಾರತದಾದ್ಯಿಂತ ಆಿಂದೆ�ೇಲನವಾಗುತಿತುರುವ 
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಭಿಯಾನ 
ಯಾವುದೆೇ ದೆೇಶದ ಉತತುಮ ಭವಿರ್ಯಕಾ್ಗಿ, ಮಕ್ಳು, 
ಹದಿಹರಯದ ಬಾಲಕ್ಯರು ಮತುತು ಗಭಿ್ಷಣಿಯರು ಮತುತು 
ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಿಂದಿರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಿಂಶವನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದೆೇಹಕೆ್ 
ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಿಂಶ ದೆ�ರಯದಿದಾದೆಗ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯು 
ಉಿಂಟಾಗುತತುದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಹಚಿಚುನ ಪರಾಕರಣಗಳು ಮಕ್ಳು 
ಮತುತು ಮಹಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುತತುದೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾ್ಗಿಯೇ 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನುನು 
ಒದಗಿಸುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದಾದೆರ. ಪೌಷ್ಟಿಕ 
ಅಭಿಯಾನ 2.0 ಅನುನು ಸಮಗರಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಿಂಶ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮವೆಿಂದು 
ಘ�ೇಷ್ಸಲಾಗಿದುದೆ, ಇದನುನು ಯಶಸ್ವಗೆ�ಳಿಸಲು, ಪರಾಸಕತು 
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳಿಗ� ಹಚುಚು 
ಹಣವನುನು ಮಿೇಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ಒಳಚರಿಂಡಿ ಮತುತು ಮಲ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನವ್ಷಹಣೆಯನುನು ಉತತುಮಪಡಿಸುವುದು, 
ನಗರದ ನೇರನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತುತು ನದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಕೆ�ಳಚೆ ನೇರು 
ಹರಿಯದಿಂತೆ ನ�ೇಡಿಕೆ�ಳುಳಿವುದು ಇದರ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.

n 	ಅಭಿಯಾನ ಅಮೃತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು ಕೆೇಿಂದಾರಾಡಳಿತ 
ಪರಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 77,640 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ ಯೇಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೇದನ 
ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ 500 ಅಮೃತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾವ್ಷತಿರಾಕ ನೇರು 
ಸರಬರಾಜು ವಾ್ಯಪತುಗೆ 1.39 ಕೆ�ೇಟ್ ಕೆ�ಳಾಯ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನುನು ಮತುತು 
ಸಾಕರುಟಿ ಒಳಚರಿಂಡಿ ಜಾಲಕಾ್ಗಿ 1.45 ಕೆ�ೇಟ್ ಒಳಚರಿಂಡಿ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನುನು 
ಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

n  ಅಸರಾನತೆಯನುನು ಹ�ೇಗಲಾಡಿಸಲು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ನಗರಾಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಉತತುಮ ರಾಗ್ಷವೆಿಂದು ನಿಂಬಿದದೆರು ಎಿಂದು ಪರಾಧಾನ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ 
ಹೇಳಿದಾದೆರ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿರನ್ ಮತುತು ಮಿರನ್ ಅಮೃತ್ ನ ಮುಿಂದಿನ 
ಹಿಂತವು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಕನಸುಗಳನುನು ನನಸಾಗಿಸುವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ 
ಹಜೆ್ಜಯಾಗಿದೆ.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಸಾವಾಮಿತವಾ ಯೇಜನ ವಸತಿ ಪರಾದೆೇಶ ಮತುತು ಹಕ್್ನ ದಾಖಲಗಳಿಗಾಗಿ, ಭಾರತದ ಗಾರಾಮಿೇಣ 
ಭ�ಮಿಯ ಸಮಿೇಕ್ಯನುನು 70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಡಲಾಗಿತುತು, 
ಆದರ ಈ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಹಚಿಚುನ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯನುನು ಹ�ರಗಿಡಲಾಗಿತುತು. 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಸತುಯ ರಾಲ್ೇಕತ್ವವನುನು 
ಸಾಬಿೇತುಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೆೇ ಕಾನ�ನಾತ್ಮಕ ದಾಖಲಗಳನುನು 
ಹ�ಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಿಂತಹ ಪರಿಸಥೆತಿಯಲ್ಲಿ, ಭ�ಮಿ ಆಗಾಗೆಗೆ ವಿವಾದದ 
ಮ�ಲವಾಯತು, ಆದರ ಹಳಿಳಿಗರು ಅದರಿಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ಆಥಿ್ಷಕ 
ಲಾಭವನುನು ಪಡೆಯಲ್ಲಲಿ. ಈ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ  
ಶಿರಾೇ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು 2021ರ ಏಪರಾಲ್ 24, ರಿಂದು 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಸಾ್ವಮಿತ್ವ ಯೇಜನಗೆ ಚಾಲನ ನೇಡಿದರು. ಗಾರಾಮಿೇಣ 
ಭ� ದಾಖಲಗಳನುನು ಡಿಜಿಟಲ್ೇಕರಣಗೆ�ಳಿಸುವುದು ಮತುತು ಗಾರಾಮಸಥೆರಿಗೆ 
ಸ್ವತಿತುನ ಕಾಡ್್ಷ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 2025ರ 
ವೆೇಳೆಗೆ ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತದ ಎಲಾಲಿ 6.62 ಲಕ್ಷ ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಿೇಕ್ 
ಕಾಯ್ಷವನುನು ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹ�ಿಂದಲಾಗಿದೆ.

1,73,065
ಗಾರಾಮಗಳು 2022 
ಆಗಸ್ಟಿ 28ರವರಗೆ 
ಡೆ�ರಾೇನ್ ಸಮಿೇಕ್ಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ

1,27,555 
ಗಾರಾಮ ನಕ್ಗಳನುನು 
ಈ ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ 
ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಹಸಾತುಿಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವತಿತುನ ಕಾಡ್್ಷ ಗಳನುನು 
ಗಾರಾಮಿೇಣ ಜನರಿಗೆ 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

41, 368 

ನಮ್ಮ ಭ�ಮಿಯ ರಾಲ್ೇಕತ್ವದ ಪುರಾವೆ

ಉದೆ�್ಯೇಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ 
ಸವಾಯಂ-ದೃಢೇಕರಣದ 
ಬಗೆಗೆ ವಿಶಾವಾಸವನು್ನ 
ವ್ಯಕ್ತಪಡಸುತ್್ತರುವ ಸಕಾಷಿರ
n 	ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಉದೆ�್ಯೇಗಕಾ್ಗಿ ಅಜಿ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ, 

ಯಾರೇ ಆದರ� ತಮ್ಮ ಪರಾರಾಣಪತರಾಗಳನುನು ಗೆಜೆಟೆಡ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ದೃಢೇಕರಣ ರಾಡಿಸ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕಾಗಿತುತು. 
ಈ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ, ಗಾರಾಮಿೇಣ ಭಾರತ ಅಥವಾ 
ಹಿಂದುಳಿದ ಪರಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಸುವ ಯುವಕರು 
ಹಚಾಚುಗಿ ಅಜಿ್ಷ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಿಂದ ವಿಂಚಿತರಾಗುತಿತುದದೆರು. 
ಇದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡು ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ 
ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ಕೆೇಿಂದರಾ 
ಸಕಾ್ಷರಿ ಉದೆ�್ಯೇಗಗಳಿಗೆ ಪರಾರಾಣಪತರಾಗಳ ಸ್ವಯಿಂ 
ದೃಢೇಕರಣಕೆ್ ಅನುಮೇದನ ನೇಡಿದರು.

n 	ಜ�ನ್ 2016ರಿಿಂದ ಉದೆ�್ಯೇಗದ ಅಜಿ್ಷಗಾಗಿ 
ದಾಖಲಗಳ ಸ್ವಯಿಂ-ದೃಢೇಕರಣಕೆ್ ನೇಡಲಾದ 
ಅವಕಾಶವನುನು ಈಗ ಅನೇಕ ಇತರ ಪರಾದೆೇಶಗಳಿಗೆ 
ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಯಿಂ ದೃಢೇಕರಿಸದ ದಾಖಲಗಳನುನು 
ಸಲ್ಲಿಸದ ನಿಂತರ ನೇಮಕಾತಿ ಪತರಾವನುನು ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ.

ನನ್ನ ಸಕಾಷಿರವು ಸವಾಯಂ-ದೃಢೇಕರಣದ ಬಗೆಗೆ 
ನಿಧಷಿರಿಸಿದಾಗ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣಣು ನಿರಾಷಿರ ಎಂದು 

ನಿೇವು ಭಾವಿಸಿರಬಹುದು. 125 ಕ�ೇಟ್ ದೆೇಶವಾಸಿಗಳ 
ಸತಾ್ಯಸತ್ಯತಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಸುವ ನಿರಾಷಿರಕಿಕೆಂತ 

ಮಿಗಿಲಾದ ನಿರಾಷಿರ ಬೆೇರ�ಂದಿಲಲಿ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ
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ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 68 
ವಷಷಿಗಳು ಕಳೆದರ� ದೆೇಶದ 
ಶೇ.68ರಷುಟಿ ಜನರು ಬಾ್ಯಂಕಿಂಗ್ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ದ�ರವಿದದಿರು. 
ಅವರಿಗೆ ಉಳಿತಾಯದ ಯಾವುದೆೇ 
ಮ�ಲವಾಗಲ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಸಿಥಾಕ 
ಸಾಲದ ಯಾವುದೆೇ ಮ�ಲವಾಗಲ್ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸಕಾಷಿರದ ನರವಿನ 
ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್್ತದದಿ 
ಸಬಿ್ಸಡಗಳು ಹಣದ 
ರ�ಪದಲ್ಲಿರುತ್್ತದದಿವು, ಇದು ಆಗಾಗೆಗೆ 
ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರಕ�ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್್ತತು್ತ.

ನಾನ್-ಗೆಜ್ಟೆಡ್ ಹುದೆದಿಗಳಿಗೆ ಸಂದಶಷಿನ ಪ್ರಕಿ್ರಯ ರದುದಿ
n  ಹಚಿಚುನ ಕೆೇಿಂದಾರಾಡಳಿತ ಪರಾದೆೇಶಗಳು 

ಮತುತು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಷರಗಳು ಜ�ನಯರ್ 
ಮಟಟಿದ ಹುದೆದೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂದಶ್ಷನಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಹಾಕ್ವೆ.

n  ದೆೈಹಕ ಮತುತು ಕೌಶಲ್ಯ ಪರಿೇಕ್ಗಳು 
ಮುಿಂದುವರಿದಿವೆ.

n  ನದಿ್ಷರಟಿ ಹುದೆದೆಗಳ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, 
ಯಾವುದೆೇ ಇಲಾಖ್ ಅಥವಾ 
ಸಚಿವಾಲಯವು ವಿಶೇರ 
ಸಿಂದಶ್ಷನವನುನು ಕಡಾ್ಡಯವೆಿಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸದರ, ಸಬ್ಬಿಂದಿ ಮತುತು 
ತರಬೆೇತಿ ಇಲಾಖ್ಯಿಂದ ಯಾವುದೆೇ 
ಆಕ್ೇಪಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲಲಿ.

2015ರ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ದಿನದಿಂದು, ಕೆಿಂಪು ಕೆ�ೇಟೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತುತು ಕೆೇಿಂದರಾ 
ಸಕಾ್ಷರಿ ಆಡಳಿತಕೆ್ ರಾಡಿದ ವಿನಿಂತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಳದಜೆ್ಷಯ ಉದೆ�್ಯೇಗಗಳಲ್ಲಿನ 
ಸಿಂದಶ್ಷನಗಳನುನು ಭರಾಷ್ಾಟಿಚಾರದ ಮ�ಲ ಎಿಂದು ಕರದರು. ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರವು 2016 
ಜನವರಿ 1, ರಿಿಂದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ಸಕಾ್ಷರಿ ಇಲಾಖ್ಗಳು ಮತುತು ಸಾವ್ಷಜನಕ 
ವಲಯದ ಸಿಂಸೆಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ�ರಾಪ್ ‘ಬಿ’ (ನಾನ್-ಗೆಜೆಟೆಡ್) ಮತುತು ತತ್ಸರಾನ ಹುದೆದೆಗಳಿಗೆ 
ಮತುತು ಗ�ರಾಪ್ ‘ಡಿ’ ಮತುತು ‘ಸ’ ಗೆ ಸಿಂದಶ್ಷನಗಳನುನು ರದುದೆಗೆ�ಳಿಸದೆ.
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ಪ್ಎಂ ಜನ್ ಧನ್ ಯೇಜನ: ಆರ್ಷಿಕ ಭದ್ರತಯ ಖಾತ್್ರ

n 	2014ರ ಆಗಸ್ಟಿ 15, ರಿಂದು ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಆಥಿ್ಷಕ ಸಬಲ್ೇಕರಣ 
ಕಾಯ್ಷಕರಾಮವಾದ ಜನ್ ಧನ್ ಯೇಜನಯನುನು ಕೆಿಂಪು 
ಕೆ�ೇಟೆಯ ಮೇಲ್ನಿಂದ ಘ�ೇಷ್ಸದರು. 2014ರ ಆಗಸ್ಟಿ 
28ರಿಂದು ಈ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮಕೆ್ ವಿದು್ಯಕತುವಾಗಿ ಚಾಲನ ನೇಡಿದ 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರು, ಈ ಸಿಂದಭ್ಷವು ‘ವಿರ ವತು್ಷಲದಿಿಂದ 
ಬಡವರನುನು ಮುಕ್ತುಗೆ�ಳಿಸುವ ಪವ್ಷ’ ಎಿಂದು ಬಣಿ್ಣಸದರು.

n 	ಈ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ಪೂರಣ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮದಲ್ಲಿ, 
ಖಾತೆಯನುನು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶ�ನ್ಯ ಉಳಿತಾಯದೆ�ಿಂದಿಗೆ 
ತೆರಯಲಾಯತು. ಈ ಯೇಜನಯ ಶೇ.55ಕ�್ ಹಚುಚು 
ಖಾತೆದಾರರು ಮಹಳೆಯರೇ ಆಗಿದಾದೆರ.

n 	ರಾಚ್್ಷ 2015 ರಲ್ಲಿ, ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯ 
15 ಕೆ�ೇಟ್ಯಷ್ಟಿತುತು ಮತುತು ಈಗ 46.25 ಕೆ�ೇಟ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಬಾ್ಯಿಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವನುನು ಜರಾ 
ರಾಡಿದಾದೆರ.

n 	ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 1,73,954.07 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ಜರಾ 
ಆಗಿದೆ. ಒಟುಟಿ 1.26 ಲಕ್ಷ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಮಿತರಾರು ಉಪ-ಸೆೇವಾ 
ಪರಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖ್ರಹತ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ಿಂಗ್ ಸೆೇವೆಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸುತಿತುದಾದೆರ.

n 	2014ರ ಆಗಸ್ಟಿ 18ರಿಂದು ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ ಅಿಂದಾಜು  
1.5 ಕೆ�ೇಟ್ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರಯಲಾಗಿತುತು. ಒಿಂದೆೇ 
ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷೆ�ಟಿಿಂದು ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರದಿರುವುದು 
ಹಣಕಾಸು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭ�ತಪೂವ್ಷ ದಾಖಲಯಾಗಿದೆ.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತ್-2020
ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಹಚುಚಾ 
ವಿಸಾ್ತರಗೆ�ಳಿಸುವುದು

ಹಾ್ಯಕಥಾನ್:  ‘ಜ್ೈ ಅನುಸಂರಾನ್’ ಘ�ೇಷಣೆಯ 
ಮುಂದಾಳುಗಳಾದ ನಾವಿೇನ್ಯಕಾರರು

ಸಾ್ಮಟ್ಷಿ ಇಂಡಯಾ ಹಾ್ಯಕಥಾನ್ 
ಸಾವಷಿಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾದ ಪ್ರಮುಖ 
ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾಪಷಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು 

ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಆಗಸ್ಟಿ 25, 2022 ರಂದು ಸಾ್ಮಟ್ಷಿ 

ಇಂಡಯಾ ಹಾ್ಯಕಥಾನ್ 2022 ರ 
ನಿಣಾಷಿಯಕ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದಿನ 25 
ವಷಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ�ೇತ್ತರಗಳ 
ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತವನು್ನ ರ�ಪ್ಸಲು 

ದೆೇಶವು ಶ್ರಮಿಸುತ್್ತದುದಿ ದೆ�ಡ್ಡ 
ನಿಣಷಿಯಗಳನು್ನ ಈಡೆೇರಿಸಲು 

ನಾವಿೇನ್ಯಕಾರರು  
‘ಜ್ೈ ಅನುಸಂರಾನ್’ ಘ�ೇಷಣೆಯ 
ಮುಂದಾಳುಗಳಾಗಿದಾದಿರ ಎಂದರು.

n 	ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಇಿಂಡಿಯಾ ಹಾ್ಯಕಥಾನ್ ನ 5ನೇ ಆವೃತಿತುಯು 2900ಕ�್ ಹಚುಚು ಶಾಲಗಳು ಮತುತು 
2200 ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಂಸೆಥೆಗಳ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷಗಳಿಗೆ 53 ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ 476 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತೆ�ಡಗಿಸತು. ಈ ಹಾ್ಯಕಥಾನ್ ಅನುನು ಆಯೇಜಿಸುವುದರ 
ಹಿಂದಿನ ಉದೆದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು, ದೆೇಶದಾದ್ಯಿಂತದಿಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಂದಿರುವ ಯುವ 
ನಾವಿೇನ್ಯಕಾರರು ಸಮಸೆ್ಯಯ ಕಾರಣಗಳನುನು ಅಥ್ಷರಾಡಿಕೆ�ಳಳಿಲು ಪರಾಯತಿನುಸಬೆೇಕು 
ಮತುತು ಸಕಾ್ಷರವು ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಮಸೆ್ಯಯನುನು ನವಾರಿಸಲು ಒಿಂದು 
ರಾಗ್ಷವನುನು ಕಿಂಡುಹಡಿಯಬೆೇಕು ಎಿಂಬುದಾಗಿದೆ. ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷಗಳು, ಸಕಾ್ಷರಿ ಮತುತು 
ಖಾಸಗಿ ಸಿಂಸೆಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಯೇಗದ ಈ ಮನ�ೇಭಾವ ಮತುತು ಎಲಲಿರ ಪರಾಯತನುಗಳ 
ಈ ಮನ�ೇಭಾವವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ಿಂದಿದ ಭಾರತವನುನು ನಮಿ್ಷಸಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿನ್ಯದ ಮನ�ೇಭಾವವನುನು ಬೆಳೆಸುವ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರ ಪರಾಯತನುಗಳ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಇಿಂಡಿಯಾ ಹಾ್ಯಕಥಾನ್ (ಎಸ್ಐಎಚ್) ಅನುನು 2017 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. ಈ ವರ್ಷ, ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಇಿಂಡಿಯಾ ಹಾ್ಯಕಥಾನ್-ಜ�ನಯರ್ ಅನುನು 
ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವಿೇನ್ಯ ಸಿಂಸ್ಕೃತಿಯನುನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತುತು ಸಮಸೆ್ಯ-ಪರಿಹರಿಸುವ 
ವಿಧಾನವನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಪಾರಾಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಹ�ಸ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಹ�ಸ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳು, 
ಹ�ಸ ಐಐಟ್ಗಳು, ಹ�ಸ ಐಐಎಿಂಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಸುವ 
ದೆ�ಡ್ಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ನಮಿ್ಷಸುವ 
ಕಾಯ್ಷ ಪರಾಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತಿೇಯ ರೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಬೆೇರ�ರಿರುವ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸೆಥೆಯು ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷಗಳನುನು 
ಅಗತ್ಯ ಜ್ಾನ ಮತುತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಸಜು್ಜಗೆ�ಳಿಸುವ 
ಮ�ಲಕ ಭಾರತವನುನು ಜಾಗತಿಕ ಜ್ಾನದ ಮಹಾನ್ 
ಶಕ್ತುಯಾಗಿ ರಾಡಲು ಉದೆದೆೇಶಿಸದೆ. ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರವು 
2022-2023ನೇ ಸಾಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ 
ಬಜೆಟ್ ಅನುನು ಒಿಂದು ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳಿಗಿಿಂತ ಹಚುಚು 
ಮಿೇಸಲ್ಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ನಿಂತರದ ಅತ್ಯಧಿಕ 
ಹಿಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
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1986ರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತ್ಯು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತು್ತ, 
ಆದರ ಜಾಗತ್ಕ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ, ತಾಂತ್್ರಕವಾಗಿ 
ಮತು್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಜಿೇವನ 
ವಿರಾನಗಳಲ್ಲಿಯ�, ಈ 34 ವಷಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷುಟಿ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯೇ 
ಭಾರತ ಸಕಾಷಿರವು ಬೌದಿಧಾಕ ಸಾಮಥ್ಯಷಿ, ಆವಿಷಾಕೆರ 
ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣಕಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಲವಾದ ನಿೇತ್ಗಳೆ�ಂದಿಗೆ 
ಹ�ಸ ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಿಕ�ಳಳುಲು ಯುವಕರಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 2020 ಜುಲೈ 29 ರಂದು ರಾರ್ಟ್ರೇಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತ್ 2020 ಅನು್ನ ಘ�ೇರ್ಸಿತು.

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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n  ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಿಂತಿ ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹ�ಸ 
ಯುಗವೆಿಂದರ ಆಫ್ ಸಾ್ಪ (ಎ.ಎಫ್.ಎಸ್.ಪ.ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ತೆ�ಿಂದರಗಿೇಡಾದ ಪರಾದೆೇಶಗಳನುನು ತಗಿಗೆಸುವುದು.  
ಆಫ್ ಸಾ್ಪ ಅನುನು 2015ರಲ್ಲಿ ತಿರಾಪುರಾ ಮತುತು 2018ರಲ್ಲಿ 
ಮೇಘಾಲಯದಿಿಂದ ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯತು. 
ಅಸಾ್ಸಿಂ, ಮಣಿಪುರ, ನಾಗಾಲಾ್ಯಿಂಡ್ ಮತುತು ಅರುಣಾಚಲ 
ಪರಾದೆೇಶದಿಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆ�ಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

n  ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳರುಟಿ ಹಳೆಯದಾದ ವಿವಾದವನುನು 
ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ; ಸುರಾರು 7,000 ಬಿಂಡುಕೆ�ೇರರು 
ಶರಣಾಗತರಾಗಿದಾದೆರ. ಐತಿಹಾಸಕ ಕಬಿ್ಷ ಆಿಂಗಾಲಿಿಂಗ್ 
ಒಪ್ಪಿಂದಕೆ್ (2021) ಅಿಂಕ್ತ ಹಾಕ್ರುವುದು ಅಸಾ್ಸಿಂನಲ್ಲಿ 
ದಶಕಗಳರುಟಿ ಹಳೆಯದಾದ ಸಮಸೆ್ಯಯನುನು ಕೆ�ನಗೆ�ಳಿಸತು. 
ಎನ್ಎಸ್ಸಎನ್ (ಐಎಿಂ) ನ�ಿಂದಿಗೆ ಚೌಕಟುಟಿ ಒಪ್ಪಿಂದ 
ಮತುತು ಇತರ ನಾಗಾ ಸಿಂಘಟನಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ 
ಒಪ್ಪಿಂದಕೆ್ ಸಹ ಹಾಕಲಾಯತು.

n  ಬ�ರಾ ಒಪ್ಪಿಂದ (2020): ತಿರಾಪುರಾದಲ್ಲಿ 37,000 ಬ�ರಾ 
ವಲಸಗರ ಪುನವ್ಷಸತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

n  ಅಸಾ್ಸಿಂನಲ್ಲಿ 21 ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನು ಮತುತು 
ಗುವಾಹಟ್ಯಲ್ಲಿ ಏಮ್್ಸ ಅನುನು ಸಾಥೆಪಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಎಲಾಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ 
ರಾಜರಾನಿಗಳನು್ನ ರೈಲು ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಿಷಿಸಲಾಗುತ್್ತದೆ. 
ಅಸಾ್ಸಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶ ಮತು್ತ ತ್್ರಪುರಾದ 
ರಾಜರಾನಿಗಳು ಬಾ್ರಡ್ ಗೆೇಜ್ ರೈಲು ಜಾಲದಿಂದ ಸಂಪಕಷಿ 
ಹ�ಂದಿವೆ. ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್, ಮಿಜ್�ೇರಾಂ, ಮಣಿಪುರ, 
ಸಿಕಿಕೆಂ ಮತು್ತ ಮೇಘಾಲಯದ ರಾಜರಾನಿಗಳಿಗೆ ರೈಲು 
ಜಾಲದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಈಶಾನ್ಯ: ಅಭಿವೃದಿಧಾಯ ಹ�ಸ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕಶಕಿ್ತ

ಕಳೆದ 8 ವಷಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯವು 
ಅಭ�ತಪೂವಷಿ ಅಭಿವೃದಿಧಾಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 
ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿಗಳನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸುವುದು, 
ಉತ್ತಮ ಆರ�ೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ 
ಖಾತ್್ರಪಡಸುವುದು ಮತು್ತ ಈ ಪ್ರದೆೇಶದ 

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಶಿ್ರೇಮಂತ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಗಳನು್ನ 
ಜನಪ್್ರಯಗೆ�ಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ
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63 ಪ್ರ್ೇಮಾದಯ ಮೆಂತ್ರದ ಮ್ಲಕ ಪ್ವಮಾ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್್ಧ
ಅದು ನಮ್ಮ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಚಳವಳಿಯೇ 
ಆಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಸಾರಾಜಿಕ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳೆೇ ಆಗಿರಲ್, ಪೂವ್ಷ 
ಭಾರತವು ರಾರಟ್ರಕೆ್ ನಾಯಕತ್ವವನುನು 
ಒದಗಿಸದೆ. ಪೂವ್ಷ ಭಾರತವು 
ಅಪರಿಮಿತ ಅವಕಾಶಗಳ ನಾಡು. 
ನೈಸಗಿ್ಷಕ ಸಿಂಪನ�್ಮಲಗಳನುನು 
ಹ�ಿಂದಿದದೆರ�; ದೆೇಶದ ಇತರ ಕೆಲವು 
ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹ�ೇಲ್ಸದರ ಈ ಪರಾದೆೇಶವು 
ಸಾರಾಜಿಕ-ಆಥಿ್ಷಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರವು 
ಪೂವ್ಷ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ 
ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಬದ್ಧತೆಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳರುಟಿ ಕೆಲಸಗಳನುನು 
ರಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ.

n 	ಅಿಂದಿನ ಪಟೆ�ರಾೇಲ್ಯಿಂ ಮತುತು ನೈಸಗಿ್ಷಕ ಅನಲ ಮತುತು ಉಕು್ ಸಚಿವ ಧಮೇ್ಷಿಂದರಾ 
ಪರಾಧಾನ್ ಅವರು 2020ರ ಜನವರಿ 11 ರಿಂದು ಪಶಿಚುಮ ಬಿಂಗಾಳದ ಕೆ�ೇಲ್ತಾದಲ್ಲಿ 
ಸಮಗರಾ ಉಕ್್ನ ತಾಣದ ಮ�ಲಕ ಪೂವೊೇ್ಷದಯ: ಪೂವ್ಷ ಭಾರತದ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಕಾಯ್ಷಕರಾಮಕೆ್ ಚಾಲನ ನೇಡಿದರು.

n 	ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪೂವ್ಷ ಭಾರತದ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು ಅಭ�ತಪೂವ್ಷವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸುರಾರು ಅಧ್ಷದರುಟಿ 
ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಯ ಜಿಲಲಿಗಳು ಈ ಪರಾದೆೇಶದಲ್ಲಿವೆ, ಇದು ಸಾರಾಜಿಕ-ಆಥಿ್ಷಕ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹ�ಸ ಕೆೇಿಂದರಾವಾಗುತಿತುದೆ. ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರದ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಪರಾಯತನುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂವ್ಷ ಭಾರತಕೆ್ ವಿಶೇರ ಸಾಥೆನವಿದೆ.

n 	ಪೂವ್ಷ ಭಾರತವು ತಿಂತರಾಜ್ಾನ-ದಕ್ಷ ಉತಾ್ಪದನಾ ವಾತಾವರಣವನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು 
ಸಜಾ್ಜಗಿದುದೆ ನುರಿತ ರಾನವ ಸಿಂಪನ�್ಮಲ, ಹೇರಳವಾದ ನೈಸಗಿ್ಷಕ ಸಿಂಪನ�್ಮಲಗಳು 
ಮತುತು ಮಹತಾ್ವಕಾಿಂಕ್ಯ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 2020 ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 29, 
ರಿಂದು, ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಶಿರಾೇ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ನ�್ಯ ಭಾವುಪುರ್-ನ�್ಯ ಖುಜಾ್ಷ 
ವಿಭಾಗದ ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆ ನಯಿಂತರಾಣ ಕೆೇಿಂದರಾ ಮತುತು ಪೂವ್ಷ ಸಮಪ್ಷತ ಸರಕು 
ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16-30, 202256

ಪರಿಸರ
ಪಾ್ರಣಿ-ಪ್ರಕೃತ್ ಸಂಬಂಧದ ಸಮತ�ೇಲನ

ದೆೇಶವು 114.07 ಗಿಗಾ ವಾ್ಯಟ್ ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ 
ಇಿಂಧನ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಸಾಥೆಪಸದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ದೆ�ಡ್ಡ 
ಜಲವಿದು್ಯತ್ ಯೇಜನಗಳು ಸೆೇರಿಲಲಿ. ಇದಲಲಿದೆ, ಒಟುಟಿ 
60.66 ಗಿಗಾವಾ್ಯಟ್ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ 
ಇಿಂಧನ ಯೇಜನಗಳು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ವಿವಿಧ ಹಿಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ. 
ಇದಲಲಿದೆ, 23.14 ಗಿಗಾವಾ್ಯಟ್ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ಯೇಜನಗಳು 
ಪರಾಸುತುತ ಬಿಡಿ್ಡಿಂಗ್ ನ ವಿವಿಧ ಹಿಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ. 2014-
2015ರಲ್ಲಿ 2.63 ಗಿಗಾವಾ್ಯಟ್ ಇದದೆ ಸೌರವಿದು್ಯತ್ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ ಈಗ 57.71 ಗಿಗಾವಾ್ಯಟ್ ಗೆ ತಲುಪದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಪಟೆ�ರಾೇಲ್ 2014ರವರಗೆ ಶೇ. 1.5 ಎಥೆನಾಲ್ ಅನುನು 
ಹ�ಿಂದಿತುತು. ಶೇ.10 ಮಿಶರಾಣವನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಈಗ 
ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಟೆ�ರಾೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.20 ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶರಾಣದ 
ಗುರಿಯನುನು ಈ ಹಿಂದೆ 2030ಕೆ್ ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತುತು, ಇದನುನು 
ನಿಂತರ 2025ಕೆ್ ಇಳಿಸಲಾಯತು ಮತುತು ಈಗ 2023 ಏಪರಾಲ್ 
1, ರಿಿಂದ ಕೆಲವು ಪಟೆ�ರಾೇಲ್ ಪಿಂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.20 ಎಥೆನಾಲ್ 
ಮಿಶಿರಾತ ಪಟೆ�ರಾೇಲ್ ಅನುನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹ�ಿಂದಲಾಗಿದೆ. 
ಸುರಾರು ಎಿಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆೇವಲ ಶೇ. 10 ಎಥೆನಾಲ್ 
ಮಿಶರಾಣವು ವಿದೆೇಶಿ ವಿನಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಾರು 50 ಸಾವಿರ 
ಕೆ�ೇಟ್ ರ�ಪಾಯಗಳನುನು ಉಳಿಸದೆ, ಆದದೆರಿಿಂದ ಅದೆೇ ಮತತುವು 
ಎಥೆನಾಲ್ ಗೆ ಪರಾತಿಯಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ದೆ�ರತಿದೆ.

ಹಳೆಯ, ಅನಹ್ಷ, ರಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕ ವಾಹನಗಳನುನು ಕರಾಮೇಣ 
ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಾರ್್ಯಪಿಂಗ್ ನೇತಿಯನುನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 
ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳು ಹ�ಸ ವಾಹನಗಳಿಗಿಿಂತ ಸುರಾರು ಹತುತು 
ಪಟುಟಿ ಹಚುಚು ರಾಲ್ನ್ಯವನುನು ಹ�ರಸ�ಸುತತುವೆ. ಹಳೆಯ ವಾಹನದ 
ಪರಾರಾಣಪತರಾವನುನು ನೇಡುವುದರ�ಿಂದಿಗೆ ಮೇಟಾರು ವಾಹನ 
ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯತಿ ಸಹ ಪಾರಾರಿಂಭವಾಗಿದೆ.

ಫಬರಾವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿರಾೇವಿಲ್ಪುತ�ತುರ್ ಮಗಾಮಲೈ 
ಹುಲ್ ಮಿೇಸಲು ಪರಾದೆೇಶವನುನು ದೆೇಶದ 51ನೇ ಹುಲ್ ಮಿೇಸಲು 
ಪರಾದೆೇಶವೆಿಂದು ಘ�ೇಷ್ಸಲಾಯತು. ಪರಾತಿ ನಾಲು್ ವರ್ಷಗಳಿಗೆ�ಮ್ಮ 
ರಾಡುವ ಅಿಂದಾಜಿನ ಪರಾಕಾರ, 2014 ರಲ್ಲಿ ದೆೇಶದಲ್ಲಿದದೆ ಹುಲ್ಗಳ 
ಸಿಂಖ್್ಯ 2226 ರಿಿಂದ, 2018 ರಲ್ಲಿ 2967ಕೆ್ ಏರಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 
ಶೇ. 70ರರುಟಿ ಹುಲ್ಗಳಿಗೆ ನಲಯಾಗಿದೆ.

ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ

ವಾಹನ ಸಾರ್್ಯಪ್ಂಗ್ ನಿೇತ್ಹುಲ್ಗಳ ಸಂಖ್್ಯ ಹಚಚಾಳ

ಎಲಕಿಟ್ರಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಗಾಗಿ ಫೆೇಮ್ ಇಂಡಯಾ ಯೇಜನ

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು ಪರಿಸರದ ನಡುವಿನ ಸಮತೆ�ೇಲನವು ನಮ್ಮ 
ಪಾರಾಚಿೇನ ಸಿಂಪರಾದಾಯದ ಪರಾಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅರಣ್ಯ 
ಪರಾದೆೇಶಗಳ ಹಚಚುಳವೆೇ ಆಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಹುಲ್-ಸಿಂಹ-ಒಿಂದು 
ಕೆ�ಿಂಬಿನ ಖಡಗೆಮೃಗಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿನ ಹಚಚುಳವಾಗಿರಲ್, 
ಪಟೆ�ರಾೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶರಾಣ ರಾಡುವುದಾಗಿರಲ್, 
ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ 
ಸಾರ್್ಯಪಿಂಗ್ ನೇತಿಯಾಗಿರಲ್, ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ 
ನೇತೃತ್ವದ ಸಕಾ್ಷರವು ಎಲಕ್ಟ್ರಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಫೇಮ್ 
ಇಿಂಡಿಯಾಕಾ್ಗಿ ಶರಾಮಿಸುತಿತುದೆ.
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ಪ್ರಕೃತ್ಯನು್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ನಮ್ಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ, 
ಜ್ೈವಿಕ ಇಂಧನವು ಪ್ರಕೃತ್ಯನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಸಮಾನಾಥಷಿಕವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ, ಜ್ೈವಿಕ ಇಂಧನವು, 
ಹಸಿರು ತರುವ ಇಂಧನ, ಪರಿಸರವನು್ನ ಉಳಿಸುವ 
ಇಂಧನವಾಗಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಿಂಧನಗಳ ಮೇಲ್ನ ಅವಲಿಂಬನಯನುನು ತಗಿಗೆಸಲು ಮತುತು ವಾಹನಗಳ ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕೆಯನುನು ಕಡಿಮ ರಾಡಲು ಹೈಬಿರಾಡ್ 
ಮತುತು ಎಲಕ್ಟ್ರಕ್ ವಾಹನಗಳನುನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಕೆ�ಳಳಿಲು ಫೇಮ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮವನುನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. 
ಈಗ ಫೇಮ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಹಿಂತವು 2019 ರ ಏಪರಾಲ್ 1 ರಿಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ ವೆಚಚುದ 
ಹಿಂಚಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆಗಸ್ಟಿ 2022 ರವರಗೆ ಸುರಾರು 14 ಲಕ್ಷ ಎಲಕ್ಟ್ರಕ್ ವಾಹನಗಳನುನು ನ�ೇಿಂದಾಯಸಲಾಗಿದೆ. ಇಿಂಧನ ದಕ್ಷತೆ 
ಶಾಖ್ (ಬ�್ಯರ�ೇ ಆಫ್ ಎನಜಿ್ಷ ಎಫಿಷ್ಯನ್ಸ) 2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಪರಾಮುಖ 9 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 46 ಸಾವಿರ ಸಾವ್ಷಜನಕ ಚಾಜಿ್ಷಿಂಗ್ ಕೆೇಿಂದರಾಗಳನುನು 
ಸಾಥೆಪಸಲ್ದೆ ಎಿಂದು ಬಜೆಟ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಪರಾಕಟ್ಸಲಾಗಿದೆ.  ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ಸುರಾರು 15೦೦ ಚಾಜಿ್ಷಿಂಗ್ ಕೆೇಿಂದರಾಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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ಒಂದು ಜಾಗತ್ಕ 
ಪರಿಸರಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತದ  
L.I.F.E ಅಭಿಯಾನ 
n 	ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗಾಲಿಸೆ�ಗೆೇದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಪ್-26 

ಶೃಿಂಗಸಭಯಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ 
ಅವರು LIFE (ಲೈಫ್ ಸೆಟಿಥೈಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವರಾನ್ಮಿಂಟ್ 
ಅಿಂದರ ಪರಿಸರ ಸೆನುೇಹ ಜಿೇವನಶೈಲ್) ಎಿಂಬ 
ಮಿಂತರಾವನುನು ನೇಡಿದರು ಮತುತು ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವವೆೇ 
ಅದನುನು ಶಾಲಿಘಿಸತು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಸಿಂಸೆಥೆಯ 
ಹಲವಾರು ಸಿಂಸೆಥೆಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ 
ಆಿಂದೆ�ೇಲನವನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸತು.

n 	ಈ ಅಭಿಯಾನದ ದೃಷ್ಟಿಕೆ�ೇನವು ನಮ್ಮ ಗರಾಹಕೆ್ 
ಹ�ಿಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಮತುತು ಅದಕೆ್ ಹಾನಯಾಗದ 
ಜಿೇವನಶೈಲ್ಯಿಂದಿಗೆ ಜಿೇವಿಸುವುದಾಗಿದೆ, ಮತುತು 
ಅಿಂತಹ ಜಿೇವನಶೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರನುನು  
“ಗರಾಹ-ಪರವಾದ ಜನರು” ಎಿಂದು ಕರಯಲಾಗುತತುದೆ.

n 	ಪರಿಸರ ಪರಾಜ್ಞೆಯ ಜಿೇವನಶೈಲ್ಯನುನು 
ಅಳವಡಿಸಕೆ�ಳಳಿಲು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಿಂತದ ಜನರು, 
ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತುತು ಸಿಂಸೆಥೆಗಳನುನು ಪರಾೇರೇಪಸಲು 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಈ 
ವರ್ಷದ ಜ�ನ್ 5 ರಿಂದು ಲೈಫ್ ಜಾಗತಿಕ ಚಳವಳಿಗೆ 
ಚಾಲನ ನೇಡಿದರು.

ಲೈಫ್ ಅಭಿಯಾನ ಭ�ತಕಾಲದಿಂದ 
ಕಲ್ಯುತ್ತದೆ, ವತಷಿಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಷಿನಿವಷಿಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತು್ತ ಭವಿಷ್ಯದ 
ಮೇಲ ಕೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸುತ್ತದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

2070ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ನಿವವಾಳ-ಶ�ನ್ಯ 

ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕಯನು್ನ 
ಸಾಧಿಸಲ್ರುವ ಭಾರತ

2070ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ನಿವವಾಳ ಶ�ನ್ಯ 
ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕಯನು್ನ ತಲುಪಲ್ದೆ ಎಂದು 
ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು 
2021ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕೆಟೆಲಿಂಡ್ ನ 
ಗಾಲಿ್ಯಸೆ�ಗೆೇದಲ್ಲಿ ಘ�ೇರ್ಸಿದರು. ಇದರ�ಂದಿಗೆ, 
ಕಾಪ್ 26 ವಿಶವಾಸಂಸೆಥಾಯ ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆ ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ 
ಮೇದಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಮಂತ್ರವನು್ನ ನಿೇಡದರು.
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 2030 ರ ವೆೇಳೆಗೆ, 

ಪಳೆಯುಳಿಕಯೇತರ ಶಕಿ್ತ 
ಸಾಮಥ್ಯಷಿವು 500 ಗಿಗಾವಾ್ಯಟ್ 

ಅನು್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

2030ರ ರೇಳೆಗ 
ಇೆಂಗಾಲದ 

ಹ್ರಸ್ಸು-
ವಿಕೆಯನುನು 01 

ಶತಕೆ್ೇಟಿ 
ಟನ್ ಗಳಷ್ು್ಟ 

ತಗಿಗಿಸುತತಾದೆ

ನವಿೇಕರಿಸ-
ಬಹುದಾದ 
ಇೆಂಧನವು  
2030ರ ರೇಳೆಗ

50% 
ರಷ್ು್ಟ ಇೆಂಧನ 
ಅಗತ್ಯಗಳನುನು 
ಪ್ರೈಸುತತಾದೆ.

2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಇಂಗಾಲದ 

ತ್ೇವ್ರತಯನು್ನ 45% ರಷುಟಿ 

ಕಡಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ನಿವವಾಳ-ಶ�ನ್ಯ 
ಗುರಿಯನು್ನ 

2070ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದು

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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n 	ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿ, ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ 
ಅವರು ಮಹಾಬಲ್ಪುರಿಂನ ಕಡಲತಿೇರದಲ್ಲಿ ಬಿದಿದೆದದೆ 
ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪಾಲಿಸಟಿಕ್ ತಾ್ಯಜ್ಯವನುನು ಸ್ವತಃ ತೆಗೆದು, ಏಕ-ಬಳಕೆಯ 
ಪಾಲಿಸಟಿಕ್ ಮುಕತು ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ ಬಲವಾದ ಸಿಂದೆೇಶವನುನು 
ನೇಡಿದರು. ಶೇ.40 ರಿಿಂದ ಶೇ.96 ಪಾಲಿಸಟಿಕ್ ತಾ್ಯಜ್ಯವು 
ಕಡಲತಿೇರಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುತತುದೆ.

n 	ಇದಕಾ್ಗಿ, ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪಾಲಿಸಟಿಕ್ ಅನುನು ನಮ�್ಷಲನ ರಾಡುವ 
ನಣ್ಷಯವನುನು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ 2.0ರಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸರುವುದು 
ರಾತರಾವಲಲಿದೆ, ಪಾಲಿಸಟಿಕ್ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನವ್ಷಹಣಾ ತಿದುದೆಪಡಿ 
ನಯಮಗಳು, 2021 ಅಧಿಸ�ಚನ ಹ�ರಡಿಸುವ ಮ�ಲಕ 
ಜುಲೈ 1, 2022 ರಿಿಂದ ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪಾಲಿಸಟಿಕ್ ವಸುತುಗಳನುನು 
ನಷೆೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮ ಉಪಯುಕತುತೆಯನುನು ಹ�ಿಂದಿರುವ 
ಆದರ ಕಸವಾಗುವ ಹಚಿಚುನ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಹ�ಿಂದಿರುವ ಅಿಂತಹ 
ವಸುತುಗಳನುನು ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಗಾಗಲೇ 
ಕಳೆದ ವರ್ಷ 75 ಮೈಕಾರಾನ್ ಗಿಿಂತ ಕಡಿಮ ಪಾಲ್ಥಿನ್ ಚಿೇಲಗಳನುನು 
ನಷೆೇಧಿಸತುತು, ಇದು ಹಿಂದಿನ 50 ಮೈಕಾರಾನ್ ಮಿತಿಯನುನು ವಿಸತುರಿಸದೆ. 
ಸಚಿವಾಲಯವು ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 31, 2022 ರಿಿಂದ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 120 
ಮೈಕಾರಾನ್ ಗಿಿಂತ ಕಡಿಮ ದಪ್ಪದ ಪಾಲಿಸಟಿಕ್ ಚಿೇಲಗಳನುನು ಹಿಂತ 
ಹಿಂತವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ದೆ.

“ವಿಶವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಚ್ಛ 
ಕಡಲತ್ೇರಗಳಲ್ಲಿ” 

ಸೆೇರಿದ ಭಾರತದ 10 
ಕಡಲತ್ೇರಗಳು 

ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ 
ಭಾರತ- ಏಕ-ಬಳಕಯ 
ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ನಿಂದ ಮುಕಿ್ತಯ 
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

ದೆೇಶದ ಅಗ್ರ10 ಕಡಲ ತ್ೇರಗಳು

ಬಿೇಚ್ ಪರಿಸರ ಮತು್ತ ಸೌಂದಯಷಿ 
ನಿವಷಿಹಣಾ ಸೆೇವೆಗಳ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮವನು್ನ 

ಸಮಗ್ರ ಕರಾವಳಿ ವಲಯ ನಿವಷಿಹಣಾ 
ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರ ಅಡಯಲ್ಲಿ, ಬ�ಲಿ ಫಾಲಿ್ಯಗ್ 
ಬಿೇಚ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕಾಕೆಗಿ 

ಸಮುದ್ರತ್ೇರಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾಲ್ನ್ಯ 

ನಿಮ�ಷಿಲನ, 
ಸೌಂದಯಿೇಷಿಕರಣ, 

ರಕ್ಷಣೆ ಮತು್ತ 
ಮೇಲ್ವಾಚಾರಣೆ 

ಸೆೇವೆಗಳನು್ನ 
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಭಾರತದ 1೦ ಕಡಲತ್ೇರಗಳನು್ನ 

ವಿಶವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಚ್ಛ ಕಡಲತ್ೇರಗಳ 
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿವೆ. ಬ�ಲಿ ಫಾಲಿ್ಯಗ್, 

ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯವಾಗಿ ಮನ್ನಣೆಪಡೆದ 
ಪರಿಸರ ಪಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಪವಷಿತಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 
ಹಾನಿಯ ಬಗೆಗೆಯ� ನಮ್ಮ ಸಕಾಷಿರ ಜಾಗರ�ಕವಾಗಿದೆ. 

ಏಕ-ಬಳಕಯ ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ವಿರುದಧಾದ ರಾಷಟ್ರವಾ್ಯಪ್ 
ಅಭಿಯಾನದ ಜ್�ತಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಕಾಷಿರವು ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ 

ತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿವಷಿಹಣೆಗ� ಶ್ರಮಿಸುತ್್ತದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ
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 ಶಿವರಾಜು್ಪರ, ದೆೇವಭ�ಮಿ ದಾ್ವರಕಾ ಗುಜರಾತ್ 
 ಘ�ೇಘಲಾ  ದಾದಾರಾ ನಗರ್ ಹವೆೇಲ್  ದಮನ್ ಮತುತು ದಿಯು 
 ಪಡುಬಿದಿರಾ ಉಡುಪ ಜಿಲಲಿ  ಕನಾ್ಷಟಕದ ಕಾಸರಗೆ�ೇಡು  
 ಕೆೇರಳದ ಕೆ�ೇವಲಿಂ  ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈಡನ್  
 ಪುದುಚೆೇರಿಯ ರುಶಿಕೆ�ಿಂಡ  ಆಿಂಧರಾಪರಾದೆೇಶದ ಗೆ�ೇಲ್ಡನ್  
 ಒಡಿಶಾದ ರಾಧಾ ನಗರ 
 ಅಿಂಡರಾನ್ ಮತುತು ನಕೆ�ೇಬಾರ್ ದಿ್ವೇಪಗಳು

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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n 	ಈ ನೇತಿಯ ಅನುಷ್ಾ್ಠನದಿಿಂದ, ದೆೇಶದ ಸಾರಾನ್ಯ ಜನರು ಶುದ್ಧ ಇಿಂಧನವನುನು 
ಪಡೆಯುತಾತುರ. ಇದು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಿಂಧನಗಳ ಮೇಲ್ನ ಅವಲಿಂಬನಯನುನು ಮತುತು 
ಕಚಾಚು ತೆೈಲ ಆಮದನುನು ಕಡಿಮ ರಾಡುತತುದೆ. ಭಾರತವನುನು ಹಸರು ಜಲಜನಕ ಮತುತು 
ಹಸರು ಅಮೇನಯಾದ ರಫ್ತು ಕೆೇಿಂದರಾವನಾನುಗಿ ರಾಡುವ ಗುರಿಯನುನು ಇದು ಹ�ಿಂದಿದೆ. 
ಈ ನೇತಿಯು ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಿಂಧನ ಉತಾ್ಪದನಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುತತುದೆ.

n 	ಸಕಾ್ಷರವು ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ ಅನಲ ಕೆ�ಳವೆ ರಾಗ್ಷದ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ 
ವಿಸತುರಣೆಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸದೆ ಮತುತು ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಗಿರಾಡ್ ಗಳನುನು ಪರಿಚಯಸುವುದು 
ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಪವರ್ ಗಿರಾಡ್ ಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ರಾಡಲು ಪರಾಸಾತುಪಸದೆ.

ರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಜಲಜನಕ ಅಭಿಯಾನದೆಡೆಗೆ ಒಂದು ಹಜ್ಜೆ
ಹವಾರಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ 
ಹ�ೇರಾಡುತಿತುರುವ ಜಗತುತು ಈಗ 
ಪಯಾ್ಷಯ ಶಕ್ತುಯ ಮ�ಲಗಳತತು 
ನ�ೇಡುತಿತುದೆ. 2047ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನುನು 
ಇಿಂಧನ-ಸಮೃದ್ಧ ರಾರಟ್ರವನಾನುಗಿ ರಾಡಲು, 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ ಅವರು 2021 
ಆಗಸ್ಟಿ 15, ರಿಂದು ಕೆಿಂಪು ಕೆ�ೇಟೆಯ 
ಮೇಲ್ನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಜಲಜನಕ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ಘ�ೇಷ್ಸದರು.
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ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ...
ಸವಾಚ್ಛ ಮತು್ತ ಪುನರುಜಿಜೆೇವಗೆ�ಂಡ ಗಂಗಾ ನದಿಗಾಗಿ
n 	ಗಿಂಗಾ ನದಿಯು ಸಾಿಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತುತು 

ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪಾರಾಮುಖ್ಯತೆಯನುನು 
ರಾತರಾವೆೇ ಹ�ಿಂದಿಲಲಿ, ಜೆ�ತೆಗೆ 
ದೆೇಶದ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯ ಶೇ.40ರರುಟಿ 
ಜನರು ಗಿಂಗಾ ನದಿಯ ಮೇಲ 
ಅವಲಿಂಬಿತರಾಗಿದಾದೆರ.

n 	2014ರಲ್ಲಿ, ನ�್ಯಯಾಕ್್ಷ ನ 
ರಾ್ಯಡಿಸನ್ ಸೆ್ ೇ್ರ್ ಗಾಡ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಭಾರತಿೇಯ ಸಮುದಾಯವನುನು 
ಉದೆದೆೇಶಿಸ ರಾತನಾಡಿದ 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರು,  
"ನಾವು ಗಿಂಗೆಯನುನು 
ಸ್ವಚ್ಛಗೆ�ಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರ, 
ಅದು ದೆೇಶದ ಜನಸಿಂಖ್್ಯಯ 
ಶೇಕಡಾ 40 ರರುಟಿ ಜನರಿಗೆ ದೆ�ಡ್ಡ 
ಸಹಾಯ ರಾಡುತತುದೆ ಎಿಂಬುದನುನು 
ಸಾಬಿೇತುಪಡಿಸುತತುದೆ. ಆದದೆರಿಿಂದ 
ಗಿಂಗೆಯನುನು ಸ್ವಚ್ಛಗೆ�ಳಿಸುವುದು 

ಸಹ ಒಿಂದು ಆಥಿ್ಷಕ 
ಕಾಯ್ಷಸ�ಚಿಯಾಗಿದೆ". ಎಿಂದು 
ತಿಳಿಸದದೆರು.

n 	ನರಾಮಿ ಗಿಂಗೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು 
ಜ�ನ್ 2014 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. ರಾಚ್್ಷ 
2022 ರವರಗೆ, 30,853 ಕೆ�ೇಟ್ 
ರ�.ಗಳ ಅಿಂದಾಜು ವೆಚಚುದ 364 
ಯೇಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೇದನ 
ನೇಡಲಾಗಿದುದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 183  
ಕಾಯಾ್ಷರಿಂಭ ರಾಡಿವೆ.

n 	2014 ರಲ್ಲಿ, 1305 ಎಿಂಎಲ್.
ಡಿ. ಒಳಚರಿಂಡಿ ಸಿಂಸ್ರಣಾ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವಿತುತು, ಇದು 
2022 ರಲ್ಲಿ 2407 ಎಿಂಎಲ್.
ಡಿ.ಗೆ ಏರಿತು. ನರಾಮಿ ಗಿಂಗೆ 
ಅಭಿಯಾನ ಅನುನು 2026ರವರಗೆ 
ಅನುಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನ್ಯರ ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನ್ಯರ 
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿ್ತಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿ್ತ

n 	ಸಾರಾನ್ಯ ಜನರ ಪಾಲ�ಗೆಳುಳಿವಿಕೆಗಾಗಿ 70 ವರ್ಷಗಳಿಿಂದ ದೆೇಶ ಕಾಯುತಿತುದದೆ 
ಪದ್ಮ ಪರಾಶಸತುಗಳನುನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾರಾನ್ಯರಿಗೆ 
ನೇಡಲು ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರವು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸತು. ಇದರ�ಿಂದಿಗೆ, ಪದ್ಮ 
ಪರಾಶಸತುಗಳಿಗೆ ನಾಮನದೆೇ್ಷಶನ ಪರಾಕ್ರಾಯಯನುನು ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ 
ಪಾರದಶ್ಷಕಗೆ�ಳಿಸಲಾಯತು.

n 	ಪದ್ಮ ಪರಾಶಸತುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇರ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಅನುನು ರಚಿಸಲಾಯತು ಮತುತು 
ಆನ್ ಲೈನ್ ಅಪಲಿಕೆೇಶನ್ ಗಳನುನು 2016ರಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು.  
ಈ ಪರಾಶಸತುಗಳ ತಿೇಪು್ಷಗಾರರಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಕ್ೇತರಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತತುಮ ಕೆಲಸ ರಾಡಿದ 
ಸರಾಜದ ಎಲಾಲಿ ಕ್ೇತರಾಗಳ ಪರಾಮುಖ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಇದದೆರು. 2017ರ ಪದ್ಮ 
ಪರಾಶಸತುಗಳಿಗೆ ಸುರಾರು 2200 ಜನರು ಅಜಿ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸದದೆರ, 2020 ರ ಪದ್ಮ 
ಪರಾಶಸತುಗಳಿಗೆ 46,000 ಜನರು ಅಜಿ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸದಾದೆರ. ಅದೆೇ ವೆೇಳೆ, ಸುರಾರು  
4 ಲಕ್ಷ 85 ಸಾವಿರ ಜನರು 2022 ರ ಪದ್ಮ ಪರಾಶಸತುಗೆ ಅಜಿ್ಷ ಸಲ್ಲಿಸದಾದೆರ.
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ಬರಿಗಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಪಂಚೆ ಉಟುಟಿ, ಕ�ರಳಿಗೆ ಸಾಕೆಫ್ಷಿ 
ಧರಿಸಿ ರಾಷಟ್ರಪತ್ ಭವನದ ಕಂಪು ಹಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ 
ದೆೇಶದ ಅತು್ಯನ್ನತ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಸಿವಾೇಕರಿಸುವ 
ಚಿತ್ರಣಗಳಿಂದ ಜನರ ಮನಸು್ಸ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. 
ಇದು ನವ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ, ಅಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ 
ಪ್ರಶಸಿ್ತಯು “ವಿಶೇಷ”ಕಕೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ “ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಮನುಷ್ಯನಿಗ�” ಸಹ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಭಾನಿವಾತ 
ಮತು್ತ ತಳಮಟಟಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗಳನು್ನ ನಾಮನಿದೆೇಷಿಶನ 
ಮಾಡುವಂತ ಸವಾತಃ ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರಯವರೇ ಟ್ವಾಟಟಿರ್ 
ನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡದದಿಕ�ಕೆ ದೆೇಶ ಇದೆೇ ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳನು್ನ 
“ಜನತಾ ಕಾ ಪದ್ಮ” ಮಾಡುವ ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿಯವರ ದೃಢ ನಿಶಚಾಯವನು್ನ ತ�ೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ

ನ್್ಯ ಇೆಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 202260



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16-30, 2022 61

ಅಜ್ಾತವಿೇರರಿಗ ಕಾಯಿಯೆಂತಹ 
ವಿೇರರಿಗ ಮನನುಣೆ

ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸವು ದೆೇಶವನು್ನ 
ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ತಳಿಳುದವರಿಗೆ ಅಥವಾ 
ಗುಲಾಮಿ  ಮನ�ೇಸಿಥಾತ್ಯಿಂದ 
ಇತ್ಹಾಸವನು್ನ ಬರದವರಿಗೆ ಸಿೇಮಿತವಾಗಿಲಲಿ. 
ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸವನು್ನ ಭಾರತದ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಡುವೆ ತಲಮಾರುಗಳಿಂದ 
ಸಾಗಿಬಂದ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿಯ� 
ಲ್ಖಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ�್ಯ, ಭಾರತ 
ಮತು್ತ ಭಾರತ್ೇಯತಯನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು 
ತಮ್ಮ ಜಿೇವನವನು್ನ ಮುಡಪಾಗಿಟಟಿ ಅಂತಹ 
ಅನೇಕ ವಿೇರರಿಗೆ ದಿೇಘಷಿಕಾಲದವರಗೆ ಅಹಷಿ 
ಮನ್ನಣೆಯನು್ನ ನಿೇಡಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 2014ರ ನಂತರ, 
ದೆೇಶದ ನೈಜ ನಾಯಕರುಗಳು ತಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ 
ಸಾಥಾನವನು್ನ ಪಡೆಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು...

ಏಕತಯ 
ಪ್ರತ್ಮ...

ಭಾರತವನುನು ಏಕ್ೇಕರಿಸದ ಉಕ್್ನ 
ಮನುರ್ಯ ಸದಾ್ಷರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯ 
ಪಟೆೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು 

ಗುಜರಾತ್ ನ ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏಕತಾ 
ಪರಾತಿಮಯನುನು ನಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು 

ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಾಯಾಗಿದಾದೆಗ 
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತತುರದ (600 ಅಡಿ) 

ಪರಾತಿಮಗೆ ಶಿಂಕುಸಾಥೆಪನ 
ನರವೆೇರಿಸದದೆರು.

ಇಂದಿನ ಭಾರತವು ಇತ್ಹಾಸವನು್ನ ಬರಯುವ 
ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ಹಾಸವನು್ನ ತ್ರುಚಿದವರಿಂದ ಆದ 

ಅನಾ್ಯಯವನು್ನ ಸರಿಪಡಸುತ್್ತದೆ. ದೆೇಶವನು್ನ 
ತಪುಪುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೆ�ಳಿಸುತ್್ತದೆ

-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ
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ಸಾ್ವತಿಂತಾರಾ್ಯನಿಂತರ, ಆಧುನಕ ಭಾರತದ ವಾಸುತುಶಿಲ್್ಪಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರಾದ ಡಾ. ಭಿೇಮರಾವ್ ಅಿಂಬೆೇಡ್ರ್ ಅವರ ಪರಿಂಪರಗೆ 
ಸಗಬೆೇಕಾದ ಮನನುಣೆ ಸಗಲ್ಲಲಿ. ಈ ಐತಿಹಾಸಕ ಲ�ೇಪವನುನು 
ಸರಿಪಡಿಸಲು, ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರವು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಜಿೇವನಕೆ್ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ ಸಥೆಳಗಳನುನು ‘ಪಿಂಚತಿೇಥ್ಷ’ದ ರ�ಪದಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸದೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಗೌರವಾಥ್ಷವಾಗಿ ನವೆಿಂಬರ್ 
26ನುನು ಸಿಂವಿಧಾನ ದಿನವೆಿಂದು ಘ�ೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಸಕಾ್ಷರದ 75 ನೇ ವಾಷ್್ಷಕೆ�ೇತ್ಸವದಿಂದು, 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಕೆಿಂಪು ಕೆ�ೇಟೆಯಲ್ಲಿ 
ತಿರಾವಣ್ಷ ಧ್ವಜವನುನು ಹಾರಿಸದರು. ನೇತಾಜಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ 
ಬಹುತೆೇಕ ಕಡತಗಳನುನು ಗೌಪ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ 
ದಿೇಘ್ಷಕಾಲದ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುನು ಈಡೆೇರಿಸಲಾಯತು. ನೇತಾಜಿ 
ಅವರ ಪರಾತಿಮಯನುನು ಇಿಂಡಿಯಾ ಗೆೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

ವಿೇರ ಸಾವಕ್ಷರ್, ಮಹಾರಾಜ ಸುಹೇಲದೆೇವ್, ರಾಜಾ ಮಹೇಿಂದರಾ 
ಪರಾತಾಪ್, ದಿನಬಿಂಧು ಸರ್ ಚೆ�ೇಟು ರಾಮ್ ಮತುತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 
ಎಲ�ಲಿೇ ಒಿಂದು ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಕೆ�ಡುಗೆಗಳನುನು ಹ�ತು ಹಾಕ್ದ 
ಅಿಂತಹ ಅನೇಕ ವಿೇರರ ಜೆ�ತೆಗೆ, ಅವರ ಪರಿಂಪರಯನುನು 
ಮುನನುಲಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರ ಪರಂಪರಗೆ ಗೌರವ...

ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೆ�ೇಸ್...

ವಿೇರರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ...

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ರಾಮ ಮಂದಿರ
ಶತರಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿವಾದಕೆ್ 
ಕೆ�ನ ಹಾಡಿದ ರಾಮಜನ್ಮಭ�ಮಿಯ 
ಪುನನ್ಷರಾ್ಷಣ 
ಯೇಧ್ಯಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಜೆ್ಷಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ನಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತುದೆ. ಈ ಮಿಂದಿರದ ನರಾ್ಷಣದ 
ನಿಂತರ, ಅಯೇಧ್ಯಯ ಭವ್ಯತೆ ಹಚಾಚುಗುವುದು 
ರಾತರಾವಲಲಿದೆ, ಈ ಪರಾದೆೇಶದ ಇಡಿೇ ಆಥಿ್ಷಕತೆಯೇ 
ಬದಲಾಗುತತುದೆ. ಪರಾತಿಯಿಂದು ಕ್ೇತರಾದಲ�ಲಿ 
ಹ�ಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತತುವೆ, ಮತುತು 
ಪರಾಪಿಂಚದಾದ್ಯಿಂತದ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತಾತುರ. 
ಅಯೇಧ್ಯಯನುನು ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಕೆೇಿಂದರಾವಾಗಿ, ಜಾಗತಿಕ 
ಕೆೇಿಂದರಾವಾಗಿ ಮತುತು ಸುಸಥೆರ ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಕೆೇಿಂದರಾವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

n 	2019ರ ನವೆಿಂಬರ್ 9ರಿಂದು ಇಡಿೇ ಭ�ಮಿಯನುನು 
ರಾಮ್ ಲಲಾಲಿ ವಿರಾಜಾ್ಮನ್ ಗೆ ಹಸಾತುಿಂತರಿಸದ 
ಸುಪರಾೇಿಂ ಕೆ�ೇಟ್್ಷ ನ ತಿೇಪ್ಷನ�ಿಂದಿಗೆ 499 
ವರ್ಷಗಳರುಟಿ ಹಳೆಯದಾದ ವಿವಾದವು 
ಸುಖಾಿಂತ್ಯವನುನು ಕಿಂಡಿತು.

n 	ಆಗಸ್ಟಿ 5, 2020ರಿಂದು, ಭಾರತದ ಉತತುರ ಪರಾದೆೇಶ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಯೇಧ್ಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಮ 
ಮಿಂದಿರಕೆ್ ಶಿಂಕುಸಾಥೆಪನ ನರವೆೇರಿಸಲಾಯತು. 
ಈಗ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಿಂದಿರ ನರಾ್ಷಣ 
ಹಿಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಅಡಿಪಾಯಕಾ್ಗಿ ಪವಿತರಾ ಮಣ್ಣನುನು 
ಪರಾಪಿಂಚದಾದ್ಯಿಂತದಿಿಂದ ತರಲಾಗಿದೆ.
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ಡೆೇರಾ ಬಾಬಾ ನಾನಕ್-ಕತಾಷಿಪುಷಿರ್ ಕಾರಿಡಾರ್
ಕತಾ್ಷಪು್ಷರ್ ಸಾಹಬ್ ಕಾರಿಡಾರ್ 
ಅನುನು 2019ರ ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 
ನಲ್ಲಿ ಡೆೇರಾ ಬಾಬಾ ನಾನಕ್ 
ನಿಂದ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಗಡಿಯವರಗೆ ಎಲಾಲಿ ಆಧುನಕ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಸಮಗರಾ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನಯಾಗಿ 
ನಮಿ್ಷಸಲಾಯತು. ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ 
ನಿಂತರ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಕೆೇಿಂದರಾ 
ಸಕಾ್ಷರವು ಸಖ್ಖರ ಪವಿತರಾ 
ಯಾತಾರಾ ಸಥೆಳವಾದ ಕತಾ್ಷಪು್ಷರ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುನು 
ಈಡೆೇರಿಸತು.

n 	ಅಮೃತಸರದಿಿಂದ ಡೆೇರಾ ಬಾಬಾ ನಾನಕ್ ಗೆ ಸಿಂಪಕ್ಷ ಕಲ್್ಪಸುವ ಗುರುದಾಸ್ ಪುರ್ 
ಹದಾದೆರಿಯಲ್ಲಿ 4.2 ಕ್.ಮಿೇ ಉದದೆದ ಚತುರ್ಪಥ ರಸೆತುಯನುನು 120 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ 
ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ನಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ.

n 	15 ಎಕರ ಪರಾದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಾ್ಯಧುನಕ ಪಾ್ಯಸೆಿಂಜರ್ ಟಮಿ್ಷನಲ್ ಕಟಟಿಡವನುನು 
ನಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಟಟಿಡವು ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಹವಾನಯಿಂತಿರಾತವಾಗಿದುದೆ, ಪರಾತಿದಿನ 
ಸುರಾರು 5,000 ಯಾತಾರಾಥಿ್ಷಗಳ ಅನುಕ�ಲಕಾ್ಗಿ 50ಕ�್ ಹಚುಚು ವಲಸೆ ಕೌಿಂಟರ್ 
ಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿದೆ. ಕ್ಯೇಸ್್ ಗಳು, ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಶಿಶುಪಾಲನ, ಪರಾಥಮ ಚಿಕ್ತಾ್ಸ 
ಸೌಲಭ್ಯ, ಪಾರಾಥ್ಷನಾ ಕೆ�ಠಡಿ ಮತುತು ಲಘುಉಪಹಾರ  ಕೌಿಂಟರ್ ನಿಂತಹ ಅಗತ್ಯ 
ಸಾವ್ಷಜನಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಟಟಿಡದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.

n 	ಸಸಟ್ವಿ ಕಣಾಗೆವಲು ಮತುತು ಸಾವ್ಷಜನಕರಿಗೆ ರಾಹತಿ ನೇಡುವ ವ್ಯವಸೆಥೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಬಲವಾದ ಭದರಾತಾ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷವನ�ನು ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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ಕೇದಾರನಾಥ ರಾಮ್ 
ಪುನನ್ಷರಾ್ಷಣ
2013 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಭವಿಸದ ಭಿೇಕರ 
ದುರಿಂತದಿಿಂದಾಗಿ, ಯಾತಾರಾಸಥೆಳವಾದ 
ಕೆೇದಾರನಾಥ ಧಾಮ್ ನಾಶವಾಗಿತುತು. ಕೆೇಿಂದರಾ 
ಸಕಾ್ಷರ ಈಗ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ 
ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನುನು ನವಿೇಕರಿಸದೆ.

n 	ಸರಸ್ವತಿ ಆಸಾಥೆ ಪಥ ಮತುತು ಘಟಟಿದ ಸುತತುಲ್ನ ಭದರಾತಾ 
ಗೆ�ೇಡೆ, ಮಿಂದಾಕ್ನ ಆಸಾಥೆ ಪಥ, ತಿೇಥ್ಷ ಪುರ�ೇಹತ 
ಗೃಹ ಮತುತು ಮಿಂದಾಕ್ನ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟಟಿಲಾದ 
ಗರುಡ ಚಟ್ಟಿ ಸೆೇತುವೆಗಳು ಕೆೇದಾರನಾಥದಲ್ಲಿ 
ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಿಂಡ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ ಯೇಜನಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೆೇರಿವೆ. ಈ ಯೇಜನಗಳನುನು ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಿಸಲು 
130 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳಿಗ� ಹಚುಚು ವೆಚಚುವಾಗಿದೆ.

n 	2013ರ ಪರಾವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದ ಶಿರಾೇ ಆದಿ 
ಶಿಂಕರಾಚಾಯ್ಷರ ಸರಾಧಿಯನುನು ಮರುನರಾ್ಷಣ 
ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಮತುತು ಪರಾವಾಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೆೇಿಂದರಾ, 
ಆಡಳಿತ ಕಚೆೇರಿ ಮತುತು ಆಸ್ಪತೆರಾ, ಎರಡು ಅತಿಥಿ 
ಗೃಹಗಳು, ಪೂಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆ, ಕರಾಿಂಡ್ ಮತುತು 
ಕಿಂಟೆ�ರಾೇಲ್ ಸೆಿಂಟರ್, ಮಿಂದಾಕ್ನ ಆಸಾಥೆ ಪಥ ಸರತಿ 
ಸಾಲ್ನ ನವ್ಷಹಣೆ ಮತುತು ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ 
ಛಾವಣಿ ಮತುತು ಸರಸ್ವತಿ ನಾಗರಿಕ ಸೌಕಯ್ಷ ಭವನ 
ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಒಟುಟಿ 180 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳಿಗ� ಹಚುಚು 
ಮತತುದ ಹಲವಾರು ಯೇಜನಗಳಿಗೆ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ 
ಮೇದಿ ಅವರು ಶಿಂಕುಸಾಥೆಪನ ನರವೆೇರಿಸದಾದೆರ.

n 	ಜುನಾ ಸೆ�ೇಮನಾಥ ದೆೇವಾಲಯ ಸಿಂಕ್ೇಣ್ಷ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು 
ಪರಾವೆೇಶ  ಇಳಿಜಾರು ರಾಗ್ಷಗಳು, ಪಾರಾಿಂಗಣ, ಯಾತಿರಾಕರ ಆಸನ 
ವ್ಯವಸೆಥೆ, 15 ಅಿಂಗಡಿಗಳು, ಲ್ಫ್ಟಿ ಗಳು ಮತುತು ಎರಡು ದೆ�ಡ್ಡ 
ಸಭಾಿಂಗಣಗಳನುನು ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿದೆ. ಶಿರಾೇ ಸೆ�ೇಮನಾಥ ಟರಾಸ್ಟಿ  
ಈ ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ 3.5 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳನುನು ಹ�ಡಿಕೆ ರಾಡಿದೆ.

n 	ಪರಾವಾಸೆ�ೇದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ರಾಚ್್ಷ 2017ರಲ್ಲಿ 
ಗುಜರಾತ್ ನ ಸೆ�ೇಮನಾಥದಲ್ಲಿ ಯಾತಾರಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಪರಾಸಾದ್ ಯೇಜನಗೆ ಅನುಮೇದನ 
ನೇಡಿತು. ಈ ಯೇಜನಯನುನು ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಿಸಲು 45.36 
ಕೆ�ೇಟ್ ರ�. ವೆಚಚುವಾಗಿದೆ. ”ವಾಹನ ನಲುಗಡೆ ಪರಾದೆೇಶ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ,“ ”ಪರಾವಾಸಗರ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೆೇಿಂದರಾ“ ಮತುತು 
”ಘನತಾ್ಯಜ್ಯ ನವ್ಷಹಣೆ“ ಯಿಂತಹ ಯೇಜನಯ ವಿವಿಧ 

ಘಟಕಗಳನುನು ಜುಲೈ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಿಸ ರಾರಟ್ರಕೆ್ 
ಸಮಪ್ಷಸಲಾಯತು.

n 	ಸೆ�ೇಮನಾಥನ ನೈಸಗಿ್ಷಕ ಸೌಿಂದಯ್ಷವನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡು ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರದ ”ಪರಾಸಾದ“ 
ಯೇಜನಯಡಿ ಸಮುದರಾ ದಶ್ಷನ ಪಥವನುನು ನಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ.

n 	2022 ಜನವರಿ 21, ರಿಂದು ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿ ಅವರು ಸೆ�ೇಮನಾಥ್ ಸಕ�್ಯ್ಷಟ್ ಹೌಸ್ 
ಅನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು. ಅತಿಥಿಗಳು ”ಸಮುದರಾ 
ನ�ೇಟವನುನು“ ಆನಿಂದಿಸುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಟಟಿಡವನುನು 
ವಿನಾ್ಯಸಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಿಂದರ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆ�ೇಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಶಾಿಂತವಾಗಿ ಕುಳಿತಾಗ, ಅವರು ಸಮುದರಾದ ಅಲಗಳನುನು ಮತುತು 
ಸೆ�ೇಮನಾಥದ ಶಿಖರವನುನು ನ�ೇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತುದೆ.
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76 ಸೆ�ೇಮನಾಥ ದೆೇವಾಲಯದ ಜಿೇಣೆ�ೇಷಿದಾಧಾರ
ಸೆ�ೇಮನಾಥ ಸಮುದರಾ ದಶ್ಷನ ಪಥ, ಸೆ�ೇಮನಾಥ ವಸುತುಪರಾದಶ್ಷನ ಕೆೇಿಂದರಾ ಮತುತು ಹಳೆಯ (ಜುನಾ) ಸೆ�ೇಮನಾಥದ 

ನವಿೇಕರಿಸದ ದೆೇವಾಲಯ ಸಿಂಕ್ೇಣ್ಷವನುನು 2021ರ ಆಗಸ್ಟಿ 20ರಿಂದು ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು.  
ಈ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರು ಶಿರಾೇ ಪಾವ್ಷತಿ ದೆೇವಾಲಯಕ�್ ಶಿಂಕುಸಾಥೆಪನ ನರವೆೇರಿಸದರು.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಕಾಶಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದ  
ವೆೈಭವದ ಮರುಸಾಥೆಪನ
n 	ಪಾರಾಚಿೇನ ದೆೇವಾಲಯದ ಮ�ಲ ಸ್ವರ�ಪವನುನು 

ಉಳಿಸಕೆ�ಿಂಡು ಇದನುನು 5 ಲಕ್ಷ 27 ಸಾವಿರ ಚದರ 
ಅಡಿಗಳಿಗಿಿಂತ ಹಚುಚು ಪರಾದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮದಲು, ದೆೇವಾಲಯದ ಪರಾದೆೇಶವು ಕೆಲವು ಸಾವಿರ 
ಚದರ ಅಡಿಗಳಷ್ಟಿತುತು. ಈಗ, 50 ರಿಿಂದ 75 ಸಾವಿರ ಭಕತುರು 
ದೆೇವಾಲಯ ಮತುತು ಅದರ ಪಾರಾಿಂಗಣಕೆ್ ಭೇಟ್ ನೇಡಬಹುದು. 
ಅಿಂದರ, ಮದಲು ಗಿಂಗಾ ರಾತೆಯ ದಶ್ಷನ, ಬಳಿಕ ಸಾನುನ, 
ನಿಂತರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮಕೆ್ ಪರಾವೆೇಶ.

ಕಾಶಿ ಸದಾ ಜಿೇವಿಂತವಾಗಿದೆ ಮತುತು 
ಚಲನಶಿೇಲವಾಗಿದೆ. ಕಾಶಿ ಈಗ ಇಡಿೇ 
ದೆೇಶಕೆ್ ಪರಿಂಪರ ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 

ಎರಡನ�ನು ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿರುವ 
ಚಿತರಾಣವನುನು ತೆ�ೇರಿಸದೆ. ಅಿಂತಹ 

ಪರಿಂಪರಯಿಂದಿಗೆ, ಅದನುನು ಭವ್ಯ, 
ದಿವ್ಯ ಮತುತು ನವನವಿೇನವನಾನುಗಿ 
ರಾಡುವ ಕಾಯ್ಷ ಎಿಂದಿಗ� 

ಕೆ�ನಗೆ�ಳುಳಿವುದಿಲಲಿ. ಕಾಶಿಯು 
ರೈಲ್ವ ನಲಾದೆಣದಿಿಂದ ವಿರಾನ 
ನಲಾದೆಣದವರಗೆ, ರಸೆತುಗಳು, 

ಬಿೇದಿಗಳು, ಕೆ�ಳಗಳು, ಘಾಟ್ ಗಳು 
ಮತುತು ದಾ್ವರಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿರುವ 

ನರಿಂತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ಿಂದುತಿತುರುವ 
ನಗರವಾಗಿದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 
ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

ವಾರಾಣಸಯ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ರಾತನಾಡುವಾಗ, ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನ� 
ಆಗುವುದಿಲಲಿ  ಎಿಂದು ಹೇಳಲಾಗುತಿತುದದೆ 
ಕಾಲವೊಿಂದಿತುತು. ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷವು ಭಾರಿ 
ಅತಿಕರಾಮಣಕೆ�್ಳಗಾದ ಜೆೇನುಗ�ಡಿನಿಂತಿತುತು, 
ಅದನುನು ಯಾರ� ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತಿತುರಲ್ಲಲಿ. 
ಅದರ ಜೆ�ತೆಗೆ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೆೇವಾಲಯದ ಸುತತು 
ಕಾಲನುಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದ� ಸಹ ಕರಟಿಕರವಾಗಿತುತು. 
ಆದರ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಇದನುನು 
ಬದಲಾಯಸಲು ಉಪಕರಾಮವನುನು ತೆಗೆದುಕೆ�ಿಂಡರು, 
ಮತುತು ರಾಚ್್ಷ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯತು.
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n 	ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಕಾಿಂಕ್ಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು 
ಹಗಲ್ರುಳು ಶರಾಮಿಸುತಾತುರ, ಅವರು ಅವುಗಳನುನು ಸ್ವಲ್ಪ 
ಪರಾರಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಕೆ�ಳುಳಿತಾತುರ. ಆದರ ಇತರರ 
ಆಕಾಿಂಕ್ಗಳು ಮತುತು ಕನಸುಗಳನುನು ಪೂರೈಸುವುದು ಒಬ್ಬರ 
ಸ್ವಿಂತ ಯಶಸ್ಸನ ಅಳತೆಗೆ�ೇಲುಗಳಾದಾಗ, ಆ ಕತ್ಷವ್ಯ ರಾಗ್ಷ 
ಇತಿಹಾಸವನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತತುದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭವಾದ 
ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಆಕಾಿಂಕ್ಯ ಜಿಲಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತುರುವ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಂದಾಗಿ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಇತಿಹಾಸವನುನು 
ನಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

n 	ಆರ�ೇಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಸೆೇರಿದಿಂತೆ 49 ರಾನದಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ  
112 ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಆಕಾಿಂಕ್ಯ ಜಿಲಲಿಗಳನುನು ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ 
ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯ್ಷಕರಾಮದ ಆರಿಂಭದಿಿಂದಲ� ನಾಗರಿಕರ 
ಜಿೇವನ ಗುಣಮಟಟಿ ಮತುತು ಆಥಿ್ಷಕ ಉತಾ್ಪದಕತೆಯಲ್ಲಿ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಗೆ�ೇಚರಿಸುತಿತುವೆ. ಪರಾತಿ ತಿಿಂಗಳು ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕ 
ಮನ�ೇಭಾವದಿಿಂದ ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತಿತುರುವ ಯೇಜನಯ 
ಪರಾಗತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಶರಾೇಯಾಿಂಕವನುನು ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ.

ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಪರಂಪರಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನು್ನ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸಲು 
ಮತು್ತ ಶಿ್ರೇಮಂತ ಪರಂಪರಯನು್ನ ಉಳಿಸಲು 
ಇತ್ಹಾಸವನು್ನ ಓದಬೆೇಕು ಎನು್ನವ  
ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ 
ಮಂತ್ರವನು್ನ ಅಳವಡಸಿಕ�ಳುಳುತ್್ತದೆ, ಇದರಿಂದ 
ಪ್ರಸು್ತತ ಮತು್ತ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ೇಳಿಗೆ ಗತಕಾಲದ 
ವೆೈಭವವನು್ನ ನ�ೇಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

n 	ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ: 
ಇದನುನು 2022 ರ ಏಪರಾಲ್ 14 
ರಿಂದು ನವದೆಹಲ್ಯ ತಿೇನ್ 
ಮ�ತಿ್ಷ ಸಿಂಕ್ೇಣ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. 
ಭಾರತದ ವಿಶಿರಟಿ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಾಹಾಲಯ-
ಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾದ 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಗಳ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಾಹಾಲಯವು 43 
ಗಾ್ಯಲರಿಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿದುದೆ, 
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಬಿಂದ ದಿನದಿಿಂದ 
ಇಿಂದಿನವರಗೆ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರ ಎಲಾಲಿ 
ಕೆ�ಡುಗೆಗಳನುನು ಮತುತು ದೆೇಶವನುನು ಮುನನುಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಎದುರಿಸದ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಪರಾಸುತುತಪಡಿಸುತತುದೆ.
n 	ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯುದ್ಧ ಸಾ್ಮರಕವು ನವದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಸವೊೇ್ಷಚಚು ತಾ್ಯಗ ರಾಡಿದ ಸೆೈನಕರ ನನಪಗಾಗಿ 
ಇದನುನು ನಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಅಮರ್ ಜವಾನ್ 
ಜೆ�್ಯೇತಿ ಜಾ್ವಲಯನುನು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯುದ್ಧ ಸಾ್ಮರಕದೆ�ಿಂದಿಗೆ 
ವಿಲ್ೇನಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ

n 	ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪೂಲ್ೇಸ್ ಸಾ್ಮರಕವು ನವದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿದೆ. ಪೂಲ್ೇಸ್ ಮತುತು 
ಅರಸೆೈನಕ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮುಡಿಪಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾ್ಮರಕವನುನು ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ 
ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು 2018ರ ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 21ರಿಂದು ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು.

n 	ಜಲ್ಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಸಾ್ಮರಕ: ಜಲ್ಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಸಿಂಕ್ೇಣ್ಷ 
ಮತುತು ಸಾ್ಮರಕ ಗಾ್ಯಲರಿಗಳ ಪುನನ್ಷರಾ್ಷಣವನುನು ಪರಾಸುತುತ ಸಕಾ್ಷರ 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದೆ.

n 	ಕೆ�ಲ್ತಾತುದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಪೂಲಿೇಬಿ ಭಾರತ್ ಗಾ್ಯಲರಿಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಕ 
ತಿಂತರಾಜ್ಾನದ ಮ�ಲಕ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಸಿಂಗಾರಾಮದ ಕಾಲದ ಭಾರತದ ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿ 
ಗತಕಾಲವನುನು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ 
ಕೆ�ಡುಗೆಯನುನು ಅದುಭುತವಾಗಿ ಪರಾಸುತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಭಗವಾನ್ ಬಿಸಾ್ಷ ಮುಿಂಡಾ ಬುಡಕಟುಟಿ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಹ�ೇರಾಟಗಾರರ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಾಹಾಲಯವನುನು ಜಾಖ್ಷಿಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ದೆೇಶದ ಮದಲ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಬುಡಕಟುಟಿ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಹ�ೇರಾಟಗಾರರ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಾಹಾಲಯ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ತಲ ಎತುತುತಿತುದೆ. ಈ 
ವಸುತುಸಿಂಗರಾಹಾಲಯವು ಏಕತಾ ಪರಾತಿಮಯಿಂದ ಸುರಾರು 6 ಕ್.ಮಿೇ 
ದ�ರದಲ್ಲಿದೆ.

ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ 
ಜಿಲಲಿಗಳು: ನಿಲಷಿಕ್ಷಿತ 

ಜಿಲಲಿಗಳನು್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ 
ತರುವ ಉಪಕ್ರಮ

78

79

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16-30, 202266

ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವ ಉತಾ್ಪದನಯಲ್ಲಿ 
ಗಮನಾಹ್ಷ ಪರಾಗತಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವಯನುನು 
ಪರಿವತಿ್ಷಸಲು ಮತುತು ವೆೇಗವಾಗಿ ಚಲ್ಸುವ ರೈಲುಗಳಿಗೆ 
ರೈಲ್ವ ಹಳಿಗಳನುನು ಸದ್ಧಪಡಿಸಲು ರಾಡಿದ ಕಾಯ್ಷ ವಿಂದೆೇ 
ಭಾರತ್ ಎಕ್್ಸ ಪರಾಸ್ ನಿಂದ ಉತತುಮ ನದಶ್ಷನವಾಗಿದೆ.
- ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ, ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ.

ವೆೇಗ ಮತು್ತ ಅನುಕ�ಲತಯ 

ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೇಯ 
ರೈಲವಾಯ ದಾಪುಗಾಲು

.n 	ವೆೇಗ ಮತುತು ಅನುಕ�ಲತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೆೇಶಿೇಯ ವಿಂದೆೇ 
ಭಾರತ್ ರೈಲು ಭಾರತಿೇಯ ರೈಲ್ವಯ ಅತು್ಯತತುಮ ರೈಲಾಗಿದೆ. 
ಪರಾಸುತುತ ವಿಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ನವದೆಹಲ್ಯಿಂದ ವಾರಾಣಸ 
ಮತುತು ನವದೆಹಲ್ಯಿಂದ ವೆೈಷೆ�್ಣೇದೆೇವಿಗೆ ಎರಡು ರಾಗ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಚರಿಸುತಿತುವೆ.

.n 	ಆಗಸ್ಟಿ 2023ರ ವೆೇಳೆಗೆ 75 ವಿಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನುನು ಮತುತು 
ಮುಿಂದಿನ ಮ�ರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 400 ರೈಲುಗಳ ಸಿಂಚಾರದ 
ದ�ರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಿಗೆ ಸಕಾ್ಷರ ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತಿತುದೆ. ಪರಾಸುತುತ, 
ವಿಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೈಲ್ನ ವೆೇಗವು ಗಿಂಟೆಗೆ 160 ಕ್.ಮಿೇ ಆಗಿದುದೆ, 
ಅದರ ಎರಡನೇ ನವಿೇಕರಿಸದ ಆವೃತಿತುಯು ಶಿೇಘರಾದಲಲಿೇ ಬರಲ್ದೆ, 
ಅದರ ವೆೇಗವು ಗಿಂಟೆಗೆ 180 ಕ್.ಮಿೇ. ಆಗಿರಲ್ದೆ.

.n 	ಮ�ರನೇ ನವಿೇಕೃತ ಆವೃತಿತುಯು ಗಿಂಟೆಗೆ 220 ಕ್ಲ�ೇ ಮಿೇಟರ್ 
ವೆೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲ್ಸುತತುದೆ. ಕೆ�ೇಚ್ ಗಳನುನು ನಮಿ್ಷಸುವ ಪರಾಕ್ರಾಯ 
ಪರಾಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಅಿಂತೆಯೇ, ಕೆೇಿಂದರಾ ಮತುತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ಜಿಂಟ್ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಕ್ಷಿಪರಾ ರೈಲು ಯೇಜನಯು ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ 

ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರ 
ರಚನಯಾದಾಗ ವೆೇಗವನುನು ಪಡೆಯತು. ಮದಲ 

ರಾಗ್ಷವಾದ ದೆಹಲ್-ಮಿೇರತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂಣ್ಷ 
ವೆೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತುದೆ, ಇದು ಜ�ನ್ 2025ರ ಹ�ತಿತುಗೆ 

ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳುಳಿವ ಸಾಧ್ಯತೆಯದೆ.

ಆರ್.ಆರ್.ಟ್.ಎಸ್. 

n 	ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, 
ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ, ಉತತುಮ ಎಿಂಜಿನಯರಿಿಂಗ್, ರಸೆತು 
ಸಿಂಚಾರವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೆ�ಳಿಸುವ ಪರಾಯತನುದ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಕಾನ�ನನುನು ಕಟುಟಿನಟಾಟಿಗಿ ಜಾರಿಗೆ�ಳಿಸದದೆರಿಿಂದ ರಸೆತು 
ಅಪಘಾತಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದೆ.

1970         814
1980       339
1990         148
2000         80
2010          39
2020        15

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ರಸೆತು ಅಪಘಾತಗಳು ಮತುತು ಸಾವುಗಳ 
ಸಿಂಖ್್ಯಯನುನು ತಗಿಗೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕೆೇಿಂದರಾ 
ಸಕಾ್ಷರವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮೇಟಾರು 
ವಾಹನ ಕಾಯದೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತಿದುದೆಪಡಿಗಳನುನು 
ರಾಡಿದೆ. ನಯಮಗಳನುನು ಉಲಲಿಿಂಘಿಸುವವರ 
ವಿರುದ್ಧ ದಿಂಡವನುನು 1೦ ಪಟುಟಿ ಹಚಿಚುಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಾಹನಗಳ ಡಿಕ್್ಯಿಂದ ಪರಾಯಾಣಿಕರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು, 
ಕರಾಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆ�ಳಳಿಲಾಗಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ 
ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮತುತು 2021 ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಚಾಲಕರಿಗೆ 
ಮತುತು 2022 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ  ಹ�ರಡಿಸಲಾದ 
ಅಧಿಸ�ಚನ ಮ�ಲಕ ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 2022ರ ನಿಂತರ 
ತಯಾರಾದ ಪರಾತಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆೈಡ್ ಏರ್ 
ಬಾ್ಯಗ್ ಗಳು ಮತುತು ಎರಡು ಕಾಟ್ಷನ್ ಏರ್ ಬಾ್ಯಗ್ 
ಗಳನುನು ಕಡಾ್ಡಯಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ರಸೆ್ತಗಳು...

ರಸೆ್ತ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್್ಯ 54 ಪಟುಟಿ ತಗಿಗೆದೆ
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ಪ್ರತ್ 10 ಸಾವಿರ 
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರಸೆ್ತ 
ಅಪಘಾತಗಳ 
ಸಂಖ್್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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ಪ್ಎಂ ಕೇಸ್ಷಿ ನಿಧಿ
ಪೂಣ್ಷ ನಿಂಬಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಪರಾಯತನು
ಕೆ�ೇವಿಡ್-19 ಸಾಿಂಕಾರಾಮಿಕದಿಂತಹ 
ತುತು್ಷ ಪರಿಸಥೆತಿಗಳನುನು ಎದುರಿಸಲು, 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಗಳ ನಾಗರಿಕ ನರವು ಮತುತು 
ತುತು್ಷ ಪರಿಸಥೆತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ನಧಿ (ಪಎಿಂ 
ಕೆೇಸ್್ಷ ಫಿಂಡ್) ಅನುನು ರಚಿಸಲಾಯತು. 
ಕರ�ೇನಾ ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಎಿಂ 
ಕೆೇಸ್್ಷ ಫಿಂಡ್ ಆಸ್ಪತೆರಾಗಳನುನು ಸದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ, 
ವೆಿಂಟ್ಲೇಟರ್ ಗಳ ಖರಿೇದಿ ಮತುತು ಆಮಲಿಜನಕ 
ಸಾಥೆವರಗಳ ಸಾಥೆಪನಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮುಖ 
ಪಾತರಾ ವಹಸತು. ಅನೇಕ ಜಿೇವಗಳನುನು 
ಉಳಿಸಲಾಯತು, ಮತುತು ಅನೇಕ ಕುಟುಿಂಬಗಳ 
ಭವಿರ್ಯವನುನು ಭದರಾಪಡಿಸಲಾಯತು.
n 	ಪಎಿಂ ಕೆೇಸ್್ಷ ಫಿಂಡ್ ನ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್  

ರಾಹತಿಯ ಪರಾಕಾರ, ಇದು ”ವ್ಯಕ್ತುಗಳು ಅಥವಾ 
ಸಿಂಸೆಥೆಗಳ ಸ್ವಯಿಂಪರಾೇರಿತ ಕೆ�ಡುಗೆಗಳನುನು 
ರಾತರಾ“ ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿದೆ. ಇದಕೆ್ ಯಾವುದೆೇ 
ಹಚುಚುವರಿ ಬಜೆಟ್ ಬೆಿಂಬಲ ಇರುವುದಿಲಲಿ.

n 	ವೆಿಂಟ್ಲೇಟರ್ ಗಳಿಂತಹ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಉಪಕರಣಗಳನುನು ಖರಿೇದಿಸಲು, ಕೆ�ೇವಿಡ್ -19 
ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೇರಾಟವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತುತು 
ವಲಸಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ರಾಡಲು ಸಕಾ್ಷರವು 
ನಧಿಯ ಒಿಂದು ಭಾಗವನುನು ಮಿೇಸಲ್ಟ್ಟಿದೆ.

n 	ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು  
2021 ಮೇ 29, ರಿಂದು ಮಕ್ಳಿಗಾಗಿ  
ಪಎಿಂ ಕೆೇಸ್್ಷ ಗ� ಚಾಲನ ನೇಡಿದರು.

ಟ್ೇಮ್ ಇಂಡಯಾ ಸ�ಫೂತ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಿಡ್ ವಿರುದಧಾ 
ಹ�ೇರಾಡದ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ�ಕೆಟ ವ್ಯವಸೆಥಾ

n 	ರಾಜ್ಯಸಭಯಲ್ಲಿ ರಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಮದಲ ಭಾರಣದಲ್ಲಿ, 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ, 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಾಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಟ್ೇಮ್ ಇಿಂಡಿಯಾವಾಗಿ ಶರಾಮಿಸುವ 
ಮಹತ್ವವನುನು ಒತಿತು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಕೆ�ೇವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ 
ಹ�ೇರಾಟದ ಮೇಲ ಪರಾಭಾವ ಬಿೇರಿತು.

n 	2020 ರಾಚ್್ಷ 22, ರಿಂದು ದೆೇಶದ ಮದಲ ಜನತಾ 
ಕಫ�್ಯ್ಷಗೆ ಒಿಂದು ದಿನ ಮದಲು, 2020 ರಾಚ್್ಷ 20, ರಿಂದು 
"ಟ್ೇಮ್ ಇಿಂಡಿಯಾ" ಸ�ಫೂತಿ್ಷಯಿಂದ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಾಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಪರಿಸಥೆತಿಯ ಕುರಿತು ಚಚಿ್ಷಸದರು. 
2020ರಲ್ಲಿ ಈ ವಿರಯದ ಬಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಾಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ 
ಸುರಾರು 24 ಸಭಗಳನುನು ನಡೆಸಲಾಯತು.

ನಮ್ಮ ಸಂವಿರಾನದಲ್ಲಿನ ಒಕ�ಕೆಟ ವ್ಯವಸೆಥಾ 
ನಮ್ಮ ಅತ್ದೆ�ಡ್ಡ ಶಕಿ್ತಯಾಗಿದೆ.  

ಭಾರತವು ಪ್ರಗತ್ ಸಾಧಿಸಬೆೇಕಾದರ, 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೆೇಕು. 

ರಾಜ್ಯಗಳನು್ನ ಸಶಕ್ತಗೆ�ಳಿಸಬೆೇಕು.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ.
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ಜಾಗತಿಕ ಕಲಾ್ಯಣದ ಸ�ಫೂತಿ್ಷಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಯೇಗವನುನು 
ಜಗತಿತುಗೆ ಪರಿಚಯಸದೆ. ಭಾರತದ ಪರಾಸಾತುಪದ ಮೇರಗೆ,  
ಜ�ನ್ 21 ಅನುನು ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದಿನವಾಗಿ 
ಆಚರಿಸಲು ಅನುಮೇದಿಸಲಾಯತು. ವಿಶ್ವಸಿಂಸೆಥೆಯು 
ಯೇಗಕೆ್ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರಾನ್ಯತೆ ನೇಡಿದಾಗ, 
ಅದು ಒಿಂದು ಜನಾಿಂದೆ�ೇಲನವಾಗಿ ಬದಲಾಯತು. 
"ಅನಾರ�ೇಗ್ಯದಿಿಂದ ಆರ�ೇಗ್ಯ"ದವರಗಿನ ರಾಗ್ಷವನುನು 
ಜಗತಿತುಗೆ ತೆ�ೇರಿಸದ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದಿನವನುನು 
2015 ಜ�ನ್ 21, ರಿಂದು ಆಚರಿಸಲು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು.

ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಗ 
ಯೇಗ ಈಗ ಜಿೇವನ ವಿಧಾನ

ನಾವು ಯೇಗವನುನು ಸಹ ಅರಿಯಬೆೇಕು, ನಾವು 
ಯೇಗದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಬದುಕಬೆೇಕು. ನಾವು ಸಹ 
ಯೇಗವನುನು ಪಡೆಯಬೆೇಕು, ನಾವು ಯೇಗವನುನು 
ಅಳವಡಿಸಕೆ�ಳಳಿಬೆೇಕು. ನಾವು ಯೇಗದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಬದುಕಲು 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದಾಗ, ಯೇಗ ದಿನವು ಯೇಗವನನುಷೆಟಿೇ 
ರಾಡಲು ಅಲಲಿ, ಬದಲಾಗಿ ಆರ�ೇಗ್ಯ, ಸಿಂತೆ�ೇರ ಮತುತು 
ಶಾಿಂತಿಯನುನು ಆಚರಿಸುವ ರಾಧ್ಯಮವಾಗುತತುದೆ. 
ನರೇಂದರೆ ಮೇದಿ, ಪರೆಧಾನ ಮಂತಿರೆ.

n 	ಯುನಸೆ�್ೇ ಭಾರತದ ಯೇಗವನುನು ರಾನವ 
ಸಿಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅಮ�ತ್ಷ ಪರಿಂಪರ ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸದೆ.

n 	ವಿಶ್ವ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸಿಂಸೆಥೆಯು 2030ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಸಾವ್ಷತಿರಾಕ ಆರ�ೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ 
ಸಹಯೇಗದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಚಾರಿ ಯೇಗದ 
ಯೇಜನಯನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದೆ.

n 	ಆಯುಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ನವೊೇದ್ಯಮ  
ಯೇಗ ಸವಾಲನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದೆ.  
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 451 ಆಯುವೆೇ್ಷದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 69 ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳಿದುದೆ, ಅವು 
ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಾನ್ಯತೆಯನುನು ನೇಡುತತುವೆ.

ಜನರನು್ನ ಬೆಸೆಯಲು ಸಕಾಷಿರದ ಸಂಪಕಷಿ ಪ್ರಯತ್ನ
ಮೈಗೌ ಜನರ ಭಾಗವಹಸುವಿಕೆಯಲಲಿದೆ ಪರಾಜಾಪರಾಭುತ್ವದ ಯಶಸು್ಸ 
ಅಸಾಧ್ಯ. ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ 
ವಹಸಕೆ�ಿಂಡ ಕೆೇವಲ 60 ದಿನಗಳ ನಿಂತರ ಜುಲೈ 26, 2014 
ರಿಂದು https://www.mygov.in/ ಪೂೇಟ್ಷಲ್ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದರು. 
ಉತತುಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪಾಲ�ಗೆಳುಳಿವಿಕೆಗಾಗಿ ಒಿಂದೆೇ 
ತಾಣವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, ಜನರಿಿಂದ ಭಾರಿ 
ಭಾಗವಹಸುವಿಕೆ ಕಿಂಡುಬಿಂದಿದೆ. ಮೈಗೌ ವೆೇದಿಕೆ 2.5 ಕೆ�ೇಟ್ 
ಬಳಕೆದಾರರ ಮೈಲ್ಗಲಲಿನುನು ತಲುಪದೆ. ಆಡಳಿತದ ಯಾವುದೆೇ 
ವಿರಯದ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ�ಲ್ಯವಾದ ಆಲ�ೇಚನಗಳು 
ಮತುತು ನೇತಿ ನರ�ಪಣೆ ಸಲಹಗಳನುನು ನೇವು ಇದರಲ್ಲಿ 
ಹಿಂಚಿಕೆ�ಳಳಿಬಹುದು.

ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್.. ಸಾವ್ಷಜನಕರ�ಿಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಿಂಪಕ್ಷವನುನು 
ಸಾಧಿಸುವ ಉದೆದೆೇಶದಿಿಂದ, 2014 ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್  03ರಿಂದು, 
ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾಗಳು ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಕೆ�ಿಂಡ 5 ನೇ ತಿಿಂಗಳ 
ನಿಂತರ ರೇಡಿಯೇದಲ್ಲಿ 'ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್' ಅನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದರು, 
ಅದರ 92 ನೇ ಸಿಂಚಿಕೆಯನುನು ಆಗಸ್ಟಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪರಾಸಾರ 
ರಾಡಲಾಯತು. ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ, ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ 
ವಿವಿಧ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ಪರಾತಿಪಾದಿಸುತಾತುರ. ಸಿಂದೆೇಶಗಳು 
ಮತುತು ಸ�ಫೂತಿ್ಷದಾಯಕ ಗಾಥೆಗಳನುನು ಹಿಂಚಿಕೆ�ಳುಳಿತಾತುರ. 
ಸ�ಫೂತಿ್ಷದಾಯಕ ಗಾಥೆಗಳು ಮತುತು ಸಲಹಗಳನುನು ಕಳುಹಸುವ 
ಮ�ಲಕ ನೇವೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ಿಂದಿದ ಭಾರತವನುನು ನಮಿ್ಷಸಲು 
ಕೆ�ಡುಗೆ ನೇಡಬಹುದು.

84

85
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n 	2021 ರ ಆಗಸ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ವಿಶ್ವಸಿಂಸೆಥೆಯ ಭದರಾತಾ ಮಿಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಥೆನವನುನು 
ವಹಸಕೆ�ಿಂಡಿತು. ವಿಶ್ವಸಿಂಸೆಥೆಯ ಭದರಾತಾ ಮಿಂಡಳಿ ಸಭಯ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಸದ ಮದಲ ಭಾರತಿೇಯ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಎಿಂಬ 
ಹಗಗೆಳಿಕೆಗೆ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಪಾತರಾರಾದರು.

n 	40 ವರ್ಷಗಳ ನಿಂತರ, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಒಲ್ಿಂಪಕ್ 
ಸಮಿತಿಯು ಐಒಸ ಸಭಯ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಸಲು ಭಾರತವನುನು 
ಆಯ್ ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ಮಿಂಗಳಯಾನದ ಮ�ಲಕ ತನನು ಮದಲ ಪರಾಯತನುದಲ್ಲಿ 
ಮಿಂಗಳನ ಕಕ್ಯನುನು ಪರಾವೆೇಶಿಸದ ವಿಶ್ವದ ಮದಲ ರಾರಟ್ರ 
ಎಿಂಬ ಹಗಗೆಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತರಾವಾಗಿದೆ.

n 	ಭಾರತದ ಪಾರಾಚಿೇನ, ಶಿರಾೇಮಿಂತ ಯೇಗ ಪರಿಂಪರಗೆ ಜಾಗತಿಕ 
ಮನನುಣೆಯನುನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜಗತುತು ಜ�ನ್ 21ನುನು 
ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದಿನವೆಿಂದು ಮನನುಸದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ, 
ದೆಹಲ್ಯ ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೇಗ ದಿನಾಚರಣೆ 
ಕಾಯ್ಷಕರಾಮದಲ್ಲಿ 84 ದೆೇಶಗಳ ಸ್ಪಧಿ್ಷಗಳು ಭಾಗವಹಸದದೆರು, 
ಇದು ಗಿನನುಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲಯಲ್ಲಿ ನಮ�ದಾಗಿದೆ.

n 	ಈಗಿನ ಸಕಾ್ಷರಕೆ್ ಮದಲು, ರಾಜತಾಿಂತಿರಾಕತೆಯನುನು 
ದೆೇಶಿೇಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ, 
ನವೊೇದ್ಯಿಂ ಇಿಂಡಿಯಾ ಮತುತು ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಸಟ್ಗಳ 
ಯಶಸ್ಸಗಾಗಿ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು 
ನಡೆಸದ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮಗಳು ರಾಜತಾಿಂತಿರಾಕತೆಯನುನು 
ಬಳಸಕೆ�ಿಂಡವು, ಇದನುನು 'ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ರಾಜತಾಿಂತಿರಾಕತೆ' 
ಎಿಂದು ಹಸರಿಸಲಾಯತು.

n 	ವಿಶ್ವವು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯುವೆೇ್ಷದದ ಮಹತ್ವವನುನು 
ಗುರುತಿಸುತಿತುದೆ. ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರವು 2014ರಿಿಂದ ಆಯುಷ್ 
ಸಚಿವಾಲಯವನುನು ರಚಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಆಯುವೆೇ್ಷದ, 
ಯೇಗ ಮತುತು ಇತರ ಸಾಿಂಪರಾದಾಯಕ ವೆೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನುನು 
ಸಿಂಯೇಜಿಸುವ ಪರಾಯತನುವನುನು ರಾಡಿದೆ. ಭಾರತದ 
ಪರಾಯತನುಗಳಿಿಂದಾಗಿ, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದಿನವು  
21 ಜ�ನ್ 2015 ರಿಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭವಾಯತು. 
ವಿಶ್ವ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸಿಂಸೆಥೆಯ ಸಹಯೇಗದೆ�ಿಂದಿಗೆ  
ಏಪರಾಲ್ 19 ರಿಂದು ಗುಜರಾತ್ ನ ಜಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ 
ವಿಶ್ವದ ಮದಲ ಸಾಿಂಪರಾದಾಯಕ ವೆೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಯ ಕೆೇಿಂದರಾಕೆ್ 
ಶಿಂಕುಸಾಥೆಪನ ನರವೆೇರಿಸಲಾಯತು.

ಪ್ರಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಮಾಯಾಗಿ 

ಹ್ರಹ್ಮು್ಮತಿತಾರುವ ಭಾರತ

ವಿಪತು್ತ ತಾಳಿಕ�ಳುಳುವ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿಕಾಕೆಗಿ 
ಒಕ�ಕೆಟ (ಸಿಡಆರ್.ಐ.)
n  ಹವಾರಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ವಿಪತುತುಗಳನುನು 

ಎದುರಿಸುತಿತುರುವ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಪತುತು ತಾಳಿಕೆ�ಳುಳಿವ 
ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ ಒಕ�್ಟ (ಸಡಿಆರ್.ಐ) ಮ�ಲಕ ಭಾರತವು 
ಹ�ಸ ರಾಗ್ಷವನುನು ತೆ�ೇರಿಸದೆ.

n  ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನ�್ಯಯಾಕ್್ಷ ಹವಾರಾನ 
ಬದಲಾವಣೆ ಶೃಿಂಗಸಭಯಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ 
ಅವರ ಕರಯ ಮೇರಗೆ ಇದನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. ಅದರ 
ಪಾರಾರಿಂಭದಿಿಂದಲ� 31 ದೆೇಶಗಳು, 6 ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಿಂಸೆಥೆಗಳು 
ಮತುತು 2 ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಿಂಸೆಥೆಗಳು ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೆೇರಿವೆ.

n  ಸುಸಥೆರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗುರಿಗಳು ಮತುತು ಪಾ್ಯರಿಸ್ ಹವಾರಾನ 
ಒಪ್ಪಿಂದಕೆ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಪತುತುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಅಪಾಯವನುನು ತಗಿಗೆಸಲು ಸದಸ್ಯ ರಾರಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ 
ಕಾಯ್ಷವಿಧಾನಗಳನುನು ನಮಿ್ಷಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ 
ರಾಡುತತುದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನ ಕಚೆೇರಿಯನುನು 
ಹ�ಿಂದಿರುವ ಐಎಸ್ಎ ನಿಂತರ ಅಿಂತಹ ಎರಡನೇ 
ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಿಂಸೆಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಪಾ್ಯರಿಸ್ ಶೃಿಂಗಸಭಯಲ್ಲಿ ಫಾರಾನ್್ಸ ನ�ಿಂದಿಗೆ ಭಾರತ 
ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸೌರ ಸಹಯೇಗ (ಐಎಸ್ಎ) ವನುನು 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸತು. ಇದು ಸೌರ ಸಿಂಪನ�್ಮಲ ಸಿಂಪದಭುರಿತ 
ರಾರಟ್ರಗಳ ವಿಶೇರ ಇಿಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಪೂರೈಸುವ 

ಗುರಿಯನುನು ಹ�ಿಂದಿರುವ ಉಪಕರಾಮವಾಗಿದೆ. ಪರಾಸುತುತ 103 
ದೆೇಶಗಳು ಈ ಸಿಂಘಟನಯ ಸದಸ್ಯ ರಾರಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ.

ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಸೌರ ಸಂಘಟನ

ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಗ 
86
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ಜಗತುತು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಿಂಕಲ್ಪಗಳನುನು 
ತನನು ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸುತಿತುದೆ. ಅದು ಜಾಗತಿಕ ಶಾಿಂತಿಯೇ 
ಆಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ 
ಪರಿಹಾರ ನೇಡುವುದೆೇ ಆಗಲ್, ಜಗತುತು 
ಭಾರತದತತು ಹಚಿಚುನ ವಿಶಾ್ವಸದಿಿಂದ ನ�ೇಡುತಿತುದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ
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ಭಾರತದ ಸಾೆಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಭಾರತದ ಸಾೆಂಸಕೆಕೃತಿಕ 
ಪ್ರವಾಸೆ್ೇದ್ಯಮದ ನಿಮಾಮಾಣಪ್ರವಾಸೆ್ೇದ್ಯಮದ ನಿಮಾಮಾಣ

n 	ಬಾಬಾ ಬೆೈದ್ಯನಾಥ್ 
ಧಾಮ್ ಗೆ ನೇರ 
ವಿರಾನ ಸಿಂಪಕ್ಷವನುನು ಕಲ್್ಪಸಲು 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಜುಲೈ  
12, ರಿಂದು ದಿಯೇ-ಘರ್ ವಿರಾನ ನಲಾದೆಣವನುನು 
ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು.

n 	ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಜನ್ಮಸಥೆಳವಾದ ಲುಿಂಬಿನಗೆ ಭೇಟ್ 
ನೇಡಿದ ಮದಲ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಎಿಂಬ ಹಗಗೆಳಿಕೆಗೆ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿ ಪಾತರಾರಾದರು. ಸ್ವದೆೇಶ್ ದಶ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಾವಾಸ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಾ್ಯಧುನಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ನರಾ್ಷಣ. 
500 ಕ�್ ಹಚುಚು ತಾಣಗಳು, 31 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು 15 
ವಿರಯಾಧಾರಿತ ಸಕ�್ಯ್ಷಟ್ ಗಳು ನರಾ್ಷಣ ಹಿಂತದಲ್ಲಿವೆ.

n 	2021 ನವೆಿಂಬರ್ 8, ರಿಂದು, ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿ ಅವರು ಪಿಂಢರಾಪುರಕೆ್ ಸಿಂಪಕ್ಷವನುನು ಹಚಿಚುಸಲು 
ವಿವಿಧ ರಸೆತು ಯೇಜನಗಳನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು 

ಪ್ರಸಾದ ಯೇಜನ 
ತಿೇಥ್ಷಯಾತೆರಾ ಪುನಶಚುೇತನ ಮತುತು 
ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪರಿಂಪರ ವಧ್ಷನ 
ಅಭಿಯಾನ (ಪರಾಸಾದ) 2014-15 ರಲ್ಲಿ 
ಪರಾವಾಸೆ�ೇದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜನಗೆ 
ಶೇ.100ರರುಟಿ ಕೆೇಿಂದರಾ ಅನುದಾನವಿದೆ.

ಧಾಮಿ್ಷಕ ಪರಾವಾಸೆ�ೇದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಹ�ಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು ಅನ್ವೇಷ್ಸಬೆೇಕು 
ಮತುತು ತಿೇಥ್ಷಯಾತೆರಾ ಮತುತು ಸಥೆಳಿೇಯ 
ಆಥಿ್ಷಕತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಿಂಪಕ್ಷವನುನು 
ಬಲಪಡಿಸಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಪರಾತಿ ಯುಗವೂ 
ಬಯಸುತತುದೆ.
-ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ, ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ

ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳನುನು 
ಪರಾಸಾದ 
ಯೇಜನಯಡಿ 
ಈವರಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

1,214.19 
ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ 
ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಒಟುಟಿ 
37 ಯೇಜನಗಳು 
(15 ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಿಂಡ 
ಯೇಜನಗಳು 
ಸೆೇರಿದಿಂತೆ). ಈ 
ಯೇಜನ ದೆೇಶದ 
24 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆ.

n ಅಕ�ಟಿೇಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಅವರು ಕುಶಿನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಿಣ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು. 
260 ಕ�ೇಟ್ ರ�.ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ 589 ಎಕರ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಇದರ ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕುಶಿನಗರ ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಿಣವು ಅಂತಾರಾರ್ಟ್ರೇಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ 
ಕಾಯಷಿನಿವಷಿಹಿಸುವುದರ ಜ್�ತಗೆ ಭಾರತದ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಇತ್ಹಾಸ ಮತು್ತ ಬೌದಧಾ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್ ಅನು್ನ ವಿಶವಾದ ಉಳಿದ 
ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲ್ದೆ.

` 675.89
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n 	ಈಗಿರುವ ಸಿಂಸತ್ ಭವನ 1921 ಮತುತು 1927 ರ 
ನಡುವೆ ನರಾ್ಷಣವಾದ ಕಟಟಿಡ. ಮ�ಲತಃ, ಇದನುನು 
"ಕೌನ್ಸಲ್ ಹೌಸ್" ಎಿಂದು ಕರಯಲಾಗುತಿತುತುತು.

n 	ಈ ಕಟಟಿಡವು ಸುರಾರು 100 ವರ್ಷಗಳರುಟಿ 
ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ ಮತುತು ಇದನುನು ಹರಿಟೆೇಜ್ 
ದಜೆ್ಷ -1ರ ರಚನ ಎಿಂದು ಪಟ್ಟಿ ರಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕಾಲಾನಿಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಸದಿೇಯ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳು 
ವೆೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
1971ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪರಾಕಾರ ಲ�ೇಕಸಭಾ 
ಸಾಥೆನಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯ ಕೆೇವಲ 545 ಆಗಿದುದೆ, ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಹಚಿಚುನ ಸಾಥೆನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತತುದೆ.

n 	ಸೆಿಂಟರಾಲ್ ಹಾಲ್ ಕೆೇವಲ 440 ಆಸನಗಳನುನು 
ಹ�ಿಂದಿದೆ. ಇಿಂತಹ ಪರಿಸಥೆತಿಯಲ್ಲಿ, ಬದಲಾಗುತಿತುರುವ 
ಕಾಲದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಭವಿರ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡು, ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ 
ಅವರು ಹ�ಸ ಸಿಂಸತ್ ಭವನ ಮತುತು ಸೆಿಂಟರಾಲ್ 
ವಿಸಾಟಿ ಯೇಜನಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ದರು.

n 	ರಾರಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಮತುತು ರಾಜಪಥದ ಮ�ರು ಕ್ಲ�ೇ 
ಮಿೇಟರ್ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ� ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಿಂಟರಾಲ್  
ವಿಸಾಟಿ ನಮಿ್ಷಸಲಾಗುತಿತುದೆ. ಎಲಲಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ� 
ಮತುತು ಇಲಾಖ್ಗಳು ಒಿಂದೆೇ ಸ�ರಿನಡಿ ಒಿಂದೆೇ 
ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ವೆ. ನ�ತನ ಸಿಂಸತ್ ಭವನದ 
ಮುಖ್ಯ ರಚನ ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿದೆ. ಅಿಂತಿಮ ಹಿಂತದ 
ಕಾಯ್ಷ ನಡೆಯುತಿತುದೆ.

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ 
ವಿಸಾಟಿ: ಹ�ಸ ವಿಸಾಟಿ: ಹ�ಸ 
ಸಂಸತ್ ಭವನಸಂಸತ್ ಭವನ

ಹಳೆಯ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಸಾವಾತಂತ�್ರ್ಯೇತ್ತರ ಭಾರತಕಕೆ 
ಮಾಗಷಿದಶಷಿನ ಮಾಡದದಿರ, ನ�ತನ ಸಂಸತ್ ಭವನ 

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ರಚನಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲ್ದೆ. 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ
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ಭಾರತದ ನಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಂಪರ...
ಭಾರತವು ತನನು ಶಿರಾೇಮಿಂತ 

ಪರಿಂಪರ, ಸಾಿಂಸ್ಕೃತಿಕ 
ಸಿಂಪರಾದಾಯಗಳು ಮತುತು 

ವೆೈವಿಧ್ಯಕೆ್ ಹಸರುವಾಸಯಾಗಿದೆ. 
ಕಳೆದ ಎಿಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪರಿಂಪರಗೆ 
ಅಿಂತಹ ಆದ್ಯತೆ ದೆ�ರತಿದೆ. ಅದು 

ದೆೇಶದ ಕಳೆದುಹ�ೇದ ಅಥವಾ 
ಅಕರಾಮವಾಗಿ ಸಾಗಣೆಯಾದ 

ಪರಿಂಪರಯನುನು ಮರಳಿ 
ತರುವುದಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಅದರ 

ಪರಿಂಪರಯ ಜಾಗತಿಕ ವೆೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಆದ್ಯತೆ ನೇಡುವುದಾಗಿರಲ್, ಆ 

ಕಾಯ್ಷ ಆಗುತಿತುದೆ.

n  2014 ರವರಗೆ ಇಿಂತಹ ಕೆೇವಲ 13 ವಿಗರಾಹಗಳನುನು ರಾತರಾ ಮರಳಿ ತರಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತುತು. ಆದರ, 2014 ರಿಿಂದ 228 ಕದದೆ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನುನು ಭಾರತಕೆ್ ಮರಳಿ 
ತರಲಾಗಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ ಅವರ ಅಮರಿಕ ಭೇಟ್ಯ ನಿಂತರ 
ಅಲ್ಲಿಿಂದ ತಿಂದ 29 ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತುತು 2022ರಲ್ಲಿ ಆಸೆಟ್ರೇಲ್ಯಾಕೆ್ ಭೇಟ್ ನೇಡಿದ 
ನಿಂತರ ತಿಂದ 157 ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿವೆ. ಯುನಸೆ�್ೇ ವಿಶ್ವ ಪರಿಂಪರಯ 
ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈಗ 4೦ ತಾಣಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹತುತು 
2014 ರಿಿಂದಿೇಚೆಗೆ ಸೆೇಪ್ಷಡೆಯಾಗಿವೆ. 49 ಹಚುಚುವರಿ ತಾಣಗಳು ಪರಿಗಣನಯಲ್ಲಿವೆ.
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 ಸುದಿೇಘಷಿ ಚಚೆಷಿಯ ನಂತರ, ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಸಕಾಷಿರವು ಇಡೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತು್ತ ಸೆೇವಾ 
ತರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ ಟ್) ಅನು್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು.

n 	ಪರ�ೇಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸೆಥೆಯನುನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು 
ಸುಧಾರಣಾ ಪರಾಕ್ರಾಯಯ ಪಯಣವು ದಿೇಘ್ಷವಾಗಿದೆ. 
ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಸಕಾ್ಷರಗಳು ಇದಕಾ್ಗಿ ಪರಾಯತನುಗಳನುನು 
ರಾಡಿದದೆವು. ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ ಅವರ ಸಕಾ್ಷರ 
ದೆೇಶದ ಉಸುತುವಾರಿ ವಹಸಕೆ�ಿಂಡ ನಿಂತರ ಇದು 
ಸಕಾ್ಷರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಯತು. ಜಿಎಸ್ ಟ್ಯನುನು 
ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸಲು 122ನೇ ಸಾಿಂವಿಧಾನಕ ತಿದುದೆಪಡಿಗೆ 
ಕೆೇಿಂದರಾ ಸಚಿವ ಸಿಂಪುಟ ಅನುಮೇದನ ನೇಡಿತು. 
ಅಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ ಜೆೇಟ್ಲಿ ಅವರು 
ಜಿಎಸ್ ಟ್ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ತಿದುದೆಪಡಿ (122ನೇ ಸಾಿಂವಿಧಾನಕ 
ತಿದುದೆಪಡಿ) ಮಸ�ದೆಯನುನು ಲ�ೇಕಸಭಯಲ್ಲಿ 
ಮಿಂಡಿಸದರು. ಜಿಎಸ್ ಟ್ ಮಿಂಡಳಿಯನುನು ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 
ನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯತು. 17 ವರ್ಷಗಳ ಸುದಿೇಘ್ಷ 
ಪಯಣದ ನಿಂತರ, ಇದುವರಗಿನ ದೆೇಶದ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ 
ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ, ಜಿಎಸ್ ಟ್ 2017 ಜುಲೈ 1, ರಿಂದು 
ಜಾರಿಗೆ ಬಿಂದಿತು

n 	ಮಹತವಾ- ಉದಾರಿೇಕರಣದ ನಿಂತರದ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಆಥಿ್ಷಕ 
ಸುಧಾರಣೆ ಎಿಂದು ಇದನುನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಎಸ್ ಟ್ 
ಜಾರಿಯಾದ ನಿಂತರ, ಪರಾತಿ ಮನಯ ರಾಸಕ ವೆಚಚುವು 
ಶೇ.4ವರಗೆ ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ.

ಜಮು್ಮ ಮತು್ತ ಕಾಶಿ್ಮೇರದಿಂದ 370ನೇ ವಿಧಿಯನು್ನ 
ರದುದಿಗೆ�ಳಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ನಿರಾಷಿರವನು್ನ 
ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದಿ ಅವರ ಸಕಾಷಿರ ತನ್ನ ಎರಡನೇ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಗೆದುಕ�ಂಡದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಜಮು್ಮ ಮತು್ತ 
ಕಾಶಿ್ಮೇರ ಹಾಗು ಲಡಾಖ್ ಅನು್ನ ಎರಡು ಕೇಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಸಲಾಗಿದೆ.

n 	370 ನೇ ವಿಧಿಯನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಾಗ� ಜಮು್ಮ 
ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರದ ಪುನರ್ ಸಿಂಘಟನ ಮಸ�ದೆಯನುನು 
ರಾಜ್ಯಸಭಯಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಿಂಡಿಸದರು. 
ಇದರ�ಿಂದಿಗೆ, ಅಧಿಸ�ಚನ ಹ�ರಡಿಸುವ ಮ�ಲಕ 370 
ನೇ ವಿಧಿಯನುನು ರದುದೆಗೆ�ಳಿಸಲಾಯತು. ಈ ಅನುಚೆ್ಛೇದವು 
ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರಕೆ್ ವಿಶೇರ ಸಾಥೆನರಾನವನುನು 
ಒದಗಿಸತುತು.

n 	ಮಹತವಾ- ಮೇದಿ ಸಕಾ್ಷರದ ಈ ನಧಾ್ಷರದ ನಿಂತರ 
ಕಾಶಿ್ಮೇರದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ದೆೇಶ, ಒಿಂದು ಶಾಸನ ಮತುತು 
ಒಿಂದು ಸಿಂಕೆೇತವು ಜಾರಿಗೆ ಬಿಂದಿತು. ಜಮು್ಮ ಮತುತು 
ಕಾಶಿ್ಮೇರ ಮತುತು ಲಡಾಖ್ ಜನರು ಕೆೇಿಂದರಾ ಯೇಜನಗಳ 
ಪರಾಯೇಜನಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದರು.

ಅನವಾಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ ಟ್ ವಿಧಿ 370
ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿ್ಮೇರದಿಿಂದ 
370ನೇ ವಿಧಿ ರದುದೆ
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ಒಂದು ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದು 
ಸುರಾರಣಾ ಉಪಕ್ರಮ

ಒಂದು ದೆೇಶ, ಒಂದು ಪಡತರ ಚಿೇಟ್

ಒಂದು ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದು ಅನಿಲ ಗಿ್ರಡ್
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n 	"ಒಿಂದು ರಾರಟ್ರ- ಒಿಂದು ಅನಲ ಗಿರಾಡ್" ನ ಉದೆದೆೇಶವೆಿಂದರ 
ಪರಾತಿ ಮನಗ� ಎಲ್್ಪಜಿ ಮತುತು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಎನ್ ಜಿ 
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅನಲವು ಅನೇಕ ಪರಿಸರ 
ಪರಾಯೇಜನಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿರುವುದರಿಿಂದ ಸಕಾ್ಷರವು  
"ಒಿಂದು ರಾರಟ್ರ - ಒಿಂದು ಅನಲ ಗಿರಾಡ್" ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಲು 
ಮತುತು ಅನಲ ಆಧಾರಿತ ಆಥಿ್ಷಕತೆಯತತು ಸಾಗಲು ಯೇಜಿಸದೆ.

n 	2014ಕ್್ಿಂತ ಮದಲ 27 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆೇವಲ 15,000 ಕ್.ಮಿೇ 
ಅನಲ ಕೆ�ಳವೆ ರಾಗ್ಷಗಳನುನು ರಾತರಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತುತು. 
ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ 16,000 ಕ್.ಮಿೇ.ಗ� ಹಚುಚು ಕೆ�ಳವೆ ರಾಗ್ಷ 
ಹಾಕಲಾಗುತಿತುದುದೆ, ಮುಿಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಳಳಿಲ್ದೆ.

n 	ಸಎನ್ ಜಿ ಇಿಂಧನ ಕೆೇಿಂದರಾಗಳು, ಪಎನ್ ಜಿ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳು 
ಮತುತು ಎಲ್್ಪಜಿ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯಯನುನು ಸಕಾ್ಷರವು 
ಹಿಂದೆಿಂದಿಗಿಿಂತಲ� ಹಚಿಚುಸದೆ. ಈ ಹಚಿಚುದ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳು 
ಸೇಮಎಣೆ್ಣಯ ಕೆ�ರತೆಯನುನು ತಗಿಗೆಸವೆ ಮತುತು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಮತುತು ಕೆೇಿಂದಾರಾಡಳಿತ ಪರಾದೆೇಶಗಳು ತಮ್ಮನುನು ಸೇಮಎಣೆ್ಣ 
ಮುಕತುವೆಿಂದು ಘ�ೇಷ್ಸಕೆ�ಿಂಡಿವೆ.

n 	ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಂಸೆಥೆಗಳ ಪರಾವೆೇಶಕಾ್ಗಿ ಪರಾವೆೇಶ ಪರಿೇಕ್ 
ನಡೆಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪರಿೇಕಾ ಸಿಂಸೆಥೆ (ಎನ್.ಟ್.ಎ.)ಯನುನು 
ಸಾಥೆಪಸಲಾಯತು.

n 	ಇದು ಒಿಂದು ಸಾ್ವಯತತು ಸಿಂಸೆಥೆಯಾಗಿದುದೆ, ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ರಾನದಿಂಡಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ಪರಿೇಕ್ಯನುನು ದಕ್ಷ, 
ಪಾರದಶ್ಷಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದು ಇದರ ಉದೆದೆೇಶವಾಗಿದೆ. 

n 	ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷಗಳ ಯೇಗ್ಯತೆ, ಬುದಿ್ಧವಿಂತಿಕೆ ಮತುತು ಸಮಸೆ್ಯ-

ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ರೌಲ್ಯರಾಪನ ರಾಡಲು ಎನ್.
ಟ್.ಎ ಸಾಥೆಪಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಎನ್.ಟ್.ಎ ಸಾಥೆಪನಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಪರಾವೆೇಶ ಪರಿೇಕ್ಗಳಿಗೆ 
ಹಾಜರಾಗುವ 4೦ ಲಕ್ಷಕ�್ ಹಚುಚು ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷಗಳಿಗೆ 
ಪರಾಯೇಜನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯದುದೆ, ಇದು ಪರಾವೆೇಶ 
ಪರಿೇಕ್ಗಳನುನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬಾದೆರಿಯಿಂದ ಸಬಿಎಸ್ಇ, 
ಎಐಸಟ್ಇ ಮತುತು ಇತರ ಸಿಂಸೆಥೆಗಳನುನು ಮುಕತುಗೆ�ಳಿಸುತತುದೆ.

ಒೆಂದು ಪರಿೇಕ್ಷೆ, ಒೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ (ಎನ್.ಟಿ.ಎ)

ಒಂದು ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಕಾಡ್ಷಿ

n  ಅಸಾ್ಸಿಂ ಒಿಂದು ರಾರಟ್ರ, ಒಿಂದು ಪಡಿತರ ಚಿೇಟ್ ಯೇಜನಯನುನು 
ಜಾರಿಗೆ ತಿಂದ ದೆೇಶದ 36ನೇ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ�ಿಂದಿಗೆ, ಈಗ 
ಎಲಾಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತು ಕೆೇಿಂದಾರಾಡಳಿತ ಪರಾದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು 
ರಾರಟ್ರ, ಒಿಂದು ಪಡಿತರ ಚಿೇಟ್ ಯೇಜನಯ ಮ�ಲಕ ಆಹಾರ 
ಭದರಾತೆಯನುನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

n  ಒಿಂದು ರಾರಟ್ರ, ಒಿಂದು ಪಡಿತರ ಚಿೇಟ್ ಯೇಜನಯು 2022 
ಆಗಸ್ಟಿ 9, ರಿಂದು ಮ�ರು ವರ್ಷಗಳನುನು ಪೂರೈಸದೆ. ಈ 
ಯೇಜನಯನುನು 2019 ರಲ್ಲಿ ನಾಲು್ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯೇಗಿಕ 
ಯೇಜನಯಾಗಿ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು.

ಆಹಾರ ಭದರಾತೆ ಈಗ ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, 
ಒಿಂದೆೇ ಪಡಿತರ ಚಿೇಟ್ಯನುನು ಬಳಸಕೆ�ಿಂಡು ದೆೇಶದ ಯಾವುದೆೇ 
ಮ�ಲಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆ�ಳಳಿಬಹುದು. 
ಈ ಯೇಜನಯು ದೆೇಶದ ಮದಲ ನಾಗರಿಕ-ಕೆೇಿಂದಿರಾತ 
ಉಪಕರಾಮವಾಗಿದೆ.

n 	2019 ರಾಚ್್ಷ 4, ರಿಂದು ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಸರಾರಿಂಭದಲ್ಲಿ, ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು 
ಕಾಯ್ಷಕರಾಮವೊಿಂದರಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಿಂಚಾರಕಾ್ಗಿ ಒಿಂದು 
ದೆೇಶ, ಒಿಂದು ಕಾಡ್್ಷ ಅನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಡಿದರು. 
ಒಿಂದು ರಾರಟ್ರ, ಒಿಂದು ಕಾಡ್್ಷ ರಾದರಿಯನುನು ಆಧರಿಸದ 
ದೆೇಶಿೇಯ ಸ್ವಯಿಂಚಾಲ್ತ ಶುಲ್ ಸಿಂಗರಾಹ ವ್ಯವಸೆಥೆ, ಅಿಂದರ, 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾರಾನ್ಯ ಸಾರಿಗೆ (ಮಬಿಲ್ಟ್) ಕಾಡ್್ಷ, 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಿಂತಹ ಮದಲ ವ್ಯವಸೆಥೆಯಾಗಿದೆ.

n 	ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ ಚಿಲಲಿರ ಖರಿೇದಿ ಮತುತು ಇತರ ಖರಿೇದಿಗಳಿಗೆ 
ಬಳಸುವುದರ ಜೆ�ತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಮಟೆ�ರಾೇಗಳು ಮತುತು ಇತರ 
ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸೆಥೆಗಳ ಮ�ಲಕ ತಡೆರಹತ ಪರಾಯಾಣವನುನು 
ಸುಗಮಗೆ�ಳಿಸಲು ನರವಾಗಲು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಾರಾನ್ಯ 
ಸಾರಿಗೆ ಕಾಡ್್ಷ ಅನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಈ ಡೆಬಿಟ್, ಕೆರಾಡಿಟ್ ಮತುತು ಪರಾಪೇಯ್್ಡ ಕಾಡ್್ಷ ಗಳನುನು 
ಉತ್ಪನನುದ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ನಿಂದ ವಿತರಿಸಲಾಗುತತುದೆ. 
ಮಟೆ�ರಾೇ, ಬಸ್, ಉಪನಗರ ರೈಲ್ವ, ಟೆ�ೇಲ್ ಗಳು, 
ನಲುಗಡೆ, ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಸಟ್ ಮತುತು ಚಿಲಲಿರ ಖರಿೇದಿ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ 
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳನುನು ರಾಡಲು ಗಾರಾಹಕರು 
ಈ ಒಿಂದೆೇ ಕಾಡ್್ಷ ಅನುನು ಬಳಸಬಹುದು.

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ನಾಯಕತವಾದ ಮದಲ ವಷಷಿದಲ್ಲಿ 
ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಯಾಗೆ ಕರ

ನದಿಗಳ ಜ್�ೇಡಣೆಯ ಆರಂಭ
ಪ್ರತ್ ವಷಷಿ, ದೆೇಶದ ಮ�ರನೇ 
ಒಂದು ಭಾಗದಷುಟಿ ಪ್ರದೆೇಶವು 
ಬರಗಾಲದಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗುತ್ತದೆ, 
ಮತು್ತ ಸರಾಸರಿ 40 ದಶಲಕ್ಷ ಹಕಟಿೇರ್ 
ಗಳು ಪ್ರವಾಹಕಕೆ ಈಡಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ 
ಅಸಮತ�ೇಲನವನು್ನ ತಗೆದುಹಾಕಿದರ, 
ದೆೇಶದ ಅಗಾಧ ಜಲ ಸಂಪತು್ತ ವಿನಾಶದ 
ಕಥೆಯನು್ನ ಬರಯುವುದಿಲಲಿ, 
ಬದಲಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಾಯ ಕಥೆಯನು್ನ 
ಬರಯುತ್ತದೆ. ಮಾಜಿ ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ 
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು 
ನದಿಗಳನು್ನ ಜ್�ೇಡಸುವ ಕನಸು 
ಕಂಡದದಿರು, ಆದರ ನಾಯಕತವಾದ 
ಬದಲಾವಣೆಯಂದಿಗೆ ಅದು 
ಸಥಾಗಿತಗೆ�ಂಡತು್ತ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 30 ನದಿ 
ಜ್�ೇಡಣೆಗೆ ಸಿದಧಾಪಡಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ.

n 	ಭಾರತದಿಂತಹ ಬೃಹತ್ ದೆೇಶವು ಕೆೇವಲ 
ರಾರುಕಟೆಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದರ, ಅದು ಎಿಂದಿಗ� 
ಪರಾಗತಿ ಹ�ಿಂದಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೇಳಿಗೆಗೆ 
ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ. 
"ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ" ಅಭಿಯಾನದ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರಿಿಂದ ಈ ವಾಕ್ಯದ 
ಮಹತ್ವವನುನು ಜನರು ಅಥ್ಷರಾಡಿಕೆ�ಿಂಡರು ಏಕೆಿಂದರ, 
2014 ರ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ದಿನದಿಂದು, ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ 
ಮೇದಿ ಅವರು ಕೆಿಂಪು ಕೆ�ೇಟೆಯಿಂದ ಮೇಕ್ ಇನ್ 
ಇಿಂಡಿಯಾದೆ�ಿಂದಿಗೆ "ಮುಿಂದೆ ಸಾಗುವಿಂತೆ" ದೆೇಶದ 
ಜನರಿಗೆ ಕರ ನೇಡಿದದೆರು.

n 	25 ಪರಾಮುಖ ವಲಯಗಳು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರಾಗುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹ�ಿಂದುವುದರ�ಿಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮೇಕ್ 
ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಉಪಕರಾಮಕೆ್ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಶಿರಾೇ 
ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು 2014 ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 25, 
ರಿಂದು ವಿಜ್ಾನ ಭವನದಿಿಂದ ಚಾಲನ ನೇಡಿದರು.

n 	ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯಕೆ್ ಹಚಿಚುನ ಒತುತು ನೇಡುವ 
ಅಗತ್ಯವನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡು, ಪರಿಶಿೇಲನಯ 
ನಿಂತರ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 2.0 ರಲ್ಲಿ 15 
ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯಗಳು ಮತುತು 12 ಸೆೇವಾ 
ವಲಯಗಳನುನು ಉಳಿಸಕೆ�ಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

"ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಯಾ" ಇನು್ನ ಮುಂದೆ ಜನಪ್್ರಯ 
ನುಡಗಟಾಟಿಗಿ ಉಳಿದಿಲಲಿ. ಈ "ಮೇಕ್ ಇನ್ 
ಇಂಡಯಾ" ಔಪಚಾರಿಕ ಆಹಾವಾನವಲಲಿ. ಮೇಕ್ ಇನ್ 
ಇಂಡಯಾ ನಮ್ಮ ಸಾಮ�ಹಿಕ ಜವಾಬಾದಿರಿಯಾಗಿದೆ. 
ನಾವೆಲಲಿರ� ಜವಾಬಾದಿರಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದರ 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಹುಡುಕಿಕ�ಂಡು 
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತಾ್ತರ. ನಿೇವು ನನ್ನನು್ನ ನಂಬಿ. 
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ.

n 	2014 ರಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ 
ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಸಕೆ�ಿಂಡಾಗ, ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 
2014ರಲ್ಲಿ ನದಿಗಳ ಜೆ�ೇಡಣೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದ 
ವಿಶೇರ ಸಮಿತಿಯನುನು ರಚಿಸಲಾಯತು ಮತುತು ಅದರ 
ಕೆಲಸವನುನು ತ್ವರಿತಗೆ�ಳಿಸಲು ಏಪರಾಲ್ 2015 ರಲ್ಲಿ 
ಕಾಯ್ಷಪಡೆಯನುನು ರಚಿಸಲಾಯತು. 44,605 
ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ ವೆಚಚುದ ಮದಲ ನದಿ ಜೆ�ೇಡಣೆ 
ಯೇಜನಯಾದ ಕೆನ್ ಬೆಟಾ್ವ ಲ್ಿಂಕ್ ಅನುನು 2021ರ 
ಡಿಸೆಿಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಅನುಮೇದಿಸಲಾಯತು. 2022 
ಜುಲೈ 31, ರವರಗೆ ಸುರಾರು 395 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ವೆಚಚು 
ರಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಲ್ಿಂಕ್ ಪೂಣ್ಷಗೆ�ಿಂಡ ನಿಂತರ 
ಮಧ್ಯಪರಾದೆೇಶ ಮತುತು ಉತತುರ ಪರಾದೆೇಶವು 10.62 ಲಕ್ಷ 
ಹಕೆಟಿೇರ್ ಪರಾದೆೇಶಕೆ್ ನೇರಾವರಿ ಒದಗಿಸಲ್ದೆ. 62 ಲಕ್ಷ 
ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೇರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ದೆ�ರಕಲ್ದೆ. 
103 ಮಗಾವಾ್ಯಟ್ ಜಲವಿದು್ಯತ್ ಮತುತು 27 
ಮಗಾವಾ್ಯಟ್ ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ 
ಸದ್ಧವಾಗಲ್ದೆ. ಇತರ ಐದು ನದಿ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳ ಕರಡು 
ಡಿಪಆರ್ ಅನುನು ಸದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಿಂಪದ ಯೇಜನಯಲ್ಲಿ  
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ನಿಂತರ ಹ�ಡಿಕೆ ರಾಡಿದ ಮತತುಕ್್ಿಂತ ಅನೇಕ 
ಪಟುಟಿ ಹಚುಚು ಹ�ಡಿಕೆ ರಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ. ಈ ಪರಾಯತನುಗಳ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿೇನು ಉತಾ್ಪದನಯ ಎಲಾಲಿ 

ದಾಖಲಗಳನುನು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ

ಸಮುದ್ರ ತ್ೇರ ಮತು್ತ ಮಿೇನುಗಾರಿಕ ವಲಯ ಸೆೇರಿದಂತ 
ದೆೇಶವು ನಿೇಲ್ ಕಾ್ರಂತ್ಯ ಅಗಾಧ ಸಾಮಥ್ಯಷಿವನು್ನ 
ಹ�ಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶವಾದ ಅತ್ದೆ�ಡ್ಡ ಸಿೇಗಡ 
ಉತಾ್ಪದಕ ಮತು್ತ ವಿಶವಾದ ಎರಡನೇ ಅತ್ದೆ�ಡ್ಡ ಮಿೇನು 
ಉತಾ್ಪದಕ ರಾಷಟ್ರವಾಗಿದುದಿ, ಸುಮಾರು 2.8 ಕ�ೇಟ್ 
ಜನರಿಗೆ ಉದೆ�್ಯೇಗ ನಿೇಡದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿಯೇ, 2014ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ 
ವಹಿಸಿಕ�ಂಡ ಬಳಿಕ, ಹಸಿರು ಕಾ್ರಂತ್, ಶವಾೇತ ಕಾ್ರಂತ್ 
ಮತು್ತ ನಿೇಲ್ ಕಾ್ರಂತ್ಯನು್ನ ರೈತರ ಆದಾಯವನು್ನ 
ದಿವಾಗುಣಗೆ�ಳಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಲಾಯಿತು.

n 	ಮಿೇನುಗಾರಿಕೆ, ಪಶುಸಿಂಗೆ�ೇಪನ ಮತುತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ 
ಸಚಿವಾಲಯವನುನು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಥೆಪಸಲಾಯತು.

n 	ನೇಲ್ ಕಾರಾಿಂತಿ: ಮಿೇನುಗಾರಿಕೆಯ ಸಮಗರಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು 
ನವ್ಷಹಣೆ ಎಿಂಬ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಯೇಜನಯನುನು 2015-
2016 ರಲ್ಲಿ ಮ�ರು ಸಾವಿರ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�ಪಾಯಗಳ ಬಜೆಟ್ 
ನ�ಿಂದಿಗೆ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು.

n 	ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, 2018-2019 
ರಲ್ಲಿ ಮಿೇನುಗಾರಿಕೆ ಮತುತು ಜಲಕೃಷ್ಗಾಗಿ 7522 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ 
ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ನಧಿಯನುನು ರಚಿಸಲಾಯತು.

n 	ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ನಿಂತರ, 20 ಸಾವಿರದ 50 
ಕೆ�ೇಟ್ ರ�ಪಾಯಗಳ ಗರಿರ್ಠ ಹ�ಡಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ 
ಮತ್ಸ್ಯ ಸಿಂಪದ ಯೇಜನಯನುನು ಪರಿಚಯಸಲಾಯತು, 
ಇದನುನು ಮಿೇನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ೇತರಾಕೆ್ ಸುಸಥೆರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು ನೇಲ್ 
ಕಾರಾಿಂತಿಯನುನು ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ 2024-2025ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತಿತುದೆ. ಪಎಿಂಎಿಂಎಸ್.ವೆೈ 2025ರ ವೆೇಳೆಗೆ 55 
ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಹ�ಸ ಉದೆ�್ಯೇಗಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು 
ಹ�ಿಂದಿದೆ.

n 	ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು ನೇಲ್ ಆಥಿ್ಷಕತೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿ 
-2021 ಅನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಗೆ 
ನೇಲ್ ಆಥಿ್ಷಕತೆಯ ಕೆ�ಡುಗೆಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸುತತುದೆ, 
ಕರಾವಳಿ ನವಾಸಗಳ ಜಿೇವನವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ, ಸಾಗರ 
ಜಿೇವವೆೈವಿಧ್ಯವನುನು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತುತು ಸಾಗರ ಪರಾದೆೇಶಗಳು 
ಮತುತು ಸಿಂಪನ�್ಮಲಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಯನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹ�ಿಂದಿದೆ.
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ದಶಕ ಸಾವಿರ ಟನ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತಾ್ಪದನ

1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021

95 ನಿೇಲ್ ಕಾ್ರಂತ್:  
ಭಾರತದ ನಿೇಲ್ 
ಆರ್ಷಿಕತಯಲ್ಲಿ ಹ�ಡಕ

ಸಾವಾತಂತಾ್ರ್ಯನಂತರ ಮಿೇನು 
ಉತಾ್ಪದನ 20 ಪಟುಟಿ ಹಚಚಾಳ

ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ
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ಎನ್.ಡ.ಆರ್.ಎಫ್
ಪರಾತಿ ವಿಪತಿತುನಲ�ಲಿ ಕಟೆಟಿಚಚುರದಲ್ಲಿ

n 	ಆಧುನಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಮತುತು ತರಬೆೇತಿಯನುನು ಹ�ಿಂದಿರುವ  
ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್.ನ ಎಲಲಿ ಸದಸ್ಯರನುನು ಅತು್ಯನನುತ ಮಟಟಿದ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಸಜು್ಜಗೆ�ಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪರಾಮುಖ ಕರಾಮಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆ�ಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

n 	ಉತತುರಾಖಿಂಡದ ಅಪಘಾತವಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಬಿಹಾರ್ ಮತುತು 
ಕೆೇರಳದಲ್ಲಿನ ಪರಾವಾಹವಾಗಿರಲ್, ಕಾಶಿ್ಮೇರದ ಝೇಲಿಂನ ನೇರಿನಲ್ಲಿ 
ಸಲುಕ್ರುವ ಜನರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ಸಮುದರಾದಲ್ಲಿ ಸಲುಕ್ರುವ 
ಜನರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಥವಾ ದಿಯೇಘರ್ ನ ತಿರಾಕ�ಟ ಪವ್ಷತದ ಮೇಲ 
2.5 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತತುರದಲ್ಲಿ ರ�ೇಪ್ ವೆೇ ಅಪಘಾತಕ್್ೇಡಾದ ಜನರನುನು 
ರಕ್ಷಿಸುವುದೆೇ ಆಗಿರಲ್, ಭಾರತದ ಜಾಗೃತ ಸೆೈನಕರು ಪರಾತಿ ಕ್ಷಣಕ�್ ಪರಾತಿ 
ಸಿಂದಭ್ಷಕ�್ ಸನನುದ್ಧರಾಗಿರುತಾತುರ.

n 	ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ 1,40,000 ಕ�್ ಹಚುಚು ಜನರನುನು ರಕ್ಷಿಸದೆ ಮತುತು 
ಜನವರಿ 2022 ರವರಗೆ ಸುರಾರು 7,600 ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 
ದುರಿಂತದಲ್ಲಿ ಸಲುಕ್ದದೆ 7.13 ಲಕ್ಷಕ�್ ಹಚುಚು ಜನರನುನು ರಕ್ಷಿಸದೆ.

ದೆೇಶದ ಯಾವುದೆೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ, ಪ್ರವಾಹ, ಭ�ಕುಸಿತ ಅಥವಾ 
ಚಂಡಮಾರುತ ಉಂಟಾದರ, ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಪರಿಹಾರ 
ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾಷಿಚರಣೆಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 
ನೈಸಗಿಷಿಕ ವಿಪತು್ತಗಳ ಸಂದಭಷಿದಲ್ಲಿ ತವಾರಿತ ಸ್ಪಂದನಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಜಿೇವ ಮತು್ತ ಆಸಿ್ತಪಾಸಿ್ತ ನಷಟಿವನು್ನ ತಗಿಗೆಸಲಾಗಿದೆ.

96 97

n 	2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪರಾಕಾರ, 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 2,68,14,994 
ದಿವಾ್ಯಿಂಗರಿದಾದೆರ. ಈ ಜನರು 
ಮಿೇಸಲಾತಿ ಪಡೆಯುತಿತುದಾದೆರಾದರ�, 
ಅವರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಯಾರ� 
ಕಾಳಜಿ ವಹಸರಲ್ಲಲಿ. ಈ 
ವಿಕಲಾಿಂಗಚೆೇತನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸ್ವತಿಂತರಾ 
ಮತುತು ಗೌರವಯುತ ಜಿೇವನದೆ�ಿಂದಿಗೆ 
ಅಡೆತಡೆ-ಮುಕತು ವಾತಾವರಣವನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು.

n 	ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 35 ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ವಿರಾನ ನಲಾದೆಣಗಳು, 55 ದೆೇಶಿೇಯ 
ವಿರಾನ ನಲಾದೆಣಗಳು ಮತುತು ಎ1 
ಪರಾವಗ್ಷದಲ್ಲಿರುವುದ� ಸೆೇರಿದಿಂತೆ 
709 ರೈಲ್ವ ನಲಾದೆಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವೆೇಶಿಸಲು 
ಸುಲಭವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	95 ಸಕಾ್ಷರಿ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗಳು ಮತುತು 
603 ಸಕಾ್ಷರಿ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ಗಳು 
ಮತುತು ಅವುಗಳ ಇಲಾಖ್ಗಳ ವೆಬ್ 
ಸೆೈಟ್ ಗಳನುನು ಪರಾವೆೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆೇಿಂದರಾ ಮತುತು ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾ್ಷರಿ ಕಟಟಿಡಗಳನುನು ಪರಾವೆೇಶಿಸುವಿಂತೆ 
ರಾಡುವ ಪರಾಯತನುಗಳು ನಡೆಯುತಿತುವೆ.

n 	19 ಖಾಸಗಿ ಸುದಿದೆ ವಾಹನಗಳು 
ಭಾಗಶಃ ಪರಾವೆೇಶಿಸಬಹುದಾದ ಸುದಿದೆ 
ಸಿಂಚಯಗಳನುನು ಪರಾಸಾರ ರಾಡುತಿತುವೆ. 
ಸುಗಣ್ಯ ಭಾರತ ಯೇಜನಯಡಿ 
19.68 ಲಕ್ಷ ದಿವಾ್ಯಿಂಗರಿಗೆ 1182 
ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ ನರವಿನ ಸಾಧನಗಳನುನು 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದಿವಾ್ಯಂಗರ 
ಹಕುಕೆಗಳು

ದೆೇಶದ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯನುನು 
ಸಬಲ್ೇಕರಿಸುವುದು, ಎಲಲಿರನ�ನು ಒಳಗೆ�ಳುಳಿವ 
ಸರಾಜ ನರಾ್ಷಣ ರಾಡುವುದು, 
ಸರಾನತೆಯ ಪರಾಜ್ಞೆ ಮತುತು ಸಹಕಾರದ 
ಮ�ಲಕ ಸರಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನುನು 
ಹಚಿಚುಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಕಾ್ಷರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, 
ಇದರಿಿಂದ ಪರಾತಿಯಬ್ಬರ� ಒಟಾಟಿಗಿ 
ಮುಿಂದುವರಿಯಬಹುದು.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ

ಎಲಲಿಡೆ ಸುಗಮ ಪ್ರವೆೇಶ

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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35 ವಷಷಿಕಿಕೆಂತ ಕಡಮ ವಯಸಿ್ಸನ ಶೇ.65ರಷುಟಿ ಜನಸಂಖ್್ಯ ಹ�ಂದಿರುವ 
ದೆೇಶ ವಿಶವಾ ಕಿ್ರೇಡಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏಕ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ? ಕಲವು ಕಿ್ರೇಡೆಗಳನು್ನ 
ಹ�ರತುಪಡಸಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನಯು ಒಲ್ಂಪ್ಕ್್ಸ ಮತು್ತ ಏಷಾ್ಯಡ್ ನಂತಹ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಪ್ರದಶಷಿನದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಭಾರತ್ೇಯನ ಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗೆಗೆ 
ಪ್ರತ್ಧವಾನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರ ಈಗ, ಟೆ�ೇಕಿಯೇ ಒಲ್ಂಪ್ಕ್್ಸ ನಿಂದ ಬಮಿಷಿಂಗ್ 
ಹಾ್ಯಮ್ ಕಾಮನವಾಲ್್ತ, ವಿಶವಾ ಚಾಂಪ್ಯನ್ ಶಿಪ್ ಮತು್ತ ಥಾಮಸ್ ಕಪ್ ವರಗೆ, 
ಭಾರತ್ೇಯ ಆಟಗಾರರು ಹ�ಸ ಯಶ�ೇಗಾಥೆಗಳನು್ನ ಬರಯುತ್್ತದಾದಿರ, 
ಭಾರತವು ಹ�ಸ ಕಿ್ರೇಡಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಾಪಡಸಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಹಂತಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಸ�ಕ್ತ ಪ್ರತ್ಭಯನು್ನ 
ಗುರುತ್ಸಲು

ಒಂದು ಹ�ಸ ಕಿ್ರೇಡಾ 
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾ

ಟಾಗೆಷಿಟ್ ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ 
ಪೂೇಡಯಂ ಯೇಜನ (ಟಾಪ್್ಸ)

ಖ್ೇಲ�ೇ ಇಂಡಯಾ 
ಕಾಯಷಿಕ್ರಮ

n 	2014ರಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾದ 
ಈ ಯೇಜನಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಉನನುತ ಮಟಟಿದ ಕ್ರಾೇಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 
ತರಬೆೇತಿ, ವೆಚಚು ಮತುತು ಸ್ಪಧ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಸುವುದರಿಿಂದ ಹಡಿದು 
ಪರಾತಿಯಿಂದು ಜವಾಬಾದೆರಿಯನುನು 
ಕ್ರಾೇಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭರಿಸುತತುದೆ.

n 	ಪರಾಸುತುತ, 162 ಕ್ರಾೇಡಾಪಟುಗಳು 
ಹಾಗ� ಮಹಳಾ ಮತುತು ಪುರುರರ 
ಹಾಕ್ ತಿಂಡಗಳನುನು ಈ ಯೇಜನಯಡಿ 
ಪರಾಮುಖ ಗುಿಂಪಗೆ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಿಂತೆಯೇ, ಟಾಪ್್ಸ ಜ�ನಯರ್ 
ಯೇಜನಯಡಿ, 254 ಅತು್ಯತತುಮ 
ಆಟಗಾರರನುನು ಆಯ್ ರಾಡಿ 
ಭವಿರ್ಯಕಾ್ಗಿ ಸದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

n 	2016 ರಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭವಾದ 
ಈ ಯೇಜನಯ ಉದೆದೆೇಶವು 
ತಳಮಟಟಿದಿಿಂದ ಆಟಗಾರರನುನು 
ಆಯ್ ರಾಡುವ ಮ�ಲಕ ತರಬೆೇತಿ 
ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

n 	2014ರಲ್ಲಿ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 38 ಕ್ರಾೇಡಾ 
ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳಿದದೆವು, 
ಆದರ ಖ್ೇಲ�ೇ ಇಿಂಡಿಯಾದ 
ನಿಂತರ, ಅವುಗಳ ಸಿಂಖ್್ಯ 360ಕೆ್ 
ಏರಿದೆ. ಖ್ೇಲ�ೇ ಇಿಂಡಿಯಾದಿಿಂದ 
ಆಯ್ಯಾದ ಪರಾತಿಭಗಳನುನು 
ಸಜು್ಜಗೆ�ಳಿಸಲಾಗುತತುದೆ ಮತುತು 
ಮುಿಂದೆ ಉನನುತ ಸಾಥೆನಕೆ್ ಬಡಿತು 
ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ.

ಫಿಟ್ ಇಂಡಯಾ
2019 ಆಗಸ್ಟಿ 29, ರಿಂದು "ಫಿಟ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ" ಯನುನು 

ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. ಜಿೇವನಶೈಲ್ಯಿಂದ ದೆೈನಿಂದಿನ ಜಿೇವನದ ದೆೈಹಕವಾಗಿ 
ಸಕ್ರಾಯವಾದ ವಿಧಾನಕೆ್ ನಡವಳಿಕೆಯನುನು ಬದಲಾಯಸುವುದು ಫಿಟ್ 

ಇಿಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಉದೆದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಶಾಲಯಿಂದ ಜಿಲಲಿಗೆ ಅನೇಕ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನುನು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗುತತುದೆ.  
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ಫಾಸ್್ಟ ಟಾ್ಯಗ್ ನೆ್ೆಂದ್ಗ ಹಣ 
ಮತುತಾ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹದಾದೆರಿಗಳ ಟೆ�ೇಲ್ ಪಾಲಿಜಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಉದದೆನಯ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು, ನಗದು 
ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರಾಷ್ಾಟಿಚಾರ ಮತುತು ವಿವಾದಗಳ 
ಶಿಂಕೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡು, ಸಕಾ್ಷರವು 2021 
ಫಬರಾವರಿ 15/16, ರ ಮಧ್ಯರಾತಿರಾಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಹದಾದೆರಿಗಳ ಎಲಾಲಿ ಟೆ�ೇಲ್ ಪಾಲಿಜಾಗಳನುನು ಫಾಸ್ಟಿ 
ಟಾ್ಯಗ್ ರಾಗ್ಷ ಎಿಂದು ಘ�ೇಷ್ಸದೆ. ಎಲಾಲಿ 
ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಿ ಟಾ್ಯಗ್ ಕಡಾ್ಡಯಗೆ�ಳಿಸುವುದರ 
ಜೆ�ತೆಗೆ, ಫಾಸ್ಟಿ ಟಾ್ಯಗ್ ಇಲಲಿದ  ವಾಹನವು ಟೆ�ೇಲ್ 
ಪಾಲಿಜಾದಲ್ಲಿ ಬಿಂದರ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಶುಲ್ದ 
ದುಪ್ಪಟುಟಿ ಪಾವತಿಸಬೆೇಕಾಗುತತುದೆ ಎಿಂದು ಕಾನ�ನು 
ರಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ 
ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗೆ�ೇಚರಿಸುತಿತುವೆ.

n 	ಶೇ. 97ರರುಟಿ ವಾಹನಗಳು ಫಾಸ್ಟಿ ಟಾ್ಯಗ್ 
ನ�ಿಂದಿಗೆ ಟೆ�ೇಲ್ ಪಾಲಿಜಾಗೆ ಬರುತತುವೆ.

n 	ರಾಚ್್ಷ 2022ರ ದತಾತುಿಂಶದ ಪರಾಕಾರ, 
ಬಾ್ಯಿಂಕುಗಳು ಒಟುಟಿ 5 ಕೆ�ೇಟ್ ಫಾಸ್ಟಿ ಟಾ್ಯಗ್ 
ನೇಡಿವೆ.

n 	2021ರ ವರ್ಷದ ರೌಲ್ಯರಾಪನದ ಪರಾಕಾರ, 
ಫಾಸ್ಟಿ ಟಾ್ಯಗ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾಷ್್ಷಕವಾಗಿ  
35 ಕೆ�ೇಟ್ ಲ್ೇಟರ್ ಇಿಂಧನವನುನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	9.78 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗ� ಹಚುಚು ಇಿಂಗಾಲದ 
ಡೆೈಆಕೆ್ಸಥೈಡ್ ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕೆಯನುನು ಕಡಿಮ 
ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಇಎಂ ಇಂದ ಪಾರದಶಷಿಕತ
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರಿ ಖರಿೇದಿ ಪರಾಕ್ರಾಯಯಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಕ ಭರಾಷ್ಾಟಿಚಾರ ನಡೆಯುತಿತುದದೆ ಹನನುಲಯಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾದಡಿ  

ಸಕಾ್ಷರಿ ಇಲಾಖ್ಗಳ ಖರಿೇದಿಯನುನು ಭರಾಷ್ಾಟಿಚಾರ ಮುಕತುಗೆ�ಳಿಸಲು ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು 2016ರ ಆಗಸ್ಟಿ 9 ರಿಂದು 
ಸಕಾ್ಷರಿ ಇ-ರಾಕೆ್ಷಟ್ ತಾಣ (ಜಿಇಎಿಂ) ಪೂೇಟ್ಷಲ್ ಅನುನು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದರು. ಎಲಾಲಿ ಇಲಾಖ್ಗಳ ಸಕಾ್ಷರಿ ಖರಿೇದಿಯನುನು ಈ ಪೂೇಟ್ಷಲ್  

ಮ�ಲಕ ರಾಡುವಿಂತೆ ಕಡಾ್ಡಯಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಹಕಾರಿ ಸಿಂಘಗಳು ಸಹ ಈ ಪೂೇಟ್ಷಲ್ ಗೆ ಸೆೇರಿಕೆ�ಿಂಡಿವೆ.
n 	ಜಿಇಎಿಂನಲ್ಲಿ 49 ಲಕ್ಷ ರಾರಾಟಗಾರರಿಿಂದ 2.78 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ ರೌಲ್ಯದ 54 ಲಕ್ಷ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಖರಿೇದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುರಾರು 

ಒಿಂದು ಶತಕೆ�ೇಟ್ ಅಮರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಇಎಿಂನಲ್ಲಿ ಸುರಾರು 62೦೦೦ ಸಕಾ್ಷರಿ ಖರಿೇದಿದಾರರು ಲಭ್ಯವಿದಾದೆರ. 
2021-22ರ ಆಥಿ್ಷಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಯ 1 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ ಖರಿೇದಿಯನುನು ಇದರ ಮ�ಲಕ ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

99

100

...ಅಮೃತ ಯಾತ್ರ
ಎಲಲಿರನ�್ನ ತಲುಪುವ ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಾ 
ಹ�ಂದಿದ ಭಾರತದ ಕನಸನು್ನ ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸುವ 
ಸನಿಹಕಕೆ ತಲುಪಲಾಗಿತ್್ತದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ
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ಸಂಪುಟದ ನಿರಾಷಿರಗಳು

n   ನಿಣಷಿಯ - 3 ಲಕ್ಷ ರ�.ವರಗಿನ ಅಲಾ್ಪವಧಿ ಕೃರ್ ಸಾಲಗಳ 
ಮೇಲ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.1.5ರಷುಟಿ ಬಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಡಲು 
ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೇದನ.

n 		ಪರಿಣಾಮ: ಕೃಷ್ ಕ್ೇತರಾಕೆ್ ಸಾಕರುಟಿ ಸಾಲದ ಹರಿವನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಕೆ�ಳಳಿಲು ಈ ಉಪಕರಾಮವನುನು ಕೆೈಗೆ�ಳಳಿಲಾಗಿದೆ, 
ಇದು ಪಶುಸಿಂಗೆ�ೇಪನ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೆ�ೇಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, 
ಮಿೇನುಗಾರಿಕೆ ಇತಾ್ಯದಿ ಕ್ೇತರಾಗಳಲ್ಲಿ ಉದೆ�್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು 
ಹಚಿಚುಸುತತುದೆ. ಈ ಯೇಜನಯಡಿ, 2022-23 ರಿಿಂದ  
2024-25 ರವರಗೆ 34,856 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ ಹಚುಚುವರಿ 
ಬಜೆಟ್ ಹಿಂಚಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ರೈತರು ಅಲಾ್ಪವಧಿ 
ಕೃಷ್ ಸಾಲಗಳನುನು ವರ್ಷಕೆ್ ಶೇಕಡಾ 4ರ ಬಡಿ್ಡದರದಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆದುಕೆ�ಳುಳಿವುದನುನು ಮುಿಂದುವರಿಸುತಾತುರ ಮತುತು 
ಸಾಲವನುನು ಸಮಯಕೆ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿಸುತಾತುರ.

n   ನಿಣಷಿಯ - ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕದಾರರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಜ್ಾನದ ಡಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಡೆೇಟಾಬೆೇಸ್ ಗಳಿಗೆ 
ಅನುಮತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2001ರಲ್ಲಿ ಸಾಥಾಪ್ಸಲಾದ 
ಭಾರತ್ೇಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಾನದ ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಡೆೇಟಾಬೆೇಸ್ ಆಗಿದೆ.

n 		ಪರಿಣಾಮ: ಸಾಿಂಪರಾದಾಯಕ ಜ್ಾನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬರಾರಿಯನುನು 
ತೆರಯುವುದರಿಿಂದ ಭಾರತದ ರೌಲ್ಯಯುತ ಪರಿಂಪರಯ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲ ವಿವಿಧ ಕ್ೇತರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಶ�ೇಧನ ಮತುತು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು ನಾವಿನ್ಯವನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲಾಗುತತುದೆ. 
ಇದು ಜ್ಾನ ಮತುತು ತಿಂತರಾಜ್ಾನದ ಗಡಿಗಳನುನು ಮಿೇರಿ 
ಪರಾಮುಖ ಮ�ಲವಾಗಿ ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತತುದೆ. 
ಅದರ ಪರಾಸುತುತ ಅಿಂಶವು ಭಾರತಿೇಯ ಸಾಿಂಪರಾದಾಯಕ 
ಔರಧಗಳನುನು ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಕೆ�ಳಳಿಲು ಅನುವು 
ರಾಡಿಕೆ�ಡುತತುದೆ.

n   ನಿಣಷಿಯ - ಬೆಂಬಲ ಬೆಲ ಯೇಜನಯಡಯಲ್ಲಿ 
ತ�ಗರಿ, ಉದುದಿ ಮತು್ತ ಮಸ�ರ್ ಖರಿೇದಿ ಮಿತ್ಯನು್ನ 
ಈಗಿರುವ ಶೇ.25ರಿಂದ ಶೇ.40ಕಕೆ ಹಚಿಚಾಸಲು ಸಚಿವ 
ಸಂಪುಟ ಅನುಮೇದನ ನಿೇಡದೆ. ಇದರ�ಂದಿಗೆ, ವಿವಿಧ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಯೇಜನಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತ್ ದರದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲು 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತು್ತ ಕೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾಪು 
ದಾಸಾ್ತನಿನಿಂದ 1.5 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಡಲಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

n 		ಪರಿಣಾಮ: ರಾಜ್ಯಗಳು 'ಮದಲು ಬಿಂದವರಿಗೆ ಮದಲ 
ಆದ್ಯತೆ' ಆಧಾರದ ಮೇಲ 15 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಕಡಲಯ 
ಎತುತುವಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸದುದೆ, ಮ�ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ 
ವಿತರಣೆಯ ಬೆಲಯ ಮೇಲ ಪರಾತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 8 ರ�.ಗಳ 
ರಿಯಾಯತಿ ನೇಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೇಜನಯ 
ಅನುಷ್ಾ್ಠನಕಾ್ಗಿ ಸಕಾ್ಷರವು 1,200 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳನುನು 
ಖಚು್ಷ ರಾಡಲ್ದೆ.

n   ನಿಣಷಿಯ - ತುತುಷಿ ಕ್ರಡಟ್ ಲೈನ್ ಗಾ್ಯರಂಟ್ ಯೇಜನಯ 
ಮಿತ್ಯನು್ನ 50,000 ಕ�ೇಟ್ ರ�. ಅಂದರ 4.5 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಕ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳಿಗೆ ಹಚಿಚಾಸಲು 
ಸಂಪುಟ ಅನುಮೇದನ ನಿೇಡದೆ.

n 		ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಹಚಚುಳದ ಮ�ಲಕ, ಈ ಉದ್ಯಮಗಳು 
ತಮ್ಮ ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಯ ಹ�ಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನುನು ಪೂರೈಸಲು 
ಮತುತು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ಮುಿಂದುವರಿಸಲು ಅನುವು 
ರಾಡಿಕೆ�ಡಲು ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ 
ಕಡಿಮ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಹಚುಚುವರಿ ಸಾಲವನುನು ವಿಸತುರಿಸಲು ಸಾಲ 
ನೇಡುವ ಸಿಂಸೆಥೆಗಳನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಚುಚುವರಿ 
ಮತತುವನುನು ಆತಿಥ್ಯ ಮತುತು ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ 
ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನದಿ್ಷರಟಿವಾಗಿ ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ರೈತರಿಗೆ ತ�ಡಕುರಹಿತ ಸಾಲ; ವಿಶವಾಕಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್್ತರುವ 
ಭಾರತ್ೇಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಾನ

ಕೈಗಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗ ತ್�ಡಕುರಹಿತ ಸಾಲದ 
ಲಭ್ಯತ್ಯನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ಳುಳಿವುದು ಸರಾಕಾರದ ಮದಲ 
ಆದ್ಯತ್ಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತ್, ರೈತರು ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಸಾಲದ ಮೆೇಲ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತುತಿ ಸೇವೆಗಳನು್ನ 
ಖರಿೇದಿಸಲು ಅವರನು್ನ ಸಶಕತಿಗ�ಳಿಸಲು ಕ್ಸಾನ್ ಕರೆಡಿರ್ ರಾರ್ಕಾ 
ಯೇಜನೆಯನು್ನ ಪಾರೆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರೈತರು ಬಾ್ಯಂಕ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ 
ಬಡಿ್ಡದರವನು್ನ ಪಾವತಿಸುವುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ಳಳಿಲು ಭಾರತ 
ಸರಾಕಾರವು ಬಡಿ್ಡ ಸಬಿಸೆಡಿ ಯೇಜನೆಯನು್ನ ಪಾರೆರಂಭಿಸಿತು. ಅದರ 
ಹೆಸರನು್ನ ಈಗ ಪರಿಷ್ಕಕೃತ ಬಡಿ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಯೇಜನೆ ಎಂದು 
ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿ್ಡದರದಲ್ಲಿ 

ಅಲಾ್ಪವಧಿ ಸಾಲಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ.
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ಗುಜರಾತ್ ಗೆ  ಕ�ೇಟ್ಯಂತರ 
ರ�ಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಯೇಜನ ಲಭ್ಯ

ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ ಗುಜರಾತ್ ಭೇಟ್

ಆಗಸ್್ಟ 27 ಮತುತಿ 28 ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಗುಜರಾತ್ 
ಪರೆವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರೆಧಾನಮಂತಿರೆ ನರೇಂದರೆ ಮೇದಿ 

ಅವರು ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಉದಾಘಾಟನೆ 
ಮತುತಿ ಶಂಕುಸಾಥೆಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು ಮತುತಿ ಹಲವಾರು 

ರಾಯಕಾಕರೆಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.  
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಸಾಬರಮತಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ 

ಆಯೇಜಿಸಿದ್ದ ಖಾದಿ ಉತಸೆವ ರಾಯಕಾಕರೆಮದಲ್ಲಿ 
ಸಭಿಕರನು್ನದೆ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರೆಧಾನಮಂತಿರೆ ಮೇದಿ, 

ಮಾಜಿ ಪರೆಧಾನಮಂತಿರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ಮುನಿಸೆಪಲ್ ರಾಪ�ಕಾರೇಷನ್ 

ನಿಮಕಾಸಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮೆೇಲಸೆೇತುವೆಯನು್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. 
ಮರುದಿನ ಅವರು ಭುಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮೃತಿ ವನ ಸಾ್ಮರಕವನು್ನ 

ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು ಮತುತಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇಜನೆಗಳಿಗ 
ಶಂಕುಸಾಥೆಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕ್ಯ 4೦ನೆೇ 

ವಷಕಾದ ನೆನಪ್ಗಾಗಿ ಅದೆೇ ದಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಿದ್ದ 
ರಾಯಕಾಕರೆಮದಲ್ಲಿ ಪರೆಧಾನಮಂತಿರೆ ಮೇದಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

2001ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಕಛ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಭವಿಸದ 
ವಿನಾಶಕಾರಿ ಭ�ಕಿಂಪದ ನಿಂತರ, ಕಛ್ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ 
ನಾಶವಾಯತು ಎಿಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸದದೆರು. 
ಕಛ್ ಮತೆತು ಎಿಂದಿಗ� ಮೇಲೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ 

ಎಿಂದೆೇ ನಿಂಬಲಾಗಿತುತು. ಆದರ ಈ ಸಿಂದೆೇಹವಾದಿಗಳು ಕಛ್ ನ 
ಉತಾ್ಸಹವನುನು ಕಡಿಮ ಅಿಂದಾಜು ರಾಡಿದರು. ಭ�ಕಿಂಪದ 
ನಿಂತರ, ಗುಜರಾತ್ ನ ಅದೆೇ ಕಛ್ ಪರಾದೆೇಶವು ಈಗ ಕೆೈಗಾರಿಕೆ, 
ಕೃಷ್, ಪರಾವಾಸೆ�ೇದ್ಯಮ ಇತಾ್ಯದಿಗಳ ಸಮೃದ್ಧ ಕೆೇಿಂದರಾವಾಗಿ 
ರಾಪ್ಷಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಲಿೇ, ಕಛ್ ಮತೆತು ಮೈಕೆ�ಡವಿ 
ನಿಂತಿದುದೆ, ವೆೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿತುರುವ ಜಿಲಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾಗಿದೆ. 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು, "ಕಛ್ ನ ಜನರು ಮತುತು 
ಅವರ ಪರಿಶರಾಮವು ಇಡಿೇ ಪರಾದೆೇಶವನುನು ಪುನರುಜಿ್ಜೇವಗೆ�ಳಿಸಲು 
ಸಹಾಯ ರಾಡಿದೆ. ಕಛ್ ನ ಪುನಶಚುೇತನವು ಸಿಂಶ�ೇಧನಾ 
ಸಿಂಸೆಥೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಶ�ೇಧನಯ ವಿರಯವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕೆೇವಲ 
ಭಾರತಕೆ್ ರಾತರಾವಲಲಿ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಿಂತದ ದೆ�ಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಿಂಸೆಥೆಗಳಿಗೆ. 2001ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ನಾಶದ ನಿಂತರ 
ಕಛ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಾಯ್ಷ ಊಹಗ� ನಲುಕದಾದೆಗಿದೆ. 

ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರಯವರ ಭೇಟ್ರಾಷಟ್ರ
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ಸಮೃತ್ವನ್ ಸಾ್ಮರಕದ ಉದಾಘಾಟನ
ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಭುಜ್ ಜಿಲಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಮೃತ್ವನ್ ಸಾ್ಮರಕವನು್ನ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು. ಇದನು್ನ ಸುಮಾರು 

470 ಎಕರ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಛ್ ಜನರ ಪರಿಶ್ರಮಕಕೆ 
ಸಮಪ್ಷಿತವಾದ ಈ ವಸು್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು 2001 ರ ಭ�ಕಂಪದ 

ನಂತರ ಭುಜ್ ಪಯಣವನು್ನ ಪ್ರದಶಿಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಸು್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನು್ನ 
7 ವಿಷಯಾರಾರಿತ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಸಲಾಗಿದೆ.

ದೆೇಶವಾಗಲ್ದೆ ಎಿಂದು ನಾನು ಕೆಿಂಪು ಕೆ�ೇಟೆಯಿಂದ 
ಹೇಳಿದೆದೆೇನ. ಕಛ್ ನಲ್ಲಿ ನನನುನುನು ಕೆೇಳಿದ ಮತುತು ನ�ೇಡಿದವರಿಗೆ, 
ಭ�ಕಿಂಪದ ನಿಂತರ 2001-02 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾತಿಕ�ಲ 
ಸನನುವೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆದೆೇನ ಎಿಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಿಂದು 
ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಮುಿಂದೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮಿ್ಮದೆ. ಇಿಂದು 
ನೇವು ದೆೇಶದೆ�ಳಗೆ ವಿವಿಧ ನ�್ಯನತೆಗಳನುನು ನ�ೇಡಿರಬಹುದು. 
ಆದರ 2047ರ ವರ್ಷದ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಒಿಂದು ಕನಸು ಇದೆ. 
2001-02 ರಲ್ಲಿ, ಕಛ್ ಗಿಂಭಿೇರ ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನಲ್ಲಿತುತು, ಆದರ ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ�ಿಂದಿದದೆ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಿವೆ ಮತುತು 
ಇಿಂದು ಯಶಸ್ವಯಾಗಿವೆ. 2047 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಇಿಂದಿನ 
ಕನಸುಗಳನುನು ಸಹ ಈಡೆೇರಿಸಲ್ದೆ.

ಕಛ್ ನ ಬದಲಾದ ಚಿತ್ರಣ: ವಿನಾಶದಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಾಯವರಗೆ
ಕಾರಾಿಂತಿಗುರು ಶಾ್ಯಮ್ ಜಿ ಕೃರ್ಣವಮ್ಷ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವನುನು 
2003 ರಲ್ಲಿ ಕಛ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಥೆಪಸಲಾಯತು, ಜೆ�ತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ 
35 ಕ�್ ಹಚುಚು ಹ�ಸ ಕಾಲೇಜುಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಸಲಾಯತು. 
ಇರುಟಿ ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 1000 ಕ�್ ಹಚುಚು ಉತತುಮ 
ಹ�ಸ ಶಾಲಗಳನುನು ನಮಿ್ಷಸಲಾಯತು. ಇಿಂದು 
ಕಛ್ ಆಧುನಕ ಭ�ಕಿಂಪ ನರ�ೇಧಕ ಆಸ್ಪತೆರಾಯನುನು 
ಹ�ಿಂದಿದೆ, ಮತುತು 200 ಕ�್ ಹಚುಚು ಹ�ಸ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಕೆೇಿಂದರಾಗಳು ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತಿತುವೆ. ಸದಾ ಬರಗಾಲದ 
ಕಪಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುತಿತುದದೆ ಕಛ್ ಗೆ ಇಿಂದು ನಮ್ಷದಾ ನೇರು 
ಜಿಲಲಿಯ ಪರಾತಿ ಮನಗ� ತಲುಪಲು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದೆ. ಇಿಂದು, 
ಸುಜಲಾಮ್-ಸುಫಲಾಮ್ ನೇರಿನ ಅಭಿಯಾನವನುನು 
ನಡೆಸುವ ಮ�ಲಕ ಕಛ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಚೆಕ್ ಡಾ್ಯಿಂಗಳನುನು 
ನಮಿ್ಷಸುವ ಮ�ಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಹಕೆಟಿೇರ್ ಭ�ಮಿಯನುನು 
ನೇರಾವರಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

n ಮರುಹುಟುಟಿ
n ಸಿಂಶ�ೇಧನ
n ಪುನರ್ ಸಾಥೆಪನ
n ಪುನನ್ಷರಾ್ಷಣ
n ಮರುಪರಿಶಿೇಲನ
n ಪುನರುಜಿ್ಜೇವನ
n ನವಿೇಕರಣ

ಸಾವು ಮತುತು ವಿಪತಿತುನ ನಡುವೆ, ನಾವು 2001 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
ನಣ್ಷಯಗಳನುನು ರಾಡಿದೆದೆವು, ಇಿಂದು ನಾವು ಅವುಗಳನುನು 
ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸದೆದೆೇವೆ. ಅಿಂತೆಯೇ, ನಾವು ಇಿಂದು ತೆಗೆದುಕೆ�ಳುಳಿವ 
ನಣ್ಷಯವು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯ� 2047 ರಲ್ಲಿ ವಾಸತುವಕೆ್ ತಿರುಗುತತುದೆ.  
"ಆ ಕರಟಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ವಿಪತತುನುನು ಒಿಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ 
ಪರಿವತಿ್ಷಸುತೆತುೇವೆ ಎಿಂದು ನಾನು ಬಹಳ ವಿಶಾ್ವಸದಿಿಂದ ಹೇಳಿದುದೆ 
ನನಗೆ ನನಪದೆ. 2047ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ಿಂದಿದ 

ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರಯವರ ಭೇಟ್
ರಾಷಟ್ರ
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ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಭುಜ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸುರಾರು 4,400 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಗಳಿಗೆ ಚಾಲನ 
ನೇಡಿದರು. ಸದಾ್ಷರ್ ಸರ�ೇವರ್ ಯೇಜನಯ 357 ಕ್.ಮಿೇ 
ಉದದೆದ ಕಛ್ ಶಾಖಾ ಕಾಲುವೆಯನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು. ಭುಜ್ 
ನ ಪಾರಾದೆೇಶಿಕ ವಿಜ್ಾನ ಕೆೇಿಂದರಾವಾದ ಸರಹದ್ ಡೆೈರಿಯ ಹ�ಸ 
ಹಾಲು ಸಿಂಸ್ರಣೆ ಮತುತು ಪಾ್ಯಕ್ಿಂಗ್ ಘಟಕ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಹಲವಾರು 
ಯೇಜನಗಳನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು. ಭುಜ್-ಭಿೇರಾಸರ್ ರಸೆತು 

ಸೆೇರಿದಿಂತೆ 1,500 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗ� ಅಧಿಕ ಮತತುದ ಯೇಜನಗಳಿಗೆ 
ಶಿಂಕುಸಾಥೆಪನ ನರವೆೇರಿಸದರು. ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರು 
ಗಾಿಂಧಿಧಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಿಂಬೆೇಡ್ರ್ 
ಕನ್ವನ್ಷನ್ ಸೆಿಂಟರ್ ಗ� ಭೇಟ್ ನೇಡಿದರು; ಅಿಂಜಾರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿೇರ್ 
ಬಾಲ್ ಸಾ್ಮರಕ; ಭುಜ್ ನ 2 ಉಪ ಕೆೇಿಂದರಾ ನಖಾತ್ರನ ಮದಲಾದ 
ಹಲವಾರು ಯೇಜನಗಳನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು.  

ಸುಝುಕ್ 40 ವಷ್ಮಾಗಳನುನು ಪ್ರೈಸಿದೆ, ಇದು 
ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ನ ಬಲ್ಷ್್ಠ ಸಹಭಾಗಿತವಾದ ಸೆಂಕೆೇತ

ಗುಜರಾತ್-ಮಹಾರಾರಟ್ರದ ಬುಲಟ್ ರೈಲ್ನಿಂದ ಹಡಿದು ಉತತುರ ಪರಾದೆೇಶದ 
ಬನಾರಸ್ ನ ರುದಾರಾಕ್ಷಿ ಕೆೇಿಂದರಾದವರಗೆ ಇಿಂದು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನಗಳು 
ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಸೆನುೇಹಕೆ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಈ ಸೆನುೇಹವನುನು 
ಪರಾಸಾತುಪಸದಾಗಲಲಾಲಿ, ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯನು ತಕ್ಷಣವೆೇ ಜಪಾನ್ ನ ರಾಜಿ 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ದಿವಿಂಗತ ಶಿಿಂಜೆ� ಅಬೆ ಅವರನುನು ಸ್ಮರಿಸುತಾತುರ. ಗಾಿಂಧಿನಗರದ 
ಮಹಾತ್ಮ ಮಿಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕ್ಯ 40ನೇ ವಾಷ್್ಷಕೆ�ೇತ್ಸವದ ನನಪಗಾಗಿ 
ನಡೆದ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾತನಾಡಿದ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ, "ನಮ್ಮ 
ಪರಾಯತನುಗಳು ಸದಾ ಜಪಾನ್ ಬಗೆಗೆ ಗಿಂಭಿೇರತೆ ಮತುತು ಗೌರವವನುನು ತೆ�ೇರಿಸವೆ, 
ಅದಕಾ್ಗಿಯೇ ಸುಜುಕ್ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಸುರಾರು 125 ಜಪಾನನ ಕಿಂಪನಗಳು ಗುಜರಾತ್ 
ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತಿತುವೆ" ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುಜುಕ್ 13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಆಗಮಿಸದುದೆ, ಅಿಂದಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯವು ವಿಶ್ವದಜೆ್ಷಯ ವಾಹನ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ಕೆೇಿಂದರಾವಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮಿ್ಮದೆ ಎಿಂದರು. ಕಾಯ್ಷಕರಾಮದಲ್ಲಿ, ಜಪಾನ್ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ 
ಕ್ಶಿದಾ ಅವರ ವಿೇಡಿಯ ಸಿಂದೆೇಶವನುನು ಪರಾಸಾರ ರಾಡಲಾಯತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು, 
"ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿಯವರ ಬಲ್ರ್ಠ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯಕೆ್ 
ಸಹಾಯ ರಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೆ�ಿಂಡ ವಿವಿಧ ಕರಾಮಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಥಿ್ಷಕ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತತುರುಟಿ ವೆೇಗಗೆ�ಿಂಡಿದೆ" ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಜಪಾನ್-ಭಾರತದ 
ವೂ್ಯಹಾತ್ಮಕ ಮತುತು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ"ಯನುನು ಮುನನುಡೆಸಲು ಮತುತು "ಮುಕತು 
ಇಿಂಡೆ�ೇ-ಪಸಫಿಕ್" ಅನುನು ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸಲು ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ ಅವರ�ಿಂದಿಗೆ 
ಕೆಲಸ ರಾಡುವ ತಮ್ಮ ನಣ್ಷಯವನುನು ಮುಿಂದಿಟಟಿರು.

ಸುಜುಕಿ ಸಮ�ಹದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಯೇಜನಗಳಿಗೆ 
ಶಂಕುಸಾಥಾಪನ ನರವೆೇರಿಸಿದ ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ
ಈ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಪರಾಮುಖ ಸುಜುಕ್ ಗ�ರಾಪ್ ಯೇಜನಗಳಿಗೆ ಶಿಂಕುಸಾಥೆಪನ ನರವೆೇರಿಸದರು. 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಹನಾ್ಸಲು್ಪರದಲ್ಲಿ ಸುಜುಕ್ ಮೇಟಾರ್ ಗುಜರಾತ್ ಎಲಕ್ಟ್ರಕ್ 
ವೆಹಕಲ್ ಬಾ್ಯಟರಿ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತುತು ಹರಿಯಾಣದ ಖಾಖ್�ೇ್ಷಡಾದಲ್ಲಿ 
ರಾರುತಿ ಸುಜುಕ್ಯ ಮುಿಂಬರುವ ವಾಹನ ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕ ಸೆೇರಿವೆ. ಸುಜುಕ್ 
ಮೇಟಾರ್ ಗುಜರಾತ್ ಎಲಕ್ಟ್ರಕ್ ವೆಹಕಲ್ ಬಾ್ಯಟರಿ ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕವನುನು 
ಗುಜರಾತ್ ನ ಹನಾ್ಸಲು್ಪರದಲ್ಲಿ ಸುರಾರು 7,300 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ ಹ�ಡಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಎಲಕ್ಟ್ರಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಕೆಮಿಸಟ್ರ ಸೆಲ್ ಬಾ್ಯಟರಿಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಲು 
ಸಾಥೆಪಸಲಾಗುವುದು. ಹರಿಯಾಣದ ಖಾಖ್�ೇ್ಷಡಾದಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ಘಟಕವು ವರ್ಷಕೆ್ ಒಿಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಪರಾಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನುನು ಹ�ಿಂದಿರುತತುದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಏಕ-ತಾಣ ಪರಾಯಾಣಿಕ 
ವಾಹನ ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾಗಿದೆ. ಯೇಜನಯ ಮದಲ ಹಿಂತವನುನು 
11,000 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳಿಗ� ಹಚುಚು ಹ�ಡಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ ನಮಿ್ಷಸಲಾಗುವುದು.

'ನ�ಲುವ ದಾರ ದೆೇವರ 
ಪಾ್ರಥಷಿನಗಿಂತ ಕಡಮಯೇನಿಲಲಿ'
ಖಾದಿಯನುನು ಜನಪರಾಯಗೆ�ಳಿಸುವುದು, ಖಾದಿ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಜಾಗೃತಿ ಮ�ಡಿಸುವುದು ಮತುತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಬಳಕೆಯನುನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸುವುದು ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿಯವರ 
ನರಿಂತರ ಪರಾಯತನುವಾಗಿದೆ. ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರ ಪರಾಯತನುದ 
ಫಲವಾಗಿ, 2014 ರಿಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ರಾರಾಟವು ನಾಲು್ 
ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ, ಆದರ ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ರಾರಾಟವು 
ಎಿಂಟು ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ ಮತುತು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಖಾದಿ 
ಗಾರಾಮೇದೆ�್ಯೇಗಗಳ ವಹವಾಟು ಒಿಂದು ಲಕ್ಷ ಕೆ�ೇಟ್ ದಾಟ್ದೆ. ಈ 
ವಲಯವು 1.75 ಕೆ�ೇಟ್ ಹ�ಸ ಉದೆ�್ಯೇಗಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸದೆ. 
ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ನ ಸಾಬರಮತಿ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖಾದಿ 
ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸದದೆ ಪರಾಧಾನ ಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ 
ಅವರು, ಚರಕದೆ�ಿಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಒಡನಾಟವನುನು 
ನನಪಸಕೆ�ಿಂಡರು. ತಮ್ಮ ತಾಯ ನ�ಲುವ ಚರಕವನುನು 
ತಿರುಗಿಸುತಿತುದದೆ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನುನು ಸಹ ನನಪಸಕೆ�ಿಂಡರು. 
"ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ 7,500 
ಸಹ�ೇದರಿಯರು ಮತುತು ಹಣು್ಣಮಕ್ಳು ಒಟಾಟಿಗಿ ಚರಕದಲ್ಲಿ 
ನ�ಲುವ ಮ�ಲಕ ಇತಿಹಾಸವನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸದುದೆ, ಸಾಬರಮತಿಯ 
ದಡವು ಇಿಂದು ಹರಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಚರಕದ ಮೇಲ ನ�ಲುವುದು 
ಪೂಜೆಗಿಿಂತ ಕಡಿಮಯೇನಲಲಿ ಎಿಂದರು.

ಖಾದ್ ಉತಸಾವ: ಖಾದ್ಯನುನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮತುತಾ 
ಸಾವಾತೆಂತ್ರ್ಯ ಸೆಂಗಾ್ರಮದ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತವಾ ಸಾರುವುದು
n 	ಖಾದಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತುತು ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ 

ಸಿಂಗಾರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಾದಿಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಲು 
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೇತ್ಸವದ ಅಿಂಗವಾಗಿ ವಿಶಿರಟಿ 
ಕಾಯ್ಷಕರಾಮ ಖಾದಿ ಉತ್ಸವ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತುತು.

n 	'ಚರಕ'ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ - 1920ರ ದಶಕದಿಿಂದ 
ಬಳಸಲಾಗುತಿತುದದೆ 22 ವಿವಿಧ ಚರಕಗಳ ಪಾರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ. 
ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಇಿಂದಿನ ಇತಿತುೇಚಿನ ಆವಿಷ್ಾ್ರಗಳು ಮತುತು 
ತಿಂತರಾಜ್ಾನದ ಚರಕಗಳನುನು ಸಹ ಹ�ಿಂದಿದೆ.

n 	ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಸಿಂಗಾರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ 
ಚರಕಗಳನುನು ಸಿಂಕೆೇತಿಸುವ 'ಯರವಾಡ ಚರಕ'ದಿಂತಹ 
ಚರಕಗಳು ಸಹ ಸೆೇರಿವೆ. ಪೂಿಂಡ�ರು ಖಾದಿ 
ತಯಾರಿಸುವ ಪಾರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ� ಇದೆ.

n 	ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಶಿರಾೇ ನರೇಿಂದರಾ ಮೇದಿ ಅವರು 
ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯ ಖಾದಿ ಗಾರಾಮೇದೆ�್ಯೇಗ ಮಿಂಡಳಿಯ 
ನ�ತನ ಕಚೆೇರಿ ಕಟಟಿಡ ಮತುತು ಸಾಬರಮತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪಾದಚಾರಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು.

ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರಯವರ ಭೇಟ್ರಾಷಟ್ರ
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ಆರ�ೇಗ್ಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಹ�ಸ ಜನಾಂದೆ�ೇಲನ

ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಾಗೆ, ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸೆೇವೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಾ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಕಕೆ ದೆ�ಡ್ಡ ಕಟಟಿಡ ನಿಮಾಷಿಣ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಸಾಕಷುಟಿ 
ಸಂಖ್್ಯಯ ಅಹಷಿ ವೆೈದ್ಯರು ಮತು್ತ ಅರವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದನು್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ�ಂಡು,  

ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಆರ�ೇಗ್ಯವನು್ನ ಆರು ಮ�ಲ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಸುವ ಮ�ಲಕ ಸಮಗ್ರ 
ವಿರಾನವನು್ನ ಕೈಗೆ�ಂಡದಾದಿರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತು್ತ ಆರಾ್ಯತ್್ಮಕ ಜಗತ್್ತನ ರಾಮಿಷಿಕ ನಾಯಕರು ಸಹ 

ಭಾಗವಹಿಸುತ್್ತದಾದಿರ ಮತು್ತ ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲಿ ವಗಷಿಗಳ ಸಹಕಾರದೆ�ಂದಿಗೆ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ�ಸ ಸಾಮ�ಹಿಕ ಕಾ್ರಂತ್ಯು 
ಸಾಗುತ್್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟಿ 24 ರಂದು ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೇ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಫರಿದಾಬಾದ್ ನ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರ ಮತು್ತ 

ಮಹಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಹ�ೇಮಿ ಭಾಭಾ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ ಮತು್ತ ಸಂಶ�ೇಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನು್ನ ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು.

ಭಾರತವು ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸೆೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗಿ 
ಹ�ರಹ�ಮು್ಮವ ಮ�ಲಕ ವಿಶ್ವಕೆ್ 
ಜಿೇವಸೆಲಯಾಗಿದೆ. ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ ಅವರ 

ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸೆೇವೆಗಳು ಪರಾತಿ ಹಳಿಳಿ, ಪರಾತಿ ನಗರ 
ಮತುತು ಪರಾತಿ ಮನ ಬಾಗಿಲನುನು ತಲುಪುತಿತುವೆ. ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರ 
ಆರ�ೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಾಮಗಳು ದೆೇಶದೆ�ಳಗೆ ರಾತರಾವಲಲಿದೆ 
ಅದರ ಗಡಿಯಾಚೆಗ� ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತಿತುವೆ. ಕಳೆದ ಎಿಂಟು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸಮಗರಾ ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸೆೇವೆಯು ದೆೇಶದ ಆದ್ಯತೆಯ 
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗರಾಸಾಥೆನಕೆ್ೇರಿರುವುದೆೇ ಇದಕೆ್ ಕಾರಣ. ಖಾಸಗಿ  
ವಲಯದ ಜೆ�ತೆಗೆ, ಧಾಮಿ್ಷಕ-ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಲ�ೇಕದ ಜನರ� 
ಉತಾ್ಸಹದೆ�ಿಂದಿಗೆ ಈಗ ಇದಕೆ್ ಕೆೈ ಜೆ�ೇಡಿಸುತಿತುದಾದೆರ. ಆರ�ೇಗ್ಯ 
ಕ್ೇತರಾವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪರಾಯತನುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತೆರಾ ಸದಾ 

ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ಮೇದಿ ಅವರ ಬೆಿಂಬಲಕೆ್ ನಿಂತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ರಾಜಧಾನ ಪರಾದೆೇಶದ ಫರಿದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತೆರಾ 
ದೆೇಶದ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆರಾಯಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮಿ್ಮದೆ, 
ಅತಾ್ಯಧುನಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತುತು ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯನುನು ಹ�ಿಂದಿದೆ. 
ಇದು ಸೆೇವೆ, ಸಿಂವೆೇದನ ಮತುತು ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಪರಾಜ್ಞೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಅಲೌಕ್ಕವಾಗಿರುವಿಂತೆಯೇ ವಾಸುತುಶಿಲ್ಪ ಮತುತು ತಿಂತರಾಜ್ಾನದ 
ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಆಧುನಕವಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ವಿವರಿಸದರು.

ರಾತಾ ಅಮೃತಾನಿಂದಮಯ ಅವರ ಸದಾಭುವನಯನುನು 
ಶಾಲಿಘಿಸದ ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರು, ಸರಿಯಾದ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಂದೆೇ ಎಲಲಿರನ�ನು ತಲುಪುವ ಮತುತು ಪರಾತಿಯಬ್ಬರಿಗ� 
ಪರಾಯೇಜನವಾಗುವಿಂತಹುದು ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಿಂಭಿೇರ 
ಕಾಯಲಗಳ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ಎಲಲಿರಿಗ� ಲಭ್ಯವಾಗುವಿಂತೆ ರಾಡುವುದು 

ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮತು್ತ ಆರಾ್ಯತ್್ಮಕತ

ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತುತಿ ಹೆ�ೇಮ ಭಾಭಾ ರಾ್ಯನಸೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರಾಷಟ್
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ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತೆರಾಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ ಎಿಂದರು. ಆಧುನಕತೆ 
ಮತುತು ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕತೆಯ ಈ ಮಿಳಿತವು ಕಡಿಮ ಮತುತು ಮಧ್ಯಮ-
ಆದಾಯದ ಕುಟುಿಂಬಗಳಿಗೆ ಸೆೇವೆಯ ರಾಧ್ಯಮವಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತತುದೆ, ಇದು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯನುನು ಲಭ್ಯವಾಗುವಿಂತೆ ರಾಡುತತುದೆ. 

ಇದಲಲಿದೆ, ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರು ಪಿಂಜಾಬ್ ನ ಮಹಾಲ್ಯಲ್ಲಿ 

ಹ�ೇಮಿ ಭಾಭಾ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತೆರಾ ಮತುತು ಸಿಂಶ�ೇಧನಾ 
ಕೆೇಿಂದರಾವನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು. ಈ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾತನಾಡಿದ 
ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರು, ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದದೆ 
500 ಕ�್ ಹಚುಚು ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಔರಧಿಗಳ ದರವನುನು ಸುರಾರು 
ಶೇ.90ರರುಟಿ ಕಡಿಮ ರಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಲಲಿದೆ, 
ರ�ೇಗಿಗಳಿಗೆ ಪರಾತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 1 ಸಾವಿರ ಕೆ�ೇಟ್ ರ�ಪಾಯ 
ಉಳಿತಾಯವಾಗುತತುದೆ.   

ಇಲ್ಲಿ ಹಿೇಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ , अयं निजः परो वेनि गणिा, 
लघुचेिसाम्। उदारचररिािां िु वसुधैव कुटुम्बकम्॥ एन्न महा 

उपनिषद आशयमाण, अममयुडे, जीनविा संदेशम।
ಅಥಷಿ:- ಅಮ್ಮ ಪ್್ರೇತ್, ಸಹಾನುಭ�ತ್, ಸೆೇವೆ ಮತು್ತ 

ತಾ್ಯಗದ ಮ�ತಷಿರ�ಪವಾಗಿದಾದಿರ. ಅವರು ಭಾರತದ 
ಆರಾ್ಯತ್್ಮಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಾಹಕವಾಗಿದಾದಿರ. ಮಹಾ 
ಉಪನಿಷತು್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಜಿೇವನ ಸಂದೆೇಶವನು್ನ 

ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

n 	ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾಯವರು ಫರಿೇದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತೆರಾಯನುನು 
ಉದಾಘಾಟ್ಸುವುದರ�ಿಂದಿಗೆ ರಾರಟ್ರ ರಾಜಧಾನ ಪರಾದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧುನಕ 
ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳು ಲಭ್ಯವಾದವು.

n 	ಈ ಆಸ್ಪತೆರಾಯನುನು ರಾತಾ ಅಮೃತಾನಿಂದಮಯ ಮಠವು 
ನವ್ಷಹಸುತಿತುದೆ.

n 	ಇದು ದೆೇಶದ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಸ�ಪರ್ ಸೆ್ಪಷ್ಾಲ್ಟ್ 
ಆಸ್ಪತೆರಾಯಾಗಿದೆ. 130 ಎಕರ ವಿಶಾಲವಾದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 2600 
ಹಾಸಗೆಗಳಿವೆ. ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲೇಜು 5.2೦ ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ 
ವಿಸಾತುರವಾಗಿದೆ. 81 ವಿಶೇರತೆಗಳು ಮತುತು 64 ಸಿಂಪೂಣ್ಷ 
ಅತಾ್ಯಧುನಕ ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತಾ್ಸ ಕೆ�ಠಡಿ ಗಳನುನು ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿದೆ.

n 	ಭಾರತದ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಮಕ್ಳ ಚಿಕ್ತಾ್ಸ ಸ�ಪರ್ ಸೆ್ಪಷ್ಾಲ್ಟ್ 
ಕೆೇಿಂದರಾವು 534 ತುತು್ಷ ಆರೈಕೆ ಹಾಸಗೆಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿದುದೆ, 
ದಿನದ 24 ಗಿಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆಯನುನು 
ಒಳಗೆ�ಿಂಡಿದೆ.

n 	ದೆೇಶದ ಅತ್ಯಿಂತ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ವಯಿಂಚಾಲ್ತ ಸಾ್ಮಟ್್ಷ 
ಪರಾಯೇಗಾಲಯ; ದೆೇಶದ ಅತು್ಯತತುಮ ಇಮೇಜಿಿಂಗ್ ಸೆೇವೆಗಳು; 
ಮತುತು ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಗಾಗಿ ದೆೇಶದ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ವಿಕ್ರಣ 
ಕೆೇಿಂದರಾವಾಗಿದೆ.

n ಭಾರತದ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ ಮತುತು ಅತಾ್ಯಧುನಕ ಭೌತಿಕ ಔರಧ 
ಮತುತು ಪುನವ್ಷಸತಿ ಕೆೇಿಂದರಾ. ನ�್ಯಕ್ಲಿಯರ್ ಮಡಿಸನ್  ಕೆೇಿಂದರಾ, 
ರ�ಬೆ�ಟ್ಕ್್ಸ, ಇತಾ್ಯದಿ, ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯ ಅತಿದೆ�ಡ್ಡ 
ಕೆೇಿಂದರಾವಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮಿ್ಮದೆ.

n ಸಾಿಂಕಾರಾಮಿಕ ರ�ೇಗಗಳಿಗಾಗಿ ಅತಾ್ಯಧುನಕ ವಿಭಾಗವಿದೆ, ಇದು 
ಸಿಂಶ�ೇಧನಗೆ ಸಮಪ್ಷತವಾದ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ.

n ಶ�ನ್ಯ ಇಿಂಗಾಲದ ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕೆ ಮತುತು ಶ�ನ್ಯ ತಾ್ಯಜ್ಯದ 
ಆರ�ೇಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

ಮೊಹಾಲ್ಯಲ್ಲಿ ಹ್ೇಮಿ ಭಾಭಾ ಕಾ್ಯನಸಾರ್ 
ಆಸ್ಪತ್ರ ಮತುತಾ ಸೆಂಶ್ೇಧನಾ ಕೆೇೆಂದ್ರ

n 	ಸಾಹಬಾ್ಜದಾ ಅಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ ಜಿಲಲಿಯ (ಮಹಾಲ್) ನ�್ಯ 
ಚಿಂಡಿೇಗಢದ ಮುಲಲಿನು್ಪರದಲ್ಲಿ "ಹ�ೇಮಿ ಭಾಭಾ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ 
ಆಸ್ಪತೆರಾ ಮತುತು ಸಿಂಶ�ೇಧನಾ ಕೆೇಿಂದರಾ"ವನುನು ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ 
ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು. ಇದು ಪಿಂಜಾಬ್ ಹಾಗ� ನರಯ ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಮತುತು ಕೆೇಿಂದಾರಾಡಳಿತ ಪರಾದೆೇಶಗಳ ನವಾಸಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವದಜೆ್ಷಯ 
ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತುತು ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ.

n 	ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರದ ಅಣುಶಕ್ತು ಇಲಾಖ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಟಾಟಾ ಮಮೇರಿಯಲ್ ಸೆಿಂಟರ್ ಎಿಂಬ ಅನುದಾನತ 
ಸಿಂಸೆಥೆಯಿಂದ 660 ಕೆ�ೇಟ್ ರ�.ಗಳ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಈ 
ಆಸ್ಪತೆರಾಯನುನು ನಮಿ್ಷಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತೆರಾ 300 
ಹಾಸಗೆಗಳ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ತೃತಿೇಯ ಹಿಂತದ ಆಸ್ಪತೆರಾಯಾಗಿದೆ.

n 	ಆಸ್ಪತೆರಾಯು ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಗಾಗಿ ಎಲಾಲಿ ಆಧುನಕ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿದೆ. ಈ ಆಸ್ಪತೆರಾಯಲ್ಲಿ ಶಸತ್ರಚಿಕ್ತೆ್ಸ, 
ರೇಡಿಯೇಥೆರಪ ಮತುತು ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಆಿಂಕಾಲಜಿ - ಕ್ೇಮೇಥೆರಪ, 
ಇಮು್ಯನ�ಥೆರಪ ಮತುತು ಅಸಥೆಮಜೆ್ಜ ಕಸ ಲಭ್ಯವಿರುತತುದೆ.

n 	ಈ ಆಸ್ಪತೆರಾಯು ಈ ಪರಾದೆೇಶದಾದ್ಯಿಂತ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ 
"ಕೆೇಿಂದರಾ"ವಾಗಿ ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತತುದೆ, ಮತುತು ಸಿಂಗ�ರಾರಿನಲ್ಲಿ 
100 ಹಾಸಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತೆರಾ ಅದರ "ಶಾಖ್"ಯಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಸುತತುದೆ.

ಚಿಕಿತ್ಸಯು ಒಂದು ಸೆೇವೆ ಮತು್ತ ಉತ್ತಮ ಆರ�ೇಗ್ಯವೆೇ 
ಭಾಗ್ಯ ಎನು್ನವ ರಾಷಟ್ರ ಭಾರತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಆರ�ೇಗ್ಯ ಮತು್ತ 
ಆರಾ್ಯತ್್ಮಕತ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಸೆದುಕ�ಂಡವೆ. ನಾವು ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ 
ಸಮಪ್ಷಿತವಾದ ವೆೇದವನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆದಿೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ 
ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ವಿಜ್ಾನಕಕೆ ಆಯುವೆೇಷಿದ ಎಂದು ಹಸರಿಸಿದೆದಿೇವೆ. 
ನಾವು ಆಯುವೆೇಷಿದದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದಾವಾಂಸರಿಗೆ ಋರ್ ಮತು್ತ 
ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಾಥಾನಮಾನವನು್ನ ನಿೇಡದೆದಿೇವೆ ಮತು್ತ ಅವರಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ಅತು್ಯನ್ನತ ನಂಬಿಕಯನು್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಸಿದೆದಿೇವೆ - ಮಹರ್ಷಿ 
ಚರಕ, ಮಹರ್ಷಿ ಸುಶು್ರತ ಮತು್ತ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಗ್ಭಟ! ಅಂತಹ 
ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ, ಅವರ ಜ್ಾನವು ಇಂದು 
ಭಾರತ್ೇಯರ ಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ ಅಮರವಾಗಿದೆ.
-ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನಮಂತ್್ರ 

ಫರಿದಾಬಾದ್ ನ ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತ್ರಯ  
ಸೆಕಟಿರ್-88ರಲ್ಲಿ ಹ�ಸ ಕ್ಷೆೇಮ ಕೇಂದ್ರವಿದೆ 

ಅಮೃತಾ ಆಸ್ಪತೆರಾ ಮತುತು ಹ�ೇಮಿ ಭಾಭಾ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತೆರಾರಾಷಟ್ರ
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ತಾಯಾ್ನಡಗಾಗಿ ಸವಷಿಸವಾವನ�್ನ ತಾಯಾ್ನಡಗಾಗಿ ಸವಷಿಸವಾವನ�್ನ 
ಸಮಪ್ಷಿಸಿದರುಸಮಪ್ಷಿಸಿದರು

ಮಹಾವಿೇರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೆ�ೇಡ್ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಓದುತಿತುದಾದೆಗ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಹ�ೇರಾಟಕೆ್ ಧುಮುಕ್ದರು. 

ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಅವರು ಸಿಂಪಕ್ಷಕೆ್ ಬಿಂದ ನಿಂತರ ತಮ್ಮ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನಲ್ಲಿಸದರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತುತು ರಾಜಗುರು ಅವರಿಂತಹ 
ದೆ�ಡ್ಡ ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಘನ�ೇದೆದೆೇಶಕೆ್ ಬೆಿಂಬಲ 
ನೇಡಿದರು. ಮಹಾವಿೇರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೆ�ೇಡ್ ಅವರು 1904 
ರ ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 16 ರಿಂದು ಉತತುರ ಪರಾದೆೇಶದ ಇಟಾ ಜಿಲಲಿಯಲ್ಲಿ 

ಜನಸದರು. 1922ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭಯಿಂದರಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾ್ಮ 
ಗಾಿಂಧಿಯವರನುನು ಬೆಿಂಬಲ್ಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಮುಿಂದೆ ಅವರು ಬಿರಾಟ್ಷ್ ವಿರ�ೇಧಿ ಘ�ೇರಣೆಗಳನುನು ಕ�ಗಿದರು, 
ಇದು ಅವರ ದೆೇಶಭಕ್ತು ಮತುತು ನಭಿೇ್ಷತ ನಡೆಯನುನು ತೆ�ೇರುತತುದೆ. 
ನಿಂತರ ಅವರು ನೌಜವಾನ್ ಭಾರತ್ ಸಭಾ ಎಿಂಬ ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿ 
ಸಿಂಘಟನಯ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ಅವರನುನು ಈ ಸಿಂಘಟನಯ 
ಪರಾಕರಾಮಿ ಯೇಧನಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತುತು.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವಷಷಿಗಳನು್ನ ಪೂರೈಸಿದೆ. 
ರಾಷಟ್ರವು ಈ ಸಂದಭಷಿವನು್ನ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೇತ್ಸವ 

ಆಚರಿಸುತ್್ತದೆ. ನಾವು ಅನೇಕರ ತಾ್ಯಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ 
ಗಳಿಸಿದೆದಿೇವೆ. ಅಸಂಖಾ್ಯತ ಹ�ೇರಾಟಗಾರರು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ 

ಹ�ೇರಾಡುತಾ್ತ ನೇಣುಗಂಬ ಏರಿದಾದಿರ. ದೆೇಶವನು್ನ 
ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೆ�ಳಿಸಲು ತಮ್ಮ 

ಸವಷಿಸವಾವನ�್ನ ತಾ್ಯಗ ಮಾಡದ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿಗಳು ಮತು್ತ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�ೇರಾಟಗಾರರಿಗೆ ನಾವೆಲಲಿರ� ಇಂದು ಋಣಿಯಾಗಿದೆದಿೇವೆ. 

ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹ�ೇರಾಟದಲ್ಲಿ, ಬಿ್ರಟ್ಷರು ದೆೇಶವನು್ನ 
ಹದರಿಸಲು, ನಿರಾಶಗೆ�ಳಿಸಲು ಮತು್ತ ನಿರುತಾ್ಸಹಗೆ�ಳಿಸಲು 

ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಕೈಗೆ�ಂಡರು. ಆದರ� 
ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಲೇ ಇದದಿ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮದ ಆವೆೇಗವನು್ನ 
ಎಂದಿಗ� ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೇರಾಟಗಾರರು 

ತಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ಯಷಿದ ಬಗೆಗೆ ಸಂಪೂಣಷಿ ನಂಬಿಕಯನು್ನ 
ಹ�ಂದಿದದಿರು ಮತು್ತ ಅವರು ಕಷಟಿಗಳ ನಡುವೆಯ� ದೆೇಶ 

ಮುಂದೆ ಸಾಗಬಹುದು ಮತು್ತ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯವನು್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು 
ಎಂದು ಸಾಬಿೇತುಪಡಸಿದರು. ಸೆಪಟಿಂಬರ್ 22ರ ದಿನಾಂಕವು ಈ 
ಸಂದಭಷಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸು್ತತವಾಗಿದೆ ಏಕಂದರ 1921ರಲ್ಲಿ ರಾಷಟ್ರಪ್ತ 

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಶಾಚಾತ್ಯ ವಸತ್ರಗಳನು್ನ ತ್ಯಜಿಸುವ 
ಮ�ಲಕ ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಧ�ೇತ್ಯನು್ನ ಧರಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.

ಸೆಲು್ಯಲರ್ ಜ್ೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹದ ವೆೇಳೆ 
ಮೃತಪಟಟಿ ಮಹಾವಿೇರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೆ�ೇಡ್

ಜನನ: 16 ಸೆಪಟಿಂಬರ್ 1904, ನಿಧನ: 17 ಮೇ 1933

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೇತ್ಸವ ರಾಷಟ್ರ
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ಒಿಂದು ದೆೇಶವು ಸ್ವತಿಂತರಾವಾದಾಗ, ಅದು 
ತನನುದೆೇ ಆದ ಕಲ್ಪನಗಳನುನು ಕಟುಟಿತತುದೆ ಮತುತು 
ಆ ಕಲ್ಪನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲ ತನನು ಕ್ರಾಯಾ 
ಯೇಜನಯನುನು ಆಖ್ೈರುಗೆ�ಳಿಸಲು 
ಬಯಸುತತುದೆ. ಭಾರತವು ಅನಕ್ಷರತೆ ಒಿಂದು 
ಪರಾಮುಖ ವಿರಯವಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ 
ದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಅನಕ್ಷರಸಥೆರಾಗಿದದೆ 
ಕಾರಣ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯ� ತಮ್ಮ 
ಹಕು್ಗಳನುನು ಅಥ್ಷರಾಡಿಕೆ�ಳಳಿಲು ಅವರಿಗೆ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ, ಇದು ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ವಿೇರರಿಗೆ 
ನ�ೇವುಿಂಟು ರಾಡಿತು. ಈ ಕಾರಣಕಾ್ಗಿಯೇ ಈ 
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಹ�ೇರಾಟಗಾರರು ಸ್ವತಿಂತರಾ ಭಾರತದ 
ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಕನಸುಗಳನುನು ಹ�ಿಂದಿದದೆರು, 
ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಭಾರತದ ಕನಸುಗಳ� ಇದದೆವು. 
1951ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಪರಾರಾಣವು 
ಕೆೇವಲ ಶೇ. 18.3 ರಷ್ಟಿತುತು, ಆದರ ಅದು 2018 
ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 74.4 ಕೆ್ ಏರಿದೆ. ಇದೆಲಲಿವೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಮ�ಲಸೌಕಯ್ಷಗಳು, ನೇತಿಗಳು ಮತುತು ಬೆೇಟ್ 
ಬಚಾವೊೇ- ಬೆೇಟ್ ಪಢಾವೊೇ, ಸವ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಅಭಿಯಾನ ಮತುತು ಸಮಗರಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂತಹ 
ಅಭಿಯಾನಗಳಿಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹ�ಸ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನೇತಿಯಿಂದಿಗೆ, ಈ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುತಿತುವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ವೋರರ ಕಲ್ಪನಯ ಸಾಕ್ಷರ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು 
ಸಾಕಾರಗ�ಳಿಸ್ತ್್ತರ್ವ ರಾಷಟ್ 

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಬಟುಕೆೇಶ್ವರ್ ದತ್ ಮತುತು ದುಗಾ್ಷದೆೇವಿ 
ಅವರಿಗೆ ಲಾಹ�ೇರ್ ನಿಂದ ತಪ್ಪಸಕೆ�ಳಳಿಲು  ರಾಥೆ�ೇಡ್ 
ಸಹಾಯ ರಾಡಿದರು. 1929ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ 
ಲಾಹ�ೇರ್ ಪತ�ರಿ ಪರಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿರಾಟ್ರರು ಅವರನುನು 
ಬಿಂಧಿಸದರು. ಅವರನುನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಲಾಹ�ೇರಿಗೆ 
ಕಳುಹಸಲಾಯತು ಮತುತು ಜಿೇವಾವಧಿ ಶಿಕ್ ವಿಧಿಸಲಾಯತು. 
ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು, ಸುಖದೆೇವ್ ಮತುತು ಇತರ 
ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿಗಳೆ�ಿಂದಿಗೆ ಮಹಾವಿೇರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೆ�ೇಡ್ 40 
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತಾ್ಯಗರಾಹ ನಡೆಸದರು. 
ನಿಂತರ ಅವರನುನು ಅಿಂಡರಾನ್ ಮತುತು ನಕೆ�ೇಬಾರ್ ನ 
ಪೂೇಟ್್ಷ ಬೆಲಿೇರ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲು್ಯಲಾರ್ ಕಾರಾಗೃಹಕೆ್, ಅವರ 
ಕೆಲವು ಸಹಚರರ�ಿಂದಿಗೆ ಕಾಲಾಪಾನಗೆ ಕಳುಹಸಲಾಯತು. 
1933 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆೈದಿಗಳನುನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ 
ನಡೆಸಕೆ�ಳುಳಿವುದನುನು ಪರಾತಿಭಟ್ಸ ಮತೆತು ಉಪವಾಸ ಸತಾ್ಯಗರಾಹ 
ನಡೆಸದರು. ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿೇರ್ ಸಿಂಗ್ ರಿಗೆ ಬಲವಿಂತವಾಗಿ 
ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವ ಪರಾಯತನು ನಡೆಯತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಹಾಲು ಅವರ ಶಾ್ವಸಕೆ�ೇಶಕೆ್ ಹ�ೇಯತು, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 

ಅವರು ಸಾವನನುಪ್ಪದರು. ಬಿರಾಟ್ರರು ಅವರ ಮೃತದೆೇಹವನುನು 
ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಸಮುದರಾಕೆ್ ಎಸೆದರು ಎಿಂದು ಹೇಳಲಾಗುತತುದೆ.

ರಾಥೆ�ೇಡ್ ಅವರ ತಿಂದೆ ದೆೇವಿ ಸಿಂಗ್ ಒಮ್ಮ ಹೇಳಿದದೆರು, 
"ದೆೇಶಕಾ್ಗಿ ನನನು ಹ�ೇರಾಟವು ನೇನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯನುನು 
ಹೃದಯದಿಿಂದ ಸ್ವೇಕರಿಸಲಲಿ ಎಿಂಬುದನುನು ಸಾಬಿೇತುಪಡಿಸುತತುದೆ. 
ಈಗ ನೇನು ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದಿದೆೇಯ, ಹಿಂತಿರುಗಿ 
ನ�ೇಡಬೆೇಡ ಮತುತು ನನನು ಸಿಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಎಿಂದಿಗ� ದೆ�ರಾೇಹ 
ರಾಡಬೆೇಡ." ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ನಿಂತರ, ಅಿಂಡರಾನ್ ಮತುತು 
ನಕೆ�ೇಬಾನ್ಷ ಪೂೇಟ್್ಷ ಬೆಲಿೇರ್ ನ ಸೆಲು್ಯಲಾರ್ ಜೆೈಲ್ನ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿೇರ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೆ�ೇಡ್ ಅವರ 
ಪರಾತಿಮಯನುನು ಸಾಥೆಪಸಲಾಯತು. ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿ ಅವರು 2018 ರ ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 30 ರಿಂದು ಸೆಲು್ಯಲಾರ್ 
ಜೆೈಲ್ಗೆ ಭೇಟ್ ನೇಡಿದಾಗ, ಅವರು ಮಹಾವಿೇರ್ ಸಿಂಗ್ 
ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸದರು. ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ 15, 2021 ರಿಂದು, 
ಭಾರತದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಹ  
ಅಿಂಡರಾನ್ ನ ಸೆಲು್ಯಲಾರ್ ಜೆೈಲ್ಗೆ ಭೇಟ್ ನೇಡಿ ಮಹಾವಿೇರ್ 
ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸದರು.

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೇತ್ಸವರಾಷಟ್ರ
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ಬಿಂಗಾಳದ ವಿಭಜನಯ ವಿರುದ್ಧದ ಚಳುವಳಿಯು ಎರುಟಿ 
ತಿೇವರಾವಾಗಿತೆತುಿಂದರ, ಅದು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯಕಾ್ಗಿ ನಡೆದ 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಿಂಕೆೇತವಾಯತು. ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಸಕಾ್ಷರವು ಈ 
ಪರಾತಿಭಟನಗಳನುನು ಹತಿತುಕ್ಲು ಪರಾಯತಿನುಸತು. ದಬಾ್ಬಳಿಕೆ ಹಚಾಚುದಿಂತೆ, ಅದು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿ ಚಳವಳಿಯನುನು ಉತೆತುೇಜಿಸತು. ಈ ಚಳವಳಿಯು 
ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಿಂಗಾರಾ ಅವರಿಂತಹ ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತುಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸತು. 
ಮಹಾನ್ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಹ�ೇರಾಟಗಾರ ಮತುತು ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿ ಮದನ್ 
ಲಾಲ್ ಧಿಿಂಗಾರಾ ಅವರು 1883 ರ ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 18 ರಿಂದು ಪಿಂಜಾಬ್ ನ 
ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಜನಸದರು. ಅವರು 1900 ರಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 
ಅಧ್ಯಯನ ರಾಡಲು ಲಾಹ�ೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದರು ಮತುತು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಸ್ವರಾಜ್ಯಕಾ್ಗಿ ನಡೆಯುತಿತುರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತಾವಾದಿ ಆಿಂದೆ�ೇಲನದೆ�ಿಂದಿಗೆ 
ಸಿಂಪಕ್ಷ ಹ�ಿಂದಿದರು.

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷಗಳು ಮುನನುಲಗೆ ಬಿಂದವು. ಬಿರಾಟನ್ ನಿಂದ ಆಮದು ರಾಡಿಕೆ�ಿಂಡ 
ಬಟೆಟಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸದ ಕಾಲೇಜಿನ ಬೆಲಿೇಜರ್ ಅನುನು ಹಾಕ್ಕೆ�ಳಳಿಬೆೇಕೆಿಂಬ 
ಪಾರಾಿಂಶುಪಾಲರ ಆದೆೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಿಂಗಾರಾ ವಿದಾ್ಯಥಿ್ಷ ಚಳವಳಿಯ  ನೇತೃತ್ವ 
ವಹಸದದೆರು. ಇದರ ನಿಂತರ, ಅವರನುನು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹ�ರಹಾಕಲಾಯತು. 
ಈ ಹಿಂತದವರಗೆ, ಧಿಿಂಗಾರಾ ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯತೆಯತತು ಆಕಷ್್ಷತರಾಗಲ್ಲಲಿ, 
ಆದರ ಈ ಘಟನಯು ಅವರನುನು ಆ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸತು. 1905 ರಲ್ಲಿ, 
ಧಿಿಂಗಾರಾ ಲಿಂಡನನುಗೆ ತೆರಳಿದರು ಮತುತು ಅಲ್ಲಿನ ಇಿಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಉಳಿದುಕೆ�ಿಂಡರು. ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಿಂಗಾರಾ ಅವರು ವಿೇರ್ ಸಾವಕ್ಷರ್ 
ಅವರನುನು ಇಿಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭೇಟ್ಯಾದರು. ಸಾವಕ್ಷರ್ ಆಗ 
ಇಿಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ನ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರಾಗಿದದೆರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯ, 1909 ರ ಜ�ನ್ 
8 ರಿಂದು, ಸಾವಕ್ಷರ್ ಅವರ ಹರಿಯ ಸಹ�ೇದರ ಗಣೆೇಶ್ ದಾಮೇದರ್ 
ಸಾವಕ್ಷರ್ ಅವರನುನು ಗಡಿೇಪಾರು ರಾಡಲಾಯತು. ಸಕಾ್ಷರದ ಕಡೆಯವರಿಗೆ 
ಅವರು ಕೆೇವಲ ಐತಿಹಾಸಕವಾದ ಕವಿತೆಗಳನುನು ರಾತರಾ ಪರಾಕಟ್ಸದಾದೆರ 
ಎಿಂದು ಸಾಬಿೇತುಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯತು, ಅದನುನು ದೆೇಶದೆ�ರಾೇಹವೆಿಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯತು. ಲಿಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸಸುತಿತುದದೆ ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿಗಳು ಗಣೆೇಶ 
ಸಾವಕ್ಷರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಡಿದ ಗಡಿಪಾರಿನಿಂದ ರ�ಚಿಚುಗೆದದೆರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ವಿಲ್ಯಿಂ ಕಜ್ಷನ್ ವೆೈಲ್ ಸಾವಕ್ಷರ್ ಮತುತು ಇತರ 
ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ರಾಹತಿ ಸಿಂಗರಾಹಸಲು ಪರಾಯತಿನುಸುತಿತುದದೆರು. ಕಜ್ಷನ್ 
ವೆೈಲ್ಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಕಾರಾಿಂತಿಕಾರಿ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಹ�ೇರಾಟಗಾರರನುನು ಲಿಂಡನ್ 
ನಲ್ಲಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಯತು. ಶಾ್ಯಮ್ ಜಿೇ ಕೃರ್ಣವಮ್ಷ ಅವರ  
"ದಿ ಇಿಂಡಿಯನ್ ಸೆ�ೇಷ್ಯಾಲಜಿಸ್ಟಿ" ನಯತಕಾಲ್ಕವು ವೆೈಲ್ಯನುನು 
ಭಾರತದ ಹಳೆಯ ನದ್ಷಯ ಶತುರಾ ಎಿಂದು ಕರಯತು. ಜುಲೈ 1, 1909 
ರಿಂದು, ಧಿಿಂಗಾರಾ ಇಿಂಪೇರಿಯಲ್ ಇನ್್ಸ ಸಟಿಟ�್ಯಟ್ ನ ಸಭಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸ 
ವೆೈಲ್ಯ ಹತೆ್ಯಗೆೈದರು. ವಿಚಾರಣೆ ಮುಿಂದುವರಿದಾಗ, ನಾ್ಯಯಾಲಯದ 
ಸಿಂಧುತ್ವವನುನು ತಾನು ಒಪುಪುವುದಿಲಲಿ ಎಿಂದು ಹೇಳಿ ಪಬಿಲಿಕ್ ಪಾರಾಸಕ�್ಯಟರ್ 
ಒಬ್ಬರ ಸೆೇವೆಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆ�ಳಳಿಲು ಅವರು ನರಾಕರಿಸದರು. 

ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯವು "ದೆೇಶಭಕತು ಭಾರತಿೇಯರನುನು ಅರಾನವಿೇಯವಾಗಿ 
ಗಲ್ಲಿಗೆೇರಿಸಲು ಮತುತು ಗಡಿೇಪಾರು ರಾಡಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾತಿೇಕಾರ" 
ಎಿಂದು ಅವರು ಘ�ೇಷ್ಸದರು. ಮದನಲಾಲ್ ಧಿಿಂಗಾರಾ ಅವರನುನು 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದಿಿಂದ ಕರದೆ�ಯು್ಯತಿತುದಾದೆಗ, ಅವರು ಮುಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರಿಗೆ 
ಹೇಳಿದರು, "ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಸಾ್ವಮಿ. ನಾನು ಚಿಿಂತಿಸುವುದಿಲಲಿ, ಆದರ 
ನನನು ಜಿೇವನವನುನು ನನನು ರಾತೃಭ�ಮಿಗೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಡುವ ಗೌರವವನುನು 
ಹ�ಿಂದಲು ಹಮ್ಮಪಡುತೆತುೇನ."

ಧಿಿಂಗಾರಾಗೆ ಮರಣದಿಂಡನ ವಿಧಿಸಲಾಯತು ಮತುತು 1909 ರ ಆಗಸ್ಟಿ 
17 ರಿಂದು ಕೆೇವಲ 26 ನೇ ವಯಸ್ಸನಲ್ಲಿ ಲಿಂಡನ್ ನ ಪಿಂಟನ್ವಲಲಿ ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಅವರನುನು ಗಲ್ಲಿಗೆೇರಿಸಲಾಯತು. ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಿಂಗಾರಾ ಬಿರಾಟ್ಷ್ 
ಆಡಳಿತದ ದಬಾ್ಬಳಿಕೆಯ ನೇತಿಗಳನುನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರ�ೇಧಿಸದ ದೆೇಶದ 
ಯುವಕರಿಗೆ ಒಿಂದು ಸಿಂಕೆೇತವಾಗಿದಾದೆರ. ಆನಬೆಸೆಿಂಟ್ ತನನು ಶೌಯ್ಷವನುನು 
ಶಾಲಿಘಿಸುತಾತು ಹೇಳಿದದೆರು, "ಅಿಂತಹ ಇನ�ನು ಅನೇಕ ಮದನ್ ಲಾಲ್ 
ಧಿಿಂಗಾರಾ ಅವರನುನು ಹ�ಿಂದುವುದು ಇಿಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ." – ರಾಸಕ 
ನಯತಕಾಲ್ಕ ಮದನ್.

ಗುಜರಾತಿನ ಮಹಾನ್ ಭಾರತಿೇಯ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ 
ಹ�ೇರಾಟಗಾರ ಮತುತು ಸೌರಾರಟ್ರದ ರಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಾ 

ಉಚಚುರಿಂಗರೈ ನವಲ್ ಶಿಂಕರ್ ಧೇಬಾರ್ ಅವರು 21 ಸೆಪಟಿಿಂಬರ್ 
1905 ರಿಂದು ಜಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಸದರು. ಮಹಾತ್ಮ 
ಗಾಿಂಧಿಯವರ ಆದಶ್ಷಗಳಿಿಂದ ಪರಾಭಾವಿತರಾದ ಧೇಬರ್ 1936 
ರಲ್ಲಿ ವಕ್ೇಲ ವೃತಿತುಯನುನು ತೆ�ರದು ತಮ್ಮ ಹುಟ�ಟಿರಾದ ರಾಜ್ 
ಕೆ�ೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ  ಸೆೇರಿದರು. 
1938 ಮತುತು 1942ರ ನಡುವೆ ರಾಜಕೆ�ೇಟ್ ಸಿಂಸಾಥೆನದಲ್ಲಿ 

ಧೇಬರ್ ಸತಾ್ಯಗರಾಹದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಸದದೆರು. ಅಲಲಿದೆ, ವೆೈಯಕ್ತುಕ 
ಸತಾ್ಯಗರಾಹ ಮತುತು ಒಕ�್ಟದ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಾಯವಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಸದದೆರು. ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ರಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸದದೆಕಾ್ಗಿ ಅವರು ಮ�ರು ಬಾರಿ 
ಜೆೈಲ್ಗೆ ಹ�ೇದರು. ಬಹುಪಾಲು ರಾಜ ಸಿಂಸಾಥೆನಗಳು ಜನರ 
ಹತಾಸಕ್ತುಗಳನುನು ನಲ್ಷಕ್ಷಿಸ ಜನರ ಮೇಲ ಭಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳನುನು 
ವಿಧಿಸುತಿತುದದೆವು. ಬಿರಾಟ್ರರು ಅವರಿಗೆ ದೆೇಶಿೇಯ ಮತುತು ಬಾಹ್ಯ 
ಆಕರಾಮಣದಿಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತಿತುದದೆರು ಮತುತು ಇದಕೆ್ 

ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಧಿಂಗಾ್ರ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟ್ಷರ 
ದೌಜಷಿನ್ಯದ ಸೆೇಡು ತ್ೇರಿಸಿಕ�ಂಡ ದೆೇಶಭಕ್ತ

ವಕಿೇಲ್ ವೃತ್್ತಯನು್ನ ಬಿಟುಟಿ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಚಳವಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ ಯುಎನ್ ಧೇಬಾರ್

ಜನನ: 18 ಸೆಪಟಿಂಬರ್ 1883, ಮರಣ: 17 ಆಗಸ್ಟಿ 1909

ಜನನ: 21 ಸೆಪಟಿಂಬರ್ 1905, ಮರಣ: 11 ಮಾಚ್ಷಿ 1977

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೇತ್ಸವ ರಾಷಟ್ರ



ಪರಾತಿಯಾಗಿ, ಸಥೆಳಿೇಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಸಾರಾರಾಜ್ಯಶಾಹ 
ನೇತಿಗಳನುನು ಬೆಿಂಬಲ್ಸುವ ಮ�ಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಭಾವನಗಳ 
ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ರಾಡಿದರು.  ಇಪ್ಪತತುನಯ ಶತರಾನದ ಮದಲ 
ಮತುತು ಎರಡನಯ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಚಳವಳಿ ತಿೇವರಾಗೆ�ಳಳಿಲು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸತು. 1930 ಮತುತು 1940ರ 
ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಧೇಬರ್ ರಾಜ್ ಕೆ�ೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಚಳವಳಿಯ 
ಪರಾಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮಿ್ಮದರು. 1930ರ ದಶಕದ 
ಉತತುರಾಧ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಥೆೇವಾಡ ಚಳವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವ 
ವಹಸದದೆರು. ಸಿಂಯುಕತು ಸೌರಾರಟ್ರದ ರಚನಯಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಪರಾಮುಖ ಪಾತರಾ ವಹಸದದೆರು. 1947ರ ಅಕೆ�ಟಿೇಬರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಜುನಾಗಢದ ನವಾಬನು ಜುನಾಗಢವನುನು ಪಾಕ್ಸಾತುನಕೆ್ ಸೆೇರಿಸಲು 
ಪರಾಯತಿನುಸದಾಗ, ಧೇಬರ್ ಈ ಚಳವಳಿಯ ನೇತೃತ್ವವನುನು 
ವಹಸ, ರಾಜಪರಾಭುತ್ವ ಸಕಾ್ಷರದ ಆಥಿ್ಷಕ ಬಹಷ್ಾ್ರವನುನು 

ಘ�ೇಷ್ಸದರು, ಹಾಗು ಜುನಾಗಢದ ನವಾಬನನುನು ಭ�ಗತನಾಗಲು 
ಒತಾತುಯಸಲಾಯತು. ಧೇಬರ್ ಆರಿಂಭಿಸದ ಬಹಷ್ಾ್ರ 
ಚಳವಳಿಯು ಇತರ ಸಿಂಸಾಥೆನಗಳ ಹ�ೇರಾಟಗಾರರಿಗ� ಸ�ಫೂತಿ್ಷ 
ನೇಡಿತು. ನಿಂತರ ಜುನಾಗಢವು ಭಾರತಿೇಯ ಒಕ�್ಟವನುನು 
ಸೆೇರಿಕೆ�ಿಂಡಿತು ಮತುತು ಧೇಬರ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನರಿಂಕುಶ 
ಆಡಳಿತದಿಿಂದ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯವನುನು ಪಡೆಯತು. 1948ರ ಫಬರಾವರಿ 
15ರಿಂದು ಅಸತುತ್ವಕೆ್ ಬಿಂದ ಸೌರಾರಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ರಚನಯಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಪರಾಮುಖ ಪಾತರಾ ವಹಸದದೆರು. ಅದೆೇ ದಿನ ಧೇಬರ್ ಅವರನುನು 
ಸೌರಾರಟ್ರದ ಮದಲ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿರಾಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯತು. 
1973 ರಲ್ಲಿ, ಧೇಬರ್ ಅವರ ಸಾವ್ಷಜನಕ ಸೆೇವೆಗಳನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೆ�ಿಂಡು, ಅವರಿಗೆ ದೆೇಶದ ಎರಡನೇ ಅತು್ಯನನುತ 
ನಾಗರಿಕ ಪರಾಶಸತುಯಾದ ಪದ್ಮವಿಭ�ರಣವನುನು ನೇಡಲಾಯತು. 
ಅವರು ರಾಚ್್ಷ 11, 1977 ರಿಂದು ನಧನಹ�ಿಂದಿದರು.  

ಆಜಾದಿ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹೆ�ೇತಸೆವ

ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಸಿಂಗಾರಾಮಕೆ್ ಕೆ�ಡುಗೆ ನೇಡಿದ 550 ಕ�್ 
ಹಚುಚು ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಹ�ೇರಾಟಗಾರರ ಸ�ಫೂತಿ್ಷದಾಯಕ 

ಕಥೆಗಳನುನು ಪುನರಾವತಿ್ಷಸಲು ಮತುತು ಯುವ ಪೇಳಿಗೆಗೆ ಅಜ್ಾತ 
ವಿೇರರನುನು ಪರಿಚಯಸಲು ದ�ರದಶ್ಷನ "ಸ್ವರಾಜ್: ದಿ ಹ�ೇಲ್ 
ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾಸ್ ಫಿರಾೇಡಿಂ ಸಟ್ರಗಲ್" ಎಿಂಬ ಉಪಕರಾಮವನುನು 
ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದಾದೆರ. ಕಥನವನುನು ಧಾರಾವಾಹಯ ರ�ಪದಲ್ಲಿ 
ಹೇಳಲಾಗುತತುದೆ. ಅಮೃತ ಮಹ�ೇತ್ಸವದ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ಈ 
ಧಾರಾವಾಹಯ 75 ಕಿಂತುಗಳು 75 ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಾಸಾರವಾಗಲ್ವೆ. ಆಗಸ್ಟಿ 14 ರಿಿಂದ ಪರಾತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತಿರಾ 
9 ಗಿಂಟೆಗೆ ಪರಾಸಾರವಾಗುತಿತುದೆ. ಆಗಸ್ಟಿ 17 ರಿಂದು ಸಿಂಸತಿತುನ 
ಬಾಲಯೇಗಿ ಸಭಾಿಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧಾರಾವಾಹಯ ವಿಶೇರ 
ಪರಾದಶ್ಷನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸದ ನಿಂತರ, ಪರಾಧಾನಮಿಂತಿರಾ ನರೇಿಂದರಾ 
ಮೇದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ "ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್" ಕಾಯ್ಷಕರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಇದನುನು ವಿೇಕ್ಷಿಸುವಿಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಆಗರಾಹಸದರು. ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ 
ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸದ ಅಜ್ಾತ ವಿೇರರು ಮತುತು 
ವಿೇರಾರಮಣಿಯರ ಪರಾಯತನುಗಳನುನು ದೆೇಶದ ಯುವ ಪೇಳಿಗೆಗೆ 
ಪರಿಚಯಸುವ ಅದುಭುತ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮ ಇದಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ಅವರು 
ಹೇಳಿದರು. ಅದನುನು ನೇವು ಸ್ವಯಿಂ ನ�ೇಡಿ ಎಿಂದು ಸಲಹ 
ನೇಡಿದರು.
'ಸವಾರಾಜ್ಯ'ವನು್ನ ಅನನ್ಯವಾಗಿಸಿದೆದಿೇನು?
ಈ ಪರಾದಶ್ಷನವು 1498 ರಲ್ಲಿ ವಾಸೆ�್ೇ ಡ ಗಾರಾ ಭಾರತದ 
ನಲದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ಟಾಟಿಗಿನಿಂದ ಪಾರಾರಿಂಭವಾಗುತತುದೆ. 
ನಿಂತರ ಪೂೇಚು್ಷಗಿೇಸರು, ಫರಾಿಂಚರು, ಡಚಚುರು ಮತುತು ಬಿರಾಟ್ರರು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಗಳನುನು ಸಾಥೆಪಸಲು ಪರಾಯತಿನುಸದರು. ಆ 
ಸಮಯದಿಿಂದ ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಮತುತು ನಮ್ಮ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ 
ವಿೇರರ ಹಮ್ಮಯ ಕಥೆಯವರಗೆ ಈ ಧಾರಾವಾಹಯಲ್ಲಿ 
ಬಿಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

75 ವಾರಗಳು, 75 ಕಂತುಗಳು
ಇದು ಪರಾತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತಿರಾ 9 ಗಿಂಟೆಯಿಂದ 1೦ 
ಗಿಂಟೆಯವರಗೆ ಡಿಡಿ ನಾ್ಯರನಲ್ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಪರಾಸಾರವಾಗುತತುದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಸಿಂಚಿಕೆಗಳನುನು ವಾರದಲ್ಲಿ 
ಮರುಪರಾಸಾರ ರಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಮ�ಲತಃ ಹಿಂದಿ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಿ್ಷಸಲಾದ ಈ ಧಾರಾವಾಹ ಆಗಸ್ಟಿ 20 ರಿಿಂದ 
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನನುಡ, ಮಲಯಾಳಿಂ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, 
ಒರಿಯಾ, ಬಿಂಗಾಳಿ ಮತುತು ಅಸಾ್ಸಮಿ ಪಾರಾದೆೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಾಸಾರ ರಾಡಲು ಪಾರಾರಿಂಭಿಸದೆ.

ವಾತಾಷಿ ಮತು್ತ ವಾತಾಷಿ ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯದ ನವಿೇನ ಉಪಕ್ರಮ
ಕೆೇಿಂದರಾ ರಾಹತಿ ಮತುತು ಪರಾಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಆಜಾದಿ 
ಕೆ್ವಸ್ಟಿ ಮಬೆೈಲ್ ಗೆೇಮ್ ರ�ಪದಲ್ಲಿ ಹ�ಸ ಉಪಕರಾಮವನುನು 
ಕೆೈಗೆ�ಿಂಡಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಮತುತು 
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಹ�ೇರಾಟದ ನಾಯಕರ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅನುವು 
ರಾಡಿಕೆ�ಡುತತುದೆ. ಈ ಆಟವನುನು ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ 
ಮಹ�ೇತ್ಸವದ ಸಿಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಿಂಭಿಸಲಾಯತು. ಭಾರತದ 
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಸಿಂಗಾರಾಮದ ಕಥೆಯನುನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಸುವುದು 
ಇದರ ಉದೆದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಆನ್ ಲೈನ್  ಕಲ್ಕಾ ಮಬೆೈಲ್ ಗೆೇಮ್ 
ಸರಣಿಯನುನು ಝಿಂಗಾ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಸಹಯೇಗದೆ�ಿಂದಿಗೆ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಈ ಆಟವು ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಹ�ೇರಾಟದಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಹ�ೇರಾಟಗಾರರು ಮತುತು ಅಪರಾತಿಮ ವಿೇರರ 
ಕೆ�ಡುಗೆಯನುನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಕಾ್ಷರ ರಾಡಿದ ಪರಾಯತನುಗಳ 
ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾಗಿದೆ" ಎಿಂದು ಕೆೇಿಂದರಾ ವಾತಾ್ಷ ಮತುತು 
ಪರಾಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕ�ರ್ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಸರಾರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆಜಾದಿ ಕೆ್ವಸ್ಟಿ ನ ಮದಲ ಎರಡು 
ಆಟಗಳೆಿಂದರ "ಆಜಾದಿ ಕೆ್ವಸ್ಟಿ: ರಾ್ಯಚ್ 3 ಪಜಲ್" ಮತುತು 
"ಆಜಾದಿ ಕೆ್ವಸ್ಟಿ: ಹೇರ�ೇಸ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾ".

ದ�ರದಶಷಿನದಲ್ಲಿ ಸವಾರಾಜ್ ರಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ  
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವಿೇರರ 75 ಕಥೆಗಳನು್ನ ವಿೇಕ್ಷಿಸಿ
ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೇತ್ಸವವು ಹ�ಸ ಸಿಂಕಲ್ಪಗಳು ಮತುತು ಆಲ�ೇಚನಗಳ ಹಬ್ಬ ರಾತರಾವಲಲಿ,  

ಸಾ್ವತಿಂತರಾ್ಯ ಹ�ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾರಾಣವನುನು ಅಪ್ಷಸದ ವಿೇರರ ಬಗೆಗೆ ಮುಿಂದಿನ ಪೇಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸುವ ರಾಗ್ಷವಾಗಿದೆ.  
ಸ್ವರಾಜ್ ಧಾರಾವಾಹಯಿಂದಿಗೆ ದ�ರದಶ್ಷನವು ಈ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹಜೆ್ಜ ಇಟ್ಟಿದೆ. 

ರಾಷಟ್ರ

ನ್್ಯ ಇೆಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16-30, 202288



ಮಿೇಡಯಾ ಕಾನಷಿರ್



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 16-30, 202290

ಒಂದ್ ಬಲಿಷ್ಠ ರ್ಕಷಟ್ರವು ಮ್ಕತರೆ ವಿಶ್ವಕ್ ಕ್ಡ್ಗ ನೋಡಲ್ ಸ್ಕಧಯೂಒಂದ್ ಬಲಿಷ್ಠ ರ್ಕಷಟ್ರವು ಮ್ಕತರೆ ವಿಶ್ವಕ್ ಕ್ಡ್ಗ ನೋಡಲ್ ಸ್ಕಧಯೂ
ಪೆಂಡಿತ್ ದ್ೇನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯಪೆಂಡಿತ್ ದ್ೇನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯ

ಜನ�್ಮೇತ್ಸವ - ಸೆಪಟಿಂಬರ್ 25, 1916ಜನ�್ಮೇತ್ಸವ - ಸೆಪಟಿಂಬರ್ 25, 1916

ಸಮಗರಾ ರಾನವ ತತ್ವಶಾಸತ್ರದ ಸಾಥೆಪಕ ಪಿಂಡಿತ್ ದಿೇನ್ ದಯಾಳ್ ಸಮಗರಾ ರಾನವ ತತ್ವಶಾಸತ್ರದ ಸಾಥೆಪಕ ಪಿಂಡಿತ್ ದಿೇನ್ ದಯಾಳ್ 
ಉಪಾಧಾ್ಯಯ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಿಂದು ಗೌರವ ನಮನಗಳು. ಉಪಾಧಾ್ಯಯ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಿಂದು ಗೌರವ ನಮನಗಳು. 
ಅವರ ಇಡಿೇ ಜಿೇವನವು ಸವ್ಷಜನ ಹತಾಯ-ಸವ್ಷಜನ ಸುಖಾಯ ಅವರ ಇಡಿೇ ಜಿೇವನವು ಸವ್ಷಜನ ಹತಾಯ-ಸವ್ಷಜನ ಸುಖಾಯ 

ತತ್ವವನುನು ಆಧರಿಸದೆ, ಮತುತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಿೇವನವನುನು  ತತ್ವವನುನು ಆಧರಿಸದೆ, ಮತುತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಿೇವನವನುನು  
ರಾರಟ್ರ ನರಾ್ಷಣಕಾ್ಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದದೆರು.  ರಾರಟ್ರ ನರಾ್ಷಣಕಾ್ಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದದೆರು.  

ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ದೆೇಶವಾಸಗಳನುನು ಪರಾೇರೇಪಸುತತುಲೇ ಇರುತತುವೆ. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ದೆೇಶವಾಸಗಳನುನು ಪರಾೇರೇಪಸುತತುಲೇ ಇರುತತುವೆ. 
ಪಿಂಡಿತ್ ದಿೇನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತಿತುದದೆರು, ಪಿಂಡಿತ್ ದಿೇನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯ ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತಿತುದದೆರು, 

'ಬಲ್ರ್ಠ ರಾರಟ್ರವೊಿಂದು ರಾತರಾ ಜಗತಿತುಗೆ ಕೆ�ಡುಗೆ ನೇಡಲು 'ಬಲ್ರ್ಠ ರಾರಟ್ರವೊಿಂದು ರಾತರಾ ಜಗತಿತುಗೆ ಕೆ�ಡುಗೆ ನೇಡಲು 
ಸಾಧ್ಯ'. ಇದು ಇಿಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವವಲಿಂಬನಯ ಮ�ಲಭ�ತ ಸಾಧ್ಯ'. ಇದು ಇಿಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವವಲಿಂಬನಯ ಮ�ಲಭ�ತ 

ಪರಿಕಲ್ಪನಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆದಶ್ಷದೆ�ಿಂದಿಗೆ, ದೆೇಶವು  ಪರಿಕಲ್ಪನಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆದಶ್ಷದೆ�ಿಂದಿಗೆ, ದೆೇಶವು  
ಸಾ್ವವಲಿಂಬನಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನನುಡೆಯುತಿತುದೆ.ಸಾ್ವವಲಿಂಬನಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನನುಡೆಯುತಿತುದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತ್್ರ

ನೊಯೂಇಾಂಡಿಯ್ನೊಯೂಇಾಂಡಿಯ್

ಸಮ್ಚ್ರಸಮ್ಚ್ರ
RNI Registered No DELKAN/2020/78828, Delhi 
Postal License No DL(S)-1/3543/2020-22, WPP NO U 
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ಪಂಡಿತ್ ದಿೇನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯ ಪಂಡಿತ್ ದಿೇನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯ   ಅವರು 
ರಾಜರಾರಣಗಿಂತಲ� ಮಗಿಲಾದವರು. ಅವರು 
ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ ಮತುತಿ ಲೇಖಕ. ಪಂಡಿತ್ 
ದಿೇನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯ ಅವರು ಭಾರತ 
ಸಮತ್�ೇಲ್ತ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆ�ಂದಿದ ಮತುತಿ 
ಶಕ್ತಿಶಾಲ್ ರಾಷಟ್ವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. 
ಒಂದು ದೆೇಶವು ಒಂದೆೇ ಗುರಿ, ಆದಶಕಾ ಅಥವಾ 
ಧ್ಯೇಯದೆ�ಂದಿಗ ಜಿೇವಿಸುವ ಮತುತಿ ವಿಶ್ವದ 
ಈ ವಲಯವನು್ನ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭ�ಮ ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಸುವ ಜನರ ಗುಂಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು 
ಹೆೇಳುತಿತಿದ್ದರು. ಆದಶಕಾ ಅಥವಾ ಮಾತೃಭ�ಮ 
ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದ� ಅಲಲಿದಿದ್ದರ, ಈ ದೆೇಶವು 
ಅಸಿತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲಲಿ. ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಸಪ್ಟಂಬರ್ 25 
ರಂದು ಅವರಿಗ ಗೌರವ ನಮನಗಳು.


