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ಜಲಿಯನ್ವಾಲ್ ಬ್ಗ್ ನಲಿಲಿ ಎಲಲಿರೂ ಸ�ೇರಿದರು

ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರರಂದು ಗಡಿಯ್ರ ಐದು ಬ್ರಿಸಿದ್ಗ 

ಅವರ�ಲಲಿರೂ ಬ್ಗ್ನಲಿಲಿ ನ�ರ�ದರು ಸ�್ನೇಹಿತರ�ೇ.

ನ್ಯಾಯ, ನೇತಿ ಮತುತು ಗೌರವವನು್ನ ಕ�ೇಳಿ 

ಸಿಖ್ಖರು, ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸಿಲಿಮರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಂತರು ಸ�್ನೇಹಿತರ�ೇ.

ಯುವಕರು, ಹಿರಿಯರು, ಬ್ಲಕರೂ ಸಹ ಬಂದರು

ಬ�ರಳ�ಣಿಕ�ಯಷುಟಾ ಮಂದಿ ಮ್ತರಿ ಹಿಂದ� ಉಳಿದಿದ್ದರು ಸ�್ನೇಹಿತರ�ೇ.

ಅವರು ಮ್ತನ್ಡಲು, ತಮ್ಮ ವ�ೇದನ�ಯನು್ನ ತ�ೂೇಡಿಕ�ೂಳ್ಳಲು

ನರ್ಭಯರ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಜೇವಗಳನು್ನ ಪಣಕ್ಕಿಟಟಾರು ಸ�್ನೇಹಿತರ�ೇ.

ಅವರ ಅಮೂಲಯಾ ಜೇವದ ಬಗ�ಗೆ ಇನು್ನ ಚಂತ�ಯಿಲಲಿ 

ಅವರು ಈ ಜಗತತುನ�್ನೇ ಬಿಟುಟಾ ಹ�ೂೇಗಿದ್್ದರ� ಸ�್ನೇಹಿತರ�ೇ.

ಮನ�ಗ� ಮರಳುವ ಸಣ್ಣದ�ೂಂದು ರರವಸ�

ಆಸ� ಮತುತು ಕನಸುಗಳನು್ನ ಸಹ ಬಿಟುಟಾ ಹ�ೂೇಗಿದ್್ದರ� ಸ�್ನೇಹಿತರ�ೇ.

ಬ್ಗ್ ನ ಒಣಗಿದ ಮಣಿ್ಣನಲಿಲಿ ತಮ್ಮ ರಕತುದಿಂದಲ�ೇ 

ಅವರು ಅರಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಸ�್ನೇಹಿತರ�ೇ.

ಅವರು ಕೂರಿರ ಜ್ವಾಲ�ಗಳ ಸುತತುಲೂ 

ಪತಂಗಗಳ ಹಿಂಡಿನಂತ� ಸ�ೇರಿದರು ಸ�್ನೇಹಿತರ�ೇ.

ಬದುಕ್ನಂದ ಬ�ೇಸತತು ಅವರು ಸ್ವನು್ನ ಇಷಟಾಪಟಟಾರು

ಅವರ ಇಚ�ಛೆಯನು್ನ ಪೂರ�ೈಸುವುದು ಯಮನಗ� ಅನವ್ಯ್ಭವ್ಯಿತು ಸ�್ನೇಹಿತರ�ೇ.

ಸ್ವಿನ ಕುಣಿಕ�ಗ� ಹತಿತುರವಿದ�್ದ್ೇನ�ಂದು ತಿಳಿದ 

ಮನೂಸೂರ್ “ನ್ನ�ೇ ಸತಯಾ!’ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ ಸ�್ನೇಹಿತರ�ೇ.

ಶಮ್ಸೂ ತಬಿರಿಜಯಂಥವರ ದ�ೇವರ ಹುಡುಕ್ಟ

ನ�ೂೇವಿನ ಸ್ವಿನಲಿಲಿ ಕ�ೂನ�ಗ�ೂಂಡಿತು ಸ�್ನೇಹಿತರ�ೇ.

1919 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 13ರಂದು ಬ�ೈಸ್ಖಿಯ ದಿನ ನಡ�ದ ಜಲಿಯನ್ ವ್ಲ್ ಬ್ಗ್ ಹತ್ಯಾಕ್ಂಡಕ�ಕಿ ಈ ವಷ್ಭ  
102 ವಷ್ಭಗಳ್ಗುತತುವ�.  ಆದರ� ಅದರ ನ�ನಪುಗಳು ಮ್ತರಿ ಇನೂ್ನ ಹಸಿರ್ಗಿವ�. ಆ ದಿನ 22 ವಷ್ಭದ ಯುವಕ ನ್ನಕ್ ಸಿಂಗ್ 
ಕೂಡ ಆ ಸ್ಥಳದಲಿಲಿದ್ದರು. ನ್ನಕ್ ಗುಂಡಿನ ದ್ಳಿಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದರು ಮತುತು ನಂತರ ಅವರು ಈ ರಯ್ನಕ ಹತ್ಯಾಕ್ಂಡದ 

ಬಗ�ಗೆ 'ರಕತುಸಿಕತು ಬ�ೈಶ್ಖಿ' ಎಂಬ ಕವಿತ� ಬರ�ದರು. ಇದರಿಂದ ಕ�ೂೇಪಗ�ೂಂಡ ಬಿರಿಟಿಷರು ಈ ಕವಿತ�ಯನು್ನ ನಷ�ೇಧಿಸಿ ಹಸತುಪರಿತಿಯನು್ನ 
ಮುಟುಟಾಗ�ೂೇಲು ಹ್ಕ್ಕ�ೂಂಡರು. ಈ ಘಟನ�ಯ 102 ನ�ೇ ವ್ರ್್ಭಕ�ೂೇತಸೂವದ ಸಂದರ್ಭದಲಿಲಿ ಆ ಕವಿತ� ಇಲಿಲಿದ�…

ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ನಮನ
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ಸಂಪ್ದಕ್ೇಯ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ,

ಭ್ರತದಲ್್ಲ ಸ್ರ್ವಜನಿಕ ಒಳಿತಿಗ್ಗಿ ಕ�ೈಗ�ೂಳ್ಳುರ ಯ್ರುದ�ೇ ನಿರ್್ವರರು ಯಶಸ್ಸು ಕ್ಣಲ್ ಜನರ್ 
ಹ�ಚ್ಚಿನ ಸಂಖ�ಯೆಯಲ್್ಲ ಭ್ಗರಹಿಸಲ್ ಅದನ್ನು ಉತಸುರದ ರಿೇತಿಯಲ್್ಲ ಆಚರಿಸಲ್ಗ್ತ್ತದ�. 

ಸಕ್್ವರದ ಪ್ರಯತನುಗಳ್ ರ್ಷ್ಟ್ರದ್ದಯೆಂತ ಹ�ೂಸ ಭರರಸ�ಯ ವ್ತ್ರರಣರನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ಗ ಮತ್್ತ 
ವ�ೇಗವ್ಗಿ ಮ್ಂದ್ರರಿಯ್ರ ತನನು ಪ್ರಬಲ ಆಕ್ಂಕ್�ಯನ್ನು ತ�ೂೇರಿಸಿದ್ಗ, ಅದ್ ನಿರಿೇಕ್�ಗಳಿಗ� 
ಕ್ರಣವ್ಗ್ತ್ತದ�. ಸ್ಮ್ನಯೆ ಬಜ�ಟ್ ಗ� ದ�ೂರ�ಯ್ತಿ್ತರ್ರ ಅಗ್ಧವ್ದ ಸಕ್ರ್ತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಯ 
ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್್ಲ ಇದನ್ನು ದ�ೇಶದ ಮನಸಿಥಿತಿ ಎಂದ್ ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ತಿ್ತರ್ರ ಸಂದಭ್ವದಲ್್ಲ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್್ಲ ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಸಕ್್ವರರೂ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಹ�ಜ�ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ�. ಬಜ�ಟ್ ಘೂೇಷ್ಣ�ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಗ�ೂಳಿಸಲ್ ಸಂಸದೇಯ 
ಇತಿಹ್ಸದಲ್್ಲಯೆೇ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ� ಪ್ರರ್ನಿಯರರ್ ಎಲ್್ಲ ಪ್ಲ್ದ್ರರ್, ತಜ್ಞರ್ ಮತ್್ತ ಇತರರ�ೂಂದಗ� 
ನ�ೇರವ್ಗಿ ಸಂವ್ದ ನಡ�ಸಲ್ ಮ್ಂದ್ಗಿದ್ದಾರ�.

ಬಜ�ಟ್ ಘೂೇಷ್ಣ�ಗಳ ತ್ವರಿತ ಅನ್ಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಕ್್ವರ ಮತ್್ತ ಖ್ಸಗಿ ರಲಯದ ನಡ್ವ� ವಿಶ್್ವಸರನ್ನು 
ಮೂಡಿಸ್ರುದ್ ಇದರ ಉದ�ದಾೇಶವ್ಗಿದ�. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಯೆಕ್್ತ, ಸಂಸ�ಥಿ ಮತ್್ತ ಉದಯೆಮಕ�ಕಾ ತನನು ಸಂಪೂಣ್ವ 
ಸ್ಮರಯೆ್ವದ�ೂಂದಗ� ಪ್ರಗತಿಗ� ಅರಕ್ಶವಿರ್ರ ಸ್್ವರಲಂಬಿ ಭ್ರತ ಸಕ್್ವರದ ಆಶಯವ್ಗಿದ�. ಈ 
ಉದ�ದಾೇಶದ ಬಗ�ಗೆ ಈ ಸಂಚ್ಕ�ಯಲ್್ಲ ಮ್ಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವಿದ�.

ಉತಸುರಗಳ್ ಮತ್್ತ ನಿಣ್ವಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಅಂಗವ್ಗಿ, ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�ೇ ವ್ರ್್ವಕ�ೂೇತಸುರರನ್ನು 
‘ಆಜ಼್ದ ಕ್ ಅಮೃತ ಮಹ�ೂೇತಸುರ’ ಎಂದ್ ಆಚರಿಸಲ್ಗ್ರುದ್. ಈ ಮಹ�ೂೇತಸುರರು 75 ರಷ್್ವಗಳ ಭ್ರತದ 
ಪ್ರಗತಿಯ ಪಯಣರನ್ನು ಪ್ರದರ್್ವಸ್ರ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೂಂದದದಾರ�, ಇದ್ 2047 ರ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮ್ನ�ೂೇತಸುದ 
ಹ�ೂತಿ್ತಗ� ದ�ೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗ� ಒಂದ್ ದೃರ್ಟಿಕ�ೂೇನರನ್ನು ನಿೇಡ್ತ್ತದ�.

ಭ್ರತರು ತನನು ಹ�ೂೇರ್ಟಗ್ರರ ಸ್ಹಸಗ್ಥ�ಗಳಿಂದ ಹ�ೇಗ� ಸೂಫೂತಿ್ವ ಪಡ�ದ್ ಮ್ಂದ್ರರಿಯಬಹ್ದ್ 
ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ  ‘ನೂಯೆ ಇಂಡಿಯ್ ಸಮ್ಚ್ರ್’ ನ ಈ ಸಂಚ್ಕ�ಯಲ್್ಲ ಲ�ೇಖನವಿದ�.

ರ್್ರೇ ಗ್ರ್ ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್  ಅರರ ಶೌಯ್ವ, ಉತಕಾಲ್ ದರಸದ ಸಂದಭ್ವದಲ್್ಲ ಒಡಿಶ್ದ ಪ�ೈಕ್ 
ಹ�ೂೇರ್ಟಗ್ರರ ಸ್ಹಸಗ್ಥ�, ಸಂವಿರ್ನ ರ್ಲ್ಪಿ ಡ್.ಭೇಮರ್ವ್ ಅಂಬ�ೇಡಕಾರ್ ಅರರ ಜಯಂತಿಯಂದ್ 
ಅರರಿಗ� ನಮನ, ಸಣ್ಣ ಉದಯೆಮಿಗಳ ಕನಸ್ಗಳಿಗ� ರ�ಕ�ಕಾಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಿ್ತರ್ರ ‘ಮ್ದ್್ರ ಯೊೇಜನ�’ಮತ್್ತ 
ಪರಿಸರ ಸ�ನುೇಹಿ ಸ್ರಿಗ� ರಯೆರಸ�ಥಿ ಈ ಸಂಚ್ಕ�ಯ ಕ�ಲರು ಪ್ರಮ್ಖ ಅಂಶಗಳ್ಗಿವ�.

ಹಿೇಗ�ಯೆೇ ಓದ್ತಿ್ತರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಗಳನ್ನು ಅದ�ೇ ಪ್ರೇತಿ, ವಿಶ್್ವಸದಂದ ನಮಗ� ಕಳ್ಹಿಸಿ.

ವಿಳ್ಸ:   ಬೂಯೆರ�ೂೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯೆನಿಕ�ೇಷ್ನ್, ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನ್ ಭರನ, 

  ನರದ�ಹಲ್ - 110003

ಇ-ಮೇಲ್:  response-nis@pib.gov.in

(ಜ�ೈದಿೇಪ್ ರಟ್್ನಗರ್)
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The Government’s resolve and initiatives to bring parity in the 

development between eastern and western regions are propelling 

growth and development in eastern part of the countryA new mantra for New India

ನೂಯೆ ಇಂಡಿಯ್ ಸಮ್ಚ್ರ ಪತಿ್ರಕ� ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿದ್ ನನಗ� 

ಸಂತ�ೂೇಷ್ವ್ಯಿತ್. ಪತಿ್ರಕ�ಯಲ್್ಲ ವಿಶ�ೇಷ್ವ್ಗಿ ದ�ೇಶ್ದಯೆಂತ 

ಜ್ರಿಗ� ತರಲ್ದ ಸಕ್್ವರಿ ಯೊೇಜನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ವಿದ್ಯೆರ್್ವಗಳಿಗ� 

ಸಂಪೂಣ್ವ ಮ್ಹಿತಿ ಮತ್್ತ ತಿಳಿರಳಿಕ� ನಿೇಡ್ರ ಒಂದ್ 

ವಿಭ್ಗರನ್ನು ಆರಂಭಸಬ�ೇಕ್ ಎಂಬ್ದ್ ನನನು ಸಲಹ�.

 ರಿದಿಧಿಮ್ ಗುಪ್ತು
sangeetaguptashree@gmail.com;

 
ಈ ಪತಿ್ರಕ�ಯನ್ನು ಓದ್ರುದ್ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಭರವ್ಗಿದ�. 

ಸಕ್್ವರರು ಕ�ೈಗ�ೂಂಡ ವಿವಿಧ ಅಭರೃದಧಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳ್ ಮತ್್ತ 

ಅರುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ರರದಗಳ್ ಪತಿ್ರಕ�ಯಲ್್ಲ ಪ್ರಕಟವ್ಗ್ರುದರಿಂದ 

ದ�ೇಶದ ನ�ೈಜ ಚ್ತ್ರಣ ದ�ೂರ�ಯ್ತಿ್ತದ�. ಇದ್ ವಿಶ�ೇಷ್ವ್ಗಿ 

ವಿದ್ಯೆರ್್ವಗಳಿಗ� ಉಪಯ್ಕ್ತವ್ಗಿದ�. ಪತಿ್ರಕ�ಯ್ ವಿವಿಧ ಭ್ಷ�ಗಳಲ್್ಲ 

ಪ್ರಕಟವ್ಗ್ತಿ್ತರ್ರುದ್ ಇದರ ಮತ�ೂ್ತಂದ್ ಹ�ಚ್ಚಿರರಿ 

ಪ್ರಯೊೇಜನವ್ಗಿದ�. ಒಳ�ಳುಯ ಕ�ಲಸರನ್ನು ಮ್ಂದ್ರರಿಸಿ.

ಧುರಿಬಜತ್ ದತ್ತು

duttadhruba200@gmail.com

ಸಪಿರ್್ವತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್�ಯ ಆಕ್ಂಕ್ಷಿಯ್ದ ನನಗ� ಈ 

ಪತಿ್ರಕ� ತ್ಂಬ್ ಉಪಯ್ಕ್ತವ್ಗಿದ�. ಇದ್ ಮಕಕಾಳಿಗೂ ಅಷ�ಟಿೇ 

ಪ್ರಯೊೇಜನಕ್ರಿಯ್ಗಿದ�. ನ್ನ್ ಸಕ್್ವರಿ ಶ್ಲ�ಯಲ್್ಲ 

ರ್ಕ್ಷಕನ್ಗಿ ಕ�ಲಸ ಮ್ಡ್ತಿ್ತದ�ದಾೇನ�, ಸ್ಧಯೆವ್ದರ� ದಯವಿಟ್ಟಿ 

ನನಗ� ತ�ಲ್ಗ್ ಭ್ಷ�ಯ ಪ್ರತಿಕ�ಯನ್ನು ಕಳ್ಹಿಸಿ ಅರವ್ ಇದಕ�ಕಾ 

ಚಂದ್ದ್ರರ್ಗ್ರುದ್ ಹ�ೇಗ� ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿ. 

varalakshmipalla19@gmail.com

ದ�ೇಶದ ಬಗ�ಗೆ ಸ್ಕಷ್್ಟಿ ಸಕ್ರ್ತ್ಮಕ ಮ್ಹಿತಿಯನ್ನು ಹ�ೂಂದರ್ರ 

ಒಂದ್ ಉತ್ತಮ ಪತಿ್ರಕ�. ಪತಿ್ರಕ�ಯ ಉತ್ತಮ ಗ್ಣಮಟಟಿರನ್ನು 

ಕ್ಪ್ಡಿಕ�ೂಳಿಳು. ನನನು ಶ್ಭ್ಶಯಗಳ್! ಪತಿ್ರಕ�ಯ ಹ�ಸರನ್ನು 

ಜ್ಗೃತ ಭ್ರತ ಸಮಚ್ರಪತ್ರ ಎಂದ್ ಬದಲ್ಸಬಹ್ದ�ೇ?  ಇದ್ 

ಸಲಹ� ಮ್ತ್ರ.
 

ಸುನೇತ್ ಪಟ�ೇಲ್
sunitapatel.sp7@gmail.com

ಒಂದ್ ಕ್ಲದಲ್್ಲ ದ�ೇಶದ ವ್ಣಿಜಯೆ ಕ�ೇಂದ್ರವ್ಗಿದದಾ 

ಪೂರ್ವ ಭ್ರತದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್್ತ ಅಭರೃದಧಿಯ ಬಗ�ಗೆ 

ರರದಯನ್ನು ಪ್ರಕಟ್ಸಿದದಾಕ್ಕಾಗಿ ಅಭನಂದನ�ಗಳ್. 

ಪೂರ್ವ ಭ್ರತರು ದ�ೇಶದ ಬ�ಳರಣಿಗ�ಯಲ್್ಲ ಪ್ರಮ್ಖ 

ಪ್ತ್ರ ರಹಿಸ್ತಿ್ತದ�. ಪ್ರರ್ನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದಯರರ 

ಆಕ್ಟಿ  ಈಸ್ಟಿ ನಿೇತಿಯ್ ಹ�ದ್ದಾರಿಗಳ್, ರ�ೈಲ�್ವಗಳ್, 

ವ್ಯ್ಮ್ಗ್ವಗಳ್ ಮತ್್ತ ಇಂಟನ�್ವಟ್ ಸಂಪಕ್ವದ 

ಅಭರೃದಧಿಗ� ನ�ರವ್ಗಿದ�. ಇದ್ ದ�ೇಶದ 

ಬ�ಳರಣಿಗ�ಯಲ್್ಲ ಸಮ್ನತ�ಯನ್ನು ತರ್ರ ಜ�ೂತ�ಗ� 

ಜೇರನರನ್ನು ಸ್ಲಭಗ�ೂಳಿಸ್ತ್ತದ�.

ಚಂದರಿಕ್ಂತ ಪರಿಧ್ನ್
chandrakantapradhan2014@

gmail.com

rfl¯ï PÁå¯ÉAqÀgï

¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ  

rfl¯ï PÁå¯ÉAqÀgï ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÀZÀjAiÀÄÄ 

C¢üPÀÈvÀ gÀeÁ¢£ÀUÀ¼À ¥ÀnÖ ªÀÄvÀÄÛ ««zsÀ 

¥ÀæªÀÄÄR ¢£ÁAPÀUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ 

««zsÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÀÄ, WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 

¥ÀæPÀluÉUÀ¼À §UÉÎ EwÛÃa£À ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß 

MzÀV¸ÀÄvÀÛzÉ

EzÀ£ÀÄß UÀÆUÀ¯ï ¥ÉèÃ ¸ÉÆÖÃgï ªÀÄvÀÄÛ LMJ¸ï¤AzÀ qË£ÉÆèÃqï ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ

https://goicalendar.gov.in/

UÀÆUÀ¯ï ¥ÉèÃ ¸ÉÆÖÃgï °APï LMJ¸ï °APï

https://play.google.com/store/
apps/details?id=in.gov.calendar

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594
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ಸುದಿ್ದ ತುಣುಕುಗಳು

ಮೃತ ಸಿಬ್ಂದಿಯ ಮಕಕಿಳಿಗ� ಸಮ್ಲ�ೂೇಚನ್ 
ಸಹ್ಯವ್ಣಿಯನು್ನ ಪ್ರಿರಂಭಿಸಿದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್

ಆತ್ಮನರ್ಭರ ಭ್ರತಕ�ಕಿ ದ�ೂಡ್ಡ ಬ�ಂಬಲ, ಶ�ೇ. 93 ರಷುಟಾ  ಕಡಿಮಯ್ದ ಅಗರಬತಿತು ಆಮದು

ಸಥಿಳಿೇಯ ಉದಯೆಮಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗ� ಫಲ್ತ್ಂಶಗಳ್ ದ�ೂರ�ಯ್ತಿ್ತವ�. 
ಆತ್ಮನಿಭ್ವರ ಭ್ರತ ನಿಮ್್ವಣದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್್ಲ ಸಕ್್ವರದ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗ� ಭ್ರತಿೇಯ ಅಗರಬತಿ್ತ 

ಉದಯೆಮರು ಅತಯೆಂತ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ಹರಣ�ಯ್ಗಿದ�. ದ�ೇರ್ೇಯ ಉದಯೆಮರನ್ನು ಉತ�್ತೇಜಸ್ರ 
ಸಲ್ವ್ಗಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ್ ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮದಡಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್್ತ ಮಧಯೆಮ ಉದಯೆಮಗಳ 
ಸಚ್ವ್ಲಯ (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) ಕಳ�ದ ರಷ್್ವ ಜ್ಲ�ೈನಲ್್ಲ ಅಗರಬತಿ್ತ ತಯ್ರಿಕ�ಯಲ್್ಲ ಆತ್ಮನಿಭ್ವರ್ 
ಮಿಷ್ನ್ ಅನ್ನು ಪ್್ರರಂಭಸಿತ್. ಈ ಯೊೇಜನ�ಯಡಿ, ಅಗರಬತಿ್ತಯ ಉತ್ಪಿದನ�ಯನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿಸಲ್ 
ಗ್್ರಮಿೇಣ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಮತ್್ತ ಜನರಿಗ� ಉದ�ೂಯೆೇಗಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಯಿತ್. 
ಇದ್ ಅಗರಬತಿ್ತ ಆಮದನ ತಿೇರ್ರ ಕ್ಸಿತಕ�ಕಾ ಕ್ರಣವ್ಯಿತ್. ಅಗರಬತಿ್ತಯ ಆಮದ್  
2020 ರ ಏಪ್ರಲ್ ನಿಂದ 2021 ರ ಜನರರಿಯರರ�ಗ� ಶ�ೇಕಡ್ 93 ರಷ್್ಟಿ ಕ್ಸಿದದ�. ಭ್ರತರು 2019 ರ 
ಏಪ್ರಲ್ ನಿಂದ 2020 ರ ಜನರರಿ ರರ�ಗ� 284 ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲಯೆದ ಅಗರಬತಿ್ತಯನ್ನು ಆಮದ್ 
ಮ್ಡಿಕ�ೂಂಡಿತ್್ತ, ಅದ್ ಈಗ ಕ�ೇರಲ 19 ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.ಗ� ಇಳಿಕ�ಯ್ಗಿದ�.

50 ಲಕ್ಷ ದ್ಟಿದ  
ಏಕತ್ ಪರಿತಿಮಗ� ಭ�ೇಟಿ 

ನೇಡಿದವರ ಸಂಖ�ಯಾ 

ಗಡಿ ಭದ್ರತ್ ಪಡ� (ಬಿಎಸ್ಎಫ್) ತನನು ಮೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಯ ಮಕಕಾಳಿಗ� 
ಭ್ರನ್ತ್ಮಕ ಬ�ಂಬಲ ಮತ್್ತ ಸಲಹ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಸಹ್ಯವ್ಣಿಯನ್ನು 

ಪ್್ರರಂಭಸಿದ�. ಸಶಸತ್ರ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಪಡ� ಸಿಬ್ಬಂದಯ ಮಕಕಾಳಲ್್ಲ (ಸಹ್ರ್) 
ಸಿಥಿತಿಸ್ಥಿಪಕತ್ವ ಮನ�ೂೇಭ್ರರನ್ನು ಬ�ಳ�ಸಲ್ ಇದ್ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಮತ್್ತ 
ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಮಕಕಾಳ ಹಕ್ಕಾಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ್ ಆಯೊೇಗದ (ಎನಿಸುಪಸಿಆರ್) ಜಂಟ್ 
ಉಪಕ್ರಮವ್ಗಿದ�. ತಜ್ಞರ್ ಕೌನ�ಸುಲ್ಂಗ್ ನಿೇಡ್ತ್್ತರ�, ಮಕಕಾಳ ಹಕ್ಕಾಗಳ್ ಮತ್್ತ 

ಸರಲತ್್ತಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನ�, ರ್ಕ್ಷಣ, ಆರ�ೂೇಗಯೆ 
ಮತ್್ತ ಇತರ ಅಗತಯೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿತ ಮಕಕಾಳ 
ಕ್ಂದ್ಕ�ೂರತ�ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತ್್ತರ�. 
ಈ ಮಕಕಾಳನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕ್್ವರ ಮತ್್ತ 
ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ನ ಕಲ್ಯೆಣ ಯೊೇಜನ�ಗಳ�ೊಂದಗ� 
ಜ�ೂೇಡಿಸಲ್ ಸಹ್ರ್ ಪ್ರಯತಿನುಸಲ್ದ�. 
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ�ೇಷ್ ಟ�ೂೇಲ್ ಫ್ರೇ ಸಂಖ�ಯೆ 

1800-1-236-236 ಮತ್್ತ https: /www.ncpcr.gov.in/ ವ�ಬ್ ಲ್ಂಕ್ ಇದ�. 
ಕತ್ವರಯೆದಲ್್ಲದ್ದಾಗ ಪ್್ರಣ ಕಳ�ದ್ಕ�ೂಂಡ ಸ�ೈನಿಕರ ಸಿಬ್ಬಂದಯ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳನ್ನು 
ಬ�ಂಬಲ್ಸಲ್ ರಕ್ಷಣ್ ಸಚ್ವ್ಲಯದ ಅಧೇನದಲ್್ಲರ್ರ ಭ್ರತಿೇಯ ಸ�ೇನ್ 
ಯೊೇಧರ ನಿದ�ೇ್ವಶನ್ಲಯ (ಡಿಐಎವಿ) ಸಹ ತಿಳಿರಳಿಕ� ಪತ್ರಕ�ಕಾ ಸಹಿ ಹ್ಕ್ತ್. 
ಅಂತಹ ಸ�ೇನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಯ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗ್ಗಿ ವಿನ್ಯೆಸಗ�ೂಳಿಸಲ್ದ ವಿವಿಧ 
ಕಲ್ಯೆಣ ಯೊೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಅನ್ಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸ್ರುದ್ ಇದರ ಉದ�ದಾೇಶವ್ಗಿದ�.  ಇದರಲ್್ಲ 
ಮಕಕಾಳ್ ಮತ್್ತ ಸ�ೈನಿಕರ ವಿಧವ�ಯರಿಗ� ರ್ಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯೆರ್್ವವ�ೇತನ, ಕಂಪೂಯೆಟರ್ 
ಬ�ಂಬಲ, ಉನನುತ ರ್ಕ್ಷಣ ನ�ರರು ಮತ್್ತ ಮದ್ವ�ಯ ರಯಸಿಸುನ ಹ್ಡ್ಗಿಯರಿಗ� 
ಅನ್ದ್ನಗಳ್ ಸ�ೇರಿವ�. ಇದ್ 1 ಲಕ್ಷಕೂಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಸ�ೈನಿಕರ ವಿಧವ�ಯರ್ ಮತ್್ತ 
ಮಕಕಾಳಿಗ� ಗೌರರಯ್ತವ್ಗಿ ಜೇರನ ನಡ�ಸಲ್ ಅನ್ರು ಮ್ಡಿಕ�ೂಡ್ತ್ತದ�.

ದ�ೇಶದ ಉಕ್ಕಾನ ಮನ್ಷ್ಯೆ ಸದ್್ವರ್ 
ರಲ್ಲಭಭ್ಯ್ ಪಟ�ೇಲ್ 

ಸ್ಮರಣ್ರ್ವವ್ಗಿ ನಿಮಿ್ವಸಲ್ಗಿರ್ರ 
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮಗ� ಭ�ೇಟ್ 
ನಿೇಡಿದ ಪ್ರವ್ಸಿಗರ ಸಂಖ�ಯೆ 2021 ರ 
ಮ್ಚ್್ವ 15 ರಂದ್ 50 ಲಕ್ಷ ದ್ಟ್ದ�. 
ಸರ್ಸರಿ 9-10 ಸ್ವಿರ ಪ್ರವ್ಸಿಗರ್ 
ಪ್ರತಿದನ ಸ್್ಮರಕಕ�ಕಾ ಭ�ೇಟ್ ನಿೇಡ್ತಿ್ತದ್ದಾರ� 
. ಇದರಲ್್ಲ ವಿದ�ೇರ್ ಮತ್್ತ ದ�ೇರ್ೇಯ 
ಪ್ರವ್ಸಿಗರ್ ಸ�ೇರಿದ್ದಾರ�. ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ 
ಏಕತ� ದನ್ಚರಣ� ಅಕ�ೂಟಿೇಬರ್ 31, 
2018 ರಂದ್ ಪ್ರರ್ನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ 
182 ಮಿೇಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪ್ರತಿಮಯನ್ನು 
ಅನ್ರರಣಗ�ೂಳಿಸಿದರ್. ಪ್ರವ್ಸಿಗರ 
ಸಂಖ�ಯೆ 50 ಲಕ್ಷ ದ್ಟ್ದ ಸಂದಭ್ವರನ್ನು 
ಐತಿಹ್ಸಿಕ ಮತ್್ತ ಅದ್ಭುತವ್ದ ಕ್ಷಣ 
ಎಂದ್ ಬಣಿ್ಣಸಿ ಪ್ರರ್ನಿಯರರ್ ಟ್್ವೇಟ್ 
ಮ್ಡಿದ್ದಾರ�.
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ಪರಿಧ್ನಯವರಿಗ� ಪರಿತಿರ್ಠಿತ  
ಸ�ರ್ವಿೇಕ್ ಜ್ಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತುತು  

ಪರಿಸರ ನ್ಯಕತವಾ ಪರಿಶಸಿತು

ಪ್ರರ್ನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದಯರರಿಗ� ಪ್ರತಿರ್ಠಾತ ಸ�ರ್ವಿೇಕ್ ಜ್ಗತಿಕ 
ಇಂಧನ ಮತ್್ತ ಪರಿಸರ ನ್ಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು ನಿೇಡಲ್ಗಿದ�. 

ಇದ್ ಭ್ರತಕ�ಕಾ ಹ�ಮ್ಮಯ ಕ್ಷಣವ್ಗಿದ�. ಜ್ಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್್ತ 
ಪರಿಸರದ ಭವಿಷ್ಯೆದ ಬಗ�ಗೆ ಅರರ ನ್ಯಕತ್ವ ಮತ್್ತ ಬದಧಿತ�ಯನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಿಸಿ ಮತ್್ತ ಇಂಧನ ಪ್ರವ�ೇಶ, ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವಿಕ� ಮತ್್ತ ಪರಿಸರ 
ಉಸ್್ತವ್ರಿಗ್ಗಿ ಪರಿಹ್ರಗಳ್ ಮತ್್ತ ನಿೇತಿಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿದದಾಕ್ಕಾಗಿ 
ಪ್ರರ್ನಿಯರರಿಗ� ಈ ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು 
ನಿೇಡಲ್ಗಿದ�. ಸ�ರ್ವಿೇಕ್ ಅನ್ನು 1983 
ರಲ್್ಲ ಡ್. ಡ�ೇನಿಯಲ್ ಯೆಗಿ್ವನ್ ಅರರ್ 
ಸ್ಥಿಪಸಿದರ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು 2016 
ರಲ್್ಲ ಸ್ಥಿಪಸಲ್ಯಿತ್. ಸ�ರ್ವಿೇಕ್ 
2021 ನ್ನು ಉದ�ದಾೇರ್ಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಪ್ರರ್ನ ಮಂತಿ್ರಯರರ್, “ನ್ನ್ 
ಸ�ರ್ವಿೇಕ್ ಜ್ಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮತ್್ತ ಪರಿಸರ ನ್ಯಕತ್ವ 
ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು ನಮ್ರತ�ಯಿಂದ ಸಿ್ವೇಕರಿಸ್ತ�್ತೇನ�. ಪರಿಸರ  ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ 
ದ್ರಿ ತ�ೂೇರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನ�ಲದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಪ್ರದ್ಯಕ�ಕಾ ನ್ನ್ ಈ 
ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು ಅಪ್ವಸ್ತ�್ತೇನ�.” ಎಂದರ್.

ತನ್ನ 6 ಕ�ೂೇಟಿ ಚಂದ್ದ್ರರಿಗ� 
ಶ�ೇ. 8.5 ಬಡಿ್ಡ ದರ 

ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಇಪ್ಎಫ್ಒ

ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯೆ ನಿಧ ಸಂಸ�ಥಿಯ 
(ಇಪಎಫ್ಒ)  6  ಕ�ೂೇಟ್  ಚಂದ್ದ್ರರಿಗ� 

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕ್್ವರರು 2021- 22ನ�ೇ ಹಣಕ್ಸ್ 
ರಷ್್ವಕ�ಕಾ ಭವಿಷ್ಯೆ ನಿಧ ಠ�ೇರಣಿಗಳ ಮೇಲ್ನ  
ಶ�ೇ. 8.5 ರಷ್್ಟಿ ಬಡಿಡಿದರರನ್ನು ಮ್ಂದ್ರರಿಸಿದ�. 
ಜಮ್್ಮ ಮತ್್ತ ಕ್ರ್ಮೀರ ಹ್ಗೂ ಲಡ್ಖ್ ನ 
ಇಪಎಫ್ಒ ಚಂದ್ದ್ರರಿಗ� ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ� 
ಸ್ಮ್ಜಕ ಭದ್ರತ� ಪ್ರಯೊೇಜನಗಳನ್ನು 
ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಗಿದ�. 2021 ರ ಮ್ಚ್್ವ 4 ರಂದ್ 
ರ್್ರೇನಗರದಲ್್ಲ ನಡ�ದ ಕ�ೇಂದ್ರೇಯ ಮಂಡಳಿ 
ಟ್ರಸಿಟಿಗಳ (ಸಿಬಿಟ್) ಸಭ�ಯಲ್್ಲ ಶ�ೇ 8.5 ರಷ್್ಟಿ 
ಬಡಿಡಿದರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೂಳ್ಳುರ ನಿರ್್ವರ 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೂಳಳುಲ್ಯಿತ್.

ಗ್್ರಹಕರ ಕ್ಂದ್ಕ�ೂರತ� ಪರಿಹ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇ-ದ್ಖಿಲ್ 
ಪೊೇಟ್ವಲ್ ಈಗ 15 ರ್ಜಯೆಗಳ್ ಮತ್್ತ 

ಕ�ೇಂದ್್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್್ಲ ಕ್ಯ್ವನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿ್ತದ�. 
ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಗ್್ರಹಕ ವಿವ್ದ ಪರಿಹ್ರ ಆಯೊೇಗ 
(ಎನಿಸುಡಿಆಸಿ್ವ) ಪ್್ರರಂಭಸಿರ್ರ ಈ ಪೊೇಟ್ವಲ್ ಗ್್ರಹಕರ್ 
ದೂರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಲಭ ಮತ್್ತ ಸರಳವ್ಗಿ ಸಲ್್ಲಸ್ರ 
ಅರಕ್ಶ ಒದಗಿಸ್ರ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೂಂದದ�. ಗ್್ರಮಿೇಣ 
ಗ್್ರಹಕರಿಗ� ಅನ್ಕೂಲವ್ಗ್ರಂತ�, ಸ್ಮ್ನಯೆ ಸ�ೇವ್ 
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು (ಸಿಎಸ್ ಸಿ) ಇ-ದ್ಖಿಲ್ ಪೊೇಟ್ವಲ್ ನ�ೂಂದಗ� 
ಸಂಯೊೇಜಸಲ್ ನಿಧ್ವರಿಸಲ್ಗಿದ�. ಎನ್ ಸಿಡಿಆರ್ ಸಿ, ರ್ಜಯೆ 
ಆಯೊೇಗಗಳ್ ಮತ್್ತ ಜಲ್್ಲ ಆಯೊೇಗಗಳ್ ಸ�ೇರಿದಂತ� 
ಒಟ್ಟಿ 444 ಸಥಿಳಗಳನ್ನು ಇದ್ ಒಳಗ�ೂಂಡಿದ�. ಎಲ್್ಲ 
ರ್ಜಯೆಗಳಲ್್ಲ ಇಂತಹ ಪೊೇಟ್ವಲ್ ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಸಲ್ 
ಗ್್ರಹಕ ರಯೆರಹ್ರಗಳ ಇಲ್ಖ� ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿಯ್ಗಿ 
ಕ್ಯ್ವನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿ್ತದ�.

ಗ್ರಿಹಕರ ದೂರುಗಳನು್ನ 
ಸುಲರವ್ಗಿ ಸಲಿಲಿಸಲು ಇ-ದ್ಖಿಲ್ 

ದ�ೇಶೇಯ ವಿಮ್ನ ಪರಿಯ್ಣದಲಿಲಿ ಹ�ಚ್ಚಳ,  
ಒಂದ�ೇ ದಿನದಲಿಲಿ 3.13 ಲಕ್ಷ ಪರಿಯ್ಣಿಕರ ಸಂಚ್ರ

ಭ್ರತದ ದ�ೇರ್ೇಯ ವಿಮ್ನ ಪ್ರಯ್ಣ ಚ�ೇತರಿಕ�ಯ 
ಹ್ದಯಲ್್ಲದ�. ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ ಅರಧಯಲ್್ಲ 

ಕ್ಸಿತರನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ, ದ�ೇಶದಲ್್ಲ ಸಂಚ್ರ ನಿರ್ನವ್ಗಿ 
ಪುನರ್ರಂಭಗ�ೂಂಡಿದ�. ಸಹಜ ಸಿಥಿತಿಯ್ 
ಮರಳ್ತಿ್ತದದಾಂತ�, ಹ�ಚ್ಚಿ ಹ�ಚ್ಚಿ ಜನರ್ 
ವಿಮ್ನವ�ೇರಲ್ ಪ್್ರರಂಭಸಿದ್ದಾರ�. 
ಇದರ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ, ಫ�ಬ್ರರರಿ 28, 
2021 ರಂದ್, 3.13 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯ್ಣಿಕರ್ 
2,353 ವಿಮ್ನಗಳಲ್್ಲ ದ�ೇರ್ೇಯವ್ಗಿ 
ಹ್ರ್ಟ ನಡ�ಸಿದರ್. 2020 ರ ಮೇ 25 
ರಂದ್ ದ�ೇರ್ೇಯ ವಿಮ್ನಯ್ನಗಳನ್ನು 
ಪುನರ್ರಂಭಸಿದ ನಂತರ ಇದ್ ದನವಂದರಲ್್ಲ ಇದ್ರರ�ಗಿನ 
ಅತಿ ಹ�ಚ್ಚಿ ವಿಮ್ನ ಪ್ರಯ್ಣಿಕರ ಸಂಖ�ಯೆಯ್ಗಿದ�. ದ�ೇಶ್ದಯೆಂತ 
ವಿಮ್ನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್್ಲ ಒಟ್ಟಿ 6 ಲಕ್ಷಕೂಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಪ್ರಯ್ಣಿಕರ್ 
ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರ�. ದ�ೇಶ್ದಯೆಂತ ಲ್ಕೌಡಿನ್ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್್ಲ 2020 ರ 
ಮ್ಚ್್ವ 25 ರಂದ್ ವಿಮ್ನ ಪ್ರಯ್ಣರನ್ನು ನಿಲ್್ಲಸಲ್ಗಿತ್್ತ.  

ಪರಿಧ್ನಮಂತಿರಿಯವರ ಪೂಣ್ಭ 
ಭ್ಷಣ ಆಲಿಸಲು ಕೂಯಾ.ಆರ್. 

ಕ�ೂೇಡ್ ಸ್ಕಿಯಾನ್ ಮ್ಡಿ
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ಭ್ರತದ ಪರಿಥಮ  
ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾ ಸಂಗ್ರಿಮದ ನ�ಲ

ಒಡಿಶ್, ಪ್ರಿಚೇನ ಕ್ಲದಿಂದ ಮಧಯಾಕ್ಲಿೇನ ಅವಧಿಯವರ�ಗೂ ಭ್ರತದ ಇತಿಹ್ಸದಲಿಲಿ ಪರಿಮುಖ ಸ್್ಥನವನು್ನ ಪಡ�ದಿತುತು.  

ಇದು ತನ್ನ 86 ನ�ೇ ಸಂಸ್್ಥಪನ್ ದಿನವನು್ನ ಉತಕಿಲ್ ದಿವಸ್ ಎಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದು ಆಚರಿಸುತತುದ�. ಇತಿಹ್ಸ ಮತುತು ಸಂಸಕೃತಿ 

ಹ್ಗೂ ರಗವ್ನ್ ಜಗನ್್ನಥನಂದ್ಗಿ ಪರಿಸಿದಧಿವ್ಗಿದ್ದರೂ, ಒಡಿಶ್ದ ಪರಿಮುಖ ಅಂಶವಂದರ ಬಗ�ಗೆಯೂ ನ್ವು ತಿಳಿದುಕ�ೂಳ್ಳಬ�ೇಕು. 

ಇದು 1817 ರಲಿಲಿ ನಡ�ದ ಪ�ೈಕ್ ದಂಗ�. ಇದು ವ್ಸತುವವ್ಗಿ ಭ್ರತ ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾದ ಇತಿಹ್ಸದಲಿಲಿ ನಡ�ದ ಮೊದಲ ಸಶಸತ್ರ ದಂಗ�ಯ್ಗಿದ� 

...

ಉತಕಿಲ್ ದಿವಸಇತಿಹ್ಸಕ�ಕಿ ಕನ್ನಡಿ

ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ� ಉತ್ತರಪ್ರದ�ೇಶದಲ್್ಲ ಮಹ್ರ್ಜ ಸ್ಹ�ೇಲ್ 
ದ�ೇವ್ ಸ್್ಮರಕರನ್ನು ಉದ್ಘಾಟ್ಸಿದ ಪ್ರರ್ನಿ 
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದಯರರ್ ಮ್ತನ್ಡ್ತ್್ತ, 

“ಭ್ರತದ ಇತಿಹ್ಸರು ರಸ್ಹತ್ಶ್ಹಿ ಶಕ್್ತಗಳ್ ಅರವ್ 
ರಸ್ಹತ್ಶ್ಹಿ ಮನ�ೂೇಭ್ರ ಹ�ೂಂದರ್ರರರ್ ಬರ�ದ 
ಇತಿಹ್ಸ ಮ್ತ್ರರಲ್ಲ. ಭ್ರತಿೇಯ ಇತಿಹ್ಸರನ್ನು 
ಜನಸ್ಮ್ನಯೆರ್ ತಮ್ಮ ಜ್ನಪದದಲ್್ಲ ಪೊೇರ್ಸಿದ್ದಾರ� 
ಮತ್್ತ ತಲ�ಮ್ರ್ಗಳಿಂದ ಅದ್ ಮ್ಂದ್ರರಿದದ�” ಎಂದ್  
ಹ�ೇಳಿದರ್. ಒಡಿಶ್ಕ�ಕಾ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ� ಪ್ರರ್ನ 
ಮಂತಿ್ರಯರರ ಹ�ೇಳಿಕ� ಸೂಕ್ತವ್ಗಿದ�. ಸ್ಮ್್ರಟ ಅಶ�ೋೇಕನ 
ಅಹಿಂಸ�ಯ ಬಗ�ಗೆ  ಪ್ರಚ್ರ ಮ್ಡ್ರುದರಲ್್ಲ ಹ�ಮ್ಮ 
ಪಡ್ರ ಒಡಿಶ್, ಭ್ರತದ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್್ರಮದಲ್್ಲ 
ಬಹಳ ಪ್ರಮ್ಖವ್ದ ಸ್ಥಿನರನ್ನು ಹ�ೂಂದದ�. 1857 ರ 
ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್್ರಮಕ�ಕಾ 40 ರಷ್್ವಗಳ ಮೊದಲ್ 1817 ರಲ್್ಲ 
ಒಡಿಶ್ದಲ್್ಲ ಹ�ೂೇರ್ಟದ ಮೊದಲ ಕ್ಡಿ ಹ�ೂತಿ್ತತ್. ಇದ್ 
ಪೂರ್ವ ಭ್ರತದಲ್್ಲ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬ್ನ್ದಯನ್ನು 
ಅಲ್ಗ್ಡಿಸಿತ್. ಆದರ� ಇತಿಹ್ಸರು ಈ ಹ�ೂೇರ್ಟಕ�ಕಾ 
ನ್ಯೆಯ ನಿೇಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ ಇತಿಹ್ಸದಲ್್ಲ ಸೂಕ್ತ ಮ್ನಯೆತ�ಯನ್ನು 
ಪಡ�ಯಲ್ಲ್ಲ. ಪ�ೈಕ್, ವ್ಸ್ತರವ್ಗಿ, ಒಡಿಶ್ದ ಗಜಪತಿ 
ಸಂಸ್ಥಿನದ ರ�ೈತರ ಅಸಂಘಟ್ತ ಸಶಸತ್ರ ಗ್ಂಪ್ಗಿದ್ದಾ, 
ಅರರ್ ಯ್ದಧಿದ ಸಮಯದಲ್್ಲ ರ್ಜನಿಗ� ಸ�ೈನಿಕ ಸ�ೇವ�ಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ತಿ್ತದದಾರ್.

1803 ರಲ್್ಲ ಒಡಿಶ್ದ ಉತ್ತರದ ಬಂಗ್ಳ ಪ್್ರಂತಯೆ ಮತ್್ತ 
ದಕ್ಷಿಣದ ಮದ್್ರಸ್ ಪ್್ರಂತಯೆರನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕ�ೂಂಡ ನಂತರ 
ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸ್ಮ್್ರಜಯೆರು ಒಡಿಶ್ರನ್ನು ಸ್್ವಧೇನಪಡಿಸಿಕ�ೂಂಡಿತ್. 
ಆ ಸಮಯದಲ್್ಲ, ಗಜಪತಿ ರ್ಜ ಎರಡನ�ೇ ಮ್ಕ್ಂದ ದ�ೇರ 
ಅಪ್್ರಪ್ತರ್ಗಿದದಾರ್. ಅರರ ಪೊೇಷ್ಕ ಜಯಿ ರ್ಜಗ್ರ್ 
ಅರರ ಪ್ರತಿರ�ೂೇಧರನ್ನು ಕೂ್ರರವ್ಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ಯಿತ್. 
ಕ�ಲರು ರಷ್್ವಗಳ ನಂತರ, ಗಜಪತಿ ರ್ಜರ ಅಸಂಘಟ್ತ 
ಸಶಸತ್ರ ಗ್ಂಪನ ಮ್ಖಯೆಸಥಿ ಬಕ್ಷಿ ಜಗಬಂಧ್ ನ�ೇತೃತ್ವದ 
ಪ�ೈಕ್ ಕ್್ರಂತಿಕ್ರಿಗಳ್ ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಜನ್ಂಗದರರ್ ಮತ್್ತ 
ಸಮ್ಜದ ಇತರ ರಗ್ವಗಳ ಸಹ್ಯದಂದ ಮೊಟಟಿಮೊದಲ 
ಸಶಸತ್ರ ಹ�ೂೇರ್ಟಕ�ಕಾ ನ್ಂದ ಹ್ಡಿದರ್. ಪ�ೈಕ್ ದಂಗ� 
1817 ರಲ್್ಲ ಪ್್ರರಂಭವ್ಯಿತ್ ಮತ್್ತ ಬಹಳ ವ�ೇಗವ್ಗಿ 
ಹರಡಿತ್. ಬಿ್ರಟ್ಷ್ರ್ ಆಂದ�ೂೇಲನರನ್ನು ಸಂಪೂಣ್ವ 
ಬಲಪ್ರಯೊೇಗದಂದ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದರ್. ಈ ನಿಗ್ರಹದ ಸಮಯದಲ್್ಲ 
ಅನ�ೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಪ್್ರಣರನ್ನು ಕಳ�ದ್ಕ�ೂಳಳುಬ�ೇಕ್ಯಿತ್. 
ಅನ�ೇಕ ಬಂಡ್ಕ�ೂೇರರ್ 1819 ರರರ�ಗ� ಗ�ರಿಲ್್ಲ ಯ್ದಧಿರನ್ನು 
ನಡ�ಸಿದರ್, ಆದರ� ಅಂತಿಮವ್ಗಿ ಅರರನ್ನು ಸ�ರ�ಹಿಡಿದ್ 
ಕ�ೂಲ್ಲಲ್ಯಿತ್. ಬಕ್ಷಿ ಜಗಬಂಧ್ ಅರರನ್ನು ಅಂತಿಮವ್ಗಿ 
1825ರಲ್್ಲ ಬಂಧಸಲ್ಯಿತ್ ಮತ್್ತ ಅರರ್ ನ್ಲ್ಕಾ ರಷ್್ವಗಳ 
ನಂತರ ಬಂಧನದಲ್್ಲದ್ದಾಗಲ�ೇ ನಿಧನರ್ದರ್. ಪ�ೈಕ್ 
ದಂಗ�ಯ 200 ನ�ೇ ವ್ರ್್ವಕ�ೂೇತಸುರದಂದ್, ಇದನ್ನು ಶ್ಲ್ 
ಪಠಯೆಕ್ರಮದಲ್್ಲ ಸ�ೇರಿಸ್ರುದ್ಗಿ ಸಕ್್ವರ ಘೂೇರ್ಸಿತ್. 
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ಡ್. ಭಿೇಮರ್ವ್ ಅಂಬ�ೇಡಕಿರ್
ವಯಾಕ್ತುತವಾ

ಬ್ಬ್ಸ್ಹ�ೇಬ್ ಭೇಮರ್ವ್ ಅಂಬ�ೇಡಕಾರ್ 
ಅರರ್ ಏಪ್ರಲ್ 14, 1891 ರಂದ್ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ 
ಭ್ರತದ ಮಧಯೆ ಪ್್ರಂತಯೆದ (ಈಗಿನ 

ಮಧಯೆಪ್ರದ�ೇಶ) ಮೊಹ�ೂೇ ಮ್ನಿಸುಪಲ್ ಮಿಲ್ಟರಿ ಕಂಟ�ೂೇನ�್ಮಂಟ್ 
ನಲ್್ಲ ರ್ಮಿಜೆ ಮ್ಲ�ೂೇಜ ಸಕ್ಪಿಲ್ ಮತ್್ತ ಭೇಮ್ಬ್ಯಿ 
ದಂಪತಿಗ� ಜನಿಸಿದರ್. ಅರರ ಬ್ಲಯೆರು ಬಡತನ ಮತ್್ತ 
ಸ್ಮ್ಜಕ ಅನಿಷ್ಟಿಗಳಿಂದ್ಗಿ ದಟಟಿ ದ್ರಿದ್ರ್ಯದಂದ ಕೂಡಿತ್್ತ. 
ಬ್ಲಯೆದಲ್್ಲ ಅರರ್ ತಮ್ಮ ಜ್ತಿಯ ಕ್ರಣದಂದ್ಗಿ 
ಸ್ಮ್ಜಕ ಪ್ರತಿರ�ೂೇಧರನ್ನು ಎದ್ರಿಸಿದರ್.

ತಂದ� ರ್ಮಿಜೆ ಸಕ್ಪಿಲ್ ಅರರನ್ನು ಸತ್ರ ಸಕ್್ವರಿ 
ಪೌ್ರಢಶ್ಲ�ಯಲ್್ಲ ಭವ್ ರ್ಮಿಜೆ ಅಂಬ�ೇಡಕಾರ್ ಎಂದ್ ದ್ಖಲ್ 
ಮ್ಡಿದರ್. ಸಕ್ಪಿಲ್ ಬದಲ್ಗ�, ಭವ್ ಅರರ ಬ್ಲಯೆದ ಹ�ಸರ್. 
ಅರರ ಉಪನ್ಮ ಅಂಬ�ೇಡಕಾರ್ ಎಂಬ್ದ್, ಅರರ ಹಳಿಳುಗ� 
ಸಂಬಂಧಸಿದ್ದಾ. ಕ�ೂಂಕಣ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಜನರ್ ತಮ್ಮ ಹಳಿಳುಯ 
ಹ�ಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಮವ್ಗಿ ಬಳಸ್ತ್್ತರ�. ಅರರ ಊರ್ 
ಅಂಬ್ವ್ಡ�ಯ್ದದಾರಿಂದ ಶ್ಲ�ಯಲ್್ಲ 
ಅಂಬ್ವ್ಡ�ೇಕರ್ ಎಂದ್ ದ್ಖಲ್ಸಲ್ಯಿತ್.  
ನಂತರ, ಅರರ ಬಗ�ಗೆ ವಿಶ�ೇಷ್ ವ್ತಸುಲಯೆ ಹ�ೂಂದದದಾ 
ಬ್್ರಹ್ಮಣ ರ್ಕ್ಷಕ ಕೃಷ್್ಣ ಮಹ್ದ�ೇವ್ ಅಂಬ�ೇಡಕಾರ್ 
ಅರರ್ ‘ಅಂಬ್ವ್ಡ�ೇಕರ್’ ಅನ್ನು ‘ಅಂಬ�ೇಡಕಾರ್’ 
ಎಂದ್ ಮರ್ನ್ಮಕರಣ ಮ್ಡಿದರ್. 
ಅಂದನಿಂದ ಅರರನ್ನು ಅಂಬ�ೇಡಕಾರ್ ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲ್ಯಿತ್.

1907 ರಲ್್ಲ ಮಟ್್ರಕ್ಯೆಲ�ೇಷ್ನ್ ಪದವಿ ಮ್ಗಿಸಿದ ಅರರ್ 
ಮ್ಂದನ ರಷ್್ವ ಎಲ್ಫೂನ�ೂಸುಟೇನ್ ಕ್ಲ�ೇಜಗ� ದ್ಖಲ್ದರ್. 
ನಂತರ ರ್ಕ್ಷಣ ಮ್ಂದ್ರರಿಸಲ್ ವಿದ�ೇಶಕ�ಕಾ ಹ�ೂೇದರ್. ಭ್ರತ 
ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ಪಡ�ಯ್ರ ಮೊದಲ�ೇ ಅರರನ್ನು ವ�ೈಸ್ ರ್ಯ್ 
ಕ್ಯ್ವಕ್ರಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್್ಲ ಸ�ೇರಿಸಲ್ಯಿತ್ ಮತ್್ತ ಕ್ಮಿ್ವಕ 
ಸಚ್ರರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಲ್ಯಿತ್. ಅರರ ಸಚ್ವ್ಲಯದ 
ಅಡಿಯಲ್್ಲ ಲ�ೂೇಕ�ೂೇಪಯೊೇಗಿ ಇಲ್ಖ�ಯೂ ಇತ್್ತ. 
ಲ�ೂೇಕ�ೂೇಪಯೊೇಗಿ ಇಲ್ಖ�ಯ ಗ್ತಿ್ತಗ� ಪಡ�ಯಲ್ 

ಗ್ತಿ್ತಗ�ದ್ರರ ನಡ್ವ� ಸಪಿರ�್ವ ಇತ್್ತ. ಪ್ರಭ್ವಿ ಗ್ತಿ್ತಗ�ದ್ರನ�ೂಬ್ಬ 
ತನಗ� ಗ್ತಿ್ತಗ� ನಿೇಡಿದರ� ಅದರಲ್್ಲ ಪ್ಲ್ದ್ರಿಕ� ನಿೇಡಲ್ ಮತ್್ತ 
ಶ�ೇಕಡ್ 25-50 ರಷ್್ಟಿ ಕಮಿಷ್ನ್ ನಿೇಡ್ರುದ್ಗಿ ತಿಳಿಸಲ್, 

ತನನು ಮಗನನ್ನು ಬ್ಬ್ಸ್ಹ�ೇಬರ ಮಗನ್ದ 
ಯಶ್ವಂತ್ ರ್ವ್ ಬಳಿಗ� ಕಳ್ಹಿಸ್ತ್್ತನ�. ತಮ್ಮ 
ಮಗನ ಪ್ರಸ್್ತಪದ ಬಗ�ಗೆ ಬ್ಬ್ಸ್ಹ�ೇಬರ್ 
ಕ�ೂೇಪಗ�ೂಳ್ಳುತ್್ತರ�. "ನ್ನ್ ಇಲ್್ಲಗ� ಬಂದರ್ರುದ್ 
ಸಮ್ಜದ ವಿಮೊೇಚನ�ಯ ಗ್ರಿಯೊಂದಗ� ಮ್ತ್ರ. 
ನನನು ಸಂತತಿಯನ್ನು ಬ�ಳ�ಸಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇಂತಹ 

ದ್ರ್ಶ�ಯ್ ನನನು ರ�ಯೆೇಯದ ಹ್ದ ತಪಪಿಸಲ್ ಸ್ಧಯೆವಿಲ್ಲ" 
ಎಂದ್ ಅರರ್ ಹ�ೇಳ್ತ್್ತರ�. ಆಗಸ್ಟಿ 15, 1947 ರಂದ್ ಭ್ರತ 
ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಡ್.ಅಂಬ�ೇಡಕಾರ್ ಅರರನ್ನು ದ�ೇಶದ 
ಮೊದಲ ಕ್ನೂನ್ ಸಚ್ರರನ್ನುಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲ್ಯಿತ್. ಆಗಸ್ಟಿ 
29, 1947 ರಂದ್ ಡ್. ಅಂಬ�ೇಡಕಾರ್ ಅರರನ್ನು ಸಂವಿರ್ನದ 
ಕರಡ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಯೆಕ್ಷರನ್ನುಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲ್ಯಿತ್. 1956 ರ 
ಡಿಸ�ಂಬರ್ 6 ರಂದ್ ಅರರ್ ದ�ಹಲ್ಯಲ್್ಲ ನಿದ�್ರಯಲ್್ಲದ್ದಾಗಲ�ೇ 
ಕ�ೂನ�ಯ್ಸಿರ�ಳ�ದರ್. 1990 ರಲ್್ಲ ಅರರಿಗ� ಮರಣ�ೂೇತ್ತರವ್ಗಿ 
'ಭ್ರತ ರತನು' ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಯಿತ್. 

ಸಮ ಸಮ್ಜದ ಶಕ್ತು ಮೂಲ
ತಕ್ಭ, ಕಮ್ಭ ಮತುತು ಬುದಿಧಿಮತ�ತುಯ ಬಲದ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಲಿತ ಕಡುಸಂಪರಿದ್ಯವ್ದಿ ನಂಬಿಕ�ಗಳು ಮತುತು ಜನ್ಂಗಿೇಯ 

ತ್ರತಮಯಾದ ಮೇಲ� ದ್ಳಿ ಸಂರವಿಸಿದ್ಗ ಇಡಿೇ ಮನುಕುಲದ ಇತಿಹ್ಸದಲಿಲಿ ಅದಕ�ೂಕಿಂದು ಯುಗ ಅಂತ ಯ್ವುದೂ 

ಕ್ಣುವುದ�ೇ ಇಲಲಿ. ಸಮ ಸಮ್ಜದ ನಮ್್ಭಣಕ�ಕಿ ತಮ್ಮನು್ನ ಸಮಪ್್ಭಸಿಕ�ೂಂಡ ಮಹ್ನ್ ನ್ಯಕ ಮತುತು ಸಮ್ಜ 

ಸುಧ್ರಕ ಬ್ಬ್ ಸ್ಹ�ೇಬ್ ಅಂಬ�ೇಡಕಿರ್ ಅವರ 131ನ�ೇ ಜನ್ಮ ದಿನ್ಚರಣ�ಯಂದು ಇಂದು ದ�ೇಶವು ಅವರನು್ನ 

ಸ್ಮರಿಸುತಿತುದ�. ಬ್ಬ್ಸ್ಹ�ೇಬ್ ಭ್ರತ ಸಂವಿಧ್ನದ ಶಲಿಪಿ ಮ್ತರಿವಲಲಿ, ಸಮ ಸಮ್ಜದ ನಮ್್ಭಣದ ಹಿಂದಿನ 

ಸೂಫೂತಿ್ಭದ್ಯಕ ಶಕ್ತುಯೂ ಆಗಿದ್ದರು… 

131 ನ�ೇ 

ಜಯಂತಿಯಂದು  

ಬ್ಬ್ ಸ್ಹ�ೇಬರಿಗ� 

ಗೌರವ ನಮನ
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ಸ್ವಾತಂತರ್ಯದ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೇತ್ಸವ; 
ಶತಮಾನೇತ್ಸವದ ಸಂಕಲ್ಪ

ಇದರಥ್ಭ, ಯ್ವುದ�ೇ ಪರಿಯತ್ನ, ಯ್ವುದ�ೇ ಸಂಕಲಪಿವೂ 

ಸಂರರಿಮ್ಚರಣ�ಯಿಲಲಿದ�ೇ ಯಶಸಿವಾಯ್ಗುವುದಿಲಲಿ. 

ಸಂಕಲಪಿವು ಹಬ್ದ ರೂಪ ಪಡ�ದ್ಗ, ಲಕ್ಂತರ 

ಜನರ ಸಂಕಲಪಿ ಮತುತು ಶಕ್ತುಯು ಒಂದುಗೂಡುತತುದ�. ಈ 

ಉತ್ಸೂಹದಿಂದ, 130 ಕ�ೂೇಟಿ ದ�ೇಶವ್ಸಿಗಳನು್ನ ಒಟಿಟಾಗ� 

ಸ�ೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, 75 ವಷ್ಭಗಳ ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾದ 

ಆಚರಣ�ಯು ಮ್ರ್್ಭ 12, 2021 ರಂದು ಪ್ರಿರಂರವ್ಗಿದ�, 

ಇದು ದಂಡಿ ಯ್ತ�ರಿಯ 91 ನ�ೇ ವ್ರ್್ಭಕ�ೂೇತಸೂವವೂ ಆಗಿದ�. 

ಈ ಉತಸೂವವು ಭ್ರತದ 75 ವಷ್ಭಗಳ ಸ್ಧನ�ಗಳನು್ನ 

ಜಗತಿತುನ ಮುಂದ� ಪರಿದಶ್ಭಸಲು ಅವಕ್ಶವನು್ನ ಒದಗಿಸುತತುದ�. 

ಮುಂದಿನ 25 ವಷ್ಭಗಳಿಗ� ನೇಲನಕ� ರೂಪ್ಸಲು ಮತುತು 

ಸಂಕಲಪಿ ತ�ೂಡಲು ಸಹ ಇದು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡುತತುದ�...

ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೂೇತಸುರ ಎಂದರ� 
ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಶಕ್್ತಯ ಅಮೃತ; ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�ೂೇರ್ಟಗ್ರರ ಸೂಫೂತಿ್ವಯ ಅಮೃತ ಮತ್್ತ 

ಹ�ೂಸ ಚ್ಂತನ�ಗಳ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರತಿಜ್�ಗಳ ಅಮೃತ. ತನನು ಅದ್ಭುತ 
ಇತಿಹ್ಸ ಹ್ಗೂ ಅಭರೃದಧಿಯ ಪಯಣರನ್ನು ಒಳಗ�ೂಂಡ, 
ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�ೇ ರಷ್್ವರನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿ್ತರ್ರ ರ್ಷ್ಟ್ರರು 
2047 ರಲ್್ಲ ಶತಮ್ನ�ೂೇತಸುರ ಹ�ೂತಿ್ತಗ� ಸ್್ವರಲಂಬನ�ಯ 
ಸಂಕಲಪಿದ�ೂಂದಗ� ಮ್ಂದ್ರರಿಯಲ್ ಸಿದಧಿವ್ಗಿದ�. ಇದ್ 
ಐತಿಹ್ಸಿಕ ದಂಡಿ ಯ್ತ�್ರ ಆರಂಭವ್ದ ಮ್ಚ್್ವ 12 ರಂದ್ 
ಸ್ಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಂದ ಪ್್ರರಂಭವ್ಗಿದ�. ಪ್ರರ್ನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ 
ಮೊೇದ ಅರರ್ ಸ್ಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮದಂದ ‘ಪ್ದಯ್ತ�್ರ’ಗ� 
ಹಸಿರ್ ನಿಶ್ನ� ತ�ೂೇರಿದ ನಂತರ ಆಜ಼್ದ ಕ್ ಅಮೃತ 
ಮಹ�ೂೇತಸುರಕ�ಕಾ ದ�ೇಶ್ದಯೆಂತ ಚ್ಲನ� ನಿೇಡಲ್ಗಿದ�. ಈ 

ಭ್ರತ @ 75ಅಮೃತ ಮಹ�ೂೇತಸೂವ
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ಸಂದಭ್ವದಲ್್ಲ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಪ್ರರ್ನಿಯರರ್, ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ 

ಹ�ೂೇರ್ಟ, 75 ರ ಚ್ಂತನ�ಗಳ್, 75 ರ ಸ್ಧನ�ಗಳ್, 75 ರ 

ಕ್ರಮಗಳ್ ಮತ್್ತ 75 ರ ಪರಿಹ್ರಗಳ್ ಭ್ರತರನ್ನು ಮ್ಂದ� 

ಸ್ಗಲ್ ಪ�್ರೇರ�ೇಪಸ್ತ್ತವ�. ಕಳ�ದ ಆರ್ ರಷ್್ವಗಳಿಂದ ದ�ೇಶದ 

ತ�ರ�ಮರ� ಸ್ಧಕರ ಇತಿಹ್ಸರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ರ ಸಕ್್ವರದ 

ಉಪಕ್ರಮರನ್ನು ಉಲ�್ಲೇಖಿಸಿದ ಅರರ್, ಇದ್ ಯ್ರಕರಿಗ� 

ಸೂಫೂತಿ್ವದ್ಯಕವ್ಗಿದ� ಎಂದ್ ಬಣಿ್ಣಸಿದರ್. ಕಲ�, ಸ್ಹಿತಯೆ, 

ನ್ಟಕ, ಚಲನಚ್ತ್ರ ಮತ್್ತ ಡಿಜಟಲ್ ಮನರಂಜನ�ಗ� 

ಸಂಬಂಧಸಿದರರ್ ದ�ೇಶದ ಗತಕ್ಲದ ವಿರ್ಷ್ಟಿ ಕಥ�ಗಳನ್ನು 

ಅನ�್ವೇರ್ಸಲ್ ಮತ್್ತ ಅರುಗಳಿಗ� ಮರ್ಜೇರ ನಿೇಡಬ�ೇಕ್ 

ಎಂದ್ ಪ್ರರ್ನಿ ಮನವಿ ಮ್ಡಿದರ್.

259 ಸದಸಯಾರ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ರೂಪುರ�ೇಷ� 
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕ್್ವರರು ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�ೇ ವ್ರ್್ವಕ�ೂೇತಸುರರನ್ನು 
ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್್ತ ಅಂತ್ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟಿದಲ್್ಲ ಅಮೃತ 
ಮಹ�ೂೇತಸುರದ ಆಚರಣ�ಯ್ಗಿ ರೂಪಸಿದ�. ಇದ್ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�ೂೇರ್ಟದ ಉತ್ಸುಹ, ಹ್ತ್ತ್ಮರಿಗ� ಗೌರರ ಮತ್್ತ ನರಭ್ರತ 
ನಿಮ್್ವಣದ ಸಂಕಲಪಿರನ್ನು ಹ�ೂಂದದ�. ಮ್ಜ ರ್ಷ್ಟ್ರಪತಿಯರರ್, 
ಗಣಯೆರ್ ಮತ್್ತ ಸಮ್ಜದ ಎಲ್್ಲ ರಗ್ವದ ನ್ಗರಿಕರನ್ನು 
ಒಳಗ�ೂಂಡ 259 ಸದಸಯೆರ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು 
ಪ್ರರ್ನಿಯರರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್್ಲ ರಚ್ಸಲ್ಗಿದ�. ಇದಲ್ಲದ�, ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಗೃಹ ಸಚ್ರರ ಅಧಯೆಕ್ಷತ�ಯಲ್್ಲ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಅನ್ಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ 
ಮತ್್ತ ವಿವಿಧ ಸಚ್ವ್ಲಯಗಳ ಕ್ಯ್ವದರ್್ವಗಳ ಸಮಿತಿಯ್ 
ಈಗ್ಗಲ�ೇ ಕ್ಯ್ವನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿ್ತವ�.

ಅಮೃತ ಮಹ�ೂೇತಸೂವದ 
ಐದು ಸತುಂರಗಳು

ಅಮೃತ ಮಹ�ೂೇತಸೂವದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳು

ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾ 

ಸಂಗ್ರಿಮ

75 75 
75 

75 

l	ಭ್ರತ @ 75 ಕ್ರಿತ್ ಅಂತಿಮಗ�ೂಂಡ ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮಗಳಿಗ� ಚ್ಲನ� ನಿೇಡಲ್ಗಿದ�. ಇರುಗಳಲ್್ಲ ಚಲನಚ್ತ್ರಗಳ್, 

ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ಗಳ್, ಹ್ಡ್ಗಳ್, ಸ್್ವರಲಂಬಿ ಚರಕ (ನೂಲ್ರ ಚಕ್ರ) ಮತ್್ತ ಸ್್ವರಲಂಬಿ ಇನ್ಕಾ್ಯಬ�ೇಟರ್ ಗಳ್ ಸ�ೇರಿವ�.

l	ಈ ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮಗಳ ಜ�ೂತ�ಗ�, ದ�ೇಶದ ಅದಮಯೆ ಮನ�ೂೇಭ್ರರನ್ನು ಪ್ರದರ್್ವಸ್ರ ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ 

ಆಯೊೇಜಸಲ್ಗ್ರುದ್. ಇರುಗಳಲ್್ಲ ಸಂಗಿೇತ, ನೃತಯೆ, ಪ್ರರಚನ ಮತ್್ತ ಪೇಠಿಕ� ಓದ್ವಿಕ� (ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು 

ಪ್ರತಿನಿಧಸ್ರ ವಿವಿಧ ಭ್ಷ�ಗಳಲ್್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಸ್ಲ್) ಸ�ೇರಿವ�. ಯ್ರ ಶಕ್್ತಯನ್ನು ಭ್ರತದ ಭವಿಷ್ಯೆ ಎಂದ್ ಬಿಂಬಿಸ್ರ 

‘ಗ್ಯಕ ರೃಂದ್’ (ಗ್ಯಕರ ಗ್ಂಪು) 75 ಗ್ಯಕರ್ ಮತ್್ತ 75 ನತ್ವಕರನ್ನು ಹ�ೂಂದರ್ತ್ತದ�.

“ಈ ಕ್ಯ್ಭಕರಿಮವು ನಮ್ಮ 75 ವಷ್ಭಗಳ 

ಸ್ಧನ�ಗಳನು್ನ ಮತುತು ಮುಂದಿನ 25 ವಷ್ಭಗಳ ನೇಲನಕ� 

ಮತುತು ಸಂಕಲಪಿವನು್ನ ಪರಿಪಂಚದ ಮುಂದ� ಪರಿದಶ್ಭಸಲು 

ಅವಕ್ಶವನು್ನ ಒದಗಿಸುತತುದ�. ನ್ವು 2047 ರಲಿಲಿ 

ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾದ ಶತಮ್ನ�ೂೇತಸೂವವನು್ನ ಆಚರಿಸುವ್ಗ 

ನ್ವು ಎಲಿಲಿರಬ�ೇಕು, ಜಗತಿತುನಲಿಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್್ಥನ ಏನು, 

ಭ್ರತವನು್ನ ನ್ವು ಎಷುಟಾ ದೂರ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಂಡು 

ಹ�ೂೇಗಬಲ�ಲಿವು ಎಂಬ ಸಂಕಲಪಿಕ�ಕಿ, ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾದ  

75 ವಷ್ಭಗಳು ಮತುತು ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾ ಹ�ೂೇರ್ಟವು 

ನಮಗ� ಸೂಫೂತಿ್ಭ ನೇಡುತತುದ�. ಈ 75 ನ�ೇ ವಷ್ಭದ 

ಉತಸೂವವು ಭ್ರತ ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾದ ಶತಮ್ನ�ೂೇತಸೂವಕ�ಕಿ 

ಮ್ಗ್ಭದಶ್ಭನ, ಸೂಫೂತಿ್ಭ ಮತುತು ಸಿದಿಧಿಗ�  

ಒಂದು ವ�ೇದಿಕ�ಯನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸುತತುದ�.”

-ಪರಿಧ್ನ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೊೇದಿ

Scan QR code to listen to 
Prime Minister's 

full address

ರ ಸಂಕಲಪಿಗಳು

ರ ಚಂತನ�ಗಳು

ರ ಕರಿಮಗಳು

ರ ಸ್ಧನ�ಗಳು
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ಉತಸೂವವನು್ನ ಹ�ೇಗ� ಆಚರಿಸಲ್ಗುವುದು
ಉತಸುರರನ್ನು ಹ�ೇಗ� ಆಚರಿಸಲ್ಗ್ರುದ್ ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ 75 
ರಷ್್ವಗಳ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣ�ಗ� ರಚ್ಸಲ್ದ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ 
ಸಮಿತಿಯ ಮೊದಲ ಸಭ�ಯನ್ನುದ�ದಾೇರ್ಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ 
ಪ್ರರ್ನಿಯರರ್, "ಉತಸುರದಲ್್ಲ ಸ್ಂಪ್ರದ್ಯಿಕ ಭ್ರತದ 
ವ�ೈಭರ ಮತ್್ತ ಆಧ್ನಿಕ ಭ್ರತದ ಹ�ೂಳಪು ಇರಬ�ೇಕ್" 
ಎಂದರ್. “ಈ ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮರು ನಮ್ಮ 75 ರಷ್್ವಗಳ 
ಸ್ಧನ�ಗಳನ್ನು ಮತ್್ತ ಮ್ಂದನ 25 ರಷ್್ವಗಳ ನಿೇಲನಕ್� 
ಮತ್್ತ ಸಂಕಲಪಿರನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮ್ಂದ� ಪ್ರದರ್್ವಸಲ್ 
ಅರಕ್ಶರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತ್ತದ�"  ಎಂದ್ ಅರರ್ ಹ�ೇಳಿದರ್. 
ಇದ್ ಭ್ರತ ಸಕ್್ವರರು ಆಯೊೇಜಸಿರ್ರ ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮಗಳ 

ಸರಣಿಯ್ಗಿದ್ದಾ, ಇದನ್ನು ಸ್ರ್ವಜನಿಕ ಭ್ಗರಹಿಸ್ವಿಕ�ಯ 
ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲ್ಗ್ತಿ್ತದ�. ಭ್ರತದ ವಿವಿಧ ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ 
ಮತ್್ತ ಡಿಜಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮಗಳಿಗೂ 
ಸಹ ಈ ಸಂದಭ್ವದಲ್್ಲ ಚ್ಲನ� ನಿೇಡಲ್ಯಿತ್. ಈ 
ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟಿ 15, 2022 ಕ�ಕಾ 75 ವ್ರಗಳ 
ಮೊದಲ್ ಆರಂಭಸಲ್ಗ್ತಿ್ತದ್ದಾ, ಆಗಸ್ಟಿ 15, 2023 ರರರ�ಗ� 
ಮ್ಂದ್ರರಿಯ್ತ್ತವ�. ಆಜ಼್ದ ಕ್ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೂೇತಸುರ 
ಆಚರಣ�ಗ್ಗಿ india75@nic.in ಎಂಬ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್  ಅನ್ನು ಸಹ 
ಪ್್ರರಂಭಸಲ್ಗಿದ�. ಈ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್  ಮ್ಂದನ 75 ವ್ರಗಳಲ್್ಲ 
ನಡ�ಯಲ್ರ್ರ 75 ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮ್ಡ್ತ್ತದ�.

ಆಜ಼್ದಿ ಕ್ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೂೇತಸೂವ ಆಚರಣ� ಅಂಗವ್ಗಿ ವಸುತುಪರಿದಶ್ಭನಗಳು

n 	ಬೂಯೆರ�ೂೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್  ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯೆನಿಕ�ೇಷ್ನ್ (ಬಿಒಸಿ) 

ದ�ೇಶ್ದಯೆಂತ 32 ಸಥಿಳಗಳಲ್್ಲ ಛ್ಯ್ಚ್ತ್ರ ಪ್ರದಶ್ವನಗಳನ್ನು 

ಆಯೊೇಜಸಿದ�. ಕ�ೇಂದ್ರ ವ್ತ್್ವ ಮತ್್ತ ಪ್ರಸ್ರ ಸಚ್ರ ಪ್ರಕ್ಶ್ 

ಜ್ರಡ�ೇಕರ್ ಅರರ್ 2021 ರ ಮ್ಚ್್ವ 13 ರಂದ್ ನರದ�ಹಲ್ಯ 

ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಮ್ಧಯೆಮ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್್ಲ ಛ್ಯ್ಚ್ತ್ರ ಪ್ರದಶ್ವನರನ್ನು 

ಉದ್ಘಾಟ್ಸಿದರ್.

n 	ಜಮ್್ಮ ಮತ್್ತ ಕ್ರ್ಮೀರದ ಸ್ಂಬ್ ಜಲ�್ಲ, ಕನ್್ವಟಕದ 

ಬ�ಂಗಳೊರ್, ಮಹ್ರ್ಷ್ಟ್ರದ ಪುಣ�, ಒಡಿಶ್ದ ಭ್ರನ�ೇಶ್ವರ, 

ಮಣಿಪುರದ ಮೊಯಿರ್ಂಗ್ ಜಲ�್ಲ ಮತ್್ತ ಬಿಹ್ರದ ಪ್ಟ್ನುದಲ್್ಲ 

ಛ್ಯ್ಚ್ತ್ರ ಪ್ರದಶ್ವನಗಳನ್ನು ವ್ತ್್ವ ಮತ್್ತ ಪ್ರಸ್ರ ಸಚ್ರರ್ 

ರಚ್್ವರಲ್ ಆಗಿ ಉದ್ಘಾಟ್ಸಿದರ್.

n 	ಈ ಪ್ರದಶ್ವನಗಳ್ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂೇರ್ಟಗ್ರರಿಗ� ಗೌರರ 

ಸಲ್್ಲಸ್ರ ಮತ್್ತ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂೇರ್ಟದಲ್್ಲ ಅರರ ಕ�ೂಡ್ಗ�ಯನ್ನು 

ಸ್ಮರಿಸ್ರ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೂಂದವ�.

n 	ಈ ಪ್ರದಶ್ವನಗಳ ಡಿಜಟಲ್ ಆರೃತಿ್ತಯ್ ಸಿದಧಿವ್ಗ್ತಿ್ತದ್ದಾ, ಆಗಸ್ಟಿ 

15, 2021 ರ ಮೊದಲ್ ಅನ್ರರಣಗ�ೂಳ್ಳುರ ನಿರಿೇಕ್�ಯಿದ�.

ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾದ ನಂತರ ನ್ವು ಎಷುಟಾ ದೂರ ಕರಿಮಿಸಿದ�್ದೇವ� 
ಮತುತು ಮುಂದಿನ 25 ವಷ್ಭಗಳಲಿಲಿ ನ್ವು ಏನನು್ನ 

ಸ್ಧಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ ಸಂಕಲಪಿ ಮ್ಡಲು ದ�ೇಶಕ�ಕಿ 
ಇದ�ೂಂದು ಪರಿಮುಖ ಸಂದರ್ಭವ್ಗಿದ�. ಈ ಪರಿದಶ್ಭನಗಳ 

ಪರಿಮುಖ ಉದ�್ದೇಶವ�ೇ ಇದು. ದ�ೇಶಕ�ಕಿ ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾವು 
ಅಪ್ರ ಶರಿಮದಿಂದ ಬಂದಿದ�. ಈ ಪರಿದಶ್ಭನವು ಆ ತ್ಯಾಗದ 

ಹಿಂದಿನ ಕಥ�ಯನು್ನ ಹ�ೇಳುತತುದ�.
- ಪರಿಕ್ಶ್ ಜ್ವಡ�ೇಕರ್

ಭ್ರತ @ 75ಅಮೃತ ಮಹ�ೂೇತಸೂವ
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ಭ್ರತರು ತನನು ಕಡಲ ಕ್�ೇತ್ರರನ್ನು 
ಅಭರೃದಧಿಪಡಿಸ್ರ ಬಗ�ಗೆ ಮತ್್ತ ವಿಶ್ವದ 
ಪ್ರಮ್ಖ ನಿೇಲ್ ಆರ್್ವಕತ�ಯ್ಗಿ 

ಹ�ೂರಹ�ೂಮ್್ಮರ ಬಗ�ಗೆ ಬಹಳ ಗಂಭೇರ ಪ್ರಯತನು 
ನಡ�ಸ್ತಿ್ತದ�.  “ಭ್ರತಕ�ಕಾ ಬಂದ್ ಭ್ರತದ ಪ್ರಗತಿಪರದ 
ಭ್ಗವ್ಗಬ�ೇಕ�ಂದ್ ನ್ನ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಹ್್ವನಿಸ್ತ�್ತೇನ�” 
‘ಭ್ರತ ಕಡಲ ಶೃಂಗಸಭ� 2021' ನ್ನು ಉದ್ಘಾಟ್ಸಿದ 
ಪ್ರರ್ನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದಯರರ ಈ ಮ್ತ್ಗಳ್ 
'ಆತ್ಮನಿಭ್ವರ ಭ್ರತ್' ದೃರ್ಟಿಕ�ೂೇನರನ್ನು 
ಸ್ಕ್ರಗ�ೂಳಿಸಲ್ ದ�ೇಶದ ಬಂದರ್ಗಳನ್ನು 
ಅಭರೃದಧಿಪಡಿಸ್ರ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೂಂದವ�. ಜ್ಗತಿಕ 
ಕಡಲ ಕ್�ೇತ್ರದಲ್್ಲ ಭ್ರತರನ್ನು ಮ್ಂಚೂಣಿಗ� ತರಲ್ 
ಭ್ರತರು ಮ್ಯೆರಿಟ�ೈಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ವಿಷ್ನ್ 2030 
(ಎಂಐವಿ 2030) ಅನ್ನು ರೂಪಸಿದ�. ಭ್ರತ ಕಡಲ 
ಶೃಂಗಸಭ�ಯಲ್್ಲ ಭ್ಗರಹಿಸಿದ ಹಲವ್ರ್ ದ�ೇಶಗಳ್ 
ಭ್ರತದಲ್್ಲ ಈ ಕ್�ೇತ್ರದಲ್್ಲ ಸಂಭರನಿೇಯ ವ್ಯೆಪ್ರ 
ಅರಕ್ಶಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಅನ�್ವೇರ್ಸಿದರ್. ಈ ಮೂರ್ ದನಗಳ 
ಶೃಂಗಸಭ�ಯಲ್್ಲ ಡ�ನ್್ಮಕ್್ವ ಪ್ಲ್ದ್ರ ರ್ಷ್ಟ್ರವ್ಗಿತ್್ತ. 
ತನನು 7,500 ಕ್.ಮಿೇ ಉದದಾದ ಕರ್ರಳಿಯ್ದದಾಕೂಕಾ ಇರ್ರ 
ಪ್ರಮ್ಖ ಬಂದರ್ಗಳನ್ನು ಅಭರೃದಧಿಪಡಿಸ್ರುದ್ ಭ್ರತದ 
ತಂತ್ರವ್ಗಿದ�. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 2035 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 
ಕ್ಯ್ವಗತಗ�ೂಳಳುಲ್ರ್ರ 6 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ. ವ�ಚಚಿದ 
ಸ್ಗರಮ್ಲ್ ಯೊೇಜನ�ಯಡಿ 574 ಯೊೇಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ಗಿದ�. ಮ್ಯೆರಿಟ�ೈಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ವಿಷ್ನ್ 
2030 ಸಕ್್ವರದ ಆದಯೆತ�ಗಳನ್ನು ವಿರರಿಸ್ತ್ತದ� ಎಂದ್ 
ಪ್ರರ್ನಿ ಹ�ೇಳಿದರ್. ದ�ೇರ್ೇಯ ಜಲಮ್ಗ್ವಗಳ್ ಕಡಿಮ 
ವ�ಚಚಿದಲ್್ಲ ಸರಕ್ ಸ್ಗಣ�ಗ� ಪರಿಸರ ಸ�ನುೇಹಿ ಮ್ಗ್ವಗಳ್ಗಿವ� 
ಮತ್್ತ 2030 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 23 ಜಲಮ್ಗ್ವಗಳನ್ನು 
ಕ್ಯ್ವಗತಗ�ೂಳಿಸ್ರ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಭ್ರತ ಹ�ೂಂದದ� 
ಎಂದ್ ಅರರ್ ಹ�ೇಳಿದರ್.  

ಪರಿಮುಖ ಬಂದರುಗಳ ಸ್ಮಥಯಾ್ಭವು 2014 ರಿಂದ ಬಹುತ�ೇಕ ವ್ರ್್ಭಕವ್ಗಿ ದಿವಾಗುಣಗ�ೂಂಡಿದ�. 

ಇಂತಹ ಸನ್ನವ�ೇಶದಲಿಲಿ, ಭ್ರತವು ಕಡಲ ಕ�ೇತರಿದಲಿಲಿ ಬ�ಳ�ಯುವ ಬಗ�ಗೆ ಮತುತು ವಿಶವಾದ ಪರಿಮುಖ 

ನೇಲಿ ಆರ್್ಭಕತ�ಯ್ಗಿ ಹ�ೂರಹ�ೂಮು್ಮವ ಬಗ�ಗೆ ಗಂಭಿೇರ ಪರಿಯತ್ನ ನಡ�ಸುತಿತುದ�. ‘ಭ್ರತ ಕಡಲ 

ಶೃಂಗಸಭ� 2021’ 2021ರ ಮ್ರ್್ಭ 2 ರಿಂದ 4 ರವರ�ಗ� ನಡ�ಯಿತು. ಭ್ರತದ ಕಡಲ 

ಕ�ೇತರಿದಲಿಲಿ ಮುಂದಿನ ದಶಕಕ�ಕಿ ಮ್ಗ್ಭಸೂಚಯನು್ನ ರೂಪ್ಸುವುದು ಇದರ ಉದ�್ದೇಶವ್ಗಿತುತು...

ಮಾಯಾರಿಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷನ್ 2030:

ಎಂಐವಿ 2030

ಭಾರತದ ಕಡಲ ಉದ್ಯಮವನ್ನು 
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರ್ವುದ್

l	ಒಟ್ಟಿರ� 3 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳಿಂದ 3.5 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟ್ 
ರೂ.ರರ�ಗ� ಹೂಡಿಕ�.

l	20 ಲಕ್ಷಕೂಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಉದ�ೂಯೆೇಗ ಸೃರ್ಟಿಸ್ರುದ್.

l	ಸಂಭ್ರಯೆ 20,000 ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ ವ್ರ್್ವಕ ಆದ್ಯ.

l	ಬಂದರ್ ಸ್ಮರಯೆ್ವ ರೃದಧಿ ಮತ್್ತ ವಿಶ್ವ ದಜ�್ವಯ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ವಗಳ ಅಭರೃದಧಿಗ� 1.25 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.

l	80 ಸ್ವಿರ ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕ�ಯೊಂದಗ� ಗ್ಜರ್ತ್, 
ಮಹ್ರ್ಷ್ಟ್ರ ಮತ್್ತ ಒಡಿಶ್-ಪರ್ಚಿಮ ಬಂಗ್ಳ ಕ್ಲಸಟಿರ್ 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್್ಲ ಬೃಹತ್ ಸ್ಮರಯೆ್ವದ ಬಂದರ್ಗಳ ಅಭರೃದಧಿ.

l	ವಿಜ಼ನ್ ಜ್ಮ್ ಬಂದರಿನ ಕ್ಯ್್ವಚರಣ� ಮತ್್ತ ಸ್ಗಣ� 
ರಲಯದ ಅಭರೃದಧಿಯ್ 2030ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಸ್ಗಣ�ಯ 
ಪ್ರಮ್ಣರನ್ನು ಶ�ೇಕಡ್ 25 ರಿಂದ 75 ಕೂಕಾ  ಹ�ಚ್ಚಿ ಏರಿಸಲ್ 
ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ್ತ್ತದ�.

l	2030 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ನವಿೇಕರಿಸಬಹ್ದ್ದ ಇಂಧನ ಬಳಕ�ಯನ್ನು 
ಪ್ರಸ್್ತತ ಶ�ೇಕಡ್ 10 ರಿಂದ 60 ಕ�ಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ರುದ್. 2022 ರ 
ವ�ೇಳ�ಗ� ಬಂದರ್ಗಳಲ್್ಲ ಅಪಘಾತ, ಗ್ಯ ಅರವ್ ಆರ�ೂೇಗಯೆದ 
ಅಪ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂಣ್ವವ್ಗಿ ಕಡಿಮ ಮ್ಡ್ರುದ್.

l	2030 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಪ್ರಮ್ಖ ಹಡಗ್ ನಿಮ್್ವಣ ರ್ಷ್ಟ್ರವ್ಗ್ರುದ್. 
ಕಡಲ ರಲಯದ ಪ್ಲ್ದ್ರರಿಗ� ಅಗಗೆವ್ದ, ದೇಘಾ್ವರಧಯ 
ಹಣಕ್ಸ್ ನ�ರವಿಗ್ಗಿ ಕಡಲ ಅಭರೃದಧಿ ನಿಧಯನ್ನು 
ಸ್ಥಿಪಸ್ರುದ್.

l	ಖ್ಸಗಿ ರಲಯದ ಭ್ಗರಹಿಸ್ವಿಕ�ಯನ್ನು ಸ್ರ್ರಿಸ್ರುದ್ 
ಮತ್್ತ ಸರಕ್ ನಿರ್ವಹಣ್ ಸ್ಮರಯೆ್ವರನ್ನು 2020 ರಲ್್ಲದದಾ ಶ�ೇ.51 
ರಿಂದ 2030 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಶ�ೇ 85 ಕ�ಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ರುದ್. ರ�ೂೇ-ಪ್ಯೆಕ್ಸು 
ಮತ್್ತ ದ�ೂೇಣಿ ಸ�ೇವ�ಗಳ ಅಭರೃದಧಿ ಮತ್್ತ ಕ್ಯ್್ವಚರಣ�ಯಲ್್ಲ 
ಖ್ಸಗಿ ರಲಯದ ಭ್ಗರಹಿಸ್ವಿಕ�ಯನ್ನು ಉತ�್ತೇಜಸ್ರುದ್.

ರ್ಷಟ್ರ
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ಅನ್ಷ್ಠಾನಕ�ಕಾ ಸಿದಧಿವ್ದ ಬಜ�ಟ್
ಮುಖಪುಟ    ಲೇಖನ

ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಸ್ಂಕ್್ರಮಿಕ ರ�ೂೇಗರು ದ�ೇಶದ 
ಆರ್್ವಕತ�ಯ ಮೇಲ� ಬಿೇರಿದ ಪರಿಣ್ಮದ 
ಹ�ೂರತ್ಗಿಯೂ, ಪ್ರರ್ನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅರರ್ 
ಆತ್ಮನಿಭ್ವರ ಭ್ರತದ ದೃರ್ಟಿಕ�ೂೇನರನ್ನು ನಿೇಡಿದರ್. 
ಇತಿ್ತೇಚ್ನ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬಜ�ಟ್ ಪ್ರರ್ನಿ ಅರರ ಅಚಲವ್ದ 
ದೃರ್ಟಿಕ�ೂೇನ ಮತ್್ತ ಬದಧಿತ�ಗ� ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗಿದ� ಮತ್್ತ 
ಇದನ್ನು ರ್ಷ್ಟ್ರದ ಮನಸಿಥಿತಿ ಎಂದ್ ಕರ�ಯ್ರುದರಲ್್ಲ 
ಯ್ರುದ�ೇ ಆಶಚಿಯ್ವವಿಲ್ಲ. ಹಳ�ಯ ಹ್ದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ, 
ದ�ೇಶದ 70 ರಷ್್ವಗಳ ಸಂಸದೇಯ ಇತಿಹ್ಸದಲ್್ಲ 
ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ� ಪ್ರರ್ನ ಮಂತಿ್ರಯೊಬ್ಬರ್ 
ಸ್್ವರಲಂಬಿ ಭ್ರತದ ಕನಸನ್ನು ನನಸ್ಗಿಸಲ್ 
ತಮ್ಮ ಪ್್ರಮ್ಣಿಕ ದೃರ್ಟಿಕ�ೂೇನರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ರ 
ಬಜ�ಟ್ ಪ್ರಸ್್ತಪಗಳ ಅನ್ಷ್ಠಾನದ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರತಿ ರಲಯದ 
ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ದ್ರರ್ ಮತ್್ತ ತಜ್ಞರ�ೂಂದಗ� ನ�ೇರವ್ಗಿ 
ಮ್ತನ್ಡ್ತಿ್ತದ್ದಾರ�.

ರಾಷಟ್ರ ನಿಮಾಷಿಣಕ್ಕೆ 
ಹೊಸ ಆರಂಭ



''ದ�ೇಶದ ಉದಯಾಮಗಳು ಮತುತು ವಯಾವಹ್ರಗಳಿಗ� ಸಂಪೂಣ್ಭ ಬ�ಂಬಲ ನೇಡುವುದು  

ಸಕ್್ಭರದ ಜವ್ಬ್್ದರಿಯ್ಗಿದ�, ಆದರ� ಇಂದಿನ ಯುಗದಲಿಲಿ ಸಕ್್ಭರವ�ೇ ಉದಯಾಮಗಳನು್ನ ನಡ�ಸಬ�ೇಕು 

ಮತುತು ಅವುಗಳ ಮ್ಲಿೇಕನ್ಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂಬುದು ಅನವ್ಯ್ಭವಲಲಿ ಮತುತು ಕ್ಯ್ಭಸ್ಧುವೂ ಅಲಲಿ.  

ಆದ್ದರಿಂದ, ವಯಾವಹ್ರ ನಡ�ಸುವುದು ಸಕ್್ಭರದ ಕ�ಲಸವಲಲಿ ಎಂದು ನ್ನು ಹ�ೇಳುತ�ತುೇನ�.  

ಸಕ್್ಭರದ ಗಮನವು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೇಜನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಇರಬ�ೇಕು.  

ಸಕ್್ಭರ ವಯಾವಹ್ರ ಮ್ಡಲು ಪ್ರಿರಂಭಿಸಿದರ�, ಅದು ತಿೇವರಿ ನಷಟಾವನು್ನಂಟುಮ್ಡುತತುದ�.”

ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ� ನಡ�ದ ಹೂಡಿಕ�ದ್ರರ�ೂಂದಗಿನ 
ಸಭ�ಯಲ್್ಲ ಪ್ರರ್ನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅರರ್ 
ದ�ೇಶದ ಅಭರೃದಧಿಯ ಮ್ಗ್ವಸೂಚ್ಯನ್ನು ಈ 

ಮ್ತ್ಗಳ�ೊಂದಗ� ಹಂಚ್ಕ�ೂಂಡಿದ್ದಾರ� ಮತ್್ತ ಆ ಕ್ರಿತ್  
ತಮ್ಮ ದೃರ್ಟಿಕ�ೂೇನರನ್ನು ಮ್ಂದಟ್ಟಿದ್ದಾರ�.  ಬಜ�ಟ್ 
ಯೊೇಜನ�ಗಳ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರಕಟಣ�ಗಳ್ ಕಟಟಿ ಕಡ�ಯ ರಯೆಕ್್ತಗೂ 
ತಲ್ಪುರುದನ್ನು ಖ್ತರಿಪಡಿಸ್ರಲ್್ಲ ಖ್ಸಗಿ ರಲಯರು 
ಸಕ್್ವರದ�ೂಂದಗ� ವಿಶ್್ವಸ್ಹ್ವ ಪ್ಲ್ದ್ರನ್ಗಲ್ದ� 
ಎಂದ್ ಪ್ರರ್ನಿ ಸಪಿಷ್ಟಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರ�. ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ಷ್ಠಾನಕ�ಕಾ 
ಇದ್ ಸಕ್್ವರದ ಮಂತ್ರವ್ಗಿದ�. ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ 
ಸಂಪ್ರದ್ಯವ�ಂಬತ� ಮಂಡಿಸಿ, ನಂತರ ಅದರ ಬಗ�ಗೆ ಗಮನ 
ಹರಿಸದ ಕ್ಲರೂ ಇತ್್ತ. ಆದರ� ದ�ೇಶದ ಇತಿಹ್ಸದಲ್್ಲ ಇದ�ೇ 
ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ� ಬಜ�ಟ್ ಸಂಬಳ ವಿತರಣಗ� ಮತ್್ತ ಕ�ಲರು 
ಯೊೇಜನ�ಗಳಿಂದ ಜನರಿಗ� ಪ್ರಯೊೇಜನಗಳನ್ನು ತಲ್ಪಸ್ರ 
ಔಪಚ್ರಿಕತ�ಯ್ಗಿಲ್ಲ. ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಸ್ಂಕ್್ರಮಿಕ ರ�ೂೇಗದ 
ನಂತರ ದ�ೇಶದ ಅಗತಯೆಗಳ್ ಮತ್್ತ ಅಪ್ರ ಸ್ಮರಯೆ್ವಗಳಿಗ� 
ಆದಯೆತ� ನಿೇಡಲ್ ಹ�ೂಸ ಆರಂಭಕ�ಕಾ ಚ್ಲನ� ನಿೇಡಲ್ಗಿದ�. 

ಈ ರಷ್್ವದ ಬಜ�ಟ್ ವಿಭನನು ಲ್ೇಗ್ ನಲ್್ಲದ� ಏಕ�ಂದರ� 
ಇದ್ ಭ್ರತದ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ಶತಮ್ನ�ೂೇತಸುರದ (2047) 
ದೃರ್ಟಿಕ�ೂೇನದ ದ್ಖಲ�ಯ್ಗಿ ಹ�ೂರಹ�ೂಮಿ್ಮದ�. ಈ 
ದೃರ್ಟಿಕ�ೂೇನರನ್ನು ಕ್ಯ್ವಗತಗ�ೂಳಿಸ್ರ ಸಲ್ವ್ಗಿ, 
ಪ್ರರ್ನಿಯರರ ಮಟಟಿದಲ್್ಲ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ದ್ರರ�ೂಂದಗಿನ 
ಹ�ೂಸ ಮತ್್ತ ವಿರ್ಷ್ಟಿವ್ದ ಸಂವ್ದದ ಪ್ರಯೊೇಗರು 
ಉದಯೆಮದ ಸಹಯೊೇಗದ�ೂಂದಗ� ದ�ೇಶದ ಆರ್್ವಕತ�ಗ� ಹ�ೂಸ 
ಎತ್ತರರನ್ನು ನಿೇಡಲ್ ಪ್್ರರಂಭಸಿದ�. ವ�ಬಿನ್ರ್ ಸರಣಿಯ 
ಮೂಲಕ ಒಂಬತ್ತಕೂಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಕ್�ೇತ್ರಗಳ ತಜ್ಞರ್, ಪ್ರತಿನಿಧಗಳ್, 
ಸಲಹ�ಗ್ರರ್, ಹಣಕ್ಸ್ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ�ೊಂದಗ� ಪ್ರರ್ನಿಯರರ್ 
ಈಗ್ಗಲ�ೇ ನ�ೇರ ಸಂವ್ದ ನಡ�ಸಿದ್ದಾರ�. ಖ್ಸಗಿ ಸಂಸ�ಥಿಗಳನ್ನು 
ವಿವಿಧ ಕ್�ೇತ್ರಗಳಲ್್ಲ ತ�ೂಡಗಿಸಿಕ�ೂಳ್ಳುರುದ್ ಮತ್್ತ ಬಜ�ಟ್ 
ಅನ್ನು ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿಯ್ಗಿ ಅನ್ಷ್ಠಾನಗ�ೂಳಿಸಲ್ 
ಅರರ�ೂಂದಗ� ಮ್ಗ್ವಸೂಚ್ಯನ್ನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸ್ರುದ್ ಈ 
ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ�ದಾೇಶವ್ಗಿದ�.

ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಅರಧಯಲ್್ಲ ಭ್ರತದ ಜ್ಗತಿಕ 
ಚ್ತ್ರಣರು ಸ್ರ್ರಿಸಿದದಾರ� ಅದಕ�ಕಾ, ನಿದ್ವಷ್ಟಿ ಆಸಪಿತ�್ರಗಳ್, 
ವ�ಂಟ್ಲ�ೇಟರ್ ಗಳ್, ಎನ್-95 ಮ್ಖಗರಸ್ಗಳ್, ಪಪಇ 

11%
ಆರ್್ಭಕ ಸಮಿೇಕ�ಯ ಪರಿಕ್ರ  

2021-22ನ�ೇ  ಹಣಕ್ಸು ವಷ್ಭದಲಿಲಿ ನರಿೇಕ್ಷಿತ  
ಜಡಿಪ್ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ ದರ

0.4%
ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಅವಧಿಯ  

3ನ�ೇ ತ�ರೈಮ್ಸಿಕದಲಿಲಿದ್ದ ದ�ೇಶದ ಜಡಿಪ್ 

ಬಜ�ಟ್ ಅನುಷ್ಠಿನಕ�ಕಿ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಸಕ್್ಭರ ಮತುತು 

ಉದಯಾಮಗಳ ನಡುವ� ವಿಶ್ವಾಸದ 
ಹ�ೂಸ ಆರಂರ
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ಕ್ಟ್ ಗಳ ತಯ್ರಿ ಮತ್್ತ ಅಂತಿಮವ್ಗಿ ಕ�ೂರ�ೂನ್ 
ವಿರ್ದಧಿದ ಸಮರದಲ್್ಲ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಅಭರೃದಧಿಪಡಿಸಲ್ ಮತ್್ತ 
ಉತ್ಪಿದಸಲ್ ಸಕ್್ವರದ ಮ್ಗ್ವದಶ್ವನ ಮತ್್ತ ಸಹಯೊೇಗದ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳ್ ಕ್ರಣವ್ಗಿವ�. ಇದರ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ, 
ಖ್ಸಗಿ ರಲಯದ ಉದಯೆಮಿಗಳಲ್್ಲ ವಿಶ್್ವಸ ಬ�ಳ�ಯಿತ್ ಮತ್್ತ 
ಭ್ರತರನ್ನು ಹ�ೂಸ ಎತ್ತರಕ�ಕಾ ಕ�ೂಂಡ�ೂಯಯೆಲ್ ಅರರ್ ಈ 
ಸರಕ್ಗಳನ್ನು ತಯ್ರಿಸಿದರ್. ಈ ಹ�ೂಸ ವಿಶ್್ವಸ ಮತ್್ತ 
ಘನತ�ಯನ್ನು ಆರ್್ವಕವ್ಗಿ ಹ�ೇಗ� ಬಳಸಿಕ�ೂಳ್ಳುರುದ್ ಎಂಬ್ದ್ 
ಒಂದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಕ್ಳಜಯ್ಗಿ ಹ�ೂರಹ�ೂಮಿ್ಮದ�.

ಸ್ವ್ಭಜನಕ ಮತುತು ಖ್ಸಗಿ ವಲಯದ ನಡುವ� ಸ�ೇತುವ�ಯ್ಗಿ 
ಹ�ೂರಹ�ೂಮಿ್ಮದ ಸಕ್್ಭರ 

ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಆರ್್ವಕತ�ಯ್ ಸಿಥಿರವ್ಗಿ ಬ�ಳ�ಯಿತ್ 
ಎಂಬ್ದರಲ್್ಲ ಯ್ರುದ�ೇ ಸಂದ�ೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದರ� ಅದರ ಮೂಲ 
ರಚನ�ಗಳಲ್್ಲ ಸ್ಕಷ್್ಟಿ ಅಭರೃದಧಿ ಮತ್್ತ ಸಮನ್ವಯವಿರಲ್ಲ್ಲ. 
ಸಬ್ ಕ್ ಸ್ಥ್, ಸಬ್ ಕ್ ವಿಕ್ಸ್ ಮತ್್ತ ಸಬ್ ಕ್ ವಿಶ್್ವಸ್ 
ಮಂತ್ರರನ್ನು ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿಯ್ಗಿ ಅನ್ಷ್ಠಾನಗ�ೂಳಿಸಲ್ ಈ 
ರಚನ�ಗಳ ನಡ್ವ� ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯರನ್ನು ತರಲ್ ಪ್ರರ್ನಿ 
ಬದಧಿರ್ಗಿದ್ದಾರ�. ಕಂಪನಿ ಕ್ನೂನ್ಗಳಲ್್ಲನ ತಿದ್ದಾಪಡಿಗಳ್, 
ಕ್ಮಿ್ವಕ ಕ್ನೂನ್ಗಳನ್ನು ಅಪರ್ಧೇಕರಿಸದರ್ರುದ್, 
ಸ್ಲಭ ರಯೆರಹ್ರ ಮ್ಂತ್ದ ಕ್ರಮಗಳ್ ಖ್ಸಗಿ 
ರಲಯ ಮತ್್ತ ಸಂಪತ್್ತ ಸೃರ್ಟಿಕತ್ವರ ಮನ�ೂೇಭ್ರರನ್ನು 
ಅನ್ಮ್ನಿಸ್ರರರ ಮೇಲ� ಭ್ರಿೇ ಪ್ರಮ್ಣದಲ್್ಲ ಕ್ರಮ 

ಕ�ೈಗ�ೂಳ್ಳುರ ಸಕ್್ವರದ ಉದ�ದಾೇಶರನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತ್ತವ�. 
ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ�, ದ�ೇಶದ ಉನನುತ ನ್ಯಕತ್ವರು ಬಜ�ಟ್ 
ಘೂೇಷ್ಣ�ಗಳನ್ನು ಅನ್ಷ್ಠಾನಗ�ೂಳಿಸಲ್ ಬದಧಿವ್ಗಿದ�, 
ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಬಜ�ಟ್ ಮಂಡನ�ಯ್ ಕ�ೇರಲ ಸಂಪ್ರದ್ಯವ್ಗಿ 
ಉಳಿಯದ�ೇ, ಇದ್ ಖ್ಸಗಿ ಉದಯೆಮಿಗಳ ಮನ�ೂೇಭ್ರನ�ಯಲ್್ಲ 
ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲ್ರಣ�ಗ� ಕ್ರಣವ್ಗಿದ�.

ಕ್ಪೊ್ವರ�ೇಟ್ ತ�ರಿಗ�, ಕಸಟಿಮ್ ಸ್ಂಕ ಅರವ್ ಬಜ�ಟ್ ನಲ್್ಲನ 
ತ�ರಿಗ� ಬದಲ್ರಣ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತ�ರಿಗ�ದ್ರರ್ ಮತ್್ತ ಉದಯೆಮರು 
ಹ�ಚ್ಚಿಗಿ ಕ್ಳಜ ತ�ೂೇರ್ತಿ್ತದದಾ ಹಿಂದನ ಕ್ಲಕ್ಕಾಂತ ಭನನುವ್ಗಿ, 
ಸಕ್್ವರ ಈ ಬ್ರಿ ಈ ವಿರ್ನರನ್ನು ಬದಲ್ಯಿಸಿದ�. ಜ್ಗತಿಕ 
ಮ್ರ್ಕಟ�ಟಿಯನ್ನು ಸೃರ್ಟಿಸಲ್ ಗ್ಣಮಟಟಿದ ಉತಪಿನನುಗಳನ್ನು 
ತಯ್ರಿಸಲ್ ಉದಯೆಮರನ್ನು ಉತ�್ತೇಜಸ್ರ ಸಲ್ವ್ಗಿ, 
ಉತ್ಪಿದನ್ ಆರ್ರಿತ ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹಕ (ಪಎಲ್ಐ) ಯೊೇಜನ� 
ಮೂಲಕ ಸಕ್್ವರರು ಕ್್ರಂತಿಕ್ರಿ ಹ�ಜ�ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ�. ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಸಕ್್ವರ ಈಗ್ಗಲ�ೇ ಒಂದ್ ಡಜನ್ ಗೂ ಹ�ಚ್ಚಿ ಕ್�ೇತ್ರಗಳಲ್್ಲ 
ಪಎಲ್ಐ ಘೂೇರ್ಸಿದ�. ಪಎಲ್ಐನ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ ಉದಯೆಮದ 
ಮನಸಿಥಿತಿಯ್ ಬದಲ್ಗಿ ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಅರಧಯಲ್್ಲಯೂ ಸಹ 
ಭ್ರತದಲ್್ಲ ವಿದ�ೇರ್ ಹೂಡಿಕ�ಯ್ ದ್ಖಲ�ಯ ಮಟಟಿರನ್ನು 
ತಲ್ಪದ�. ಇದಲ್ಲದ�, ದ�ೇರ್ೇಯ ಉದಯೆಮಿಗಳಿಗ�, ವಿಶ�ೇಷ್ವ್ಗಿ 
ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತ್್ತ ಮಧಯೆಮ ಉದಯೆಮಗಳಿಗ� (ಎಂಎಸ್ಎಂಇ) 
ಸಕ್್ವರರು ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹ ನಿೇಡಿತ್, ಇದ್ ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್್ಲ 
ಅರಕ್ಶಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ ನ�ರವ್ಯಿತ್. ಕ�ೂರ�ೂನ್ 
ಅರಧಯಲ್್ಲ ಉತ್ಪಿದನ್ ರಲಯರು ಕ್ಷಿೇಣಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ್ಗ 
ಮತ್್ತ ನ�ರವಿಗ್ಗಿ ಹ್ಡ್ಕ್ತಿ್ತರ್ವ್ಗ ಕ್ರ್ಗಳ ಉತ್ಪಿದನ� 
ಮತ್್ತ ಮ್ರ್ಟದಲ್್ಲ ತಿೇರ್ರ ಪ್ರಗತಿಯ್ಗಿರ್ರುದ್ ಉದಯೆಮದ 
ಮನಸಿಥಿತಿಯಲ್್ಲದ ಬದಲ್ರಣ�ಯ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿದ�. 
ಸ್ಂಕ್್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್್ಲ ಸಕ್್ವರ ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೂಂಡ 
ನಿೇತಿಗಳ್ ಈಗ ಚ್ತ್ರಣರನ್ನು ಬದಲ್ಯಿಸಿವ�. ಭ್ರತಿೇಯ 
ಆಟ�ೂೇಮೊಬ�ೈಲ್ ತಯ್ರಕರ ಸಂಘಟನ� (ಎಸ್ ಐಎಎಮ್ ) 
ಬಿಡ್ಗಡ� ಮ್ಡಿದ ಮ್ಹಿತಿಯ ಪ್ರಕ್ರ, ಪ್ರಯ್ಣಿಕರ 
ವ್ಹನಗಳ ಮ್ರ್ಟರು ಕಳ�ದ ರಷ್್ವಕ�ಕಾ ಹ�ೂೇಲ್ಸಿದರ� ಶ�ೇಕಡ್ 
18 ರಷ್್ಟಿ ಹ�ಚ್ಚಿಗಿದ�. ಸಕ್್ವರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ 
ಆರ್್ವಕತ�ಯ್ ನಿರಿೇಕ್�ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವ್ಗಿ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೂಂಡಿದ�. 
ಆರ್್ವಕ ಸಹಕ್ರ ಮತ್್ತ ಅಭರೃದಧಿ ಸಂಘಟನ�ಯ್ (ಒಇಸಿಡಿ) 
ಭ್ರತದ ಜಡಿಪ ಬ�ಳರಣಿಗ�ಯನ್ನು 2021-22ರಲ್್ಲ ಶ�ೇಕಡ್ 

“ಭ್ರತವನು್ನ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್್ನಗಿ ಮ್ಡಲು 
ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಅವಧಿಯಲಿಲಿಯೂ ನ್ವು ಈಗ್ಗಲ�ೇ 

5 ಮಿನ ಬಜ�ಟ್ ಗಳನು್ನ ತಂದಿದ�್ದೇವ� ಮತುತು  
ಈ ಬಜ�ಟ್ ಸಹ ಅಂತಿಮವ್ದುದಲಲಿ” ಎಂದು 

ಪರಿಧ್ನ ಹ�ೇಳಿದರು.

ಅನ್ಷ್ಠಾನಕ�ಕಾ ಸಿದಧಿವ್ದ ಬಜ�ಟ್
ಮುಖಪುಟ    ಲೇಖನ
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12.6 ರರ್ಟಿರಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ಹ�ೇಳಿದ�, ಇದ್ ಬಲವ್ದ ವಿತಿ್ತೇಯ 
ಮತ್್ತ ಅರ�-ವಿತಿ್ತೇಯ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಬ�ಂಬಲ್ತವ್ಗಿದ�. ಪಎಲ್ಐ 
ಯೊೇಜನ�ಗಳ�ೊಂದಗ� ಮೂಲಸೌಕಯ್ವ ಕ್�ೇತ್ರದ ಹೂಡಿಕ�ಗ� 
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕ್್ವರ ನಿೇಡ್ತಿ್ತರ್ರ ದ�ೂಡಡಿ ಬ�ಂಬಲರು 2021- 22ರಲ್್ಲ 
ಆರ್್ವಕತ�ಯನ್ನು ರೃದಧಿಸ್ತ್ತದ� ಎಂದ್ ಕ್್ರಸಿಲ್ ತನನು ರರದಯಲ್್ಲ 
ಹ�ೇಳಿದ�. ಅದರ ರರದಯ ಪ್ರಕ್ರ, ಮ್ಂದನ ಐದ್ ರಷ್್ವಗಳಲ್್ಲ 
ಪಎಲ್ಐ ಯೊೇಜನ�ಗಳ�ೇ ಸ್ವತಃ 35-40 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ. ಗಳನ್ನು 
ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತ್ತವ�. ಮತ�ೂ್ತಂದ�ಡ�, ‘ಆತ್ಮನಿಭ್ವರ ಭ್ರತ್’ಮತ್್ತ 
‘ಸಥಿಳಿೇಯತ�ಗ� ಆದಯೆತ�’ ಎಂಬ ಕರ�ಯ್ ಸ್ಮ್ನಯೆ ನ್ಗರಿಕರ 
ಮನಸಿಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿರತಿ್ವಸಿದ�.  ಸಥಿಳಿೇಯ ಉತಪಿನನುಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ವಿಶ್್ವಸ ಹ�ಚ್ಚಿಗಿದ� ಮತ್್ತ ಜನರ್ ಅರುಗಳನ್ನು 
ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್ ಸಿದಧಿರ್ಗಿದ್ದಾರ�. ಕನಿಷ್ಠಾ ಸಕ್್ವರ, ಗರಿಷ್ಠಾ 
ಆಡಳಿತ ವಿರ್ನರು ರ್ಷ್ಟ್ರದ ಬಗ�ಗಿನ ಜನಸ್ಮ್ನಯೆರ 
ಮನ�ೂೇಭ್ರರನ್ನು ಬದಲ್ಸ್ರಲ್್ಲ ನ�ರವ್ಗಿದ�.

ಯಶಸಿಸೂಗ� ಜ�ೂತ�ಯ್ಗಲು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಆಹ್ವಾನ 
ಪ್ರಸ್್ತತ ಸಕ್್ವರದ ದೃರ್ಟಿಕ�ೂೇನವ�ಂದರ� ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು ರ್ಷ್ಟ್ರ 

ನಿಮ್್ವಣಕ�ಕಾ ಎಲ್ಲರ ಭ್ಗರಹಿಸ್ವಿಕ�ಯ ಬಹಳ ಮ್ಖಯೆವ್ದ 
ಸ್ಧನರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡ್ರುದ್. ಎಲ್್ಲ ಪ್ಲ್ದ್ರರ�ೂಂದಗ� 
ಬಜ�ಟ್ ಪೂರ್ವ ಸಮ್ಲ�ೂೇಚನ�ಗಳನ್ನು ನಡ�ಸ್ರ ಸಕ್್ವರದ 

ಉದ�ದಾೇಶವ�ಂದರ� ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗ�ೂಳಿಸಲ್ ಅರರ 
ಸಲಹ�ಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯ್ರುದ್. ಇದ್ರರ�ಗ�, ದ�ೇಶದಲ್್ಲ 
ಕ�ೇರಲ ‘ಬಜ�ಟ್ ಪೂರ್ವ ಸಮ್ಲ�ೂೇಚನ�’ ಗಳ ಸಂಪ್ರದ್ಯ 
ಮ್ತ್ರವಿತ್್ತ. ಆದರ� ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ�, ಬಜ�ಟ್ ಮಂಡನ�ಯ 
ನಂತರ ಎಲ್್ಲ ಪ್ಲ್ದ್ರರನ್ನು ವ�ೇದಕ�ಗ� ಕರ�ತರಲ್ 
ಸಕ್್ವರರು ಹ�ೂಸ ಉಪಕ್ರಮರನ್ನು ಪ್್ರರಂಭಸಿದ�. 
ಸಕ್್ವರದ ಕ್ಯ್ವವಿರ್ನದಲ್್ಲನ ಕ್್ರಂತಿಕ್ರಿ ಬದಲ್ರಣ� 
ಮತ್್ತ ನಮಯೆತ�ಯ್ ಪ್ರರ್ನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದಯರರ 
ಈ ಮ್ತ್ಗಳಲ್್ಲ ಸಪಿಷ್ಟಿವ್ಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ್ಸ್ತ್ತದ�. ''ದ�ೇಶದ 
ಉದಯೆಮಗಳ್ ಮತ್್ತ ರಯೆರಹ್ರಗಳಿಗ� ಸಂಪೂಣ್ವ ಬ�ಂಬಲ 
ನಿೇಡ್ರುದ್ ಸಕ್್ವರದ ಜವ್ಬ್ದಾರಿಯ್ಗಿದ�, ಆದರ� ಇಂದನ 
ಯ್ಗದಲ್್ಲ ಸಕ್್ವರವ�ೇ ಉದಯೆಮಗಳನ್ನು ನಡ�ಸಬ�ೇಕ್ ಮತ್್ತ 
ಅರುಗಳ ಮ್ಲ್ೇಕನ್ಗಿರಬ�ೇಕ್ ಎಂಬ್ದ್ ಅನಿವ್ಯ್ವರಲ್ಲ 
ಮತ್್ತ ಕ್ಯ್ವಸ್ಧ್ರಲ್ಲ. ಆದದಾರಿಂದ, ರಯೆರಹ್ರ ನಡ�ಸ್ರುದ್ 
ಸಕ್್ವರದ ಕ�ಲಸರಲ್ಲ ಎಂದ್ ನ್ನ್ ಹ�ೇಳ್ತ�್ತೇನ�. ಸಕ್್ವರದ 
ಗಮನರು ಜನರ ಕಲ್ಯೆಣ ಮತ್್ತ ಅಭರೃದಧಿ ಯೊೇಜನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ 
ಇರಬ�ೇಕ್. ಸಕ್್ವರ ರಯೆರಹ್ರ ಮ್ಡಲ್ ಪ್್ರರಂಭಸಿದರ�, 
ಅದ್ ತಿೇರ್ರ ನಷ್ಟಿರನ್ನುಂಟ್ಮ್ಡ್ತ್ತದ�.” ಸಕ್್ವರರು ರಯೆರಹ್ರ 
ಮ್ಡಲ್ ಪ್್ರರಂಭಸಿದ್ಗ, ಅದರ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ ವ್ಯೆಪ್ತ 

l	ಈ ಮೊದಲ್, ಕ�ೈಗ್ರಿಕ್ ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹಕರು ಕ�ೇರಲ ಇನ್ಪಿಟ್ ಆರ್ರಿತ 
ಬ�ಂಬಲವ್ಗಿತ್್ತ. ಆದರ� ಈಗ 13 ಕ್�ೇತ್ರಗಳನ್ನು ನಿದ್ವಷ್ಟಿ ಗ್ರಿ ಮತ್್ತ 
ಸಪಿರ�್ವಯೊಂದಗ� ಉತ�್ತೇಜಸ್ರ ರಯೆರಸ�ಥಿಯ್ ಸಕ್್ವರದ ಬದಧಿತ�ಯನ್ನು 
ತ�ೂೇರಿಸ್ತ್ತದ�.

l	ಆಹ್ರ ಸಂಸಕಾರಣ�, ಜರಳಿ, ಕೃರ್, ಐಟ್, ಆಟ�ೂೇ ಮತ್್ತ ಫ್ಮ್್ವ 
ಕ್�ೇತ್ರಗಳಲ್್ಲ ಪಎಲ್ಐನಿಂದ್ಗಿ, ಆಟ�ೂೇ ಬಿಡಿ ಭ್ಗಗಳ್, ವ�ೈದಯೆಕ್ೇಯ 
ಉಪಕರಣಗಳ್ ಮತ್್ತ ಔಷ್ಧಗಳ ಕಚ್ಚಿ ರಸ್್ತಗಳ ಮೇಲ� ವಿದ�ೇರ್ 
ಅರಲಂಬನ� ಕಡಿಮಯ್ಗ್ತ್ತದ�.

l	ಶ್ರಮ ಮತ್್ತ ಕೌಶಲಯೆಗಳ�ೊಂದಗ� ಇಂಧನ ಕ್�ೇತ್ರರನ್ನು 
ಆಧ್ನಿೇಕರಿಸ್ರುದ್ ಸಹ ಒಂದ್ ದ�ೂಡಡಿ ಜಗಿತಕ�ಕಾ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ್ತ್ತದ�. 
ಉತ್ಪಿದನ�ಯ ಸರ್ಸರಿ ಶ�ೇ. 5 ರಷ್ಟಿನ್ನು ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹಕವ್ಗಿ 
ನಿೇಡಲ್ಗ್ತ್ತದ�, ಇದ್ ಮ್ಂದನ ಐದ್ ರಷ್್ವಗಳಲ್್ಲ ಸ್ಮ್ರ್ 520 
ಬಿಲ್ಯನ್ ಡ್ಲರ್ ಮೌಲಯೆದ ಉತ್ಪಿದನ�ಗ� ಕ್ರಣವ್ಗ್ತ್ತದ�.

l	ಪಎಲ್ಐ ನಿೇಡ್ರ 13 ಕ್�ೇತ್ರಗಳಲ್್ಲ ಕ�ಲಸ ಮ್ಡ್ರರರ ಸಂಖ�ಯೆಯ್ 
ದ್ವಗ್ಣವ್ಗಲ್ದ�. ಇದ್ ಉದ�ೂಯೆೇಗ ಸೃರ್ಟಿಸ್ತ್ತದ� ಮತ್್ತ ಉತ್ಪಿದನ� 
ಮತ್್ತ ರಫ್್ತ ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ತ್ತದ�.

l	ಐಟ್ ಹ್ಡ್್ವ ವ�ೇರ್ ಕ್�ೇತ್ರ ಒಂದರಲ್್ಲಯೆೇ, ಮ್ಂದನ ನ್ಲ್ಕಾ ರಷ್್ವಗಳಲ್್ಲ 
3.25 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ. ಉತ್ಪಿದನ�ಯನ್ನು ಅಂದ್ಜಸಲ್ಗಿದ�. ಐಟ್ 
ಹ್ಡ್್ವ ವ�ೇರ್ ಕ್�ೇತ್ರದ ದ�ೇರ್ೇಯ ಮೌಲಯೆರಧ್ವನ�ಯ್ 5 ರಷ್್ವಗಳಲ್್ಲ 
ಅಸಿ್ತತ್ವದಲ್್ಲರ್ರ ಶ�ೇ. 5-10 ರಿಂದ ಶ�ೇ. 20-25 ಕ�ಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿಗ್ತ್ತದ�.

l	ಮ್ಂದನ 5 ರಿಂದ 6 ರಷ್್ವಗಳಲ್್ಲ ಫ್ಮ್್ವ ಉತಪಿನನುಗಳ ಮ್ರ್ಟರು 
ಸ್ಮ್ರ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ. ಮತ್್ತ ರಫ್್ತ ಸ್ಮ್ರ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟ್ 
ರೂ. ಗಳಿಗ� ಹ�ಚಚಿಳವ್ಗಲ್ದ� ಎಂದ್ ಅಂದ್ಜಸಲ್ಗಿದ�.

ಪ್ಎಲ್ಐ:  
ದ�ೂಡ್ಡ ಜಗಿತಕ�ಕಿ ಸಿದಧಿ

ಸ್ಮ್ನಯೆ ಬಜ�ಟ್ ಮತ್್ತ ನಿೇತಿ ನಿರೂಪಣ�ಯ್ 

ಕ�ೇರಲ ಸಕ್್ವರದ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯ್ಗಿ ಉಳಿಯಬ್ರದ್. 

ವ್ಸ್ತರವ್ಗಿ, ದ�ೇಶದ ಅಭರೃದಧಿಯಲ್್ಲ ಭ್ಗರಹಿಸ್ರ 

ಎಲ್ಲರ ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿ ಪ್ಲ�ೂಗೆಳ್ಳುವಿಕ�ಯ್ ಇದರಲ್್ಲ 

ಇರಬ�ೇಕ್. ಆದದಾರಿಂದ, ಸಕ್್ವರದ ಮಧಯೆಪ್ರವ�ೇಶರನ್ನು 

ಕಡಿಮ ಮ್ಡ್ರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ, 

ಸ್ವಯಂ ಪರಿೇಕ್�, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮ್ಣಿೇಕರಣ, 

ನ್ಗರಿಕರ ಮೇಲ್ನ ನಂಬಿಕ�ಯ ನಿೇತಿಯನ್ನು 

ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್ಗಿದ�. ಈ ಉದ�ದಾೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಕ್್ವರ 

ಉತ್ಪಿದನ� ಆರ್ರಿತ ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹಕ  (ಪಎಲ್ಐ) 

ಯೊೇಜನ�ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ�.

5 ವಷ್ಭಗಳ ಕ್ಲ 13 ಕ�ೇತರಿಗಳಲಿಲಿ ಪ್ಎಲ್ಐಗ್ಗಿ 1.97 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ.ಗಳನು್ನ ಬಜ�ಟ್ ನಲಿಲಿ ನಗದಿಪಡಿಸಲ್ಗಿದ�
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ಕ್ಗ್ಗೆತ್ತದ� ಎಂದ್ ಯ್ರುದ�ೇ ಸಕ್್ವರ ಒಪಪಿಕ�ೂಳ್ಳುತಿ್ತರ್ರುದ್ 
ಇದ�ೇ ಮೊದಲ್. ನಿರ್್ವರ ಕ�ೈಗ�ೂಳ್ಳುರ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್್ಲ ಸಕ್್ವರದ 
ಮ್ಂದ� ಹಲವ್ರ್ ಅಡಚಣ�ಗಳಿರ್ತ್ತವ� ಎಂಬ್ದ್ ಇದಕ�ಕಾ ಒಂದ್ 
ಮ್ಖಯೆ ಕ್ರಣ. ವ್ಣಿಜಯೆ ನಿರ್್ವರಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೂಳ್ಳುರ 
ರ�ೈಯ್ವ ಸಕ್್ವರಕ�ಕಾ ಇರ್ರುದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕ್ನೂನ್ 
ತ�ೂಡಕ್ಗಳಿಗ� ಹ�ದರ್ತ್್ತರ�. ಆದದಾರಿಂದ, ಅಧಕ್ರಿಗಳ್ ಸಹ 
ಅದ್ ಈಗಿರ್ರಂತ�ಯೆೇ ಮ್ಂದ್ರರಿಯಲ್ ಎಂದ್ ಯೊೇಚ್ಸಲ್ 
ಪ್್ರರಂಭಸ್ತ್್ತರ�.

ಮ್ಂದ್ರರಿದ್ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಪ್ರರ್ನಿಯರರ್, 
“ಸಕ್್ವರಕ�ಕಾ ಉತ್ತಮ ಅಧಕ್ರಿಗಳ ಕ�ೂರತ� ಇಲ್ಲ. ಆದರ� ಅರರಿಗ� 
ಮೂಲತಃ ಸಕ್್ವರಿ ಆಡಳಿತಗಳನ್ನು ನಡ�ಸಲ್, ನಿೇತಿಗಳ್ 
ಮತ್್ತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ಲನ�ಯನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್, 
ಜನರ ಕಲ್ಯೆಣಕ�ಕಾ ಒತ್್ತ ನಿೇಡಲ್ ಮತ್್ತ ಅರರಿಗ� ಅಗತಯೆವ್ದ 
ನಿೇತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಸಲ್ ತರಬ�ೇತಿ ನಿೇಡಲ್ಗಿರ್ತ್ತದ� 
ಎಂದರ್. ಅರರಿಗ� ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್್ಲ ತರಬ�ೇತಿ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತ್ತದ� 
ಮತ್್ತ ಅದರಲ್್ಲ ಅರರ್ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹ�ೂಂದರ್ತ್್ತರ�. 
ಅರರ್ ದೇಘ್ವಕ್ಲದರರ�ಗ� ಜನರ ನಡ್ವ� ಕ�ಲಸ 
ಮ್ಡಿದ ಅನ್ಭರರನ್ನು ಹ�ೂಂದದ್ದಾರ�. ಆದರ� ಸಕ್್ವರರು 
ರಯೆರಹ್ರ ಮ್ಡಲ್ ಪ್್ರರಂಭಸಿದ್ಗ, ಅಂತಹ ಭರರಸ�ಯ 
ಅಧಕ್ರಿಗಳನ್ನು ಆ ಸ್ಥಿನಗಳಿಂದ ಹಿಂತ�ಗ�ದ್ಕ�ೂಳಳುಬ�ೇಕ್ 
ಮತ್್ತ ಅರರನ್ನು ಹ�ೂಸ ಪ್ರದ�ೇಶಕ�ಕಾ ನಿಯೊೇಜಸಬ�ೇಕ್, 
ಅದ್ ಅರರ ಪ್ರತಿಭ�ಗ� ಮ್ತ್ರರಲ್ಲ, ಸ್ರ್ವಜನಿಕ ರಲಯದ 
ಉದಯೆಮಕೂಕಾ ಅನ್ಯೆಯ ಮ್ಡಿದಂತ�.  ಸಕ್್ವರದ ಪ್ರಯತನುರು 
ಜನರ ಜೇರನ ಮಟಟಿರನ್ನು ಸ್ರ್ರಿಸ್ರುದ್ ಮತ್್ತ ಜನರ 

ಇಂಧನ ವಲಯ: 
‘ಆರ್’ ನ ನಾಲುಕೆ ಸ್ಂಭಗಳು

l	ಈ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ, 21 ನ�ೇ ಶತಮ್ನದಲೂ್ಲ ವಿದ್ಯೆತ್ ಸಂಪಕ್ವ 
ಕ್ಣದ ಹಳಿಳುಗಳಿಗ� ವಿದ್ಯೆತ್ ಒದಗಿಸಲ್ ಸಕ್್ವರ ಮ್ಂದ್ಯಿತ್ ಮತ್್ತ 
ವಿದ್ಯೆತ್  ಉತ್ಪಿದನ್ ಸ್ಮರಯೆ್ವರನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ರ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯೆತ್ 
ಹ�ಚ್ಚಿರರಿ ದ�ೇಶವ್ಯಿತ್

l	ಸ್ರ್ರಣ�ಗಳನ್ನು ಚ್ರ್ಕ್ಗ�ೂಳಿಸಲ್ಯಿತ್ ಮತ್್ತ ಉದಯ್ 
ಯೊೇಜನ�ಯಡಿ 2.32 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ. ಬ್ಂಡ್ ವಿತರಿಸಲ್ಯಿತ್. 
ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ�, ಸಕ್್ವರರು ಇಂಧನ ಕ್�ೇತ್ರರನ್ನು ಉದಯೆಮದ ಒಂದ್ 
ಭ್ಗವ್ಗಿ ನ�ೂೇಡದ�, ಸಂಪೂಣ್ವ ರಲಯವ್ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ�

l	ವಿಶ್ವದ ಗಮನರು ಈಗ ನವಿೇಕರಿಸಬಹ್ದ್ದ ಇಂಧನದ ಮೇಲ� 
ಕ�ೇಂದ್ರೇಕರಿಸಿದ� ಮತ್್ತ ಕಳ�ದ ಆರ್ ರಷ್್ವಗಳಲ್್ಲ ಭ್ರತರು ತನನು 
ಸ್ಮರಯೆ್ವರನ್ನು 2.5 ಪಟ್ಟಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ�

l	ಭ್ರತರು ಸೌರಶಕ್್ತಯ ಸ್ಮರಯೆ್ವದಲ್್ಲ 15 ಪಟ್ಟಿ ಹ�ಚಚಿಳ ಕಂಡಿದ� ಮತ್್ತ 
ಇಂದ್ ಅಂತರರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಸೌರ ಒಕೂಕಾಟರನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ತಿ್ತದ�

l	ಪಎಲ್ಐ ಯೊೇಜನ�ಯಡಿ, 10,000 ಮಗ್ವ್ಯೆಟ್ ಸ್ಮರಯೆ್ವದ 
ಸಮಗ್ರ ಸೌರ ಪವಿ ಉತ್ಪಿದನ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ವಸಲ್ಗ್ರುದ್ 
ಮತ್್ತ ಅರುಗಳ ಮೇಲ� ಸ್ಮ್ರ್ 14,000 ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕ� 
ಮ್ಡಲ್ಗ್ರುದ್

l	ಪಎಂ ಕ್ಸ್ಮ್ ಯೊೇಜನ�ಯ ಮೂಲಕ, ಸಣ್ಣ ವಿದ್ಯೆತ್ ಸ್ಥಿರರಗಳನ್ನು 
ಸ್ಥಿಪಸ್ರ ಮೂಲಕ 30 ಗಿಗ್ವ್ಯೆಟ್ ಸೌರ ಸ್ಮರಯೆ್ವರನ್ನು ನಿಮಿ್ವಸ್ರ 
ಗ್ರಿ ಹ�ೂಂದಲ್ಗಿದ� ಮತ್್ತ ಮ್ಂದನ ಒಂದೂರರ� ರಷ್್ವದಲ್್ಲ 
ಮೇಲ್ಛಾರಣಿ ಸೌರ ಯೊೇಜನ�ಗಳಿಂದಲ�ೇ 40 ಗಿಗ್ವ್ಯೆಟ್ ಸೌರಶಕ್್ತಯನ್ನು 
ಉತ್ಪಿದಸಲ್ ಸಕ್್ವರ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೂಂಡಿದ�

2,500 ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ. 
ಪರಿಸಕತು ಹಣಕ್ಸು ವಷ್ಭದಲಿಲಿ  

ಸೌರ ಮತುತು ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದ್ದ  

ಇಂಧನ ವಲಯದಲಿಲಿ ಹೂಡಿಕ�

ರ್ಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ಲ ಇಂಧನ ಕ್�ೇತ್ರರು ದ�ೂಡಡಿ ಪ್ತ್ರರನ್ನು ರಹಿಸ್ತ್ತದ�. ಏಕ�ಂದರ� 

ಅದ್ ಸ್ಲಭ ಜೇರನ ಮತ್್ತ ಸ್ಗಮ ವ್ಯೆಪ್ರ ಎರಡನೂನು ಒಳಗ�ೂಂಡಿರ್ತ್ತದ�. 

ಇಂಧನ ಕ್�ೇತ್ರದಲ್್ಲ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕ್್ವರರು ನ್ಲ್ಕಾ R,  ‘Reach-ತಲ್ಪುರುದ್, 

Reinforce-ಬಲಪಡಿಸ್ರುದ್, Reforms-ಸ್ರ್ರಿಸ್ರುದ್ ಮತ್್ತ Renewable-

ನವಿೇಕರಿಸಬಹ್ದ್ದ’ ಇಂಧನರನ್ನು ತನನು ಮೂಲ ಮಂತ್ರರನ್ನುಗಿಸಿಕ�ೂಂಡಿದ�.

ಪ್ಎಂ ಕುಸುಮ್ ನಂತಹ ಯೇಜನ�ಯು 

ಅನ್ನದ್ತರನು್ನ ಊಜ್ಭದ್ತ  

(ಇಂಧನ ಪೂರ�ೈಕ�ದ್ರ) ರನ್್ನಗಿಸಲು 

ಅನುವು ಮ್ಡಿಕ�ೂಡುತತುದ�

ಅನ್ಷ್ಠಾನಕ�ಕಾ ಸಿದಧಿವ್ದ ಬಜ�ಟ್
ಮುಖಪುಟ    ಲೇಖನ



£ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ 17

ಜೇರನದಲ್್ಲ ಸಕ್್ವರದ ಅನಗತಯೆ ಹಸ್ತಕ್�ೇಪರನ್ನು ಕಡಿಮ 
ಮ್ಡ್ರುದ�ೇ ಆಗಿದ�. ಅಂದರ�, ಜೇರನದಲ್್ಲ ಸಕ್್ವರದ 
ಕ�ೂರತ�ಯ್ಗಲ್ೇ ಅರವ್ ಪ್ರಭ್ರವ್ಗಲ್ೇ ಇರ್ರುದಲ್ಲ. 
ಫ�ಬ್ರರರಿ ಕ�ೂನ�ಯ ದನದ ಬದಲ್ ಮೊದಲ ದನದಂದ�ೇ ಬಜ�ಟ್ 
ಮಂಡಿಸ್ರ 2016 ರ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮ್ಖ ನಿರ್್ವರದ�ೂಂದಗ� 
ಇದ�ಲ್ಲರೂ ಪ್್ರರಂಭವ್ಯಿತ್.
ಬಜ�ಟ್ ಸುಧ್ರಣ�ಗಳು ದ�ೇಶದ ದಿಕಕಿನ�್ನೇ ಬದಲ್ಯಿಸುತತುವ�

"ನ್ನ್ ದ�ೇಶದ ಆರ್್ವಕ ರಯೆರಸ�ಥಿಯನ್ನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ್ 
ಮ್ಂಚ�ಯೆೇ ಮ್ಂದಕ�ಕಾ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೂಂಡ್ ಹ�ೂೇಗಬ�ೇಕ್ಗಿದ�"

ಬಜ�ಟ್ ಮಂಡನ�ಯಲ್್ಲ ಹ�ೂಸತನರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ರ 
ಮೂಲಕ ಸಕ್್ವರ ಕ್್ರಂತಿಕ್ರಿ ಉಪಕ್ರಮರನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೂಂಡಿತ್. 
2017-18 ರಿಂದ, ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು ಫ�ಬ್ರರರಿ 28 ರ ಬದಲ್ 
ಫ�ಬ್ರರರಿ 1 ರಂದ್ ಮಂಡಿಸಲ್ಗ್ತಿ್ತದ�. ಇದರಿಂದ ಸಂಸತ್್ತ 
ಬಜ�ಟಟಿನ್ನು ರ್ೇಘ್ರವ್ಗಿ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲ್ ಸ್ಧಯೆವ್ಗ್ತ್ತದ�. 
ಹಿಂದ�, ಫ�ಬ್ರರರಿ ಕ�ೂನ�ಯ ಕ�ಲಸದ ದನದಂದ್ ಬಜ�ಟ್ 
ಅನ್ನು ಸಂಸತಿ್ತನಲ್್ಲ ಮಂಡಿಸಲ್ಗ್ತಿ್ತತ್್ತ ಮತ್್ತ ಶ್ಸಕ್ಂಗ 

ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯ್ ಮೇ ಮೊದಲ ಅರವ್ ಎರಡನ�ೇ ವ್ರದರರ�ಗೂ 
ಮ್ಂದ್ರರಿಯ್ತಿ್ತತ್್ತ, ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಅಲ್್ಲಯರರ�ಗ� ಯ್ರುದ�ೇ 
ದ�ೂಡಡಿ ಬಜ�ಟ್ ವ�ಚಚಿಗಳನ್ನು ಮ್ಡ್ರಂತಿರಲ್ಲ್ಲ. ಅಷ�ಟಿೇ 
ಅಲ್ಲ, ಆರ್್ವಕ ರಷ್್ವದ ಮೊದಲ ಎರಡ್ ತಿಂಗಳ್ಗಳರರ�ಗ� 
ಸಕ್್ವರರು ಸಂಸತಿ್ತನಿಂದ ಲ�ೇಖ್ನ್ದ್ನಕ�ಕಾ ಅನ್ಮೊೇದನ� 
ಪಡ�ಯಬ�ೇಕ್ಗಿತ್್ತ. ಈ ಕ್್ರಂತಿಕ್ರಿ ಸ್ರ್ರಣ�ಗೂ ಮೊದಲ್, 
ಹಣಕ್ಸ್ ರಷ್್ವದಂದ ಪ್್ರರಂಭವ್ಗ್ರ ತ�ರೈಮ್ಸಿಕ 
ಬಜ�ಟ್ ಅಂದ್ಜನ ಸರ್ಸರಿ ಶ�ೇಕಡ್ 24 ರಷ್್ಟಿ ಖಚ್್ವ 

ಜೇವನದಲಿಲಿ ಸಕ್್ಭರದ ಕ�ೂರತ� ಅಥವ್ 

ಪರಿಭ್ವ ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಈ ನಟಿಟಾನಲಿಲಿ ಕ�ಲಸ 

ಮ್ಡಲ್ಗುತಿತುದ� ಎಂದು ಪರಿಧ್ನಮಂತಿರಿ 

ಹ�ೇಳಿದ್್ದರ�.

ಆರೇಗಯಾ ಕ್್ೇತ್ರ:
ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚುಚುತ್್ರುವ 

ವಿಶವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ
l	ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಕ್�ೇತ್ರದ ಹೂಡಿಕ�ಯ್ ಹ�ೂಸ ಉದ�ೂಯೆೇಗ್ರಕ್ಶಗಳನ್ನು 

ಸೃರ್ಟಿಸ್ತ್ತದ�. ಈ ಮನ�ೂೇಭ್ರದ�ೂಂದಗ�, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕ್್ವರರು 
ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ� ಈ ರಲಯದ ನ್ಲ್ಕಾ ರಂಗಗಳಲ್್ಲ 
ಮ್ಂದ್ರರಿಯಲ್ ಬದಧಿವ್ಗಿದ�.

l	ಮೊದಲನ�ಯದ್ಗಿ, ಸ್ವಚಛಾತ�ಗ� ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹದಂತಹ ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿ 
ಯೊೇಜನ�ಗಳ್; ಎರಡನ�ಯದ್ಗಿ, ಪ್್ರರಮಿಕ ಹಂತದಲ್್ಲ 
ರ�ೂೇಗಗಳನ್ನು ತಡ�ಗಟ್ಟಿರುದ್ ಮತ್್ತ ಬಡರರಿಗ� ಅಗಗೆದ ಮತ್್ತ 
ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿ ಚ್ಕ್ತ�ಸುಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ರುದ್; ಮೂರನ�ಯದ್ಗಿ, 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ವದ�ೂಂದಗ� ರೃತಿ್ತಪರರ ಸಂಖ�ಯೆ ಹ್ಗೂ 
ಗ್ಣಮಟಟಿದಲ್್ಲ ಹ�ಚಚಿಳ ಮತ್್ತ ನ್ಲಕಾನ�ಯದ್ಗಿ, ಆರ�ೂೇಗಯೆ 
ಕ್�ೇತ್ರದ ಸಮಸ�ಯೆಗಳ ಮೇಲ� ಅಭಯ್ನ ಮ್ದರಿ ಗಮನ 
ಕ�ೇಂದ್ರೇಕರಿಸ್ರುದ್.

l	ಈ ನ್ಲ್ಕಾ ರಂಗಗಳಲ್್ಲ ಗ�ಲ್ರನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್, 
ವ�ೈದಯೆಕ್ೇಯ ಸಲಕರಣ�ಗಳಿಂದ ಔಷ್ಧಗಳರರ�ಗ�, 
ವ�ಂಟ್ಲ�ೇಟರ್ ಗಳಿಂದ ಲಸಿಕ�ಗಳರರ�ಗ� ಮತ್್ತ ಸಂಶ�ೋೇಧನ�ಯಿಂದ 
ರ�ೂೇಗಗಳ ಮೇಲ್್ವಚ್ರಣ�ಯರರ�ಗ� ಸಂಪೂಣ್ವ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿಪಸಲ್ ಸಕ್್ವರ ನಿಧ್ವರಿಸಿದ�.

l	ಪರಿೇಕ್�ಯಿಂದ ಚ್ಕ್ತ�ಸುಯರರ�ಗ� ಹ�ೂಸ ಪರಿಸರ ರಯೆರಸ�ಥಿಯನ್ನು 
ನಿಮಿ್ವಸಲ್ ಪ್ರರ್ನ ಮಂತಿ್ರ ಆತ್ಮನಿಭ್ವರ ಸ್ವಸಥಿ ಭ್ರತ ಯೊೇಜನ� 
ಸಹ ಪ್್ರರಂಭಸಲ್ಗಿದ�.

l	15 ನ�ೇ ಹಣಕ್ಸ್ ಆಯೊೇಗದ ರ್ಫ್ರಸ್ಗಳ ಪ್ರಕ್ರ, ಆರ�ೂೇಗಯೆ 
ಕ್�ೇತ್ರದ ಸಥಿಳಿೇಯ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ್ 70,000 ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳನ್ನು 
ಪಡ�ಯಲ್ವ�.

l	ಪಎಲ್ಐ ಯೊೇಜನ�ಯಡಿ ದ�ೇಶದ 41 ಔಷ್ಧಗಳಿಗ� ಎಪಐ

ಕ�ೂರ�ೂನ್ ನಂತರ, ವಿಶ್ವದ ಕಣ್್ಣಗಳ್ ಭ್ರತದ ಆರ�ೂೇಗಯೆ 

ಕ್�ೇತ್ರದ ಮೇಲ� ನ�ಟ್ಟಿವ�. ಭ್ರತದ ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಕ್�ೇತ್ರದ ಶಕ್್ತ 

ಮತ್್ತ ದೃಢತ�ಯನ್ನು ಜಗತ್್ತ ಬಹಿರಂಗವ್ಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸ್ತಿ್ತದ�. 

ಈ ಅರಧಯಲ್್ಲ, ಭ್ರತದ ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಕ್�ೇತ್ರದ ಬಗ�ಗೆ ಗೌರರ 

ಮತ್್ತ ವಿಶ್್ವಸರು ಪ್ರಪಂಚದ್ದಯೆಂತ ಅನ�ೇಕ ಪಟ್ಟಿ 

ಹ�ಚ್ಚಿಗಿದ�. ಸಕ್್ವರರು ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಕ್�ೇತ್ರಕ�ಕಾ ಶ�ೇಕಡ್ 137 ರಷ್್ಟಿ 

ಹ�ಚ್ಚಿ ಅನ್ದ್ನ ನಿೇಡ್ರುದರ�ೂಂದಗ� ಇದನ್ನು ಸ್ಮ್ನಯೆ 

ಬಜ�ಟ್ ನಲ್್ಲ ಸ್ತಂಭರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದ�.

ಈ ಬಜ�ಟ್ ನಲಿಲಿ  2,23,846 ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ. 

ಆರ�ೂೇಗಯಾ ಮತುತು ಸ್ವಾಸ್ಥಯಾಕ್ಕಿಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದ್ನ.
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ಮ್ಡಲ್ಗ್ತಿ್ತತ್್ತ. ಸ್ರ್ರಣ�ಗಳ ನಂತರ ಇದ್ ಶ�ೇಕಡ್ 
28 ಕ�ಕಾ ಏರಿಕ�ಯ್ಗಿದ�. ಬಜ�ಟ್ ಸ್ರ್ರಣ�ಗಳ ಈ ಕ್ರಮರು 
ಹಣಕ್ಸ್ ರಷ್್ವದ ಆರಂಭದಂದಲೂ ಸಚ್ವ್ಲಯಗಳ್ 
ಮತ್್ತ ಇಲ್ಖ�ಗಳಿಗ� ಬಜ�ಟ್ ಹಣರನ್ನು ಖ್ತಿ್ರಪಡಿಸ್ತ್ತದ�, 
ಇದರಿಂದ್ಗಿ ರಷ್್ವದ್ದದಾಕೂಕಾ ಯೊೇಜನ�ಗಳ ಅನ್ಷ್ಠಾನರು 
ವ�ೇಗಗ�ೂಳ್ಳುತ್ತದ�.

ಬಜ�ಟ್ ಸ್ರ್ರಣ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರಯರರ ವಿರ್ನರು 
ಬಹಳ ಸಪಿಷ್ಟಿವ್ಗಿದ�, "ಇದ್ ಹ್ಗಿದದಾರ� ಒಳ�ಳುಯದತ್್ತ... ನ್ರು 

ಇದನ್ನು ಹಿೇಗ� ಮ್ಡಿದದಾರ� ಚ�ನ್ನುಗಿತ್್ತ ... ಎನ್ನುರ ಆ ಕ್ಲ 
ಮ್ಗಿಯಿತ್ ಮತ್್ತ ಈಗ ಉಳಿದರ್ರ ಸಮಯದಲ್್ಲ ನ್ರು 
ಅದನ್ನು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್್ಲ  ಅನ್ಷ್ಠಾನಗ�ೂಳಿಸಲ�ೇಬ�ೇಕ್.” 
ಈಗ, ನ್ರು ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ್ ಮ್ಂಚ�ಯೆೇ 
ಮಂಡಿಸ್ತ�್ತೇವ�. ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ್ ಹಿಂದೂಡಿದ 
ಉದ�ದಾೇಶವ�ಂದರ� ನ್ನ್ ದ�ೇಶದ ಆರ್್ವಕ ರಯೆರಸ�ಥಿಯನ್ನು ಒಂದ್ 
ತಿಂಗಳ್ ಮೊದಲ�ೇ ಮ್ಂದಕ�ಕಾ ಕ�ೂಂಡ�ೂಯಯೆಬ�ೇಕ್ಗಿದ�" 
ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ಷ್ಠಾನಕ�ಕಾ ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ� ಪ್ಲ್ದ್ರರ�ೂಂದಗ� 
ನಡ�ಸಿದ ಸರಣಿ ಸಂವ್ದದ ಸಂದಭ್ವದಲ್್ಲ ಪ್ರರ್ನಿಯರರ್ ಈ 
ತಕ್ವರನ್ನು ಮ್ಂದಟಟಿರ್. ಮೊದಲ್, ಬಜ�ಟ್ ಜ್ರಿಗ� ಬರ್ರ 
ಹ�ೂತಿ್ತಗ�, ಮೇ ತಿಂಗಳ್ ಮ್ಗಿದರ್ತಿ್ತತ್್ತ ಮತ್್ತ ಮಳ�ಗ್ಲರು 
ಆರಂಭವ್ಗಿ ಸ�ಪ�ಟಿಂಬರ್ ರರ�ಗ� ಎಲ್್ಲ ಮೂಲಸೌಕಯ್ವ 
ಸಂಬಂಧತ ಯೊೇಜನ�ಗಳ್ ಸಥಿಗಿತವ್ಗ್ತಿ್ತದದಾರು. ಆದರ� 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ವ ಕ�ಲಸಗಳ ದೃರ್ಟಿಯಿಂದ ಏಪ್ರಲ್ ನಿಂದ ಜೂನ್ 
ರರ�ಗಿನ ಅರಧ ಬಹಳ ಮ್ಖಯೆವ್ಗಿದ�. ಆದದಾರಿಂದ, ಬಜ�ಟ್ 
ಅನ್ನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ್ ಹಿಂದೂಡಿದದಾರಿಂದ ಏಪ್ರಲ್ ನಿಂದ ಜೂನ್ 
ರರ�ಗಿನ ಆರ್್ವಕ ಚಟ್ರಟ್ಕ�ಯಲ್್ಲ ರ್ೇಘ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡ್ಬಂದದ�. 

l	ಸಥಿಳಿೇಯ ಉದಯೆಮದ ಸಹ್ಯದಂದ ತಯ್ರಿಸಬಹ್ದ್ದ 
100 ರಕ್ಷಣ್ ಸ್ಧನಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಭ್ರತ 
ತಯ್ರಿಸಿದ�. ತ�ೇಜಸ್ ನಂತಹ ಸ್ರ್ರಿತ ಯ್ದಧಿ 
ವಿಮ್ನಗಳ್ ಮನಮೊೇಹಕ ಹ್ರ್ಟ ನಡ�ಸ್ತಿ್ತವ�

l	ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ�, ತ�ೇಜಸ್ ಗ� 48,000 ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳ 
ಮೌಲಯೆದ ಖರಿೇದ ಆದ�ೇಶರನ್ನು ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲ್ಗಿದ�. ನ್ರು 
ವಿಶ್ವದ 100 ಕೂಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ಗ್ಂಡ್ ನಿರ�ೂೇಧಕ 
ಜ್ಕ�ಟ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸ್ತಿ್ತದ�ದಾೇವ�

l	ಖ್ಸಗಿ ರಲಯದ ಭ್ಗರಹಿಸ್ವಿಕ� ಇಲ್ಲದ� ಭ್ರತರು 
ರಕ್ಷಣ್ ಉತ್ಪಿದನ್ ಕ್�ೇತ್ರದಲ್್ಲ ಪರಿಸರ ರಯೆರಸ�ಥಿಯನ್ನು 
ಅಭರೃದಧಿಪಡಿಸಲ್ ಸ್ಧಯೆವಿಲ್ಲ. ಆದದಾರಿಂದ, ತಮಿಳ್ನ್ಡ್ 
ಮತ್್ತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಎರಡ್ ರಕ್ಷಣ್ ಕ್ರಿಡ್ರ್ ಗಳ 
ಜ�ೂತ�ಗ�, ಶ�ೇಕಡ್ 74 ರಷ್್ಟಿ ವಿದ�ೇರ್ ನ�ೇರ ಹೂಡಿಕ�, 
ಪರವ್ನಗಿ ಮ್ಕ್ತ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮ್ಕ್ತ ಮತ್್ತ ರಫ್್ತ 
ಉತ�್ತೇಜನ ಮ್ಂತ್ದ ನಿೇತಿಗಳನ್ನು ಅಳರಡಿಸಲ್ಗಿದ�

l	ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ�, ಬಂಡವ್ಳ ವ�ಚಚಿರನ್ನು ಶ�ೇಕಡ್ 19 
ರಷ್್ಟಿ ಹ�ಚ್ಚಿಸಲ್ಗಿದ�. ರಕ್ಷಣ್ ಸಿಬ್ಬಂದ ಮ್ಖಯೆಸಥಿರಂತಹ 
ಪ್ರಮ್ಖ ಹ್ದ�ದಾಯ ಸೃರ್ಟಿಯ್ ಈಗ ಪ್ರಯೊೇಗ, ಪರಿೇಕ್� 
ಮತ್್ತ ಖರಿೇದ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್್ಲ ಏಕರೂಪತ�ಯನ್ನು ತಂದದ�.

l	ರಕ್ಷಣ್ ಉತ್ಪಿದನ�ಯಲ್್ಲ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳಿಗ� ಹ�ಚ್ಚಿನ 
ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ನಿೇಡಲ್ಗಿದ�. ಅಲ್ಲದ�, ಸಂಶ�ೋೇಧನ� 
ಮತ್್ತ ವಿನ್ಯೆಸದಲ್್ಲ ಹ�ೂಸತನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರಲಯದಲ್್ಲ 
ಸ್ಟಿಟ್್ವಅಪ್ ಗಳನ್ನು ಉತ�್ತೇಜಸಲ್ಗ್ತಿ್ತದ�

ರಕ್ಷಣ್ ಕ�ೇತರಿ;
ಸ್ವಾವಲಂಬನ�ಯತತು ಹ�ಜ�ಜೆ

ಭ್ರತವು ವಿಶವಾದಲ�ಲಿೇ ಅತಿ ಹ�ಚು್ಚ ರಕ್ಷಣ್ ಉತಪಿನ್ನಗಳನು್ನ 
ಖರಿೇದಿಸುವ ರ್ಷಟ್ರ ಎಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ನೇವು ಬಹಳ 
ಸಮಯದಿಂದಲೂ ಓದುತಿತುರುತಿತುೇರಿ ಅಥವ್ ಕ�ೇಳುತಿತುೇರಿ.  
ಆದರ� ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ� ಭ್ರತ ಕಳ�ದ ವಷ್ಭ ವಿಶವಾದ ಅಗರಿ  
25 ರಫ್ತುದ್ರ ರ್ಷಟ್ರಗಳ ಸ್ಲಿಗ� ಸ�ೇರಿಕ�ೂಂಡಿತು. 
ವ್ಸತುವವ್ಗಿ, ರಕ್ಷಣ್ ಉತಪಿನ್ನಗಳ ಉತ್ಪಿದನ್ ಕ�ೇತರಿದಲಿಲಿ 
ಭ್ರತವು ಸುದಿೇಘ್ಭ ಅನುರವವನು್ನ ಹ�ೂಂದಿದ�. ಆದರ� 
ಸ್ವಾತಂತರಿಯಾದ ನಂತರ ಈ ವಯಾವಸ�್ಥಯನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲ್ಗಿಲಲಿ. 
ಆದರ� ಭ್ರತ ಈಗ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣ್ ಉತ್ಪಿದನ್ 
ಸ್ಮಥಯಾ್ಭವನು್ನ ತವಾರಿತಗತಿಯಲಿಲಿ ಹ�ಚ್ಚಸಲು ಬದಧಿವ್ಗಿದ�.

4.78 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ.ಗಳನು್ನ  
ರಕ್ಷಣ್ ಬಜ�ಟ್ ಗ� ನಗದಿಪಡಿಸಲ್ಗಿದ�.  

2014 ರಲಿಲಿ ಇದು 2.29 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ.ಗಳ್ಗಿತುತು.

2016 ರಿಂದ 2020 ರ  
ನಡುವ� ರಕ್ಷಣ್ ಉತಪಿನ್ನಗಳ 

ಆಮದಿನಲಿಲಿ ಶ�ೇಕಡ್ 33 ರಷುಟಾ 
ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ�

ಅನ್ಷ್ಠಾನಕ�ಕಾ ಸಿದಧಿವ್ದ ಬಜ�ಟ್
ಮುಖಪುಟ    ಲೇಖನ
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ಹ�ೂಸ ಬಜ�ಟ್ ಜ್ರಿಗ� ಬಂದ್ಗ ಏಪ್ರಲ್ 1 ರಿಂದ ಎಲ್್ಲ 
ಯೊೇಜನ�ಗಳನ್ನು ಪ್್ರರಂಭಸಬ�ೇಕ್ ಮತ್್ತ ಫ�ಬ್ರರರಿ ಮತ್್ತ 
ಮ್ಚ್್ವ ತಿಂಗಳ್ಗಳನ್ನು ಅದರ ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿ ಅನ್ಷ್ಠಾನಕ�ಕಾ 
ಯೊೇಜಸಬ�ೇಕ್ ಎಂಬ್ದ್ ಸಕ್್ವರದ ಅಭಪ್್ರಯವ್ಗಿದ�. 
ಸಕ್್ವರದ ಸನನುದಧಿತ�ಯ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ, ಐತಿಹ್ಸಿಕ 
ಬಜ�ಟ್ ನರಭ್ರತದ ತಳಹದಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ರ ಮತ್್ತ 
ಭ್ರತರನ್ನು ಆರ್್ವಕ ಮಹ್ಶಕ್್ತಯ್ಗಿ ಮ್ಡ್ರ ದೃರ್ಟಿಕ�ೂೇನದ 
ದ್ಖಲ�ಯ್ಗಿ ಹ�ೂರಹ�ೂಮ್್ಮತಿ್ತದ�.

ಸ್ಮ್ನಯಾ ಬಜ�ಟ್ ರ್ಷಟ್ರದ ಮನಸಿ್ಥತಿಯ ಪರಿತಿಬಿಂಬ
ಈ ರಷ್್ವದ ಬಜ�ಟ್ ಗ� ದ�ೂರಕ್ದ ಸಕ್ರ್ತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಯ 

ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಿದ ಪ್ರರ್ನಿಯರರ್, ಇದ್ ರ್ಷ್ಟ್ರದ ಮನಸಿಥಿತಿ 
ಮತ್್ತ ಸರ್ವತ�ೂೇಮ್ಖ ನಿರಿೇಕ್�ಗಳ ವ್ತ್ರರಣರನ್ನು 
ಸೃರ್ಟಿಸ್ರ ಹ�ಜ�ಜೆಯ್ಗಿದ� ಎಂದ್ ಬಣಿ್ಣಸಿದ್ದಾರ�. ದ�ೇಶದ ಯ್ರ 
ಮನಸ್ಸು ದ�ೇಶದ ಮೇಲ� ಪ್ರಭ್ರ ಬಿೇರ್ರಲ್್ಲ ಪ್ರಮ್ಖ ಪ್ತ್ರ 
ರಹಿಸ್ತಿ್ತದ� ಮತ್್ತ ಅಭರೃದಧಿಯತ್ತ ಹ�ೂಸ ಆಕಷ್್ವಣ� ಬ�ಳ�ಯ್ತಿ್ತದ� 
ಎಂದ್ ಅರರ್ ನಂಬ್ತ್್ತರ�. ಒಂದ್ ರ್ಷ್ಟ್ರವ್ಗಿ, ಭ್ರತದ 

ಮ್ಂದ� ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅರಕ್ಶಗಳಿವ� ಮತ್್ತ ಸಕ್್ವರರು ಈ 
ಅರಕ್ಶಗಳನ್ನು ಕಳ�ದ್ಕ�ೂಳಳುಲ್ ಬಯಸ್ರುದಲ್ಲ. ಆದದಾರಿಂದ, 
ಸಕ್್ವರದ ಮ್ಖಯೆಸಥಿರ್ಗಿ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ�, ಎಲ್್ಲ ಕ್�ೇತ್ರಗಳ 
ಉದಯೆಮಿಗಳ್, ತಜ್ಞರ್ ಮತ್್ತ ಪ್ಲ್ದ್ರ�ೂಂದಗ� ಪ್ರರ್ನ 
ಮಂತಿ್ರಯರರ್ ಸರಣಿ ಸಂವ್ದಗಳನ್ನು ಪ್್ರರಂಭಸಿದ್ದಾರ�, 
ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಉದಯೆಮ ಮತ್್ತ ವ್ಯೆಪ್ರ ರಲಯ 
ಎದ್ರಿಸ್ತಿ್ತರ್ರ ತ�ೂಂದರ�ಗಳನ್ನು ನಿವ್ರಿಸ್ರ ಮೂಲಕ 

ಕ�ೇಂದರಿ ಸಕ್್ಭರವು ಹ�ೂಸ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ ನೇತಿಯ 

ಮೂಲಕ ಶಕ್ಷಣ ಕ�ೇತರಿದ ವಯಾವಸ�್ಥಯನು್ನ ಪರಿವತಿ್ಭಸಲು 

ಪ್ರಿರಂಭಿಸಿದ�. ಈ ವಷ್ಭದ ಬಜ�ಟ್ ನಲಿಲಿ ಆರ�ೂೇಗಯಾದ 

ನಂತರದ ಎರಡನ�ೇ ಅತಿದ�ೂಡ್ಡ ಗಮನವನು್ನ ಶಕ್ಷಣ, 

ಸಂಶ�ೋೇಧನ� ಮತುತು ಅನುಶ�ೋೇಧನ�ಗಳಿಗ� ನೇಡಲ್ಗಿದ�. 

ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನು್ನ ಶಕ್ಷಣದ�ೂಂದಿಗ� ಬ�ಸ�ಯಲು 

ಪರಿಮುಖ ಕರಿಮಗಳನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳ್ಳಲ್ಗಿದ�.

ಶಕ್ಷಣ ಕ�ೇತರಿ:
ನ್ವಿೇನಯಾ, ಸಂಶ�ೋೇಧನ� ಮತುತು ಕೌಶಲ

l  ಶ್ಲ�ಗಳಲ್್ಲನ ಅಟಲ್ ಇನ್ಕಾ್ಯಬ�ೇಷ್ನ್  ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ್ ಮತ್್ತ 
ಉನನುತ ಸಂಸ�ಥಿಗಳಲ್್ಲ ಅಟಲ್ ಟ್ಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಯೆಬ್ ಗಳ 
ಮೇಲ� ವಿಶ�ೇಷ್ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಗಿದ�. ಸಂಶ�ೋೇಧನ�ಯನ್ನು 
ಉತ�್ತೇಜಸಲ್ 50,000 ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ನ�ರವಿನ�ೂಂದಗ� 
ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಸಂಶ�ೋೇಧನ್ ಸಂಸ�ಥಿಯನ್ನು ಪ್್ರರಂಭಸಲ್ಗ್ತಿ್ತದ�.

l  ಸ್ಟಿಟ್್ವಅಪ್ ಗಳಿಗ� ಹ್ಯೆಕಥ್ನ್ಸು ಎಂಬ ಹ�ೂಸ ಸಂಪ್ರದ್ಯರು 
ಯ್ರಕರಿಗ� ಮತ್್ತ ಉದಯೆಮಕ�ಕಾ ಉತ್ತಮ ಶಕ್್ತಯ್ಗ್ತಿ್ತದ�. 
ಜ್್ನ ಮತ್್ತ ಸಂಶ�ೋೇಧನ�ಯನ್ನು ಸಿೇಮಿತಗ�ೂಳಿಸ್ರುದ್ 
ದ�ೇಶದ ಸ್ಮರಯೆ್ವಕ�ಕಾ ದ�ೂಡಡಿ ಅನ್ಯೆಯ ಮ್ಡಿದಂತ�. 
ಅನ್ಯೆಯವ್ಗಬ್ರದ್ ಎಂಬ ಚ್ಂತನ�ಯೊಂದಗ� ಪ್ರತಿಭ್ರಂತ 
ಯ್ರಕರಿಗ� ಬ್ಹ್ಯೆಕ್ಶ, ಪರಮ್ಣ್ ಶಕ್್ತ, ಡಿಆರ್ ಡಿಒ, ಕೃರ್ 
ಇತ್ಯೆದ ಹಲರು ಕ್�ೇತ್ರಗಳ ಬ್ಗಿಲ್ ತ�ರ�ಯಲ್ಗ್ತಿ್ತದ�.

l  ಬ್ಹ್ಯೆಕ್ಶ ವಿಜ್್ನ ಮತ್್ತ ಜಯೊೇಸ�ಪಿೇರ್ಯಲ್ ದತ್್ತಂಶ 
ಕ್�ೇತ್ರದಲ್್ಲ, ಸ್ರ್ರಣ�ಗಳ್ ಭ್ರತಿೇಯ ಸ್ಟಿಟ್್ವಅಪ್ ಮತ್್ತ 
ಸಂಶ�ೋೇಧಕರಿಗ� ಹ�ೂಸ ಮ್ಗ್ವರನ್ನು ತ�ೂೇರಿಸಿವ� ಮತ್್ತ ಈಗ 
ಜ�ೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್್ನ ಕ್�ೇತ್ರದಲ್್ಲ ಕ�ಲಸ ಮ್ಡಲ್ ಅರರನ್ನು 
ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹಿಸಲ್ಗ್ತಿ್ತದ�.

l  ಭ್ರತರು ಹ�ೈಡ�ೂ್ರೇಜನ್ ವ್ಹನರನ್ನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ�. 
ಈಗ, ಹ�ೈಡ�ೂ್ರೇಜನ್ ಅನ್ನು ಸ್ರಿಗ�ಗ� ಇಂಧನವ್ಗಿ 
ಉಪಯ್ಕ್ತವ್ಗಿಸ್ರ ಅರಶಯೆಕತ�ಯಿದ� ಮತ್್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ 
ಉದಯೆಮಕ�ಕಾ ಸಿದಧಿಗ�ೂಳಿಸಕ�ೂಳಳುಬ�ೇಕ್ದ�. ರ್ಕ್ಷಣ ಕ್�ೇತ್ರದಲ್್ಲ, 
ಸಂಶ�ೋೇಧನ�, ನ್ವಿೇನಯೆತ� ಮತ್್ತ ಕೌಶಲಯೆ ಅಭರೃದಧಿಯತ್ತ 
ಗಮನಹರಿಸಲ್ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್್ತ ಸಂಶ�ೋೇಧನ್-ಸಂಬಂಧತ 
ಸಂಸ�ಥಿಗಳ ಬಲವ್ದ ಜ್ಲರನ್ನು ನಿಮಿ್ವಸಲ್ ಒತ್್ತ 
ನಿೇಡಲ್ಗಿದ�.

ಶಕ್ಷಣ ಕ�ೇತರಿಕ�ಕಿ 93,223.65 ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ. 
ಗಳನು್ನ ಈ ವಷ್ಭದ ಬಜ�ಟ್ ನಲಿಲಿ ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದ�

ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಸ್ಂಕ್ರಿಮಿಕದ ನಂತರ, 

ಭ್ರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ  

ದ�ೇಶವ್ಗಲು ಹಿಂದ�ಂದೂ ಕಂಡರಿಯದ 

ಅವಕ್ಶವನು್ನ ಹ�ೂಂದಿದ�
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ಭ್ರತರನ್ನು ಸ್್ವರಲಂಬಿಯನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಬಹ್ದ್. ಎಲ್್ಲ 
ರಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಗಳ�ೊಂದಗ� ನ�ೇರವ್ಗಿ ಸಂವ್ದ ನಡ�ಸ್ರ 
ಉದ�ದಾೇಶವ�ಂದರ� ಅರರ್ ಸ್ಮ್ನಯೆ ಬಜ�ಟ್ ನ ಗಂಭೇರತ�ಯನ್ನು 
ನಿಕಟವ್ಗಿ ಅರ್ವಮ್ಡಿಕ�ೂಳ್ಳುತ್್ತರ� ಮತ್್ತ ಕಟಟಿಕಡ�ಯ 
ರಯೆಕ್್ತಗೂ ಸೌಲಭಯೆ ತಲ್ಪುರುದನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್ 
ಒಗಗೆಟ್ಟಿಗಿ ಕ�ಲಸ ಮ್ಡ್ತ್್ತರ�. ಫ�ಬ್ರರರಿ 1 ರಂದ್ ಬಜ�ಟ್ 
ಮಂಡಿಸಿದ ಹದನ�ೈದ್ ದನಗಳಲ್್ಲ, ಮೂಲಸೌಕಯ್ವ, ಇಂಧನ, 
ಹಣಕ್ಸ್ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ, ಆರ�ೂೇಗಯೆ ರಕ್ಷಣ�, ರಕ್ಷಣ್ 
ಕ್�ೇತ್ರದಲ್್ಲ ಸ್್ವರಲಂಬನ�, ಹಣಕ್ಸ್ ಸ�ೇವ�ಗಳ್, ಕೃರ್ ಮತ್್ತ 
ರ�ೈತರ್, ರ್ಕ್ಷಣ ಕ್�ೇತ್ರ ಮತ್್ತ ಕ�ೈಗ್ರಿಕ�ಗಳಿಗ� ಉತ್ಪಿದನ್ 
ಆರ್ರಿತ ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹಕಗಳ್ ಮ್ಂತ್ದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಕ್ರಿತ್ 
ಸರಣಿ ವ�ಬಿನ್ರ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯೆದ ಮ್ಗ್ವಸೂಚ್ಯನ್ನು 
ಪ್ರರ್ನಿಯರರ್ ಚಚ್್ವಸಿದ್ದಾರ�. ಪ್ರತಿ ರಲಯಕೂಕಾ ಅದರ 
ಸ್ಮರಯೆ್ವ-ದಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್ ಸಕ್್ವರರು ಹ�ೇಗ� 
ಮ್ಕ್ತ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್್ತ ಬ�ಂಬಲರನ್ನು ನಿೇಡ್ತಿ್ತದ� ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ತಿಳಿದ್ಕ�ೂಳ್ಳುರುದ್ ಸಹ ಮ್ಖಯೆವ್ಗಿದ�.

ಕ್ಯ್ಭತಂತ್ರಿತ್ಮಕ ಬಂಡವ್ಳ ಹಿಂದ�ಗ�ತ: ಸಂಪನೂ್ಮಲ ಸಂಗರಿಹ 
ಬಜ�ಟ್ ನಲ್್ಲ ಘೂೇರ್ಸಲ್ದ ಸ್ರ್ರಣ�ಗಳಿಗ� ಒತ್್ತ 

ನಿೇಡಿ, ಸಕ್್ವರರು "ಹಣಗಳಿಕ� ಮತ್್ತ ಆಧ್ನಿೇಕರಣ" ಎಂಬ 
ಮಂತ್ರದ�ೂಂದಗ� ಮ್ಂದ್ರರಿಯ್ತಿ್ತದ�, ಇದ್ ಭ್ರತಿೇಯರನ್ನು 
ಸಬಲ್ೇಕರಣಗ�ೂಳಿಸಲ್ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡ್ತ್ತದ�. ಆ ಕ್ಲದ 
ಅರಶಯೆಕತ�ಗಳಿಗ� ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ 
ಸ್ಥಿಪಸಲ್ದ ಅನ�ೇಕ ಸ್ರ್ವಜನಿಕ ರಲಯದ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ್ 
ಪ್ರಸ್್ತತ ನಷ್ಟಿ ಅನ್ಭವಿಸ್ತಿ್ತವ� ಮತ್್ತ ಅರುಗಳಲ್್ಲ ಹಲರು 
ಉದಯೆಮಗಳಿಗ� ಸ್ರ್ವಜನಿಕ ಹಣದ ಬ�ಂಬಲದ ಅಗತಯೆವಿದ�. 
ಇದ್ ಆರ್್ವಕತ�ಯ ಮೇಲ� ಹ�ೂರ�ಯ್ಗ್ತ್ತದ�. ಖ್ಸಗಿ ರಲಯದ 
ಭ್ಗರಹಿಸ್ವಿಕ�ಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ ಮತ್್ತ ಸ್ರ್ವಜನಿಕ 
ರಲಯದ ಸಂಸ�ಥಿಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಈ ರಷ್್ವದ ಬಜ�ಟ್ 
ಸಪಿಷ್ಟಿ ಮ್ಗ್ವಸೂಚ್ಯನ್ನು ರೂಪಸಿದ�. ಅದರ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ 
ವ್ಯೆಪ್ತ ಸಿೇಮಿತವ್ಗಿರ್ರುದರಿಂದ ರಯೆರಹ್ರ ಮ್ಡ್ರುದ್ 
ಸಕ್್ವರದ ಕ�ಲಸರಲ್ಲ ಎಂದ್ ಪ್ರರ್ನಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರ�. ಆದದಾರಿಂದ, 
ಕನಿಷ್ಠಾ ಸಕ್್ವರ, ಗರಿಷ್ಠಾ ಆಡಳಿತದ ತತ್ವಕ�ಕಾ ಒತ್್ತ ನಿೇಡಿ, 

"ಇದು ಹ್ಗಿದ್ದರ� ಒಳ�್ಳಯದಿತುತು...  

ನ್ವು ಇದನು್ನ ಹಿೇಗ� ಮ್ಡಿದ್ದರ� ಚ�ನ್್ನಗಿತುತು... 

ಎನು್ನವ ಆ ಕ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು ಮತುತು  

ಈಗ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಯದಲಿಲಿ ನ್ವು ಅದನು್ನ  

ತವಾರಿತ ಗತಿಯಲಿಲಿ  ಅನುಷ್ಠಿನಗ�ೂಳಿಸಲ�ೇಬ�ೇಕು.”

- ಪರಿಧ್ನ ಮಂತಿರಿ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೊೇದಿ

ಅನ್ಷ್ಠಾನಕ�ಕಾ ಸಿದಧಿವ್ದ ಬಜ�ಟ್
ಮುಖಪುಟ    ಲೇಖನ



£ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ 21

ಬಜ�ಟ್ ಉದ�ದಾೇರ್ತ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಸ್ವತ್್ತಗಳಿಂದ ಹಣಗಳಿಕ�ಯ 
ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ ಅಡಿಯಲ್್ಲ ನ್ಲ್ಕಾ ಕ್ಯ್ವತಂತ್ರದ ಕ್�ೇತ್ರಗಳನ್ನು 
ಹ�ೂರತ್ಪಡಿಸಿ, ಎಲ್್ಲ 100 ಸ್ರ್ವಜನಿಕ ರಲಯದ 
ಉದಯೆಮಗಳಿಂದ ಹಣಗಳಿಸ್ರ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೂಂದದ�, ಏಕ�ಂದರ� 
ಸಕ್್ವರರು ಹ�ೂಂದರ್ರ ಅನ�ೇಕ ಆಸಿ್ತಗಳನ್ನು ಸಂಪೂಣ್ವವ್ಗಿ 
ಬಳಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್ಗಿಲ್ಲ ಅರವ್ ಅರು ನಿಷ್ಫೂಲವ್ಗಿವ�. ಅಂತಹ 
100 ಆಸಿ್ತಗಳಿಂದ ಸ್ಮ್ರ್ 2.5 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ. ಗಳನ್ನು 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಗ್ರುದ್. ಠ�ೇರಣಿದ್ರರ್ ಮತ್್ತ ಹೂಡಿಕ�ದ್ರರ 
ವಿಶ್್ವಸ ಮತ್್ತ ಪ್ರದಶ್ವಕತ�ಯನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸ್ರುದ್ 
ಸಕ್್ವರದ ಆದಯೆತ�ಯ್ಗಿದ�. ಹಣಕ್ಸ್ ರಲಯರನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸ್ರ ದೃರ್ಟಿಯೊಂದಗ�, ಸ್ಮ್ನಯೆ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ 
ಆದ್ಯ ಸ್ರಕ್ಷತ�, ಬಡರರಿಗ� ಸಕ್್ವರದ ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿ 
ಪ್ರಯೊೇಜನಗಳ್ ಮತ್್ತ ಸ�ೂೇರಿಕ� ರಹಿತ ಸರಲತ್್ತ ವಿತರಣ� 
ಮತ್್ತ ಮೂಲಸೌಕಯ್ವ ಸಂಬಂಧತ ಹೂಡಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ಉತ�್ತೇಜಸ್ರ ಉದ�ದಾೇಶರನ್ನು ಬಜ�ಟ್ ಹ�ೂಂದದ�. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, 
ಸಕ್್ವರರು ಹಣಕ್ಸಿನ ನ�ರವಿನ ಬದಲ್ ಉತ್ಪಿದನ�ಯನ್ನು 

ಉತ�್ತೇಜಸಲ್ ನಿೇತಿಯನ್ನು ರೂಪಸಿದ�, ಇದರಿಂದ್ಗಿ ಭ್ರತರು 
ಆರ�ೂೇಗಯೆಕರ ಸಪಿರ�್ವಯೊಂದಗ� ಜ್ಗತಿಕ ಮ್ರ್ಕಟ�ಟಿಯಲ್್ಲ 
ವಿರ್ಷ್ಟಿವ್ದ ಗ್ರ್ತ್ ಮತ್್ತ ವಿಶ್್ವಸರನ್ನು ಸೃರ್ಟಿಸ್ತ್ತದ�.

ಇದ�ೂಂದ್ ವಿರ್ಷ್ಟಿವ್ದ ಪ್ರಯೊೇಗವ್ಗಿದ್ದಾ, ಸಕ್್ವರರು ತನನು 
ಮಧಯೆಪ್ರವ�ೇಶರನ್ನು ಕಡಿಮ ಮ್ಡ್ರ ಮೂಲಕ ತನನು ಜನರ 
ಸ್ಮರಯೆ್ವದ ಮೇಲ� ಹ�ಚ್ಚಿ ಅರಲಂಬಿತವ್ಗಿದ�. ಕ�ೂರ�ೂನ್ 
ಸ್ಂಕ್್ರಮಿಕದ ನಂತರ ಬದಲ್ದ ವ್ತ್ರರಣದಲ್್ಲ, 
ಸಕ್್ವರಕ�ಕಾ ಹ�ೂಸ ಅರಕ್ಶಗಳಿವ� ಮತ್್ತ ದ�ೇಶದ 
ಜನಸ್ಮ್ನಯೆರ್ ತಮ್ಮ ಸ್್ವರಲಂಬನ�ಯ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು 
ನನಸ್ಗಿಸಲ್ ಉತ್ಸುಕರ್ಗಿದ್ದಾರ�. ಸಕ್್ವರರು ಮ್ಗ್ವದರ್್ವ 
ಪ್ತ್ರರನ್ನು ರಹಿಸ್ರ ಮೂಲಕ ಖ್ಸಗಿ ರಲಯರನ್ನು ಮ್ಖಯೆ 
ಕ�ೇಂದ್ರರನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಲ್ ನಿಧ್ವರಿಸಿದ�, ಇದರಿಂದ್ಗಿ ವಿಶ್ವದ 
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಯೆಕ್್ತಯ್ ಭ್ರತಿೇಯ ಸರಕ್ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ರ 
ಮತ್್ತ ಅರುಗಳನ್ನು ತನನು ಮೊದಲ ಆಯೆಕಾಯನ್ನುಗಿಸ್ರ ಮೂಲಕ 
ಆತ್ಮನಿಭ್ವರ ಭ್ರತ ನಿಮ್್ವಣದಲ್್ಲ ಸಹಕರಿಸಬಹ್ದ್.  

ಭ್ರತ ಕೃರ್ ಪರಿಧ್ನ ದ�ೇಶ. ಕೃರ್ ಕ�ೇತರಿಕ�ಕಿ 

ಅಪ್ರ ಸ್ಮಥಯಾ್ಭವಿದ�. ಇದರ ಹ�ೂರತ್ಗಿಯೂ, 

ನ್ವು 65-70,000 ಕ�ೂೇಟಿ ಮೌಲಯಾದ ಖ್ದಯಾ 

ತ�ೈಲವನು್ನ ಆಮದು ಮ್ಡಿಕ�ೂಳು್ಳತಿತುದ�್ದೇವ�. 

ಈ ಅಸಮಂಜಸತ�ಯನು್ನ ನವ್ರಿಸಲು 

ಸಕ್್ಭರ ಪರಿಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮ್ಡುತಿತುದ�. ದಿವಾದಳ 

ಧ್ನಯಾಗಳ ಉದ್ಹರಣ� ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ�. 

ಭ್ರತದಲಿಲಿ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪಿದನ�ಯ ಅಪ್ರ 

ಸ್ಮಥಯಾ್ಭವಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ಬಳಕ�ಗ್ಗಿ 

ಹ�ೂರಗಿನಂದ ದಿವಾದಳ ಧ್ನಯಾಗಳನು್ನ 

ಖರಿೇದಿಸುತಿತುದ�್ದವು, ಆದರ� ನೇತಿಯ ಬದಲ್ವಣ�ಯ 

ನಂತರ ಇದರ ಆಮದುಗಳಲಿಲಿ ತಿೇವರಿ ಕುಸಿತ 

ಕಂಡುಬಂದಿದ�. ಕೃರ್ ಕ�ೇತರಿದಲಿಲಿ ಸ್ವ್ಭಜನಕ 

ಮತುತು ಖ್ಸಗಿ ವಲಯಗಳ ನಡುವ� ಉತತುಮ 

ಪ್ಲುದ್ರಿಕ�ಗ� ಅವಕ್ಶವಿದ�.

l  ಗ್್ರಮಿೇಣ ಆರ್್ವಕತ�ಗ� 12 ಕ�ೂೇಟ್ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ 
ಕ�ೂಡ್ಗ�ಯನ್ನು ನಿರ್ಕರಿಸಲ್ಗ್ರುದಲ್ಲ, ಅರರ್ 
ಹಗಲ್ ರ್ತಿ್ರಯೆನನುದ�ೇ ದ್ಡಿಯ್ತ್್ತರ�. ಆದರ� 
ಈ ಶ್ರಮಕ�ಕಾ ಸೂಕ್ತ ಬ�ಲ� ಪಡ�ಯಲ್ ಅರರಿಗ� 
ಸ್ಧಯೆವ್ಗ್ತಿ್ತರಲ್ಲ್ಲ. ಕೃರ್ ಕ್�ೇತ್ರರು ಸ್ರ್ವಜನಿಕ 
ಮತ್್ತ ಖ್ಸಗಿ ರಲಯದ ಸಹಭ್ಗಿತ್ವಕ�ಕಾ ಅತ್ಯೆತ್ತಮ 
ಉದ್ಹರಣ�ಯ್ಗಬಹ್ದ್

l  ರ�ೈತರ್ ಬ�ಳ�ದ ಹಣ್್ಣ ಮತ್್ತ ತರಕ್ರಿಗಳ್ 
ಮ್ರ್ಕಟ�ಟಿಗಳನ್ನು ತಲ್ಪುರ ಮೊದಲ�ೇ 
ಹ್ಳ್ಗ್ತಿ್ತದದಾರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಪರ�ೇಷ್ನ್ 
ಗಿ್ರೇನ್ ಅಡಿಯಲ್್ಲ 300 ಕ್ಸ್ನ್ ರ�ೈಲ್ಗಳನ್ನು 
ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಯಿತ್ ಮತ್್ತ ಶ�ೇಕಡ್ 50 ರಷ್್ಟಿ 
ಸಹ್ಯಧನ ಸಹ ನಿೇಡಲ್ಯಿತ್

l  ಕೃರ್ ಸ್ಲದ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಕ್್ವರ ಈ ಬ್ರಿ 16.50 
ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.ಗ� ಹ�ಚ್ಚಿಸಿದ�. ರ�ೈತರ್ ತಮ್ಮ 
ಉತಪಿನನುಗಳಿಗ� ಸರಿಯ್ದ ಬ�ಲ� ಪಡ�ಯಲ್ ದ�ೇಶದ 
ಇನೂನು 1,000 ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಇ-ನ್ಯೆಮ್ ನ�ೂಂದಗ� 
ಜ�ೂೇಡಿಸಲ್ ನಿಧ್ವರಿಸಲ್ಗಿದ�

l  ರ�ೈತ ಉತ್ಪಿದಕರ ಸಂಘ (ಎಫ್ ಪಒ) ಮತ್್ತ 
ಎಪಎಂಸಿ ಮಂಡಿಗಳ ಜ್ಲರನ್ನು ಮತ್ತಷ್್ಟಿ 
ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೂಳಳುಲ್ಗಿದ�. ಆಹ್ರ 
ಸಂಸಕಾರಣ್ ಮ್ರ್ಕಟ�ಟಿಯಲ್್ಲ ಮೌಲಯೆರಧ್ವನ�ಯ 
ಮೂಲಕ ಭ್ರತದ ಕೃರ್ ಉತಪಿನನುಗಳನ್ನು 
ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹಿಸಬ�ೇಕ್ಗಿರ್ರುದರಿಂದ ಸಕ್್ವರರು ಈಗ 
ಆಹ್ರ ಸಂಸಕಾರಣ�ಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ�

ಕೃರ್ ಕ�ೇತರಿ:

ಸಮಗರಿ ಕ್ಯ್ಭವಿಧ್ನ 

ಸದಯಾದ ಅವಶಯಾಕತ�

ಬಜ�ಟ್ ನಲಿಲಿ 1.28 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ.ಗಳನು್ನ ಕೃರ್ ಕ�ೇತರಿಕ�ಕಿ 
ಮಿೇಸಲಿಡಲ್ಗಿದ�.

ಆಪರ�ೇಷನ್ 

ಗಿರಿೇನ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 

ಹಣು್ಣ ಮತುತು 

ತರಕ್ರಿಗಳ 

ಸ್ಗಣ�ಗ� 

ಶ�ೇ 50 ರಷುಟಾ 

ಸಹ್ಯಧನ 

ನೇಡಲ್ಗುತಿತುದ�

ಹಳಿ್ಳಗಳ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಭ ಸುಧ್ರಣ�ಗ� ಗ್ರಿಮಿೇಣ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಭ 

ನಧಿಯನು್ನ 40,000 ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ. ಗ� ಹ�ಚ್ಚಸಲ್ಗಿದ�

ಹ್ಲು, ಜ�ೇನುತುಪಪಿ 
ಮತುತು ಮಿೇನು 
ಉತ್ಪಿದನ�ಯನು್ನ 
ಉತ�ತುೇಜಸಲು ಕರಿಮ 
ಕ�ೈಗ�ೂಳ್ಳಲ್ಗುತಿತುದ�. 
ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರು, 
ಪಶುಪ್ಲಕರು ಮತುತು 
ಮಿೇನುಗ್ರರನು್ನ 
ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ� 
ಕ್ಸ್ನ್ ಕ�ರಿಡಿಟ್ 
ಕ್ಡ್್ಭ ಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಜ�ೂೇಡಿಸಲು ಕರಿಮ 
ಕ�ೈಗ�ೂಳ್ಳಲ್ಗಿದ�.
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ಆರ�ೂೇಗಯಾಪೂಣ್ಭ ಜೇವನ ನಡ�ಸಲು ಸವಾಚಛೆ ಪರಿಸರ 
ಮೂಲರೂತ ಅವಶಯಾಕತ�ಯ್ಗಿದ�. ಹಿೇಗ್ಗಿ 

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ� ಅತಯಾಗತಯಾ. ಆದರ� ವಿಶವಾ ಇಂದು 
ಎದುರಿಸುತಿತುರುವ ಅತಿ ದ�ೂಡ್ಡ ಸವ್ಲ�ಂದರ� ಪರಿಸರ 
ಸಂರಕ್ಷಣ�. ಭ್ರತದಲಿಲಿ, ನ�ೈಸಗಿ್ಭಕ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ 
ಅನಯಂತಿರಿತ ಶ�ೋೇಷಣ� ಪರಿಸರಕ�ಕಿ ಬ�ದರಿಕ� ಒಡ್ಡಲು 

ಪ್ರಿರಂಭಿಸಿದ�; ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನಭ್ಯಿಸಲು 
ಕ�ೇಂದರಿ ಸಕ್್ಭರ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ವ್ಹನಗಳ ಬಳಕ�ಯನು್ನ 
ಪರಿೇತ್ಸೂಹಿಸುತಿತುದ�, ಇದಕ್ಕಿಗಿ ಮಹತ್ವಾಕ್ಂಕ�ಯ 

ಯೇಜನ� ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ವನು್ನ ಪ್ರಿರಂಭಿಸಿದ�...ಸೌಹಾದ್ದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಪರಿಸರದ 
ಕಡೆಗೆ 

ದಾಪುಗಾಲ್

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಮತುತು ಬಿಎಸ್-6

ಸ್ಂ ಪ್ರದ್ಯಿಕ ಭ್ರತಿೇಯ ಮೌಲಯೆ ರಯೆರಸ�ಥಿಯ್ ನಮಗ� ಬ�ೇಕ್ದ್ದನ್ನು ಮ್ತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೂಳ್ಳುರಂತ� 
ಎಚಚಿರಿಸ್ತ್ತದ�. ನ�ೈಸಗಿ್ವಕ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ನಮಗ� ವಿಶ್್ವಸವಿದ�. ವ್ಸ್ತರವ್ಗಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಗ� 

ಶ್ಂತಿಯ್ತ ಮತ್್ತ ಸ್ಮರಸಯೆದ ಬ್ಳ�್ವಯ್ ಭ್ರತಿೇಯ ನ್ಗರಿಕತ�ಯ ಪಯಣದ ಮ್ಖಯೆ ಆರ್ರವ್ಗಿದ�.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ ವಿಷ್ಯ ಬಂದ್ಗ, ಭ್ರತರು ಸದ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್್ಲ ಕಠಿಣವ್ದ ಮತ್್ತ ನಿಸಸುಂದಗಧಿವ್ದ ಕ್್ರಯ್ತ್ಮಕ ನಿಲ್ರನ್ನು 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೂಳ್ಳುತ್ತದ�. ನಿೇತಿಗಳ್, ಕ್ನೂನ್ಗಳ್, ನಿಯಮಗಳ್ ಮತ್್ತ ಆದ�ೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಹವ್ಮ್ನ ಬದಲ್ರಣ�ಯಿಂದ ನಿರಂತರವ್ಗಿ 
ಬ�ಳ�ಯ್ತಿ್ತರ್ರ ಸವ್ಲನ್ನು ಮತ್್ತ ಅದರ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ ಉಂಟ್ಗ್ರ ನ�ೈಸಗಿ್ವಕ ವಿಕ�ೂೇಪಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ ಎರಡ್ ಹಂತದ 

ಪರಿಸರ  



£ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ 23

ದ�ೂಡಡಿ ಕ್ರಣವ�ಂದರ� 
ದ�ೇಶ್ದಯೆಂತದ ವ್ಯ್ ಮ್ಲ್ನಯೆ, 

ಅದರಲೂ್ಲ ಬೃಹತ್ ನಗರಗಳಲ್್ಲ 
ಪ�ಟ�ೂ್ರೇಲ್ ಮತ್್ತ ಡಿೇಸ�ಲ್ ನಿಂದ 

ಚಲ್ಸ್ರ ವ್ಹನಗಳ ಹ�ೂಗ�

ಪಳ�ಯ್ಳಿಕ� ಇಂಧನದಂದ ಓಡ್ರ 
ವ್ಹನ ಉತ್ಪಿದನ�ಯಲ್್ಲ ಕಳ�ದ 

ದಶಕದಲ್್ಲ ಭ್ರತ ವಿಶ್ವದ ನ್ಲಕಾನ�ೇ 
ಅತಿದ�ೂಡಡಿ ರ್ಷ್ಟ್ರವ್ಗಿದ್ದಾ 

ಪಳ�ಯ್ಳಿಕ� ಇಂಧನ 
ಬಳಕ�ಗ� ಸಂಬಂಧಸಿದಂತ� 

ಭ್ರತ ವಿಶ್ವದಲ�್ಲೇ 
ಮೂರನ�ಯ ಸ್ಥಿನದಲ್್ಲದ್ದಾ,

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಯೇಜನ� ಏಕ� ಅಗತಯಾ:

ಮೊದಲನ�ಯದು: ಎರಡನ�ಯದು: ಮೂರನ�ಯದು:

ತನ್ನ ಅಗತಯಾದ ಶ�ೇ.83ರಷುಟಾ ಡಿೇಸ�ಲ್ ಮತುತು 

ಪ�ಟ�ೂರಿೇಲ್ ಆಮದು ಮ್ಡಿಕ�ೂಳು್ಳತಿತುದ�.

n	ಈ ಎಲ್್ಲ ಅಂಶಗಳ್ ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಯೊೇಜನ�ಯನ್ನು ಪ್್ರರಂಭಸಲ್ ಪ�್ರೇರ�ೇಪಸಿವ�. ಅನಿಯಂತಿ್ರತ ವ್ಯ್ ಮ್ಲ್ನಯೆರನ್ನು 
ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್, ಯ್ರ�ೂೇ-6 ತ್ಯೆಜಯೆ ಹ�ೂರಸೂಸ್ವಿಕ�ಯ ಮ್ನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಲ್ ಸಕ್್ವರರು 2020ರ ಏಪ್ರಲ್ 1ರಂದ್ 
ಬಿಎಸ್-4 ಅನ್ನು ಬಿಎಸ್ -6ನಿಂದ ಬದಲ್ಯಿಸಲ್ ಮ್ನದಂಡಗಳನ್ನು ಜ್ರಿಗ� ತಂದತ್.

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಯೇಜನ�

`10,000
ಕ�ೂೇಟ್ ಸಬಿಸುಡಿ ಫ�ೇಮ್  
ಇಂಡಿಯ್-II ಗ� 
ಅನ್ಮೊೇದನ�

` 5,500
ಕ�ೂೇಟ್ ಸಬಿಸುಡಿ  
ಫ�ೇಮ್  ಇಂಡಿಯ್  
ಮೊದಲ ಹಂತಕ�ಕಾ

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಯೇಜನ� ಅಗತಯಾವ�ನಸಲು ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿವ�:

l	ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ದ ಮೊದಲ ಹಂತ 2015-17 ಅರಧಯದ್ದಾಗಿದ�. ಈ 
ಹಂತರು ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ವ್ಹನಗಳ ಸ್ರ್ವಜನಿಕ ಸಿ್ವೇಕ್ರ ಮತ್್ತ ಅಳರಡಿಕ� 
ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ರ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೂಂದದ�, ಮತ್್ತ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ಕ್ರ್ಗಳ್ ಮತ್್ತ 
ದ್ವಚಕ್ರ ವ್ಹನ ಹ�ೈಬಿ್ರಡ್ ವ್ಹನಗಳಿಗ� ಪ್ರಚ�ೂೇದನ� ನಿೇಡ್ತ್ತದ�.

l	ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಯೊೇಜನ� ಎರಡ್ ಹಂತದ್ದಾಗಿದ�: ಮೊದಲ ಹಂತ 
2019ರ ಮ್ಚ್್ವ 31ಕ�ಕಾ ಕ�ೂನ�ಗ�ೂಂಡಿದ�, ಮತ್್ತ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತ 
2019ರ ಏಪ್ರಲ್ 1ರಿಂದ ಆರಂಭಗ�ೂಂಡಿದ್ದಾ, ಇದ್ 2022ರ ಮ್ಚ್್ವ 
31ರರರ�ಗ� ಇರ್ತ್ತದ�. ದ�ೇಶ 75ನ�ೇ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ದನರನ್ನು ಆಚರಿಸ್ರ 
ಹ�ೂತಿ್ತಗ� ರಸ�್ತಗಳಲ್್ಲ ಓಡ್ಡ್ರ ವ್ಹನಗಳಲ್್ಲ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ವ್ಹನಗಳ 
ಪ್ಲ್ ಅತಿಹ�ಚ್ಚಿಗಿರಬ�ೇಕ್, ಆ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಉಳಿತ್ಯ ಮತ್್ತ 
ಸ್ರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಸ್ರ್ರಣ�ಯೊಂದಗ� ವ್ಯ್ ಮ್ಲ್ನಯೆ 
ನಿಯಂತ್ರಣಕ�ಕಾ ಬರಬ�ೇಕ್ ಎಂಬ ಗ್ರಿ ಹ�ೂಂದಲ್ಗಿದ�.

l	ಈ ಯೊೇಜನ�ಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್್ಲ, 359 ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ವ�ಚಚಿದಲ್್ಲ 
ಬ�ೇಡಿಕ� ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹದ ಮೂಲಕ 2,80,987 ಹ�ೈಬಿ್ರೇಡ್ ಮತ್್ತ ಎಲ�ಕ್್ರಕ್ 
ವ್ಹನಗಳನ್ನು ಬ�ಂಬಲ್ಸಲ್ಯಿತ್. ಇದರ ಜ�ೂತ�ಗ� ದ�ೇಶದ್ದಯೆಂತ 
ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್್ಲ 425 ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ಮತ್್ತ ಹ�ೈಬಿ್ರೇಡ್ ಬಸ್ ಗಳಿಗ� 
ಬೃಹತ್ ಕ�ೈಗ್ರಿಕ್ ಸಚ್ವ್ಲಯ 280 ಕ�ೂೇಟ್ ರೂಪ್ಯಿ ಮಂಜೂರ್ 
ಮ್ಡಿದ�.  ಈ ಯೊೇಜನ�ಯ ಮೂಲಕ 7,000 ಇ-ಬಸ್  ಗಳ್, 5 ಲಕ್ಷ 
ಇ-ತಿ್ರಚಕ್ರ ವ್ಹನಗಳ್, 55,000 ಇ- ಪ್ರಯ್ಣಿಕರ ಕ್ರ್ಗಳ್ ಮತ್್ತ 
10 ಲಕ್ಷ ಇ-ದ್ವಚಕ್ರ ವ್ಹನಗಳನ್ನು ಬ�ಂಬಲ್ಸ್ರ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಕ್್ವರ 
ಹ್ಕ್ಕ�ೂಂಡಿದ�

l	ಈ ಯೊೇಜನ�ಯ ಮ್ಖಯೆ ಉದ�ದಾೇಶ ವ್ಯ್ ಮ್ಲ್ನಯೆ ಮತ್್ತ ಹಸಿರ್ ಮನ� 
ಅನಿಲಗಳ ಹ�ೂರಸೂಸ್ವಿಕ�ಯನ್ನು ತಗಿಗೆಸ್ರುದ್ಗಿದ�. ಈ ಯೊೇಜನ�ಯ 
ಅಡಿಯಲ್್ಲ ಡಿೇಸ�ಲ್ ಮತ್್ತ ಪ�ಟ�ೂ್ರೇಲ್ ವ್ಹನಗಳನ್ನು ಹ�ೈಬಿ್ರೇಡ್ ಮತ್್ತ 
ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ದ್ವಚಕ್ರ ವ್ಹಗಳ್, ಕ್ರ್ಗಳ್, ತಿ್ರಚಕ್ರ ವ್ಹನಗಳ್ ಮತ್್ತ 
ಲಘು ಮತ್್ತ ಭ್ರಿ ವ್ಣಿಜಯೆ ವ್ಹನಗಳಿಂದ ಬದಲ್ಸಲ್ ರ್ಷ್ಟ್ರವ್ಯೆಪ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ವರನ್ನು ರೂಪಸಲ್ಗ್ತಿ್ತದ�.

l	ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಕ್ರಣದಂದ್ಗಿ, ನ್ರು ಪ್ರತಿನಿತಯೆ 52,794 ಲ್ೇಟರ್ 
ಇಂಧನ ಉಳಿಸಲ್ ಶಕ್ತರ್ಗಿದ�ದಾೇವ�.

50 ದಶಲಕ್ಷ ಲ್ೇಟರ್ ಇಂಧನರನ್ನು ಫ�ೇಮ್  ಇಂಡಿಯ್-I 

ಯೊೇಜನ� ಆರಂಭವ್ದ ದನದಂದ ಈರರ�ಗ� ಉಳಿಸಲ್ಗಿದ�.

ಒಟ್ಟಾರ� ಮ್ಲಿನಯಾದ ಶ�ೇ.61ರಷುಟಾ ಮ್ಲಿನಯಾಕ�ಕಿ 

ಕ್ರಣವ್ಗಿದ� ಎಂದು ಅಧಯಾಯನ ವರದಿ ಹ�ೇಳಿದ�

ಕಳ�ದ ದಶಕದಲಿಲಿ ಅಂಥ ವ್ಹನಗಳ ಸಂಖ�ಯಾ 

ದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಹಲವು ಪಟುಟಾ ಹ�ಚ್ಚಳವ್ಗಿದ�.

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಯೊೇಜನ�ಯನ್ನು ಮ್ಲ್ನಯೆರಹಿತ ಸ್ರಿಗ�ಯನ್ನು 
ಜನರಿಗ� ಒದಗಿಸಲ್ ಆರಂಭಸಲ್ಗಿದ�. ಇದಕ�ಕಾ ಜನರಿಂದ ಅಷ�ಟಿೇ 

ಅಲ್ಲ, ನಿರ್ವಹಣ�ದ್ರರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಪಿಂದನ� ದ�ೂರ�ತಿದ�. 
ಮ್ಲ್ನಯೆರನ್ನು ಕ�ೂನ�ಗ�ೂಳಿಸಲ್ ಪ್ರರಮ ಪೂರ್ವ ಷ್ರತ್್ತ ಶ್ದಧಿ 

ಪ�ಟ�ೂ್ರೇಲ್ ಮತ್್ತ ಡಿೇಸ�ಲ್ ಪಡ�ಯ್ರುದ್ಗಿದ�. ಆದದಾರಿಂದ ನ್ರು 
ಬಿಎಸ್ -6 ಅನ್ನು ಪ್್ರರಂಭಸಿದ�ದಾೇವ�. ಈಗ, ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ 

ವ್ಹನರೂ  
ಬಿಎಸ್ -6 ಅನ್ಸರಣ�ಯದ್ಗಿದ್ದಾ,  

ಇದ್ ಮ್ಲ್ನಯೆ ಮಟಟಿರನ್ನು ಶ�ೇಕಡ್  
75-80ರರರ�ಗ� ತಗಿಗೆಸ್ತ್ತದ�.

ಪರಿಕ್ಶ್ ಜ್ವಡ�ೇಕರ್,  ಪರಿಸರ, ಅರಣಯೆ, 
ಹವ್ಮ್ನ ಬದಲ್ರಣ�; ಮತ್್ತ  

ಬೃಹತ್ ಕ�ೈಗ್ರಿಕ� ಮತ್್ತ  
ಸ್ರ್ವಜನಿಕ ಉದದಾಮ ಸಚ್ರರ್.
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(ಎಲ್ಲ ದತ್್ತಂಶ 2021 
ಫ�ಬ್ರರರಿ 26ರರರ�ಗ�)

ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ 
ಯಶ�ೋೇಗ್ಥ�

3.37  
6,690 

2,80,830

3,397 

56,499

ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ಬಸ್ ಗಳನು್ನ 
ಮಂಜೂರು ಮ್ಡಲ್ಗಿದ�

ಇ –ಚ್ಜ್ಭಂಗ್ ಕ�ೇಂದರಿಗಳನು್ನ 
ದ�ೇಶದ್ದಯಾಂತ ಸ್್ಥಪ್ಸಲ್ಗಿದ�

 ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ವ್ಹನಗಳು 
ಯೇಜನ�ಯ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದಲಿಲಿ 

ಈವರ�ಗ� ಮ್ರ್ಟವ್ಗಿವ�.

ಲಕ್ಷ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ವ್ಹನಗಳು 

ಈವರ�ಗ� ಮ್ರ್ಟವ್ಗಿವ�. 

ಲಿೇಟರ್ ಇಂಧನ ಯೇಜನ� 
ಆರಂರವ್ದ್ಗಿನಂದ 

ಉಳಿತ್ಯವ್ಗಿದ�

20,05,91,605 ಕ�.ಜ.

1,30,835

8,06,46,229

ಸಿಓ2-ಇಂಗ್ಲ್ಮಲಿ ಹ�ೂರಸೂಸುವಿಕ� ನತಯಾ

ತಂತ್ರರನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಲ್ಗ್ತ್ತದ�. 

ನಿರಂತರವ್ಗಿ ಹ�ಚ್ಚಿತಿ್ತರ್ರ ವ್ಯ್ಮ್ಲ್ನಯೆರು ನಮಗ� 
ದ�ೂಡಡಿ ಅಪ್ಯರನ್ನುಂಟ್ಮ್ಡ್ತ್ತದ�. ಇದರಲ್್ಲ ದ�ೂಡಡಿ 
ಅಪರ್ಧ ಪಳ�ಯ್ಳಿಕ� ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಓಡ್ರ ವ್ಹನಗಳ್. ಈ 
ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭ್ಯಿಸಲ್, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕ್್ವರ 2015ರ ಏಪ್ರಲ್ 
1 ರಂದ್ ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ (ತ್ವರಿತವ್ಗಿ ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೂಳ್ಳುರುದ್ 
ಮತ್್ತ (ಹ�ೈಬಿ್ರೇಡ್ ಹ್ಗೂ) ಎಲ�ಕ್್ರಕ್ ವ್ಹನ ಉತ್ಪಿದಸ್ರುದ್) 
ಯೊೇಜನ�ಯನ್ನು ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ಮೊಬಿಲ್ಟ್ ಅಭಯ್ನದಡಿ 
ಪ್್ರರಂಭಸಿತ್. 

ಬಿಎಸ್-6: ಒಂದು ವಷ್ಭದ ಶ್ಲಿಘನ್ಹ್ಭ ಪಯಣ

ವಿಶ್ವಸಂಸ�ಥಿಯ  ರರದಯ ಪ್ರಕ್ರ, ಪ್ರತಿರಷ್್ವ 70 ಲಕ್ಷ ಜನರ್ 
ವಿಶ್ವದಲ್್ಲ ವ್ಯ್ಮ್ಲ್ನಯೆದಂದ ಪ್್ರಣ ಕಳ�ದ್ಕ�ೂಳ್ಳುತಿ್ತದ್ದಾರ�. 

ವ್ಯ್ಮ್ಲ್ನಯೆರನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕ್್ವರರು 2020ರ 
ಏಪ್ರಲ್ 1 ರಿಂದ ಬಿಎಸ್ ಹ�ೂರಸೂಸ್ವಿಕ�ಯ ಮ್ನದಂಡಗಳನ್ನು 
ಪರಿಚಯಿಸಿತ್. ವ್ಹನದ ಹ�ೂಗ� ಹ�ೂರಸೂಸ್ವಿಕ�ಗ್ಗಿ ಸಕ್್ವರ 
ನಿಗದಪಡಿಸಿದ ಮ್ನದಂಡಗಳನ್ನು ಬಿಎಸ್ ಅಂದರ� ಭ್ರತ್ 
ಹಂತ ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲ್ಗ್ತ್ತದ�. ಐರ�ೂೇಪಯೆ ಮ್ನದಂಡಗಳ 
ಆರ್ರದ ಮೇಲ�, ಈ ಮ್ನದಂಡಗಳನ್ನು ಅರಣಯೆ ಮತ್್ತ ಪರಿಸರ 
ಸಚ್ವ್ಲಯ ಮತ್್ತ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮ್ಲ್ನಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ್ 
ನಿಧ್ವರಿಸ್ತ್ತದ�. 

ಹ�ೂರಸೂಸ್ವಿಕ�ಯ ಮ್ನದಂಡಗಳನ್ನು ಭ್ರತದಲ್್ಲ 
1991ರಲ್್ಲ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಯಿತ್, ಆರಂಭದಲ್್ಲ ಪ�ಟ�ೂ್ರೇಲ್ 
ಚ್ಲ್ತ ವ್ಹನಗಳನ್ನು ಮ್ತ್ರ ಇದರ ವ್ಯೆಪ್ತಗ� ತರಲ್ಯಿತ್. 
ಬಿ.ಎಸ್. ಮ್ನದಂಡಗಳನ್ನು 2002ರಲ್್ಲ, ನಂತರ  ಬಿ.ಎಸ್.-2 

ಕ�.ಜ. ತಗಿಗೆದ�.

ರೂ. 3,59,58,08,700 
ಪರಿೇತ್ಸೂಹಕಕ್ಕಿಗಿ

ಸಬಿಸೂಡಿ ಕ�ಲಿೇಮ್ ಈವರ�ಗ�
37 ಕಂಪನಗಳ 107 

ದಿವಾಚಕರಿವ್ಹನ, ತಿರಿಚಕರಿ ಮತುತು 
ನ್ಲುಕಿ ಚಕರಿದ ವ್ಹನಗಳ 
ಮ್ದರಿಗಳು ರೂ. 7,500 
ರಿಂದ ರೂ.2.5 ಲಕ್ಷದವರ�ಗ� 
ಸಬಿಸೂಡಿಯನು್ನ ಪಡ�ಯುತಿತುವ�.

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಮತುತು ಬಿಎಸ್-6ಪರಿಸರ  

ವರ�ಗ� ಸಿಓ2-ಇಂಗ್ಲ್ಮಲಿ ಹ�ೂರಸೂಸುವಿಕ� ತಗಿಗೆದ�
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ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಯೇಜನ� ಬಗ�ಗೆ ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಕ�ೇಳಲ್ಗುವ ಪರಿಶ�್ನಗಳು

2005ರಲ್್ಲ, ಬಿ.ಎಸ್-3 2006ರಲ್್ಲ, ಮತ್್ತ ಬಿ.ಎಸ್.-4 2010ರಲ್್ಲ 
ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್ಯಿತ್. ಆದ್ಗೂಯೆ, ಕಳ�ದ ಕ�ಲರು ರಷ್್ವಗಳಲ್್ಲ 
ಹ�ಚ್ಚಿದ ವ್ಯ್ಮ್ಲ್ನಯೆದ ಅಪ್ಯಕ್ರಿ ಪ್ರಮ್ಣರು ಬಿಎಸ್-
5 ಮ್ನದಂಡಗಳನ್ನು ಕ�ೈಬಿಟ್ಟಿ, ದ�ಹಲ್ಯಿಂದ ಮೊದಲ�ೂಗೆಂಡ್ 
2020ರಲ್್ಲ ಬಿಎಸ್-6 ಹ�ೂರಸೂಸ್ವಿಕ�ಯ ಮ್ನದಂಡಗಳನ್ನು 
ಅಳರಡಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್ ಸಕ್್ವರ ಮ್ಂದ್ಯಿತ್.

ಹ�ೂಸ ನಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಏನ�ಲ್ಲಿ ಬದಲ್ವಣ� ಆಗಿದ�

l ಹ್ನಿಕ್ರಕ ಅನಿಲಗಳ ಹ�ೂರಸೂಸ್ವಿಕ�ಯನ್ನು ತಗಿಗೆಸ್ರ 
ಸಲ್ವ್ಗಿ ಹ�ೂಸ ಮ್ನದಂಡಗಳಿಗ� ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ ಅದರಲೂ್ಲ 
ವಿಶ�ೇಷ್ವ್ಗಿ ಕಂಬಶನ್  ಚ�ೇಂಬರ್ ಗಳನ್ನು ಹ್ಗೂ ಹ�ೂಸ 
ಕ್ರ್ಗಳ ಎಂಜನ್ ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯೆಸಗ�ೂಳಿಸಲ್ಗ್ರುದ್. 

ಅಲ್ಲದ� ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ�ಕಾ ತಕಕಾಂತ� 
ಮ್ಪ್ವಡಿಸಬ�ೇಕ್ಗ್ತ್ತದ�.

l ಬಿಎಸ್ -6 ಮ್ನದಂಡಗಳ ಅಡಿಯಲ್್ಲ, ಪಎಂ 2.5 ಕಣಗಳ್ 20 
ರಿಂದ 40 ಎಂಜಸಿಎಂ ನಡ್ವ� ಇರ್ತ್ತವ�. ಬಿಎಸ್ -4 ಅಡಿಯಲ್್ಲ 
ಮಿತಿ 120 ಎಂಜಸಿಎಂ ಆಗಿತ್್ತ

l ಬಿಎಸ್-4 ಮ್ದರಿಗಳಲ್್ಲ 50 ಎಂಜ/ ಕ�ಜಗ� ಗಂಧಕರನ್ನು 
ಅನ್ಮತಿಸಿತ್್ತ. ಬಿಎಸ್ -6 ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ�ಜಗ� 10 
ಎಂಜಯಂತ� ಪರಿಷ್ಕಾರಿಸಿದ�.

l ಏಪ್ರಲ್ 1, 2020 ರ ನಂತರ, ಬಿಎಸ್ -6 ಹ�ೂರಸೂಸ್ವಿಕ�ಯ 
ಮ್ನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ರ ವ್ಹನಗಳನ್ನು ಮ್ತ್ರ 
ದ�ೇಶದಲ್್ಲ ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಬಹ್ದ್ಗಿದ�. 

ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ನ್ವು 

ಪರಿಯೇಜನ ಹ�ೇಗ� ಪಡ�ಯಬಹುದು?
ಯ್ವ್ಗ ಒಬ್ಬರ್ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ 

ವ್ಹನರನ್ನು ಖರಿೇದಸ್ತ್್ತರ�ೂೇ, 

ಅರರಿಗ� ಆ ವ್ಹನದ ಮೇಲ� 

ಸಕ್್ವರ ನಿೇಡಿರ್ರ ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹಕಕ�ಕಾ 

ಸಮ್ನವ್ದ ನಗದ್ ರಿಯ್ಯಿತಿ 

ಲಭಯೆವ್ಗ್ತ್ತದ�.

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ವನು್ನ ದ�ೇಶದ್ದಯಾಂತ ಜ್ರಿ 

ಮ್ಡಲ್ಗಿದ�ಯೇ?
ಹೌದ್.  ಇದರ ಪ್ರರಮ ಹಂತರನ್ನು 

ಪ್್ರಯೊೇಗಿಕವ್ಗಿ ಆರಂಭಸಲ್ಯಿತ್. ಈಗ 

ಇದನ್ನು ದ�ೇಶದ್ದಯೆಂತ ಅನ್ಷ್ಠಾನ ಮ್ಡಲ್ಗಿದ�. 

ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹಕಗಳನ್ನು ದ್ವಚಕ್ರವ್ಹನಕ�ಕಾ ಮ್ತ್ರವ�ೇ 

ಅಲ್ಲ, ತಿ್ರಚಕ್ರವ್ಹನ ಮತ್್ತ ನ್ಲ್ಕಾ ಚಕ್ರದ 

ವ್ಹನಗಳಿಗೂ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತಿ್ತದ�.

ವ್ಣಿಜಯಾ ಉದ�್ದೇಶಕ�ಕಿ 

ಖರಿೇದಿಸಲ್ಗುವ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ 

ವ್ಹನಗಳು ಕೂಡ ಪರಿೇತ್ಸೂಹಕಕ�ಕಿ 

ಅಹ್ಭವ್ಗಿರುತತುವ�ಯೇ?
ಟ್ಯೆಕ್ಸುಯ್ಗಿ ಬಳಸಲ್ಗ್ರ 

ಪ್ರಯ್ಣಿಕರ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ಕ್ರ್ಗಳಿಗ� 

ಸಬಿಸುಡಿ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತ್ತದ�. ಖ್ಸಗಿ 

ಬಳಕ�ಯ ದ್ವಚಕ್ರ ವ್ಹನಗಳಿಗ� 

ಮ್ತ್ರ ಸಬಿಸುಡಿ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತ್ತದ�.

ಸ್ಂಸಿ್ಥಕ ಮತುತು ಇತರ ಸಂಸ�್ಥಗಳು ಈ ಸಬಿಸೂಡಿ ಪಡ�ಯಬಹುದ�ೇ?
ಹೌದ್. ಸ್ಂಸಿಥಿಕ ಮತ್್ತ ಇತರ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ್ ಸಹ ಈ ಸಬಿಸುಡಿ 
ಪಡ�ದ್ಕ�ೂಳಳುಬಹ್ದ್.

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹ�ಚು್ಚ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ವ್ಹನ ಖರಿೇದಿಸುವವರೂ ಈ 

ಸಬಿಸೂಡಿಗ� ಅಹ್ಭರ�ೇ?
ಹೌದ್. ನಿೇರು ಎಷ�ಟಿೇ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ವ್ಹನ ಖರಿೇದಸಿದರೂ 
ಸಬಿಸುಡಿಗ� ಅಹ್ವರ್ಗಿರ್ತಿ್ತೇರಿ.

ನ್ವು ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಯೇಜನ� ಅಡಿ ಸಬಿಸೂಡಿ ಪಡ�ಯಲು 
ನಮ್ಮ ಡಿೇಸ�ಲ್/ಪ�ಟ�ೂರಿೇಲ್ ವ್ಹನವನು್ನ ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡಬ�ೇಕ�?
ಇಲ್ಲ.ಸದಯೆದ ಮ್ಗ್ವಸೂಚ್ಗಳ್ ಅಂತಹ ಯ್ರುದ�ೇ ಷ್ರತ್್ತ 

ವಿಧಸ್ರುದಲ್ಲ. 

ಮ್ರುಕಟ�ಟಾಯಲಿಲಿ ಲರಯಾವಿರುವ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್/ಹ�ೈಬಿರಿೇಡ್ ವ್ಹನಗಳು 

ಚ್ಲನ�ಗ� ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗಿವ�ಯೇ?
ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ ಅಡಿಯಲ್್ಲ ಆಯೆಕಾಯ್ದ ಎಲ್ಲ ವ್ಹನಗಳೊ 

ಕಠಿಣ ಮ್ನದಂಡಗಳಿಗ� ಪೂರಕವ್ಗಿದ್ದಾ, ಚ್ಲನ�ಗ� 

ಸಂಪೂಣ್ವ ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಗಿವ�.

ಸಬಿಸೂಡಿಯನು್ನ ಹ�ೇಗ� ಲ�ಕಕಿ ಹ್ಕಲ್ಗುತತುದ�?
ಟ್ಯೆಕ್ಸುಯ್ಗಿ ಮ್ತ್ರ ಬಳಕ� ಮ್ಡಲ್ಗ್ರ ಪ್ರಯ್ಣಿಕರ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ 
ಕ್ರ್ ಗಳಿಗ� ಸಬಿಸುಡಿ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತ್ತದ�. ಅಂತಹ ಕ್ರ್ಗಳ ಎಕ್ಸು 
ಶ�ೋೇರೂಂ ದರ 15 ಲಕ್ಷ ಸಬಿಸುಡಿಗ� ಅಹ್ವವ್ಗಿರ್ತ್ತದ�. ಬ್ಯೆಟರಿಯ 
ಸ್ಮರಯೆ್ವಕ�ಕಾ ಅನ್ಗ್ಣವ್ಗಿ ಸಬಿಸುಡಿ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತ್ತದ�, ಅದ್ 
ಬಸ್ ಗಳಿಗ� ಪ್ರತಿ ಕ್ಲ�ೂೇವ್ಯೆಟ್ ಗ� 20,000 ರೂ. ಮತ್್ತ ಇತರ 

ವ್ಹನಗಳಿಗ� ಪ್ರತಿ ಕ್ಲ�ೂೇ ವ್ಯೆಟ್ ಗ� 10,000 ರೂ..

ಫ�ೇಮ್ ಇಂಡಿಯ್ –II ಅಡಿ ಎಷುಟಾ ಸಬಿಸೂಡಿ ನೇಡಲ್ಗುತತುದ�?  
ಯೊೇಜನ� ಅಡಿಯಲ್್ಲ 55,000 ಎಲ�ಕ್ಟ್ರಕ್ ಕ್ರ್ಗಳಿಗ� 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. 
ನಿೇಡಲ್ಗ್ತಿ್ತದ್ದಾ, 20 ಸ್ವಿರ ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ. ಸಬಿಸುಡಿಯನ್ನು  
20 ಸ್ವಿರ ಹ�ೈಬಿ್ರೇಡ್ ಕ್ರ್ಗಳಿಗ� ನಿೇಡಲ್ಗ್ರುದ್. ಜ�ೂತ�ಗ�  
10 ಲಕ್ಷ ದ್ವಚಕ್ರ ವ್ಹನಗಳಿಗ�, 5 ಲಕ್ಷ ತಿ್ರಚಕ್ರ ವ್ಹನಗಳಿಗ� ಮತ್್ತ 
7000 ಬಸ್ ಗಳಿಗ� ಯೊೇಜನ�ಯಡಿ ಸಬಿಸುಡಿ ನಿೇಡಲ್ಗ್ರುದ್. 
ಆಧ್ನಿಕ ತಂತ್ರಜ್್ನರನ್ನು ಉತ�್ತೇಜಸಲ್, ಲ್ರ್ಯಂ – ಐಯ್ನ್ 
ಬ್ಯೆಟರಿ ಅರವ್ ಇತರ ಹ�ೂಸ ತಂತ್ರಜ್್ನ ಹ�ೂಂದರ್ರ 
ವ್ಹನಗಳಿಗ� ಮ್ತ್ರವ�ೇ ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹಕ ನಿೇಡಲ್ಗ್ತ್ತದ�.
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ಸ್ಲ  
ಸಿಗದವರಿಗೂ ಸ್ಲ

ಭ್ರತದ ಸಣ್ಣ ಉದಯಾಮಿಗಳಿಗ� ಬ�ಂಬಲ ನೇಡುವುದು ದ�ೇಶದ ಆರ್್ಭಕತ� ವೃದಿಧಿಸಲು 

ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ನ�ರವ್ಗುವ ದ�ೂಡ್ಡ ಮ್ಗ್ಭವ್ಗಿದ�. ಕಳ�ದ ಆರು ವಷ್ಭಗಳಿಂದ 

ಪರಿಧ್ನ ಮಂತಿರಿ ಮುದ್ರಿ ಯೇಜನ� ಇಂತಹ ಅನ�ೇಕ ಸಣ್ಣ ಪರಿಮ್ಣದ ಉದಯಾಮಿಗಳ 

ಕನಸುಗಳನು್ನ ನನಸ್ಗಿಸುವಲಿಲಿ ಪರಿಮುಖ ಪ್ತರಿ ವಹಿಸಿದ�. ಇಲಿಲಿಯವರ�ಗ� 28 

ಕ�ೂೇಟಿಗೂ ಹ�ಚು್ಚ ಯುವಕರು, ಮಹಿಳ�ಯರು ಮತುತು ಸವಾಯಂ ಉದ�ೂಯಾೇಗಿಗಳ್ಗಲು 

ಬಯಸುವವರ�ಲಲಿರೂ ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ಪರಿಯೇಜನವನು್ನ ಪಡ�ದಿದ್್ದರ�. 

ಲ�ೇವ್ದ�ೇವಿದ್ರರ ಕ�ೈಯಲಿಲಿ ಶ�ೋೇಷಣ�ಯನು್ನ ಎದುರಿಸದಂತ� ಮ್ಡಲು ಮತುತು 

ಅವರಿಗ� ಯಶ�ೋೇಗ್ಥ�ಯನು್ನ ಬರ�ಯಲು ಇದು ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಿದ� ...

ಮ
ಧಯೆಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಂಕ�ೇಡಿಯ ನಿವ್ಸಿ ಪ್ರಮೊೇದ್ 
ಶಮ್್ವ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಹ�ೂಂದದದಾರ್. 
ಆದರ� ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಿ್ತದದಾ ಆದ್ಯ ಅರರ 

ಕ್ಟ್ಂಬ ನಿರ್ವಹಣ�ಗ� ಸ್ಕ್ಗ್ತಿ್ತರಲ್ಲ್ಲ. ಹಿೇಗ್ಗಿ ಶಮ್್ವ 
ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ಮ್ದ್್ರ ಯೊೇಜನ�ಯಡಿ ಅಜ್ವ ಹ್ಕ್ 
ತಮ್ಮ ವ್ಯೆಪ್ರ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ ನಿಧ್ವರಿಸಿದರ್. ಅರರ ಸ್ಲ 
ಅನ್ಮೊೇದನ�ಯ್ದ ಬಳಿಕ, ಅರರ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯೆಪ್ರ 
ರೃದಧಿಸಲ್ 9 ಲಕ್ಷ ರೂಪ್ಯಿ ಹಣ ಬಳಕ� ಮ್ಡಿದರ್. 
ಈಗ, ಅರರ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಟ್ಂಬರನ್ನು ಉತ್ತಮ ರಿೇತಿಯಲ್್ಲ 
ಪೊೇರ್ಸಲ್ ಸಮರ್ವರ್ಗಿದ್ದಾರ� ಮ್ತ್ರರಲ್ಲದ� ಅರರ್ 
ನ್ಲ್ಕಾ ಜನರಿಗ� ಉದ�ೂಯೆೇಗರನೂನು ನಿೇಡಿದ್ದಾರ� ಮತ್್ತ ಅರರಿಗ� 
ಜೇರನ�ೂೇಪ್ಯರನೂನು ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರ�. ಶಮ್್ವ ಅರರ ಕಠಿಣ 
ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನಿೇಡಿದ�, ಸ್ಲರನ್ನು ಪಡ�ದ 10 ತಿಂಗಳ�ೊಳಗ�, 
ಅರರ್ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ರಹಿವ್ಟ್ ನಡ�ಸಿದ್ದಾರ�.

ಮ್ದ್್ರ ಯೊೇಜನ� ಶಮ್್ವ ಅರರಂತಹ ಹಲವ್ರ್ 
ಇತರ ಸಣ್ಣ ವ್ಯೆಪ್ರಸಥಿರಿಗ� ನ�ರವ್ಗಿದ�. ಅಂತಹ ಒಂದ್ 
ಯಶ�ೋೇಗ್ಥ� ಛತಿ್ತೇಸ್  ಗಢದ ರ್ಯ್ಪಿರದ ರ್ಜಕ್ಮ್ರಿ 
ರಮ್್ವ ಅರರದ್ಗಿದ�. ಬ�ಂಕ್ಯಲ್್ಲ ಅರರ ತರಕ್ರಿ ಅಂಗಡಿ 
ಸ್ಟ್ಟಿಹ�ೂೇದ ನಂತರ, ರಮ್್ವ ಬ್ಯೆಂಕನ್ನು ಸಂಪಕ್್ವಸಿ 
ಮ್ದ್್ರ ಯೊೇಜನ�ಯಡಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸ್ಲ ಪಡ�ದರ್. ಆ 
ಹಣದಂದ, ಅರರ್ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪುನ್ರಂಭಸಲ್ 
ಮತ್್ತ ಅರರ ಜೇರನರನ್ನು ಬದಲ್ಸಲ್ ಸ್ಧಯೆವ್ಯಿತ್. 
ಅಂತಹ ಅಸಂಖ್ಯೆತ ಗ್ಥ�ಗಳ್ ದ�ೇಶ್ದಯೆಂತ ಕಂಡ್ಬರ್ತ್ತವ�. 
ಈ ಯೊೇಜನ�ಯ ಪ್್ರರಂಭದ ಸಮಯದಲ�್ಲೇ ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಸಕ್್ವರದ ಸಪಿಷ್ಟಿ ನಿಲ್ವಿನಿಂದ್ಗಿ ಇದ�ಲ್ಲರೂ ಸ್ಧಯೆವ್ಗಿದ�. 
ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅರರ್, “ಯ್ರುದ�ೇ 
ಯ್ರಕರ್ ಸ್ವಂತವ್ಗಿ ಏನನ್ನುದರೂ ಮ್ಡಲ್ ಬಯಸಿದರ�, 
ಅರರಿಗ� ಎದ್ರ್ಗ್ರ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ�ನುಯೆಂದರ�, ಹಣರನ್ನು 

ಮುದ್ರಿ ಯೇಜನ�

 “ಮುದ್ರಿ ಯೇಜನ� ‘ಸ್ಲ ಸಿಗದವರಿಗ� 

ಸ್ಲ ನೇಡುವ’ ಗುರಿ ಹ�ೂಂದಿದ�. 

ಭ್ರತದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ರಸ್ಥರು 

ಲ�ೇವ್ದ�ೇವಿದ್ರರ ಕ�ೈಯಲಿಲಿ ಈವರ�ಗ� 

ಶ�ೋೇಷಣ�ಗ� ಒಳಗ್ಗುತಿತುದ್ದರು. ಆದರ�, 

ದ�ೇಶ ನಮ್್ಭಣಕ�ಕಿ ಇಷ�ೂಟಾಂದು ಕ�ೂಡುಗ� 

ನೇಡುತಿತುರುವ ತಮ್ಮ ಪರಿಯತ್ನಕ�ಕಿ ದ�ೇಶ 

ತಮಗ� ಬ�ಂಬಲ ನೇಡುತತುದ� ಎಂಬ 

ಹ�ೂಸ ವಿಶ್ವಾಸವನು್ನ ಮುದ್ರಿ ಅವರಲಿಲಿ 

ತುಂಬಿದ�.”
-ಪರಿಧ್ನಮಂತಿರಿ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೊೇದಿ 

ಮಹತ್ವಾಕ್ಂಕ�ಯ ಯೇಜನ� 
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ಮುದ್ರಿ ಯೇಜನ� ಎಂದರ�ೇನು

ಇದನು್ನ ಪ್ರಮಿಡ್ ನ 

ಕ�ಳಭ್ಗದಲಿಲಿರುವ ಜನರಿಗ� ಆದ್ಯ 

ಗಳಿಸುವ ಅವಕ್ಶ ಕಲಿಪಿಸುವ 

ಉದ�್ದೇಶದಿಂದ 2015ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 

8ರಂದು ಆರಂಭಿಸಲ್ಯಿತು. ಇದು 

ಸಣ್ಣ /ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ಘಟಕಗಳಿಗ� 10 ಲಕ್ಷ 

ರೂ.ವರ�ಗ� ಸ್ಲವನು್ನ ಒದಗಿಸುತತುದ� 

ಮತುತು ದ�ೇಶದಲಿಲಿ ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ಹಣಕ್ಸು 

ಸಂಸ�್ಥಗಳನು್ನ ಕರಿಮಬದಧಿಗ�ೂಳಿಸುವ 

ಗುರಿಯನೂ್ನ ಹ�ೂಂದಿದ�.

ಮುದ್ರಿ ಸ್ಲವನು್ನ ಮೂರು ಪರಿವಗ್ಭದಲಿಲಿ ನೇಡಲ್ಗುತತುದ�:

ಹ�ೇಗ� ರಯೆರಸ�ಥಿ ಮ್ಡ್ರುದ್? ಮ್ದ್್ರ ಯೊೇಜನ�ಯಡಿ ಸಕ್್ವರ 
ಈ  ಹಣದ ಖ್ತಿ್ರ ನಿೇಡ್ತಿ್ತದ�.” ಎಂದ್ ಹ�ೇಳಿದದಾರ್. ಗ್ಯೆರಂಟ್ 
ರಯೆರಸ�ಥಿ ಮ್ಡ್ರರರ್ ಮ್ತ್ರ ಬ್ಯೆಂಕ್ ಸ್ಲರನ್ನು ಪಡ�ಯ್ರ 
ಕ್ಲವಂದತ್್ತ. ಇದ್ ಸಮ್ಜದ ಬಡ / ಹಿಂದ್ಳಿದ 
ರಗ್ವಗಳಿಗ� ದ�ೂಡಡಿ ಅಡಚಣ�ಯ್ಗಿತ್್ತ. ಅರರ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮ 

ಸ್ಲರನ್ನು ಅದರಲೂ್ಲ ಹ�ಚ್ಚಿಗಿ ಹ�ೂರಗ� ಲ�ೇವ್ದ�ೇವಿದ್ರರಿಂದ 
ಪಡ�ಯ್ತಿ್ತದದಾರ್. ಆದರ� ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉದಯೆಮಿಗಳಿಗ� 15 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ಸ್ಲರನ್ನು ನಿೇಡಲ್ಗಿದ� ಮತ್್ತ ಮ್ದ್್ರದ 
ಸ್ಮ್ರ್ 50 ಪ್ರತಿಶತದಷ್್ಟಿ ಫಲ್ನ್ಭವಿಗಳ್ ಪ.ಜ್, ಪ.ಪಂ, 
ಒಬಿಸಿ ಮತ್್ತ ರಂಚ್ತ ರಗ್ವಕ�ಕಾ ಸ�ೇರಿದರರ್ಗಿದ್ದಾರ�.  

ಹಣಕ್ಸು ವಷ್ಭ    ಮಂಜೂರ್ದ ಸ್ಲಗಳ ಸಂಖ�ಯಾ           ಮಂಜೂರ್ದ ಮೊತತು             ವಿತರಿಸಿದ ಮೊತತು  

2015-16 3.49 ಕ�ೂೇಟಿ `1,37,449.27  `1,32,954.73

2016-17 3.97 ಕ�ೂೇಟಿ `1,80,528.54 `1,75,312.13

2017-18 4.81 ಕ�ೂೇಟಿ `2,53,677.10 `2,46,437.40

2018-19 5.99 ಕ�ೂೇಟಿ `3,21,722.79  `3,11,811.38 

2019-20 6.23 ಕ�ೂೇಟಿ `3,37,495.53 `3,29,715.03

2020-21 3.88 ಕ�ೂೇಟಿ `2,47,662.88  `2,33,274.67*

lಶಶು: ರೂ. 50,000 ದವರ�ಗ�  lಕ್ಶ�ೋೇರ: ರೂ 50,000 ಮೇಲಪಿಟುಟಾ ಮತುತು ರೂ.5 ಲಕ್ಷದವರ�ಗ� 
lತರುಣ್ : 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರ�ಗ� 

ಮುದ್ರಿಗ� ಅಹ್ಭತ�
ಕೃರ್ಯೆೇತರ ಚಟ್ರಟ್ಕ�ಯಿಂದ ಅಂದರ�, 
ತಯ್ರಿಕ�, ಸಂಸಕಾರಣ�, ವ್ಯೆಪ್ರ ಅರವ್ 
ಸ�ೇವ್ ರಲಯದಲ್್ಲ ಆದ್ಯ ಗಳಿಸ್ರ 

ವ್ಯೆಪ್ರಕ�ಕಾ ಯ್ರುದ�ೇ ಭ್ರತಿೇಯ ಪ್ರಜ� 
ಯೊೇಜನ� ರೂಪಸಿದಲ್್ಲ ಮತ್್ತ 10 ಲಕ್ಷ 
ರೂ.ಗಳರರ�ಗಿನ ಸ್ಲದ ಅಗತಯೆವಿದದಾಲ್್ಲ 

ಮ್ದ್್ರ ಸ್ಲರನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಬ್ಯೆಂಕ್, 
ಎಂ.ಎಫ್ .ಐ. ಅರವ್ ಎನ್ .ಬಿ.ಎಫ್ .ಸಿ.ಯನ್ನು 

ಸಂಪಕ್್ವಸಬಹ್ದ್.

ಪರಿಯೇಜನ ಪಡ�ಯುವುದು ಹ�ೇಗ�
ಸ್ಲ ಪಡ�ಯ್ವ್ತ ಅರವ್ ಉದದಾಮ 

ಮ್ದ್್ರ ಅಂತಜ್್ವಲ ತ್ಣದಲ್್ಲ 
ಪಟ್ಟಿಯ್ಗಿರ್ರ ಯ್ರುದ�ೇ ಸಂಸ�ಥಿಗ್ಗಿ 

ಸ್ಲರನ್ನು ಕ�ೇಳಬಹ್ದ್. ಇದರ ಜ�ೂತ�ಗ� 
ಆಕ� /ಆತ ಅಂತಜ್್ವಲ ತ್ಣ www.

udyamimitra.in ದಲ್್ಲ  
ಅಜ್ವ ಸಲ್್ಲಸಬಹ್ದ್.

ಮುದ್ರಿಗ� ಅಜ್ಭ ಪರಿಕ್ರಿಯ
n ಫಲ್ನ್ಭವಿಯ್ ಮ್ದ್್ರ 

ಅಂತಜ್್ವಲ ತ್ಣದಂದ 
ನಮೂನ�ಯನ್ನು ಡೌನ�ೂ್ಲೇಡ್ 
ಮ್ಡಿಕ�ೂಳಳುಬ�ೇಕ್ ಮತ್್ತ 
ಎಲ್ಲ ಅಗತಯೆ ಮ್ಹಿತಿ ಭತಿ್ವ 
ಮ್ಡಬ�ೇಕ್.

n ಬಳಿಕ ಅರರ್ ಹತಿ್ತರದ  
ಬ್ಯೆಂಕ್ ಗ� ತ�ರಳಿ ಸಂಬಂಧತ 
ಬ್ಯೆಂಕ್ ನ ಅಜ್ವ ನಮೂನ� 
ಭತಿ್ವ ಮ್ಡಬ�ೇಕ್.

n ಅಜ್ವ ನಮೂನ�ಯಲ್್ಲ 
ಕ�ೇಳಲ್ಗಿರ್ರ ಎಲ್ಲ 
ಮ್ಹಿತಿ ಅಂದರ�, ಹ�ಸರ್, 
ವಿಳ್ಸ, ಆರ್ರ್ ಸಂಖ�ಯೆ 
ಇತ್ಯೆದಯನ್ನು ಅಜ್ವದ್ರರ್ 
ತ್ಂಬಬ�ೇಕ್ ಮತ್್ತ ಅದರ 
ಜ�ೂತ�ಯಲ್್ಲ ದ್ಖಲ್ತಿಗಳ 
ಛ್ಯ್ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಬ್ಯೆಂಕ್ ಗ�  
ಸಲ್್ಲಸಬ�ೇಕ್.

n ಅನಂತರ, ಬ್ಯೆಂಕ್ 
ಪ್್ರಧಕ್ರಗಳ್ ಒಂದ್ 
ತಿಂಗಳ�ೊಳಗ� ಅಜ್ವ 
ನಮೂನ�ಯನ್ನು ಮತ್್ತ ಎಲ್ಲ 
ದಸ್್ತವ�ೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪರಿರ್ೇಲ್ಸಿ, 
ಸ್ಲದ ಮೊತ್ತರನ್ನು ರಯೆಕ್್ತಯ 
ಬ್ಯೆಂಕ್ ಖ್ತ�ಗ� ಜಮ್ 
ಮ್ಡಲ್ಗ್ರುದ್.

n	 	 	 ಯೊೇಜನ� ಆರಂಭವ್ದ್ಗಿನಿಂದ 2021ರ 
ಮ್ಚ್್ವ 8 ರರರ�ಗ� ರೂ. 28.36 ಕ�ೂೇಟ್ 
ಸ್ಲರನ್ನು ಮಂಜೂರ್ ಮ್ಡಲ್ಗಿದ�. ಈ 
ಪ�ೈಕ್ ಶ�ೇ. 70ರಷ್್ಟಿ ಸ್ಲರನ್ನು ಮಹಿಳ್ 
ಉದದಾಮದ್ರರಿಗ� 2021ರ ಫ�ಬ್ರರರಿ 
26ರರರ�ಗ� ಮಂಜೂರ್ ಮ್ಡಲ್ಗಿದ�. 

n	 ಈ ಸ್ಲಗಳನ್ನು ವ್ಣಿಜಯೆ ಬ್ಯೆಂಕ್ ಗಳ್, 
ಪ್್ರದ�ೇರ್ಕ ಗ್್ರಮಿೇಣ ಬ್ಯೆಂಕ್ ಗಳ್ (ಆರ್.
ಆರ್.ಬಿ.ಗಳ್), ಸಣ್ಣ ಹಣಕ್ಸ್ ಬ್ಯೆಂಕ್ 
ಗಳ್, ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ಹಣಕ್ಸ್ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ್  
(ಎಂ.ಎಫ್.ಐ.ಗಳ್), ಮತ್್ತ ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.
ಸಿ.ಗಳ್ ನಿೇಡಿವ�.

n	 ಬ್ಯೆಂಕ್ ಗಳ್ ಸ್ಲ ಪಡ�ಯ್ರ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನ್ನು 
ಸರಳಿೇಕರಿಸಿವ�. ಕ್ಗದ ಪತ್ರಗಳ 
ಕ್ಯ್ವರನೂನು ಸರಳಗ�ೂಳಿಸಲ್ಗಿದ�, 
ಹಿೇಗ್ಗಿ ದಸ್್ತವ�ೇಜ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ�ಕಾ 
ಕಷ್ಟಿವ್ಗ್ತಿ್ತಲ್ಲ.

n	 ಮ್ದ್್ರ ಸ್ಲಗಳ್ ಮೇಲ್ರ್ರ 
ರಹಿತವ್ಗಿರ್ತ್ತವ�. ಮ್ದ್್ರ ಸ್ಲದ ಗರಿಷ್ಠಾ 
ಮರ್ಪ್ರತಿ ಅರಧ 5 ರಷ್್ವಗಳ್ಗಿರ್ತ್ತದ�. 

n	 ಮ್ದ್್ರ ಯೊೇಜನ� ಅಡಿಯಲ್್ಲ ಸಣ್ಣ 
ಉತ್ಪಿದನ್ ಘಟಕಗಳ್, ಸ�ೇವ್ ರಲಯದ 
ಘಟಕಗಳ್, ಅಂಗಡಿ ಮ್ಲ್ೇಕರ್, ಹಣ್್ಣ 
ಮತ್್ತ ತರಕ್ರಿ ಮ್ರ್ಟ ಮ್ಡ್ರರರ್, 
ಟ್ರಕ್ ನಿರ್ವಹಣ� ಮ್ಡ್ರರರ್, ಆಹ್ರ 
ಸ�ೇವ್ ಘಟಕಗಳ್, ರಿಪ�ೇರಿ ಅಂಗಡಿಗಳ್, 
ಯಂತ�ೂ್ರೇಪಕರಣ ನಿರ್ವಹಣ�ದ್ರರ್, ಸಣ್ಣ 
ಕ�ೈಗ್ರಿಕ�ಗಳ್, ಕರಕ್ಶಲಕಮಿ್ವಗಳ್, 
ಆಹ್ರ ಸಂಸಕಾರಣ�ದ್ರರ್ ಮೊದಲ್ದರರ್ 
ಸ್ಲಕ�ಕಾ ಅಜ್ವ ಸಲ್್ಲಸಬಹ್ದ್. 

n	 ಮೂರ್ ಪ್ರರಗ್ವಗಳ ಪ�ೈಕ್, ರ್ಶ್ ಸ್ಲದ 
ಪ್ಲ್ ಅತಿ ಹ�ಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾ, ಶ�ೇ.88ರಷ್್ಟಿ 
ಸಂಖ�ಯೆಯ ಖ್ತ�ಯ್ಗಿದ�.

ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ರಕ�ಕಿ ದ�ೂಡ್ಡ ಬ�ಂಬಲ
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Cabinet Decisions

ನಣ್ಭಯ: ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ಸ್್ವಸಥಿ್ಯ ಸ್ರಕ್್ ನಿಧ (ಪ.ಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಎನ್.) ಯನ್ನು ಆರ�ೂೇಗಯೆಕ್ಕಾಗಿ ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಮತ್್ತ ರ್ಕ್ಷಣ ಉಪಕರದ 

ಉತಪಿನನುದಂದ ಏಕ ರದ್ದಾಗದ ಕ್ಪು ನಿಧಯ್ಗಿ ರೂಪಸಲ್ 

ಸಂಪುಟರು ಅನ್ಮೊೇದಸಿದ�. 

ಪರಿಯೇಜನಗಳು:
l  ಮಿೇಸಲ್ಟಟಿ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳ ಲಭಯೆತ�ಯ ಮೂಲಕ ಸ್ರ್ವತಿ್ರಕ 

ಮತ್್ತ ಅಗಗೆದ ದರದ ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಸ�ೇವ�ಯ ಲಭಯೆತ�ಯನ್ನು 

ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ರುದ್ ಇದರ ಪ್ರಮ್ಖ ಪ್ರಯೊೇಜನವ್ಗಿದ�, ಜ�ೂತ�ಗ� 

ಹಣಕ್ಸಿನ ರಷ್್ವದ ಕ�ೂನ�ಯಲ್್ಲ ಈ ಮೊತ್ತರು ರದ್ದಾಗ್ರುದಲ್ಲ 

ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸ್ತ್ತದ�.

l  ಅಂದರ�, ಸ್ರ್ವಜನಿಕ ಲ�ಕಕಾದಲ್್ಲ ಆರ�ೂೇಗಯೆಕ್ಕಾಗಿ ರದ್ದಾಗದ 

ಕ್ಪು ನಿಧ ಇರ್ತ್ತದ�.

l  ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಮತ್್ತ ರ್ಕ್ಷಣದ ಉಪಕರದಲ್್ಲನ ಆರ�ೂೇಗಯೆದ 

ಪ್ಲ್ನ ಉತಪಿನನುರನ್ನು ಪಎಂಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್.ಗ� ಜಮ್ 

ಮ್ಡಲ್ಗ್ತ್ತದ�. 

l  ಪಎಂ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್. ಸಂಚಯಗಳನ್ನು ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಮತ್್ತ 

ಕ್ಟ್ಂಬ ಕಲ್ಯೆಣ ಸಚ್ವ್ಲಯದ ಮಹತ್್ವಕ್ಂಕ್�ಯ 

ಯೊೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಬಳಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್ಗ್ತ್ತದ�:

l  ಅಂದರ� ಆಯ್ಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ – ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ಜನ್ ಆರ�ೂೇಗಯೆ 

ಯೊೇಜನ� (ಎಬಿ – ಪಎಂಜ�ಎವ�ೈ)

l  ಆಯ್ಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ್ – ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಮತ್್ತ ಕ್�ೇತ್ರ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ್ 

(ಎಬಿ-ಎಚ್.ಡಬ್್ಲ್ಯ.ಸಿ.ಗಳ್)

l  ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಅಭಯ್ನ

l  ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ಸ್್ವಸಥಿ್ಯ ಸ್ರಕ್್ ಯೊೇಜನ� (ಪಎಂಎಸ್.ಎಸ್.ವ�ೈ.)

l  ತ್ತ್್ವ ಮತ್್ತ ವಿಪತ್್ತ ಸನನುದಧಿತ� ಮತ್್ತ ಆರ�ೂೇಗಯೆ ತ್ತಿ್ವನ 

ವ�ೇಳ�ಯ ಸಪಿಂದನ�.

l  ಸ್ಸಿಥಿರ ಅಭರೃದಧಿ ಗ್ರಿಗಳ್ ಮತ್್ತ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಆರ�ೂೇಗಯೆ  

ನಿೇತಿ (ಎನ್.ಎಚ್.ಪ.) 2017ರಲ್್ಲ ಹ್ಕ್ಕ�ೂಂಡ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು 

ಸ್ಧಸ್ರ ಉದ�ದಾೇಶದ ಯ್ರುದ�ೇ ಭವಿಷ್ಯೆದ ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮ/
ಯೊೇಜನ�ಗಳ್.   

ಆರ�ೂೇಗಯಾಕ್ಕಿಗಿ ಈಗ, 
ರದ್್ದಗದ ಕ್ಪು ನಧಿ

ಸ್ರ್ರಿತ ಅಭರೃದಧಿ ಫಲಶ್್ರತಿಗ್ಗಿ ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಅತಯೆಂತ ಪ್ರಮ್ಖವ್ಗ್ತ್ತದ�.  

ಎಷ್ಟಿರ ಮಟ್ಟಿಗ� ಎಂದರ�, ಒಂದ್ ಹ�ಚ್ಚಿರರಿ ರಷ್್ವದ ಜನಸಂಖ�ಯೆಯ ಜೇವಿತ್ರಧಯ 

ತಲ್ ಜಡಿಪಯನ್ನು ಶ�ೇಕಡ್ 4 ರಷ್್ಟಿ ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ತ್ತದ�. ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಕ್�ೇತ್ರದಲ್್ಲ ಹೂಡಿಕ�ಯ್ 

ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಕ್ಯ್ವಪಡ�ಯಲ್್ಲ ಹ�ಚ್ಚಿ ಅಗತಯೆವಿರ್ರ ವಿಸ್ತರಣ�ಯ ಮೂಲಕ ಲಕ್್ಂತರ 

ಉದ�ೂಯೆೇಗಗಳನ್ನು ಅದರಲೂ್ಲ ಹ�ಚ್ಚಿಗಿ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಉದ�ೂಯೆೇಗ ಸೃರ್ಟಿಸ್ತ್ತದ�,. 
2018ರ ಕ�ೇಂದ್ರ ಬಜ�ಟ್ ನಲ್್ಲ, ಹಣಕ್ಸ್ ಸಚ್ರರ್ ಆಯ್ಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ್ 

ಯೊೇಜನ�ಯನ್ನು ಘೂೇರ್ಸ್ವ್ಗ ಹ್ಲ್ ಇರ್ರ ಶ�ೇ.3ರಷ್್ಟಿ ರ್ಕ್ಷಣ ಉಪಕರರನ್ನು 

ಶ�ೇ.4ರಷ್್ಟಿ ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಮತ್್ತ ರ್ಕ್ಷಣ ಉಪಕರದ�ೂಂದಗ� ಬದಲ್ಯಿಸ್ರುದ್ಗಿ 

ಘೂೇರ್ಸಿದರ್. ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಆರ�ೈಕ�ಯ ಅಗತಯೆಗಳಿಗ್ಗಿ ಸ್ಮ್ನಯೆ ಜನರಿಗ�  

ಯ್ರುದ�ೇ ಹಣಕ್ಸಿನ ಕ�ೂರತ� ಉಂಟ್ಗದಂತ� ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಉಪಕರರನ್ನು  

ವಿಶ�ೇಷ್ ನಿಧಯಲ್್ಲ ಇಡಲ್ ಈಗ ಸಕ್್ವರ ನಿಧ್ವರಿಸಿದ�.

Chapter 1
INTRODUCTION

1.1 Mandate of Department of Pharmaceuticals 

ಸಂಪುಟ ನಣ್ಭಯಗಳು
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Chapter 1
INTRODUCTION

1.1 Mandate of Department of Pharmaceuticals 

ಜನೌಷಧಿ ಕ�ೇಂದರಿ: ಪರಿತಿಯಬ್ರ ಕ್ಳಜ ವಹಿಸುತತುದ� 

‘ಜನೌಷಧಿ 

ಬಚಪಿನ್’ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 

ಮಕಕಿಳಿಗ� ಡ�ೈಪರ್ 

ದ�ೂರ�ಯುತತುದ�.

ತಂಬ್ಕು 
ಚಟ ಬಿಡಿಸಲು 

ಜನೌಷಧಿ ನಮ್ಭಲ್  
ಉತಪಿನ್ನಗಳು.

‘ಜನೌಷಧಿ ಜನನ’ 
ಅಭಿಯ್ನ 

ಗಭಿ್ಭಣಿಯರಿಗ� 
ಅಗತಯಾವ್ದ ಪೂರಕ 
ಪೇಷಣ�ಯ ಖ್ತಿರಿ 

ಪಡಿಸುತತುದ�.

ಮಂಡಿ ಚಪುಪಿ, ಸ�ಟಾಂಟ್ಸೂ ಗಳು 
ಮತುತು ಕ್ಯಾನಸೂರ್ ನಗರಿಹ 
ಔಷಧಗಳು ನಯಂತಿರಿತ 
ದರಕ�ಕಿ ಲರಯಾವಿದು್ದ, 5,066 
ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ. ಉಳಿಸಲು 
ಜನರಿಗ� ನ�ರವ್ಗಿದ�.

ಜನೌಷಧಿ 
ಸ್ವಾಭಿಮ್ನದಡಿ 

ಹಿರಿಯ ನ್ಗರಿಕರಿಗ� 
ವಯಸಕಿರ ಡ�ೈಪರ್ 

ಲರಯಾವಿದ�.

ಜನೌಷಧಿ 
ಕ�ೇಂದರಿಗಳಿಂದ ಔಷಧ 
ಖರಿೇದಿಯು ಜನರಿಗ� 

ಒಟುಟಾ ರೂ.9000 
ಉಳಿತ್ಯ ಮ್ಡಿದ�. 

l ಈ 7,500 ಜನೌಷ್ಧ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ್ ದೂರದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಂದ 
ಹಿಡಿದ್ ಮಟ�ೂ್ರೇ ನಗರಗಳರರ�ಗ� ಹರಡಿವ�

l ಈ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್್ಲ 1,400 ಕೂಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಔಷ್ಧಗಳ್, ಸ್ಯೆನಿಟರಿ 
ಪ್ಯೆಡ್  ಗಳ್, ಸಿರಿಂಜ್  ಗಳ್ ಮತ್್ತ 204ಕೂಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಶಸತ್ರಚ್ಕ್ತ್ಸು 
ಉಪಕರಣಗಳ್ ಮ್ರ್ಕಟ�ಟಿಯಲ್್ಲರ್ರುದಕ್ಕಾಂತ ಶ�ೇ. 50 ರಿಂದ 
90 ರಷ್್ಟಿ ಕಡಿಮ ಬ�ಲ�ಯಲ್್ಲ ಲಭಯೆವಿದ�

l ಕಳ�ದ 6 ರಷ್್ವಗಳಲ್್ಲ ಪ್ರತಿದನ 10 ಲಕ್ಷ ರ�ೂೇಗಿಗಳಿಗ� 
ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ರ ದರದ ಔಷ್ಧಗಳನ್ನು ನಿೇಡ್ರ ಮೂಲಕ 9,000 
ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ. ಉಳಿತ್ಯ ಮ್ಡಲ್ಗಿದ�.

l ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ರ ದರದ ಔಷ್ಧಗಳ್ ಉತ್ತಮ ಗ್ಣಮಟಟಿರನ್ನು 
ಹ�ೂಂದವ� ಏಕ�ಂದರ� ಅರುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಸಂಸ�ಥಿಯ 
ಜಎಂಸಿ - ಪ್ರಮ್ಣಿೇಕೃತ ತಯ್ರಕರಿಂದ ಖರಿೇದಸಲ್ಗ್ತಿ್ತದ�

l ಎನ್ .ಎ.ಬಿ.ಎಲ್. ಪ್ರಯೊೇಗ್ಲಯದಲ್್ಲ ಸರಿಯ್ದ ಪರಿೇಕ್�ಯ 
ನಂತರ ಅರುಗಳನ್ನು ಜನೌಷ್ಧ ಕ�ೇಂದ್ರಕ�ಕಾ ಸರಬರ್ಜ್ 
ಮ್ಡಲ್ಗ್ತಿ್ತದ�.

ಜನೌಷ್ಧ

ಈ ಸಂದಭ್ವದಲ್್ಲ ಮ್ತನ್ಡಿದ ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರಯರರ್, 
“7500ನ�ೇ ಮೈಲ್ಗಲ್್ಲ ಅತಯೆಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾ, ಏಕ�ಂದರ�, ಆರ್ 
ರಷ್್ವಗಳ ಹಿಂದನರರ�ಗೂ ದ�ೇಶದಲ್್ಲ ಇಂತಹ 100 ಕ�ೇಂದ್ರಗಳೊ 
ಇರಲ್ಲ್ಲ. ನ್ರು 10,000 ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸ್ಧಯೆವ್ದಷ್್ಟಿ ಬ�ೇಗ 
ಪೂರ�ೈಸ್ತ�್ತೇವ�..”  

ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ� ಈ ಯೊೇಜನ�ಯ ವ್ಯೆಪ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ 

ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರಯರರ್ 7500ನ�ೇ ಜನೌಷ್ಧ 

ಕ�ೇಂದ್ರರನ್ನು ಉದ್ಘಾಟ್ಸಿದರ್. “ನ್ನ್ ಅತಿ 

ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ಮಧ್ಮೇಹ ಮತ್್ತ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧ 

ಕ್ಯಿಲ�ಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿ್ತದ�ದಾೇನ�. ಹಿೇಗ್ಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ್ 

ನ್ನ್ ಮ್ರ್ಕಟ�ಟಿಯಿಂದ ಔಷ್ಧ ಖರಿೇದಸಲ್ 5000 ದಂದ 

6000 ರೂ. ವ�ಚಚಿ ಮ್ಡಬ�ೇಕ್ಗಿತ್್ತ. ಆದರ�, ಜನೌಷ್ಧ ಕ�ೇಂದ್ರ 

ತ�ರ�ದ್ಗಿನಿಂದ ನ್ನ್ ಔಷ್ಧಗಳನ್ನು ಕ�ೇರಲ 800-1000 

ರೂಪ್ಯಿಗ� ಪಡ�ಯ್ತಿ್ತದ�ದಾೇನ�,” ಎಂದ್ ಹ�ೇಳ್ವ್ಗ ಹಿಮ್ಚಲ 

ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸರ�ೂೇಗ್ ಗ್್ರಮದ ಕೃಷ್್ಣ ರಮ್್ವ ಭ್ರುಕರ್ಗ್ತ್್ತರ�. 

ಈ ಎಲ್ಲ ಉಪಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೂಂಡ ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ 

ಅರರನ್ನು ಉದ್ಧಿರಕ ಎಂದ್ ಬಣಿ್ಣಸ್ತ್್ತರ�. 

2014ರಲ್್ಲ ಕ್್ರಂತಿಕ್ರಿ ವಿಸ್ತರಣ�ಯ ಬಳಿಕ ಜನೌಷ್ಧ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ್ 

ಬಡ ಮತ್್ತ ಮಧಯೆಮ ರಗ್ವದ ಜನರಿಗ� ರರದ್ನವ್ಗಿದ�. 

ಈ ಅಭಯ್ನದ ಉದ�ದಾೇಶ ಬಡರರಿಗ� ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ರ ದರದಲ್್ಲ 

ಔಷ್ಧಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ರುದ್ಗಿದ� ಮತ್್ತ ಅಗಗೆದ ಔಷ್ಧಗಳ್ ಸಿಗದ� 

ಜನರ್ ಸ್ಯ್ರಂತ್ಗಬ್ರದ್ ಎಂಬ್ದ್ಗಿದ್ದಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 

ದ�ೇಶ್ದಯೆಂತ ಜನೌಷ್ಧ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪ್್ರರಂಭಸಲ್ಗಿದ�. 

2021ರ ಮ್ಚ್್ವ 7ರ ಮೂರನ�ೇ ಜನೌಷ್ಧ ದನದಂದ್ 7,500ನ�ೇ 

ಜನೌಷ್ಧ ಕ�ೇಂದ್ರರನ್ನು ರ್ಲ್್ಲಂಗ್ ನಲ್್ಲ ಉದ್ಘಾಟ್ಸಲ್ಯಿತ್. 

ಬಡವರಿಗ� ಪರಿಯೇಜನ

ಜನೌಷಧಿ ಕ್ೇಂದ್ರ: 

ಪರಿಧ್ನಮಂತಿರಿ ಭ್ರತಿೇಯ ಜನೌಷಧ ಪರಿಯೇಜನ�ಯು 

(ಪ್ಎಂಬಿಜ�ಪ್) ವಿವಿಧ ವಯೇಮ್ನದ ಜನರ ಅಗತಯಾಗಳನು್ನ 

ಪೂರ�ೈಸುತಿತುದ�. ಮಕಕಿಳಿಂದ ವಯಸಕಿರವರ�ಗ�, ಮಹಿಳ�ಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು  

ಹಿರಿಯ ನ್ಗರಿಕರವರ�ಗ�, ಪರಿತಿಯಬ್ರಿಗೂ  

ಪ್ಎಂ ಬಿಜ�ಪ್ ಅಗಗೆದ ದರದ ಔಷಧಗಳನು್ನ ಪೂರ�ೈಸುತಿತುದ�.

ಜನರ ಸೇವೆ

ಆರ�ೂೇಗಯಾ
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ವಿಶವಾಕ�ಕಿ ಭ್ರತದ ಬೂಸಟಾರ್ ಡ�ೂೇಸ್
ಕ�ೂರ�ೂನ್ ವಿರುದಧಿದ ಸಮರದಲಿಲಿ ವಿಶವಾಕ�ಕಿ ಒಂದು ಮ್ದರಿಯ್ಗಿರುವ ಭ್ರತ, 

ಈಗ ಎರಡನ�ೇ ಸುತಿತುನ ಲಸಿಕ� ನೇಡಿಕ�ಯಲಿಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲಿಲಿದ�. ಮ್ರ್್ಭ  

16ರವರ�ಗ� ಭ್ರತವು 36 ದ�ೇಶಗಳಿಗ� 81.25 ಲಕ್ಷ ಡ�ೂೇಸ್ ಲಸಿಕ�ಯನು್ನ 

ಉಡುಗ�ೂರ�ಯ್ಗಿ ನೇಡುವುದರ ಜ�ೂತ�ಗ� 71 ರ್ಷಟ್ರಗಳಿಗ�  

5.86 ಕ�ೂೇಟಿ ಡ�ೂೇಸ್ ಕ�ೂೇವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕ� ಪೂರ�ೈಕ� ಮ್ಡಿದ�....

ಲಸಿಕ್ ಮೈತಿರಿ

"ನಿಮ್ಮ ಸರದ ಬಂದ್ಗ ನಿೇರು ಲಸಿಕ� ಹ್ಕ್ಸಿಕ�ೂಳ್ಳುರಂತ� ನ್ನ್ ದ�ೇಶದ ಜನತ�ಗ�  

ಮನವಿ ಮ್ಡ್ತ�್ತೇನ�, ಆಗ ಮ್ತ್ರ ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಸ್ಂಕ್್ರಮಿಕರನ್ನು ತಡ�ಯಬಹ್ದ್ಗಿದ�”

ತ್ರು ಲಸಿಕ� ಪಡ�ದ ಬಳಿಕ 104 ರಷ್್ವ ರಯಸಿಸುನ 

ಶ್ಯೆಮ್ ಶರನ್ ನ�ೇಗಿ ಜನತ�ಗ� ಈ ಮನವಿಯನ್ನು 

ಮ್ಡಿದ್ದಾರ�. ನ�ೇಗಿ ಅರರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭ್ರತದ ಪ್ರರಮ 

ಮತದ್ರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರ�. ಅರರ್ ಹಿಮ್ಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ 

ಕ್ನೌನುರ್ ಜಲ�್ಲಯ ರ�ಕ್ಂಗ್ ಪಯೊೇಗ� ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯಲ್ 

ಆಗಮಿಸಿದ್ಗ ಅರರನ್ನು ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಕ್ಯ್ವಕತ್ವರ್ 

ಆತಿಮೀಯವ್ಗಿ ಸ್್ವಗತಿಸಿದರ್. ಬ�ಂಗಳೊರಿನ 103 ರಷ್್ವ 

ರಯಸಿಸುನ ಜ�. ಕ್ಮೇಶ್ವರಿ, ಲಸಿಕ� ಪಡ�ದ ಭ್ರತದ 

ಅತಯೆಂತ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳ�ಯ್ಗಿದ್ದಾ, ಅರರ್ ಸಂಪೂಣ್ವ 

ಆರ�ೂೇಗಯೆವ್ಗಿದ್ದಾರ�. 80 ರಷ್್ವ ರಯಸಿಸುನ ನಿರೃತ್ತ ರ್ಕ್ಷಕ 

ರ್ಮ್ ಕ್ಶ�ೋೇರ್ ಸ್ಹ್, ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯಲ್ ತಮ್ಮ ತರರ್ 

ಗ್್ರಮ ಸಜ್್ವಮಿದಾಹ್ ನಿಂದ ರ್ಂಚ್ಗ� 68 ಕ್ಲ�ೂೇ ಮಿೇಟರ್ 

ದೂರ ಬ�ೈಕ್ ನಲ್್ಲ ಆಗಮಿಸಿದದಾರ್. ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ 

ಮೊೇದ ಅರರ ತ್ಯಿ ಶತ್ಯ್ರ್ ಹಿರ್ ಬ�ನ್ ಅರರೂ 

ಕೂಡ ಲಸಿಕ� ಪಡ�ದರ್. 
ಇರು ಭ್ರತದಲ್್ಲ ಕ�ೂೇವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕ�ಯ ಎರಡನ�ೇ 

ಹಂತದಲ್್ಲನ ಕ�ಲರು ಮ್ಖ್ಯೆಂಶಗಳ್ ಮ್ತ್ರ. ಭ್ರತ 
ಕ�ೂರ�ೂನ್ ನಿಮೂ್ವಲನ�ಗ್ಗಿ ಪ್ರಸ್್ತತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದ�ೂಡಡಿ ಲಸಿಕ್ 
ಅಭಯ್ನರನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೂಂಡಿದ�. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್್ಲ ಆರ�ೂೇಗಯೆ 
ಕ್ಯ್ವಕತ್ವರ್ ಮತ್್ತ ಮ್ಂಚೂಣಿಯ ಕ್ಯ್ವಕತ್ವರಿಗ� 
ಲಸಿಕ� ನಿೇಡಲ್ಯಿತ್. ಮ್ಚ್್ವ 1ರಿಂದ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದಲ್್ಲ 
60 ರಷ್್ವ ಮೇಲಪಿಟಟಿ ಮತ್್ತ ಸಹ ಅಸ್ವಸಥಿತ� ಇರ್ರ 45 ರಷ್್ವ 
ಮೇಲಪಿಟಟಿ ಮತ್್ತ 60 ರಷ್್ವ ರಯಸಿಸುನ�ೂಳಗಿನರರಿಗ� ಲಸಿಕ� 

ಹರಿದ್್ವರದಲ್್ಲ ಬರ್ರ ಏಪ್ರಲ್ ನಿಂದ 
ಆರಂಭಗ�ೂಳಳುಲ್ರ್ರ ಕ್ಂಭ ಮೇಳಕ�ಕಾ ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಸಕ್್ವರ ಎಲ್ಲ ಸಿದಧಿತ� ಮ್ಡಿಕ�ೂಳ್ಳುತಿ್ತದ�.  
ಹಿರಿಯ ಅಧಕ್ರಿಗಳ ಮೇಲ್ಸ್್ತವ್ರಿಯಲ್್ಲ 
ವ�ೈದಯೆರ ತಂಡರನ್ನು ನಿಯ್ಕ್್ತಗ�ೂಳಿಸಲ್ಗಿದ�. ಇದ್ 
ಕ�ೂೇವಿಡ್ -19 ಸ�ೂೇಂಕ್ ಹರಡದಂತ� ತಡ�ಯಲ್ 
ನಿೇಡಲ್ಗಿರ್ರ ಮ್ಗ್ವಸೂಚ್ಗಳನ್ನು ಜ್ರಿ 
ಮ್ಡ್ರ ಹ�ೂಣ� ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ದ�.

ಕ�ೂರ�ೂನ್ ವಿರುದಧಿ ಸಮರ

ಹರಿದ್ವಾರ ಕುಂರಕ�ಕಿ ಕ�ೇಂದಿರಿೇಯ  
ತಂಡದ ನಯೇಜನ�...

ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರಯರರ ಪೂಣ್ವ 
ಭ್ಷ್ಣ ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್ಯೆ.ಆರ್. 

ಕ�ೂೇಡ್ ಸ್ಕಾ್ಯನ್ ಮ್ಡಿ
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1,10,27,543  1,58,856 96.65%
ಒಟುಟಾ ಸ್ವು ಚ�ೇತರಿಕ� ದರ

ಮರಣ ಪರಿಮ್ಣ ದರ: 1.39%

ಔಷಧಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಕಟುಟಾನಟಿಟಾನ ಸ�ೂಂಕು ತಡ� ಕರಿಮಗಳ ಪ್ಲನ� ಇನೂ್ನ ಅಗತಯಾ...

ಕ�ಲವು ರ್ಜಯಾಗಳಲಿಲಿ ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಪರಿಕರಣಗಳ ಹ�ಚ್ಚಳ...

l ಕ�ೂರ�ೂನ್ ನಿಭ್ಯಿಸ್ರಲ್್ಲ ಭ್ರತದ ಪ್ತ್ರರನ್ನು ವಿಶ್್ವದಯೆಂತ 

ಪ್ರಶಂಸಿಸಲ್ಗಿದ�. ವಿಶ್ವ ಆರ�ೂೇಗಯೆ ಸಂಸ�ಥಿಯ ಬಳಿಕ, ಅಂತ್ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ವಿತ್ತ 

ನಿಧ (ಐ.ಎಂ.ಎಫ್.)ಯ ಮ್ಖಯೆ ಆರ್್ವಕತಜ್� ಗಿೇತ್ ಗ�ೂೇಪನ್ಥ್, ಕ�ೂರ�ೂನ್ 

ಸ್ಂಕ್್ರಮಿಕರನ್ನು ತಡ�ಯಲ್ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಅಭರೃದಧಿಪಡಿಸ್ರಲ್್ಲ ಮತ್್ತ 

ಅದನ್ನು ಹಲರು ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ತಲ್ಪಸ್ರಲ್್ಲ ಭ್ರತದ ಪ್ತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 

ಸೂಫೂತಿ್ವಯ್ಗಿದ� ಎಂದ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರ�. 

l ಲಸಿಕ� ಮೈತಿ್ರ ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮದಡಿಯಲ್್ಲ, ಭ್ರತರು ವಿಶ್ವದ 71 ರ್ಷ್ಟ್ರಗಳಿಗ� 5.86 

ಕ�ೂೇಟ್ ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಲಸಿಕ�ಯ ಡ�ೂೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಕ� ಮ್ಡಿದ�. ಈ ಪ�ೈಕ್ 

81.25 ಲಕ್ಷ ಡ�ೂೇಸ್ ಗಳನ್ನು 36 ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ಉಡ್ಗ�ೂರ�ಯ್ಗಿ ನಿೇಡಿದ�. 

l ಹ�ಸರ್ಂತ ಕ್್ರಕ�ಟ್ ಆಟಗ್ರರ್ದ ವ�ಸ್ಟಿ ಇಂಡಿೇಸ್ ನ ವಿವಿಯನ್ ರಿಚಡ್ಸು್ವ, ಜಮಿ 

ಆಡಮ್ಸು ಮತ್್ತ ರ್ಮ್ ನರ�ೇಶ್ ಶರರಣ ಆಂಟ್ಗ್ವ್ ಮತ್್ತ ಬ್ಬ್ವಡ�ೂೇಸ್ ಗ� 

ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಲಸಿಕ� ಒದಗಿಸಿದದಾಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅರರಿಗ� 

ಧನಯೆವ್ದ ಅಪ್ವಸಿದ್ದಾರ�. 

l ಅಂತರ ಸಂಸದೇಯ ಒಕೂಕಾಟದ ಮ್ಖಯೆಸಥಿ ಡ್ಯೆಆಟ�್ವ ಪಚ�ಕ�ೂ ಅರರ್ ಸಂಸತ್ 

ಭರನದ ಸ�ಂಟ್ರಲ್ ಹ್ಲ್ ನಲ್್ಲ 2021ರ ಮ್ಚ್್ವ 16ರಂದ್ ಭ್ರತಿೇಯ ಸಂಸತ್ 

ಸದಸಯೆರನ್ನು ಉದ�ದಾೇರ್ಸಿ ಮ್ತನ್ಡಿದ ವ�ೇಳ�, ಭ್ರತರು ತನನು ಲಸಿಕ�ಯಿಂದ 

ವಿಶ್ವಕ�ಕಾ ಸಹ್ಯ ಮ್ಡಿದ� ಎಂದ್ ಹ�ೇಳಿದರ್.

ಭ್ರತದ ಲಸಿಕ� ಮೈತಿರಿ ಕ್ಯ್ಭಕರಿಮಕ�ಕಿ ವಿಶವಾವ್ಯಾಪ್ ಪರಿಶಂಸ�

ನಿೇಡಲ್ಗ್ತಿ್ತದ�. ಮ್ಚ್್ವ 15ರರರ�ಗ� ಅಂದರ� ಲಸಿಕ� 
ಅಭಯ್ನ ಆರಂಭವ್ದ 59ನ�ೇ ದನದರರ�ಗ� ಸ್ಮ್ರ್ 
3.17 ಕ�ೂೇಟ್ ಜನರಿಗ� ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಲಸಿಕ� ನಿೇಡಲ್ಗಿದ�. ಗರಿಷ್ಠಾ 
ಸಂಖ�ಯೆಯ ಕ�ೂೇವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕ� ಡ�ೂೇಸ್ ನಿೇಡಿದ ದ�ೇಶಗಳ 
ಪಟ್ಟಿಯಲ್್ಲ ಭ್ರತ ನ್ಲಕಾನ�ೇ ಸ್ಥಿನದಲ್್ಲದ�.  

l ಕ�ಲರು ರ್ಜಯೆಗಳಲ್್ಲ ಮತ�್ತ ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ 

ಹ�ಚಚಿಳವ್ಗ್ತಿ್ತವ�. ಮ್ಚ್್ವ 15ರರರ�ಗಿನ ದತ್್ತಂಶದ ರಿೇತಯೆ, 

ಮಹ್ರ್ಷ್ಟ್ರ, ಪಂಜ್ಬ್, ಕನ್್ವಟಕ, ಗ್ಜರ್ತ್ ಮತ್್ತ 

ತಮಿಳ್ನ್ಡಿನಲ್್ಲ ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ ವ�ೇಗವ್ಗಿ 

ಹ�ಚ್ಚಿಗ್ತಿ್ತವ�. ಮ್ಚ್್ವ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ 15 ದನಗಳಲ್್ಲ 

ದ�ೇಶದಲ್್ಲ 2.97 ಲಕ್ಷ ಹ�ೂಸ ರ�ೂೇಗಿಗಳ್ಗಿದ್ದಾರ�. ಈ ಪ�ೈಕ್ 

ಶ�ೇಕಡ 80ರಷ್್ಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ ಈ ಐದ್ ರ್ಜಯೆಗಳಲ್್ಲ 

ರರದಯ್ಗಿವ�. ದ�ಹಲ್ ಮತ್್ತ ಹರಿಯ್ಣದಲ್್ಲ ಕೂಡ 

ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ�ಯೆಯಲ್್ಲ ಹ�ಚಚಿಳವ್ಗಿದ�. 

l ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಮತ್ತಷ್್ಟಿ ಹ�ಚಚಿಳವ್ಗದಂತ� ಮಹ್ರ್ಷ್ಟ್ರದ 

ಕ�ಲರು ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್್ಲ ಭ್ಗಶಃ ಲ್ಕ್ ಡೌನ್ ವಿಧಸಲ್ಗಿದ�. 

ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅರರ್ 2021ರ ಮ್ಚ್್ವ  

17 ರಂದ್ ವಿವಿಧ ರ್ಜಯೆಗಳ ಮ್ಖಯೆಮಂತಿ್ರಗಳ�ೊಂದಗ� 

ಕ�ೂೇವಿಡ್ -19 ಪರಿಸಿಥಿತಿಯ ಪರ್ಮಶ�್ವ ನಡ�ಸಿದರ್.

ಒಟುಟಾ ಪರಿೇಕ�: 22,82,80,763 ಮ್ದರಿಗಳನ್ನು 2416  
ಸಕ್್ವರಿ ಮತ್್ತ ಖ್ಸಗಿ ಪ್ರಯೊೇಗ್ಲಯಗಳಲ್್ಲ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ಗಿದ�.

*ಅಂಕ್ಸಂಖ�ಯಾ 2021ರ ಮ್ರ್್ಭ 15ರವರ�ಗ�

ಒಟುಟಾ ಸಕ್ರಿಯ ರ�ೂೇಗಿಗಳು: 
2,23,432

ಗುಣಮುಖರ್ದ 
ರ�ೂೇಗಿಗಳು

ಆರ�ೂೇಗಯಾ ಕ್ಯ್ಭಕತ್ಭರು          ಮುಂಚೂಣಿ ಕ್ಯ್ಭಕತ್ಭರು            ಸ�ೂೇಂಕ್ತರ�ೂಂದಿಗ� ಸಂಪಕ್ಭಕ�ಕಿ ಬಂದ 45 ರಿಂದ 60ವಷ್ಭ ವಯಸಿಸೂನ�ೂಳಗಿನವರು                                              60 ವಷ್ಭ ಮೇಲಪಿಟಟಾವರು

ಪರಿಥಮ ಡ�ೂೇಸ್
74,08,521

ಪರಿಥಮ ಡ�ೂೇಸ್
74,26,479 ಪರಿಥಮ ಡ�ೂೇಸ್

16,96,497
ಪರಿಥಮ ಡ�ೂೇಸ್

95,19,024ದಿವಾತಿೇಯ ಡ�ೂೇಸ್
43,97,613

ದಿವಾತಿೇಯ ಡ�ೂೇಸ್
13,23,527 ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳು 201ರ ಮ್ರ್್ಭ 15ರ ಸಂಜ� 7 ಗಂಟ�ಯವರ�ಗ�, ಮೂಲ: ಭ್ರತ ಸಕ್್ಭರದ ಆರ�ೂೇಗಯಾ ಸಚವ್ಲಯ.
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ಮೈತ್್ರ ಸೇತು: ಹೊಸ ವಾಣಿಜಯಾ ಕಾರಿಡಾರ್

ಸ�ೇ
ತ್ವ�ಯ ನಿಮ್್ವಣವ್ದ್ಗ, ಅದ್ ಎರಡ್ ಪ್ರತ�ಯೆೇಕ 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಬ�ಸ�ಯ್ತ್ತದ�. ಆದರ�, ಭ್ರತದ 
ತಿ್ರಪುರ್ ಮತ್್ತ ಬ್ಂಗ್್ಲ ದ�ೇಶದ ದಕ್ಷಿಣ ಜಲ�್ಲಯ 

ನಡ್ವ� ಹರಿಯ್ರ ಫ�ನಿ ನದಗ� ಅಡಡಿಲ್ಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಸ�ೇತ್ವ�ಯ್ 
ಉಭಯ ದ�ೇಶಗಳ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬ�ಸ�ಯ್ತಿ್ತದ�. ಹ್ಗ್ಗಿ 
ಈ ಸ�ೇತ್ವ�ಗ� ಸೂಕ್ತವ್ಗಿ ಮೈತಿ್ರ ಸ�ೇತ್ ಎಂದ್ ನ್ಮಕರಣ 
ಮ್ಡಲ್ಗಿದ್ದಾ, 2021ರ ಮ್ಚ್್ವ 9ರಂದ್ ಪ್ರರ್ನ ಮಂತಿ್ರ 
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅರರ್ ಉದ್ಘಾಟ್ಸಿದರ್. ಬ್ಂಗ್್ಲದ�ೇಶದ 
ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ಶ�ೇಖ್ ಹಸಿೇನ್ ಅರರ್ ಕೂಡ ರಚ್್ವರಲ್ 
ಮೂಲಕ ಆಯೊೇಜಸಿದದಾ ಈ ಕ್ಯ್ವಕ್ರಮದಲ್್ಲ ಪ್ಲ�ೂಗೆಂಡಿದದಾರ್. 
ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರಯರರ್ ತಮ್ಮ ಹಿಂದನ ಬ್ಂಗ್್ಲ ದ�ೇಶದ ಭ�ೇಟ್ಯ 
ವ�ೇಳ�, ಬ್ಂಗ್್ಲದ�ೇಶದ ತಮ್ಮ ಸಹರತಿ್ವಯೊಂದಗ� ಈ ಸ�ೇತ್ವ�ಗ� 
ಶಂಕ್ಸ್ಥಿಪನ� ನ�ರವ�ೇರಿಸಿದದಾರ್.

ಭ್ರತ ಮತ್್ತ ಬ್ಂಗ್್ಲದ�ೇಶ ನಡ್ವಿನ ಸಂಪಕ್ವರನ್ನು 
ಸ್ರ್ರಿಸ್ರುದರ ಜ�ೂತ�ಗ�, ಈ ಸ�ೇತ್ವ� ಪ್ರವ್ಸ�ೂೇದಯೆಮ, ವ್ಯೆಪ್ರ 
ಮತ್್ತ ಬಂದರ್ ಅಭರೃದಧಿಯೊಂದಗ� ಹ�ೂಸ ಅರಕ್ಶಗಳನ್ನು 
ಸೃರ್ಟಿಸ್ತ್ತದ�. ಇದ�ೇ ಸಂದಭ್ವದಲ್್ಲ ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರಯರರ್ 
ತಿ್ರಪುರ್ದಲ್್ಲ ರ್ಜಯೆ ಸಕ್್ವರದಂದ ಅಭರೃದಧಿಪಡಿಸಲ್ದ ಹ�ದ್ದಾರಿ 
ಸ�ೇರಿದಂತ�, ಜಲ್್ಲ ಮಟಟಿದಲ್್ಲ ರಸ�್ತ ಯೊೇಜನ�ಗಳ್, ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ 
ರಸತಿ ಯೊೇಜನ� ಅಡಿಯಲ್್ಲ ನಿಮಿ್ವಸಲ್ದ 41,000 ಮನ�ಗಳ್, 
ಅಗತ್ವಲ್ ಸ್್ಮಟ್್ವ ಸಿಟ್ ಅಭಯ್ನದಡಿ ನಿಮಿ್ವಸಲ್ದ ಏಕ್ೇಕೃತ 
ಕಮ್ಂಡ್ ಮತ್್ತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮೊದಲ್ದ ಹಲರು ಅಭರೃದಧಿ 

ಯೊೇಜನ�ಗಳನೂನು ಉದ್ಘಾಟ್ಸಿದರ್. 
ಜೇವನ ಸುಗಮಗ�ೂಳಿಸುವ ಸ�ೇತುವ�
l	1.9 ಕ್.ಮಿೇ.-ಉದದಾದ ಸ�ೇತ್ವ� (ಮೈತಿ್ರ ಸ�ೇತ್)ಯನ್ನು 133 

ಕ�ೂೇಟ್ ರೂ. ವ�ಚಚಿದಲ್್ಲ ಫ�ನಿ ನದಯ ಮೇಲ� ನಿಮಿ್ವಸಲ್ಗಿದ�. 
ಬ್ಂಗ್್ಲದ�ೇಶದ ರ್ಮಗಢದ�ೂಂದಗ� ಭ್ರತದ ಸಬೂ್ರಮ್  
ಅನ್ನು ಸಂಪಕ್್ವಸ್ತ್ತದ�

l	ಈ ಸ�ೇತ್ವ�ಯೊಂದಗ�, ಚ�ೂಟೂಗ್್ರಮ ಬಂದರ್ ಸಂಪಕ್್ವಸ್ರ 
ಮೂಲಕ ತಿ್ರಪುರ್ ಬ್ಂಗ್್ಲದ�ೇಶದ ಹ�ಬ್್ಬಗಿಲ್ಗಲ್ 
ಸಿದಧಿವ್ಗಿದ� ಏಕ�ಂದರ� ಸಬೂ್ರಮ್  ಮತ್್ತ ರ್ಮಗಢ ನಡ್ವಿನ 
ಅಂತರರು ಕ�ೇರಲ 80 ಕ್.ಮಿೇ. ಆಗ್ತ್ತದ�.

l	ಭ್ರತ ಮತ್್ತ ಬ್ಂಗ್್ಲದ�ೇಶ ನಡ್ವಿನ ಸಂಪಕ್ವ ಮತ್್ತ 
ವ್ಯೆಪ್ರ ಹ�ಚಚಿಳ ಸ್ರ್ರಣ�ಯ ಜ�ೂತ�ಗ�, ಸ�ೇತ್ವ�ಯ್ ಹ�ೂಸ 
ಮೈಲ್ಗಲ�್ಲಂದ್ ಕೂಡ ಸ್ಬಿೇತ್ಗಿದ�.

l	ಸಬೂ್ರಮ್ ನಲ್್ಲ ಏಕ್ೇಕೃತ ಚ�ಕ್ ಪೊೇಸ್ಟಿ (ಐಸಿಪ) ನಿಮ್್ವಣರು 
ಸಹ ಪ್್ರರಂಭವ್ಗಿದ�. ಈ ಐಸಿಪ ಪೂಣ್ವ ಪ್ರಮ್ಣದ ಸ್ರಿಗ� 
ತ್ಣವ್ಗಿ ಕ್ಯ್ವನಿರ್ವಹಿಸ್ತ್ತದ�.

l	ಫ�ನಿ ಸ�ೇತ್ವ�ಯ ಪ್್ರರಂಭದ�ೂಂದಗ�, ಅಂತ್ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ 
ಬಂದರಿಗ� ಭ್ರತದಲ್್ಲ ಅಗತ್ವಲ್ ಸಮಿೇಪದ  
ನಗರವ್ಗಿದ�. 

ಬ್ಂಗ್ಲಿ ದ�ೇಶದ�ೂಂದಿಗಿನ  ಸಂಪಕ್ಭವು ಬ್ಂಧವಯಾವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದಷ�ಟಾೇ ಅಲಲಿ,  
ವ್ಣಿಜಯಾದ ಬಲವ್ದ ಕ�ೂಂಡಿಯ್ಗಿ ಕ್ಯ್ಭನವ್ಭಹಿಸುತಿತುದ�. ಪೂವ್ಭ, ಈಶ್ನಯಾ ಭ್ರತ ಮತುತು  

ಬ್ಂಗ್ಲಿದ�ೇಶ ನಡುವಿನ ಮ್ಣಿಜಯಾ ಕ್ರಿಡ್ರ್ ಆಗಿ ಇಡಿೇ ಪರಿದ�ೇಶವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲ್ಗುತಿತುದ�.

ಮೈತಿರಿ ಸ�ೇತು

ಪರಿಧ್ನಮಂತಿರಿಯವರ ಪೂಣ್ಭ 
ಭ್ಷಣ ಆಲಿಸಲು ಕೂಯಾ.ಆರ್. 

ಕ�ೂೇಡ್ ಸ್ಕಿಯಾನ್ ಮ್ಡಿ

ಮೂಲಸೌಕಯ್ಭ 
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14ನ�ೇ ವಯಸಿಸೂನಲಿಲಿ, ನಮ್ಮಲಿಲಿ ಹ�ಚ್ಚನವರು ಓದು ಮತುತು ಕ್ರಿೇಡ�ಯಲಿಲಿ ನರತರ್ಗಿರುತ�ತುೇವ�, ಆದರ�, ತ್ಯಾಗ್ ಮ್ಲ್ ಎಂಬ ಹ�ಸರಿನ ಮಗು 

ಯುದಧಿ ರೂಮಿಯಲಿಲಿ ಮೊಘಲರ ವಿರುದಧಿ ಹ�ೂೇರ್ಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹ್ಸ ಸೃರ್ಟಾಸಿತು. ಆ ಬ್ಲಕನ ಶೌಯ್ಭ ಮತುತು ಧ�ೈಯ್ಭವು ಅವನಗ� 

ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್  (ಖಡಗೆಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಬಲ) ಎಂಬ ಬಿರುದು ತಂದುಕ�ೂಟಿಟಾತು. ಈ ಕ�ಚ�್ಚದ�ಯ ವಿೇರ ಸಿಖ್ಖರ ಒಂಬತತುನ�ೇ ಗುರುವ್ದರು...

ಆರನ�ೇ ಗ್ರ್ವ್ದ ಗ್ರ್ ಹರ್ ಗ�ೂೇವಿಂದ್ ಅರರ ಕ್ರಿಯ 

ಪುತ್ರನ್ಗಿ ಅಮೃತಸರದಲ್್ಲ ಹ್ಟ್ಟಿದ ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್  

ಅರರನ್ನು, ಸಿಖ್ಖರ ಎಂಟನ�ೇ ಗ್ರ್ ಹರ್ ಕ್ಶನ್ ಅರರ 

ಮರಣ್ನಂತರ, ಒಂಬತ್ತನ�ೇ ಗ್ರ್ವ್ಗಿ ಆಯೆಕಾ ಮ್ಡಲ್ಯಿತ್. 

ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್  ಅರರ್ ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟಿರನ್ನು ದೂರ ಮ್ಡಲ್ 

ಶ್ರಮಿಸಿದರ್ ಮತ್್ತ ದಬ್್ಬಳಿಕ�ಯ ವಿರ್ದಧಿ ಹ�ೂೇರ್ಡಿದರ್. 

ಜ್ನಪದ ಕಥ�ಯ ಪ್ರಕ್ರ, ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರರತಿ್ವ ಔರಂಗಜ�ೇಬ್ 

ದಬ್್ವರ್ ನಲ್್ಲ, ಭಗರದಗೆೇತ�ಯ ಶ�ೋ್ಲೇಕಗಳನ್ನು ಓದ ಅದರ ಅರ್ವ 

ವಿರರಿಸ್ರ ವಿದ್್ವಂಸರ�ೂಬ್ಬರಿದದಾರ್. ಆದರ� ಅರರ್ ಕ�ಲರು ಆಯದಾ 

ಶ�ೋ್ಲೇಕಗಳನ್ನು ಮ್ತ್ರವ�ೇ ವ್ಚ್ಸ್ತಿ್ತದದಾರ್. ಒಮ್ಮ ಅರರ್ ತಿೇರ್ರ 

ಅನ್ರ�ೂೇಗಯೆಕ�ಕಾ ಒಳಗ್ದರ್, ಆಗ ಅರರ ಮಗನನ್ನು ದಬ್್ವರ್ ಗ� 

ಕಳ್ಹಿಸಿದರ್. ಆದರ�, ಚಕ್ರರತಿ್ವ ಮ್ಂದ� ಕ�ೇರಲ ಆಯದಾ ಶ�ೋ್ಲೇಕ 
ಮ್ತ್ರ ವ್ಚ್ಸಲ್ ತನನು ಮಗನಿಗ� ಸೂಚನ� ನಿೇಡಲ್ ಅರರ್ 

ಮರ�ತ್ಬಿಟಟಿರ್. ಈ ಬಗ�ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಅರರ ಪುತ್ರ ಯ್ರುದ�ೇ 

ಶ�ೋ್ಲೇಕ ಕ�ೈಬಿಡದ� ಎಲ್ಲರನೂನು ವ್ಚ್ಸಿದರ್. ವಿದ್್ವಂಸನ ಪುತ್ರನಿಂದ 

ಎಲ್ಲ ಶ�ೋ್ಲೇಕರನೂನು ಆಲ್ಸಿದ ಔರಂಗಜ�ೇಬ್ ಗ� ಎಲ್ಲ ಧಮ್ವಗಳೊ 

ಶ�್ರೇಷ್ಠಾ ಎಂಬ್ದ್ ಅರಿವ್ಯಿತ್ದರೂ, ಅರನಿಗ� ತನನು ಧಮ್ವಕ್ಕಾಂತ 

ಮತ�ೂ್ತಂದ್ ಶ�್ರೇಷ್ಠಾ ಎಂದ್ ಸಹಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್ಗಲ್ಲ್ಲ. ಹಿೇಗ್ಗಿ 

ಬಲರಂತವ್ಗಿ ಎಲ್ಲರನೂನು ಇಸ್್ಲಂಗ� ಮತ್ಂತರಿಸಲ್ ತನನು 

ಧಮ್ವಯ್ದಧಿ ಪ್್ರರಂಭಸಿದ. ಅರನ್ ಮತ್ಂತರಗ�ೂಳಿಳು ಅರವ್ 

ಸ್ಯಿರಿ ಎಂಬ ಕ�ೇರಲ ಎರಡ್ ಆಯೆಕಾಯನ್ನು ಜನರಿಗ� ನಿೇಡಿದ. 

ಪ್ರಚಲ್ತ ಕಥ�ಯಂತ� ಔರಂಗಜ�ೇಬ್ ಈ ಘೂೇಷ್ಣ� ಮ್ಡಿದ ಬಳಿಕ, 

ಕ್ರ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ್, ಗ್ರ್ ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್  ನ�ರರು ಕ�ೂೇರಿದರ್. 

ಆಗ ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್  ಅರರನ್ನು ಮತ್ಂತರ ಮ್ಡಿದರ�, 

ಎಲ್ಲರೂ ಅರರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ತ್್ತರ� ಎಂದ್ ಔರಂಗಜ�ೇಬ್ ಗ� 

ತಿಳಿಸ್ರಂತ� ಅರರಿಗ� ತಿಳಿಸಿದರ್. ನಿರಿೇಕ್�ಯಂತ� ಇದ್ ಮೊಘಲ್ 

ಚಕ್ರರತಿ್ವಯನ್ನು ಕ�ರಳಿಸಿತ್, ಕೂಡಲ�ೇ ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್ ನನ್ನು 

ಬಂಧಸಲ್ ಆದ�ೇಶ ನಿೇಡಿದ. ಔರಂಗಜ�ೇಬನ ಕಡ�ಯರರ್ ತ�ೇಜ್ 

ಬಹ್ದೂರ್  ಮತ್್ತ ಅರರ ಅನ್ಯ್ಯಿಗಳಿಗ� ಹಲರು ದನಗಳ 

ಕ್ಲ ಹಿಂಸ� ನಿೇಡಿದರ್. ಆದರ�, ಅರರ್ ಮಣಿಯಲ್ಲ್ಲ. ಕ�ೂನ�ಗ� 

ಗ್ರ್ ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್  ಅರರನ್ನು ಮೊಘಲ್ ದ�ೂರ�ಯ 

ಆದ�ೇಶದಂತ� ದ�ಹಲ್ಯ ಚ್ಂದನಿ ಚೌಕ್ ನಲ್್ಲ ತ�ೇಜ್  ಬಹ್ದೂರ್  

ಅರರ ರ್ರಚ�ಛಾೇದನ ಮ್ಡಲ್ಯಿತ್. ಗ್ರ್ ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್  

ಅರರನ್ನು ಸಮ್ಧ ಮ್ಡಿದ ಅದ�ೇ ಸಥಿಳದಲ್್ಲ ಇಂದ್ ರಕ್ಬ್ ಗಂಜ್ 

ನಲ್್ಲ ಗ್ರ್ದ್್ವರರನ್ನು ನಿಮಿ್ವಸಲ್ಗಿದ್ದಾ, ಇದ್ ಅರರ ಸವೇ್ವನನುತ 

ತ್ಯೆಗಕ�ಕಾ ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗಿದ�. ಗ್ರ್ ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್  ಗ್ರ್ ಗ್ರಂಥ್ 

ಸ್ಹಿಬ್ ಗ� ಅನ�ೇಕ ಸ್್ತತಿಗಳ್ ಮತ್್ತ ವಿರರಣ�ಗಳನ್ನು ಬರ�ದದ್ದಾರ�. 

ಇದರಲ್್ಲ 115 ಶ್ಬ್ದ್ ಗಳ್ ಮತ್್ತ 15 ರ್ಗಗಳೊ ಸ�ೇರಿವ�.   

ಧೈಯಷಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತು್ ಸಹಾನುಭೂತ್ಗ್ 
ಸಂಕ್ೇತವಾದ ಒಂದು ಬದುಕು

ವಿಶವಾದಲಿಲಿನ ಲಕ್ಂತರ ಜನರಂತ�ಯೇ ನ್ನೂ 

ಕೂಡ ಶರಿೇ ಗುರು ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್  ಜೇ ಅವರ 

ದಯ್ ಮನ�ೂೇಭ್ವದಿಂದ ಪ�ರಿೇರಿತನ್ಗಿದ�್ದೇನ�.

- ಪರಿಧ್ನಮಂತಿರಿ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೊೇದಿ

ಸಂಸಕೃತಿ ಗುರು ತ�ೇಜ್ ಬಹ್ದೂರ್ ಸ್ಮರಣ�

ಗುರ್ ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ :
ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಂದ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ  ಸ್ಮರಣಾರ್ದ
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ಶತಮಾನಗಳಂದ ಕಮಷಿದೆಡೆಗ್ ಭಾರತದ 
ಭಕ್್ಭಾವದ ಸಂಕ್ೇತವಾಗಿರುವ ಗಿೇತೆ

ಮಹ್ಭ್ರತದಿಂದ ಕ�ೂರ�ೂನ್ ಸ್ಂಕ್ರಿಮಿಕದ 

ವಿರುದಧಿದ ಹ�ೂೇರ್ಟದವರ�ಗ�, ಪರಿತಿ ಕ್ಲಘಟಟಾದಲೂಲಿ 

ಗಿೇತ� ನಮ್ಮ ದ�ೇಶಕ�ಕಿ ಮ್ಗ್ಭದಶ್ಭನ 

ನೇಡಿದ�. ಇದು ಭ್ರತದ ಏಕತ�ಯ ಪಠಯಾ 

ಮತುತು ಸೌಹ್ದ್ಭದ ಸೂಫೂತಿ್ಭಯ್ಗಿದ�. ಗಿೇತ� 

ಹ�ೇಳುತತುದ�, ‘ಸಮಂ ಸವ�ೇ್ಭಷು ರೂತ�ೇಷು 

ತಿಷ್ಟಾನ್ನಂತಂ ಪರಮೇಶವಾರಂ’ ಅಂದರ� 

ದ�ೇವರು ಎಲಲಿರ ಹೃದಯದಲೂಲಿ ನ�ಲ�ಸಿರುತ್ತುನ�. 

ಈ ಪ�ರಿೇರಣ�ಯಂದಿಗ� ಪರಿಧ್ನಮಂತಿರಿಯವರು, 

ಶರಿೇಮದ್ ರಗವದಿಗೆೇತ�ಯ ಇ-ಪುಸತುಕ ಮತುತು 

ಹಸತುಪರಿತಿಯನು್ನ ಬಿಡುಗಡ� ಮ್ಡಿದರು. 

ಶರಿೇಮದ್ ರಗವದಿಗೆೇತ್ಸಂಸಕೃತಿ 

ರ್್ರೇಮದ್ ಭಗರದಗೆೇತ್ ಕ�ೇರಲ ರ್ಮಿ್ವಕ ಗ್ರಂರರಲ್ಲ, 
ಜ�ೂತ�ಗ� ಮ್ನಸಿಕ ಶಕ್್ತಯ ಮೂಲರೂ ಆಗಿದ್ದಾ, ಅದ್ 

ದ�ೇಶ ಮತ್್ತ ಚ್ಂತಕರಿಗ� ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಘಟಟಿದಲೂ್ಲ ಮ್ಗ್ವದಶ್ವನ 
ಮ್ಡಿದ�. ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವ ಕ�ೂರ�ೂನ್ ವಿರ್ದಧಿ ಹ�ೂೇರ್ಟ 
ಮ್ಡ್ತಿ್ತದ್ದಾಗ, ಗಿೇತ�ಯ ಮಹತ್ವ ಹ�ಚ್ಚಿ ಪ್ರಸ್್ತತವ�ನಿಸಿತ್. 
ಇದ�ೇ ಕ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ ಅರರ್, 
21 ವಿದ್್ವಂಸರ್ ರ್್ರೇಮದ್ ಭಗರದಗೆೇತ�ಯ ಶ�ೋ್ಲೇಕಗಳ ಮೇಲ� 
ಬರ�ದ ವ್ಯೆಖ್ಯೆನ ಸಹಿತವ್ದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಬಿಡಗಡ� ಮ್ಡಿದರ್ 
ಮತ್್ತ ಸ್್ವಮಿ ಚ್ದ್ ಭ್ರನ್ನಂದರ ಭಗರದಗೆೇತ�ಯ ಇ-ಆರೃತಿ್ತಗ� 
ವಿಡಿಯೊೇ ಕ್ನಫೂರ�ನಿಸುಂಗ್ ಮೂಲಕ ಚ್ಲನ� ನಿೇಡಿದರ್. 
‘ರ್್ರೇಮದ್ ಭಗರದಗೆೇತ�ಯ ಹನ�ೂನುಂದ್ ಆರೃತಿ್ತಗಳ್: ಅಪರೂಪದ 
ಅನ�ೇಕ ಸಂಸಕೃತ ವ್ಯೆಖ್ಯೆನಗಳ ಮೂಲ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ’ ಬಿಡ್ಗಡ� 
ಮ್ಡಲ್ಯಿತ್. ಈ ಮರ�ಯೆ, ಸ್್ವಮಿ ಚ್ದ್ ಭ್ರನ್ನಂದ ಸ್್ವಮಿೇಜ 
ರರ ಅರರ ಭಗರದಗೆೇತ�ಯ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿಗಳ ಮ್ರ್ಟವ್ದ 
ಸ್ಮರಣ್ರ್ವ ಅರರ ಭಗರದಗೆೇತ�ಯ ಇ- ಆರೃತಿ್ತಗ� ಚ್ಲನ� 
ನಿೇಡಲ್ಯಿತ್. ಸ್್ವಮಿ ಚ್ದ್ಭುರನ್ನಂದರ್ ತಮಿಳ್ನ್ಡಿನ ರ್್ರೇ 

ರ್ಮಕೃಷ್್ಣ ತಪೊೇರನಂ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ಥಿಪಕರ್.

ಪರಿಧ್ನಮಂತಿರಿಯವರ ಭ್ಷಣದ ಪರಿಮುಖ ಅಂಶಗಳು:

l ಗಿೇತ� ಭ್ರತಿೇಯ ಸ�ೈದ್ಧಿಂತಿಕ ಸ್್ವತಂತ್ರ ಮತ್್ತ ಸಹಿಷ್್್ಣತ�ಯ 
ಸಂಕ�ೇತವ್ಗಿದ�, ಅದ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತನನು ನಿಲ್ರು 
ಹ�ೂಂದಲ್ ಪ�್ರೇರ�ೇಪಣ� ನಿೇಡ್ತ್ತದ�.

l ಆದ ಶಂಕರ್ಚ್ಯ್ವ ಅರರ್ ಗಿೇತ�ಯನ್ನು ಆರ್ಯೆತಿ್ಮಕ 

ಪ್ರಜ್�ಯಿಂದ ನ�ೂೇಡಿದರ�, ಸ್್ವಮಿ ವಿವ�ೇಕ್ನಂದರ್ 

ಗಿೇತ�ಯನ್ನು ಅಚಲ ಶ್ರದ�ಧಿ ಮತ್್ತ ಅದಮಯೆ ಆತ್ಮವಿಶ್್ವಸದ 

ಮೂಲವ್ಗಿ ಕಂಡರ್.

l ರ್್ರೇ ಅರಬಿಂದ�ೂೇ ಅರರಿಗ� ಗಿೇತ�, ನಿಜವ್ದ ಜ್್ನ ಮತ್್ತ 

ಮ್ನರತ�ಯ ಸ್ಕ್ರವ್ಗಿತ್್ತ. ಮಹ್ತ್್ಮಗ್ಂಧ ಅರರಿಗ� 

ಸಂಕಷ್ಟಿದ ಕ್ಲದಲ್್ಲ ದ್ರಿದೇಪವ್ಗಿತ್್ತ.

l ಗಿೇತ� ನ�ೇತ್ಜ ಸ್ಭ್ಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೂೇಸ್ ಅರರಿಗ� ದ�ೇಶಭಕ್್ತ 

ಮತ್್ತ ಶೌಯ್ವದ ಸೂಫೂತಿ್ವಯ್ಗಿತ್್ತ. ಬ್ಲ ಗಂಗ್ಧರ ತಿಲಕ್ 

ಅರರೂ ಗಿೇತ�ಯನ್ನು ವ್ಯೆಖ್ಯೆನಿಸಿದ ರಿೇತಿ ಬ�ೇರ�ಯದ್ಗಿತ್್ತ, 

ಇದ್ ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಗ್್ರಮಕ�ಕಾ ಹ�ೂಸ ಶಕ್್ತ ಮತ್್ತ ಚ�ೈತನಯೆ 

ತ್ಂಬಿತ್. 

l ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂೇರ್ಟಕ�ಕಾ ಗಿೇತ� ಹ�ೇಗ� ಶಕ್್ತ ತ್ಂಬಿತ್, ನಮ್ಮ 

ಸ್್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂೇರ್ಟಗ್ರರ್ ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೇಗ� ತ್ಯೆಗ 

ಮ್ಡಲ್ ರ�ೈಯ್ವ ಮ್ಡಿದರ್ ಮತ್್ತ ಗಿೇತ� ದ�ೇಶರನ್ನು 

ಆರ್ಯೆತಿ್ಮಕವ್ಗಿ ಹ�ೇಗ� ಒಗೂಗೆಡಿಸಿತ್ ಎಂಬ್ದರ ಕ್ರಿತ್ 

ನ್ರು ನಮ್ಮ ಯ್ರ ಪೇಳಿಗ�ಗ� ತಿಳಿಯ್ರಂತ� ಸಂಶ�ೋೇಧನ� 

ನಡ�ಸಬ�ೇಕ್, ಅದರ ಬಗ�ಗೆ ಬರ�ದ್ ಅರರ್ ಗಿೇತ�ಯನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿ 

ತಿಳಿಯ್ರಂತ� ಮ್ಡಬ�ೇಕ್.

l ಈ ಇ-ಪುಸ್ತಕರು ಪ್ರಪಂಚದ್ದಯೆಂತ ಹರಡಿರ್ರ ತಮಿಳ್ 

ರಲಸಿಗರಿಗ� ಅದನ್ನು ಸ್ಲಭವ್ಗಿ ಓದಲ್ ಅನ್ರು 

ಮ್ಡಿಕ�ೂಡ್ತ್ತದ�. ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳ್ ಯ್ರಜನರಲ್್ಲ ಅತಯೆಂತ 

ಜನಪ್ರಯವ್ಗ್ತಿ್ತವ�. ಹ್ಗಗಿ, ಈ ಪ್ರಯತನು ಹ�ಚ್ಚಿ 

ಯ್ರಜನರನ್ನು ಗಿೇತ�ಯ ಉದ್ತ್ತ ಚ್ಂತನ�ಯೊಂದಗ� 

ಬ�ಸ�ಯಲ್ದ�.    
ಪರಿಧ್ನಮಂತಿರಿಯವರ ಸಂಪೂಣ್ಭ 

ಭ್ಷಣ ಆಲಿಸಲು ಕುಯಾ.ಆರ್. ಕ�ೂೇಡ್ 
ಸ್ಕಿಯಾನ್ ಮ್ಡಿ
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ಭ್ ರತರು ಜ್ಗತಿಕವ್ಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಗ್ತಿ್ತರ್ರ ಶಕ್್ತಯ್ಗಿ 

ಅಷ�ಟಿೇ ಮ್ಪ್ವಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜ�ೂತ�ಗ�, ಭ್ರತ-ಪ�ಸಿಫಕ್ 
ರಲಯಕ�ಕಾ ಇದ್ ವಿಶ�ೇಷ್ ಪ್್ರಮ್ಖಯೆರನ್ನು 
ಹ�ೂಂದದ�. 2021 ಮ್ಚ್್ವ 12ರಂದ್ ನಡ�ದ 
ಚತ್ಪ್ವಕ್ಷಿೇಯ ಭದ್ರತ್ ಸಂವ್ದ (ಕ್್ವಡ್) 
ದಲ್್ಲ ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ, 
ಅಮರಿಕ ಅಧಯೆಕ್ಷ ಜ�ೂೇ ಬಿಡನ್, ಆಸ�ಟ್ರೇಲ್ಯ್ದ 
ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ಸ್ಕಾಟ್ ಮ್ರಿಸನ್ ಮತ್್ತ 
ಜಪ್ನಿನ ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ಯೊೇರ್ ಹಿಡ� 
ಸ್ಗ್ ಪ್ಲ�ೂಗೆಂಡಿದದಾರ್. ಕ್್ವಡ್ ಶೃಂಗಸಭ� 
ಸಮಕ್ಲ್ೇನ ಸವ್ಲ್ಗಳ್ದ ಸಿಥಿತಿಸ್ಥಿಪಕ 
ಪೂರ�ೈಕ� ಸರಪಳಿಗಳ್, ಹ�ೂರಹ�ೂಮ್್ಮರ ಮತ್್ತ 
ನಿಣ್್ವಯಕ ತಂತ್ರಜ್್ನಗಳ್, ಕಡಲ ಸ್ರಕ್ಷತ� 
ಮತ್್ತ ಹವ್ಮ್ನ ಬದಲ್ರಣ�ಯ ಬಗ�ಗೆ 
ಅಭಪ್್ರಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮ್ಡಿಕ�ೂಳ್ಳುರ 
ಅರಕ್ಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ತ್ತದ�, ಇದರ ಜ�ೂತ�ಗ� ಭ್ರತ 
– ಪ�ಸಿಫಕ್ ನ ದೂರದ ದ�ೇಶಗಳ ವಿಶ್್ವಸರನ್ನು 
ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ತ್ತದ�.

ಮೂರ್ ಸಚ್ರರ ಮಟಟಿದ ಸಭ�ಯ 
ಬಳಿಕ ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗ� ಈ ನ್ಲ್ಕಾ 
ದ�ೇಶಗಳ ಮ್ಖಯೆಸಥಿರ್ ಶೃಂಗಸಭ�ಯಲ್್ಲ 
ಒಗೂಗೆಡಿದದಾರ್. ಕ�ೂೇವಿಡ್ -19ನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ರ 
ಪ್ರಸಕ್ತ ಪ್ರಯತನುಗಳ್ ಮತ್್ತ ಇಂಡ�ೂೇ –
ಪ�ಸಿಫಕ್ ರಲಯದಲ್್ಲ ಸ್ರಕ್ಷಿತ, ಸಮ್ನ 
ಮತ್್ತ ಅಗಗೆದ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಖ್ತರಿಪಡಿಸ್ರ 
ಸಹಯೊೇಗದ ಅರಕ್ಶಗಳನ್ನು ಅನ�್ವೇರ್ಸಲ್ 
ನಡ�ಯ್ತಿ್ತರ್ರ ಪ್ರಯತನುಗಳ್ ಸಹ ಚಚ�್ವಗ� 
ಬಂದರು. ಮ್ಕ್ತವ್ದ ಇಂಡ�ೂೇ-ಪ�ಸಿಫಕ್ 
ಗ್ಗಿ, ಇದ್ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸಿಥಿರತ�ಯ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಆರ್ರಸ್ತಂಭವ್ಗಿದ�.   

ಭ್ರತ-ಪ�ಸಿಫಿಕ್ ವಲಯವು ವ್ಯಾಪ್ರ ಮತುತು 

ವೂಯಾಹ್ತ್ಮಕ ಪ್ರಿಮುಖಯಾವನು್ನ ಹ�ೂಂದಿದ�. 

ಕ್ವಾಡ್ ಈ ವಿಚ್ರಗಳನು್ನ ನವ್ಭಹಿಸುವುದಲಲಿದ� 

ಈ ಪರಿದ�ೇಶದ ಇತರ ರ್ಷಟ್ರಗಳ 

ಹಿತ್ಸಕ್ತುಯನು್ನ ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತತುದ�.  

ಕ್ವಾಡ್ ಭ್ರತ-ಪ�ಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲಿಲಿ 

ಸಿ್ಥರತ�ಯ ಪರಿಮುಖ ಆಧ್ರ ಸತುಂರವ್ಗಲಿದ�. 

ಪ್್ರಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಾವಾಡ್

ಕ್್ವಡ್ ನ್ಲ್ಕಾ ದ�ೇಶಗಳ – ಭ್ರತ, ಅಮರಿಕ, ಜಪ್ನ್ ಮತ್್ತ ಆಸ�ಟ್ರೇಲ್ಯ್ - ನಡ್ವ� 
ಕ್ಯ್ವತಂತ್ರದ ಗ್ಪ್ತಚರ ಮ್ಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್್ತ ಜಂಟ್ ಸಮರ್ಭ್ಯೆಸ ನಡ�ಸಲ್ ಒಂದ್ 
ರೂಯೆಹ್ತ್ಮಕ ವ�ೇದಕ�ಯ್ಗಿದ�. ಭ್ರತ –ಪ�ಸಿಫಕ್ ರಲಯದಲ್್ಲನ ಭದ್ರತ�, ಪರಿಸರ, ರಯೆರಹ್ರ 
ಮತ್್ತ ಇತರ ಹಿತ್ಸಕ್್ತಗಳನ್ನು ಕ್ಪ್ಡಲ್ ಇದನ್ನು ರೂಪಸಲ್ಗಿದ�. ರ್ಷ್ಟ್ರಗಳ್ ‘ಮಲಬ್ರ್ 
ಕವ್ಯತ್’ ಎಂಬ ವ್ರ್್ವಕ ಸ�ೇನ್ ಕಸರತ್ತನ್ನು ನಡ�ಸ್ತ್ತವ�.

ಕ್ವಾಡ್ ಎಂದರ�ೇನು?

l ಕ�ೂೇವಿಡ್-19 ಕ�ೂನ�ಗ್ಣಿಸ್ರುದನ್ನು 
ಇನನುಷ್್ಟಿ ವ�ೇಗಗ�ೂಳಿಲ್ ಕ್್ವಡ್ ಸಹಯೊೇಗ 
ಆರಂಭಸ್ತ್ತದ�. 

l ಡಬ್್ಲ್ಯಎಚ್ಓ ಮತ್್ತ ಕ�ೂೇವ್ಕ್ಸು 
ಸ�ೇರಿದಂತ� ಅಸಿ್ತತ್ವದಲ್್ಲರ್ರ ಬಹ್ಪಕ್ಷಿೇಯ 
ಕ್ಯ್ವವಿರ್ನಗಳ�ೊಂದಗ� ನಿಕಟ 
ಸಮನ್ವಯದ�ೂಂದಗ� ಕ್್ವಡ್ ನ್ಯಕರ್ 
ಭ್ರತ-ಪ�ಸಿಫಕ್ ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ಲಸಿಕ� ಮೂಲಕ 
ನ�ರರು ಒದಗಿಸಲ್ದ್ದಾರ�.

l ಭ್ರತದಲ್್ಲನ ಸೌಲಭಯೆಗಳಲ್್ಲ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಮತ್್ತ 
ಪರಿಣ್ಮಕ್ರಿ ಕ�ೂೇವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ�ಗಳ 
ವಿಸತೃತ ಉತ್ಪಿದನ�ಯನ್ನು ಸ್ಧಸಲ್ ಕ್್ವಡ್ 
ಪ್ಲ್ದ್ರರ್ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿ್ತದ್ದಾರ�

l ಕಡಿಮ ಆದ್ಯದ ದ�ೇಶಗಳ್ ಮತ್್ತ ಅಗತಯೆವಿರ್ರ 
ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ಜೇರ ಉಳಿಸ್ರ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಕ್್ವಡ್ 
ಪ್ಲ್ದ್ರರ್ ಒದಗಿಸಲ್ದ್ದಾರ�.

ಲಸಿಕ� ಪ್ಲುದ್ರಿಕ�

l ತಂತ್ರಜ್್ನ ವಿನ್ಯೆಸ, 
ಅಭರೃದಧಿ ಮತ್್ತ ಬಳಕ� ಕ್ರಿತ್ 

ತತ್ವಗಳ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯನ್ನು 

ಅಭರೃದಧಿಪಡಿಸ್ರುದ್

l ನಮ್ಮ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ತಂತ್ರಜ್್ನ 

ಮ್ನದಂಡಗಳ್ ಮತ್್ತ 

ವ್ಯೆಪಕ ಶ�್ರೇಣಿಯ 

ಪ್ಲ್ದ್ರರ�ೂಂದಗ� ಕ�ಲಸ 

ಮ್ಡ್ರುದೂ ಒಳಗ�ೂಂಡಂತ� 

ತಂತ್ರಜ್್ನ ಮ್ನದಂಡಗಳ 

ಅಭರೃದಧಿಯಲ್್ಲ ಸಮನ್ವಯರನ್ನು 

ಸ್ಗಮಗ�ೂಳಿಸ್ರುದ್

l ನಮ್ಮ ಖ್ಸಗಿ ರಲಯಗಳ್ 

ಮತ್್ತ ಉದಯೆಮದ�ೂಂದಗಿನ 

ನಿಕಟ ಸಹಕ್ರ ಒಳಗ�ೂಂಡಂತ� 

ದೂರಸಂಪಕ್ವ ನಿಯೊೇಜನ�, 
ಸಲಕರಣ�ಗಳ ಪೂರ�ೈಕ�ದ್ರರ 

ವ�ೈವಿಧಯೆೇಕರಣ ಮತ್್ತ 

ಭವಿಷ್ಯೆದ ದೂರಸಂಪಕ್ವದಲ್್ಲ 

ಸಹಕ್ರರನ್ನು 

ಪೊ್ರೇತ್ಸುಹಿಸ್ರುದ್.

ನಣ್್ಭಯಕ ಮತುತು 
ಹ�ೂರಹ�ೂಮು್ಮವ ತಂತರಿಜ್್ನ

ಅಂತ್ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭ�

l ಪ್ಯೆರಿಸ್ ಗ� ಹ�ೂಂದಕ�ೂಂಡ ತ್ಪಮ್ನರನ್ನು 
ಮಿತಿಯಲ್್ಲ ಇಡ್ರುದ್ ಸ�ೇರಿದಂತ�, ಪ್ಯೆರಿಸ್ 
ಒಪಪಿಂದದ ಅನ್ಷ್ಠಾನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ 
ಕ್್ವಡ್ ಮತ್್ತ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳ ಸಹಕ್ರ. 

l ಹ�ೂರಸೂಸ್ವಿಕ� ತಗಿಗೆಸ್ರುದನ್ನು ಬ�ಂಬಲ್ಸಲ್ 
ಕಡಿಮ ಹ�ೂರಸೂಸ್ವಿಕ� ತಂತ್ರಜ್್ನ 

ಪರಿಹ್ರಗಳನ್ನು ಮ್ಂದ್ರರಿಸಲ್ ಬದಧಿವ್ಗಿದ�.

ಹವ್ಮ್ನ ಕ್ಯ್ಭ ಗುಂಪು

ಪರಿಧ್ನಮಂತಿರಿಯವರ ಸಂಪೂಣ್ಭ 
ಭ್ಷಣ ಆಲಿಸಲು ಕುಯಾ.ಆರ್. ಕ�ೂೇಡ್ 

ಸ್ಕಿಯಾನ್ ಮ್ಡಿ
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ಸಕ್ರ್ತ್ಮಕ ನಲುವುಬದಲ್ಗುತಿತುರುವ ಭ್ರತ 

ನ್ವು ಖ್ಯಾತನ್ಮರ ಕಥ�ಗಳನು್ನ ಹ�ಚ್್ಚಗಿ ಕ�ೇಳುತ�ತುೇವ�. ಆದರ� ಆ ಕಥ�ಗಳ ಹಿಂದ� ನರಂತರ ಹ�ೂೇರ್ಟಗಳು ಮತುತು ಸೂಫೂತಿ್ಭದ್ಯಕ 

ಪರಿಯ್ಣವಿರುತತುದ�. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೂಪಿತಿ್ಭದ್ಯಕ ಕಥ� ಮಧಯಾಪರಿದ�ೇಶದ ಒಂದು ಹಳಿ್ಳಯಲಿಲಿದ�, ಅಲಿಲಿ ಪರಿತಿಯಂದು ಮನ�ಯವರೂ 

ತಮ್ಮ ಅಡುಗ� ಮನ�ಯಲಿಲಿ ಸೌರಶಕ್ತುಯನು್ನ ಬಳಸುತ್ತುರ� ಮತುತು ಮತ�ೂತುಂದು ಗ್ಥ� ವಿಶವಾದ ಮೊದಲ ಪರಿಸರ ಸ�್ನೇಹಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನು್ನ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದ ಇಬ್ರು ಯುವ ಪರಿತಿಭ�ಗಳ  ಕುರಿತದ್್ದಗಿದ�, ಇದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಗ� ಸೂಫೂತಿ್ಭಯ್ಗಿದ�…

ಒಂದು ಸೂಫೂತಿ್ಭದ್ಯಕ ಪಯಣ

ನಿಯಮಿತ ರ್ಸ್ಯನಿಕ ಬ್ಯೆಟರಿಗಳಿಂದ ಉತಪಿತಿ್ತಯ್ಗ್ರ 

ಮ್ಲ್ನಯೆರನ್ನು ತಗಿಗೆಸಲ್ ನಿಮಿಷ್ ರಮ್್ವ ಮತ್್ತ ನವಿೇನ್ 

ಸ್ಮನ್ ಅರರ ವಿರ್ಷ್ಟಿ ಉಪಕ್ರಮರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಟಿಸಿದ�. 

ತಮ್ಮ ನವೇದಯೆಮ ಅಲ�ೂಯಿ ಇ-ಸ�ಲ್  ಮೂಲಕ, ಅರರ್ 

ಲ�ೂೇಳ�ಸರ ಬಳಸಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರತಿಶತ 100 ಪರಿಸರ ಸ�ನುೇಹಿ 

ಮತ್್ತ ಅಪ್ಯಕ್ರಿಯಲ್ಲದ ಬ್ಯೆಟರಿಗಳನ್ನು ತಯ್ರಿಸಿದ್ದಾರ�. 

ನಿಯಮಿತ ಎವ�ರಿಡ�ೇ ಬ್ಯೆಟರಿಗಳ್ ವಿಷ್ಕ್ರಿಯ್ದ 

ಅಂದರ� ಸಿೇಸ ಮತ್್ತ ಪ್ದರಸರನ್ನು ಹ�ೂಂದದ್ದಾ, ಇರು 

ಅಪ್ಯಕ್ರಿಯ್ಗಿವ�. ಇರರ್ ಸ್ಮ್ನಯೆವ್ಗಿ ಬ್ಯೆಟರಿಗಳಲ್್ಲ 

ಬಳಸ್ರ ವಿಷ್ಕ್ರಿ ರ್ಸ್ಯನಿಕರನ್ನು ಔಷ್ಧೇಯ 

ಎಲ�ಕ�ೂಟ್ರೇಲ�ೈಟ್ ನಿಂದ ಬದಲ್ಯಿಸಿದ್ದಾ ಇದಕ�ಕಾ ಅಲ�ೂಯಿ 

ಇ-ಸ�ಲ್   ಎಂದ್ ಹ�ಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರ�. ಈ ಬ್ಯೆಟರಿ ಸ್ಸಿಥಿರ ಅಭರೃದಧಿ 

ಮತ್್ತ ಇಂಗ್ಲದ ಹ�ಜ�ಜೆ ಗ್ರ್ತನ್ನು ಕಡಿಮ ಮ್ಡ್ರ ಒಂದ್ 

ಕ್ರಮವ್ಗಿದ�. ಈ ಅಲ�ೂಯಿ ಇ-ಸ�ಲ್ ಗಳ್ 1.5 ವಿ ಎಎ ಮತ್್ತ 

ಎಎಎ ಗ್ತ್ರದ್ದಾಗಿವ�. ರಿಮೊೇಟ್ ಕಂಟ�ೂ್ರೇಲ್, ಗಡಿಯ್ರಗಳ್, 

ಆಟ್ಕ�ಗಳ್ ಇತ್ಯೆದಗಳಲ್್ಲ ಬಳಸಲ್ ಅಸಿ್ತತ್ವದಲ್್ಲರ್ರ ಡ�ರೈ 

ಸ�ಲ್ ಬ್ಯೆಟರಿಗಳಿಗ� ಅರು ಉತ್ತಮ ಮತ್್ತ ಪರಿಸರ ಸ�ನುೇಹಿ 

ಪಯ್್ವಯವ್ಗಿವ�. ಅರು ಶ�ೇಕಡ್ 10ರಷ್್ಟಿ ಅಗಗೆವ್ಗಿವ� ಮತ್್ತ 

ಸ್ಮ್ನಯೆ ಬ್ಯೆಟರಿಗಿಂತ 1.5 ಪಟ್ಟಿ ಹ�ಚ್ಚಿ ಬ್ಳಿಕ� ಬರ್ತ್ತವ�. 

ನವಿೇನ್ ಮತ್್ತ ನಿಮಿಶ್ ಹಲವ್ರ್ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳನ್ನು ಪಡ�ದದ್ದಾರ�. 

ಅರರ್ ವಿಶ್ವದ 2019ರ ಅತ್ಯೆತ್ತಮ ದಟಟಿ ಚ್ಂತನ�ಯ 

ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು ಗ�ದದಾದ್ದಾರ� ಮತ್್ತ ಸ�ಕಾನ�ಡ�ರ್ ಗ�ೂ-ಗಿ್ರೇನ್ ನಲ್್ಲ 

ಜ್ಗತಿಕ ವಿಜ�ೇತರ್ಗಿದ್ದಾರ�. ಅರರ್ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ನವೇದಯೆಮ 

ಪ್ರಶಸಿ್ತ 2020ಕೂಕಾ ಭ್ಜನರ್ಗಿದ್ದಾರ�.

ಮಧಯೆಪ್ರದ�ೇಶದ ಬ�ತ್ಲ್ ಜಲ�್ಲಯ ಬ್ಂಚ್ ಕ�ೇರಲ 

ಸ್ಮ್ನಯೆ ಗ್್ರಮರಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರ ಸಮಸ�ಯೆಗಳಿಂದ 

ಸೂಫೂತಿ್ವ ಪಡ�ಯ್ರುದ್ ಹ�ೇಗ� ಮತ್್ತ ಯಶ�ೋೇಗ್ಥ�ಯನ್ನು 

ಬರ�ಯ್ರುದ್ ಹ�ೇಗ� ಎಂಬ್ದಕ�ಕಾ ಇದ್ ಒಂದ್ 

ಉದ್ಹರಣ�ಯ್ಗಿದ�. ಪರಿರ್ಷ್ಟಿ ಪಂಗಡದರರ�ೇ ಹ�ಚ್ಚಿಗಿರ್ರ 

ಕ�ೇರಲ 74 ಮನ�ಗಳನ್ನು ಹ�ೂಂದರ್ರ ಗ್್ರಮ ಬ್ಂಚ್, ಪ್ರತಿ 

ಮನ�ಯಲೂ್ಲ ಸೌರಶಕ್್ತ ಚ್ಲ್ತ ಅಡ್ಗ� ಮನ� ಹ�ೂಂದರ್ರ 

ಭ್ರತದ ಏಕ�ೈಕ ಗ್್ರಮವ್ಗಿದ�. ಬ್ಂಚ್ ಗ್್ರಮದ ಬಗ�ಗೆ 

ಸ್ಕ್ಷ್ಯಚ್ತ್ರ ತಯ್ರಿಸಿರ್ರ ಮಖನ್  ಲ್ಲ್ ಚತ್ವ�ೇ್ವದ 

ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಪತಿ್ರಕ�ೂೇದಯೆಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯೆಲಯದ ಸಹ್ಯಕ 

ಪ್್ರರ್ಯೆಪಕ ಲ�ೂೇಕ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಮತ್್ತ ನಿಮ್್ವಪಕ ಮನ�ೂೇಜ್ 

ಪಟ�ೇಲ್ ಗ್್ರಮಸಥಿರ ಹ�ೂೇರ್ಟಗಳನ್ನು ವಿರರಿಸ್ತ್್ತರ�. 2016 

ರಲ್್ಲ ಮಳ� ನಿೇರ್ ಅರಲಂಬಿತ ಬ್ಂಚ್ ನಿವ್ಸಿಗಳ್ ಮರಳ್ 

ಚ್ೇಲಗಳನ್ನು ಪ�ೇರಿಸಿ ಮಳ� ನಿೇರನ್ನು ತಡ�ದ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ 

ಪ್್ರರಂಭಸಿದ್ಗ ಇದ�ಲ್ಲರೂ ಪ್್ರರಂಭವ್ಯಿತ್. ಯ್ವ್ಗ 

ಅರರ್ ನಿೇರಿನಲ್್ಲ ಸ್್ವರಲಂಬನ�ಯನ್ನು ಸ್ಧಸಿದರ�ೂೇ, ಅರರ್ 

ತಮ್ಮ ಗ್್ರಮರನ್ನು ಪ್್ಲಸಿಟಿಕ್ ಮತ್್ತ ತ್ಯೆಜಯೆ ಮ್ಕ್ತ ಗ್್ರಮ 

ಮ್ಡಲ್ ಅಭಯ್ನ ಆರಂಭಸಿದರ್. ಇದನ್ನು ಯಶಸಿ್ವಯ್ಗಿ 

ಪೂಣ್ವಗ�ೂಳಿಸಿದ ತರ್ವ್ಯ, ಅರರ್ ಓ.ಎನ್.ಜ.ಸಿ. ಮತ್್ತ 

ಐಐಟ್ ಬ್ಂಬ�ಯ ನ�ರವಿನಿಂದ ನ�ೈಸಗಿ್ವಕ ಇಂಧನದತ್ತ 

ಗಮನಹರಿಸಿದರ್. ಈ ಗ್ರಿಯೊಂದಗ� ಸೌರ ಒಲ�ಗಳನ್ನು 

ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಮನ�ಯ ಅಡ್ಗ� ಮನ�ಯಲ್್ಲ ಸ್ಥಿಪಸಿದರ್. 

ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಮನ�ಯಲ್್ಲಯೂ ಸೌರ ಒಲ�ಯಿಂದಲ�ೇ 

ಅಡ್ಗ� ಮ್ಡಲ್ಗ್ತ್ತದ�. 

ಸವ್ಭ ಸೌರ ಅಡುಗ� ಮನ�ಯ ಪರಿಥಮ ಗ್ರಿಮ ವಿಶವಾದ ಪರಿಥಮ ನೂರಕ�ಕಿ ನೂರು ಹಸಿರು ಬ್ಯಾಟರಿ



ಮ್ಧಯಾಮದಲಿಲಿ...



ನಮಗ�, ಉಪುಪಿ 
ಪ್ರಿಮ್ಣಿಕತ�, 

ವಿಶ್ವಾಸ ಮತುತು ನಷ�ಠಿಯ 
ಸಂಕ�ೇತವ್ಗಿದ�. ನ್ವು ಇನೂ್ನ 

ದ�ೇಶದ ಉಪುಪಿ ತಿಂದಿದ�್ದೇವ� ಎಂದು 
ಹ�ೇಳುತ�ತುೇವ�. ಏಕ�ಂದರ� ಉಪುಪಿ ಬಹಳ 

ಅಮೂಲಯಾ ಎಂದಷ�ಟಾೇ ಅಲಲಿ. ಉಪುಪಿ ದುಡಿಮ ಮತುತು 
ಸಮ್ನತ�ಯನೂ್ನ ಪರಿತಿನಧಿಸುತತುದ�.

ಉಪುಪಿ ಆ ಕ್ಲದಲಿಲಿ ಭ್ರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನ�ಯ 
ಸಂಕ�ೇತವ್ಗಿತುತು. ಬಿರಿಟಿಷರು ಭ್ರತದ ಮೌಲಯಾಗಳಿಗಷ�ಟಾೇ ಅಲಲಿ, ಈ 

ಸ್ವಾವಲಂಬನ�ಗೂ ಘಾಸಿ ಮ್ಡಿದ್ದರು. ಭ್ರತದ ಜನರು ಇಂಗ�ಲಿಂಡ್ ನಂದ 
ಬರುವ ಉಪ್ಪಿನ ಮೇಲ� ಅವಲಂಬಿತವ್ಗಬ�ೇಕ್ತುತು.  
ಗ್ಂಧಿೇಜ ದ�ೇಶದ ಈ ದಿೇಘ್ಭಕ್ಲಿೇನ ನ�ೂೇವನು್ನ  

ಅರಿತರು ಮತುತು ಅದನು್ನ ಪರಿತಿಯಬ್ ಭ್ರತಿೇಯನ ಚಳವಳಿಯ್ಗಿ  
ಪರಿವತಿ್ಭಸಿದರು ಮತುತು ಇದು ಪರಿತಿಯಬ್ ಭ್ರತಿೇಯನ ಸಂಕಲಪಿವ್ಯಿತು. 

-ಪರಿಧ್ನಮಂತಿರಿ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೊೇದಿ.

ಉಪ್ಪಿನ ಕ್ನೂನು 

ರಂಗ ಮ್ಡುವ 

ಮೂಲಕ ಗ್ಂಧಿೇಜ 

ಅವರು ಬಿರಿಟಿಷ್ 

ಸ್ಮ್ರಿಜಯಾದ ಬುಡವನ�್ನೇ 

ಅಲುಗ್ಡಿಸಿದ್ದರು.

ಉಪ್್ಪನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ 
91ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೇತ್ಸವ
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