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ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ಕ�ೇಳಲುಈಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�್ೇಡ್ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಸಾರ್ವಜನಿಕನಿೇತಿಗಳಮ್ಲಕ‘ಸಬ್ಕಾಸಾಥ್,ಸಬ್ಕಾವಿಕಾಸ್,ಸಬ್ಕಾವಿಶಾವಾಸ್’ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳುರುದುಸಕಾ್ವರದನಿೇತಿಗಳ
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದ�. ಸಕಾ್ವರದ ವಿವಿಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲಾಯೂಣಯೇಜನ�ಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಕ�್ರ�್ ೇನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಇದುಗ�್ ೇಚರಿಸುತ್ತದ�.ತಮ್ಮಇತಿ್ತೇಚಿನಮನ್ಕಿಬಾತ್ಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಿಪ್ರಧಾನಿನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಅರರುಮುಂಚ್ಣಿಯಕ�್ರ�್ ೇನಾ
ಕಾಯ್ವಕತ್ವರ�್ ಂದಿಗ�ಮಾತನಾಡುರಮ್ಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಾದರನುನುಮತ�್ ್ತಂದು ಹಂತಕ�್ ಕ�್ಂಡ�್ ಯ್ದರು. ಕಾಯ್ವಕ್ರಮದ
ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರುಆಕಿಸಿಜನ್ಟಾಯೂಂಕರ್ಚಾಲಕದಿನ�ೇಶ್ಉಪಾಧಾಯೂಯಮತು್ತಆಕಿಸಿಜನ್ಎಕ್ಸಿಪ�್ರಸ್ನಲ�್ ಕ�್ಪ�ೈಲಟ್
ಶಿರಿೇಷಾಗಜ್ನುಅರರ�್ ಂದಿಗ�ಮಾತನಾಡಿದರು.ಪ್ರಧಾನಿಶಿರಿೇಷಾಅರರನುನುಮಹಿಳಾಶಕಿ್ತಯಸಂಕ�ೇತಎಂದುಕರ�ದರು.ಕ�್ರ�್ ೇನಾ
ವಿರುದ್ಧದಈಹ�್ ೇರಾಟರನುನುನಾರುಖಂಡಿತವಾಗಿಗ�ಲುಲಿತ�್ತೇವ�ಎಂದುಗ್್ರಪ್ಕಾಯೂಪ್ಟನ್ಎ.ಕ�.ಪಟಾನುಯಕ್ಮತು್ತಅರರಮಗಳ್ಅದಿತಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರಿಗ�ತಿಳಿಸಿದಾಗ,ಇದಕ�್ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿಸಿದಪ್ರಧಾನಿಯರರು,ಮಗಳ್ಮಾತನಾಡುವಾಗ,ಸರಸವಾತಿದ�ೇವಿಯೇಅರಳ
ಮಾತಿನಲ್ಲಿರುತಾ್ತಳ�ಎಂದರು.ಮನ್ಕಿಬಾತ್ನಆಯ್ದಭಾಗಇಲ್ಲಿದ�:

“ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ  
ನಾವು ಭಾರತ�ಯ ತಂಡವಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆದ�ವೆ’

ಇತಿ್ತೇಚಿನ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷಟ್ರರು ದೃಢವಾಗಿ
ಹ�್ ೇರಾಡಿದ�: ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ�, ದ�ೇಶರು ತೌಕ�್ತ ಮತು್ತ ಯಾಸ್
ಎಂಬಎರಡುಪ್ರಮುಖಚಂಡಮಾರುತಗಳನುನುಎದುರಿಸಿತು.
ಈ ಎರಡ್ ಚಂಡಮಾರುತಗಳ್ ಹಲರು ರಾಜಯೂಗಳ
ಮೇಲ� ಪರಿಣಾಮ ಬೇರಿವ�. ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ೇರಹಾನಿಯನುನು
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳುತಾ್ತ ನಾರು ಅರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಲಾಲಿ
ಬಲದಿಂದಹ�್ ೇರಾಡಿದ�ರು.

ಹೆೋಸ ವಿಶಾವಾಸ: ಈ ಏಳ್ ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದ ಅನ�ೇಕ
ಹಳ�ಯ ಸಮಸ�ಯೂಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದ�. ಈಶಾನಯೂದಿಂದ
ಕಾಶಿಮೀರದರರ�ಗ�ಶಾಂತಿಮತು್ತಅಭಿರೃದಿ್ಧಯಹ�್ ಸವಿಶಾವಾಸ
ಉದಯಿಸಿದ�.

ಕ�್ೇವಿಡ್19-ರವಿರುದ್ಧನಾರುಗ�ಲುಲಿತ�್ತೇವ�:ಈಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ
ಮಧ�ಯೂ, ಭಾರತರು ‘ಸ�ೇವ�ಮತು್ತಸಹಕಾರ’ಸಂಕಲ್ಪದ�್ ಂದಿಗ�
ಮುಂದುರರಿಯುತಿ್ತದ�.ಮದಲಅಲ�ಯಲ್ಲಿ,ನಾರುದಿಟ್ಟವಾಗಿ
ಹ�್ ೇರಾಡಿದ�ರು; ವ�ೈರಾಣು ವಿರುದ್ಧ ನಡ�ಯುತಿ್ತರುರ
ಹ�್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿಈಬಾರಿಯ್ಭಾರತಜಯಶಾಲ್ಯಾಗಲ್ದ�.
l ಆಕಿಸಿಜನ್ ಎಕ್ಸಿಪ�್ರಸ್ ದ�ೇಶದ ಮ್ಲ� ಮ್ಲ�ಗಳಿಗ್

ಹ�ಚಿಚಿನಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಆಮಲಿಜನಕರನುನುಸಾಗಿಸಿದರು.
l ನೌಕಾಪಡ�, ವಾಯುಪಡ� ಮತು್ತ ಸ�ೇನಾಪಡ�ಗಳ್

ವಿದ�ೇಶದಿಂದ ಆಮಲಿಜನಕ ಸಾಂದ್ರಕಗಳ್ ಮತು್ತ
ಕ್ರಯೇಜ�ನಿಕ್ ಟಾಯೂಂಕರ್ಗಳನುನು ತರಲು
ಯುದ�್ ್ಧೇಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ವನಿರ್ವಹಿಸುತಿ್ತವ�. ಹಗಲು
ರಾತಿ್ರಕ�ಲಸಮಾಡುತಿ್ತರುರಸ�ೈನಯೂ,ವಿಜ್ಾನಿಗಳ್ಮತು್ತ
ತಂತ್ರಜ್ಞರಉತಾಸಿಹಕ�್ದ�ೇಶರುನಮಿಸುತ್ತದ�.

ಎಲಲಿರಿಗ್ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುರ ನಿೇರು: ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾ ನಂತರದ

ಏಳ್ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಕ�ೇರಲ 3.5 ಕ�್ೇಟಿ
ಗಾ್ರಮಿೇಣಮನ�ಗಳಿಗ�ಮಾತ್ರನಿೇರಿನಸಂಪಕ್ವವಿತು್ತ.ಆದರ�,
ಕಳ�ದ 21 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4.5 ಕ�್ೇಟಿಮನ�ಗಳಿಗ� ಶುದ್ಧ ನಿೇರಿನ
ಸಂಪಕ್ವಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದ�.

ಡಿಜ್ಟಲ್ ರಹಿವಾಟು ಹ�ಚಚಿಳ: ಈ ಏಳ್ ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ,
ಡಿಜ್ಟಲ್ ರಯೂರಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತಿ್ತಗ� ಹ�್ ಸ ದಿಕ್ನುನು
ತ�್ ೇರಿಸಲು ಭಾರತರು ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿದ�. ಇಂದು, ನಿೇರು
ಯಾರುದ�ೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಡಿಜ್ಟಲ್ ಪಾರತಿಗಳನುನು ಸುಲರವಾಗಿ
ಮಾಡಬಹುದು;ಕ�್ರ�್ ೇನಾದಈಸಮಯದಲ್ಲಿಇದುತುಂಬಾ
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ�.

ಕೃಷಿಯನುನುಪ್ರೇತಾಸಿಹಿಸಲುಕ್ರಮಗಳ್:ರ�ೈತರುದಾಖಲ�ಯ
ಉತಾ್ಪದನ�ಯನುನುಮಾಡಿದಾ್ದರ�ಮತು್ತಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕರ�್ ೇಗದ
ನಡುವ�ದ�ೇಶರುದಾಖಲ�ಯಪ್ರಮಾಣದಆಹಾರಧಾನಯೂಗಳನುನು
ಖರಿೇದಿಸಿದ�.
l ಬಕ್ಟಿ್ಟನ ಈ ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ 800 ದಶಲಕ್ಷಕ್್ ಹ�ಚುಚಿ

ನಾಗರಿಕರಿಗ�ಉಚಿತಪಡಿತರರನುನುನಿೇಡಲಾಗುತಿ್ತದ�.
l ಕಿಸಾನ್ ರ�ೈಲು ಇಲ್ಲಿಯರರ�ಗ� ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಟನ್

ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಸಾಗಿಸಿದ�, ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ರಾರು ಟನ್
ವಿಜಯನಗರಂಮಾವಿನಕಾಯಿಯನುನುದಕ್ಷಿಣದಿಂದಉತ್ತರ
ಭಾರತಕ�್ಸಾಗಿಸಿರುರುದ್ಸ�ೇರಿದ�.

l ಅಗತ್ವಲಾದ ರ�ೈತರು ಹಲಸಿನ ಹಣಿಣಿನ ಉತ್ತಮ
ಇಳ್ರರಿ ಪಡ�ದಿದಾ್ದರ�. ಈ ಹಲಸಿನ ಹಣುಣಿಗಳನುನು ಈಗ
ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಲಂಡನ್ಗ� ಕಳ್ಹಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ�. ಈ
ಬಾರಿ ಬಹಾರದ ಶಾಹಿ ಲ್ಚಿಚಿಯನುನು ಸಹ ವಿಮಾನದ
ಮ್ಲಕಲಂಡನ್ಗ�ಕಳ್ಹಿಸಲಾಗಿದ�.
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ಸಂಪಾದಕಿ�ಯ

ಎಲಲಿರಿಗ್ನಮಸಾ್ರ,

ದ�ೇಶರುಕ�್ೇವಿಡ್-19ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದವಿರುದ್ಧತನನುಎಲಾಲಿಶಕಿ್ತಯನುನುಬಳಸಿಹ�್ ೇರಾಡುತಿ್ತದ�.ಇದುಕಳ�ದ100

ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೇಅತಿದ�್ ಡ್ಡಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವಾಗಿದು್ದ,ಇದರಮಧ�ಯೂದ�ೇಶರುಅನ�ೇಕನ�ೈಸಗಿ್ವಕವಿಪತು್ತಗಳನುನುಸಹ

ಎದುರಿಸಿದ�.

ಬಕ್ಟ್ಟನುನು ಎದುರಿಸಲು ದ�ೇಶರು ದಿಟ್ಟ ಸಂಕಲ್ಪರನುನು ಮಾಡಿದ�. ಅದರ ಸಾಮ್ಹಿಕ ಶಕಿ್ತ ಮತು್ತ ಸ�ೇವಾ

ಮನ�್ ೇಭಾರರುಯಾವಾಗಲ್ ದ�ೇಶರುಯಶಸಿವಾಯಾಗಲುಸಹಾಯಮಾಡಿದ�. ಕ�್ೇವಿಡ್-19 ರಈಎರಡನ�ೇ

ಅಲ�ಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಜ್ೇರಉಳಿಸುರಲ್ಲಿ ವ�ೈದಯೂರು, ದಾದಿಯರು, ಮುಂಚ್ಣಿ ಕಾಯ್ವಕತ್ವರು ಎಲಲಿರ್ ಮಹತವಾದ

ಪಾತ್ರರಹಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರ�.ಈಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕರ�್ ೇಗದವಿರುದ್ಧದಹ�್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿನಾರುಜಾಗರ್ಕರಾಗಿರಬ�ೇಕು.ಲಸಿಕ�

ಪಡ�ಯುರುದುಮತು್ತನಮ್ಮರ�್ ೇಗನಿರ�್ ೇಧಕಶಕಿ್ತಯನುನುಹ�ಚಿಚಿಸಿಕ�್ಳ್ಳುರಎಲಲಿಪ್ರಯತನುಗಳನುನುಮಾಡಬ�ೇಕು.

ಈಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕರ�್ ೇಗದವಿರುದ್ಧದರಕ್ಷಣ�ಗ�ಯೇಗರುಒಂದುಪ್ರಮುಖಸಾಧನವಾಗಿಮಾಪ್ವಟಿ್ಟದ�ಎಂಬುದು

ನಿಮಗ�ಲಲಿರಿಗ್ತಿಳಿದಿದ�.ಯೇಗರುಭಾರತದಶಿ್ರೇಮಂತಪಾ್ರಚಿೇನಸಂಪ್ರದಾಯದಒಂದುಉತಕೃಷ್ಟಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ�,

ಇದನುನುಈಗಪ್ರಪಂಚರುಸಿವಾೇಕರಿಸಿದ�.ಪ್ರತಿರಷ್ವಜ್ನ್21ರಂದುಜಗತು್ತಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯಯೇಗದಿನರನುನು

ಆಚರಿಸುತ್ತದ�.ಪ್ರತಿಯಬ್ಬಭಾರತಿೇಯನಿಗ್ಇದುಹ�ಮ್ಮಯವಿಷಯ.

ವಿಶವಾಸಂಸ�್ಥಯು ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯಯೇಗ ದಿನರನುನು ಘ್ೇಷಿಸುವಾಗ, “ಯೇಗ ಆರ�್ ೇಗಯೂಮತು್ತ ಸಾವಾಸ್ಥಯಾಕ�್

ಸಮಗ್ರವಾದಮಾಗ್ವರನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದ�. ಇದು ಜ್ೇರನದ ಎಲಾಲಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸಯೂರನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸುತ್ತದ�.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಆರ�್ ೇಗಯೂಕಾ್ಗಿ ಯೇಗದ ಪ್ರಯೇಜನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ವಿಶವಾದಾದಯೂಂತ ನಿೇಡುರುದು

ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ�.” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿತು. ಸಾಮುದಾಯಿಕತ�, ರ�್ ೇಗ ನಿರ�್ ೇಧಕತ� ಮತು್ತ ಏಕತ�ಯ

ಆಧಾರವಾಗಿರುರಸಾರ್ವತಿ್ರಕಭಾ್ರತೃತವಾದಸಂದ�ೇಶರನುನುಯೇಗನಿಜವಾಗಿಯ್ತಿಳಿಸಿಕ�್ಡುತ್ತದ�.

ಇಂದುಪ್ರಪಂಚದಾದಯೂಂತಯೇಗದಪಾ್ರಮುಖಯೂಹ�ಚಾಚಿಗಿದ್ದರ�,ಅದರಲ್ಲಿಭಾರತದಪಾತ್ರಮತು್ತ 2014ರಿಂದ

ಪ್ರಧಾನಿನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಯರರದಣಿರರಿಯದಪ್ರಯತನುಗಳ್ಕಾರಣವಾಗಿವ�ಭಾರತದಶಿ್ರೇಮಂತಯೇಗಪರಂಪರ�

ಮತು್ತಅದನುನುಜಾಗತಿಕಮಟ್ಟಕ�್ತರಲುದ�ೇಶದಪ್ರಯತನುಗಳಬಗ�ಗೆಈಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಿಮುಖಪುಟಲ�ೇಖನವಿದ�.

ಈಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಿದ�ೇಶದಮ್ರನ�ೇಪರಮವಿೇರಚಕ್ರಪುರಸಕೃತಮೇಜರ್ರಾಮರಘ್ೇಬಾರಾಣ�ಅರರ

ಶೌಯ್ವಮತು್ತಸಾಹಸ,ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ46ರಷ್ವಗಳ್,ಸಾರ್ವಜನಿಕಜ್ೇರನದಲ್ಲಿಅಂಕಿಅಂಶಗಳಮಹತವಾ,

ನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿ ಸಕಾ್ವರದ 7 ರಷ್ವಗಳ್ಮತು್ತ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ಮಹ�್ ೇತಸಿರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಲ್

ದಂಗ�ಯಲ್ಲಿಮುಮು್ವಸಹ�್ ೇದರರಸ್ಫೂತಿ್ವದಾಯಕಲ�ೇಖನಗಳಿವ�

ಎಲಲಿರ್ಆರ�್ ೇಗಯೂವಾಗಿರಿಮತು್ತಎಂದಿನಂತ�ನಿಮ್ಮಸಲಹ�ಗಳನುನುತಿಳಿಸಿ.

ವಿಳಾಸ : ಕ�್ಠಡಿಸಂ.278,ಬ್ಯೂರ�್ ೇಆಫ್ಔಟ್ರಿೇಚ್ಅಂಡ್ಕಮುಯೂನಿಕ�ೇಷನ್,

   ಎರಡನ�ೇಮಹಡಿ,ಸ್ಚನಾರರನ,ನರದ�ಹಲ್-110003

ಇ-ಮೇಲ್ : response-nis@pib.gov.in

(ಜೆೈದಿ�ಪ್ ಭಟಾನುಗರ್)
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ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಪ�ರಂಬಲ್ರಿನ ಅರುಣ್ ರಾಜ್. 
ಮದಲನ�ಯದಾಗಿ, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ನ 
ಪಿಡಿಎಫ್ ಆರೃತಿ್ತಗಾಗಿ ನಾನು ಧನಯೂವಾದ ಹ�ೇಳಲು 
ಬಯಸುತ�್ತೇನ�. ಸ್ಪಧಾ್ವತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್�ಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ� 
ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ�. ಸ್ಪಧಾ್ವತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್�ಯ 
ಮಾಗ್ವದಶಿ್ವಯಾಗಿ, ನಾನು ಇದನುನು ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ� ಶಿಫಾರಸು 
ಮಾಡುತ�್ತೇನ�. ಎಲಾಲಿ ಪುಟಗಳ್ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ರಯೂಕಿ್ತತವಾ, 
ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಪ್ರಬಂಧಗಳ್ ಮತು್ತ ಸಕಾ್ವರದ ಇತಿ್ತೇಚಿನ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳ್ ಮಾಹಿತಿಪೂಣ್ವವಾಗಿವ�.

ಅರುಣ್ ರಾಜ್
pon.arun@yahoo.com

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಅನುನು ಓದಿದ ನಂತರ, 
ಪತಿ್ರಕ�ಯು ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಣರನುನು 
ಪ್ರತಿಬಂಬಸುತ್ತದ� ಎಂದು ನನಗನಿಸಿತು. ಇದು 
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನುನು ತುಂಬುತ್ತದ� ಮತು್ತ 
ದ�ೇಶರಕಿ್ತಯ ಭಾರನ�ಯನುನು ಮ್ಡಿಸುತ್ತದ�. 
ಪ್ರತಿಯಂದು ಕ್�ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ�ಗೆ 
ಹ�ೇಳ್ತ್ತದ�. ಪ್ರತಿಯಂದು ಸಮಸ�ಯೂಯನುನು ಎದುರಿಸಲು 
ಅದುಭುತ ಮತು್ತ ರಚ್ವಸಿವಾ ನಾಯಕತವಾ ನಮಗಿದ�. 
ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಮತು್ತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣರನುನು 
ಪ್ರಸು್ತತಪಡಿಸುತಿ್ತರುರ ಸಂಪಾದಕಿೇಯ ತಂಡಕ�್ 
ಧನಯೂವಾದಗಳ್.

ಕುಮುದ್ ಕುಮಾರ್,
kumudkumar234@gmail.com

ನಾನು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಪತಿ್ರಕ�ಯನುನು
ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಓದುತಿ್ತದ�್ದೇನ�. ಪ್ರತಿ ಹದಿನ�ೈದು
ದಿನಗಳಿಗ�್ ಮ್ಮ ಸಂಚಿಕ�ಗಾಗಿ ಕುತ್ಹಲದಿಂದ
ಕಾಯುತ�್ತೇನ�. ಪತಿ್ರಕ�ಯು ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಿ
ಸಕಾ್ವರದ ಸಾಧನ�ಗಳನುನು ನಿೇಡುರುದಲಲಿದ�,
ಭಾರತರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯರರ ನ�ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ
ಹಿಂದಿನ ಎಲಾಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತ�ಗಳನುನು ಬಟು್ಟ ಹ�ೇಗ�
ಮುಂದುರರಿಯುತಿ್ತದ�ಎಂಬುದನುನುತ�್ ೇರಿಸುತ್ತದ�.

ಎಸ್ ದಾಸ್
das.conch@gmail.com

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್  ಉತ್ತಮ ಸಾಮರಯೂ್ವ 
ಮತು್ತ ಮಾನರ ಸಂಪನ್್ಮಲದ�್ ಂದಿಗ� ಏಕಿೇಕೃತ 
ಮತು್ತ ಬಲಗ�್ ಂಡಿರುರನರಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ�ಗೆ 
ನಮಗ� ಅರಿರು ಮ್ಡಿಸುತ್ತದ�. ನಾನು ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಈಅಮ್ಲಯೂವಾದ ನಿಯತಕಾಲ್ಕರನುನು ಓದುತಿ್ತದ�್ದೇನ� 
ಮತು್ತ ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕಿ್ತದಾಯಕ ಮತು್ತ ತಿಳಿರಳಿಕ�
ನಿೇಡುರಪತಿ್ರಕ�ಯಾಗಿದ�.ದಕ್ಷ ನಿರ್ವಹಣ� ಮತು್ತ ದ�ೇಶ
ಸ�ೇವ�ಗಾಗಿ ಪತಿ್ರಕ�ಯತಂಡಕ�್ಧನಯೂವಾದಗಳ್.

ಜಯಂತ ಟೆೋ�ಪಾಡರ್
topadarj023@gmail.com

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸಿ

ಸಂಪಕ್ಷ ವಿಳಾಸ ಮತುತು ಇ-ಮ�ಲ್ :

ಕೆೋಠಡಿ ಸಂಖೆಯಾ 278, 
ಬೋಯಾರೆೋ� ಆಫ್ ಔರ್ ರಿ�ಚ್ ಅಂಡ್ 
ಕಮುಯಾನಿಕೆ�ರನ್, ಎರಡನೆ� ಮಹಡಿ,  

ಸೋಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ - 110003

  response-nis@pib.gov.in
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ಸುದಿದ ತುಣುಕುಗಳು

ರಸಗ�್ ಬ್ಬರಗಳಬ�ಲ�
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ

ಏರಿಕ�ಯಾಗಿವ�.ಆದರ�
ದ�ೇಶದ ರ�ೈತರಿಗ� ಮಾತ್ರ ಅದ�ೇ
ಹಳ�ಯ ದರದಲ್ಲಿ ರಸಗ�್ ಬ್ಬರ
ದ�್ ರ�ಯುತಿ್ತದ�. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್
ಸಮಾ್ಮನ್ನಿಧಿಯ 8 ನ�ೇ ಕಂತು
ರ�ೈತರಿಗ� ಬಡುಗಡ� ಮಾಡುವಾಗ
ಪ್ರಧಾನಿನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಅರರು,
ಹ�ಚಿಚಿದಜಾಗತಿಕಬ�ಲ�ಗಳಿಂದರಕ್ಷಿಸಲುರಸಗ�್ ಬ್ಬರಗಳಿಗ�
ಸಹಾಯಧನರನುನು ಹ�ಚಿಚಿಸುರುದಾಗಿ ಘ್ೇಷಿಸಿದರು. 2021
ರಮೇ 19 ರಂದು ರಸಗ�್ ಬ್ಬರದಮೇಲ್ನಸಬಸಿಡಿಯನುನು
ಶ�ೇಕಡಾ140ರಷು್ಟಹ�ಚಿಚಿಸಲಾಗಿದ�.ಈಗ,ರ�ೈತರುಒಂದು
ರಸಗ�್ ಬ್ಬರಚಿೇಲಕ�್500ರ್.ಗ�ಬದಲಾಗಿ1,200ರ್.ಗಳ
ಸಬಸಿಡಿ ಪಡ�ಯಬಹುದು. ಒಂದು ಚಿೇಲ ರಸಗ�್ ಬ್ಬರದ
ನ�ೈಜಬ�ಲ�2,400ರ್.ಇದುರ�ೈತರಿಗ�1,200ರ್.ಗಳಲ್ಲಿ
ದ�್ ರ�ಯುತ್ತದ�. ಈ ನಿಧಾ್ವರದಿಂದಾಗಿ ಬ�್ ಕ್ಸಕ�್
ಸುಮಾರು15,000ಕ�್ೇಟಿರ್.ವ�ಚಚಿತಗಲುತ್ತದ�.

ಭಾರತದ 2021ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂದಾಜನುನು 
ಶೆ�.7.5 ಕೆಕೆ ಏರಿಸಿದ ವಿಶವಾಸಂಸೆಥಿ

ವಿಶವಾಸಂಸ�್ಥಯು 2021 ರ ಕಾಯೂಲ�ಂಡರ್ ರಷ್ವಕ�್ ಭಾರತದ 
ಬ�ಳರಣಿಗ�ಯ ಅಂದಾಜನುನು ಶ�ೇಕಡಾ 7.5 ಕ�್ ಏರಿಸಿದ�, 

ಇದು ಈ ರಷ್ವದ ಜನರರಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜ್ಗಿಂತ 
0.2 ಶ�ೇಕಡಾ ಹ�ಚಾಚಿಗಿದ�. ವಿಶವಾ ಆರ್್ವಕ ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಮತು್ತ 
ನಿರಿೇಕ್�ಗಳ (ಡಬುಲಿಯಾಇಎಸಿ್ಪ) ರರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ 
ಜ್ಡಿಪಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 10.1 ರಷು್ಟ ಏರಿಕ�ಯಾಗುರ 

ನಿರಿೇಕ್�ಯಿದ�. ಮಧಯೂ ವಾಷಿ್ವಕ ಮಾಹಿತಿಯು 
2022 ಕ�್ ಶ�ೇಕಡಾ 4.2 ರಷು್ಟ ಬ�ಳರಣಿಗ�ಯ 
ಮೇಲು್ಮಖ ಪರಿಷ್ರಣ�ಯನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದ�. 
ಭಾರತರು ಕ�್ೇವಿಡ್- 19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ರ�್ ೇಗದ ಎರಡನ�ೇ ಅಲ�ಯಪರಿಣಾಮರನುನು

ಎದುರಿಸುತ್ತದ�ಆದರ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕಿಸಿಕ�್ಳ್ಳುರರರಅಹ್ವತ�ಯನುನು 
ವಿಸ್ತರಿಸಿ,ಪೂರ�ೈಕ�ಯನುನು ಹ�ಚಿಚಿಸುರ ಮ್ಲಕ ಅದರ ಕುಸಿತರನುನು 
ತಡ�ಯುರ ಪ್ರಯತನುಗಳ್ ನಡ�ಯುತಿ್ತವ�. ರರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 
ಜಾಗತಿಕ ಆರ್್ವಕತ�ಯ ಬ�ಳರಣಿಗ�ಯ ಅಂದಾಜು ಕ್ರಮವಾಗಿ 
2021 ಮತು್ತ 2022 ನ�ೇರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 5.4 ಮತು್ತ 4.1 
ರಷಿ್ಟದ�.

ಸಕಾ್ಷರದಿಂದ ರಸಗೆೋಬ್ಬರ ಸಹಾಯಧನ 
ಶೆ�. 140 ರರುಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ

ಭಾರತದ ಭೌಗ�್ ೇಳಿಕ
ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯು ನ�ೈಸಗಿ್ವಕ

ದುರಂತ ಮತು್ತ ವಿಪತು್ತಗಳಿಗ�
ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ�. ಪ್ರತಿ ರಷ್ವ
ದ�ೇಶರು ಪ್ರವಾಹ, ಬರ, ರ್ಕಂಪ
ಮತು್ತ ರ್ಕುಸಿತದಂತಹ ವಿವಿಧ
ವಿಪತು್ತಗಳನುನುಎದುರಿಸುತಿ್ತದ�.ದ�ೇಶದ
5,700 ಕಿ.ಮಿೇ ಉದ್ದದ ಕರಾರಳಿಯು
ಚಂಡಮಾರುತಗಳ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದ�.
ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ� ದ�ೇಶರು ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ
ಚಂಡಮಾರುತಗಳನುನು ಎದುರಿಸಿತು
- ಪಶಿಚಿಮ ಕರಾರಳಿಯಲ್ಲಿ ತೌಕ�್ತ
ಚಂಡಮಾರುತ ಮತು್ತ ಪೂರ್ವ
ಕರಾರಳಿಯಲ್ಲಿಯಾಸ್ಚಂಡಮಾರುತ.
ಇರುಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ
ಪಾ್ರಣಹಾನಿಯಾಗಬಹುದಿತು್ತ. ಆದರ�
ಸಮಯೇಚಿತ ಕ್ರಮ ಮತು್ತ ಸ್ಕ್ತ
ವಿಪತು್ತನಿರ್ವಹಣ�ಯಿಂದಾಗಿಭಾರತರು
ಲಕ್ಾಂತರ ಜ್ೇರಗಳನುನು ಉಳಿಸುರಲ್ಲಿ
ಯಶಸಿವಾಯಾಯಿತು. ಸ�ೈನಯೂ ಮತು್ತ
ಭಾರತಿೇಯ ಕರಾರಳಿ ಕಾರಲು ಪಡ�

ತೌಕೆತು ಮತುತು ಯಾಸ್: ಸಮರ್ಷ ಮತುತು ಸಮಯ�ಚತ ನಿವ್ಷಹಣೆಯಿಂದ ಜಿ�ವಗಳ ರಕ್ಷಣೆ

ರಕ್ಷಣಾ ಮತು್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ವಗಳನುನು
ಕ�ೈಗ�್ ಂಡರು; ತೌಕ�್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಭಾರತಿೇಯನೌಕಾಪಡ�ಮತು್ತಭಾರತಿೇಯ
ಕರಾರಳಿ ಕಾರಲು ಪಡ� ಮುಂಬ�ೈ
ಕರಾರಳಿಯ4 ದ�್ ೇಣಿಗಳಿಂದ 600 ಕ್್
ಹ�ಚುಚಿ ಜನರನುನು ರಕ್ಷಿಸಿತು.ಇದರ�್ ಂದಿಗ�,
ಭಾರತಿೇಯ ನೌಕಾಪಡ�ಯ ಹಡಗುಗಳ್
ಮತು್ತವಿಮಾನಗಳ್ಸಹರಸತಿಬಾಜ್್ವಪಿ
-305ರಿಂದನಾಪತ�್ತಯಾದಸಿಬ್ಬಂದಿಯನುನು
ಪತ�್ತಹಚಚಿಲು ಶ�ೋೇಧ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣಾ

ಕಾಯಾ್ವಚರಣ�ಯಲ್ಲಿತ�್ ಡಗಿದ್ದರು.ಯಾಸ್
ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಶಿಚಿಮ
ಬಂಗಾಳದ ನಯಾಚಾರ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಸಿಕಿ್ಬದ್ದ ಸುಮಾರು 100 ಜನರನುನು
ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಾರತಿೇಯ ಕರಾರಳಿ ಕಾರಲು
ಪಡ� ತನನು ಏರ್ ಕುಶನ್ ವಾಹನರನುನು
ಬಳಸಿತು. ಭಾರತಿೇಯಕರಾರಳಿ ಕಾರಲು
ಪಡ�ಯು265ಮಿೇನುಗಾರಿಕಾದ�್ ೇಣಿಗಳ್
ಸಮುದ್ರದಿಂದಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಹಿಂದಿರುಗಲು
ನ�ರವಾಯಿತು.
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ಈಗ, 6,000 ರೆೈಲೆವಾ  ನಿಲಾದಣಗಳಲಿಲಿ ಉಚತ ವೆೈ-ಫೆೈ

ಒಂದು ರಾಷಟ್ರ, ಒಂದು
ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿ

ದ�ೇಶದ ಯಾರುದ�ೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಫಲಾನುರವಿಗಳ್ ಪಡಿತರರನುನು 
ಪಡ�ಯಲು ಅನುಕ್ಲವಾಗುರ 
ಮಾದರಿ ಯೇಜನ�ಯಾಗಿ 
ಮಾಪ್ವಟಿ್ಟದ�. ಇತರ ರಾಜಯೂಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುರ ಸರಾಸರಿ 1.5 ಕ�್ೇಟಿ 
ಫಲಾನುರವಿಗಳ್ ಈ ಯೇಜನ�
ಪಾ್ರರಂರವಾದಾಗಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ 
ತಿಂಗಳ್ ಸಬಸಿಡಿ ಪಡಿತರರನುನು 
ಪಡ�ಯುತಿ್ತದಾ್ದರ�. ಈ ಮದಲು 
ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿ ಹ�್ ಂದಿರುರರರು 
ಆಹಾರ ಧಾನಯೂಗಳನುನು ನಾಯೂಯ 
ಬ�ಲ� ಅಂಗಡಿಯಿಂದ (ಎಫ್ ಪಿಎಸ್) 
ಅರರು ವಾಸಿಸುರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರ ಪಡ�ಯಬಹುದಿತು್ತ. 32 
ರಾಜಯೂಗಳ್ ಮತು್ತ ಕ�ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ್ ಒನ್ ನ�ೇಷನ್, ಒನ್ 
ರ�ೇಷನ್ ಕಾಡ್್ವ ಉಪಕ್ರಮರನುನು 
ಜಾರಿಗ� ತಂದಿದು್ದ, ಇದು ದ�ೇಶದ 69 
ಕ�್ೇಟಿ ಜನರಿಗ� ಪ್ರಯೇಜನರನುನು 
ನಿೇಡುತಿ್ತದ�. ಆಗಸ್್ಟ 2019 ರಲ್ಲಿ ಈ 
ಯೇಜನ� ಪಾ್ರರಂರವಾದಾಗಿನಿಂದ, 
26 ಕ�್ೇಟಿಗ್ ಹ�ಚುಚಿ ಪೇಟ್ವಬಲ್ಟಿ 
ರಯೂರಹಾರಗಳ್ ನಡ�ದಿವ�. ಏಪಿ್ರಲ್ 
2020 ರಿಂದ ಏಪಿ್ರಲ್ 2021 ರರರ�ಗ� 
ಕ�್ೇವಿಡ್-19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 18.3 
ಕ�್ೇಟಿ ಪೇಟ್ವಬಲ್ಟಿಗಳ್ 
ದಾಖಲಾಗಿವ�. ಈಗ, ಪಡಿತರ 
ಅಂಗಡಿಗಳನುನು ಮುಚುಚಿರ 
ಸಮಯರನುನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತು್ತ 
ವಾರ ಪೂತಿ್ವ ಅರುಗಳನುನು 
ತ�ರ�ಯಲು ಸಕಾ್ವರರು ರಾಜಯೂಗಳಿಗ� 
ಸ್ಚನ� ನಿೇಡಿದ�.    

ಭಾರತಿೇಯ ರ�ೈಲ�ವಾ ಜಾಖ್ವಂಡ್ ನ 
ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ನಗರ ರ�ೈಲ�ವಾ 

ನಿಲಾ್ದಣದಲ್ಲಿ ವ�ೈ-ಫ�ೈ ನಿಯೇಜ್ಸುರ
ಮ್ಲಕ ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಸೌಲರಯೂರನುನು ಒಟು್ಟ 
6,000 ರ�ೈಲ�ವಾ ನಿಲಾ್ದಣಗಳಿಗ� ವಿಸ್ತರಿಸಿದ�. 
ಅದ�ೇ ದಿನ, ಒಡಿಶಾದ ಅಂಗುಲ್ 
ಜ್ಲ�ಲಿಯ ಜರಪಾಡ ನಿಲಾ್ದಣರನ್ನು 
ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಲರಯೂವಾಗುರ ರ�ೈಲ�ವಾ ನಿಲಾ್ದಣಗಳ 
ಪಟಿ್ಟಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದ�. ಮುಂಬ�ೈ 
ರ�ೈಲ�ವಾ ನಿಲಾ್ದಣರು 2016 ರ ಜನರರಿಯಲ್ಲಿ 
ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಸಂಪಕ್ವ ಸಾಧಿಸಿದ ಮದಲ 
ನಿಲಾ್ದಣವಾಯಿತು. ರ�ೈಲ�ವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 
ಮಾತ್ರರಲಲಿದ� ದ್ರದ ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುರ ಜನರು ಸಹ ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಸುಸಜ್ಜಿತ 
ರ�ೈಲ�ವಾ ನಿಲಾ್ದಣಗಳಿಂದ ಲಾರ ಪಡ�ದಿದಾ್ದರ�. 
ಇಂತಹ ರ�ೈಲ�ವಾ ನಿಲಾ್ದಣಗಳ ಸಮಿೇಪ ವಾಸಿಸುರ ವಿದಾಯೂರ್್ವಗಳ್ ಮತು್ತ ಯುರ ಐಟಿ 
ರೃತಿ್ತಪರರಿಗ� ಇದು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ�. ನಿಲಾ್ದಣದ ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಬಳಸಿ 
ವಿದಾಯೂರ್್ವಗಳ್ ಇ-ಪುಸ್ತಕಗಳನುನು ಡೌನ್ ಲ�್ ೇಡ್ ಮಾಡಿದ ಅನ�ೇಕ ಉದಾಹರಣ�ಗಳಿವ�.

ಒಂದು ರಾರಟ್, 
ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚ�ಟ್ 
ಉಪಕರಾಮದಿಂದ 
1.5 ಕೆೋ�ಟ್ ಜನರಿಗೆ 
ಪರಾಯ�ಜನ 

ವಿದಾಯಾರ್್ಷಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ 
ಹನೆನುರಡನೆ� ತರಗತಯ ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳು ರದುದ

ಕ�್ೇವಿಡ್ -19 ರ ಅನಿಶಿಚಿತ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಗಳ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ, ಕ�ೇಂದಿ್ರೇಯ ಪೌ್ರಢ

ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಬಎಸ್ ಇ) ಹನ�ನುರಡನ�ೇ ತರಗತಿ ಪರಿೇಕ್�ಗಳನುನು 
ರದು್ದಗ�್ ಳಿಸಲು ಸಕಾ್ವರ ನಿಧ್ವರಿಸಿದ�. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅರರ ಅಧಯೂಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಿ 
ನಡ�ದ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿರ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ವಾತಾ್ವ ಮತು್ತ ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿರ 
ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾರಡ�ೇಕರ್ ಮತು್ತ ಸಿಬಎಸ್ ಇ ಅಧಯೂಕ್ಷರು ಭಾಗರಹಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿೇಕ್� 

ರದಾ್ದದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯರರು,

“ವಿದಾಯೂರ್್ವಗಳ ಸುರಕ್ಷತ� ನಮ್ಮ ಆದಯೂತ�. ಕ�್ರ�್ ೇನಾ

ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಮಧ�ಯೂ, ಮಕ್ಳ ಮೇಲ� ಅತಿಯಾದ 
ಒತ್ತಡ ಹ�ೇರುರುದು ಸರಿಯಲಲಿ. ” ಎಂದರು.ಪರಿೇಕ್�ಯನುನು 
ರದು್ದಗ�್ ಳಿಸುರ ನಿಧಾ್ವರರನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡ ನಂತರ 
ಸಿಬಎಸ್ಇಯು, “ಕ�್ೇವಿಡ್ -19 ರ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 
ಅನಿಶಿಚಿತ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಗಳ್ ಮತು್ತ ವಿವಿಧ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ 
ಪಡ�ದ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಯ ದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ, ಈ ರಷ್ವ 

ಹನ�ನುರಡನ�ೇ ತರಗತಿಯ ಪರಿೇಕ್�ಗಳನುನು ನಡ�ಸದಿರಲು ನಿಧ್ವರಿಸಲಾಯಿತು” ಎಂದು

ಹ�ೇಳಿತು.ಕ�್ರ�್ ೇನಾಎರಡನ�ೇ ಅಲ�ಯು ವಿದಾಯೂರ್್ವಗಳ್ ಮತು್ತ ಪೇಷಕರು ಹನ�ನುರಡನ�ೇ 
ತರಗತಿಯ ಬ�್ ೇಡ್್ವ ಪರಿೇಕ್�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಆತಂಕಗ�್ ಂಡಿದ್ದರು.
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1498ರಲ್ಲಿವಾಸ�್ ್ೇಡಾಗಾಮಾಭಾರತಕ�್ಭ�ೇಟಿನಿೇಡಿದ
12 ರಷ್ವಗಳ ನಂತರ ಪೇಚು್ವಗಿೇಸರು ಕಿ್ರ.ಶ 1510 ರಲ್ಲಿ
ಗ�್ ೇವಾ 1961 ರಲ್ಲಿ ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾ ಪಡ�ಯುರರರ�ಗ� ಅದನುನು

ಪೇಚು್ವಗಿೇಸರು451ರಷ್ವಗಳಕಾಲಆಳಿದರು,

ಭಾರತರು 1947ರಲ್ಲಿಬ್ರಟಿಷ್ಆಡಳಿತದಿಂದಮತು್ತ 1954ರಲ್ಲಿ
ಫ�್ರಂಚರಿಂದ ಪುದುಚ�ೇರಿಯು ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾರನುನು ಪಡ�ದರ�, ಗ�್ ೇವಾ
1961ರರರ�ಗ�ಪೇಚು್ವಗಿೇಸರನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಯೇಇತು್ತ.1946ರ
ಹ�್ ತಿ್ತಗ�,ಬ್ರಟಿಷರಿಗ�ಇನುನುಮುಂದ�ಭಾರತರನುನುಆಳಲುಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ
ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತು್ತ ಆದರ� ಪೇಚು್ವಗಿೇಸರು ಗ�್ ೇವಾಕ�್
ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾ ನಿೇಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದಲಲಿದ�, ದ�ೇಶದ ನಾಯಕರು
ಕ್ಡವಿದ�ೇಶಿಆಡಳಿತದಿಂದಗ�್ ೇವಾರನುನುಮುಕ್ತಗ�್ ಳಿಸುರಬಗ�ಗೆ
ಹ�ಚುಚಿಉತಾಸಿಹತ�್ ೇರಲ್ಲಲಿ.

ಆದರ�ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾಹ�್ ೇರಾಟಗಾರಮತು್ತಖಾಯೂತಸಮಾಜವಾದಿ
ರಾಮ ಮನ�್ ೇಹರ್ ಲ�್ ೇಹಿಯಾ ಗ�್ ೇವಾರನುನು ವಿದ�ೇಶಿ
ಸಂಕ�್ೇಲ�ಗಳಿಂದಮುಕ್ತಗ�್ ಳಿಸಲುಮುಂದಾದರು.

ಲ�್ ೇಹಿಯಾ ತಮ್ಮ ಸ�ನುೇಹಿತ ಡಾ ಜ್ಲ್ಯಾವೊ ಮನ�ಜ�ಸ್
ಅರರಆಹಾವಾನದಮೇರ�ಗ�ಗ�್ ೇವಾಕ�್ಭ�ೇಟಿನಿೇಡಿದರು.ಗ�್ ೇವಾದ
ಮೇಲ�ಪೇಚು್ವಗಿೇಸರುನಡ�ಸುತಿ್ತರುರದೌಜ್ವನಯೂರುಬ್ರಟಿಷರಿಗಿಂತ
ಕಠಿಣವಾಗಿದ�ಎಂಬುದನುನುನ�್ ೇಡಿದಾಗ,1946ರಜ್ನ್18ರಂದು
ಪೇಚು್ವಗಿೇಸರವಿರುದ್ಧಆಂದ�್ ೇಲನರನುನುಪಾ್ರರಂಭಿಸುರಮ್ಲಕ
ಗ�್ ೇವಾಜನರಹಕು್ಗಳಿಗಾಗಿಹ�್ ೇರಾಡಲುನಿಧ್ವರಿಸಿದರು.ಆಗ
ಅರರನುನುಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.

ಇದು ಗ�್ ೇವಾ ವಿಮೇಚನ�ಯಮದಲ ಆಂದ�್ ೇಲನವಾಗಿದ�.
ಗ�್ ೇವಾ ವಿಮೇಚನ�ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿೇಜ್ ಯಾವಾಗಲ್
ಲ�್ ೇಹಿಯಾರನುನು ಬ�ಂಬಲ್ಸುತಿ್ತದ್ದರು, ಗ�್ ೇರನನುರ ಮೇಲ್ನ
ದೌಜ್ವನಯೂಕಾ್ಗಿ ಪೇಚು್ವಗಿೇಸ್ ಸಕಾ್ವರರನುನು ಟಿೇಕಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.
ಲ�್ ೇಹಿಯಾ ಒದಗಿಸಿದ ಸ್ಫೂತಿ್ವ ಗ�್ ೇರನನುರ ಮನ�್ ೇಭಾರರನುನು

ಜಾಗೃತಗ�್ ಳಿಸಿತು ಮತು್ತ ಭಾರತ ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ ೇರಾಟದಿಂದ
ಕಲ್ತ ಪಾಠಗಳಿಂದ  ಆಕಷಿ್ವಸಿತು. ಅರರು  ತಮ್ಮ
ರಸಾಹತುಶಾಹಿಗಳವಿರುದ್ಧಸಂಘಟಿತರಾದರು.

ಗ�್ ೇವಾದಸಾವಾತಂತ್ರಯಾಹ�್ ೇರಾಟಗಾರರತಾಯೂಗಕ�್ಸಾಟಿಯಿಲಲಿ.
ಪೇಚು್ವಗಿೇಸರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಗ�್ ೇವಾರನುನು ಮುಕ್ತಗ�್ ಳಿಸಲು
ಆಜಾದ್ ಗ�್ ೇಮಾಂತಕ ದಳ ಎಂಬ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಗುಂಪು
ಸಕಿ್ರಯವಾಯಿತು. ವಿಶವಾನಾಥ್ ಲಾರಂಡ�, ನಾರಾಯಣ್ ಹರಿ
ನಾಯಕ್, ದತಾ್ತತ್ರಯ ದ�ೇಶಪಾಂಡ� ಮತು್ತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸಿನಾರಿ
ಇದರಸಾ್ಥಪಕರು.ಆಂದ�್ ೇಲನರನುನುಹತಿ್ತಕ್ಲು,ಪೇಚು್ವಗಿೇಸರು
ಹಲವಾರುಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಗಳನುನುಬಂಧಿಸಿಜ�ೈಲ್ಗ�ತಳಿಳುದರು.ಅರರಲ್ಲಿ
ಕ�ಲರರಿಗ�ದಿೇರ್್ವರಧಿಯಜ�ೈಲುಶಿಕ್�ಸಹವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.ಆದರ್
ಚಳ್ರಳಿತಣಣಿಗಾಗಲ್ಲಲಿಮತು್ತಕಾರಾಗೃಹಗಳ್ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿಗಳಿಂದ
ತುಂಬದರು. ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕ ಮಧು ಲ್ಮಯ ಕ್ಡ
ಗ�್ ೇವಾದ ವಿಮೇಚನ�ಗಾಗಿ ಹ�್ ೇರಾಡುವಾಗ ಸುಮಾರು
ಎರಡು ರಷ್ವಗಳ ಕಾಲ ಪೇಚು್ವಗಿೇಸ್ ಸ�ರ�ಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರ�
ಪೇಚು್ವಗಿೇಸರು ಸುಲರವಾಗಿ ಬಗಗೆಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಾತುಕತ�
ಮತು್ತ ರಾಜತಾಂತಿ್ರಕ ಕ್ರಮಗಳ್ ಫಲ ನಿೇಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ,
ಸಶಸತ್ರಹ�್ ೇರಾಟರುಏಕ�ೈಕಆಯ್ಯಾಯಿತು.1961ರಡಿಸ�ಂಬರ್
18 ರಂದು ‘ಆಪರ�ೇಷನ್ ವಿಜಯ್’ ಪಾ್ರರಂರವಾಯಿತು. ಸ�ೈನಯೂ,
ನೌಕಾಪಡ�ಮತು್ತವಾಯುಪಡ�ಯುಜಂಟಿಯಾಗಿ36ಗಂಟ�ಗಳಲ್ಲಿಯೇ
ಈ ಕಾಯ್ವರನುನು ಪೂರ�ೈಸಿದರು. ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೈನಿಕರು
ಗ�್ ೇವಾರನುನು ಭಾರತ ಒಕ್್ಟಕ�್ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ ಸ�ೇರಿಸಿದರು.
ಜನರಲ್ ಮಾಯೂನುಯಲ್ ಆಂಟ�್ೇನಿಯ ವಾಸಾಲ�್  ಇ ಸಿಲಾವಾ
ಅರರುಪೇಚು್ವಗಲ್ಪರಶರಣಾಗತಿದಾಖಲ�ಗ�ಸಹಿಹಾಕಿದರು.
ಅಂತಿಮವಾಗಿಗ�್ ೇವಾಡಿಸ�ಂಬರ್19,1961ರಂದುಸಾವಾತಂತ್ರಯಾರನುನು
ಗಳಿಸಿತು.ಗ�್ ೇವಾ2021ರಜ್ನ್18ರಂದುಗ�್ ೇವಾಕಾ್ರಂತಿಯ
ದಿನದ75ನ�ೇವಾಷಿ್ವಕ�್ೇತಸಿರರನುನುಆಚರಿಸುತಿ್ತದ�.   

ಗೆೋ�ವಾದ ಮೊದಲ  
ಸಾವಾತಂತರಾ್ಯ ಆಂದೆೋ�ಲನ

ಆಗಸ್ಟಿ 15, 1947 ರಂದು ಭಾರತ ಸಾವಾತಂತರಾ್ಯವನುನು ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ದೆ�ಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತರಾ ಇನೋನು ಹಲವಾರು  
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದೆ�ಶಿ ಆಳಿವಾಕೆಯಲಿಲಿತುತು. ಈ ಪರಾದೆ�ಶವು ಸಾವಾತಂತರಾ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಇನೋನು 14 ವರ್ಷಗಳು ಬೆ�ಕಾದವು.  
ದೆ�ಶದ ಕರಾವಳಿ ಪರಾದೆ�ಶವಾದ ಗೆೋ�ವಾವನುನು ಪ�ಚು್ಷಗಿ�ಸರ ಹಿಡಿತದಿಂದ ಮುಕತುಗೆೋಳಿಸುವ ಆಂದೆೋ�ಲನವನುನು  

ಜೋನ್ 18, 1946 ರಂದು ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದನುನು ಗೆೋ�ವಾ ಕಾರಾಂತಯ ದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತುದೆ.

ಗೆೋ�ವಾ ಕಾರಾಂತಯ ದಿನ
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ಮ�ಜರ್ ರಾಮ್ ರಘೋ�ಬಾ ರಾಣೆ

ಈ
ನಿರ್ಪಣ�ಯು ಯುದ್ಧ ಕುರಿತ ಚಿತ್ರವೊಂದರ ನಾಯಕನ
ಕ�ಲಸಗಳಿಗ� ಹ�್ ೇಲ್ಕ�ಯಾಗಬಹುದು. ಆದರ� ಇದು
ಮೇಜರ್ ರಾಮ್ ರಘ್ೇಬಾ ರಾಣ� ಎಂದು ಜಗತಿ್ತಗ�

ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುರ ಭಾರತಿೇಯ ನಾಯಕನ ನಿಜ ಜ್ೇರನದ ಕಥ�.
1948ರಲ್ಲಿ,ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾದನಂತರಪಾಕಿಸಾ್ತನದಬುಡಕಟು್ಟಪಠಾಣರು
ಕಾಶಿಮೀರದ ಮೇಲ� ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ‘ರ್ಮಿಯ ಮೇಲ್ನ
ಸವಾಗ್ವರನುನು’ ಪಾಕಿಸಾ್ತನಕ�್ ವಿಲ್ೇನಗ�್ ಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅರರು
ಬುಡಕಟು್ಟ ಜನಾಂಗದರರಂತ� ಬಟ�್ಟ ಧರಿಸಿದ್ದ ಪಾಕಿಸಾ್ತನಿ ಸ�ೈನಿಕರು.
ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೇನ� ಅರರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�್ ೇರಾಡುತಿ್ತತು್ತ. ಶತು್ರಗಳ್
ರಶಪಡಿಸಿಕ�್ಂಡ ಎಲಲಿ ರ್ಪ್ರದ�ೇಶರನುನು ಭಾರತ ಕ್ರಮೇಣ ಮತ�್ತ
ರಶಪಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳುತಿ್ತತು್ತ. ನೌಶ�ೇರಾರನುನು ಗ�ದ್ದ ನಂತರ, ಶತು್ರಗಳ್
ಹಿಮ್ಮಟಿ್ಟದರು. ಆದರ� ರಾಜೌರಿ-ಪೂಂಚ್ ಹ�ದಾ್ದರಿಯನುನು ಅರರು
ಹತಾಶ�ಯಿಂದ ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಟಾಯೂಂಕ್ ರ�ಜ್ಮಂಟ್
ಬ�ೇಗನ�ರಾಜೌರಿಯನುನುತಲುಪಬ�ೇಕ�ಂದುನಿಧ್ವರಿಸಲಾಗಿತು್ತ.ಭಾರತ
ಆಯ್ ಮಾಡಿದ ಮಾಗ್ವದಲ್ಲಿ ಸ�್ ಫೂೇಟಕಗಳನುನು ಹುದುಗಿಸಲಾಗಿತು್ತ.
4ನ�ೇಡ�್ ೇಗಾ್ರಬ�ಟಾಲ್ಯನ್ಗ�ಲಗತಿ್ತಸಲಾದ37ನ�ೇಅಸಾಲ್್ಟಫೇಲ್್ಡ
ಕಂಪನಿಯನುನು2ನ�ೇಲ�ಫ್ಟನ�ಂಟ್ರಾಣ�ಅರರನ�ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿಹಾದಿಯನುನು
ತ�ರರುಗ�್ ಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಳ್ಹಿಸಲಾಯಿತು. ತಂಡರು
ಸ�್ ಫೂೇಟಕಗಳನುನುತ�ರರುಗ�್ ಳಿಸಲುಪಾ್ರರಂಭಿಸುತಿ್ತದ್ದಂತ�,ಶತು್ರಗಳಿಂದ
ಗುಂಡಿನದಾಳಿಯಾಗಿಕ�ಲರುಸ�ೈನಿಕರುಸಾರನನುಪಿ್ಪದರುಮತು್ತರಾಣ�
ಸ�ೇರಿದಂತ�ಅನ�ೇಕರು ಗಾಯಗ�್ ಂಡರು. ರಾಣ� ಗಾಯಗ�್ ಂಡಿದ್ದರ್,
ಟಾಯೂಂಕ್ ಕ�ಳಗ� ಬಚಿಚಿಟು್ಟಕ�್ಂಡು ಅದರ�್ ಂದಿಗ� ತ�ರಳಲು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು.ಅರರುಟಾಯೂಂಕ್ಚಕ್ರಗಳಚಲನ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ�ಸವಾತಃ
ತಾರೂಚಲ್ಸಿದರುಮತು್ತ ಸ�್ ಫೂೇಟಕಗಳಿರುರ ಕಡ�ಗ� ಟಾಯೂಂಕ್ಅನುನು
ನಾಯೂವಿಗ�ೇಟ್ಮಾಡಿದರುಮತು್ತ ಟಾಯೂಂಕ್ ಚಾಲಕನಿಗ� ಕಟಿ್ಟದ ಹಗಗೆದ
ಮ್ಲಕಅದರಚಲನ�ಯನುನುನಿದ�ೇ್ವಶಿಸಿದರು,ಹಿೇಗಾಗಿ,ಭಾರತಿೇಯ
ಟಾಯೂಂಕ್ಗಳಿಗ�ಸುರಕ್ಷಿತಮಾಗ್ವರನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿದರು.ಅರರು 72
ಗಂಟ�ಗಳಕಾಲನಿರಂತರವಾಗಿಶ್ರಮಿಸಿದರು.ಏಪಿ್ರಲ್8,1948ರಂದು,

ಧ�ೈಯ್ವ ಮತು್ತ ಶೌಯ್ವರನುನು ಪ್ರದಶಿ್ವಸಿದ್ದಕಾ್ಗಿ ಅರರಿಗ� ಪರಮ
ವಿೇರ್ಚಕ್ರರನುನು ನಿೇಡಲಾಯಿತು.ಜ್ೇರಂತವಾಗಿಪರಮವಿೇರಚಕ್ರ
ಪಡ�ದಮದಲ್ಗರುಅರರು.

ರಾಣ� ಜ್ನ್ 26, 1918 ರಂದು ಕನಾ್ವಟಕದ ಹಾವ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಜನಿಸಿದರು. ಅರರ ತಂದ� ಪಲ್ೇಸ್ ಕಾನ್ಸ�್ಟಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರು
ಮತು್ತ ಅರರ ತಂದ�ಯರರಿಗ� ಆಗಾಗ�ಗೆ ರಗಾ್ವರಣ�ಯಾಗುತಿ್ತದ್ದರಿಂದ
ರಾಣ�ಯ ಆರಂಭಿಕ ಜ್ೇರನರು ಅಸ್ತರಯೂಸ್ತವಾಗಿತು್ತ. ಮಹಾತ್ಮ
ಗಾಂಧಿಯರರು ಅಸಹಕಾರ ಚಳರಳಿಯನುನು ಘ್ೇಷಿಸಿದಾಗ ರಾಣ�ಗ�
12 ರಷ್ವ. ಚಳರಳಿಯಂದಿಗ� ಅರರು ಪಾಲ�್ ಗೆಂಡಿದು್ದ ತಂದ�ಯನುನು
ಗಾಬರಿಗ�್ ಳಿಸಿತು,ಅರರುಕುಟುಂಬರನುನುತಮ್ಮಪೂರ್ವಜರಹಳಿಳುಗ�
ಕಳ್ಹಿಸಿದರು. ರಾಣ� ಹಳಿಳುಗ�ಮರಳಿದರ್ ಧ�ೈಯ್ವಮತು್ತ ದಿಟ್ಟತನ
ಅರರಹೃದಯದಲ್ಲಿಹಾಗ�ೇಇತು್ತ.ಜುಲ�ೈ10,1940ರಂದು,ರಾಣ�ಬಾಂಬ�
ಎಂಜ್ನಿಯರ್ರ�ಜ್ಮಂಟ್ಗ�ಸ�ೇರಿಕ�್ಂಡರು.ತರಬ�ೇತಿಯನಂತರ,
ಆಸಮಯದಲ್ಲಿಮಾಯೂನಾ್ಮರ್ನಲ್ಲಿಜಪಾನಿಯರ�್ ಂದಿಗ�ಹ�್ ೇರಾಡುತಿ್ತದ್ದ
28ನ�ೇಫೇಲ್್ಡಕಂಪನಿಗ�ರಾಣ�ಅರರನುನುನ�ೇಮಿಸಲಾಯಿತು.ಶತು್ರಗಳ
ಪ್ರಮುಖಆಸಿ್ತಗಳನುನುನಾಶಮಾಡಿನಂತರಬ್ರಟಿಷ್ಹಡಗಿನಮ್ಲಕ
ಸ�ೈನಿಕರನುನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುರ ಯೇಜನ�ಯಾಗಿತು್ತ. ಉದ�್ದೇಶರನುನು
ಸಾಧಿಸಿದರ್ ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಂತ� ಅರರನುನು ಕರ�ದ�್ ಯುಯೂರ ರಯೂರಸ�್ಥ
ಆಗಲ್ಲಲಿ.ಇದುರಾಣ�ಮತು್ತಅರರಸಂಗಡಿಗರಿಗ�ಶತು್ರಗಳಕಣ್ತಪಿ್ಪಸಿ
ಕಾಲನುಡಿಗ�ಯಲ್ಲಿ ತಪಿ್ಪಸಿಕ�್ಳ್ಳುರುದು ಅನಿವಾಯ್ವವಾಯಿತು. ಅರರ
ಶೌಯ್ವಕಾ್ಗಿರಾಣ�ಯನುನುಕಿರಿಯಅಧಿಕಾರಿಯನಾನುಗಿಮಾಡಲಾಯಿತು.

ರಾಣ� 1967 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ಸ�ೇನ�ಯಿಂದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ
ನಿರೃತ್ತರಾದರು. ಜುಲ�ೈ 11, 1994 ರಂದು ಪುಣ�ಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾಹ�್ ೇರಾಟದಕಾಲದಿಂದಲ್,ಭಾರತದಇತಿಹಾಸರುಈ
ದ�ೇಶದ ಘನತ�, ಗೌರರ ಮತು್ತ ಸಾವಾಭಿಮಾನರನುನು ತಮ್ಮ ಶೌಯ್ವ
ಮತು್ತ ಧ�ೈಯ್ವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಇಂತಹ ಅನ�ೇಕ ವಿೇರರ ಕಥ�ಗಳನುನು
ಹ�್ ಂದಿದ�. ಅಂತಹ ವಿೇರರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರಾಮ್ ರಘ್ೇಬಾ ರಾಣ�
ಅರರಹ�ಸರನುನುಹ�ಮ್ಮಯಿಂದಹ�ೇಳಬಹುದು.

ಜನನ:ಜ್ನ್26,1918 | ನಿಧನ:ಜುಲ�ೈ11,1994

ಸತತ 72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 
ಶೌಯ್ಷವನುನು ಮರೆದ ಸೆೈನಿಕ

ವಯಾಕಿತುತವಾ

1948ರಲಿಲಿ, ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಿ ಪಾಕಿಸಾತುನಿ ಬುಡಕಟುಟಿ ಜನಾಂಗದವರು ನಡೆಸಿದ 
ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ�ಯ ಸೆ�ನೆಯು ಸೋಕತು ಉತತುರ ನಿ�ಡುತತುತುತು. ನೌಶೆ�ರಾ 
ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಸವಾಲು ರಾಜೌರಿಯನುನು 
ಮತೆತು ಗೆಲುಲಿವುದು. ಆದರೆ ಕಿರಿದಾದ ಮತುತು ಹಾಳಾದ ಪವ್ಷತ ರಸೆತುಯ 
ಜೆೋತೆಗೆ, ಶತುರಾಗಳು ಹಾಕಿದ ಲಾಯಾಂಡ್ ಮೈನ್ ಗಳು ಮತುತು ಅಪಾರ 
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಂತಹ ಇನೋನು ಅನೆ�ಕ ಸವಾಲುಗಳಿದದವು. ಇಂತಹ 
ಸನಿನುವೆ�ಶದಲಿಲಿ, ಭಾರತ�ಯ ಸೆೈನಿಕರೆೋಬ್ಬರು ಗಾಯಗೆೋಂಡಿದದರೋ ಸಹ 
ಭಾರತ�ಯ ಸೆ�ನೆಯು ಮುನನುಡೆಯಲು ಮಾಗ್ಷವನುನು ತೆರವುಗೆೋಳಿಸಲು 
72 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದಾರಾಹಾರಗಳಿಲಲಿದೆ�, ದಣಿವರಿಯದೆ ಕತ್ಷವಯಾದಲಿಲಿ 
ತೆೋಡಗಿದದರು. ಇದು ರಾಜೌರಿಯನುನು ಮತೆತು ವಶಪಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು 
ಭಾರತಕೆಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು…
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ಎರಡನೆ� ಅಲೆಯನುನು ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ  
ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಭಾರತ, ಈಗ ಮೋರನೆ�  
ಅಲೆಯನುನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ

ಕೆೋರೆೋನಾ ವೆೈರಸ್ ಸೆೋ�ಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತ�ವರಾವಾಗಿ ಹೆೋ�ರಾಡುತತುದೆ, ಇದೆೋಂದು ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾರಕ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕ 

ರೆೋ�ಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಏಪಿರಾಲ್ ನಲಿಲಿ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದದ ಎರಡನೆ� ಅಲೆಯ ಸೆೋ�ಂಕು ಪರಾಕರಣಗಳ ಸಂಖೆಯಾ ಈಗ 

ಕ್�ಣಿಸುತತುದೆ. ಆಮಲಿಜನಕ ಪೂರೆೈಕೆ ಅರವಾ ಔರಧಿ ಮತುತು ಹಾಸಿಗೆ ವಯಾವಸೆಥಿ ಎಲಲಿದರಲಿಲಿ ಈಗ ಪರಿಸಿಥಿತ ಬದಲಾಗಿದೆ.  

ಇದರೆೋಂದಿಗೆ, ಸಕಾ್ಷರವು ಮೋರನೆ� ಅಲೆಯನುನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕ�್
ರ�್ ನಾ ವ�ೈರಾಣುವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣ� ಪಡ�ಯಲು
ಸ�್ ೇಂಕಿನ ಸರಪಳಿಯನುನು ಮುರಿಯುರುದು
ಮುಖಯೂವಾಗಿದ�. ಜ�್ೇಡಿಸಲಾದ ಇಟಿ್ಟಗ�ಗಳಲ್ಲಿ

ಒಂದನುನುತಳಿಳುದರ್,ಉಳಿದರರ�ಲಲಿರೂಬೇಳ್ತ್ತವ�.ಆದರ�ಇರುಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದನುನು ತ�ಗ�ದುಹಾಕಿದರ�, ಇಟಿ್ಟಗ�ಗಳ್ ಬೇಳ್ರುದು ನಿಲುಲಿತ್ತದ�.
ಕ�್ರ�್ ನಾವ�ೈರಸ್ಸ�್ ೇಂಕುಸಹಹಿೇಗ�.ಸ�್ ೇಂಕಿನಸರಪಳಿಯನುನು
ಮುರಿಯುರಲ್ಲಿನಾರುಯಶಸಿವಾಯಾದರ�,ಅದರವಿರುದ್ಧ ಗ�ಲುಲಿರುದನುನು
ಯಾರ್ ತಡ�ಯಲು ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ. ಜಾಖ್ವಂಡ್ನ ದಿಯಗರ್ ಜ್ಲ�ಲಿಯ
ಮಧುಬನ್ಎಂಬಸಣಣಿಹಳಿಳುಯಛ�್ ೇಟುರಾಣಾ (7)ತನನುವಿಡಿಯೇ

ಸಂದ�ೇಶದಮ್ಲಕಸ�್ ೇಂಕಿನಸರಪಳಿಯನುನುಮುರಿಯಲುಜನರನುನು
ಪ�್ರೇರ�ೇಪಿಸುತಿ್ತದಾ್ದನ�.ಛ�್ ೇಟುತನನುಹಿಂದ�ಜ�್ೇಡಿಸಲಾದಇಟಿ್ಟಗ�ಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದನುನುಎತಿ್ತಕ�್ಂಡು,“ನಾರುಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿರುರುದುಇಷ�್ಟ”ಎಂದು
ಹ�ೇಳ್ತಾ್ತನ�.

1,500 ಜನಸಂಖ�ಯೂ ಹ�್ ಂದಿರುರ ಮಹಾರಾಷಟ್ರದ ಅಹ್ಮದ್ನಗರ
ಜ್ಲ�ಲಿಯ ಭ�್ ೇರ� ಖುದ್್ವ ಗಾ್ರಮರು ಕ�್ರ�್ ೇನಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ�.
ಬರಪಿೇಡಿತ ಪ್ರದ�ೇಶವಾಗಿರುರುದರಿಂದ ಈ ಗಾ್ರಮದ ಬಹುತ�ೇಕ
ಜನರು ಉದ�್ ಯೂೇಗ ಹುಡುಕಿಕ�್ಂಡು ಬ�ೇರ� ನಗರಗಳಿಗ� ತ�ರಳಿದ್ದರು.
ರಾಜಯೂಸಕಾ್ವರರುಲಾಕ್ಡೌನ್ಘ್ೇಷಿಸಿದನಂತರಅರರುಹಳಿಳುಗ�

ಕೆೋ�ವಿಡ್- 19 ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ
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ಮರಳಿದಾಗ, ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತು್ತ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಇಲಾಖ�ಯು
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗ್ಆಂಟಿಜ�ನ್ಪರಿೇಕ್�ಯನುನುನಡ�ಸಿತು
ಮತು್ತಸ�್ ೇಂಕಿಗ�ಒಳಗಾದರರಿಗ�ಪ್ರತ�ಯೂೇಕವಾಗಿಚಿಕಿತ�ಸಿನಿೇಡಲಾಯಿತು.
ಕಾಲಕಾಲಕ�್ ಪರಿೇಕ್� ಮತು್ತ ಚಿಕಿತ�ಸಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭ�್ ೇರ�
ಖುದ್್ವಗಾ್ರಮರನುನುಕ�್ರ�್ ೇನಾಮುಕ್ತಎಂದುಘ್ೇಷಿಸಲಾಗಿದ�.

ಪರಿಸಿ್ಥತಿ ಎಷ�್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರ್ ಸಾಮ್ಹಿಕ ಪ್ರಯತನುಗಳ
ಮ್ಲಕ ವ�ೈರಾಣುರನುನು ಜಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಈ ಎರಡು
ಉದಾಹರಣ�ಗಳ್ ಹ�ೇಳ್ತ್ತವ�. ಸಮರ ಸುದಿೇಘ್ವವಾಗಿದ�. ಆದ್ದರಿಂದ
ನಾರುಇದ�ೇರಿೇತಿಯಪ್ರಯತನುಗಳನುನುಉತ�್ತೇಜ್ಸಬ�ೇಕಾಗಿದ�.

ಪ್ರಧಾನಿನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಯರರುಮೇ20ರಂದುರಾಜಯೂಮತು್ತ
ಜ್ಲಾಲಿ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� ನಡ�ಸಿದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, “ಕಳ�ದ
ಒಂದ್ರರ�ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ,ಈಸ�್ ೇಂಕುಸಣಣಿಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿಇರುರರರ�ಗ್
ಸವಾಲು ಇರುತ್ತದ� ಎಂಬುದು ನಿಮಗ� ಗ�್ ತಾ್ತಗಿದ�. ಕ�ಲವೊಮ್ಮ
ಪ್ರಕರಣಗಳ್ಕ್ಷಿೇಣಿಸಲುಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ,ಜನರುಈಗಅದುಹ�್ ೇಗಿದ�
ಎಂದುಭಾವಿಸುತಾ್ತರ�,ಆದರ�ಅನುರರರುವಿಭಿನನುವಾಗಿದ�.ಆದ್ದರಿಂದ,
ಪರಿೇಕ್� ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜ್ಕ ಅಂತರದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ
ಗಂಭಿೇರತ�ಇರಬ�ೇಕು.ಸ�್ ೇಂಕಿನಸರಪಳಿಯನುನುಮುರಿಯುರುದ�್ ಂದ�ೇ
ನಮಗಿರುರದಾರಿ”ಎಂದುಹ�ೇಳಿದರು.

ಚೆ�ತರಿಕೆಯ ದರದಲಿಲಿ ಏರಿಕೆ
n 	ಕ�್ರ�್ ೇನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�್ ೇಗರನುನು

ನಿಭಾಯಿಸುರ ಸಲುವಾಗಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸಕಾ್ವರರು ಪರಿೇಕ್�, ಪತ�್ತಹಚುಚಿವಿಕ� ಮತು್ತ
ಚಿಕಿತ�ಸಿಯಂದಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕುರುದಕ�್
ನಿರಂತರವಾಗಿಒತು್ತನಿೇಡಿದ�.

n 	ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕ�್ೇವಿಡ್-
19 ರ ಎರಡನ�ೇ ಅಲ�ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ
ಪ್ರಕರಣಗಳಶಿೇಘ್ರಏರಿಕ�ಈಗಕ್ಷಿೇಣಿಸುತಿ್ತದ�.

n 	ಮೇ 24 ರಂದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹ�್ ಸ
ಸ�್ ೇಂಕುಗಳ ಸಂಖ�ಯೂ 1,94,000 ಆಗಿತು್ತ.
ಏಪಿ್ರಲ್ 15 ರಂದು 2 ಲಕ್ಷಕಿ್ಂತ ಕಡಿಮ
ಪ್ರಕರಣಗಳ್ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು.

n 	ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಲಕ್ಷಕ್್ ಹ�ಚುಚಿ ರ�್ ೇಗಿಗಳ್
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�್ಳ್ಳುತಿ್ತದಾ್ದರ�. ಇದು ವಿಶವಾದ
ಸುಮಾರು 99 ದ�ೇಶಗಳ ಜನಸಂಖ�ಯೂಗಿಂತ
ಹ�ಚಾಚಿಗಿದ�.

n 	ಮೇ15ರನಂತರ,ಸ�್ ೇಂಕಿತರ�್ ೇಗಿಗಳ
ಸಂಖ�ಯೂಗಿಂತ ಚ�ೇತರಿಕ�ಯ ಸಂಖ�ಯೂ
ನಿರಂತರವಾಗಿಹ�ಚಾಚಿಗಿದ�.

n 	ಸಾಪಾ್ತಹಿಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದರರು ಮೇ
ಕ�್ನ�ಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 11 ಕ�್
ಇಳಿದಿದ್ದರ�, ದ�ೈನಂದಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತ�
ಪ್ರಮಾಣರುಶ�ೇ.9.42ಕ�್ಇಳಿದಿದ�.

n 	ಇದು ಸತತ ಎರಡು ದಿನಗಳರರ�ಗ�
ಶ�ೇಕಡಾ 10 ಕಿ್ಂತ ಕಡಿಮ ಇತು್ತ.
ಚ�ೇತರಿಕ�ಪ್ರಮಾಣರುಶ�ೇಕಡಾ89.66 ಕ�್
ಏರಿಕ�ಯಾಗಿದ�.
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ಪರಿಶ್ರಮ ಮತು್ತ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಯತನುದಿಂದ 
ನಿೇರು ಈ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕರನುನು ಬಹಳ ಮಟಿ್ಟಗ� 
ನಿಭಾಯಿಸಿದಿ್ದೇರಿ. ಆದರ� ವಿಶಾ್ರಂತಿಗ� 
ಸಮಯವಿಲಲಿ. ನಾರು ಸುದಿೇಘ್ವ ಕಾಲ
ಸಮರಮಾಡಬ�ೇಕು. ಹ�್ ಸ ಮಂತ್ರವ�ಂದರ�, 
‘ರ�್ ೇಗಿಗಳಿಗ� ಅರರು ಇರುರಲ್ಲಿಯೇ
ಚಿಕಿತ�ಸಿ ನಿೇಡುರುದು’, ನಾರು ಇದನುನು 
ಮರ�ಯಬಾರದು. ರ�್ ೇಗಿಗಳಿಗ� ಅರರು 
ಇರುರಲ್ಲಿ ನಾರು ಹ�ಚುಚಿ ಚಿಕಿತ�ಸಿ ನಿೇಡಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗನಮ್ಮ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ರಯೂರಸ�್ಥಯ 
ಮೇಲ� ಒತ್ತಡಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತದ�”

- ಪರಾಧಾನ ಮಂತರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ
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ಭಾರತದಲಿಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳ ಸಂಖೆಯಾ
233 ದೆ�ಶಗಳ ಜನಸಂಖೆಯಾಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ

ಕೆೋರೆೋ�ನಾ ಮೊದಲ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಿಂದ, ಸೆೋ�ಂಕಿತರನುನು ತವಾರಿತವಾಗಿ ಪತೆತುಹಚ್ಚಲು ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳ ಸಂಖೆಯಾಯನುನು  
ಸಕಾ್ಷರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆೋ�ವಿಡ್19- ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳನುನು ನಡೆಸುವ ಪರಾಯ�ಗಾಲಯಗಳ  

ಸಂಖೆಯಾ 2020 ರ ಫೆಬರಾವರಿಯಲಿಲಿದದ ಕೆ�ವಲ 1 ರಿಂದ ಈಗ 2,586 ಕೆಕೆ ಏರಿದೆ. ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮಾನಯಾತೆ ಪಡೆದ  
ಪರಾಯ�ಗಾಲಯಗಳು ಮನೆಗಳಿಂದ ಮಾದರಿ ಸಂಗರಾಹ ಮಾಡಿ ಪರಿ�ಕ್ೆ ನಡೆಸುತತುವೆ.

22.17 33.48
ಲಕ್ಷ ಕೆೋ�ವಿಡ್ -19 ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳನುನು  

ಮ� 25 ರಂದು ಭಾರತದಲಿಲಿ 
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ದಿನದಲಿಲಿ 
ನಡೆಸಿದ ಅತ ಹೆಚು್ಚ ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳಾಗಿವೆ

ಭಾರತವು ಮ� 25 ರವರೆಗೆ 

ಕೆೋ�ಟ್ಗೋ ಹೆಚು್ಚ ಕೆೋ�ವಿಡ್ - 19 ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳನುನು ನಡೆಸಿತು. 
ಈ ಸಂಖೆಯಾ ಅಮರಿಕಾದ ಒಟುಟಿ ಜನಸಂಖೆಯಾ ಮತುತು 233 ಇತರ 

ದೆ�ಶಗಳ ಜನಸಂಖೆಯಾಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ.

ಈಗ ಮನೆಯಲಿಲಿಯ� ಪರಿ�ಕ್ಾ ಸೌಲಭಯಾ

ಈಪರಿೇಕ್ಾಕಿಟ್ಪಾಶವಾ್ವ
ಹರಿವಿನಪರಿೇಕ್�ಯತತವಾದಮೇಲ�

ಕಾಯ್ವನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದ�.ಮ್ಗಿನಿಂದ
ತ�ಗ�ದಮಾದರಿಯನುನುಈಗಾಗಲ�ೇ
ದ್ರರದಿಂದತುಂಬದಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ
ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದ�.ಈಟ್ಯೂಬ್ಅನುನು
ಕಿಟ್ಒಳಗ�ಸ�ೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದ�,ಅಲ್ಲಿ
ದ್ರರಹಿೇರಿಕ�್ಳ್ಳುರಪಾಯೂಡ್ಅನುನು
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುತ್ತದ�.ಈಪಾಯೂಡ್

ಮ್ಲಕ,ದ್ರರರುಸಿಟ್ರಪ್ಗ�ಹ�್ ೇಗುತ್ತದ�,
ಅಲ್ಲಿಕ�್ರ�್ ನಾವ�ೈರಸ್ನಸ�್ಪೈಕ್
ಪ್ರೇಟಿೇನ್ನುನುಗುರುತಿಸಬಲಲಿ

ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ್ಈಗಾಗಲ�ೇಇರುತ್ತವ�.
ಯಾರಾದರ್ಕ�್ರ�್ ನಾವ�ೈರಸ್
ಸ�್ ೇಂಕಿಗ�ಒಳಗಾಗಿದ್ದರ�,ಈ

ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳ್ಸಕಿ್ರಯಗ�್ ಳ್ಳುತ್ತವ�
ಮತು್ತಕಿಟ್ಪರಿೇಕ್ಾಫಲ್ತಾಂಶರನುನು
ಪಾಸಿಟಿವ್ಎಂದುತ�್ ೇರಿಸುತ್ತದ�.

ಫಲಿತಾಂಶ ಪಾಸಿಟ್ವ್ ಬಂದವರು ಕೆೋ�ವಿಡ್ - 19  
ಪರಾ�ಟೆೋ�ಕಾಲ್ ಅನುನು ಅನುಸರಿಸಬೆ�ಕು. ಫಲಿತಾಂಶವು ನೆಗೆಟ್ವ್  

ಬಂದರೆ, ಅಂರವರು ಆರ್ ಟ್-ಪಿಸಿಆರ್ ಟೆಸ್ಟಿ ಮಾಡಿಸಬೆ�ಕು

ಕೆೋ�ವಿಸೆಲ್ಫ್ ಹೆ�ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತತುದೆ?

n 	ಇದ�ೇಸಮಯದಲ್ಲಿ,‘ಕ�್ೇವಿಸ�ಲ್ಫೂ’ಕಿಟ್ಗ�
ಈಗಅನುಮೇದನ�ನಿೇಡಲಾಗಿದ�.ಈ
ಕಿಟ್ನ�್ ಂದಿಗ�,ಈಗಮನ�ಯಲ್ಲಿಯೇ
ಕ�್ೇವಿಡ್19-ಪರಿೇಕ್�ಯನುನು
ನಡ�ಸಬಹುದು.ಈಮದಲು,ರಾಪಿಡ್
ಆಂಟಿಜ�ನ್ಮತು್ತಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ಎಂಬ
ಪರಿೇಕ್�ಯಎರಡುವಿಧಾನಗಳ್ಮಾತ್ರ
ಲರಯೂವಿದ್ದರು.

n 	ಈಪರಿೇಕ್ಾಕಿಟ್ಗರ್ವಧಾರಣ�ಯ
ಪರಿೇಕ್ಾಕಿಟ್ನಂತಿದು್ದಅದನುನು
ಆನ್ಲ�ೈನ್ನಲ್ಲಿಅರವಾವ�ೈದಯೂಕಿೇಯ
ಮಳಿಗ�ಯಿಂದಖರಿೇದಿಸಬಹುದು.
ಇದನುನುಖರಿೇದಿಸಿದನಂತರ,
ಗ್ಗಲ್ಪ�ಲಿೇಸ�್ ್ಟೇರ್ಅರವಾ
ಆಪಲ್ಸ�್ ್ಟೇರ್ನಿಂದಕಿಟ್
ಖರಿೇದಿಸಿದಕಂಪನಿಯಅಪಿಲಿಕ�ೇಶನ್
ಅನುನುಮಬ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿಡೌನ್ಲ�್ ೇಡ್
ಮಾಡಿಕ�್ಳಳುಬ�ೇಕು.

n 	ಅಪಿಲಿಕ�ೇಶನ್ಅನುನುನ�ೇರವಾಗಿ
ಕ�್ರ�್ ೇನಾಪರಿೇಕ್ಾಕ�ೇಂದ್ರ
ಪೇಟ್ವಲ್ಗ�ಲ್ಂಕ್ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ�.
ಪರಿೇಕ್�ಯಫಲ್ತಾಂಶರನುನುನ�ೇರವಾಗಿ
ಪೇಟ್ವಲ್ನಲ್ಲಿಅಪ್ಡ�ೇಟ್
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ�.ಈಪ್ರಕಿ್ರಯಯಲ್ಲಿ
ಬಳಕ�ದಾರರಗ�್ ೇಪಯೂತ�ಯನುನು
ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದ�.

ಕೆೋ�ವಿಡ್- 19 ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ
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ಅತಯಾಂತ ವೆ�ಗದ 
ಲಸಿಕಾ ಕಾಯ್ಷಕರಾಮ

n ಲಸಿಕಾಕಾಯ್ವಕ್ರಮದಮ್ರನ�ೇಹಂತದಲ್ಲಿ18ರಿಂದ
44ರಷ್ವದ�್ ಳಗಿನ1ಕ�್ೇಟಿಗ್ಹ�ಚುಚಿಜನರಿಗ�ಲಸಿಕ�
ನಿೇಡಲಾಗಿದ�.ಮೇ25ರಂದುಭಾರತಒಟು್ಟ200
ಮಿಲ್ಯನ್ಜನರಿಗ�ಲಸಿಕ�ಹಾಕುರಮ್ಲಕಮಹತವಾದ
ಮೈಲ್ಗಲಲಿನುನುದಾಟಿದ�.ಭಾರತರುಇಷು್ಟಸಂಖ�ಯೂಯ
ಲಸಿಕ�ನಿೇಡಿದವಿಶವಾದಮ್ರನ�ೇರಾಷಟ್ರವಾಗಿದ�.

n ಭಾರತರುವಿಶವಾದಅತಿದ�್ ಡ್ಡಕ�್ೇವಿಡ್-19ಲಸಿಕಾ
ಕಾಯ್ವಕ್ರಮರನುನುನಡ�ಸುತಿ್ತದ�.ಭಾರತರುವಿಶವಾದಲ�ಲಿೇ
ಅತಯೂಂತವ�ೇಗದಲಸಿಕಾಕಾಯ್ವಕ್ರಮಹ�್ ಂದಿದ�.
ಸಕಾ್ವರರುಮ್ರನ�ೇಹಂತದಲಸಿಕಾಕರಣದಲ್ಲಿಮೇ24
ರಿಂದ18ರಿಂದ44ರಷ್ವದ�್ ಳಗಿನಜನರಿಗ�ಸ್ಥಳದಲ�ಲಿೇ
ನ�್ ೇಂದಣಿಸೌಲರಯೂರನುನುಪರಿಚಯಿಸಿತು.

n 	ಚಿೇನಾ ಮತು್ತ ಅಮರಿಕಾ ನಂತರ 200 ದಶಲಕ್ಷಕ್್
ಹ�ಚುಚಿ ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕಿದ ಮ್ರನ�ೇ ರಾಷಟ್ರ
ಭಾರತವಾಗಿದ�.

n 	ಮ್ರುಸಾರ್ವಜನಿಕಉದಯೂಮಗಳ�ೊಂದಿಗ�ತಂತ್ರಜ್ಾನ
ರಗಾ್ವರಣ� ಒಪ್ಪಂದದ ಮ್ಲಕ ದ�ೇಶಿೇಯ ಕ�್ೇವಿಡ್
ಲಸಿಕ� ಕ�್ವಾಯೂಕಿಸಿನ್ಉತಾ್ಪದನ�ಯನುನು ಹ�ಚಿಚಿಸುರುದ್
ಸ�ೇರಿದಂತ� ಎಲಲಿರಿಗ್ ಸಮಯೇಚಿತ ಲಸಿಕ�
ನಿೇಡಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನುನು
ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳ್ಳುತಿ್ತದ�.

n 	ಮಹಾರಾಷಟ್ರಮ್ಲದಹಾಫ್ನ್ಇನಿಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್,ಹ�ೈದರಾಬಾದ್
ಮ್ಲದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಮುಯೂನ�್ ಲಾಜ್ಕಲ್ಸಿ ಲ್ಮಿಟ�ಡ್
(ಐಐಎಲ್) ಮತು್ತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬುಲಂದ್ಶಹರ್
ಮ್ಲದ ಇಮುಯೂನ�್ ಲಾಜ್ಕಲ್ಸಿ ಮತು್ತ ಬಯೇಲಾಜ್ಕಲ್ಸಿ
ಕಾಪ್ವರ�ೇಶನ್ಲ್ಮಿಟ�ಡ್ಕ�್ೇವಾಯೂಕಿಸಿನ್ತಯಾರಿಸಲ್ವ�.  

ಮ� 25 ರ ಹೆೋತತುಗೆ ರಾಜಯಾಗಳು ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾ್ಷರದಿಂದ  
22 ಕೆೋ�ಟ್ಗೋ ಹೆಚು್ಚ ಡೆೋ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ಪಡೆದಿವೆ. 

ಲಸಿಕೆ ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು ಹೆಚ್ಚಸಲು ನಿರಂತರ 
ಪರಾಯತನುಗಳು ನಡೆಯುತತುವೆ

ಒಟುಟಿ ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಿಕೆ ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರು

20,04,94,991 97,94,835
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ಕೆೋ�ವಿಡ್ - 19 ರ ಎರಡನೆ� ಅಲೆಯಲಿಲಿ, ಆಮಲಿಜನಕ ಮತುತು ಔರಧಿಗಳ ಅವಶಯಾಕತೆ ಹೆಚಾ್ಚದಾಗ, 
ಭಾರತವು ಈ ದಿಕಿಕೆನಲಿಲಿ ತವಾರಿತ ಕರಾಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡಿತು. ವೆೈದಯಾಕಿ�ಯ ಆಮಲಿಜನಕದ ಪೂರೆೈಕೆಗಾಗಿ, 

14 ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಲಿಲಿನ ಸಾರಜನಕ ಘಟಕಗಳನುನು ಆಮಲಿಜನಕ ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವತ್ಷಸಲಾಯಿತು. 
ಅಂತಹ ಸುಮಾರು 37 ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳನುನು ಗುರುತಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ ಸಚವಾಲಯದಿಂದ ಹೆೋಸ ಉಪಕರಾಮ
n 	ಆಯುಷ್ಸಚಿವಾಲಯರುಮಿೇಸಲಾದಸಮುದಾಯ

ಬ�ಂಬಲಸಹಾಯವಾಣಿಯನುನುಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ�.ಇದು
ಕ�್ೇವಿಡ್-19ಸಂಬಂಧಿತಸಮಸ�ಯೂಗಳನುನುಪರಿಹರಿಸಲು
ಆಯುಷ್ಆಧಾರಿತನ�ರರನುನುಒದಗಿಸುತ್ತದ�.

n 	ಇದರಟ�್ೇಲ್-ಫ್ರೇಸಂಖ�ಯೂ14443.ದ�ೇಶಾದಯೂಂತ
ಸಹಾಯವಾಣಿಕಾಯ್ವನಿರ್ವಹಿಸುತಿ್ತದ�.ವಾರದಎಲಾಲಿ
ಏಳ್ದಿನಗಳ್ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ6ರಿಂದಮಧಯೂರಾತಿ್ರಯರರ�ಗ�
ತ�ರ�ದಿರುತ್ತದ�.

n 	ಸಹಾಯವಾಣಿ14443ಮ್ಲಕಆಯುಷ್ನವಿವಿಧ
ವಿಭಾಗಗಳಾದಆಯುವ�ೇ್ವದ,ಹ�್ ೇಮಿಯೇಪತಿ,
ಯೇಗ,ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ�ಸಿ,ಯುನಾನಿಮತು್ತಸಿದ್ಧದ
ತಜ್ಞರುಜನರಸಮಸ�ಯೂಗಳನುನುಬಗ�ಹರಿಸುತಾ್ತರ�.

n 	ಈತಜ್ಞರುರ�್ ೇಗಿಗಳಿಗ�ಸಮಾಲ�್ ೇಚನ�ಮತು್ತ
ಉಪಯುಕ್ತಚಿಕಿತ�ಸಿಯನುನುನಿೇಡುರುದಲಲಿದ�ಹತಿ್ತರದ
ಆಯುಷ್ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಬಗ�ಗೆಮಾಹಿತಿಯನುನುಸಹ
ನಿೇಡುತಾ್ತರ�.

n 	ರ�ೈಲ�ವಾಯು ಮೇ 24 ರರರ�ಗ� 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, 247 ಆಕಿಸಿಜನ್
ಎಕ್ಸಿಪ�್ರಸ್ ರ�ೈಲುಗಳ ಮ್ಲಕ 14 ರಾಜಯೂಗಳಿಗ� 16,000
ಮ.ಟನ್ಗ್ಹ�ಚುಚಿದ್ರವಿೇಕೃತವ�ೈದಯೂಕಿೇಯಆಮಲಿಜನಕರನುನು
ಪೂರ�ೈಸಿದ�.

n 	ಮೇ 20ರರರ�ಗ� ಲರಯೂವಿರುರಮಾಹಿತಿಯಪ್ರಕಾರ, ದ�ೇಶರು
ಪ್ರತಿದಿನ 9250 ಮ.ಟನ್ ಆಮಲಿಜನಕರನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸುತಿ್ತದ�.
ಕಳ�ದರಷ್ವಇದುದಿನಕ�್900ಮ.ಟನ್ಆಗಿತು್ತ.

n 	ವಾಯುಪಡ�ಮತು್ತನೌಕಾಪಡ�ಗಳ್ಸಿಂಗಾಪುರಮತು್ತಬ್್ರನಿ
ಸ�ೇರಿದಂತ�ಇತರದ�ೇಶಗಳಿಂದವ�ೈದಯೂಕಿೇಯಸಾಮಗಿ್ರಗಳನುನು
ತರುತಿ್ತವ�.ಡಿಆರ್ಡಿಒದ�ಹಲ್ಯಲ್ಲಿನಾಲು್ಪಿಎಸ್ಎಆಮಲಿಜನಕ
ಘಟಕಗಳನುನು ಮತು್ತ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಎಸ್ಎ
ಘಟಕರನುನುಸಾ್ಥಪಿಸಿದ�.

n 	 150-175 ಕ್್ ಹ�ಚುಚಿ ಘಟಕಗಳನುನು ಶಿೇಘ್ರದಲ�ಲಿೇ
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗುರುದು. ಆಪರ�ೇಷನ್ ಕ�್ೇವಿಡ್ ರಿಲ್ೇಫ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಯುಪಡ�ಯು 990 ಕ್್ ಹ�ಚುಚಿ ವಿಮಾನಗಳ
ಹಾರಾಟನಡ�ಸಿದ�.

n 	ಮ್ರು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡ�ಗಳ 800 ಕ್್ ಹ�ಚುಚಿ ವ�ೈದಯೂರು ವಿವಿಧ
ಕ�್ರ�್ ೇನಾಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿಕತ್ವರಯೂನಿರ್ವಹಿಸುತಿ್ತದಾ್ದರ�.

n 	ಹಿಂದ್ಸಾ್ತನ್ ಏರ�್ ೇನಾಟಿಕ್ಸಿ ಲ್ಮಿಟ�ಡ್ ಲಕ�್ನುೇ ಮತು್ತ
ಬ�ಂಗಳೊರಿನಲ್ಲಿ250ಹಾಸಿಗ�ಗಳಕ�್ೇವಿಡ್-19ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನುನು
ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ�.

17,775 19 12
ಮ� 24 ರಂದು ಆಮಲಿಜನಕ ಸಾಂದರಾಕಗಳು, 

16,331 ಆಮಲಿಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನುನು 
ತುತು್ಷ ಅವಶಯಾಕತೆಗಾಗಿ ಪೂರೆೈಸಲಾಯಿತು.

ರಾಜಯಾಗಳು  13,449 ವೆಂಟ್ಲೆ�ಟರ್/
ಬಿಪಾಪ್ ಜೆೋತೆಗೆ

ಆಮಲಿಜನಕ ಉತಾ್ಪದನಾ  
ಘಟಕಗಳನುನು ಪಡೆದಿವೆ

ಲಕ್ಷ ಫೆ�ವಿಪಿರಾಲ್ ಮತುತು 6.9 ಲಕ್ಷ 
ರೆಮಿಡಿಸಿವರ್ ಚುಚು್ಚಮದುದಗಳನುನು ಮ� 24 

ರಂದು ತುತು್ಷ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಆಮಲಿಜನಕ ಮತುತು ಆರೆೋ�ಗಯಾ 
ರಕ್ಷಣೆಯಲಿಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬನೆ

ಕೆೋ�ವಿಡ್- 19 ರ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ
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ಕೆೋರೆೋ�ನಾ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಅನಾರವಾಗಿರುವ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಕಾ್ಷರ ಹೆೋಸ 

ಉಪಕರಾಮವನುನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಮಕಕೆಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೆ�ಸ್್ಷ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಹೆತತುವರು ಅರವಾ ಪ�ರಕರನುನು 

ಕಳೆದುಕೆೋಂಡಿರುವ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಆರ್್ಷಕ ನೆರವು ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು.

ಮಕಕೆಳಿಗಾಗಿ ಪಿಎಂ ಕೆ�ಸ್್ಷ ಯ�ಜನೆ
ಕೆೋರೆೋ�ನಾ ಸಂತರಾಸತು ಮಕಕೆಳ ಸಬಲಿ�ಕರಣ

ಮಕ್ಳ್ ದ�ೇಶದ ರವಿಷಯೂ. ಮಕ್ಳನುನು ಬ�ಂಬಲ್ಸಲು ಮತು್ತ ರಕ್ಷಿಸಲು ದ�ೇಶರು

ಸಾಧಯೂವಿರುರಎಲಲಿರನುನು ಮಾಡುತ್ತದ�. ಇದರಿಂದ ಅರರು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರಜ�ಗಳಾಗಿ 

ಅಭಿರೃದಿ್ಧ ಹ�್ ಂದುತಾ್ತರ� ಮತು್ತ ಉಜವಾಲ ರವಿಷಯೂರನುನುಪಡ�ಯುತಾ್ತರ�.

-ಪರಾಧಾನ ಮಂತರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ

ಮ
ನುಕುಲದಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ಮದಲ ಬಾರಿಗ�,
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�್ ೇಗರು

ಅಪಾರಪ್ರಮಾಣದಪಾ್ರಣಹಾನಿಯನುನು
ಉಂಟುಮಾಡಿದ�.ಹ�ತ್ತರರನಿಧನದಿಂದ
ಅನ�ೇಕ ಮಕ್ಳ್ ಅನಾರರಾಗಿದಾ್ದರ�.
ಅರರ ಬಗ�ಗೆ ಗಮನ ನಿೇಡದ� ಮತು್ತ
ನ�ರರು ನಿೇಡದ�ೇ ಬಡಲಾಗುರುದಿಲಲಿ.
ಈ ಮಕ್ಳಿಗ� ಅರರ ಮ್ಲರ್ತ
ಅಗತಯೂಗಳ ಪೂರ�ೈಕ�ಯನುನು
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಬ�ೇಕು. ಅಂತಹ
ಮಕ್ಳನುನು ನ�್ ೇಡಿಕ�್ಳ್ಳುರುದು
ಮತು್ತ ಅರರಲ್ಲಿ ಉಜವಾಲ
ರವಿಷಯೂದ ರರರಸ�ಯನುನು
ಬ�ಳ�ಸುರುದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದ�.ಈಬಗ�ಗೆನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೇದಿಯರರ ಸಕಾ್ವರ ಅತಯೂಂತ
ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ ಮತು್ತ ಸಹಾನುರ್ತಿಯ
ನಿಧಾ್ವರರನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡಿದ�.
ಅಂತಹ ಮಕ್ಳ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ�್ ೇಗಯೂ
ಮತು್ತ ಇತರ ಅಗತಯೂಗಳನುನು
ಪಿಎಂ ಕ�ೇಸ್್ವ ಫಂಡ್ ಮ್ಲಕ
ನ�್ ೇಡಿಕ�್ಳಳುಲುನಿಧ್ವರಿಸಿದ�.

l	ಅಂತಹ ಮಕ್ಳ್ 18 ರಷ್ವ ತುಂಬದ ನಂತರ ಪಿಎಂ ಕ�ೇಸ್್ವ ಫಂಡ್ನಿಂದ ಮಾಸಿಕ
ಸ�್ಟೈಫಂಡ್ಮತು್ತ23ನ�ೇರಷ್ವಕ�್ಕಾಲ್ಟಾ್ಟಗ10ಲಕ್ಷರ್.ಪಡ�ಯುತಾ್ತರ�.

l	ಉನನುತಶಿಕ್ಷಣಕಾ್ಗಿಶಿಕ್ಷಣಸಾಲಪಡ�ಯಲುಮಕ್ಳಿಗ�ಸಹಾಯಮಾಡಲಾಗುರುದುಮತು್ತ
ಪಿಎಂಕ�ೇಸ್್ವಫಂಡ್ಸಾಲದಮೇಲ್ನಬಡಿ್ಡಯನುನುಪಾರತಿಸುತ್ತದ�.

l	ಒಂದುಮಗು10ರಷ್ವಕಿ್ಂತಕಡಿಮರಯಸಿಸಿನದಾಗಿದ್ದರ�,ಅರನಿಗ�/ಅರಳಿಗ�ಹತಿ್ತರದ
ಕ�ೇಂದಿ್ರೇಯ ವಿದಾಯೂಲಯದಲ್ಲಿ ಅರವಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ವಿದಾಯೂರ್್ವಯಾಗಿ
ಪ್ರವ�ೇಶ ನಿೇಡಲಾಗುರುದು. ಮಗುರನುನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಿದರ�, ಆರ್ಟಿಇ
ಮಾನದಂಡಗಳಪ್ರಕಾರಶುಲ್ರನುನುಪಿಎಂಕ�ೇಸ್್ವನಿಧಿಯಿಂದನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದ�.

l	ಮಕ್ಳ್11ರಿಂದ18ರಷ್ವರಯಸಿಸಿನರರಾಗಿದ್ದರ�,ಸ�ೈನಿಕ್ಶಾಲ�,ನವೊೇದಯವಿದಾಯೂಲಯ
ಮುಂತಾದಯಾರುದ�ೇಕ�ೇಂದಿ್ರೇಯಸಕಾ್ವರಿರಸತಿಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿಪ್ರವ�ೇಶನಿೇಡಲಾಗುರುದು.
ಒಂದುವ�ೇಳ�ಮಗುರನುನುಪೇಷಕರು/ಅಜಜಿಅಜ್ಜಿಯರು/ವಿಸತೃತಕುಟುಂಬದಆರ�ೈಕ�ಯಲ್ಲಿ
ಮುಂದುರರಿಸಬ�ೇಕಾದರ�ಅಂತಹಮಕ್ಳಿಗ�ಹತಿ್ತರದಕ�ೇಂದಿ್ರೇಯವಿದಾಯೂಲಯದಲ್ಲಿಅರವಾ
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ ಹಗಲು ವಿದಾಯೂರ್್ವಯಾಗಿ ಪ್ರವ�ೇಶ ನಿೇಡಲಾಗುರುದು. ಮಗುರನುನು
ಖಾಸಗಿ ಶಾಲ�ಗ� ಸ�ೇರಿಸಿದರ�, ಆರ್ಟಿಇ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಲ್ರನುನು ಪಿಎಂ
ಕ�ೇಸ್್ವನಿಧಿಯಿಂದನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದ�.ಸಮರಸತ್ರ,ಪಠಯೂಪುಸ್ತಕಗಳ್ಮತು್ತನ�್ ೇಟ್ಬುಕ್ಗಳ
ಖಚಿ್ವಗ�ಸಹಪಿಎಂಕ�ೇಸ್್ವಫಂಡ್ಪಾರತಿಸುತ್ತದ�.

l	ಮಕ್ಳಿಗ� ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 18 ರಷ್ವಗಳರರ�ಗ� 5 ಲಕ್ಷ ರ್.ಗಳ
ಉಚಿತ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ವಿಮ ಸಿಗುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಪಿ್ರೇಮಿಯಂ ಅನುನು ಪಿಎಂ ಕ�ೇಸ್್ವ ಫಂಡ್
ಪಾರತಿಸುತ್ತದ�.



ಆಯುವೆ�್ಷದ, ಯ�ಗ ಮತುತು ಇತರ ಸಾಂಪರಾದಾಯಿಕ ವೆೈದಯಾಕಿ�ಯ ಸೌಲಭಯಾಗಳನುನು 
ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಸೆ�ವೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಂಯ�ಜಿಸುವ ಉದೆದ�ಶದಿಂದ ಆಯುಷ್ ಸಚವಾಲಯವನುನು 

2014 ರಲಿಲಿ ರಚಸಲಾಯಿತು. ಜಾಗತಕವಾಗಿ ಯ�ಗವನುನು ಜನಪಿರಾಯಗೆೋಳಿಸುವ 
ಭಾರತ�ಯ ಪರಾಯತನುಗಳಿಂದಾಗಿ 2015 ರಿಂದ ಜೋನ್ 21 ಅನುನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್�ಯ ಯ�ಗ 

ದಿನವೆಂದು ಘೋ�ಷ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆೋರೆೋ�ನಾ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕದ ಮಧೆಯಾ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಪರಿಹಾರಗಳ ಮೋಲಕ ರೆೋ�ಗ ತಡೆಗಟುಟಿವಿಕೆಗೆ ಒತುತು ನಿ�ಡುವ ಆಯುವೆ�್ಷದವು 

ಜಗತತುನಾದಯಾಂತ ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸಂರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೆೋರಹೆೋಮಿ್ಮದೆ.

ಸಮಗರಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತು 

ಯ�ಗಕ್ೆ�ಮಕಾಕೆಗಿ ಯ�ಗ

ಮುಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್�ಯ ಯ�ಗ ದಿನ
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ಯ�ಗ ಇಂದು ಜಗತತುನಲಿಲಿ ಏಕತೆಯ 

ಹೆೋಸ ಶಕಿತುಯಾಗಿ ಹೆೋರಹೆೋಮಿ್ಮದೆ. ಇಂದು 

ಪರಾಪಂಚದಾದಯಾಂತ ಯ�ಗಾಭಾಯಾಸ ಮಾಡುವವರ 

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನುನು ಸಂಗರಾಹಿಸಿದರೆ, ಅದುಭುತ 

ಸಂಗತಗಳು ಜಗತತುಗೆ ತಳಿಯುತತುವೆ ಎಂದು ನಾನು 

ವಿಶಾವಾಸದಿಂದ ಹೆ�ಳಬಲೆಲಿ.

- ಪರಾಧಾನ ಮಂತರಾ  ನರೆ�ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ
ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದ� ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸಲಾದ ಈ ಗಮನಾಹ್ವ
ಸಾದೃಶಯೂದ ಅರ್ವವ�ಂದರ�, ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಯೇಗರನುನು
ಅಭಾಯೂಸ ಮಾಡುರುದರ ಮ್ಲಕ ಕ�ಲರು ಉತ್ತಮ ಗುಣಗಳ್
ದಕು್ತ್ತವ�. ಯೇಗದ ನಿಯಮಿತ ಅಭಾಯೂಸದಿಂದ ಧ�ೈಯ್ವ
ಹ�ಚುಚಿತ್ತದ�. ಅದು ನಮ್ಮನುನು ತಂದ�ಯಂತ� ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದ�.
ತಾಯಿಯಂತ�ಕ್ಷಮಾಗುಣರನುನುಬ�ಳ�ಸಿಕ�್ಳಳುಲುಸಹಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದ�.ಇದುನಮ್ಮಶಾಶವಾತಸ�ನುೇಹಿತನಾಗುರಮಾನಸಿಕ
ಶಾಂತಿಗ್ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ�. ಯೇಗರನುನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ
ಅಭಾಯೂಸಮಾಡಿದರ�ಸತಯೂರುನಮ್ಮಮಗುವಾಗುತ್ತದ�,ಕರುಣ�ಯು
ನಮ್ಮ ಸಹ�್ ೇದರಿಯಾಗುತ್ತದ�, ಸವಾಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣರು ನಮ್ಮ
ಸಹ�್ ೇದರನಾಗುತ್ತದ�, ರ್ಮಿಯೇನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗ�ಯಾಗುತ್ತದ�
ಮತು್ತಜ್ಾನರುನಮ್ಮಹಸಿರನುನುನಿೇಗಿಸುತ್ತದ�ಎಂದುರತೃ್ವಹರಿ
ಹ�ೇಳ್ತಾ್ತನ�.ಯೇಗಅಭಾಯೂಸಮಾಡುರರರಿಗ�ಅನ�ೇಕಗುಣಗಳ್
ಸ�ನುೇಹಿತನಾದಾಗ ಆತ ರಯಮುಕ್ತನಾಗುತಾ್ತನ�. ಎಲಲಿಕಿ್ಂತ
ಮುಖಯೂವಾಗಿ ಯೇಗಾಭಾಯೂಸಕ�್ ಯಾರುದ�ೇ ಹಣಕಾಸಿನ
ಹ್ಡಿಕ�ಯಅಗತಯೂವಿಲಲಿ.ಕ�್ರ�್ ೇನಾಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕನಡುವ�ಯೇ
ಯೇಗದ ಪಾತ್ರರನುನು ಎತಿ್ತ ತ�್ ೇರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೇದಿಯರರು, “ಈ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಯೇಗರು ಜಗತ್ತನುನು
ಒಂದುಗ್ಡಿಸಿದ�ಎಂದುನಾರುತಿಳಿದುಕ�್ಂಡಿದ�್ದೇವ�.ಯೇಗರು
ದ�ೇಹ,ಮನಸುಸಿಮತು್ತಆತ್ಮರನುನುಜ�್ೇಡಿಸುರಂತ�ಯೇಇಂದು
ಯೇಗರುಜಗತ್ತನುನುಜ�್ೇಡಿಸಿದ�.ಒತ್ತಡಮತು್ತಕಾಯಿಲ�ಮುಕ್ತ
ಸಂತ�್ ೇಷದ ಜ್ೇರನರನುನು ಯೇಗದ ಮಾಗ್ವದಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಪಡ�ಯಬಹುದು.” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಇದು ದ�ೇಹಕ�್ ಉತ್ತಮ
ಆರ�್ ೇಗಯೂರನುನುಮಾತ್ರರಲಲಿದ�ಮನಸುಸಿಮತು್ತಆಲ�್ ೇಚನ�ಗಳ
ಪರಿಶುದ್ಧತ�ಯನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳುರಮ್ಲಕ ಜ್ೇರನದಲ್ಲಿ
ಸಮತ�್ ೇಲನರನುನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದ�.ಯೇಗ ಗುರು ಕ� ಪಟಾ್ಟಭಿ
ಜ�್ೇಯಿಸ್ಅರರಪ್ರಕಾರ,ಯೇಗರುನಿಜವಾದಜ್ಾನ�್ ೇದಯ,
ಅಂತರಂಗ ಶುದಿ್ಧೇಕರಣವಾಗಿದ�. ಯೇಗದಿಂದ ಆರ�್ ೇಗಯೂ
ಪ್ರಯೇಜನಗಳಲಲಿದ�, ವಿಜ್ಾನದ ಈ ಪಾ್ರಚಿೇನ ಸವಾರ್ಪರು
ಸಮಾಜರನುನುಒಟಿ್ಟಗ�ಜ�್ೇಡಿಸುತ್ತದ�.

ಸ
ಮಾಜದಎಲಲಿರಗ್ವದಜನರ್ಈಗಯೇಗರನುನು
ಅಳರಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳುತಿ್ತದಾ್ದರ�, ಇದು ದ�ೈಹಿಕ ಮತು್ತ
ಮಾನಸಿಕ ಸಾವಾಸ್ಥಯಾರನುನು ಹ�ಚಿಚಿಸುರ ಅತಯೂಂತ
ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದ�.

ಯೇಗರು ಪಾ್ರದ�ೇಶಿಕ ಗಡಿಗಳನುನು ದಾಟಿ ವಿದ�ೇಶಗಳನುನು
ತಲುಪಿದ�,ಅಲ್ಲಿಅದುಬಹಳಜನಪಿ್ರಯವಾಗುತಿ್ತದ�.ಶತಮಾನಗಳ
ಹಿಂದ�ಯೇಗದವಿಶ�ೇಷತ�ಯನುನುಎತಿ್ತತ�್ ೇರಿಸಲುಜನಪಿ್ರಯ
ಸಂಸಕೃತಕವಿರತೃ್ವಹರಿಹಿೇಗ�ಹ�ೇಳಿದಾ್ದರ�:
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ಯೇಗರು ನಮ್ಮ ಜ್ೇರನಶ�ೈಲ್ಯನುನು ಪರಿರತಿ್ವಸುತ್ತದ�,
ಇದು ದ�ೇಹರು ನ�ೈಸಗಿ್ವಕಬದಲಾರಣ�ಗಳಿಗ� ಹ�್ ಂದಿಕ�್ಳಳುಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ�. ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯರರು
ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಕ�ೇರಲ ನಾಲು್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ
ಯೇಗಕ�್ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಮನನುಣ� ಪಡ�ಯುರ ಪ್ರಯತನು
ಮಾಡಿದರು.ವಿಶವಾಸಂಸ�್ಥಯಸಾಮಾನಯೂಸಭ�ಯ(ಯುಎನ್ಜ್ಎ)
ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅರರು ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದಿನದ
ಆಲ�್ ೇಚನ�ಯನುನುಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸಿದರು.ಕ�್ರ�್ ೇನಾಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ
ಮಧ�ಯೂ, ಕ�್ರ�್ ೇನಾದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮರನುನು ತಡ�ಯುರಲ್ಲಿ
ಯೇಗದಪಾತ್ರದಬಗ�ಗೆಅನ�ೇಕದ�ೇಶಗಳಮುಖಯೂಸ್ಥರುಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಯರರ�್ ಂದಿಗ� ಚಚಿ್ವಸಿದಾ್ದರ�. ಕಳ�ದ ರಷ್ವ
ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯಯೇಗದಿನಾಚರಣ�ಯಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿತಮ್ಮ
ರಚು್ವರಲ್ಭಾಷಣದಲ್ಲಿಪ್ರಧಾನಿಮೇದಿಯರರು, “ಯೇಗರು
ನಮ್ಮನುನುಸಂಪಕಿ್ವಸುರಮತು್ತಒಟಿ್ಟಗ�ಸ�ೇರಿಸುರುದ�ೇಆಗಿದ�”
ಎಂದುಹ�ೇಳಿದರು.ಅರರಪ್ರಕಾರ,ಯೇಗರುಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯ
ಭಾ್ರತೃತವಾದಸಂದ�ೇಶರನುನುನಿೇಡುತ್ತದ�ಮತು್ತವ�ೈಮನಸಯೂಗಳಿಗ�
ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತ್ತದ�. ಇಂದು ಜಗತಿ್ತನಾದಯೂಂತ ಯೇಗದ
ಶಕಿ್ತಯನುನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರ�, ಅದಕ�್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೇದಿಯರರಅವಿರತಪ್ರಯತನುವ�ೇಕಾರಣವಾಗಿದ�.
ಯ�ಗದ ಮಹತವಾವನುನು ತಳಿದ ಜಗತುತು
ನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಯರರಸಕಾ್ವರದಸತತಪ್ರಯತನುದಿಂದಾಗಿ,
ಜ್ನ್21ಅನುನುವಿಶವಾಸಂಸ�್ಥಸಾಮಾನಯೂಸಭ�ಯು(ಯುಎನ್ಜ್ಎ)
ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯಯೇಗದಿನವ�ಂದುಘ್ೇಷಿಸಿತು.ಡಿಸ�ಂಬರ್
11,2014ರಂದು,193ಸದಸಯೂರಯುಎನ್ಜ್ಎದಾಖಲ�ಯ177
ಸಹ-ಪಾ್ರಯೇಜಕ ರಾಷಟ್ರಗಳ ಒಮ್ಮತದ�್ ಂದಿಗ� ಜ್ನ್ 21
ಅನುನು“ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯಯೇಗದಿನ”ಎಂದುನಿಣ್ವಯರನುನು
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿತು.ಯುಎನ್ಜ್ಎತನನುನಿಣ್ವಯದಲ್ಲಿ, “ಯೇಗರು
ಜ್ೇರನದ ಎಲಾಲಿ ಆಯಾಮಗಳ ನಡುವ� ಸಮತ�್ ೇಲನರನುನು
ಸಾಧಿಸುರುದರಹ�್ ರತಾಗಿ,ಆರ�್ ೇಗಯೂಮತು್ತಯೇಗಕ್�ೇಮಕ�್
ಸಮಗ್ರವಾದ ಮಾಗ್ವರನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದ�. ಯೇಗರನುನು
ಅಭಾಯೂಸ ಮಾಡುರುದರಿಂದ ಆಗುರ ಪ್ರಯೇಜನಗಳ ಬಗ�ಗೆ
ವಾಯೂಪಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುರುದು ವಿಶವಾದ
ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ ಆರ�್ ೇಗಯೂಕ�್ ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ�.”
ಎಂದುಹ�ೇಳಿತು.ಚಿಕಿತ�ಸಿಗಿಂತತಡ�ಗಟು್ಟವಿಕ�ಗ� ಹ�ಚಿಚಿನಗಮನ
ನಿೇಡಲಾಗುರ ಈ ಮಾದರಿಯು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಆರ�್ ೇಗಯೂ
ಕಾ್ರಂತಿಯಯುಗಾರಂರಕ�್ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಮದಲ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದಿನದ ಮುಖಯೂ
ಕಾಯ್ವಕ್ರಮರುಜ್ನ್21,2015ರಂದುರಾಷಟ್ರರಾಜಧಾನಿಯ
ರಾಜ್ಪಾಥ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ�ಯಿತು. ಈ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮರು ಎರಡು
ಗಿನ�ನುಸ್ ವಿಶವಾ ದಾಖಲ�ಗಳನುನು ನಿಮಿ್ವಸಿತು. 35,985 ಯೇಗ
ಉತಾಸಿಹಿಗಳಭಾಗರಹಿಸುವಿಕ�ಯನುನುಕಂಡವಿಶವಾದಅತಿದ�್ ಡ್ಡ
ಯೇಗಅಧಿವ�ೇಶನಎಂಬುದುಮದಲನ�ಯದು.ಎರಡನ�ಯದು

ಭಾರತದಲಿಲಿ ಯ�ಗಕೆಕೆ 
ಸುಮಾರು 5,000 
ವರ್ಷಗಳರುಟಿ ಹಳೆಯ 
ಇತಹಾಸವಿದೆ

ಬೆಳೆಯುತತುರುವ 

ಯ�ಗದ ಮಾರುಕಟೆಟಿ

ಮುಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್�ಯ ಯ�ಗ ದಿನ
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ಅದ�ೇ ಯೇಗ ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ 84 ದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಜನರು
ಭಾಗರಹಿಸಿದು್ದ. ಏಳನ�ೇ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದಿನರನುನು
ಈರಷ್ವಜ್ನ್21ರಂದುಆಚರಿಸಲಾಗುರುದು.ಕ�್ೇವಿಡ್-19
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇಗರುಅಪಾರಪಾ್ರಮುಖಯೂರನುನು
ಪಡ�ದುಕ�್ಂಡಿದ�. ಈ ರಷ್ವ ನಾರು ಕ�್ೇರ�್ ೇನಾದ ಹ�್ ಸ
ರ್ಪಾಂತರಗಳನುನುಎದುರಿಸುತಿ್ತರುವಾಗ,ಮುಂಬರುರಯೇಗ
ದಿನರುವಿಶ�ೇಷಪಾ್ರಮುಖಯೂತ�ಯನುನುಪಡ�ದುಕ�್ಳ್ಳುತ್ತದ�.ಏಕ�ಂದರ�
ಇದುರ�್ ೇಗರನುನುತಡ�ಗಟ್ಟಲುಯೇಗರನುನುಅಳರಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳುರ
ಸಂದ�ೇಶರನುನುನಿೇಡುತ್ತದ�.
ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾದ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ನಂತರ 1970 ರಲ್ಲಿ, ಆಯುವ�ೇ್ವದ,
ಯುನಾನಿ, ಸಿದ್ಧ ವ�ೈದಯೂರು ಕಾನ್ನಿನ ಮ್ಲಕ ಕಾನ್ನು

ರಕ್ಷಣ� ಪಡ�ದರು. ಮದಲ ಬಾರಿಗ� ಇದನುನು 1995 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ�ಯೂೇಕ
ಇಲಾಖ�ಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2003 ರಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ
ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಸಕಾ್ವರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನುನು ಆಯುಷ್ ಎಂದು
ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಯುವ�ೇ್ವದ ಮತು್ತ ಯೇಗಕ�್
ಜಾಗತಿಕಮನನುಣ�ಪಡ�ಯುರಉದ�್ದೇಶದಿಂದನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಯರರ
ಸಕಾ್ವರ2014ರಲ್ಲಿಪ್ರತ�ಯೂೇಕಆಯುಷ್ಸಚಿವಾಲಯರನುನುಸಾ್ಥಪಿಸಿತು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅರರು ಸ�ಪ�್ಟಂಬರ್ 27, 2014 ರಂದು
ಯುಎನ್ಜ್ಎಯ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯೇಗದ ಪಾ್ರಮುಖಯೂತ�ಯನುನು
ಹಂಚಿಕ�್ಳ್ಳುರಮ್ಲಕಜನಪಿ್ರಯಗ�್ ಳಿಸಿದರು.ಯುಎನ್ಜ್ಎಜ್ನ್
21ಅನುನುಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯಯೇಗದಿನರನಾನುಗಿಆಚರಿಸಲುಒಮ್ಮತದ
ನಿಣ್ವಯರನುನುಅಂಗಿೇಕರಿಸಿತು.

ಯ�ಗಕೆಕೆ ಜಾಗತಕ ಮಾನಯಾತೆ ದೆೋರೆತ ನಂತರ ಗೋಗಲ್ ನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನುನು ನೆೋ�ಡಿದರೆ,  
2014 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗಿನ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲಿಲಿ ಯ�ಗ ಕುರಿತ ಹುಡುಕಾಟಗಳ ಸಂಖೆಯಾ ದಿವಾಗುಣವಾಗಿದೆ

$66.4
ಬಿಲಿಯನ್ 2027 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ಜಾಗತಕ ಯ�ಗ 
ಮಾರುಕಟೆಟಿ. ಅಲೆೈಡ್ ಮಾರುಕಟೆಟಿ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ 
ವರದಿಯ ಪರಾಕಾರ ಇದು 2019 ರಲಿಲಿ $37.5 
ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತುತು.

ಭಾರತವಂದೆ� ರೋ.   ಬಿಲಿಯನ್ 
ಯ�ಗ ಮಾರುಕಟೆಟಿ ಹೆೋಂದಿದೆ.4 

2010  2011 2012  2013 2014  2015 2016  2017 2018  2019 2020
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯರರ ಉಪಕ್ರಮರು ಜಗತು್ತ
ಯೇಗದಶಕಿ್ತಯನುನುತಿಳಿದಿಕ�್ಳಳುಲುಮತು್ತಯೇಗದತವಾರಿತ
ಬ�ಳರಣಿಗ�ಗ� ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಉದ�್ ಯೂೇಗಾರಕಾಶಗಳನುನು
ಹ�ಚಿಚಿಸಿತು. ಕ�್ೇವಿಡ್-19ರ ಅರಧಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು
ಮನ�ಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಾಗ ಯೇಗಾಭಾಯೂಸದ ಆನ್ಲ�ೈನ್
ಯೇಗತರಗತಿಗಳ್ದ�್ ಡ್ಡನ�ರವಾಗಿಪರಿಣಮಿಸಿವ�.
ಯೇಗದ ಬ�್ ೇಧಕರು ಮಾತ್ರರಲಲಿ, ಯೇಗ ಸಂಬಂಧಿ
ಸರಕು ಉತಾ್ಪದನಾ ಉದಯೂಮಗಳ್, ಯೇಗ ಸಂಸ�್ಥಗಳ್
ಮತು್ತತರಬ�ೇತಿಕ�ೇಂದ್ರಗಳ್ಉದ�್ ಯೂೇಗಾರಕಾಶಗಳಹ�್ ಸ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಾಗಿಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮವ�.
ಸಾ್ಟಯಾಟಿಸಾ್ಟ ವ�ಬ್ಸ�ೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳ�ದ ಒಂದು ರಷ್ವದಲ್ಲಿ
ಕ�ೇರಲ 11.7 ಬಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲಯೂದ ಯೇಗ
ಚಾಪ�ಗಳನುನುಮಾರಾಟಮಾಡಲಾಗಿದ�.
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ಯ�ಗ ಭಾರತದ ಪಾರಾಚ�ನ ಸಾಂಸಕೃತಕ ಪರಂಪರೆ
ನ�ೈಜ ಅರ್ವದಲ್ಲಿ ಯೇಗರು ಆಧಾಯೂತಿ್ಮಕ
ಅಧಯೂಯನರನುನು ಆಧರಿಸಿದ ವಿಜ್ಾನವಾಗಿದ�. ಇದು
ಮನಸುಸಿ ಮತು್ತ ದ�ೇಹದ ನಡುವ� ಸಮನವಾಯರನುನು
ಸಾ್ಥಪಿಸುತ್ತದ�. ಕಲ� ಮತು್ತ ವಿಜ್ಾನದ ಸಂಗಮವಾದ
ಯೇಗರು ಆರ�್ ೇಗಯೂಕರ ಜ್ೇರನರನುನು ನಡ�ಸಲು
ನಮಗ� ಮಾಗ್ವದಶ್ವನ ನಿೇಡುತ್ತದ�. ಸಂಸಕೃತದ
ಯುಜ್ರ್ ಎಂಬ ಮ್ಲ ಪದದ ಪ್ರಕಾರ, ಯೇಗ
ಪದದ ಅರ್ವ ಸ�ೇರುರುದು ಅರವಾ ಒಂದಾಗುರುದು.
ಯೇಗಾಭಾಯೂಸರು ನಮ್ಮ ವ�ೈಯಕಿ್ತಕ ಪ್ರಜ್�ಯನುನು
ಸಾರ್ವತಿ್ರಕ ಪ್ರಜ್�ಯಂದಿಗ� ಸಂಪಕಿ್ವಸುತ್ತದ� ಎಂದು
ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದ�. ಯೇಗದ ಮ್ಲರನುನು ಕಿ್ರ.ಪೂ
2700ರ ಸಿಂಧ್-ಸರಸವಾತಿ ಕಣಿವ� ನಾಗರಿಕತ�ಯ
ಅರಧಿಯದು್ದ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ�. ವ�ೇದಗಳ
ಕಾಲಕ್್ ಮದಲು ಯೇಗರನುನು ಅಭಾಯೂಸ
ಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಮಹಷಿ್ವ ಪತಂಜಲ್ ತಮ್ಮ
ಶಾಸತ್ರ ಗ್ರಂರವಾದ ಯೇಗ ಸ್ತ್ರದ ಮ್ಲಕ
ಅಂದಿನ ಪಾ್ರಚಿೇನ ಪದ್ಧತಿಗಳನುನು ಕ�್್ರೇಡಿೇಕರಿಸಿದ
ಮದಲ್ಗರು. ಈ ಕ್�ೇತ್ರಕ�್ ಅರರು ನಿೇಡಿದ ಅಪಾರ
ಕ�್ಡುಗ�ಯಿಂದಾಗಿ ಅರರನುನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಯೇಗ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದ್ ಕರ�ಯುತಾ್ತರ�. ಅರರ
ನಂತರದ ವಿದಾವಾಂಸರು ಯೇಗದ ಅಭಾಯೂಸಗಳನುನು
ದಾಖಲ್ಸುರಮ್ಲಕಮತು್ತ ಅದನುನು ವಿಶಾವಾದಯೂಂತ
ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುರ ಮ್ಲಕ ಯೇಗದ ಸಂರಕ್ಷಣ�
ಮತು್ತ ಅಭಿರೃದಿ್ಧಗ� ಅಪಾರ ಕ�್ಡುಗ� ನಿೇಡಿದಾ್ದರ�.
ಪ್ರಸು್ತತಲಕ್ಾಂತರಮಂದಿಯೇಗದಿಂದಪ್ರಯೇಜನ
ಪಡ�ಯುತಿ್ತದಾ್ದರ�.

ಇತಿ್ತೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�್ ಂಡ ವಿವಿಧ ವ�ೈದಯೂಕಿೇಯ
ಅಧಯೂಯನಗಳ್ ದ�ೇಹ ಮತು್ತ ಮನಸಿಸಿನ ಮೇಲ�
ಯೇಗಾಭಾಯೂಸದಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನುಎತಿ್ತತ�್ ೇರಿಸಿವ�.

ಕಾಯ್ವಕ್ರಮರನುನುಜ್ನ್
2017,21ರಂದುಲಕ�್ನುೇದಲ್ಲಿ
ಆಯೇಜ್ಸಲಾಗಿತು್ತ.51,000ಮಂದಿ
ಇದರಲ್ಲಿಭಾಗರಹಿಸಿದ್ದರು.ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಅರರುಜ್ೇರನಶ�ೈಲ್ಯ
ಮಹತವಾದಬಗ�ಗೆಮಾತನಾಡಿದರು.

ಜ್ನ್2019,21ರಂದು

ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿನಡ�ದಯೇಗದಿನದಲ್ಲಿ

ಪ್ರಧಾನಿನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಅರರು

ಇತರರ�್ ಂದಿಗ�ಭಾಗರಹಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ಆರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್�ಯ 

ಯ�ಗ ದಿನಗಳ ಒಂದು ನೆೋ�ಟ

ಔಪಚಾರಿಕಕಾಯ್ವಕ್ರಮರನುನು
ಜ್ನ್2016,21ರಂದು

ಚಂಡಿೇಗಢದಲ್ಲಿನಡ�ಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರ�್ ಂದಿಗ�30,000

ಜನರುಮತು್ತ150ದಿವಾಯೂಂಗರು
ಭಾಗರಹಿಸಿದ್ದರು.

2018ರಜ್ನ್21
ರಂದುಡ�ಹಾ್ರಡ್ನ್ನಲ್ಲಿ

ಆಯೇಜ್ಸಲಾಗಿದ್ದಕಾಯ್ವಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
50,000ಮಂದಿಭಾಗರಹಿಸಿದ್ದರು.

ಜಾಗತಿಕಕ�್ೇವಿಡ್-19
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕರ�್ ೇಗದಿಂದಾಗಿ

ಇದನುನುಜ್ನ್2020,21ರಂದು
ರಚು್ವರಲ್ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ

ಆಯೇಜ್ಸಲಾಯಿತು.

 20
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ಧೆಯಾ�ಯ ವಾಕಯಾ: ಆರೆೋ�ಗಯಾಕಾಕೆಗಿ ಯ�ಗ

ಧೆಯಾ�ಯ ವಾಕಯಾ: ಶಾಂತಗಾಗಿ ಯ�ಗ

ಧೆಯಾ�ಯ ವಾಕಯಾ: ಹವಾಮಾನ ಕರಾಮಗಳು

ಧೆಯಾ�ಯ ವಾಕಯಾ:  ಆರೆೋ�ಗಯಾಕಾಕೆಗಿ ಯ�ಗ- 
ಮನೆಯಲೆಲಿ� ಯ�ಗ

ಧೆಯಾ�ಯ ವಾಕಯಾ: ಯುವಜನರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿ್ಷಸಿ

ಸಿಂಧೋ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ 
ಇತರ ಅವಶೆ�ರಗಳು 
ಮತುತು ಮುದೆರಾಗಳಲಿಲಿರುವ 
ಯ�ಗವನುನು ಚತರಾಸುವ 
ವಣ್ಷಚತರಾಗಳು 
ಭಾರತದಲಿಲಿ ಯ�ಗದ 
ಇರುವಿಕೆಯನುನು ಸೋಚಸುತತುವೆ

ಧೆಯಾ�ಯ ವಾಕಯಾ: ಸಾಮರಸಯಾ ಮತುತು ಶಾಂತಗಾಗಿ ಯ�ಗ

ಜ್ನ್21,2015ರಂದುನರದ�ಹಲ್ಯರಾಜ್ಪಥ್
ನಲ್ಲಿನಡ�ಯಿತು.ಈಕಾಯ್ವಕ್ರಮರುಎರಡು
ಗಿನ�ನುಸ್ವಿಶವಾದಾಖಲ�ಗಳನುನುದಾಖಲ್ಸಿತು.
ಮದಲನ�ಯದಾಗಿಒಂದ�ೇಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಒಂದ�ೇ
ಯೇಗಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ35,985ಜನರು
ಭಾಗರಹಿಸಿದು್ದಮತು್ತಎರಡನ�ಯದುಹ�ಚಿಚಿನ
ದ�ೇಶಗಳ(84)ಜನರುಯೇಗಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ
ಭಾಗರಹಿಸಿದು್ದ.

ಮುಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್�ಯ ಯ�ಗ ದಿನ
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ಯ�ಗವನುನು ಉತೆತು�ಜಿಸಲು ಪರಾಯತನುಗಳು
ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾದನಂತರ,ಸಾರ್ವಜನಿಕಆರ�್ ೇಗಯೂಸ�ೇವ�ಗಳ
ಕಾಯ್ವಕ್ರಮಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಯೇಗರನುನು ಸಂಯೇಜ್ಸುರ
ಪ್ರಯತನುಗಳ್ ನಡ�ದರು. ಆದರ� ಅದರ ವ�ೇಗರು
ನಿಧಾನವಾಗಿತು್ತ,ಇದರಿಂದಾಗಿಅದುಸರಿಯಾದಸಾ್ಥನರನುನು
ಪಡ�ಯಲುಸಾಧಯೂವಾಗಲ್ಲಲಿ.1976ರಲ್ಲಿ,ದ�ೇಶದಮದಲ
ಕ�ೇಂದಿ್ರೇಯಯೇಗಸಂಶ�ೋೇಧನಾಸಂಸ�್ಥ (ಈಗಇದನುನು
ಮರಾಜ್್ವದ�ೇಸಾಯಿರಾಷಿಟ್ರೇಯಯೇಗಸಂಸ�್ಥಎಂದು
ಕರ�ಯಲಾಗುತ್ತದ�)ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಯಿತು.1978ರಲ್ಲಿ,ಯೇಗ
ಮತು್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ�ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದಿ್ರೇಯ ಸಂಶ�ೋೇಧನಾ
ಮಂಡಳಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಯಿತು. 2003 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತಿೇಯ
ವ�ೈದಯೂ ಪದ್ಧತಿ ಮತು್ತ ಹ�್ ೇಮಿಯೇಪತಿಯನುನು ಆಯುಷ್
ವಿಭಾಗ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಆದರ�ಯೇಗದ ನಿಜವಾದ ಪರಿರತ್ವನ�ಯು ನವ�ಂಬರ್
9, 2014ರಿಂದಪಾ್ರರಂರವಾಗುತ್ತದ�,ಪ್ರತ�ಯೂೇಕಆಯುಷ್
ಸಚಿವಾಲಯರನುನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
ನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಯರರು 2014 ರಲ್ಲಿಯುಎನ್ಜ್ಎಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ ಯೇಗದ ಮಹತವಾರನುನು ಎತಿ್ತ ತ�್ ೇರಿಸುರ
ಭಾಷಣರು ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಸಮುದಾಯದಿಂದ
ವಾಯೂಪಕವಾಗಿ ಸಿವಾೇಕೃತವಾಯಿತು. ಇದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ
ಯೇಗಪ್ರಸರಣಕ�್ಸಹಾಯಮಾಡಿತು.ಫ�ಬ್ರರರಿ2016
ರಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕರಿಗ� ಲರಯೂವಿರುರ ಯೇಗ ತರಬ�ೇತಿಯ
ಗುಣಮಟ್ಟರನುನು ಸುಧಾರಿಸುರ ಉದ�್ದೇಶದಿಂದ ಯೇಗ
ಮತು್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ�ಸಿಯ ಪ್ರೇತಾಸಿಹ ಮತು್ತ ಅಭಿರೃದಿ್ಧ
ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್ಬಪಿಡಿವ�ೈಎನ್) ಯನುನು
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಯಿತು.ಈಉದ�್ದೇಶದಲ್ಲಿ,ಏಮ್ಸಿಮತು್ತಐಐಟಿಗಳ
ರೃತಿ್ತಪರರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಂತರರಾಷಿಟ್ರೇಯ
ಯೇಗ ದಿನಾಚರಣ�ಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಕಾಯ್ವಕ್ರಮಗಳನುನು ಆಯೇಜ್ಸುರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಹಳ
ಮುಖಯೂಪಾತ್ರರಹಿಸುತ್ತದ�.ನ�್ ೇಡಲ್ಸಚಿವಾಲಯವಾಗಿ,
ಆಯುಷ್ ಸಾಮಾನಯೂ ಯೇಗ ಶಿಷಾ್ಟಚಾರಗಳನುನು ಸಹ
ಬಡುಗಡ� ಮಾಡಿದ�, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯುರಕರು ಮತು್ತ
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಯಾರುದ�ೇತ�್ ಂದರ�ಗಳಿಲಲಿದ�ಭಾಗರಹಿಸಬಹುದು.

ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಕಾ್ಗಿ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ
ಯೇಜನ�ಯಡಿಆಶಾ ಕಾಯ್ವಕತ್ವರುಪುಣ�ಯಲ್ಲಿಯೇಗ
ತರಬ�ೇತಿ ಪಡ�ಯುತಿ್ತದಾ್ದರ�. ಯೇಗಾಸನರನುನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಸ್ಪಧಾ್ವತ್ಮಕ ಕಿ್ರೇಡ�ಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಆಯುಷ್
ಮತು್ತ ಕಿ್ರೇಡಾ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ್ಈಗಯೇಗಾಸನರನುನು
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಧಾ್ವತ್ಮಕ ಕಿ್ರೇಡ�ಯಾಗಿ ಸಾ್ಥಪಿಸಲು
ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳ್ಳುತಿ್ತವ�. ಯೇಗರನುನು ‘ಫಟ್
ಇಂಡಿಯಾಚಳರಳಿಯ’ ಭಾಗವಾಗಿಸಲಾಗಿದ�. 2021 ರಲ್ಲಿ,

ಯ�ಗ ದಿನದ ಲಾಂಛನದ ಮಹತವಾ
•	 ಲಾಂಛನದಲಿಲಿ ಎರಡೋ ಕೆೈಗಳನುನು ಜೆೋ�ಡಿಸಿರುವುದು 

ಯ�ಗವನುನು ಸಂಕೆ�ತಸುತತುದೆ, ಇದು ಸಾವ್ಷತರಾಕ ಪರಾಜ್ೆಯಂದಿಗೆ 
ವೆೈಯಕಿತುಕ ಪರಾಜ್ೆಯ ಸಂಯ�ಜನೆಯನುನು ಪರಾತಬಿಂಬಿಸುತತುದೆ.

•	 ಇದು ಮನಸು್ಸ ಮತುತು ದೆ�ಹ, ಮನುರಯಾ ಮತುತು ಪರಾಕೃತಯ 
ನಡುವಿನ ಪರಿಪೂಣ್ಷ ಸಾಮರಸಯಾವನುನು; ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಮತುತು 
ಯ�ಗಕ್ೆ�ಮಕೆಕೆ ಸಮಗರಾ ವಿಧಾನವನುನು ಸಂಕೆ�ತಸುತತುದೆ.

•	 ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಎಲೆಗಳು ಭೋಮಿಯನುನು ಸಂಕೆ�ತಸುತತುವೆ, 
ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಪರಾಕೃತಯನುನು ಸಂಕೆ�ತಸುತತುವೆ, ನಿ�ಲಿಯು 
ಬೆಂಕಿಯನುನು ಮತುತು ಸೋಯ್ಷನು ಶಕಿತುಯ ಮೋಲ ಮತುತು 
ಸೋಫ್ತ್ಷಯನುನು ಸಂಕೆ�ತಸುತತುದೆ.

•	 ಲಾಂಛನವು ಯ�ಗದ ಮೋಲತತವಾವಾಗಿರುವ ಮನುಕುಲದ 
ಸಾಮರಸಯಾ ಮತುತು ಶಾಂತಯನುನು ಪರಾತಬಿಂಬಿಸುತತುದೆ.
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ಯೇಗಕ�್ 30 ರಾಜಯೂಗಳ್ / ಕ�ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಕಿ್ರೇಡ� ಎಂದು ಮಾನಯೂತ� ನಿೇಡಲಾಯಿತು ಮತು್ತ ಈಗ
ಯೇಗ ಸ್ಪಧ�್ವಯ ಮದಲ ಆರೃತಿ್ತಯನುನು ನಡ�ಸಲು
ಸಿದ್ಧತ�ಗಳ್ರರದಿಂದಸಾಗಿವ�.ಪ್ರಸು್ತತಯೇಗದಬ�್ ೇಧನ�
ಅನಿವಾಯ್ವವಾಗಿದ�. ದ�ೇಶದ ವಿದಾಯೂರ್್ವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ

ಯೇಗರನುನು ಉತ�್ತೇಜ್ಸುರ ಉದ�್ದೇಶದಿಂದ ಎನ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ
1 ರಿಂದ 10ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ಪಠಯೂಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೇಗರನುನು
ಸ�ೇರಿಸಿದ�. ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 12,500
ಆಯುಷ್ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಮತು್ತ ಕಲಾಯೂಣ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಮ್ಲಕ
ಯೇಗತರಬ�ೇತಿಗ�ಹ�ಚಿಚಿನಗಮನನಿೇಡಲಾಗುತಿ್ತದ�.

ಭವಿರಯಾದಲಿಲಿ ಹೆಚ್ಚನ ಆವೆ�ಗವನುನು ಪಡೆಯಲಿರುವ ಯ�ಗ

भविष्य में योग को और मिलेगी रफ्तारಯ�ಗ ಬೆೋ�ಧಕರಿಗೆ ವಿಶವಾ ಶಾಂತಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಬಡಿತು ನಿ�ಡಲಾಗುತತುದೆ. ಆಯುಷ್ ಸಚವಾಲಯವು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ 

ಯ�ಗಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್�ಯ ಸಮಮೀಳನಗಳು ಮತುತು ಪರಾದಶ್ಷನಗಳನುನು ಆಯ�ಜಿಸುತತುದೆ. ಹಲವಾರು 

ದೆ�ಶಗಳಲಲಿದೆ ವಿದೆ�ಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಿಗಳು ಮತುತು ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಯ�ಗ 
ತರಬೆ�ತ

ಯ�ಗ  
ಶಿಕ್ಷಣ

ಯ�ಗ 
ಚಕಿತೆ್ಸ

ನಿವ್ಷಹಣೆಯಲಿಲಿ  
ಯ�ಗ

ಪ್ರತಿದಿನ30ರಿಂದ45ನಿಮಿಷಗಳಕಾಲಯೇಗಾಭಾಯೂಸಮಾಡುರುದರಿಂದ
ರಯೂಕಿ್ತಯಜ್ೇರನಶ�ೈಲ್ಸಂಬಂಧಿಸಮಸ�ಯೂಗಳಿಂದಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು.ಈಗ,
ಯೇಗರನುನುಹಳಿಳುಗಳಿಗ�ತಲುಪಿಸಲಾಗುರುದು,ಅಲ್ಲಿಕನಿಷ್ಠಒಬ್ಬರಯೂಕಿ್ತಯಾದರ್
ಮುಂದಿನಮ್ರುರಷ್ವಗಳರರ�ಗ�ಒಂದುಕುಟುಂಬರನುನುಯೇಗಾಭಾಯೂಸ
ಮಾಡಲುಪ�್ರೇರ�ೇಪಿಸುತಾ್ತನ�.ಈರಿೇತಿಯಾಗಿ,ಯೇಗರುಪ್ರತಿಮನ�ಮತು್ತಪ್ರತಿ
ಹಳಿಳುಗ�ತಲುಪುತ್ತದ�ಮತು್ತಕುಟುಂಬದಚಟುರಟಿಕ�ಯಅವಿಭಾಜಯೂಅಂಗವಾಗಲ್ದ�.

ಯೇಗಶಿಕ್ಷಣರುಅನ�ೇಕಆಯಾಮಗಳನುನುಹ�್ ಂದಿದ�.ಶಾಲ�ಗಳ್,
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ್,ವಿಶವಾವಿದಾಯೂಲಯಗಳ್,ಕಿ್ರೇಡಾಉತಸಿರಗಳ್,ಕ�ಲಸದ
ಸ್ಥಳಗಳ್,ಕಾಪ್ವರ�ೇಟ್ರಲಯಗಳ್,ಸಶಸತ್ರಪಡ�ಗಳ್,ಪಲ್ೇಸ್
ಸಿಬ್ಬಂದಿ,ವ�ೈದಯೂಕಿೇಯರೃತಿ್ತಪರರು,ಶುಶೋ್ರಷಾಸಿಬ್ಬಂದಿ,ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್
ಮತು್ತಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ್ಮುಂತಾದ�ಡ�ಆರ�್ ೇಗಯೂಮತು್ತಸಾವಾಸ್ಥಯಾ
ಕಾಪಾಡಲುಯೇಗಬ�್ ೇಧಕರುಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರರಹಿಸಬಹುದು.

ಯಾರುದ�ೇರ�್ ೇಗದಚಿಕಿತ�ಸಿಯಲ್ಲಿಯೇಗಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದ�.
ಜ್ೇರನಶ�ೈಲ್ಯಸಮಸ�ಯೂಗಳ್,ಸಾಂಕಕಾ್ರಮಿಕರಲಲಿದರ�್ ೇಗಗಳ್
ಮತು್ತಕಾಯೂನಸಿರ್,ಹೃದ�್ ್ರೇಗ,ಪಾಶವಾ್ವವಾಯುರ�್ ೇಗಿಗಳ
ಪುನರ್ವಸತಿಯಲ್ಲಿಜಾಗತಿಕವಾಗಿಇದರಸಿವಾೇಕಾರರುಯೇಗದ
ಸಾಮರಯೂ್ವರನುನುಪ್ರತಿಬಂಬಸುತ್ತದ�.ಹ�ಚಿಚಿನಸಂಖ�ಯೂಯಯೇಗ
ಚಿಕಿತಸಿಕರುಮತು್ತಸಲಹ�ಗಾರರಅಗತಯೂವಿದ�.

ತತವಾಗಳ್ಮತು್ತಅಭಾಯೂಸದಿಂದಾಗಿಯೇಗರುರಯೂಕಿ್ತಯಜ್ೇರನನಿರ್ವಹಣ�ಗ�
ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದ�.ಸಾಮಾನಯೂಜನರಜ್ೇರನದಲ್ಲಿಯೇಗನಿರ್ವಹಣಾ
ಕ್�ೇತ್ರದಲ್ಲಿಲಕ್ಾಂತರಜನರಿಗ�ಉತ್ತಮಅರಕಾಶವಿದ�.

ಮುಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್�ಯ ಯ�ಗ ದಿನ
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ಯ�ಗದ ಮೋಲಕ ದೆ�ಹದಲಿಲಿ ಆಮಲಿಜನಕ ಮಟಟಿ ಸುಧಾರಣೆ
ದ�ೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮಲಿಜನಕದ ಮಟ್ಟರನುನು ಸುಧಾರಿಸುರ ಈ ಸುಲರ
ತಂತ್ರಗಳನುನು ಕಲ್ಯಿರಿ. ಆತಂಕ ಮತು್ತ ಒತ್ತಡ ಉಸಿರಾಟದ
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ ಮೇಲ� ಪರಿಣಾಮ ಬೇರುತ್ತದ�. ಒತ್ತಡದ
ಅನುರರವಾದಾಗ ಶಾಂತಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ‘ಜ್ಾನ ರಂಗಿಯಲ್ಲಿ’

ಕ�ೈಗಳನುನು ಇರಿಸಿ, ದಿೇಘ್ವವಾಗಿ ಉಸಿರನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡು
ನಿಧಾನವಾಗಿ ‘ಓಂ’ ಎಂದು ಜಪಿಸಿ. ಇದು ಶಾವಾಸಕ�್ೇಶ ಮತು್ತ
ಮನಸುಸಿಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಕ�ಲಸಮಾಡಲುನ�ರವಾಗುತ್ತದ�.
ಮತ�್ ್ತಂದುವಿಧಾನವ�ಂದರ�,ನ�ಲದಮೇಲ�ಮಲಗಿ90ಡಿಗಿ್ರಯಲ್ಲಿಕ�ೈ
ಕಾಲುಗಳನುನುಮೇಲಕ�್ತಿ್ತ,ಇದನುನುಐದರಿಂದಏಳ್ಬಾರಿಮಾಡಿ.

भविष्य में योग को और मिलेगी रफ्तार
ಚತರಾಣವನುನು ಬದಲಾಯಿಸಲು 8-ಹಂತದ ಚೌಕಟುಟಿ
ಯ�ಗವು 2014 ರಲಿಲಿ ಮಾನಯಾತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ದಿಕಿಕೆನಲಿಲಿ ಮುಂದುವರಿದು, 8 - ಹಂತದ ಚೌಕಟುಟಿ ರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಚೌಕಟ್ಟಿನೆೋಂದಿಗೆ, ಪರಾಪಂಚದಾದಯಾಂತ ಯ�ಗವನುನು ಉತೆತು�ಜಿಸಲು ಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಆಯುಷ್ ಸಚವಾಲಯವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲಿಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸುತತುದೆ.

ಯ�ಗ 
ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ

ಯ�ಗ 
ಮಾರುಕಟೆಟಿ

ಉದಯಾಮವಾಗಿ 

ಯ�ಗ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 

ಯ�ಗ

ಮ್ಲರ್ತ,ವಾಸ್ತರ,ತಾತಿವಾಕ,ಕಿಲಿನಿಕಲ್ಮತು್ತ
ವ�ೈಜ್ಾನಿಕಕ್�ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಸಾಕಷು್ಟಅರಕಾಶವಿದ�.ಕಳ�ದ
ಒಂದುದಶಕದಲ್ಲಿ,ಯೇಗಸಂಶ�ೋೇಧನ�ಯವಾಯೂಪಿ್ತಯನುನು
ಪ್ರತಿಬಂಬಸುರ10,000ಕ್್ಹ�ಚುಚಿಸಂಶ�ೋೇಧನಾ
ಪ್ರಬಂಧಗಳನುನುಪ್ರತಿಷಿ್ಠತಜನ್ವಲ್ಗಳಲ್ಲಿಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ�.

ಆಟ,ಮಾತು,ನಟನ�,ಕ�ಲಸ,ಫಟ್ನ�ಸ್,ಸೌಂದಯ್ವ
ಮತು್ತಸಾವಾಸ್ಥಯಾದಂತಹಕೌಶಲಯೂಗಳನುನುಸುಧಾರಿಸಲು
ಯೇಗಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದ�ಎಂದುಸಂಶ�ೋೇಧನ�
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ�.ಯೇಗದಮ್ಲಕಕೌಶಲಯೂಗಳನುನು
ಮತ್ತಷು್ಟಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಯೇಗಕ�್ಹ�ಚುಚಿತಿ್ತರುರಬ�ೇಡಿಕ�ಯಿಂದಾಗಿ,ಉಡುಪುಗಳ್,
ಚಾಪ�ಗಳ್,ಯೇಗಸಾಧನಗಳ್ಇತಾಯೂದಿಗಳಿಗ�ಬ�ೇಡಿಕ�
ಹ�ಚುಚಿತಿ್ತದ�.ಕಳ�ದಐದಾರುರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ,ಯೇಗರುಒಂದು
ದ�್ ಡ್ಡಉದಯೂಮವಾಗಿಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದ�.

ಮಹಿಳ�ಯರುಋತುಚಕ್ರ,ಗರ್ವಧಾರಣ�,ಋತುಬಂಧ
ಮುಂತಾದಹಲರುಹಂತಗಳನುನುದಾಟುತಾ್ತರ�.ಆತಂಕ,
ಒತ್ತಡ,ಖಿನನುತ�ಮತು್ತಹಾಮೇ್ವನುಗಳಅಸಮತ�್ ೇಲನ
ಮುಂತಾದಸಮಸ�ಯೂಗಳನುನುಪರಿಹರಿಸುರದೃಷಿ್ಟಯಿಂದ
ಯೇಗರುಪರಿಹಾರವಾಗಿಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದ�.ಈವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ
ತರಬ�ೇತುದಾರರಿಗ�ಭಾರಿಬ�ೇಡಿಕ�ಯಿದ�.
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ಮುನೆನುಚ್ಚರಿಕೆಗಳು
ಬ�ನುನುನ�್ ೇರುಇದ್ದಲ್ಲಿಅರವಾಯಾರಾದರ್

ಮಂಡಿಶಸತ್ರಚಿಕಿತ�ಸಿಗ�ಒಳಗಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿಇದನುನು

ಅಭಾಯೂಸಮಾಡಬಾರದು.ಗಭಿ್ವಣಿಯರು

ಇದನುನುಅಭಾಯೂಸಮಾಡಬಾರದು.ಒಂದುವ�ೇಳ�

ಯಾರ�ೇಅತಿಸಾರದಿಂದಬಳಲುತಿ್ತದ್ದರ�ಅರವಾ

ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ�ಅದರಿಂದಚ�ೇತರಿಸಿಕ�್ಂಡಿದ್ದರ�,

ಅರರುಈಆಸನದಅಭಾಯೂಸಮಾಡಬಾರದು

ಪರಾಯ�ಜನಗಳು
n 	ಈಆಸನಕುತಿ್ತಗ�,ತಲ�

ಮತು್ತರುಜದಒತ್ತಡರನುನು
ನಿವಾರಿಸುತ್ತದ�.

n 	ಇದುಜ್ೇಣ್ವಕಿ್ರಯಗ�
ನ�ರವಾಗುತ್ತದ�.

n 	ಇದುದ�ೇಹದಲ್ಲಿರಕ್ತ
ಸಂಚಾರರನುನುಹ�ಚಿಚಿಸುತ್ತದ�
ಮತು್ತಮನಸಿಸಿಗ�ನ�ಮ್ಮದಿ
ನಿೇಡುತ್ತದ�.

ಬಾಲಾಸನ (ಮಕಕೆಳ ಭಂಗಿ) ವಜಾರಾಸನ

ಪದಾ್ಮಸನ ಕಪಾಲಭಾತ
ಈಯೇಗಾಸನರನುನು
ಒತ್ತಡನಿವಾರಣ�ಗಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ�.
ಮದಲ್ಗ�ಏಕಾಗ್ರತ�
ಅಗತಯೂ.ಇದುದ�ೇಹ
ಮತು್ತಮನಸುಸಿಎರಡಕ್್
ಶಾಂತಿಯಪ್ರಜ್�ನಿೇಡುತ್ತದ�.

ಇದುಮುಂಭಾಗದಗಾಳಿಯ
ಕುಹರಗಳನುನುಶುದಿ್ಧೇಕರಿಸುತ್ತದ�
ಮತು್ತಕ�ಮು್ಮಅಸವಾಸ್ಥತ�ಗಳನುನು
ನಿವಾರಿಸಲುಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದ�.
ಇದುನರಮಂಡಲರನುನು
ಸಮತ�್ ೇಲನಗ�್ ಳಿಸುತ್ತದ�
ಮತು್ತಬಲಪಡಿಸುತ್ತದ�ಹಾಗು
ಜ್ೇಣ್ವಶಕಿ್ತಯನುನುಹ�ಚಿಚಿಸುತ್ತದ�.

ಮಾಡುವುದು ಹೆ�ಗೆ
n  ಮದಲ್ಗ�ನಿಮ್ಮಎಡಗಾಲನುನುಬಲ
ತ�್ ಡ�ಯಮೇಲ್ಡಿಮತು್ತ ಅದ�ೇ ರಿೇತಿ
ಬಲಗಾಲನುನುಎಡತ�್ ಡ�ಯಮೇಲ್ಡಿ.
n  ನಿಮ್ಮಬ�ನನುನುನುನ�ಟ್ಟಗ�ಮಾಡಿ.
n  ಕಣುಣಿಗಳನುನು ಮುಚಿಚಿ ಉಸಿರಾಟದ
ಮೇಲ�ಗಮನಹರಿಸಿ.

ಮಾಡುವುದು ಹೆ�ಗೆ
n ಧಾಯೂನದ ರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ�್ಳಿಳು. ಕಣುಣಿಗಳನುನು
ಮುಚಿಚಿ ಮತು್ತ ಇಡಿೇ ಶರಿೇರರನುನು ಸಡಿಲ ಮಾಡಿ.
ಎರಡ್ ಮ್ಗಿನ ಹ�್ ಳ�ಳುಗಳ ಮ್ಲಕ ಉಸಿರನುನು
ಎಳ�ದುಕ�್ಳಿಳು, ಎದ�ಯನುನು ಉಬ್ಬಸಿ. ನಂತರ
ಬಲರಂತವಾಗಿಉಸಿರನುನುಹ�್ ರಗ�ಬಟು್ಟ,ವಿಶಾ್ರಂತ
ಸಿ್ಥತಿಗ�ಬನಿನು.ಕ�್ರ�್ ನಾರ�್ ೇಗಿಗಳ್ಉಸಿರಾಡುವಾಗ
ಆಯಾಸಮಾಡಿಕ�್ಳಳುದಂತ�ಎಚಚಿರಿಕ�ರಹಿಸಬ�ೇಕು.

ಮೋರು ಯ�ಗ ಸೋತರಾಗಳು ಹಲವು ಯ�ಗಾಸನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪರಾಸಾತುಪಿಸುತತುವೆ.  
ಮೋಲತಃ ಹಠ ಯ�ಗ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಪರಾಕಿರಾಯ ಹಿ�ಗಾಗಿ ಶರಿ�ರವು ಉನನುತ ಮಟಟಿದ ಶಕಿತುಯನುನು  

ತಾಳಿಕೆೋಳು್ಳತತುದೆ. ಈ ಪರಾಕಿರಾಯ ಕಾಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಅದರ ಗಮನ ಉಸಿರಾಟ,  
ಮನಸು್ಸ ಮತುತು ಒಳ ಮನಸಿ್ಸನತತು ಗಮನ ಹರಿಸುತತುದೆ.

ಯ�ಗದ ಮೋಲಕ ಆರೆೋ�ಗಯಾಕರ ದೆ�ಹ

ಪರಾಯ�ಜನಗಳು
n 	ಬ�ನಿನುಗ�ದ�್ ಡ್ಡನಿರಾಳನಿೇಡುತ್ತದ�.
n 	ಮಲಬದ್ಧತ�ನಿವಾರಿಸುತ್ತದ�
n 	ನರಮಂಡಲರನುನು

ಶಾಂತಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದ�.

ಮಾಡುವುದು ಹೆ�ಗೆ
n 	ನಿಮ್ಮಕಾಲ�್ಬರಳ್ಗಳ್ಗಳ್

ಜ�್ೇಡಿಸುರಂತ�ಮತು್ತ
ಮಂಡಿಯನುನುನಡುವಿನಷು್ಟ-
ಅಗಲಮಾಡಿನ�ಲದಮೇಲ�
ಮಂಡಿಯ್ರಿಕುಳಿತುಕ�್ಳಿಳು.

n 	ಉಸಿರುಬಟು್ಟನಿಮ್ಮ
ಮುಂಡರನುನುನಿಮ್ಮಮಂಡಿಗಳ
ಮಧಯೂಕ�್ತನಿನು

n 	ಮುಂಡದಎರಡ್ಕಡ�ನಿಮ್ಮ
ಕ�ೈಗಳನುನುಒಟಿ್ಟಗ�ಚಾಚಿ,

n 	ಮುಂಗ�ೈಗಳ್ಕ�ಳಗ�ನ�್ ೇಡುರ
ರಿೇತಿಆರಾಮವಾಗಿಟು್ಟ,
ನಿಮ್ಮರುಜಗಳನುನುರ್ಮಿ
ನ�್ ೇಡುರಂತ�ಸಡಿಲಮಾಡಿ.
ಅಗತಯೂಇರುರಷು್ಟಕಾಲ
ಆಸನದಲ್ಲಿರಿ.

ಮಾಡುವುದು ಹೆ�ಗೆ
n 	ಕ�ೈಕಾಲುಗಳನುನುಒಟಿ್ಟಗ�ಚಾಚಿ

ಕುಳಿತುಕ�್ಳಿಳು,ಅಂಗ�ೈಗಳ್ನ�ಲದ
ಮೇಲ�ವಿಶಾ್ರಂತಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿರಲ್.

n 	ಬಲಗಾಲನುನುಮಡಿಚಿಬಲ
ಪಾದರನುನುಬಲಪೃಷ್ಟದಕ�ಳಗ�
ಬರುರಂತ�ಇಡಿ.

n 	ಅದ�ೇರಿೇತಿಎಡಗಾಲನುನುಮಡಿಚಿ
ಎಡಪಾದರನುನುಎಡಪೃಷ್ಟದ
ಕ�ಳಗ�ಇಡಿ.

n 	ಎರಡ್ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನುನು
ಹ�ಬ�್ಬರಳ್ಗಳ್ಒಂದಕ�್್ಂದು
ಮೇಲ�ಕ�ಳಗ�ಇರುರಂತ�ಇಡಿ.
ಎರಡ್ಹಿಮ್ಮಡಿಮಧಯೂದ
ಜಾಗದಲ್ಲಿಪೃಷ್ಟಇರುರಂತ�ಕ್ರಿ.

ಮುಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್�ಯ ಯ�ಗ ದಿನ
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ಪರಾಯ�ಜನಗಳು
n  ಸಮಕ�್ೇನಾಸನದಿಂದಹಲರು

ಆರ�್ ೇಗಯೂಲಾರಗಳಿವ�.ಇದು
ದ�ೇಹರನುನುಬಲ್ಷ್ಠಗ�್ ಳಿಸುತ್ತದ�.

n  ಈಆಸನಮಾಡುವಾಗ
ದ�ೇಹರನುನುಹಿಗಿಗೆಸುರುದರಿಂದ
ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಒತ್ತಡತಗುಗೆತ್ತದ�
ಮತು್ತಇದುರಕ್ತಚಲನ�ಯನುನು
ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದ�ಮತು್ತದ�ೇಹರನುನು
ನಮಯೂಗ�್ ಳಿಸುತ್ತದ�.

n  ಇದುನಡುಮತು್ತತ�್ ಡ�
ಸಂದಿನಪ್ರದ�ೇಶನಮಯೂವಾಗಲು
ನ�ರವಾಗುತ್ತದ�.

n  ಈಆಸನರನುನುಮಾಡಲು,
ರಜಾ್ರಸನದರಂಗಿಯಲ್ಲಿ
ಕುಳಿತುಕ�್ಳಳುಬಹುದು.
ಎರಡ್ಕ�ೈಗಳನುನುನ�ಲದ
ಮೇಲ್ಡಬ�ೇಕು.

n  ಎರಡ್ಕ�ೈಗಳಮೇಲ�
ಸವಾಲ್ಪಬಲಹಾಕಿನಡುರನುನು
ಮೇಲ�ತ್ತಬ�ೇಕು.

n  ತ�್ ಡ�ಗಳನುನುಮಂಡಿಯಿಂದ
ಮೇಲ�90ಡಿಗಿ್ರಕ�್ೇನದಲ್ಲಿ
ನ�ೇರವಾಗಿಸಿ,ಈಆಸನದಲ್ಲಿ
ನಿಮ್ಮಎದ�ನ�ಲಕ�್
ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರುತ್ತದ�.
ಅಂದರ�ನಿೇರುಈಆಸನದಲ್ಲಿ
ಬ�ಕಿ್ನಂತ�ಕಾಣುತಿ್ತೇರಿ.

n  ದಿೇಘ್ವವಾಗಿಉಸಿರು
ಎಳ�ದುಕ�್ಂಡುತಲ�ಯನುನು
ಹಿಮು್ಮಖವಾಗಿತಿರುಗಿಸಿ,
ಹ�್ ಕು್ಳನುನುಮೇಲಕ�್
ತಳಿಳುರಿ.

ಪರಾಯ�ಜನಗಳು
n  ಬ�ನುನುಮ್ಳ�ಗ�ನಮಯೂತ�

ನಿೇಡುತ್ತದ�.
n  ಜ್ೇಣ್ವಶಕಿ್ತಯನುನುಸುಧಾರಿಸುತ್ತದ�
n  ಹ�್ ಟ�್ಟಯಭಾಗರನುನು

ಸರಿಯಾಗಿಡುತ್ತದ�
n  ರಕ್ತಚಲನ�ಯನುನುಸುಧಾರಿಸುತ್ತದ�.

ನೌಕಾಸನ
(ದೆೋ�ಣಿಯ ಭಂಗಿ)

ಮಾಜಾ್ಷರಿಯಾಸನ
(ಬೆಕಿಕೆನ ಭಂಗಿ)

ಹಸತು ಉತಾಥಿಸನ
ಭಾರಾಮರಿ ಪಾರಾಣಾಯಾಮ

ಚ�ೈತನಯೂದಮಟ್ಟರನುನು

ಹ�ಚಿಚಿಸಲುನ�ರವಾಗುತ್ತದ�.

ರ�್ ೇಗನಿರ�್ ೇಧಕ

ಶಕಿ್ತಹ�ಚಿಚಿಸುತ್ತದ�.

ಜ್ೇಣ್ವಶಕಿ್ತಯನುನು

ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದ�.ದ�ೇಹರನುನು

ನಮಯೂಗ�್ ಳಿಸುತ್ತದ�.

ಇದುಒತ್ತಡರನುನುನಿವಾರಿಸಿ,
ಆತಂಕ,ಕ�್ೇಪಮತು್ತಅತಿ
ಒತ್ತಡದಚಟುರಟಿಕ�ನಿವಾರಿಸಲು
ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದ�.
ಗುನುಗುಶಬ್ದದಅನುರಣಿಸುರ
ಪರಿಣಾಮರುಮನಸುಸಿ
ಮತು್ತನರಮಂಡಲದಮೇಲ�
ಹಿತಕರವಾದಪರಿಣಾಮರನುನು
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದ�.

ಮಾಡುವುದು ಹೆ�ಗೆ
n 	ಮೇಲು್ಮಖವಾಗಿ ಮಲಗಿ, ಎರಡ್

ಕಾಲುಗಳನುನು ಜ�್ತ�ಗ� ಎರಡ್
ಕ�ೈಗಳನುನುದ�ೇಹದಪಕ್ಒಟಿ್ಟಗ�ತನಿನು

n  ಉಸಿರ�ಳ�ದುಕ�್ಂಡು ಮತು್ತ ಉಸಿರು
ಬಡುವಾಗಎದ�ಭಾಗರನುನುಹಿಗಿಗೆಸಿಮತು್ತ
ಪಾದಗಳನುನು ನ�ಲದಿಂದ ಮೇಲಕ�್ತಿ್ತ,
ಕ�ೈಗಳ್ ಕಾಲುಗಳನುನು ಮುಟು್ಟರಂತ�
ಚಾಚಿ.

n  ಆಸನದಲ್ಲಿರುವಾಗಲ�ೇ ದಿೇಘ್ವ ಉಸಿರು
ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳಿಳುಮತು್ತನಿೇಳವಾಗಿಉಸಿರು
ಬಟು್ಟನಿಧಾನವಾಗಿಕ�ೈಕಾಲುಗಳ್ನ�ಲಕ�್
ತಾಗುರಂತ�ಬಟು್ಟವಿಶಾ್ರಂತಿಪಡ�ಯಿರಿ.

ಮಾಡುವುದು ಹೆ�ಗೆ
n  ನಿಂತುಕ�್ಂಡು ಎರಡ್ ಕ�ೈಗಳನುನು

ನ�ೇರವಾಗಿತಲ�ಯಮೇಲ�ತಿ್ತ.ಈಗ
ಕ�ೈಗಳನುನು ಹಿಂಭಾಗಕ�್ ತಂದು,
ಸ�್ ಂಟರನುನುಬಲ್ಲಿನಂತ�ಬಾಗಿಸಿ.

ಮಾಡುವುದು ಹೆ�ಗೆ
n  ಯಾರುದ�ೇಧಾಯೂನದರಂಗಿಯಲ್ಲಿಕಣುಣಿಮುಚಿಚಿ

ಕುಳಿತುಕ�್ಳಿಳು.
n  ಮ್ಗಿನಮ್ಲಕದಿೇಘ್ವವಾಗಿಉಸಿರು

ಎಳ�ದುಕ�್ಳಿಳು.
n  ತ�್ ೇರುಬ�ರಳಿನಿಂದಕಣುಣಿಗಳನುನು,ಉಂಗುರದ

ಬ�ರಳ್ಮತು್ತಕಿರುಬ�ರಳಿನಿಂದಬಾಯಿಯನ್ನು
ಮತು್ತಕಿವಿಗಳನುನುಹ�ಬ�್ಬರಳಿನಿಂದಮುಚಿಚಿಕ�್ಳಿಳು.
“ಓಂ’ಕಾರಹ�ೇಳ್ತಾ್ತನಿಯಂತಿ್ರತರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ
ನಿಧಾನವಾಗಿಉಸಿರುಹ�್ ರಗ�ಬಡಿ.

ಕೆೋ�ವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಯ�ಗದ ಮಹತವಾ ಮತತುರುಟಿ ಹೆಚಾ್ಚಯಿತು. ಸೆೋ�ಂಕನುನು ತಡೆಯಲು ಬಲವಾದ 
ರೆೋ�ಗ ನಿರೆೋ�ಧಕ ಶಕಿತು ಅತ ಮುಖಯಾ. ಹಲವು ಯ�ಗಾಸನಗಳು ದೆ�ಹದಲಿಲಿ ರೆೋ�ಗನಿರೆೋ�ಧಕ ಶಕಿತು ಹೆಚ್ಚಲು ನೆರವಾಗುತತುವೆ.  

ಅವು ಆರೆೋ�ಗಯಾವಂತ ದೆ�ಹದ ನಿಮಾ್ಷಣಕೆಕೆ ಅತಯಾಂತ ಮುಖಯಾ ಎಂದು ಸಾಬಿ�ತಾಗಿವೆ. 

ಕೆೋ�ವಿಡ್ - 19ರ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಬೆಂಬಲ ನಿ�ಡಿದ ಯ�ಗ

ಸಮಕೆೋ�ನಾಸನ



ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ  ಜೋನ್  16-30, 202124

 ಯಮ  ನಿಯಮ  ಆಸನ  ಪಾರಾಣಾಯಾಮ 

 ಪರಾತಾಯಾಹಾರ  ದಶ್ಷನ  ಧಾಯಾನ  ಸಮಾಧಿ 

 ಬಂಧಗಳು  ಮುದಾರಾ  ಸತಕೆಮ್ಷಗಳು  

 ಯುಕಾತುಹಾರ  ಮಂತರಾ – ಜಪ  ಯುಕತು ಕಮ್ಷ

ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿಶಾಂತಿ,
ಒತ್ತಡರನುನುತಯೂಜ್ಸುರಪ್ರಯತನು,

ನಮಯೂತ�ಯಿಂದಕ್ಡಿದಸಂಪೂಣ್ವಜ್ೇರನ,
ದಿೇಘ್ವಕಾಲದನ�್ ೇವಿನಿಂದಮುಕಿ್ತ,ಬಾಹಯೂನ�್ ೇವಿಗ�

ಅಂತಯೂವಿರಲ್,ನಿಮ್ಮಮನಸಿಸಿನಧ್ವನಿಯನುನುಈಗಆಲ್ಸಿ.
ಇದುಆರ�್ ೇಗಯೂಕರದ�ೇಹ,ಮನಸುಸಿಮತು್ತಆಧಾಯೂತಿ್ಮಕತ�ಯ
ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದು್ದ,ಇದುಯೇಗರ್ಪದಲ್ಲಿಜ್ೇರನಮತು್ತ
ಜ್ೇರನಶ�ೈಲ್ಯಒಂದುಭಾಗವಾಗುತಿ್ತದ�.ದ�ೇಹ,ಶಕಿ್ತ,

ಮನಸುಸಿಮತು್ತಭಾರನ�ಗಳನುನುಬಳಸಿಕ�್ಂಡು
ಯೇಗದನಾಲು್ವಿಶಾಲರಗಿೇ್ವಕರಣಗಳನುನು

ಮಾಡಲಾಗಿದ�.
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ಯ�ಗ ಈಗ ಜಿ�ವನಶೆೈಲಿ!

ಯ�ಗಾಭಾಯಾಸಕೆಕೆ 
ಮಾಗ್ಷಸೋಚಗಳು

ಯ�ಗಾಭಾಯಾಸ ಮಾಡುವವರು, ಯ�ಗಾಭಾಯಾಸ ಪರಾದಶ್ಷನದ ವೆ�ಳ  ೆಮಾಗ್ಷಸೋಚ 
ಸೋತರಾಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಬೆ�ಕು. ಯ�ಗವನುನು ಶಾಂತ ಮತುತು ಪರಾಶಾಂತ 
ವಾತಾವರಣದಲಿಲಿ ಮನಸು್ಸ ಮತುತು ದೆ�ಹವನುನು ಹಗುರ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡು ಮಾಡಬೆ�ಕು. 

  ನಾರುಮಾಡುರ

ಯೇಗಾಭಾಯೂಸದಪ್ರತಿಯಂದು

ಪದ್ಧತಿಯ್ಈಒಂದುಅರವಾ

ಹ�ಚಿಚಿನರಗ್ವಗಳವಾಯೂಪಿ್ತಯಲ್ಲಿ

ಬರುತ್ತದ�.ಆದಾಗ್ಯೂ,ಯೇಗದ

ವಿಭಿನನುತತ್ತ್ವಚಿಂತನ�ಗಳ್,

ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ್,

ರಂಶಾರಳಿಗಳ್ಮತು್ತಗುರು

ಶಿಷಯೂಪರಂಪರ�ಗಳ್ವಿವಿಧ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಶಾಖ�ಗಳಾದ

  ಜ್ಾನಯೇಗ,ರಕಿ್ತಯೇಗ,

ಕಮ್ವಯೇಗ,ಪತಂಜಲ

ಯೇಗ,ಹಠಯೇಗ,

ಕುಂಡಲ್ನಿಯೇಗ,ಧಾಯೂನ

ಯೇಗ,ಮಂತ್ರಯೇಗ,

ಲಯಯೇಗ,ರಾಜಯೇಗ,

ಜ�ೈನಯೇಗ,ಬುದ್ಧಯೇಗ

ಇತಾಯೂದಿ.

ಯೇಗರನುನುಹಸಿದಹ�್ ಟ�್ಟಯಲ್ಲಿಅರವಾಹಗುರವಾದ
ಹ�್ ಟ�್ಟಯಲ್ಲಿಮಾಡಬ�ೇಕು.ಆಕ�/ಆತದುಬ್ವಲರ�ಂದು
ಭಾವಿಸಿದರ� ಸಣಣಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಜ�ೇನುತುಪ್ಪರನುನು
ಉಗುರುಬ�ಚಚಿಗಿನನಿೇರಿನಲ್ಲಿಸ�ೇವಿಸಬಹುದು.

ದ�ೇಹದ ಸುಲರ ಚಲನ�ಗ� ಅನುಕ್ಲವಾಗುರಂತ�
ಹಗುರಮತು್ತಆರಾಮದಾಯಕವಾದಹತಿ್ತಬಟ�್ಟಗಳಿಗ�
ಆದಯೂತ�ನಿೇಡಬ�ೇಕು.

ದಿೇಘ್ವಕಾಲ್ೇನ ಕಾಯಿಲ�/ನ�್ ೇರು/ಹೃದ�್ ್ರೇಗ
ಸಮಸ�ಯೂಗಳಿದ್ದರ�,ಯೇಗಾಭಾಯೂಸಮಾಡುರಮದಲು
ವ�ೈದಯೂಕಿೇಯ ತಜ್ಞರು ಅರವಾಯೇಗ ಚಿಕಿತಸಿಕರನುನು
ಸಂಪಕಿ್ವಸಬ�ೇಕು.

ಅಭಾಯೂಸದ ಅಧಿವ�ೇಶನಗಳನುನು ಪಾ್ರರ್ವನ� ಅರವಾ

ಸಾವಾಗತದ�್ ಂದಿಗ� ಆರಂಭಿಸಬ�ೇಕು, ಇದು ನಿರಾಳ
ಮನಸಿಸಿನವಾತಾರರಣರನುನುಸೃಷಿ್ಟಸುತ್ತದ�.

ಯೇಗರನುನುನಿಧಾನವಾಗಿದ�ೇಹಮತು್ತಉಸಿರಾಟದ
ಜಾಗೃತಿಯಂದಿಗ� ವಿಶಾ್ರಂತವಾದ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಮಾಡಬ�ೇಕು, ದ�ೇಹರನುನು ಬಗಿಗ�್ ಳಿಸಬ�ೇಡಿ ಅರವಾ
ಯಾರುದ�ೇಸಮಯದಲ್ಲಿದ�ೇಹರನುನುಜಾರಿಸಬ�ೇಡಿ.
ತಮ್ಮಸಾಮರಯೂ್ವಕ�್ಅನುಗುಣವಾಗಿಅಭಾಯೂಸಮಾಡಿ.

ಯೇಗದ ಅಧಿವ�ೇಶನರನುನು ಧಾಯೂನ/ನಿಶ್ಶಬ್ದ/ಸಂಕಲ್ಪ
ಶಾಂತಿಪರದ�್ ಂದಿಗ�ಮುಗಿಸಬ�ೇಕು.

ಯೇಗಾಭಾಯೂಸಮಾಡಿದ30-20ನಿಮಿಷದತರುವಾಯ
ಸಾನುನಮಾಡಬಹುದು.ಯೇಗಾಭಾಯೂಸಮಾಡಿದ-20
30ನಿಮಿಷದನಂತರರಷ�್ಟೇಆಹಾರಸ�ೇವಿಸಬ�ೇಕು.

ಚಾಲಿತುಯಲಿಲಿರುವ ಕೆಲವಂದು 
ಯ�ಗ ಪದ್ಧತಗಳು ಈ 
ಕೆಳಕಂಡಂತವೆ:

ಮುಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್�ಯ ಯ�ಗ ದಿನ
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ಪರಾಧಾನಮಂತರಾಯವರ 
ಯ�ಗ ಸೋತರಾ

ಯ�ಗ ಸಂಕಲ್ಪ!

ನಾನುಸದಾಸಮತ�್ ೇಲ್ತ

ಮನಃಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿರಲು

ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ�್ತೇನ�.

ಈಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿಯೇನನನುಅತುಯೂನನುತ

ಸವಾಯಂಅಭಿರೃದಿ್ಧಯುತನನು

ಪರಮೇಚಚಿಸಾಧಯೂತ�ಯನುನು

ತಲುಪುತ್ತದ�.ನನಗಾಗಿ,

ಕುಟುಂಬಕಾ್ಗಿ,ಕ�ಲಸಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ,

ಸಮಾಜಮತು್ತಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿ

ಶಾಂತಿ,ಆರ�್ ೇಗಯೂಮತು್ತ

ಸೌಹಾದ್ವದಉತ�್ತೇಜನಕಾ್ಗಿ

ನನನುಕತ್ವರಯೂಮಾಡಲುನಾನು

ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ�್ತೇನ�.

ರುಜಂಗಾಸನದಂತಹಇತರಆಸನಗಳ್ಮಾನಸಿಕಒತ್ತಡರನುನುಕಡಿಮ
ಮಾಡಲುನ�ರವಾಗುತ್ತವ�.ಕ�್ರ�್ ೇನಾದಿಂದರಕ್ಷಿಸಿಕ�್ಳಳುಲುಯೇಗರು
ಅಪಾರಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದ�.ನಿಯಮಿತವಾಗಿಯೇಗಆಸನಗಳನುನು
ಮಾಡುರಮ್ಲಕರ�್ ೇಗನಿರ�್ ೇಧಕಶಕಿ್ತಯನುನುಹ�ಚಿಚಿಸಿಕ�್ಳಳುಬಹುದು.
ವಿವಿಧವ�ೈಜ್ಾನಿಕಅಧಯೂಯನಗಳಲ್ಲಿ,ಯೇಗರುದ�ೇಹದಪ್ರತಿಯಂದು
ಜ್ೇರಕ�್ೇಶರನುನುಆರ�್ ೇಗಯೂಕರಮತು್ತಸದೃಢಗ�್ ಳಿಸುತ್ತದ�ಎಂಬುದು
ಸಾಬೇತಾಗಿದ�.

वसधुवै कुटंुबकम (Universal Brotherhood) ರಸುಧ�ೈರ
ಕುಟುಂಬಕಂ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಹಳ�ಯ ಸಿದಾ್ಧಂತದ ಸಾಧನ�ಯಲ್ಲಿ
ಯೇಗರುಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರರಹಿಸುತ್ತದ�.  

ಕೆೋ�ವಿಡ್ - 19ರ ಸಂದಭ್ಷದಲಿಲಿ 
ಹೆಚ್ಚದ ಮಹತವಾ

ಕ�್ೇವಿಡ್-19ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇಗದಪ್ರಸು್ತತತ�ಯನುನುಒತಿ್ತಹ�ೇಳಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಅರರು,ಕಳ�ದರಷ್ವಯೇಗದ�ೇಹದ
ರ�್ ೇಗನಿರ�್ ೇಧಕರಯೂರಸ�್ಥಯನುನುಬಲಪಡಿಸಿತುಮತು್ತಪಾ್ರಣಾಯಾಮ
ಬಬ್ಬರದ�ೈನಂದಿನಬದುಕಿನಲ್ಲಿಸ�ೇಪ್ವಡ�ಯಾಗಬ�ೇಕಿದ�.ಪಾ್ರಣಾಯಾಮ
ಅರವಾಶಾವಾಸವಾಯೂಯಾಮನಮ್ಮಉಸಿರಾಟದರಯೂರಸ�್ಥಯನುನು
ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದ�.ಕ�್ರ�್ ನಾವ�ೈರಾಣುವಿನಿಂದಉಸಿರಾಟದರಯೂರಸ�್ಥ
ತಿೇರ್ರವಾಗಿಬಾಧಿತವಾಗುತಿ್ತರುರಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿಇದುಪ್ರಸಕ್ತಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಅತಯೂಂತಸ್ಕ್ತವಾದುದಾಗಿದ�.ಕ�್ೇವಿಡ್-19ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ,ಯೇಗ
ಕೌಟುಂಬಕಬಾಂಧರಯೂರನ್ನುಗಟಿ್ಟಗ�್ ಳಿಸಿತುಮತು್ತಮನ�ಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಬ್ವಂಧಿತವಾಗಿರಲುಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿಹ�್ ಸಸಕಾರಾತ್ಮಕಶಕಿ್ತಯನುನು
ತುಂಬತು.

ಕ�್ೇವಿಡ್-19ರನಿರ್ವಹಣ�ಯಲ್ಲಿಯೇಗಅತಯೂಂತಮಹತವಾದಪಾತ್ರ
ನಿರ್ವಹಿಸಿದ�ಮತು್ತಲಾಕ್ಡೌನ್ವ�ೇಳ�ಒತ್ತಡರನುನುತಗಿಗೆಸಿದ�ಎಂದು
ಅಧಯೂಯನಗಳ್ಹ�ೇಳಿವ�.ಇದಷ�್ಟೇಅಲಲಿ,ವ�ೈದಯೂಕಿೇಯವಿಜ್ಾನಸಹ
ಆರ�್ ೇಗಯೂರಂತಜ್ೇರನಕಟಿ್ಟಕ�್ಳ್ಳುರಲ್ಲಿಯೇಗದಮಹತವಾಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ�.
ಐಐಟಿದ�ಹಲ್ಈಕುರಿತಂತ�ಒಂದುಸಂಶ�ೋೇಧನಾಪ್ರಬಂಧರನುನು
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ�.ಏಮ್ಸಿನಲ್ಲಿಕ�ೈಗ�್ ಳಳುಲಾದಅಧಯೂಯನದಲ್ಲಿಋಷಿಕ�ೇಶ್ಅರರು
ಗಾಲಿಕ�್ಮಾರ�್ ೇಗಿಗಳ್ಶ�ೇಕಡಾ20ರಷು್ಟವ�ೇಗವಾಗಿಚ�ೇತರಿಸಿಕ�್ಳಳುಲು
ಪಾ್ರಣಾಯಾಮಮತು್ತಡಯಾಫಾ್ರಗಾಯಾಟಿಕ್(ಪರ�ಯ)ಉಸಿರಾಟರು
ಸಹಾಯಮಾಡಿದ�ಎಂದುಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ�.ಯೇಗದಬಗ�ಗೆತಿೇರ್ರವಾದ
ಜಾಗತಿಕಸಂಶ�ೋೇಧನ�ಯುಮಾನಸಿಕಚಿಕಿತ�ಸಿಮತು್ತಜ್ೇರನಶ�ೈಲ್ಯ
ಅಸವಾಸ್ಥತ�ಗಳನಿರ್ವಹಣ�ಯಲ್ಲಿರರರಸ�ಯಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನುನಿೇಡಿದ�.
ಕಡಿಮಬ�ನುನುನ�್ ೇರುಮತು್ತಆಗಾಗ�ಗೆಒತ್ತಡದಂತಹಸಮಸ�ಯೂಗಳಿಗ�
ಯೇಗರುರರರಸ�ಯಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನುನಿೇಡಿದ�.

 ಯೇಗರನುನುವಿವಾದಗಳಿಂದದ್ರಇಡಬ�ೇಕು.

ಯೇಗಬಡರಮತು್ತಬಲ್ಲಿದರನಡುವ�ಯಾರುದ�ೇ

ತಾರತಮಯೂಮಾಡುರುದಿಲಲಿ.

 ಯೇಗತಮ್ಮಂದಿಗಿನಸಂಪಕ್ವಕ�್

ನ�ರವಾಗುತ್ತದ�.ಯೇಗಸಮಾಜದಲ್ಲಿಏಕತ�ಯ

ಸಾಧನವಾಗಿದ�.

ಯೇಗಉದ�್ ಯೂೇಗಮತು್ತಆರ್್ವಕತ�ಯನುನು

ಪ್ರೇತಾಸಿಹಿಸುತ್ತದ�.

 ತರಬ�ೇತಿಪಡ�ದತರಬ�ೇತುದಾರಸಂಖ�ಯೂಯನುನು

ಹ�ಚಿಚಿಸುರಅಗತಯೂವಿದ�.

ಕ�್ೇಟಯೂಂತರಮತು್ತಲಕ್ಷಕ�್ೇಟಯೂಂತರಮೌಲಯೂದ

ವಾಣಿಜಾಯೂಭಿರೃದಿ್ಧಗ�ಯೇಗಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದ�.

 ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಮತು್ತಭಾರತದಲ್ಲಿ

ಯೇಗಕಾ್ಗಿನಡ�ದಪ್ರಯತನುಗಳಿಗ�ಮನನುಣ�

ದ�್ ರ�ತಿದ�.
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ದ�ೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕಿ್ರಯರಲಲಿದ  ಪ್ರಸಕ್ತ ಜ್ೇರನಶ�ೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ
ಬದಲಾರಣ� ತರಲು ಯೇಗ ಒಂದು  ಸುಲರ, ಸಮರ್ವ, ಖಚಿ್ವಲಲಿದ
ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಧನವಾಗಿದ�. ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಯೇಗಾಭಾಯೂಸದಿಂದ
ವ�ೈಜ್ಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೇತಾಗಿರುರ ಆರ�್ ೇಗಯೂದ ಪ್ರಯೇಜನಗಳಲ್ಲಿ

ಒಟಾ್ಟರ� ಯೇಗಕ್�ೇಮದ ರಧ್ವನ�ಗಾಗಿ ಸಾನುಯುವಿನ ಶಕಿ್ತ ಮತು್ತ ದ�ೇಹದ ನಮಯೂತ�,
ಸುಧಾರಿತ ಉಸಿರಾಟ ಮತು್ತ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಾ್ವಚರಣ�, ರಯೂಸನದಿಂದ
ಚ�ೇತರಿಕ�, ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಖಿನನುತ� ಮತು್ತ ದಿೇಘ್ವಕಾಲದ ನ�್ ೇರನುನು ಕಡಿಮ
ಮಾಡುರುದು, ನಿದ�್ರಯ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಸುಧಾರಿಸುರುದ್ ಸ�ೇರಿದ�. ವಿಶಾವಾದಯೂಂತದ
ಕಾಳಜ್ಯ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ�ಯೂಗಳ ಹ�್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಾಬೇತಾಗಿರುರ
ಯೇಗದಸಾಮರಯೂ್ವರನುನುಗಮನಿಸಿದರ�,ಯೇಗದಜನಪಿ್ರಯತ�ಯುಅದರತರರು
ದ�ೇಶವಾದಭಾರತರನುನುಮಿೇರಿಹಬ್ಬದ�.ನಾಯೂಷನಲ್ಸ�ಂಟರ್ಫಾರ್ಕಾಂಪಿಲಿಮಂಟರಿ
ಅಂಡ್ ಇಂಟಿಗ�್ರೇಟಿವ್ ಹ�ಲ್್ತ (ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ.ಐ.ಎಚ್) ಪ್ರಕಾರ, 13 ದಶಲಕ್ಷಕಿ್ಂತಲ್
ಹ�ಚುಚಿರಯಸ್ರುಅಭಾಯೂಸಮಾಡುರಪೂರಕಚಿಕಿತ�ಸಿಯಅತಯೂಂತಜನಪಿ್ರಯರ್ಪ
ಯೇಗವ�ಂದುದಾಖಲ್ಸಲಾಗಿದ�.

ವಿಶವಾಸಂಸ�್ಥಯ (ಯು.ಎನ್.) 69ನ�ೇ ಮಹಾಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ, ಯೇಗಕ�್ ಅದರ
ಅಧಿಕೃತ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಮಾನಯೂತ� 2014ರ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 11ರಂದು ಲಭಿಸಿತು.
ಅದ�ೇ ಅಧಿವ�ೇಶದಲ�ಲಿೇ ಯೇಗಾಭಾಯೂಸದ ಪ್ರಯೇಜನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ವಿಶಾವಾದಯೂಂತ
ಜಾಗೃತಿಮ್ಡಿಸುರಉದ�್ದೇಶದ�್ ಂದಿಗ� ಜ್ನ್21ನುನು ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯಯೇಗ
ದಿನ (ಐಡಿವ�ೈ) ಎಂದು ವಿಶವಾಸಂಸ�್ಥ ಘ್ೇಷಿಸಿತು. ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದಿನ
ತನನು ಹುಟಿ್ಟನಿಂದಲ�ೇ ಭಾರತದ ಸಾತಿವಾಕ ಶಕಿ್ತಯನುನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುಂತ�
ಮಾಡಿತ�ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ�. ಐಡಿವ�ೈ ಪಾ್ರರಂರವಾಗುರ ಮದಲ�ೇ ಯೇಗದ
ಜನಪಿ್ರಯತ� ಕಂಡುಬಂದಿತಾ್ತದರ್, ಐಡಿವ�ೈ ವಾಷಿ್ವಕ ಆಚರಣ�ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು
ಜನರು ಭಾರಿೇ ಸಂಖ�ಯೂಯಲ್ಲಿ ಭಾಗರಹಿಸುರುದರಿಂದ ಯೇಗದ ಜನಪಿ್ರಯತ�ಯನುನು
ಮತ್ತಷು್ಟ ಹ�ಚಿಚಿಸಿತು. ಈ ವಾಷಿ್ವಕ ಆಚರಣ�ಗಳ್ ಅನ�ೇಕ ವ�ೈಜ್ಾನಿಕ ವಿಚಾರ
ಸಂಕಿರಣಗಳ್ಮತು್ತಸಮಮೀಳನಗಳಸಂಯೇಜನ�ಯಂದಿಗ�ಹ�ಚಾಚಿಗಿನಡ�ಯುತ್ತವ�,
ಇದುಯೇಗದಮಹತವಾದಕ�್ಡುಗ�ಗಳನುನುಅನುಮೇದಿಸುತ್ತವ�.

ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದಿನದ ಎರಡನ�ೇ ವಾಷಿ್ವಕ ಆಚರಣ�ಯಂದು,
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅರರು, ಮಧುಮೇಹಕಾ್ಗಿ ಯೇಗರನುನು
ಉತ�್ತೇಜ್ಸುರಹಲವಾರು ಕಾಯ್ವಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ತಿ್ತಕ�್ಳಳುಲುಎಲಲಿಯೇಗಸಂಸ�್ಥಗಳನುನು
ಉದ�್ದೇಶಿಸಿಮಾತನಾಡಿದರು.ಇದುಸ್ಥಳಿೇಯಆಡಳಿತಕ�್ಸರಣಿಚಟುರಟಿಕ�ನಡ�ಸಲು
ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿಉತ್ತಮಜ್ೇರನಕ�್ಯೇಗಆಯೇಜನ�ಯ್ ಸ�ೇರಿತು್ತ.
ಈ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಶು್ರತಿಯಂದರ� ಬೃಹತ್ ರಾಷಟ್ರವಾಯೂಪಿ
ಯೇಜನ�ನಿಯಂತಿ್ರತಮಧುಮೇಹಭಾರತಅಭಿಯಾನದಯೇಜನ�ಮತು್ತಯಶಸಿವಾ
ಅನುಷಾ್ಠನವಾಗಿತು್ತ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ�ಚುಚಿತಿ್ತರುರಮಧುಮೇಹರನುನುಯೇಗ ಆಧಾರಿತ
ಜ್ೇರನಶ�ೈಲ್ಯ ಮ್ಲಕ ತಡ�ಯಬಹುದು ಎಂಬುದಕ�್ ವ�ೈಜ್ಾನಿಕ ಪುರಾವ�ಗಳನುನು
ಒದಗಿಸುರ ಉದ�್ದೇಶರನುನು ಈ ಯೇಜನ�ಯು ಹ�್ ಂದಿತು್ತ. ಈ ಬಹು ಕ�ೇಂದಿ್ರತ
ಚಿಕಿತಾಸಿಲಯಪ್ರಯೇಗದಮ್ಲಕ,4000ಪೂರ್ವ-ಮಧುಮೇಹಿರಯೂಕಿ್ತಗಳಿಗ�ಯೇಗ
ಆಧಾರಿತ ಉಪಶಮನ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
3ತಿಂಗಳಅರಧಿಯಲ್ಲಿಮಧುಮೇಹಅಪಾಯರುಶ�ೇಕಡಾ64ರಷು್ಟಕಡಿಮಯಾಯಿತು.
ಅದ�ೇ ರಷ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷಟ್ರದಾದಯೂಂತ ನಡ�ಸಿದ ಸಮಿೇಕ್�, ಭಾರತಿೇಯ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ

ಯ�ಗಕೆಕೆ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚು್ಚ 
ಜನರು ಆಕಷ್್ಷತರಾಗುತತುದಾದರೆಯ�?

ಡಾ. ಎಚ್.ಆರ್. ನಾಗೆ�ಂದರಾ

ಡಾ. ನಾಗೆ�ಂದರಾ 

ಕುಲಪತಗಳು, ಎಸ್ 

-ವಾಯಾಸ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯ, 

ಬೆಂಗಳೊರು, ಭಾರತ

ಡಾ. ನಾಗೆ�ಂದರಾ 

ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶಿರಾ� ನಿ�ಡಿ 

ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ, 

ಇವರು 2015ರಲಿಲಿ 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್�ಯ 

ಯ�ಗ ದಿನದ 

ನೆ�ತೃತವಾ ವಹಿಸಿದದವರಲಿಲಿ 

ಒಬ್ಬರಾಗಿದದರು. 

ಅಂಕಣ ಡಾ. ಎಚ್.ಆರ್. ನಾಗೆ�ಂದರಾ
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ಶ�ೇಕಡಾ 92.6 ರಷು್ಟ ಜನರು ಯೇಗರನುನು ಜ್ೇರನಶ�ೈಲ್ನ
ಮಾಪಾ್ವಡುಗಳಿಗ� (92.6ಶ�ೇಕಡಾ)ಉಪಯುಕ್ತಅಭಾಯೂಸವ�ಂದು
ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.

ಯೇಗದ ಬಗ�ಗಿನ ಗ್ರಹಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಹ�ಚಿಚಿದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತ�
ಮತು್ತಭಾರತಿೇಯಜನಸಂಖ�ಯೂಯಲ್ಲಿಮ್ಡಿದಅದರಅರಿರನುನು
ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದಿನಾಚರಣ�ಯಂದಿಗ� ತುಲನ�
ಮಾಡಬಹುದು. ಯೇಗಾಭಾಯೂಸಕ�್ ಆಧಾರವಾಗಿರುರ ಪ�್ರೇರಕ
ಅಂಶಗಳನುನು ನಿಣ್ವಯಿಸಿದ ವಾಯೂಪಕ ಸಮಿೇಕ್�ಗಳೊ ನಡ�ದಿವ�.
ಸಾಮಾನಯೂಯೇಗಕ್�ೇಮ,ಆರ�್ ೇಗಯೂಮತು್ತಸದೃಢತ�,ನಿದಿ್ವಷ್ಟ
ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಸಿ್ಥತಿ ಮತು್ತ ಸುಧಾರಿತ ರ�್ ೇಗ ನಿರ�್ ೇಧಕ ಕಿ್ರಯ
ಮತು್ತ ಚ�ೈತನಯೂ ಇರುಗಳ್ ಸಾಮಾನಯೂವಾಗಿ ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಲಾದ
ಅಂಶಗಳಾಗಿದ್ದರು.ವ�ೈಜ್ಾನಿಕಸಾಹಿತಯೂದಿಂದಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ,2015
ರನಂತರಪಾಶಿಚಿಮಾತಯೂದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ,ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿವಿಶವಾಸಂಸ�್ಥ,
ಜಮ್ವನಿ, ಆಸ�ಟ್ರೇಲ್ಯಾ ಮತು್ತ ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಂ ನಲ್ಲಿ
ಯೇಗದ ಜನಪಿ್ರಯತ�ಯು ಹ�ಚಾಚಿಗಿದ�. ಅದನುನು ಬ�ಂಬಲ್ಸಲು
ನಾರುಕ�ಲರುಪ್ರಮುಖನಿದಶ್ವನಗಳನುನುಇಲ್ಲಿಪ್ರಸು್ತತಪಡಿಸಲು
ಬಯಸುತ�್ತೇವ�.ರವಿಷಯೂದಜಗತಿ್ತಗ�ಯುರಕರುಪ್ರಮುಖರಯೇ
ಗುಂಪಿನರರಾಗಿದಾ್ದರ�. 2018ನ�ೇ ರಷ್ವದಲ್ಲಿ, ಯುರಜನರ
ಶಿಕ್ಷಣದಕುರಿತಾದಫಲ್ತಾಂಶಗಳಮೇಲ�ಯೇಗದಉಪಯುಕ್ತ
ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು(ಅರಿರು;ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕಸಾಧನ�;ಮನ�್ ೇವ�ೈಜ್ಾನಿಕ,
ಸಾಮಾಜ್ಕ ಮತು್ತ ದ�ೈಹಿಕ ಕ್ರಮಗಳ್, ಇತಾಯೂದಿ) ಅತಯೂಂತ
ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತನಿಯತಕಾಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿಒಂದಾದಲಾಯೂನ�ಸಿಟ್ರರದಿಯಲ್ಲಿ
ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ�.ಗ�್ ೇಥ�ಮತು್ತಸಹ�್ ೇದ�್ ಯೂೇಗಿಗಳ್ಯೇಗರನುನು
2019ರಲ್ಲಿಯು.ಎಸ್.ನಲ್ಲಿರಯಸ್ರುಅಭಾಯೂಸಮಾಡುರಅತಯೂಂತ
ಜನಪಿ್ರಯ ಪೂರಕ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ವಿಧಾನವ�ಂದು ಹ�ೇಳಿದಾ್ದರ�.
ಯುಎಸ್.ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದ� ರರದಿಯಾದ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಆರ�್ ೇಗಯೂ
ಸಮಿೇಕ್�ಯಿಂದ ಈ ಹ�ೇಳಿಕ�ಗ� ಮತ್ತಷು್ಟ ಪುಷಿ್ಟ ನಿೇಡಬಹುದು,
ಅದು 2012ರಲ್ಲಿ ರಯಸ್ರ ಜ್ೇವಿತಾರಧಿಯು ಶ�ೇ.13.2
ಅರವಾ 31ದಶಲಕ್ಷವಾಗಿತು್ತ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ�. ತಿೇರಾಇತಿ್ತೇಚಿಗ�
(2020ನ�ೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ) ಯುಕ�ಯಲ್ಲಿ 2434ಯೇಗಾಭಾಯೂಸಿಗಳ
ಮೇಲ� ನಡ�ಸಲಾದ ಸಮಗ್ರ ಸಮಿೇಕ್� ಯುಕ�ಯಲ್ಲಿ ಆರ�್ ೇಗಯೂ
ಪರಿಸಿ್ಥತಿಗಳನುನುನಿರ್ವಹಿಸಲುಮತು್ತಯೇಗಕ್�ೇಮಬ�ಂಬಲ್ಸಲು
ಮತು್ತ ಅಸವಾಸ್ಥತ�ಗಳಿಗ� ಸವಾಯಂ-ಆರ�ೈಕ�ಯನುನು ಬ�ಂಬಲ್ಸುರ
ಸಾಮರಯೂ್ವರನುನು ಉತ�್ತೇಜ್ಸಲು ಯೇಗರನುನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ�
ಎಂಬುದನುನು ಸ್ಚಿಸಿತು. 2018ರಲ್ಲಿ ಜಮ್ವನಿಯಿಂದ ಬಂದ
ರರದಿಯಲ್ಲಿ, ಡಾ. ಹ�್ ಲಗೆರ್ ಕಾ್ರಮರ್ ಅರರು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಹ�ಚುಚಿತಿ್ತರುರ ಯೇಗ ಚಿಕಿತ�ಸಿಯ ಚಿಕಿತಾಸಿಲಯ ಪ್ರಯೇಗಗಳ
ಬಗ�ಗೆ ರರದಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರ�. ಜಮ್ವನ್ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ರಯೂರಸ�್ಥಯಲ್ಲಿ
ಆಯ್ದವ�ೈದಯೂಕಿೇಯಪರಿಸಿ್ಥತಿಗಳಿಗ�ಪೂರಕಚಿಕಿತಾಸಿವಿಧಾನವಾಗಿ
ಯೇಗಚಿಕಿತ�ಸಿಯನುನುಸಿವಾೇಕರಿಸುರಸಾಧಯೂತ�ಯನ್ನುಅರರುಎತಿ್ತ
ತ�್ ೇರಿಸಿದಾ್ದರ�. 2017ರಲ್ಲಿ ಆಸ�ಟ್ರೇಲ್ಯಾದ ಮಹಿಳ�ಯರ ಮೇಲ�
ನಡ�ಸಲಾದದ�್ ಡ್ಡಸಮಿೇಕ್�ಯು,ಆಸ�ಟ್ರೇಲ್ಯಾದಮಹಿಳ�ಯರಲ್ಲಿ
ಯೇಗ/ಧಾಯೂನಅಭಾಯೂಸಮತು್ತಧನಾತ್ಮಕಆರ�್ ೇಗಯೂನಡ�ರಳಿಕ�
(ಹ�ಚಿಚಿನ ದ�ೈಹಿಕ ಚಟುರಟಿಕ� ಮಟ್ಟ, ಸಸಾಯೂಹಾರ ಅರವಾ
ಸಸಯೂಜನಯೂ ಆಹಾರದ ಬಳಕ�ಯ ಹ�ಚಿಚಿನ ಸಂಭಾರಯೂತ�) ಯ ಬಗ�ಗೆ
ರರದಿಮಾಡಿತು.

ಇದರಜ�್ತ�ಗ�,ಐಡಿವ�ೈಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಿ,ಮಾನಸಿಕಸಮಸ�ಯೂಗಳ
ಬಗ�ಗೆ ಯೇಗದ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು ರರದಿ ಮಾಡಿತು,

ಭಾರತ,ಯುಕ�, ನ�ೈಜ್ೇರಿಯಾ, ಇಟಲ್, ಬ�್ರಜ್ಲ್, ಟಕಿ್ವಮತು್ತ
ನ್ಯೂಜ್ಲ�ಂಡ್ನ ವಿಜ್ಾನಿಗಳ ಗುಂಪು ಕ�್ೇವಿಡ್- 19
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ�ಯೂಗ� ಯೇಗದ ಸಾಮರಯೂ್ವರನುನು
ಅನುಮೇದಿಸಿತು. ಮಾಯೂಸಚ್ಸ�ಟ್ಸಿ ನ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಂಸ�್ಥ,
ಕಾಯೂಲ್ಫೇನಿ್ವಯಾದ-ಸಾಯೂನ್ ಡಿಯಾಗ�್ ೇ ವಿಶವಾವಿದಾಯೂಲಯ,
ಸಮಗ್ರ ಅಧಯೂಯನ ಕುರಿತ ಚ�್ೇಪಾ್ರ ಗ್ರಂಥಾಯ ಮತು್ತ
ಹಾರ್ವಡ್್ವ ವಿಶವಾವಿದಾಯೂಲಯದ ಸಂಶ�ೋೇಧಕರು ಸಹ ಈ
ಪರಿಶ�ೋೇಧನ�ಗಳನುನುಹಂಚಿಕ�್ಂಡಿದಾ್ದರ�ಮತು್ತ "ಕ�ಲರು ಧಾಯೂನ,
ಯೇಗಆಸನ(ರಂಗಿಗಳ್)ಮತು್ತಪಾ್ರಣಾಯಾಮ(ಉಸಿರಾಟ)
ಅಭಾಯೂಸಗಳ್ ಎಸ್.ಎ.ಆರ್.ಎಸ್.-ಸಿಓವಿ2- ಸ�್ ೇಂಕಿನ ಚಿಕಿತ�ಸಿ
ಮತು್ತ/ಅರವಾ ತಡ�ಗಟು್ಟರ ಸಂಯೇಜಕ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಬಹುದುಎಂದುನಿಣ್ವಯಿಸಿದಾ್ದರ�.

ಕ�್ೇವಿಡ್- 19 ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಗಾಭಾಯೂಸದ ಪ್ರಯೇಜನಗಳ ಕುರಿತು
ಹಲವಾರು ವ�ೈಜ್ಾನಿಕ ರರದಿಗಳ ದಾಖಲ�ಗಳಿವ�. ಭಾರತಿೇಯ
ಲ�ೇಖಕಿ, ಪೂಜಾ ಎಸ್ ಮತು್ತ ಸಹ�್ ೇದ�್ ಯೂೇಗಿಗಳ್ ಯೇಗರು
ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತು್ತ ಖಿನನುತ�ಯನುನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತು್ತ
ಕ�್ೇವಿಡ್- 19 ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೇಗಕ್�ೇಮರನುನು
ಕಾಪಾಡಿಕ�್ಳಳುಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಸವಾಯಂ-ನಿರ್ವಹಣ
ತಂತ್ರವ�ಂದುರರದಿಮಾಡಿದಾ್ದರ�.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 2020ರ ಐಡಿವ�ೈ ಆಚರಣ�ಯನುನು ಓದುಗರ
ಗಮನಕ�್ ತರಲು ನಾರು ಬಯಸುತ�್ತೇವ�. ಕ�್ೇವಿಡ್- 19
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�್ ೇಗದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದಯೂಂತ ಲಾಕ್ಡೌನ್
ಗಳ್,ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟದರಯೂಕಿ್ತಗತಅಂತರಕಾಯು್ದಕ�್ಳ್ಳುರಕ್ರಮಗಳ
ನಡುವ� ಯೇಗ ಸು್ಟಡಿಯೇಗಳ್ ಮತು್ತ ಇತರ ಧಾಮಿ್ವಕ
ಸ್ಥಳಗಳನುನು ಮುಚಿಚಿದ್ದರ್, 6ನ�ೇ ವಾಷಿ್ವಕ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯ
ಯೇಗ ದಿನದಂದು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಆಚರಣ� ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿ
ನಡ�ಯಿತು. 

ಯ�ಗಾಸನ (ಭಂಗಿ) ಮತುತು 
ಪಾರಾಣಾಯಾಮ (ಉಸಿರಾಟ)ದ 
ಅಭಾಯಾಸಗಳು ಎಸ್.ಎ.ಆರ್.ಎಸ್.-
ಸಿಓವಿ2- ಸೆೋ�ಂಕಿನ ಚಕಿತೆ್ಸ ಮತುತು/ಅರವಾ 
ತಡೆಗಟಟಿಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ  
ಸಾಧನ ವಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ.
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ನನನು ನಗರ, ನನನು ಕನಸು..
“ಯಾವಾಗ ನಗರಗಳು ಬದಲಾಗುತತುವೆಯ�, ಆಗ ದೆ�ಶವೂ ಬದಲಾಗುತತುದೆ”. ದೆ�ಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ಉತತುಮ 

ಸೌಲಭಯಾಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಮತುತು ಅವರ ಜಿ�ವನ ಮಟಟಿವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ಸಾ್ಮರ್್ಷ ಸಿಟ್ ಅಭಿಯಾನವನುನು 
2016ರ ಜೋನ್ 25ರಂದು ಮಹಾರಾರಟ್ದ ಪುಣೆಯಲಿಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

ರಾಂ
ಚಿಯಧು್ರರದಲ್ಲಿ,656ಎಕರ�ರ್ಮಿಯಲ್ಲಿಕಾಮಗಾರಿರರದಿಂದ
ಸಾಗಿದ�. ರಸ�್ತಗಳ ಅಭಿರೃದಿ್ಧ, ಕುಡಿಯುರ ನಿೇರು, ವಿದುಯೂತ್,
ಒಳಚರಂಡಿ, ಚರಂಡಿ, ಸ�ೈಕಲ್ ಮಾಗ್ವ, ಪಾದಚಾರಿ ರಸ�್ತ

ಇತಾಯೂದಿ,ಅಂತಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ�.ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಿಂದ920ಕಿ.ಮಿೇ.ದ್ರದಲ್ಲಿರುರ
ಗುಜರಾತ್ನದ�್ ೇಲ�ೇರಾಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಕಾಮಗಾರಿಹಲರುಹಂತಗಳಲ್ಲಿಸಾಗಿದ�.
ಹಲರುದ�್ ಡ್ಡಕಂಪನಿಗಳ್ಇಲ್ಲಿಹ್ಡಿಕ�ಯಪ್ರಕಟಣ�ಮಾಡಿವ�.ಪುಣ�ಮತು್ತವಾರಾಣಸಿ
ಸ�ೇರಿದಂತ� 100 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, 5151 ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� 1.41 ಲಕ್ಷ ಕ�್ೇಟಿ ಮೌಲಯೂದ
ಕಾಮಗಾರಿಆದ�ೇಶನಿೇಡಲಾಗಿದ�.1.74ಲಕ್ಷಕ�್ೇಟಿರ್.ಗ್ಅಧಿಕಮೌಲಯೂದಟ�ಂಡರ್
ಗಳನುನುಕರ�ಯಲಾಗಿದ�.ಹಲರುಯೇಜನ�ಗಳ್ಮುಕಾ್ತಯದಹಂತತಲುಪಿದ್ದರ�,ಇತರ
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ್ರರದಿಂದಸಾಗಿವ�.ಇದು2016ರಲ್ಲಿಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿ
ಅರರುಚಾಲನ�ನಿೇಡಿದಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಅಭಿಯಾನದಕ�ಲರುತುಣುಕುಗಳ್.

ಸಾ್ಮರ್್ಷ ಸಿಟ್—ಪರಾತಯಬ್ಬರ ಕನಸಿನ ನಗರ

ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮ್ಲಗಳ್, ಹ�ೈಸಿ್ಪೇಡ್ ಇಂಟನ�್ವಟ್,
ಝಗಮಗಿಸುರ ಕಟ್ಟಡಗಳ್, ತವಾರಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗ�ಯ ಜ್ೇರನ, ಸುಲರ,
ಅಗಗೆದ, ಅತಾಯೂಧುನಿಕ ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲರಯೂಗಳ್ ಲರಯೂತ� - ಇರುಗಳ್
ಸಾ್ಮಟ್್ವ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿರುರುದನುನು ಜನರು ಊಹಿಸುರ ಕ�ಲರು ವಿಷಯಗಳ್. ಜನರು
ಸಾ್ಮಟ್್ವಫೇನ್ಗಳ್,ಸಾ್ಮಟ್್ವಟಿವಿಗಳ್,ಸಾ್ಮಟ್್ವಕಾರುಗಳ್ಇತಾಯೂದಿಗಳಬಗ�ಗೆ
ಮಾತನಾಡುರ ರಿೇತಿಯಲ�ಲಿೇ, ಈಗ ಸಾ್ಮಟ್್ವ ಸಿಟಿಗಳನುನು ಅರರು ಬಯಸುತಾ್ತರ�.
ಸಾ್ಮಟ್್ವನಗರಗಳಿಗ�ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯೂಖಾಯೂನವಿಲಲಿ,ಆದರ�ಭಾರತದಲ್ಲಿಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಎಂದರ�
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ವಗಳ್,ಹ�್ ಸತಂತ್ರಜ್ಾನಮತು್ತಹಸಿರಿನಿಂದಕ್ಡಿದನಗರ;ಅಲ್ಲಿ
ಆಧುನಿಕ ಸೌಲರಯೂಗಳ್ಮತು್ತಉತ್ತಮಜ್ೇರನವಿದ�. ತಂತ್ರಜ್ಾನದಸಹಾಯದಿಂದ
ಮ್ಲರ್ತಸೌಕಯ್ವಗಳ�ೊಂದಿಗ�ಸಜುಜಿಗ�್ ಳಿಸುರಮ್ಲಕಸಾ್ಮಟ್್ವನಗರಗಳನುನು
ಸಾವಾರಲಂಬಗಳನಾನುಗಿಮಾಡಲಾಗುತಿ್ತದ�.ಇಂತಹಸಮಗ್ರಅಭಿರೃದಿ್ಧಯುಜನರಜ್ೇರನ
ಮಟ್ಟರನುನುಸುಧಾರಿಸುತ್ತದ�ಮತು್ತಉದ�್ ಯೂೇಗರನುನುಸೃಷಿ್ಟಸುತ್ತದ�.

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅರರ ಪದಗಳಲ�ಲಿೇ ಹ�ೇಳ್ರುದಾದರ�, “ತನನು
ನಾಗರಿಕರಅಗತಯೂಕಿ್ಂತಎರಡುಹ�ಜ�ಜಿಮುಂದಿರುರನಗರ”ಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಅಭಿಯಾನ

ನಗರಗಳನುನು
ಸಬಲ್ೇಕರಣಗ�್ ಳಿಸುರುದುಮತು್ತ
ಅರುಗಳನುನುಸಾಧಯೂವಾದಷು್ಟಮಟಿ್ಟಗ�
ಸಮರ್ವವಾಗಿಮಾಡುರುದುನಮ್ಮ
ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದ�,ಅರುಗಳ್

ಸಾಧಯೂವಾದಷು್ಟಕಡಿಮಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಬಡತನದಗರಿಷ್ಠಮಟ್ಟರನುನು
ಸಂಯೇಜ್ಸುರಂತಿರಬ�ೇಕು.
ಆಸಂಯೇಜನ�ಯಿಂದ

ಉತ್ಪತಿ್ತಯಾಗುರಶಕಿ್ತಯನುನುನಾರು,
ಅಭಿರೃದಿ್ಧಯಹ�್ ಸಆಯಾಮಗಳನುನು
ರಚಿಸಲುಬಳಸಬ�ೇಕು.ನಾರುಆ
ಮಾಗ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೇಚಿಸುತಿ್ತದ�್ದೇವ�.

-ಪರಾಧಾನ ಮಂತರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ

ಸಾ್ಮರ್್ಷ ಸಿಟ್ ಅಭಿಯಾನ
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ಸಾ್ಮಟ್್ವ ಸೌಲರಯೂಗಳ ಮ್ಲಕ ‘ಸಾ್ಮಟ್್ವ’ ಆಗಲು ಬಯಸುರ
ನಗರದ ಸಾಮರಯೂ್ವರನುನು ಹ�ಚಿಚಿಸುರ ಗುರಿಯನುನು ಹ�್ ಂದಿದ�.
ಹ್ಡಿಕ�, ಅಭಿರೃದಿ್ಧ ಮತು್ತ ಪ್ರಗತಿಯನುನು ಆಕಷಿ್ವಸುರತ್ತ ಇದು
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹ�ಜ�ಜಿಯಾಗಿದ�. ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ನಗರರನುನು
ಸಾ್ಮಟ್್ವ ಮಾಡುರ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ವ ನಿರ್ವಹಿಸುರುದು
ಮಾಡುರುದುಇದರಗುರಿಯಾಗಿದ�.

ಸಾ್ಮರ್್ಷ ನಗರಗಳ ಅವಶಯಾಕತೆ... 

2011ರಜನಗಣತಿಯರಿೇತಯೂಭಾರತದಪ್ರಸು್ತತಜನಸಂಖ�ಯೂಯಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರುಶ�ೇ.31ರಷು್ಟಮಂದಿನಗರಗಳಲ್ಲಿವಾಸಿಸುತಾ್ತರ�ಮತು್ತ
ದ�ೇಶದಜ್ಡಿಪಿಗ�ಶ�ೇ.63ರಷು್ಟಕ�್ಡುಗ�ನಿೇಡುತಾ್ತರ�.

2030ರ ಹ�್ ತಿ್ತಗ� ಭಾರತದ ಒಟು್ಟ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯಲ್ಲಿ ನಗರ
ಜನಸಂಖ�ಯೂ ಶ�ೇ.40ರಷಾ್ಟಗಲ್ದ� ಮತು್ತ ಜ್ಡಿಪಿಗ� ಅರರ
ಕ�್ಡುಗ� ಶ�ೇ.75ರಷಾ್ಟಗಲ್ದ� ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ�.
ಇದಕ�್ ಭೌತಿಕ, ಸಾಂಸಿ್ಥಕ, ಸಾಮಾಜ್ಕ ಮತು್ತ ಆರ್್ವಕ
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ವಗಳಸಮಗ್ರಅಭಿರೃದಿ್ಧಯಅಗತಯೂವಿದ�.ಇವ�ಲಲಿರೂ
ಜ್ೇರನದಗುಣಮಟ್ಟರನುನುಸುಧಾರಿಸಲುಮತು್ತಜನರನುನುಮತು್ತ
ಹ್ಡಿಕ�ಯನುನುಆಕಷಿ್ವಸಲು,ಅಭಿರೃದಿ್ಧಮತು್ತಪ್ರಗತಿಯಉತ್ತಮ
ಚಕ್ರರನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ�. ಸಾ್ಮಟ್್ವ ಸಿಟಿಗಳ
ಅಭಿರೃದಿ್ಧಈನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿಒಂದುಹ�ಜ�ಜಿಯಾಗಿದ�.

2007ರಲಿಲಿ ಇದು ಗುಜರಾತ್ ನಲಿಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತುತು...

2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಅರರುಗುಜರಾತ್
ಮುಖಯೂಮಂತಿ್ರಯಾಗಿದಾ್ದಗ ಮದಲ್ಗ� ಸಾ್ಮಟ್್ವ ಸಿಟಿಯ
ಮುನ�್ ನುೇಟರನುನು ಮುಂದಿಟಿ್ಟದ್ದರು. ಗುಜರಾತ್ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯ
ಹಣಕಾಸುಟ�ಕ್(ಜ್.ಐ.ಎಫ್.ಟಿ.)ನಗರಕ�್2011ರಲ್ಲಿಅಹಮದಾಬಾದ್
ಬಳಿಯಸಬರಮತಿನದಿಯದಡದಲ್ಲಿಅಡಿಪಾಯಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಇದುಭಾರತದಮದಲಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಮತು್ತಅಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯ
ಹಣಕಾಸು ಸ�ೇವ�ಗಳ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿದ�. ಇದು ನಾಲು್ ಮತು್ತ
ಆರು ಪರದ ರಾಜಯೂ ಮತು್ತ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಹ�ದಾ್ದರಿಗಳಿಗ� ಸಂಪಕ್ವ
ಹ�್ ಂದಿದ�. ಜ್.ಐ.ಎಫ್.ಟಿ. ನಗರರನುನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತು್ತ
ಗಾಂಧಿನಗರದವಿವಿಧಭಾಗಗಳ�ೊಂದಿಗ�ಮತು್ತಹತಿ್ತರದವಿಮಾನ
ನಿಲಾ್ದಣದ�್ ಂದಿಗ�ಸಂಪಕಿ್ವಸಲುಡಬಲ್ಕಾರಿಡಾರ್ಮಟ�್್ರೇರನುನು
ನಿಮಿ್ವಸಲಾಗುತಿ್ತದ�. ಪ್ರತಿ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟ�ಗಳ ವಿದುಯೂತ್
ಮತು್ತನಿೇರುಸರಬರಾಜು,ಟ�ಲ್ಕಾಂಸ�ೇವ�,ಕ�್ಳವ�ಮ್ಲಕಅನಿಲ
ಮತು್ತ ಆಪಿ್ಟಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ಸ�ೇವ�ಯಂದಿಗ� ಇಂಟಲ್ಜ�ಂಟ್ ಕಟ್ಟಡ
ನಿರ್ವಹಣಾ ರಯೂರಸ�್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಲರಯೂವಿದ�. ಜ್ಲಾಲಿ ತಂಪು ರಯೂರಸ�್ಥಯನುನು
ಹ�್ ಂದಿರುರ ಭಾರತದ ಮದಲ ನಗರ ಇದು. ಜ್ಐಎಫ್.ಟಿ.
ನಗರಯೇಜನ�ಯಕಾಮಗಾರಿಪ್ರಸು್ತತಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ�.ಮದಲ
ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸಾ್ಮಟ್್ವ ಸಿಟಿಯಡಿ ಅಭಿರೃದಿ್ಧಗ� ಸ್ಪಧ�್ವಯ ಆಧಾರದ
ಮೇಲ�100ನಗರಗಳನುನುಆಯ್ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. 

ನಗರಗಳಲಿಲಿ ಲಭಯಾವಿರುವ 
ಮೋಲಭೋತ ಸೌಲಭಯಾಗಳು 

ಕೆೋ�ವಿಡ್ - 19 ಸಮಯದಲಿಲಿ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸಿದ ಮೋಲಸೌಕಯ್ಷ

     ಸಾ್ಮರ್್ಷ ಸಿಟ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೋಲಕ ಇತರ ಮಹತವಾದ ಉಪಕರಾಮಗಳು

50ಸಾ್ಮಟ್್ವನಗರಗಳಕಮಾಂಡ್ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನುನು
ಕ�್ೇವಿಡ್19-ವಾರ್ರ್ಂಆಗಿಪರಿರತಿ್ವಸಲಾಯಿತು.
ಬ�ಂಗಳೊರುಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ24ಗಂಟ�ಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾದರಿಕ�್ೇವಿಡ್-19ವಾರ್ರ್ಂ
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಯಿತು.

 ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಮತುತು ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕೆ 

ಉತತುಮ ಮೋಲಸೌಕಯ್ಷ

 ಸಾಕರುಟಿ ಪರಾಮಾಣದ ನಿ�ರು 

ಪೂರೆೈಕೆ

 24 ಗಂಟೆ ವಿದುಯಾತ್ ಪೂರೆೈಕೆ 

 ಮಕಕೆಳ, ಮಹಿಳೆಯರ ಮತುತು 

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆ

 ಹಸಿರು ಪರಿಸರ

 ಉತತುಮ ಆಡಳಿತ, ಅದರಲೋಲಿ 

ವಿಶೆ�ರವಾಗಿ ಇ- ಆಡಳಿತ 

ಮತುತು ಸಾವ್ಷಜನಿಕ 

ಪಾಲುದಾರಿಕೆ

 ಐಟ್ ಸಂಪಕ್ಷ ಮತುತು 

ಡಿಜಿಟಲಿ�ಕರಣ

 ತಾಯಾಜಯಾದ ಸೋಕತು ನಿವ್ಷಹಣೆ

 ಉತತುಮ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ

 ಅಗಗೆದ ಮನೆ, ವಿಶೆ�ರವಾಗಿ 

ಬಡವರಿಗಾಗಿ. 

 ಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿಸ�್ ೇಂಕಿತರ
ಸಂಪಕಿ್ವತರಪತ�್ತಮತು್ತ
ನಿಗಾಕಾ್ಗಿವ�ಬ್ಆಧಾರಿತ
ಮಬ�ೈಲ್ಆಪ್ಅನುನು
ಅಭಿರೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

 ಕ�್ೇವಿಡ್-19ಬಕ್ಟ್ಟನುನು
ಎದುರಿಸುರಲ್ಲಿತಂತ್ರಜ್ಾನದಲಾರ
ಪಡ�ಯುರಲ್ಲಿಸಾ್ಮಟ್್ವನಗರಗಳ್
ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದವ�ಂಬುದನುನು
ಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಅಭಿಯಾನರು
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿತು.

 ಸುಗಮಜ್ೇರನಸ್ಚಯೂಂಕಮತು್ತಪುರಸಭ�ಯ
ಪ್ರದಶ್ವನಸ್ಚಯೂಂಕದಮ್ಲಕಜ್ೇರನದ
ಗುಣಮಟ್ಟಮತು್ತನಗರದಕಾಯ್ವಕ್ಷಮತ�ಯನುನು
ಮೌಲಯೂಮಾಪನಮಾಡಲು114ನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಫಲ್ತಾಂಶಮತು್ತಕಾಯ್ವಕ್ಷಮತ�
ಮೌಲಯೂಮಾಪನರಯೂರಸ�್ಥಯಪರಿಚಯ

 ಭಾರತಿೇಯಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಫ�ಲ�್ ೇಶಿಪ್ಮತು್ತ
ಭಾರತಿೇಯಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಇಂಟನ್್ವಶಿಪ್
ಕಾಯ್ವಕ್ರಮರನುನುಜುಲ�ೈ2018,9ರಂದು
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.ಇಲ್ಲಿಯರರ�ಗ�,280ಕ್್
ಹ�ಚುಚಿನಗರಸ್ಥಳಿೇಯಸಂಸ�್ಥಗಳ್14,240ಕ್್
ಹ�ಚುಚಿಇಂಟನ್್ವಶಿಪ್ಗಳನುನುಪ್ರಕಟಿಸಿದ�,

932ವಿದಾಯೂರ್್ವಗಳ್ಪ್ರಸು್ತತಇಂಟನ್್ವಶಿಪ್
ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರ�ಮತು್ತ195ವಿದಾಯೂರ್್ವಗಳ್
ಇಂಟನ್್ವಶಿಪ್ಪೂಣ್ವಗ�್ ಳಿಸಿದಾ್ದರ�.

 ಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಅಂತಜಾ್ವಲತಾಣರನುನುಎಲಲಿ
ಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಸಂಬಂಧಿತಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ
ಏಕಗವಾಕ್ಷಿಯಂತ�ಕಾಯ್ವನಿರ್ವಹಿಸಲು
ಪುನವಿ್ವನಾಯೂಸಗ�್ ಳಿಸಲಾಗಿದ�.

 ನಗರಗಳನುನುಸುಸಿ್ಥರಮತು್ತಉತ್ತರಗ�್ ಳಿಸಲು
ಹವಾಮಾನಸಾ್ಮಟ್್ವಸಿಟಿಮೌಲಯೂಮಾಪನ
ಚೌಕಟು್ಟ(ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಎ.ಎಫ್)ಅನುನು
ದ�ೇಶಾದಯೂಂತ100ಸಾ್ಮಟ್್ವನಗರಗಳಲ್ಲಿ
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�.
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ಭಾ ರತದ ದ�್ ಡ್ಡ ಶಕಿ್ತಯೇ ಅದರ ಜನಶಕಿ್ತ,
ಅದರಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾಎಂಬುದನುನುಯಾರ್
ಮರ�ಯಬಾರದು.ಅದರಮೇಲ�ಯಾರುದ�ೇ

ರಿೇತಿಯ ದಾಳಿ ನಡ�ದಾಗಲ�ಲಾಲಿ ಅದನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದ�ೇಶದ
ಜನರುಏದು್ದನಿಂತಿದಾ್ದರ�.ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನುಹ�ೇರಿದಾಗ,
ಅದನುನು ವಿರ�್ ೇಧಿಸಿದು್ದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ್ ಮಾತ್ರರಲಲಿ,
ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನಯೂರ್ಸಹವಿರ�್ ೇಧಿಸಿದರು,ಇದರಿಂದವಾಯೂಪಕ
ಸಾರ್ವಜನಿಕಆಕ�್್ರೇಶರ್ಪುಗ�್ ಂಡಿತು.ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾರನುನು
ಮರುಸಾ್ಥಪಿಸಲುಬಲವಾದಸಾರ್ವಜನಿಕಹಂಬಲಅಲ್ಲಿತು್ತ.

ಹಸಿದರರಿಗ� ಮಾತ್ರವ�ೇ ಆಹಾರದ ಮಹತವಾ ತಿಳಿಯಲು
ಸಾಧಯೂ,ಅದ�ೇರಿೇತಿಸಾರ್ವಜನಿಕಹಕು್ಗಳನುನುನಿರಾಕರಿಸಿದಆ
ಅರಧಿಯಲ್ಲಿ,ಭಾರತಅದರಮಹತವಾರನುನುಅರಿತುಕ�್ಂಡಿತು.
ಆಗ ಜನರು ತಾರು ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾದಿಂದ ರಂಚಿತರಾಗಿದ�್ದೇವ�
ಎಂಬುದನುನು ಮನಗಂಡರು. ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರ್

ನ�್ ೇರನುರವಿಸಿದರು. ಕಾನ್ನು,ನಿಯಮಗಳ್,ಹಕು್ಗಳ್
ಮತು್ತಕತ್ವರಯೂಗಳಜ�್ತ�ಗ�ದ�ೇಶರನುನುನಡ�ಸಲುಸಂವಿಧಾನ
ಆಧಾರವಾಗಿದ�. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾದ
ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾ ಮೌಲಯೂಗಳನುನು ಬ�ದರಿಕ�ಯಿಂದ
ದುಬ್ವಲಗ�್ ಳಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾರನುನು ಆಧರಿಸುರ
ಸಂಸಕೃತಿಮತು್ತಪರಂಪರ�ಯನುನುಹ�್ ಂದಿರುರಭಾರತಿೇಯರು
ಮ್ಕಪ�್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿಉಳಿಯಲುಸಾಧಯೂವಿರಲ್ಲಲಿ.ಈಆಕ�್್ರೇಶ
1977ರ ಸಾರ್ವತಿ್ರಕಚುನಾರಣ�ಗ� ಕಾರಣವಾಯಿತು,ಇದನುನು
ಜನರು ಸವಾಹಿತಾಸಕಿ್ತಗಾಗಿ ಅಲಲಿ, ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾದ
ರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿಎಂದುಕರ�ದರು.

ಅರರು ತಮ್ಮ ಸವಾಂತ ಲಾರಗಳನುನು ಬದಿಗಿಟು್ಟ
ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾದರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿಮಾತ್ರವ�ೇಮತಚಲಾಯಿಸಿದರು.
ಶಿ್ರೇಮಂತರಾದಿಯಾಗಿ ಬಡರರರರ�ಗ� ಎಲಲಿರ್ ತಮ್ಮ
ತಿೇಪ್ವನುನುಒಮ್ಮತದಿಂದನಿೇಡಿದ್ದರು.

1975ರ ಜೋನ್ 25 ರ ಮಧಯಾರಾತರಾ ಮತುತು ಜೋನ್ 26ರ ಬೆಳಗೆಗೆಯಳಗೆ, ದೆ�ಶದಲಿಲಿ ಹೆ�ರಲಾದ ತುತು್ಷಸಿಥಿತಯು 
ಒಂದು ಐತಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿದುದ, ಭಾರತ�ಯ ಸಂಸಕೃತ ಮತುತು ಪರಂಪರೆಯನುನು ಸದಾ ಜಿ�ವಂತವಾಗಿಡಲು 
ಪರಾಜಾಪರಾಭುತವಾಕೆಕೆ ನಮ್ಮನುನು ನಾವು ಸಮಪಿ್ಷಸಿಕೆೋಳ್ಳಲು, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪಾಠವನುನು ನಮಗೆ 

ಕಲಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಸಂಸದಿ�ಯ ಇತಹಾಸದಲಿಲಿನ ಈ ಘಟನೆಯು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೋ ಹೆಚು್ಚ ಶಕಿತು ಮತುತು 
ಸಂಕಲ್ಪದೆೋಂದಿಗೆ ಪರಾಜಾಪರಾಭುತವಾಕೆಕೆ ಸಮಪಿ್ಷತವಾಗಬೆ�ಕೆಂಬುದನುನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತತುದೆ.

ಪರಾಜಾಪರಾಭುತವಾದ ಮಹತವಾವನುನು ದೆ�ಶ ಅರಿತಾಗ...

ತುತು್ಷಪರಿಸಿಥಿತ

ಇತಹಾಸದ ಪುಟಗಳಿಂದ..
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ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿ ಅರರಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ
ಹ�ೇಳ್ರುದಾದರ�  “ಇದು  ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾದ ಬಗ�ಗಿನ
ಸಮಪ್ವಣ�ಯ ಮಹತವಾರನುನು ನ�ನಪಿಸಲು ಮಾತ್ರ. ಆ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧಯೂಮಗಳ್ ಗಲ್ಬಲ್ಗ�್ ಂಡಿದಾ್ದಗ ಮತು್ತ
ಎಲಲಿರ್ಬಂಧನಕ�್್ಳಗಾಗುರರಯದಿಂದಬದುಕುತಿ್ತದಾ್ದಗ,
ಅರರು ಚುನಾರಣ� ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ತಿೇಪ್ವನುನು ನಿೇಡಿದರು.
ಅರರು ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾಕ�್ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಮತು್ತ
ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾರನುನುಮರುಸಾ್ಥಪಿಸಿದರು.ಇದುನನನುರಾಷಟ್ರದ
ಮತದಾರರ ಶಕಿ್ತ. ಮತ�್ ್ತಮ್ಮ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂರ,
ಭಾಷ�ಯನುನು ಬದಿಗಿಟು್ಟ ದ�ೇಶದ ಉಜವಾಲ ರವಿಷಯೂಕಾ್ಗಿ
ಮಾತ್ರವ�ೇಮತಚಲಾಯಿಸಿದಾ್ದರ�”

ತುತು್ಷಪರಿಸಿಥಿತಯನುನು ಹೆ�ರಲು ಸಾಧಯಾವಾಗದ ರಿ�ತ 

ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತದುದಪಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಹಲರು
ನಿಬಂಧನಗ�ಗಳಿಗ� ತಿದು್ದಪಡಿ ತಂದು, ವಿವಿಧ ಸಂಸ�್ಥಗಳ
ಅಧಿಕಾರರನುನು ಕಡಿತಗ�್ ಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತು್ತ ನಾಗರಿಕರ
ಹಕು್ಗಳನುನು ಮಟಕುಗ�್ ಳಿಸಲಾಯಿತು, ಇರುಗಳನುನು
ಮರಾಜ್್ವದ�ೇಸಾಯಿಸಕಾ್ವರಬಳಿಕಸರಿಪಡಿಸಿತು.

ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದ್ದ 42ನ�ೇ
ತಿದು್ದಪಡಿ, ಸುಪಿ್ರೇಂಕ�್ೇಟ್್ವನ ಅಧಿಕಾರರನುನು ಮಟಕು
ಮಾಡಿತು್ತ ಮತು್ತ ಇತರ ಸಾಂವಿಧಾನಕ ಮೌಲಯೂಗಳನ್ನು

ಜ್ನ್ 25ರ ಮಧಯೂರಾತಿ್ರಯಿಂದಲ�ೇ
ದ�ೇಶಾದಯೂಂತ ನಾಯಕರುಗಳ ಬಂಧನ
ಆರಂರವಾಯಿತು. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್,
ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ, ಎಲ್.ಕ�. ಅಡಾವಾಣಿ,
ಜಾಜ್್ವ ಫನಾ್ವಂಡಿಸ್, ಚೌಧುರಿ ಚರಣಸಿಂಗ್,
ಮರಾಜ್್ವ ದ�ೇಸಾಯಿ, ನಾನಾಜ್ ದ�ೇಶಮುಖ್,
ಮಧು ದಂಡರತ�, ರಾಮಕೃಷಣಿ ಹ�ಗಡ�, ಸಿಕಂದರ್
ರಕ್್ತ, ಎಚ್.ಡಿ. ದ�ೇವ�ೇಗೌಡ, ಅರುಣ್ ಜ�ೈಟಿಲಿ,
ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾರಡ�ೇಕರ್
ಮತು್ತ ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್ ಪಾಸಾವಾನ್ ಸ�ೇರಿದಂತ�
ಹಲರುಹಿರಿಯನಾಯಕರುಮತು್ತಪತ್ರಕತ್ವರನುನು
ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಅರಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11
ಲಕ್ಷಜನರನುನುಬಂಧಿಸಲಾಗಿತು್ತ.

l	ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನು1975ರಜ್ನ್25ರಮಧಯೂರಾತಿ್ರಹ�ೇರಲಾಯಿತು.
ಜ್ನ್26ರಬ�ಳಗ�ಗೆ,ಇಡಿೇದ�ೇಶಈಬಗ�ಗೆ ರ�ೇಡಿಯೇಮ್ಲಕ ಕ�ೇಳಿ
ತಿಳಿಯಿತು. ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಗ� ಆಂತರಿಕ ಗ�್ ಂದಲ ಕಾರಣ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಲಾಗಿತು್ತ.

l	ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನು ಹ�ೇರಿದ ತರುವಾಯ 1975ರ ಜುಲ�ೈ 22ರಂದು
ಸಂವಿಧಾನಕ�್38ನ�ೇತಿದು್ದಪಡಿತರಲಾಯಿತು,ಇದುನಾಯೂಯಾಲಯದ
ನಾಯೂಯಿಕಪರಿಶಿೇಲನ�ಯಹಕ್ನ�ೇಕಸಿದುಕ�್ಂಡಿತು.ಎರಡುತಿಂಗಳ್ಗಳ
ಬಳಿಕ,39ನ�ೇತಿದು್ದಪಡಿಮಾಡಲಾಯಿತು.ಅದರಪ್ರಕಾರ,ನಾಯೂಯಾಲಯ
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ ನ�ೇಮಕಗ�್ ಂಡ ರಯೂಕಿ್ತಯ ಆಯ್ಯನುನು ತನಿಖ�
ಮಾಡುರಂತಿರಲ್ಲಲಿ.

l	40 ಮತು್ತ 41ನ�ೇ ತಿದು್ದಪಡಿಗಳ ನಂತರ, ಸಂವಿಧಾನಕ�್ 42ನ�ೇ
ತಿದು್ದಪಡಿಯನ್ನುತರಲಾಯಿತು.ಇದರಲ್ಲಿನಅತಯೂಂತವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾದ
ನಿಬಂಧನ�ಮ್ಲರ್ತಹಕು್ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ರಾಜಯೂ ನಿದ�ೇ್ವಶಕ ತತವಾಗಳಿಗ�
ಆದಯೂತ�ನಿೇಡುರುದಾಗಿತು್ತ.ಈನಿಬಂಧನ�ಯಿಂದಾಗಿ,ಯಾರುದ�ೇರಯೂಕಿ್ತಯು
ತನನುಮ್ಲರ್ತಹಕು್ಗಳಿಂದಲ�ೇರಂಚಿತನಾಗಬಹುದಾಗಿತು್ತ.

l	ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಹ�ೇರಿದಬಳಿಕ,ಅದನುನುಸಂಸತಿ್ತನಉರಯಸದನಗಳಲ್ಲಿ
ಮಂಡಿಸಬ�ೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ�್ ವಿರ�್ ೇಧ ಬಾರದಿದ್ದರ�, ಅದನುನು ಮತ�್ತ
ಆರು ತಿಂಗಳ್ಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿತು್ತ. 1975ರಲ್ಲಿ
ಹ�ೇರಲಾದತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿ21ತಿಂಗಳ್ಗಳಕಾಲಮುಂದುರರಿಯಿತು.
ಅಂದರ�,ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನುನಾಲು್ಬಾರಿವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.

l	21ತಿಂಗಳ್ಗಳಬಳಿಕ,1977ರಮಾಚ್್ವ21ರಂದು,ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನು
ತ�ರರು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದ�ೇಶಾದಯೂಂತ ಚುನಾರಣ�ಗಳನುನು
ನಡ�ಸಲಾಯಿತು. ಹ�್ ಸ ಸಕಾ್ವರ ರಚನ�ಯಾಯಿತು. ಮರಾಜ್್ವ
ದ�ೇಸಾಯಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ರಚನ
ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದರು.

l	ಆಗಸಕಾ್ವರಸಂವಿಧಾನಕ�್ಮತ�್ತತಿದು್ದಪಡಿತಂದು,ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಸಿದುಕ�್ಳಳುಲಾಗಿದ್ದ ನಾಯೂಯಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರರನುನು
ಮರಳಿಸಿತು.ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನಿಬಂಧನ�ಗಳಲ್ಲಿ‘ಆಂತರಿಕಗ�್ ಂದಲ’
ಎಂಬಪದಕ�್ಸ�ೇಪ್ವಡ�ಮಾಡಲುತಿದು್ದಪಡಿಮಾಡಿ‘ಸಶಸತ್ರದಂಗ�’ಎಂದು
ತಿದು್ದಪಡಿಮಾಡಲಾಯಿತು.ಇದರಿಂದರವಿಷಯೂದಲ್ಲಿಯಾರುದ�ೇಸಕಾ್ವರರು
ಅದನುನುಮತ�್ತದುರುಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಲುಸಾಧಯೂವಾಗದಂತಾಯಿತು.

ತುತು್ಷಪರಿಸಿಥಿತ ಒಂದು ನೆೋ�ಟ
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ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾಕ�ೇರಲಒಂದುರಾಜಕಿೇಯರಯೂರಸ�್ಥಯಷ�್ಟೇ
ಅಲಲಿ,ಜ�್ತ�ಗ�ಅದುಮೌಲಯೂಕ್ಡ.ಹಿೇಗಾಗಿಅದರಬಗ�ಗೆ

ನಿರಂತರಜಾಗೃತಿಅತಯೂರಶಯೂಕ.ಹಿೇಗಾಗಿಯೇದ�ೇಶಸರಿಯಾದ
ದಿಕಿ್ನಲ್ಲಿಸಾಗಲುಸಾಧಯೂವಾಗುರಂತ�ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾರನುನು

ರ್ಸಿಗ�್ ಳಿಸಿದಂತಹವಿಷಯಗಳನುನುನ�ನಪಿಟು್ಟಕ�್ಳ್ಳುರುದು
ಬಹಳಮುಖಯೂ.ಇಡಿೇದ�ೇಶರನುನುಸ�ರ�ಮನ�ಯನಾನುಗಿಪರಿರತಿ್ವಸಿದ

ಮತು್ತಎದುರಾಳಿಗಳಧ್ವನಿಯನುನುಹತಿ್ತಕು್ರಪ್ರಯತನುನಡ�ದ
1975ರಜ್ನ್25ರರಾತಿ್ರಯನುನುಯಾರುದ�ೇಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾದಬಗ�ಗೆ

ಒಲವಿರುರಭಾರತಿೇಯಮರ�ಯಲುಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ.ಜಯಪ್ರಕಾಶ್
ನಾರಾಯಣ್ಸ�ೇರಿದಂತ�ದ�ೇಶದಮೇರುನಾಯಕರನುನು

ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲಾಯಿತು.ನಾಯೂಯಾಂಗಕ್ಡಅದರಕಬಂಧ
ಬಾಹುಗಳಿಂದತಪಿ್ಪಸಿಕ�್ಳಳುಲುಆಗಲ್ಲಲಿ.ಮಾಧಯೂಮಗಳನ್ನು

ಅಣಕಿಸಲಾಯಿತು.ಅದುಮಾಧಯೂಮವ�ೇಇರಲ್,ಇತರರಲಯವ�ೇ
ಇರಲ್,ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾದಬಗ�ಗೆಜಾಗೃತಿಮ್ಡಿಸುರಪ್ರಯತನುಗಳ್
ನಡ�ದರು.ಮಾಜ್ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಅಟಲ್ಬಹಾರಿವಾಜಪ�ೇಯಿ

ಅರರನುನುತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿಮತು್ತತುತು್ವಸಿ್ಥತಿಯ
ಒಂದುರಷ್ವದಆಚರಣ�ಯವ�ೇಳ�ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅರರುತಮ್ಮಮನಃಸಿ್ಥತಿಯನುನುಕರನದಮ್ಲಕಬಣಿಣಿಸುತಾ್ತರ�:-

ಪರಾಜಾಪರಾಭುತವಾದ ಬಗೆಗೆ ನಿರಂತರ ಜಾಗೃತ ಅಗತಯಾ

ಉಲಲಿಂಘಿಸಿತು್ತ.  ಆದರ� 44ನ�ೇ ತಿದು್ದಪಡಿ ಈ ಅಧಿಕಾರ
ಮತು್ತ ಹಕು್ಗಳನುನು ಮರುಸಾ್ಥಪಿಸಿತು. ಸಂವಿಧಾನದ 20
ಮತು್ತ 21 ನ�ೇವಿಧಿಗಳಅಡಿಯಲ್ಲಿನಿೇಡಲಾದಮ್ಲರ್ತ
ಹಕು್ಗಳನುನು ತುತು್ವ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಕಾಲದಿಲ್ಲಿಯ್
ಉಲಲಿಂಘಿಸಲಾಗುರುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಅದು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಭಾರತದರಾಷಟ್ರಪತಿಯರರುಸಂಪುಟದಲ್ಖಿತಶಿಫಾರಸಿನ
ಮೇಲ� ಕ�ೇರಲತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಂತಹಸಿ್ಥತಿಯನುನುಮಾತ್ರ
ಘ್ೇಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು  ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗ�,
ನಿಯಮವೊಂದನುನುಮಾಡಲಾಯಿತುಮತು್ತ ಒಂದು ಬಾರಿಗ�
ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಅರಧಿ6ತಿಂಗಳ್ಮಿೇರುರಂತಿಲಲಿಎಂದ್
ನಿಧ್ವರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಾಜ್್ವ ದ�ೇಸಾಯಿ
ಸಕಾ್ವರಮತ�್ತದ�ೇಶದಲ್ಲಿತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಮರುಕಳಿಸದಂತ�
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿತು. ದ�ೇಶದ ನರ ಪಿೇಳಿಗ�ಯರರು

ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಘಟನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯ್
ತಿಳಿದಿರಬ�ೇಕು, ಏಕ�ಂದರ�, ಇದು ಭಾರತದ ಜನರು
ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾರನುನುರಕ್ಷಿಸಲುಹ�ೇಗ�ಬದುಕಿದ್ದರುಎಂಬುದನುನು
ನ�ನಪಿಸುತ್ತದ�.ಅರಕಾಶಸಿಕಾ್ಗಲ�ಲಾಲಿದ�ೇಶದಜನರುತಮ್ಮ
ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾ ಅಧಿಕಾರರನುನು ಚಲಾಯಿಸಿದಾ್ದರ�. ಈ ಅಂಶ
ಒಂದು ದ�ೇಶಕ�್ ಬಹಳ ದ�್ ಡ್ಡ ಶಕಿ್ತ. ಭಾರತದ ಸಾಮಾನಯೂ
ನಾಗರಿಕರು ಬಳಸಿದ ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾದ ಶಕಿ್ತಯ ಅತುಯೂತ್ತಮ
ಉದಾಹರಣ�ಯನುನುತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿನ�್ ೇಡಲಾಯಿತು
ಮತು್ತಆಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾದಶಕಿ್ತಯಬಲರನುನುದ�ೇಶಕ�್ಪದ�ೇ
ಪದ�ೇ ನ�ನಪಿಸಬ�ೇಕು. ಈ ಘಟನ�ಗಳ್ ದ�ೇಶಮತು್ತ ಅದರ
ಜನರು ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾದ ಬಗ�ಗೆ ಹ�್ ಂದಿರುರ ಪಿ್ರೇತಿಯನುನು
ಮತು್ತಅದನುನುಅರರುತಮ್ಮಅಮರಪರಂಪರ�ಯಾಗಿಹ�ೇಗ�
ಗೌರವಿಸುತಾ್ತರ�ಎಂಬುದನುನುಸಾಬೇತುಪಡಿಸುತ್ತವ�.

ತುತು್ಷಪರಿಸಿಥಿತ
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ನಾ ರುಕಳ�ದರಷ್ವದಒಂದುಭಾಗರನುನುವಾಯೂಪಕವಾದಲಾಕ್ಡೌನ್
ಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ�ದಿದ�್ದೇವ�.ಈಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕ�್ೇವಿಡ್ 19ನಂತಹ

ಭಿೇಕರ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕ�್ಳ್ಳುರುದಕಾ್ಗಿ ಆಗಿತು್ತ. ಆದರ�
ಭಾರತಿೇಯಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾರುಇತಿಹಾಸವಿಸ್ತರಿತಲಾಕ್ಡೌನ್ಅನುನುಎದುರಿಸಿದ�
–1975ರಜ್ನ್25ರಿಂದ1977ರಮಾಚ್್ವ21ರರರ�ಗ�.ಇಡಿೇ21ತಿಂಗಳ್ಗಳಕಾಲ
ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನುವಿಧಿಸಲಾಗಿತು್ತಮತು್ತಈದ�ೇಶರನುನು ಕಾರಾಗೃಹವಾಗಿ
ಪರಿರತಿ್ವಸಲಾಗಿತು್ತ. ಜನರ ಮ್ಲರ್ತ ಹಕು್ಗಳನುನು ಕಸಿದುಕ�್ಂಡು
ನಾಯೂಯಾಂಗದಮೇಲ್ದಾಳಿನಡ�ಸಲಾಗಿತು್ತ.ಜಗತಿ್ತನಅತಿದ�್ ಡ್ಡಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾ
ರಾಷಟ್ರದ ಪ್ರಜಾಪ್ರರುತವಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಆ 21 ತಿಂಗಳ್ಗಳ ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿ
ಕರಾಳಪುಟಗಳಾಗಿದು್ದ,ಅರುಗಳನುನುಯಾರ�ೇಎಷ�್ಟೇಬಾರಿನ�್ ೇಡಿದರ್ಅದು
ಕರಾಳವಾಗಿಯೇಉಳಿಯುತ್ತದ�.ಅದರಜ�್ತ�ಗ�,ಹಲರುಉದಾಹರಣ�ಗಳಿವ�.ಆ
ಉದಾಹರಣ�ಗಳನುನು ಶ�ೋೇಷಣ�ಗಳ್ಎಂದುಉಲ�ಲಿೇಖಿಸುರುದು ಸ್ಕ್ತವಾಗುತ್ತದ�,
ಏಕ�ಂದರ� ಅರುಗಳ್ ಹಿಂದ�ಂದ್ ಸಂರವಿಸಿರಲ್ಲಲಿ, ಅರವಾ ಅದಕ�್ ಮದಲು
ಅರವಾ ನಂತರ  ನ�್ ೇಡಿಯ್ ಇಲಲಿ ಕ�ೇಳಿಯ್ ಇಲಲಿ.  ‘ಆಂತರಿಕ ಗ�್ ಂದಲ’
ಎಂಬ ಸಬ್ಬು ನಿೇಡಿ ಆದ�ೇಶರನುನು ಹ�್ ರಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅದು ಕ�ೇರಲ
ರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೇದನ�ಯ್ ಇಲಲಿದ�
ಜಾರಿಗ� ತರಲಾಗಿತು್ತ. ಇದು ನಿಯಮಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲಲಿಂಘನ�ಯಾಗಿತು್ತ. ಆದರ�
ನಿಯಮಗಳಬಗ�ಗೆಯಾರು ಕಾಳಜ್ರಹಿಸಿದರರು?, 1975 ಜ್ನ್25ರರಾತಿ್ರ,
ತುತು್ವ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಲ�ೇಖರನುನು ಬರ�ಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು
ಸಚಿರರಿಗ್ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ.ವಾಸ್ತರವಾಗಿ,ಸಕಾ್ವರನಿಧಾ್ವರತ�ಗ�ದುಕ�್ಳ್ಳುವಾಗ
ಅದನುನು ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದಮೇಲ� ಮಾಡುತ್ತದ�, ಆದರ� ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ
ಅದನುನುಹಾಗ�ಮಾಡಲ್ಲಲಿ.ಸಕಾ್ವರದನಿಯಮಗಳರಿೇತಯೂತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನು
ಹ�ೇರಲುಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರುಸಂಪುಟಸಭ�ಕರ�ದುಚಚಿ್ವಸುರುದುಅಗತಯೂ,
ಆದರ� ನಿಯಮಗಳನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯರರು ಜ್ನ್
26ರಂದುಬ�ಳಗ�ಗೆ6ಗಂಟ�ಗ�ಸಂಪುಟಸಭ�ಕರ�ದುಆಗಲ�ೇತ�ಗ�ದುಕ�್ಳಳುಲಾಗಿದ್ದ
ನಿಣ್ವಯದಬಗ�ಗೆಮಾಹಿತಿನಿೇಡಿದರು.ಜ್ನ್26ರಂದುಪತಿ್ರಕ�ಗಳಸ�ನಾಸಿರ್ಗ�
ಮತ�್ ್ತಂದು ಆದ�ೇಶರನುನು ಹ�್ ರಡಿಸಲಾಯಿತು.  ಅದು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧಯೂಮದ
ಕಾಲ.ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಹ�ೇರಿದಸುದಿ್ದಬಾರದಂತ�ನ�್ ೇಡಿಕ�್ಳಳುಲುಜ್ನ್25ರ
ರಾತಿ್ರನರದ�ಹಲ್ಯಬಹದ್್ದರ್ಷಾಜಾಫರ್ಮಾಗ್ವದಲ್ಲಿಪತಿ್ರಕ� ಕಚ�ೇರಿಗಳ
ವಿದುಯೂತ್ ಸರಬರಾಜನುನು ಕಡಿತಗ�್ ಳಿಸಿದ ಅಪರ್ಪದ ಘಟನ� ನಡ�ಯಿತು.
ಸವಾ್ವಧಿಕಾರಿ ರತ್ವನ�ಯ ಮತು್ತ ವಿಚಿತ್ರ ನಿಧಾ್ವರಗಳ ಉದಾಹರಣ�ಗಳ್
ಬ�ಂಗಳೊರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬ�ಂಗಳೊರು ಇಂಡಿಯನ್
ಎಕ್ಸಿ ಪ�್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ವ ನಿರ್ವಹಿಸುತಿ್ತದ�್ದ. ಆಗ ಪತಿ್ರಕ� ಮುದ್ರಣಕ�್ ಮುನನು
ಸ�ನಾಸಿರ್ಜಾರಿಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ.ಅಂದಿನಪಲ್ೇಸ್ಮಹಾನಿದ�ೇ್ವಶಕರಿಗ�ಇದರ
ಜವಾಬಾ್ದರಿರಹಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಒಂದುಅರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮರಸತ್ರಧಾರಿಅಧಿಕಾರಿಯನುನು
ನಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಅರರು ಸಂಪಾದಕಿೇಯ ನಿಣ್ವಯಗಳನುನು
ಅಂದರ�ಏನುಮುದ್ರಣಆಗಬ�ೇಕು,ಯಾರುದುಮುದ್ರಣಆಗಬಾರದು,ಯಾರ

ಎ. ಸೋಯ್ಷಪರಾಕಾಶ್

ತುತು್ಷಪರಿಸಿಥಿತ
ಸಾವಾತಂತರಾ್ಯದ ಮ�ಲೆ ಅಂಕುಶ

ಹಿರಿಯಪತ್ರಕತ್ವರು
ಮತು್ತಲ�ೇಖಕರು

ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ

ಎ.ಸ್ಯ್ವಪ್ರಕಾಶ್ಅರರು

ಬ�ಂಗಳೊರಿನಇಂಡಿಯನ್

ಎಕ್ಸಿಪ�್ರಸ್ನಲ್ಲಿಕಾಯ್ವ

ನಿರ್ವಹಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.ಅರರಪುಸ್ತಕ

'The Emergency: Indian 

Democracy's Darkest Hour'

ಹಲರುಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಿಅಂದರ�ಹಿಂದಿ,

ಇಂಗಿಲಿಷ್,ಗುಜರಾತಿ,ಕನನುಡ,

ತ�ಲುಗುಮತಿ್ತತರಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕಟವಾಗಿದು್ದ,ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿದ�.

ಅರರುಪ್ರಸಾರಭಾರತಿ

ಮಂಡಳಿಯಅಧಯೂಕ್ಷರಾಗಿಯ್

ಸ�ೇವ�ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಅಂಕಣಎ. ಸೋಯ್ಷ ಪರಾಕಾಶ್ 
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A Suryaprakash

ಫೇಟ�್ೇಮತು್ತಪದಇರಬ�ೇಕುಮತು್ತಯಾರುದನುನುಅಳಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂಬನಿಧಾ್ವರಕ�ೈಗ�್ ಳ್ಳುತಿ್ತದ್ದರು.

ಪತಿ್ರಕಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯಿದ�ಯನ್ನು ರದು್ದಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಹಲರುಪತ್ರಕತ್ವರನುನುಕಾರಾಗೃಹಕ�್ಕಳ್ಹಿಸಲಾಯಿತು.

ನನಗ�ಮತ್್ತಒಂದುಘಟನ�ನ�ನಪಿನಲ್ಲಿದ�.ಅಂದಿನವಾತಾ್ವ
ಮತು್ತಪ್ರಸಾರಖಾತ�ಸಚಿರರಆದ�ೇಶದಮೇರ�ಗ�ಡಿಎವಿಪಿಮತು್ತ
ಆಕಾಶವಾಣಿಗ� ಬ�ಳಗ�ಗೆ ಕರ� ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡುತಿ್ತದ್ದ
ಅನುವಾದಕರನುನುಶಾಸಿತ್ರರರನಕ�್ಕರ�ಸಿಕ�್ಳಳುಲಾಯಿತು.ಏನ�ೇನ್
ತಿಳಿಸದ� ಸುಮಾರು 15-10 ಭಾಷಾಂತರಕಾರರನುನು ವಿಶವಾ ಯುರ
ಕ�ೇಂದ್ರಕ�್ ಕರ�ದ�್ ಯು್ದ ಮಧಾಯೂಹನು 2 ಗಂಟ�ಗ� ಕ�್ೇಣ�ಗ� ಬೇಗ
ಹಾಕಲಾಗಿತು್ತ. ಅರರಿಗ� ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಮುದಿ್ರತವಾದ ಕಾಂಗ�್ರಸ್
ಪ್ರಣಾಳಿಕ�ಯನುನು ನಿೇಡಲಾಯಿತು, ಅದನುನು 15 ಭಾಷ�ಗಳಿಗ�
ಅನುವಾದಿಸಬ�ೇಕಿತು್ತ. ಮಧಯೂರಾತಿ್ರಯ ಹ�್ ತಿ್ತಗ� ಕ�ಲಸ ಮುಗಿದ
ನಂತರವ�ೇಅರರುಮನ�ಗ�ಹ�್ ೇಗಿದು್ದ.

ಹ�ಸರಾಂತಗಾಯಕಕಿಶ�ೋೇರ್ಕುಮಾರ್ಅರರಿಗ�ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಒಂದುಘಟನ�ಇದ�,ಅದುಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿದ�.ಒಂದುದಿನಸಕಾ್ವರ
ಗಾಯಕರಿಗ� ಕರ� ಕಳ್ಹಿಸಿದ ಸಕಾ್ವರ, ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನು
ಬ�ಂಬಲ್ಸಿ ಒಂದು ಕಿರುಗಿೇತ� ಹಾಡುರಂತ� ಸ್ಚಿಸಿತು. ಅರರು
ಹಾಗ� ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕ�್ೇಪಗ�್ ಂಡ,
ಅಂದಿನ ವಾತಾ್ವ ಮತು್ತ ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿರರು ಆಕಾಶವಾಣಿಮತು್ತ
ದ್ರದಶ್ವನದಲ್ಲಿಕಿಶ�ೋೇರ್ಕುಮಾರ್ಅರರಗಿೇತ�ಗಳನುನುಪ್ರಸಾರ
ಮಾಡದಂತ�ಒಂದುಆದ�ೇಶಹ�್ ರಡಿಸಿದರು.

ತಿಹಾರ್ಜ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿ1273ಕ�ೈದಿಗಳನುನುಇಡಲಷ�್ಟೇಜಾಗವಿತು್ತ,ಆದರ�
ತುತು್ವಸಿ್ಥತಿಹ�ೇರಿದತರುವಾಯ,ಸಕಾ್ವರ4000ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ್
ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜ್ಕ ನಾಯಕರನುನು ದ�ಹಲ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ�ಲಿೇ ಬಂಧಿಸಿತು
ಮತು್ತ ಅರರ�ಲಲಿರನ್ನು ತಿಹಾರ್ ಜ�ೈಲ್ಗ� ಕಳ್ಹಿಸಿತು. ಜ�ೈಲ್ನ
ಸ್ಪಂರಿಂಟ�ಂಡ�ಂಟ್ ಅರರು ಶಾ ಆಯೇಗದ ಮುಂದ� ಹ�ೇಳಿಕ�
ನಿೇಡಿ, ತಾರು ಜಾಗದ ಕ�್ರತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ದ್ರು ನಿೇಡಿದಾಗ,
ರಾಜಕಿೇಯ ಕ�ೈದಿಗಳಿಗ� ಕಲಾನುರಿನ ಹಾಳ�ಗಳನುನು ಬಳಸಿ ಕಾರಾಗೃಹ
ಕ�್ೇಣ�ಮಾಡಲುಮತು್ತ ಬುದಿ್ಧ ರ್ರಮಣ�ಗ�್ ಳಗಾದರರ ಕ�್ೇಣ�ಯಲ್ಲಿ
“ಅರರುಗಳನುನುಎಸ�ಯುರಂತ�”ಸ್ಚಿಸಲಾಯಿತುಎಂದುತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಂತರಿಕ ರದ್ರತ� ನಿರ್ವಹಣ� ಕಾಯಿದ� (ಮಿಸಾ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜ�ೈಲ್ಗ�
ಅಟು್ಟರುದಾಗಿಆಡಳಿತಶಾಹಿಗ್ಬ�ದರಿಕ�ಒಡ್ಡಲಾಗಿತು್ತ.

ತುತು್ವ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲರಂತದ ಸಂತಾನಶಕಿ್ತ ಹರಣ
ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ�ಸಿ ಮಾಡಿದ ಅನ�ೇಕ ಕಥ�ಗಳನುನು ನಿೇರು ಕ�ೇಳಿರಬಹುದು,
ಗುರಿಯನುನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಅವಿವಾಹಿತರಿಗ್ ಸಂತಾನಶಕಿ್ತ ಹರಣ
ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ�ಸಿಯನುನು ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಪ್ರಸಕ್ತ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರದಲ್ಲಿ
ತುತು್ವ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ�ರ�ವಾಸ ಅನುರವಿಸಿದ್ದ ಅನ�ೇಕ
ಜನರಿದಾ್ದರ�.ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಅರರು21ತಿಂಗಳ್
ರ್ಗತರಾಗಿಕ�ಲಸಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರುಮತು್ತಮಿಸಾಅಡಿಯಲ್ಲಿಜ�ೈಲ್ಗ�
ಹ�್ ೇದರರಕುಟುಂಬಗಳಕಾಳಜ್ರಹಿಸಿದ್ದರು.ಕ�ೇಂದ್ರವಾತಾ್ವಮತು್ತ
ಪ್ರಸಾರ ಖಾತ� ಸಚಿರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾರಡ�ೇಕರ್ ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ17ತಿಂಗಳ್ಗಳಕಾಲಸ�ರ�ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು.ಕ�ೇಂದ್ರಕಾನ್ನು
ಮತು್ತ ನಾಯೂಯ ಖಾತ� ಸಚಿರ ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಸಾದ್ಮತು್ತ ಆರ್.
ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಹಾಪ್ರಧಾನಕಾಯ್ವದಶಿ್ವದತಾ್ತತ�್ರೇಯಹ�್ ಸಬಾಳ�
ಸಹತುತು್ವಸಿ್ಥತಿಯಕಾಲದಲ್ಲಿಕಾರಾಗೃಹವಾಸಅನುರವಿಸಿದರು.
ನಾಯಕರುಗಳಾದ ದಿರಂಗತ ಅರುಣ್ ಜ�ೈಟಿಲಿ, ದಿರಂಗತ ರಾಮ್
ವಿಲಾಸ್ಪಾಸಾವಾನ್ಸಹಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಸಂವಿಧಾನಕ�್ತಿದು್ದಪಡಿ

ತುತು್ವಸಿ್ಥತಿಯನ�್ ೇರನುನುಅನುರವಿಸಿದರರಿಗ�
ಮಾತ್ರವ�ೇಅದರಅನುರರವಾಗುತ್ತದ�.ಇಂದು
ಒಬ್ಬರುಪತಿ್ರಕ�ಗಳಲ್ಲಿಲ�ೇಖನಗಳನುನುಬರ�ಯಬಹುದು,
ಟಿವಾಟ್ಟರ್ಅರವಾಇನಾನುರುದ�ೇಸಾಮಾಜ್ಕಮಾಧಯೂಮ
ವ�ೇದಿಕ�ಯಲ್ಲಿತಮ್ಮಕಾಳಜ್ಯನುನುರಯೂಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು
ಮತು್ತಸಕಾ್ವರರನುನುಟಿೇಕಿಸಬಹುದು.ನಾರು
ಎಲ್ಲಿಂದಈಶಕಿ್ತಯನುನುಪಡ�ದುಕ�್ಂಡಿದ�್ದೇವ�ಎಂದು
ಯೇಚಿಸಿ?ಈಗದ�ೇಶರನುನುಆಳ್ತಿ್ತರುರರರುಸವಾತಃ
ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಸಂತ್ರಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರುಮತು್ತಅರರು
ನಮ್ಮಸಂವಿಧಾನರನುನು,ನಮ್ಮರಯೂರಸ�್ಥಯನುನು
ಮತ�್ತಮರಳಿಹಳಿಗ�ತಂದರರು,ಹಿೇಗಾಗಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಯಾರ್ಮತ�್ತತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನುಹ�ೇರಲು
ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ.

EMERGENCY

ತರುರ ಮ್ಲಕ ನಾಯೂಯಾಂಗರನುನು ಹತಿ್ತಕ್ಲಾಗಿತು್ತ. 1977ರಲ್ಲಿ
ಬ�ೇಹುಗಾರಿಕ�ಶಾಖ�(ಐ.ಬ.)ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಅರರಿಗ�ದ�ೇಶಈಗ
ಹ�ಚುಚಿಶಿಸು್ತಬದ್ಧವಾಗಿದ�ಎಂದುತಿಳಿಸಿದರು.ರ�ೈಲುಗಳ್ಸಮಯಕ�್
ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ ಸಮಯಕ�್
ಸರಿಯಾಗಿಕಚ�ೇರಿಗ�ಬರಲುಆರಂಭಿಸಿದರು.ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಆಗ
ಚುನಾರಣ�ನಡ�ಸಿದರು,ಅದರಲ್ಲಿಅರರಪಕ್ಷಹಿೇನಾಯಸ�್ ೇಲು
ಅನುರವಿಸಿತು.ಉತ್ತರಮತು್ತಮಧಯೂಭಾರತದ350ಲ�್ ೇಕಸಭಾ
ಕ್�ೇತ್ರಗಳಪ�ೈಕಿಕಾಂಗ�್ರಸ್ಪಕ್ಷಕ�್ಕ�ೇರಲ2ಸಾ್ಥನಮಾತ್ರಲಭಿಸಿತು.
ಒಂದು ರಾಜಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ಮತ�್ ್ತಂದು ಮಧಯೂಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ. ಆಗ
ಮರಾಜ್್ವದ�ೇಸಾಯಿಅರರುಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯಾದರು,ಅರರು
ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ
ಅಸಮಪ್ವಕತ�ಗಳನುನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರು.  ನಾಯೂಯಾಂಗ, ಸಂಸತು್ತ
ಮತು್ತ ಪತಿ್ರಕ�ಯ ಜ�್ತ�ಗ� ನಾಗರಿಕರ ಹಕು್ಗಳನ್ನು ಮರು
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಾರು ನಡ�ಸಿದ ಹ�್ ೇರಾಟ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ನಾರು ಕಂಡ ಮತು್ತ ಅನುರವಿಸಿದ್ದನುನು ಎರಡನ�ೇ ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾ
ಸಂಗಾ್ರಮಎಂದುಬಣಿಣಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಅದನುನು ಊಹಿಸಿಕ�್ಳ್ಳುರುದ್
ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ. ಇಂದು ಯಾರು ಬ�ೇಕಾದರ್ ಪತಿ್ರಕ�ಗಳಿಗ�
ಲ�ೇಖನಗಳನುನು ಬರ�ಯಬಹುದು, ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ, ಕಾಳಜ್ಯನುನು
ಟಿವಾಟರ್ಅರವಾಯಾರುದ�ೇಸಾಮಾಜ್ಕಮಾಧಯೂಮವ�ೇದಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ
ರಯೂಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದುಮತು್ತಸಕಾ್ವರರನುನುಟಿೇಕಿಸಬಹುದು.ನಾರು
ಈ ಶಕಿ್ತಯನುನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ�ದುಕ�್ಂಡ�ರು ಎಂದು ಯೇಚಿಸಿ?
ಇಂದುದ�ೇಶರನುನುಆಳ್ತಿ್ತರುರರರ�ೇ,ತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನಂತರ
ಒಂದು ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ರಯೂರಸ�್ಥಯನುನು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನರನುನು
ಮರಳಿದಾರಿಗ�ತಂದರರು.ಈಶಕಿ್ತಯುಆತುತು್ವಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ
ನಿಬ್ವಂಧಗಳನುನುವಿರ�್ ೇಧಿಸಿದಇದ�ೇಧ್ವನಿಗಳಿಂದಬಂದಿದ�.  

(ಇದೆಲಲಿವೂ ಲೆ�ಖಕರ ವೆೈಯಕಿತುಕ ಅಭಿಪಾರಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸಲಹಾ 
ಸಂಪಾದಕರಾದ ಸಂತೆೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೆ�ಳಿದಂತೆ)

ಅಂಕಣ ಎ. ಸೋಯ್ಷ ಪರಾಕಾಶ್ 
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ಯುವ ಬಂಡಾಯಗಾರನಿಂದ 
ಭಾರತದ ಪರಾಧಾನಮಂತರಾಯವರೆಗೆ
ಪಿ.ವಿ. ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂಬತತುನೆ� ಪರಾಧಾನಮಂತರಾಯಾಗಿ 

1991ರಲಿಲಿ ದೆ�ಶದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೆೋಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತ�ಕ್ಷ್ಣವಾದ 

ರಾಜಕಿ�ಯ ಚಂತನೆ ಮತುತು ದೃಷ್ಟಿಕೆೋ�ನಗಳಿಂದ ಕರಟಿದ ಸಮಯದಲಿಲಿ  

ಆರ್್ಷಕತೆ ಚುಕಾಕೆಣಿ ಹಿಡಿಯುವ ಮೋಲಕ ಭಾರತವನುನು ಗಮನಾಹ್ಷ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲಿಲಿ ಮುನನುಡೆಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದಾದರೆ.
ಜನನ: ಜೂನ್ 1921 ,28 | ನಿಧನ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2004 ,23

1921ರಜ್ನ್ 28ರಂದುಅಂದಿನ ಹ�ೈದಾ್ರಬಾದ್ಸಂಸಾ್ಥನದ
ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಕರಿೇಂನಗರಜ್ಲ�ಲಿಯಲ್ಲಿಪಿ.ವಿ.ನರಸಿಂಹರಾವ್
ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಬಾಲಯೂದಿಂದ ಯೌರನಾರಸ�್ಥಯರರ�ಗ�,

ಅರರು ಯಾರುದ�ೇ ಸವಾರ್ಪದ ಅನಾಯೂಯದ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�್ ೇರಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. 1935ರಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಒಂದು ಘಟನ�ಯಲ್ಲಿ,
ಹ�ೈದಾ್ರಬಾದ್ ನಿಜಾಮರು ಕಾಲ�ೇಜು ಆರರಣದಲ್ಲಿ “ರಂದ�ೇ
ಮಾತರಂ’ಗಾಯನರನುನುನಿಷ�ೇಧಿಸಿದರು.ಈಆದ�ೇಶಪ್ರತಿರಟಿಸಿ
ಔರಂಗಾಬಾದ್ಇಂಟರ್ಮಿೇಡಿಯಟ್ಕಾಲ�ೇಜ್ನವಿದಾಯೂರ್್ವಗಳ್
1938ರ ನವ�ಂಬರ್ 16ರಂದು ಕಾಲ�ೇಜು ಆರರಣದಲ್ಲಿ ರಂದ�ೇ
ಮಾತರಂಗಿೇತ�ಹಾಡಿದರು.ನಿಜಾಮರಆಜ್�ಯನುನುಉಲಲಿಂಘಿಸಿದ
ವಿದಾಯೂರ್್ವಗಳಲ್ಲಿ 17 ರಷ್ವದ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅರರ್
ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ವಿನಮ್ರ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಿಂದ  ಅರರು, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜ್ೇರನದಲ್ಲಿ ಸಮಪ್ವಣ�ಯಂದಿಗ� ದಿೇಘ್ವ
ಪಯಣದಲ್ಲಿದ�ೇಶದಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯಪಟ್ಟದರರ�ಗ�ಬ�ಳ�ದರು.

1991ರಲ್ಲಿಅರರುಸಕಿ್ರಯರಾಜಕಾರಣದಿಂದನಿರೃತಿ್ತಪಡ�ಯಲು
ನಿಧ್ವರಿಸಿದರು.ಆರಷ್ವನಡ�ದಲ�್ ೇಕಸಭಾಚುನಾರಣ�ಯಲ್ಲಿಯ್
ಅರರು ಸ್ಪಧಿ್ವಸಲ್ಲಲಿ. ಆದರ� ವಿಧಿ ಲ್ಖಿತ ಬ�ೇರ�ಯೇ ಆಗಿತು್ತ.
ಅರರು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯ ಹುದ�್ದಗ� ಒಮ್ಮತದ ಅರಯೂರ್್ವಯಾಗಿ
ಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರರಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ
ಅರರಾದರು.ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯಾಗುರಮುನನುಅರರು9ರಷ್ವಗಳ
ಕಾಲಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದಪಾ್ರಂತಯೂಸಕಾ್ವರದಲ್ಲಿಸಚಿರರಾಗಿನಂತರ
ರಾಜಯೂದ ಮುಖಯೂಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದ್ದರು. ಅರರು
ಗೌರವಾನಿವಾತ ಸಂಸದಿೇಯ ಪಟುರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಮತು್ತ ದಿೇಘ್ವ
ಕಾಲದರರಗ�ಸಂಪುಟಸಚಿರರಾಗಿದ್ದರು.ನರಸಿಂಹರಾವ್ಅರರು
ಬಹುಭಾಷಾ ಕ�್ೇವಿದರಾಗಿದ್ದರು, ಅರರು 10 ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ�
ಮತು್ತ 6 ವಿದ�ೇಶಿೇ ಭಾಷ�ಗಳನುನು ಮಾತನಾಡುತಿ್ತದ್ದರು. ಅರರು
ಬಹುಶು್ರತರಯೂಕಿ್ತತವಾದಖಾಯೂತಸಾಹಿತಿಯ್ಆಗಿದ್ದರು.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ಮುಖಯೂಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ, ರಾಜಯೂದಲ್ಲಿ ಅರರು
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿರ್ಸುಧಾರಣ�ಜಾರಿಗ�ತಂದರು.ಲ�ೈಸ�ನ್ಸಿರಾಜ್ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ್ದಹಲವಾರುನಿಬ್ವಂಧಗಳನುನುಅರರುತ�ಗ�ದುಹಾಕಿದರು
ಮತು್ತಭಾರತಿೇಯಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳ್ಹ�ಚುಚಿಸ್ಪಧಾ್ವತ್ಮಕವಾಗುರನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ
ಅತಿಯಾದಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯನುನುತಗಿಗೆಸಿದರು.

1992ರಲ್ಲಿ ಸ�ಬ ಕಾಯಿದ�ಯನುನು ತರುರ ಮತು್ತ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ
ಷ�ೇರು ಮಾರುಕಟ�್ಟಯನುನು ಕಂಪೂಯೂಟರ್ ಆಧಾರಿತ ರಹಿವಾಟು
ರಯೂರಸ�್ಥಯಾಗಿಸಾ್ಥಪಿಸುರಹಿಂದಿನಚಾಲನಾಶಕಿ್ತಅರರಾಗಿದ್ದರು.
ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ರಯೇತಾ್ಪದನ�ಯನುನು ಮ್ಲ�್ ೇತಾ್ಪಟನ�
ಮಾಡುರಲ್ಲಿ ಅರರು ನಿಣಾ್ವಯಕ ಪಾತ್ರ ರಹಿಸಿದರು ಮತು್ತ
ಪ್ರತ�ಯೂೇಕತಾವಾದಿ ಚಳರಳಿಯ ಹತಿ್ತಕ್ಲು ಹಲವಾರು ದಿಟ್ಟ
ನಿಧಾ್ವರಕ�ೈಗ�್ ಂಡರು.ನರಸಿಂಹರಾವ್ಅರರಮಾತುಗಳಲ�ಲಿೇ
ಹ�ೇಳ್ರುದಾದರ�, “ವಿಶವಾ ಬದಲಾಗಿದ� ಹಿೇಗಾಗಿ ಅದಕ�್
ಅನುಗುಣವಾಗಿದ�ೇಶರೂಬದಲಾಗಬ�ೇಕು”.ಅರರು ‘ಪೂರ್ವದತ್ತ
ನ�್ ೇಟ’ನಿೇತಿಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುರುದರ�್ ಂದಿಗ�ಆಗ�ನುೇಯಏಷಾಯೂದ
ರಾಷಟ್ರಗಳಿಗ� ಗಮನನಿೇಡುರಮ್ಲಕ ಭಾರತದವಿದ�ೇಶಾಂಗ
ನಿೇತಿಯನುನು ಮರುರ್ಪಿಸಿದರು. ಅದ�ೇ ಸ್ಫೂತಿ್ವಯಂದಿಗ�
ಮುಂದುರರಿಯುತಿ್ತರುರಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಅರರು
‘ಪೂರ್ವದತ್ತಕ್ರಮ’ನಿೇತಿಯನುನುಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾ್ದರ�.

ಭಾರತರನುನು ಬಲ್ಷ್ಠ ಆರ್್ವಕ ರಾಷಟ್ರವಾಗಿ ರ್ಪಿಸಿದ
ಶಿಲ್್ಪಯಾಗಿದ್ದರ್ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅರರಿಗ� ಅದರ ಗೌರರ
ಸಲಲಿಲ್ಲಲಿ.ಅರರನಿಧನಾನಂತರರೂಅರರಬಗ�ಗೆಈಔದಾಸಿೇನಯೂ
ಮುಂದುರರಿದಿದ�.ಅರರಕುಟುಂಬದರರಆಶಯಕ�್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ನಿಧನ ಹ�್ ಂದಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಗಳ ಪಾರ್್ವರ ಶರಿೇರದ
ಅಂತಯೂಕಿ್ರಯಯನುನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡ�ಸುರ ಮತು್ತ
ನಂತರ ಅರರ ಸಾ್ಮರಕವಾಗಿ ಪರಿರತಿ್ವಸುರ  ದ�ಹಲ್ಯ
ಯಮುನಾನದಿತಿೇರದಬದಲಾಗಿಅರರಅಂತಯೂಸಂಸಾ್ರರನುನು
ಹ�ೈದಾ್ರಬಾದ್ನಲ್ಲಿನಡ�ಸಲಾಯಿತು,

ರಂದ�ೇ ಮಾತರಂ ನಿಷ�ೇಧಿಸಿದ ನಿಜಾಮರ ಆಜ್�ಯನ�ನುೇ
ಧಿಕ್ರಿಸಿದ ಯುರ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅರರ ಘಟನ�ಯನುನು
ಸ್ಮರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅರರು ತಮ್ಮ
ಮಾಸಿಕ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮಮನ್ಕಿ ಬಾತ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿೇಗ� ಹ�ೇಳಿದರು
“ತಾರುಣಯೂದಿಂದಲ್ನರಸಿಂಹರಾವ್ಅನಾಯೂಯದವಿರುದ್ಧಧ್ವನಿ
ಎತು್ತತಿ್ತದ್ದರು. ಅತಯೂಂತ ಸಾಧಾರಣ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿಅರರು ಬ�ಳ�ದ
ಬಗ�,ಶಿಕ್ಷಣದಬಗ�ಗೆಅರರಿಗಿದ್ದಕಾಳಜ್,ಕಲ್ಯುರಅರರಪ್ರರೃತಿ್ತ,
ಇದ�ಲಲಿರಜ�್ತ�ಗ�ಅರರನಾಯಕತವಾ–ಎಲಲಿರೂಸ್ಮರಣಾಹ್ವ.’’   
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ಅದುವಿದ�ೇಶಾಂಗ
ನಿೇತಿಯೇಆಗಿರಲ್,ರಾಷಿಟ್ರೇಯ

ರದ್ರತ�ಯೇಆಗಿರಲ್,ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೇದಿಅರರುಸದಾದ�ೇಶಮದಲು

ನಿೇತಿಯನುನುಅನುಸರಿಸುರುದನುನುನಂಬುತಾ್ತರ�.
ರಯೇತಾ್ಪದನ�ಯಕಡ�ಗ�ಶೋನಯೂಸಹಿಷಣಿತ�
ನಿೇತಿಯನುನುಅಳರಡಿಸಿಕ�್ಂಡು,370ನ�ೇ

ವಿಧಿಯನುನುರದು್ದಗ�್ ಳಿಸುರಮ್ಲಕ,ಒಂದು
ರಾಷಟ್ರ,ಒಂದುಶಾಸನಎಂಬಪರಿಕಲ್ಪನ�ಯನುನು

ಸಾಕಾರಗ�್ ಳಿಸಿದಾ್ದರ�.

ನಿೇತಿಗಳಾದ
ಅಂದರ�:-

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಉಜವಾಲಾ
ಯೇಜನ�,ಜನ್ಧನ್ಯೇಜನ�,

ಜ್ೇರನ್ಬಮಾ,ಜಲ್ಜ್ೇರನ್ಮಿಷನ್,
ಸರ್ವರಿಗ್ಸ್ರು,ರಸತಿಸಾಲಮನಾನು,
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಗಾ್ರಮಿೇಣಡಿಜ್ಟಲ್
ಸಾಕ್ಷರಅಭಿಯಾನ,ರಸ�್ತಗಳ್ಮತು್ತ
ವಿದುಯೂತ್ಪೂರ�ೈಕ�ಜನರಜ್ೇರನರನುನು

ಸುಗಮಗ�್ ಳಿಸಿದ�.

ಭರಾಷಾಟಿಚಾರದ ನಿಗರಾಹ
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಅರರ
ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲಿ,ಭಾರತರ್ರಷಾ್ಟಚಾರದ
ಪಿಡುಗಿನಿಂದಮುಕ್ತವಾಗಿದ�.ಸಕಾ್ವರಿ

ದಾಸಾ್ತನಿಗ�ಜ್ಇಎಂ
ಪೇಟ್ವಲ್,ಡಿಬಟಿಮ್ಲಕ
ಖಾತ�ಗ�ನ�ೇರಸರಲತು್ತ
ರಗಾ್ವರಣ�,ಲ�್ ೇಕಪಾಲ
ಸಂಸ�್ಥಯಸಾ್ಥಪನ�ಯಂತಹ

ಉಪಕ್ರಮಗಳ್ರ್ರಷಾ್ಟಚಾರರನುನು
ನಿಗ್ರಹಿಸಲುನ�ರವಾಗಿವ�.ಬ�ೇನಾಮಿ
ರಹಿವಾಟುತಡ�ಗಟ್ಟಲುಕಾನ್ನು
ಜಾರಿಮಾಡಲಾಗಿದ�ಮತು್ತ
ಕಪು್ಪಹಣರನುನುತಡ�ಯಲುಕ್ರಮಗಳನುನು
ಕ�ೈಗ�್ ಳಳುಲಾಗಿದ�.ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತ�ರಿಗ�
ಪಾರತಿದಾರರಿಗಾಗಿಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ
ಕರನಿಧ್ವರಣ�ಸೌಲರಯೂಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದ�.

ಮಧಯಾಮ ವಗ್ಷದ ಮ�ಲೆ ಗಮನ
ಚ�ೈತನಯೂಶಿೇಲ,ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್�ಯಮಧಯೂಮರಗ್ವ
ದ�ೇಶದಪ್ರಗತಿಯನುನುಮುನನುಡ�ಸುತ್ತದ�.ಅರರ
ಆಶ�ೋೇತ್ತರಗಳ್ಪೂಣ್ವಗ�್ ಂಡಾಗ,ದ�ೇಶ
ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತದ�.ಸವಾಂತಸ್ರಿನಅರರ

ಕನಸುಗಳನುನುನನಸುಮಾಡಲು,
ಸಕಾ್ವರಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರರಸತಿ
ಯೇಜನ�ಅಡಿಯಲ್ಲಿಗೃಹಸಾಲದ
ಮೇಲ�2.67ಲಕ್ಷರ್.ರರ�ಗ�
ಸಬಸಿಡಿಯನುನುಒದಗಿಸುತಿ್ತದ�.
ಮಟ�್್ರಜ�್ತ�ಗ�,2ನ�ೇಹಂತದ

ನಗರಗಳಿಗ�ಆರ್.ಆರ್.ಟಿ.ಎಸ್.ಸೌಲರಯೂ,
ಮಟ�್್ರೇ-ನಿಯೇಮತು್ತಮಟ�್್ರೇಲ�ೈಟ್
ತಂತ್ರಜ್ಾನರನುನುಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ�.-2021
22ರಬಜ�ಟ್ನಲ್ಲಿಸಾರ್ವಜನಿಕಬಸ್ಸಾರಿಗ�
ಸ�ೇವ�ಗಳನುನುಹ�ಚಿಚಿಸಲು18,000ಕ�್ೇಟಿರ್.
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�.ಸುಗಮಸಂಚಾರಹ�್ ಸ
ಉದ�್ ಯೂೇಗಾರಕಾಶಗಳಿಗ�ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದ�.
ಮನ�ಖರಿೇದಿದಾರರಹಕು್ಗಳನುನುಕಾಪಾಡಲು
ರ�ೇರಾಕಾಯ್ದಯನುನುಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ�.

ಆರೆೋ�ಗಯಾ 
ಭಾರತಸಕಾ್ವರಎಲಲಿರಿಗ್ಆರ�್ ೇಗಯೂದಖಾತಿ್ರ
ಪಡಿಸಲುಐತಿಹಾಸಿಕಹ�ಜ�ಜಿಇಟಿ್ಟದ�.-2021
22ರಸಾಲ್ನಬಜ�ಟ್ನಲ್ಲಿಆರ�್ ೇಗಯೂರಲಯದ
ಹಂಚಿಕ�ಯನುನುಶ�ೇ.137ರಷು್ಟರ್.2,23,846

ಕ�್ೇಟಿಗ�ಹ�ಚಚಿಳಮಾಡಲಾಗಿದ�.ಕ�್ೇವಿಡ್
19-ಲಸಿಕ�ಗಾಗಿ35,000ಕ�್ೇಟಿರ್.
ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದ�.ರಾಷಿಟ್ರೇಯಡಿಜ್ಟಲ್
ಆರ�್ ೇಗಯೂಅಭಿಯಾನದ�್ ಂದಿಗ�,ಬಾಲಿಕ್
ಮಟ್ಟದಿಂದನಗರದಮಟ್ಟದರರ�ಗ�ಆರ�್ ೇಗಯೂ
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ವರನುನುಬಲಪಡಿಸಲು

ಕ್ರಮಗಳನುನುಕ�ೈಗ�್ ಳಳುಲಾಗಿದ�.50ಕ�್ೇಟಿಬಡರರು
ಈಗಆಯುಷಾ್ಮನ್ಭಾರತಯೇಜನ�ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವಾಷಿ್ವಕ5ಲಕ್ಷರ್.ರರ�ಗ�ಉಚಿತಚಿಕಿತ�ಸಿ
ಪಡ�ಯಬಹುದಾಗಿದ�.ಸುಮಾರು7,752ಜನ್ಔಷಧಿ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ್ಶ�ೇ.90ರಷು್ಟಅಗಗೆದಔಷಧಗಳನುನು
ರ�್ ೇಗಿಗಳಿಗ�ಪೂರ�ೈಸುತಿ್ತವ�.ಟಿಬಮುಕ್ತಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ,ಇಂದ್ರಧನುಷ್ಅಭಿಯಾನ,ಮಾತೃತವಾ
ರಂದನಾಯೇಜನ�ಯಂತಹಯೇಜನ�ಗಳ್
ಆರ�್ ೇಗಯೂರಲಯಕ�್ಹ�್ ಸಚ�ೈತನಯೂನಿೇಡಿವ�.
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n	 ಸಾ್ಟಯಾಂಡ್ಅಪ್ಇಂಡಿಯಾ,ಸುಕನಾಯೂಸಮೃದಿ್ಧ,ತಿ್ರರಳಿತಲಾಖ್ರದ್ಧತಿ,
ಬ�ೇಟಿಬಚಾವೊೇ,ಬ�ೇಟಿಪಡಾವೊೇ,ಅಸಿಸ�್ಟಡ್ಸಂತಾನ�್ ೇತ್ಪತಿ್ತ
ತಂತ್ರಜ್ಾನ,ಎಂಟಿಪಿಯನುನುಹ�ಚಿಚಿಸುರಂತಹಯೇಜನ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ�,ಶಿಕ್ಷಣ,
ವಿಜ್ಾನ,ರಾಜಕಿೇಯ,ಉದಯೂಮಮತು್ತಕಿ್ರೇಡ�ಸ�ೇರಿದಂತ�ಪ್ರತಿಯಂದು
ಕ್�ೇತ್ರದಲ್ಲಿಮಹಿಳ�ಯರಿಗ�ಅಧಿಕಾರನಿೇಡಲಾಗುತ್ತದ�.ಉಜವಾಲಾ
ಯೇಜನ�ಯಡಿ,8ಕ�್ೇಟಿಮಹಿಳ�ಯರಿಗ�ಎಲ್್ಪಜ್ಸಂಪಕ್ವಗಳನುನು
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�,ಒಂದ�ೇಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಎಲಲಿನ�ರರೂದ�್ ರ�ಯುರುದನುನು
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲುಒನ್ಸಾ್ಟಪ್ಸ�ಂಟರ್ಗಳನುನುಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�.

n	 ಹ�ರಿಗ�ರಜ�ಯನುನು12ರಿಂದ26ವಾರಗಳಿಗ�ಹ�ಚಿಚಿಸಲಾಗಿದ�.
ನಾರಿಪೇಟ್ವಲ್ಅನುನುಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದು್ದ,ಮಹಿಳ�ಯರವಿರುದ್ಧಅಪರಾಧ
ಎಸಗುರರರರಾಷಿಟ್ರೇಯದತಾ್ತಂಶಸಂಗ್ರಹರನುನುಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗಿದ�.ವಿಶ�ೇಷ
ಸನಿನುವ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿಗರ್ವಪಾತದಅರಧಿಯನುನು24ವಾರಗಳಿಗ�ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ�.
ಮಹಿಳ�ಯರವಿರುದ್ಧದಅಪರಾಧಗಳನುನುಎದುರಿಸಲುಸಕಾ್ವರ12
ರಷ್ವದರರ�ಗಿನಬಾಲಕಿಯರಮೇಲ�ಅತಾಯೂಚಾರಎಸಗುರರರಿಗ�ಮರಣ
ದಂಡನ�,ಮತು್ತಅತಾಯೂಚಾರಪ್ರಕರಣಗಳನುನು2ತಿಂಗಳಒಳಗಾಗಿತವಾರಿತ
ವಿಚಾರಣ�ಯಂತಹಕಠಿಣಕ್ರಮಗಳನುನುಕ�ೈಗ�್ ಂಡಿದ�.

n	 ಭಾರತದಅತಿದ�್ ಡ್ಡಬಂಡವಾಳಅದರಯುರಜನರಾಗಿದಾ್ದರ�.

ಹಿೇಗಾಗಿಸಕಾ್ವರ,ಹ�್ ಸರಾಷಿಟ್ರೇಯಶಿಕ್ಷಣನಿೇತಿ2020,ಉನನುತ

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಬಹುಪದರದಪದವಿಯಲ್ಲಿಸಂಶ�ೋೇಧನ�ಯಉತ�್ತೇಜನ,

ಸಿ್ಲ್ಇಂಡಿಯಾ–‘ಕೌಶಲ–ಮರುಕೌಶಲಮತು್ತಉನನುತಕೌಶಲ’,

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಕೌಶಲವಿಕಾಸಯೇಜನ�,ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯುರ

ಯೇಜನಾಮತು್ತಸಾ್ಟಟ್್ವಅಪ್ಇಂಡಿಯಾದಂತಹಯೇಜನ�ಗಳ

ರ್ಪದಲ್ಲಿಅರಕಾಶಗಳನುನುಒದಗಿಸಿದ�.

05 06 07
ದೆ�ಶ ಮೊದಲು

ಮಹಿಳಾ ಶಕಿತು
ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ

ರಷು್ಟಜನಸಂಖ�ಯೂ

35ರಷ್ವದ�್ ಳಗಿದ�.

08 09

ಸುಗಮ ಜಿ�ವನ

ನರಭಾರತದಲ್ಲಿಅಭಿರೃದಿ್ಧಯ
ವ�ೇಗರನುನುಹ�ಚಿಚಿಸಲುರ�ೈಲ�ವಾ,ರಸ�್ತ
ಮಾಗ್ವಗಳ್,ಹ�ದಾ್ದರಿಗಳ್ಮತು್ತ

ಐ-ವ�ೇಗಳಹ�್ ಸಮ್ಲಸೌಕಯ್ವರನುನು
ಅಭಿರೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ�.ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ
ನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಯರರನ�ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ,

ಭಾರತದಪ್ರಗತಿಗ�ಮ್ಲಸೌಕಯ್ವಗಳಲ್ಲಿ
ಮ್ಲರ್ತಬದಲಾರಣ�

ಕಂಡುಬಂರುತಿ್ತದ�.

ಮೋಲಸೌಕಯ್ಷ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
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ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಸಬಲಿ�ಕರಣ

ಸಾಂಸಕೃತಿಕವಾಗಿಶಿ್ರೇಮಂತಮತು್ತ
ವ�ೈವಿಧಯೂಮಯವಾದಈಶಾನಯೂರುಅರ್ತಪೂರ್ವ
ಅಭಿರೃದಿ್ಧಯಿಂದಾಗಿಭಾರಿಪರಿರತ್ವನ�ಯಾಗುತಿ್ತದ�.

ಬ�್ ೇಗಿಬೇಲ್ಸ�ೇತುವ�ನಿಮಾ್ವಣ,ರಸ�್ತ
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ವಗಳಅಭಿರೃದಿ್ಧ,ಬ�್ ೇಡ�್ ೇಒಪ್ಪಂದಕ�್

ಸಹಿ,ನಿರಾಶಿ್ರತರಬಕ್ಟಿ್ಟಗ�ಬ್್ರ(ರಿಯಾಂಗ್)ರಸಾಹತು
ಒಪ್ಪಂದ,ಎನ್.ಎಲ್.ಎಫ್.ಟಿ.(ತಿ್ರಪುರ)ಒಪ್ಪಂದರು

ಈಶಾನಯೂದಲ್ಲಿಅತಯೂಂತಸಕಾರಾತ್ಮಕ
ಬದಲಾರಣ�ಗಳನುನುತಂದಿದ�.

ಸಾಮಾಜ್ಕನಾಯೂಯ
ಮತು್ತಸಬಲ್ೇಕರಣದಬದ್ಧತ�ಯುಸಕಾ್ವರದ

ಪರಿರತ್ವನಾತ್ಮಕನಿೇತಿಗಳಕ�ೇಂದ್ರಬಂದುವಾಗಿದ�.
ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ�,ರಂಚಿತರಿಗ�,ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿವಿದಾಯೂರ್್ವಗಳ್

ಮತು್ತಹಿಂದುಳಿದರಗ್ವಗಳಿಗ�ನ�ರರುನಿೇಡುರುದು,
ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯೂತರಅಭಿರೃದಿ್ಧಗ�ಸಮಾನಅರಕಾಶಗಳನುನು

ಒದಗಿಸುರುದು,ದಿವಾಯೂಂಗಜನರಿಗ�ಅನುಕ್ಲಕರವಾತಾರರಣ,
ಅಸಂಘಟಿತರಲಯದಕಾಮಿ್ವಕರಿಗ�ಬಂಡವಾಳದಬ�ಂಬಲ,
ತೃತಿೇಯಲ್ಂಗಿಗಳಹಕು್ಗಳರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿಶ್ರಮಿಸುರುದು

ಮುಂತಾದಉಪಕ್ರಮಗಳ್ಇರುಗಳಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರಿವ�.

ಬಡವರ ಬಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿದ

ನಿಜವಾದಅಭಿರೃದಿ್ಧಎಂದರ�ಬಡರರಲ್ಲಿ
ಕಡುಬಡರರಿಗ�ತಲುಪುರುದಾಗಿದ�.ಇದನುನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಲುಸಕಾ್ವರರುಕ�್ೇವಿಡ್-
19ಅರಧಿಯಲ್ಲಿಸವಾಧಾರ್ಗೃಹಾ,ಬುಡಕಟು್ಟ

ಜನಸಂಖ�ಯೂಯಸೌಲರಯೂಗಳ್,80
ಕ�್ೇಟಿಜನರಿಗ�ಉಚಿತಆಹಾರ
ಧಾನಯೂಗಳನುನುಒದಗಿಸಿದ�,ಆದರ�
8ಕ�್ೇಟಿರಲಸ�ಕಾಮಿ್ವಕರು
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಗರಿೇಬ್

ಕಲಾಯೂಣ್ಉದ�್ ಯೂೇಗಅಭಿಯಾನದಮ್ಲಕ
ಸಹಾಯರನುನುಪಡ�ದಿದಾ್ದರ�.
ಒಂದುರಾಷಟ್ರಒಂದುಪಡಿತರಚಿೇಟಿ
ಸೌಲರಯೂರುಫಲಾನುರವಿಗಳಿಗ�ತಮ್ಮಅಹ್ವ
ಆಹಾರಧಾನಯೂರನುನುದ�ೇಶದಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರ್
ಪಡ�ಯಲುಅನುರುಮಾಡಿಕ�್ಡುತ್ತದ�.
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ-ಸಾವಾನಿಧಿಯೇಜನ�ಯಡಿಬೇದಿ
ಬದಿವಾಯೂಪಾರಿಗಳಿಗ�10,000ರ್.ಗಳರರ�ಗ�
ಕಾಯ್ವಬಂಡವಾಳದಸಾಲರನುನುಸಕಾ್ವರ
ಒದಗಿಸುತಿ್ತದ�.

ಪರಿವತ್ಷನಾತ್ಮಕ ಆರ್್ಷಕ ಪರಾಗತ
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಅರರುಭಾರತರನುನು5
ಟಿ್ರಲ್ಯನ್ಡಾಲರ್ಆರ್್ವಕರಾಷಟ್ರವಾಗಿಮಾಡುರಗುರಿ
ಹಾಕಿಕ�್ಂಡಿದಾ್ದರ�.ಈಗುರಿಯನುನುಸಾಕಾರಗ�್ ಳಿಸಲು,
ಒಂದುರಾಷಟ್ರಒಂದುತ�ರಿಗ�ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದು್ದ,ಸಕಾ್ವರ

ಪ್ರಮುಖಉತಾ್ಪದನಾರಲಯಕ�್ಉತ�್ತೇಜನನಿೇಡಲು
13ರಲಯಗಳಲ್ಲಿಪಿಎಲ್.ಐ.ಯೇಜನ�ಯನುನು
ಆರಂಭಿಸಿದ�.ಇದ�ೇಮದಲಬಾರಿಗ�ಆರ್್ವಕ
ಸಂಕಷ್ಟದಸಮಯದಲ್ಲಿಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ,ಸಣಣಿಮತು್ತಮಧಯೂಮ
ಉದಿ್ದಮಗಳಿಗ�6ಲಕ್ಷಕ�್ೇಟಿರ್ಪಾಯಿಗಳ

ನ�ರರನುನುವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ�.ಕ�್ೇವಿಡ್19-ಕಾಲದಲ್ಲಿ,
ಆರ್್ವಕತ�ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದಾ್ದಗ,ಜ್ಡಿಪಿಯಶ�ೇ.15ರಷ್ಟಕ�್
ಸಮನಾದಆರ್್ವಕಪಾಯೂಕ�ೇಜ್ಒದಗಿಸಿಸಕಾ್ವರಬ�ಂಬಲ
ನಿೇಡಿದ�.ಇದರಪರಿಣಾಮವಾಗಿ,ಕರ�್ ೇನಾಅರಧಿಯಲ್ಲಿ
ಮದಲತ�ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿಶ�ೇ.–23.9ಕ�್ಇಳಿದಿದ್ದಜ್ಡಿಪಿ
ಮ್ರನ�ೇತ�ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿಯೇಸಕಾರಾತ್ಮಕಅಂಕಿಗಳತ್ತ
ತಿರುಗಿತು.ಎಫ್.ಡಿ.ಐ.ಸಾರ್ವಕಾಲ್ಕಔನನುತಯೂದಲ್ಲಿದ್ದರ�,
ಆತ್ಮನಿರ್ವರಭಾರತದಹಾದಿಯನುನುಅನುಸರಿಸಿ,
ಆರ್್ವಕತ�ಯುಹ�್ ಸವ�ೇಗದ�್ ಂದಿಗ�ಮುನನುಡ�ಯುತಿ್ತದ�.

ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತಕೆಕೆ ಸಂತುರಟಿ ಕೃಷ್ಕ
2022ರಹ�್ ತಿ್ತಗ�ರ�ೈತರಆದಾಯರನುನು
ದುಪ್ಪಟು್ಟಮಾಡುರಗುರಿಅರವಾ
ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯನುನುಒಂದ್ರರ�ಪಟಿ್ಟಗ�
ಹ�ಚಿಚಿಸುರುದಾಗಿರಲ್ಅರವಾ7ಲಕ್ಷಕ�್ೇಟಿ

ರ್.ಗಳನುನುಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ
ಕಿಸಾನ್ಸಮಾ್ಮನನಿಧಿಅಡಿಯಲ್ಲಿ
10ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿರ�ೈತರಖಾತ�ಗ�
ರಗಾ್ವಯಿಸುರುದ�ೇಆಗಿರಲ್,
ಇದ�ಲಲಿರೂರ�ೈತರಕಲಾಯೂಣದ

ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿಸಕಾ್ವರದಸಂಕಲ್ಪರನುನು
ತ�್ ೇರಿಸುತ್ತದ�.ಮಿೇನುಗಾರಿಕ�ಗ�,
ಪಶುಸಂಗ�್ ೇಪನ�ಮತು್ತಹ�ೈನುಗಾರಿಕ�ಗ�
ಪ್ರತ�ಯೂೇಕಸಚಿವಾಲಯಗಳನುನುರಚಿಸಲಾಗಿದ�.
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಮತಸಿಯಾಸಂಪದಾಯೇಜನ�
–ಮಿೇನುಗಾರಿಕ�ಯಲ್ಲಿಸಾವಾತಂತ್ರಯಾಬಂದ
ದಿನದಿಂದಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುರಅತಿ
ದ�್ ಡ್ಡಯೇಜನ�ಯಾಗಿದ�.ಹಾಲ್ನ
ಉತಾ್ಪದನ�ಹ�ಚಿಚಿಸಲುಶ�ವಾೇತಕಾ್ರಂತಿಯನುನು
ಉತ�್ತೇಜ್ಸಲಾಗುತಿ್ತದ�.

10 11 12

13

14

ಈಶಾನಯಾದ  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಒತುತು

ದೆ�ಶ ಸೆ�ವೆಯಲಿಲಿ 7 ವರ್ಷ 
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“ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ
ವಾಯೂಖಾಯೂನಿಸಲಾದ ಉದ�್ದೇಶರನುನು
ಹ�್ ಂದಿರಬ�ೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು

ಅಂಶರು ವ�ೈಜ್ಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದ್ದರ�, ಮತ�್ ್ತಂದು, ಮಾನರ
ಕಲಾಯೂಣ ಮತು್ತ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಅಭಿರೃದಿ್ಧ”ಯಾಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಭಾರತಿೇಯಅಂಕಿಅಂಶಗಳಪಿತಾಮಹಪಿ.ಸಿ.ಮಹಾಲನ�್ ೇಬಸ್
ಹ�ೇಳಿದಾ್ದರ�.ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನುನುಮಾನರಪ್ರಯತನುದಯಾರುದ�ೇ
ಕ್�ೇತ್ರಕ�್ಅನವಾಯಿಸಬಹುದಾದಹ�್ ಸತಂತ್ರಜ್ಾನವ�ಂದುಅರರು
ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರುಮತು್ತ ಆಉದ�್ದೇಶರನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�್ಂಡು
ದತಾ್ತಂಶರನುನು ಯೇಜ್ತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬ�ೇಕು ಎಂದು
ಸಲಹ�ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಸಾಂಖಿಯೂಕ ಕ್�ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚ್ಣಿಯ ಪಾತ್ರರಹಿಸಿದ
ಮಹಾಲನ�್ ೇಬಸ್ಮ್ಡಿಸಿದಛಾಪುದ�ೇಶರುಕ�ೈಗ�್ ಂಡದ�್ ಡ್ಡ
ಪ್ರಮಾಣದಸಮಿೇಕ್�ಗಳಲ್ಲಿಇಂದಿಗ್ಗ�್ ೇಚರಿಸುತ್ತದ�.ಯಾರುದ�ೇ
ಪ್ರದ�ೇಶಕ�್ಶಿೇರಲ್ೇಕರಣಘಟಕಅರವಾಸಾರ್ವಜನಿಕಆರ�್ ೇಗಯೂ
ರಯೂರಸ�್ಥಯಂತಹಮ್ಲರ್ತಸೌಕಯ್ವದಅಗತಯೂವಿದ�ಅರವಾ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗ� ಮ್ಲರ್ತ ಸೌಕಯ್ವಗಳನುನು ಸೃಷಿ್ಟಸಬ�ೇಕು
ಎಂಬುದನುನುನಿೇತಿನಿರ್ಪಕರುಹ�ೇಗ�ನಿಧ್ವರಿಸುತಾ್ತರ�ಎಂಬುದು
ಯಾವಾಗಲ್ ಅಪರಿಚಿತರಿಗ� ಕುತ್ಹಲ ಮ್ಡಿಸುತ್ತದ�.
ಉತ್ತರವ�ಂದರ� ಇದು ಕ�ೇರಲ ಸಮಿೇಕ್�, ದತಾ್ತಂಶ ಮತು್ತ
ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಯನುನುಆಧರಿಸಿರುತ್ತದ�,ಇದುಜನಸಂಖ�ಯೂಯತಕ್ಷಣದ
ಸ್ಥಳಿೇಯಅಗತಯೂಗಳಬಗ�ಗೆಸಾಕಷು್ಟತಿಳಿರಳಿಕ�ಯನುನುನಿೇಡುತ್ತದ�.

ಆರ್್ಷಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು 
ಉತೆತು�ಜಿಸುವ ಸಾಂಖ್ಯಾಕ ದತಾತುಂಶ

ಸಾಂಖ್ಯಾಕ ದತಾತುಂಶ ನಮ್ಮ ದೆೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲಿಲಿ ಮಹತವಾದ ಪಾತರಾ ವಹಿಸುತತುದೆ, ಇದು ನಿ�ತ ನಿರೋಪಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 

ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಕಲಾಯಾಣಕೆಕೆ ನಿಧಾ್ಷರ ಕೆೈಗೆೋಳು್ಳವ ಮತುತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯ�ಜನೆಗಳವರೆಗೆ ಸಕಾ್ಷರದ ಪರಾತಯಂದು ಅಂಶವನೋನು 

ಸ್ಪಶಿ್ಷಸುತತುದೆ. ಸಾಂಖ್ಯಾಕ ದತಾತುಂಶವನುನು ಸಂಶೆೋ�ಧನಾ ಉದೆದ�ಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹ ಬಳಸಲಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಆರ್್ಷಕತೆಗೆ 

ಪರಾಚೆೋ�ದನೆಯನುನು ನಿ�ಡುತತುದೆ. ಜೋನ್ 29 ರಂದು ದೆ�ಶವು 15 ನೆ� ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಸಾಂಖ್ಯಾಕ ದಿನವನುನು ಆಚರಿಸುತತುದುದ, ದತಾತುಂಶ 

ಸಂಗರಾಹಣೆಯಲಿಲಿ ತೆೋಡಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಪರಾಕಿರಾಯಗಳನುನು ಸವೆ�್ಷಕ್ಷಣೆದಾರರು ಅನೆವಾ�ಷ್ಸಲು ಆಸಕಿತುದಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಅವರು 

ದತಾತುಂಶವನುನು ಸಂಗರಾಹಿಸಲು ಭೋಪರಾದೆ�ಶದ ಅಡೆ ತಡೆಗಳನುನು ದಾಟ್ ಬರುತಾತುರೆ.

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ದತಾತುಂಶ
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ವಾಸ್ತರವಾಗಿ, ಸಾಂಖಿಯೂಕ ಮತು್ತ ಕಾಯ್ವಕ್ರಮ ಅನುಷಾ್ಠನ
ಸಚಿವಾಲಯ(ಎಂ.ಓ.ಎಸ್.ಪಿ.ಐ)ರಾಷಿಟ್ರೇಯಸಾಂಖಿಯೂಕಕಚ�ೇರಿ,
ತನನು ಬಲ್ಷ್ಠ ರಾಷಟ್ರವಾಯೂಪಿ ಜಾಲದ ಮ್ಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಕಲಾಯೂಣಕ�್ಸಂಬಂಧಿಸಿದಈಎಲಾಲಿಪ್ರಶ�ನುಗಳಿಗ�ಉತ್ತರಗಳನುನು
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದ�. ಕ�ೈಗಾರಿಕ� ಮತು್ತ ಮಾರುಕಟ�್ಟಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ,
ಆರ�್ ೇಗಯೂ,ಪೌಷಿ್ಟಕತ�ಅರವಾನಗರಮತು್ತಗಾ್ರಮಿೇಣಪ್ರದ�ೇಶಗಳ
ನಡುವಿನ ಆರ್್ವಕ ತಾರತಮಯೂರನುನು ನಿವಾರಿಸುರಂತಹ
ಸಾರ್ವಜನಿಕಕಲಾಯೂಣಯೇಜನ�ಗಳರರ�ಗ�ಆಡಳಿತದಪ್ರಮುಖ
ಕ್�ೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಮತು್ತಆರ್್ವಕತ�ಯಲ್ಲಿದತಾ್ತಂಶರುಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರ
ರಹಿಸುತ್ತದ�. ನಿಖರ ದತಾ್ತಂಶ ಸಮತ�್ ೇಲ್ತ ಬ�ಳರಣಿಗ�ಗ�
ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತದ�.

ಸಕಾ್ವರ ಕೃಷಿ, ಗಾ್ರಹಕರ ದರ ಸ್ಚಯೂಂಕ, ಉತಾ್ಪದನ�,
ಹಣದುಬ್ಬರ,ಆರ�್ ೇಗಯೂದಮೇಲ�ಕಾಲಕಾಲಕ�್ಸಮಿೇಕ್�ಗಳನುನು
ನಡ�ಸುತ್ತದ�,ಇದಕಾ್ಗಿಎಂ.ಓ.ಎಸ್.ಪಿ.ಐ.ನಿಂದದತಾ್ತಂಶರನುನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದ�. ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಮಾದರಿ ಸಮಿೇಕ್� (ಎನ್.
ಎಸ್.ಓ.)ಭಾರತಿೇಯಸಾಂಖಿಯೂಕರಯೂರಸ�್ಥಯಲ್ಲಿಬೃಹತ್ಮಾದರಿ
ಸಮಿೇಕ್�ಯಲ್ಲಿರರಯೂಇತಿಹಾಸರನ�ನುೇಹ�್ ಂದಿದ�.ಭಾರತದಲ್ಲಿನ
ನಿೇತಿನಿರ್ಪಣ�ಗಳಿಗ�ಪ್ರಮುಖವಾದವಿವಿಧಸಾಮಾಜ್ಕ-ಆರ್್ವಕ
ವಿಷಯಗಳಕುರಿತಂತ�ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒಈರರ�ಗ�78ಸುತಿ್ತನ
ಬೃಹತ್ಪ್ರಮಾಣದಮಾದರಿಸಮಿೇಕ್�ಗಳನುನುಪೂಣ್ವಗ�್ ಳಿಸಿದ�.
ಪಾ್ರರಮಿಕಕ್�ೇತ್ರದಕಾಮಿ್ವಕರ,ಕ್�ೇತಾ್ರಧಿಕಾರಿಗಳ್ಇತರರಿಗ�
ವಾಯೂಪಕತರಬ�ೇತಿಕಾಯ್ವಕ್ರಮಗಳವಿಶ�ೇಷಪರಿಶಿೇಲನ�,ನಿಗಾ
ಮತು್ತ ನಿಧ್ವರಣ� ಮ್ಲಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಿೇಕ್�ಯ ಖಾತಿ್ರಗ�
ಇಲಾಖ�ಸಿ್ಥರನಿೇತಿಗಳನುನುಹ�್ ಂದಿದ�.

ಪಿ.ಸಿ. ಮಹಾಲನೆೋ�ಬಿಸ್: ಭಾರತ�ಯ ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪಿತಾಮಹ

ಪ್ರಫ�ಸರ್ಪ್ರಶಾಂತ್ಚಂದ್ರಮಹಾಲನ�್ ೇಬಸ್ಅರರನುನು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲಾಯೂಣದ ವಿಶಾಲ ಕ್�ೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತಿೇಯ
ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನುನು ಜನಪಿ್ರಯಗ�್ ಳಿಸುರಲ್ಲಿ
ಅರರಅವಿಶಾ್ರಂತಪ್ರಯತನುಕಾ್ಗಿಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದ�.

ಪ್ರಫ�ಸರ್ ಮಹಾಲನ�್ ೇಬಸ್ ಆನವಾಯಿಕ
ಸಂಶ�ೋೇಧನ�ಯನುನು ಆಧುನಿಕ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಂಖಿಯೂಕ ರಯೂರಸ�್ಥಯ
ಅವಿಭಾಜಯೂ ಅಂಗರನಾನುಗಿ ಮಾಡುರಲ್ಲಿ ರ್ವಾರಿಯಾಗಿದಾ್ದರ�.
ಪ್ರತಿ ರಷ್ವ ಅರರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಜ್ನ್ 29ನುನು ರಾಷಿಟ್ರೇಯ
ಸಾಂಖಿಯೂಕದಿನರನಾನುಗಿಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದ�,ಇದುನಾಗರಿಕರಿಗ�
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿಯುರಕರಿಗ�ಸಾಮಾಜ್ಕ-ಆರ್್ವಕನಿೇತಿಗಳನುನು
ರ್ಪಿಸುರಲ್ಲಿ ಸಾಂಖಿಯೂಕ ಇಲಾಖ�ಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ�ಗೆ ಅರಿರು
ಮ್ಡಿಸುರಗುರಿಯನುನುಹ�್ ಂದಿದ�.

ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ�್ ೇಗಯೂ, ರಸತಿ ಮತು್ತ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ವ
ಯೇಜನ�ಗಳ್ಸ�ೇರಿದಂತ�ಸಾರ್ವಜನಿಕಕಲಾಯೂಣದಯಾರುದ�ೇ
ಯೇಜನ�ಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುರ ಮದಲು ಸಕಾ್ವರರು
ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಐ.I ನಡ�ಸಿದ ವಿವಿಧ ದತಾ್ತಂಶಗಳನುನು ಮತು್ತ
ಅಧಯೂಯನಗಳನುನು ವಿಶ�ಲಿೇಷಿಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಕ�್್ರೇಡಿೇಕರಿಸುತ್ತದ�.

ಮಹಾಲನೆೋ�ಬಿಸ್ ಜಯಂತಯ ಅಂಗವಾಗಿ 
ಜೋನ್ 29ನುನು ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಸಾಂಖ್ಯಾಕ ದಿನ ಎಂದು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತತುದೆ
l	2007ರಿಂದಪ್ರತಿರಷ್ವಹ�ಸರಾಂತಸಾಂಖಿಯೂಕ

ತಜ್ಞಪ್ರಶಾಂತಚಂದ್ರಮಹಾಲನ�್ ೇಬಸ್ಅರರ

ಜಯಂತಿಯನುನುರಾಷಿಟ್ರೇಯಸಾಂಖಿಯೂಕದಿನಎಂದು

ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿ್ತದ�.

l	1893ರಜ್ನ್29ರಂದು

ಕ�್ೇಲ್ತಾ್ತದಲ್ಲಿಅರರುಜನಿಸಿದರು.

ಅರರುಕ�್ೇಲ್ತಾ್ತದಪ�್ರಸಿಡ�ನಿಸಿ

ಕಾಲ�ೇಜ್ನಲ್ಲಿಫಸಿಕ್ಸಿಹಾನಸ್್ವ

ಪೂರ�ೈಸಿದರುನಂತರಉನನುತ

ವಾಯೂಸಂಗಕ�್ಲಂಡನ್ಗ�ತ�ರಳಿದರು.

l	ಅರರುಬೃಹತ್ಪ್ರಮಾಣದ

ಮಾದರಿಗಳಸಮಿೇಕ್�ಯತಂತ್ರರನುನು

ಅಭಿರೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದರು.ಅರರತಂತ್ರದಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಬೃಹತ್ಜನಸಂಖ�ಯೂಯಲ್ಲಿಯಾದೃಚಿಛಿಕವಾಗಿಮಾದರಿ

ಸಮಿೇಕ್�ನಡ�ಸಲಾಗುತ್ತದ�.

l	ಈದತಾ್ತಂಶದಆಧಾರದಮೇಲ�ವಿವಿಧ

ಯೇಜನ�ಗಳ್ಮತು್ತನಿೇತಿಗಳನುನುರ್ಪಿಸಲಾಗಿದ�.

ಯಾದೃಚಿಛಿಕಮಾದರಿಗಳಮ್ಲಕಎಕರ�ವಾರು

ಬ�ಳ�ಇಳ್ರರಿಯನುನುಅಂದಾಜುಮಾಡುರಹ�್ ಸ

ತಂತ್ರರನುನು1937ರಲ್ಲಿಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿಸ�ಣಬನಬ�ಳ�

ಮ್ಲಕಮಾಡಲಾಯಿತು.

ದತಾ್ತಂಶಸಂಗ್ರಹಣ�ಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಖಿಯೂಕತಂಡದಸಿಬ್ಬಂದಿಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರರಹಿಸುತಾ್ತರ�,ಅರರನುನು ‘ಡ�ೇಟಾವಾರಿಯಸ್್ವ’ (ದತಾ್ತಂಶ
ಯೇಧರು)ಎಂದ್ಕರ�ಯುತಾ್ತರ�.

ದತಾ್ತಂಶರು ಸಾಮಾಜ್ಕ ಆರ್್ವಕ ಯೇಜನ� ಮತು್ತ ನಿೇತಿ
ನಿರ್ಪಣ�ಯಲ್ಲಿಮಹತವಾದಪಾತ್ರನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದ�.ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ವ
ದತಾ್ತಂಶದ ಲರಯೂತ�ಯು ಹ�ಚುಚಿ ಮಹತವಾದಾ್ದಗಿದ� ಏಕ�ಂದರ� ತಪು್ಪ
ದತಾ್ತಂಶರನುನು ಬಳಸುರುದು ಅರವಾ ಅನವಾಯಿಸುರುದರಿಂದ
ಅದು ತಿಳಿಯದ� ದಿೇಘ್ವಕಾಲದರರ�ಗ� ತಪು್ಪದಾರಿಗ�ಳ�ಯುರ
ಫಲ್ತಾಂಶಗಳ್ ಮತು್ತ ತಪು್ಪ ನಿೇತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದ�.ಈನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿದತಾ್ತಂಶರನುನುಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ
ಪರಿಕಲ್ಪನ�ಗಳ್ಮತು್ತವಾಯೂಖಾಯೂನಗಳಸರಿಯಾದಅನುಷಾ್ಠನರನುನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಲು ಕ್�ೇತ್ರ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳತರಬ�ೇತಿಯನುನು
ಸ್ಥಳಿೇಯಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಿವಾಯೂಪಕವಾಗಿಆಯೇಜ್ಸಲಾಗುತ್ತದ�.

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ದತಾತುಂಶ
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ದತಾ್ತಂಶದ ಗುಣಮಟ್ಟರನುನು ಪರಿಶಿೇಲ್ಸಲು ಮತು್ತ
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಲುಮತು್ತದತಾ್ತಂಶಸಂಗ್ರಹಣ�ಯಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಕ್�ೇತ್ರತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಕಾಯ್ವರನುನುಮೇಲ್ವಾಚಾರಣ�ಮಾಡಲು
ಹಿರಿಯಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದದತಾ್ತಂಶಪರಿಶಿೇಲನ�/ಮೇಲ್ವಾಚಾರಣ�
ಮತು್ತಪರಿಶಿೇಲನ�ಯರಯೂರಸ�್ಥಯ್ಇದ�.

ದತಾತುಂಶ ಸಂಗರಾಹಣೆ – ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸವಾಲು
ದತಾ್ತಂಶ ಸಂಗ್ರಹರು ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ�,

ಏಕ�ಂದರ� ಅದರಲ್ಲಿ ತ�್ ಡಗುರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಠಿಣ ರ್ಪ್ರದ�ೇಶ,
ಹವಾಮಾನ ಮತು್ತ ಅನಾದರದಿಂದ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಿಸುರರರ
ನಡುವ�ಯ್ ವಿಹರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�. ಜನರನುನು ವಿಶಾವಾಸಕ�್
ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡ ನಂತರವ�ೇ ಅರರು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು
ಬುಡಕಟು್ಟ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ರದ ಹಳಿಳುಯನುನು
ತಲುಪಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�.

ದತಾ್ತಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣ�ಯಲ್ಲಿ ತ�್ ಡಗಿರುರರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಈ
ಅನುರರರನುನು ತಮ್ಮದ�ೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕ�್ಳ್ಳುತಾ್ತರ�,
“ನಾನು ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕ�್ೇಬಾರ್ ನಲ್ಲಿದಾ್ದಗ ಕ�ಲವೊಮ್ಮ
ನಾರುಸಮಿೇಕ್�ಗಾಗಿಸಣಣಿದಿವಾೇಪಗಳಿಗ�ಹ�್ ೇಗಬ�ೇಕಾಗುತಿ್ತತು್ತ.ಈ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿಸಮಿೇಕ್�ನಡ�ಸುರುದುದ�್ ಡ್ಡಸವಾಲಾಗಿತು್ತ.ನಾರು

ಹಡಗುಗಳಮ್ಲಕಒಂದುಹಂತದರರ�ಗ�ಪ್ರಯಾಣಿಸುತಿ್ತದ�್ದರು,
ತದನಂತರನಾರುಒಂದುಸಣಣಿದ�್ ೇಣಿಯನುನುಏರಬ�ೇಕಾಗುತಿ್ತತು್ತ,
ಅದುನಮ್ಮನುನುಸಣಣಿದಿವಾೇಪಗಳಿಗ�ಕರ�ದ�್ ಯುಯೂತಿ್ತತು್ತ.ದತಾ್ತಂಶರನುನು
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲುನಾರುಕ�ಲರುದಿನಗಳರರ�ಗ�ಆದ್ರದಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಶಿಬರಮಾಡಬ�ೇಕಾಗುತಿ್ತತು್ತ.ಅನ�ೇಕಬಾರಿದತಾ್ತಂಶಯೇಧರು
ದ�ೇಶಕಾ್ಗಿತಮ್ಮಪಾ್ರಣರನ�ನುೇಪಣಕಿ್ಡಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�.’’

ಅನ�ೇಕ ಸಂದರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿೇಕ್ಷಕರುಗಳ್ ಒರಟು
ನಡರಳಿಕ� ಮತು್ತ ಅಸರಯೂತ�ಯಿಂದ ರತಿ್ವಸುರರರನ್ನು
ಎದುರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದ�. ತನನು ಅನುರರರನುನು ಹಂಚಿಕ�್ಳ್ಳುರ
ದತಾ್ತಂಶಯೇಧರ�್ ಬ್ಬರು ಹಿೇಗ� ಹ�ೇಳ್ತಾ್ತರ�, “ಅನ�ೇಕ ಬಾರಿ
ಮಾಹಿತಿನಿೇಡುರರಯೂಕಿ್ತಅಸರಯೂರತ್ವನ�ತ�್ ೇರಿಸುತಾ್ತರ�ಆದರ�
ಅದುನಮ್ಮಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸರನುನು ಅಲುಗಾಡಿಸುರುದಿಲಲಿ ಏಕ�ಂದರ�
ಆರ್್ವಕತ�ಯ ಮೇಲ� ನಮ್ಮ ಕ�ಲಸದ ಪ್ರಭಾರರನುನು ನಾರು
ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಅರಿತುಕ�್ಂಡಿರುತ�್ತೇವ�. ಅಡಚಣ�ಗಳ್ ನಮ್ಮ
ಕಾಯ್ವಕ್ಷಮತ�ಗ� ಎಂದಿಗ್ ಅಡಿ್ಡಯಾಗುರುದಿಲಲಿ.”  ಆರ್್ವಕ
ಸಮಿೇಕ್�ಗಳತಯಾರಿಕ�ಯಲ್ಲಿಬಳಸಲಾಗುರದತಾ್ತಂಶಯೇಧರಿಗ�
ನಿೇಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಆರ್್ವಕ ನಿೇತಿಗಳನುನು ರ್ಪಿಸುವಾಗ
ಸಕಾ್ವರಕ�್ಮಾಗ್ವದಶ್ವನನಿೇಡುತ್ತದ�.   

ದತಾತುಂಶ ಸಂಗರಾಹಣೆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಕಾಯಕ..

1.ಗಾ್ರಹಕವ�ಚಚಿಮತು್ತಉದ�್ ಯೂೇಗಹಾಗ್ನಿರುದ�್ ಯೂೇಗ-ಎರಡುಬಾರಿ

2.ಸಾಮಾಜ್ಕಬಳಕ�(ಆರ�್ ೇಗಯೂ,ಶಿಕ್ಷಣಇತಾಯೂದಿ)-ಎರಡುಬಾರಿ

3.ಅಸಂಘಟಿತಉತಾ್ಪದನ�-ಎರಡುಬಾರಿ

4.ಅಸಂಘಟಿತಸ�ೇವ�ಗಳ್-ಎರಡುಬಾರಿ

5.ಜಮಿೇನುಮತು್ತಜಾನುವಾರುಹಿಡುರಳಿ-ಒಮ್ಮ

6.ಮುಕ್ತಸುತು್ತ-ಒಮ್ಮ

7.ವಿಶ�ೇಷಸಮಿೇಕ್�ಗಳ್

8.ವಾಷಿ್ವಕಗಾ್ರಹಕವ�ಚಚಿಮತು್ತಉದ�್ ಯೂೇಗಮತು್ತನಿರುದ�್ ಯೂೇಗಸಮಿೇಕ್�ಗಳ್

ಈ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಯ ರಿ�ತಯಾ 10 – ವರ್ಷಗಳ ಆವತ್ಷನೆಯಲಿಲಿ 

ಸಮಿ�ಕ್ೆ ನಡೆಯುತತುತುತು ಅದು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತದೆ:

ಹೆೋಸ ಮತುತು ನಾವಿನಯಾಪೂಣ್ಷ ವಿಧಾನಗಳು
ಪ್ರಸು್ತತ, ಅಧಿಕಾರತ್ವನ ದತಾ್ತಂಶರನುನು ರ್ಪಿಸುರ ಸಲುವಾಗಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಒ ವಾಷಿ್ವಕ ಸಮಿೇಕ್�ಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ�. ಇದನುನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟು್ಟಕ�್ಂಡು,ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್.ಒಈಗಾಗಲ�ೇಏಪಿ್ರಲ್2017ರಿಂದಅದರಆರತ್ವಕಕಾಮಿ್ವಕಬಲದಸಮಿೇಕ್� (ಪಿ.ಎಲ್.
ಎಫ್.ಎಸ್.),ಕ್�ೇತ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಮಾಹಿತಿಯನುನುರತಿ್ವಮಾಡಲುಕಾಗದಬಳಸುರಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಿಧಾನದಬದಲಾಗಿ,ಕಂಪೂಯೂಟರ್
ನ�ರವಿನರಯೂಕಿ್ತಗತ ಸಂದಶ್ವನ (ಸಿ.ಎ.ಪಿ.ಐ) ಪರಿಹಾರಗಳಮೇಲ� ಕಾಯಾ್ವರಂಭಿಸಿದ�. ಇದಲಲಿದ�, ಎನ್.ಎಸ್.ಒ.ನ ಇತರ ಹ�್ ಸ
ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಅಸಂಘಟಿತರಲಯದಉದಿ್ದಮಗಳ್(ಎ.ಎಸ್.ಯು.ಎಸ್.ಇ)ವಾಷಿ್ವಕಸಮಿೇಕ್�ಯನುನುಸಮಯಬಳಕ�ಯಸಮಿೇಕ್�
(ಟಿ.ಯು.ಎಸ್)ಮತು್ತ ಸ�ೇವಾ ರಲಯದ ವಾಷಿ್ವಕ ಸಮಿೇಕ್�ಯ್ ಸ�ೇರಿದ�. ಜ�್ತ�ಗ�, ದತಾ್ತಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣ�ಮತು್ತ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳ
ಪ್ರಕಟಣ�ಯನಡುವಿನಸಮಯರನುನುತಗಿಗೆಲುಎನ್.ಎಸ್.ಒ.ಹ�್ ಸತಾಂತಿ್ರಕಮಧಯೂಸಿ್ಥಕ�ಗಳನುನುಪರಿಚಯಿಸಿದ�.ಇದನುನುಜ್.ಎಸ್.ಎಸ್.
ಆರಂಭಿಸುರಮ್ಲಕಸಾಧಿಸಲಾಗುರುದು.
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ಜಾಖ್ವಂಡ್ ಖನಿಜ ಮತು್ತ ಅರಣಯೂ
ಸಂಪತಿ್ತನಿಂದ ಶಿ್ರೇಮಂತವಾಗಿದ�.
1855ರಲ್ಲಿಈ ಪಾ್ರಂತಯೂ ಆಗಿನ ಬ�ಂಗಾಲ್

ಸಂಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿತು್ತ.ಜಾಖ್ವಂಡ್ನಈದುಗ್ವಮಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಬುಡುಕಟು್ಟ ಜನರು ವಾಸಿಸುತಿ್ತದ್ದರು.  ಆಗ ವಾಣಿಜಯೂ
ರಹಿವಾಟು ಸಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ರಸು್ತ ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯ
ಮೇಲ� ನಡ�ಯುತಿ್ತತು್ತ. ಈಸ್್ಟ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲಿಗ�
ಬಂದ ಬಳಿಕ, ಅದು ನಗದು ರ್ಪದಲ್ಲಿ ತ�ರಿಗ� ಸಂಗ್ರಹಕ�್
ಮುಂದಾಯಿತು. ಹಣಕಾ್ಗಿ ಸಾಲ ನಿೇಡುರರರನುನು ನಂಬ
ಮೇಸ ಹ�್ ೇಗುತಿ್ತದ್ದ ಬುಡಕಟು್ಟ ಜನಾಂಗದರರಿಗ� ಸಾಲ
ಮರುಪಾರತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧಯೂವಾಗದಿದಾ್ದಗ, ಅರರ
ರ್ಮಿಯನುನು ಮುಟು್ಟಗ�್ ೇಲು ಹಾಕಿಕ�್ಂಡು ಖಾಸಗಿ
ರ್ಮಾಲ್ೇಕರಿಗ�ಹರಾಜುಹಾಕಲಾಗುತಿ್ತತು್ತ.ಸಿದ�್ ್ಧೇ,ಕನುಹು,
ಚಾಂದ್ ಮತು್ತ ಭ�ೈರವ್ ಎಂಬ ನಾಲವಾರು ಸಹ�್ ೇದರರು
ಬ್ರಟಿಷರ ಈ ಶ�ೋೇಷಣ�ಗ� ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತಿ್ತದರು.
ಹತಿ್ತರದಎಲಾಲಿಗಾ್ರಮಗಳಿಗ�ಮಾಹಿತಿಯನುನುತಲುಪಿಸಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳಾದಬಲುಲಿ-ಬಾಣ,ಕುಡಗ�್ ೇಲು
ಮತು್ತ ಈಟಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಜ್ನ್ 30ರ ರಾತಿ್ರ ಸುಮಾರು
60,000 ಬುಡಕಟು್ಟ ಯುರಕರು ಪಂಚಕರ್ಯಾದಲ್ಲಿ
ಒಟು್ಟಗ್ಡಿದ್ದರ�ಂದುನಂಬಲಾಗಿದ�.

ಸಾವಾತಂತರಾ್ಯಕಾಕೆಗಿ 
ಸಾಮೋಹಿಕ 

ದಂಗೆಯ  
ಉಗಮ

200ರಷ್ವಗಳಿಗ್ಅಧಿಕಬ್ರಟಿಷರಸಂಕ�್ೇಲ�ಯಿಂದ

ಭಾರತದಸಾವಾತಂತ್ರಯಾಸುಲರವಾಗಿಸಿಗಲ್ಲಲಿ.ಅದರ

ಹಿಂದ�ಸುದಿೇಘ್ವಹ�್ ೇರಾಟವ�ೇಇದ�,ಅಸಂಖಾಯೂತರ

ಬಲ್ದಾನವಾಯಿತು,ಇದರಲ್ಲಿಬಹಳಷು್ಟರಕ್ತಚ�ಲ್ಲಿತು.ಅರರಲ್ಲಿ

ಹಲರುಹ�ಸರುಗಳನುನುಸುರಣಾ್ವಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿಬರ�ದಿಡಲಾಗಿದ�,

ಆದರ�ಇನ್ನುಅನ�ೇಕರುಇತಿಹಾಸದಪುಟಗಳಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದಾ್ದರ�ಮತು್ತಅಂತಹವಿೇರರಕಥ�ಗಳ್

ಜನರನುನುಬ�ರಗುಗ�್ ಳಿಸುತ್ತವ�.

1857ರ ದಂಗ�ಯನುನು ಭಾರತದ ಮದಲ ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾ
ಸಂಗಾ್ರಮವ�ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ�. ಆದರ� ಅದಕ್್ ಎರಡು
ರಷ್ವಗಳ ಮದಲು, 1855ರ ಜ್ನ್ 30ರಂದು ಮತ�್ ್ತಂದು

ದಂಗ�ನಡ�ದಿತು್ತ.ಆಗಸಂಥಾಲ್ಬುಡಕಟು್ಟಜನಾಂಗದರರುತಮ್ಮ
ಹಕು್ಗಳಿಗಾಗಿಹ�್ ೇರಾಡಿದ್ದರುಮತು್ತಅರರಗೌರವಾರ್ವಜಾಖ್ವಂಡ್
ಪ್ರದ�ೇಶರನುನುಈಗಸಂಥಾಲ್ಪರಗಣಎಂದುಕರ�ಯಲಾಗುತ್ತದ�.

ಸಂಥಾಲ್ ಭಾಷ�ಯಲ್ಲಿ ಹ್ಲ್ ಅಂದರ� ‘ದಂಗ�’ ಎಂದು ಮತು್ತ
1955ರದಂಗ�ಯನ�ನಪಿನಲ್ಲಿಜ್ನ್30ನುನುಪ್ರತಿರಷ್ವಹ್ಲದಿರಸ
ಎಂದುಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದ�.

ಕಾಲ್್ವ ಮಾಕ್ಸಿ್ವ ಅರರು ಭಾರತದ ಮದಲ ಸಂಘಟಿತ
‘ಸಾಮ್ಹಿಕ ಕಾ್ರಂತಿ’ ಎಂದು ತಮ್ಮ ನ�್ ೇಟ್ಸಿ ಆನ್ ಇಂಡಿಯನ್
ಹಿಸ್ಟರಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಿರುರ ಸಂಥಾಲ್ ದಂಗ�ಯನುನು
ಬಹುತ�ೇಕರುಮರ�ತುಬಟಿ್ಟದಾ್ದರ�ಎಂಬುದುವಿಪಯಾ್ವಸ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾದ ಅಮೃತ ಮಹ�್ ೇತಸಿರದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ
ನಾರು ಸಂಥಾಲ್ ದಂಗ�ಯ ಮೇಲ� ಮತು್ತ ಅದರ ನಾಯಕರಾದ
ನಾಲವಾರು ಸಹ�್ ೇದರರು ಸಿದ�್ ್ಧೇ, ಕನುಹು, ಚಾಂದ್, ಭ�ೈರವ್ಮತು್ತ
ಅರರಇಬ್ಬರುಸ�್ ೇದರಿಯರಾದಫುಲ�್ ೇಮತು್ತಝಾರ�್ ೇಅರರ
ಮೇಲ� ಗಮನ ಹರಿಸಿದ�್ದೇವ�. ಅರರನುನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ
ನರ�ೇಂದ್ರಮೇದಿಹಿೇಗ�ಹ�ೇಳಿದ್ದರು“ಸಿದ�್ ್ಧೇ-ಕನುಹು,ಚಾಂದ್-ಭ�ೈರವ್
ಮತು್ತಫೂಲ್-ಝಾನ�್ ಸ�ೇರಿದಂತ�ಅನ�ೇಕಧ�ೈಯ್ವಶಾಲ್ವಿೇರರ
ನ�ೇತೃತವಾದಲ್ಲಿಹ್ಲ್ದಂಗ�ಯನುನುಮುನನುಡ�ಸಿದರರಧ�ೈಯ್ವಮತು್ತ
ಶೌಯ್ವರುಬ್ರಟಿಷ್ಆಳಿವಾಕ�ಯನುನುದಂಗುಬಡಿಸಿತು.ಈದಂಗ�ಯಲ್ಲಿ
ಸಾವಿರಾರು ಬುಡಕಟು್ಟ ಜನರು ಪಾ್ರಣ ಕಳ�ದುಕ�್ಂಡರು, ಆದರ�
ಅರರುಅನಾಯೂಯಕ�್ತಲ�ಬಾಗಲ್ಲಲಿ”.
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ಸಿದೆೋ್ಧ�, ಕುನೆೋಹ�, ಚಾಂದ್ ಮತುತು ಭೆೈರವ್:  
ಅವರ ವಿ�ರಗಾಥೆಯನುನು ಬಿರಾಟ್ಷ್  
ಇತಹಾಸಕಾರರೋ ಉಲೆಲಿ�ಖ್ಸಿದಾದರೆ

ಸಾವಾತಂತ್ರಯಾದಅಮೃತಮಹ�್ ೇತಸಿರರಾಷ್ಟ್�ಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ತಮ್ಮನುನು ಶ�ೋೇಷಣ�ಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�್ ಳಿಸುರ ಸಂಕಲ್ಪರನುನು
ಅರರು ಮಾಡಿದರು. ದಂಗ�ಯ ಸುದಿ್ದ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಾದಯೂಂತ
ಕಾಡಿಗೆಚಿಚಿನಂತ� ಹರಡಿತು ಮತು್ತ ಅದು ದ�್ ಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ
ಯುದ್ಧಕ�್ ನಾಂದಿಹಾಡಿತು. ಜಾಖ್ವಂಡ್ ನ ಪಕ್ರ್ ವಿಭಾಗದ
ಹ�್ ರತಾಗಿ, ಬಂಗಾಳದಮುಷಿ್ವದಾಬಾದ್ಮತು್ತ ಪುರುಲ್ಯಾ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳೊಇದರಪ್ರಭಾರಕ�್ಒಳಗಾದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ,ಜುಲ�ೈ
9ರಂದುಚಂದ್ಮತು್ತಭ�ೈರವ್ಹತರಾದರು. 1855ರಜುಲ�ೈ
26ರ ರಾತಿ್ರ, ಸಿದ�್ ್ಧೇ-ಕನುಹು ರವಿಷಯೂದ ಕಾಯ್ವತಂತ್ರದ ಬಗ�ಗೆ
ಚಚಿ್ವಸಲು ತಮ್ಮ ಗಾ್ರಮಕ�್ ಬಂದಾಗ, ಬ್ರಟಿಷ್ ಸ�ೈನಿಕರು
ಇದ್ದಕಿ್ದ್ದಂತ� ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅರರನುನು ಬಂಧಿಸಿದರು. ಅರರನುನು
ಕುದುರ�ಗ� ಕಟಿ್ಟ, ಪಂಚಕರ್ಯಾಕ�್ ಎಳ�ದುಕ�್ಂಡು ಹ�್ ೇಗಿ

ಮರವೊಂದಕ�್ ನ�ೇಣು ಹಾಕಿದರು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದ�.
ಸುಮಾರು 20,000 ಆದಿವಾಸಿಗಳನುನು ಕ�್ಂದ ಬ್ರಟಿಷರು
ಸಂಥಾಲ್ ದಂಗ�ಯನುನು ಘ್ೇರವಾಗಿ ಹತಿ್ತಕಿ್ದರು. ‘ನನನು
ನಿಯಮ’,‘ಮಾಡುಇಲಲಿವ�ೇಮಡಿ’,‘ಬ್ರಟಿಷರ�ೇ,ನಮ್ಮನ�ಲದಿಂದ
ತ�್ ಲಗಿ’ಮತು್ತ‘ಇದುನಮ್ಮಜಮಿೇನು’ಎಂಬಘ್ೇಷಣ�ಗಳನುನು
ಕ್ಗುತಾ್ತ ಬುಡಕಟು್ಟ ಜನಾಂಗದರರು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣ ತಾಯೂಗ
ಮಾಡಿದರು.ಬ್ರಟಿಷ್ಇತಿಹಾಸಕಾರವಿಲ್ಯಂವಿಲಸಿನ್ಹಂಟರ್
ತನನು ಪುಸ್ತಕ ‘ದಿ ಅನಲ್ಸಿ ಆಫ್ ರ್ರಲ್ ಬಂಗಾಳ’ದಲ್ಲಿ ಹಿೇಗ�
ಬರ�ದಿದಾ್ದರ�, ಬ್ರಟಿಷ್ ಸ�ೈನಯೂದ ಒಬ್ಬ ಸ�ೈನಿಕನ್ ಬುಡಕಟು್ಟ
ಜನಾಂಗದರರನುನು ಹತ�ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಕಾ್ಗಿ ನಾಚಿಕ�ಯಿಂದ ತಲ�
ತಗಿಗೆಸಲ್ಲಲಿ.   

ಅರ್ಷ: ಫೂಲ�್ ೇ, ಝಾನ�್ ೇ ನಿೇರು ಶಸತ್ರ ಹಿಡಿದಿರಿ. ಕತ್ತಲ್ನ
ಲಾರ ಪಡ�ದು, ಈ ಇಬ್ಬರು ಸ�್ ೇದರಿಯರು ಪಕ್ರ್ ಬಳಿಯ
ಸಂಗಾ್ರಮ್ ಪುರದ ಬ್ರಟಿಷರ ಪಾಳಯಕ�್ ನುಗಿಗೆ, ತಮ್ಮ
ಕ�್ಡಲ್ಗಳಿಂದ 21 ಬ್ರಟಿಷ್ ಸ�ೈನಿಕರನುನು ಕ�್ಂದು ಹಾಕಿದರು
ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದ�. ಈ ಹ�್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರ್
ಸ�್ ೇದರಿಯರುಹುತಾತ್ಮರಾದರು,ಆದರ�ಅರರುಶಾಶವಾತವಾದ
ವಿೇರಗಾಥ�ಯನುನುಬಟು್ಟಹ�್ ೇದರು.ಫೂಲ�್ ೇಮತು್ತಝಾನ�್ ೇ
ಅರರುತಮ್ಮಸ�್ ೇದರರಾದಸಿದ�್ ್ಧೇ,ಕುನ�್ ಹುೇ,ಚಾಂದ್ಮತು್ತ
ಭ�ೈರವ್ಜ�್ತ�ಗ್ಬ್ರಟಿಷರವಿರುದ್ಧಸ�ಣ�ಸಾಡಿದರು.
ಸ�್ ೇದರರನಾಯಕತವಾದಂಗ�ಯನುನುಪ್ರಚ�್ೇದಿಸಿದಾಗ,ಇಬ್ಬರ್
ಸ�್ ೇದರಿಯರುಜನಸಮ್ಹದಲ್ಲಿಈದಂಗ�ಯಕುರಿತಮಾಹಿತಿ
ಪಸರಿಸುರ ಕಾಯ್ವ ಮಾಡಿದರು. ಅರರು ದಂಗ�ಯ ವಿಚಾರ

ತಿಳಿಸಲು ದ್ರ ದ್ರ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ದಂಗ�ಯ
ಅಗತಯೂಮತು್ತಮಹತವಾದಬಗ�ಗೆಜಾಗೃತಿಮ್ಡಿಸಿದರು.ಇಬ್ಬರ್
ಧ�ೈಯ್ವಶಾಲ್ ಸ�್ ೇದರಿಯರು ಭ�್ ೇಗ್ ನದಿ ಗಾ್ರಮದಿಂದ
ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿಈದಂಗ�ಯವಿಚಾರಪಸರಿಸಿದರು,
ಇದುಸಹಜವಾಗ�ೇಈಸ್್ಟಇಂಡಿಯಾಕಂಪನಿಯಕ�ೇಂದ್ರಸಾ್ಥನ
ಕ�್ೇಲ್ತಾ್ತರನ್ನುಮುಟಿ್ಟತು.
ಪೂಲ�್ ೇ ಮತು್ತ ಝಾನ�್ ೇ ಅರರನುನು ಇಂದಿಗ್ ಸಂಥಾಲ್
ಜನಪದ ಗಿೇತ� ಮತು್ತ ಜನಪದ ಕಥ�ಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರರದಿಂದ
ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದ�. ಇದನುನು ‘ಆಮ್ ದ�್ ೇ ಲತು್ತ ಬ�್ ೇಧಾಯೂ
ಖ�್ ೇಲಾಹುರ� ಬಹಾದ್್ದರಿ ಹುಡುಕ�ೇಡ’ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದ�,
ಅಂದರ� ನಿೇರು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸ�್ ೇದರನ್ನುಮಿೇರಿ ಬ�ಳ�ದಿರಿ
ಎಂದು.

ಫೂಲೆೋ� ಮತುತು ಝಾನೆೋ� ಸೆೋ�ದರಿಯರು

ಇಬ್ಬರುಸ�್ ೇದರಿಯರ್

ಸಂಥಾಲ್ದಂಗ�ಯಲ್ಲಿ

ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು–ಫೂಲ�್ ೇ

ಮತು್ತಝಾನ�್ ೇ.ಸಂಥಾಲ್

ಭಾಷ�ಯಲ್ಲಿಹಾಡಲಾಗುರ

ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ:ಫೂಲ�್ ೇ

ಜಾನ�್ ೇಆಮ್ದ�್ ೇತಿರ್ರ�ೇ

ತಲಾ್ರರ್ರ�ಮ್ಸಕಿದಾ
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ಧನಾತ್ಮಕ ನಿಲುವು 

ಶಿ್ರೇಮದ್ ಭಾಗರತದಿಂದ ಸ್ಫೂತಿ್ವ ಪಡ�ದ ಡಾ. ಮಲಾಹುರ್

ಅರರು ಔದಾಯ್ವಕ�್ ಜವಾಲಂತ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದಾ್ದರ�.

ವ�ೈದಯೂಕಿೇಯ ವ�ಚಚಿ ಹ�ಚಾಚಿಗುತಿ್ತರುರ ನಡುವ�, ಇತರ ವ�ೈದಯೂರು

ವ�ೈದಯೂಕಿೇಯ ಸಮಾಲ�್ ೇಚನ�ಗ� ಭಾರಿಮತ್ತ ಪಡ�ಯುವಾಗ, ಡಾ.

ಮಲಾಹುರ್ ಅರರು ಕ�ೇರಲ 20 ರ್ಪಾಯಿಗ� ರ�್ ೇಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ�ಸಿ

ಮಾಡುತಿ್ತದಾ್ದರ�.

1974ರಲ್ಲಿಎಂ.ಬ.ಬ.ಎಸ್.ಮುಗಿಸಿದತರುವಾಯಅರರುವ�ೈದಯೂರೃತಿ್ತ

ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅರರು ತಮ್ಮ ರೃತಿ್ತ ಬದುಕು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ 3

ರ್ಪಾಯಿಸಮಾಲ�್ ೇಚನಾ ಶುಲ್ ಪಡ�ಯುತಿ್ತದ್ದರು, ಕಳ�ದ ರಷ್ವ

ಅಕ�್್ಟೇಬರ್ಹ�್ ತಿ್ತಗ�ಅದುಕ�ೇರಲ10ರ್.ಗ�ಹ�ಚಚಿಳವಾಗಿತು್ತ.ಹಿಂದ�

ಅರರುಇಡಿೇದಿನರ�್ ೇಗಿಗಳಚಿಕಿತ�ಸಿಮಾಡುತಿ್ತದ್ದರು,ಆದರ�ಈಗ

ರೃದಾ್ಧಪಯೂದಕಾರಣ70ರಮಧಯೂಭಾಗದಲ್ಲಿರುರಡಾ.ಮಲಾಹುರ್ಅರರು

ಈಗಕ�ಲವ�ೇಗಂಟ�ಗಳಕಾಲರ�್ ೇಗಿಗಳಿಗ�ಚಿಕಿತ�ಸಿನಿೇಡುತಾ್ತರ�.

ನಾಲು್ ದಶಕಗಳತಮ್ಮರೃತಿ್ತ ಜ್ೇರನದಲ್ಲಿ, 142 ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬರ

ಮತು್ತ 62 ಆರ�್ ೇಗಯೂ ಶಿಬರ ಆಯೇಜ್ಸಿದಾ್ದರ�. ಹ�ಚಿಚಿನ ವ�ಚಚಿದ

ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವ�ೈದಯೂಕಿೇಯ ಚಿಕಿತ�ಸಿಯು ಬಡರರಿಗ�

ತಲುಪಲು ಸಾಧಯೂವಿಲಲಿ, ಆದರ� ಡಾ. ಮಲಾಹುರ್ ಅರರು ಅತಯೂಲ್ಪ

ಶುಲ್ದಲ್ಲಿ ವ�ೈದಯೂಕಿೇಯ ಚಿಕಿತ�ಸಿಯನುನು ನಿೇಡಲು ಮಾಡುತಿ್ತರುರ

ಪ್ರಯತನುಹಲರುಹೃದಯಗಳನುನುಗ�ಲುಲಿತ್ತಲ�ೇಇದ�.   

ಕೆೋ�ವಿಡ್ - 19 ಪರಾತಕೋಲ ಸನಿನುವೆ�ಶದಲೋಲಿ  ಕೆೋ�ವಿಡ್ - 19 ಪರಾತಕೋಲ ಸನಿನುವೆ�ಶದಲೋಲಿ  
ಭರವಸೆ ತುಂಬಿದ ಉದಾರಿಗಳ ಉದಾತತುತೆಭರವಸೆ ತುಂಬಿದ ಉದಾರಿಗಳ ಉದಾತತುತೆ

ಕ�್ರ�್ ನಾಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದನಡುವ�ಯ್,ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನಯೂರಸಹಾನುರ್ತಿಯಕಾಯ್ವಗಳ್ಮತು್ತಸವಾಯಂಪ�್ರೇರಿತ
ಸ�ೇವ�ಗಳಹಲವಾರುಉದಾಹರಣ�ಗಳಿವ�.ದ�ೈಹಿಕನ್ಯೂನತ�ಯಹ�್ ರತಾಗಿಯ್,ಸಂತದ�ೇವ್ಸಿಂಗ್ಚೌಹಾನ್
ತಮ್ಮಸಂಬಳದಶ�ೇ.30ರಷ್ಟನುನುಪಿಎಂಕ�ೇಸ್್ವನಿಧಿಗ�ನಿೇಡಿದ್ದರ�,ಕನಾ್ವಟಕದಕಲಬುರಗಿಯಡಾ.ಮಲಾಹುರ್ರಾವ್

ಮಲ�ಲಿಬಡರ�್ ೇಗಿಗಳಿಗ�ಕ�ೇರಲ20ರ್.ಗ�ಚಿಕಿತ�ಸಿನಿೇಡುತಿ್ತದಾ್ದರ�.

ಕಳ�ದ ರಷ್ವ ಕ�್ೇವಿಡ್ - 19
ದ�ೇಶಕ�್ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಶ�ೇ 85

ರಷು್ಟ ಅಂಗವ�ೈಕಲಯೂ ಹ�್ ಂದಿರುರ
ಸಂತ ದ�ೇವ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌವಾಹುನ್
ಅರರು ಹಿತಚಿಂತನ�ಯ ಉದಾರ
ಹೃದಯಿಯಾಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದಾ್ದರ�.
ಕರ�್ ೇನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�್ ೇಗದ

ಮದಲಅಲ�ಯಲ್ಲಿ,ಅರರುತಮ್ಮಸಂಬಳದಶ�ೇ.30ರಷ್ಟನುನು
ಪಿಎಂ ಕ�ೇಸ್್ವ ನಿಧಿಗ� ಮಾಚ್್ವ 2020 ರಿಂದ ಫ�ಬ್ರರರಿ
2021 ರರರ�ಗ� ಒಂದು ರಷ್ವಪೂತಿ್ವ ದ�ೇಣಿಗ� ನಿೇಡಿದರು.
ಎರಡನ�ೇಅಲ�ಯಲ್ಲಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�್ೇವಿಡ್19-ಪ್ರಕರಣಗಳ್
ಹ�ಚಾಚಿದಾಗ, ಅರರು ಅದನುನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದು್ದ, ಈ
ರಷ್ವದ ಏಪಿ್ರಲ್ ನಿಂದ ಪಿಎಂ ಕ�ೇಸ್್ವ  ನಿಧಿಗ� ದ�ೇಣಿಗ�
ನಿೇಡುತಿ್ತದಾ್ದರ�.ನರದ�ಹಲ್ಯಅಖಿಲಭಾರತವ�ೈದಯೂಕಿೇಯ
ವಿಜ್ಾನಸಂಸ�್ಥ (ಏಮ್ಸಿ)ನಲ್ಲಿಸಿದಜ�್ವಯನೌಕರರಾಗಿರುರ
ಚೌವಾಹುಣ್ಮುಂದಿನರಷ್ವಮಾಚ್್ವರರ�ಗ�ಪಿ.ಎಂ.ಕ�ೇಸ್್ವ
ಗ� ದ�ೇಣಿಗ� ನಿೇಡಲು ಯೇಜ್ಸಿದಾ್ದರ�. ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಮಹುಜ್ಲ�ಲಿಯಬಹಾದ್್ದರ್ಪುರಗಾ್ರಮದರರಾದಚೌವಾಹುಣ್
ಕ�್ೇವಿಡ್19- ವಿರುದ್ಧ ಹ�್ ೇರಾಡಲು ಸಕಾ್ವರಕ�್ ಪೂಣ್ವ
ಬ�ಂಬಲ ನಿೇಡುರಂತ� ಮತು್ತ ಮತ�್ ್ತಬ್ಬರಿಗ� ಸಹಾಯ
ಹಸ್ತ ಚಾಚುರಂತ� ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗ್ ಮನವಿ
ಮಾಡಿದಾ್ದರ�. ತಮ್ಮ ಉದಾತ್ತ ಔದಾಯ್ವದ ಬಗ�ಗೆ ತಮ್ಮ
ಅನಿಸಿಕ�ರಯೂಕ್ತಪಡಿಸಿರುರಅರರು,"ನನನುಸರಳಜ್ೇರನಶ�ೈಲ್
ನನನು ಖಚು್ವವ�ಚಚಿಗಳನುನು ಅಲ್ಪ ಹಣದಿಂದ ರರಿಸಬಲಲಿದು
ಎಂದು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿದ�. ಕ�್ೇವಿಡ್19- ರ�್ ೇಗಿಗಳಿಗ�
ಸಹಾಯಮಾಡುರಉದ�್ದೇಶದಿಂದಮತು್ತನನನುರಾಷಿಟ್ರೇಯ
ಕತ್ವರಯೂರನುನು ಪೂರ�ೈಸುರ ಸಲುವಾಗಿ, ನಾನು ನನನು
ಸಂಬಳದಒಂದುಭಾಗರನುನುಪಿಎಂಕ�ೇಸ್್ವನಿಧಿಗ�ದ�ೇಣಿಗ�
ನಿೇಡುತಿ್ತದ�್ದೇನ�."ಎನುನುತಾ್ತರ�.

ಬಹು ಮಚು್ಚಗೆಗೆ ಪಾತರಾವಾದ 
ಚೌವಾಹಣ್  ಔದಾಯ್ಷ

ಬಡ ರೆೋ�ಗಿಗಳ ಪಾಲಿನ ಆಶಾಕಿರಣ 
70ರ ಹರೆಯದ ಡಾ. ಮಲಾಹರ್

ಬದಲಾಗುತತುದೆ ಭಾರತ



ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ  ಜೋನ್  16-30, 2021 45

ಮಾಧಯಾಮ



ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ  ಜೋನ್  16-30, 202146

ಕಾರಾಂತಕಾರಿಗಳು ಮತುತು ಸಾವಾತಂತರಾ್ಯ 

ಹೆೋ�ರಾಟಗಾರರ ಹೆೋರತಾಗಿ, ಸಾಕ್ಷರರು, 

ಬರಹಗಾರರು ಮತುತು ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳ 

ಮೋಲಕ ಸೋಫ್ತ್ಷ ತುಂಬಿ ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತರಾ್ಯ 

ಸಂಗಾರಾಮಕೆಕೆ ಪೆರಾ�ರಕ ಶಕಿತುಯಾಗಿದಾದರೆ. ಶೆರಾ�ರಠಾ 

ಸಾಹಿತ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದರಾ ಚಟೆೋಟಿ�ಪಾಧಾಯಾಯ 

ಅವರೋ ಅಂತಹವರಲಿಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು 

ರಚಸಿದ ‘ವಂದೆ� ಮಾತರಂ’ ಅನುನು ಕಾಂಗೆರಾಸ್ 

ಸಮಾವೆ�ಶಗಳಲಿಲಿ ಹಾಡಲಾಯಿತು ಮತುತು 

ಅದು ಅನೆ�ಕ ದೆ�ಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ, ನಾಯಕರಿಗೆ 

ಧೆೈಯ್ಷದ ಸೆಲೆಯಾಯಿತು. ಖುದಿರಾಮ್ ಬೆೋ�ಸ್, 

ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜಗುರು ಮತುತು ಸುಖದೆ�ವ್ 

ಅವರಂತಹ ಕಾರಾಂತಕಾರಿಗಳು ತಾವು ಗಲಿಲಿಗೆ�ರುವ 

ಮುನನು ಈ ಗಿ�ತೆ ಹಾಡಿದದರು. ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದರಾ 

ಚಟೆೋಟಿ�ಪಾಧಾಯಾಯರನುನು ‘ರಾಷ್ಟ್�ಯತೆಯ ಋಷ್’ 

ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತುದೆ.  

ಅವರ 184ನೆ� ಜಯಂತಯಂದು ಮಹಾನ್ 

ಸಾಹಿತಗೆ ಗೌರವ ನಮನಗಳು…
ಜನನ – 27 ಜೋನ್ 1838
ನಿಧನ – 08 ಏಪಿರಾಲ್ 1894

ಮಾತರಂ

‘ವಂದೆ� ಮಾತರಂ’ ರಾಗಸಂಯ�ಜನೆಯನುನು ರವಿ�ಂದರಾನಾರ ಟಾಯಾಗೆೋ�ರ್ ಮಾಡಿದದರು. 1896ರ ಕಾಂಗೆರಾಸ್ ಅಧಿವೆ�ಶನ ಈ 
ಹಾಡಿನಿಂದ ಪಾರಾರಂಭವಾಯಿತು. ವಂದೆ� ಮಾತರಂನಿಂದ ಪರಾಭಾವಿತರಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, “ಕವಿಯು ಮಾತೃಭೋಮಿಯನುನು 

ವಣಿ್ಷಸಲು ಸಾಧಯಾವಿರುವ ಎಲಾಲಿ ವಿಶೆ�ರಣಗಳನೋನು ಬಳಸಿದಾದರೆ. ಕವಿ ತಾಯಾನುಡಿನ ಬಗೆಗೆ ಏನು ಹೆ�ಳಿದಾದರೆೋ� ಅದನುನು 
ಸಾಕಾರಗೆೋಳಿಸಲು ಪರಾಯತನು ಮಾಡುವ ಮತುತು ರೋಪಿಸುವ ಕಾಯ್ಷ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ”.

ರಾಷ್ಟ್�ಯತೆಯ ಋಷ್

ಮುದ್ರಕರುಮತು್ತಪ್ರಕಾಶಕರು
ಸತೆಯಾ�ಂದರಾ ಪರಾಕಾಶ್ 

ಪ್ರಧಾನಮಹಾನಿದ�ೇ್ವಶಕರು,
ಬ್ಯೂರ�್ ೇಆಫ್ಔಟ್ರಿೇಚ್ಅಂಡ್ಕಮುಯೂನಿಕ�ೇಷನ್ಪರವಾಗಿ

ಮುದ್ರಣ:
ಇನ್ ಫನಿಟಿಅಡವಾಟ�ೈಸಿಂಗ್ಸವಿೇ್ವಸಸ್ಪ�ರೈ.ಲ್ಮಿಟ�ಡ್
ಎಫ್ಬಡಿ-ಒನ್ಕಾಪೇ್ವರ�ೇಟ್ಪಾಕ್್ವ,10ನ�ೇಮಹಡಿ

ನರದ�ಹಲ್-ಫರಿೇದಾಬಾದ್ಬಾಡ್ವರ್,ಎನ್ಹ�ಚ್-1,ಫರಿೇದಾಬಾದ್-121003

ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಬೋಯಾರೆೋ� ಆಫ್  ಔರ್  ರಿ�ಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮುಯಾನಿಕೆ�ರನ್  

2ನ�ೇಮಹಡಿ,ಸ್ಚನಾರರನ,
ನರದ�ಹಲ್-110003

ಸಂಪಾದಕರು
ಜೆೈದಿ�ಪ್  ಭಟಾನುಗರ್ 

ಪ್ರಧಾನಮಹಾನಿದ�ೇ್ವಶಕರು,
ಪಿಐಬನರದ�ಹಲ್
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