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ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕ�ೇಳಲು ಈ ಕೂ್ಯಆರ್ ಕ�ೂೇಡ್ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಿಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ನಲ್ಲೂ ಸಾವಾವಲಿಂಬಿ ಭಾರತ ಕ�ೇಿಂದ್ರಬಿಿಂದುವಾಗಿತುತಿ. ಅನುಶ�ೋೇಧನ� ಮತುತಿ 

ನಿೇರನ ಸಿಂರಕ್ಷಣ�ಗ� ಆದ್ಯತ� ನಿೇಡುವಿಂತ� ಅವರು ಜನರಗ� ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲೂವ�

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕೆಕೆ  
ವಿಜಾಞಾ ನ, ಹೊಸ ಶೀಧನೆ ಮುಖ್ಯ

ನಿೇರು ಜೇವಾಮೃತ: ಮಾಘ ಮಾಸವು ನದಿ, ಸರ�ೋ�ವರ 
ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲಮೋಲಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಬಂಧ 
ಹ�ೋಂದಿದ�. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನ�ರಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಪ್ರತ� 
ದಿನ ಯಾವುದಾದರ�ೋಂದ್ ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ 
ನಡ�ಯ್ತತುದ�. ನಮಗ�, ನ�ರ�� ಜ�ವನ, ನಂಬಿಕ� ಮತ್ತು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹರಿವು. ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಂಭಮ�ಳವನ್ನು 
ಹರಿದಾವಾರದಲ್ಲಿ ಆಯ�ಜಸಲಾಗ್ತತುದ�. ನಮ್ಮ ಸ್ತತುಲ್ನ 
ಜಲಮೋಲಗಳನ್ನು ಸವಾಚ್ಛಗ�ೋಳಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಮಳ�ನ�ರನ್ನು 
ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ 100 ದಿನಗಳ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು 
ಈಗಿನಂದಲ�� ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬಹ್ದ��? ಇದ�� 
ಚಂತನ�ಯಂದಿಗ�, ಜಲ ಶಕ್ತು ಸಚವಾಲಯವು ಸದ್ಯದಲ�ಲಿ� 
‘ಕಾ್ಯಚ್ ದಿ ರ��ನ್’ (ಮಳ� ನ�ರ್ ಸಂರಕ್ಷಣ�) ಎಂಬ ಜಲ ಶಕ್ತು 
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲ್ದ�.

ಸಿಂತ ರವಿದಾಸ್ ಜಯಿಂತಿ: ಮಾಘ ಪೂರ್್ಷಮಯಂದ್ 
ಸಂತ ರವಿದಾಸ್ ಅವರ ಜಯಂತ. ಸಂತ ರವಿದಾಸ್ 
ಅವರ ಚಂತನ� ಮತ್ತು ಜ್ಾನ ನಮಗ� ಇಂದಿಗೋ 
ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷಕ.

ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಸ್ಮರಣ�: ರಾಷ್ಟ್�ಯ ವಿಜ್ಾನ 
ದಿನಾಚರಣ�ಯನ್ನು (ಫ�ಬ್ರವರಿ 28) ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಾನ 
ಡಾ.ಸಿ.ವಿ.ರಾಮನ್ ಅವರ ‘ರಾಮನ್ ಎಫ�ಕ್ಟ್’ 
ಸಂಶ�ೋ�ಧನ�ಗ� ಸಮರ್್ಷಸಲಾಗಿದ�. ವಿಶವಾದ ಇತರ 
ವಿಜ್ಾನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತಳಿದ್ಕ�ೋಂಡಿರ್ವ ರಿ�ತಯಲ�ಲಿ� 
ಭಾರತದ ವಿಜ್ಾನಗಳ ಬಗ�ಗೆಯೋ ನಾವು 
ತಳಿದ್ಕ�ೋಳ್ಳಬ��ಕ್.

ಹ�ೂಸ ಸಿಂಶ�ೋೇಧನ�ಗಳು: ‘ಆತ್ಮನಭ್ಷರ ಭಾರತ’ 
ಅಭಿಯಾನಕ�ಕೆ ವಿಜ್ಾನವು ಸಾಕರ್ಟ್ ಕ�ೋಡ್ಗ�ಗಳನ್ನು 
ನ�ಡಿದ�. ‘ಲಾ್ಯಬ್ ಟ್ ಲಾ್ಯಂಡ್’ (ಪ್ರಯ�ಗಾಲಯದಿಂದ 
ಜಮ�ನಗ�) ಮಂತ್ರದ�ೋಂದಿಗ� ನಾವು 
ಮ್ಂದ್ವರಿಯಬ��ಕಾಗಿದ�. ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ನ ಚಂತಾಲ 
ವ�ಂಕಟ ರ�ಡಿಡಿ ಅವರ್ ವಿಟಮನ್ ಡಿ ಪ�ರಕಾಂಶ 
ಒಳಗ�ೋಂಡಿರ್ವ ವಿವಿಧ ರಿ�ತಯ ಗ�ೋ�ಧಿ ಮತ್ತು 
ಅಕ್ಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದಾದಾರ�. ಈ ತಂಗಳು ಅವರ್ 
ಜನ�ವಾದ ವಿಶವಾ ಬೌದಿಧಿಕ ಆಸಿತು ಸಂಘಟನ�ಯಂದ ಪ��ಟ�ಂಟ್ 

ಪಡ�ದಿದಾದಾರ�. ಅದ�� ರಿ�ತ ಗ್ಜರಾತ್ ನ ಪಟಾಣ್ ಜಲ�ಲಿಯ 
ಕಾಮರಾಜ್ ಭಾಯ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ್ ನ್ಗ�ಗೆ�ಕಾಯಯ 
ಉತತುಮ ಬಿ�ಜಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದಾದಾರ�.

ಸಾವಾವಲಿಂಬಿ ಭಾರತ: ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಎನ್ನುವುದ್ 
ಒಂದ್ ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಮನ�ೋ�ಭಾವ. ಮ�ಡ್ ಇನ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಯ್ದಧಿ ವಿಮಾನ ತ��ಜಸ್, ಮ�ಡ್ ಇನ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಯ್ದಧಿ ಟಾ್ಯಂಕ್ ಗಳು, ಮ�ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಕ್ಷಿಪರ್ಗಳು, ಶ್ರ�ಮಂತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹ�ೋಂದಿದ 
ದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ ಮ�ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ�ೋ್ರ ರ�ೈಲ್ 
ಬ�ೋ�ಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮ�ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ�ೋರ�ೋನಾ 
ವ�ೈರಸ್ ಲಸಿಕ�ಗಳು ಡಜನ್ ಗಟಟ್ಲ� ದ��ಶಗಳನ್ನು 
ತಲ್ಪುತತುರ್ವುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ ನಾವು ಹ�ಮ್ಮಯಂದ 
ಬಿ�ಗಬಹ್ದ್. ಈ ಹ�ಮ್ಮಯನ್ನು ನಾವು ಜವಳಿ, ಕರಕ್ಶಲ 
ವಸ್ತುಗಳು, ಎಲ�ಕಾಟ್ನಕ್ ವಸ್ತುಗಳು, ಮೊಬ�ೈಲ್ ಮತ್ತು 
ಇತರ ಕ�ಲವು ಕ��ತ್ರಗಳಿಗ� ವಿಸತುರಿಸಬ��ಕಾಗಿದ�. 
ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಮಂತ್ರವು ದ��ಶದ ಹಳಿ್ಳಗಳನೋನು 
ತಲ್ಪುತತುದ�.

ಪರೇಕ್ಾ ಯೇಧ: ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ಸಮಯದದಲ್ಲಿ, 
ನಾನ್ ಸವಾಲ್ಪ ಸಮಯ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ್ ಪರಿ�ಕಾ ಯ�ಧರ 
ಪುಸತುಕದಲ್ಲಿ ಅನ��ಕ ಹ�ೋಸ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ��ರಿಸಿದ�. ಈ 
ಮಂತ್ರಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರ್ ಆಸಕ್ತುದಾಯಕ 
ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ 
ನ�ಡಲಾಗಿದ� ಅದ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ವ ಪರಿ�ಕಾ ಯ�ಧನಗ� 
ಕ್ಡಿ ಹ�ೋತತುಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�. 

ಕ�ೂರ�ೂನಾ ವ�ೈರಸ್ ವಿರುದಧಿ ಅಲಕ್ಷಯಾ ಬ�ೇಡ: ಮಾಚ್್ಷ 
ಆರ್್ಷಕ ವರ್ಷದ ಕ�ೋನ�ಯ ತಂಗಳು. ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಆರ್್ಷಕ 
ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳು ತ�ವ್ರಗ�ೋಳು್ಳತತುವ�. ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಸ�ನು�ಹಿತರ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳು ಕೋಡ 
ಹ�ಚ್ಚುತತುವ�. ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ವಿರ್ದಧಿ ನಾವು ನಮ್ಮ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸದ�� ಇರಬಾರದ್.

ಸಂಚಕ� 21, ಫ�ಬ್ರವರಿ 28, 2021
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್
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ಸಿಂಪಾದಕಿೇಯ

(ಜ�ೈದ್ೇಪ್ ಭಟಾ್ನಗರ್)

ನಮಸಾಕೆರ

ಆಟಿಕ�ಯ್ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಅಪರಿಮತ ಸಂತ�ೋ�ರವನ್ನು ಕ�ೋಡ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಅವರ ಎಳ� ಮನಸಿಸಿನ 

ಮ�ಲ� ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೋಡಿಸ್ತತುದ�. ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನ�ನಪುಗಳು ಮಕಕೆಳಿಗ� 

ಅವರ ಜ�ವನಮಾನದ್ದದಾಕೋಕೆ ಸೋಫೂತ್ಷ ನ�ಡ್ತತುವ�. ಭಾರತವು ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಶ್ರ�ಮಂತ 

ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹ�ೋಂದಿತ್ತು. ಆದರ� ವಿದ��ಶ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮಹಾಪೂರವು ಭಾರತದ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗಳನ್ನು 

ಆಕ್ರಮಸಿಕ�ೋಂಡಿತ್. ಭಾರತವು ವಿಶವಾದಲ�ಲಿ� ಅತ ಹ�ಚ್ಚು ಆಟಿಕ�ಗಳ ಗಾ್ರಹಕ ದ��ಶವಾಗಿದದಾರೋ, ಜಾಗತಕ 

ಆಟಿಕ� ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲ್ ಕ��ವಲ ಶ��. 0.5 ರಷ್ಟ್ದ�. ಇಂತಹ ಸನನುವ��ಶದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರವು 

ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳ ಮೋಲಕ ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪುನಶ�ಚು�ತನಗ�ೋಳಿಸಲ್ ಪ್ರಯತನುಸ್ತತುದ�.

ಆಟಿಕ�ಗಳ ನ�ರವಿನಂದ, ಭಾರತ�ಯ ಸಂಸಕೃತ ಮತ್ತು ನಾಗರಿ�ಕತ�ಯನ್ನು ಮಕಕೆಳಿಗ� ಪರಿಚಯಸಲ್ 

ಸಕಾ್ಷರ ಬಯಸಿದ�. ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಶಾವಾಸಕ�ಕೆ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಮತ್ತು ಮಕಕೆಳಿಗ� ರಾಸಾಯನಕ 

ಮ್ಕತು ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಸಹ ಸಕಾ್ಷರ ಮ್ಂದಾಗಿದ�. ಇಂತಹ ನಡ�ಗಳು ಭಾರತ�ಯ 

ಆರ್್ಷಕತ�ಗ� ಪ್ರಯ�ಜನ ನ�ಡ್ವುದಲಲಿದ� ಮಕಕೆಳನ್ನು ಹಾನಕಾರಕ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತತುವ�. ಆಟಿಕ� 

ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವ ಸಕಾ್ಷರದ ಕ್್ರಯಾ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ  

ನೋ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಈ ಸಂಚಕ�ಯಲ್ಲಿ ಮ್ಖಪುಟ ಲ��ಖನವಿದ�.

ಇದರ�ೋಂದಿಗ�, ಈ ಸಂಚಕ�ಯಲ್ಲಿ ಕ�ೋರ�ೋನಾ ನಂತರ ಶಾಲ�ಗಳಿಗ� ಬಂದಿರ್ವ ಮಕಕೆಳ ಬಗ�ಗೆ ವರದಿ 

ಇದ�. ಅಲಲಿದ�, ಲಕಾಂತರ ಜನರಿಗ� ಪ್ರಯ�ಜನವಾಗ್ವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ�ಗೆಯೋ ಈ 

ಸಂಚಕ�ಯಲ್ಲಿ ಚಚ್ಷಸಲಾಗಿದ�. ‘ಆತ್ಮನಭ್ಷರ ಭಾರತ’ ಅಭಿಯಾನವು ರಾರಟ್ ಸೋಫೂತ್ಷಯಾಗಲ್ ಇದ್ 

ಆರಂಭವ�� ಹ�ೋರತ್ ಅಂತ್ಯವಲಲಿ.

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಕ್್ರಯೆಗಳನ್ನು ಅದ�� ರ್್ರ�ತ ಮತ್ತು ವಿಶಾವಾಸದಿಂದ ನಮಗ� ಕಳುಹಿಸಿ.

ವಿಳಾಸ:  ಬೋ್ಯರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿ�ಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್್ಯನಕ��ರನ್, ಎರಡನ�� ಮಹಡಿ, 

  ಸೋಚನಾ ಭವನ, ನವದ�ಹಲ್ - 110003

ಇ-ಮ�ಲ್: response-nis@pib.gov.in
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ನೋ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದಂತಹ ಉಪಯ್ಕತು 
ಪತ್ರಕ�ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದದಾಕಾಕೆಗಿ ಅಭಿನಂದನ�ಗಳು. ನಾನ್ 
ಫ�ಬ್ರವರಿ ಸಂಚಕ�ಯ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಆವೃತತುಯನ್ನು ಓದಿದ�ದಾ�ನ�. 
ವಿರಯಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಖರವಾಗಿ, ಸರಳ ಭಾಷ�ಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.. ಪತ್ರಕ�ಯ ಹಳ�ಯ ಸಂಚಕ�ಗಳನ್ನು 
ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟ್ 
ತಳಿಸಿ. ಪತ್ರಕ�ಯ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಆವೃತತುಗಳನ್ನು 
ನಯಮತವಾಗಿ ನನನು ಇಮ�ಲ್ ಐಡಿಗ� ದಯಮಾಡಿ 
ಕಳುಹಿಸಿ.

ಜಾಗೃತಿ ಪಾಿಂಡ�
ಎಿಂ.ಕಾಿಂ., ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ, ಎಸಿಎಸ್.

ಲಕ�ೂ್ನೇ
csjagritipandey@gmail.com

ಪತ್ರಕ�ಯಲ್ಲಿ ಹ�ಚ್ಚು ಹ�ಚ್ಚು ವಿರಯಗಳನ್ನು ನ�ಡಲ್ ಮಾಡ್ತತುರ್ವ 
ಅಪಾರ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಚ್ಚುಗ�ಯಾಯತ್. ಚತಾ್ರತ್ಮಕ 
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅಕ್ಷರಗಳ ಉತತುಮವಾದ ಫಾಂಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಚತ್ರಗಳು 
ಪತ್ರಕ�ಯ ಕ�ೋನ�ಯ ಪುಟದವರ�ಗೋ ಪ್ರತಯಬ್ಬ ಓದ್ಗರ 
ಆಸಕ್ತುಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�. ಒಳ�್ಳಯ 
ಕ�ಲಸ ಹಿ�ಗ�ಯೆ� ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಋತುರಾಜ್ ಮಹಿಂತಿ
ಕಿಂಪ್್ಯಟರ್ ವಿಜ್ಾನ ಮತುತಿ ಎಿಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

ಭಾರತಿೇಯ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಿಂಸ�ಥೆ, ದ�ಹಲ್
"Ruturaj Mohanty mcs18” <Ruturaj.Mohanty.

mcs18@cse.iitd.ac.in>;

ಮೊದಲನ�ಯದಾಗಿ, ನವ ಭಾರತ ನಮಾ್ಷಣಕ�ಕೆ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರ 

ಕ�ೈಗ�ೋಂಡಿರ್ವ ಉಪಕ್ರಮದ ಕನನುಡಿಯಂತರ್ವ ಈ ಅದ್ಭುತ 

ಪತ್ರಕ�ಯನ್ನು ಹ�ೋರತಂದಿದದಾಕಾಕೆಗಿ ನನನು ಅಭಿನಂದನ�ಗಳು. ನಾನ್ 

ಫ�ಬ್ರವರಿ 16-28, 2021 ರ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಆವೃತತುಯನ್ನು ಓದಿದ�ದಾ�ನ�. 

ಈ ಪತ್ರಕ�ಯ ಮ್ದಿ್ರತ ಆವೃತತುಯ ವಾಷ್್ಷಕ ಚಂದಾದಾರನಾಗಲ್ 

ನಾನ್ ಬಯಸಿದ�ದಾ�ನ�. ಪ್ರತಯಬ್ಬರಿಗೋ ನನನು ಶ್ಭಾಶಯಗಳು.

ಅಭಯ್ ಕಾಿಂತ್ .ಝಾ

ಇಮೇಲ್ ID - avypur@gmail.com

ನನನುನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕ�ೋಂಡಿದದಾಕಾಕೆಗಿ ಹಾಗೋ 

ನೋ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಮೋಲಕ ವ್ಯವಸ�್ಥ ಮತ್ತು ಸ್ದಿದಾಯ 

ಇತತು�ಚನ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ತ್ಂಬ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗೌರವಾನವಾತ 

ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಚವ ಸಂಪುಟವು ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಅನ್ಕರರ್�ಯ ಸಮಪ್ಷಣ� ಮತ್ತು ಸಹಿರ್ಣುತ�ಯಂದಿಗ� ಅತ್್ಯತತುಮ 

ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿದ�. 370 ನ�� ವಿಧಿ ರದ್ದಾ, ನ�ೋ�ಟ್ ಅಮಾನ್ಯ�ಕರಣ 

ಮತ್ತು ಜಎಸಿಟ್ಯಂತಹ ಕ�ಲವು ಕ್ರಮಗಳು ಸಕಾ್ಷರದ ಸಮಪ್ಷಣ� 

ಮತ್ತು ಬದಧಿತ�ಯನ್ನು ಪ್ರತಬಿಂಬಿಸ್ತತುವ�.

ಸತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಟಾ್ನಯಕ್

ಪಿಂಚಗ�ೂೇಚಿಯಾ, ಮರಾಡಾ,

ಮಯೂಭ್ಯಿಂಜ್
pattnayaksp80@gmail.com

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

https://goicalendar.gov.in/

UÀÆUÀ¯ï ¥ÉèÃ ¸ÉÆÖÃgï °APï LMJ¸ï °APï

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

https://apps.apple.com/in/app/
goi-calendar/id1546365594
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2015 ರಿಂದ, ಪ್ರತವರ್ಷ ಜೋನ್ 21 ರಂದ್ ವಿಶವಾದಾದ್ಯಂತ 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್�ಯ ಯ�ಗ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತತುದ�. 

ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ ಯ�ಗಾಭಾ್ಯಸವನ್ನು 

ಸಿವಾ�ಕರಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೋಳು್ಳವುದನ್ನು 

ಹ�ಚಚುಸ್ವ ಉದ�ದಾ�ಶದಿಂದ ಆಯ್ಷ್ ಸಚವಾಲಯವು 

ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೋಳು್ಳತತುದ�. ಅಂತಹ್ದ�� 

ಒಂದ್ ಕ್ರಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಯ�ಗ ಶಷಾಟ್ಚಾರ (ಸಿವ�ೈರ್) 

ತರಬ��ತ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ. ಇದನ್ನು ಯ�ಗ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾ, ದ�ೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ 

ಮತ್ತು ಆಧಾ್ಯತ್ಮಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ 

ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಅಭಾ್ಯಸಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೋಂಡಿದ�. 

ಆಯ್ಷ್ ಸಚವಾಲಯವು ಯ�ಗದ ಜ್ಾನ 

ಮತ್ತು ಅಭಾ್ಯಸವನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಸಲ್ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲ್ ಸಿವ�ೈರ್ಯ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ 

ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯ�ಜಸ್ತತುದ�. ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನ್ನು 

ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಿ ನಡ�ಸಲಾಗ್ತತುದ�. 

ಫ�ಬ್ರವರಿ 2021 ರಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿರ್ವ ಈ ತರಬ��ತ ಪ್ರತ 

ತಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನ ಬ�ಳಗ�ಗೆ 7 ಗಂಟ�ಗ� ಪಾ್ರರಂಭವಾಗ್ತತುವ�.  

ಜೋನ್ 2021 ರವರ�ಗ� ಈ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು 

ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತತುವ�.

¸ÀÄ¢Ý vÀÄtÄPÀÄUÀ¼ÀÄ

ಸಕಾ್ಯರದ್ಿಂದ ಭೂ ಮೇಲ�ಮೈ ದತಾತಿಿಂಶಕ�್ 

ಉದಾರೇಕೃತ ಮಾಗ್ಯಸೂಚಿ ಪ್ರಕಟ 

ಭೋ ಮ�ಲ�ಮೈ (ಜಯ�ಸ�್ಪ�ಷ್ಯಲ್) ದತಾತುಂಶಕ�ಕೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಉದಾರಿ�ಕೃತ ಮಾಗ್ಷಸೋಚಗಳನ್ನು 

ಸಕಾ್ಷರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ�. ಭೋಮಯ ಮ�ಲ�ಮೈನ ವ�ೈಶರಟ್್ಯಗಳು ಅಥವಾ 

ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲ್ ಈ ದತಾತುಂಶವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತತುದ�. 

ಸಂಪೂಣ್ಷ ಅನಯಂತ್ರಣವು ಭಾರತ�ಯ ಸಂಸ�್ಥಗಳಿಗ� 

ವರದಾನವಾಗಲ್ದ�. ಇನ್ನು ಮ್ಂದ� ಅವರಿಗ� ನಕ�ಗಳು ಸ��ರಿದಂತ� 

ಜಯ�ಸ�್ಪ�ಷ್ಯಲ್ ಡ��ಟಾ ಮತ್ತು ಜಯ�ಸ�್ಪ�ಷ್ಯಲ್ ಡ��ಟಾ 

ಸ��ವ�ಗಳ ಸಾವಾಧಿ�ನ ಮತ್ತು ಉತಾ್ಪದನ�ಗ� ಯಾವುದ�� ಪೂವ್ಷ 

ಅನ್ಮೊ�ದನ�, ಭದ್ರತಾ ಅನ್ಮತ ಅಥವಾ ಪರವಾನಗಿಗಳ 

ಅಗತ್ಯವಿರ್ವುದಿಲಲಿ. ಹ�ೋಸ ಉದಾರಿ�ಕರಣ ಮಾಗ್ಷಸೋಚಗಳು 

ಭಾರತ�ಯ ಕಾನೋನ್ ಜಾರಿ ಸಂಸ�್ಥಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ವಗಿ�್ಷಕೃತ 

ಜಯ�ಸ�್ಪ�ಷ್ಯಲ್ ಡ��ಟಾವನ್ನು ಹ�ೋರತ್ಪಡಿಸಿ, ಸಾವ್ಷಜನಕ 

ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೋಂಡ್ ಉತಾ್ಪದಿಸ್ವ ಎಲಾಲಿ ಜಯ�ಸ�್ಪ�ಷ್ಯಲ್ 

ಡ��ಟಾದ ಲಭ್ಯತ�ಯನ್ನು ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಸಂಸ�್ಥಯಂತಹ 

ಭಾರತ�ಯ ಸಂಸ�್ಥಗಳಿಗ� ಸ್ಲಭವಾಗಿಸ್ತತುವ�. ಅವರ್ ಈ ಡ��ಟಾವನ್ನು 

ಯಾವುದ�� ನಬ್ಷಂಧಗಳಿಲಲಿದ� ವ�ೈಜ್ಾನಕ, ಆರ್್ಷಕ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ಉದ�ದಾ�ಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಬಹ್ದ್. ಈ ನಧಾ್ಷರವು ದ��ಶದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ 

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ ಜಯ�ಸ�್ಪ�ಷ್ಯಲ್ ಆರ್್ಷಕತ�ಗ� ಕಾರಣವಾಗಲ್ದ�.

ಯೇಗ ದ್ನಕಾ್ಗಿ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ

ಭಾರತದಲ್ಲೂೇಗ ವಿಶವಾದ ಅತಿದ�ೂಡ್ಡ ಕಿ್ರಕ�ಟ್ ಕಿ್ರೇಡಾಿಂಗಣ 

ರಾ ರಟ್ಪತ ರಾಮನಾಥ್ ಕ�ೋ�ವಿಂದ್ ಅವರ್ ಗ್ಜರಾತ್ ನ 
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಫ�ಬ್ರವರಿ 24, 2021 ರಂದ್ 

ವಿಶವಾದ ಅತದ�ೋಡಡಿ ಕ್್ರಕ�ಟ್ ಕ್್ರ�ಡಾಂಗಣವನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್. 
ಈ ಕ್್ರ�ಡಾಂಗಣವು ಪರಿಸರ ಸ�ನು�ಹಿ ಪ್ರಮಾರ್�ಕರಣದ ಗ�ೋ�ಲಡಿನ್ 
ರ��ಟಿಂಗ್ ಹ�ೋಂದಿದ� ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ�ನು�ಹಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಒಂದ್ 
ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. ಈ ಹಿಂದ� ಮೊಟ��ರಾ ಕ್್ರ�ಡಾಂಗಣ 
ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲಾಗ್ತತುದದಾ ಈ ಕ್್ರ�ಡಾಂಗಣವನ್ನು ನರ��ಂದ್ರ 
ಮೊ�ದಿ ಕ್್ರಕ�ಟ್ ಕ್್ರ�ಡಾಂಗಣ ಎಂದ್ ಮರ್ನಾಮಕರಣ 
ಮಾಡಲಾಯತ್. ಇದ್ 1.32 ಲಕ್ಷ ಪ�್ರ�ಕ್ಷಕರಿಗ� ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ 
ಕಲ್್ಪಸ್ತತುದ�. ಕ್್ರ�ಡಾಂಗಣವು ಜಾಗತಕ ಮಟಟ್ದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿದ�. 800 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ 63 ಎಕರ� ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ 
ಈ ಕಂಬಗಳಿಲಲಿದ ಕ್್ರ�ಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಮ್ಷಸಲಾಗಿದ�. 
ಕ್್ರ�ಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇಡಿ ದಿ�ಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಈ ದಿ�ಪಗಳು ಆಟಗಾರನ ನ�ರಳು ರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ�ಳಲ್ 
ಬಿಡ್ವುದಿಲಲಿ ಮತ್ತು ಶ��ಕಡಾ 40 ರಿಂದ 50 ರರ್ಟ್ ವಿದ್್ಯತ್ 
ಉಳಿಸ್ತತುವ�. ವಿಶವಾದ ಅತದ�ೋಡಡಿ ಕ್್ರಕ�ಟ್ ಕ್್ರ�ಡಾಂಗಣವು 
ಸದಾ್ಷರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯ್ ಪಟ��ಲ್ ಕ್್ರ�ಡಾ ಸಂಕ್�ಣ್ಷದ ಒಂದ್ 

ಭಾಗವಾಗಿದ�. ಸದಾ್ಷರ್ ಪಟ��ಲ್ ಕ್್ರ�ಡಾ ಸಂಕ್�ಣ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಕನರ್ಠ 20 ಕ್್ರ�ಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಷಸಲಾಗ್ವುದ್, 
ಪ್ರತಯಂದಕೋಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್�ಯ ಮಟಟ್ದಲ್ಲಿ ದ��ಶಕ�ಕೆ 
ಗೌರವ ತಂದ ಆಟಗಾರರ ಹ�ಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗ್ವುದ್. 
233 ಎಕರ� ವಿಸಿತು�ಣ್ಷದ ಈ ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ�ಯ ಈ ಕ್್ರ�ಡಾ 
ಸಂಕ್�ಣ್ಷವು ಭಾರತದ ಅತದ�ೋಡಡಿ ಕ್್ರ�ಡಾ ಸಂಕ್�ಣ್ಷ 
ಆಗಲ್ದ�. 
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ಭಾರತವು ಮೊದಲ ಎತತುರಿಸಿದ ವನ್ಯಜ�ವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ 
ಹ�ದಾದಾರಿ ಹ�ೋಂದಲ್ದ�. ದ�ಹಲ್-ಸಹರಾನ್ ಪುರ ಡ�ಹಾ್ರಡೋನ್ 

ಆರ್್ಷಕ ಕಾರಿಡಾರ್, ವನ್ಯಜ�ವಿಗಳ ರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ 12 ಕ್.ಮ� ಉದದಾದ 
ಎತತುರಿಸಿದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ದ��ಶದ ಮೊದಲ ಹ�ದಾದಾರಿಯಾಗಲ್ದ�. 
13,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ ಹ�ದಾದಾರಿ ಯ�ಜನ�ಯ್ ದ�ಹಲ್  
ಮತ್ತು ಡ�ಹಾ್ರಡೋನ್ ನಡ್ವಿನ ಅಂತರವನ್ನು 235 ಕ್.ಮ�.ನಂದ  
210 ಕ್.ಮ�.ಗ� ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು 6.5 ಗಂಟ�ಯಂದ 2.5 
ಗಂಟ�ಗ� ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ತತುದ�. ಸಂಪೂಣ್ಷ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಕನರ್ಠ 100 
ಕ್.ಮ� ವ��ಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನ�ಗ� ವಿನಾ್ಯಸಗ�ೋಳಿಸಲಾಗಿದ�. ಪ್ರತ 25-30 
ಕ್.ಮ� ನಂತರವೂ ಇದ್ ಮಾಗ್ಷಮಧ್ಯದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹ�ೋಂದಿರ್ತತುದ�. 
ಅನ್ಷಾ್ಠನವನ್ನು ಸ್ಲಭವಾಗಿಸಲ್ ಹ�ದಾದಾರಿಯ ಸಂಪೂಣ್ಷ ಉದದಾವನ್ನು 
ನಾಲ್ಕೆ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದ್ ಭಾಗ್ ಪತ್, ಸಹರಾನ್ ಪುರ 
ಮ್ಂತಾದ ನಗರಗಳ ಮೋಲಕ ಹಾದ್ಹ�ೋ�ಗ್ತತುದ�. ಹ�ದಾದಾರಿಯ  
4 ನ�� ಹಂತವು ಕಾಯದಾರಿಸಿದ ಅರಣ್ಯದ ಮೋಲಕ ಹಾದ್ಹ�ೋ�ಗ್ತತುದ�. 
ಆದದಾರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎತತುರಿಸಿದ ವನ್ಯಜ�ವಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇರ್ತತುದ�.  
ಯ�ಜನ�ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗ� ಮಾಚ್್ಷ 2021 ರ�ೋಳಗ� ಅನ್ಮೊ�ದನ� 
ನ�ಡ್ವ ಗ್ರಿ ಇದ�. 

ಭಾರತದ ಮದಲ ವನ್ಯಜೇವಿ ಸಿಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾರಡಾರ್ ಹ�ದಾ್ದರ 

ಇಎಸ್ಐಸಿ ಪಟಿಟೆಯಲ್ಲೂರುವ ಹತಿತಿರದ  
ಯಾವುದ�ೇ ಆಸ್ಪತ�್ರಯಲ್ಲೂ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಗ� 

ವ�ೈದ್ಯಕಿೇಯ ಸೌಲಭ್ಯ 

ಇಎಸ್ಐಸಿ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗ� ಉತತುಮ 
ವ�ೈದ್ಯಕ್�ಯ ಸ��ವ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ 

ಸಕಾ್ಷರ ನರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತನುಸ್ತತುದ�. ಈಗ, 
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ನವಾಸದಿಂದ 10 ಕ್.ಮ� 
ವಾ್ಯರ್ತುಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�� ಇಎಸ್ಐಸಿ ಆಸ್ಪತ�್ರ ಅಥವಾ 
ಚಕ್ತಾಸಿಲಯ ಇಲಲಿದಿದದಾಲ್ಲಿ, ಹತತುರದ ಯಾವುದ�� 
ಇಎಸ್ಐಸಿ ಪಟಿಟ್ಯಲ್ಲಿರ್ವ ಆಸ್ಪತ�್ರಯಂದ 
ವ�ೈದ್ಯಕ್�ಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್. ಹ�ೋಸ 
ಪ್ರದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಎಸ್ಐಸಿ 
ಯ�ಜನ�ಯ 
ವಿಸತುರಣ�ಯ ನಂತರ 
ಹ�ಚ್ಚುತತುರ್ವ 
ಇಎಸ್ಐಸಿ 
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳ ಸಂಖ�್ಯಯನ್ನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟ್ಕ�ೋಂಡ್ ಈ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೋಳ್ಳಲಾಗಿದ�. 
ವ�ೈದ್ಯಕ್�ಯ ಸ��ವ�ಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್, 
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗ� ಇಎಸ್ಐಸಿ ಚಕ್ತಾಸಿಲಯದಿಂದ 
ಯಾವುದ�� ಉಲ�ಲಿ�ಖದ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವುದಿಲಲಿ. 
ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಹತತುರದ ಪಟಿಟ್ಯಲ್ಲಿರ್ವ ಆಸ್ಪತ�್ರಗ� 
ಇಎಸ್ಐ ಇ-ಪ�ಹಾಚುನ್ ಕಾಡ್್ಷ / ಹ�ಲ್ತು ಪಾಸ್ ಬ್ಕ್ 
ಜ�ೋತ�ಗ� ಸಕಾ್ಷರ ನ�ಡ್ವ ಯಾವುದ�� ಗ್ರ್ತನ 
ಚ�ಟಿಯಂದಿಗ� ಭ��ಟಿ ನ�ಡಬಹ್ದ್. ಅವರ್ 
ಹ�ೋರರ�ೋ�ಗಿ ಸ��ವ�ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣರಹಿತ ವ�ೈದ್ಯಕ್�ಯ 
ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನ� ಸ��ವ�ಯನ್ನು ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್.

2020-21ರ ಮೋರನ�� ತ�ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್್ಷಕತ�ಯ್ ಶ��ಕಡಾ 0.4 ರರ್ಟ್ 
ಬ�ಳವರ್ಗ�ಯನ್ನು ದಾಖಲ್ಸಿದ�. ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ಮತ್ತು ವ�ೈರಸ್ 

ತಡ�ಗಟಟ್ಲ್ ರಾರಟ್ವಾ್ಯರ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್  ಹಿನ�ನುಲ� ಆರ್್ಷಕತ�ಯ್ ಮೊದಲ ತ�ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 
ಶ��ಕಡಾ 23.9 ರರ್ಟ್ ಕ್ಸಿತ ಕಂಡಿತ್ತು. ಎರಡನ�� ಅಥವಾ ಜ್ಲ�ೈ-ಸ�ಪ�ಟ್ಂಬರ್ ತ�ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಜಡಿರ್ ಶ��ಕಡಾ 7.5 ರರ್ಟ್ ಸಂಕ್ಚತಗ�ೋಂಡಿತ್ತು. ಒಟ್ಟ್ ದ��ಶ�ಯ ಉತ್ಪನನುವು 
(ಜಡಿರ್) ಸತತ ಎರಡ್ ತ�ರೈಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಸಿತ ಕಂಡರ� ಅದನ್ನು ಆರ್್ಷಕ ಹಿಂಜರಿತ 
ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲಾಗ್ತತುದ�. ಮ್ಖ್ಯ ಆರ್್ಷಕ ಸಲಹ�ಗಾರ ಕ� ವಿ ಸ್ಬ್ರಮರ್ಯನ್ ಅವರ್  
ನೋ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ (ಡಿಸ�ಂಬರ್ 16-31 ಸಂಚಕ�) ಗ� ನ�ಡಿದ ಸಂದಶ್ಷನದಲ್ಲಿ, 
ಮೋರನ�� ತ�ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆರ್್ಷಕತ�ಯ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚ��ತರಿಕ� ಪಡ�ಯಲ್ದ� ಎಂದ್ 
ಹ��ಳಿದದಾರ್. ಮೋರನ�� ತ�ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಂಕ್ ಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಜಡಿರ್ ಶ��ಕಡಾ 0.4 ರರ್ಟ್ 
ಬ�ಳವರ್ಗ�ಯನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿದ�. ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ಶ��ಕಡಾ 3.9, ಉತಾ್ಪದನ�ಯಲ್ಲಿ ಶ��ಕಡಾ 1.6 
ಮತ್ತು ನಮಾ್ಷಣ ಕ��ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ��ಕಡಾ 6.2 ರರ್ಟ್ ಹ�ಚಚುಳವಾಗಿದ� ಎಂದ್ ಅಂಕ್ಅಂಶ ಹ��ಳಿದ�.

ಚ�ೇತರಕ�ಯ ಹಳಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಆರ್್ಯಕತ�; ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಜಡಿಪಿ
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ಶಹನಾಯಿ ಮಾಿಂತಿ್ರಕ

ಉಸ್ತಾದ್  ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ  ಖಾನ್

ಶ
ಹನಾಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಧ್ವನ ಉಸಾತುದ್ ಬಿಸಿ್ಮಲಾಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು 
ನ�ನರ್ಸ್ತತುದ�. ಶಹನಾಯ ಎಂಬ ಗಾಳಿ ಸಂಗಿ�ತ ವಾದ್ಯವನ್ನು 
ಜನರ್್ರಯಗ�ೋಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತು ಇವರ್. ಅವರ್ ಭಾರತ�ಯ 

ಶಾಸಿತ್�ಯ ಸಂಗಿ�ತದ ಮ್ಖ್ಯವಾಹಿನಗ� ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ತಂದರ್. 
ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲ್, ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಹ�ಚಾಚುಗಿ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ ನ್ಡಿಸಲಾಗ್ತತುತ್ತು. ಅವರ್ ಶಹನಾಯಯನ್ನು ಜಾಗತಕ ಪ�್ರ�ಕ್ಷಕರ 
ಬಳಿಗ� ಕ�ೋಂಡ�ೋಯದಾರ್. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನ್ಯಾಯಗಳನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿದದಾರೋ, ಅವರ್ ಬನಾರಸ್ (ಈಗ ವಾರಾಣಸಿ) ನಲ�ಲಿ� ಉಳಿಯಲ್ 
ಇರಟ್ಪಟಟ್ರ್. ಬಿಹಾರದ ಡ್ಮರಾವ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಾ್ಥನ ಸಂಗಿ�ತಗಾರರ 
ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಿ ಅಮರೋದಿದಾ�ನ್ ಖಾನ್ ಆಗಿ ಅವರ್ ಜನಸಿದರ್. 
ಪ�ೈಗಂಬರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮತತುನ್ ಅವರ ಎರಡನ�ಯ ಮಗ ಇವರ್. 
ತಂದ� ಡ್ಮರಾವ್ ನ ಮಹಾರಾಜ ಕ��ಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ 
ಆಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಿ�ತಗಾರರಾಗಿದದಾರ್. ಖಾನ್ ಆರ್ ವರ್ಷದವರಾಗಿದಾದಾಗ, 
ಉತತುರ ಪ್ರದ��ಶದ ವಾರಣಾಸಿಗ� ತ�ರಳಿದರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾವ ಅಲ್ 
ಬಕ್ಷ್ ವಿಶವಾನಾಥ ದ��ವಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಶಹನಾಯ ವಾದಕರಾಗಿದದಾರ್. 
ಖಾನ್ ಗ� ಶಹನಾಯ ಮ�ಲ್ರ್ವ ರ್್ರ�ತಯನ್ನು ಗಮನಸಿದ ಬಕ್ಷ್ ಅವರನ್ನು 
ತಮ್ಮ ಶಕ್ಷಣದ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸಿದರ್.

ಖಾನ್ ಶ್ರದ�ಧಿಯಂದ ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡಿ, ಅಲಾ್ಪವಧಿಯಲ್ಲಿಯೆ� 
ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರ್. ಈ ಹಿಂದ� ಶಹನಾಯಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ 
ಎಂದ್ ಪರಿಗರ್ಸಲಾಗಿದದಾ ‘ರಾಗಗಳನ್ನು’ ಅವರ್ ನರಂತರವಾಗಿ 
ಸ್ಧಾರಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಆವಿರಕೆರಿಸಿದರ್.

ಖಾನ್ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಜ�ವಮಾನದ್ದದಾಕೋಕೆ ವಾರಾಣಾಸಿಯಲ್ಲಿಯೆ� 
ನ�ಲ�ಸಿದ್ದಾ ಅವರಿಗ� ಈ ನಗರದ ಮ�ಲ್ದದಾ ರ್್ರ�ತಯನ್ನು 
ಸ್ಪರಟ್ವಾಗಿ ಹ��ಳುತತುದ�. ಕಾಶಯಂತಹ ಬ��ರ�ೋಂದ್ ನಗರವಿಲಲಿ 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ��ಳುತತುದದಾರ್. ಇದ್ ಅವರಿಗ� ಎಲಲಿವನೋನು 
ನ�ಡಿತ್ - ಸಾನುನ ಮಾಡಲ್ ಗಂಗಾ ನದಿ, ನಮಾಜ್ ನ�ಡಲ್ 
ಮಸಿ�ದಿ ಮತ್ತು ಅಭಾ್ಯಸಕಾಕೆಗಿ ಬಾಲಾಜ ದ��ವಸಾ್ಥನ. ಕ�ೋ�ಮ್ 
ಸೌಹಾದ್ಷ ಅಥವಾ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದಧಿವಾಗಿರ್ವ  
‘ಗಂಗಾ ಜಮ್ನ ತ�ಹಿ್�ಬ್’ ಗ� ಶಹನಾಯ ಮಾಂತ್ರಕರ್ ಅತ್್ಯತತುಮ 

ಉದಾಹರಣ�ಯಾದರ್. ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಸಾಧನ�ಗಳನ್ನು 
ಅಲಾಲಿಹ್, ಸರಸವಾತ ದ��ವಿ ಮತ್ತು ವಿಶವಾನಾಥನಗ� ಒಟಾಟ್ಗಿ 
ಸಮರ್್ಷಸಿದಾದಾರ�.

ಹಲವಾರ್ ಸಂದಭ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗ� ದ�ೋಡಡಿ ಮೊತತುದ ಹಣ 
ಮತ್ತು ವಿದ��ಶದಲ್ಲಿ ನ�ಲ�ಸ್ವ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. ಆದರ� 
ಅವ�ಲಲಿವನೋನು ತರಸಕೆರಿಸಿದ ಅವರ್ ವಾರಾಣಸಿ ತಮ್ಮ ಮನ� 
ಎಂದ್ ಹ��ಳಿದರ್. ಒಮ್ಮ ವಾರಾಣಸಿಯಂತಹ್ದ�� ತದೋ್ರಪು 
ನಗರವನ್ನು ನಮ್ಷಸ್ವ ಭರವಸ�ಯನೋನು ನ�ಡಲಾಯತ್. ಅದಕ�ಕೆ 
ಅವರ್: “ಒಂದ್ ಚತ್ರವು ಎಂದಿಗೋ ವಾಸತುವವಾಗಲಾರದ್. 
ಗಂಗ�ಯ್ ಹರಿಯ್ವ ಸ್ಥಳ ವಾರಾಣಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಭಗವಾನ್ 
ಬಾಲಾಜಗ� ಶಹನಾಯ ನ್ಡಿಸಬಹ್ದ್. ಇದ್ ನನನು ಮನ�. ನಾನ್ 
ನನನು ಮನ�ಯಲ್ಲಿರ್ತ�ತು�ನ�, ಅದ್ ಭಾರತವಲಲಿದ�� ಬ��ರ�ಲೋಲಿ ಅಲಲಿ.” 
ಎಂದ್ ಹ��ಳಿದದಾರ್.

1937 ರಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ಲಕೆತಾತುದಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಂಗಿ�ತ 
ಸಮಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನ�ಡಿದ ಸಂಗಿ�ತ ಕಚ��ರಿ ಅವರ ವೃತತುಜ�ವನದ 
ಮಹತವಾದ ತರ್ವಾಯತ್. ಅದರ ನಂತರ ಅವರ್ ಹಿಂತರ್ಗಿ 
ನ�ೋ�ಡಲ್ಲಲಿ. 1947ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮ್ನಾನುದಿನದಂದ್ 
ಕ�ಂಪು ಕ�ೋ�ಟ�ಯಲ್ಲಿ ಶಹನಾಯ ನ್ಡಿಸ್ವ ಅಪರೋಪದ 
ಗೌರವವನ್ನು ಖಾನ್ ಪಡ�ದರ್.

ಅವರ್ 2006ರಲ್ಲಿ ನಧನರಾದಾಗ, ಅವರ್ ಬಳಸ್ತತುದದಾ 
ಶಹನಾಯಯನೋನು ಸಹ ಅವರ�ೋಂದಿಗ� ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯತ್. 
ಅವರ್ ಭಾರತದ ಎಲಲಿ ಅಗ್ರ ನಾಲ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳನ್ನು-
ಪದ್ಮಶ್ರ� (1961), ಪದ್ಮಭೋರಣ (1968), ಪದ್ಮವಿಭೋರಣ (1980) 
ಮತ್ತು ಭಾರತ ರತನು (2001). ಪಡ�ದರ್.   

ಜನನ: ಮಾರ್್ಯ 21, 1916 ನಿಧನ: ಆಗಸ್ಟೆ 21, 2006

ಉಸಾತಿದ್ ಬಿಸಿ್ಮಲಾಲೂ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಹನಾಯಿಯಿಿಂದ 
ಮೇಡಿಮಾಡುವ ಮಧುರ ಗಿೇತ�ಗಳನು್ನ ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ 
ಪ�್ರೇಕ್ಷಕರನು್ನ ಮಿಂತ್ರಮುಗಧಿಗ�ೂಳಸುತಿತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವಾದ್ಯದ ಮೇಲ� 
ಅವರಗಿದ್ದ ಪಿ್ರೇತಿಯಿಿಂದಾಗಿ ಅದನು್ನ ಅವರು ಪಿ್ರೇತಿಯಿಿಂದ ತಮ್ಮ 
‘ಬ�ೇಗಿಂ’ (ಹ�ಿಂಡತಿ) ಎಿಂದು ಕರ�ಯುತಿತಿದ್ದರು. ಇಿಂದ್ಗೂ, ಶಹನಾಯಿ 
ಬಿಸಿ್ಮಲಾಲೂ ಖಾನ್ ಅವರಗ� ಸಮಾನಾರ್ಯಕವಾಗಿದ�.
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ಪಿಎಿಂ ಕಿಸಾನ್

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಜ�ವನವನ್ನು  
ನಡ�ಸಲ್ 50 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗ� 

5 ಲಕ್ಷ ರೋ.ವರ�ಗ� ಉಚತ ಚಕ್ತ�ಸಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗ್ವುದ್.  

ಇದ್ವರ�ಗ� 1.63 ಕ�ೋ�ಟಿಗೋ ಹ�ಚ್ಚು  
ಜನರ್ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು 

ಪಡ�ದ್ಕ�ೋಂಡಿದಾದಾರ�

ಪಿಎಿಂ ಸವಾನಿಧಿ

ಪಿಎಿಂ ಉಜವಾಲ

ಜನೌಷ್ಧಿ ಉಜಾಲಾ

ನಮ್ಮ ಮ್ಖದ ಮ�ಲ್ನ ಮಂದಹಾಸವಂದ್ ಜ�ವನವನ್ನು ಸ್ಲಭಗ�ೋಳಿಸಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ಇದ್ ಯಾವುದ�� 
ಅಡ�ತಡ�ಗಳನ್ನು ದಾಟಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್�ಯ ಸಂತಸದ ದಿನವು ಆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರ್ತಸ್ತತುದ�. 

ಸಂತ�ೋ�ರವನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ ಕ��ವಲ ಒಂದ್ ದಿನವು ಸಾಕಾಗ್ವುದಿಲಲಿ ಏಕ�ಂದರ� ಪ್ರತಯಬ್ಬರೋ ಜ�ವನದ ಪ್ರತ ಕ್ಷಣವನ್ನು 
ಆನಂದಿಸಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ಸಂತ�ೋ�ರಪಡಬಹ್ದ್. ಈ ದಿನವು ನರಂತರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಬಡತನ ನವಾರಣ�, ಸಂತ�ೋ�ರ 

ಮತ್ತು ಎಲಲಿರಿಗೋ ಒಳ�್ಳಯದನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಎಲಲಿರನೋನು ಒಳಗ�ೋಂಡ, ಸಮತ� ಮತ್ತು ಸಮತ�ೋ�ಲ್ತ ಆರ್್ಷಕ 
ಬ�ಳವರ್ಗ�ಯ ಮಹತವಾವನ್ನು ಒತತುಹ��ಳುತತುದ�.

ಜಲ ಜೇವನ್ ಮಿಷ್ನ್

ಉಡಾನ್

ಜಲ ಜ�ವನ್ ಮರನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ��ವಲ 17 
ತಂಗಳಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನ�ರ್ 3.53 ಕ�ೋ�ಟಿ ಗಾ್ರಮ�ಣ 

ಕ್ಟ್ಂಬಗಳನ್ನು ತಲ್ರ್ದ�

ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ 
ರಕ್ಷಣ�. 36.71 ಕ�ೋ�ಟಿ ಎಲ್ಇಡಿ 

ದಿ�ಪಗಳ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ್ದಾ, 
ಇದರಿಂದ ವಾಷ್್ಷಕವಾಗಿ 18,000 

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಉಳಿತಾಯ

ಕ��ವಲ 2,500 ರೋ. ಗಳನ್ನು 
ಖಚ್್ಷ ಮಾಡ್ವ ಮೋಲಕ 53 

ಲಕ್ಷಕೋಕೆ ಹ�ಚ್ಚು ಜನರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಯಾರ್ಸ್ವುದರ�ೋಂದಿಗ� ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ 

ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವು ನನಸಾಗಿದ�

ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ

700 ಜಲ�ಲಿಗಳ 6,600 ರ್ಎಂ 
ಜನೌರಧಿ ಕ��ಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

ದ�ೋರ�ಯ್ವ ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ ಮತ್ತು 
ಗ್ಣಮಟಟ್ದ ಔರಧಿಗಳು ಬಡವರ 
ಜ�ವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಸ್ತತುವ�

ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ 
2.76 ಕ�ೋ�ಟಿ ಬಿ�ದಿ ಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗ� ಇದ್ವರ�ಗ� 

2.071 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ ಸಾಲ ನ�ಡಲಾಗಿದ�

ಹ�ೋಗ� ಮ್ಕತು ಅಡ್ಗ�ಮನ�ಗಾಗಿ
8.3 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� 
ಉಚತ ಅನಲ ಸಂಪಕ್ಷ

ಪಿಎಿಂ ಆವಾಸ್
ಮನ� ಹ�ೋಂದ್ವ ಕನಸ್ ಈಗ 

ಈಡ��ರಿದ�. ಇದ್ವರ�ಗ� 1.68 ಕ�ೋ�ಟಿ 
ಜನರ್ ರ್ಎಂ ಆವಾಸ್ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ 

ಸವಾಂತ ಮನ� ಪಡ�ದಿದಾದಾರ�

ರ್ಎಂ ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ 
ನಧಿಯಂದ 11.64 

ಕ�ೋ�ಟಿ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗ� 
ಲಾಭ. ಇದ್ವರ�ಗ�, 
1.13 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ 

ರೋ.ಗಳನ್ನು ರ�ೈತರಿಗ� 
ವಗಾ್ಷಯಸಲಾಗಿದ�

ಕ�ೂೇಟ್ಯಿಂತರ

ನಗು ಮೊಗಗಳಗಾಗಿ!
ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಸಿಂತಸದ ದ್ನ
ಮಾರ್್ಯ 20, 2021 

ವಿಷ್ಯ:

ದಯಾಳುವಾಗಿರ

ಪ್ರಶಾಿಂತವಾಗಿರ

ವಿವ�ೇಕವಿಂತರಾಗಿರ

ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಿಂತಸದ ದ್ನ
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ಪಿಎಿಂ ಜೇವನಜ�ೂ್ಯೇತಿ 
ವಿಮಾ ಯೇಜನ�

ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ ಮತ್ತು ನವಿ�ಕರಿಸಬಹ್ದಾದ 2 
ಲಕ್ಷ ರೋ. ಜ�ವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣ� ವಾಷ್್ಷಕವಾಗಿ 
ಕ��ವಲ 330 ರೋ. ನಲ್ಲಿ. ಇದ್ವರ�ಗ� 9.88 
ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರನ್ನು ನ�ೋ�ಂದಾಯಸಲಾಗಿದ�
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21 ಕ�ೂೇಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ 
ಇನಾ್ಟಾಗಾ್ರಿಂ ಬಳಕ�ದಾರರು

ಕ�ೂೇಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ 
ವಾಟ್್ ಆಪ್  
ಬಳಕ�ದಾರರು

ಕ�ೂೇಟಿ 
ಭಾರತದಲ್ಲೂ 
ಟಿವಾಟಟೆರ್ 
ಬಳಕ�ದಾರರು

ಕ�ೂೇಟಿ 
ಭಾರತದಲ್ಲೂ 
ಯೂಟೂ್ಯಬ್ 
ಬಳಕ�ದಾರರು

ಕ�ೂೇಟಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ 
ಫ�ೇಸ್ ಬುಕ್ 
ಬಳಕ�ದಾರರು

53 1.75
44.8 41

ವಿಶ�ೇಷ್ ವರದ್

ವಿಷ್ಯಗಳಗ� ಓಟಿಟಿ ಹ�ೂಣ�ಗಾರಕ�

ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧ್ಯಮ 
ನಿಯಿಂತ್ರಣಕ�್ ಹ�ೂಸ ನಿಯಮಗಳು,

ಡಿಜಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನು್ನ 

ಸಬಲ್ೇಕರಣಗ�ೂಳಸಿದ�. ಮಬ�ೈಲ್ ಫೇನ್ ಗಳು ಮತುತಿ 

ಇಿಂಟರ್ ನ�ಟ್ ಗಳ ವಾ್ಯಪಕತ�ಯಿಿಂದಾಗಿ ಅನ�ೇಕ ಸಾಮಾಜಕ 

ಮಾಧ್ಯಮ ವ�ೇದ್ಕ�ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ 

ವಿಸತಿರಸಲು ಸಹಕಾರಯಾಗಿದ�. ಆದಾಗೂ್ಯ, ಸಾಮಾಜಕ 

ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಸುದ್್ದ ಪೇಟ್ಯಲ್ ಮತುತಿ ಓವರ್-ದ್-ಟಾಪ್ 

(ಓಟಿಟಿ) ಪಾಲೂಟ್ ಫಾರ್್ಯ ಗಳನು್ನ ಕ್ರಮಬದಧಿಗ�ೂಳಸಬ�ೇಕ�ಿಂಬ 

ಬ�ೇಡಿಕ� ಇತುತಿ. ಈ ಬ�ೇಡಿಕ�ಗಳಗ� ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕಾ್ಯರ 

ಹ�ೂಸ ಮಾಗ್ಯಸೂಚಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ�.

ಭಾ ರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 

ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧ್ಯಮ 

ವ��ದಿಕ�ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವ� 

ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ದ��ಶದ ಜನರ್ 

ಬಳಸ್ತತುದಾದಾರ�. ಇವುಗಳು ಈಗ 

ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಜ�ವನದ ಒಂದ್ 

ಮಹತವಾದ ಭಾಗವಾಗಿವ�. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ವಿಸತುರಣ�ಯ್ 

ಜನರ್ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶ�ಲತ�ಯನ್ನು 

ತ�ೋ�ರಿಸಲ್, ಪ್ರಶ�ನುಗಳನ್ನು ಕ��ಳಲ್, 

ಮಾಹಿತ ಪಡ�ಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಕಾ್ಷರ ಮತ್ತು 

ಅದನ್ನು ನಡ�ಸ್ವವರ ಬಗ�ಗಿನ ಟಿ�ಕ�ಗಳನ್ನು 

ಒಳಗ�ೋಂಡಂತ� ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನ್ನು 

ಮ್ಕತುವಾಗಿ ಹಂಚಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಅನ್ವು 

ಮಾಡಿಕ�ೋಟಿಟ್ದ�. ಪ್ರತಯಬ್ಬ ಭಾರತ�ಯನ 

ಟಿ�ಕ್ಸ್ವ ಮತ್ತು ಅಸಮ್ಮತಯ 

ಹಕಕೆನ್ನು ಸಕಾ್ಷರ ಒಪು್ಪತತುದ� ಮತ್ತು 

ಗೌರವಿಸ್ತತುದ�. ಆದಾಗೋ್ಯ, ಡಿಜಟಲ್ 

ಮಾಧ್ಯಮಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಕ�ದಾರರ 

ಪಾರದಶ್ಷಕತ�, ಹ�ೋಣ�ಗಾರಿಕ� ಮತ್ತು 

ಹಕ್ಕೆಗಳ ಕ�ೋರತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಆತಂಕಗಳು 

ಹ�ಚಾಚುಗ್ತತುದದಾವು. ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾಣದ 

ಪ್ರಸರಣವು ಒಂದ್ ಕಡ� ನಾಗರಿಕರನ್ನು 

ಸಬಲ್�ಕರಣಗ�ೋಳಿಸಿದರ�, ಮತ�ೋತುಂದ�ಡ� 

ಕ�ಲವು ಗಂಭಿ�ರ ಕಳವಳ ಮತ್ತು 

ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗ� ಕಾರಣವಾಗ್ತತುದ�, ಇದ್ 

l ಮಾಹಿತ ತಂತ್ರಜ್ಾನ (ಮಧ್ಯವತ್ಷ ಮಾಗ್ಷಸೋಚಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ನ�ತ 
ಸಂಹಿತ�) ನಯಮಗಳು, 2021 ಸಕಾ್ಷರದಿಂದ ಅಧಿಸೋಚನ� 

l	ಹ�ೋಸ ನಯಮಗಳು ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕ�ದಾರರನ್ನು 
ಸಶಕತುಗ�ೋಳಿಸ್ತತುವ�.

l ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಗಳು ಸಂತ್ರಸತುರಿಂದ ದೋರ್ಗಳನ್ನು ಸಿವಾ�ಕರಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸಲ್ 
ಕ್ಂದ್ಕ�ೋರತ� ನವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ�್ಥಯನ್ನು ಸಾ್ಥರ್ಸಬ��ಕ್.

l ಅಂತಹ ದೋರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಗಳು ಕ್ಂದ್ಕ�ೋರತ� ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು 
ನ��ಮಸಬ��ಕ್ ಮತ್ತು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹ�ಸರ್ ಮತ್ತು ಸಂಪಕ್ಷ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಕ�ೋಳ್ಳಬ��ಕ್. 

l ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದ ದೋರ್ಗಳ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ದೋರ್ಗಳ ಮ�ಲ� ಕ�ೈಗ�ೋಂಡ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು 
ತ�ಗ�ದ್ಹಾಕಲಾದ ವಿರಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಳಿಸ್ವ ಮಾಸಿಕ ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು 
ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಬ��ಕ್.

l ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಗಳು ಭಾರತದ ಸಾವ್ಷಭೌಮತವಾ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಅಪರಾಧಗಳು ಅಥವಾ ಕನರ್ಠ ಐದ್ ವರ್ಷಗಳ ಜ�ೈಲ್ ಶಕ�ಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹ್ದಾದ 
ಅಪರಾಧಗಳ ಸಂದ��ಶಗಳ ಮೋಲವನ್ನು ಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಬ��ಕ್.

l   ದೋರ್ಗಳನ್ನು ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿದ 24 ಗಂಟ�ಗಳ ಒಳಗ� ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಅಪಮಾನಕರ ವಿರಯವನ್ನು 
ತ�ಗ�ದ್ಹಾಕಬ��ಕ್.

ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಗ� ಹ�ೂಸ ಮಾಗ್ಯಸೂಚಿಗಳು:

ಓಟಿಟಿ, ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಗ್ಯಸೂಚಿ
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ಹ�ೂಸ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಹ�ೇಗ� ಮತುತಿ ಏಕ� ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು:

l	ಕಂಟ�ಂಟ್  ಹ�ೋ�ಸಿಟ್ಂಗ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ 
ಅರ್ಲಿಕ��ಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳ ಅಶಲಿ�ಲ ಚತ್ರಗಳು, ಅತಾ್ಯಚಾರ ಮತ್ತು 
ಸಾಮೋಹಿಕ ಅತಾ್ಯಚಾರ ಚತ್ರಣಗಳು, ವಿ�ಡಿಯಗಳನ್ನು ನಮೋ್ಷಲನ� 
ಮಾಡಲ್ ಸಕಾ್ಷರವು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾಗ್ಷಸೋಚಗಳನ್ನು ರೋರ್ಸಬಹ್ದ್ 
ಎಂದ್ ಸ್ರ್್ರ�ಂ ಕ�ೋ�ಟ್್ಷ 2018 ರಲ್ಲಿ ಸವಾಯಂ ರಿಟ್ ಅಜ್ಷಯಂದರಲ್ಲಿ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಿಟ್ತ್.

l	ಹ�ೋಸ ನಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸ್ವ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯನ್ನು ಪೂಣ್ಷಗ�ೋಳಿಸ್ವ 
ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ತಳಿಸ್ವಂತ� 2019 ರಲ್ಲಿ ಸ್ರ್್ರ�ಂ ಕ�ೋ�ಟ್್ಷ 
ಎಲ�ಕಾಟ್ನಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಚವಾಲಯಕ�ಕೆ ನದ��್ಷಶನ 
ನ�ಡಿತ್.

l	2020 ರಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭ�ಯ ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ಸಮತಯ್ ಸಾಮಾಜಕ 
ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಶಲಿ�ಲತ�ಯ ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿರಯ ಮತ್ತು ಒಟಾಟ್ರ�ಯಾಗಿ 
ಮಕಕೆಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಮ�ಲ� ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ 
ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತನನು ವರದಿಯನ್ನು ನ�ಡಿತ್ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಿರಯಗಳ 
ಮೋಲವನ್ನು ಗ್ರ್ತಸಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕ�ೋಡಲ್ ಶಫಾರಸ್ಸಿ ಮಾಡಿತ್.

ಡಿಜಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ, ಓಟಿಟಿಗಳಗ� ಹ�ೂಸದ�ೇನಿದ�

l ಸಕಾ್ಷರವು ಓಟಿಟಿ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಗಳಿಗೋ 
ನಯಮಗಳನ್ನು ತರ್ತತುದ�.

l ಇದ್ವರ�ಗ�, ಓಟಿಟಿ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಗಳಿಗ� ಯಾವುದ�� 
ನಬ್ಷಂಧವಿಲಲಿ.

l ಕ��ಬಲ್ ಟ�ಲ್ವಿರನ್ ನ�ಟ್ ವಕ್ಸಿ್ಷ ನಯಂತ್ರಣ 
ಕಾಯೆದಾಯಡಿ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ಸಂಹಿತ� ಮತ್ತು ಭಾರತ�ಯ 
ಪತ್ರಕಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪತ್ರಕ�ೋ�ದ್ಯಮ ನಡವಳಿಕ�ಯ 
ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಡಿಜಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ದಿದಾ 
ಪ್ರಕಾಶಕರ್ ಗಮನಸಬ��ಕಾಗ್ತತುದ�.

l ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಸ್ದಿದಾ, ಓಟಿಟಿ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಗಳು ಮತ್ತು 
ಡಿಜಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ನ�ತ ಸಂಹಿತ�ಯನ್ನು 
ಸೋಚಸಲಾಗಿದ�.

l ಓಟಿಟಿ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಗಳು ವಿರಯವನ್ನು 
ವಯಸಿಸಿಗನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಐದ್ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ - ಯ್ 
(ಯ್ನವಸ್ಷಲ್), ಯ್ / ಎ 7+, ಯ್ / ಎ 13+, ಯ್ 
/ ಎ 16+ ಮತ್ತು ಎ (ವಯಸಕೆರ್) ಎಂದ್ ಸವಾಯಂ-
ವಗಿ�್ಷಕರಿಸಬ��ಕಾಗ್ತತುದ�. ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಗಳು 
ಯ್ / ಎ 13+ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆಂತ ಹ�ಚಚುನ ವಗ್ಷದ 
ವಿರಯಗಳಿಗ� ಪ�ರಕರ ಲಾಕ್  ವ್ಯವಸ�್ಥಗಳನ್ನು 
ಕಾಯ್ಷಗತಗ�ೋಳಿಸಬ��ಕಾಗ್ತತುದ�.

l ಈ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾರ್್ಷ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಸವಾಯಂ ನಯಂತ್ರಣದ�ೋಂದಿಗ� ಮೋರ್ 
ಹಂತದ ಕ್ಂದ್ಕ�ೋರತ� ನವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ�್ಥಯನ್ನು 
ಸಾ್ಥರ್ಸಲಾಗ್ವುದ್.

l ಸ್ರ್್ರ�ಂ ಕ�ೋ�ಟ್್ಷ , ಹ�ೈಕ�ೋ�ಟ್್ಷ ನ ನವೃತತು 
ನಾ್ಯಯಾಧಿ�ಶರ್ ಅಥವಾ ಹ�ಸರಾಂತ ಸವಾತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತು 
ನ��ತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಒಂದ್ ಅಥವಾ ಹ�ಚಚುನ 
ಸವಾಯಂ ನಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ�್ಥಗಳು ಇರಬಹ್ದ್.

l ಮಾಹಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚವಾಲಯವು 
ಮ�ಲ್ವಾಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ�್ಥಯನ್ನು ರೋರ್ಸ್ತತುದ�.

ಇತತು�ಚನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನ��ಕ ಪಟ್ಟ್ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�.

ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲ್ ಸ್ದಿದಾ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ಬ�ಳವರ್ಗ�ಗಳು ವರದಿಯಾಗ್ತತುವ�. ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 

ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಅತರ��ಕದ ದ್ರ್ಪಯ�ಗ, ತರ್ಚದ 

ಚತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿರಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಕ�ೋಳು್ಳವುದ್ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. 

ಇವು ಕ��ವಲ ವ್ಯಕ್ತುಯ ಘನತ�ಗ� ಮಾತ್ರ ಬ�ದರಿಕ�ಯಾಗಿರದ�, 

ಅನ�ೈತಕವೂ ಆಗಿದದಾವು. ನಂದನ�ಯ ಭಾಷ�, ಮಾನಹಾನಕರ ಮತ್ತು 

ಅಶಲಿ�ಲ ವಿರಯಗಳ ಬಳಕ� ಮತ್ತು ಧಾಮ್ಷಕ ಭಾವನ�ಗಳಿಗ� ಅಗೌರವ 

ತ�ೋ�ರ್ವ ಘಟನ�ಗಳೊ ಸಹ ಹ�ಚ್ಚುತತುವ�. ಈ ಕ್ರಿತ್ ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕೆ 

ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮತಗಳು, ನಾ್ಯಯಾಂಗ ಆದ��ಶಗಳು 

ಮತ್ತು ದ��ಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಚಚ�್ಷಗಳು 

ಸ��ರಿದಂತ� ವಿವಿಧ ವ��ದಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕತುವಾಯತ್.

ಫ�ಬ್ರವರಿ 25, 2021 ರಂದ್, ಫ��ಸ್ ಬ್ಕ್, ಟಿವಾಟರ್ ನಂತಹ 

ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ��ದಿಕ�ಗಳು ಮತ್ತು ನ�ಟ್ ಫ್ಲಿಕ್ಸಿ, ಅಮಜಾನ್ 

ಪ�ರೈರ್ ಮತ್ತು ಹಾಟ್ ಸಾಟ್ರ್ ಗಳಂತಹ ಓಟಿಟಿ ವ��ದಿಕ�ಗಳಿಗ� ಸಕಾ್ಷರ 

ಹ�ೋಸ ಮಾಗ್ಷಸೋಚಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್. ಡಿಜಟಲ್ ಮ�ಡಿಯಾ 

ಮತ್ತು ಓಟಿಟಿ ಕ್ರಿತ ನಯಮಗಳು ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಸವಾಯಂ-

ನಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ಷವಿಧಾನಗಳ ಮ�ಲ� ಹ�ಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತತುವ�, 

ಆ ಮೋಲಕ ಪತ್ರಕ�ೋ�ದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶ�ಲ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು 

ಎತತುಹಿಡಿದ್, ದೃಢವಾದ ದೋರ್ ಪರಿಹಾರ ವ್ಯವಸ�್ಥಯನ್ನು 

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�. ಹ�ೋಸ ನಯಮಗಳು ಸೃಜನಶ�ಲತ�ಯನ್ನು 

ನಗ್ರಹಿಸ್ವ ಬಗ�ಗೆ ಯಾವುದ�� ತಪು್ಪ ಗ್ರಹಿಕ�ಯ ಜನರ ಕಳವಳಗಳನ್ನು 

ಪರಿಹರಿಸಲ್ ಪ್ರಯತನುಸ್ತತುವ�.   

l	ಎಲ�ಕಾಟ್ನಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಚವಾಲಯ ಕರಡ್ 
ನಯಮಗಳನ್ನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿ, 
ಡಿಸ�ಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಷಜನಕ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನ್ನು ಆಹಾವಾನಸಿತ್. 
ಇದ್ 171 ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳು ಮತ್ತು 
80 ಪ್ರತ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನ್ನು 
ಸಿವಾ�ಕರಿಸಿತ್. ಈ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನ್ನು 
ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶ�ಲಿ�ಷ್ಸಲಾಯತ್ 
ಮತ ತ್ು ಅಂತರ ಸಚವಾಲಯ ಸಭ�ಯ 
ನಂತರ ನಯಮಾವಳಿಯನ್ನು 
ಅಂತಮಗ�ೋಳಿಸಲಾಯತ್.
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ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ�ಟೆಗಳಗ�

ಆಟಿಕ�ಗಳು, ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಆಟವಾಡುವ ಮತುತಿ ಕಲ್ಕ�ಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವ�. 
ಅಚ್ಚಳಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವ, ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮಕ್ಳ ಮಾನಸಿಕ ಮತುತಿ 

ಅರವಿನ ಸಾಮರ್ಯ್ಯಗಳನು್ನ ಹ�ಚಿ್ಚಸುತತಿವ�. ಸಿಂಪ್ರದಾಯ ಮತುತಿ ಸಿಂಸಕೃತಿಯ 
ಬಗ�ಗೆ ಮಕ್ಳು ತಿಳಯಲು ಆಟಿಕ�ಗಳು ನಿಣಾ್ಯಯಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿವ�. 

ಆರ್್ಯಕ ದೃಷ್ಟೆಯಿಿಂದ, ಆಟಿಕ�ಗಳು ಉದ�ೂ್ಯೇಗ ಸೃಷ್ಟೆಯ ಮೂಲವ್ ಆಗಿದ�. 
ನವಿೇನ ಮತುತಿ ಆಧುನಿಕ ಆಟಿಕ�ಗಳು ನ�ಲ�ಕಾಣುತಿತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ, 

7 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ. ಜಾಗತಿಕ ಆಟಿಕ� ಮಾರುಕಟ�ಟೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಕ�ೂಡುಗ� 
ಕ�ೇವಲ ಪ್ರತಿಶತ 0.5ರಷ್ಟೆದ�. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಟಿಕ� ರಫತಿನು್ನ 2024ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 

2,800 ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ.ಗ� ಹ�ಚಿ್ಚಸಲು ಮತುತಿ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಉದ�ೂ್ಯೇಗಗಳನು್ನ 
ಸೃಷ್ಟೆಸುವ ಗುರಯನು್ನ ಸಕಾ್ಯರ ಹ�ೂಿಂದ್ದ�. ಭಾರತ ಈಗ ಸಾವಾವಲಿಂಬಿ 

ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮಕಾ್ಗಿ ಅಿಂಗಳವನು್ನ ಅಣಿಗ�ೂಳಸುತಿತಿದ�...

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಾವಾವಲಿಂಬನ�

ಸ್ಥಳೀಯ  
ಆಟಿಕೆ
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ದ��ಶ�ಯ ಮರದ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಕ  
ಸಿ.ವಿ. ರಾಜ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದ��ಶದ ವಿಶಾಖಪಟಟ್ಣಂನ 
ಏಟಿಕ�ೋಪಾ್ಪಕಾದವರ್. ಏಟಿಕ�ೋಪಾ್ಪಕಾದಲ್ಲಿ ಬಹ್ 
ಹಿಂದಿನಂದಲೋ ಅಂದರ� ನೋರಾರ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಸಲಾಗ್ತತುದ�. 
ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಏಟಿಕ�ೋಪಾ್ಪಕಾ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ವಿಶಾವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದಧಿವಾಗಿದದಾವು. ಈ ಪಾ್ರಚ�ನ 
ಮರ್ಗ�ಣ�ಣು ಲ��ರ್ತ ಕಾರಟ್ ಕಲ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳ 
ವಿಶ��ರತ�ಯೆಂದರ� ಅವುಗಳನ್ನು ಮರದಿಂದ 
ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಅವು ಹರಿತವಾದ 

ಅಂಚ್ಗಳನ್ನು ಹ�ೋಂದಿರ್ವುದಿಲಲಿ. ಅಂಚ್ಗಳು 
ದ್ಂಡಾಗಿದ್ದಾ, ಮಕಕೆಳಿಗ� ಗಾಯವಾಗ್ವ 

ಸಾಧ್ಯತ� ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ತತುದ�. ಅಲಲಿದ�, ಈ 
ಆಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�� ರಾಸಾಯನಕಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ. ನಶಸ್ತತುರ್ವ ಕಲ�ಯನ್ನು 
ಪುನರ್ಜ್�ವಗ�ೋಳಿಸಲ್, ರಾಜ್ ತನನು ಗಾ್ರಮದ 

ಕ್ಶಲಕಮ್ಷಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಹ�ೋಸ ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾದಾರ�. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಆಟಿಕ�ಗಳು 

ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ಸೋಚನಾ ನ�ೋ�ಂದಾವಣ�ಯಂದ 
ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ಸೋಚಕ (ಜಐ) ಟಾ್ಯಗ್ ಅನ್ನು 

ಪಡ�ದಿವ�. ರಾಜ್ ಅವರ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಗತ 
ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪುನರ್ಜ್�ವಗ�ೋಳಿಸ್ವುದಲಲಿದ� 

150ಕೋಕೆ ಹ�ಚ್ಚು ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗ� 
ಜ�ವನ�ೋ�ಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುವ�.

“ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿಯವರ್ ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕಾಕೆಗಿ ಕರ� ನ�ಡಿದ ತರ್ವಾಯ, ನಾವು ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ 
ನಧ್ಷರಿಸಿದ�ದಾ�ವ�, ಈ ಮ್ನನು ಆಮದ್ ಮಾಡಿಕ�ೋಳ್ಳಲಾಗ್ತತುತ್ತು. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ�ಯ ನಂತರ, ನಾವು 
ಗ್ಜರಾತ್  ನ ರಾಜ್ ಕ�ೋ�ಟ್  ನಲ್ಲಿ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ�ದಾ�ವ�. ನಮ್ಮ ಗ್ರಿ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಕ� 
ಕ��ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವುದಾಗಿದ� ”ಎಂದ್ ಅದಿತ ಟಾಯ್ಸಿ ಪ�ರೈವ��ಟ್ ಲ್ಮಟ�ಡ್  ನ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸಾ್ಥಪಕ 
ಹಿಮಾಂಶ್ ವ�ರಾ ಹ��ಳುತಾತುರ�. ಆಟಿಕ� ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಂಸ�್ಥ ಶ��ಕಡಾ 100ರರ್ಟ್ ಮ�ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ವ 

ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದ�. ಇದ್ ಆಮದ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ಕಠಿಣ ಸ್ಪಧ�್ಷಯನ್ನು ನ�ಡ್ವ 160ಕೋಕೆ ಹ�ಚ್ಚು ಬಗ�ಯ 
ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಉತಾ್ಪದಿಸ್ತತುದ�. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವ�ರಾ, ಹ�ೋಸ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು 
ಬಳಸಿಕ�ೋಂಡ್ ತಾವು ಶ��ಕಡಾ 100ರರ್ಟ್ ಭಾರತ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತತುರ್ವುದಾಗಿ ಹ��ಳುತಾತುರ�. 
“ಭಾರತದ ಬ��ಡಿಕ�ಯನ್ನು ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಪೂರ�ೈಸ್ವುದ್, ಆಮದಿನ ಮ�ಲ್ನ ಅವಲಂಬನ�ಯನ್ನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡ್ವುದ್ ತಮ್ಮ ಉದ�ದಾ�ಶವಾಗಿದ�. ನಾವು ಶ�ೈಕ್ಷರ್ಕ ಕ್್ರ�ಡ�ಗಳನ್ನು ರೋರ್ಸ್ವತತು ಶ್ರಮಸ್ತತುದ�ದಾ�ವ�. 
ಲಾಕ್  ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ಕ��ವಲ ಮೋರ್ ತಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಾಲಿ ವ್ಯವಸ�್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ�ದಾ�ವ�. 
ನಾವ�ಲಲಿರೋ ಸಾಮೋಹಿಕ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರ�, ಪ್ರಮ್ಖ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನ್ನು ತರಬಹ್ದ್” 

ಎಂದ್ ವ�ರಾ ಹ��ಳುತಾತುರ�. ಕಂಪನಯ್ 1.15 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ್ ಬಿಕಕೆಟಟ್ನ್ನು 
ಅವಕಾಶವನಾನುಗಿ ಪರಿವತ್ಷಸಿತ್. ಅವರ ಮೋರನ�� ಘಟಕವು ಕ್್ರಯಾಶ�ಲವಾಗಿದ� ಮತ್ತು ದೋರದಿಂದಲ�� 
ನಯಂತ್ರಸ್ವ ಕಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ�ೈದ್ಯರ ಸಲಕರಣ�ಗಳಂಥ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಉತಾ್ಪದಿಸ್ತತುದ�. ಆಮದ್ 
ಮಾಡಿದ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗಿಂತ ಇವರ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಅಗಗೆವಾಗಿದ�.

‘ನಾನ್ ಆಟಿಕ� ಮಾಡ್ವುದ್ ನನಗ� 
ತ್ಂಬಾ ಇರಟ್. ನಾನ್ ರಾಜಸಾ್ಥನ ಮತ್ತು 

ಕ�ೋ�ಲಕೆತಾತುದಲ್ಲಿ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಸ್ವುದನ್ನು 
ಕಲ್ತ�. ನಮ್ಮ ಆಟಿಕ�ಗಳು ತ್ಂಬಾ 

ಮಚ್ಚುಗ� ಪಡ�ದಿವ�. ಸ್ಥಳಿ�ಯವಾಗಿ 
ತಯಾರಿಸ್ವ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಬಗ�ಗಿನ 
ಜನರ ಮನ�ೋ�ಭಾವ ತ್ಂಬಾ 

ಬದಲಾಗಿದ� ಮತ್ತು ಈಗ ಅದಕ�ಕೆ 
ಉತತುಮ ಸ್ಪಂದನ� ಸಿಗ್ತತುದ�” 

ಎಂದ್ ಜಾಖ್ಷಂಡ್  ನ ರಾಂಚಯ 
ಶ�ೋ�ಭಾ ಕ್ಮಾರಿ ಹ��ಳುತಾತುರ�. 

ಅವರ ಆಸಕ್ತು ಇಂದ್ ಆದಾಯದ 
ಮೋಲವಾಗಿ ಮಾಪ್ಷಟಿಟ್ದ�. ಉತತುಮವಾಗಿ 
ನಡ�ಯ್ತತುರ್ವುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಶ�ೋ�ಭಾ 

ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಲ್�ನಾ ಕಚಾಚುಪ್, 
ಪ್ರತಭಾ ಟ�ೋ�ಪ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗ� 

ಕಲ್ಸಿದರ್. ಇಂದ್ ಆ ಗ್ಂಪು ತಮ್ಮ 
ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಅಮರಿಕ ಮತ್ತು ನ�ದರ್ 
ಲಾ್ಯಂಡ್ಸಿ ಗ� ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತತುದ� ಮತ್ತು 

ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್�ಯ 
ಮನನುಣ� ದ�ೋರಕ್ಸ್ತತುವ�.
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ಇವು ಕ��ವಲ ಕಥ�ಗಳಲಲಿ, ಆದರ� ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಆಟಿಕ� 
ವಲಯದ ಬದಲಾವಣ�ಯ ಚತ್ರಣವಾಗಿದ�. ಅಭಿನವ್ 
ಬಾ್ಯನಜ್ಷ ಅವರ್ ದ�ಹಲ್ಯ ಝಂದ��ವಾಲನ್ 

ನ ಹ�ಸರಾಂತ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗ� ಹ�ೋ�ದಾಗ, ಅವರ್ ಈ 
ಬದಲಾವಣ�ಯನ್ನು ಕಂಡರ್. ಈ ಹಿಂದ� ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ 
ಕ��ವಲ ಆಮದ್ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗ್ತತುತ್ತು. ಆದರ�, 
ಕಳ�ದ ಬಾರಿ ಭ��ಟಿ ನ�ಡಿದಾಗ, ವಿಸತೃತ ಶ�್ರ�ರ್ಯ ಮ�ಡ್ 
ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದಾದಾಗಿ ತಳಿಸ್ತಾತುರ�. 
ಕ��ವಲ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಕರಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, ಖರಿ�ದಿಸ್ವವರೋ ಕೋಡ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ಉತ�ತು�ಜನ ನ�ಡ್ತತುದಾದಾರ� 
ಮತ್ತು ಇರಟ್ ಪಡ್ತತುದಾದಾರ�. ಇದ್ ಯಾರಾದರೋ ವಾಸತುವವಾಗಿ 
ಕಾಣಬಹ್ದಾದ ನ�ೈಜ ಬದಲಾವಣ�ಯಾಗಿದ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ 
ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣ�ಯ 
ಬಿ�ಜ ಬಿತತುದಾದಾರ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಯವರ್ 2020ರ ಆಗಸ್ಟ್ 
ತಂಗಳ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ರ��ಡಿಯ� ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ಮನ್ ಕ್ 
ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ, ಇದ್ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ‘ಸ್ಥಳಿ�ಯತ�ಗ� ಧ್ವನ’ಯಾಗ್ವ 
ಕಾಲವಾಗಿದ� ಎಂದ್ ತಳಿಸಿದದಾರ್. “ಜಾಗತಕ ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮವು 
7 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ� ಎಂದ್ ತಳಿದರ� ನಮಗ� 
ಆಶಚುಯ್ಷವಾಗ್ತತುದ�. ಇದ್ ದ�ೋಡಡಿ ವ್ಯವಹಾರ, ಆದರ� ಭಾರತದ 
ಪಾಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಪರಂಪರ�, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವ�ೈವಿಧ್ಯ 
ಮತ್ತು ಯ್ವ ಜನಸಂಖ�್ಯಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ರಾರಟ್ಕಾಕೆಗಿ 
ಈಗ ಒಂದ್ ಆಲ�ೋ�ಚನ�ಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆಟಿಕ� (ಜಾಗತಕ) 
ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಟ್ ಕಡಿಮ ಪಾಲ್ ಇರ್ವುದ್ ಒಳ�್ಳಯದ್ 
ಎನಸ್ತತುದ�ಯೆ�? ಖಂಡಿತಾ ಇಲಲಿ, ಇದನ್ನು ಕ��ಳಿದ ನಂತರ 
ನಮಗೋ ಒಳ�್ಳಯದ್ ಎನಸ್ವುದಿಲಲಿ ”ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ 
ಹ��ಳಿದರ್. ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ� ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗಳತತು 
ಸಮ್ದಾಯದ ಗಮನವನ್ನು ಸ�ಳ�ಯಬ��ಕಾಗಿದ�. ಭಾರತ�ಯ 
ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗಳು ಈವರ�ಗ� ವಿದ��ಶ� ಆಟಿಕ�ಗಳಿಂದ ತ್ಂಬಿ 
ತ್ಳುಕ್ತತುವ�. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ಕಣ್ಮರ�ಯಾಗ್ತತುವ�. ಇಡಿ� ವಿಶವಾವ�� ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಾಣ್ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಕದ ವಿರ್ದಧಿ ಹ�ೋ�ರಾಡ್ತತುರ್ವಾಗ, ಭಾರತ 
ಹ��ಗ� ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವತ್ಷಸಬ��ಕ್ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿಕ�ೋಟಿಟ್ದ�, ಮತ್ತು ಕ�ೈಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸ್ವ 
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮ್ನ�ನುಲ�ಗ� ಬಂದಿವ�. ಈಗ, ಭಾರತ  
ತನನು ಧ�ೈಯ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರತಭ�ಯಂದ ಆಟಿಕ� ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯನ್ನು 
ಆಳಲ್ ಅರ್ಯಾಗ್ತತುದ� ಎಂದ್ ಹ��ಳಿದರ್.

‘ಸ್ಥಳಿ�ಯತ�ಗ� ಧ್ವನ’ ಮಂತ್ರ ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಬಗ�ಗಿನ 
ಖರಿ�ದಿದಾರರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರ ದೃಷ್ಟ್ಕ�ೋ�ನವನ್ನು 
ಬದಲಾಯಸಿದ�. ಇದ್ ಟ�ರಾಕ�ೋ�ಟಾ, ಅಡಿಕ�, ಮರ, ಬಿದಿರ್ 
ಮತ್ತು ಆಮ ಚಪು್ಪಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� 
ಬ��ಡಿಕ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಚುಸಿದ�. ಈ ಬದಲಾವಣ�ಯ ಗಾಳಿಯ್ ಕ�ೈಯಂದ 
ಮಾಡಿದ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಮ�ಲ� ಮಾತ್ರವಲಲಿದ� ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಟಿಕ� 
ಉದ್ಯಮದ ಮ�ಲೋ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ�ರಿದ�. ಉತತುಮ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ತಯಾರಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ಹಲವಾರ್ ನ್ರಿತ 
ಕ್ಶಲಕಮ್ಷಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಹ�ೋಂದಿದ�. ಗ್ಜರಾತ್  ನ ರಾಜ್  
ಕ�ೋ�ಟ್ ಸ��ರಿದಂತ� ದ��ಶದ ಕ�ಲವು ಭಾಗಗಳು; ಕನಾ್ಷಟಕದ 

ಸಾವಾವಲಿಂಬಿ ಭಾರತದ ಜ�ೂತ�ಗ� 

ಭಾರತಿೇಯ ಆಟಿಕ�ಗಳಗ� ಸಥೆಳೇಯತ�ಗ� 

ಧ್ವನಿಗೂ ಇದು ಸಕಾಲವಾಗಿದ� ಎಿಂದು 

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ಹ�ೇಳದಾ್ದರ�.

ರಾಮನಗರ ಜಲ�ಲಿಯ ಚನನುಪಟಟ್ಣ; ಆಂಧ್ರಪ್ರದ��ಶದ ಕೃರಣುದ 
ಕ�ೋಂಡಪಲ್ಲಿ; ತಮಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರ್; ಅಸಾಸಿಂನ 
ಧ್ಬಿ್ರ; ಮತ್ತು ಉತತುರ ಪ್ರದ��ಶದ ವಾರಾಣಸಿಯನ್ನು ಆಟಿಕ� 
ಕಲಿಸಟ್ರ್ಗಳಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತತುದ�.

ಆಟಿಕ� ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಲ್ ಸಕಾ್ಷರದ ಬದಧಿತ�ಯನ್ನು ಅದರ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂದ 
ಗ್ರಹಿಸಬಹ್ದ್. ಉದ್ಯಮದ ಪುನಶ�ಚು�ತನ ಮತ್ತು ವಿಸತುರಣ�ಗಾಗಿ 
ಒಟ್ಟ್ 15 ಸಚವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖ�ಗಳು ಕ�ೈಜ�ೋ�ಡಿಸಿವ�. 
ಇದ್ ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡ್ವ ನಣ್ಷಯಕ�ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗಿದ�. ಆದರ�, ಹಿಂದಿನ 
ಕ��ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರಗಳು ಏನನೋನು ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿವ��? ಅವರ್ 
ಮಾಡಿದದಾರ�, ಅದರ ಫಲ್ತಾಂಶ ಏನ್? ಈ ಹ�ೋಸ ಆರಂಭಕ�ಕೆ 
ಕಾರಣವ��ನ್?

ಇಿಂದ್ನ ಕೌಶಲ, ದುಸಿಥೆತಿಯ ಹಿಂದ್ರುವ  
ಶ್ರೇಮಿಂತ ಪಾ್ರಚಿೇನ ನಾಗರಕತ�

ಯಾವುದ�� ದ��ಶದ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಅದರ ಸಂಸಕೃತ ಮತ್ತು 
ಜ�ವನಶ�ೈಲ್ಯ ಪ್ರತಬಿಂಬವಾಗಿರ್ತತುವ�. ಆಟಿಕ�ಗಳ�ೊಂದಿಗಿನ 
ಭಾರತದ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಹರಪಾ್ಪ ನಾಗರಿಕತ�ಗ� ಮೊದಲ�� 
ಹ್ಡ್ಕಬಹ್ದ್. ಉತ್ಖನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಅವಧಿಯ 
ಆಟಿಕ�ಗಳು ಕಂಡ್ಬಂದಿವ�, ಅವುಗಳು ದ�ೋಡಡಿ ವ�ೈವಿಧ್ಯವನೋನು 
ತ�ೋ�ರಿಸ್ತತುವ�.

ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಾವಾವಲಿಂಬನ�ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
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ಸಾವಾವಲಿಂಬಿಯಾಗಲು ಲಕ್ಷ್ೇ ಚಿಂದ್, ವಿಜಯ್ ಮಹಾ್ರ ಅವರಗ� ನ�ರವಾದ ಆಟಿಕ�

ದ�ಹಲ್ಯ ಲಕ್ಷಿಷ್� ಚಂದ್ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಕ�ಯಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ 
ಪಾಲಕರ ಪ್ರಯತನುವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ್. ದ�ಹಲ್ಯ 
ರಘುಬಿ�ರ್ ನಗರದ ಜ�ಜ� ಕಾಲ�ೋ�ನಯ ನವಾಸಿಯಾದ  
55 ವರ್ಷದ, ಕ�ೈಯಂದ ತಯಾರಿಸ್ವ ಇವರ ಕಾರ್ಗಳು, 
ಟಕ್ –ಟಕ್ ಎಂದ�� ಖಾ್ಯತವಾಗಿವ�. “ನನನು ಪ�ರಕರ್ ಕಳ�ದ 
43 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತತುದಾದಾರ�. 
ನಾನ್ ಅವರಿಗ� ಮೊದಲ್ನಂದಲೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�ದಾ�. 
ಆದರ� ಈ ದಿಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಸಕಾ್ಷರದ ಗಮನವು, 
ನಮ್ಮಂತಹ ಕ�ೈಯಂದ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಸ್ವವರಿಗ� 
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�,” ಎಂದ್ ಅವರ್ 

ಹ��ಳುತಾತುರ�. ತ್ಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣ್ವ, ಮಕಕೆಳಿಗ� 
ಆಕರ್ಷಕವ�ನಸ್ವ, ಟಕ್-ಟಕ್ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ತಯಾರಿಸ್ವುದ್ ಅರ್ಟ್ ಸ್ಲಭವಲಲಿ. ಆಟಿಕ� 

ಪೂಣ್ಷಗ�ೋಳು್ಳವ ಮೊದಲ್ ಅದ್ 40 
ಕ�ೈಗಳ ಮೋಲಕ ಹಾದ್ ಬರ್ತತುದ�.  
ವಚ್್ಷವಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ 
ಮೋಲಕ ಕ್ಶಲಕಮ್ಷಗಳ 

ಕೌಶಲ್ಯವು ಈಗ ಜಗತತುಗ� 
ಸ್ಪರಟ್ವಾಗ್ತತುದ�.

ಮನಸಿಸಿದದಾರ� ಮಾಗ್ಷ. ಈ ಗಾದ� ನಜವ�ಂದ್ ಸಾಬಿ�ತ್ಪಡಿಸ್ತಾತು, 
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ��ಶದ ಕಾಂಗಾ್ರದ ವಿಜಯ್ ಮಹಾ್ರ ನಶಸ್ತತುರ್ವ 
ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಸ್ವ ಕಲ�ಯನ್ನು ಪುನರ್ಜ್�ವಗ�ೋಳಿಸ್ತತುದಾದಾರ�. 

ಬಿದಿರಿನಂದ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ವ ಮೋಲಕ, ಮಹಾ್ರ 
ಕ��ವಲ ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗ್ವುದಲಲಿದ�, ಸವಾಯಂ ಉದ�ೋ್ಯ�ಗವನ್ನು 

ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ವಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದಾದಾರ�.  
“ಬಿದಿರ್ ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತತುವ�. ಈ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಸಹ ಉತತುಮ 
ಲಾಭವನ್ನು ನ�ಡ್ತತುವ�. ನಾನ್ ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� 150 ಜನರಿಗ� 

ತರಬ��ತ ನ�ಡಿದ�ದಾ�ನ� ”ಎಂದ್ ಮಹಾ್ರ ಹ��ಳುತಾತುರ�.

ಆಧ್ನಕ ಯ್ಗದಲೋಲಿ, ಸಂಪನೋ್ಮಲದ ಕ�ೋರತ�ಯ ಕಾರಣಕ�ಕೆ 
ಮಕಕೆಳನ್ನು ಆಟಿಕ� ಮತ್ತು ಸಂತ�ೋ�ರದಿಂದ ದೋರ ಇಡಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಇದ�� ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೋ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ಎಲಲಿ ಕ್ಟ್ಂಬದ ಅಂಗವಾಗಿದ�. ಅದ್ ಶ್ರ�ಮಂತ ಕ್ಟ್ಂಬವ�� 
ಆಗಿರಲ್, ಅಥವಾ ಬಡ ಕ್ಟ್ಂಬವ�� ಆಗಿರಲ್, ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ಮಗ್ವಿನ ಜ�ವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ�. ಪಾಲಕರ್ 
ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ಏನ�� ಇರಲ್, - ದ್ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಅಗಗೆ -ತಮ್ಮ 
ಮಕಕೆಳಿಗ� ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಕ�ೋಡಿಸ್ತಾತುರ�. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, 
ಆಟಿಕ�ಗಳು ಜ�ವನದ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಣಾ್ಷಯಕ 
ಭಾಗವಾಗಿವ�. ಇಂದಿಗೋ, ಮಕಕೆಳಿಗ� ಆಟಿಕ�ಗಳು ಇಲಲಿದಿದದಾರ� ಅವರ 
ಸಂಭ್ರಮ ಅಪೂಣ್ಷವಾಗ್ತತುದ�. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ದಸರಾ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ�ೋಂಬ�ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಮಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶ್ಷಸ್ವ 
ಮೋಲಕ ‘ಬ�ೋಂಬ� ಹಬ್ಬ’ ಅಥವಾ ‘ಬ�ೋಂಬ�ಗಳ ದಬಾ್ಷರ್’ 
ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತತುದ�. ಬ�ೋಂಬ�ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿರಯಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮ�ಲ� ಪ್ರದಶ್ಷಸಲಾಗ್ತತುದ�. ಹಿ�ಗ� ಪ್ರದಶ್ಷಸಲಾಗ್ವ 
ಎಲಲಿ ಬ�ೋಂಬ�ಗಳೊ ಗಾ್ರಮ�ಣ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಮರ್ಣುನಲ್ಲಿ ಇಲಲಿವ�� 
ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದಾದಾಗಿರ್ತತುವ�. ಬ�ೋಂಬ�ಗಳಿಗ� ಉಜವಾಲ ಬಣಣುವನ್ನು 
ಹಚಚುಲಾಗ್ತತುದ�. ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಸಂಘದ ತಾಂತ್ರಕ 
ಸಮತಯ ಸಂಚಾಲಕ ಮನ್ ಗ್ಪತು ಪ್ರಕಾರ, ಜಐ ಟಾ್ಯಗ್ ಪಡ�ದ, 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಸ್ವ 12 ಕಲಿಸಟ್ರ್ ಹ�ೋಂದಿರ್ವ 
ವಿಶವಾದ ಏಕ�ೈಕ ದ��ಶ ಭಾರತವಾಗಿದ�. “ಇದರ�ೋಂದಿಗ�, 20 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಆಟಿಕ� ಸಮೋಹಗಳಿವ�. ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
5,000ಕೋಕೆ ಹ�ಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಇತಹಾಸವನ್ನು ಹ�ೋಂದಿವ�. ಆಟಿಕ� 
ತಯಾರಿಸ್ವವರ್ ಸಂಘಟಿತರಾಗ್ವುದ್ ಮ್ಖ್ಯವ�ನಸ್ತತುದ�” 
ಎಂದ್ ಗ್ಪಾತು ಹ��ಳುತಾತುರ�.

ಭಾರತವು ವಿವಿಧತ�ಯಲ್ಲಿ ಏಕತ�ಯ ನ�ತಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿರ್ವ 
ದ��ಶವಾಗಿರ್ವುದರಿಂದ, ಅದರ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಅದರ ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ 
ಸಂಸಕೃತಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಬಿಂಬಿಸ್ತತುವ�. ಅದ್ ಉತತುರವ�� 
ಆಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣವ�� ಆಗಿರಲ್ ಇಲಲಿ ಈಶಾನ್ಯವ�� ಇರಲ್, ಈ 
ಪ್ರದ��ಶದ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರತಬಿಂಬವನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿರ್ತತುವ�.

ಭಾರತಿೇಯ ಆಟಿಕ�ಗಳಗ�  

5000 ವಷ್್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದ�.  

ಆದಾಗೂ್ಯ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ�ಟೆಯಲ್ಲೂ 

ಭಾರತಿೇಯ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಕ�ೂಡುಗ� ನಗಣ್ಯ.
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ಹ�ೂಸ ಆಶ�ೋೇತತಿರಗಳಗ� ಮೂಡಿದ ಗರ

ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಶ್ರ�ಮಂತ ಸಾಂಸಕೃತಕ ನ�ಲ�ಗಳನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿವ�. ಆದಾಗೋ್ಯ, ಇದ್ ಸೋಕತು ವ��ದಿಕ�ಯ ಕ�ೋರತ� 
ಎದ್ರಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ವ��ದಿಕ� ಒದಗಿಸಲ್ 
ಕ��ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಹಲವಾರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡಿದ�. 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಅನ್ಶ�ೋ�ಧನ� ಮತ್ತು 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ�ೋಂದಿಗ� ಸಂಪಕ್್ಷಸಿ, ತಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಟಾಯ್  
ಕಥಾನ್ ಅನ್ನು ಆಯ�ಜಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲಲಿದ�, ಭಾರತದ ಮೊದಲ 

ಆಟಿಕ� ಮ�ಳವನ್ನು ಫ�ಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ�ಜಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ಈ ಮ�ಳದ ಯಶಸಸಿನ್ನು ಕಾನ್್ಪರ್ ದಲಾಲಿಗಲ್� ಅಥವಾ 
ರಾಜಸಾ್ಥನದಲಾಲಿಗಲ್� ಅಳ�ಯಬಹ್ದ್, ಈ ಮ�ಳವು ಆಟಿಕ� 
ತಯಾರಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ತ�ೋಡಗಿರ್ವ ಜನರಿಗ� ಹ�ೋಸ ಭರವಸ�ಯನ್ನು 
ನ�ಡಿದ�. ಇಂತಹ ಉಪಕ್ರಮವು ದ��ಶಾದ್ಯಂತದ ಸ್ಥಳಿ�ಯ 
ತಯಾರಕರನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಸ್ತತುದ� ಎಂದ್ ರಾಜಸಾ್ಥನದ 
ರಾಜ��ಂದ್ರ ಕ್ಮಾಹಾರ್ ಹ��ಳುತಾತುರ�. “ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು 
‘ಸ್ಥಳಿ�ಯತ�ಗ� ಧ್ವನ’ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ 
ಆಟಿಕ� ತಯಾರಕರಿಗ� ಅನ್ಕೋಲವಾಗಲ್ದ�.

7.4 %

2.5%

ಮಾದರಗಳು ಯಾಿಂತಿ್ರಕ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ 
ವಿಫಲವಾಗಿವ�.

41.3 %

3.3 %
ಮಾದರಗಳು ಫಾತಿಲ�ೇಟ್ ಗಳ 
ಸಿವಾೇಕಾರಾಹ್ಯ ಮಟಟೆದಲ್ಲೂ 
ವಿಫಲವಾಗಿವ�.

12.4 %
ಮಾದರಗಳು ಯಾಿಂತಿ್ರಕ 
ಮತುತಿ ಫಾತಿಲ�ೇಟ್  ಪರೇಕ್�ಯಲ್ಲೂ 
ವಿಫಲವಾಗಿವ�.

ಮಾದರಗಳು ದಹನ 
ಪರೇಕ್�ಯಲ್ಲೂ ವಿಫಲವಾಗಿವ�.

ಮಾದರಗಳು ಯಾಿಂತಿ್ರಕ 
ಮತುತಿ ಉರಯುವ ಪರೇಕ್�ಯಲ್ಲೂ 
ವಿಫಲವಾಗಿವ�

ಮಗುವಿನ ಆರ�ೂೇಗ್ಯದ ಕಾಳಜ 
2009-10ರಲ್ಲಿ, ವಿಜ್ಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ 
ಕ��ಂದ್ರ ಪ್ರಮ್ಖ ಬಾ್ರಂಡಗೆಳ ಆಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿರ್ವ 
ಫಾತುಲ��ಟಗೆಳ ಕ್ರಿತಂತ� ಅಧ್ಯಯನ ನಡ�ಸಿತ್. 
ಮಾನವರಿಗ� ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಫಾತುಲ��ಟ್ 
ಅಂಶ ಆಮದ್ ಆಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿರ್ವುದ್ 
ಪತ�ತುಯಾಯತ್

ವರದಿಯ ರಿ�ತ್ಯ, ಆಟಿಕ� ತಯಾರಕರ್, 
ಪಾಲಿಸಿಟ್ಕ್ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಮದ್ ಮತ್ತು 
ತಾಳಿಕ�ಯಾಗ್ವಂತ� ಮಾಡಲ್ 
ಫಾತುಲ��ಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾತುರ�. ಈ 
ರಾಸಾಯನಕವು ವಿಶ��ರವಾಗಿ ಮೋರ್ 
ವರ್ಷಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸಿನ ಮಕಕೆಳಿಗ� 
ತ್ಂಬಾ ವಿರಕಾರಿಯಾಗಿದ�. 

ಅಮರಿಕ ಮತ್ತು ಯ್ಕ�ಯಲ್ಲಿ ಫಾತುಲ��ಟ್ 
ಗಳ ಬಳಕ�ಯನ್ನು ನಷ��ಧಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಇದಕ�ಕೆ ತ�ರ�ದ್ಕ�ೋಳು್ಳವುದರಿಂದ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ 
ಸಂತಾನ�ೋ�ತ್ಪತತು ಅಸವಾಸ್ಥತ�, ಅಸತುಮಾ ಮತ್ತು 
ಅಲಜ್ಷ ಉಂಟಾಗ್ತತುದ�.

2007ರಲ್ಲಿ, ಅಮರಿಕದ ಸಂಸ�್ಥಯಾದ 
ಮಾ್ಯಟಲ್ ತಯಾರಿಸಿದ 8 ಲಕ್ಷ ಆಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದದಾ ಮತಮ�ರಿದ ಸಿ�ಸದ ಬಣಣುದ 
ಬಳಕ�, ಮಕಕೆಳಿಗ� ಹಾನಕಾರಕ ಎಂದ್ ಅದನ್ನು 
ಹಿಂದಕ�ಕೆ ಪಡ�ಯಲಾಯತ್

ಇಂತಹ ಅನ��ಕ ಘಟನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ 
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿದಾದಾಗೋ್ಯ, 
ಅಂದಿನ ಸಕಾ್ಷರಗಳು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡಿರ್ವ 
ಕ್ರಮಗಳು ಸಾಲದಾಗಿವ�.

ಈ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮಕಕೆಳ ಚಮ್ಷಕ�ಕೆ ಹಾನಯ್ಂಟ್ 
ಮಾಡ್ತತುವ� ಎಂದ್ ಫಲ್ತಾಂಶ ಹ��ಳಿದ�. 
ಕ��ವಲ ಶ��.33ರರ್ಟ್ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ 
ಪರಿ�ಕ�ಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿವ�.

ಹಲವು ಆಟಿಕ�ಗಳು ಫಾತುಲ��ಟ್ 
ಮತ್ತು ಭಾರಲ�ೋ�ಹ, ಇತಾ್ಯದಿಗಳ 
ಅಂಗಿ�ಕಾರಾಹ್ಷ ಮಟಟ್ದ ಗ್ಣಮಟಟ್ದ 
ಮಾನಕಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲ್ 
ವಿಫಲವಾದವು. 

2019ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ�ಯ ಗ್ಣಮಟಟ್ 
ಮಂಡಳಿ (ಕ್್ಯ.ಸಿ.ಐ.) ಎನ್.ಸಿ.ಆರ್. 
ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ 121 ವಿವಿಧ 
ಬಗ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಪರಿ�ಕ್ಷಿಸಿತ್ತು.

ಕು್ಯಸಿಐ ಈ ಆಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರ ಲ�ೂೇಹ 
ಒಳಗ�ೂಿಂಡಿರುವುದೂ ಸ�ೇರದಿಂತ� 
ಯಾಿಂತಿ್ರಕ ಮತುತಿ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸುರಕ್ಷತ� 
ಅಿಂಶಗಳ ಪರೇಕ್� ಮಾಡಿತುತಿ. 

ಆಟಿಕ�ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರ 
ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಳಗ�ೂಿಂಡಿವ� 
ಎಿಂಬುದನು್ನ ಫಲ್ತಾಿಂಶ ತ�ೂೇರಸಿತು.

ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಾವಾವಲಿಂಬನ�ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
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ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು 
ಸಂಸಕೃತಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ ನ�ರವಾಗ್ತತುವ� ಎಂಬ್ದೋ ಭಾರತಕ�ಕೆ 
ಮಹತವಾದಾದಾಗಿದ�. ನಾವು ದ��ಶವನ್ನು ವಿದ��ಶಗಳ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಬ��ಕ್” ಎಂದ್ ಕ್ಮಾರ್ ಹ��ಳುತಾತುರ�. 

ಈ ಆಟಿಕ� ಮ�ಳ ಇದ�� ರಿ�ತಯ ವಿಶಾವಾಸವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದ��ಶದ 
ಇಂದ�ೋ�ರ್ ನ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಕ ಜತ��ಂದರ್ ಗೋ ನ�ಡಿದ�. 
ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ ಮರ್ಬಳಕ�ಯ ಚಮ್ಷ ಬಳಸ್ವ 
ಜತ��ಂದರ್ ತಮ್ಮಂತ ಕಲಾವಿದರಿಗ� ಪ್ರತಭ�ಯನ್ನು ಪ್ರದಶ್ಷಸಲ್, 

ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಮ್ಖ್ಯವಾಹಿನಗ� ಸಮಥ್ಷ ರಿ�ತಯಲ್ಲಿ 
ತರಲ್ ಮ�ಳ ಒಂದ್ ವ��ದಿಕ� ಕಲ್್ಪಸಿತ್ತು ಎಂದ್ ಹ��ಳುತಾತುರ�. 

ಆರ�ೂೇಗ್ಯಪ್ಣ್ಯ ಬಾಲ್ಯಕ�್ ಸಥೆಳೇಯ ಆಟಿಕ�

ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮಕಕೆಳ ಮೊದಲ ಗ�ಳ�ಯ. ಅವು ಮಕಕೆಳಿಗ� 
ಮನರಂಜನ� ನ�ಡ್ವುದಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, ಅವರಿಗ� ಸಾಕರ್ಟ್ ಕಲ್ಸ್ತತುವ� 
ಕೋಡ. ಇದ�ಲಲಿವೂ ತಳಿದ ಸಂಗತಯಾಗಿದ�. ಆದಾಗೋ್ಯ, ವಿದ��ಶ� 
ಆಟಿಕ�ಗಳಿಂದ ತ್ಂಬಿರ್ವ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ�ಯ 
ಆಟಿಕ�ಗಳು ಕಳ�ದ್ಹ�ೋ�ಗಿವ�. ಈ ಆಮದ್ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಭಾರತ�ಯ 

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ರಫಾತಿಗುವ 
ಆಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲೂ ಚಿೇನ ಶ�ೇ.8.5ರಷ್ುಟೆ 

ಪಾಲು ಹ�ೂಿಂದ್ದ�. ಐರ�ೂೇಪ್ಯ 
ಒಕೂ್ಟ ಪಟಿಟೆಯಲ್ಲೂ ಎರಡನ�ೇ 

ಸಾಥೆನದಲ್ಲೂದ�.

ಜಾಗತಿಕ ಆಟಿಕ� 
ಕ�ೈಗಾರಕ�ಯ ಒಟುಟೆ 

ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದ�. 2025ರ 
ಹ�ೂತಿತಿಗ� ಇದು 9.5 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ. ತಲುಪುವ 

ನಿರೇಕ್� ಇದ�.

ಜಾಗತಿಕ ಆಟಿಕ� 
ಮಾರುಕಟ�ಟೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ 
ಪಾಲು – ಇದು ಕ�ೇವಲ 45 

ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ. ಮಾತ್ರ

85 % 0.5%7 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೂೇಟಿ

ಜಾಗತಿಕ ಆಟಿಕ� 

ಮಾರುಕಟ�ಟೆಯಲ್ಲೂ 

2024ರ ಹ�ೂತಿತಿಗ� 

ಭಾರತದ ಪಾಲನು್ನ 

2800 ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ. ಗ� 

ಹ�ಚಿ್ಚಸುವ ಗುರಯನು್ನ 

ಕ�ೇಿಂದ್ರ ಹ�ೂಿಂದ್ದ�. 

ಜಾಗತಿಕ ಆಟಿಕ� ಮಾರುಕಟ�ಟೆಗ�
ಭಾರತದ ಕ�ೂಡುಗ�

ಪ್ರತವರ್ಷ, 3500 ರಿಂದ 4500 
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತತುವ�. 
ದ��ಶ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಕ�ೋಡ್ಗ� 
ಶ��.15 ಮಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಾ, ಉಳಿದಿದ್ದಾ 
ಆಮದಾಗ್ತತುವ�. 

ಲ�ಗ�ೋ� ಮತ್ತು ಮ�ಟ�ಲ್ ಈ ಎರಡೋ 
ಜಾಗತಕವಾಗಿ ಅತ ದ�ೋಡಡಿ ಬಾ್ರಂಡ್ 
ಗಳಾಗಿವ�. ಹಲವು ಅಗ್ರ ಆಟಿಕ� ಬಾ್ರಂಡ್ 
ಗಳು ಚ�ನಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಘಟಕ 
ಹ�ೋಂದಿವ�.

ಜಾಗತಕ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ ಶ��ಕಡ 5ರರ್ಟ್ 
ಬ�ಳ�ಯ್ವ ನರಿ�ಕ�ಯದದಾರ�, ಭಾರತ�ಯ 
ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ ಶ��.10-15ರರ್ಟ್ ವೃದಿಧಿಸ್ವ 
ಸಾಧ್ಯತ� ಇದ�. ಈ ನರಿ�ಕ್ಷಿತ 
ವೃದಿಧಿಯಂದಿಗ�, ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ ತನನು ಕ�ೋಡ್ಗ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಚುಸ್ವ 
ಸಮಯ ಬಂದಿದ�.
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ಉತತಿರ ಪ್ರದ�ೇಶ
ವಾರಾಣಸಿ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಿಕ�ಗಳಗ� ಹ�ಸರಾಗಿದ�. 
ಸಹರಾನು್ಪರ್ ಮತುತಿ ಗ�್ರೇಟರ್ ನ�ೂೇಯಿಡಾ ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಪ್ರ�ೈಸುವ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಕ�ಗ� ಅಣಿಯಾಗಿವ�.

ಇಿಂದ�ೂೇರ್ ನ 1000 ಎಕರ� ಭೂಮಿಯನು್ನ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ�: 
ಬುದ್್ನ ಭ�ೂೇಪಾಲ್ ಬಳ ಇರುವ ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡ�ಯಲ್ದ�.

ತನ್ನ ವಾ್ಯಪಾರಕ�್ ಹ�ಸರಾಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಪರ ಗುಜರಾತ್ 
ಆಟಿಕ�ಯ ತಯಾರಕಾ ತಾಣವಾಗಲು ಸಿದಧಿವಾಗುತಿತಿದ�

ಸಿಕಿ್ ಹುಲ್ಲೂನಿಿಂದ ಮಾಡುವ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ವಿಶ�ೇಷ್ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕ�ೂಿಂಡಿವ�

ಕ�ೇಿಂದಾ್ರಡಳತ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲೂನ ಆಟಿಕ�ಯ ಕಲೂಸಟೆರ್ ನ�ೂಿಂದ್ಗ�, 
ಸಕಾ್ಯರ ಸಥೆಳೇಯ ಆಟಿಕ�ಗಳಗ� ಜಾಗತಿಕ ಪರಚಯ 
ಮಾಡಿಸಲು ಸಜಾಜಾಗಿದ�.

ಜನಪಿ್ರಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ, ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ  
ಆಟಿಕ�ಗಳಗ� ಜಾಗತಿಕ ಖಾ್ಯತಿಯೂ ಇದ�.

ಬಿದ್ರನಿಿಂದ ಮಾಡುವ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ತಿ್ರಪುರಾದ ವಿಶ�ೇಷ್ತ�ಯಾಗಿದ�.

ಪುದುಚ�ೇರಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ�್ನೇಹಯಾದ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಜಾಗತಿಕ 
ಜನಪಿ್ರಯತ� ಪಡ�ಯಲು ಸಜಾಜಾಗಿವ�. ಇಲ್ಲೂನ ಆಟಿಕ� 

ಕ�ೈಗಾರಕ�ಗಳು ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಣ್ಣನು್ನ ಪಾ್ರರಮಿಕ 
ಸಾಮಗಿ್ರಯಾಗಿ ಬಳಸುತತಿವ�.

ಮೃದುವಾದ ಮರದ್ಿಂದ ಪಾ್ರಣಿಗಳು ಮತುತಿ ಪಕ್ಗಳ 
ಆಟಿಕ�ಗಳನು್ನ ನಿಮ್ಯಲ್    ನಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಾಗುತಿತಿದು್ದ,  

400 ವಷ್್ಯಗಳ ಶ್ರೇಮಿಂತ ಪರಿಂಪರ�ಯನು್ನ ಹ�ೂಿಂದ್ದ�.

ವಾರಾಣಸಿ ಗ�್ರೇಟರ್ ನ�ೂೇಯಿಡಾ ಸಹರಾನ್ ಪುರ

ಆಿಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶ
ಏಟಿಕ�ೂಪಾ್ಪಕಾ ಮತುತಿ ಕ�ೂಿಂಡಪಲ್ಲೂ ಮರದ ಆಟಿಕ�ಗಳಗ� 
ಹ�ಸರಾಗಿದು್ದ, ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಬಿಿಂಬಿಸುತತಿವ�.

ಏಟಿಕ�ೂಪಾ್ಪಕಾ ಕ�ೂಿಂಡಪಲ್ಲೂ ಕಡಪ 

ಬಿಹಾರ

ದಭಾ್ಯಿಂಗ ಸಿಕಿ್

ಲಡಾಖ್

ಲಡಾಖ್

ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ

ಶಮಾಲೂ

ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ

ಇಿಂಧ�ೂೇರ್ ಭ�ೂೇಪಾಲ್ ಬುದ್್ನ

ಗುಜರಾತ್

ಪಟಾನ್ ಸಾಗಪು್ಯರ್

ತ�ಲಿಂಗಾಣ

ನಿಮ್ಯಲ್

ಪುದುಚ�ೇರ

ಪುದುಚ�ೇರ

ತಿ್ರಪುರಾ

ಅಗತ್ಯಲಾ

ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಾವಾವಲಿಂಬನ�ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
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ರಾಜಸಾಥೆನದ ಲಾ್ಯಕ್ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮತುತಿ ಬ�ೂಿಂಬ�ಗಳು 
ವಿಶವಾದಾದ್ಯಿಂತ ಪ್ರಸಿದಧಿವಾಗಿವ�. ಅವುಗಳ 
ಉತಾ್ಪದನ�ಯನು್ನ ಹ�ಚಿ್ಚಸುವುದಕ�್ ಗಮನ ಹರಸಲಾಗಿದ�.

ಜಾಖ್ಯಿಂಡ್ ನ ಮರದ ಮತುತಿ ಮಣಿ್ಣನ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಜಾಗತಿಕ 
ಆಕಷ್್ಯಣ�ಗ� ಸಿದಧಿವಾಗಿವ�.

ಕ�ೇರಳದ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದು ಹ�ಸರಾಗಿರುವ 
ಎನಾ್ಯಕುಲಿಂ ಈಗ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಕ�ಯ  

ತಾಣವಾಗಿಯೂ ಹ�ಸರಾಗಿದ�.

60 ವಷ್್ಯಗಳಗೂ 
ಹ�ಚು್ಚ ಕಾಲದ್ಿಂದ 
ಮೃದು ಆಟಿಕ�ಗಳ 
ಸಿಂಪ್ರದಾಯ 
ಹ�ೂಿಂದ್ರುವ 
ಸಿಕಿ್ಿಂ, ವಿಶವಾದ 
ಗಮನ ಸ�ಳ�ಯಲು 
ಸಜಾಜಾಗಿದ�.

ಅಸಾ್ಿಂ ಟ�ಡಿ್ಡ 
ಬ�ೇರ್ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ತಾಣವಾಗಿದ�. ಆಟಿಕ� 
ಕಲೂಸಟೆರ್ ನ�ೂಿಂದ್ಗ�, 
ಕ�ೈಗಾರಕ� ಹ�ೂಸ ಅಸಿ್ಮತ� 
ಪಡ�ಯಲ್ದ�.

ತಿಂಜಾವ್ರು 
ಬ�ೂಿಂಬ�ಗಳು 
ನತಿ್ಯಸುವ ಬ�ೂಿಂಬ� 
ಎಿಂದ�ೇ ಖಾ್ಯತವಾಗಿದು್ದ, 
ಮಕ್ಳು ಮತುತಿ 
ವಯಸ್ರಗ� 
ಅಚು್ಚಮಚು್ಚ.

ವಲಯದ ಮರದ 
ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿವ�. 
ಆಟಿಕ� ಕಲೂಸಟೆರ್ ನ�ೂಿಂದ್ಗ�, 
ಹ�ೂಸ ಉದ�ೂ್ಯೇಗಗಳು 
ಸೃಷ್ಟೆಯಾಗಲ್ವ�.

ಮಯೂರ್ ಭಿಂಜ್ ಕಿಂಚು ಮತುತಿ ಲ�ೂೇಹದ 
ಕರಕುಶಲ ವಸುತಿಗಳಗ� ಹ�ಸರಾಗಿದ�. ಇದನು್ನ ಈಗ 
ಆಟಿಕ�ಯ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತಿತಿದ�.

ಚನ್ನಪಟಟೆಣ ಭಾರತದ ಪ್ರರಮ ಆಟಿಕ� ಕಲೂಸಟೆರ್. ಇಲ್ಲೂನ 
ಆಟಿಕ�ಗಳು ಎಲ�ಲೂಡ� ಹ�ಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವ�

ಸಾಿಂಸಕೃತಿಕವಾಗಿ ಶ್ರೇಮಿಂತವಾದ ನಾಗಾಲಾ್ಯಿಂಡ್ 
ಆಟಿಕ� ತಯಾರಕ�ಯಿಂದ್ಗ� ಹ�ೂಸ ಗಾಥ� ಬರ�ಯುತಿತಿದ�.

ರಾಜಸಾಥೆನ

ಚಿತ�ೂತಿೇರಗಢ ಉದಯ್ ಪುರ ಕಟ್ ಪುತಲ್ ನಗರ್

ಜಾಖ್ಯಿಂಡ್

ಧನ್ ಬಾದ್ 

ಕ�ೇರಳ

ಎನಾ್ಯಕುಲಿಂ

ಸಿಕಿ್ಿಂ

ಅಸಾ್ಿಂ

ನಾಗಾಲಾ್ಯಿಂಡ್

ನಾಗಾಲಾ್ಯಿಂಡ್

ಕನಾ್ಯಟಕ

ಚನ್ನಪಟಟೆಣ 

ಒಡಿಶಾ

ಮಯೂರ್ ಭಿಂಜ್ 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
ಸಾವಿಂತ್ ವಾಡಿ

ತಿಂಜಾವ್ರು

ತಮಿಳುನಾಡು

ಕಿನಾ್ನಳ
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ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮಕ�ಕೆ ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯಕರವಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, ಮಕಕೆಳ 
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕೋಕೆ ಹಾನಕಾರಕವಾಗಿವ�.

ಸ್ಮಾರ್ ಶ��.67ರರ್ಟ್ ಆಮದ್ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಭಾರತ�ಯ 
ಗ್ಣಮಟಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಕ್್ಯ.ಸಿ.ಐ.) ಸಮ�ಕ�ಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವ�. 
ಇದರ ಜ�ೋತ�ಗ�, ಭಾರತ�ಯ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶ��.85ರರ್ಟ್ 
ಆಮದ್ ಆಟಿಕ�ಗಳಾಗಿದ್ದಾ, ಬಹ್ತ��ಕ ನ�ರ�ಯ ರಾರಟ್ಗಳಿಂದ 
ಬರ್ತತುವ�. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶ��.45ರರ್ಟ್ ಮೃದ್ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
(ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್) ಕಾ್ಯನಸಿರ್ ಗ� ಕಾರಣವಾಗ್ವ ಫಾತುಲ��ಟ್ 
ಗಳ ಅಂಗಿ�ಕಾರಾಹ್ಷ ಮಟಟ್ದ ಪರಿ�ಕ�ಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವ�. 
ಆಮದ್ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಭಾರತದ ಲ�ೋ�ಹಗಳಾದ ಆಸ�್ಷನಕ್ 
ಮತ್ತು ಸಿ�ಸವನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದ್ದಾ, ಇವು ವಿರಯ್ಕತು ಎಂದ್ ವರದಿ 
ಹ��ಳಿದ�. ಇಂಥ ಸನನುವ��ಶದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ಕ��ವಲ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತಯ ರಕ್ಷಣ�ಗಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ, 
ಉತತುಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಮಕಕೆಳಿಗೋ ಅತ್ಯಂತ 
ಮಹತವಾದಾದಾಗ್ತತುವ�.

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ�ಟೆಗ� ಲಗ�ಗೆ ಇಡಲು ಸಿದಧಿವಾದ  
ಭಾರತಿೇಯ ಆಟಿಕ�ಗಳು

ಈ ದಿನಾಂಕದವರ�ಗ�, ಜಾಗತಕ ಆಟಿಕ� ಕ�ೈಗಾರಿಕ� 7 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಮೌಲ್ಯದಾದಾಗಿದ�, ಆದರ� ಭಾರತದ ಪಾಲ್ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಕ��ವಲ ಶ��.05ರರ್ಟ್. 2025ರ ಹ�ೋತತುಗ�, ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ 
9.5 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ತಲ್ಪುವ ನರಿ�ಕ� ಇದ�. ಸ್ಮಾರ್ 
ಶ��.85ರರ್ಟ್ ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ�ಯ ಬ��ಡಿಕ� ಆಮದಿನ ಮ�ಲ� 
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದಾ, ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಕ�ೋಡ್ಗ� ಕ��ವಲ ಶ��.15ರರ್ಟ್. 
ಜಾಗತಕವಾಗಿ 14 ವರ್ಷಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸಿನ ಮಕಕೆಳ 
ಒಟ್ಟ್ ಜನಸಂಖ�್ಯಯ ಮೋರನ�� ಒಂದ್ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತ 
ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಕ�ೋಡ್ಗ� 
ಮಹತವಾದಾದಾಗಿದ�. ಈ ಜನಸಂಖ�್ಯಯ್ ಸ್ಥಳಿ�ಯ ತಯಾರಕರಿಗ� 
ಕ��ವಲ ಸವಾಲಷ�ಟ್� ಅಲಲಿ ಅವಕಾಶವೂ ಆಗಿದ�.

ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಕರಿಗ� ಜಾಗತಕ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಪಾಲನ್ನು 2800 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗ� ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ್ 

ಸಕಾ್ಯರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
ವಾರ್ಜ್ಯ ಸಚವಾಲಯ ಹಾಗೋ ಕ�ೈಗಾರಿಕ� ಮತ್ತು 
ಆಂತರಿಕ ವಾರ್ಜ್ಯ ಉತ�ತು�ಜನ ಇಲಾಖ�ಯ ದತಾತುಂಶದ 
ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 400 ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳು 
ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ತ�ೋಡಗಿಕ�ೋಂಡಿವ�. ಈ 
ಪ�ೈಕ್ ಶ��.75 ಸೋಕ್ಷಷ್, ಶ��.22 ಸಣಣು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ 
ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳಾಗಿದದಾರ�, ಶ��.3ರರ್ಟ್ ಬೃಹತ್ ಘಟಕಗಳಿವ�. 

ಸಕಾ್ಷರ ಎರಡೋ ಬದಿಯ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಕ�ೈಗ�ೋಳು್ಳತತುದ�. ಮೊದಲನ�ಯದ್, ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಆಟಿಕ� 
ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಯ ಸ್ಧಾರಣ� ಮತ ತ್ು ಎರಡನ�ಯದ್, ಅವುಗಳಿಗ� 
ಉತತುಮ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಆ 
ಮೋಲಕ ಅವರ್ ಭಾರತ�ಯ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿನ ವಿದ��ಶ� 
ಆಟಿಕ�ಗಳ ವಿರ್ದಧಿ ಸ್ಪಧಿ್ಷಸ್ವಂತ� ಮಾಡ್ವುದ್. ಜನವರಿ 
– ಫ�ಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ, ಟಾಯ್ ಕಥಾನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯ�ಜಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ತರ್ವಾಯ, 
ದ��ಶದ ಪ್ರಥಮ ಆಟಿಕ� ಮ�ಳವನೋನು ಫ�ಬ್ರವರಿ 27ರಿಂದ 
ಮಾಚ್್ಷ 4ರವರ�ಗ� ಹಮ್ಮಕ�ೋಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮಕಕೆಳ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ�ಕೆ ಹಾನಕಾರಕವಲಲಿ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಾತ್ರಪಡಿಸಲ್, ಭಾರತ�ಯ ಮಾನಕ ಸಂಸ�್ಥ 
(ಬಿ.ಐ.ಎಸ್.)ಪ್ರಮಾರ್�ಕರಣ ಕಡಾಡಿಯಗ�ೋಳಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಕರಕ್ಶಲ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಜಐ 
ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ಈ ಪ್ರಮಾರ್�ಕರಣದಿಂದ ವಿನಾಯತ 
ನ�ಡಲಾಗಿದ�. 

ವಿದ��ಶ� ಆಟಿಕ�ಗಳ ಮ�ಲ್ನ ಆಮದ್ ಸ್ಂಕವನ್ನು 
ಹ�ಚಚುಸಲಾಗಿದ�. ಇದ್ ಸ್ಥಳಿ�ಯವಾಗಿ ಉತಾ್ಪದಿಸಲಾಗ್ವ 
ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ರಕ್ಷಣ� ನ�ಡ್ತತುದ�. 

ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಾವಾವಲಿಂಬನ�ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
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ಹ�ೋ�ಗ್ವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವಿದ�. ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಜಾಗತಕ 
ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗ� ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ್ ಹ�ೋ�ಗಲ್, ಸಾವಾವಲಂಬಿ 
ಭಾರತದ�ೋಂದಿಗ� ಸ್ಥಳಿ�ಯತ�ಗ� ಧ್ವನಯಾಗಿ ಮಂತ್ರವೂ ಸ��ರಿದರ� 
ಮಹತವಾದ ಪಾತ್ರ ನವ್ಷಹಬಹ್ದಾಗಿದ�. 

ಭಾರತದ ಪ್ರರಮ ಆಟಿಕ� ಮೇಳ ಮತುತಿ ಟಾಯ್ ಕಥಾನ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮದ ಪುನಶ�ಚು�ತನವು ಹಲವಾರ್ 
ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ನಣಾ್ಷಯಕವಾಗಿದ�. ಆಟಿಕ�ಗಳ ಮಹತವಾವನ್ನು 
ಅರಿತ್ ಸಕಾ್ಷರ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ಚತ್ರಣವನ�ನು� ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ 
ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೋಂಡಿವ�. ಆಟಿಕ� ಕಲಾವಿದರ್ ಮತ್ತು ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳಿಗ� 
ತಮ್ಮ ಪ್ರತಭ� ಮತ್ತು ಕಲ�ಯನ್ನು ಪ್ರದಶ್ಷಸಲ್ ಒಂದ್ ವ��ದಿಕ� 
ಕಲ್್ಪಸ್ವುದೋ ಸ��ರಿದಂತ� ಸಕಾ್ಷರ, ಹಲವಾರ್ ಕಾ್ರಂತಕಾರಿ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡಿದ�.

ಭಾರತಕ�ಕೆ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಜಾಗತಕ ತಾಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಹ�ೋಂದಲ್ ನ�ರವಾಗ್ವ ಉದ�ದಾ�ಶದಿಂದ, ಆಟಿಕ� ಮ�ಳವನ್ನು 

ಆಯ�ಜಸಲಾಗಿದ�. ಇದ್ ಖರಿ�ದಿದಾರರ್, ಮಾರಾಟಗಾರರ್, 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು, ಶಕ್ಷಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನಾ್ಯಸಕರ್ ಸ��ರಿದಂತ� ಎಲಾಲಿ 
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಒಂದ�� ವ��ದಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಸಿ್ಥರ ನಂಟ್ ಬ�ಸ�ಯಲ್ 
ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಒಟಾಟ್ರ� ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಸಂವಾದವನ್ನು 
ಉತ�ತು�ಜಸಲ್ ಒಗೋಗೆಡಿಸಿತ್. ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಜಾಗತಕ 
ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗ� ಅರ್ಗ�ೋಳಿಸ್ವುದೋ ಇದರ ಉದ�ದಾ�ಶವಾಗಿತ್ತು. 
ಫ�ಬ್ರವರಿ 27 ಮತ್ತು ಮಾಚ್್ಷ 4 ರ ನಡ್ವ� ಆಯ�ಜಸಲಾಗಿದದಾ 
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಟಿಕ� ಮ�ಳದಲ್ಲಿ 1,200ಕೋಕೆ ಹ�ಚ್ಚು ಪ್ರದಶ್ಷಕರ್ 
ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಾರ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಟಿಕ� ಮ�ಳ ಮಾಚ್್ಷ  
2 ರವರ�ಗ� ನಗದಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದಾಗೋ್ಯ, ಜನರ ಬ��ಡಿಕ�ಯ ಮ�ರ�ಗ� 
ಇದನ್ನು ಎರಡ್ ದಿನಗಳವರ�ಗ� ವಿಸತುರಿಸಲಾಯತ್. 2021ರಲ್ಲಿ 
ಸಹ ಸಕಾ್ಷರವು ಟಾಯ್  ಕಥಾನ್ ಅನ್ನು ಆಯ�ಜಸಿತ್ತು.

ಜನವರಿ 5ರಿಂದ ಫ�ಬ್ರವರಿ 25ರವರ�ಗ� ನಡ�ದ, ಟಾಯ್ 
ಕಥಾನ್ ಭಾರತ�ಯ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ�್ಥಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನವಿ�ನ 
ಆಟಿಕ�ಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನ� ರೋರ್ಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿತ್ತು, ಇದ್ 

ಸಕಾ್ಯರ ಒಿಂಭತುತಿ  
ಬಗ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಮೇಲ�  

ಗಮನ ಹರಸಿದ�

ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ಭಾರತಿೇಯ ನಿೇತಿ, 

ಸಿಂಸಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ 
ಮತುತಿ ಜ್ಾನವನು್ನ 

ಬಿಿಂಬಿಸುತತಿವ�

ಕಲ್ಕ�, ಶಕ್ಷಣ 
ಮತುತಿ  

ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಣ

ಸಾಮಾಜಕ  
ಮತುತಿ  

ಮಾನವಿೇಯ 
ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಔದ�ೂ್ಯೇಗಿಕ  
ಮತುತಿ  

ನಿದ್್ಯಷ್ಟೆ ಕ್�ೇತ್ರ

ಪರಸರ

ಸದೃಢತ�  
ಮತುತಿ ಕಿ್ರೇಡ�

ಸಿದಧಿಮಾದರ 
ಚಿಿಂತನ�ಯಿಿಂದ 
ಹ�ೂರಬಿಂದು 

ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಮತುತಿ ತಾಕಿ್ಯಕವಾಗಿ 

ಚಿಿಂತಿಸುವುದು

ದ್ವಾ್ಯಿಂಗ

ಭಾರತಿೇಯ  
ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಿಕ�ಗಳ 

ಮರು ಆವಿಷಾ್ರ/ಮರು 
ವಿನಾ್ಯಸ
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ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕ� ಮತ್ತು ಉತತುಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 
ಬ�ಳ�ಸ್ತತುವ�. ಈ ಟಾಯ್  ಕಥನ್  ಗಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷಕೋಕೆ ಹ�ಚ್ಚು 
ಯ್ವಕರ್, ಶಕ್ಷಕರ್ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ್ ನ�ೋ�ಂದಾಯಸಿಕ�ೋಂಡಿದದಾರ್. 
7,000ಕೋಕೆ ಹ�ಚ್ಚು ಹ�ೋಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚಚ್ಷಸಲಾಯತ್.

ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗ್ವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲ್ ಇಡಲ್, ಶಕ್ಷಣ 
ಸಚವಾಲಯ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸಚವಾಲಯ, 
ಜವಳಿ ಸಚವಾಲಯ, ವಾರ್ಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಸಚವಾಲಯ, 
ಸೋಕ್ಷಷ್-ಸಣಣು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚವಾಲಯ  
(ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ), ವಾತಾ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚವಾಲಯ ಮತ್ತು 
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಾಂತ್ರಕ ಶಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ಸಂಯ್ಕತುವಾಗಿ 
ಟಾಯ್  ಕಥಾನ್- 2021 ಅನ್ನು ಆಯ�ಜಸಿತ್ತು.

ಇದ್ ಒಂದ್ ವಿಶ��ರ ರಿ�ತಯ ಹಾ್ಯಕಥಾನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 
ಶಾಲ�ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲ��ಜ್ಗಳ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ಷಕರ್, 
ವಿನಾ್ಯಸ ತಜ್ಞರ್, ಆಟಿಕ� ತಜ್ಞರ್ ಮತ್ತು ನವ�ದ್ಯಮಗಳು 
ಒಟಾಟ್ಗಿ ಭಾರತ�ಯ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ�್ಥ, ಸಂಸಕೃತ, ನ�ತಗಳು, 
ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಜನಪದ ಮತ್ತು ವಿ�ರರನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ಮತ್ತು ಆಟಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಚ್ಷಸಲ್ 
ಒಗೋಗೆಡಿದದಾರ್.

ಮ�ಳವು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸವಾರೋಪದಾದಾಗಿತ್ತು, ಇದ್ ಎಲಾಲಿ 

ವಯಸಿಸಿನವರಲೋಲಿ ಕಲ್ಕ�ಯನ್ನು ಸಂತ�ೋ�ರದಾಯಕವಾಗಿಸ್ವಲ್ಲಿ 
ಆಟಿಕ�ಗಳ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಸ್ತತುದ�. ಈ ಮ�ಳವು 
ಎಲ�ಕಾಟ್ನಕ್ ಆಟಿಕ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ವಿನ�ೋ�ದ, ವಿಜ್ಾನ, ಆಧ್ನಕ 
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಶ�ೈಕ್ಷರ್ಕ ಆಟಿಕ�ಗಳನೋನು ಬಿಂಬಿಸಿತ್. ಈ 
ಆಟಿಕ�ಗಳು ಕ��ವಲ ವ�ೈವಿಧ್ಯವನನುಷ�ಟ್� ನ�ಡದ�, ಜಾಗತಕ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಪೂಣ್ಷಗ�ೋಳಿಸ್ವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನೋನು 
ಹ�ೋಂದಿವ� ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸಲ್, ಸೋಕತು ಪ್ರತಭಾ 
ಪ್ರದಶ್ಷನ ಮಾಡಿತ್. ಕಲ್ಕ�ಯನ್ನು ಹ��ಗ� ಸ್ಲಭ ಮತ್ತು 
ವಿನ�ೋ�ದಮಯವಾಗಿಸಬಹ್ದ್ ಎಂಬ್ದರ ಕ್ರಿತ್ ತಜ್ಞರ್ 
ಸಮಾಲ�ೋ�ಚಸಿದರ್. ವಿನ�ೋ�ದದ ಕಲ್ಕ�ಯನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಸಲ್, 
ಚಚ�್ಷಗಳನ್ನು ನಡ�ಸಲಾಯತ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಡಿಕ�ದಾರರ್, 
ಆಮದ್ದಾರರ್, ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು 
ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ,ಇ.ಗಳೊ ಸ��ರಿದದಾವು. 1,000 ಕೋಕೆ ಹ�ಚ್ಚು 
ಭಾರತ�ಯ ಕಂಪನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾವು. ಅವರ್ 
ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಕ�ಯ ಭಾರತದ ಪಾ್ರಚ�ನ ಪ್ರತಭ�ಯನ್ನು 
ಜಗತತುನ ಮ್ಂದ� ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರ್.

ಆಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲೂ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಲ್ಪನ�

ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮಕಕೆಳ ಆಶ�ೋ�ತತುರಗಳಿಗ� ರ�ಕ�ಕೆ ಮೋಡಿಸ್ತತುವ�. 
ಮನರಂಜನ�ಯ ಜ�ೋತ�ಗ� ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮನಸಸಿನ್ನು 
ಚ್ರ್ಕ್ಗ�ೋಳಿಸಿ, ಮನ�ೋ�ಭಾವ ರೋರ್ಸ್ತತುವ�. ಪ್ರಧಾನ 

ಆಟಿಕ� ಮಕ್ಳನು್ನ ಅಮಿತ ಸಿಂತ�ೂೇಷ್ದ ಜಗತಿತಿಗ� 

ಕರ�ದ�ೂಯು್ಯತತಿದ�... ಭಾರತಿೇಯ ಕಿ್ರೇಡ� ಮತುತಿ ಆಟಿಕ�ಗಳ 

ವಿಶ�ೇಷ್ತ�ಯಿಂದರ� ಅವುಗಳು ಜ್ಾನ, ವಿಜ್ಾನ, ಮನರಿಂಜನ� 

ಮತುತಿ ಮನ�ೂೇವಿಜ್ಾನವನು್ನ ಒಳಗ�ೂಿಂಡಿರುತತಿವ�.

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರ�ೇಿಂದ್ರ ಮೇದ್

ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಾವಾವಲಿಂಬನ�ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
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आआआआ आआआ

ಡಿಜಟಲ್ ಗ�ೇರ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಈಗ ಸಾವಾವಲಿಂಬನ�ಯತತಿ ಗಮನ

ಪ
ರಿ�ಕಾ ಪ� ಚಚಾ್ಷ ವ��ಳ� ತಾಯಯಬ್ಬರ್ 
ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಡಿಜಟಲ್ ಗ��ರ್ ದಾಸನಾಗಿದಾದಾನ� 
ಏನ್ ಮಾಡ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ 

ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶನುಸಿದದಾರ್. ಆಗ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಯವರ್ ಕ��ಳಿದರ್, ನ�ವು ಪಬ್ ಜ ಬಗ�ಗೆ 
ಕ��ಳುತತುದಿದಾ�ರಾ? “ಇದ್ವ�� ಸಮಸ�್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ. 
ನಾವು ಮಕಕೆಳನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಾನದಿಂದ ದೋರ ಇಡಲ್ 
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಹಿ�ಗಾಗಿ, ಮಕಕೆಳು ಆಟದ – ತಾಣಗಳಿಂದ 
ಆಟದ ಮೈದಾನಕ�ಕೆ ಹ�ೋ�ಗ್ವುದ್ ಕ��ಮ” ಎಂದ್ 
ಹ��ಳಿದದಾರ�ಂಬ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸಬಹ್ದ್.

ಇದ್ ಡಿಜಟಲ್ ಗ��ರ್ಸಿ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯನ್ನು ಮತ್ತು 
ವ್ಯಸನವನ್ನು ಅಥ್ಷ ಮಾಡಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಒಂದ್ ಉತತುಮ 
ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. ಆದಾಗೋ್ಯ, ದ್ರಂತವ�ಂದರ�, 
ಶ��.98 ರಿಂದ 99ರರ್ಟ್ ಡಿಜಟಲ್ ಮತ್ತು ವಚ್್ಷವಲ್ 
ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಗ��ರ್ ಗಳು ವಿದ��ಶಗಳಿಂದ ಬರ್ತತುವ�. 
ಹಿ�ಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಆಟಿಕ� ಉದಿದಾಮಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಡಿಜಟಲ್ 
ಗ��ರ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಕ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಅದರ 
ಅಸಿತುತವಾ ಸಾ್ಥರ್ಸಲ್ ಶ್ರಮಸ್ತತುದ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಯವರ 
ಉಪಕ್ರಮದ ಪಲವಾಗಿ 2020ರ ಫ�ಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 
ಸಮತ ರಚಸಲಾಯತ್. ಡಾ. ಪರಾಗ್ ಮನಕೆ�ಕರ್, ಡಾ. 
ಉನನುತ್ ಶಮಾ್ಷ, ಪಂಕಜ್ ಸಪಕೆಲ್, ಡಾ. ಆತ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ 
ಮತ್ತು ಅವಿ ದಾಸ್ ಈ ತಜ್ಞರ ಸಮತಯ ಭಾಗವಾಗಿದದಾರ್.

ಸಮತಯ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ. ಪರಾಗ್ “ನಮ್ಮ 
ಹ�ೋಸ ಡಿಜಟಲ್ ಗ��ರ್ ಗಳು ಮಕಕೆಳಿಗ� ಭಾರತದ 
ಇತಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತಯನ್ನು ಕಲ್ಯಲ್ 
ನ�ರವಾಗ್ತತುವ�. ನಾವು ಕಾ್ಯಂಡಿ ಕ್ರಷ್ ಸಗಾದಂತಹ 
ಆಟಗಳ ವಿರ್ದಧಿ ಜಾಗತಕ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 
ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬಹ್ದಾಗಿದ�..” ಎಂದ್ ತಳಿಸಿದರ್. 

ಅದ�� ರಿ�ತ, ಈ ಹ�ೋತತುನ ಅವಶ್ಯಕತ�ಯಾಗಿ ಸಕಾ್ಷರ 
ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೋಳ್ಳಬ��ಕ್ ಎಂದ್ ಹ��ಳಿದ ಡಾ. ಉನನುತ್ 
ಪಂಡಿತ್, ಈ ಕ��ತ್ರದಲ್ಲಿ ತವಾರಿತವಾಗಿ ಶ್ರಮಸ್ವ 
ಅಗತ್ಯವಿದ� ಎಂದ್ ಹ��ಳಿದರ್. ಅವರ್  ‘‘ಹ�ೋಸ 
ಶ�ೋ�ಧದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ವಿವಿಧ ಕ��ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗ್ವ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತತುರ್ವ 
ರಿ�ತಯಲ�ಲಿ�, ಡಿಜಟಲ್ ಆಟಗಳತತುಲೋ ಇದ�� ರಿ�ತಯ 
ಗಮನ ಹರಿಸಬ��ಕ್.’’ ಎಂದ್ ತಳಿಸಿದರ್.  

ಮೂರು ಸಾಧ್ಯತ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಸಕಾ್ಯರದ ಗಮನ...
l	ಪೌರಾಣಿಕ ಕತ�ಗಳನಾ್ನಧರಸಿದ ಆಟಗಳು: ವಿಶಾವಾದ್ಯಂತ 

ಆಡಲಾಗ್ತತುರ್ವ ಡಿಜಟಲ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಹ್ತ��ಕ ಹಿಂಸಾಚಾರದ 
ಸವಾರೋಪದಾದಾಗಿವ�. ಆಟದಿಂದ ಕಲ್ಯ್ವುದರ ಬದಲಾಗಿ, ಮಕಕೆಳು 
ಅದರ ವ್ಯಸನಕ�ಕೆ ತ್ತಾತುಗ್ತತುದಾದಾರ�. ಭಾರತ ಪಂಚತಂತ್ರ 
ಸ��ರಿದಂತ� ಹಲವು ಪೌರಾರ್ಕ ಕಥ�ಗಳ ದಿ�ಘ್ಷ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿದ�. ಈ ವಿರಯದ ಮ�ಲ� ಆಟವಿದದಾರ�, ಮಕಕೆಳು ಹ�ೋಸತನ್ನು 
ಕಲ್ಯಲ್ ಅವಕಾಶವಾಗ್ತತುದ�.

l	ನ�ೈತಿಕ ಶಕ್ಷಣ ಆಧಾರತ ಆಟಗಳು: ಭಾರತದಂತಹ ರಾರಟ್ದಲ್ಲಿ 
ದಿ�ಘ್ಷಕಾಲದ ಸಂಸಕೃತ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತ�ಯ ಪರಂಪರ�ಯದ�. 
ಹಿ�ಗಾಗಿ, ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ನ�ೈತಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಂಬ್ವಂತಹ 
ಡಿಜಟಲ್ ಆಟಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಡಿಸ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದ�. ಅಮರಿಕ 
ಮತ್ತು ಯೋರ�ೋ�ಪ್ ಹಿ�ಗ� ಮಾಡಲ್ ಆರಂಭಿಸಿವ�. 500ಕೋಕೆ 
ಹ�ಚ್ಚು ಶಾಲ�ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕಕೆಳಿಗ� ನ�ೈಜ ಬದ್ಕ್ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಆಟಗಳ ಕಾಯ್ಷಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ನ�ಡ್ತತುವ�. ಇದ್ ಮಕಕೆಳಿಗ� 
ಹ�ೋಸತ್ ಮತ್ತು ಉತತುಮವಾದದಾನ್ನು ಕಲ್ಯಲ್ ನ�ರವಾಗ್ತತುದ�.

l	ವಚು್ಯವಲ್ ರಯಾಲ್ಟಿ ಆಟಗಳು: ವಿವ��ಕಾನಂದರ್, ವಿ�ರ 
ಸಾವಕ್ಷರ್ ಮತ್ತು ಶವಾಜ ಅವರನ್ನು ವಚ್್ಷವಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ 
ಆಟಗಳ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದರ�, ಮತ್ತು ನಜ ಜ�ವನದಲ್ಲಿ 
ಅವರ ನಡ�ಗಳನ್ನು ಈ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ��ರಿಸಿದರ�, ಮಕಕೆಳು ಅವರ 
ಬಗ�ಗೆ ತಳಿದ್ಕ�ೋಳು್ಳತಾತುರ� ಮತ್ತು ಕಲ್ಯ್ತಾತುರ�.

ಇದು ಹ�ೇಗ� ಆರಿಂಭವಾಗುತತಿದ�? 
l	ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂತಾ್ರಂಶ ಮತ್ತು ಕ್್ರ�ಡಾ ಉದ್ಯಮಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಜನರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಸ್ವುದ್.

l	ಡಿಜಟಲ್ ಮತ್ತು ವಚ್್ಷವಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಆಟಗಳ ಕ��ತ್ರದಲ್ಲಿ 
ನವ�ದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಸ್ವುದರ ಜ�ೋತ�ಗ� ಅವರ ಆರಂಭಿಕ 
ಶಕ್ತು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ನ�ರವು ಒದಗಿಸ್ವುದ್.

l	ಐಐಟಿ ಬಾಂಬ�ಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಡಿಜಟಲ್ ಆಟಗಳು, ದೃಶ್ಯ 
ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಅನಮ�ರನ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಕ್ಸಿ  ಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್�ಯ 
ಔನನುತ್ಯ ಕ��ಂದ್ರ ತ�ರ�ಯಲಾಗ್ತತುದ�.

l	ಡಿಜಟಲ್ ಕ್್ರ�ಡಾ ಉದ್ಯಮಕಾಕೆಗಿ ಮೋಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನ್ನು 
ರಚಸ್ವುದ್.

ಇದು ಏಕ� ಅಗತ್ಯ?

26.36 81.78
ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಡಿಜಟಲ್ ಗ�ೇರ್ ಮಾರುಕಟ�ಟೆಯ ಬಗ�ಗೆ ಒಿಂದು ನ�ೂೇಟ

ಒಟುಟೆ ಬಳಕ�ದಾರರು ಒಟುಟೆ ಆದಾಯ

ಕ�ೂೇಟಿ ಕ�ೂೇಟಿ
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ಮಂತ್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಗ್ರ್ದ��ವ 
ರವಿ�ಂದ್ರನಾಥ ಠಾಗ�ೋ�ರ್ ಅವರ ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರ್. 
ಮಕಕೆಳ ಕ�ೈ ಸ��ರದ ಉತತುಮ ಆಟಿಕ�ಯೋ ಅಪೂಣ್ಷ ಮಕಕೆಳು 
ಒಟಿಟ್ಗ� ಆಡ್ವಾಗ ಆಟಿಕ� ಪೂಣ್ಷಗ�ೋಳು್ಳತತುದ� ಎಂದ್ ಗ್ರ್ದ��ವ್ 
ಹ��ಳಿದಾದಾರ� ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ��ಳಿದರ್. ಗ್ರ್ದ��ವ್ ಅವರ್ 
ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಕಲ್ಪನ�ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೋಂಡ್ ತಮ್ಮದ�� ಆದ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ತಯಾರಿಸ್ತತುದದಾರ್ ಎಂದ್ ಹ��ಳಿದರ್. ಆದರ�, ಒಂದ್ 
ದಿನ, ಗ್ರ್ದ��ವ್ ಅವರ ಸ�ನು�ಹಿತರ�ೋಬ್ಬರ್ ದ�ೋಡಡಿ ಮತ್ತು 
ಸ್ಂದರವಾದ ವಿದ��ಶ ಆಟಿಕ� ತಂದರ್. ಈಗ, ಅವರ ಎಲಲಿ 
ಗಮನವು ಆಟಕ್ಕೆಂತ ಆಟಿಕ� ತ�ೋ�ರಿಸ್ವುದರಲ್ಲಿ ಹ�ಚಚುತ್ತು. 

ಗ್ರ್ದ��ವ್ ಅವರ ಈ ಕಲ್ಪನ�ಯ್ ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� 
ಬ�ಂಬಲದ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಆಟಿಕ�ಗಳ ಉಪಸಿ್ಥತ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು 
ಅರಳಿಸಬ��ಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಖದಲ್ಲಿ ನಗ್ ಮೋಡಿಸಬ��ಕ್ ಎಂದ್ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ಒತತು ಹ��ಳಿದರ್. ಆಟಿಕ�ಗಳು ಪರಿಸರ 
ಸ�ನು�ಹಿಯಾಗಿರಬ��ಕ್.

ನೋತನ ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಶಕ್ಷಣ ನ�ತಯಲ್ಲಿ, ಮಕಕೆಳ ಜ�ವನದ ವಿವಿಧ 
ಆಯಾಮಗಳ ಮ�ಲ� ಆಟಿಕ�ಗಳ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ�ಗೆ ಶಾಲಿಘನ�ಯ 
ಗಮನ ನ�ಡಲಾಗಿದ�. ಆಡ್ತಾತು ಕಲ್ಯ್ವುದ್, ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಲ್ ಕಲ್ಯ್ವುದ್, ಆಟಿಕ� ಕಾಖಾ್ಷನ�ಗಳಿಗ� ಭ��ಟಿ 
ನ�ಡ್ವುದ್, ಇವ�ಲಲಿವನೋನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ ಮಾಡಲಾಗಿದ�. 

l	ಭಾರತದ ಈ ಪ್ರಥಮ ಆಟಿಕ� ಮ�ಳ, ಕ��ವಲ ಒಂದ್ ವಾರ್ಜ್ಯ 
ಅಥವಾ ಆರ್್ಷಕ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವಲಲಿ. ಈ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ದ��ಶದ 
ಪುರಾತನ ಸಂಸಕೃತ ಮತ್ತು ಕ್್ರ�ಡಾ ಮನ�ೋ�ಭಾವ ಬಲಪಡಿಸ್ವ 
ಕ�ೋಂಡಿಯಾಗಿದ�. 

l	ಆಟಿಕ�ಗಳ�ೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸೃಜನಶ�ಲ ಸಂಬಂಧವು ಈ 
ಭೋಪ್ರದ��ಶದ ಇತಹಾಸದರ್ಟ್ ಪುರಾತನವಾದ್ದಾ. ಸಿಂಧೋ ಕರ್ವ�, 
ಮೊಹ�ಂಜ�ೋ-ದಾರ�ೋ ಮತ್ತು ಹರಪಾ್ಪ ನಾಗರಿಕತ�ಯಲ್ಲಿ ಆಟಿಕ�ಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಜಗತ್ತು ಸಂಶ�ೋ�ಧನ� ನಡ�ಸಿದ�. ಪಾ್ರಚ�ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರ್ ಭಾರತಕ�ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರ್ 
ನಮ್ಮ ಕ್್ರ�ಡ�ಗಳನ್ನು ಅವರ�ೋಂದಿಗ� ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ್ ಹ�ೋ�ದರ್. 
ಇಂದ್ ಜನರ್್ರಯವಾಗಿರ್ವ ಚ�ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಹಿಂದ� ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
‘ಚತ್ರಂಗ ಅಥವಾ ಚದ್ರಂಗ’ ಎಂದ್ ಆಡಲಾಗ್ತತುತ್ತು.

l	ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಾನ ಮತ್ತು ಮನ�ೋ�ವಿಜ್ಾನ ಎರಡಕೋಕೆ ಉತತುಮವಾದ 
ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ ದ��ಶದ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಕರಿಗ� ನಾನ್ 
ಮನವಿ ಮಾಡ್ತ�ತು�ನ�. ಆಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಪಾಲಿಸಿಟ್ಕ್ ಬಳಸಿ. 
ಮರ್ಬಳಕ� ಮಾಡಬಹ್ದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ.

l	ನೋತನ ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಶಕ್ಷಣ ನ�ತಯ್ ಆಟ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಚಟ್ವಟಿಕ� 
ಆಧಾರಿತ ಶಕ್ಷಣವನ್ನು ದ�ೋಡಡಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಯ�ಜಸ್ತತುದ�. 
ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ತಾಕ್್ಷಕ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶ�ಲ ಚಂತನ�ಯ ಬ�ಳವರ್ಗ�ಗ� 
ವಿಶ��ರ ಗಮನ ನ�ಡ್ವಂತಹ ಶಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ�್ಥಯಾಗಿದ�.

l	ಆಟಿಕ�ಗಳ ಕ��ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು 
ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದ�. ಭಾರತವು ಪರಿಕಲ್ಪನ�ಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದ�. ನಾವು ಪರಿಸರ ಸ�ನು�ಹಿ ಆಟಿಕ�ಗಳ 
ಕಡ�ಗ� ಮತ�ತು ಜಗತತುನ್ನು ತರ್ಗಿಸಬಹ್ದ್.

l	ಭಾರತದ ಆಟಿಕ� ಪರಂಪರ� ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಏಳು ದಶಕಗಳಿಂದ 
ನಲ್ಷಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ�. ಈ ನಲ್ಷಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ವಿದ��ಶ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ಭಾರತ�ಯ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನ�ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಂಬಿ 
ಹ�ೋ�ಗಿವ�.

l	ದ��ಶಕಾಕೆಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸವಾಂತ ಮಹಾನ್ಭಾವರ್ಗಳಿಗಿಂತ 
ಭಾರತ�ಯ ಮಕಕೆಳು ವಿದ��ಶ ನಾಯಕರ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಚ್ಚು ತಳಿದಿದಾದಾರ�. 

ಏಳು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಿಲ್ಯಕ್ಸಲಾದ ಭಾರತಿೇಯ ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮಕ�್ 
ಸಾವಾವಲಿಂಬಿಯಾಗಲು ಕೂಡಿಬಿಂತು ಕಾಲ

2021ರ ಫ�ಬ್ರವರ 27ರಿಂದು ದ�ೇಶದ ಪ್ರರಮ ಆಟಿಕ� ಮೇಳವನು್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರ�ೇಿಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು, 
ಭಾರತದ ಸಮಾಜ ಮತುತಿ ಸಿಂಸಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಮಹತವಾದ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಭಾರತಿೇಯ ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮವನು್ನ 
ಸಾವಾವಲಿಂಬಿಯಾಗಿಸಲು ಕರ� ನಿೇಡಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷ್ಣದಲ್ಲೂ ಹ�ೇಳದ ಅಿಂಶಗಳು ಇಲ್ಲೂವ�:

ವಿದ��ಶ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಈ ಪ್ರವಾಹವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳಿ�ಯ 
ವಾ್ಯಪಾರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ�.

l	ನಮ್ಮ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮಕಕೆಳಿಗ� ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 
ಬ�ೋ�ಧನ�ಗಳನ್ನು ತಳಿಸ್ವಂತರಬ��ಕ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ 
ಗ್ಣಮಟಟ್ವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್�ಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ� 
ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿರಬ��ಕ್. ಈ ನಟಿಟ್ನಲ್ಲಿ ದ��ಶವು ಅನ��ಕ ಪ್ರಮ್ಖ 
ನಧಾ್ಷರಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡಿದ�. ಗ�ೋಂಬ�ಗಳ ಗ್ಣಮಟಟ್ದ 
ಪರಿ�ಕ�ಯನ್ನು ಕಳ�ದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಡಾಡಿಯಗ�ೋಳಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಆಮದ್ ಮಾಡಿಕ�ೋಂಡ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಪ್ರತಯಂದ್ ಬಾ್ಯಚ್  
ನಲೋಲಿ ಮಾದರಿ ಪರಿ�ಕ�ಯನ್ನು ಅನ್ಮತಸಲಾಗಿದ�.

l	ಭಾರತವು ಈಗ ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮವನ್ನು 24 ಪ್ರಮ್ಖ 
ಕ��ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ�್ರ�ರ್�ಕರಿಸಿದ�. ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಆಟಿಕ� ಕ್್ರಯಾ 
ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಸಹ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಆಟಿಕ� 
ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕವಾಗಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಆಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ಜಗತತುಗ� ಕ�ೋಂಡ�ೋಯ್ಯಲ್ 15 ಸಚವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 
ಇಲಾಖ�ಗಳನ್ನು ಇದ್ ಒಳಗ�ೋಂಡಿದ�.

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರಯವರ ಪ್ಣ್ಯ 
ಭಾಷ್ಣ ಆಲ್ಸಲು ಕು್ಯ.ಆರ್. 

ಕ�ೂೇಡ್ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ 

ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಾವಾವಲಿಂಬನ�ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
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ಭಾರತದ ಶ್ರ�ಮಂತ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮಕಕೆಳಿಗ� 
ಪರಿಚಯಸ್ವುದ್ ಇದರ ಉದ�ದಾ�ಶವಾಗಿದ�.

ಸಿಂಪ್ರದಾಯ ಮತುತಿ ಆಧುನಿಕತ�ಯ ಮಿಶ್ರಣ

ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮಶ್ರಣದ�ೋಂದಿಗ�, 
ಭಾರತವು, ಯ್ವಜನರಿಗ� ಜನಪದವನ್ನು ಅನಮ�ರನ್ ಮೋಲಕ 
ನ�ಡ್ತತುದ�. ಇದ್ ಕಲ್ಕ�ಯನ್ನು ವಿನ�ೋ�ದವಾಗಿಸ್ವುದಲಲಿದ�, 
ಭಾರತದ ಶ್ರ�ಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತಯನ್ನು 
ಅಥ್ಷಮಾಡಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಮಗ್ವಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�. 
ಭಾರತ�ಯ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗಳು ಆಮದಾದ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಂದ ತ್ಂಬಿವ�. 
ಈ ಆಮದ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಆಸಕ್ತುದಾಯಕವಾಗಿದದಾರೋ, 
ಅವು ಯಾವುದ�� ಕಲ್ಕ�ಗಳನ್ನು ನ�ಡ್ವುದಿಲಲಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ 
ಕ್್ರ�ಡ�ಗಳ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರ�ಮಂತ ಪರಂಪರ�ಯನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿದ� ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಹ��ಳುತಾತುರ�. “ಉದಾಹರಣ�ಗ�, 
ನ�ವು ‘ಪಚಸಿ’ ಎಂಬ ಆಟದ ಹ�ಸರನ್ನು ಕ��ಳಿರಬಹ್ದ್. 
ಈ ಆಟವನ್ನು ತಮಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ‘ಪಲಲಿಂಗ್ಲ್’ ಎಂದ್ 
ಆಡಲಾಗ್ತತುದ�, ಇದನ್ನು ಕನಾ್ಷಟಕದಲ್ಲಿ ‘ಅಳಿ ಗ್ಳಿ ಮನ�’ ಎಂದ್ 
ಕರ�ಯಲಾಗ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ ‘ವಾಮನ್ 
ಗ್ಂಟ್ಲಿ’ ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲಾಗ್ತತುದ�. ಇದ್ ಒಂದ್ ಬಗ�ಯ 
ರಣತಂತ್ರದ ಆಟವಾಗಿದ್ದಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ��ಕ ಗ್ಂಡಿಗಳ ಮಣ� 
ಇರ್ತತುದ�. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ್ ಗ�ೋ�ಲ್ ಅಥವಾ ಬಿ�ಜವನ್ನು 

ಕ�ೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ ಆಡ್ತಾತುರ�. ಈ ಆಟವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ 
ಆಗ�ನು�ಯ ಏಷಾ್ಯಕ�ಕೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗ� 
ಹರಡಿತ್ ಎಂದ್ ಹ��ಳಲಾಗ್ತತುದ�… ಇಂದ್ ಪ್ರತ ಮಗ್ವಿಗ� ಹಾವು 
ಮತ್ತು ಏರ್ಗಳ ಆಟದ ಬಗ�ಗೆ ತಳಿದಿದ�. ಆದರ�, ಇದ್ ಮತ�ೋತುಂದ್ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಭಾರತ�ಯ ಆಟವಾಗಿದ� ಎಂದ್ ನಮಗ� 
ತಳಿದಿದ�ಯೆ�, ಇದನ್ನು ‘ಮೊ�ಕ್ಷ ಪಟರ್’ ಅಥವಾ ‘ಪರಂಪದಂ’… 
ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲಾಗ್ತತುದ�. ಮನ�ಯಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಅಜ್ 
ತಾತ ಇವರಿಗ� ನನನು ಮನವಿಯೆ�ನ�ಂದರ�, ನ�ವು ಈ ಆಟಗಳನ್ನು 
ನಮ್ಮ ಮ್ಂದಿನ ರ್�ಳಿಗ�ಗ� ಕಲ್ಸದಿದದಾರ�, ಮತ�ತು ಯಾರ್ ಆ 
ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲ್ ಸಾಧ್ಯ? ಮಕಕೆಳಿಗಿ�ಗ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಆಟಗಳು 
ಬಂದಿದ�, ಸಮತ�ೋ�ಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲ್ ಮತ್ತು ಆನ್  ಲ�ೈನ್ 
ಆಟದಿಂದ ಹ�ೋರಬರಲ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕಕೆಳ ಹಿತದೃಷ್ಟ್ಯಂದ 
ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಆಟ ಪರಿಚಯಸಬ��ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 
ನವ�ದ್ಯಮಗಳಿಗ� ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯ್ವಜನರಿಗ� ಒಂದ್ 
ಅಪೂವ್ಷ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶವಿದ�” ಎಂದ್ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ 2020 ರ ಜೋನ್  ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ‘ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್’ 
ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಹ��ಳಿದದಾರ್.

ಸಕಾ್ಷರದ ಪ್ರಯತನುದ ಫಲವಾಗಿ, ಪುರಾತನ 
ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನೋತನ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ�ೋಂದಿಗ� 
ಬ�ಸ�ಯಲಾಗಿದ� ಮತ್ತು ಮಕಕೆಳ ಮನಸ�ಳ�ಯಲ್ ಹ�ೋಸ ರೋಪ 

ಆಿಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ  
ಏಟಿಕ�ೂಪಾ್ಪಕಾ ಆಟಿಕ�ಗಳು

ಪಚಿಸಿ

ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಿ್ರೇಡ�ಗ� ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಶ್ರೇಮಿಂತ ಪರಿಂಪರ�ಯಿದ�. 

ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಆಡಲಾಗುವ ಆಟಗಳು ಕ�ೇವಲ ಮನರಿಂಜನ�ಗಾಗಿ 

ಮಾತ್ರವ�ೇ ಅಲಲೂ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಮತುತಿ ದ�ೈಹಕ 

ಆರ�ೂೇಗ್ಯವನೂ್ನ ರೂಪಿಸುತತಿವ�. ಅಿಂತಹ ಒಿಂದು ಮಾನಸಿಕ 

ಸಾಮರ್ಯ್ಯ ಬ�ಳ�ಸುವ ಕಿ್ರೇಡ� “ಪಚಿಸಿ”. ಈ ಕಿ್ರೇಡ�ಯನು್ನ 

ತಮಿಳನಲ್ಲೂ “ಪಲಲೂಿಂಗುಳ” ಎಿಂದು, ಕನಾ್ಯಟಕದಲ್ಲೂ “ಅಳ ಗುಳ 

ಮನ�” ಎಿಂದೂ ಮತುತಿ ಆಿಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲೂ “ವಾಮನ ಗುಿಂಟುಲೂ” 

ಎಿಂದೂ ಆಟಲಾಗುತತಿದ�. ಇದು ಹಲವು ಗುಿಂಡಿಗಳನು್ನ ಒಳಗ�ೂಿಂಡ 

ಮಣ�ಯಲ್ಲೂ ರಣತಿಂತ್ರದ�ೂಿಂದ್ಗ� ಆಡುವ ಆಟವಾಗಿದ�. ಆಟಗಾರರು 

ಬಿೇಜಗಳನು್ನ ಕ�ೈಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂಡು ಆಡುತಾತಿರ�. ಈ ಕಿ್ರೇಡ� ದಕ್ಣ 

ಭಾರತದ್ಿಂದ ಇಡಿೇ ವಿಶವಾಕ�್ೇ ಪಸರಸಿದ� ಎಿಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತತಿದ�.

ಆಿಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟಟೆಣಿಂನ ಏಟಿಕ�ೂಪಾ್ಪಕಾದ್ಿಂದ 

ಮರುಗ�ಣ�್ಣ ಲ�ೇಪಿತ ಮರದ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿವ�. 

400ಕೂ್ ಹ�ಚು್ಚ ವಷ್್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹ�ೂಿಂದ್ರುವ ಈ 

ಆಟಿಕ�ಗಳನು್ನ ತಯಾರಸುವ ಕಲ�ಯನು್ನ ‘ಲಕ್ಪಿಡಥಾಲು’ ಎಿಂದೂ 

ಕರ�ಯಲಾಗುತಿತಿತುತಿ. ಈ ಮರದ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಸ�ೂಗಸಾಗಿರುವುದಷ�ಟೆೇ 

ಅಲಲೂ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕತಿವಾಗಿದು್ದ ಸುಸಿಥೆರವಾಗಿರುತತಿವ�. ಅವು 

ಭಾರತಿೇಯ ಮಾರುಕಟ�ಟೆಗಳಲ್ಲೂ ಮತುತಿ ವಿದ�ೇಶ ಮಾರುಕಟ�ಟೆಗಳಲ್ಲೂ 

ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿವ�. ಎಟಿಕ�ೂಪ್ಪಕ ಆಟಿಕ�ಗಳು 2017ರಲ್ಲೂ ಭೌಗ�ೂೇಳಕ 

ಸೂಚನಾ ನ�ೂೇಿಂದಾವಣ� (ಜಐಆರ್) ಯಿಿಂದ ಭೌಗ�ೂೇಳಕ ಸೂಚಕ 

(ಜಐ) ಟಾ್ಯಗ್ ಅನು್ನ ಪಡ�ದ್ವ�.
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ನ�ಡಲಾಗಿದ�. ಗ್ಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸಾ್ಥನದ ಬ�ೋಂಬ�ಯಾಟ 
ಧಾಮ್ಷಕ ಕತ� ಹ��ಳಿದರ�, ಭಾರತ�ಯ ಸಂಸಕೃತಯನ್ನು 
ಮಕಕೆಳಿಗ� ಪರಿಚಯಸಲ್ ಅನಮ�ರನ್ ಬಳಸಲಾಗ್ತತುದ�. 

ಸುರಕ್ಷತ� ಮತುತಿ ಸವಾಯಿಂ ಅವಲಿಂಬನ�ಗ� ಉಪಕ್ರಮ

ಭಾರತವು ಭಾರತ�ಯ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ�್ಥಯಂದಿಗ� 
ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬ��ಕ್. ಈ ಆಟಿಕ�ಗಳು ಉದ�ೋ್ಯ�ಗವನ್ನು 
ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ತತುವ�, ಮತ್ತು ಅದ�� ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಕೃತಯನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸ್ತತುದ�. ಮಗ್ವಿನ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಿಕ�ಗಳು 
ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸ್ತತುವ�. ಉತತುಮ ಮತ್ತು ಸೋಕತುವಾದ ಆಟಿಕ� 
ಮಗ್ವಿಗ� ಸಾಕರ್ಟ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನ�ಡ್ತತುದ�.

ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಾಣ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ರ�ೋ�ಗದಿಂದಾಗಿ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳು ಮನ�ಯಳಗ� ಇದದಾ ಕಾರಣ, 
ಆಟಿಕ�ಗಳ ಪಾತ್ರ ಇನನುರ್ಟ್ ಮಹತವಾದಾದಾಯತ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಗಾಂಧಿನಗರದ 
ಮಕಕೆಳ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕಕೆಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಸಚವಾಲಯ, ಶಕ್ಷಣ ಸಚವಾಲಯ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ 
ಸಚವಾಲಯದ�ೋಂದಿಗ� ಮಕಕೆಳಿಗ� ಹ�ೋಸ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಹ��ಗ� 
ದ�ೋರಕ್ವಂತ� ಮಾಡಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ಹ��ಗ� ಆಟಿಕ� 
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದ�ೋಡಡಿ ಕ��ಂದ್ರವಾಗಬಹ್ದ್ ಎಂಬ್ದರ ಕ್ರಿತ್ 

ಚಚ�್ಷ ನಡ�ಸಿದರ್. ಭಾರತ�ಯ ವ�ೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಸಲ್ 
ದ��ಶದ ಹಲವಾರ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಟಿಕ� ಕಲಿಸಟ್ರ್ಗಳಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತತುದ�. ಭಾರತವು ಮಕಕೆಳ ದ�ೋಡಡಿ 
ಜನಸಂಖ�್ಯಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದ�, ಶ್ರ�ಮಂತ ಆಟಿಕ� ಸಂಸಕೃತ ಮತ್ತು 
ವಿವಿಧ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಸಹ ನ�ಡ್ತತುದ�. ಈ ಎಲಾಲಿ ಅಂಶಗಳು 
ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿದದಾರೋ, ಜಾಗತಕ ಆಟಿಕ� ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಅಲ್ಪ ಕ�ೋಡ್ಗ�ಗ� ಯಾವುದ�� ಕ್ಷಮ ಇರ್ವುದಿಲಲಿ. 
‘ಸ್ಥಳಿ�ಯತ�ಗ� ಧ್ವನ’ ಎಂಬ ತತವಾದ�ೋಂದಿಗ� ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಗಳು 
ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮಕ�ಕೆ ಸಲಹ� ನ�ಡಿದರ್. ಸ್ಧಾರಿತ 
ಚತ್ರಣಕಾಕೆಗಿ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ ಮೊದಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನ�ತ 
ಸ್ಧಾರಣ�ಗಳು ಸ��ರಿವ�. 

ನೋರ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ�, ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ವಾಗ, ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ್, ಇದ್ 
ದ��ಶವಾಸಿಗಳಿಗ� ಅವರ ಸಾವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಕ್ತುಯನ್ನು 
ಅರಿತ್ಕ�ೋಳು್ಳವ ಪ್ರಯತನುವಾಗಿದ� ಎಂದ್ ಹ��ಳಿದದಾರ್. ಈಗ, 
ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮಕ�ಕೆ ತನನು ಬಲವನ್ನು ಅರಿತ್ಕ�ೋಳು್ಳವುದ್ ಮತ್ತು 
ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗ್ವ ಸಮಯ.

ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಾಣ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕದ ವ��ಳ�, 
ಅತಾ್ಯವಶ್ಯಕವಲಲಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಆಮದ್ ನಷ��ಧಿಸಿದಾಗ, 

ವಾರಾಣಸಿಯ  
ಮರದ ಆಟಿಕ�ಗಳು

ಉತತಿರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ವಾರಾಣಸಿ ತನ್ನ ಮರದ ಆಟಿಕ�ಗಳಗ� 
ಹ�ಸರಾಗಿದ�. ಮರದ ನ�ೈಸಗಿ್ಯಕ ರ�ಿಂಬ�ಗಳಿಂದ 
ವಿನಾ್ಯಸಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾಗುತತಿದ�. ಈ ಆಟಿಕ�ಗಳನು್ನ 
ಯಾವುದ�ೇ ಜ�ೂೇಡಣ�ಗಳಲಲೂದ� ತಯಾರಸಲಾಗುತತಿದ� 
ಮತುತಿ ಮಕ್ಳಗ� ಆಕಷ್್ಯಕ ಹಾಗು ಸುರಕ್ತವಾಗಿದ�. 
ಜಐ ಟಾ್ಯಗ್ ಪಡ�ದ ನಿಂತರ, ಇಲ್ಲೂ ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮವು 
ಅನ�ೇಕ ಪಟುಟೆ ಹ�ಚಾ್ಚಗಿದ�. ವಾರಾಣಸಿ ಒಿಂದು 
ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಅತಿದ�ೂಡ್ಡ ಆಟಿಕ� ಉತಾ್ಪದನಾ 
ಕ�ೇಿಂದ್ರವಾಗಿತುತಿ.

ಪಶ್ಚಮ ಬಿಂಗಾಳದ ಕೃಷ್್ಣ ನಗರದ 
ಮಣಿ್ಣನ ಬ�ೂಿಂಬ�ಗಳು

ಪಶ್ಚಮ ಬಿಂಗಾಳದ ನಾಡಿಯಾ ಜಲ�ಲೂಯ ಕೃಷ್್ಣನಗರ ತನ್ನ 
ಕರಕುಶಲ ಮಣಿ್ಣನ ಬ�ೂಿಂಬ�ಗಳಗ� ಹ�ಸರಾಗಿದ�. ಸುಿಂದರ 
ಮತುತಿ ಜೇವಕಳ�ಯ ಮಣಿ್ಣನ ಗ�ೂಿಂಬ�ಗಳು ಮತುತಿ ಇತರ 
ಆಟಿಕ�ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಕಷ್್ಯಕ ವಿನಾ್ಯಸ ಮತುತಿ ಆಕಾರದ್ಿಂದ 
ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿವ�. ಈ ಆಟಿಕ�ಗಳು ವಿಶ�ೇಷ್ವಾಗಿದು್ದ, 
ಸಥೆಳೇಯ ನದ್ಯ ದಿಂಡ�ಯಲ್ಲೂ ಸಿಗುವ ಮಣಿ್ಣನಿಿಂದ 
ಮಾಡಿದಾ್ದಗಿದ�. ಜಗತಿತಿನ ಆಟಿಕ� ವಸುತಿಸಿಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲೂ 
ಇವುಗಳನು್ನ ನ�ೂೇಡಬಹುದಾಗಿದ�. 

ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಾವಾವಲಿಂಬನ�ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
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ರಾಂಚಯ ಮನ�ೋ�ಜ್ ಕ್ಮಾರ್, ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� 
ಉತ�ತು�ಜನ ನ�ಡಲ್ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕ�ೋಂಡರ್. ಅವರ್ 
ಮೃದ್ ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಕ� ಆರಂಭಿಸಿ, ಇತರ ಹಲವರಿಗ� 
ಉದ�ೋ್ಯ�ಗ ಒದಗಿಸಿದರ್. ಆಮದ್ ನಷ��ಧದಿಂದಾಗಿ ಆಟಿಕ� 
ಕ��ತ್ರದತತು ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದ್ 
ಅವರ್ ಹ��ಳಿದರ್. “ನಾನ್ ಮೃದ್ವಾದ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ� ಮತ್ತು ಅದಕಾಕೆಗಿ ಕ�ಲವು 
ಕ್ಶಲಕಮ್ಷಗಳನ್ನು ನ��ಮಸಿಕ�ೋಂಡ�. ಇಂದಿನ ಯ್ವಕರ್ 
ಉದ�ೋ್ಯ�ಗ ಒದಗಿಸ್ವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಾಸವಿಟಿಟ್ದಾದಾರ�. ಮತ್ತು 
‘ಸ್ಥಳಿ�ಯತ�ಗ� ಧ್ವನ’ ಸಂದ��ಶವು ಈ ಚಂತನ�ಗ� ಪುಷ್ಟ್ 
ನ�ಡಿದ�. ಈ ಕ��ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯ್ವಕರ ಪಾಲ�ೋಗೆಳು್ಳವಿಕ� ಎಲಲಿರಿಗೋ 
ಸಾಕರ್ಟ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ತತುದ�” ಎಂದ್ ಕ್ಮಾರ್ 
ಹ��ಳುತಾತುರ�. ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಫ�ನ್  ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪೂ್ಯಟರ್  
ಗಳು ಯಥ��ಚ್ಛವಾಗಿ ಆಟಗಳನ್ನು ನ�ಡ್ತತುರ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಆಟಿಕ� ಮ�ಳ ಮತ್ತು ಟಾಯ್  ಕಥಾನ್ ಫಲವಾಗಿ, 
ಭಾರತ�ಯ ಕಂಪೂ್ಯಟರ್ ಆಟಗಳು ಜನರ್್ರಯವಾಗ್ತತುವ�. 
ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದ್ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳವರ�ಗ�; ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು 
ಶಕ್ಷಕರ್ ಮತ್ತು ವಿನಾ್ಯಸಕರ್ ಎಲಲಿರೋ, ಆಟಿಕ� ವಲಯವನ್ನು 
ಸಾವಾವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವಲ್ಲಿ ಕ�ೋಡ್ಗ� ನ�ಡ್ತತುದಾದಾರ�. 
ಈ ಸಣಣು ಕ�ೋಡ್ಗ�ಗಳು ಭಾರತ�ಯ ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮವು 

ಚನ್ನಪಟಟೆಣ: ಕನಾ್ಯಟಕದಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು  
300 ವಷ್್ಯಗಳ ಹಳ�ಯ ಆಟಿಕ� ಸಿಂಪ್ರದಾಯ

ಕನಾ್ಯಟಕದ ಚನ್ನಪಟಟೆಣದ 300 ವಷ್್ಯ 
ಪುರಾತನವಾದ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಿಕ� 
ತಯಾರಕ� ಸಿಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಹ�ಸರಿಂದಲ�ೇ 
ಖಾ್ಯತವಾಗಿದ�. ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲೂನ ಆಟಿಕ� 
ತಯಾರಕ�ಯು ಟಿಪು್ಪ ಸುಲಾತಿನ್ ಕಾಲದ 
ಮೂಲವನು್ನ ಹ�ೂಿಂದ್ದ�. ಆಟಿಕ�ಗಳು ವಿಶಾವಾದ್ಯಿಂತ 
ಪ್ರಸಿದಧಿವಾಗಿವ� ಮತುತಿ ಮಕ್ಳ ಪಿ್ರೇತಿಗ� 
ಪಾತ್ರವಾಗಿದ�.

ತಿಂಜಾವ್ರು: 
ನೃತ್ಯ ಬ�ೂಿಂಬ�ಗಳು

ಟ�ರಾಕ�ೂೇಟಾ ವಸುತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತಿೇಯ 
ತೂಗಾಡುವ ತಲ�ಯ ಅರವಾ ರ�ೂೇಲ್-ಪಾಲ್ ಆಟಿಕ�ಯಾಗಿದ�. 
ಇದರ ಉಲ�ಲೂೇಖ ತಮಿಳು ಸಾಹತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಿಂಡುಬರುತತಿದ�. ಇದರ 
ಮೂಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿಂಜಾವ್ರನಲ್ಲೂದ�. ಗ�ೂಿಂಬ�ಗಳು 
ಅದರ ದ�ೇಹಕಿ್ಿಂತ ದ�ೂಡ್ಡದಾದ ತಲ�ಯನು್ನ ಹ�ೂಿಂದ್ರುತತಿವ�. 
ಮುಟಿಟೆದಾಗ ತಲ� ಅಲುಗಾಡುತತಿದ�. ಇವು ಕ�ೇವಲ ಮಕ್ಳಲ್ಲೂ 
ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿರುವುದಷ�ಟೆೇ ಅಲಲೂ, ವಯಸ್ರು ಸಹ ಅದರ 
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರ�. ಈ ಗ�ೂಿಂಬ�ಗಳನು್ನ ಜಐ ಟಾ್ಯಗ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

ವಾತಾ್ಯ ಮತುತಿ ಪ್ರಸಾರ  

(ಐ ಅಿಂಡ್ ಬಿ) ಸಚಿವಾಲಯ ಐಐಟಿ ಬಾಿಂಬ� 

ಸಹಯೇಗದಲ್ಲೂ ಗ�ೇಮಿಿಂಗ್, ಅನಿಮೇಷ್ನ್ ನಲ್ಲೂ 

ಔನ್ನತ್ಯ ಕ�ೇಿಂದ್ರ ಸಾಥೆಪಿಸಲ್ದ�. 

ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�. ‘ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗಾಗಿ 
ತಂಡವನ್ನು ಕಟ�ೋಟ್�ಣ ಮತ್ತು ನಾವು ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಒಗೋಗೆಡಿ 
ತಯಾರಿಸ�ೋ�ಣ’ ಸ��ರಿದಂತ� ಸಕಾ್ಷರದ ಪ್ರಯತನುಗಳು 
ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮಕ�ಕೆ ಹ�ೋಸ ಅಸಿ್ಮತ� ಮತ್ತು ಔನನುತ್ಯವನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುವ�. ಭಾರತ ತನನು ಸ್ಥಳಿ�ಯ 
ಆಟಿಕ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಜಾಗತಕ ಆಟಿಕ� ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗ� ಲಗ�ಗೆ 
ಇಡಲ್ ಸಿದಧಿವಾಗ್ತತುದ�. ನವ ಭಾರತವು ಹ�ೋಸ ವಿಶಾವಾಸದಿಂದ 
ಮ್ಂದ� ಸಾಗ್ತತುದ�. 
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ಬಲವಾದ ಒಕೂ್ಟ ವ್ಯವಸ�ಥೆಯಿಂದ್ಗ�  
ಹ�ೂಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅವಕಾಶಗಳು

ದ��ಶದ ಪ್ರಗತಯ ಸಾರಾಂಶವ�ಂದರ� ಕ��ಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು 
 ಒಟಾಟ್ಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿ ನದಿ್ಷರಟ್ ದಿಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ವುದಾಗಿದ�.  

ನಾವು ಸಹಕಾರಿ ಒಕೋಕೆಟ ವ್ಯವಸ�್ಥಯನ್ನು ಹ�ಚ್ಚು ಅಥ್ಷಪೂಣ್ಷಗ�ೋಳಿಸಬ��ಕ್  
ಮತ್ತು ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕ ಸಹಕಾರಿ ಒಕೋಕೆಟ ವ್ಯವಸ�್ಥಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು  

ಜಲಾಲಿ ಮಟಟ್ಕ�ಕೆ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ್ ಹ�ೋ�ಗಲ್ ಪ್ರಯತನುಸಬ��ಕ್. 
ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ��ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರಗಳು ಒಟಾಟ್ಗಿ ಕ�ಲಸ 

ಮಾಡಿದದಾರಿಂದ ಇಡಿ� ದ��ಶ ಯಶಸ್ಸಿ ಸಾಧಿಸಿತ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಗ�ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ 
ಚತ್ರಣ ಜಗತತುನಲ್ಲಿ ಹ��ಗ� ಸೃಷ್ಟ್ಯಾಯತ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಾವು ನ�ೋ�ಡಿದ�ದಾ�ವ�.

-ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರ�ೇಿಂದ್ರ ಮೇದ್

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರಯವರ ಭಾಷ್ಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು:

l ದ��ಶದ ಈ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ದ��ಶದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಹ�ಚಚುನ 
ಉತಾಸಿಹದಿಂದ ಮ್ಂದ� ಬರ್ತತುದ�. ಸಕಾ್ಷರವಾಗಿ, ನಾವು ಈ ಉತಾಸಿಹವನ್ನು 
ಗೌರವಿಸಬ��ಕ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕ�ಕೆ ಆತ್ಮನಭ್ಷರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕ�ಕೆ 
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬ��ಕ್.

l ಆತ್ಮನಭ್ಷರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ತನನು ಸವಾಂತ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ 
ಉತಾ್ಪದಿಸ್ವುದಲಲಿದ� ಜಗತತುಗೋ ಉತಾ್ಪದಿಸ್ವಂತಹ ಭಾರತವನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ವ ಮಾಗ್ಷವಾಗಿದ�. ಈ ಉತಾ್ಪದನ�ಯ್ ವಿಶವಾಕೋಕೆ ಪರಿ�ಕ�ಯಾಗಿದ�

l ನ�ತ ಚೌಕಟ್ಟ್ ಹಾಗ್ ಕ��ಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡ್ವಿನ ಉತತುಮ 
ಹ�ೋಂದಾರ್ಕ� ಕೋಡ ಬಹಳ ಮ್ಖ್ಯವಾಗ್ತತುದ�. ಇದಕ�ಕೆ ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಅತ್್ಯತತುಮ ಉದಾಹರಣ�. ಮ�ನ್ಗಾರಿಕ� ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ನ�ಲ್ ಆರ್್ಷಕತ�ಯನ್ನು 
ಉತ�ತು�ಜಸಲ್ ಅಪರಿಮತ ಅವಕಾಶಗಳಿವ�

l ಸಕಾ್ಷರವು ವಿವಿಧ ಕ��ತ್ರಗಳಿಗ� ರ್.ಎಲ್.ಐ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಸಿದ�. 
ಉತಾ್ಪದನ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಚುಸಲ್ ಇದ�ೋಂದ್ ಉತತುಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ�.

ಜಾಗತಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ 
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರ್ದಧಿ 
ಭಾರತವು ಯಶಸಿವಾ 

ಹ�ೋ�ರಾಟ ನಡ�ಸಿದ ರಿ�ತ ಮತ್ತು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವ��ಗವಾಗಿ 
ಸಾಗ್ತತುರ್ವ ಪರಿ, ಇದ್ ದ��ಶದ ದೃಢವಾದ 
ಒಕೋಕೆಟ ವ್ಯವಸ�್ಥಯ ಬಗ�ಗೆ ಹ��ಳುತತುದ�. 
ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಯ ಗಾಥ�ಯನ್ನು ಹ�ೋಸ 
ಎತತುರಕ�ಕೆ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ್ ಹ�ೋ�ಗಲ್, ನ�ತ 
ಆಯ�ಗ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಆರನ�� ಸಭ� 
2021ರ ಫ�ಬ್ರವರಿ 20 ರಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ 
ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಿ 
ನಡ�ಯತ್. ಕೃಷ್, ಉತಾ್ಪದನ�, ಮಾನವ 
ಸಂಪನೋ್ಮಲ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು 
ಪ�ರಣ�ಯಂತಹ ವಿರಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ 
ಚಚ್ಷಸಲಾಗಿದ್ದಾ, ತಳಮಟಟ್ದಲ್ಲಿ ಸ��ವ�ಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಪಯಣದ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಯವರ್ 
ಮಾತನಾಡಿದರ್. ಜನ್-ಧನ್ ಖಾತ�ಗಳು, 
ಲಸಿಕ� ಹಾಕ್ವುದ್, ಉಜವಾಲಾ ಯ�ಜನ�, 
ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಪಕಾಕೆ 
ಮನ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಬಡವರ ಸಬಲ್�ಕರಣದ 
ಬಗ�ಗೆಯೋ ಅವರ್ ಮಾತನಾಡಿದರ್. ಜಲ 
ಜ�ವನ್ ಯ�ಜನ�ಯ ಮೋಲಕ ಕ�ೋಳವ� 
ಮೋಲಕ ನ�ರ್ ಪ್ರತ ಮನ�ಗೋ ತಲ್ರ್ದ�. 
ಅಪೌಷ್ಟ್ಕತ�ಯನ್ನು ತಡ�ಯಲಾಗಿದ� ಮತ್ತು 
ಭಾರತ್ ನ�ಟ್ ಯ�ಜನ�ಯಂದಿಗ� 
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇಂಟನ�್ಷಟ್ ಸಂಪಕ್ಷ 
ದ�ೋರ�ಯ್ವಂತ� ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದ�.

ಆಡಳತ ಮಿಂಡಳ ಎಿಂದರ�ೇನು?

ನ�ತ ಆಯ�ಗದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ 
ಅಂತರ-ಪಾ್ರದ��ಶಕ, ಇಲಾಖಾವಾರ್ 
ಮತ್ತು ಒಕೋಕೆಟದ ವಿರಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ 
ಚಚ್ಷಸ್ವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ��ದಿಕ�ಯಾಗಿದ�. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಗಳು, ರಾಜ್ಯಗಳ 
ಮ್ಖ್ಯಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕ��ಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದ��ಶಗಳ ಲ�ಫ್ಟ್ನ�ಂಟ್ ಗವನ್ಷರ್ 
ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾತುರ�. ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತು 
ಕಾಶಮೇರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗ� ಕ��ಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ��ಶವಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರಿಂದ ಆರನ�� ಸಭ� 
ವಿಶ��ರವಾಗಿತ್ತು.   
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ಸಿಂಪುಟದ ನಿಣ್ಯಯಗಳು

ಜಾಗತಿಕ ಟ�ಲ್ಕಾಿಂ – ಎಲ�ಕಾಟ್ರನಿಕ್ ತಾಣವಾಗಲ್ರುವ ಭಾರತ
ಸಕಾ್ಯರವು ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂಡ ಕ�ಲವು ನಿಧಾ್ಯರಗಳು ಮಕ್ಳನು್ನ ರಕ್ಸುವ ಮತುತಿ ಅವರ ಹಕು್ಗಳನು್ನ 

ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವುದರ ಜ�ೂತ�ಗ� ಭಾರತವನು್ನ ಐಟಿ ಯಿಂತಾ್ರಿಂಶ, ಟ�ಲ್ಕಾಿಂ ಮತುತಿ ಔಷ್ಧಗಳ  
ಉತಾ್ಪದನಾ ಕ�ೇಿಂದ್ರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದ�.

ನಿಣ್ಯಯಗಳು: ಐಟಿ ಯಂತಾ್ರಂಶ ವಲಯಕ�ಕೆ ಉತಾ್ಪದನ� ಸಂಪಕ್್ಷತ 
ಪ್ರ�ತಾಸಿಹಕ (ರ್.ಎಲ್.ಐ.) ಯ�ಜನ�ಗ� ಅನ್ಮೊ�ದನ�.
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು: 
l	ಈ ಯ�ಜನ� ಲಾ್ಯಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳು, ಟಾ್ಯಬ�ಲಿಟ್ ಗಳು, ಆಲ್ ಇನ್ 

ಒನ್ ರ್.ಸಿ.ಗಳು ಮತ್ತು ಸವ್ಷರ್ ಸ��ರಿದಂತ� ಐಟಿ ಯಂತಾ್ರಂಶ 
ಉತಾ್ಪದನ� ವಲಯದ 5 ಪ್ರಮ್ಖ ಜಾಗತಕ ಕಂಪನಗಳಿಗ� 
ಮತ್ತು 10 ದ��ಶ�ಯ ಕಂಪನಗಳಿಗ� ಪ್ರಯ�ಜನ ನ�ಡಲ್ದ�.

l	ಜಾಗತಕ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಏಕ್�ಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದ 
ಭಾರತವು ಎಲ�ಕಾಟ್ನಕ್ಸಿ ಸಿಸಟ್ರ್ ವಿನಾ್ಯಸ ಮತ್ತು ಉತಾ್ಪದನ� 
(ಇ.ಎಸ್.ಎಂ.ಡಿ.) ಯ ಜಾಗತಕ ತಾಣವಾಗಿ ಸಾ್ಥನ ಪಡ�ಯಲ್ದ�.

l	ಪ್ರಸಾತುವಿತ ಯ�ಜನ�ಯ ಒಟ್ಟ್ ವ�ಚಚು 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 
7,350 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಆಗಲ್ದ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಯ್ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಹ್ಷ ಕಂಪನಗಳಿಗ� ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಪದಿಸಲಾಗ್ವ ಸರಕ್ಗಳ 
ನವವಾಳ ಹ�ಚಚುಳದ ಮಾರಾಟಕ�ಕೆ ಶ��. 4 ರಿಂದ 1 ರವರ�ಗ� 
ಪ್ರ�ತಾಸಿಹಕ ನ�ಡಲ್ದ�.

ನಿಣ್ಯಯಗಳು: ಟ�ಲ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ನ�ಟವಾಕ್್ಷಂಗ್ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗ� 
ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಂಪಕ್್ಷತ ಪ್ರ�ತಾಸಿಹಕ (ರ್.ಎಲ್.ಐ.) ಯ�ಜನ�ಯ 
ಅನ್ಮೊ�ದನ�.
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು: 
l	ಟ�ಲ್ಕಾಂ ಉತಾ್ಪದನ� ಐದ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

12,195 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಹಂಚಕ�ಯಂದಿಗ� 
ಉತ�ತು�ಜನ ಪಡ�ದಿದ�. ಇದ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ 
ರೋ.ಗಳ ಉತಾ್ಪದನ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಚುಸ್ತತುದ�.

l	ಭಾರತವು ಜಾಗತಕ ಕಂಪನಗಳ ದ�ೋಡಡಿ 
ಹೋಡಿಕ�ಗಳನ್ನು ಆಕಷ್್ಷಸ್ವ ಮೋಲಕ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು ಹ�ಚಚುಸ್ತತುದ�.

l	ಈ ಯ�ಜನ�ಯ್ ದ��ಶ�ಯ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಕಂಪನಗಳಿಗ� ಹ�ೋರಹ�ೋಮ್್ಮವ 
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡ�ದ್ಕ�ೋಳ್ಳಲ್ 
ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ 
ದ�ೋಡಡಿ ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಲ್ 
ಪ್ರ�ತಾಸಿಹಿಸ್ತತುದ�.

l	ಈ ಯ�ಜನ�ಯ್ ‘ಮ�ಡ್ ಇನ್ 
ಇಂಡಿಯಾ’ ಟ�ಲ್ಕಾಂ ಮತ್ತು ನ�ಟ್  
ವಕ್್ಷಂಗ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಫ್ತುಗಳ 
ಉತ�ತು�ಜನ ಸಹ ಒಳಗ�ೋಂಡಿರ್ತತುದ�.

l	50,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಮೌಲ್ಯದ 
ಟ�ಲ್ಕಾಂ ಉಪಕರಣಗಳ ಆಮದನ್ನು 

ಸರಿದೋಗಿಸಲ್ ಈ ಯ�ಜನ� ಭಾರತಕ�ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�.
l	ಭಾರತವು ಸ್ಮಾರ್ 2.44 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ 

ಉತಾ್ಪದನ�ಯನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲ್ದ� ಮತ್ತು ರಫ್ತು 
ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗ� ಹ�ಚಚುಸಿ, ಮೌಲ್ಯವಧ್ಷನ� 
ಹ�ಚಚುಳದ�ೋಂದಿಗ� ಉತಾ್ಪದನ�ಯಲ್ಲಿ ತನನು ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕತ�ಯನ್ನು 
ಹ�ಚಚುಸಲ್ದ�.

l	ಈ ಯ�ಜನ�ಯ್ 3,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚಚುನ 
ಹೋಡಿಕ�ಯನ್ನು ತರ್ತತುದ� ಮತ್ತು 40 ಸಾವಿರಕೋಕೆ ಹ�ಚ್ಚು ನ��ರ 
ಮತ್ತು ಪರ�ೋ�ಕ್ಷ ಉದ�ೋ್ಯ�ಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ತತುದ�.

ನಿಣ್ಯಯಗಳು: ಔರಧಿ�ಯ ವಲಯಕ�ಕೆ ಉತಾ್ಪದನ� ಸಂಪಕ್್ಷತ 
ಪ್ರ�ತಾಸಿಹಕ (ರ್ಎಲ್.ಐ) ಯ�ಜನ�ಗ� ಅನ್ಮೊ�ದನ� 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು: 
l	ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಉನನುತ ಮೌಲ್ಯದ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಉತಾ್ಪದಿಸ್ವುದನ್ನು 

ಉತ�ತು�ಜಸಲ್ ಮತ್ತು ರಫ್ತುನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯವಧ್ಷನ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಚುಸಲ್ 

ಈ ಯ�ಜನ� ಹಣಕಾಸ್ ವರ್ಷ 2020-21 ರಿಂದ 2028-29 
ರವರ�ಗಿನ ಅವಧಿಯದಾಗಿರ್ತತುದ�.

l	2022-23 ರಿಂದ 2027-28 ರವರ�ಗ� ಆರ್ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಟಾಟ್ರ� ಮಾರಾಟದ ಹ�ಚಚುಳ 2,94,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. 
ಹಾಗೋ ರಫ್ತು ಹ�ಚಚುಳವು 1,96,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಆಗಲ್ದ� 
l	 ಈ ಯ�ಜನ�ಯಂದ ವಲಯದ ವೃದಿಧಿಯ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 20,000 ನ��ರ ಮತ್ತು 80,000 
ಪರ�ೋ�ಕ್ಷ ಉದ�ೋ್ಯ�ಗ ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ವ ನರಿ�ಕ� ಇದ�.
ನಿಣ್ಯಯಗಳು: ಬಾಲಾರ�ೋ�ರ್ ನಾ್ಯಯ (ಮಕಕೆಳ 
ಆರ�ೈಕ� ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣ�) ಕಾಯೆದಾ, 2015ರ ತದ್ದಾಪಡಿಗಳಿಗ� 
ಅನ್ಮೊ�ದನ�.
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು: 
l	 ಇದ್ ಮಕಕೆಳ ರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ ಇರ್ವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸ್ತತುದ�.
l	 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತವಾರಿತವಾಗಿ ವಿಲ��ವಾರಿ 
ಮಾಡ್ವುದನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಮತ್ತು 
ಹ�ೋಣ�ಗಾರಿಕ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಚುಸಲ್ ಹ�ಚ್ಚುವರಿ ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ 
ಸ��ರಿದಂತ� ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� ಇದ್ ದತ್ತು 
ಆದ��ಶಗಳನ್ನು ನ�ಡಲ್ ಅಧಿಕಾರ ನ�ಡ್ತತುದ�.
l	 ಅದರ ಸ್ಗಮ ಅನ್ಷಾ್ಠನವನ್ನು 
ಖಚತಪಡಿಸಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಜಲಾಲಿ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� 
ಕಾಯದ�ಯಡಿ ಮತತುರ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರ ನ�ಡಲಾಗಿದ�, 
ಜ�ೋತ�ಗ� ಸಂಕರಟ್ದಲ್ಲಿರ್ವ ಮಕಕೆಳ ಪರವಾಗಿ 
ಸಮನವಾಯದ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ರೋಢಿಸ್ತತುದ�.
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ನ�ರವಿನ ಹಸತಿ 
ಪಿಎಿಂಜಕ�ವ�ೈಗ� ಒಿಂದು ವಷ್್ಯ

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಡುವ�ಯೂ ಬಡವರ

ಮೂರು ವಾರಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರವಾ್ಯಪಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಘೂೇಷ್ಸಿದ 48 ಗಿಂಟ�ಗಳಲ್ಲೂ,  
ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರ�ೇಿಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು, ಬಡವರ ಕಲಾ್ಯಣಕ�್ ಉನ್ನತ ಆದ್ಯತ� ನಿೇಡಿ ಮತುತಿ  

ಅವರ ಜೇವನ�ೂೇಪಾಯಕಾ್ಗಿ.. ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ಗರೇಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ ಯೇಜನ� (ಪಿ.ಎಿಂ.ಜ.ಕ�.ವ�ೈ.) ಆರಿಂಭಿಸಿದರು...

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಘೋ�ರಣ�ಯಂದಿಗ� ಬಡವರಿಗ� 

ಜ�ವನ�ೋ�ಪಾಯದ ದ�ೋಡಡಿ ತ�ೋಡಕ್ 

ಎದ್ರಾಯತ್. ಬಿಹಾರದ ಸಾದರ್ ನ 

ಲಾಲ�ೋ� ಮಾಂಜ, ಮನ�ೋ�ಜ್ ಮಾಂಜ ಮತ್ತು ಸ್ಂದರ್ ಮಾಂಜ 

ಅವರ ಸಿ್ಥತಯೋ ಭಿನನುವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್  ಘೋ�ಷ್ಸಿದ 

ತಕ್ಷಣವ�� ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಗರಿ�ಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ ಯ�ಜನ� 

ಆರಂಭಿಸಲಾಯತ್. ಸಿಂಕಂದರ್ ಪುರ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸಾವ್ಷಜನಕ 

ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಮಾ್ಷಣ ಆರಂಭವಾಯತ್. ಲಾಲ�ೋ� ಅಲ್ಲಿ 

ಕೋಲ್ಯವರಾಗಿದದಾರ್, ಮನ�ೋ�ಜ್ ಮ�ಸಿತ್ಯಾಗಿದದಾರ್ ಮತ್ತು 

ಸ್ಂದರ್ ಪ��ಯಂಟರ್ ಆಗಿದದಾರ್. ಅವರ್ ಗಳಿಕ� ಆರಂಭಿಸಿದರ್ 

ಮತ್ತು ತಮ್ಮ  ಕ್ಟ್ಂಬದ ಪ�ರಣ� ಮಾಡಿದರ್. ತಮ್ಮ ಮನ�ಯ 

ಬಳಿಯೆ� ಉದ�ೋ್ಯ�ಗ ದ�ೋರ�ತ ಮ�ಲ� ತಾವು ಜ�ವನ�ೋ�ಪಾಯ 

ಹ್ಡ್ಕ್ಕ�ೋಂಡ್ ಹ�ೋರಗ� ಹ�ೋ�ಗ್ವುದಾದರೋ ಏಕ� ಎಂದ್ ಲಾಲ�ೋ� 

ಕ��ಳುತಾತುರ�. ಉತತುಮ ಸಂಖ�್ಯಯ ಜನರಿಗ� ಉದ�ೋ್ಯ�ಗಗಳು 

ಇದದಾರೋ, ಸಕಾ್ಷರವು ಮತತುರ್ಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ ಬಯಸಿತ್. 

ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ಪ್ರತ ಕ್ಟ್ಂಬಕೋಕೆ ಉಚತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 

ನ�ಡಿತ್. ಜಾಖ್ಷಂಡ್  ನ ಗಿರಿದಿಹ್ ನ ರಾರ್  ಶಂಕರ್ ಠಾಕೋರ್ 

ಆಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದ��ಶದ ಅನ್ಪೂ್ಪರಿನ ಅನತಾ ಆಗಿರಲ್, 

ಅವರ�ಲಲಿರೋ ಲಾಕ್  ಡೌನ್ ಮಧ�್ಯ ಉಚತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 

ಪಡ�ದ 80 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ��ರಿದದಾರ್. 

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ಮಾಚ್್ಷ 24, 2020   ರಿಂದ ಮೋರ್ ವಾರಗಳ 

ಕಾಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನವಾಯ್ಷಗ�ೋಳಿಸಿತ್, ಇದ್ ಭಾರತವನ್ನು 

ಸತುಬಧಿಗ�ೋಳಿಸಿತ್. ಇದ್ ಯಾರೋ ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಹ�ೋರಗ� ಹ�ೋ�ಗದಂತ� 

ಮಾಡಿತ್. ದಿನಗೋಲ್ಯಂದ ನಡ�ಯ್ವ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗ�, ವೃದಧಿರ್ 

ಹಾಗೋ ದಿವಾ್ಯಂಗರಿಗ� ಇದ್ ಶ�ೋ�ಚನ�ಯವಾಗಿತ್ತು. 

2020ರ ಮಾಚ್್ಷ 26ರಂದ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ನರ��ಂದ್ರ 

ಮೊ�ದಿ 2.76 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಪಾ್ಯಕ��ಜ್ ಅನ್ನು 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಗರಿ�ಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ ಯ�ಜನ� (ರ್ಎಂಜಕ�ವ�ೈ) 

ಅಡಿ ಘೋ�ಷ್ಸಿದರ್. ಈ ಕಲ್ಪನ�ಯ ಹಿಂದ� ಬಡವರ ರಕ್ಷಣ� 

ಮತ್ತು ಅವರಿಗ� ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಾಣ್ ವಿರ್ದಧಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಲ್ 

ನ�ರವಾಗ್ವುದಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ, ಅಹ್ಷ ಸಾವ್ಷಜನಕ ವಿತರಣ�  

(ಟಿರ್ಡಿಎಸ್)ಯ ವಾ್ಯರ್ತುಯಲ್ಲಿ ಬರ್ವ ಎಲಾಲಿ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗ� 

ಸಬಲ್ೇಕರಣ
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ಪ್ರತ ವ್ಯಕ್ತುಗ� ತಂಗಳಿಗ� 5 ಕ�.ಜ.ಯಂತ� ಉಚತವಾಗಿ ಕ��ಂದ್ರ 

ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹ�ಚ್ಚುವರಿ ಹಂಚಕ�ಗಾಗಿ 

ಸಕಾ್ಷರವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಗರಿ�ಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ ಅನನು 

ಯ�ಜನ� (ರ್ಎಂ – ಜಕ�ಎವ�ೈ) ಆರಂಭಿಸಿತ್. ಈ ಹ�ಚ್ಚುವರಿ 

ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವು ಎನ್.ಎಫ್.ಎಸ್.ಎ. ಕಡಾಡಿಯ ಅಗತ್ಯದ 

ಹ�ೋರತಾದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ನವ�ಂಬರ್ 

2020ರವರ�ಗ� ವಿಸತುರಿಸಲಾಯತ್. 75,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗೋ 

ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ 200 ಎಲ್.ಎಂ.ಟಿ.ಗೋ ಅಧಿಕ ಆಹಾರ 

ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯತ್.     

ಪಿಎಿಂಜಕ�ವ�ೈನ ಸಾಧನ�ಗಳು ಮತುತಿ ಮೈಲ್ಗಲುಲೂಗಳು: 

l	2.76 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯ
l	80 ಕ�ೂೇಟಿ ಜನರಗ� ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ
l	8 ಕ�ೂೇಟಿ ಕುಟುಿಂಬಗಳಗ� ಉಚಿತ ಅಡುಗ� ಅನಿಲ
l	42 ಕ�ೂೇಟಿ ರ�ೈತರು, ಮಹಳ�ಯರು, ಹರಯ 

ನಾಗರಕರು, ಬಡವರು ಮತುತಿ ದುಬ್ಯಲರಗ� ನ�ೇರ 
ನಗದು ಸೌಲಭ್ಯ.

ರ�ೈತರಗ� ಪ್ರಯೇಜನ: ರ್.ಎಂ. ಕ್ಸಾನ್ ಯ�ಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
2000 ರೋ.ಗಳ ಮೋರ್ ಕಂತ್ಗಳನ್ನು 2020ರ ಡಿಸ�ಂಬರ್ ವರ�ಗ� 
9 ಕ�ೋ�ಟಿ ರ�ೈತರ ಖಾತ�ಗ� ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

ಬಡವರಗ� ನ�ರವು: ಮೋರ್ ತಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ 500 ರೋ. 
ಪರಿಹಾರವನ್ನು 20.60 ಕ�ೋ�ಟಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಜನ್ ಧನ್ 
ಯ�ಜನ� (ರ್ಎಂಜ�ಡಿವ�ೈ)ಯ ಮಹಿಳಾ ಖಾತ�ದಾರರಿಗ� 
ನ�ಡಲಾಯತ್. 10,325 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಕಂತನಲ್ಲಿ; 
10,315 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳನ್ನು ಎರಡನ�� ಕಂತನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 10,312 
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳನ್ನು ಮೋರನ�� ಕಂತನಲ್ಲಿ ಅವರ ಖಾತ�ಗ� ಜಮಾ 
ಮಾಡಲಾಯತ್. ಇದರ ಜ�ೋತ�ಗ� 2814.5ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳನ್ನು  
2.81 ಕ�ೋ�ಟಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗ�, ವಿಧವ�ಯರಿಗ� ಮತ್ತು ದಿವಾ್ಯಂಗ 
ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿಗ� ಕರಟ್ವನ್ನು ಮಟಿಟ್ನಲಲಿಲ್ ತಲಾ 500 ರೋ.ಗಳ ಎರಡ್ 
ಕಂತ್ಗಳ ಹಣ ವಿತರಿಸಲಾಯತ್. 1.82 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕಟಟ್ಡ ಮತ್ತು 
ಇತರ ನಮಾ್ಷಣ ಕಾಮ್ಷಕರ್ 4,987.18 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಆರ್್ಷಕ 
ನ�ರವು ಪಡ�ದರ್. 

ಪಿಎಿಂ ಗರಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ್ ಯೇಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲೂ 8.5 ಕ�ೂೇಟಿ ಬಡ 
ಕುಟುಿಂಬಗಳಗ� ಉಚಿತ ಅಡುಗ� ಅನಿಲ ಸಿಲ್ಿಂಡರ್ : 2020ರ ಏರ್್ರಲ್ 
ಮತ್ತು ಮ� ನಡ್ವ� 8.52 ಕ�ೋ�ಟಿ ಬ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ 
ಉಜವಾಲಾ ಯ�ಜನ� (ರ್ಎಂಯ್ವ�ೈ) ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಳನ್ನು 
ವಿತರಿಸಲಾಯತ್. ಹ�ಚ್ಚುವರಿ 3.27 ಕ�ೋ�ಟಿ ರ್ಎಂಯ್ವ�ೈ  
ಉಚತ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಜೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗ� 
ವಿತರಿಸಲಾಯತ್ ಮತ್ತು ಜ್ಲ�ೈ 2020ರಲ್ಲಿ 1.05 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಂದಿಗ� 
ವಿತರಿಸಲಾಯತ್.

ಸಿಂಘಟಿತ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಕಡಿಮ ಆದಾಯ ಗಳಸುವವರಗ� ನ�ರವು: 
100ಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮ ಕಾಮ್ಷಕರನ್ನು ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ಸಂಸ�್ಥಗಳಲ್ಲಿ 
ತಂಗಳಿಗ� 15 ಸಾವಿರ ರೋ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ವ��ತನ ಗಳಿಸ್ವ 
ಕಾಮ್ಷಕರ್ ಉದ�ೋ್ಯ�ಗ ಕಳ�ದ್ಕ�ೋಳು್ಳವ ಭಿ�ತಯಲ್ಲಿದದಾರ್. ಈ 
ಪಾ್ಯಕ��ಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಕಾ್ಷರವು ಅವರ ಮಾಸಿಕ ವ��ತನದ 
ಶ��ಕಡಾ 24 ರರಟ್ನ್ನು ಅವರ ರ್ಎಫ್ ಖಾತ�ಗಳಿಗ� ಜೋನ್ 2020 
ರವರ�ಗ� ಪಾವತಸಲ್ ಪ್ರಸಾತುರ್ಸಿತ್ತು. ಸಕಾ್ಷರವು ಶ��ಕಡಾ 
24ರರ್ಟ್ ಇರ್ಎಫ್ ಕ�ೋಡ್ಗ�ಯಾದ 2,476 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳನ್ನು 
0.43 ಕ�ೋ�ಟಿ ಉದ�ೋ್ಯ�ಗಿಗಳಿಗ� ವಗಾ್ಷಯಸಿದ�. 514.6 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. 
ನರ್ಟ್ ಮಾಚ್್ಷ 2020 ರ ಲಾಭವನ್ನು 34.19 ಲಕ್ಷ ಉದ�ೋ್ಯ�ಗಿಗಳಿಗ� 
ನ�ಡಲಾಗಿದ�. ಏರ್್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ 32.87 ಲಕ್ಷ ಉದ�ೋ್ಯ�ಗಿಗಳಿಗ� 500.8 
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ನ�ಡಲಾಗಿದ�. ಅದ�� ರಿ�ತ ಮ� ನಲ್ಲಿ 32.68 ಲಕ್ಷ 
ಉದ�ೋ್ಯ�ಗಿಗಳಿಗ� 482.6 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ನ�ಡಲಾಗಿದ�. ಜೋನ್ ನಲ್ಲಿ 
32.21 ಲಕ್ಷ ಉದ�ೋ್ಯ�ಗಿಗಳಿಗ� (491.5 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ನರ್ಟ್), ಜ್ಲ�ೈ 
ನಲ್ಲಿ 30.01 ಲಕ್ಷ ಉದ�ೋ್ಯ�ಗಿಗಳಿಗ� (ರೋ. 461.9 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.) 
ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ 1.7 ಲಕ್ಷ ಉದ�ೋ್ಯ�ಗಿಗಳಿಗ� (ರೋ. 24.74 ಕ�ೋ�ಟಿ) 
ಮೊತತು ನ�ಡಲಾಗಿದ�. 

ಇ.ಪಿ.ಎಫ್ .ಒ. ಸದಸ್ಯರಗ� ಬಾಕಿ ಉಳದ್ರುವ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗದ 
ಮುಿಂಗಡದ ಶ�ೇಕಡಾ 75ರಷ್ುಟೆ ಅರವಾ 3 ತಿಿಂಗಳ ವ�ೇತನ ಯಾವುದು 
ಕಡಿಮಯೇ ಅದನು್ನ ಪಡ�ಯಲು ಅವಕಾಶ: ಇ.ರ್.ಎಫ್ .ಒ.ದ 
ಕನರ್ಠ 36.05 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ್ ಇ.ರ್.ಎಫ್ .ಒ. ಖಾತ�ಯಂದ 
ಮರ್ಪಾವತಸಲಾಗದ ರೋ. 9,543 ಕ�ೋ�ಟಿ.ಮ್ಂಗಡವನ್ನು 
ಆನ್ ಲ�ೈನ್  ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡ�ಯ್ವ ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ದಿದಾದಾರ�.

ಪಿಎಿಂ ಗರೇಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ ಅನ್ನ ಯೇಜನ�: ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ 
ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ�ಕೆ ಸಂಕರಟ್ ಪಡ್ತತುದದಾ ಬಡವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ 
ಯ�ಜನ�. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, 2020ರ ಜೋನ್ ವರ�ಗ� ಯ�ಜನ� 
ಆರಂಭಿಸಲಾಯತ್. ನಂತರ ಅದನ್ನು ನವ�ಂಬರ್ 2020ರವರ�ಗ� 
ವಿಸತುರಿಸಲಾಯತ್. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 80 ಕ�ೋ�ಟಿ ವ್ಯಕ್ತುಗಳಿಗ� – 
ಅಂದಾಜ್ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟ್ ಜನಸಂಖ�್ಯಯ ಮೋರನ�� ಎರಡರರ್ಟ್- 
ಉಚತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಯತ್. 5.43 ಲಕ್ಷ, 
ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಬ��ಳ�ಕಾಳನ್ನು 18.8 ಕ�ೋ�ಟಿ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗ� 

2020ರ ಏರ್್ರಲ್ – 
ಜೋನ್ ನಡ್ವ� 
ವಿತರಿಸಲಾಯತ್. 

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ಗರೇಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ ಪಾ್ಯಕ�ೇಜ್ ಕ�ೇವಲ ಆಹಾರ 

ನಿೇಡಿದ್ದಷ�ಟೆೇ ಅಲಲೂ, ಅದಕಿ್ಿಂತ ಹ�ಚಿ್ಚನದನೂ್ನ ಒಳಗ�ೂಿಂಡಿತುತಿ: 

ಸಕಾ್ಯರ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳು ಮತುತಿ ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ಕ�ೇಿಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ 

ಕ�ೂೇವಿಡ್- 19 ವಿರುದಧಿ ಹ�ೂೇರಾಡುವ 22 ಲಕ್ಷ ಆರ�ೂೇಗ್ಯ 

ಕಾಯ್ಯಕತ್ಯರಗ� 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಿಮ ವಾ್ಯಪಿತಿ 

ನಿೇಡಲಾಗಿದ�. ಇದರಲ್ಲೂ ನ�ೈಮ್ಯಲ್ಯ ಕಾಯ್ಯಕತ್ಯರು, ಅರ� 

ವ�ೈದ್ಯಕಿೇಯ ಸಿಬ್ಿಂದ್ ಮತುತಿ ತಿಂತ್ರಜ್ಞರೂ ಸ�ೇರದಾ್ದರ�.
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ಬಜ�ಟ್ ಅನುಷಾಠಾನ ಆರ್್ಯಕತ� 

ಸಂ
ಸತತುನ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾದ ಇತಹಾಸದಲ್ಲಿ 
ದ��ಶದ ಉನನುತ ನಾಯಕತವಾವು ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಷಾ್ಠನಗ�ೋಳಿಸಲ್ 

ಆದ್ಯತ� ನ�ಡ್ತತುರ್ವಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ 
ಪರಿಗರ್ಸದ�� ಇರ್ವುದ್ ಇದ್ ಪ್ರಥಮ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. 
ಬಜ�ಟ್ ಮತ್ತು ಸಕಾ್ಷರದ ದೃಷ್ಟ್ಕ�ೋ�ನವು ಬ��ರ್ಮಟಟ್ವನ್ನು 
ತಲ್ಪುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಪ್ರತ ವಲಯದ�ೋಂದಿಗ� ಸಂವಾದವನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ತತುದಾದಾರ�. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಪ್ರಮ್ಖ ಉದ�ದಾ�ಶ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಗಾಂಭಿ�ಯ್ಷವನ್ನು ವಿಶದಪಡಿಸ್ವುದ್. ದ��ಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಯಂದ್ ವಲಯವೂ ತನನು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತತುದ� ಎಂದ್ 
ಖಚತಪಡಿಸಿಕ�ೋಳು್ಳವುದ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ 
ಅವರ್ ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನ್ಷಾ್ಠನಗ�ೋಳಿಸ್ವ 
ಕ್ರಿತ್ ಹಲವಾರ್ ವ�ಬಿನಾರ್  ಗಳನ್ನು ಉದ�ದಾ�ಶಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಾದಾರ�. 
ಒಂದ್ ಕಡ�, ಹೋಡಿಕ� ಮತ್ತು ಆಸಿತು ಮಾನ್ಯ�ಕರಣ ಮಹತವಾವನ್ನು 
ಅವರ್ ಒತತು ಹ��ಳಿದದಾರ�, ಮತ�ೋತುಂದ�ಡ�, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಮೋಲಸೌಕಯ್ಷ 
ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ��ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ಅನ್ಷಾ್ಠನಗ�ೋಳಿಸ್ವ ಬಗ�ಗೆ ಚಚ್ಷಸಿದಾದಾರ�. ಕಾಯ್ಷತಂತ್ರ 
ರಹಿತ ರ್.ಎಸ್.ಯ್. ಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ�ಕರಣಗ�ೋಳಿಸ್ವ ಕ್ರಿತ್ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಪ್ರತಪಾದಿಸಿದಾದಾರ� ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರ್ವುದ್ 
ಸಕಾ್ಷರದ ಕ�ಲಸವಲಲಿ ಎಂದೋ ಹ��ಳಿದಾದಾರ�. ‘ಹಣಮಾನ್ಯ�ಕರಣ 
ಮತ್ತು ಆಧ್ನ�ಕರಣದ’ ಮೋಲಕ ಇಡಿ� ಆರ್್ಷಕತ�ಯ ದಕ್ಷತ�ಯನ್ನು 
ಹ�ಚಚುಸ್ವ ನಟಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರ ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ತತುದ� ಎಂದೋ 
ತಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ನರಟ್ದಲ್ಲಿರ್ವ ಸಾವ್ಷಜನಕ ವಲಯದ ಉದಿದಾಮಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, ಈ ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳಿಗ� 
ತ�ರಿಗ�ದಾರರ ಹಣದ ಮೋಲಕ ಬ�ಂಬಲ ನ�ಡಬ��ಕಾಗ್ತತುದ� 
ಮತ್ತು ಇದರ ಜ�ೋತ�ಗ� ಆರ್್ಷಕತ�ಯ ಮ�ಲ� ದ�ೋಡಡಿ ಹ�ೋರ�ಯೋ 
ಬಿ�ಳುತತುದ� ಎಂದ್ ತಳಿಸಿದಾದಾರ�. ಸಕಾ್ಷರ ಯಾವಾಗ ನದಿ್ಷರಟ್ 
ಆಸಿತುಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ�ಕರಿಸ್ತತುದ�ೋ�, ಅದ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಿಂದ 
ಪರಿವತ್ಷತವಾಗ್ತತುದ�. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕ�ಯನ್ನು 
ಹ�ಚಚುಸಲ್ ಮತ್ತು ಸಾವ್ಷಜನಕ ವಲಯದ ಸಂಸ�್ಥಗಳನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರ ಮಾಗ್ಷಸೋಚಯನೋನು ರಚಸಿದ� ಎಂದ್ 
ಅವರ್ ತಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಕ�ೂರ�ೂನಾ ವ�ೈರಾಣು ಸಿಂಕಾ್ರಮಿಕ ಕಾಲದ ನಿಂತರದ ಮದಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜ�ಟ್ ಸಕಾ್ಯರದ ಆದ್ಯತ�ಗಳನು್ನ 

ವಿವರಸಿದ�. ಬಜ�ಟ್ ಬಗ�ಗೆ ಜನರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯ ದ�ೇಶದ ಮನಃಸಿಥೆತಿಯನು್ನ ತಿಳಸಿದ�. ಈಗ, ದ�ೇಶದ ಉನ್ನತ 

ನಾಯಕತವಾವು ಬಜ�ಟ್ ನ ಪರಣಾಮಕಾರ ಅನುಷಾಠಾನಕ�್ ಸಜಾಜಾಗಿದ�. ಉದ�್ದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟೆವಾಗಿದ� - ಬಜ�ಟ್ ಔಪಚಾರಕವಾಗಿ 

ಉಳಯಬಾರದು ಆದರ� ಅದರ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಕಟಟೆಕಡ�ಯ ವ್ಯಕಿತಿಗೂ ತಲುಪಬ�ೇಕು…

ದ�ೇಶವನು್ನ ಮುನ್ನಡ�ಸುವ
ಬಜ�ಟ್ 2021-22
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ಸಕಾ್ಯರ ಹ�ೇಗ� ನಿಧಿಯನು್ನ ರೂಢಿಸುತತಿದ�:
‘ಕನಿಷ್ಠಾ ಸಕಾ್ಯರ ಮತುತಿ ಗರಷ್ಠಾ ಆಡಳತ’ ಕಲ್ಪನ�ಯನು್ನ ಮುಿಂದ್ಟಟೆ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರ�ೇಿಂದ್ರ ಮೇದ್ 
ಅವರು, ದ�ೇಶವು ಸಕಾ್ಯರದ ನಿಯಿಂತ್ರಣದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ುಟೆ ಬಳಕ�ಯಾಗದ ಮತುತಿ ಅಲ್ಪ - ಬಳಕ�ಯಾದ 
ಆಸಿತಿಗಳನು್ನ ಹ�ೂಿಂದ್ದ�. ಈ ಕಾಳಜಯನು್ನ ಗಮನದಲ್ಲೂಟುಟೆಕ�ೂಿಂಡು ಸಕಾ್ಯರ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಆಸಿತಿ ಹಣಗಳಕ� 
ಪ�ೈಪ್  ಲ�ೈನ್ ಅನು್ನ ಘೂೇಷ್ಸಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ತ�ೈಲ, ಅನಿಲ, ಬಿಂದರುಗಳು, ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣಗಳು 
ಮತುತಿ ವಿದು್ಯತ್ ಕ್�ೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು 100 ಆಸಿತಿಗಳನು್ನ ಮಾನ್ಯಗ�ೂಳಸುವುದು ಗುರಯಾಗಿದ�.  
ಈ ಸವಾತುತಿಗಳಗ� 2.5 ಲಕ್ಷ ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕ� ಅವಕಾಶಗಳವ� ಎಿಂದು ಅಿಂದಾಜಸಲಾಗಿದ�.

ಹಣಕಾಸು ಸ�ೇವ�ಗಳ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಬಜ�ಟ್ ನ ಸಮರ್ಯ 
ಅನುಷಾಠಾನ ಕುರತಿಂತ� ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರಯವರ ಭಾಷ್ಣ
l ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತ�ಯೆಂದರ� ಠ��ವರ್ದಾರ ಮತ್ತು 

ಹೋಡಿಕ�ದಾರರ್ ವಿಶಾವಾಸ ಮತ್ತು ಪಾರದಶ್ಷಕತ�ಯ ಅನ್ಭವ 
ಪಡ�ಯಬ��ಕ್.

l ದ��ಶದ ಹಣಕಾಸ್ ಕ��ತ್ರಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಸಕಾ್ಷರದ 
ದೃಷ್ಟ್ಕ�ೋ�ನವು ಬಹಳ ಸ್ಪರಟ್ವಾಗಿದ�. ಬಜ�ಟ್ ಈ ದೃಷ್ಟ್ಯನ್ನು 
ಮ್ಂದ� ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ್ ಸಾಗ್ತತುದ�.

l ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ ಗಳಿಕ�ಯ ಸ್ರಕ್ಷತ�, ಬಡವರಿಗ� 
ಸಕಾ್ಷರದ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು 
ಸ�ೋ�ರಿಕ� ಮ್ಕತುವಾಗಿ ತಲ್ರ್ಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� 
ಮೋಲಸೌಕಯ್ಷ ಹೋಡಿಕ�ಯನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಸ್ವುದ್ ನಮ್ಮ 
ಆದ್ಯತ�ಗಳಾಗಿವ�.

l ರ�ೈತರ್, ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ.ಗಳು ಮತ್ತು ನವ�ದ್ಯಮಗಳ 
ಮೋಲಕ ಆತ್ಮನಭ್ಷರ ಭಾರತದ ಕನಸ್ ನನಸಾಗಲ್ದ�.

ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಯವಾಗಿ ಬಜ�ಟ್ ಅನುಷಾಠಾನ ಕುರತಿಂತ� 
ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರಯವರ ಭಾಷ್ಣ
l	ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ವಲಯಕ�್ 2021-22ರಲ್ಲೂ ಮಾಡಲಾದ ಹಿಂಚಿಕ�, ಅಭೂತಪ್ವ್ಯವಾಗಿದು್ದ, 

ಇದು ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯಬ್ ಪ್ರಜ�ಗೂ ಉತತಿಮ ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ಆರ�ೈಕ� ಒದಗಿಸುವ 

ಸಕಾ್ಯರದ ಬದಧಿತ�ಯನು್ನ ಪ್ರದಶ್ಯಸುತತಿದ�.

l	ನಾವು ವ�ೈದ್ಯಕಿೇಯ ಸಲಕರಣ�ಗಳಿಂದ ಔಷ್ಧಗಳವರ�ಗ�, ವ�ಿಂಟಿಲ�ೇಟರ್ ಗಳಿಂದ 

ಲಸಿಕ�ಯವರ�ಗ�, ವ�ೈಜ್ಾನಿಕ ಸಿಂಶ�ೋೇಧನ�ಗಳಿಂದ ನಿಗಾ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಯದವರ�ಗ�, 

ವ�ೈದ್ಯರುಗಳಿಂದ ಸ�ೂೇಿಂಕು ರ�ೂೇಗ ತಜ್ಞರವರ�ಗ� ಎಲಲೂದರ ಬಗ�ಗೆ ಗಮನ ಹರಸಬ�ೇಕು.

l	ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳ ಜಾಲ ನಿಮಾ್ಯಣದಲ್ಲೂ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ 

ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಯನು್ನ ಬ�ಿಂಬಲ್ಸುತತಿದ�. ಅದು ಪಿಎಿಂ-ಜ�.ಎ.ವ�ೈ, ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಡಿಜಟಲ್ 

ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಮತುತಿ ನಾಗರಕರ ಡಿಜಟಲ್ ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ದಾಖಲ�ಗಳಲ್ಲೂ 

ಪಾಲುದಾರಕ� ಹ�ೂಿಂದಬಹುದು.

ಭಾರತವನು್ನ ಆರ�ೂೇಗ್ಯಪ್ಣ್ಯವಾಗಿಡಲು ನಾವು ನಾಲು್ ಹಿಂತದ ಕಾಯ್ಯತಿಂತ್ರದ�ೂಿಂದ್ಗ� 

ಶ್ರಮಿಸುತಿತಿದ�್ದೇವ�: ರ�ೂೇಗ ತಡ� ಮತುತಿ ಯೇಗಕ್�ೇಮದ ಉತ�ತಿೇಜನ; ಬಡವರಲ�ಲೂೇ  

ಕಡು ಬಡವರಗ� ಅಗಗೆದ ಮತುತಿ ದಕ್ಷ ಚಿಕಿತ�್ ಒದಗಿಸುವುದು; ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಯ 

ಮತುತಿ ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ಆರ�ೈಕ�ಯ ವೃತಿತಿಪರರ ಗುಣಮಟಟೆ ಮತುತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹ�ಚಿ್ಚಸುವುದು; 

ಮತುತಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅಡ�ತಡ�ಗಳನು್ನ ನಿವಾರಸಲು ಅಭಿಯಾನದ�ೂೇಪಾದ್ಯಲ್ಲೂ ಮತುತಿ 

ಕ�ೇಿಂದ್್ರೇಕೃತ ರೇತಿಯಲ್ಲೂ ಕ�ಲಸ ಮಾಡುವುದು.

ಕೃಷ್ ವಲಯದ ಸಿಂಶ�ೋೇಧನ� ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲೂ 
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾಲ�ೂಗೆಳುಳುವಿಕ�ಯನು್ನ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಸಿದ 
ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ. ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು: 
l	21ನ�� ಶತಮಾನದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಉತಾ್ಪದನ�ಯನ್ನು 

ಹ�ಚಚುಸಲ್, ಮೌಲ್ಯವಧ್ಷನ�ಯ ಜ�ೋತ�ಗ� ಕ�ೋಯಲಿನ ನಂತರದ 
ಉತಾ್ಪದನ� ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸಂಸಕೆರಣಾ ಕಾ್ರಂತಯ 
ಅಗತ್ಯವಿದ�.

l	ಸಂಸಕೆರಿಸಿದ ಆಹಾರಕಾಕೆಗಿ ದ��ಶದ ಕೃಷ್ ಕ��ತ್ರವನ್ನು 
ಜಾಗತಕ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗ� ನಾವು, ವಿಸತುರಿಸಬ��ಕಾಗಿದ�.

l	ಪಶ್ಸಂಗ�ೋ�ಪನ�, ಹ�ೈನ್ಗಾರಿಕ� ಮತ್ತು ಮ�ನ್ಗಾರಿಕ�ಗ� 
ಆದ್ಯತ� ನ�ಡಿ ಕೃಷ್ ಸಾಲದ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಕಾ್ಷರ  
16.50 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗ� ಹ�ಚಚುಸಿದ�.

ಜಾಗತಿಕ ವಿಶಾವಾಸ ಗ�ದ್ದ ಭಾರತಿೇಯ ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ವಲಯ

ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಬಜ�ಟ್ ಒದಗಣ�ಗಳನು್ನ ಸಮರ್ಯವಾಗಿ 
ಅನುಷಾಠಾನಗ�ೂಳಸುವ ಕುರತಿಂತ� ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ಭಾಷ್ಣ: 
l	2014 ರಿಂದ, ಪಾರದಶ್ಷಕತ�, ಊಹಾತ್ಮಕತ� ಮತ್ತು ಸ್ಗಮ 

ವಾರ್ಜ್ಯದ�ೋಂದಿಗ�, ನಾವು ರಕ್ಷಣಾ ಕ��ತ್ರದಲ್ಲಿ ನರಂತರವಾಗಿ 
ಮ್ಂದ� ಸಾಗ್ತತುದ�ದಾ�ವ�.

l	ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದಾ, ನಯಂತ್ರಣಗಳ ತ�ರವು, ರಫ್ತು ಉತ�ತು�ಜನ, 
ವಿದ��ಶ ಹೋಡಿಕ� ಉದಾರಿ�ಕರಣದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ�ೊಂದಿಗ�, ನಾವು 
ಬಲ್ರ್ಠ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡಿದ�ದಾ�ವ�.

l	ರಕ್ಷಣಾ ಕ��ತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯನ್ನು ಸ�ೈನಕರ ಮತ್ತು 
ಯ್ವಕರ ಸಬಲ್�ಕರಣವ�ಂದ್ ನ�ೋ�ಡಬ��ಕಾಗಿದ�.

l	ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ಉತಾ್ಪದನ�, ವಿನಾ್ಯಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಮ್ಂದ� ಬರಬ��ಕ�ಂದ್ ನಾನ್ ಒತಾತುಯಸ್ತ�ತು�ನ�.

l	ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ.ಗಳು ಇಡಿ� ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯಕ�ಕೆ ಬ�ನ�ನುಲ್ಬಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಿಸ್ತತುವ�. ಇಂದ್ ನಡ�ಯ್ತತುರ್ವ ಸ್ಧಾರಣ�ಗಳು 
ಎಂ.ಎಸ್ .ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗ� ಹ�ಚಚುನ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನ�ಡ್ತತುವ� ಮತ್ತು 

ವಿಸತುರಣ�ಗ� ಪ್ರ�ತಾಸಿಹ ನ�ಡಲ್ವ�. 

ಕ�ೂರ�ೂನ ವ�ೈರಾಣು ಸಾಿಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಭಾರತ 
ತನ್ನ ಅನುಭವ ಮತುತಿ ಸಾಮರ್ಯ್ಯವನು್ನ ಪ್ರದಶ್ಯಸುತಿತಿದ್ದಿಂತ�, 
ದ�ೇಶದ ದೃಢವಾದ ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ಕ್�ೇತ್ರವನು್ನ ಜಗತುತಿ ಗಣನ�ಗ� 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಆರ�ೂೇಗ್ಯ ಕ್�ೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಷ�ಠಾ ಮತುತಿ 
ಅದರ ಮೇಲ್ನ ನಿಂಬಿಕ� ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹ�ೂಸ ಮಟಟೆವನು್ನ 
ತಲುಪಿತು. ಭಾರತಿೇಯ ವ�ೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲಲೂ ಭಾರತಿೇಯ 
ಔಷ್ಧಗಳು ಮತುತಿ ಲಸಿಕ�ಗಳು ಹ�ೂಸ ವಿಶಾವಾಸ ಗಳಸಿವ�.

ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾ್ಪದನ�ಯಲ್ಲೂ ವೃದ್ಧಿ
ಭಾರತವು ಶಸಾತ್ಸತ್ ಮತ್ತು ಸ��ನಾ ಸಲಕರಣ�ಗಳ ತಯಾರಿಕ�ಯಲ್ಲಿ 
ಶತಮಾನಗಳರ್ಟ್ ಹಳ�ಯ ಅನ್ಭವ 
ಹ�ೋಂದಿದ�. ಈಗ, ಭಾರತ ತನನು ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ 
ಮತ್ತು ದಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಚುಸಿಕ�ೋಳು್ಳವಲ್ಲಿ 
ಕಾಯ್ಷಪ್ರವೃತತುವಾಗಿದ�. ರಕ್ಷಣ�ಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 100 ಪ್ರಮ್ಖ ಸರಕ್ಗಳನ್ನು 
ಭಾರತ ಪಟಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾ, ಇದನ್ನು 
ನ��ತಾ್ಯತ್ಮಕ ಪಟಿಟ್ ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲಾಗಿದ�. ಈ 
ಸರಕ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಿ�ಯ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳ ನ�ರವಿನಂದ ಉತಾ್ಪದಿಸಲಾಗ್ತತುದ�. 
ಭಾರತದ ಲಘು ಯ್ದಧಿ ವಿಮಾನ ತ��ಜಸ್ ಅನ್ನು ಕಡತಗಳಿಗ� 
ಸಿ�ಮತಗ�ೋಳಿಸ್ವ ಕಾಲವಂದಿತ್ತು, ಆದರ� ತ��ಜಸ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸ್ವಲ್ಲಿ 
ಸಕಾ್ಷರ ತನನು ಎಂಜನಯರ್  ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಾನಗಳ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷಗಳ 
ಮ�ಲ� ಅವಲಂಬಿಸಿತ್. ಈಗ, ತ��ಜಸ್ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮನ�ೋ�ಹರವಾಗಿ 
ಹಾರ್ತತುದ�. ಕ�ಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದ�, ತ��ಜಸ್  ಗ� 48,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. 
ಬ��ಡಿಕ� ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ� ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಹ��ಳಿದಾದಾರ�.

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರಯವರ ಪ್ಣ್ಯ 
ಭಾಷ್ಣ ಆಲ್ಸಲು ಕು್ಯ.ಆರ್. 

ಕ�ೂೇಡ್ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ರಂಪರಾಗತ ಭಾರತ�ಯ ಚಂತನ�ಯ್ ಯಾವಾಗಲೋ 

ಪ್ರಕೃತಗ� ದ�ೈವತವಾದ ಸಾ್ಥನ ನ�ಡಿದ� ಮತ್ತು ಅದನ್ನು 

ತಮ್ಮ ದ�ೈನಂದಿನ ಅಸಿತುತವಾದ ಒಂದ್ ಭಾಗವನಾನುಗಿ 

ಮಾಡಿಕ�ೋಂಡಿದ�. ಜಗತತುನಾದ್ಯಂತ, ನದಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಸ್ವ 

ಏಕ�ೈಕ ದ��ಶ ಭಾರತ. ಸಾಮಾ್ರಟ ಅಶ�ೋ�ಕನಂದ ಮಹಾತ್ಮ 

ಗಾಂಧಿ�ಜಯವರ�ಗ� ಭಾರತ�ಯ ಸಿದಾಧಿಂತವು ಯಾವಾಗಲೋ 

ನ�ರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣ� ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಗ� ಆದ್ಯತ� ನ�ಡಿದ�. 

ಫ�ಬ್ರವರಿ 23, 2021 ರಂದ್ “ಅಂತರರಾಷ್ಟ್�ಯ ಶಾಂತ 

ಮತ್ತು ಸ್ರಕ್ಷತ�ಗ� ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು 

ಪರಿಹರಿಸ್ವುದ್” ಎಂಬ ವಿಶವಾಸಂಸ�್ಥಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ 

ಮ್ಕತು ಚಚ�್ಷಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತನಧಿಸಿದ ಕ��ಂದ್ರ ಪರಿಸರ 

ಸಚವ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡ��ಕರ್ ಅವರ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ 

ಬಗ�ಗೆ ದ��ಶದ ಬದಧಿತ�ಯನ್ನು ಒತತುಹ��ಳಲ್ ಶ್ಕಲಿ ಯಜ್ವ��್ಷದದ 

ಈ ಶ�ೋಲಿ�ಕವನ್ನು ಉಲ�ಲಿ�ಖಿಸಿದರ್. 

ಭೋಮಯ್ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ�ಗ� ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತತುರ್ವ ಮತ್ತು ಇಡಿ� ಭೋಮಂಡಲ ತಾಪಮಾನ, ಬರ, ಪ್ರವಾಹ, 
ಕಾಡಿಗೆಚ್ಚು, ಮಳ� ಮತ್ತು ಹಿಮಪಾತದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣ�ಯನ್ನು ದಾಖಲ್ಸ್ತತುರ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,  

2015 ರ ಪಾ್ಯರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಗತಕ ತಾಪಮಾನವನ್ನು 2 ಡಿಗಿ್ರ ಸ�ಲ್ಸಿಯಸ್ ವರ�ಗ� 
ಕಡಿತಗ�ೋಳಿಸ್ವ ನಾ್ಯಯಯ್ತ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನವ್ಷಹಿಸ್ತತುರ್ವ ಏಕ�ೈಕ ರಾರಟ್ ಭಾರತವಾಗಿದ�. 

ಮಾಚ್್ಷ 21 ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್�ಯ ಅರಣ್ಯ ದಿನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾಚ್್ಷ 22 ಅನ್ನು 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್�ಯ ಜಲ ದಿನವ�ಂದ್ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತತುರ್ವ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, 

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ ಸಕಾ್ಷರದ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗ� ನಾವು ಹ��ಗ� 
ಕ�ೋಡ್ಗ� ನ�ಡಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ಆಲ�ೋ�ಚಸಬ��ಕ್.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷ ಣೆಗೆ  
ಭಾರತ ಬದ್ಧ

ವಿಶ�ೇಷ್ ವರದ್ ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅರಣ್ಯ ಮತುತಿ ಜಲ ದ್ನ

ॐ द्यौ: शान्तिर्तिररक्षँ शान्ति:,
पृथ्वी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति:।

्नसपतिय: शान्तिर्विश्वे दवे्ा: शान्तिर्विह्म शान्ति:,
स्विषँ शान्ति:, शान्तिरवे् शान्ति:, सा मा शान्तिरवेरध॥

ಇದರಥ್ಷ, ಆಕಾಶ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಎಲ�ಲಿಡ� ಶಾಂತ ನ�ಲ�ಸಲ್. ಈ 

ಭೋಮಯ ಎಲ�ಲಿಡ� ಶಾಂತ ನ�ಲ�ಸಲ್. ನ�ರ್ ಮತ್ತು ಹಸಿರ್, ಮರಗಳು 

ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ನ�ಲ�ಸಲ್. ಇಡಿ� ಬ್ರಹಾ್ಮಂಡದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ 

ನ�ಲ�ಯೋರಲ್. ಶಾಂತಯ್ ಆದಿಸವಾರೋಪದಲೋಲಿ ನ�ಲ�ಸಲ್. ಎಲಲಿದರಲೋಲಿ 

ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಮಾತ್ರ ನ�ಲ�ಸಲ್. ನಮಗ� ಮತ್ತು ಎಲಾಲಿ 

ಜ�ವಸಂಕ್ಲಕ�ಕೆ ಓಂ ಶಾಂತ, ಶಾಂತ, ಶಾಂತ. 

ವಿಶವಾ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ�್ಥ (ಡಬ್ಲಿ್ಯಎಚ್ ಒ) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತವರ್ಷ 

ಸ್ಮಾರ್ 38 ಲಕ್ಷ ಜನರ್ ವಾಯ್ಮಾಲ್ನ್ಯದಿಂದ ಸಾವನನುಪು್ಪತತುದಾದಾರ�. 

ಭೋಮಯ ಮ�ಲ್ನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ��ಶವು ಕಡಿಮಯಾಗ್ತತುದ�. 

ಜಲಮೋಲಗಳು ನಶಸ್ತತುವ�, ನದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹರಿವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು 
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ಪರಸರ ಸಿಂರಕ್ಷಣ�ಯ ಹಾದ್ಯಲ್ಲೂ ಭಾರತ

ಬದಲಾಯಸ್ತತುರ್ವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ನ�ೈಸಗಿ್ಷಕ 

ವಿಪತ್ತುಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತತುವ� ಎಂದ್ ಇತರ ಹಲವಾರ್ ವರದಿಗಳು 

ಮತ್ತು ಸಮ�ಕ�ಗಳು ಹ��ಳಿವ�. ಈ ಬಿಕಕೆಟ್ಟ್ಗಳಿಗ� ಪರಿಹಾರವನ್ನು 

ಹ್ಡ್ಕಲ್, ವಿಶವಾದ 196 ದ��ಶಗಳು 2015 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ಯರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ 

ಸ��ರಿದವು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ�ಯನ್ನು ತಗಿಗೆಸಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ಹ�ೋಂದಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹ�ೋಂದ್ತತುರ್ವ ದ��ಶಗಳಿಗ� 

ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಈ ಜಾಗತಕ ಭಿ�ತಯನ್ನು 

ಎಲಲಿರೋ ಸ��ರಿ ನಭಾಯಸ್ವುದ್ ಇದರ ಉದ�ದಾ�ಶವಾಗಿತ್ತು ಆದರ� 

ಐದ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವರದಿ ಹ�ೋರಬಂದಾಗ, ಗ್ರಿಯನ್ನು 

ಪೂರ�ೈಸಿರ್ವ ಏಕ�ೈಕ ದ��ಶ ಭಾರತವಾಗಿದ�. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಗ� 

ಸಕಾ್ಷರ ಹಲವಾರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೋಳು್ಳತತುರ್ವುದರಿಂದ, 

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ್ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕ�ೋಡ್ಗ� ನ�ಡಬ��ಕ್. 

ಪಾ್ಯರಸ್ ಒಪ್ಪಿಂದದ ಐದು ವಷ್್ಯಗಳ ನಿಂತರ ಬಿಡುಗಡ�ಯಾದ ವರದ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ� ಕಾಯ್ಯಕ್ಷಮತ� 

ಸೂಚ್ಯಿಂಕ 2021 ರ ಮದಲ 10 ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಸಾಥೆನವನು್ನ ಪಡ�ದುಕ�ೂಿಂಡಿದ�. 2014 ರಲ್ಲೂ 31 ನ�ೇ ಸಾಥೆನದಲ್ಲೂದ್ದ ಭಾರತ,  

2021 ರಲ್ಲೂ 10 ನ�ೇ ಸಾಥೆನ ತಲುಪಿದ�. ಕಳ�ದ ನಾಲು್ ವಷ್್ಯಗಳಲ್ಲೂ 13 ಸಾವಿರ ಕಿಲ�ೂೇಮಿೇಟರ್ ವರ�ಗ� ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶವನು್ನ ಹ�ಚಿ್ಚಸಲು 

ಮಾಡಿದ ವಷ್್ಯಗಟಟೆಲ� ಕಠಿಣ ಪರಶ್ರಮ ಮತುತಿ ಸೂಕತಿ ಯೇಜನ�ಯಿಿಂದ ಇದನು್ನ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ�.

l 2017 ಕ�ಕೆ ಹ�ೋ�ಲ್ಸಿದರ� ದ��ಶದಲ್ಲಿ 5,188 ಚದರ ಕ್.ಮ� (ಶ��ಕಡಾ 0.65) ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು 
ಮರಗಳ ವಾ್ಯರ್ತು ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�

l ದ��ಶದ ಒಟ್ಟ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ��ಶವು 7,12,249 ಚದರ ಕ್.ಮ� ಆಗಿದ�, ಇದ್ ಒಟ್ಟ್ ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ 
ಪ್ರದ��ಶದ ಶ��ಕಡಾ 21.67 ಆಗಿದ�.

l ಕನಾ್ಷಟಕದ ಅರಣ್ಯ ವಾ್ಯರ್ತುಯ್ ಅತ ಹ�ಚ್ಚು ಅಂದರ� 1,025 ಚದರ ಕ್.ಮ�. ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. 
ನಂತರದ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದ��ಶ (990 ಕ್ಮ�), ಕ��ರಳ (823 ಕ್ಮ�), ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತು 
ಕಾಶಮೇರ (371 ಕ್ಮ�) ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ��ಶ (334 ಕ್ಮ�) ಗಳಿವ�.

l ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕ ಸೌದ� ಬಳಕ�ಗ� ಬದಲಾಗಿ ಮನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ರ್ಜ ಬಳಕ�ಗಾಗಿ 
ಉಜವಾಲಾ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಸಲಾಯತ್. ಈ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ ಈವರ�ಗ� 8 ಕ�ೋ�ಟಿ 
ಎಲ್ ರ್ಜ ಸಂಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�.

l ಸವಾಚ್ಛ ಪರಿಸರಕಾಕೆಗಿ ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಶ್ದಧಿ ಗಾಳಿ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� 
2019 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತ್. 2024 ರ ಹ�ೋತತುಗ� ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಬರ್ವ ಹಾನಕಾರಕ 
ಕಣಗಳಾದ ರ್ಎಂ 2.5 ಮತ್ತು ರ್ಎಂ 10 ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶ��.30 ರರ್ಟ್ ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ವ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಈ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ಹ�ೋಂದಿದ�.

l ವಾಯ್ಮಾಲ್ನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್, ಬಿಎಸ್-4ರ ನಂತರ ಬಿಎಸ್-6 ಮಾನದಂಡವನ್ನು 
ನ��ರವಾಗಿ ಕಾಯ್ಷಗತಗ�ೋಳಿಸಲಾಗಿದ�. ಎಲ�ಕ್ಟ್ಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಸಲ್ ಹ�ೋಸ 
ನ�ತಯನ್ನು ರೋರ್ಸಲಾಗಿದ�.

l ಉಜಾಲ, ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನಮಾಮ ಗಂಗ�ಯಂತಹ ಯ�ಜನ�ಗಳು ಪರಿಸರದ 
ಜ�ೋತ�ಗ� ನ�ರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿವ� ಎಂದ್ ಸಾಬಿ�ತಾಗಿದ�. ನಮಾಮ ಗಂಗ� 
ಯ�ಜನ�ಯಡಿ ಸ್ಮಾರ್ 305 ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳಿಗ� ಅನ್ಮೊ�ದನ� ನ�ಡಲಾಯತ್.  
ಗಂಗಾ ನದಿಗ� ಚರಂಡಿಗಳ ನ�ರ್ ಸ��ರ್ವುದನ್ನು ನಷ��ಧಿಸಲಾಗಿದ�.

l ಕಾಡ್ಗಳ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ�್ಥಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್, ವನ್ಯಜ�ವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯ�ಜನ�ಗಳಿಗ� 
ವಿಶ��ರ ಗಮನ ನ�ಡಲಾಯತ್. ಸಾಗರ ವ್ಯವಸ�್ಥಯ ರಕ್ಷಣ� ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ 
ಪಾಲಿಸಿಟ್ಕ್ ನಮೋ್ಷಲನ�, ಆಮ ನ�ತ ಮತ್ತು ಪಾ್ರಜ�ಕ್ಟ್ ಡಾಲ್ಫೂನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಸಲಾಗಿದ�.

ಎರಡು ವಷ್್ಯಗಳಗ�ೂಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡ�ಯಾಗುವ 

ಭಾರತಿೇಯ ಅರಣ್ಯ ಸಮಿೇಕ್�ಯ 2019ರ ವರದ್ 

ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅರಣ್ಯ ಮತುತಿ ಮರಗಳ  

ವಾ್ಯಪಿತಿ  8,07,276 ಚದರ ಕಿ.ಮಿೇ.  

ಇದು ಭಾರತದ ಒಟುಟೆ ಭೌಗ�ೂೇಳಕ ಪ್ರದ�ೇಶದ 

ಶ�ೇಕಡಾ 24.56 ಆಗಿದ�.

l	ಕಾಡ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲ್ ಭಾರತವು 
ನವಿ�ಕರಿಸಬಹ್ದಾದ ಇಂಧನ 
ಕ��ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡಿದ�. 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್�ಯ ಸೌರ ಒಕೋಕೆಟದ 
ಸಾ್ಥಪನ�ಯಂದ 2022 ರ ವ��ಳ�ಗ� 175 
ಗಿಗಾವಾ್ಯಟ್ ನವಿ�ಕರಿಸಬಹ್ದಾದ 
ಇಂಧನವನ್ನು ಉತಾ್ಪದಿಸ್ವ 
ಗ್ರಿಯವರ�ಗ� ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಇವ�. 
ಈ ಗ್ರಿಯನ್ನು ನಗದಿತ ಸಮಯಕೋಕೆ 
ಮೊದಲ�� ತಲ್ಪಬಹ್ದ್.

l  ದ��ಶದ 31 ನದಿಗಳನ್ನು ಜ�ೋ�ಡಿಸಲ್ 
ವಿವರವಾದ ಕ್್ರಯಾ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗ್ತತುದ�.

l	ಕಳ�ದ ಆರ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನ�ರ್ 
ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ ಈ ಎಲಾಲಿ ಕ್ರಮಗಳು 
ಸಕಾ್ಷರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗ� 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವ�. ಇದಲಲಿದ�, ಪ್ರಧಾನ 
ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿಯವರ್ 
ಮಾಮಲಾಲಿಪುರಂನ ಕಡಲತ�ರದಲ್ಲಿ 
ತಾ್ಯಜ್ಯ ಆಯ್ವ ಮೋಲಕ ಎಲಲಿರಿಗೋ 
ಸೋಕತು ಸಂದ��ಶವನ್ನು ನ�ಡಿದರ್ 
ಮತ್ತು ಇದ್ ಪ್ರಕೃತ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಗ� 
ಸಕಾ್ಷರದ ಬದಧಿತ�ಯನ್ನು 
ಪ್ರತಬಿಂಬಿಸಿತ್. ಆದದಾರಿಂದ, 
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮಕ�ಕೆ 
ಕ�ೋಡ್ಗ� ನ�ಡ್ವುದ್ ಪ್ರತಯಬ್ಬ 
ನಾಗರಿ�ಕರ ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿದ�.
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ಶಾಲ�ಗಳ ಮರು ಆರಿಂಭ

ಶಾಲ�ಗಳ ಮರು ಆರಿಂಭದ್ಿಂದ 
ಮಕ್ಳ ಮಗದಲ್ಲೂ ಸಿಂತಸ

ಕ�ೂರ�ೂನಾ ವ�ೈರಸ್ ಸಾಿಂಕಾ್ರಮಿಕವು 
21ನ�ೇ ಶತಮಾನದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳಗ� 
ಹ�ೂಸ ಮತುತಿ ವಿಶಷ್ಟೆ ಅನುಭವವನು್ನ 

ಕ�ೂಟಿಟೆದ�. ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಜೇವಮಾನದಲ್ಲೂ ಈ ಅನುಭವವನು್ನ 

ಮರ�ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲೂ.  11 ತಿಿಂಗಳ 
ಕಾಲ ಮನ�ಯಳಗ�ೇ ಕೂತು 

ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಅಧ್ಯಯನ  ನಡ�ಸಿದ 
ನಿಂತರ, ಕ�ೂೇವಿಡ್- 19 ಶಷಾಟೆಚಾರಗಳ 

ಪಾಲನ�ಯಿಂದ್ಗ� ಶಾಲ�ಗಳು 
ಮತ�ತಿ ಆರಿಂಭವಾದವು.  ಜೇವನವು 

ಮತ�ತಿ ಹಳಗ� ಮರಳದ�.  ಈಗ, 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಜ�ೂತ�ಗ�, 
ಸ�್ನೇಹತರ�ೂಿಂದ್ಗ� ಆಟವಾಡಲು ಮತುತಿ 

ಆನಿಂದ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ�.

ಡ�
ಹಾ್ರಡೋನ್ ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಬಿಲಿಕ್ ವಸತ ಶಾಲ�ಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷನ ಜ�ೋ್ಯ�ತ, ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು 
ಬಿಹಾರದ ಪಾಟಾನುದಲ್ಲಿರ್ವ ತನನು ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಕಳ�ದ 

ನಂತರ ಫ�ಬ್ರವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮತ�ತು ಶಾಲ�ಗ� ಬಂದಳು. ತನನು ಶಾಲ�ಗ� 
ಬಂದ ನಂತರ, ಜ�ೋ್ಯ�ತ ಹ��ಳಿದ್ದಾ ಹಿ�ಗ�: “ಮನ�ಯಳಗ� ಹ�ಚ್ಚು 
ಸಮಯ ಕಳ�ದ ನಂತರ, ಶಾಲ� ಮತ್ತು ಸ�ನು�ಹಿತರ್ ನಮ್ಮ ಜ�ವನದ 
ಪ್ರಮ್ಖ ಭಾಗವ�ಂದ್ ನನಗ� ತಳಿಯತ್. ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ 
ಯ್ಗದಲ್ಲಿ, ಎಲಲಿವೂ ಸಿ�ಮತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು 
ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ�ಯ್ತತುದದಾವು. ಈಗ, ಹಳ�ಯ ದಿನಗಳು ಮತ�ತು 
ಬಂದಿವ� ಎಂದ್ ನನಗನಸ್ತತುದ�.”

ಶಾಲ�ಗಳನ್ನು ಮತ�ತು ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದದಾರೋ, ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳ 
ಸ್ರಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಸೋಕತು ಮ್ನ�ನುಚಚುರಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಳ್ಳಲಾಗಿದ�. ಫ�ಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಜ�ೋ್ಯ�ತ ಮತ್ತು 
ಇತರ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ಶಾಲ�ಗ� ತಲ್ಪುತತುದದಾಂತ�, ಅವರಿಗ�  
ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19  ನ�ಗ�ಟಿವ್ ವರದಿಯನ್ನು ನ�ಡಲ್ ತಳಿಸಲಾಯತ್. 
ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವರದಿಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದದಾರೋ ಸಹ, ಶಾಲ�ಯ್ ಅವಳ  
ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಪರಿ�ಕ�ಯನ್ನು ಎರಡ್ ಬಾರಿ ಖಚತಪಡಿಸಿಕ�ೋಂಡಿತ್. 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ವಾರದವರ�ಗ� ಕಾವಾರಂಟ�ೈನ್ 
ನಲ್ಲಿರಿಸಲಾಯತ್. ಅವರ ಕ�ೋ�ಣ�ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 

ಒದಗಿಸಲಾಯತ್. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗ� 
ಇದ�ಲಾಲಿ ಹ�ೋಸದಾಗಿತ್ತು, ಆದರ� ನಧಾನವಾಗಿ ಅವರ್  
ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಶಷಾಟ್ಚಾರಗಳಿಗ� ಹ�ೋಂದಿಕ�ೋಂಡರ್ 
ನಾಗಾಲಾ್ಯಂಡ್ ನ ವಜ್ರದಿ�ಪನ್ ದೋ ಇದ�� ಕಥ�. 11 ತಂಗಳು 
ಮನ�ಯಳಗಿದದಾ ನಂತರ ಹ�ೋರಗ� ಬಂದಿರ್ವುದ್ ಉತತುಮ ಅನ್ಭವ 
ಎಂದ್ ಅವನ್ ಹ��ಳುತಾತುನ�. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ��ಶದ ಶಾದೋ್ಷಲ್, 
ದಿ�ಘ್ಷ ಸಮಯದವರ�ಗ� ಪರದ�ಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ ಮಂಕ್ ಕವಿದಿತ್ತು 
ಎನ್ನುತಾತುನ�. ಈಗ, ಅವನ್ ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ ಫ್ಟಾ್ಬಲ್ ಆಡ್ವ ಮೋಲಕ 
ಸಂತ�ೋ�ರವಾಗಿದಾದಾನ�.

ಇದ್ ಬ�ೋ�ಡಿ್ಷಂಗ್ ಶಾಲ�ಗಳಲ್ಲಿನ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳ ಕಥ�ಯಷ�ಟ್� 
ಅಲಲಿ, ಬ��ರ�ಯವರದ್ ಸಹ. ಗಾಜ಼ಯಾಬಾದ್ ನ ಆಯ್ಷ್ 
ಕ�ಡಿಯಾ ಮತ�ತು ಶಾಲ�ಗ� ಮರಳಿರ್ವುದ್ ಸಂತ�ೋ�ರವಾಗಿದ� 
ಎಂದ್ ಹ��ಳುತಾತುನ�. ಬಿ್ರಜ್ ವಿಹಾರದ ಬಾಲ ಭಾರತ ಪಬಿಲಿಕ್ 
ಶಾಲ�ಯ 11ನ�� ತರಗತ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ ಆಯ್ಷ್ ನಯಮತ 
ತರಗತಗಳು ತನಗ� ಸಂತ�ೋ�ರ ತಂದಿವ� ಎಂದ್ ಹ��ಳಿದ. “11 
ತಂಗಳ ನಂತರ ಶಾಲ� ಮತ�ತು ತ�ರ�ಯ್ತತುರ್ವುದರಿಂದ ನನಗ� 
ತ್ಂಬಾ ಸಂತ�ೋ�ರವಾಗಿದ�. ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ತರಗತಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಬಹಳರ್ಟ್ ಕಳ�ದ್ಕ�ೋಂಡಿದ�ದಾವು. ಈಗ, ನಾನ್ ನನನು ಸ�ನು�ಹಿತರ್ 
ಮತ್ತು ಶಕ್ಷಕರನ್ನು ಭ��ಟಿ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಇದ್ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ 

²PëÀt
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l	ಶಕ್ಷಣ ಸಚವಾಲಯವು ದ��ಶದ ಎಲಾಲಿ 42,00,000 ಪಾ್ರಥಮಕ 
ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರ್ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಮ್ಖ್ಯಸ್ಥರಿಗ� ಆನ್ ಲ�ೈನ್ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ ವೃದಿಧಿ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ನಷಾ್ಠ (NISHTHA) ವನ್ನು ಜಾರಿಗ� 
ತಂದಿದ�.

l	ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ, ಕ��ಂದಿ್ರ�ಯ ವಿದಾ್ಯಲಯ (ಕ�ವಿ) ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ 
ನವ�ದಯ ವಿದಾ್ಯಲಯ (ಜ�ಎನ್ ವಿ) ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ 
ಕೋಡಲ�� ತಮ್ಮ ಶಕ್ಷಕರ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಬ�ೋ�ಧನಾ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು 
ವೃದಿಧಿಸ್ವ ಬೃಹತ್ ಕಾಯ್ಷವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡವು. ಸಾಧ್ಯವಾದಲ�ಲಿಲಾಲಿ 
ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೋಲಕ ಕಲ್ಕ�ಯ ನರಂತರತ�ಯನ್ನು 
ಖಚತಪಡಿಸಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಈ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ 4,80,000 ಶಕ್ಷಕರಿಗ�, ಕ�ವಿ 15,855 
ಮತ್ತು ಜ�ಎನ್ ವಿ 9,085 ಶಕ್ಷಕರಿಗ� ತರಬ��ತ ನ�ಡಿದವು.

l	ಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಂದ�ೋ�ಲನದ�ೋಂದಿಗ� ಸಹಭಾಗಿತವಾ ಹ�ೋಂದಿರ್ವ 
ಸಿಬಿಎಸ್ಇ, ಮಕಕೆಳ ದ�ೈಹಿಕ ಸಾವಾಸ್ಥ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಏಪ್ಷಡಿಸಲಾದ 
ದ�ೈಹಿಕ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳ ವಿವಿಧ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನ��ರಪ್ರಸಾರ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳನ್ನು ತ�ೋಡಗಿಸ್ತತುದ�.

l	ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ�ೈಕ್ಷರ್ಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಬತತುನ�� ತರಗತಯ 
ದಿವಾತ�ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದ�ೈಹಿಕ ಚಟ್ವಟಿಕ� ತರಬ��ತ ಎಂಬ ಹ�ೋಸ 
ವಿರಯವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ�. ಕ��ಂದಿ್ರ�ಯ ವಿದಾ್ಯಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೈಹಿಕ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ಮಹತವಾವನ್ನು ತಳಿಸಲ್ 
ಫ್ಟ�ನುಸ್ ತರಬ��ತ ಮತ ತ್ು ಯ�ಗದ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ನಡ�ಸಲಾಯತ್.

l	ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಸಾವಾಸ್ಥ್ಯಕಾಕೆಗಿ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ 
ಸಾವಾಸ್ಥ್ಯಕಾಕೆಗಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು, ಶಕ್ಷಕರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗ� 
ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಕ ಬ�ಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಶಕ್ಷಣ 
ಸಚವಾಲಯವು ವಾ್ಯಪಕವಾದ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೋಂಡ 
‘ಮನ�ೋ�ದಪ್ಷಣ’ ಎಂಬ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡಿದ�. 

l	ಎಲ�ಕಾಟ್ನಕ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ನ�ಟ್ ವಕ್್ಷ  ಕ�ೋರತ�ಯಂದಾಗಿ 
ಡಿಜಟಲ್ ವಿಭಜನ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ�ನುಗಳನ್ನು ಎದ್ರಿಸಲ್, 
ಸಚವಾಲಯವು ರ್ಎಂ ಇ-ವಿದಾ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಿ್ಥತ 
ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್.

l	ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲ್ಲಿ ದಿ�ಕಾ (DIKSHA) ದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ ವಿರಯವು 
ಈಗ ಸವಾಯಂ ಪ್ರಭಾ ಟಿವಿ ಚಾನ�ಲ್ ಮೋಲಕವೂ ಲಭ್ಯವಿದ�. 
ಹಾಗ�ಯೆ�, ಇದ್ ರ��ಡಿಯದಲ್ಲಿಯೋ ಲಭ್ಯವಿರ್ತತುದ�.

l	ಉತತುಮ ಗ್ಣಮಟಟ್ದ ಶ�ೈಕ್ಷರ್ಕ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ 
ಮಾಡಲ್ ಒಟ್ಟ್ 34 ಚಾನ�ಲ್ ಗಳನ್ನು ಮ�ಸಲ್ಡಲಾಗಿದ�.

l	ಶಕ್ಷಣವನ್ನು ತಲ್ರ್ಸಲ್ ಬಹ್ಮಾಧ್ಯಮ ಮಾಗ್ಷಗಳಾದ 
- ದಿ�ಕಾ, ಸವಾಯಂ ಪ್ರಭಾ, ಸಮ್ದಾಯ ರ��ಡಿಯ�, ಶಕಾ 
ವಾರ್ ಮ್ಂತಾದವುಗಳನ್ನು ರ್ಎಂ ಇ-ವಿದಾ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.

l	ಸಿಐಇಟಿ ಎನ್ ಸಿಇಆರ್ ಟಿಯ್ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗಿಲಿಷ್, ಉದ್್ಷ ಮತ್ತು 
ಸಂಸಕೃತ ಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 2,000 ಆಡಿಯ�-ರ��ಡಿಯ� 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಷಸಿದ�.

ಮಾತ್ರವಲಲಿದ� ಇತರ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ�. 
ನಾನ್ ಇದ�ಲಲಿವನೋನು ಕಳ�ದ್ಕ�ೋಂಡಿದ�ದಾ.” ಎಂದ್ ಆತ ಹ��ಳುತಾತುನ�. 

ಕ�ೋರ�ೋನಾವ�ೈರಸ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕವು ಮಕಕೆಳ ಮ�ಲ� ಹ�ಚ್ಚು 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿ�ರಿದ�. ಈಗ, ಸಕಾ್ಷರದ ಅನ್ಮೊ�ದನ�ಯ 
ನಂತರ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಅಭಾ್ಯಸಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವ 
ಮೋಲಕ ಶಾಲ�ಗಳು ಮತ�ತು ತ�ರ�ದಿವ�. ಇದ್ ಪರಿಸಿ್ಥತಯನ್ನು 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿ್ಥತಗ� ಕ�ೋಂಡ�ೋಯ್್ಯವುದಲಲಿದ�, ಇರ್ಟ್ ದಿನ 
ಮನ�ಯಳಗಿದದಾ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಹ�ೋಸ ಶಕ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತ�ೋ�ರವನ್ನು 
ನ�ಡ್ತತುದ�. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಂತರ  
11 ತಂಗಳವರ�ಗ� ಯಾವುದ�� ಶಾಲ�ಗಳು ಇರಲ್ಲಲಿವಾದರೋ, 

ಶಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕ�ಯ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯ ಮ�ಲ� ಯಾವುದ�� 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿ�ರಲ್ಲಲಿ. ಶ�ೈಕ್ಷರ್ಕ ವರ್ಷದ ಮ�ಲ� ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿ�ರದಂತ� ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಸೋಕತು ವ್ಯವಸ�್ಥ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ತರಗತಗಳು ಡಿಜಟಲ್ ರೋಪದಲ್ಲಿ ನಡ�ದವು. ಹ�ೋರಗ� ಯಾವುದ��  
ಓಡಾಟ ಇಲಲಿದಿದದಾರೋ ಕಲ್ಕ� ಮ್ಂದ್ವರಿಯತ್. ಡಿಜಟಲ್ 
ಶಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು 
ಹಾಗೋ ಶಕ್ಷಕರಿಗ� ಇ-ಕಲ್ಕ�ಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲ್,  
ಸಕಾ್ಷರವು ರ್ಎಂ ಇ-ವಿದಾ್ಯ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್. 
ಡಿಜಟಲ್ ಸಂಪಕ್ಷದ ಕ�ೋರತ�ಯರ್ವ ಪ್ರದ��ಶಗಳು  
ಮತ್ತು ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗ� ಶಕ್ಷಣವನ್ನು ಡಿಟಿಎಚ್ ಮೋಲಕ 
ನ�ಡಲಾಯತ್.   

ಕ�ೂರ�ೂನಾ ನಡುವ� ಶಾಲ�ಗಳಗ� ಹ�ೂಸ ನಿಯಮಗಳು
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ಸಾವ್ಯತಿ್ರಕ ಲಸಿಕಾ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮDgÉÆÃUÀå

ರ�ೂೇಗಗಳ ವಿರುದಧಿ ಹ�ೂೇರಾಟ
ಭಾರತವು ಪ್ರತ 

ವರ್ಷ ಮಾಚ್್ಷ 16 
ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್�ಯ 
ಲಸಿಕಾ ದಿನವಾಗಿ 

ಆಚರಿಸ್ತತುದ�. 
ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಬಾಯ 
ಮೋಲಕ ಮೊದಲ 
ಪ�ಲ್ಯ ಲಸಿಕ� 
ನ�ಡಿದ ದಿನ ಇದ್. 

ಮಾರಣಾಂತಕ 
ರ�ೋ�ಗಗಳಿಂದ 

ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವ 
ಉದ�ದಾ�ಶದಿಂದ ಭಾರತ 

ಹಲವಾರ್ ಲಸಿಕಾ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನ್ನು 

ನಡ�ಸ್ತತುದ�. ದ��ಶದಲ್ಲಿ 
ನಡ�ಯ್ತತುರ್ವ 
ವಿವಿಧ ಲಸಿಕಾ 

ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳ 
ಒಂದ್ ನ�ೋ�ಟ ಇಲ್ಲಿದ�.

ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದಿಧಿಶ�ಲ ರಾರಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ 
ಬದ್ಕ್ಳಿಯ್ವಿಕ�ಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಲಸಿಕ� 
ಕಡಿಮ ವ�ಚಚುದ ಮಾಗ್ಷವಾಗಿದ�. ಆದಾಗೋ್ಯ, 

ಅನಕ್ಷರತ�, ಕಳಪ� ಸಂಪಕ್ಷ, ಸಾಮಾಜಕ ಕಳಂಕ ಮತ್ತು 
ಕರಟ್ಕರವಾದ ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ಪ್ರದ��ಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜದ 
ಬಹ್ಪಾಲ್ ಜನರ್ ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕ್ಸಲ್ 
ಹಿಂಜರಿಯ್ತಾತುರ�. ಇದನ್ನು ನವಾರಿಸಲ್, ಸಕಾ್ಷರವು ಹ�ಚ್ಚುವರಿ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಳ್ಳಬ��ಕಾಯತ್. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವ�� 
ಮರನ್ ಇಂದ್ರಧನ್ಷ್. ಅಸಾಸಿಂನ ಧ್ಬಿ್ರಯಲ್ಲಿ, ನಯನ್ ಇಟಿಟ್ಗ� 
ಗೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಗೋಲ್ ಮಾಡ್ವವರ್ ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಲಸಿಕ� 
ಹಾಕ್ಸಲ್ ಹ�ೋ�ಗ್ತತುರಲ್ಲಲಿ, ಏಕ�ಂದರ� ಅದರಿಂದ ಆ ದಿನದ 
ಕೋಲ್ಯ ನರಟ್ವಾಗ್ತತುತ್ತು. ಪದ�� ಪದ�� ಪ್ರಯತನುಸಿದ ನಂತರವೂ 
ಪ�ರಕರ್ ತಮ್ಮ ಮಕಕೆಳನ್ನು ಲಸಿಕಾ ಕ��ಂದ್ರಕ�ಕೆ ಕರ�ತರಲ್ 
ಹಿಂಜರಿಯ್ತತುದದಾರ್. ಆದದಾರಿಂದ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ 
ಕ�ಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ� ಸ��ವ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಮಕಕೆಳಿಗ� 

ಲಸಿಕ� ನ�ಡಲ್ ನಧ್ಷರಿಸಿದರ್. ಸ್ಮಾರ್ 30 ಮಕಕೆಳಿಗ� ಲಸಿಕ� 
ನ�ಡಲಾಯತ್. ಅಸಾಸಿಂನ ಚರಾಂಗ್, ಮೊ�ರಿಗಾಂವ್ ಮತ್ತು 
ಲಖಿಂಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ�� ರಿ�ತಯ ಚತ್ರಣವಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮರನ್ 
ಇಂದ್ರಧನ್ಷ್ ನಂದ ಸ್ಧಾರಿಸಲಾಗಿದ�. ಲಖಿಂಪುರದಲ್ಲಿ ನಡ�ಸಿದ 
ವಿಶ��ರ ಅಭಿಯಾನಗಳಿಂದಾಗಿ ಶ��ಕಡಾ 99 ರರ್ಟ್ ಲಸಿಕಾ 
ವಾ್ಯರ್ತುಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಯತ್.

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಹ�ೋ�ಗಲಾಡಿಸಲ್ ಮತ್ತು 
ಲಸಿಕ�ಯ ಮಹತವಾದ ಬಗ�ಗೆ ಜಾಗೃತ ಮೋಡಿಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರ 
ದರ್ವರಿಯದ� ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ತತುದ�. ಮಾಚ್್ಷ 16 ರಂದ್ ರಾಷ್ಟ್�ಯ 
ಲಸಿಕಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತತುರ್ವುದೋ ಸಹ ಅಂತಹ ಒಂದ್ 
ಉಪಕ್ರಮ. ಆ ದಿನದಂದ್ ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೌಖಿಕ ಪ�ಲ್ಯ 
ಲಸಿಕ� ನ�ಡಿದದಾರಿಂದ ಅದ್ ಮಹತವಾದಾದಾಗಿದ�. ಪ�ಲ್ಯವನ್ನು 
ಎದ್ರಿಸಲ್ ಮತ್ತು ನಮೋ್ಷಲನ� ಮಾಡಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ 
ವಾ್ಯಪಕವಾದ ಪಲ್ಸಿ ಪ�ಲ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಐದ್ 
ವರ್ಷಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸಿನ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಬಾಯಯ ಮೋಲಕ 
ಎರಡ್ ಹನ ಲಸಿಕ� ನ�ಡಲಾಗ್ತತುದ�.

ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ  
ಒಂದು ಲಸ್ಕೆ
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l	ಯ್ಐರ್ ಎನ್ನುವುದ್ ಗಂಟಲ್ಮಾರಿ ಮತ್ತು 
ತ�ವ್ರ ಸವಾರೋಪದ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಷಯರ�ೋ�ಗದಂತಹ 
ರ�ೋ�ಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಿಯಾಗಿಸಿ ನ�ಡ್ವ ವಿಸತುರಿತ 
ಲಸಿಕಾ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವಾಗಿದ�.

l	ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಗಾ್ರಮ�ಣ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ 
ಒಂದ್ ಭಾಗವಾದ ಯ್ಐರ್ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮ 
ವ�ಚಚುದ ಸಾವ್ಷಜನಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದ�, ಇದ್ ಲಸಿಕ�ಗಳಿಂದ ತಡ�ಗಟಟ್ಬಲಲಿ 
ಐದ್ ವರ್ಷದ�ೋಳಗಿನ ಮಕಕೆಳ ಮರಣ 
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ ಕಾರಣವಾಗಿದ�.

ಸಾವ್ಯತಿ್ರಕ ಲಸಿಕಾ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮ 
(ಯುಐಪಿ)

ಯುಐಪಿಯಡಿ ಹ�ೂಸ ಲಸಿಕ�ಗಳ ಪರಚಯ
ನ್್ಯಮೊ�ಕ�ೋಕಲ್ ನ್್ಯಮೊ�ನಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ವ ಶಶ್ ಮರಣ ಮತ್ತು 
ರ�ೋ�ಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ ನ್್ಯಮೊ�ಕ�ೋಕಲ್ ಕಾಂಜ್ಗ��ಟ್ ಲಸಿಕ� 
(ರ್ಸಿವಿ) ಅನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ��ವಲ ಐದ್ 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ� ಮಾತ್ರ ಸಿ�ಮತವಾದ ಈ ‘ಮ�ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’  

ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ವಾಷ್್ಷಕವಾಗಿ 
     50,000ಕೋಕೆ ಹ�ಚ್ಚು 

ಮಕಕೆಳ ಸಾವು ತರ್್ಪಸಲ್ ದ��ಶಾದ್ಯಂತ 
ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ 2021-22ರ 
ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ�.

l	ನಷ್ಕೆರಿಯಗ�ೋಳಿಸಿದ ಪ�ಲ್ಯ ಲಸಿಕ� (ಐರ್ವಿ) ಯನ್ನು ಯ್ಐರ್ ಯಲ್ಲಿ 
ಜಾಗತಕ ಪ�ಲ್ಯ� ನಮೋ್ಷಲನಾ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಟಿಒರ್ವಿಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಬಿಒರ್ವಿಗ� ತಗಿಗೆಸಲ್ 2015 ರ ನವ�ಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಪರಿಚಯಸಲಾಯತ್. 

l	ರ�ೋ�ಟಾವ�ೈರಸ್ ಅತಸಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ವ ಮರಣ ಮತ್ತು 
ರ�ೋ�ಗಗಳನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ ರ�ೋ�ಟಾವ�ೈರಸ್ ಲಸಿಕ� (ಆರ್ ವಿವಿ) 
ಯನ್ನು ಮಾಚ್್ಷ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಸಲಾಯತ್.

l	ದಡಾರವನ್ನು ನಮೋ್ಷಲನ� ಮಾಡಲ್ ಮತ್ತು ರ್ಬ�ಲಾಲಿ (ಜಮ್ಷನ್  
ದಡಾರ) ನಯಂತ್ರಣಕಾಕೆಗಿ 2017 ರಲ್ಲಿ ದಡಾರ ರ್ಬ�ಲಾಲಿ (ಎರ್ಆರ್) 
ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಸಲಾಯತ್.

l	ವಯಸಾಸಿದವರಲ್ಲಿ ಗಂಟಲ್ಮಾರಿ ವಿರ್ದಧಿ ಕ್ಷಿ�ರ್ಸ್ತತುರ್ವ 
ರ�ೋ�ಗನರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ಸಿ�ಮತಗ�ೋಳಿಸಲ್ ಯ್ಐರ್ಯಲ್ಲಿ ಟಿಟಿ 
ಲಸಿಕ� ಬದಲ್ಗ� ಧನ್ವಾ್ಷಯ್ ಮತ್ತು ವಯಸಕೆರ ಗಂಟಲ್ಮಾರಿ ಲಸಿಕ� 
(ಟಿಡಿ) ಯನ್ನು ನ�ಡಲಾಗ್ತತುದ�.   

ದ�ೇಶದಲ್ಲೂ ಲಸಿಕ�ಯ ವಾ್ಯಪಿತಿಯನು್ನ  

ತವಾರತವಾಗಿ ಹ�ಚಿ್ಚಸುವ ಉದ�್ದೇಶದ್ಿಂದ,  

ಯುಐಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ವಾಷ್್ಯಕವಾಗಿ  
2.67 ಕ�ೂೇಟಿ ನವಜಾತ ಶಶುಗಳು ಮತುತಿ 

2.9 ಕ�ೂೇಟಿ ಗಭಿ್ಯಣಿಯರಗ�  

ಲಸಿಕ� ನಿೇಡಲಾಯಿತು.

ಸಾವ್ಷತ್ರಕ ಲಸಿಕಾ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ 
(ಯ್ಐರ್) ಮೋರ್ ದಶಕಗಳಿಂದ 
ಕಾಯ್ಷನವ್ಷಹಿಸ್ತತುದದಾರೋ, 2014 ರವರ�ಗ� 
ಶ��. 65 ರರ್ಟ್ ಮಕಕೆಳು ಮಾತ್ರ ಅವರ 
ಜ�ವನದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣ್ಷ 
ಲಸಿಕ� ಪಡ�ದರ್. ಇದರಥ್ಷ ಸ್ಮಾರ್ 89 ಲಕ್ಷ 
ಮಕಕೆಳು ಲಸಿಕ�ಗಳಿಂದ ವಂಚತರಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಲಸಿಕ� ಹಾಕ್ಸದ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಲಸಿಕ� ಹಾಕ್ದ ಮಕಕೆಳು 
ಹ�ಚಾಚುಗಿ ಬಾಲ್ಯದ ಕಾಯಲ�ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗವ�ೈಕಲ್ಯಕ�ಕೆ 
ತ್ತಾತುಗ್ತಾತುರ�. ಲಸಿಕ�ಯ ವಾ್ಯರ್ತುಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ವ 
ಸಲ್ವಾಗಿ, ಸಕಾ್ಷರವು ವಿವಿಧ ಕಾಯ್ಷತಂತ್ರಗಳನ್ನು 
ಜಾರಿಗ� ತಂದಿತ್. ಮರನ್ ಇಂದ್ರಧನ್ಷ್ ಅಂತಹ ಒಂದ್ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು.

ಡಿಸ�ಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಮರನ್ 
ಇಂದ್ರಧನ್ಷ್, ನಗದಿತ ತಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಶ��ರ ಅಭಿಯಾನಗಳ ಮೋಲಕ ಲಸಿಕಾ 
ವಾ್ಯರ್ತುಯನ್ನು ತವಾರಿತವಾಗಿ ಹ�ಚಚುಸ್ವ ಉದ�ದಾ�ಶ 
ಹ�ೋಂದಿದ�. ಯ್ಐರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ�ಡಲಾಗ್ವ 
ಎಲಾಲಿ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಎರಡ್ ವರ್ಷದ�ೋಳಗಿನ 
ಮಕಕೆಳಿಗ� ಮತ್ತು ಗಭಿ್ಷರ್ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� 

ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್. ಮರನ್ ಇಂದ್ರಧನ್ಷ್ ನ ಮೊದಲ ಎರಡ್ 
ಹಂತಗಳು ಸಂಪೂಣ್ಷ ಲಸಿಕಾ ವಾ್ಯರ್ತುಯಲ್ಲಿ ಶ��ಕಡಾ 6.7 
ರರ್ಟ್ ಹ�ಚಚುಳಕ�ಕೆ ಕಾರಣವಾಯತ್. ಫ�ಬ್ರವರಿ 23, 2021 
ರವರ�ಗ�, ಮರನ್ ಇಂದ್ರಧನ್ಷ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 3,76,00,000 
ಮಕಕೆಳಿಗ� ಲಸಿಕ� ನ�ಡಲಾಗಿದ�.

“ಜಗತಿತಿನಾದ್ಯಿಂತ ಶ�ೇಕಡಾ 60 ರಷ್ುಟೆ ಮಕ್ಳಗ� ನಿೇಡುವ  
ಜೇವ ಉಳಸುವ ಲಸಿಕ�ಗಳನು್ನ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�  

ಎಿಂಬ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರತಿಯಬ್ ಭಾರತಿೇಯನೂ ಹ�ಮ್ಮ ಪಡುತಾತಿನ�”
-ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಿಂದ್ರ ಮೇದ್

l	ಲಸಿಕ�ಯಂದ ತಡ�ಗಟಟ್ಬಹ್ದಾದ 12 ರ�ೋ�ಗಗಳ 
ವಿರ್ದಧಿ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್�ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು 
ಪಾ್ರದ��ಶಕವಾಗಿ ಉಚತವಾಗಿ ನ�ಡಲಾಯತ್.

l	ರಾಷ್ಟ್�ಯವಾಗಿ, ಒಂಬತ್ತು ರ�ೋ�ಗಗಳ ವಿರ್ದಧಿ 
ಲಸಿಕ� ನ�ಡಲಾಗ್ತತುದ�. ಅವುಗಳ�ಂದರ�: 
ಗಂಟಲ್ಮಾರಿ, ನಾಯಕ�ಮ್್ಮ, ಧನ್ವಾ್ಷಯ್, 
ಪ�ಲ್ಯ, ದಡಾರ, ಜಮ್ಷನ್ ದಡಾರ, ತ�ವ್ರ 
ಸವಾರೋಪದ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಷಯರ�ೋ�ಗ, ಹ�ಪಟ�ೈಟಿಸ್ ಬಿ 
ಮತ್ತು ಮದ್ಳಿನ ರ�ೋ�ಗ, ಮತ್ತು ಹಿಮೊ�ಫ್ಲಸ್ 
ಇನ್ಫೂಲುಯೆನಸಿದಿಂದ ಕಾರ್ಸಿಕ�ೋಳು್ಳವ 
ನ್್ಯಮೊ�ನಯಾ.
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ಕ�ೋ
ರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ವಿರ್ದಧಿ ಭಾರತದ ಸಮರವನ್ನು ಇಡಿ� 
ಜಗತ್ತು ಶಾಲಿಘಿಸಿದ�. ಈ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಈಗ ನಣಾ್ಷಯಕ 
ಹಂತವನ್ನು ತಲ್ರ್ದ�. ಜನವರಿ 16, 2021 ರಂದ್ 

ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಕ�ೋರ�ೋನಾವ�ೈರಸ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊದಲ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ, 1.43 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮ್ಂಚೋರ್ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರಿಗ� ಲಸಿಕ� 
ನ�ಡಲಾಯತ್. ಮಾಚ್್ಷ 1, 2021 ರಿಂದ ಮ್ಂದಿನ ಹಂತದ 
ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆಂತ ಮ�ಲ್ಪಟಟ್ವರ್ ಮತ್ತು 45 ರಿಂದ 59 
ವರ್ಷ ವಯಸಿಸಿನ ಸಹ ಅಸವಾಸ್ಥತ�ಗಳಿರ್ವರಿಗ� ಲಸಿಕ� ನ�ಡಲಾಗ್ತತುದ�. 
ಪ್ರಧಾನ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯ್ವ ಮೋಲಕ 
ಎರಡನ�� ಹಂತಕ�ಕೆ ಚಾಲನ� ನ�ಡಿದರ್. ದ��ಶಾದ್ಯಂತ ಕನರ್ಠ 12,000 
ಸಕಾ್ಷರಿ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳು ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಜನರಿಗ� ಉಚತವಾಗಿ ನ�ಡ್ತತುವ�. 
ಸಮಾನ ಸಂಖ�್ಯಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳು ದಿನದ 21 ಗಂಟ�ಯೋ 
ಲಸಿಕ� ನ�ಡಲ್ ಅನ್ಮತ ನ�ಡಲಾಗಿದ್ದಾ, ಲಸಿಕ�ಗ� 250 ರೋ. 
ಬ�ಲ� ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದರ ಮಧ�್ಯ, ಅರ್ಣಾಚಲ ಪ್ರದ��ಶವು 
ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ಮ್ಕತುವಾಗಿದ�. ಫ�ಬ್ರವರಿ 28 ರವರ�ಗ� ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
16,836 ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದದಾವು. ಮಾಚ್್ಷ 
1 ರ�ೋಳಗ� ಎಲಾಲಿ ರ�ೋ�ಗಿಗಳು ಚ��ತರಿಸಿಕ�ೋಂಡಿದಾದಾರ�. ವ�ೈರಾಣ್ 
ಸ�ೋ�ಂಕ್ನಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನರ್ಠ 56 ಜನರ್ ಸಾವನನುರ್್ಪದಾದಾರ�.

A vaccine of trust 

1,76,319

 1,80,05,503  21,99,40,742

1,08,39,894 97.01%

ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ: 1.41%

ಕ�ೂೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ�: ಈಗ ಸಾವ್ಯಜನಿಕರ ಸರದ್
ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ವಿರ್ದಧಿದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮ್ಖವಾದ್ದ�ಂದ್ ವಿಶವಾ 
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ�್ಥ ಪರಿಗರ್ಸಿದ�. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮ್ಂಚೋರ್ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕ್ದ ನಂತರ, ಈಗ 
2021 ರ ಮಾಚ್್ಷ 1 ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗ� ಲಸಿಕ� ನ�ಡಲಾಗ್ತತುದ�. ಪ್ರಧಾನ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿಯವರ್ ಲಸಿಕ� 
ಹಾಕ್ಸಿಕ�ೋಂಡ್ ಜನರಿಗ� ಸಂದ��ಶ ನ�ಡಿದರ್.

“ಏರ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಲಸಿಕ�ಯ ಮೊದಲ ಡ�ೋ�ಸ್ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ�. 
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರ್ದಧಿದ ಜಾಗತಕ ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ 

ನಮ್ಮ ವ�ೈದ್ಯರ್ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಾನಗಳು ತವಾರಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ��ಗ� ಕ�ಲಸ 
ಮಾಡಿದಾದಾರ� ಎಂಬ್ದ್ ಗಮನಾಹ್ಷವಾಗಿದ�. ಅಹ್ಷರಾದ ಎಲಲಿರೋ ಲಸಿಕ� 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಳು್ಳವಂತ� ನಾನ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತ�ತು�ನ�. ನಾವ�ಲಾಲಿ ಒಟಾಟ್ಗಿ, 

ಭಾರತವನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ರಿಂದ ಮ್ಕತುಗ�ೋಳಿಸ�ೋ�ಣ”
- ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ನರ�ೇಿಂದ್ರ ಮೇದ್

ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಎರಡು- ಸಿೇರರ್ ಇನಿ್ಟಾಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾದ ಕ�ೂೇವಿಶೇಲ್್ಡ 
ಮತುತಿ ಭಾರತ್ ಬಯೇಟ�ಕ್ ನ ಕ�ೂವಾಕಿ್ನ್ - ಲಸಿಕ�ಗಳನು್ನ ನಿೇಡಲಾಗುತಿತಿದ�. 

ಲಸಿಕ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಜನರ ಮನಸಿ್ನಲ್ಲೂ ಕ�ಲವು ಅನುಮಾನಗಳವ�.  
ಆದರ�, ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರಯವರು ಲಸಿಕ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂಡು ಮಾದರಯಾದರು 

ಮತುತಿ ಲಸಿಕ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಹಿಂಜರಕ�ಯನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 
ಮಾರ್್ಯ 1 ರಿಂದು ಬ�ಳಗ�ಗೆ ಏರ್್ ಗ� ಭ�ೇಟಿ ನಿೇಡಿದರು. ಪುದುಚ�ೇರ 

ಮೂಲದ ಪಿ.ನಿವ�ೇದಾ ಅವರು ಲಸಿಕ�ಯನು್ನ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಗ� ನಿೇಡಿದರು. 
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಅಸಾ್ಿಂನ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ‘ಗಮುಚಾ’ವನು್ನ ಧರಸಿದ್ದರು.

ಕ�ೂೇವಿಡ್- 19 ಇನೂ್ನ ಹ�ೂೇಗಿಲಲೂ, ನಿಲ್ಯಕ್ಷಯಾ ಬ�ೇಡ

ಒಟುಟೆ ಲಸಿಕ� ನಿೇಡಲಾಗಿದ� ಪರೇಕ್�ಗಳನು್ನ ನಡ�ಸಲಾಗಿದ�

ಒಟುಟೆ ವರದ್ಯಾದ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಒಟುಟೆ ಚ�ೇತರಸಿಕ�ೂಿಂಡ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಲಸಿಕ� ಮೈತಿ್ರ
ಭಾರತವು 48 ದ��ಶಗಳಿಗ� 4.61 ಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ್ ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ 
ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ನ�ಡಿದ�. ಇತರ ದ��ಶಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಕಲ್ಯಬ��ಕ್ 
ಎಂದ್ ವಿಶವಾ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ�್ಥ ಹ��ಳಿದ�.

ಮಾಚ್್ಷ 3, 2021 ರವರ�ಗ� ‘ಲಸಿಕ� ಮೈತ್ರ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 48 ದ��ಶಗಳಿಗ� 
4 ಕ�ೋ�ಟಿ 61 ಲಕ್ಷ 66 ಸಾವಿರ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನುನ�ಡಲಾಗಿದ�. ಈ ಪ�ೈಕ್ 
71.25 ಲಕ್ಷ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಉಡ್ಗ�ೋರ�ಯಾಗಿ ನ�ಡಲಾಗಿದ�.

ಲಸಿಕ� ಸಮತ�ಯನ್ನು ಬ�ಂಬಲ್ಸ್ವ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19  
ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ವಿಶವಾದಾದ್ಯಂತದ ದ��ಶಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಹಂಚಕ�ೋಳು್ಳವ 
ಭಾರತದ ಬದಧಿತ�ಯನ್ನು ವಿಶವಾ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ�್ಥಯ ಮ್ಖ್ಯಸ್ಥ ಟ�ಡ�ೋ್ರಸ್ 
ಅಧಾನ�ೋರ್ ಘಬ�್ರಯೆಸಸ್ ಶಾಲಿಘಿಸಿದಾದಾರ�, ಇತರ ರಾರಟ್ಗಳು ಈ 
ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಲ್ ಎಂದ್ ಅವರ್ ಆಶಸಿದಾದಾರ�.

ಎಲಾಲೂ ಅಿಂಕಿ-ಅಿಂಶಗಳು  
ಮಾರ್್ಯ 4, 2021 ರವರ�ಗ� 



ವಿಶವಾಭಾರತಿ, ಐಐಟಿ ಖರಗ್ ಪುರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನಿ
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‘ಮೂರು ಸವಾಯಿಂ’ ಗಳ ಮಿಂತ್ರ ನಿೇಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ:

ಸವಾಯಿಂ ಜಾಗೃತಿ,  
ಆತ್ಮ ವಿಶಾವಾಸ ಮತುತಿ ನಿಸಾವಾರ್ಯ

ವಿಶವಾಭಾರತ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯ 
ಮತ್ತು ಐಐಟಿ ಖರಗ್ ಪುರದ 

ಘಟಿಕ�ೋ�ತಸಿವದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಪ್ರಧಾನ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮೊ�ದಿಯವರ್, ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸ, 
ನಸಾವಾಥ್ಷದಿಂದ ಮ್ನನುಡ�ಯ್ವಂತ� 
ಮತ್ತು ದ��ಶ ಮೊದಲ್ 
ಎಂಬ ಆಲ�ೋ�ಚನ�ಯಂದಿಗ� 
ತಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು 
ಅರಿತ್ಕ�ೋಳು್ಳವಂತ� 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗ� ಕರ� ನ�ಡಿದರ್. 
ದ��ಶ ಮೊದಲ್ ಎಂಬ 
ಕಲ್ಪನ�ಯಂದಿಗ� ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಳು್ಳವ 
ಪ್ರತಯಂದ್ ನಧಾ್ಷರವು 
ನಮಗ� ಕ�ಲವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು 
ನ�ಡ್ವುದರಿಂದ ಅಂತಹ 
ಯಾವುದ�� ನಧಾ್ಷರದಿಂದ ದೋರ 
ಸರಿಯಬ��ಡಿ ಎಂದ್ ಅವರ್ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗ� ಹ��ಳಿದರ್. 
ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಶಕ್ಷಣ ನ�ತಯ್ 
ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದತತು 
ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮೈಲ್ಗಲ್ಲಿ 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ಬರ್ಣುಸಿದರ್. 
ಘಟಿಕ�ೋ�ತಸಿವದಲ್ಲಿ ವಿಶವಾಭಾರತ 
ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸ್ಮಾರ್ 
2,535 ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗ� ಪದವಿ 
ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯತ್.  

ವಿಶವಾಭಾರತಿ ಘಟಿಕ�ೂೇತ್ವದಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರಯವರು 
ಮಾಡಿದ ಭಾಷ್ಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು

ಐಐಟಿ ಖರಗ್ ಪುರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರಯವರ 
ಭಾಷ್ಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಿಂಶಗಳು

l 21ನ�� ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 
ಜ್ಾನ ಆರ್್ಷಕತ�ಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟ್ಸ್ವತತು 
ಸಾಗ್ತತುದ�. ಭಾರತದ ಜ್ಾನ ಮತ್ತು 
ಅಸಿ್ಮತ�ಯನ್ನು ವಿಶವಾದ ಮೋಲ� 
ಮೋಲ�ಗೋ ಪಸರಿಸ್ವಲ್ಲಿ ವಿಶವಾ 
ಭಾರತಗ� ಬಹ್ ದ�ೋಡಡಿ ಪಾತ್ರವಿದ�.

l ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ಹ�ೋಸ ರಾಷ್ಟ್�ಯ 
ಶಕ್ಷಣ ನ�ತಯ್ ಲ್ಂಗ ಸ��ಪ್ಷಡ� 
ನಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದ�.

l ಹಳಿ್ಳಗರ್, ಕ್ಶಲಕಮ್ಷಗಳು 
ಮತ್ತು ರ�ೈತರನ್ನು ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು 
ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡ 
ಬ��ಕಾಗಿದ�. ಅವರ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು 
ದ�ೋಡಡಿ ಮಾರ್ಕಟ�ಟ್ಗಳಿಗ� 
ಕ�ೋಂಡ�ೋಯ್ಯಲ್ ಸರಪರ್ಯನ್ನು 
ಸೃಷ್ಟ್ಸಿ.

l ಪದವಿಯ ನಂತರ ನ�ವು ಹ�ೋಸ 
ಜ�ವನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬ��ಕ್, 
ಹಾಗ�ಯೆ� ನ�ವು ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಲಕಾಂತರ 
ಜನರನ್ನು ಪರಿವತ್ಷಸಬಲಲಿ ಒಂದ್ 
ನವ�ದ್ಯಮವಾಗಬ��ಕ್.

l ಒಬ್ಬ ಎಂಜನಯರ್ ಆಗಿ, ವಿರಯಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಬಲಲಿ ಅಂತಗ್ಷತ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ ನಮೊ್ಮಳಗಿದ�.

l ಐಐಟಿ ಖರಗ್ ಪುರ ಮಾಹಿತ ತಂತ್ರಜ್ಾನ, 
ಆಧ್ನಕ ನಮಾ್ಷಣ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತ್ತು 
ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ರಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಘನ�ಯ ಕ�ಲಸ 
ಮಾಡ್ತತುದ�.

l ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಫ�ಲ�ೋ� 
ಯ�ಜನ� ಸಂಶ�ೋ�ಧನ�ಗ� ಹ�ೋಸ ಅಥ್ಷ 
ಕಲ್್ಪಸಿದ�.

ಭಾರತ ಈ ವಷ್್ಯ 
ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾದ 

75ನ�ೇ ವಷ್್ಯವನು್ನ 
ಆಚರಸಿಕ�ೂಳಳುಲ್ದ�. 
ಐಐಟಿ ಖರಗ್ ಪುರ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ  
75 ದ�ೂಡ್ಡ ಆವಿಷಾ್ರಗಳು 
ಮತುತಿ ಪರಹಾರಗಳನು್ನ 

ಸಿಂಕಲ್ಸುವಿಂತ� ನಿಮ್ಮನು್ನ 
ಕ�ೂೇರುತ�ತಿೇನ�.

ಸಕಾ್ಯರವು ನಕ್� ಮತುತಿ  
ಭೂ ಮೇಲ�ಮೈ ದತಾತಿಿಂಶವನು್ನ 

(ಜಯೇಸ�್ಪೇಷ್ಯಲ್ 
ಡ�ೇಟಾ) ನಿಯಿಂತ್ರಣದ್ಿಂದ 

ಮುಕತಿಗ�ೂಳಸಿದ�. ಈ 
ಕ್ರಮವು ದ�ೇಶದ ಯುವ 

ನವೇದ್ಯಮ ಮತುತಿ 
ಅನುಶ�ೋೇಧಕರಗ� 

ಹ�ೂಸ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾವನು್ನ 
ಒದಗಿಸುತತಿದ�.

ಮುಿಂದ್ನ ಐದು ವಷ್್ಯಗಳಲ್ಲೂ  
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಿಂಶ�ೋೇಧನಾ 

ಪ್ರತಿಷಾಠಾನದ 
ಮೂಲಕ 50,000 
ಕ�ೂೇಟಿ ರೂ.ಗಳನು್ನ 
ಸಿಂಶ�ೋೇಧನ�ಗಾಗಿ 

ಖಚು್ಯ ಮಾಡಲು ಈ 
ವಷ್್ಯದ ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲೂ 
ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸಲಾಗಿದ�.

ಏಕ ಭಾರತ-ಶ�್ರೇಷ್ಠಾ ಭಾರತಕ�್  
ಬಿಂಗಾಳವ�ೇ ಸೂಫೂತಿ್ಯ. 
2047 ರಲ್ಲೂ ಭಾರತ 
ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾದ 100 

ವಷ್್ಯಗಳ ಆಚರಣ�ಗ�, 
ವಿಶವಾ-ಭಾರತಿಯ 25 ದ�ೂಡ್ಡ 

ಗುರಗಳು ಯಾವುವು. 
ಇದ�ೂಿಂದು ದೂರದೃಷ್ಟೆಯ 
ದಾಖಲ�ಯಾಗಬಹುದು.

gÁµÀÖç

ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರಯವರ 
ಸಿಂಪ್ಣ್ಯ ಭಾಷ್ಣವನು್ನ 

ಕ�ೇಳಲು ಈ ಕೂ್ಯಆರ್ ಕ�ೂೇಡ್ 
ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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ಕ�ೇಿಂದ್್ರೇಯ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಯಗಳಿಂದ 
ವಿಶಷ್ಟೆ ಆಟಿಕ�ಗಳ ತಯಾರಕ�

ಒತತಿಡ ನಿವಾರಕಗಳಾಗಿ ಆಟಿಕ�ಗಳು!
ಮಕಕೆಳ ಕ�ೋ�ಮಲ ಮನಸಿಸಿನ ಸಮಗ್ರ ಬ�ಳವರ್ಗ� ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಆಟಿಕ�ಗಳು ಮ್ಖ್ಯ. 

ಇವು ಒತತುಡವನ್ನು ನವಾರಿಸ್ವ ಸಾಧನಗಳೊ ಆಗಿವ�. ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳ 
ಪಾಲ�ೋಗೆಳು್ಳವಿಕ� ಆಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ಹ�ೋಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನ�ಡ್ತತುದ�, ಆಟಿಕ� ಉದ್ಯಮವನ್ನು 

ಜಾಗತಕವಾಗಿ ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕವಾಗಿಸ್ವತತು ಸಕಾ್ಷರ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ�.

ಕ�ೂರ�ೂನಾ ವ�ೈರಸ್ ಬಗ�ಗೆ ಜಾಗೃತಿ 
ಮೂಡಿಸಲು ವಿಶಷ್ಟೆ ಹಾವು ಮತುತಿ ಏಣಿ ಆಟ

ಪ್ರತಯಬ್ಬ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಯೋ ತನನುದ�� ಆದ ವ�ೈಶರಟ್್ಯಗಳನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿರ್ತಾತುನ�. ನವದ�ಹಲ್ಯ ಹಳ� ಜ�ಎನ್ ಯ್ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ನ 

ಕ��ಂದಿ್ರ�ಯ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗ� ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಟಿಕ� 
ಮ�ಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಭ�ಯನ್ನು ಪ್ರದಶ್ಷಸ್ವ ಅವಕಾಶ ದ�ೋರಕ್ತ್. ಆ 
ಮ�ಳದಲ್ಲಿ, ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಕ�ಯ ವಿಭಿನನು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು 
ಪ್ರದಶ್ಷಸಿದರ್, ಅದ್ ವಿಭಿನನು ವಿರಯಗಳನ್ನು ಅಥ್ಷಮಾಡಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ 
ಅವರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್. ಆಟಿಕ� ತಯಾರಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ತ�ೋಡಗಿಸಿಕ�ೋಂಡ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಯಬ್ಬ, ಈ ಆಟಿಕ�ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಿರಯಗಳನ್ನು 
ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಅಥ್ಷಮಾಡಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯತ್ ಎಂದ್ ಹ��ಳಿದ. 
“ಈ ಆಟಿಕ� ಮೋಲಕ ಕಲ್ಯ್ವುದರಿಂದ ಭಾರತ�ಯ ಪರಂಪರ� ಮತ್ತು 
ಸಂಸಕೃತಯ ಬಗ�ಗೆ ನಮಗ�ಲಲಿರಿಗೋ ಅರಿವು ಮೋಡ್ತತುದ�. ಈ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯ್ 
ವಿನ�ೋ�ದಮಯವಾಗಿರ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಮಾಹಿತಯ್ಕತುವೂ ಆಗಿದ�” 
ಎಂದ್ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ ಹ��ಳಿದರ್. ಇನೋನು ಕ�ಲವು ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ದೋರ 
ನಯಂತ್ರಣ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಾದಾರ�. “ಈ ನಾಲ್ಕೆ ಚಕ್ರಗಳ ದೋರ 
ನಯಂತ್ರಣ ಆಟಿಕ�ಗಳ ತಯಾರಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸತ್ದ ಸಿದಾಧಿಂತಗಳನ್ನು 
ಅನವಾಯಸಲಾಗಿದ�” ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ��ಳುತಾತುರ�. ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದ 
ಬಗ�ಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದ ಸ್ದಿ�ಪ್ ಬಾಜಪ��ಯ, ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಶಾಲ�ಯ ಒಟಾಟ್ರ� ವಾತಾವರಣವೂ ಹಿತಕರವಾಗಿದ� 
ಎಂದ್ ಸಂತ�ೋ�ರ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಿದರ್. “ಇದ್ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಜಾರಿಗ� 
ತಂದ ರಾಷ್ಟ್�ಯ ಶಕ್ಷಣ ನ�ತಯ ಮೊದಲ ಅಧಾ್ಯಯವಾಗಿದ�. ಈಗ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ವಿರಯಗಳನ್ನು ವ��ಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿನೋತನ ರಿ�ತಯಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಯ್ತಾತುರ� ಎಂದ್ ನನಗ� ನಂಬಿಕ� ಇದ�” ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ��ಳಿದರ್. 
ಆಟಿಕ� ಮ�ಳವು ಹ�ೋಸ ಭರವಸ� ಮತ್ತು ಹ�ೋಸ ಕಲ್ಕ�ಯ ಹ�ೋಸ ಯ್ಗಕ�ಕೆ 
ನಾಂದಿ ಹಾಡ್ತತುದ�.

ಆವಿಷಾಕೆರಿ ಮನಸ್ಸಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ�ಲಸಗಳನ್ನು 
ಸಹ ವಿಭಿನನು ರಿ�ತಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತತುವ�. 

ಮಧ್ಯಪ್ರದ��ಶದ ಇಂದ�ೋ�ರ್ ನವಾಸಿ ಸಮ�ರ್ 
ಕ್ಮಾರ್, ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ಸ�ೋ�ಂಕ್ನಂದ ರಕ್ಷಣ� 
ಪಡ�ಯ್ವ ಬಗ�ಗೆ ಜಾಗೃತ ಮೋಡಿಸಲ್ ಒಂದ್ ಅನನ್ಯ 
ಮಾಗ್ಷವನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದಾದಾರ�. ಅವರ್ ಹಾವು 
ಮತ್ತು ಏರ್ ಆಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶ�ಲತ�ಯಂದ 
ಮತತುರ್ಟ್ ಆಸಕ್ತುದಾಯಕವಾಗಿಸಿದಾದಾರ�. ಅವರ ಹಾವು 
ಮತ್ತು ಏರ್ ಆವೃತತುಯಲ್ಲಿ, ಆಟಗಾರರ್ ತಮ್ಮನ್ನು 
ಹಾವುಗಳಿಗ� ಬದಲಾಗಿ, ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ನಂದ 
ಉಳಿಸಿಕ�ೋಳ್ಳಬ��ಕಾಗ್ತತುದ�. ಇದ್ ಕ�ೋರ�ೋನಾ 
ವ�ೈರಸ್ ನಂದ ಜನರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೋಳ್ಳಲ್ 
ಮಾಡಬ��ಕಾದ ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದ ಕ್ರಮಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಹ��ಳುತತುದ�. ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೋಲಕ, ಸಮ�ರ್ 
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಟಿಕ� ಮ�ಳಕ�ಕೆ ಪ್ರವ��ಶ ಪಡ�ದರ್. 
ಅವರ ಆಟ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ�ಕೆ ಜನರ್್ರಯವಾಗ್ತತುದ�. 
“ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ನಂದ ರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ ಮ್ಖಗವಸ್, 
ಸಾ್ಯನಟ�ೈಸರ್ ಬಳಕ� ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಕ ಅಂತರವನ್ನು 
ಪಾಲ್ಸ್ವ ಬಗ�ಗೆ ಆಟವು ಹ��ಳುತತುದ�. ಜಾಗೃತ 
ಮೋಡಿಸಲ್ ನಾನ್ ಈ ಆಟವನ್ನು ರೋರ್ಸಿದ�ದಾ�ನ�.” 
ಎಂದ್ ಸಮ�ರ್ ಹ��ಳುತಾ್ಥರ�. ಸ್ಪಶ್ಷರಹಿತ ಫ�್ರಶನುರ್ 
ಮತ್ತು ನೋ್ಯಮಾ್ಯಟಿಕ್ ಟ�ರೈನಂಗ್ ಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ 
ಸಮ�ರ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದಾದಾರ�, ಇದ್ ಎಂಜನಯರಿಂಗ್ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗ� ಪ್ರಯ�ಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ�. 
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ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೂ ಹಾವು ಮತುತಿ ಏಣಿ ಆಟದ ಬಗ�ಗೆ ಗ�ೂತುತಿ. ಆದರ�, ಇದು  
“ಮೇಕ್ಷ ಪಟರ್” ಅರವಾ “ಪರಮಪದರ್” ಎಿಂದು ಕರ�ಯಲಾಗುವ ಮತ�ೂತಿಿಂದು 

ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತಿೇಯ ಆಟವಾಗಿದ� ಎಿಂಬುದು ನಿಮಗ� ಗ�ೂತ�ತಿೇ?
- ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಿಂದ್ರ ಮೇದ್
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