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ಸಂಕಲ್ಪ್ ಸ� ಸಿದ್ಧಿ...

ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ 
ಮೇದ್ಯವರು ಇರ್ತಿೇಚಿನ 

ಪರಿೇಕ್ಾ ಯೇಧರು ಆವೃರ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿದಾಯಾರ್ತಿಗಳು, ಪೇಷಕರು 

ಮತುತಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ� ಕ�ಲವು 
ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಂತ್ರಗಳನುನು 

ಸ�ೇರಿಸಿದುದು ಇದರಿಂದ 
ವಿದಾಯಾರ್ತಿಗಳು ಪರಿೇಕ್�ಗಳನುನು 

ಒತತಿಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತತಿದ�.

ಅಲೀನಾ ತಾಯಾಂಗ್ : ನಾನು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದ�ೀಶದ ರ�ೋೀಯಂಗ್ ಮೋಲದವಳು. ಈ ಬಾರಿಯ ನನ್ನ ಪರಿೀಕ್�ಯ 
ಫಲತಾಂಶದ ನಂತರ, ನೀನು ಪರಿೀಕ್ಾ ಯೀಧರು ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಓದಿದಿ್ೀಯಾ ಎಂದು ಕ�ಲವರು ನನ್ನನು್ನ ಕ�ೀಳಿದರು! 
ನಾನು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ�. ಆದರ� ನಂತರ, ನಾನು ಪುಸ್ತಕವನು್ನ ಖರಿೀದಿಸಿದ� ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಎರಡು ಬಾರಿಗೋ 
ಹ�ಚುಚು ಓದಿದ�್ೀನ�. ಅದರ ನಂತರದ ನನ್ನ ಅನುಭವ ತುಂಬಾ ಚ�ನಾ್ನಗಿದ�. ನಾನು ಪರಿೀಕ್�ಗಳಿಗೋ ಮೊದಲು ಪುಸ್ತಕವನು್ನ 
ಓದಿದ್ರ� ಸಾಕಷುಟು ಪ್ರಯೀಜನ ಪಡ�ಯುತ್್ತದ�್ ಎಂದು ನನಗನಸಿತು. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕ�ಲವು ಅಂಶಗಳು ನನಗ� 
ಇಷಟುವಾದವು. ಇದು ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ� ಅನ�ೀಕ ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಹ�ೋಂದಿದ�. ಆದರ� ಪೀಷಕರು ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ� ಈ 
ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲ ಹ�ಚುಚು ಹ�ೀಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನಸಿತು. ನೀವು ಹ�ೋಸ ಆವೃತ್್ತಯ ಬಗ�ಗೆ ಯೀಚಿಸುತ್್ತದ್ರ�, ಪೀಷಕರು ಮತು್ತ 
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ� ಕ�ಲವು ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಸ�ೀರಿಸುತ್್ತೀರ�ಂದು ನಾನು ಆಶಿಸುತ�್ತೀನ�.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ: ನನ್ನ ಯುವ ಸ�್ನೀಹಿತರ�ೀ, ದ�ೀಶದ ಪ್ರಧಾನ ಸ�ೀವಕರು ಏನು ಮಾಡಬ�ೀಕ�ಂದು ನೀವು ಬಯಸುವಿರ�ೋೀ 
ಅದನು್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದ� ಎಂಬ ಭರವಸ�ಯನು್ನ ಹ�ೋಂದಿರಿ. ನನ್ನ ಯುವ ಸ�್ನೀಹಿತರು ನನಗ�ೋಂದು ಕ�ಲಸವನು್ನ 
ವಹಿಸಿದಾ್ರ�. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನಗ� ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಆದ�ೀಶಗಳಿವ�. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ ನಮ್ಮ 
ನದ�ೀಥಿಶನಗಳನು್ನ ಪಾಲಸುತ�್ತೀನ�.

ಇಂದ�ೇ ನಿಮ್ಮ  

ಪ್ರರ್ ಪಡ�ಯಿರಿ...

https://www.narendramodi.in/examwarriors
https://www.amazon.in/Exam-
Warriors-Revised-Updated-

Narendra/dp/0143449974/ref=asc_
df_0143449974/?tag=googleshopdes-21&li

nkCode=df0&hvadid=396986125419&
hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1178752
8220984750938&hvpone=&hvptwo=&
hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocin
t=&hvlocphy=9061650&hvtargid=pla-
1193639338926&psc=1&ext_vrnc=hi

ಹ�ೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ

ಪರಿೇಕ್ಾ ಯೇಧರು
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ಸಂಪಾದಕ್ೇಯ

ಎಲ್ಲರಿಗೋ ನಮಸಾಕಾರ,

ಓದುಗರ�ಲ್ಲರೋ ಸೌಖಯಾವಾಗಿದಿ್ೀರ�ಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ�್ತೀನ�. ಕಳ�ದ ವಷಥಿ ದ�ೀಶವು ಒಗಗೆಟ್ಟುನಂದ 
ಕ�ೋರ�ೋನಾವನು್ನ ಸ�ೋೀಲಸಿತು. ದ�ೀಶವು ಮತ�್ತ ಕ�ೋರ�ೋನಾವನು್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತು್ತ ಒಗಗೆಟ್ಟುನಂದ 
ಸ�ೋೀಲಸುತ್ತದ�. ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಾನಗಳು ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಲಸಿಕ�ಯನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದಾ್ರ�. ನಾವು ಸಂಪೂರಥಿವಾಗಿ 
ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಮುಕ್ತವಾಗುವವರ�ಗ� ಮುಖಗವಸುಗಳನು್ನ ಧರಿಸಬ�ೀಕು ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನು್ನ 
ಕಾಪಾಡಿಕ�ೋಳ್ಳಬ�ೀಕು. ದ�ೀಶದ ನಾಯಕತ್ವವು ಸಾಕಷುಟು ಸೋಕ್ಷಷ್ಮತ�ಯಂದಿಗ� ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳು್ಳತ್್ತದ� 
ಮತು್ತ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳ ಪೂರ�ೈಕ� ಮತು್ತ ಸೌಲಭಯಾಗಳ ಲಭಯಾತ�ಯನು್ನ ಖಾತ್್ರಪಡಿಸುತ್್ತದ�. ಆದ್ರಿಂದ 
ಆತಂಕಕ�ಕಾ ಒಳಗಾಗಬ�ೀಡಿ. ಆದರ� ರ�ೋೀಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೋಳ್ಳಲು ಮುನ�್ನಚಚುರಿಕ�ಗಳನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳಿ್ಳ.

ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವಿರುದಧಿದ ಹ�ೋೀರಾಟವಾಗಲ ಅಥವಾ ವಿವಿಧ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳ ಮೋಲಕ ಬದಲಾವಣ�ಯನು್ನ 
ತರುವುದಾಗಲ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ�ಯು ಯಾವಾಗಲೋ ಹ�ೋಸ ದಿಕಕಾನು್ನ ತ�ೋೀರಿಸುತ್ತದ�. ಇದರ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕ�ಲವು ವಿಶ�ೀಷ ವಗಥಿಕ�ಕಾ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿದ್ 
ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಅನಲ ಪೂರ�ೈಕ� ಈಗ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗ� ಮತು್ತ ಬಡವರಿಗ� ವಿಸ್ತರಿಸಿದ�. ಪ್ರಪಂಚದಾದಯಾಂತ ಮಚುಚುಗ�ಗ� 
ಪಾತ್ರವಾಗುತ್್ತರುವ ಆರ�ೋೀಗಯಾ ಮತು್ತ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ�ಯಾಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಜ�ೋತ�ಗ�, 
ಜನಸಾಮಾನಯಾರನು್ನ ತಲುಪಿ ಅವರ ಜಿೀವನ ಮಟಟುವನು್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೋಲಕ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಉಜ್ವಲಾ 
ಯೀಜನ�ಯು ಅದುಭುತ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ�.

2016ರಲ್ಲ ಜಾರಿಯಾದ ಯೀಜನ�, ಆರು ವಷಥಿಗಳನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಪೂರ�ೈಸುತ್್ತದು್, ಸುಲಭ ಜಿೀವನ 
ಸೋಚಯಾಂಕದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನು್ನ ತ�ೋೀರಿದ�. ಹಾಗ�ಯೀ, ಜನಸಾಮಾನಯಾರನು್ನ ಸಬಲೀಕರರಗ�ೋಳಿಸುವಲ್ಲ 
ವಿಮಾ ಯೀಜನ�ಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖಯಾವ�ಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್್ತವ�. ಇದು ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಖಪುಟ 
ಲ�ೀಖನವಾಗಿದ�.  ಶಿ್ರೀ ಸಾಮಾನಯಾರನು್ನ ಸಬಲಗ�ೋಳಿಸಲು ನ�ರವಾಗುವ ಈ ವಿಮ ಯೀಜನ�ಗಳ ಕುರಿತು 
ಲ�ೀಖನಗಳಿವ�. ಇದು ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗ� ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದ� ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ�್ತೀವ�.

ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋೀರಾಟವಾಗಲ ಅಥವಾ ವಿದ�ೀಶಿ ಆಕ್ರಮರಕಾರರನು್ನ ಹಿಮ್ಮಟ್ಟುಸುವುದಾಗಲ ಅದು ಈ 
ದ�ೀಶದ ಅಂತಗಥಿತ ಶಕ್್ತಯಾಗಿದ�. ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್, ಗ�ೋೀಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೋೀಖಲ� ಅವರ ಸಾಹಸಗಾಥ� 
ಮತು್ತ ಅನ�ೀಕ ಅಪರಿಚಿತ ಹ�ೋೀರಾಟಗಾರರ ಕಥ�ಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲವ�. ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಜಿೀವನದಲ್ಲ 
ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನು್ನ ಹ�ೀಗ� ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಅವರ�ೋಂದಿಗ� ನಡ�ದ ‘ಪರಿಕ್ಷ ಪ� 
ಚಾಚಾಥಿ’ಸಂವಾದ ಓದುಗರಿಗ� ಸೋಫೂತ್ಥಿ ನೀಡುತ್ತದ�.

ಭಾರತವನು್ನ ಆತ್ಮನಭಥಿರ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೋ ಪ�್ರೀರಕ ಶಕ್್ತಯಾಗಿದ�. ಕಳ�ದ ಒಂದು ವಷಥಿದಲ್ಲ 
ರಾಷಟ್ರವು ಪರಿವತಥಿನ�ಯಾಗಿರುವ ರಿೀತ್ಯು ದ�ೀಶದ 137 ಕ�ೋೀಟ್ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ� ಇಲ್ಲದಿದ್ರ� 
ಸಾಧಯಾವಾಗುತ್್ತರಲಲ್ಲ. ಎಂದಿನ ಪಿ್ರೀತ್ ಮತು್ತ ವಿಶಾ್ವಸದ�ೋಂದಿಗ� ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯ ಕಳುಹಿಸಿ.

ವಿಳಾಸ:   ಬೋಯಾರ�ೋೀ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮುಯಾನಕ�ೀಷನ್, ಎರಡನ�ೀ ಮಹಡಿ, ಸೋಚನಾ ಭವನ,  
  ನವದ�ಹಲ - 110003

ಇ-ಮೀಲ್:  response-nis@pib.gov.in

(ಜ�ೈದ್ೇಪ್ ಭಟಾನುಗರ್)
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   ನಾನು ಈ ವಷಥಿದ ಫ�ಬ್ರವರಿಯಂದ ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸಮಾಚಾರ್ ಓದುತ್್ತದ�್ೀನ� ಮತು್ತ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಯೀಜನ�, ವಿಷಯಗಳು ಮತು್ತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಮನ್ ಕ್ 
ಬಾತ್ ಗಳನು್ನ ಒಟುಟುಗೋಡಿಸುವ ಮತು್ತ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತ್ಯನು್ನ 
ಒದಗಿಸುವ ಮೋಲಕ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್್ತರುವ 
ಕ�ಲಸಕಾಕಾಗಿ ನಾನು ಸಕಾಥಿರಕ�ಕಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ�್ೀನ�. ಪತ್್ರಕ�ಯ 
ಮುದಿ್ರತ ಪ್ರತ್ ಕೋಡ ದ�ೋರ�ಯುತ್ತದ�ಯೀ? ಮತು್ತ ಅದಕ�ಕಾ 
ಚಂದಾದಾರರಾಗುವುದು ಹ�ೀಗ�?

ಕೃರ್ ಶಿ್ರೇವಾಸತಿವ
srivastavakriti001@gmail.com

     ಅಪಾರ ಮಾಹಿತ್ಯನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಪತ್್ರಕ�ಯನು್ನ 
ನಾವು ಓದುತ್್ತದ�್ೀವ�. ಸ್ಪಧಾಥಿತ್ಮಕ ಪರಿೀಕ್� ಮತು್ತ ದಿನನತಯಾದ 
ಜಿೀವನಕ�ಕಾ ಹ�ಚಿಚುನ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ಮಾಹಿತ್ಯನು್ನ ನಾವು ಪಡ�ಯುತ್್ತದ�್ೀವ�. ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸಮಾಚಾರ್ ತಂಡಕ�ಕಾ ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತ�ಗಳು. ಮಾಹಿತ್ 
ಉದ�್ೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹ ಇದ�ೀ 
ರಿೀತ್ಯ ನಯತಕಾಲಕ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ನಾನು ತ್ಳಿದುಕ�ೋಳ್ಳಲು 
ಬಯಸುತ�್ತೀನ�.

ರಿಂಕೊ ಕುರಾರ್
rinkoo8858@gmail.com

     ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ದ�ೀಶದ ವಿವಿಧ ಕ್�ೀತ್ರಗಳಲ್ಲ 
ನಡ�ಯುತ್್ತರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಘಟನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹಿತ್ಯ 
ಅಧಿಕೃತ ಮೋಲವಾಗಿದ�. ಈ ನಯತಕಾಲಕವನು್ನ 
ಪ್ರಕಟ್ಸಿದ್ಕಾಕಾಗಿ ಬೋಯಾರ�ೋೀ ಆಫ್ ಔಟ್್ರೀಚ್ ಮತು್ತ ಸಂವಹನಕ�ಕಾ 
ನನ್ನ ಧನಯಾವಾದಗಳು. ಪತ್್ರಕ�ಯ ಇಡಿೀ ತಂಡಕ�ಕಾ ನನ್ನ 
ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಬಾಷಯಾಂ ಕಯೊಯಾಮ್
basaam4@gmail.com

     ನಾನ�ೋಬ್ಬ ಸ್ಪಧಾಥಿತ್ಮಕ ಪರಿೀಕ್�ಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ನಾನು 
ಈ ಪತ್್ರಕ�ಯನು್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ಓದಿದ�್ೀನ�. ಸಕಾಥಿರದ 
ಉಪಕ್ರಮ ಮತು್ತ ಯೀಜನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಾನವನು್ನ 
ಹ�ಚಿಚುಸಲು ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ�. ಮುಂದಿನ 
ಸಂಚಿಕ�ಗ� ನಾನು ಕುತೋಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ�್ತೀನ�.

ರಾಣಿ ಶರಾತಿ
sharmarani0144@gmail.com

   ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಒಂದು 
ಉತ್ತಮವಾದ ಪತ್್ರಕ�. ಹಿಂದಿನ ಎಲಾ್ಲ 
ಸಂಚಿಕ�ಗಳಂತ�, ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸಮಾಚಾರ್ ನ ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯೋ 
ಅತುಯಾತ್ತಮವಾಗಿದ�. ಭಾರತ ಮತು್ತ ಅದರ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಗಾಧವಾದ 
ಮಾಹಿತ್ ಮತು್ತ ದತಾ್ತಂಶಗಳಿಂದ 
ಶಿ್ರೀಮಂತವಾದ ವಾಯಾಪಕ ಲ�ೀಖನಗಳನು್ನ 
ಈ ಪತ್್ರಕ� ಒಳಗ�ೋಂಡಿದ�. ಅಂತಹ ಅದುಭುತ 
ಮತು್ತ ಅಮೋಲಯಾವಾದ ಪತ್್ರಕ�ಯನು್ನ 
ಒದಗಿಸಿದ್ಕಾಕಾಗಿ ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸಮಾಚಾರ್ ತಂಡಕ�ಕಾ ಧನಯಾವಾದಗಳು.

 
     ಪ್ರ.ಸುಬಿೇರ್ ಸಿನಾಹಾ

subirsinha.2009@gmail.com
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2021 ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ಯೇಗ 

ಪ್ರಶಸಿತಿಗ� ನಾಮನಿದ�ೇತಿಶನ ಆರಂಭ

ಯೀಗದ ಅತಯಾಂತ ಜನಪಿ್ರಯ ಪ್ರತ್ಪಾದಕರಲ�ೋ್ಲಬ್ಬರಾದ ತ್ರುಮಲ�ೈ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾಯಥಿರು ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ�ಗೆ ಬ�ಳಕು ಚ�ಲು್ಲತಾ್ತ 

‘‘ಸತಯಾವಾಗಿದ್ರ� ಗ�ೋಂದಲ ಎಲ್ಲರುತ್ತದ�? ಮನಸುಸು ಶುದಧಿವಾಗಿದ್ರ� ರ�ೋೀಗ ಎಲ್ಲರುತ್ತದ�? ಉಸಿರಾಟವನು್ನ ನಯಂತ್್ರಸಿದರ� ಸಾವು 

ಎಲ್ಲರುತ್ತದ�?” ಎಂದು ಹ�ೀಳುತಾ್ತರ�: ಆದ್ರಿಂದ ಯೀಗಕ�ಕಾ ಸಮಪಿಥಿಸಿಕ�ೋಳಿ್ಳ! ಅವರ ಶಿಷಯಾರಲ್ಲ ಬಕ�ಎಸ್ ಅಯಯಾಂಗಾರ್ ಅವರಂತಹ ಯೀಗ 

ಗುರುಗಳು ಸ�ೀರಿದಾ್ರ�. ಪ್ರಧಾನ ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೀಗ ದಿನ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದ� ಮತು್ತ ಇಂದು 

ಇಡಿೀ ಜಗತು್ತ ಯೀಗವನು್ನ ಮತು್ತ ಅದರ ವಿಸ್ತರಣ�ಗ� ಭಾರತ ನೀಡಿದ ಕ�ೋಡುಗ�ಯನು್ನ ಶಾ್ಲಘಿಸುತ್್ತದ�. 2016 ರಲ್ಲ ಎರಡನ�ೀ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಯೀಗ ದಿನಾಚರಣ�ಯ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರು ಎರಡು ವಗಥಿದ ಯೀಗ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗಳನು್ನ ಘೋೀಷ್ಸಿದ್ರು - ಒಂದು 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತು್ತ ಇನ�ೋ್ನಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೀಗ ದಿನಾಚರಣ�ಯ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲ ಇವುಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗುವುದು. 

ಜೋನ್ 21, 2021 ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೀಗ ದಿನಾಚರಣ�ಯಲ್ಲ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪ್ರಶಸಿ್ತಗ� ನಾಮನದ�ೀಥಿಶನ ಪ್ರಕ್್ರಯ ಈಗಾಗಲ�ೀ 

ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದ�. ಟ�ೋ್ರೀಫಿ, ಪ್ರಮಾರಪತ್ರ ಮತು್ತ 25 ಲಕ್ಷ ರೋ.ಗಳ ನಗದು ಪ್ರಶಸಿ್ತಯ ಮೋಲಕ ವಿಜ�ೀತರನು್ನ ಸನಾ್ಮನಸಲಾಗುವುದು. ಯೀಗ 

ಗುರು ಕ�. ಪಟಾಟುಭಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಯೀಗವು ನಜವಾದ ಸ್ವಯಂ ಸಾಕ್ಾತಾಕಾರವಾಗಿದು್ ಅದು ಆತ್ಮ ಶುದಿಧಿೀಕರರಕ�ಕಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ�.

ಮಹಿಳ�ಯರು, ಪರಿಶಿಷಟು ಜಾತ್ ಮತು್ತ ಪರಿಶಿಷಟು ಪಂಗಡ ಸಮುದಾಯಗಳು 

ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉದಯಾಮವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಪ್ರೀತಾಸುಹಿಸುವ 

ಮೋಲಕ ಅವರನು್ನ ಸಬಲೀಕರರಗ�ೋಳಿಸುವ ಉದ�್ೀಶದಿಂದ ಐದು 

ವಷಥಿಗಳ ಹಿಂದ� ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಸಾಟು್ಯಂಡ್-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭರವಸ�ಯ 

ಫಲತಾಂಶಗಳನು್ನ ನೀಡುತ್್ತದ�. ಉದ�್ೀಶಿತ ಸಮುದಾಯದ ಉದಯಾಮಶಿೀಲತಾ 

ಕೌಶಲಯಾಗಳನು್ನ ಉತ�್ತೀಜಿಸಲು ಈ ಯೀಜನ�ಯು ಪ್ರಯತ್್ನಸುತ್ತದ�, ಆ 

ಮೋಲಕ ಅವರು ಉದ�ೋಯಾೀಗ ಸೃಷ್ಟುಕತಥಿರಾಗಬಹುದು. ಮಾಚ್ಥಿ 2021 ,23 

ರ ಮಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೀಜನ�ಯಡಿ 1.14 ಖಾತ�ದಾರರಿಗ� 25 

ಸಾವಿರ ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ. ಮಂಜೋರು ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಸಾ್ವವಲಂಬ ಭಾರತವನು್ನ 

ರೋಪಿಸುವ ಗುರಿಯಂದಿಗ� ಈ ಯೀಜನ�ಯನು್ನ ಏಪಿ್ರಲ್ 2016 ,5 ರಂದು 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತು. ಈಗ, ಈ ಯೀಜನ�ಯನು್ನ ಯಶಸುಸು ಮತು್ತ 

ಜನಪಿ್ರಯತ�ಯಂದಾಗಿ 2025 ರವರ�ಗ� ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ�. ನರುದ�ೋಯಾೀಗ 

ಸಮಸ�ಯಾಯನು್ನ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಟುಟ್ಥಿ-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ವಿಶಿಷಟು 

ಯೀಜನ�ಗಳನು್ನ ಪ್ರೀತಾಸುಹಿಸಲು ಸಕಾಥಿರವು ದ�ೀಶದ ಗಾ್ರಮಿೀರ ಪ್ರದ�ೀಶ 

ಮತು್ತ ಸರ್ಣ ನಗರಗಳ ಮೀಲ� ಗಮನ ಹರಿಸಿದ�.

ಹಳಿ್ಳಗಳು ಮತು್ತ 
ಸರ್ಣ ನಗರಗಳ 

ಸಾ್ವವಲಂಬನ�ಗಾಗಿ

ಸಾಟಿಯಂಡ್-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ

ದ�ೀಶದಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ವಿಧಾನಗಳು ಅಪಾರ 
ಜನಪಿ್ರಯತ�ಯನು್ನ ಗಳಿಸಿವ�. ವಿಶ�ೀಷವಾಗಿ 

ಕ�ೋೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಇವು ಹ�ಚುಚು 
ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿವ�. 2020 ರಲ್ಲ ಭಾರತದಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪಾವತ್ಗಳು ಹ�ೋಸ ಜಾಗತ್ಕ ದಾಖಲ�ಯನು್ನ 
ಮುಟ್ಟುದ್ರಿಂದ, ದ�ೀಶವು ಚಿೀನಾ ಮತು್ತ ಅಮರಿಕಾವನು್ನ 
ಹಿಂದಿಕ್ಕಾ ಜಾಗತ್ಕ ಮಟಟುದಲ್ಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ಯಲ್ಲ 
ಅಗ್ರ ಸಾಥಾನವನು್ನ ಗಳಿಸಿದ�. ಭಾರತ ಕಳ�ದ ವಷಥಿ 25.5 
ಬಲಯನ್ ನ�ೈಜ ಸಮಯದ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನು್ನ 
ನಡ�ಸಿದ�. ಭಾರತದ ನಂತರ ಚಿೀನಾ 15.7 ಬಲಯನ್, 
ದಕ್ಷಿರ ಕ�ೋರಿಯಾ 6 ಬಲಯನ್, ಥ�ೈಲಾಯಾಂಡ್ 5.2 
ಬಲಯನ್ ಮತು್ತ ಬ್ರಟನ್ 2.8 ಬಲಯನ್ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ 
ವಹಿವಾಟುಗಳ�ೊಂದಿಗ� ನಂತರದ ಸಾಥಾನದಲ್ಲವ�. ಅಮರಿಕಾ 
1.2 ಬಲಯನ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಅಗ್ರ 10 ದ�ೀಶಗಳ 
ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತನ�ೀ ಸಾಥಾನದಲ್ಲದ�.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವರ್ಯಲ್ಲಿ ಚಿೇನಾ ಮತುತಿ 
ಅರರಿಕಾವನುನು ಹಿಂದ್ಕ್ಕಿದ ಭಾರತ 

ಸುದ್ದು ತುಣುಕುಗಳು
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2025 ರ ವ�ೀಳ�ಗ� 5 ಕ�ೋೀಟ್ ಮೈಲಗಲು್ಲ ದಾಟುವ ನರಿೀಕ್�ಯರುವ ಡಿಡಿ ಉಚಿತ ಡಿಶ್ 
ಸಂಪಕಥಿವು 4 ಕ�ೋೀಟ್ ಸಂಪಕಥಿಗಳ ಮೋಲಕ ಹ�ೋಸ ದಾಖಲ�ಯನು್ನ ನಮಿಥಿಸಿದ�. 

ಸಾಟುರ್, ಸ�ೋೀನ, ಕಲಸ್ಥಿ, ಸುದಿ್, ಕ್್ರೀಡ�, ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷರ ಚಾನ�ಲ್ ಗಳು ಸ�ೀರಿದಂತ� 
161 ಕೋಕಾ ಹ�ಚುಚು ಉಚಿತ ಚಾನ�ಲ್ ಗಳನು್ನ ಇದು ನೀಡುತ್್ತದ�. ಹಳ�ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ 
ಸಂಗಿೀತವನು್ನ ಆಧರಿಸಿದ ಡಿಡಿ ಫಿ್ರೀ ಡಿಶ್ ಚಾನ�ಲ್ ಗಳಲ್ಲ ಒಂದಾದ ಡಿಡಿ ರ�ಟ�ೋ್ರ ಬಹಳ 
ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಹ�ಚುಚು ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿದ�. ಇದು ಬಹು ಚಾನಲ್ ಗಳ ಉಚಿತವಾದ 
ಮತು್ತ ನ�ೀರ-ಮನ�ಯ (ಡಿಟ್ಎಚ್) ಸ�ೀವ�ಯಾಗಿದ�. ಗುರಮಟಟುದ ಮನರಂಜನ� ಮತು್ತ 
ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ಪಯಾಥಿಯವನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಚಾನಲ್ ನ ಉದ�್ೀಶವಾಗಿದ�. 
ಡಿಡಿ ಉಚಿತ ಡಿಶ್ ದ�ೀಶಾದಯಾಂತ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ಜಾಲದ�ೋಂದಿಗ� ಬಡ ಮತು್ತ ಮಧಯಾಮ 
ವಗಥಿದವರಿಗ� ವರದಾನವಾಗಿದ�.

ಸಾಂಬಾರ ಬ�ಳ�ಗಳ ಕೃಷ್ಕರನು್ನ ಮಾರುಕಟ�ಟುಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪಕ್ಥಿಸಲು 
ಸ�್ಪೈಸಸ್ ಬ�ೋೀಡ್ಥಿ ಆಫ್  ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದ ಇ-ಸ�್ಪೈಸ್ 

ಬಜಾರ್ ಪೀಟಥಿಲ್ ನ�ೋಂದಿಗ� ಬಾ್ಲಕ್ ಚ�ೈನ್ ಟ�್ರೀಸಿಬಲಟ್ ಇಂಟಫ�ೀಥಿಸ್ ಅನು್ನ 
ಸಂಯೀಜಿಸುವ ಮೋಲಕ ಯುಎನ್ ಡಿಪಿ ಮತು್ತ ಭಾರತದ ಸ�್ಪೈಸಸ್ ಬ�ೋೀಡ್ಥಿ 
ಭಾರತದಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ ಬ�ಳ� ರ�ೈತರಿಗ� ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ�ಟುಯನು್ನ 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವ�ೀಶಿಸಲು ಕ�ಲಸ ಮಾಡುತ್್ತದ�. ಬಾ್ಲಕ್ ಚ�ೈನ್ ಇಂಟಫ�ೀಥಿಸ್ ನ 
ವಿನಾಯಾಸವು ಮೀ 2021 ರ ವ�ೀಳ�ಗ� ಪೂರಥಿಗ�ೋಳು್ಳವ ನರಿೀಕ್�ಯದ�. ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೀಶದ 
ಆಯ್ ಜಿಲ�್ಲಗಳಲ್ಲ ಮರಸಿನಕಾಯ ಮತು್ತ ಅರಿಶಿನ ಕೃಷ್ಯಲ್ಲ ತ�ೋಡಗಿರುವ 
3,000 ಕೋಕಾ ಹ�ಚುಚು ರ�ೈತರ�ೋಂದಿಗ� ಈ ಯೀಜನ�ಯನು್ನ ಪಾ್ರಯೀಗಿಕವಾಗಿ 
ನಡ�ಸಲಾಗುವುದು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮಸಾಲ� ಪದಾಥಥಿಗಳ ಅತ್ದ�ೋಡ್ಡ 
ಉತಾ್ಪದಕ, ಗಾ್ರಹಕ ಮತು್ತ ರಫ್್ತದಾರ ದ�ೀಶವಾಗಿದ�. 2019-20ರಲ್ಲ ಮಸಾಲ� 
ಪದಾಥಥಿಗಳ ರಫ್್ತ 3 ಬಲಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟ್ದ�.

ಸಾಂಬಾರ ಬ�ಳ�ಗಳ ಕೃಷಿಕರಿಗ� ಅಂತರರಾಷಿಟ್ೇಯ 
ರಾರುಕಟ�ಟಿ ಪ್ರವ�ೇಶವನುನು ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುವುದು

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ ಯೀಜನ�-
ಗಾ್ರಮಿೀರ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಅಮೃತ 

ಮಹ�ೋೀತಸುವದ ಮುಕಾ್ತಯಕೋಕಾ ಮೊದಲು 
ದ�ೀಶದ ಗಾ್ರಮಿೀರ ಪ್ರದ�ೀಶಗಳಲ್ಲರುವ 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರಿಗೋ ಪಕಾಕಾ ಮನ�ಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸುವ ಯೀಜನ� ರೋಪಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಮತು್ತ ಜಾತ್ ಜನಗರತ್ಯ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲ�- ಎಸ್ ಇಸಿಸಿ ಸಕಾಥಿರದ 
ಈ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದಡಿ ಶಾಶ್ವತ 
ಕಾಯುವಿಕ� ಪಟ್ಟುಯನು್ನ (ಪಿಡಬೋ್ಲ್ಯಎಲ್) 
ತಯಾರಿಸಲಾಯತು. 2011 ರ ಎಸ್ ಸಿಸಿ 
ಡ�ೀಟಾಬ�ೀಸ್ ಬಳಸಿ ಒಟುಟು 2.14 ಕ�ೋೀಟ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಹಥಿರು ಎಂದು 
ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದ�. 

ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ ದ�ೀಶಾದಯಾಂತ ಹ�ದಾ್ರಿ ನಮಾಥಿರದಲ್ಲ ಭಾರತ ಭಾರಿ 
ಪ್ರಗತ್ ಸಾಧಿಸಿದ�. ಕಳ�ದ 7 ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹ�ದಾ್ರಿಗಳ ಉದ್ವು 

ಏಪಿ್ರಲ್ 2014 ರ ವ�ೀಳ�ಗ� ಇದ್ 91,287 ಕ್.ಮಿೀ.ನಂದ 2021 ರ ಮಾಚ್ಥಿ 20 
ರವರ�ಗ� 1,37,625 ಕ್.ಮಿೀ.ಗ� ಬ�ಳ�ದಿದ�. ಒಟುಟು ರಸ�್ತ ಮಾಗಥಿಗಳಲ್ಲ ಹ�ದಾ್ರಿಗಳ 
ಪಾಲು ಕ�ೀವಲ ಶ�ೀ.2.2 ಆಗಿದ�. ಆದರ� ಅವುಗಳು ಒಟುಟು ಸಂಚಾರದ ಶ�ೀಕಡಾ 40 
ರಷುಟು ಹ�ೋರ�ಯನು್ನ ಭರಿಸುತ್ತವ�. ದ�ೀಶಾದಯಾಂತ ಹ�ದಾ್ರಿಗಳ ಸದೃಢ ಜಾಲವನು್ನ 
ನಮಿಥಿಸುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಹ�ೋಂದಿರುವ ಸಕಾಥಿರವು ತನ್ನ ಬಜ�ಟ್ ಹಂಚಿಕ�ಯನು್ನ 
ಐದೋವರ� ಪಟುಟು ಹ�ಚಿಚುಸಿದ�, 2015 ರ ಹರಕಾಸು ವಷಥಿದಲ್ಲದ್ 33,414 ಕ�ೋೀಟ್ 
ರೋ.ಗಳಿಂದ 2021- 2022 ರ ಹರಕಾಸು ವಷಥಿದಲ್ಲ.1,83,101 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.ಗಳಿಗ� 
ಇದು ಏರಿಕ�ಯಾಗಿದ�. ಪ್ರಗತ್ಯ ವ�ೀಗವನು್ನ ಹ�ೋೀಲಸಿ ನ�ೋೀಡಿದರ�, 2010 ರಿಂದ 
2014 ರವರ�ಗ� 5,865 ಯೀಜನ�ಗಳಿಗ� ಅನುಮೊೀದನ� ನೀಡಲಾಗಿತು್ತ, 2015 ರಿಂದ 
2021 ರವರ�ಗ� 10,855 ಯೀಜನ�ಗಳಿಗ� ಅನುಮೊೀದನ� ನೀಡಲಾಗಿದ�.

ದ್ನಕ�ಕಿ 37 ಕ್.ಮೇಗಳಷುಟಿ ದಾಖಲ�ಯ ಹ�ದಾದುರಿ ನಿರಾತಿಣ!

ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ವಿನಾಯಾಸಗ�ೊಳಿಸಲಾದ ‘ಇನ�ೊಫೂೇಟ�ೈನ್ ರಂಟ್’ ಕಾಯತಿಕ್ರಮಗಳ�ೊಂದ್ಗ� 

4 ಕ�ೊೇಟ್ ಕುಟುಂಬಗಳನುನು ತಲುಪಿದ ಉಚಿತ ಡಿಶ್ ಸಂಪಕತಿ

ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತ್ಸವ 
ಮುಕಾತಿಯಕೊಕಿ ಮುನನು 2.14 ಕ�ೊೇಟ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ� ಪಕಾಕಿ ಮನ�ಗಳು
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ಗ�ೊೇಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೊೇಖಲ�

ಗ�ೋೀಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೋೀಖಲ�ಯವರು ಫ�ಬ್ರವರಿ 19, 1915 ರಂದು 
ತಮ್ಮ ಕ�ೋನ�ಯುಸಿರ�ಳ�ದಾಗ, ಗಾಂಧಿೀಜಿಯವರು, “ರಾಜಕ್ೀಯ 
ಕಾಯಥಿಕತಥಿರಾಗಿ ಅವರು ನಾನು ಬಯಸಿದ�್ಲಾ್ಲ ಆಗಿದ್ರು. ಸಫೂಟ್ಕದಂತ� 
ಶುದಧಿ, ಕುರಿಮರಿಯಂತ� ಸೌಮಯಾ, ಸಿಂಹದಂತ� ಧ�ೈಯಥಿಶಾಲ ಮತು್ತ 
ಅನಾಯಾಯವನು್ನ ಸಹಿಸುತ್್ತರಲಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೀಳಿದರು. ಇಬ್ಬರು ವಯಾತ್ರಿಕ್ತ 
ವಯಾಕ್್ತಗಳ ಗುರು ಎಂದು ಗುರುತ್ಸಲ್ಪಟಟು ಭಾರತ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮದ 
ಏಕ�ೈಕ ನಾಯಕ ಗ�ೋೀಖಲ�. ಗ�ೋೀಖಲ�ಯವರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು 
ಅಹಿಂಸ�ಯ ಸೋಫೂತ್ಥಿ ಪಡ�ದರ�, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ ಜಿನಾ್ನ ಕಾನೋನನ 
ಪಟುಟುಗಳನು್ನ ಕಲತರು.

ಗ�ೊೇಖಲ�:  
ಮಹಾತ್ಮರ ಮಹಾತ್ಮ

ಗ�ೋೀ
ಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೋೀಖಲ�ಯವರು ಫ�ಬ್ರವರಿ 19, 
1915 ರಂದು ತಮ್ಮ ಕ�ೋನ�ಯುಸಿರ�ಳ�ದಾಗ, 
ಗಾಂಧಿೀಜಿಯವರು, «ರಾಜಕ್ೀಯ ಕಾಯಥಿಕತಥಿರಾಗಿ 

ಅವರು ನಾನು ಬಯಸಿದ�್ಲಾ್ಲ ಆಗಿದ್ರು. ಸಫೂಟ್ಕದಂತ� ಶುದಧಿ, 
ಕುರಿಮರಿಯಂತ� ಸೌಮಯಾ, ಸಿಂಹದಂತ� ಧ�ೈಯಥಿಶಾಲ ಮತು್ತ ದ�ೋೀಷಕ�ಕಾ 
ವಿೀರ�ೋೀಚಿತರಾಗಿದ್ರು» ಎಂದು ಹ�ೀಳಿದರು. ಇಬ್ಬರು ವಯಾತ್ರಿಕ್ತ ವಯಾಕ್್ತಗಳ 
ಗುರು ಎಂದು ಗುರುತ್ಸಲ್ಪಟಟು ಭಾರತ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮದ ಏಕ�ೈಕ 
ನಾಯಕ ಗ�ೋೀಖಲ�. ಗ�ೋೀಖಲ�ಯವರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು 
ಅಹಿಂಸ�ಯ ಸೋಫೂತ್ಥಿ ಪಡ�ದರ�, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ ಜಿನಾ್ನ ಕಾನೋನನ 
ಪಟುಟುಗಳನು್ನ ಕಲತರು.

ಗ�ೋೀಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೋೀಖಲ�ಯವರು 1866 ರ ಮೀ 9 ರಂದು ಮಹಾರಾಷಟ್ರದ 
ರತ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲ ಬಾ್ರಹ್ಮರ ಕುಟುಂಬವಂದರಲ್ಲ ಜನಸಿದರು. ಗ�ೋೀಖಲ� 
ಸಾಧಾರರ ಕುಟುಂಬಕ�ಕಾ ಸ�ೀರಿದವರಾಗಿದ್ರೋ ಅವರಿಗ� ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷರ 
ನೀಡಲಾಯತು. ಆಧುನಕ ಬ್ರಟ್ಷ್ ಶಿಕ್ಷರ ವಯಾವಸ�ಥಾಯಡಿಯಲ್ಲ ಕಾಲ�ೀಜಿನಂದ 
ಪದವಿ ಪಡ�ದ ಮೊದಲ ಪಿೀಳಿಗ�ಯ ಭಾರತ್ೀಯರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರ�ಂದು ಅವರನು್ನ 
ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರು 1884 ರಲ್ಲ ಮುಂಬಯಯ ಎಲಫೂನ್ ಸ�ೋಟುೀನ್ 
ಕಾಲ�ೀಜಿನಂದ ಹ�ೋರಬಂದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪೂನಾ ಕಾಲ�ೀಜಿನಲ್ಲ 
ಪಾ್ರಧಾಯಾಪಕರಾದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲ, ಮಹಾದ�ೀವ ಗ�ೋೀವಿಂದ ರಾನಡ� 
ಮತು್ತ ಫಿರ�ೋೀಜ್ ಶಾ ಮಹಾ್ತ ಅವರ�ೋಂದಿಗ� ಸಂವಾದ ನಡ�ಸಲು ಅವರಿಗ� 
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾತು. ಅವರಿಂದ ಕಾನೋನನ ಪಟುಟುಗಳನು್ನ ಕಲಯುತಾ್ತ 
ಅವರು ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ಸದಸಯಾರಾದರು. ಮಹಾ್ತ ಬಾಂಬ� ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್್ತನ 
ಸದಸಯಾರಾಗಿದ್ರು. ಬ್ರಟ್ಷ್ ಹರಕಾಸು ಕಾಯಥಿದಶಿಥಿ ಎಡ್ವಡ್ಥಿ ಲಾ ಅವರು 
7 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.ಗಳ ಮಿಗತ� ಬಜ�ಟ್ ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಗ�ೋೀಖಲ� ಕೋಡ ಅದರ 
ಸದಸಯಾರಾದರು. ದ�ೀಶದ ಅನ�ೀಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಬರಗಾಲ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ ಸಮಯ 
ಅದು. ಗ�ೋೀಖಲ�ಯವರು ತಮ್ಮ ವಾದಗಳ ಮೋಲಕ, ಬ್ರಟ್ಷ್ ಸಕಾಥಿರವು 
ಹ�ೀಗ� ಹ�ಚಿಚುನ ತ�ರಿಗ�ಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಿದ�, ರಕ್ಷಣ�ಗ� ಉತ�್ತೀಜನ ನೀಡಿದ� 
ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷರದ ಮೀಲನ ಬಜ�ಟ್ ಅನು್ನ ಕಡಿತಗ�ೋಳಿಸಿದ� ಎಂಬುದನು್ನ 
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಗ�ೋೀಖಲ� ಅವರ ಈ ಭಾಷರವು ಅವರಿಗ� ಖಾಯಾತ್ಗ� 
ತಂದುಕ�ೋಟ್ಟುತು ಮತು್ತ ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ನಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಥಾನಮಾನವು ಮತ್ತಷುಟು 
ಹ�ಚಿಚುತು. ಅವರನು್ನ 39ನ�ೀ ವಯಸಿಸುನಲ್ಲ ಕಾಂಗ�್ರಸ್ ಅಧಯಾಕ್ಷರನಾ್ನಗಿ 
ಮಾಡಲಾಯತು. ಆಗ ಕಾಂಗ�್ರಸ್, ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತ್ಲಕ್ ನ�ೀತೃತ್ವದ 

ತ್ೀವ್ರವಾದಿಗಳು ಮತು್ತ ಗ�ೋೀಖಲ� ನ�ೀತೃತ್ವದ ಸೌಮಯಾವಾದಿಗಳು ಎಂದು 
ಎರಡು ಬರಗಳಾಗಿತು್ತ. ಗ�ೋೀಖಲ�ಯವರ ಕಾಲ�ೀಜು ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿದ್ 
ತ್ಲಕ್, ಅವರ ತ್ೀವ್ರ ರಾಜಕ್ೀಯ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ರು.

ಗ�ೋೀಖಲ�ಯವರು ಜಾತ್ ಮತು್ತ ಅಸ್ಪಪೃಶಯಾತ�ಯ ವಿರುದಧಿ ಹ�ೋೀರಾಡಿದರು. 
ಅವರು ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷರಕಾಕಾಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲು ಸವ�ಥಿಂಟ್ಸು ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಸ�ೋಸ�ೈಟ್ಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೋ 
ಸಾಂವಿಧಾನಕ ಸುಧಾರಣ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್್ತದ್ರು. ಗ�ೋೀಖಲ� ಅವರ 
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾಲ�ಥಿ-ಮಿಂಟ�ೋೀ ಸುಧಾರಣ�ಗಳನು್ನ ಬಂದವು, 
ನಂತರ ಭಾರತ್ೀಯರಿಗ� ಗವನಥಿರ್ ಜನರಲ್ ಕಾಯಥಿಕಾರಿ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲ 
ಸಾಥಾನ ನೀಡಲಾಯತು. ಸ್ವದ�ೀಶಿ ಪರಿಕಲ್ಪನ�ಯನು್ನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� 
ಗ�ೋೀಖಲ�ಯವರು ನೀಡಿದು,್ ನಂತರ ಇದಕ�ಕಾ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು 
ಚಳುವಳಿಯ ರೋಪ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಹ�ೀಳಲಾಗುತ್ತದ�.

ಫ�ಬ್ರವರಿ 19, 1915 ರಂದು ಗ�ೋೀಖಲ�ಯವರು ತಮ್ಮ 48 ನ�ೀ ವಯಸಿಸುನಲ್ಲ 
ನಧನರಾದರು. ಆ ಸಂಸದಭಥಿದಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು:  
‘‘ಸರ್ ಫಿರ�ೋೀಜ್ ಷಾ (ಮಹಾ್ತ) ನನಗ� ಹಿಮಾಲಯದಂತ� ಮತು್ತ ಲ�ೋೀಕಮಾನಯಾ 
(ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತ್ಲಕ್) ಸಮುದ್ರದಂತ� ಕಾಣಿಸುತ್್ತದ್ರು ಆದರ� (ಗ�ೋೀಪಾಲ 
ಕೃಷ್ಣ) ಗ�ೋೀಖಲ� ಗಂಗ�ಯಂತ� ಕಂಡರು. ಹಿಮಾಲಯವು ಅಳ�ಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸಾಗರವನು್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರ� ಪವಿತ್ರ ಗಂಗ�ಯಲ್ಲ 
ಆಹಾ್ಲದಕರ ಸಾ್ನನ ಮಾಡಬಹುದು.” ಎಂದು ಬರ�ದರು. 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ್

ಗ�ೋೀಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗ�ೋೀಖಲ� ಅವರನು್ನ ಅವರ ಜಯಂತ್ಯಂದು 

ಸ್ಮರಿಸ�ೋೀರ. ಅಪಾರ ಬುದಿಧಿಮತ�್ತಯನು್ನ ಹ�ೋಂದಿದ್ ಗಮನಾಹಥಿ 

ವಯಾಕ್್ತತ್ವ ಅವರದು, ಅವರು ಶಿಕ್ಷರ ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸಬಲೀಕರರಕ�ಕಾ ಮಹ�ೋೀನ್ನತ ಕ�ೋಡುಗ�ಗಳನು್ನ ನೀಡಿದವರು. 

ಅವರು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗ� ಅನುಕರಣಿೀಯ 

ನಾಯಕತ್ವವನು್ನ ನೀಡಿದವರು.

ವಯಾಕ್ತಿತ್ವ
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ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮತುತಿ ಇತರ ನಿಬತಿಂಧಿತ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ  
ದ�ೇಶದ ಆರ್ತಿಕತ� ಮತುತಿ ಉದ�ೊಯಾೇಗಕ�ಕಿ ರ್ೇವ್ರ ಪ�ಟುಟಿ ಬಿದಾದುಗ, ದ�ೇಶವು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗಲು  

ಸಕಾತಿರವು ‘ಸ್ಥಳಿೇಯತ�ಗ� ಆದಯಾತ�’ ಎಂಬ ದ್ೇರತಿಕಾಲ್ೇನ ನಿೇರ್ಯನುನು ಹ�ೊರತಂದ್ತು.

‘ಆತ್ಮನಿಭತಿರ ‘ಆತ್ಮನಿಭತಿರ 
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ’ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ’ 
ಭಾರತದ ಭಾರತದ 
ಆರ್ತಿಕತ�ಯನುನು ಆರ್ತಿಕತ�ಯನುನು 
ಕ�ೊೇವಿಡ್-19 ಕ�ೊೇವಿಡ್-19 
ಕುಸಿತದ್ಂದ ಕುಸಿತದ್ಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಿದ�ರಕ್ಷಿಸಿದ�

ಭಾರತ್ೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ಉತ�್ತೀಜಿಸಲು ಕಳ�ದ 

ವಷಥಿ ಮೀ 12 ರಂದು ಘೋೀಷ್ಸಲಾಗಿದ್ ‘ವೀಕಲ್ 

ಫಾರ್ ಲ�ೋೀಕಲ್’ –ಸಥಾಳಿೀಯತ�ಗ� ಆದಯಾತ�- ಕರ�ಯು 

ಅಲಾ್ಪವಧಿಯಲ್ಲಯೀ ಬಹಳ ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿದ�. ಈಗ ಅದು 

ಜನಾಂದ�ೋೀಲನವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದ�. ಇದು ಪ್ರಧಾನ ನರ�ೀಂದ್ರ 

ಮೊೀದಿಯವರ ಚತುರ ಚಿಂತನ�ಯಾಗಿದು್, ಇದಿೀಗ ಭಾರತವು 

ಹೋಡಿಕ�ಯ ಉನ್ನತ ತಾರವಾಗಿ ಹ�ೋರಹ�ೋಮು್ಮವುದರ�ೋಂದಿಗ� 

ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಪಡ�ಯುತ್್ತದ�. ‘ವೀಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೋೀಕಲ್’ ಕರ� 

ನಜವಾದ ಅಥಥಿದಲ್ಲ ‘ಮೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮತು್ತ ‘ಮೀಡ್ ಫಾರ್ 

ವಲ್್ಡಥಿ’ ಎಂಬ ಭಾರತ್ೀಯ ಆಕಾಂಕ್�ಗಳಿಗ� ರ�ಕ�ಕಾಗಳನು್ನ ನೀಡಿದ�.

ಶಿ್ರೀಮಂತರು-ಬಡವರು, ಯುವಕರು- ವೃದಧಿರು ಮತು್ತ 

ಮಹಿಳ�ಯರು-ಪುರುಷರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನು್ನ ನವಾರಿಸುವ ಕಾಲ 

ಒಂದು ಶತಮಾನಕ�ೋಕಾಮ್ಮ ಬರುತ್ತದ�. ಇದು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೋ ರಾಷಟ್ರ 

ನಮಾಥಿರಕಾಕಾಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲು ಪ�್ರೀರ�ೀಪಿಸುತ್ತದ�.

ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತ್ಯು ಬದಲಾಣ� ತರುವ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮ ಎಂದು 

ಸಾಬೀತಾಯತು, ಇದು ಭಾರತವನು್ನ ಸಾ್ವವಲಂಬ ಮಾಡಲು 

ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದ� ದ�ೀಶಿೀಯ ಗಾ್ರಹಕರಿಗಿದ್ ವಿದ�ೀಶಿ 

ಸರಕುಗಳ ಆಕಷಥಿಣ�ಯ ಮಿಥ�ಯಾಯನು್ನ ಕ�ಡವಿತು. ಭಾರತ್ೀಯ 

ಸರಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನಯಾ ಖರಿೀದಿದಾರರಲ್ಲ ಮೋಡಿದ ಉತಾಸುಹವು 

ಅದನು್ನ ಜನಾಂದ�ೋೀಲನವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿತು.

ವಿಶಾಖಪಟಟುರಂನ ವ�ಂಕಟ್ ಮುರಳಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕ�ಲವು 

ತ್ಂಗಳ ಹಿಂದ� ಪ್ರಧಾನ ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿಯವರಿಗ� ಬರ�ದ 

ಒಂದು ಪತ್ರದಿಂದ ರಾಷಟ್ರದ ಮನಸಿಥಾತ್ಯನು್ನ ಅಳ�ಯಬಹುದು. 

ಅವರು “ನಾನು ಈ ಪತ್ರದ�ೋಂದಿಗ� ನನ್ನ 2021 ರ ಎಬಸಿಯನು್ನ 

ಲಗತ್್ತಸಿದ�್ೀನ�.” ಎಂದು ಬರ�ಯುತಾ್ತರ�. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ಪ್ರಧಾನ 

ಮಂತ್್ರಯವರಿಗೋ ಈ ಸಂಕ್ೀರಥಿವಾದ ಸಂದ�ೀಶದ ಅಥಥಿ 

ಹ�ೋಳ�ಯಲಲ್ಲ. ಆದರ� ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರು ಪತ್ರದ�ೋಂದಿಗ� 

ಇದ್ ಲಗತ್ತನು್ನ ನ�ೋೀಡಿದಾಗ. ಪ್ರಸಾದ್ ಎಬಸಿಯನು್ನ ಆತ್ಮನಭಥಿರ 

ಭಾರತ ಚಾಟ್ಥಿ ಎಂದು ಸೋಚಿಸಿದಾರ್�ಂದು ತ್ಳಿಯತು. ಪ್ರಸಾದ್ 

ಅವರು ದ�ೈನಂದಿನ ಜಿೀವನದಲ್ಲ ಬಳಸುವ ಎಲಾ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ 

ಪಟ್ಟುಯನು್ನ ಮಾಡಿದಾ್ರ�. ಅವರು ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲ ಎಲಾ್ಲ ಎಲ�ಕಾಟ್ರನಕ್ಸು, 

ಲ�ೀಖನ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು ಮತು್ತ ದ�ೈನಂದಿನ ಬಳಕ�ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ 

ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಸಾ್ತಪಿಸಿದಾ್ರ�. ದ�ೀಶವಾಸಿಗಳ ಬ�ವರು ಮತು್ತ ಪರಿಶ್ರಮದ 

ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ�್ತೀನ� ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯಂದಿಗ� ಹಂಚಿಕ�ೋಂಡಿದಾ್ರ�. “ತ್ಳಿಯದ� ನಾವು 

ವಿದ�ೀಶದಲ್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕುಗಳನು್ನ ಬಳಸುತ�್ತೀವ�, ಅದರ 

ಪಯಾಥಿಯಗಳು ದ�ೀಶದಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭಯಾವಿರುತ್ತವ�.” ಎಂದೋ 

ಅವರು ಬರ�ಯುತಾ್ತರ�.

ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತ
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ಅವರ ಚಿಂತನ�ಯನು್ನ ಬ�ಂಬಲಸುವ ಪ್ರಧಾನಯವರು, “ನಾವು 

ಈ ಮನ�ೋೀಭಾವವನು್ನ ಪಾಲಸಬ�ೀಕು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಮತ್ತಷುಟು 

ಅನ�್ವೀಷ್ಸಬ�ೀಕು. ದಿನಬಳಕ�ಯ ಸರಕುಗಳ ಪಟ್ಟುಯನು್ನ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ 

ಜಿೀವನದಲ್ಲ ಪ್ರವ�ೀಶಿಸಿದ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನು್ನ ಅವಲಂಬಸಿರುವ ವಿದ�ೀಶಿ 

ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟ್ಟುಯನು್ನ ತಯಾರಿಸಲು ನಾನು ದ�ೀಶವಾಸಿಗಳನು್ನ 

ಕ�ೋೀರುತ�್ತೀನ�. ಭಾರತದಲ್ಲ ಈ ವಿದ�ೀಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗ� 

ಪಯಾಥಿಯವನು್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್್ನಸಬ�ೀಕು ಮತು್ತ 

ಭಾರತದ ಜನರ ಶ್ರಮ ಮತು್ತ ಬ�ವರು ಒಳಗ�ೋಂಡಿರುವ ಭಾರತ್ೀಯ 

ಸರಕುಗಳನು್ನ ಬಳಸಬ�ೀಕು. ಈ ಬಗ�ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದು ದ�ೀಶಕೋಕಾ 

ಮುಖಯಾವಾಗಿದ�.” ಎಂದು ಹ�ೀಳುತಾ್ತರ�.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು ಕ�ೋರ�ೋನಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನು್ನ 

ತಡ�ಗಟುಟುವಲ್ಲ ಉಸು್ತವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ಲ್ಲದ�, ಆರ್ಥಿಕತ�ಯನು್ನ 

n ಆತ್ಮನಭಥಿರ ಭಾರತ ರ�ೋೀಜ್ ಗಾರ್  ಯೀಜನ� ಮೋಲಕ ಸಂಘಟ್ತ ವಲಯದಲ್ಲ ಉದ�ೋಯಾೀಗ 

ಸೃಷ್ಟುಗ� ಉತ�್ತೀಜನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್್ನಸಲಾಗಿದ�.

n ಆರ�ೋೀಗಯಾ ಮತು್ತ ಇತರ 26 ಕ್�ೀತ್ರಗಳನು್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ�್ೀಶದಿಂದ ತುತುಥಿ ಸಾಲ ಖಾತ್್ರ 

ಯೀಜನ�ಯನು್ನ ಘೋೀಷ್ಸಲಾಯತು.

n ದ�ೀಶಿೀಯ ಉತಾ್ಪದನ�ಯನು್ನ ಉತ�್ತೀಜಿಸಲು ಉತಾ್ಪದನಾ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೀತಾಸುಹಕ 

ಯೀಜನ�ಯ ಘೋೀಷಣ�. 10 ಹ�ೋಸ ಕ್�ೀತ್ರಗಳನೋ್ನ ಒಳಗ�ೋಂಡಂತ� 13 ವಲಯಗಳಿಗ� ಪಿಎಲ್ಐ 

ಯೀಜನ�ಯನು್ನ ಘೋೀಷ್ಸಲಾಗಿದ�.

n ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ ಯೀಜನ� (ನಗರ) ಅಡಿಯಲ್ಲ ಉದ�ೋಯಾೀಗ ಸೃಷ್ಟುಗ� ಉತ�್ತೀಜನ  

ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ�ಟುೀಟ್ ಯೀಜನ�ಗಳನು್ನ ಪೂರಥಿಗ�ೋಳಿಸಲು ಹ�ಚುಚುವರಿಯಾಗಿ 

18,000 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.ಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�.

n ನಮಾಥಿರ ಮತು್ತ ಮೋಲಸೌಕಯಥಿ ಕ್�ೀತ್ರದ ಸಂಸ�ಥಾಗಳಿಗ� 2021 ರ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 31 ರವರ�ಗ� 

ಶ�ೀಕಡಾ 10 ರ ಬದಲು ಶ�ೀಕಡಾ 3 ಬಾಯಾಂಕ್ ಗಾಯಾರಂಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ�.

n ಮನ� ಖರಿೀದಿದಾರರಿಗ� ಮತು್ತ ಸ್ವಂತ ಮನ�ಗಳನು್ನ ನಮಿಥಿಸುತ್್ತರುವವರಿಗ� ಆದಾಯ ತ�ರಿಗ�ಯಲ್ಲ 

ರಿಯಾಯತ್.

n ದ�ೀಶದ 14 ಕ�ೋೀಟ್ ರ�ೈತರ ಅನುಕೋಲಕಾಕಾಗಿ ಗ�ೋಬ್ಬರಗಳಿಗ� ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು 65,000 

ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗರಿೀಬ್ ಕಲಾಯಾಣ್ ಯೀಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲ 

ಹ�ಚುಚುವರಿ 10,000 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ. ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�.

n 	ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೋಲಕ ರಫ್್ತ ಉತ�್ತೀಜನಕ�ಕಾ ಅನುಕೋಲ ಕಲ್ಪಸಲು ಎಕ್ಸುಮ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಗ� 3,000 

ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ. ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆತ್ಮನಿಭತಿರ ಭಾರತ 1.0
n 	ಒಂದು ರಾಷಟ್, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚಿೇಟ್: 

ಭಾರತದಾದಯಾಂತ ಒಂದ�ೀ ಪಡಿತರ 
ಚಿೀಟ್ಯ ಮೋಲಕ ಯಾವುದ�ೀ ಪಡಿತರ 
ಅಂಗಡಿಯಂದ ಪಡಿತರವನು್ನ 
ಖರಿೀದಿಸಬಹುದು. 

n 	ಪಿಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೇಜನ�: ಸುಮಾರು 
23.97 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿ ಬದಿ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳಿಗ� 
ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದ�.

n 	ಕ್ಸಾನ್ ಕ�್ರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ತಿ ಯೇಜನ�: ಈ 
ಯೀಜನ�ಯಡಿ 157.44 ಲಕ್ಷ ರ�ೈತರಿಗ� 
ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದ�.

n 	ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ಮತ್ಸಯ ಸಂಪದ 
ಯೇಜನ�:  ಡಿಸ�ಂಬರ್ 9, 2020 
ರ ವ�ೀಳ�ಗ� 2,182 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.ಗಳ 
ಯೀಜನ�ಗಳನು್ನ ಮಂಜೋರು 
ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

n 	ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ಸಿ/ಎಚ್ ಎಫ್ ಸಿಗ� ವಿಶ�ೇಷ 
ದ್ರವಯಾತ� ಯೇಜನ�: ಈ ಯೀಜನ�ಗಾಗಿ 
ಇದುವರ�ಗ� 7227 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ. 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ�.

n 	ಡಿಸಾಕಿಮ್ ಗಳಿಗ� ದ್ರವಯಾತಾ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹ: 
ಈ ಯೀಜನ�ಯಡಿ ಇದುವರ�ಗ� 118273 
ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.ಗಳ ಸಾಲವನು್ನ ಮಂಜೋರು 
ಮಾಡಲಾಗಿದ�, ಆ ಪ�ೈಕ್ 31136 ಕ�ೋೀಟ್ 
ರೋ.ಗಳ ಮೌಲಯಾದ ಸಾಲವನು್ನ 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ�.

ಆತ್ಮನಿಭತಿರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಅಭಿಯಾನ) 3.0

ಆತ್ಮನಿಭತಿರ ಭಾರತ ಪಾಯಾಕ�ೇಜ್ ಎಂದರ�ೇನು…

ಹಬ್ಬಗಳಿಗ� ಮುಂಗಡ: ಈ ಯೀಜನ�ಯಡಿ ಎಸ್ ಬಐ ಉತಸುವ್  ಕಾಡ್ಥಿ ಅನು್ನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ� 
ನೀಡಲಾಗಿದ�.

ಎಲ್ ಟ್ಸಿ ನಗದು ಯೇಜನ�: ಆರ್ಥಿಕತ�ಗ� ಹ�ೋಸ ಉತ�್ತೀಜನ ನೀಡುವ ಉದ�್ೀಶದಿಂದ ಈ 
ಯೀಜನ�ಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತು.

n ರಸ�್ತ ಸಾರಿಗ� ಮತು್ತ ಹ�ದಾ್ರಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತು್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯಕ�ಕಾ ಹ�ಚುಚುವರಿ ಬಂಡವಾಳ 
ವ�ಚಚುಕಾಕಾಗಿ 25 ಸಾವಿರ ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ. ಒದಗಿಸಲಾಯತು.

ಆತ್ಮನಿಭತಿರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ (ಅಭಿಯಾನ) 2.0

ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತ

ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಸಾಮಾನಯಾ ಜನಜಿೀವನದ ಚಲನ�ಯನು್ನ ನಬಥಿಂಧಿಸಿದ್ಲ್ಲದ�ೀ,ದ�ೀಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗೋ 
ಅಡಿ್ಡಯಾಯತು. ಕ್ಷಿೀಣಿಸುತ್್ತರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರವೃತ್್ತಯನು್ನ ಹಿಮ್ಮಟ್ಟುಸುವ ಮತು್ತ 

ಆರ್ಥಿಕತ�ಗ� ಉತ�್ತೀಜನ ನೀಡುವ ಉದ�್ೀಶದಿಂದ ಆತ್ಮನಭಥಿರ ಭಾರತ ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ 
ಘೋೀಷ್ಸಲಾಯತು. ಆತ್ಮನಭಥಿರ ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ 1.0 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಹರಕಾಸು ಸಚಿವ� 
ನಮಥಿಲಾ ಸಿೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಮೀ 13 ರಿಂದ ಮೀ 17 ರವರ�ಗ� ಐದು ಕಂತುಗಳಲ್ಲ 

20.97 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ. ಪರಿಹಾರ ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ ಘೋೀಷ್ಸಿದರು. ತರುವಾಯ, 
ಅಕ�ೋಟುೀಬರ್ 12, 2020 ರಂದು, ಆತ್ಮನಭಥಿರ್ ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲ 
73,000 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.ಗಳ ಹ�ಚುಚುವರಿ ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ ಘೋೀಷ್ಸಲಾಯತು.
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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗರಿೀಬ್ ಕಲಾಯಾಣ್ ಯೀಜನ� 1,92,800 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.

ಆತ್ಮನಭಥಿರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 1.0  11,02,650 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ. 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗರಿೀಬ್ ಕಲಾಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಯೀಜನ�  82,911 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.

ಆತ್ಮನಭಥಿರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 2.0  73,000 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.

ಆತ್ಮನಭಥಿರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 3.0  2,65,080 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.

ರಿಸವ್ಥಿ ಬಾಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ  

ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಟಣ�ಗಳು  12,71,200 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.

ಒಟುಟಿ  29,87,641 ಕ�ೊೇಟ್ ರೊ.

ಪ್ರಕ್ಷುಬಧಿತ�ಯಂದ ಉಳಿಸಲು ಮತು್ತ ಆರ್ಥಿಕತ�ಯ ವ�ೀಗದ 

ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� ನಕ್�ಯನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲು ಈ ಅವಕಾಶವನು್ನ 

ಬಳಸಿಕ�ೋಂಡರು. ಮೀ 12 ರಂದು ರಾಷಟ್ರವನು್ನದ�್ೀಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ 

ಭಾಷರದಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಯವರು, ಮೋರನ�ಯ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂತರ, 

ಕ�ೋೀವಿಡ್ ನಂತರದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬಗ�ಗೆ ಗಮನ ಸ�ಳ�ದರು.. 

ಭವಿಷಯಾದ ಕ್್ರಯಾ ಯೀಜನ�ಯ ಕ�ೋೀಸ್ಥಿ ಅನು್ನ ಅವರು ಆರ್ಥಿಕತ�, 

ಮೋಲಸೌಕಯಥಿ ಮತು್ತ ದ�ೀಶವು ಸಾ್ವವಲಂಬಯಾಗುವತ್ತ ವಿಶ�ೀಷ 

ಗಮನ ಹರಿಸಿದಾ್ರ�. ಭಾರತ್ೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗ� ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಮಾನಯಾತ� ನೀಡುವ ಉದ�್ೀಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ‘ಸಥಾಳಿೀಯತ�ಗ� 

ಆದಯಾತ�’ಎಂಬ ಸ್ಪಷಟು ಕರ� ನೀಡಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 

ವಿದ�ೀಶಿ ಹೋಡಿಕ�ದಾರರು ಈಗ ಭಾರತ್ೀಯ ಮಾರುಕಟ�ಟುಯತ್ತ ಹ�ಚುಚು 

ಆಕಷ್ಥಿತರಾಗಿದಾ್ರ� ಮತು್ತ ರಫ್್ತ ಕೋಡ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�.

ಸಥಾಳಿೀಯ ಸರಕುಗಳಿಗ� ಈಗ ಹ�ಚಿಚುನ ಬ�ೀಡಿಕ� ಬಂದಿದ�. 

ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ ಸ್ಪಧಾಥಿತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಗುರಮಟಟುದ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ 

ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಸಥಾಳಿೀಯ ಕಂಪನಗಳಿಗ� ಇದು 

ಉತ�್ತೀಜನ ನೀಡಿದ�.

ಮೊದಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನು್ನ ಮಾಚ್ಥಿ 25, 2020 ರಂದು 

ಘೋೀಷ್ಸಲಾಯತು. ಮರುದಿನವ�ೀ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಮತು್ತ ದ�ೀಶದ ಬಡ 

ಜನರಿಗ� ನ�ರವು ಒದಗಿಸಲು ಸಕಾಥಿರವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗರಿೀಬ್ 

ಕಲಾಯಾಣ್ ಯೀಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲ 1.75 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.ಗಳ ಪರಿಹಾರ 

ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ ಅನು್ನ ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಯತು. ಅಲ್ಲದ�, ಮೀ 12 ರಂದು 20 ಲಕ್ಷ 

ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ ಘೋೀಷ್ಸುವ ಮುನ್ನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 

ಸಮಯದಲ್ಲ ಸಾಕಷುಟು ಚಚ�ಥಿಗಳು ನಡ�ದಿವ�. ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ ಘೋೀಷ್ಸುವ 

ಮೊದಲು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರು ಉದಯಾಮವನು್ನ ವಿಶಾ್ವಸಕ�ಕಾ 

ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡರು ಮತು್ತ ದ�ೀಶದ ಔಷಧಿೀಯ ಕಂಪನಗಳು, ಆರ�ೋೀಗಯಾ 

ಕಾಯಥಿಕತಥಿರು ಮತು್ತ ಸ್ವಯಂಸ�ೀವಾ ಸಂಸ�ಥಾಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂವಾದ 

ನಡ�ಸಿದರು. ಕೃಷ್, ಇಂಧನ, ಶಿಕ್ಷರ, ಐಟ್ ಮತು್ತ ಇತರ ಕ್�ೀತ್ರಗಳಿಗ� 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರ�ೋಂದಿಗ� ಸಮಾಲ�ೋೀಚನ� ನಡ�ಸಿದರು. ಐದು 

ಸಂದಭಥಿಗಳಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ರಾಜಯಾಗಳ ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರಗಳ�ೊಂದಿಗ� 

ಉನ್ನತ ಮಟಟುದ ಸಭ�ಗಳನು್ನ ನಡ�ಸಿದರು. ನಸಸುಂಶಯವಾಗಿ, 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ ಆತ್ಮನಭಥಿರ ಭಾರತ ದೃಷ್ಟುಕ�ೋೀನವು 

ಭಾರತಕ�ಕಾ ಪರಿವತಥಿನ�ಯ ಭರವಸ� ನೀಡಿದ�.  

n 	29.87 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.ಗಳ ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ ಅನು್ನ ಸಕಾಥಿರ 
ಘೋೀಷ್ಸಿದು್ ಇದು ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ�ೀಕಡಾ 15 ರಷಾಟುಗಿದ�. 
ಆರ್ಥಿಕ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� ಶಕ್್ತ ತುಂಬಲು ಇತರ ಹಲವು ದ�ೀಶಗಳು 
ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ ಅನು್ನ ಘೋೀಷ್ಸಿವ�. ಜಪಾನ್, ಅಮರಿಕಾ, 
ಸಿ್ವೀಡನ್, ಜಮಥಿನ, ಸ�್ಪೀನ್ ಮತು್ತ ಚಿೀನಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ 
ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ�ೀಕಡಾ 21.1, 13, 12, 10.7, 7.3 ಮತು್ತ 3.8 
ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ ಅನು್ನ ನಗದಿಪಡಿಸಿವ�.

n 	ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಕಾರರದಿಂದಾಗಿ ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲ 
ವಿಧಿಸಲಾದ ನಬಥಿಂಧಗಳು ಜಿಡಿಪಿಯನು್ನ ಶ�ೀಕಡಾ 
-23.9 ಕ�ಕಾ ಸಂಕುಚಿತಗ�ೋಳಿಸಿದವು ಮತು್ತ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು 
ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಬಗ�ಗೆ ಭವಿಷಯಾ ನುಡಿಯುತ್್ತದ್ರು. ಆದರ� 
ಸಕಾಥಿರದ ದೋರದೃಷ್ಟುಯಂದ, ಜಿಡಿಪಿ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ 
ದರವು ಆರ್ಥಿಕತ�ಯ ಮೋರನ�ೀ ತ�ರೈಮಾಸಿಕದ ಕ�ೋನ�ಯಲ್ಲ 
0.4 ಪ್ರತ್ಶತದಷುಟು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ‘ವಿ ಆಕಾರದ’ ಚ�ೀತರಿಕ� 
ಕಂಡಿತು.

n 	2020 ರ ಏಪಿ್ರಲ್ ನಂದ 2021ರ ಜನವರಿ ವರ�ಗಿನ 10 ತ್ಂಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಭಾರತವು 72.12 ಬಲಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲಯಾದ 
ವಿದ�ೀಶಿ ನ�ೀರ ಹೋಡಿಕ�ಗಳನು್ನ (ಎಫ್ ಡಿಐ) ಪಡ�ದುಕ�ೋಂಡಿದ�. 

ಇದುವರ�ಗ� ಘೊೇಷಿಸಲಾದ  
ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಕಗಳ ಸಾರಾಂಶ

ಸುಧಾರಣ�ಗಳ 
ಪರಿಣಾಮ

ಆರ್ತಿಕತ�ಯು ವ�ೇಗವಾಗಿ 
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳುಳುರ್ತಿದ� ...

ಇದು ಯಾವುದ�ೀ ಹರಕಾಸು ವಷಥಿದ ಮೊದಲ 10 ತ್ಂಗಳಲ್ಲ 
ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಎಫ್ ಡಿಐ ಆಗಿದ�.

n 	ಮಾಚ್ಥಿ 2020 ರಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಗ� ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚ�, 
ಭಾರತದ ಒಟುಟು ರಫ್್ತ. 21.49 ಬಲಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತು್ತ. 
ಇದು ಮಾಚ್ಥಿ 2021 ರಲ್ಲ ಶ�ೀ 48.23 ರಷುಟು ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯನು್ನ 
ದಾಖಲಸಿ 34 ಬಲಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗ� ಏರಿಕ�ಯಾಯತು. 
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಅಗ್ರ 5 ಸರಕುಗಳ ಆಮದು 
ಶ�ೀ.13 ರಿಂದ 90 ರಷುಟು ಕಡಿಮಯಾಗಿದ�.
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ಲಸಿಕಾ ಉತ್ಸವ:
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದಧಿ 
ಎರಡನ�ೇ ಸಮರ

ಕ�ೋ
ರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ಸ�ೋೀಂಕ್ನ ಪ್ರಕರರಗಳು 
ಪ್ರಪಂಚದಾದಯಾಂತ ಮತ�ೋ್ತಮ್ಮ ಹ�ಚಾಚುಗುತ್್ತವ�. 
ಎರಡನ�ೀ ಅಲ�ಯಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲ 

ಪ್ರಕರರಗಳ ಸಂಖ�ಯಾ ಅಪಾಯದ ಗಡಿ ದಾಟ್ವ�. ಈ ವಷಥಿದ 
ಫ�ಬ್ರವರಿಯಲ್ಲ ಹ�ೋರಹ�ೋಮಿ್ಮದ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�ೋೀಗವು 
ಇನ್ನಷುಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದ�. ಜನರು ಸೋಕ್ತ ಚಿಕ್ತ�ಸು ಪಡ�ಯಲು 
ನ�ರವಾಗುವ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳು್ಳವುದರ ಜ�ೋತ�ಗ� ಲಸಿಕಾ 
ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ಸಕಾಥಿರ ಇನ್ನಷುಟು ತ್ೀವ್ರಗ�ೋಳಿಸಿದ�.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ಆರ�ೋೀಗಯಾ 
ಕಾಯಥಿಕತಥಿರಿಗ� ಆದಯಾತ�ಯ ಮೀರ�ಗ� ಲಸಿಕ�ಯನು್ನ ನೀಡುವ 
ಮೋಲಕ ಜನವರಿ 16, 2021 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. ಮುಂಚೋಣಿ 
ಕಾಯಥಿಕತಥಿರು ಫ�ಬ್ರವರಿ 2 ರ ನಂತರ ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾಚ್ಥಿ 1 ರಿಂದ 60 ವಷಥಿಕ್ಕಾಂತ ಮೀಲ್ಪಟಟುವರಿಗ� 
ಮತು್ತ ಸಹ-ಅಸ್ವಸಥಾತ� ಇರುವ 45 ರಿಂದ 59 ವಷಥಿದ�ೋಳಗಿನವರಿಗ� 
ಚುಚುಚುಮದ್ನು್ನ ನೀಡಲಾಯತು. ಏತನ್ಮಧ�ಯಾ, ಕ�ೋರ�ೋನಾದ ಎರಡನ�ೀ 

ಅಲ�ಯು ದ�ೀಶವನು್ನ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು ಮತು್ತ ಸಕಾಥಿರವು 45 ವಷಥಿಕ್ಕಾಂತ 
ಮೀಲ್ಪಟಟುವರ�ಲ್ಲರಿಗೋ ಲಸಿಕ� ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಈಗ, ಏಪಿ್ರಲ್  
12 ರಿಂದ 45 ವಷಥಿಕ್ಕಾಂತ ಮೀಲ್ಪಟಟುವರಿಗ� ಕ�ಲಸದ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಯೋ 
ಲಸಿಕ� ನೀಡಲು ನಧಾಥಿರ ಕ�ೈಗ�ೋಳ್ಳಲಾಗಿದ�. ಹಾಗ�ಯೀ 18 ವಷಥಿ 
ಮೀಲ್ಪಟಟುವರಿಗೋ ಮೀ 1 ರಿಂದ ಲಸಿಕ� ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಹ�ೊಸ ದಾಖಲ�ಯ ದ�ೈನಂದ್ನ ಸ�ೊೇಂಕು ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಏಪಿ್ರಲ್ 19 ರಂದು ಬಡುಗಡ�ಯಾದ ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 
ಭಾರತವು ಕಳ�ದ 24 ಗಂಟ�ಗಳಲ್ಲ 2.75 ಲಕ್ಷ ಹ�ೋಸ ಪ್ರಕರರಗಳನು್ನ 
ದಾಖಲಸಿದ�. ಇದು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲ ದಾಖಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ�ಯಾಯ 
ಸ�ೋೀಂಕ್ನ ಪ್ರಕರರಗಳಾಗಿವ�. ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುವ 
ಒಟುಟು ಪ್ರಕರರಗಳಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಶ�ೀ.80 ರಷುಟು ಪ್ರಕರರಗಳು 10 
ರಾಜಯಾಗಳು ಮತು್ತ ಒಂದು ಕ�ೀಂದಾ್ರಡಳಿತ  ಪ್ರದ�ೀಶಕ�ಕಾ ಸ�ೀರಿವ�. 
ಅವುಗಳ�ಂದರ�: ಮಹಾರಾಷಟ್ರ, ಮಧಯಾಪ್ರದ�ೀಶ, ಪಂಜಾಬ್, ದ�ಹಲ, 
ರಾಜಸಾಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಕನಾಥಿಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಉತ್ತರ 
ಪ್ರದ�ೀಶ, ಛತ್್ತೀಸ್ ಗಡ ಮತು್ತ ಕ�ೀರಳ.

ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಎರಡನ�ೀ ಅಲ�ಯು ಮಾರಣಾಂತ್ಕತ�ಯನು್ನ 
ಅತಯಾಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತಕ�ಕಾ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡು ಹ�ೋೀಗಿದ�. ಹ�ೋಸ 
ರ�ೋೀಗಿಗಳು, ಸಕ್್ರಯ ಪ್ರಕರರಗಳು ಮತು್ತ ಸ�ೋೀಂಕ್ನ ಪ್ರಮಾರ… ಪ್ರತ್ 
ಸಂಖ�ಯಾಯು ಹ�ೋಸ ದಾಖಲ�ಯನು್ನ ಮುಟುಟುತ್್ತವ�. ಆದ್ರಿಂದ, ಲಸಿಕಾ 
ಉತಸುವವನು್ನ ಆಚರಿಸುವ ಮೋಲಕ ಮತು್ತ ಪರಿೀಕ್�, ಪತ�್ತ ಮತು್ತ ಚಿಕ್ತ�ಸು 
ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೋಲಕ ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಸ�ೋೀಂಕ್ನ 
ಸರಪಳಿಯನು್ನ ತುಂಡರಿಸಲು ದ�ೀಶ ನಧಥಿರಿಸಿದ�

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದಧಿ ಸಮರ

18 ವಷಥಿ ಮೀಲ್ಪಟಟು ಎಲ್ಲರಿಗೋ ಲಸಿಕ�



1,29,53,821

19,29,329

1,78,769 86.00%
ಗುಣಮುಖರಾದ  

ರ�ೊೇಗಿಗಳು
ಒಟುಟಿ ಸಾವು ಚ�ೇತರಿಕ�ಯ ದರ

ಸಕ್್ರಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಏಪಿ್ರಲ್  18 ರವರ�ಗ� ಮರಣದರ ಶ�ೇ. 1.19

ಲಸಿಕ�ಯಂದ್ಗ� ಎಚ್ಚರಿಕ�

ರ�ರಡೆಸಿವಿರ್ ರಫ್ತಿ ನಿಷ�ೇಧ
ರ�ಮ್ಡಸಿವಿರ್ ಚುಚುಚುಮದ್ನು್ನ ರಫ್್ತ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಸಕಾಥಿರ 
ನಷ�ೀಧಿಸಿದ�. ಆರ�ೋೀಗಯಾ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ�ೋರ�ೋನಾ ರ�ೋೀಗಿಯಲ್ಲ 
ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟಟುವು ಕಡಿಮಯಾದಾಗ ರ�ಮಿ್ಡಸಿವಿರ್ ಚುಚುಚುಮದ್ನು್ನ 
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದ�. ಹ�ಚುಚುತ್್ತರುವ ಕ�ೋೀವಿಡ್19- ಪ್ರಕರರಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಚುಚುಚುಮದಿ್ನ ಬ�ೀಡಿಕ� ಹ�ಚುಚುತ್್ತರುವ ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲ ಸಕಾಥಿರ ಈ 
ನಧಾಥಿರವನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡಿದ�. ಈ ಚುಚುಚುಮದ್ನು್ನ ಉತಾ್ಪದಿಸುವ 
ಏಳು ಕಂಪನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲವ�. ಅವುಗಳು ದಿನಕ�ಕಾ 38.80 
ಲಕ್ಷ ಚುಚುಚುಮದ್ನು್ನ ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ಸಾಮಥಯಾಥಿವನು್ನ ಹ�ೋಂದಿವ. 
ಇದಲ್ಲದ�, ದ�ೀಶದಲ್ಲ ಪರಿಸಿಥಾತ್ ಸುಧಾರಿಸುವವರ�ಗ� ಸಕ್್ರಯ 
ಔಷಧಿೀಯ ಪದಾಥಥಿಗಳನು್ನ (ಎಪಿಐ) ರಫ್್ತ ಮಾಡುವುದನು್ನ ಸಹ 
ಸಕಾಥಿರ ನಷ�ೀಧಿಸಿದ�. ಇದಲ್ಲದ�, ಪ್ರತ್ ದ�ೀಶಿೀಯ ನಮಾಥಿಪಕರು 
ತನ್ನ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ ನಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದಾಸಾ್ತನುಗಾರರು ಮತು್ತ ವಿತರಕರ ಬಗ�ಗೆ 
ಮಾಹಿತ್ಯನು್ನ ಒದಗಿಸಬ�ೀಕಾಗುತ್ತದ�.   

ಪರಿೇಕ್�, ಪತ�ತಿ ಮತುತಿ ಚಿಕ್ತ�್ಸಗ� ಒತುತಿ
ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ�ಯಾಯ ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವ�ೈರಸ್ ಪ್ರಕರರಗಳು 
ಮಹಾರಾಷಟ್ರದಲ್ಲ ಕಂಡುಬಂದಿವ�. ಅಲ್ಲನ ಕ�ಲವು ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲ 
ಭಾಗಶಃ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಪ್ರಧಾನ ನರ�ೀಂದ್ರ 
ಮೊೀದಿ ಅವರು 2021 ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 8 ರಂದು ರಾಜಯಾಗಳು 
ಮತು್ತ ಕ�ೀಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೀಶಗಳ ಪ್ರತ್ನಧಿಗಳ�ೊಂದಿಗಿನ 
ಸಭ�ಯಲ್ಲ ಪರಿೀಕ್�, ಪತ�್ತ ಮತು್ತ ಚಿಕ್ತ�ಸುಗ� ಒತು್ತ ನೀಡಿದರು. 
“ಕಳ�ದ ವಷಥಿ ಪರಿಸಿಥಾತ್ ಹ�ೀಗಿತು್ತ ಎಂದು ಊಹಿಸಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲ 
ಪರಿೀಕ್ಾ ಪ್ರಯೀಗಾಲಯಗಳು ಇರಲಲ್ಲ. ಮುಖಗವಸುಗಳ 
ಲಭಯಾತ�ಯು ಸಹ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಪಿಪಿಇ 
ಕ್ಟ್ ಗಳಿರಲಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲ ನಮಗಿದ್ ಏಕ�ೈಕ 
ಮಾಗಥಿವ�ಂದರ� ಲಾಕ್ ಡೌನ್. ನಾವು ಸಾಧಯಾವಾದಷುಟು 
ವ�ೀಗವಾಗಿ ವಯಾವಸ�ಥಾಗಳನು್ನ ಹ�ಚಿಚುಸಲು ಆ ತಂತ್ರವು ತುಂಬಾ 
ಪ್ರಯೀಜನಕಾರಿಯಾಯತು. ಆದರ� ಇಂದು, ನಾವು 
ಎಲಾ್ಲ ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳನು್ನ ಹ�ೋಂದಿರುವಾಗ, ಇದು ನಮ್ಮ 
ಆಡಳಿತದ ಪರಿೀಕ್�ಯಾಗಿದ� ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಒತು್ತ ಸೋಕ್ಷಷ್ಮ 
ಕಂಟ�ೈನ್ ಮಂಟ್ ವಲಯಗಳ ಕಡ�ಗ� ಇರಬ�ೀಕು.” ಎಂದು 
ಪ್ರಧಾನ ಹ�ೀಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಒತುತಿ ನಿೇಡಿದ ಕ�ಲವು ಅಂಶಗಳು...
n  ಕ�ೋೀವಿಡ್ - 19 ನವಥಿಹಣ�ಯ ಬಹುದ�ೋಡ್ಡ ಅಂಶವ�ಂದರ� 

ಲಸಿಕ� ವಯಾಥಥಿವಾಗುವುದನು್ನ ತಡ�ಗಟುಟುವುದು
n  ಲಸಿಕ� ಹಾಕ್ದ ನಂತರವೂ ಮುಖಗವಸುಗಳು ಧರಿಸುವುದು 

ಮತು್ತ ಇತರ ಶಿಷಾಟುಚಾರಗಳನು್ನ ಪಾಲಸುವುದು ಅತಯಾಗತಯಾ 
ಎಂದು ನಾವು ಜನರಿಗ� ಪದ�ೀ ಪದ�ೀ ಹ�ೀಳಬ�ೀಕಾಗಿದ�

n  ಏಪಿ್ರಲ್ 11 ರಂದು ಜ�ೋಯಾೀತ್ಬಾ ಫ್ಲ� ಅವರ ಜನ್ಮ 
ದಿನಾಚರಣ�ಯಂದ ಏಪಿ್ರಲ್ 14 ರಂದು ಬಾಬಾ ಸಾಹ�ೀಬರ ಜನ್ಮ 
ದಿನಾಚರಣ�ಯವರ�ಗ� “ಲಸಿಕಾ ಉತಸುವ” ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದ�

n  ನಾಲುಕಾ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅವಶಯಾಕತ�ಯದ�. 
ಮೊದಲನ�ಯದಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೋ ಮತ�ೋ್ತಬ್ಬರಿಗ� ಲಸಿಕ� 
ಹಾಕಲು ನ�ರವಾಗುವುದು. ಅಂದರ� ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯಲು 
ತಾವ�ೀ ಹ�ೋೀಗಲು ಸಾಧಯಾವಾಗದ ಅನಕ್ಷರಸಥಾರು ಮತು್ತ 
ವೃದಧಿರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

n  ಎರಡನ�ಯದಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೋ ಮತ�ೋ್ತಬ್ಬರಿಗ� ಚಿಕ್ತ�ಸು 
ಒದಗಿಸುವುದು. ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಚಿಕ್ತ�ಸುಯನು್ನ ಪಡ�ಯಲು 
ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು ಅಥವಾ ತ್ಳಿವಳಿಕ� ಇಲ್ಲದ ಜನರಿಗ� 
ಚಿಕ್ತ�ಸು ಪಡ�ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು.

n  ಮೋರನ�ಯದಾಗಿ, ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೋ ಒಬ್ಬರ ಜಿೀವವನು್ನ 
ಉಳಿಸುವುದು. ಅಂದರ� ನಾನು ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸುವ 
ಮೋಲಕ ನನ್ನನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೋಂಡು ಇತರರನೋ್ನ 
ರಕ್ಷಿಸುತ�್ತೀನ�. ಇದರ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಚುಚು ಒತು್ತ ನೀಡಬ�ೀಕು. 

n  ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲಕಾನ�ಯದು, ಪಾಸಿಟ್ವ್ ಪ್ರಕರರ ಕಂಡು 
ಬಂದ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಮತು್ತ ಜನರು ‘ಸೋಕ್ಷಷ್ಮ 
ನಯಂತ್ರಕ ವಲಯಗಳನು್ನ’ ರಚಿಸುವಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಬ�ೀಕು. 

ಸುಪ್ಟ್ನುಕ್ ವಿ ತುತುತಿ ಬಳಕ�ಗ� ಅನುಮೇದನ�; ಇನೊನು 
ಕ�ಲವು ಲಸಿಕ�ಗಳಿಗ� ಶಿೇರ್ರದಲ�ಲಿೇ ಅನುಮೇದನ�!

ರಷಾಯಾದ ಸು್ಪಟ್್ನಕ್ ವಿ ಲಸಿಕ�ಯ ಬಳಕ�ಯನು್ನ ಸಕಾಥಿರ ಅನುಮೊೀದಿಸಿದ� 
ಮತು್ತ ಇತರ ಲಸಿಕ�ಗಳ ತುತುಥಿ ಬಳಕ�ಗ� ಅನುಮೊೀದನ� ನೀಡುವ ಬಗ�ಗೆ 
ಸಹ ಚಿಂತನ� ನಡ�ಸುತ್್ತದ�. ಕ�ೋವಾಕ್ಸುನ್ ಮತು್ತ ಕ�ೋೀವಿಶಿೀಲ್್ಡ ನಂತರ 
ತುತುಥಿ ಬಳಕ�ಗಾಗಿ ಸು್ಪಟ್್ನಕ್ ವಿ ಲಸಿಕ�ಯನು್ನ ಅನುಮೊೀದಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಕ�ೋೀವಿಶಿೀಲ್್ಡ ಅನು್ನ ಆಕ್ಸು ಫಡ್ಥಿ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯ ಮತು್ತ ಅಸಾಟ್ರಜ�ನ�ಕಾ 
ಜಂಟ್ಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿವ�. ಪುಣ�ಯ ಸಿೀರಮ್ ಇನಸುಟಿಟೋಯಾಟ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಇದನು್ನ ಉತಾ್ಪದಿಸುತ್್ತದ�. ಕ�ೋೀವಾಕ್ಸುನ್ ಅನು್ನ ಭಾರತ್ೀಯ 
ವ�ೈದಯಾಕ್ೀಯ ಸಂಶ�ೋೀಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಐಸಿಎಂಆರ್) ಮತು್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ವ�ೈರಾರು ಸಂಸ�ಥಾಯ ಸಹಯೀಗದ�ೋಂದಿಗ� ಬಯೀಟ�ಕ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದ�. 
ಸು್ಪಟ್್ನಕ್ ವಿ ಲಸಿಕ�ಯನು್ನ ಡಾ. ರ�ಡಿ್ಡ ಲಾಯಾಬ್ಸು ತಯಾರಿಸಲದ�. ಈ ಲಸಿಕ�ಯ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವು ಶ�ೀಕಡಾ 91.6 ಎಂದು ತ್ಳಿದುಬಂದಿದ�.

85 ದ್ನದಲ್ಲಿ 10 ಕ�ೊೇಟ್ ಲಸಿಕ� ನಿೇಡಿಕ�
ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲ ಏಪಿ್ರಲ್ 10 ರಂದು ಭಾರತ 
ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಗಲು್ಲ ಸಾಧಿಸಿದ�. ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವು ಜನವರಿ 
16 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದು್, 85 ದಿನಗಳಲ್ಲ 10 ಕ�ೋೀಟ್ ಲಸಿಕ� 
ನೀಡಲಾಗಿದ�. ಇದು ವ�ೀಗವಾದ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದ�. 
ಅಮರಿಕಾದಲ್ಲ 85 ದಿನಗಳಲ್ಲ 9.2 ಕ�ೋೀಟ್ ಡ�ೋೀಸ�ೀಜ್ ನೀಡಿದರ�, 
ಚಿೀನಾ 6.14 ಕ�ೋೀಟ್ ಡ�ೋೀಸ�ೀಜ್ ಲಸಿಕ� ನೀಡಿದ�. ಏಪಿ್ರಲ್ 5 ರಂದು, 
24 ಗಂಟ�ಗಳಲ್ಲ ದಾಖಲ�ಯ 43 ಲಕ್ಷ ಡ�ೋೀಸ್ ಲಸಿಕ� ನೀಡಲಾಗಿದ�.
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ರೇ 10, 1857 ಹ�ೊಸ ಯುಗದ ಉದಯಕ�ಕಿ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅದು ಸತಯಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತುತಿ. ಅಲ�ೊಲಿಬ್ಬ ಹ�ೊಸ ನಾಯಕ, ಮಲ್ಟರಿ 

ದಂಗ�ಯನುನು ರಾಷಿಟ್ೇಯ ಮತುತಿ ಧಾಮತಿಕ ಹ�ೊೇರಾಟವನಾನುಗಿ ರಾಡಿದ ಹ�ೊಸ ನಾಯಕ, ಹ�ೊಸ ಧ್ವಜದ್ಂದಾಗಿ ಬಿ್ರಟ್ಷರಿಗ� 

ಮಲ್ಟರಿ ದಂಗ�ಯಾಗಿದುದುದನುನು ರಾಷಿಟ್ೇಯ ಹ�ೊೇರಾಟವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತು. ಮಲ್ಟರಿ ದಂಗ�ಯಾಗಿದುದುದನುನು ಅದರ 

ಪ್ರಭಾವ ಅವಿಸ್ಮರಣಿೇಯ 164 ವಷತಿಗಳ ನಂತರವೂ ನಾವದನುನು ಸ್ಮರಿಸುರ್ತಿದ�ದುೇವ�.

ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮದಲ್ಲ ಅಸಂಖಾಯಾತ 
ಹಂತಗಳಿವ�, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸೋಫೂತ್ಥಿ ಮತು್ತ 
ಶಕ್್ತಯನು್ನ ಪಡ�ಯುತ�್ತೀವ�. ದ�ೀಶವು ಪ್ರತ್ದಿನ 

ಕೃತಜ್ಞತ�ಯನು್ನ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸುವ ಹ�ೋೀರಾಟಗಾರರ ಪಡ�ಯದ�. 
ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ 
ಕಾಯುತ್್ತದ ದಾಸಯಾದ ಅವಧಿಯನು್ನ ನಾವು ಊಹಿಸಿಕ�ೋಂಡರ�, 
75 ವಷಥಿಗಳ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂದಭಥಿವು ಎಷುಟು 
ಐತ್ಹಾಸಿಕವಾಗಿದ� ಮತು್ತ ಅದು ಎಷುಟು ವ�ೈಭವಯುತವಾಗಿದ� 
ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದ�. “ಒಂದು ರಾಷಟ್ರದ ವ�ೈಭವವು 
ಸನಾತನ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋೀರಾಟದ 
ನ�ರಳು ಮತು್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಸವಲತು್ತಗಳನು್ನ ಹ�ೋಂದಿದ� 
ಎಂಬುದಕ�ಕಾ ಇತ್ಹಾಸವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�. ಅಂತ�ಯೀ, 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮದಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಯುದಧಿಗಳು ಮತು್ತ ಘಟನ�ಗಳ 
ಸೋಫೂತ್ಥಿ ಮತು್ತ ಸಂದ�ೀಶಗಳಿವ�, ಇವುಗಳಿಂದ ಭಾರತವು 

ಉತ�್ತೀಜನ ಪಡ�ಯಬಹುದು ಮತು್ತ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು” 
ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನ ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿಯವರ ಹ�ೀಳಿಕ�ಯನು್ನ ಇಲ್ಲ 
ಉಲ�್ಲೀಖಿಸಬಹುದು.

ಬಿ್ರಟ್ಷರಿಗ� ಸವಾಲು ಹಾಕ್ದ ಭಿೇರಾ 
ಝಲಾಕಿರಿಯ ಹ�ರ್ಮ ಝಾನಿ್ಸ

ಆಜಾದ್ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತ್ಸವ

ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣ�ಯಲ್ಲದ� ಯಾವುದ�ೀ ಸಂಕಲ್ಪ 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಮಭ್ರಮದ ರೋಪವನು್ನ 

ಪಡ�ದಾಗ, ಕ�ೋೀಟಯಾಂತರ ಜನರ ಪ್ರತ್ಜ್� ಮತು್ತ ಶಕ್್ತ 
ಸ�ೀಪಥಿಡ�ಯಾಗುತ್ತದ�. 75 ವಷಥಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣ�ಯನು್ನ 

130 ಕ�ೋೀಟ್ ಭಾರತ್ೀಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ�ಯ ಮೋಲಕ 
ಮಾಡಬ�ೀಕಾಗಿದ� ಮತು್ತ ಜನರ ಈ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ�ಯು 

ಆಚರಣ�ಯ ಕ�ೀಂದ್ರ ಬಂದುವಾಗಿರುತ್ತದ�. ಈ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ�ಯು 130 ಕ�ೋೀಟ್ ದ�ೀಶವಾಸಿಗಳ ಭಾವನ�ಗಳು, 

ಸಲಹ�ಗಳು ಮತು್ತ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಒಳಗ�ೋಂಡಿರುತ್ತದ�.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ್

ರಾಷಿಟ್ೇಯ ಸಂಕಲಪ್



ನಿರಾರ್ ನ ರಾಬಿನ್ ಹುಡ್

ಝಾನಸುಯ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮೀ ಬಾಯಯ ಬಗ�ಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬ�ೀಕ�ೀ? 
ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿರ�ೋೀಧಿ ಹ�ೋೀರಾಟದ ಸೋಫೂತ್ಥಿದಾಯಕ ಸಂಕ�ೀತವಾದ 
ಅವರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಶಕ್್ತಗಳ ವಿರುದಧಿ ದಿಟಟುವಾಗಿ ಹ�ೋೀರಾಡಿದರು 
ಮತು್ತ ಬ್ರಟ್ಷ್ ಆಡಳಿತದ ಬುನಾದಿಯನ�್ನೀ ಅಲಾ್ಲಡಿಸಿದರು. ಶೌಯಥಿದ 
ದೃಷ್ಟುಯಂದ ದುಗಾಥಿಮಾತ�ಯ ಅವತಾರವ�ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟಟು ರಾಣಿ 
ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಬಾಯ ತಮ್ಮ ಯಶಸುಸು ಮತು್ತ ಖಾಯಾತ್ಯನು್ನ ಝಲಾಕಾರಿ ಬಾಯಗ� 
ಸಲ್ಲಸುತಾ್ತರ�. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮೀ ಬಾಯಯ ಸ�ೈನಯಾದಲ್ಲ ಝಲಾಕಾರಿ ಬಾಯ 
ದುಗಾಥಿ ದಳ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ದಳದ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ವರು. 
ಬಡ ದಲತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಜನಸಿದ ಝಲಾಕಾರಿ ಬಾಯ ಅವರಿಗ� ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ 
ಬಾಯಯಂದಿಗ� ನಕಟ ಹ�ೋೀಲಕ� ಇತು್ತ ಎಂದು ಹ�ೀಳಲಾಗುತ್ತದ�. 
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಝಲಾಕಾರಿ ಬಾಯ ಆಗಾಗ�ಗೆ ರಾಣಿಯಂತ� ವ�ೀಷ ಧರಿಸಿ 
ಬ್ರಟ್ಷರನು್ನ ಮರುಳು ಮಾಡಲು ಯುದಧಿಭೋಮಿಗ� ಪ್ರವ�ೀಶಿಸುತ್್ತದ್ರು. 
ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ ಬಾಯ ತನ್ನ ಕ�ೋೀಟ�ಯಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬದಾ್ಗ, ಆಕ� ತಪಿ್ಪಸಿಕ�ೋಳ್ಳಲು 
ಯೀಜನ� ರೋಪಿಸಿದು್ ಝಲಾಕಾರಿ ಬಾಯ. ಕ�ೋೀಟ�ಯನು್ನ ಬ್ರಟ್ಷ್ 
ಸ�ೈನಯಾವು ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೋಂಡಾಗ, ಝಲಾಕಾರಿ ಬಾಯಯು ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮೀ 
ಬಾಯಯನು್ನ ತಪಿ್ಪಸಿಕ�ೋಂಡು ಪಡ�ಗಳನು್ನ ಸಜುಜುಗ�ೋಳಿಸುವಂತ� 
ಕ�ೀಳಿಕ�ೋಂಡಳು, ಅವಳು ರಾಣಿಯ ಯುದಧಿ ಉಡುಪನು್ನ ಧರಿಸಿ ತನ್ನನು್ನ 
ಸ�ರ�ಹಿಡಿಯುವವರ�ಗೋ ದಿಟಟುವಾಗಿ ಹ�ೋೀರಾಡಿದಳು. ಅವಳು ಲಕ್ಷಿಷ್ಮೀ 
ಬಾಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಟ್ಷ್ ಪಡ�ಗಳಿಗ� ತ್ಳಿದಾಗ ಅವರು ಝಲಾಕಾರಿ 
ಬಾಯಯನು್ನ ಗಲ್ಲಗ�ೀರಿಸಿದರು. ಜುಲ�ೈ 22, 2001 ರಂದು ಸಕಾಥಿರವು 
ಅವರ ಗೌರವಾಥಥಿವಾಗಿ ಅಂಚ� ಚಿೀಟ್ಯನು್ನ ಬಡುಗಡ� ಮಾಡಿತು. 
ಝಲಾಕಾರಿ ಬಾಯಯ ಸಾಹಸಗಾಥ�ಯು ಬುಂದ�ೀಲ್ ಖಂಡ್ ಮತು್ತ 
ಬಸಾ್ತರ್ ಜನರ ಮನಸಿಸುನಲ್ಲ ಇನೋ್ನ ಜಿೀವಂತವಾಗಿದ�.

ಝಲಾಕಿರಿ ಬಾಯಿ
ಲಕ್ಷಿಷ್ೇ ಬಾಯಿಯ 

ಆಪತಿಮತ�್ರ

ಭಿೇರಾ

ಮಧಯಾಪ್ರದ�ೀಶದ ಖಗ�ೋೀಥಿನ್  ಸೌಂದಯಥಿ ಮತು್ತ ಭವಯಾತ�ಗ� 
ಹ�ಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರೋ, ಇದು ಬುಡಕಟುಟು ಮುಖಂಡ ಭಿೀಮಾ 
ನಾಯಕರ ಶೌಯಥಿಕೋಕಾ ಖಾಯಾತ್ ಪಡ�ದಿದ�. ಇಲ್ಲಂದಲ�ೀ ಭಿೀಮಾ 
ನಾಯಕ್ 1857 ರಲ್ಲ ಭಾರತ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋೀರಾಟದ ಮೊದಲ 
ಯುದಧಿವನು್ನ ಮುನ್ನಡ�ಸಿದರು ಮತು್ತ ಬ್ರಟ್ಷ್ ಆಡಳಿತದ 
ಬ�ೀರುಗಳನು್ನ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಈ ಪ್ರದ�ೀಶದ 
ಬುಡಕಟುಟು ಜನಾಂಗಗಳನು್ನ ಒಂದುಗೋಡಿಸಿ ಬ್ರಟ್ಷರ 

ದೌಜಥಿನಯಾದ ವಿರುದಧಿ ಆಂದ�ೋೀಲನವನು್ನ ನಡ�ಸಿದರು. ಅವರ 
ಪ್ರಭಾವ ಮಧಯಾಪ್ರದ�ೀಶದ ಬಡ್ ವಾನಯಂದ ಮಹಾರಾಷಟ್ರದ 
ಖಾಂದ�ೀಶ್ ವರ�ಗೋ ಹಬ್ಬತು್ತ. ಅವನ ಸ�ೈನಯಾವು ಇಂಗಿ್ಲಷರ 
ಬಂದೋಕುಗಳನು್ನ ಬಲು್ಲ ಮತು್ತ ಬಾರದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ 10,000 
ಯೀಧರನು್ನ ಹ�ೋಂದಿತು್ತ ಎಂದು ಹ�ೀಳಲಾಗುತ್ತದ�. ಭಿೀಮಾ 
ನಾಯಕರನು್ನ ಬಂಧಿಸಲು ಬ್ರಟ್ಷರಿಗ� ಸಾಧಯಾವಾಗದಿದಾ್ಗ, 
ಅವರು ಮೊೀಸದ ಮಾಗಥಿಗಳನು್ನ ಹಿಡಿದರು ಎಂದು 
ಹ�ೀಳಲಾಗುತ್ತದ�. ಅಂತ್ಮವಾಗಿ, ಅವನ ಹತ್್ತರದವರ�ೀ ಬ್ರಟ್ಷರಿಗ� 
ಮಾಹಿತ್ ನೀಡಿದಾಗ ಭಿೀಮಾ ನಾಯಕನನು್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಯತು. 
ಭಿೀಮಾನನು್ನ  ಅಂಡಮಾನ್ ಮತು್ತ ನಕ�ೋೀಬಾರ್ ನ ಪೀಟ್ಥಿ 
ಬ�್ಲೀರ್ ಗ� (ಕಾಲಾ ಪಾನ) ಕಳುಹಿಸಲಾಯತು, ಅಲ್ಲ ಅವರು 
ಡಿಸ�ಂಬರ್ 29, 1876 ರಂದು ಹುತಾತ್ಮರಾದರು. ಭಿೀಮಾ 
ನಾಯಕನ ಶೌಯಥಿದ ಬಗ�ಗೆ ಅಸಂಖಾಯಾತ ಕಥ�ಗಳಿವ�, ಖಗ�ೋೀಥಿನ್ 
ಜನರು ಅವುಗಳನು್ನ ಹ�ಮ್ಮಯಂದ ಹ�ೀಳುತಾ್ತರ�. ಭಿೀಮಾ 
ನಾಯಕ ಬ್ರಟ್ಷರ ಖಜಾನ�ಯನು್ನ ಲೋಟ್ ಮಾಡಿ ಬಡ ಜನರಿಗ� 
ಹಂಚುತ್್ತದ್ಕಾಕಾಗಿ, ಆತನನು್ನ ನಮಾರ್ ನ ರಾಬನ್ ಹುಡ್ ಎಂದು  
ಕರ�ಯಲಾಯತು.   
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ಪ
ರಿೀಕ್ಾ ಪ� ಚಚಾಥಿದ ನಾಲಕಾನ�ೀ ಆವೃತ್್ತಯಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ 
ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರು ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ 
ಪೀಷಕರು ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ�ೋಂದಿಗ� ಸ�್ನೀಹಿತರಾಗಿ 

ಮತು್ತ ಮಾಗಥಿದಶಥಿಕರಾಗಿ ನಡ�ಸಿದ ಸಂವಾದ ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲ 
ಭರವಸ� ತುಂಬುವ ಮೋಲಕ ಅವರು ದೃಢವಿಶಾ್ವಸದ�ೋಂದಿಗ� 
ಪರಿೀಕ್� ಎದುರಿಸಲ ಎಂಬ ಉದ�್ೀಶ ಹ�ೋಂದಿತು್ತ. ಉತ್ತಮ 
ಅಂಕಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಉತ್್ತೀರಥಿರಾಗುವುದು ಮಾತ್ರ ಯಶಸಿಸುನ 
ಏಕ�ೈಕ ಸೋಚಕವ�ೀ? ಇದು ಪ್ರತ್ ಬಾರಿಯೋ ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳನು್ನ 
ಗ�ೋಂದಲಕ್ಕಾೀಡುಮಾಡುವ ಪ್ರಶ�್ನಗಳಲ್ಲ ಇದೋ ಒಂದಾಗಿದ�. 
ಪ್ರಸು್ತತ ಸನ್ನವ�ೀಶದಲ್ಲ, ಪರಿೀಕ್�ಯ ಫಲತಾಂಶಗಳು 
ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯಶಸಸುನು್ನ ನರಥಿಯಸುವ ಏಕ�ೈಕ 
ಮಾನದಂಡವಾಗಿವ�. ಆದರ� ಈಗ ಈ ಪ್ರವೃತ್್ತ ನಧಾನವಾಗಿ 
ಬದಲಾಗುತ್್ತದ�. ಪರಿೀಕ್�ಗಳು ಒತ್ತಡಕ�ೋಕಾಳಗಾಗಲು ಇರವುದಲ್ಲ, 
ಬದಲಗ� ವಿವಿಧ ತ�ೋಂದರ�ಗಳನು್ನ ನವಾರಿಸುವ ಮೋಲಕ 
ಹ�ೋಸ ಸವಾಲುಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ�.
ಸತತ ನಾಲಕಾನ�ೀ ವಷಥಿದ ‘ಪರಿೀಕ್ಾ ಪ� ಚಚಾಥಿ’ದಲ್ಲ 
ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳನು್ನ ಉದ�್ೀಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಯವರು, 

“ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ಅಂತ್ಮ ತಾರವ�ಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಬದಲಗ� ಇದು ಜಿೀವನದ ಒಂದು 
ನಲಾ್ರವಾಗಿದ�. ಜಿೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನು್ನ ಎದುರಿಸಲು 
ನಾವು ಸಂಪೂರಥಿವಾಗಿ ಸಿದಧಿರಾಗಿರಬ�ೀಕು” ಎಂದರು. 
ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಬಕಕಾಟ್ಟುನಂದಾಗಿ, ಈ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವನು್ನ ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗ� ವಚುಥಿವಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತು್ತ. 
ಈ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲ ಲಕ್ಾಂತರ ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ 
ಪೀಷಕರು ಮತು್ತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು 
ಮತು್ತ ಪೀಷಕರನು್ನ ಉದ�್ೀಶಿಸಿ ನಜವಾದ ಸ�್ನೀಹಿತನಂತ� 
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಯವರು, “ನಾವು ಒಂದ�ೀ ರಿೀತ್ಯ 
ಚಿಂತನ�ಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕ�ೋಳು್ಳತ�್ತೀವ� ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವೂ 
ಒಂದ�ೀ ಆಗಿದ�” ಎಂದರು.
 “ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಕಥ�ಗಳು, ಕವನಗಳು, 
ಭಾಷಾವ�ೈಶಿಷಟು್ಯಗಳು, ಆರ�ೋೀಗಯಾಕರ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲವೂ 
ತರಬ�ೀತ್ಯ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವ�. ಇದು ‘ಪರಿೀಕ್ಾ ಪ� ಚಚಾಥಿ’, 
ಆದರ� ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿೀಕ್�ಗಳ ಹ�ೋರತಾಗಿ ಇನೋ್ನ ಅನ�ೀಕ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಚಚಿಥಿಸುತ�್ತೀವ�.” ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೀಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರು “ನ�ೈಜ ರಾಜಕ್ೇಯ” ಜರೊರುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಒಲವು ತ�ೊೇರುವ 

ಅಂತರರಾಷಿಟ್ೇಯ ನಾಯಕ ಮತುತಿ ರಾಗತಿದಶತಿಕ ನಡವಳಿಕ�ಯ ಏಕರೊಪವಾದ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತಾತಿರ�. 

ಪರಿೇಕ್ಾ ಪ� ಚಚಾತಿದ ನಾಲಕಿನ�ೇ ಆವೃರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರ ಭಾಷಣವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಭತಿವಾಗಿದುದು, 

ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಅನುಭವದ ಆಲ�ೊೇಚನ�ಗಳು ಮತುತಿ ಸಲಹ�ಗಳನುನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿದುದು ವಿದಾಯಾರ್ತಿ ಸಮುದಾಯವನುನು 

ಸಬಲ್ೇಕರಣಗ�ೊಳಿಸುವ ಅವರ ಅಚಲ ಬದಧಿತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಒರ್ತಿಹ�ೇಳುತತಿದ�.

ಯುವ ಮನಸು್ಸಗಳನುನು ‘ಪರಿೇಕ್ಾ ಪ� ಚಚಾತಿ’ 
ಮೊಲಕ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ

ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿೇಕ್ಾ ಪ� ಚಚಾತಿ
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ಪರಿೇಕ್�ಗಳಿಗ� ಎಂದೊ ಹ�ದರಬ�ೇಡಿ: ಪರಿೀಕ್�ಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ನಡ�ಯುತ್್ತಲ್ಲ ಅಥವಾ ಥಟಟುಂತ 
ಬಂದವುಗಳಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ ವಷಥಿ ಮಾಚ್ಥಿ-ಏಪಿ್ರಲ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲ ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ನಡ�ಸಲಾಗುತ್ತದ�. ಇದು 
ಪರಿೀಕ್�ಗಳ ಭಯ ಎಂದು ತ�ೋೀರುತ್ತದ�. ಆದರ� ವಾಸ್ತವದಲ್ಲ, ಅಸ್ವಸಥಾತ�ಯು ಇನೋ್ನ ಆಳವಾಗಿದು್, ಇದು 
ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲತಾಂಶಗಳ ಆದಯಾತ�ಯ ಮೀಲ� ಮಾತ್ರ ಕ�ೀಂದಿ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದ�.
ಒತತಿಡವನುನು ಪರಿೇಕ್ಾ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಹ�ೊರಗ�ೇ ಬಿಡಿ: ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಾವು ಸಾಕಷುಟು ಸಿದಧಿತ�ಗಳನು್ನ 
ಮಾಡಿಕ�ೋಂಡಿದ�್ೀವ� ಮತು್ತ ಒತ್ತಡವನು್ನ ಪರಿೀಕ್ಾ ಕ�ೀಂದ್ರದ ಹ�ೋರಗ� ಬಟ್ಟುದ�್ೀವ� ಎಂಬ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸವನು್ನ 
ಹ�ೋಂದಿರಬ�ೀಕು. ಪರಿೀಕ್ಾ ಕ�ೀಂದ್ರದಲ್ಲರುವಾಗ, ಉತ್ತಮ ಉತ್ತರಗಳನು್ನ ಬರ�ಯುವತ್ತ ಮಾತ್ರ ಗಮನ 
ಹರಿಸಬ�ೀಕು.
ಪ್ರರ್ಯಂದು ವಿಷಯಕೊಕಿ ಸೊಕತಿ ಸಮಯ ಮೇಸಲ್ಡಿ: ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತು್ತ ಶಕ್್ತಯನು್ನ 
ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೋ ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಿೀಸಲಡಬ�ೀಕು. ನಮಗ� ಅಧಯಾಯನಕಾಕಾಗಿ ಎರಡು ಗಂಟ�ಗಳ 
ಸಮಯವಿದ್ರ� ಅದನು್ನ ಎಲಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವ� ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕ� ಮಾಡಿ.
ಸಪ್ಷಟಿ ನಿಣತಿಯ ರಾಡಬ�ೇಕು: ಕನಸುಗಳನು್ನ ಸಾಧಿಸಲು ನರಥಿಯಗಳು ಬಹಳ ಮುಖಯಾ. ನಮ್ಮ ಯಾವ 
ಕನಸನು್ನ ನರಥಿಯವಾಗಿ ಆಯಕಾ ಮಾಡಿಕ�ೋಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್್ತೀರಿ? ಒಮ್ಮ ನೀವು ಆ ನರಥಿಯದ ಬಗ�ಗೆ 
ನಧಥಿರಿಸಿದರ�, ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿರುತ್ತದ�.
ಒತತಿಡ ರಹಿತವಾಗಿರಿ: ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಠಗಳಷ�ಟುೀ ಜಿೀವನದ ಯಶಸುಸು ಮತು್ತ ವ�ೈಫಲಯಾದ ಅಳತ�ಗ�ೋೀಲಲ್ಲ. 
ನೀವು ಜಿೀವನದಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೋಲಕ ನಮ್ಮ ಜಿೀವನವು ರೋಪುಗ�ೋಳು್ಳತ್ತದ�. 
ಆದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಪೀಷಕರ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಹ�ೋರಬರಲು ಪ್ರಯತ್್ನಸಿ.
ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೊಫೂರ್ತಿ ಪಡ�ಯಿರಿ: ದ�ೀಶದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋೀರಾಟಕ�ಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ನಮ್ಮ 
ರಾಜಯಾದಿಂದ 75 ಘಟನ�ಗಳನು್ನ ಪತ�್ತ ಮಾಡಿ. ಅದು ಯಾವುದ�ೀ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ವಯಾಕ್್ತತ್ವದ�ೋಂದಿಗ� ಸಂಬಂಧ 
ಹ�ೋಂದಿರಬಹುದು. ಆ ಘಟನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷ�ಯಲ್ಲ ಬರ�ಯರಿ.
ಇಡಿೇ ವಷತಿಕ�ಕಿ ಯೇಜನ� ರೊಪಿಸಿಕ�ೊಳಿಳು: ನೀವು ಇಡಿೀ ವಷಥಿದಲ್ಲ ಕ�ೈಗ�ೋಳ್ಳಬ�ೀಕಾದ ಯೀಜನ�ಯ ಬಗ�ಗೆ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧಯಾಮದ ಮೋಲಕ ಯೀಜಿಸಿಕ�ೋಳಿ್ಳ. ಈ ಉದ�್ೀಶಕಾಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೀಷಕರು ಮತು್ತ 
ಅಜಜು-ಅಜಿಜುಯರಿಂದ ಸಲಹ� ಮತು್ತ ಸೋಚನ�ಗಳನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳಿ್ಳ.
ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯ ಖಜಾನ�ಯಿದದುಂತ�: ಬಡುವಿನ ಸಮಯವನು್ನ ಎಂದಿಗೋ ಅನುತಾ್ಪದಕವ�ಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಬ�ೀಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ, ಏಕ�ಂದರ�, ನಮಗ� ವಿರಾಮ ಸಮಯವಿಲ್ಲದಿದ್ರ� ಜಿೀವನವು 
ಯಾಂತ್್ರಕವಾಗುತ್ತದ�.
ಸ್ವಯಂ ತರಬ�ೇರ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನುನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಿಳು: ಉದ�ೋಯಾೀಗ ಕೌಶಲಯಾಕಾಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಲು 
ಮಟ್್ರಕುಯಾಲ�ೀಷನ್ ಮತು್ತ ಪದವಿಪೂವಥಿ ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಮತು್ತ ಅದಕ�ಕಾ ತಕಕಾಂತ� 
ತರಬ�ೀತುಗ�ೋಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲನ ಜಿೀವನಶ�ೈಲಯ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನು್ನ ಗಮನಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ಆಲ�ೊೇಚನ�ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ�ಕಿ ಅವಕಾಶ ರಾಡಿಕ�ೊಡಿ: ನೀವು ಯಾವುದ�ೀ ವಿಷಯದ 
ಒಳಹ�ೋಕಾಕಾಗ ಅದು ಆಲ�ೋೀಚನಾ ಪ್ರಕ್್ರಯಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದ�, ಅದು ಎಂದಿಗೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ�ಯಂದ 
ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭಾಷಣದ ಮುಖಾಯಾಂಶಗಳು: ವಿದಾಯಾರ್ತಿಗಳ�ೊಂದ್ಗ� ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ

ಪರಿೇಕ್�ಗಳು ರದಾದುಗಿವ�, ಆದರ� ‘ಪರಿೇಕ್ಾ ಪ� ಚಚಾತಿ’ ದ್ಂದ  ಪ್ರಮುಖ 
ಪಾಠಗಳನುನು ಕಲ್ಯಬಹುದಾಗಿದ�

ಹ�ಚುಚುತ್್ತರುವ ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಪ್ರಕರರಗಳ ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲ ಸಿಬಎಸ್ ಇ ಪರಿೀಕ್�ಗಳ 
ಕುರಿತ ಉನ್ನತ ಮಟಟುದ ಸಮಿತ್ ಸಭ�ಯ ಅಧಯಾಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿದ್ ಪ್ರಧಾನಯವರು 

ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವ ಪಾಲಕರ ಪಾತ್ರವನು್ನ ವಹಿಸಿಕ�ೋಂಡರು, ಅಲ್ಲ ಅವರು ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳ 
ಆರ�ೋೀಗಯಾಕ�ಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನ�ೀಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಚಚಿಥಿಸಿದರು. ಸಭ�ಯಲ್ಲ 

ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ಮುಂದೋಡಲು ಸಲಹ�ಗಳು ಬಂದಿದ್ವು. ಆದರ� ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜಿೀವಕ�ಕಾ 
ಅಪಾಯವನು್ನಂಟುಮಾಡುವ ಅಂತಹ ಯಾವುದ�ೀ ಸಲಹ�ಯನು್ನ ಪ್ರಧಾನಯವರು ಒಪ್ಪಲಲ್ಲ. ಪ್ರಸು್ತತ 

ಸನ್ನವ�ೀಶದಲ್ಲ ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ರದು್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಆದರ� ಅದಕ�ಕಾ ಕ�ೀವಲ ಒಂದು ವಾರದ ಮೊದಲು, 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರು ತಮ್ಮ ವಾಷ್ಥಿಕ ‘ಪರಿೀಕ್ಾ ಪ� ಚಚಾಥಿ’ ಸಂವಾದದಲ್ಲ ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� 

ಪರಿೀಕ್�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ರಹಿತವಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರವನು್ನ ಹಂಚಿಕ�ೋಂಡರು. 
ಅವರ ಕನಸುಗಳನು್ನ ಈಡ�ೀರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸ�ಯ 

ಭವಿಷಯಾಕಾಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಜಿೀವನಶ�ೈಲಯನು್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೋಳು್ಳವ ಬಗ�ಗೆ 
ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ� ಅರಿವು ಮೋಡಿಸುವ ಕ�ಲಸವನು್ನ ಅವರು 

ಮಾಡಿದರು. 

ಒತತಿಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಮತುತಿ ನಿಭಿೇತಿತರಾಗಿ 
ಪರಿೇಕ್�ಗಳನುನು ಎದುರಿಸಲು

ಆತ್ಮನಿಭತಿರತ�ಯನುನು 
ಜಿೇವನದ ಮಂತ್ರವಾಗಿಸಿಕ�ೊಳಿಳು
ಇಂದು ನಾನು ನಮ್ಮನು್ನ ಬಹಳ 

ಮುಖಯಾವಾದ ಪರಿೀಕ್�ಗ� ಸಿದಧಿಗ�ೋಳಿಸಲು 
ಬಯಸುತ�್ತೀನ�. ಈ ಪರಿೀಕ್�ಯಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೋ 
ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಉತ್್ತೀರಥಿರಾಗಬ�ೀಕು. 

ಈ ಪರಿೀಕ್�ಯು ಭಾರತವನು್ನ ಆತ್ಮನಭಥಿರ 
ಮಾಡುವುದಾಗಿದ�. ಅದಕಾಕಾಗಿ ನಾವು 

ಸಥಾಳಿೀಯತ�ಗ� ಆದಯಾತ� ನೀಡುವ 
ಸಂಕಲ್ಪ ತ�ೋಡಬ�ೀಕ್ದ�.

ಸಮಯ ನಿಹತಿಣ�ಯ ತಂತ್ರದ ಬಗ�ಗೆ ಕಲ್ಸಿ: 
ಸಮಯ ನವಥಿಹಣಾ ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ಅದರ 
ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗ� ತರಬ�ೀತ್ 
ನೀಡಿ. ಕಟುಟುನಟಾಟುದ ಪಠಯಾಕ್ರಮದಿಂದಾಚ�ಗೋ 
ಅವರಿಗ� ಮಾಗಥಿದಶಥಿನ ನೀಡಿ.
ಉಪದ�ೇಶ ಬಿಡಿ, ಕಾಯತಿಸಾಧಯಾತ� 
ಹಂಚಿಕ�ೊಳಿಳು: ಮಕಕಾಳು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 
ಸಲಹ�ಗಳನು್ನ ಗಮನಸದಿರಬಹುದು. 
ಮಕಕಾಳು ತಮ್ಮ ಪೀಷಕರ ಕ�ಲಸಗಳಿಂದ 
ಹ�ಚುಚು ಮಾಗಥಿದಶಥಿನ ಪಡ�ಯುತಾ್ತರ� ಮತು್ತ 
ಅವರನು್ನ ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್್ನಸುತಾ್ತರ�. 
ಆದುದರಿಂದ ಉಪದ�ೀಶ ಮಾಡುವುದು 
ಬಟುಟು, ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕ�ಯಂದ 
ಅವರಲ್ಲ ಒಳ�್ಳಯ ಅಭಾಯಾಸಗಳ ಬೀಜವನು್ನ 
ಬತ್ತಬ�ೀಕು. 

ಸಮಯ ನಿವತಿಹಣ� ಮತುತಿ 
ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಜ್ಾನದ ಬಗ�ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು 
ತರಬ�ೇರ್ ನಿೇಡಬ�ೇಕು

ಆಂತರಿಕ ಮತು್ತ ಚಿಂತನ�ಯ ಹರಿವಿನ 

ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳು 

ಎಂದಿಗೋ ಮರ�ತು ಹ�ೋೀಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ವಿಷಯವನು್ನ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ 

ಬದಲು ಆಂತರಿಕಗ�ೋಳಿಸಬ�ೀಕು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ  

ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ
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ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಿಳ ರೇಲ� ಒತತಿಡ ಹ�ೇರಬ�ೇಡಿ: ಜಿೀವನವು 
ಸುದಿೀಘಥಿವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲ ಪರಿೀಕ್�ಗಳು ಬಹಳ ಸರ್ಣ 
ನಲಾ್ರವಾಗಿವ�. ನಾವು ಮಕಕಾಳ ಮೀಲ� ಯಾವುದ�ೀ 
ಅನಗತಯಾ ಒತ್ತಡವನು್ನ ಹ�ೀರಬಾರದು. ಈ ಒತ್ತಡ 
ಇಲ್ಲದಿದ್ರ� ವಿದಾಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರಿೀಕ್�ಯ ಬಸಿಯನು್ನ 
ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮನ�ಯಲ್ಲ ಮಕಕಾಳಿಗ� ಒತ್ತಡ ರಹಿತ 
ವಾತಾವರರವನು್ನ ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್್ನಸಿ, ಅದು ಅವರಿಗ� 
ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸ ತುಂಬುತ್ತದ�.
ಮಕಕಿಳಿಗ� ಪೇಷಕರ�ೇ ಆದಶತಿ: ಮಕಕಾಳು ತುಂಬಾ 
ಚಾಣಾಕ್ಷರು. ಅವರು ಹ�ೀಳಿದ್ನು್ನ ಕ�ೀಳದಿರಬಹುದು. ಆದರ� 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೀಷಕರನು್ನ ಸೋಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಸುತಾ್ತರ� 
ಮತು್ತ ನಮ್ಮನು್ನ ಅನುಕರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್್ನಸುತಾ್ತರ�.
ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಿಳ ಇಷಾಟಿನಿಷಟಿಗಳನುನು ಅರತಿರಾಡಿಕ�ೊಳಿಳು: 
ನಮ್ಮ ಮಕಕಾಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪಕಥಿದಲ್ಲರಿ ಮತು್ತ ಅವರ 
ಇಷಟುಗಳು ಮತು್ತ ಕಷಟುಗಳನು್ನ ಅಥಥಿಮಾಡಿಕ�ೋಳ್ಳಲು 
ಪ್ರಯತ್್ನಸಿ. ಪಿೀಳಿಗ�ಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನು್ನ 
ನವಾರಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ�.
ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಿಳು ಸ್ವತಃ ಬ�ಳಗುತಾತಿರ�: ಒಂದು ದಿೀಪವು 
ಇನ�ೋ್ನಂದನು್ನ ಬ�ಳಗಿಸುತ್ತದ�. ಮಗುವಿನಲ್ಲ ನೀವು 
ನ�ೋೀಡಲು ಬಯಸುವ ಬ�ಳಕು ಒಳಗಿನಂದ ಬರಬ�ೀಕು. 
ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಯಾ.
ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಿಳನುನು ನಿಭಿೇತಿತರನಾನುಗಿಸಿ: ಮಗುವಿನ 
ಫಲತಾಂಶವನು್ನ ಎಂದಿಗೋ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲತಾಂಶದಿಂದ 
ಅಳ�ಯಬ�ೀಡಿ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತ�ಯನು್ನ ಹ�ಚಿಚುಸುವ 
ತಪು್ಪ ಮಾಗಥಿವಾಗಿದ�.
ಮಕಕಿಳನುನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರದತತಿ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಿಸಿ: 
ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಆಹಾರಪದಧಿತ್ಯ ಬಗ�ಗೆ 
ನಾವು ಹ�ಮ್ಮ ಪಡಬ�ೀಕು. ಅದರ ಗುರಗಳು ಮತು್ತ 
ಪ್ರಯೀಜನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ನಾವು ಚಚಿಥಿಸಬ�ೀಕು.
ನಿಮ್ಮ ಮಕಕಿಳಿಗ� ಹರ್ತಿರವಾಗಿ: ನಮ್ಮ ನವ ಜಿೀವನದ 
ಪ್ರಯಾರವನು್ನ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರ� 
ಮತು್ತ ವಯಸಿಸುನ ಪರಿಣಾಮವನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ 
ಮೋಲಕ ಯುವಕರಾಗಿರಲು ಬಯಸಿದರ� ನಮ್ಮ 
ಮಕಕಾಳ�ೊಂದಿಗಿನ ಅಂತರವನು್ನ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿ 
ಮತು್ತ ಅವರಿಗ� ಹತ್್ತರವಾಗಿ. ಇದು ಅಪಾರ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತ್ತದ�.  

ಚಚ�ತಿಯ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು  
ವಿದಾಯಾರ್ತಿಗಳು ಮತುತಿ ಪೇಷಕರ ಪ್ರಶ�ನುಗಳಿಗೊ  

ಉತತಿರಿಸಿದರು

ವಿದಾಯಾರ್ತಿಗಳಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ಪಲಲಿವಿ ಮತುತಿ ಕೌಲಾಲಂಪುರದ 
ಅಪತಿಣ್ ಪಾಂಡ� ಪರಿೇಕ್�ಯ ಭಯವನುನು ಹ�ೇಗ� ಕಡಿರ ರಾಡುವುದು ಎಂದು 
ಪ್ರಧಾನಿಯವರನುನು ಕ�ೇಳಿದರು.
ಇದು ಕ�ೀವಲ ಪರಿೀಕ್�ಯ ಭಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅದು ಹ�ೋರಗಿನ ವಾತಾವರರ 
ರೋಪಿಸಿರುವುದೋ ಆಗಿದ�. ಅದಕಾಕಾಗಿಯೀ ನೀವು ಪರಿೀಕ್�ಯೀ ಸವಥಿಸ್ವ ಮತು್ತ 
ಇದ�ೋಂದ�ೀ ಜಿೀವನದ ಉದ�್ೀಶ ಇದು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್್ತೀರಿ. ಇದು 
ನಮ್ಮನು್ನ ಹ�ಚುಚು ಪ್ರಜ್ಾಪೂವಥಿಕಗ�ೋಳಿಸುತ್ತದ�. ಜಿೀವನವು ಸುದಿೀಘಥಿವಾದುದು 
ಮತು್ತ ಪರಿೀಕ್�ಗಳು ನಮ್ಮ ಜಿೀವನದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತ ಮಾತ್ರ. ಪೀಷಕರು, 
ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತು್ತ ಜನಸಾಮಾನಯಾರು ಮಕಕಾಳ ಮೀಲ� ಅನಗತಯಾ ಒತ್ತಡ 
ಹ�ೀರಬಾರದು. ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ತಮ್ಮನು್ನ ಪರಿೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿ 
ನ�ೋೀಡಬ�ೀಕು. ಅವುಗಳನು್ನ ಜಿೀವನ್ಮರರದ ಪ್ರಶ�್ನಯಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಮಕಕಾಳ 
ಅಧಯಾಯನದ ಬಗ�ಗೆ ಗಮನಹರಿಸುವ ಪೀಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕಕಾಳ ಸಾಮಥಯಾಥಿ 
ಮತು್ತ ದೌಬಥಿಲಯಾಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತ್ಳಿದುಕ�ೋಳು್ಳವ ಸಾಧಯಾತ� ಹ�ಚಾಚುಗಿರುತ್ತದ�.

ಇಂದು ಪೇಷಕರು ಮಗುವನುನು ಬ�ಳ�ಸುವುದು ಕಷಟಿಕರವಾಗಿದ�. ಬದಲಾಗುರ್ತಿರುವ 
ಜಿೇವನಶ�ೈಲ್ ಇದಕ�ಕಿ ಕಾರಣವಾಗಿದ�. ಈ ಸಂದಭತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಕಕಿಳ 
ನಡವಳಿಕ�, ಅಭಾಯಾಸ ಮತುತಿ ಸ್ವಭಾವವು ಉತತಿಮವಾಗಿದ� ಎಂದು ನಾವು ಹ�ೇಗ� 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳುಳುವುದು?
ಪ್ರವಿೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ�್ನಯನು್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಬುದಧಿ ತಂದ�ಯಾಗಿ 
ಕ�ೀಳುತ್್ತದಾ್ರ�, ಆದರ� ಉತ್ತರಿಸಲು ನನಗ� ತುಂಬಾ ಕಷಟು. ಅದರ ಮೀಲ� 
ಮೊದಲು ಪಯಾಥಿಲ�ೋೀಚಿಸುವಂತ� ನಾನು ನಮಗ� ಸೋಚಿಸುತ�್ತೀನ�. ನೀವು 
ಆಯಕಾ ಮಾಡಿದ ಜಿೀವನಶ�ೈಲಯನ�್ನೀ ನಮ್ಮ ಮಕಕಾಳು ಅನುಸರಿಸಬ�ೀಕು 
ಎಂಬುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಪು್ಪನಡ�ಗಳು ಕಂಡರ� ಅದು ಅವನತ್ ಎಂದು 
ನಾವು ಭಾವಿಸುತ�್ತೀವ�. ಒಮ್ಮ ನಾನು ಸಾಟುಟ್ಥಿಅಪ್ ಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಯುವಕರ�ೋಂದಿಗ� ಮಾತನಾಡುತ್್ತದಾ್ಗ ಬಂಗಾಳದ ಹ�ರು್ಣಮಗಳ�ೊಬ್ಬಳು 
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಟುಟ್ಥಿಅಪ್ ಸಾಥಾಪಿಸಲು ನನ್ನ ಕ�ಲಸವನು್ನ ಬಟ್ಟುದ�್ೀನ� ಎಂದು 
ಹ�ೀಳಿದು್ ನನಗ� ನ�ನಪಿದ�. ಆದರ� ನನ್ನ ತಾಯಗ� ಇದರ ಬಗ�ಗೆ ತ್ಳಿದಾಗ ಅವಳು 
‘ಅನಾಹುತ! ಎಂದಳು. ಇದು ತಾಯಗ� ಆಘಾತವನು್ನಂಟು ಮಾಡಿತು. ಆದರ� 
ನಂತರ ಆ ಹ�ರು್ಣಮಗಳು ತನ್ನ ಸಾಟುಟ್ಥಿಅಪ್ ನಲ್ಲ ಯಶಸಿ್ವಯಾದಳು. ನಮ್ಮ 
ಗ್ರಹಿಕ�ಯಳಗ� ನಮ್ಮ ಮಕಕಾಳನು್ನ ಬಂಧಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್್ತೀರಾ 
ಎಂದು ನೀವು ಆಲ�ೋೀಚಿಸಬ�ೀಕು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತು್ತ ಪರಂಪರ� ಮೋಲ 
ಮೌಲಯಾಗಳನು್ನ ಹ�ೀಗ� ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವ� ಎಂಬುದನು್ನ ನಾವು ಗುರುತ್ಸಬ�ೀಕು.

ಪೀಷಕರು ಮತು್ತ ಪಾಲಕರು 
ಆದಶಥಿ ಪಾ್ರಯರಾಗಬ�ೀಕು

ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿೇಕ್ಾ ಪ� ಚಚಾತಿ



£ÀÆå EArAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁZÁgÀ 17

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಈಗಾಗಲ�ೇ 
ಈ ಕ�ಳಗಿನ 9 ಕ್�ೇತ್ರಗಳ ಪಿಎಲ್ ಐಗ� 
ಅನುಮೇದನ� ನಿೇಡಿದ�:

ಕಳ�ದ ವಷತಿ ಘೊೇಷಿಸಲಾದ ಪಿಎಲ್ಐ

ಆಹಾರ ಸಂಸಕಿರಣ� ಉದಯಾಮ

ಐಟ್ ಯಂತಾ್ರಂಶ ಉತಪ್ನನುಗಳು

ಸೌರ ಪಿವಿ ರಾಡೊಯಾಲ್

ಎಸಿ ಮತುತಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಅರವಾ ದ್ನಬಳಕ� ಎಲ�ಕಾಟ್ನಿಕ್ ವಸುತಿಗಳು

ಉತಾಪ್ದನಾ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಲ್ರುವ ಭಾರತ; 
ಒಂದು ಕ�ೊೇಟ್ ಉದ�ೊಯಾೇಗ ಸೃಷಿಟಿ

ಭಾರತವನು್ನ ಉತಾ್ಪದನಾ ಕ�ೀಂದ್ರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನು್ನ 
ಹ�ೋಂದಿರುವ ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರವು ಆಹಾರ ಸಂಸಕಾರಣ�, ಔಷಧ ಮತು್ತ ಐಟ್ 
ಯಂತಾ್ರಂಶ ಕ್�ೀತ್ರಗಳನು್ನ ಒಳಗ�ೋಂಡಂತ� 13 ಕ್�ೀತ್ರಗಳಿಗ� ಉತಾ್ಪದನ� 
ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೀತಾಸುಹಕ (ಪಿಎಲ್ಐ) ಯೀಜನ�ಗಳನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ�. 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಐದು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ 500 ಬಲಯನ್ ಡಾಲರ್ 
ಮೌಲಯಾದ ಹ�ಚುಚುವರಿ ಉತಾ್ಪದನ� ಗುರಿ ಹ�ೋಂದಲಾಗಿದ�. ಈ ಯೀಜನ�ಯು 
ದ�ೀಶದ ಯುವಕರಿಗ� ಒಂದು ಕ�ೋೀಟ್ ಉದ�ೋಯಾೀಗಗಳನು್ನ ಸೃಷ್ಟುಸುವ 
ಮೋಲಕ ದ�ೀಶದ ಉದ�ೋಯಾೀಗದ ಸನ್ನವ�ೀಶವನೋ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದ� ಎಂದು 
ನರಿೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ�

ಈ 
ಯೀಜನ�ಯು ಸಕಾಥಿರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವಾದ 
ಆತ್ಮನಭಥಿರ ಭಾರತ್ ನ ಭಾಗವಾಗಿದ�. ಮುಂದಿನ ಐದು 
ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ 520 ಬಲಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲಯಾದ ಉತಾ್ಪದನ�ಯ 

ಗುರಿ ಹ�ೋಂದಿರುವ ಉತಾ್ಪದನ� ಆಧಾರಿತ ಪ್ರೀತಾಸುಹಕ (ಪಿಎಲ್ಐ) 
ಯೀಜನ�ಗ� 2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ.ಗಳ ಬಜ�ಟ್ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು ಈಗಾಗಲ�ೀ 9 ಕ್�ೀತ್ರಗಳಲ್ಲ ಪಿಎಲ್ಐಗ� ಅನುಮೊೀದನ� 
ನೀಡಿದು್, ಇದು ಉದಯಾಮಗಳು ಮತು್ತ ಹೋಡಿಕ�ದಾರರ ಆಸಕ್್ತಯನು್ನ 
ಸ�ಳ�ಯುತ್್ತದ�. ಉಳಿದ ನಾಲುಕಾ ವಲಯಗಳಿಗ� ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ 
ಅನುಮೊೀದನ� ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್್ರಯಯೋ ನಡ�ಯುತ್್ತದ�.

ಕ�ೋೀ.ರೋ. ಕ�ೋೀ.ರೋ. ಕ�ೋೀ.ರೋ.6,940 40,951 3,420

ಫಾರಾತಿಸೊಯಾಟ್ಕಲ್-

ಎಪಿಐ

ಎಲ�ಕಾಟ್ನಿಕ್್ಸ  

ತಯಾರಿಕ�

ವ�ೈದಯಾಕ್ೇಯ 

ಉಪಕರಣಗಳು

ಟ�ಲ್ಕಾಂ ಉತಾಪ್ದನ�

ಈ ಯೀಜನ�ಯು ಉತಾ್ಪದನಾ ಕ್�ೀತ್ರದ ಪ್ರಗತ್ಗ� ಉತ�್ತೀಜನ ನೀಡುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಸದೃಢ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಪರಿಸರ ವಯಾವಸ�ಥಾಯನು್ನ ನಮಿಥಿಸಲು 
ಪ್ರಯತ್್ನಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಅದರ ಪಾಲನು್ನ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ�ೀ.25ಕ�ಕಾ ಹ�ಚಿಚುಸಲು 
ಉದ�್ೀಶಿಸಿದ�. ಉತಾ್ಪದನ�ಯಲ್ಲ ದ�ೀಶವನು್ನ ಸಾ್ವವಲಂಬಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು 
ಮತು್ತ ‘ಮೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮತು್ತ ‘ಮೀಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಲ್್ಡಥಿ’ ಎಂಬ 
ಅವಳಿ ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಕ�ೀಂದಿ್ರೀಕರಿಸಿ ರಫ್್ತ ವ�ೀಗವನು್ನ ಹ�ಚಿಚುಸಲು ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್ಪಸುತ್ತದ�. ಉತಾ್ಪದನ�ಯನು್ನ ಸ್ಪಧಾಥಿತ್ಮಕ, ಹೋಡಿಕ� ಸ�್ನೀಹಿಯನಾ್ನಗಿ 
ಮಾಡುವ ಮತು್ತ ಭಾರತವನು್ನ ಜಾಗತ್ಕ ಪೂರ�ೈಕ� ಸರಪಳಿಯ ಒಂದು 
ಅವಿಭಾಜಯಾ ಅಂಗವಾಗಿ ಜ�ೋೀಡಿಸುವ ಮೋಲಕ ಭಾರತವನು್ನ ಜಾಗತ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ 
ನಾಯಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮಥಯಾಥಿವನು್ನ ಪಿಎಲ್ಐ ಹ�ೋಂದಿದ�.  

 ಕಳ�ದ ಏಳು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ, ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮಥಯಾಥಿವನು್ನ ಹ�ಚಿಚುಸಲು, 
ತಯಾರಕರು ಹ�ಚುಚು ಸಕ್್ರಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲು ಮತು್ತ ಯುವಕರಿಗ� 
ಉದ�ೋಯಾೀಗಾವಕಾಶಗಳನು್ನ ಸೃಷ್ಟುಸಲು ಹ�ಚಿಚುನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದ�. 
ಸಾ್ವವಲಂಬ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಇದು ವಿಶಿಷಟು 
ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದು್, ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರವು ಉತಾ್ಪದನಾ ಕ್�ೀತ್ರವನು್ನ 
ಉತ�್ತೀಜಿಸಲು ಅನ�ೀಕ ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳು್ಳತ್್ತದ�. 

 ಜಾಗತ್ಕ ಉತಾ್ಪದನಾ ನಾಯಕನಾಗುವುದರ ಜ�ೋತ�ಗ� ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ 
ಹ�ಚುಚು ಸ್ಪಧಾಥಿತ್ಮಕವಾಗಲು ಸಮಥಥಿವಾಗಿರುವ ಭಾರತವನು್ನ ವಿಶ್ವದ 
ಅತುಯಾತ್ತಮ ಉತಾ್ಪದನಾ ತಾರಗಳಲ್ಲ ಒಂದನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವುದು ಈ 
ಯೀಜನ�ಯ ಉದ�್ೀಶವಾಗಿದ�.

ಪಿಎಲ್ಐ ಯೇಜನ�ಯ ಹಿನ�ನುಲ� ಮತುತಿ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು

ಔಷಧ ಉದಯಾಮ

ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕ�

15,000
ಅಂದಾಜು ಒಂದು 
ಲಕ್ಷ ಉದ�ೋಯಾೀಗ 
ಸೃಷ್ಟು ಕ�ೋೀ.ರೋ.

ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕ�

7,350 ಸುಮಾರು 1.8 ಲಕ್ಷ 
ಉದ�ೋಯಾೀಗ ಸೃಷ್ಟು 

ಕ�ೋೀ.ರೋ.

ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕ�

4,500 1.5 ಲಕ್ಷ  

ಉದ�ೋಯಾೀಗ ಸೃಷ್ಟು ಕ�ೋೀ.ರೋ.

ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕ�

12,195 40,000 
ಉದ�ೋಯಾೀಗ ಸೃಷ್ಟು 

ಕ�ೋೀ.ರೋ.

ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕ�

6,238 4 ಲಕ್ಷ  

ಉದ�ೋಯಾೀಗ ಸೃಷ್ಟು ಕ�ೋೀ.ರೋ.

ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕ�

10,900 
ಅಂದಾಜು 2.5 ಲಕ್ಷ 

ಉದ�ೋಯಾೀಗ ಸೃಷ್ಟು 
ಕ�ೋೀ.ರೋ.

ಸಂಪುಟ ರ್ೇರಾತಿನಗಳು



ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಉಜ್ವಲಾ ಯೇಜನ�ಗ� 6 ವಷತಿ

ಎಲಲಿರಿಗೊ ಶುದಧಿ ಇಂಧನದ ಲಭಯಾತ�
ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ�ಯ ಮುಖಯಾ ಉದ�್ೀಶ 

ಎಲ್ಲರಿಗೋ ಶುದಧಿ ಇಂಧನ ಲಭಯಾವಾಗುವಂತ� 

ಮಾಡುವುದಾಗಿದು್, ಈ ಪ್ರಕ್್ರಯಯಲ್ಲ ಇದು 

ಶಿ್ರೀಮಂತ ವಗಥಿ ಮತು್ತ ನಗರಗಳ 

ಏಕಸಾ್ವಮಯಾವನು್ನ ಮುರಿದಿದ�, ‘ಅಡುಗ� ಅನಲ’ 

ಸಂಪಕಥಿ ಸ�ೀರಿದಂತ� ಅಮೋಲಯಾವಾದ 

ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳನು್ನ ತುಂಬಾ ಅನ�ೈಚಿಛಿಕವಾಗಿ 

ಇದು ಬಳಸುವಂತ� ಮಾಡುತ್ತದ�. 

ಪರಿಸರವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದರ ಜ�ೋತ�ಗ� 

ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರ ಜಿೀವನ ಮತು್ತ ಅವರ 

ಆರ�ೋೀಗಯಾದಲ್ಲ ಇದು ಅಭೋತಪೂವಥಿ 

ಬದಲಾವಣ�ಗಳನೋ್ನ ತಂದಿದ�. ಈ 

ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಉಜ್ವಲಾ 

ಯೀಜನ� ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಆರು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ, 

ವಿಶ�ೀಷವಾಗಿ ಎಂಟು ಕ�ೋೀಟ್ ಮನ�ಗಳಿಗ� 

ಉಚಿತ ಅಡುಗ� ಅನಲ ಸಂಪಕಥಿದ 

ಕಾರರದಿಂದಾಗಿ ದ್ರವಿೀಕೃತ ಪ�ಟ�ೋ್ರೀಲಯಂ 

ಅನಲ (ಎಲ್ಪಜಿ) ವಾಯಾಪಿ್ತ ಶ�ೀ. 99.6 ತಲುಪಿದ�. 

ಬಾಂಗಾ್ಲದ�ೀಶ ಮತು್ತ ಘಾನಾದಂತಹ 

ದ�ೀಶಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಗತ್ಯಗಾಥ�ಯನು್ನ 

ಪುನರಾವತ್ಥಿಸುತ್್ತವ� ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದಲ�ೀ 

ಈ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದ ಯಶಸಸುನು್ನ 

ಅಳ�ಯಬಹುದಾಗಿದ�.

ಪ್ರಕಾಶರಾನ ಭರವಸ�
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ಹಿಂ
ದ�, ಅಡುಗ� ಅನಲದ ಒಲ�ಗಳು ಇಲ್ಲದಿದಾ್ಗ, 
ಅಡುಗ� ಮನ�ಯಲ್ಲ ಅಡುಗ� ಮಾಡಲು ಸೌದ� 
ಒಲ� ಉರಿಸುವುದಕ�ಕಾೀ ಅಧಥಿ ದಿನ ಹ�ೋೀಗುತ್್ತತು್ತ. 

ಮಳ�ಗಾಲದಲ್ಲಂತೋ ಮಣಿ್ಣನ ಒಲ� ಪದ�ೀ ಪದ�ೀ ನೀರಿನಂದ ತುಂಬ 
ಹ�ೋೀಗುತ್್ತತು್ತ. ಕಟ್ಟುಗ� ಒರಗದ�, ಅದು ಉರಿಯುತ್್ತರಲಲ್ಲ. ಮಕಕಾಳು 
ಮಳ�ಯಾಗುತ್್ತದಾ್ಗ, ಊಟ ಮಾಡಲೋ ಸಾಧಯಾವಾಗದ� ಹಸಿವಿನಂದ 
ಇರಬ�ೀಕಾಗುತ್್ತತು್ತ. “ನನಗ� ಮಕಕಾಳು ಮತು್ತ ಕುಟುಂಬದ�ೋಂದಿಗ� 
ಸಮಯವನೋ್ನ ಕಳ�ಯಲು ಆಗುತ್್ತರಲಲ್ಲ. ನಮಗ� ಅಡುಗ� ಅನಲ 
ಸಂಪಕಥಿ ಕಲ್ಪಸಿದ ತರುವಾಯ, ನನಗ� ಮಳ�ಗಾಲದಲ್ಲ ಯಾವುದ�ೀ 
ರಿೀತ್ಯ ಸಮಸ�ಯಾ ಎದುರಾಗಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನನಗ� ಮಕಕಾಳು ಮತು್ತ 
ಕುಟುಂಬಕೋಕಾ ಸಮಯ ಕ�ೋಡಲು ಸಾಧಯಾವಾಗಿದ�,” ಎಂದು ಒಡಿಶಾದ 
ಮಯೋರ್ ಭಂಜ್ ನ ಸುಷ್್ಮತಾ ಹ�ೀಳುತಾ್ತರ�, ಸುಷ್್ಮತಾ ಅವರ 
ಮೊಗದಲ್ಲ ಶಾಂತ್ ತುಂಬದ�. ಇದು ಸುಷ್್ಮತಾ ಅವರ�ೋಬ್ಬರ ಕಥ�ಯಲ್ಲ. 

ಜಮು್ಮ ಮತು್ತ ಕಾಶಿಮೀರದ ಅನಂತ್  ನಾಗ್  ನ ಅಜುಥಿಮನ್ ಆರಾ 
ಹಿೀಗ� ಹ�ೀಳುತಾ್ತರ�, “ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಉಳಿಸಿದ�. ನಾವು 
ಮಕಕಾಳಾಗಿದಾ್ಗ ಒಲ� ಉರಿಸುವಾಗ, ಬ�ಂಕ್ಯ ಬಳಿ ಹ�ೋೀಗುತ್್ತದ�್ವು, 
ಅದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತು್ತ’’. “ಜ�ೋತ�ಗ� ಹ�ೋಗ�ಯಂದ ಕಪು್ಪ 
ಬರ್ಣಕ�ಕಾ ತ್ರುಗುತ್್ತದ್ ಪಾತ�್ರಗಳನು್ನ ಸ್ವಚಛಿಗ�ೋಳಿಸಲು ಸಾಕಷುಟು 
ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್್ತತು್ತ. ಅಕಸಾ್ಮತ್ ಮಗು ಕಾಯಲ� ಬದ್ರ�, ಇಡಿೀ 
ದಿನ ಆಸ್ಪತ�್ರಯಲ್ಲ ಕಳ�ಯುವಂತಾಗುತ್್ತತು್ತ. ನನಗ� ಒಂದು ಹ�ೋತ್್ತನ 
ಅಡುಗ�ಯನೋ್ನ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್್ತರಲಲ್ಲ. ಆದರ�, ಉಜ್ವಲಾ ಅನಲ, 
ಅದರಲೋ್ಲ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿೀವನ ಸುಗಮಗ�ೋಳಿಸಿದ�. 
ಈಗ ಅಡುಗ� ಮಾಡಲು 15-30 ನಮಿಷ ಸಾಕು, ಈಗ ಬ�ಳಗ�ಗೆಯೀ 
ಊಟ ಮಾಡುತ�್ತೀವ�. ಈ ಹಿಂದ� ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು 
ಅಡುಗ� ಮಾಡಲು ನಸುಕ್ನ 1 ಗಂಟ�ಗ� ಏಳಬ�ೀಕಾಗುತ್್ತತು್ತ. ಕಟ್ಟುಗ� 
ತರಲು ಹ�ೋೀಗುತ್್ತದ್ ಕಾರರ ಸಂಜ� ಕೋಡ ಸಮಸ�ಯಾಗಳು ಇರುತ್್ತದ್ವು. 
ಮಕಕಾಳು ಕೋಡ ಹ�ೋಗ�ಯಂದ ತುಂಬಾ ನರಳುತ್್ತದ್ರು ಹಾಗೋ 
ನ�ಮ್ಮದಿಯಂದ ನದ�್ಯನೋ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್್ತರಲಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ 
ಸಮಯ ಗರನೀಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್್ತದ�, ನಾನು ಹ�ೋಲಗ� ಕ�ಲಸವನೋ್ನ 
ಕಲತ್ದ�್ೀನ� ಮತು್ತ ಈಗ ನಾನು ಹರವನೋ್ನ ಗಳಿಸುತ್್ತದ�್ೀನ�, ಅದು 
ಗಾಯಾಸ್ ಸಿಲಂಡರ್  ಗಳನು್ನ ಖರಿೀದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದ�.”

ಛತ್್ತೀಸ್  ಗಢದ ರಾಯ್  ಪುರದ ಮಿೀನಾ ನಮಥಿಲಾಕರ್ ಅವರು ಗಾಯಾಸ್ 
ಸೌಟುವ್ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಂದ, ನ�ರ�ಹ�ೋರ�ಯ ವಾತಾವರರದ 

ನನಗ� ಬಾಲಯಾದ ಕಥ�ಯಂದು ನ�ನಪಿನಲ್ಲದ�. ಶಾಲ�ಗ� ಹ�ೋೀದ ತಾಯಂದಿರು ಮತು್ತ ಸ�ೋೀದರಿಯರು 
ಇದನು್ನ ಓದಿರಬಹುದು. ಮುನಷಿ ಪ�್ರೀಮ್ ಚಂದ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ದ�ೀಶದ ಅತಯಾಂತ ನುರಿತ ಲ�ೀಖಕರು. 
ಅವರ ಒಂದು ಜನಪಿ್ರಯ ಕತ� ಈದ್ ಗಾ–ವನು್ನ 1933ರಲ್ಲ ಅವರು ಬರ�ದಿದ್ರು. ಈ ಕಥ�ಯ ಮುಖಯಾ 
ಪಾತ್ರ ಸರ್ಣ ಬಾಲಕ ಹಮಿೀದ್. ಅಡುಗ� ಮಾಡುವಾಗ ಅಜಿಜುಯ ಕ�ೈಗಳು ಸುಡಬಾರದ�ಂದು, ಅವನು. 
ಜಾತ�್ರಯಲ್ಲ ಸಿಹಿತ್ಂಡಿಗಳನು್ನ ತಾನು ತ್ನ್ನದ�, ಅಜಿಜುಗಾಗಿ ಇಕಕಾಳವಂದನು್ನ ಖರಿೀದಿಸುತಾ್ತನ�. 
ಮುನಶಿ ಪ�್ರೀಮ್  ಚಂದ್ ಅವರ ಕಥ� ಇಂದಿಗೋ ನನಗ� ಸೋಫೂತ್ಥಿ ನೀಡುತ್ತದ�. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ 
ಹಮಿೀದ್ (ಈ ರಿೀತ್) ಮಾಡಲು ಸಾಧಯಾವಾಗುವುದಾದರ�, ದ�ೀಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಅದನು್ನ ಏಕ� 
ಮಾಡಬಾರದು?
-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ, ಉಜ್ವಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂವಾದ ನಡ�ಸಿದ ವ�ೀಳ�. 

ಈಗ ಹ�ೊಗ� ನನನು ಕಣಿ್ಣಗ� 
ಹ�ೊೇಗುರ್ತಿಲಲಿ. ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಾಗಿ 
ಧನಯಾವಾದಗಳು ಮೇದ್ಜಿೇ

ಈ ಹಿಂದ� ಅಡುಗ� ರಾಡುವಾಗ 
ಹ�ೊಗ� ನನನು ಕಣಿ್ಣಗ� ಹ�ೊೇಗುರ್ತಿತುತಿ. 
ಇದರ ಜ�ೊತ�ಗ�, ನಾನು ಅಡುಗ�ಗ� 
ಕಟ್ಟಿಗ�ಯನೊನು ತರಬ�ೇಕ್ತುತಿ. ಉಜ್ವಲಾ 
ನನನು ಮತುತಿ ನನನು ಕುಟುಂಬದ ಬದುಕನ�ನುೇ 
ಬದಲಾಯಿಸಿತು. 

ಈ ಹಿಂದ� ಅಡುಗ� 
ರಾಡುವುದು ನನಗ� 
ಕಷಟಿವಾಗುರ್ತಿತುತಿ. ಆದರ� 
ಅಡುಗ� ಅನಿಲ ಸಿಲ್ಂಡರ್ 
ಮತುತಿ ಸೌಟಿ ಪಡ�ದ ಬಳಿಕ, 
ನನನು ಸಾಕಷಟಿ ಚ�ೈತನಯಾ 
ಉಳಿದ್ದ�. 

8 ಕ�ೊೇಟ್ಯ ಸಂಪಕತಿ

5 ಕ�ೊೇಟ್ಯ ಸಂಪಕತಿ

ಪ್ರರಮ ಸಂಪಕತಿ

ಆಯೀಷಾ ಶ�ೀಖ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಮಹಾರಾಷಟ್ರ 

(ಸ�ಪ�ಟುಂಬರ್ 7,2019)

ಗಡುವಿಗ� ಮದಲ�ೇ ತಲುಪಿದ ರೈಲ್ಗಲುಲಿ 

ತಕ್್ೀರನ್, ದ�ಹಲ 

(ಆಗಸ್ಟು 3, 2018)

ಗುಡಿ್ಡ ದ�ೀವಿ, ಬಲಯಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೀಶ  
(ಮೀ 1, 2016)



ಸುಧಾರಣ�ಯ ಜ�ೋತ�ಗ� ಅವರ ಕೌಟುಂಬಕ 
ವ�ಚಚುಗಳು ಕಡಿಮಯಾಗಿವ�. ಅನಲದ ಸೌಟುನಲ್ಲ 
ಇಡಿ್ಲ – ದ�ೋೀಸಾ ಮಾಡುವುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 
ರುತರಮಾ್ಮ ಅವರಿಗ� ಸುಲಭವಾಗಿದ�. ಬಹಾರದ 
ಗಿೀತಾ ದ�ೀವಿ, ಜೋಲ, ರಜ�ೋಜುೀ ದ�ೀವಿ ಅವರು ಕೋಡ 
ಕಟ್ಟುಗ� ಸಂಗ್ರಹ ಮತು್ತ ಒಲ� ಉರಿಸುವುದರಿಂದ 
ಬರುವ ಹ�ೋಗ�ಯಂದ ಆಗುತ್್ತದ್ ಸಂಕಷಟುದಿಂದ 
ಪಾರಾಗಿದಾರ್�. ಈಗ ಅವರು ಕಣಿ್ಣನ ಕ್ರಿಕ್ರಿ, 
ತಲ�ನ�ೋೀವಿನಂದ ನರಳುತ್್ತಲ್ಲ ಮತು್ತ ಮಕಕಾಳನು್ನ 
ಶಾಲ�ಗ� ಕಳುಹಿಸಲು ತಡವಾಗುತ್್ತಲ್ಲ. ಜಿೀವನವನು್ನ 
ಕತ್ತಲ�ಯಂದ ಬ�ಳಕ್ಗ� ಕ�ೋಂಡ�ೋಯುಯಾವ ಇದ�ೀ 
ರಿೀತ್ಯ ಯಶ�ೋೀಗಾಥ�ಗಳು ದ�ೀಶದ ಮೋಲ� 
ಮೋಲ�ಯಲ್ಲ ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತವ�, ಇದು ಸಾಮಾನಯಾ 
ಜನರ ಜಿೀವನವನು್ನ ಸುಲಭಗ�ೋಳಿಸುತ್್ತದ�. 
ಇದ�ಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುವುದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಉಜ್ವಲಾ 
ಯೀಜನ�ಯಂದ. 

ಅಂತ�ೊಯಾೇದಯ ಯೇಜನ� ಮತುತಿ ಅದರ ಸವಾಲ್ನ 
ಪಯಣ

ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋೀಗಯಾ ಸಂಸ�ಥಾ (ಡಬು್ಲ್ಯ.ಎಚ್.ಓ.) 
ದತಾ್ತಂಶದ ರಿೀತಯಾ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಅಡುಗ� 
ಮಾಡುವ ಉರುವಲುಗಳಾದ ಇದಿ್ಲು, ಕಟ್ಟುಗ�, 
ಬ�ರಣಿ ಇತಾಯಾದಿಯ ಹ�ೋಗ�ಯಂದ ಪ್ರತ್ವಷಥಿ 
ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್್ತದ�. 
ಇವರಲ್ಲ ಹ�ಚಿಚುನವರು ಮಹಿಳ�ಯರಾಗಿದು್, 
ಅವರ ಅನಾರ�ೋೀಗಯಾ ಇಡಿೀ ಕುಟುಂಬದ ಮೀಲ� 
ಸಾ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದ�. ಇದು 
ವಾಯು ಮಾಲನಯಾದ ಮೀಲೋ ಪರಿಣಾಮ 
ಬೀರುತ್ತದ�. ಅದ�ೀನ�ೀ ಇರಲ, ಸಾ್ವತಂತಾ್ರ್ಯ 
ನಂತರ ಎಲ್ .ಪಿ.ಜಿ.ಯಂತಹ ಶುದಧಿ 
ಇಂಧನಗಳನು್ನ ನದಿಥಿಷಟು ವಗಥಿದ ಜನರಿಗ� 
ಮಾತ್ರ ಸಿೀಮಿತಗ�ೋಳಿಸಲಾಗಿತು್ತ, ಹಿಂದಿನ 
ಸಕಾಥಿರಗಳು ಇದನು್ನ ದ�ೀಶದಾದಯಾಂತ ಜನರಿಗ� 
ಲಭಯಾವಾಗುವಂತ� ಮಾಡಬಹುದಿತು್ತ. 2014ರವರ�ಗ� 
ದ�ೀಶದಲ್ಲ ಕ�ೀವಲ 13 ಕ�ೋೀಟ್ ಅಡುಗ� ಅನಲ 
ಸಂಪಕಥಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ವು, ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರದ 
ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ದ�ೀಶದ ಚಿತ್ರರವನ�್ನೀ 
ಬದಲಾಯಸಿತು, ಈಗ ಸಕ್್ರಯ ಅಡುಗ� ಅನಲ 
ಸಂಪಕಥಿ ಹ�ೋಂದಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ�ಯಾ 
ಕಳ�ದ ಆರು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ ದುಪ್ಪಟಾಟುಗಿದು್, 29 
ಕ�ೋೀಟ್ ತಲುಪಿದ�. ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪಕಥಿ ಇಂದು 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರ ಜಿೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದ�, ಆದರ� 
ಹಿಂದ� ಒಂದು ಕಾಲವಿತು್ತ, ಆಗ ಅಡುಗ� ಅನಲ 
ನದಿಥಿಷಟು ವಗಥಿದ ‘ಪ್ರತ್ಷ�್ಠಯ ಸಂಕ�ೀತ’ವಾಗಿತು್ತ. 
ಸಂಸತ್ ಸದಸಯಾರಿಗ� ಪ್ರತ್ವಷಥಿ 25 ಕೋಪನ್ 
ಕ�ೋಡಲಾಗುತ್್ತತು್ತ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಲ�ೋೀಕಸಭಾ 
ಕ್�ೀತ್ರ ವಾಯಾಪಿ್ತಯ 25 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� ಅಡುಗ� 

8 ಕ�ೋೀಟ್ ಉಚಿತ 

ಸಂಪಕಥಿದ ಗುರಿ 

ನಗದಿತ ಗಡುವಿಗ� 

ಮೊದಲ�ೀ 2019ರ 

ಸ�ಪ�ಟುಂಬರ್ 7ರಂದು 

ಪೂರಥಿಗ�ೋಂಡಿತು.

8 ಕ�ೊೇಟ್ ಫಲಾನುಭವಿ ಕುಟುಂಬಗಳ  
ಪ�ೈಕ್ ಶ�ೇ.38ರಷುಟಿ, 3.05 (ಕ�ೊೇಟ್) ಎಸ್.ಸಿ/
ಎಸ್.ಟ್. ಸಮುದಾಯದವರಾಗಿದಾದುರ�.

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ ಕವಚ

ಯೇಜನ�ಯನುನು 
ಬಲ್ಯಾದ್ಂದ 

2016ರ ರೇ 1ರಂದು 
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

27.12 ಕ�ೊೇಟ್ ಚಂದಾದಾರರನುನು 
ಪಹಲ್ ಯೇಜನ�ಗ� 

ಸಂಪಕ್ತಿಸಲಾಗಿದುದು, ಈವರ�ಗ� 

ಯೀಜನ�ಯಲ್ಲ ಒಟುಟು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋಡಿಕ�
ರೊ. 12,800 ಕ�ೊೇಟ್ 

ಆಗಿದ�. 
(1.8 ಶತಕ�ೋೀಟ್ 

ಅಮರಿಕನ್ ಡಾಲರ್).

l	1.08 ಕ�ೋೀಟ್ ಜನರು ‘ಗಿೀವ್ ಇಟ್ 
ಅಪ್’ (ಸಬಸುಡಿ ಬಟುಟು ಕ�ೋಡಿ) 
ಅಭಿಯಾನಕ�ಕಾ ಸ�ೀರಿದಾರ್�.

l	ಮರುಪೂರರಕ�ಕಾ ಉತಾಸುಹ, 
ಶ�ೀ. 80ಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚುಚು 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 
ಮೊದಲ ಬಳಕ�ಯ 
ನಂತರ ಎರಡನ�ೀ ಬಾರಿಗ� 
ಮರುಪೂರರ ಸಿಲಂಡರ್ 
ಪಡ�ದುಕ�ೋಂಡಿದಾ್ರ�.

ಸಬಿ್ಸಡಿಯನುನು ಡಿಬಿಟ್ಎಲ್ 
ಮೊಲಕ ನ�ೇರವಾಗಿ ಬಾಯಾಂಕ್ 
ಖಾತ�ಗ� ವಗಾತಿಯಿಸಲಾಗಿದ�.

1.37 
ಲಕ್ಷ ಕ�ೊೇಟ್ 

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಉಜ್ವಲಾ ಯೇಜನ�ಗ� 6 ವಷತಿ
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l	ಮಹಿಳ�ಯರು ಅಡುಗ� 
ಮಾಡಲು ಆಗುತ್್ತದ್ 
ಸಮಯ ಉಳಿಸುತ್್ತದಾ್ರ� 
ಜ�ೋತ�ಗ� ಸ್ವಯಂ 
ಉದ�ೋಯಾೀಗವನೋ್ನ 
ಆರಂಭಿಸಿದು್, ಕುಟುಂಬದ 
ಆದಾಯಕ�ಕಾ ಕ�ೋಡುಗ� 
ನೀಡುತ್್ತದಾರ್�.

l	ಶುದಧಿ ಇಂಧನ ಅಂದರ� 
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಯಲ್ಲ 
ಅಡುಗ� ಮಾಡುವ 
ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ�ಯಾ 
ತ್ೀವ್ರ ಹ�ಚಚುಳವಾಗಿದು್, 
ಇದು ಆರ�ೋೀಗಯಾ ಸಂಬಂಧಿ 
ಕಾಯಲ�ಗಳ ಇಳಿಮುಖಕ�ಕಾ 
ಕಾರರವಾಗಿದ�. 

l	ಕಾಡಿನಲ್ಲ ಸೌದ� ಸಂಗ್ರಹಕ�ಕಾ 
ಅಲ�ದಾಡುವುದರಿಂದ ಮುಕ್್ತ 
ಸಿಕ್ಕಾದ�

ಸುಗಮ ಜಿೇವನ: 
ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿ 
ಬದಲಾವಣ�

ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ದ�ೀಶದಲ್ಲ ಸುಗಮ ಜಿೀವನವನು್ನ ಗರನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ�. 
ಈ ಯೀಜನ� ಮಹಿಳ�ಯರ ಆರ�ೋೀಗಯಾ ಸುಧಾರಣ�ಗ� ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲದ�, 
ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗ� ಸಾಕಷುಟು ಇಂಬು ನೀಡಿದ�. ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವ�ೀದಿಕ�ಯ 
ಜಾಗತ್ಕ ಇಂಧನ ಪರಿವತಥಿನ� ಸೋಚಯಾಂಕ ಮತು್ತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ�ಯ 
ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತ� ಸೋಚಯಾಂಕದಲ್ಲ ಭಾರತ ತನ್ನ ಶ�್ರೀಯಾಂಕವನು್ನ ಬಹಳ ಗಮನಾಹಥಿವಾಗಿ 
ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕ�ೋಂಡಿದ�.

ಶ�ೇ. ರಷುಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಡುಗ� ಅನಿಲವನುನು 
ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿವ�. ಆರು ವಷತಿಗಳ ಹಿಂದ� 
ಇದು ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.55ರಷಿಟಿತುತಿ. ಇದ್ೇಗ, 
ಶ�ೇ.43ಕ್ಕಿಂತ ಹ�ಚು್ಚ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ�.

99.6

ವಿಶ್ವದ 
ಅರ್ದ�ೊಡಡೆ 
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. 

ಬಳಕ� ರಾಷಟ್ವಾಗಿ 
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮದ 

ಭಾರತ

ಅನಲ ಸಂಪಕಥಿ ಕ�ೋಡಿಸಿ ಹ�ಮ್ಮ ಪಡುತ್್ತದ್ರು. ಅನಲ ಸಂಪಕಥಿಗಳ 
ಕಾಳಸಂತ� ಹ�ಚಾಚುಗಿ ಪತ್್ರಕ�ಗಳಲ್ಲ ಸುದಿ್ಯಾಗುತ್್ತತು್ತ! ಆದರ� ಈಗ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ-ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ�ಯಡಿ ಬಡವರಿಗ� ಎಂಟು 
ಕ�ೋೀಟ್ ಸಂಪಕಥಿಗಳನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ�. ವಾಯಾಪಿ್ತಯ 
ವಿಷಯದಲ್ಲ, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯನಂತರದ 60 ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ ಎಲ್ಪಜಿ ಶ�ೀ.55 
ಮನ�ಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ತಲುಪಿತು್ತ, ಆದರ� ಕಳ�ದ 6 ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ 
ಶ�ೀ.43 ರಷುಟು ಹ�ಚಚುಳದ�ೋಂದಿಗ� ಶ�ೀ.99.6 ತಲುಪಿದ�.

ಪಂಡಿತ್ ದಿೀನ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾಯಾಯ ಅವರ ಅಂತ�ೋಯಾೀದಯದ 
ಕನಸನು್ನ ನನಸು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್್ನಸುತ್್ತದ್ ಮೊೀದಿ ಸಕಾಥಿರಕ�ಕಾ 
ದ�ೀಶಾದಯಾಂತದ ಅಡುಗ� ಮನ�ಗಳಿಗ� ಶುದಧಿ ಇಂಧನ ಪೂರ�ೈಕ� 
ಮಾಡುವುದು ಅಷುಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಲ್ಲ. ಅತ್ ದ�ೋಡ್ಡ ಸವಾಲು 
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನೋ್ಮಲವಾಗಿತು್ತ, ಹಿಂದಿನ ಸಕಾಥಿರಗಳು ಇದನು್ನ 
ಪರಿಹರಿಸಬಹುದಾಗಿತು್ತ. ಆದರ� ಅವರು ಸಬಸುಡಿ ದರದ ಎಲ್.
ಪಿ.ಜಿ. ವಿಸ್ತರಣ�ಯಲ್ಲ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ರು. ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರದ 
ದಿಟಟು ನಧಾಥಿರದಿಂದಾಗಿ, ಯೀಜನ� 8 ಕ�ೋೀಟ್ ಉಚಿತ ಅಡುಗ� 
ಅನಲ ಸಂಪಕಥಿ ನೀಡಿಕ� ಗುರಿಯನು್ನ ನಗದಿತ ಸಮಯಕ�ಕಾ 7 
ತ್ಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲ�ೀ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಯೀಜನ�ಗ� ವಿಶಾ್ವದಯಾಂತ 
ಮಚುಚುಗ� ವಯಾಕ್ತವಾಗಿದ�. ಯೀಜನ�ಯ ಯಶಸಿಸುನಂದ ಸೋಫೂತ್ಥಿ 
ಪಡ�ದ ಬಾಂಗಾ್ಲದ�ೀಶ ಮತು್ತ ಘಾನಾ ದ�ೀಶಗಳು ಸಹ ಇದನು್ನ 
ಜಾರಿ ಮಾಡುತ್್ತವ�. ಉಜ್ವಲ ಯೀಜನ� 6 ವಷಥಿ ಪೂರ�ೈಸಿರುವ 

ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲ ಅದರ ಯಶಸಿ್ವೀ ಪಯರವನು್ನ ಅರಿತುಕ�ೋಳು್ಳವುದೋ 
ಮುಖಯಾವಾಗುತ್ತದ�.

ಪಹಲ್ ನ�ೊಂದ್ಗ� ಹ�ೊಸ ಆರಂಭ

2014ರ ಮೀನಲ್ಲ ಕ�ೀಂದ್ರದಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣ�ಯಾದ ನಂತರ 
ಸಕಾಥಿರದ ಆಡಳಿತ ವಿಧಾನದಲ್ಲನ ಬದಲಾವಣ� ಸ್ಪಷಟುವಾಯತು. 
ಇಡಿೀ ದ�ೀಶವನು್ನ ಒಳಗ�ೋಳ್ಳಲು ಸಬಸುಡಿ ಸಹಿತ ಎಲ್ .ಪಿ.ಜಿ.
ಗ� ಹರಕಾಸು ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನೀತ್ಯ 
ಕುರಿತು ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರ ಕಾಯಥಿಪ್ರವೃತ್ತವಾಯತು. ಡಿೀಸ�ಲ್ 
ಮೀಲನ ಸಬಸುಡಿಯನು್ನ ರದುಗ್�ೋಳಿಸುವ ಮೋಲಕ ಸಕಾಥಿರ ಈ 
ದಿಕ್ಕಾನಲ್ಲ ಮೊದಲ ಹ�ಜ�ಜು ಇಟ್ಟುತು ಮತು್ತ ಅದನು್ನ ಮಾರುಕಟ�ಟುಗ� 
ಸಂಪಕ್ಥಿಸಿತು. ನಂತರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ�ಟುಯಲ್ಲ 
ಕಚಾಚು ತ�ೈಲ ಬ�ಲ�ಗಳು ಬಾಯಾರ�ಲ್  ಗ� ಸುಮಾರು 150 ಡಾಲರ್ 
ತಲುಪಿದು್, ಬಾಯಾರ�ಲ್  ಗ� 26 ಡಾಲರ್ ಗ� ಇಳಿದಿರುವುದು ಆಹಾ್ಲದಕರ 
ಮತು್ತ ಕಾಕತಾಳಿೀಯ. ಇದಾದನಂತರ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಥಿ ವಯಾವಸ�ಥಾಗ� 
ನೀತ್ ಚೌಕಟಟುನು್ನ ಒದಗಿಸಲಾಯತು.

ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಯ ನ�ೀರ ಸವಲತು್ತ ವಗಾಥಿವಣ� (ಡಿಬಟ್ಎಲ್) 
ಯೀಜನ�ಯನು್ನ “ಜಾಮ್’ ಜನ್ ಧನ್ – ಆಧಾರ್ – ಮೊಬ�ೈಲ್ 
ತ್್ರವಳಿಗಳ ಅವಕಾಶದ�ೋಂದಿಗ� 2015ರ ಜನವರಿ 1ರಂದು 
ಪರಿಚಯಸಲಾಗಿದು,್ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣ� ತಂದಿರುವುದನು್ನ 
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ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ�. “ಪಹಲ್’ ಹ�ಸರಿನ, ಈ ಯೀಜನ� ವಿಶ್ವದ 
ಅತ್ ದ�ೋಡ್ಡ ಹರಕಾಸು ನ�ರವಿನ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವಾಗಿದು,್ ಲಮಾಕಾ 
ದಾಖಲ� ಪುಸ್ತಕವನೋ್ನ ಸ�ೀರಿದ�. ಡಿಬಟ್ಎಲ್ ಯೀಜನ� 4.11 
ಕ�ೋೀಟ್ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪಕಥಿ ಪತ�್ತ ಮಾಡುವ ಮೋಲಕ ಸಕಾಥಿರಕ�ಕಾ 
13,000 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋಪಾಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಲ್ಲ ನ�ರವಾಗಿದ�. 
ಸ�ೋೀರಿಕ� ಇಲ್ಲದ ಡಿಜಿಟಲ್  ವಯಾವಸ�ಥಾಯು ಇಡಿೀ ದ�ೀಶದಲ್ಲ ಎಲ್ ಪಿಜಿ 
ಸೌಲಭಯಾ ಒದಗಿಸಲು ಸಕಾಥಿರಕ�ಕಾ ಆರ್ಥಿಕ ತಳಹದಿ ಒದಗಿಸಿದ�.

ಬಡವರಿಗ� ಯಾವುದ�ೀ ಅನಾನುಕೋಲತ� ಉಂಟಾಗದಂತ� 
ಡಿಬಟ್ಎಲ್ ಯೀಜನ�ಗ� ರೋಪುರ�ೀಷ� ಸಿದಧಿಪಡಿಸುವಾಗ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯಾವಸ�ಥಾಯನು್ನ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲ ರಚಿಸಲಾಯತು. ಅವರು 
ಮಾಡಬ�ೀಕಾದು್ ಇಷ�ಟುೀ, ನ�ೀರ ವಿತರಕರ ಬಳಿ ಹ�ೋೀಗಿ ಉಜ್ವಲಾ 
ಸಂಪಕಥಿವನು್ನ ಕ�ೀಳುವುದು. ತದನಂತರ, ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ಉಜ್ವಲಾ 
ಸಂಪಕಥಿವನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು ವಿತರಕರ ಜವಾಬಾ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತದ�.

ಸದೃಢ ವಗತಿದ್ಂದಲೊ ಯೇಜನ�ಗ� ಬ�ಂಬಲ

ಜನ ಕ�ೀಂದಿ್ರತ ಯೀಜನ�ಯನು್ನ ಜನರ ಬಳಿಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡು 
ಹ�ೋೀಗುವ ನೀತ್ಯು ಮೊೀದಿ ಸಕಾಥಿರದ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ�ಕಾ 
ಅನ್ವಥಥಿವಾಗಿದ�. ಈ ಯೀಜನ�ಗ� ರೋಪುರ�ೀಷ�ಯನು್ನ 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರು 
2015ರ ಮಾಚ್ಥಿ 27 ರಂದು ಪ�ಟ�ೋ್ರೀಲಯಂ ಸಚಿವಾಲಯದ 
‘ಊಜಾಥಿ ಸಂಗಮ್’ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದಲ್ಲ ‘ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್’ (ಸಬಸುಡಿ 
ಬಟುಟುಕ�ೋಡಿ) ಎಂಬ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಸದೃಢರು ಎಲ್.

ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಂಡರ್ ಸಬಸುಡಿ ಬಟುಟುಕ�ೋಡುವಂತ� ಮನವಿ ಮಾಡಿದ 
ಅವರು, ಈ ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಧನವು 
ರಾಜಯಾಗಳ ಖಜಾನ� ಸ�ೀರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರ�, ಇದನು್ನ ಬಡವರಿಗ� 
ಉಚಿತ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಿಲಂಡರ್ ಪೂರ�ೈಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು 
ಎಂದು ಹ�ೀಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ ಕರ�ಗ� ಸದೃಢ 
ವಗಥಿದಿಂದ ತಕ್ಷರವ�ೀ ಬ�ಂಬಲ ದ�ೋರ�ಯತು ಮತು್ತ 1.08 
ಕ�ೋೀಟ್ ಗಾ್ರಹಕರು ಕ�ಲವ�ೀ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ತಮ್ಮ ಎಲ್.
ಪಿ.ಜಿ. ಸಬಸುಡಿಯನು್ನ ಬಟುಟುಕ�ೋಟಟುರು. ಜನರ ಬ�ಂಬಲದ�ೋಂದಿಗ� 
ಉಜ್ವಲಾ ಜನಾಂದ�ೋೀಲನವಾಯತು ಮತು್ತ ಬಡವರು ಮತು್ತ 
ಮಧಯಾಮವಗಥಿದವರಿಗ� ಜಿೀವಸ�ಲ�ಯಾಯತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಮೊೀದಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೀಶದ ಬಲಯಾದಿಂದ 2016ರ ಮೀ 
1ರಂದು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಯೀಜನ� 6 ವಷಥಿ ಪೂರ�ೈಸಿದ�. 

ಆಶ�ೋೇತತಿರಗಳಿಗ� ಮೊಡಿದ ರ�ಕ�ಕಿ, ಸುಗಮವಾದ ಬದುಕು

ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ಬಡವರ, ವಂಚಿತರ ಮತು್ತ 
ಮಧಯಾಮವಗಥಿದವರ, ಪರಿಶಿಷಟು ಜಾತ್ಯವರ, ಪರಿಶಿಷಟು 
ಪಂಗಡದವರ ಮತು್ತ ವಿಶ�ೀಷವಾಗಿ ಮಹಿಳ�ಯರ ಜಿೀವನಮಟಟುವನು್ನ 
ಸುಧಾರಿಸಿದ�,

ಈಗ ಸುಗಮ ಜಿೀವನ ಸಕಾಥಿರದ ಮಂತ್ರವಾಗಿದು್, ಉಜ್ವಲ 
ಯೀಜನ� ಈ ಮಂತ್ರದ ಸಾಕಾರದಲ್ಲ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದ�. ಇದು 
ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರ ಆಕಾಂಕ್�ಗಳಿಗ� ಹ�ೋಸ ರ�ಕ�ಕಾಯನೋ್ನ ನೀಡಿದ�. 
ಅನಲ ಸೌಟುವ್  ಗಳ ಮೀಲ� ಅಡುಗ� ಮಾಡುವುದು ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� 

  ಬಾಂಗಾ್ಲದ�ೀಶ ಮತು್ತ ಘಾನಾದಂತಹ ರಾಷಟ್ರಗಳು ಅಗತಯಾ 
ಇರುವವರಿಗಾಗಿ ತಾವೂ ಇದ�ೀ ರಿೀತ್ಯ ಯೀಜನ� ಜಾರಿ 
ಮಾಡಲು, ಉಜ್ವಲ ಯೀಜನ�ಯ ಮಾದರಿಯನು್ನ ಅಧಯಾಯನ 
ಮಾಡಿವ�.

  ಘಾನಾದ ಜನಸಂಖ�ಯಾಯ ಕ�ೀವಲ ಶ�ೀ.23ರಷುಟು ಮಾತ್ರ 
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪಕಥಿ ಹ�ೋಂದಿದು್, ಮರುಪೂರರಕಾಕಾಗಿ 
ಜನರು ಗಂಟ�ಗಟಟುಲ� ಸರತ್ ಸಾಲನಲ್ಲ ನಲ್ಲಬ�ೀಕಾಗಿರುವ 
ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಲ್ ನ�ೋಂದಿಗ� ಘಾನಾ ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕ�ೋಂಡಿದ�. 

  ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ಮೋಲಕ ಹ�ೋಗ� ಮುಕ್ತ ಅಡುಗ�ಮನ�ಗಳ 
ಉಪಕ್ರಮ ಮತು್ತ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾ್ಠನಕಾಕಾಗಿ 
ವಿಶ್ವ ಪ�ಟ�ೋ್ರೀಲಯಂ ಮಂಡಳಿಯ ಶ�್ರೀಷ್ಠತ� ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನು್ನ 2017 
ರಲ್ಲ ನೀಡಲಾಗಿದ�.

  ಪಾಯಾರಿಸ್ ನ ವಿಶ್ವ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಘಟನ�, ಉಜ್ವಲಾ 
ಯೀಜನ�ಯ ಯಶ�ೋೀಗಾಥ�ಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಅಂತಜಾಥಿಲ 
ತಾರದಲ್ಲ “ಭಾರತದಲ್ಲ ಎಲ್ಪಜಿ ವಿತರಣ�ಯ ಯಶಸಿಸುನ ನಕಾಶ�’ 
ಶಿೀಷ್ಥಿಕ�ಯಡಿ ಪ್ರಕಟ್ಸಿದ�. 

  ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಸಂಸ�ಥಾ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ� ಮತು್ತ 
ಮಹಿಳ�ಯರ ಆರ�ೋೀಗಯಾ ಸುಧಾರಣ�ಯ ನಟ್ಟುನಲ್ಲ ಭಾರತದ ಈ 
ಶ�್ರೀಷ್ಠ ಸಾಧನ�ಯನು್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ�.

ಜಾಗರ್ಕವಾದ ಉಜ್ವಲ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಉಜ್ವಲಾ ಯೇಜನ�ಗ� 6 ವಷತಿ
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ಜಿೀವನವನು್ನ ಹ�ಚುಚು ಸರಳಗ�ೋಳಿಸಿದ�, ಈಗ ಅವರು ತಮಗ� 
ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕಾಕಾಗಿ ಬಡುವಿನ ವ�ೀಳ�ಯನು್ನ 
ಪಡ�ಯುತ್್ತದಾರ್�. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಹಿಳ�ಯರು 
ತಮ್ಮ ಉಳಿದ ಸಮಯವನು್ನ ಸ್ವಯಂ ಉದ�ೋಯಾೀಗ, 
ಕೌಶಲಯಾ ತರಬ�ೀತ್ ಮತು್ತ ಇತರ ಚಟುವಟ್ಕ�ಗಳಿಗ� 
ಬಳಸಿಕ�ೋಳು್ಳತ್್ತದಾ್ರ�. “2020 ರ ವ�ೀಳ�ಗ� ಭಾರತದಲ್ಲ 
ಎಲ್ಲರಿಗೋ ಎಲ್ .ಪಿ.ಜಿ. ಸೌಲಭಯಾವನು್ನ ಒದಗಿಸಿರುವುದು 
ಒಂದು ದ�ೋಡ್ಡ ಸಾಧನ�” ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಇಂಧನ ಸಂಸ�ಥಾಯ ಕಾಯಥಿನವಾಥಿಹಕ ನದ�ೀಥಿಶಕ 
ಫಾತ್ಹ್ ಬರ�ೋೀಲ್ ಹ�ೀಳುತಾ್ತರ�. “ಇದು ಕ�ೀವಲ ಶುದಧಿ 
ಇಂಧನವನು್ನ ತಲುಪಿಸುವ ವಿಷಯವಷ�ಟುೀ ಅಲ್ಲ; ಇದು 
ಆರ್ಥಿಕ ಮತು್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಕ್ರಮ”ವಾಗಿದ�.

ಸುಗಮ ಜಿೀವನದ ಮಹತ್ವ ಮತು್ತ ಯೀಜನ�ಯ ಹಿಂದ� 
ದ�ೀಶದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ಚಿಂತನ�ಯ ಮಹತ್ವವನು್ನ 
ಅರಿತುಕ�ೋಳು್ಳವ ನಟ್ಟುನಲ್ಲ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಮೊೀದಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳನು್ನ ಕ�ೀಳಿದಾಗ :”ನಾನು 
ಹುಟ್ಟುದ ಮನ� ತುಂಬಾ ಚಿಕಕಾದಾಗಿತು್ತ. ಅದಕ�ಕಾ ಕ್ಟಕ್ 
ಸಹ ಇರಲಲ್ಲ, ಅದಕ�ಕಾ ಒಂದ�ೀ ಒಂದು ಬಾಗಿಲತು್ತ, 
ಅಮ್ಮ ಅಡುಗ� ಮಾಡಲು ಕಟ್ಟುಗ� ಸುಡುತ್್ತದ್ರು. 
ಕ�ಲವಮ್ಮ ಎಷುಟು ಹ�ೋಗ� ತುಂಬರುತ್್ತತು್ತ ಅಂದರ�, 
ಅಡುಗ� ಬಡಿಸುವಾಗ ಅವರ ಮುಖವೂ ಕಾರುತ್್ತರಲಲ್ಲ. 
ನಾನು ಬಾಲಯಾದಲ್ಲ ಹಿೀಗ� ಹ�ೋಗ�ಯಲ�್ಲೀ ಊಟ 
ಮಾಡುತ್್ತದ�್. ಹಿೀಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ತಾಯಂದಿರ ಮತು್ತ 
ಮಕಕಾಳ ನ�ೋೀವನು್ನ ಅಥಥಿಮಾಡಿಕ�ೋಳ್ಳಬಲ�್ಲ. ನಾನು ಆ 
ನ�ೋೀವಲ್ಲ ಬದುಕ್ದ�್ೀನ� ಮತು್ತ ಈ ಬಡ ತಾಯಂದಿರನು್ನ 
ಈ ನ�ೋೀವಿನ ಜಿೀವನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೋಳಿಸಬ�ೀಕು. 
ಆದ್ರಿಂದ, 8 ಕ�ೋೀಟ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಜಿ 
ಸಿಲಂಡರ್ ಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರತ್ಜ್�ಯನು್ನ 
ನಾನು ಮಾಡಿದ�್ೀನ�.” ಎನು್ನವಾಗ, ಯಾರ�ೀ ಆದರೋ 
ಅವರ ನ�ೋೀವನು್ನ ಅಥಥಿ ಮಾಡಿಕ�ೋಳ್ಳಬಹುದು. ಈ 
ಯೀಜನ�ಯು ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರಿಗ� ಆರ�ೋೀಗಯಾಕರ 
ಜಿೀವನವನು್ನ ಒದಗಿಸಿದ�, ಇದು ಆರ�ೋೀಗಯಾಕರ 
ಸಮಾಜವನು್ನ ನಮಿಥಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ�. 

ಹ�ೊಗ�ಮುಕತಿ ಅಡುಗ� ಮನ�: ಸುಧಾರಿಸಿದ ಆರ�ೊೇಗಯಾ

ವಿಜ್ಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳ�ಯಬ್ಬರು ಕಟ್ಟುಗ�ಯಲ್ಲ 
ಅಡುಗ� ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ದಿನವಂದಕ�ಕಾ 400 
ಸಿಗರ�ೀಟ್ ಗಳಿಂದ ಬರುಬಹುದಾದಷುಟು ಹ�ೋಗ�ಯನು್ನ 
ಸ�ೀವಿಸಿರುತಾ್ತರ�, ಇದು ಮನ�ಯಲ್ಲ ವಾಸವಿರುವ 
ಮಕಕಾಳು ಮತು್ತ ಇತರ ಸದಸಯಾರನೋ್ನ ಬಾಧಿಸುತ್ತದ�. 
ಇದರಿಂದ ಕರು್ಣರಿ ಮತು್ತ ತಲ�ನ�ೋೀವು, ಆಸ್ತಮಾ, 
ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಲ� ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿರುತ್ತದ�. 
ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ಗಾ್ರಮಿೀರ ಪ್ರದ�ೀಶದ ಮಹಿಳ�ಯರ 
ಬದುಕನು್ನ ಉತ್ತಮಗ�ೋಳಿಸುತ್್ತದ�.

ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋೀಗಯಾ ಸಂಸ�ಥಾ, ಭಾರತ್ೀಯ ಎದ� 
ರ�ೋೀಗಗಳ ಸಂಸ�ಥಾ ಮತು್ತ ಚ�ಸ್ಟು ರಿಸ್ಕಾ  ಫೌಂಡ�ೀಶನ್ ನ  
ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳು, ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ 

 ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋೀಗಯಾ ಸಂಸ�ಥಾಯ ಪ್ರಕಾರ 500,000 ಜನರು 

ಪ್ರತ್ವಷಥಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಅಡುಗ� ಮಾಡುವ 

ಉರುವಲನ ಮಾಲನಯಾದಿಂದ ಸಾವಿಗಿೀಡಾಗುತ್್ತದಾ್ರ�. 

 ಈಗ, ಡಬು್ಲ್ಯ.ಎಚ್.ಓ., ಭಾರತ್ೀಯ ಎದ� ರ�ೋೀಗ ಸಂಸ�ಥಾ 

ಮತು್ತ ಎದ� ರ�ೋೀಗ ಸಂಶ�ೋೀಧನಾ ಪ್ರತ್ಷಾ್ಠನಗಳು 

ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ�ಯು ಶ�ೀ.20ರಷುಟು ಶಾ್ವಸಕ�ೋೀಶ 

ಮತು್ತ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಲ�ಗಳನು್ನ ತಗಿಗೆಸಿದ� ಎಂದು 

ಹ�ೀಳಿವ�.

 ಉಜ್ವಲಾ ವಿಶ�ೀಷವಾಗಿ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಉತ್ತಮ 

ಆರ�ೋೀಗಯಾದ ಖಾತ್್ರಪಡಿಸಿದ�. 

 ಹ�ೋಗ� ಮುಕ್ತ ಅಡುಗ�ಮನ� ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಆಗುತ್್ತದ್ 

ಕಣಿ್ಣನ ಕ್ರಿಕ್ರಿ ಮತು್ತ ತಲ�ನ�ೋೀವು ತಪಿ್ಪಸಿದ�.

 ಮಹಿಳ�ಯರು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ಉದ�ೋಯಾೀಗ 

ಪಡ�ಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾ್ರ�. ಅಡುಗ� ಮನ�ಯಲ್ಲ ಕಡಿಮ 

ಸಮಯ ಕಳ�ಯುವ ಕಾರರ ಅವರಿಗ� ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ�ಗೆ ನ�ರ�ಹ�ೋರ�ಯವರ�ೋಂದಿಗ� ಚಚಿಥಿಸಲು 

ಸಮಯ ಸಿಗುತ್್ತದ�. 

 ಬಡವರು, ವಂಚಿತರು, ಪರಿಶಿಷಟು ಜಾತ್, ಪರಿಶಿಷಟು 

ಪಂಗಡದ ಸಮುದಾಯದವರ ಜಿೀವನ ಸುಧಾರಣ�, 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರರಕ�ಕಾ ಆಧಾರವಾಗಿದ�.

ಆರ�ೊೇಗಯಾವಂತ ಕುಟುಂಬ, ಆರ�ೊೇಗಯಾಕರ ಪರಿಸರ
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ಸರಾಜದ ಎಲಲಿವಗತಿದ ಬಡವರಿಗೊ ಲಭಯಾ
  ಯಾವಾಗ ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ವ�ೀಗ ಪಡ�ಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತ�ೋೀ, 

ರಾಷಟ್ರದ ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವ, ಅದನು್ನ ಮತ್ತಷುಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮನಸುಸು 
ಮಾಡಿತು. ಮೊದಲಗ� ಯೀಜನ�ಯ ಗುರಿ ಐದು ಕ�ೋೀಟ್ ಉಚಿತ ಸಂಪಕಥಿ 
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿತು್ತ. ಆದರ�, ಅದರ ವೃದಿಧಿಸುತ್್ತರುವ ಮಹತ್ವ ಮತು್ತ 
ಸಾವಥಿಜನಕರ ಭಾವನ�ಯನು್ನ ಗಮನದಲ್ಲಟುಟುಕ�ೋಂಡು ಆ ಗುರಿಯನು್ನ 
2018ರಲ್ಲ 8 ಕ�ೋೀಟ್ಗ� ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯತು.

  ಪ್ರಥಮ ಗುರಿಯನು್ನ 2011ರ ಸಾಮಾಜಿಕ – ಆರ್ಥಿಕ ಜಾತ್ ಗರತ್ಯ 
ಆಧಾರದಲ್ಲ ನಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ. ಆದರ�, ಗುರಿಯನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಾಗ, 
ಇತರ ಪ್ರವಗಥಿಗಳನೋ್ನ ಇದಕ�ಕಾ ಸ�ೀಪಥಿಡ� ಮಾಡಲಾಯತು.

  ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಗರತ್ಯ ಜ�ೋತ�ಗ� ಎಲ್ಲ ಎಸ್.ಸಿ. /ಎಸ್.ಟ್. 
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ�, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ವಸತ್ ಯೀಜನ� – ಗಾ್ರಮಿೀರ, 
ಅಂತ�ೋಯಾೀದಯ ಅನ್ನ ಯೀಜನ� ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ�, ಅರರಯಾವಾಸಿಗಳಿಗ�, 
ಚಹಾ ತ�ೋೀಟದ ಬುಡಕಟುಟುವಗಥಿದವರಿಗ�, ದಿ್ವೀಪಗಳಲ್ಲ ವಾಸಿಸುವ 
ಜನರಿಗ�, ಅತಯಾಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಥಿಗಳಿಗ� ಮತು್ತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ 
ಹಿಂದುಳಿದ ಬಡಜನರನು್ನ ಏಕರೋಪವಾಗಿ ಯೀಜನ�ಗ� ಸ�ೀರಿಸಲಾಯತು.

  8 ಕ�ೋೀಟ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪ�ೈಕ್, ಎಸ್.ಸಿ-ಎಸ್.ಟ್. ಪ್ರವಗಥಿದವರು 
ಶ�ೀ.38ರಷುಟು ಅಂದರ� 3.05 ಕ�ೋೀಟ್ ಆಗಿದ್ರು.

  ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸೌಲಭಯಾವನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದಷ�ಟುೀ ಸಕಾಥಿರದ 
ಉದ�್ೀಶವಾಗಿರಲಲ್ಲ. ಎಲ್ .ಪಿ.ಜಿ.ಯ ಲಭಯಾತ�ಯನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲು 
ಸಕಾಥಿರ ಉದ�್ೀಶಿಸಿದ�, ಇದರಿಂದ ಜನರು ದೋರವಿರುವ ಮಾತ್ರಕ�ಕಾ 
ಅದನು್ನ ಬಳಸುವುದನು್ನ ನಲ್ಲಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ�ೈಕ� ಸರಪಳಿಯನು್ನ 
ಹ�ಚಿಚುಸಲು ಅನಲ ವಿತರಕರ ಸಂಖ�ಯಾಯನು್ನ ಹ�ಚಿಚುಸಲು ಮತು್ತ 15 ಕ್.ಮಿೀ. 
ಪರಿಧಿಯಳಗ� ಹ�ೋಸ ವಿತರಕರನು್ನ ರೋಪಿಸಲು ಜಿಯೀ ಟಾಯಾಂಗಿಂಗ್ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನವನು್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್್ತದ�. 

  ಈ ಮುನ್ನ 13,500 ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ವಿತರಕರು ಇದ್ರು, ಈಗ ಇವರ 
ಸಂಖ�ಯಾಯನು್ನ 25,000ಕ�ಕಾ ಹ�ಚಿಚುಸಲಾಗಿದ�. ಇದು ವಿಶ�ೀಷವಾಗಿ ವಿತರಕರು 
ಮತು್ತ ಗಾ್ರಹಕರು ಇಬ್ಬರೋ ಕಡಿಮ ಇದ್ ಪೂವಥಿ ಮತು್ತ ಈಶಾನಯಾ 

ಭಾರತಕ�ಕಾ ಪ್ರಯೀಜನವಾಗಿದ�. ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಯ ವಾಷ್ಥಿಕ ಆಮದು 
ಸಹ 16 ದಶಲಕ್ಷ ಮಟ್್ರಕ್ ಟನ್ ಗಳಿಂದ 26 ದಶಲಕ್ಷ ಮಟ್್ರಕ್ ಟನ್ ಗ� 
ಹ�ಚಚುಳವಾಗಿದ�. 

  ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಯೀಜನ�ಯಲ್ಲ ಎದುರಾದ ಸವಾಲು 14 ಕ�ಜಿ ಸಿಲಂಡರ್  
ಗ� ಬಡವರು ಹ�ೀಗ� 800 ರೋ.ಗಳನು್ನ ನೀಡುತಾ್ತರ� ಎಂಬುದು. ಈ 
ಉದ�್ೀಶಕಾಕಾಗಿ ಸಕಾಥಿರ ಸರ್ಣ 5 ಕ�ಜಿ ಸಿಲಂಡರ್ ಅನು್ನ ಪರಿಚಯಸಿತು. 
ಆದರ� ಹ�ಚಿಚುನ ಜನರು ಇದನು್ನ ಇಷಟುಪಡಲಲ್ಲ.

  ಸಕಾಥಿರ 1600/- ರೋ.ಗಳನು್ನ ಜನರು ಸಂಪಕಥಿ ಪಡ�ಯುವಾಗ ಸಬಸುಡಿ 
ಮೋಲಕ ಕಡಿತಗ�ೋಳಿಸುವ ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿತು. ಆದರ� ಸಕಾಥಿರವು 
ರೋ. 1600 ಸಾಲ ಮರುಪಾವತ್ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದು್, ಇದರಿಂದ ಜನರು 
ಯಾವುದ�ೀ ಸಮಸ�ಯಾಯನು್ನ ಎದುರಿಸಲಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲ ಇದರ 
ಬಗ�ಗೆ ನಧಾಥಿರ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

ಆರ�ೋೀಗಯಾವಂತರನಾ್ನಗಿಸುವ ಮೋಲಕ ಆರ�ೋೀಗಯಾವಂತ 
ಸಮಾಜವನು್ನ ನಮಿಥಿಸುವಲ್ಲ ಹ�ೀಗ� ಇಂಬು ನೀಡಿದ� ಎಂಬುದನು್ನ 
ವಿವರಿಸುತ್ತದ�. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಉರುವಲನಂದ ವಾಷ್ಥಿಕ 5 
ಲಕ್ಷ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್್ತತು್ತ, ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ಶ�ೀ.20ರಷುಟು 
ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಲ�ಗಳನು್ನ ತಗಿಗೆಸುವಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ 
ವಹಿಸಿವ�. ಇದಷ�ಟುೀ ಅಲ್ಲ, ಈ ಯೀಜನ� ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ 
ನಟ್ಟುನಲೋ್ಲ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದ�. 
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಭಾರತ್ೀಯ ನವಥಿಹಣಾ ಸಂಸ�ಥಾಯ ಪ್ರ. 
ಎಸ್.ಕ�. ಬರುವಾ ಅವರು ಹಲವು ಗಾ್ರಮಿೀರ ಪ್ರದ�ೀಶಗಳಿಗ� ಭ�ೀಟ್ 
ನೀಡಿ, ಈ ಅಧಯಾಯನ ನಡ�ಸಿದು್, ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಗರನೀಯವಾಗಿ 
ಮನ�ಯ ಮಾಲನಯಾ ತಗಿಗೆಸಿದ� ಮತು್ತ ಇದು ಮಹಿಳ�ಯರು ಮತು್ತ 
ಮಕಕಾಳ ಆರ�ೋೀಗಯಾಕ�ಕಾ ಸಹಜವಾಗ�ೀ ಪ್ರಯೀಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ� 
ಎಂಬುದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕ�ೋಂಡಿದಾ್ರ�. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ 
ಸಂಸ�ಥಾ (ಐ.ಇ.ಎ.)ಯ ಕಾಯಥಿನವಾಥಿಹಕ ನದ�ೀಥಿಶಕ ಫತ್ಹ್   
ಬರ�ೋೀಲ್ ಮನ�ಗಳಲ್ಲ ಈಗ ಮಾಲನಯಾ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ� ಎಂದು 
ಹ�ೀಳಿದಾ್ರ�. ಈ ಮಧ�ಯಾ ಜಾಗತ್ಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕ�ಯಲ್ಲ 
ದ�ೋಡ್ಡ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಇಂಧನಗಳಿಂದ 

ಹ�ೋರಹ�ೋಮು್ಮವ ಮಿೀಥ�ೀನ್, ಕಪು್ಪ ಇಂಗಾಲ ಮತು್ತ ಸಾವಯವ 
ಇಂಗಾಲದ ಅಂಶ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ�. ವಿಶ್ವಸಂಸ�ಥಾ ಬಹು ಆಯಾಮದ 
ಬಡತನ ಸೋಚಯಾಂಕವು ಅರರಯಾನಾಶದ ಕುಸಿತದ ಬಗ�ಗೆಯೋ 
ಮಾತನಾಡಿದ�. ವಿಶ್ವಸಂಸ�ಥಾಯ ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಗುರಿಗಳನು್ನ 
(ಎಸ್ .ಡಿ.ಜಿಗಳು) ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲ ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ಒಂದು 
ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಹ�ೋರಹ�ೋಮಿ್ಮದ�.

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಕಾಲ ಮತುತಿ ಭವಿಷಯಾದ ಹಾದ್

ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲ ಗಾ್ರಮಿೀರ ಮತು್ತ ಬಡವರ ಕಾಳಜಿ 
ವಹಿಸುವಲ್ಲ ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ಹ�ೀಗ� ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿತು 
ಎಂಬುದಕ�ಕಾ ಗರಿೀಬ್ ಕಲಾಯಾರ ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. 
ದ�ೀಶದಲ್ಲ ಲಾಕ್  ಡೌನ್ ಇದಾಗ್, ಬಡವರ ಮನ�ಯ ಒಲ� 
ಉರಿಯುವುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು, ಸಕಾಥಿರವು ಅನ್ನ ಯೀಜನ�ಯ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಅಡುಗ�ಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಎಲ್ .ಪಿ.ಜಿ ಸಿಲಂಡರ್  ಗಳನು್ನ 
ನೀಡಿತು.

ರಾಷಟ್ಪರ್ ಭವನದ ದಬಾತಿರ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. 
ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿ ನಾರಾಯಣಿ ಸಾಹು. 

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಉಜ್ವಲಾ ಯೇಜನ�ಗ� 6 ವಷತಿ
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ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಕಾಲದಲ್ಲ ಸಕಾಥಿರ 9600 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ. ವ�ಚಚು 
ಮಾಡಿ, 14.17 ಕ�ೋೀಟ್ ಸಿಲಂಡರ್ ಗಳನು್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ 
ಬಡವರಿಗ� ವಿತರಿಸಿತು. ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ�ಯ ಯಶಸುಸು ಮತು್ತ 
ಕಾಲಮಿತ್ಗ� ಮೊದಲ�ೀ ಅದರ ಗುರಿ ಸಾಧನ�ಗ� ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಕಾರರ, ಈ ಯೀಜನ�ಯನು್ನ ವಾಸ್ತವತ�ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೀಲ� 
ರೋಪಿಸಿದು್ ಮತು್ತ ಇಡಿೀ ವಯಾವಸ�ಥಾ ನ�ೀರವಾಗಿ ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರದ 
ನಯಂತ್ರರದಲ್ಲ ನಡ�ದಿದಾ್ಗಿತು್ತ. ಕ�ೀಂದ್ರ ಪ�ಟ�ೋ್ರೀಲಯಂ ಮತು್ತ 
ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಅನಲ ಸಚಿವಾಲಯದಡಿಯ ತ�ೈಲ ಕಂಪನಗಳು 
ದ�ೀಶದ 750 ಜಿಲ�್ಲಗಳಲ್ಲ ಜಿಲಾ್ಲ ನ�ೋೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನು್ನ 
(ಡಿಎನ್.ಓ.ಗಳು)ನಯೀಜಿಸಿದವು. ಪ�ಟ�ೋ್ರೀಲಯಂ ಸಚಿವ 
ಧಮೀಥಿಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರು ಈ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಪ್ರತ್ ವಾರ ವಿಡಿಯೀ ಕಾನಫೂರ�ನ್ಸು ಮೋಲಕ ಸಂವಾದ ನಡ�ಸಿ, 
ಅವರ ಸ�ಥಾೈಯಥಿ ಹ�ಚಿಚುಸಿದರು ಮತು್ತ ಯೀಜನ�ಯ ಅನುಷಾ್ಠನದ 
ನಗಾ ವಹಿಸಿದರು. ಒಂದು ಉದ�್ೀಶಿತ ಗುರಿ ಮತು್ತ ಅದರ ಬಗ�ಗಿನ 

ಸಮಪಥಿಣ�ಯು ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ�ಯನು್ನ ಶುದಧಿ ಇಂಧನ, ಪರಿಸರ 
ಸಂರಕ್ಷಣ� ಮತು್ತ ಆರ�ೋೀಗಯಾ ಸುಧಾರಣ�ಯಲ್ಲ ಅನ್ವಥಥಿಗ�ೋಳಿಸಿತು 
ಮತು್ತ ಪ್ರಪಂಚವು ಅದನು್ನ ಗರನ�ಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡಿತು.

ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ�ಯ ಯಶಸುಸು ಎಲ್ಲರಿಗೋ ಗ�ೋೀಚರಿಸುತ್್ತದ�. 
ಆದಾಗೋಯಾ ಸಕಾಥಿರ ವಿರಮಿಸಿಲ್ಲ. ಶ�ೀ.99.6ರಷುಟು ಜನಸಂಖ�ಯಾಗ� 
ಎಲ್ .ಪಿ.ಜಿ ವಾಯಾಪಿ್ತಯನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡು ಹ�ೋೀಗಿರುವ ಕ�ೀಂದ್ರ 
ಸಕಾಥಿರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಸಾಮಾನಯಾ ಬಜ�ಟ್  ನಲ್ಲ ಇನೋ್ನ ಒಂದು 
ಕ�ೋೀಟ್ ಉಚಿತ ಸಂಪಕಥಿವನು್ನ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಹ�ೋಂದಿದ�, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಾಶ್ವತ ವಿಳಾಸವಿಲ್ಲದ, ನಗರಗಳಲ್ಲ ಉಳಿದ 
0.4 ರಷುಟು ವಗಥಿವನೋ್ನ ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದ�. ಮತು್ತ ಎಲ್ಪಜಿ 
ಸಂಪಕಥಿಗಳನು್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ�. ಅದಕಾಕಾಗಿಯೀ ದಿೀಘಥಿಕಾಲೀನ 
ವಿಧಾನದಿಂದ ನಮಿಥಿಸಲಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� 
ಇಂದು ಭಾರತವನು್ನ ಸಾ್ವವಲಂಬಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ 
ಯೀಧನಂತ� ಕಾರುತ್್ತದ�. 

ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಪಂಚಾಯತ್ ಮತುತಿ ಐದು ಮಂತ್ರಗಳು
ಉಜ್ವಲಾವನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಗ�ೋಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ�ೀವಲ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗ� ಮಾತ್ರ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರ� ಎಲ್ .ಪಿ.ಜಿ ಪಂಚಾಯತ್  ಗಳನು್ನ 
ಆಯೀಜಿಸುವ ಮೋಲಕ ಅದನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ�. ಶುದಧಿ ಇಂಧನದ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕ� ಮತು್ತ ಅದರ ಉಪಯುಕ್ತತ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಎಲ್ .ಪಿ.ಜಿ. 
ಬಳಕ�ದಾರರಲ್ಲ ಜಾಗೃತ್ ಮೋಡಿಸುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಇದು ಹ�ೋಂದಿದ�. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಉರುವಲುಗಳಾದ ಬ�ರಣಿ, ಇದಿ್ಲು ಅಥವಾ 
ಕಟ್ಟುಗ�ಯಂದಿಗ� ಹ�ೋೀಲಸಿದರ� ಶುದಧಿ ಇಂಧನದ ಬಳಕ�ಯ ಪ್ರಯೀಜನಗಳ ಕುರಿತು ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ಅನುಭವಗಳನು್ನ ಹಂಚಿಕ�ೋಳು್ಳವ 
ಮೋಲಕ ಚಚ�ಥಿಯನು್ನ ಪ್ರಚ�ೋೀದಿಸಲು ಇದು ಒಂದು ವ�ೀದಿಕ�ಯನು್ನ ಒದಗಿಸಿದ�. ಈ ಯೀಜನ� ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 
ವಷಥಿದ ನಂತರ ಎಲ್ .ಪಿ.ಜಿ. ಪಂಚಾಯತ್  ನ ವಿಶಿಷಟು ಪರಿಕಲ್ಪನ�ಯನು್ನ 2017ರ ಅಕ�ೋಟುೀಬರ್  ನಲ್ಲ ರೋಪಿಸಲಾಯತು, ಇದು ಐದು 
ಪ್ರಮುಖ ಉದ�್ೀಶಗಳನು್ನ ಹ�ೋಂದಿತು್ತ:

   ಶುದಧಿ ಇಂಧನವನು್ನ ನರಂತರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತು್ತ ಸುರಕ್ಷತ�ಯ ಕಾಳಜಿಗಳನು್ನ ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನು್ನ ಪಂಚಾಯತ್ ಹ�ೋಂದಿತು್ತ. ಈ ಪಂಚಾಯತ್  ನ ಧ�ಯಾೀಯವ�ೀನ�ಂದರ� ‘ಏನಾದರೋ ಕಲಯರಿ, ಏನಾದರೋ ಕಲಸಿರಿ’ ಎಂಬುದಾಗಿದ�. ಗುಜರಾತ್  ನಲ್ಲ ನಡ�ದ ಮೊದಲ ಪಂಚಾಯತ್  ನಂದ ದ�ೀಶದಲ್ಲ ಇದುವರ�ಗ� 1.25 ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹ�ಚುಚು ಇಂತಹ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳನು್ನ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದ�.

ಯಾರೊ ಕಾಲವನುನು ಖರಿೇದ್ಸಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿವಾದರೊ, 

ಉಜ್ವಲಾದ್ಂದ ನಾವು ಸಮಯವನುನು ಖರಿೇದ್ಸಿದ�ದುೇವ� 

ಎನುನುವಂತ� ಕಾಣುತತಿದ�.

Ujjwala beneficiary Narayani Sahu 

at the LPG Panchayat held in 

Durbar Hall of Rashtrapati Bhavan

ಸುರಕ್ಷತ� ಮತುತಿ ಸಾಮರಯಾತಿ: 
ಸುರಕ್ಷಿತ, ದಿಢೀರ್ ಮತು್ತ 

ವಿಶಾ್ವಸಾಹಥಿ ನ�ರವು 

ಆರ�ೊೇಗಯಾ: ಒಳಾಂಗರ 
ಅಡುಗ�ಯಲ್ಲ ಹ�ೋಗ� ಮುಕ್ತ 

ಉಪಯೀಗಗಳು. 

ಪರಿಸರ: ವಾಯು ಮಾಲನಯಾ, 
ಅರರಯಾನಾಶ ಮತು್ತ ಬರಡು 

ಭೋಮಿಯಾಗುವುನು್ನ ತಗಿಗೆಸುತ್ತದ�.

ಆರ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:  
ಅಗಗೆದ ಇಂಧನವು ಉತ್ತಮ 
ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳಿಗ� 

ಕಾರರವಾಗುತ್ತದ� 

ಸಬಲ್ೇಕರಣ: ಜಿೀವನಮಟಟುದಲ್ಲ ಸುಧಾರಣ�.
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Interview
ಸಾಂಸಿ್ಥಕ ಅಸಿ್ಮತ�ಯಂದ್ಗಿನ ಪ�ಟ�ೊ್ರೇಲ್ಯಂ ಸಚಿವಾಲಯ, 

ಉಜ್ವಲಾ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಜನಾಂದ�ೊೇಲನವಾಗಿ  
ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುರ್ತಿದ�.

ಸಕಾತಿರ ಉಜ್ವಲಾ ಯೇಜನ� ಆರಂಭಕ�ಕಿ ಮುನನು, ಸಿೇರಎಣ�್ಣ, ಬ�ರಣಿ 
ಮತುತಿ ಕಟ್ಟಿಗ� ಬಳಸುವ ಜನರಿಗ� ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುತತಿದ�ಯೇ 

ಎಂಬುದನುನು ರ್ಳಿಯಲು ಯಾವುದಾದರೊ ಅಧಯಾಯನ ನಡ�ಸಿತ�ತಿ? ಈ 
ಕಾಯತಿಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದದುರ ಹಿಂದ್ನ ಚಿಂತನ� ಏನು?

ನಾನು ಇದಕ�ಕಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾತ್ನಲ�್ಲೀ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ�್ತೀನ�. 
2018ರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಉಜ್ವಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಯಾದ ಬಹಾರದ, 
ದಭಾಥಿಂಗಾ ಜಿಲ�್ಲಯ ಛತಾ್ತರಿಯಾ ಗಾ್ರಮದ ಫೂಲ�ೋೀ ದ�ೀವಿ 

ಅವರು, “ಈಗ ಅಡುಗ� ಅನಲ ನಮ್ಮ ಮನ� ಬಾಗಿಲಗ�ೀ ಬರುತ್್ತದ�. ಈ 
ಹಿಂದ� ಇದರ ಬಗ�ಗೆ ಚಿಂತ್ಸಲೋ ಆಗುತ್್ತರಲಲ್ಲ” ಎಂದು ಹ�ೀಳಿದ್ರು. ಹಲವು 
ಬಾರಿ ಶುದಧಿ ಇಂಧನದ ಮೀಲ� ಕಾಯಥಿತತ್ಪರರಾಗಿರುವ ತಜ್ಞರು ನನ್ನನು್ನ 
ಕ�ೀಳುತಾ್ತರ�, ಏಕ� ಇಂಥ ಉಪಕ್ರಮವನು್ನ ಈ ಹಿಂದ� ಪರಿಚಯಸಿರಲಲ್ಲ 
ಎಂದು. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಗಾ್ರಮಿೀರ ಪ್ರದ�ೀಶದಲ್ಲ, ಪಯಾಥಿಯ 
ಅಡುಗ� ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೀಲ� ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಆದರ�, 
ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯದಲ್ಲ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿಯಲ್ಲ ಅಡುಗ� ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ 
ಸುಲಭ. ಇತರ ಪಯಾಥಿಯಗಳಿಗ� ಹ�ೋೀಲಸಿದರ� ಇದು ತುಂಬಾ 
ಸುಲಭಸಾಧಯಾವಾದು್. ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ದ�ೀಶದ ಮಹಿಳ�ಯರ ನರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ 
ತಲುಪಿದ�. ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ದಿೀಘಥಿ ಕಾಲದಿಂದ, ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ.ಯನು್ನ 
ಸಮಾಜದ ನದಿಥಿಷಟು ವಗಥಿಕ�ಕಾ ಮಾತ್ರ ಲಭಯಾವಾಗುವಂತ� ಮಾಡಲಾಗಿತು್ತ, 
ದ�ೀಶದ ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳ ಮೀಲ� ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರಿಗೋ ಸಮಾನ ಹಕುಕಾ 
ಇರುವಾಗ, ನಾವು ಗಡುವಿಗೋ ಮುನ್ನ 8 ಕ�ೋೀಟ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನು್ನ 
ತಲುಪುವ ಕಾಯಥಿ ಮಾಡಿದ�ವು. ಕಳ�ದ 60 ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ, ಕ�ೀವಲ 
ಶ�ೀ.55ರಷುಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� ಅಥವಾ 13 ಕ�ೋೀಟ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� ಮಾತ್ರ 
ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪಕಥಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಆದರ�, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ 
ಸ್ಪಷಟು ಮುನ�ೋ್ನೀಟದಿಂದಾಗಿ ಆರು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪಕಥಿ 
ಇರುವ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಂಖ�ಯಾ ದುಪ್ಪಟಾಟುಗಿ, 29 ಕ�ೋೀಟ್ ತಲುಪಿದು್, ದ�ೀಶದ 

ನಾನು ಇಷುಟು ಮಾತ್ರ ಹ�ೀಳುತ�್ತೀನ�, ಪ�ಟ�ೋ್ರೀಲಯಂ ಮತು್ತ 

ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಅನಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಹಿಂದ� ಸಾಂಸಿಥಾಕ 

ಜಗತ್್ತನ�ೋಂದಿಗ� ಮಾತ್ರವ�ೀ ಪರಿಚಿತವಾಗಿತು್ತ, ಆದರ�, 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ಇದಕ�ಕಾ ಹ�ೋಸ 

ಅಥಥಿವನು್ನ ನೀಡಿದು್, ಇದನು್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೋಡಿಕ�ಯ 

ಮೋಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರರದ ಸಾಧನವಾಗಿ 

ಮಾಡಿದ�. ಮಹಿಳ�ಯರು ಸಕಾಥಿರದ ಇಂಧನ ಮತು್ತ 

ಬಡತನ ತಗಿಗೆಸುವ ನೀತ್ಗಳಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಥಾನದಲ್ಲದಾ್ರ�.

ಧರೇತಿಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ 

ಕ�ೇಂದ್ರ ಪ�ಟ�ೊ್ರೇಲ್ಯಂ ಸಚಿವರು

ಪ�ಟ�ೋ್ರೀಲಯಂ ಮತು್ತ ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಅನಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ಹಿಂದ� ಸಾಂಸಿಥಾಕ ಜಗತ್್ತನ�ೋಂದಿಗ� ಮಾತ್ರವ�ೀ ಪರಿಚಿತವಾಗಿತು್ತ, 
ಆದರ�, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ಇದಕ�ಕಾ ಹ�ೋಸ ಅಥಥಿವನು್ನ ನೀಡಿದು್, ಇದನು್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೋಡಿಕ�ಯ ಮೋಲಕ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರರದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಡಿದ�. ಮಹಿಳ�ಯರು ಸಕಾಥಿರದ ಇಂಧನ ಮತು್ತ ಬಡತನ ತಗಿಗೆಸುವ ನೀತ್ಯ 
ಕ�ೀಂದ್ರಬಂದುವಾಗಿದಾ್ರ�. ಬಡವರ ಅಡುಗ� ಮನ�ಯಲ್ಲ ಅಡುಗ� ಕಾಯಥಿ ಹ�ೋಗ�ರಹಿತವಾಗಿದ�. ನನ್ನ ದ�ೀಶ ಪರಿವತಥಿನ�ಯ 
ಪ್ರಗತ್ ಕಾರುತ್್ತದ�.... ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರ ನ�ೀತೃತ್ವದ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಸಕಾಥಿರ ಎರಡು ವಷಥಿ ಪೂರ�ೈಸಿದಾಗ 
ಬಡುಗಡ� ಮಾಡಲಾದ ಈ 2.46 ನಮಿಷದ ಹಾಡು, ಸಮೋಹ ಗಿೀತ�ಯಾಯತು, ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಉಜ್ವಲ ಯೀಜನ�ಯ 
ಯಶಸಿಸುನಂದ ಸಾಧಯಾವಾಯತು. ಈ ಯೀಜನ� ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಬಲೀಕರರಕ�ಕಾ ರಾಷಟ್ರ ಮತು್ತ ಜಗತ್್ತನ ಮುಂದ� ಒಂದು ಮಾದರಿ 
ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. ರೇ 1ರಂದು ಈ ಯೇಜನ� ಆರು ವಷತಿ ಪೂರ�ೈಸುರ್ತಿರುವ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ ನೊಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಾಚಾರದ 
ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕ ಸಂತ�ೊೇಷ್ ಕುರಾರ್ ಕ�ೇಂದ್ರ ಪ�ಟ�ೊ್ರೇಲ್ಯಂ ಸಚಿವ ಧರೇತಿಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಅವರನುನು ಭ�ೇಟ್ ರಾಡಿ, 
ಸಂದಶತಿನ ನಡ�ಸಿದಾದುರ�. 

ಸಂದಶತಿನ ಕ�ೇಂದ್ರ ಪ�ಟ�ೊ್ರೇಲ್ಯಂ ಸಚಿವರು ಧರೇತಿಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್
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ಶ�ೀ.99.6ರಷುಟು ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ವಾಯಾಪಿಸಿದ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಉಜ್ವಲಾ 
2.0ಯಲ್ಲ ನಾವು ವಿಶ�ೀಷವಾಗಿ ನಗರ ಬಡಜನರನು್ನ ಮತು್ತ ವಲಸ� 
ಕಾಮಿಥಿಕರನೋ್ನ ಈ ವಾಯಾಪಿ್ತಗ� ಸ�ೀರಿಸಲು ಉದ�್ೀಶಿಸಿದ�್ೀವ�. ಶಿೀಘ್ರವ�ೀ ನಾವು 
ಇದನು್ನ ದ�ೀಶದಲ್ಲ ಆರಂಭಿಸಲು ಪ್ರಕ್್ರಯಯನು್ನ ಪ್ರಕಟ್ಸಲದ�್ೀವ�. 

ಹಲವು ಯೇಜನ�ಗಳನುನು ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಗುತತಿದ� ಆದರ� ಅದರ 
ಅನುಷಾಠಾನ ಅರ್ ಮಹತ್ವದುದು? ಸಕಾತಿರ ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬರಿಗೊ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. 

ಸಂಪಕತಿ ಖಾರ್್ರ ಪಡಿಸಲು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಈ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದ ಕಾಯತಿಸಾಧಯಾತ� 
ಮತುತಿ ಅದರಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಬ�ಳಕುಚ�ಲುಲಿವಿರಾ? 

ನನ್ನ ಅಭಿಪಾ್ರಯದಲ್ಲ ಎಲ್ .ಪಿ.ಜಿ ಸಂಪಕಥಿವನು್ನ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರ 
ಮನ� ಬಾಗಿಲಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡು ಹ�ೋೀಗುವ ಬೃಹತ್ 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಕೋಕಾ ಮುನ್ನ ಪಹಲ್ ಯೀಜನ� ಭೋಮಿಕ� 

ಅಣಿಗ�ೋಳಿಸಿತು್ತ. ನಮಗ� ತ್ಳಿದಿರುವಂತ� ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೋಲಕ 
ಎಲಾ್ಲ ಬಾಧಯಾಸಥಾರನು್ನ ಒಂದ�ೀ ವ�ೀದಿಕ�ಯಲ್ಲ ತರಲಾಯತು. ಬಡವರಿಗ� 
ಎಲ್ .ಪಿ.ಜಿ. ಯನು್ನ ನಾಯಾಯಯುತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವುದನು್ನ ಉತ�್ತೀಜಿಸಲು 
‘ಸಬಸುಡಿ ಬಟುಟುಕ�ೋಡಿ’ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲ ಶಿ್ರೀಮಂತ ವಗಥಿ ಸಾಕಷುಟು ಉತಾಸುಹ 
ಮತು್ತ ಸೋಫೂತ್ಥಿಯಂದಿಗ� ಸಕಾಥಿರವನು್ನ ಪ�್ರೀರ�ೀಪಿಸಿತು. ಉಜ್ವಲಾ 
ಯೀಜನ�ಯು ದ�ೀಶದ ಕ�ೋಟಟು ಕ�ೋನ�ಯ ವಯಾಕ್್ತಗೋ ತಲುಪುವಂತ� ಮಾಡಲು 
ಇದು ಕಾರರವಾಗಿದ�. ಭಾರತದಂತಹ ಇಷುಟು ವ�ೈವಿಧಯಾ ಇರುವ ದ�ೀಶದಲ್ಲ 
ಇಂತಹ ದ�ೋಡ್ಡ ಯೀಜನ�ಗಳನು್ನ ರೋಪಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸವಾಲನ 
ಸಂಗತ್ಯಾಗಿದ� ಎಂಬುದೋ ನಜ. ರ�ಗುಯಾಲ�ೀಟರ್ ಗಳು ಮತು್ತ ಗಾಯಾಸ್ ಸೌಟುವ್  
ಗಳ ದೃಢವಾದ ಪೂರ�ೈಕ�ಯನು್ನ ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದರ ಹ�ೋರತಾಗಿ ಅನಲ 
ಪೂರ�ೈಕ� ಹ�ಚಿಚುಸುವುದು, ಬಾಟ್್ಲಂಗ್ ಸಾಥಾವರ ಜಾಲಗಳನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು 
ಮತು್ತ ಸಿಲಂಡರ್  ಗಳ ಉತಾ್ಪದನ� ಸ�ೀರಿದಂತ� ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು 
ನಾವು ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿದ�್ೀವ�.

ವಿತರಕರು ದೊರ ದೊರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಹಳಿಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುಪೂರಣದ ಸಮಸ�ಯಾ ಎದುರಾಗುತತಿದ�?ಈ ಸಮಸ�ಯಾಯನುನು 
ಸಕಾತಿರ ಹ�ೇಗ� ಪರಿಹರಿಸುತತಿದ�? 
ನೀವು ವಿತರಕರ ಪಟ್ಟುಯನು್ನ ನ�ೋೀಡಿ, ಸುಮಾರು 10,000 
ವಿತರಕರನು್ನ ಸ�ೀಪಥಿಡ� ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 
ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ�ಯ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪಕಥಿಗಳ ಸಂಖ�ಯಾ ಹ�ಚಿಚುದ�, 

ಇದು ವಿತರಕರಿಗ� ಹ�ಚಿಚುನ ಲಾಭವನೋ್ನ ತಂದಿದ�. ಸಾವಥಿಜನಕ ಕಲಾಯಾರ 
ಕ�ೀಂದ್ರಗಳ ಮತು್ತ ಉಜ್ವಲಾ ದಿದಿ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಭವಿಷಯಾದಲ್ಲ ಇನೋ್ನ 
ಉತ್ತಮ ಸ�ೀವ�ಯ ನರಿೀಕ್� ಇದ�. 

ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� ಹ�ೊರ�ಯಾಗುವ ಸಿಲ್ಂಡರ್  ಗಳಿಗ� ಗಾ್ರಹಕರು 
ಕ�ಲವೊರ್ಮ ದ�ೊಡಡೆ ಮತತಿವನುನು ಪಾವರ್ಸಬ�ೇಕಾಗುತತಿದ�? ಈ 

ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳಳುಲಾಗಿದ� ಮತುತಿ ಭವಿಷಯಾದ 
ಯೇಜನ�ಗಳು ಯಾವುವು?

ನ�ೋೀಡಿ, ಪ್ರತ್ಯಂದು ಮನ�ಗೋ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಂಪಕಥಿದ ಖಾತ್್ರ 
ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ�ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದ�. ಇನು್ನ ಮರುಪೂರರದ 
ವ�ೀಳ� ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ�ಯಾ ಕುರಿತಂತ� ನಾವು ಪುಟಟು ಸಿಲಂಡರ್ 

ಗಳನೋ್ನ ಮಾಡಿದ�್ೀವ�. ಆದರ� ಬಹುತ�ೀಕ ಜನರು 14 ಕ�.ಜಿ. ಸಿಲಂಡರ್ 
ಬಗ�ಗೆಯೀ ಒಲವು ತ�ೋೀರುತಾ್ತರ�. ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲ 1600 
ರೋ. ಸಾಲವನು್ನ ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� ನೀಡಿ, ಆ ಹರವನು್ನ ಸಬಸುಡಿಯಂದ 

ಇದು ಹ�ೇಗ� ಮಹಿಳ�ಯರಲ್ಲಿನ ಆರ�ೊೇಗಯಾ ಸಂಬಂಧಿ 
ಸಮಸ�ಯಾಗಳನುನು ನಿವಾರಿಸಲು ನ�ರವಾಗುತತಿದ� ಮತುತಿ ಪರಿಸರ 
ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗ� ಹ�ೇಗ� ಉತ�ತಿೇಜನ ನಿೇಡುತತಿದ�? 
ಈ ನಟ್ಟುನಲ್ಲ ಸಚಿವನಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ತಜ್ಞ ಬ�ಳಕು ಚ�ಲ್ಲಬಹುದು. 
ಈ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋೀಗಯಾ 
ಸಂಸ�ಥಾ, ಎದ� ರ�ೋೀಗ ಸಂಸ�ಥಾ, ಐಐಎಂ ಅಹಮದಾಬಾದ್, ವಿಶ್ವ 
ಪ�ಟ�ೋ್ರೀಲಯಂ ಮಂಡಳಿ ಮತು್ತ ಭಾರತ ಮತು್ತ ವಿದ�ೀಶಗಳ 
ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯಗಳು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡ ಅಧಯಾಯನಗಳು ಅಡುಗ� 
ಮನ� ಹ�ೋಗ�ಮುಕ್ತವಾದ ನಂತರ ಮಾಲನಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಕಾಯಲ�ಗಳಲ್ಲ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದ� ಎಂದು ಹ�ೀಳಿವ�. 
ಕಾಡುಗಳಲ್ಲ ಮರ ಕಡಿಯುವ ಚಟುವಟ್ಕ�ಗಳಲೋ್ಲ ಕುಸಿತ 
ಕಂಡುಬಂದಿದ�. ಮಹಿಳ�ಯರು ಮತು್ತ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು 
ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೀಜನವನು್ನ ಪಡ�ದಿದಾ್ರ� 
ಎಂಬುದು ವಿವಿಧ ಅಧಯಾಯನಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿದ�.

ಕಡಿತ ಮಾಡಿಕ�ೋಳು್ಳವುದು ನಮಗ� ನ�ನಪಿರಬಹುದು. ಬಡವರಿಗ� 
ಹ�ೋರ�ಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ�್ೀಶದಿಂದ ಮತು್ತ ಶುದಧಿ ಇಂಧನ 
ಉತ�್ತೀಜಿಸಲು ಸಕಾಥಿರ ಈ ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನು್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ�. 

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕದ ನಡುವ�ಯೊ ಬಡವರಿಗ� ನ�ೇರ 
ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೇಜನ� ಹ�ೇಗ� ನ�ರವಾಗಿದ�? 
ದ�ೀಶ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನತ್ತ ಸಾಗಿದಾ್ಗ ನೀವು ನ�ೋೀಡಿರಬಹುದು, 
ಸಕಾಥಿರ, ಸಾ್ಪ್ಯನಷ್ ಜ್ವರ ಸಮಯದಲ್ಲ ಅಸಿ್ತತ್ವದಲ್ಲದ್ 
ಪರಿಸಿಥಾತ್ಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಸೋಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿ ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡಿತು. 

ಲಾಕ್  ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ಕ�ೀವಲ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಗರಿೀಬ್ ಕಲಾಯಾಣ್ ಯೀಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲ 1.75 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೋೀಟ್ ಪರಿಹಾರ ಪಾಯಾಕ�ೀಜ್ ಘೋೀಷ್ಸಲಾಯತು. ಯಾವುದ�ೀ ಬಡ 
ಕುಟುಂಬ ಹಸಿವಿನಂದ ಬಳಲಬಾರದು ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಉದ�್ೀಶ 
ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿತು್ತ. ರಾಜಯಾದ ಬ�ೋಕಕಾಸಕ�ಕಾ 96,000 ಕ�ೋೀಟ್ ರೋ. ಹ�ಚುಚುವರಿ 
ಹ�ೋರ�ಯಾಯತು, ಆದರ� ಸಕಾಥಿರ 14 ಕ�ೋೀಟ್ ಸಿಲಂಡರ್ ಗಳನು್ನ 
ಬಡವರ ಮನ�ಬಾಗಿಲಗ� ತಲುಪಿಸುವುದನು್ನ ಖಾತ್್ರಪಡಿಸಿತು. 
ಉಜ್ವಲ ಯೇಜನ�ಯ ಅದುಭುತ ಯಶಸಿ್ಸನ ತರುವಾಯ ಘಾನಾ 

ಸ�ೇರಿದಂತ� ಹಲವು ರಾಷಟ್ಗಳು ಭಾರತದ ತಜ್ಞರ ನ�ರವು 
ಕ�ೊೇರಿದ�ಯಲಲಿ? 
ಇದು ಭಾರತದ ಹ�ೋಸ ಬುದಿಧಿವಂತ್ಕ�ಯ ಪ್ರತ್ಫಲವಾಗಿದ�. 
ಭಾರತವು ಒಮ್ಮ ನವ ಚ�ೈತನಯಾ ಮತು್ತ ಹ�ೋಸ 
ಬುದಿಧಿವಂತ್ಕ�ಯಂದಿಗ� ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡರ� ಅದು 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗುತ್ತದ� ಎಂಬುದಕ�ಕಾ ಜಗತು್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�. 

ಉಜ್ವಲಾ ಯೀಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲ ನಾವು ಗಡುವಿಗೋ ಮುನ್ನ ಗುರಿಯನು್ನ 
ಸಾಧಿಸಿದ�್ೀವ� ಮತು್ತ ಶುದಧಿ ಇಂಧನ ಬಳಸಲು ಗಾ್ರಹಕರಿಗ� 
ಉತ�್ತೀಜಿಸಿದ�್ೀವ�. ಈ ಚಿಂತನ� ವಿಶ್ವಕ�ಕಾ ಮನವರಿಕ�ಯಾಗಿದು್, 
ಭಾರತದತ್ತ ನ�ೋೀಡುವಂತಾಗಿದ�. ಇಂಧನ, ಪರಿಸರ, ಆರ�ೋೀಗಯಾದ 
ಮೀಲನ ಸಮಕಾಲೀನ ಅಧಯಾಯನಗಳನು್ನ ನ�ೋೀಡಿ, ಎಲ�್ಲಡ� ಉಜ್ವಲಾ 
ಯೀಜನ�ಯ ಯಶಸಸುನು್ನ ನೀವು ಕಾರುತ್್ತೀರಿ.  
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ಪುಸತಿಕ ಬಿಡುಗಡ�

“ಭಾರತದಲ್ಲ ಸಮತ�ೋೀಲತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಇಲ್ಲದಿದ್ರ�, ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸಾಮಥಯಾಥಿವನು್ನ 
ನಾವು ಸಂಪೂರಥಿವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೋಳ್ಳಲು 

ಸಾಧಯಾವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲ ನೀವು ಪಶಿಚುಮ ಭಾಗದಲ್ಲ 
ಪ್ರಗತ್ ಮತು್ತ ಸಮೃದಿಧಿಯನು್ನ ಕಾರುತ್್ತದ್ಿೀರಿ. ಒಡಿಶಾ ಇರಲ, 
ಬಹಾರ ಆಗಿರಲ, ಬಂಗಾಳವ�ೀ ಇರಲ ಅಥವಾ ಅಸಾಸುಂ ಆಗಿರಲ, 
ಪೂವಥಿದಲ್ಲ ಅನ�ೀಕ ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳು, ಸೃಜನಶಿೀಲ 
ಮನಸುಸುಗಳು, ಅದುಭುತ ಮಾನವ ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳಿವ�. 
ಹ�ೀರಳವಾದ ಸಾಮಥಯಾಥಿವನು್ನ ಹ�ೋಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರದ�ೀಶವನು್ನ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದರ�, ಭಾರತ ಹಿಂದುಳಿಯಲು ಸಾಧಯಾವ�ೀ ಇಲ್ಲ.” 
ಕಳ�ದ ಆರು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ ಪೂವಥಿ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಸಕಾಥಿರ 
ಗರಿಷ್ಠ ಒತು್ತ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ದ�ೀಶದಲ್ಲ ಸಮತ�ೋೀಲತ 
ಬ�ಳವಣಿಗ� ಕಂಡುಬರುತ್ತದ�. ಉತಕಾಲ್ ಕ�ೀಸರಿ ಡಾ.ಹರ�ೀ ಕೃಷ್ಣ 
ಮಹತಾಬ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕದ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್್ತ ಬಡುಗಡ� ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲ 
ಪೂವಥಿ ಭಾರತವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಪುನರುಚಚುರಿಸಿದರು.

ಪೂವತಿ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ

ಒಡಿಶಾ

ಪಶಿ್ಚಮ 

ಬಂಗಾಳ,

 ರೇಲ� ರಾಷಟ್ದ ಪ್ರಗರ್

ಬಿಹಾರ

ಉತತಿರ 
ಪೂವತಿ

ಒಡಿಶಾ ಇರಲ್, ಬಿಹಾರವ�ೇ ಇರಲ್ ಅರವಾ ಬಂಗಾಳವ�ೇ ಆಗಿರಲ್ ದ�ೇಶವನುನು ಪೂವತಿ ಭಾರತ 

ಮುನನುಡ�ಸುವಾಗ ಅದು ಭಾರತದ ಸುವಣತಿ ಯುಗವಾಗುತತಿದ�. ಇವು ಭಾರತವನುನು ಮುನನುಡ�ಸುವ 

ಕ�ೇಂದ್ರ ಬಿಂದುಗಳಾಗಬ�ೇಕು. ಉತಕಿಲ್ ಕ�ೇಸರಿ ಡಾ.ಹರ�ೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹತಾಬ್ ಅವರ ‘ಒಡಿಶಾ 

ಇರ್ಹಾಸ’ ಪುಸತಿಕದ ಹಿಂದ್ ಆವೃರ್ತಿ ಬಿಡುಗಡ� ವ�ೇಳ� ರಾತನಾಡಿದ ವ�ೇಳ� ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ 

ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರು ನಿೇಡಿದ ಸಂದ�ೇಶವು ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಇರ್ಹಾಸದ್ಂದ ಪಾಠ ಕಲ್ತು,  

ಯುವಕರ ಸಾಮರಯಾತಿದ ಮಶ್ರಣದ�ೊಂದ್ಗ� ಭಾರತವನುನು ಹ�ೊಸ ಎತತಿರಕ�ಕಿ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯುಯಾವ 

ಸಂಕಲಪ್ವನುನು ಸಮರತಿವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿತುತಿ.
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ಪೂವತಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಗರ್ಗ� ಇಂಬು
ವಾಯಾಪಾರ ಮತು್ತ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳಿಗ� ಮೋಲಸೌಕಯಥಿ 
ಮುಖಯಾವಾದುದಾಗಿದ�. ಬಂದರುಗಳನು್ನ ಸಂಪಕ್ಥಿಸುವ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲ 
ಸಾವಿರಾರು ಕ್.ಮಿೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹ�ದಾ್ರಿಗಳು ಮತು್ತ ಕರಾವಳಿ 
ಹ�ದಾ್ರಿಗಳನು್ನ ನಮಿಥಿಸಲಾಗುತ್್ತದ�. ಕಳ�ದ 6-7 ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ 
ನೋರಾರು ಕ್ಲ�ೋೀಮಿೀಟರ್ ಹ�ೋಸ ರ�ೈಲ�್ವ ಮಾಗಥಿಗಳನು್ನ 
ನಮಿಥಿಸಲಾಗಿದ�. ಸಾವಿರಾರು ಕ�ೋೀಟ್ ರೋಪಾಯಗಳನು್ನ 
ಸಾಗರ ಮಾಲಾ ಯೀಜನ�ಗ� ವಿನಯೀಗಿಸಲಾಗಿದ�. ನಂತರದ 
ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವ�ಂದರ� ಅದು ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಮೋಲಸೌಕಯಥಿ! 
ಈ ನಟ್ಟುನಲ್ಲ ಕ�ೈಗಾರಿಕ� ಮತು್ತ ಕಂಪನಗಳ ಉತ್ತಜನಕಾಕಾಗಿ 
ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಿಸಲಾಗುತ್್ತದ�. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲರುವ ಬೃಹತ್ ತ�ೈಲ 
ಮತು್ತ ಅನಲ ಸಾಮಥಯಾಥಿದ ಮೀಲ� ಕ�ೋೀಟಯಾಂತರ ರೋಪಾಯ 
ಹೋಡಿಕ� ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಅದ�ೀ ರಿೀತ್, ಉಕ್ಕಾನ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಯ 

ಸಾಮಥಯಾಥಿವನು್ನ ಪರಿಶ�ೋೀಧಿಸಲಾಗುತ್್ತದ�. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲ ಸಾಗರ 

ಸಂಪನೋ್ಮಲದ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳಿವ�. ಈ ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳನು್ನ 

ನೀಲ ಕಾ್ರಂತ್ಯ ಮೋಲಕ ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಗತ್ಗ� 

ಆಧಾರವಾಗಿಸುವುದು ದ�ೀಶದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದು್, ಇದರಿಂದ 

ಮಿೀನುಗಾರರು ಮತು್ತ ರ�ೈತರ ಜಿೀವನ ಮಟಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದ�. 

ಒಡಿಶಾದ ಯುವಕರಿಗ� ಈ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನು್ನ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಲು, ಐಐಟ್ ಭುವನ�ೀಶ್ವರ, ಐ.ಐ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್. 

ಬ�ಹರಾಂಪುರ್ ಮತು್ತ ಭಾರತ್ೀಯ ಕೌಶಲ ಸಂಸ�ಥಾಗಳಿಗ� 

ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಗಿದ�. ಈ ವಷಥಿದ ಜನವರಿಯಲ್ಲ, ಒಡಿಶಾದ 

ಐಐಎಂ ಸಂಬಲು್ಪರಕ�ಕಾ ಶಂಕುಸಾಥಾಪನ� ನ�ರವ�ೀರಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಇದು 

ಮುಂಬರುವ ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ ಒಡಿಶಾದ ಭವಿಷಯಾವನು್ನ ರೋಪಿಸುತ್ತದ� 

ಮತು್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಹ�ೋಸ ಉತ�್ತೀಜನ ನೀಡುತ್ತದ�.  

ಒಡಿಶಾ ಭಗವಾನ್ ಜಗನಾ್ನಥನ ಪುರಯಾಭೋಮಿ, ಕಲ�, ಸಂಸಕೃತ್ ಪರಂಪರ�ಯ ನಾಡು, ಶ�್ರೀಷ್ಠ ಪುರುಷರ 
ತವರು. ಮಹಾಭಾರತದಲೋ್ಲ ಕಳಿಂಗ ಸಂಸಾಥಾನದ ಉಲ�್ಲೀಖವಿದ�. ಸಾಮಾ್ರಟ ಖಾರವ�ೀಲ್  ಹ�ಸರನು್ನ 

ಕ�ತ್ತಲಾಗಿರುವ ಕಲು್ಲಗಳೊ ಸಹ ಅದರ ಕಥ�ಯನು್ನ ಹ�ೀಳುತ್ತವ�. ಒಡಿಶಾದ ನವಾಸಿಗಳು ಎಷುಟು ಸಾ್ವಭಿಮಾನ, 
ದ�ೀಶಭಕ್ತರು ಮತು್ತ ಧ�ೈಯಥಿಶಾಲಗಳು ಎಂಬುದಕ�ಕಾ ಕಳಿಂಗ ಯುದಧಿವ�ೀ ಸಾಕ್ಷಿ. ಪ್ರಬಲ ಚಕ್ರವತ್ಥಿ ಅಶ�ೋೀಕನ 
ಸಾಮಂತನಾಗುವ ಬದಲು, ಕಳಿಂಗ ಮಕಕಾಳು ಯುದಧಿದಲ್ಲ ವಿೀರ ಮರರವನು್ನ ಅಪಿ್ಪದರು. ಈ ಯುದಧಿ ಚಕ್ರವತ್ಥಿ 
ಅಶ�ೋೀಕನ ಜಿೀವನದಲ್ಲ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು, ಆತ ನಂತರ ನ�ೈತ್ಕವಾದ ಅನುಸರಿಸುವವನಾಗಿ 
ಮಾಪಥಿಟುಟು, ಬೌದಧಿಧಮಥಿದ ಬ�ೋೀಧನ�ಗಳು ಮತು್ತ ಜ್ಾನವನು್ನ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದನು. 1804 ರಲ್ಲ ಜಯ್ ರಾಜಗುರು 
(ಜಯಕೃಷ್ಣ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ) ನ�ೀತೃತ್ವದಲ್ಲ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಪ�ೈಕಾ ಯುದಧಿದ�ೋಂದಿಗ� ಮೊದಲಗ� ರರಕಹಳ� ಮೊಳಗಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ನಂತರ 
1817 ರಲ್ಲ ಬಕ್ಷಿ ಜಗಬಂಧು (ಜಗಬಂಧು ವಿದಾಯಾಧರ್ ಮೊಹಾಪಾತ್ರ), ಚಕ್ರ ಬಸ�ೋಯ ಮತು್ತ ರಿಂಡ�ೋೀ ಮಾಜಾಹಿ ನ�ೀತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರು. 

ಉತಕಿಲ್ ನ ವ�ೈಭವದ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ತಮ್ಮ ರಕತಿದ್ಂದ ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಹ�ೊೇರಾಟವನುನು ಒಗೊಗೆಡಿಸಿದ ಮತುತಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಪುಷಪ್ವನುನು ಅರಳಿಸಿದ ಮಹಾಮಹಿಮರಿಗ� 

ಉತಕಿಲ್ ಜನ್ಮ ನಿೇಡಿದ�. ಅವರಲ್ಲಿ ಉತಕಿಲ್ ಕ�ೇಸರಿ ಡಾ. ಹರ�ೇಕೃಷ್ಣ ಮಹತಾಬ್ ಅವರೊ ಒಬ್ಬರು.

ಡಾ. ಮಹತಾಬ್ – ಆಧುನಿಕ ಒಡಿಶಾದ ನಿರಾತಿತೃ

ತಮ್ಮ ತಾಯನಾಡಿನ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಮ್ಮಪಡುವ ಕ�ಲವ�ೀ ಕ�ಲವು 
ಹ�ಸರುಗಳಲ್ಲ ಉತಕಾಲ್ ಕ�ೀಸರಿ ಡಾ.ಹರ�ೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಹತಾಬ್ 
ಹ�ಸರೋ ಒಂದು. ದ�ೀಶಕಾಕಾಗಿ ಕತಥಿವಯಾದ ಕರ� ಬಂದಾಗ, 
ಯುವಕ ಹರ�ೀ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಕಾಲ�ೀಜು ತ�ೋರ�ದು, ಬ್ರಟ್ಷರ 
ವಿರುದಧಿ ಪಡ�ಗಳನು್ನ ಸ�ೀರಿದರು. 1946ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 23ರಂದು 
ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯಾದರು ಮತು್ತ 25 
ಪಾ್ರಂತಯಾಗಳನು್ನ ಸಂಯೀಜಿಸುವ ಮೋಲಕ ಬೃಹತ್ 
ಒಡಿಶಾವನು್ನ ರಚಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗ� 
ಸದಾಥಿರ್ ಪಟ�ೀಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸಹಾಯಮಾಡಿದರು. 
ನಂತರ ಅವರು ರಾಜಯಾದ ಮೊದಲ ಮುಖಯಾಮಂತ್್ರಯಾದರು. ಡಾ. 
ಮಹತಾಬ್ ಅವರು ಉನ್ನತ ಸಾಥಾನಕ�ಕಾ ಹ�ಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ರು, 
ಆದರ� ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಇನ್ನಷುಟು ಉನ್ನತವಾಗಿತು್ತ. ಅವರು ಹ�ೋಸ 
ಒಡಿಶಾದ ಗಡಿಗಳನು್ನ ವಾಯಾಖಾಯಾನಸಿದ್ಲ್ಲದ�, ಅದರ ಭವಿಷಯಾಕಾಕಾಗಿ 
ಕನಸು ಕಂಡರು ಮತು್ತ ಅದಕಾಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಹಿರಾಕುಡ್ 
ಅಣ�ಕಟ�ಟು, ಪಾರಾದಿೀಪ್ ಬಂದರು ನಮಾಥಿರ ಮತು್ತ ರೋಕ�ಥಿಲಾ 
ಉಕುಕಾ ಸಾಥಾವರದ�ೋಂದಿಗ� ಅವರು ಆಧುನಕ ಒಡಿಶಾಕ�ಕಾ ಬುನಾದಿ 
ಹಾಕ್ದರು. ಕಟಕ್ ಬದಲಾಗಿ ಭುವನ�ೀಶ್ವರವನು್ನ ಹ�ೋಸ ರಾಜಧಾನ 
ಮಾಡುವ ನಟ್ಟುನಲ್ಲ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನವಥಿಹಿಸಿದರು. ಮಹತಾಬ್ 

ಜಿೀ ಅವರು ಉತಕಾಲ್ ಇತ್ಹಾಸವನು್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ವ�ೀದಿಕ�ಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡು ಹ�ೋೀಗುವಲ್ಲಯೋ ಮಹತ್ವದ 
ಪಾತ್ರ ನವಥಿಹಿಸಿದರು. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲ ನಮಿಥಿಸಲಾದ 
ವಸು್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಅಭಿಲ�ೀಖಾಲಯ ಅಥವಾ 
ಪುರಾತತ್ವ ವಿಭಾಗಗಳು ಅವರ ದೃಷ್ಟುಕ�ೋೀನ ಮತು್ತ 
ಕ�ೋಡುಗ�ಯಂದ ಸಾಧಯಾವಾಗಿದ�. ಅದು ಧಮಾ್ರ ಮತು್ತ 
ಪರಾದಿೀಪ್ ಬಂದರುಗಳ ಪುನಶ�ಚುೀತನಗ�ೋಳಿಸುವಿಕ�ಯೀ 
ಆಗಿರಲ ಅಥವಾ ಎನಜಿಥಿ ಗಂಗಾ ಕ�ೋಳವ�ೀ ಮಾಗಥಿ 
ಯೀಜನ�ಯಾಗಿರಲ, ಖನಜಗಳ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕ�ಯೀ 

ಇರಲ ಅಥವಾ ರಾಜಯಾವನು್ನ ಹ�ೈಡ�ೋ್ರೀಕಾಬಥಿನ್ ಕ�ೀಂದ್ರವನಾ್ನಗಿ 
ಮಾಡುವುದಾಗಿರಲ, ಒಡಿಶಾ ನರಂತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ಹಾದಿಯಲ್ಲದ�.
ಡಾ. ಮಹತಾಬ್ ಅವರು ಒಡಿಶಾದ ವಿಶಾಲ ಇತ್ಹಾಸವನು್ನ ಜಗತ್್ತನ 
ಮುಂದ� ತ�ರ�ದಿಟಟುರು, ಅದರ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್್ತಯನು್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರು ಏಪಿ್ರಲ್ 9 ರಂದು ಬಡುಗಡ� ಮಾಡಿದರು. 
ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸವು ಕ�ೀವಲ ಅರಮನ�ಗಳ ಇತ್ಹಾಸವಲ್ಲ ಎಂಬ 
ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವನು್ನ ಈ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು 
ತ್ಳಿಸಿದರು.
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ಪೇಖಾ್ರನ್ ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯಾತಿಚರಣ�

ಪೇಖಾ್ರನ್ II : ಜಗರ್ತಿಗ� ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯ ಅರಿವು 

ಶಾಂತ್ಯುತವಾದ ಸಹಬಾಳ�್ವ 

ಭಾರತಕ�ಕಾ ಪರಮೊೀಚಛಿವಾಗಿದು್, 

ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣ�, ಆತಾ್ಮಭಿಮಾನ 

ಮತು್ತ ರಾಷಟ್ರದ ಹಿತಾಸಕ್್ತಯಂದಿಗ� ರಾಜಿ ಇಲ್ಲದ�, ಜಾಗತ್ಕ 

ಶಾಂತ್ಯ ರಕ್ಷಣ� ಭಾರತದ ಉದ�್ೀಶವಾಗಿದ�. 1974ರ ಮೀ 18ರಂದು 

ಭಾರತವು ಆಯ್ ಪರಮಾರು ಶಕ್ತ ರಾಷಟ್ರಗಳ ಸಾಲು ಸ�ೀರಿಕ�ೋಂಡಾಗ 

ಪೀಖಾ್ರನ್ ಪರಮಾರು ಪರಿೀಕ್�ಗಳು ಅದುಭುತವಾದ ಸಾಹಸ ಮತು್ತ 

ಸಾ್ವಭಿಮಾನಕ�ಕಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತು್ತ, ಇದನು್ನ 1998ರ ಮೀ 11ರಂದು 

ಪುನರಾವತ್ಥಿಸಲಾಯತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇದು ಪರಮಾರು ಶಕ್್ತ 

ಸಾಮಥಯಾಥಿಗಳಲ್ಲ ಭಾರತವನು್ನ ಸಾ್ವವಲಂಬಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು 

ಆರಂಭವಾಗಿತು್ತ, ಅದರ ನೀಲನಕ್�ಯನು್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಅಟಲ್ 

ಬಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೀಯ ಅವರು ತಮ್ಮ 13 ದಿನಗಳ ಸಕಾಥಿರದ 

ಅವಧಿಯಲ�್ಲೀ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರ� ಯೀಜನ�ಯನು್ನ 

ಕಾಯಥಿಗತಗ�ೋಳಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಗಿರಲಲ್ಲ. 

1998ರ ಮೀ 11ರಂದು ಬರು ಬಸಿಲನ ಮಧಾಯಾಹ್ನ ರ�ೀಸ್ 

ಕ�ೋೀಸ್ಥಿ ರಸ�್ತಯ ನಂ.7ರ (ಈ ಹಿಂದ� ಹಿೀಗ� ಕರ�ಸಿಕ�ೋಂಡಿತು್ತ) 

ಕ�ಲವಮ್ಮ ಯಾವುದ�ೀ ಸಾಧನ�ಯ ಕಾಯಾಥಿಚರಣ�ಯ ವಿಧಾನ ನ�ೈಜ ಕಾಯಥಿಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚುಚು ಮಹತ್ವದಾ್ಗುತ್ತದ�,  
22 ವಷಥಿಗಳ ಹಿಂದ� 1998ರ ಮೀ 11ರಂದು ನಡ�ಸಿದ ಪೀಖಾ್ರನ್ ಪರಮಾರು ಪರಿೀಕ್�ಯ ವಿಚಾರದಲೋ್ಲ ಇದು 
ನಜವ�ನಸಿದ�. ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದ� 1974ರ ಮೀ 18 ರಂದು ಪರಮಾರು ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ನಡ�ಸಿದ್ರೋ, 1998ರ ಮೀನಲ್ಲ 
ಭಾರತವು ಅನ�ೀಕ ದ�ೀಶಗಳ ಕಣಾಗೆವಲನಲ್ಲದಾ್ಗಲೋ ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ನಡ�ಸಲಾಯತು. ಆದಾಗೋಯಾ, ಅದು ತನ್ನ ಶಕ್್ತಯನು್ನ 
ಜಗತು್ತ ಅರಿತುಕ�ೋಳ್ಳಲು ಐದು ಪರಮಾರು ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ನಡ�ಸಲು ಮುಂದಾಯತು. ಕ�ೀವಲ ಮೋರು ತ್ಂಗಳ ಹಿಂದ� 
ಅಧಿಕಾರಕ�ಕಾ ಬಂದ ಅಂದಿನ ಕ�ೀಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರದ ರಾಜಕ್ೀಯ ಇಚಾಛಿಶಕ್್ತಯನೋ್ನ ಈ ನಧಾಥಿರ ತ�ೋೀರಿಸಿತು.

ವಿಶ�ೇಷ ವರದ್

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ ನವಾಸದ ಹುಲು್ಲ ಹಾಸಿನಲ್ಲ ಮಧಾಯಾಹ್ನ 3.45ರ 

ಹ�ೋತ್್ತಗ� ಒಂದು ಸುದಿ್ಗ�ೋೀಷ್್ಠ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಯಾರ�ೋಬ್ಬರಿಗೋ 

ಸುದಿ್ಗ�ೋೀಷ್್ಠ ಕರ�ದಿದ್ ವಿಷಯ ಏನ�ಂಬುದು ತ್ಳಿದಿರಲಲ್ಲ. ಇದ್ಕ್ಕಾದ್ಂತ� 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೀಯ ಅವರು ಕಾಯಾಮರಾದಲ್ಲ 

ಮಾತನಾಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು: “ಇಂದು ಮಧಾಯಾಹ್ನ 3.45ಕ�ಕಾ 

ಭಾರತವು ಪೀಖಾ್ರನ್ ಶ�್ರೀಣಿಯಲ್ಲ ಮೋರು ಭೋಗತ ಪರಮಾರು 

ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ನಡ�ಸಿತು. ಒಂದು ಸಮಿ್ಮಳಿತ, ಒಂದು ಕಡಿಮ 

ಇದು ಬದಲಾದ ಭಾರತ. ಅದು ಸಮಾನತ�ಯ 
ಆಧಾರದ ಮೀಲ� ಸಹಕಾರದ ಪ್ರಜ್�ಯಂದಿಗ� ವಿಶ್ವ 

ಸಮುದಾಯದ�ೋಂದಿಗ� ಸಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತದ�. ಅದು 
ಯಾವುದ�ೀ ನಬಥಿಂಧಗಳ ಭಯದಿಂದ ಯಾರ ಮುಂದೋ 

ತಲ�ಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪರಮಾರು ಅಸತ್ರಗಳು ಯಾವುದ�ೀ 
ಇತರ ರಾಷಟ್ರದ ವಿರುದಧಿವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಾಂತ್ ಮತು್ತ 

ಭದ್ರತ�ಯ ಖಾತ್್ರಗಾಗಿ.
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ,  

ಅಂದ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ, ಪರರಾಣು ಪರಿೇಕ್�ಯ ಬಳಿಕ 
ಸಂಸರ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾತನಾಡುತಾತಿ..
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ತ್ೀವ್ರತ�ಯ ಸಾಧನ ಮತು್ತ ಮತ�ೋ್ತಂದು ಥಮೊೀಥಿನೋಯಾಕ್್ಲಯರ್ 

ಸಾಧನಗಳ ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ನಡ�ಸಲಾಯತು.” 

ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಯಾಂತ ಶಕ್್ತಶಾಲ ರಾಷಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲ 

ಸಾಥಾನಪಡ�ಯುವ ಆರಂಭದಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು ಆಡಿದ 

ಮಾತುಗಳಿವು. ಈಗ ದ�ೀಶ ಅದ�ೀ ಹಾದಿಯಲ್ಲ ನವ ಭಾರತವಾಗಿ 

ಹ�ೋರಹ�ೋಮು್ಮವತ್ತ ಸಾಗುತ್್ತದ�. ಮತ�್ತರ�ಡು ಪರಮಾರು 

ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೀಯ 

ಅವರು ಪತ್್ರಕಾಗ�ೋೀಷ್್ಠ ಉದ�್ೀಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 45 ಗಂಟ�ಗಳ 

ನಂತರ ನಡ�ಸಲಾಯತು. ಅಂದಿನಂದ ಮೀ 11ನು್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್್ತದ�.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ೀಂದ್ರ ಮೊೀದಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ 

ಹ�ೀಳುವುದಾದರ�, “ಪರಮಾರು ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ನಡ�ಸಲಾಯತು 

ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ 1998ರ ಮೀ ತ್ಂಗಳು, ದ�ೀಶಕ�ಕಾ ಮುಖಯಾವಾಗಿಲ್ಲ, 

ಆದರ� ಆ ಪರಿೀಕ್�ಗಳನು್ನ ನಡ�ಸಿದ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖಯಾವಾಗಿದ�. ಇದು 

ಭಾರತವು ಶ�್ರೀಷ್ಠ ವಿಜ್ಾನಗಳು ಮತು್ತ ಶ�್ರೀಷ್ಠ ನಾಯಕತ್ವದ ಭೋಮಿ 

ಎಂಬುದನು್ನ ಜಗತ್್ತಗ�ೀ ಸಾರಿತು. ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೀಯ 

ಅವರು ಆ ದಿನ “ಜ�ೈ –ಜವಾನ್, ಜ�ೈ ಕ್ಸಾನ್, ಜ�ೈ ವಿಜ್ಾನ್” ಎಂಬ 

ಮಂತ್ರವನು್ನ ನಮಗ� ನೀಡಿದರು. 

ಅಟಲ್ ಜಿೀ ಅವರು ನೀಡಿದ “ಜ�ೈ ವಿಜ್ಾನ್ “ ಮಂತ್ರ ಆಧುನಕ 

ಭಾರತ, ಶಕ್್ತಶಾಲ ಭಾರತ ಮು್ತತ ಸಾ್ವವಲಂಬ ಭಾರತದ 

ನಮಾಥಿರದಲ್ಲ ಭಾರತದ ತಾಕತು್ತ ಮತು್ತ ಶಕ್್ತಯನು್ನ ಹ�ಚಿಚುಸಿತು. 

ಭಾರತದ ಶಕ್್ತಯಂದಿಗ� ನಮ್ಮ ಶಕ್್ತಯನು್ನ ಸಮಿೀಕರಿಸಿ”.  

ಜಾಗರ್ಕ ನಿಗಾ ನಡುವ�ಯೊ ಜಾಗರ್ಕ ನಿಗಾ ನಡುವ�ಯೊ 
ಭಾರತದ ಯಶಸು್ಸಭಾರತದ ಯಶಸು್ಸ

n	ಈ ಮುನ್ನ, 1995ರಲ್ಲ ಪರಮಾರು ಪರಿೀಕ್� ನಡ�ಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ 
ನಡ�ದಿತು್ತ. ಆದರ�, ಅಮರಿಕದ ಒತ್ತಡದ ಹಿನ�್ನಲ�ಯಲ್ಲ ಇದನು್ನ 
ಕ�ೈಬಡಲಾಗಿತು್ತ. ಪೀಖಾ್ರನ್ ತಾರದ ಮೀಲ� ತ್ೀವ್ರ ನಗಾ ಇಡುವ 
ಮೋಲಕ ಅಮರಿಕ ಭಾರತದ ಮೀಲ� ಒತ್ತಡ ಹ�ೀರಿತು್ತ ಮತು್ತ ನಾಲುಕಾ 
ಉಪಗ್ರಹಗಳು ನರಂತರವಾಗಿ ಕಣಾಗೆವಲು ಇಟ್ಟುದ್ವು.

n	ಭಾರತ್ೀಯ ವಿಜ್ಾನಗಳು ಅಮರಿಕ ವಿಚಕ್ಷರ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗ� 
ಯಾವುದ�ೀ ಮಾಹಿತ್ ಲಭಿಸದಂತ� ಮಾಡಲು, ಅವುಗಳ ನ�ೈಜ-
ಸಮಯದ ಚಟುವಟ್ಕ�ಗಳನು್ನ ಅರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್್ನಸಿದರು. 
ಅಂತ್ಮವಾಗಿ, ಭಾರತ್ೀಯ ವಿಜ್ಾನಗಳು ಅಮರಿಕ ಕಣಾಗೆವಲು 
ಉಪಗ್ರಹಗಳು ದಿನದಲ್ಲ ಪೀಖಾ್ರನ್ ಮೀಲ� ಹಾದುಹ�ೋೀಗುವ ಮತು್ತ 
ಮರಳಿ ಬರುವ ಸಮಯವನು್ನ ತ್ಳಿಯುವಲ್ಲ ಯಶಸಿ್ವಯಾದರು. 

n	ಅಮರಿಕ ನಗಾ ಉಪಗ್ರಹವು 24 ಗಂಟ�ಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಎರಡು 
ಅಥವಾ ಮೋರು ಬಾರಿ ಪೀಖಾ್ರನ್ ಪರಿೀಕ್ಾ ಶ�್ರೀಣಿಯ ಮೀಲ� 
ಕ�ೀಂದಿ್ರೀಕರಿಸಿತು್ತ. ಆದ್ರಿಂದ ಭಾರತ್ೀಯ ವಿಜ್ಾನಗಳು ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದ�ೀ ಕ�ಲಸ ಮಾಡುತ್್ತರಲಲ್ಲ.

n	ಯೀಜನ�ಯಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ ವಿಜ್ಾನಗಳು ಎಷುಟು ಎಚಚುರ ಮತು್ತ 
ಜಾಗರೋಕರಾಗಿದ್ರ�ಂದರ� ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವಾಗ 
ಗುಪ್ತಪದಗಳನು್ನ ಬಳಸುತ್್ತದ್ರು, ಪರಸ್ಪರ ಗುಪ್ತನಾಮಗಳ�ೊಂದಿಗ� 

ಸಂಬ�ೋೀಧಿಸುತ್್ತದ್ರು. ಯೀಜನ�ಯಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾದವರನು್ನ ಸ�ೈನಯಾದ 
ಸಮವಸತ್ರದಲ್ಲ ಪರಮಾರು ಪರಿೀಕ್ಾ ಸಥಾಳಕ�ಕಾ ಕರ�ತರಲಾಗುತ್್ತತು್ತ, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ�ೀನಾ ಯೀಧರನು್ನ ಕತಥಿವಯಾಕ�ಕಾ ಕರ�ತರಲಾಗುತ್್ತದ� 
ಎಂಬಂತ� ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ�ಥಾಗಳನು್ನ ವಂಚಿಸಲಾಯತು.

n	ಎಷುಟು ಗ�ೋೀಪಯಾತ� ಇತ�್ತಂದರ� ಅಂದಿನ ಅರು ಇಂಧನ ಆಯೀಗದ ಅಧಯಾಕ್ಷ 
ಡಾ. ಆರ್. ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು ಮೀಜರ್ ಜನರಲ್ ಸಮವಸತ್ರದಲ್ಲದ್ರ�, 
ಡಿಆರ್.ಡಿ.ಓ. ಅಧಯಾಕ್ಷ ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜ�. ಅಬು್ಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಮೀಜರ್ 
ಜನರಲ್ ಪೃರ್ವಿರಾಜ್ ಸಮವಸತ್ರದಲ್ಲದ್ರು. ಪರಮಾರು ವಿಜ್ಾನ 
ಅನಲ್ ಕಾಕ�ೋೀಡಕಾರ್ ಮತು್ತ ಕ�. ಸಂತಾನಮ್ ಅವರೋ ಸಹ ಸ�ೀನಾ 
ಸಮವಸತ್ರದಲ್ಲಯೀ ಪರಿೀಕ್ಾ ಸಥಾಳದಲ್ಲ ಉಪಸಿಥಾತರಿದ್ರು.

n	ಮೀ 10ರ ರಾತ್್ರ ಅಂತ್ಮ ರೋಪ ನೀಡಿದ ತರುವಾಯ, ಕಾಯಾಥಿಚರಣ�ಗ� 
“ಶಕ್್ತ ಕಾಯಾಥಿಚರಣ�’ ಎಂದು ಹ�ಸರಿಡಲಾಯತು. ನಸುಕ್ನ ಸುಮಾರು 
3 ಗಂಟ�ಯ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲ, ಪರಮಾರು ಸಾಧನಗಳನು್ನ ಸಥಾಳಕ�ಕಾ ನಾಲುಕಾ 
ಸ�ೀನಾ ಟ್ರಕ್ ಗಳಲ್ಲ ತರಲಾಯತು. ಅದಕೋಕಾ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನು್ನ 
ಜ�ೈಸಲಮೀರ್ ನ�ಲ�ಗ� ಮುಂಬ�ೈನಂದ ಭಾರತ್ೀಯ ವಾಯುಪಡ�ಯ 
ವಿಮಾನದಲ್ಲ ತರಲಾಗಿತು್ತ. 

n	ಇಡಿೀ ಕಾಯಾಥಿಚರಣ�ಯ ವ�ೀಳ�, ದ�ಹಲ ಕಚ�ೀರಿಯು ಈ ರಿೀತ್ಯಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡುತ್್ತತು್ತ - ಅಂಗಡಿ ತಲುಪಿತಾ? ಪರಮಾರು ಸಾಧನಗಳ 
ಒಂದು ತಂಡಕ�ಕಾ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎಂದು ಹ�ಸರಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ಇತರ ಕ�ೋೀಡ್ 
ಹ�ಸರುಗಳು ಶ�್ವೀತಭವನ ಮತು್ತ ಕುಂಭಕರಣ್ ಇತಾಯಾದಿಯಾಗಿದ್ವು. 

n	ವಿಜ್ಾನಗಳ ಸೋಚನ�ಯ ಮೀರ�ಗ� ಮರುಭೋಮಿಯಲ್ಲ ಆಳವಾದ 
ಬಾವಿಗಳನು್ನ ಅಗ�ಯಲಾಯತು. ಈ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲ ಪರಮಾರು 
ಸಾಧನಗಳನು್ನ ಇರಿಸಲಾಗಿತು್ತ. ದಪ್ಪ ತಂತ್ಗಳನು್ನ ಮರ�ಮಾಡಲು ಈ 
ಬಾವಿಗಳ ಮೀಲ� ಬೃಹತ್ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳನು್ನ ನಮಿಥಿಸಲಾಯತು.

n	ಪರಮಾರು ಪರಿೀಕ್� ಆದಾಗ, ದಟಟುವಾದ ಅರಬ�ಯಂತಹ ಆಕಾರದ 
ಹ�ೋಗ� ಹ�ೋರಹ�ೋಮಿ್ಮತು ಮತು್ತ ಪರಿೀಕ್ಾ ಸಥಾಳದಲ್ಲ ದ�ೋಡ್ಡ ಗುಂಡಿ 
ನಮಾಥಿರವಾಗಿತು್ತ. 20 ವಿಜ್ಾನಗಳ ತಂಡ ಇಡಿೀ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ ಬಗ�ಗೆ 
ನಗಾ ಇಟ್ಟುತು್ತ.

n	ಪೀಖಾ್ರನ್ ಪರಿೀಕ್�ಯ ನಂತರ ಪರಮಾರು ನಶಶಿಸಿತ್ರೀಕರರ ಒಪ್ಪಂದಕ�ಕಾ 
ಸಹಿ ಹಾಕದ ಏಕ�ೈಕ ದ�ೀಶ ಭಾರತವಾಯತು. ಪರಮಾರು ಪರಿೀಕ್�ಗಾಗಿ 
ಅನ�ೀಕ ದ�ೀಶಗಳು ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರವನು್ನ ಟ್ೀಕ್ಸಿದವು. ಭಾರತದ ಮೀಲ� 
ನಬಥಿಂಧಗಳನು್ನ ವಿಧಿಸಲಾಯತು, ಆದರ� ದ�ೀಶವು ಜನರ ಹೃದಯ ಹ�ಮ್ಮ 
ಪಡುವಂತಹ ಸಾಥಾನವನು್ನ ಪಡ�ಯತು.

1974ರ ಮೀ 18ರಂದು ಭಾರತ ಪ್ರಥಮ ಪರಮಾರು ಪರಿೀಕ್� 
ನಡ�ಸಿತು, ಅಂದು ಬುದಧಿ ಪೌಣಿಥಿಮ. ಹಿೀಗಾಗಿ ಈ ಕಾಯಾಥಿಚರಣ�ಗ� 
“ನಗುವ ಬುದಧಿ’ ಎಂದು ಹ�ಸರಿಸಲಾಯತು. 1998ರ ಮೀ ನಲ್ಲ 
ನಡ�ಸಿದ ಕಾಯಾಥಿಚರಣ�ಗ� “ಶಕ್್ತ ಕಾಯಾಥಿಚರಣ�’ ಎಂದು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೀಯ ಕರ�ದಿದ್ರು. ಆ 
ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲ ಮಾಧಯಾಮಗಳಲ್ಲ ಬಂದ ಕ�ಲ ವರದಿಗಳು ಹಿೀಗ� ಇತು್ತ.
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ಎಲಾ್ಲ ಯೀಜನ�ಗಳಲ್ಲ, ಎರಡು ಮುಖಯಾ 
ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತವ�: ಮೊದಲನ�ಯದಾಗಿ, 

ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೋ ಕನಷ್ಠ ವಿಮಾ ಕಂತ್ನ�ೋಂದಿಗ� 
ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣ�ಯನು್ನ ಪಡ�ಯಬ�ೀಕು, 

ಇದರಿಂದ ಬಡವರು ಸಹ ಇದರ ಲಾಭವನು್ನ 
ಪಡ�ಯಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸಕಾಥಿರ 

ಬಡವರಿಗ� ಸಂವ�ೀದನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ�, 
ಬಡವರನು್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಅವರನು್ನ 

ಸಬಲೀಕರರಗ�ೋಳಿಸಲು ನರಂತರವಾಗಿ 
ಪ್ರಯತ್್ನಸುತ್್ತದ�.

ಜಿೇವ ರಕ್ಷಣ�ಯ ಖಾರ್್ರ
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೋ, ಅದರಲೋ್ಲ ಅಂಚಿನಲ್ಲರುವವರು, ವೃದಾಧಿಪಯಾದ 
ಬಗ�ಗೆ ಮತು್ತ ಜಿೀವನದಲ್ಲ ಇದ್ಕ್ಕಾದ್ಂತ� ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರತ್ಕೋಲ 
ಪರಿಸಿಥಾತ್ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತಾ್ತರ�. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೋ 
ಆರ್ಥಿಕ ಅಭದ್ರತ�ಯ ಚಿಂತ�ಯನು್ನ ಹ�ೋಂದಿರುತಾ್ತರ�. 
ಜಿೀವ ರಕ್ಷಣ�ಗ� ಖಾತರಿ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಾಥಿರವು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಜಿೀವನ್ ಜ�ೋಯಾೀತ್ ವಿಮಾ ಯೀಜನ�, 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಸುರಕ್ಾ ವಿಮಾ ಯೀಜನ� ಮತು್ತ ಅಟಲ್ 
ಪಿಂಚಣಿ ಯೀಜನ� ಸ�ೀರಿದಂತ� ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಭದ್ರತಾ ಯೀಜನ�ಗಳನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ�.

ಹಿ
ಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೀಶದ ಬಲಾಸು್ಪರದ ನವಾಸಿ ಕಾಂತಾದ�ೀವಿ, 
ಅವರ ಪತ್ ಸಾವಿಗಿೀಡಾದಾಗ ಅವರು ತ್ೀವ್ರ ನಷಟುದಲ್ಲದ್ರು. 
ಅವರಿಗ� ತಮ್ಮ ಪತ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಸುರಕ್ಾ ವಿಮಾ 

ಯೀಜನ� ಅಡಿ, ವಿಮ ಪಡ�ದಿರುವುದು ಗ�ೋತ್್ತರಲಲ್ಲ. ಅವರಿಗ� ಯಾರ�ೋೀ 
ಅವರ ಪತ್ ಪಡ�ದಿದ್ ವಿಮಯ ಬಗ�ಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲ 
ವಿಚಾರಿಸುವಂತ� ತ್ಳಿಸಿದರು. ಬಾಯಾಂಕ್ ಅವರ ಪತ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಸಿ 
ಪಡ�ದಿರುವುದನು್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು ಮತು್ತ ಕ�ಲವಂದು ಔಪಚಾರಿಕತ� 
ಪೂರ�ೈಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ ಪಡ�ಯಬಹುದ�ಂದು ತ್ಳಿಸಿತು. 
ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳು ಮುಗಿದ ತರುವಾಯ ಕಾಂತಾ ದ�ೀವಿ ಅವರ ಖಾತ�ಗ� 2 ಲಕ್ಷ 
ರೋ. ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಯತು. ಕಾಂತಾ ದ�ೀವಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಸುರಕ್ಾ ವಿಮಾ ಯೀಜನ�ಯಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಾಪತ್ರಯಗಳಿಂದ 
ಪಾರಾದರು. “ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಯೀಜನ�, 
ನಜಕೋಕಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದು್, ಸಂಕಷಟುದಲ್ಲರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� 
ನ�ರವಾಗಲದ�” ಎಂದು ಆಕ� ಹ�ೀಳುತಾ್ತರ�, 

ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ್

ಸಾರಾಜಿಕ ಭದ್ರತ� ಯೇಜನ�
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ನಂತರ ಸುನೀತಾ ಇದಾ್ರ�, ಅವರೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಜಿೀವನ್ 
ಜ�ೋಯಾೀತ್ ವಿಮಾ ಯೀಜನ� ಪಾಲಸಿಯನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಂಡಿದಾರ್�. 
ಈ ಯೀಜನ� ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ “ನನ್ನ ಮಕಕಾಳು ಕ�ಲಸ 
ಮಾಡುತ್್ತರಲಲ್ಲ” ಎಂದು ಸುನೀತಾ ಹ�ೀಳುತಾ್ತರ�, ನಾನು ಈ 
ವಿಮಾ ಪಾಲಸಿಯನು್ನ ಖರಿೀದಿಸಿದ�. ನನಗ� ಹರ ಬಾಯಾಂಕ್ 
ಖಾತ�ಗ� ನ�ೀರವಾಗಿ ವಗಾಥಿವಣ� ಆಗುತ್ತದ� ಎಂಬುದು 
ಖಾತ್್ರ ಇರಲಲ್ಲ. ಆದರ�, ನನಗ� ಯಾವಾಗ ಹರ ಬರುತ್ತದ�  
ಎಂದು ತ್ಳಿದಿದ�, ಇದು ನನಗ� ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ�. 
ನನ್ನ ಬಳಿ ಬ�ೀರ� ಯಾವುದ�ೀ ವಿಮಾ ಪಾಲಸಿ ಇಲ್ಲ. 
ಇದ�ೋಂದ�ೀ ಪಾಲಸಿ ನನ್ನಲ್ಲರುವುದು. ನನಗ� ಮೊದಲು ಕ�ಲವು 

ಶಂಕ�ಗಳಿದ್ವು, ಆದರ� ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೋ ಪಾಲಸಿಯ 
ಮಹತ್ವವನು್ನ ತ್ಳಿಸುತ್್ತದ�್ೀನ�..” ಇಂದು ಕ�ೋೀಟಯಾಂತರ ಜನರು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತ�ಯ ವಾಯಾಪಿ್ತಗ� ಬಂದಿದ್ರ�, ಇದು ಅಟಲ್ 
ಪಿಂಚಣಿ ಯೀಜನ�, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಜಿೀವನ ಜ�ೋಯಾೀತ್ 
ವಿಮಾ ಯೀಜನ�, ಮತು್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಸುರಕ್ಾ ವಿಮಾ 
ಯೀಜನ�ಯಂತ ಯೀಜನ�ಗಳಿಂದ ಸಾಧಯಾವಾಗಿದ�. ಈ 
ಯೀಜನ�ಗಳ ಆರಂಭಕೋಕಾ ಮುನ್ನ ದ�ೀಶದ ಶ�ೀ.80ರಿಂದ 
90ರಷುಟು ಜನರಿಗ� ವಿಮ ಪಾಲಸಿಯೀ ಇರಲಲ್ಲ ಮತು್ತ ಅವರಿಗ� 
ಯಾವುದ�ೀ ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭಯಾವೂ ದ�ೋರ�ಯುತ್್ತರಲಲ್ಲ.  

ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಷಥಿಗಳಲ್ಲ ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ವಂತ್ಗ�ದಾರರು 

ನ�ೋೀಂದಾಯಸಿಕ�ೋಂಡಿದ್ರು. ಮೋರನ�ೀ ವಷಥಿ ಇದು 1 ಕ�ೋೀಟ್ಗ� ದುಪ್ಪಟಾಟುಯತು ಮತು್ತ  

ನಾಲಕಾನ�ೀ ವಷಥಿ 1.50 ಕ�ೋೀಟ್ ತಲುಪಿತು. 2019ರ ಹರಕಾಸು ವಷಥಿದಲ್ಲ ಸುಮಾರು 70 ಲಕ್ಷ ಹ�ೋಸ 

ವಂತ್ಕ�ದಾರರು ಯೀಜನ�ಯಡಿಯಲ್ಲ ನ�ೋೀಂದಾಯಸಿಕ�ೋಂಡಿದಾ್ರ�.

 2 ಲಕ್ಷ ರೋ. ಮೊತ್ತದ ವಿಮ ಕ�ೀವಲ 
ವಾಷ್ಥಿಕ 330 ರೋ. ಪಿ್ರೀಮಿಯಂಗ� 
ಲಭಿಸುತ್ತದ�, ಇದಕ�ಕಾ ವ�ೈದಯಾಕ್ೀಯ 
ಪರಿೀಕ್�ಯ ಅಗತಯಾವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

  ಈ ಯೀಜನ�ಯನು್ನ 18-50 ವಷಥಿ 
ವಯೀಮಾನದ ಭಾರತದ ಯಾವುದ�ೀ 
ನಾಗರಿಕರು ಪಡ�ಯಬಹುದಾಗಿದ�. ಈ 
ಅವಧಿ ಯೀಜನ�ಯನು್ನ ಪ್ರತ್ವಷಥಿ 
ನವಿೀಕರಿಸಬ�ೀಕಾಗುತ್ತದ�. ಇದು 55 
ವಷಥಿಗಳಿಗ� ಮಚೋಯಾರ್ ಆಗುತ್ತದ�.

    ನೀವು ಯಾವುದ�ೀ ಬಾಯಾಂಕ್ನ ಶಾಖ�ಗ� 
ಭ�ೀಟ್ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ನ�ಟ್ ಬಾಯಾಂಕ್ಂಗ್ 
ಮೋಲಕ ಮನ�ಯಂದಲ�ೀ ಈ ವಿಮ 
ಪಡ�ಯಬಹುದು. ಈ ಯೀಜನ�ಯ 
ಪೀಟಥಿಲ್ ಗ� ಭ�ೀಟ್ ನೀಡಿಯೋ ವಿಮಗ� 
ಅಜಿಥಿ ಸಲ್ಲಸಬಹುದು.

ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ 
ಜಿೇವನಜ�ೊಯಾೇರ್ 
ವಿರ  ಇದು ಒಂದು ಅಪಘಾತ ವಿಮ ಯೀಜನ�ಯಾಗಿದು್, ಅಪಘಾತದಲ್ಲ 

ಮರರ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ ಅಂಗವ�ೈಕಲಯಾವಾದರ� 2 ಲಕ್ಷ ರೋ, ಭಾಗಶಃ 
ವ�ೈಕಲಯಾವಾದರ� 1 ಲಕ್ಷ ರೋ. ಪರಿಹಾರ ವಾಯಾಪಿ್ತಯನು್ನ ಒಳಗ�ೋಂಡಿರುತ್ತದ�

 18 ರಿಂದ 70 ವಷಥಿ ವಯೀಮಾನದ ಯಾರು ಬ�ೀಕಾದರೋ ಈ ವಿಮ 
ಪಡ�ಯಬಹುದು. ಈ ವಿಮಾ ಮಾಡಿಸಿದ ವಯಾಕ್್ತ 70 ವಷಥಿ ದಾಟ್ದ 
ತರುವಾಯ ಇದು ರದಾ್ಗುತ್ತದ�. ಇದಕ�ಕಾ ಬಾಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲ ಖಾತ� 
ಅತಾಯಾವಶಯಾಕವಾಗಿರುತ್ತದ�.

 ವಿಮಾ ಕಂತು ಕಡಿತ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲ ಖಾತ�ದಾರರ ಬಾಯಾಂಕ್ 
ಖಾತ�ಯಲ್ಲ ಹರ ಇರಬ�ೀಕು. ಖಾತ�ಯಲ್ಲ ಹರ ಇಲ್ಲದ� ಇದ್ಲ್ಲ, ಪಾಲಸಿ 
ತಂತಾನ� ರದಾ್ಗುತ್ತದ�.

 ಬಾಯಾಂಕ್ ಖಾತ� ಮುಚಿಚುದರೋ, ಪಾಲಸಿ ರದಾ್ಯತ�ಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದ�.

ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ  
ಸುರಕ್ಾ ವಿರಾ ಯೇಜನ�
ಯಾರ�ೇ ಆದರೊ

ವರ�ಗಿನ ವಿರಯನುನು 
ವಷತಿಕ�ಕಿ 

2

ರಾತ್ರ ಪಾವರ್ಸುವ 
ಮೊಲಕ 

ಪಡ�ಯಬಹುದು

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನ�
 ಈ ಯೀಜನ� ಪಡ�ಯಲು, 20 ವಷಥಿಗಳ ಕಾಲ ಹೋಡಿಕ� 

ಮಾಡಬ�ೀಕಾಗುತ್ತದ�. ಈ ಯೀಜನ�ಗ� 18ರಿಂದ 40ವಷಥಿ ವಯಸಿಸುನ 

ಯಾರು ಬ�ೀಕಾದರೋ ಹೋಡಿಕ� ಮಾಡಬಹುದು. 

  60 ವಷಥಿದ ತರುವಾಯ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ 

ಯೀಜನ�ಯಡಿ 1000 ರೋ, 2000ರೋ, 3000ರೋ ಮತು್ತ 5000 

ರೋ. ಪಿಂಚಣಿ ಪಡ�ದುಕ�ೋಳ್ಳಬಹುದು.

  ಪಿಂಚಣಿಯ ಮೊತ್ತ ನೀವು ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು ಪಾವತ್ಸುವ ಕಂತ್ನ ಮೊತ್ತ 

ಮತು್ತ ಹೋಡಿಕ� ಆರಂಭಿಸಿದ ವಯಸಸುನು್ನ ಅವಲಂಬಸಿರುತ್ತದ�. 

ಲಕ್ಷ`

`12
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ಉಸಾತಿದ್: ಕಲ�ಯ ಪುನಶ�್ಚೇತನ, ಕುಶಲಕಮತಿಗಳ 
ರಕ್ಷಣ� ಮತುತಿ ಸಂಸಕೃರ್ಯ ಉಳಿವು

ಲಖನೌನ ಚಿಕನ್ ಕರಿಯ ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 
ಮೊರಾದಾಬಾದ್ ನ ಹಿತಾ್ತಳ� ಕ�ಲಸಗಾರರವರ�ಗ�, ಗುಜರಾತ್ 
ನ ಅಜರಖ್ ನಂದ, ತಂಜಾವೂರಿನ ರ�ೀಷ�್ಮ ನ�ೀಕಾರರವರ�ಗ� 

ದ�ೀಶಾದಯಾಂತದ ಅಸಂಖಾಯಾತ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಅಸಂಘಟ್ತವಾಗಿದ್ವು. 
ಕೌಶಲಯಾ ಮತು್ತ ತರಬ�ೀತ್ಯನು್ನ ನವಿೀಕರಿಸಲು 2015ರ ಮೀ 14ರಂದು 
ಸಕಾಥಿರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕಲ�-ಕುಶಲಕಲ�ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
(ಉಸಾ್ತದ್)ಯನು್ನ ಬನಾರಸ್ ಸಿೀರ�ಗಳಿಗ� ಹ�ಸರುವಾಸಿಯಾದ 
ವಾರಾರಸಿಯಂದ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳ ಸರಕುಗಳಿಗ� ಚ�ೈತನಯಾ 
ನೀಡಲು ಬಳಸಿಕ�ೋಂಡಿತು. ಯುಗ-ಪರಿವತಥಿನ�ಯ ಈ ನಧಾಥಿರವು ದ�ೀಶದ 
ಮೋಲ� ಮೋಲ�ಯಲ್ಲ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕಲಾತ್ಮಕತ�ಯನು್ನ 
ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದ� ಅವುಗಳನು್ನ ಪುನರುಜಿಜುೀವಗ�ೋಳಿಸುತ್್ತದ�.
ಮುಖಯಾವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯಾತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲನ ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳ 
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲನ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬಟುಟುಹ�ೋೀಗುತ್್ತತು್ತ ಮತು್ತ ತಲ� 
ತಲ�ಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ಕೌಶಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳು 
ದೋರವಾಗುತ್್ತದ್ರು, ಕಾರರ ಅದು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಹ�ೋತ್್ತನ 
ಊಟವನು್ನ ಪೂರ�ೈಸಲು ನ�ರವಾಗುತ್್ತರಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಮೋಲಯಾವಾದ 
ಸಂಪ್ರದಾಯವನು್ನ ಆ ಕುಟುಂಬ ಮುಂದುವರಿಸಿದಕಾಕಾಗಿ ಮನ್ನಣ�ಯನೋ್ನ 
ಪಡ�ಯುತ್್ತರಲಲ್ಲ. 

ಎಲ್ಲರನೋ್ನ ಒಳಗ�ೋಳು್ಳವಂತ� ಮಾಡುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ – 
ಎಲ್ಲರ�ೋಂದಿಗ�, ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸ, ಎಲ್ಲರ ವಿಶಾ್ವಸ ಮತು್ತ ಮೀಕ್ ಇನ್ 
ಇಂಡಿಯಾ- ಮಂತ್ರಗಳು ಈ ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳಿಗ� ಸೋಕ್ತ ಮಾಹಿತ್ ಮತು್ತ 
ತರಬ�ೀತ್ ನೀಡಿತು ಜ�ೋತ�ಗ� ಮಾರುಕಟ�ಟುಗಳಿಗ� ಅವರನು್ನ ಪರಿಚಯಸುವ 
ಮೋಲಕ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಕ�ಕಾ ಸೋಕ್ತ ಬ�ಲ� ದ�ೋರಕ್ಸಲು ನ�ರವಿನ ಹಸ್ತ 
ನೀಡಿತು. ಅವರಿಗ� ಉತ್ತಮ ಪ್ರತ್ಫಲದ�ೋರಕ್ಸಲು ಸಕಾಥಿರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ�ಟುಯಲ್ಲ ಅವರ ರಾಯಭಾರಿಯಾಯತು. 
ಹುನಾರ್ ಹಾತ್ ಮತು್ತ ಶಿಲ್ಪ ಉತಸುವದಲ್ಲ ನಯಮಿತವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ 
ಕಲ� ಮತು್ತ ಕರಕುಶಲ ವಸು್ತಗಳ ಜ�ೋತ�ಗ� ಅಸ್ಪಸಂಖಾಯಾತರ ಕುಸುರಿ 
ಕೌಶಲದ ಪ್ರದಶಥಿನಕ�ಕಾ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಸುತ್್ತದ�. ಈಶಾನಯಾ ಪ್ರದ�ೀಶಕ�ಕಾ ವಿಶ�ೀಷ 
ಒತು್ತ ನೀಡಲಾಗಿದ�.  

ಎಲಲಿ ಯೇಜನ�ಗಳ ರಾಹಿರ್ http://usttad.minorityaffairs.gov.in 
ಮತುತಿ  www.minorityaffairs.gov.in ನಲ್ಲಿ ಲಭಯಾ.

ಉಸಾತಿದ್ ಯೇಜನ�

ಸಮಾಜದ ಯಾವುದ�ೀ ವಗಥಿದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ದ�ೀಶದಲ್ಲ ಏನಾದರೋ ಪ್ರಗತ್ಗ� ಕಾರರವಾಗುತ್ತದ�. ಹಿೀಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ 
ಸಕಾಥಿರಗಳು ನಲಥಿಕ್ಷಿಸಿದ ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳನು್ನ ಮುಖಯಾವಾಹಿನಗ� ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನು್ನ ಈ ಸಕಾಥಿರ ಮಾಡುತ್್ತದ�. 
ಅವರು ಎಷಟುರಮಟ್ಟುಗ� ನಲಥಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ರ�ಂದರ�, ಸಂಪನೋ್ಮಲದ ಕ�ೋರತ�ಗ� ಸಿಲುಕ್, ಅವರ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರವ�ೀ 
ಕರ್ಮರ�ಯಾಗುತ್್ತದ್ವು. ಉಸಾ್ತದ್ ಯೀಜನ�ಯಂದಿಗ� ಸಕಾಥಿರದ ಮಧಯಾಪ್ರವ�ೀಶದಿಂದಾಗಿ, ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳ 
ಹಿತಾಸಕ್್ತಯನ್ನಷ�ಟುೀ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರಲ್ಲ ನವೀದಯ ಗ�ೋೀಚರಿಸುತ್್ತದ�.

l	ಉಸಾ್ತದ್ ಯೀಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲ, ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳು ಮತು್ತ 
ನ�ೀಕಾರರಿಗ� ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ತರಬ�ೀತ್ ನೀಡುವುದರ 
ಜ�ೋತ�ಗ� ಮಾರುಕಟ�ಟುಯಲ್ಲ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್್ತದ�.

l	ಸಕಾಥಿರ, ಅಲ್ಪ ಸಂಖಾಯಾತ ಸಮುದಾಯಕ�ಕಾ ಸ�ೀರಿದ 45 
ವಷಥಿದವರ�ಗಿನ ವಯೀಮಾನದವರಿಗ� ತರಬ�ೀತ್ಯ ವ�ೀಳ� 
ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳೊ 3 ಸಾವಿರ ರೋ. ಸ�ಟುೈಫ�ಂಡ್ ನೀಡುತ್ತದ�. 
ಈ ಯೀಜನ�ಯಡಿ ಶ�ೀ.33ರಷುಟು ಮಹಿಳಾ ಮಿೀಸಲದ�. 
ಈಶಾನಯಾ ಮತು್ತ ಜಮು್ಮ ಹಾಗೋ ಕಾಶಿಮೀರಕ�ಕಾ ವಿಶ�ೀಷ ಒತು್ತ 
ನೀಡಲಾಗಿದ�.

l	ದ�ೀಶದಾದಯಾಂತದ 33 ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲ 
ಅಂದರ� ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೀಶದ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮತು್ತ ಗಾಜಿನ 
ಕಲ�, ಜಮು್ಮ ಮತು್ತ ಕಾಶಿಮೀರದ ಪ�ಪಮಾಥಿಶಿ, ಪಂಜಾಬ್ 
ನ ಫ್ಲಕಾರಿ, ರಾಜಾಸಾ್ತನದ ಲಹಾರಿಯಾ ಮತು್ತ ಗುಜರಾತ್ 
ನ ಅಜರಖ್ ಇತಾಯಾದಿಗಳಲ್ಲ ತರಬ�ೀತ್ ನೀಡುವ ಗುರಿ 
ಹ�ೋಂದಲಾಗಿದ�.

l	ಹುನಾರ್ ಹಾತ್ ಮತು್ತ ಶಿಲ್ಪ ಉತಸುವ ಪ್ರದಶಥಿನಗಳ 
ಮೋಲಕ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯಾತ ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳು/
ಕರಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗ� ದ�ೀಶಾದಯಾಂತ ಮತು್ತ 
ವಿದ�ೀಶಗಳಲ್ಲಯೋ ಮಾರುಕಟ�ಟು ಒದಗಿಸಲು ಬ�ಂಬಲ 

l	ನುರಿತ ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳು / ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕೌಶಲಯಾಗಳ ಸಾಮಥಯಾಥಿವನು್ನ ಹ�ಚಿಚುಸಲು, 
ಸಚಿವಾಲಯಕ�ಕಾ ಮತು್ತ ಯೀಜನಾ ಅನುಷಾ್ಠನ ಸಂಸ�ಥಾ 
(ಪಿಐಎಗಳಿಗ�) ಬ�ಂಬಲ ನೀಡಲು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಾಯಾಷನ್ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಂಸ�ಥಾ, ವಲಯ ರಫ್್ತ ಮಂಡಳಿ, ಜವಳಿ 
ಸಚಿವಾಲಯ, ಸಂಸಕೃತ್ ಸಚಿವಾಲಯ, ಮತು್ತ ಇತರ ತಜ್ಞ 
ಸಂಸ�ಥಾಗಳು ಜ್ಾನ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ತ�ೋಡಗಿಕ�ೋಂಡಿವ�. 

l	ಪ್ರತ್ ವಷಥಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೋ. ಮೊತ್ತದ ಉಸಾ್ತದ್ ಸಮಾ್ಮನ್ 
ಗೌರವವನು್ನ ಗರಿಷ್ಠ 10 ನುರಿತ ಕುಶಲಕಮಿಥಿಗಳು/ಕುಸುರಿ 
ತಜ್ಞರಿಗ� ನೀಡಲಾಗುತ್್ತದ�.
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ಸೊಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜಿೇವನ

ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಾಪ
ಭಾರತದ ಇರ್ಹಾಸ ಹಲವು ಶೌಯತಿಶಾಲ್ ಯೇಧರ ಗಾಥ�ಗಳನುನು 

ಅನುರಣಿಸುತತಿದ�, ಅವರ ಶೌಯತಿ ಇಂದ್ಗೊ ಚಿರಸ್ಮರಣಿೇಯವಾಗಿದ�. 

ಆದರ� ಕ�ಲವು ಯೇಧರ ಧ�ೈಯತಿ ಸಾಹಸದ ಕಥ�ಗಳು, ಜನರಿಗ� ರ್ಳಿಸಲು 

ಅತುಯಾತಕೃಷಟಿವಾಗಿವ�. ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯಕ�ಕಿ ಮತ�ೊತಿಂದು ಹ�ಸರಾಗಿದದು ಮಹಾರಾಣಾ 

ಪ್ರತಾಪ್ ಆ ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರಕಾರಕ�ಕಿ ಸ�ೇರಿದಾದುರ�. ಅವರು ಸಾ್ವಭಿರಾನದ ಕಠಿಣ 

ಜಿೇವನ ಆರಿಸಿಕ�ೊಂಡರ�ೇ ಹ�ೊರತು ಗುಲಾಮಗಿರಿಗ� ಬಗಗೆಲು ಒಪಪ್ಲ್ಲಲಿ. 

ಅವರು ಕ�ೊನ�ಯ ಉಸಿರಿರುವವರ�ಗೊ, ತಮ್ಮ ತಾಯಾನುಡು ರೇವಾರ್ 

ರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ ಹ�ೊೇರಾಡಿದರು ಮತುತಿ ಧ�ೈಯತಿ ಪರಂಪರ�ಯನುನು ಉಳಿಸಿದರು, 

ಅದು ಇಂದ್ಗೊ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ� ಮತುತಿ ಆ ಉದಾಹರಣ� ಇಲಲಿದ�ೇ 

ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ, ತಾಯಾಗ ಮತುತಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಅರತಿ ಅಪೂಣತಿವಾಗಿ 

ಉಳಿಯುತತಿದ�.

ರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಮೀವಾರ್ ಸ�ೀರಿದಂತ� 
ರಾಜಸಾಥಾನದಲ್ಲ ಪೂಜನೀಯ ವಯಾಕ್್ತಯಾಗಿದು,್ ಅಲ್ಲ 
ಅವರನು್ನ ಪ್ರತ್ ಮನ�ಯಲೋ್ಲ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದ� 

ಮತು್ತ ಅವರ ಧ�ೈಯಥಿ, ದ�ೀಶಭಕ್್ತ ಮತು್ತ ತಾಯಾಗದ ಕಥ�ಗಳನು್ನ 
ಇಂದಿಗೋ ಹ�ೀಳಲಾಗುತ್ತದ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ೀಂದ್ರ 
ಮೊೀದಿ ಅವರ ಮಾತ್ನಲ್ಲ ಹ�ೀಳುವುದಾದರ�- “ಮಹಾರಾಣಾ 
ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರ ಜಿೀವನವು ಧ�ೈಯಥಿ, ಗೌರವ ಮತು್ತ ಘನತ�ಯ 
ಸಂಕ�ೀತವಾಗಿದ�, ಇದು ಯಾವಾಗಲೋ ದ�ೀಶಭಕ್್ತ ವಿಚಾರದಲ್ಲ 
ನಾಗರಿಕರನು್ನ ಪ�್ರೀರ�ೀಪಿಸುತ್ತದ�. ಮೀವಾರ್ ನ ಈ ಭೋಮಿ ಅನ�ೀಕ 
ಯೀಧರ ಧ�ೈಯಥಿ ತಾಯಾಗಗಳಿಂದ ಬ�ಳಗಿದ�. ರಾಣಾ ಸಂಗ ಮತು್ತ 
ರಾಣಾ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ�ೋಂದಿಗ� ವಂಶವನು್ನ ಹಂಚಿಕ�ೋಂಡ 
ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲ ಅಚಚುಳಿಯದ�ೀ ಉಳಿದ 
ಒಂದು ಶ�್ರೀಷ್ಠ ವಯಾಕ್್ತತ್ವ. ಅವರು 1540ರ ಮೀ 9ರಂದು ಚಿತ�ೋ್ತೀರ್ 
ದ�ೋರ� ರಾಣಾ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮಗುವಾಗಿ 
ಜನಸಿದರು. ರಾಜಮನ�ತನದಲ್ಲ ಜನಸಿದರೋ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು 
ಬಾಲಯಾದ ದಿನಗಳನು್ನ ಭಿಲ್ಲರ ನಡುವ� ಕಳ�ದರು. ಅವರ ತಂದ� 
ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 1572ರ ಫ�ಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ನಧನರಾದರು. 
ರಾಣಾ ಉದಯ್ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಯ ಪತ್್ನಯ ಪುತ್ರ 
ಜಗಮಲ್ ನನು್ನ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಘೋೀಷ್ಸಿದ್ರು. 
ಆದಾಗೋಯಾ ಮೀವಾರ್, ಮೊಘಲರ�ೋಂದಿಗ� ನರಂತರ ಹ�ೋೀರಾಟ 
ಮಾಡಬ�ೀಕಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರರದಿಂದಾಗಿ, ಸಭಾಸದರು ಪ್ರತಾಪ್ 
ರನು್ನ ಸಿಂಹಾಸನಕ�ಕಾೀರಿದರು. ಆಕ�ೋ್ರೀಶಗ�ೋಂಡ ಜಗ್ಮಲ್, ಅಕ್ಬರ್ 
ಜ�ೋತ� ಸ�ೀರಿಕ�ೋಂಡರು. ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್, ತಾವು ಮತ�್ತ 
ಚಿತ�ೋ್ತೀರ್ ಅನು್ನ ಮೊಗಲರಿಂದ ಗ�ಲು್ಲವತನಕ ಚಿನ್ನದ ತಟ�ಟುಯಲ್ಲ 
ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತು್ತ ನ�ಲದ ಮೀಲ�ೀ ಮಲಗುತ�್ತೀನ� ಎಂದು 

ಪ್ರತ್ಜ್� ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹಾಸನವನು್ನ ಏರಿದ ನಂತರ 
ಅಕ್ಬರ್ ನಾಲುಕಾ ಸಂದಭಥಿಗಳಲ್ಲ ಒಪ್ಪಂದಕ�ಕಾ ಪ್ರಸಾ್ತಪಗಳನು್ನ 
ಕಳುಹಿಸಿದ್ರು. ಆದರ� ಪ್ರತಾಪ್ ಮೊಘಲರ ಅಧಿೀನದಲ್ಲರುವ 
ಬದಲು, ಹ�ೋೀರಾಟದ ಹಾದಿಯನು್ನ ಆರಿಸಿಕ�ೋಂಡರು, ಇದು 
1576ರಲ್ಲ ಮೊಘಲರ�ೋಂದಿಗ� ಹಲ್ಡಘಾಟ್ಯಲ್ಲ ಒಂದು ಯುದಧಿಕ�ಕಾ 
ಕಾರರವಾಯತು. 10,000ಕೋಕಾ ಹ�ಚುಚು ಯೀಧರಿದ್ ಮೊಘಲರ 
ಬೃಹತ್ ಸ�ೈನಯಾಕ್ಕಾಂತ ಕಡಿಮ ಸಂಖ�ಯಾಯ ಯೀಧರ ಸ�ೈನಯಾವಿದ್ರೋ, 
3,000 ಮಂದಿ ಸಾಧಾರರ ಅಶ್ವದಳದ ತುಕಡಿ ಮತು್ತ ಭಿಲ್ 
ಸ�ೈನಕರ ಬ�ಂಬಲದ�ೋಂದಿಗ� ಹ�ೋೀರಾಡಿ, ಮೊಘಲರಿಗ� ತಕಕಾ 
ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರು. ಈ ಯುದಧಿದಲ್ಲ, ಅವರ ಪಿ್ರೀತ್ಯ ಪಟಟುದಕುದುರ� 
ಚ�ೀತಕ್ ತ್ೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗ�ೋಂಡಿತು. ಪ್ರತಾಪ್ ಶತು್ರಗಳಿಂದ 
ಸುತು್ತವರ�ದಿರುವುದನು್ನ ನ�ೋೀಡಿದ ಅವರ ನಂಬುಗ�ಯ ಝಾಲಾ 
ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ತಾನ�ೀ ಸ್ವತಃ ರಾಜನ ಉಡುಗ� ತ�ೋಡುವ ಮೋಲಕ 
ಶತು್ರಗಳನು್ನ ವಂಚಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಬಲದಾನ ಮಾಡಿದರು. 
ತಪಿ್ಪಸಿಕ�ೋಂಡ ಪ್ರತಾಪ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲ ವಾಸಿಸಿದರು. ಹಲ್ಡಘಾಟ್ 
ಯುದಧಿದ ಆರು ವಷಥಿಗಳ ನಂತರ, ಡಿಹ�ೀರ್  ನಲ್ಲ ನಡ�ದ 
ಯುದಧಿದಲ್ಲ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಮೊಘಲರನು್ನ ಸ�ೋೀಲಸಿದರು. 
ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಮೊಘಲರಿಂದ 
ಅನ�ೀಕ ಪ್ರದ�ೀಶಗಳನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೋಂಡರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 
ತಾಯಾ್ನಡಿಗಾಗಿ ಸುದಿೀಘಥಿ ಹ�ೋೀರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ನಂತರ 
1597ರ ಜನವರಿ 19 ರಂದು ವಿೀರ ಸ್ವಗಥಿ ಪಡ�ದರು.

अस लगेो अणदाग पाग लगेो अणनामी
गो आडा गवडाय जीको बहतो घरुवामी
नवरोज ेन गयो न गो आसता ंनवलली
न गो झरोखा हठे जठे दनुनयाण दहलली
गहलोत राणा जीती गयो दसण मूदं रसणा डसी
ननसा मकू भररया नणै तो मतृ शाह प्रतापसी
ಆಡುಭಾಷ�ಯಲ್ಲರುವ ಈ ಕವಿತ�ಯು ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ 
ಅವರ ವಯಾಕ್್ತತ್ವದ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ೀಳುತ್ತದ�, ಅವರ ಶತು್ರಗಳು ಸಹ ಅವರ 
ಶೌಯಥಿವನು್ನ ಹ�ೀಗ� ಮಚಿಚುದ್ರು.  

ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್
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ಜ�ೈ ಜವಾನ್, ಜ�ೈ ಕ್ಸಾನ್: ಘೊೇಷಣ� ವಾಸತಿವವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು

ಧನಾತ್ಮಕ ದೃಷಿಟಿಕ�ೊೇನಬದಲಾಗುರ್ತಿದ� ಭಾರತ

ದಶಕಗಳ ಹಳ�ಯ ಈ ನುಡಿಗಟುಟು ಸ್ವತಃ ಮರುಶ�ೋೀಧನ�ಯಾಗುತ್್ತದ�. ಇತ್್ತೀಚಿನ ಉದಾಹರಣ� ನೀಡುವುದಾದರ�, 
ಒಂದ�ಡ� ಅರ� ಸ�ೀನಾಪಡ� ಸಿ.ಆರ್ .ಪಿ.ಎಫ್ ಪರಿಸರ ಉಪಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತ�ಗ�ದುಕ�ೋಳು್ಳತ್್ತದ�,  

ಮತ�ೋ್ತಂದ�ಡ� ಗುಜರಾತ್  ನ ರ�ೈತ ನುಗ�ಗೆಕಾಯಯ ಉತ್ತಮ ಗುರಮಟಟುದ ಬೀಜವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದು್  
ಇದು ಪ್ರೀತಾಸುಹದಾಯಕ ಫಲತಾಂಶ ನೀಡುತ್್ತದ�

ಪ್ರದಾನಮಂತ್್ರಯವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ‘ಮಳ�ಯನು್ನ ಹಿಡಿಯರಿ’ 
ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಪ�್ರೀರಿತರಾಗಿ, ಅಜ�ಮೀರ್ ನ ಸಿಆರ್.

ಪಿ.ಎಫ್. ಗೋ್ರಪ್ ಕ�ೀಂದ್ರ ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ ಆಳವಾದ 
ಸರ�ೋೀವರ ತ�ೋೀಡಲು ನಧಥಿರಿಸಿತು. ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. 
ಐಜಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸ�ಹಗಲ್ ಅವರ ನ�ೀತೃತ್ವದಲ್ಲ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲದ�. ಬ�ಟಟು ಮತು್ತ ಕಾಡಿಗ� ಅಂಟ್ಕ�ೋಂಡ ಪ್ರದ�ೀಶದಲ್ಲನ 
ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲ ಸಿಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ತುಕಡಿ ಆಳವಾದ 
ಸರ�ೋೀವರ ತ�ೋೀಡುತ್್ತದಾ್ರ� ಮತು್ತ ಎರಡೋ ಕಡ�ಯಂದ ಒಡು್ಡ 
ನಮಿಥಿಸಲಾಗುತ್್ತದ�. ಮಳ�ಗಾಲದಲ್ಲ ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಹಳ್ಳದಲ್ಲ ನೀರು 
ನಲು್ಲತ್್ತತು್ತ, ಪಾ್ರಣಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಸಸಯಾಗಳು ಮತು್ತ ಸಿ.ಆರ್ .
ಪಿ.ಎಫ್ ಯೀಧರು ಸಹ ಇದನು್ನ ಬಳಸುತ್್ತದ್ರು. ಈ ಕ�ೋಳದ 
ನೀರನು್ನ ನೀರಾವರಿ ಮತು್ತ ತ�ೋೀಟಗಾರಿಕ�ಗೋ ಬಳಸಲಾಗುತ್್ತತು್ತ. 
ಕ�ೋಳದ ಮರುಪೂರರ ಮತು್ತ ತುಂಬ ಹರಿಯುವ ನೀರು 
ಅಂತಜಥಿಲ ಮಟಟುವನು್ನ ಹ�ಚಿಚುಸುತ್್ತದ� ಎಂದು ವಿಕ್ರಮ್ ಸ�ಹಗಲ್ 
ಹ�ೀಳುತಾ್ತರ�. 12 ಕ�ೋಳವ� ಬಾವಿಗಳ ಮರುಪೂರರ ಮಾಡಲು 
ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್್ತದ�. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕಾಕಾಗಿ 
ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಅನ�ೀಕ ಸರ್ಣ ಕ�ೋಳಗಳನೋ್ನ ಅಗ�ದಿದ�. ‘ಕಾಯಾಚ್ 
ದಿ ರ�ೀನ್’ (ಮಳ�ಯನು್ನ ಹಿಡಿದಿಡಿ) ಅಭಿಯಾನಕ�ಕಾ ಸ�ೀರಲು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ ಮೀರ�ಗ� ನೀರಿನ 
ಸಂರಕ್ಷಣ�ಗಾಗಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನು್ನ ಕ�ೈಗ�ೋಳ್ಳಲಾಗಿದ�. 

ಭದ್ರತ�ಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ 
ಪ್ರಯತನುಗಳವರ�ಗ�...

ರ�ೈತರ ಪ್ರಗರ್ಗ� ಕಾರಣವಾಗುರ್ತಿರುವ 
ನುಗ�ಗೆಕಾಯಿ

ಸಾ್ವವಲಂಬನ�ಯ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣ� ಇಲ್ಲದ�, 
ಗುಜರಾತ್ ನ ಪಟಾನ್ ಜಿಲ�್ಲಯ ರ�ೈತರ�ೋಬ್ಬರು 

ನುಗ�ಗೆಕಾಯಯ ಬೀಜ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದಾ್ರ�, ಇದು ಉತ್ತಮ 
ಇಳುವರಿ ಮತು್ತ ಗುರಮಟಟುದಾ್ಗಿದ�. ಕಾಮ್ ರಾಜ್  ಚೌಧರಿಯವರ 
ಈ ಪ್ರಗತ್ ನುಗ�ಗೆಕಾಯ ಬ�ಳ�ಯಂದಿಗ� ಆಗಿದ�. ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜಯಾದ ಹ�ೋರಗ� ತಮಿಳುನಾಡು, 
ಪಶಿಚುಮ ಬಂಗಾಳ, ಮತು್ತ ದ�ೀಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ ಉತ್ತಮ 
ಬ�ಲ�ಗ� ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್್ತದಾ್ರ�. ಅವರು ಈಗ ಅದರ ಕೃಷ್ಯನು್ನ 
ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಯೀಜಿಸುತ್್ತದಾರ್�. ಕಳ�ದ 10 ವಷಥಿಗಳಿಂದ ಈ ಬ�ಳ� 
ಬ�ಳ�ಯುತ್್ತದ�್ೀನ� ಮತು್ತ ಅದಕ�ಕಾ ಭವಿಷಯಾ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ� 
ಎಂದು ಚೌಧರಿ ಹ�ೀಳುತಾ್ತರ�. ಅವರು ಈ ಬ�ಳ�ಯಂದ ಪ್ರತ್ ಬಘಾ 
ಪ್ರದ�ೀಶದಿಂದ 1 ರಿಂದ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೋ. ಗಳಿಸುತ್್ತದಾ್ರ�. ನುಗ�ಗೆಕಾಯ 
ಕೃಷ್ಗ� ಹ�ಚಿಚುನ ಕ�ೋಟ್ಟುಗ� ಗ�ೋಬ್ಬರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ�. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 
ನುಗ�ಗೆಕಾಯಗ� ಆಯುವ�ೀಥಿದದಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ�ೀಡಿಕ�ಯದ�. 
ಆಯುವ�ೀಥಿದದಲ್ಲ 300 ಕೋಕಾ ಹ�ಚುಚು ಕಾಯಲ�ಗಳ ಚಿಕ್ತ�ಸುಗಾಗಿ 
ನುಗ�ಗೆಕಾಯನು್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದ� ಎಂದು ಹ�ೀಳಲಾಗುತ್ತದ�. 
ನುಗ�ಗೆಕಾಯಗ� ಸಹಜನ್, ಸಗಥಿವಾ ಮತು್ತ ಮೊರಿಂಗಾ ಎಂಬ 
ವಿವಿಧ ಹ�ಸರುಗಳಿಂದ ಕರ�ಯಲಾಗುತ್ತದ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು 
ಇತ್್ತೀಚ�ಗ� ತಮ್ಮ ‘ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್’ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮದಲ್ಲ ನುಗ�ಗೆಕಾಯಯ 
ಉತ್ತಮ ಗುರಮಟಟುದ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದ್ಕಾಕಾಗಿ 

ಕಾಮರಾಜ್ ಚೌಧರಿ ಅವರನು್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ರು.  
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