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ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�್�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಕಡಿ ಮನ್ ಕಿ ಬ್ಕತ್ ಕ��ಳಿ 

ಸಮ್ಕಜಕ�್ ಸ��ವ� ಸಲ್ಲಿಸುವ ಜನರ ಕಥ�ಯನುನು ಹ��ಳುವ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ ಮನ್ ಕಿ ಬ್ಕತ್ ಯ್ಕವ್ಕಗಲ್ 
ಮತ�್ ೊಬ್ಬರಿಗ� ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಿ�ಡುತೊದ�. ಕ�್�ವಿಡ್ ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನ ಎರಡನ�� ಅಲ�ಯನುನು ಎದುರಿಸಲು, ಫ್ಕಮ್ಕತಿ ವೃರ್ೊಪರರು, ಲಸಿಕ� 

ತಯ್ಕರಕರು, ಆಮಲಿಜನಕ ಉತ್ಕಪಾದನ�ಯಲ್ಲಿ ತ�್ ಡಗಿರುವವರು ಮತುೊ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ತಜ್ಞರು ಸ��ರಿದಂತ� ಅಸಂಖ್ಕಯೂತ ಕ��ತ್ರಗಳ 
ತಜ್ಞರ�್ ಂದಿಗ� ಪ್ರಧ್ಕನಿಯವರು ಸುದಿ�ರತಿ ಚರ�ತಿ ನಡ�ಸಿದರು. ಅದರ ಆಯ್ದ ಭ್ಕಗ ಇಲ್ಲಿದ�:

‘ನಾವು ದವಾಯಿ ಭಿ,  
ಕಡಾಯ್ ಭಿ ಯಂದ್ಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಕಾಳಜಿಯನೂನು ವಹಿಸಬ್ೇಕ್’

ಪ್ರಧಾನ: ಡ್ಕ.ಶಶ್ಕಂಕ್, ನಿ�ವು ಜ�ವಗಳನುನು ಉಳಿಸಲು ಹಗಲು-ರ್ಕರ್್ರ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುರ್ೊದಿ್ದ�ರಿ. ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕದ ಎರಡನ�� 
ಅಲ�ಯು ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯವ್ಕಗಿ ಎಷುಟಿ ಭಿನನುವ್ಕಗಿದ�, ಯ್ಕವ ಮುನ�ನುಚ್ಚರಿಕ�ಗಳ ಅಗತಯೂವಿದ� ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ ನಿ�ವು ಜನರಿಗ� 
ರ್ಳಿಸಬ��ಕ�ಂದು ನ್ಕನು ಬಯಸುತ�ೊ�ನ�.
ಡಾ. ಶಶಾಂಕ್: ಈ ವ�ೈರಸ್ ಮದಲ ಅಲ�ಗಿಂತ ವ��ಗವ್ಕಗಿ ಹರಡುರ್ೊದ� ಮತುೊ ಶ��.80 ರಿಂದ 90 ರಷುಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಯ್ಕವುದ�� 
ರ�್ �ಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಕಣಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಆದರ� ಭಯಪಡುವಂಥದು್ದ ಏನ್ ಇಲಲಿ ಮತುೊ ನ್ಕವು ಈ ಅಲ�ಯನ್ನು ಸಹ ಜಯಿಸುತ�ೊ�ವ�. 
ಕ�್�ವಿಡ್, 14 ರಿಂದ 21 ದಿನಗಳ ಕ್ಕಲ್ಕವಧಿಯವರ�ಗ� ಇರಲ್ದು್ದದು, ಇದರ ಬಗ�ಗೆ ನ್ಕವು ವ�ೈದಯೂರ ಸಲಹ�ಯನುನು ಪಡ�ಯಬ��ಕು.
ಪ್ರಧಾನ: ಡ್ಕ.ನವಿ�ದ್, ಆತಂಕ ನಿವತಿಹಣ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮ್ಲಕ, ಜನರಿಗ� ಏನು ಹ��ಳುರ್ೊ�ರಿ?
ಡಾ. ನವಿೇದ್: ನ್ಕವು ಮುಖಗವಸುಗಳನುನು ಧರಿಸುವುದು, ಹ್ಕಯೂಂಡ್ ಸ್ಕಯೂನಿಟ�ೈಜರ್ ಗಳನುನು ಬಳಸುವುದು ಮುಂತ್ಕದ 
ಶಿಷ್ಕಟಿರ್ಕರಗಳನುನು ಪ್ಕಲ್ಸಬ��ಕು. ಇದಲಲಿದ��, ನ್ಕವು ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರವನುನು ಕ್ಕಪ್ಕಡಿಕ�್ಳ್ಳಬ��ಕು. ಸ್ಕಮ್ಕಜಕ ಕ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 
ಭ್ಕಗವಹಿಸಬ್ಕರದು. ಉಳಿದಂತ� ನಮ್ಮ ದ�ೈನಂದಿನ ಕ�ಲಸಲ್ಲಿ ತ�್ ಡಗಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರಧಾನ: ಕ�್�ವಿಡ್ ರ�್ �ಗಿಗಳ�ೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನುನು ದ��ಶದ ಜನರು ಖಂಡಿತವ್ಕಗಿಯ್ ಅದನುನು ಕ��ಳಲು 
ಬಯಸುತ್ಕೊರ�. ಏಕ�ಂದರ� ಶುಶ್್ರಷಕಿಯರು ಮತುೊ ದ್ಕದಿಯರು ರ�್ �ಗಿಗಳಿಗ�ಗ� ಹರ್ೊರವ್ಕಗಿರುತ್ಕೊರ�. ದಯವಿಟುಟಿ ನಿಮ್ಮ 
ಅನುಭವ ರ್ಳಿಸಿ.
ಭಾವನಾ: ನ್ಕವು 14 ದಿನಗಳ ಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಕತತಿವಯೂಗಳನುನು ಮ್ಕಡುತ�ೊ�ವ�. ಅದರ ನಂತರ ನಮಗ� ವಿಶ್ಕ್ರಂರ್ ನಿ�ಡಲ್ಕಗುತೊದ�. 
2 ರ್ಂಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕ�್�ವಿಡ್ ಕತತಿವಯೂಗಳನುನು ಪುನರ್ಕವರ್ತಿಸಲ್ಕಗುತೊದ� ಸರ್. ಎಲ್ಕಲಿ ರ�್ �ಗಿಗಳು ಕ�್�ವಿಡ್ ಎಂಬ 
ಹ�ಸರಿನಿಂದಲ�� ಭಯಭಿ�ತರ್ಕಗಿರುತ್ಕೊರ�. ಅವರ ಭಯವನುನು ನಿವ್ಕರಿಸಲು ನ್ಕವು ಅವರಿಗ� ಆರ�್ �ಗಯೂಕರ ವ್ಕತ್ಕವರಣವನುನು 
ಒದಗಿಸುತ�ೊ�ವ�.
ಪ್ರಧಾನ: ಆಂಬುಯೂಲ�ನ್ಸ್ ರ್ಕಲಕರು ಸಹ ದ��ವರಂತ� ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�! ಆಂಬುಯೂಲ�ನ್ಸ್ ರ್ಕಲಕರ್ಕಗಿರುವ ಪ�್ರ�ಮ್ 
ವಮ್ಕತಿ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನುನು ನಮಗ� ರ್ಳಿಸಿ.
ಪ್್ರೇಮ್: ರ�್ �ಗಿಗಳ ಬಳಿ ಹ�್ �ಗುವ್ಕಗ ನ್ಕವು ಕ�ೈಗವಸುಗಳು ಮತುೊ ಮುಖಗವಸು ಸ��ರಿದಂತ� ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ ಧರಿಸುತ�ೊ�ವ� 
ಮತುೊ ರ�್ �ಗಿಗಳನುನು ಅವರ ಆಯ್್ ಮ್ಕಡಿಕ�್ಂಡ ಆಸಪಾತ�್ರಗ� ಕರ�ದ�್ ಯುಯೂತ�ೊ�ವ�. ಈಗ ನ್ಕನು ಈ ಕ�ಲಸವನುನು ಬಿಡಬ��ಕ�ಂದು 
ನನನು ತ್ಕಯಿ ಒತ್ಕೊಯಿಸುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�. ನ್ಕನು ಸಹ ಕ�ಲಸ ಬಿಟುಟಿ ಸುಮ್ಮನ� ಕುಳಿತರ�, ಈ ರ�್ �ಗಿಗಳನುನು ಯ್ಕರು ಸ್ಕಗಿಸುತ್ಕೊರ�? 
ಎಂದು ನ್ಕನು ಆಕ�ಗ� ಹ��ಳಿದ�.
ಪ್ರಧಾನ: ಗುರುಗ್ಕ್ರಮ್ ನ ಪ್ರ�ರ್ ಚತುವ��ತಿದಿ ಇರ್ೊ�ರ�ಗ� ಕ�್�ವಿಡ್ ಮಣಿಸಿದವರು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಟದ ಪರಿಸಿಥಿರ್ಯ ಕ�ಲವು 
ಅನುಭವಗಳನುನು ಹಂಚಿಕ�್ಳ್ಳಬಹುದ��?
ಪ್ರೇತ್: ನನಗ� ಪ್ಕಸಿಟ್ವ್ ವರದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ನ್ಕನು ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕವ್ಕಗಿ ಇರಲು ಆರಂಭಿಸಿದ� ಮತುೊ ವ�ೈದಯೂರ�್ ಂದಿಗ� 
ಸಮ್ಕಲ�್ �ಚಿಸಿದ�. ನಿಗದಿತ ಔಷಧಿಗಳನುನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ�. ಇದಲಲಿದ�, ನ್ಕನು ಯ�ಗವನುನು ಮ್ಕಡಲು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ�. 
ಅದರ�್ ಂದಿಗ� ನ್ಕನು ಕ್ಡ ಕ್ಕಢ್ಕ, ಕಷ್ಕಯವನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ�. ನ್ಕನು ಬಹಳಷುಟಿ ದ್ರವ ರ್ಪದ ಆಹ್ಕರ 
ಸ��ವಿಸಿದ�. ಬ್ಕಯಿ ಮುಕ್ಳಿಸುರ್ೊದ�್ದ, ಹಬ�ಯನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳು್ಳರ್ೊದ�್ದ ಮತುೊ ಬಿಸಿನಿ�ರನುನು ಕುಡಿಯುರ್ೊದ�್ದ. ನ್ಕನು ಯ�ಗ 
ಮ್ಕಡುವುದನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಲಲಿ.
* ನಾನ್ ಮತ್ೂತಮಮೆ ನಮಮೆಲಲುರಿಗೂ ಲಸಿಕ್ ಹಾಕಿಸಿಕ್ೂಳುಳುವಂತ್ ಒತಾತಯಿಸ್ತ್ತೇನ್ ಮತ್ತ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಳಜಿಯನೂನು 
ವಹಿಸಬ್ೇಕ್. ‘ದವಾಯಿ ಭಿ, ಕಡಾಯ್ ಭಿ’!
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ಸಂಪಾದಕಿೇಯ
ಎಲಲಿರಿಗ್ ನಮಸ್ಕ್ರ,

ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕದ ಎರಡನ�� ಅಲ�ಯು ಖಂಡಿತವ್ಕಗಿಯ್ ನ್ಕವ�ಲಲಿರ್ ಎಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� ದುಃಖವನುನು 
ಸಹಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಬಲ�ಲಿವು ಎಂದು ನಮ್ಮ ತ್ಕಳ�್ಮಯನುನು ಪರಿ�ಕ್ಷಿಸುರ್ೊದ�. ಈ ಜ್ಕಗರ್ಕ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ರ�್ �ಗದ ಮದಲ 
ಅಲ�ಯ ವಿರುದ್ಧ ದ��ಶವು ಒಗಗೆಟ್ಟಿನಿಂದ ಹ�್ �ರ್ಕಡಿತು ಮತುೊ ಜಗರ್ೊಗ� ಒಂದು ಆದಶತಿಪ್ಕ್ರಯವ್ಕದ ಮ್ಕದರಿಯನುನು 
ನಿ�ಡಿತು. ಆದರ� ಕ�್�ವಿಡ್ ಶಿಷ್ಕಟಿರ್ಕರವನುನು ಪ್ಕಲ್ಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆದ ಸಣ್ಣದ�್ ಂದು ಪ್ರಮ್ಕದವು ಈ ಎರಡನ�� 
ಅಲ�ಯಲ್ಲಿ ಜನಜ�ವನವನುನು ಕಂಗ�ಡಿಸಿದ�. ಅದರ ಪ್ರಭ್ಕವ ಆಮಲಿಜನಕ ಮತುೊ ಔಷಧಿಗಳ ಪೂರ�ೈಕ�ಯ ಮ�ಲ� 
ಕಂಡುಬಂತು. ಆದರ� ದ��ಶದ ನ್ಕಯಕತ್ವವು ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ರ�್ �ಗದ ಹ�್ ಸ ಅಲ�ಯನುನು ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮತ�ಯಂದಿಗ� ಮತುೊ 
ಯುದ�್ ್ಧ�ಪ್ಕದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭ್ಕಯಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್್ಕನ ಮತುೊ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳನುನು ಉತೊಮವ್ಕಗಿ ಬಳಸಿಕ�್ಂಡಿದ�.

ಇದು ಆಮಲಿಜನಕ ಅಥವ್ಕ ಔಷಧಿಗಳ ಪೂರ�ೈಕ�ಯನುನು ಹ�ಚಿ್ಚಸುವುದ್ಕಗಿರಲ್�, ಆಸಪಾತ�್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳನುನು 
ಸಜುಜುಗ�್ ಳಿಸುವುದ್ಕಗಿರಲ್�, ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ��ಶವು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಸ�ೈನಯೂವನುನು ಸಹ ಇದಕ�್ 
ಬಳಸಿಕ�್ಳ್ಳಲ್ಕಯಿತು. ಇತರ ದ��ಶಗಳು ಸಹ ಭ್ಕರತದ ಬ�ಂಬಲಕ�್ ನಿಂರ್ವ�. ಇಡಿ� ವಯೂವಸ�ಥಿಯ ನ್ಕಯಕತ್ವವನುನು 
ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮತ�್ ೊಮ್ಮ ವಹಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಬ��ಕ್ಕಯಿತು, ಅವರು 28 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 17 ಕ್್ ಹ�ಚು್ಚ ಪ್ರಮುಖ 
ಸಭ�ಗಳನುನು ನಡ�ಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕಲಿ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಅಗತಯೂಗಳನುನು ಪೂರ�ೈಸಲು ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡರು. ಅದ�� ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಅತಯೂಂತ ವಿಶ್ಕ್ವಸ್ಕಹತಿ ದ��ಶಿ�ಯ ಲಸಿಕ�ಯನುನು ಯುವಕರಿಗ� 
ತಲುಪಸಲು ಕ್ಕಯತಿವಿಧ್ಕನಗಳನುನು ರ್ಪಸಲ್ಕಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ವಿರುದ್ಧ 
ಹ�್ �ರ್ಕಟವನುನು ಸುಧ್ಕರಿಸುರ್ೊವ�. ರ��ತರಿಸಿಕ�್ಳು್ಳವವರ ಸಂಖ�ಯೂ ಸಿಥಿರವ್ಕಗಿ ಹ�ಚು್ಚರ್ೊರುವುದ್ ಸಹ ಸಮ್ಕಧ್ಕನದ 
ಸಂಗರ್ಯ್ಕಗಿದ�. ಇದು ಆರ�್ �ಗಯೂ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿಗಳನುನು ಸುಧ್ಕರಿಸಿದ ಮತುೊ ಆರ�್ �ಗಯೂವನುನು ಸಕ್ಕತಿರದ 
ನಿ�ರ್ಗಳ ಮ್ಲ್ಕಧ್ಕರವ್ಕಗಿಸಿದ ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿದ�. ಸಕ್ಕತಿರದ ಈ ಎಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಯತನುಗಳು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ 
ಸಮ್ಕರ್ಕರ್ ನ ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಿವ�.

ದ��ಶದ ನ್ಕಯಕತ್ವವು ಈ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಅತಯೂಂತ ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮತ� ಮತುೊ ಸಂಪೂಣತಿ ಹ�್ ಣ�ಗ್ಕರಿಕ�ಯಂದಿಗ� 
ಹ�್ �ರ್ಕಡುರ್ೊದ� ಮತುೊ ಎಲ್ಕಲಿ ರಿ�ರ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು ಮತುೊ ಆಸಪಾತ�್ರಗಳ ಅಗತಯೂವನುನು ಪೂರ�ೈಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�, 
ಆದ್ದರಿಂದ ಯ್ಕರ್ ಭಯಪಡುವ ಅಗತಯೂವಿಲಲಿ. ಏಕ�ಂದರ� ತಡ�ಗಟುಟಿವಿಕ�ಯು ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕವನುನು ಎದುರಿಸುವ 
ಅತಯೂಂತ ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿ ಮ್ಕಗತಿವ್ಕಗಿದ�. ಸಕ್ಕತಿರದ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಮತುೊ ‘ನವ ಭ್ಕರತದ’ ಪ್ರಯ್ಕಣದ ಬಗ�ಗೆ 
ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ವಿಶ��ಷ ಲ��ಖನಗಳಿವ�. ದ��ಶವು ಜ್್ಕನದ ಸಹ್ಕಯದಿಂದ ಸವ್ಕಲುಗಳನುನು ಹ��ಗ� ಜಯಿಸುರ್ೊದ� 
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ಲ��ಖನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದ��ಶದ ನ್ಕಯಕತ್ವದ ಬಗ�ಗೆ ವಿಶ್ಕ್ವಸ ಮತುೊ ನಂಬಿಕ�ಯನುನು ಮ್ಡಿಸುತೊದ� 
ಎಂದು ಆಶಿಸುತ�ೊ�ವ�.

ಕ�್ನ�ಯದ್ಕಗಿ, ನ್ಕವು ಕ�್ರ�್ ನ್ಕದಿಂದ ಸಂಪೂಣತಿವ್ಕಗಿ ಮುಕೊರ್ಕಗುವವರ�ಗ�, ನ್ಕವ�ಲಲಿರ್ ದ�ೈಹಿಕ ಅಂತರ 
ಕ್ಕಪ್ಕಡುವುದು, ಮುಖಗವಸುಗಳನುನು ಧರಿಸುವುದು ಮತುೊ ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯುವುದು ಮುಂತ್ಕದ ಮುನ�ನುಚ್ಚರಿಕ�ಗಳನುನು 
ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳ್ಳಬ��ಕು.

ಎಲಲಿರ್ ಆರ�್ �ಗಯೂವ್ಕಗಿರಿ ಮತುೊ ಎಂದಿನಂತ� ನಿಮ್ಮ ಸಲಹ�ಗಳನುನು ರ್ಳಿಸಿ.

ವಿಳ್ಕಸ :  ಬ್ಯೂರ�್ � ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿ�ಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮುಯೂನಿಕ��ಷನ್,  
  ಎರಡನ�� ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನ್ಕ ಭವನ, ನವದ�ಹಲ್ - 110003

ಇ-ಮ�ಲ್ :  response-nis@pib.gov.in

(ಜ್ೈದ್ೇಪ್ ಭಟಾನುಗರ್)
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ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಯೂಲ್ಂಡರ್
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಣರದ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಕಾಯೂಲ್ಂಡರ್ ಮತ್ತ ದ್ನಚರಿಯ್ 

ಅಧಿಕೃತ ರಜಾದ್ನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತ 

ವಿವಿಧ ಪ್ರಮ್ಖ ದ್ನಾಂಕಗಳ ಜ್ೂತ್ಗ್ 

ಸಕಾ್ಣರದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನ್ಗಳು, 

ಘಟನ್ಗಳು ಮತ್ತ ಪ್ರಕಟಣ್ಗಳ ಬಗ್ಗೂ 

ಇತ್ತೇಚಿನ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತದ್.

ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲುೇ ಸ್ೂಟಿೇರ್ ಮತ್ತ ಐಒಎಸ್ ನಂದ ಡೌನ್ ಲ್ೂೇಡ್ ಮಾಡಬಹ್ದ್

https://goicalendar.gov.in/

ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲುೇ ಸ್ೂಟಿೇರ್ ಲಂಕ್ ಐಒಎಸ್ ಲಂಕ್ 

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

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

ಜನರಿಗ� ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಿ�ಡುವ ಅದುಭುತ ಲ��ಖನಗಳನುನು 
ಪ್ರಕಟ್ಸಿದ್ದಕ್ಕ್ಗಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ ಸಮ್ಕರ್ಕರ್ ಗ� 
ನನನು ಹೃತ್ಪಾವತಿಕ ಧನಯೂವ್ಕದಗಳು. ಸಂಶ�್ �ಧನ್ಕ 
ಕ್ಕಯತಿವು ನಿಜವ್ಕಗಿಯ್ ಮಚು್ಚವಂಥದು್ದ ಮತುೊ 
ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ್ಷಿಯ್ಕದುದು. ಸಕ್ಕತಿರದ ಅಭಿಪ್ಕ್ರಯಗಳನುನು 
ಸಂಕ್ಷಿಪೊವ್ಕಗಿ ಮತುೊ ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮವ್ಕಗಿ ಹ��ಳಲ್ಕಗಿದ�. ನಿಖರ 
ಮ್ಕಹಿರ್ಯನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮತುೊ ಅದನುನು ಜನರ 
ಮುಂದಿಡಲು ನಿ�ವು ಮ್ಕಡುರ್ೊರುವ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗ� ಮತ�್ ೊಮ್ಮ 
ಧನಯೂವ್ಕದಗಳು.

ಮನಸಿ್ವ ಗರ್್ಣ
bhartigarg879@gmail.com

ನ್ಕವು ನಂಬಬಹುದ್ಕದ ಸುದಿ್ದಯನುನು ಪ್ರಕಟ್ಸುರ್ೊರುವುದನುನು 
ನ�್ �ಡಿ ನನಗ� ಸಂತ�್ �ಷವ್ಕಗಿದ�. ನನನು ಸಲಹ� 
“ದಯವಿಟುಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪರ್್ರಕ�ಗ� ಹ�ಚು್ಚ ಪ್ರರ್ಕರ ಪಡ�ಯಲು 
ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕರಿ ಮ್ಕಕ�ತಿಟ್ಂಗ್ ಮ್ಕಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಕಲ್ ಸುದಿ್ದ 
ಹರಡುವವರನುನು ಎದುರಿಸಲು ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗುತೊದ�. ಅವರು 
ತಮ್ಮ ನಕಲ್ ಸುದಿ್ದಗಳನುನು ಮತುೊ ಸುಳು್ಳಗಳನುನು ಸತಯೂಕಿ್ಂತ 
ಹ�ಚು್ಚ ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿಯ್ಕಗಿ ಹರಡಲು ಸಮಥತಿರ್ಕಗಿದ್ಕ್ದರ�. 
ನಿಖರವ್ಕದ ಸುದಿ್ದ ವ್ಕಯೂಪಕವ್ಕಗಿ ಪ್ರಸ್ಕರವ್ಕಗಬ��ಕು. 
ನಕಲ್ ನಿರ್ಪಣ�ಗಳು ನಿಖರ ಸುದಿ್ದಯ ಮುಂದ� 
ನಿಲುಲಿವಂತ್ಕಗಬ್ಕರದು. ಸತಯೂವು ವಿಜಯಶ್ಕಲ್ಯ್ಕಗುವುದನುನು 
ನ�್ �ಡಲು ನ್ಕವು ಬಯಸುತ�ೊ�ವ�.

ಮಮತಾ ಅಗವಾ್ಣಲ್
mamta.aggarwal4@gmail.com

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ ಸಮ್ಕರ್ಕರ್ ಎಂಬ ಪ್ರರ್ಕ�ಯನುನು 
ನ�್ �ಡಿ ನಿಜವ್ಕಗಿಯ್ ಸಂತ�್ �ಷವ್ಕಗಿದ�. ಆಫ್ ಲ�ೈನ್ 
ಓದುವಿಕ�ಗ್ಕಗಿ ಮತುೊ ಕ್ಕಲ��ಜು ಗ್ರಂಥ್ಕಲಯದಲ್ಲಿ ಉಲ�ಲಿ�ಖದ 
ಉದ�್ದ�ಶಗಳಿಗ್ಕಗಿ ಈ ಪರ್್ರಕ�ಯನುನು ಡೌನ್ ಲ�್ �ಡ್ 
ಮ್ಕಡಬಹುದ್ಕದ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ನ್ಕನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ವಿನಂರ್ಸುತ�ೊ�ನ�.

ಕ್ಮಾರಿ. ಸಂಲಾಮ್  ವಾಂಗ್ಳು

stxaviercollegejalukie@gmail.com

     ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ ಸಮ್ಕರ್ಕರ್ ಬಹಳ ಸುಂದರವ್ಕದ 
ಮತುೊ ಉಪಯುಕೊವ್ಕದ ಪರ್್ರಕ�ಯ್ಕಗಿದ�. ಪರ್್ರಕ�ಯನುನು 
ಡೌನ್ ಲ�್ �ಡ್ ಮ್ಕಡುವ ವಯೂವಸ�ಥಿಯನುನು ಒದಗಿಸಬಹುದ��? 
ಹ್ಕಗ್ಕದರ� ನ್ಕವು ಪ್ರಂಟ್  ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡು ಇತರ ಕುಟುಂಬ 
ಸದಸಯೂರಿಗ� (ಯುಪಎಸ್ ಸಿ / ಎಂಪಎಸ್ ಸಿ ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿಗಳು) 
ಓದಲು ಒದಗಿಸಬಹುದು.

ಅನಂತ ಪೇರ್
ananta.pore@yashada.org

ಇದು ಖಂಡಿತವ್ಕಗಿಯ್ ರ್ಕಷ್ರಿದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷಯೂಕ್ಕ್ಗಿ 
ಬಹಳ ವಿಶಿಷಟಿ ಮತುೊ ವಿನ್ತನ ಹ�ಜ�ಜುಯ್ಕಗಿದ�. ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ 
ಪರಿ�ಕ್ಕ ಸಂಸ�ಥಿ ಸದಯೂದ ಅಗತಯೂವ್ಕಗಿದ�. ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ 
ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳು 
ಮತುೊ ನವಿ�ಕರಣಗಳು ನಿಣ್ಕತಿಯಕ ಅಂಶಗಳ್ಕಗಿವ� 
ಎಂಬುದು ನನನು ವ�ೈಯಕಿೊಕ ಭ್ಕವನ� ಮತುೊ ದ��ಶದ 
ನ್ಕಗರಿಕರ ಜ�ವನದ ಸುಧ್ಕರಿತ ಗುಣಮಟಟಿಕ್ಕ್ಗಿ 
ಬದಲ್ಕವಣ�ಯ ಅಂಶಗಳ್ಕಗಬಹುದು, ಅದು 
ಅಂರ್ಮವ್ಕಗಿ ರ್ಕಷ್ರಿದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯತೊ ಭವಿಷಯೂದ ಉಜ್ವಲ 
ಹ್ಕದಿಗ� ಕ್ಕರಣವ್ಕಗಬಹುದು. ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲಯೂಮ್ಕಪನ 
ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಕೊವ್ಕಗಿದ್ದರ� ಮ್ಕತ್ರ 
ಹ�್ ಸ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಕಠಾನವು 
ಫಲಪ್ರದವ್ಕಗಬಹುದು. ಪರಿಣತರು ಅಥವ್ಕ 
ದ��ಶದ ನ್ಕಗರಿಕರು ಕ್ಡ ಇದರ ಬಗ�ಗೆ ತುಂಬ್ಕ 
ಸಕ್ಕರ್ಕತ್ಮಕವ್ಕಗಿರಬ��ಕು.

ಡಾ. ಅನಲ್ ವಾಕ್ಣರ್
warkar.anil@gmail.com



ಒಗೂಗೂಡಿ
ನಾವು ಗ್ಲ್ಲುತ್ತೇವ್...

“ಆರ್ೂೇಗಯೂವು ಪ್ರತ್ ಯಶಸ್್ಸ ಮತ್ತ ಸಮೃದ್ಧಿಗ್ ಮೂಲವಾಗಿದ್, ಅದ್ ಒಬ್ಬ ವಯೂಕಿತ, ಕ್ಟ್ಂಬ ಅಥವಾ 
ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಇಡಿೇ ರಾರಟ್ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹ್ದ್.” ಕ್ೂರ್ೂನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಅತಯೂಂತ 

ಕ್ಟಟಿ ಹಂತದಲಲು ಭಾರತ ಇರ್ವ ಸಮಯದಲಲು ಈ ಮಾತ್ಗಳು ಹ್ಚ್ಚು ಮಹತ್ವದಾದಾಗಿವ್. ನಾವ್ಲಲುರೂ 
ಒಟಾಟಿಗಿ ಈ ಬಿಕಕೆಟ್ಟಿನ ವಿರ್ದಧಿ ಹ್ೂೇರಾಡಬ್ೇಕ್ ಮತ್ತ ಗ್ಲಲುಬ್ೇಕ್…

n ಪರಿೇಕ್್, ಪತ್ತ, ಚಿಕಿತ್್ಸಗ್ ಒತ್ತ: ಹ�ಚು್ಚರ್ೊರುವ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಪ್ರಕರಣಗಳನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ�್ಂಡು ಏಪ್ರಲ್ 4 ರಂದು 
ನಡ�ದ ಪರಿಶಿ�ಲನ್ಕ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ, ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸೌಲಭಯೂಗಳ 
ಸ್ಕೊ ನಿವತಿಹಣ�ಯು ಕ�್�ವಿಡ್ ಶಿಷ್ಕಟಿರ್ಕರದ ಪ್ರಕ್ಕರ 
ಪರಿ�ಕ�, ಸ�್ �ಂಕು ಪತ�ೊ ಮತುೊ ಚಿಕಿತ�ಸ್ಯ ಆಧ್ಕರದ ಮ�ಲ� 
ಇರಬ��ಕು ಎಂದು ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನಿದ��ತಿಶನ ನಿ�ಡಿದರು. ಭವಿಷಯೂದ 
ಅಗತಯೂಗಳು ಮತುೊ ಅವಶಯೂಕತ�ಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿ ಗಮನ 
ಹರಿಸಬ��ಕು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಚನ� ನಿ�ಡಿದರು.

n ಆರ್ ಟ್ಪಸಿಆರ್ ಪರಿೇಕ್್ ಹ್ಚಿಚುಸಲ್ ಸೂಚನ್: ಎಲ್ಕಲಿ 
ರ್ಕಜಯೂಗಳ ಮುಖಯೂಮಂರ್್ರಗಳ�ೊಂದಿಗಿನ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಲ್ 
11 ರಿಂದ 14 ರವರ�ಗ� ದ��ಶದಲ್ಲಿ ‘ಲಸಿಕ್ಕ ಉತಸ್ವ’ ದ ಮ್ಲಕ 
ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಲಸಿಕ� ರ್�ವ್ರಗ�್ ಳಿಸಲು ನಿದ��ತಿಶನಗಳನುನು 
ನಿ�ಡಲ್ಕಯಿತು. ಪರಿ�ಕ�ಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ ಟ್ಪಸಿಆರ್ ಪರಿ�ಕ�ಯ 
ಪ್ಕಲನುನು ಶ�� .70 ಕ�್ ಹ�ಚಿ್ಚಸಲು ಒತುೊ ನಿ�ಡಲ್ಕಯಿತು.

ಆಮಲುಜನಕ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಔರಧಿಗಳ ತ್ವರಿತ 
ಪೂರ್ೈಕ್, ಲಸಿಕ್ಗ್ ಒತ್ತ

ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ�್ ೊಮ್ಮ ಏಪ್ರಲ್  
ರ್ಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವ��ಗವ್ಕಗಿ ಏರಿಕ�ಯ್ಕಗಲು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದವು. ಈ 
ಎರಡನ�� ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನ ಮಧ�ಯೂ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು 

ಏಪ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಮಲಿಜನಕ ಪೂರ�ೈಕ�ದ್ಕರರು, ಔಷಧ ತಯ್ಕರಕರು, 
ಲಸಿಕ� ತಯ್ಕರಕರು, ಮುಖಯೂಮಂರ್್ರಗಳು ಮತುೊ ತಜ್ಞರ�್ ಂದಿಗ� 

20 ಕ್್ ಹ�ಚು್ಚ ಸಭ�ಗಳನುನು ನಡ�ಸಿದರು. ವ್ಕಸೊವವ್ಕಗಿ, 
ಏಪ್ರಲ್ ಕ�್ನ�ಯ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಸಭ�ಗಳು 

ನಡ�ದವು. ರಷ್ಕಯೂ, ಜಪ್ಕನ್ ಮತುೊ 
ಅಮರಿಕ್ಕ ದ��ಶಗಳ ಮುಖಯೂಸಥಿರ�್ ಂದಿಗ� 
ಭ್ಕರತದ ಪರಿಸಿಥಿರ್ ಮತುೊ ಸನನುದ್ಧತ�ಯ 

ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ್ಕತನ್ಕಡಿದರು. 
ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕದ ಎರಡನ�� ಅಲ�ಯ 

ನಡುವ� ಸಕ್ಕತಿರ ಹ��ಗ� ತಯ್ಕರಿ 
ನಡ�ಸುರ್ೊದ� ಎಂಬುದನುನು 

ರ್ಳಿಯ�ಣ.

ಎರಡನ್ೇ ಅಲ್ ಎದ್ರಿಸಲ್ ಸಿದಧಿತ್

ಕ್ೂೇವಿಡ್- 19 ವಿರ್ದದಾ ಸಮರ
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ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಹ�ಚು್ಚರ್ೊರುವ ಆಮಲಿಜನಕದ ಬ��ಡಿಕ�ಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ�್ಂಡು ಉತ್ಕಪಾದನ�ಯನುನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲು ಸ್ಚನ�ಗಳನುನು 
ನಿ�ಡಲ್ಕಯಿತು. ಆಮಲಿಜನಕದ ಸಮಯ�ಚಿತ ವಿತರಣ�ಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಲು, ಟ್ಕಯೂಂಕರ್ ರ್ಕಲಕರನುನು ಪ್ಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡಲು 
ನಿಯ�ಜಸಲ್ಕಯಿತು. ಇದರಿಂದ್ಕಗಿ ಸರಬರ್ಕಜು ದಿನದ 24 ಗಂಟ�ಯ್ ಅಡಚಣ�ಯಿಲಲಿದ� ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ರ್ಕಜಯೂಗಳ ಆಮಲಿಜನಕದ 
ಕ�್�ಟ್ಕವನುನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಿ, ದ್ರವಿ�ಕೃತ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಆಮಲಿಜನಕವನುನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಸ್ಚನ�ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲ್ಕಯಿತು. ಅಗತಯೂವನುನು ಪೂರ�ೈಸಲು 

ಸಕ್ಕತಿರವು ಇತರ ದ��ಶಗಳಿಂದ ಆಮಲಿಜನಕವನುನು ಆಮದು ಮ್ಕಡಿಕ�್ಳು್ಳರ್ೊದ�. ಸ್ಕರಜನಕ ಟ್ಕಯೂಂಕರ್ ಗಳನುನು ಆಮಲಿಜನಕ ಟ್ಕಯೂಂಕರ್ ಗಳ್ಕಗಿ 
ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಉಕು್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗ� ಸ್ಚಿಸಲ್ಕಯಿತು. 

ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ವ ಮೂಲಕ   
ಆಮಲುಜನಕ ಉತಾಪಾದನ್ ಹ್ಚಚುಳ 

ಪಎಸ್ಎ (ಪ�್ರಶರ್ ಸಿ್ವಂಗ್ 
ಅಡ್ಕಪ್ಷನ್) ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಆಮಲಿಜನಕ 
ಉತ್ಕಪಾದನ್ಕ ರಟಕಗಳನುನು 
ಪಎಂ ಕ��ಸ್ತಿ ನಿಧಿಯ ಮ್ಲಕ 
ಸ್ಕಥಿಪಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�

ಮಟ್್ರಕ್ ಟನ್ / ದಿನಕ�್ ಆಮಲಿಜನಕ 

ಉತ್ಕಪಾದನ�ಯು ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಲ್ 

2021 ರಲ್ಲಿ ಪ್ಕ್ರರಂಭವ್ಕಗಿದ�

ರಟಕಗಳು ಈಗ್ಕಗಲ�� 

ಕ್ಕಯ್ಕತಿರಂಭ ಮ್ಕಡಿವ�. 

ಉಳಿದ ರಟಕಗಳು ಮ� ವ��ಳ�ಗ� 

ಕ್ಕಯ್ಕತಿರಂಭ ಮ್ಕಡುತೊವ�

ಪ�ಟತಿಬಲ್ ಆಮಲಿಜನಕ 

ಸ್ಕಂದ್ರಗಳ ಖರಿ�ದಿಯನುನು 

ಪಎಂ ಕ��ಸ್ತಿ ನಿಧಿಯಿಂದ 

ಅನುಮ�ದಿಸಲ್ಕಗಿದ�

551 9250 

33 1,00,000

ಉದಯೂಮಗಳಂದ ವಿದ್ೇಶಗಳವರ್ಗ್ 
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರಿೇ ಬ್ಂಬಲ

5700 500 
ಮಟ್್ರಕ್ ಟನ್ / ದಿನಕ�್ ಆಗಸ್ಟಿ 

2020 ರವರ�ಗ� ದ��ಶದಲ್ಲಿ 

ದ್ರವಿ�ಕೃತ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ 

ಆಮಲಿಜನಕದ ಉತ್ಕಪಾದನ� 

ಹ�ಚು್ಚವರಿ ಪಎಸ್ ಎ ಆಮಲಿಜನಕ 

ಸ್ಕಥಿವರಗಳನುನು ಪಎಂ ಕ��ಸ್ತಿ 

ನಿಧಿಯ ಮ್ಲಕ ಮುಂದಿನ 

3 ರ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್ ಡಿಒ 

ಸ್ಕಥಿಪಸಲ್ದ�

1,02,400  
ಆಮಲಿಜನಕ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಳನುನು ಕಳ�ದ ವಷತಿ ರ್ಕಜಯೂಗಳಿಗ� 

ನಿ�ಡಲ್ಕಯಿತು. 1,27,000 ಹ�ಚು್ಚವರಿ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಳನುನು ತಡ�ರಹಿತ 
ಆಮಲಿಜನಕ ಪೂರ�ೈಕ�ಗ್ಕಗಿ ಒದಗಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�

7 ಏಪ್ರಲ್ 2020

ಏಪ್ರಲ್-ಮೇ 2020

20 ಸ್ಪ್ಟಿಂಬರ್ , 2020

5 ಜನವರಿ 2020

16 ಏಪ್ರಲ್ 2021

18 ಏಪ್ರಲ್ 2021

21 ಏಪ್ರಲ್ 2021

25 ಏಪ್ರಲ್ 2021

ವ್ೈದಯೂಕಿೇಯ ಆಮಲುಜನಕ 
ಉತಾಪಾದನ್ಗಾಗಿ 
24 ಗಂಟ್ಗಳಲಲು 

ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು 
ನೇಡಲಾಯಿತ್

ದ್ರವಿೇಕೃತ 
 ಆಮಲುಜನಕದ  
ಬ್ಲ್ ನಗದ್

1,02,400 

ಸಿಲಂಡರ್  

ರಾಜಯೂಗಳಗ್ ಪೂರ್ೈಕ್

ಪ ಎಸ್ ಎ ಘಟಕಗಳ 

ಸಾಥಾಪನ್ಗ್  

201 ಕ್ೂೇ.ರೂ. ನಗದ್

ಆಮಲುಜನಕದ 

ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕ್ 

ನಷ್ೇಧ

 “ಆಕಿ್ಸಜನ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್್ರಸ್” 
ಆರಂಭ

50,000 ಮ.ಟನ್ 
ಆಮಲುಜನಕ 

ಪೂರ್ೈಕ್ಗಾಗಿ ಜಾಗತ್ಕ 
ಟ್ಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣ್

1,27,000  
ಆಮಲುಜನಕ 

ಸಿಲಂಡರ್ ಗಳಗ್  
ಆದ��ಶ

ಎಲಲು ಜಿಲ್ಲುಗಳಲೂಲು 

ಆಮಲುಜನಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು 

ಸಾಥಾಪಸಲಾಗ್ವುದ್
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ನಂಬಿಕ್ ಹ್ಚಿಚುಸಿದ ಸಶಸತ್ರ ಪಡ್ಗಳು 

n 	ರಾಜಯೂಗಳಲಲು ಸಾಕರ್ಟಿ ಆಮಲುಜನಕ ಪೂರ್ೈಕ್ಗಾಗಿ ರ್ೈಲ್್ವಯ್ 

ವಿಶ್ೇರ ರ್ೈಲ್ ‘ಆಕಿ್ಸಜನ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್್ರಸ್’ ರ್ೈಲನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್

n  4,000 ರ್ೈಲ್್ವ ಬ್ೂೇಗಿಗಳಲಲು ಆಮಲುಜನಕದ ಲಭಯೂತ್ಯಂದ್ಗ್ 

64,000 ಹಾಸಿಗ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್. ರಾಜಯೂಗಳ 

ಬ್ೇಡಿಕ್ಯಂತ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ್

ರ್ಮ್ ಡ್ಸಿವಿರ್ ರಫ್ತ ನಷ್ೇಧ ಪರಿಸಿಥಾತ್ ಎದ್ರಿಸಲ್ ಸಿದದಾವಾದ ರ್ೈಲ್್ವ

ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬ ಭ್ಕರರ್�ಯನಿಗ್ ಸಶಸತ್ರ 
ಪಡ�ಗಳು ವಿಶ್ಕ್ವಸ ಮತುೊ ಆತ್ಮವಿಶ್ಕ್ವಸಕ�್ 
ಸಮ್ಕನ್ಕಥತಿಕ ಪದಗಳ್ಕಗಿವ�. ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನ 

ಈ ಪರಿಸಿಥಿರ್ಯಲ್ಲಿ ಸಮಯವನುನು 
ಉಳಿಸುವ ಸಲುವ್ಕಗಿ, ವ್ಕಯುಪಡ�ಯು 

ಖ್ಕಲ್ ಆಮಲಿಜನಕ ಟ್ಕಯೂಂಕರ್ ಗಳನುನು 
ಉತ್ಕಪಾದನ್ಕ ರಟಕಗಳಿಗ� ತನನು 

ವಿಮ್ಕನಗಳ ಮ್ಲಕ ಸ್ಕಗಿಸುರ್ೊದ�

ನೌಕ್ಕಪಡ�ಯು ಸಹ ಆಮಲಿಜನಕವನುನು 
ಸ್ಕಗಿಸುರ್ೊದ�. ಹಲವ್ಕರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ರ�್ �ಗಿಗಳನುನು 
ನ�್ �ಡಿಕ�್ಳ್ಳಲು ಸ�ೈನಯೂವು ಕ�್�ವಿಡ್ 
ಆರ�ೈಕ� ಕ��ಂದ್ರಗಳನುನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ�. 
ಕಳ�ದ ಎರಡು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತೊರ್ಕದ 
ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನುನು ಮತ�ೊ 
ಸ��ವ�ಗ� ನಿಯ�ಜಸಲ್ಕಗಿದ�.

n ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳತೊ ಗಮನ: 
 ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ಚು್ಚರ್ೊರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ 

ಸಂಖ�ಯೂಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ�್ಂಡು ಸಣ್ಣ 
ಮತುೊ ಮಧಯೂಮ ಗ್ಕತ್ರದ ನಗರಗಳ ಮ�ಲ� 
ವಿಶ��ಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ರ�್ �ಗಿಗಳಿಗ� 
ಮನ�ಯಿಂದ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಕೌನ�ಸ್ಲ್ಂಗ್ 
ಸೌಲಭಯೂವನುನು ಒದಗಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�. 
ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮತುೊ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸಚಿವ್ಕಲಯವು 
ಹ�್ ರಡಿಸಿದ ಮ್ಕಗತಿಸ್ಚಿಗಳ ಪ್ರಕ್ಕರ 
ಮನ� ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ವ್ಕಸದಲ್ಲಿರುವ ರ�್ �ಗಿಗಳನುನು 
ನಿರಂತರವ್ಕಗಿ ಮ�ಲ್್ವರ್ಕರಣ� ಮ್ಕಡುವಂತ� 
ರ್ಕಜಯೂಗಳಿಗ� ಸ್ಚಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

12000 
2019-20ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ರ�್ �ಗದ 

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವ�ಂಟ್ಲ��ಟರ್ ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳ 
ಸಂಖ�ಯೂ. ಇಂದು, ಅವುಗಳ ಸಂಖ�ಯೂ 

78,000 ಕಿ್ಂತ ಹ�ರ್ಕ್ಚಗಿದ�. ಭ್ಕರತವು 
ವ�ಂಟ್ಲ��ಟರ್ ಗಳ ಅರ್ದ�್ ಡ್ಡ ತಯ್ಕರಕ 

ರ್ಕಷ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಕಗಿದ�.

2,94,290

02 
ವಿಶ್ವದ ಪಪಇ ಕಿಟ್ 

ಉತ್ಕಪಾದನ�ಯಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತದ 
ಸ್ಕಥಿನ. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕದ ಆರಂಭಿಕ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭ್ಕರತದ ಪಪಇ 

ಉತ್ಕಪಾದನ�ಯು ನಗಣಯೂವ್ಕಗಿತುೊ

	n ಮೊದಲ ಆಕಿ್ಸಜನ್ ಎಕ್್ಸ ಪ್್ರಸ್ ಏಪ್ರಲ್ 26 ರಂದ್ ಮ್ಂಬ್ೈ 
ತಲ್ಪತ್. ಮಹಾರಾರಟ್ ಮತ ತ್ ಉತತರ ಪ್ರದ್ೇಶ ಸ್ೇರಿದಂತ್ 
12 ಹ್ಚ್ಚು ಪೇಡಿತ ರಾಜಯೂಗಳಲಲು ಆಮಲುಜನಕ ಪೂರ್ೈಕ್ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತ್

n 	ಬ್ೇಡಿಕ್ಗ್ ಅನ್ಗ್ರವಾಗಿ ಲಭಯೂತ್ಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೂಳಳುಲ್ 
ರ್ಮ್ ಡ್ಸಿವಿರ್ ಚ್ಚ್ಚುಮದ್ದಾನ ಉತಾಪಾದನ್ಯನ್ನು ಹ್ಚಿಚುಸಲ್ 
ಒತ್ತ ನೇಡಲಾಯಿತ್ ಮತ್ತ ಅದರ ರಫ್ತ ನಷ್ೇಧಿಸಲಾಯಿತ್. 
ಅದನ್ನು ಕಾಳಸಂತ್ಯಲಲು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ ಸಾಧಯೂವಾಗದಂತ್ 
ಬ್ಲ್ಗಳನ್ನು ನಗದ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್

n 	ಜನವರಿ-ಫ್ಬ್ರವರಿ ತನಕ ದ್ೇಶದಲಲು ತ್ಂಗಳಗ್ 27-29 ಲಕ್ಷ 
ಡ್ೂೇಸ್ ಉತಾಪಾದ್ಸಲಾಗ್ತ್ತದ್. ಇದ್ ಮೇ ವ್ೇಳ್ಗ್ ತ್ಂಗಳಗ್ 
74.10 ಲಕ್ಷ ತಲ್ಪಲದ್. ಮಹಾರಾರಟ್, ಕ್ೇರಳ, ಮಧಯೂಪ್ರದ್ೇಶ 
ಮತ್ತ ದ್ಹಲ ಸ್ೇರಿದಂತ್ ಹ್ಚ್ಚು ಪೇಡಿತ 12 ರಾಜಯೂಗಳಗ್ 
ಸಮಪ್ಣಕ ಪೂರ್ೈಕ್ಗಾಗಿ ಸೂಚನ್ಗಳನ್ನು ನೇಡಲಾಗಿದ್

ಕ್ೂೇವಿಡ್- 19 ವಿರ್ದದಾ ಸಮರ

n ಜನರ ಭ್ಕಗವಹಿಸುವಿಕ�: ವ�ಂಟ್ಲ��ಟರ್ ಗಳು, 

ಪರಿ�ಕ್ಕ ಕಿಟ್ ಗಳು ಸ��ರಿದಂತ� ಕ�್�ವಿಡ್- 

19 ಪ್ರ�ಟ�್�ಕ್ಕಲ್ ಗ� ಅನುಗುಣವ್ಕಗಿ 

ಅಗತಯೂವಿರುವ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳನುನು 

ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸಲು ಪ್ರಧ್ಕನಿಯವರು ಎಲ್ಕಲಿ 

ರ್ಕಜಯೂಗಳ ರ್ಕಜಯೂಪ್ಕಲರ ಸಭ� ನಡ�ಸಿದರು. 

ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಿ ಜನರ 

ಪ್ಕಲ�್ ಗೆಳು್ಳವಿಕ�ಗ್ಕಗಿ ಮನವಿ ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತು. 

ಏಪ್ರಲ್ 20 ರಂದು ಜನತ�ಯನುನುದ�್ದ�ಶಿಸಿ 

ಮ್ಕತನ್ಕಡಿದ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದಿ, ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 

ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನ�� ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ��ಶದ 

ಸನನುದ್ಧತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಮ್ಕತನ್ಕಡಿದರು ಮತುೊ 

ಜನರು ಈ ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಿ ರ್�ವ್ರವ್ಕಗಿ 

ತ�್ ಡಗಿಸಿಕ�್ಳು್ಳವಂತ� ಕರ� ನಿ�ಡಿದರು.
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2400
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳು ಪ್ರತ್ದ್ನ 

15 ಲಕ್ಷಕೂಕೆ ಹ್ಚ್ಚು ಪರಿೇಕ್್ಗಳನ್ನು 
ನಡ್ಸ್ತ್ತವ್. ಜನವರಿ 30, 2020 

ರಂದ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರರ ವರದ್ಯಾದ 
ಸಮಯದಲಲು ದ್ೇಶದಲಲು  

ಕ್ೇವಲ 1 ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ ಇತ್ತ20 ಏಪ್ರಲ್ 21 ಏಪ್ರಲ್ 22 ಏಪ್ರಲ್ 23 ಏಪ್ರಲ್ 24 ಏಪ್ರಲ್ 25 ಏಪ್ರಲ್ 26 ಏಪ್ರಲ್ 27 ಏಪ್ರಲ್ 28 ಏಪ್ರಲ್ 

2,7
0,5

72

3,79,4593,19,4353,54,5313,49,3133,45,1472,94,290 3,32,503 3,62,902

2,4
8,7

02

2,1
5,9

62

1,9
2,2

00

1,6
6,6

43

2,62,362
2,18,5592,20,513

1,79,543

ರ್ೂೇಗಿಗಳಲಲು ಸಂಖ್ಯೂಯಲಲು ಏರಿಕ್, ಆದರ್ ಚ್ೇತರಿಕ್ಯ ಸಂಖ್ಯೂಯಲೂಲು ಸಿಥಾರವಾದ ಹ್ಚಚುಳ

ಲಸಿಕ್ 
ಏಕ್ೈಕ ಚಿಕಿತ್್ಸ

ಅಮರಿಕದ ಉನನುತ ತಜ್ಞ ಡ್ಕ. ಆಂಥ�್ �ನಿ ಫೌಸಿ ಅವರ ಪ್ರಕ್ಕರ, ಭ್ಕರತದ ಕ�್ವ್ಕಯೂಕಿಸ್ನ್ 

ಕ�್�ವಿಡ್ ನ ಹಲವು ರ್ಪ್ಕಂತರಿತ ತಳಿಗಳನುನು ತಟಸಥಿಗ�್ ಳಿಸಲು ಸಮಥತಿವ್ಕಗಿದ�. 

ಫೌಸಿ ಪ್ರಕ್ಕರ, ಪ್ರಸುೊತ ಪರಿಸಿಥಿರ್ಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕ� ಅತಯೂಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಸತ್ರವ್ಕಗಿದ�

ಏಪ್ರಲ್ 20 ರವರ�ಗ� ಲಸಿಕ�ಯ ದತ್ಕೊಂಶದ ಪ್ರಕ್ಕರ, ಕ�್ವ್ಕಯೂಕಿಸ್ನ್ ಮದಲ ಡ�್ �ಸ್ 

ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡ 93,56,436 ಜನರಲ್ಲಿ ಕ��ವಲ 4208 ಜನರು ಮ್ಕತ್ರ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 

ಸ�್ �ಂಕಿಗ� ತುತ್ಕೊಗಿದ್ಕ್ದರ�. ಇದು ಕ��ವಲ ಶ��.0.04 ರಷುಟಿ ಮ್ಕತ್ರ

ಕ�್�ವಿಶಿ�ಲ್್ಡ ಮದಲ ಡ�್ �ಸ್ ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡ 10,03,02,745 ಜನರಲ್ಲಿ 17,145 

ಜನರು ಮ್ಕತ್ರ ಸ�್ �ಂಕಿಗ� ಒಳಗ್ಕಗಿದ್ಕ್ದರ�. ಅಂದರ�, ಕ��ವಲ ಶ��.0.02 ರಷುಟಿ ಮ್ಕತ್ರ. 

ಎರಡನ�� ಡ�್ �ಸ್ ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡ 1,57,32,754 ಜನರಲ್ಲಿ, ಕ��ವಲ 5014 ಜನರು 

ಮ್ಕತ್ರ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕದಿಂದ ಬಳಲುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�. ಅಂದರ�, ಕ��ವಲ ಶ��.0.03 ರಷುಟಿ ಮ್ಕತ್ರ

ಕ್ೂವಾಯೂಕಿ್ಸನ್

17,37,178
ಎರಡ್ ಡ�್ �ಸ್ 

ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡ ಜನರು. 
ಇವರಲ್ಲಿ ಕ��ವಲ 695 

ಜನರು ಮ್ಕತ್ರ ಸ�್ �ಂಕಿಗ� 
ಒಳಗ್ಕಗಿದ್ಕ್ದರ�

Before
Lockdow

n

Lockdow
n

1.0

Lockdow
n

2.0

Lockdow
n

3.0

Lockdow
n

4.0
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,82
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,16
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,63
,36

6
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,85
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8
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15

,31
,28
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,77

5
15

,40
,98

2

77
,78

6
15

,46
,59

3

78
,26

1
15

,41
,21

4

80
,67

8
15

,41
,21

4

79
,56

3
14

,63
,96

6

78
,28

9
14

,61
,74

1

79
,79

8
14

,70
,58

6

85
47

9
15

,64
,35

9

ಆಸಪಾತ್್ರಗಳು ಐಸ್ೂೇಲ್ೇರನ್ ಮತ್ತ ಐಸಿಯ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಳನ್ನು 40 ಪಟ್ಟಿ ಹ್ಚಿಚುಸಿವ್

Isolation beds ICU beds

(*Till April 21)

1.11 %
ಭಾರತದಲಲು 

ಕ್ೂರ್ೂನಾದ್ಂದ 

ಮರರ ಪ್ರಮಾರ. 

ಎರಡನ್ೇ ಅಲ್ಯಲಲು 

ವ್ೇಗವಾಗಿ 

ಏರ್ತ್ತರ್ವ 

ಪ್ರಕರರಗಳ 

ಹ್ೂರತಾಗಿಯೂ 

ಇದ್ ವಿಶ್ವದಲಲುಯೇ 

ಅತಯೂಂತ ಕನರ್ಠ 

ಮಟಟಿದಲಲುದ್

 ಚ್ೇತರಿಕ್ ಕಂಡ ಪ್ರಕರರಗಳುಹ್ೂಸ ಪ್ರಕರರಗಳು
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n ಕ�್ರ�್ ನ್ಕದಿಂದ ರಕ್ಷಣ�ಗ್ಕಗಿ ಭ್ಕರತ ಪ್ರಸುೊತ ವಿಶ್ವದ 
ಅರ್ದ�್ ಡ್ಡ ಲಸಿಕ್ಕ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮವನುನು ನಡ�ಸುರ್ೊದ�. ಕ��ವಲ 
85 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕ�್�ಟ್ ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಕುವ ಮ್ಲಕ, 
ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷಠಾ ಸಂಖ�ಯೂಯ ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� 
ಹ್ಕಕಿದ ದ್ಕಖಲ�ಯನುನು ಭ್ಕರತ ನಿಮಿತಿಸಿದ�

n ಏಪ್ರಲ್ 21, 2021 ರವರ�ಗ�, ಕ��ವಲ 95 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 13 
ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಹ�ಚು್ಚ ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು ಹ್ಕಕುವ ಮ್ಲಕ ನ್ಕವು 
ತ್ವರಿತ ವ್ಕಯೂಕಿಸ್ನ��ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್ಲಿದ�್ದ�ವ� ಎಂದು 
ಭ್ಕರತ ಮತ�್ ೊಮ್ಮ ಸ್ಕಬಿ�ತುಪಡಿಸಿದ�. ಅಮರಿಕ್ಕ 101 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿಯನುನು ಸ್ಕಧಿಸಿದರ�, ಚಿ�ನ್ಕ 109 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನುನು ಮ್ಕಡಿದ�. ಏಪ್ರಲ್ 25, 2021 ರವರ�ಗ� 
14 ಕ�್�ಟ್ ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�

n ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ್ಕಯತಿಕತತಿರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಕುವ ಮ್ಲಕ 
2021 ರ ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಲಸಿಕ್ಕ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮ ಪ್ಕ್ರರಂಭವ್ಕಯಿತು. ಮುಂಚ್ಣಿ 
ಕ�ಲಸಗ್ಕರರು 2021 ರ ಫ�ಬ್ರವರಿ 2 ರಿಂದ ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯಲು 
ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 60 ವಷತಿಕಿ್ಂತ ಮ�ಲಪಾಟಟಿ ಜನರು 
ಇದನುನು ಮ್ಕಚ್ತಿ 1, 2021 ರಿಂದ ಪಡ�ದರು, ಮತುೊ ಏಪ್ರಲ್ 
1, 2021 ರಿಂದ 45-59 ವಷತಿ ವಯಸಿಸ್ನವರು ಮತುೊ ರ್�ವ್ರ 
ಕ್ಕಯಿಲ�ಗಳಿಂದ ಬಳಲುರ್ೊರುವವರು ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯಲು 
ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದರು 

n ಲಸಿಕ್ಕ ಅಭಿಯ್ಕನವನುನು ಇನನುಷುಟಿ ರ್�ವ್ರಗ�್ ಳಿಸಲು 
ರಷ್ಕಯೂದ ಸುಪಾಟ್ನುಕ್ ವಿ ಲಸಿಕ�ಯನುನು ಸಥಿಳಿ�ಯ ಕ�್�ವ್ಕಯೂಕಿಸ್ನ್ 
ಮತುೊ ಕ�್�ವಿಶಿ�ಲ್್ಡ ಜ�್ತ�ಗ� ಅನುಮ�ದಿಸಲ್ಕಗಿದ�

n ಜುಲ�ೈ 2021 ರ ವ��ಳ�ಗ� 30 ಕ�್�ಟ್ ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� 
ನಿ�ಡಲ್ಕಗುವುದು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 30 ಕ�್�ಟ್ಗಿಂತ ಹ�ಚು್ಚ 
ಜನಸಂಖ�ಯೂಯನುನು ಹ�್ ಂದಿರುವ 3 ದ��ಶಗಳು - ಭ್ಕರತ, 
ಚಿ�ನ್ಕ ಮತುೊ ಯುಎಸ್ಎ- ಮ್ಕತ್ರ. 

ಅಗಗೂದ ಲಸಿಕ್ಯಂದ್ಗ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದ್ೂಡ್ಡ 
ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ...

45 ವಷತಿಕಿ್ಂತ ಮ�ಲಪಾಟಟಿವರಿಗ� ಏಪ್ರಲ್ 1 ರಿಂದ 
ಲಸಿಕ� ನಿ�ಡಲು ಸಕ್ಕತಿರ ಅನುಮರ್ ನಿ�ಡಿತು

45 ವಷತಿಕಿ್ಂತ ಮ�ಲಪಾಟಟಿ ಎಲಲಿರಿಗ್ ಏಪ್ರಲ್ 12 
ರಿಂದ ಕ�ಲಸದ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕ� ನಿ�ಡಲು 
ಆರಂಭಿಸಲ್ಕಯಿತು

18 ವಷತಿ ಮತುೊ ಮ�ಲಪಾಟಟಿವರಿಗ� ವ್ಕಯೂಕಿಸ್ನ��ಷನ್ 
ಪ್ಕ್ರರಂಭವ್ಕಗಿದ�. ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಮ� 1 ರಿಂದ ಮ್ರನ�� 
ಹಂತದ ಲಸಿಕ್ಕ ಕ್ಕಯತಿಕ್ರಮ ಪ್ಕ್ರರಂಭವ್ಕಯಿತು

n 	ಕ�್�ವಿಡ್ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ರ�್ �ಗದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಭ್ಕರತವು 
ಅಮರಿಕ್ಕ, ಜಮತಿನಿ, ರಷ್ಕಯೂ, ಜಪ್ಕನ್, ಕ�ನಡ್ಕ ಸ��ರಿದಂತ� ಹಲವು 
ದ��ಶಗಳಿಗ� ಹ�ೈಡ್ಕ್ರಕಿಸ್ಕ�್ಲಿ�ರ�್ �ಕಿ್ವನ್ ಸ��ರಿದಂತ� ಔಷಧಿಗಳನುನು 
ಮತುೊ ಅಗತಯೂ ವಸುೊಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಸಹ್ಕಯ 
ಮ್ಕಡಿತು. ಇದಲಲಿದ�, ‘ಲಸಿಕ� ಮೈರ್್ರ’ಮ್ಲಕ ಕ�್�ವ್ಕಯೂಕಿಸ್ನ್ ಮತುೊ 
ಕ�್�ವಿಶಿ�ಲ್್ಡ ಅನುನು 80 ಕ್್ ಹ�ಚು್ಚ ದ��ಶಗಳಿಗ� ಕಳುಹಿಸಲ್ಕಯಿತು

n 	ವಿಶ್ವ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸಂಸ�ಥಿಯು ಭ್ಕರತದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡ�ಯುವಂತ� ಇತರ 
ದ��ಶಗಳನುನು ಒತ್ಕೊಯಿಸಿತು. ಅಮರಿಕ್ಕ ಸಹ ಭ್ಕರತಕ�್ ಸಹ್ಕಯಕ್ಕ್ಗಿ 
ಧನಯೂವ್ಕದಗಳನುನು ಅಪತಿಸಿತು. ಬ�್ರಜಲ್ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ 
ಅವರನುನು ಹನುಮ್ಕನ್ ಗ� ಹ�್ �ಲ್ಸಿ ಧನಯೂವ್ಕದ ಹ��ಳಿತು.

n 	ಕ�್ರ�್ ನ್ಕದ ಎರಡನ�� ಅಲ�ಯ ಮಧ�ಯೂ, ಭ್ಕರತವು 
ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ್ಕಗ, ಪ್ರಪಂಚದ್ಕದಯೂಂತದ ದ��ಶಗಳು ನಮಗ� 
ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡಲು ಸಿದ್ಧವ್ಕಗಿವ�. ಭ್ತ್ಕನ್ ನಿಂದ ಅಮರಿಕ್ಕ 
ಮತುೊ ಸೌದಿ ಅರ��ಬಿಯ್ಕದಿಂದ ಜಪ್ಕನ್, ಬ�್ರಜಲ್ ವರ�ಗ� 40 
ದ��ಶಗಳು ಭ್ಕರತದ ನ�ರವಿಗ� ಬಂದಿವ�

n 	ಅಮರಿಕ್ಕ ಭ್ಕರತಕ�್ ಆಮಲಿಜನಕ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಳು, ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು 
ಮತುೊ ಎನ್ 95- ಮುಖಗವಸುಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸಿದ�. ಇದಲಲಿದ�, 
ಔಷಧಿಗಳು ಮತುೊ ಲಸಿಕ�ಗಳಿಗ� ಅಗತಯೂವ್ಕದ ಕರ್ಕ್ಚ ವಸುೊಗಳನುನು 
ಸಹ ಕಳುಹಿಸುರ್ೊದ�.

n 	ಬಿ್ರಟನ್ ಭ್ಕರತಕ�್ ಒಂಬತುೊ ಸರಕು ಮತುೊ ಸ್ಕಮಗಿ್ರಗಳನುನು 
ಕಳುಹಿಸಿದ�. ಜಮತಿನಿ ಭ್ಕರತಕ�್ ಮಬ�ೈಲ್ ಆಮಲಿಜನಕ 
ರಟಕಗಳು, ಮುಖಗವಸುಗಳು ಮತುೊ ಇತರ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ 
ನ�ರವನುನು ಒದಗಿಸುರ್ೊದ�

n 	ಸೌದಿ ಅರ��ಬಿಯ್ಕ ಮತುೊ ಕುವ�ೈತ್ ಭ್ಕರತಕ�್ ಆಮಲಿಜನಕವನುನು 
ಪೂರ�ೈಸಿವ�. ಆಸ�್ರಿ�ಲ್ಯ್ಕವು ಭ್ಕರತಕ�್ ವ�ಂಟ್ಲ��ಟರ್ ಗಳು, 
ಕ�ೈಗವಸುಗಳು, ಮುಖಗವಸುಗಳು ಮತುೊ ಔಷಧಿಗಳು ಸ��ರಿದಂತ� 
ಅಗತಯೂ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಉಪಕರಣಗಳನುನು ಒದಗಿಸುರ್ೊದ�. ಸಿಂಗ್ಕಪುರ 
ಮತುೊ ಥ�ೈಲ್ಕಯೂಂಡ್ ಆಮಲಿಜನಕ ಟ್ಕಯೂಂಕರ್ ಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸಿವ�.

ಮೊದಲಗ್ ನಾವು ನ್ರವಾದ್ವು,  

ಈಗ ಜಗತ್ತ ನಮಗ್ ನ್ರವಾಗ್ತ್ತದ್…

16.16 
ಕ�್�ಟ್ ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು 
ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರವು 

ಇದುವರ�ಗ� ರ್ಕಜಯೂಗಳಿಗ� 
ಉಚಿತವ್ಕಗಿ ನಿ�ಡಿದ�

15.22  
ಕ�್�ಟ್ ಲಸಿಕ� ಡ�್ �ಸ್ 

ಗಳನುನು, ಎರಡ್ ಡ�್ �ಸ��ಜ್ 
ಒಳಗ�್ ಂಡಂತ�, ಏಪ್ರಲ್ 2021 ,30 
ರವರ�ಗ� ದ��ಶದಲ್ಲಿ ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�

ಕ್ೂೇವಿಡ್- 19 ವಿರ್ದದಾ ಸಮರ
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ಆರ್ ಟ್ಪಸಿಆರ್ ನ್ೂಂದ್ಗ್ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಆಂಟ್ಜ್ನ್ 

ಪರಿೇಕ್್ಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ದ್ೇಶಗಳಲಲು ಭಾರತವೂ 

ಸ್ೇರಿತ್ತ. ಆರಂಭದಲಲು, ಈ ತಂತ್ರಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತವನ್ನು 

ಟ್ೇಕಿಸಲಾಯಿತ್, ಆದರ್ ನಂತರ ವಿಶ್ವ ಆರ್ೂೇಗಯೂ 

ಸಂಸ್ಥಾಯೇ ಸ್ವತಃ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂಂಡಿತ್

ಜಗತ್ತನ ಔರಧ  
ಕ್ೇಂದ್ರವಾದ ಭಾರತ 

n 	 ದ��ಶದ ಬಹುತ��ಕ ಭ್ಕಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಗವಸುಗಳನುನು 
ಧರಿಸುವುದನುನು ಏಪ್ರಲ್ ರ್ಂಗಳಿನಿಂದ 
ಕಡ್ಕ್ಡಯಗ�್ ಳಿಸಲ್ಕಯಿತು. ವಿಶ್ವ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸಂಸ�ಥಿ ಜ್ನ್ 
ಅಂತಯೂದ ವ��ಳ�ಗ� ಜ್ಕಗರ್ಕವ್ಕಗಿ ಮುಖಗವಸುಗಳ 
ಬಳಕ�ಯನುನು ಉತ�ೊ�ಜಸಲು ತನನು ಸಲಹ�ಯನುನು ನಿ�ಡಿತು.

n 	ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದಿ ಅವರು ಮ್ಕಚ್ತಿ 24 ರಂದು 
ರ್ಕಷ್ರಿವನುನುದ�್ದ�ಶಿಸಿ ಮ್ಕಡಿದ ಭ್ಕಷಣದಲ್ಲಿ ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ 
ಲ್ಕಕ್ ಡೌನ್ ಘ್�ಷ್ಸಿದರು. ಪರಿಸಿಥಿರ್ಯ ರ್�ವ್ರತ�ಯನುನು 
ರ್ಳಿಸುವ ಸಲುವ್ಕಗಿ ಅವರು ‘ಜ್ಕನ್ ಹ�ೈ ತ�್  ಜಹ್ಕ ಹ�ೈ’ 
ಎಂಬ ಸಂದ��ಶವನುನು ನಿ�ಡಿದರು, ಅಂದರ� ಜ�ವ ಇದ್ದರ� 
ಜ�ವನ. ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಲ್ಕಕ್ ಡೌನ್  ಮ್ಕಡುವ ನಿಧ್ಕತಿರವನುನು 
ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡ್ಕಗ ಬ��ರ� ಯ್ಕವುದ�� ದ��ಶಗಳು ಅಂತಹ 
ಯ್ಕವುದ�� ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�್ ಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.

n 	 ಲ್ಕಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದಿ ದ��ಶವ್ಕಸಿಗಳನುನು 
ದಿ�ಪಗಳನುನು ಬ�ಳಗಿಸುವಂತ� ಮತುೊ ಪರಸಪಾರ ಒಗಗೆಟಟಿನುನು 
ಪ್ರದಶಿತಿಸುವಂತ� ಕರ� ನಿ�ಡಿದರು ಅದು ಸಕ್ಕರ್ಕತ್ಮಕ 
ವ್ಕತ್ಕವರಣಕ�್ ಕ್ಕರಣವ್ಕಯಿತು. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕವನುನು 
ಎದುರಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಕ್ಕತಿರ ಲ್ಕಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯನುನು 
ಬಳಸಿಕ�್ಂಡಿತು.

n 	ಅನ್ಕಲಿಕ್ ಹಂತದ ಸ್ವಲಪಾ ಮುಂರ� ಪ್ರಧ್ಕನಿಯವರು ರ್ಕಷ್ರಿವನುನು 
ಉದ�್ದ�ಶಿಸಿ ಮ್ಕತನ್ಕಡಿ ‘ಜ್ಕನ್ ಭಿ� ಜಹ್ಕ ಭಿ’ ಎಂಬ 
ಘ್�ಷಣ�ಯನುನು ನಿ�ಡಿದರು.

n 	ನವ�ಂಬರ್ 28 ರಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಮ್ಕಹಿರ್ಯ ಪ್ರಕ್ಕರ, 
ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ ಮಿಲ್ಯನ್ ಗ� 6,731 ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದವು. ಇದು ಇತರ ದ��ಶಗಳಿಗಿಂತ ರ್�ರ್ಕ 
ಕಡಿಮ. ಅಮರಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ ಮಿಲ್ಯನ್ ಗ� 40,000 
ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಬಿ್ರಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಯನ್ ಗ� 23,361, 
ಫ್ಕ್ರನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 33,424, ಬ�್ರಜಲ್ ನಲ್ಲಿ 29,129 ಮತುೊ ಇಟಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ಮಿಲ್ಯನ್ ಗ� 25,456 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದವು.

n 	ನವ�ಂಬರ್ 28 ರ ಮ್ಕಹಿರ್ಯ ಪ್ರಕ್ಕರ, ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ 
ಮಿಲ್ಯನ್ ಗ� 98 ಸ್ಕವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. ಆದರ� 
ಅಮರಿಕ್ಕ, ಬ�್ರಜಲ್, ಫ್ಕ್ರನ್ಸ್, ಸ�ಪಾ�ನ್, ಬಿ್ರಟನ್ ಮತುೊ 
ಇಟಲ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವ್ಕಗಿ 8 ಮಿಲ್ಯನ್ ಗ� 813, 805, 780, 955, 
846, 888 ಸ್ಕವುಗಳು ವರದಿಯ್ಕಗಿದ್ದವು. ಇತರ ದ��ಶಗಳಲ್ಲಿನ 
ಮರಣ ದರವು ಭ್ಕರತಕಿ್ಂತ 8 ರಿಂದ 9 ಪಟುಟಿ ಹ�ರ್ಕ್ಚಗಿತುೊ.

ಡಬ್ಲುಯುಎಚ್ ಒದ್ಂದಲೂ ಭಾರತದ 
ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಕ್ 

15,362 

78,000 

15.4 2.70

ಆರ್ೂೇಗಯೂ ಸೌಲಭಯೂಗಳು

ಐಸಿಯ್ ಹಾಸಿಗ್ಗಳು

ಐಸ�್ �ಲ��ಷನ್ ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳು ಆಮಲಿಜನಕ ಬ�ಂಬಲ್ತ 
ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳು

ಲಕ್ಷ   ಲಕ್ಷ 

32,400 
ವ್ಂಟ್ಲ್ೇಟರ್ ಗಳನ್ನು ದ್ೇಶದ 

ಸಕಾ್ಣರಿ ಆಸಪಾತ್್ರಗಳಗ್ 

ತಲ್ಪಸಲಾಯಿತ್

ಈ ಅವಧಿಯಲಲು ರಾಜಯೂ 
ಸಕಾ್ಣರಗಳಗ್ 3.70 ಕ್ೂೇಟ್  

ಎನ್ 95 ಮ್ಖಗವಸ್ಗಳು ಮತ್ತ 
1.60 ಕ್ೂೇಟ್ ಪಪಇ ಕಿಟ್ ಗಳನ್ನು 

ಒದಗಿಸಲಾಯಿತ್

ಕ್ೂರ್ೂನಾ ಮೊದಲ ಅಲ್ಯನ್ನು  
ನಾವು ಗ್ದದಾದ್ದಾ ಹಿೇಗ್

ಕ್ೂೇವಿಡ್- 19 ವಿರ್ದದಾ ಸಮರ

n 	 ಕ�್�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭ್ಕರತವು ಇತರ ರ್ಕಷ್ರಿಗಳಿಗ� 
ಹ�ೈಡ್ಕ್ರಕಿಸ್ಕ�್ಲಿ�ರ�್ �ಕಿ್ವನ್ ಮತುೊ ಇತರ ಔಷಧಿಗಳ 
ದ�್ ಡ್ಡ ದ್ಕಸ್ಕೊನು ಪೂರ�ೈಸಿತು. ಪಪಇ ಕಿಟ್ ಗಳು ಮತುೊ 
ಮುಖಗವಸುಗಳನ್ನು ವಿದ��ಶಗಳಿಗ� ಕಳುಹಿಸಲ್ಕಯಿತು. 
ರ್�ವ್ರ ಪರಿಸಿಥಿರ್ಯನುನು ಎದುರಿಸುರ್ೊದ್ದ ಅಮರಿಕ್ಕ, ಬ�್ರಜಲ್ 
ಮತುೊ ಇತರ ದ��ಶಗಳಿಗ� ಭ್ಕರತ ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡಿತು.

n 	ಲಸಿಕ� ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುೊ ಉತ್ಕಪಾದನ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಮ್ಕಹಿರ್ಯನುನು 
ಪಡ�ಯಲು ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಮ�ದಿ ಅಹಮದ್ಕಬ್ಕದ್ ನ ಝೈಡಸ್ 
ಬಯ�ಟ�ಕ್ ಪ್ಕಕ್ತಿ, ಹ�ೈದರ್ಕಬ್ಕದ್ ನ ಭ್ಕರತ್ 
ಬಯ�ಟ�ಕ್ ಮತುೊ ಪುಣ�ಯ ಸಿ�ರಮ್ ಇನ್ ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯ್ಕಕ�್ ಭ��ಟ್ ನಿ�ಡಿದರು.

n 	 ಕ�್ರ�್ ನ್ಕಕ�್ ದ��ಶಿಯವ್ಕದ ಕ�್�ವ್ಕಯೂಕಿಸ್ನ್ ಮತುೊ 
ಕ�್�ವಿಶಿ�ಲ್್ಡ ಲಸಿಕ�ಗಳು ವಿಶ್ವದಲ�ಲಿ� ಅಗಗೆವ್ಕಗಿವ�. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಲಸಿಕ� ಸಂಗ್ರಹಣ� ಮತುೊ ಪೂರ�ೈಕ�ಗ್ಕಗಿ ಶ�ೈತ್ಕಯೂಗ್ಕರ 
ಜ್ಕಲವನುನು ದ್ಕಖಲ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ಕಯಿತು.
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ಕ್ೂರ್ೂನಾದ್ಂದ ರಕ್ಷಣ್ ಪಡ್ಯಲ್  
ಆಯ್ವ್ೇ್ಣದವೂ ಮ್ಖಯೂವಾಗಿದ್…

ಭಾರತದ ಪಾ್ರಚಿೇನ ಔರಧ ಪದಧಿತ್ಯಾದ ಆಯ್ವ್ೇ್ಣದವೂ ಸಹ ಕ್ೂರ್ೂನಾದ್ಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ವಲಲು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ 

ವಹಿಸ್ತ್ತದ್. ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ್ೂೇಗದ ಎರಡನ್ೇ ಅಲ್ಯ ಮಧ್ಯೂ, ಆಯ್ಷ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಹ್ೂಸ ಮಾಗ್ಣಸೂಚಿಗಳನ್ನು 

ಹ್ೂರಡಿಸಿದ್ದಾ, ಇದನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಿ ರ್ೂೇಗನರ್ೂೇಧಕ ಶಕಿತಯನ್ನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಹ್ಚಿಚುಸಿಕ್ೂಳಳುಬಹ್ದ್.

ರ್ೂೇಗನರ್ೂೇಧಕ ಶಕಿತಯನ್ನು 

ಹ್ಚಿಚುಸ್ವ ಆಯ್ವ್ೇ್ಣದ ಸಲಹ್ಗಳು
●  ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ ಚಯೂವನ್ ಪ್ಕ್ರಶ್ 10 ಗ್ಕ್ರಂ (1 ಚಮಚ) ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳಿ್ಳ. 

ಮಧುಮ�ಹಿಗಳು ಸಕ್ರ� ಮುಕೊ ಚಯೂವನ್ ಪ್ಕ್ರಶ್ ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳ್ಳಬ��ಕು.

●  ತುಳಸಿ, ಡ್ಕಲ್್ಚನಿ, ಕರಿಮಣಸು, ಒಣ ಶುಂಠಿ ಮತುೊ ಒಣದ್ಕ್ರಕ್ಷಿಯಿಂದ 

ತಯ್ಕರಿಸಿದ ಗಿಡಮ್ಲ್ಕ� ಚಹ್ಕ / ಕಷ್ಕಯ - ದಿನಕ�್ ಒಂದು 

ಅಥವ್ಕ ಎರಡು ಬ್ಕರಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. ಅಗತಯೂವಿದ್ದರ� ನಿಮ್ಮ ರುಚಿಗ್ಕಗಿ ಬ�ಲಲಿ 

(ನ�ೈಸಗಿತಿಕ ಸಕ್ರ�) ಮತುೊ / ಅಥವ್ಕ ತ್ಕಜ್ಕ ನಿಂಬ� ರಸವನುನು ಸ��ರಿಸಿ.

●  ಗ�್ �ಲ್ಡನ್ ಹ್ಕಲು- ಅಧತಿ ಚಹ್ಕ ಚಮಚ ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿಯನುನು 

150 ಮಿಲ್ ಬಿಸಿ ಹ್ಕಲ್ನ�್ ಂದಿಗ� ಸ��ರಿಸಿ ದಿನಕ�್ ಒಂದು ಅಥವ್ಕ 

ಎರಡು ಬ್ಕರಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.

ಒರ ಕ್ಮ್ಮೆ / ಗಂಟಲ್  
ನ್ೂೇವಿಗ್ ಕ್ರಮಗಳು 
●  ತ್ಕಜ್ಕ ಪುದಿ�ನ್ಕ ಎಲ�ಗಳು ಅಥವ್ಕ 

ಓಮಕ್ಕಳು (ಕ್ಕಯೂರ�ವ�� ಬಿ�ಜಗಳು) 

ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ದಿನಕ�್ ಒಮ್ಮ ನಿ�ರಿನ ಹಬ� ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳು್ಳವುದು 

●  ನ�ೈಸಗಿತಿಕ ಸಕ್ರ� / ಜ��ನುತುಪಪಾದ�್ ಂದಿಗ� ಬ�ರ�ಸಿದ ಲವಂಗದ 

ಪುಡಿಯನುನು ಕ�ಮು್ಮ ಅಥವ್ಕ ಗಂಟಲ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ 

ದಿನಕ�್ 2-3 ಬ್ಕರಿ ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳ್ಳಬಹುದು.

●  ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂವ್ಕಗಿ ಒಣ ಕ�ಮು್ಮ ಮತುೊ ಗಂಟಲು 

ನ�್ �ವಿಗ� ಚಿಕಿತ�ಸ್ ನಿ�ಡುತೊವ�. ಆದ್ಕಗ್ಯೂ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಮುಂದುವರಿದರ� ವ�ೈದಯೂರನುನು ಸಂಪಕಿತಿಸುವುದು ಉತೊಮ.

ಸರಳ ಆಯ್ವ್ೇ್ಣದ ವಿಧಾನಗಳು 
●  ಮೂಗಿಗ್ ಹಾಕ್ವುದ್- ಎಳ�್ಳಣ�್ಣ, ತ�ಂಗಿನ 

ಎಣ�್ಣ ಅಥವ್ಕ ತುಪಪಾವನುನು ಮ್ಗಿನ 
ಎರಡ್ ಹ�್ ಳ�್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ ಮತುೊ 
ಸಂಜ� ಹ್ಕಕಿ.

●  ಆಯಿಲ್ ಪುಲಲುಂರ್ ಥ್ರಪ- 1 ಚಮಚ ಎಳು್ಳ ಅಥವ್ಕ 
ತ�ಂಗಿನ ಎಣ�್ಣಯನುನು ಬ್ಕಯಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಕಕಿಕ�್ಳಿ್ಳ. 2 ರಿಂದ 3 
ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ಕಲ ಬ್ಕಯಿಯಲ್ಲಿ ರ್ರುಗಿಸಿ, ಕುಡಿಯಬ��ಡಿ 
ಮತುೊ ಅದನುನು ಉಗುಳಿ, ನಂತರ ಬ�ಚ್ಚಗಿನ ನಿ�ರಿನಿಂದ 
ಮುಕ್ಳಿಸಿ. ಇದನುನು ದಿನಕ�್ ಒಂದು ಅಥವ್ಕ ಎರಡು ಬ್ಕರಿ 
ಮ್ಕಡಬಹುದು.

ರ್ೂೇಗನರ್ೂೇಧಕ  
ಶಕಿತಯನ್ನು  
ಹ್ಚಿಚುಸ್ವ ಕ್ರಮಗಳು

●  ದಿನವಿಡಿ� ಬ�ಚ್ಚಗಿನ  
ನಿ�ರು ಕುಡಿಯಿರಿ.

●  ಪ್ರರ್ದಿನ ಕನಿಷಠಾ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕ್ಕಲ ಯ�ಗ್ಕಸನ, 
ಪ್ಕ್ರಣ್ಕಯ್ಕಮ ಮತುೊ ಧ್ಕಯೂನದ ಅಭ್ಕಯೂಸ ಮ್ಕಡಿ.

●  ಅರಿಶಿನ, ಜ�ರಿಗ�, ಕ�್ತೊಂಬರಿ ಮತುೊ  
ಬ�ಳು್ಳಳಿ್ಳಯಂತಹ ಮಸ್ಕಲ� ಪದ್ಕಥತಿಗಳನುನು 
ಅಡುಗ�ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ.

ಕ್ೂೇವಿಡ್- 19 ಸೌಮಯೂ 
ರ್ೂೇಗಲಕ್ಷರದ ನವ್ಣಹಣ್

ಸಾಮಾನಯೂ ಸಲಹ್ಗಳು

ಸ್ವಲಪಾ ಜ್ವರ, ತಲ್ನ್ೂೇವು, ಅಸ್ವಸಥಾತ್, ಆಯಾಸ 
● ಸುದಶತಿನ್  ರನ� ವಟ್  (500 ಮಿಗ್ಕ್ರಂ) ಬ�ಚ್ಚಗಿನ ನಿ�ರಿನ�್ ಂದಿಗ� 15 

ದಿನಗಳವರ�ಗ� ದಿನಕ�್ ಎರಡು ಬ್ಕರಿ. 

● ನ್ಕಗರ್ಕದಿ ಕಷ್ಕಯ (20 ಎಂಎಲ್) ಗ� 15 ದಿನಗಳವರ�ಗ� ದಿನಕ�್ ಎರಡು ಬ್ಕರಿ.

ಕ್ಮ್ಮೆ: ಜ��ನುತುಪಪಾದ�್ ಂದಿಗ� ಸಿತ�್ �ಫಲ್ಕದಿ ಚ್ಣತಿ  
(3 ಗ್ಕ್ರಂ) ದಿನಕ�್ ಮ್ರು ಬ್ಕರಿ 15 ದಿನ.
ಗಂಟಲ್ ನ್ೂೇವು: 1-2 ವಯೂ�ಶ್ಕದಿ ವಟ್ ಮ್ಕತ�್ರಗಳನುನು 
ಅಗಿಯಿರಿ. ಯಷ್ಟಿಮಧು ಚ್ಣತಿ (1-3 ಗ್ಕ್ರಂ) ದಿನಕ�್ ಎರಡು 
ಬ್ಕರಿ ಜ��ನುತುಪಪಾದ�್ ಂದಿಗ� 15 ದಿನಗಳವರ�ಗ� ಸ��ವಿಸಿ.
ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗ್, ರ್ಚಿಯ ನರಟಿ: ವಯೂ�ಶ್ಕದಿ ವಟ್ 1-2 ಮ್ಕತ�್ರಗಳನುನು 
ಅಗಿಯಿರಿ ಆಯುವ��ತಿದ ವ�ೈದಯೂರು ಡ�್ �ಸ��ಜ್ ಬದಲ್ಸಬಹುದು.

ಒಂದು ಚಿಟ್ಕ� ಅರಿಶಿನ ಮತುೊ ಉಪಪಾನ�್ ಂದಿಗ� ಬ�ಚ್ಚಗಿನ ನಿ�ರಿನಿಂದ 
ಬ್ಕಯಿ ಮುಕ್ಳಿಸಿ (ಗ್ಕಗಿಲಿತಿಂಗ್ ). ರ್್ರಫಲ ಅಥವ್ಕ ಯಷ್ಟಿಮಧುವನುನು 
ಕುದಿಸಿದ ನಿ�ರನ್ನು ಇದಕ�್ ಬಳಸಬಹುದು
ಔಷಧಿ�ಯ ಎಣ�್ಣ ಅಥವ್ಕ ಎಳು್ಳ / ತ�ಂಗಿನ ಎಣ�್ಣ ಅಥವ್ಕ ಹಸುವಿನ 
ತುಪಪಾವನುನು ದಿನಕ�್ ಒಂದು / ಎರಡು ಬ್ಕರಿ ಮ್ಗಿನ�್ ಳಗ� ಹ್ಕಕಬಹುದು

ಓಮ ಅಥವ್ಕ ಪುದಿನ್ಕ ಅಥವ್ಕ ನಿ�ಲಗಿರಿ ಎಣ�್ಣಯ 1 - 5 ಹನಿಗಳು ಅಥವ್ಕ 
ಕಪೂತಿರದ�್ ಂದಿಗ� ದಿನಕ�್ ಒಮ್ಮ ನಿ�ರಿನ ಹಬ� ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳು್ಳವುದು

7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟ�ಗಳ ಸ್ಕಕಷುಟಿ ನಿದ�್ದ: ಹಗಲ್ನ ಸಮಯದ ನಿದ�್ರಯನುನು 
ಆದಷುಟಿ ತಪಪಾಸಿ

ತುಳಸಿ ಎಲ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಸ್ರಿಸಿದ ನಿ�ರನುನು ಆಗ್ಕಗ�ಗೆ ಸ��ವಿಸಿ
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ಕ�್
ರ�್ ನ್ಕವನುನು ಎರಡು ಬ್ಕರಿ 
ಯಶಸಿ್ವಯ್ಕಗಿ ಸ�್ �ಲ್ಸಿದ 
ಮಧಯೂಪ್ರದ��ಶದ ಮರ�ನ್ಕದ 

ಸುಮಿತ್ ದುಬ� ಈಗ ಸ್ಕಮ್ಕಜಕ ಮ್ಕಧಯೂಮದಲ್ಲಿ 
ರ�್ �ಗದ ಬಗ�ಗೆ ಜನರಿಗ� ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�. 
ಕಳ�ದ ವಷತಿ ಅವರು ಮದಲ ಅಲ�ಯಲ್ಲಿ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಸ�್ �ಂಕಿಗ� ಒಳಗ್ಕಗಿದ್ದರು ಮತುೊ ದುರದೃಷಟಿವಶ್ಕತ್ 
ಈ ವಷತಿ ಅವರು ಎರಡನ�� ಅಲ�ಯಲ್ಲಿ ಸ�್ �ಂಕಿಗ� 
ಒಳಗ್ಕದರು. ಎರಡ್ ಸಂದಭತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 
ಮನ�ಯಲ್ಲಿಯ್� ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕವ್ಕಗಿದು್ದ ಸಂಪೂಣತಿವ್ಕಗಿ 
ರ��ತರಿಸಿಕ�್ಂಡರು. ಆತ್ಮವಿಶ್ಕ್ವಸ ಮತುೊ 
ವ�ೈದಯೂರ ಎಲ್ಕಲಿ ಸ್ಚನ�ಗಳನುನು ಕಟುಟಿನಿಟ್ಕಟಿಗಿ 
ಪ್ಕಲ್ಸುವುದು. ಈ ರ�್ �ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�್ �ರ್ಕಡಲು 
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ್ಕಗಿವ� ಎಂದು ಅವರು 
ಅಭಿಪ್ಕ್ರಯಪಡುತ್ಕೊರ�. 
ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ರ�್ �ಗ, ಆದರ� ವಿಶ್ವ 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸಂಸ�ಥಿಯ ಪ್ರಕ್ಕರ, ಶ��ಕಡ್ಕ 85 
ರಷುಟಿ ರ�್ �ಗಿಗಳು ಮನ� ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕವ್ಕಸದಲ್ಲಿಯ್� 
ರ��ತರಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಬಹುದು. ಆಸಪಾತ�್ರಗ� ದ್ಕಖಲ್ಕದ ಪ್ರರ್ 
15 ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ರ�್ �ಗಿಗಳಿಗ� ಕ��ವಲ ಶ��.10 ರಷುಟಿ 
ಮಂದಿಗ� ಮ್ಕತ್ರ ಆಮಲಿಜನಕದ ಅಗತಯೂವಿರುತೊದ�. 
ಈ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಬಗ�ಗೆ 
ಸರಿಯ್ಕದ ಮ್ಕಹಿರ್ಯು ಬಹಳ ಮುಖಯೂವ್ಕಗಿದ�. 
ಜನರಿಗ� ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸಲು ಕ��ಂದ್ರ ಆರ�್ �ಗಯೂ 
ಸಚಿವ್ಕಲಯ ಮತುೊ ಭ್ಕರರ್�ಯ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ 
ಸಂಶ�್ �ಧನ್ಕ ಮಂಡಳಿ ನಿಯಮಿತವ್ಕಗಿ 
ಮ್ಕಗತಿಸ್ಚಿಗಳನುನು ನಿ�ಡುರ್ೊವ�. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಕ್ಕಯಿಲ� ಮತುೊ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರಿಹ್ಕರಗಳು 
ಮತುೊ ಚಿಕಿತ�ಸ್ಯ ಬಗ�ಗೆ ಇನನುಷುಟಿ ರ್ಳಿದುಕ�್ಳ�ೊ್ಳ�ಣ.

ಎಚಚುರಿಕ್ಯಂದ್ೇ ರಕ್ಷಣ್...

ಆದದಾರಿಂದ ದ್ೈಹಿಕ ಅಂತರವನ್ನು 
ಕಾಪಾಡಿಕ್ೂಳಳು ಮತ್ತ ಲಸಿಕ್ ಪಡ್ಯಿರಿ

ಮಹ್ಕರ್ಕಷ್ರಿದ ಲ್ಕತ್ರ್ ಜಲ�ಲಿಯ ಕತಗ್ಕಂವ್ ತ್ಕಂಡ್ಕ ಗ್ಕ್ರಮದ ವೃದ್ಧ 

ದಂಪರ್ ಕ�್�ವಿಡ್ 19 ಅನುನು ಯಶಸಿ್ವಯ್ಕಗಿ ಗ�ದಿ್ದರುವ ಸ್ಫೂರ್ತಿದ್ಕಯಕ 

ಕಥ�ಯಂದು ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕದ ಮಧ�ಯೂ ಬಂದಿದ�. 105 

ವಷತಿದ ಧ��ನು ಚವ್ಕಣ್ ಮತುೊ ಅವರ 95 ವಷತಿದ ಪರ್ನು ಮಟ್ಕಬ್ಕಯಿ 

ಮ್ಕಚ್ತಿ ಅಂತಯೂದಲ್ಲಿ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಸ�್ �ಂಕಿಗ� ಒಳಗ್ಕದರು. ನಂತರ 

ಅವರನುನು ಸಥಿಳಿ�ಯ ಆಸಪಾತ�್ರಗ� ದ್ಕಖಲ್ಸಲ್ಕಯಿತು. ಆಸಪಾತ�್ರಯ 

ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ಒಂಬತುೊ ದಿನಗಳನುನು ಕಳ�ದ ನಂತರ ಅವರು 

ಸಂಪೂಣತಿವ್ಕಗಿ ರ��ತರಿಸಿಕ�್ಂಡು ಮನ�ಗ� ಮರಳಿದರು.

ಲಕ್ಷರ ರಹಿತ ಅಥವಾ ಸೌಮಯೂ ರ್ೂೇಗಲಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹ್ೂಂದ್ರ್ವ ಕ್ೂರ್ೂನಾ 
ಸ್ೂೇಂಕಿನ ಪ್ರಕರರಗಳು 
ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನುನು ಪರಿ�ಕ�ಗಳ ಮ್ಲಕ ಪತ�ೊಹಚ್ಚಬಹುದು. ಈ 
ರ�್ �ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಆಮಲಿಜನಕದ ಮಟಟಿ ಶ��ಕಡ್ಕ 94 ರಷುಟಿ ಇರುತೊದ�.

ರ�್ �ಗಿಗಳು ಹಿರಿಯ ನ್ಕಗರಿಕರ್ಕಗಿದ್ದರ� ಅಥವ್ಕ ಅಧಿಕ 
ರಕೊದ�್ ತೊಡ, ಹೃದ�್ ್ರ�ಗ ಅಥವ್ಕ ಯ್ಕವುದ�� ರಿ�ರ್ಯ 
ಮ್ತ್ರಪಂಡದ ಸಮಸ�ಯೂಯಿಂದ ಬಳಲುರ್ೊದ್ದರ� ಅಂಥವರು 
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದ್ರವಿರುವ ಕ�್�ಣ�ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕವ್ಕಗಿ 
ವ್ಕಸಿಸಬ��ಕು.

ರ್ೂೇಗಿಗಳಗ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಸೂಚನ್

ರ�್ �ಗಿಗಳನುನು ರ�ನ್ಕನುಗಿ ಗ್ಕಳಿಯ್ಕಡುವ ಕ�್�ಣ�ಯಲ್ಲಿ 
ಇಡಬ��ಕು ಮತುೊ ತ್ಕಜ್ಕ ಗ್ಕಳಿಗ� ಕಿಟಕಿಗಳನುನು ತ�ರ�ದಿರಬ��ಕು.

ಮ್ರು ಪದರಗಳ ಮುಖಗವಸನುನು ಯ್ಕವ್ಕಗಲ್ 
ಬಳಸಿ ಮತುೊ ಎಂಟು ಗಂಟ�ಗಳ ಬಳಕ�ಯ ನಂತರ 
ಅದನುನು ವಿಲ��ವ್ಕರಿ ಮ್ಕಡಿ. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ರ�್ �ಗಿಗಳನುನು 
ನ�್ �ಡಿಕ�್ಳು್ಳವ ಜನರು ಎನ್ 95 ಮುಖಗವಸುಗಳನುನು 
ಬಳಸಬ��ಕು.

ಮುಖಗವಸುಗಳಿಗ� ಶ��ಕಡ್ಕ ಒಂದು ಸ�್ �ಡಿಯಂ 
ಹ�ೈಪ�ಕ�್ಲಿ�ರ�ೈಟ್  ಹ್ಕಕಿ ನಂತರ ವಿಲ��ವ್ಕರಿ ಮ್ಕಡಬ��ಕು.

ನಿಜತಿಲ್�ಕರಣವ್ಕಗದಂತ� ತಡ�ಯಲು ರ�್ �ಗಿಗಳು ಸ್ಕೊ 
ವಿಶ್ಕ್ರಂರ್ ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳ್ಳಬ��ಕು ಮತುೊ ದ್ರವ ರ್ಪದ 
ಆಹ್ಕರವನುನು ಆಗ್ಕಗ�ಗೆ ಸ��ವಿಸಬ��ಕು.

ಕ�ೈಗಳನುನು ಸ್ಕಬ್ನಿನಿಂದ 40 ಸ�ಕ�ಂಡುಗಳ ಕ್ಕಲ ಸರಿಯ್ಕಗಿ 
ತ�್ ಳ�ಯಿರಿ ಮತುೊ ಕ�ೈಗಳನುನು ಸ್ವಚ್ಛಗ�್ ಳಿಸಲು ಆಲ�್ ್�ಹ್ಕಲ್ 
ಆಧರಿತ ಸ್ಕಯೂನಿಟ�ೈಜರ್ ಗಳನುನು ಬಳಸಿ.

ರ�್ �ಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ತ್ಕಪಮ್ಕನ ಮತುೊ ಆರ�್ �ಗಯೂ 
ಪರಿಸಿಥಿರ್ಗಳನುನು ತ್ಕವ�� ಮ�ಲ್್ವರ್ಕರಣ� ಮ್ಕಡಬ��ಕು. 
ಪಲ್ಸ್ ಆಕಿಸ್ಮಿ�ಟರ್ ಸಹ್ಕಯದಿಂದ, ರ�್ �ಗಿಗಳು ತಮ್ಮ 
ಆಮಲಿಜನಕದ ಮಟಟಿವನುನು ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸಬಹುದು

ಕ್ೂೇವಿಡ್- 19 ವಿರ್ದದಾ ಸಮರ
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ಲಕ್ಷಣರಹಿತರು ಅಥವ್ಕ ಸೌಮಯೂ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನು ಹ�್ ಂದಿದವರು

ರ�್ �ಗಿಯ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ಅಗತಯೂ ಸೌಲಭಯೂಗಳು ಇರಬ��ಕು

ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ರ�್ �ಗಿಯನುನು ನ�್ �ಡಿಕ�್ಳ್ಳಲು ಮಿ�ಸಲ್ಕದ ವಯೂಕಿೊ ಇರಬ��ಕು. 

ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕವ್ಕಸದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ�ೈಕ�ದ್ಕರರು ಆಸಪಾತ�್ರಯಂದಿಗ� 
ಸಂಪಕತಿದಲ್ಲಿರಬ��ಕು.

ಮನ್-ಪ್ರತ್ಯೂೇಕ ವಾಸಕ್ಕೆ 
ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಲಾದ 

ರ್ೂೇಗಿಗಳು

https://www.mohfw.gov.in/pdf/Guidelinesforhomequarantine.pdf 
ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವ್ಕದ ಮ್ಕಗತಿಸ್ಚಿಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಲು ಸಹ ಶಿಫ್ಕರಸು ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

60 ವಷತಿಕಿ್ಂತ ಮ�ಲಪಾಟಟಿ ಅಥವ್ಕ ಅಧಿಕ ರಕೊದ�್ ತೊಡ, 
ಮಧುಮ�ಹ, ಹೃದಯ ಕ್ಕಯಿಲ�ಗಳು, ದಿ�ರತಿಕ್ಕಲದ 
ಶ್ಕ್ವಸಕ�್�ಶ / ಪತೊಜನಕ್ಕಂಗ / ಮ್ತ್ರಪಂಡದ 

ಕ್ಕಯಿಲ�ಗಳಿಂದ ಬಳಲುರ್ೊರುವ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ರ�್ �ಗಿಗಳಿಗ� ವ�ೈದಯೂರ ಸಲಹ�ಯ ಮ�ರ�ಗ� ಮನ� 

ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕವ್ಕಸಕ�್ ಶಿಫ್ಕರಸು ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�

ಎಚ್ ಐವಿ ಅಥವ್ಕ ಕ್ಕಯೂನಸ್ರ್ ಕ್ಕಯಿಲ� 
ಹ�್ ಂದಿರುವ ರ�್ �ಗಿಗಳಿಗ� ಅಥವ್ಕ ಕಸಿಗ� 
ಒಳಗ್ಕದವರಿಗ� ಮನ� ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ವ್ಕಸವನುನು 
ಶಿಫ್ಕರಸು ಮ್ಕಡುವುದಿಲಲಿ ಮತುೊ ಅವರು 

ಆಸಪಾತ�್ರಗ� ದ್ಕಖಲ್ಕಗಬ��ಕ್ಕಗುತೊದ�.

ಆರ�ೈಕ� ಮ್ಕಡುವವರು ಮತುೊ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ರ�್ �ಗಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� ನಿಕಟ ಸಂಪಕತಿಕ�್ 

ಬಂದವರು ವ�ೈದಯೂರ ಶಿಫ್ಕರಸಿನ ನಂತರವ�� 
ಶಿಫ್ಕರಸು ಮ್ಕಡಲ್ಕದ ಹ�ೈಡ್ಕ್ರಕಿಸ್ಕ�್ಲಿ�ರ�್ �ಕಿ್ವನ್ 

ಅನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳ್ಳಬ��ಕು

ಆರ್ೈಕ್ ನೇಡ್ವವರಿಗ್ ಎಚಚುರಿಕ್

ರ�್ �ಗಿಗಳು ವ�ೈದಯೂರ�್ ಂದಿಗ� ನಿಕಟ ಸಂಪಕತಿದಲ್ಲಿರಬ��ಕು ಮತುೊ 
ಯ್ಕವುದ�� ತ�್ ಂದರ� ಕಂಡುಬಂದರ� ಅವರಿಗ� ವರದಿ ಮ್ಕಡಬ��ಕು. 
ವ�ೈದಯೂರ ಸಲಹ�ಯ ಮ�ರ�ಗ� ಇತರ ಕ್ಕಯಿಲ�ಗಳಿಗ� ಔಷಧಿಯನುನು 
ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು.

ಜ್ವರ, ಸ�್ �ರುವ ಮ್ಗು ಮತುೊ ಕ�ಮು್ಮ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕದ 
ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಕಗಿರಬಹುದು. ರ�್ �ಗಿಗಳು ನಿಯಮಿತವ್ಕಗಿ ಬ�ಚ್ಚಗಿನ 
ನಿ�ರಿನಿಂದ ಮುಕ್ಳಿಸಬ��ಕು ಮತುೊ ಪ್ರರ್ದಿನ ಎರಡು ಅಥವ್ಕ ಮ್ರು 
ಬ್ಕರಿ ನಿ�ರಿನ ಹಬ� ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳ್ಳಬ��ಕು

ದಿನಕ�್ ನ್ಕಲು್ ಬ್ಕರಿ ಗರಿಷಠಾ 650 ಮಿ.ಗ್ಕ್ರಂ ಪ್ಕಯೂರ�ಸಿಟಮ್ಕಲ್ ಮ್ಕತ�್ರ 
ಸ��ವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಜ್ವರ ಮುಂದುವರಿದರ� ತಕ್ಷಣ ವ�ೈದಯೂರನುನು 
ಸಂಪಕಿತಿಸಿ. ಅವರು ಇತರ ಔಷಧಿ ಶಿಫ್ಕರಸುಸ್ ಮ್ಕಡಬಹುದು.

ಕಡಿಮ ಮಟಟಿದ ಆಮಲಿಜನಕವನುನು ಇದ್ದರ� ಅಥವ್ಕ ಉಸಿರ್ಕಟದ 
ತ�್ ಂದರ� ಕಂಡುಬಂದರ� ರ�್ �ಗಿಯು ಆಸಪಾತ�್ರಗ� ದ್ಕಖಲ್ಕಗಬ��ಕು 
ಮತುೊ ವ�ೈದಯೂರಿಂದ ಸಲಹ� ಪಡ�ಯಬ��ಕು

ಯ್ಕವ್ಕಗಲ್ ಮ್ರು ಪದರಗಳ ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಿ. ರ�್ �ಗಿಯ ಬಳಿ 
ಹ�್ �ಗುವ್ಕಗ ಎನ್ 95 ಮುಖಗವಸು ಧರಿಸಿ. ರ�್ �ಗಿಯ ಆರ�ೈಕ�ಯ 
ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಕ�ೈಗಳನುನು ಸರಿಯ್ಕಗಿ ತ�್ ಳ�ಯಿರಿ. ಸಿಪಸಿಬಿಯ 
ಮ್ಕಗತಿಸ್ಚಿಗಳ ಪ್ರಕ್ಕರ ಜ�ೈವಿಕ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ತ್ಕಯೂಜಯೂವನುನು ಸ್ಕೊವ್ಕಗಿ 
ವಿಲ��ವ್ಕರಿ ಮ್ಕಡಬ��ಕು.

ಲಕ್ಷರರಹಿತ ಅಥವಾ ಸೌಮಯೂ ರ್ೂೇಗಲಕ್ಷರವಿರ್ವ ರ್ೂೇಗಿಗಳಗ್ ಚಿಕಿತ್್ಸ

ಮನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೂೇಕ ವಾಸವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕ್ೂನ್ಗ್ೂಳಸಬ್ೇಕ್

ರ�್ �ಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಆರಂಭವ್ಕದ ಕನಿಷಠಾ 10 ದಿನಗಳು ಕಳ�ದ 
ನಂತರ ಮತುೊ 3 ದಿನಗಳವರ�ಗ� ಜ್ವರವಿಲಲಿದಿದ್ದರ� ನಂತರ ಮನ�ಯ 
ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ವ್ಕಸವನುನು ಕ�್ನ�ಗ�್ ಳಿಸಬಹುದು.

ಯಾವಾಗ ಚಿಕಿತ್್ಸಯನ್ನು ಪಡ್ಯಬ್ೇಕ್
n ಉಸಿರ್ಕಡಲು ತ�್ ಂದರ�ಯ್ಕದ್ಕಗ
n ಆಮಲಿಜನಕದ ಮಟಟಿ ಕಡಿಮಯ್ಕದ್ಕಗ
n ನಿರಂತರ ಎದ� ನ�್ �ವು 

ಕ್ಕಣಿಸಿಕ�್ಂಡ್ಕಗ 
n ರ�್ �ಗಿಯು ಮ್ಕನಸಿಕವ್ಕಗಿ 

ಆತಂಕಕ�್್ಳಗ್ಕದ್ಕಗ
n ಗಂಭಿ�ರ ರ�್ �ಗಲಕ್ಷಣಗಳು 

ರ್�ವ್ರವ್ಕದ್ಕಗ ತಕ್ಷಣ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ 
ಸಲಹ�ಯನುನು ಪಡ�ಯಿರಿ

ಸಂಬಂಧಪಟಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ
n ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ವ್ಕಸದ ರ�್ �ಗಿಯ ನಿಕಟ 

ಮ�ಲ್್ವರ್ಕರಣ�
n ಮನ� ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ವ್ಕಸದಲ್ಲಿರುವ 

ರ�್ �ಗಿಗಳ ಆರ�್ �ಗಯೂವನುನು 
ಪ್ರರ್ದಿನವೂ ಮ�ಲ್್ವರ್ಕರಣ� 
ಮ್ಕಡುವುದು.

n ರ�್ �ಗಿಗಳ ವಿವರಗಳನುನು ಕ�್�ವಿಡ್-
19 ಪ�ಟತಿಲ್ ಮತುೊ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಅಪಲಿಕ��ಶನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಡ��ಟ್ 
ಮ್ಕಡಬ��ಕು.

n ಮನ� ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ವ್ಕಸದ ಪ್ರ�ಟ�್�ಕ್ಕಲ್ 
ಅನುನು ಪ್ಕಲ್ಸದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಅಥವ್ಕ 
ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಆರ�ೈಕ�ಯ ತಕ್ಷಣದ 
ಅಗತಯೂವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರ�್ �ಗಿಗಳನುನು ಆಸಪಾತ�್ರಗ� 
ಸಥಿಳ್ಕಂತರಿಸಲು ಸ್ಕೊ ವಯೂವಸ�ಥಿ 
ಇರಬ��ಕು.

ರ್ಮ್ ಡ್ಸಿವಿರ್ 
ಅಥವ್ಕ ಇನ್ಕನುವುದ�� 
ಔಷಧಿಯನುನು ವ�ೈದಯೂರ 
ಮ�ಲ್್ವರ್ಕರಣ�ಯಲ್ಲಿ 
ಆಸಪಾತ�್ರಯಲ್ಲಿಯ್� 

ನಿ�ಡಬ��ಕು. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ರ�್ �ಗಿಗಳಿಗ� ಮನ�ಯಲ್ಲಿ 

ರ�ಮ್ ಡ�ಸಿವಿರ್ ಅನುನು ನಿ�ವ�� 
ನಿ�ಡಲು ಪ್ರಯರ್ನುಸಬ��ಡಿ
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ಎಲಲುರಿಗೂ ಆರ್ೂೇಗಯೂ
2014 ರಲಲು, ಹ್ೂಸ ಸಕಾ್ಣರವು ದ್ೇಶದ ಆಡಳತದ ಚ್ಕಾಕೆಣಿ ಹಿಡಿದಾಗ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್, ಆರ್ೂೇಗಯೂ ವಲಯದಲಲು 

ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣ್ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್, ಆ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದ್ಂದೂ ಅರ್ಟಿ ಗಮನ ನೇಡಿರಲಲಲು. ಹ್ೂಸ 

ಆಸಪಾತ್್ರಗಳು, ವ್ೈದಯೂಕಿೇಯ ಕಾಲ್ೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತ ಇತರ ವ್ೈದಯೂಕಿೇಯ ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ನಮಿ್ಣಸ್ವ ಮೂಲಕ ಸಕಾ್ಣರವು 

ಆರ್ೂೇಗಯೂ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಣಗಳನ್ನು ಕೂಲಂಕರವಾಗಿ ಪರಿಶಿೇಲಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್. ಸಮತ್ೂೇಲತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 

ಹಳಳುಗಳು, ಪಟಟಿರಗಳು ಮತ್ತ ದ್ೂಡ್ಡ ನಗರಗಳಲಲು ಆರ್ೂೇಗಯೂ ಸೌಲಭಯೂವನ್ನು ಹ್ಚಿಚುಸ್ವುದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಬಡವರಿಗ್ ಉಚಿತ 

ಆರ್ೂೇಗಯೂ ಸ್ೇವ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ವಿವಿಧ ಯೇಜನ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಸಿತ್.

ಸ್ಕಂ
ಪ್ರ ದ್ಕ ಯಿ ಕ ವ್ಕ ಗಿ 
ದ�� ಶ ದ 
ಜ ನ ಸ್ಕ ಮ್ಕ ನಯೂ ರಿ ಗ� 

ಆರ�್ �ಗಯೂ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿಗಳ ವ್ಕಯೂಪೊಯು 
ರ್�ರ್ಕ ಕಡಿಮ ಇದು್ದ, ಇದು ಎಲಲಿರಿಗ್ 
ಸ್ಕವತಿರ್್ರಕ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸ��ವ�ಗಳನುನು 
ಖ್ಕರ್್ರಪಡಿಸಲು ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಸಮಥತಿ 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ್ಕಯತಿಕತತಿರು ಅಥವ್ಕ 
ಮ್ಲಸೌಕಯತಿಗಳ ಕ�್ರತ�ಯಿಂದ್ಕಗಿ 
ದ��ಶದ ದ್ರ ಪ್ರದ��ಶಗಳು ಹ�ಚು್ಚ 
ದುಷಪಾರಿಣ್ಕಮ ಎದುರಿಸುರ್ೊದ್ದವು. ಈ 
ಅಸಂಗತತ�ಯನುನು ಕ�್ನ�ಗ�್ ಳಿಸುವ 
ಗುರಿಯಂದಿಗ� ವ್ಕಷ್ತಿಕ ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ��ತ್ರಕ�್ ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� ಶ��. 137 
ರಷುಟಿ ಅನುದ್ಕನ ಹ�ಚಿ್ಚಸುವ ಮ್ಲಕ ಬಜ�ಟ್ 
ನಲ್ಲಿ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಪ್ಕಲನುನು ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.

ನರಿೇಕ್್ಗಳನ್ನು ಈಡ್ೇರಿಸ್ವುದ್

2020 ರ ಜನವರಿ 30 ರಂದು ದ��ಶದಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಪ್ರಕರಣ ಪತ�ೊಯ್ಕದ್ಕಗ, 
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಣ�ಯ ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ವ�ೈರ್ಕಣು 
ಸಂಸ�ಥಿ ಮ್ಕತ್ರ ಇಂತಹ ಪರಿ�ಕ�ಗಳನುನು 
ನಡ�ಸಲು ಸೌಲಭಯೂಗಳನುನು ಹ�್ ಂದಿತುೊ. 
ಪ್ರಸುೊತ, ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ 2,486 ಲ್ಕಯೂಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಪರಿ�ಕ್ಕ ಸೌಲಭಯೂಗಳಿವ�. 
ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ರ�್ �ಗಗಳನುನು ಆರಂಭಿಕ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಮತುೊ ಅದರ 
ಚಿಕಿತ�ಸ್ಗ� ಸೌಲಭಯೂಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಅವಳಿ 
ಉದ�್ದ�ಶವನುನು ಹ�್ ಂದಿರುವ ಸಕ್ಕತಿರವು 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿಗಳನುನು 
ಹ�ಚಿ್ಚಸುವ ಉದ�್ದ�ಶದಿಂದ ಅಭಿಯ್ಕನವನುನು 
ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿತು. 2021-22ರ ವ್ಕಷ್ತಿಕ 
ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂರ್್ರ ಆತ್ಮನಿಭತಿರ 
ಸ್ವಸಥಿ ಭ್ಕರತ ಯ�ಜನ�’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ��ಷ 
ಅನುದ್ಕನ ಒದಗಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 

137% 

80% 
ರರ್ಟಿ ಆರ್ೂೇಗಯೂ ಕ್್ೇತ್ರದ ಬಜ್ಟ್  
ಹ್ಚಚುಳವು ಸಕಾ್ಣರದ ಆದಯೂತ್ಗಳನ್ನು ಎತ್ತ 
ತ್ೂೇರಿಸ್ತತದ್

ರರ್ಟಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಲಸಿಕಾ 
ಕಾಯ್ಣಕ್ರಮದ ಮೊತತವನ್ನು ಪಎಂ 
ಕ್ೇಸ್್ಣ ನಧಿಯಿಂದ ನೇಡಲಾಯಿತ್. 
ವ್ಂಟ್ಲ್ೇಟರ್ ಗಳು ಮತ್ತ ಆಮಲುಜನಕ 
ಘಟಕಗಳಗ್ ವಿಶ್ೇರ ಅನ್ದಾನ

ಆರ್ೂೇಗಯೂ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಣಗಳನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಈ ನಾಲ್ಕೆ 
ಕ್್ೇತ್ರಗಳಗ್ ವಿಶ್ೇರ ಒತ್ತ ನೇಡಲಾಗಿದ್

01 02 03 04

ರ�್ �ಗಗಳ 
ಹರಡುವಿಕ�ಯನುನು 

ತಡ�ಯಲು ಸ್ವಚ್ಛತ�ಯನುನು 
ಅನುಸರಿಸುವಂತ� 

ಜನರನುನು 
ಉತ�ೊ�ಜಸುವುದು

ಆರ�್ �ಗಯೂ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ 
ಗಳನುನು ಸುಧ್ಕರಿಸಲು ಮತುೊ 
ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಸಮುದ್ಕಯದ 

ಗುಣಮಟಟಿವನುನು ಸುಧ್ಕರಿಸಲು 
ಒತುೊ

ಬಡವರಿಗ� ಅಗಗೆದ 
ಮತುೊ ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿ 

ಚಿಕಿತ್ಕಸ್ ಸೌಲಭಯೂಗಳನುನು 
ಖ್ಕರ್್ರಪಡಿಸುವುದು

ಅಡ�ತಡ�ಗಳನುನು 
ನಿವ್ಕರಿಸಲು 

ಮಿಷನ್ ಮ�ಡ್ ನಲ್ಲಿ 
ಕ್ಕಯತಿನಿವತಿಹಣ�

ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣ್ಗಳಗ್ ಒತ್ತ

ಕ್ೂೇವಿಡ್- 19 ವಿರ್ದದಾ ಸಮರ
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ರ ಹ್ೂತ್ತಗ್ ಕ್ಷಯ ರ್ೂೇಗವನ್ನು 
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮೂ್ಣಲನ್ 

ಮಾಡ್ವ ಉದ್ದಾೇಶವನ್ನು  
ಸಕಾ್ಣರ ಹ್ೂಂದ್ದ್

n 	ಅಪೌಷ್ಟಿಕತ�ಯನುನು ನಿವ್ಕರಿಸಲು 
22 ರ್ಕಜಯೂಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕ್್ 
ಹ�ಚು್ಚ ಯ�ಜನ�ಗಳನುನು 
ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸುವ ಮ್ಲಕ 

ವಿಶ��ಷ ಅಭಿಯ್ಕನ.
n 	ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂರ್್ರ ಮ್ಕತೃತ್ವ 

ವಂದನ್ಕ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ 
ಗಭಿಣಿಯರಿಗ� 6,000 
ರ್. ನಿ�ಡಲ್ಕಗುರ್ೊದ�. ಈ 
ಯ�ಜನ�ಯಿಂದ ಪ್ರರ್ ವಷತಿ 
51 ಲಕ್ಷಕ್್ ಹ�ಚು್ಚ ಮಹಿಳ�ಯರು 

ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ಯುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�.
n 	ಪಎಂಜ�ಎವ�ೈ - ಆಯುಷ್ಕ್ಮನ್ 

ಭ್ಕರತ್ ಯ�ಜನ� - ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಡವರ ಚಿಕಿತ�ಸ್ಗ್ಕಗಿ 7 
ಬಿಲ್ಯನ್ ರ್. ವ�ಚ್ಚ 
ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

ಬಡವರಿಗ್ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್್ಸಯನ್ನು ಖಾತ್್ರಪಡಿಸ್ವುದ್

6.3
10.74

ಕ�್�ಟ್ ಜನರು ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಚಿಕಿತ�ಸ್ಗಳಿಗ� 
ಹ�ಚಿ್ಚನ ಖಚಿತಿನಿಂದ್ಕಗಿ ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ವಷತಿ 
ಬಡತನ ರ��ಖ�ಗಿಂತ ಕ�ಳಕ�್ ಸರಿಯುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�.

ಕುಟುಂಬಗಳ ಸುಮ್ಕರು 50 ಕ�್�ಟ್ ಜನರಿಗ� 50 
ಲಕ್ಷ ರ್.ವರ�ಗ� ಉಚಿತ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಚಿಕಿತ�ಸ್ಯನುನು 
ಒದಗಿಸಲು ಪಎಂಜ�ಎವ�ೈ - ಆಯುಷ್ಕ್ಮನ್ ಭ್ಕರತ 
ಯ�ಜನ� ಆರಂಭಿಸಲ್ಕಯಿತು.

7,676 ಜನೌಷಧಿ ಕ��ಂದ್ರಗಳ ಮ್ಲಕ ಶ��ಕಡ್ಕ 90 ರಷುಟಿ 

ಅಗಗೆದ ಔಷಧಿಗಳು ಲಭಯೂವ್ಕಗುರ್ೊವ�. ಈ ಕ��ಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಯೂನಿಟರಿ 

ಪ್ಕಯೂಡ್ ಗಳು ಕ��ವಲ ಒಂದು ರ್ಪ್ಕಯಿಗ� ದ�್ ರ�ಯುರ್ೊವ�.

ಬ��ರ್-ಮಟಲ್ ಸ�ಟಿಂಟ್ ಗಳು 7,260 ರ್ಗಳಿಗ� 
ಲಭಯೂವಿದ್ದರ�, ಡ್ರಗ್-ಎಲುಯೂಟ್ಂಗ್ ಸ�ಟಿಂಟ್ ಗಳು (ಡಿಇಎಸ್) 
ಸ��ರಿದಂತ� ಲ�್ �ಹಿ�ಯ ಜ�ೈವಿಕ ವಿರಟನಿ�ಯ ಸ�ಟಿಂಟ್ 
ಅನುನು 29,600 ರ್.ಗಳಿಗ� ಖರಿ�ದಿಸಬಹುದು, ಇದು 
ಸ�ಟಿಂಟ್ ಬ�ಲ�ಯನುನು ಶ��ಕಡ್ಕ 85 ರಷುಟಿ ಕಡಿಮ ಮ್ಕಡಿದ�.

ಪ್ರತ್ ಮಗ್ವಿಗೂ 
ಲಸಿಕ್ ಖಾತ್್ರ 

ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ�ಯ ಯ�ಜನ� 
ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ 

ಅನುನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�, 
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಿಗ� 

12 ರ�್ �ಗಗಳಿಗ� ಲಸಿಕ� 
ನಿ�ಡಲ್ಕಗುತೊದ�. ನುಯೂಮ�ಕ�್ಕಲ್ 

ಲಸಿಕ�ಗ್ಕಗಿ ಅಭಿಯ್ಕನ 
ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲು ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ 

ಘ್�ಷಣ� ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದು್ದ, ಇದು 
ದ��ಶದ 50,000 ಕ್್ ಹ�ಚು್ಚ 

ಮಕ್ಳ ಜ�ವವನುನು ಉಳಿಸುತೊದ�.

ಕ�್�ಟ್ ಮಕ್ಳು ಮತುೊ 
ಸುಮ್ಕರು 92 ಲಕ್ಷ 

ಗಭಿತಿಣಿಯರಿಗ� ಮಿಷನ್ 
ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕ� 

ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.  

3.70
22 

2030 ರ ವ��ಳ�ಗ� ಕ್ಷಯ ರ�್ �ಗ ಮುಕೊ ಜಗತೊನುನು 
ಖ್ಕತರಿಪಡಿಸುವುದು ವಿಶ್ವಸಂಸ�ಥಿಯ ಗುರಿಯ್ಕಗಿದ� ಆದರ� 
2025 ರ ವ��ಳ�ಗ� ಕ್ಷಯ ರ�್ �ಗವನುನು ಸಂಪೂಣತಿವ್ಕಗಿ 
ತ�್ ಡ�ದುಹ್ಕಕಲು ಭ್ಕರತ ಉದ�್ದ�ಶಿಸಿದ�.

ಕ್ಷಯ ರ�್ �ಗ ಮುಕೊ ಭ್ಕರತಕ್ಕ್ಗಿ ಕ್ಕಯತಿತಂತ್ರದ 
ಯ�ಜನ�ಯನುನು ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಈಗ್ಕಗಲ�� 
ಅನ್ಕವರಣಗ�್ ಳಿಸಿದ್ಕ್ದರ�. ಈ ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ�ಯ 
ಗುರಿಯನುನು ಸ್ಕಧಿಸಲು ಮದಲ ಮ್ರು ವಷತಿಗಳಿಗ� 
12,000 ಕ�್�ಟ್ ರ್.ನಿಗದಿಗ�್ ಳಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ದ��ಶದ ಬಹುತ��ಕ 
ಗ್ಕ್ರಮಗಳನುನು ಬಯಲು 
ಶೌಚ ಮುಕೊ ಎಂದು 
ಘ್�ಷ್ಸಲ್ಕಗಿದ�. ಏಪ್ರಲ್ 20, 
2021 ರವರ�ಗ�, 11 ಕ�್�ಟ್ಗ್ 
ಹ�ಚು್ಚ ಶೌರ್ಕಲಯಗಳನುನು 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ 
ಅಡಿಯಲಲು ನ್ೈಮ್ಣಲಯೂ  

ವಾಯೂಪತ ಹ್ಚಚುಳ

ಏಮ್ಸ್ ಗಳನುನು ದ��ಶದಲ್ಲಿ ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ಉತ�ೊ�ಜಸಲು ತ�ರ�ಯಲ್ಕಯಿತು.  

370 ನ�� ವಿಧಿಯನುನು ರದು್ದಪಡಿಸಿದ್ಕಗಿನಿಂದ 2 ಏಮ್ಸ್ ಮತುೊ 9 ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಕ್ಕಲ��ಜುಗಳನುನು 

ತ�ರ�ಯುವುದರ�್ ಂದಿಗ� ಜಮು್ಮ ಮತುೊ ಕ್ಕಶಿಮೀರಕ�್ ವಿಶ��ಷ ಗಮನ ನಿ�ಡಲ್ಕಯಿತು.

n 	ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ದ��ಶದಲ್ಲಿ 50,000 ಕ್್ ಹ�ಚು್ಚ ಆರ�್ �ಗಯೂ 
ಮತುೊ ಕ��ಮ ಕ��ಂದ್ರಗಳನುನು ತ�ರ�ಯಲ್ಕಯಿತು.

n 	ಟ�ಲ್ಮಡಿಸಿನ್ ಸ��ವ�ಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷಕ್್ ಹ�ಚು್ಚ 
ಜನರು ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ದಿದ್ಕ್ದರ�

n 	2014 ರಲ್ಲಿ, ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ ಕ್ಕಲ��ಜುಗಳಲ್ಲಿ 

52,000 ಪದವಿ ಮತುೊ 30,000 ಸ್ಕನುತಕ�್�ತೊರ 

ಪದವಿ ಸಿ�ಟುಗಳಿದ್ದವು, ಇದು ಪ್ರಸುೊತ 

ಕ್ರಮವ್ಕಗಿ 85,000 ಮತುೊ 46,000 

ಸಿ�ಟುಗಳಿಗ� ಏರಿಕ�ಯ್ಕಗಿದ�.
n 	1947 ರಿಂದ 2014 ರವರ�ಗ� 381 ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ 

ಕ್ಕಲ��ಜುಗಳನುನು ತ�ರ�ಯಲ್ಕಯಿತು. ಆದರ� 

2014-2020ರ ಅಲ್ಕಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 184 ವ�ೈದಯೂಕಿ�ಯ 

ಕ್ಕಲ��ಜುಗಳನುನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�.



ನವ ಭಾರತ
ಪರಿವತ್ಣನ್ಯ ಹಾದ್ಯಲಲು

ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅದೃರಟಿದ ಮೇಲ್ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದದಾ ದ್ೇಶವು ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬಳಕ್ಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತ್ಯ ಹಾದ್ಯಲಲುದ್….

7 ವರ್ಣಗಳು

ದ್ೇಶದ ಸ್ಮಾರ್ ಶ್ೇ.65 ರರ್ಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೂಯ್ 35 ವರ್ಣಕಿಕೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ಸನವರಾಗಿದಾದಾರ್.  

ಅವರಿಗ್ ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ್ೂಸ ಎತತರಕ್ಕೆ ಕ್ೂಂಡ್ೂಯ್ಯೂವ ಸಹಜ ಆಕಾಂಕ್್ ಮತ್ತ ಬಯಕ್ ಇದ್.  

‘ನವ ಭಾರತ, ಅದ್ಭುತ ಭಾರತ’ದ ಪ್ರಧಾನ ನರ್ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ್ಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕ್ೂೇನವು ಯ್ವಕರಿಗ್ ಸ್ರಕ್ಷಿತ, 

ಸಮೃದಧಿ ಮತ್ತ ಪ್ರಗತ್ಪರ ರಾರಟ್ವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ್ೂಂದ್ದ್. ಕ್ೂರ್ೂನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ 

ಹ್ೂರತಾಗಿಯೂ, ದ್ೇಶವು ‘ನವ ಭಾರತ’ ನಮಾ್ಣರದತತ ಸಾಗ್ತ್ತದ್…

ನವ ಭಾರತದ 
ನಮಾ್ಣರ
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20 ನ�� ಶತಮ್ಕನವನುನು ರ್ಕಜಕಿ�ಯ ಮಹ್ಕಶಕಿೊಗಳು 
ರ್ಪಸಿದರ�, 21 ನ�� ಶತಮ್ಕನವನುನು ತಂತ್ರಜ್್ಕನ 
ಮಹ್ಕಶಕಿೊಗಳು ಮುನನುಡ�ಸಲ್ವ�. ಪ್ರಧ್ಕನಿ 

ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ  ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಒಂದು 
ಮುನ�್ ನು�ಟವನುನು ರ್ಪಸಿದರು. ಇದು ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಉತೊಮ 
ಆಡಳಿತಕ�್ ಪ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹ ನಿ�ಡಿತು. ಭ್ಕರತದ ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು 
ಜ್ಕಗರ್ಕ ಸಮುದ್ಕಯವನುನು ಅಚ್ಚರಿಗ�್ ಳಿಸಿರುವುದಲಲಿದ�, ವಿವಿಧ 
ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ವ��ದಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ ದ��ಶದ ಸ್ಕಥಿನಮ್ಕನವನುನು 
ಹ�ಚಿ್ಚಸಿದ�. ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ ಸಮಥತಿ ಬಳಕ�ಯಿಂದ್ಕಗಿ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ��ಶ ಇನ್ನು ಹ�ಚು್ಚ ಪ್ರಗರ್ ಕಂಡಿತು. 
ಲ್ಕಕ್ ಡೌನ್ ಹ�್ ರತ್ಕಗಿಯ್, ಬಡವರು ಸೌಲಭಯೂಗಳನುನು 
ಸುಲಭವ್ಕಗಿ ಪಡ�ಯಲು ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಯಿತು. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕದ 
ಮದಲ ಅಲ�ಯ ಬಿಕ್ಟಟಿನುನು ಎದುರಿಸುವ್ಕಗ, ಭ್ಕರತದಂತಹ 
ದಟಟಿವ್ಕದ ಜನಸಂದಣಿಯ ದ��ಶವು ದ್ಕಖಲ�ಯ ಆರ�್ �ಗಯೂ 
ಮ್ಲಸೌಕಯತಿವನುನು ಸ್ಕಥಿಪಸಿತು. ಈಗ ಎರಡನ�� ಅಲ�ಯು 
ಭಯ್ಕನಕವ್ಕಗಿದ�. ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರವು ಮತ�್ ೊಮ್ಮ ‘ಜ್ಕನ್ ಹ�ೈ 
ತ�್ � ಜಹ್ಕನ್  ಹ�ೈ’ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನುನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ�. ಜ�ವಗಳನುನು 
ಉಳಿಸುವುದು ಸಕ್ಕತಿರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದಯೂತ�ಯ್ಕಗಿದ� ಎಂದು 
ಸಪಾಷಟಿಪಡಿಸಿದ�. ಈ ಕ�ಲಸದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ ಉತೊಮ ಬಳಕ�ಯು 
ತ್ವರಿತ ಫಲ್ತ್ಕಂಶಗಳನುನು ನಿ�ಡಿದ�.

ಹ�್ ಸ ಶತಮ್ಕನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ ಪ್ಕ್ರಮುಖಯೂವನುನು ದ��ಶದಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� ಸಕ್ಕತಿರದ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳು 
ನ��ರವ್ಕಗಿ ಸಮ್ಕಜದ ಅತಯೂಂತ ತಳ ವಗತಿಗಳಿಗ್ ತಲುಪುರ್ೊವ� 
ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಅಳ�ಯಬಹುದು. ಆಡಳಿತ ಸುಧ್ಕರಣ�ಗಳು, 
ವಿದುಯೂತ್, ರ�ೈಲು ಸುಧ್ಕರಣ�ಗಳು, ಭ್ರಷ್ಕಟಿರ್ಕರವನುನು ನಿಗ್ರಹ, 
ತ�ರಿಗ� ಪ್ಕರದಶತಿಕತ�, ಜಎಸಿಟಿ ಮ್ಲಕ ಒಂದು ರ್ಕಷ್ರಿ-ಒಂದು 
ತ�ರಿಗ�, ಸಿ್ಲ್ ಇಂಡಿಯ್ಕ, ಸ್ಕಟಿಟ್ತಿಅಪ್ ಇಂಡಿಯ್ಕ, ಡಿಜಟಲ್ 
ಇಂಡಿಯ್ಕ, ರ�ೈತರು ಮತುೊ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ್ಕಗಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, 
ಶಿಕ್ಷಣ ಹ್ಕಗ್ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಕ��ತ್ರದ ಆಧುನಿ�ಕರಣಕ�್ ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳು 
ಮತುೊ ಸಥಿಗಿತಗ�್ ಂಡಿದ್ದ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಸ್ಕಕ್ಕರ- ಹಿ�ಗ� ದ��ಶದ 
ಅನ��ಕ ಕ��ತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್್ಕನ ಮತುೊ ತಂತ್ರಜ್್ಕನ 
ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಕಧನಗಳ್ಕಗಿವ�.

ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣತಿಗ�್ ಂಡ ವಿವಿಧ ಯ�ಜನ�ಗಳು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಹ�್ ಸ ಮ್ಕನದಂಡವನುನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವ�. -30 ಡಿಗಿ್ರ 
ಸ�ಲ್ಸ್ಯಸ್  ಉಷ್ಣತ�ಯಿರುವ ಲಡ್ಕಖ್ ನಂತಹ ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಕ�್ಳವ� 

ನಿ�ರನುನು ಪಡ�ಯಬಹುದ�ಂದು ಎಂದು ಯ್ಕರು ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು? 
ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬ�್ �ಗಿಬಿ�ಲ್ ಸ��ತುವ�ಯ ನಿಮ್ಕತಿಣವನುನು 
ದ್ಕಖಲ� ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಣತಿಗ�್ ಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಗ�್ ರ್ೊತ�ೊ�? 
26 ವಷತಿಗಳ ಕ್ಕಲ ವಿಳಂಬವ್ಕಗಿದ್ದ ಅಟಲ್ ಸುರಂಗದ 
ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ಆರು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣತಿಗ�್ ಳ್ಳಬಹುದ�ಂದು 
ಯ್ಕರು ಭ್ಕವಿಸಿದ್ದರು? ಪ್ರರ್ ಹಳಿ್ಳಗ್ ಎಲ್ ಪಜ, ವಿದುಯೂತ್ ಮತುೊ 
ರಸ�ೊಗಳಂತಹ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳನುನು ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಿಸಬಹುದ�ಂದು 
ಯ್ಕರು ಭ್ಕವಿಸಿದ್ದರು? 11 ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಹ�ಚು್ಚ ಶೌರ್ಕಲಯಗಳನುನು 
ನಿಮಿತಿಸುವ ಮ್ಲಕ ದ��ಶವನುನು ಬಯಲು ಶೌಚದಿಂದ 
ಮುಕೊಗ�್ ಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯ್ಕರು ಭ್ಕವಿಸಿದ್ದರು? ಜನ ಧನ್ 
ಯ�ಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಕಯೂಂಕ್ ಖ್ಕತ�ಗಳನುನು ತ�ರ�ಯುವ ಮ್ಲಕ 
40 ಕ�್�ಟ್ ಬಡವರನುನು ಬ್ಕಯೂಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯೂಗಳ ಜ್ಕಲಕ�್ 
ತರಬಹುದು ಎಂದು ಯ್ಕರು ರ್ಳಿದಿದ್ದರು? ಆಯುಷ್ಕ್ಮನ್ ಭ್ಕರತ್ 
ನಂತಹ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ 50 ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಹ�ಚು್ಚ ಜನರಿಗ� 5 ಲಕ್ಷ 
ರ್.ವರ�ಗ� ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ�ಸ್ ನಿ�ಡುವ ಮ್ಲಕ ದ��ಶವು ಸ್ಕವತಿರ್್ರಕ 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸ��ವ� ಒದಗಿಸಬಹುದ�ಂದು ಯ್ಕರು ಭ್ಕವಿಸಿದ್ದರು? 
ಸ್ಕಲದ ಬಲ�ಗ� ಸಿಲುಕಿದ್ದ ರ�ೈತರು ಸಮ್ಕ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಯ�ಜನ�ಯ 
ಮ್ಲಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಕಲವನುನು ರ್�ರಿಸಬಹುದು ಅಂದುಕ�್ಂಡಿದ್ದರ��? 
ಶ್ಕಲ್ಕ ಮಕ್ಳು ಅನನಯೂ ಆವಿಷ್ಕ್ರಗಳನುನು ರ್ಪಬಹುದು ಮತುೊ 
ಜ್ಕಗರ್ಕವ್ಕಗಿ ಸಪಾಧಿತಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯ್ಕರು ಊಹಿಸಿದ್ದರು? 
ಸ್ಕಟಿಟ್ತಿಅಪ್ ಇಂಡಿಯ್ಕದಂತಹ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಮ್ಲಕ ದ��ಶದ 
ಯುವಕರು ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಸೃಷ್ಟಿಕತತಿರ್ಕಗಿ ಬದಲ್ಕಗಬಹುದ�ಂದು 
ಗ�್ ರ್ೊತ�ೊ�? ಬ�್ �ಡ�್ � ಮತುೊ ಬ್್ರ-ರ��ಂಗ್ ಒಪಪಾಂದಗಳು 
ಈಶ್ಕನಯೂದಲ್ಲಿ ಶ್ಕಂರ್ ಮತುೊ ಸಿಥಿರತ�ಯನುನು ತಂದುಕ�್ಡಬಹುದು 
ಎಂದು ರ್ಳಿದಿತ�ೊ�? ಸಿಕಿ್ಂ ಭ್ಕರತದ ವ್ಕಯುಯ್ಕನ ನಕ�ಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಕಣಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಬಹುದ�ಂದು ಭ್ಕವಿಸಲ್ಕಗಿತ�ೊ�? 370 ನ�� ವಿಧಿಯನುನು 
ರದು್ದಗ�್ ಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದುಕ�್ಳ್ಳಲ್ಕಗಿತ�ೊ�? ರ್್ರವಳಿ 
ತಲ್ಕಖ್ ಅನುನು ನಿಷ��ಧಿಸಬಹುದ�ಂದು ರ್ಳಿದಿತ�ೊ�? ಅಥವ್ಕ ಶ್ಕಂರ್ 

“ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಕ್ಧಂತವು ದ��ಶದ ಹಿತಕ್ಕ್ಗಿ. ದ್ೇಶ ಮೊದಲ್ ಎಂಬ ಸಿದ್ಕ್ಧಂತದ�್ ಂದಿಗ� ನ್ಕವು 
ಬ�ಳ�ದಿದ�್ದ�ವ�. ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ನಿ�ರ್ಯ ಭ್ಕಷ�ಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಜಕಿ�ಯದ ಪ್ಕಠವನುನು ಕಲ್ರ್ರುವುದು ನಮ್ಮ 

ಸಿದ್ಕ್ಧಂತವ್ಕಗಿದ�. ನಮ್ಮ ರ್ಕಜಕಿ�ಯದಲ್ಲಿ ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ನಿ�ರ್ಯ್� ಅತುಯೂನನುತವ್ಕಗಿದ�. ರ್ಕಜಕಿ�ಯ 
ಅಥವ್ಕ ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ನಿ�ರ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನುನು ನ್ಕವು ಒಪಪಾಕ�್ಳ್ಳಬ��ಕು. ನಮ್ಮ ಮೌಲಯೂಗಳು 

ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ನಿ�ರ್ಯನುನು ಮದಲು ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಲು ಮತುೊ ರ್ಕಜಕಿ�ಯವನುನು ಎರಡನ�� ಸ್ಕಥಿನದಲ್ಲಿಡಲು 
ಕಲ್ಸಿವ�. ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಕ್ಧಂತವು ‘ಸಬ್  ಕ್ಕ ಸ್ಕಥ್, ಸಬ್  ಕ್ಕ ವಿಕ್ಕಸ್, ಸಬ್  ಕ್ಕ ವಿಶ್ಕ್ವಸ್’ 

ಆಗಿರುವುದು ನಮಗ� ಹ�ಮ್ಮ ತಂದಿದ�, ಅದ�� ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮಂತ್ರವ್ಕಗಿದ�.”

ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ

ನೇತ್ಗಳನ್ನು ರೂಪಸ್ವಲಲು ದ್ಟಟಿತನ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್ 
ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ, ಹಳಳುಗಳು ಮತ್ತ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೂ 
ಅನ್ಭೂತ್, ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ವ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತ್ ಮತ್ತ ಜಿೇವನಮಟಟಿದಲಲು 
ಸ್ಧಾರಣ್ ಇವು ಭಾರತದ ಯಶಸಿ್ಸನ 
ಮಾದರಿಯ ಹ್ೂಸ ಮಾಪಕವಾಗಿವ್.
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ಮತುೊ ಸ್ಕಮರಸಯೂದ ವ್ಕತ್ಕವರಣದಲ್ಲಿ ರ್ಕಮ ಮಂದಿರದ 
ಕ�ಲಸವನುನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಬಹುದ�ಂದು ಭ್ಕವಿಸಲ್ಕಗಿತ�ೊ�? 
ಕ�್ರ�್ ನ್ಕದಂತಹ ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನ ಮಧ�ಯೂ ಆತ್ಮನಿಭತಿರ ಭ್ಕರತದ 
ಮಂತ್ರದ ಮ್ಲಕ ನ್ಕಯಕತ್ವವು ದ��ಶದ ಜನಸ್ಕಮ್ಕನಯೂರನುನು 
ಸಂಪಕಿತಿಸಲು ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗುತೊದ� ಎಂದು ರ್ಳಿದಿತ�ೊ�? ಉರಿ 
ಸಜತಿಕಲ್ ಸ�್ರಿೈಕ್ ಅಥವ್ಕ ಬ್ಕಲಕ�್�ಟ್ ವ�ೈಮ್ಕನಿಕ ದ್ಕಳಿಯ 
ಮ್ಲಕ, ಭ್ಕರತವು ತನನು ಸ್ಕಧು ಸ್ವಭ್ಕವವನುನು ತಯೂಜಸಿದ 
ಸ್ಚನ� ನಿ�ಡಿತು. ಭ್ಕರತದ ದಿ�ರತಿಕ್ಕಲ್�ನ ಆಸಕಿೊಯನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ�್ಂಡು ಸಕ್ಕತಿರ ಸ್ಕೊ ಮತುೊ ನಿಣ್ಕತಿಯಕ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�್ ಂಡ ಅಪ್ಕರ ಉದ್ಕಹರಣ�ಗಳಿವ�.

ಭಾರತದಲಲು ಹ್ೂಸ ಅರ್ಣ್ೂೇದಯ

ಆರ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಉತ�ೊ�ಜನ ನಿ�ಡುವ ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ�ಯು 
ಉತೊಮ ಆಡಳಿತದ ದೃಢವ್ಕದ ಕ್ಕಯತಿವಿಧ್ಕನದಿಂದ 
ಸುಗಮವ್ಕಗುರ್ೊದ�, ಅದು ಬಹುಮತದ ದೃಷ್ಟಿಕ�್�ನಕಿ್ಂತ 
ಒಮ್ಮತಕ�್ ಮಹತ್ವ ನಿ�ಡುತೊದ�. ಎಲ್ಕಲಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ 
ಹಿಂದಿನ ಪ�್ರ�ರಕ ಶಕಿೊಯ್ಕಗಿ ‘ಸಬ್  ಕ್ಕ ಸ್ಕಥ್, ಸಬ್  ಕ್ಕ ವಿಕ್ಕಸ್’ 
ಪರಿಕಲಪಾನ� ಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದ�.

ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾದ 75ನ�� ವಷತಿವನುನು ಆಚರಿಸುವ 
ಮದಲು ದ��ಶವು ಬಡತನ, ಕ�್ಳಕು, ಭ್ರಷ್ಕಟಿರ್ಕರ, 
ಭಯ�ತ್ಕಪಾದನ�, ಜ್ಕರ್ವ್ಕದ ಮತುೊ ಕ�್�ಮುವ್ಕದದಿಂದ 
ಮುಕೊಗ�್ ಳು್ಳವ ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ�ಯ ಗುರಿಯನುನು ಹ�್ ಂದಿದ�. 
ನವ ಭ್ಕರತದ ಪರಿಕಲಪಾನ�ಯನುನು ಪ್ರರ್ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಧ್ಕನಿ 
ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರು ಹಿ�ಗ� ಹ��ಳುತ್ಕೊರ�. “ನವ ಭ್ಕರತ 
ಎಂದರ� ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ 65 ಪ್ರರ್ಶತದಷ್ಟಿರುವ 35 ವಷತಿಕಿ್ಂತ 
ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸ್ನ ಯುವಕರ ಕಲಪಾನ�ಗಳಿಗ� ಪ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹ ನಿ�ಡುವ 
ಮ್ಲಕ ಕನಸುಗಳ ರ್ಕಷ್ರಿವನುನು ನಿಮಿತಿಸುವುದು. ಇದು 
ಸಬಲ್�ಕೃತ ಮಹಿಳ�ಯರ ದ��ಶವ್ಕಗುತೊದ�. ದ��ಶದ ಬಡವರು 
ಸವಲತುೊಗಳನುನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ದ��ಶಕ್ಕ್ಗಿ ಏನ್ಕದರ್ 
ಮ್ಕಡಲು ಅವಕ್ಕಶಗಳನುನು ಪಡ�ಯಲು ಪ�್ರ�ರ��ಪಸುವ ನವ 
ಭ್ಕರತ ಇದ್ಕಗಿದ�. ದ��ಶದ ಬಡವರು ಈಗ ಅಲಪಾ ಲ್ಕಭಕ್ಕ್ಗಿ 
ಯ್ಕರನ್ಕನುದರ್ ಇಷಟಿಪಡುವ ಸಂಕುಚಿತ ಮನ�್ �ಭ್ಕವವನುನು 

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೂಯ ಅಧ್ಣದರ್ಟಿ ಜನರ್ 27 
ವರ್ಣಕಿಕೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ಸನವರಾಗಿರ್ವುದರಿಂದ 
ಜನಸಂಖ್ಯೂಯೂ ದ್ೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೂಲಕರವಾಗಿದ್. 
ಇದ್ ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಮಿ್ಣಸ್ವಲಲು ಮಹತ್ವದ 
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತತದ್.

ಆಧ್ನಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಸ್ವಲಲು ತಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಪಾತ್ರ ಮಹತತರವಾದ್ದ್, ಇದ್ ನಮಮೆ ವ್ೈಯಕಿತಕ 
ಮತ ತ್ ವೃತ್ತ ಜಿೇವನದ ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರ್ವುದ್ 
ಮಾತ್ರವಲಲುದ್ ರಾಜತಾಂತ್್ರಕತ್ಯ ನಡವಳಕ್ ಮತ್ತ 
ವಿಶ್ವದ ಆರ್್ಣಕತ್ಗಳಗ್ ಮಾಗ್ಣದಶ್ಣನ ನೇಡ್ವ 
ವ್ೇಗವಧ್ಣಕವಾಗಿಯೂ ಕಾಯ್ಣನವ್ಣಹಿಸ್ತತದ್.

45 ವಷತಿಕಿ್ಂತ ಮ�ಲಪಾಟಟಿ ಎಲಲಿರಿಗ್ ಲಸಿಕ�ಯನುನು 

ಕ�ಲಸದ ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿಯ್� ನಿ�ಡಲು ಆರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 

ಈ ಕೂಯೂಆರ್ ಕ್ೂೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕೆಯುನ್ ಮಾಡಿ 

ಮತ್ತ ನಮಮೆ ಕನಸಿನ ನವ ಭಾರತ ಹ್ೇಗ್ 

ರೂಪುಗ್ೂಳುಳುತತದ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಆಲಸಿ
https://m.youtube.com/watch?v=G768OYT5QSY

ತಯೂಜಸಿದ್ಕ್ದರ�. ಈಗ ಬಡವರು ಬ�ವರು ಮತುೊ ಶ್ರಮದ ಮ್ಲಕ 
ತಮ್ಮದ�� ಆದ ಸ್ಕಮಥಯೂತಿವನುನು ಸ್ಕಬಿ�ತುಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ಕೊರ�, 
ಅದಕ್ಕ್ಗಿ ಅವರಿಗ� ಅವಕ್ಕಶಗಳು ಮ್ಕತ್ರ ಬ��ಕ್ಕಗುತೊವ�. ಇದು 
ನವ ಭ್ಕರತದ ಅಡಿಪ್ಕಯವ್ಕಗಿದ�.”

ತಂತ್ರಜ್ಾನ- ನಮಮೆ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ನೇತ್ಯ ಅಡಿಪಾಯ

ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರು ಸ್ಕೊ ಪರಿಹ್ಕರಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಸಮಸ�ಯೂಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯರ್ನುಸುವ ಚಿಂತನ್ಕ ಕ್ರಮಕ�್ 
ಸ��ರಿದವರು.

ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂರ್್ರಯವರ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತನುದಿಂದ್ಕಗಿ 
ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ ಬಳಕ�ಯ ಹ�ಚ್ಚಳ ಉತೊಮ ಆಡಳಿತಕ�್ 
ಅನುಕ್ಲವ್ಕಗುರ್ೊದ�. ದ��ಶದಲ್ಲಿನ ಡಿಜಟಲ್ ವಹಿವ್ಕಟು ನ�್ �ಟು 
ಅಮ್ಕನಿಯೂ�ಕರಣದಿಂದ್ಕಗಿ ಉತ�ೊ�ಜನ ಪಡ�ಯಿತು.

ಭವಿಷಯೂದ ಮ�ಲ� ಕಣಿ್ಣಟುಟಿ ತನನು ತ್ಕಂರ್್ರಕ ನಿ�ರ್ಗಳಿಗ� ಆದಯೂತ� 
ನಿ�ಡುರ್ೊರುವ ಬ�ರಳ�ಣಿಕ�ಯ ದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತವೂ ಸ��ರಿದ�. 
ತಂತ್ರಜ್್ಕನವು ಪ್ರಭ್ಕವ ಬಿ�ರಿದ ವಿವಿಧ ಕ��ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಯ್ 
ಒಂದ್ಕಗಿದ�. ಆಟ್ತಿಫಿಷ್ಯಲ್  ಇಂಟಲ್ಜ�ನ್ಸ್  (ಎಐ) ಬಡತನವನುನು 
ಕಡಿಮ ಮ್ಕಡಲು, ರ�ೈತರ ಜ�ವನವನುನು ಸುಧ್ಕರಿಸಲು 
ಮತುೊ ವಿಶ��ಷ ರ��ತನರ ಜ�ವನವನುನು ಸುಲಭಗ�್ ಳಿಸಲು 
ಅನುಕ್ಲವ್ಕಗುವಂತ� ಉತ�ೊ�ಜಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�.

ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕಕ್ಕಂಕ್ಷಿಗಳ ಬದಲು ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಸೃಷ್ಟಿಕತತಿರ್ಕಗಬಲಲಿ 
ಉದಯೂಮಿಗಳ್ಕಗಲು ಹ�ಚು್ಚ ಹ�ಚು್ಚ ಜನರನುನು ಪ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಿಸುವುದಕ�್ 

ನವ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೂ ಯ್ವಜನತ್ ಏನ್ ಯೇಚಿಸ್ತಾತರ್
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ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂರ್್ರಯವರು ಒತುೊ ನಿ�ಡುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಎಸಿಟಿ 
ಸ್ವಯಂ ಉದ�್ ಯೂ�ಗಿಗಳನುನು ಮತುೊ ಸ��ವ್ಕ ಪೂರ�ೈಕ�ದ್ಕರರನುನು 
ತನನು ವ್ಕಯೂಪೊಗ� ತಂದಿದ್ದರಿಂದ ಇದ�್ ಂದು ಗ��ಮ್ ರ��ಂಜರ್ 
ಆಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದ�. ಅಟಲ್ ಇನ�್ ನು�ವ��ಶನ್ ಮಿಷನ್ ಮತುೊ 
ಅಟಲ್ ಟ್ಂಕರಿಂಗ್ ಲ್ಕಯೂಬ್ ಗಳ ಮ್ಲಕ ‘ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಮಿಲ್ಯನ್ ಮಕ್ಳನುನು ನಿಯ�ಟ�ರಿಕ್ ಇನ�್ ನು�ವ��ಟರ್ ಗಳ್ಕಗಿ 
ಬ�ಳ�ಸಲು’ಸಕ್ಕತಿರ ಉದ�್ದ�ಶಿಸಿದ�. ಡಿಜಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ 
ಹ�ಚು್ಚರ್ೊರುವ ಪ್ರಭ್ಕವದಿಂದ್ಕಗಿ, ಸಂಬಳವನುನು ಈಗ ನ��ರವ್ಕಗಿ 
ಬ್ಕಯೂಂಕ್ ಖ್ಕತ�ಗಳಿಗ� ಡಿಜಟಲ್ ಪ್ಕವರ್ ವಿಧ್ಕನಗಳ ಮ್ಲಕ 
ವಗ್ಕತಿಯಿಸಲ್ಕಗುತೊದ�. ಡಿಜಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್್ಕನವನುನು ಉತ�ೊ�ಜಸಲು 
ಸಕ್ಕತಿರದ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಉದ�್ ಯೂ�ಗದ್ಕತರು ತಮ್ಮ 
ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಸ��ವ�ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತುೊ ಷರತುೊಗಳನುನು 
ಮರುಹ�್ ಂದಿಸಲು ಪ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಿಸುರ್ೊವ�. ಕ್ಕಮಿತಿಕ ಸುಧ್ಕರಣ�ಗಳು 
ದ��ಶವನುನು ವ��ಗವ್ಕಗಿ ಪ್ರಗರ್ಯ ಹ್ಕದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಗಿಸುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹ�್ ಂದಿವ�.

ಜಾಗತ್ಕ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೂಕತ ಕಾಲ 

ದ��ಶದಲ್ಲಿ ನವಿ�ಕರಿಸಬಹುದ್ಕದ ಇಂಧನವನುನು ಉತ�ೊ�ಜಸಲು 
ಭ್ಕರತವು ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ�ಯ ಮತುೊ ಸ್ವಯಂಪ�್ರ�ರಿತ 
ನವಿ�ಕರಿಸಬಹುದ್ಕದ ವಿದುಯೂತ್ ಸ್ಕಮಥಯೂತಿದ ಗುರಿಗಳನುನು 
ಹ�್ ಂದಿದ�. ಪ್ಕಯೂರಿಸ್ ಹವ್ಕಮ್ಕನ ಒಪಪಾಂದವನುನು ರ್ಪಸುವಲ್ಲಿ 
ಮತುೊ ಅಂತರರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ಸೌರ ಒಕ್್ಟವನುನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಭ್ಕರತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಕತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಜ್ಕಗರ್ಕ ಇನ�್ ನು�ವ��ಶನ್ 
ಸ್ಚಯೂಂಕದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವ್ಕಗಿ ಸುಧ್ಕರಣ� ಕಂಡಿರುವ ಕ�ಲವ�� 
ರ್ಕಷ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತವೂ ಸ��ರಿದ� ಮತುೊ ಈಗ ಭ್ಕರತ 48ನ�� 
ಸ್ಕಥಿನವನುನು ತಲುಪದ�. ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಕಷ್ತಿಕ ತಲ್ಕ 
ಆದ್ಕಯವು 78,000 ರ್.ಗಳಿಂದ 1.25 ಲಕ್ಷ ರ್.ಗ� ಏರಿದ�. 
ಋಣ್ಕತ್ಮಕವ್ಕಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ ದರವು ಬದಲ್ಕಗಿದ�, 
ಆದ್ಕಯ ತ�ರಿಗ�ದ್ಕರರ ಸಂಖ�ಯೂ ದಿ್ವಗುಣಗ�್ ಂಡಿದ�. ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ 
ಹ�ದ್ಕ್ದರಿಗಳ ನಿಮ್ಕತಿಣದ ವ��ಗ ದಿನಕ�್ 12 ರಿಂದ 37 ಕಿ.ಮಿ�. ಗ� 
ಹ�ಚಿ್ಚದ�. ಅಲಲಿದ�, ಗ್ಕ್ರಮಿ�ಣ ರಸ�ೊ ನಿಮ್ಕತಿಣವು ದಿನಕ�್ 70 ರಿಂದ 
130 ಕಿ.ಮಿ�. ಗ� ಏರಿಕ�ಯ್ಕಗಿದ�.

ರ�ೈಲು ಮ್ಕಗತಿಗಳ ವಿದುಯೂದಿ್ದ�ಕರಣವು 3,000 ಕಿ.ಮಿ�.
ನಿಂದ 13,000 ಕಿ.ಮಿ�. ಗ� ಹ�ರ್ಕ್ಚಗಿದ�. ವಿದುಯೂತ್ ಉತ್ಕಪಾದನ್ಕ 
ಸ್ಕಮಥಯೂತಿದ ಹ�ಚ್ಚಳ, ಆಪಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ಗಳ ವ್ಕಯೂಪಕ ಜ್ಕಲ 
ಮತುೊ ಶ��ಕಡ್ಕ 99.6 ಕ�್ ತಲುಪದ ಆರ್ತಿಕ ಸ��ಪತಿಡ�ಗಳಿಂದ್ಕಗಿ 
ಎಫ್ ಡಿಐ ಒಳಹರಿವು ಮತುೊ ವಿವಿಧ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ ಸ್ಚಯೂಂಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ�ಚ್ಚಳಕ�್ ಕ್ಕರಣವ್ಕಗಿದ�. ಭ್ಕರತ ತನನು ಸುಗಮ ವಯೂವಹ್ಕರ 
ಶ�್ರ�ಯ್ಕಂಕವನುನು 2014 ರಲ್ಲಿದ್ದ 142 ರಿಂದ ಪ್ರಸುೊತ 63ಕ�್ 
ಸುಧ್ಕರಿಸಿದ�. ವಿಶ್ವಬ್ಕಯೂಂಕ್ ವಿದುಯೂತ್ ಲಭಯೂತ� ಶ�್ರ�ಯ್ಕಂಕದಲ್ಲಿ 

ಭ್ಕರತವು 2014 ರಲ್ಲಿದ್ದ 99 ನ�� ಸ್ಕಥಿನದಿಂದ 2018 ರಲ್ಲಿ 26 
ನ�� ಸ್ಕಥಿನಕ�್ ಏರಿದ�. ಜ್ಕಗರ್ಕ ಸಪಾಧ್ಕತಿತ್ಮಕತ� ಸ್ಚಯೂಂಕದಲ್ಲಿ 
ಭ್ಕರತವು ತನನು ಶ�್ರ�ಯ್ಕಂಕವನುನು ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
71 ರಿಂದ 58 ಕ�್ ಸುಧ್ಕರಿಸಿದ�. ವಿಶ್ವ ಆರ್ತಿಕ ವ��ದಿಕ�ಯ 
ಪ್ರಯ್ಕಣ ಮತುೊ ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮದಲ್ಲಿ ಸಪಾಧ್ಕತಿತ್ಮಕತ� 
ಸ್ಚಯೂಂಕದಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತ ತನನು ಶ�್ರ�ಯ್ಕಂಕವನುನು 65 ರಿಂದ 34 
ಕ�್ ಸುಧ್ಕರಿಸಿಕ�್ಂಡಿದ�. ಬಲವ್ಕದ ಮತುೊ ಜವ್ಕಬ್ಕ್ದರಿಯುತ 
ನ್ಕಯಕತ್ವವು ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗರ್ಗ� ಅನುವು ಮ್ಕಡಿಕ�್ಡುವ 
ಸಮಯ�ಚಿತ ನಿಧ್ಕತಿರಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳು್ಳರ್ೊದ�. ಕ�್ರ�್ ನ್ಕದ 
ಪ್ರರ್ಕ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಕ್ಟಟಿನುನು ತಗಿಗೆಸಲು ಸಕ್ಕತಿರವು 
ಸ್ಕಧಯೂವಿರುವ ಎಲಲಿ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳು್ಳರ್ೊದ�. ಇದು 
ಭ್ಕರತದ ಸಿಥಿರ್ಸ್ಕಥಿಪಕತ್ವದ ಪರಿ�ಕ�ಯ್ಕಗಿದ�. ಭ್ಕರತವು ಒಂದು 
ಗುರಿಯನುನು ತಲುಪಲು ಒಮ್ಮನಸಿಸ್ನಿಂದ ನಿಧತಿರಿಸಿದ್ಕಗ, ಅದನುನು 
ಸ್ಕಧಿಸಲು ಅದು ಎಲಲಿ ಪ್ರತನುಗಳನುನು ಮ್ಕಡುತೊದ� ಎಂಬುದು ಮತ�ೊ 
ಮತ�ೊ ಸ್ಕಬಿ�ತ್ಕಗಿದ�. ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟದ 
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಕಠಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಕಗಿದ�. ಇಡಿ� ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ ಚಳವಳಿಗ� 
ಮತುೊ ಮಹ್ಕತ್ಮ ಗ್ಕಂಧಿಯವರಿಗ� ಸಮಪತಿತವ್ಕದ ದ��ಶದ 
ಅತಯೂಂತ ಗೌರವ್ಕನಿ್ವತ ಸ್ಕಹಿರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ಕದ ಸ�್ ಹನ್ ಲ್ಕಲ್ 
ದಿ್ವವ��ದಿ ಅವರ ‘ಈ ಕವಿತ�ಯು ‘ಏಕತ�ಯ್� ಸ್ಕಮಥಯೂತಿ’ ಎಂಬ 
ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ಸ್ವಭ್ಕವವನುನು ಎರ್ೊ ತ�್ �ರಿಸುತೊದ�.

चल पड़े जिधर दो डग, मग में

चल पड़े कोजि पग उसी ओर

गड गई जिधर भी एक दषृ्ि

गड गए कोजि दगृ उसी ओर   

ಕ್ೂರ್ೂನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವು ರಾರಟ್ವನ್ನು ಅಪಪಾಳಸಿದಾಗ 

ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತ ಸಂಸದರ ವ್ೇತನವನ್ನು ಕಡಿತಗ್ೂಳಸ್ವ 

ಮೂಲಕ ಸಪಾರಟಿವಾದ ಸಂದ್ೇಶವನ್ನು ನೇಡಲಾಯಿತ್.

ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಮಿ್ಣಸ್ವ ಪರಿಕಲಪಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನದ್ಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತ್, ಅದ್ ನಂತರ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು 
ಒಳಗ್ೂಂಡಿತ್ತ ಮತ ತ್ ಈಗ ಇದ್ ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮತ್ತ 
ಸಥಾಳೇಯತ್ಗ್ ಆದಯೂತ್ಯಂತಹ ಅತಯೂಂತ ಸಂತ್ೂೇರದಾಯಕ 
ಮತ ತ್ ನಣಾ್ಣಯಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲ್ಪದ್…



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ20

“ಈ 
ರಸ�ೊಯನುನು ನಿಮಿತಿಸದಿದ್ದರ�, ನನನು ಅಜಜುಯ 
ಮನ�ಗ� ನ್ಕನು ಹ��ಗ� ಹ�್ �ಗುರ್ೊದ�್ದ ಎಂದು ನನಗ� 
ಆಶ್ಚಯತಿವ್ಕಗುರ್ೊದ�” ಕ್ಕಶಿಮೀರ ಕಣಿವ�ಯ ರಿಯ್ಕಸಿ 

ಪಟಟಿಣದ ನಿವ್ಕಸಿ ಪುಟಟಿ ತನಿ್ವಯ ತುಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ�್ ಡ್ಡ ನಗು 
ಮ್ಡುತೊದ�. “ನ್ಕವು ರ�ೈಲ�್ವಗ� ಕೃತಜ್ಞರ್ಕಗಿರುತ�ೊ�ವ�, ಅವರಿಂದ್ಕಗಿ 
ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ಕಮ್ಕ್ಮರ ಮ್ಕರುಕಟ�ಟಿ ಇದ�. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗ� 
ಉದ�್ ಯೂ�ಗವನುನು ಒದಗಿಸಿದ�.” ಎಂದು ಹರ್ೊರದ ದ�್ �ಧ್ಕಂಬ್ ನ ಅಬು್ದಲ್ 
ಕರಿ�ಮ್ ಲ�್ �ಹರ್ ಹ��ಳುತ್ಕೊರ�. ರ್ಕಂಬನ್ ಜಲ�ಲಿಯ ಖಿಯ್ಕಜ್ ಅಹ್ಮದ್ 
ಖತಮ್ಕತ್ ಅವರು ಉಧಂಪುರ್-ಬ್ಕರ್ಕಮುಲ್ಕಲಿ ರ�ೈಲು ಸಂಪಕತಿ 
ಯ�ಜನ�ಯು ತಮಗ� ಒದಗಿಬಂದ ಅದೃಷಟಿವ�ಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ಕೊರ�, 
ಏಕ�ಂದರ� ಇದು ಸುದಿ�ರತಿ ಕ್ಕಲನುಡಿಗ�ಯನುನು ಇಲಲಿವ್ಕಗಿಸಿತು ಮತುೊ 
ಈ ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತುೊ ಹ�್ �ಟ�ಲ್ ಗಳ ನಿಮ್ಕತಿಣಕ�್ 
ಕ್ಕರಣವ್ಕಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗ� ರ�ೈಲು ಬರದಿದ್ದರ�, ರಸ�ೊಗಳು ಇಲ್ಲಿಗ� 
ತಲುಪಲು ಸುಮ್ಕರು 20 ವಷತಿಗಳ್ಕಗುರ್ೊತುೊ ಎಂದು ಟ್ರಕ್ 
ರ್ಕಲಕ ಕುಲದಿ�ಪ್ ಹ��ಳುತ್ಕೊರ�. ಆದರ� ಈಗ ಪ್ರಯ್ಕಣಿಕರಿಗ� ಪ್ರರ್ 
ಗಂಟ�ಯ್ ರ�ೈಲುಗಳು ಲಭಯೂವ್ಕಗುರ್ೊವ�. ರ�ೈಲ�್ವ ಯ�ಜನ�, ಜಮು್ಮ 
ಮತುೊ ಕ್ಕಶಿಮೀರದ ಕ��ಂದ್ಕ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ��ಶದ ಜನಸ್ಕಮ್ಕನಯೂರಿಗ� 
ಸಂತ�್ �ಷವನುನು ನಿ�ಡಿದ�. ಪ್ರದ��ಶದ ಬಡವರು, ರ�್ �ಗಿಗಳು ಮತುೊ 
ಶ್ಕಲ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗ� ಪ್ರಯ�ಜನವ್ಕಗಿದ�. ಅಲಲಿದ�� ಈ ಪ್ರದ��ಶಗಳ 
ಯುವಕರಿಗ� ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕವಕ್ಕಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸಿದ�.

ಉಧಂಪುರ್-ಬ್ಕರ್ಕಮುಲ್ಕಲಿ ರ�ೈಲು ಸಂಪಕತಿ ಯ�ಜನ�ಯು ಜಮು್ಮ 
ಮತುೊ ಕ್ಕಶಿಮೀರವನುನು ಪ್ರಗರ್ಪರ ಮತುೊ ಸಮೃದಿ್ಧಯ ನ್ಕಡ್ಕಗಿ ಮ್ಕಡುವ 

ನವ ಭಾರತ ನಮಾ್ಣರದಲಲು 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿವತ್ಣನ್

ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬ ಭ್ಕರರ್�ಯನ್ ಪ್ರಗರ್ಯ ಬಗ�ಗೆ 

ಉತುಸ್ಕನ್ಕಗಿದ್ಕ್ದನ�. ಪ್ರಸುೊತ ಸಕ್ಕತಿರವು 

ನವ ಭ್ಕರತ ಮತುೊ ಯುವಜನತ�ಯ ಈ 

ಮನ�್ �ಭ್ಕವವನುನು ಅಥತಿಮ್ಕಡಿಕ�್ಂಡಿದ�.  

137 ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಹ�ಚು್ಚ ಭ್ಕರರ್�ಯರ 

ಆಕ್ಕಂಕ�ಗಳು ದ��ಶವನುನು ವ��ಗವ್ಕಗಿ 

ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ�್ರ�ರ��ಪಸುರ್ೊವ�. ಅಂತಹ 

ಸನಿನುವ��ಶದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಐದು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ, 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ್ಕಗಿ ಕ್ಕಯುರ್ೊದ್ದ ಪ್ರದ��ಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಹಲವ್ಕರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಥಿಗಿತಗ�್ ಂಡಿದ್ದ 

ಇಂತಹ ಹಲವು ಯ�ಜನ�ಗಳಿಗ� ಮ�ದಿ 

ಸಕ್ಕತಿರ ಅಡಿಪ್ಕಯ ಹ್ಕಕಿತು. ನಂತರ 

ಎರಡು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ�್ ಸ ದ್ಕಖಲ�ಗಳನುನು 

ನಿಮಿತಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ�ಲಸ ನಿಲುಲಿವುದಿಲಲಿ, 

ದ��ಶ ತಲ�ಬ್ಕಗುವುದಿಲಲಿ…

7 ವರ್ಣಗಳು
ನವ ಭಾರತದ 

ನಮಾ್ಣರ

ಭಾರತದ 
ಇಂಜಿನಯರಿಂರ್ 

ಸಾಮಥಯೂ್ಣದ 
ಅನಾವರರ
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ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರದ ಬದ್ಧತ�ಗ� ಒಂದು ಉದ್ಕಹರಣ�ಯ್ಕಗಿದ�. 
ರ�ನ್ಕಬ್ ನದಿಯ ಮ�ಲ� ಕಮ್ಕನು ಸ��ತುವ�ಯನುನು ನಿಮಿತಿಸುವುದು 
ಅತಯೂಂತ ಸವ್ಕಲ್ನ ಕ�ಲಸವ್ಕಗಿತುೊ, ಅದು ಈಗ ಪೂಣತಿಗ�್ ಂಡಿದ�. 
ಕ್ಕಶಿಮೀರ ಕಣಿವ�ಯನುನು ದ��ಶದ ಇತರ ಭ್ಕಗಗಳಿಗ� ಸಂಪಕಿತಿಸುವ 
ಈ ಸ��ತುವ�ಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟಿ 2022 ರ ಹ�್ ರ್ೊಗ� ಸುಮ್ಕರು 100 
ಕಿ.ಮಿ� ವ��ಗದಲ್ಲಿ ರ�ೈಲುಗಳು ಚಲ್ಸಲ್ವ�. ಈ ಯ�ಜನ� 
ಪೂಣತಿಗ�್ ಂಡ ನಂತರ ಕ್ಕಶಿಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಕಯೂಕುಮ್ಕರಿಗ� ನ��ರ 
ರ�ೈಲು ಸಂಪಕತಿ ಇರುತೊದ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಯನುನು 27,949 ಕ�್�ಟ್ 
ರ್.ಗಳ ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದು್ದ, 272 ಕಿ.ಮಿ� ಉದ್ದದ 
ಈ ರ�ೈಲು ಸಂಪಕತಿವು ಹಿಮ್ಕಲಯ ಮತುೊ ಆಳವ್ಕದ ಕಣಿವ�ಗಳ 
ಮ್ಲಕ ಹ್ಕದುಹ�್ �ಗುರ್ೊರುವುದು ಸವ್ಕಲ್ನ ಸಂಗರ್ಯ್ಕಗಿದ�. 
ಲ್ಂಕ್ ಪೂಣತಿಗ�್ ಳಿಸಲು 927 ಸ��ತುವ�ಗಳು, 38 ಸುರಂಗಗಳನುನು 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�. ಅದ�� ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯ�ಜನ�ಗ್ಕಗಿ 205 
ಕಿ.ಮಿ� ಉದ್ದದ ಸಂಪಕತಿ ರಸ�ೊಯನುನು ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗಿದು್ದ, ಇದು 
ಈ ಪ್ರದ��ಶದ ಸುಮ್ಕರು 1.5 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ� ರಸ�ೊ ಸಂಪಕತಿವನುನು 
ಸಹ ಒದಗಿಸುತೊದ�. “ರ�ೈಲ�್ವಯು ತನ�್ ನುಂದಿಗ� ಸ್ಕಮ್ಕಜಕ ಮತುೊ 
ಆರ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನ್ನು ತರುತೊದ�. ಹ್ಕಗ�ಯ್�, ಸೌಲಭಯೂಗಳು 
ಮತುೊ ಜ�ವನ ಮಟಟಿವನುನು ಹ�ಚಿ್ಚಸುತೊದ�. ರ�ನ್ಕಬ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿತಿಸುರ್ೊರುವ ಕಮ್ಕನು ಸ��ತುವ�ಯ ಜ�್ತ�ಗ�, ರಸ�ೊ ಜ್ಕಲದ 
ನಿಮ್ಕತಿಣವು ಈ ಪ್ರದ��ಶದ ನಿವ್ಕಸಿಗಳ ಜ�ವನದಲ್ಲಿ ದ�್ ಡ್ಡ 
ಬದಲ್ಕವಣ�ಯನುನು ತಂದಿದ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಯ ಕಮ್ಕನು 
ನಿಮ್ಕತಿಣ ಪೂಣತಿಗ�್ ಂಡಿದ�” ಎಂದು ಕ��ಂದ್ರ ರ�ೈಲ�್ವ ಸಚಿವ 
ಪಯ್ಷ್ ಗ�್ �ಯಲ್ ಹ��ಳುತ್ಕೊರ�

ಐಫ್ಲ್ ಟವರ್ ಗಿಂತ ಎತತರದ ಕಮಾನ್ ಸ್ೇತ್ವ್ 

ಇದ�್ ಂದು ನಿಮ್ಕತಿಣ ಕ��ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹ�ಗುಗೆರುತು, 
ಕತ್ಕ್ರ-ಬನಿಹ್ಕಲ್ ವಿಭ್ಕಗದ 1.3 ಕಿ.ಮಿ� ಉದ್ದದ ಈ ಸ��ತುವ� 
359 ಮಿ�ಟರ್ ಎತೊರವನುನು ಹ�್ ಂದಿದ�, ಇದು ಫ್ಕ್ರನ್ಸ್ ನ 
ಐಫ�ಲ್ ಟವರ್ ಗಿಂತ ಎತೊರವ್ಕಗಿದ�. ವಿಶ್ವದ ಅರ್ ಎತೊರದ 
ರ�ೈಲ�್ವ ಸ��ತುವ�ಯ್ಕದ ರ�ನ್ಕಬ್ ಸ��ತುವ� ಅತ್ಕಯೂಧುನಿಕ 
ತಂತ್ರಜ್್ಕನವನುನು ಬಳಸಿಕ�್ಂಡು ಪೂಣತಿಗ�್ ಂಡಿದ�. ಸ��ತುವ�ಯ 
ಒಟುಟಿ ಉದ್ದ 1.315 ಕಿ.ಮಿ� ಮತುೊ ಒಟುಟಿ 17 ಜ�್�ಡಣ�ಗಳಿವ�. ಮುಖಯೂ 
ಕಮ್ಕನಿನ ಉದ್ದ 467 ಮಿ�ಟರ್ ಮತುೊ ಇದರ ತ್ಕ 10,619 
ಮ.ಟನ್. ಗಂಟ�ಗ� 266 ಕಿ.ಮಿ� ಗ್ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಗ್ಕಳಿಯ ವ��ಗವನುನು 

ತಡ�ದುಕ�್ಳ್ಳಲು ಈ ಸ��ತುವ�ಯನುನು ವಿನ್ಕಯೂಸಗ�್ ಳಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 
ರಿಯ್ಕಸಿ ಪ್ರದ��ಶವು ಭ್ಕಂಪನ ವಲಯ-4 ರಲ್ಲಿ ಬರುತೊದ�, ಆದರ� 
ಈ ಸ��ತುವ�ಯನುನು ಹ�ಚಿ್ಚನ ರ್�ವ್ರತ�ಯ ವಲಯ-5 ಭ್ಕಂಪನದ 
ಪರಿಣ್ಕಮಗಳನುನು ಸಹಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಲು ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗುವಂತ�  
ವಿನ್ಕಯೂಸಗ�್ ಳಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಸ��ತುವ�ಯ ನಿಮ್ಕತಿಣವು 28,660 
ಮ.ಟನ್ ಉಕ್ನುನು ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�. ಇದು 1,315 ಮಿ�ಟರ್ ಉದ್ದ 
ಮತುೊ ಸ��ತುವ�ಯ ಬ್ಕಳಿಕ� 120 ವಷತಿಗಳು. ಹ�ಚಿ್ಚನ ರ್�ವ್ರತ�ಯ 
ಭ್ಕಂಪನ ಪರಿಣ್ಕಮಗಳನುನು ತಡ�ದುಕ�್ಳ್ಳಲು ಸ��ತುವ�ಯನುನು 
ವಿನ್ಕಯೂಸಗ�್ ಳಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ�, ಹಂತ 
ಹಂತದ ಆಯೂರ�� ಅಲ್ಕ್ರಿಸ್ಕನಿಕ್ ಪರಿ�ಕ್ಕ ಯಂತ್ರವನುನು ವ�ಲ್್ಡ 
ಪರಿ�ಕ�ಗ� ಬಳಸಲ್ಕಯಿತು. ಈ ಸ��ತುವ�ಯ ಎಸ್ -4 ಅರ್ದ�್ ಡ್ಡ 
ಅಡಿಪ್ಕಯವ್ಕದ ಗ್ಕತ್ರವು ಫುಟ್ಕ್ಬಲ್ ಮೈದ್ಕನದ ಮ್ರನ�� 
ಒಂದು ಭ್ಕಗಕ�್ ಸಮ್ಕನವ್ಕಗಿದ�. ಸ��ತುವ�ಯ ನಿಮ್ಕತಿಣಕ�್ 
ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡಲು ನದಿಗ� ಅಡ್ಡಲ್ಕಗಿ 915 ಮಿ�ಟರ್ ಉದ್ದದ ವಿಶ್ವದ 
ಅರ್ ಎತೊರದ ಕ��ಬಲ್ ಕ�್ರ�ನ್ ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಈ ಸ��ತುವ�ಯಲ್ಲಿ 
10 ಲಕ್ಷ ರನ ಮಿ�ಟರ್ ಮಣಿ್ಣನ ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ� ಮತುೊ 
66,000 ರನ ಮಿ�ಟರ್ ಕ್ಕಂಕಿ್ರ�ಟ್ ಬಳಸಲ್ಕಗಿದ�. “ಸಂಪಕತಿ 
ಯ�ಜನ�ಗಳು ರ್ಕಜಯೂದ ಚಿತ್ರಣ ಮತುೊ ಅದೃಷಟಿ ಎರಡನ್ನು 
ಬದಲ್ಕಯಿಸಲ್ವ�. ರ�ನ್ಕಬ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅದುಭುತ ರ�ೈಲ�್ವ ಸ��ತುವ�ಯ 
ಚಿತ್ರಗಳನುನು ನ್ಕನು ನ�್ �ಡಿದ�್ದ�ನ�. ಆ ಚಿತ್ರಗಳನುನು ನ�್ �ಡಿ ಯ್ಕರು 
ಹ�ಮ್ಮಯಿಂದ ತಲ� ಎತುೊವುದಿಲಲಿ? ಮುಂದಿನ 2-3 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಣಿವ�ಯನುನು ರ�ೈಲು ಜ್ಕಲದ�್ ಂದಿಗ� ಸಂಪಕಿತಿಸಲು ರ�ೈಲ�್ವ 
ಸಜ್ಕಜುಗಿದ�” ಎಂದು ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಹ��ಳಿದ್ಕ್ದರ�.

ಈ ರ�ೈಲು ಸಂಪಕತಿವು “ಏಕ್ ಭ್ಕರತ್, ಶ�್ರ�ಷಠಾ ಭ್ಕರತ್”ಕನಸನುನು 
ಸ್ಕಕ್ಕರಗ�್ ಳಿಸುರ್ೊದ�. ರ�ನ್ಕಬ್ ನದಿಯ ಅದುಭುತವ್ಕದ ಕಮ್ಕನು 
ಸ��ತುವ� ಕ್ಕಶಿಮೀರ ಕಣಿವ�ಯನುನು ರ್ಕಷ್ರಿದ ಇತರ ಭ್ಕಗಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಜ�್�ಡಿಸುತೊದ�. ಎರಡು ಅಂತರರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ಗಡಿಗಳಿಂದ್ಕಗಿ ಈ 
ಪ್ರದ��ಶವು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ಕ್ರಮುಖಯೂವನುನು ಹ�್ ಂದಿರುವುದರಿಂದ ಈ 
ರ�ೈಲ�್ವ ಮ್ಕಗತಿವು ದ��ಶದ ಸಶಸತ್ರ ಪಡ�ಗಳಿಗ� ಸಹಕ್ಕರಿಯ್ಕಗಲ್ದ�. 
ರ�ೈಲ�್ವ ಮ್ಕಗತಿವು ಎಲ್ಕಲಿ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮು್ಮ ಮತುೊ ಕ್ಕಶಿಮೀರದ 
ದ್ರದ ಪ್ರದ��ಶಗಳಿಗ� ಆರ್ಕಮದ್ಕಯಕವ್ಕದ ಸ್ಕರಿಗ� 
ಸೌಲಭಯೂವನುನು ಒದಗಿಸುತೊದ�. ಹ್ಕಗ�ಯ್�, ಈ ಯ�ಜನ�ಯು 
ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮವನುನು ಉತ�ೊ�ಜಸುತೊದ� ಮತುೊ ಈ ಪ್ರದ��ಶದ 
ಜನರಿಗ� ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕವಕ್ಕಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತೊದ�.  

ಪ್ರಯಾರದ ಅವಧಿ ಇಳಕ್...
ಸ್ೇತ್ವ್ಯ ಉದದಾ:

ಯೇಜನ್ಯ ವ್ಚಚು

ಚ್ನಾಬ್ ನದ್ಯ ಕಮಾನ್ ಸ್ೇತ್ವ್ 

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ ಎತತರದ ರ್ೈಲ್್ವ ಸ್ೇತ್ವ್. 

ಇದ್ ಪಾಯೂರಿಸ್ (ಫಾ್ರನ್್ಸ) ನ ಪ್ರಸಿದಧಿ 

ಐಫ್ಲ್ ಟವರ್ ಗಿಂತ 35 ಮಿೇಟರ್ 

ಹ್ಚ್ಚು ಎತತರವಾಗಿದ್

ಇದ್ 1,315 ಮಿೇಟರ್ ಉದದಾ ಇದ್ ಮತ್ತ 

ಸ್ೇತ್ವ್ಯ ಬಾಳಕ್ಯ ಅವಧಿ 120 ವರ್ಣಗಳು. 

ಭಾರತದಲಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ಡಿಆರ್ ಡಿಒ 

ಜ್ೂತ್ ಸಮಾಲ್ೂೇಚಿಸಿ ಬಾಲುಸ್ಟಿ ಲ್ೂೇಡ್ ಗಾಗಿ 

ಸ್ೇತ್ವ್ಯನ್ನು ವಿನಾಯೂಸಗ್ೂಳಸಲಾಗಿದ್

359-ಮಿೇಟರ್ -ಎತತರ
1,315 ಮಿೇಟರ್

27,949 ಕ್ೂೇಟ್

28,660 ಮ.ಟನ್ ಉಕ್ಕೆ ಬಳಕ್



ಪ್ರಧ್ಕನಿ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟಿ 

15, 2019 ರಂದು ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯ 

ಪ್ಕ್ರಂಗಣದಿಂದ ದ��ಶದ ಪ್ರರ್ ಮನ�ಗ್  

ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ಕ�್ಳವ� ನಿ�ರು 

ನಿ�ಡುವುದ್ಕಗಿ ಪ್ರರ್ಜ್� ಮ್ಕಡಿದ್ಕ್ದರ�.

ಅಪ್ಕಯಕ್ಕರಿಯ್ಕದ, ಕಷಟಿಕರವ್ಕದ ಮತುೊ ನಿ�ರು ಹ�ಪುಪಾಗಟುಟಿವಷುಟಿ 
ಉಷ್ಕ್ಣಂಶವಿರುವ ಲಡ್ಕಖ್ ನಲ್ಲಿ ಜಲ ಜ�ವನ್ ಮಿಷನ್ ಕುಡಿಯಲು 
ಯ�ಗಯೂವ್ಕದ ನಿ�ರನುನು ಖ್ಕರ್್ರಗ�್ ಳಿಸಿದ�

ಅಪರೂಪದ ತಾಂತ್್ರಕ ಸಾಧನ್

ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಮನ�ಗಳಿಗ� ನಿ�ರು 
ಸರಬರ್ಕಜು 
ಮ್ಕಡಲ್ಕಗುತೊದ�. 
ಸ�್ ಟಿ�ಕ್, ನ್ಕಂಗ್ 
ಮತುೊ ಫಯ್ಕಂಗ್ 
ಗ್ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ವಿಧ್ಕನದ ಮ್ಲಕ 
ನಿ�ರು ಸರಬರ್ಕಜು 
ಮ್ಕಡಲ್ಕಗುರ್ೊದ�.

ಎಲಾಲು ಮನ್ಗಳಗೂ ಕ್ೂಳವ್ ನೇರ್ ಸರಬರಾಜ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ರಾಜಯೂ ಎಂಬ  
ಹ್ಗಗೂಳಕ್ಗ್ ಗ್ೂೇವಾ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್. ಈ ಗಮನಾಹ್ಣ ಸಾಧನ್ ಮಾಡಿದ  

ಎರಡನ್ೇ ಸಾಥಾನದಲಲು ತ್ಲಂಗಾರ ರಾಜಯೂವಿದ್.

2024 
ರ ವ್ೇಳ್ಗ್ 

ದ್ೇಶದ 19.20 ಕ್ೂೇಟ್ 
ಮನ್ಗಳಗ್ ಕ್ೂಳವ್ ನೇರ್ 

ಸರಬರಾಜ್ ಮಾಡಲ್ 
ಯೇಜಿಸಲಾಗಿದ್

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯು 
ಬಂದಾಗಿನಂದ 

2019 ರವರ್ಗ್ ಕ್ೇವಲ 
3.23 ಕ್ೂೇಟ್ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳು 

ಮಾತ್ರ ಕ್ೂಳವ್ ನೇರ್ 
ಸರಬರಾಜ್ ಪಡ್ದ್ವ್.

ಜಲ 
ಜಿೇವನ್ 

ಮಿರನ್ ಅಡಿಯಲಲು  
4 ಕ್ೂೇಟ್ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಗ್ 

ಕ್ೂಳವ್ ನೇರ್ 
ಸರಬರಾಜ್ 

ಮಾಡಲಾಗ್ತತದ್.

ಜಲ ಜಿೇವನ್ ಮಿರನ್ ನ ಮ್ಖಾಯೂಂಶಗಳು

-30 ಡಿಗಿ್ರ ಅಥವ್ಕ -40 ಡಿಗಿ್ರ 
ಸ�ಲ್ಸ್ಯಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮ 
ತ್ಕಪಮ್ಕನದಲ್ಲಿ ಕ�್ಳವ� 

ನಿ�ರನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ವಿಶ್ವದ ಅತಯೂಂತ ಮುಂದುವರಿದ 
ದ��ಶಗಳಿಗ್ ಸಹ ಕಷಟಿಸ್ಕಧಯೂವ್ಕದ ಕ�ಲಸ. ಅಂತಹ 
ಕಡಿಮ ತ್ಕಪಮ್ಕನದಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ನಿ�ರು ಹ�ಪುಪಾಗಟುಟಿತೊದ�. 
ಇದರಿಂದ ನಿ�ರಿನ ನಿರಂತರ ಪೂರ�ೈಕ�ಗ� ಅಡಿ್ಡಯ್ಕಗುತೊದ�. 
ರಷ್ಕಯೂದ ಸ�ೈಬಿ�ರಿಯ್ಕ ಮತುೊ ಅಮರಿಕ್ಕದ ಟ�ಕ್ಕಸ್ಸ್ 
ಮತುೊ ಚಿಕ್ಕಗ�್  ಸ��ರಿದಂತ� ವಿಶ್ವದ ಅನ��ಕ ಭ್ಕಗಗಳು 
ಕಠಿಣ ಚಳಿಗ್ಕಲದಲ್ಲಿ ವ್ಕರಗಳವರ�ಗ� ನಲ್ಲಿ ನಿ�ರಿನ 
ಸರಬರ್ಕಜನುನು ಪಡ�ಯುವುದಿಲಲಿ. ಆದರ� ಪ್ರರ್ಕ್ಲ 
ಮತುೊ ಅಪ್ಕರ ಸವ್ಕಲುಗಳ ಮಧ�ಯೂ, ಭ್ಕರತದ ಲಡ್ಕಖ್ 
ಪ್ರದ��ಶವು ದ್ರದೃಷ್ಟಿ ಮತುೊ ತ್ಕಂರ್್ರಕ ಸ್ಕಧನ�ಯ 
ಮ್ಲಮ್ಕದರಿಯ್ಕಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದ�, ಅಲ್ಲಿ -30 
ಡಿಗಿ್ರ ಸ�ಲ್ಸ್ಯಸ್ ನಷುಟಿ ಕಡಿಮ ತ್ಕಪಮ್ಕನದಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಹ�ಪುಪಾಗಟಟಿದಂತ� ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿ�ರನುನು ಒದಗಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�. 
ಸಕ್ಕತಿರದ ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ�ಯ ಜಲ ಜ�ವನ್ ಮಿಷನ್ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಕಧನ� ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಿದ�.

ಚಳಿಗ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಹ�ಪುಪಾಗಟಟಿದಂತ� ಅಥವ್ಕ 
ಒಡ�ಯದಂತ� ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿ�ರಿನ ಸರಬರ್ಕಜು 
ಪ�ೈಪ್ ಗಳನುನು ಭ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ರರಿಂದ 
ನ್ಕಲು್ ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಈ 
ಉದ�್ದ�ಶಕ್ಕ್ಗಿ ಇನುಸ್ಲ��ಟ�ಡ್ ಪ�ೈಪ್ ಗಳನುನು 
ಬಳಸಲ್ಕಗಿದ�, ಇದು ಪ�ೈಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿ�ರು 
ಹ�ಪುಪಾಗಟಟಿದಂತ� ತಡ�ಯುತೊದ�.

ಕಠಿಣ ಚಳಿಗ್ಕಲದಲ್ಲಿ, ಸರ�್ �ವರಗಳು ಮತುೊ 
ಕ�್ಳಗಳ ಮ�ಲ�ಮೈ ಹ�ಪುಪಾಗಟುಟಿತೊವ�. ಆದರ� 
ಅದರ ಕ�ಳಗ� ನಿ�ರು ದ್ರವ ರ್ಪದಲ್ಲಿರುತೊದ�. 
ಒಳನುಸುಳುವಿಕ� ತಂತ್ರದ ಸಹ್ಕಯದಿಂದ, 
ಜಲಮ್ಲಗಳ ಕ�ಳಗಿರುವ ದ್ರವಿ�ಕೃತ ನಿ�ರನುನು 
ಮನ�ಗಳಿಗ� ಸರಬರ್ಕಜು ಮ್ಕಡಲ್ಕಗುತೊದ�.

ನದಿಯ ನಿ�ರನುನು ಕುಡಿಯಲು ಅನುಕ್ಲವ್ಕಗುವಂತ� 
ಸಂಸ್ರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದನುನು ಭ್ಮಿಯ ಆಳದಲ್ಲಿ 
ಹ್ಕಕಿರುವ ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ ಗಳ ಮ್ಲಕ ಓವರ್ ಹ�ಡ್ 
ಟ್ಕಯೂಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಕಗುತೊದ�. ನಿ�ರನುನು 
ಬ�ಚ್ಚಗಿಡಲು ಸೌರ ಶಕಿೊಯನುನು ಬಳಸಲ್ಕಗುತೊದ�.

ನವ ಭಾರತ ನಮಾ್ಣರದಲಲು 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿವತ್ಣನ್

7 ವರ್ಣಗಳು
ನವ ಭಾರತದ 

ನಮಾ್ಣರ

ಮೈನಸ್ 30 ಡಿಗಿ್ರ 

ಉಷಾಣಂಶದ  
ಲಡಾಖ್ ತಲ್ಪದ 

ಕ್ೂಳವ್ ನೇರ್
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ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಅನುಮರ್ಗಳು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯ�ಜನ�ಗಳ 

ವ��ಗವನುನು ನಿಧ್ಕನಗ�್ ಳಿಸುತೊವ�. ಇವು ದಿ�ರತಿಕ್ಕಲದವರ�ಗ� ಹ�ದ್ಕ್ದರಿ, 

ಎಕ್ಸ್ ಪ�್ರಸ್ ಹ�ದ್ಕ್ದರಿ, ಹಸಿರು ಎಕ್ಸ್ ಪ�್ರಸ್ ಹ�ದ್ಕ್ದರಿ ನಿಮ್ಕತಿಣವನುನು 

ಸಥಿಗಿತಗ�್ ಳಿಸುತೊವ�. ಒಂದು ಯ�ಜನ�ಗ� ಅನುಮ�ದನ� ದ�್ ರ�ತರ�, 

ಕತೊರಿಸಿದಷುಟಿ ಸಂಖ�ಯೂಯ ಮರಗಳನುನು ನ�ಡಬ��ಕ�ಂದು ಷರತುೊ 

ಹ್ಕಕಲ್ಕಗುತೊದ�. ಆದರ� ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರದ ಮುಂದ್ಕಲ�್ �ಚನ� 

ಈ ಇಡಿ� ವಯೂವಸ�ಥಿಯನುನು ಬದಲ್ಸಿದ�. ಈಗ ಮರಗಳನುನು 

ಸಥಿಳ್ಕಂತರಿಸುವುದು ಪ್ರರ್ ಯ�ಜನ�ಯ ಭ್ಕಗವ್ಕಗುರ್ೊದ�. ಭ್ಕರತದ 

ಮದಲ ದಜ�ತಿಯ ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ನಗರ ಎಕ್ಸ್ ಪ�್ರಸ್ ವ��- ದ್ಕ್ವರಕ್ಕ 

ಎಕ್ಸ್ ಪ�್ರಸ್ ವ�� ನಿಮ್ಕತಿಣದಲ್ಲಿ ಇದರ ಯಶಸಿಸ್ನ ಉದ್ಕಹರಣ�ಯನುನು 

ಕ್ಕಣಬಹುದು. 29 ಕಿ.ಮಿ� ಉದ್ದದ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಪ�್ರಸ್ ವ��ಯಲ್ಲಿ 12,000 

ಮರಗಳನುನು ಸಥಿಳ್ಕಂತರಿಸಲ್ಕಗಿದ�…

 ಭ್ಕರತ್ ಮ್ಕಲ್ಕ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ 20 ಗಿ್ರ�ನ್ ಫಿ�ಲ್್ಡ 

ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ಗಳನುನು 2025 ರ ವ��ಳ�ಗ� 3.10 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್. 

ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 1,320 ಕಿ.ಮಿ� 

ಪ್ರಯ್ಕಣವನುನು 24 ಗಂಟ�ಯಿಂದ 13 ಗಂಟ�ಗ� ಇಳಿಸುವ ದ�ಹಲ್-

ಮುಂಬ�ೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ�್ರಸ್ ವ�� ಕ್ಡ ಸ��ರಿದ�. ಈಗ ಪ್ರರ್ಯಂದು 

ಯ�ಜನ�ಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳನುನು ಸಥಿಳ್ಕಂತರಿಸುವ ತಂತ್ರವನುನು 

ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

 ಈ ಹ�್ ಸ ತಂತ್ರಜ್್ಕನವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಕ್ಕರಣವ್ಕಗುತೊದ� 

ಮತುೊ ಪರಿಸರ ಹ್ಕಗು ವ್ಕತ್ಕವರಣವನುನು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸುತೊದ�. 

ಮರಗಳನುನು ಕಡಿಯದ��, ದ��ಶವು ಪ್ರಗರ್ ಕ್ಕಣಬಹುದು 

ಎಂಬುದು ಪರಿಸರಕ�್, ಮ್ಕನವ ಸಂಕುಲಕ�್ ನಿ�ಡುವ ದ�್ ಡ್ಡ 

ಕ�್ಡುಗ�ಯ್ಕಗಿದ�.

 ಒಂದು ಮರವನುನು ಸಥಿಳ್ಕಂತರಿಸಲು 25 ಸ್ಕವಿರ ರ್. 

ವ�ಚ್ಚ ತಗಲುತೊದ�. ದ್ಕ್ವರಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ ಪ�್ರಸ್ ವ��ಯಲ್ಲಿ 12,000 

ಮರಗಳನುನು ಸಥಿಳ್ಕಂತರಿಸಲ್ಕಯಿತು, ಅಂದರ�, ಶ��ಕಡ್ಕ 84 

ರಷುಟಿ ಯಶಸಿಸ್ನ ಪ್ರಮ್ಕಣ.

 ಮದಲ್ಗ�, ಕಿ�ಟನ್ಕಶಕವನುನು ಮರಗಳ ಮ�ಲ� 

ಸಿಂಪಡಿಸಲ್ಕಗುತೊದ�. ನಂತರ ಬ��ರುಗಳಿಗ� ಹ್ಕನಿಯ್ಕಗದಂತ� 

ಮರದ ಸುತೊಲ್ ಅಗ�ಯುವ ಮ್ಲಕ ಜ್ಕಗ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗುತೊದ�.

 ಗ�್ ಬ್ಬರವನುನು ಅದರ ಬ��ರುಗಳಿಗ� ಸ��ರಿಸಲ್ಕಗುತೊದ� ಮತುೊ 

ಕ�ಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಡಿ ರ್ಪುಗ�್ ಳು್ಳತೊದ�. ಇದನುನು 20-25 

ದಿನಗಳವರ�ಗ� ಬಿಡಲ್ಕಗುತೊದ�. ನಂತರ ಅದನುನು ಬ��ರುಗಳಿಗ� 

ಹ�್ ಂದಿಕ�್ಂಡ ಮಣಿ್ಣನ�್ ಂದಿಗ� ಪ್ಕಯೂಕ್ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗುತೊದ�.

 ಮರವನುನು 15 ದಿನಗಳವರ�ಗ� ಬಿಡಲ್ಕಗುತೊದ� ಇದರಿಂದ 

ಅದು ಸ್ವತಃ ಬದುಕುಳಿಯುತೊದ�. ನಂತರ ಅದನುನು ಯಂತ್ರದ 

ಸಹ್ಕಯದಿಂದ ಬ��ರ�ಡ� ಸಥಿಳ್ಕಂತರಿಸಲ್ಕಗುತೊದ�.

 ಜಯ�ಟ್ಕಯೂಗಿಂಗ್, ವ�ಬ್ ಆಧ್ಕರಿತ ಜಐಎಸ್ ಕಣ್ಕಗೆವಲು, ಸಥಿಳ, 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಮರದ ಜ್ಕರ್ಗಳ ವಿವರಗಳು, ನಿವತಿಹಣ�ಯನುನು 

ಹರಿತ್ ಪಥ್  ಆಯೂಪ್ ಮ್ಲಕ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗುತೊದ�.  

37 1,37, 625 ಫಾಸ್ಟಿ ಟಾಯೂರ್ ಗಳ 
ಪರಿಚಯ

ಹ್ೂಸ ಮೊೇಟಾರ್ 
ವಾಹನ ಕಾಯದಾ

ಕಿ.ಮಿ� ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ 
ಹ�ದ್ಕ್ದರಿಯನುನು ಈಗ ಪ್ರರ್ದಿನ 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�. 2014 ರಲ್ಲಿ 

ಇದು 12 ಕಿ.ಮಿ�.ಆಗಿತುೊ

ಕಿ.ಮಿ� 7 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ�ಚ್ಚಳವ್ಕಗಿರುವ ಹ�ದ್ಕ್ದರಿಗಳ 
ಉದ್ದ. ಈ ಹಿಂದ� ಅದು 91,287 

ಕಿ.ಮಿ�. ಇತುೊ.

ಹ�ದ್ಕ್ದರಿಗಳ ಟ�್�ಲ್ 
ಪ್ಕಲಿಜ್ಕದಲ್ಲಿ ದಿ�ರತಿ ಸರರ್ 

ಸ್ಕಲುಗಳಿಂದ ಮುಕಿೊ

2030 ರ ವ��ಳ�ಗ� ಭ್ಕರತದ 
ರಸ�ೊಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ನಯೂ ರಸ�ೊ 

ಸ್ಕವುಗಳನುನು ಸ್ಕಧಿಸುವತೊ 
ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗುರ್ೊದ�.

ಮರಗಳ ಸಥಾಳಾಂತರ 
ಮೂಲಕ ಹ್ದಾದಾರಿ 

ನಮಾ್ಣರಕ್ಕೆ ವ್ೇಗ

Tree Transplantಮರಗಳ ಸಥಾಳಾಂತರ
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2019 ರ ಜನವರಿ 15 ರಂದ್ ಕ್ೇರಳದಲಲು ಕ್ೂಲಲುಂ ಬ್ೈಪಾಸ್ 
ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲಲು ಪ್ರಧಾನ ನರ್ೇಂದ್ರ 

ಮೊೇದ್ಯವರ ಈ ಮಾತ್ಗಳು ದ್ೇಶದ ರಸ್ತ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಣ 
ಯೇಜನ್ಗಳಗ್ ಹ್ೂಸ ಒತ್ತ ನೇಡ್ವಲಲು ಹ್ೂಸ ಬ್ದ್ಧಿವಂತ್ಕ್ 
ಮತ ತ್ ಉತಾ್ಸಹವನ್ನು ಪ್ರತ್ಬಿಂಬಿಸ್ತತವ್. ಹಿಂದ್ನ ಸಕಾ್ಣರಗಳ 

ನರಾಸಕಿತಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರ್ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿದದಾ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೇಜನ್ಗಳಗ್ ಕ್ೂಲಲುಂ ಬ್ೈಪಾಸ್ ಸಾಂಕ್ೇತ್ಕವಾಗಿದ್. 
ಹದ್ಮೂರ್ ಕಿಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ ಉದದಾದ ಈ ಬ್ೈಪಾಸ್ ಆಲಪುಪಾಳ 
ಮತ ತ್ ತ್ರ್ವನಂತಪುರ ನಡ್ವಿನ ದೂರವನ್ನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡ್ತತದ್. ಈ ಯೇಜನ್ 2019 ರಲಲು ಪೂರ್ಣಗ್ೂಂಡಿತ್.

5 ದಶಕಗಳ ಕಾಯ್ವಿಕ್ 
ನಂತರ ಕ್ೇರಳದ

ಕ್ೂಲಲುಂ 
ಬ್ೈಪಾಸ್ 

ದ್ೇರ್್ಣವಧಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದದಾ 
ಯೇಜನ್ಗಳಗ್ ಉತ್ತೇಜನ 
ಕಳ್ದ ಕ್ಲವು ವರ್ಣಗಳಲಲು 
ಪೂರ್ಣಗ್ೂಂಡಿರ್ವ ಬಹ್ನರಿೇಕ್ಷಿತ 
ಯೇಜನ್ಗಳ ಉದದಾನ್ಯ 
ಪಟ್ಟಿಯೇ ಇದ್. ಇವುಗಳಲಲು 
ಬಾಮ್ಣರ್ ನಲಲು ಹ್ಚ್ಚು ಬ್ೇಡಿಕ್ಯಿದದಾ 

ಸಂಸಕೆರಣಾಗಾರ, 56 ವರ್ಣಗಳ 
ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿದದಾ ಸದಾ್ಣರ್ 

ಪಟ್ೇಲ್ ಸರ್ೂೇವರ ಅಣ್ಕಟ್ಟಿ ಅಥವಾ 
65 ವರ್ಣಗಳರ್ಟಿ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿದದಾ 
ಬನಾ್ಸಗರ್ ಯೇಜನ್ ಮತ್ತ 16 ವರ್ಣಗಳ 
ಹಿಂದ್ನ ಅಸಾ್ಸಂನ ಬ್ೂೇಗಿಬಿೇಲ್ 
ಸ್ೇತ್ವ್ ಯೇಜನ್ ಸ್ೇರಿವ್. ಪ್ರಧಾನ 
ನರ್ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ್ಯವರ ಮಾತ್ನಲಲುಯೇ 
ಹ್ೇಳುವುದಾದರ್, ಈಗ “ಅಡಚಣ್, 
ವಿಳಂಬ ಮತ್ತ ಅಲ್ದಾಡ್ವ” ಸಂಸಕೃತ್ 
ಕ್ೂನ್ಗ್ೂಂಡಿದ್.

ನಾವು ಫ್ಲುೈಓವರ್ ಗಳು ಮತ ತ್ 
ರಸ್ತಗಳನ್ನು ನಮಿ್ಣಸ್ವಾಗ 
ನಗರಗಳನ್ನು ಹಳಳುಗಳೊ್ಂದ್ಗ್ 
ಸಂಪಕಿ್ಣಸ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲು, 
ಸಾಧನ್ಗಳೊ್ಂದ್ಗ್ ಆಸ್ಗಳನ್ನು, 
ಅವಕಾಶದ್ೂಂದ್ಗ್ ಭರವಸ್ಗಳನ್ನು 
ಮತ ತ್ ಸಂತ್ೂೇರದ್ೂಂದ್ಗ್ 
ನರಿೇಕ್್ಗಳನ್ನು ಬ್ಸ್ಯ್ತ್ತೇವ್.

ಬ್ಳಕ್  ಕಂಡಿತ್

ಇಂದ್ 24 ರಾಜಯೂಗಳಲಲು 
20,275 ಕಿ.ಮಿೇ ಉದದಾದ 111 
ಜಲಮಾಗ್ಣಗಳವ್. .2014 
ರಲಲು ಕ್ೇವಲ ಐದ್ ಮಾತ್ರ 
ಇದದಾವು.  

ಹಲದಾಯಾ-ವಾರಾರಸಿ ಜಲಮಾಗ್ಣ
ಪೂವ್ಣ ಭಾರತದ ಒಳನಾಡ್ ಜಲ 

ಮಾಗ್ಣಗಳ ವಾಯೂಪಕ ಸಾಮಥಯೂ್ಣದ ಬಳಕ್ 

ಸಾಗಣ್ ವ್ಚಚು ಕಡಿಮಯಾದದಾರಿಂದ ಸರಕ್ಗಳ ದರಗಳು ಅಗಗೂವಾಗ್ತ್ತವ್

ಹಿಂದ್, ಭಾರತದ ನದ್ಗಳಲಲು ದ್ೂಡ್ಡ ಹಡಗ್ಗಳನ್ನು 
ಕಾರಬಹ್ದ್ತ್ತ. ಆದರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ 
ಭಾರತದಲಲು, ನೇರಿನ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ್ 
ನಲ್ಣಕ್ಷಯುಕ್ೂಕೆಳಗಾಯಿತ್. ಆದರ್ ಈಗ ಸಕಾ್ಣರದ 
ಉಪಕ್ರಮದ್ೂಂದ್ಗ್ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯ್ ಸ್ಧಾರಿಸ್ತ್ತದ್.

ಹಲದಾಯಾ - ವಾರಾರಸಿ 
ಜಲಮಾಗ್ಣವು ಉತತರ ಪ್ರದ್ೇಶ, 
ಬಿಹಾರ, ಜಾಖ್ಣಂಡ್ ಮತ ತ್ 
ಪಶಿಚುಮ ಬಂಗಾಳ ರಾಜಯೂಗಳಲಲು 
ವಾಯೂಪಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು 
ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತ್ತದ್. ಪೂವ್ಣ 
ಭಾರತದ ಬಹ್ತ್ೇಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ 

ವಾರಾರಸಿ-ಹಲದಾಯಾ ನಡ್ವಿನ ಜಲಮಾಗ್ಣದ ಪಾ್ರರಂಭವು ಸಾರಿಗ್ ವ್ಚಚುವನ್ನು ತ್ೇವ್ರವಾಗಿ 
ಕಡಿತಗ್ೂಳಸಿದ್. ಹಲ್ಡಯಾವನ್ನು ಮಲಟಿ-ಮೊೇಡಲ್ ಟಮಿ್ಣನಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವತ್್ಣಸ್ವ ಯೇಜನ್ಯೂ 
ಇದ್. ಭವಿರಯೂದಲಲು ಈ ಜಲಮಾಗ್ಣವನ್ನು ಬಾಂಗಾಲುದ್ೇಶದ್ೂಂದ್ಗ್ ಸಂಪಕಿ್ಣಸಲ್ ಉದ್ದಾೇಶಿಸಲಾಗಿದ್.

ಹಲದಾಯಾ - ವಾರಾರಸಿ ಜಲಮಾಗ್ಣ
ಪಾ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿ, 2016 

ರ ಆಗಸ್ಟಿ ನಲಲು ಮಾರ್ತ್ 

ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ವಾರಾರಸಿಯಿಂದ 

ಹಲದಾಯಾಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತ್.

1390 4200
ಕಿ.ಮಿೇ. ಕ್ೂೇ.ರೂ.

ಉದದಾ ವ್ಚಚು

ನವ ಭಾರತ ನಮಾ್ಣರದಲಲು 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿವತ್ಣನ್

7 ವರ್ಣಗಳು
ನವ ಭಾರತದ 

ನಮಾ್ಣರ
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n 	ಚಳಿಗ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಭ್ಕರಿ ಹಿಮಪ್ಕತದಿಂದ್ಕಗಿ ರ�್ �ಹ್ಕಟಿಂಗ್ ಪ್ಕಸ್ ಬಳಿಯ 

ಮನ್ಕಲ್-ಲ��ಹ್ ಹ�ದ್ಕ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಆರು ರ್ಂಗಳವರ�ಗ� ಸಂರ್ಕರ 

ನಿಬತಿಂಧಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊತುೊ. ಈ ಪ್ರದ��ಶ ದ��ಶದ ಇತರ ಭ್ಕಗಗಳಿಂದ 

ಸಂಪೂಣತಿವ್ಕಗಿ ಸಂಪಕತಿ ಕಡಿದುಕ�್ಳು್ಳರ್ೊತುೊ ಆದರ� ಈಗ ಈ ರಸ�ೊ ಇಡಿ� 

ವಷತಿ ಸಂರ್ಕರಕ�್ ತ�ರ�ದಿರುತೊದ�.

n 	ಸುರಂಗ ನಿಮ್ಕತಿಣಕ�್ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರವು ಹ�ಚಿ್ಚನ ಆದಯೂತ� ನಿ�ಡಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ 

ನಿಮ್ಕತಿಣ ಸ್ಕಕ್ಕರವ್ಕಯಿತು. ಕಳ�ದ ವಷತಿ ಅಕ�್ಟಿ�ಬರ್ 3 ರಂದು ಪ್ರಧ್ಕನಿ 

ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಸುರಂಗ ಮ್ಕಗತಿವನುನು ರ್ಕಷ್ರಿಕ�್ ಸಮಪತಿಸಿದರು.

n 	ಸುರಂಗಕ�್ ದಿವಂಗತ ಪ್ರಧ್ಕನಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹ್ಕರಿ ವ್ಕಜಪ��ಯಿ ಅವರು ಮ� 26, 

2002 ರಂದು ಶಿಲ್ಕನ್ಕಯೂಸ ನ�ರವ��ರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರ� ನಂತರದ ಸಕ್ಕತಿರಗಳು 

ಅದಕ�್ ಸರಿಯ್ಕದ ಆದಯೂತ� ನಿ�ಡಲ್ಲಲಿ ಮತುೊ 2014 ರಲ್ಲಿ ಹ�್ ಸ ಸಕ್ಕತಿರ 

ಅಧಿಕ್ಕರಕ�್ ಬಂದ್ಕಗ ಇದಕ�್ ಆದಯೂತ� ದ�್ ರ�ಯಿತು.

ರ�್ �ಹ್ಕಟಿಂಗ್ ನ ಮನ್ಕಲ್-ಲ��ಹ್ 

ಹ�ದ್ಕ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ನಿಮ್ಕತಿಣ ಕ್ಕಯತಿ 

26 ವಷತಿಗಳಿಂದ ನಡ�ಯುರ್ೊದ್ದ ಕನಸ್ಕಗಿತುೊ, 

ಆದರ� ಕಳ�ದ ಆರು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ��ಂದ್ರ 

ಸಕ್ಕತಿರದ ಗಮನ ಮತುೊ ಆಸಕಿೊಯಿಂದ್ಕಗಿ 

ಇದನುನು ಸ್ಕಕ್ಕರಗ�್ ಳಿಸಲ್ಕಯಿತು. ಈ 

ಸುರಂಗವು ಸ್ಕ್ವವಲಂಬನ� ಸ್ಕಧಿಸುವ 

ಭ್ಕರತದ ಸಂಕಲಪಾಕ�್ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ 

ಉದ್ಕಹರಣ�ಯ್ಕಯಿತು. ಈಗ ಏಷ್ಕಯೂದ ಅರ್ 

ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮ್ಕಗತಿವ್ಕದ ಜ�್ಜಲ್ಕ 

ಸುರಂಗದ ಕ�ಲಸ ಪ್ಕ್ರರಂಭವ್ಕಗಿದ�. 

ಇದು ಸಥಿಳಿ�ಯರ ಜ�ವನವನುನು 

ಸುಲಭಗ�್ ಳಿಸುತೊದ� ಮತುೊ ಸಶಸತ್ರ ಪಡ�ಗಳು 

ದ್ರದ ಗಡಿ ಪ್ರದ��ಶಗಳನುನು ಸುಗಮವ್ಕಗಿ 

ತಲುಪಬಹುದ್ಕಗಿದ�. 

ಜ್ೂಜಿಲಾ: ಏಷಾಯೂದ ಅತ್ ಉದದಾದ ಸ್ರಂಗ ಮಾಗ್ಣ

            ಅಟಲ್ ಸ್ರಂಗ ಏಕ್ ಮ್ಖಯೂವಾಗ್ತತದ್?

n 	ಏಷ್ಕಯೂದ ಅರ್ ಉದ್ದದ ಸುರಂಗ ಮ್ಕಗತಿವ್ಕದ ಜ�್ಜಲ್ಕ ಸುರಂಗದ ಕ�ಲಸವು ಕಳ�ದ ವಷತಿ 
ಪ್ಕ್ರರಂಭವ್ಕಯಿತು. ಈ ಸುರಂಗ ನಿಮ್ಕತಿಣದ ನಂತರ, ಶಿ್ರ�ನಗರ, ಡ್ಕ್ರಸ್, ಕ್ಕಗಿತಿಲ್ 
ಮತುೊ ಲ��ಹ್ ಪ್ರದ��ಶಗಳು ಎಲ್ಕಲಿ ಹವ್ಕಮ್ಕನ ಪರಿಸಿಥಿರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಕತಿದಲ್ಲಿರುತೊವ�.

n 	ಜ�್ಜಲ್ಕ ಪ್ಕಸ್ ಗಿಂತ 3,000 ಮಿ�ಟರ್ ಎತೊರದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗವನುನು ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�. 
ಇದರ ನಿಮ್ಕತಿಣದ�್ ಂದಿಗ�, ಈ ಪ್ರದ��ಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯ್ಕಣದ ಅವಧಿಯು 
3 ಗಂಟ�ಗಳಿಂದ ಕ��ವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗ� ಕಡಿಮಯ್ಕಗುತೊದ�. 7,000 ಕ�್�ಟ್ ಮೌಲಯೂದ 
ಈ ಯ�ಜನ�ಯು ರಕ್ಷಣ್ಕ ಕ್ಕಯತಿತಂತ್ರವನುನು ಮತೊಷುಟಿ ಬಲಪಡಿಸುತೊದ�.  

●	 ಅಟಲ್ ಸುರಂಗವನುನು 10,171 ಅಡಿ ಎತೊರದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅರ್ ಎತೊರದ 
ಮತುೊ ಉದ್ದದ ರಸ�ೊ ಸುರಂಗವ್ಕಗಿದ�.

●		ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತುೊ ದಿ್ವಪಥ ಸುರಂಗದ 
ಒಳ ಎತೊರ 5.525 ಮಿ�ಟರ್.

●		ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ�ಮಿ ಟ್ಕ್ರನ್ಸ್ ವಸ್ತಿ ವಯೂವಸ�ಥಿ, 
ಅಗಿನುಶ್ಕಮಕ ವಯೂವಸ�ಥಿ, ಬ�ಳಕು, ಮ�ಲ್್ವರ್ಕರಣ್ಕ 
ವಯೂವಸ�ಥಿ, ಅತ್ಕಯೂಧುನಿಕ ಎಲ�ಕ�್್ರಿ� ಮಕ್ಕಯೂನಿಕಲ್ 
ವಯೂವಸ�ಥಿ ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಲಡ್ಕಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಯ�ಜಸಲ್ಕಗಿರುವ 

ಭ್ಕರರ್�ಯ ಸ�ೈನಯೂಕ�್ 

ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡಲು ಅಟಲ್ 

ಸುರಂಗದ ನಿಮ್ಕತಿಣವು ಬಹಳ 

ಮುಖಯೂವ್ಕಗುತೊದ�. ಈಗ, 

ಚಳಿಗ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ಕತ್ರಸತ್ರಗಳು 

ಮತುೊ ಲ್ಕಜಸಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನುನು 

ಸುಲಭವ್ಕಗಿ ಪೂರ�ೈಸಬಹುದು.

ಅಟಲ್ ಸ್ರಂಗ:
ಕಾಯ್ಣತಂತ್ರದ ಆರ್್ಣಕ 
ಶಕಿತಯ ಸಂಕ್ೇತ



ಪಂಬನ್ ಸಮ್ದ್ರ 
ಸ್ೇತ್ವ್:
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ್  
ಹ್ೂಸ ಆವ್ೇಗ

ಬ್ೂೇಗಿಬಿೇಲ್ ಸ್ೇತ್ವ್:
ಅಸಾ್ಸಂನ ಭವಿರಯೂದ ಭರವಸ್

ಬ�್ �ಗಿಬಿ�ಲ್ ಸ��ತುವ�ಯ ನಿಮ್ಕತಿಣವನುನು 
ಪೂಣತಿಗ�್ ಳಿಸಿರುವುದು ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ 
ಯ�ಜನ�ಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತದ 
ಬ�ಳ�ಯುರ್ೊರುವ ತ್ಕಂರ್್ರಕ ಪರ್ಕಕ್ರಮವನುನು 
ಸಂಕ��ರ್ಸುತೊದ�, ಇದು ಭ್ಕರತದ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ 
ಕಥ�ಗ� ಪ�್ರ�ರಕ ಶಕಿೊಯ್ಕಗಿದ�. ದ�ಶದ ಪೂವತಿ, 
ಈಶ್ಕನಯೂ, ಅಥವ್ಕ ದಕ್ಷಿಣದ್ಕದಯೂಂತ ಅಪ್ಕರ 
ಯಶ�್ �ಗ್ಕಥ�ಗಳಿವ�. ಅಸ್ಕಸ್ಂನ ಬ�್ �ಗಿಬಿ�ಲ್ 
ಸ��ತುವ� ದ��ಶದ ಅರ್ ಉದ್ದದ ರ�ೈಲು ಮತುೊ ರಸ�ೊ 
ಸ��ತುವ�ಯ್ಕಗಿದ�. ದಕ್ಷಿಣದ ತಮಿಳುನ್ಕಡಿನಲ್ಲಿ 
ಪಂಬನ್ ಸಮುದ್ರ ಸ��ತುವ�ಯು ರ್ಕಮ�ಶ್ವರವನುನು 
ಮಂಡಪಮ್ ಗ� ಸಂಪಕಿತಿಸುತೊದ�. ಇವು ಭ್ಕರತದ 
ತ್ಕಂರ್್ರಕ ಪ್ಕ್ರಬಲಯೂ ಮತುೊ ಪರಿಣರ್ಯನುನು ಪುನಃ 
ಸ್ಕಥಿಪಸಿವ�.

ಬ್ೂಗಿಬಿೇಲ್ ಸ್ೇತ್ವ್ಗ್ 1965 

ರಿಂದಲೂ ಬ್ೇಡಿಕ್ಯಿತ್ತ. ಈ ಯೇಜನ್ 

ಪೂರ್ಣಗ್ೂಳಳುಲ್ 30 ಲಕ್ಷ ಚಿೇಲ ಸಿಮಂಟ್ 

ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಸ್ೇತ್ವ್ಗ್ 125 ಮಿೇಟರ್ 

ಉದದಾದ 39 ಗ್ರೈಡರ್ ಜ್ೂೇಡಣ್ಗಳನ್ನು 

ಬಳಸಲಾಗಿದ್. ಇದ್ ಭಾರತ್ೇಯ ರ್ೈಲ್್ವಯ್ 

ಇತ್ತೇಚಿನ ದ್ನಗಳಲಲು ಪೂರ್ಣಗ್ೂಳಸಿದ 

ಮಹತ್ವದ ಯೇಜನ್ಯಾಗಿದ್ದಾ, ಇದ್ 

ರ್ೈಲ್್ವಯ ತಾಂತ್್ರಕ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ನು ಸಾರಿ 

ಹ್ೇಳುತತದ್.

ಕ್ೂೇಟ್ ರೂ. ವ್ಚಚುದಲಲು ನಮಿ್ಣಸಲಾಗಿರ್ವ ಈ ರ್ೈಲ್-ಹಾಗ್-ರಸ್ತ 

ಸ್ೇತ್ವ್ಯ ಕ್ಳಗಿನ ಡ್ಕ್ ನಲಲು ಡಬಲ್ ರ್ೈಲ್ ಮಾಗ್ಣ ಮತ್ತ ಮೇಲನ 

ಡ್ಕ್ ನಲಲು ಮೂರ್ ಪಥದ ರಸ್ತ ಮಾಗ್ಣಗಳವ್. 

4.94
ಕಿಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ ಉದದಾದ 

ಈ ಸ್ೇತ್ವ್ಯ್ ಧ್ಮಾಜಿ 

ಮತ್ತ ದ್ಬ್್ರಗಡ್ ಜಿಲ್ಲುಗಳ 

ನಡ್ವಿನ ದೂರವನ್ನು 500 

ಕಿ.ಮಿೇ ನಂದ 100 ಕಿ.ಮಿೇ.

ಗ್ ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದ್. ಈ 

ಮೊದಲ್ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಲ್ 

24 ಗಂಟ್ಗಳ ಸಮಯ 

ಬ್ೇಕಾಗ್ತ್ತತ್ತ.

5,900 
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಲು ನಮಾ್ಣರ ಹಂತದಲಲುರ್ವ 

ಹ್ೂಸ ಪಂಬನ್ ಸಮ್ದ್ರ ಸ್ೇತ್ವ್ಯ್ 

105 ವರ್ಣಗಳರ್ಟಿ ಹಳ್ಯದಾದ 

ಸ್ೇತ್ವ್ಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲದ್. ಸ್ೇತ್ವ್ 

ನಮಾ್ಣರ ಈ ವರ್ಣದ ಡಿಸ್ಂಬರ್ ವ್ೇಳ್ಗ್ 

ಪೂರ್ಣಗ್ೂಳುಳುವ ನರಿೇಕ್್ಯಿದ್. ಇದ್ 

ದ್ೇಶದ ಮೊದಲ ವಟ್್ಣಕಲ್  ಲಫ್ಟಿ ರ್ೈಲ್್ವ 

ಸಮ್ದ್ರ ಸ್ೇತ್ವ್ಯಾಗಿದ್ದಾ ಇದನ್ನು ಸಾಪಾಯುನ್ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಮಿ್ಣಸಲಾಗಿದ್.

ಪಂಬನ್ ಸಮ್ದ್ರ ಸ್ೇತ್ವ್ಯ್ 

ರ್ೈಲ್ಗಳ ವ್ೇಗದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ 

ಅವಕಾಶ ನೇಡ್ವುದಲಲುದ್ ಹ್ಚಿಚುನ 

ಸರಕ್ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲ್ 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತತದ್. ಪ್ರತ್ವರ್ಣ 

ಲಕ್ಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ 

ಮತ ತ್ ಧನ್ಷ್ೂಕೆೇಟ್ಗ್ ಭ್ೇಟ್ ನೇಡ್ತಾತರ್. 

ಪಂಬನ್ ಸ್ೇತ್ವ್ಯಿಂದಾಗಿ 

ಪ್ರವಾಸ್ೂೇದಯೂಮ ಮತತರ್ಟಿ ಉತ್ತೇಜನ 

ಪಡ್ಯ್ವ ನರಿೇಕ್್ಯಿದ್.   

ನವ ಭಾರತ ನಮಾ್ಣರದಲಲು 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿವತ್ಣನ್

7 ವರ್ಣಗಳು
ನವ ಭಾರತದ 

ನಮಾ್ಣರ
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n 	 ಈ ಗಮನ್ಕಹತಿ ಉಪಕ್ರಮವು ವಿಮ್ಕನಯ್ಕನದ ದರ 
ತಗಿಗೆಸುವ ಮ್ಲಕ ದ��ಶದ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ನ್ಕಗರಿಕರಿಗ್ 
ವಿಮ್ಕನ ಪ್ರಯ್ಕಣದ ಭ್ಕಗಯೂವನುನು ಖ್ಕರ್್ರಪಡಿಸುವ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ ದೃಢ ನಿಧ್ಕತಿರವನುನು 
ಪ್ರರ್ಪ್ಕದಿಸುತೊದ�. ಅತಯೂಂತ ಅಲಪಾ ಕ್ಕಲ್ಕವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ 
ಕನಸು ನನಸ್ಕಗಿದು್ದ, ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ನ್ಕಗರಿಕರು ಕ��ವಲ 2500 
ರ್.ಗಳಿಗ� ವಿಮ್ಕನದಲ್ಲಿ ಹ್ಕರ್ಕಟ ನಡ�ಸಲು ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಿದ�.

n 	 ಉಡ್ಕನ್ ಯ�ಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲಲಿರಿಗ್ ಅಗಗೆದ 
ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮ್ಕನ ಪ್ರಯ್ಕಣ ಸೌಲಭಯೂ ಕಲ್ಪಾಸುವುದು ಇದರ 
ಗುರಿಯ್ಕಗಿದ�. ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗರ್ ಎಂದರ�, ಟ್ಕಯೂಕಿಸ್ಯ 
ಪ್ರಯ್ಕಣ ದರ ಪ್ರರ್ ಕಿ.ಮಿ�.ಗ� 10 ರ್. ಆಗಿರುವ್ಕಗ ಈ 
ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ�ಯ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ವಿಮ್ಕನ 
ಪ್ರಯ್ಕಣದ ದರ ಪ್ರರ್ ಕಿ.ಮಿ�.ಗ� 5 ರ್. ಆಗಿದ�. 

n 	 ಒಂದು ಗಂಟ�ಯ 500 ಕಿ.ಮಿ� ದ್ರದ ವಿಮ್ಕನಯ್ಕನಕ�್ 
ಅಥವ್ಕ ಹ�ಲ್ಕ್ಕಪಟಿರ್ ಮ್ಲಕ ಅಧತಿ ಗಂಟ�ಯ ಪ್ರಯ್ಕಣಕ�್ 
ಕ��ವಲ 2500 ರ್.ಮಿರ್ ಹ್ಕಕಲ್ಕಗಿದ�.

ಶಿ್ರೇಸಾಮಾನಯೂರಿಗೂ 

ವಾಯ್ಯಾನದ ಭಾಗಯೂ
n 	ಈ ಯ�ಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈವರ�ಗ� 53 ಲಕ್ಷ ಜನರು 2500 

ರ್.ನಲ್ಲಿ ವಿಮ್ಕನ ಪ್ರಯ್ಕಣ ಮ್ಕಡಿದ್ಕ್ದರ�.
n 	ಈಗ ದ��ಶದಲ್ಲಿ 1000 ವ್ಕಯು ಮ್ಕಗತಿಗಳನುನು 

ಸಂಪಕಿತಿಸುವ ಯ�ಜನ� ರ್ಪಸಲ್ಕಗಿದು್ದ, ಇದರಿಂದ 
ಒಂದು ಕ�್�ಟ್ ಪ್ರಯ್ಕಣಿಕರಿಗ� ವಿಮ್ಕನ ಯ್ಕನ 
ಕ�ೈಗ�್ ಳ್ಳಲು ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗುತೊದ�.

n 	ಪ್ರಸುೊತ, ಐದು ಹ�ಲ್ಪ�ಟ್ತಿ ಗಳು, 53 ವಿಮ್ಕನ 
ನಿಲ್ಕ್ದಣಗಳು ಮತುೊ ಎರಡು ಜಲ ಏರ�್ �ಡ್ರಮ್ 
ಗಳ ಮ್ಲಕ ವ್ಕಯು ಸ��ವ�ಗಳು 303ಕ್್ ಹ�ಚು್ಚ 
ಮ್ಕಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕಯತಿನಿವತಿಹಿಸುರ್ೊವ�.

n 	ಹ�ಲ್ಕ್ಕಪಟಿರ್ ಮತುೊ ಜಲ ವಿಮ್ಕನಗಳ ಸ��ವ�ಯನುನು 
ಸಹ ಉಡ್ಕನ್ ಯ�ಜನ� ವ್ಕಯೂಪೊಗ� ತರಲ್ಕಗಿದ�. 
ಹನ�್ ನುಂದು ವಿಮ್ಕನಯ್ಕನ ಸಂಸ�ಥಿಗಳು ಉಡ್ಕನ್ 
ವ್ಕಯು ಪ್ರಯ್ಕಣಿಕರಿಗ� ಅಗಗೆದ ದರದ ವಿಮ್ಕನ ಸೌಲಭಯೂ 
ಕಲ್ಪಾಸುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�.

n 	ಈ ಯ�ಜನ� 1000 ಹ�್ ಸ ವ್ಕಯು ಮ್ಕಗತಿಗಳನುನು 
ಆರಂಭಿಸುರ್ೊದು್ದ, 100 ವಿಮ್ಕನ ನಿಲ್ಕ್ದಣಗಳ 
ಕ್ಕಯ್ಕತಿಚರಣ� ಮ್ಕಡುರ್ೊದ�.

n 	30 ಹ�್ ಸ ಹ�ಲ್ಪ�ಟ್ತಿ ಗಳು ಮತುೊ ಸ್ಕಗರ 
ವಿಮ್ಕನಗಳಿಗ್ಕಗಿ 10 ಜಲ ವಿಮ್ಕನ ನಿಲ್ಕ್ದಣಗಳನುನು 
ಸ��ಪತಿಡ� ಮ್ಕಡುವ ಮ್ಲಕ ವ್ಕಯುಯ್ಕನ 
ಮ್ಲಸೌಕಯತಿದ ಸಮಗಿ್ರ�ಕರಣ ಕ್ಕಯತಿ ಪ್ರಗರ್ಯಲ್ಲಿದ�.

n 	ಕಳ�ದ ವಷತಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರಯವರು ಗುಜರ್ಕತ್ 
ನ ಅಹಮದ್ಕಬ್ಕದ್ ನಿಂದ ಕ�ವ್ಕಡಿಯ್ಕ ನಡುವ�  
ಭ್ಕರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಗರ ವಿಮ್ಕನ ಸ��ವ�ಯನುನು 
ಉದ್ಕಘಾಟ್ಸಿದ್ದರು.    

‘ಹವಾಯಿ -ಚಪಪಾಲ’ ಹಾಕಿದವರೂ ‘ಹವಾಯಿ ಜಹಾಜ್ 
‘(ವಿಮಾನ)ದಲಲು ಹಾರಾಡ್ವಂತ್ ಮಾಡ್ವುದ್ ನನನು ಗ್ರಿ.

ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೂಲಕ  
ಪರಿವತ್ಣನ್

7 ವರ್ಣಗಳು
ನವ ಭಾರತದ 

ನಮಾ್ಣರ
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ನವ ಭಾರತದ ನಮಾ್ಣರ ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಕನನುಡಿ
ಭ್ಕರತ ವಿಶ್ವದ ದ�್ ಡ್ಡ ಪ್ರಜ್ಕಪ್ರಭುತ್ವ ರ್ಕಷ್ರಿ, ಈ ಪ್ರಜ್ಕಪ್ರಭುತ್ವದ ದ��ಗುಲವ�� ಸಂಸತ್ ಭವನ. ಇದರಲ�ಲಿ� 
ದ��ಶದ ಭವಿಷಯೂ ನಿಧ್ಕತಿರವ್ಕಗುವುದು. ಹ್ಕಲ್ ಇರುವ ಸಂಸತ್ ಭವನವನುನು 100 ವಷತಿಗಳ ಹಿಂದ� 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗಿತುೊ. ಈ 100 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತಯೂಕ�್ ಅನುಗುಣವ್ಕಗಿ ಹಲವು ಬ್ಕರಿ ಇದನುನು ದುರಸಿೊ ಮ್ಕಡಿ 
ನವಿ�ಕರಿಸಲ್ಕಗಿತುೊ. ಈ ಹಳ�ಯ ಕಟಟಿಡದಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳ ಸ್ಕಮಥಯೂತಿವನುನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲು ಇನುನು ಸ್ಕಧಯೂವಿರಲ್ಲಲಿ, 
ಅಥವ್ಕ ಅದನುನು ಮ�ಲ್ದಜ�ತಿಗ��ರಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್್ಕನ ಬದಲ್ಕಯಿಸಲ್ ಆಗುವುದಿಲಲಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಿರ್ಯಲ್ಲಿ, 
ಸಕ್ಕತಿರದ ಸುಗಮ ಕ್ಕಯತಿನಿವತಿಹಣ�ಯನುನು ಸಕಿ್ರಯಗ�್ ಳಿಸಲು ನ್ತನ ಸಂಸತ್ ಭವನ ಮತುೊ ಸ�ಂಟ್ರಲ್ 
ವಿಸ್ಕಟಿ ಯ�ಜನ� 21ನ�� ಶತಮ್ಕನದ ನವ ಭ್ಕರತದ ಅಗತಯೂವ್ಕಗಿದ� ...

n  ನ್ತನ ಸಂಸತ್ ಭವನವು 64,500 ಚದರ ಮಿ�ಟರ್ 
ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ ವ್ಕಯೂಪಸಿದು್ದ, ಏಕ ಭ್ಕರತ ಶ�್ರ�ಷಠಾ ಭ್ಕರತದ 
ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನುನು ಬಿಂಬಿಸುತೊದ�. ನ್ಕಲು್ ಅಂತಸಿೊನ ಈ ನ್ತನ 
ಕಟಟಿಡಕ�್ 971 ಕ�್�ಟ್ ರ್ಪ್ಕಯಿ ವ�ಚ್ಚವ್ಕಗಲ್ದು್ದ, ಈ ಸಂಸತ್ 
ಭವನ ದ��ಶ 75ನ�� ಸ್ಕ್ವತಂತ�್ ್ರಯಾ�ತಸ್ವ ಆಚರಿಸುವ ಹ�್ ರ್ೊಗ� 
ಅಂದರ� ಇನುನು 21 ರ್ಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣತಿಗ�್ ಳ್ಳಲ್ದ�. 

n  ಇದರ ರ್್ರಕ�್�ಣ್ಕಕ್ಕರದ ವಿನ್ಕಯೂಸ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಂಸಕೃರ್ಕ 
ವ�ೈವಿಧಯೂದಿಂದ ಪ�್ರ�ರಿತವ್ಕಗಿದು್ದ, ಅದು ವಿಶ��ಷವ್ಕಗಿಸಿದ�. 
ನ್ತನ ಕಟಟಿಡವನುನು ರ್್ರಕ�್�ಣ್ಕಕ್ಕರದಲ್ಲಿ 
ವಿನ್ಕಯೂಸಗ�್ ಳಿಸಲ್ಕಗಿದು್ದ, ಇದರ ಒಳ್ಕಂಗಣ ಅಲಂಕ್ಕರ 
ಭ್ಕರರ್�ಯ ಸಂಸಕೃರ್ಯ ನ�್ �ಟದ�್ ಂದಿಗ� ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ ಕಲ� 

ಮತುೊ ವ್ಕನುೊ ವಿನ್ಕಯೂಸಕ�್ ವಿಶಿಷಟಿ ಉದ್ಕಹರಣ�ಯ್ಕಗಿದ�. 
ಭದ್ರತ�ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅಭ��ದಯೂವ್ಕಗಿದು್ದ, ಭ್ಕಂಪ 
ನಿರ�್ �ಧಕ ತಂತ್ರಜ್್ಕನದಿಂದ ಸುಸಜಜುತವ್ಕಗಿದ�.

n  ಎಲಲಿ ಸಂಸತ್ ಸದಸಯೂರಿಗ್ ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ಕರ��ರಿಗಳನುನು ಸ್ಕಥಿಪಸುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹ�್ ಂದಿದು್ದ, ಇದನುನು ಶ್ರಮಶಕಿೊ ಭವನದ ಬಳಿ 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗುವುದು. ಸಂಸತ್ ಸದಸಯೂರ ಕರ��ರಿಗಳು 
ಡಿಜಟಲ್ ಮುಖ್ಕಮುಖಿ ಮತುೊ ಅತ್ಕಯೂಧುನಿಕ ಸೌಲಭಯೂಗಳನುನು 
ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�. ಸಂವಿಧ್ಕನ ಸಭ್ಕಂಗಣ, ಗ್ರಂಥ್ಕಲಯ, 
ಸಮಿರ್ ಕ�್ಠಡಿಗಳು ಮತುೊ ಭ�್ �ಜನ ಪ್ರದ��ಶವು ಭ್ಕರತದ 
ಭವಯೂ ಪರಂಪರ�ಯನುನು ಬಿಂಬಿಸುತೊವ�.

ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೂಲಕ  
ಪರಿವತ್ಣನ್

7 ವರ್ಣಗಳು
ನವ ಭಾರತದ 

ನಮಾ್ಣರ
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150%

2000

888 384

n  ವಸ್ಕಹತುಶ್ಕಹಿ ಕ್ಕಲದ ಪುರ್ಕತನ ಸ್ಕ್ಮರಕದ ಮುಂದ� 
ನ್ಕವು ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ಯುದ್ಧ ಸ್ಕ್ಮರಕವನುನು ನಿಮಿತಿಸಿದ, 
ರಿ�ರ್ಯಲ್ಲಿಯ್� ಇಂದು ನ್ಕವು ಹಳ�ಯ ಸಂಸತ್ ಭವನದ 
ಮುಂದ�ಯ್� ನ್ತನ ಸಂಸತ್ ಭವನವನುನು ನ್ತನ ಮತುೊ 
ಸ್ಕ್ವವಲಂಬಿ ಭ್ಕರತಕ�್ ಸಮಪತಿಸಲು ನಿಮಿತಿಸುರ್ೊದ�್ದ�ವ�.

n  ಸ�ಂಟ್ರಲ್ ವಿಸ್ಕಟಿ ನಿಮ್ಕತಿಣ ರ್ಕಷ್ರಿಪರ್ ಭವನದಿಂದ 
ರ್ಕಜಪಥದವರ�ಗ� ಎರಡ್ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಕರು ಮ್ರು 
ಕಿ.ಮಿ� ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ ನಡ�ಯುರ್ೊದ�. ಈ ಕಟಟಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ಚಿ್ಚನವು 
1931 ಕಿ್ಂತ ಹಳ�ಯದ್ಕಗಿವ�. 

n  ಒಂದು ಸಂಸ�ಥಿ ಅಥವ್ಕ ಸಕ್ಕತಿರವನುನು ಹ�ಚು್ಚ ಫಲಪ್ರದವ್ಕಗಿಸಲು 
ನೌಕರರಲ್ಲಿ ಸಹಕ್ಕರವನುನು ಉತ�ೊ�ಜಸುವುದು ಅತ್ಕಯೂವಶಯೂಕ, 
ಆದರ� ಕ��ಂದ್ರ ಸಚಿವ್ಕಲಯದ ಅಸಿೊತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಟಟಿಡವು 
21ನ�� ಶತಮ್ಕನಕ�್ ಅನುಗುಣವ್ಕಗಿಲಲಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು 
ಕ��ಂದ್ರ ವಿಸ್ಕಟಿದ ಅಗತಯೂವಿದ�.

n  4 ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಕಡ� 10 ಕರ��ರಿಗಳು ಇರಲ್ವ�, 
ನಂತರ ಭ್ಕರತ ಸಕ್ಕತಿರದ ಎಲ್ಕಲಿ ಸಚಿವ್ಕಲಯಗಳು 
ಮತುೊ ಕರ��ರಿಗಳು ಒಂದ�� ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ತಲ�ಎತುೊತೊವ�. ಈ 
ಕಟಟಿಡಗಳಿಗ� ಪ್ರವ��ಶಿಸಲು ಮಟ�್್ರ� ನಿಲ್ಕ್ದಣದಿಂದಲ�� 
ಸುರಂಗ ಮ್ಕಗತಿವಿರುತೊದ�. 

n  ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರಯವರ ನಿವ್ಕಸ ಮತುೊ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರಯವರ 
ಕ್ಕಯ್ಕತಿಲಯ ಸಹ ಈ ಯ�ಜನ�ಯ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿದ�. ಇದು 
ಉಪ ರ್ಕಷ್ರಿಪರ್ಯವರ ನಿವ್ಕಸ ಮತುೊ ಕರ��ರಿಯನ್ನು 
ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�.   

ಕೂಕೆ ಹ್ಚ್ಚು ಆಸನದ ಸಾಮಥಯೂ್ಣ  
ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನದಲಲುದ್ 

ಎಂಜಿನಯರ್ಗಳು ಮತ್ತ ಕಾಮಿ್ಣಕರ್ 
ನ್ೇರವಾಗಿ ಮತ್ತ 9000 ಕಾಮಿ್ಣಕರ್ 

ಪರ್ೂೇಕ್ಷವಾಗಿ ನೂತನ ಸಂಸತ್ ಭವನದ 
ನಮಾ್ಣರದಲಲು ತ್ೂಡಗಿಕ್ೂಂಡಿದಾದಾರ್.

ಲ್ೂೇಕಸಭಾ 
ಕ್ೂಠಡಿಗಳು

ರಾಜಯೂಸಭಾ 
ಕ್ೂಠಡಿಗಳು

ಜಂಟ್ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವ್ೇಶನದ ಸಂಸತ್  
ಸದಸಯೂರ ಆಸನಗಳ ಸಾಮಥಯೂ್ಣ 1272 

n  ನ್ತನ ಸಂಸತ್ ಭವನ ನಿಮ್ಕತಿಣದ ನಂತರವೂ ಹಳ�ಯ 
ಕಟಟಿಡ ಬಳಕ�ಯಲ್ಲಿರುತೊದ�. ಎರಡ್ ಕಟಟಿಡಗಳು ಒಂದಕ�್್ಂದು 
ಪೂರಕವ್ಕಗಿ ಕ್ಕಯತಿನಿವತಿಹಿಸುತೊವ�. ಅಸಿೊತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಟಟಿಡದ 
ಐರ್ಹ್ಕಸಿಕ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಗ್ ಸಹ ಇಡಿ� ನಿಮ್ಕತಿಣ ಕ್ಕಯತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಗಮನ ನಿ�ಡಲ್ಕಗುರ್ೊದ�

ಲ್ೂೇಕಸಭ್-ರಾಜಯೂಸಭ್ಗಳು ಉನನುತ ಗ್ರಮಟಟಿದ ದೃಶಯೂ 

ಶ್ರವರ ಸೌಲಭಯೂದ್ಂದ ಸಜಾಜಾಗಲದ್. ಪ್ರತ್ಯಂದ್ 

ಮೇಜೂ ವಿದ್ಯೂನಾಮೆನ ಉಪಕರರಗಳಂದ ಸಜಾಜಾಗಿರ್ತತದ್.

ಇದು ಅಭ��ದಯೂ ಮತುೊ ಭ್ಕಂಪ 

ನಿರ�್ �ಧಕವ್ಕಗಿರುತೊದ�

ಇದನುನು 150ಕ್್ ಹ�ಚು್ಚ ವಷತಿಗಳ 
ಅಗತಯೂವನುನು ಪೂರ�ೈಸುವ ರಿ�ರ್ 

ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ� 

ವಿದುಯೂತ್ ಬಳಕ�ಯನುನು ಶ��.30ರಷುಟಿ 
ತಗಿಗೆಸಲು ಪರಿಸರ ಸ�ನು�ಹಿ ಸುಸಿಥಿರ 

ನಿಮ್ಕತಿಣ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗುರ್ೊದ�



ಕಡಿಮ ವ್ಚಚುದ ಮಂಗಳ ಅಭಿಯಾನ
ದ್ೇಶದ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಪರಾಕ್ರಮದ ಅನಾವರರ

ಮಾಹಿತ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ವಲಲು ಯ್ವಕರ ಅಪಾರ ಕ್ೂಡ್ಗ್ ಇಲಲುದ್ದ್ದಾದದಾರ್ ಭಾರತವು ಬಾಹಾಯೂಕಾಶ 
ಯ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವ್ೇಶಿಸ್ತ್ತರಲಲಲು. ನಮಮೆ ಪೂವ್ಣಜರ್ ಹಾವುಗಳೊ್ಂದ್ಗ್ ಆಡಿದ್ದಾರಬಹ್ದ್ ಆದರ್  

ಇಂದ್ನ ಪೇಳಗ್ಯ್ "ಮೌಸ್" ನ್ೂಂದ್ಗ್ ಆಡ್ತತದ್

ಅಮರಿಕ ಸಂಯ್ಕತ ಸಂಸಾಥಾನದ ಮಾಯೂಡಿಸನ್ ಚೌಕದಲಲು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ್ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ್ಯವರಾಡಿದ  
ಈ ಮಾತ್ಗಳು ಭಾರತ ಮ್ಂಬರ್ವ ಯ್ಗದಲಲು ತಾಂತ್್ರಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ದ್ೇಶವಾಗಿರ್ವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿತ್ತ,  

ಇದ್ ಹಿಂದ್ ಬಿಂಬಿಸ್ತ್ತದದಾಂತ್ ಹಾವಾಡಿಗರ ದ್ೇಶ ಎಂಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಯೂ ಹಾಡಿತ್.
n  ಭಾರತ ಅತಯೂಂತ ಕಡಿಮ-ವ್ಚಚುದಲಲು 

ಮಂಗಳ ಯಾನ ಕ್ೈಗ್ೂಂಡಿದ್ದಾ, ಇದ್ 
ಅನೂಹಯೂವಾದದಾದಾಗಿತ್ತ. ಪ್ರತ್ ಕಿಲ್ೂೇಮಿೇಟರ್ ಗ್ 
ಆಟ್ೂೇದಲಲು ಆಗ್ವ ಪ್ರಯಾರ ವ್ಚಚುಕಿಕೆಂತ ಕಡಿಮ 
ವ್ಚಚುದಲಲು ಅಂಗಾರಕನ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಲ್ಪತ್. 
ಸಕಾ್ಣರದ ತಾಂತ್್ರಕ ಸ್ನುೇಹಿ ನೇತ್ಗಳಂದ ಇದ್ 
ಸಾಧಯೂವಾಗಿದ್ದಾ, ಭಾರತ ಬಾಹಾಯೂಕಾಶ ರಂಗದಲಲು 
ಪ್ರಬಲ ಶಕಿತಯಾಗಿದ್.

n  ಉಪಗ್ರಹ ನಗ್ರಹ ಶಸತ್ರ (ಎ.ಎಸ್.ಎ.ಟ್.) 
ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ದ್ೇಶಿೇಯವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ನಾಲಕೆನ್ೇ ದ್ೇಶ 
ಭಾರತವಾಗಿದ್ದಾ, ಇದ್ ಬಾಹಾಯೂಕಾಶದಲಲು 
ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬಲಲುದಾಗಿದ್. 
ಇದನ್ನು 2019ರ ಮಾಚ್್ಣ ನಲಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರ್ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ್ ಪ್ರಕಟ್ಸಿದರ್. 

n  ಚಂದ್ರಯಾನ 2ರ ಭಾಗಶಃ ಯಶಸಿ್ಸನ 
ತರ್ವಾಯ, ಚಂದ್ರಯಾನ 3ಕ್ಕೆ ಅನ್ಮೊೇದನ್ 
ನೇಡಲಾಗಿದ್.

n 	ದ್ೇಶದ ಪ್ರಥಮ ಮಾನವ ಸಹಿತ ಬಾಹಾಯೂಕಾಶ 
ಯಾನದ – ಗಗನಯಾನ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ 
ಭರದ ಸಿದಧಿತ್ ನಡ್ಯ್ತ್ತದ್. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯುದ 75ನ್ೇ ವಷಾ್ಣಚರಣ್ಯ 
ಸಂದಭ್ಣದಲಲು ಆರಂಭಿಸಲ್ ನಧ್ಣರಿಸಲಾಗಿದ್. 

n  ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣ್ ಮತ್ತ ಇತರ ಬಾಹಾಯೂಕಾಶ ಸಂಬಂಧಿ ಸ್ೇವ್ಗಳಲಲು 
ತ್ೂಡಗಿಕ್ೂಳಳುಲ್ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ದಾಮಗಳಗೂ ಅವಕಾಶ ನೇಡಲಾಗಿದ್.

n 	2020ರಲಲು ಭಾರತ್ೇಯ ಖಭೌತಶಾಸತ್ರಜ್ಞರ್ ಬ್ರಹಾಮೆಂಡದಲಲು ಅತ್ 
ದೂರದಲಲುರ್ವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಅನ್್ವೇಷ್ಸಿದರ್. 

n 	2019ರಲಲು ಆರ್ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತ ಏಳು ಉಪಗ್ರಹ 
ಅಭಿಯಾನಗಳು ಸ್ೇರಿದಂತ್ 13 ಬಾಹಾಯೂಕಾಶ ಯಾನಗಳು ಪೂರ್ಣಗ್ೂಂಡವು.

n 	ಕಳ್ದ ವರ್ಣ ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಇಂಟನ್್ಣಟ್ 
ಆಫ್ ರ್ಂರ್್ಸ (ಐಒಟ್) ಸಾಧನ ಸ್ೇವ್ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್, ಇದ್ ದ್ೇಶದ 
ವಾಯೂಪತಯಳಗ್ ಎಲಲುಂದಲಾದರೂ ಸಮ್ದ್ರಗಳಲಲು ಕರ್ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ವು 
ಮಾಡಿಕ್ೂಡ್ತತದ್.  

2020ರಲಲು ಭಾರತ ಪ.ಎಸ್.ಎಲ್.
ವಿ.-ಸಿ50ರ ಮೂಲಕ, ಸಿಎಂಎಸ್-
01 ಎಂಬ ಹ್ಸರಿನ ತನನು 42ನ್ೇ 

ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು 
ಉಡಾವಣ್ ಮಾಡಿತ್. 

2020ರ ಜನವರಿ 22ರಂದ್ 
ಇಸ್ೂ್ರೇ ವಯೂೇಮಮಿತ್ರ 

ಎಂಬ ಹ್ಸರಿನ ತನನು ಪ್ರಥಮ 
ಮಹಿಳಾ ಅರ್ಮಾನವನನ್ನು 

ಬ್ಂಗಳೊರಿನಲಲು ಪರಿಚಯಿಸಿತ್.

ಭಾರತವು 34 ರಾರಟ್ಗಳ  
357 ವಿದ್ೇಶಿೇ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು 

ಕಕ್್ಗ್ ಸ್ೇರಿಸಿದ್
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ಜಾಗತ್ಕ ಜ್ಾನದ ಮಹಾನ್ ಶಕಿತಯಾಗ್ವ 
ನಟ್ಟಿನಲಲು ಹ್ಜ್ಜಾ ಇಟಟಿ ಭಾರತ

n 	 ಭ್ಕರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಯೂವಸ�ಥಿಯನುನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಯತನುವ್ಕಗಿ 
ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ನ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ರ್ಯನುನು 2020ರ ಜುಲ�ೈ 
29ರಂದು ಅನುಮ�ದಿಸಿತು. ಇದು ಶ್ಕಲ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುೊ ಉನನುತ 
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ್ಕಗ್ರ ಬದಲ್ಕವಣ� ತರಲ್ದ�.

n 	 ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ 34 ವಷತಿಗಳ ಬಳಿಕ ನ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ರ್ಯನುನು 
ಪರಿಚಯಿಸಿತು. ಇದು 21ನ�� ಶತಮ್ಕನದ ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನಿ�ರ್ಯ್ಕಗಿದು್ದ, ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ 1968 ಮತುೊ 1986ರ ನಂತರ 
ತರಲ್ಕದ 3ನ�� ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ರ್ಯ್ಕಗಿದ�.

n 	 ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ರ್ 2020ರಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕ��ಂದ್ರ-ರ್ಕಜಯೂಗಳ 
ಸಹಕ್ಕರದ ಮ್ಲಕ ದ��ಶದ ಒಟುಟಿ ದ��ಶಿ�ಯ ಉತಪಾನನುದ 
ಶ��.6ರಷುಟಿ ಹಣವನುನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ��ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹ್ಡಿಕ� ಮ್ಕಡುವ ಗುರಿ 
ಹ�್ ಂದಲ್ಕಗಿದ�. 

n 	ನ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ರ್ಯು ಎಲಲಿ ಹಂತದ ಶಿಕ್ಷಣಕ�್ ಸಮ್ಕನ 
ಪ್ರವ��ಶವನುನು ಖ್ಕರ್್ರಪಡಿಸುವ, ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿಗಳನುನು ಅವರಿಗ� 
ಅಗತಯೂವ್ಕದ ಕೌಶಲ ಮತುೊ ಜ್್ಕನದಿಂದ ಸಜುಜುಗ�್ ಳಿಸುವ, 
ಸೃಜನಶಿ�ಲ ಚಿಂತನ�, ತ್ಕಕಿತಿಕ ನಿಧ್ಕತಿರಗಳಿಗ� ಉತ�ೊ�ಜನ 
ನಿ�ಡುವ ಮತುೊ ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ�್ ಸತನದ ಪ್ರಜ್� ಮ್ಡಿಸುವ, 
ಭ್ಕಷ್ಕ ಕಟುಟಿಪ್ಕಡು ತ�ಗ�ದುಹ್ಕಕುವ, ವಿಶ��ಷ ರ��ತನರಿಗ್ 
ತಂತ್ರಜ್್ಕನ ಬಳಕ�ಗ� ಉತ�ೊ�ಜಸುವ ಗುರಿ ಹ�್ ಂದಿದ�.

n 	ಎಲಲಿರಿಗ್ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ನಿ�ಡಲು ಬದ್ಧವ್ಕಗಿರುವ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ 
ಶಿಕ್ಷಣದ ಹಕಿ್ನ ವ್ಕಯೂಪೊಯನುನು ಹಿಂದಿನ 6 ರಿಂದ 14 ವಷತಿಗಳ 
ಬದಲ್ಕಗಿ, 3 ರಿಂದ 18 ವಷತಿಗಳವರ�ಗ� ವಿಸೊರಿಸಿದ�. ಅದ�� ವ��ಳ�, 
ನಿ�ರ್ಯು 2030ರ ವ��ಳ�ಗ� ಯುವಕರು ಮತುೊ ವಯಸ್ರಲ್ಲಿ 
ಶ��ಕಡ್ಕ 100ರಷುಟಿ ಸ್ಕಕ್ಷರತ�ಯನುನು ಸ್ಕಧಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು 
ಹ�್ ಂದಿದ�.

n 	10+ 2 ಸ್ವರ್ಪ ಬದಲ್ಕಯಿಸಲು, ಶ್ಕಲ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮ್ಲ 
ವಿನ್ಕಯೂಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲ್ಕವಣ� ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದು್ದ, 5+3+3+4 
ಶ್ಕಲ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಯೂವಸ�ಥಿ ತರಲ್ಕಗಿದ�.   

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು, ದ��ಶದ 
ಶಿಕ್ಷಣ ವಯೂವಸ�ಥಿಯನುನು ಸುಧ್ಕರಣ� ಮ್ಕಡಲು ದೃಢಸಂಕಲಪಾ 
ಮ್ಕಡಿದು್ದ, ನಿರಂತರವ್ಕಗಿ ಶ್ರಮಿಸುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�. ಅವರು 
ಎರಡನ�� ಅವಧಿಗ� ದ��ಶದ ಚುಕ್ಕ್ಣಿ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ, 
ಭ್ಕರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವಯೂವಸ�ಥಿಗ� ತಕತಿಬದ್ಧವ್ಕದ ಬದಲ್ಕವಣ� 
ತರಲು ಭ್ಕರತದ ನ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ರ್ 2020ಕ�್ 
ಅನುಮ�ದನ� ನಿ�ಡಿದರು. ಅದ�� ವ��ಳ�, ಕರ�್ �ನ್ಕ 
ಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕಲಿ ವಿಭ್ಕಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮುಂದುವರಿಸಲ್ಕಯಿತು, ಮತುೊ ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಮದಲ 
ಬ್ಕರಿಗ� ಎನ್.ಟ್.ಎ. ಮ್ಲಕ ಸಂಪೂಣತಿ ಕ್ಕಗದರಹಿತ 
ಪರಿ�ಕ�ಗಳನುನು ನಡ�ಸಲ್ಕಯಿತು…

ಕ್ೂರ್ೂನಾ ಸಮಯದಲಲು ಇ-ಕಲಕ್ಗ್ ಉತ್ತೇಜನ ನೇಡಲ್ 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಣರ ಪ್ರಮ್ಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ೈಗ್ೂಂಡಿದ್.

ದಿ�ಕ್ಕ: ಇದು ಸಿಬಿಎಸ್.ಇ, ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.ಟ್ ಮತುೊ ರ್ಕಜಯೂ/
ಕ��ಂದ್ಕ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ��ಶಗಳು 1ರಿಂದ 12ನ�� ತರಗರ್ವರ�ಗ� 
ರ್ಪಸಿರುವ ವಿವಿಧ ಭ್ಕಷ�ಗಳ 80,000ಕ್್ ಹ�ಚು್ಚ ಇ-ಪುಸೊಕ 
ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�. ಇದರ ಆಪ್ ಡೌನ್ ಲ�್ �ಡ್ ಮ್ಕಡಿಕ�್ಳು್ಳವುದರಿಂದ 
ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿಗಳಿಗ� ತುಂಬ್ಕ ಅನುಕ್ಲವ್ಕಗಿದ�.

ಇ-ಪಾಠಶಾಲಾ: 
ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.
ಟ್. 1ರಿಂದ 12ನ�� 

ತರಗರ್ವರ�ಗ� ವಿವಿಧ 
ಭ್ಕಷ�ಗಳಲ್ಲಿ 1886 
ಆಡಿಯ�, 2000 
ವಿಡಿಯ�, 696 ಇ 
ಪುಸೊಕ ಮತುೊ 504 
ಫಿಲಿಪ್ ಪುಸೊಕಗಳನುನು 

ನಿಯ�ಜಸಿದ�.

ಸ್ವಯಂ 
ಪ್ರಭಾ: 

ಇದು 32 ಡಿ2ಎಚ್ 
ಟ್ವಿ ವ್ಕಹಿನಿಗಳನುನು 
ಹ�್ ಂದಿದು್ದ, 24/7 

ಆಧ್ಕರದಲ್ಲಿ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ 
ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ಕರ ಮ್ಕಡುರ್ೊದ�. 

ಇಂಟನ�ತಿಟ್ ಗ� ಪ್ರವ��ಶ 
ಇಲಲಿದವರಿಗ� ಬ�ಂಬಲ 

ನಿ�ಡಲು ಮತುೊ 
ತಲುಪಲು ಇದು 
ಉದ�್ದ�ಶಿಸಿದ�.

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮ್ಕತ ಶಿಕ್ಷರ ಸಂಪನೂಮೆಲ ಕ್ೂೇಶ  

(ಎನ್.ಆರ್.ಓ.ಇ.ಆರ್.): ಇದು ವಿವಿಧ ಭ್ಕಷ�ಗಳಲ್ಲಿ 401 

ಸಂಗ್ರಹ, 2779 ದಸ್ಕೊವ��ಜುಗಳು, 1345 ಸಂವ್ಕದ್ಕತ್ಮಕ, 

1664 ಆಡಿಯ�, 2586 ಚಿತ್ರಗಳು ಮತುೊ 6153 ವಿಡಿಯ� 

ಸ��ರಿ 14,527 ಕಡತಗಳನುನು ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�.

34 ವರ್ಣಗಳ ಬಳಕ ನೂತನ  
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಶಿಕ್ಷರ ನೇತ್

7 ವರ್ಣಗಳು
ನವ ಭಾರತದ 

ನಮಾ್ಣರ
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ಎಲಲು  ಕ್್ೇತ್ರಗಳಲೂಲು  

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಶಕಿತೇಕರರ
ಪ್ರಸಕೊ ಕರ�್ �ನ್ಕ ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಜನರು ವ್ಕಯೂಪಕವ್ಕಗಿ 
ಡಿಜಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್್ಕನ ಬಳಸುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�. 2015 ರಿಂದ, ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ಈ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವ್ಕದ ವಿನ್ಕಯೂಸ ನಿಮಿತಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸ್ಕಕಷುಟಿ 
ಕ್ಕಯತಿ ಮ್ಕಡಿದ�, ಅದು ಈಗ ಬಲ್ಷಠಾ ಸಮ್ಕಜದ ಬ�ಂಬಲವ್ಕಗಿದು್ದ, 
ಜ�ವನ್ಕಡಿಯ್ಕಗುರ್ೊದ�. ಅದು ಕ್ಕಮಿತಿಕ ವಲಯವ�� ಇರಲ್, ಮಹಿಳ�ಯರ 
ಜ�ವನ ಸುಗಮಗ�್ ಳಿಸುವುದ�� ಆಗಿರಲ್, ಆಡಳಿತಕ�್ ಗ್ಕ್ರಮಗಳು ಮತುೊ 
ಬಡವರನುನು ತಲುಪಲು ಸುಲಭವ್ಕಗಿಸುವುದ್ಕಗಿರಲ್ ಅಥವ್ಕ ಗ್ಕ್ರಹಕರ 
ರಕ್ಷಣ�ಯ್ಕಗಿರಲ್, ಇದು ರ್ಕಜಕಿ�ಯ, ಆಡಳಿತ ಮತುೊ ರ್ಕಜತ್ಕಂರ್್ರಕತ�ಗ� 
ಮಹತ್ವದ ಆಧ್ಕರವ್ಕಗಿದ�. ಡಿಜಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್್ಕನ ದ��ಶದ ನವಯುಗದ 
ಹರಿಕ್ಕರನ್ಕಗಿದ�.

ಕಾಮಿ್ಣಕ ಸ್ಧಾರಣ್: ಎಲಲು ಸ್ಧಾರಣ್ಗಳಗೂ ಆಧಾರ
50 ಕ�್�ಟ್ ಕ್ಕಮಿತಿಕರಿಗ� ಸ್ವತಂತ್ರ 

ಭ್ಕರತದ ಅರ್ದ�್ ಡ್ಡ ಸುಧ್ಕರಣ� 73 
ವಷತಿಗಳ ನಂತರ ನ್ಕಲು್ ಕ್ಕಮಿತಿಕ 

ಸಂಹಿತ�ಗಳ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ�, 
ಇದು ಕ್ಕಮಿತಿಕರಿಗ� ವರದ್ಕನವ್ಕಗಿದ�. 
ಹಿಂದಿದ್ದ ಕ್ಕಮಿತಿಕ ಕ್ಕನ್ನುಗಳಲ್ಲಿನ 

ಅನ��ಕ ನಿಬಂಧನ�ಗಳು ಬಿ್ರಟ್ಷ್ 
ಆಳಿ್ವಕ�ಯ ಕ್ಕಲಕ�್ ಸ��ರಿದವ್ಕಗಿದ್ದವು 

ಮತುೊ ಉದ�್ ಯೂ�ಗದ್ಕತರು ಮತುೊ 
ಕ್ಕಮಿತಿಕರ ಹಿತ್ಕಸಕಿೊಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ 
ಬದಲು, ಕ�್ನ�ಯಿಲಲಿದ ಕ್ಕಗದಪತ್ರಗಳ 

ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ್ದ ಕ್ಕರಣದಿಂದ್ಕಗಿ 
ತ�್ ಡಕು ಮತುೊ ತ�್ ಂದರ� ನಿ�ಡುರ್ೊದ್ದವು 

ಎಂಬುದು ಸ್ಕಬಿ�ತ್ಕಗಿತುೊ. ಕ್ಕನ್ನು 
ತುಂಬ್ಕ ಜಟ್ಲವ್ಕಗಿದ್ದಲಲಿದ�, ಒಂದ�� 

ಕ�ಲಸಕ್ಕ್ಗಿ ಕ್ಕಮಿತಿಕರು ನ್ಕಲು್ 
ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ನಮ್ನ�ಗಳನುನು ಭರ್ತಿ 
ಮ್ಕಡಬ��ಕ್ಕಗುರ್ೊತುೊ. ಸುಮ್ಕರು 
3 ಡಜನ್ ಕ್ಕನ್ನುಗಳನುನು 1458 
ಸ�ಕ್ಷನ್ ಗಳ್ಕಗಿ ಮತುೊ 937 ಇತರ 

ಅಂಶಗಳ್ಕಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಕಗಿದ್ದರಿಂದ 
ಉದ�್ ಯೂ�ಗದ್ಕತರ್ ವಿವಿಧ 

ಕ್ಕಮಿತಿಕ ಇಲ್ಕಖ�ಯ ಕರ��ರಿಗಳಿಗ� 
ಓಡಬ��ಕ್ಕಗುರ್ೊತುೊ. ಆದರ�  

ನವ ಭ್ಕರತದ ಹ�್ ಸ ಕ್ಕಮಿತಿಕ 
ಸಂಹಿತ�ಯು ಬ��ಡಿಕ� ಆಧ್ಕರಿತ ಆರ್ತಿಕತ�ಗ� 

ಉತ�ೊ�ಜನ ನಿ�ಡುತೊದ� ಮತುೊ ಪ್ರಗರ್ 
ವ��ಗವನುನು ಪಡ�ಯುತೊದ�.

ತ್ಂಬಾ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತ 
ಸಮಥ್ಣ ಸ್ಧಾರಣ್

ಈಗ ಎಲಲಿ ಕ್ಕಮಿತಿಕ ಕ್ಕನ್ನುಗಳನ್ನು ನ್ಕಲು್ 
ಸಂಹಿತ�ಗಳಿಗ� ಸಂಪಕಿತಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇದ�� ಮದಲ 
ಬ್ಕರಿಗ� ಎಲಲಿ ಕ್ಕಮಿತಿಕರ್ ಕನಿಷಠಾ ವ��ತನದ ಹಕು್ 
ಪಡ�ದಿದ್ಕ್ದರ�. ಎಲಲಿರನ್ನು ಸ್ಕಮ್ಕಜಕ ಭದ್ರತ�ಯ 
ವ್ಕಯೂಪೊಗ� ತರಲ್ಕಗಿದು್ದ, ಅವರಿಗ� ವಿಮ ಮತುೊ 
ಪಂಚಣಿಯ ಸೌಲಭಯೂಗಳನುನು ಖ್ಕರ್್ರಪಡಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�.

29 ಕ್ೂೇಟ್ ಕಾಮಿ್ಣಕರ 
ಕ್ಟ್ಂಬ

ದ್ೇಶದಲಲುರ್ವ 50  ಕ್ೂೇಟ್ 
ಕಾಮಿ್ಣಕರ್

ಕೌಟ್ಂಬಿಕ ಪ್ರಜ್್
ಇದ�� ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ� 
ಸಂರಟ್ತ ಮತುೊ 
ಅಸಂರಟ್ತ ವಲಯದ 
ಕ್ಕಮಿತಿಕರು ಮತುೊ ಅವರ 
ಉದ�್ ಯೂ�ಗದ್ಕತರ ನಡುವ� 
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರಜ್�ಯನುನು 
ಬ�ಳ�ಸುವ ಪ್ರಯತನು 
ನಡ�ದಿದ�.

ಶ್ರಮ ಸ್ವಿಧಾ 
ಪೇಟ್ಣಲ್ 
ಶ್ರಮ ಸುವಿಧ್ಕ 
ಪ�ಟತಿಲ್ ಮ್ಲಕ 
ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ�ಗಳಿಗ� 
ರಿಟನ್ಸ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಕ�ಯನುನು 
ಸುಗಮಗ�್ ಳಿಸುವ 
ವಯೂವಸ�ಥಿ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

ಇಎಸ್.ಐ, ಪಂಚಣಿ
ಈಗ ಎಲಲಿ ಸೌಲಭಯೂಗಳೊ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ 
ಪ�ಟತಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭಯೂ, ಇದನುನು 
ಯ್ಕರು ಬ��ಕ್ಕದರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ 
ಬ��ಕ್ಕದರ್ ನ�್ �ಡಬಹುದು.
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ಪ್ರತ್ ಗಾ್ರಮವನೂನು ತಲ್ಪುತ್ತರ್ವ ಆಪಟಿಕಲ್ ಫ್ೈಬರ್

ಕನರ್ಠ ಸಕಾ್ಣರ ಗರಿರ್ಠ ಆಡಳತ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಈ ಮಂತ್ರದ ಮಹತ್ವದ 

ಭಾಗವಾಗಿದ್, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನಯೂ ನಾಗರಿಕರ 

ಜಿೇವನವನ್ನು ಸ್ಗಮಗ್ೂಳಸಲ್ ಮತ್ತ 

ನಮೂನ್ಗಳ ಜಾಲದ್ಂದ ಮ್ಕತಗ್ೂಳಸಲ್ 

ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೂಳಳುಲಾಗಿದ್.

ಹಳ್ಯ 
ಕಾನೂನ್ಗಳ ರದ್ದಾ 

ವಲಸ್ ಕಾಮಿ್ಣಕರ್
ವಲಸ� ಕ್ಕಮಿತಿಕರ ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ 
ದತ್ಕೊಂಶವನುನು ಈಗ ರಚಿಸಲ್ಕಗಿದ�, 
ಜ�್ತ�ಗ� ಕ್ಕಮಿತಿಕ ಸಂಹಿತ�ಗ� 
ಸುಧ್ಕರಣ� ತರಲ್ಕಗಿದ�.

ಅದು ಮರು ಪ್ಕವರ್ಯ ಅವಕ್ಕಶವ�� ಇರಬಹುದು 
ಅಥವ್ಕ ಐಟ್ ರಿಟನ್ಸ್ತಿ ಮ�ಲ್ಮನವಿಯ್� ಆಗಿರಬಹುದು, 
ಎಲಲಿವೂ ಈಗ ಮುಖ್ಕಮುಖಿರಹಿತವ್ಕಗಿದ�, 
ಭ್ರಷ್ಕಟಿರ್ಕರದ ದಮನ ಮತುೊ ತ�ರಿಗ�ದ್ಕರರಿಗ� ದ�್ ಡ್ಡ 
ನ�ಮ್ಮದಿಯನುನು ಇದು ನಿ�ಡಿದ�.

1842
ಇಲಾಖ್ಗಳು, ಯೇಜನ್ಗಳು ಮತ್ತ ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು 
ಪುನಾರಚಿಸ್ವ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ಣ ವ್ೇಗವನ್ನು ಹ್ಚಿಚುಸಲಾಯಿತ್. 
ಒಂದ್ ನದ್್ಣರಟಿ ಶ್್ರೇಣಿಗಿಂತ ಕ್ಳಗಿನ ಉದ್ೂಯೂೇಗಗಳಲಲುನ 
ಸಂದಶ್ಣನಗಳನ್ನು ತ್ಗ್ದ್ಹಾಕಲಾಯಿತ್ ಮತ ತ್ ದಾಖಲ್ 
ಪರಿಶಿೇಲನ್ಯ ಸಥಾಳದಲಲು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರರಕಾಕೆಗಿ 
ವಯೂವಸ್ಥಾ ಮಾಡಲಾಯಿತ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ೇದ್ಕ್ ಮೂಲಕ 
ಸಾವ್ಣಜನಕರ್ೂಂದ್ಗ್ ನ್ೇರ ಸಂವಾದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್.

ಉಮಂಗ್, ಡಿಜಟಲ್ ಲ್ಕಕರ್ 
ಆಪ್ ನಂತಹ ಸೌಲಭಯೂಗಳು 
ಸರಳ ಮತುೊ ಪ್ಕರದಶತಿಕ 
ಡಿಜಟಲ್ ವಯೂವಸ�ಥಿಯನುನು 
ಜನತ�ಗ� ನಿ�ಡಿದ�. 

06 ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಿೇವಿತ ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರರ

ಈಗ, ನಿವೃರ್ೊಯ ಬಳಿಕ ಪಂಚಣಿ 

ಪಡ�ಯಲು ಜ�ವಿತ ಪ್ರಮ್ಕಣ ಪತ್ರವನುನು 

ಡಿಜಟಲ್ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ನಿ�ಡಲ್ಕಗುರ್ೊದ�.

ಕ�್�ಟ್ ಜನರನುನು ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಗ್ಕ್ರಮಿ�ಣ 

ಡಿಜಟಲ್ ಸ್ಕಕ್ಷರತ� ಅಭಿಯ್ಕನದಡಿ 

ಡಿಜಟಲ್ ಸ್ಕಕ್ಷರರನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

ಗಾ್ರಹಕರ ಹಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದ್
ಗ್ಕ್ರಹಕರು ಈಗ ಗ್ಕ್ರಹಕ ಸಮುದ್ಕಯದ 
ಗ್ಕಮ್ಕ ಪ�ಟತಿಲ್ ಮತುೊ ಕ್ಕನ�್ ಫೂನ�ಟ್ 
ಅಪಲಿಕ��ಶನ್ ಮ್ಲಕ ಸುಲಭವ್ಕಗಿ ದ್ರು 
ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಇಂದಿನ ನವ ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಿಗ� ಹ�್ �ಲ್ಸಿದರ� 
ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಇಂಟನ�ತಿಟ್ ಬಳಕ�ದ್ಕರರಿದ್ಕ್ದರ� 
ಎಂಬ ಅಂಶದ�್ ಂದಿಗ� ಹಳಿ್ಳಗಳ ಪ್ರಗರ್ಯನುನು 
ಅಳ�ಯಬಹುದ್ಕಗಿದ�. ಅಂಡಮ್ಕನ್ ನಿಂದ ನಿಕ�್�ಬ್ಕರ್ 
ದಿ್ವ�ಪದ ನಡುವ� ನಿ�ರಿನ�್ ಳಗ� ಅಳವಡಿಸಲ್ಕದ ಆಪಟಿಕಲ್ 
ಫ�ೈಬರ್ ಕ��ಬಲ್ ಸಂಪಕತಿ, ಈ ದಿ್ವ�ಪದಲ್ಲಿ 4ಜ ಮಬ�ೈಲ್ 
ಸ��ವ�ಯನುನು ನಿ�ಡುರ್ೊದು್ದ, ಡಿಜಟಲ್ ಸ��ವ�ಗಳ್ಕದ 
ಟ�ಲ್ – ಶಿಕ್ಷಣ, ಟ�ಲ್ಅಥ್ತಿ, ಇ-ಆಡಳಿತ ಸ��ವ� ಮತುೊ 
ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮವನುನು ಉತ�ೊ�ಜಸುರ್ೊದ�. ಇದು 1224 
ಕ�್�ಟ್ ವ�ಚ್ಚದ್ಕ್ದಗಿದ�. 

ದ��ಶದ ಎಲ್ಕಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಗ್ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಪಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ಕ��ಬಲ್ ಹ್ಕಕುವ 
ಗುರಿಯನುನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�, 

3.74 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಸ��ವ್ಕ 
ಕ��ಂದ್ರ (ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ)ಗಳು 
ವಿವಿಧ ಸಕ್ಕತಿರಿ ಸ��ವ�ಗಳ 
ಡಿಜಟಲ್ ಸೌಲಭಯೂವನುನು 
ಹ�್ ಂದಿವ�,   

ಆಪಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ 
ಕ��ಬಲ್ ಅನುನು 1.58 ಲಕ್ಷ ಗ್ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 

ಸ್ಕಥಿಪಸಲ್ಕಗಿದ�
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“ನ್ಕನು ನಿಮಗ� ಹ��ಳುತ�ೊ�ನ�, ನನನುನುನು ಯ್ಕರು 
ರ್ಳಿದಿದ್ಕ್ದರ�್ �, ಅವರು ನನನುನುನು ಅಥತಿ 
ಕ್ಡ ಮ್ಕಡಿಕ�್ಳು್ಳತ್ಕೊರ�. ನನಗ್ಕಗಿ 

ಅಥವ್ಕ ನನಗ� ಹರ್ೊರವಿರುವವರಿಗ್ಕಗಿ ನ್ಕನು ಬದುಕುವುದಿಲಲಿ. 
ಬಡವರ ಕಲ್ಕಯೂಣಕ್ಕ್ಗಿ ನ್ಕನು ಇಲ್ಲಿದ�್ದ�ನ�. ನ್ಕನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ಟಿ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜ�ವನವನುನು ನಡ�ಸಿದ�್ದ�ನ�. ಬಡವರ ನ�್ �ವು 
ನನಗ� ಅಥತಿವ್ಕಗುತೊದ�” ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ 
ಅವರ ಈ ಮ್ಕತುಗಳು, ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬರ ಮತುೊ ಎಲಲಿರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 
ಸಂಕಲಪಾ ಹ್ಕಗು ದೃಷ್ಟಿಕ�್�ನವನುನು ಬಿಂಬಿಸುತೊದ�.
ಸಮತ�್ �ಲ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಗುರಿಯಂದಿಗ�, ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಮ್ಲಸೌಕಯತಿಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು, ಬಡವರಿಗ� ಪಕ್ಕ್ 
ಮನ�ಗಳು, ಶೌರ್ಕಲಯಗಳನುನು ನಿಮಿತಿಸಲು, ಎಲಲಿರಿಗ್ ಎಲ್.
ಪ.ಜ. ಸಂಪಕತಿ ಲಭಿಸುವಂತ� ಮ್ಕಡಲು, ಜನ್ ಧನ್ ಯ�ಜನ� 
ಮ್ಲಕ ಬ್ಕಯೂಂಕ್ ಖ್ಕತ�ಗಳನುನು ತ�ರ�ಯಲು, ಉದ�್ ಯೂ�ಗ 
ಸೃಜಸಲು ಆರ್ತಿಕ ನ�ರವು ಅಥವ್ಕ ಜ�ವನ ಭದ್ರತ�ಗ� ವಿಮ್ಕ 
ಯ�ಜನ�ಗಳನುನು ಒಳಗ�್ ಂಡಿರುವ ಹಲವ್ಕರು ಯ�ಜನ�ಗಳನುನು 
ಆರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಆರು ಲಕ್ಷ ಗ್ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಕಸಿಸುವ ಭ್ಕರತದ 

80-85 ರಷುಟಿ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯು ಈಗ ಸಮತ�್ �ಲ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� 
ಸಕ್ಕತಿರದ ಗಮನ ಸ�ಳ�ದಿದ�.
ಸಕಾ್ಣರದ ಬಡವರ ಪರವಾದ ನೇತ್ಗಳು
ಬಡವರ ಕಲಾಯೂರಕ್ಕೆ ಉನನುತ ಆದಯೂತ್: 2020ರ ಮ್ಕಚ್ತಿ 26ರಂದು 
ಅಂದರ� ಲ್ಕಕ್ ಡೌನ್ ಜ್ಕರಿಯ್ಕದ ಒಂದು ದಿನದ ಬಳಿಕ, 
1.75 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್. ವಿಶ��ಷ ಪ್ಕಯೂಕ��ಜ್ ಅನುನು ಬಡವರಿಗ್ಕಗಿ 
ಪ್ರಕಟ್ಸಲ್ಕಯಿತು. ಈ ಪ್ಕಯೂಕ��ಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕಿಲ�್ � ಧ್ಕನಯೂಗಳು 
ಮತುೊ ಬ��ಳ�ಕ್ಕಳುಗಳು ಸ��ರಿದಂತ� ಪಡಿತರ ವಿತರಣ�, 20 
ಕ�್�ಟ್ ಮಹಿಳ�ಯರ ಖ್ಕತ�ಗ� ತಲ್ಕ 500 ರ್. ಜಮ್ಕ, 8 ಕ�್�ಟ್ 
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� ಉಚಿತ ಎಲ್.ಪ.ಜ. ಸಂಪಕತಿ, 3 ಕ�್�ಟ್ ಹಿರಿಯ 
ನ್ಕಗರಿಕರು, ವಿಧವ�ಯರು ಮತುೊ ದಿವ್ಕಯೂಂಗರಿಗ� ಮ್ಕಸಿಕ 1,000 ರ್. 
ಪಂಚಣಿ. ಜ�್ತ�ಗ�, ವಲಸ� ಕ್ಕಮಿತಿಕರನುನು ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಕಗಿ ಮನ�ಗ� 
ಮರಳಿಸುವುದು ಮತುೊ ಈ ಕ್ಕಮಿತಿಕರ ಕಲ್ಕಯೂಣಕ್ಕ್ಗಿ 11 ಸ್ಕವಿರ 
ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳನುನು ರ್ಕಜಯೂಗಳಿಗ� ಬಿಡುಗಡ� ಮ್ಕಡುವುದ್ ಸ��ರಿತುೊ. 
ಬಡವರಿಗ್ ಉಚಿತ ಪಡಿತರದ ಲಭಯೂತ್ಯ ಖಾತ್್ರ: ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕದ ಮ�-ಜ್ನ್ ರ್ಂಗಳಲ್ಲಿ 80 ಕ�್�ಟ್ ನ್ಕಗರಿಕರಿಗ� 26 
ಸ್ಕವಿರ ಕ�್�ಟ್ ರ್. ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವ್ಕಗಿ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲ್ಕಯಿತು.

ಸಬ್  ಕ ಸಾತ್  ಸಬ್  ಕ ವಿಕಾಸ್ 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಕಣುವಂತ� ಹಳಿ್ಳಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಬಡವರಿಗ� ಸೌಲಭಯೂಗಳು ಲಭಯೂವ್ಕಗುವಂತ� ಮ್ಕಡುವುದು, ಮಧಯೂಮ 

ವಗತಿದವರ ಜ�ವನ ಮಟಟಿವನುನು ಸುಧ್ಕರಿಸುವುದು ಮತುೊ ರ�ೈತರ ಆದ್ಕಯವನುನು ದುಪಪಾಟುಟಿಗ�್ ಳಿಸಲು ಸುಧ್ಕರಣ್ಕ 

ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�್ ಳು್ಳವುದು ಸಕ್ಕತಿರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ವಿಶಿಷಟಿ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಕಗಿವ�, ಇದರಿಂದ್ಕಗಿ ಸುಗಮ ಜ�ವನ 

ಗಣನಿ�ಯವ್ಕಗಿ ಸುಧ್ಕರಿಸಿದ�.

ಎಲಲುರಿಗಾಗಿ ಸ್ಧಾರಣ್
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ಪಕಾಕೆ ಮನ್ಗಳು: ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಗ್ಕ್ರಮಿ�ಣ ವಸರ್ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ 
2.14 ಕ�್�ಟ್ ಅಹತಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ�ೈಕಿ 1.93 ಕ�್�ಟ್ ಮನ�ಗಳನುನು 
ಈಗ್ಕಗಲ�� ಮಂಜ್ರು ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�. 1.36 ಕ�್�ಟ್ ಮನ�ಗಳ 
ನಿಮ್ಕತಿಣ ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ಪೂಣತಿಗ�್ ಂಡಿದ�. ಅಮೃತಮಹ�್ �ತಸ್ವಕ�್ 
ತ�ರ� ಬಿ�ಳುವ ಮುನನು ಎಲಲಿರಿಗ್ ಪಕ್ಕ್ ಮನ�ಗಳನುನು ಒದಗಿಸಬ��ಕು 
ಎಂಬ ಸಕ್ಕತಿರದ ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ� ಸ್ಕಕ್ಕರವ್ಕಗುರ್ೊದ�. 
ಉಜ್ವಲ ಯೇಜನ್: ಎಲ್.ಪ.ಜ. ಸಂಪಕತಿಗಳನುನು 8 ಕ�್�ಟ್ 
ಬಡ ಜನರಿಗ� ಒದಗಿಸಲ್ಕಗಿದು್ದ, ಇದರ ಒಟುಟಿ ವ್ಕಯೂಪೊ ಶ��.99.6 
ಜನಸಂಖ�ಯೂಯನುನು ತಲುಪದ�. 
ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಮನ್ಯಲೂಲು ಶೌಚಾಲಯ ನಮಾ್ಣರ: ಸ್ವಚ್ಛ 
ಭ್ಕರತ ಅಭಿಯ್ಕನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 11 ಕ�್�ಟ್ ಶೌರ್ಕಲಯಗಳನುನು 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 
ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾಯೂರ ಉದ್ೂಯೂೇಗ ಅಭಿಯಾನ: ವಲಸ� ಕ್ಕಮಿತಿಕರಿಗ� 
ಅವರ ಗ್ಕ್ರಮಗಳಲ�ಲಿ� ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕವಕ್ಕಶಗಳನುನು ಕಲ್ಪಾಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�.
ಜಿೇವ ವಿಮ: ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ಎರಡು ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ�ಯ ವಿಮ್ಕ 
ಯ�ಜನ�ಗಳನುನು ಅಂದರ� ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಸುರಕ್ಕ ಬಿಮ್ಕ ಯ�ಜನ� 
ಮತುೊ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಜ�ವನ ಜ�್ಯೂ�ರ್ ಬಿಮ್ಕ ಯ�ಜನ�ಯನುನು 
ಅನುಕ್ರಮವ್ಕಗಿ ವ್ಕಷ್ತಿಕ 12 ಮತುೊ 330 ರ್. ವಿಮ್ಕ ಕಂರ್ನ�್ ಂದಿಗ� 
ಆರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಈ ಎರಡು ಯ�ಜನ�ಗಳಿಂದ 33 ಕ�್�ಟ್ ಜನರು 
ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ದಿದ್ಕ್ದರ�. 
ಗಾ್ರಮಗಳಗ್ ಇಂಟನ್್ಣಟ್ ಸಂಪಕ್ಣ : ಇದ�� ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ�, 
ನಗರಗಳಿಗಿಂತಲ್ ಗ್ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟನ�ತಿಟ್ ಬಳಕ� ಹ�ರ್ಕ್ಚಗಿದ�. 
ಎಲಲಿ ಪಂರ್ಕಯತ್ಗಳನ್ನು ಆಪಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ಕ��ಬಲ್ ನಿಂದ 
ಸಂಪಕಿತಿಸುವ ಕ್ಕಯತಿ ಭರದಿಂದ ಸ್ಕಗಿದ�.
ಸಾ್ವಮಿತ್ವ ಯೇಜನ್: ನನನು ಸ್ವತ್ತ - ನನನು ಹಕ್ಕೆ 
n 	ಈ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ, ಫಲ್ಕನುಭವಿಗಳಿಗ� ಅವರ ಜಮಿ�ನಿನ 

ಒಡ�ತನ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ದಸ್ಕೊವ��ಜು ಮಂಜ್ರು 
ಮ್ಕಡಲ್ಕಗುರ್ೊದ�.

n 	ಇದು ಪ್ರರ್ಗ್ಕ್ರಮದ ಭ್ ದ್ಕಖಲ�ಗಳನುನು ಡಿಜಟಲ್�ಕರಣ 
ಮ್ಕಡುವ ಗುರಿ ಹ�್ ಂದಿವ�. ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟ್ಷರ ಆಳಿ್ವಕ�ಯ 
ಕ್ಕಲದಿಂದಲ್ ಸರಿಯ್ಕದ ಗಮನವನುನು ನಿ�ಡದಿದ್ದ ಮನ�ಯ 
ಭ್ಹಿಡುವಳಿಯ ಡಿಜಟಲ್ ನಕ�ಯನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕ್ಕಯತಿವು 
ಪೂಣತಿ ಪ್ರಗರ್ಯಲ್ಲಿದ�.

n 	ಇದು 2024ರ ಏಪ್ರಲ್ ಒಳಗ� ಎಲಲಿ 6.62 ಲಕ್ಷ ಗ್ಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಸ್ಕ್ವಮಿತ್ವ ಯ�ಜನ�ಯ ವ್ಕಯೂಪೊಗ� ತರಲು ಅವಕ್ಕಶ ಕಲ್ಪಾಸುತೊದ�.

ಪಎಂ ಸ್ವನಧಿ ಯೇಜನ್: ಬಿ�ದಿ ಬದಿಯ ವ್ಕಯೂಪ್ಕರಿಗಳಿಗ� ಸ್ವಯಂ 
ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಕ�ೈಗ�್ ಳ್ಳಲು ಮತುೊ ಗೌರವದ ಜ�ವನ ನಡ�ಸಲು 
ಅವಕ್ಕಶ, ಈ ಯ�ಜನ� ಬಿ�ದಿ ಬದಿ ವ್ಕಯೂಪ್ಕರಿಗಳಿಗ� ನ�ಮ್ಮದಿ 
ತಂದಿದ�. 50 ಲಕ್ಷ ಬಿ�ದಿ ಬದಿ ವ್ಕಯೂಪ್ಕರಿಗಳಿಗ� ಈ ಯ�ಜನ� ಅಡಿ 
10 ಸ್ಕವಿರ ರ್ಪ್ಕಯಿಗಳವರ�ಗ� ಸ್ಕಲ ನಿ�ಡಲು ಅವಕ್ಕಶವಿದ�. 
ಸುಮ್ಕರು 41 ಲಕ್ಷ ಅಜತಿದ್ಕರರು ಸ್ಕಲಕ�್ ಅಜತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದು್ದ, ಈ 
ಪ�ೈಕಿ 24 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ� ಸ್ಕಲ ಮಂಜ್ರ್ಕಗಿದ�.
ಮಧಯೂವತ್್ಣಗಳಂದ ಮ್ಕಿತ: ರ�ೈತರಿಗ� ತಮ್ಮ ಇರ್ಕ್ಛನುಸ್ಕರ 
ತಮ್ಮ ಉತಪಾನನುವನುನು ಮ್ಕರ್ಕಟ ಮ್ಕಡಲು ಅವಕ್ಕಶ ಒದಗಿಸಿ 
ಮಧಯೂವರ್ತಿಗಳ ಬಲವ್ಕದ ಜ್ಕಲವನುನು ತುಂಡರಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 

ಈ ಹಿಂದ� ಬಡವರ ಕಲ್ಕಯೂಣಕ್ಕ್ಗಿ ಹಲವು 

ಭರವಸ�ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿತುೊ, ಆದರ� ರ�ೈತರ 

ಕಲ್ಕಯೂಣಕ್ಕ್ಗಿ ಈ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಕಷುಟಿ 

ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�, ಇದು ಅಭ್ತಪೂವತಿ.

-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ್ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ್

ರ್ೈತರಿಗ್ ಗೌರವ ಮತ ತ್ ಸೌಲಭಯೂದ ಖಾತ್್ರ

ಕೃಷ್ ಉತಪಾನನುಗಳ ಆನ್ ಲ್ೈನ್ ವಾಯೂಪಾರಕ್ಕೆ ವ್ೇದ್ಕ್ 
ಒದಗಿಸ್ತ್ತರ್ವ ಇ-ನಾಮ್:

ವಿವಿಧ ರ್ಕಜಯೂಗಳಲ್ಲಿ, 1.13 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ವಹಿವ್ಕಟು ರ�ೈತರು 
ಮತುೊ ಖರಿ�ದಿದ್ಕರರ ನಡುವ� ಈ ವ��ದಿಕ�ಯ ಮ್ಲಕ 
ನಡ�ಯುರ್ೊದ�. ಈವರ�ಗ� 1 ಕ�್�ಟ್ 70 ಲಕ್ಷ ರ�ೈತರು ಇದರಡಿ 
ನ�್ �ಂದ್ಕಯಿಸಿಕ�್ಂಡಿದ್ಕ್ದರ�.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾಮೆನ್ 
ನಧಿ: ಈ ಯ�ಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಫ�ಬ್ರವರಿಯವರ�ಗ� 1 ಲಕ್ಷ 13 ಸ್ಕವಿರ 
ಕ�್�ಟ್ ರ್ಪ್ಕಯಿಗಳನುನು ರ�ೈತರ 
ಬ್ಕಯೂಂಕ್ ಖ್ಕತ�ಗಳಿಗ� ವಗ್ಕತಿವಣ� 
ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

ಕಿಸಾನ್ ರ್ೈಲ್: ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 

ಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 

ಆದ್ಕಯವನುನು ಹ�ಚಿ್ಚಸಲು 

ಕಿಸ್ಕನ್ ರ�ೈಲುಗಳನುನು 

ಆರಂಭಿಸಲ್ಕಯಿತು.

ಒಂದ್ ರಾರಟ್ ಒಂದ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಪ. ಮತ್ತ ಒಂದ್ ರಾರಟ್ ಒಂದ್ ಡಿಬಿಟ್: 
ಇದ�� ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ�, ಸಕ್ಕತಿರ ಉತ್ಕಪಾದನ್ಕ ವ�ಚ್ಚದ ಒಂದ್ವರ� 
ಪಟುಟಿ ವ�ಚ್ಚವನುನು ಎಂ.ಎಸ್.ಪ.ಯ್ಕಗಿ ನಿಗದಿ ಮ್ಕಡಿದ�.

ರ್ೈತರ ಉತಪಾನನು ಸಂಘಗಳು (ಎಫ್ಪಓಎಸ್):
ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಶ��.86ರಷ್ಟಿರುವ ಸಣ್ಣ ಮತುೊ ಅರ್ ಸಣ್ಣ  
ರ�ೈತರಿಗ� ಸುಲಭವ್ಕಗಿ ಹಣಕ್ಕಸು ಬ�ಂಬಲ ನಿ�ಡುವ 
ಗುರಿಯಂದಿಗ� 10 ಸ್ಕವಿರ ಎಫ್.ಪ.ಓ. ಸ್ಕಥಿಪಸುವ 
ಯ�ಜನ� ರ್ಪಸಲ್ಕಗಿದು್ದ, ಈಗ್ಕಗಲ�� ಇದಕ�್ 
ಅನುಮ�ದನ� ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ರ�ೈತ 
ಸ�ನು�ಹಿ ನಿ�ರ್ಗಳ ಉಪಕ್ರಮದ ಮ್ಲಕ ಅವರನುನು 
ಋಣಮುಕೊರನ್ಕನುಗಿಸುರ್ೊದು್ದ, 2022ರವ��ಳ�ಗ� ಅವರ 
ಆದ್ಕಯ ದುಪಪಾಟುಟಿ ಮ್ಕಡಲು ಮುಂದ್ಕಗಿದ�.   

ರ್ೈತರ್ ತಮಮೆ ಕೃಷ್ ಉತಪಾನನುಕ್ಕೆ ಮಾಲೇಕರಾಗಿದಾದಾರ್:  ಸಂಸತ ತ್ 
ಮೂರ್ ಹ್ೂಸ ಕೃಷ್ ಕಾಯಿದ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ಮೊೇದ್ಸಿದ್. ಇದ್ 
ರ್ೈತರಿಗ್ ತಮಮೆ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಯಿಂದ ಹ್ೂರಗ್ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ ಅವಕಾಶ ನೇಡ್ತತದ್. 
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ಆರ್ತಿಕತ� ಮತುೊ ಸಮ್ಕಜದ ತಂತ್ರಗಳನುನು ಸಥಿಳಿ�ಯ, ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ಮತುೊ ಜ್ಕಗರ್ಕ ನಿ�ರ್ಗಳಿಂದ ಮ್ಕತ್ರ ನಿಧತಿರಿಸಬಹುದು. ಭ್ಕರತದ 

ಸಂರಟ್ತ ಪ್ರಗರ್ ಮತುೊ ಸಮೃದಿ್ಧಯು ಹ�ರ್ಕ್ಚಗಿ ಶ್ರಮಿಕ ಪಡ� ಎಂದು ವಗಿ�ತಿಕರಿಸಲ್ಕಗಿರುವ ಅದರ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ ಅಧತಿದಷುಟಿ ಜನರ 

ಕ್ಕರಣದಿಂದ್ಕಗಿದ�. ಕರ�್ �ನ್ಕದಂತಹ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ರ�್ �ಗ ಬಂದ್ಕಗ, ದ��ಶದ ನ್ಕಯಕತ್ವವು ಮದಲು ಜ�ವಗಳನುನು ಉಳಿಸುವ 

ಮಂತ್ರವನುನು ನಿ�ಡಿತು, ನಂತರ ‘ಜ�ವವೂ ಇರಬ��ಕು, ಜ�ವನವೂ ಇರಬ��ಕು’ ಎಂಬ ಮಂತ್ರದ�್ ಂದಿಗ� ಅದು ಆತ್ಮನಿಭತಿರ ಅಥವ್ಕ 

ಸ್ಕ್ವವಲಂಬನ�ಯ ಮಂತ್ರವನುನು ನಿ�ಡಿತು ಮತುೊ ಅದನುನು ಅರಿತುಕ�್ಳು್ಳವ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡಿತು…

ಸ್ಕಂ ಕ್ಕ್ರಮಿಕದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಇತರ ರ್ಕ 
ಷ್ರಿಗಳಂತ�ಯ್� ಭ್ಕರತದ ಆರ್ತಿಕತ�ಯ್ 

ರ್�ವ್ರವ್ಕಗಿ ಬ್ಕಧಿತವ್ಕಯಿತು. ಕಳ�ದ ಆರ್ತಿಕವಷತಿದ 
ಪ್ರಥಮ ತ�ರೈಮ್ಕಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಡಿಪ ವೃದಿ್ಧ ಶ��.23.9 ತಲುಪತುೊ, 
ಎಲಲಿ ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ಸಂಸ�ಥಿಗಳೊ ಭ್ಕರತದ ಆರ್ತಿಕ 
ವೃದಿ್ಧಯ ಹಿಂಜರಿತವನುನು ಊಹಿಸಿದ್ದವು. ಆದರ� ಈ 
ಸಂಕಷಟಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರದ ನಿ�ರ್ಗಳ 
ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ, ಮ್ರನ�� ತ�ರೈಮ್ಕಸಿಕದ�್ ಳಗ� ವೃದಿ್ಧ ಮತ�ೊ 
ಧನ್ಕತ್ಮಕವ್ಕಯಿತು. ಭ್ಕರತ ಧನ್ಕತ್ಮಕ ಜಡಿಪಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವದ 
ಎರಡನ�� ದ��ಶವ್ಕಗಿತುೊ. ಮಿಗಿಲ್ಕಗಿ, ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ರ್�ವ್ರ ಆರ್ತಿಕ 
ಕುಸಿತವನುನು ಊಹಿಸುರ್ೊದ್ದವರ�ಲಲಿರ್ ತಮ್ಮ ಮುನ್ಸ್ಚನ�ಯನುನು 
ಪರಿಷ್ರಿಸಿದು್ದ, ಹ�್ ಸ ಹಣಕ್ಕಸು ವಷತಿದಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತದ ಜಡಿಪ 
ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳಷುಟಿ ಏರಿಕ�ಯ್ಕಗಲ್ದ� ಎಂದಿವ�.

ಆತಮೆನಭ್ಣರ ಭಾರತ ಪಾಯೂಕ್ೇಜ್ ತ್ೂೇರಿದ ದಾರಿ

ಸಕಾ್ಣರ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲಲು 
ಆರ್್ಣಕತ್ಗ್ ಚ್ೈತನಯೂ ನೇಡಲ್ ಆತಮೆನಭ್ಣರ 
ಭಾರತ ಪಾಯೂಕ್ೇಜ್ ಘೂೇಷ್ಸಿತ್.

29.87
ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೇಟ್ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೂರ್ 
ಹಂತದಲಲು ಪ್ರಕಟ್ಸಲಾಯಿತ್.

15%
ಆರ್ತಿಕ ಪ್ಕಯೂಕ��ಜ್ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಜನರು, 
ಬಡವರು, ರ�ೈತರು, ವಲಸ� ಕ್ಕಮಿತಿಕರು, 
ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳ 

ಹಿತ್ಕಸಕಿೊಗಳ ಕ್ಕಳಜ ವಹಿಸಿತು. 

ಭ್ಕರತದ ಜಡಿಪಯ ಶ��. 

15ರಷುಟಿ ಪ್ಕಯೂಕ��ಜ್. ಇದು 

ಅದನುನು ನಿಭ್ಕಯಿಸಿದ್ದಷ�ಟಿ� 

ಅಲಲಿದ� ಆರ್ತಿಕತ�ಗ� 

ಸ್ಕ್ವವಲಂಬನ�ಯ 

ಮ್ಕಗತಿವನ್ನು ತ�್ �ರಿಸಿತು.

ಆರ್್ಣಕತ್ಯ ಪ್ರಗತ್
7 ವರ್ಣಗಳು

ನವ ಭಾರತದ 
ನಮಾ್ಣರ

ಸಾ್ವವಲಂಬನ್ಯ ಹಾದ್ಯಲಲು 
ಸಾಗ್ತ್ತರ್ವಆರ್್ಣಕತ್
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ನಾಲಕೆನ್ೇ ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಕಾ್ರಂತ್ಯ 
ನ್ೇತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸಿದಧಿ

ಆಟ್ತಿಫಿಷ್ಯಲ್ ಇಂಟ�ಲ್ಜ�ನ್ಸ್, ಮಷ್ನ್ ಲನಿತಿಂಗ್, 
ಇಂಟನ�ತಿಟ್ ಆಫ್ ರ್ಂಗ್ಸ್, ಬ್ಕಲಿಕ್ ರ�ೈನ್ ಮತುೊ 
ಬೃಹತ್ ದತ್ಕೊಂಶಗಳಿಗ� ದ��ಶವನುನು ಹ�್ ಸ ಎತೊರಕ�್ 
ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡು ಹ�್ �ಗುವ ಸ್ಕಮಥಯೂತಿವಿದ�. ಪ್ರಸಕೊ 
ಯುಗಮ್ಕನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂಣತಿ ಪ್ರಗರ್ ಸ್ಕಧನ�ಗ� 
ತಂತ್ರಜ್್ಕನ ಮಹತ್ವದ್ಕ್ದಗಿದ�. ಈ ಹ್ಕದಿಯಲ್ಲಿಯ್� 
ಭ್ಕರತವು ಸ್ಕ್ವವಲಂಬನ�ಯ ಕನಸನುನು ದಿ�ರ್ತಿವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಪೂರ�ೈಸಬಲಲಿದು. ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ 
ಮ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹ��ಳುವುದ್ಕದರ�, “ವಿಶ್ವದ ಮದಲ ಮತುೊ 
ಎರಡನ�ಯ ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ್ಕ ಕ್ಕ್ರಂರ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತ 
ಗುಲ್ಕಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿತುೊ. ಮ್ರನ�� ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ್ಕ ಕ್ಕ್ರಂರ್ 
ನಡ�ದ್ಕಗ, ಸ್ಕ್ವತಂತ�್ ್ರಯಾ�ತೊರ ನಂತರದ ಸವ್ಕಲುಗಳನುನು 
ಎದುರಿಸಲು ಭ್ಕರತ ಹ�ಣಗ್ಕಡುರ್ೊತುೊ. ಆದರ� ಈಗ 
ಭ್ಕರತ ಸಂಪೂಣತಿವ್ಕಗಿ ಸಿದ್ಧವ್ಕಗಿದ�. ಪ್ರಸುೊತ, ದ��ಶದ 
ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ ಶ��ಕಡ್ಕ 50 ರಷುಟಿ ಜನರು 27 ವಷತಿಕಿ್ಂತ 
ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸ್ನವರ್ಕಗಿದ್ಕ್ದರ�. ಆದ್ದರಿಂದ, ನ್ಕಲ್ನ�� 
ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ್ಕ ಕ್ಕ್ರಂರ್ಯಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಕತ್ರ 
ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವ್ಕಗಿದ�.”

ಮಹತ್ವದ ಸುಧ್ಕರಣ�ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರ್ಕಷ್ರಿ – ಒಂದು ತ�ರಿಗ� ಆಡಳಿತ 
ವಯೂವಸ�ಥಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತುೊ ಸ��ವ�ಗಳ ತ�ರಿಗ� (ಜಎಸಿಟಿ) ದ��ಶದ 
ಆರ್ತಿಕತ�ಯನುನು ಹ�್ ಸ ಎತೊರಕ�್ ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡು ಹ�್ �ಗಲು 
ನ�ರವ್ಕಗಿದ�. ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ�ಗಳು ಮತುೊ ವತತಿಕರು ತ�ರಿಗ� ಜ್ಕಲದಿಂದ 

ಪರಿಹ್ಕರ ಪಡ�ದ ಬಳಿಕ, ಆದ್ಕಯದ ನಷಟಿವೂ ತಗಿಗೆದ�. 

ಮ್ಕಚ್ತಿ 2021ರಲ್ಲಿ ದ್ಕಖಲ�ಯ 1.23 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ಜಎಸಿಟಿ 

ಸಂಗ್ರಹವ್ಕಗಿದ�. ಸತತ ಆರು ರ್ಂಗಳುಗಳಿಂದ ಜಎಸಿಟಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ 
ರ್. ದ್ಕಟ್ದ�.

ಇದ�� ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ�, ಪ್ಕ್ರಮ್ಕಣಿಕ ತ�ರಿಗ�ದ್ಕರರನುನು ಗೌರವಿಸಲು 
ಮುಖ್ಕಮುಖಿರಹಿತ ನಿಧತಿರಣ� ವಯೂವಸ�ಥಿಯನುನು ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 
“ವಿವಿಧ್ ಸ�� ವಿಶ್ಕ್ವಸ್’ ಯ�ಜನ� ಮ್ಲಕ ಬ್ಕಕಿ ಇರುವ ತ�ರಿಗ� 
ಉಪಕರವನುನು ತಗಿಗೆಸಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಯ ವಾಯೂಖಾಯೂನದಲಲು ಬದಲಾವಣ್

ದ��ಶ ಯ್ಕವ್ಕಗಲ�ಲ್ಕಲಿ ಆರ್ತಿಕ ಸಂಕಷಟಿ ಎದುರಿಸಿದ�ಯ�, ಭ್ಕರತ 

ಅದನುನು ತಪಪಾಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯ್ಕಗಿದ�, ಭ್ಕರತದ ಆರ್ತಿಕತ�ಗ� 

ಬ�ಂಬಲ ನಿ�ಡಲು ಕೃಷ್ ಮತುೊ ಸಣ್ಣ, ಹ್ಕಗ್ ಮಧಯೂಮ ಉದಿ್ದಮಗಳು 

ಬ�ನುನುಮ್ಳ�ಯಂತ� ಕ್ಕಯತಿ ನಿವತಿಹಿಸಿವ�. ಆರ್ತಿಕತ�ಯಲ್ಲಿ 

ಶ��.29ರಷುಟಿ ಪ್ಕಲು ಹ�್ ಂದಿರುವ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ. ವಲಯದ 

ವ್ಕಯೂಖ�ಯೂ ಬದಲ್ಕಗಿದ�. ಜಡಿಪಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ಕಲನುನು ಶ��.50ಕ�್ 

ಹ�ಚಿ್ಚಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯ್ಕಗಿದ�.

ಸಾವ್ಣಜನಕ ವಲಯದ ಬಾಯೂಂಕ್ ಗಳ ವಿಲೇನ

ಕಳ�ಪ� ಆರ್ತಿಕ ಸಿಥಿರ್ ಎದುರಿಸುರ್ೊರುವ ಬ್ಕಯೂಂಕ್ ಗಳ ಸಿಥಿರ್ಯನುನು 

ಸುಧ್ಕರಿಸಲು ಮತುೊ ಹ�ಚು್ಚರ್ೊರುವ ಸ್ಕಲದ ಕ�್ರತ�ಯನುನು 
ತಗಿಗೆಸಲು 27 ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಕಯೂಂಕ್ ಗಳನುನು 12 ಬ್ಕಯೂಂಕ್ 

ಗಳಲ್ಲಿ ವಿ�ಲ್ನಗ�್ ಳಿಸುವ ನಿಧ್ಕತಿರ ಕ�ೈಗ�್ ಳ್ಳಲ್ಕಯಿತು. 2018ರ 
ಮ್ಕಚ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಶ��.11.5ರಷ್ಟಿದ್ದ ಎನ್.ಪ.ಎ. 2019ರ ಮ್ಕಚ್ತಿ ನಲ್ಲಿ 
ಶ��. 9.3ಕ�್ ಮತುೊ 2020ರ ಮ್ಕಚ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಶ��.8.5ಕ�್ ಇಳಿಯಿತು. 

ಇದ್ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳಗ್ ಪಎಲ್.ಐ. …
ಈವರಗ�, ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ�ಗಳಿಗ� ಅಗಗೆದ ಸ್ಕಲ, ವಿದುಯೂತ್, ನಿ�ರು 
ಇತ್ಕಯೂದಿಗಳನುನು ಮ್ಕತ್ರ ಸಕ್ಕತಿರಗಳು ಒದಗಿಸುರ್ೊದ್ದವು. ಆದರ� 
ಇದ�� ಮದಲ ಬ್ಕರಿಗ�, ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ಉತ್ಕಪಾದನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಉತೊಮ ಸ್ಕಧನ� ತ�್ �ರಿದ 13 ವಲಯ ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ�ಗಳಿಗ� 
ಪ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಕ ಸಂಪಕಿತಿತ ಪ್ಕಯೂಕ��ಜ್ ಘ್�ಷ್ಸಿತು. 1.97 ಲಕ್ಷ 
ಕ�್�ಟ್ ಪ.ಎಲ್.ಐ. ಮುಂದಿನ 5 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ 500 ಶತಕ�್�ಟ್ 
ಡ್ಕಲರ್ ನಷುಟಿ ಉತ್ಕಪಾದನ�ಯನುನು ಮ್ಕಡಲ್ದ� ಮತುೊ 1 ಕ�್�ಟ್ 
ಹ�್ ಸ ಉದ�್ ಯೂ�ಗಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ದ�.

120 
ಕ್ೂೇಟ್ 

ಭಾರತ್ೇಯರ್ ಆಧಾರ್ 
ಹ್ೂಂದ್ದಾದಾರ್

ದ್ರಸಂಪಕತಿದಲ್ಲಿ 93% ರಷುಟಿ 
ಹ�ಚ್ಚಳವ್ಕಗಿದ�. 50 ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಅಧಿಕ 
ಭ್ಕರರ್�ಯರು ಮಬ�ೈಲ್ ಫ�ನ್ ಬಳಸುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�. 

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತ ಅರ್ ಹ�ಚು್ಚ ಇಂಟನ�ತಿಟ್ 
ಬಳಸುವ ರ್ಕಷ್ರಿವ್ಕಗಿದ�. ದರವೂ ಅತಯೂಂತ ಕಡಿಮ 
ಇದ�. ಕಳ�ದ ನ್ಕಲು್ ವಷತಿದಲ್ಲಿ ಮಬ�ೈಲ್ ಡ್ಕಟ್ಕ 
ಬಳಕ� 30 ಪಟುಟಿ ಹ�ರ್ಕ್ಚಗಿದ�.

ಈ ಸನಿನುವ��ಶಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭ್ಕರತ 
ವಿಶ್ವದ ನ್ಕಲ್ನ�� ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ್ಕ ಕ್ಕ್ರಂರ್ಯ 
ನ��ತೃತ್ವವಹಿಸಲು ಸಜ್ಕಜುಗಿದ�.

1.58 ಲಕ್ಷ  
ಗ್ಕ್ರಮ ಪಂರ್ಕಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 
ಆಪಟಿಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ಹ�್ ಂದಿವ�. 
2014ರಲ್ಲಿ ಇದು ಕ��ವಲ 59 ಗ್ಕ್ರಮ 
ಪಂರ್ಕಯಿೊಯಲ್ಲಿ ಮ್ಕತ್ರ ಇತುೊ.

ದ��ಶ ನ್ಕವಿನಯೂತ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� 
ನಿರಂತವ್ಕಗಿ ಮುನನುಡ�ಯುರ್ೊದ�. 
ಜ್ಕಗರ್ಕ ನ್ಕವಿನಯೂತ� ಸ್ಚಯೂಂಕದಲ್ಲಿ 
52ನ�� ಶ�್ರ�ಯ್ಕಂಕದಲ್ಲಿರುವುದು 
ಇದಕ�್ ಸ್ಕಕ್ಷಿಯ್ಕಗಿದ�. ಇದು ಕಳ�ದ 
7 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವ್ಕಗಿ 
ಸುಧ್ಕರಣ�ಯ್ಕಗಿದ�.

ಜಿ.ಎಸ್.ಟ್.
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ಬಜ್ಟ್ ಬಳಕ ಬಾಧಯೂಸಥಾರ್ೂಂದ್ಗ್ ಸಂವಾದದ ಹ್ೂಸ ಆರಂಭ...
ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ಟ್ ಪ್ರರ್ವಷತಿ ಬರುತೊದ�, ಆದರ� ಮದಲ 
ಬ್ಕರಿಗ�, ಬಜ�ಟ್ ಅನುನು ನ�ಲಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಠಾನಗ�್ ಳಿಸಲು 
ತಜ್ಞರು ತ�್ ಡಗಿಸಿಕ�್ಳು್ಳವಂತ� ಪ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ�� ಒಂಬತುೊ ಕ��ತ್ರಗಳ 
ತಜ್ಞರ�್ ಂದಿಗ� ನ��ರವ್ಕಗಿ ಸಂವಹನ ನಡ�ಸುವ ಮ್ಲಕ 
ಹ�್ ಸ ಸಂಪ್ರದ್ಕಯಕ�್ ನ್ಕಂದಿ ಹ್ಕಡಿದರು. ಈ ಪ್ರ�ತ್ಕಸ್ಹವು 

ನ್ಕಗರಿಕರು ಮತುೊ ಖ್ಕಸಗಿ ವಲಯದವರ ನಡುವಿನ 

ಸ��ತುವ�ಯ್ಕಗಿ ಕ್ಕಯತಿನಿವತಿಹಿಸುರ್ೊದ� ಮತುೊ ಬಜ�ಟ್ ಅನುನು 

ನ�ಲಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಠಾನಗ�್ ಳಿಸುವುದನುನು ಖ್ಕರ್್ರಪಡಿಸುತೊದ�, 
ಹ್ಕಗ�ಯ್� ಭ್ಕರತವನುನು ಸ್ಕ್ವವಲಂಬಿಯನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡುವ ಮ್ಲಕ  

5 ಟ್್ರಲ್ಯನ್ ಆರ್ತಿಕ ರ್ಕಷ್ರಿದ ಗುರಿಯನುನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 

ಮೈಲ್ಗಲ್ಕಲಿಗಿದ�.  

ಹ್ೂಸ ದ್ಕ್ಕೆ ತ್ೂೇರಿದ ಡಿಬಿಟ್ 
ಮತ ತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್್ಣಕತ್..

ಆದಾಯ ತ್ರಿಗ್ ರಿಟನ್್ಸ್ಣ ಸಲಲುಸ್ವವರ 

ಸಂಖ್ಯೂ 2.5 ಕ್ೂೇಟ್ಯರ್ಟಿ ಹ್ಚಾಚುಗಿದ್

ಇಂದು ದ��ಶದಲ್ಲಿ 120 ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಹ�ಚು್ಚ 

ಜನರು ಆಧ್ಕರ್ ಕ್ಕಡ್ತಿ ಹ�್ ಂದಿದ್ಕ್ದರ�. 

ಆಧ್ಕರ್ ಮ್ಲಕ ನ��ರ ಸವಲತುೊ 

ವಗ್ಕತಿವಣ� ಅಥವ್ಕ ಡಿಬಿಟ್ ಸಕ್ಕತಿರದ ಯ�ಜನ�ಗಳಲ್ಲಿ 

ಮುಖಯೂವ್ಕಗಿದ�.

ಫಲ್ಕನುಭವಿಗಳಿಗ� ನ��ರವ್ಕಗಿ ಸವಲತುೊಗಳನುನು ಅವರ 
ಬ್ಕಯೂಂಕ್ ಖ್ಕತ�ಗ� ವಗ್ಕತಿಯಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�. ಇದು 
ಭ್ರಷ್ಕಟಿರ್ಕರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಕ್ಕತಿರ ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡ ಪ್ರಮುಖ 
ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಕಗಿದ�. ಈಗ 100 ಪ�ೈಸ�ಯಲ್ಲಿ 100 
ಪ�ೈಸ�ಯ್ ದುಬತಿಲರನುನು ತಲುಪುರ್ೊದ�.

ಸಚಿವ್ಕಲಯಗಳ 318 

ಯ�ಜನ�ಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಕಕಿಗಳನುನು 

ನ��ರವ್ಕಗಿ ಬ್ಕಯೂಂಕ್ ಖ್ಕತ�ಗಳಿಗ� 

ಡಿಬಿಟ್ ಮ್ಲಕ ಕಳುಹಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�.

ಈವರ�ಗ� ಡಿಬಿಟ್ ಮ್ಲಕ 

15.16 ಲಕ್ಷ ಕ್ೂೇಟ್ ರೂ. 
ಗಳನುನು ನ��ರವ್ಕಗಿ ಖ್ಕತ�ಗಳಿಗ� 
ವಗ್ಕತಿಯಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 1.78 ಲಕ್ಷ 
ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳನುನು ಡಿಬಿಟ್ ಮ್ಲಕ 
ಉಳಿತ್ಕಯ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

ಸಕ್ಕತಿರ ವಿದ��ಶಿ� ಹ್ಡಿಕ�ಗ� ನಿಯಮಗಳನುನು ಸಡಿಲ್ಸಿದ�. 

ವಿದ��ಶಿ� ಹ್ಡಿಕ�ಯನುನು ರಕ್ಷಣ�, ವಿಮ ಮತುೊ ರ�ೈಲ�್ವಯಂತ 

ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮರ್ಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇದು ದ��ಶದಲ್ಲಿ 

ಉತ್ಕಪಾದನ್ಕ ವೃದಿ್ಧಗ� ಇಂಬು ನಿ�ಡುವುದಲಲಿದ�, ಹ�್ ಸ 

ಉದ�್ ಯೂ�ಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತೊದ�.

54 

ಜನ್ ಧನ್ 

ಕ್ೂೇಟ್ ಬಾಯೂಂಕ್ 
ಖಾತ್ಗಳನ್ನು 
6 ವರ್ಣದಲಲು 

ತ್ರ್ಯಲಾಗಿದ್.

ರರ್ಟಿ ಖಾತ್ಗಳನ್ನು 
ಗಾ್ರಮಿೇರ ಪ್ರದ್ೇಶದಲಲು 
ತ್ರ್ಯಲಾಗಿದ್. ಶ್ೇ.55 

ರರ್ಟಿ ಖಾತ್ದಾರರ್ 
ಮಹಿಳ್ಯರಾಗಿದಾದಾರ್.

ಕ್ೂೇಟ್  

ಈ ಖಾತ್ಗಳಲಲು ಪ್ರಸ್ತತ 

ಜಮಾ ಆಗಿದ್. 

64%

ರೂ. 1, 45,000 

ಸಾಟಿಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಯೇಜನ್ ಅಡಿಯಲಲು 

25,000
ಕ್ೂೇಟ್ ರೂ. ಗೂ ಅಧಿಕ 
ನ್ರವನ್ನು ನೇಡಲಾಗಿದ್.

ರೂ. 28 
ಕ್ೂೇಟ್ಗೂ ಅಧಿಕ 
ಸಾಲವನ್ನು ಈವರ್ಗ್ 
ಮ್ದಾ್ರ ಯೇಜನ್ ಅಡಿ 
ಮಂಜೂರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್.

ಜನ್ ಧನ್ ಯೇಜನ್ ಅಡಿಯಲಲು 
ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಮನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಸದಸಯೂ 

ಬಾಯೂಂಕ್ ಖಾತ್ ಹ್ೂಂದ್ದಾದಾರ್.

n 	2020ರ ಏಪ್ರಲ್ ನಿಂದ 2021 ಜನವರಿವರ�ಗ� 
72.12 ಶತಕ�್�ಟ್ ಡ್ಕಲರ್ ವಿದ��ಶಿ� ಹ್ಡಿಕ� 
ಹರಿದುಬಂದಿದ�. ಈವರ�ಗಿನ ಇರ್ಹ್ಕಸದಲ�ಲಿ� 
ಇದು ಅತಯೂಧಿಕ. 

n 	ನಗದು ರಹಿತ ಆರ್ತಿಕತ� ಈ ಹ�್ ರ್ೊನ 
ಆಗತಯೂ. ಹಿ�ಗ್ಕಗಿ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ದ��ಶದ 
ಆರ್ತಿಕತ�ಯನುನು ಡಿಜಟಲ್ ಮ್ಕಡಲು ವಿಶ��ಷ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�್ ಂಡಿದ�.

n 	ಭಿ�ಮ್ ಆಪ್ 170 ಬ್ಕಯೂಂಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಟಲ್ 
ಪ್ಕವರ್ ಲಭಯೂವ್ಕಗುವಂತ� ಮ್ಕಡಿದ�.

n 	ಈ ವಷತಿದ ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ 1500 
ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳನುನು ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ 
ಡಿಜಟಲ್ ಪ್ಕವರ್ಯನುನು ಉತ�ೊ�ಜಸಲು 
ತ�ಗ�ದಿರಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಡಿಜಟಲ್ ವಹಿವ್ಕಟ್ನಲ್ಲಿ 
ಭ್ಕರತ 2020ರಲ್ಲಿ ಅಮರಿಕ ಮತುೊ 
ರ�ೈನ್ಕವನುನು ಮಿ�ರಿದ�.

n 	4 ಟ್್ರಲ್ಯನ್ ಗ್ ಹ�ಚು್ಚ ವಹಿವ್ಕಟುಗಳು 
ಭಿ�ಮ್ ಆಪ್ ಮ್ಲಕ 2016ರ ಆಗಸ್ಟಿ ಮತುೊ 
2021ರ ಮ್ಕಚ್ತಿ ನಡುವ� ನಡ�ದಿವ�.
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ಭಾರತದಲಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ಹ್ೂಸ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಬಳಸಿ ಯೂರಿಯಾ ಉತಾಪಾದನ್

ದ್ೇಶದಲಲು ತಾಂತ್್ರಕ ಪ್ರಗತ್ಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ವ ಪ್ರಯತನುದಲಲು, ಸಂಪುಟ ಸಮಿತ್ಯ್ ನಾವಿೇನಯೂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ ಮೂಲಕ 

ಯೂರಿಯಾ ಉತಾಪಾದನ್ಗ್ ಅನ್ಮೊೇದನ್ ನೇಡಿದ್. ಕಲಲುದದಾಲ್ ಅನಲೇಕರರದ ಮಾಗ್ಣದ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಯಾ ಉತಾಪಾದನ್ಯ್ 

ಆತಮೆನಭ್ಣರ ಭಾರತದ ಕಡ್ಗ್ ಒಂದ್ ಹ್ಜ್ಜಾಯಾಗಿದ್ ಮತ್ತ ದ್ೇಶದ ಇಂಧನ ಸ್ರಕ್ಷತ್ ಮತ್ತ ಯೂರಿಯಾ ಸಾ್ವವಲಂಬನ್ ಕ್್ೇತ್ರದಲಲು 

ಹ್ೂಸ ಗಾಥ್ಯನ್ನು ಬರ್ಯ್ತತದ್. ಇದರ ಜ್ೂತ್ಗ್ ಸಂಪುಟವು ಬ್ಂಗಳೊರ್ ಮಟ್ೂ್ರೇ ರ್ೈಲ್ ಯೇಜನ್ಗ್ ಮತ್ತ ಹರಕಾಸ್ 

ಮಸೂದ್ಯ ತ್ದ್ದಾಪಡಿಗಳಗ್ ತನನು ಅನ್ಮೊೇದನ್ ನೇಡಿದ್.

n ನರ್ಣಯ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಅನಿಲ್�ಕರಣದ ಮ್ಲಕ ತ್ಕಲ�್ಚ�ರ್ 
ರಸಗ�್ ಬ್ಬರ ನಿಯಮಿತ ಉತ್ಕಪಾದಿಸುವ ಯ್ರಿಯ್ಕಕ�್ 
ಸಬಿಸ್ಡಿ ನಿ�ರ್ಗ� ಅನುಮ�ದನ� 

n ಪ್ರಯೇಜನಗಳು: ಟ್.ಎಫ್.ಎಲ್.ನ ಈ ಯ್ರಿಯ್ಕ 
ಯ�ಜನ�ಯ ಅಂದ್ಕಜು ಯ�ಜನ್ಕ ವ�ಚ್ಚ ರ್. 13,277.21 
ಕ�್�ಟ್. ಈ ಯ�ಜನ� ಮ�ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ್ಕ ಉಪಕ್ರಮ 
ಮತುೊ ಆತ್ಮನಿಭತಿರ ಭ್ಕರತ ಅಭಿಯ್ಕನಕ�್ ರ�ೈತನಯೂ 
ನಿ�ಡುತೊದ�. 

n ಈ ಯ�ಜನ� ರ�ೈತರಿಗ� ರಸಗ�್ ಬ್ಬರದ ಲಭಯೂತ�ಯನುನು 
ಸುಧ್ಕರಿಸುತೊದ�, ಆ ಮ್ಲಕ ಪೂವತಿ ವಲಯದ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ್ ರ�ೈತನಯೂ ನಿ�ಡುತೊದ� ಹ್ಕಗ್ ದ��ಶದ ಪೂವತಿ 
ಭ್ಕಗಕ�್ ಯ್ರಿಯ್ ಪೂರ�ೈಕ�ಯ ಸ್ಕಗ್ಕಟದ ಸಬಿಸ್ಡಿಯನುನು 
ಉಳಿಸುತೊದ�.

n ಇದು ವ್ಕಷ್ತಿಕ 12.7 ಎಲ್.ಎಂ.ಟ್.ಯಷುಟಿ ಯ್ರಿಯ್ಕ 
ಆಮದನುನು ತಗಿಗೆಸಲ್ದು್ದ, ವಿದ��ಶಿ� ವಿನಿಮಯವನ್ನು 
ಉಳಿಸಲ್ದ�.

n 	ನರ್ಣಯ: ನಗರದ ವ್ಕಯೂಪಕ ಬ�ಳವಣಿಗ�, ಖ್ಕಸಗಿ ವ್ಕಹನಗಳ 

ಸಂಖ�ಯೂಯ ಹ�ಚ್ಚಳ ಮತುೊ ಭ್ಕರಿ� ನಿಮ್ಕತಿಣದಿಂದ್ಕಗಿ 

ಒತೊಡಕ�್ ಸಿಲುಕಿರುವ ಬ�ಂಗಳೊರಿನ ನಗರ ಸ್ಕರಿಗ�ಯನುನು 

ಸುಗಮಗ�್ ಳಿಸಲು ಬ�ಂಗಳೊರು ಮಟ�್್ರ� ರ�ೈಲು ಯ�ಜನ� 

ಹಂತ 2ಎಗ� ಅನುಮ�ದನ�.

n 	ಪ್ರಯೇಜನಗಳು: ಹಂತ 2ಎ ಸ�ಂಟ್ರಲ್ ಸಿಲ್್ ಬ�್ �ಡ್ತಿ 

(ಕ��ಂದ್ರ ರ��ಷ�್ಮ ಮಂಡಳಿ) ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಕ�.ಆರ್. 

ಪುರಂ ಮತುೊ ಹಂತ 2 ಬಿ, ಕೃಷ್ಣರ್ಕಜಪುರದಿಂದ ಹ�ಬ್ಕ್ಬಳ 

ಜಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಕಗತಿವ್ಕಗಿ ವಿಮ್ಕನ ನಿಲ್ಕ್ದಣ ಸಂಪಕಿತಿಸಲ್ದ�. 

ಯ�ಜನ�ಯ ಒಟುಟಿ ಉದ್ದ 58.19 ಕಿ.ಮಿ�. ಪೂಣತಿಗ�್ ಳು್ಳವ 

ಹ�್ ರ್ೊಗ� ಯ�ಜನ�ಯ ಸಂಪೂಣತಿ ವ�ಚ್ಚ 14,788 ಕ�್�ಟ್ 

ರ್. 

n 	ಯ�ಜನ�ಯ ಅನುಷ್ಕಠಾನವು ಬ�ಂಗಳೊರಿಗ� 

ಅತಯೂಗತಯೂವ್ಕಗಿರುವ ಹ�ಚು್ಚವರಿ ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ ಸ್ಕರಿಗ� 
ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ ಒದಗಿಸಲ್ದ�.  

n ನರ್ಣಯ: ಬ್ಕಧಯೂಸಥಿರ ಕಳವಳ ನಿವ್ಕರಿಸಲು, ಸಕ್ಕತಿರ 

ಹಣಕ್ಕಸು ಮಸ್ದ� 2021ಕ�್ ತಂದಿರುವ ರ್ದು್ದಪಡಿಗಳಿಗ� 

ಸಂಪುಟದ ಪೂವ್ಕತಿನ್ವಯ ಅನುಮ�ದನ� 

n ಪ್ರಯೇಜನಗಳು: ಹಣಕ್ಕಸು ಮಸ್ದ� 2021ಕ�್ ಸಕ್ಕತಿರದ 

ರ್ದು್ದಪಡಿ ತ�ರಿಗ� ಪ್ರಸ್ಕೊಪಗಳ್ಕಗಿವ�, ಇದು ಸಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ 

ಸಕ್ಕತಿರಕ�್ ಆದ್ಕಯವನುನು ಸೃಜಸಲ್ದು್ದ, ಹ್ಕಲ್ 

ನಿಬಂಧನ�ಗಳನುನು ಸುಗಮಗ�್ ಳಿಸಲ್ದ�.

n ಈ ರ್ದು್ದಪಡಿಗಳು ಹಣಕ್ಕಸು ಮಸ್ದ�ಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸ್ಕೊಪಸಲ್ಕಗಿರುವ ರ್ದು್ದಪಡಿಗಳಿಂದ ಉದಭುವಿಸಿರುವ 

ಬ್ಕಧಯೂಸಥಿರ ಕಳವಳವನುನು ನಿವ್ಕರಿಸಲ್ವ�. 

n ಹಣಕ್ಕಸು ಮಸ್ದ� 2021ರ ರ್ದು್ದಪಡಿಗಳು ಎಲಲಿ 

ತ�ರಿಗ�ದ್ಕರರಿಗ್ ಅಂತಗತಿತ ಮತುೊ ನ್ಕಯೂಯವನುನು 

ಒದಗಿಸುತೊದ�.  n

ಸಂಪುಟದ ನರ್ಣಯ
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ಕಾಯಕಲಪಾ
ರಕ್ಷಣಾ ಕ್್ೇತ್ರಕ್ಕೆ 

ಭ್ಕರರ್�ಯ ಸ��ನ�ಯು ಸಂತ ರ್ರುವಳು್ಳವರ್ ಅವರ ಈ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಕಲುಗಳನುನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಮತುೊ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಂದಿಗ� 

ಅನುಸರಿಸುರ್ೊದ�, ಇದನುನು ಅವರು ಶತಮ್ಕನಗಳ 

ಹಿಂದ�ಯ್� ಪ್ರರ್ಪ್ಕದಿಸಿದ್ದರು. ಹಿಂದಿನ ಸಕ್ಕತಿರಗಳಿಗಿಂತ 

ಭಿನನುವ್ಕಗಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು 

ಮ್ಲಸೌಕಯತಿ ಯ�ಜನ�ಗಳನುನು ಚುರುಕುಗ�್ ಳಿಸುವ 

ಮ್ಲಕ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಕ��ತ್ರಕ�್ ರ�ೈತನಯೂ ತುಂಬಲು 

ಉತುಸ್ಕರ್ಕಗಿದ್ಕ್ದರ�, ಅತ್ಕಯೂಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್್ಕನಗಳು ಮತುೊ 

ಆಧುನಿ�ಕರಣಕ�್ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಒತುೊ ನಿ�ಡುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�.

ಶೌಯತಿ, ಗೌರವ, ರನತ� ಮತುೊ ವಿಶ್ಕ್ವಸ್ಕಹತಿತ� ಯ್ಕವುದ�� 

ರ್ಕಷ್ರಿದ ಸ�ೈನಯೂದ ನ್ಕಲು್ ಹ�ಗುಗೆರಿರ್ನ ಗುಣಗಳ್ಕಗಿವ�.

ದ್ೇಶಿೇಯವಾಗಿ ನಮಿ್ಣಸಲಾದ 

ಹಗ್ರ ಯ್ದಧಿ ವಿಮಾನ ತ್ೇಜಸ್ 

ಅನ್ನು ` 48,000 
ಕ್ೂೇಟ್ಗಳಗ್ ಖರಿೇದ್ಸಲ್ 

ಸಂಪುಟದ ಸಮಮೆತ್.

25 ಅಗ್ರ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ 
ರಫ್ತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲಲು 

ಭಾರತವೂ ಸ್ೇರಿದ್

ಈ 
ಹಿಂದ� ರಕ್ಷಣ್ಕ ಯ�ಜನ�ಗಳನುನು ಅನುಮ�ದಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಅಸ್ಕಮಥಯೂತಿ ಮತುೊ ಜಡತ�ಯಿಂದ ಬಳಲುರ್ೊದ್ದ 
ಬೃಹತ್ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಸಚಿವ್ಕಲಯಕ�್ ಮ�ದಿ ಸಕ್ಕತಿರ 

ಹ�್ ಸ ಸ್ಕಂಸಿಥಿಕ ಸ್ವರ್ಪ ನಿ�ಡಿತು. ಈ ಸಚಿವ್ಕಲಯವು 
ದ��ಶದ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಅಗತಯೂಗಳನುನು ನ�್ �ಡುವುದಷ�ಟಿ� ಅಲಲಿದ� 
ಸ�ೈನಯೂ, ನೌಕ್ಕಪಡ�, ವ್ಕಯುಪಡ� ಮತುೊ ಕರ್ಕವಳಿ ಕ್ಕವಲುಪಡ� 
ಒಳಗ�್ ಂಡ 1.5 ದಶಲಕ್ಷ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಲ್ಕಯೂಣವನುನು 
ನ�್ �ಡಿಕ�್ಳು್ಳವ ಜವ್ಕಬ್ಕ್ದರಿಯನ್ನು ಹ�್ ಂದಿದ�. ರಕ್ಷಣ್ಕ 
ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ಸ್ಕಂಪ್ರದ್ಕಯಿಕವ್ಕಗಿ ವ್ಕಷ್ತಿಕ ಬಜ�ಟ್ 
ನ ಹ�ಚಿ್ಚನ ಪ್ಕಲನುನು ಪಡ�ಯುತೊದ�, ಇದನುನು ಹಿಂದ� 
ನ್ಕಯೂಯಯುತವ್ಕಗಿ ಬಳಸಲ್ಕಗುರ್ೊರಲ್ಲಲಿ. ಇಂತಹ ಸವ್ಕಲುಗಳ 
ಮಧ�ಯೂ, ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ 
ದ��ಶದ ಚುಕ್ಕ್ಣಿ ಹಿಡಿದ್ಕಗ, ರಕ್ಷಣ್ಕ ಸಚಿವ್ಕಲಯವನುನು 
ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದಯೂತ�ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಕಗಿತುೊ. 
ಅವರು ಮ�ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ್ಕದಂತಹ ನಿ�ರ್ಗಳನುನು 
ಅನ್ಕವರಣಮ್ಕಡಿ ಸ��ನ್ಕ ಮ್ಲಸೌಕಯತಿಗಳ ತ್ವರಿತ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಶ್ರಮಿಸಿದರು, ಇದು ಶತು್ರ ರ್ಕಷ್ರಿಗಳು ಭ್ಕರತದ 
ಕಡ�ಗ� ತಮ್ಮ ನಿಲುವನುನು ಪುನವಿತಿಮಶಿತಿಸಲು ಒತ್ಕೊಯಿಸಿತು.

ಸ್ವದ್ೇಶಿೇ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ದಾಸಾತನ್ ನೇತ್ ಪ್ರಕಟ

2016ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಖರಿ�ದಿ ನಿ�ರ್ಯ ಘ್�ಷಣ�ಯು ಒಂದು ದ�್ ಡ್ಡ 

ರಕ್ಷಣಾ ಕ್್ೇತ್ರದ ಸಾ್ವವಲಂಬನ್ಗ್ ಉಪಕ್ರಮ

ಮೇಕ್ 
ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಅಡಿಯಲಲು ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ 
ಮತ ತ್ ಸಲಕರಣ್ಗಳ 

ಉತಾಪಾದನ್ 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್.

ನವೇದಯೂಮಗಳನ್ನು 
ಸರಣ ಪ್ರಮಾರದ 

ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳೊ್ಂದ್ಗ್ 
ಸಂಪಕಿ್ಣಸಲ್ ಇಂಡ್ಕ್್ಸ 

ಡ್ರೈವ್ ಅನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್

ತಮಿಳುನಾಡ್ 
ಮತ ತ್ ಉತತರ 

ಪ್ರದ್ೇಶದಲಲು ಎರಡ್ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ 

ಸಾಥಾಪನ್ 

ಉತಾಪಾದನ್ಗಾಗಿ ರೂ. 

52,000 ಕ್ೂೇಟ್ 

ಪ್ರತ್ಯೂೇಕ ಬಜ್ಟ್
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ಯ್ಎಪಎ ಮತತರ್ಟಿ ಕಠಿರ: ಭಯ�ತ್ಕಪಾದನ�ಯ ಮ್ಲ�್ �ತ್ಕಪಾಟನ�ಯ 
ಗುರಿಯಂದಿಗ� ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ತನಿಖ್ಕ ಸಂಸ�ಥಿ (ಎನ್.ಐ.ಎ) ಗ� ಮಸ್ದ�ಯ 
ಮ್ಲಕ ರ್ದು್ದಪಡಿ ತಂದು ಶಕಿೊ ತುಂಬಲ್ಕಗಿದ�. ಕ್ಕನ್ನುಬ್ಕಹಿರ 
ಚಟುವಟ್ಕ�ಗಳ (ತಡ�) ಕ್ಕಯ್್ದ-ಯುಎಪಎಗ� ರ್ದು್ದಪಡಿ ತರುವ ಮ್ಲಕ 
ಹ�ಚು್ಚ ಕಠಿಣಗ�್ ಳಿಸಲ್ಕಯಿತು.
ಡಿಆರ್ಡಿಓ ಆಯವಯೂಯ ಹ್ಚಚುಳ: ರಕ್ಷಣ್ಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶ�್ �ಧನ�ಯನುನು 
ಉತ�ೊ�ಜಸುವ ಉದ�್ದ�ಶದ�್ ಂದಿಗ� ಈ ವಷತಿದ ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಆರ್.
ಡಿ.ಓ.ದ ಬಂಡವ್ಕಳ ಹಂಚಿಕ�ಯನುನು ಶ��.8ರಷುಟಿ ಹ�ಚಿ್ಚಸಲ್ಕಗಿದ�. 

ದ್ಕಪುಗ್ಕಲ್ಕಗಿತುೊ. 2016 ರಲ್ಲಿನ ನಿ�ರ್ಗಳು ಮುನನುಡ�ಯ 
ದ್ಕಪುಗ್ಕಲ್ಕಗಿತುೊ. ಈ ನಿ�ರ್ಯು ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ್ಕ 
ಉತ್ಕಪಾದನ�ಯನುನು ಉತ�ೊ�ಜಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹ�್ ಂದಿತುೊ. 
ಈ ನಿ�ರ್ಯು ರಕ್ಷಣ್ಕ ಖರಿ�ದಿ ವ��ಳ� ಸಥಿಳಿ�ಯವ್ಕಗಿ 
ರಕ್ಷಣ್ಕ ಸ್ಕಧನಗಳನುನು ವಿನ್ಕಯೂಸಗ�್ ಳಿಸಿ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿ 
ಮತುೊ ಉತ್ಕಪಾದಿಸಲು ಸಮಥತಿವ್ಕಗಿರುವ ಭ್ಕರರ್�ಯ 
ಕಂಪನಿಗಳಿಗ� ಆದಯೂತ�ಗಳನುನು ನಿ�ಡುವ ಮ್ಲಕ ವಿಶ��ಷ 
ಒತುೊ ನಿ�ಡುರ್ೊದ�. 

ಮುಂದಿನ ದ�್ ಡ್ಡ ಸವ್ಕಲ�ಂದರ� ಇದಕ್ಕ್ಗಿ ವಿವಿಧ 
ಯ�ಜನ�ಗಳನುನು ಗುರುರ್ಸಿ, ಹಣವನುನು ಹಂಚಿಕ� 
ಮ್ಕಡುವುದು ಮತುೊ ನಿ�ರ್ ನಿಧ್ಕತಿರವನುನು ತ್ವರಿತವ್ಕಗಿ 
ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳು್ಳವುದ್ಕಗಿತುೊ. ಗುಂಡು ನಿರ�್ �ಧಕ ಜ್ಕಕ�ಟ್ 
ಗಳ ರ್�ವ್ರ ಕ�್ರತ� ಎದುರಿಸುರ್ೊದ್ದ ಸ��ನ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗ್ಕಗಿ 
50,000 ಗುಂಡು ನಿರ�್ �ಧಕ ಜ್ಕಕ�ಟ್ ಖರಿ�ದಿಯನುನು 

ತ್ವರಿತಗ�್ ಳಿಸಲ್ಕಯಿತು. ಈ ಹಿಂದ� ಭಯ�ತ್ಕಪಾದನ� 
ನಿಗ್ರಹ ಕ್ಕಯ್ಕತಿಚರಣ�ಯಲ್ಲಿ ತ�್ ಡಗುರ್ೊದ್ದ ನಮ್ಮ 
ಯ�ಧರು ಗುಂಡು ನಿರ�್ �ಧಕ ಜ್ಕಕ�ಟ್ ಗಳ 
ಕ�್ರತ�ಯಿಂದ್ಕಗಿ ಸಂಕಷಟಿ ಅನುಭವಿಸುರ್ೊದ್ದರು.

ಎರಡು ದಶಕಗಳ ದಿ�ರತಿ ಕ್ಕಯುವಿಕ�ಯ ಬಳಿಕ, 
ಸ��ನ್ಕ ಯ�ಧರಿಗ� ಶಿರಸ್ಕತ್ರಣಗಳನುನು ಖರಿ�ದಿಸುವ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ಗ� ಅನುಮ�ದನ� ನಿ�ಡಲ್ಕಯಿತು. ಈ 

ಮುನನು ಇದರ ರ್�ವ್ರ ಕ�್ರತ� ಇತುೊ. 
ಕ್ಕನುಪಾರ ಮ್ಲದ ಎಂಕ�ಯು 

ಇಂಡಸಿ್ರಿ�ಸ್   ಗ� 180 ಕ�್�ಟ್ ರ್. ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
1.58 ಲಕ್ಷ ಶಿರಸ್ಕತ್ರಣ ತಯ್ಕರಿಸುವ 
ಗುರ್ೊಗ� ನಿ�ಡಲ್ಕಯಿತು. ನಿದಿತಿಷಟಿ ತ್ಕಣ 
ದ್ಕಳಿ (ಸಜತಿಕಲ್ ಸ�್ರಿೈಕ್) ನಂತರ 
ಪ್ಕಕಿಸ್ಕೊನದಿಂದ ಎದುರ್ಕಗುವ 
ಯ್ಕವುದ�� ದುಷಕೃತಯೂವನುನು ಎದುರಿಸುವ 

ಸಲುವ್ಕಗಿ 2016ರ ವಷತಿವು ಸ�ೈನಯೂಕ�್ 
ಅತಯೂಂತ ರಟನ್ಕತ್ಮಕ ವಷತಿವ್ಕಗಿ ಉಳಿದಿದ�. 
ಭದ್ರತ್ಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಪುಟ 

ಸಮಿರ್ಯು ಸ��ನ�ಯ ಮ್ರ್ ಬಲಗಳಿಗ� ತ್ವರಿತ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ಯ ಮ್ಲಕ 20000 ಕ�್�ಟ್ ರ್. ರಕ್ಷಣ್ಕ 

ಖರಿ�ದಿಗ� ಅವಕ್ಕಶ ನಿ�ಡಿತು.
ಸಂಸರ್ೊನಲ್ಲಿ ಗಂಭಿ�ರ ಪರಿಸಿಥಿರ್ಯ ಬಗ�ಗೆ ಬ�ಳಕು 

ರ�ಲ್ಲಿದ ಮ್ಕಜ ಮಹ್ಕ ಲ�ಕ್ ಪರಿಶ�್ �ಧಕರು ಮತುೊ 
ಲ��ಖಪ್ಕಲರ ವರದಿಯು ಸಂಭ್ಕವಯೂ ಅಪ್ಕಯದ 
ಹ�್ ರತ್ಕಗಿಯ್ ಶಸ್ಕತ್ರಸತ್ರ ಮತುೊ ಮದು್ದಗುಂಡುಗಳನುನು 
ದ್ಕಸ್ಕೊನು ಮ್ಕಡಿಲಲಿ ಎಂದು ಸಪಾಷಟಿವ್ಕಗಿ ಹ��ಳಿತುೊ. 2013ರ 
ಮ್ಕಚ್ತಿ ವ��ಳ�ಗ� ಪರಿಸಿಥಿರ್ ಆತಂಕಕ್ಕರಿ ಸಿಥಿರ್ ತಲುಪತುೊ. 
ಸ�ೈನಯೂವನುನು ಬಲಗ�್ ಳಿಸಲು ಇರ್ೊ�ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕಕಷುಟಿ 
ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�್ ಳು್ಳರ್ೊರುವುದರಿಂದ ಭ್ಕರತದತೊ 
ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನ�್ �ಡುವ ಗಂಭಿ�ರ ಪರಿಸಿಥಿರ್ ಈಗ ಕರಗಿದ�. 43 
ವಷತಿಗಳ ಕ್ಕಯುವಿಕ�ಯ ನಂತರ, ಒಂದು ಶ�್ರ�ಣಿ ಒಂದು 
ಪಂಚಣಿಯನುನು ಸಹ ಜ್ಕರಿಗ� ತರಲ್ಕಗಿದ�.   

2008 ರಿಂದ 2014

2014-2020 

ಗಡಿಯಲಲು ಹ್ಚಿಚುನ 

ಮೂಲಸೌಕಯ್ಣ

3600 
ಕಿ.ಮಿೇ. ರಸ್ತ

4700 
ಕಿ.ಮಿೇ. ರಸ್ತ

7270 
ಸ್ೇತ್ವ್ಗಳು

14953

ಸಿಡಿಎಸ್ ಹ್ದ್ದಾಯ ಸೃಷ್ಟಿ
ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಬ��ಡಿಕ�ಯನುನು ಈಡ��ರಿಸಲು 
ಸ��ನ್ಕ ಪಡ�ಗಳ ಮುಖಯೂಸಥಿರ ಹುದ�್ದಯನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಜನರಲ್ ಬಿಪನ್ ರ್ಕವತ್ 
ಭ್ಕರತದ ಪ್ರಥಮ ಸಿಡಿಎಸ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕ್ಕರ 
ವಹಿಸಿಕ�್ಂಡಿದ್ಕ್ದರ�.

ಭಯೇತಾಪಾದನ್ಯ ದಮನ

ಜಮ್ಮೆ ಮತ್ತ ಕಾಶಿಮೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

370ನ್ೇ ವಿಧಿಯನ್ನು ರದ್ದಾಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, 

ಭಯೇತಾಪಾದಕ ಚಟ್ವಟ್ಕ್ಗಳಲಲು ತ್ೇವ್ರ 

ಕ್ಸಿತ ಕಂಡ್ಬಂದ್ದ್.

2019 2020 2021*

157 211
8

ಭಯೇತಾಪಾದಕರ ಹತ್ಯೂ

2019 2020 2021*

594
244
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ದ
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ೃತ
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 (*2021 ಮಾಚ್್ಣ ವರ್ಗ್)

2021-22ರ ಸ್ಕಲ್ನ 
ಆಯವಯೂಯದಲ್ಲಿ ಸ��ನ�ಯ 
ಆಧುನಿ�ಕರಣಕ್ಕ್ಗಿ ಶ��.18.75 
ರಷುಟಿ ಬಂಡವ್ಕಳ ವ�ಚ್ಚ 
ಹ�ಚ್ಚಳವನುನು ಪ್ರಕಟ್ಸಲ್ಕಯಿತು. 
ರಕ್ಷಣ್ಕ ಪಡ�ಯ ಮ್ರ್ 
ಬಲಗಳಿಗ� ಪ್ರರ್ ಯ�ಜನ�ಯಲ್ಲಿ 
500 ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳವರ�ಗ� 
ಯ್ಕವುದ�� ಹ�್ ಸ ಶಸತ್ರ ಖರಿ�ದಿ 
ಅಥವ್ಕ ದ್ಕಸ್ಕೊನಿಗ� ಅನುಮರ್ 
ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. 

ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ್ಯಿಂದ ಮಾರಕ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳ ಖರಿೇದ್: 
ಭ್ಕರತವು ಈ ವಷತಿ ರಷ್ಕಯೂದಿಂದ ಎಸ್ -400 ವ್ಕಯು 
ರಕ್ಷಣ್ಕ ವಯೂವಸ�ಥಿಯನುನು ಪಡ�ಯಲ್ದ�. ಕಲ್ಕಶಿನುಕ�್�ವ್ ಎಕ� 
-203 ರ�ೈಫಲ್ ಗಳನುನು ಸಥಿಳಿ�ಯವ್ಕಗಿ ತಯ್ಕರಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�. 
ಅತಯೂಂತ ಹಗುರ ಹ�್ ವಿಟಜುರ್ ಟ್ಕಯೂಂಕ್ ಗಳು ಮತುೊ 
ಸ್ಕ್ಪ�ತಿನ್ ಜಲ್ಕಂತಗ್ಕತಿಮಿ ನೌಕ�ಗಳನುನು ಸಹ ದ��ಶದಲ್ಲಿ 
ತಯ್ಕರಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�.

ಸ್ೇತ್ವ್ಗಳು
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2014ರಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಸ್ಕವತಿರ್್ರಕ ಚುನ್ಕವಣ�ಯಲ್ಲಿ ಭಜತಿರಿ ಜಯ ದ್ಕಖಲ್ಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ 
ಅವರು 2014ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅರ್ದ�್ ಡ್ಡ ಪ್ರಜ್ಕಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಧಿಕ್ಕರದ ಚುಕ್ಕ್ಣಿ ಹಿಡಿದರು. ಹ�್ ಸ ಸ�ನು�ಹಿತರನುನು ಮ್ಕಡಿಕ�್ಳು್ಳವ 
ಮ್ಲಕ ಭ್ಕರತದ ವಿದ��ಶ್ಕಂಗ ನಿ�ರ್ಯನುನು ಪುನರುಜಜು�ವಗ�್ ಳಿಸಿದರು ಮತುೊ ಅದ�� ವ��ಳ� ಹಳ�ಯ ಮಿತ್ರರ�್ ಂದಿಗಿನ 
ದಿ್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ ಸಂಬಂಧವನುನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. 21ನ�� ಶತಮ್ಕನದಲ್ಲಿ ದ��ಶದ ಹಿತ್ಕಸಕಿೊಯನುನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಲು 
ಪ್ಕ್ರಯ�ಗಿಕ ವಿಧ್ಕನದ ಅಗತಯೂವನುನು ಅಥ�ೈತಿಸಿಕ�್ಂಡ ಅವರು ‘ಭ್ಕರತ ಮದಲು’ ನಿ�ರ್ಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಂಡರು. 
ಅವರ ವಿದ��ಶ್ಕಂಗ ನಿ�ರ್ಯ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಗಳ್ಕದ ‘ಪೂವತಿದತೊ ಕ್ರಮ’ ಮತುೊ ‘ಪಶಿ್ಚಮದತೊ ನ�್ �ಟ’ ಭ್ಕರತದ 
ಜ್ಕಗರ್ಕ ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ�ಗಳಿಗ� ಹ�್ ಸ ಜ�ವ ತುಂಬಿತು.

ವಿಶ್ವ ವ್ೇದ್ಕ್ಯಲಲು ಬ್ಳಗ್ತ್ತದ್ ಭಾರತ

ಮ�
ದಿ ಸಕ್ಕತಿರದ ವಿದ��ಶ್ಕಂಗ ನಿ�ರ್ಯ 

ಮ್ಲ್ಕಧ್ಕರವ�ಂದರ� ಅದರ ಹಿಂದಿರುವ 

ರ್ಕಷ್ರಿಗಳನುನು ತಲುಪುವುದು, ಇದಕ್ಕ್ಗಿ 

ಅವರು 2014 ರಿಂದ ‘ನ�ರ� ಮದಲು’ ನಿ�ರ್ಯನುನು ರ್ಪಸಿದರು. 
ಅದ�� ಪ್ರಕ್ಕರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕಲಿ ತಡ�ಗಳನುನು ನಿವ್ಕರಿಸಿ ಬ್ಕಂಧವಯೂ 
ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ�್ದ�ಶದಿಂದ ‘ವಿಸತೃತ ನ�ರ�ಹ�್ ರ�’ ದೃಷ್ಟಿಕ�್�ನದ 
ಮ್ಲಕ ಕಡಲ್ಕರ�ಯ ನ�ರ�ಯವರ�್ ಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ 
ನಿ�ರ್ಯನುನು ಮುನನುಡ�ಸಿದರು. ಮ�ದಿ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಚುರುಕ್ಕದ 
ಚಿಂತನ�ಗಳು ಉತೊಮ ಫಲ ನಿ�ಡುರ್ೊದು್ದ, ವಿವಿಧ ರ್ಕಷ್ರಿಗಳ�ೊಂದಿಗಿನ 
ದಿ್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ ಬ್ಕಂಧವಯೂ ವಧಿತಿತ ಸುಧ್ಕರಣ� ಕ್ಕಣುರ್ೊದ�. ಭ್ಕರತ 
‘वसुधैव कुटुंबकम’ (ಇಡಿ� ಜಗತ�ೊ� ಒಂದು ಕುಟುಂಬ) ಎಂಬ ತನನು 
ಪುರ್ಕತನ ಪರಿಕಲಪಾನ�ಯ ಮರುಶ�್ �ಧನ�ಯಂದಿಗ� ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ 
ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನನುನುನು ಜ್ಕಗರ್ಕ ನ್ಕಯಕನ�ಂದು 
ಗುರುರ್ಸಿಕ�್ಂಡಿದ�. 

ದ್್ವಪಕ್ಷಿೇಯ ಬಾಂಧವಯೂಗಳಗ್ ಪುನಜಿೇ್ಣವ

ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿವೂ ತಟಸಥಿವ್ಕಗಿದ್ಕ್ದಗ, 

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ, ಜ್ಕಗರ್ಕ ಸಮಸ�ಯೂಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಚಚಿತಿಸಲು 

ವಚುತಿವಲ್ ಸಭ�ಗಳನುನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸುವ ಮ್ಲಕ ವಿಶ್ವ 
ಸಮುದ್ಕಯಕ�್ ಉಸುೊವ್ಕರಿ ಒದಗಿಸಿದರು. ಅವರು ಯು.ಎಸ್.ಎ., 
ಯುಕ�, ಫ್ಕ್ರನ್ಸ್, ಜಮತಿನಿ, ಕ�್ಲ್ಲಿ, ಪಶಿ್ಚಮ ಏಷ್ಕಯೂ ರ್ಕಷ್ರಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಭ್ಕರತದ ಬ್ಕಂಧವಯೂವನುನು ಬಲಪಡಿಸಿದರು. ಜ20 ಮತುೊ ನ್ಕಮ್ 
ಶೃಂಗಸಭ�ಗಳಲ್ಲಿಯ್ ಅವರು ಭ್ಕಗಿಯ್ಕದರು. 
n 	ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಕಂಗ್ಕಲಿದ��ಶ 

ಪ್ರವ್ಕಸ ಕ�ೈಗ�್ ಂಡ ಅವರು, ಸ�ನು�ಹ ಸಂಬಂಧ ಬಲಗ�್ ಳಿಸಿದರು 
ಮತುೊ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ದಿನದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಭ್ಕಷಣ 
ಮ್ಕಡಿದರು.

n 	ಬ್ಕಂಗ್ಕಲಿದ��ಶ ಮತುೊ ನ��ಪ್ಕಳದ�್ ಂದಿಗ� ಗಡಿಯ್ಕರ�ಗಿನ 
ಸಹಕ್ಕರವನುನು ಉತ�ೊ�ಜಸುವ ಗುರಿಯಂದಿಗ� ಹಲವು 
ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮ್ಕಡಿದರು. 

n 	ಮ್ಕಲ್್ಡ�ವ್ಸ್ ಗ� ಭ��ಟ್ ನಿ�ಡಿದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗ� ಅತುಯೂನನುತ 
ನ್ಕಗರಿಕ ಗೌರವ “ರ್ಲ್ ಆಫ್ ನಿಶ್ಕನ್ ಇಜುಜುದಿ್ದ�ನ್” 
ಪ್ರದ್ಕನ ಮ್ಕಡಿದರ�, ಯುಎಇಯ ಪ್ರವ್ಕಸದ ವ��ಳ� ಅತುಯೂನನುತ 

ನ್ಕಗರಿಕ ಗೌರವ ‘ಆಡತಿರ್ ಆಫ್ ಜಯಿ�ದ್’ ನಿ�ಡಲ್ಕಯಿತು.

ವಿದ್ೇಶಾಂಗ ನೇತ್:  
ನ್ರ್ ಮೊದಲ್

7 ವರ್ಣಗಳು
ನವ ಭಾರತದ 

ನಮಾ್ಣರ
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n 	ಭ್ಕರತವು ದ್ಕಖಲ�ಯ 8ನ�� ಬ್ಕರಿಗ� ವಿಶ್ವಸಂಸ�ಥಿಯ 

ಭದ್ರತ್ಕ ಮಂಡಳಿಯ ಶ್ಕಶ್ವತವಲಲಿದ ಸದಸಯೂ 

ರ್ಕಷ್ರಿವ್ಕಗಿದ�. 
n 	2019ರ ಏಪ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿ್ರ�ಲಂಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಡ�ದ 

ಈಸಟಿರ್ ಭಯ�ತ್ಕಪಾದಕ ದ್ಕಳಿಯ ತರುವ್ಕಯ 
ಏಕತ�ಯ ಪ್ರದಶತಿನದ ಉದ�್ದ�ಶದ�್ ಂದಿಗ�, 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು 
ಭಯ�ತ್ಕಪಾದಕರ ಬ್ಕಂಬ್ ದ್ಕಳಿಗ� ತುತ್ಕೊದ 
ಸಥಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಕದ ಶಿ್ರ�ಲಂಕ್ಕದ ಸ��ಂಟ್ 
ಆಂಥ�್ �ನಿಯ� ಚಚ್ತಿ ಗ� ಭ��ಟ್ ನಿ�ಡಿದರು. 

n 	ಚಿ�ನ್ಕದ�್ ಂದಿಗ� ಬ್ಕಂಧವಯೂವನುನು 
ಗಟ್ಟಿಗ�್ ಳಿಸಲು ‘ವೂಹ್ಕನ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ‘ ಮತುೊ 
‘ರ�ನ�ನುೈ ಸಂಪಕತಿ’ದಂತಹ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು 
ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತು.

n 	ಜಪ್ಕನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಜ 20 ಶೃಂಗಸಭ�, ಎಸ್.ಸಿ.ಒ 
ಶೃಂಗಸಭ�, ಬ�್ರಜಲ್ ನಲ್ಲಿನ ಬಿ್ರಕ್ಸ್ ಶೃಂಗಸಭ�, 
ರಷ್ಕಯೂದಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಆರ್ತಿಕ ವ��ದಿಕ� ಸಭ� ಸ��ರಿದಂತ� 
ವಿಶ್ವ ಶೃಂಗಸಭ�ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ 

ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛ್ಕಪು ಮ್ಡಿಸಿದ್ಕ್ದರ�.
n 	ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರಯ್ಕದ ತರುವ್ಕಯ ಮ�ದಿ ಅವರು 

ಇಸ�್ರ�ಲ್, ಫ್ಕ್ರನ್ಸ್, ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಜಪ್ಕನ್, 

ಅಮರಿಕ ಮತುೊ ದಕ್ಷಿಣ ಕ�್ರಿಯ್ಕದ�್ ಂದಿಗಿನ 

ದಿ್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ ಬ್ಕಂಧವಯೂಕ�್ ರ�ೈತನಯೂ ನಿ�ಡಿದ್ಕ್ದರ�. 

ಅವರು ಇರ್ಕನ್, ಸೌದಿ ಅರ�ಬಿಯ್ಕ ಮತುೊ ಇಸ�್ರ�ಲ್ 

ಸ��ರಿದಂತ� ಪಶಿ್ಚಮ ಏಷ್ಕಯೂ ದ��ಶಗಳ�ೊಂದಿಗ� 

ದಿ್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ ಬ್ಕಂಧವಯೂವಧತಿನ� ಮ್ಕಡಿದ್ಕ್ದರ�. 

ನ್ಯೂಜಲ�ಂಡ್ ಮತುೊ ಆಸ�್ರಿ�ಲ್ಯ್ಕದ�್ ಂದಿಗಿನ 

ಪ್ಕಲುದ್ಕರಿಕ�ಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ಕ್ದರ�.

n 	ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 

ಪ್ರಯತನುಗಳಿಂದ್ಕಗಿ ಇರ್ಕನ್ ನ�್ ಂದಿಗಿನ ಬ್ಕಂಧವಯೂ 

ಸುಧ್ಕರಣ�ಯ್ಕಗಿದ�. ಭ್ಕರತ ಐರ್ಹ್ಕಸಿಕ 

ಚಬಹರ್ ಒಪಪಾಂದಕ�್ ಇರ್ಕನ್ ನ�್ ಂದಿಗ� ಅಂಕಿತ 

ಹ್ಕಕಿರುವುದು ಬ್ಕಂಧವಯೂವನುನು ಮತೊಷುಟಿ ಬ�ಸ�ದಿದ�.

n 	ಪ್ಕಯೂಲಸಿೊ�ನ್ ನ�್ ಂದಿಗಿನ ಬ್ಕಂಧವಯೂ ಸಹ ಮ�ಲ್ 

ಸೊರದಲ್ಲಿದ�. 2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ 

ಮ�ದಿ ಅವರು ಪ್ಕಯೂಲಸಿೊ�ನ್ ಗ� ಭ��ಟ್ ನಿ�ಡಿದ್ಕಗ, 

ಅವರಿಗ� ಗ್ಕ್ರಯಾಂಡ್ ಕ್ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ�ಟಿ�ಟ್ ಆಫ್ 

ಪ್ಕಯೂಲ�ಸ�ಟಿೈನ್ ಪ್ರಶಸಿೊ ಪ್ರದ್ಕನ ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತು. 
n 	ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ಒತೊಡಗಳ ನಡುವ�ಯ್ 

ಭ್ಕರತ ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ತಿಕ  

ಸಹಭ್ಕಗಿತ್ವಕ�್ ಸ��ಪತಿಡ�ಯ್ಕಗಲ್ಲಲಿ.  

ಪಾಕಿಸಾತನವನ್ನು ಒಂಟ್ಯಾಗಿಸಿ 

ಭಯೇತಾಪಾದನ್ಗ್ ದ್ೂಡ್ಡ ಪ್ಟ್ಟಿ

ನ್ರವಿನ ಹಸತ ಚಾಚಿದ ಭಾರತ

n 	ಹಣಕ್ಕಸು ನಿಗ್ರಹ ಕ್ಕಯತಿ ಪಡ� (ಎಫ್.ಎ.ಟ್.ಎಫ್) ಪ್ಕಕಿಸ್ಕೊನವನುನು 
ಕಪುಪಾಪಟ್ಟಿಗ� ಸ��ರಿಸುವುದನುನು ಖ್ಕರ್್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತ ಪ್ರಮುಖ 
ಪ್ಕತ್ರ ವಹಿಸಿದ�. ಪ್ಕಕಿಸ್ಕೊನವನುನು ಏಷ್ಕಯೂ-ಪ�ಸಿಫಿಕ್ ಉಪ ಗುಂಪು ಕ್ಡ 
ಕಪುಪಾಪಟ್ಟಿಗ� ಸ��ರಿಸಿದ�.

n 	ಭ್ಕರತಕ�್ ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ನ್ಕಯೂಯ್ಕಲಯದಲ ಲ್ಿ ಜಯ ಸಿಕಿ್ದ�, 
ಕುಲಭ್ಷಣ್ ಜ್ಕಧವ್ ಗ� ದ್ತ್ಕವ್ಕಸದ ಸೌಲಭಯೂವನುನು ಅನುಮರ್ಸುವ 
ರ್�ಪತಿನುನು ಅದು ನಿ�ಡಿದ�.

ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಲಸಿಕ� ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸಿದ ತರುವ್ಕಯ ಭ್ಕರತ, ಇತರ ರ್ಕಷ್ರಿಗಳಿಗ್ 

ಸಹ್ಕಯ ಹಸೊ ನಿ�ಡಿತು. ವಿವಿಧ ದ��ಶಗಳಿಗ� ಭ್ಕರತ ಔಷಧ ಮತುೊ ಇತರ 

ಪರಿಹ್ಕರದ ನ�ರವು ಪೂರ�ೈಸಿತು. ಲಸಿಕ� ಮೈರ್್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ಕರತವು 95 

ರ್ಕಷ್ರಿಗಳಿಗ� ಆರು ಕ�್�ಟ್ ಡ�್ �ಸ್ ಕ�್ರ�್ ನ್ಕ ಲಸಿಕ�ಯನುನು ಪೂರ�ೈಸಿತು.

2015ರಲ್ಲಿ ನ��ಪ್ಕಳದಲ್ಲಿ 
ಭ್ಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ 

ಬಳಿಕ, ಭ್ಕರತ ತಕ್ಷಣವ�� 
ಆರ್ತಿಕ ನ�ರವಿನ ಜ�್ತ�ಗ� 
ಪರಿಹ್ಕರ ಸ್ಕಮಗಿ್ರಗಳನುನು 

ವಿಶ��ಷ ವಿಮ್ಕನದ 
ಮ್ಲಕ ಕಳುಹಿಸಿ ನ�ರವಿನ 

ಹಸೊ ರ್ಕಚಿತು.

ಇಂಡ�್ �ನ��ಷ್ಯ್ಕದಲ್ಲಿ 

ಸುನ್ಕಮಿ ಮತುೊ 

ಭ್ಕಂಪದ ಸಂತ್ರಸೊರಿಗ� 

ನ�ರವ್ಕಗಲು ‘ಸಮುದ್ರ 

ಮೈರ್್ರ ಕ್ಕಯ್ಕತಿಚರಣ�’. 

ಇದ್ಕಯ್ 

ಚಂಡಮ್ಕರುತದ 

ಬಳಿಕ ಮಜ್ಕಂಬಿಕ್ ಗ� 

ನ�ರವ್ಕಗಲು ಭ್ಕರತದ 

ಸಹ್ಕಯ ಹಸೊ.

ಫ್ಕ್ರನ್ಸ್ ನ ಬ�ಂಬಲದ�್ ಂದಿಗ� 

ಭ್ಕರತ ಈ ಉದ್ಕತೊ ಉಪಕ್ರಮ 

ಆರಂಭಿಸಿತು. ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ 

ಸೌರ ಸಹಯ�ಗದ ಸಚಿವ್ಕಲಯ 

ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಥಮ 

ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ 

ಸಂಸ�ಥಿಯ್ಕಗಿದ�.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸೌರ ಸಹಯೇಗ

ಭ್ಕರತದ ಪುರ್ಕತನ 

ಸಂಪ್ರದ್ಕಯವ್ಕದ ಯ�ಗಕ�್ 

ವಿಶ್ವದ್ಕದಯೂಂತ ಮ್ಕನಯೂತ� 

ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. ವಿಶ್ವ ಜ್ನ್ 21ನುನು 

ಅಂತ್ಕರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ಯ�ಗ ದಿನ 

ಎಂದು ಅಂಗಿ�ಕರಿಸಿದ�.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಯೇಗದ್ನ

ಲಸಿಕ್ ಮೈತ್್ರ

ಕಾ್ವಡ್
ಭ್ಕರತ ಕ್ಕ್ವಡ್ನ ಮಹತ್ವದ 

ವೂಯೂಹ್ಕತ್ಮಕ ಪ್ಕಲುದ್ಕರನ್ಕಗಿದ�. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಯು.ಎಸ್.ಎ,, ಜಪ್ಕನ್ ಮತುೊ 

ಆಸ�್ರಿ�ಲ್ಯ್ಕ ಸ��ರಿವ�. ಇದು ಏಷ್ಕಯೂ 

ಮತುೊ ಪ�ಸಿಫಿಕ್ ಸ್ಕಗರ ವಲಯದ 

ಕ್ಕಯತಿತಂತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತಯೂಂತ 

ಮಹತ್ವದ ಪ್ಕಲುದ್ಕರಿಕ�ಯ್ಕಗಿದ�. 

2+2 ಮಾತ್ಕತ್
ಭ್ಕರತ ಮತುೊ ಯು.ಎಸ್.ಎ. 
ತಮ್ಮ ಸಚಿವರುಗಳ ಮಟಟಿದ 2+2 
ಮ್ಕತುಕತ�ಯನುನು 2018ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. 
2020ರ ಅಕ�್ಟಿ�ಬರ್ ನಲ್ಲಿ 2+2 ಮ್ರನ�� 
ಆವೃರ್ೊಯ ಮ್ಕತುಕತ� ನವದ�ಹಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ನಡ�ಯಿತು. ಭ್ಕರತವು ಅಮರಿಕದ�್ ಂದಿಗ� 
ಈ ಸಚಿವರ ಮಟಟಿದ ಶೃಂಗಸಭ�ಯ ವ��ಳ� 
ಹಲವು ಒಪಪಾಂದಗಳಿಗ� ಅಂಕಿತ ಹ್ಕಕಿತು. 
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ಶತಮಾನಗಳ ದ್ೇಘ್ಣ ಕಾಯ್ವಿಕ್ಗ್ ಕ್ೂನ್
2019ರ ನವ�ಂಬರ್ 9ರಂದು ಸುಪ್ರ�ಂಕ�್�ಟ್ತಿ ಬಹು 
ನಿರಿ�ಕ್ಷಿತ ರ್�ಪುತಿ ನಿ�ಡಿ, ಅಯ�ಧ�ಯೂಯಲ್ಲಿ ಶಿ್ರ�ರ್ಕಮ 
ಮಂದಿರ ನಿಮ್ಕತಿಣಕ�್ ಹ್ಕದಿ ಸುಗಮಗ�್ ಳಿಸಿತು. 
ಸುಪ್ರ�ಂ ಕ�್�ಟ್ತಿ ನಿಧ್ಕತಿರವನುನು ಉತ್ಕಸ್ಹಭರಿತ 
ರ್ಕಷ್ರಿ ಸ್ಕ್ವಗರ್ಸುರ್ೊದ್ದಂತ�, ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮ�ದಿ ಅವರು ಉತ್ಕಸ್ಹಿ ನ್ಕಗರಿಕರ�್ ಂದಿಗ� 
ಜ�್ತ�ಗ್ಡಿದರು, ಇದು ಭ್ಕರತಕ�್ ನವ�ದಯದ 
ರ್�ಪ�ತಿಂದು ಶ್ಕಲಿಘಿಸಿದರು. ನವ ಭ್ಕರತವನುನು 
ನಿಮಿತಿಸಲು ಪ್ರರ್ಜ್� ಮ್ಕಡಬ��ಕ�ಂದು ಅವರು 
ಯುವಜನರಿಗ� ಕರ� ನಿ�ಡಿದರು. ಅದು ರ್ಕಮ 
ಮಂದಿರವ�� ಇರಲ್ ಅಥವ್ಕ ಕತ್ಕತಿರ್ ಪುರ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್, 
ಕ್ಕಶಿ ವಿಶ್ವನ್ಕಥ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ 
ನಿಧ್ಕತಿರಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�್ಳು್ಳವುದ�� ಆಗಿರಲ್, 
ಜಮು್ಮ ಮತುೊ ಕ್ಕಶಿಮೀರದ 370ನ�� ವಿಧಿಯನುನು 
ರದು್ದಪಡಿಸುವುದ್ಕಗಿರಲ್, ರ್್ರವಳಿ ತಲ್ಕಖ್ ಅಥವ್ಕ 
ಪೌರತ್ವ ರ್ದು್ದಪಡಿ ಕ್ಕಯ್್ದಯನುನು ರದು್ದಪಡಿಸುವುದ�� 
ಇರಲ್ ಈ ಎಲಲಿ ಕ್ರಮಗಳು ಭ್ಕರತವನುನು ವ��ಗವ್ಕಗಿ 
ಪ್ರಗರ್ಯ ಹ್ಕದಿಗ� ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡು ಹ�್ �ಗುರ್ೊವ�.

ಕ
ಳ�ದ ವಷತಿ ಆಗಸ್ಟಿ 5ರಂದು, ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ 
ಅವರು ರ್ಕಮ ಮಂದಿರಕ�್ ಶಂಕುಸ್ಕಥಿಪನ� ನ�ರವ��ರಿಸುವ್ಕಗ, 
“ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ ಸಂಗ್ಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಕಂಧಿ�ಜ ಅವರ�್ ಂದಿಗ� 

ದಲ್ತರು – ಹಿಂದುಳಿದವರು – ಬುಡಕಟಟಿ ಜನರು ಮತುೊ ಸಮ್ಕಜದ 
ಎಲಲಿ ವಗತಿದವರು ಹ��ಗ� ಸಹಕರಿಸಿದರ�್ � ಅದ�� ರಿ�ರ್, ದ��ಶದ ಜನರ 
ಬ�ಂಬಲದ�್ ಂದಿಗ� ಪವಿತ್ರ ರ್ಕಮ ಮಂದಿರದ ಕ್ಕಯತಿ ಆರಂಭವ್ಕಗಿದ�” 
ಎಂದು ರ್ಳಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಅವರ್ಕಡಿದ ಮ್ಕತುಗಳು, ಅವರ 
ಆಶಯವನುನು ಪ್ರರ್ಬಿಂಬಿಸುತೊವ�, ಇದು ರ್ಕಮನ ಜ�ವನದ ಪ್ರರ್ಯಂದು 
ರಟಟಿದಲ್ಲಿ ಸವತಿವ್ಕಯೂಪ ಎಂದು ಸ್ಚಿಸುತೊದ�. ರ್ಕಮನು ಭ್ಕರತದ 
ನಂಬಿಕ�ಯಲ್ಲಿದ್ಕ್ದನ�, ರ್ಕಮನು ಭ್ಕರತದ ಆದಶತಿಗಳಲ್ಲಿದ್ಕ್ದನ�. ಭ್ಕರತದ 
ದ�ೈವತ್ವದಲ್ಲಿ ರ್ಕಮ ಇದ್ಕ್ದನ�, ಭ್ಕರತದ ತತೊ್ವಶ್ಕಸತ್ರದಲ್ಲಿ ರ್ಕಮ ಇದ್ಕ್ದನ�. 
ಅಂತಹ ಸನಿನುವ��ಶದಲ್ಲಿ ಇಡಿ� ಮನುಕುಲವ�� ರ್ಕಮನನುನು ಒಪಪಾರುವ್ಕಗ 
ನ್ಕವು ಮನಸಿನಲ್ಲಿಟುಟಿಕ�್ಳ್ಳಬ��ಕ್ಕದುದು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ್ಕಗಿ 
ಹಂಬಲ್ಸುತ್ಕೊ ಇರುವ್ಕಗ ವಿಧ್ಂಸಕತ� ನಡ�ದುದನುನು ನ�್ �ಡಿದ�್ದ�ವ�. 
ಆದರ� ಎಲಲಿರ ಭ್ಕವನ�ಗಳನುನು ಗೌರವಿಸಬ��ಕು. ನ್ಕವು ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬರ 
ಬ�ಂಬಲ ಮತುೊ ನಂಬಿಕ�ಯಿಂದ ಪ್ರಗರ್ಯನುನು ಖ್ಕರ್್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಬ��ಕು. 
ರ್ಕಮ ರ್ಕಜಯೂದ ಈ ಪರಿಕಲಪಾನ�ಯು ದ��ಶದ ಸ್ಕಂಸಕೃರ್ಕ ಪರಂಪರ�ಯ 
ಭ್ದೃಶಯೂವನುನು ಬದಲ್ಕಯಿಸಿದ�. ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡ 
ಪ್ರಮುಖ ನಿಧ್ಕತಿರಗಳು ಸಕ್ಕತಿರದ ಬದ್ಧತ�ಯನುನು ಪ್ರರ್ಬಿಂಬಿಸುತೊವ�:

ನವಭಾರತದ ಉದಯ7 ವರ್ಣಗಳು
ನವ ಭಾರತದ 

ನಮಾ್ಣರ
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ಈ ಐರ್ಹ್ಕಸಿಕ ನಿಧ್ಕತಿರ ಸ್ಕಮ್ಕಜಕ ಸ್ಕಮರಸಯೂ ಮತುೊ 
ದ��ಶದ ಸದ್ಕಭುವನ�ಯ ಸಂದ��ಶವನುನು ರವ್ಕನಿಸಿದ�.

"ಒಂದ್ ರಾರಟ್ದಲಲು ಎರಡ್ ಸಂವಿಧಾನ, ಇಬ್ಬರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮತ್ತ ಎರಡ್ ಧ್ವಜಗಳು 
ಇರಬಾರದ್" ಎಂಬ ಡಾ.ಶಾಯೂಮಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮ್ಖಜಿ್ಣ ಅವರ ಸಂಕಲಪಾವು 72 ವರ್ಣಗಳ ಕಾಲ ಕಾದ 
ನಂತರ ಸಾಕಾರವಾಯಿತ್. ವಿಧಿ 370 ಮತ್ತ 35 ಎ ರದ್ದಾಗ್ೂಳಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಜಮ್ಮೆ ಮತ್ತ 
ಕಾಶಿಮೀರ ಮತ್ತ ಲಡಾಖ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲಲು ದ್ೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ವ್ೇಗಕ್ಕೆ ಹ್ಜ್ಜಾ ಹಾಕ್ತ್ತವ್.

n 	2020ರ ಆಗಸ್ಟಿ 5ರಂದು ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ 
ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ಅಯ�ಧ�ಯೂಯಲ್ಲಿ 
ರ್ಕಮಮಂದಿರಕ�್ ಶಂಕುಸ್ಕಥಿಪನ� 
ನ�ರವ��ರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ 
ಅವರು, ಈ ದ��ವ್ಕಲಯ ಅಯ�ಧ�ಯೂಯ 
ಭವಯೂತ�ಯನನುಷ�ಟಿ� ಹ�ಚಿ್ಚಸುವುದಿಲಲಿ, 
ಜ�್ತ�ಗ� ಈ ವಲಯದ ಆರ್ತಿಕತ�ಯನ್ನು 
ಸುಧ್ಕರಣ� ಮ್ಕಡಲ್ದ� ಎಂದು ಹ��ಳಿದರು. 

n 	ಪ್ರರ್ಯಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿಯ್ 
ಅವಕ್ಕಶಗಳು ಲಭಯೂವಿದ�. 
ವಿಶ್ಕ್ವದಯೂಂತದಿಂದ ಜನರು ಪ್ರಭು ರ್ಕಮ 
ಮತುೊ ತ್ಕಯಿ ಜ್ಕನಕಿ ದಶತಿನ ಪಡ�ಯಲು 
ಇಲ್ಲಿಗ� ಬರುವುದನುನು ಊಹಿಸಿಕ�್ಳಿ್ಳ.

n 	ಜಮು್ಮ ಮತುೊ ಕ್ಕಶಿಮೀರಕ�್ ವಿಶ��ಷ ಸ್ಕಥಿನಮ್ಕನ ನಿ�ಡುವ ವಿಧಿ 370ನುನು ತ�ರವು ಮ್ಕಡುವ 
ನಿಧ್ಕತಿರವನುನು 2019ರ ಆಗಸ್ಟಿ 5ರಂದು ಕ�ೈಗ�್ ಳ್ಳಲ್ಕಯಿತು, ಇದು 60 ವಷತಿಗಳಿಗ್ ಅಧಿಕ 

ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ಕಲ್ಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ್ದ ಪಕ್ಷಪ್ಕತವನುನು ಕ�್ನ�ಗ್ಕಣಿಸಿತು.
n 	ಇದು ಜಮು್ಮ ಮತುೊ ಕ್ಕಶಿಮೀರವನುನು ಭ್ಕರತದ ಇತರ ಭ್ಕಗದ�್ ಂದಿಗ� ನಿಜ ಪ್ರಜ್�ಯಂದಿಗ� 

ಒಗ್ಗೆಡಿಸುವ ಖ್ಕರ್್ರ ನಿ�ಡಿತು.
n 	ಇಡಿ� ವಲಯವನುನು ವಿಶ��ಷ ಅಗತಯೂಗಳನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ�್ಂಡು ಎರಡು ಕ��ಂದ್ಕ್ರಡಳಿತ 

ಪ್ರದ��ಶಗಳ್ಕಗಿ ಜಮು್ಮ ಮತುೊ ಕ್ಕಶಿಮೀರ (ಶ್ಕಸನ ಸಭ� ಸಹಿತ) ಮತುೊ ಲಡ್ಕಖ್ ಶ್ಕಸನಸಭ� 
ರಹಿತ ರ್ಪಸಲ್ಕಯಿತು.

n 	ರ್ಕಜಯೂ ಪುನವಿತಿಂಗಡಣ� ಮಸ್ದ� ಸಂಸರ್ೊನಲ್ಲಿ ಅನುಮ�ದನ�ಯ್ಕದ ತರುವ್ಕಯ ಲಡ್ಕಖ್ ನ 
70 ವಷತಿಗಳ ದಿ�ರತಿ ಬ��ಡಿಕ�ಯನುನು ಅಂರ್ಮವ್ಕಗಿ ಪೂರ�ೈಸಲ್ಕಯಿತು. 

n 	ಈಗ ಜಮು್ಮ ಮತುೊ ಕ್ಕಶಿಮೀರ ಹ್ಕಗ್ ಲಡ್ಕಖ್ ಎರಡ್ ಸ್ಕಮ್ಕಜಕ ಮತುೊ ಆರ್ತಿಕ 
ಪರಿವತತಿನ�ಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವ್ಕಗಿ ಸ್ಕಗುರ್ೊವ�. ಹ�್ ಸ ನಿವ್ಕಸಿ ಕ್ಕಯಿದ�ಯನುನು 
ತರಲ್ಕಗಿದು್ದ, ಸಥಿಳಿ�ಯ ಜನರಿಗ� ಪ್ರಜ್ಕಸತ್ಕೊತ್ಮಕ ಹಕು್ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲ್ಕಗುರ್ೊದ�.

ಆಯೇಧ್ಯೂ 
ತ್ೇಪು್ಣ

ವಷತಿಗಳ ಕ್ಕಲ 
ಅಯ�ಧ�ಯೂಯಲ್ಲಿ ರ್ಕಮ 

ಮಂದಿರಕ್ಕ್ಗಿ ಸುದಿ�ರತಿ 
ಕ್ಕಯುವಿಕ�ಗ� 2019ರ 

ನವ�ಂಬರ್ 9ರಂದು ತ�ರ� 
ಬಿತುೊ. ಸುಪ್ರ�ಂಕ�್�ಟ್ತಿ 

ಅದರ ನಿಮ್ಕತಿಣಕ�್ ಹ್ಕದಿ 
ಸುಗಮಗ�್ ಳಿಸಿತು. 
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ರಾರಟ್
ಕಾನೂನ್
ಚಿಹ್ನು
ಸಾಕಾರ

1

n 	ಸಂಸದಿ�ಯ ಇರ್ಹ್ಕಸದಲ್ಲಿ 2019ರ ಜುಲ�ೈ 30 ಹ�ಗುಗೆರುರ್ನ 
ದಿನ, ಅಂದು ದ��ಶದ ಸಂಸತುೊ ರ್್ರವಳಿ ತಲ್ಕಖ್ ಅನುನು ರದು್ದ 
ಮ್ಕಡಿತು. ರ್್ರವಳಿ ತಲ್ಕಖ್ ನಿಂದ ಮುಕಿೊ ನಿ�ಡುವುದು, 
ಮುಸಿಲಿಂ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಏಕಪಕ್ಷಿ�ಯ ವಿರ�್ಛ�ದನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ 
ಸಕ್ಕತಿರದ ಮುಖಯೂ ಉದ�್ದ�ಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಕಗಿತುೊ.

n 	ಕ��ಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶ್ಕ ಅವರ ಮ್ಕತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ��ಳುವುದ್ಕದರ�, “ರ್್ರವಳಿ ತಲ್ಕಖ್ ರದು್ದ ಕ್ಕಯಿದ� 
ಅನುಮ�ದನ� ಬಳಿಕ ಇರ್ಹ್ಕಸ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮ�ದಿ ಅವರ ಹ�ಸರನುನು ಸಮ್ಕಜ ಸುಧ್ಕರಕರ್ಕದ ರ್ಕಜ್ಕ 
ರ್ಕಮ್ ಮ�ಹನ ರ್ಕಯ್ ಮತುೊ ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಕಯೂಸ್ಕಗರ್ 
ಅವರಂತ� ಸ್ಮರಿಸಲ್ದ�.   

ತ್್ರವಳ ತಲಾಖ್ 

ತಾರತಮಯೂದ  

ಪದಧಿತ್ಗ್ ಇತ್ಶಿ್ರೇ

n ಕತ್ಕತಿಪುತಿರ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ಅನುನು ಕಳ�ದ ವಷತಿ ತ�ರ�ಯಲ್ಕಯಿತು. ಇದು 
ಭ್ಕರತದಲ್ಲಿನ ಗುರುದ್ಕಸುಪಾರದ ಡ��ರ್ಕ ಬ್ಕಬ್ಕ ಸ್ಕಹಿ�ಬ್ ಮತುೊ ಪ್ಕಕಿಸ್ಕೊನದ 
ಕತ್ಕತಿಪುತಿರ ಸ್ಕಹಿ�ಬ್ ಗುರುದ್ಕ್ವರದ�್ ಂದಿಗ� ಸಂಪಕಿತಿಸಲ್ದ�. 

n ಸಿಖ್ ಧಮತಿದ ಸ್ಕಥಿಪಕ ಗುರು ನ್ಕನಕ್ ದ��ವ್ ಜ� ಅವರು ಕತ್ಕತಿಪುತಿರದಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮ ಕ�್ನ�ಯ ದಿನಗಳನುನು ಕಳ�ದಿದ್ದರು. ಈ ಪವಿತ್ರ ಸಥಿಳ ಸಿಖ್ ಅನುಯ್ಕಯಿ 
ಗಳಿಗ� ದ್ರದಶತಿಕದ ಮ್ಲಕ ಮ್ಕತ್ರ ನ�್ �ಡಲು ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗುರ್ೊತುೊ. 

n 2019ರ ನವ�ಂಬರ್ 9ರಂದು ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು 120 
ಕ�್�ಟ್ ರ್. ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕದ ಕತ್ಕತಿಪುತಿರ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ಅನುನು 
ಉದ್ಕಘಾಟ್ಸಿದರು.

n ಯ್ಕವುದ�� ಧಮತಿದ ಭ್ಕರರ್�ಯ 
ಯ್ಕತ್ಕ್ರರ್ತಿಗಳು ಈಗ ಪವಿತ್ರ 
ಕತ್ಕತಿಪುತಿರ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 
ಪೂಜ� ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ 
ಬಳಸಬಹುದ್ಕಗಿದ�. ಈ ಸಥಿಳಕ�್ 
ಭ��ಟ್ ನಿ�ಡಲು ವಿ�ಸ್ಕದ ಅಗತಯೂ 
ಇರುವುದಿಲಲಿ.
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n 	 ಪೌರತ್ವ ರ್ದು್ದಪಡಿ ಕ್ಕಯಿದ� ಪ್ಕಕಿಸ್ಕೊನ, ಬ್ಕಂಗ್ಕಲಿದ��ಶ ಮತುೊ ಆಫ್ಕಘಾನಿಸ್ಕೊನದಲ್ಲಿ 

ಕಿರುಕುಳಕ�್ ಒಳಗ್ಕಗಿ ದ��ಶಕ�್ ಮರಳಿದ ಅಲಪಾಸಂಖ್ಕಯೂತರಿಗ� ಭ್ಕರರ್�ಯ ಪೌರತ್ವವನುನು 

ದಯಪ್ಕಲ್ಸುವ ಮ್ಲಕ ಎಲಲಿ ಅಡ�ತಡ� ನಿವ್ಕರಿಸುತೊದ�. ಇದರ ಜ�್ತ�ಗ�, 
ಸಂವಿಧ್ಕನವನುನು ವಿರ�್ �ಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯ್ಕವುದ�� ರಿ�ರ್ಯಲ್ಲಿ ಭ್ಕಗಿಯ್ಕಗದ ನಿರ್ಕಶಿ್ರತರಿಗ� 

ಸಮಂಜಸತ� ಆಧ್ಕರದ ಮ�ಲ� ಪೌರತ್ವವನುನು ಸಹ ನಿ�ಡಬಹುದ್ಕಗಿರುತೊದ�. ದ��ಶವು 

ಈಗ್ಕಗಲ�� ಬ್ಕಂಗ್ಕಲಿದ��ಶದ ಲ��ಖಕಿ ತಸಿಲಿ�ಮ್ಕ ನಸಿ್ರ�ನ್ ಗ� ಆಶ್ರಯ ನಿ�ಡಿದ�.
n 	 ಭ್ಕರತದ ನ�ರ�ಯ ರ್ಕಷ್ರಿಗಳ್ಕದ ಪ್ಕಕಿಸ್ಕೊನ, ಬ್ಕಂಗ್ಕಲಿದ��ಶ ಮತುೊ ಅಫ್ಕಘಾನಿಸ್ಕೊನದಲ್ಲಿ 

ಕಿರುಕುಳಕ�್್ಳಗ್ಕದ ಧ್ಕಮಿತಿಕ ಅಲಪಾಸಂಖ್ಕಯೂತರ ಹಕು್ಗಳು ಮತುೊ ರನತ�ಯನುನು 

ರಕ್ಷಿಸುವ ದಶಕಗಳಷುಟಿ ಹಳ�ಯದ್ಕದ ಸಮಸ�ಯೂಯನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯರ್ನುಸುವ 

ಪೌರತ್ವ ಕ್ಕನ್ನಿಗ� ರ್ದು್ದಪಡಿ ಮ್ಕಡಲು ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ಐರ್ಹ್ಕಸಿಕ ನಿಧ್ಕತಿರವನುನು 

ತ�ಗ�ದುಕ�್ಂಡಿತು.
n 	ಈ ಐರ್ಹ್ಕಸಿಕ ಮಸ್ದ� ಲ�್ �ಕಸಭ� ಮತುೊ ರ್ಕಜಯೂಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವ್ಕಗಿ 2019ರ 

ಡಿಸ�ಂಬರ್ 9 ಮತುೊ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 11ರಂದು ಅನುಮ�ದನ� ಪಡ�ಯಿತು. ರ್ಕಷ್ರಿಪರ್ 

ರ್ಕಮನ್ಕಥ್ ಕ�್�ವಿಂದ್ ಅವರು ಅದ�� ವಷತಿ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 12ರಂದು ಆಫ್ಕಘಾನಿಸ್ಕೊನ, 

ಬ್ಕಂಗ್ಕಲಿದ��ಶ ಮತುೊ ಪ್ಕಕಿಸ್ಕೊನದಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳಕ�್ ಒಳಗ್ಕಗಿ ಭ್ಕರತಕ�್ ಬಂದು 

ನ�ಲ�ಸಿರುವ ಹಿಂದ್, ಸಿಖ್, ಬೌದ್ಧ, ಜ�ೈನ, ಪ್ಕರಸಿ ಮತುೊ ಕ�ರೈಸೊ ಸಮುದ್ಕಯದವರಿಗ� 

ಪೌರತ್ವ ನಿ�ಡುವ ಈ ಮಸ್ದ�ಗ� ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಚಿಸಿದರು.

n 	ಏಳು ವಷತಿಗಳ ಹಿಂದ� ಪ್ರಕೃರ್ ವಿಕ�್�ಪದಿಂದ 
ಹ್ಕಳ್ಕದ ಕ��ದ್ಕರನ್ಕಥ ನಗರವನುನು 
ಪುನಿತಿಮ್ಕತಿಣ ಮ್ಕಡುವುದು ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ 
ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ ಕನಸಿನ 
ಯ�ಜನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಕಗಿದು್ದ, ಈಗ ಅದು 
ಮತ�ೊ ತನನು ಪೂಣತಿ ವ�ೈಭವ ಪಡ�ದಿದ�.

n 	2013ರ ಜ್ನ್ 16-17ರ ಮಧಯೂದ ರ್ಕರ್್ರಯಲ್ಲಿ 
ಮ�ರ ಸ�್ ಫೂ�ಟ (ಕುಂಭದ�್ ್ರ�ಣ)ದಿಂದ್ಕಗಿ 
ಉಂಟ್ಕದ ಭಿ�ಕರ ಪ್ರವ್ಕಹ ಮತುೊ ಭ್ಕುಸಿತ 
ಸ್ಕವಿರ್ಕರು ಜ�ವಗಳನುನು ಕ�್ಚಿ್ಚಕ�್ಂಡು 
ಹ�್ �ಗಿತುೊ, ಅಪ್ಕರವ್ಕಗಿ ಮನ� ಮತುೊ 
ಆಸಿೊ ಹ್ಕನಿಯ್ಕಗಿತುೊ, ಇದು ಸಂರ್ಕರಕ್್ 
ಅಡ್ಡಪಡಿಸಿದ್ದಲಲಿದ�, ರಕ್ಷಣ್ಕ ಕ್ಕಯ್ಕತಿಚರಣ�ಗ್ 
ಅಡಿ್ಡಯ್ಕಗಿತುೊ.

ಪಾಕಿಸಾತನ, ಬಾಂಗಾಲುದ್ೇಶ, 
ಆಫಾಘಾನಸಾತನದಲಲು ಕಿರ್ಕ್ಳಕ್ಕೆ 
ಒಳಗಾದ ಅಲಪಾಸಂಖಾಯೂತರಿಗ್ 
ರಕ್ಷಣ್ಯ ಖಾತ್್ರ ನೇಡ್ವ ಸಿಎಎ

ಹ್ಚ್ಚು ಸ್ಂದರ ಮತ ತ್ 
ವ್ೈಭವ ಪಡ್ದ ಭಗವಾನ್ 
ಕ್ೇದಾರನಾಥ  
ಯಾತಾ್ರಕ್್ೇತ್ರ

n 	ಆದಿ ಶಂಕರ್ಕರ್ಕಯತಿರು ಸ್ಕಥಿಪಸಿದ ಶಿ್ರ� ಕ್ಕಶಿ ವಿಶ್ವನ್ಕಥ 

ದ��ವ್ಕಲಯವು ಹಿಂದ್ ಧಮತಿದ ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಕಮಿತಿಕ ತ್ಕಣವ್ಕಗಿದ�. 

ಈಗ ‘ಮ್ಕತ� ಗಂಗ�’ ಮತುೊ ‘ಕ್ಕಶಿ ವಿಶ್ವನ್ಕಥ’ರನುನು ಸಂಪಕಿತಿಸಲು 

ಸಮರ�್ �ಪ್ಕದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಸ್ಕಗಿವ�.
n 	ಈ ಯ�ಜನ�ಯಿಂದ್ಕಗಿ ಸುತೊಲ ಪ್ರದ��ಶಗಳಷ�ಟಿ� ಅಲಲಿ ಇಡಿ� 

ವ್ಕರ್ಕಣಸಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲ್ಕವಣ�ಗ� ಸ್ಕಕ್ಷಿಯ್ಕಗಿದ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಯ 

ಹಿಂದಿನ ರ್ವ್ಕರಿ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ�� 

ಆಗಿದು್ದ, ಅವರ ಪ�್ರ�ರಣ�ಯಿಂದ ದ��ವ್ಕಲಯಕ�್ ಸಂಪೂಣತಿ ವ�ೈಭವ 

ಮರಳುರ್ೊದ�.
n 	ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು, ಬ್ಕಬ್ಕ ವಿಶ್ವನ್ಕಥ 

ದ��ವಸ್ಕಥಿನವನುನು ಗಂಗ�ಯಂದಿಗ� ಸಂಪಕಿತಿಸುವ ಉದ�್ದ�ಶದಿಂದ ಶಿ್ರ� 

ಕ್ಕಶಿ ವಿಶ್ವನ್ಕಥ ರ್�ಥತಿಯ್ಕತ�್ರ ಯ�ಜನ�ಯ ನಿಮ್ಕತಿಣಕ�್ 2019ರ 

ಮ್ಕಚ್ತಿ 8ರಂದು ಅಡಿಪ್ಕಯ ಹ್ಕಕಿದರು. ಈ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ 50,261 

ಚದರ ಮಿ�ಟರ್ ವ್ಕಯೂಪಸಿರುವ ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಿ 24 ‘ಭವನ’ ಗಳನುನು 
ನಿಮಿತಿಸಲ್ಕಗುರ್ೊದ�.

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ 
ಕಾರಿಡಾರ್
ನಮಾ್ಣರ ಹಂತದಲಲುರ್ವ 
ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾಮಿ್ಣಕ 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಶಿ್ರೇ ಕಾಶಿೇ 
ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್್ೇತ್ರ

ನಿಸಸ್ಂಶಯವ್ಕಗಿ ಯ್ಕವ್ಕಗ ಎಲಲಿರ್ ಏಕತ�ಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಂ-
ದಿಗ� ಸ್ಕಗಿದರ�, ಆಗ ದ��ಶ ಖಂಡಿತ್ಕ ಪ್ರಗರ್ ಕ್ಕಣುತೊದ�, ಅದು 
ಮುಂದಿನ ಹಲವು ಪ�ಳಿಗ�ಗಳಿಗ� ಪ�್ರ�ರಣ� ಮತುೊ ಮ್ಕಗತಿದಶತಿನ 
ನಿ�ಡುತೊದ�.  

ಐದ್ ದಶಕಗಳ ನರಿೇಕ್್ಯ ಬಳಕ ಬ್ೂೇಡ್ೂೇ ಒಪಪಾಂದದ್ೂಂದ್ಗ್ 
ಶಾಂತ್ಯ ಪುನಸಾಥಾ್ಣಪನ್
n 	ಎಲಲಿರ�್ ಂದಿಗ� ಎಲಲಿರ ವಿಕ್ಕಸ ಎಂಬ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಂದಿಗ�, ವಿವಿಧ 

ಒಪಪಾಂದಗಳ ಮ್ಲಕ ಬ�್ �ಡ�್ � ಸಮಸ�ಯೂಯನುನು 50 ವಷತಿಗಳ 
ಅಸಿಥಿರತ�ಯ ನಂತರ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

n 	ಈ ಒಪಪಾಂದದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಕಸ್ಂನ ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ ಸಮಗ್ರತ�ಗ್ಕಗಿ ವಿಶ��ಷ 
ಕ್ಕಳಜ ವಹಿಸಲ್ಕಗಿದು್ದ, ಬ�್ �ಡ�್ � ಪ್ರದ��ಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� 1,500 
ಕ�್�ಟ್ ರ್.ವಿಶ��ಷ ಪ್ಕಯೂಕ��ಜ್ ಪ್ರಕಟ್ಸಲ್ಕಗಿದ�.

n 	ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ ಕರ�ಯ ಮ�ರ�ಗ� 1615ಕ್್ 
ಹ�ಚು್ಚ ಬ�್ �ಡ�್ � ಉಗ್ರವ್ಕದಿಗಳು ಮುಖಯೂವ್ಕಹಿನಿಗ� ಮರಳಲು 

ಶರಣ್ಕಗತರ್ಕಗಿದ್ಕ್ದರ�.

ಎರಡ್ ದಶಕಗಳ ಹಳ್ಯ ಬೂ್ರ-ರಿಯಾಂರ್ ನರಾಶಿ್ರತರ ಸಮಸ್ಯೂಯನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದ್.
n 	 ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕತಿರ ಮಿಜ�್�ರ್ಕಂ ಮತುೊ ರ್್ರಪುರ್ಕದ�್ ಂದಿಗಿನ ರ್್ರಪಕ್ಷಿ�ಯ 

ಒಪಪಾಂದ�್ ಂದಿಗ� ಎರಡು ದಶಕಗಳಷುಟಿ ಹಳ�ಯದ್ಕದ ಬ್್ರರಿಯ್ಕಂಗ್ 
ನಿರ್ಕಶಿ್ರತರ ಸಮಸ�ಯೂ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

n 	ಸುಮ್ಕರು 34 ಸ್ಕವಿರ ಆಂತರಿಕವ್ಕಗಿ ಸಥಿಳ್ಕಂತರಗ�್ ಂಡಿದ್ದ ಜನರು 
ರ್್ರಪುರ್ಕದಲ್ಲಿ ನ�ಲ�ಸಿದು್ದ, 600 ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳನುನು ಅವರ ಪುನವತಿಸರ್ 
ಮತುೊ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ್ಕಗಿ ರ್್ರಪುರ್ಕಕ�್ ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.
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ದ್ೇಶದ ಯ್ವಜನರಿಗ್ ಉತತಮ ನಗರಗಳಷ್ಟಿೇ ಅಲಲು, ಅವರ್ ಉತತಮ ಗಾ್ರಮ ಮತ್ತ ಪಟಟಿರಗಳನೂನು ಬಯಸ್ತಾತರ್. 
ವಿವಿಧ ಸೌಲಭಯೂಗಳ್ಲಲುವನೂನು ಒಗೂಗೂಡಿಸಿ, ಅವುಗಳ್ಲಲುವನೂನು ಒಂದ್ೇ ಹ್ಸರಿನಡಿ ಒಂದ್ ದ್ೇಶ, ಒಂದ್ ಸ್ೇವ್ ಎಂದ್ 

ಕ್ೂ್ರೇಡಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದ್. ವಿಶ್ವದಜ್್ಣಯ ನಗರ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳ ನಮಾ್ಣರದ್ೂಂದ್ಗ್, ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಣರ ಗಾ್ರಮಗಳಗ್ 
ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತ್ತದ್ ಮತ್ತ ‘ಸ್ಗಮ ಜಿೇವನ’ವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತ್ತದ್ ಹಾಗೂ ದ್ೇಶದ ಪರಿವತ್ಣನ್ಗ್ 

ಕ್ೂಡ್ಗ್ ನೇಡ್ತ್ತದ್...

ಸ್ೇವ್ಗಳ ಒಗೂಗೂಡಿಸ್ವಿಕ್ಯಿಂದ  
ಸೌಲಭಯೂಗಳ ಸ್ಲಭ ಲಭಯೂತ್

ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಸ್ಕರಿಗ� ಕ್ಕಡ್ತಿ (ಎನ್.
ಸಿ.ಎಂ.ಸಿ.) ಪ್ರಯ್ಕಣಿಕರಿಗ� ಅವರು ಸ್ಕವತಿಜನಿಕ 
ಸ್ಕರಿಗ�ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರ� ಮಟ�್್ರ�, ಕ್ಕಯೂಬ್, 
ಬಸ್, ರ�ೈಲು ಇತ್ಕಯೂದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ�ಲಿಲ್ಕಲಿ ಪ್ರಯ್ಕಣ 
ಮ್ಕಡುತ್ಕೊರ�್ � ಅಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸೌಲಭಯೂ ಒದಗಿಸುತೊದ�. 

ಒಂದ್ ರಾರಟ್ ಒಂದ್ ಸಾರಿಗ್ ಕಾಡ್್ಣ

ನ್ತನ ಕೃಷ್ ಸುಧ್ಕರಣ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಇ-ನ್ಕಮ್ 
ನಂತಹ ವಯೂವಸ�ಥಿಯಿಂದ ದ��ಶ ಒಂದು ರ್ಕಷ್ರಿ 
ಒಂದು ಕೃಷ್ ಮ್ಕರುಕಟ�ಟಿಯತೊ ಸ್ಕಗುರ್ೊದ�.

ಒಂದ್ ರಾರಟ್, ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕಟ್ಟಿ

ಇದು ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತದ ಹ�ದ್ಕ್ದರಿ 
ಪ್ರಯ್ಕಣವನುನು ತಡ�ರಹಿತಗ�್ ಳಿಸಿದ�. 

ಒಂದ್ ರಾರಟ್ ಒಂದ್ ಫಾಸ್ಟಿ ಟಾಯೂರ್

ಒಂದು ರ್ಕಷ್ರಿ, ಒಂದು ತ�ರಿಗ� ಅಂದರ� ಜಎಸಿಟಿ 
ತ�ರಿಗ� ವಯೂವಸ�ಥಿಯಲ್ಲಿನ ಗ�್ ಂದಲಗಳನುನು 
ನಿವ್ಕರಿಸಿದ� ಮತುೊ ಪರ�್ �ಕ್ಷ ತ�ರಿಗ�ಯಲ್ಲಿ 
ಏಕರ್ಪತ� ತಂದಿದ�.

ಒಂದ್ ರಾರಟ್ ಒಂದ್ ತ್ರಿಗ್

ಒಂದು ಊರಿನಿಂದ ಮತ�್ ೊಂದಕ�್ ಹ�್ �ಗುವ ನ್ಕಗರಿಕರು 
ಈಗ ಹ�್ ಸ ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟ್ ಮ್ಕಡಿಸುವ ಸಂಕಷಟಿದಿಂದ 
ದ್ರವ್ಕಗಿದ್ಕ್ದರ�. ಈಗ ಫಲ್ಕನುಭವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖ�್ �ಟ್ಕದ 
ಆಹ್ಕರ ಧ್ಕನಯೂವನುನು ಎಲ�ಕ್ಕ್ರಿನಿಕ್ ಪ್ಕಯಿಂಟ್ ಆಫ್ 
ಸ��ಲ್ (ಇ-ಪಓಎಸ್) ಅಳವಡಿಸಿರುವ ದ��ಶದ ಯ್ಕವುದ�� 
ನ್ಕಯೂಯಬ�ಲ� ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಪಡ�ದುಕ�್ಳ್ಳಬಹುದು. 

ಒಂದ್ ದ್ೇಶ ಒಂದ್ ಪಡಿತರ ಚಿೇಟ್

ಒಂದು ರ್ಕಷ್ರಿ ಒಂದು ವಿದುಯೂತ್ ಗಿ್ರಡ್ ಒಂದು ದೃಢ 
ಸುಧ್ಕರಣ�ಯ್ಕಗಿದು್ದ, ದ��ಶದ ಪ್ರರ್ಯಂದು ಭ್ಕಗದಲ್ಲಿಯ್ 
ಸಮಪತಿಕ ವಿದುಯೂತ್ ಅನುನು ಖ್ಕರ್್ರಪಡಿಸುತೊದ�.

ಒಂದ್ ರಾರಟ್ ಒಂದ್ ವಿದ್ಯೂತ್ ಗಿ್ರಡ್

ದ��ಶದ ಕ�್�ಟಯೂಂತರ ಜನರು 5 ಲಕ್ಷ ರ್.ವರ�ಗ� 

ಯ್ಕವುದ�� ಸಥಿಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ಯುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�.

ಒಂದ್ ರಾರಟ್ ಒಂದ್ ಆರ್ೂೇಗಯೂ ವಿಮ

ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯ ನ��ಮಕ್ಕರ್ ಸಂಸ�ಥಿ (ಎನ್.ಆರ್.ಎ.)
ಯ ಮ್ಲಕ ಪರಿ�ಕ� ನಡ�ಸುರ್ೊರುವುದು, ಕ��ಂದ್ರ 
ಸಕ್ಕತಿರದ ಹುದ�್ದಗಳಿಗ� ನ��ಮಕ್ಕರ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿವತತಿನ್ಕತ್ಮಕ ಸುಧ್ಕರಣ� ತರುರ್ೊದ�.

ಒಂದ್ ರಾರಟ್ ಒಂದ್ ಪರಿೇಕ್್

ಅನಿಲ ಆಧ್ಕರಿತ ಅಡುಗ� ಜ�ವನ ಶ�ೈಲ್ ಮತುೊ ಆರ್ತಿಕತ�ಯು ಕನಸ್ಕಗಿದ್ದ ದ��ಶದ ಆ ಪ್ರದ��ಶಗಳಿಗ� ಈಗ ತಡ�ರಹಿತ ಅನಿಲ 

ಸಂಪಕತಿವನುನು ಖ್ಕರ್್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಲ್ಕಗುರ್ೊದ�. ದ��ಶದ ಎಲ್ಕಲಿ ಮನ�ಗಳಿಗ� ಎಲ್.ಪ.ಜ. ಅನಿಲ ಮತುೊ ವ್ಕಹನ ಇಂಧನಕ್ಕ್ಗಿ 

ಸಿ.ಎನ್.ಜ. ಅನಿಲ ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಯ�ಜನ� ಉದ�್ದ�ಶವ್ಕಗಿದ�. ಒಂದು ರ್ಕಷ್ರಿ, ಒಂದು ಅನಿಲ ಗಿ್ರಡ್, ಕಡಿಮ ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ 

ರಸಗ�್ ಬ್ಬರಗಳನುನು ತಯ್ಕರಿಸಲು ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡುತೊದ�. ಅದ�� ವ��ಳ�, ವಿದುಯೂತ್ ಮತುೊ ರ್ಕಸ್ಕಯನಿಕಗಳಂತಹ ಕ�ೈಗ್ಕರಿಕ�ಗಳು 

ಸಹ ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ಯುತೊವ� ಮತುೊ ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕವಕ್ಕಶಗಳು ಹ�ಚ್ಚಲ್ವ�. ವಿದ��ಶಿ ವಿನಿಮಯದ ವ�ಚ್ಚವೂ ಕಡಿಮಯ್ಕಗುತೊದ�.

ಒಂದ್ ರಾರಟ್ 
ಒಂದ್ ಅನಲ 

ಗಿ್ರಡ್

ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಭಾರತ್ೇಯರೂ ಇಂದ್ ಒಂದ್ ರಾರಟ್, ಒಂದ್ ಸಂವಿಧಾನದ 
ಬಗ್ಗೂ ಮಾತನಾಡಬಹ್ದ್ ಮತ್ತ ನಾವು ಸದಾ್ಣರ್ ಸಾಹ್ೇಬರ “ಏಕ ಭಾರತ 
ಶ್್ರೇರ್ಠ ಭಾರತ” ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲ್ ಪ್ರಯತ್ನುಸ್ತ್ತದ್ದಾೇವ್. ಆದದಾರಿಂದ, 
ನಾವು ದ್ೇಶದ ಏಕತ್ಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಮತ್ತ ಸದೃಢ ಶಕಿತಯಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಣನವ್ಣಹಿಸ್ವಂತಹ ವಯೂವಸ್ಥಾಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬ್ೇಕ್ ಮತ್ತ ಈ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ್ ನರಂತರವಾಗಿ ಮ್ಂದ್ವರಿಯಬ್ೇಕ್.

-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ್ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ್

ಒಂದ್ ದ್ೇಶ, ಒಂದ್ ಸ್ೇವ್7 ವರ್ಣಗಳು
ನವ ಭಾರತದ 

ನಮಾ್ಣರ
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ಭಾರತದ ಶ್್ರೇರ್ಠ ನಾಯಕರ  
ಪರಂಪರ್ಯ ಪುನರ್ತಾಥಾನ

ದ��ಶದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪಾರ್ತಿದ್ಕಯಕ ಮತುೊ ಹ�ಚು್ಚ ಪ್ರರ್ಕರಕ�್ ಬ್ಕರದ ವಿ�ರರ ಬಗ�ಗೆ ಜನರಿಗ� ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸುವ 

ಉದ�್ದ�ಶದಿಂದ ಸಕ್ಕತಿರ ಹಲವ್ಕರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�್ ಳು್ಳರ್ೊದ�. ಸಮ್ಕಜಕ್ಕ್ಗಿ ನಿಸ್ಕ್ವಥತಿವ್ಕಗಿ ದುಡಿದ  

ಈ ನಿಜವ್ಕದ ದ��ಶಭಕೊರ ಸ್ಕಧನ�ಗಳು ಮತುೊ ತ್ಕಯೂಗಗಳನುನು ಎರ್ೊ ತ�್ �ರಿಸುವುದು ಸಕ್ಕತಿರದ ಉದ�್ದ�ಶವ್ಕಗಿದ�.

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು 2105ರಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟನ್ 
ಗ� ಭ��ಟ್ ನಿ�ಡಿದ್ಕ್ದಗ ಪೂಜನಿ�ಯ ಶಿ್ರ� ಬಸವ��ಶ್ವರರ 
ಪುತಥಿಳಿಯನುನು ಉದ್ಕಘಾಟ್ಸಿದು್ದ ನಿಜಕ್್ ಸ್ಮರಣ್ಕಹತಿ 

ಸಂದಭತಿವ್ಕಗಿದ�. 12ನ�� ಶತಮ್ಕನದಲ�ಲಿ� ಸಮ್ಕಜವನುನು 
ಪ್ರಬುದ್ಧಗ�್ ಳಿಸಲು, ಮಹಿಳ್ಕ ಸಬಲ್�ಕರಣದ ವಿರ್ಕರವನುನು 
ಪ್ರಸ್ಕೊಪಸಿದ ಕನ್ಕತಿಟಕದ ಭಗವ್ಕನ್ ಬಸವ��ಶ್ವರರು ಭ್ಕರತದ 
ಶಿ್ರ�ಮಂತ ಸಂಸಕೃರ್ಯ ಪ್ರರ್ಪ್ಕದಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ�ಂದು 
ಪರಿಗಣಿತವ್ಕಗಿದ್ಕ್ದರ� ಎಂದು ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಶ್ಕಲಿಘಿಸಿದರು.
ಭಗವ್ಕನ್ ಬಸವ��ಶ್ವರ ಪ್ರರ್ಮಯನುನು ವಿದ��ಶವಂದರಲ್ಲಿ 
ಉದ್ಕಘಾಟನ� ಮ್ಕಡುರ್ೊರುವುದು ನಿಜ ಅಥತಿದಲ್ಲಿ ಭ್ಕರರ್�ಯ 
ಮೌಲಯೂಗಳ ರ್ಕಯಭ್ಕರಿಗಳ್ಕದಂತವರ ಶಿ್ರ�ಮಂತ ಸ್ಕಂಸಕೃರ್ಕ 
ಪರಂಪರ�ಯನುನು ಎರ್ೊ ಹಿಡಿಯುವ ಸಕ್ಕತಿರದ ಪ್ರಯತನುದ ಒಂದು 
ಉದ್ಕಹರಣ�ಯ್ಕಗಿದ� ಎಂದು ಹ��ಳಿದರು.
ವಿಶ��ಷವ್ಕಗಿ, ಭಗವ್ಕನ್ ಬಸವ��ಶ್ವರರಂತ� ಭ್ಕರರ್�ಯ 
ಇರ್ಹ್ಕಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಜ ಜ�ವನದ ವಿ�ರರಿಗ� ಸ್ಕೊ ಸ್ಕಥಿನವನುನು 
ದ�್ ರ�ಕಿಸುವ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಭರದಿಂದ ಸ್ಕಗಿವ�. ‘ಭ್ಕರತ ಮದಲು’ 
ಮ್ಕಗತಿದಶಿತಿ ತತ್ವ ಒಳಗ�್ ಳು್ಳವ ಸಿದ್ಕ್ಧಂತವ್ಕಗಿದು್ದ, ಇದು ಪಕ್ಷ, 
ಸಿದ್ಕ್ಧಂತ ಅಥವ್ಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸ��ರಿದಂತ� ಯ್ಕವುದ�� ಪಕ್ಷಪ್ಕತದ 
ಮತುೊ ಸಂಕುಚಿತ ಕ್ಕಳಜಗಳನುನು ನಿರುತ್ಕಸ್ಹಗ�್ ಳಿಸುತೊದ�. 
ಉತೊಮ ಮತುೊ ದಿ�ರತಿಕ್ಕಲ ಇರುವಂತಹ ಅಭ್ಕಯೂಸಗಳನುನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಲು ಸಕ್ಕತಿರ ಸ್ಕಂಸಿಥಿಕ ಪರಿವತತಿನ� ಮ್ಕಡುರ್ೊದ�.

ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ್ೇಡಕೆರ್ ಅವರ ಆದಶ್ಣಗಳೊ್ಂದ್ಗ್ ಸಂಪಕ್ಣ 
ಸಾಧಿಸ್ವ ಪ್ರಯತನು
ಡ್ಕ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬ��ಡ್ರ್ ಅವರು ಭ್ಕರತದ ಸಂವಿಧ್ಕನದ 
ಮುಖಯೂ ಶಿಲ್ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ಕಗಿದ್ದರು. ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬ ನ್ಕಗರಿಕರಿಗ್ 
ಸಮ್ಕನತ�ಯನುನು ಖ್ಕತರಿಪಡಿಸುವ ಅವರ ಶ್ರಮದ್ಕಯಕ 
ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗ� ಸ್ಕೊ ಮ್ಕನಯೂತ� ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳ ಕ್ರಿತ ಅತಾಯೂಧ್ನಕ 
ವಸ್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ 226 ಕ್ೂೇಟ್ ರೂ. ವ್ಚಚು 
ಮಾಡಲರ್ವ ಸಕಾ್ಣರ
ಸಂಸದಿ�ಯ ಪ್ರಜ್ಕಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರಗಳು 
ದ��ಶದ ನಿ�ರ್ಗಳನುನು ರ್ಪಸುವಲ್ಲಿ ಮತುೊ ಜನರ 
ಕಲ್ಕಯೂಣಕ್ಕ್ಗಿ ವಿವಿಧ ಯ�ಜನ�ಗಳನುನು ಕ್ಕಯ್ಕತಿನುಷ್ಕಠಾನ 
ಮ್ಕಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಕನ ಪ್ಕತ್ರ ವಹಿಸುತ್ಕೊರ�. ಭ್ಕರತದ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರಗಳ ಜ�ವನ ಆಧ್ಕರಿತ ಅತ್ಕಯೂಧುನಿಕ 
ವಸುೊಸಂಗ್ರಹ್ಕಲಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಸಕ್ಕತಿರ 
226 ಕ�್�ಟ್ ರ್ಪ್ಕಯಿ ಹಂಚಿಕ� ಮ್ಕಡಿದ�. ಈ 
ವಸುೊಸಂಗ್ರಹ್ಕಲಯವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರಗಳು ರ್ಕಷ್ರಿ 
ನಿಮ್ಕತಿಣದಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ ಪ್ಕತ್ರವನುನು ಒರ್ೊ ಹ��ಳುತೊದ�.

ತ್ರ್ ಮರ್ಯ ವಿೇರರ್

7 ವರ್ಣಗಳು
ನವ ಭಾರತದ 

ನಮಾ್ಣರ
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ರ್ಕಷ್ರಿ ನಿಮ್ಕತಿಣದಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಮತುೊ ಅವರ 
ಪರಂಪರ�ಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸಕ್ಕತಿರವು ಅವರಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಐರ್ಹ್ಕಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಐದು ಸಥಿಳಗಳನುನು "ಪಂಚರ್�ಥತಿ" ಎಂದು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು ಅತಯೂಂತ ದಿಟಟಿ ಹ�ಜ�ಜು ಇಟ್ಟಿತು. ಸಂವಿಧ್ಕನವನುನು 
ರ್ಪಸುವಲ್ಲಿ ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬ��ಡ್ರ್ ಅವರ ಪ್ಕತ್ರವನುನು ಗುರುರ್ಸಲು 
ಭ್ಕರರ್�ಯ ಸಂವಿಧ್ಕನವನುನು ಅಂಗಿ�ಕರಿಸಿದ ನ�ನಪಗ್ಕಗಿ 
ನವ�ಂಬರ್ 26 ಅನುನು ಸಂವಿಧ್ಕನ ದಿನವನ್ಕನುಗಿ ಆಚರಿಸುವುದ್ಕಗಿ 
ಸಕ್ಕತಿರ 2015 ರಲ್ಲಿ ಘ್�ಷ್ಸಿತು. 
ನ್ೇತಾಜಿ ಸ್ಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ್ೂೇಸ್ ಅವರ ಪರಂಪರ್ಯ ಪುನರ್ತಾಥಾನ
ನ��ತ್ಕಜ ಸುಭ್ಕಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�್ �ಸ್ ಅವರ ಸ್ಕಂಪ್ರದ್ಕಯಿಕ 
ಘ್�ಷಣ� ‘ನಿ�ವು ನನಗ� ರಕೊ ನಿ�ಡಿ, ನ್ಕನು ನಿಮಗ� 
ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ ಕ�್ಡಿಸುತ�ೊ�ನ�’ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗ್ ದ��ಶಕ�್ 
ಪ�್ರ�ರಣ�ಯ್ಕಗಿದ�. ಸ್ವತಂತ್ರ ಭ್ಕರತದ ತ್ಕತ್ಕ್ಲ್ಕ ಸಕ್ಕತಿರದ 
75ನ�� ವ್ಕಷ್ತಿಕ�್�ತಸ್ವದ ಅಥವ್ಕ ನ��ತ್ಕಜಯವರಿಂದ ಹ�ಚು್ಚ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧವ್ಕದ ಆಜ್ಕದ್ ಹಿಂದ್ ಸಕ್ಕತಿರದ ನ�ನಪಗ್ಕಗಿ 2018 
ರಲ್ಲಿ ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ರ್ಕಷ್ರಿ 
ಧ್ಜ್ಕರ�್ �ಹಣ ಮ್ಕಡಿದರು. ಅಂರ್ಮವ್ಕಗಿ ಇಷುಟಿ ವಷತಿಗಳ ಬಳಿಕ 
ಭ್ಕರತದ ಅತಯೂಂತ ಅನುಕರಣಿ�ಯ ನ್ಕಯಕನ ಪರಂಪರ�ಯನುನು 
ಗುರುರ್ಸಿದು್ದ ರ್ಕಷ್ರಿಕ�್ ಹ�ಮ್ಮಯ ಕ್ಷಣವ್ಕಗಿದ�.
ಆಜ್ಕದ್ ಹಿಂದ್ ಸ��ನ�ಯ ನ್ಕಲು್ ಸದಸಯೂರು 2019ರ ಗಣರ್ಕಜ�್ಯೂ�ತಸ್ವ 
ಪರ��ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಭ್ಕಗಿಯ್ಕಗಿದ್ದರು. ನ��ತ್ಕಜ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ದಿ�ರತಿ 
ಕ್ಕಲ್�ನ ಬ��ಡಿಕ�ಯಂತ� ಭ್ಕರತ ಸಕ್ಕತಿರ ಅಂರ್ಮವ್ಕಗಿ ನ��ತ್ಕಜ 
ಸುಭ್ಕಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�್ �ಸ್ ಅವರಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳನುನು 
ಬಹಿರಂಗ ಮ್ಕಡುವ ನಿಧ್ಕತಿರವನುನು ಕ�ೈಗ�್ ಂಡಿತು ಮತುೊ ಅದು 
ಜನರಿಗ� ದ�್ ರ�ಯುವಂತ� ಮ್ಕಡಿತು. 2014ರಲ್ಲಿ ಜಪ್ಕನ್ ಗ� ಭ��ಟ್ 
ನಿ�ಡಿದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಆ ಕ್ಕಲದಲ್ಲಿ 
ನ��ತ್ಕಜಯವರ ಆಪೊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ಕದ  ಅತಯೂಂತ ಹಿರಿಯ ಜ�ವಂತ 
ವಯೂಕಿೊ ಸ�ೈಚಿರ�್  ಮಿಸುಮಿ ಅವರನುನು ಭ��ಟ್ಯ್ಕಗಿದ್ದರು.
ಸದಾ್ಣರ್ ಪಟ್ೇಲ್: ಭಾರತವನ್ನು ಒಗೂಗೂಡಿಸಿದ ಮ್ತ್ಸದ್ಧಿ
ಭ್ಕರತವನುನು ಒಗ್ಗೆಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪ್ಕತ್ರವಹಿಸಿ ‘ಭ್ಕರತದ 
ಉಕಿ್ನ ಮನುಷಯೂ’ ಎಂದು ಖ್ಕಯೂತರ್ಕದ ಸದ್ಕತಿರ್ ಪಟ��ಲ್ 
ಅವರ ಗೌರವ್ಕಥತಿ ಗುಜರ್ಕತ್ ನ ಕ��ವ್ಕಡಿಯ್ಕದಲ್ಲಿ ‘ಏಕತ�ಯ 
ಪ್ರರ್ಮ’ಯನುನು ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು 
ಅನ್ಕವರಣ ಮ್ಕಡಿದರು. 

600 ಅಡಿಗಳ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ�ಲಿ� ಅರ್ ಎತೊರವ್ಕದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರರ್ಮಯ್ಕಗಿದ�. 
ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ಗುಜರ್ಕತ್ ಮುಖಯೂಮಂರ್್ರಯ್ಕಗಿದ್ಕ್ದಗ 
2013ರಲ್ಲಿ ಇದಕ�್ ಶಂಕುಸ್ಕಥಿಪನ� ನ�ರವ��ರಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಕತಿರ್ ಪಟ��ಲ್ 
ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭ್ಕರತದ ಪ್ರಥಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ಕಗಿದ್ದರು, ಆದರ� 
ಆಧುನಿಕ ಭ್ಕರತವನುನು ರ್ಪಸುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಕ�್ಡುಗ�ಯನುನು ಎಂದಿಗ್ 
ಪೂಣತಿವ್ಕಗಿ ಗುರುರ್ಸಲ�� ಇಲಲಿ. 
ಆದರ� ಈಗ, ಸಕ್ಕತಿರ ಅಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮ್ಲಕ ಸದ್ಕತಿರ್ ಪಟ��ಲ್ 
ಅವರ ಪರಂಪರ�ಯನುನು ಪುನರುತ್ಕಥಿನಗ�್ ಳಿಸಲು ಪ್ರಯರ್ನುಸುರ್ೊದ�.
ನಿಸಸ್ಂದ��ಹವ್ಕಗಿ ದ��ಶದ ಅತುಯೂತೊಮ ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ 
ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ಕಗಿದ್ದ ವಿ�ರ ಸ್ಕವಕತಿರ್ ಅವರಿಗ� 
ಸ್ಕೊ ಮನನುಣ� ನಿ�ಡಲು ಸಕ್ಕತಿರವು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತನು ಮ್ಕಡಿದ�. 
ಆಡಳಿತ ನಡ�ಸಿದ ವಗತಿಗಳಿಂದ ಹಲವ್ಕರು ದಶಕಗಳಿಂದ 
ಕಡ�ಗಣಿಸಲ್ಕಗಿದ್ದ, ಅವರ ಪರಂಪರ�ಯನುನು ಪುನರುತ್ಕಥಿನ ಮ್ಕಡಲು 
ಈಗ ಮ�ದಿ ಸಕ್ಕತಿರ ಪ್ರಯರ್ನುಸುರ್ೊದ�. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೌವ್ವನದ 
ದಿನಗಳನುನು ಅಂಡಮ್ಕನ್ ನಿಕ�್�ಬ್ಕರ್ ನ ಸ�ಲುಯೂಲ್ಕರ್ ಜ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಒಂಟ್ಯ್ಕಗಿ ಸ�ರ�ಮನ�ವ್ಕಸ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು, ಅದ�� ರಿ�ರ್ ಛತ್ರಪರ್ ಶಿವ್ಕಜ 
ಮಹ್ಕರ್ಕಜ್, ಬಿಸ್ಕತಿ ಮುಂಡ್ಕ, ದಿ�ನಬಂಧು ಸರ್ ರ�್�ಟು 
ರ್ಕಮ್ ಸ��ರಿದಂತ� ಭ್ಕರತದ ಇತರ ಅಸ್ಕಧ್ಕರಣ ವಯೂಕಿೊಗಳ 
ಪರಂಪರ�ಯನುನು ಮರುಶ�್ �ಧಿಸಲು ಅಭಿಯ್ಕನದ�್ �ಪ್ಕದಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡುರ್ೊದ್ಕ್ದರ�.  

ನವ ಭಾರತದ ‘ಪದಮೆ’ ಆಗ್ತ್ತರ್ವ ಅನಾಮಧ್ೇಯ ವಿೇರರ್
ಮ�ದಿ ಸಕ್ಕತಿರವು ದ��ಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಕ್ರಂರ್ಕ್ಕರಿ ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳನುನು ತಂದಿದು್ದ, ಇದು ಒಂದು ಕಡ� 
ದ��ಶದಲ್ಲಿ ವಿಐಪ ಸಂಸಕೃರ್ಯನುನು ಕ�್ನ�ಗ�್ ಳಿಸುರ್ೊದ್ದರ�, ಮತ�್ ೊಂದ�ಡ� ಪ್ರರ್ಷ್ಠಾತ ಪ್ರಶಸಿೊಗಳ್ಕದ 
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿೊಗಳನುನು ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ನ್ಕಗರಿಕರಿಗ್ ದ�್ ರಕುವಂತ� ಮ್ಕಡುರ್ೊದ�. ಈ ಪ್ರಶಸಿೊಯ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯ್ಯನುನು ಸರಳಿ�ಕರಿಸಲ್ಕಗಿದ� ಮತುೊ ಪ್ಕರದಶತಿಕಗ�್ ಳಿಸಲ್ಕಗಿದ�, ಇದು ವಯೂಕಿೊಯ 
ಅಹತಿತ�ಗ� ಮನನುಣ� ನಿ�ಡುತೊದ�ಯ್� ಹ�್ ರತು ಪ್ರಭ್ಕವಬಿ�ರುವ ಸಂಸಕೃರ್ಗಲಲಿ. ಸಕ್ಕತಿರವು ಈಗ 
ದ��ಶದ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ನ್ಕಗರಿಕರನುನು ನಿಜವ್ಕದ ಧಿ�ಮಂತರನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡಿದ�, ಅವರ ಸ್ಕಧನ�ಗಳು 
ಯ್ಕವುದ�� ಪರ್್ರಕ� ಅಥವ್ಕ ರ್ಕನ�ಲ್ ನ ಮುಖ್ಕಯೂಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಥಿನ ಪಡ�ದುಕ�್ಂಡಿರುವುದಿಲಲಿ. 
ಅಸ್ಕಸ್ಂನ ಬಿರುಬ್ಕಲ್ಕ ರಭ್ಕ, ತಮಿಳುನ್ಕಡಿನ ಪಪಪಾಮ್ಕ್ಮಳ್ ಮತುೊ ಡ್ಕ.ಟ್.ವಿ�ರರ್ಕರವನ್, 
ಪಶಿ್ಚಮ ಬಂಗ್ಕಳದ ನ್ಕರ್ಕಯಣ್ ದ��ಬ್ಕನುಥ್ ಅಥವ್ಕ ಲಡ್ಕಖ್ ನ ಸುಲ್್ರಿಮ್ ರ�್ಂಜ�್�ರ್ ಅವರು 
ಭ್ಕರತದ ಆಕ್ಕಂಕ�ಗಳ ಹ�್ ಸ ಮುಖಗಳ್ಕಗಿದು್ದ, ಅತಯೂಂತ ಸ್ಕಧ್ಕರಣ ಹಿನ�ನುಲ�ಯವರ್ಕಗಿದ್ಕ್ದರ�, 
ಅವರ ಸ್ಕಧನ�ಗ� ಮನನುಣ� ನಿ�ಡಿ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿೊಗಳನುನು ನಿ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.
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ಭಗವದಿಗೆ�ತ�ಯಲ್ಲಿ ಭಗವ್ಕನ್ ಶಿ್ರ�ಕೃಷ್ಣ ಹಿ�ಗ� 
ಹ��ಳಿದ್ಕ್ದರ� -  “समदःुखसुखम्, धीरम्, 
सः, अमृततववाय, कल्पते’ (ಸಮದ್ಃಖ 

ಸ್ಖಂ ಧಿ�ರಂ ಸಃ ಅಮೃತತ್ಕ್ವಯ ಕಲಪಾತ��). ಇದರ 
ಅಥತಿ - ಸಂತ�್ �ಷ ಮತುೊ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಥಿರವ್ಕಗಿ 
ಉಳಿಯುವವರು ವಿಮ�ಚನ�ಗ� ಅಹತಿರ್ಕಗುತ್ಕೊರ� 
ಮತುೊ ಅಮರತ್ವವನುನು ಪಡ�ಯುತ್ಕೊರ�. ಅಮೃತ 
ಮಹ�್ �ತಸ್ವದಿಂದ ಭ್ಕರತದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷಯೂದ 
ಮಕರಂದವನುನು ಪಡ�ಯಲು ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. 
ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ ಸಂಗ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯುದ್ಧಗಳು 
ಮತುೊ ರಟನ�ಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತುೊ ಸಂದ��ಶಗಳಿವ�, 
ಅದು ಭ್ಕರತವನುನು ಪ್ರರ�್�ದಿಸುತೊದ� ಮತುೊ 
ಮುಂದ�ಸ್ಕಗುತೊದ�. 1857ರ ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ 
ಸಂಗ್ಕ್ರಮ, ವಿದ��ಶದಿಂದ ಮಹ್ಕತ್ಕ್ಮಗ್ಕಂಧಿ 
ಅವರ ಪುನರ್ಕಗಮನ, ಸತ್ಕಯೂಗ್ರಹದ ಶಕಿೊಯನುನು 
ರ್ಕಷ್ರಿಕ�್ ನ�ನಪಸಿದು್ದ, ಲ�್ �ಕಮ್ಕನಯೂ ರ್ಲಕ್ 
ಅವರ ಸಂಪೂಣತಿ ಸ್ವರ್ಕಜಯೂದ ಕರ�, ನ��ತ್ಕಜ 
ಸುಭ್ಕಸ್ ಚಂದ್ರ ಬ�್ �ಸ್ ಅವರ ನ��ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಆಜ್ಕದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಸ್ಕಥಿಪನ�, ಅವರ ದ�ಹಲ್ 
ಚಲ�್ � ಘ್�ಷಣ�ಯನುನು ಭ್ಕರತ ಇಂದಿಗ್ 
ಮರ�ಯಲ್ಕಗದು.

ಭ್ಕರತದ ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 

ಅನ��ಕ ರಟನ�ಗಳು ಇವ�, ಅದು ನಮಗ� 

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮತುೊ ಶಕಿೊಯನುನು ನಿ�ಡುತೊವ�. ಅಮೃತ 

ಮಹ�್ �ತಸ್ವವು ಭ್ಕರತದ ಸ್ಕಂಸಕೃರ್ಕ 

ವ�ೈವಿಧಯೂತ�ಯ ಬದ್ಧತ� ಮತುೊ ಸ್ಕಂಸಕೃರ್ಕ 

ಶಿ್ರ�ಮಂರ್ಕ�ಯನುನು ಎರ್ೊ ತ�್ �ರಿಸುವುದರ ಜ�್ತ�ಗ� 

ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ರಟನ�ಗಳ ಮ�ಲ್ ಬ�ಳಕು 

ರ�ಲುಲಿತೊದ�…

ಶತಮ್ಕನಗಳಿಂದ ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾದ ಉದಯಕ್ಕ್ಗಿ 
ಲಕ್ಕಂತರ ಜನರು ಕ್ಕಯುರ್ೊದ್ಕ್ದಗ ನ್ಕವು ದ್ಕಸಯೂದ 

ಅವಧಿಯನುನು ಊಹಿಸಿಕ�್ಂಡರ�, 75 ವಷತಿಗಳ 
ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾದ ಸಂದಭತಿವು ಎಷುಟಿ ಐರ್ಹ್ಕಸಿಕವ್ಕಗಿದ� 
ಮತುೊ ಅದು ಎಷುಟಿ ವ�ೈಭವ�ಪ��ತವ್ಕಗಿದ� ಎಂಬ 

ಅರಿವು ಮ್ಡುತೊದ�. ಈ ಉತಸ್ವವು ಶ್ಕಶ್ವತ ಭ್ಕರತದ 
ಸಂಪ್ರದ್ಕಯ, ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟದ ಛ್ಕಯ್ ಮತುೊ 
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭ್ಕರತದ ಹ�ಮ್ಮಯ ಪ್ರಗರ್ಯನುನು ಹ�್ ಂದಿದ�.

-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ್ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ್

ಭಾರತದ 
ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ 
ಚಳವಳಯ 
ಸೂತ್ರಧಾರರ್

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯುದ ಅಮೃತ ಮಹ್ೂೇತ್ಸವರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಂಕಲಪಾ 
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ಈ ಮಣಿಣನ ಬ್ಂಕಿಚ್ಂಡ್: 

ವಿೇರ ಸಾವಕ್ಣರ್

ಬಿ್ರಟ್ಷರು ತ�್ ಲಗುವಂತ� ಮ್ಕಡಲು ಅವರು 
ರ್ಕಲನ�ಕ�್ಟ್ಟಿದ್ದಷ�ಟಿ� ಅಲಲಿದ�, ತಮ್ಮ ಕಿ್ರಯ್ಕಶಿ�ಲ 
ಆಲ�್ �ಚನ�ಗಳಿಂದ ಮತುೊ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಜನರನುನು 

ಸಶಕೊಗ�್ ಳಿಸುವ ಮ್ಲಕ ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯತ�ಯ ಕಿಚ್ಚನುನು ಹಚಿ್ಚದವರಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರು. ಅವರು 1883ರ ಮ� 28 ರಂದು ಮಹ್ಕರ್ಕಷ್ರಿದ, ನ್ಕಸಿಕ್ 
ಬಳಿಯ ಭಗ್ರ್ ಗ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ್ಕಮ�ದರ್ ಪಂತ್ ಸ್ಕವಕತಿರ್ 
ಮತುೊ ರ್ಕಧ್ಕಬ್ಕಯ್ ದಂಪರ್ ಪುತ್ರನ್ಕಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪುಣ�ಯ 
ಪ್ರರ್ಷ್ಠಾತ ಫಗುತಿಸಸ್ನ್ ಕ್ಕಲ��ಜನಿಂದ ಪದವಿ ಪಡ�ದರು. ಅವರ 
ಮಹತ್ಕ್ವಕ್ಕಂಕ�ಯು ಕ��ವಲ ಅಧಯೂಯನಗಳಿಗ� ಸಿ�ಮಿತವ್ಕಗಿರಲ್ಲಲಿ 
ಬದಲ್ಕಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಳವ್ಕಗಿತುೊ, ರ್ಕಷ್ರಿವನುನು ಬಿ್ರಟ್ಷರಿಂದ 
ಮುಕೊಗ�್ ಳಿಸಲು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಿಚು್ಚ ಉರಿಯುರ್ೊತುೊ, ಇದಕ್ಕ್ಗಿ 
ಅವರು 1904ರಲ್ಲಿ ‘ಅಭಿನವ್ ಭ್ಕರತ್’ ಎಂಬ ಸಂರಟನ�ಯನುನು 
ಸ್ಕಥಿಪಸಿದರು. ದ��ಶಭಕಿೊ ಮತುೊ ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯತ�ಯ ಆಳವ್ಕದ 
ಪ್ರಜ್�ಯಿಂದ ಪ�್ರ�ರಿತರ್ಕಗಿ ಅವರು ಸ್ವದ��ಶಿ ಚಳವಳಿಗ� ಧ್ನಿಯ್ಕದರು, 
1905ರಲ್ಲಿ ಪುಣ�ಯಲ್ಲಿ ಬಂಗ್ಕಳದ ವಿಭಜನ�ಯ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ ವಿದ��ಶಿ 
ಬಟ�ಟಿಗಳನುನು ಸುಟುಟಿಹ್ಕಕಿದರು. ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿವ��ತನದಲ್ಲಿ ಕ್ಕನ್ನು 
ಪದವಿ ಪಡ�ಯಲು ಲಂಡನ್ ಗ� ತ�ರಳಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 
‘ಫಿ್ರ� ಇಂಡಿಯ್ಕ ಸ�್ ಸ�ೈಟ್’ ಯನುನು ಸ್ಕಥಿಪಸಿದರು ಮತುೊ ಭ್ಕರತದ 
ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾಕ್ಕ್ಗಿ ಸಮಪತಿತರ್ಕದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ 
ನಲ್ಲಿ, ಡ್ಕ. ಶ್ಕಯೂಮ್ಕ ಪ್ರಸ್ಕದ್ ಮುಖಜತಿ ನ��ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ 
ಚಳವಳಿಯ’ ಕ��ಂದ್ರ ಇಂಡಿಯ್ಕ ಹೌಸ್ ಆಗಿತುೊ. ಸ್ಕವಕತಿರ್ ಅವರು 
ಇಂಡಿಯ್ಕ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು ಮತುೊ ಭ್ಕರತದ ವಿದ್ಕಯೂರ್ತಿಗಳಿಗ� 
ಭ್ಕರತದ ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾಕ್ಕ್ಗಿ ಪ�್ರ�ರಣ� ನಿ�ಡಿದರು.

1908ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಕಷುಟಿ ಸಂಶ�್ �ಧನ� ಮತುೊ ಅಧಯೂಯನದ ನಂತರ 
ಸ್ಕವಕತಿರ್ ‘ಭ್ಕರರ್�ಯ ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ ಯುದ್ಧದ ಇರ್ಹ್ಕಸ’ ಎಂಬ 
ಪುಸೊಕವನುನು ಬರ�ದಿದ್ಕ್ದರ�, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು 1857 ರ ಕ್ಕ್ರಂರ್ಯನುನು 
ಭ್ಕರತದ ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾದ ಮದಲ ಯುದ್ಧ ಎಂದು ಕರ�ದರು. ಪುಸೊಕ 
ಜನಸ್ಕಮ್ಕನಯೂರಿಗ� ತಲುಪುವ ಮದಲು ಬಿ್ರಟ್ಷರು ಇದನುನು 
ನಿಷ��ಧಿಸಿದರು.

1908ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕಕಷುಟಿ ಸಂಶ�್ �ಧನ� ಮತುೊ ಅಧಯೂಯನದ ತರುವ್ಕಯ 
ಸ್ಕವತಿಕತಿರ್ ‘ದಿ ಹಿಸಟಿರಿ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಕರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪ�ಂಡ�ನ್ಸ್’ 

ಎಂಬ ಕೃರ್ ರಚಿಸಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು 1857ರ ದಂಗ�ಯನುನು ಭ್ಕರತದ 
ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ ಸಂಗ್ಕ್ರಮ ಎಂದು ಕರ�ದರು. ಆ ಪುಸೊಕ ಜನ ಸಮ್ಹ 
ತಲುಪುವ ಮದಲ�� ಬಿ್ರಟ್ಷರು ಅದನುನು ನಿಷ��ಧಿಸಿದರು. 1910ರಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಪರಮ್ಕಪೊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್ಕದ ಸ�ನು�ಹಿತ ಮದನ್ ಲ್ಕಲ್ ಧಿಂಗ್ಕ್ರ 
ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯಬ್ಬರ ಹತ�ಯೂ ಮ್ಕಡಿದರು, ಇದಕ್ಕ್ಗಿ ಅವರಿಗ� ಗಲುಲಿ 
ಶಿಕ� ವಿಧಿಸಲ್ಕಯಿತು. ಸ್ಕವಕತಿರ್ ಈ ಅನ್ಕಯೂಯದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದ�ದು್ದ 
ಪ್ರರ್ಭಟ್ಸಿದರು. ಅವರ ಜನಪ್ರಯತ� ಮತುೊ ಚುರುಕ್ಕದ ರ್ಕಜಕಿ�ಯ 
ಚಿಂತನ�ಯಿಂದ ಆತಂಕಗ�್ ಂಡ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಆಡಳಿತ ಅವರನುನು ಭ್ಕರತಕ�್ 
ಗಡಿ�ಪ್ಕರು ಮ್ಕಡಲು ಬಂಧಿಸಿತು. ಭ್ಕರತಕ�್ ತ�ರಳುರ್ೊದ್ದ ಸ್ಕವಕತಿರ್ 
ಹಡಗಿನಿಂದ ತಪಪಾಸಿಕ�್ಂಡು ಈಜ ಫ್ಕ್ರನ್ಸ್ ತಲುಪದರು ನಂತರ 
ಅವರನುನು ಮತ�ೊ ಬಂಧಿಸಲ್ಕಯಿತು. ಅವರಿಗ� ಜ�ವ್ಕವಧಿ ಶಿಕ� ನಿ�ಡಿ 
ಕಲ್ಕಪ್ಕನಿಗ� ಗಡಿ�ಪ್ಕರು ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತು. ಮತ�್ ೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, 
ಅವರಿಗ� 1911ರಲ್ಲಿ ಎರಡನ�� ಬ್ಕರಿ ಜ�ವ್ಕವಧಿ ಶಿಕ� ವಿಧಿಸಲ್ಕಯಿತು. 
10 ವಷತಿಗಳ ಜ�ೈಲುವ್ಕಸದ ನಂತರ ಅವರನುನು 1921ರಲ್ಲಿ ಅಂಡಮ್ಕನ್ 
ನ ಸ�ಲುಯೂಲ್ಕರ್ ಜ�ೈಲ್ನಿಂದ ಬಿಡುಗಡ� ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತು, ಆದರ� ನಂತರ 
ಅವರನುನು ಮ್ರು ವಷತಿಗಳ ಕ್ಕಲ ಪುಣ� ಜ�ೈಲ್ಗ� ಕಳುಹಿಸಲ್ಕಯಿತು. 
ಅವರು ಜ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿದ್ಕ್ದಗ ‘ಹಿಂದುತ್ವ: ಯ್ಕರು ಹಿಂದ್?’ ಎಂಬ ಪುಸೊಕ 
ಬರ�ದರು.

1937ರ ಹ�್ ರ್ೊಗ� ಅತಯೂಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಹಿಂದುತ್ವದ ಮುಖವ್ಕಗಿ ಮತುೊ 
ದೃಢವ್ಕದ ರ್ಕಷ್್ರಿ�ಯವ್ಕದಿ ನ್ಕಯಕನ್ಕಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದ ಸ್ಕವಕತಿರ್ 
ಹಿಂದ್ ಮಹ್ಕಸಭ್ಕ ಅಧಯೂಕ್ಷರ ಹುದ�್ದಯನುನು ವಹಿಸಿಕ�್ಂಡರು. 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂರ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ ಮ್ಕತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ��ಳುವುದ್ಕದರ� "ಅವರ ಧ�ೈಯತಿ, ಸ್ಕ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಿ 
ಭ್ಕಗವಹಿಸಲು ಇತರರನುನು ಪ�್ರ�ರ��ಪಸುರ್ೊದ್ದ ಮತುೊ ಸಮ್ಕಜ 
ಸುಧ್ಕರಣ�ಗಳಿಗ� ನಿ�ಡುರ್ೊದ್ದ ಪ್ರರ�್�ದನ�ಯ ಅವರ ಸ್ಕಮಥಯೂತಿಕ್ಕ್ಗಿ 
ನ್ಕವು ಅವರನುನು ಸದ್ಕ ಸ್ಮರಿಸುತ�ೊ�ವ�." 1965ರ ಸ�ಪ�ಟಿಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಜ್ವರದಿಂದ ರ್�ವ್ರ ಅನ್ಕರ�್ �ಗಯೂಕ�್ ಒಳಗ್ಕದರು ಮತುೊ ಇದು 
ಅವರ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸಿಥಿರ್ಯನುನು ಹದಗ�ಡಿಸಿತು. 1966ರ ಫ�ಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು, 
ಅವರು ಆಮರಣ ಉಪವ್ಕಸ ಕ�ೈಗ�್ ಳು್ಳವ ಪ್ರರ್ಜ್� ಮ್ಕಡಿದರು. 1966ರ 
ಫ�ಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಅವರು ಸ್ವಗತಿಸಥಿರ್ಕದರು.  

ವಿನಾಯಕ ದಾಮೊೇದರ ಸಾವಕ್ಣರ್ ಭಾರತ್ೇಯ ಇತ್ಹಾಸದಲಲು 

ಪರಿಗಣಿಸಬ್ೇಕಾದ ಹ್ಸರ್. ಅವರ್ ಬ್ಂಕಿಚ್ಂಡ್ ಏಕವಯೂಕಿತಯ 

ಸ್ೇನ್, 1857ರ ದಂಗ್ ಕ್ೇವಲ ದಂಗ್ಯಲಲು, ಆದರ್ ಭಾರತದ 

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯುದ ಮೊದಲ ಹ್ೂೇರಾಟ ಎಂದ್ ಕರ್ಯ್ವ ಮೂಲಕ 

ಇತ್ಹಾಸದ ಗಭ್ಣದಲಲುಡಗಿದದಾ ತಪುಪಾ ಸರಿಪಡಿಸಿದರ್. ಮಾಜಿ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ್ೇಯಿ ಹಿೇಗ್ ಹ್ೇಳುತ್ತದದಾರ್- 

ನಾನ್ ಒಂದ್ ಸರಣ ಕಾಳಾಗಿದದಾರ್, ಸಾವಕ್ಣರ್ ಒಂದ್ ಪವ್ಣತ, 
ನಾನ್ ಒಂದ್ ಹನಯಾಗಿದದಾರ್, ಸಾವಕ್ಣರ್ ಭವಯೂ ಸಿಂಧೂ ನದ್.

ವಿನಾಯಕ ದಾಮೊೇದರ ಸಾವಕ್ಣರ್ ವಯೂಕಿತತ್ವ

52 ನೂಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 53

ಮಾಧಯೂಮ



ಬ್ದಧಿ ಪೂಣಿ್ಣಮ - ಮೇ 26, 2021

ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬರ ಜ�ವನದ ಕಷಟಿವನುನು ತ�್ ಡ�ದುಹ್ಕಕುವ ಸಂದ��ಶ ಮತುೊ ಸಂಕಲಪಾವು ಸದ್ಕ ಭ್ಕರತದ ನ್ಕಗರಿಕತ�, 
ಸಂಸಕೃರ್ಗ� ದ್ಕರಿ ತ�್ �ರಿಸುತೊದ�. ಭಗವ್ಕನ್ ಬುದ್ಧ ಭ್ಕರತದ ಈ ಸಂಸಕೃರ್ಯನುನು ಮತೊಷುಟಿ ಶಿ್ರ�ಮಂತಗ�್ ಳಿಸಿದ್ಕ್ದನ�. 
ಭಗವ್ಕನ್ ಬುದ್ಧನು ತನನು ಜ�ವನದಲ್ಲಿ ಜ್್ಕನ�್ �ದಯವ್ಕದ ಬಳಿಕವೂ ಇತರರ ಜ�ವನವನುನು ಸಮೃದ್ಧಗ�್ ಳಿಸಿದನು. 
ಅವರ ಸಂದ��ಶವು ಯ್ಕವುದ�� ಒಂದು ಸಂದಭತಿಕ�್ ಅಥವ್ಕ ಯ್ಕವುದ�� ಒಂದು ವಿಷಯಕ�್ ಸಿ�ಮಿತವ್ಕಗಿಲಲಿ.  
ಅನ��ಕ ಶತಮ್ಕನಗಳಿಂದ, ಸಿದ್ಕ್ಧಥತಿನ ಜನನಕ�್ ಮದಲು ಮತುೊ ನಂತರ, ಸಿದ್ಕ್ಧಥತಿನು ಗೌತಮವ್ಕಗಿ ಬದಲ್ಕದ 
ನಂತರ, ಕ್ಕಲಚಕ್ರವು ರ್ರುಗುತೊಲ�� ಇದು್ದ, ಅನ��ಕ ಸನಿನುವ��ಶಗಳು ಮತುೊ ಸನಿನುವ��ಶಗಳ ಮ್ಲಕ ನಮ್ಮನುನು 

ಕರ�ದ�್ ಯುಯೂತೊಲ�� ಇದ�.
-ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ್ೇಂದ್ರ ಮೊೇದ್

ಹಗಲ್-ರಾತ್್ರ ಎನನುದ್ ಎಲಲು ಸಮಯದಲೂಲು 

ಮಾನವತ್ಯ ಸ್ೇವ್ಯಲಲು ನರತರಾಗಿರ್ವವರ್ 

ಬ್ದಧಿನ ನಜವಾದ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳು ಎಂದಥ್ಣ.

ಈ ಸೂಫೂತ್್ಣ ನಮಮೆ ಬದ್ಕನ್ನು ಬ್ಳಗಿಸ್ತತದ್, 

ಮ್ಂದ್ ಸಾಗ್ವಂತ್ ಮಾಡ್ತತದ್.

सुप्प बुद्धं ्पबुज्झन्ति, 
सदा गोतिम सावका।
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