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ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೆ್�ಡ್ ಅನ್್ನ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್  ಕೆ�ಳಬಹ್ದ್

ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಧನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾತನಾಡುತಾತಾರೆ. ಅದರ ಗುಣವೆೇ ಸಾಮೂಹಿಕವಾದುದು. ಕೆಲವೆೇ ದಿನಗಳ ಹಿಿಂದೆ, MyGov ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, 35 ವಷ್ಷಕಿ್ಕಿಂತ 
ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಶೆೇ. 75 ರಷುಟು ಸಿಂದೆೇಶಗಳು ಮತುತಾ ಸಲಹೆಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸುತಾತಾರೆ ಎಿಂಬುದು ತಿಳಿಯಿತು. ಇದರರ್ಷ ಭಾರತದ ಯುವ 
ಶಕಿತಾಯ ಸಲಹೆಗಳು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಅನುನು ಮುನನುಡೆಸುತಿತಾವೆ. ‘ಭಾರತ ಮೊದಲು’ ಸಿಂಕಲ್ಪದೊಿಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದಿ ಕಾಗಿ್ಷಲ್ ದಿವಸದ ಬಗೆಗೆ 
ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡರು ಮತುತಾ ಭಾರತವು ಸಾವಾತಿಂತ್ರದ 75 ನೆೇ ವಷ್ಷಕೆ್ಕ ಕಾಲ್ಡುತಿತಾರುವ ಸಿಂದರ್ಷವನುನು ಆಚರಿಸಲು 
ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಹಮ್್ಮಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಆಕಾಿಂಕ್ೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲಿವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ಟೊೇಕಿಯ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ, 
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆವಿಷಾ್ಕರ ಮತುತಾ ದೆೇಶವಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾವಾರ್ಷ ರಹಿತ ಸೆೇವೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಗಾಗಿ ‘ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಇಿಂಡಿಯಾ’ ಗೆ ಅವರು 
ಕರೆ ನಿೇಡಿದರು. ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ:

“‘ದೇಶ ಮೊದಲು, ಸದಾ ಮೊದಲು’  
ಎೊಂಬ  ಮೊಂತರಿದೊಂದ್ಗೆ 

ನಾವು ಮುೊಂದ ಸಾಗಬೇಕು”

ಸಿಂಚಿಕೆ 26, ಜುಲೆೈ 25, 2021ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 2.0 

 ಐಕಯೂ ಭಾರತ ಆಂದೆ್ �ಲನ: ಬಾಪು ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ ‘ಭಾರತ ಬಿಟುಟು ತೊಲಗಿ ಆಿಂದೊೇಲನ’ ಆರಿಂರವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇಿಂದು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ದೆೇಶವಾಸ್ಯೂ 
‘ಐಕ್ಯ ಭಾರತ ಆಿಂದೊೇಲನ’ ವನುನು ಮುನನುಡೆಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ದೆೇಶವು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುತತಾದೆ. ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರುತತಾದೆ ಎಿಂದು 
ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ೆ ಮಾಡೊೇಣ.  ‘‘ರಾಷಟ್ರ ಮೊದಲು, ಸದಾ ಮೊದಲು” ಎಿಂಬ ಮಿಂತ್ರದೊಿಂದಿಗೆ ನಾವು ಮುಿಂದೆ ಸಾಗಬೆೇಕು. 

 ಅಮೃತ ಮಹೆ್ �ತಸ್ವ: ಈ ಬಾರಿ ರಾಷಟ್ರಗಿೇತೆಯಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಕ್ಷ ಕಲ್್ಪಸುವ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವಿಂದು ಆಗಸ್ಟು 15 ರಿಂದು ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಇದಕಾ್ಕಗಿ, 
Rashtragan.in ಎಿಂಬ ಒಿಂದು ಜಾಲತಾಣ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನ ಸಹಾಯದಿಿಂದ, ನಿೇವು ರಾಷಟ್ರಗಿೇತೆಯನುನು ಹಾಡಬಹುದು ಮತುತಾ ಅದನುನು 
ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನದೊಿಂದಿಗೆ ಸೆೇರಬಹುದು. 

 ಕಾಗಿಗಿಲ್ ಕದನ: ಕಾಗಿ್ಷಲ್ ಯುದ್ಧವು ಭಾರತಿೇಯ ಪಡೆಗಳ ಶೌಯ್ಷ ಮತುತಾ ಸಿಂಯಮದ ಸಿಂಕೆೇತವಾಗಿದೆ. ನಿೇವು ಕಾಗಿ್ಷಲ್ ನ ರೊೇಮಾಿಂಚಕ 
ಕಥೆಯನುನು ಓದಬೆೇಕು ಮತುತಾ ನಮ್ಮ ಯೇಧರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕು.

 ಖಾದಿ ಮಾರಾಟದಲಲಿ ಹೆಚಚಿಳ: ಖಾದಿ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಖರಿೇದಿಸುವುದು ರಾಷಟ್ರದ ಸೆೇವೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುದಿಿಂದಾಗಿ ಇಿಂದು ಖಾದಿ ಮಾರಾಟವು 
ಅನೆೇಕ ಪಟುಟು ಹೆಚಾಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಕ್ಾಿಂತರ ಮಹಿಳೆಯರು, ನೆೇಕಾರರು ಮತುತಾ ಕುಶಲಕಮ್್ಷಗಳನುನು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುವ ವಲಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ 
ಪ್ರಯತನು ಕೂಡ ನೆೇಕಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರರವಸೆ ಹುಟ್ಟುಸುತತಾದೆ.

 ಟೆ್�ಕಿಯೊ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್: ಟೊೇಕಿಯ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತಿೇಯ ಕಿ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ತಿ್ರವಣ್ಷ ಧ್ವಜವನುನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗುತಿತಾರುವುದನುನು ನೊೇಡಿ ನಾನು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ ಇಡಿೇ ದೆೇಶವೆೇ ರೊೇಮಾಿಂಚನಗೊಿಂಡಿತು. ಜೇವನದ ಅನೆೇಕ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಜಯಿಸ್ದ ನಿಂತರ ಈ ಆಟಗಾರರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದಾ್ದರೆ.

 ಕೃಷಿಯಲಲಿ ಆವಿಷಾ್ರ: ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಆವಿಷಾ್ಕರವು ಕೃಷಿಯ ಉಪ ಉತ್ಪನನುಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೇಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತಿ್ರಪುರಾದ ಉನಕೊೇಟ್ಯ 
ಬಿಕ್ರಿಂಜತ್ ಚಕಾ್ಮ ಬೊೇರೆ ಹಣು್ಣ ಕೃಷಿಯನುನು ಆರಿಂಭಿಸ್ದು್ದ, ಇತರರಿಗೂ ಸೂಫೂತಿ್ಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೊೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಬಾಳ  ೆ
ದಿಿಂಡುಗಳಿಿಂದ ನಾರು ತಯಾರಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲು ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಲಖಿಂಪುರ್ ಖೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ವಿಶಷಟು ಉಪಕ್ರಮವನುನು 
ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಾ್ಷಟಕದ ಉತತಾರ ಕನನುಡ ಮತುತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನನುಡ ಜಲೆಲಿಗಳ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಾಳ  ೆಹಿಟ್ಟುನೊಿಂದಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ದೊೇಸೆ ಮತುತಾ 
ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಶಷಟು ಕಾಯ್ಷವನುನು ಕೆೈಗೊಿಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಸಾಯಿ ಪ್ರಣೇತ್ ಸಾಫ್ಟು ವೆೇರ್ ಎಿಂಜನಿಯರ್ ಆಗಿದು್ದ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಆಸಕಿತಾ 
ಮತುತಾ ಹವಾಮಾನಶಾಸತ್ರದ ಪ್ರತಿಭೆಯನುನು ರೆೈತರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತಿತಾದಾ್ದರೆ. ಎಲೊಲಿೇ ಹೊಸದು ಸಿಂರವಿಸ್ದಾಗ, ಅದರ ಫಲ್ತಾಿಂಶವು ಎಲಲಿರನುನು 
ಆಶಚಾಯ್ಷಗೊಳಿಸುತತಾದೆ ಎಿಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತುತಾ. ಇತಿತಾೇಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಪುರದ ಉಖು್ರಲ್ ಜಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇಬು ಕೃಷಿಯು ವೆೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿತಾದೆ. 
ಇಲ್ಲಿನ ರೆೈತರು ತಮ್ಮ ತೊೇಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೇಬು ಬೆಳೆಯುತಿತಾದಾ್ದರೆ.

 ಸಾವಗಿಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆಯ ಮ್ಲಕ ನಿ�ರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಪ್ರತಿ ಹನಿ ನಿೇರನುನು ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಸಕೃತಿಯ ಒಿಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಿೇರು 
ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲೂಲಿ ವ್ಯರ್ಷವಾಗುವುದನುನು ತಪಿ್ಪಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜೇವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಿಂಗವಾಗಬೆೇಕು. ನಾವು ಪಡೆಯುತಿತಾರುವ ಮಳ  ೆನಿೇರು 
ನಮ್ಮ ಮುಿಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ, ನಾವು ಅದನುನು ಎಿಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು.

 ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಅತ್ಯೂತ್ತಮ ಕಲಾಯೂಣ ಸೆ�ವೆಗಳು: ಸಮಾಜದ ಹಿತಕಾ್ಕಗಿ, ಹಣಕಿ್ಕಿಂತ ಸೆೇವೆ ಮತುತಾ ಕತ್ಷವ್ಯದ ಮನೊೇಭಾವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಲಾಗುತತಾದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಯಮ್ತ ಕೆಲಸ ಮತುತಾ ವ್ಯವಹಾರದೊಿಂದಿಗೆ ನಾವು ಸೆೇವೆಯನೂನು ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಧಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರಯವರು ಕುನೂನುರಿನಲ್ಲಿ 
ಕೆಫೆ ನಡೆಸುತಿತಾದಾ್ದರೆ ಮತುತಾ ಅವರ ಕೆಫೆಯಿಿಂದ ಆಿಂಬ್ರಕ್ಸಿ ಉಪಕ್ರಮಕಾ್ಕಗಿ ಹಣವನುನು ಸಿಂಗ್ರಹಿಸ್ದರು. ಇಿಂದು 6 ಆಿಂಬ್ರಕ್ಸಿ ಆಕಿಸಿಜನ್ ಸ್ಲ್ಿಂಡರ್, ಪ್ರರಮ 
ಚಿಕಿತಾಸಿ ಪೆಟ್ಟುಗೆ ಇತಾ್ಯದಿಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿದು್ದ ತಮ್ಳುನಾಡಿನ ನಿೇಲ್ಗಿರಿಯ ಬೆಟಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಿತಾದೆ.

 ಚಿಂಡಿೇಗಢದ ಸೆಕಟುರ್ 29 ರ ಸಿಂಜಯ್ ರಾಣಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೆೈಸ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆ ನಡೆಸುತಾತಾರೆ ಮತುತಾ ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸ್ಕೆ 
ಪಡೆದವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚೆ್�ಲೆ-ಭಟ್ರೆ ನಿೇಡುತಾತಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಸಿಂಬಲು್ಪರ್ ಜಲೆಲಿಯ ಈಸಾಕ್  ಮುಿಂಡಾ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಸ್ದ್ಧ ಖಾದ್ಯವಾದ 
ಪಾಖಲ್ ಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ವಿೇಡಿಯವನುನು ಮಾರ್್ಷ 2020 ರಲ್ಲಿ ಯೂಟೂ್ಯಬರ್ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟು ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಸುವ ಜನರು 
ಈ ವಿೇಡಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹಳಿ್ಳಗಳ ಜೇವನಶೆೈಲ್ಯನುನು ನೊೇಡುತಾತಾರೆ.
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ಸಿಂಪುಟ 2, ಸಿಂಚಿಕೆ 04 ಆಗಸ್ಟು  16-31, 2021

ಒಳಪುಟಗಳಲಲಿ

ಮ್ಖಪುಟ 
ಲೆ�ಖನ

ಜನ್ ಧನ್, ಆಧಾರ್ ಮತುತಾ ಮೊಬೆೈಲ್ ಟ್್ರನಿಟ್ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುರವಿಗಳಿಗೆ 
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ಸೊೇನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೊೇಸಾವಾಮ್ (ಅಸಾಸಿಮ್),
ವಿನಯಾ ಪಿ.ಎಸ್. (ಮಲಯಾಳಿಂ)

ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರ್
ಸಂತೆ್ �ಷ್ ಕ್ಮಾರ್

ಸ್ದಿದಿ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳು ಪುಟಗಳು : 04-05

ವಿಶವಾ ಯ್ವ ಕೌಶಲಯೂ ದಿನ ಪುಟಗಳು : 09

ಮ್ಲಸೌಕಯಗಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ  ಪುಟಗಳು : 10-11

ಸಂಪುಟ ನಿಧಾಗಿರಗಳು ಪುಟಗಳು : 23

ಕೆ್�ವಿಡ್- 19  ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರ ಪುಟಗಳು : 28-29

ಹೆ್ ಸ ರಾಷಿಟ್�ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ತ್ಗೆ ಒಂದ್ ವಷಗಿ
 ಪುಟಗಳು : 30-31

ಸಕಾರಾತಮೆಕ ಕರಿಮ ಪುಟಗಳು : 36

ಟೆ್�ಕಿಯೊ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್

ಹೆ್ ಸ ಶಕಿ್ತ ಮತ್್ತ ಸ್ಫೂತ್ಗಿಯೊಂದಿಗೆ 
ಟೆ್�ಕಿಯೊ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಲಿ ಭಾರತ 
 ಪುಟಗಳು : 24-26

Neeraj Chopra PV SindhuRavi Kumar Dahiya Bajrang PuniaMirabai Chanu Lovlina BorgohainMen’s Hockey

ಹಷಗಿಚಿತ್ತ  ಭಾರತ  ಸ್ಫೂತ್ಗಿದಾಯಕ  ಭಾರತ

ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ   ಆಗಸ್ಟ್ 16-31, 20212

ಸೊಂಪಾದಕೇಯ
ಎಲಲಿರಿಗೂ ನಮಸಾ್ಕರ,

ಟೊೇಕಿಯ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ಕಿ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷಿಟುಸುವ ಮೂಲಕ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿ್ರೇಡಾ ಸಿಂಸಕೃತಿಯನುನು 
ಹೆಚಿಚಾಸುವ ಸಕಾ್ಷರದ ಪ್ರಯತನುಗಳು 'ಅಗಿನುಪರಿೇಕ್ೆ' ಗೆ ಒಳಗಾದವು. ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಜಾವೆಲ್ನ್ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸ್ಕ ಚಿನನುದ 
ಪದಕವನುನು ಪಡೆದ ನಿಂತರ ನಿೇರಜ್ ಚೊೇಪಾ್ರ ದೆೇಶದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದಾ್ದರೆ.  ಟೊೇಕಿಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದಶ್ಷನವು ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ 
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತು್ಯತತಾಮವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಪದಕಗಳನುನು ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿದೆ. ಭಾರತಿೇಯ ತಿಂಡದ ಬಹುತೆೇಕ 
ಕಿ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ನವ ಭಾರತದ ಹೆಮೆ್ಮಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಹಲವಾರು ವಷ್ಷಗಳ ಹೊೇರಾಟವನುನು ಜಯಿಸ್ದ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಮತುತಾ 
ಸಣ್ಣ ಪಟಟುಣಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದವರು. ಅಗತ್ಯ ಬೆಿಂಬಲ ಮತುತಾ ಸೌಲರ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕಿ್ರೇಡಾಪಟುಗಳನುನು ಪ್ರೇತಾಸಿಹಿಸಲು 
ಮುಿಂದಾದ ಸಕಾ್ಷರವು ಯಾವುದೆೇ ಅವಕಾಶವನೂನು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಭಾರತವು ಪದಕಗಳ ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10 ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು 
ಸಾಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಈಗಾಗಲೆೇ 2028 ರ ಲಾಸ್ ಏಿಂಜಲ್ೇಸ್ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ  ಮೆೇಲೆ ಕಣ್ಣಟ್ಟುದೆ. ಆ ದೃಷಿಟುಯಿಿಂದ ಎಲಾಲಿ ಸ್ದ್ಧತೆಗಳನುನು 
ಮಾಡಲಾಗುತಿತಾದೆ. ವಿಶವಾ ದಜೆ್ಷಯ ಕಿ್ರೇಡಾಪಟುಗಳನುನು ಒಿಂದೆರಡು ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ದ್ದಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದಿಲಲಿ ಎಿಂದು ನಮಗೆಲಲಿರಿಗೂ 
ತಿಳಿದಿದೆ.ಅದಕೆ್ಕ ಟಾ್ರಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಷ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುವುದು ಮತುತಾ ಬೆವರು ಸುರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಕೆೇವಲ ಕಿ್ರೇಡೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಮತುತಾ ಪಟಟುಣಗಳ ಸವ್ಷತೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವುದು ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾವ್ಷಜನಿಕರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರನುನು ಸಿಂಯೇಜಸಲು ಈ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಂದಿಗಿನ ಆರ್್ಷಕತೆ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತಾದೆ. ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಇಡಿೇ ದೆೇಶವನುನು ಮ್ಷನ್ ಮೊೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್್ಷಕವಾಗಿ 
ಸಬಲಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತಿತಾದೆ. ಏಕೆಿಂದರೆ ಬೃಹತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಫಲ ನಿೇಡಲು ವಷ್ಷಗಟಟುಲೆೇ 
ಸಮಯ ಬೆೇಕು. ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನುನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಿಂದ 
ಕೆಿಂಪು ಕೊೇಟೆಯಿಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಿಂಬವನುನು ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಕಿ್ಷಸಲು ಐತಿಹಾಸ್ಕ ‘ಜನ್ ಧನ್ ಯೇಜನೆ’ 
ಆರಿಂಭಿಸುವ ಘೂೇಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಯೇಜನೆಯು ದೆೇಶದ ಬಡವರು ಮತುತಾ ಹಿಿಂದುಳಿದವರನುನು ಭಾರತದ ಆರ್್ಷಕತೆಯ 
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬೆಸೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕೂ್ಕ ಮೊದಲು ದೆೇಶದ ಜನಸಿಂಖೆ್ಯಯ ಅಧ್ಷಕಿ್ಕಿಂತ ಹೆಚುಚಾ ಜನರು ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಿಿಂದ 
ಹೊರಗಿದ್ದರು. ಅದರ ನಿಂತರ ಸಮಾಜದ ಅಿಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವಗ್ಷದ ಆರ್್ಷಕ ಸೆೇಪ್ಷಡೆಗಾಗಿ ಅಿಂದರೆ ಎಲಲಿರನುನು ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು 
ವ್ಯವಸೆಥಾಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಸಕಾ್ಷರವು ಜನ ಧನ್-ಆಧಾರ್-ಮೊಬೆೈಲ್ ಟ್್ರನಿಟ್ 
ಮೂಲಕ ವಿಶವಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸು ಸೆೇವೆಗಳ ಸೆೇಪ್ಷಡೆ ಯೇಜನೆಯನುನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 54 ಸಚಿವಾಲಯಗಳ 
318 ಯೇಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಬಿಟ್ ಮೂಲಕ ಫಲಾನುರವಿಗಳ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ 17 ಲಕ್ ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳನುನು 
ವಿತರಿಸಲು ಇದು ಸಕಾ್ಷರವನುನು ಶಕತಾಗೊಳಿಸ್ತು.

ಎಿಂ ಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜ ಎ, ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಸಾಮಾಜಕ ನೆರವು ಯೇಜನೆಗಳು, ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ ವೆೇತನಗಳು, ಪಡಿತರ, 
ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬಿಸಿಡಿ, ವಸತಿ ಯೇಜನೆ, ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿಯಿಂತಹ ಐತಿಹಾಸ್ಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಈಗ 
ನೆೇರವಾಗಿ ಉದೆ್ದೇಶತ ಫಲಾನುರವಿಗಳನುನು ತಲುಪುತಿತಾವೆ. ಈಗ ಸಕಾ್ಷರದಿಿಂದ ಪಡೆಯುವ ನಗದು ಪ್ರಯೇಜನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ 
ಮಧ್ಯವತಿ್ಷ ಅರವಾ ಕಮ್ಷನ್ ಹಾವಳಿಯಿಲಲಿ.  ಈಗ ಶೆೇಕಡಾ 100 ರಷುಟು ಮೊತತಾವು ಬಡವರು ಮತುತಾ ದಿೇನದಲ್ತರಿಗೆ ತಲುಪುತಿತಾದೆ, 
ಅವರು ಮೊಬೆೈಲ್ ಬಟನ್ ಸ್ಪಶ್ಷಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲಾಲಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್ 
ಅಿಂದರೆ ಎಲಲಿರನೂನು ಒಳಗೊಿಂಡ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಉಪಕ್ರಮವು ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಸಮಪಿ್ಷತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಈ 
ಆವೃತಿತಾಯ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನವಾಗಿದೆ. ದೆೇಶವು ಹಣಕಾಸು ಸೆೇವೆಗಳ ಸೆೇಪ್ಷಡೆಯಿಿಂದ ಆರ್್ಷಕ ಸಬಲ್ೇಕರಣದತತಾ ವೆೇಗವಾಗಿ ಹೆೇಗೆ 
ಸಾಗುತಿತಾದೆ ಎಿಂದು ಅದು ನಮಗೆ ಹೆೇಳುತತಾದೆ ಅದು ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕರ ಜೇವನವನುನು ಬದಲಾಯಿಸುತಿತಾರುವ ಅದುಭುತ ಫಲ್ತಾಿಂಶಗಳನುನು 
ತೊೇರಿಸುತಿತಾದೆ.

ಅಮೃತ ಮಹೊೇತಸಿವ ಸರಣಯ ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳ ಕಥೆ, ಟೊೇಕಿಯ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ, ವ್ಯಕಿತಾತವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿ್ರೇಡಾ ದಿನದ 
ಸಿಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೆೇಜರ್ ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಲೆೇಖನ ಈ ಆವೃತಿತಾಯ ಮುಖಾ್ಯಿಂಶಗಳು. ಕೊೇವಿಡ್, ಪ್ರಗತಿಯ 
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಶ, ರೆೈಲೆವಾ ಪರಿವತ್ಷನೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತಾ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಂಪುಟ ನಿಧಾ್ಷರಗಳು ಈ ಸಿಂಚಿಕೆಯ ಇತರ 
ಆಕಷ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಕೊೇವಿಡ್ ಶಷಾಟುಚಾರವನುನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಮತುತಾ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನುನು ನಮಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸ್.

ವಿಳಾಸ:  ಬೂ್ಯರೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇರ್ ಅಿಂಡ್ ಕಮು್ಯನಿಕೆೇಷನ್, ಎರಡನೆೇ ಮಹಡಿ,  
  ಸೂಚನಾ ರವನ, ನವದೆಹಲ್ - 110003

ಇ-ಮೆೇಲ್:       response-nis@pib.gov.in

(ಜೆೈದಿ�ಪ್ ಭಟಾ್ನಗರ್)
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ಅೊಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕೆಯ ನಿಯಮ್ತ ಓದುಗ, 

ಪತಿ್ರಕೆಯು ಉತತಾಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಾದೆ. 
ರವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಡವು ಸಮೃದ್ಧವಾದ 
ವಿಷಯವನುನು ಒದಗಿಸಲ್ ಎಿಂದು ಶುರ 
ಹಾರೆೈಸುತೆತಾೇನೆ.

ಆಶಿಕ್ ಛೆಟಿರಿ
ashikchhetri97@gmail.com

ನೂ್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತಿ್ರಕೆಯು 
ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿಪೂಣ್ಷವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಬಿಹಾರದ 
ಪಾಟಾನುದ ಡಾನ್ ಬಾಸೊ್ಕೇ ಅಕಾಡೆಮ್ಯಲ್ಲಿ 
ಹತತಾನೆೇ ತರಗತಿಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷ. ನನಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆ 
ತುಿಂಬಾ ಆಸಕಿತಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಷಶಾಸತ್ರವು 
ನನನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ, 
ನಿಯತಕಾಲ್ಕವು ನನಗೆ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಯೇಜನೆಗಳು ಮತುತಾ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಗೆಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಿೇಡುತತಾದೆ.

ಆದಿತಯೂ ಗಂಗ್ಲ
adityaganguli9983@gmail.com

ನೂ್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 
ನಿಯತಕಾಲ್ಕವು ಸಕಾ್ಷರದ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಸೂಕತಾ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಒದಗಿಸುವ ಉತತಾಮ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು 
ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಿಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನುನು 
ಪೂರೆೈಸುತಿತಾದೆ. ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೆ 
ಸ್ದ್ಧರಾಗುವ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ ತುಿಂಬಾ 
ಉಪಯುಕತಾವಾಗಿದೆ.

ಸಿ ಎಲ್ ಚೆನಾ್ನ ರೆಡಿಡಿ
clcreddy@gmail.com

ನಾನು “ನೂ್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ” 
ಪತಿ್ರಕೆಯ ನಿಯಮ್ತ ಓದುಗ. ಇದು ಬಹಳಷುಟು 
ಉಪಯುಕತಾ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಒಳಗೊಿಂಡಿದೆ 
ಮತುತಾ ಅದನುನು ಓದಲು ಸಿಂತೊೇಷವಾಗುತತಾದೆ. 
ಪತಿ್ರಕೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ, ಇದನುನು ದೆೇಶದಾದ್ಯಿಂತ 
ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಬೆೇಕು ಎಿಂಬುದು ನನನು 
ಸಲಹೆ. 

ಶಕಿ್ತ ಸಿಂಗ್ 
ವಕಿ�ಲರ್, ಕನಾಗಿಲ್ (ಹರಿಯಾಣ)

shaktisinghadv@gmail.com

ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಿಂದ್ರ 
ಮೊೇದಿಯವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಮತುತಾ ಕೆೇಿಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಷರದ ಎಲಾಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ನಿಕಟವಾಗಿ 
ಗಮನಿಸುತೆತಾೇನೆ. ನಾನು ಡಿಜಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 
ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದ ಎಲಾಲಿ 
ಅಪಿಲಿಕೆೇಶನ್ ಗಳನುನು ಬಳಸುತೆತಾೇನೆ. ಈ ಆಪ್ ಗಳು 
ಬಳಸಲು ಸುಲರವಾಗಿವೆ ಮತುತಾ ಪ್ರಮುಖ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತತಾವೆ.

ಯೊ�ಗೆ�ಶ್  ಅಶೆೋ�ಕ್ ಬಡಾವೆ
ಸತಾರಾ, ಮಹಾರಾಷಟ್

ನಿಮಮೆ ಸಲಹೆಗಳನ್್ನ ಕಳುಹಿಸಿ

ಸಂಪಕಗಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್್ತ ಇ-ಮ್�ಲ್ :

ಕೊಠಡಿ ಸಿಂಖೆ್ಯ 278,  
ಬೂ್ಯರೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇರ್ ಅಿಂಡ್ ಕಮು್ಯನಿಕೆೇಷನ್, 

ಎರಡನೆೇ ಮಹಡಿ,  
ಸೂಚನಾ ರವನ, ನವದೆಹಲ್ - 110003

 response-nis@pib.gov.in
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ದೆೇಶದ ಜಡಿಪಿಗೆ ಶೆೇ 29 ಕಿ್ಕಿಂತ ಹೆಚುಚಾ ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ, ಸಣ್ಣ ಮತುತಾ 
ಮಧ್ಯಮ ಉದಿ್ದಮೆ (ಎಿಂಎಸ್ ಎಿಂಇ) ವಲಯಕೆ್ಕ ಪ್ರೇತಾಸಿಹ ನಿೇಡಲು ಸಕಾ್ಷರ 

ನಿರಿಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಾದೆ. ಜಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆೇತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಾಸಲು 
ಮತುತಾ ಅದಕೆ್ಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತನುಗಳ 
ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಕಾ್ಷರವು ಇತಿತಾೇಚೆಗೆ ಎಿಂಎಸ್ ಎಿಂಇ ಅನುನು ಚಿಲಲಿರೆ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಮತುತಾ 
ಸಗಟು ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳನುನು ಸೆೇರಿಸಲು ಮರು ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಚಿಲಲಿರೆ 
ಮತುತಾ ಸಗಟು ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ಎಿಂಎಸ್ ಎಿಂಇಗಳ ವಾ್ಯಪಿತಾಯಿಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತುತಾ. 
ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವುಗಳನುನು ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳು ಅರವಾ ಸೆೇವಾ ಘಟಕಗಳೆಿಂದು 
ಪರಿಗಣಸಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಪರಿಷಕೃತ ಮಾಗ್ಷಸೂಚಿಗಳು ಈಗ ಚಿಲಲಿರೆ ಮತುತಾ ಸಗಟು 
ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಿಂಟರ್ ಪೆರೈಸ್ ನೊೇಿಂದಣ ಪೇಟ್ಷಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೊೇಿಂದಾಯಿಸಲು 
ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತತಾದೆ. ಇದು ಆರ್ ಬಿಐ ಮಾಗ್ಷಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆದ್ಯತೆಯ 
ವಲಯದ ಸಾಲಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಮತುತಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಿಂಡವಾಳವನುನು ಪಡೆಯಲು 
2.5 ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚುಚಾ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೇಜನವನುನು ನಿೇಡುತತಾದೆ. ಕಳೆದ ಒಿಂದು 
ವಷ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಿಂಎಸ್ ಎಿಂಇ ವಲಯಕೆ್ಕ ಘೂೇಷಿಸಲಾದ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಚಿಲಲಿರೆ ಮತುತಾ 
ಸಗಟು ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಲರ್ಯವಿರುತತಾವೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ 
ಪ್ರಕಾರ, “ಚಿಲಲಿರೆ ಮತುತಾ ಸಗಟು ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸದಿಂತೆ ಇದೊಿಂದು 
ಐತಿಹಾಸ್ಕ ಕ್ರಮ.”

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2.5 ಕೆ್�ಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಚಿಲಲಿರೆ ಮತ್್ತ  
ಸಗಟ್ ವಾಯೂಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ ಮಾನಯೂತೆ

ಹೊಸ ತಿಂತ್ರಗಳು ಮತುತಾ ಮಾಹಿತಿ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಸಹಾಯದಿಿಂದ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನುನು 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯೇಜನೆಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಎಲೆಕಾಟ್ರನಿಕ್ಸಿ ಮತುತಾ 
ಮಾಹಿತಿ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಚಿವ ಅಶವಾನಿ ವೆೈಷ್ಣವ್ ಮತುತಾ ಕೃಷಿ 
ಮತುತಾ ರೆೈತ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಸ್ಿಂಗ್ ತೊೇಮರ್ ಜುಲೆೈ 
16 ರಿಂದು ಭಾರತಿೇಯ ಕೃಷಿ ಸಿಂಶೆೋೇಧನಾ ಮಿಂಡಳಿಯ 93 ನೆೇ 
ಸಿಂಸಾಥಾಪನಾ ದಿನದಿಂದು ಡಿಜಟಲ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್್ಷ ‘ಕಿಸಾನ್ 
ಸಾರರ್’ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದರು. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ 
ಎಲಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನುನು ರೆೈತರಿಗೆ ಇದು ಒದಗಿಸುತತಾದೆ. 
ಇದಲಲಿದೆ, ಈ ಡಿಜಟಲ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್್ಷ ಮೂಲಕ ರೆೈತರು ತಮ್ಮ 
ಬೆಳೆಗಳು ಮತುತಾ ತರಕಾರಿಗಳನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಾದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ರೆೈತರು ತಮ್ಮದೆೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿಜ್ಾನಿಗಳಿಿಂದ ಕೃಷಿ ಮತುತಾ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮೊದಲ ಹಿಂತದಲ್ಲಿ, 
ಕಿಸಾನ್ ಸಾರರ್ಯನುನು ಬಿಹಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶ, ಮಹಾರಾಷಟ್ರ 
ಮತುತಾ ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೇಶದ ರೆೈತರಿಗಾಗಿ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. 
ಕ್ರಮೆೇಣ, ಇದನುನು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಸತಾರಿಸಲಾಗುವುದು.

‘ಕಿಸಾನ್ ಸಾರಥಿ’ -  
ಸಕಾಲದಲಲಿ ರೆೈತರಿಗೆ  

ಸ್ಕ್ತ ಮಾಹಿತ್

ಆತಮೆನಿಭಗಿರ ಭಾರತಕೆ್ ಉತೆ್ತ�ಜನ 
ನಿ�ಡಲರ್ವ ‘ಒಂದ್ ಜಿಲೆಲಿ ಒಂದ್ ಉತ್ಪನ್ನ’

ಇಡಿೇ ಜಗತುತಾ ಕೊೇವಿಡ್ ನೊಿಂದಿಗೆ ಸಾಿಂಕಾ್ರಮ್ಕದ ವಿರುದ್ದ 
ಹೊೇರಾಡುತಿತಾರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ 

ಭಾರತಕೆ್ಕ ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಹಾಕಲು ಆರಿಂಭಿಸ್ತು. ಸವಾಯಿಂ ಉದೊ್ಯೇಗವನುನು 
ಉತೆತಾೇಜಸಲು ಹಲವಾರು ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 
ಅವುಗಳಲೊಲಿಿಂದು ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ಸಣ್ಣ ಆಹಾರ ಸಿಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ 
ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಪಿ ಎಿಂ ಎಫ್ ಎಿಂ ಇ) ಯೇಜನೆ. ಆಹಾರ ಸಿಂಸ್ಕರಣೆ 
ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಯ್ಷವನುನು ಗ್ರಹಿಸ್ದ ಪಿ ಎಿಂ ಎಫ್ ಎಿಂ ಇ ಆಹಾರ 
ಸಿಂಸ್ಕರಣೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಸವಾಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ 
ಬಿಂಡವಾಳ ಮತುತಾ ಹಣಕಾಸ್ನ ನೆರವು ನಿೇಡುತತಾದೆ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
9,000 ಕಿ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚುಚಾ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ್ಗಳು ಪಿ ಎಿಂ ಎಫ್ ಎಿಂ ಇ ನಲ್ಲಿ 
ನೊೇಿಂದಾಯಿಸ್ಕೊಿಂಡರು ಮತುತಾ ಇಿಂದು ಅಿಂತಹ 2,500 ಉದ್ಯಮ್ಗಳು 
ಈಗಾಗಲೆೇ ಸಕಾ್ಷರದ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನುನು ಆರಿಂಭಿಸ್ದಾ್ದರೆ. 
ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ ಒಿಂದು ರಾಷಟ್ರ-ಒಿಂದು ವ್ಯವಸೆಥಾಯ 
ಸಿಂಕಲ್ಪಕೆ್ಕ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಒಿಂದು ಜಲೆಲಿ-ಒಿಂದು ಉತ್ಪನನುವು ಆಹಾರ 
ಸಿಂಸ್ಕರಣಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಮುನನುಡೆದ ಹೆಜೆಜೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಷ್ಷ 
ಯೇಜನೆಯನುನು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದಾಗಿನಿಿಂದ, ಕೆೇಿಂದ್ರ ಆಹಾರ ಸಿಂಸ್ಕರಣಾ 
ಉದ್ಯಮಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು 35 ರಾಜ್ಯಗಳು/ ಕೆೇಿಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ 
707 ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಜಲೆಲಿ-ಒಿಂದು ಉತ್ಪನನುವನುನು ಅನುಮೊೇದಿಸ್ದೆ. 
ಇದಲಲಿದೆ, 17 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 54 ಇನು್ಕಯಾಬೆೇಷನ್  ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುತಿತಾದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
ಉದ್ಯಮ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ನೆರವು ನಿೇಡಲಾಗುವುದು.

ಸ್ದಿದಿ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳು
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ತೆಲಿಂಗಾಣದ ವಾರಿಂಗಲ್ ಸಮ್ೇಪದ ಮುಲುಗು ಜಲೆಲಿಯ 
ಪಾಲಿಂಪೆೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ರುದೆ್ರೇಶವಾರ ದೆೇವಸಾಥಾನ (ರಾಮಪ್ಪ 

ದೆೇವಸಾಥಾನ) ಮತುತಾ ಗುಜರಾತಿನ ಹರಪ್ಪ ನಗರ ಧೊೇಲಾವಿೇರಾವನುನು 
ಯುನೆಸೊ್ಕೇ ವಿಶವಾ ಪರಿಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಜುಲೆೈ 25 ರಿಂದು ನಡೆದ ಯುನೆಸೊ್ಕೇ ವಿಶವಾ ಪರಿಂಪರೆಯ ಸಮ್ತಿಯ 
44 ನೆೇ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಾ್ಷರವನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
13 ನೆೇ ಶತಮಾನದ ವಿಶಷಟು ವಾಸುತಾಶಲ್ಪದ ದೆೇವಾಲಯಕೆ್ಕ ಅದರ 

ವಾಸುತಾಶಲ್್ಪ ರಾಮಪ್ಪ ಅವರ 
ಹೆಸರನುನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ದೆೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಪೂಜಸಲ್ಪಡುವ ದೆೇವರು 
ರಾಮಲ್ಿಂಗೆೇಶವಾರ ಸಾವಾಮ್. 

ಧೊೇಲಾವಿೇರಾವು ಪುರಾತತತಾ್ವ ಸಥಾಳವಾಗಿದು್ದ, ಗುಜರಾತಿನ ಕರ್ ನ 
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸಾತಾನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ವಿಶವಾ ಪರಿಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ 
ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಸಥಾಳಗಳನುನು ಸೆೇರಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಯುನೆಸೊ್ಕೇ 
ಟ್ವಾೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದನುನು ರಿೇಟ್ವಾೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಿಂದ್ರ 
ಮೊೇದಿ “ಅದುಭುತ! ಎಲಲಿರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿೇವೆಲಲಿರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುವಿಂತೆ ನಾನು ಕೊೇರುತೆತಾೇನೆ. 2014 ರಿಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಭಾರತದ 10 ತಾಣಗಳು ವಿಶವಾ ಪರಿಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.” ಎಿಂದಿದಾ್ದರೆ.  

ನಿೇರು ಜೇವನದ ಅತ್ಯಿಂತ ಮೂಲರೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಆದರೂ 70 
ವಷ್ಷಗಳ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾದ ನಿಂತರವೂ, ದೆೇಶದ ಒಟುಟು 18.94 

ಕೊೇಟ್ ಗಾ್ರಮ್ೇಣ ಕುಟುಿಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 17 ಶೆೇಕಡಾ ಅಿಂದರೆ 3.23 
ಕೊೇಟ್ ಕುಟುಿಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲಿ ನಿೇರಿನ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿವೆ. 
ಈ ಅಸಮಾನತೆಯನುನು ಹೊೇಗಲಾಡಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ 
ಮೊೇದಿ ಅವರು 15 ಆಗಸ್ಟು 2019 ರಿಂದು ಕೆಿಂಪುಕೊೇಟೆಯ ಪಾ್ರಿಂಗಣದಿಿಂದ 

ಜಲಜೇವನ್ ಮ್ಷನ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ 
ನಿೇಡಿದರು. ದೆೇಶದ ಪ್ರತಿಯಿಂದು 
ಮನೆಗೂ ನಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಿೇರು 
ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿ. 2024 
ರ ವೆೇಳೆಗೆ ದೆೇಶದ ಪ್ರತಿಯಿಂದು 

ಮನೆಗೂ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನಿೇರು ಪೂರೆೈಸುವ ಗುರಿಯಿತುತಾ. ಕೆೇವಲ 
23 ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಯೇಜನೆಯು ಒಿಂದು ಲಕ್ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ 
ಮನೆಗೆ ಕೊಳವೆ ನಿೇರನುನು ಪೂರೆೈಸುವ ಐತಿಹಾಸ್ಕ ಮೆೈಲ್ಗಲಲಿನುನು 
ಸಾಧಿಸ್ದೆ. ಜಲ ಜೇವನ ಮ್ಷನ್ ಕೆೇವಲ 23 ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4.49 
ಕೊೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನುನು ಒದಗಿಸ್ದೆ ಮತುತಾ 50 ಸಾವಿರ ಗಾ್ರಮ 
ಪಿಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನಿೇರನುನು ಒದಗಿಸ್ತು. 
ಗೊೇವಾ, ತೆಲಿಂಗಾಣ, ಅಿಂಡಮಾನ್-ನಿಕೊೇಬಾರ್ ದಿವಾೇಪಗಳು ಮತುತಾ 
ಪುದುಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮ್ೇಣ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇ. 100 ರಷುಟು ನಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಪಕ್ಷದ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಷೆಟುೇ ಅಲಲಿ, ಮ್ದುಳು ಜವಾರ 
ಹೆಚಾಚಾಗಿರುವ 61 ಆದ್ಯತೆಯ ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 22 ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ 97 ಲಕ್ಕೂ್ಕ 
ಹೆಚುಚಾ ಕುಟುಿಂಬಗಳಿಗೆ ಕೊಳಾಯಿ ಮೂಲಕ ನಿೇರನುನು ಪೂರೆೈಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶವಾ ಪರಂಪರೆ ತಾಣಗಳ ಪಟಿಟ್ಗೆ ಸೆ�ರಿದ 
ಪಾಲಂಪೆ�ಟೆಯ ರ್ದೆರಿ�ಶವಾರ ದೆ�ವಾಲಯ ಮತ್್ತ 

ಗ್ಜರಾತ್ನ ಧೆ್ �ಲಾವಿ�ರಾ

1 ಲಕ್ಷ ಹಳಿಳಿಗಳು ಮತ್್ತ 50 ಸಾವಿರ  
ಗಾರಿಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಪರಿತ್ಯೊಂದ್  

ಮನೆಗ್ ನಲಲಿ ಸಂಪಕಗಿ

ವೆೈದಯೂಕಿ�ಯ ಕೆ್�ಸ್ಗಿ ಗಳಲಲಿ ಒಬಿಸಿ ಮತ್್ತ ಆಥಿಗಿಕ ದ್ಬಗಿಲ  
ವಗಗಿಗಳಿಗೆ ಮಿ�ಸಲಾತ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಕೆ�ಂದರಿ ಸಕಾಗಿರ

ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಮತುತಾ ದಿಂತ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಇತರ 
ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಷಗಳು ಮತುತಾ ಆರ್್ಷಕವಾಗಿ ದುಬ್ಷಲ ವಗ್ಷಗಳ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳ 

ಹಿತದೃಷಿಟುಯಿಿಂದ ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಐತಿಹಾಸ್ಕ ಉಪಕ್ರಮವನುನು ಕೆೈಗೊಿಂಡಿದೆ. ಇತರ 
ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಷಗಳ ಅರ್ಯರ್್ಷಗಳು ಪ್ರಸಕತಾ ಶೆೈಕ್ಣಕ ವಷ್ಷದಿಿಂದಲೆೇ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ/ದಿಂತ 
ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಪದವಿ ಮತುತಾ ಸಾನುತಕೊೇತತಾರ ಕೊೇಸ್್ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡಾ 27 ರಷುಟು ಮ್ೇಸಲಾತಿಯ 
ಲಾರವನುನು ಪಡೆಯುತಾತಾರೆ. ಇವರೊಿಂದಿಗೆ ಆರ್್ಷಕವಾಗಿ ದುಬ್ಷಲ ವಗ್ಷದ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ 
ಶೆೇ.10ರ  ಮ್ೇಸಲಾತಿ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ಜುಲೆೈ 29 ರಿಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ 
ಅವರೆೇ ಈ ನಿಧಾ್ಷರದ ಬಗೆಗೆ ಟ್ವಾೇಟ್ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. 1986 ರಲ್ಲಿ ಸವೇ್ಷಚಚಾ ನಾ್ಯಯಾಲಯದ 
ನಿದೆೇ್ಷಶನದನವಾಯ ಅಖಲ ಭಾರತ ಕೊೇಟಾ ಯೇಜನೆಯನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆೇರೆ 
ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮ್ೇಸಲಾತಿಯ ಲಾರ ಪಡೆಯಲು 
ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಇದರ ಉದೆ್ದೇಶವಾಗಿತುತಾ. 2008 ರವರೆಗೂ, ಅಖಲ ಭಾರತ 
ಕೊೇಟಾ ಯೇಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಮ್ೇಸಲಾತಿ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ, 2007 ರಲ್ಲಿ, ಸುಪಿ್ರೇಿಂ 
ಕೊೇಟ್್ಷ ಈ ಯೇಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸ್ಗೆ ಶೆೇ.15 ಮತುತಾ ಎಸ್ ಟ್ಗೆ ಶೆೇ.7.5 ಮ್ೇಸಲಾತಿಯನುನು 
ಪರಿಚಯಿಸ್ತು. ಈಗ ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಹೊಸ ನಿಧಾ್ಷರದಿಿಂದ ಇತರ ಹಿಿಂದುಳಿದ 
ವಗ್ಷಗಳು ಮತುತಾ ಆರ್್ಷಕವಾಗಿ ದುಬ್ಷಲ ವಗ್ಷಗಳ ಸುಮಾರು 5,550 ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ ನೆೇರ 
ಪ್ರಯೇಜನವಾಗಲ್ದೆ.
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ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ನಗರಿ ಕಾಶಿಯಲಲಿ  
ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ವಾರಾಣಸಿಯ ಪರಿಗತ್

ವಾರಾಣಸಿಯ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ವ ಪರಿಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ ನಗರದ ಸವಗಿತೆ್ �ಮ್ಖ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನ್್ನ 
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದಾದಿರೆ, ಇದ್ ಇತರ ಸಂಸದರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳಳಿಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಸ್ಫೂತ್ಗಿದಾಯಕ 

ಮ್ಲಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ದ್ರದೃಷಿಟ್ಯ ನಾಯಕತವಾದ ಫಲವಾಗಿ ವಾರಾಣಸಿಯ್ ಕಳೆದ ಏಳು ವಷಗಿಗಳಲಲಿ 
ವಿಶವಾ ದಜೆಗಿಯ ನಗರವಾಗಿ ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮಿಮೆದೆ. ಇತ್್ತ�ಚೆಗೆ ಪರಿಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿಯವರ್  

ಅಂತಾರಾಷಿಟ್�ಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್್ತ ಸಮಾವೆ�ಶ ಕೆ�ಂದರಿ - ರ್ದಾರಿಕ್ಷವನ್್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್ ಮತ್್ತ 1,500 ಕೆ್�ಟಿ 
ರ್.ಗ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೌಲಯೂದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೊ�ಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಿಲಾನಾಯೂಸ ನೆರವೆ�ರಿಸಿದರ್.

ವಾರಾಣಸ್ಯು ಆಧುನಿಕ ನಗರವಾಗಿ 
ಹೊರಹೊಮು್ಮತಿತಾರುವಾಗಲೂ, ಅದರ 
ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಸ್್ಮತೆಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು 

ಅತ್ಯಿಂತ ಕಾಳಜ ವಹಿಸಲಾಗುತಿತಾದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ಅವರು 
ಜುಲೆೈ 15 ರಿಂದು ನಗರಕೆ್ಕ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದರು. ಜಪಾನ್ 
ನೆರವಿನಿಿಂದ ನಿಮ್್ಷಸಲಾಗಿರುವ ಅಿಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಸಹಕಾರ 
ಮತುತಾ ಸಮಾವೆೇಶ ಕೆೇಿಂದ್ರ- ರುದಾ್ರಕ್, ಬನಾರಸ್ ಹಿಿಂದೂ 
ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ 100 ಹಾಸ್ಗೆಗಳ ತಾಯಿ-ಮಕ್ಕಳ 
ವಿಭಾಗ, ಗೊೇದೌಲ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹು ಹಿಂತದ ಪಾಕಿ್ಷಿಂಗ್, 
ಗಿಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ರೊೇ -ರೊೇ ದೊೇಣ ಸೆೇವೆ, ಕೂ್ರಸ್ 
ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಗಳು, ಫೆಲಿೈಓವರ್ ಗಳು, ಜಲ ಜೇವನ ಮ್ಷನ್ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 143 ಗಾ್ರಮ್ೇಣ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಆರಿಂಭಿಸ್ದರು.

ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ ಸೆ್ನ�ಹ ಸಂಕೆ�ತ ‘ರ್ದಾರಿಕ್ಷ’ ಸಮಾವೆ�ಶ 
ಕೆ�ಂದರಿ

ವಾರಾಣಸ್ಯು ಹಾಡು ಸಿಂಗಿೇತ, ಧಮ್ಷ-ಆಧಾ್ಯತ್ಮ 

ಮತುತಾ ಜ್ಾನ ವಿಜ್ಾನದ ಜಾಗತಿಕ ಕೆೇಿಂದ್ರವಾಗುತಿತಾದೆ. 
ಇದಕೆ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದರೆ ರುದಾ್ರಕ್ ಸಮಾವೆೇಶ 
ಕೆೇಿಂದ್ರ. ಇದು ಬೌದಿ್ಧಕ ಚಚೆ್ಷಗಳು, ದೊಡ್ಡ  
ವಿಚಾರಸಿಂಕಿರಣಗಳು, ಸಾಿಂಸಕೃತಿಕ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಗೆ 
ವೆೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲ್ದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕೆೇಿಂದ್ರದ 
ನಿಮಾ್ಷಣದೊಿಂದಿಗೆ, ವಿಶವಾದೆಲೆಲಿಡೆಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು 
ವಾರಾಣಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡುವುದಷೆಟುೇ ಅಲಲಿ, ಸಾಿಂಸಕೃತಿಕ 
ವಿನಿಮಯ ಕೆೇಿಂದ್ರವಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತಾತಾರೆ.  
ಈ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೆೇಶ ಕೆೇಿಂದ್ರದಲ್ಲಿ 1200 ಜನರು 
ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ ಸಾಮರ್ಯ್ಷವಿರುವ ಒಿಂದು ಆಡಿಟೊೇರಿಯಿಂ 
ಇದೆ ಮತುತಾ ಪಾಕಿ್ಷಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನನು ಸಾಮರ್ಯ್ಷದವರಿಗಾಗಿ 
ವಿಶೆೇಷ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. ನೆೇಕಾರರ 
ಕರಕುಶಲತೆಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ನಿೇಡುತಿತಾರುವ ಗಮನವು 
ಬನಾರಸ್ ರೆೇಷೆ್ಮ ಮತುತಾ ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ಹೊಸ ಅಸ್ತಾತವಾವನುನು 
ನಿೇಡುತತಾದೆ. ಈ ಕೆೇಿಂದ್ರವು ವಾರಾಣಸ್ಯಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಉತೆತಾೇಜನ ನಿೇಡುತತಾದೆ. ಇದು ದೆೇಶ 

ವಾರಾಣಸಿಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ಮತುತಾ ಪ್ರಪಿಂಚದ ಸಾಿಂಸಕೃತಿಕ ಕೆೇಿಂದ್ರ ಎಿಂದು ಪ್ರಧಾನಿ 
ಮೊೇದಿ ಬಣ್ಣಸ್ದಾ್ದರೆ. “ಈ ಸಮಾವೆೇಶ ಕೆೇಿಂದ್ರ ಒಿಂದು 
ಸಾಿಂಸಕೃತಿಕ ಕೆೇಿಂದ್ರವಾಗಿ ಮತುತಾ ವಿಭಿನನು ಹಿನೆನುಲೆಯ ಜನರನುನು 
ಒಿಂದುಗೂಡಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿಣಮ್ಸುತತಾದೆ. ಈಗ 
ನಿಜವಾದ ಶವನಾದ ಕಾಶಯು ರುದಾ್ರಕ್ವನುನು ಧರಿಸ್ದಾ್ದನೆ.” 
ಎಿಂದು ಅವರು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪೂವಾಗಿಂಚಲದ ವೆೈದಯೂಕಿ�ಯ ಕೆ�ಂದರಿ ಕಾಶಿ

ಅತ್ಯಿಂತ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಯೇಜನೆ ಮತುತಾ ವೆೇಗದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯು 
ವಾರಾಣಸ್ಯನುನು ಪೂವಾ್ಷಿಂಚಲದ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಕೆೇಿಂದ್ರವಾಗಿ 
ಹೊರಹೊಮು್ಮವಿಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವೆೇ ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ ಸಿಂಖೆ್ಯ ನಾಲು್ಕ ಪಟುಟು ಹೆಚಾಚಾಗಿದೆ. 

ಒಿಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೊೇಗಿಗಳು ಹಲವಾರು ರೊೇಗಗಳ 
ಚಿಕಿತೆಸಿಗಾಗಿ ದೆಹಲ್ ಮತುತಾ ಮುಿಂಬೆೈಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕಾಗಿತುತಾ. 
ಆದರೆ ಈಗ ಸದೃಢ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷದೊಿಂದಿಗೆ, 
ಅಿಂತಹ ರೊೇಗಗಳಿಗೆ ವಾರಾಣಸ್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತೆಸಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 
ಬಿಎರ್ ಯುನಲ್ಲಿ 100 ಹಾಸ್ಗೆಗಳ ತಾಯಿ ಮತುತಾ ಮಕ್ಕಳ ಆರೊೇಗ್ಯ 
ರಕ್ಣಾ ವಿಭಾಗ ಮತುತಾ 50 ಹಾಸ್ಗೆಗಳ ಜಲಾಲಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯನುನು 
ಉದಾಘಾಟ್ಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರದ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು 
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತಿತಾದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾಶ ತನನು 
ಮೂಲ ಗುರುತನುನು ಉಳಿಸ್ಕೊಿಂಡೆೇ ವೆೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಹೆದಾ್ದರಿ, ಫೆಲಿೈಓವರ್ ಅರವಾ 
ರೆೈಲೆವಾೇ ಮೆೇಲೆಸಿೇತುವೆಯನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ವೆೇಗ 
ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಶಯನುನು ವಿದು್ಯತ್ ಕಿಂಬಗಳ 

ಪರಿಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ಯೊ�ಜನೆಗಳು

ಅಿಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಸಮಾವೆೇಶ ಕೆೇಿಂದ್ರ - ರುದಾ್ರಕ್, 
ಗೊದೌಲ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹು -ಹಿಂತದ ಪಾಕಿ್ಷಿಂಗ್ ಮತುತಾ ನಗರದ 
ನಾಲು್ಕ ಪಾಕ್್ಷ ಗಳ ಸೊಬಗು ಹೆಚಿಚಾಸುವಿಕೆ 210 ಕೊೇಟ್ ರೂ. 
ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ ಪೂಣ್ಷಗೊಿಂಡ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿವೆ.

193.37 ಕೆ್�ಟಿ ರ್. ವೆಚಚಿದಲಲಿ ಪಂಚಕೆ್�ಸಿ 

ಪರಿಕರಿಮ ಮಾಗಗಿದ ಸ್ಧಾರಣೆ 

ಗಾರಿಮಿ�ಣ ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿ�ರಿನ ಯೊ�ಜನೆ ಮತ್್ತ ನಗರದ  

ಹಳೆಯ ಚರಂಡಿ ವಯೂವಸೆಥೆಯ ನವಿ�ಕರಣವನ್್ನ

` 102.76 ಕೆ್�ಟಿ 
ವೆಚಚಿದಲಲಿ ಪೂಣಗಿಗೆ್ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ವಾರಾಣಸ್ - ಘಾಜಪುರ ರಸೆತಾಯಲ್ಲಿ 3 ಪರದ ಮೆೇಲೆಸಿೇತುವೆ 

ನಿಮಾ್ಷಣ ಮತುತಾ 18 ಗಾ್ರಮ್ೇಣ ರಸೆತಾಗಳ ಬಲವಧ್ಷನೆ ಮತುತಾ 

ದುರಸ್ತಾ ಕಾಯ್ಷ ಪೂಣ್ಷಗೊಿಂಡಿದೆ.

 ಮಾಚೊೇದಿ್ರ ಸಾ್ಮಟ್್ಷ ಶಾಲೆ ಮತುತಾ ಸಕಾ್ಷರಿ ಮಹಿಳಾ 

ಪಾಲ್ಟೆಕಿನುಕ್ ಕೆೇಿಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಬಾಲಿಕ್, ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ ಮತುತಾ 

ವಸತಿ ಸಿಂಕಿೇಣ್ಷ ನಿಮಾ್ಷಣ 139.19 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ 

ಪೂಣ್ಷಗೊಿಂಡಿದೆ.

 ಬನಾರಸ್ ಹಿಿಂದೂ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯದ ಶಕ್ಕರಿಗೆ 92.21 ಕೊೇಟ್ 

ರೂ. ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ 80 ವಸತಿ ಫಾಲಿಯಾಟ್ ಗಳು ಮತುತಾ 100 ಹಾಸ್ಗೆಗಳ 

ಹೆರಿಗೆ ಮತುತಾ ಮಕ್ಕಳ ಆರೊೇಗ್ಯ (ಎಿಂಸ್ಎರ್) ವಿಭಾಗ 

ನಿಮಾ್ಷಣ.

 ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆ್ಕ ಉತೆತಾೇಜನ ನಿೇಡುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಿಂದ, 

ಗಿಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ರೊೇ-ರೊೇ ದೊೇಣ ಸೆೇವೆ, ರಾಮನಗರದಿಿಂದ 

ರಾಜಘಾಟ್ ವರೆಗಿನ ಕೂ್ರಸ್ ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆ ಹಾಗೂ 

84 ಘಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳ ಸಾಥಾಪನೆ ಮತುತಾ 

ನಗರದ ಆರು ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇಡಿ ಪರದೆ ಮತುತಾ ಧ್ವನಿ 

ವ್ಯವಸೆಥಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮೆೇಶವಾರದಲ್ಲಿ 54.67 ಕೊೇಟ್ 

ರೂ. ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಯ್ಷ 

ಪೂಣ್ಷಗೊಿಂಡಿದೆ.

 ನಗರದ 14 ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿ 35.36 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ 

ಪಿಎಸ್ಎ ಆಕಿಸಿಜನ್ ಘಟಕ, ಕೆೇಿಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದ ಹೊರಗೆ 

ಮತೊತಾಿಂದು ಹೊಸ ಗೊೇಡೆಯ ನಿಮಾ್ಷಣ, ಕರೌಿಂಡಿಯ 

ಐಟ್ಐ ಕಾ್ಯಿಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಮತುತಾ ತರಬೆೇತಿ ಸಿಂಸೆಥಾ 

ಸಾಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಕಲಲಿಪುರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಾನ ಕೆ�ಂದರಿದ ಕೆಲಸಗಳು 

ಪೂಣ್ಷಗೊಿಂಡಿವೆ.
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ತಿಂತಿಗಳ ಜಾಲದಿಿಂದ ಮುಕತಾಗೊಳಿಸಲು ನೆಲದಡಿಯ ವೆೈರಿಿಂಗ್ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯಯೂ ನಡೆಯುತಿತಾದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು 
ಉತೆತಾೇಜಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಮತುತಾ ಒಳಚರಿಂಡಿ 
ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಸುತಾತ ಈ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000 ಕೊೇಟ್ ರೂ. 
ಮೌಲ್ಯದ ಯೇಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೆೇ ನಡೆಯುತಿತಾವೆ. ಹೊಸ 
ಯೇಜನೆಗಳು ಮತುತಾ ಹೊಸ ಸಿಂಸೆಥಾಗಳು ಕಾಶಯ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಕಥೆಯನುನು ಹೆೇಳುತಿತಾವೆ.

ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ ಆಧ್ನಿ�ಕರಣ 

ಉತತಾಮ ಸೌಲರ್ಯಗಳು, ಉತತಾಮ ಸಿಂಪಕ್ಷ, ಸುಿಂದರ ರಸೆತಾಗಳು 
ಮತುತಾ ಘಾಟ್ ಗಳು ಹಳೆಯ ಕಾಶಯ ಹೊಸ ಗುರುತಾಗಿವೆ. 
ನಗರದ 700 ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಾ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಕಣಾಗೆವಲು 
ಕಾ್ಯಮೆರಾಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಯ್ಷವೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ನಗರದ ವಿವಿಧ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ 
ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಗಳು ಮತುತಾ ಘಾಟ್ ಗಳಲ್ಲಿನ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಮಾಹಿತಿ ಫಲಕಗಳು ಕಾಶಗೆ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುವವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚಾನ 
ಸಹಾಯವಾಗುತತಾವೆ. ವಾರಾಣಸ್ಯ ಇತಿಹಾಸ, ವಾಸುತಾಶಲ್ಪ, 
ಕರಕುಶಲತೆ, ಕಲೆಯನುನು ಪ್ರಸುತಾತಪಡಿಸುವ ಈ ಸೌಲರ್ಯಗಳು 
ರಕತಾರಿಗೆ ಹೆಚಿಚಾನ ಪ್ರಯೇಜನವನುನು ನಿೇಡುತತಾವೆ. ಪ್ರಸ್ದ್ಧ ಗಿಂಗಾ 
ಆರತಿ ಮತುತಾ ವಿಶವಾನಾರ ದೆೇವಸಾಥಾನದಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಪೂಜೆಯನುನು 
ಈಗ ನಗರದಾದ್ಯಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಟ್ವಿ ಪರದೆಗಳ ಮೂಲಕ 
ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಗಿಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ರೊೇ-ರೊೇ ಸೆೇವೆ 
ಮತುತಾ ಕೂ್ರಸ್ ಬೊೇಟ್ ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಯೂ ಆರಿಂರವಾಗಿದೆ. 
ವಾರಾಣಸ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೊಿಂಡ ವಿವಿಧ ಸಕಾ್ಷರಿ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು 
ಶಕ್ಣ, ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತಾ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಉತತಾಮ 
ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸ್ರುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ 
ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತಾೇಜಸ್ವೆ.  

ಶಿಲಾನಾಯೂಸ ನೆರವೆ�ರಿಸಲಾದ 
ಯೊ�ಜನೆಗಳು 

186.06 ಕೆ್�ಟಿ 
ರೂ.ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೇರು ಸರಬರಾಜು, 
ಒಳಚರಿಂಡಿ ಮಾಗ್ಷ 

ಮತುತಾ ಎಸ್ ಸ್ ಎ ಡಿ ಎ 
ಆಟೊೇಮೆೇಷನ್ ಯೇಜನೆ

31.74 ಕೆ್�ಟಿ ರೂ. 
ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ ಆರ್್ಷಕ 

ಅಪರಾಧ ಸಿಂಶೆೋೇಧನಾ 
ಘಟಕ ಮತುತಾ ಶೋಟ್ಿಂಗ್ 

ರೆೇಿಂಜ್ ನಿಮಾ್ಷಣ 
ಯೇಜನೆ

119.76 ಕೆ್�ಟಿ ರ್. ವೆಚಚಿದಲಲಿ  
ಗಾರಿಮಿ�ಣ ಸಂಪಕಗಿ ರಸೆ್ತ ಮತ್್ತ ಲಹತಾಗಿರ  
ಚೌಕಘಾಟ್ ನಗರ ಸಥೆಳಗಳ ಮರ್ನಿಮಾಗಿಣ.

ಕಾಖ್ಷಯಾವ್ ನಲ್ಲಿ `55.88 ಕೊೇಟ್ ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ 
ಸೆಿಂಟ್ರಲ್ ಇನಿಸಿಟಿಟೂ್ಯಟ್ ಆಫ್ ಪೆಟೊ್ರೇಕೆಮ್ಕಲ್ 

ಇಿಂಜನಿಯರಿಿಂಗ್ ಅಿಂಡ್ ಟೆಕಾನುಲಜ (CIPET) ಹಾಗು 
ಮಾವು ಮತುತಾ ತರಕಾರಿ ಸಿಂಯೇಜತ ಪಾ್ಯಕ್ ಹೌಸ್ 

ನಿಮಾ್ಷಣ ಯೇಜನೆ

ವಾರಾಣಸಿಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ
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ಯ್ವಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲಯೂ
ಆತಮೆನಿಭಗಿರ ಭಾರತಕೆ್ 

ಭದರಿ ಬ್ನಾದಿ 
ಒಬ್ಬ ವಯೂಕಿ್ತಯ ಕೌಶಲಯೂ ಮತ್್ತ ಅಹಗಿತೆಯನ್್ನ ಗ್ರ್ತ್ಸ್ವುದ್ ಭಾರತ್�ಯ 
ಸಂಸಕೃತ್ಯ ಒಂದ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕೆ್�ವಿಡ್ ನಂತರದ ಬದಲಾದ 
ಸನಿ್ನವೆ�ಶದಲಲಿ, ಅದರ ಮಹತವಾವು ಅನೆ�ಕ ಪಟ್ಟ್ ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ. ‘ಕೌಶಲಯೂ ಭಾರತ 
ಮಿಷನ್’ ಮ್ಲಕ ಕೆ್�ಟಯೂಂತರ ಯ್ವಕರ್ ಮತ್್ತ ದ್ಬಗಿಲ ವಗಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆ್ ಸ 
ಉದೆ್ ಯೂ�ಗಾವಕಾಶಗಳನ್್ನ ಒದಗಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ದೆ�ಶವು ಡಾ.ಬಾಬಾಸಾಹೆ�ಬ್ 
ಅಂಬೆ�ಡ್ರ್ ಅವರ ಕನಸನ್್ನ ಈಡೆ�ರಿಸ್ತ್್ತದೆ.

“ಭಾರತವು ವಿಶವಾಕೆ್ ಕೌಶಲಯೂಭರಿತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೆಲವನ್್ನ 
ಒದಗಿಸ್ತ್್ತದೆ, ಇದ್ ನಮಮೆ ಯ್ವಕರನ್್ನ ಕೌಶಲಯೂಗೆ್ ಳಿಸ್ವ 

ನಮಮೆ ಕಾಯಗಿತಂತರಿದ ಅವಿಭಾಜಯೂ ಅಂಗವಾಗಿರಬೆ�ಕ್” 
-ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ, ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

 1992ರ ಅಪೆರಿಂಟಿಸ್ ಶಿಪ್ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬೃಹತ್ 
ಸ್ಧಾರಣೆಗಳು ಅಪೆರಿಂಟಿಸ್ ದಾಖಲಾತ್ಯಲಲಿ ಹೆಚಚಿಳಕೆ್ 
ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಮತ್್ತ ಅಪೆರಿಂಟಿಸ್ ಶಿಪ್ ಪ�ಟಗಿಲ್ ನಲಲಿ 
ನೆ್ �ಂದಾಯಿತ ಸಂಸೆಥೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಪೆರಿಂಟಿಸ್ ಗಳನ್್ನ 
ನೆ�ಮಿಸಿಕೆ್ಳಳಿಲ್ ಸಿದಧಿವಿರ್ವ ಸಂಸೆಥೆಗಳು 2016-17ರಲಲಿ ಕೆ�ವಲ 
17,000 ಇದದಿವು, ಅದ್ ಈಗ 1.26 ಲಕ್ಷಕೆ್ ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ.

ಜನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸಾಥೆನ -ಹೆ್ ಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸೃಷಿಟ್

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೆ�ತ್ ಕೆ�ಂದರಿಗಳು (ಐಟಿಐ) ಮತ್್ತ  
ಸಿ�ಟ್ಗಳ ಸಂಖೆಯೂಯಲಲಿ ಹೆಚಚಿಳ

ಯ್ವಕರ ಕನಸ್ ನನಸಾಗಿಸಲ್   
ಅಪೆರಿಂಟಿಸ್ ಶಿಪ್ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳು 

 ಕೌಶಲಯೂ ಮತ್್ತ ಉನ್ನತ ಕೌಶಲಯೂದ ಮ್ಲಕ ಸಾಂಪರಿದಾಯಿಕ 
ಕೌಶಲಯೂಗಳಿಗೆ ಪರಿ�ತಾಸ್ಹ

 8ನೆ� ತರಗತ್ ಮತ್್ತ 12ನೆ� ತರಗತ್ಯವರೆಗಿನ ಶಾಲೆ ಬಿಟಟ್, 
ಸಾಕ್ಷರರಲಲಿದ, ನವ ಸಾಕ್ಷರರ, ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿ. ಇದರ ವಯಸಿಸ್ನ 
ಗ್ರಿಯನ್್ನ 15-35 ಇದ್ದಿದನ್್ನ 15-45 ವಷಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಸಿಸ್, 
ಎಸಿಟ್, ದಿವಾಯೂಂಗರ್ ಮತ್್ತ ಬಿಪಿಎಲ್ ವಗಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಾಗಿರ್ತ್ತದೆ.

 2014 ರಲಲಿ 11847 ಸಂಸೆಥೆಗಳಿದದಿವು, ಅವು 2021 ರಲಲಿ 14,690 ಕೆ್ 
ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಶೆ�ಕಡಾ 24 ರಷ್ಟ್ ಹೆಚಚಿಳ.

 2014 ರಲಲಿದದಿ 16.94 ಲಕ್ಷ ಸಿ�ಟ್ಗಳು 2021 ರಲಲಿ 26.13 ಲಕ್ಷಕೆ್ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಶೆ�ಕಡಾ 54 ರಷ್ಟ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶವಾ ಯ್ವ ಕೌಶಲಯೂ ದಿನ

ನ
ನನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವವರು ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ನಾನು ನನನು ಮಗಳಿಗೆ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಕೊಡಿಸಬೆೇಕಿತುತಾ. 
ನಿಂತರ ಯಾರೊೇ ಒಬ್ಬರು ಜೇವನೊೇಪಾಯಕಾ್ಕಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಿಂತೆ ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೇಡಿದರು. ನಾನು ನೆೇಪಾಳ 
ಮಾರುಕಟೆಟುಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಶಕ್ಣ ಸಿಂಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ 
ಟೆೈಲರಿಿಂಗ್ ಸೆಿಂಟರ್ ಗೆ ಸೆೇರಿಕೊಿಂಡೆ. ನಾಲು್ಕ ತಿಿಂಗಳ ತರಬೆೇತಿಯ 
ನಿಂತರ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನುನು ಪಡೆದೆ ಮತುತಾ ಒಿಂದು ಹೊಲ್ಗೆ 
ಯಿಂತ್ರವನುನು ಖರಿೇದಿಸ್ದೆ. ಕೆಲವೆೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸವು ವೆೇಗವನುನು 
ಪಡೆಯಲಾರಿಂಭಿಸ್ತು, ನಿಂತರ ನಾನು ಮಾರುಕಟೆಟುಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಿಂದು 
ಅಿಂಗಡಿಯನುನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡೆ. 
ಈಗ ನಾನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟುನ ಹಣವನುನು ಗಳಿಸಲು ಶಕತಾಳಾಗಿದೆ್ದೇನೆ ಇದರಿಿಂದ 
ನನನು ಮಗಳನುನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೆೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ್ಯ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮ್ಷನ್ ನಿಂತಹ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಕಲಾ್ಯಣ ಯೇಜನೆಗಳನುನು 
ಆರಿಂಭಿಸ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ ಉಪಕ್ರಮಕೆ್ಕ 
ಧನ್ಯವಾದ ಹೆೇಳುತೆತಾೇನೆ ಎನುನುತಾತಾರೆ ಅಸಾಸಿಿಂನ ಖಾರುಪೆೇಟ್ಯಾದ 
ರೆೇಷಾ್ಮ ಖತೂನ್. ರೆೇಷಾ್ಮ ಅವರಿಂತೆಯೇ, ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೆೇತಿಯನುನು 
ಪಡೆದ ಜೊ್ಯೇತಿ ಈಗ ಸಾವಾವಲಿಂಬಿಯಾಗಿದಾ್ದರೆ ಮತುತಾ ಆಕೆಯ ತಾತ-
ಅಜಜೆಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದಾ್ದರೆ. 
ಹೆತತಾವರನುನು ಕಳೆದುಕೊಿಂಡ ಜೊ್ಯೇತಿಯನುನು ಅಜಜೆ-ಅಜಜೆ ಬೆಳೆಸ್ದರು. 
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ಮ್ೇರತ್ ನ ರೂಪಾಲ್ ಭಾರದಾವಾಜ್ ಯುಪಿ ಬೊೇಡಿ್ಷನ 10 
ನೆೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸಾಥಾನ ಪಡೆದ ನಿಂತರ ಐಟ್ಐನಿಿಂದ ಫಾ್ಯಷನ್ 
ಡಿಪಲಿಮಾ ಮುಗಿಸ್ ತಮ್ಮದೆೇ ಬಾ್ರಿಂಡ್ ಉಡುಪುಗಳನುನು ರೂಪಿಸ್ದರು. 
“ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶುಲ್ಕವನುನು ಪಾವತಿಸಲಾಗದವರಿಗೆ, ಸಕಾ್ಷರಿ 
ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗುವ ತರಬೆೇತಿಯು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ” 
ಎಿಂದು ರೂಪಾಲ್ ಹೆೇಳುತಾತಾರೆ. ಇಿಂತಹ ಅಸಿಂಖಾ್ಯತ ಕಥೆಗಳು 
ನವಭಾರತದ ಆಶಯಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸುತಿತಾವೆ. ಜುಲೆೈ 15 ರಿಂದು ವಿಶವಾ 
ಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಿಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ, 21 ನೆೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸ್ದ ಇಿಂದಿನ ಯುವಕರು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ದಯನುನು ದೆೇಶದ 
ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾದ ಶತಮಾನೊೇತಸಿವ ವಷ್ಷಕೆ್ಕ ಕೊಿಂಡೊಯು್ಯವ 
ಧ್ವಜಧಾರಿಗಳಾಗಿರುತಾತಾರೆ ಎಿಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆೇಳಿದರು. ತಳಮಟಟುದಲ್ಲಿ 
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅವರು 76 ಹೊಸ ಜನ ಶಕ್ಣ 
ಸಿಂಸಾಥಾನಗಳನುನು (ಜೆಎಸ್ಎಸ್) ಘೂೇಷಿಸ್ದರು.  
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ಮ್ಲಸೌಕಯಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ

ಸೆ�ವೆ ಮತ್್ತ ಆಸಿ್ತಯಾಗಿ 
ಮ್ಲಸೌಕಯಗಿದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ರೆೈಲೆವಾೇ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅರವಾ ವಿಜ್ಾನ ಮತುತಾ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು 

ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲು, ನವ ಭಾರತವು 21 ನೆೇ ಶತಮಾನದ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಆಧುನಿಕ ಅಭಾ್ಯಸಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಿಂದಿನ 

ಶತಮಾನದ ವಿಧಾನಗಳನುನು ಬಿಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ನವ ಭಾರತದ ಆಕಾಿಂಕ್ೆಗಳಿಗೆ ರೆಕೆ್ಕಗಳನುನು ನಿೇಡುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಿಂದ 

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರು ಜುಲೆೈ 16 ರಿಂದು ಗುಜರಾತ್ ಸೆೈನ್ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಅಕಾವಾಟ್ಕ್ಸಿ ಮತುತಾ ರೊಬೊಟ್ಕ್ಸಿ 

ಗಾ್ಯಲರಿ ಹಾಗೂ ವಿಶವಾದಜೆ್ಷಯ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿದ ರೆೈಲೆವಾ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ದರು.

ನಾ
ವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹಳಿಗಳ ಮೆೇಲೂ ಚಲ್ಸುವ 
ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನವ ಭಾರತ ನಿಮಾ್ಷಣವನುನು 
ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆಧುನಿಕತೆ ಒಿಂದು ಹಳಿಯಾದರೆ 

ಇನೊನುಿಂದು ಬಡವರು, ರೆೈತರು ಮತುತಾ ಮಧ್ಯಮ ವಗ್ಷದವರ 
ಕಲಾ್ಯಣವಾಗಿದೆ. ಇದನುನು ಈಗ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲಾಗುತಿತಾದೆ.” 
ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ 
ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ನವ ಭಾರತದ 
ರವ್ಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಪುರಾವೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಲ್ ಅರವಾ ಜ್ಾನ ಮತುತಾ ವಿಜ್ಾನ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಹೊಸ ಸಿಂಶೆೋೇಧನೆಯಾಗಲ್, ಇದು ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಕಾಯ್ಷ 
ಶೆೈಲ್ಯ ಒಿಂದು ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಜುಲೆೈ 16 ರಿಂದು 
ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರಯವರು ಗುಜರಾತ್ ನ ಗಾಿಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ವಿಶವಾ 
ದಜೆ್ಷಯ ರೆೈಲು ನಿಲಾ್ದಣಗಳು ಮತುತಾ ಇತರ ಯೇಜನೆಗಳನುನು 
ಉದಾಘಾಟ್ಸ್, ಈ ಹಿಿಂದೆ ಕೆೇವಲ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೆೇವೆಯಿಂತೆ 
ಕಾಣುತಿತಾದ್ದ ರೆೈಲೆವಾೇ, ಈಗ ದೆೇಶಕೆ್ಕ ಆಸ್ತಾಯಾಗಿಯೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಹೊಿಂದುತಿತಾದೆ. ಫಲ್ತಾಿಂಶಗಳು ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿ ಗೊೇಚರಿಸುತಿತಾವೆ 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೇದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಿಂತಿ್ರಯಾಗಿದಾ್ದಗ 
ಗಾಿಂಧಿನಗರಕೆ್ಕ ವಿಶವಾ ದಜೆ್ಷಯ ಮಹಾತಾ್ಮ ಮಿಂದಿರವನುನು 
ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನಿೇಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಉತತಾಮ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷ 

ಸಿಂಪಕ್ಷವನುನು ಉತೆತಾೇಜಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಮತುತಾ ವಿದೆೇಶ 
ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಆತಿರ್ಯ ನಿೇಡಲು ಮಹಾತ್ಮ ಮಿಂದಿರವನುನು ಕಲ್್ಪಸ್ದ್ದರು. 
ಮಹಾತಾ್ಮ ಮಿಂದಿರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಾಿಂಧಿನಗರ ರೆೈಲು ನಿಲಾ್ದಣವನುನು 
ಹೆಚುಚಾ ಪ್ರಯಾಣಕರಿಗಾಗಿ ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾ್ದಣದಿಂತೆಯೇ ನಿಮ್್ಷಸಲಾದ ರೆೈಲು ನಿಲಾ್ದಣವು 
ಆಧುನಿಕ ಸೌಕಯ್ಷಗಳು ಮತುತಾ ಸೌಿಂದಯ್ಷಶಾಸತ್ರದ 
ಸಿಂಯೇಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್್ಷ ಗಳನುನು ಸಿಂಪಕಿ್ಷಸುವ 
ಅಿಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಗಳು, ತೂಗು ದಿೇಪಗಳು ಮತುತಾ ಲಿಂಬ ಉದಾ್ಯನಗಳು 
ನವಿೇಕರಿಸ್ದ ನಿಲಾ್ದಣದ ಆಕಷ್ಷಣೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಾಸ್ವೆ. ನಿಲಾ್ದಣದ 
ಮೆೇಲೆ 318 ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿರುವ ಪಿಂಚತಾರಾ ಹೊೇಟೆಲ್ 
ನಿಮ್್ಷಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಷ ಅತಾ್ಯಧುನಿಕ ನಿಲಾ್ದಣ, ಹೊೇಟೆಲ್, 
ದಿಂಡಿೇ ಕುಟ್ೇರ, ಮಹಾತಾ್ಮ ಮಿಂದಿರ ಮತುತಾ ಸವಾಣ್ಷಮಾ ಪಾಕ್್ಷ ಗಳು  
ಒಿಂದಕೊ್ಕಿಂದು ಹತಿತಾರದಲ್ಲಿದು್ದ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ಉದಾಘಾಟನೆಯಾದ ಪರಿಮ್ಖ ರೆೈಲೆವಾ ಯೊ�ಜನೆಗಳು

ಹೆ್ ಸದಾಗಿ ಪುನರ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮಾಡಲಾದ ಗಾಂಧಿನಗರ 
ರಾಜಧಾನಿ ರೆೈಲ್ ನಿಲಾದಿಣ: ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ಕಟಟುಡವನುನು ಹಸ್ರು 
ಕಟಟುಡದ ವೆೈಶಷಟುಯಾಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್್ಷಸಲಾಗಿದೆ. ಕಟಟುಡಕೆ್ಕ 
ಜಇಎಿಂ ನಿಿಂದ 5-ಸಾಟುರ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನುನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ 
ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಕೆಟ್ ಸೌಲರ್ಯದೊಿಂದಿಗೆ ಡಬಲ್ ಹೆೈಟ್ ಪ್ರವೆೇಶ 
ಸಥಾಳ. ಸವ್ಷ ಧಮ್ಷ ಪಾ್ರರ್ಷನಾ ಮಿಂದಿರ ಮತುತಾ ಹಾಲುಣಸುವ 
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ಕೊಠಡಿ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯಾಣಕರ ಸೌಲರ್ಯಗಳು 
ನಿಲಾ್ದಣದಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಕರ ಅನುಕೂಲಕಾ್ಕಗಿ ನಿಲಾ್ದಣದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವೆೇಶ ಮತುತಾ ನಿಗ್ಷಮನವನುನು ಪ್ರತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್್ಷ ನಲ್ಲಿ 480 ಪ್ರಯಾಣಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳು್ಳವ 
ವ್ಯವಸೆಥಾ ಹೊರತುಪಡಿಸ್ ಕಾರುಗಳು, ಆಟೊೇಗಳು ಮತುತಾ ದಿವಾಚಕ್ರ 
ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷುಟು ಪಾಕಿ್ಷಿಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇದೆ. ವಿಕಲಾಿಂಗಚೆೇತನ 
ಪ್ರಯಾಣಕರಿಗೆ ಟ್ಕೆಟ್ ನಿೇಡುವ ಸಥಾಳದ ಬಳಿ ಲ್ಫ್ಟು ಮತುತಾ 
ಎಸ್ಕಲೆೇಟರ್ ಜೊತೆಗೆ ಇಳಿಜಾರು ಮತುತಾ ಪಾಕಿ್ಷಿಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇದೆ. 
ಹವಾನಿಯಿಂತಿ್ರತ ಕಾಯುವ ಕೊೇಣೆ ಮತುತಾ ಎಲ್ ಇಡಿ ಪರದೆಯ 
ಕಲಾ ಗಾ್ಯಲರಿ ಇದೆ.

ಹೆ್ ಸದಾಗಿ ವಿದ್ಯೂದಿ�ಕರಣಗೆ್ ಂಡ ಸ್ರೆ�ಂದರಿನಗರ-ಪಿಪಾವವ್ 
ವಿಭಾಗ: ಗುಜರಾತಿನಲ್ಲಿ ರೆೈಲು ಸಿಂಪಕ್ಷವನುನು ಮತತಾಷುಟು 
ಉತತಾಮಗೊಳಿಸಲು 264 ಕಿಮ್ೇ ಉದ್ದದ ಸುರೆೇಿಂದ್ರನಗರ - 
ಪಿಪಾವವ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದು್ಯದಿೇಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಗ್ಷದ 

ಮೂಲಕ, ಎರಡು ಹಿಂತದ ಕಿಂಟೆೇನರ್ ರೆೈಲುಗಳು ಪಿಪಾವವ್ 
ಬಿಂದರಿನ ಭಾರವಾದ ಸರಕುಗಳನುನು ಹೊತುತಾ ಉತತಾರ ಭಾರತದ 
ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಾದೆ. 

ಗೆ�ಜ್ ಪರಿವತಗಿನೆ ಮತ್್ತ ವಿದ್ಯೂದಿದಿ�ಕರಿಸಿದ ಮಹೆ�ಸಾಣಾ-ವರೆ�ಠಾ 
ಮಾಗಗಿ: ಇದರೊಿಂದಿಗೆ, 55 ಕಿಮ್ೇ ಮಹೆೇಸಾಣಾ-ವರೆೇಠಾ ರೆೈಲು 
ವಿಭಾಗವನುನು ವಿದು್ಯದಿೇಕರಣದೊಿಂದಿಗೆ ಬಾ್ರಡ್ ಗೆಜ್ ಗೆ ಪರಿವತ್ಷನೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹೆೇಸಾಣಾ ಜಲೆಲಿಯ ವಡಾನುಗರ್ 
ರೆೈಲು ನಿಲಾ್ದಣವು ಈ ವಿಭಾಗದ ಒಿಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲಾ್ದಣವಾಗಿದೆ. 
ನಿಲಾ್ದಣದ ಕಟಟುಡವನುನು ಆಕಷ್ಷಕವಾಗಿಸುವುದಲಲಿದೆ, ಪ್ರಯಾಣಕರಿಗೆ 
ಎಲಾಲಿ  ಸೌಕಯ್ಷಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡ್ ಹೆ್ ಸ ರೆೈಲ್ಗಳ ಸಂಚಾರ: ಗಾಿಂಧಿನಗರ ರಾಜಧಾನಿ-
ವಾರಾಣಸ್ ನೂ್ಯ ವಿೇಕಿಲಿ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟು ಎಕ್ಸಿ ಪೆ್ರಸ್ ಮತುತಾ 
ಗಾಿಂಧಿನಗರ ಮತುತಾ ವರೆೇಠಾ ನಡುವೆ ಮೆಮು ಸವಿ್ಷಸ್ ರೆೈಲು 
ಆರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಜೆೈ ಜವಾನ್, ಜೆೈ ಕಿಸಾನ್, ಜೆೈ ವಿಜ್ಾನ್,  
ಜೆೈ ಅನ್ಸಂಧಾನ್ ಕನಸ್ ನನಸಾಗಿದೆ…

ಪ್ರಯಾಣವಾಗಲ್ ಅರವಾ ಸರಕು 
ಸಾಗಣೆಯಾಗಲ್, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ 
ಮತುತಾ ವೆಚಚಾದಲ್ಲಿ ಉತತಾಮ ಸೌಕಯ್ಷ 
ಪಡೆಯುವುದು 21 ನೆೇ ಶತಮಾನದ 

ಭಾರತದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಿಂದ, 
ದೆೇಶವು ಇಿಂದು ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ 

ಸಿಂಪಕ್ಷದತತಾ ಸಾಗುತಿತಾದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ 
ವಿವರವಾದ ಮುನೊನುೇಟವನುನು 

ರೂಪಿಸಲಾಗುತಿತಾದೆ. ವಿಭಿನನು ಸಾರಿಗೆ 
ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಟಟುಕಡೆಯವರೆಗಿನ 
ಸಿಂಪಕ್ಷವು ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ಕ 
ಮತತಾಷುಟು ಉತೆತಾೇಜನ ನಿೇಡುತತಾದೆ ಎಿಂದು 

ನನಗೆ ಖಾತಿ್ರಯಿದೆ.
- ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ

ಅತಾ್ಯಧುನಿಕ ಅಕಾವಾಟ್ಕ್ಸಿ ಗಾ್ಯಲರಿಯು ಪ್ರಪಿಂಚದ ವಿವಿಧ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳ 188 ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಸೆೇರಿದ 18,000 ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಾ 

ಜಲಚರಗಳ ಒಿಂದು ನೊೇಟವನುನು ನಿೇಡುತತಾದೆ. ಸಿಂದಶ್ಷಕರು ನಾಟ್ಕಲ್-
ರ್ೇಮ್ ನ ಗಾ್ಯಲರಿಯನುನು ಪ್ರವೆೇಶಸ್ 10 ವಿವಿಧ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಯಾಣಸುತಾತಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಟಾ್ಯಿಂಕ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್್ಷಸಲಾಗಿರುವ 28 ಮ್ೇಟರ್ 
ವಿಶವಾ ದಜೆ್ಷಯ ವಾಕ್ ವೆೇ ಸುರಿಂಗವು ಪ್ರವಾಸ್ಗರಿಗೆ ಶಾಕ್್ಷ ಗಳ ನಡುವೆ 
ನಡೆದಾಡುವ ಅನುರವವನುನು ನಿೇಡುತತಾದೆ.

ಇದು ರೊೇಬೊೇಟ್ಕ್ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನುನು ಪ್ರದಶ್ಷಸುವ 
ಒಿಂದು ಸಿಂವಾದಾತ್ಮಕ ಗಾ್ಯಲರಿಯಾಗಿದೆ. 11 ಸಾವಿರ ಚದರ 

ಮ್ೇಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಾ್ಯಧುನಿಕ ರೊೇಬೊೇಟ್ ಗಳ ಪ್ರದಶ್ಷನವಿದೆ. ಗಾ್ಯಲರಿಯ 
ಪ್ರತಿ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೊೇಬೊೇಟ್ ಗಳ ಉಪಯುಕತಾತೆ 
ಮತುತಾ ಪ್ರಯೇಜನಗಳ ಪ್ರದಶ್ಷನಗಳಿವೆ.

ಅಕಾವಾಟಿಕ್ಸ್ ಗಾಯೂಲರಿ

ರೆ್ ಬೆ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಗಾಯೂಲರಿ

ಈ ಉದಾಯೂನವು ಮಂಜ್ ಉದಾಯೂನ, ಚೆಸ್ ಗಾಡಗಿನ್,  
ಸೆಲಫೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಶಿಲೆ್ �ದಾಯೂನ ಸೆ�ರಿದಂತೆ  
ಹಲವು ವೆೈಶಿಷಟ್ಯಾಗಳನ್್ನ ಹೆ್ ಂದಿದೆ.

ಪರಿಕೃತ್ 
ಉದಾಯೂನ

ಗುಜರಾತಿನ ಗಾಿಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಯೇಜನೆಗಳ ಆರಿಂರದ ಕುರಿತು 
ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರಯವರ ಭಾಷಣವನುನು ಕೆೇಳಲು 
ಕೂ್ಯಆರ್ ಕೊೇಡ್ ಅನುನು ಸಾ್ಕಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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ಮನೆ ಬಾಗಿಲಗೆ 
ಹಣಕಾಸ್ ಸೆ�ವೆಗಳು

ಒಳಗೆ್ ಳುಳಿವಿಕೆ- ಎಲಲಿರನ್್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪರಿಕಿರಿಯೆಯಲಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಸ್ವ ಕಲ್ಪನೆಯ್ ಸಕಾಗಿರದ 

ನಿ�ತ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಗಗಿದಶಗಿನ ನಿ�ಡ್ತ್್ತದೆ ಮತ್್ತ ಹಣಕಾಸ್ ಸೆ�ವೆಗಳು ಎಲಲಿರಿಗ್ ತಲ್ಪುವಂತೆ 

ಮಾಡ್ತ್್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಆಥಿಗಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದ್ಳಿದ ವಗಗಿಗಳನ್್ನ ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸ್ 

ವಯೂವಸೆಥೆಯಲಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಾಲ್ದಾರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡ್ವುದ್ ರಾಷಿಟ್�ಯ ಆದಯೂತೆಯಾಗಿದೆ.  

54 ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳ ಸ್ಮಾರ್ 318 ಯೊ�ಜನೆಗಳಲಲಿ, ಜನ ಧನ್, ಮ್ದಾರಿ ಮತ್್ತ 

ಸಾಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ಯೊ�ಜನೆಗಳಲಲಿ, ಇ-ಆಡಳಿತದ ಮಾದರಿಯ್ ಉತ್ತಮ 

ಆಡಳಿತದ ಪರಿಬಲ ಮಾಧಯೂಮವಾಗಿದೆ. ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ಅಹಗಿರ್ ಈಗ ಮಧಯೂವತ್ಗಿಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಲಲಿದೆ� 

ಮತ್್ತ ಲಂಚ ನಿ�ಡದೆ� ‘ಜನ ಧನ್- ಆಧಾರ್ -ಮೊಬೆೈಲ್ (ಜೆಎಎಂ)’ ಟಿರಿನಿಟಿ ಮ್ಲಕ ನೆ�ರ 

ಪರಿಯೊ�ಜನಗಳನ್್ನ ಪಡೆಯ್ತ್್ತದಾದಿರೆ. ಈ ಕಾರಿಂತ್ಕಾರಿ ಕರಿಮಗಳು ನಾಗರಿಕರ  

ಜಿ�ವನವನ್್ನ ಬದಲಸಿದ್ದಿ, ನವ ಭಾರತ ನಿಮಾಗಿಣವನ್್ನ ಸಕಿರಿಯಗೆ್ ಳಿಸಿವೆ.

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ
ಹಣಕಾಸ್ ಸೆ�ವೆಗಳ ಸೆ�ಪಗಿಡೆಯ ಮ್ಲಕ ಪರಿಗತ್ ಸಾಧನೆ
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ಪ್ರ
ತಿ ಹಿಂತದಲೂಲಿ ಉದ್ಯಮಶೇಲತೆಯನುನು ಪ್ರೇತಾಸಿಹಿಸಲು 
ಸಕಾ್ಷರ ಮಾಡುತಿತಾರುವ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಬಹಳ 
ಉತೆತಾೇಜನಕಾರಿ ಫಲ್ತಾಿಂಶಗಳನುನು ತೊೇರಿಸುತಿತಾವೆ. 

ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಾ ಉದ್ಯಮ್ಯಾಗಿ ತಮ್ಮನುನು ಸಾಥಾಪಿಸ್ಕೊಿಂಡ ಪುಷಾ್ಪ 
ಬನೊಸಿೇಡ್ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳುತಾತಾರೆ, “ಬಿಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಲು ಬಯಸ್ದ ಕುಟುಿಂಬದ ಮೊದಲ 
ಸದಸೆ್ಯ ನಾನು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಇತರ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಡಿ್ಡದರ ಇರುವ ಮುದಾ್ರ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ ಸಾಲವನುನು ಪಡೆದೆ. ಇಿಂದು ನನನುದೆೇ ಕಾಖಾ್ಷನೆ 
ಇದೆ. ನನನು ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನುನು 
ನಾನು ಮಾಡಿದೆ್ದೇನೆ.” ಮುದಾ್ರ ಯೇಜನೆಯು ಬಿಹಾರದ 
ಮುಜಾಫರ್ ಪುರದ ಶಿಂರು ಸಾಹ್  ಅವರ ಜೇವನವನುನು ಬದಲ್ಸ್ದೆ. 
ಈ ಯೇಜನೆಯು ಅವರ ವಾ್ಯಪಾರವನುನು ಲಾರದಾಯಕ 
ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೊೇವಿಡ್ ನ ಸಿಂಕಷಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಕಾ್ಷರದ ವಿವಿಧ 
ವಿಶಷಟು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಜೇವ ರಕ್ಕ ಎಿಂದು ಸಾಬಿೇತಾಗಿವೆ. 
ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೆೇಶದ ನೊೇಯಾ್ಡ ಸೆಕಟುರ್ -16 
ಸಮ್ೇಪದ ಕುಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಸುತಿತಾರುವ ಗುಡಿ್ಡ ತನನು ವೆೈಯಕಿತಾಕ 

ಅನುರವವನುನು ಹಿಂಚಿಕೊಳು್ಳತಾತಾರೆ. “ನಾನು ಮತುತಾ ನನನು ಗಿಂಡ 
ಇಬ್ಬರೂ ದಿನಗೂಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತೆತಾೇವೆ. ನಾವು ಮನೆಗಳಿಿಂದ 
ಕಸ ಸಿಂಗ್ರಹಿಸುತೆತಾೇವೆ. ಕೊೇರೊನಾದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಎಲಲಿವನೂನು ಮುಚಚಾಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೆೇ ಆದಾಯದ ಮೂಲವು 
ಕಾಣಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜನ ಧನ್ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನುನು 
ವಗಾ್ಷಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಿಂದು ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
500 ರೂ. ಮೊತತಾವನುನು ನಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ 
ವಗಾ್ಷಯಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. 
ಹೆಚುಚಾವರಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡಿತರವನುನು 
ಪಡೆದೆವು. ನಮಗೆ ಸಕಾಲ್ಕ ಸಹಾಯ ಸ್ಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಹೆೇಗೆ 
ಬದುಕುತಿತಾದೆ್ದವು?” 
ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಶಹಜಹಾನು್ಪರದ ನಿವಾಸ್ ಸಿಂಜೇವ್ ಕೂಡ 
ಅಿಂತಹವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಜೇವನೊೇಪಾಯದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಜೇವ್ ಪತಿನು ಆರತಿ ಮತುತಾ 3 ಮಕ್ಕಳೊೆಿಂದಿಗೆ ದೆಹಲ್ಯ 
ದಲುಲಿಪುರಕೆ್ಕ ಸಥಾಳಾಿಂತರಗೊಿಂಡರು. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಎಲಲಿವನೂನು ಕಳೆದುಕೊಿಂಡಾಗ, 1500 ರೂ.ಗಳನುನು ಕಿಂತಿನಲ್ಲಿ, 
ಆರತಿಯ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅವರ 
ಕುಟುಿಂಬಕೆ್ಕ ಕಷಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸ್ಕಿ್ಕತು. “ಈಗ 
ನಮ್ಮ ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪಡಿತರ ಚಿೇಟ್ಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ 

ಭಾರತದ ಹೆ್ ಸ ಮಂತರಿ
IT+IT = IT

ಭಾರತ್�ಯ ಪರಿತ್ಭೆ + ಮಾಹಿತ್
ತಂತರಿಜ್ಾನ = ನಾಳೆಯ ಭಾರತ

ಹಿಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು 

ಒದಗಿಸುವ ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕ್ೆಯ 

ಗುರಿಯಿಂದಿಗೆ ಏಳು ವಷ್ಷಗಳ ಹಿಿಂದೆ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ಜನ್ ಧನ್ ಯೇಜನೆಯನುನು 

ಆರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೇಜನೆಯು 

ಒಿಂದು ಬದಲಾಣೆಯ ಸಾಧನ ಎಿಂದು 

ಸಾಬಿೇತಾಗಿದೆ ಮತುತಾ ಕೊೇಟ್ಯಿಂತರ ಜನರಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಬಡತನ ನಿವಾರಣಾ 

ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು. 

ಇಿಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ಜನ್ ಧನ್ 

ಯೇಜನೆಯಿಿಂದಾಗಿ ಅನೆೇಕ ಕುಟುಿಂಬಗಳ 

ರವಿಷ್ಯವನುನು ರದ್ರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಗಾ್ರಮ್ೇಣ ಪ್ರದೆೇಶದ ಜನರು ಮತುತಾ ಹೆಚಿಚಾನ 

ಸಿಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಯೇಜನೆಯ 

ಫಲಾನುರವಿಗಳಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಪರಿಧಾನ 

ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೊ�ಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ 

ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮ್ಸುತಿತಾರುವ ಎಲಲಿರನೂನು 

ನಾನು ಪ್ರಶಿಂಸ್ಸುತೆತಾೇನೆ.

- ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ, 

ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಿಿಂದೆಿಂದೂ ಯಾವ ಸಕಾ್ಷರವೂ ಬಡವರ 
ಬಗೆಗೆ ಇಿಂತಹ ಕಾಳಜ ವಹಿಸ್ರಲ್ಲಲಿ.” ಎಿಂದು ಸಿಂಜೇವ್ ಹೆೇಳುತಾತಾರೆ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇರಲ್ ಅರವಾ ಅನ್ ಲಾಕ್ ಆಗಿರಲ್, ಸೌಲರ್ಯಗಳು ಈಗ 
ಫಲಾನುರವಿಗಳ ಮನೆಬಾಗಿಲ್ಗೆ ತಲುಪುತಿತಾವೆ.
ಸಕಾ್ಷರದ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕಿತಾಯ ಜೇವನವನುನು 
ಬದಲಾಯಿಸುತಿತಾವೆ. ಒಡಿಶಾದ ದೂರ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮಗದೆೈ ಗಾ್ರಮದ 
ವಿಜಯ್, ಪ್ರತಿಮಾ ಮತುತಾ ದಶ್ಷನಿ ರಾವುತ್ ಅವರಿಗೆ ಇಿಂಡಿಯಾ 
ಪೇಸ್ಟು ಪೆೇಮೆಿಂಟ್ಸಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಮ್ಸ್ದೆ. ಮೊದಲು 
ಈ ಗಾ್ರಮದವರು ಹಣವನುನು ಠೆೇವಣ ಇಡಲು ಅರವಾ ಹಿಿಂಪಡೆಯಲು 
20 ಕಿಮ್ೇ ಪ್ರಯಾಣಸಬೆೇಕಿತುತಾ. ಪ್ರತಿಮಾ ಹೆೇಳುತಾತಾರೆ, “ಒಿಂದು ದಿನ 
ನಾನು ಕೆಲಸ ಬಿಟುಟು, ಮಕ್ಕಳು ಮತುತಾ ಹಿರಿಯರನುನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟುಟು 
ಒಬ್ಬಳ ೇೆ ಬಾ್ಯಿಂಕಿಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕಾಗುತಿತಾತುತಾ.”.  ಪ್ರತಿ ಹಳಿ್ಳಯಲೂಲಿ ಪೇಸ್ಟು 
ಪೆೇಮೆಿಂಟ್ಸಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಸೌಲರ್ಯದ ಪ್ರಭಾವ ಕುರಿತು ಪ್ರಸಾತಾಪಿಸುವ ದಶ್ಷನಿ 
“ಈಗ ಆಗಾಗ ಬಾ್ಯಿಂಕಿಗೆ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುವ ಸಮಸೆ್ಯಯಿಲಲಿ’’ ಎನುನುತಾತಾರೆ.

ಹಣಕಾಸ್ ಸೆ�ವೆಗಳ ಸೆ�ಪಗಿಡೆಯ ಮಾಗಗಿ
ಜನ್ ಧನ್-ಆಧಾರ್-ಮೊಬೆೈಲ್ (ಜೆಎಎಂ)

2014 ಕಿ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ದೆೇಶದ ಅಧ್ಷಕಿ್ಕಿಂತ ಹೆಚುಚಾ ಜನಸಿಂಖೆ್ಯಯು 
ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ ಅರವಾ ಅವರಿಗೆ 
ಯಾವುದೆೇ ಉಳಿತಾಯದ ವಿಧಾನಗಳಾಗಲ್ೇ, ಸಾಿಂಸ್ಥಾಕ 
ಸಾಲವನುನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಲ್ೇ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಸಕಾ್ಷರವು ಫಲಾನುರವಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಕಳುಹಿಸುತಿತಾದ್ದ ಸಬಿಸಿಡಿ ಅರವಾ ಇತರ ಸೌಲರ್ಯಗಳ ಬಹುಪಾಲು 
ರ್ರಷಾಟುಚಾರದಿಿಂದಾಗಿ ಅವರನುನು ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ತಲುಪುತಿತಾರಲ್ಲಲಿ. 
ಈ ಸಮಸೆ್ಯಗಳಿಿಂದ ದೆೇಶವನುನು ಮುಕತಾಗೊಳಿಸಲು, ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗೆ, ಪ್ರತಿ ಕುಟುಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಿಂದು ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಯನುನು, 
ಆಧಾರ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಶೇಲ್ಸಲಾಗುತತಾದೆ ಮತುತಾ ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಸಿಂಖೆ್ಯಯಿಂದಿಗೆ ಲ್ಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2015 ರ ಬಜೆಟ್ 
ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಆಗಿನ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಅರುಣ್ 
ಜೆೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಜನ ಧನ್-ಆಧಾರ್-ಮೊಬೆೈಲ್ ಅಿಂದರೆ ಜೆಎಎಿಂ 
ಯೇಜನೆಯನುನು ಪ್ರಸಾತಾಪಿಸ್ದರು. ಒಿಂದು ಶತಕೊೇಟ್ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ 
ಖಾತೆಗಳು-ಒಿಂದು ಶತಕೊೇಟ್ ಆಧಾರ್-ಒಿಂದು ಶತಕೊೇಟ್ 
ಮೊಬೆೈಲ್  ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಹಣಕಾಸು ಸೆೇವೆಗಳ ಸೆೇಪ್ಷಡೆಗೆ 
ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತತಾದೆ. ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಒಿಂದು ಶತಕೊೇಟ್ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ 
ಖಾತೆಗಳು ಮತುತಾ ಒಿಂದು ಶತಕೊಟ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೇನ್ ಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ 
ಒಿಂದು ಶತಕೊೇಟ್ ಆಧಾರ್ ಸಿಂಖೆ್ಯಗಳನುನು ಬೆಸೆಯುವುದು 
ಉದೆ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಉದೆ್ದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಮೊದಲ್ಗೆ ಜನ ಧನ್ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರೆಯಲು ವಾ್ಯಪಕವಾದ 
ಅಭಿಯಾನ ಆರಿಂರವಾಯಿತು ಮತುತಾ ನಿಂತರ ಹಣವನುನು 
ಆಧಾರ್ ದೃಢೇಕರಿಸ್ದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ ಡಿಬಿಟ್ ಮೂಲಕ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಜೆಎಎಿಂ ಟ್್ರನಿಟ್ ಮಧ್ಯವತಿ್ಷಗಳ ಪಾತ್ರವನುನು 
ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತು. ತಿಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೂಲಕ ರ್ರಷಾಟುಚಾರವನುನು 
ತಡೆಗಟುಟುವ ಅತ್ಯಿಂತ ಯಶಸ್ವಾ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಾಗಿದೆ.

42 ಕೆ್�ಟಿ 

121 ಕೆ್�ಟಿ129 ಕೆ್�ಟಿ

ಖಾತೆಗಳನುನು ಜನ್ ಧನ್ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 

ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಮೊಬೆೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರ್ 
ಭಾರತದಲಲಿದಾದಿರೆ

ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಗಿ ಗಳನ್್ನ 
ಜ್ಲೆೈ 2021 ರವರೆಗೆ 
ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ

ಜೆಎಎೊಂ ಟ್ರಿನಿಟ್

ನಮಮೆ ಪರಿಗತ್ಯ ದೃಷಿಟ್ಕೆ್�ನವು ಎಲಲಿರನ್್ನ 

ಒಳಗೆ್ ಳುಳಿವುದ್, ನಮಮೆ ಧೆಯೂ�ಯ ಎಲಲಿರನ್್ನ 

ಒಳಗೆ್ ಳುಳಿವುದ್.  ಈ ಒಳಗೆ್ ಳುಳಿವಿಕೆಯ 

ತತವಾವು ನನ್ನ ಸಕಾಗಿರದ ಪರಿತ್ಯೊಂದ್ 

ಯೊ�ಜನೆ ಮತ್್ತ ನಿ�ತ್ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

-ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ, 

ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ 

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ
ಹಣಕಾಸ್ ಸೆ�ವೆಗಳ ಸೆ�ಪಗಿಡೆಯ ಮ್ಲಕ ಪರಿಗತ್ ಸಾಧನೆ
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ಇದು ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಸೌಲರ್ಯದ ಲರ್ಯತೆಯಾಗಲ್ ಅರವಾ ಕಿಸಾನ್ 
ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿ್ಷಕವಾಗಿ ಮೂರು ಕಿಂತುಗಳಲ್ಲಿ  
6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪಡೆಯುವುದಾಗಲ್ ಅರವಾ ಎಲ್ ಪಿಜಯಲ್ಲಿ  
ಸಬಿಸಿಡಿ ಪಡೆಯುವುದಾಗಲ್ ಎಲಲಿದರಲೂಲಿ ಮಹತತಾರ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶದ ನಾಗಾಿಂವ್ ನ ದೆೇವೆೇಿಂದ್ರ 
ಸ್ಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ ಪಿಜ ಸಬಿಸಿಡಿಯನುನು ನೆೇರವಾಗಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ 
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುತಿತಾದಾ್ದರೆ. “ಈಗ ನಗದು ಪ್ರಯೇಜನಗಳ 
ವಗಾ್ಷವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ತಾರತಮ್ಯಗಳಿಲಲಿ. ಹಣವನುನು 
ನೆೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುರವಿಯ ಖಾತೆಗೆ ವಗಾ್ಷಯಿಸಲಾಗುತಿತಾದೆ. 
ಸಕಾ್ಷರದ ಯೇಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಆಸಕಿತಾ ಮೂಡಲು ಸಹ ನಮಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.” ಎಿಂದು ಅವರು ಹೆೇಳುತಾತಾರೆ. ಎಲ್ ಪಿಜ 
ಸಬಿಸಿಡಿಯಲಲಿದೆೇ, ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನೆಯ ನಗದು 
ಲಾರಗಳು ನೆೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುರವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ತಲುಪಲು 
ಆರಿಂಭಿಸ್ವೆ, ಇದು ಉತತಾರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಅಮ್ೇರ್ ಖಾನ್ ಮತುತಾ 
ಆಯ್ಷನ್ ಚೌಧರಿಯವರಲ್ಲಿ ಸಿಂತಸ ತಿಂದಿದೆ. ಈಗ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವತಿ್ಷಗಳಿಲಲಿ, ಇದು ಮಧ್ಯವತಿ್ಷಗಳಿಗೆ 
ಕಮ್ಷನ್ ನಿೇಡುವ ಅಭಾ್ಯಸವನುನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ.
ಎಲಲಿರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಕ ರದ್ರತೆಯನುನು ಒದಗಿಸುವ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಬದ್ಧತೆಯು ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್  - ಸಬ್  ಕಾ  ವಿಕಾಸ್ ನ 
ಉದೆ್ದೇಶದಿಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್್ಮದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸೆೇವೆಗಳ 
ಸೆೇಪ್ಷಡೆ ಯೇಜನೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಯಶಸ್ಸಿನಿಿಂದಾಗಿ ಇದು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಷರವು ಆರಿಂಭಿಸ್ದ ಜನ 
ಧನ್ ಯೇಜನೆಯು ದುಬ್ಷಲ ವಗ್ಷಗಳ ಹಣಕಾಸು ಸೆೇವೆಗಳ 
ಸೆೇಪ್ಷಡೆಗೆ ಆರಿಂಭಿಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. 2014 ರವರೆಗಿನ 67 
ವಷ್ಷಗಳ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡಾ 
50 ಕಿ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಗೆ ಪ್ರವೆೇಶವನುನು 
ಹೊಿಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶೋನ್ಯ ಬಾ್ಯಲೆನ್ಸಿ ನೊಿಂದಿಗೆ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ 
ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡಿದ ಜನ ಧನ್ 
ಯೇಜನೆಯು ಒಿಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಿಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಮ್ಷನ್ 
ಮೊೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅನುಷಾ್ಠನವು ಕೊೇಟ್ಯಿಂತರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 
ಔಪಚಾರಿಕ ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಪ್ರವೆೇಶಸಲು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸುತಾತ, 41 ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚುಚಾ ದೆೇಶವಾಸ್ಗಳು 
ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿದಾ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 
55 ಪ್ರತಿಶತದಷುಟು ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದಾ್ದರೆ. ಗಮನಾಹ್ಷ ಸಿಂಗತಿ 
ಎಿಂದರೆ, ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ ಕೊೇಟ್ ರೂಗೂ ಹೆಚುಚಾ 
ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದು್ದ, ಇದು ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ಸೌಲರ್ಯವು 
ಜನರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ರವಿಷ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸ್ದೆ ಎಿಂಬುದನುನು 
ತೊೇರಿಸುತತಾದೆ. ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಯು ವಿಮಾ ಪಾಲ್ಸ್ಯಿಿಂದ 
ಕೂಡಿದೆ, ಇದು ಖಾತೆದಾರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ 
ಸಿಂರವಿಸ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಿಂಬಕೆ್ಕ ರದ್ರತೆಯನುನು ಒದಗಿಸುತತಾದೆ.
ಸಾಥಾಪಿತವಾದ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳು ಮತುತಾ ಸಿಂಸೆಥಾಗಳಿಿಂದ ದೆೇಶದ 
ನಿರಿಂತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತಾ ಪ್ರಗತಿಯನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಆದರೆ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾ ಲಭಿಸ್ದ ನಿಂತರ ದಿೇಘ್ಷಕಾಲದವರೆಗೆ, 
ಸಮಾಜದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗಗಳನುನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ 
ಆರ್್ಷಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರಧಾನಿ 
ಮೊೇದಿಯವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ಕೆಿಂಪು ಕೊೇಟೆಯ ಪಾ್ರಿಂಗಣದಿಿಂದ 
ವಿಶವಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್್ಷಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ಜನ ಧನ್ 
ಯೇಜನೆಯನುನು ಘೂೇಷಿಸ್ದರು, ಕೆೇವಲ 12 ದಿನಗಳ ನಿಂತರ, 
ಸಿಂತೊೇಷದ ಮೂಲ ಧಮ್ಷ, ಧಮ್ಷದ ಮೂಲ ಸಿಂಪತುತಾ 
ಮತುತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಿಂಬ ತತವಾದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೇಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಲಾಯಿತು. 
ಈ ಯೇಜನೆಯು ಪ್ರತಿ ಕುಟುಿಂಬದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ 
ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ಸೌಲರ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸುವುದನುನು ಮತುತಾ ಅದರ 
ನಿಂತರ ಎಲಾಲಿ ವ್ಯಕಿತಾಗಳಿಗೆ ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ಸೌಲರ್ಯವನುನು ಒದಗಿಸಲು 
ಯೇಜಸ್ದೆ. ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರೂ ದೆೇಶದ ಆರ್್ಷಕ ಸಿಂಪನೂ್ಮಲಗಳ 
ಹಕ್ಕನುನು ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕು ಮತುತಾ ಅದನುನು ಬಡವರ ಕಲಾ್ಯಣಕಾ್ಕಗಿ 
ಬಳಸಬೆೇಕು. ಜನ ಧನ್ ಯೇಜನೆಯು ಈ ಅಡಿಪಾಯವನುನು 
ರದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಣಾ್ಷಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ದೆ. ಎಲಲಿರನೂನು 

ಮ್ಂದಿನ ಪಿ�ಳಿಗೆಯ ಹಣಕಾಸ್ ಸೆ�ವೆಗಳನ್್ನ 
ರ್ಪಿಸಲ್ ಮತ್್ತ 2030 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ಭಾರತದ 
ಆಥಿಗಿಕತೆಗೆ 865 ಬಿಲಯನ್ ಡಾಲರ್ ವರೆಗೆ 
ಕೆ್ಡ್ಗೆ ನಿ�ಡಲ್ ಭಾರತಕೆ್ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 
ಹಣಕಾಸ್ ಸೆ�ವೆಗಳ ಸೆ�ಪಗಿಡೆಯ್ ಉತ್ತಮ 

ಚೌಕಟಿಟ್ನೆ್ ಂದಿಗೆ ಒಂದ್  
ಜನಾಂದೆ್ �ಲನವಾಗಲ್ ಸಿದಧಿವಾಗಿದೆ
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17.90 
ಕೆ್�ಟಿ

ಆಗಸ್ಟ್  2015   ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ಆಗಸ್ಟ್ 2017  ಆಗಸ್ಟ್  2018      ಆಗಸ್ಟ್  2019          ಆಗಸ್ಟ್  2020      ಆಗಸ್ಟ್  2021      

25.10 
ಕೆ್�ಟಿ

30.09 
ಕೆ್�ಟಿ

32.54 
ಕೆ್�ಟಿ

 36.79
ಕೆ್�ಟಿ

40.35
ಕೆ್�ಟಿ

42.71
ಕೆ್�ಟಿ

ಒಟ್ಟುಗೆ ಕರೆದೊಯು್ಯವ ಈ ಯೇಜನೆಯು ಹಣಕಾಸು ಸೆೇವೆಗಳ 
ಸೆೇಪ್ಷಡೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನುನು ಮರುರೂಪಿಸ್ದೆ.
ಹಣಕಾಸ್ ಸೆ�ವೆಗಳ ಒಳಗೆ್ ಳುಳಿವಿಕೆ ಸಬಲ�ಕರಣಕೆ್ ಅತಯೂಗತಯೂ
ಬಡತನವು ಜೇವನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಾದ ಆಹಾರ, ಶುದ್ಧ ನಿೇರು, 
ವಸತಿ ಮತುತಾ ಉಡುಪುಗಳನುನು ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಸಿಂಪನೂ್ಮಲಗಳ 

ಕೊರತೆಯನುನು ಸೂಚಿಸುತತಾದೆ. ಯಾವುದೆೇ ರಾಷಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯ 
ಮಾನದಿಂಡವೆಿಂದರೆ ಶ್ರೇಮಿಂತರನೆನುೇ ಶ್ರೇಮಿಂತರನಾನುಗಿಸುವುದಲಲಿ, 
ಬದಲಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಂಪನೂ್ಮಲಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿರುವವರಿಗೆ 
ಸಕಾ್ಷರವು ಸಾಕಷುಟು ಸಿಂಪನೂ್ಮಲಗಳ ವಿತರಣೆಯನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು. ಈ ಹಿಿಂದೆ ಬಡತನವನುನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು 

ಕಷಟ್ದ ಸಮಯದಲಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾದ  
ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳು 

ವಷಗಿವಾರ್ ಜನ್ ಧನ್ ಯೊ�ಜನೆಯ ಪರಿಗತ್

ಗಾರಿಮಿ�ಣ ಪರಿದೆ�ಶಗಳಲಲಿ ಶೆ�.63 ಕಿ್ಂತಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳನ್್ನ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 500 ರ್.ಗಳ ಮೂರು 
ಕಿಂತುಗಳನುನು 20 ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚುಚಾ ಮಹಿಳೆಯರ 

ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ ವಗಾ್ಷಯಿಸಲಾಯಿತು.  
1000 ರ್. ನೆರವನ್್ನ ಸಹ ಬಡವರು, ವೃದ್ಧರು, ತಾಯಿಂದಿರು-
ಸಹೊೇದರಿಯರು ಮತುತಾ ಅಿಂಗವಿಕಲರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ 

ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್್ನ 
ಮೊಬೆೈಲ್ ಮತುತಾ ಆಧಾರ್ ನೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಕ್ಷ ಕಲ್್ಪಸದಿದ್ದರೆ ಇದು 

ಹೆೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತಾತುತಾ ಎಿಂಬುದನುನು ಊಹಿಸ್ಕೊಳಿ್ಳ.
-ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ, ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳ ಪರಿಯೊ�ಜನಗಳು

MISSION
MODE OBJECTIVES 

(6 PILLARS)

9

2014 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರು ಜನ್ ಧನ್ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಿಂಬದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಯನುನು ತೆರೆಯುವ 
ಅಭಿಯಾನವನುನು ಆರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಇಿಂದು ದೆೇಶದ ಪ್ರತಿಯಿಂದು ಕುಟುಿಂಬವು 
ಕನಿಷ್ಠ ಒಿಂದು ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಯನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. ಯೇಜನೆಗೆ 6 ವಷ್ಷಗಳು 

ಪೂಣ್ಷಗೊಿಂಡ ನಿಂತರ, ಪ್ರತಿ ವಯಸ್ಕರೂ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಯನುನು ಹೊಿಂದಲು 
ಹೊಸ ಗುರಿಯನುನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನ ಧನ್ ಖಾತೆಯನುನು ಶೋನ್ಯ 

ಬಾ್ಯಲೆನ್ಸಿ ನೊಿಂದಿಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶವಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ  
ಹಣಕಾಸು ಸೆೇವೆ ಸೆೇಪ್ಷಡೆ ಯೇಜನೆಯಾಗಿದೆ.

ನಗರ  
ಪರಿದೆ�ಶಗಳಲಲಿ  

ಜನ್ ಧನ್ 
ಖಾತೆಗಳು -  
ಶೆ�. 36.4

ಗಾರಿಮಿ�ಣ 
ಪರಿದೆ�ಶಗಳಲಲಿ  

ಜನ್ ಧನ್ 
ಖಾತೆಗಳು -  
ಶೆ�. 63.6

ಒಟ್ಟ್ 
ಮಹಿಳಾ 

ಖಾತೆದಾರರ್ – 
ಶೆ�. 55.2

ಇತರ 
ಖಾತೆದಾರರ್ – 

ಶೆ�. 44.8
[ಜ್ಲೆೈ 23, 2021ರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು]

ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ 
31 ಕೆ್�ಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚಿ ರ್ಪೆ� 

ಕಾಡ್ಗಿ ಗಳನ್್ನ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ.

1.4 ಲಕ್ಷ ಕೆ್�ಟಿ ರ್.ಗ್ ಅಧಿಕ 

ಮೊತ್ತವನ್್ನ ಪರಿಸ್್ತತ ಜನ್ ಧನ್ 

ಖಾತೆಗಳಲಲಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

2 ಲಕ್ಷ ಬಾಯೂಂಕ್ ಮಿತರಿರ್  
ಜನ್ ಧನ್ ಯೊ�ಜನೆಯ ಮ್ಲಕ 

ದೆ�ಶಾದಯೂಂತ ಬಾಯೂಂಕಿಂಗ್ 
ಸೌಲಭಯೂಗಳನ್್ನ ಒದಗಿಸ್ತ್್ತದಾದಿರೆ.

ಅಲಲಿದೆ, ಒಂದ್ ವಾರದಲಲಿಯೆ� 
1,80,96,130 ಅತ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಾಯೂಂಕ್ 

ಖಾತೆಗಳನ್್ನ ತೆರೆಯ್ವ ಮ್ಲಕ 
ಗಿನಿ್ನಸ್ ದಾಖಲೆ ನಿಮಿಗಿಸಿದಾದಿರೆ.

2018 ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರ ನಂತರ ತೆರೆಯಲಾದ ಜನ್ 
ಧನ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ರ್ಪೆ� ಕಾಡ್ಗಿ ನಲಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರ್. 

ಉಚಿತ ಅಪಘಾತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ.

ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಗಳ ಓವರ್ ಡಾರಿಫ್ಟ್ ಮಿತ್  
10,000 ರ್.ವರೆಗೆ ಹೆಚಚಿಳ.  

ಮೊದಲ್ ಇದ್ 5 ಸಾವಿರ ರ್. ಇತ್್ತ.

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ
ಹಣಕಾಸ್ ಸೆ�ವೆಗಳ ಸೆ�ಪಗಿಡೆಯ ಮ್ಲಕ ಪರಿಗತ್ ಸಾಧನೆ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಆಗಸ್ಟ್ 16-31, 2021 17

ಹಲವಾರು ರರವಸೆಗಳನುನು ನಿೇಡಿದ್ದರೂ ಬಡತನ 
ನಿವಾರಣೆಯ ದಿಕಿ್ಕನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ನಿದಿ್ಷಷಟು ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು 
ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಧ್ಷಕಿ್ಕಿಂತ 
ಹೆಚುಚಾ ಜನಸಿಂಖೆ್ಯಯು ಔಪಚಾರಿಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಭಾಗವಾಗಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೆೇ ಇಲಲಿ. ಅಧ್ಷಕಿ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚುಚಾ ಜನಸಿಂಖೆ್ಯಯು 
ಔಪಚಾರಿಕ ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್, ಸಕಾ್ಷರಿ ಸೌಲರ್ಯಗಳ 
ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಪಡೆಯಲು ಮತುತಾ ತಮ್ಮ 
ಆದಾಯವನುನು ವೃದಿ್ಧಸುವ ಯಾವುದೆೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ವಿಧಾನಗಳಿಿಂದ ವಿಂಚಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೆೇ ದೆೇಶದ 
ಆರ್್ಷಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವು ನಿಣಾ್ಷಯಕ 
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತತಾದೆ. ಅಡಿಪಾಯವೆೇ ದುಬ್ಷಲವಾಗಿದ್ದರೆ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಅತ್ಯಿಂತ ದುಬ್ಷಲ 
ವಗ್ಷವನುನು ಸಹ ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸಲು 
ವಾ್ಯಪಕವಾದ ಹಣಕಾಸು ಸೆೇಪ್ಷಡೆ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯನುನು 2014 
ರಲ್ಲಿ ಆರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಹಣಕಾಸ್ನ ಒಳಗೊಳು್ಳವಿಕೆ 
ಎಿಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಜನರಿಗೆ ಮತುತಾ ಸಮಾಜದ 
ಹಿಿಂದುಳಿದ ವಗ್ಷಕೆ್ಕ ಕೆೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳು, 
ಉಳಿತಾಯಗಳು, ಸಾಲಗಳು ಮುಿಂತಾದ ಹಣಕಾಸ್ನ 
ಸೆೇವೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತನುವಾಗಿದೆ. ಈ 
ಸೆೇವೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಅನೌಪಚಾರಿಕ 
ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರವಾ ಬಡಿ್ಡ ದರಗಳು ಹೆಚಿಚಾರುವ 
ಲೆೇವಾದೆೇವಿಗಾರರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವುದು 
ಅನಿವಾಯ್ಷವಾಗುತತಾದೆ. ಈ ಹಿಿಂದೆ 95 ಪ್ರತಿಶತದಷುಟು 
ಹಣಕಾಸ್ನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುತಿತಾದ್ದವು ಎಿಂದು ವಿವಿಧ ವರದಿಗಳು ಹೆೇಳುತತಾವೆ. 
ರ್ರಷಾಟುಚಾರದಿಿಂದಾಗಿ, ಸಕಾ್ಷರದ ಯೇಜನೆಗಳ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ 
ತಲುಪುತಿತಾರಲ್ಲಲಿ. ಹಣ ದುರುಪಯೇಗದ ಹಲವಾರು 
ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ.

ಜನರ ಸಬಲ�ಕರಣ 
ಯಾವುದೆೇ ಬಡತನ ನಿವಾರಣಾ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸುಸಿ 
ನಿೇತಿ ನಿರೂಪಕರ ಮನೊೇಭಾವವನುನು ಅವಲಿಂಬಿಸ್ರುತತಾದೆ. 
ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಸಕಾ್ಷರದ ನಿೇತಿ ಮತುತಾ ವಿಧಾನಗಳೆರಡೂ 
ಬಡವರನುನು ಸಬಲರನಾನುಗಿಸುವುದೆೇ ಹೊರತು, ಅವರನುನು 
ಅವಲಿಂಬಿತರನಾನುಗಿಸುವುದಲಲಿ. ಇದು ಯಾವುದೆೇ 
ಅಲಾ್ಪವಧಿಯ ಜನಪಿ್ರಯ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿಲಲಿ, ಬದಲಾಗಿ 
ದಿೇಘಾ್ಷವಧಿಯ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿರುವ 
ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಆರಿಂಭಿಸ್ತು. ಇದು ಬಡವರು ಮತುತಾ 

ನೆ�ರ ನಗದ್ ವಗಾಗಿವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ಯ್ 

ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೆ�. 100 ರಷ್ಟ್ ಹಣವನ್್ನ 

ವಗಾಗಿಯಿಸ್ವುದನ್್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ತ್ತದೆ

ಬಡವರಿಗೆ ದೆಹಲ್ಯಿಿಂದ ಒಿಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಳುಹಿಸ್ದರೆ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 15 ಪೆೈಸೆ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಷತಿಕರಿಗೆ ತಲುಪುತತಾದೆ 
ಎಿಂದು ಮಾಜ ಪ್ರಧಾನಿಯಬ್ಬರು ಹೆೇಳಿದ್ದರು. ಅಿಂದರೆ, 85 
ಪೆೈಸೆ ರ್ರಷಾಟುಚಾರದಿಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದುಹೊೇಗುತತಾದೆ. ಆದರೆ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ ದೂರದೃಷಿಟುಯಿಿಂದಾಗಿ 
ಡಿಬಿಟ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ಒಿಂದು ರೂಪಾಯಿಯೂ 

ಬಡವರಿಗೆ ತಲುಪುತಿತಾದೆ. ಈ ಹಿಿಂದೆ ಎಲ್ ಪಿಜಯಿಿಂದ 
ರಸಗೊಬ್ಬರದವರೆಗೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾಗುತಿತಾದ್ದ 
ಸಬಿಸಿಡಿಯನುನು ಈಗ ನೆೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುರವಿಗಳ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ 

ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತಿತಾದೆ. ಮಧ್ಯವತಿ್ಷಗಳು ಮತುತಾ 
ದಲಾಲಿಳಿಗಳನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸಕಾ್ಷರ 
ರ್ರಷಾಟುಚಾರವನುನು ನಿಗ್ರಹಿಸ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 54 

ಸಚಿವಾಲಯಗಳ 318 ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಡಿಬಿಟ್ಗೆ ಲ್ಿಂಕ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಹಲ್ ಯೇಜನೆಯು ವಿಶವಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 

ನೆೇರ ನಗದು ವಗಾ್ಷವಣೆ ಯೇಜನೆಯಾಗಿ ಗಿನೆನುಸ್ ದಾಖಲೆಗೆ 
ಸೆೇರಿದೆ. ಪಹಲ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ, ಎಲ್ ಪಿಜ ಸಬಿಸಿಡಿಯನುನು 
ನೆೇರವಾಗಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತಿತಾದೆ.
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ವಷಗಿವಾರ್ ಡಿಬಿಟಿ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳು

ಹೆಚುಚಾ ಮೊತತಾವನುನು ಇದುವರೆಗೆ ಡಿಬಿಟ್ 
ಮೂಲಕ ನೆೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

`

“ನನಗೆ ಜೆಎಎಂ ಎಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಿಗಳನ್್ನ ಸಾಧಿಸ್ವುದ್, 

ಖಚ್ಗಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿತ್ ರ್ಪಾಯಿಗ್ ಗರಿಷ್ಠ ಪರಿಗಣನೆ. 

ನಮಮೆ ಬಡವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಬಲ�ಕರಣ. ಜನಸಾಮಾನಯೂರಲಲಿ 

ತಂತರಿಜ್ಾನದ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆ ಎಂದರಗಿ.”

- ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ, ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

`ಕೊೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಿಂಕಿಅಿಂಶಗಳು 

`ಕೊೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಿಂಕಿಅಿಂಶಗಳು 

ಲಕ್ಷ  ಕೆ್�ಟಿಗ್
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ದಿೇನದಲ್ತರಿಗೆ ಉತತಾಮ ಜೇವನವನುನು ನಿೇಡಲು ಸಾಬಿೇತಾಗಿರುವ 
ವಿಧಾನಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತುತಾ ಸಿಂಪನೂ್ಮಲಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. ಬಡವರು ಸಾವಾವಲಿಂಬಿಗಳಾಗಲು ಸಕಾ್ಷರ 
ಪ್ರೇತಾಸಿಹಿಸುತಿತಾದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಿಂದಾಗಿ ಇಿಂದು ಪ್ರತಿ ಬಡ 
ಕುಟುಿಂಬವೂ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆ, ಸಾಲ ಮತುತಾ ವಿಮೆಗಾಗಿ ಅನೆೇಕ 

ಆರ್್ಷಕ ಮಾಗ್ಷಗಳು, ಉನನುತ ಶಕ್ಣ ಮತುತಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ 
ಅವಕಾಶಗಳು, ಆರೊೇಗ್ಯ ವಿಮೆ, ವಿದು್ಯತ್, ರಸೆತಾಗಳು ಮತುತಾ ಇತರ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಗಾ್ರಮ್ೇಣ ಮತುತಾ ನಗರ 
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು ನಿಮ್್ಷಸಲಾಗಿದೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಎಲ್ ಪಿ ಜ ಸಿಂಪಕ್ಷಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೆ�ರ ನಗದ್ ವಗಾಗಿವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ಯ್ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗೆ ಶೆ� 100 ರಷ್ಟ್ ಹಣವನ್್ನ 
ವಗಾಗಿಯಿಸ್ವುದನ್್ನ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸ್ತ್ತದೆ

ಕೆ್�ವಿಡ್ 
ಸಾಂಕಾರಿಮಿಕದಲ್ಲಿ 
ಭರವಸೆ ಮ್ಡಿಸಿದೆ 

ಡಿಬಿಟಿ

10,000.00ರಸಗೆ್ ಬ್ಬರರಸಗೆ್ ಬ್ಬರ 
ಇಲಾಖೆ

25,672.36ಎಂ ಜಿ ಎನ್ 
ಆರ್ ಇ ಜಿ ಎಸ್ 

ಗಾರಿಮಿ�ಣಾಭಿವೃದಿಧಿ 
ಇಲಾಖೆ

524.31ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಪಿ ಗಾರಿಮಿ�ಣಾಭಿವೃದಿಧಿ 
ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಬಲ ಕಾಯಗಿಕರಿಮ

1,523.75ಇತರೆಮಹಿಳಾ ಮತ್್ತ 
ಮಕ್ಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಸಚಿವಾಲಯ

1,120.69ಇತರೆಇತರೆ

71,301.00ಪಹಲ್ಪೆಟೆ್ರಿ�ಲಯಂ 
ಮತ್್ತ ನೆೈಸಗಿಗಿಕ 
ಅನಿಲ 
ಸಚಿವಾಲಯ

66,896.87ಪಿಡಿಎಸ್ಆಹಾರ ಮತ್್ತ 
ಸಾವಗಿಜನಿಕ 
ವಿತರಣಾ ಇಲಾಖೆ

1,022.15ವಿದಾಯೂಥಿಗಿವೆ�ತನ
ಯೊ�ಜನೆ

ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯೂತ 
ವಯೂವಹಾರಗಳ 
ಸಚಿವಾಲಯ

ವಿದಾಯೂಥಿಗಿವೆ�ತನ
ಯೊ�ಜನೆ

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯೂಯ 
ಮತ್್ತ
ಸಬಲ�ಕರಣ 
ಇಲಾಖೆ

1,022.15

ಅಿಂದಾಜು ಉಳಿತಾಯ / ಲಾರಗಳು (ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) (ಮಾರ್್ಷ 2020 ರವರೆಗೆ)

ಒಟ್ಟ್                                  1,78,396.65

ಯೊ�ಜನೆ ಷರಾ
ಸಚಿವಾಲಯ/

ಇಲಾಖೆ

ಚಿಲಲಿರೆ ವಾಯೂಪಾರಿಗಳಿಗೆ 120.88 ಲಕ್ಷ ಮ್ಟಿರಿಕ್ 

ಟನ್ ರಸಗೆ್ ಬ್ಬರ ಮಾರಾಟದ ಕಡಿತ

ಕೆ�ತರಿ ಅಧಯೂಯನಗಳ ಆಧಾರದ ಮ್�ಲೆ 
ಸಚಿವಾಲಯವು ನಕಲ/ ಅಸಿ್ತತವಾದಲಲಿಲಲಿದ, 
ಅನಹಗಿ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳನ್್ನ ತೆಗೆದ್ಹಾಕ್ವ 
ಮ್ಲಕ ವೆ�ತನದ ಮ್�ಲೆ ಶೆ�.10 ರಷ್ಟ್ 
ಉಳಿತಾಯವನ್್ನ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.

7.57 ಲಕ್ಷ ನಕಲ/ ಅಸಿ್ತತವಾದಲಲಿಲಲಿದ, ಅನಹಗಿ 

ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳನ್್ನ ಕಡಿತ (ಕೆಲವು ವಲಸೆ, 

ಸಾವು ಇತಾಯೂದಿಗಳು ಸೆ�ರಿ).

98.8 ಲಕ್ಷ ನಕಲ/ಅಸಿ್ತತವಾದಲಲಿಲಲಿದ 

ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳ ಕಡಿತ.

4.49 ಕೆ್�ಟಿ ನಕಲ/ ಅಸಿ್ತತವಾದಲಲಿಲಲಿದ, 
ನಿಷಿ್ರಿಯ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸಂಪಕಗಿಗಳನ್್ನ 
ತೆಗೆದ್ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೆ್ತೆಗೆ 
1.05 ಕೆ್�ಟಿ ‘ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅಪ್’ ಗಾರಿಹಕರ್ 
ಸೆ�ರಿದಂತೆ 1.71 ಕೆ್�ಟಿ ಸಬಿಸ್ಡಿ ರಹಿತ 
ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಗಾರಿಹಕರಿದಾದಿರೆ.

2.98 ಕೆ್�ಟಿ ನಕಲ/ ಅಸಿ್ತತವಾದಲಲಿಲಲಿದ 
ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟಿಗಳನ್್ನ ತೆಗೆದ್ 
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ (ಕೆಲವು ವಲಸೆ,  
ಸಾವು ಇತಾಯೂದಿ ಸೆ�ರಿ)

12.86 ಲಕ್ಷ ನಕಲ/ ಅಸಿ್ತತವಾದಲಲಿಲಲಿದ 
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳನ್್ನ ತೆಗೆದ್ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

1.91 ಲಕ್ಷ ನಕಲ/ ಅಸಿ್ತತವಾದಲಲಿಲಲಿದ 

ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳನ್್ನ ತೆಗೆದ್ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರಿ�ಬ್ 
ಕಲಾಯೂಣ್ ಯೊ�ಜನೆ 

ಅಡಿಯಲಲಿ 42 ಕೆ್�ಟಿ ಜನರ 
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್  
69 ಸಾವಿರ ಕೆ್�ಟಿ ರ್. 
ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

200 ದಶಲಕ್ಷ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಜನ್ 

ಧನ್ ಖಾತೆಗಳಲಲಿ 30 
ಸಾವಿರ ಕೆ್�ಟಿ ರ್. 
ಗ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಹಣವನ್್ನ 
ವಗಾಗಿಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

5 ಸಾವಿರ ಕೆ್�ಟಿ 
ರ್.ಗ್ ಹೆಚ್ಚಿ 

ಹಣವನ್್ನ 1.83 ಕೆ್�ಟಿ 
ಕಾಮಿಗಿಕರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 

ವಗಾಗಿಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೃದಧಿರ್, ವಿಧವೆಯರ್ 
ಮತ್್ತ ದಿವಾಯೂಂಗರ 2.81 

ಕೆ್�ಟಿ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ಸ್ಮಾರ್ 2800 

ಕೆ್�ಟಿ ರ್. ವಗಾಗಿವಣೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜವಾಲ 
ಯೊ�ಜನೆಯಲಲಿ 14 

ಕೆ್�ಟಿ ಉಚಿತ ಎಲ್ ಪಿಜಿ 
ಸಿಲಂಡರ್ ಗಳನ್್ನ 

ಮರ್ಪೂರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ
ಹಣಕಾಸ್ ಸೆ�ವೆಗಳ ಸೆ�ಪಗಿಡೆಯ ಮ್ಲಕ ಪರಿಗತ್ ಸಾಧನೆ
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ಒಿಂದೆಡೆ ಬಡವರನುನು ಸಶಕತಾಗೊಳಿಸಲಾಗುತಿತಾದೆ. ಮತೊತಾಿಂದೆಡೆ, 
ಅವರ ಸಾಮಾಜಕ ರದ್ರತೆಯನೂನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲಾಗುತಿತಾದೆ. 
ಆಹಾರ ರದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾ್ಠನ ಮತುತಾ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ಆವಾಸ್ ಯೇಜನೆ, ಸವ್ಷ ಶಕ್ಾ ಅಭಿಯಾನ, 
ಎಿಂಎನ್ ಆರ್ ಇ ಜ ಎ ಯಿಂತಹ ಯೇಜನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಿಂಬಲ 
ನಿೇಡುವುದು ಸಕಾ್ಷರದ ನಿೇತಿಗಳ ಮೂಲ ಉದೆ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 
ಯಾವ ಭಾರತಿೇಯನೂ ಹಸ್ವಿನಿಿಂದ ಮಲಗಬಾರದು ಮತುತಾ ನಾಳ  ೆ
ಏನಾಗುತತಾದೆ ಎಿಂದು ಚಿಿಂತಿಸಬಾರದು. ಈ ಧೆ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವನುನು 
ಈಡೆೇರಿಸಲು, ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಪ್ರಬಲ ಸಾಮಾಜಕ ರದ್ರತಾ 

ವೆೇದಿಕೆಯಾದ ‘JAM -Jan Dhan -Aadhaar Mobile’ ಅನುನು 
ಬಳಸ್ದೆ, ಇದರಿಿಂದ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕಿತಾಯು ತನನುದೆೇ ಆದ ಗುರುತನುನು 
ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕು, ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತೆಯನುನು ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕು ಮತುತಾ 
ಸಕಾ್ಷರಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಲಾರವನುನು ತನನು ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೇನಿನ 
ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಾಮಾಜಕ ರದ್ರತೆಯ ವೆೇದಿಕೆಯು 
ಜನರಿಗೆ ಸಕಾ್ಷರದ ಕಲಾ್ಯಣ ಸೆೇವೆಗಳ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸುತತಾದೆ.ಜನವರಿ 1, 2015ರಿಂದು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲಾದ 'ಜಾಮ್' 
ಅಿಂದರೆ 'ಜನ್ ಧನ್-ಆಧಾರ್-ಮೊಬೆೈಲ್' ತಿ್ರವಳಿ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ 
ಮೂಲಕ, 'ಪಹಲ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಬಿಸಿಡಿಯನುನು (ಡಿಬಿಟ್ಎಲ್) 

ವಷಗಿಗಳು ಪೂಣಗಿಗೆ್ ಂಡ ನಂತರ, 
ಈಗ ಈ ಯೊ�ಜನೆಯನ್್ನ 2025 
ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೆ್ತೆಗೆ 
ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದಯೂಮಶಿ�ಲತಾ 
ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್್ನ ಸಹ ಇದರಲಲಿ 
ಸೆ�ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಲಕ, ವಾಣಿಜಯೂ ಬಾಯೂಂಕಿನ 

ಪರಿತ್ಯೊಂದ್ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳ  ೆ/ ಎಸ್ ಸಿ / ಎಸ್ ಟಿ 

ವಗಗಿದ ಉದಯೂಮಿಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕೆ್�ಟಿ ರ್.ಗಳವರೆಗೆ  

ಸಾಲವನ್್ನ ಅತಯೂಂತ ಕಡಿಮ್ ಬಡಿಡಿದರದಲಲಿ ನಿ�ಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ.

ಸಾಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ - ಸಣ್ಣ ಉದಯೂಮಿಗಳಿಗೆ ಉತೆ್ತ�ಜನ

ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ನಿೇತಿಗಳ ಮೂಲಕ ರರವಸೆಗಳು 

ಮತುತಾ ಆಕಾಿಂಕ್ೆಗಳು ಈಡೆೇರುವ ನವ 

ಭಾರತವು ಉದಯಿಸುತಿತಾದೆ. ಪರಿಶಷಟು ವಗ್ಷ 

ಮತುತಾ ಪರಿಶಷಟು ಪಿಂಗಡ ಸಮುದಾಯದ ಅನೆೇಕ 

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುತಾ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಸವಾಿಂತ 

ಉದ್ಯಮಗಳನುನು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತಾತಾರೆ. 

ಈ ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕ್ಷಿ ಉದ್ಯಮ್ಗಳು ತಮ್ಮ 

ವಾ್ಯಪಾರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅನೆೇಕ 

ಆಲೊೇಚನೆಗಳನುನು ಸಹ ಹೊಿಂದಿದಾ್ದರೆ, 

ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಿಂಬದ 

ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಯಸುತಾತಾರೆ. 

ಈ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೊಿಂಡು, 

ಸಾಟುಯಾಿಂಡ್-ಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಯೇಜನೆಯನುನು 

ಏಪಿ್ರಲ್ 5, 2016 ರಿಂದು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

ಈ ಯೇಜನೆಯ ಉದೆ್ದೇಶವು ತಳಮಟಟುದಲ್ಲಿ 

ಉದ್ಯಮಶೇಲತೆಯನುನು ಉತೆತಾೇಜಸುವುದು, 

ಆರ್್ಷಕ ಸಬಲ್ೇಕರಣ ಮತುತಾ ಉದೊ್ಯೇಗ 

ಸೃಷಿಟುಯ ಮೆೇಲೆ ವಿಶೆೇಷ ಗಮನವನುನು 

ಕೆೇಿಂದಿ್ರೇಕರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

`26000 ಕೆ್�ಟಿ ರ್.
ಗ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಮೊತ್ತದ 1 ಲಕ್ಷ 16 
ಸಾವಿರ ಸಾಲದ ಅಜಿಗಿಗಳನ್್ನ 

ಅನ್ಮೊ�ದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಟ್ಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಯೊ�ಜನೆಯಡಿ ಜ್ನ್ 2021 

ರವರೆಗೆ 

ಒಟ್ಟ್ ಯೊ�ಜನಾ ವೆಚಚಿದಲಲಿ 

ಉದಯೂಮಿಗಳ ಪಾಲನ 

ಬಂಡವಾಳ (ಅಂಚ್ ಹಣ) 

ಅಗತಯೂವನ್್ನ ಶೆ�.15 ಕೆ್ 

ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ್ ಇದ್ 

ಶೆ�.. 25 ಆಗಿತ್್ತ.
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ನೆೇರವಾಗಿ ವಗಾ್ಷಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶವಾದ 
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್್ಷಕ ನೆರವು ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವಾಗಿದು್ದ, ಗಿನೆನುಸ್ ವಿಶವಾ 
ದಾಖಲೆ ಪುಸತಾಕ ಸೆೇರಿದೆ. 
   ಮೊೇದಿ ಸಕಾ್ಷರದ ಉತತಾಮ ಆಡಳಿತ ಉಪಕ್ರಮವು ಜನರಿಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಅವರ ಪಾಲೊಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯ 
ಮೂಲಕ ಲರ್ಯವಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡುವ ತತವಾವನುನು ಆಧರಿಸ್ದೆ. 
ಈ ಯೇಜನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ ನಿಂತರ, ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ 
ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ಮಾರ್್ಷ 27, 2015ರಿಂದು ಪೆಟೊ್ರೇಲ್ಯಿಂ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಜಾ್ಷ ಸಿಂಗಮ್ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಸಬಿಸಿಡಿ 
ಬಿಟುಟುಕೊಡಿ' ಎಿಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್.ಪಿಜಯ 

ಸಬಿಸಿಡಿಯನುನು ತ್ಯಜಸುವಿಂತೆ ಶ್ರೇಮಿಂತ ವಗ್ಷದ ಜನರನುನು 
ಆಗ್ರಹಿಸ್ದ ಅವರು, ಈ ಅಭಿಯಾನದಿಿಂದ ಉಳಿಸಲಾಗುವ ಹಣ 
ಸಕಾ್ಷರದ ಬೊಕ್ಕಸಕೆ್ಕ ಹೊೇಗುವುದಿಲಲಿ ಬದಲಾಗಿ ಬಡವರಿಗೆ 
ಹೊೇಗುತತಾದೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಉಜವಾಲ ಯೇಜನೆ 
ರೂಪುಗೊಿಂಡಿತು. ಅಪಾರ ಬೆಿಂಬಲದಿಿಂದಾಗಿ ಉಜವಾಲ ಕೆೇವಲ 
ಮತೊತಾಿಂದು ಸಕಾ್ಷರದ ಯೇಜನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ, ಅದು 
ಜನಾಿಂದೊೇಲನವಾಯಿತು ಮತುತಾ ದೆೇಶದ ಬಡ ಮತುತಾ ಮಧ್ಯಮ 
ವಗ್ಷದ ಜೇವನಾಡಿಯಾಯಿತು. 
ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್್ಷಕ ನೆರವಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ 
ಎಲಾಲಿ ಯೇಜನೆಗಳು ಮತುತಾ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 'ಆಧಾರ್' ನೊಿಂದಿಗೆ 

ಲಕಾಂತರ ಜನರ ಸವಾಯಂ ಉದೆ್ ಯೂ�ಗದ ಕನಸನ್್ನ 
ನನಸ್ ಮಾಡ್ತ್್ತರ್ವ ಮ್ದಾರಿ ಯೊ�ಜನೆ 

ಯಾವುದೆೇ ವಾ್ಯಪಾರ ಉದ್ಯಮವನುನು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲು 
ಬಿಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಾಿಂತರ 
ಜನರ ಸವಾಯಿಂ ಉದೊ್ಯೇಗದ ಕನಸನುನು ನನಸು ಮಾಡುವ 
ಉದೆ್ದೇಶದಿಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು 2015ರ 
ಏಪಿ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮುದಾ್ರ (ಮೆೈಕೊ್ರೇ ಯುನಿಟ್ಸಿ ಡೆವಲಪ್ ಮೆಿಂಟ್ 
ಅಿಂಡ್ ರಿೇಫೆೈನಾನ್ಸಿ ಏಜೆನಿಸಿ) ಯೇಜನೆಯನುನು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದರು. 
ಅದರ ಚಾಲನೆಯ ಹಿಿಂದೆ ಎರಡು ಉದೆ್ದೇಶಗಳಿದ್ದವು

ಸವಾಯಂ ಉದೆ್ ಯೂ�ಗಕಾ್ಗಿ 
ಸ್ಲಭ ಸಾಲ 

ಸಣ್ಣ ಉದಯೂಮಗಳ 
ಮ್ಲಕ ಉದೆ್ ಯೂ�ಗವನ್್ನ 
ಸೃಷಿಟ್ಸ್ವುದ್

01
02

ಈ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಶಶು, ಕಿಶೆೋೇರ  ಮತುತಾ  ತರುಣ್ ಸಾಲ- 
ಮೂರು ವಗ್ಷಗಳ ಮೂಲಕ ಉತಾ್ಪದನೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ಸೆೇವೆ 
ಮತುತಾ ಕೃಷಿ ವಲಯಕೆ್ಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಿಗೆ 
ಖಾತರಿ ರಹಿತ ಸಾಲಗಳನುನು ನಿೇಡಲಾಗುತತಾದೆ. ಬೆೇಕಾದಾಗ 
ಹಣ ಹಿಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಿಂತೆ ಮುದಾ್ರ ಕಾಡ್್ಷ 
ಸಹ ನಿೇಡಲಾಗುತತಾದೆ.

` 5,00000 ದಿಂದ  ` 10,00000 

66% 
19% 

ಮ್ದಾರಿ ಯೊ�ಜನೆಯಡಿ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ

ಮ್ದಾರಿ ಯೊ�ಜನೆಯ ಈವರೆಗಿನ ಪಯಣ

ವರೆಗಿನ ಸಾಲವು  
ತರ್ಣ್ ಮ್ದಾರಿ ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಲಿ ಲಭಯೂವಿದೆ. 

n  ಯೊ�ಜನೆ ಪಾರಿರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಜ್ನ್ 2021ರವರೆಗೆ 16 
ಲಕ್ಷ ಕೆ್�ಟಿ ರ್. ಮೌಲಯೂದ 30 ಕೆ್�ಟಿಗ್ ಅಧಿಕ ಸಾಲಗಳನ್್ನ 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

n  ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮ್ದಾರಿ ಯೊ�ಜನೆಯ ಮ್ಲಕ 2015 ಮತ್್ತ 
2018 ರ ನಡ್ವೆ 1.10 ಕೆ್�ಟಿ ನಿವವಾಳ ಹೆಚ್ಚಿವರಿ ಉದೆ್ ಯೂ�ಗವನ್್ನ 
ಸೃಷಿಟ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲಲಿ 69 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ್ ಸೆ�ರಿದಾದಿರೆ.

n  ಸ್ಮಾರ್ ಶೆ�. 24 ಸಾಲವನ್್ನ ಹೆ್ ಸ ಉದಯೂಮಿಗಳಿಗೆ 
ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ.

n  ಮಹಿಳಾ ಉದಯೂಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ ಶೆ�. 68 ಸಾಲವನ್್ನ 
ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ.

n  ಎಸಿಸ್/ ಎಸಿಟ್/ಒಬಿಸಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ ಶೆ�.51ರಷ್ಟ್ ಸಾಲಗಳನ್್ನ 
ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಎಸಿಸ್ ಮತ್್ತ ಎಸ್ ಟಿ ಗಳಲಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದವರ 
ಪಾಲ್ ಶೆ�ಕಡ 22.53 ಆಗಿದೆ. 

n  ಇತರ ಹಿಂದ್ಳಿದ ವಗಗಿಗಳ ಸಾಲ ಪಡೆದವರ್ ಶೆ�ಕಡ 
28.42 ರಷ್ಟ್. ಶೆ� 11ರಷ್ಟ್ ಸಾಲವನ್್ನ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯೂತ 
ಸಮ್ದಾಯಗಳಿಗೆ ಸೆ�ರಿದ ವಯೂಕಿ್ತಗಳಿಗೆ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ.

15%

ಸ್ಮಾರ್ 
ಶೆ�.24 ರಷ್ಟ್ 

ಸಾಲವನ್್ನ ಹೆ್ ಸ 
ಉದಯೂಮಿಗಳಿಗೆ 
ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ

ಸ್ಮಾರ್ 68 
ಪರಿತ್ಶತ ಸಾಲವನ್್ನ 

ಮಹಿಳಾ 
ಉದಯೂಮಿಗಳಿಗೆ 
ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ

`50,000 ದಿಂದ 
ದವರೆಗಿನ ಸಾಲವನ್್ನ  

ಶಿಶ್ ಮ್ದಾರಿ 
ಸಾಲದ ಅಡಿಯಲಲಿ 

ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ.

`50,000 ದಿಂದ 
` 5,00000 ವರೆಗಿನ 

ಸಾಲಗಳನ್್ನ  
ಕಿಶೆೋ�ರ್ ಮ್ದಾರಿ ಸಾಲದಡಿ

 ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ 

ತರ್ಣ್ ಸಾಲ

ಕಿಶೆೋ�ರ್ ಸಾಲ

ಶಿಶ್ 
ಸಾಲ

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ ಹಣ ಪೂರಣದ ಮ್ಲಕ ಪರಿಗತ್ಗೆ ಇಂಬ್
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ಜೊೇಡಿಸ್ದೆ, ಇದರಿಿಂದ ಗಾ್ರಮ್ೇಣ ಬಡವರು, ಯುವಕರು, 
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಕಾ್ಷರದ ಯೇಜನೆಗಳ ನೂರಕೆ್ಕ ನೂರರಷುಟು 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು ಪಡೆಯುತಿತಾದಾ್ದರೆ.

ಕಾರಿಂತ್ಕಾರಿ ಎಂದ್ ಸಾಬಿ�ತಾದ ಯೊ�ಜನೆಗಳು 
ಭಾರತವು ತನನು ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾದ 75ನೆೇ ವಷ್ಷಕೆ್ಕ ಕಾಲ್ಟ್ಟುರುವಾಗ, 
ಸಾಮಾಜಕ ನೆರವಿನ ಯೇಜನೆಗಳು ಸಮಾಜದ ದುಬ್ಷಲ 
ವಗ್ಷಗಳಿಗೆ ರದ್ರತೆಯ ಭಾವವನುನು ಒದಗಿಸುತಿತಾವೆ. ಕೆೇಿಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಷರದ 54 ಸಚಿವಾಲಯಗಳ 318ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಾ ಯೇಜನೆಗಳ 
ಪ್ರಯೇಜನ ಈಗ ನೆೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುರವಿಗಳ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ 
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತಿತಾದೆ. ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾಮೆನ್ ನಿಧಿ, ಮ್ದಾರಿ ಸಾಲ,  
ಎಿಂ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜ.ಎ, ಸ್ರಕಾ ವಿಮಾ ಯೊ�ಜನೆ, ಸಾವ್ಷಜನಿಕ 
ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಾ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬಿಸಿಡಿ, ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ 
ವಸತ್ ಯೊ�ಜನೆ, ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟು-ಒಬಿಸ್ ಮತುತಾ ಅಲ್ಪಸಿಂಖಾ್ಯತ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೂಲಕ ಪೌಷಿಟುಕತೆ 
ರದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ, ಸವಾಯಿಂ ಉದೊ್ಯೇಗಕಾ್ಕಗಿ ಸಾಲ, ಎಿಂ.ಎಸ್.
ಎಿಂ.ಇಗಳಿಗೆ ಸುಲರ ಸಾಲ ಸೌಲರ್ಯಗಳು, ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿಮಾ್ಷಣ ಮತುತಾ ಇತರ 
ಹಲವಾರು ಯೇಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಈಗ ನೆೇರವಾಗಿ 
ಫಲಾನುರವಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತಿತಾವೆ. ನೆೇರ ಸವಲತುತಾ ವಗಾ್ಷವಣೆ 
ತವಾರಿತ ಫಲ ನಿೇಡುತಿತಾವೆ.

   ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮ್ದಾರಿ ಯೇಜನೆಯ ಮೂಲಕ 
ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ್ಗಳಿಗೆ ₹15 ಲಕ್ ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚುಚಾ ಮೌಲ್ಯದ 
ಸಾಲವನುನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ, ಈ ಸಾಲವನುನು ಶೆೇ.70 ಕಿ್ಕಿಂತ ಹೆಚುಚಾ 
ಮಹಿಳೆಯರು, ಶೆೇ.50ಕಿ್ಕಿಂತ ಹೆಚುಚಾ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟು, ಹಿಿಂದುಳಿದ 
ವಗ್ಷಗಳು ಮತುತಾ ಹಿಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಗಳ ಉದ್ಯಮ್ಗಳು 
ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿದಾ್ದರೆ. ಪಿಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೊ�ಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರು 
11 ಕೊೇಟ್ ರೆೈತರ ಕುಟುಿಂಬಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹ 1 ಲಕ್ 35 ಸಾವಿರ 
ಕೊೇಟ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಿಂತ ಹೆಚಿಚಾನ ನೆರವನುನು ತಲುಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲಾದ ಪಿಎಿಂ ಸಾವಾನಿಧಿ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಬಿೇದಿಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳನುನು 
ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
15 ಲಕ್ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಾ ಬಿೇದಿ ಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳಿಗೆ ₹10 ಸಾವಿರ 
ರೂಪಾಯಿ  ಸಾಲವನುನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇಿಂದು, ಪ್ರತಿ ತಿಿಂಗಳು 
ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ₹ 4 ಲಕ್ ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚುಚಾ ವಹಿವಾಟುಗಳು 
ನಡೆಯುತಿತಾವೆ ಮತುತಾ ರುಪೆೇ ಕಾಡ್್ಷ ಗಳ ಸಿಂಖೆ್ಯಯೂ 60 
ಕೊೇಟ್ ದಾಟ್ದೆ. ಇಿಂಡಿಯಾ ಪೇಸ್ಟು ಪೆೇಮೆಿಂಟ್ಸಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ 
ನ ವಿಶಾಲ ಜಾಲವಾದ ಆಧಾರ್ ಸಹಾಯದಿಿಂದ ಸಥಾಳದಲೆಲಿೇ 
ಪರಿಶೇಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿತಾದು್ದ, ಲಕ್ಾಿಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆೇವಾ 
ಕೆೇಿಂದ್ರಗಳ ಸಾಥಾಪನೆಯು ದೆೇಶದ ದೂರದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು 
ಸೆೇವೆಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡುಹೊೇಗಿದೆ. ಇಿಂದು,  ಆಧಾರ್ ನಿಂದ 
ಸಕಿ್ರಯಗೊಳಿಸ್ದ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸೆಥಾ (ಎಇಪಿಎಸ್) ಸಹಾಯದಿಿಂದ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಾ 'ಬಾಯೂಂಕ್ ಮಿತರಿ' ರ್ ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ 
ಸೆೇವೆಗಳನುನು ಹಳಿ್ಳಗಳ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆೇ ತಲುಪಿಸುತಿತಾದಾ್ದರೆ. 
ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವಷ್ಷ ಏಪಿ್ರಲ್ ಮತುತಾ ಜೂನ್ 
ನಡುವೆ, ಈ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಮ್ತ್ರರು ತಮ್ಮ ಆಧಾರ್-ಸಕಿ್ರಯ ಪಾವತಿ 
ವಯೂವಸೆಥೆಯ ಸಾಧನ ನೆರವಿನಿಿಂದ 53 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳಿಗಿಿಂತ 
ಹೆಚುಚಾ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಗಾ್ರಮಸಥಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ.  

ಹಣಪೂರಣ ನಿ�ತ್ಯ ಮ್ಲಕ ಸಶಕ್ತವಾಗ್ತ್್ತದೆ ಭಾರತ
  ಹಣಕಾಸು ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಡಿಜಟಲ್ ವೆೇದಿಕೆಗೆ 
ಕೊಿಂಡೊಯು್ಯವ ಮತುತಾ ಎಲಲಿರೊಿಂದಿಗೆ ಎಲಲಿರ ವಿಕಾಸ, ಎಲಲಿರ 
ವಿಶಾವಾಸ ಮಿಂತ್ರದ ಅನುಷಾ್ಠನದೊಿಂದಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಿಂತ 
ದುಬ್ಷಲ ವಗ್ಷಗಳನುನು ತಲುಪುವ ದೃಢ ನಿಧಾ್ಷರವು ಬಹಳ 
ಉತೆತಾೇಜನಕಾರಿ ಫಲ್ತಾಿಂಶಗಳನುನು ನಿೇಡುತಿತಾದೆ. ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾ ಬಿಂದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 35 ಕೊೇಟ್ ಜನಸಿಂಖೆ್ಯಯನುನು 
ಹೊಿಂದಿತುತಾ ಮತುತಾ ಶೆೇಕಡಾ 70ರಷುಟು ಜನರು ಬಡತನ ರೆೇಖೆಗಿಿಂತ 
ಕೆಳಗಿದ್ದರು. ಇಿಂದು ಹಣಕಾಸು ಪೂರಣ ಯೇಜನೆ 130 ಕೊೇಟ್ 
ಜನಸಿಂಖೆ್ಯಯ ದೊಡ್ಡ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬಡತನ ರೆೇಖೆಗಿಿಂತ ಮೆೇಲೆ 
ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಿತಾದೆ. ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು 
ಈಗ ಶೆೇಕಡಾ 22ರಷುಟು ಜನರು ಬಡತನ ರೆೇಖೆಗಿಿಂತ ಕೆಳಗಿದಾ್ದರೆ 
ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತತಾವೆ, ಇದು ಹಣ ಪೂರಣ ನಿೇತಿಯು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ 
ಫಲ ನಿೇಡುತಿತಾದೆ ಎಿಂಬುದಕೆ್ಕ ನಿದಶ್ಷನ. ಹಣ ಪೂರಣವು 
ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಗೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ನಾಗರಿಕನನುನು ಸಶಕತಾಗೊಳಿಸುತತಾದೆ, ಇದು  ಸಕಾ್ಷರದ ಆರ್್ಷಕ 
ಮತುತಾ ಸಾಮಾಜಕ ಕಲಾ್ಯಣ ದೃಷಿಟುಕೊೇನಕೆ್ಕ ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡುತತಾದೆ 
ಎಿಂಬುದು ಈಗ ಸಾಬಿೇತಾಗಿದೆ.

ಹಣ ಪೂರಣವನ್್ನ ಪರಿ�ತಾಸ್ಹಿಸಲ್ ಇ-ಕೆವೆೈಸಿಯಲಲಿ  

ಇ-ಸಹಿ ಬಳಕೆಗೆ ಅನ್ಮೊ�ದನೆ ನಿ�ಡಲಾಯಿತ್ 

ಮತ್್ತ ನಂತರ 2020ರಲಲಿ, ವಿ�ಡಿಯೊ ಕೆವೆೈಸಿಯಂತಹ 

ಪರಿವತಗಿನಾತಮೆಕ ಹೆಜೆಜೆಯನ್್ನ ಕೆೈಗೆ್ ಳಳಿಲಾಯಿತ್.
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 ಕಾಯ್ಷಸೂಚಿಯನುನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಾತಗೊಳಿಸುವ ಮತುತಾ 
ಸಿಂಪನೂ್ಮಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ಹಿಂಚಿಕೆಗೆ ಇದು ಒಿಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುಟುಿಂಬದ ಉಳಿತಾಯ ಮತುತಾ ವೆಚಚಾವನುನು 
ಉತೆತಾೇಜಸುವ ಮತುತಾ ಅವುಗಳನುನು ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸೆಥಾಗೆ 
ತರುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. 
  2014ರ ಮೊದಲು, ಈ ಹಣ ಪೂರಣ ಅಸಾಧ್ಯವೆಿಂದು 
ಪರಿಗಣಸಲಾಗಿತುತಾ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಿಂದಿೇಚೆಗೆ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, 
ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ ಮತುತಾ ಹಣಕಾಸು ಸೆೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಾವ್ಷತಿ್ರಕ ಪ್ರವೆೇಶವನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 
ಕೆಲವು ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪೂರಣವನುನು ಒಿಂದು ಅಭಿಯಾನವನಾನುಗಿ 
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ಷತಿಂತಾ್ರತ್ಮಕ ಮತುತಾ ಬಹುಹಿಂತದ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಒಬ್ಬರು 
ವೆೈಯಕಿತಾಕವಾಗಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಗೆ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುವ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು 
ಹೊೇಗಿವೆ. ಈಗ, ಈ ಸೌಲರ್ಯವು ಕೆೇವಲ ಒಿಂದು ಕಿಲಿಕ್. ತಿಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತುತಾ ಸೆೇವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ 
ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯಯನುನು ಪರಿಗಣಸ್ ಸುಗಮ ಜೇವನವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ 
ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜೆಜೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮ್ಸ್ದೆ. ಬಾ್ಯಿಂಕಿಿಂಗ್ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ, ಆಧಾರ್ ಸಿಂಖೆ್ಯಯಿಿಂದ ತಮ್ಮ ಗಾ್ರಹಕರನುನು 
ಪರಿಶೇಲ್ಸುವುದು ಒಿಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಗ್ಷವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ 
ವಗ್ಷವು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ವಿಸತಾರಿಸುತಿತಾದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಮಧ್ಯಮ ವಗ್ಷದ ಗಾ್ರಹಕರ ಸಿಂಖೆ್ಯ ಈಗ 300 ದಶಲಕ್ ದಾಟ್ದೆ, ಇದು 
ಮುಿಂದಿನ 10 ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟಾಟುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್್ಷಕ 
ಸೆೇಪ್ಷಡೆಯು ಆರ್್ಷಕ ಬೆಳವಣಗೆ ಮತುತಾ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯ 
ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಧನಸಹಾಯ ಉದೊ್ಯೇಗ 
ಸೃಷಿಟುಯನುನು ಪ್ರೇತಾಸಿಹಿಸುತತಾದೆ ಮತುತಾ ಆರ್್ಷಕ ಆಘಾತಗಳ 
ಸಾಧ್ಯತೆಯನುನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತತಾದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಮೌಲ್ಯ ಬಿಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ 
ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚಾಚಾಗುತತಾದೆ. 2030ರ ವಿಶವಾಸಿಂಸೆಥಾಯ ಸುಸ್ಥಾರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ (ಎಸ್.ಡಿಜಗಳು) ಹಣ ಪೂರಣ ಏಳನೆೇ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 
ಆದ್ದರಿಿಂದ, ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೆೇಲೆ, ಭಾರತಿೇಯ 
ರಿಸವ್್ಷ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ 'ನವ ಭಾರತ'ಕಾ್ಕಗಿ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಕಾಯ್ಷತಿಂತ್ರದ 
ಕಾಯ್ಷವನುನು ತಿೇವ್ರಗೊಳಿಸ್ದೆ. ಇದು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಆರ್್ಷಕ ಅವಕಾಶ, 
ಜ್ಾನ ಆರ್್ಷಕತೆ, ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತುತಾ ಅತಾ್ಯಧುನಿಕ ಡಿಜಟಲ್ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷದ ತತವಾಗಳನುನು ಆಧರಿಸ್ದ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. 
ಎಲಲಿರಿಗಾಗಿ ಹಣ ಪೂರಣವನುನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತಿ್ರ ಜನ್-ಧನ್ 
ಯೇಜನೆ ವಾ್ಯಪಾರ ಪಿಂಡಿತರಿಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಿಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 
ಈಗ ರಾಷಟ್ರವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೊಿಂದಿದ ಪ್ರದೆೇಶಗಳು, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 
ಸಾಮರ್ಯ್ಷಹೊಿಂದಿರುವ ಪ್ರದೆೇಶಗಳು, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಿಂದ ವಿಂಚಿತವಾದ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳನುನು ಒಳಗೊಿಂಡ ಹಲವಾರು ಮಾನದಿಂಡಗಳನುನು 
ಹೊಿಂದಿರುವ ಹಣಪೂರಣದ ವಿಶಷಟು ಮಾದರಿಗಳನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. ಇದು 
ಆರ್್ಷಕತೆಯ ಬೆಳವಣಗೆಗೆ ಹೊಸ ವೆೇಗವನುನು ನಿೇಡುತಿತಾದೆ.   

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟ್ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಭರಿಷಾಟ್ಚಾರದ ನಿಗರಿಹ

ಹಣ ಪೂರಣ ಯೇಜನೆಗಳ ಯಶಸುಸಿ ರ್ರಷಾಟುಚಾರ ಮತುತಾ 
ಮಧ್ಯವತಿ್ಷಗಳನುನು ತೊಡೆದುಹಾಕಿದೆ. ಡಿಜಟಲ್ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನವು 

ಜನರ ಜೇವನವನುನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದನುನು ಉತೆತಾೇಜಸಲು ಬಹಳ 
ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುತಿತಾದೆ. ಆದರೆ ಇಿಂದು ಅತ್ಯಿಂತ ಬಡ 
ವಗ್ಷವು ಕೂಡ ಆರ್್ಷಕ ರದ್ರತೆಯ ರರವಸೆಯಿಂದಿಗೆ ದೆೇಶದ 
ಆರ್್ಷಕತೆಯ ಮೂಲರೂತ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 
  ಜನರು ಬುದಿ್ಧವಿಂತಿಕೆಯಿಿಂದ ಹಣ ಖಚು್ಷ 
ಮಾಡಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದಾ್ದರೆ, ಇದು ಒಿಂದು 
ಮನಸ್ಥಾತಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿಸುವ 
ಪ್ರವೃತಿತಾಯೂ ಬೆಳೆಯುತಿತಾದೆ. ಶ್ರೇಮಿಂತರಿಂತೆ, 
ಈಗ ಬಡವರು ಕೂಡ ರುಪೆೇ ಕಾಡ್್ಷ ಗಳ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್- ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಷ ಗಳನುನು 
ಇಡಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದಾ್ದರೆ, ಇದು ಈಗ 
ಸಾಮಾಜಕ ಗೌರವದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಭಿೇಮ್ ಆಪ್ ನಿಂತಹ 
ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು 350 ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚುಚಾ ಜನರಿಗೆ ಲರ್ಯವಾಗುವಿಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಕಾ್ಕಗಿ ಸಾ್ಮಟ್್ಷ 
ಫೇನ್ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರಳ ಫೇನ್ ಗಳೆರಡರಲೂಲಿ 
ಲರ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ 
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಾದರೆ, "ಎಿಂ-ಆಡಳಿತವು ಬಲವಾದ 
ಉತತಾಮ ಆಡಳಿತವನುನು ದಕ್ಗೊಳಿಸುತತಾದೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು 
ಒಳಗೊಿಂಡ ಮತುತಾ ಸಮಗ್ರ ಜನಾಿಂದೊೇಲನವನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ 
ಸಾಮರ್ಯ್ಷವನುನು ಹೊಿಂದಿದೆ. ಇದು ಆಡಳಿತವನುನು ಎಲಲಿರಿಗೂ 
ದೊರಕುವಿಂತೆ ಮಾಡುತತಾದೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ನಿಮಗೆ 24x7 ಆಡಳಿತಕೆ್ಕ 
ಪ್ರವೆೇಶವಿರುತತಾದೆ." ಡಿಬಿಟ್ ಸಕಾ್ಷರದ ಡಿಜಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ಮತುತಾ 

ಕಲಾ್ಯಣ ಯೇಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೆೈಬರ್ 
ರದ್ರತೆಯನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವುದು ಸಕಾ್ಷರದ ಕತ್ಷವ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ಇಿಂಟನೆ್ಷಟ್ ನ ಸವಾರೂಪವು ಸಹ ಅಿಂತಗ್ಷತವಾಗಿದೆ ಮತುತಾ 
ಅದು ಪ್ರತೆ್ಯೇಕವಾಗಿಲಲಿ. ಅಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತಾ 
ಅಿಂತಗ್ಷತ ಸೆೈಬರ್ ಪ್ರದೆೇಶ ಸಹ ಸಮತೊೇಲ್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಿಂದರೆ ಉಚಿತ ಮತುತಾ ಸುಲರವಾಗಿ 

ದೊರೆಯುವ ಅಿಂತಜಾ್ಷಲದಿಿಂದಾಗಿ 
ಆಗಾಗೆಗೆ ಅರದ್ರತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತತಾದೆ. 
ಆದ್ದರಿಿಂದ, ಭಾರತವು ಈಗ, 
ಸಿಂಪೂಣ್ಷ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ, 
ಪಾರದಶ್ಷಕ ಡಿಜಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಶವಾ 
ನಾಯಕನಾಗುವ ಹಿಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಸೂಕತಾ 

ನಿಯಿಂತ್ರಣ ಪರಿಸರ ಮತುತಾ ಡಿಜಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷಕಾ್ಕಗಿ  
ರಾಜಕಿೇಯ ಇಚಾಛಾಶಕಿತಾಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರತಿಯಿಂದು ಸಕಾ್ಷರಿ 
ಇಲಾಖೆಯೂ ಫೇನ್ ಮತುತಾ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ 
ದೂರುಗಳನುನು ದಾಖಲ್ಸಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದೆ ಮತುತಾ ನಿಗದಿತ 
ಕಾಲಮ್ತಿಯಳಗೆ ದೂರುಗಳನುನು ಬೆೇಗನೆ ವಿಲೆೇವಾರಿ ಮಾಡುತತಾದೆ. 
ಯಾವುದೆೇ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಯಶಸಸಿನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು 
ಪಾರದಶ್ಷಕತೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಸಿಂಕಿೇಣ್ಷ ನಿಯಮಗಳು ಮತುತಾ 
ಷರತುತಾಗಳು ಮತುತಾ ವಿವಿಧ ಸೆೇವೆಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಸುವ ಗುಪತಾ ಶುಲ್ಕಗಳು 
ಆಗಾಗೆಗೆ ಗಾ್ರಹಕರನುನು ಗೊಿಂದಲಕಿ್ಕೇಡು ಮಾಡುತತಾವೆ ಮತುತಾ ವಿಶಾವಾಸ 
ಮತುತಾ ನಿಂಬಿಕೆಯನುನು ಗಳಿಸಲು ಇದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. 
ಇಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್್ಷಕ ಸಾಕ್ರತೆ ಅತ್ಯಿಂತ ಮಹತವಾದಾ್ದಗಿದೆ.

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ ಹಣ ಪೂರಣದ ಮ್ಲಕ ಪರಿಗತ್ಗೆ ಇಂಬ್
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ಸಂಪುಟದ ನಿಣಗಿಯಗಳು 

ಆತ್ಮನಿಭಥಿರತೆಯ 
ಕಡೆಗೆ ಹೆಜೆಜೆ

ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್್ನ ಚ್ರ್ಕ್ಗೆ್ ಳಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಆ ಪರಿದೆ�ಶವು ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗ್ವತ್ತ ಸಾಗಲ್ ಅನ್ವಾಗ್ವಂತೆ, 

ಕೆ�ಂದರಿ ಸಕಾಗಿರ ಇದೆ� ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆ್ ಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾದ ಕೆ�ಂದಾರಿಡಳಿತ ಪರಿದೆ�ಶವಾದ ಲಡಾಖ್ ನಲಲಿ ನಿಗಮ  

ರಚಿಸಲ್ ಅನ್ಮೊ�ದನೆ ನಿ�ಡಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಈ ವಲಯವನ್್ನ ಆತಮೆನಿಭಗಿರ ಮಾಡ್ವ ಉದೆದಿ�ಶದಿಂದ ಸೆ್ಪಷಾಲಟಿ ಸಿಟ್�ಲ್  

ಉತಾ್ಪದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿ�ತಾಸ್ಹಕ (ಪಿಎಲ್ಐ) ಯೊ�ಜನೆಗೆ ಸಕಾಗಿರ ಅನ್ಮೊ�ದನೆ ನಿ�ಡಿದೆ.  

2020-21ರಲಲಿ ಭಾರತವು 4 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ವಿಶೆ�ಷತೆಯ ಉಕ್್ ಆಮದಿಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಕೆ್�ಟಿ ರ್. ಖಚ್ಗಿ ಮಾಡಬೆ�ಕಾಯಿತ್.

  ನಿಣಗಿಯ: ಕೆ�ಂದಾರಿಡಳಿತ ಪರಿದೆ�ಶವಾದ ಲಡಾಖ್ ಗೆ ಸಮಗರಿ 
ವಿವಿಧೆ್ �ದೆದಿ�ಶ ಮ್ಲಸೌಕಯಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಗಮ ಸಾಥೆಪನೆಗೆ 
ಅನ್ಮೊ�ದನೆ. 

   ಪರಿಣಾಮ: ಒಟುಟು 25 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಷೆೇರು ಬಿಂಡವಾಳದೊಿಂದಿಗೆ, 
ನಿಗಮವು ಈ ಪ್ರದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಮ್ೇಸಲಾದ ಮೊದಲ 
ಸಿಂಸೆಥಾಯಾಗಲ್ದೆ. ಇದು ಇಡಿೇ ಪ್ರದೆೇಶ ಮತುತಾ ಕೆೇಿಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶದ 
ಜನಸಿಂಖೆ್ಯಯ ಸಾಮಾಜಕ-ಆರ್್ಷಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತತಾದೆ. 

  ಸಥಾಳಿೇಯ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಮತುತಾ ಕರಕುಶಲ ಉದ್ಯಮ, 
ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ, ಸಾರಿಗೆ ಮತುತಾ ಮಾರುಕಟೆಟು ಉತೆತಾೇಜನಕಾ್ಕಗಿ 
ನಿಗಮವು ಕಾಯ್ಷ ನಿವ್ಷಹಿಸಲ್ದೆ.  

  ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಪ್ರಮುಖ ನಿಮಾ್ಷಣ 
ಸಿಂಸೆಥಾಯಾಗಿ ನಿಗಮ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸಲ್ದೆ. 

  ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೆೇಶದ ಸವಾ್ಷಿಂಗಿೇಣ ಮತುತಾ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು 
ಅರಿಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃಷಿಟು. 

  ನಿಗಮಕೆ್ಕ ₹ 1,44,200 - ₹ 2,18,200 ವೆೇತನ ಶೆ್ರೇಣಯಿಂದಿಗೆ 
ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ ನಿದೆೇ್ಷಶಕರ ಒಿಂದು ಹುದೆ್ದಯನುನು ರಚಿಸಲು 
ಅನುಮೊೇದನೆ. 

  ನಿಧಾಗಿರ: ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕೆ್ ಉಕ್್ ವಲಯವನ್್ನ 
ಬಲಪಡಿಸ್ವ ನಿಟಿಟ್ನಲಲಿ ಸೆ್ಪಷಾಲಟಿ ಸಿಟ್�ಲ್ ಗಾಗಿ ಪಿಎಲ್ ಐ 
ಯೊ�ಜನೆಗೆ ಅನ್ಮೊ�ದನೆ. 

   ಪರಿಣಾಮ: ಸೆ್ಪಷಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟುೇಲ್ ನ ದೆೇಶೇಯ ಉತಾ್ಪದನೆಗೆ ಐದು 
ವಷ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (2023-24 ರಿಿಂದ 2027-28ರವರೆಗೆ) 6,322 
ಕೊೇಟ್ ರೂ ಪ್ರೇತಾಸಿಹಕ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. ಅಹ್ಷ ತಯಾರಕರಿಗೆ 
ಹೆಚಚಾಳವಾಗುವ ಉತಾ್ಪದನೆಯನುಸಾರ ಶೆೇಕಡಾ 4 ರಿಿಂದ 12ರವರೆಗೆ 
ಪ್ರೇತಾಸಿಹಕವನುನು ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 

  ಈ ಯೇಜನೆಯು ಸುಮಾರು ₹40 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟ್ ಹೆಚುಚಾವರಿ 
ಹೂಡಿಕೆಯನುನು ಉತೆತಾೇಜಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತುತಾ 25 ದಶಲಕ್ 
ಟನ್ ಹೆಚುಚಾವರಿ ಉತಾ್ಪದನೆಯ ಸಾಮರ್ಯ್ಷವನುನು ಹೆಚಿಚಾಸುತತಾದೆ. 
ಮುಿಂದಿನ 5 ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೆ್ಪಷಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟುೇಲ್  ಉತಾ್ಪದನೆ 42 ದಶಲಕ್ 
ಟನ್ ಗಳಾಗಲ್ದೆ. 

  ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ ಕೊೇಟ್ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸೆ್ಪಷಾಲ್ಟ್ 
ಸ್ಟುೇಲ್ ನ ಉತಾ್ಪದನೆ ಮತುತಾ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತತಾದೆ, ಈಗ 
ಇದನುನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತಿತಾದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಸೆ್ಪಷಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟುೇಲ್  
ರಫ್ತಾ ಪ್ರಸುತಾತ 1.7 ದಶಲಕ್ ಟನ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 5.5 ದಶಲಕ್ 
ಟನ್ ಆಗಲ್ದು್ದ, ₹ 33 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟ್ ವಿದೆೇಶ ವಿನಿಮಯವನುನು 
ಗಳಿಸುತತಾದೆ. 

  ಇದು ಉನನುತ ದಜೆ್ಷಯ ಸೆ್ಪಷಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟುೇಲ್ ನ ದೆೇಶೇಯ 
ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಾಸುತತಾದೆ ಮತುತಾ ಮುಿಂದಿನ ಐದು ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು 1.25 ಲಕ್ ಉದೊ್ಯೇಗಗಳನುನು ಸೃಷಿಟುಸುತತಾದೆ.  
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ಒಬ್ಬ ಸೂಥಾಲಕಾಯದ ಯುವಕ ತನನು ತೂಕ ಇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು 
ಜಮ್ ಗೆ ಹೊೇದವನು ಜಾವಲ್ನ್ (ರಜ್ಷ) ಎಸೆಯುವ 
ಉತಾಸಿಹ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಿಂಡ. ಈ ಹುಡುಗ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 

ಭಾರತವನುನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತಾತಾನೆ, ದೆೇಶದ ಕಿ್ರೇಡಾ ಇತಿಹಾಸದಲೆಲಿೇ 
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಥೆಲಿಟ್ಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕಿತಾಕ ಚಿನನುದ ಪದಕ ಗೆದು್ದ 
ಬರುತಾತಾನೆ ಎಿಂದು ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಯಾವತೂತಾ ಎಣಸ್ರಲ್ಲಲಿ. ಈ 
ಹುಡುಗ ಬೆೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲಲಿ. ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ಜಾವಲ್ನ್ ಎಸೆತ ಸ್ಪಧೆ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಸವಾಣ್ಷ ಗೆದ್ದ ಇತಿತಾೇಚಿನ ಕಿ್ರೇಡಾ ಧು್ರವತಾರೆ ನಿೇರಜ್ ಚೊೇಪಾ್ರ.   
ನಿೇರಜ್ ಅವರು ಹರಿಯಾಣದ ಖಾಿಂದಾ್ರ ಗಾ್ರಮದ ರೆೈತ ಕುಟುಿಂಬದಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ಟುದು್ದ 1997ರ ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 24ರಿಂದು. ತಿಂದೆ ಸತಿೇಶ್, ತಾಯಿ ಸರೊೇಜ್ 
ದೆೇವಿ. ಪಾಣಪಟ್ ನ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಕಿ್ರೇಡಾಿಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಜಮ್ ಇತುತಾ. 
ಅಲ್ಲಿ  ನಿೇರಜ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾವಲ್ನ್ ನೊೇಡಿದರು. ಅದನುನು 
ಒಿಂದು ಬಾರಿ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎಸೆದರು. ಆಕಷಿ್ಷತರಾದರು. ಅದನುನು 
ಕಿ್ರೇಡೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕ ಮಾಡಿಕೊಿಂಡರು. 2016ರಲ್ಲಿ ನಿೇರಜ್ ಸೆೇನೆಯನುನು 
ಸೆೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿಿಂದಿೇಚೆಗೆ ಅವರ ಗಮನ ಪೂಣ್ಷ ಕಿ್ರೇಡೆಯ ಮೆೇಲ್ತುತಾ. 
ಎಲಲಿವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತಿತಾದಾ್ದಗ, ಒಮೆ್ಮ ಅವರು ಸೆನುೇಹಿತರೊಿಂದಿಗೆ 
ಬಾ್ಯಸೆ್ಕಟ್ ಬಾಲ್ ಆಡುವಾಗ ಅವರ ಮುಿಂಗೆೈ ಮೂಳ  ೆಮುರಿಯಿತು. ಅದು 
ಅವರನುನು ಜಾವೆಲ್ನ್ ಎಸೆತದಿಿಂದ 4-5 ತಿಿಂಗಳು ದೂರ ಉಳಿಯುವಿಂತೆ 
ಮಾಡಿತು. ಚೆೇತರಿಸ್ಕೊಿಂಡ ತರುವಾಯ, ಅವರು 2016ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಾ್ಯ 
ಕಿ್ರೇಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಿಂತಾರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಚಿನನುದ ಪದಕ ಪಡೆದರು.  
ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮ್ೇರಾ ಭಾಯ್ ಚಾನು ಅವರೂ ಟೊೇಕಿಯೇ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 

ಟೆ್�ಕಿಯೊ� ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್

ಹಷಗಿಚಿತ್ತ ಭಾರತ, ಸ್ಫೂತ್ಗಿದಾಯಕ ಭಾರತ

ಟೆ್�ಕಿಯೊ� ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ -2020ರಲಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ, ದಶಕಗಳ  

ನಿರಿ�ಕೆ ಪೂರೆೈಸಿ ಇತ್ಹಾಸ ಬರೆದಿದೆ. ಇದೆ� ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಥೆಲಿಟಿಕ್ಸ್ 

ನಲಲಿ ಭಾರತ ವೆೈಯಕಿ್ತಕ ಸವಾಣಗಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ಪುರ್ಷರ 

ಹಾಕಿ ತಂಡ ಸಹ ದೆ�ಶಕಾ್ಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರಿದಶಗಿನ ನಿ�ಡಿ, ಕಳೆದ ನಾಲ್್ 

ದಶಕಗಳಿಂದ ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸ್ತ್್ತದದಿ ಒಲಂಪಿಕ್ ಪದಕವನ್್ನ ತಂದ್ಕೆ್ಟಿಟ್ದೆ.  

ಈ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಲಿ ಭಾರತ 1 ಚಿನ್ನ, 2 ಬೆಳಿಳಿ, 4 ಕಂಚ್ ಸೆ�ರಿ  

ಒಟ್ಟ್ 7 ಪದಕ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದ್ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಲಿ ಭಾರತದ  

ಅತ್ಯೂತ್ತಮ ಪರಿದಶಗಿನವಾಗಿದ್ದಿ ಈ ಬಗೆಗೆ ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೆ�ಂದರಿ 

ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ -  “ಹಷಗಿಚಿತ್ತ ಭಾರತ, ಸ್ಫೂತ್ಗಿದಾಯಕ ಭಾರತ  

ಮತ ್್ತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭಾರತ " ಎಂದ್ ಟಿವಾ�ಟ್ ಮಾಡಿದಾದಿರೆ.

ಹೆಮೆ್ಮಯ ಭಾರತ

ನಿ�ರಜ್ ಚೆ್�ಪಾರಿ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧ್ರವಿಕ್ಮಾರ್ ದಹಿಯಾ ಭಜರಂಗ್ ಪುನಿಯಾಮಿ�ರಾ ಭಾಯ್ ಚಾನ್ ಲವ್ ಲ�ನಾ ಬೆ್ �ಗಗಿಹೆೈನ್ಪುರ್ಷರ ಹಾಕಿ
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ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪದಕ ಪಡೆದರು. ಅವರು ಅತ್ಯಿಂತ ಕಠಿಣ ಮತುತಾ ಸವಾಲ್ನ 
ಬದುಕು ಎದುರಿಸ್ದಾ್ದರೆ.  12 ವಷ್ಷದ ತನನು ಹಿರಿಯ ಸಹೊೇದರಿಯಿಂದಿಗೆ 
ಕಟ್ಟುಗೆಯನುನು ಸಿಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪವ್ಷತಕೆ್ಕ ಹೊೇಗಿದಾ್ದಗ ಆಕೆಗೆ ಕೆೇವಲ 8 
ವಷ್ಷ ವಯಸುಸಿ.  ಕಟ್ಟುಗೆ ಹೊರೆ ಎಷುಟು ಭಾರವಾಗಿರುತಿತಾತೆತಾಿಂದರೆ, ಅದನುನು 
ಹೊತುತಾ ಸಾಗುವಾಗ ಅಕ್ಕ ಬೆವರಿನಿಿಂದ ಒದೆ್ದಯಾಗಿದ್ದಳು. ಸಥಾಳದಲೆಲಿೇ 
ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬೆೇರೆ ಯಾರೂ ಇರುತಿತಾರಲ್ಲಲಿ. ಆಗ ತಿಂಗಿ, 
ಅಕ್ಕ ನಾನು ಹೊರೆ ಎತಿತಾಕೊಳ್ಳಲೆೇ ಎಿಂದು ಕೆೇಳುತಿತಾದ್ದಳು. ತನಗೆೇ ಸವಾತಃ 
ನಿವ್ಷಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹೊರೆಯನುನು ತಿಂಗಿ ಹೆೇಗೆ ಎತುತಾತಾತಾಳ  ೆ
ಎಿಂದು ಅಕ್ಕ ಆಶಚಾಯ್ಷಪಡುತಿತಾದ್ದಳು. ಹೊರೆ ಹೊರಲು ಅವಕಾಶ 
ಕೊಡುತಿತಾದ್ದಳು. ಭಾರ ಎತುತಾವ ಆ ಒಿಂದು ಅಭಾ್ಯಸವು ಇಿಂದು ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ 
ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆ್ಕ ಹೆಮೆ್ಮಯನುನು ಮೂಡಿಸ್ದೆ.

ಟೆ್�ಕಿಯೊ� ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಲಿ ಭಾರತಕೆ್ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದ ಮಹಿಳೆಯರ್
ಮಣಪುರದ ನಾಗ್ ಪೇಕ್ ಕಕ್ ಚಿಿಂಗ್ ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಿಂಬದಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸ್ದ ಮ್ೇರಾ ಭಾಯ್ ಭಾರ ಎತುತಾವ ತಮ್ಮ ಪಯಣವನುನು ಇಿಂಫಾಲ್ 
ನಿಿಂದ ಆರಿಂಭಿಸ್ದರು.  “ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರ ನನನು ರವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ 
ತುಿಂಬಾ ಬೆಿಂಬಲ ನಿೇಡಿದೆ. ನಾನು ಗಾಯಗೊಿಂಡಿದಾ್ದಗ, ಅದು 
ತುಿಂಬಾ ಕಷಟುದ ಸಮಯವಾಗಿತುತಾ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರ ನನನುನುನು 
ಅಮೆರಿಕಕೆ್ಕ ಕಳುಹಿಸ್, ನಾನು ಗಾಯದಿಿಂದ ಗುಣವಾಯುವಿಂತೆ ಎಲಲಿ 
ಸೌಲರ್ಯ ಕಲ್್ಪಸ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ತರಬೆೇತಿ ಪಡೆದು, ವಿಶವಾ ದಾಖಲೆ 
ಮುರಿದಿದೆ್ದೇನೆ  ಎಿಂದು ಅವರು ಹೆೇಳುತಾತಾರೆ.

ಈ ಮಧೆ್ಯ, ಪಿ.ವಿ. ಸ್ಿಂಧು, ಬಾ್ಯಡಿ್ಮಿಂಟನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿನ ಪದಕ 
ಗೆದಿ್ದದಾ್ದರೆ. ಈ ಹಿಿಂದೆ ರಿಯೇ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 2016ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಿಂಧು ಅವರು 
ದೆೇಶಕೆ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳಯ ಪದಕ ಗೆದು್ದ ತಿಂದಿದ್ದರು. ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 
ಸತತ ಎರಡು ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪಡೆದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ 
ಮಹಿಳಾ ಕಿ್ರೇಡಾಪಟು ಆಗಿದಾ್ದರೆ. 

ಅಸಾಸಿಿಂ ನ ಬರೊೇಮಹಖಯಾ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ದ ಲೌಲ್ೇನಾ 
ಬೊೇಗೊೇ್ಷಹೆೈನ್ 69 ಕೆ.ಜ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಾಕಿಸಿಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿನ 
ಪದಕ ಗೆದಿ್ದದಾ್ದರೆ. 

ಭಾರತದ ಹೆಣು್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕಿಯಲೂಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಯ್ಷ 
ಪ್ರದಶ್ಷಸ್ದಾ್ದರೆ. ಟೊೇಕಿಯೇ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ವನಿತೆಯರು ಪ್ರರಮ ನಾಲ್ಕರ ಪಟ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಸಾಥಾನ ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ. 
ಭಾರತದ ವನಿತೆಯರು ಟೊೇಕಿಯೇ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನುನು 
ಗೆಲುಲಿತಿತಾದ್ದರೆ, ಇತತಾ ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಿಂಡ, ಜಮ್ಷನಿಯಿಂತಹ 

l ವಿಶವಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಿ್ರೇಡಾ ಸ್ಪಧೆ್ಷಯಾದ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ 
ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮೊದಲ ದಿನವೆೇ ಪದಕ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ 
ಯಶಸ್ವಾಯಾಯಿತು. ಭಾರತದ ತಿಂಡದಿಿಂದ 127 ಆಟಗಾರರು 
ಭಾಗವಹಿಸ್ದು್ದ, ಇದು ದೆೇಶದ ಈವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ 
ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ ತಿಂಡವಾಗಿದೆ.

l ಜಪಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೊೇಕಿಯೇದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತಾರುವ ಈ 
ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ರಮ್ಕದಿಿಂದಾಗಿ, ಸುಮಾರು 
ಒಿಂದು ವಷ್ಷ ವಿಳಿಂಬವಾಗಿ ಪಾ್ರರಿಂರವಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ 
ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 5 ಹೊಸ ಕಿ್ರೇಡೆಗಳನುನು ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ 
- ಕರಾಟೆ, ಸೆ್ಕೇಟ್ ಬೊೇಡಿ್ಷಿಂಗ್, ಸೊ್ಪೇಟ್್ಷ ಕೆಲಿೈಿಂಬಿಿಂಗ್, 
ಸರ್ಷಿಂಗ್, ಬೆೇಸ್ ಬಾಲ್.

l ಟೊೇಕಿಯೇ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನ ಮಾ್ಯಸಾ್ಕಟ್ ಗಳನುನು 
'ಮ್ರೆೈಟೊೇವಾ' ಮತುತಾ 'ಸೊೇಮ್ಟ್' ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಜಪಾನಿೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ರಾಯ್ ಎಿಂದರೆ ರವಿಷ್ಯ ಮತುತಾ 
ಟೊೇವಾ ಎಿಂದರೆ ಶಾಶವಾತ ಎಿಂದರ್ಷ.

l ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಚಿನನು, ಬೆಳಿ್ಳ, ಕಿಂಚಿನ ಪದಕ ಮತುತಾ 
ಪೇಡಿಯಿಂನಿಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಮವಸತ್ರದವರೆಗೆ, ಮರುಬಳಕೆ 
ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕಾಟ್ರನಿಕ್ಸಿ ವಸುತಾಗಳಿಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸುಮಾರು 78 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಎಲೆಕಾಟ್ರನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳನುನು 
ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 5000 ಪದಕಗಳನುನು 
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲೆಕಾಟ್ರನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ 
ಡಿಜಟಲ್ ಕಾ್ಯಮೆರಾಗಳು, ಲಾ್ಯಪ್ ಟಾಪ್ ಗಳು ಮತುತಾ 6.2 
ದಶಲಕ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ಗಳು ಸೆೇರಿವೆ.

ಭಾರತಿೇಯ ಆಟಗಾರರ ಹುರುಪು, ಉತಾಸಿಹ  

ಮತುತಾ ಸೂಫೂತಿ್ಷ ಇಿಂದು ಅತು್ಯನನುತ ಮಟಟುದಲ್ಲಿದೆ. 

ಸೂಕತಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನುನು ಗುರುತಿಸ್ ಪ್ರೇತಾಸಿಹಿಸ್ದಾಗ 

ಈ ವಿಶಾವಾಸ ಬರುತತಾದೆ. ವ್ಯವಸೆಥಾಯು ಬದಲಾದಾಗ, 

ಪಾರದಶ್ಷಕವಾದಾಗ ಈ ವಿಶಾವಾಸ ಬರುತತಾದೆ.  

ಈ ಹೊಸ ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸವು  

ನವ ಭಾರತದ ಲಕ್ಣವಾಗಿದೆ. 

- ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ, ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಟೆ್�ಕಿಯೊ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್: 
ಆಸಕಿ್ತದಾಯಕ ಸಂಗತ್ಗಳು 
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ಮೊದಲ ದಿನವೆ� ಹೆಚಿಚಿದ  

ಟಿ�ಮ್  ಇಂಡಿಯಾ ನೆೈತ್ಕ ಸೆಥೆೈಯಗಿ 
ಮ್ೇರಾ ಬಾಯಿ ಚಾನು ಭಾರತಕೆ್ಕ ಬೆಳಿ್ಳ ಪದಕ 
ಗೆಲುಲಿವ ಮೂಲಕ ತಿ್ರವಣ್ಷ ಧ್ವಜದ ಹೆಮೆ್ಮಯನುನು 
ಹೆಚಿಚಾಸ್ದು್ದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ತನನು ಸಹ ಆಟಗಾರರನುನು 
ಪ್ರೇತಾಸಿಹಿಸ್ದರು. ಭಾರ ಎತುತಾವ ಸ್ಪಧೆ್ಷಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿ್ಳ 
ಪದಕ ಗೆದ್ದ ನಿಂತರ ಭಾರತಕೆ್ಕ ಮರಳಿದ ಅವರಿಗೆ 
ಅದೂ್ಧರಿ ಸಾವಾಗತ ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ತಾವು ಗೆದ್ದ ಬೆಳಿ್ಳ 
ಪದಕವನುನು ದೆೇಶಕೆ್ಕ ಸಮಪಿ್ಷಸ್ದ ಅವರು, "ಇದು 
ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನನು ಕನಸನುನು ನನಸಾಗಿಸ್ದೆ. 
ನಾನು ಈ ಪದಕವನುನು ದೆೇಶಕೆ್ಕ ಸಮಪಿ್ಷಸುತೆತಾೇನೆ, 
ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆೇಶವಾಸ್ಗಳ 
ಪಾ್ರರ್ಷನೆ ಮತುತಾ ಶುರ ಹಾರೆೈಕೆ ನನೊನುಿಂದಿಗಿತುತಾ. 
ಇದಕಾ್ಕಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನುನು ಸಲ್ಲಿಸುತೆತಾೇನೆ ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಿದರು. ನಾನು ಕುಟುಿಂಬದವರಿಗೆ ಅದರಲೂಲಿ 
ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ನನನು ತಾಯಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ 
ಅಪಿ್ಷಸುತೆತಾೇನೆ, ಅವರು ನಾನು ಉತತಾಮ ಸಾಧನೆ 
ಮಾಡಲು ನನನು ಮೆೇಲೆ ನಿಂಬಿಕೆಯಿಟುಟು ತಮ್ಮ ಅನೆೇಕ 
ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಿದಾ್ದರೆ. ನಾನು ಭಾರತ 
ಸಕಾ್ಷರ, ಕಿ್ರೇಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತಿೇಯ ಕಿ್ರೇಡಾ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರ, ರೆೈಲೆವಾ ಮತುತಾ ಎಲಾಲಿ ಪಾ್ರಯೇಜಕರಿಗೆ 
ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಿ್ಷಸುತೆತಾೇನೆ ಎಿಂದರು.

ಪ್ರಬಲ ತಿಂಡವನುನು ಮಣಸ್, ದೆೇಶಕೆ್ಕ ಕಿಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದು್ದಕೊಟ್ಟುದೆ.  
ಹರಿಯಾಣದ ಸೊೇನಿಪಟ್ ಜಲೆಲಿಯ ಪುಟಟು ಗಾ್ರಮ ನಹಿ್ರಯ ರವಿ ಕುಮಾರ್ 
ದಹಿಯಾ, 57 ಕೆ.ಜ. ಕುಸ್ತಾಯಲ್ಲಿ ದೆೇಶಕೆ್ಕ ರಜತ ಪದಕ ತಿಂದಿದಾ್ದರೆ. ರಜರಿಂಗ್ 
ಪುನಿಯಾ ಕುಸ್ತಾಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದು್ದ ಬಿೇಗಿದಾ್ದರೆ.  ಭಾರತ  ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ 
ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪಡೆಯುತಿತಾರುವುದು ಇದು 7ನೆೇ ಬಾರಿ. 

ಕಿರಿ�ಡೆಯ ಸ್ವಣಗಿ ಯ್ಗದ ಆರಂಭ
ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದಶ್ಷನವು, ಟಾಗೆ್ಷಟ್ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ ಪೇಡಿಯಿಂ 

(ಟ್.ಓ.ಪಿ.ಎಸ್) ನಿಂತಹ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕಿ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು 
ವಿಕಸ್ಸಲು, ಪದಕಗಳನುನು ಗೆಲುಲಿವ ನಿರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಎದು್ದ ನಿಲುಲಿವಲ್ಲಿ ಹೆೇಗೆ 
ಮಹತವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತತಾದೆ ಎಿಂಬುದನುನು ತೊೇರಿಸುತತಾದೆ. ಮೊೇದಿ ಸಕಾ್ಷರ 
ಕಿ್ರೇಡಾ ಪಟುಗಳಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡುವುದನುನು ಮುಿಂದುವರಿಸ್ದು್ದ, ಎಲಲಿ 
ಸೌಲರ್ಯಗಳನೂನು ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತಿತಾದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವರು ಉನನುತ ಮಟಟುದ 
ಸ್ಪಧೆ್ಷಗಳಿಗೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತಾದೆ. ಅವರ ಪ್ರದಶ್ಷನ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ 
ನಿರಿೇಕ್ೆಗೆ ತಿರುವು ನಿೇಡಿದೆ. ಅವರ ಯಶಸುಸಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಿಂದ ಹೆಚಿಚಾನ 
ಕಿ್ರೇಡಾಪಟುಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪಿೇಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಪೆ್ರೇರಣೆ ನಿೇಡುತತಾದೆ.  
ಮ್ೇರಾ ಬಾಯಿ ಚಾನು ಮತುತಾ ಪಿ.ವಿ. ಸ್ಿಂಧು ಅವರು ಭಾರತಕೆ್ಕ ಮರಳಿದಾಗ 
ಅವರಿಗೆ ರವ್ಯ ಸಾವಾಗತ ನಿೇಡಲಾಯಿತು.  

ಟೆ್�ಕಿಯೊ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್

ಮಿ�ರಾಬಾಯಿ ಚಾನ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸ್ ಟಾಗೆಗಿಟ್ ಒಲಂಪಿಕ್ 

ಪ�ಡಿಯಂ ಯೊ�ಜನೆ (ಟಿಒಪಿಎಸ್) ಕಾಯಗಿಕರಿಮವು 

ನಮಮೆ ಕಿರಿ�ಡಾಪಟ್ಗಳ ಪರಿಗತ್ಯಲಲಿ ಮತ್್ತ ಭಾರತದ ಪದಕ 

ಗೆಲ್ಲಿವ ಭರವಸೆಗಳನ್್ನ ಹೆಚಿಚಿಸ್ವಲಲಿ ಹೆ�ಗೆ ಪರಿಮ್ಖ ಪಾತರಿ 

ವಹಿಸಿದೆ ಎಂಬ್ದನ್್ನ ತೆ್ �ರಿಸ್ತ್ತದೆ.

ಅನ್ರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕ್ರ್, ಕೆ�ಂದರಿ ಕಿರಿ�ಡಾ ಸಚಿವ
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ಹಾಕಿ ಮಾಂತ್ರಿಕ

ಫ್ಟಾ್ಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಿೇಲೆ, ಕಿ್ರಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾ್ರಡ್ಮನ್ ಮತುತಾ 
ಟೆನಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ಲಾವೆರ್ ಪಡೆದ ಅದೆೇ ತೆರನಾದ 
ಸಾಥಾನವನುನು ಹಾಕಿ ದಿಂತಕಥೆ ಮೆೇಜರ್ ಧಾ್ಯನ್ 

ಚಿಂದ್ ಸಹ ಹೊಿಂದಿದಾ್ದರೆ. ಮೆೇಜರ್ ಧಾ್ಯನಚಿಂದ್ ಅವರು ಅದುಭುತ 
ಗೊೇಲುಗಳನುನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯ್ಷದೊಿಂದಿಗೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ 
ಹೆಚುಚಾ ಕಾಲ ಹಾಕಿ ಜಗತತಾನುನು ಆಳಿದರು. ಕಿ್ರಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಾ್ರಡ್ಮನ್ ಅವರು 
ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ಅವರನುನು ಹೊಗಳುವಾಗ, "ನಾವು ಕಿ್ರಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ 
ಗಳಿಸುವಿಂತೆಯೇ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೊೇಲುಗಳನುನು ಗಳಿಸುತಾತಾರೆ" 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟು 29 ರಿಂದು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವನುನು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಕಿ್ರೇಡಾ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತತಾದೆ. ಹಾಕಿಯ ಈ 
ಮಾಿಂತಿ್ರಕನಿಗೆ ಅವರ 115ನೆೇ ಜನ್ಮ ದಿನದಿಂದು ಹೃದಯಾಿಂತರಾಳದ 
ನಮನಗಳು. 

ಚೆಿಂಡಿನ ಮೆೇಲೆ ಅವರು ಸಾಧಿಸ್ದ್ದ ಅಸಾಧಾರಣ ನಿಯಿಂತ್ರಣ, 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತುತಾ ಪೆ್ರೇಕ್ಕರಿಗೆ ಚೆಿಂಡೆೇನಾದರೂ ಅವನ ಹಾಕಿ ಸ್ಟುಕ್ 
ಗೆ ಅಿಂಟ್ಕೊಿಂಡಿದೆಯೇ ಎಿಂದು ಆಶಚಾಯ್ಷಪಡುವಿಂತೆ ಮಾಡುತಿತಾತುತಾ. 
ಹಾಲೆಿಂಡ್ ನಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಹಾಕಿ ಸ್ಟುಕ್ ಮುರಿದು, ಅದರ 
ಒಳಗೆ ಆಯಸಾ್ಕಿಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯೇ ಎಿಂದು ಪರಿಶೇಲ್ಸ್ದ್ದರು. 
ಟೊೇಕಿಯೇದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಕಳಾ್ಳಟದ ಚಿನೆ್ಹಯೇನಾದರೂ 
ಇದೆಯೇ ಎಿಂದು ಅವರ ಹಾಕಿ ಸ್ಟುಕ್ ಅನುನು ಮುರಿದಿದ್ದರು ಎಿಂದು 
ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಯನಾನುದ ಕಿ್ರೇಡಾ ಕಲಿಬ್ ಒಿಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ 
ಹಾಕಿಯ ಮಾಜ ಶೆ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ಗೆ ಸಮಪಿ್ಷತವಾದ 
(ನಾಲು್ಕ ಕೆೈಗಳು ಮತುತಾ ನಾಲು್ಕ ಹಾಕಿ ಸ್ಟುಕ್ ಗಳೊೆಿಂದಿಗೆ ಇರುವ) 
ಪ್ರತಿಮೆ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಿ್ರೇಡೆಯಿಿಂದ ನಿವೃತತಾರಾದ 50 ವಷ್ಷಗಳ 
ನಿಂತರವೂ, ಇನೂನು ಒಿಂದು ಪ್ರಸ್ದ್ಧ ಕಥೆ ಇದೆ. ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ಅವರ 
ಮಗ ಅಶೆೋೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನುನು ಮೂ್ಯನಿರ್ ನಲ್ಲಿ ಭೆೇಟ್ಯಾಗಲು 
ವೃದ್ಧರೊಬ್ಬರು ಗಾಲ್ ಕುಚಿ್ಷಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದಾಗ ಅವರು ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್  
ಅವರ ಕಿ್ರೇಡಾ ಕೌಶಲವನುನು ಹೊಗಳಿದ್ದ 1936ರ ಮಾಸ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕೆ್ಕ 
ತಿರುಗಿದ್ದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ತುಣುಕುಗಳನುನು ತಿಂದಿದ್ದರು,

ಮೆೇಜರ್ ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ರವರು ಆಗಸ್ಟು 29, 1905ರಿಂದು 
ಅಲಹಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ದರು. ಅವರ ತಿಂದೆ ಸೆೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ಣವನುನು ಪಡೆದ ನಿಂತರ, 16ನೆೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, 1922ರಲ್ಲಿ, 
ದೆಹಲ್ಯ ಸೆೈನ್ಯದ ಮೊದಲ ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ರೆಜಮೆಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸೆೈನಿಕನಾಗಿ ನೆೇಮಕಗೊಿಂಡರು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸುಬೆೇದಾರ್ ಮೆೇಜರ್ 
ತಿವಾರಿ ಅವರನುನು ಹಾಕಿಯಿಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದರು. ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತಿ್ರ 
ತುಿಂಬಾ ಕಠಿಣ ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾಡುತಿತಾದ್ದನು. ಒಮೆ್ಮ ಅವರ ನಿಷೆ್ಠಯನುನು 
ನೊೇಡಿದ ಸುಬೆೇದಾರ್ ತಿವಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಿದರು, 'ನಿೇವು ಚಿಂದ್ರನ 
ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ್ಸುತಿತಾದಿ್ದೇರಿ. ಒಿಂದು ದಿನ ನಿೇವು ಹಾಕಿಯ ಚಿಂದ್ರನಿಂತೆ 
ಹೊಳೆಯುತಿತಾೇರಿ. ಇಿಂದಿನಿಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮನುನು ಧಾ್ಯನ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಅಲಲಿ 
ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತೆತಾೇನೆ ಎಿಂದರು. ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ 
ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಯಣ ಆರಿಂರವಾಯಿತು.

1926ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೂ್ಯಜಲೆಿಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕೆ್ಕ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ 
ತಿಂಡಕೆ್ಕ ಆಯ್ಕಯಾದರು. ತಿಂಡವು ನೂ್ಯಜಲಾ್ಯಿಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟುಟು 21 
ಪಿಂದ್ಯಗಳನುನು ಆಡಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು 18 ಪಿಂದ್ಯಗಳನುನು ಗೆದಿ್ದತು. 
ಭಾರತ ಒಟುಟು 192 ಗೊೇಲುಗಳನುನು ಗಳಿಸ್ತುತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಧಾ್ಯನಚಿಂದ್ 
ವೆೈಯಕಿತಾಕವಾಗಿ 1೦೦ ಗೊೇಲುಗಳನುನು ಗಳಿಸ್ದರು. ಇದು ಮೆೈದಾನದಲ್ಲಿ 

ಮ್�ಜರ್ ಧಾಯೂನ್ ಚಂದ್ ಅವರ್  

ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್�ಯ ಖಾಯೂತ್ಯ 

ಆಟಗಾರರಾಗಿದದಿರ್, ಅವರ್ ದೆ�ಶಕೆ್ ಗೌರವ ಮತ್್ತ 

ಹೆಮ್ಮೆಯನ್್ನ ತಂದರ್. ದೆ�ಶದ ಅತ್ಯೂನ್ನತ ಕಿರಿ�ಡಾ 

ಪರಿಶಸಿ್ತಗೆ ಅವರ ಹೆಸರ್ ಇಡಬೆ�ಕ್ 

- ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ, ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ.

ಜನನ: ಆಗಸ್ಟ್ 29, 1905
ಸಾವು: ಡಿಸೆಂಬರ್ 03, 1979 

ಅವರ ಹಾಕಿ ವಚ್ಷಸ್ಸಿನ ಉಗಮವನುನು ತೊೇರಿಸ್ತುತಾ. ಅವರು 1928ರ 
ಆಮ್ ಸಟುರ್ ಡಾ್ಯಮ್ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ ಕಿ್ರೇಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ 
ಅತಿ ಹೆಚುಚಾ ಗೊೇಲ್ ಹೊಡೆದವರಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ 14 
ಗೊೇಲುಗಳನುನು ಗಳಿಸ್ದ್ದರು. ಪತಿ್ರಕೆಯಿಂದು ಹಿೇಗೆ ಬರೆಯಿತು, 'ಇದು 
ಮಾ್ಯಜಕ್, ಹಾಕಿ ಅಲಲಿ ಮತುತಾ ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ಹಾಕಿಯ ಮಾಿಂತಿ್ರಕ.' 

1932ರ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ ಫೆೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 24–1ರಿಿಂದ ಅಮೆರಿಕವನುನು 
ಸೊೇಲ್ಸ್ತು. ಆ ಪಿಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ 8 ಮತುತಾ ಅವರ ಸಹೊೇದರ 
ರೂಪ್ ಸ್ಿಂಗ್ 10 ಗೊೇಲುಗಳನುನು ಗಳಿಸ್ದರು. ಆ ಪಿಂದಾ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ ಗಳಿಸ್ದ 35 ಗೊೇಲುಗಳಲ್ಲಿ, 25 ಗೊೇಲುಗಳು ಈ ಇಬ್ಬರು 
ಸಹೊೇದರರ ಸ್ಟುಕ್ ನಿಿಂದ ಬಿಂದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಪ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಅವರು 
15 ಗೊೇಲುಗಳನುನು ಗಳಿಸ್ದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಇಿಂಡೊೇನೆೇಷಾ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಏಷ್ಯನ್ ಗೆೇಮ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಹಾಿಂಗ್ ಕಾಿಂಗ್ ಅನುನು 26-0 ಗೊೇಲುಗಳಿಿಂದ 
ಸೊೇಲ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಪಿಂದ್ಯವಿಂದರಲ್ಲಿ 24 ಗೊೇಲುಗಳನುನು ಗಳಿಸ್ದ್ದ 
86 ವಷ್ಷದ ದಾಖಲೆಯನುನು ಭಾರತಿೇಯ ಹಾಕಿ ತಿಂಡವು ಮುರಿಯಿತು. 
ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ 1928, 1932 ಮತುತಾ 1936ರ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನುನು 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ದ್ದರು. ಮೂರೂ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಿನನುದ ಪದಕ ಗೆದಿ್ದತು. 

1936ರ ಬಲ್್ಷನ್ ಒಲ್ಿಂಪಿಕ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ಅವರ ಅದುಭುತ 
ಪ್ರದಶ್ಷನದಿಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಹಿಟಲಿರ್ ಅವರನುನು ಊಟಕೆ್ಕ 
ಆಹಾವಾನಿಸ್ದ್ದರು. ಕನ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಜಮ್ಷನ್ ಸೆೈನ್ಯಕೆ್ಕ ಸೆೇರಲು ಅವರಿಗೆ 
ಆಹಾವಾನಿಸ್ದನು. ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ಜಮ್ಷನಿ ಪರ ಹಾಕಿ ಆಡಬೆೇಕೆಿಂದು 
ಹಿಟಲಿರ್ ಬಯಸ್ದ್ದರು. ಆದರೆ ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ಈ ಪ್ರಸಾತಾಪವನುನು 
ಸಾರಾಸಗಟಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ದರು. 500ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಾ ಗೊೇಲುಗಳನುನು 
ಗಳಿಸ್ದ ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್, ತಮ್ಮ 42ನೆೇ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಹಾಕಿ ಆಡಿದ 
ನಿಂತರ 1948 ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಯಿಿಂದ ನಿವೃತತಾರಾದರು. ಅವರಿಗೆ 1956ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಪದ್ಮರೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಾ 
ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಅವರು 3 ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 1979 ರಿಂದು ನಿಧನಹೊಿಂದಿದರು. 
ಧಾ್ಯನ್ ಚಿಂದ್ ಅವರು ಹಾಕಿ ಆಡುತಿತಾದ್ದ ಝಾನಿಸಿಯ ಅದೆೇ ಮೆೈದಾನದಲ್ಲಿ 
ಅಿಂತ್ಯಕಿ್ರಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. n
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ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ 
ಬಾಹ್ಬಲಯಾಗಿರಿ

ಕೆ್�ವಿಡ್ ನಿಂದ ತನ್ನನ್್ನ ತಾನ್ ರಕ್ಷಿಸಿಕೆ್ಳಳಿಬೆ�ಕಾದರೆ ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ವಯೂಕಿ್ತಯ್ ಬಲಶಾಲಯಾಗಬೆ�ಕಾಗ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ 

ಅವರ ರೆ್ �ಗನಿರೆ್ �ಧಕ ಶಕಿ್ತಯನ್್ನ ಹೆಚಿಚಿಸಬೆ�ಕಾಗ್ತ್ತದೆ. ಅಂತಃಶಕಿ್ತ ಅರವಾ ರೆ್ �ಗನಿರೆ್ �ಧಕ ಶಕಿ್ತ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ  

ಮಾತರಿ ಸಾಧಯೂ. ಇದಕಾ್ಗಿಯೆ� ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಹೆ�ಳಿದ್ದಿ:  

"ಲಸಿಕೆಯನ್್ನ ಬಾಹ್-ತೆ್ �ಳಿಗೆ ನಿ�ಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ, ಹಿ�ಗಾಗಿ ಅದನ್್ನ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳುಳಿವವರ್ ಬಾಹ್ಬಲಯಾಗ್ತಾ್ತರೆ.   

ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ವಿರ್ದಧಿ ಹೆ್ �ರಾಡಲ್ ಬಾಹ್ಬಲಯಾಗಲ್ ಇರ್ವ ಏಕೆೈಕ ಮಾಗಗಿವೆಂದರೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯ್ವುದ್.  

ನಿ�ವೂ ಬಾಹ್ಬಲಯಾಗಲ್ ಇದ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ"

ಸ
ಕಾ್ಷರ ದೆೇಶದಾದ್ಯಿಂತ ಕೊೇವಿಡ್ -19 

ಲಸ್ಕೆಯ ವಾ್ಯಪಿತಾಯ ವಾ್ಯಪಕ ವಿಸಾತಾರವನುನು 

ವೆೇಗಗೊಳಿಸ್ದೆ.  ಹಿೇಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತಾ 

ಕೆೇಿಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚಾನ ಲಸ್ಕೆಗಳು 

ಲರ್ಯವಾಗುವಿಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತಿತಾದು್ದ, ಲಸ್ಕೆಯ 

ಲರ್ಯತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಮುಿಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ 

ನಿೇಡಲಾಗುತಿತಾದೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಸ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನ 

ಉತೆತಾೇಜಸಲು ಕಾಯ್ಷತಿಂತ್ರ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ರಾಷಟ್ರವಾ್ಯಪಿತಾ ಲಸ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ  ಭಾರತ 

ಸಕಾ್ಷರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತಾ ಕೆೇಿಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ 

ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸ್ಕೆಗಳನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪೂರೆೈಸುವ 

ಮೂಲಕ ನೆರವಾಗುತತಾದೆ. ಜೂನ್ 21ರಿಂದು ಆರಿಂರಗೊಿಂಡ 

ಕೊೇವಿಡ್ -19 ಲಸ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಹೊಸ ಹಿಂತದಲ್ಲಿ, 

ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಪದನೆಯಾಗುವ ಲಸ್ಕೆಯ 

ಪೆೈಕಿ ಶೆೇ.75ರಷಟುನುನು ಖರಿೇದಿಸ್, ಅದನುನು ರಾಜ್ಯಗಳು 

ಮತುತಾ ಕೆೇಿಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 

ಪೂರೆೈಕೆ ಮಾಡುತಿತಾದೆ.  ಈವರೆಗೆ 50 ಕೊೇಟ್ ಡೊೇಸ್ 

ಲಸ್ಕೆಗಳನುನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೊರೊನಾ ವಿರುದ್ಧ 

ಹೊೇರಾಟ ನಡೆಸಲು ದೊಡ್ಡ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದು್ದ, 

ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತುತಾ ಸಕಿ್ರಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ 

ಸಿಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಗಣನಿೇಯ ಇಳಿಕೆ ಕಿಂಡು ಬಿಂದಿದೆ. 

ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್್ತ ಆಚರಣೆಗಳ ಸಮಯದಲಲಿ, 
ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಇನ್್ನ ನಮಮೆ ನಡ್ವೆ ಕಣಮೆರೆಯಾಗಿಲಲಿ 

ಎಂಬ್ದನ್್ನ ನೆನಪಿನಲಲಿಡಬೆ�ಕ್. ಕೆ್ರೆ್ ನಾಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶಿಷಾಟ್ಚಾರಗಳನ್್ನ ನಿ�ವು 

ಮರೆಯಬಾರದ್. ನಿ�ವು ಆರೆ್ �ಗಯೂವಾಗಿ ಮತ್್ತ 
ಸಂತೆ್ �ಷವಾಗಿರಬೆ�ಕ್! 

- ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ, ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಶಿ�ಘರಿದಲೆಲಿ� ಮತೆ್ ್ತಂದ್ ದೆ�ಶಿ�ಯ ಲಸಿಕೆ 

ಸೆಪೆಟುಿಂಬರ್ ವೆೇಳೆಗೆ ಮತೊತಾಿಂದು ದೆೇಶೇಯ ಲಸ್ಕೆ ಬರಲ್ದೆ. 

ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಕಿಂಪನಿ ಬಯೇಲಾಜಕಲ್ ಇ ಲ್ಮ್ಟೆಡ್ 

ನ ಲಸ್ಕೆ ಕಾಬೆ್ಷವಾಕ್ಸಿ ನ ಮೂರನೆೇ ಹಿಂತದ ಚಿಕಿತಾಸಿಲಯ 

ಪ್ರಯೇಗವು ಪ್ರಸುತಾತ ನಡೆಯುತಿತಾದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟು 

ಅಿಂತ್ಯದ ವೆೇಳೆಗೆ ಅದು ತುತು್ಷ ಬಳಕೆಯ ಅನುಮೊೇದನೆಯನುನು 

ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಿಂಪನಿಯು ಡಿಸೆಿಂಬರ್ ವೆೇಳೆಗೆ 

ಸಕಾ್ಷರಕೆ್ಕ 3೦ ಕೊೇಟ್ ಡೊೇಸ್ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು 

ಹೊಿಂದಿದೆ. ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ, ಕೆೇಿಂದ್ರ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯವು 

ಕೆ್�ವಿಡ್ -19 ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರ
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ಬಯೇಲಾಜಕಲ್-ಇ ಗೆ 1500 ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಮುಿಂಗಡ 

ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿಕೆ ನಿೇಡಿತುತಾ. ತನನು 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಕೆೈಗೆಟುಕುವ 

ಮತುತಾ ಸುಲರ ಲರ್ಯವಾಗುವಿಂತೆ ಕೊೇವಿಡ್-19 ಲಸ್ಕೆ 

ಡೊೇಸ್ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ತನನು ಅಭಿಯಾನವನುನು 

ಮುಿಂದುವರಿಸಲು ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ, ಚಿಕಿತಾಸಿಲಯ 

ಪೂವ್ಷ ಹಿಂತದಿಿಂದ ಮೂರನೆೇ ಹಿಂತದವರೆಗೆ 

ಬಯೇಲಾಜಕಲ್-ಇ ಗೆ ಬೆಿಂಬಲ ನಿೇಡಿದೆ. ಈ ಲಸ್ಕೆ 

ಲರ್ಯವಾದ ನಿಂತರ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಲಸ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನದ 

ವೆೇಗವು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮತತಾಷುಟು ಹೆಚಾಚಾಗುತತಾದೆ. 

ಬ್ಡಕಟ್ಟ್ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲಲಿ ತ್�ವರಿಗೆ್ ಳುಳಿತ್್ತರ್ವ ಲಸಿಕೆ 

ಬುಡಕಟುಟು ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಸ್ಕೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು 

ತಿೇವ್ರಗೊಳಿಸಲು ಕೆೇಿಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಹಲವಾರು 

ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಿದೆ. ಇತಿತಾೇಚೆಗೆ, ಕೆೇಿಂದ್ರ ಆರೊೇಗ್ಯ 

ಮತುತಾ ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವಾಲಯವು ಯುನಿಸೆಫ್ 

ಸಹಭಾಗಿತವಾದಲ್ಲಿ 16 ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮುದಾಯ ರೆೇಡಿಯೇ 

ಕೆೇಿಂದ್ರಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂವಹನ ಜಾಗೃತಿ 

ಕಾಯಾ್ಷಗಾರವನುನು ಆಯೇಜಸ್ತುತಾ. ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ 

ದೂರದ ಮತುತಾ ದುಗ್ಷಮ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಸುವ 

ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊೇವಿಡ್-ಸೂಕತಾ ನಡವಳಿಕೆ (ಸ್ಎಬಿ) 

ಬಗೆಗೆ ಅರ್ಷಪೂಣ್ಷ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ನಡೆಸುವ 

ಮತುತಾ ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸ್ಕೆಗಳು ಮತುತಾ ರೊೇಗ ನಿರೊೇಧಕತವಾಕೆ್ಕ 

ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಮ್ಥೆ್ಯಗಳನುನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ 

ಅಗತ್ಯವನುನು ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಅಧಿವೆೇಶನವು 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತು. ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ 

ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೆ್�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ 
ಆಗಸ್ಟು ವೆೇಳೆಗೆ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸ್ಕೆ 
ನಿೇಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು, ಸೆಪೆಟುಿಂಬರ್ 

ವೆೇಳೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊರೊನಾ 
ಲಸ್ಕೆಯನುನು ನಿೇಡಲಾಗುವುದು 
ಎಿಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತುತಾ. 
ಏಮ್ಸಿ ಮುಖ್ಯಸಥಾ ಡಾ. ರಣದಿೇಪ್ 
ಗುಲೆೇರಿಯಾ ಅವರು ಈ 
ಹಿಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊೇವಿಡ್-
19 ಲಸ್ಕೆಯ ಬಳಕೆಯನುನು 
ಸೆಪೆಟುಿಂಬರ್ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಅನುಮೊೇದಿಸಬಹುದು ಎಿಂದು 

ಹೆೇಳಿದ್ದರು. ದೆೇಶದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಝೈಡಸ್ ಕಾ್ಯಡಿಲಾ 
ಲಸ್ಕೆಯ ಪ್ರಯೇಗ ಅಿಂತಿಮ ಹಿಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ರೆೇಡಿಯೇ ಕೆೇಿಂದ್ರಗಳ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು ಕೊೇವಿಡ್-ಸೂಕತಾ 

ನಡವಳಿಕೆಯ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸುವ, ಲಸ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಮ್ಥೆ್ಯಗಳು ಮತುತಾ ತಪು್ಪ 

ಮಾಹಿತಿಯನುನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಮತುತಾ ರೊೇಗನಿರೊೇಧಕತೆ 

ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಿಂದಿತುತಾ. ಭಾರತದ 

ಅನೆೇಕ ಬುಡಕಟುಟು ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಸ್ಕೆಗಳನುನು ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ 

ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಿಂಬ ಅಿಂಶದಿಿಂದ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಯಶಸಸಿನುನು 

ಅಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 

85
ದಿನಗಳು

45
ದಿನಗಳು

24
ದಿನಗಳು 20

ದಿನಗಳು

10
ಕೆ್�ಟಿ  

ಡೆ್ �ಸ್ ಗಳು

30
ಕೆ್�ಟಿ  

ಡೆ್ �ಸ್ ಗಳು

20
ಕೆ್�ಟಿ  

ಡೆ್ �ಸ್ ಗಳು

29
ದಿನಗಳು

50
34.9

14.99.48.67.77

Figures in Crores. as on 6 August 2021

ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ: 50 ಕೆ್�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಪರಿಮಾಣ ದಾಟಿದ ಅಭಿಯಾನ

40
ಕೆ್�ಟಿ  

ಡೆ್ �ಸ್ ಗಳು

50
ಕೆ್�ಟಿ  

ಡೆ್ �ಸ್ ಗಳು

ಇಟಲ ಫಾರಿನ್ಸ್ ಯ್ಕೆ ಜಮಗಿನಿ ಬೆರಿಜಿಲ್ ಯ್ಎಸ್ ಎ ಭಾರತ

ಕೆ್�ವಿಡ್ -19 ಕ್ರಿತ್ ಮ್ಖಯೂಮಂತ್ರಿಗಳ 
ಸಭೆಯಲಲಿ ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ 
ಭಾಷಣವನ್್ನ ಕೆ�ಳಲ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೆ್�ಡ್ 
ಅನ್್ನ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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ಪಾರಿಯೇಗಿಕ  ಕಲಕೆಯತ್ತ  ಭಾರತ
ನ್ತನ ರಾಷಿಟ್�ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ತ್ಗೆ 1 ವಷಗಿ

ಕಳೆದ ವಷಗಿ ನ್ತನ ರಾಷಿಟ್�ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ತ್ಯನ್್ನ ಘ್�ಷಿಸಲಾಯಿತ್, ಇದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಯೂವಸೆಥೆಯನ್್ನ  

ಹೆಚ್ಚಿ ಉದೆ್ ಯೂ�ಗ-ಆಧಾರಿತವಾಗಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಪುನರ್ಜಿಜೆ�ವಗೆ್ ಳಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್್ನ ಹೆ್ ಂದಿತ್್ತ. 

34 ವಷಗಿಗಳ ಸ್ದಿ�ಘಗಿ ನಿರಿ�ಕೆಯ ಬಳಿಕ ಬಂದ ನ್ತನ ರಾಷಿಟ್�ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ತ್ಯ್ ನವ ಭಾರತದ  

ಪರಿಮ್ಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳಲಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.  ಜ್ಲೆೈ 29 ರಂದ್ ಎನ್ಇಪಿ ಒಂದ್ ವಷಗಿವನ್್ನ ಪೂಣಗಿಗೆ್ ಳಿಸಿತ್. 

ಈ ಸಂದಭಗಿದಲಲಿ, ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ  ಅವರ್ ಎನ್.ಇಪಿಯನ್್ನ  

ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂತಗಗಿತಗೆ್ ಳಿಸ್ವ ಹಲವಾರ್ ಹೆ್ ಸ ಉಪಕರಿಮಗಳನ್್ನ ಘ್�ಷಿಸಿದರ್.

ಪ್ರ
ಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ಜುಲೆೈ 29 ರಿಂದು 
ಶಕ್ಣ ಕ್ೆೇತ್ರಕೆ್ಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ತಜ್ಞರು, ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ಮತುತಾ 
ಶಕ್ಕರೊಿಂದಿಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ ಸಿಂವಾದ ನಡೆಸ್ದರು. "ರವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 

ನಾವು ಎಷುಟು ದೂರ ಸಾಗುತೆತಾೇವೆ, ನಾವು ಎಷುಟು ಎತತಾರವನುನು ಏರುತೆತಾೇವೆ 
ಎಿಂಬುದು, ಪ್ರಸುತಾತ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರಿೇತಿಯ 
ಶಕ್ಣವನುನು ನಿೇಡುತಿತಾದೆ್ದೇವೆ,  ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ 
ನಿೇಡುತಿತಾದೆ್ದೇವೆ ಎಿಂಬುದರ ಮೆೇಲೆ ಅದು ಅವಲಿಂಬಿತವಾಗಿರುತತಾದೆ. 
ರಾಷಟ್ರ ನಿಮಾ್ಷಣದ ಈ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಣ ನಿೇತಿಯ 
ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ." ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಸಿಂವಾದದಲ್ಲಿ, 
ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ಕಳೆದ ಒಿಂದು ವಷ್ಷದಿಿಂದ ನೂತನ ಶಕ್ಣ 
ನಿೇತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೊಿಂಡ ಕ್ರಮಗಳನುನು ವಿಷದವಾಗಿ ವಿವರಿಸ್ದರು 
ಮತುತಾ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಘೂೇಷಿಸ್ದರು. 

ಯುಜಸ್ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಬೊೇಧನೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾಗ್ಷಸೂಚಿಗಳನುನು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕೊೇಸ್್ಷ ಗಳ ಸಿಂಖೆ್ಯ ಈಗ 37 ರಿಿಂದ 
216ಕೆ್ಕ ಏರಿದೆ. ಇಿಂತಹ ಸಿಂಸೆಥಾಗಳ ಸಿಂಖೆ್ಯ 7ರಿಿಂದ 41ಕೆ್ಕ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 
ಹೆ್ ಸ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದ್ ವಷಗಿ: ಕಳೆದ 1 ವಷ್ಷದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಇಪಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೆೈಗೊಿಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ಪ್ರಸಾತಾಪಿಸ್ದರು. 
l	ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಣ ನಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಶಕ್ಣಕೆ್ಕ ಆದ್ಯತೆ 

ಮತುತಾ ಪ್ರೇತಾಸಿಹ ಎರಡನೂನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೊೇವಿಡ್ 
ಸಾಿಂಕಾ್ರಮ್ಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಯಶಸ್ವಾ ಫಲ್ತಾಿಂಶಗಳು 
ಗೊೇಚರಿಸ್ದವು. ಪಿಎಿಂ-ಇ-ವಿದಾ್ಯ  ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 

ಆನ್ ಲೆೈನ್, ಟೆಲ್ವಿಷನ್, ಸಮುದಾಯ ರೆೇಡಿಯೇ ಮೂಲಕ 
ಓದು ಮತುತಾ ಬರಹ ಮುಿಂದುವರಿಯಿತು.

l	ಒಿಂದು ರಾಷಟ್ರ-ಒಿಂದು ಡಿಜಟಲ್ ವೆೇದಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನುನು ಆಧರಿಸ್ದ 1 ಲಕ್ 85 ಸಾವಿರಕೂ್ಕ 
ಹೆಚುಚಾ ಇ-ವಿಷಯಗಳನುನು 32 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಾಗುವಿಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡುವವರ ಸಿಂಖೆ್ಯ 
ಒಿಂದು ವಷ್ಷದಲ್ಲಿ 200 ಕೊೇಟ್ಯಿಿಂದ 2300 ಕೊೇಟ್ಗೆ ಏರಿತು. 

l	ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯ ನಡುವೆ ಜೆಇಇ-ನಿೇಟ್ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ಆನ್ 
ಲೆೈನ್ ಆದವು, ಇದರಿಿಂದ ಯಾವುದೆೇ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಯ ವಷ್ಷ 
ವ್ಯರ್ಷವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

l	814 ಪದವಿ ಮತುತಾ ಡಿಪಲಿಮಾ ಕೊೇಸ್್ಷ ಗಳು ಪ್ರಸುತಾತ ಆನ್ 
ಲೆೈನ್ ಕಲ್ಕೆಗಾಗಿ ಸವಾಯಿಂ ಪೇಟ್ಷಲ್ (ಸವಾಯಿಂ) ನಲ್ಲಿ ಲರ್ಯವಿದೆ. 
ಕಳೆದ ಒಿಂದು ವಷ್ಷದಲ್ಲಿ, 54 ಲಕ್ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಾ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು 
ಅದರಲ್ಲಿ ನೊೇಿಂದಾಯಿಸ್ಕೊಿಂಡಿದಾ್ದರೆ. 

l	ಈ ನೂತನ ನಿೇತಿಯಿಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು 
ಬಿಂದಿರುವ ವಿದೆೇಶ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೂ ಸದೃಢ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಿಿಂದ 
ಸಾಕಷುಟು ಪ್ರಯೇಜನವಾಗಿದೆ. 

l	ಸುಮಾರು 24 ಲಕ್ ಪಾ್ರರಮ್ಕ ಶಕ್ಕರಿಗೆ 'ನಿಷಾ್ಠ'  ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲಾಯಿತು. ಅಲಲಿದೆ, ಕಳೆದ ಒಿಂದು 
ವಷ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಾ ಆರೊೇಗ್ಯ ಕಾಯ್ಷಕತ್ಷರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಚಿವಾಲಯದಿಿಂದ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.
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l	ಶಕ್ಣದ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ನಿೇತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹತಾವಾಕಾಿಂಕ್ೆಯ 
'ಸಾರ್ಷಕ್' ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನುನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು 
ಶಾಲಾ ಶಕ್ಣದಲ್ಲಿ ಈ ನಿೇತಿಯನುನು ಸುಗಮವಾಗಿ 
ಅನುಷಾ್ಠನಗೊಳಿಸಲು ಸಿಂಘಟ್ತ ಕಿ್ರಯಾ ಯೇಜನೆಯಾಗಿದೆ. 
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಅಭಿಯಾನ - 'ನಿಪುಣ್' ಅನುನು 
ಸಹ ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು.  ಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ 
ಓದುವ ಸಾಮರ್ಯ್ಷವನುನು ಮತುತಾ ಆಡುತಾತಾ ಲೆಕ್ಕ ಕಲ್ಸುವಿಂತೆ 
ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದೆ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

l	ಶಾಲಾ ಚಿೇಲದ ಮತುತಾ ಹೊೇಿಂ ವಕ್್ಷ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 
ಮಾಗ್ಷಸೂಚಿಗಳನುನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸ್ಕ 

ಮತುತಾ ಒತತಾಡಕೆ್ಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಮನೊೇದಪ್ಷಣ್ ಪೇಟ್ಷಲ್ ಮತುತಾ ಸಹಾಯವಾಣಯನುನು ಸಹ 
ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

l	ಕೊೇಡಿಿಂಗ್, ದತಾತಾಿಂಶ ವಿಜ್ಾನ, ಹಣಕಾಸು ಸಾಕ್ರತೆ 
ಮತುತಾ ಕರಕುಶಲದಿಂತಹ ವೃತಿತಾಪರ ಕೊೇಸ್್ಷ ಗಳನುನು 6ನೆೇ 
ತರಗತಿಯಿಿಂದಲೆೇ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಣ ನಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

l	10 ರಿಿಂದ 12ನೆೇ ತರಗತಿಗೆ ಸ್ಬಿಎಸ್.ಇ ಯಿಿಂದ ಅಹ್ಷ ಹಿಂತಗಳ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನೂನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಎನ್ಇಪಿ 2020ರ ಅಡಿಯಲಲಿ ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ್ ಘ್�ಷಿಸಿದ ಹೆ್ ಸ ಉಪಕರಿಮಗಳು

l	ವಿದಾಯೂ ಪರಿವೆ�ಶ: 1ನೆೇ ತರಗತಿಗೆ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳ ಸನನುದ್ಧತೆಯನುನು 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ನಿೇತಿಯ ಸಲಹೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ಎನ್.ಸ್ಇಆರ್.
ಟ್ಯಿಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೂರು ತಿಿಂಗಳ ಶಾಲಾ ಸನನುದ್ಧತೆ ಮಾಡೂ್ಯಲ್ 
ಅನುನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೊೇಸ್್ಷ ಕಲ್ಯಲು ಆಸಕಿತಾದಾಯಕ 
ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳನುನು ಒಳಗೊಿಂಡಿದೆ- ಅಕ್ರಗಳು, ಶಬ್ದಗಳು, ಪದಗಳು, 
ಬಣ್ಣಗಳು, ಆಕಾರಗಳು ಮತುತಾ ಸಿಂಖೆ್ಯಗಳು. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಸಾಕ್ರತೆ 
ಪೂವ್ಷ, ಪಿ್ರ-ಕಾ್ಯಲು್ಯಕಲಸ್ ಮತುತಾ ಸಾಮಾಜಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುತತಾದೆ.  ಎಲಲಿರೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅರ್ಷಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, 
ಓದಲು ಮತುತಾ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಿಂರದಿಿಂದಲೆೇ ಶಕ್ಣದ ಬಲವಾದ 
ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಹಾಕುವುದು ವಿದಾ್ಯ ಪ್ರವೆೇಶದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

l	ಭಾರತ್�ಯ ಸಂಜ್ಾ ಭಾಷೆ:  ಸಿಂಜ್ಾ ಭಾಷೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
3 ಲಕ್ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಾ ಮಕ್ಕಳಿದಾ್ದರೆ. ಇದನುನು ಅರ್ಷಮಾಡಿಕೊಿಂಡ 
ಭಾರತಿೇಯ ಸಿಂಜ್ೆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಿಂದು ವಿಷಯದ ಸಾಥಾನಮಾನವನುನು 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ಅದನುನು ಒಿಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಾದೆ. 

l	ನಿಷಾ್ಠ 2.0:  ಇದು ಶಾಲಾ ಶಕ್ಣವನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವಿಶವಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 
ಸಮಗ್ರ ಶಕ್ಕರ ತರಬೆೇತಿ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಪಾ್ರರಮ್ಕ ಹಿಂತದಲ್ಲಿ 
ಶಕ್ಕರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಿದ ನಿಂತರ, ನಿಷಾ್ಠ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ 
ರಚಿಸಲಾದ 68 ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಧ್ಯಮ್ಕ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ 1೦ 
ಲಕ್ಕೂ್ಕ ಹೆಚುಚಾ ಶಕ್ಕರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಲು ಸಜಾಜೆಗಿದೆ. 

l	ಸಫಲ್:  ಇದನುನು 25 ಸಾವಿರ ಸ್ಬಿಎಸ್.ಇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 3, 5 ಮತುತಾ 8 ನೆೇ 
ತರಗತಿಯ 50 ಲಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ವಿನಾ್ಯಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಸ್ಪಧಾ್ಷತ್ಮಕ-ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ, ಯಶಸ್ವಾಯಾದ 
ಮಕ್ಕಳನುನು ಅಪಿಲಿಕೆೇಶನ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶೆನುಗಳು ಮತುತಾ ಉನನುತ ಮಟಟುದ 
ಆಲೊೇಚನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳಿಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ಮಾಡಲಾಗುತತಾದೆ. 

l	ಆಟಿಗಿಫಿಷಿಯಲ್  ಇಂಟಲಜೆನ್ಸ್ : ಆಟ್್ಷರಷಿಯಲ್  ಇಿಂಟಲ್ಜೆನ್ಸಿ  ಹೊಸ 
ಜಗತತಾನುನು ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸುತಿತಾದೆ. ಭಾರತದ ಎಐ ಕಾಯ್ಷತಿಂತ್ರವನುನು 
'ಎಲಲಿವನೂನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೊಿಂಡು' ವಿನಾ್ಯಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಸಚಿವಾಲಯ, ಸ್ಬಿಎಸ್.ಇ, ಇಿಂಟೆಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 'ಎಲಲಿರಿಗೂ ಎಐ' 
ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ವೆ. ಈ ಪ್ರೇಗಾ್ರಿಂ ಅನುನು ಸುಮಾರು 4 ಗಿಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೂಣ್ಷಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತುತಾ 11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಲರ್ಯವಿದೆ. 

l	ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬಾಯೂಂಕ್ ಆಫ್ ಕೆರಿಡಿಟ್ (ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆರಿಡಿಟ್ ಬಾಯೂಂಕ್): 
ಇದನುನು ಯುಜಸ್ ಸ್ದ್ಧಪಡಿಸ್ದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ತಮ್ಮ 

ಶೆೈಕ್ಣಕ ಖಾತೆಗಳನುನು ತೆರೆಯುತಾತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸ್ದ 
ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಗಳನುನು ವಗಾ್ಷಯಿಸಲಾಗುತತಾದೆ. ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು ಪದವಿಯನುನು 
ಮುಿಂದುವರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಠೆೇವಣ ಮಾಡಿದ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಗಳನುನು 
ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಾದೆ. ಬಹು ಪ್ರವೆೇಶ ಮತುತಾ ಬಹು ನಿಗ್ಷಮನದ 
ಮಾಗ್ಷಸೂಚಿಗಳನುನು ಸಹ ಯುಜಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 

l	ಪಾರಿದೆ�ಶಿಕ ಭಾಷಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಯಗಿಕರಿಮ:  ಎಿಂಜನಿಯರಿಿಂಗ್ 
ಕೊೇಸ್್ಷ ಗಳನುನು 11 ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಲು ಒಿಂದು 
ಸಾಧನವನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 8 ರಾಜ್ಯಗಳ 14 ಎಿಂಜನಿಯರಿಿಂಗ್ 
ಕಾಲೆೇಜುಗಳು ಹಿಿಂದಿ, ತಮ್ಳು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ ಮತುತಾ ಬಿಂಗಾಳಿ ಈ 5 
ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಿಂಜನಿಯರಿಿಂಗ್ ಶಕ್ಣವನುನು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ವೆ.

l	ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್�ಯಗೆ್ ಳಿಸ್ವಿಕೆ:  ಭಾರತ ಮತುತಾ 
ವಿದೆೇಶ ಉನನುತ ಶಕ್ಣ ಸಿಂಸೆಥಾಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನುನು 
ಹೆಚಿಚಾಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಯುಜಸ್ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ವಗಾ್ಷವಣೆಯಿಂದಿಗೆ ಉನನುತ 
ಶಕ್ಣವನುನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಧ್ಷರಿಸ್ದೆ. ಶಕ್ಣ ಸಿಂಸೆಥಾಗಳ ನಡುವೆ 
ಪರಸ್ಪರ ಸಿಂಪಕ್ಷ ಹೊಿಂದಲು ಮಾಗ್ಷಸೂಚಿಗಳನುನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಇದರೊಿಂದಿಗೆ ಭಾರತಿೇಯ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ಣದ ಲಾರ 
ದೊರೆಯಲ್ದು್ದ, ವಿದೆೇಶ ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳ ಆಗಮನದಿಿಂದ ವಿದೆೇಶ ನೆಲದಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ಸಿಂಸೆಥಾಗಳ ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಷತೆ ಹೆಚಚಾಲ್ದೆ. 

l	ರಾಷಿಟ್�ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ವಾಸ್್ತಶಿಲ್ಪ:  ‘ಡಿಜಟಲ್ ಮೊದಲು’ ಎನುನುವ 
ದೃಷಿಟುಕೊೇನ ಆಧಾರಿಸ್, ಶಕ್ಣವು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು 
ಹೊಿಂದಲ್ದೆ. ಇದು ಮುಕತಾ ಸಥಾಳ ಮತುತಾ ಮುಕತಾ ಮಾನದಿಂಡಗಳನುನು 
ಆಧರಿಸ್ದು್ದ, ರಾಜ್ಯಗಳು, ಉದ್ಯಮ್ಗಳು ಇದನುನು ನಾವಿನ್ಯಪೂಣ್ಷ, ಸ್ದ್ಧ 
ಶಕ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ರಚಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಟಲ್ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವಾಗಿದು್ದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೊೇಧನೆ, ಕಲ್ಕೆ, ಯೇಜನೆ, 
ಆಡಳಿತವನುನು ಒಟ್ಟುಗೆ ಬೆಸೆಯಲಾಗುವುದು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ 
ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು, ಶಕ್ಕರು ಮತುತಾ ಪೇಷಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೇಜನ 
ಪಡೆಯಬಹುದು. ಡಿಜಟಲ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಶಕ್ಣದ ಮೆೇಲೆ 
ಸಮಾನ ಹಕು್ಕ ಕಲ್್ಪಸುತತಾದೆ

l	ರಾಷಿಟ್�ಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತರಿಜ್ಾನ ವೆ�ದಿಕೆ:  ಶಕ್ಣದ ವಿವಿಧ 
ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ವೆೇದಿಕೆಯ 
ರಚನೆ. ಇದು ಆಡಳಿತ, ಬೊೇಧನೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಯೇಜನೆ ಇತಾ್ಯದಿ 
ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತುತಾ ಕೆೇಿಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಷರಕೆ್ಕ ಸಲಹೆ ನಿೇಡುತತಾದೆ. ಇದು ಕೆಜಯಿಿಂದ ಪಿಜವರೆಗೆ ಬೊೇಧನೆ 
ಮತುತಾ ಕಲ್ಕೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೇಲ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತರುತತಾದೆ.

ಹೊಸ ರಾಷಿಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಣ ನಿೇತಿಯ ಒಿಂದು ವಷ್ಷದ 
ಪೂಣ್ಷಗೊಿಂಡ ಮೆೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರಯವರ ಭಾಷಣವನುನು 
ಕೆೇಳಲು ಕೂ್ಯಆರ್ ಕೊೇಡ್ ಅನುನು ಸಾ್ಕಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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ನೆ�ತಾಜಿ ಸ್ಭಾಷ್ ಚಂದರಿ ಬೆ್ �ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಹೆ�ಳಿದದಿರ್ -  

"ನಮಮೆ ದೆ�ಶದ ಸಾವಾತಂತರಿಯಾಕಾ್ಗಿ ಸಾಯ್ವುದ್ ನಮಮೆ ರಕ್ತದಲೆಲಿ� ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಸಾವಾತಂತರಿಯಾದ ಉತ್ಟೆ�ಚೆ್ಛಯಲಲಿ ನಾವು ಅನೆ�ಕ ಮಹಾನ್ ವಯೂಕಿ್ತಗಳನ್್ನ ಬಲದಾನ ಮಾಡಿದೆದಿ�ವೆ 

ಮತ್್ತ ಸಂಘಟಿತ ಶಕಿ್ತಯೊಂದಿಗೆ ನಮಮೆ ಸಾವಾತಂತರಿಯಾವನ್್ನ ಹಾಗೆಯೆ� ಉಳಿಸಿಕೆ್ಳಳಿಬೆ�ಕ್." 

2022ರಲಲಿ ನಾವು ಸಾವಾತಂತರಿಯಾ ಪಡೆದ್ 75 ವಷಗಿಗಳನ್್ನ ಪೂಣಗಿಗೆ್ ಳಿಸ್ವ ಸಂದಭಗಿದಲಲಿ, 

ನಮಮೆ ಸಾವಾತಂತರಿಯಾ ಸೆ�ನಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ ನಿಸಾವಾರಗಿ ತಾಯೂಗಗಳ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿದ್ಕೆ್ಳುಳಿವುದ್ 

ಮ್ಖಯೂ. ಇದರಿಂದ ಹೆ್ ಸ ಪಿ�ಳಿಗೆಯ್ ಸ್ಫೂತ್ಗಿ ಪಡೆಯಬಹ್ದ್. ಈ ಸಾವಾತಂತರಿಯಾದ 

ಮೌಲಯೂವನ್್ನ ಅರಗಿಮಾಡಿಕೆ್ಳಿಳಿ. ನಮಮೆ ಸಾವಾತಂತರಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ ಅನೆ�ಕ ವಿ�ರರಿಗೆ ಸ್ಕ್ತ 

ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲಲಲಿ ಆದರೆ ಅವರ್ ದೆ�ಶಕಾ್ಗಿ ನಿಸಾವಾರಗಿ ತಾಯೂಗ ಮಾಡಿದಾದಿರೆ.

ಸೂಫೂತ್ಥಿಯಾದ  ನಾಯಕರು

ತಿಂತ್ರಯಾ ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಿಂದೆಡೆ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರೊೇಕ್ ಪ್ರತಿರೊೇಧ ನಡೆಯುತಿತಾದ್ದರೆ, 

ಮತೊತಾಿಂದೆಡೆ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ 

ಸಶಸತ್ರ ಕಾ್ರಿಂತಿಯೂ ಮುಿಂದುವರಿದಿತುತಾ. 

ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳು ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾಕಾ್ಕಗಿ ಯಾವುದೆೇ 

ಬೆಲೆತೆತಾತಾದರೂ ಹೊೇರಾಡಬೆೇಕು ಎಿಂಬ 

ವಿಶಾವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅದಕಾ್ಕಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ 

ಪಾ್ರಣವನುನು ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಲೂ ಹಿಿಂಜರಿಯಲ್ಲಲಿ. 

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ 

ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೇಳುವುದಾದರೆ, "ಈ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾ 

ಹೊೇರಾಟಗಾರರು ದೆೇಶದ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾಕಾ್ಕಗಿ 

ತಮ್ಮ ಯೌವನವನುನು ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು 

ಮತುತಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯಿಂದು ಕನಸನುನು ತಾ್ಯಗ 

ಮಾಡಿ, ದೆೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಉರುಳಿಗೆ ಕೊರಳೊೆಡಿ್ಡದರು." 

ಈ ಬಾರಿ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತಸಿವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ದೆೇಶದ ಪವಿತ್ರ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾಕಾ್ಕಗಿ ಹೊೇರಾಡಿದ 

ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳ ವಿೇರಗಾಥೆಯನುನು ನಾವು 

ನಿಮ್ಮ ಮುಿಂದಿಡುತಿತಾದೆ್ದೇವೆ.

ಸಾವಾ
ಇಂದ್ ಭಾರತವು ಈ ಅಸಾಮಾನಯೂ ಕಾಲಘಟಟ್ದಲಲಿ 

ಅಸಾಧಯೂವಾದ್ದನ್್ನ ಸಾಧಯೂವಾಗಿಸಿದೆ. 

ಪರಿತ್ಯೊಬ್ಬ ಭಾರತ್�ಯನ್ ಈ ಇಚಾ್ಛಶಕಿ್ತ 

ಮತ್್ತ ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ಮ್ಂದ್ವರಿಯಬೆ�ಕ್. 

ನಮಮೆ 2022ರಲಲಿ ಸಾವಾತಂತರಿಯಾದ 75ನೆ� ವಷಗಿದ 

ಸಂಭರಿಮ ಶಿ�ಘರಿವೆ� ಬರಲದೆ. ನಾವು ಕೆ�ವಲ 

ಒಂದ್ ಹೆಜೆಜೆ ದ್ರದಲಲಿದೆದಿ�ವೆ. ನಾವು ಹಗಲ್ 

ರಾತ್ರಿ ಶರಿಮಿಸಿ, 21ನೆ� ಶತಮಾನದ ಈ ಮ್ರನೆ� 

ದಶಕದಲಲಿ ನಮಮೆ ಕನಸ್ಗಳನ್್ನ ನನಸ್ ಮಾಡಲ್ 

ಸಮಪಿಗಿಸಬೆ�ಕಾಗಿದೆ. ನವ�ದಯ, ಹೆ್ ಸ 

ಆತಮೆವಿಶಾವಾಸದ ಉದಯ, ಹೆ್ ಸ ಸಾವಾವಲಂಬಿ 

ಭಾರತದ ಶಂಖನಾದವನ್್ನ ನಾನ್ ಇಲಲಿ 

ಕಾಣ್ತ್್ತದೆದಿ�ನೆ."

- ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ,

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ, 2020ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದ್ ಕೆಂಪು 

ಕೆ್�ಟೆಯ ಮ್�ಲಂದ ಮಾಡಿದ ತಮಮೆ ಭಾಷಣದಲಲಿ.

ಸಾ್ವತೊಂತರ್ಯ  ಸೊಂಗ್ರಿಮಕೆಕೆ
ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ �ತಸ್ವರಾಷಿಟ್�ಯ ಸಂಕಲ್ಪ
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ಆಜಾ಼ದ್  ಹಿಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ "ಕದಮ್, ಕದಮ್ ಬಡೆ ಜಾಯ ಜಾ" 
ಹಾಡನುನು ಸಿಂಯೇಜಸ್ದ ಕಾ್ಯಪಟುನ್ ರಾಮ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, 

ಆಗಸ್ಟು 15, 1914ರಿಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶದ ಕಾಿಂಗಾ್ರದ ಜಲಾಲಿ 
ಕೆೇಿಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಧಮ್ಷಶಾಲಾ ಬಳಿಯ ಖನಿಯಾರ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸ್ದರು. 1943ರ ಅಕೊಟುೇಬರ್ 21ರಿಂದು ಸುಭಾಷ್ ಚಿಂದ್ರ ಬೊೇಸ್ 
ಅವರ ಎದುರು ರಾಮ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಅವರು ಎಷುಟು ಅದುಭುತ ಪ್ರದಶ್ಷನ 
ನಿೇಡಿದರೆಿಂದರೆ, ಅವರಿಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ನೆೇತಾಜ ಅವರು 
ತಮ್ಮ ಪಿಟ್ೇಲನುನು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನಿೇಡಿದರು ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಲಾಗುತತಾದೆ. ಅಷೆಟುೇ ಅಲಲಿದೆ, ದೆೇಶಕೆ್ಕ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾ ಬರುವ ಮುನನು 
ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಿಂಧಿ ಅವರು ಕಾ್ಯಪಟುನ್ ರಾಮ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನುನು 
ಭೆೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಾತಿಂತಾ್ರಯಾನಿಂತರ ಕೆಿಂಪು ಕೊೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿೇತ ಮತುತಾ 
ಮಧುರಗಿೇತೆಗಳನುನು ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಸುತಾತಪಡಿಸಬೆೇಕೆಿಂಬ ಬಗೆಗೆ ಚಚಿ್ಷಸ್ದ್ದರು 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಅವರ ಸಿಂಗಿೇತವು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ದೆೇಶರಕಿತಾಯ ಭಾವನೆಯನುನು 
ತುಿಂಬುತಿತಾತುತಾ, ಮತುತಾ ಅವರು ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾಕಾ್ಕಗಿ ನಿರ್ಷಯ ಮತುತಾ 
ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸದಿಿಂದ ಹೊೇರಾಡುತಿತಾದ್ದರು. "ಭಾರತ್ ಕೆ ಜಾನ್ ನಿಸಾರೊ 
ಹಿಲ್್ಮಲ್ ಕೆ ಗಿೇತ್ ಗಾವೇ", "ಶೇಶ್ ಝುಕಾಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ 
ತುಜೊ್ಕ ಕರೂ ಪ್ರಣಾಮ್ "ಮತುತಾ "ಸಬೆಸಿ ಉಚಾಚಾ ದುನಿಯಾ ಮೆೇ ಪಾ್ಯರಾ 
ತಿರಿಂಗಾ ಝಿಂಡಾ ಹಮಾರಾ" ದಿಂತಹ ಗಿೇತೆಗಳನುನು ಆಜಾ಼ದ್  ಹಿಿಂದ್ 
ಫೌಜ್ ಗಾಗಿ ಸಿಂಯೇಜಸ್ದ ಕಿೇತಿ್ಷಯೂ ಕಾ್ಯಪಟುನ್ ರಾಮ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಗೆ 
ಸಲುಲಿತತಾದೆ. ಜುಲೆೈ 3, 1943ರಿಂದು ನೆೇತಾಜ ಸ್ಿಂಗಾಪುರ ತಲುಪಿದಾಗ, 
ರಾಮ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಅವರು "ಸುಭಾಷ್ ಜೇ, ಸುಭಾಷ್ ಜೇ, ವೇ ಜಾನ್ ಇ 
ಹಿಿಂದ್ ಆ ಗಯೇ" ಎಿಂಬ ಗಿೇತೆಯಿಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಾಗತ ಕೊೇರಿದ್ದರು 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಾಗುತತಾದೆ, ಅದನುನು ಕೆೇಳಿ ತುಿಂಬಾ ಸಿಂತೊೇಷಪಟಟು 
ಅವರು, ಮೆಚುಚಾಗೆ ಸೂಚಿಸ್, ಆಜಾದ್ ಹಿಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ಎಲಾಲಿ ನಾಯಕರು 
ಉತಾಸಿಹದಿಿಂದ ಹಾಡಬಹುದಾದ ಸರಳ ಮತುತಾ ಸುಲರವಾದ ಕಾವಾಮ್ 
ತರಾನಾವನುನು ರಚಿಸುವಿಂತೆ ತಿಳಿಸ್ದರು. ತದನಿಂತರ, ಅವರು 
"ಕದಮ್, ಕದಮ್ ಬಡೆ ಜಾಯ ಜಾ..." ಹಾಡನುನು ರಚಿಸ್ದರು.

ಮ್ಲ್ಟರಿ ಕುಟುಿಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ದ ರಾಮ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಅವರ ತಿಂದೆ 
ಕಾನ್ ಸೆಟುಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಎಿಂಟನೆೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಕ್ಣವನುನು 
ಪಡೆದ ನಿಂತರ, 14ನೆೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಎರಡನೆೇ ಪ್ರರಮ 
ಗೂಖಾ್ಷ ರೆೈಫಲ್ ಗೆ ಸೆೇರಿದರು ಮತುತಾ 1928ರಲ್ಲಿ ಬಾ್ಯಿಂಡ್ ನೊಿಂದಿಗೆ 
ತಮ್ಮ ಪಯಣವನುನು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ 
ಅಜಜೆ ನಾರು ಚಿಂದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೇಯ ಸಿಂಗಿೇತವನುನು 
ಕಲ್ತರು. ಎರಡನೆೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಸೆೈನ್ಯವು 
ಅವರನುನು ವಶಕೆ್ಕ ಪಡೆಯಿತು ಮತುತಾ ನಿಂತರ, ಅವರು ಆಜಾದ್ ಹಿಿಂದ್ 
ಫೌಜ್ ಗೆ ಸೆೇರಿದರು.

ಸಿಂಗಿೇತದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪಾ್ರವಿೇಣ್ಯದಿಿಂದಾಗಿ, ಅವರನುನು ಐ.ಎನ್.ಎ. 
ಬಾ್ಯಿಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾ್ಯಪಟುನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳ 
ಮೂಲಕ, ಜಪಾನ್ ನಿಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟಟು ಸಾವಿರಾರು ಸೆೈನಿಕರಿಗೆ 
ಸೂಫೂತಿ್ಷ ನಿೇಡಿದರು ಮತುತಾ ಆಜಾ಼ದ್  ಹಿಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಗೆ ಸೆೇರಲು 
ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸ್ದರು. ಆಜಾ಼ದ್  ಹಿಿಂದ್ ರೆೇಡಿಯೇವನುನು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದಾಗ, 
ಅವರು ಸ್ಿಂಗಾಪುರ ಮತುತಾ ರಿಂಗೂನ್ ರೆೇಡಿಯೇ ಕೆೇಿಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಿಂಗಿೇತ 
ನಿದೆೇ್ಷಶಕರಾದರು. 1945ರ ಮೆೇ ತಿಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸೆೈನ್ಯ ರಿಂಗೂನ್ 
ಅನುನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಿಂಡಾಗ, ರಾಮ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನುನು ಇತರ 
ಸೆೈನಿಕರೊಿಂದಿಗೆ ಬಿಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರನುನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ 
ನಿಂತರ ಜೆೈಲ್ನಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1947ರ ಆಗಸ್ಟು 15 
ರಿಂದು ಭಾರತ ಸವಾತಿಂತ್ರವಾದಾಗ, ಕಾ್ಯಪಟುನ್ ರಾಮ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ 
ನೆೇತೃತವಾದ ವಾದ್ಯಗೊೇಷಿ್ಠ ಕೆಿಂಪು ಕೊೇಟೆಯಲ್ಲಿ "ಸುಖ್ ಚೆೈನ್ ಕಿ ಬಖಾ್ಷ 
ಬಸೆ್ಷ "ಹಾಡಿನ ರಾಗವನುನು ನುಡಿಸ್ತು.... ಇದು ಜನ ಗಣ ಮನದ 
ಉದು್ಷ-ಹಿಿಂದಿ ಅನುವಾದವಾಗಿತುತಾ. ಈ ಹಾಡಿನ ಮಾಧುಯ್ಷವನುನು 
ನಿಂತರ ಜನ ಗಣ ಮನ ರಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು.... ಭಾರತದ 
ಸಾವಾತಿಂತಾ್ರಯಾ ನಿಂತರವೂ ಅವರು ದೆೇಶದ ಸೆೇವೆ ಮುಿಂದುವರಿಸ್ದರು 
ಮತುತಾ ಅವರು ಗೊೇವಾ ವಿಮೊೇಚನಾ ಹೊೇರಾಟಕೂ್ಕ ಶ್ರಮ್ಸ್ದರು. 
ಅವರು ಏಪಿ್ರಲ್ 15, 2002 ರಿಂದು ಕೊನೆಯುಸ್ರೆಳೆದರು.

ಯ್ವಕರಲಲಿ ದೆ�ಶಭಕಿ್ತಯ ಮನೆ್ �ಭಾವ ತ್ಂಬಿದ ಕಾಯೂಪಟ್ನ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್

1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದ್ 

ಭಾರತವು ಸವಾತಂತರಿವಾದಾಗ.. 

ಕೆಂಪು ಕೆ್�ಟೆಯಲಲಿ ಕಾಯೂಪಟ್ನ್ 

ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕ್ರ್ 

ನೆ�ತೃತವಾದ ವಾದಯೂಗೆ್ �ಷಿ್ಠ 

"ಸ್ಖ್ ಚೆೈನ್ ಕಿ ಬಾಕಾಗಿ 

ಬಾಸೆಗಿ" ಗಿ�ತೆಯ  

ಧ್ವನಿಯನ್್ನ ನ್ಡಿಸಿತ್.
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ತಾಯಿ ಭಾರತ್ಯ ಸ್ಪುತರಿ ರಾಜಗ್ರ್

22-23ನೆೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಇಿಂದಿನ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ 
ವೃತಿತಾಜೇವನವನುನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ಗಮನ 

ಹರಿಸುತಾತಾರೆ, ಆದರೆ, ಸುಮಾರು 90 ವಷ್ಷಗಳ ಹಿಿಂದೆ 
ರಾಜಗುರು ದೆೇಶದ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾಕಾ್ಕಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೆೇರಿದರು. 
ಅವರು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರುವ ಮೊದಲು, ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆೇ ರಯ ಅರವಾ ದೆವಾೇಷವಿರಲ್ಲಲಿ. ರಗತ್ 
ಸ್ಿಂಗ್ ಮತುತಾ ಸುಖದೆೇವ್ ಅವರೊಿಂದಿಗೆ ಅವರು ತಾಯಿ 
ಭಾರತಿಯ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾಕಾ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನುನು ತಾ್ಯಗ 
ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಆಗಸ್ಟು 24, 1908ರಿಂದು ಪುಣೆಯ 
ಖೆೇಡಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಶವ ದೆೇವರ ಹೆಸರನೆನುೇ 
ಶವರಾಿಂ ಹರಿ ರಾಜಗುರು ಎಿಂದು ಇಡಲಾಯಿತು. 
ಅವರ ಪೇಷಕರು ಬೆೇಗ ನಿಧನರಾದರು. ರಾಜಗುರು ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಓದುತಿತಾದ್ದರು. ಅವರ ಸಹೊೇದರ ಸಕಾ್ಷರಿ ಉದೊ್ಯೇಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. 
ರಾಜಗುರು ಭಾರತದ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾದ ಹೊೇರಾಟಕೆ್ಕ ಆಕಷಿ್ಷತರಾಗಿದ್ದರು. 
ಅಣ್ಣನೊಿಂದಿಗಿನ ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯದಿಿಂದಾಗಿ 16ನೆೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ 
ಬಿಟುಟು ಕಾಶಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ಒಿಂದು ಜೊತೆ ಬಟೆಟು ಮತುತಾ ಕೆೇವಲ 
3 ಆಣೆಯಿಂದಿಗೆ ಕಾಶಯನುನು ತಲುಪಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನ, 
ರಾತಿ್ರಯನುನು ಗಂಗಾ ಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದರು. ಘಟಟುದ  ದಡದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು 
ಪೆೈಸೆ ಸ್ಕಿ್ಕತು, ಅದನುನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಊಟಕಾ್ಕಗಿ ವೆಚಚಾ ಮಾಡಿದರು. 
ಶೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ ಅವರು ವಾಸ್ಸಲು ಸಥಾಳವನುನು ಹುಡುಕಿಕೊಿಂಡರು ಮತುತಾ ಅವರು 
ಸಿಂಸಕೃತವನುನು ಕಲ್ಯಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಚಿಂದ್ರಶೆೇಖರ್ ಆಜಾ಼ದ್  ರಿಿಂದ 
ಗುರು ಹೆಡೆಗೆವಾರ್ ವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾ ಹೊೇರಾಟಗಾರರೊಿಂದಿಗೆ 
ಅವರು ಸಿಂಪಕ್ಷ ಪಡೆದರು. ಹಿಿಂದೂಸಾತಾನ್ ಸೊೇಷಿಯಲ್ಸ್ಟು ರಿಪಬಿಲಿಕ್ 
ಆಮ್್ಷಯ ಸದಸ್ಯರಾದರು. 1928ರಲ್ಲಿ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾದ ಕಿಡಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ಭಾರತಿೇಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತಿತಾತುತಾ. 

ಅದೆೇ ವಷ್ಷ, ಸೆೈಮನ್ ಆಯೇಗವನುನು ವಿರೊೇಧಿಸ್ದ ಭಾರತಿೇಯರ 
ಮೆೇಲೆ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಪಲ್ೇಸರು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಲಾ 
ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರು ತಿೇವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಿಂಡು ನಿಧನಹೊಿಂದಿದರು. 
ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತಿೇಕಾರ ತಿೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜಗುರು, 
ಸುಖದೆೇವ್ ಮತುತಾ ರಗತ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಅವರು ಜೆಪಿ ಸೌಿಂಡಸ್್ಷ ಅವರನುನು 

ಹತೆ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ಸೌಿಂಡಸ್್ಷ ನ ಹತೆ್ಯಗಾಗಿ ಬಿ್ರಟ್ಷರು 
ರಾಜಗುರು, ಸುಖದೆೇವ್ ಮತುತಾ ರಗತ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಗೆ ಮರಣ 
ದಿಂಡನೆ ವಿಧಿಸ್ದರು. 1931ರ ಮಾರ್್ಷ 23ರಿಂದು ಮಹಾನ್ 
ದೆೇಶರಕತಾರಾದ ರಾಜಗುರು, ರಗತ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಮತುತಾ 
ಸುಖದೆೇವ್ ಅವರನುನು ಗಲ್ಲಿಗೆೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ವಷ್ಷ 
ನಾವು ಈ ದಿನವನುನು ಭಾರತಿೇಯ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನವೆಿಂದು 
ಸ್ಮರಿಸುತೆತಾೇವೆ.

ಈ ಘಟನೆಯನುನು ಉಲೆಲಿೇಖಸ್ದ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ 
ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು 2017ರ ಮಾರ್್ಷ 26ರಿಂದು 
'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಗತ್ ಸ್ಿಂಗ್, 
ಸುಖದೆೇವ್, ರಾಜಗುರು ಅವರು ಮರಣದಿಂಡನೆಗೆ ಮುನನು 

ತಾಯಿ-ಭಾರತಿಯ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ದ ತೃಪಿತಾ ತಮಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು, 
ಸಾವಿನ ರಯವಿಲಲಿ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ್ದರು. ದೆೇಶದ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾಕಾ್ಕಗಿ 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನುನು ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂವರು 
ನಾಯಕರು ಇನೂನು ನಮೆ್ಮಲಲಿರಿಗೂ ಸೂಫೂತಿ್ಷಯಾಗಿದಾ್ದರೆ. ರಗತ್ ಸ್ಿಂಗ್, 
ಸುಖದೆೇವ್ ಮತುತಾ ರಾಜಗುರುಗಳ ತಾ್ಯಗವನುನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಣ್ಷಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಇಡಿೇ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವು ಈ ಮೂವರು ಯುವಕರ 
ಬಗೆಗೆ ರಯಭಿೇತವಾಗಿತುತಾ. ಅವರನುನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು, 
ಗಲ್ಲಿಗೆೇರಿಸುವ ದಿನಾಿಂಕವನುನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಇನೂನು 
ಹೆೇಗೆ ಮುಿಂದುವರಿಯಬೆೇಕೆಿಂದು ಬಿ್ರಟ್ಷರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಾರ್್ಷ 
24ರಿಂದು ಮರಣದಿಂಡನೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ದ ದಿನಕೆ್ಕ ಒಿಂದು ದಿನ ಮೊದಲು 
ಮಾರ್್ಷ 23ರಿಂದು ಅವರನುನು ಗಲ್ಲಿಗೆೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನುನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ 
ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಇದನುನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತಿತಾರಲ್ಲಲಿ. 
ನಿಂತರ ಅವರ ಮೃತದೆೇಹಗಳನುನು ಈಗಿನ ಪಿಂಜಾಬಿಗೆ ತಿಂದು ಗುಟಾಟುಗಿ 
ಸುಡಲಾಯಿತು. ಅನೆೇಕ ವಷ್ಷಗಳ ಹಿಿಂದೆ, ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೊೇಗುವ ಅವಕಾಶವನುನು ಪಡೆದಾಗ, ನಾನು ಆ ರೂಮ್ಯ ಮೆೇಲೆ ಒಿಂದು 
ರಿೇತಿಯ ಕಿಂಪನವನುನು ಅನುರವಿಸ್ದೆ. ನಾನು ಖಿಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೆೇಶದ 
ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆೇಳುತೆತಾೇನೆ, ಅವರು ಪಿಂಜಾಬ್ ಗೆ ಹೊೇದಾಗ ರಗತ್ ಸ್ಿಂಗ್, 
ಸುಖದೆೇವ್, ರಾಜಗುರು, ರಗತ್ ಸ್ಿಂಗ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಮತುತಾ ಬತುಕೆೇಶವಾರ್ 
ದತ್ ಅವರ ಸಮಾಧಿ ಸಥಾಳಕೆ್ಕ ಭೆೇಟ್ ನಿೇಡಬೆೇಕು.

ಅರಬಿಿಂದೊೇ ಘೂೇಷ್ ರವರು ಆಗಸ್ಟು 15, 1872 ರಿಂದು ಪಶಚಾಮ ಬಿಂಗಾಳದ ಕೊೇಲ್ಕತಾತಾದಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸ್ದರು. ಅವರ ತಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ ಘೂೇಷ್ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧ 

ಹೊಿಂದಿದ್ದ ವೆೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅರವಿಿಂದರು ತಮ್ಮ ಏಳನೆೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಹೊೇದರರೊಿಂದಿಗೆ 
ಬಿ್ರಟನ್ ಗೆ ತೆರಳಿದರು ಮತುತಾ 18ನೆೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಐಸ್ಎಸ್ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಉತಿತಾೇಣ್ಷರಾದರು. 
ಭಾರತಕೆ್ಕ ಹಿಿಂದಿರುಗಿದ ನಿಂತರ ಅವರು ಬರೊೇಡಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೃತಿತಾ ಜೇವನವನುನು 
ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದರು ಆದರೆ ರಾಷಟ್ರಕೆ್ಕ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಭಾವನೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತುತಾ. 
ಇಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾ ಚಳವಳಿಯ 
ಬಗೆಗೆ ಆಸಕಿತಾ ವಹಿಸಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಬರೊೇಡಾದಿಿಂದ ಕೊೇಲ್ಕತಾತಾಗೆ ಬಿಂದ ನಿಂತರ, ಮಹಷಿ್ಷ 
ಅರಬಿಿಂದೊೇ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಿಂಡರು ಮತುತಾ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಸಹೊೇದರ ಬಾರಿನ್ ಘೂೇಷ್ ಅರಬಿಿಂದೊೇ ಅವರಿಗೆ ಬಘಾ ಜತಿನ್, ಜತಿನ್ ಬಾ್ಯನಜ್ಷ ಮತುತಾ 
ಸುರೆೇಿಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೊೇರ್ ಅವರಿಂತಹ ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳನುನು ಪರಿಚಯಿಸ್ದರು.

ಸಾವಾತಂತರಿಯಾದ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ �ತಸ್ವರಾಷಿಟ್�ಯ ಸಂಕಲ್ಪ 

ಅರಬಿಂದೆ್ � ಘ್�ಷ್: ಆಧಾಯೂತ್ಮೆಕ ಒಲವು  
ಹೆ್ ಂದಿದದಿ ಅಪರಿತ್ಮ ಕಾರಿಂತ್ಕಾರಿ
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ತಾಯಿ ಭಾರತ್ಯ ಸ್ಪುತರಿ ರಾಜಗ್ರ್

ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ದತ್ ಒಬ್ಬ ಆದಶ್ಷ 
ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿದು್ದ, ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾ ಚಳವಳಿಗೆ 

ಸೆೇರಲು ಯುವಕರನುನು ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸ್, ದೆೇಶಕಾ್ಕಗಿ 
ಸಿಂತೊೇಷದಿಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೇವವನುನು ತಾ್ಯಗ 
ಮಾಡಿದವರು. ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ದತ್ ರವರು ಆಗಸ್ಟು 
30, 1888 ರಿಂದು ಜನಾ್ಮಷಟುಮ್ಯ ದಿನದಿಂದು 
ಜನಿಸ್ದರು.  ಜನಾ್ಮಷಟುಮ್ಯಿಂದು ಹುಟ್ಟುದ ಕಾರಣ, 
ಅವರಿಗೆ ಹೆತತಾವರು ಕನ್ಹಯ್ಯ ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಟಟುರು ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ. 1908ರಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸ ಮುಗಿಸ್ದ 
ನಿಂತರ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಕೊೇಲ್ಕತಾತಾಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ 
ಅವರು 'ಜುಗಿಂತರ್ ಸಿಂಘಟನೆ'ಯ ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳ 
ಸಿಂಪಕ್ಷಕೆ್ಕ ಬಿಂದು ಬರಿಿಂದ್ರ ಘೂೇಷ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ಸಲು 
ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳು 
ಮತುತಾ ಮದು್ದಗುಿಂಡುಗಳನುನು ಇಟುಟುಕೊಿಂಡಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧೆ್ಯ, ಏಪಿ್ರಲ್ 30, 1908 
ರಿಂದು, ಖುದಿರಾಮ್ ಮತುತಾ ಅವರ ಸಹಚರ ಪ್ರಫ್ಲಚಾಿಂದ್ರ ಚಾಕಿ ಮುಜಾಫರ್ 
ಪುರದ ಕಿಿಂಗ್ಸಿ ಫೇಡ್್ಷ ಮೆೇಲೆ ಬಾಿಂಬ್ ಎಸೆದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಬಿ್ರಟ್ಷ್ 
ಸಕಾ್ಷರವನುನು ದಿಗಭು್ರಮೆಗೊಳಿಸ್ತು ಮತುತಾ ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳನುನು ಬಿಂಧಿಸುವ 
ಅವರ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಪಾ್ರರಿಂರವಾದವು. ಕನ್ಹಯ್ಯ ಮತುತಾ ಅವರ ಸೆನುೇಹಿತರ 
ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆಯೂ ಪಲ್ೇಸರಿಗೆ ಸುಳಿವು ಸ್ಕಿ್ಕತು.

1908ರ ಮೆೇ 2ರಿಂದು ಕನ್ಹಯ್ಯ ಇದ್ದ ಅಡಗುದಾಣದ ಮೆೇಲೆ ದಾಳಿ 
ನಡೆಸ್ದ ಪಲ್ೇಸರಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಿಂಬ್ ಫಾ್ಯಕಟುರಿಯಿಂದು 
ಪತೆತಾಯಾಗಿತುತಾ. ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳ ಅಧಿೇನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಲ್ೇಸರು ಹೆಚಿಚಾನ 
ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳು ಮತುತಾ ಮದು್ದಗುಿಂಡುಗಳನುನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಿಂಡರು. 
ಬಳಿಕ ಬಿ್ರಟ್ಷರು ಅರವಿಿಂದ ಘೂೇಷ್, ಬಾರಿಿಂದ್ರ ಘೂೇಷ್, ಸತೆ್ಯೇಿಂದ್ರ ನಾಥ್ 
(ಸತೆ್ಯೇನ್) ಮತುತಾ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ 35 ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳನುನು 
ಬಿಂಧಿಸ್ದರು. ಅವರನುನು ಅಲ್ಪೇರ್ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು 
ಮತುತಾ ಎಲಲಿರನೂನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಬಿಂಧಿತರಲ್ಲಿ ನರೆೇಿಂದ್ರ ನಾಥ್ ಗೊೇಸಾವಾಮ್ ಎಿಂಬ ಸಹಾಯಕರೂ 
ಇದ್ದರು, ಅವರು ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸಕಾ್ಷರಕೆ್ಕ ಹೆದರಿ ಮತುತಾ ಜೆೈಲ್ನಿಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ದುರಾಸೆಯಿಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಹಚರರ ಹೆಸರುಗಳನುನು 

ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಗೊೇಸಾವಾಮ್ ಅವರು 
ಮಾಡಿದ ದೊ್ರೇಹದಿಿಂದಾಗಿ, ಇತರ ಅನೆೇಕ ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳು 
ಬಿ್ರಟ್ಷರ ಬಲೆಗೆ ಸ್ಲುಕಿದರು. ಇಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಮಾತೃರೂಮ್ಗೆ ದೊ್ರೇಹ ಬಗೆಯದಿಂತೆ 
ಈ ದೆೇಶದೊ್ರೇಹಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಸುವುದಾಗಿ ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳು 
ದೃಢಸಿಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಗಳ ಆಕೊ್ರೇಶವನುನು 
ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸಕಾ್ಷರ ಗ್ರಹಿಸ್ತು. ನರೆೇಿಂದ್ರನಿಗೆ ಹೆಚುಚಾವರಿ ರದ್ರತೆ 
ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತಾ ಅವರನುನು ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗೂ್ಯ, ಕನ್ಹಯಾ್ಯ ತನನು ಸಹಾಯಕ 
ಸತೆ್ಯೇನ್ ಬೊೇಸ್ ಅವರೊಿಂದಿಗೆ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾಕ್ಯಾ ಹೆೇಳುವ ಮೊದಲು ಅವರನುನು ಕೊಿಂದನು. ಈ 

ಘಟನೆ ದೆೇಶಾದ್ಯಿಂತ ಭಿೇತಿಯನುನು ಸೃಷಿಟುಸ್ತು. ತದನಿಂತರ, ಕನ್ಹಯ್ಯ 
ಮತುತಾ ಸತೆ್ಯೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಕನ್ಹಯ್ಯ 
ಮತುತಾ ಸತೆ್ಯೇನ್ ಗೆ ಅಕೊಟುೇಬರ್ 21, 1908ರಿಂದು ಮರಣದಿಂಡನೆ 
ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇಡಿೇ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಿಂದು 
ಕ್ಣವೂ ಯಾವುದೆೇ ದೌಬ್ಷಲ್ಯವನುನು ತೊೇರಿಸಲ್ಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಹತೆ್ಯಯ 
ಹಿಿಂದಿನ ಉದೆ್ದೇಶದ ಬಗೆಗೆ ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರು ಕೆೇಳಿದಾಗ, ಕನ್ಹಯ್ಯ ಅವರು 
ನಮ್ಮ ದೆೇಶಕೆ್ಕ ದೊ್ರೇಹಮಾಡಿದ ಎಿಂಬ ಕಾರಣಕೆ್ಕ ಮಾತ್ರ ಅವರನುನು 
ಕೊಿಂದಿದು್ದ ಎಿಂದು ಉತತಾರಿಸ್ದರು. ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ತಿೇಪಿ್ಷನ ವಿರುದ್ಧ 
ಮೆೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಹ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸ್ದರು. 1908ರ ನವೆಿಂಬರ್ 
10ರಿಂದು ಕೆೇವಲ 20ನೆೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ದತ್ ಅವರನುನು 
ಗಲ್ಲಿಗೆೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 22, 2021 ರಿಂದು ಭಾರತದ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾ 
ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ದ ಬಿಂಗಾಳಕೆ್ಕ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ದ ಮರೆಯಲಾಗದ 
ಯೇಧರನುನು ಸ್ಮರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು 
ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ದತ್ ಅವರ ಹೆಸರನುನು ಪ್ರಸಾತಾಪಿಸ್ದರು ಮತುತಾ "ಚಿಂದನ್ 
ನಗರ ಸೆೇರಿದಿಂತೆ ಈ ಇಡಿೇ ಪ್ರದೆೇಶವು ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾ ಹೊೇರಾಟ, ಸಿಂಸಕೃತಿ 
ಮತುತಾ ದೆೇಶದ ಜ್ಾನ ಮತುತಾ ವಿಜ್ಾನದ ತಿೇರ್ಷ ಕ್ೆೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಹಷಿ್ಷ 
ಅರವಿಿಂದರು, ರಾಶ್ ಬೆಹರಿ ಬೊೇಸ್, ಕನ್ಹಯ್ಯ ಲಾಲ್ ದತ್, ಉಪೆೇಿಂದ್ರ 
ನಾರಾಯಣ್ ಬಿಂಡೊೇಪಾಧಾ್ಯಯ ಅವರಿಂತಹ ಅಸಿಂಖಾ್ಯತ ಜನರು ಈ 
ಸಥಾಳಕೆ್ಕ ಸೆೇರಿದವರಾಗಿದಾ್ದರೆ" ಎಿಂದು ತಿಳಿಸ್ದರು.

ಅರಬಿಿಂದೊೇ ಘೂೇಷ್ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳ 
ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದವು, ಆದ್ದರಿಿಂದ ಅವರು ಲೊೇಕಮಾನ್ಯ 
ಬಾಲಗಿಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅವರೊಿಂದಿಗೆ ಕಾಿಂಗೆ್ರಸ ನಲ್ಲಿ ತಿೇವ್ರಗಾಮ್ 
ಬಣದ ವಿಚಾರಗಳನುನು ಪ್ರಚೊೇದಿಸಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಅವರು 
ಯುವಕರಿಗೆ ಕಾ್ರಿಂತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ಮಾಡಿದರು ಮತುತಾ 
ಇಿಂಗಿಲಿಷ್ ದೆೈನಿಕ 'ವಿಂದೆೇ ಮಾತರಿಂ 'ಅನುನು ಪ್ರಕಟ್ಸ್ದರು. ಬಿ್ರಟ್ಷ್ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಬಹಿರಿಂಗವಾಗಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸ್, ಸತಾ್ಯಗ್ರಹ ಚಳವಳಿಗೆ 
ಸ್ದ್ಧರಾಗಿರಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಜನತೆಗೆ ಸೂಚಿಸ್ದರು. ಅರಬಿಿಂದೊೇ ಅವರ 
ಹೆಸರು ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿ ಚಳವಳಿಯಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧ ಹೊಿಂದಿತುತಾ. 1908-
09ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪೇರ್ ಬಾಿಂಬ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನುನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಂಗಾಳ ವಿರಜನೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸುವ ಉದೆ್ದೇಶದಿಿಂದ ಜನರನುನು 
ಒಗೂಗೆಡಿಸ್ದರು. ಅವರು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದಾ್ದಗ, ಅಸಾಧಾರಣ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ 
ಅನುರವಗಳಿದ್ದವು ಮತುತಾ ಅವರ ಮನಸುಸಿ ಅದರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿತು ಎಿಂದು 

ನಿಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸಾವಾಮ್ ವಿವೆೇಕಾನಿಂದರ ಉಪನಾ್ಯಸಗಳು ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಮೆೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಿದವು ಮತುತಾ ಅವರು ಯೇಗದ 
ಬಗೆಗೆ ಆಸಕಿತಾ ಹೊಿಂದಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದರು. ಜೆೈಲ್ನಿಿಂದ ಹೊರಬಿಂದ 
ನಿಂತರ, ಅವರು 1910ರಲ್ಲಿ ಚಿಂದನ್ ನಗರ ಮೂಲಕ ಪಾಿಂಡಿಚೆೇರಿಗೆ 
ತೆರಳಿದರು. ಪಾಿಂಡಿಚೆೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಜೇವನದಿಿಂದ 
ಸಿಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕವಾಗಿ, ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ಸಾಧನೆ ಮತುತಾ ಬರವಣಗೆಗೆ 
ತಮ್ಮನುನು ಸ್ೇಮ್ತಗೊಳಿಸ್ಕೊಿಂಡರು. ಅವರು ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 5, 1950ರಿಂದು 
ನಿಧನಹೊಿಂದಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರನುನು ಸುಡದೆ, ಅಿಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಸೆಿಂಬರ್ 
9ರಿಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಶ್ರೇ ಅರಬಿಿಂದೊೇ ಅವರ 
ಚಿಿಂತನೆಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಮತುತಾ ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕ ತತವಾಗಳು ಇಿಂದಿಗೂ 
ಬಹಳ ಪ್ರಸುತಾತ ಮತುತಾ ಅನುಕರಣೇಯವಾಗಿದೆ. 74ನೆೇ ಸಾವಾತಿಂತ್ರಯಾ ದಿನದ 
ಸಿಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ಈ ಮಹಾನ್ 
ಕಾ್ರಿಂತಿಕಾರಿ ವ್ಯಕಿತಾಯನುನು ಸ್ಮರಿಸ್, ಕೆಿಂಪು ಕೊೇಟೆಯ ಮೆೇಲ್ನಿಿಂದ ಅವರಿಗೆ 
ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದೆೇ ಕಾರಣವಾಗಿತುತಾ.  
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ಧನಾತಮೆಕ ದೃಷಿಟ್ಕೆ್�ನ ಬದಲಾಗುತಿತಾದೆ ಭಾರತ

ಸಮಾಜಕೆ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮಮೆಲ್ ಎಲಾಲಿ ಸವಾಲ್ಗಳ ವಿರ್ದಧಿ ಹೆ್ �ರಾಡ್ವುದ್ ಸ್ಲಭವಲಲಿ. ರಾಜಸಾಥೆನದ ಕೆ್�ಟಾದ ಪರಿಮಿಳಾ 

ಸಿಂಗ್, ಎಂಬ್ವವರ್ ಸಾಂಕಾರಿಮಿಕ ರೆ್ �ಗದ ಸಮಯದಲಲಿ, ನಿಗಗಿತ್ಕ ಪಾರಿಣಿಗಳ ಉದೆದಿ�ಶವನ್್ನ ಬೆಂಬಲಸ್ವ ತಮಮೆ ಉಪಕರಿಮದೆ್ ಂದಿಗೆ 

ಮಾದರಿಯಾಗಿದಾದಿರೆ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನ ನಡ್ವೆ, ಪರಿಮಿ�ಳಾ ಸಿಂಗ್ ತಮಮೆ ಬಾಯೂಂಕ್ ಉಳಿತಾಯವನ್್ನ ಬಳಸಿಕೆ್ಂಡ್ ಆಹಾರ ಮತ್್ತ ನಿ�ರಿನ 

ವಯೂವಸೆಥೆ ಮಾಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಪಾರಿಣಿಗಳ ರಕ್ಷಕರಾದರ್. ಅದೆ� ರಿ�ತ್, ಬ್ಂದೆ�ಲ್ ಖಂಡ್ ನ ಜಖ್್ನ ಗಾರಿಮವು ಕೆ್ಳಗಳಿಂದ ತ್ಂಬಿದ್ದಿ, ಹಚಚಿ 

ಹಸಿರ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪಾಠ ಕಲಸ್ತ್್ತವೆ.

ಮಾನವತೆ ಮತ್್ತ ಪರಿಸರಕೆ್ ಸಮಪಿಗಿತವಾಗಿದೆ...

ನಿಗಗಿತ್ಕ ಪಾರಿಣಿಗಳ
ಬೆಂಬಲಕೆ್ ನಿಂತ 

ಮ್�ಜರ್ ಪರಿಮಿ�ಳಾ ಸಿಂಗ್

ಪರಿಶಂಸೆಗ ಪಾತರಿವಾದ  
ಬ್ಂದೆ�ಲ್ ಖಂಡ್ ನ ಜಖ್್ನ ಗಾರಿಮದ 

ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಯತ್ನ 

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ 
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 

ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೆ, ರಾಜಸಾಥಾನದ ಕೊೇಟಾ ನಿವಾಸ್ ಮೆೇಜರ್ 
ಪ್ರಮ್ೇಳಾ ಸ್ಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ತಿಂದೆ ಶಾ್ಯಮ್ ವಿೇರ್ ಸ್ಿಂಗ್ 
ಅವರೊಿಂದಿಗೆ ಬಿೇದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಯುವ ಪಾ್ರಣಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತುತಾ 
ಚಿಕಿತೆಸಿ ನಿೇಡುವ ಕಾಯ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತಿೇಯ 
ಸೆೇನೆಯಿಿಂದ ಮೆೇಜರ್ ಆಗಿ ನಿವೃತತಾರಾದ ಪ್ರಮ್ೇಳಾ ಸ್ಿಂಗ್ 
ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನುನು ಈ ಉದಾತತಾ ಉದೆ್ದೇಶಕಾ್ಕಗಿ ಬಳಸ್ದರು. 
ಇತಿತಾೇಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ಪ್ರಮ್ೇಳಾ 
ಅವರ ನಿಸಾವಾರ್ಷ ಸೆೇವೆಯನುನು ಶಾಲಿಘಿಸ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಮ್ೇಳಾ 
ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅವರ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಸಮಾಜಕೆ್ಕ ಸೂಫೂತಿ್ಷ 
ಎಿಂದು ಬಣ್ಣಸ್ದರು. ಕಳೆದ ಒಿಂದೂವರೆ ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಹಿಿಂದೆಿಂದೂ ಕಾಣದಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಗಳನುನು ಎದುರಿಸ್ದೆ್ದೇವೆ, 
ಆದರೆ ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ದೆ್ದೇವೆ ಎಿಂದು ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ತಮ್ಮ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜನರು ಎಿಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದಿಂತಹ 
ಸಮಯ ಇದು. ಇಿಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಗ್ಷತಿಕ ಪಾ್ರಣಗಳ 
ನೊೇವು ಮತುತಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿೇವು ಸಿಂವೆೇದನಾಶೇಲರಾಗಿದಿ್ದೇರಿ 
ಮತುತಾ ಅವುಗಳ ಕಲಾ್ಯಣಕಾ್ಕಗಿ ವೆೈಯಕಿತಾಕ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪೂಣ್ಷ 
ಸಾಮರ್ಯ್ಷದೊಿಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿತಾರುವುದು ಪ್ರಶಿಂಸನಿೇಯ 
ಎಿಂದು ಬರೆದಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಹಿಿಂದೆ, ಮೆೇಜರ್ ಪ್ರಮ್ೇಳಾ ಸ್ಿಂಗ್ 
ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರಯವರಿಗೆ ಪತ್ರವಿಂದನುನು ಬರೆದು, 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ದ ಪಾ್ರಣಗಳ 
ಕಾಳಜ ವಹಿಸುವ ಕಾಯ್ಷವು ಈವರೆಗೆ ಮುಿಂದುವರಿದಿದೆ ಎಿಂದು 
ತಿಳಿಸ್ದ್ದರು.

ಉತತಾರಪ್ರದೆೇಶದ ಬುಿಂದೆೇಲ್ ಖಿಂಡ್ ಪ್ರದೆೇಶಕೆ್ಕ ನಿೇರಿನ 
ಕೊರತೆಯ ಸಮಸೆ್ಯ ಹೊಸದೆೇನಲಲಿ. ಆದರೆ ನಿೇರನುನು 

ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವಿಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ ನರೆೇಿಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ನಿೇಡಿದ 
ಕರೆಯಿಿಂದ ಪೆ್ರೇರಿತರಾದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಿಂದ 
ತಮ್ಮ ಗಾ್ರಮದ ಭಾಗ್ಯವನೆನುೇ ಬದಲ್ಸ್ದಾ್ದರೆ. ಈಗ ಈ ಗಾ್ರಮವು 
ಕೊಳಗಳು ಮತುತಾ ಸುತತಾಮುತತಾ ಹಸ್ರಿನಿಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇದು 
ಜಲ ಸಮೃದಿ್ಧಯಿಿಂದ ಜಲ ಗಾರಿಮ ಎಿಂದು ಪ್ರಸ್ದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗಾ್ರಮದ 
ಎಲಲಿ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇರು ತುಿಂಬಿ ತುಳುಕುತಿತಾದೆ. 
ಜಲ ಸಿಂರಕ್ಣೆಗಾಗಿ ಗಾ್ರಮಸಥಾರ ದೂರದೃಷಿಟುಯ ಚಿಿಂತನೆ ಮತುತಾ 
ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತನುದ ಫಲವಾಗಿ ಜಖನು, ಜಲೆಲಿಯ ಮಾದರಿ ಗಾ್ರಮವಾಗಿ 
ಹೊರಹೊಮ್್ಮದೆ. ಜಲ ಸಿಂರಕ್ಣಾ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲಿವ 
ಸಮಾಜ ಸೆೇವಕ ಉಮಾಶಿಂಕರ್ ಪಾಿಂಡೆ ಇದು ಸಿಂಘಟ್ತ ಪ್ರಯತನುದ 
ಫಲ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಾತಾರೆ. ನಿೇರನುನು ಸೃಷಿಟುಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ, ಅದನುನು 
ಉಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸಕಾ್ಷರದ ಯಾವುದೆೇ ಅನುದಾನವಿಲಲಿದೆ, 
ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಗಳನುನು ನಿಮ್್ಷಸ್ದರು, ಅವುಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಸಸ್ಗಳನುನು ನೆಟಟುರು ಮತುತಾ ನಿೇರನುನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸ್ದರು. ನಿೇರನುನು 
ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪೂವ್ಷಜರ ವಿಧಾನವೆಿಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಚೆಕ್ ಡಾ್ಯಮ್ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ಮಳ  ೆ ನಿೇರನುನು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತುತಾ ಉಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 
ಏರಿ ಕಟ್ಟುದಾಗಿನಿಿಂದ, ನಿೇರು ಸಿಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಮತುತಾ ಮಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಇಿಂಗಲು 
ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸ್ತು ಮತುತಾ ಕೊಳಗಳಲ್ಲಿನ ನಿೇರಿನ ಮಟಟುವನುನು ಸುಧಾರಿಸ್ತು. 
ಬುಿಂದೆೇಲ್ ಖಿಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿೇರಿನ ಸಮಸೆ್ಯಯನುನು ಕೊನೆಗಾಣಸುವ ಅಿಂತಹ 
ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಿಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂತಿದೆ.  
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ಮಾಧಯೂಮ ಕಾನಗಿರ್
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21ನೆ� ಶತಮಾನದ ಬಲಷ್ಠ ಮತ್್ತ ಸ್ರಕ್ಷಿತ 

ಭಾರತವನ್್ನ ರ್ಪಿಸಲ್ ಅಟಲ್ ಜಿ� ಏನ್ 

ಮಾಡಿದಾದಿರೆ್ � ಅದ್, ಅಭ್ತಪೂವಗಿವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ 

ರಾಷಟ್ ಅತ್ಯೂನ್ನತವಾಗಿತ್್ತ – ಉಳಿದ ಯಾವುದಕ್್ 

ಪಾರಿಮ್ಖಯೂವಿರಲಲಲಿ. ರಾಷಟ್ ಮೊದಲ್ ಎಂಬ ತ್ಡಿತದ 

ಒಂದ್ ಚೆೈತನಯೂ ಶಕಿ್ತ ಅವರೆ್ ಳಗೆ ಸದಾ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡ್ತ್್ತತ್್ತ. ನವ ಭಾರತದ ಈ ಸಂಕಲ್ಪದೆ್ ಂದಿಗೆ 

ನಾನ್ 130 ಕೆ್�ಟಿ ದೆ�ಶವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ  

ಅಟಲ್ ಜಿ� ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲಲಿಸ್ತೆ್ತ�ನೆ. 

- ನರೆ�ಂದರಿ ಮೊ�ದಿ, ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

 

 

 

 

  

  

  

 

ಭಾರತರತನು ಗೌರವಕೆ್ಕ ಪಾತ್ರರಾದ ಮಾಜ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತಿ್ರ 

ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೆೇಯಿ ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿರ್ಯಿಂದು ಅವರಿಗೆ 

ಹೃದಯಾಿಂತರಾಳದ ನಮನ

December 25, 1924 – August 16 ,  2018

ಮುದ್ರಕರು ಮತುತಾ ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಸತೆಯೂ�ಂದರಿ ಪರಿಕಾಶ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದೆೇ್ಷಶಕರು,
ಬೂ್ಯರೊೇ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೇರ್  ಅಿಂಡ್  ಕಮು್ಯನಿಕೆೇಷನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮುದ್ರಣ:
ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡವಾಟೆೈಸಿಂಗ್  ಸವಿ�ಗಿಸಸ್  ಪೆೈ. ಲಮಿಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾಪೇ್ಷರೆೇಟ್  ಪಾಕ್್ಷ , 10ನೆೇ ಮಹಡಿ

ನವದೆಹಲ್-ಫರಿೇದಾಬಾದ್  ಬಾಡ್ಷರ್ , ಎನ್ ಹೆರ್ -1, ಫರಿೇದಾಬಾದ್ -121003

ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಬ್ಯೂರೆ್ � ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿ�ಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮ್ಯೂನಿಕೆ�ಷನ್  
ಕೊಠಡಿ ಸಿಂ. 278, 2ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ರವನ,

ನವದೆಹಲ್ - 110003

ಸಿಂಪಾದಕರು
ಜೆೈದಿ�ಪ್  ಭಟಾ್ನಗರ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದೆೇ್ಷಶಕರು,
ಪಿಐಬಿ ನವದೆಹಲ್

ಪಾಕ್ಷಿಕ
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