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ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�್�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಕಡ್ವ 
ಮ್ಲಕ ಮನ್ ಕಿ ಬ್ಕತ್ ಕ��ಳಬಹ್ದ್

ರಾಜೆೇಶ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ: ಸಾರ್, ನೇವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲು ನಮಗೆ 

ದೇರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಇರಲ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ: ರಾಜೆೇಶ್ ಜೇ, ನಾನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೆೇಕೆಂದು ಬಯಸಬೆೇಡಿ, 

ನಾನು ಇಂದೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿಲಲಿ ಮತುತು ಮುಂದೆಯೂ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರಲು 

ಬಯಸುವುದಲಲಿ. ನಾನು ಸೆೇವೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುತೆತುೇನೆ.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ವಷಘಾ ಮುಗಿಯಿತು ಎಂದು ಅನಸುತತುದೆ. ಇದು ವಷಘಾದ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳು ಮತುತು ಹೊಸ 

ವಷಘಾಕೆಕೆ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ರೂಪಿಸುವುದು ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುತತುದೆ. 2021 ರ ಕೊನೆಯ 'ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್' ಕಾಯಘಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನರೆೇಂದ್ರ 

ಮೇದಯವರು ಇದನುನು ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಿದರು. 'ಸಬ್  ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್' ಮಂತ್ರದೊಂದಗೆ ಸಂಕಲ್ಪದಂದ ಸಾಧನೆಯೆಡೆಗೆ ನಡೆಯಿರಿ ಮತುತು ಹೊಸ 

ವಷಘಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನರಘಾಯದೊಂದಗೆ ರಾಷಟ್ರ. ಸೆೇವೆಗೆ ಸೆೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಂದೆೇಶವಾಗಿತುತು. ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ, ಪ್ರಕೃತಿಯ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ರಾಜೆೇಶ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಂತಹವರಿಗೆ ಜೇವನವನೆನುೇ ಬದಲ್ಸಿದ ಆಯುಷಾಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಯುವಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಂದ ಪೆ್ರೇರಿತವಾದ 

ಭಾರತದ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ದೆೇಶದೊಂದಗೆ ತಮಮಾ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನುನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

 ನಮಮಾ ಸಾಹಸಿ ಯೇಧರ ತಾಯಂದರಿಗೆ ನಮನ: ನಮ್ಮ ಯ�ಧರಿಗ� ಮತ್ತು ವಿಶ��ಷವ್ಕಗಿ ಅಂತಹ ವಿ�ರರಿಗ� ಜನ್ಮ ನ�ಡಿದ ತ್ಕಯಂದಿರಿಗ� 

ನ್ಕನ್ ನಮಸ್ರಿಸ್ತ�ತು�ನ�. ದ��ಶವು 1971 ರ ಯ್ದ್ಧದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹ�್ �ತ್ಸವ ವಷ್ಣವನ್ನು ಡಿಸ�ಂಬರ್ 16 ರಂದ್ ಆಚರಿಸ್ತ್ತುದ�. ಈ ಎಲ್ಕಲಾ 

ಸಂದರ್ಣಗಳಲ್ಲಾ, ನ್ಕನ್ ದ��ಶದ ಸಶಸತ್ರ ಪಡ�ಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಯ�ಧರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ತ್ಕಯಂದಿರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತ�ತು�ನ�.

 ಪಂಚಾಯತ್ ನಂದ ಸಂಸತಿತುನವರೆಗೆ ಅಮೃತ್ ಮಹೊೇತ್ಸವ: ಅದ್ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಜನರ್ಕಗಲ್ ಅಥವ್ಕ ಸರಕ್ಕರಗಳ್ಕಗಲ್; 

ಪಂಚ್ಕಯತ್ ಗಳಂದ ಸಂಸತ್ತುನವರ�ಗ� ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತ್ಸವದ ಅನ್ರರನ ಮ್ಗಿಲ್ ಮ್ಟ್ಟಿದ�. ದ�ಹಲ್ಯ್ ಇತ್ತು�ಚ�ಗ� 'ಆಜ಼್ಕದಿ ಕಿ 

ಕಹ್ಕನ - ಬಚ�್ಚ�ನ್ ಕಿ ಜ಼್ ಬ್ಕನ' ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತ್.

 ಆಸೆಟ್ರೇಲ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ: ಆಸ�್�ಲ್ಯ್ಕದ ನವ್ಕಸಿ ಜಗತ್ ತ್ಕರಿಣಿ ದ್ಕಸಿ ಅವರ್ ವೃಂದ್ಕವನದಲ್ಲಾ 13 ವಷ್ಣಗಳಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚ ಕ್ಕಲ 

ಕಳ�ದರ್. ಅವರ್ ಆಸ�್�ಲ್ಯ್ಕಕ�್ ಹಂದಿರ್ಗಿದರ್. ಆದರ� ಅವರಿಗ� ವೃಂದ್ಕವನವನ್ನು ಮರ�ಯಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಲ್ಲಲಾ. ಅದಕ್ಕ್ಗಿಯ�, 

ವೃಂದ್ಕವನದ�್ ಂದಿಗ� ಆಧ್ಕಯೂತ್್ಮಕವ್ಕಗಿ ಮಿಳತವ್ಕಗಲ್, ಅವರ್ ಆಸ�್�ಲ್ಯ್ಕದಲ್ಲಾಯ� ವೃಂದ್ಕವನವನ್ನು ನಮಿ್ಣಸಿದರ್. ವೃಂದ್ಕವನವು 

ಪ್ರಪಂಚದ್ಕದಯೂಂತ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್್ಣಸ್ತ್ತುದ�. ಪ್ರಪಂಚದ ಮ್ಲ� ಮ್ಲ�ಯಲ್ಲಾಯ್ ನ�ವು ಅದರ ಛ್ಕಪನ್ನು ಕ್ಕರಬಹ್ದ್.

 ಜಲೌನನುಲ್ಲಿ ನೂನ್ ನದಯ ಪುನಶೆಚೇತನ: ಜಲೌನ್ ನಲ್ಲಾ ಸ್ಕಂಪ್ರದ್ಕಯಿಕ ನ್ನ್ ನದಿ ಇತ್ತು. ಅದ್ ಅಳವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾತ್ತು. ಜಲೌನ್ ನ 

ಜನರ್ ಈ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯನ್ನು ಬದಲ್ಕಯಿಸಲ್ ಮ್ಂದ್ಕದರ್. ಮತ�್ ತುಂದ್ ಉದ್ಕಹರಣ�ಯಲ್ಲಾ, ತಮಿಳುನ್ಕಡಿನ ತ್ತ್ಕ್ಡಿಯಲ್ಲಾರ್ವ 

ದಿ್�ಪವು ಸಮ್ದ್ರದಲ್ಲಾ ಮ್ಳುಗ್ವ ಅಪ್ಕಯವನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ತ್ತುದ�. ಇಲ್ಲಾನ ಜನರ್ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ್ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಮ್ಲಕವ�� ಈ ಪ್ರಕೃತ್ 

ವಿಕ�್�ಪಕ�್ ಪರಿಹ್ಕರ ಕಂಡ್ಕ�್ಂಡಿದ್ಕದಾರ�. ಈ ಉದ್ಕಹರಣ�ಗಳು ನಮ್ಮ ದ��ಶವ್ಕಸಿಗಳ ನರ್ಣಯ ಶಕಿತುಯನ್ನು ತ�್ �ರಿಸ್ತತುವ�. 

ಅದಕ್ಕ್ಗಿಯ� ನ್ಕನ್ ಸಬ್  ಕ್ಕ ಪ್ರಯ್ಕಸ್ ಎಂದ್ ಹ��ಳುವುದ್.

 ಯುವ ಶಕಿತು: ಹ�ಚಿಚನ ಯ್ವ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯನ್ನು ಹ�್ ಂದಿರ್ವ ಯ್ಕವುದ�� ದ��ಶದಲ್ಲಾ ಮ್ರ್ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮ್ಖಯೂ. ಮೊದಲ 

ಅಂಶವ�ಂದರ� – ಯ�ಚನ� ಶಕಿತು ಮತ್ತು ನ್ಕವಿ�ನಯೂ; ಎರಡನ�ಯದ್ ಕಠಿರ ಕ�ಲಸಗಳನ್ನು ಕ�ೖಗ�್ ಳುಳುವ ಮನ�್ �ಭ್ಕವ ಮತ್ತು ಮ್ರನ�ಯದ್ 

ಮ್ಕಡ್ತ�ತು�ನ� ಎಂಬ ಉತ್ಕ್ಸಹ. ಅಂದರ�, ಪರಿಸಿಥಿತ್ಗಳು ಎಷ�ಟಿ� ಪ್ರತ್ಕ್ಲವ್ಕಗಿದದಾರ್ ಯ್ಕವುದ�� ಕ�ಲಸವನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ. ಈ 

ಮ್ರ್ ವಿಷಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗ್ಡಿದ್ಕಗ, ಅಸ್ಕಧ್ಕರರ ಫಲ್ತ್ಕಂಶಗಳು ಬರ್ತತುವ�, ಪವ್ಕಡಗಳು ಸಂರವಿಸ್ತತುವ�.

 ದೆೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು: ಇಂದ್ ಭ್ಕರತವು ಸ್ಕಟಿರ್್ಣಅಪ್ ಗಳ ಜಗತತುನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ತ್ತುದ�. ಇತ್ತು�ಚ�ಗ� ಯ್ನಕ್ಕನ್್ಣ 

ಎಂಬ ಪದವು ಚ್ಕಲ್ತುಯಲ್ಲಾದ�. 2015 ರವರ�ಗ�, ದ��ಶದಲ್ಲಾ 9-10 ಯ್ನಕ್ಕನ್್ಣ ಗಳೂ ಇರಲ್ಲಲಾ. ಕ��ವಲ 10 ತ್ಂಗಳಲ್ಲಾ, ಭ್ಕರತದಲ್ಲಾ ಪ್ರತ್ 

10 ದಿನಗಳಗ�್ ಮ್್ಮ ಯ್ನಕ್ಕನ್್ಣ ಒಂದನ್ನು ಹ್ಟ್ಟಿಹ್ಕಕಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ಇದ್ ಭ್ಕರತದ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯಲ್ಲಾ ಮಹತ್ದ ತ್ರ್ವು, ಇಲ್ಲಾ ಜನರ್ 

ಈಗ ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕಕ್ಕಂಕ್ಷಿಗಳು ಮ್ಕತ್ರವಲಲಾದ�, ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ನ�ಡ್ವವರ್ ಆಗ್ವ ಕನಸ್ ಕ್ಕರ್ತ್ತುದ್ಕದಾರ�.

30 ನೆೇ ಸಂಚಿಕೆ, ನವೆಂಬರ್ 28, 2021
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ಮುಖಪುಟ 
ಲೆೇಖನ

ಹೊಸ ವಷಘಾಕೆಕೆ ದನಗರನೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿರುವಾಗ, ವಷಘಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು 

ಮಾಡಿದ ನರಘಾಯಗಳ ಪರಿಶೇಲನೆ ಮತುತು ಸಿಂಹಾವಲೊೇಕನವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
 ಪುಟಗಳು:  6-10

ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ವಿತರಣೆ ಯೇಜನೆ 
ಮಾರ್ಘಾ 2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸತುರಣೆ

ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶ: ನವ ಭಾರತದ  
‘ಅಮೂಲ್ಯ ರತನು'

ಸಂವಿಧಾನ ದನ
ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂವಿಧಾನದೊಂದಗೆ ಬಲ್ಷ್ಠ 
ಭಾರತ ನಮಾಘಾರ

ಝಾನ್ಸಯ ವಿೇರಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಾರತವನುನು 
ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯನುನು ಬಲವಧಘಾನೆಗೆ ಪೊಲ್ೇಸ್ 
ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತಿ್ರಕ ಮಿಷನ್ ಸಾಥಾಪನೆ

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ

ಸಮಾಚಾರ್ ಸಮಾಚಾರ್ 2021: ಸಾಧನೆಗಳ ವಷಘಾ 
ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ...

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮಾಘಾರದ 
ಜಾಗತಿಕ ಕೆೇಂದ್ರವಾಗುತಿತುರುವ 

ಭಾರತ

ಭಾರತದ 52ನೆೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಚಲನಚಿತೊ್ರೇತ್ಸವವು ಇತಿಹಾಸವನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸುತಿತುದೆ ಮತುತು ಪಾ್ರದೆೇಶಕ 
ಉತ್ಸವಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು ಹೆಚಿಚಸುವ 
ಮೂಲಕ ಭಾರತವನುನು ಚಲನಚಿತ್ರ 
ನಮಾಘಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಕಿತುಯಾಗಿ 
ಮಾಡುವತತು ಗಮನ ಹರಿಸುತಿತುದೆ.

ಪುಟಗಳು:  56-59

ಪುಟಗಳು:  52-55

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನದೊಂದಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಪಾ್ಯಕೆೇಜ್ 

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ಸದೃಢವಾಗುತಿತುರುವ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ 
ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮುದೆ್ರಗಳು 
ನಂಬಿಕೆ ಮತುತು ಆಧಾ್ಯತಿಮಾಕತೆಯ ಸಥಾಳಗಳು 
ಒಂದು ಫೆೇಸ್ ಲ್ಫ್ಟಿ ಪಡೆಯುತತುವೆ

ಪುಟ:  60

ಸಾಮಾಜಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕಿಡಿ ಹೊತಿತುಸಿದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರರು
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ಸಂಪಾದಕಿೇಯ

ಎಲಲಾರಿಗ್ ನಮಸ್ಕ್ರ,

ನ್ತನ ವಷ್ಣದ ಪ್ಕ್ರರಂರವು ಹ�್ ಸ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮ್ಕಡಲ್ ಒಂದ್ ಅವಕ್ಕಶವ್ಕಗಿದ�.  ಹ್ಕಗ�ಯ� ವಷ್ಣದ ಕ�್ನ�ಯ 

ತ್ಂಗಳು ಡಿಸ�ಂಬರ್ ಸಹ ಮ್ಖಯೂವ್ಕಗಿದ�. ಏಕ�ಂದರ� ಇದ್ ವಷ್ಣವನ್ನು ಸಿಂಹ್ಕವಲ�್ �ಕನ ಮ್ಕಡ್ವ ಅವಕ್ಕಶವನ್ನು 

ಒದಗಿಸ್ತತುದ�. ಸಂಕಲ್ಪ (ಸಂಕಲ್ಪಗಳು) ಸ್ಕಧನ�ಗಳ್ಕಗಿ (ಸಿದಿ್ಧ) ಬದಲ್ಕದ್ಕಗ ಅದ್ ಹ�್ ಸ ಶಕಿತುಯನ್ನು ತ್ಂಬ್ತತುದ� ಮತ್ತು 

ಹ�್ ಸ ವಷ್ಣವನ್ನು ಉತ್ಕ್ಸಹದಿಂದ ಎದ್ರ್ಗ�್ ಳಳುಲ್ ಹ�್ ಸ ಹ್ರ್ಪು ನ�ಡ್ತತುದ�. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಎರಡನ�� ಅವಧಿಯ 

ಅಧ್ಣದಷ್ಟಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳಸಿರ್ವ ಕ್ಕರರದಿಂದ್ಕಗಿಯ್ ಡಿಸ�ಂಬರ್ ತ್ಂಗಳು ಮಹತ್ದ್ಕದಾಗಿದ�. ಭ್ಕರತವು 

ಎರಡ್ ಸ್ದ��ಶಿ ಕ�್�ವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದದಾರಿಂದ 2021 ನ�� ವಷ್ಣವು ಉತತುಮ ನರಿ�ಕ್�ಗಳ�ೂಂದಿಗ� 

ಪ್ಕ್ರರಂರವ್ಕಯಿತ್. ಭ್ಕರತದ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ಕನವು ಪ್ರತ್ ದಿನವೂ ಹ�್ ಸ ಮ್ೖಲ್ಗಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸ್ವ ವ��ಗದಲ್ಲಾ 

ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತ್ತುದ�. ಫ�ಬ್ರವರಿ 1 ರಂದ್, 21 ನ�� ಶತಮ್ಕನದ ಮ್ರನ�� ದಶಕದ ಮೊದಲ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ರ್ ಅನ್ನು 

ಮಂಡಿಸಲ್ಕಯಿತ್, ಇದ್ ರ್ಕಷ್ವನ್ನು ಆತ್ಮನರ್ಣರ ಮ್ಕಡಲ್ ಹ�್ ಸ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನ�ಡಿತ್.

ಬಜ�ರ್ ನಂತರ ಖ್ಕಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ರತ್ನಧಿಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಪ್ರಧ್ಕನ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ನಡ�ಸಿದ 

ಸಮ್ಕಲ�್ �ಚನ�ಯ್ ಸಂಸತ್ತುನ ಇತ್ಹ್ಕಸದಲ್ಲಾ ಹ�್ ಸ ಆಯಮವನ್ನು ಪಡ�ಯಿತ್. 'ಸಬ್  ಕ್ಕ ಪ್ರಯ್ಕಸ್' ಹ�್ ಸ ಉತ�ತು�ಜನ 

ಪಡ�ಯಿತ್.ಅಲಲಾದ�, ಬಜ�ರ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವ್ಕಗಿ ಸ್ಧ್ಕರಿಸ್ವುದ್ ಆರ್್ಣಕ ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಯ�ಜನ 

ನ�ಡಿದ�. 'ಸಲಹ�ಗಳನ್ನು' 'ಪರಿಹ್ಕರ'ಗಳ್ಕಗಿ ಬದಲ್ಕಯಿಸಿದ ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ, ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಜನರ ನರಿ�ಕ್�ಗಳನ್ನು 

ಈಡ��ರಿಸಿದ�, ಆರ್್ಣಕತ�ಗ� ಅಗತಯೂವ್ಕದ ಉತ�ತು�ಜನವನ್ನು ನ�ಡಿದ�. ಭ್ಕರತದ ಈ ಪರಿವತ್ಣನ್ಕ ಪಯರವು ಈ ವಷ್ಣದ 

ವಿಶ��ಷ ಸಂಚಿಕ�ಯ ಮ್ಖಪುಟ ಲ��ಖನವ್ಕಗಿದ್ದಾ, ಇದ್ ವಷ್ಣದ ಆರಂರದಲ್ಲಾ ಭ್ಕರತವು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಂಡ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು 

ಸಿದಿ್ಧಯನ್ಕನುಗಿ ಪರಿವತ್್ಣಸಿದ ದ��ಶದ ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣದ ಮ್�ಲ� ಬ�ಳಕ್ ಚ�ಲ್ಲಾತತುದ�.

ಇದಲಲಾದ�, ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಾ ಉತತುರ ಪ್ರದ��ಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯರವನ್ನು ಒಳಗ�್ ಂಡಿರ್ವ 'ಅಟಲ್ ಸಿದಿ್ಧ' ಮತ್ತು 

ಜ��ವರ್ ನಲ್ಲಾ ವಿಶ್ದ ನ್ಕಲ್ನ�� ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರದ ಶಂಕ್ಸ್ಕಥಿಪನ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ವಿಶ��ಷ ಲ��ಖನಗಳವ�.  

ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯ್ 100 ಸ�ೖನಕ ಶ್ಕಲ�ಗಳನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸ್ವ ತನನು ಬಜ�ರ್ ರರವಸ�ಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೖಸ್ವ ಬಗ�ಗೆ ಮತ್ತು 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ವ��ಗವು ಬ್ಂದ��ಲ್ಂಡ ಪ್ರದ��ಶವನ್ನು ತಲ್ಪುತ್ತುರ್ವ ಬಗ�ಗೆ ಲ��ಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�.

ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯ್ ಡಿಜಿಪಿ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವಿಶ��ಷ ವ�ೖಶಿಷಟಿಯಾವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�, ಇದರಲ್ಲಾ ಪ್ರಧ್ಕನ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ 

ತಳಮಟಟಿದ ರ�ಲ್�ಸಿಂಗ್ ಅವಶಯೂಕತ�ಗಳಗ್ಕಗಿ ರವಿಷಯೂದ ತಂತ್ರಜ್್ಕನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಲ್ ಕರ� ನ�ಡಿದ್ಕದಾರ�. 

ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತ್ಸವ ವಿಭ್ಕಗದಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ರ್ಕಷ್ನ್ಕಯಕರ್ಕದ ಮದನ್ ಮೊ�ಹನ್ ಮ್ಕಳವಿ�ಯ, ಕ�.ಎಂ. ಮ್ನಷಿ, 

ಪಂಡಿತ್ ರ್ಕಮ್ ಪ್ರಸ್ಕದ್ ಬಿಸಿ್ಮಲ್, ಯ್ ಕಿಯ್ಕಂಗ್ ನಂಗ್ಕಬಾ, ಗ�್ �ಬಿಂದ್ ಗ್ರ್ ಮತ್ತು ಠ್ಕಕ್ರ್ ಪ್ಕಯೂರ�ಲ್ಕಲ್ ಸಿಂಗ್ 

ಅವರ ಜಿ�ವನ ಚರಿತ�್ರಯನ್ನು ಓದಬಹ್ದ್. ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯ್ ನಮ್ಮ ಧಿಟಟಿ ಸ�ೖನಕರಿಗ� ಶೌಯ್ಣ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳನ್ನು ನ�ಡಿದ 

ರಕ್ಷಣ್ಕ ಪ್ರಶಸಿತು ಪ್ರದ್ಕನ ಸಮ್ಕರಂರದ ಮ್ಖ್ಕಯೂಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ನಮಗ್ಕಗಿ ತಂದಿದ�. 

ಕ�್�ವಿಡ್ ವಿರ್ದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಾ ಸ್ರಕ್ಷತ್ಕ ಶಿಷ್ಕಟಿಚ್ಕರಗಳನ್ನು ಪ್ಕಲ್ಸಿ. ನಮ್ಮ ಸಲಹ�ಗಳನ್ನು ನಮಗ� 

ಬರ�ಯಿರಿ.

 

(ಜೆೈದೇಪ್ ಭಟಾನುಗರ್)

ವಿಳಾಸ :  ಬೂ್ಯರೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಮು್ಯನಕೆೇಷನ್, 

       ಎರಡನೆೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ, 

                ನವದೆಹಲ್ - 110003

ಇ-ಮ್ೇಲ್ :  response-nis@pib.gov.in
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ನ್ಕನ್ ನ್ಕಗರಿಕ ಸ��ವ� ಪರಿ�ಕ್�ಗಳಗ� 
ಸಿದ್ಧತ� ನಡ�ಸ್ತ್ತುದ�ದಾ�ನ� ಮತ್ತು 'ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ 
ಸಮ್ಕಚ್ಕರ್' ಓದ್ತ�ತು�ನ�. ಈ ನಯತಕ್ಕಲ್ಕವು 
ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಯ�ಜನ�ಗಳು, ಸ್ಕಧನ�ಗಳು ಮತ್ತು 
ಅವುಗಳ ಅನ್ಷ್ಕಠಾನದ ಬಗ�ಗೆ ಅತಯೂಂತ ವಿವರವ್ಕದ 
ಮ್ಕಹತ್ಯನ್ನು ಅತಯೂಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ಲರವ್ಕದ 
ಭ್ಕಷ�ಯಲ್ಲಾ ನ�ಡ್ತತುದ�. ಜ�್ತ�ಗ�, ಈ ಪತ್್ರಕ�ಯ್ 
ಇತ್ಹ್ಕಸದಲ್ಲಾ ಕಡಿಮ್ ಸ್ಕಥಿನ ಪಡ�ದ ತ�ರ�ಮರ�ಯ 
ವಿ�ರರ್, ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರರ್ 
ಮತ್ತು ದ��ಶಕ್ಕ್ಗಿ ಸ��ವ� ಸಲ್ಲಾಸಿದ ಎಲಲಾರ ಬಗ�ಗೆ 
ಮ್ಕಹತ್ಯನ್ನು ನ�ಡ್ತತುದ�. ಈ ಪತ್್ರಕ�ಯನ್ನು ಓದಲ್ 
ನನಗ� ಸಂತ�್ �ಷವ್ಕಗ್ತತುದ�. 

tiwariaman6471@gmail.com

ಶ�್ರ�ಷಠಾ ವಯೂಕಿತುತ್ದ ಮಹ್ಕತ್ಮ ಜ�್ಯೂ�ತ್ಬ್ಕ 

ಫುಲ�ಯವರ ಜಿ�ವನದ ಚಿಂತನಶಿ�ಲ ಒಳನ�್ �ಟವು 

ಆಧ್ನಕ ಪಿ�ಳಗ�ಗ� ಸ್ಫೂತ್್ಣ ನ�ಡ್ತತುದ�. ಓದ್ಗರಿಗ� 

ಅತ್ಯೂತತುಮವ್ಕದ್ದನ್ನು ನ�ಡಿದದಾಕ್ಕ್ಗಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ 

ಸಮ್ಕಚ್ಕರ್ ತಂಡಕ�್ ಅಭಿನಂದನ�ಗಳು! ನ್ಕನ್ ಈ 

ಪತ್್ರಕ�ಯ ನಯಮಿತ ಓದ್ಗನ್ಕಗಿದ�ದಾ�ನ�. 

ಜಯಂತ ತೊೇಪದಾರ್ 
topadarj023@gmail.com

ಮಹಳ್ಕ ಸ್ರಕ್ಷತ� ಮತ್ತು ಸಬಲ್�ಕರರವನ್ನು 

ಕ��ಂದಿ್ರ�ಕರಿಸಿದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ ಸಮ್ಕಚ್ಕರ್ 

ವಿಶ��ಷ ಸಂಚಿಕ� ನನನು ಹೃದಯವನ್ನು ಮ್ಟ್ಟಿತ್. 

ವ್ಕಸತುವವ್ಕಗಿ, ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಾ ಮಹಳ�ಯರ 

ಹ�ಚ್ಚತ್ತುರ್ವ ಭ್ಕಗವಹಸ್ವಿಕ�ಯ್ ದ��ಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� 

ಅಮ್ಲಯೂವ್ಕದ ಕ�್ಡ್ಗ�ಯನ್ನು ನ�ಡಲ್ ಅನ್ವು 

ಮ್ಕಡಿಕ�್ಟ್ಟಿದ�. ಅವರ ಸ್ರಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸ್ವ 

ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಈಗ ಮೌಲಯೂಯ್ತ ಕ�್ಡ್ಗ� 

ನ�ಡಲ್ ಅವರನ್ನು ರ್ರ�ತ್ಕ್ಸಹಸ್ತ್ತುವ�. ಮಹ್ಕತ್ಕ್ಮ 

ಜ�್ಯೂ�ತ್ಬ್ಕ ಫುಲ�ಯವರ ಅನ್ಪಮ, ಅನನಯೂ, 

ಅವಿಸ್ಮರಣಿ�ಯ ಕ�್ಡ್ಗ�ಯನ್ನು ಎತ್ತು ತ�್ �ರಿಸ್ವ 

ಲ��ಖನ ತ್ಂಬ್ಕ ಸ್ಫೂತ್್ಣದ್ಕಯಕವ್ಕಗಿದ�. ನ್ಯೂ 

ಇಂಡಿಯ್ಕ ಸಮ್ಕಚ್ಕರ್ ನ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಸಂಚಿಕ�ಯ್ 

ಆಸಕಿತುದ್ಕಯಕ, ಮ್ಕಹತ್ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹ 

ಯ�ಗಯೂವ್ಕಗಿವ�. ಮ್ಂಬರ್ವ ಸಂಚಿಕ�ಗಳಗ್ 

ಕ್ಕತರದಿಂದ ಕ್ಕಯ್ತ್ತುರ್ತ�ತು�ನ�.

ಮೇಹಿತ್ ಸೊೇನ

sonimohit895@gmail.com

ನವ�ಂಬರ್ 16 - 30 ರ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ 

ಸಮ್ಕಚ್ಕರ ಪತ್್ರಕ�ಯನ್ನು ಓದ್ವ ಭ್ಕಗಯೂ ನನಗ� 

ಸಿಕಿ್ತ್. ಮಹಳ�ಯರ ಸಬಲ್�ಕರರಕ್ಕ್ಗಿ ಪ್ರಧ್ಕನ 

ಮೊ�ದಿಯವರ್ ಕ�ೖಗ�್ ಂಡಿರ್ವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ 

ಸಂಚಿಕ� ಎತ್ತು ತ�್ �ರಿಸ್ತತುದ�. ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ 

ಮಹಳ್ಕ ಕಲ್ಕಯೂರ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಸ್ಕಕಷ್ಟಿ 

ಮ್ಕಹತ್ ನ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. 

ಗೊೇಪಾಲ್ ಶ್ರೇವಾಸತುವ

shrigopal6@gmail.com

ನಮಮಾ ಸಲಹೆಗಳನುನು ಕಳುಹಿಸಿ

ಸಂಪಕಘಾ ವಿಳಾಸ ಮತುತು ಇ-ಮ್ೇಲ್ :

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೆ್ಯ 278,  
ಬೂ್ಯರೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಮು್ಯನಕೆೇಷನ್, 

ಎರಡನೆೇ ಮಹಡಿ,  
ಸೂಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲ್ - 110003

 response-nis@pib.gov.in
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ಮೋಧಾವಿ ಗಣಿತಜ್ಞ

ಅಹಮದ್ಕಬ್ಕದ್ ನ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮವಂದರಲ್ಲಾ ಪ್ರಧ್ಕನ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ವಿವರಿಸಿದ ಈ ಘಟನ�ಯ್ ಇಡಿ� ಜಗತ�ತು� 
ಗ್ರ್ತ್ಸಿದ ಗಣಿತಶ್ಕಸತ್ರಜ್ಞ ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅವರ ಪ್ರತ್ಭ�ಯನ್ನು 

ಸ್ಕರಿ ಹ��ಳುತತುದ�. ತಮಿಳುನ್ಕಡಿನ ಈರ�್ �ಡ್ ನ ಸರ್ಣ ಪಟಟಿರದಿಂದ ಬಂದ 
ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅವರ್ ಗಣಿತದ ಜಗತ್ತುನಲ್ಲಾ ಚ್ಕಲ್ತುಯಲ್ಲಾದದಾ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ 
ಸಿದ್ಕ್ಧಂತವನ್ನು ಪ್ರಶಿನುಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಭ್ಕರತ್�ಯ ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನ�ಗಳ 
ಪರಂಪರ�ಯನ್ನು ಇಡಿ� ಜಗತ್ತುಗ� ಪರಿಚಯಿಸಿದರ್. ಅವರ ತಂದ� ಶಿ್ರ�ನವ್ಕಸ 
ಅಯಯೂಂಗ್ಕರ್ ಅವರ್ ಬಟ�ಟಿ ವ್ಕಯೂಪ್ಕರದ�್ ಂದಿಗ� ಲ�ಕ್ಪರಿಶ�ೋ�ಧಕರ್ಕಗಿದದಾರ್. 
ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಬ್ಕಲಯೂದಿಂದಲ್ ತ್�ಕ್ಷ್ಣ ಬ್ದಿ್ಧವಂತ್ಕ�ಯ ಮಗ್. ಅವರ್ 
1903 ರಲ್ಲಾ ಮದ್ಕ್ರಸ್ ವಿಶ್ವಿದ್ಕಯೂಲಯದಿಂದ ಹತತುನ�� ಪರಿ�ಕ್�ಯಲ್ಲಾ 
ಉತ್ತು�ರ್ಣರ್ಕದರ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಶ�ೖಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಕಧನ�ಗಳಗ್ಕಗಿ ಅನ��ಕ 
ಪ್ರಶಸಿತುಗಳನ್ನು ಪಡ�ದರ್. ಅದ�� ವಷ್ಣದಲ್ಲಾ, ಅವರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು 
ಬ�ೖಕ್ಕ್ಡ್ಕ್ರಟ್ರ್ ಸಮಿ�ಕರರಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ವ ಸ್ತ್ರವನ್ನು 
ಕಂಡ್ಹಡಿದರ್. ಕ್ಕಲ ಕಳ�ದಂತ� ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅವರಿಗ� ಗಣಿತದತತು ಒಲವು 
ಬಲವ್ಕಯಿತ್. ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ ಅವರ್ 12 ನ�� ಪರಿ�ಕ್�ಯಲ್ಲಾ ಗಣಿತವನ್ನು 
ಹ�್ ರತ್ಪಡಿಸಿ ಉಳದ�ಲಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾ ಅನ್ತ್ತು�ರ್ಣರ್ಕದರ್. ನಂತರ 
ಅವರನ್ನು ಮದ್ಕ್ರಸಿನ ಕ್ಕಲ��ಜಿಗ� ಸ��ರಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ಆದರ� ಇಲ್ಲಾಯ್ 
ಗಣಿತವನ್ನು ಹ�್ ರತ್ಪಡಿಸಿ ಉಳದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾ ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅವರ 
ಸ್ಕಧನ� ನರ್ಕಶ್ಕದ್ಕಯಕವ್ಕಗಿತ್ತು. ಏತನ್ಮಧ�ಯೂ, ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅದ�� 
ಸಮಯದಲ್ಲಾ ವಿವ್ಕಹವ್ಕದರ್, ನಂತರ ವ�ೖವ್ಕಹಕ ಜವ್ಕಬ್ಕದಾರಿಗಳು ಸಹ 
ಅವರ ಮ್�ಲ� ಬಿದದಾವು. ತಮ್ಮ ಹಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ರ್ರಫ�ಸರ್ ಶ��ಷ್ ಅಯಯೂರ್ 
ಅವರ ಶಿಫ್ಕರಸಿನ ಮ್�ರ�ಗ� ಅವರ್ ಅಂದಿನ ನ�ಲ್ಲಾರ್ ಜಿಲ್ಕಲಾಧಿಕ್ಕರಿ 
ಆರ್.ರ್ಕಮಚಂದ್ರರ್ಕವ್ ಅವರನ್ನು ಭ��ಟ್ಯ್ಕದರ್, ಅವರ್ ಭ್ಕರತ್�ಯ 
ಗಣಿತಶ್ಕಸತ್ರ ಸ�್ ಸ�ೖಟ್ಯ ಅಧಯೂಕ್ಷರ್ ಆಗಿದದಾರ್. ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅವರ್ 
ತಮ್ಮ ನ�್ �ಟ್ಬಾರ್ ಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮ್�ಯಗಳನ್ನು ಬರ�ದ್, 
ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ತಃ ಪರಿಹರಿಸಿರ್ವುದನ್ನು ಆರ್. ರ್ಕಮಚಂದ್ರ ರ್ಕವ್ ಅವರ್ 
ನ�್ �ಡಿದರ್. ಅವರಿಗ� 25 ರ್. ಸಂಭ್ಕವನ�ಯನ್ನು ನಗದಿಪಡಿಸಿದರ್. 
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಕಯೂಥಮ್ಟ್ಕಲ್ 
ಜನ್ಣಲ್ ಗ� ಪ್ರಶ�ನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಗ� ಪರಿಹ್ಕರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ವ 
ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡಿದರ್. ಅವರ್ 1911 ರಲ್ಲಾ ಬನೌ್ಣಲ್ಲಾ ಸಂಖ�ಯೂಗಳ ಕ್ರಿತ್ 
ಮಂಡಿಸಿದ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ್ಕ ಪ್ರಬಂಧದಿಂದ್ಕಗಿ ಹ�ಚ್ಚ ಖ್ಕಯೂತ್ಯನ್ನು 
ಗಳಸಿದರ್. 1912 ರಲ್ಲಾ ಆರ್.ರ್ಕಮಚಂದ್ರರ್ಕವ್ ಅವರ ಸಹ್ಕಯದಿಂದ 
ಅವರ್ ಮದ್ಕ್ರಸ್ ರ�ರ್್ಣ ಟ್ರಸಟಿ್ನ ಲ�ಕ್ಪತ್ರ ವಿಭ್ಕಗದಲ್ಲಾ ಗ್ಮ್ಕಸತುರ್ಕಗಿ 
ಕ�ಲಸಕ�್ ಸ��ರಿದರ್. 1913 ರಲ್ಲಾ ಅವರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂಗಿಲಾಷ್ ಗಣಿತಜ್ಞ  

ರ್ರ ಜಿ.ಹ�ಚ್ ಹ್ಕಡಿ್ಣ ಅವರಿಗ� ಬರ�ದ 10 ಪುಟಗಳ ಪತ್ರದಿಂದ ಅವರ 
ಜಿ�ವನವ�� ಬದಲ್ಕಯಿತ್.. ಮೊದಲ ನ�್ �ಟದಲ್ಲಾ, ಹ್ಕಡಿ್ಣಯವರಿಗ� ಈ 
ಪತ್ರವು ವಿಶ್ಕ್ಸ್ಕಹ್ಣತ�ಯ ಕ�್ರತ�ಯನ್ನು ತ�್ �ರ್ತ್ತುತ್ತು. ಆದರ� ಅವರ್ 
ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮವ್ಕಗಿ ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸಿದ್ಕಗ, ಅದರಲ್ಲಾನ ಅನ��ಕ ಪ್ರಮ್�ಯಗಳು 
ಅವರ ಕಲ್ಪನ�ಯನ್ನು ಮಿ�ರಿದದಾವು. ಹ್ಕಡಿ್ಣ, ಅವರ ಸಹ�್ �ದ�್ ಯೂ�ಗಿ ಜ�ಇ 
ಲ್ಟಲ್ ವುಡ್  ಜ�್ತ�ಗ� ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅವರ ಕ�ಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಕಗಿ 
ಪುನವಿ್ಣಮಶಿ್ಣಸಿದರ್. ಹ್ಕಡಿ್ಣ ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅವರನ್ನು ಕ��ಂಬಿ್ರಡ್ಜ್ ಗ� 
ಭ��ಟ್ ನ�ಡ್ವಂತ� ಆಹ್ಕ್ನಸಿದರ್. ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಸ್ಕಗರ�್ �ಲಲಾಂಘನದ 
ಬಗ�ಗೆ ಅತ್�ವವ್ಕದ ಮ್ಢನಂಬಿಕ�ಯನ್ನು ಹ�್ ಂದಿದದಾರ್. ಅಲಲಾದ�, 
ವಿದ��ಶಕ�್ ನೌಕ್ಕಯ್ಕನ ಮ್ಕಡ್ವುದನ್ನು ಅವರ ತ್ಕಯಿ ತ್�ವ್ರವ್ಕಗಿ 
ವಿರ�್ �ಧಿಸಿದರ್. ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ತನನು ತ್ಕಯಿಯ ಮನವಲ್ಸಿದ ನಂತರ 
ಅವರ್ ವಿಶ್ವಿದ್ಕಯೂಲಯಕ�್ ಹ�್ �ದರ್. ಕ��ಂಬಿ್ರಡ್ಜ್ ಗ� ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, 
ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಲ್ಟಲ್ ವುಡ್ ಮತ್ತು ಹ್ಕಡಿ್ಣ ಅವರ�್ ಂದಿಗ� ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡಲ್ 
ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅಷಟಿರಲ�ಲಾ� 120 ಪ್ರಮ್�ಯಗಳನ್ನು 
ಹ್ಕಡಿ್ಣಗ� ಕಳುಹಸಿದದಾರ್.

ಮ್ಕಚ್್ಣ 1916 ರಲ್ಲಾ ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅವರ ಗಣಿತದ ಕ�ಲಸಗಳನ್ನು 
ಗ್ರ್ತ್ಸಿ ಕ��ಂಬಿ್ರಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವಿದ್ಕಯೂಲಯವು ಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು ನ�ಡಿತ್. 1915 
ಮತ್ತು 1918 ರ ನಡ್ವ� ಅವರ್ ಹಲವ್ಕರ್ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ್ಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು 
ಬರ�ದರ್. ಡಿಸ�ಂಬರ್ 6, 1917 ರಂದ್, ಹ್ಕಡಿ್ಣಯವರ ಪ್ರಯತನುದಿಂದ 
ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ "ರ್ಕಯಲ್ ಸ�್ ಸ�ೖಟ್ ಆಫ್ ಲಂಡನ್" ನ ಫ�ಲ�್ � ಆಗಿ 
ಆಯ್ಯ್ಕದರ್. ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ 1919ರಲ್ಲಾ ಭ್ಕರತಕ�್ ಮರಳದರ್. ಅವರ್ 
ಆಗ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತುಜಿ�ವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಾದದಾರ್. ಆದರ� ಅವರ ಆರ�್ �ಗಯೂವು 
ಹದಗ�ಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವರಿಗ� ಕ್ಷಯ ರ�್ �ಗ ಬ್ಕಧಿಸ್ತ್ತುತ್ತು ಅವರ್ ಜನವರಿ 12,1920 
ರಂದ್ ಹ್ಕಡಿ್ಣಗ� ಕ�್ನ�ಯ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರ�ದರ್, ಅದರಲ್ಲಾ ಅವರ್ ಅರಕ್ 
ರ್�ಟ್ಕ ಕ್ಕಯ್ಣದ ಬಗ�ಗೆ ಮ್ಕತನ್ಕಡಿದರ್. ಅಲ್ಲಾಯವರ�ಗ� ಈ ನಗ್ಢ 
ಸಿದ್ಕ್ಧಂತದ ಬಗ�ಗೆ ಯ್ಕರ್ ಯ�ಚಿಸಿಯ್ ಇರಲ್ಲಲಾ. ಹ್ಕಡಿ್ಣ ಉತತುರಿಸ್ವ 
ಮೊದಲ�� ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಇನನುಲಲಾವ್ಕದರ್. ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಏಪಿ್ರಲ್ 26, 
1920 ರಂದ್ ಕ��ವಲ 32 ನ�� ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಾ ನಧನರ್ಕದರ್.

ರ್ಕಮ್ಕನ್ಜನ್ ಅವರ ಸ್ತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿ ವಿಸ್ಕತುರವ್ಕಗಿವ� ಎಂದರ� 
ನಮಗ� ಇನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತ್ಳದಿಲಲಾ. ಸಿಗನುಲ್ ರ್ರಸ�ಸಿಂಗ್ ನಂದ 
ಹಡಿದ್ ಕಪು್ಪ ಕ್ಳ ಭೌತಶ್ಕಸತ್ರದವರ�ಗ� ಅವರ ಸ್ತ್ರಗಳು ಇಂದ್ 
ಎಲ�ಲಾಡ� ಬಳಕ�ಯಲ್ಲಾವ�. ಕಪು್ಪ ಕ್ಳಗಳನ್ನು ಅಥ್ಣಮ್ಕಡಿಕ�್ಳಳುಲ್ ಅರಕ್ 
ರ್�ಟ್ಕ ಕ್ಕಯ್ಣವು ಅವಶಯೂಕವ್ಕಗಿದ� ಎಂದ್ 21ನ�� ಶತಮ್ಕನದಲ್ಲಾ ಜಗತ್ತು 
ಅಥ್ಣಮ್ಕಡಿಕ�್ಂಡಿದ�.  

ಡಿಸೆಂಬರ್ 22: ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಣಿತ ದನ

ಸೊನೆನುಯನುನು ಸೊನೆನುಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಫಲ್ತಾಂಶವೆೇನು? 

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಘಾಯಬ್ಬ ಕೆೇಳ್ದ ಪ್ರಶೆನು ಇದು .ಈ ಪ್ರಶೆನು 

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದದಾ ಶಕ್ಷಕರನುನು ಗೊಂದಲಕಿಕೆೇಡುಮಾಡಿತು ಮತುತು 

ಇತರ ವಿದಾ್ಯರ್ಘಾಗಳು ನಗುತಿತುದದಾರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶೆನುಯು ಗಣಿತದ 

ಅತ್ಯಂತ ಕಷಟಿಕರವಾದ ಒಗಟು ಬಿಡಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟಿಟಿತು; 

ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಡಿೇ ಜಗತುತು ಇದಕೆಕೆ ಉತತುರ ಹುಡುಕುತಿತುತುತು. ಪ್ರಶೆನು 

ಕೆೇಳ್ದ ವಿದಾ್ಯರ್ಘಾ ಶ್ರೇನವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್, ಅವರ ಗಣಿತದ 

ಸೂತ್ರಗಳನುನು ವಿದಾ್ವಂಸರು ಇನೂನು ಸಂಶೆೋೇಧಿಸುತಿತುದಾದಾರೆ.
ಜನನ: 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1887 ಮರರ: 26 ಏಪಿ್ರಲ್ 1920

ಶ್ರೇನವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್

ವ್ಯಕಿತುತ್ವ
ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ
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26 ನವ�ಂಬರ್ 1949 ಸಂವಿಧ್ಕನ ಸಭ�ಯ್ ಭ್ಕರತದ  
ಸಂವಿಧ್ಕನವನ್ನು ಅಂಗಿ�ಕರಿಸಿದ ಐತ್ಹ್ಕಸಿಕ ದಿನವ್ಕಗಿದ�. 
ಭ್ಕರತದ ಸಂವಿಧ್ಕನವು ಜನವರಿ 26, 1950 ರಂದ್ ಜ್ಕರಿಗ� 

ಬಂದಿತ್, ಆದರ� ಸಂವಿಧ್ಕನ ದಿನ್ಕಚರಣ�ಯನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಾ ಪ್ರಧ್ಕನ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮೊ�ದಿಯವರ ನ��ತೃತ್ದಲ್ಲಾ ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಯಿತ್. "ಭ್ಕರತದ ಸಂವಿಧ್ಕನವು 
ನಮಗ್ಕಗಿ ನ�ಡಿರ್ವ ಶಿ್ರ�ಮಂತ ಮೌಲಯೂಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವುದ್ ನ್ಕಗರಿಕರ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ 
ಕತ್ಣವಯೂ." ಸಂವಿಧ್ಕನ ದಿನದ 7 ನ�� ವ್ಕರ್್ಣಕ�್�ತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಣದಲ್ಲಾ ಸಂಸತ್ತುನ 
ಸ�ಂಟ್ರಲ್ ಹ್ಕಲನುಲ್ಲಾ ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಈ ಮ್ಕತ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧ್ಕನವು 
ನ್ಕಗರಿಕರ ಹಕ್್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವಲ್ಲಾ ನಮಗ� ಮ್ಕಗ್ಣದಶ್ಣನ ನ�ಡ್ತತುದ� ಮತ್ತು 
ಸಮಗ್ರತ� ಮತ್ತು ನ್ಕಯೂಯದ ಮ್ಲ ಮೌಲಯೂಗಳನ್ನು ಶಿ್ರ�ಮಂತಗ�್ ಳಸ್ತತುದ� 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ತ�್ �ರಿಸ್ತತುದ�. ನಮ್ಮ ಹಕ್್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕ�್ಳಳುಲ್ ಕತ್ಣವಯೂದ 
ಹ್ಕದಿಯಲ್ಲಾ ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ವುದ್ ನ್ಕಗರಿಕರಿಗ� ಅಗತಯೂವ್ಕಗ್ತತುದ�. 2 ವಷ್ಣ 11 
ತ್ಂಗಳು ಮತ್ತು 18 ದಿನಗಳ ಕಠಿರ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಅಂಗಿ�ಕರಿಸಲ್ಪಟಟಿ ನಮ್ಮ 
ಸಂವಿಧ್ಕನವು 26 ನವ�ಂಬರ್ 2021 ರಂದ್ ತನನು 71 ನ�� ವ್ಕರ್್ಣಕ�್�ತ್ಸವವನ್ನು 
ಆಚರಿಸಿತ್.

ಸೊಂವಿಧಾನ ದನ ಪ್ರಗತ್ಪರ ಸೊಂವಿಧಾನದೊಂದಗೆ 
ಬಲ್ರ್ಠ ಭಾರತದ ನಿಮಾ್ಷರ

ರಾಷ್ಟ್ರೀ ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಕಲಾಯಾಣರನ್ನು ಅಗರಿಸಾಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ ಭಾರತರು ಪರಿಗತ್ಪರ ಸಂವಿಧಾನರನ್ನು 

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ರಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಯಿತ್. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನರು ಕರೀರಲ ಅನರೀಕ ಪರಿಚರ್ೀದಗಳ ಸಂಗರಿಹರಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ ಇದೊಂದ್ ಮಹಾನ್ 

ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತಿ ಸಾವಿರಾರ್ ರರ್ವಗಳ ಅವಿಚ್್ನನು ಪರಿವಾಹದ ಆಧ್ನಿಕ ಅಭಿರಯಾಕ್ತಿಯಾಗಿದ. 2015 ರಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತ್ತಿರ್ರ 

ಸಂವಿಧಾನ ದಿನರು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಬಲ್ರೀಕರಣಗೆೊಳಿಸ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೊ ಸಂವಿಧಾನದ ಪಾತರಿರನ್ನು ಮೌಲಯಾಮಾಪನ ಮಾಡಲ್  

ನಮಗೆ ಅರಕಾಶರನ್ನು ನಿರೀಡ್ತತಿದ. ಡಾ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬರೀಡ್ಕರ್ ಅರರ 125 ನರೀ ಜನ್ಮದಿನದ ರರ್ವವಿಡಿರೀ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ 

2015 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಧಾನಿ ನರೆರೀಂದರಿ ಮರೀದಿ ಅರರ್ ನವಂಬರ್ 26 ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವಂದ್ ಘ�ರೀಷ್ಸಿದರ್.

ಸಂವಿಧಾನ ದನಾಚರಣೆಯ 
ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಯೇಜಸಲಾದ 

ಕಾಯಘಾಕ್ರಮಗಳು
n 	 ರ್ಕಷ್ಪತ್ಯವರ್ ಸಂವಿಧ್ಕನ ಸಭ�ಯ ಚಚ�್ಣಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಆವೃತ್ತುಯನ್ನು, ಭ್ಕರತದ ಸಂವಿಧ್ಕನದ ಕ್ಕಯೂಲ್ಗ್ಕ್ರಫಿರ್ 
ಪ್ರತ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆವೃತ್ತುಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇದ್ವರ�ಗಿನ ಎಲ್ಕಲಾ 
ತ್ದ್ದಾಪಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ಂಡಿರ್ವ ಭ್ಕರತದ ಸಂವಿಧ್ಕನದ 
ನವಿ�ಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತುಯನ್ನು ಬಿಡ್ಗಡ� ಮ್ಕಡಿದರ್. 
ಅವರ್ 'ಸ್ಕಂವಿಧ್ಕನಕ ಪ್ರಜ್ಕಪ್ರರ್ತ್ ಕ್ರಿತ ಆನ್ ಲ�ೖನ್ 
ರಸಪ್ರಶ�ನು' ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮ ಉದ್ಕಘಾಟ್ಸಿದರ್.

n 	 ಸ್ಕಮ್ಹಕ ಅಭಿಯ್ಕನವನ್ನು ಹ್ಟ್ಟಿಹ್ಕಕಲ್ 

ಮತ್ತು ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಭ್ಕಗವಹಸ್ವಿಕ�ಯನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಲ್, ಸಂಸದಿ�ಯ ವಯೂವಹ್ಕರಗಳ 
ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ಎರಡ್ ರ�ಟ್ಣಲ್ ಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ�. ಮೊದಲನ�ಯದ್, ಇಂಗಿಲಾಷ್ 
ಸ��ರಿದಂತ� 23 ಭ್ಕಷ�ಗಳಲ್ಲಾ "ಸಂವಿಧ್ಕನದ ಮ್ನ್ನುಡಿಯ 
ಆನ್ ಲ�ೖನ್  ಓದ್ವಿಕ�" ಮತ್ತು ಎರಡನ�ಯದ್ 
"ಸ್ಕಂವಿಧ್ಕನಕ ಪ್ರಜ್ಕಪ್ರರ್ತ್ ಕ್ರಿತ ಆನ್ ಲ�ೖನ್  

ರಸಪ್ರಶ�ನು".
n 	ಈ ರ�ಟ್ಣಲ್ 26ನ�� ನವ�ಂಬರ್ 2021 ರಂದ್ 

ಕ್ಕಯ್ಕ್ಣರಂರ ಮ್ಕಡಿದ�. ಯ್ಕರ್ ಬ��ಕ್ಕದರ್ ಈ 
ರ�ಟ್ಣಲ್ ನಲ್ಲಾ ನ�್ �ಂದ್ಕಯಿಸಿಕ�್ಳಳುಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು 23 
ಭ್ಕಷ�ಗಳಲ್ಲಾ ಯ್ಕವುದ್ಕದರ್ ಭ್ಕಷ�ಯಲ್ಲಾ ಸಂವಿಧ್ಕನದ 
ಪಿ�ಠಿಕ�ಯನ್ನು ಓದಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮ್ಕರಪತ್ರವನ್ನು 
ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್.  

ಆಜಾ಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊರೀತ್ಸರದ ಸಂದರ್ವದಲ್ಲಿ, 
ನಮ್ಮ ಹಕ್್ಕಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾರು ಕತ್ವರಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಮ್ನನುಡೆಯ್ರುದ್ ಅರಶಯಾಕವಾಗಿದ. ಕತ್ವರಯಾರು ಹಕ್್ಕಗಳನ್ನು 
ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ರ ಮಾಗ್ವವಾಗಿದ. ಅದಕಾ್ಕಗಿಯರೀ ಇಂದ್ 

ನಾರು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನರನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತ್ತಿರ್ವಾಗ, ಈ 
ಭಾರನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ವರಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬರೀಕ್. 
ನಾರು ಎರ್ಟು ಶರಿದ್ಧ ಮತ್ತಿ ತಪಸಿ್ಸನೊಂದಿಗೆ ಕತ್ವರಯಾರನ್ನು 
ಆಚರಿಸ್ತತಿರೀವಯರೀ, ಅಷಟುರೀ  ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರ 

ಹಕ್್ಕಗಳ� ರಕ್ಷಣೆಯಾಗ್ತತಿವ.

- ನರೆರೀಂದರಿ ಮರೀದಿ, ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ಸಾಧನೆಗಳ ವರ್ಷ
ಕೊರೀವಿಡ್ ನಂತಹ ಪರಿತ್ಕೊಲ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯ ನಡ್ವಯೊ, ಭಾರತರು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉತತಿಮ 

ಫಲ್ತಾಂಶಗಳ�ಂದಿಗೆ ಸಾಧಿಸ್ರಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಿಯಾಗಿದ. ಲಸಿಕಯಿಂದ ಪಾರಿರಂರವಾದ ರರರಸೆಯ ಪಯಣರು  
ನರ ಭಾರತದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿಧ್ವರಿಸಿದ ಬಜೆಟ್ ನ ಮೊಲಕ ಮರ್ಚರೀತರಿಕ, ಸೆಥಾಥೈಯ್ವ ಮತ್ತಿ ಆತ್ಮನಿರ್ವರತಯ  
ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯ್ತತಿಲೆರೀ ಇದ. ಹಣಕಾಸ್ ರರ್ವದ ಅಂತಯಾಕ್ಕ ಇನೊನು ಮೊರ್ ತ್ಂಗಳಿಗಿಂತಲೊ ಹಚ್ಚು 

ಸಮಯವಿದ, ಆದರೆ ಹಚ್ಚುನ ಬಜೆಟ್ ಘ�ರೀರಣೆಗಳು ಈಗಾಗಲೆರೀ ಸಾಕಾರಗೆೊಂಡಿವ. ಈಗ ಕಾಯ್ವತಂತರಿದಲ್ಲಿ 
ಒಂದ್ ಮಾದರಿ ಬದಲಾರಣೆಯಾಗಿದ; 'ಚಲಾತಿ ಹೈ' ಅಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ "ಬದಾಲಿ ಹೈ, ಬದಲ್ ರಹಾ ಹೈ, ಮತ್ತಿ  
ಬದಲ್ ಸಕಾತಿ ಹೈ" ನರ ವಾಸತಿರವಾಗಿದ. ಹೊಸ ಭಾರತರು ಈ ನಂಬಿಕಯಂದಿಗೆ ಮ್ನನುಡೆಯ್ತ್ತಿದ ಮತ್ತಿ  

ಪರಿತ್ ರರ್ವದ ಆರಂರದಲ್ಲಿ ತಗೆದ್ಕೊಳುಳುರ ನಿಣ್ವಯರು ವಾಸತಿರವಾಗ್ತ್ತಿದ…

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ
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ಕ್
ರ್ಕ್��ತ್ರದ ಯ್ದ್ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಾ ಅಜ್್ಣನನ್ ಶಿ್ರ� ಕೃಷ್ಣನಗ� 

ಬಹಳಷ್ಟಿ ಪ್ರಶ�ನುಗಳನ್ನು ಕ��ಳದ್ಕಗ, ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಜ್್ಣನನಗ� 

ನಮ್ಮ ಮನಸಿ್ಸನ ಭ್ಕವನ�ಯಂತ�ಯ� ಕ�ಲಸದ ಫಲ್ತ್ಕಂಶವೂ 

ಇರ್ತತುದ� ಎಂದ್ ಹ��ಳದನ್. ಮನ್ಷಯೂನ್ ಯ್ಕವುದನ್ನು ನಂಬ್ತ್ಕತುನ�್ � ಅದ�� 

ಫಲ್ತ್ಕಂಶವನ್ನು ಅವನ್ ಪಡ�ಯ್ತ್ಕತುನ�. ನವ ಭ್ಕರತಕ್ಕ್ಗಿ, ಮನಸಿ್ಸನ 

ನಂಬಿಕ�ಯ್ ದೃಢವ್ಕಗಿದದಾರ�, ಇಡಿ� ರ್ಕಷ್ವು ಸಮೃದ್ಧ ಭ್ಕರತಕ್ಕ್ಗಿ 

ಸಂಕಲ್ಪಗ�್ ಳುಳುತತುದ�, ನಂತರ ಆ ನಂಬಿಕ�ಯಂದಿಗ�, ತ್ಕಯೂಗ ಮತ್ತು 

ತಪಸಿ್ಸನ ದೃಢವ್ಕದ ಸಂಕಲ್ಪವು ಸ��ರಿಕ�್ಂಡ್ಕಗ, ಆಗ ತಂತ್ಕನ�� ದ�್ ಡ್ಡ 

ಬದಲ್ಕವಣ�ಯ್ಕಗ್ತತುದ� ಮತ್ತು ನರ್ಣಯವು ಸ್ಕಧನ�ಯ್ಕಗಿ ಬದಲ್ಕಗ್ತತುದ�. 

ಪ್ರಧ್ಕನ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿಯವರ್ ವಿಸ್ಕತುರವ್ಕದ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳನ್ನು ತರಲ್ 

ಆರಂಭಿಸಿದ್ಕಗ ದ��ಶವು ಅವರ ನ್ಕಯಕತ್ದಲ್ಲಾ ಸ್ಕಕಷ್ಟಿ ನಂಬಿಕ� ಇಟ್ಟಿತ್. 

ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ, ಕ�್�ವಿಡ್ ನಂತಹ ಸವ್ಕಲ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಭ್ಕರತ 

ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಂಡ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಗಡ್ವಿಗ್ ಮ್ಂಚ�ಯ� ವ್ಕಸತುವವ್ಕಗಿವ�. 

ಕ�್�ವಿಡ್ ನ ಜ್ಕಗತ್ಕ ಸವ್ಕಲ್ನ ನಡ್ವ� ಪ್ರಧ್ಕನ ಮೊ�ದಿಯವರ್ 2021 

ರಲ್ಲಾ ಹ�್ ಸ ವಷ್ಣಕ�್ ತಮ್ಮ ಶ್ಭ್ಕಶಯಗಳನ್ನು ಕ�್�ರಿದ ಸಂದರ್ಣದಲ್ಲಾ, 

"ನಮ್ಮ ದ��ಶ, 2021ರಲ್ಲಾ, ಯಶಸಿ್ಸನ ಹ�್ ಸ ಎತತುರಕ�್ ಏರ್ತತುದ�. 

ಜಗತ್ತುನಲ್ಲಾ ಭ್ಕರತವನ್ನು ಗ್ರ್ತ್ಸಬ��ಕ್ ಮತ್ತು ಸಶಕತುಗ�್ ಳಸಬ��ಕ್ 

ಎಂದ್ ಬಯಸ್ವುದಕಿ್ಂತ ಹ�ಚಿಚನದ್ ಏನದ�" ಎಂದ್ ಹ��ಳದರ್. ದ��ಶ 

ಎದ್ರಿಸ್ತ್ತುರ್ವ ಸವ್ಕಲ್ಗಳು ಸ್ಚಯೂವ್ಕಗಿದ್ದಾ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಜನರ್ 

ಸಹ ಗ್ರಹಸಿದ್ಕದಾರ� ಮತ್ತು ರರವಸ�ಯ ಆಶ್ಕಕಿರರವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ಕದಾರ�. ಭ್ಕರತವು 

ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನಂದ ಪ್ಕಠವನ್ನು ಕಲ್ತ್ದ� ಮತ್ತು ಜಗತ್ತುಗ� ತನನು ಹ�್ ಸ ಶಕಿತುಯನ್ನು 

ತ�್ �ರಿಸಲ್ ಹ�್ ರಹ�್ ಮಿ್ಮದ�. ಈ ಪರಿವತ್ಣನ�ಗ� ಆತ್ಮನರ್ಣರತ�ಯ್ 

ಮ್ಕಗ್ಣದಶ್ಣನ ನ�ಡಿದ�. ದ��ಶವು ಭ್ಕರತದಲ್ಲಾಯ� ತಯ್ಕರಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 

ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಲ್ ನಧ್ಣರಿಸಿತ್, ಇದ್ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ನ್ಕಗರಿಕರ ವತ್ಣನ�ಯಲ್ಲಾ 

ಬದಲ್ಕವಣ�ಯನ್ನು ಸ್ಚಿಸ್ತತುದ�. 2021 ರಲ್ಲಾ, ರ್ಕಷ್ದ ಈ ಸ್ಫೂತ್್ಣಯ್ 

'ಸಂಕಲ್ಪ ಸ�� ಸಿದಿ್ಧ'ಯ ಯಶಸಿ್ಸನ ಹಂದಿನ ಮಂತ್ರವ್ಕಯಿತ್. ಭ್ಕರತವು  

ಬಜೆಟ್ ಮೊಂಡನೆಯನುನು ಒೊಂದು ತ್ೊಂಗಳ್ ಮುೊಂಚಿತವಾಗಿ ಮೊಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ೋವೆ. 

ಒೊಂದು ತ್ೊಂಗಳ್ ಮುೊಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೋಕು ಎೊಂದರೆ ನಾನು ದೋಶದ ಆರ್್ಷಕ 

ವ್ಯವಸೆಥೆಯನುನು ಒೊಂದು ತ್ೊಂಗಳ್ ಮುೊಂಚಿತವಾಗಿ ನಡಸಬೋಕು

21ನೆೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಆಶಯ 

ಮತುತು ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸಲು 

ಯಾವುದೆೇ ಅಡಚಣೆಗಳು ನಮಮಾನುನು 

ತಡೆಯುವುದಲಲಿ. ನಮಮಾ ಶಕಿತುಯೆೇ ನಮಮಾ 

ಚೆೈತನ್ಯ, ನಮಮಾ ಶಕಿತುಯೆೇ ನಮಮಾ ಒಗ್ಗಟುಟಿ, 

ರಾಷಟ್ರವೆೇ ಮದಲು - ಯಾವಾಗಲೂ 

ಮದಲು ನಮಮಾ ಉತಾ್ಸಹವಾಗಿದೆ. ಇದು 

ಸಾಮೂಹಿಕ ಕನಸುಗಳ ಸಮಯ, ಇದು 

ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಂಕಲ್ಪದ ಸಮಯ, ಇದು 

ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಸಮಯ ಮತುತು 

ಇದು ನಾವು ವಿಜಯದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವ 

ಸಮಯ.”

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
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ಇದ�� ವಷ್ಣ ಎರಡ್ ಸ್ದ��ಶಿ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾ ರರವಸ� 

ಮ್ಡಿಸಿತ್. ಆದರ� ಅದ�� ಸಮಯದಲ್ಲಾ ದ��ಶವು ವಿಶ್ದ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ 

ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ಕನವನ್ನು ನಡ�ಸ್ವಲ್ಲಾ ಯಶಸಿ್ಯ್ಕಗ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಿ 

ಕಡಿಮ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ದ್ಕಖಲ�ಯ ಫಲ್ತ್ಕಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸ್ತತುದ� 

ಎಂದ್ ಯ್ಕರ್ ಊಹಸಿರಲ್ಲಲಾ. ಜನವರಿ 16 ರಂದ್ ಪ್ಕ್ರರಂರವ್ಕದ 

ಭ್ಕರತದ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ಕನವು 9-10 ತ್ಂಗಳ ನಂತರ 115 ಕ�್�ಟ್ಗ್ 

ಹ�ಚ್ಚ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ನ�ಡ್ವ ಮ್ಲಕ ದ್ಕಖಲ� ನಮಿ್ಣಸಿದ�. ಈ 

ಅಭಿಯ್ಕನದಲ್ಲಾ, ಸ�ಪ�ಟಿಂಬರ್ 17 ರಂದ್ ಪ್ರಧ್ಕನ ಮೊ�ದಿ ಅವರ 

ಜನ್ಮದಿನದಂದ್ ಒಂದ�� ದಿನದಲ್ಲಾ 2.5 ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಹ�ಚ್ಚ ಜನರಿಗ� 

ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಕ್ವ ಮ್ಲಕ ಐತ್ಹ್ಕಸಿಕ ದಿನವ್ಕಯಿತ್.

"ಜ್ಕನ್ ಹ�ೖ ತ�್  ಜಹ್ಕನ್  ಹ�ೖ" ಮತ್ತು "ಜ್ಕನ್ ಭಿ ಜಹ್ಕನ್  ಭಿ" 

ಎಂಬ ಅವಳ ಘ್�ಷಣ�ಗಳು ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ಕನ ಆರಂರ ಮತ್ತು 

ಕ�್�ವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಫ�ಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಜ�ರ್ 

ಮಂಡನ�ಯ ನಂತರ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಮ್ಕಗ್ಣದಶಿ್ಣ ಧ�ಯೂ�ಯವ್ಕಕಯೂವ್ಕದವು. 

ಕ��ಂದ್ರ ಹರಕ್ಕಸ್ ಸಚಿವ� ನಮ್ಣಲ್ಕ ಸಿ�ತ್ಕರ್ಕಮನ್ ಅವರ್  

21 ನ�� ಶತಮ್ಕನದ ಮ್ರನ�� ದಶಕದ ಮೊದಲ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ರ್ ನಲ್ಲಾ 

ದಿ�ರ್್ಣವಧಿಯ ಪರಿಣ್ಕಮದ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳನ್ನು ಘ್�ರ್ಸಿದರ್, 

ಇದ್ ಆರ�್ �ಗಯೂಕ�್ ಹ�ಚಿಚನ ಆದಯೂತ�ಯಂದಿಗ� ಅಲ್ಪ, ಮಧಯೂಮ ಮತ್ತು 

ದಿ�ರ್್ಣವಧಿಯ ಕ್ರಮಗಳ ಮ್ಲಕ ಭ್ಕರತದ ಆರ್್ಣಕತ�ಯನ್ನು 

ಶಕಿತುಯ್ತಗ�್ ಳಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�್ ಂದಿದ�.

ಈ ಬಜ�ರ್ ನ ಆರ್ ಮ್ಲರ್ತ ಸತುಂರಗಳು ನವ ಭ್ಕರತಕ�್ 

ದಿಕ್್ ತ�್ �ರ್ತತುದ�. ಸಮ್ಕಜದ ಎಲ್ಕಲಾ ವಗ್ಣಗಳಗ� ಆರ�್ �ಗಯೂ, ಶಿಕ್ಷರ 

ಮತ್ತು ಉತತುಮ ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕವಕ್ಕಶಗಳ ಲರಯೂತ�ಯಂದಿಗ� ಉನನುತ 

ಜಿ�ವನ ಮಟಟಿವಿರ್ವ ಮಹತ್ಕ್ಕ್ಕಂಕ್�ಯ ಭ್ಕರತದ ನಮ್ಕ್ಣರದ 

ದೃರ್ಟಿಕ�್�ನವನ್ನು ಇದ್ ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�. ಆರ್್ಣಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಎಲಲಾರಿಗ್ 

ಸಮ್ಕನ ಅವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು ಹ�್ ಂದಿರ್ವ ಭ್ಕರತವನ್ನು ನಮಿ್ಣಸ್ವುದ್. 

ಸಹ್ಕನ್ರ್ತ್ ಮತ್ತು ಅಂತ�್ ಯೂ�ದಯ ನಂಬಿಕ�ಯ ಆಧ್ಕರವ್ಕಗಿರ್ವ 

ಜವ್ಕಬ್ಕದಾರಿಯ್ತ ಸಮ್ಕಜದ ನಮ್ಕ್ಣರ. ರ್ರಷ್ಕಟಿಚ್ಕರ ಮ್ಕತು 

ನ�ತ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಆಡಳತದ ಜ�್ತ�ಗ� ಸ್ಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸದೃಢ ಆರ್್ಣಕ 

ಕ್��ತ್ರವೂ ಇರಬ��ಕ್. ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರ ಇದನ್ನು ಕ��ವಲ ಔಪಚ್ಕರಿಕ 

ಬಜ�ರ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯಗ� ಸಿ�ಮಿತಗ�್ ಳಸದ� ಬಜ�ರ್ ನಬಂಧನ�ಗಳನ್ನು 

ವ್ಕಸತುವವ್ಕಗಿ ಸ್ಕಕ್ಕರಗ�್ ಳಸ್ವ ಉಪಕ್ರಮಕ�್ ಹ�್ ಸ 

ಆಯ್ಕಮವನ್ನು ನ�ಡಿತ್. ಇದರ ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ ತಡ�ರಹತ ಲಸಿಕ� 

ಅಭಿಯ್ಕನ, ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯೂವಸ�ಥಿಗ� ಉತ�ತು�ಜನ 

ನ�ಡಲ್ 35,000 ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳನ್ನು ಮಿ�ಸಲ್ಡಲ್ಕಯಿತ್, 

ಶ್ಕಲ�ಗಳಲ್ಲಾ ಪೌರ್ಟಿಕ್ಕಹ್ಕರ ಅಭಿಯ್ಕನದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಐದ್ 

ವಷ್ಣಗಳವರ�ಗ� ವಿಸತುರಿಸ್ವುದಕ�್ ಆದಯೂತ� ನ�ಡಲ್ಕಯಿತ್. 

ಜಲ ಜಿ�ವನ್ ಮಿಷನ್, ಉಜ್ಲ್ಕ 2.0, ಸ್ಚ್ಛ ಭ್ಕರತ್ ಮಿಷನ್ 

ನಗರ 2.0, ಅಮೃತ್ 2.0, ಸ್ಚ್ಛ ಪರಿಸರಕ್ಕ್ಗಿ ಗ್ಜರಿ ನ�ತ್ಯ 

ಅನ್ಷ್ಕಠಾನ, ಭ್ಕರತವನ್ನು ಉತ್ಕ್ಪದನ್ಕ ಕ��ಂದ್ರವನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡಲ್ 

13 ವಲಯಗಳಲ್ಲಾ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್. ವ�ಚಚದ ಪಿಎಲ್ಐ, 

ಏಳು ಜವಳ ಪ್ಕರ್್ಣ ಗಳು, ರ್ಕರ್್�ಯ ಹರಗಳಕ�ಯ ಪ�ೖಪ್ ಲ�ೖನ್  

ಇವ�ಲಲಾವೂ ಭ್ಕರತ್�ಯರ ಆಕ್ಕಂಕ್�ಗಳನ್ನು ಸ್ಕಕ್ಕರಗ�್ ಳಸಲ್ 

ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಭ್ಕಗಗಳ್ಕಗಿವ�. ಇದಲಲಾದ�, 

ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರ ಗತ್ಶಕಿತು ಯ�ಜನ�ಯ್ ಹ�ದ್ಕದಾರಿಗಳು, ರ�ೖಲ�್ಗಳು, 

ಜಲಮ್ಕಗ್ಣಗಳು, ವಿದ್ಯೂತ್, ನಗರ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಗಳಗ� 

ಉತ�ತು�ಜನ ನ�ಡ್ತತುದ�. ಕನಷಠಾ ಬ�ಂಬಲ ಬ�ಲ�ಯಲ್ಲಾ ಕೃರ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ 

ಖರಿ�ದಿ, ಕೃರ್ ಮ್ಲ ನಧಿಯ ನ�ತ್ಗಳಲ್ಲಾ ಬದಲ್ಕವಣ�, ಸ್ಕ್ಮಿತ್ 

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

ನಮಮಾ ಸಿದಾಧಿಂತ ದೆೇಶದ ಹಿತಾಸಕಿತು. ರಾಷಟ್ರವೆೇ 
ಮದಲು ಎಂಬ ಅದೆೇ ಸಿದಾಧಿಂತದಲ್ಲಿ 
ನಾವು ಬೆಳೆದದೆದಾೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿಯ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಜಕಿೇಯದ ಪಾಠವನುನು 
ಕಲ್ಸಿರುವುದು ನಮಮಾ ಸಿದಾಧಿಂತವಾಗಿದೆ. 
ನಮಮಾ ರಾಜಕಿೇಯದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ನೇತಿಯು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ನಾವು 
ರಾಜಕಿೇಯ ಮತುತು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿಯ 
ನಡುವೆ ಆಯೆಕೆ ಬಂದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ನೇತಿಯನುನು ಒಪಿ್ಪಕೊಳುಳಿವ ಮತುತು 
ರಾಜಕಿೇಯವನುನು ದೂರದಲ್ಲಿಡುವ 
ಸಂಸಾಕೆರವನುನು ನಾವು ಪಡೆದದೆದಾೇವೆ. ನಮಮಾ 
ಸಿದಾಧಿಂತವು 'ಸಬ್  ಕಾ  ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ 
ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾ್ವಸ್ ಮತುತು ಸಬ್  
ಕಾ  ಪ್ರಯಾಸ್' ಆಗಿರುವುದಕೆಕೆ ನಾವು 
ಹೆಮ್ಮಾಪಡುತೆತುೇವೆ, ನಾವು ಅದೆೇ ಮಂತ್ರವನುನು 
ಅನುಸರಿಸುತೆತುೇವೆ

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಬೆೇಟಿ ಬಚಾವೇ, ಬೆೇಟಿ ಪಢಾವೇದಂತಹ 
ಅಭಿಯಾನದ ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಲ್ಂಗ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ
 1000 ಪುರುಷರಿಗೆ 1020 ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದಾದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಮಿೇಕ್ೆಯ 
ಪ್ರಕಾರ, ಶಶು ಜನನ ದರದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ 
ಮತುತು ಲಸಿಕಾ ಕಾಯಘಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಯ�ಜನ�ಯ ವಿಸತುರಣ�, ಒಂದ್ ರ್ಕಷ್-ಒಂದ್ ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟ್ 

ಯ�ಜನ�ಯ ಬಲವಧ್ಣನ�, ಇ-ಶ್ರಮ್ ರ�ಟ್ಣಲ್, ದ��ಶದಲ್ಲಾ 100 

ಸ�ೖನಕ ಶ್ಕಲ�ಗಳನ್ನು ತ�ರ�ಯ್ವ ಉಪಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಲ��ಹನುಲ್ಲಾ ಕ��ಂದಿ್ರ�ಯ 

ವಿಶ್ವಿದ್ಕಯೂಲಯ, ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ವುದ್, 

ಹರಕ್ಕಸಿನ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳು ಮತ್ತು ಕನಷಠಾ ಸಕ್ಕ್ಣರ, ಗರಿಷಠಾ ಆಡಳತದ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಹ�್ ಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಪೂರಕವ್ಕಗಿದ�. ಈ 

ಎಲ್ಕಲಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯ�ಜನ�ಗಳು ಕ��ವಲ 9 ತ್ಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ 

ಅನ್ಷ್ಕಠಾನಗ�್ ಂಡ ಬಜ�ರ್ ಘ್�ಷಣ�ಗಳ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿವ�.

ಭಾಗಿದಾರರೊಂದಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ ಸಂವಾದ

ಕಳ�ದ ಏಳು ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ ಸರಕ್ಕರದ ಕ�ಲಸಗಳು ವ��ಗ 

ಪಡ�ದ್ಕ�್ಂಡಿವ�. ಮ್� 2014 ರಲ್ಲಾ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿಯವರ್ 

ಪ್ರಧ್ಕನಯ್ಕದ ನಂತರ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಸಕ್ಕ್ಣರ ಹ��ಗ� 

ಕ್ಕಯ್ಣನವ್ಣಹಸಬ��ಕ್ ಎಂಬ್ದರ ಕ್ರಿತ್ ಮ್ನ�್ ನು�ಟವನ್ನು 

ಮಂಡಿಸಿದರ್. ಜನರಿಗ� ಹ�್ ಸ ಹಕ್್ಗಳನ್ನು ನ�ಡ್ವ ಮೊದಲ್ 

ಸಕ್ಕ್ಣರಗಳು ಸ್ಕಕಷ್ಟಿ ಚೌಕ್ಕಶಿ ಮ್ಕಡ್ತತುವ�, ಆದರ� ಸಂವಿಧ್ಕನವು 

ಈಗ್ಕಗಲ�� ಇನ್ನು ಹ�ಚಿಚನದನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ�. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಾ, 

ಹ�್ ಸ ಕ್ಕಯಿದ�ಗಳ (ಕ್ಕನ್ನ್) ಅಗತಯೂವಿಲಲಾ ಆದರ� ವ್ಕಸತುವವ್ಕಗಿ 

ನ�ತ್ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಅನ್ಷ್ಕಠಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಬ��ಕ್ 

ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ��ಳದರ್. ಕ�ಂಪು ಕ�್�ಟ�ಯಿಂದ ಅವರ 

ಮೊದಲ ಭ್ಕಷರವ್ಕಗಲ್ ಅಥವ್ಕ 2021ರಲ್ಲಾ ಅವರ ಎಂಟನ�� 

ಭ್ಕಷರವ್ಕಗಲ್, ಅವರ ಉತತುಮ ಆಡಳತದ ದೃರ್ಟಿಕ�್�ನವು 

ನಣ್ಕ್ಣಯಕ ನಧ್ಕ್ಣರಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಲ್ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ�್ 

ಅನ್ಗ್ರವ್ಕಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕ್ಕಯ್ಣಗತಗ�್ ಳಸಲ್ ದೃಢವ್ಕಗಿದ�. 

ಬಜ�ರ್ ಮಂಡನ� ಬಳಕ ಪ್ರಧ್ಕನ ಮೊ�ದಿ ಅವರ�� ಹತತುಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ 

ಕ್��ತ್ರಗಳ ಭ್ಕಗಿದ್ಕರರನ್ನು ಭ��ಟ್ ಮ್ಕಡಿರ್ವುದ್ ಕ್ಡ ಆಡಳತಕ�್ 

ಒತ್ತು ನ�ಡಿರ್ವುದಕ�್ ಸ್ಕಕ್ಷಿಯ್ಕಗಿದ�. ಫ�ಬ್ರವರಿ 1 ರಂದ್ ಬಜ�ರ್ 

ಮಂಡನ�ಯ್ಕದ ಹದಿನ�ೖದ್ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಫ�ಬ್ರವರಿ 16 ರಂದ್ 

ಪ್ಕ್ರರಂರವ್ಕದ ಸಂವ್ಕದಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಾ, ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ, 

ಇಂಧನ ಕ್��ತ್ರಗಳಲ್ಲಾ ಬಂಡವ್ಕಳ ಹಂದ�ಗ�ತ, ಹರಕ್ಕಸ್ 

ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳ ಕ�್್ರ�ಡಿ�ಕರರ, ಆರ�್ �ಗಯೂ ರಕ್ಷಣ�ಯ ಅಗತಯೂ, 

ರಕ್ಷಣ್ಕ ಕ್��ತ್ರದ ಸ್ಕ್ವಲಂಬನ�, ನಗದಿ�ಕರರ ಮತ್ತು ಹರಕ್ಕಸ್ 

ಸ��ವ�ಗಳು, ಕೃರ್ ಮತ್ತು ರ�ೖತರ ಉತ�ತು�ಜನ, ಶಿಕ್ಷರ ಕ್��ತ್ರ ಮತ್ತು 

ಪಿಎಲ್ಐ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರಯವರ್ ಸಮಥ್ಣವ್ಕಗಿ 

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

ಕೆೇವಲ 11 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೆೇಶೇಯ ಕೊೇವಿಡ್ 
ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಧಿಪಡಿಸಿದುದಾ ಮತುತು  
9 ತಿಂಗಳ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 100 
ಕೊೇಟಿಗೂ ಹೆಚುಚ ಲಸಿಕೆ ಡೊೇಸ್ ಗಳನುನು ನೇಡಿರುವುದು 
ಸಂಕಲ್್ಪ ಸೆ ಸಿದಧಿ ಗೆ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಪ್ರತ್ಪ್ಕದಿಸಿದರ್., ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಈ ಎಲ್ಕಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 

ವ�ಬಿನ್ಕಗ್ಣಳ ಮ್ಲಕ ಚಚಿ್ಣಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತ್ಗ� ಪೂರಕವ್ಕದ 

ಮ್ನ�್ ನು�ಟವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರ್.

ಸಂಕಲ್್ಪ ಸೆ ಸಿದಧಿ ಮಾಗಘಾವು ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಮಾಗಘಾದಶಘಾಯಾಗಿದೆ

ದ��ಶದಲ್ಲಾ ಕಿ್ರ�ಡ್ಕ ಸಂಸಕೃತ್ಯನ್ನು ಸ್ಧ್ಕರಿಸ್ವುದ್ಕಗಿರಲ್ 

ಅಥವ್ಕ ಯ್ವ ಪಿ�ಳಗ�ಗ� ಪುರಸ್ಕ್ರ ನ�ಡ್ವುದ್ಕಗಲ್ ಇಂದ್ 

ಯ್ವಕರ್ ಭ್ಕರತವನ್ನು ಹ�ಮ್್ಮಪಡ್ವಂತ� ಮ್ಕಡ್ತ್ತುದ್ಕದಾರ�. 

ಕ�್�ವಿಡ್ ನ ಈ ಅವಧಿಯ್ ದ��ಶವು ಪ್ರಗತ್ಯ ಹ್ಕದಿಯಲ್ಲಾ ಸ್ಕಗಲ್ 

ಮತ್ತು ಇಡಿ� ಮ್ಕನವ ಜನ್ಕಂಗಕ�್ ದ�್ ಡ್ಡ ಸವ್ಕಲ್ಕಗಿತ್ತು. ಆದರ� 

ದ��ಶವು ಈ ಯ್ದ್ಧವನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತ್ಕಳ�್ಮಯಿಂದ 

ನಡ�ಸಿದ�. ಸವ್ಕಲ್ಗಳ ನಡ್ವ�ಯ್ ದ��ಶವ್ಕಸಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯಂದ್ 

ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಾ ಅಸ್ಕಧ್ಕರರ ವ��ಗದಿಂದ ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡಿದ್ಕದಾರ�. ಆದರ� ಈ 

ಪ್ರಯ್ಕರ ಇಲ್ಲಾಗ� ಮ್ಗಿಯ್ವುದಿಲಲಾ. ದ��ಶವು ಗರಿಷಠಾ ಫಲ್ತ್ಕಂಶಕ್ಕ್ಗಿ 

ಹ್ಕತ�್ ರ�ಯಬ��ಕ್. 100 ರಷ್ಟಿ ಹಳಳುಗಳಗ� ರಸ�ತುಗಳ್ಕಗಬ��ಕ್,  

100ರಷ್ಟಿ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳು ಬ್ಕಯೂಂರ್ ಖ್ಕತ�ಗಳನ್ನು ಹ�್ ಂದಿರಬ��ಕ್,  

100ರಷ್ಟಿ ಫಲ್ಕನ್ರವಿಗಳಗ� ಆಯ್ಷ್ಕ್ಮನ್ ಭ್ಕರತ್ ಕ್ಕಡ್್ಣ 

ಇರಬ��ಕ್, 100 ರಷ್ಟಿ ಅಹ್ಣರ್ ಉಜ್ಲ ಯ�ಜನ� ಮತ್ತು 

ಗ್ಕಯೂಸ್ ಸಂಪಕ್ಣಗಳನ್ನು ಹ�್ ಂದಿರಬ��ಕ್. ಸರಕ್ಕರದ ವಿಮ್ಕ 

ಯ�ಜನ�ಯ್ಕಗಲ್, ಪಿಂಚಣಿ ಯ�ಜನ�ಯ್ಕಗಲ್, ವಸತ್ 

ಯ�ಜನ�ಯ್ಕಗಲ್, ಅಹ್ಣ ಪ್ರತ್ಯಬಬಾ ವಯೂಕಿತುಗ್ ದ�್ ರ�ಯಬ��ಕ್. 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ವ್ಕಯೂಪಿತುಯಿಂದ ಹಂದ್ಳದ ವಗ್ಣಗಳು ಅಥವ್ಕ ನಲ್ಣಕ್ಷಿತ 

ಪ್ರದ��ಶಗಳನ್ನು ಈಗ ದ��ಶವು ಜ�್ತ�ಯ್ಕಗಿ ಕರ�ದ್ಕ�್ಂಡ್ 

ಮ್ನನುಡ�ಯ್ತ್ತುದ�. ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಪಯರದಲ್ಲಾ ದ��ಶದ ಯ್ಕವುದ�� 

ವಯೂಕಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರದ��ಶ ಹಂದ� ಬಿ�ಳಬ್ಕರದ್ ಎಂದ್ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರ 

ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸ್ತ್ತುದ�. ಸವ್ಣತ�್ �ಮ್ಖ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಸಂಕಲ್ಪದ�್ ಂದಿಗ�, 

ಹ�್ ಸ ಪಿ�ಳಗ�ಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಕ್ಕ್ಗಿ ಸಂಘಟ್ತ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು 

ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ಈ ಚಿಂತನ�ಯಂದಿಗ� ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರ ಗತ್ಶಕಿತು 

ಯ�ಜನ� ಆರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಆಧ್ನಕ ಜಗತ್ತುನಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತ್ಯ ಅಡಿಪ್ಕಯವು ಅತ್ಕಯೂಧ್ನಕ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಗಳ ಮ್�ಲ� ನಂತ್ದ�, ಇದ್ ಮಧಯೂಮ ವಗ್ಣದ 

ಅಗತಯೂಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಕಂಕ್�ಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೖಸ್ತತುದ�. ಇದನ್ನು 

ಅರಿತ್, ನ�ರ್, ರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಕಶದ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಾ 

ದ��ಶವು ಅಸ್ಕಧ್ಕರರ ವ��ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತ್ಯನ್ನು ತ�್ �ರಿಸಿದ�. 

ಹ�್ ಸ ಜಲಮ್ಕಗ್ಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವುದ್ಕಗಲ್ ಅಥವ್ಕ 

ಸಿ�ಪ�ಲಾ�ನ್ ನ�್ ಂದಿಗ� ಹ�್ ಸ ಸಥಿಳಗಳನ್ನು ಸಂಪಕಿ್ಣಸ್ವುದ್ಕಗಲ್, 

107 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಗತಿಶಕಿತುಯಂತಹ 
ಮೂಲ ಸೌಕಯಘಾಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಾಸಟಿರ್ 
ಪಾಲಿನ್ ಮೂಲಕ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಸಂಘಟಿತ ಅಭಿವೃದಧಿಯು ವೆೇಗ 
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ದ��ಶದಲ್ಲಾ ಕ�ಲಸವು ಅತಯೂಂತ ವ��ಗದಲ್ಲಾ ನಡ�ಯ್ತ್ತುದ�. ಭ್ಕರತ್�ಯ 

ರ�ೖಲ�್� ತನನು ಆಧ್ನಕತ�ಗ� ಶಿ�ಘ್ರವ್ಕಗಿ ಹ�್ ಂದಿಕ�್ಳುಳುತ್ತುದ�. 

ಉತ್ಕ್ಪದನ� ಆಧ್ಕರಿತ ರ್ರ�ತ್ಕ್ಸಹಕ (ಪಿಎಲ್ಐ) ಘ್�ಷಣ�ಯ್ 

ಕ�್�ವಿಡ್ ನಂತರದ ಹ�್ ಸ ಆರ್್ಣಕ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಗಳಲ್ಲಾ 'ಮ್�ರ್ 

ಇನ್ ಇಂಡಿಯ್ಕ' ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ ಬದಲ್ಕವಣ�ಯ ಹರಿಕ್ಕರನ್ಕಗಿ 

ಹ�್ ರಹ�್ ಮ್್ಮತ್ತುದ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಯ ಪರಿಣ್ಕಮವು ಎಲ�ಕ್ಕ್ನರ್ 

ವಲಯದಲ್ಲಾ ಸ್ಪಷಟಿವ್ಕಗಿ ಗ�್ �ಚರಿಸ್ತ್ತುದ�, ಅಲ್ಲಾ ಅದ್ ತ್ರಿತ 

ರ್ಪ್ಕಂತರವನ್ನು ತಂದಿದ�. ದ�್ ಡ್ಡ ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳು ಮತ್ತು 

ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳನ್ನು ತರಲ್ ರ್ಕಜಕಿ�ಯ ಇಚ್ಕ್ಛಶಕಿತುಯ ಅಗತಯೂವಿದ�. 

ಇಂದ್ ಭ್ಕರತವನ್ನು ತ್ರಿತ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ ಹ್ಕದಿಯಲ್ಲಾ 

ಮ್ನನುಡ�ಸಲ್ ರ್ಕಜಕಿ�ಯ ಇಚ್ಕ್ಛಶಕಿತುಯ ಕ�್ರತ�ಯಿಲಲಾ ಎಂಬ್ದನ್ನು 

ಜಗತ್ತು ನ�್ �ಡ್ತ್ತುದ�. ಭ್ಕರತವು ಉತತುಮ ಕಿ್ರಯ್ಕ ಯ�ಜನ�ಗಳ 

ಮ್ಲಕ ಉತತುಮ ಆಡಳತದ ಹ�್ ಸ ಅಧ್ಕಯೂಯವನ್ನು ಬರ�ಯ್ತ್ತುದ�. 

ಭ್ಕರತ ಇಂದ್ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯಲ್ಲಾ ವಿಶ್ದ ಧ್ವನಯ್ಕಗಿದ�. 21 

ನ�� ಶತಮ್ಕನದ ಭ್ಕರತವು ದ�್ ಡ್ಡ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹ�್ ಂದ್ವ ಮತ್ತು 

ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸ್ವ ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣವನ್ನು ಹ�್ ಂದಿದ�.   

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

ಬಜೆಟ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು: ಹೊಸ ದಕುಕೆ
ದ��ಶದಲ್ಲಾ ‘ಬಜ�ರ್ ಪೂವ್ಣ ಸಮ್ಕಲ�್ �ಚನ�’ಯ 

ಸಂಪ್ರದ್ಕಯವಿತ್ತು. ಆದರ� ಸಂಸತ್ತುನ ಇತ್ಹ್ಕಸದಲ್ಲಾ ಮೊದಲ 

ಬ್ಕರಿಗ�, ಭ್ಕಗಿದ್ಕರರ�್ ಂದಿಗ� ಬಜ�ರ್ ನಂತರದ ಸಭ�ಗಳನ್ನು 

ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಯಿತ್, ಆದದಾರಿಂದ ಬಜ�ರ್ 'ಸಲಹ�'ಗಳನ್ನು 

'ಪರಿಹ್ಕರ' ಒದಗಿಸಲ್ ಬಳಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�. ಪ್ರಧ್ಕನ ಮೊ�ದಿಯವರ್ 

ಹ��ಳುತ್ಕತುರ�, “ಪ್ರತ್ಯಬಬಾ ಭ್ಕರತ್�ಯನ್ ಪ್ರಗತ್ಗ್ಕಗಿ 

ಹ್ಕತ�್ ರ�ಯ್ತ್ಕತುನ�. 130 ಕ�್�ಟ್ ಭ್ಕರತ್�ಯರ ಆಕ್ಕಂಕ್�ಗಳು 

ನಮ್ಮನ್ನು ವ��ಗವ್ಕಗಿ ಚಲ್ಸ್ವಂತ� ಪ�್ರ�ರ��ಪಿಸ್ತತುವ�. ನವ 

ಭ್ಕರತದ ನರಿ�ಕ್�ಗಳನ್ನು ಈಡ��ರಿಸ್ವಲ್ಲಾ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಜ�್ತ�ಗ� 

ಖ್ಕಸಗಿ ವಲಯವೂ ಪ್ರಮ್ಖ ಪ್ಕತ್ರ ವಹಸ್ತತುದ�. ಜಿ�ವನದಲ್ಲಾ 

ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಅನ್ಪಸಿಥಿತ್ಯ್ಕಗಲ್�, ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಪ್ರಭ್ಕವವ್ಕಗಲ್� 

ಇರಬ್ಕರದ್. ಈ ಚಿಂತನ�ಯಂದಿಗ� ಸಕ್ಕ್ಣರವು 2016 ರಲ್ಲಾ 

ಬಜ�ರ್ ಮಂಡನ�ಯ ದಿನ್ಕಂಕವನ್ನು ಫ�ಬ್ರವರಿ ಕ�್ನ�ಯ ದಿನದ 

ಬದಲ್ ಮೊದಲ ದಿನಕ�್ ಬದಲ್ಕಯಿಸಿತ್. ಸಂಪುಟ ಕ�ೖಗ�್ ಂಡ 

ಈ ಮಹತ್ದ ನಧ್ಕ್ಣರವು ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ರ್ ಅನ್ನು ರ್ಕಷ್ 

ನಮ್ಕ್ಣರದ ಸ್ಕಧನವನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡಿದ�. ಎಪಿ್ರಲ್ 1 ರಿಂದ ಹ�್ ಸ 

ಬಜ�ರ್ ಜ್ಕರಿಯ್ಕಗ್ತ್ತುದದಾಂತ�ಯ� ಬಜ�ರ್ ನಲ್ಲಾ ಘ್�ರ್ಸಿರ್ವ 

ಯ�ಜನ�ಗಳ ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿಯ್ ಗ�್ �ಚರವ್ಕಗಬ��ಕ್ 

ಎಂಬ್ದ್ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಚಿಂತನ�ಯ್ಕಗಿತ್ತು. ಫ�ಬ್್ರವರಿ-ಮ್ಕಚ್್ಣ 

ತ್ಂಗಳುಗಳನ್ನು ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಹ�್ ರತರಲ್ 

ಸಿದ್ಧತ�ಗ್ಕಗಿ ಬಳಸಬ��ಕ್. ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಈ ಸಿದ್ಧತ�ಗಳ 

ಫಲ್ತ್ಕಂಶವ್ಕಗಿ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ರ�್ �ಗಕ�್ ಮ್ಂಚಿನ ಐತ್ಹ್ಕಸಿಕ 

ಬಜ�ರ್ 'ನವ ಭ್ಕರತ'ದ ಅಡಿಪ್ಕಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಮತ್ತು 

ಆರ್್ಣಕ ಸ್ಪರ್ ಪವರ್ ಆಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮ್್ಮವ ಸಂಕಲ್ಪವ್ಕಗಿ 

ಮ್ಕಪ್ಣಟ್ಟಿರ್ವುದ್ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಾದ�, ಅನ್ಷ್ಕಠಾನದ ವ��ಗವು 

ಅದನ್ನು ಸ್ಕಧನ�ಯತತು ಕ�್ಂಡ�್ ಯ್ಯೂತ್ತುದ�.

ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಕೊೇವಿಡ್ -19 ರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವೆಂದರೆ, ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗದ ವಿರುದಧಿ ನಮಮಾ ಹೊೇರಾಟವನುನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು 

ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಅಂತಹ ಯಾವುದೆೇ ಬಿಕಕೆಟಿಟಿಗೆ ನಾವು ರಾಷಟ್ರವನುನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸಬೆೇಕು ಎಂಬುದು. ಆದದಾರಿಂದ, 

ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ, ಅದರಲೂಲಿ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ದುಗಘಾಮ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೊೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನುನು 

ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೊಂಡು ಹರಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಮಘಾಲಾ ಸಿೇತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ವಷಘಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು 

ಮಂಡಿಸಿದಾಗ ಆರೊೇಗ್ಯ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಗೆ ನೇಲನಕ್ೆಯನುನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಭಾರತವು 2021-2022ನೆೇ ಹರಕಾಸು 

ವಷಘಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಘಾಜನಕ ಆರೊೇಗ್ಯಕೆಕೆ ಅಂದಾಜು 2.23 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನುನು ಖಚುಘಾ ಮಾಡಲು ಯೇಜಸಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದನ ವಷಘಾದ 

ಬಜೆಟ್ ವೆಚಚದ ಶೆೇಕಡಾ 137 ರಷುಟಿ ಹೆಚಚಳವಾಗಿದೆ. ಆರೊೇಗ್ಯ ಕ್ೆೇತ್ರಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಸೌಕಯಘಾವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮತುತು 

ನಾಲುಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳ ಮ್ೇಲೆ ಕೆೇಂದ್ರೇಕರಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆದಾೇಶವಾಗಿದೆ:

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ 
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿವಲೊಂಬನೆಗೆ ಒತುತಿ

ರೊೇಗಗಳನುನು ತಡೆಗಟಟಿಲು 

ನೆೈಮಘಾಲ್ಯಕೆಕೆ ವಿಶೆೇಷ 

ಗಮನ ನೇಡುವುದು

ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ ಮತುತು 

ವೃತಿತುಪರರ ಸಂಖೆ್ಯ ಮತುತು 

ಗುರಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಹೆಚಚಳ 

ಮಾಡುವುದು

ಬಡವರಿಗೆ ಕೆೈಗೆಟುಕುವ 

ಮತುತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಚಿಕಿತೆ್ಸ ಒದಗಿಸುವುದು

ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ನವಾರಿಸಲು 

ಮಿಷನ್ ಮೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವುದು

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಡಿಜಟಲ್ ಆರೊೇಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಪಾ್ರರಂಭ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮದಲೆೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರು 
2020 ರ ಆಗಸ್ಟಿ 15 ರಂದು ಕೆಂಪು ಕೊೇಟೆಯ ಪಾ್ರಂಗರದಂದ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ 
ಯೇಜನೆಯಾಗಿ ಈ ಯೇಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೇಡಿದರು. ಈ ವಷಘಾ ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 27 ರಂದು ಈ 
ಯೇಜನೆಯನುನು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸತುರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಾಯಘಾಕ್ರಮ 
ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕ 

ಕೆೇಂದ್ರ
ಸಕಾಘಾರರಾಜ್ಯ 

ಸಕಾಘಾರ 

ನೇತಿ 
ನರೂಪಕ

ನಯಂತ್ರಕ

ಸಂಘ

ಅಭಿವೃದಧಿ ಪಾಲುದಾರ/ 
ಎನ್ ಜ ಒ

ಇತರೆ 
ಉದ್ಯಮಿಗಳು

ಡಾಕಟಿರ್
ಮಾಡೆಘಾನ್
ಆಯುಷ್

ಆರೊೇಗ್ಯ
ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಕಂಪನಗಳು

ಟಿಪಿಎ 
ವಿಮ್

ಆಸ್ಪತೆ್ರ 
ಚಿಕಿತಾ್ಸಲಯ

ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ,
ಔಷಧಾಗಾರ,  
ಸಾ್ವಸಥಾ್ಯ ಕೆೇಂದ್ರ

ಸೆೇವಾ 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು

ಸಂಯೇಜತ 
ವೆೈಯಕಿತುಕ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳು

ಆರೊೇಗ್ಯ 
ವೃತಿತುಪರರು

ಎನ್ ಜ ಒ

ಆಡಳ್ತಗಾರ

ಈ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರು 

ವಿಶಷಟಿವಾದ ಆರೊೇಗ್ಯ ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟಿಯನುನು 

ಪಡೆಯುತಾತುರೆ, ಇದು ವ್ಯಕಿತುಯ ಎಲಾಲಿ ಆರೊೇಗ್ಯ-ಸಂಬಂಧಿತ 

ಡೆೇಟಾದ ಡಿಜಟಲ್ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಕಾಯಘಾನವಘಾಹಿಸುತತುದೆ. 

ಇದು ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಹೊಂದರುತತುದೆ 

(ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಔಷಧಗಳ ಚಿೇಟಿಗಳು, ರೊೇಗನರಘಾಯದ 

ವರದಗಳು ಮತುತು ಡಿಸಾಚಜ್ಘಾ ಸಾರಾಂಶಗಳು).

ಆರೊೇಗ್ಯ ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟಿ ಉಚಿತ 

ಮತುತು ಸ್ವಯಂಪೆ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 

ಆರೊೇಗ್ಯ ಡೆೇಟಾವನುನು ವಿಶೆಲಿೇಷ್ಸಲು 

ಮತುತು ಆರೊೇಗ್ಯ ಕಾಯಘಾಕ್ರಮಗಳ 

ಉತತುಮ ಯೇಜನೆ, ಬಜೆಟ್ ಮತುತು 

ಅನುಷಾ್ಠನವನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಿಲು 

ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತುದೆ.

ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಗೂ ಅವರ ಸಂಪೂರಘಾ ಆರೊೇಗ್ಯ ದಾಖಲೆಯನುನು 

ಹೊಂದರುವ ಡಿಜಟಲ್ ಆರೊೇಗ್ಯ ಗುರುತಿನ ಚಿೇಟಿ ನೇಡುವುದು

ಅನುಷಾ್ಠನ

ಘೂೇಷಣೆ

137 ಪ್ರತಿಶತದಷುಟಿ ಹೆಚಚಳವಾದ 

ಬಜೆಟ್ 2,23,846 ಕೊೇಟಿ  

ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ: ಕೊೇವಿಡ್ 
ವಿರುದಧಿ ಹೊೇರಾಟದ ಯಶೆೋೇಗಾಥೆ

ಪ್ರಧ್ಕನ ಮೊ�ದಿಯವರ್ ಕಳ�ದ ವಷ್ಣ ಜನತ್ಕ ಕರ್ಯೂ್ಣ ನಂತರ 
ರ್ಕರ್್�ಯ ಲ್ಕರ್ ಡೌನ್ ಘ್�ರ್ಸಿದ್ಕಗ, ಪ್ರಪಂಚದ್ಕದಯೂಂತ 
ತನನು ಕಬಂಧಬ್ಕಹ್ಗಳನ್ನು ಚ್ಕಚ್ತ್ತುದದಾ ಕ�್�ವಿಡ್ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಹ��ಗ� ಹ�್ �ರ್ಕಡಬ��ಕ್ ಎಂದ್ ಯ್ಕವ ದ��ಶಕ್್ ಅರಿವಿರಲ್ಲಲಾ. 
ಜನರ್ ಅನಶಿಚತ ರವಿಷಯೂದತತು ನ�್ �ಡ್ತ್ತುದದಾರ್. ಅನಶಿಚತತ� ಮತ್ತು 
ಗ�್ ಂದಲದ ನಡ್ವ�, ಮೊದಲ ಪ್ಕಸಿಟ್ವ್ ಪ್ರಕರರ ಪತ�ತುಯ್ಕದ 
11 ತ್ಂಗಳ�ೂಳಗ� ಭ್ಕರತ ಎರಡ್ ದ��ಶಿ�ಯ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿತ್. ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ಲಸಿಕ� ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ 
ಒಂಬತ್ತು ತ್ಂಗಳ�ೂಳಗ� 100 ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಹ�ಚ್ಚ ಲಸಿಕ� 
ಡ�್ �ಸ್ ಗಳನ್ನು ನ�ಡ್ವ ಮ್ಲಕ ವಿಶ್ದ್ಕಖಲ� ನಮಿ್ಣಸಿದ�. 

ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಮತುತು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ 
35,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಅನುದಾನ

ಈ ವಷ್ಣದ ಜನವರಿ 16 ರಂದ್ ಎರಡ್ ದ��ಶಿ�ಯ 
ಲಸಿಕ�ಗಳ�ೂಂದಿಗ� ವಿಶ್ದ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಲಸಿಕ� 
ಅಭಿಯ್ಕನವನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ಬಜ�ರ್ ನಲ್ಲಾ ಲಸಿಕ�ಗ� 
35,000 ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳನ್ನು ಮಿ�ಸಲ್ಡಲ್ಕಗಿತ್ತು. ನವ�ಂಬರ್ 22 
ರವರ�ಗ� 116 ಕ�್�ಟ್ ಲಸಿಕ� ಡ�್ �ಸ್ ಗಳನ್ನು ನ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. ಇದ್ 
ಹಲವು ದ��ಶಗಳ ಜನಸಂಖ�ಯೂಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚ.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ

ಈ ಚಿತ್ರ ಹದೊೇಘಾಯಿ ಜಲೆಲಿಯ ಬದರಾ ಗಾ್ರಮದುದಾ. 

ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಘಾರ ನಡೆಸುತಿತುರುವ ಹರ್ ಘರ್ ದಸತುಕ್ 

ಕಾಯಘಾಕ್ರಮದಡಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತಿತುದೆ.
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ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ಘೂೇಷಣೆ
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ಮಧಯೂಪ್ರದ��ಶದ ದ್ಕತ್ಯ್ಕದಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಕಲಾಡಳತ ಮನ�-ಮನ�ಗ� ತ�ರಳ ಇನ್ನು ಲಸಿಕ� 

ಹ್ಕಕಿಸಿಕ�್ಳಳುದವರ ಬಗ�ಗೆ ಮ್ಕಹತ್ ಸಂಗ್ರಹಸ್ತ್ತುದ�. ಅಂತಹವರಿಗ� ಅವರ 

ಮನ�ಯಲ್ಲಾಯ� ಲಸಿಕ� ನ�ಡಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ� ಮತ್ತು ರ�ೖತರಿಗ� ಜಮಿ�ನನಲ್ಲಾಯ� ಲಸಿಕ� 

ನ�ಡಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ದ��ಶದಲ್ಲಾ ಲಸಿಕ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಜ್ಕಗೃತ್ ಮ್ಡಿಸ್ವ ಮತ್ತು ಹ�ಚ್ಚ ಹ�ಚ್ಚ 

ಜನರನ್ನು ತಲ್ಪುವ ಇಂತಹ ಅನ��ಕ ಕಥ�ಗಳನ್ನು ನ�ವು ಈಗ್ಕಗಲ�� ‘ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯ್ಕ 

ಸಮ್ಕಚ್ಕರ’ದಲ್ಲಾ ಓದಿದಿದಾ�ರಿ. ಭ್ಕರತದ 94 ಕ�್�ಟ್ ವಯಸ್ ಜನಸಂಖ�ಯೂಗ� ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಕಲ್ 

ಜನವರಿ 16 ರಂದ್ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ್ಕಯ್ಣಕತ್ಣರ�್ ಂದಿಗ� ಈ ಅಭಿಯ್ಕನವನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ್ಕಗ, 

ಕ��ವಲ 9 ತ್ಂಗಳಲ್ಲಾ ಭ್ಕರತವು 100 ಕ�್�ಟ್ ಲಸಿಕ� ಡ�್ �ಸ್ ಗಳ ಮ್ೖಲ್ಗಲಲಾನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸ್ತತುದ� 

ಎಂದ್ ಯ್ಕರಿಗ್ ತ್ಳದಿರಲ್ಲಲಾ. ವಿಶ್ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸಂಸ�ಥಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕ್ಕರ, 

ಭ್ಕರತವು ಈ ಮ್ೖಲ್ಗಲಲಾನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸಿದ ವಿಶ್ದ ಎರಡನ�� ದ��ಶವ್ಕಗಿದ�.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಕಿ್ಸನೆೇಷನ್ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಗತಿ
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ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತುತು ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕುರಿತು 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರಿಂದ ಉನನುತ ಮಟಟಿದ ಸಭೆ

ಕ�್�ವಿಡ್ ನ ಹ�್ ಸ ರ್ಪ್ಕಂತರ ಒಮಿಕ್ಕ್ರನ್ ಬಗ�ಗೆ 

ಹ�ಚ್ಚತ್ತುರ್ವ ಆತಂಕವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಾಟ್ಟಿಕ�್ಂಡ್ 

ಪ್ರಧ್ಕನ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಉನನುತ 

ಮಟಟಿದ ಸಭ�ಯನ್ನು ನಡ�ಸಿದರ್. ಸಭ�ಯಲ್ಲಾ, ಹ�್ ಸ 

ರ್ಪ್ಕಂತರಗಳ ಹರಡ್ವಿಕ�ಯನ್ನು ತಡ�ಗಟಟಿಲ್ 

ಪತ�ತು ಮತ್ತು ಪರಿ�ಕ್�ಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಒತ್ತು 

ನ�ಡಲ್ಕಯಿತ್. ಇದರ�್ ಂದಿಗ� ಕ�ಲವು ಹ�್ ಸ 

ಮ್ಕಗ್ಣಸ್ಚಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹ�್ ರಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 

ಅಪ್ಕಯದಲ್ಲಾರ್ವ ದ��ಶಗಳಂದ ಬರ್ವ ಪ್ರಯ್ಕಣಿಕರಿಗ� 

ಆರ್ ಟ್-ಪಿಸಿಆರ್ ಪರಿ�ಕ್�ಯನ್ನು ಕಡ್ಕ್ಡಯಗ�್ ಳಸಲ್ಕಗಿದ�. 

ಪರಿ�ಕ್್ಕ ಫಲ್ತ್ಕಂಶಗಳು ಹ�್ ರಬಿ�ಳುವವರ�ಗ� 

ಪ್ರಯ್ಕಣಿಕರ್ ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರದಿಂದ ಹ�್ ರಬರಲ್ 

ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ವುದಿಲಲಾ. ಆರ್ ಟ್-ಪಿಸಿಆರ್ ಗ್ಕಗಿ ಹ�ಚ್ಚವರಿ 

ಸೌಲರಯೂವನ್ನು ಎಲ್ಕಲಾ ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರಗಳಲ್ಲಾಯ್ 

ಸಹ ಲರಯೂಗ�್ ಳಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ಅಪ್ಕಯದಲ್ಲಾರ್ವ 

ದ��ಶಗಳನ್ನು ಹ�್ ರತ್ಪಡಿಸಿ ಇತರ ದ��ಶಗಳ 

ಪ್ರಯ್ಕಣಿಕರ್ 14 ದಿನಗಳವರ�ಗ� ಸ್ಯಂ-ಮ್�ಲ್್ಚ್ಕರಣ� 

ಮ್ಕಡಬ��ಕ್ಕಗ್ತತುದ�. ಅಲಲಾದ�, ಅವರ್ ಏರ್ ಸ್ವಿಧ್ಕ 

ರ�ಟ್ಣಲ್ ನಲ್ಲಾ ಲರಯೂವಿರ್ವ ಡಿಕಲಾರ��ಶನ್ ಫ್ಕಮ್್ಣ ಅನ್ನು 

ರತ್್ಣ ಮ್ಕಡಬ��ಕ್ಕಗ್ತತುದ� ಮತ್ತು 14 ದಿನಗಳ ತಮ್ಮ 

ಪ್ರಯ್ಕರದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನ�ಡಬ��ಕ್ಕಗ್ತತುದ�.

ಮಾಗಘಾಸೂಚಿಗಳ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಪ್ಕಸಿಟ್ವ್ ಕಂಡ್ಬಂದರ�, ಜಿ�ನ�್ �ಮ್ ವಿಶ�ಲಾ�ಷಣ�ಯನ್ನು 

ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತತುದ�. ಏಳು ದಿನಗಳ ಕ್ಕಲ ವಯೂಕಿತುಯನ್ನು 

ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕಿಸಬ��ಕ್ಕಗ್ತತುದ�. ವಿದ��ಶದಿಂದ ಬರ್ವ 

ಪ್ರಯ್ಕಣಿಕರ ಮ್ಕಹತ್ಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸ್ವ 

ವಯೂವಸ�ಥಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಇದರ�್ ಂದಿಗ� 

ಪ್ಕಸಿಟ್ವಿಟ್ ದರವನ್ನು ಶ�� 5 ಕಿ್ಂತ ಕಡಿಮ್ 

ಇರಿಸಿಕ�್ಳುಳುವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ನ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. ಪ್ರಸ್ತುತ, 12 

ದ��ಶಗಳನ್ನು ಅಪ್ಕಯದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಾ ಸ��ರಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಕೊೇಟಿ
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ಮಕ್ಳು ದ��ಶದ ರವಿಷಯೂ, ಹ್ಕಗ್ಕಗಿ ಅವರ ಯ�ಗಕ್��ಮ ಕ್ಕಪ್ಕಡ್ವುದ್ 

ದ��ಶದ ಕತ್ಣವಯೂ. ನ್ಯೂಮೊ�ಕ್ಕಕಸ್ ನಂದ ಉಂಟ್ಕಗ್ವ ನ್ಯೂಮೊ�ನಯ್ಕವು 

ಭ್ಕರತದಲ್ಲಾ 5 ವಷ್ಣಕಿ್ಂತ ಕಡಿಮ್ ವಯಸಿ್ಸನ ಮಕ್ಳ ಸ್ಕವಿಗ� ಪ್ರಮ್ಖ 

ಕ್ಕರರವ್ಕಗಿದ�. ಅದಕ್ಕ್ಗಿಯ� ಹರಕ್ಕಸ್ ಸಚಿವರ್ ಈ ವಷ್ಣ ಬಜ�ರ್ 

ಮಂಡಿಸ್ವ್ಕಗ ಭ್ಕರತದ ಲಸಿಕ� ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ದ��ಶಿ�ಯ 

ನ್ಯೂಮೊ�ಕ್ಕಕಲ್ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಸ��ರಿಸ್ವುದ್ಕಗಿ ಘ್�ರ್ಸಿದರ್. 

ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ 5 ವಷ್ಣಕಿ್ಂತ ಕಡಿಮ್ ವಯಸಿ್ಸನ 

ಮಕ್ಳಗ� ದ��ಶಿ�ಯ ನ್ಯೂಮೊ�ಕ್ಕಕಲ್ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಈಗ 

ಉಚಿತವ್ಕಗಿ ನ�ಡಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

ಸ್ಕವ್ಣತ್್ರಕ ಲಸಿಕ್ಕ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮವು (ಯ್ಐಪಿ) ವ್ಕರ್್ಣಕವ್ಕಗಿ 
ಸ್ಮ್ಕರ್ 26.7 ದಶಲಕ್ಷ ನವಜ್ಕತ ಶಿಶ್ಗಳು ಮತ್ತು  
29 ದಶಲಕ್ಷ ಗಭಿ್ಣಣಿಯರನ್ನು ಗ್ರಿಯ್ಕಗಿಸಿಕ�್ಂಡ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ 
ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದ್ಕಗಿದ�.

ಯ್ಐಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ಲಸಿಕ�ಯಿಂದ ತಡ�ಗಟಟಿಬಹ್ದ್ಕದ 

12 ರ�್ �ಗಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ ಉಚಿತವ್ಕಗಿ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು 

ನ�ಡಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

ಗಂಟಲ್ಮ್ಕರಿ, ಪ�ಟ್್ಣಸಿಸ್, ಧನ್ವ್ಕ್ಣತ, ರ�ಲ್ಯ, 
ದಡ್ಕರ, ಜಮ್ಣನ್ ದಡ್ಕರ, ಬ್ಕಲಯೂದ ಕ್ಷಯರ�್ �ಗದ ತ್�ವ್ರ 
ಸ್ರ್ಪ, ರ�್ �ಟ್ಕವ�ೖರಸ್ ಅತ್ಸ್ಕರ, ಹ�ಪಟ�ೖಟ್ಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು 
ಮ್ನಂಜ�ೖಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಮೊ�ನಯ್ಕ ರ�್ �ಗಗಳು  
ಹಮೊ�ಫಿಲಸ್ ಇನ್ಫೂಲುಯಂಜ್ಕ ಟ�ೖಪ್ ಬಿ ಯಿಂದ ಉಂಟ್ಕಗ್ತತುವ�.

ಉಪ-ರ್ಕರ್್�ಯ ಅಥವ್ಕ ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ ಮಟಟಿದಲ್ಲಾ, 

ನ್ಯೂಮೊ�ಕ್ಕಕಲ್ ನ್ಯೂಮೊ�ನಯ್ಕ ಮತ್ತು ಜಪ್ಕನ�ಸ್ 

ಎನ�್ಸಫಲ�ೖಟ್ಸ್ ಕ್ಕಯಿಲ�ಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ ಲಸಿಕ್ಕ 

ಅಭಿಯ್ಕನಗಳನ್ನು ನಡ�ಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

ಮಕಕೆಳ್ಗೆ ರಕ್ಾ ಕವಚ

ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಥಾಳ್ೇಯ ನು್ಯಮೇಕಾಕಲ್ 
ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ

ಅಕೊಟಿೇಬರ್ 29 ರಂದು, ಆರೊೇಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನು್ಸಖ್ 
ಮಾಂಡವಿಯ ಸಾವಘಾತಿ್ರಕ ಲಸಿಕಾ ಕಾಯಘಾಕ್ರಮ (ಯುಐಪಿ) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನು್ಯಮೇಕೊಕಲ್ ಕಾಂಜುಗೆೇಟ್ ಲಸಿಕೆ (ಪಿಸಿವಿ) ಯ 
ರಾಷಟ್ರವಾ್ಯಪಿ ವಿಸತುರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೇಡಿದರು. 

ತುತುಘಾ ಸಂದಭಘಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಮಲಿಜನಕದ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಗಾಗಿ  
ಆಮಲಿಜನಕ ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಸುವ ಬದಧಿತೆ

ಅಕ�್ಟಿ�ಬರ್ ವ��ಳ�ಗ�, ದ��ಶದಲ್ಲಾ ಪಿಎಂ ಕ��ಸ್್ಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 1200 
ಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ಪ�್ರಷರ್ ಸಿ್ಂಗ್ ಅಡ್ಕ್ಸಪ್ಪ್ಣನ್ (ಪಿಎಸ್ಎ) ಆಮಲಾಜನಕ 
ಘಟಕಗಳಗ� ಹರವನ್ನು ನ�ಡಲ್ಕಗಿದ�, ಅದರಲ್ಲಾ 1,100 ಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ 
ಘಟಕಗಳು ಕ್ಕಯ್ಕ್ಣರಂರ ಮ್ಕಡಿವ�. ಇದರ ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ 
ದಿನಕ�್ 1,750 ಮ್ಟ್್ರರ್ ಟನ್ ಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚ ಆಮಲಾಜನಕವನ್ನು 
ಉತ್ಕ್ಪದಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

ತ�ೖಲ ಮತ್ತು ಅನಲ ಕಂಪನಗಳಂದ 62 ಪಿಎಸ್ಎ  
ಘಟಕಗಳ ಸ್ಕಥಿಪನ�. ಈ ಕ್ರಮದ ನಂತರ ಆಮಲಾಜನಕದ  
ಉತ್ಕ್ಪದನ್ಕ ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣವು 10 ಪಟ್ಟಿ ಹ�ಚ್ಕಚಗಿದ�.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ರೊೇಗಗಳ 
ವಿರುದಧಿ ಲಸಿಕೆ ನೇಡಲಾಗುತಿತುದೆ.

ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಆರೊೇಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚಿಚನ 

ಗಮನವನುನು ನೇಡಲ್ಲಲಿ. ನಮಮಾ ಆರೊೇಗ್ಯ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲ್ಲಿನ 

ದೊಡಡಾ ಅಂತರವು ಚಿಕಿತೆ್ಸಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಡ ಮತುತು 

ಮಧ್ಯಮ ವಗಘಾದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನತ್ಯವೂ ಆತಂಕವನುನು 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ದೆೇಶದ ಆರೊೇಗ್ಯ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ 

ಈ ನೂ್ಯನತೆಗಳ್ಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ನಮಮಾ ಆರೊೇಗ್ಯ 

ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಇಂದು ಸಿದಧಿಗೊಳ್ಸಲಾಗುತಿತುದೆ. ಈಗ 

ನಾವು ಸಜುಜುಗೊಂಡಿದೆದಾೇವೆ ಮತುತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ 

ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗವನುನು ಎದುರಿಸಲು ಸನನುದಧಿರಾಗಿದೆದಾೇವೆ.”

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

(ವಾರಾರಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುಷಾಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರೊೇಗ್ಯ 

ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ ಅಭಿಯಾನ ಚಾಲನೆ ಸಂದಭಘಾದಲ್ಲಿ)

ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ಘೂೇಷಣೆ
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 ಈ ಯ�ಜನ�ಯ್ ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಆರ�್ �ಗಯೂ ವಯೂವಸ�ಥಿಯಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಶ�್ರ�ಣಿಯ ರ�್ �ಗನರ್ಣಯ ಸ��ವ�ಗಳನ್ನು ದ��ಶದ್ಕದಯೂಂತ 
ಪ್ರಯ�ಗ್ಕಲಯಗಳ ಜ್ಕಲದ ಮ್ಲಕ ಉಚಿತವ್ಕಗಿ ಪಡ�ಯಲ್ 
ಜನರಿಗ� ಅವಕ್ಕಶ ನ�ಡ್ತತುದ�. ಸಮಯಕ�್ ಸರಿಯ್ಕಗಿ ರ�್ �ಗವು 
ಪತ�ತುಯ್ಕದರ�, ಅದ್ ಮ್ಕರಣ್ಕಂತ್ಕವ್ಕಗ್ವ ಸ್ಕಧಯೂತ� ಕಡಿಮ್ 
ಇರ್ತತುದ�.

 600ಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ಜಿಲ�ಲಾಗಳಲ್ಲಾ ಗಂಭಿ�ರ ಕ್ಕಯಿಲ�ಗಳ ಚಿಕಿತ�್ಸಗ್ಕಗಿ 
ಹ�್ ಸ ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಉಳದ 125 
ಜಿಲ�ಲಾಗಳಲ್ಲಾ ರ�ಫರಲ್ ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. ತರಬ��ತ್ 
ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣ ವೃದಿ್ಧಗ್ಕಗಿ 12 ಕ��ಂದಿ್ರ�ಯ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳಲ್ಲಾ 
ಅಗತಯೂ ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಶಸತ್ರಚಿಕಿತ್ಕ್ಸ 
ಜ್ಕಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ರ್ಕಜಯೂಗಳಲ್ಲಾ 24x7 ಚ್ಕಲನ�ಯಲ್ಲಾರ್ವ 
ತ್ತ್್ಣ ಕ್ಕಯ್ಕ್ಣಚರಣ� ಕ��ಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

 ಯ�ಜನ�ಯ ಎರಡನ�� ಅಂಶವು ರ�್ �ಗಗಳ ರ�್ �ಗನರ್ಣಯದ 
ಪರಿ�ಕ್್ಕ ಜ್ಕಲಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ�. ಈ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, 
ರ�್ �ಗನರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಮ್�ಲ್್ಚ್ಕರಣ�ಗ� ಅಗತಯೂವ್ಕದ 
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�. ಈ ಜ್ಕಲವನ್ನು 
ಇನನುಷ್ಟಿ ಬಲಪಡಿಸಲ್ 730 ಜಿಲ�ಲಾಗಳಲ್ಲಾ ಸಮಗ್ರ ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ಪ್ರಯ�ಗ್ಕಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ಈ ಮಿಷನ್ ನ ಮ್ರನ�� ಅಂಶವ�ಂದರ�, ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಸಂಶ�ೋ�ಧನ್ಕ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ ವಿಸತುರಣ� ಮತ್ತು ಸಬಲ್�ಕರರ. ದ��ಶದ 
ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಭ್ಕಗದಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ�್ಸಯಿಂದ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ�ಯವರ�ಗ� 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ವಯೂವಸ�ಥಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

ಕ�್�ವಿಡ್ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕದಿಂದ ಪ್ಕಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ರ್ವ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರವು 

ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ರ�್ �ಗಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಪತ�ತು, ತಡ�ಗಟ್ಟಿವಿಕ� ಮತ್ತು 

ಚಿಕಿತ�್ಸಗ್ಕಗಿ ಬಲವ್ಕದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ರಚನ�ಗ� ಒತ್ತು ನ�ಡಿದ�. ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಆತ್ಮನರ್ಣರ 

ಸ್ಸಥಿ ಭ್ಕರತ ಯ�ಜನ�ಯ್ ಈ ದಿಕಿ್ನಲ್ಲಾ ಒಂದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಉಪಕ್ರಮವ್ಕಗಿದ�. 

ಗ್ಕ್ರಮದಿಂದ ಬ್ಕಲಾರ್, ಜಿಲ�ಲಾ, ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ ಮತ್ತು ರ್ಕರ್್�ಯ ಮಟಟಿಕ�್ 

ನಣ್ಕ್ಣಯಕ ಆರ�್ �ಗಯೂ ರಕ್ಷಣ�ಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವುದ್ ಇದರ 

ಗ್ರಿಯ್ಕಗಿದ�. ಅಭಿಯ್ಕನಕ�್ ಮ್ರ್ ಆಯ್ಕಮಗಳವ�.

ಆರೊೇಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಭಿಯಾನ

ಪ್ರಧಾನ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರು ಈ ವಷಘಾದ 
ಅಕೊಟಿೇಬರ್ 25 ರಂದು ವಾರಾರಸಿಯಲ್ಲಿ 6 ವಷಘಾಗಳ 
ಅವಧಿಯ ಯೇಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೇಡಿದರು. 

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ

64,180 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಆತಮಾನಭಘಾರ ಸ್ವಸಥಾ 
ಭಾರತ ಯೇಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿಕ್ ಗಳ್ಂದ ನಗರಗಳ್ಗೆ 
ಆರೊೇಗ್ಯ ಸೆೇವೆಗಳ ಅತು್ಯತತುಮ ಮೂಲಸೌಕಯಘಾದ ನಮಾಘಾರ 

602 ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ  
ತುತುಘಾ ಆರೆೈಕೆ ಘಟಕಗಳ ಆರಂಭ

 ವಿಶ��ಷ ಗಮನವನ್ನು ಹ�್ ಂದಿರ್ವ 10 ರ್ಕಜಯೂಗಳಲ್ಲಾ 17,788 ಗ್ಕ್ರಮಿ�ರ 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ಮತ್ತು ಕ್��ಮ ಕ��ಂದ್ರಗಳಗ� ಬ�ಂಬಲ. ಎಲ್ಕಲಾ ರ್ಕಜಯೂಗಳಲ್ಲಾ 11,024 
ನಗರ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಮತ್ತು ಕ್��ಮ ಕ��ಂದ್ರಗಳ ಸ್ಕಥಿಪನ�. 

 ದ��ಶದ ಎಲ್ಕಲಾ ಜಿಲ�ಲಾಗಳಲ್ಲಾ ಸಮಗ್ರ ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಆರ�್ �ಗಯೂ 
ಪ್ರಯ�ಗ್ಕಲಯಗಳ ಸ್ಕಥಿಪನ�. ಹ್ಕಗ�ಯ� ವಿಶ��ಷ ಗಮನದ�್ ಂದಿಗ� 
11 ರ್ಕಜಯೂಗಳ 3382 ಬ್ಕಲಾರ್ ಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ದ��ಶದ 602 ಜಿಲ�ಲಾಗಳು ಮತ್ತು 12 ಕ��ಂದಿ್ರ�ಯ ಸಂಸ�ಥಿಗಳಲ್ಲಾ ತ್ತ್್ಣ ಆರ�ೖಕ� 
ಆಸ್ಪತ�್ರ ಬ್ಕಲಾರ್ ಗಳ ಸ್ಕಥಿಪನ�. ರ್ಕರ್್�ಯ ರ�್ �ಗ ನಯಂತ್ರರ ಕ��ಂದ್ರದ  
(ಎನ್ ಸಿಡಿಸಿ) ಐದ್ ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ ಶ್ಕಖ�ಗಳು ಮತ್ತು 20 ಮ್ಟ�್್ರ�ಪ್ಕಲ್ಟನ್ 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕಣ್ಕಗೆವಲ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಪ್ರಯ�ಗ್ಕಲಯಗಳನ್ನು ಸಂಪಕಿ್ಣಸಲ್ ಸಮಗ್ರ 

ಆರ�್ �ಗಯೂ ಮ್ಕಹತ್ ರ�ಟ್ಣಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಕಲಾ ರ್ಕಜಯೂಗಳು/ಕ��ಂದ್ಕ್ರಡಳತ 
ಪ್ರದ��ಶಗಳಗ� ವಿಸತುರಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. 17 ಹ�್ ಸ ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಆರ�್ �ಗಯೂ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್ ಮತ್ತು 32 ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರಗಳು,  
11 ಬಂದರ್ಗಳು ಮತ್ತು 7 ರ್ ಗಡಿಗಳಲ್ಲಾ ಅಸಿತುತ್ದಲ್ಲಾರ್ವ 33  
ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 15 ಆರ�್ �ಗಯೂ ತ್ತ್್ಣ ಕ್ಕಯ್ಕ್ಣಚರಣ� ಕ��ಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 2 ಸಂಚ್ಕರಿ 
ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. ನ್ಕಯೂಷನಲ್ ಇನ್ ಸಿಟಿಟ್ಯೂರ್ ಫ್ಕರ್ 
ಒನ್ ಹ�ಲ್ತು, ವಿಶ್ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸಂಸ�ಥಿಯ ಆಗ�ನು�ಯ ಏಷ್ಕಯೂ ಪ್ರದ��ಶದ 
ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ್ಕ ವ��ದಿಕ�ಯನ್ನು 9 ಜ�ೖವಿಕ-ಸ್ರಕ್ಷತ್ಕ ಹಂತ-3 
ಪ್ರಯ�ಗ್ಕಲಯಗಳು ಮತ್ತು 4 ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ ವ�ೖರ್ಕಲಜಿ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ�ೂಂದಿಗ� 
ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ಘೂೇಷಣೆ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಡಿಸೆಂಬರ್ 16-31, 202116

ಸ್ವಸಥಾ ಭಾರತದ ಭರವಸೆ

 ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಆರ�್ �ಗಯೂ ರಕ್ಷಣ್ಕ ವಯೂವಸ�ಥಿಯಲ್ಲಾ 20,000 ಹ�ಚ್ಚ ಐಸಿಯ್ 
ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳನ್ನು ಸ��ರಿಸಲ್ಕಗಿದ�, ಅದರಲ್ಲಾ 20 ಪ್ರತ್ಶತವು ಮಕ್ಳ 
ಐಸಿಯ್ ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳ್ಕಗಿವ�.

 ಅಸಿತುತ್ದಲ್ಲಾರ್ವ ಸಮ್ದ್ಕಯ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ��ಂದ್ರಗಳು, ಪ್ಕ್ರಥಮಿಕ 
ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ��ಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 6-20 ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳ ಘಟಕಗಳನ್ನು 
ಹ�್ ಂದಿರ್ವ ಉಪ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ��ಂದ್ರಗಳಗ� ಹ�ಚ್ಚವರಿ ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳನ್ನು 
ಸ��ರಿಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

 ತಲ್ಕ 50 ರಿಂದ 100 ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳನ್ನು ಹ�್ ಂದಿರ್ವ ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ 
ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವ್ಕಗಿ 2 ನ�� ಶ�್ರ�ಣಿ ಮತ್ತು 3 ನ�� ಶ�್ರ�ಣಿ ನಗರಗಳು/
ಜಿಲ್ಕಲಾ ಕ��ಂದ್ರಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ವ�ೖದಯೂಕಿ�ಯ ಅನಲ ಪ�ೖಪ್ ಲ�ೖನ್ ವಯೂವಸ�ಥಿಯ ಮ್ಲಕ 1050 ದ್ರವಿ�ಕೃತ 
ವ�ೖದಯೂಕಿ�ಯ ಆಮಲಾಜನಕ ಸಂಗ್ರಹ ಟ್ಕಯೂಂರ್ ಗಳ ಸ್ಕಥಿಪನ�. 8800 
ಆಂಬ್ಯೂಲ�ನ್್ಸ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ��ರಿಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�. 

 ಕ��ಂದಿ್ರ�ಯ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳು, ಎಐಐಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು ರ್ಕರ್್�ಯ 
ಪ್ಕ್ರಮ್ಖಯೂದ ರ್ಕರ್್�ಯ ರ�್ �ಗ ನಯಂತ್ರರ ಕ��ಂದ್ರ (ಎನ್ ಸಿಡಿಸಿ) 
ವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ಎಲ್ಕಲಾ ಜಿಲ್ಕಲಾ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳಲ್ಲಾ ನವ್ಣಹಣ್ಕ ಮ್ಕಹತ್ ವಯೂವಸ�ಥಿಯನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಹ್ಕಡ್್ಣ ವ��ರ್ ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣವನ್ನು 
ಹ�ಚಿಚಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ಇ-ಸಂಜಿ�ವನ ರ�ಟ್ಣಲ್ ನಲ್ಲಾ ದ�ೖನಂದಿನ ಟ�ಲ್ ಸಮ್ಕಲ�್ �ಚನ�ಗಳನ್ನು 
50,000 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷಕ�್ ಹ�ಚಿಚಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ದ��ಶದ ಕ�್�ವಿಡ್-19 ರ�ಟ್ಣಲ್, ಸಹ್ಕಯವ್ಕಣಿ ಮತ್ತು ಕ�್�ವಿನ್ 
ಪ್ಕಲಾರ್ ಫ್ಕಮ್್ಣ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಮ್ಕಹತ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್್ಕನವನ್ನು 
ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ ಸಂಸೆಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷರ ಮತುತು 

ತರಬೆೇತಿಯ ವಿಸತುರಣೆ. 
ಈ ವಷ್ಣ ಜ್ಲ�ೖ 14 ರಂದ್ ‘ರ್ಕರ್್�ಯ ಆಯ್ಷ್ ಮಿಷನ್’ 
ಗ� ಸಂಪುಟವು ಅನ್ಮೊ�ದನ�ಯನ್ನು ನ�ಡಿತ್. ಇದರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ದ��ಶದ್ಕದಯೂಂತ ಆಯ್ಷ್ ಶಿಕ್ಷರ ಸಂಸ�ಥಿಗಳನ್ನು 
ಸಶಕತುಗ�್ ಳಸಲ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಷ್ ಸ��ವ�ಗಳು ಮತ್ತು 
ಔಷಧಿಗಳ ಉತತುಮ ಲರಯೂತ�ಗ್ಕಗಿ ಕ��ಂದ್ರ ಪ್ಕ್ರಯ�ಜಿತ 
ಯ�ಜನ�ಯ್ಕಗಿ ‘ರ್ಕರ್್�ಯ ಆಯ್ಷ್ ಮಿಷನ್’ಗ� 
4607 ಕ�್�ಟ್ ರ್. ಮಿ�ಸಲ್ಡಲ್ಕಗಿದ�. ಯ�ಜನ�ಯ 
ನಬಂಧನ�ಗಳು 31ನ�� ಮ್ಕಚ್್ಣ 2026 ರವರ�ಗ� 
ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತತುವ�. 

ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗದ ವಿರುದಧಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತುತು 

ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕಿ್ರಯೆಗಾಗಿ ಜಲಾಲಿ ಮಟಟಿದ ಸಾಮರ್ಯಘಾವನುನು 

ಬಲಪಡಿಸುವುದು.

ಕ��ಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಈ ವಷ್ಣದ ಜ್ಲ�ೖ 8 ರಂದ್ 
ಕ�್�ವಿಡ್19- ತ್ತ್್ಣ ಪ್ರತ್ಕಿ್ರಯ ಮತ್ತು ಆರ�್ �ಗಯೂ 
ವಯೂವಸ�ಥಿಯ ಸಿದ್ಧತ�ಯ ಪ್ಕಯೂಕ��ಜ್ ನ ಎರಡನ�� ಹಂತವನ್ನು 
ಅನ್ಮೊ�ದಿಸಿತ್. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ರ್ಕಜಯೂಗಳಗ� ನ�ರವು 
ನ�ಡಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಎಲ್ಕಲಾ 736 ಜಿಲ�ಲಾಗಳಲ್ಲಾ ಮಕ್ಳ ಆರ�ೖಕ� 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ ರ್ಕಜಯೂದಲ್ಲಾ 
ಮಕ್ಳ ಆರ�ೖಕ� ಉತಕೃಷಟಿತ್ಕ ಕ��ಂದ್ರ ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ಆಯ್ಷ್ ವಯೂವಸ�ಥಿಯ ಶಿಕ್ಷರ ಮತ್ತು ತರಬ��ತ್ಯನ್ನು ವಿಸತುರಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. 

ಇದರಿಂದ ರ�್ �ಗದ ಚಿಕಿತ�್ಸಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಕಚಗಿ ತಡ�ಗಟ್ಟಿವಿಕ�ಯ ಮ್�ಲ� 

ಗಮನ ಕ��ಂದಿ್ರ�ಕರಿಸ್ವ ವ�ೖದಯೂಕಿ�ಯ ಆಧ್ಕರಿತ ವಯೂವಸ�ಥಿಯನ್ನು 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�, 

 ಇದ್ ಆರ�್ �ಗಯೂ ವಯೂವಸ�ಥಿಯ ಮ್�ಲ್ನ ಕ್ಕಯಿಲ�ಯ ವ�ಚಚದ ಹ�್ ರ�ಯನ್ನು 

ಕಡಿಮ್ ಮ್ಕಡ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಭ್ಕರತದ ಅತಯೂಂತ ಹಳ�ಯ ರ�್ �ಗ 

ತಡ�ಗಟ್ಟಿವ ವಯೂವಸ�ಥಿಯನ್ನು ದ��ಶ ಮತ್ತು ವಿದ��ಶಗಳಲ್ಲಾ ಹ�ಚ್ಚ 

ಜನಪಿ್ರಯಗ�್ ಳಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

 12,000 ಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ಆಯ್ಷ್ ಆರ�್ �ಗಯೂ-ಕ್��ಮ ಕ��ಂದ್ರಗಳನ್ನು 

ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ದ��ಶದ್ಕದಯೂಂತ 6 ಆಯ್ಷ್ ಕ್ಕಲ��ಜ್ಗಳು, 12 

ಸ್ಕನುತಕ�್�ತತುರ ಆಯ್ಷ್ ಸಂಸ�ಥಿಗಳು ಮತ್ತು 10 ಪದವಿ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಗಳನ್ನು ಮ್�ಲದಾಜ�್ಣಗ��ರಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

 ಹ�್ ಸ 50, 30 ಮತ್ತು 10 ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳ ಸಮಗ್ರ ಆಯ್ಷ್ 

ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ಅಲಲಾದ�, ಅಸಿತುತ್ದಲ್ಲಾರ್ವ 101, 

50 ಹ್ಕಸಿಗ�ಗಳ ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳು ಮತ್ತು 152 ಆಯ್ಷ್ ಡಿಸ�್ಪನ್ಸರಿಗಳ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಗಳನ್ನು ಮ್�ಲದಾಜ�್ಣಗ��ರಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

 ಅರ್ಣ್ಕಚಲ ಪ್ರದ��ಶದ ಪ್ಕಸಿರ್ರ್ ನಲ್ಲಾ ಆಯ್ಷ್ ನ 

ನ್ಕಯೂಷನಲ್ ಈಸಟಿನ್್ಣ ಇನ್ ಸಿಟಿಟ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಫ�ರ್ ಮ್ಡಿಸಿನ್ 

(ಎನ್ ಇಐಎಫ್ ಎಂ) ಸ್ಕಥಿಪನ�ಯಂದಿಗ� ಆಯ್ವ��್ಣದ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ�ಗ� 

ಉತ�ತು�ಜನ ನ�ಡಲ್ಕಗ್ತತುದ�. ಇದ್ ಹಮ್ಕಲಯ ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಾ 

ನ�ಲ�ಗ�್ ಂಡಿರ್ವುದರಿಂದ, ಆಯ್ಷ್ ನ ಎಲ್ಕಲಾ ಕ್��ತ್ರಗಳಲ್ಲಾ 

ಸಂಶ�ೋ�ಧನ�ಗ� ಉತ�ತು�ಜನ ಸಿಗ್ತತುದ�.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ಅನುಷಾ್ಠನ ಅನುಷಾ್ಠನ

ಘೂೇಷಣೆ ಘೂೇಷಣೆ
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ನಗರಗಳ್ಗೆ ಹೊಸ ಚೆೈತನ್ಯ ತುಂಬಲ್ರುವ 
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಮಿಷನ್ ಗಳು

 3.5 ಲಕ್ಷಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ವ�ೖಯಕಿತುಕ, ಸಮ್ದ್ಕಯ ಮತ್ತು ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಶೌಚ್ಕಲಯಗಳನ್ನು 

ನಮಿ್ಣಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಸ್ಚ್ಛ ಭ್ಕರತ್ ಮಿಷನ್ ನಗರ 2.0 ಮ್ಲಕ 1 ಲಕ್ಷಕಿ್ಂತ ಕಡಿಮ್ 

ಜನಸಂಖ�ಯೂ ಹ�್ ಂದಿರ್ವ ನಗರಗಳಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಕಗಿ ದ್ರವ ತ್ಕಯೂಜಯೂ ನವ್ಣಹಣ� 

ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

 ಇದಲಲಾದ�, ಅಮೃತ್ ವ್ಕಯೂಪಿತುಗ� ಒಳಪಡದ ನಗರಗಳಲ್ಲಾ ಕಲ್ರ್ತ ಮತ್ತು ಕ�್ಳಚ� ನ�ರಿನ 

ನವ್ಣಹಣ� ಕ�ೖಗ�್ ಳಳುಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಇದರ�್ ಂದಿಗ� ಎಲ್ಕಲಾ ನಗರಗಳ ಸಥಿಳ�ಯ ಸಂಸ�ಥಿಗಳನ್ನು 

ಒಡಿಎಫ್+ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷಕಿ್ಂತ ಕಡಿಮ್ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ ನಗರಗಳನ್ನು ಒಡಿಎಫ್++ ಗಳಗ� 

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ವ ಯ�ಜನ� ಇದ�, ಇದರಿಂದ ನಗರ ಪ್ರದ��ಶಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ನ�ೖಮ್ಣಲಯೂದ 

ಗ್ರಿಯನ್ನು ತಲ್ಪಬಹ್ದ್.

 ಶ��.100 ರಷ್ಟಿ ಘನತ್ಕಯೂಜಯೂ ವಿಲ��ವ್ಕರಿಯಂದಿಗ� ಮ್ಲದಿಂದ ಘನತ್ಕಯೂಜಯೂವನ್ನು 

ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕಿಸಲ್ ಗಮನ ನ�ಡಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಏಕ-ಬಳಕ�ಯ ಪ್ಕಲಾಸಿಟಿರ್ ಅನ್ನು ಹಂತಹಂತವ್ಕಗಿ 

ತ�ಗ�ದ್ಹ್ಕಕ್ವುದರ�್ ಂದಿಗ�, ಕಟಟಿಡ ನಮ್ಕ್ಣರಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ಡವುವಿಕ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಾ 

ಉತ್ಪತ್ತುಯ್ಕಗ್ವ ತ್ಕಯೂಜಯೂವನ್ನು ಸಂಸ್ರಿಸ್ವ ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

 ವ್ಕಯ್ ಮ್ಕಲ್ನಯೂವನ್ನು ಕಡಿಮ್ ಮ್ಕಡಲ್, ವಿಶ��ಷವ್ಕಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ 

ನಗರಗಳಲ್ಲಾ, ಯ್ಕಂತ್್ರಕ ಸ್ಚ್ಛತ�ಗ� ಕ್ಕಮಿ್ಣಕರನ್ನು ನಯ�ಜಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ನ�ೖಮ್ಣಲಯೂ 

ಮತ್ತು ತ್ಕಯೂಜಯೂ ನವ್ಣಹಣ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉದ�್ ಯೂ�ಗಿಗಳ ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಂದಿಗ� 

ವ�ೖಯಕಿತುಕ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಸ್ಕಧನಗಳಗ� ವಿಶ��ಷ ಗಮನ ನ�ಡಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ಘನತ್ಕಯೂಜಯೂದ ಮ್ಲ ವಿಂಗಡಣ�ಗ್ಕಗಿ 3 ಆರ್ (R) ಗಳ ತತ್ದ ಮ್�ಲ� ಈ ಮಿಷನ್ 

ಕ್ಕಯ್ಣನವ್ಣಹಸ್ತತುದ�. ಅವುಗಳ�ಂದರ�: ರ�ಡ್ಯೂಸ್ (ತಗಿಗೆಸ್ವುದ್), ರಿ ಯ್ಸ್ 

(ಮರ್ಬಳಕ�) ಮತ್ತು ರಿ ಸ�ೖಕಲ್ (ಪುನಃಬಳಕ�). ಇದಕ್ಕ್ಗಿ ನಗರ ಘನ ತ್ಕಯೂಜಯೂದ 

ವ�ೖಜ್್ಕನಕ ಸಂಸ್ರಣ� ಮತ್ತು ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿ ಘನತ್ಕಯೂಜಯೂ ನವ್ಣಹಣ�ಗ್ಕಗಿ ತ್ಕಯೂಜಯೂ 

ವಿಲ��ವ್ಕರಿ ಸಥಿಳಗಳ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಯ ಮ್�ಲ� ಗಮನ ಕ��ಂದಿ್ರ�ಕರಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

ಪ್ರಧ್ಕನ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಈ ವಷ್ಣದ ಅಕ�್ಟಿ�ಬರ್ 1 ರಂದ್ 

ಅಮೃತ್ 2.0 ಮತ್ತು ಸ್ಚ್ಛ ಭ್ಕರತ್ ಮಿಷನ್ 2.0 ಕ�್ ಚ್ಕಲನ� ನ�ಡಿದರ್.

ಅನ��ಕ ಜನರ್ ಉತತುಮ ಜಿ�ವನಕ್ಕ್ಗಿ ಹಳಳುಗಳಂದ ನಗರಗಳಗ� ವಲಸ� 

ಹ�್ �ಗ್ತ್ಕತುರ�. ಅವರ್ ಉದ�್ ಯೂ�ಗವನ್ನು ಪಡ�ದರ್, ಅವರ ಜಿ�ವನ ಮಟಟಿವು 

ಹಳಳುಗಳಲ್ಲಾನ ಅವರ ಜಿ�ವನಕ�್ ಹ�್ �ಲ್ಸಿದರ� ಹ�ಚ�ಚ�ನ್ ಸ್ಧ್ಕರಿಸ್ವುದಿಲಲಾ. 

ಮನ�ಯಿಂದ ದ್ರವಿದ್ದಾ, ಸಂಕಷಟಿದ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಾ ಬದ್ಕಬ��ಕ್ಕದ ಪರಿಸಥಿತ್ 

ಇವರದ್. ಸ್ಚ್ಛತ� ಮತ್ತು ಉತತುಮ ಜಿ�ವನ ಉತತುಮ ಆರ�್ �ಗಯೂಕ�್ ಮೊದಲ 

ಹ�ಜ�ಜ್. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಾಟ್ಟಿಕ�್ಂಡ್, ಸ್ಚ್ಛ ಭ್ಕರತ್ ಮಿಷನ್ ನಗರ 2.0 

ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ಯ�ಜನ� 2.0 ಅನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಯಿತ್.

ಅಮೃತ್ ಮಿಷನ್ ಮತುತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ 

ಸುಗಮ ಜೇವನ ನವಘಾಹಣೆಯತತು ಪಯರ.

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ 2.0 ರ ಆರ್ಘಾಕ ವೆಚಚವು  
1,41,600 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದುದಾ, ಇದು ಮಿಷನ್ ನ ಮದಲ 

ಹಂತಕಿಕೆಂತ ಎರಡೂವರೆ ಪಟುಟಿ ಹೆಚುಚ.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ
ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ಘೂೇಷಣೆ
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ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ

ಮಿಷನ್ ಅಮೃತ್ 2.0: ಒಳಚರಂಡಿ ಮತುತು ಕೊಳಚೆ 

ನವಘಾಹಣೆಯಂದಗೆ ಜಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರಗಳು
ಕೊೇಟಿ ಗಳನುನು ವೆಚಚ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಮೃತ್ 2.0 ಮೂಲಕ ನಗರ 

ಮನೆಗಳ್ಗೆ ಸೂಕತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ ಸೆೇವೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ಮತುತು 

ಕೆೈಗೆಟುಕುವ ನೇರಿನ ಪೂರೆೈಕೆಯನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. 2,97,000 

ಅಮೃತ್ 2.0 ನ ಉದೆದಾೇಶಗಳು

100% 
ರಷ್ಟಿ ವ್ಕಯೂಪಿತುಯಂದಿಗ� 

500 ಅಮೃತ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಾ 
ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಕ�್ಳಚ� 
ವಯೂವಸ�ಥಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದ�, 

ಸ್ಮ್ಕರ್ 10.6 ಕ�್�ಟ್ 
ಜನರ್ ಇದರ ಪ್ರಯ�ಜನ 

ಪಡ�ಯ್ತ್ಕತುರ�.

ಸ್ಸಿಥಿರ ಸಿಹನ�ರಿನ 

ಪೂರ�ೖಕ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಿಚಸಲ್ 

ಜಲಮ್ಲಗಳ  

ಪುನರ್ಜಿಜ್�ವ ಮತ್ತು ನಗರ 

ಜಲಮ್ಲಗಳ ನವ್ಣಹಣ�

`

 ಅಮೃತ್ 2.0 ಸ್ಮ್ಕರ್ 4,700 ಪಟಟಿರಗಳು/ನಗರಗಳನ್ನು  

‘ಜಲ ಸ್ರಕ್ಷಿತ’ ಮ್ಕಡ್ವ ಗ್ರಿ ಹ�್ ಂದಿದ�. ಇದ್ ನ�ರಿನ ಅವಶಯೂಕತ� 

ಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೖಸಲ್, ಜಲಮ್ಲಗಳನ್ನು ಪುನಶ�ಚ�ತನಗ�್ ಳಸಲ್, 

ಜಲ್ಕಶಯಗಳನ್ನು ಉತತುಮವ್ಕಗಿ ನವ್ಣಹಸಲ್, ಸಂಸ್ರಿಸಿದ ತ್ಕಯೂಜಯೂ 

ನ�ರಿನ ಮರ್ಬಳಕ�ಗ� ಹ್ಕಗ್ ಆ ಮ್ಲಕ ನ�ರಿನ ಮರ್ ಉತ್ಕ್ಪದಕ 

ಆರ್್ಣಕತ�ಯನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್ ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡ್ತತುದ�.

 ಸಂಸ್ರಿಸಿದ ತ್ಕಯೂಜಯೂ ನ�ರನ್ನು ಮರ್ಬಳಕ� ಮ್ಕಡ್ವುದ್ ಮತ್ತು 

ನಗರಗಳ ಒಟ್ಟಿ ನ�ರಿನ ಅಗತಯೂಗಳಲ್ಲಾ ಶ��.20 ರಷಟಿನ್ನು ಮತ್ತು ಕ�ೖಗ್ಕರಿಕ್ಕ 

ಬ��ಡಿಕ�ಯ ಶ��.40 ರಷಟಿನ್ನು ಪೂರ�ೖಸ್ವ ನರಿ�ಕ್�ಯಿದ�. ಅಭಿಯ್ಕನದ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ನ�ೖಸಗಿ್ಣಕ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳನ್ನು ಸ್ಸಿಥಿರಗ�್ ಳಸಲ್ ಶ್ದ್ಧ 

ಜಲಮ್ಲಗಳನ್ನು ಮ್ಕಲ್ನಯೂದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�. 

 ಮ್�ಲ�ಮೈ ಮತ್ತು ಅಂತಜ್ಣಲ ಜಲಮ್ಲಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ� ಮತ್ತು 

ಪುನರ್ಜಿಜ್�ವವನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್ ಅಮೃತ್ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಮರ್ 

ಉತ್ಕ್ಪದಕ ಆರ್್ಣಕತ�ಯ ತತ್ವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ಆಧ್ನಕ ಮತ್ತು ಜ್ಕಗತ್ಕ ತಂತ್ರಜ್್ಕನಗಳು ಮತ್ತು ಕೌಶಲಯೂಗಳನ್ನು 

ಬಳಸಿಕ�್ಂಡ್ ಡ��ಟ್ಕ ಆಧ್ಕರಿತ ಆಡಳತವನ್ನು ಈ ಅಭಿಯ್ಕನ 

ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ತತುದ�. ನಗರಗಳ ನಡ್ವ� ಪ್ರಗತ್ಪರ ಸ್ಪಧ�್ಣಯನ್ನು 

ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್, ‘ಕ್ಡಿಯ್ವ ನ�ರಿನ ಸಮಿ�ಕ್�’ ನಡ�ಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. 

ಅಮೃತ್ 2.0 ರ ವ�ಚಚ ಸ್ಮ್ಕರ್ 2.97 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳ್ಕಗಿದ�.

 ಅಮೃತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 1 ಲಕ್ಷಕಿ್ಂತ ಹ�ಚ್ಚ ಜನಸಂಖ�ಯೂ ಹ�್ ಂದಿರ್ವ  

ಎಲ್ಕಲಾ 4,372 ನಗರಗಳು ಶ��. 100 ನಗರ ಭ್ಕರತವನ್ನು 

ಒಳಗ�್ ಂಡಿರ್ತತುವ�. ಸ್ಕಟಿರ್್ಣ ಅಪ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೂಮಿಗಳನ್ನು 

ರ್ರ�ತ್ಕ್ಸಹಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಸ್ಕ್ವಲಂಬಿ ಭ್ಕರತವನ್ನು 

ಸ್ಮ್ಕರ್ 4,700 ನಗರ ಸಥಿಳ�ಯ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ ವ್ಕಯೂಪಿತುಯ 

ಎಲ್ಕಲಾ ಮನ�ಗಳಗ� 2.68 ಕ�್�ಟ್ ನಗರ ಗೃಹಬಳಕ�ಯ 

ನಲ್ಲಾ ಸಂಪಕ್ಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಶ��.100 

ರಷ್ಟಿ ವ್ಕಯೂಪಿತುಗ� ನ�ರ್ ಪೂರ�ೖಸ್ವುದ್.

ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ವುದ್ ಈ ಅಭಿಯ್ಕನದ ಉದ�ದಾ�ಶವ್ಕಗಿದ�.

 ಇದ್ ಕ್ಕಮಿ್ಣಕ ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟಿ ಆರ್್ಣಕತ�ಗ� ಉತ�ತು�ಜನ ನ�ಡ್ತತುದ� 

ಮತ್ತು ಯ್ವಕರ್ ಹ್ಕಗ್ ಮಹಳ�ಯರನ್ನು ಒಳಗ�್ ಂಡಿರ್ತತುದ�.

ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ

ಅಂಗನವಾಡಿ

76.4%

ಜಲ ಸುರಕ್ಷತೆ
ಅನ್ಷ್ಕಠಾನ: ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ಬಂದ್ 72 ವಷ್ಣಗಳ್ಕದರ್ ನಮ್ಮ ದ��ಶದ 19 
ಕ�್�ಟ್ ಗ್ಕ್ರಮಿ�ರ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ ಪ�ೖಕಿ 3 ಕ�್�ಟ್ 23 ಲಕ್ಷ ಮನ�ಗಳಗ� 
ಮ್ಕತ್ರ ನಲ್ಲಾ ನ�ರ್ ಸಿಗ್ತ್ತುತ್ತು. ಆಗಸ್ಟಿ 2019 ರಲ್ಲಾ ಜಲ ಜಿ�ವನ್ ಮಿಷನ್ 
ಘ್�ಷಣ�ಯ್ಕದ್ಕಗಿನಂದ, ಕ��ವಲ 25 ತ್ಂಗಳುಗಳಲ್ಲಾ 5 ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಹ�ಚ್ಚ 
ಮನ�ಗಳಗ� ನಲ್ಲಾ ನ�ರಿನ ಸಂಪಕ್ಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ಕಗಿದ�, ಹ್ಕಗ�ಯ� 
ನಗರಗಳಲ್ಲಾ ದ್ರವ ತ್ಕಯೂಜಯೂ ನವ್ಣಹಣ�ಯನ್ನು ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿಯ್ಕಗಿ 
ಮ್ಕಡ್ವ ಕ�ಲಸ ಅಮೃತ್ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಾದ�.

ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್...

ನಲ್ಲಿ ನೇರಿನ ಗಾ್ರಫ್

ಜಲೆಲಿಗಳು

83
ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು

61

ಬಾಲಿಕ್ ಗಳು

1,001

ಹಳ್ಳಿಗಳು

1.24
ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ

80%

2019-20

2020-21

2021-22

82,62,187

3,23,09,097

1,24,28,254*

ನವೆಂಬರ್ 23, 2021 ರವರೆಗೆ

ಒಟುಟಿ ಮನೆಗಳ ಸಂಖೆ್ಯ

19,22,41,339
ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಘಾ ಹೊಂದರುವ ಮನೆಗಳು

ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಘಾ ಹೊಂದರುವ ಮನೆಗಳು

8,53,62,376

16.83%

44.40%

15 ಆಗಸ್ಟಿ 2019 ಸಿಥಾತಿ

ನವೆಂಬರ್ 23, 2021 ರ ಹೊತಿತುಗೆ

ಮಿಷನ್ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾದ 
ನಂತರ 
ಒದಗಿಸಲಾದ ಒಟುಟಿ 

ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಘಾಗಳು

5,29,99,538 

ಶಾಲೆಗಳು

6 ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳ್ತ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೇ.100 ರಷುಟಿ 
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ 
ಕುಡಿಯುವ ನೇರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.

3,23,62,838

ಆರೊೇಗ್ಯ ಮತುತು ನೆೈಮಘಾಲ್ಯ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
ಘ

ೂ
ೇಷ

ಣೆ

ಜಲ ಜಿ�ವನ್ ಮಿಷನ್ (ನಗರ) ಗ್ಕಗಿ 5 ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ 
2,87,000 ಕ�್�ಟ್ ರ್. ನಗದಿಪಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�.  
2.86 ಕ�್�ಟ್ ಮನ�ಗಳಗ� ನಲ್ಲಾ ಸಂಪಕ್ಣ 
ಕಲ್್ಪಸ್ವುದ್. ಎಲ್ಕಲಾ 4,378 ನಗರ ಸಂಸ�ಥಿಗಳಲ್ಲಾ 
ನ�ರ್ ಸರಬರ್ಕಜ್ ಜ�್ತ�ಗ� 500 ಅಮೃತ್ 
ನಗರಗಳಲ್ಲಾ ದ್ರವ ತ್ಕಯೂಜಯೂ ನವ್ಣಹಣ�ಯ ವಯೂವಸ�ಥಿ.
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ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ

ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ

ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ

ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ

1̀0,900

ಲಕ್ಷ 

ಉದೊ್ಯೇಗ

ಅವಕಾಶಗಳು

2.5

ಆಹಾರ 

ಸಂಸಕೆರಣಾ 

ಉದ್ಯಮ 7̀,350

1.8

ಐಟಿ 

ಹಾಡ್ಘಾ ವೆೇರ್

04

ಎಸಿ-ಎಲ್ಇಡಿ 

ಬಲ್್ಬ

ಟೆಲ್ಕಾಂ 

ಉತಾ್ಪದನೆ

ಟೆಲ್ಕಾಂ 

ಉತಾ್ಪದನೆ

1.00
40

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಜಗತಿತುಗಾಗಿ 
ತಯಾರಿಸಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆದ ಪಿಎಲ್ಐ

1.97 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ. ನೆರವಿನೊಂದಗೆ 
5 ವಷಘಾಗಳವರೆಗೆ 13 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಉತಾ್ಪದನೆ ಆಧಾರಿತ ಪೊ್ರೇತಾ್ಸಹ (ಪಿಎಲ್ ಐ) 
ಯೇಜನೆಪರಿಚಯ.

ಅನುಷಾ್ಠನ: ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ರ್ ಮಂಡನ�ಯ ಕ��ವಲ 23 ದಿನಗಳ 
ನಂತರ, ಐಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಾ ಪಿಎಲ್ಐ ಯ�ಜನ�ಗ� ಸಂಪುಟ 

ಅನ್ಮೊ�ದನ� ನ�ಡಿತ್. ಇದರ ನಂತರ, ಸ�ಪ�ಟಿಂಬರ್ 15 ರವರ�ಗ� 
ಕ್ರಮವ್ಕಗಿ ಇನ್ನು 12 ವಲಯಗಳಲ್ಲಾ ಪಿಎಲ್ಐ ಅನ್ಮೊ�ದಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಇದ್ ಪ್ರಧ್ಕನ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿಯವರ ಆತ್ಮನರ್ಣರ 
ಭ್ಕರತ ಅಭಿಯ್ಕನದ ಪ್ರಮ್ಖ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿದ�. 
ಇಲ್ಲಾಯವರ�ಗ� ಭ್ಕರತವು ಆಮದ್ಗಳ ಮ್�ಲ� ಹ�ಚ್ಚ 

ಅವಲಂಬಿತವ್ಕಗಿರ್ವ 13 ನದಿ್ಣಷಟಿ ವಲಯಗಳ ಮ್�ಲ� ಪಿಎಲ್ಐ 
ಯ�ಜನ�ಯ ಮ್ಲಕ ಗಮನ ಕ��ಂದಿ್ರ�ಕರಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇದರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ಉತ್ಕ್ಪದನ�ಯ ಸರ್ಕಸರಿ 5 ಪ್ರತ್ಶತವನ್ನು ಕ��ಂದ್ರ 

ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಉದಯೂಮಗಳಗ� ರ್ರ�ತ್ಕ್ಸಹಕವ್ಕಗಿ ನ�ಡ್ತತುದ�. 
ದ�್ ಡ್ಡ ಹ್ಡಿಕ�ದ್ಕರರನ್ನು ಇದರ ಮ್ಲಕ ಹ್ಡಿಕ�ಗ� 
ಆಕರ್್ಣಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ಪಿಎಲ್ಐ ಯ�ಜನ�ಯ ಮ್ಲಕ ಈ 
ವಲಯಗಳ ದಕ್ಷತ�ಯ್ ಬಹ್ತ��ಕ ದಿ್ಗ್ರವ್ಕಗ್ತತುದ� ಎಂದ್ 
ಅಂದ್ಕಜಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇದ್ ಉತ್ಕ್ಪದನ� ಮತ್ತು ರಫುತುಗಳನ್ನು 
ಹ�ಚಿಚಸ್ವುದಲಲಾದ� ಆದ್ಕಯದ ಹ�ಚಚಳದಿಂದ ಬ��ಡಿಕ�ಯ 

ಡೊ್ರೇನ್ ಗಳು ಮತುತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನನುಗಳು
ಒಟುಟಿ ವೆಚಚ: ಮುಂದನ 3 ವಷಘಾಗಳಲ್ಲಿ 120 ಕೊೇಟಿ ರೂ. 

ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ: ಅಂದಾಜು ರೂ. 15,000 ಕೊೇಟಿ  ಹೂಡಿಕೆ. 
900 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ಹಾಗೂ 10,000 ಹೆಚುಚವರಿ 

ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲ್ವೆ.

ಜವಳ್
ಒಟುಟಿ ವೆಚಚ: ಮುಂದನ 5 ವಷಘಾಗಳಲ್ಲಿ 10,683 ಕೊೇಟಿ ರೂ. 

ಅಂದಾಜು ವಹಿವಾಟು 3 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ. 7.5 ಲಕ್ಷ ಹೆಚುಚವರಿ 
ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ದೆ.

ಲಕ್ಷ 

ಉದೊ್ಯೇಗ

ಅವಕಾಶಗಳು

ಲಕ್ಷ 

ಉದೊ್ಯೇಗ

ಅವಕಾಶಗಳು

ಲಕ್ಷ 

ಉದೊ್ಯೇಗ

ಅವಕಾಶಗಳು

ಸಾವಿರ 

ಉದೊ್ಯೇಗ

ಅವಕಾಶಗಳು

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ ತಯಾರಿಕೆ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
ಘ

ೂ
ೇಷ

ಣೆ
 

6̀,238
1̀5,000

1̀2,195
ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ
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ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ

ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ

ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ

ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ

ಸೌರ ಪಿವಿ 

ಮಾಡೂ್ಯಲ್ ಗಳು

1.5
2.5

ಫಾಮಾಘಾಸು್ಯ-

ಟಿಕಲ್ 

ಎಪಿಐ

ಎಲೆಕಾಟ್ರನಕ್ 

ಉತಾ್ಪದನೆ

ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ 

ಉಪಕರರಗಳು

ಆಟೊೇ 

ಮಬೆೈಲ್ 

ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು

2.5

   

42,500

7.5

ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣವನ್ನು ಹ�ಚಿಚಸ್ತತುದ�. ಅದ�� ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಈ 
ಯ�ಜನ�ಯ್ ದ��ಶದ ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ ವಲಯದ ಮ್�ಲ� 
ಭ್ಕರಿ ಪರಿಣ್ಕಮ ಬಿ�ರ್ತತುದ�. ವ್ಕಸತುವವ್ಕಗಿ, ಪ್ರತ್ ವಲಯದಲ್ಲಾ 
ರ್ಪುಗ�್ ಳುಳುವ ಪೂರಕ ಘಟಕಗಳಗ� ಮೌಲಯೂ ಸರಪಳಯ್ಕದಯೂಂತ 
ಹ�್ ಸ ಪೂರ�ೖಕ�ದ್ಕರರ ನ�ಲ�ಯ ಅಗತಯೂವಿರ್ತತುದ�. ಈ ಹ�ಚಿಚನ 
ಪೂರಕ ಘಟಕಗಳು ಎಂಎಸ್ ಎಂಇ ವಲಯದಲ್ಲಾ ಇವ�. 

ಇದ�� ರಿ�ತ್ಯ ಅವಕ್ಕಶಗಳಗ್ಕಗಿ ಎಂಎಸ್ ಎಂಇಗಳನ್ನು 
ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ವ ಕ�ಲಸವನ್ನು ಈಗ್ಕಗಲ�� ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 
ಯ�ಜನ�ಯ ಪ್ರಮ್ಖ ಅಂಶವ�ಂದರ� ಪಿಎಲ್ಐ ಯ�ಜನ�ಯ 
ಜವಳ ಮತ್ತು ಆಹ್ಕರ ಸಂಸ್ರಣ�ಯಂತಹ ಹಲವು ಕ್��ತ್ರಗಳು 
ಗ್ಕ್ರಮಿ�ರ ಪ್ರದ��ಶಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಣ ಪಟಟಿರಗಳ ಮ್�ಲ� ಗಮನ 
ಕ��ಂದಿ್ರ�ಕರಿಸ್ತ್ತುವ�.

ವಿಶೆೇಷ ಉಕುಕೆ
ಒಟ್ಟಿ ವ�ಚಚ: ಮ್ಂದಿನ 5 ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ 6,322 ಕ�್�ಟ್ ರ್.  

ಅಂದ್ಕಜ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಿಂತ ಹ�ಚಿಚನ ವಹವ್ಕಟ್.  

68,000 ನ��ರ ಉದ�್ ಯೂ�ಗಗಳ�ೂಂದಿಗ� 

 5.25 ಲಕ್ಷ ಹ�್ ಸ ಉದ�್ ಯೂ�ಗಗಳು ಸೃರ್ಟಿಯ್ಕಗಲ್ವ�.

ಉತ್ಕ್ಪದನ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಿಚಸಲ್ ಕ�ೖಗ್ಕರಿಕ�ಗಳಗ� ವಿವಿಧ ವಿನ್ಕಯಿತ್ಗಳ ನ�ಡಿಕ� ಬಗ�ಗೆ ನ�ವು 

ಕ��ಳರಬಹ್ದ್, ಆದರ� ಮೊದಲ ಬ್ಕರಿಗ� ಕ�್�ವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಪ್ರತ್ಕ್ಲತ�ಯನ್ನು 

ಅವಕ್ಕಶವನ್ಕನುಗಿ ಪರಿವತ್್ಣಸಲ್, ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ರ್ ನಲ್ಲಾ ಉತ್ಕ್ಪದನ�ಗ� 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 13 ಪ್ರಮ್ಖ ವಲಯಗಳಗ� ಉತ್ಕ್ಪದನ� ಆಧ್ಕರಿತ ರ್ರ�ತ್ಕ್ಸಹಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ�. 

ಈ ಮ್ಲಕ 5 ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ಮ್ಕರ್ 37 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್ಪ್ಕಯಿ ಉತ್ಕ್ಪದನ�ಯಂದಿಗ� 1 ಕ�್�ಟ್ 

ಹ�ಚ್ಚವರಿ ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಸೃರ್ಟಿಯ ಗ್ರಿ ಹ�್ ಂದಲ್ಕಗಿದ�.

ಲಕ್ಷ 

ಉದೊ್ಯೇಗ 

ಅವಕಾಶಗಳು
ಲಕ್ಷ 

ಉದೊ್ಯೇಗ 
ಅವಕಾಶಗಳು

ಲಕ್ಷ 
ಉದೊ್ಯೇಗ 

ಅವಕಾಶಗಳು

ಲಕ್ಷ 
ಉದೊ್ಯೇಗ 

ಅವಕಾಶಗಳು

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿತಯಾರಿಕೆ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

4̀,500

6̀,940

4̀0,951
3̀,420

NEW INVESTMENT
WORTH
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ಜವಳ್ ವಲಯದ 
ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ 
ಸಿದಧಿತೆಗಳು

3 ವಷಘಾಗಳಲ್ಲಿ 7 ಹೊಸ ಜವಳ್ ಪಾಕ್ಘಾ ಗಳನುನು 
ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ರಫ್ತು ಉತೆತುೇಜನದೊಂದಗೆ ಜಾಗತಿಕ 
ಸ್ಪಧಾಘಾತಮಾಕತೆಗೆ ಜವಳ್ ಉದ್ಯಮವನುನು ಉತತುಮವಾಗಿ 
ಹೊಂದಕೊಳುಳಿವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.  
ಹೊಸ ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು.

ಭಾ ರತಿೇಯ ಜವಳ್ ಕ್ೆೇತ್ರವು 
ವಿಶ್ವದಲೆಲಿೇ ಆರನೆೇ ಅತಿ 

ದೊಡಡಾ ಬಟೆಟಿ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿದೆ. 
ಭಾರತದ ಒಟುಟಿ ರಫಿತುನಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾಲು 
ಸುಮಾರು ಶೆೇಕಡಾ 11-12 ಮತುತು ಇದು 
ಒಟುಟಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು ಶೆೇಕಡಾ 13-15 ರಷುಟಿ ಪಾಲು 
ಹೊಂದದೆ. ಪಿಎಲ್ ಐ ಯೇಜನೆಯಡಿ 
ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗೂ 
ಹೆಚುಚ ಅನುದಾನ ನೇಡಲಾಗಿದದಾ ಈ 
ಕ್ೆೇತ್ರದ ಅಭು್ಯದಯಕಾಕೆಗಿ 7 ಹೊಸ 
ಜವಳ್ ಪಾಕ್ಘಾ ಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಮಟಟಿದ 
ಮೂಲಸೌಕಯಘಾವನೂನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಜವಳ್ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನುನು ಸೆೇರಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ, ಅಕೊಟಿೇಬರ್ 6 ರಂದು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 
7 ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರ ಜವಳ್ ಪಾಕ್ಘಾ ಗಳ ನಮಾಘಾರಕೆಕೆ ಅನುಮೇದನೆ 
ನೇಡಿತು.

ಪಿಎಂ ಮಿತ್ರವು ಒಂದೆೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೂಲುವ, ನೆೇಯುವ, 
ಸಂಸಕೆರಣೆ / ಡೆೈಯಿಂಗ್ ಮತುತು ಮುದ್ರರದಂದ ಉಡುಪು 
ತಯಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಜವಳ್ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳ್ಯನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅವಕಾಶವನುನು ಒದಗಿಸುತತುದೆ.

ಪ್ರತಿ ಪಾಕ್ಘಾ ನಲ್ಲಿ ಉದೊ್ಯೇಗ

01 02
ಮಿಲ್ಯನ್ ಜನರಿಗೆ  

ನೆೇರ ಉದೊ್ಯೇಗಗಳು

ಲಕ್ಷ ಪರೊೇಕ್ಷ 
ಉದೊ್ಯೇಗಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ

   ಅನುಷಾ್ಠನ

ನಾವಿೇನ್ಯ ಮತುತು ಸಂಶೆೋೇಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿ

•	 ರ್ಕರ್್�ಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ್ಕ ಪ್ರತ್ಷ್ಕಠಾನದ ಮ್ಲಕ 50,000 ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ 

ಮ್ಲಕ ದ��ಶದಲ್ಲಾ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ�-ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಸರ ವಯೂವಸ�ಥಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವುದ್.

•	 ರ್ಕರ್್�ಯ ಭ್ಕಷ್ಕ ಅನ್ವ್ಕದ ಮಿಷನ್ ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

•	 ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ -ಸಿ ಎಸ್ 51 ಉಡ್ಕವಣ�.

•	 ಗಗನಯ್ಕನದ ಮೊದಲ ಮ್ಕನವರಹತ ಮಿಷನ್ ನ ಉಡ್ಕವಣ� ಡಿಸ�ಂಬರ್ 2021 ಕ�್ 

ಯ�ಜಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಘ
ೂ

ೇಷ
ಣೆನ್ಕ ವಿ�ನಯೂ ಮತ್ತು 

ಸಂಶ�ೋ�ಧನ�ಯ್ 
21 ನ�� ಶತಮ್ಕನದ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ 
ಅಗತಯೂವ್ಕಗಿದ�. ಜ್ಕಗತ್ಕ ನ್ಕವಿ�ನಯೂತ್ಕ 
ಸ್ಚಯೂಂಕದಲ್ಲಾ, ಭ್ಕರತದ 
ಶ�್ರ�ಯ್ಕಂಕವು 2014 ರಲ್ಲಾದದಾ 81 ರಿಂದ 
2021 ರಲ್ಲಾ 46 ಕ�್ ಏರಿದ�. ಹ�್ ಸ 
ಶ�ೋ�ಧ ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋ�ಧನ�ಗ� ಹ�ಚಿಚನ 
ಆದಯೂತ� ನ�ಡ್ವುದ್ ಪ್ರಧ್ಕನ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮೊ�ದಿ ಅವರ ದೃರ್ಟಿಯ್ಕಗಿದ�. ಕ��ಂದ್ರ 
ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಯ್ಕವುದ�� ಯ�ಜನ� 
ಅಥವ್ಕ ಹ�್ ಸ ರ್ಕರ್್�ಯ ಶಿಕ್ಷರ 
ನ�ತ್ಯಲ್ಲಾ ನವ ಶ�ೋ�ಧ ಮತ್ತು 
ಸಂಶ�ೋ�ಧನ�ಗ� ಹ�ಚಿಚನ ಆದಯೂತ� 
ನ�ಡಲ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕ್ಗಿಯ� 
ಇದನ್ನು 2021-22 ನ�� ಹರಕ್ಕಸ್ 
ವಷ್ಣದ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ರ್ ನಲ್ಲಾ 
ಸ��ರಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಅನುಷಾ್ಠನ
•	 ರ್ಕರ್್�ಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧನ್ಕ ಪ್ರತ್ಷ್ಕಠಾನ ಸ್ಕಥಿಪನ�ಯ ಪ್ರಸ್ಕತುವನ�ಯನ್ನು ಜ್ಲ�ೖ 26 ರಂದ್ 

ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಮ್ಂದಿಟ್ಟಿದ�. ಇದರ 5 ವಷ್ಣಗಳ ಬಜ�ರ್ 50,000 ಕ�್�ಟ್ ರ್.

•	 ಈ ಹಂದ� ಹ�ಚಿಚನ ಆನ್ ಲ�ೖನ್ ವಿಷಯಗಳು ಇಂಗಿಲಾಷ್ ನಲ್ಲಾ ಮ್ಕತ್ರ ಲರಯೂವಿದದಾವು, ರ್ಕರ್್�ಯ 

ಅನ್ವ್ಕದ ಮಿಷನ್ ಈಗ ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷರಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ�ೖಕ್ಷಣಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು  

22 ಭ್ಕರತ್�ಯ ಭ್ಕಷ�ಗಳಗ� ಅನ್ವ್ಕದಿಸ್ತ್ತುದ�.

•	 ಇಸ�್ ್ರ 2021 ರ ಮೊದಲ ಮಿಷನ್ ನ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿ ಫ�ಬ್ರವರಿ 28 ರಂದ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ -ಸಿ 

ಎಸ್ 51 ಯನ್ನು ಉಡ್ಕವಣ� ಮ್ಕಡಿತ್. ಈ ರ್ಕಕ�ರ್ ಮ್ಲಕ ಬ�್ರಜಿಲ್ ನ ಅಮ್ಜ�್�ನಯ್ಕ-1 

ಉಪಗ್ರಹದ�್ ಂದಿಗ�, 18 ಇತರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಬ್ಕಹ್ಕಯೂಕ್ಕಶಕ�್ ಕಳುಹಸಲ್ಕಗಿದ�. 

ಉಪಗ್ರಹವಲಲಾದ�, ರಗವದಿಗೆ�ತ�ಯ ಎಲ�ಕ್ಕ್ನರ್ ಪ್ರತ್ಯನ್ನು ಸಹ ಬ್ಕಹ್ಕಯೂಕ್ಕಶಕ�್ 

ಕಳುಹಸಲ್ಕಯಿತ್. ಕ�್�ವಿಡ್ ನಂದ್ಕಗಿ ಗಗನ್ ಯ್ಕನ್ ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಾ ಸ್ಲ್ಪ ವಿಳಂಬವ್ಕಗಿದ�. 

ಇದರ ಹ�್ ರತ್ಕಗಿಯ್, ಇದನ್ನು ಶಿ�ಘ್ರದಲ�ಲಾ� ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸ್ವ ಸ್ಕಧಯೂತ�ಯಿದ�.

ಸಂಶೆೋೇಧನೆ ಮತುತು  
ಹೊಸ ಶೆೋೇಧ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ ಜವಳ್

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಗುಜರಿ ನೇತಿ
ಹಳೆಯ ಮತುತು ಶರ್ಲಗೊಂಡ ವಾಹನಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ಗುಜರಿ ನೇತಿಯನುನು ಘೂೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಂದಗೆ ಉದೊ್ಯೇಗ 
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಭರವಸೆ ಇದರ ಉದೆದಾೇಶ.

ಆಗಸ್ಟಿ 13 ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ನಂದ ಇದರ ನೇಲನಕ್ೆಯನುನು 
ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನು ಅಕೊಟಿೇಬರ್ 7 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ದೆೇಶದ ಮದಲ ಗುಜರಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶದ ನೊೇಯಾಡಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

`40,000 

ಹೊಸ ಗುಜರಿ ನೇತಿಯ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಕಾರನುನು 

ಖರಿೇದಸುವಾಗ

05%  
ರಿಯಾಯಿತಿಯನುನು 

ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ

ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕಾರಿನ 

ವೆಚಚದ 

4-6% 
ರಷಟಿನುನು ಮಾಲ್ೇಕರಿಗೆ 

ನೇಡಲಾಗುತತುದೆ. ನೊೇಂದಣಿ 

ಶುಲಕೆವನುನು ಮನಾನು 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು

ಹೊಸ ಗುಜರಿ ನೇತಿಯ 

ಪ್ರಕಾರ 3 ವಷಘಾಗಳವರೆಗೆ 

ರಸೆತು ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 

25%
ರಷುಟಿ ವಿನಾಯಿತಿ

ಜನರು ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳನುನು 

ಸಾಕೆರ್್ಯಪ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ 

ಕಾರುಗಳನುನು ಖರಿೇದಸಿದಾಗ

 ವಾಹನವನುನು ಗುಜರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು 
ಹೊಸ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಕಚಾಚ ವಸುತುಗಳನುನು ನೇಡುತತುದೆ. 
ಹಾಗು ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಗಳು ಕಚಾಚ ವಸುತುಗಳನುನು 
ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಪಡೆಯುತತುವೆ.

 ವಾಹನ ಗುಜರಿ ನೇತಿಯು ಎಲಾಲಿ ಭಾಗಿದಾರರಿಗೆ 
ಪ್ರಯೇಜನವನುನು ನೇಡುತತುದೆ ಮತುತು ಆಟೊೇಮಬೆೈಲ್ 
ತಯಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಮವನುನು ಉತೆತುೇಜಸುತತುದೆ. ಇದರೊಂದಗೆ 
ಈ ನೇತಿಯಿಂದ ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳೂ ಹೆಚಚಲ್ವೆ.

 ಹಳೆಯ ಕಾರನುನು ತಿರಸಕೆರಿಸಿದ ನಂತರ 5,00000 ರೂ. 
ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಕಾರನುನು ಖರಿೇದಸಿದಾಗ, ಖರಿೇದದಾರರು 
ಠೆೇವಣಿ ಪ್ರಮಾರಪತ್ರ ನೇಡಿದ ನಂತರ 25,000 ರೂ. 
ರಿಯಾಯಿತಿಯನುನು ಪಡೆಯುತಾತುರೆ.

 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿತುಯ ವಾಹನವು ಫಿಟ್ ನೆಸ್ ಪರಿೇಕ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರು ತಮಮಾ ವಾಹನವನುನು ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ 
ನೊೇಂದಾಯಿತವಾಗಿರುವ 60-70 ಗುಜರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಅದನುನು ಠೆೇವಣಿ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗುತತುದೆ.

 ವಾಹನ ಗುಜರಿ ನೇತಿಯು ಜನರನುನು ಎಲೆಕಿಟ್ರಕ್ ವಾಹನಗಳ್ಗೆ 
ಬದಲಾಗಲು ಮತುತು ಮಾಲ್ನ್ಯಕಾರಕ ವಾಹನಗಳನುನು 
ರಸೆತುಗಳ್ಂದ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಮಾಲ್ನ್ಯವನುನು ಕಡಿಮ್ 
ಮಾಡಲು ಉತೆತುೇಜಸುತತುದೆ ಎಂದೂ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿಗುಜರಿ ನೇತಿ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ಹಳೆಯ ಮತುತು ಶರ್ಲಗೊಂಡ ವಾಹನಗಳ ವಿಲೆೇವಾರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ಗುಜರಿ ನೇತಿಯನುನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 20 ಅರವಾ 15 ವಷಘಾಗಳ್ಗಿಂತ 
ಹಳೆಯದಾದ ಕಾರುಗಳು ಮತುತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳನುನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹೊಂದದೆ. 10,000 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯಂದಗೆ 50,000 ಹೊಸ ಉದೊ್ಯೇಗ 
ಸೃಷ್ಟಿಯನುನು ಅಂದಾಜಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊೇಟಿ ಜ ಎಸ್ ಟಿ ಸಂಗ್ರಹ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಡಿಸೆಂಬರ್ 16-31, 202124

ಆತ್ಮನರ್ಣರ ಭ್ಕರತದ ಕನಸನ್ನು ನನಸ್ ಮ್ಕಡಲ್ ಕೃರ್ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ವಲಂಬನ� ಮ್ಖಯೂವ್ಕಗಿದ�. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಾ ಕೃರ್ 

ಮತ್ತು ಅದಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್��ತ್ರಗಳ ಸ್ಕತುವ್ಕದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಪ್ರಮ್ಖ ಆದಯೂತ�ಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದ್ಕಗಿದ�. 

ದ��ಶದ ಶ�� 80ಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ರ�ೖತರ್ 2 ಹ�ಕ�ಟಿ�ರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮ್ ಜಮಿ�ನ್ ಹ�್ ಂದಿದ್ಕದಾರ�. ದ��ಶದಲ್ಲಾ ಹಂದಿನ ನ�ತ್ಗಳಲ್ಲಾ,  

ಈ ಸರ್ಣ ರ�ೖತರ ಬಗ�ಗೆ ಸ್ಕಕಷ್ಟಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲ್ಲಲಾ. ಆದರ� ಈಗ ಈ ಸರ್ಣ ರ�ೖತರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಾಟ್ಟಿಕ�್ಂಡ್ ನಧ್ಕ್ಣರಗಳನ್ನು 

ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ಮ್ಂಬರ್ವ ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ, ದ��ಶದ ಸರ್ಣ ರ�ೖತರ ಸ್ಕಮ್ಹಕ ಶಕಿತುಯನ್ನು ಇನನುಷ್ಟಿ ಹ�ಚಿಚಸಬ��ಕ್ಕಗಿದ�. 

ಅವರಿಗ� ಹ�್ ಸ ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು ನ�ಡಬ��ಕ್. ಈ ಸ್ಫೂತ್್ಣಯಂದಿಗ�, ರ�ೖತರನ್ನು ನವ ಭ್ಕರತದ ಹ�ಮ್್ಮಯನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡಲ್ 

ಅವರನ್ನು ಸಬಲ್�ಕರರಗ�್ ಳಸ್ವುದ್ ಮ್ಂಬರ್ವ 25 ವಷ್ಣಗಳ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದ್ಕಗಿದ�.

ಸಮೃದಧಿ ರೆೈತರು, ಸಶಕತು ಭಾರತ

ಎಲಾಲಿ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮ್ೇಲೆ ಒಂದೂವರೆ ಪಟುಟಿ ಕನಷ್ಠ 

ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ).

n •ಕೃರ್ ಬ�ಳ�ಗಳಗ� ಕನಷಠಾ ಬ�ಂಬಲ ಬ�ಲ�ಯ ಒಂದ್ವರ� 

ಪಟ್ಟಿ ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಪ್ರತ್ ಬ�ಳ� 

ಹಂಗ್ಕಮಿನಲ್ಲಾ ಕ್ಕಳಜಿ ವಹಸ್ತ್ತುದ�. ಆರ್್ಣಕ ವಯೂವಹ್ಕರಗಳ 

ಸಂಪುಟ ಸಮಿತ್ (ಸಿಸಿಇಎ) 2021 ರ ಸ�ಪ�ಟಿಂಬರ್ 8, 2021 

ರಂದ್ ಬಿತತುನ� ಋತ್ವಿಗ್ ಮ್ಂಚಿತವ್ಕಗಿ, ಹಂಗ್ಕರ್ 

ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟಿ ಹಂಗ್ಕಮಿನ (ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್) 2022-23 ರ 

ಎಲ್ಕಲಾ ಗ�್ ತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಹಂಗ್ಕರ್ ಬ�ಳ�ಗಳಗ� ಕನಷಠಾ ಬ�ಂಬಲ 

ಬ�ಲ� (ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ) ಹ�ಚಚಳವನ್ನು ಅನ್ಮೊ�ದಿಸಿತ್.

n 	2022-23 ರ ಹಂಗ್ಕರ್ ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟಿ ಹಂಗ್ಕಮಿನಲ್ಲಾ 

ಹಂಗ್ಕರ್ ಬ�ಳ�ಗಳಗ� ಅನ್ಮೊ�ದಿತ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ 

ಯ್ 1.5 ಪಟ್ಟಿ ಹ�ಚ್ಚ ಅಥವ್ಕ ಉತ್ಕ್ಪದನ್ಕ ವ�ಚಚಕ�್ 

ಸಮನ್ಕಗಿರ್ತತುದ�.
n 	ರ�ೖತರಿಗ� ಅವರ ಉತ್ಕ್ಪದನ್ಕ ವ�ಚಚದ ಮ್�ಲ್ನ ಹ�ಚಿಚನ 

ಲ್ಕರವು ಗ�್ �ಧಿ (100 ಪ್ರತ್ಶತ) ಮತ್ತು ರ್ಕಪಿ್ಸ�ಡ್ / ಸ್ಕಸಿವ� 

(100 ಪ್ರತ್ಶತ) ನಂತರ ಮಸ್ರ (79 ಪ್ರತ್ಶತ), ಕಡಲ� 

(74 ಪ್ರತ್ಶತ). ಬ್ಕಲ್್ಣ (60 ಪ್ರತ್ಶತ) ಮತ್ತು ಕ್ಸ್ಬ� (50 

ಪ್ರತ್ಶತ) ದ�್ ರ�ಯ್ತತುದ�.

ಬೆಳ  ೆ 2013-14  2019-20   2020-21 

ಗೊೇಧಿ 33,874   62802   75060 

ಭತತು  63928  1,41,930  1,72,752 

ಬೆೇಳ ಕೆಾಳು 236   8285  10,530 

ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಮ್ೇಲೆ ಖರಿೇದ ಮತುತು ಪಾವತಿಯ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನುನು ತ್ವರಿತಗೊಳ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೆೈತರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಪಾವತಿಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಫಿತುನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 10 ರಾಷಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ  

ಎಂಬುದು ಕೃಷ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಫಲ್ತಾಂಶಕೆಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಅಗ್ರ 10 ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ

ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಕೃಷ್

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ಘೂೇಷಣೆ
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ಈ ಯೇಜನೆಯನುನು ಎಲಾಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳ್ಗೂ 

ವಿಸತುರಿಸಲಾಗುವುದು. 1241 ಗಾ್ರಮಗಳ 

1.80 ಲಕ್ಷ ಆಸಿತು ಮಾಲ್ೇಕರಿಗೆ ಕಾಡ್ಘಾ 

ಹಸಾತುಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೃಷ್ ಮತುತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನನುಗಳ 
ಮೌಲ್ಯವಧಘಾನೆಯನುನು ಉತೆತುೇಜಸಲು 
ಆಪರೆೇಷನ್ ಗಿ್ರೇನ್ ಯೇಜನೆಯನುನು 22 
ಬಹುಬೆೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ಉತ್ಪನನುಗಳ್ಗೆ 
ವಿಸತುರಿಸಲಾಯಿತು.

n 	ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ 

ಏಪಿ್ರಲ್ 24 ರಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದನದಂದು 

ಇಡಿೇ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜನೆಯನುನು ಜಾರಿಗೆ 

ತರಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಸಾ್ವಮಿತ್ವ 

ಯೇಜನೆಯಡಿ ಇ-ಆಸಿತು ಕಾಡ್ಘಾ ಗಳ ವಿತರಣೆಗೆ 

ಚಾಲನೆ ನೇಡಿದರು.
n 	ಈ ಸಂದಭಘಾದಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಹೆಚುಚ ಗಾ್ರಮಗಳ 

4.09 ಲಕ್ಷ ಆಸಿತು ಮಾಲ್ೇಕರಿಗೆ ಇ-ಆಸಿತು ಕಾಡ್ಘಾ 

ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೇಜನೆಯು  

2021 - 2025 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ 

ಸುಮಾರು 6.62 ಲಕ್ಷ ಹಳ್ಳಿಗಳನುನು ಒಳಗೊಳಳಿಲ್ದೆ.
n 	ಅಕೊಟಿೇಬರ್ ನಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವಮಿತ್ವ 

ಯೇಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳೂೆಂದಗೆ 

ಪ್ರಧಾನಯವರು ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಈ 

ಸಂದಭಘಾದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಹೆಚುಚ ಗಾ್ರಮಗಳ 1.7 

ಲಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ಗೆ ಇ-ಆಸಿತು ಕಾಡ್ಘಾ 

ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.

n •ದೆೇಶದ 38 ಮ್ಗಾ ಫ್ಡ್ ಪಾಕ್ಘಾ ಗಳ್ಗೆ ಅಂತಿಮ 

ಅನುಮೇದನೆ ನೇಡಲಾಗಿದುದಾ, 3 ಮ್ಗಾ 

ಫ್ಡ್ ಪಾಕ್ಘಾ ಗಳ್ಗೆ ತಾತಿ್ವಕ ಅನುಮೇದನೆ 

ನೇಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 22 ಮ್ಗಾ ಫ್ಡ್ ಪಾಕ್ಘಾ 

ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಕಾಯಘಾಗತಗೊಳ್ಸಲಾಗಿದೆ.
n ರೆೈತರ ಆದಾಯವನುನು ಹೆಚಿಚಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು 

ಗುರುತಿಸಿರುವ ಮಾವು, ಬಾಳೆಹರುಣು, ಸೆೇಬು, 

ಅನಾನಸ್, ಹೂಕೊೇಸು, ಬಿೇನ್್ಸ ಮುಂತಾದ 22 

ಬೆೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯವಧಘಾನೆಯನುನು 

ಉತೆತುೇಜಸುವ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಮುಂದುವರಿದದೆ. 2021 

22 ರ ಬಜೆಟ್ ಭಾಷರದಲ್ಲಿ, ಟೊಮಾ್ಯಟೊ, ಈರುಳ್ಳಿ 

ಮತುತು ಆಲೂಗಡೆಡಾ (ಟಾಪ್) ಯಿಂದ ‘ಆಪರೆೇಷನ್ 

ಗಿ್ರೇನ್್ಸ ಸಿಕೆೇಮ್’ ವಾ್ಯಪಿತುಯನುನು 22 ಬೆೇಗ ಹಾಳಾಗುವ 

ಸರಕುಗಳ್ಗೆ ಹೆಚಿಚಸುವುದಾಗಿ ಸಕಾಘಾರ ಘೂೇಷ್ಸಿದೆ.
n ಸಾಗಣೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪನನುಗಳು 

ಮಾಗಘಾ ಮಧೆ್ಯ ಹಾಳಾಗುವುದನುನು ತಡೆಯಲು ಕೃಷ್ 

ಉಡಾನ್ 2.0 ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೆೇಶದ 53 ವಿಮಾನ ನಲಾದಾರಗಳ ಮ್ೇಲೆ 

ಕೆೇಂದ್ರೇಕೃತವಾಗಿರುತತುದೆ.

ಮಿೇನುಗಾರಿಕೆ

2022 ನೆೇ ಹರಕಾಸು ವಷಘಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಸಾಲದ ಗುರಿಯನುನು 16.5 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗೆ 
ಹೆಚಿಚಸಲಾಗಿದೆ. ಪಶುಸಂಗೊೇಪನೆ, ಹೆೈನುಗಾರಿಕೆ ಮತುತು ಮಿೇನುಗಾರಿಕೆ ಕೆೇಂದ್ರೇಕೃತ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾ್ರಮಿೇರ ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ ಅಭಿವೃದಧಿ ನಧಿಯನುನು 30 ಸಾವಿರ 
ಕೊೇಟಿಯಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚಿಚಸಲಾಗುವುದು. ಮೂಲಸೌಕಯಘಾಗಳನುನು 
ಹೆಚಿಚಸಲು ಕೃಷ್ ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ ನಧಿಗಳ್ಗೆ ಪ್ರವೆೇಶವನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಆಧ್ನಕ ಮಿ�ನ್ಗ್ಕರಿಕ್ಕ ಬಂದರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ದ್ರದಲ್ಲಾ ಮಿ�ನ್ ಇಳಸ್ವ 
ಕ��ಂದ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಹ್ಡಿಕ�. ಐದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಮಿ�ನ್ ಬಂದರ್ಗಳ್ಕದ ಕ�್ಚಿಚ, 
ಚ�ನ�ನುೖ, ವಿಶ್ಕಖಪಟಟಿರಂ, ಪ್ಕರ್ಕದಿ�ಪ್ ಮತ್ತು ಪ�ಟ್ವ್ಕರ್ರ್ ಗಳನ್ನು ಆರ್್ಣಕ 
ಚಟ್ವಟ್ಕ�ಯ ಕ��ಂದ್ರಗಳ್ಕಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

ಬಯ�ಫಲಾ�ರ್ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು 1553 ರಿಸಕ್ಯೂ್ಣಲ��ಟರಿ 

ಅಕ್ಕ್ಕಲಚರ್ ಸಿಸಟಿಮ್ ಗಳನ್ನು ಅನ್ಮೊ�ದಿಸಲ್ಕಗಿದ�.1033 
ಅನುಷಾ್ಠನ: 2025 ರ ವ��ಳ�ಗ� 22 ಮಿಲ್ಯನ್ ಟನ್ ಮಿ�ನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಕ್ಪದಿಸ್ವುದ್ 

ಮತ್ತು ಅದರ ರಫುತುಗಳನ್ನು ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್ಪ್ಕಯಿಗಳಗ� ಹ�ಚಿಚಸ್ವುದ್ ಸಕ್ಕ್ಣರದ 

ಉದ�ದಾ�ಶವ್ಕಗಿದ�. ಎಲ್ಕಲಾ ಅಹ್ಣ ಪಶ್ಸಂಗ�್ �ಪನ�, ಡ�ೖರಿ ಮತ್ತು ಮಿ�ನ್ ಕೃರ್ಕರಿಗ� ಕಿಸ್ಕನ್ 

ಕ�್ರಡಿರ್ ಕ್ಕಡ್್ಣ ಸೌಲರಯೂವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ರ್ಕಷ್ವ್ಕಯೂಪಿ ಎ ಹ�ಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಕ�ಸಿಸಿ ಅಭಿಯ್ಕನವನ್ನು 

ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಭ್ಕರತ ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಮ್� 2020 ರಲ್ಲಾ ‘ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರ ಮತ್ಸಯಾ ಸಂಪದ 

ಯ�ಜನ�’ (ಪಿ ಎಂ ಎಸ್ ವ�ೖ) ರ್ಪದಲ್ಲಾ ಆತ್ಮನರ್ಣರ ಭ್ಕರತ ಪ್ಕಯೂಕ��ಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 20,050 

ಕ�್�ಟ್ ರ್ಪ್ಕಯಿಗಳ ಅತಯೂಧಿಕ ಯ�ಜಿತ ಹ್ಡಿಕ�ಯಂದಿಗ� ಪ್ರಮ್ಖ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು 

ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿತ್. ಮೊಬ�ೖಲ್ ಅಪಿಲಾಕ��ಶನ್ “ಮತ್ಸಯಾ ಸ��ತ್” ವನ್ನು ಸಹ ಬಿಡ್ಗಡ� ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

n ಕ��ಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಜ್ಲ�ೖ 8 ರಂದ್ ‘ಕೃರ್ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ನಧಿ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಹರಕ್ಕಸ್ 
ಸೌಲರಯೂದ ಕ��ಂದ್ರ ವಲಯ ಯ�ಜನ�ಯಲ್ಲಾ ಈ ಕ�ಳಗಿನ ತ್ದ್ದಾಪಡಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಮೊ�ದಿಸಿತ್.

n ಅಹ್ಣತ�ಯನ್ನು ರ್ಕಜಯೂ ಸಂಸ�ಥಿಗಳು/ಎಪಿಎಂಸಿಗಳು, ರ್ಕರ್್�ಯ ಮತ್ತು ರ್ಕಜಯೂ ಸಹಕ್ಕರ ಸಂಘಗಳ 
ಒಕ್್ಟಗಳು, ರ�ೖತ ಉತ್ಕ್ಪದಕ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ ಒಕ್್ಟಗಳು (ಎಫ್ ಪಿಒಗಳು) ಮತ್ತು ಸ್ಸಹ್ಕಯ 
ಗ್ಂಪುಗಳ ಒಕ್್ಟಗಳಗ� (ಸ್ಸಹ್ಕಯ ಗ್ಂಪುಗಳು) ವಿಸತುರಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

n ಒಂದ�� ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟಿ ಯ್ಕಡ್್ಣ ನಲ್ಲಾ ಕ�್�ಲ್್ಡ ಸ�್ ಟಿ�ರ��ಜ್, ವಿಂಗಡಣ�, ಗ�್ರ�ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಮಟಟಿ 
ನಧ್ಕ್ಣರ ಯ್ನರ್ ಗಳು ಇತ್ಕಯೂದಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ಪ್ರಕ್ಕರಗಳ ಪ್ರತ್ 
ಯ�ಜನ�ಗ� 2 ಕ�್�ಟ್ ರ್ವರ�ಗಿನ ಸ್ಕಲಕ್ಕ್ಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಗ� ಬಡಿ್ಡ ರಿಯ್ಕಯಿತ್ಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

n 2025-26ರ ವ��ಳ�ಗ� ಹರಕ್ಕಸ್ ಸೌಲರಯೂದ ಅವಧಿಯನ್ನು 4 ವಷ್ಣದಿಂದ 6 ವಷ್ಣಕ�್ ಹ�ಚಿಚಸಲ್ಕಗಿದ್ದಾ, 
2032-33ರ ವ��ಳ�ಗ� ಯ�ಜನ�ಯ ಒಟ್ಟಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 10 ರಿಂದ 13 ವಷ್ಣಕ�್ ಹ�ಚಿಚಸಲ್ಕಗಿದ�.

n ಯ�ಜನ�ಗ� ತಂದಿರ್ವ ತ್ದ್ದಾಪಡಿಗಳು ಹ್ಡಿಕ�ಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜ್ಗ�್ ಳಸ್ವಲ್ಲಾ ದಿ್ಗ್ರಗ�್ ಳಸ್ವ 
ಪರಿಣ್ಕಮವನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸಲ್ ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತತುವ� ಮತ್ತು ಪ್ರಯ�ಜನಗಳು ಸರ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ 
ಸರ್ಣ ರ�ೖತರಿಗ� ತಲ್ಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತತುವ�. 

n ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟಿ ಸಂಪಕ್ಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಕಲಾ ರ�ೖತರಿಗ� ಕ�್ಯಿಲಾನ ನಂತರದ 
ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಗಳನ್ನು ಮ್ಕತುವ್ಕಗಿಡಲ್ ಪರಿಸರ ವಯೂವಸ�ಥಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲ್ 
ಎಪಿಎಂಸಿ ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಕೃಷ್
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ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣವು ಸ್ಲರ ಜಿ�ವನದ ಮ್�ಲ� ಪರಿಣ್ಕಮ ಬಿ�ರ್ವ ಒಂದ್ ವಲಯವ್ಕಗಿದ�. ಅಲಲಾದ��, ಈ ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಾನ ಹ್ಡಿಕ�ಯ್ 

ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಸೃರ್ಟಿಯನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ತತುದ� ಮತ್ತು ರ್ಕಷ್ದ ಆರ್್ಣಕತ�ಯ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಕಗಿ ಇದರ ಮ್�ಲ� 

ಅವಲಂಬಿತವ್ಕಗಿದ�. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಾ ಇದಿ�ಗ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರವು ದಶಕಗಳಂದ ನನ�ಗ್ದಿಗ� ಬಿದಿದಾದದಾ ಯ�ಜನ�ಗಳಗ� ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ 

ಬಳಕ�ಯಿಂದ ಹ�್ ಸ ಜಿ�ವ ತ್ಂಬ್ವ ಮ್ಲಕ ಹ�್ ಸ ದ್ಕಖಲ�ಗಳನ್ನು ನಮಿ್ಣಸಿದ�. 107 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್ಪ್ಕಯಿಗಳ ರ್ಕರ್್�ಯ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ಪ�ೖಪ್ ಲ�ೖನ್ ಮತ್ತು ಗತ್ಶಕಿತು ರ್ಕರ್್�ಯ ಮ್ಕಸಟಿರ್ ಪ್ಕಲಾನ್ ಸಹ್ಕಯದಿಂದ ಭ್ಕರತವು ಈಗ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಾ 

ಹ�್ ಸ ಎತತುರದತತು ಸ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

ಮೂಲಸೌಕಯಘಾಕೆಕೆ ಉತೆತುೇಜನ

•	 ಬಜ�ರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಹರಕ್ಕಸ್ ಸಚಿವರ್ 
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ-ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯದ ವಿಸತುರಣ�ಗ್ಕಗಿ 
ಹಲವು ಪ್ರಮ್ಖ ಘ್�ಷಣ�ಗಳನ್ನು ಮ್ಕಡಿದರ್.

•	 2025 ರ ವ��ಳ�ಗ� 7,400 ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ಳಳುಲ್ 
111 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್. ರ್ಕರ್್�ಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ 
ಪ�ೖಪ್ ಲ�ೖನ್ ವಿಸತುರಣ�.

•	 ನಗದಿ�ಕರರ ಎಂದರ� ಸಕ್ಕ್ಣರಿ ಸ್ತ್ತುಗಳ ಬಂಡವ್ಕಳ 
ಹಂದ�ಗ�ತದ ಮ್ಲಕ ಹರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸ್ವುದ್

•	 ಗತ್ಶಕಿತು ಯ�ಜನ� ಮ್ಲಕ ಎಲ್ಕಲಾ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ-
ಸಂಬಂಧಿತ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಒಂದ�� ವ��ದಿಕ�ಯಲ್ಲಾ 
ತರ್ವುದ್.

•	 ರಸ�ತು-ಹ�ದ್ಕದಾರಿ, ರ�ೖಲ�್, ಆರ್್ಣಕ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್, 
ಎರ್್ಸ ಪ�್ರಸ್ ವ��, ರ�ೖಲ�್ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ, ನಗರ 
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ, ಇಂಧನ ಕ್��ತ್ರದ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ, 
ಬಂದರ್, ಜಲಮ್ಕಗ್ಣಗಳ ವಿಸತುರಣ�

•	 ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಯ್ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಕ್ಕಯ್ಣಸ್ಚಿಯ್ಕಗಿದದಾರ್, ಹ�ಚಿಚನ ಬ�ಳವಣಿಗ� ದರವನ್ನು 
ಉಳಸಿಕ�್ಳುಳುವ ಭ್ಕರತದ ಮಹತ್ಕ್ಕ್ಕಂಕ್� ಮತ್ತು  
5 ಟ್್ರಲ್ಯನ್ ಡ್ಕಲರ್ ಆರ್್ಣಕತ�ಯ ಕನಸ್ ಹ�ಚ್ಕಚಗಿ ಇದನ್ನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿರ್ತತುದ�. ಈ ಉದ�ದಾ�ಶದಿಂದ, ಪ್ರಧ್ಕನ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ 2019 ರ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ದಿನದ ಭ್ಕಷರದಲ್ಲಾ  
102 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್ಪ್ಕಯಿಗಳ ರ್ಕರ್್�ಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ 
ಪ�ೖಪ್ ಲ�ೖನ್ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮವನ್ನು ಘ್�ರ್ಸಿದದಾರ್.

•	 ಈ ಬ್ಕರಿಯ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ರ್ ನಲ್ಲಾ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರ 
ಇದನ್ನು ಹ�ಚ್ಚ ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿಯ್ಕಗಿ ಮ್ಕಡಿದ�. 
2030 ರ ವ��ಳ�ಗ� ಭ್ಕರತದ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣವನ್ನು 
ಮರ್ವಿನ್ಕಯೂಸಗ�್ ಳಸ್ವುದ್ ಗ್ರಿಯ್ಕಗಿದ�. ರ್ಕರ್್�ಯ 
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ಪ�ೖಪ್ ಲ�ೖನ್ ಯ�ಜನ� ಮ್ಲಕ 
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಕಲಾ ಕ್��ತ್ರಗಳಗ� 
ಸ್ಕಕಷ್ಟಿ ಹರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ�್ ಸರಿಯ್ಕಗಿ 
ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳಸಲ್ ಒತ್ತು ನ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.

•	 ಪ್ರಸ್ತುತ, 155.51 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್. ಮೌಲಯೂದ 14,912 
ಯ�ಜನ�ಗಳು ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಾವ�.

ಅನುಷಾ್ಠನ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ
ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ಘೂೇಷಣೆ
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ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಸಲು 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನಗದೇಕರರ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್

•	 ಆಗಸ್ಟಿ 23 ರಂದ್ ಹರಕ್ಕಸ್ ಸಚಿವ� ನಮ್ಣಲ್ಕ ಸಿ�ತ್ಕರ್ಕಮನ್ 

ಅವರ್ ದ��ಶದ ಮ್ಂದ� ರ್ಕರ್್�ಯ ಹರಗಳಕ�ಯ ಪ�ೖಪ್ ಲ�ೖನ್ ನ 

ರ್ಪುರ��ಷ�ಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರ್. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, 2022 ರಿಂದ 

2025 ನ�� ಆರ್್ಣಕ ವಷ್ಣದವರ�ಗ� 6 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್. ಮೌಲಯೂದ 

ಆಸಿತುಯನ್ನು ಖ್ಕಸಗಿ ವಲಯಕ�್ ಗ್ತ್ತುಗ�ಗ� ನ�ಡಬಹ್ದ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಾ 

ರ�ೖಲ�್, ವಿದ್ಯೂತ್ ಮತ್ತು ರಸ�ತುಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ 

ಕ್��ತ್ರಗಳಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸಿತುಗಳು ಸ��ರಿವ�.

•	 ಆಸಿತುಯ ನಗದಿ�ಕರರ ಎಂದರ� ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಕಗಿ ಬಳಸಿಕ�್ಳಳುದ 

ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ವಲಯದ ಆಸಿತುಗಳಂದ ಆದ್ಕಯ ಅಥವ್ಕ ಆದ್ಕಯದ 

ಹ�್ ಸ ಮ್ಲಗಳಗ� ಮ್ಕಗ್ಣಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ಹಡಿಯ್ವುದ್ ಎಂದಥ್ಣ. 

ಇವುಗಳನ್ನು ಬೌ್ರನ್ ಫಿ�ಲ್್ಡ ಸ್ತ್ತುಗಳು ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

•	 ಈ ಸ್ತ್ತುಗಳನ್ನು ನದಿ್ಣಷಟಿ ಸಮಯದವರ�ಗ� ಖ್ಕಸಗಿ ವಲಯಕ�್ 

ನ�ಡಬಹ್ದ್. ನಗದಿತ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕ್ಣರಕ�್ 

ಹಂತ್ರ್ಗಿಸಬ��ಕ್. ನ್ಕಲ್್ ವಷ್ಣಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಅಂದರ�  

2022-25 ಹರಕ್ಕಸ್ ವಷ್ಣದಲ್ಲಾ ಎನ್ ಎಂ ಪಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿ ಆಸಿತುಗಳ 

ಅಂದ್ಕಜ್ ಮೌಲಯೂ 6.0 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್ಪ್ಕಯಿ ನಗದಿ�ಕರರದಿಂದ 

ಸಂಗ್ರಹವ್ಕದ ಈ 6 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳನ್ನು ಇತರ ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ 

ಹತ್ಕಸಕಿತು ಕ�ಲಸಗಳಗ� ಖಚ್್ಣ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

ನಗದೇಕರರ: ಹರ ಬರುವ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳು
•	 ಸ್ಮ್ಕರ್ 1 ಲಕ್ಷದ 60 ಸ್ಕವಿರದ 200 

ಕ�್�ಟ್ಗಳಷ್ಟಿ ಹರವನ್ನು ರಸ�ತುಗಳಂದ 

ಸಂಗ್ರಹಸ್ವ ನರಿ�ಕ್�ಯಿದ�.

•	 ನಮಿ್ಣಸ್ ಕ್ಕಯ್ಕ್ಣಚರಿಸ್ ವಗ್ಕ್ಣಯಿಸ್ 

(ಬಿಒಟ್) ಮ್ಕದರಿಯ ಮ್ಲಕ 

ಹ�ದ್ಕದಾರಿಗಳನ್ನು ವಗ್ಕ್ಣಯಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ 

1.5 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್ಪ್ಕಯಿ ಸಂಗ್ರಹಸ್ವ 

ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಕ್ಕ್ಣರ ಹ�್ ಂದಿದ�.

•	 ಹ�ಚ್ಚ ಬ��ಡಿಕ�ಯಿರ್ವ ವಲಯವ�ಂದರ� 

ರ�ೖಲ�್ ಆಗಿದ್ದಾ, ಇದರಲ್ಲಾ 1 ಲಕ್ಷ 

52 ಸ್ಕವಿರ ಕ�್�ಟ್ ಸಂಗ್ರಹಸ್ವ 

ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಕ್ಕ್ಣರ ಹ�್ ಂದಿದ�.

•	 ಇದರ ನಂತರ, ವಿದ್ಯೂತ್ ವಲಯ 

ಬರ್ತತುದ�. ಪವರ್ ಗಿ್ರಡ್ ನ ಪ್ರಸರರ 

ಮ್ಕಗ್ಣದ ನಗದಿ�ಕರರದ ಮ್ಲಕ 

45 ಸ್ಕವಿರದ 200 ಕ�್�ಟ್ಗಳನ್ನು 

ಸಂಗ್ರಹಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

•	  ಐಒಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಹ�ಚ್ ಪಿ ಸಿ ಎಲ್ ನ 

ಪ�ೖಪ್ ಲ�ೖನ್ ಮ್ಲಕ 22,000 ಕ�್�ಟ್ 

ರ್.ಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು 

ಹ�್ ಂದಲ್ಕಗಿದ�.

`39,832

`24,000 

ಅನಲ ವಲಯದಲ್ಲಿ 

ಜಎಐಎಲ್ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ 

ಮೂಲಕ

ಎನ್ ಟಿ ಪಿ ಸಿ ಎನ್ ಹೆರ್ 

ಪಿ ಸಿ ಅರವಾ ಕೊೇಲ್ 

ಇಂಡಿಯಾದ ಜಲವಿದು್ಯತ್ 

ಯೇಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ

ಕೊೇಟಿ ಹರಗಳ್ಕೆಯ 

ಗುರಿಯನುನು 

ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿಮೂಲಸೌಕಯಘಾ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ದೆೇಶದ ವಾ್ಯಪಾರ ಉದ್ಯಮಕೆಕೆ ಸಂಪೂರಘಾ 

ಬೆಂಬಲವನುನು ನೇಡುವುದು ಸಕಾಘಾರದ 

ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಕಾಘಾರವೆೇ 

ಉದ್ಯಮವನುನು ನಡೆಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು ಮತುತು 

ಮಾಲ್ೇಕನಾಗಿತುತು. ಇಂದು ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. 

ಸಕಾಘಾರದ ಗಮನ ಸಾವಘಾಜನಕ ಕಲಾ್ಯರ  

ಮತುತು ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ  

ಯೇಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಇರಬೆೇಕು.

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

(ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಭಾಗಿದಾರರೊಂದಗಿನ  

ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ)

ಕೊೇಟಿ ಹರಗಳ್ಕೆಯ 

ಗುರಿಯನುನು 

ನಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
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n ಗತ್ಶಕಿತು ಮ್ಕಸಟಿರ್ ಪ್ಕಲಾನ್ ಆಗಲ್ದ್ದಾ, ಇದ್ ದ��ಶದ 

ಒಟ್ಕಟಿರ� ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಕ�್ ಅಡಿಪ್ಕಯ ಹ್ಕಕಲ್ದ�. 

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ  ಗತ್ಶಕಿತು  ಯ�ಜನ�ಯಡಿ, 16 

ಸಚಿವ್ಕಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಕಖ�ಗಳು ಆ ಎಲ್ಕಲಾ 

ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಭೌಗ�್ �ಳಕ ಮ್ಕಹತ್ ವಯೂವಸ�ಥಿ (ಜಿಐಎಸ್) 

ಮ್ಕದರಿಯಲ್ಲಾ ಇಡಲ್ದ್ದಾ, ಅವು 2024-25ರ ವ��ಳ�ಗ� 

ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳಳುಲ್ವ�. ಇದ್ ವಿವಿಧ ಸಚಿವ್ಕಲಯಗಳು ಮತ್ತು 

ರ್ಕಜಯೂ ಸಕ್ಕ್ಣರಗಳ ಭ್ಕರತಮ್ಕಲ್ಕ,  ಸ್ಕಗರಮ್ಕಲ್ಕ, 

ಒಳನ್ಕಡ್ ಜಲಮ್ಕಗ್ಣಗಳು, ಒರ/ರ್ ಬಂದರ್ಗಳು, 

ಉಡ್ಕನ್ ಮ್ಂತ್ಕದ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು 

ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�.

n ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ��ದಿಕ� ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 

ಕ್ಕಯ್ಣಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವ��ಗದಲ್ಲಾ ಕ�ೖಗ�್ ಳಳುಲ್ ಸಹ್ಕಯ 

ಮ್ಕಡ್ತತುದ�. ಇದ್ ಕ�ೖಗ್ಕರಿಕ�ಗಳ ದಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಿಚಸಲ್ 

ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತತುದ�, ಸಥಿಳ�ಯ ತಯ್ಕರಕರಿಗ� ಉತ�ತು�ಜನ 

ನ�ಡ್ತತುದ�. ಇದ್ ಕ�ೖಗ್ಕರಿಕ�ಗಳ ಸ್ಪಧ್ಕ್ಣತ್ಮಕತ�ಯನ್ನು 

ಹ�ಚಿಚಸ್ತತುದ�  ಮತ್ತು ರವಿಷಯೂದ ಆರ್್ಣಕ ವಲಯಗಳ ಸೃರ್ಟಿಗ� 

ಹ�್ ಸ ಸ್ಕಧಯೂತ�ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ ಸಹ್ಕಯ 

ಮ್ಕಡ್ತತುದ�.

n ಪ್ರಮ್ಖ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಎಲಲಾ ಅಂಶಗಳಗ� 

ಸಮಗ್ರ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಸ್ಕಂಸಿಥಿ�ಕರಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ 

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ  ಗತ್ಶಕಿತು  ಎಲ್ಕಲಾ ದಿ�ಘ್ಣಕ್ಕಲ್�ನ 

ಸಮಸ�ಯೂಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲ್ದ�. ಸಮನ್ಯವಿಲಲಾದ� 

ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡ್ವ ಬದಲ್, ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು 

ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ದೃರ್ಟಿಕ�್�ನದಿಂದ ವಿನ್ಕಯೂಸಗ�್ ಳಸಿ, 

ಕ್ಕಯ್ಣಗತಗ�್ ಳಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

n ಆರಂರದಲ್ಲಾ, ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಂದಿಗ� 

ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕವ್ಕಗಿ ವಯೂವಹರಿಸ್ವ ಅಥವ್ಕ ಪ್ರಮ್ಖ ಆರ್್ಣಕ 

ಚ್ಕಲಕಶಕಿತು ಎಂದ್ ಗ್ರ್ತ್ಸಲ್ಕದ 16 ಸಚಿವ್ಕಲಯಗಳನ್ನು 

ಕಿರ್ಪಟ್ಟಿ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ಸಮತಟ್ಟಿ 

ಮಟಟಿದ 3ಡಿ ವಿಶ್ಲ�ೖಸ��ಶನ್ ಮ್ಕಯೂಪಿಂಗ್ ಕಡಿಮ್ 

ವ�ಚಚದ ಮತ್ತು ಬಳಕ�ದ್ಕರ ಸ�ನು�ಹ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣವನ್ನು 

ಸೃರ್ಟಿಸ್ತತುದ�.

n ಸಚಿವ್ಕಲಯಗಳಗ� ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ಲ್ಕಗಿನ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು 

ನ�ಡಲ್ಕಗ್ವುದ್, ಇದರಲ್ಲಾ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ದತ್ಕತುಂಶವನ್ನು 

ನಯಮಿತವ್ಕಗಿ ನವಿ�ಕರಿಸಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ತತುದ�. ಈ ಎಲ್ಕಲಾ 

ದತ್ಕತುಂಶ ಒಂದ�� ವ��ದಿಕ�ಯಲ್ಲಾರ್ತತುದ�.

ರಾಷಟ್ರದ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಉತೆತುೇಜನ 
ನೇಡಲ್ರುವ ಗತಿಶಕಿತು

n •	'ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಾದ�' ಎಂಬ ಸ್ಚನ್ಕ ಫಲಕ ಭ್ಕರತದಲ್ಲಾ ಸವ��್ಣ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ 

ದೃಶಯೂವ್ಕಗಿದ�. ಅನ��ಕ ಬ್ಕರಿ ಅದ್ ಹ್ಕಗ�� ಸಂರವಿಸ್ತತುದ�, ಒಮ್್ಮ ರಸ�ತುಯನ್ನು 

ನಮಿ್ಣಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲ್ಕಖ�ಗಳು ಆಪಿಟಿಕಲ್  ಫ�ೖಬರ್ ಅಥವ್ಕ ಇತರ 

ಕ��ಬಲ್ ಅಥವ್ಕ ಅನಲ ಕ�್ಳವ� ಮ್ಕಗ್ಣವನ್ನು ಹ್ಕಕಬ��ಕ್ಕಗಿತ್ತು ಎಂಬ್ದನ್ನು 

ಅರಿಯ್ತತುವ�. ಇದರ ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ ಆಗಷ�ಟಿ� ನಮ್ಕ್ಣರ ಮ್ಕಡಿರ್ವ ರಸ�ತುಯನ್ನು ಮತ�ತು 

ಅಗ�ಯಬ��ಕ್ಕಗ್ತತುದ�. ಸಮಸ�ಯೂಯಂದರ� ವಿವಿಧ ಇಲ್ಕಖ�ಗಳು ತಮ್ಮಷಟಿಕ�್ ತ್ಕವು ಕ�ಲಸ 

ಮ್ಕಡ್ತತುವ�ಯ� ಹ�್ ರತ್ ಅವುಗಳ ನಡ್ವ� ಸಮನ್ಯ ಇರ್ವುದಿಲಲಾ.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ

ಮುಖಪುಟ ವರದ

ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ

ಇದು ಯೇಜನೆಯ ವಿಳಂಬ, ವೆಚಚ ಹೆಚಚಳ ಮತುತು ಸಾವಘಾಜನಕರ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ 

ಕಾರರವಾಗುತಿತುದೆ. ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ ನಮಾಘಾರದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂವಘಾ ಪ್ರಗತಿ 

ಸಾಧಿಸುತಿತುರುವ ಭಾರತವು ಇಂತಹ ವಿಳಂಬವನುನು ಅದರಿಂದಾಗುವ ವೆಚಚವನುನು 

ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆೇ? ಈ  ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತವು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 

107 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಬೃಹತ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಗತಿಶಕಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಾಸಟಿರ್ ಪಾಲಿನ್ 

ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ,  ಇದಕೆಕೆ ಈ ವಷಘಾದ ಅಕೊಟಿೇಬರ್ 13ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೇಡಿದರು.

ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಧಿಯು ಈ ರಿೇತಿ ವೆೇಗ ಪಡೆಯುತತುದೆ
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ಲಕ್ಷ ಮ್ಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಗಳ 
ಸಾಮರ್ಯಘಾದ 

197
ಬೃಹತ್ ಆಹಾರ 
ಉದಾ್ಯನಗಳನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

ರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾರಿಡಾರ್ 
ಗಳು.02

ಔಷಧ ವೆೈದ್ಯಕಿೇಯ 

ಸಲಕರಣೆಗಳ ವಲಯವನುನು 

ರೂಪಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಅಭಿವೃದಧಿ 
ಹೊಂದದ ಪ್ರದೆೇಶ

ಜವಳ್ ವಲಯ 

ಮತುತು ಜವಳ್ 

ಘಟಕ ಗುಚ್ಛಗಳನುನು 

ರಚಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 

ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳು

109

25

847

90

202

11

7 ವಷಘಾಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಹೆದಾದಾರಿಗಳ ನಮಾಘಾರದಲ್ಲಿ 

100%
ಹೆಚಚಳ

ಕಿ.ಮಿೇ  ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಹೆದಾದಾರಿಗಳನುನು 2020-21 ರಲ್ಲಿ 

ನಮಿಘಾಸಲಾಗಿದೆ, ಅದು   
2014-15ರಲ್ಲಿ 4410 ಕಿ.ಮಿೇ.. 

ಆಗಿತುತು.

ಜನರ ಜೇವನವನುನು ಸುಗಮಗೊಳ್ಸುವಲ್ಲಿ ಉತತುಮ 

ಹೆದಾದಾರಿಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 7 

ವಷಘಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದಾದಾರಿಗಳ 

ನಮಾಘಾರವನುನು ಉತೆತುೇಜಸಲು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಘಾರ 

ಅಭೂತಪೂವಘಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಂಡಿದೆ.

13,327

 ಭ್ಕರತ ಮ್ಕಲ್ಕ ಹಂತ 1 ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲಾ 65,000 ಕಿ.ಮಿ�. 

ರ್ಕರ್್�ಯ ಹ�ದ್ಕದಾರಿಗಳನ್ನು ನಮಿ್ಣಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. 2025ರ ವ��ಳ�ಗ� 

ಎರಡ್ ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮಿ� ರ್ಕರ್್�ಯ ಹ�ದ್ಕದಾರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವ 

ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ತ್ರಿತಗತ್ಯಲ್ಲಾ ನಡ�ಯ್ತ್ತುದ�. 8500 ಕಿ.ಮಿ� 

ಹ�ದ್ಕದಾರಿಗಳ ನಮ್ಕ್ಣರದ ಗ್ತ್ತುಗ�ಗಳನ್ನು ಮ್ಕಚ್್ಣ 2022 ರ�್ ಳಗ� 

ಹ�್ ರಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ಭ್ಕರತ್ ಮ್ಕಲ್ಕ ಯ�ಜನ�ಯ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿ 1,760 ಕಿ.ಮಿ� ಉದದಾದ 

ಮ್ಂಬ�ೖ - ಕನ್ಕಯೂಕ್ಮ್ಕರಿ ಆರ್್ಣಕ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಸಹ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

 1380 ಕಿ.ಮಿ� ದ�ಹಲ್- ಮ್ಂಬ�ೖ ಎರ್್ಸ  ಪ�್ರಸ್ ಮ್ಕಗ್ಣವನ್ನು 

ಮ್ಕಚ್್ಣ 2023 ರ ವ��ಳ�ಗ� ಸ್ಕವ್ಣಜನಕರಿಗ� ಮ್ಕತುಗ�್ ಳಸ್ವ 

ಸ್ಕಧಯೂತ�ಯಿದ�. ಈ ಎರ್್ಸ ಪ�್ರಸ್ ಹ�ದ್ಕದಾರಿಯಿಂದ್ಕಗಿ, ತರಬ��ತ್ 

ಪಡ�ದ ಸ್ಕವಿರ್ಕರ್ ಸಿವಿಲ್ ಎಂಜಿನಯರ್ ಗಳು 50 ಲಕ್ಷ ಕ್್ 

ಹ�ಚ್ಚ ದಿನಗಳ ಕ�ಲಸದ�್ ಂದಿಗ� ಉದ�್ ಯೂ�ಗವನ್ನು ಪಡ�ದಿದ್ಕದಾರ�. 

 ಭ್ಕರತ ಮ್ಕಲ್ಕ ಯ�ಜನ�ಯ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿ ದ�ಹಲ್ ಮ್ಂಬ�ೖ ಎರ್್ಸ 

ಪ�್ರಸ್ ಮ್ಕಗ್ಣ, ದ�ಹಲ್- ಅಮೃತಸರ ಕಟ್ಕ್ರ  ಎರ್್ಸ ಪ�್ರಸ್ ಮ್ಕಗ್ಣ, 

ಚ�ನ�ನುೖ-ಬ�ಂಗಳೂರ್ ಎರ್್ಸ ಪ�್ರಸ್ ಮ್ಕಗ್ಣ ಮ್ಂತ್ಕದ ಹಲವ್ಕರ್ 

ಪ್ರಮ್ಖ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

ಮೂಲಸೌಕಯಘಾವು ನಮಗೆ ರಾಜಕಿೇಯದ ಭಾಗವಾಗಿಲಲಿ 

ಬದಲಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

ಯೇಜನೆಗಳು ನಂತಲೆಲಿೇ ನಲಲಿದಂತೆ, ಸಥಾಗಿತಗೊಂಡು 

ತೂಗಾಡದಂತೆ ಅರವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪದಂತೆ ನಾವು 

ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳುಳಿತಿತುದೆದಾೇವೆ. ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ ಕಾಮಗಾರಿ 

ನಗದತ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಘಾಗೊಳುಳಿತತುದೆ ಎಂಬುದನುನು 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಿಲು ನಾವು ಪ್ರಯತಿನುಸುತೆತುೇವೆ".

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

(ಜೆೇವರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದಾರದ 

ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ ಸಂದಭಘಾದಲ್ಲಿ)

ಮಿೇನುಗಾರಿಕೆ ಗುಚ್ಛಗಳು 
ಮತುತು ಬಂದರುಗಳ 

ಮೂಲಕ ಮತ್ಯ್ಸ 
ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು ದುಪ್ಪಟುಟಿ 

ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ
ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ರಸೆತು ಮತುತು ಹೆದಾದಾರಿ ನಮಾಘಾರ ಹೆಚಿಚಸಲು ಕೆೈಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಧಾಘಾರಗಳು
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ರೆೈಲೆ್ವಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ್ಗೆ 

ಅನುಗುರವಾಗಿ ಸಿದಧಿತೆ
 ಭ್ಕರತ್�ಯ ರ�ೖಲ�್ಯಲ್ಲಾ ಅನ��ಕ ಸಕ್ಕರ್ಕತ್ಮಕ ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳನ್ನು 

ತರಲ್ 2014 ರಿಂದ, ಅನ��ಕ ಕಠಿರ ನಧ್ಕ್ಣರಗಳನ್ನು ಕ�ೖಗ�್ ಳಳುಲ್ಕಗಿದ�. 

ಈ ಹನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಾ ರ�ೖಲ�್ ಬಜ�ರ್ ಅನ್ನು ದ��ಶದ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ 

ಬಜ�ರ್ ನ�್ ಂದಿಗ� ವಿಲ್�ನಗ�್ ಳಸ್ವ ಮಹತ್ದ ನಧ್ಕ್ಣರವನ್ನು 

ಕ�ೖಗ�್ ಳಳುಲ್ಕಯಿತ್. ಇದರ�್ ಂದಿಗ�, 93 ವಷ್ಣಗಳಂದ ವ್ಕಡಿಕ�ಯಂತ� 

ನಡ�ಯ್ತ್ತುದದಾ ಅಭ್ಕಯೂಸಗಳಗ� ಪ್ಕ್ರಯ�ಗಿಕ ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳನ್ನು ಮ್ಕಡ್ವ 

ಮ್ಲಕ ಹ�್ ಸ ಆಯ್ಕಮ ನ�ಡಲ್ಕಯಿತ್. 2021ರಲ್ಲಾಯ್ ಭ್ಕರತ್�ಯ 

ರ�ೖಲ�್ಯ ಬಜ�ರ್ ದ��ಶದ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಬಜ�ರ್ ನ ಒಂದ್ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿದ�.

 ರ�ೖಲ್ನ ವ��ಗ, ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣ ಮತ್ತು ಜ್ಕಲಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಎಲ್ಕಲಾ ಅಡ�ತಡ�ಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಯ�ಜಿತ ರಿ�ತ್ಯಲ್ಲಾ 

ತ�್ ಡ�ದ್ಹ್ಕಕಲ್ಕಗ್ವುದ್, ಹ್ಕಗ�ಯ� ರ�ೖಲ�್ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಗಳನ್ನು ರ್ಕರ್್�ಯ ರ�ೖಲ್ ಯ�ಜನ� 2030ರ  

ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ವಿವರವ್ಕದ ಕಿ್ರಯ್ಕ ಯ�ಜನ�ಯ ಮ್ಲಕ ಉತತುಮ 

ರಿ�ತ್ಯಲ್ಲಾ ನವ್ಣಹಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ಪೂವ್ಣ ಮತ್ತು ಪಶಿಚಮ ಸಮಪಿ್ಣತ ಸರಕ್ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ಗಳ 1100 ಕಿ.ಮಿ�.

ಗ್ ಹ�ಚ್ಚ ಉದದಾದ ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ಪೂರ್ಣಗ�್ ಂಡಿದ್ದಾ, ಉಳದ ಭ್ಕಗದ 

ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ರರದಿಂದ ಸ್ಕಗಿದ�. 351 ಕಿ.ಮಿ� ಉದದಾದ ಖ್ಜ್ಕ್ಣ ಮತ್ತು  

ಭ್ಕವು್ಪರ್ ನಡ್ವಿನ ಪೂವ್ಣ ಸಮಪಿ್ಣತ ಸರಕ್ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ನ ಮತ್ತು 

ಕ್ಕಯ್ಕ್ಣಚರಣ� ನಯಂತ್ರರ ಕ��ಂದ್ರವನ್ನು ಉದ್ಕಘಾಟ್ಸಲ್ಕಗಿದ�.

ರ�ೖಲ�್ ಇಲ್ಕಖ�ಯ್ ಹ�ೖಡ�್ ್ರ�ಜನ್ ಇಂಧನ ಕ�್�ಶ ಆಧ್ಕರಿತ 

ರ�ೖಲ್ಗಳಗ� ಟ�ಂಡರ್ ಆಹ್ಕ್ನಸಿದ�. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಾ, ಉತತುರ 

ರ�ೖಲ�್ಯ 89 ಕಿ.ಮಿ� ಉದದಾದ  ಸ�್ �ನ�ಪರ್-ಜಿಂಡ್ ವಿಭ್ಕಗದಲ್ಲಾ 

ಹ�ೖಡ�್ ್ರ�ಜನ್ ಇಂಧನ ಆಧ್ಕರಿತ ರ�ೖಲ್ ಸಂಚ್ಕರದ ಯ�ಜನ� ಇದ�.

ದ��ಶದ ಮೊದಲ ಐಎಸ್ಒ ಪ್ರಮ್ಕಣಿ�ಕೃತ  ಮತ್ತು ಮೊದಲ 

ಪಿಪಿಪಿ ಮ್ಕದರಿ ಆಧ್ಕರಿತ ರ�ೖಲ್ ನಲ್ಕದಾರವನ್ನು ಭ�್ �ಪ್ಕಲ್ 

ನ ರ್ಕಣಿ ಕಮಲ್ಕಪತ್ ರ�ೖಲ�್ ನಲ್ಕದಾರದ ರ್ಪದಲ್ಲಾ ದ��ಶಕ�್ 

ಸಮಪಿ್ಣಸಲ್ಕಗಿದ�.  ಇನ್ನುರ್ ರ�ೖಲ್ ನಲ್ಕದಾರಗಳಗ� 

ಪುನಶ�ಚ�ತನ ನ�ಡಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

ರ್ಕಮ್ಕಯರ ಸಕ್ಯೂ್ಣರ್ ರ�ೖಲ್ ಪ್ಕ್ರರಂರವ್ಕಗಿದ�. ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮ 
ಸಕ್ಯೂ್ಣರ್ ಅನ್ನು ಹ�ಚಿಚಸಲ್ ಭ್ಕರತ್ ಗೌರವ್ ರ�ೖಲ್ಗಳನ್ನು 
ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ಆಜ಼್ಕದಿ ಕ್ಕ ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತ್ಸವದಲ್ಲಾ, 
ಮ್ಂಬರ್ವ ಎರಡ್ ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ ದ��ಶದ್ಕದಯೂಂತ 75 ಹ�್ ಸ ವಂದ��  
ಭ್ಕರತ್ ರ�ೖಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಚ್ಕರಕ�್ ರ�ೖಲ�್ ಪ್ರಯತ್ನುಸ್ತ್ತುದ�.

ಪ್ರಯ್ಕಣಿಕರ ಸ್ರಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ವ ಉದ�ದಾ�ಶದಿಂದ, 

ರ�ೖಲ್ಗಳಲ್ಲಾ ಹ�್ ಸ ಎಲ್.ಎಚ್.ಬಿ ಬ�್ �ಗಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. 

ಎಲ್.ಎಚ್.ಬಿ ಬ�್ �ಗಿಗಳು ಆಂಟ್-ಕ�ಲಾೖಂಬಿಂಗ್ ನಂತಹ ವ�ೖಶಿಷಟಿಯಾಗಳನ್ನು 

ಹ�್ ಂದಿದ್ದಾ, ಇದರಿಂದ ರ�ೖಲ್ಗಳ ಡಿಕಿ್ ಸಂದರ್ಣದಲ್ಲಾ, ಬ�್ �ಗಿಗಳು 

ಪರಸ್ಪರ ಒಂದರ ಮ್�ಲ�್ ಂದ್ ಬಿ�ಳುವುದಿಲಲಾ.

ನ್ಕಗ್್ಪರ ಮ್ಟ�್್ರ� ಯ�ಜನ� ಈ ವಷ್ಣದ ಅಂತಯೂದ ವ��ಳ�ಗ� 
ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳಳುಲ್ದ�. ಆಗಸ್ಟಿ ನಲ್ಲಾ ಮ್ಟ�್್ರ� ಒಂದ್ ವಿಭ್ಕಗದಲ್ಲಾ 
ಪ್ಕ್ರರಂರವ್ಕಗಿದ�. ಭ�್ �ಪ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಾ ಮ್ಟ�್್ರ� ಹಂತ 1ರ  
ಶ��.70 ರಷ್ಟಿ ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ಪೂರ್ಣಗ�್ ಂಡಿದ�. ಕ�್ಚಿಚ ಮ್ಟ�್್ರ�ದ  
2ನ�� ಹಂತದ ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ಪ್ಕ್ರರಂರವ್ಕಗಿದ�.

ಇದರಿಂದ ಸ್ಗಮ ವ್ಕಯೂಪ್ಕರ ಸಿಥಿತ್ಯ್ ಉತತುಮಗ�್ ಳುಳುತತುದ�. 
ಉತತುಮ ಯ�ಜನ� ಉತ್ಕ್ಪದಕತ�ಯ ದಕ್ಷತ�ಯನ್ನು 
ಹ�ಚಿಚಸ್ತತುದ�. ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಅನ್ಷ್ಕಠಾನಗ�್ ಳಸ್ವಲ್ಲಾ ವ�ಚಚ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ಕಡಿಮ್ಯ್ಕಗಲ್ದ�. 
ಇದ್ ಹ್ಡಿಕ�ಯಲ್ಲಾ ಸ್ಪಧ�್ಣಯನ್ನು ಸಹ ರ್ರ�ತ್ಕ್ಸಹಸ್ತತುದ�.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ 

ಸಾವಘಾಜನಕ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಟೊ್ರೇ ಯೇಜನೆಗಳ ವಿಸತುರಣೆ
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n 	ಉಜ್ಲ್ಕ  ಉಪಕ್ರಮದ ಉದ�ದಾ�ಶ ಮನ�ಯಲ್ಲಾ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸೌಲರಯೂದ�್ ಂದಿಗ� ಶ್ದ್ಧ 

ಇಂಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದಷ�ಟಿ� ಅಲಲಾ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರ�್ �ಗಯೂ ಸಮಸ�ಯೂಗಳನ್ನು 

ನವ್ಕರಿಸ್ವುದ್ ಆಗಿದ�.

n 	 ಸ್ಕ್ತಂತ್ಕ್ರಯಾನಂತರ ಆರ್ ದಶಕಗಳ ಕ್ಕಲ, ಎಲ್ ಪಿಜಿಯ ಸೌಲರಯೂವು ದ��ಶದ 

ಕ��ವಲ 55 ಪ್ರತ್ಶತ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಗ� ಮ್ಕತ್ರ ಸಿ�ಮಿತವ್ಕಗಿತ್ತು. 8 ಕ�್�ಟ್ ಹ�್ ಸ 

ಸಂಪಕ್ಣಗಳ�ೂಂದಿಗ�, ಈಗ 99 ಪ್ರತ್ಶತಕಿ್ಂತ ಹ�ಚ್ಚ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳು ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಬಳಸಿ 

ಅಡ್ಗ� ಮ್ಕಡ್ತ್ತುವ�.

n 	ಹಸಿರು ಇಂಧನವು ಈ ಹೊತಿತುನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ 

ಮತುತು ಭಾರತವು ಸಹ ಈ ನಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ 

ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳುಳಿತಿತುದೆ. ಹರಕಾಸು ಸಚಿವರು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆೈಡೊ್ರೇಜನ್ 

ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರು ಆಗಸ್ಟಿ 15ರಂದು ಕೆಂಪು 

ಕೊೇಟೆಯ ಮ್ೇಲ್ಂದ ಇದಕೆಕೆ ಚಾಲನೆ ಕುರಿತಂತೆ 

ಘೂೇಷ್ಸಿದರು.

n 	ಮುಂದನ 25 ವಷಘಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಾರತವು 
ತನನು 100 ವಷಘಾಗಳ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯವನುನು 
ಪೂರಘಾಗೊಳ್ಸುವ ಹೊತಿತುಗೆ ದೆೇಶವನುನು ಇಂಧನ 

ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುವುದು 

ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

n 	 2014ರವರೆಗೆ ನಮಮಾ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 25 ಲಕ್ಷ 

ಪಿಎನ್ ಜ ಸಂಪಕಘಾಗಳ್ದದಾವು. ಇಂದು, ಅನಲವು 

ಕೊಳವೆಗಳ ಮೂಲಕ ದೆೇಶದ 72 ಲಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚ 

ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳನುನು ತಲುಪುತಿತುದೆ. 

ಸಿಎನ್ ಜ ಪೂರೆೈಕೆಗೆ 400 ಹೊಸ ನಗರಗಳನುನು 

ಆಯೆಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಹೆಚಿಚಸಲು 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆೈಡೊ್ರೇಜನ್ 

ಅಭಿಯಾನ
ಹೊಗೆ ಮುಕತು ಅಡುಗೆ ಮನೆ 
ಉತೆತುೇಜಸುವ ಉಜ್ವಲಾ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿಹಸಿರು ಇಂಧನ
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರು ಆಗಸ್ಟಿ 10 ರಂದು ಉತತುರ 
ಪ್ರದೆೇಶದ ಮಹೊೇಬಾದಂದ ಎರಡನೆೇ ಹಂತದ ಉಜ್ವಲಾ  ಯೇಜನೆಗೆ 
ಚಾಲನೆ ನೇಡಿದರು.  ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 1 ಕೊೇಟಿ ಹೊಸ ಮನೆಗಳ್ಗೆ ಎಲ್.ಪಿ.ಜ 
ಸಂಪಕಘಾಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

ಉಜ್ವಲಾ 2.0

ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲಾ ಯೇಜನೆಯ ಮೂಲಕ 

12 
ಕೊೇಟಿ ಉಚಿತ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.
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ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ- "ಕೆೇಕ್ ನ ಗಾತ್ರವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತತುದೆ" 

ಇದರ ಅರಘಾ, ಕೆೇಕ್ ದೊಡಡಾದಾಗಿದದಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ದೊಡಡಾ ತುಂಡು ಸಿಗುತತುದೆ. 

ಭಾರತಿೇಯ ಆರ್ಘಾಕತೆಯ ವೆೇಗ ಮತುತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಟಿ್ರಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ 

ಆರ್ಘಾಕತೆಯ ಕನಸಿನ ಮಹತ್ವವನುನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರು, "ಆರ್ಘಾಕತೆಯ ಗುರಿ ದೊಡಡಾದಾದಷೂಟಿ ದೆೇಶದ 

ಸಮೃದಧಿ ಮತುತು ಪ್ರಗತಿ ಹೆಚುಚತತುದೆ.   ಕೊೇವಿಡ್ ಸಮಯದ ನಡುವೆಯೂ 

ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವದ ಅರಘಾವ್ಯವಸೆಥಾ ಭಿೇಕರ ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನಂದ ಸಾಗುತಿತುರುವಾಗ ಭಾರತ 

ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಮಾಗಘಾವನುನು ಆಯುದಾಕೊಂಡಿದೆ. ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಹೊಸ 

ಪ್ರಕಿ್ರಯೆ  ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ  ಮತುತು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲೂಲಿ 

ಸ್ಪಷಟಿವಾಗಿ ಗೊೇಚರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೆೇಳ್ದದಾರು.

ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ 
ಹಾದಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಗಳು

ಯಾವುದೆೇ ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಧಿ ಪಯರದಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಸಮಯ ಬರುತತುದೆ, ಆ ದೆೇಶವು ಹೊಸ 

ದಾಪುಗಾಲ್ಡಲು ಹೊಸ ನರಘಾಯಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳಿತತುದೆ ಮತುತು ನಂತರ ಇಡಿೇ ರಾಷಟ್ರದ 

ಶಕಿತುಯು ಆ ನರಘಾಯಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ 
ಭಾಗಿಯಾಗುತತುದೆ. ನಾನು ಆಗಸ್ಟಿ 15ರಂದು 
ಕೆಂಪು ಕೊೇಟೆಯ ಪಾ್ರಂಗರದಂದ ಹೆೇಳ್ದೆದಾ, 
ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ, ಸಕಾಲ ಎಂದು. 

ನಮಗೆ ಸಂಪನೂಮಾಲಗಳ ಕೊರತೆಯಿಲಲಿ. ನಮಗೆ 
ದತಾತುಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಲಲಿ. ನೇವು ಏನೆೇ ಸುಧಾರಣೆ 

ಬಯಸಿದರೂ, ಸಕಾಘಾರ ಅದನುನು ಮಾಡಿದೆ 
ಮತುತು ಅದನುನು ಮುಂದುವರಿಸುತತುದೆ. ಈಗ 

ನೇವು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗುರಿಗಳೂೆಂದಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಗೆ ನಮಮಾನುನು ಸರಿಹೊಂದಸಿಕೊಂಡು 

ಮುಂದುವರಿಯಬೆೇಕಿದೆ.
- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

 (ಬಾ್ಯಂಕಿಂಗ್ ಕ್ೆೇತ್ರದ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದೆದಾೇಶಸಿ 
ಮಾತನಾಡುವಾಗ)

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ

ಘೂೇಷಣೆ

n ವಿಶ್ವದಜೆಘಾಯ ಫಿನ್ ಟೆಕ್ ತಾರ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಬೆಂಬಲ

n ವಿಮಾ ಕಾಯೆದಾ, 1938ಕೆಕೆ ತಂದರುವ ತಿದುದಾಪಡಿಯು 

ವಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದಾದ ಎಫ್ ಡಿಐ 

ಮಿತಿಯನುನು ಶೆೇಕಡಾ 49 ರಿಂದ ಶೆೇಕಡಾ 74 ಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚಸಲು 

ಮತುತು ಅಗತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಂದಗೆ ವಿದೆೇಶ ಮಾಲ್ೇಕತ್ವ ಮತುತು 

ನಯಂತ್ರರಕೆಕೆ ಅವಕಾಶ ನೇಡುತತುದೆ.

n • ವೂ್ಯಹಾತಮಾಕ ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತದ ನೇತಿಯನುನು 

ತರುವುದು. ಬಿಪಿಸಿಎಲ್, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಶಪಿ್ಪಂಗ್ 

ಕಾಪೊಘಾರೆೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಂಟೆೇನರ್ 

ಕಾಪೊಘಾರೆೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐಡಿಬಿಐ ಬಾ್ಯಂಕ್,  

ಬಿಇಎಂಎಲ್,  ಪವನ ಹನ್್ಸ ಮತುತು  ನಲಾಂಚಲ್  

ಇಸಾ್ಪತ್ ನಗಮ್ ಲ್ಮಿಟೆಡ್ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು 

ಸಾವಘಾಜನಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಂಡವಾಳ 

ಹಿಂತೆಗೆತವನುನು ಪೂರಘಾಗೊಳ್ಸುತತುದೆ. ಐಡಿಬಿಐ ಬಾ್ಯಂಕ್ 

ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಎರಡು ಸಾವಘಾಜನಕ ವಲಯದ 

ಬಾ್ಯಂಕುಗಳು ಮತುತು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾ 

ಕಂಪನಯ ಖಾಸಗಿೇಕರರವನುನು ಸಹ 2021-22 ನೆೇ 

ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರಘಾಗೊಳ್ಸಲು ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಘಾಕತೆ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ 
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ಗುಜರಾತ್ ನ ಗಿಫ್ಟಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಶ್ವದಜೆಘಾಯ ಫಿನ್ ಟೆಕ್  ತಾರ

ಬಂಡವಾಳ ಹಿಂತೆಗೆತಕೆಕೆ ನೇತಿಯ ಪರಿಚಯ

ವಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶ  
ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತೆತುೇಜನ

n 	ಫಿನ್ ಟ�ರ್ ಎಂಬ್ದ್ 'ಫ�ೖನ್ಕನಷಿಯಲ್ ಟ�ಕ್ಕನುಲಜಿ' ಎಂಬ್ದರ ಸಂಕ್ಷಿಪತು 

ರ್ಪವ್ಕಗಿದ�. ಫಿನ್ ಟ�ರ್ ಎಂಬ್ದ್ ಹರಕ್ಕಸ್ ಕ್ಕಯ್ಕ್ಣಚರಣ�ಗಳಲ್ಲಾ 

ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ ಬಳಕ�ಯ್ಕಗಿದ�. ಭ್ಕರತವು ವಿಶ್ದ ಅತಯೂಂತ 

ವ��ಗವ್ಕಗಿ ಬ�ಳ�ಯ್ತ್ತುರ್ವ ಫಿನ್ ಟ�ರ್ ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟಿಯ್ಕಗಿದ�. ಇಲ್ಲಾ 

ಡಿಜಿಟಲ್�ಕರರಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಸಕ್ಕ್ಣರ ತ್ರಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 

ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳುಳುತ್ತುರ್ವ ರಿ�ತ್, ಅದರ ಧನ್ಕತ್ಮಕ ಪರಿಣ್ಕಮವು  

ಫಿನ್ ಟ�ರ್  ವಲಯದ ಮ್�ಲ್ ಕಂಡ್ಬಂದಿದ�.

n 	ಭ್ಕರತವು 120 ಕ�್�ಟ್ ಆಧ್ಕರ್ ದ್ಕಖಲ್ಕತ್ಗಳು, ಜನ್ ಧನ್  

ಖ್ಕತ�ಗಳ ಮ್ಲಕ ವ��ಗವ್ಕಗಿ ಬ�ಳ�ಯ್ತ್ತುರ್ವ ಬ್ಕಯೂಂಕಿಂಗ್ 

ಸ��ವ�, ಯ್ಪಿಐ ನ ಉತ�ತು�ಜನ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯ್ಕದಂತಹ 

ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮಗಳ ಮ್ಲಕ ಫಿನ್ ಟ�ರ್ ನಲ್ಲಾ ತ್ರಿತ ಪ್ರಗತ್ 

ಸ್ಕಧಿಸ್ತ್ತುದ�. ಗ್ಜರ್ಕತ್ ನ ಗಿಫ್ಟಿ ಸಿಟ್ಯಲ್ಲಾ ವಿಶ್ದಜ�್ಣಯ ಫಿನ್ 

ಟ�ರ್ ತ್ಕರದ ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ಪ್ಕ್ರರಂರವ್ಕಗಿದ�. ಇತ್ತು�ಚ�ಗ�, ನವ�ಂಬರ್ 

20 ರಂದ್ ಗಿಫ್ಟಿ ಸಿಟ್ಗ� ನ�ಡಿದ ತಮ್ಮ ಭ��ಟ್ಯ ಸಂದರ್ಣದಲ್ಲಾ, 

ಹರಕ್ಕಸ್ ಸಚಿವ� ನಮ್ಣಲ್ಕ ಸಿ�ತ್ಕರ್ಕಮನ್ ಅವರ್ ಮ್�ಲ್ಸ್ತುವ್ಕರಿ 

ತಂತ್ರಜ್್ಕನ ನಧಿಯಡಿ ಮ್ಕಹತ್ ತಂತ್ರಜ್್ಕನ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಕ್ಕ್ಗಿ 

269.05 ಕ�್�ಟ್ ರ್. ಮತ್ತು ಪ್ರಧ್ಕನ ಕಚ��ರಿ ಕಟಟಿಡಕ�್ 2೦೦ ಕ�್�ಟ್ 

ರ್.ಗಳ ನಧಿಗ� ಅನ್ಮೊ�ದನ� ನ�ಡಿದರ್.

ಅನುಷಾ್ಠನ

n 	ಆಯದಾ ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ವಲಯದ ಉದಯೂಮಗಳ ಖ್ಕಸಗಿ�ಕರರವನ್ನು 

ತ್ರಿತಗ�್ ಳಸಲ್ ವೂಯೂಹ್ಕತ್ಮಕ ಬಂಡವ್ಕಳ ಹಂತ�ಗ�ತದ ಹ�್ ಸ 

ಪ್ರಕಿ್ರಯಗ� ಕ��ಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ಮೊ�ದನ� ನ�ಡಿದ�. ಇದ್ 

ದ�್ ಡ್ಡ ಬಂಡವ್ಕಳ ಹಂತ�ಗ�ತ ಯ�ಜನ�ಗಳಲ್ಲಾನ ಅಡ�ತಡ�ಗಳನ್ನು 

ನವ್ಕರಿಸ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಹ್ಡಿಕ� ಹಂತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳುಳುವ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯನ್ನು 

ಸ್ವಯೂವಸಿಥಿತಗ�್ ಳಸಲ್ ಮತ್ತು ವ��ಗಗ�್ ಳಸಲ್ ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತತುದ�.

n 	ಭ್ಕರತ್ ಪ�ಟ�್್ರ�ಲ್ಯಂ ಕ್ಕರ್ಣರ��ಷನ್ ಲ್ಮಿಟ�ಡ್ (ಬಿಪಿಸಿಎಲ್) 

ಅನ್ನು ಸಕ್ಕ್ಣರ ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಕಗಿ ಖ್ಕಸಗಿ�ಕರರಗ�್ ಳಸಲ್ 

ಹ�್ ರಟ್ದ�. ಇದಕ್ಕ್ಗಿ, ಈ ವಷ್ಣದ ಅಂತಯೂದ ವ��ಳ�ಗ� ಹರಕ್ಕಸ್ ಬಿಡ್ 

ಗಳನ್ನು ಆಹ್ಕ್ನಸಬಹ್ದ್, ಏಕ�ಂದರ� ಇದಕ್ಕ್ಗಿ ಅನ��ಕ ಕಂಪನಗಳು 

ಆಸಕಿತು ತ�್ �ರಿಸಿವ�. ಅದರಲ್ಲಾ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಷ��ರ್ಗಳ 

ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟಿ ಮೌಲಯೂ ಸ್ಮ್ಕರ್ 52,200 ಕ�್�ಟ್ ರ್. ಈ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ್ 

ಮ್ಕಚ್್ಣ 2022ರ ವ��ಳ�ಗ� ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳುಳುವ ನರಿ�ಕ್�ಯಿದ�.

n 	ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಕಯೂಂರ್ ನಲ್ಲಾ ವೂಯೂಹ್ಕತ್ಮಕ ಬಂಡವ್ಕಳ ಹಂತ�ಗ�ತ ಮತ್ತು 

ನವ್ಣಹಣ್ಕ ನಯಂತ್ರರ ವಗ್ಕ್ಣವಣ�ಗ� ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ಮೊ�ದನ� 

ನ�ಡಿದ�. ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರ ಮತ್ತು ಎಲ್.ಐಸಿ ಒಟ್ಕಟಿಗಿ ಈ ಬ್ಕಯೂಂಕಿನಲ್ಲಾ 

ಶ��ಕಡ್ಕ 94 ರಷ್ಟಿ ಪ್ಕಲನ್ನು ಹ�್ ಂದಿವ�. ಎಲ್.ಐ.ಸಿ ಪ್ಕಲ್ ಶ��ಕಡ್ಕ 

49.24ಆಗಿದದಾರ�, ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಪ್ಕಲ್ ಶ��.45.48 ಆಗಿದ�. ಇದಲಲಾದ�, 

ಶ��. 5.29 ಪ್ಕಲನ್ನು ಇತರ ಬ್ಕಧಯೂಸಥಿರ್ ಹ�್ ಂದಿದ್ಕದಾರ�.

n 	ಇದಲಲಾದ�, ಭ್ಕರತ್�ಯ ಶಿಪಿ್ಪಂಗ್ ಕ್ಕರ್ಣರ��ಷನ್, ಪವನ್ ಹನ್್ಸ ಮತ್ತು  

ನಲ್ಕಂಚಲ್  ಇಸ್ಕ್ಪತ್ ನ ಹ್ಡಿಕ�ಯನ್ನು ಹಂತ�ಗ�ಯ್ವ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ್ 

ನಡ�ಯ್ತ್ತುದ�. ಸ�ಂಟ್ರಲ್ ಎಲ�ಕ್ಕ್ನರ್್ಸ ಲ್ಮಿಟ�ಡ್ (ಸಿಇಎಲ್) 

ಮ್ಕರ್ಕಟಕ�್ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ತ್�ವ್ರಗ�್ ಳಸಲ್ಕಗಿದ�. ಈ ಕಂಪನಯ 

ಮ್ಕರ್ಕಟಕ್ಕ್ಗಿ ಹರಕ್ಕಸ್ ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಸಿ್�ಕರಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಮಾರ್ಘಾ 31, 2021ರ ಹೊತಿತುಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆೇವಲ 24 ಜೇವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಗಳು ಮತುತು 34 

ಜೇವವಿಮಾಯೆೇತರ ನೆೇರ ವಿಮಾ ಕಂಪನದಾರರು ಇದದಾರು, ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಕರರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 243 ಜೇವ ವಿಮಾ ಕಂಪನಗಳು (1956) ಮತುತು 107 ಜೇವವಿಮಾಯೆೇತರ ವಿಮಾ 

ಕಂಪನಗಳು (1973) ಇದದಾವು. ಕೊೇವಿಡ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಜೇವ ವಿಮ್ಗಿಂತ ಉಳ್ತಾಯದ 

ಕಡೆ ಹೆಚುಚ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಆದದಾರಿಂದ,   ವಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ 

ಪ್ರಯೇಜನಗಳೂೆಂದಗೆ ಹೊಸ ಆಯೆಕೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಘಾರವು ವಿಮಾ 

ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಿತಿಯನುನು ಶೆೇ.49 ರಿಂದ ಶೆೇ.74ಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚಸಿದೆ. ಸಂಸತಿತುನ 

ಉಭಯ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ 1938ರ ವಿಮಾ ಕಾಯೆದಾಗೆ ತಿದುದಾಪಡಿ ಮಸೂದೆ ಅಂಗಿೇಕಾರವಾದ ನಂತರ, 

ಅದರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನು ಜೂನ್ 15ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿಆರ್ಘಾಕತೆ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ 

ಎಲ್ಐಸಿಯ ಐಪಿಒ ಮುಂದನ ವಷಘಾದ ಮದಲ 

ತೆೈಮಾಸಿಕದ ವೆೇಳೆಗೆ ಬರಲ್ದೆ. ಎಲ್ಐಸಿ 

ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ 9೦,೦೦೦ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನುನು 

ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಸಕಾಘಾರ ಹೊಂದದೆ.

`18,000 ಆರ್ಘಾಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತ 

ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯು ಏರ್ 

ಇಂಡಿಯಾದ 

ಕೊೇಟಿ ಬಂಡವಾಳ 

ಹಿಂತೆಗೆತಕೆಕೆ ಅನುಮೇದನೆ 

ನೇಡಿದೆ.
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ಇಂದ್ ದ��ಶದ ಜನರಿಗ� ಠ��ವಣಿಗಳು, ಬ್ಕಂಡ್ ಗಳು, 
ಮ್ಯೂಚ್ವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳು, ಸ್ಕವರಿ�ನ್ ಚಿನನುದ 
ಬ್ಕಂಡ್ ಗಳು ಮ್ಂತ್ಕದ ಅನ��ಕ ಹ್ಡಿಕ� 

ಆಯ್ಗಳು ಲರಯೂವಿವ�. ಹ್ಡಿಕ�ಗಳ ಆಯ್ಗಳು ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು 
ಸ್ಗಮವ್ಕಗಿರಬ��ಕ್ ಎಂಬ್ದ್ ಮ್ಖಯೂ. ಈ ಚಿಂತನ�ಯಂದಿಗ�, ಆರ್.
ಬಿಐ ಚಿಲಲಾರ� ನ��ರ ಯ�ಜನ� (ರಿ�ಟ�ೖಲ್ ಡ�ೖರ�ರ್ಟಿ ಸಿ್�ಮ್) ಮತ್ತು ರಿಸವ್್ಣ 
ಬ್ಕಯೂಂರ್ ಇಂಟ್ಗ�್ರ�ಟ�ಡ್ ಒಂಬ್ಡ್್ಸ ಮನ್ ಸಿ್�ಮ್ ನಂತಹ ಕ�ಲವು 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೖಗ�್ ಂಡಿದ�. ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳಗ� ಚ್ಕಲನ� ನ�ಡಿದ 
ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ, "ಚಿಲಲಾರ� ನ��ರ ಯ�ಜನ�ಯ್ ಮಧಯೂಮ 
ವಗ್ಣ, ಉದ�್ ಯೂ�ಗಿಗಳು, ಸರ್ಣ ವ್ಕಯೂಪ್ಕರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹರಿಯ ನ್ಕಗರಿಕರಿಗ� 
ತಮ್ಮ ಸರ್ಣ ಉಳತ್ಕಯದ�್ ಂದಿಗ� ನ��ರ ಮತ್ತು ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಕಗಿ ಸಕ್ಕ್ಣರಿ 
ರದ್ರತ�ಗಳಲ್ಲಾ ಹ್ಡಿಕ� ಮ್ಕಡಲ್ ಅನ್ವು ಮ್ಕಡಿಕ�್ಡ್ವುದರಿಂದ 
ಆರ್್ಣಕತ�ಯ್ ಪ್ರತ್ಯಬಬಾರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತತುದ�" ಎಂದ್ ಹ��ಳದರ್. 
6-7 ವಷ್ಣಗಳ ಹಂದಿನವರ�ಗ್ ಭ್ಕರತದಲ್ಲಾ ಬ್ಕಯೂಂಕಿಂಗ್, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು 
ವಿಮ್ ಒಂದ್ ಪ್ರತ�ಯೂ�ಕ ಕಲಾಬ್ ನಂತ� ಇತ್ತು ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ��ಳದರ್. 
ಆದರ� ಕ��ವಲ 7 ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ, ಭ್ಕರತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹವ್ಕಟ್ಗಳಲ್ಲಾ  
19 ಪಟ್ಟಿ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಸ್ಕಧಿಸಿದ್ದಾ,  ಇಂದ್ ಬ್ಕಯೂಂಕಿಂಗ್ ವಯೂವಸ�ಥಿಯ್ 
ದ��ಶದ ಯ್ಕವುದ�� ಸಥಿಳದಲ್ಲಾ 24 ಗಂಟ�ಗಳು, ವ್ಕರದ ಏಳೂ ದಿನಗಳು 
ಮತ್ತು 12 ತ್ಂಗಳುಗಳು, ಯ್ಕವುದ�� ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಕ್ಕಯ್ಣನವ್ಣಹಸ್ತ್ತುವ�. 
ಭ್ಕರತ್�ಯ ರಿಸವ್್ಣ ಬ್ಕಯೂಂರ್ ಸಮಗ್ರ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ ಗ್ರಿಯತತು ಹ�್ ಸ 
ಹ�ಜ�ಜ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ�, ಇದ್ ಮ್ಕಹತ್, ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ ಬ್ನ್ಕದಿಯ ಮ್�ಲ� 
ಜನರನ್ನು ಸಂಪಕಿ್ಣಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಬಲವ್ಕದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ದ��ಶವನ್ನು 
ನಮಿ್ಣಸ್ವ ಪ್ರಯತನುವ್ಕಗಿದ� ಎಂದ್ ಹ��ಳದದಾರ್.

ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಚಿಲಲಿರೆ ನೆೇರ ಯೇಜನೆ
ಸಕ್ಕ್ಣರಿ ವಲಯದಲ್ಲಾ ಹ್ಡಿಕ� ಮ್ಕಡ್ವುದ್ ಬಂಡವ್ಕಳವನ್ನು 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವ್ಕಗಿಟ್ಟಿ ಉತತುಮ ಆದ್ಕಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದ�. ಆದರ್, ಸರ್ಣ 
ಹ್ಡಿಕ�ದ್ಕರರ್, ಸಂಬಳದ್ಕರರ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದ್ಕರರ್ ಸಕ್ಕ್ಣರಿ 
ರದ್ರತ�ಗಳ ಖರಿ�ದಿ ಮತ್ತು ಮ್ಕರ್ಕಟವನ್ನು ಜಟ್ಲವ್ಕಗಿ ಕ್ಕರ್ತ್ಕತುರ�.
ಈ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯನ್ನು ಸ್ಲರಗ�್ ಳಸಲ್, ರಿಸವ್್ಣ ಬ್ಕಯೂಂರ್ ಸರ್ಣ 
ಹ್ಡಿಕ�ದ್ಕರರಿಗ್ಕಗಿ ಆರ್.ಬಿ.ಐ ಚಿಲಲಾರ� ನ��ರ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು 
ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ�. ಈ ಮ್ಲಕ ಹ್ಡಿಕ�ದ್ಕರರ್ ಸಕ್ಕ್ಣರಿ ರದ್ರತ�ಗಳಲ್ಲಾ 
ಸ್ಲರವ್ಕಗಿ ಹ್ಡಿಕ� ಮ್ಕಡಬಹ್ದ್.
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ಹ್ಡಿಕ�ದ್ಕರರ್ ಠ��ವಣಿ ಮ್ಕಡಿದ ಬಂಡವ್ಕಳವನ್ನು 
ವಿಶ್ಕ್ಸದಿಂದ ಹ್ಡಿಕ� ಮ್ಕಡಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ವುದ್  ಮ್ಕತ್ರವಲಲಾದ� 
ಆರ್್ಣಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಕ�್ಡ್ಗ� ನ�ಡಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ತತುದ�.
ಈಗ ಸರ್ಣ ಹ್ಡಿಕ�ದ್ಕರರ್ ರ�ಟ್ಣಲ್ ಮ್ಲಕ ಆರ್.ಬಿಐ.ನ�್ ಂದಿಗ� 
ರದ್ರತ� ಖ್ಕತ�ಯನ್ನು rbireataildirect.org ನಲ್ಲಾ ಉಚಿತವ್ಕಗಿ ತ�ರ�ಯ್ವ 
ಮ್ಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ಕಯೂಂರ್ ಖ್ಕತ�ಗಳಂದ ನ��ರವ್ಕಗಿ ಸಕ್ಕ್ಣರಿ ರದ್ರತ�ಗಳಲ್ಲಾ 
ಹ್ಡಿಕ� ಮ್ಕಡಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ತತುದ�.

ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ 
ಸುಲಭಗೊಳ್ಸುವುದು

ಗಾ್ವಲ್ಯರ್ ನ ಸ್ವರಾಬಾಲ ತಿ್ರವೆೇದ ನಾಲುಕೆ ವಷಘಾಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೂ್ಯಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ತಮಗೆ ಉತತುಮ  
ಲಾಭ ಸಿಗುತತುದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದದಾರು, ಆದರೆ ಮಾರುಕಟೆಟಿ ಅಪಾಯದಂದಾಗಿ, ಅವರ ಪಾಲ್ಸಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಾಗ,  

ಅವರು ಹೂಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮ್ ಹರ ಪಡೆದರು. ಇಂತಹ ಕಥೆಗಳನುನು ಹೆಚಾಚಗಿ ನೊೇಡಲಾಗುತತುದೆ ಮತುತು ಕೆೇಳಲಾಗುತತುದೆ.  
ಆದರೆ ಈಗ ಸಕಾಘಾರ ಮತುತು ಆರ್.ಬಿ.ಐ ವಿಶಾ್ವಸಾಹಘಾ ಹೆಜೆಜುಯನುನು ಇಟಿಟಿವೆ, ಇದರಿಂದ ಜನರ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತತುವೆ.

ರಿಸರ್ಘಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಮಗ್ರ  

ಒಂಬುಡ್್ಸ ಮನ್ ಯೇಜನೆ
 ಹರಕ್ಕಸ್ ಪೂರರದ ಒಂದ್ ಅಂಶವ�ಂದರ� ದೃಢವ್ಕದ 

ಕ್ಂದ್ಕ�್ರತ� ಪರಿಹ್ಕರ ವಯೂವಸ�ಥಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಳ, 
ಅನ್ಕ್ಲಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರವ��ಶ್ಕಹ್ಣ ಮ್ಕಡ್ವುದ್ಕಗಿದ್ದಾ, ರಿಸವ್್ಣ 
ಬ್ಕಯೂಂರ್ ಅಸಿತುತ್ದಲ್ಲಾರ್ವ ಒಂಬ್ಡ್್ಸ ಮನ್ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಸಂಯ�ಜಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ಒಂಬ್ಡ್್ಸ ಮನ್ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು 
ಪರಿಚಯಿಸಿದ�.

 ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ಸ��ವ್ಕ ಕ�್ರತ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಕಲಾ 
ದ್ರ್ಗಳನ್ನು ಸಿ್�ಕರಿಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಯ್  
ಭ್ಕರತ್�ಯ ರಿಸವ್್ಣ ಬ್ಕಯೂಂರ್ ನಯಂತ್್ರಸ್ವ 11352 
ಬ್ಕಯೂಂಕ್ಗಳು, ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಪಿಐ ವಿತರಕರನ್ನು 
ಹಂತ ಹಂತವ್ಕಗಿ ಒಂದ�� ವ��ದಿಕ�ಯಲ್ಲಾ ಒಗ್ಗೆಡಿಸಲ್ದ�.

 ಇದರಿಂದ ಸ್ಮ್ಕರ್ 44 ಕ�್�ಟ್ ಸ್ಕಲಗಳು, 220 ಕ�್�ಟ್ ಠ��ವಣಿ 
ಖ್ಕತ�ದ್ಕರರ್ ಮತ್ತು ಪ್ಕವತ್ ವಯೂವಸ�ಥಿಯಲ್ಲಾ ಭ್ಕಗವಹಸ್ವ 
ಗ್ಕ್ರಹಕರಿಗ� ಪ್ರಯ�ಜನವ್ಕಗಲ್ದ�.

 ಎಲ್ಕಲಾ ಗ್ಕ್ರಹಕರಿಗ್ ರ�ಟ್ಣಲ್ ಪ್ರವ��ಶಕ�್ ಅವಕ್ಕಶವಿದ್ದಾ, 
ಈಗ ದ್ರ್ಗಳನ್ನು ದ್ಕಖಲ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಕ್ರಯಾರ್ ಮ್ಕಡಲ್ 
ನ�್ �ಂದಣಿಗ� ಇ-ಮ್�ಲ್ ಹ್ಕಗ್ ವಿಳ್ಕಸವಷ�ಟಿ� ಅಗತಯೂ.

 ಗ್ಕ್ರಹಕರ್ ತಮ್ಮ ದ್ರ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ ಬಿಐನ ಆನ್ ಲ�ೖನ್  
ರ�ಟ್ಣಲ್, ಕ್ಂದ್ಕ�್ರತ� ನವ್ಣಹಣ್ಕ ಕ್ಕಯ್ಣವಿಧ್ಕನ  ಅಂದರ�  
cms.rbi.org.inನಲ್ಲಾ ದ್ಕಖಲ್ಸಬಹ್ದ್. ಅಲಲಾದ�, ಸಿಆರ್ ಪಿಸಿಯ 
ಉಚಿತ ದ್ರವ್ಕಣಿ ಸಂಖ�ಯೂಗ� ಕರ� ಮ್ಕಡಿ ದ್ರ್ಗಳನ್ನು 
ದ್ಕಖಲ್ಸ್ವ ಸಂಬಂಧ ಹಂದಿ, ಇಂಗಿಲಾಷ್ ಮತ್ತು ಎಂಟ್ ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ 
ಭ್ಕಷ�ಗಳಲ್ಲಾ ಸಹ್ಕಯ ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್ಕಗಿರ್ತತುದ�.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ
ಆರ್ಘಾಕತೆ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ 
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ಶ್ಕಲ್ಕ ಶಿಕ್ಷರ: ಇವು ಶಿಕ್ಷರ ಕ್ರಿತ ರ್ಕರ್್�ಯ 
ನ�ತ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಕ�ೖಗ�್ ಂಡ ಕ�ಲವು ಹ�್ ಸ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆಯಂದಗೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಷರ ನೇತಿಯು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಷಘಾದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ 

ಶಕ್ಷರ ಮತುತು ಕಲ್ಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನೆನುೇ ಬದಲಾಯಿಸುತಿತುದೆ. ಯುವಕರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸುವುದು ನೇತಿಯ 

ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೆೇ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲು ಉನನುತ ದೃಢ ನಶಚಯ ಮತುತು ಪರಿಶ್ರಮ ಅನವಾಯಘಾ. ಈ ಗುರಿಯಂದಗೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಘಾರ ಶಕ್ಷರ 

ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ತರಲು ಅನೆೇಕ ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೊಳುಳಿತಿತುದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ 

ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ 

ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತಂದ 

ಹೊಸ ಶಕ್ಷರ ವ್ಯವಸೆಥಾ

 ಶಕ್ಷರದ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ನೇತಿಯ ಎಲಾಲಿ ಅಂಶಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಲು 

ಗುರಮಟಟಿದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 5,000 ಕೂಕೆ ಹೆಚುಚ ಶಾಲೆಗಳನುನು 

ಮ್ೇಲದಾಜೆಘಾಗೆೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ 

ಹೊರಹೊಮುಮಾತತುವೆ ಮತುತು ಇತರ ಶಾಲೆಗಳನುನು ಸಹ 

ಬೆಂಬಲ್ಸುತತುವೆ.

ಅನುಷಾ್ಠನ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ

ಘೂೇಷಣೆ
 ನಷಾ್ಠ 2.0: ಪ್ಕ್ರಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ� ತರಬ��ತ್ ನ�ಡಿದ 

ನಂತರ, ನಷ್ಕಠಾ ಈಗ ಹ�್ ಸದ್ಕಗಿ ರಚಿಸಲ್ಕದ 68 ಮ್ಕಡ್ಯೂಲ್ 

ಗಳ ಮ್ಲಕ 10 ಲಕ್ಷಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ಮ್ಕಧಯೂಮಿಕ ಮಟಟಿದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ� 

ತರಬ��ತ್ ನ�ಡಲ್ ಸಿದ್ಧವ್ಕಗಿದ�.

 ನಷಾ್ಠ 3.0- ಎನ್.ಸಿಇಆರ್.ಟ್ಯಿಂದ ಮ್ಲರ್ತ ಸ್ಕಕ್ಷರತ� ಮತ್ತು 

ಸಂಖ್ಕಯೂತ್ಮಕ (ಎಫ್.ಎಲ್.ಎನ್) ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ� ಆಟಗಳು, ಹ್ಕಡ್ಗಳು, 

ಕರಕ್ಶಲ ಚಟ್ವಟ್ಕ� ಮತ್ತು ಆಟ್ಕ� ಆಧ್ಕರಿತ ಕಲ್ಕ್ಕ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯ 

ವಿಶ��ಷ ತರಬ��ತ್ ಕ�್�ಸ್್ಣ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 

ದಿ�ಕ್್ಕ ವ��ದಿಕ�ಯಲ್ಲಾ ನಷ್ಕಠಾ  3.0 ತರಬ��ತ್ಯನ್ನು ಆನ್ ಲ�ೖನ್ 

ನಲ್ಲಾ ನಡ�ಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�. ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ ಭ್ಕಷ�ಯಲ್ಲಾ ಇದ್ ಲರಯೂವಿದ�. 

25 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಖ�್ ಯೂ�ಪ್ಕಧ್ಕಯೂಯರಿಗ� ಇದರಿಂದ 

ಪ್ರಯ�ಜನವ್ಕಗಲ್ದ�.

 ವಿದಾ್ಯಂಜಲ್ 2-  ವಿದ್ಕಯೂಂಜಲ್  ರ�ಟ್ಣಲ್ ಸಮ್ದ್ಕಯ ಮತ್ತು 

ಸ್ಯಂಸ��ವಕರ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಯ ಸಕ್ಕ್ಣರಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕ್ಣರಿ 

ಅನ್ದ್ಕನತ ಶ್ಕಲ�ಗಳ�ೂಂದಿಗ� ನ��ರವ್ಕಗಿ ಸಂಪಕ್ಣ ಸ್ಕಧಿಸ್ವ 

ಮ್ಲಕ ಕ�್ಡ್ಗ� ನ�ಡಲ್ ಅನ್ವು ಮ್ಕಡಿಕ�್ಡ್ತತುದ�.

 ಶಾಲಾ ಗುರಮಟಟಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತುತು ಭರವಸೆ: ನ್ತನ ಶಿಕ್ಷರ 

ನ�ತ್ಯ ಪ್ರಕ್ಕರ, ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ ಕ��ಂದಿ್ರ�ಯ  ವಿದ್ಕಯೂಲಯಗಳು  

ಮತ್ತು ನವ�ದಯ ವಿದ್ಕಯೂಲಯಗಳಗ� ಮ್ಕನದಂಡ ನಗದಿ 

ಪ್ಕ್ರಧಿಕ್ಕರ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ) ವ್ಕಗಿ ಕ್ಕಯ್ಣನವ್ಣಹಸ್ತತುದ�. 

ಶ್ಕಲ�ಗಳ ಕ್ಕಯ್ಣನವ್ಣಹಣ�ಯ ಎಲ್ಕಲಾ ಕ್��ತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ಂಡ  

ಎಸ್ ಕ್ಯೂಎಎ ಆಧ್ಕರಿತ ಚೌಕಟಟಿನ್ನು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ�. ಇದರಲ್ಲಾ 25,606 ಶ್ಕಲ�ಗಳು (25 ಇತರ 

ದ��ಶಗಳಲ್ಲಾರ್ವ 250 ಶ್ಕಲ�ಗಳು ಸ��ರಿದಂತ�), ಸ್ಮ್ಕರ್ 20 

ದಶಲಕ್ಷ ಮಕ್ಳು ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರ್ ಸ��ರಿದ್ಕದಾರ�. 

 ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಜ್ಾ ಭಾಷೆ ನಘಂಟು - 10,000 ಪದಗಳ ಭ್ಕರತ್�ಯ 

ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ� ನಘಂಟ್  ಬಿಡ್ಗಡ�ಯ್ಕಗಿದ�. 13 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣಗಳಗ� 

ಇದ್ ಉಪಯ್ಕತುವ್ಕಗಿದ�.

 ಮಾತನಾಡುವ ಪುಸತುಕಗಳು - ಎಲ್ಕಲಾ ಎನ್ ಸಿಇಆರ್ ಟ್ ಪಠಯೂಪುಸತುಕಗಳು 

ವ್ಕರ್ ಸ�ನು�ಹಯ್ಕಗಿವ�. ಎನ್ ಸಿಇಆರ್ ಟ್ 2,000 ಪ್ಕಠಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 

ಆಡಿಯ�ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ�. ಈ ಎಲ್ಕಲಾ ಸ್ಕಮಗಿ್ರಗಳು 

ಎನ್ ಸಿಇಆರ್ ಟ್ ವ�ಬ್ ಸ�ೖರ್ , ಇ-ಪ್ಕಠಶ್ಕಲ್ಕ ಮತ್ತು ದಿ�ಕ್್ಕ 

ರ�ಟ್ಣಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬ�ೖಲ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಾ ಲರಯೂವಿದ�. ಇದ್ 25 

ಲಕ್ಷ  ದಿವ್ಕಯೂಂಗ ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣಗಳ ಅದರಲ್ಲಾ ದೃರ್ಟಿವಿಶ��ಷ ಚ��ತನ 

ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣಗಳ ಶಿಕ್ಷರಕ�್ ವರದ್ಕನವ್ಕಗಿ ಪರಿರಮಿಸಲ್ದ�.
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 ಭಾರತದ ಉನನುತ ಶಕ್ಷರ ಆಯೇಗವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲು ಈ ವಷಘಾ 

ಶಾಸನವನುನು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, 

ಮಾನ್ಯತೆ, ನಯಂತ್ರರ ಮತುತು ಧನಸಹಾಯಕಾಕೆಗಿ ನಾಲುಕೆ ವಿಭಿನನು 

ಘಟಕಗಳನುನು ಒಂದೆೇ ಕಡೆ ಹೊಂದರುವ ಸಂಸೆಥಾಯಾಗಿರುತತುದೆ. 

 ಎಲಾಲಿ ಸಕಾಘಾರಿ ಕಾಲೆೇಜುಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳು ಮತುತು 

ಸಂಶೆೋೇಧನಾ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಉತತುಮ ಸಮನ್ವಯಕಾಕೆಗಿ ಹಲವಾರು 

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆೇನುಗೂಡಿನಂತೆ ಸಂರಚನೆಗಳನುನು ರೂಪಿಸುತತುವೆ.

 ಇದಕಾಕೆಗಿ ಗೂಲಿ ಗಾ್ರಂಟ್ವ ಅನುನು ಮಿೇಸಲ್ಡಲಾಗುವುದು. ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ 

ಉನನುತ ಶಕ್ಷರದ ಪ್ರವೆೇಶವನುನು ಒದಗಿಸಲು, ಲೆೇಹ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದ್ರೇಯ 

ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

n 	ಉನನುತ ಶಕ್ಷರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಕರರ: ಭ್ಕರತ ಮತ್ತು ವಿದ��ಶಿ 

ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷರ ಸಂಸ�ಥಿಗಳ ನಡ್ವ� ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕ್ಕರವನ್ನು ಹ�ಚಿಚಸ್ವ 

ಸಲ್ವ್ಕಗಿ, ಉನನುತ ಶಿಕ್ಷರ ಸಂಸ�ಥಿಗಳಲ್ಲಾ ಕ�್ರಡಿರ್ ವಗ್ಕ್ಣವಣ�ಯಂದಿಗ� 

ಪರಸ್ಪರ ಜ�್�ಡಿಸ್ವ ಮ್ಕಗ್ಣಸ್ಚಿಗಳನ್ನು ಯ್ಜಿಸಿ ನ�ಡಿದ�.

n 	 ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಡಿಜಟಲ್ ಶಕ್ಷರ ವಿನಾ್ಯಸ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಸ್ಟಿ ನ ದೃರ್ಟಿಕ�್�ನದ 

ಆಧ್ಕರದ ಮ್�ಲ�, ಇದ್ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷರ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣವ್ಕಗಲ್ದ�. 

ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ಬ�್ �ಧನ�, ಕಲ್ಕ�, ಯ�ಜನ�, ಆಡಳತದ 

ಪ್ರಕಿ್ರಯಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೆಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

n 	 ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ವೆೇದಕೆ: ಶಿಕ್ಷರದ ವಿವಿಧ 

ಆಯ್ಕಮಗಳಲ್ಲಾ ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ ಬಳಕ�ಗ� ರ್ಕರ್್�ಯ ವ��ದಿಕ�. ಇದ್ 

ಕ�ಜಿಯಿಂದ ಪಿಜಿವರ�ಗ� ಬ�್ �ಧನ� ಮತ್ತು ಕಲ್ಕ�ಯ ವಿಧ್ಕನದಲ್ಲಾ 

ಸೃಜನ್ಕತ್ಮಕ ಬದಲ್ಕವಣ�ಯನ್ನು ತರ್ತತುದ�.

n 	ಲಡಾಖ್ ನ ಕೆೇಂದ್ರೇಯ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವನುನು ಸಿಂಧ್ ಎಂಬ 

ಹ�ಸರಿನಂದ ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

n •	 7 ರ್ಕಜಯೂಗಳು ಮತ್ತು 1 ಕ��ಂದ್ಕ್ರಡಳತ ಪ್ರದ��ಶದ 27 ಜಿಲ�ಲಾಗಳಲ್ಲಾ 

50 ಹ�್ ಸ ಏಕಲವಯೂ ಮ್ಕದರಿ ವಸತ್ ಶ್ಕಲ�ಗಳ ನಮ್ಕ್ಣರಕ�್ 

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಮೊ�ದಿ ನವ�ಂಬರ್ 15 ರಂದ್ ಶಂಕ್ಸ್ಕಥಿಪನ� 

ನ�ರವ��ರಿಸಿದರ್. ಭ್ಕರತದ್ಕದಯೂಂತ 740 ಏಕಲವಯೂ ಮ್ಕದರಿ 

ವಸತ್ ಶ್ಕಲ�ಗಳನ್ನು ಸ್ಕಥಿಪಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಶ��.50ಕಿ್ಂತ 

ಹ�ಚ್ಚ ಎಸಿಟಿ ಜನಸಂಖ�ಯೂ ಮತ್ತು ಕನಷಠಾ 20,000 ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ 

ಜನರನ್ನು ಹ�್ ಂದಿರ್ವ ಪ್ರತ್ ಬ್ಕಲಾರ್ ಅಂತಹ ಶ್ಕಲ�ಗಳನ್ನು 

ಹ�್ ಂದಿರ್ತತುದ�. ಮ್ಟ್್ರರ್ ನಂತರದ ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣ ವ��ತನ 

ಯ�ಜನ� 2021 ಅನ್ನು ಪರಿಶಿಷಟಿ ಜ್ಕತ್ಗಳ ಕಲ್ಕಯೂರಕ್ಕ್ಗಿ 

ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ರ�ಷಕರ ವ್ಕರ್್ಣಕ ಆದ್ಕಯ 8 ಲಕ್ಷ 

ರ್.ಗಿಂತ ಕಡಿಮ್ ಇರ್ವ ಇಂತಹ ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣಗಳು ಇದರ 

ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್.

ಅನುಷಾ್ಠನ

ಉನನುತ ಶಕ್ಷರ

ಪರಿಶಷಟಿ ಜಾತಿ ಮತುತು ಪರಿಶಷಟಿ 

ಪಂಗಡಗಳ ಕಲಾ್ಯರ

n 	ಬುಡಕಟುಟಿ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 750 ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರಿ ವಸತಿ 

ಶಾಲೆಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುವ ಗುರಿ ಮತುತು ಅಂತಹ ಶಾಲೆಗಳ 

ಘಟಕ ವೆಚಚವನುನು 38 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ್ಗೆ ಹೆಚಿಚಸುವ ಗುರಿ.

n 	 ಗುಡಡಾಗಾಡು ಮತುತು ದುಗಘಾಮ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ್ಗೆ, ಇದನುನು 48 

ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳ್ಗೆ ಹೆಚಿಚಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿಶಷಟಿ ಜಾತಿಯ 

ಕಲಾ್ಯರಕಾಕೆಗಿ ಮ್ಟಿ್ರಕ್ ನಂತರದ ವಿದಾ್ಯರ್ಘಾವೆೇತನ ಯೇಜನೆ 

ಪುನರಾರಂಭ.

 ವಿದಾ್ಯ ಪ್ರವೆೇಶ- ಮಕ್ಳಗ್ಕಗಿ ಮ್ರ್ ತ್ಂಗಳ ಶ್ಕಲ್ಕ 

ಸಿದ್ಧತ� ಮ್ಕದರಿ – ವಿದ್ಕಯೂ ಪ್ರವ��ಶವನ್ನು ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.

ಟ್. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ�. ಈ ಕ�್�ಸ್್ಣ ಅಕ್ಷರ, ಶಬದಾ, ಪದ, ಬರ್ಣ, 

ಆಕ್ಕರ ಮತ್ತು ಸಂಖ�ಯೂಗಳ ಕಲ್ಕ�ಯ ಆಸಕಿತುದ್ಕಯಕ 

ಚಟ್ವಟ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗ�್ ಂಡಿದ�. 

 ಭಾರತಿೇಯ ಸಂಜ್ಾ ಭಾಷೆ: 1ರಿಂದ 12ನ�� ತರಗತ್ಯ 

ಎಲಲಾ ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗ್ಕಗಿ 1200ಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ 

ಶ�ೖಕ್ಷಣಿಕ ವಿಡಿಯ� ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭ್ಕರತ್�ಯ 

ಸಂಜ್್ಕ ಭ್ಕಷ�ಯಲ್ಲಾ ರ್ಪಿಸಲ್ಕಗಿದ್ದಾ, ಅದ್ ದಿ�ಕ್್ಕ 

ವ��ದಿಕ�ಯಲ್ಲಾ ಲರಯೂವಿದ�. 

 ಸಫಲ್:  ಕಲ್ಕ�ಯನ್ನು ವಿಶ�ಲಾ�ರ್ಸ್ವ ರಚನ್ಕತ್ಮಕ 

ಮೌಲಯೂಮ್ಕಪನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 25 ಸ್ಕವಿರ ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ 

ಶ್ಕಲ�ಗಳ 3, 5 ಮತ್ತು 8 ನ�� ತರಗತ್ಯ 50 ಲಕ್ಷ 

ಮಕ್ಳಗ್ಕಗಿ ವಿನ್ಕಯೂಸಗ�್ ಳಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ
ಶಕ್ಷರ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ 

ಘೂೇಷಣೆ

ಘೂೇಷಣೆ
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n 	ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಹೆಚಿಚಸಲು ಅಪೆ್ರಂಟಿಸ್ ಶಪ್ ಕಾಯೆದಾಯ 

ಸುಧಾರಣೆ ಪ್ರಸಾತುಪ.

n 	ಶಕ್ಷಣೊೇತತುರ ಅಪೆ್ರಂಟಿಸ್ ಶಪ್, ಪದವಿೇಧರರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ಮತುತು 

ಎಂಜನಯರಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪೊಲಿಮಾ ಹೊಂದರುವವರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ 

ನೇಡಲು ಪ್ರಸುತುತ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಪೆ್ರಂಟಿಸ್ ಶಪ್ ತರಬೆೇತಿ 

ಯೇಜನೆಯನುನು (ಎನ್ಎಟಿಎಸ್) ಪುನಶೆಚೇತನಗೊಳ್ಸಲು 3,000 

ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಹಂಚಿಕೆ.

n 	ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಷಟ್ರಗಳೂೆಂದಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು 

ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು.

n 	ಯುಎಇಯಂದಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಹಘಾತೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರರ, 

ಮತುತು ಪ್ರಮಾರಪತ್ರವಿರುವ ಕಾಮಿಘಾಕರ ನಯೇಜನೆ.

n 	ಜಪಾನ್ ನೊಂದಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ, ತಂತ್ರಗಳು ಮತುತು ಜ್ಾನದ 

ವಗಾಘಾವಣೆಗಾಗಿ ಸಹಯೇಗದ ಅಂತರ-ತರಬೆೇತಿ ಕಾಯಘಾಕ್ರಮ 

(ಟಿಐಟಿಪಿ)

n 	ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ ಅಧಯೂಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಾ ನಡ�ದ 

ಆರ್್ಣಕ ವಯೂವಹ್ಕರಗಳ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತ್ ಸಭ�ಯ್ ರ್ಕರ್್�ಯ 

ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್ ರ್ಪ್  ತರಬ��ತ್ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ನವ�ಂಬರ್ 24 ರಂದ್ 

ಇನ್ನು 5 ವಷ್ಣಗಳ ಕ್ಕಲ ವಿಸತುರಿಸಿದ�. ಈ ಅವಧಿಗ� ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್ ರ್ಪ್  

ತರಬ��ತ್ ಪಡ�ಯ್ತ್ತುರ್ವ ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್ ಗಳಗ� 3054 ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳ 

ಸ�ಟಿೖಪ�ಂಡ್ ಒದಗಿಸಲ್ ಅನ್ಮೊ�ದನ� ನ�ಡಲ್ಕಗಿದ�.

ಹೊಸ ಪೋಳಿಗೆಯ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಗಮನ
ಕೌಶಲಯೂವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ವುದ್ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸಂಸಕೃತ್ಯ ಒಂದ್ 

ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತು ಕ�್�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ, ಈ ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ 

ರ�್ �ಗದ ವಿರ್ದ್ಧದ ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಾ ನ್ರಿತ ಕ್ಕಯ್ಣಪಡ� 

ಗಮನ್ಕಹ್ಣ ಕ�್ಡ್ಗ�ಯನ್ನು ನ�ಡಿದ�. ಕ�್�ವಿಡ್ ನಂತರ 

ಅದರ ಪ್ಕ್ರಮ್ಖಯೂವು ಹಲವು ಪಟ್ಟಿ ಹ�ಚ್ಕಚಗಿದ� ಏಕ�ಂದರ� 'ಸಿ್ಲ್ 

ಇಂಡಿಯ್ಕ ಅಭಿಯ್ಕನ' ಕಳ�ದ ಆರ್ ವಷ್ಣಗಳಂದ ಡ್ಕ. ಬ್ಕಬ್ಕ 

ಸ್ಕಹ��ಬ್ ಅಂಬ��ಡ್ರ್ ಅವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸ್ ಮ್ಕಡ್ತ್ತುದ�, 

ಹ್ಕಗ್ ಕ�್�ಟಯೂಂತರ ಯ್ವಕರ್ ಮತ್ತು ದ್ಬ್ಣಲ ವಗ್ಣದವರಿಗ� 

ಕೌಶಲಯೂದ�್ ಂದಿಗ� ಉದ�್ ಯೂ�ಗದ ಹ�್ ಸ ಅವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು 

ಒದಗಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

ಅನುಷಾ್ಠನ

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಅಪೆ್ರಂಟಿಸಿಶಿಪ್ 

ತರಬೆೇತಿ ಯೇಜನೆ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿಕೌಶಲ್ಯವಧಘಾನೆ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ 

ಘೂೇಷಣೆ
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ಭಾರತವು ಜಗತಿತುಗೆ ನುರಿತ ಮಾನವ 

ಶಕಿತುಯ ಪರಿಹಾರಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತಿತುದೆ, 

ಇದು ನಮಮಾ ಯುವಕರನುನು 

ಕೌಶಲ್ಯವಂತರನಾನುಗಿಸುವ ಕಾಯಘಾತಂತ್ರದ 

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಬೆೇಕು. 
- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

(ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಭಾಗಿೇದಾರರೊಂದಗೆ ಸಂವಾದದ ವೆೇಳ )ೆ

n 	 ಎನ್ಎಟ್ಎಸ್ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮದಡಿ ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಯ್ವಕರಿಗ� ತರಬ��ತ್ 

ನ�ಡಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಮ್ಂದಿನ 5 ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ 7 ಲಕ್ಷ ಯ್ವಕರಿಗ� ಉದ�್ ಯೂ�ಗ 

ಒದಗಿಸಲ್ ಇದ್ ನ�ರವ್ಕಗಲ್ದ�. ತರಬ��ತ್ ನ�ಡ್ವ ಯ್ವಕರ್ 

8,೦೦೦-9,೦೦೦ ರ್.ಗಳ ಸ�ಟಿೖಪ�ಂಡ್ ಪಡ�ಯಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ತತುದ�.

n  ಎಂಜಿನಯರಿಂಗ್, ಮ್ಕನವಿಕ, ವಿಜ್್ಕನ ಮತ್ತು ವ್ಕಣಿಜಯೂದ 

ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣಗಳನ್ನು ಈ ತರಬ��ತ್ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ಸ��ರಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. 

ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಯ�ಜನ�ಯ ಪ್ರಕ್ಕರ, ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್ ಶಿಪ್ ತರಬ��ತ್ 

ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ಭ್ಕಗವಹಸ್ವ ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣಗಳಗ� ಮೊಬ�ೖಲ್ 

ತಯ್ಕರಿಕ�, ವ�ೖದಯೂಕಿ�ಯ ಸ್ಕಧನಗಳ ಉತ್ಕ್ಪದನ�, ಔಷಧ ವಲಯ ಮತ್ತು 

ಆಟ�್�ಮೊಬ�ೖಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಾ ತರಬ��ತ್ ನ�ಡಲ್ಕಗ್ವುದ್.

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಧಿಯನುನು ಉತೆತುೇಜಸಲು  

ಪ್ರತಿಯಂದು ಹಂತದಲೂಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು:  

ಜನ ಶಕ್ಷರ ಸಥಾಂಸಾಥಾನ - ಹೊಸ ಅವಕಾಶ

n  ಕೌಶಲಯೂ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಯೂವಧ್ಣನ� ಮ್ಲಕ ಸ್ಕಂಪ್ರದ್ಕಯಿಕ 
ಕೌಶಲಯೂಗಳನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ವುದ್

n  ಸ್ಕಕ್ಷರರಲಲಾದ, ಹ�್ ಸದ್ಕಗಿ ಸ್ಕಕ್ಷರರ್ಕದ, 8ನ�� ತರಗತ್ಯಿಂದ 12ನ�� 
ತರಗತ್ಯವರ�ಗ� ಶ್ಕಲ�ಬಿಟಟಿ ಮಕ್ಳ ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ.

n  ಇದರ ವಯ�ಮ್ಕನದ ಗ್ರಿಯನ್ನು 15-35 ವಷ್ಣಗಳಂದ 15-45 
ವಷ್ಣಗಳಗ� ಹ�ಚಿಚಸಲ್ಕಗಿದ�.

n  ಎಸಿ್ಸ, ಎಸಿಟಿ, ದಿವ್ಕಯೂಂಗ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಎಲ್ ವಗ್ಣಗಳಗ� ಉಚಿತ 
ತರಬ��ತ್.

n  ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಒಟ್ಟಿ ತರಬ��ತ್ ಪಡ�ದ ಸಿಬಬಾಂದಿಗಳಲ್ಲಾ, 85 ಪ್ರತ್ಶತ 
ಮಹಳ�ಯರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಕ್ರಮವ್ಕಗಿ ಶ��.28 ಮತ್ತು ಶ��.13ರಷ್ಟಿ 
ಎಸಿ್ಸಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್.ಟ್ಗಳು ಇದ್ಕದಾರ�.

ಐಟಿಐ ಸಿೇಟುಗಳ ಹೆಚಚಳ 

ದೊಡಡಾ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತಿತುರುವ ಅಪೆ್ರಂಟಿಸ್ ಶಪ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

n 	 2014 ರಲ್ಲಾ 11847 ಸಂಸ�ಥಿಗಳದದಾವು, ಆದರ� 2021 ರಲ್ಲಾ ಅದರ ಸಂಖ�ಯೂ 

ಶ��ಕಡ್ಕ 24 ರಷ್ಟಿ ಹ�ಚ್ಕಚಗಿದ್ದಾ 14690 ಆಗಿದ�.

n 	 2014ರಲ್ಲಾ ಸ್ಕಥಿನಗಳ ಸಂಖ�ಯೂ 16.94 ಲಕ್ಷ, ಇದ್ 2021ರಲ್ಲಾ 54 ಪ್ರತ್ಶತ 

ಏರಿಕ� ಕಂಡ್ 26.13 ಲಕ್ಷ ತಲ್ಪಿದ�.

n 	 ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್ ಶಿಪ್ ನಯಮಗಳು-1992 ರಲ್ಲಾ ವ್ಕಯೂಪಕ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳ 

ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್ ಗಳ ದ್ಕಖಲ್ಕತ್ ಹ�ಚ್ಕಚಗಿದ�. 

ಅಲಲಾದ�, ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್ ಶಿಪ್ ರ�ಟ್ಣಲ್ ನಲ್ಲಾ ನ�್ �ಂದ್ಕಯಿಸಲ್ಕದ 

ಸಂಸ�ಥಿಗಳ ಸಂಖ�ಯೂಯಲ್ಲಾಯ್ ಹ�ಚಚಳವ್ಕಗಿದ�. ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು 

ನ��ಮಿಸಿಕ�್ಳಳುಲ್ ಸಿದ್ಧರಿರ್ವ ಸಂಸ�ಥಿಗಳು 2016-17 ರಲ್ಲಾ ಕ��ವಲ 17 

ಸ್ಕವಿರದರ್ಟಿದದಾವು, ಅದ್ ಈಗ 1.26 ಲಕ್ಷಕ�್ ಏರಿದ�.

n 	 ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಗ� ಸ��ರಲ್ ಸಿದ್ಧರಿರ್ವ ಅರಯೂರ್್ಣಗಳ ಸಂಖ�ಯೂ 

2016-17ರಲ್ಲಾದದಾ 11.9 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಾ 34 ಲಕ್ಷಕಿ್ಂತ 

ಹ�ಚ್ಕಚಗಿದ�. ಆರ�್ �ಗಯೂ ಆರ�ೖಕ� ಮ್ಂಚ್ಣಿ ಕ್ಕಯ್ಣಕತ್ಣರಿಗ� ಕ್ಕ್ರಯಾಶ್ 

ಕ�್�ಸ್್ಣ ಅನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಮ್ಂದಿನ 

2-3 ತ್ಂಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ಯ್ವಕರಿಗ� ತರಬ��ತ್ 

ನ�ಡಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ
ಕೌಶಲ್ಯವಧಘಾನೆ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ 
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4 ಕಾಮಿಘಾಕ ಸಂಹಿತೆ ಕಾನೂನುಗಳು

ಕ�್�ವಿಡ್ ದ��ಶಕ�್ ಅಪ್ಪಳಸಿದ್ಕಗ, ವಲಸ� ಕ್ಕಮಿ್ಣಕರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಕಮಿ್ಣಕ ವಗ್ಣವು ಹ�ಚ್ಚ 
ಸಂಕಷಟಿ ಅನ್ರವಿಸಿತ್. ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ಬಂದ್ 7 ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಅವರ ಕಲ್ಕಯೂರವನ್ನು 

ಬಹ್ತ��ಕ ನಲ್ಣಕ್ಷಿಸಲ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಕಯ್ಣಪಡ�ಯ ನಖರವ್ಕದ ಗ್ಕತ್ರವನ್ನು ಅಂದ್ಕಜ್ ಮ್ಕಡ್ವ 
ಯ್ಕವುದ�� ಪ್ರಯತನು ನಡ�ದಿರಲ್ಲಲಾ. ಅದಕ್ಕ್ಗಿಯ� ಸಕ್ಕ್ಣರ ಕ�್�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಪರಿಹ್ಕರಕ್ಕ್ಗಿ 
ಗರಿ�ಬ್ ಕಲ್ಕಯೂಣ್ ಅಭಿಯ್ಕನ ಮತ್ತು ಒಂದ್ ರ್ಕಷ್-ಒಂದ್ ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟ್ಯಂತಹ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿತ್. ಬಜ�ರ್ ನಲ್ಲಾ 4 ಕ್ಕಮಿ್ಣಕ ಸಂಹತ�ಗಳನ್ನು ಜ್ಕರಿಗ� ತರಲ್ಕಯಿತ್ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟ್ತ 
ಕ್ಕಮಿ್ಣಕರ ಹತದೃರ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ��ಷ ಅವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು ಕಲ್್ಪಸಲ್ಕಯಿತ್. ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಹ��ಳುವಂತ�, "ಹರ ಕಡಿಮ್ ಇರಬಹ್ದ್, ಅದ್ ಹ�ಚ್ಚ ಇರಬಹ್ದ್. ಆದರ� ಎಲಲಾರಿಗ್ 
ಸ್ಗಮ ಜಿ�ವನದ ಹಕ್್ ಇದ�. ಆದದಾರಿಂದ, ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಹಂತದಲ್ಲಾ ನ್ಕವು ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಕ�ೖಗ�್ ಂಡಿದ�ದಾ�ವ�, ಇದ್ ಬಡವರ್, ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಜನರಿಗ� ಮ್ಂದ� ಸ್ಕಗಲ್ ರ್ರ�ತ್ಕ್ಸಹಸ್ತತುದ�."

ಸಾವಿತೊಂತರ್ಯ ಬೊಂದ 70 ವರ್ಷಗಳ  
ನೊಂತರ ವಲಸೆ ಕಾಮ್್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ 

ಸವಲತುತಿ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ

n • ದೆೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ರಾಷಟ್ರ-ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಜಾರಿ.

n • ದುಬಘಾಲ ಕಾಮಿಘಾಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತೆಯನುನು ಒದಗಿಸಲು 20 ವಷಘಾಗಳ 
ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನುನು ಪೂರಘಾಗೊಳ್ಸಲು 4 ಕಾಮಿಘಾಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಜಾರಿ

n • 20 ವಷಘಾಗಳ ಹಿಂದನ ಪ್ರಕಿ್ರಯೆಯನುನು ಪೂರಘಾಗೊಳ್ಸಿ ದುಬಘಾಲ ಕಾಮಿಘಾಕರಿಗೆ 
ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಯೇಜನ ಒದಗಿಸಲು 4 ಕಾಮಿಘಾಕ ಸಂಹಿತೆ ಕಾನೂನು 
ಜಾರಿ.

n 	ಕಾಮಿಘಾಕರನುನು ಇಎಸ್ಐಸಿ ವಾ್ಯಪಿತುಗೆ ತರುವುದು ಮತುತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾತಿ್ರ 
ಪಾಳ್ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸುವುದು.

n 	 ಇದ್ ದ��ಶದ ಯ್ಕವುದ�� ಭ್ಕಗದ ನ್ಕಗರಿಕರಿಗ� ಪಿಡಿಎಸ್ ಪಡಿತರ 

ಅಂಗಡಿಗಳಂದ ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟ್ಗಳ ಮ್ಲಕ ದ��ಶದ ಯ್ಕವುದ�� 

ರ್ಕಜಯೂದಿಂದ ಪಡಿತರ ಪಡ�ಯಲ್ ಅವಕ್ಕಶ ನ�ಡ್ತತುದ�. 

ದ��ಶದ 34 ರ್ಕಜಯೂಗಳು/ಕ��ಂದ್ಕ್ರಡಳತ ಪ್ರದ��ಶಗಳಲ್ಲಾ ಇದನ್ನು 

ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ದ��ಶದ 80 ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಹ�ಚ್ಚ ಜನರ್ ಈ 

ಯ�ಜನ�ಯ ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ದಿದ್ಕದಾರ�.

n 	 ಒಂದ್ ರ್ಕಷ್ ಒಂದ್ ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟ್ ಸೌಲರಯೂವನ್ನು 

ಸ್ಲರಗ�್ ಳಸಲ್, ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಮ್ಕಚ್್ಣ ನಲ್ಲಾ 'ಮ್�ರ್ಕ 

ರ��ಷನ್' ಆಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ�. ಈ ಮ್ಲಕ, ಹತ್ತುರದ 

ಪಿಡಿಎಸ್ ಕ��ಂದ್ರದ ಬಗ�ಗೆ ಎಲ್ಕಲಾ ಮ್ಕಹತ್ಯನ್ನು ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್.

n 	 ಒಂದ್ ರ್ಕಷ್-ಒಂದ್ ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ಪಡಿತರ 

ಚಿ�ಟ್ ವಗ್ಕ್ಣವಣ� ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 

ಒಂದು ರಾಷಟ್ರ ಒಂದು ಪಡಿತರ ಕಾಡ್ಘಾ

ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ಬಂದ್ ಇಷ್ಟಿ ವಷ್ಣಗಳ ಬಳಕವೂ, ದ��ಶದಲ್ಲಾ ಅಸಂಘಟ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಾ ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡ್ವ ಕ್ಕಮಿ್ಣಕರ ನಖರವ್ಕದ 
ದತ್ಕತುಂಶವು ಇರಲ್ಲಲಾ ಎಂಬ್ದ್ ವಿಪಯ್ಕ್ಣಸ. ಇದರಿಂದ್ಕಗಿ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ಮತ್ತು ರದ್ರತ್ಕ ಯ�ಜನ�ಗಳ 
ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ಕ್ಕಮಿ್ಣಕರ್ ಪಡ�ಯಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಿರಲ್ಲಲಾ. ಅಂತಹ ಜನರ ಹತದೃರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ 
ಮ್ಂದ್ಕಲ�್ �ಚನ�ಯ ಹ�ಜ�ಜ್ಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ವ ಕ್ಕಮಿ್ಣಕ ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ಆಗಸ್ಟಿ 26 ರಂದ್ ಇ-ಶ್ರಮ್ ರ�ಟ್ಣಲ್ ಅನ್ನು 
ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ�. ಇದರಲ್ಲಾ ನ�್ �ಂದಣಿಯ ನಂತರ, ಪ್ರತ್ಯಬಬಾ ಕ್ಕಮಿ್ಣಕನಗ� ಇ-ಶ್ರಮ್ ಕ್ಕಡ್್ಣ ನ�ಡಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ಈ ರ�ಟ್ಣಲ್ 
ನಲ್ಲಾ ನ�್ �ಂದಣಿಯ ಮ್ಲಕ, ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಅವರ ನಜವ್ಕದ ಸಂಖ್ಕಯೂ ಬಲವನ್ನು ಅರಿತ್ ಅವರನ್ನು ತಲ್ಪುತತುದ�,  
ಅಂತಹ ಜನರ್ 2 ಲಕ್ಷ ರ್.ಗಳವರ�ಗ� ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ರದ್ರತ�ಯ ಪ್ರಯ�ಜನವನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತ್ಕತುರ�.    

ಅಸಂಘಟಿತ 
ಕಾಮಿಘಾಕರಿಗೆ 

ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತೆಯ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು

ಇ-ಶ್ರಮ್ ಪೊೇಟಘಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 

10
ಕೊೇಟಿ ಜನರ ನೊೇಂದಣಿ

n 	 ಪುರ್ಕತನ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳನ್ನು ತ�್ ಡ�ದ್ಹ್ಕಕ್ವ್ಕಗ, ಕ��ಂದ್ರ 
ಸಕ್ಕ್ಣರವು ನ್ಕಲ್್ ಸಂಹತ�ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 29 ಕ��ಂದ್ರ ಕ್ಕಮಿ್ಣಕ 
ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯ�ಜಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಹ�ಚ್ಚ 
ತಕ್ಣಬದ್ಧಗ�್ ಳಸಿದ�. 
1) ವ��ತನ ಸಂಹತ�, 2019 
2) ಕ�ೖಗ್ಕರಿಕ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಹತ�, 2020 
3) ಔದ�್ ಯೂ�ಗಿಕ ಸ್ರಕ್ಷತ�, ಆರ�್ �ಗಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ಕಯ್ಣ ನವ್ಣಹಣ್ಕ 
ಪರಿಸಿಥಿತ್ ಸಂಹತ�, 2020 
4) ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ರದ್ರತ್ಕ ಸಂಹತ�, 2020.

n 	 ರ್ಕಷ್ಪತ್ಯವರ ಒಪಿ್ಪಗ� ಪಡ�ದ ನಂತರ ಈ ಸಂಹತ�ಗಳನ್ನು 
ಅಧಿಸ್ಚಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇದಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಯಮಗಳನ್ನು 
9 ರ್ಕಜಯೂಗಳು ಅಂತ್ಮಗ�್ ಳಸಿವ�. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಕಲಾ 
ಕ್ಕಮಿ್ಣಕರನ್ನು ಇಎಸ್ಐಸಿ ವ್ಕಯೂಪಿತುಗ� ತರ್ವುದರ ಜ�್ತ�ಗ�, 
ಮಹಳ�ಯರಿಗ� ರ್ಕತ್್ರ ಪ್ಕಳಯಲ್ಲಾ ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡ್ವ ಅವಕ್ಕಶ ಸಹ 
ನ�ಡಲ್ಕಗಿದ�. ರ್ಕಜಯೂಗಳು ಅಂತ್ಮಗ�್ ಳಸಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು 
ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ ಜ್ಕರಿಗ� ತರಲ್ಕಗ್ವುದ್.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿವಲಸೆ ಕಾಮಿಘಾಕರು
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ 

ಘ
ೋ

ಷ
ಣ
ೆ
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ರೆೈತರ ಕಲ್್ಯರಕ್ಕೆ  ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ

ಚಳವಳ ನರತ ರ�ೖತರ ಭ್ಕವನ�ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ, ರ್ಕರ್್�ಯ ಹತ್ಕಸಕಿತುಯನ್ನು 

ಪ್ರಮ್ಖವ್ಕಗಿರಿಸಿಕ�್ಂಡ್ ಕೃರ್ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮ್ರ್ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳನ್ನು ಹಂತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳುಳುವುದ್ಕಗಿ 

ಘ್�ರ್ಸಿದರ್. ಮ್ರ್ ಕೃರ್ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದಾಗ�್ ಳಸ್ವ ಮಸ್ದ�ಗ� ಕ��ಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ 

ಅನ್ಮೊ�ದನ�. ಕ�್�ವಿಡ್-19 ಆರ್ತದಿಂದ ಚ��ತರಿಸಿಕ�್ಳುಳುತ್ತುರ್ವ ಬಡವರಿಗ� ಬ�ಂಬಲ ನ�ಡ್ವ ಸಲ್ವ್ಕಗಿ, ಕ��ಂದ್ರ 

ಸಕ್ಕ್ಣರವು ತ್ಂಗಳಗ� 5 ಕ�ಜಿ ಆಹ್ಕರ ಧ್ಕನಯೂಗಳ ಉಚಿತ ಪೂರ�ೖಕ�ಯನ್ನು ನ್ಕಲ್್ ತ್ಂಗಳವರ�ಗ� ಅಂದರ� ಮ್ಕಚ್್ಣ  

22ರ ವರ�ಗ� ನಧ್ಣರಿಸಿದ�, ಇದರಿಂದ 80 ಕ�್�ಟ್ ಪಡಿತರ ಚಿ�ಟ್ದ್ಕರರಿಗ� ಪ್ರಯ�ಜನವ್ಕಗಲ್ದ�.  ಇದರ ಜ�್ತ�ಗ�, 

ಗ್ಕ್ರಮಿ�ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನ್ನು ತ್ರಿತಗ�್ ಳಸಲ್ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಗ್ಕ್ರಮಿ�ರ ರಸ�ತು ಯ�ಜನ�, ಮಹತ್ಕ್ಕ್ಕಂಕ್�ಯ 

ಜಿಲ�ಲಾಗಳಲ್ಲಾ ಮೊಬ�ೖಲ್ ಸ��ವ� ಮ್ಂತ್ಕದ ಅನ��ಕ ನಧ್ಕ್ಣರಗಳಗ� ಕ��ಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ಮೊ�ದನ� ನ�ಡಿದ�. 

ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಯೇಜನೆಯನುನು ಮಾರ್ಘಾ 2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ
ಸಂಪುಟದ ನರಘಾಯಗಳು

ರಾಷಟ್ರ 
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ನರಘಾಯ: ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ್ ಅನನು ಯೇಜನೆಯನುನು ಮುಂದನ ನಾಲುಕೆ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 

ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಇದರಿಂದ ಎಲಲಿರಿಗೂ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನುನು 

ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

ನರಘಾಯ: ಎಲ್.ಡಬುಲಿ್ಯ.ಇ (ಎಡ ಪಂರ್ೇಯ ಉಗ್ರವಾದ) ಬಾಧಿತ 

ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಸೆತು ಸಂಪಕಘಾ ಯೇಜನೆ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಮತುತು ಪ್ರತಿ  

ಹಳ್ಳಿಗೆ ರಸೆತು ಖಾತಿ್ರ ಪಡಿಸಲು ಪಿಎಂ ಗಾ್ರಮಿೇರರಸೆತು ಯೇಜನೆಯ 

(ಪಿಎಂಜಎಸ್ ವೆೈ) 2ನೆೇ ಹಂತಕೆಕೆ ಅನುಮೇದನೆ.

ಪರಿಣಾಮ: ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ ಸಂಪಕ್ಣವಿಲಲಾದ ಜನವಸತ್ಗಳಗ� ಸವ್ಣಋತ್ 

ರಸ�ತು ಸಂಪಕ್ಣ ಕಲ್್ಪಸ್ವ ಗ್ರಿ ಹ�್ ಂದಲ್ಕಗಿದ�. 2021-22 ರಿಂದ 2024-

25ರ ವರ�ಗ� 11.24 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್. ವ�ಚಚ ಮ್ಕಡಿ ಈಗಿರ್ವ ಎಲಲಾ 

ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳಸಲ್ ಯ�ಜನ� ರ್ಪಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

 ಇಲ್ಲಾಯವರ�ಗ� 1,78,184ಜನವಸತ್ಗಳ ಪ�ೖಕಿ 1,71,494 ಜನವಸತ್ 

ಪ್ರದ��ಶಗಳನ್ನು ಸಂಪಕಿ್ಣಸಲ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತು 1968 ಜನವಸತ್ಗಳು 

ಬ್ಕಕಿ ಉಳದಿವ�.

 ಇದರಿಂದ ಕೃರ್, ಆರ�್ �ಗಯೂ, ಶಿಕ್ಷರ, ನಗರಿ�ಕರರ ಮತ್ತು 

ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಸೃರ್ಟಿ ಇತ್ಕಯೂದಿಗಳ ಮ್�ಲ� ಸಕ್ಕರ್ಕತ್ಮಕ ಪರಿಣ್ಕಮ 

ಬಿ�ರ್ತತುದ�. ಸಂಪಕಿ್ಣತ ವಸ್ಕಹತ್ಗಳ ಆರ್್ಣಕ ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣವನ್ನು 

ಬಳಸಿಕ�್ಳುಳುವುದನ್ನು ರ್ರ�ತ್ಕ್ಸಹಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

 ಸ್ಕರಿಗ� ಸ��ವ�ಗಳಗ್ಕಗಿ ರಸ�ತು ಜ್ಕಲದ ಒಟ್ಕಟಿರ� ದಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಾ 

ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಯ ಜ�್ತ�ಗ�, ಸಥಿಳ�ಯ ಜನಸಂಖ�ಯೂಗ� ನ��ರ ಮತ್ತು ಪರ�್ �ಕ್ಷ 

ಉದ�್ ಯೂ�ಗಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಟಿಸಲ್ಕಗ್ತತುದ�.

 ಎಡಪಂರ್�ಯ ಉಗ್ರವ್ಕದ ಬ್ಕಧಿತ ಪ್ರದ��ಶಗಳಲ್ಲಾ ಉಳದ 

ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳಸಲ್ ಈ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಮ್ಕಚ್್ಣ 

2023 ರವರ�ಗ� ವಿಸತುರಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

 1887 ಕಿ.ಮಿ� ಉದದಾದ ರಸ�ತುಗಳು ಮತ್ತು 40 ಸ��ತ್ವ�ಗಳನ್ನು ಮಂಜ್ರ್ 

ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�.

 2016 ರಿಂದ 9 ರ್ಕಜಯೂಗಳ 44 ಜಿಲ�ಲಾಗಳಲ್ಲಾ 4,490 ಕಿ.ಮಿ� ಉದದಾದ ರಸ�ತುಗಳು 

ಮತ್ತು 105 ಸ��ತ್ವ�ಗಳ ನಮ್ಕ್ಣರ ಕ್ಕಯ್ಣ ಪೂರ್ಣಗ�್ ಂಡಿದ�.

ಪರಿಣಾಮ: 2020ರ ಮ್ಕಚ್್ಣ ನಲ್ಲಾ ಆರಂಭಿಸಲ್ಕದ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ 

ಗರಿ�ಬ್ ಕಲ್ಕಯೂಣ್ ಅನನು ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಮ್ಂದಿನ ನ್ಕಲ್್ 

ತ್ಂಗಳವರ�ಗ� ವಿಸತುರಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಸ್ಕಂಕ್ಕ್ರಮಿಕ ರ�್ �ಗದಿಂದ್ಕಗಿ ಬಡ 

ಜನರ ಅಗತಯೂಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೖಸಲ್ ಇದ್ ಬಹಳ ದ್ರ ಸ್ಕಗ್ತತುದ�.

  ಯ್ಕವುದ�� ಬಡವರ್ ಹಸಿವಿನಂದ ಮಲಗಬ್ಕರದ್ ಎಂಬ 

ನಂಬಿಕ�ಯಂದಿಗ�, ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಆರ್್ಣಕ ಬಿಕ್ಟ್ಟಿನ 

ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಸ್ಕಕಷ್ಟಿ ಆಹ್ಕರ ಧ್ಕನಯೂಗಳು ಲರಯೂವಿಲಲಾದ ಕ್ಕರರ 

ಫಲ್ಕನ್ರವಿಗಳು ತ�್ ಂದರ� ಅನ್ರವಿಸದಂತ� ಮ್ಂದಿನ ನ್ಕಲ್್ 

ತ್ಂಗಳವರ�ಗ� (ಡಿಸ�ಂಬರ್ 2021 ರಿಂದ ಮ್ಕಚ್್ಣ 2022 ರವರ�ಗ�) 

ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ವಿಸತುರಿಸಿದ�.

 ಪ್ರತ್ ವಯೂಕಿತುಗ� ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು 5 ರ್.ಗ� ಒಂದ್ ಕ�.ಜಿ.ದರದಲ್ಲಾ ಸಿಗ್ತ್ತುದದಾ 

ಆಹ್ಕರ ಧ್ಕನಯೂಗಳು, ಉಚಿತವ್ಕಗಿ ಎಲ್ಕಲಾ ಫಲ್ಕನ್ರವಿಗಳಗ� 

ಲರಯೂವ್ಕಗ್ತ್ತುವ�. ಇದರಿಂದ 80 ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಹ�ಚ್ಚ ಜನರಿಗ� 

ಪ್ರಯ�ಜನವ್ಕಗಲ್ದ್ದಾ, ಬ�್ ಕ್ಸಕ�್ 53,344 ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗ್ 

ಹ�ಚ್ಚ ವ�ಚಚವ್ಕಗಲ್ದ�.

  ಒಟ್ಕಟಿರ�ಯ್ಕಗಿ, ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಮ್ಕಚ್್ಣ 2022 ರವರ�ಗ� ಉಚಿತ 

ಆಹ್ಕರ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ ಸ್ಮ್ಕರ್ 2.60 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್. 

ವ�ಚಚವನ್ನು ರರಿಸಲ್ದ�.

ನರಘಾಯ: ಎಲಲಿರಿಗೂ ಡಿಜಟಲ್ ಸಂಪಕಘಾವನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳುಳಿವ 

ನಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಜಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಬೆೈಲ್ ಸೆೇವೆಗಳ್ಗಾಗಿ 

ಸಾವಘಾತಿ್ರಕ ಸೆೇವಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಧಿ (ಯುಎಸ್ಒಎಫ್) ಯೇಜನೆಗೆ 

ಅನುಮೇದನೆ.

ಪರಿಣಾಮ: ಐದ್ ರ್ಕಜಯೂಗಳ 44 ಮಹತ್ಕ್ಕ್ಕಂಕ್�ಯ ಜಿಲ�ಲಾಗಳ 7287 

ಹಳಳುಗಳಲ್ಲಾ 4ಜಿ ಆಧ್ಕರಿತ ಮೊಬ�ೖಲ್ ಸ��ವ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ 

ಅವಕ್ಕಶ. 

  ಆಂಧ್ರಪ್ರದ��ಶ, ಛತ್ತು�ಸ್ ಗಢ, ಜ್ಕಖ್ಣಂಡ್, ಮಹ್ಕರ್ಕಷ್ ಮತ್ತು 

ಒಡಿಶ್ಕಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ಮ್ಕರ್ 6466 ಕ�್�ಟ್ ರ್. ಅಂದ್ಕಜ್ ವ�ಚಚದಲ್ಲಾ 

ಜ್ಕರಿಗ� ತರ್ತ್ತುದ್ದಾ, 18 ತ್ಂಗಳ�ೂಳಗ� ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳಳುಲ್ದ�.

  ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪಕ್ಣ ಹ�ಚಿಚಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಜಿಲ�ಲಾಗಳಲ್ಲಾ 

ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕವಕ್ಕಶಗಳನ್ನು ಹ�ಚಿಚಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

  ಇದ್ ಆತ್ಮನರ್ಣರ್ ಭ್ಕರತ್ ಅಭಿಯ್ಕನವನ್ನು ರ್ರ�ತ್ಕ್ಸಹಸ್ವ 

ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯ್ಕದ ದೃರ್ಟಿಕ�್�ನವನ್ನು ಪೂರ�ೖಸ್ತತುದ�.

ನರಘಾಯ: ಹವಾಮಾನ ಮತುತು ಹವಾಮಾನ ಮುನೂ್ಸಚನೆ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು 

ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದನ ಹರಕಾಸು (2021-26) ಆವತಘಾನಕೆಕೆ 

ವಾತಾವರರ ಮತುತು ಹವಾಮಾನ ಸಂಶೆೋೇಧನೆ-ಮಾಡೆಲ್ಂಗ್ 

ವಿೇಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮತುತು ಸೆೇವೆಗಳು (ಎಆರ್.ಎಎಲ್.ಟಿ) ಮತುತು ಅದರ 

8 ಉಪ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಐದು ವಷಘಾಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು 

ಅನುಮೇದನೆ.

ಪರಿಣಾಮ: ಇದ್ ಉತತುಮ ಹವ್ಕಮ್ಕನ, ಹವ್ಕಮ್ಕನ ಮತ್ತು ಸ್ಕಗರ 

ಮ್ನ್್ಸಚನ� ಸ��ವ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತತುದ�. 

ಇದಕ್ಕ್ಗಿ 2,135 ಕ�್�ಟ್ ರ್. ಖಚ್್ಣ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಇದ್ 

ಹ�ಚಿಚನ ಉದ�್ ಯೂ�ಗ್ಕವಕ್ಕಶಗಳಗ� ಕ್ಕರರವ್ಕಗ್ತತುದ�.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿಸಂಪುಟದ ನರಘಾಯಗಳು

ರಾಷಟ್ರ 
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 ಇದ್ ಸ್ಕಗರ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳ ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಸಮಥ್ಣ 

ಬಳಕ�ಯಂದಿಗ� ಸ್ಕಗರ ವಲಯಕ�್ ಅತ್ಕಯೂಧ್ನಕ ತಂತ್ರಜ್್ಕನವನ್ನು 

ಒದಗಿಸ್ತತುದ�.

ನರಘಾಯ: ಮೂರು ಕೃಷ್ ಕಾನೂನುಗಳನುನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳುಳಿವುದಾಗಿ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನವೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಘೂೇಷ್ಸಿದರು ಮತುತು ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟವು ಇದಕೆಕೆ ಅನುಮೇದನೆ ನೇಡಿತು. ಚಳ್ಗಾಲದ ಅಧಿವೆೇಶನದ 

ಮದಲ ದನದಂದು ಇದನುನು ಸಂಸತಿತುನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು. 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಭಾಷರದ ಆಯದಾ ಭಾಗ:

2014ರಲ್ಲಾ ದ��ಶವು ನನಗ� ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯ್ಕಗಿ ಸ��ವ� ಸಲ್ಲಾಸಲ್ ಅವಕ್ಕಶ 
ನ�ಡಿದ್ಕಗ ನ್ಕವು ಕೃರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತ್ತು ರ�ೖತರ ಕಲ್ಕಯೂರಕ�್ ಹ�ಚಿಚನ 
ಆದಯೂತ� ನ�ಡಿದ�ವು. ದ��ಶದ 100 ರ�ೖತರಲ್ಲಾ 80 ರ�ೖತರ್ ಸರ್ಣ ರ�ೖತರ್. 
ಅವರ್ ಎರಡ್ ಹ�ಕ�ಟಿ�ರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮ್ ರ್ಮಿಯನ್ನು ಹ�್ ಂದಿದ್ಕದಾರ�. ಈ 
ಸರ್ಣ ರ�ೖತರ ಸಂಖ�ಯೂ 10 ಕ�್�ಟ್ಗ್ ಹ�ಚ್ಚ. ಈ ಸರ್ಣ ತ್ಂಡ್ ರ್ಮಿ 
ಅವರ ಇಡಿ� ಜಿ�ವನದ ಮ್ಲವ್ಕಗಿದ�. ಆದದಾರಿಂದ, ದ��ಶದ ಸರ್ಣ ರ�ೖತರ 
ಸವ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ನವ್ಕರಿಸಲ್ ಬಿ�ಜಗಳು, ವಿಮ್, ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಉಳತ್ಕಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವಲ್ಲಾ ನ್ಕವು ಸವ್ಕ್ಣಂಗಿ�ರ ಕ�ಲಸ 
ಮ್ಕಡಿದ�ದಾ�ವ�. ಉತತುಮ ಗ್ರಮಟಟಿದ ಬಿ�ಜಗಳ ಜ�್ತ�ಗ�, ಸಕ್ಕ್ಣರವು 
ರ�ೖತರಿಗ� ಬ��ವು ಲ��ಪಿತ ಯ್ರಿಯ್ಕ, ಮಣಿ್ಣನ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ್ಕಡ್್ಣ ಗಳು, 
ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ ನ�ರ್ಕವರಿ ಮ್ಂತ್ಕದ ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ�. ರ�ೖತರಿಗ� 22 
ಕ�್�ಟ್ ಮಣಿ್ಣನ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಕ್ಕಡ್್ಣ ನ�ಡಿದ�ದಾ�ವ�. ಇದರ ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ, 
ಈ ವ�ೖಜ್್ಕನಕ ಅಭಿಯ್ಕನದಿಂದ್ಕಗಿ ಕೃರ್ ಉತ್ಕ್ಪದನ�ಯ್ ಹ�ಚ್ಕಚಗಿದ�.

ಬ�ಳ� ವಿಮ್ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಇನನುಷ್ಟಿ ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿಯ್ಕಗಿ ಮ್ಕಡಿದ�ದಾ�ವ�. 
ಹ�ಚಿಚನ ರ�ೖತರನ್ನು ಈ ವ್ಕಯೂಪಿತುಗ� ತರಲ್ಕಗಿದ�. ವಿಪತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಹ�ಚ್ಚ 
ಹ�ಚ್ಚ ರ�ೖತರ್ ಸ್ಲರವ್ಕಗಿ ಪರಿಹ್ಕರ ಪಡ�ಯಲ್ ಹಳ�ಯ ನಯಮಗಳನ್ನು 
ಸಹ ಬದಲ್ಕಯಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇದರ ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ, ನಮ್ಮ ರ�ೖತ 
ಸಹ�್ �ದರ ಸಹ�್ �ದರಿಯರ್ ಕಳ�ದ ನ್ಕಲ್್ ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ 
ರ್.ಗಿಂತ ಹ�ಚಿಚನ ಪರಿಹ್ಕರವನ್ನು ಪಡ�ದಿದ್ಕದಾರ�. ನ್ಕವು ಸರ್ಣ ರ�ೖತರ್ ಮತ್ತು 
ಕೃರ್ ಕ್ಕಮಿ್ಣಕರಿಗ� ವಿಮ್ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು ವಿಸತುರಿಸಿದ�ದಾ�ವ�. 
ಸರ್ಣ ರ�ೖತರ ಅಗತಯೂಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೖಸಲ್, 1.62 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಹರವನ್ನು 
ನ��ರವ್ಕಗಿ ಅವರ ಬ್ಕಯೂಂರ್ ಖ್ಕತ�ಗಳಗ� ವಗ್ಕ್ಣಯಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ರ�ೖತರ್ ತಮ್ಮ ಕಠಿರ ಪರಿಶ್ರಮಕ�್ ಪ್ರತ್ಯ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳಗ� 
ಸರಿಯ್ಕದ ಬ�ಲ�ಯನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಅನ��ಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳಳುಲ್ಕಗಿದ�. 
ದ��ಶದ ಗ್ಕ್ರಮಿ�ರ ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟಿ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ಕಗಿದ�. 

ಈ ಹಂದಿನ ಬಜ�ರ್ ಗಳಗ� ಹ�್ �ಲ್ಸಿದರ� ಇಂದ್ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಕೃರ್ 
ಬಜ�ರ್ ಐದ್ ಪಟ್ಟಿ ಹ�ಚ್ಕಚಗಿದ�. ಪ್ರತ್ ವಷ್ಣ 1.25 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚ 
ಹರವನ್ನು ಕೃರ್ಗ್ಕಗಿ ಖಚ್್ಣ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. 1 ಲಕ್ಷ ಕ�್�ಟ್ ರ್ಪ್ಕಯಿ  
ಕೃರ್ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ನಧಿಯಡಿ, ಹಳಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹ�್ ಲಗಳ ಬಳ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸಲ್ ಮತ್ತು ಕೃರ್ ಉಪಕರರಗಳನ್ನು ತ್ರಿತವ್ಕಗಿ 
ಲರಯೂವ್ಕಗ್ವಂತ� ಮ್ಕಡ್ವಂತಹ ಅನ��ಕ ಸೌಲರಯೂಗಳನ್ನು ವಿಸತುರಿಸಲ್ 
ವಯೂವಸ�ಥಿ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ಸರ್ಣ ರ�ೖತರನ್ನು ಸಬಲ್�ಕರರಗ�್ ಳಸಲ್ 
10,000 ಎಫ್.ಪಿ.ಒ.ಗಳನ್ನು (ರ�ೖತ ಉತ್ಕ್ಪದಕರ ಸಂಘಟನ�ಗಳು) ರಚಿಸ್ವ 
ಅಭಿಯ್ಕನವೂ ನಡ�ಯ್ತ್ತುದ�. ಇದಕ್ಕ್ಗಿ ಸ್ಮ್ಕರ್ 7,000 ಕ�್�ಟ್ 
ರ್. ವ�ಚಚ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕ್ಣರ ರ�ೖತರ ಹತದೃರ್ಟಿಯಿಂದ 
ಸ್ಕಧಯೂವಿರ್ವ ಎಲಲಾ ಹ�ಜ�ಜ್ಗಳನ್ನು ಇಡ್ತ್ತುದ�. ರ�ೖತರ ಆರ್್ಣಕ ಸಿಥಿತ್ಯನ್ನು 
ಸ್ಧ್ಕರಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ಸ್ಕಥಿನಮ್ಕನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ 
ಅದ್ ಪ್ಕ್ರಮ್ಕಣಿಕವ್ಕಗಿ ಕ�ಲಸ ಮ್ಕಡ್ತ್ತುದ�.

ರ�ೖತರ ಸಿಥಿತ್ಯನ್ನು ಸ್ಧ್ಕರಿಸ್ವ ಈ ಮಹ್ಕನ್ ಅಭಿಯ್ಕನದ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿ 
ಮ್ರ್ ಕೃರ್ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ದ��ಶದ ರ�ೖತರ್, 
ವಿಶ��ಷವ್ಕಗಿ ಸರ್ಣ ರ�ೖತರಿಗ� ಅಧಿಕ್ಕರ ನ�ಡಬ��ಕ್ ಮತ್ತು ಅವರ್ ತಮ್ಮ 
ಉತ್ಪನನುಗಳಗ� ಸರಿಯ್ಕದ ಬ�ಲ� ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಮ್ಕರ್ಕಟ 
ಮ್ಕಡಲ್ ಹ�ಚಿಚನ ಆಯ್ಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯಬ��ಕ್ ಎಂಬ್ದ್ ಇದರ 
ಉದ�ದಾ�ಶವ್ಕಗಿತ್ತು. ಹಲವ್ಕರ್ ವಷ್ಣಗಳಂದ ಈ ಬ��ಡಿಕ�ಯನ್ನು ರ�ೖತರ್, 
ಕೃರ್ ತಜ್ಞರ್, ಕೃರ್ ಅಥ್ಣಶ್ಕಸತ್ರಜ್ಞರ್ ಮತ್ತು ದ��ಶದ ರ�ೖತ ಸಂಘಟನ�ಗಳು 
ನರಂತರವ್ಕಗಿ ಮ್ಕಡ್ತ್ತುದದಾವು. ಈ ಹಂದ�ಯ್ ಅನ��ಕ ಸಕ್ಕ್ಣರಗಳು 
ಈ ಬಗ�ಗೆ ಚಿಂತನ- ಮಂಥನ ಮ್ಕಡಿದದಾವು. ಈ ಬ್ಕರಿಯ್ ಸಂಸತ್ತುನಲ್ಲಾ 
ಚಚ�್ಣ ನಡ�ಯಿತ್, ಅದರ ನಂತರ ಈ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳನ್ನು ತರಲ್ಕಯಿತ್. 
ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ ಹ�ಚಿಚನ ಸಂಖ�ಯೂಯ ರ�ೖತರ್ ಮತ್ತು ಹಲವ್ಕರ್ ರ�ೖತ 
ಸಂಘಟನ�ಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಗತ್ಸಿ ಬ�ಂಬಲ್ಸಿದದಾವು.

ಶೆೇ.80 ರಷುಟಿ ಸರಣು ರೆೈತರು

ಕಿಸಾನ್ ಸಮಾಮಾನ್ ನಧಿ

ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.

ಕೃಷ್ ಮೂಲಸೌಕಯಘಾ

ಕೃಷ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು

ಪರಿಣಾಮ: ಸ್ಕಗರ ಸ��ವ�ಗಳು, ಮ್ಕಡ�ಲ್ಂಗ್, ಅಪಿಲಾಕ��ಶನ್ ಗಳು, 

ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್್ಕನ (ಓ-ಸ್ಕ್ಮರ್್ಣ) ಯ�ಜನ�ಯ್ 

ಸಮ್ದ್ರಶ್ಕಸತ್ರ ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಾ ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣ ವಧ್ಣನ�ಗ� ಸಹ್ಕಯ 

ಮ್ಕಡ್ತತುದ�.

ನರಘಾಯ: ನೇಲ್ ಆರ್ಘಾಕತೆ ನಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮ ಕೆೈಗೊಂಡ ಸಚಿವ 

ಸಂಪುಟವು 2021-26 ರವರೆಗೆ ಒ-ಸಾಮಾಟ್ಘಾ ಯೇಜನೆಯನುನು 2177 
ಕೊೇಟಿ ರೂ. ಒಟುಟಿ ವೆಚಚದೊಂದಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಅನುಮೇದನೆ 

ನೇಡಿದೆ.

ನ್ಕವು ಎಂಎಸ್ ಪಿ - ಕನಷಠಾ ಬ�ಂಬಲ ಬ�ಲ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಿಚಸಿದ�ದಾ�ವ� ಮ್ಕತ್ರವಲಲಾ, 
ದ್ಕಖಲ� ಪ್ರಮ್ಕರದಲ್ಲಾ ಸಕ್ಕ್ಣರಿ ಖರಿ�ದಿ ಕ��ಂದ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ�ದಾ�ವ�. 
ದ��ಶದ 1,000ಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ಮಂಡಿಗಳನ್ನು ಇ-ನ್ಕಮ್ ಯ�ಜನ�ಯಂದಿಗ� 
ಸಂಪಕಿ್ಣಸ್ವ ಮ್ಲಕ ರ�ೖತರ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾಯ್ಕದರ್ 
ಮ್ಕರ್ಕಟ ಮ್ಕಡಲ್ ನ್ಕವು ವ��ದಿಕ�ಯನ್ನು ಕಲ್್ಪಸಿದ�ದಾ�ವ�. ಇದರ�್ ಂದಿಗ� 
ದ��ಶದ್ಕದಯೂಂತ ಕೃರ್ ಮಂಡಿಗಳ ಆಧ್ನ�ಕರರಕ್್ ಕ�್�ಟಯೂಂತರ ರ್ಪ್ಕಯಿ 
ಖಚ್್ಣ ಮ್ಕಡಿದ�ದಾ�ವ�.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

ರಾಷಟ್ರ 

ಸಂಪುಟದ ನರಘಾಯಗಳು
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ಕೆಲವು ರೆೈತರಿಗೆ ಕೃಷ್ ಕಾನೂನುಗಳನುನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ:

ಕೃಷ್ ಕಾನೂನುಗಳನುನು ರದುದಾಗೊಳ್ಸಲಾಗುವುದು:

ಕೃಷ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಸಮಿತಿ:

ನಮ್ಮ ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಕೃರ್ ಮತ್ತು ದ��ಶದ ಹತದೃರ್ಟಿಯಿಂದ ಹ್ಕಗ್ ಹಳಳುಗಳಲ್ಲಾ 
ಬಡವರ ಉಜ್ಲ ರವಿಷಯೂಕ್ಕ್ಗಿ ಉತತುಮ ಉದ�ದಾ�ಶದ�್ ಂದಿಗ� ರ�ೖತರ ಕಲ್ಕಯೂರಕ್ಕ್ಗಿ, 
ವಿಶ��ಷವ್ಕಗಿ ಸರ್ಣ ರ�ೖತರ ಕಲ್ಕಯೂರಕ್ಕ್ಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ಕ್ರಮ್ಕಣಿಕವ್ಕಗಿ 
ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಪ್ಣಣ�ಯಂದಿಗ� ಹ�್ ಸ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿತ್. 
ಆದರ�, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಹ�್ ರತ್ಕಗಿಯ್ ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಕಗಿ ಪರಿಶ್ದ್ಧವ್ಕದ 
ಮತ್ತು ರ�ೖತರಿಗ� ಅನ್ಕ್ಲಕವ್ಕಗಿದದಾ ಕ್ಕನ್ನನ ಬಗ�ಗೆ ಕ�ಲವು ರ�ೖತರಿಗ� 
ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಲ್ ನಮಗ� ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಲ್ಲಲಾ. ಕ��ವಲ 
ಒಂದ್ ವಗ್ಣದ ರ�ೖತರ್ ಮ್ಕತ್ರ ಪ್ರತ್ರಟ್ಸ್ತ್ತುದದಾರ್ಕದರ್, ಅದ್ ನಮಗ� 
ಮ್ಖಯೂವ್ಕಗಿತ್ತು. ಕೃರ್ ಅಥ್ಣಶ್ಕಸತ್ರಜ್ಞರ್, ವಿಜ್್ಕನಗಳು, ಪ್ರಗತ್ಪರ ರ�ೖತರ್ 
ಸಹ ಅವರಿಗ� ಕೃರ್ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳ ಮಹತ್ವನ್ನು ಅಥ್ಣಮ್ಕಡಿಸಲ್ ಸ್ಕಕಷ್ಟಿ 
ಪ್ರಯತ್ನುಸಿದರ್. ನ್ಕವು ಅವರಿಗ� ಅತಯೂಂತ ವಿನಮ್ರತ�ಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮ್ಕತು 
ಮನಸಿ್ಸನಂದ ವಿವರಿಸ್ತತುಲ�� ಇದ�ದಾವು. ವ�ೖಯಕಿತುಕ ಮತ್ತು ಗ್ಂಪು ಸಂವಹನಗಳು 
ವಿವಿಧ ಮ್ಕಧಯೂಮಗಳ ಮ್ಲಕವೂ ಮ್ಂದ್ವರಿದವು. ರ�ೖತರ ವ್ಕದಗಳನ್ನು 
ಅಥ್ಣಮ್ಕಡಿಕ�್ಳಳುಲ್ ನ್ಕವು ಯ್ಕವುದ�� ಅವಕ್ಕಶವನ್ನು ಕ�ೖಚಲಲಾಲ್ಲಲಾ. 
ಅವರ್ ಆಕ್��ಪಣ�ಗಳನ್ನು ವಯೂಕತುಪಡಿಸಿದ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳ ನಬಂಧನ�ಗಳನ್ನು 
ಬದಲ್ಕಯಿಸಲ್ ಸಕ್ಕ್ಣರ ಒಪಿ್ಪಕ�್ಂಡಿತ್. ಈ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳನ್ನು ಎರಡ್ 
ವಷ್ಣಗಳ ಕ್ಕಲ ಸಥಿಗಿತಗ�್ ಳಸಲ್ ನ್ಕವು ಪ್ರಸ್ಕತುಪಿಸಿದ�ದಾ�ವ�.

ದ��ಶವ್ಕಸಿಗಳಲ್ಲಾ ಕ್ಷಮ್ ಯ್ಕಚಿಸ್ವ್ಕಗ, ಇಂದ್ ನ್ಕನ್ ಪ್ಕ್ರಮ್ಕಣಿಕವ್ಕಗಿ 
ಹ��ಳ ಬಯಸ್ವುದ��ನ�ಂದರ�, ಬಹ್ಶಃ ನಮ್ಮ ತಪಸಿ್ಸನಲ್ಲಾ ಸ್ಲ್ಪ 
ಕ�್ರತ� ಇದಿದಾರಬಹ್ದ್, ನ್ಕವು ರ�ೖತ ಸಹ�್ �ದರರಿಗ� ದಿ�ಪದ 
ಬ�ಳಕಿನಂತ� ಸತಯೂವನ್ನು ವಿವರಿಸಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗಲ್ಲಲಾ. ಇಂದ್ 
ಗ್ರ್ನ್ಕನರ್ ದ��ವ್ ಜಿ� ಅವರ ಪ್ರಕ್ಕಶ್ ಪೂರಬ್ ಪವಿತ್ರ ಹಬಬಾವ್ಕಗಿದ�. 
ಯ್ಕರನ್ನು ದ್ರ್ಸ್ವ ಸಮಯ ಇದಲಲಾ. ಇಂದ್ ನ್ಕನ್ ನಮಗ�, 
ಇಡಿ� ದ��ಶಕ�್ ಹ��ಳಬಯಸ್ವುದ��ನ�ಂದರ�, ನ್ಕವು ಎಲ್ಕಲಾ ಮ್ರ್ 
ಕೃರ್ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದಾಗ�್ ಳಸಲ್ ನಧ್ಣರಿಸಿದ�ದಾ�ವ�. ಈ ತ್ಂಗಳ 
ಕ�್ನ�ಯಲ್ಲಾ ಪ್ಕ್ರರಂರವ್ಕಗ್ವ ಸಂಸತ್ ಅಧಿವ��ಶನದಲ್ಲಾ ಈ ಮ್ರ್ 

ಇಂದ್, ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಕೃರ್ ವಲಯಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ�್ ತುಂದ್ 
ಪ್ರಮ್ಖ ನರ್ಣಯವನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಂಡಿದ�. ಶೋನಯೂ ಬಜ�ರ್ ಕೃರ್ಯನ್ನು 
ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ವುದ್, ಅಂದರ� ನ�ೖಸಗಿ್ಣಕ ಕೃರ್, ದ��ಶದ ಬದಲ್ಕಗ್ತ್ತುರ್ವ 
ಅವಶಯೂಕತ�ಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಾಟ್ಟಿಕ�್ಂಡ್ ಬ�ಳ� ಮ್ಕದರಿಯನ್ನು 
ವ�ೖಜ್್ಕನಕವ್ಕಗಿ ಬದಲ್ಕಯಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್.ಪಿಯನ್ನು ಹ�ಚ್ಚ 
ಪರಿಣ್ಕಮಕ್ಕರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಕರದಶ್ಣಕಗ�್ ಳಸ್ವುದ್ ಮ್ಂತ್ಕದ ವಿಷಯಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ನಧ್ಣರಿಸಲ್ ಸಮಿತ್ಯನ್ನು ರಚಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್. ಈ ಸಮಿತ್ಯಲ್ಲಾ 
ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಪ್ರತ್ನಧಿಗಳು, ರ್ಕಜಯೂ ಸಕ್ಕ್ಣರಗಳು, ರ�ೖತರ್, ಕೃರ್ 
ವಿಜ್್ಕನಗಳು ಮತ್ತು ಕೃರ್ ಅಥ್ಣಶ್ಕಸತ್ರಜ್ಞರ್ ಇರ್ತ್ಕತುರ�.

ನರಘಾಯ: ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಅಭಿವೃದಧಿಯನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಅಪೆ್ರಂಟಿಸ್  ಶಪ್ ತರಬೆೇತಿ ಯೇಜನೆಯನುನು (ಎನ್ಎಟಿಎಸ್) 

ಮುಂದನ ಐದು ವಷಘಾಗಳ ವರೆಗೆ 3054 ಕೊೇಟಿ ರೂ. ನೆರವಿನೊಂದಗೆ 

ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಪರಿಣಾಮ: ಮೊಬ�ೖಲ್ ಉತ್ಕ್ಪದನ�, ವ�ೖದಯೂಕಿ�ಯ ಸ್ಕಧನ ತಯ್ಕರಿಕ�, 

ಔಷಧ ವಲಯ, ಆಟ�್�ಮೊಬ�ೖಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಾ ಅಪ�್ರಂಟ್ಸ್ ಶಿಪ್ ಗ� 

ಉತ�ತು�ಜನ ನ�ಡಲ್ಕಗ್ವುದ್.

  ಇದರಡಿ 9 ಲಕ್ಷ ಯ್ವಕರಿಗ� ತರಬ��ತ್ ನ�ಡಲ್ಕಗ್ವುದ್ 

ಮತ್ತು ಪದವಿ ತರಬ��ತ್ ಪಡ�ದವರ್ ಮ್ಕಸಿಕ 9,000 ರ್. 

ಮತ್ತು ಡಿರಲಾಮ್ಕ ತರಬ��ತ್ದ್ಕರರ್ 8,000 ರ್. ಸ�ಟಿೖಪ�ಂಡ್ 

ಪಡ�ಯಲ್ದ್ಕದಾರ�. ಇದರಿಂದ ಸ್ಮ್ಕರ್ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಯ್ವಕರಿಗ� 

ಉದ�್ ಯೂ�ಗ ಲರಯೂವ್ಕಗಲ್ದ�.

ನರಘಾಯ: ದಕ್ಷ ವಿದು್ಯತ್ ವಲಯದ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬ ಮತೊತುಂದು 

ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳ್ತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಾದ ದಾದಾ್ರ ಮತುತು ನಗರ 

ಹವೆೇಲ್ ಮತುತು ದಮನ್ ಮತುತು ದಯುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದು್ಯತ್ ವಿತರಣೆ ಮತುತು 

ಚಿಲಲಿರೆ ಪೂರೆೈಕೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಖಾಸಗಿೇಕರರಕೆಕೆ ಅನುಮೇದನೆ.

ಪರಿಣಾಮ: ಇದ್ ವಿತರಣ� ಮತ್ತು ಚಿಲಲಾರ� ಪೂರ�ೖಕ�ಯ ಕ್ಕಯ್ಕ್ಣಚರಣ� 

ಮತ್ತು ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ಷಮತ�ಯನ್ನು ಸ್ಧ್ಕರಿಸ್ತತುದ�. ಸ್ಪಧ�್ಣಯ್ ಹ�ಚ್ಕಚಗ್ತತುದ�. 

ಇದ್ ಬ್ಕಕಿ ಮೊತತು ವಸ್ಲ್ಗ� ನ�ರವ್ಕಗಲ್ದ�.

  ಡಿ.ಎನ್.ಎಚ್ ಮತ್ತು ಡಿಡಿ ವಿದ್ಯೂತ್ ವಿತರಣ್ಕ ನಗಮ 

ನಯಮಿತವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಡ�ತನದ ಸಕ್ಕ್ಣರಿ ಕಂಪನಯ್ಕಗಲ್ದ�.  

ಇದ್ 1.45 ಲಕ್ಷಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ಗ್ಕ್ರಹಕರಿಗ� ಉತತುಮ ಸ��ವ�ಗಳನ್ನು 

ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸ್ತತುದ�.    

ಕೃರ್ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದಾಗ�್ ಳಸ್ವ ಸ್ಕಂವಿಧ್ಕನಕ ಪ್ರಕಿ್ರಯಯನ್ನು 
ನ್ಕವು ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳಸ್ತ�ತು�ವ�. ನ�ವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನ�ಗಳು, ಹ�್ ಲಗಳು 
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಗ� ಮರಳಬ��ಕ್. ನ್ಕವು ಹ�್ ಸ ಆರಂರವನ್ನು 
ಮ್ಕಡ�್ �ರ. ಹ�್ ಸ ಆರಂರದ�್ ಂದಿಗ� ಮ್ಂದ್ವರಿಯ�ರ.

ಕೃರ್ ಕ್ಕನ್ನ್ಗಳ ರದದಾತ್ ಮಸ್ದ�, 2021 ಅನ್ನು ಸಂಸತ್ತುನ 

ಚಳಗ್ಕಲದ ಅಧಿವ��ಶನದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದ್ ಎರಡ್ ಸದನಗಳು 

ಅಂಗಿ�ಕರಿಸಿವ�. ಈ ಮಸ್ದ�ಯ್ ಈಗ ರ್ಕಷ್ಪತ್ಯವರ ಅಂಕಿತದ 

ನಂತರ ಕ�್ನ�ಗ�್ ಳುಳುತತುದ�. ಮ್ರ್ ಕೃರ್ ಮಸ್ದ�ಗಳನ್ನು ಸಕ್ಕ್ಣರ 

ರದ್ದಾಗ�್ ಳಸ್ತತುದ� ಎಂದ್ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ 

ರ್ಕಷ್ವನ್ನುದ�ದಾ�ಶಿಸಿ ಮ್ಕಡಿದ ಭ್ಕಷರದಲ್ಲಾ ರರವಸ� ನ�ಡಿದ ಕ�ಲವು 

ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ಕ್ರಮ ಕ�ೖಗ�್ ಳಳುಲ್ಕಗಿದ�. ಅಧಿವ��ಶನದ ಮೊದಲ 

ದಿನ, ಕ��ಂದ್ರ ಕೃರ್ ಸಚಿವ ನರ��ಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತ�್ �ಮರ್ ಅವರ್ ಈ 

ಮಸ್ದ�ಯನ್ನು ಲ�್ �ಕಸಭ� ಮತ್ತು ರ್ಕಜಯೂಸಭ�ಯಲ್ಲಾ ಮಂಡಿಸಿದರ್, 

ಅಲ್ಲಾ ಅದನ್ನು ಧ್ವನ ಮತದ ಮ್ಲಕ ಅಂಗಿ�ಕರಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ಈ 

ಮಸ್ದ�ಯನ್ನು ಸಂಸತ್ತುನಲ್ಲಾ ಮಂಡಿಸ್ವ ಮೊದಲ್ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 

ತನನು ಅನ್ಮೊ�ದನ�ಯನ್ನು ನ�ಡಿತ್ತು.

ಕೃಷ್ ಕಾನೂನುಗಳನುನು ರದುದಾಗೊಳ್ಸುವ ಮಸೂದೆಯನುನು 
ಸಂಸತುತು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದೆ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿಸಂಪುಟದ ನರಘಾಯಗಳು

ರಾಷಟ್ರ 
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ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶ: ನವ ಭಾರತದ 
ಅಮೂಲ್ಯ ‘ಆಭರರ’

ಸುಗಮ ಸಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಹೊಸ ವೆೇಗವನುನು 
ನೇಡುತತುದೆ. ರೆೈಲು, ರಸೆತು ಅರವಾ ವಿಮಾನ ಸಂಪಕಘಾ ಯಾವುದೆೇ 
ಆಗಿರಲ್, ಜನರು, ಸರಕು ಮತುತು ಸೆೇವೆಗಳ ಸಂಚಾರಕೆಕೆ ಸಮಗ್ರ 

ಮತುತು ತಡೆರಹಿತ ಸಂಪಕಘಾವನುನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಘಾರ ಅವಿರತ 
ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡುತಿತುದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ಮೇದ ಅವರು ಇತಿತುೇಚೆಗೆ ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಜೆೇವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 
ನಾಲಕೆನೆೇ ಅತಿದೊಡಡಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದಾರಕೆಕೆ 

ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು. ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂವಾಘಾಂಚಲ 
ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ಮಾಗಘಾವನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ಕೆಲವು ದನಗಳ ನಂತರ 

ಈ ಶಂಕು ಸಾಥಾಪನೆ ನೆರವೆೇರಿದೆ. ಈ ಅವಳ್ ಬೃಹತ್ ಯೇಜನೆಗಳು 
ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಭೂದೃಶ್ಯವನುನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲಲಿದೆ, 

ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ್ಗೆ ಕಾರರವಾಗುತತುವೆ ಮತುತು ಅಸಂಖಾ್ಯತ 
ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತತುವೆ.

ರ್ಕ
ಷ್ ಮೊದಲ್ ಎಂಬ್ದ�� ಮ್ಖಯೂವ�ಂದ್ 

ತ್ಳದಿರ್ವ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣವು ರ್ಕಜಕಿ�ಯದ ಒಂದ್ 

ಭ್ಕಗವಲಲಾ, ರ್ಕರ್್�ಯ ನ�ತ್ಯ ಒಂದ್ ಭ್ಕಗವ�ಂದ್ 

ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ಕತುರ�. ಅದಕ್ಕ್ಗಿಯ� ಅವರ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ್ಕಗಿ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಕ�್ ವಿಶ��ಷ ಒತ್ತು ನ�ಡ್ತ್ಕತುರ� ಮತ್ತು «21 

ನ�� ಶತಮ್ಕನದ ನವ ಭ್ಕರತವು ಅತ್ಯೂತತುಮ ಆಧ್ನಕ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದನ್ನು ನಮಿ್ಣಸ್ತ್ತುದ�. ಉತತುಮ 

ರಸ�ತುಗಳು, ರ�ೖಲ್ ಜ್ಕಲ ಮತ್ತು ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರಗಳು 

ಕ��ವಲ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ಯ�ಜನ�ಗಳಲಲಾ, ಆದರ� ಅವು 

ಇಡಿ� ಪ್ರದ��ಶ ಮತ್ತು ಜನರ ಜಿ�ವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಕಗಿ 

ಪರಿವತ್್ಣಸ್ತತುವ�.» ಈ ಮ್ಕತ್ಗಳು ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ ಅತ್ಯೂತತುಮ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣಗಳನ್ನು ನಮಿ್ಣಸಲ್ ಅವರ ಸಕ್ಕ್ಣರ ನ�ಡ್ವ 

ಪ್ಕ್ರಮ್ಖಯೂತ�ಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಬಿಂಬಿಸ್ತತುವ�. ರಸ�ತು, ಮ್ಟ�್್ರ�, ರ�ೖಲ್ 

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

ನೊೇಯಾಡಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದಾರ

ರಾಷಟ್ರ 
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ಜ್ಕಲ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣ ನಮ್ಕ್ಣರಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಭ್ಕರತ 

ಹ�್ ಸ ಅಧ್ಕಯೂಯವನ್ನು ಬರ�ಯ್ತ್ತುದ�. ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಾ 

ಕ�ೖಗ�್ ಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ‘ಉಡ�� ದ��ಶ್ ಕ್ಕ ಆಮ್ ನ್ಕಗರಿರ್’ 

(ಉಡ್ಕನ್) ಯ�ಜನ�ಯಡಿ ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಜನರ ವಿಮ್ಕನ 

ಪ್ರಯ್ಕರದ ಕನಸನ್ನು ಸ್ಕಕ್ಕರಗ�್ ಳಸಲ್ ಕ್ಕರರವ್ಕಗಿವ�. 

ಎಲಲಾರ�್ ಂದಿಗ� – ಎಲಲಾರ ವಿಕ್ಕಸ, ಎಲಲಾರ ವಿಶ್ಕ್ಸ,  ಎಲಲಾರ ಪ್ರಯತನು 

ಎಂಬ ಮಂತ್ರದ�್ ಂದಿಗ�, ಯ�ಜನ�ಗಳು ವಿಳಂಬವ್ಕಗದಂತ� 

ನನ�ಗ್ದಿಗ� ಬಿ�ಳದಂತ� ಮತ್ತು ಗ್ರಿಯಿಂದ ಹ�್ ರಹ�್ �ಗದಂತ� 

ಮತ್ತು ನಗದಿತ ಸಮಯದ�್ ಳಗ� ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳುಳುವಂತ� ಸಕ್ಕ್ಣರ 

ಖ್ಕತ್್ರಪಡಿಸಿಕ�್ಳುಳುತ್ತುದ�. ಸ�ಪ�ಟಿಂಬರ್ 2024 ರ ಅಂತಯೂದ ವ��ಳ�ಗ� 

ಜ��ವ್ಕರ್ ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರದಿಂದ ಒಂದ್ ರನ್ 

ವ��ಯಂದಿಗ� ವಿಮ್ಕನ ಸ��ವ�ಗಳು ಪ್ಕ್ರರಂರವ್ಕಗ್ವುದರ�್ ಂದಿಗ�, 

ದ�ಹಲ್ 70 ಕಿ.ಮಿ� ವ್ಕಯೂಪಿತುಯಲ್ಲಾ ಮ್ರ್ ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರಗಳನ್ನು 

ಹ�್ ಂದಿರ್ವ ದ��ಶದ ಮೊದಲ ನಗರವ್ಕಗಲ್ದ�. ದ�ಹಲ್ ಮತ್ತು 

ಜ��ವ್ಕರ್ ನ ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರಗಳನ್ನು 

ಹ�್ ರತ್ಪಡಿಸಿ, ಮ್ರನ�� ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರವು ಗ್ಕಜಿಯ್ಕಬ್ಕದ್ 

ನ ಹಂಡನ್ ಆಗಿದ್ದಾ, ಅಲ್ಲಾಂದ ದ��ಶಿ�ಯ ವಿಮ್ಕನಗಳು ಈಗ್ಕಗಲ�� 

ಕ್ಕಯ್ಣನವ್ಣಹಸ್ತ್ತುವ�.   

ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಉತೆತುೇಜನ ನೇಡಲ್ರುವ ಜೆವಾರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದಾರ 

ಈ ವಿಮಾನ ನಲಾದಾರವು ಈ ಇಡಿೇ ಪ್ರದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ 
ಹೊಸ ವೆೇಗವನುನು ನೇಡುತತುದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಪಕಕೆದಲ್ಲಿ 

ಹೊಂದರುವ ರಾಜ್ಯಗಳ್ಗೆ ಬಂದರುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಆಸಿತು ಎಂದು ನಮಗೆಲಲಿರಿಗೂ ತಿಳ್ದದೆ. ಇದು ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ 
ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕತುವಾಗಿದೆ. ಭೂ ಪ್ರದೆೇಶದಂದ ಕೂಡಿದ 

ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಲಾದಾರಗಳು ಈ ಪಾತ್ರ 
ನವಘಾಹಿಸುತತುವೆ.  ಬರೆೇಲ್, ಅಲ್ಘರ್, ಮರುರಾ, ಮಿೇರತ್, 

ಆಗಾ್ರ, ಬಿಜೊನುೇರ್, ಮರಾದಾಬಾದ್ ನಂತಹ ಅನೆೇಕ 
ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ್ವೆ. ಸೆೇವಾ ವಲಯದ ದೊಡಡಾ 
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾಯೂ ಇದೆ ಮತುತು ಪಶಚಮ ಉತತುರ 

ಪ್ರದೆೇಶವು ಕೃಷ್ ಕ್ೆೇತ್ರದಲೂಲಿ ಗಮನಾಹಘಾ ಪಾಲನುನು 
ಹೊಂದದೆ. ಈಗ ಈ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ಸಾಮರ್ಯಘಾ ಬಹುಪಟುಟಿ 

ಹೆಚಚಳವಾಗಿದೆ. ಈಗ ರೆೈತರು, ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಸರಣು ರೆೈತರು, 
ಹರುಣುಗಳು, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತುತು ಮಿೇನುಗಳಂತಹ ಬೆೇಗ 
ಹಾಳಾಗುವ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತುದೆ.
– ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

ಕೊೇಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹೂಡಿಕೆಯಂದಗೆ, ಮದಲ 

ಹಂತದ ನಮಾಘಾರವು 3300 ಎಕರೆ ಜಮಿೇನನಲ್ಲಿ 

ನಡೆಯಲ್ದೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷಕೂಕೆ ಹೆಚುಚ ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲ್ವೆ.

ಫಿಲ್್ಮ ಸಿಟ್, ವ�ೖದಯೂಕಿ�ಯ 

ಸಲಕರಣ�ಗಳ ಉದ್ಕಯೂನ, 

ಉಡ್ಪು ಉದ್ಕಯೂನ ಮತ್ತು ಉತತುರ 

ಪ್ರದ��ಶ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಕ�ೖಗ್ಕರಿಕ್ಕ 

ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ನಮ್ಕ್ಣರದ�್ ಂದಿಗ� 

ಉತತುರ ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಾ ಹ್ಡಿಕ�ಯ 

ನರಿ�ಕ್�ಗಳಗ� ಉತ�ತು�ಜನ ಸಿಗ್ತತುದ�.

ಸ್ಕಗಣ� ವ�ಚಚದಲ್ಲಾ ಕಡಿತವ್ಕಗಲ್ದ� 

ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಬಹ್-

ಮ್ಕದರಿ ಸರಕ್ ತ್ಕರ 

ಪರಿಕಲ್ಪನ�ಯಂದಿಗ� ವಿಮ್ಕನ 

ನಲ್ಕದಾರದ ನಮ್ಕ್ಣರದಿಂದ್ಕಗಿ 

ಗರನ�ಯವ್ಕಗಿ ಸಮಯವನ್ನು 

ಉಳಸಲ್ಕಗ್ವುದ್.

ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮಕೆಕೆ ಚೆೈತನ್ಯ
ಇದ್ ಪ್ರವ್ಕಸ�್ �ದಯೂಮ ಮತ್ತು 
ಆತ್ಥಯೂ ವಲಯಕ�್ ಉತ�ತು�ಜನ 
ನ�ಡ್ತತುದ�. ನವ್ಳ-ಶೋನಯೂ 
ಹ�್ ರಸ್ಸ್ವಿಕ�ಯಂದಿಗ� ಅಂದರ� 
ಮ್ಕಲ್ನಯೂದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವ್ಕಗಿ 
ಮ್ಕತುವ್ಕದ ದ��ಶದ ಮೊದಲ 
ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರವ್ಕಗಲ್ದ�. 
ಇದರ ಕ್ಕಯ್ಕ್ಣಚರಣ� ಡಿಜಿಟಲ್ 
ತಂತ್ರಜ್್ಕನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರ್ತತುದ�.

ನೊೇಯಾಡಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮಾನ ನಲಾದಾರ

ರಾಷಟ್ರ 

ಪ್ರತಿ ವಷಘಾ 1.5 ಕೊೇಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ 
ಸಂಚಾರ
ಉತತುರ ಪ್ರದ��ಶ ಶಿ�ಘ್ರವ�� ಐದ್ 
ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರಗಳನ್ನು ಹ�್ ಂದಿರ್ವ 
ದ��ಶದ ಏಕ�ೖಕ ರ್ಕಜಯೂ ಆಗ್ತತುದ�.
ನ�್ �ಯ್ಕ್ಡ ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ 
ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರವು ಉತತುರ ಭ್ಕರತದ 
ಸ್ಕಗಣ�ಯ ಹ�ಬ್ಕಬಾಗಿಲ್ಕಗಲ್ದ�. 
ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರದ ಬಳ ಏರ�್ � 
ಸಿಟ್ಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವ 
ಯ�ಜನ�ಯ್ ಇದ�.

ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಉತೆತುೇಜನ ಸಮಯ ಉಳ್ತಾಯ

ಎನ್.ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೆೇಶಕೆಕೆ ಪ್ರಯೇಜನ: ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ ಮ್ಕರ್ಕಟ�ಟಿಗಳಗ� 
ತ್ರಿತ ಪ್ರವ��ಶದ�್ ಂದಿಗ� ಸಥಿಳ�ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನನುಗಳು ಹ�ಚ್ಚ 
ಸ್ಪಧ್ಕ್ಣತ್ಮಕವ್ಕಗಲ್ವ�, ದ�ಹಲ್, ನ�್ �ಯ್ಕ್ಡ, ಗ್ಕಜಿಯ್ಕಬ್ಕದ್, ಅಲ್ಘರ್, 
ಆಗ್ಕ್ರ, ಫರಿ�ದ್ ಮ್ಂತ್ಕದ ದ��ಶಗಳಲ್ಲಾ ವ್ಕಸಿಸ್ವ ಕ�್�ಟಯೂಂತರ ಜನರಿಗ� 
ಪ್ರಯ�ಜನವ್ಕಗಲ್ದ�.

2024ರೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರಘಾ: 2024ರ ವ��ಳ�ಗ� ನಮ್ಕ್ಣರ ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳಸ್ವ 
ಗ್ರಿ ಹ�್ ಂದಲ್ಕಗಿದ�. ಸಥಿಳದ ದೃರ್ಟಿಯಿಂದ, ಜ��ವರ್ ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರವು 
ಆಗ್ಕ್ರದಿಂದ 130 ಕಿ.ಮಿ� ಮತ್ತು ದ�ಹಲ್ಯಿಂದ ಕ��ವಲ 72 ಕಿ.ಮಿ� ದ್ರದಲ್ಲಾದ�. 
ಇದ್ ಬೃಹತ್ ನ�್ �ಯ್ಕ್ಡದಿಂದ 28 ಕಿ.ಮಿ� ಮತ್ತು ನ�್ �ಯ್ಕ್ಡದಿಂದ 4೦ 
ಕಿ.ಮಿ� ದ್ರದಲ್ಲಾದ�. ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರದ ಜ�್ತ�ಗ� ರ್ಸ್ಕರಿಗ�ಯನ್ನು ಸಹ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಕಗ್ವುದ್, ಇದ್ ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರಕ�್ ರಸ�ತು, ರ�ೖಲ್ ಮತ್ತು 
ಮ್ಟ�್್ರ� ಮ್ಲಕ ತಡ�ರಹತ ಸಂಪಕ್ಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತತುದ�.

34,000
ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳನ್ನು ಈ ವಿಮ್ಕನ ನಲ್ಕದಾರ ನಮ್ಕ್ಣರಕ�್ 

ವ�ಚಚ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗ್ವುದ್. 2024ರ ಸ�ಪ�ಟಿಂಬರ್ ನಲ್ಲಾ 

ಮೊದಲ ವಿಮ್ಕನ ಸ��ವ� ಆರಂರವ್ಕಗಲ್ದ�.

`5730 
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ಝಾನ್ಸಯ ವಿೇರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಾರತವನುನು 
ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ವಿಶ್ದ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ಶಸ್ಕತ್ರಸತ್ರ ಖರಿ�ದಿದ್ಕರ ರ್ಕಷ್ಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದ್ಕಗಿರ್ವ ಭ್ಕರತದಲ್ಲಾ ಈಗ ಹ�ಚಿಚನ ರಕ್ಷಣ್ಕ 

ಸಲಕರಣ�ಗಳನ್ನು ತಯ್ಕರಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ರವಿಷಯೂದಲ್ಲಾ ದ��ಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ ಸಮಥ್ಣ ಯ್ವಕರಿಗ� 

ರ್ಮಿಕ�ಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಸ��ನ�ಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ವಲಂಬಿಯನ್ಕನುಗಿ 

ಮ್ಕಡಲ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೖಗ�್ ಳಳುಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ಈ ಹನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ 

ನವ�ಂಬರ್ 19ರಂದ್ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ನ ಝ್ಕನ್ಸ ವಿಭ್ಕಗಕ�್ ಶಂಕ್ಸ್ಕಥಿಪನ� ನ�ರವ��ರಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಕ�ಂಪು 

ಕ�್�ಟ�ಯ ಮ್�ಲ್ಂದ ಘ್�ರ್ಸಿದದಾ 1೦೦ ಹ�್ ಸ ಸ�ೖನಕ ಶ್ಕಲ�ಗಳಗ� ಹ್ಕದಿ ಸ್ಗಮ ಮ್ಕಡಿಕ�್ಟಟಿರ್.

ಶೌ
ಯ್ಣ ಮತ್ತು ಧ�ೖಯ್ಣದ ಕ�್ರತ�ಯಿಂದ್ಕಗಿ ಭ್ಕರತ 
ಎಂದಿಗ್ ಯ್ದ್ಧದಲ್ಲಾ ಸ�್ �ತ್ಲಲಾ. ರ್ಕಣಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮಬ್ಕಯಿ 
ಅವರ ಬಳ ಬಿ್ರಟ್ಷರಿಗ� ಸರಿಸಮನ್ಕದ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳು 

ಮತ್ತು ಆಧ್ನಕ ಶಸ್ಕತ್ರಸತ್ರಗಳದಿದಾದದಾರ�, ದ��ಶದ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾದ ಇತ್ಹ್ಕಸವ�� 
ಬ��ರ�ಯ್ಕಗಿರ್ತ್ತುತ್ತು.» ಝ್ಕನ್ಸಯಲ್ಲಾ ರ್ಕಷ್ ರಕ್್ಕ ಸಮಪ್ಣಣ್ ಪವ್ಣದ 
ಸಂದರ್ಣದಲ್ಲಾ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಆಡಿದ ಈ ಮ್ಕತ್ಗಳು 
ಸ್ಕ್ತಂತ್ಕ್ರಯಾನಂತರ ಆರ್ ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಉತ್ಪನನುಗಳ 
ಆಮದ್ದ್ಕರನ್ಕಗಿರ್ವ ದ��ಶದ ಚಿತ್ರರದ ಕಹ ಸತಯೂವ್ಕಗಿದ�. 2014 ರಲ್ಲಾ 
ಅಧಿಕ್ಕರಕ�್ ಬಂದ್ಕಗಿನಂದ, ಸದ್ಕ್ಣರ್ ಪಟ��ಲ್ ಅವರ ಸ್ಕ್ವಲಂಬನ�ಯ 
ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕಕ್ಕರಗ�್ ಳಸಲ್ ಹ್ಕಗ್ ಇದರ ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಹಲವ್ಕರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೖಗ�್ ಂಡಿದ್ದಾ, 
ಇಂದ್ 84 ದ��ಶಗಳಗ� ರಕ್ಷಣ್ಕ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ದ��ಶ ರಫುತು ಮ್ಕಡ್ತ್ತುದ�. ಆ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿ, ಉತತುರ ಪ್ರದ��ಶದ ಬ್ಂದ��ಲ್ ಖಂಡ್ ನ ರಕ್ಷಣ್ಕ 
ಕ�ೖಗ್ಕರಿಕ್ಕ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ರಕ್ಷಣ್ಕ ವಲಯದಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ವಲಂಬಿಯ್ಕಗ್ವ ದ��ಶದ 
ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಾ ಪ್ರಮ್ಖ ಪ್ಕತ್ರ ವಹಸಲ್ ಸಜ್ಕಜ್ಗಿದ�. ಒಂದ್ ಕ್ಕಲದಲ್ಲಾ 
ಭ್ಕರತದ ಶೌಯ್ಣ ಮತ್ತು ಧ�ೖಯ್ಣಕ�್ ಹ�ಸರ್ವ್ಕಸಿಯ್ಕಗಿದದಾ ಬ್ಂದ��ಲ್ 

ದೇಘಘಾಕಾಲದಂದ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡಡಾ 

ಶಸಾರಾಸರಾ ಖರಿೇದದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ದೆೇಶದ 

ಮಂತ್ರವೆಂದರೆ - ಮ್ೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, 

ಮ್ೇಕ್ ಫಾರ್ ದ ವಲ್ಡಾಘಾ. ಇಂದು ಭಾರತವು ತನನು 

ಪಡೆಗಳನುನು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು 

ಶ್ರಮಿಸುತಿತುದೆ. ನಾವು ದೆೇಶದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 

ಪ್ರತಿಭೆಯನುನು ದೆೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದೊಂದಗೆ 

ಒಗೂ್ಗಡಿಸುತಿತುದೆದಾೇವೆ. ಹೊಸ ನವೇದ್ಯಮಗಳು ಈಗ 

ತಮಮಾ ಶೆ್ರೇಷ್ಠತೆಯನುನು ತೊೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನುನು 

ಪಡೆಯುತಿತುವೆ.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಪಘಾಣಾ ಉತ್ಸವ

ರಕ್ಷಣೆ
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ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರ� ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಝ್ಕನ್ಸಯಲ್ಲಾ 
ಅಟಲ್ ಏಕತ್ಕ ಉದ್ಕಯೂನವನ್ನು ‘ರ್ಕಷ್ ರಕ್್ಕ ಸಮಪ್ಣಣ್ 
ಪವ್ಣ’ದ ಸಂದರ್ಣದಲ್ಲಾ ಉದ್ಕಘಾಟ್ಸಿದರ್. ಮ್ಕಜಿ 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಅಟಲ್ ಬಿಹ್ಕರಿ ವ್ಕಜಪ��ಯಿ ಅವರ ಹ�ಸರನ್ನು 
ಹ�್ ಂದಿರ್ವ ಏಕತ್ಕ ಉದ್ಕಯೂನವನ್ನು 11 ಕ�್�ಟ್ ರ್.ವ�ಚಚದಲ್ಲಾ 
ನಮಿ್ಣಸಲ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತು ಸ್ಮ್ಕರ್ 40,000 ಚದರ ಮಿ�ಟರ್ 
ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಾ ವ್ಕಯೂಪಿಸಿದ�. ಈ ಉದ್ಕಯೂನವನದಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥ್ಕಲಯ 
ಮತ್ತು ಅಟಲ್ ಬಿಹ್ಕರಿ ವ್ಕಜಪ��ಯಿ ಅವರ ಪ್ರತ್ಮ್ 
ಇರ್ತತುದ�. ಈ ಪ್ರತ್ಮ್ಯನ್ನು ಏಕತ್ಕಪ್ರತ್ಮ್ ನಮಿ್ಣಸಿದ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಲ್್ಪ ರ್ಕಮ್ ಸ್ತ್ಕರ್ ನಮಿ್ಣಸಿದ್ಕದಾರ�. ಇದರ�್ ಂದಿಗ� 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಝ್ಕನ್ಸಯ ಗರೌತ್ಕದಲ್ಲಾ 600 
ಮ್ಗ್ಕವ್ಕಯೂರ್ ಅಲ್ಕ್ ಮ್ಗ್ಕ ಸೌರ ವಿದ್ಯೂತ್ ಉದ್ಕಯೂನಕ�್ 
ಶಂಕ್ಸ್ಕಥಿಪನ� ನ�ರವ��ರಿಸಿದರ್. ಈ ಇಂಧನ ಉದ್ಕಯೂನವನ್ನು 
3,000 ಕ�್�ಟ್ ರ್. ವ�ಚಚದಲ್ಲಾ ನಮಿ್ಣಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ� ಮತ್ತು 
ಅಗಗೆದ ವಿದ್ಯೂತ್ ಮತ್ತು ಗಿ್ರಡ್ ಸಿಥಿರತ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ 
ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತತುದ�.

ಖಂಡ್ ಈಗ ಭ್ಕರತದ ವೂಯೂಹ್ಕತ್ಮಕ ಶಕಿತುಯ ಪ್ರಮ್ಖ ಕ��ಂದ್ರವ್ಕಗಿ 
ಗ್ರ್ತ್ಸ್ವಂತ್ಕಗ್ತತುದ�.

ಭ್ಕರತವು ರವಿಷಯೂದಲ್ಲಾ ಇತರ ದ��ಶಗಳ ಉಪಕರರಗಳು ಮತ್ತು 
ಶಸ್ಕತ್ರಸತ್ರಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಯ್ದ್ಧಗಳನ್ನು ಎದ್ರಿಸಲ್ ಅಸಮಥ್ಣವ್ಕಗ್ತತುದ�. 
ಇದರ ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ, ಭ್ಕರತವು ತನನು ರಕ್ಷಣ್ಕ ನ�ತ್ಯಲ್ಲಾ ವೂಯೂಹ್ಕತ್ಮಕ 
ಬದಲ್ಕವಣ�ಗಳನ್ನು ಮ್ಕಡ್ತ್ತುದ�, ಇದ್ ದ��ಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣ್ಕ ವಲಯದಲ್ಲಾ 
ಸ್ಕ್ವಲಂಬಿಯನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡ್ತತುದ�. ಕ�ಲವು ವಷ್ಣಗಳ ಹಂದಿನವರ�ಗ್ 
ವಿಶ್ದ ಒಟ್ಟಿ ಶಸ್ಕತ್ರಸತ್ರ ಆಮದಿನಲ್ಲಾ ಸ್ಮ್ಕರ್ ಶ��.10 ರಷ್ಟಿ ಹ�್ ಂದಿದದಾ 
ಭ್ಕರತವು ಈಗ ದ��ಶಿ�ಯತ�ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಿ್�ಕರಿಸಿದ�. ತ್ತ್್ಣ 
ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಾ ತ್ತ್್ಣ ಸಂಗ್ರಹಣ�ಗ್ಕಗಿ ಇತರ ರ್ಕಷ್ಗಳ ಮ್�ಲ್ನ 
ಭ್ಕರತದ ಅವಲಂಬನ�ಯನ್ನು ಕಡಿಮ್ ಮ್ಕಡಲ್ ರಕ್ಷಣ� ಮತ್ತು ರದ್ರತ್ಕ 

ಅಗತಯೂಗಳಲ್ಲಾ ಸ್ಕ್ವಲಂಬನ� ನಣ್ಕ್ಣಯಕವ್ಕಗಿದ್ದಾ, ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಈ 
ವಲಯದಲ್ಲಾ ಖ್ಕಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ಕತ್ರವನ್ನು ತ್�ವ್ರವ್ಕಗಿ ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ತ್ತುದ�. 
ಹಲವ್ಕರ್ ಖ್ಕಸಗಿಯವರನ್ನು ಒಗ್ಗೆಡಿಸ್ವುದರ ಜ�್ತ�ಗ�, ಭ್ಕರತವು 
ಸ್ತಃ ವಿಶ್ದ ಅತ್ ದ�್ ಡ್ಡ ಸ��ನ್ಕ ಶಕಿತುಯ್ಕಗಲ್ ಸಹ್ಕಯಕವ್ಕಗ್ವಂತ� 
ಅನ��ಕ ರಕ್ಷಣ್ಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಶಸ್ಕತ್ರಸತ್ರ ಕ್ಕಖ್ಕ್ಣನ� ಮಂಡಳಯಿಂದ 
ರ್ಪಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾದ ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತ್ಸವದ ಅಂಗವ್ಕಗಿ 
ರ್ಕಷ್ ರಕ್್ಕ ಸಮಪ್ಣಣ್ ಪವ್್ಣ ಮತ್ತು ರ್ಕಣಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮಬ್ಕಯಿ ಅವರ ಜನ್ಮ 
ದಿನದಂದ್ ಉತತುರ ಪ್ರದ��ಶದ ಝ್ಕನ್ಸ ಯ ಕ�್�ಟ�ಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಾ 
ಆಯ�ಜಿಸಲ್ಕದ ಸಮ್ಕರಂರದಲ್ಲಾ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ 
ರಕ್ಷಣ್ಕ ಸಚಿವ್ಕಲಯದ ಹಲವ್ಕರ್ ಹ�್ ಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದ��ಶಕ�್ 
ಸಮಪಿ್ಣಸಿದರ್.  

n •	ಎನ್.ಸಿಸಿ ಹರಿಯ ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣಗಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಎನ್.ಸಿಸಿ 

ಕ�ಡ�ರ್ ಗಳಗ್ಕಗಿ ರ್ಕರ್್�ಯ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮಕ�್ ಚ್ಕಲನ�, ಇದರಲ್ಲಾ 

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಈ ಸಂಘದ ಮೊದಲ ಸದಸಯೂರ್ಕಗಿ 

ನ�್ �ಂದಣಿ ಮ್ಕಡಿದ್ಕದಾರ�.
n •	100 ಹ�್ ಸ ಸ�ೖನಕ ಶ್ಕಲ�ಗಳಗ� ಚ್ಕಲನ� ಮತ್ತು ಎನ್.ಸಿಸಿ  ಗಡಿ 

ಮತ್ತು ಕರ್ಕವಳ ಯ�ಜನ� ವಿಸತುರಣ�. ಈ ಅಧಿವ��ಶನದಿಂದ 

33 ಸ�ೖನಕ ಶ್ಕಲ�ಗಳಲ್ಲಾ ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣನಯರಿಗ್ ಪ್ರವ��ಶ 

ಪ್ಕ್ರರಂರವ್ಕಗಿದ�.
n •	ಝ್ಕನ್ಸಯಲ್ಲಾ 3,425 ಕ�್�ಟ್ ರ್. ಮೌಲಯೂದ ಇತರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 

ಯ�ಜನ�ಗಳು.
n •	ಝ್ಕನ್ಸ ಕ�್�ಟ�ಯಲ್ಲಾ ರ್ಕಣಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮಬ್ಕಯಿ ಅವರ 193 ನ�� ಜನ್ಮ 

ದಿನದಂದ್ ಅವರ ಪ್ರತ್ಮ್ಯ ಅನ್ಕವರರ.
n •	ಎನ್.ಸಿಸಿ ಕ�ಡ�ರ್ ಗಳಗ್ಕಗಿ ರ್ಕರ್್�ಯ ನರಂತರ ತರಬ��ತ್ 

ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮ ಪ್ಕ್ರರಂರ.
n •	ಲಘು ಸಮರ ಹ�ಲ್ಕ್ಕಪಟಿರ್ (ಎಲ್.ಸಿ.ಎಚ್), ಡ�್ ್ರ�ನ್ ಗಳು ಮತ್ತು 

ನೌಕ್ಕ ಹಡಗ್ಗಳಗ್ಕಗಿ ದ��ಶಿ�ಯವ್ಕಗಿ ವಿನ್ಕಯೂಸಗ�್ ಳಸಲ್ಕದ 

ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ ಸ್ಧ್ಕರಿತ ಎಲ�ಕ್ಕ್ನರ್ ಯ್ದ್ಧ ಸ್ರ್ 

‘ಶಕಿತು’ ಸಶಸತ್ರ ಪಡ�ಗಳಗ� ಹಸ್ಕತುಂತರ.
n •	ಹ್ತ್ಕತ್ಮರಿಗ� ಗೌರವ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ ರ್ಕರ್್�ಯ ಯ್ದ್ಧ ಸ್ಕ್ಮರಕ 

ಮೊಬ�ೖಲ್ ಆಪ್ ಬಿಡ್ಗಡ�.

ರಾಷಟ್ರಕೆಕೆ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳ 
ಸಮಪಘಾಣೆ 

ಅಟಲ್ ಏಕತಾ ಉದಾ್ಯನ ಉದಾಘಾಟನೆ ಮತುತು  

ಸೌರ ಶಕಿತು ಉದಾ್ಯನಕೆಕೆ ಶಂಕುಸಾಥಾಪನೆ

ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಗೆ ಒತುತು ದಶಕಗಳಷುಟಿ ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಯೇಜನೆಗಳ್ಗೆ 
ಮಹೊೇಬಾದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆn 	ದ��ಶಿ�ಯವ್ಕಗಿ ವಿನ್ಕಯೂಸಗ�್ ಳಸಲ್ಕದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ 

ಉಪಕರರಗಳನ್ನು ಸಶಸತ್ರ ಪಡ�ಗಳ ಸ��ವ�ಗಳ ಮ್ಖಯೂಸಥಿರಿಗ� 

ಹಸ್ಕತುಂತರಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ಸ್ಮ್ಕರ್ 400 ಕ�್�ಟ್ ರ್. ವ�ಚಚದ 

ರಕ್ಷಣ್ಕ ಕ�ೖಗ್ಕರಿಕ್ಕ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ನ ಝ್ಕನ್ಸ ನ�್ �ಡ್ ಗ� 

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಶಂಕ್ಸ್ಕಥಿಪನ� ನ�ರವ��ರಿಸಿದರ್.
n 	ರ್ಕರ್್�ಯ ಯ್ದ್ಧ ಸ್ಕ್ಮರಕದಲ್ಲಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಿಯ�ಸ್್ ಅನ್ನು 

ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ಇದರ�್ ಂದಿಗ�, ಸಂದಶ್ಣಕರ್ ಬಟನ್ ಕಿಲಾರ್ 

ನಲ್ಲಾ ಹ್ತ್ಕತ್ಮರಿಗ� ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಾಸಲ್ ಸ್ಕಧಯೂವ್ಕಗ್ತತುದ�.

n 	ಮಹ�್ �ಬ್ಕದಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಉತ�ತು�ಜನ ನ�ಡಿ, 3,259 
ಕ�್�ಟ್ ರ್.ವ�ಚಚದ ಬಹ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ಈ ಯ�ಜನ�ಗಳಲ್ಲಾ ಅಜ್್ಣನ್ ಸಹ್ಕಯ್ 
ಯ�ಜನ�, ರತೌಲ್ ಅಣ�ಕಟ್ಟಿ ಯ�ಜನ�, ರಹ�್ �ನ ಅಣ�ಕಟ್ಟಿ 
ಯ�ಜನ� ಮತ್ತು ಮಜ್ಕಗೆಂವ್– ಚಿಲ್ಲಾ ತ್ಂತ್ರ್ ನ�ರ್ಕವರಿ ಯ�ಜನ� 
ಸ��ರಿವ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಗಳು ಈ ಪ್ರದ��ಶದ ನ�ರಿನ ಕ�್ರತ�ಯ 
ಸಮಸ�ಯೂಯನ್ನು ನವ್ಕರಿಸಲ್ ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡ್ತತುವ� ಮತ್ತು ರ�ೖತರಿಗ� 
ಅಗತಯೂವ್ಕದ ಪರಿಹ್ಕರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುವ�.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಮಪಘಾಣಾ ಉತ್ಸವ

ರಕ್ಷಣೆ
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ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯನುನು 

ಬಲವಧ್ಷನೆಗೆ ಪೊಲ್ೋಸ್ ಪಡಗಳಲ್ಲಿ  
ತೊಂತ್್ರಕ ಅಭಿಯಾನದ ಸಾಥೆಪನೆ

ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ೇಸರ ಪ್ರಶಂಸನೇಯ ಪಾತ್ರವು ಸಾವಘಾಜನಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ 

ಚಿತ್ರರವನುನು ಮರುನಮಿಘಾಸಿದೆ. ಈಗ ತಳಮಟಟಿದ ಪೊಲ್ೇಸ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತುತು ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನುನು 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳಿವ ಮೂಲಕ ಪೊಲ್ೇಸ್ ಆಡಳ್ತವನುನು ಹೆಚುಚ ಸಮರಘಾಗೊಳ್ಸುವ ಗುರಿಯಂದಗೆ  ಅವಳ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಉತೆತುೇಜಸಲು 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು, ಕೆೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ನೆೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ೇಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಅಭಿಯಾನ ಸಾಥಾಪಿಸಲು ನದೆೇಘಾಶಸಿದರು.

ಮ್ಕ
ನವ ಸಂಪನ್್ಮಲ ನವ್ಣಹಣ�ಯ್ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ 

ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ನ��ತೃತ್ದ ಸಕ್ಕ್ಣರದ 

ಆದಯೂತ�ಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದ್ಕಗಿದ�. ಹಂದಿನ 

ಸಕ್ಕ್ಣರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ನಡ�ದ ರಲ್�ಸ್ ಮಹ್ಕ ನರಿ�ಕ್ಷಕರ್ 

ಮತ್ತು ರಲ್�ಸ್ ಮಹ್ಕ ನದ��್ಣಶಕರ್ಗಳ ಆಡಳತ್ಕತ್ಮಕ ಸಭ�ಗಳಲ್ಲಾ, 

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಅಥವ್ಕ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ ಕ��ವಲ ಉದ್ಕಘಾಟನ� 

ಅಥವ್ಕ ಸಮ್ಕರ�್ �ಪ ಸಮ್ಕರಂರದಲ್ಲಾ ಭ್ಕಗವಹಸ್ತ್ತುದದಾರ್ 

ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಇದನ್ನು ಅಳ�ಯಬಹ್ದ್ಕಗಿದ�. ಆದರ� ಈಗ 

ಮನ�್ �ಭ್ಕವದಲ್ಲಾ ಬದಲ್ಕವಣ�ಯ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತು ಇದ್ ಎಲ್ಕಲಾ ರ್ಕಜಯೂಗಳ 

ರಲ್�ಸ್ ಮಹ್ಕನದ��್ಣಶಕರ ಸಭ�ಯ್ಕಗಿರಲ್ ಅಥವ್ಕ ಐಎಎಸ್-

ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಸಂವ್ಕದವ�� ಆಗಿರಲ್, ಉನನುತ 

ಮಟಟಿದಿಂದ ಉತತುಮ ಸಮನ್ಯ ಚೌಕಟಟಿನ್ನು ರಚಿಸಲ್ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ 

ಮೊ�ದಿ ಅಥವ್ಕ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶ್ಕ ಅವರ್ ಈ ಸಭ�ಗಳಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣ 

ಸಮಯ ಹ್ಕಜರಿದದಾರ್. ನವ�ಂಬರ್ 20-21 ರಂದ್ ಉತತುರ ಪ್ರದ��ಶದ 

ರ್ಕಜಧ್ಕನ ಲಖನೌನಲ್ಲಾ ನಡ�ದ 56ನ�� ರಲ್�ಸ್ ಮಹ್ಕ ನದ��್ಣಶಕ- 

ಐಜಿಪಿ ಸಮ್ಕವ��ಶದಲ್ಲಾ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್, 

ರಲ್�ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲಲಾ ಘಟನ�ಗಳ ವಿಶ�ಲಾ�ಷಣ� ಮತ್ತು ಪ್ರಕರರದ 

ಅಧಯೂಯನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಬ��ಕ್ ಎಂದ್ ಪ್ರತ್ಪ್ಕದಿಸಿದರ್.

ಈ ಸಭ�ಯನ್ನು ಕ��ಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶ್ಕ ಉದ್ಕಘಾಟ್ಸಿದರ್, 

ಅಲ್ಲಾ ಅವರ್ ದ��ಶದ ಮ್ರ್ ಅತ್ಯೂತತುಮ ರಲ್�ಸ್ ಠ್ಕಣ�ಗಳಗ� 

ಪ್ಕರಿತ�್ �ಷಕಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಗೌರವಿಸಿದರ್. ಎರಡ್ ದಿನಗಳ 

ಈ ಸಮ್ಕವ��ಶದ ಎಲ್ಕಲಾ ಸಭ�ಗಳಲ್ಲಾ ಕ��ಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ್ 

ಭ್ಕಗವಹಸಿದದಾರ್. ಸ್ಕಮ್ಕನಯೂ ಜನರ ಜಿ�ವನದಲ್ಲಾ ಕ�್�ವಿನ್, ಜಿಇಎಂ 

ಮತ್ತು ಯ್ಪಿಐನಂತಹ ತಂತ್ರಜ್್ಕನಗಳ ಮಹತ್ವನ್ನು ಉಲ�ಲಾ�ಖಿಸಿದ 

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ಮೊ�ದಿ, ಮ್ಕ್ಕತುಯದ ಅಧಿವ��ಶನದಲ್ಲಾ ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ 

ರಲ್�ಸ್ ಪಡ�ಯ ಅನ್ಕ್ಲಕ್ಕ್ಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಕಯ್ಣನವ್ಣಹಸ್ವ 

ತಂತ್ರಜ್್ಕನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವ ಮಹತ್ವನ್ನು ಒತ್ತು ಹ��ಳದರ್. 

ವಿಶ��ಷವ್ಕಗಿ ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ ಅಗತಯೂವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಾಟ್ಟಿಕ�್ಂಡ್, 

ರವಿಷಯೂದ ತಂತ್ರಜ್್ಕನಗಳನ್ನು ತಳಮಟಟಿದ ರಲ್�ಸಿಂಗ್ ನ 

ಅಗತಯೂಗಳಗ� ಹ�್ ಂದಿಕ�್ಳಳುಲ್ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ನ��ತೃತ್ದಲ್ಲಾ ಉನನುತ 

ಶಕಿತುಯ ರಲ್�ಸ್ ತಂತ್ರಜ್್ಕನ ಅಭಿಯ್ಕನವನ್ನು ರಚಿಸಬ��ಕ�ಂದ್ 

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನದ��್ಣಶನ ನ�ಡಿದರ್. ರಲ್�ಸರ ದ�ೖನಂದಿನ 

ಸಮಸ�ಯೂಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲ್, ಅವರ್ ಯ್ವಕರನ್ನು ಉನನುತ ತ್ಕಂತ್್ರಕ 

ಶಿಕ್ಷರ ಪಡ�ದ್ ಹ್ಕಯೂಕಥ್ಕನ್ ಗಳ ಮ್ಲಕ ತ್ಕಂತ್್ರಕ ಪರಿಹ್ಕರಗಳನ್ನು 

ಕಂಡ್ಕ�್ಳಳುಬಹ್ದ್ ಎಂದರ್.   

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
ಡಿಜಪಿ ಸಮ್ಮೇಳನವು 
ಕೊೇವಿಡ್ ನಂದಾಗಿ 

ವಚುಘಾವಲ್ ಆಗಿ 
ನಡೆಯಿತು.

ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯ 
ಐಐಎಸ್ಇಆರ್ 

ನಲ್ಲಿ ಆತಿರ್ಯ 
ವಹಿಸಲಾಯಿತು.

ರಲ್ಲಿ 
ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 

ಆಯೇಜಸ 
ಲಾಗಿತುತು.

ರಲ್ಲಿ ತೆಕಾನು್ಪರದ 
ಬಿಎಸ್ಎಫ್ 

ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಯೇಜಸಲಾಯಿತು.

ರಲ್ಲಿ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ನ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪೊಲ್ೇಸ್ 

ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಯೇಜಸಲಾಯಿತು.

ರಲ್ಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್  
ಕರ್ ನ 

ಧೊೇಡೊಘಾದಲ್ಲಿ 
ಆತಿರ್ಯ  

ವಹಿಸಲಾಗಿತುತು.

ರಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಆಯೇಜಸಲಾಗಿತುತು

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

ಸಮ್ಮೇಳನಕಾಕೆಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಗುಂಪುಗಳನುನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು

ಜ�ೖಲ್ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳು, ರಯ�ತ್ಕ್ಪದನ�, ಎಡಪಂರ್�ಯ ಉಗ್ರವ್ಕದ, 

ಸ�ೖಬರ್ ಅಪರ್ಕಧ, ಮ್ಕದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳಳುಸ್ಕಗಣ�, ಎನ್.ಜಿಒಗಳ 

ವಿದ��ಶಿ ಧನಸಹ್ಕಯ, ಡ�್ ್ರ�ನ್ ಸಮಸ�ಯೂಗಳು, ಗಡಿ ಗ್ಕ್ರಮಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮ್ಂತ್ಕದ ರ್ಕರ್್�ಯ ರದ್ರತ� ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ 

ಪ್ರಮ್ಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚಚಿ್ಣಸಲ್ ರಲ್�ಸ್ ಮಹ್ಕನದ��್ಣಶಕರ 

ಹಲವ್ಕರ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಗ್ಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲ್ಕಗಿದ�.

ಡಿಜಪಿ ಸಮಾವೆೇಶ

ರಾಷಟ್ರ 
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ಭಾರತದಲ್ಲಿನ 
ಡಿಜಟಲ್ ಕಾ್ರಂತಿಯ 

ಐದು ಪ್ರಮುಖ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳು

ನಾವು 
ಪ್ರಪಂಚದ 

ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರವಾದ 
ಸಾವಘಾಜನಕ ಮಾಹಿತಿ 
ಮೂಲಸೌಕಯಘಾವನುನು 

ನಮಿಘಾಸುತಿತುದೆದಾೇವೆ.
1.3 

ಶತಕೊೇಟಿ 
ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚುಚ 

ಭಾರತಿೇಯರು ವಿಶಷಟಿ 
ಡಿಜಟಲ್ ಗುರುತು 

ಚಿೇಟಿಯನುನು 
ಹೊಂದದಾದಾರೆ.

ಬಾ್ರಡ್  
ಬಾ್ಯಂಡ್  

ನೊಂದಗೆ 6 ಲಕ್ಷಕೂಕೆ 
ಹೆಚುಚ ಹಳ್ಳಿಗಳನುನು 
ಸಂಪಕಿಘಾಸುವತತು 

ವೆೇಗವಾಗಿ 
ಚಲ್ಸುತಿತುದೆೇವೆ.

ಭಾರತದ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆ 

ಮತುತು ಸೆೇವಾ 
ವಲಯದ ಜೊತೆಗೆ, ಕೃಷ್ 

ಕ್ೆೇತ್ರದಲೂಲಿ ಬೃಹತ್ ಡಿಜಟಲ್ 
ರೂಪಾಂತರವಾಗುತಿತುದೆ.

ತ್ಕಂತ್್ರಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ವ��ಗವು ಸ್ಗಮ ಜಿ�ವನ 

ತರ್ತತುದ�, ಆದರ� ಅದ�� ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಅದ್ 

ಅದರ ದ್ರ್ಪಯ�ಗದ ಸ್ಕಧಯೂತ�ಗಳನ್ನು 

ತ�ರ�ಯ್ತತುದ�. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯ್ಗವು ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ ಸ್ಪಧ್ಕ್ಣತ್ಮಕತ� 

ಮತ್ತು ನ್ಕಯಕತ್ದ ಸವ್ಕಲ್ಗಳನ್ನು ಮರ್ರ್ಪಿಸ್ತ್ತುದ�. ಭ್ಕರತವು 

ವಿಶ್ದ ಮ್ರನ�� ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ಮತ್ತು ವ��ಗವ್ಕಗಿ ಬ�ಳ�ಯ್ತ್ತುರ್ವ 

ಪರಿಸರ ವಯೂವಸ�ಥಿಯ್ಕಗಿದ್ದಾ, ಪ್ರತ್ ವ್ಕರ ಹ�್ ಸ ಯ್ನಕ್ಕನ್್ಣ ಗಳು 

ಹ�್ ರಹ�್ ಮ್್ಮತ್ತುವ�. ಭ್ಕರತವು ಕ�ೖಗ�ಟ್ಕ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ಕವ್ಣತ್್ರಕ 

ಆರ�್ �ಗಯೂ ರಕ್ಷಣ�ಗ್ಕಗಿ ರ್ಕರ್್�ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ�್ �ಗಯೂ ಅಭಿಯ್ಕನಕ್ಕ್ಗಿ 

ಶ್ರಮಿಸ್ತ್ತುದ�. ಜ್ಕಗತ್ಕ ನಂಬಿಕ�ಯಿಂದ ಭ್ಕರತದ ಕೌಶಲಯೂ ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣವು 

ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ದಿದ�. ಪಿಎಲ್.ಐ ಯ�ಜನ�ಯ್ ಎಲ�ಕ್ಕ್ನರ್್ಸ ಮತ್ತು 

ದ್ರ ಸಂಪಕ್ಣ ಕ್��ತ್ರದಲ್ಲಾ ಜ್ಕಗತ್ಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಆಕರ್್ಣಸ್ತ್ತುದ�. 

ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ಉತ್ಪನನುವ�ಂದರ� ಡ��ಟ್ಕ, ಇದನ್ನು ನ್ಕಗರಿಕರ 

ಸಬಲ್�ಕರರಕ್ಕ್ಗಿ ಭ್ಕರತದಲ್ಲಾ ಹ�ಚ್ಕಚಗಿ ಬಳಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

‘ತಂತ್ರಜ್್ಕನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ಕ್ರಂತ್’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಬಗ�ಗೆ 

ಆಸ�್�ಲ್ಯ್ಕದ ವೂಯೂಹ್ಕತ್ಮಕ ನ�ತ್ ಸಂಸ�ಥಿಯ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ಕಳ�ದ 

ತ್ಂಗಳು ‘ಸಿಡಿನು ಸಂವ್ಕದ’ವನ್ನು ಆಯ�ಜಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಾ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ 

ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಐಟ್ಯ ಪ್ಕ್ರಮ್ಖಯೂತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಭ್ಕರತದ 

ಚಿಂತನ�ಯನ್ನು ವಿಶ್ ನ್ಕಯಕರ್, ಉದಯೂಮ ಪ್ರತ್ನಧಿಗಳು ಮತ್ತು 

ಸಕ್ಕ್ಣರಿ ಮ್ಖಯೂಸಥಿರಿಗ� ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರ್. «ಭ್ಕರತದ ಐಟ್ ಪ್ರತ್ಭ�ಯ್ 

ಜ್ಕಗತ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್್ಣಕತ�ಯನ್ನು ಸೃರ್ಟಿಸಲ್ ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡಿದ� 

ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್್ಕನಗಳು ಮತ್ತು ಸ��ವ�ಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಕ�್ಡ್ಗ� ನ�ಡಿದ�. 

ನ್ಕವು ನಮ್ಮ ಕ�್�ವಿನ್ ವ��ದಿಕ�ಯನ್ನು ಮ್ಕತು-ಮ್ಲ ಸ್ಕಫ್ಟಿ ವ��ರ್ 

ಆಗಿ ಇಡಿ� ಜಗತ್ತುಗ� ಉಚಿತವ್ಕಗಿ ಲರಯೂವ್ಕಗ್ವಂತ� ಮ್ಕಡಿದ�ದಾ�ವ�. ಕೌಲಾಡ್ 

ವ��ದಿಕ�ಯ ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣವನ್ನು ಹ�ಚಿಚಸಲ್ ನ್ಕವು ಶ್ರಮಿಸ್ತ್ತುದ�ದಾ�ವ�. ನ್ಕವು 

ವಿವಿಧ ಎಂ.ಎನ್.ಸಿಗಳಗ� ಸ�ೖಬರ್ ರದ್ರತ್ಕ ಪರಿಹ್ಕರಗಳ ಪ್ರಮ್ಖ 

ಪೂರ�ೖಕ�ದ್ಕರರ್ಕಗಿದ�ದಾ�ವ�.’’

ಅಗ್ಗದ ದತಾತುಂಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ

ಪ್ರಗತ್ಯ ವ��ಗ ಹ�ಚಿಚಸಲ್ ತಂತ್ರಜ್್ಕನದ ಬಳಕ�ಯಂದಿಗ� ಡ��ಟ್ಕ ರದ್ರತ�, 

ಗ�್ �ಪಯೂತ� ಮತ್ತು ರದ್ರತ�ಗ್ಕಗಿ ಭ್ಕರತವು ಬಲವ್ಕದ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಣವನ್ನು 

ನಮಿ್ಣಸಿದ�. ಭ್ಕರತವು ಇಂದ್ ತಲ್ಕ ದತ್ಕತುಂಶದ ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ಗ್ಕ್ರಹಕರಲ್ಲಾ 

ಒಂದ್ಕಗಿದ್ದಾ ವಿಶ್ದಲ�ಲಾ� ಅಗಗೆದ ಡ��ಟ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಹ�್ ಂದಿದ�.

ಭ್ಕರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಕ್ರಂತ್ಯ ಯಶಸ್್ಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಕಪ್ರರ್ತ್ ಮತ್ತು 

ನಮ್ಮ ಆರ್್ಣಕತ�ಯ ಪ್ರಗತ್ಗ� ಸಹ್ಕಯಕವ್ಕಗಿದ�. ಆದದಾರಿಂದ, ತಂತ್ರಜ್್ಕನ 

ಮತ್ತು ದತ್ಕತುಂಶಗಳು ಇಂದಿನ ಹ�್ ಸ ಶಸ್ಕತ್ರಸತ್ರಗಳ್ಕಗಿವ� ಮತ್ತು 

ಅದನ್ನು ದ್ರ್ಪಯ�ಗಪಡಿಸಿಕ�್ಳಳುಬ್ಕರದ್ ಎಂದ್ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ 

ಜ್ಕಗತ್ಕ ವ��ದಿಕ�ಯಲ್ಲಾ ಪುನರ್ಚಚರಿಸಿದರ್. ಸಿಡಿನು ಸಂವ್ಕದ ವ��ದಿಕ�ಯ 

ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿರ್ವುದ್ ನಮ್ಮ ಸಹಕ್ಕರ ಸ್ಕಮಥಯೂ್ಣದ ಬಗ�ಗೆ ಸ್ಕಕಷ್ಟಿ 

ಹ��ಳುತತುದ� ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ��ಳದರ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಯ್ಗವು ಆರ್್ಣಕತ�, 

ಸಮ್ಕಜ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ತತುಲ್ನ ಎಲಲಾವನ್ನು ಬದಲ್ಕಯಿಸ್ತ್ತುದ�.   

ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಘಾಜನಕ ಕಲಾ್ಯರದ ಜೊತೆಗೆ 

ವಾ್ಯಪಾರ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತುತು ಆರ್ಘಾಕ ವೆೇಗವನುನು ಹೆಚಿಚಸುವ ಕೆೇಂದ್ರ 

ಸಕಾಘಾರದ ನೇತಿ ಈಗ ಜಗತಿತುಗೆ ಮಾಗಘಾದಶಘಾನ ಮಾಡುತಿತುದೆ. 

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ಡೆೇಟಾ ದರಗಳನುನು ಹೊಂದರುವ, ವಿಶ್ವದ 

ಅತಿದೊಡಡಾ ಡೆೇಟಾ ಗಾ್ರಹಕರಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಿಡಿನು 

ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 

ರಾಷಟ್ರಗಳು ಒಟಾಟಿಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಾಗಘಾಸೂಚಿಯನುನು 

ನೇಡಿದರು, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುತತುದೆ ಮತುತು 

ಹೆಚಿಚನ ಸಾವಘಾಜನಕ ಕಲಾ್ಯರವನೂನು ಪೊ್ರೇತಾ್ಸಹಿಸುತತುದೆ.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿಸಿಡಿನು ಮಾತುಕತೆ

ವಿಶ್ವ 

5ಜ 
ಮತುತು 6ಜ 

ಯಂತಹ ಟೆಲ್ಕಾಂ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದಲ್ಲಿ ಸಥಾಳ್ೇಯ 
ಸಾಮರ್ಯಘಾವನುನು ಹೆಚಿಚಸಲು 

ಹೂಡಿಕೆಗಳನುನು 
ಮಾಡಲಾಗುತಿತುದೆ.

ಭಾರತದ ಐಟಿ ಪ್ರತಿಭೆ ವಿಶ್ವದ 
ಆರ್ಘಾಕತೆಯನುನು ಡಿಜಟಲ್ ಗೆ ತಿರುಗಿಸುತಿತುದೆ
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ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಂದಿಗೆ 
ಸೇನಾ ಸ್ಬ್ಂದಿರನ್ನು 
ಗೌರವಿಸ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ಅಭಿನಂದನ್ ವತಘಾಮಾನ್
ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಕೊೇಟ್ ವಾಯು 
ದಾಳ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸಾತುನದ ಎಫ್16- ಯುದಧಿ 
ವಿಮಾನವನುನು ಹೊಡೆದುರುಳ್ಸಿದ ಗೂ್ರಪ್ ಕಾ್ಯಪಟಿನ್ 
ಅಭಿನಂದನ್ ವತಘಾಮಾನ್ ಅವರಿಗೆ ವಿೇರ ಚಕ್ರ 
ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ರ್ಕಷ್ಪತ್ ರವನದಲ್ಲಾ ನವ�ಂಬರ್ 22 ಮತ್ತು ನವ�ಂಬರ್ 23 

ರಂದ್ ನ್ಕಲ್್ ಅಧಿವ��ಶನಗಳಲ್ಲಾ ನಡ�ದ ರಕ್ಷಣ್ಕ ದಿ�ಕ್್ಕದ್ಕನ 

ಸಮ್ಕರಂರದ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ರ್ಕಷ್ಪತ್ ರ್ಕಮನ್ಕಥ್ 

ಕ�್�ವಿಂದ್ ಅವರ್ 2020 ನ�� ಸ್ಕಲ್ನ ಶೌಯ್ಣ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದ್ಕನ 

ಮ್ಕಡಿದರ್. ಒಂದನ�� ಹಂತದ ರಕ್ಷಣ್ಕ ದಿ�ಕ್್ಕದ್ಕನ ಸಮ್ಕರಂರದಲ್ಲಾ 

ಒಂದ್ ಮರಣ�್ �ತತುರ ಸ��ರಿದಂತ� ಎರಡ್ ಕಿ�ತ್್ಣಚಕ್ರಗಳು, ಒಂದ್ ವಿ�ರ 

ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಎರಡ್ ಮರಣ�್ �ತತುರ ಸ��ರಿದಂತ� 10 ಶೌಯ್ಣ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು 

ಪ್ರದ್ಕನ ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತ್. ಅದ�� ವ��ಳ�, ಎರಡನ�� ಹಂತದಲ್ಲಾ ಸಶಸತ್ರ 

ಪಡ�ಗಳು ಮತ್ತು ಅರ� ಸ��ನ್ಕ ಪಡ�ಗಳ ಯ�ಧರಿಗ� ಮರಣ�್ �ತತುರವ್ಕಗಿ 

ಎಂಟ್ ಶೌಯ್ಣ ಚಕ್ರಗಳು ಸ��ರಿದಂತ� 13 ಶೌಯ್ಣ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದ್ಕನ 

ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತ್. ರ್ಕಷ್ಪತ್ಯವರ್ ಅಸ್ಕಧ್ಕರರ ಸ��ವ�ಗ್ಕಗಿ 13 ಪರಮ್ 

ವಿಶಿಷಟಿ ಸ��ವ್ಕ ಪದಕಗಳು, ಎರಡ್ ಉತತುಮ ಯ್ದ್ಧ ಸ��ವ್ಕ ಪದಕಗಳು 

ಮತ್ತು 24 ಅತ್ ವಿಶಿಷಟಿ ಸ��ವ್ಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದ್ಕನ ಮ್ಕಡಿದರ್. 

ಮ್ರನ�� ಹಂತದಲ್ಲಾ ಸಶಸತ್ರ ಪಡ�ಗಳು ಮತ್ತು ಭ್ಕರತ್�ಯ ಕರ್ಕವಳ ರಕ್ಷಣ್ಕ 

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ
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ಪಡ�ಯ ಸಿಬಬಾಂದಿಗ� ಒಂದ್ ಮಹ್ಕ ವಿ�ರ ಚಕ್ರ (ಮರಣ�್ �ತತುರವ್ಕಗಿ), 

ಒಂದ್ ಕಿ�ತ್್ಣ ಚಕ್ರ (ಮರಣ�್ �ತತುರ), ಐದ್ ವಿ�ರ ಚಕ್ರಗಳು (ನ್ಕಲ್್ 

ಮರಣ�್ �ತತುರವ್ಕಗಿ), ಮತ್ತು ಆರ್ ಶೌಯ್ಣ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು (ಒಂದ್ 

ಮರಣ�್ �ತತುರ ಸ��ರಿದಂತ�) ಪ್ರದ್ಕನಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತ್. ಐದ್ ಕಿ�ತ್್ಣ 

ಚಕ್ರಗಳು (ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ನ್ಕಲ್್ ಮರಣ�್ �ತತುರವ್ಕಗಿ), ಐದ್ ವಿ�ರ 

ಚಕ್ರಗಳು (ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ನ್ಕಲ್್ ಮರಣ�್ �ತತುರ), ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು 

ಶೌಯ್ಣ ಚಕ್ರ (ಇವುಗಳಲ್ಲಾ ಎಂಟ್ ಮರಣ�್ �ತತುರ) ಗಳನ್ನು ನ್ಕಲ್ನ�� 

ಹಂತದಲ್ಲಾ ಸಶಸತ್ರ ಪಡ�ಗಳು ಮತ್ತು ಅರ�ಸ�ೖನಕ ಪಡ�ಗಳ ಸಿಬಬಾಂದಿಗ� 

ಪ್ರದ್ಕನ ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತ್. ಶೌಯ್ಣ, ಅದಮಯೂ ಧ�ೖಯ್ಣ ಮತ್ತು 

ಕತ್ಣವಯೂದ ಬಗ�ಗೆ ಅತಯೂಂತ ಸಮಪ್ಣಣ್ಕಭ್ಕವಕ್ಕ್ಗಿ ಯ�ಧರಿಗ� 

ಶೌಯ್ಣ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದ್ಕನ ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತ್. ರ್ಕಷ್ಪತ್ಯವರ್ 

ಅಸ್ಕಧ್ಕರರ ಗ್ರಮಟಟಿದ ವಿಶಿಷಟಿ ಸ��ವ�ಗ್ಕಗಿ 14 ಪರಮ ವಿಶಿಷಟಿ ಸ��ವ್ಕ 

ಪದಕಗಳು, ಎರಡ್ ಉತತುಮ ಯ್ಧ್ಧ ಸ��ವ್ಕ ಪದಕಗಳು ಮತ್ತು 26 ಅತ್ 

ವಿಶಿಷಟಿ ಸ��ವ್ಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದ್ಕನ ಮ್ಕಡಿದರ್. ಸಮ್ಕರಂರದ 

ವ��ಳ�, ರ್ಕಷ್ಪತ್ ರವನದ ದಬ್ಕ್ಣರ್ ಹ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಾ ಹ್ಕಜರಿದದಾ ಜನರ್ 

ಶೌಯ್ಣ ಪ್ರಶಸಿತು ವಿಜ��ತರ ಬಗ�ಗೆ ಉದ�್ ಘಾ�ಷಕರ್ ವಣಿ್ಣಸಿದ ಶೌಯ್ಣದ 

ಮ್ಕತ್ಗಳನ್ನು ಕ��ಳ ಅನ��ಕ ಬ್ಕರಿ ಭ್ಕವುಕರ್ಕದರ್.   

ಗಾ್ಯಲಾ್ವನ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿೇನಾದ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯ ವಿರುದಧಿ ಹೊೇರಾಡಿದ 
ಕನಘಾಲ್ ಬಿ. ಸಂತೊೇಷ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ರಾಷಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ 
ಕೊೇವಿಂದ್ ಅವರು ಎರಡನೆೇ ಅತು್ಯನನುತ ಶೌಯಘಾ ಪದಕವಾದ ಮಹಾ 
ವಿೇರ ಚಕ್ರವನುನು ಮರಣೊೇತತುರವಾಗಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ 
ತಾಯಿ ಮತುತು ಪತಿನು ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದರು.

  3 ಮಿೇಡಿಯಂ ರೆಜಮ್ಂಟ್ ನ ಹವಾಲಾದಾರ್ 

ತೆೇಜಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಗಾ್ಯಲಾ್ವನ್ 

ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಚಿೇನಾದ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಯ 

ವಿರುದಧಿದ ಸಂಘಷಘಾದಲ್ಲಿ ಸೆೇನಾ ತಂಡದ 

ಭಾಗವಾಗಿದದಾರು. ಅವರಿಗೆ ವಿೇರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸಿತು 

ನೇಡಲಾಯಿತು.

 ಗಾ್ಯಲಾ್ವನ್ ಹುತಾತಮಾರಿಗೆ ವಿೇರ ಚಕ್ರಗಳು: 

ನಯಿೇಬ್ ಸುಬೆೇದಾರ್ ನುದೂರಾಮ್ 

ಸೊರೆನ್, ಹವಾಲಾದಾರ್ (ಗುನೂನುರ್) 

ಕೆ ಪಳನ, ನಾಯಕ್ ದೇಪಕ್ ಸಿಂಗ್ 

ಮತುತು ಸಿಪಾಯಿ ಗುರುತೆೇಜ್ ಸಿಂಗ್ 

ಅವರಿಗೆ ಮರಣೊೇತತುರವಾಗಿ ವಿೇರ ಚಕ್ರ 

ನೇಡಲಾಯಿತು. ನಯಿೇಬ್ ಸೊರೆನ್ ಅವರ 

ಪತಿನು ಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ಮಣಿ ಸೊರೆನ್, ಹವಾಲಾದಾರ್ ಪಳನ 

ಅವರ ಪತಿನು ವನರ್ ದೆೇವಿ ಮತುತು ನಾಯಕ್ 

ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತಿನು ರೆೇಖಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 

ಪ್ರಶಸಿತು ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದರು.

 ಕಳೆದ ವಷಘಾ ಮ್ೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಮುಮಾ ಮತುತು ಕಾಶಮೇರದಲ್ಲಿ 
ಭಯೇತಾ್ಪದಕರ ವಿರುದಧಿ 
ಹೊೇರಾಡುವಾಗ ಹುತಾತಮಾರಾದ 
ಮ್ೇಜರ್ ಅನುಜ್ ಸೂದ್ 
ಅವರಿಗೆ ಶೌಯಘಾ ಚಕ್ರವನುನು 
ಮರಣೊೇತತುರವಾಗಿ 
ನೇಡಲಾಯಿತು.

 ಜಮುಮಾ ಮತುತು ಕಾಶಮೇರ ಎಸ್.ಪಿ.ಒ ಬಿಲಾಲ್ 
ಅಹಮಾದ್ ಮಾ್ಯಗೆ್ರೇ ಅವರಿಗೆ ಶೌಯಘಾ ಚಕ್ರವನುನು 
ಮರಣೊೇತತುರವಾಗಿ ನೇಡಲಾಯಿತು.  
ಶೌಯಘಾ ಚಕ್ರಕಾಕೆ ಭಾಜನರಾದ ಬಿಲಾಲ್, 
2019ರ ಆಗಸ್ಟಿ 20 ರಂದು ಭಯೇತಾ್ಪದಕರ 
ಹಿಡಿತದಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನುನು 
ರಕ್ಷಿಸಲು ಸೆೇನೆಯ ಕಾಯಾಘಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದದಾರು, ಗಂಭಿೇರವಾಗಿ 
ಗಾಯಗೊಂಡರೂ ಭಯೇತಾ್ಪದಕರ ವಿರುದಧಿ 
ಹೊೇರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದದಾರು.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

ರಾಷಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಕ್ಷಣಾ ದೇಕ್ಾದಾನ 

ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ.

ಶೌಯಘಾ ಪ್ರಶಸಿತುಗಳ ಗೌರವಕೆಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರ ಬಗೆ್ಗ 

ಹೆಚುಚ ಓದುವಂತೆ ನಾನು ನನನು ದೆೇಶವಾಸಿಗಳ್ಗೆ 

ಒತಾತುಯಿಸುತೆತುೇನೆ. ಅವರ ಶೌಯಘಾ ನಮ್ಮಾಲಲಿರನೂನು 

ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸುತತುದೆ. ಕತಘಾವ್ಯವೆೇ ಪ್ರರಮ ಎಂಬ 

ಅವರು ಅಸಾಧಾರರ ವ್ಯಕಿತುಗಳು. ಭಾರತ ಅವರ 

ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮ್ಮಾ ಪಡುತತುದೆ

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ.

ಶೌಯಘಾ ಪ್ರಶಸಿತು

ರಾಷಟ್ರ
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ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರರ್ ದ್ಶಚಟಗಳಂದ ಮ್ಕತುವ್ಕದ 
ರ್ಕಷ್ದ ಕನಸ್ ಕಂಡರ್, ಅದಕ್ಕ್ಗಿ ಅವರ್ ಸ್ಕಮ್ಕ್ರಜಯೂಶ್ಕಹಯ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಹ�್ �ರ್ಕಡಿದರ್ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಾದ� ಜನರ ಜಿ�ವನವನ್ನು ಸ್ಧ್ಕರಿಸಲ್ ಅನ��ಕ 
ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳನ್ನು ತಂದರ್. ಈ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರರ್ ಈ ವಿಷಯಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಯ್ಕರ್ ಯ�ಚಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ, ಶಿಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ 
ಜನರ ಸಬಲ್�ಕರರದಂತಹ ಅನ��ಕ ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮ್�ಲ� ಕ್ಕಯ್ಣ 
ನವ್ಣಹಸಿದರ್. ಈ ಚಿಂತನ� ಕಳ�ದ 7 ವಷ್ಣಗಳಂದ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ 
ಮೊ�ದಿ ನ��ತೃತ್ದ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಮ್ಲ ಮಂತ್ರವ್ಕಗಿ ಉಳದಿದ�. ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾದ 
75 ವಷ್ಣಗಳ ನ�ನಪಿಗ್ಕಗಿ ರ್ಕಷ್ವು ‘ಆಜ್ಕದಿ ಕ್ಕ ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತ್ಸವ’ವನ್ನು 
ಆಚರಿಸ್ತ್ತುರ್ವುದರಿಂದ, ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ಸ್ಧ್ಕರಣ�ಗಳ ದ್ಕರಿದಿ�ಪಗಳೂ 
ಆಗಿರ್ವ ಈ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರರ ಸ್ಕಧನ�ಗಳನ್ನು ಮ್ನನುಲ�ಗ� 
ತರ್ವುದ್ ಅಷ�ಟಿ� ಮ್ಖಯೂವ್ಕಗ್ತತುದ�. ಅಲಲಾದ�, ಯ್ವಜನರನ್ನು ನಮ್ಮ 
ಪರಂಪರ� ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತ್ಯಂದಿಗ� ಸಂಪಕಿ್ಣಸ್ವುದ್ ಆಜ್ಕದಿ ಕ್ಕ ಅಮೃತ 
ಮಹ�್ �ತ್ಸವದ ಅತಯೂಗತಯೂ ಅಂಶವ್ಕಗಿದ�, ಇದರಿಂದ ದ��ಶವು ‘ಏಕ ಭ್ಕರತ, 
ಶ�್ರ�ಷಠಾ ಭ್ಕರತ’ ಎಂಬ ಮನ�್ �ಭ್ಕವದಿಂದ ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತತುದ�...

ತಮಮಾ ಜೇವನವನುನು ದೆೇಶಭಕಿತು ಮತುತು 
ಸಮಾಜ ಸೆೇವೆಗೆ ಸಮಪಿಘಾಸಿದದಾ ಮಹಾಮನ 

ಮದನ ಮೇಹನ ಮಾಳವಿೇಯ
ಜನನ: 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1861, ನಧನ: 12 ನವೆಂಬರ್ 1946

ಮಹ್ಕಮನ ಮದನ ಮೊ�ಹನ ಮ್ಕಳವಿ�ಯ ಅವರ್ ಬನ್ಕರಸ್ ಹಂದ್ 

ವಿಶ್ವಿದ್ಕಯೂಲಯದ (ಬಿಎಚ್.ಯ್) ಕನಸನ್ನು ನನಸ್ ಮ್ಕಡಲ್ ನಧಿ ಸಂಗ್ರಹಸಲ್ 

ಪ��ಶ್ಕವರದಿಂದ ಕನ್ಕಯೂಕ್ಮ್ಕರಿಗ� ಪ್ರಯ್ಕರ ಮ್ಕಡಿದರ್. ಈ ಕ�ಲಸಕ್ಕ್ಗಿ ಅವರ್ 

ಸಥಿಳದಿಂದ ಸಥಿಳಕ�್ ತ�ರಳ ದ��ಣಿಗ� ಸಂಗ್ರಹಸಿದದಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ್ ಒಂದ್ ಕ�್�ಟ್ಗ್ 

ಹ�ಚ್ಚ ಹರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸಿದದಾರ್. ಒಂದ್ ಘಟನ�ಯಲ್ಲಾ, ಅವರ್ ದ��ಣಿಗ� ಸಂಗ್ರಹಸಲ್ 

ಹ�ೖದರ್ಕಬ್ಕದ್ ಗ� ಹ�್ �ಗಿದದಾರ್, ಅಲ್ಲಾ ನಜ್ಕಮ್ ತನನು ಬ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದನ್ನು ಅವರತತು 

ಎಸ�ಯ್ವ ಮ್ಲಕ ಅವಮ್ಕನಸಿದರ್. ಆದರ� ಮ್ಕಳವಿ�ಯ ಅವಮ್ಕನವನ್ನು 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲ್ವಣೆಗಳ 
ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸ್ದ ಸಾವಿತೊಂತರ್ಯ 

ಹೊೋರಾಟಗಾರರು

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

ಆಜಾದ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ
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ಕೆ.ಎಂ. ಮುನಷಿ ಒಬ್ಬ ಉಗ್ರ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೊೇರಾಟಗಾರ ಮತುತು ಪರಿಸರವಾದ

ಸಹಸಿಕ�್ಂಡ್ ಶೋ ಕ�ೖಗ�ತ್ತುಕ�್ಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹರ್ಕಜಿಗ� ಇಟಟಿರ್. ಈ 

ವಿಷಯ ನಜ್ಕಮನಗ� ತ್ಳದ್ಕಗ ಅವನಗ�� ನ್ಕಚಿಕ�ಯ್ಕಯಿತ್ ಮತ್ತು 

ಅವನ್ ಮ್ಕಳವಿ�ಯರಿಗ� ಕ�ೖತ್ಂಬ್ಕ ದ��ಣಿಗ� ನ�ಡಿ ಕಳುಹಸಿದನ್.

ಮಹ್ಕಮನ, ಅವರ್ ಸದ್ಕ ದ��ಶವ್ಕಸಿಗಳಗ� ತಮ್ಮ ಬ್ದಿ್ಧವಂತ್ಕ� 

ಮತ್ತು ಆದಶ್ಣಗಳಂದ ಸ್ಫೂತ್್ಣ ನ�ಡ್ತ್ತುದದಾರ್. ಅವರ್ ತಮ್ಮ 

ಜಿ�ವನವನ್ನು ತ್ಕಯಿಭ್ಕರತ್ಯ ಸ��ವ�ಗ� ಮ್ಡಿಪ್ಕಗಿಟ್ಟಿದದಾರ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷರ 

ಕ್��ತ್ರಕ�್ ಅಮ್ಲಯೂ ಕ�್ಡ್ಗ�ಗಳನ್ನು ನ�ಡ್ವುದರ ಜ�್ತ�ಗ� ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ 

ಚಳವಳಯಲ್ಲಾ ಪ್ರಮ್ಖ ಪ್ಕತ್ರ ವಹಸಿದದಾರ್. 1916ರಲ್ಲಾ ಬಿ.ಎಚ್.ಯ್ 

ಸ್ಕಥಿಪಿಸಿದ ಮಹ್ಕಮನ, ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಆಳ್ಕ�ಯ್ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಾದ್ಕದಾಗ 

ದ��ಶದಲ್ಲಾ ಸಂಸಕೃತ ಸಂಸಕೃತ್ ಮತ್ತು ಹಂದಿ ಶಿಕ್ಷರದ ಪ್ರಸರರವನ್ನು 

ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್ ಶ್ರಮಿಸಿದರ್. ಶ�ೖಕ್ಷಣಿಕ ಉತಕೃಷಟಿತ�ಯ ಕ��ಂದ್ರವ್ಕಗಿರ್ವ 

ಬಿ.ಎಚ್.ಯ್ ಮ್ಕಳವಿ�ಯ ಅವರ ಜ್ಕಣ�್ಮಯ ಚಿಂತನ�ಗ� ಒಂದ್ 

ಉದ್ಕಹರಣ�ಯ್ಕಗಿದ� ಆದರ� ಅದಕ್್ ಮೊದಲ್ ಅವರ್ ಅನ��ಕ 

ಸ್ಕಧನ�ಗಳನ್ನು ಮ್ಕಡಿದದಾರ್. ಶಿಕ್ಷರದ ಉತ�ತು�ಜನಕ್ಕ್ಗಿ ಮತ್ತು ಹಂದಿಯ 

ಪ್ರಸ್ಕರಕ್ಕ್ಗಿ ಅವರ್ ವ್ಕಯೂಪಕವ್ಕಗಿ ದ್ಡಿದರ್. ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಆಳ್ಕ�ಯ 

ಕ್ಕಲದಲ್ಲಾ ಇಂಗಿಲಾಷ್ ಮತ್ತು ಪರ್್ಣಯನ್ ಭ್ಕಷ�ಗಳು ಪ್ಕ್ರಬಲಯೂ ಹ�್ ಂದಿದದಾವು. 

ಈ ಹನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಾ ಅವರ್ ಹಂದಿಯ ಹತವನ್ನು ಕ�ೖಗ�ತ್ತುಕ�್ಂಡರ್. ಅವರ್ 

ಪತ್ರಕತ್ಣ, ಸಮ್ಕಜ ಸ್ಧ್ಕರಕ, 

ವಕಿ�ಲ ಮತ್ತು ಮ್ಕತೃ ಭ್ಕಷ�ಯ 

ಬಲವ್ಕದ ಪ್ರತ್ಪ್ಕದಕರ್ಕಗಿದದಾರ್, 

ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಜಿ�ವನವನ್ನು ತ್ಕಯಿ 

ಭ್ಕರತ್ಗ್ಕಗಿ ಮ್ಡಿಪ್ಕಗಿಟ್ಟಿದದಾರ್. 

ಅವರ್ ಬ್ಕಲಯೂದಿಂದಲ್ ನಭಿ�್ಣತ 

ವಯೂಕಿತುಯ್ಕಗಿದದಾರ್. ಈ ಗ್ರಗಳಂದ್ಕಗಿ 

ಅವರಿಗ� ಮಹ್ಕಮನ ಎಂಬ ಬಿರ್ದ್ 

ನ�ಡಲ್ಕಯಿತ್. 1861ರ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 

25ರಂದ್ ಅಲಹ್ಕಬ್ಕದ್ ನಲ್ಲಾ ಜನಸಿದ 

ಮದನ ಮೊ�ಹನ ಮ್ಕಳವಿ�ಯ ಅವರ್ 

ಮಹ್ಕಮನ ಎಂದ್ ಪಿ್ರ�ತ್ಯಿಂದ 

ಕರ�ಯಲ್ಕಗ್ವ ಭ್ಕರತದ ಏಕ�ೖಕ 

ವಯೂಕಿತುಯ್ಕಗಿದ್ಕದಾರ�. ಮ್ಕಳವಿ�ಯ 

ಬ್ಕಲಯೂದಿಂದಲ್ ತಮ್ಮ ತಂದ�ಯಂತ� ಕಥ್ಕವ್ಕಚಕ ಆಗಲ್ ಬಯಸಿದದಾರ್ 

ಮತ್ತು ಅವರ್ ಶಿ್ರ�ಮದ್ ಭ್ಕಗವತವನ್ನು ಓದ್ತ್ತುದದಾರ್. ರ್ಕರ್್�ಯ ಪ್ರಜ್� 

ಮತ್ತು ಸ್ಕಮ್ಕಜಿಕ ಉನನುತ್ಯನ್ನು ಹ�ಚಿಚಸ್ವ ಅವರ ಕ್ಕಯ್ಣ ಅನ��ಕ 

ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗ�ದಿದಾದ�.

ಮದನ ಮೊ�ಹನ ಮ್ಕಳವಿ�ಯ ಅವರ್ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ 

ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಾ ಸಕಿ್ರಯವ್ಕಗಿ ಭ್ಕಗವಹಸಿದದಾರ್ ಮತ್ತು ಸ�ಕ್ಷನ್ 144 

ಅನ್ನು ಉಲಲಾಂಘಿಸಿದದಾಕ್ಕ್ಗಿ 1930ರ ನ್ಕಗರಿಕ ಅಸಹಕ್ಕರ ಚಳವಳಯಲ್ಲಾ 

ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸಕ್ಕ್ಣರದಿಂದ ಬಂಧಿತರ್ಕಗಿದದಾರ್. ಜ�್ತ�ಗ�, 1909, 1918, 
1930, 1932ರಲ್ಲಾ ನ್ಕಲ್್ ಬ್ಕರಿ ಕ್ಕಂಗ�್ರಸ್ ಅಧಯೂಕ್ಷರ್ ಆಗಿದದಾರ್. 

ಪತ್್ರಕ�್�ದಯೂಮ, ವಕಿ�ಲವೃತ್ತು, ಸಮ್ಕಜ ಸ್ಧ್ಕರಣ�, ಮ್ಕತೃಭ್ಕಷ�ಯ 

ಉತ�ತು�ಜನಕ�್ ತಮ್ಮ ಜಿ�ವನ ಮ್ಡಿಪ್ಕಗಿಟಟಿರ್. ಅವರಿಗ� ಹಂದಿ 

ಭ್ಕಷ� ಮತ್ತು ಪತ್್ರಕ�್�ದಯೂಮದಲ್ಲಾ ತ್�ವ್ರ ಆಸಕಿತು ಇತ್ತು, ಇದರಿಂದ್ಕಗಿ 

ಮ್ಕಳವಿ�ಯ 1907 ರಲ್ಲಾ ಹಂದಿ ಸ್ಕಪ್ಕತುಹಕವ್ಕದ ‘ಅರ್ಯೂದಯ’ವನ್ನು 

ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಅವರ್ 1909 ರಲ್ಲಾ ಇಂಗಿಲಾಷ್ ಪತ್್ರಕ� ‘ದಿ ಲ್�ಡರ್’ 

ಅನ್ನು ಸ್ಕಥಿಪಿಸಿದರ್, ಅದ್ ಅಲಹ್ಕಬ್ಕದ್ ನಂದ ಪ್ರಕಟವ್ಕಗ್ತ್ತುತ್ತು. 

ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ನ��ತೃತ್ದ ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರ ಅವರಿಗ� 

2014ರ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 24ರಂದ್ ಮರಣ�್ �ತತುರವ್ಕಗಿ ಭ್ಕರತರತನು ಗೌರವ 

ನ�ಡಿತ್.

ಮದನ ಮೇಹನ 
ಮಾಳವಿೇಯ ಅವರು 
ಭಾರತಿೇಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ 
ಸಕಿ್ರಯವಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು 
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ಉಲಲಿಂಘಿಸಿದದಾಕಾಕೆಗಿ 
1930 ರ ನಾಗರಿಕ 
ಅಸಹಕಾರ 
ಚಳವಳ್ಯಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ 
ಸಕಾಘಾರದಂದ 
ಬಂಧಿತರಾಗಿದದಾರು.

1950ರ ಜ್ಲ�ೖ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಾ ಅಂದಿನ ಕ��ಂದ್ರ ಕೃರ್ ಮತ್ತು ಆಹ್ಕರ 
ಸಚಿವ ಕನ್ಹಯಯೂ ಲ್ಕಲ್ ಮ್ಕಣಿರ್ ಲ್ಕಲ್ ಮ್ನಷಿ ಅವರ್ 

ದ��ಶ್ಕದಯೂಂತ ವನಮಹ�್ �ತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. 
ಅವರ ಉಪಕ್ರಮದ ಮ್�ಲ�ಯ� ಅಂದಿನ ರ್ಕಷ್ಪತ್ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನ�ಟಟಿರ್. ಇಷ�ಟಿ� ಅಲಲಾ, ರ್ಕಜಯೂಗಳ 
ರ್ಕಜಯೂಪ್ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಮ್ಖಯೂಮಂತ್್ರಗಳು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನ�ಡ್ವ ಮ್ಲಕ 
ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವಂತ� ಸ್ಕವ್ಣಜನಕರಿಗ� ಸಂದ��ಶ ನ�ಡಿದದಾರ್. 
ಅಂದಿನಂದ ದ��ಶದ್ಕದಯೂಂತ ಸಕ್ಕ್ಣರಗಳು ಜ್ಲ�ೖ ಮೊದಲ ವ್ಕರದಲ್ಲಾ 
ವನ ಮಹ�್ �ತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತ್ಕತು ಬಂದಿವ�. ಅರರಯೂ ಮತ್ತು 
ಪರಿಸರದ ಪ್ಕ್ರಮ್ಖಯೂತ�ಯ ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ವುದ್ 
ಪ್ರಮ್ಖವ್ಕಗಿದ�, ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ನ��ತೃತ್ದ ಕ��ಂದ್ರ 
ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಮ್ನ್ಪಯವರ ಕನಸನ್ನು ನನಸ್ 
ಮ್ಕಡಲ್ ನರಂತರವ್ಕಗಿ ಪ್ರಯತ್ನುಸ್ತ್ತುದ�.

ಕ�.ಎಂ. ಮ್ನಷಿ ಎಂದ�� ಜನಪಿ್ರಯವ್ಕಗಿರ್ವ ಕನ್ಹಯಯೂಲ್ಕಲ್ ಮ್ನಷಿ 
ಗ್ಜರ್ಕತ್ನ ರರ್ಚ್ ನಲ್ಲಾ 1887ರ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 30ರಂದ್ ಜನಸಿದರ್. 
ಅರಬಿಂದ�್ � ಘ್�ಷ್ ರಂತಹ ಪಂಡಿತರಿಂದ ಶಿಕ್ಷರ ಪಡ�ದರ್. ಒಬಬಾ 
ಪರಿರತ ರ್ಕಜಕ್ಕರಣಿ, ಶಿಕ್ಷರ ತಜ್ಞ, ವಕಿ�ಲ ಮತ್ತು ಲ��ಖಕ ಕ�.ಎಂ. ಮ್ನಷಿ 
ಅವರ್ ಬ್ಕಡ�್ �್ಣಲ್ ಸತ್ಕಯೂಗ್ರಹದಲ್ಲಾ ಸದ್ಕ್ಣರ್ ವಲಲಾರಭ್ಕಯಿ ಪಟ��ಲ್ 
ಅವರ�್ ಂದಿಗ� ಹ�ಗಲ್ಗ� ಹ�ಗಲ್ ಕ�್ಟ್ಟಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರ್. ಕ�.ಎಂ. ಮ್ನಷಿ 
ಅವರ್ ಸಂವಿಧ್ಕನ ರಚನ�ಯಲ್ಲಾಯ್ ದ�್ ಡ್ಡ ಕ�್ಡ್ಗ�ಯ್ ನ�ಡಿದದಾರ್.
ಡ್ಕ. ಭಿ�ಮರ್ಕವ್ ಅಂಬ��ಡ್ರ್ ಅವರ�್ ಂದಿಗ� ಸಂವಿಧ್ಕನದ ಕರಡ್ 
ರಚನ್ಕ ಸಮಿತ್ಯಲ್ಲಾದದಾ ಅವರ್ ‘ಪ್ರತ್ಯಬಬಾ ವಯೂಕಿತುಗ್ ಸಮ್ಕನ ರಕ್ಷಣ�’ 
ತತ್ವನ್ನು ರಚಿಸಿದರ್. ಹಂದಿ ಮತ್ತು ದ��ವನ್ಕಗರಿಯನ್ನು ಭ್ಕರತ್�ಯ 
ಒಕ್್ಟದ ಅಧಿಕೃತ ಭ್ಕಷ�ಯ್ಕಗಿ ಗ್ರ್ತ್ಸ್ವಲ್ಲಾ ಅವರ್ ಗಮನ್ಕಹ್ಣ 
ಪ್ಕತ್ರ ವಹಸಿದರ್. ಅವರ್ ಸದ್ಕ್ಣರ್ ಪಟ��ಲ್ ಅವರ�್ ಂದಿಗ� 
ಆನಂದ್ ನಲ್ಲಾ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಕೃರ್ ಸಂಸ�ಥಿ ಮತ್ತು ಭ್ಕರತ್�ಯ ವಿದ್ಕಯೂ 
ರವನವನ್ನು ಸ್ಕಥಿಪಿಸಿದರ್. ಗ್ಜರ್ಕತ್, ಇಂಗಿಲಾಷ್ ಮತ್ತು ಹಂದಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಸ್ಕಹತ್ಯ್ಕಗಿಯ್ ಅವರ ಸ್ಕಧನ� ಗಮನ್ಕಹ್ಣವ್ಕಗಿದ�. ಅವರಲ್ಲಾದದಾ 
ಕೌಶಲಯೂದಿಂದ್ಕಗಿ, ಅವರನ್ನು  ಭ್ಕರತ್�ಯ ಗರರ್ಕಜಯೂದ�್ ಂದಿಗ� 
ವಿಲ್�ನಗ�್ ಳಸ್ವ ಕ್ಕಯ್ಣ ನಭ್ಕಯಿಸಲ್ ಅವರನ್ನು ಹ�ೖದರ್ಕಬ್ಕದ್ ನ 
ಭ್ಕರತ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಪ್ರತ್ನಧಿಯ್ಕಗಿ ನ��ಮಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು. ಹ�ೖದರ್ಕಬ್ಕದ್ 
ವಿಲ್�ನದ ನಂತರ ಸದ್ಕ್ಣರ್ ವಲಲಾರ ಭ್ಕಯಿ ಪಟ��ಲ್, ಮ್ನಷಿ 
ಅವರ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ಶ್ಕಲಾಘಿಸಿದರ್. ಸ�್ �ಮನ್ಕಥ ದ��ವ್ಕಲಯದ 
ಜಿ�ಣ�್ �್ಣದ್ಕ್ಧರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಾ ಅವರ್ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ 
ಜವ್ಕಹರಲ್ಕಲ್ ನ�ಹರ್ ಅವರ�್ ಂದಿಗ� ಭಿನ್ಕನುಭಿಪ್ಕ್ರಯಹ�್ ಂದಿದದಾರ್. 
ನಂತರ ಕ್ಕಂಗ�್ರಸ್ ಪಕ್ಷಕ�್ ರ್ಕಜಿ�ನ್ಕಮ್ ನ�ಡಿದ ಅವರ್ ಸ್ತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ 
ಸ��ರಿದರ್. ಆದ್ಕಗ್ಯೂ, ಸ್ಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರ್ ಭ್ಕರತ್�ಯ 
ಜನ ಸಂಘ ಸ��ರಿದರ್.

ಜನನ: 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1887, ನಧನ: 8 ಫೆಬ್ರವರಿ 1971

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

ಆಜಾದ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ
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ದೆೇಶದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ  

ನೆೇಣಿಗೆ ಕೊರಳೂೆಡಿಡಾದ  

ಪಂಡಿತ್ ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸಿಮಾಲ್ 

ಡಿಸ�ಂಬರ್ 1927  ,19 ರಂದ್ ಬಿ್ರಟ್ಷರ್ ಕ�ಲವು ಯ್ವಕರನ್ನು 
ಗಲ್ಲಾಗ��ರಿಸಲ್ ಕರ�ದ�್ ಯ್ಯೂತ್ತುದ್ಕದಾಗ ಅವರ್ ‘ಸಫ್ಣರ�್ �ಶಿ ಕಿ 

ತಮನ್ಕನು ಅಬ್ ಹಮ್ಕರ್ಕ ದಿಲ್ ಮ್� ಹ�ೖ’ ಮತ್ತು ‘ಮ್�ರ್ಕ ರಂಗ್ ಡಿ 
ಬನ್ಕ್ಸತ್ ಚ�್�ಲ’ ಮ್ಂತ್ಕದ ದ��ಶರಕಿತು ಗಿ�ತ�ಗಳನ್ನು ಹ್ಕಡ್ತ್ತುದದಾರ್. ಈ 
ಯ್ವಕರಲ್ಲಾ 30 ವಷ್ಣದ ಯ್ವಕನ ಹ�ಸರ್ ಪಂಡಿತ್ ರ್ಕಮ್ ಪ್ರಸ್ಕದ್ 
ಬಿಸಿ್ಮಲ್. 1897ರ ಜ್ನ್ 11ರಂದ್ ಶಹಜಹ್ಕನ್ ಪುರದಲ್ಲಾ ಜನಸಿದ 
ಪಂಡಿತ್ ರ್ಕಮ್ ಪ್ರಸ್ಕದ್ ಬಿಸಿ್ಮಲ್ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ವಸ್ಕಹತ್ಶ್ಕಹಯ ವಿರ್ದ್ಧದ 
ಹ�್ �ರ್ಕಟದಲ್ಲಾ ಭ್ಕರತದ ಅತಯೂಂತ ಗಮನ್ಕಹ್ಣ ಕ್ಕ್ರಂತ್ಕ್ಕರಿಗಳಲ್ಲಾ 
ಒಬಬಾರ್ಕಗಿದದಾರ್. ಬಿಸಿ್ಮಲ್ ಕ��ವಲ 11ನ�� ವಯಸಿ್ಸನಂದಲ�� ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ 
ಚಳವಳಯಲ್ಲಾ ಭ್ಕಗವಹಸಲ್ ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. 

ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಕ�್ನ�ಯ ಉಸಿರಿರ್ವವರ�ಗ� ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ವಸ್ಕಹತ್ಶ್ಕಹ 
ಪಡ�ಗಳನ್ನು ವಿರ�್ �ಧಿಸಿದ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರ ಎಂದ್ 
ಗ್ರ್ತ್ಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಕದಾರ�. ರಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಶ��ಖರ್ ಆಜ್ಕದ್ 
ರಂತಹ ಕ್ಕ್ರಂತ್ಕ್ಕರಿ ನ್ಕಯಕರ�್ ಂದಿಗ� ಹಂದ್ಸ್ಕತುನ್ ರಿಪಬಿಲಾಕನ್ 
ಸಂಘವನ್ನು ಅವರ್ ರಚಿಸಿದರ್. ಅಹಂಸ�ಯಿಂದ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ಸ್ಕಧಿಸಲ್ 
ಸ್ಕಧಯೂವಿಲಲಾ ಎಂದ್ ಅವರ್ ನಂಬಿದದಾರ್. 19ನ�� ವಯಸಿ್ಸನಂದ ಅವರ್ 
ಬಿಸಿ್ಮಲ್ ಎಂಬ ಹ�ಸರಿನಲ್ಲಾ ಉದ್್ಣ ಮತ್ತು ಹಂದಿಯಲ್ಲಾ ಸ್ಫೂತ್್ಣದ್ಕಯಕ 
ದ��ಶರಕಿತು ಕವಿತ�ಗಳನ್ನು ಬರ�ಯಲ್ ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಅವರ್ 1918 
ರ ಮ್ೖನ್್ಪರಿ ಪಿತ್ರಿ ಮತ್ತು 1925ರ ಕ್ಕಕ�್�ರಿ ಪಿತ್ರಿಯಲ್ಲಾ 
ಭ್ಕಗವಹಸಿದರ್ ಮತ್ತು ರಲ್�ಸರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕ�್ಂಡರ್.
ಅಂತ್ಮವ್ಕಗಿ, ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕ್ಕಕ�್�ರಿ ಸಂಚ್ ಪ್ರಕರರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ 
ವಿಚ್ಕರಣ�ಗ� ಒಳಪಡಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ಈ ಕ್ಕನ್ನ್ ಪ್ರಕಿ್ರಯ 18 ತ್ಂಗಳುಗಳ 
ಕ್ಕಲ ನಡ�ಯಿತ್. ವಿಚ್ಕರಣ�ಯ ನಂತರ ರ್ಕಮ್ ಪ್ರಸ್ಕದ್ ‘ಬಿಸಿ್ಮಲ್’, 
ಅಶ್ಕಫೂರ್ ಉಲ್ಕಲಾ ಖ್ಕನ್, ರ್ಕಜ��ಂದ್ರ ಲ್ಕಹರಿ ಮತ್ತು ರ�್ �ಷನ್ ಸಿಂಗ್ 
ಅವರಿಗ� ಮರರದಂಡನ� ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಕ್ರಂತ್ಕ್ಕರಿಗಳಗ� ಜಿ�ವ್ಕವಧಿ ಶಿಕ್� 
ವಿಧಿಸಲ್ಕಯಿತ್. 1927ಡಿಸ�ಂಬರ್ 19ರಂದ್ ಗ�್ �ರಖ್ ಪುರ ಜ�ೖಲ್ನಲ್ಲಾ 
ಹ್ತ್ಕತ್ಮರ್ಕದ್ಕಗ ಅವರಿಗ� ಕ��ವಲ 30 ವಷ್ಣ ವಯಸ್ಕ್ಸಗಿತ್ತು.

ಬಿಸಿ್ಮಲ್ ವ್ಕಯೂಪಕವ್ಕಗಿ ಹಂದ್-ಮ್ಸಿಲಾಂ ಏಕತ�ಗ್ಕಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರ್. 
ರಪಿತು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಾ ಅವರ ಅಂತಯೂಕಿ್ರಯ ನಡ�ಸಲ್ಕಯಿತ್ ಮತ್ತು ನಂತರ 
ಆ ಸಥಿಳದ ಹ�ಸರನ್ನು ‘ರ್ಕಜ್ ರ್ರ್’ ಎಂದ್ ಬದಲ್ಕಯಿಸಲ್ಕಯಿತ್. 
ಇತ್ತು�ಚ�ಗ� ಸಂಸಕೃತ್ ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ಆಜ಼್ಕದಿ ಕ್ಕ ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತ್ಸವದ 
ಅಂಗವ್ಕಗಿ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರ ರ್ಕಮ್ ಪ್ರಸ್ಕದ್ ಬಿಸಿ್ಮಲ್ 
ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನ್ಕಚರಣ�ಯ ಅಂಗವ್ಕಗಿ ಉತತುರ ಪ್ರದ��ಶದ ಶಹಜಹ್ಕನ್ 
ಪುರದಲ್ಲಾ ವಿಶ��ಷ ಸಮ್ಕರಂರವನ್ನು ಆಯ�ಜಿಸಿತ್ತು.

ಜನನ: 11 ಜೂನ್ 1897, ಹುತಾತಮಾರಾದ ದನ: 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1927

ಬಡವರ ಹಕುಕೆಗಳ್ಗಾಗಿ 

ಹೊೇರಾಡಿದ ಠಾಕೂರ್ 

ಪಾ್ಯರೆಲಾಲ್ ಸಿಂಗ್

ಜನನ: 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1891, 

ನಧನ: 20 ಅಕೊಟಿೇಬರ್ 1954

 ಠ್ಕಕ್ರ್ ಪ್ಕಯೂರ�ಲ್ಕಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಬಡವರ ಸ��ವ� ಮ್ಕಡಿದದಾಷ�ಟಿ� 
ಅಲಲಾ, ಅವರ ಹಕ್್ಗಳಗ್ಕಗಿ ತಮ್ಮ ಜಿ�ವನದ್ದದಾಕ್್ ಹ�್ �ರ್ಕಡಿದರ್.

 ಠ್ಕಕ್ರ್ ಪ್ಕಯೂರ�ಲ್ಕಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಛತ್ತು�ಸ್ ಗಢದ ಸಹಕ್ಕರಿ 
ಚಳವಳಯ ಪ್ರವತ್ಣಕ ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲ್ಕಗ್ತತುದ�. ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣ 
ಜಿ�ವನದಿಂದಲ್ ಅವರ್ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ ಚಳವಳಯಂದಿಗ� ಸಂಬಂಧ 
ಹ�್ ಂದಿದದಾರ್.

 ಅವರ್ ದಬ್ಕಬಾಳಕ� ಮತ್ತು ಅನ್ಕಯೂಯದ ವಿರ್ದ್ಧ ಧ್ವನ ಎತ್ತುದದಾರ್ 
ಮತ್ತು ಸ್ಕವ್ಣಜನಕರ್ ಅಸಮ್ಕಧ್ಕನದ ವಿರ್ದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ�್್ರ�ಶ 
ಹ�್ ರಹ್ಕಕಲ್ ನದ��್ಣಶಿಸಿದರ್. ರ್ಕಜನಂದ ಗ್ಕಂವ್ ನಲ್ಲಾ ಗಿರಣಿ 
ಕ�ಲಸಗ್ಕರರನ್ನು ಸಂಘಟ್ಸಿ ಅವರಿಗ� ದಕ್ಷ ನ್ಕಯಕತ್ವನ್ನು 
ಒದಗಿಸಿದರ್.

 ಛತ್ತು�ಸಗಢದಲ್ಲಾ ವಿದ್ಕಯೂರ್್ಣಗಳ ಚಳವಳಗಳನ್ನು ಸಂಘಟ್ಸ್ವಲ್ಲಾ 
ಅವರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧರ್ಕಗಿದದಾರ್. ಅವರ್ ಅನ��ಕ ಸ್ಕವ್ಣಜನಕ ಜ್ಕಗೃತ್ 
ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೖಗ�್ ಂಡರ್.

 ಕ್ಕಶಿಯ ಪ್ಕ್ರಚಿ�ನ ಪರಂಪರ� ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತ್ಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್, 

ನವ�ಂಬರ್ 16 ರಿಂದ 18 ರವರ�ಗ� ವ್ಕರ್ಕರಸಿಯಲ್ಲಾ ಮ್ರ್ ದಿನಗಳ 

ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯ�ಜಿಸಲ್ಕಗಿತ್ತು. ಈ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮವು ಐತ್ಹ್ಕಸಿಕ 

ಕವಿಗಳು ಮತ್ತು ಬರಹಗ್ಕರರ್ಕದ ಗ�್ �ಸ್ಕ್ಮಿ ತ್ಳಸಿ�ದ್ಕಸ್, ಸಂತ 

ಕಬಿ�ರ್, ಸಂತ ರವಿದ್ಕಸ್, ರತ�್ಣಂಡ್ ಹರಿಶಚಂದ್ರ, ಮ್ನ್ಪ ಪ�್ರ�ಮಚಂದ್ 

ಮತ್ತು ಜ�ೖಶಂಕರ್ ಪ್ರಸ್ಕದ್ ಅವರ ಮ್�ಲ� ಕ��ಂದಿ್ರ�ಕೃತವ್ಕಗಿತ್ತು.

 ಕ��ಂದ್ರ ಸಂಸಕೃತ್ ಖ್ಕತ� ರ್ಕಜಯೂ ಸಚಿವ� ಮಿ�ನ್ಕಕ್ಷಿ ಲ��ಖಿ ಅವರ್ ಲಲ್ತ 

ಕಲ್ಕ ಅಕ್ಕಡ�ಮಿಯಲ್ಲಾ 2021ರ ನವ�ಂಬರ್ 18ರಂದ್ ಒಂದ್ ವ್ಕರದ 

ಪ್ರದಶ್ಣನವನ್ನು ಉದ್ಕಘಾಟ್ಸಿದರ್.

 ಸಂಸಕೃತ್ ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ಎಂಪಿ ಕಪ್ ರ�ಲ�್  ಚ್ಕಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್- 

ಸರ್ ಪ್ರತ್ಕಪ್ ಸಿಂಗ್ ಕಪ್ 2021ರ ಅಂತ್ಮ ಪಂದಯೂವನ್ನು ಆಯ�ಜಿಸಿತ್ತು.

 ಭ್ಕರತದ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾದ 75ನ�� ವ್ಕರ್್ಣಕ�್�ತ್ಸವದ ಆಚರಣ�ಗ� 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಕಲಾ ಮ್ಕಹತ್ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಸಂಸಕೃತ್ 

ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ಆಜ್ಕದಿ ಕ್ಕ ಅಮೃತ ಮಹ�್ �ತ್ಸವ ಮೊಬ�ೖಲ್ ಆಪ್  

ಅನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ�.

 ಸಂಸಕೃತ್ ಸಚಿವ್ಕಲಯವು ಅಖಿಲ ಭ್ಕರತ ನೃತಯೂ ಸ್ಪಧ�್ಣ ‘ವಂದ�� 

ಭ್ಕರತಂ - ನೃತ�್ ಯೂ�ತ್ಸವ’ ಆಯ�ಜಿಸಲ್ದ�. 2022ರ ಗರರ್ಕಜ�್ಯೂ�ತ್ಸವ 

ಪರ��ಡ್ ನಲ್ಲಾ ಸ್ಕಂಸಕೃತ್ಕ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮದ ವ��ಳ� ಪ್ರದಶ್ಣನ ನ�ಡ್ವ 

ನೃತಯೂಗ್ಕರರನ್ನು ಆಯ್ ಮ್ಕಡ್ವುದ್ ಈ ಸ್ಪಧ�್ಣಯ ಉದ�ದಾ�ಶವ್ಕಗಿದ�.

ಆಜಾ಼ದ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಂಸಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಸಂಸಕೃತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ದೆೇಶಭಕಿತು ಗಿೇತೆ ರಚನೆ, ರಂಗೊೇಲ್ 
ರಚನೆ ಮತುತು ಲಾಲ್ ಹಾಡು ಬರೆಯುವ ಸ್ಪಧೆಘಾಗಳನುನು ತಾಲೂಲಿಕು ಮಟಟಿದಂದ 
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟಟಿದವರೆಗೆ ಆಯೇಜಸುತಿತುದೆ.  ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ವಿವರವಾದ  
ಮಾಗಘಾಸೂಚಿಗಳು ಆಜಾ಼ದ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ’ದ amritmahotsav.nic.in  
ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ

ಆಜಾ಼ದ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ
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ಮಾತೃಭೂಮಿಗಾಗಿ ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರುದಧಿ ದಂಗೆ ನೆೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ  
ಯು ಕಿಯಾಂಗ್ ನಾಂಗಾ್ಬ

ಜನನ: ತಿಳ್ದಲಲಿ, ಸಾವು: 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1862

ಯ್ ಕಿಯ್ಕಂಗ್ ನ್ಕಂಗ್ಕಬಾ ಮ್�ರ್ಲಯದ ಖ್ಕಸಿ ಸ್ಕ್ತಂತ್ರಯಾ 

ಹ�್ �ರ್ಕಟಗ್ಕರರಲ್ಲಾ ಒಬಬಾರ್ಕಗಿದದಾರ್, ಅವರ್ ಬಿ್ರಟ್ಷರ 

ವಿರ್ದ್ಧ ಬಂಡ್ಕಯದ ಕಹಳ�ಯನ್ನು ಊದಿದರ್. 

19ನ�� ಶತಮ್ಕನದ ಮಧಯೂಭ್ಕಗದಲ್ಲಾ, ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಈಸ್ಟಿ 

ಇಂಡಿಯ್ಕ ಕಂಪನಯ್ ಅಸ್ಕ್ಸಂ ಪ್ಕ್ರಂತಯೂವನ್ನು 

ವಿಸತುರಿಸ್ವ ಉದ�ದಾ�ಶದಿಂದ ಜ�ೖನತುಯ್ಕ ರ್ಕಜಯೂವನ್ನು 

ಸ್ಕ್ಧಿ�ನಪಡಿಸಿಕ�್ಂಡಿತ್. ಜ�ೖನತುಯ್ಕ ಬ್ಡಕಟ್ಟಿಗಳ 

ಹಲವು ಯ�ಧರ್ ಈ ಅನ್ಕಯೂಯವನ್ನು ನ�್ �ಡಿದ್ಕಗ, 

ಅವರ್ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸಕ್ಕ್ಣರದ  ಅತ್ಕ್ರಮರವನ್ನು ಬಲವ್ಕಗಿ 

ವಿರ�್ �ಧಿಸಿದರ್. 1860ರಲ್ಲಾ ಪಶಿಚಮ ಜ�ೖನತುಯ್ಕ 

ಗಿರಿಗಳಲ್ಲಾ ಜನರ ಮ್�ಲ� ಬಿ್ರಟ್ಷರ್ ದಬ್ಕಬಾಳಕ� 

ಮ್ಕಡಲ್ ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ್ಕಗ, ನ್ಕಂಗ್ಕಬಾ ಅವರ ವಿರ್ದ್ಧ 

ದಂಗ�ಯದದಾರ್. ಬಿ್ರಟ್ಷರ್ ಅನ್ಕಯೂಯದ ತ�ರಿಗ�ಗಳನ್ನು 

ವಿಧಿಸ್ತ್ತುದ್ಕದಾರ� ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಧ್ಕಮಿ್ಣಕ ಸಂಪ್ರದ್ಕಯಗಳನ್ನು 

ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸ್ತ್ತುದ್ಕದಾರ� ಎಂದ್ ಅವರ್ ಭ್ಕವಿಸಿದರ್. ಅಂತಹ 

ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಾ, ಜನರ್ ಮ್ಕತೃರ್ಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ ಪ�್ರ�ರ��ಪಿಸಿದರ್ 

ಮತ್ತು ನ್ಕಯಕತ್ದ ಹಂದ� ಒಗ್ಗೆಡಿದರ್ ಯ್ ಕಿಯ್ಕಂಗ್ ನ್ಕಂಗ್ಕಬಾ 

ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸ�ೖನಯೂದ ವಿರ್ದ್ಧ ಸಶಸತ್ರ ದಂಗ�ಯನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದರ್.

ಬಿ್ರಟ್ಷರನ್ನು ಎದ್ರಿಸಲ್, ಅವರ್ ತಮ್ಮದ�� ಆದ ಸಂಘಟನ�ಯನ್ನು 

ರಚಿಸಿ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸ�ೖನಕರ�್ ಂದಿಗ� ಹ�್ �ರ್ಕಡಲ್ ಜನರನ್ನು 

ಸಜ್ಜ್ಮ್ಕಡಿದರ್. ನ್ಕಂಗ್ಕಬಾ ಸಂಘಟನ�ಯ ಜನರ್ ಗ�ರಿಲ್ಕಲಾ 

ದ್ಕಳಗಳನ್ನು ನಡ�ಸ್ವಲ್ಲಾ ನಷ್ಕ್ಣತರ್ಕಗಿದದಾರ್, ಇದರಿಂದ್ಕಗಿ 

ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಸಕ್ಕ್ಣರವು ಈ ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಾ ದಂಗ�ಯನ್ನು ಹತ್ತುಕ್ಲ್ 

ಹ�ಚ್ಚವರಿ ಪಡ�ಗಳನ್ನು ಕರ�ಸಬ��ಕ್ಕಯಿತ್. ನ್ಕಂಗ್ಕಬಾ 

ಸಂಘಟನ�ಯ ಸದಸಯೂರ ಕಿ್ರಯ್ಕಶಿ�ಲತ�ಯ್ ಬಿ್ರಟ್ಷ್ 

ಸ್ಕಮ್ಕ್ರಜಯೂಕ�್ ಹ�ಚಿಚನ ತ�್ ಂದರ�ಗಳನ್ನು ಸೃರ್ಟಿಸಿತ್, ನಂತರ 

ನ್ಕಂಗ್ಕಬಾ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲ್ ಬ�ನ್ನು ಹತ್ತುದರ್. 1862ರ 

ಡಿಸ�ಂಬರ್ ನಲ್ಲಾ ನ್ಕಂಗ್ಕಬಾ ಗ್ಂಪಿನ ಮ್ಕಹತ್ದ್ಕರನ�್ ಬಬಾ 

ಅವರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ಕದಾರ�ಂದ್ ಬಿ್ರಟ್ಷರಿಗ� ಸ್ಳವು ನ�ಡಿದ ನಂತರ 

ಅವರನ್ನು ಬಿ್ರಟ್ಷರ್ ಅಂತ್ಮವ್ಕಗಿ ಬಂಧಿಸಿದರ್. ಅವರ 

ಬಂಧನದ ನಂತರ, ದಂಗ�ಯನ್ನು ಹತ್ತುಕ್ಲ್ ಬಿ್ರಟ್ಷರ್ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 3೦ 

ರಂದ್ ನ್ಕಂಗ್ಕಬಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ಕವ್ಣಜನಕವ್ಕಗಿ ಗಲ್ಲಾಗ��ರಿಸಿದರ್.

ಗ�್ �      ವಿಂದ ಗ್ರ್, 19ನ�� ಶತಮ್ಕನದ ಉತತುರ್ಕಧ್ಣದಲ್ಲಾ  

   ಭಿಲ್ ಗಳ ಸಬಲ್�ಕರರಕ್ಕ್ಗಿ ‘ರಗತ್ ಚಳವಳ’ಯನ್ನು 

ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಬಂಜ್ಕರ ಸಮ್ದ್ಕಯದಿಂದ ಬಂದ ಗ�್ �ವಿಂದ ಗ್ರ್ 

ರ್ಕಜಸ್ಕಥಿನದ ಡ್ಂಗರಪುರ ಬಳಯ ವ��ದ್ಕ್ಸ ಗ್ಕ್ರಮದಲ್ಲಾ ಜನಸಿದರ್ ಮತ್ತು 

1890 ರ ದಶಕದಲ್ಲಾ ಅವರ ಚಳವಳಯ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿ ಅವರ್ ಸಸ್ಕಯೂಹ್ಕರಿ 

ಪದ್ಧತ್ ಅಳವಡಿಸಿಕ�್ಳುಳುವಂತ� ಭಿಲ್ ಗಳಗ� ಹ��ಳದರ್. 

ಗ್ರ್ವಿನಂದ ಪ�್ರ�ರಿತರ್ಕದ ಭಿಲ್ ಗಳು ಬಿ್ರಟ್ಷರ 

ದಬ್ಕಬಾಳಕ�ಯ ನ�ತ್ಗಳನ್ನು ವಿರ�್ �ಧಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು 

ಬನ್ಕ್ಸವಾರ, ಸಂತ್ರಂಪುರ್, ಡ್ಂಗರ್ ಪುರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಶ್ಕಲ್ 

ಘರ್ ಸಂಸ್ಕಥಿನಗಳ ಇಚ�್ಛಗ� ವಿರ್ದ್ಧವ್ಕದ ಬಲವಂತದ 

ಕ್ಕಮಿ್ಣಕ ಪದ್ಧತ್ ವಿರ್ದ್ಧ ನಂತರ್. ಚಳವಳಯಲ್ಲಾ ಅಗಿನು-

ದ��ವರನ್ನು ಸಂಕ��ತವ�ಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅನ್ಯ್ಕಯಿಗಳು 

ಬ�ಂಕಿಯ ಮ್ಂದ� ನಂತ್ ಪೂಜಿಸ್ತ್ತುದದಾರ್.

1903ರಲ್ಲಾ ಗ್ರ್ ಮನ್ ಘರ್ ತ�ಕಿ್ರಯಿಂದ ಬಂದ 

ಭಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಭ��ಟ್ ಮ್ಕಡಿ, ನಂತರ ಅವರ್ ತಮ್ಮ 33 

ಬ��ಡಿಕ�ಗಳನ್ನು ಬಿ್ರಟ್ಷರ ಮ್ಂದಿಟಟಿರ್. ಈ ಬ��ಡಿಕ�ಗಳು 

ಜಿ�ತ ಪದ್ಧತ್, ಭ್ಕರಿ ತ�ರಿಗ�ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರ್ವಿನ ಅನ್ಯ್ಕಯಿಗಳ 

ಕಿರ್ಕ್ಳದ ಸಮಸ�ಯೂಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ವುದಕ�್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದದಾವು. 

ಬಿ್ರಟ್ಷರ್ ಈ ಬ��ಡಿಕ�ಯನ್ನು ಒಪ್ಪಲ್ ನರ್ಕಕರಿಸಿದ್ಕಗ, ಗ�್ �ವಿಂದ್ ಗ್ರ್ 

ಅವರ ನ��ತೃತ್ದಲ್ಲಾ ಭಿಲಲಾರ್ ಒಂದ್ ಹ�್ �ರ್ಕಟವನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದರ್ 

ಮತ್ತು ಅವರ್ ಮನ್ ಘರ್ ಬ�ಟಟಿವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕ�್ಂಡರ್. ಇಂತಹ 

ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಾ, ಒಂದ್ ಪಿತ್ರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ಬಿ್ರಟ್ಷರ್ ವ್ಕರ್್ಣಕ 

ಉಳುಮ್ಗ್ಕಗಿ ಕ್ಕಲ್ ರ್ಪ್ಕಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ಕವತ್ಸಲ್ ಕ��ಳದರ್, ಆದರ� 

ಭಿಲ್ ಗಳು ಈ ಪ್ರಸ್ಕತುಪವನ್ನು ತ್ರಸ್ರಿಸಿದರ್.

ಇದರಿಂದ ಕ್ಪಿತರ್ಕದ ಬಿ್ರಟ್ಷರ್ ಈ ಚಳವಳಯನ್ನು ಹತ್ತುಕ್ಲ್ 
ಹ�್ ರಟರ್. 1913ರ ನವ�ಂಬರ್ 15ರ ವ��ಳ�ಗ� ಮನ್ ಘರ್ ನಂದ 

ಹ�್ ರಹ�್ �ಗ್ವಂತ� ಬಿ್ರಟ್ಷರ್ ಭಿಲ್ ಗಳಗ� ಸ್ಚಿಸಿದರ್, 
ಆದರ� ಅವರ್ ನರ್ಕಕರಿಸಿದರ್. ಭಿಲ್ ಗಳು ಮನ್ ಘರ್ 
ಬ�ಟಟಿವನ್ನು ಕ�್�ಟ�ಯನ್ಕನುಗಿ ಪರಿವತ್್ಣಸಿದದಾರ್, ಅಲ್ಲಾ ಅವರ್ 
ಖಡಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ಕತ್ರಸತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸಿಟ್ಟಿದದಾರ್. 
ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಾ ಬಿ್ರಟ್ಷರ್ 1913ರ ನವ�ಂಬರ್ 
17ರಂದ್ ಮನ್ ಘರ್ ಬ�ಟಟಿದ ಮ್�ಲ� ದ್ಕಳ ನಡ�ಸಿದರ್. 
ಈ ದ್ಕಳಯಲ್ಲಾ 1,000ಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಜನರ್ 
ಸ್ಕವಿಗಿ�ಡ್ಕದರ್ ಎಂದ್ ನಂಬಲ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತು ಗ�್ �ವಿಂದ 
ಗ್ರ್ ಅವರನ್ನು ವಶಕ�್ ಪಡ�ಯಲ್ಕಯಿತ್. ದಂಗ�ಗ್ಕಗಿ 
ಅವರನ್ನು ವಿಚ್ಕರಣ�ಗ� ಒಳಪಡಿಸಲ್ಕಯಿತ್ ಮತ್ತು 
ಜಿ�ವ್ಕವಧಿ ಶಿಕ್� ವಿಧಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ಅವರ ಜನಪಿ್ರಯತ� 
ಮತ್ತು ಉತತುಮ ನಡವಳಕ�ಯಿಂದ್ಕಗಿ, ಅವರ್ 1919 

ರಲ್ಲಾ ಹ�ೖದರ್ಕಬ್ಕದ್ ಜ�ೖಲ್ನಂದ ಬಿಡ್ಗಡ�ಗ�್ ಂಡರ್. ಆದ್ಕಗ್ಯೂ, 
ಅವರ ಬ�ಂಬಲ್ಗರ್ ವ್ಕಸಿಸ್ತ್ತುದದಾ ಸಥಿಳಕ�್ ಹ�್ �ಗದಂತ� ಅವರನ್ನು 
ನಬ್ಣಂಧಿಸಲ್ಕಯಿತ್. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಾ ಗ್ಜರ್ಕತ್ನ ಲ್ಂಬಿ್ಡ ಬಳಯ 

ಕ್ಕಂಬ�್ �ಯಿಯಲ್ಲಾ ನ�ಲ�ಸಿದ ಅವರ್ 1931ರಲ್ಲಾ ನಧನ ಹ�್ ಂದಿದರ್.  

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ

ಆಜಾದ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ

ದೆೇಶದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಮತುತು ಭಿಲ್ ಗಳ ಸಬಲ್ೇಕರರಕಾಕೆಗಿ 

ಆಂದೊೇಲನ ನಡೆಸಿದ ಗೊೇವಿಂದ ಗುರು
ಜನನ: ತಿಳ್ದಲಲಿ, ಸಾವು: 30 ಅಕೊಟಿೇಬರ್ 1931
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ಭ್ಕರತದ 52ನ�� ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ ಚಲನಚಿತ�್ ್ರ�ತ್ಸವವು ಇತ್ಹ್ಕಸವನ್ನು ಬರ�ಯ್ತ್ತುದ�,  

ಈಗ ಪ್ಕ್ರದ��ಶಿಕ ಉತ್ಸವಗಳ ಸಂಖ�ಯೂಯನ್ನು ಹ�ಚಿಚಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಸ್ತುವಿಷಯವನ್ನು 

ಉತ್ಕ್ಪದಿಸ್ವ ಪ್ರಮ್ಖ ಕ��ಂದ್ರವನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡ್ವತತು ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ಕಗಿದ�.  

ಅದ�� ವ��ಳ�, ಯ್ವಜನರ ಅಪ್ಕರ ತ್ಕಂತ್್ರಕ ಪ್ರತ್ಭ�ಯನ್ನು ಬಳಸಿಕ�್ಳುಳುವ ಮ್ಲಕ, 

ಭ್ಕರತವನ್ನು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಕ್ಣಣ್ಕ ನಂತರದ ಕ��ಂದ್ರ ಮ್ಕಡ್ವ, ಭ್ಕರತವನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು 

ಮತ್ತು ಉತ್ಸವಗಳ ಕ��ಂದ್ರವನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡ್ವ ಮ್ಲಕ ವಿಶ್ ಸಿನ�ಮ್ಕದ ಕ��ಂದ್ರವನ್ಕನುಗಿ ಮತ್ತು 

ಕಥ�ಗ್ಕರರಿಗ� ಅತಯೂಂತ ಆದಯೂತ�ಯ ತ್ಕರವನ್ಕನುಗಿ ಮ್ಕಡ್ವುದ್ ಸಕ್ಕ್ಣರದ ಗ್ರಿಯ್ಕಗಿದ�.

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿಮಾ್ಷರದ 
ಜಾಗತ್ಕ ತರವಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಭಾರತ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಚಲನಚಿತೊ್ರೇತ್ಸವ

ರಾಷಟ್ರ
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ಐ.ಎಫ್.ಎಫ್. ಐ. (ಇಫಿಫೂ) ಬದಲ್ಕಗ್ತ್ತುರ್ವ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಗಳಗ� 

ಅನ್ಗ್ರವ್ಕಗಿದ�. ನವ�ಂಬರ್ 20 ರಿಂದ 28 ರವರ�ಗ� 

ಗ�್ �ವ್ಕದಲ್ಲಾ ನಡ�ದ 52 ನ�� ಇಫಿಫೂ ಅನ��ಕ ರಿ�ತ್ಯಲ್ಲಾ ವ�ೖರವ�ಪ��ತ 

ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮವ್ಕಗಿತ್ತು. ಈ ವಷ್ಣ ಇಫಿಫೂಯಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಬ್ಕರಿಗ�, ಒಟ್ಟ್ 

ವ��ದಿಕ�ಗಳ ಸಕಿ್ರಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಕ್ಸಹರರಿತ ಭ್ಕಗವಹಸ್ವಿಕ� ಇತ್ತು. 

ಇಫಿಫೂ ಇತ್ಹ್ಕಸದಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಬ್ಕರಿಗ�, ನ�ರ್ ಫಿಲಿರ್್ಸ, ಅಮ್ಜ್ಕನ್ 

ಮತ್ತು ಸ�್ �ನಯಂತಹ ಎಲ್ಕಲಾ ಪ್ರಮ್ಖ ಒಟ್ಟ್ ವ��ದಿಕ�ಗಳು ವಿಶ��ಷ 

ಮ್ಕಸಟಿರ್ ಕ್ಕಲಾಸ್ ಗಳು, ವಸ್ತು ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಗಡ�ಗಳು, ಮ್ನ�್ ನು�ಟಗಳು, 

ಕ್ಯೂರ��ಟ�ಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ಕಯೂಕ��ಜ್ ಪ್ರದಶ್ಣನಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇತರ 

ವ್ಕಸತುವ ಮತ್ತು ವಚ್್ಣವಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ಗಳ ಮ್ಲಕ ಚಲನಚಿತ�್ ್ರ�ತ್ಸವದಲ್ಲಾ 

ಪ್ಕಲ�್ ಗೆಂಡವು. ಒಟ್ಟ್ ವ��ದಿಕ�ಗಳ ಸಕಿ್ರಯ, ಭ್ಕಗವಹಸ್ವಿಕ�ಯ್ 

ರವಿಷಯೂದಲ್ಲಾ ಇಫಿಫೂಯಲ್ಲಾ ನಯಮಿತ ವ�ೖಶಿಷಟಿಯಾವ್ಕಗಲ್ದ�. ಅದ�� 

ಸಮಯದಲ್ಲಾ, ಇಫಿಫೂ ಹ�್ ಸ ತಂತ್ರಜ್್ಕನಗಳನ್ನು ಸಿ್�ಕರಿಸಿದ�, ಪ�್ರ�ಕ್ಷಕರಿಗ� 

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನ�್ �ಡಲ್ ಅನ��ಕ ವ��ದಿಕ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ�, 

ಬದಲ್ಕಗ್ತ್ತುರ್ವ ಕ್ಕಲಕ�್ ಅನ್ಗ್ರವ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತು ಬಿ್ರರ್್ಸ ರ್ಕಷ್ಗಳ 

ಅತ್ಯೂತತುಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಿ್ಣಸಿದ�.

52ನ�� ಇಫಿಫೂ ಅನ��ಕ ದಂತಕಥ�ಗಳನ್ನು ಭ್ಕರತ್�ಯ ಮತ್ತು 

ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ ಸಿನ�ಮ್ಕಕ�್ ಸ್ಕ್ಗತ್ಸಿತ್ ಮತ್ತು ಜ��ಮ್್ಸ ಬ್ಕಂಡ್ 

ಪ್ಕತ್ರವನ್ನು ಬ�ಳಳುಪರದ�ಯ ಮ್�ಲ� ಜಿ�ವಂತವ್ಕಗಿ ತಂದ ಸರ್ ಸಿ�ನ್ 

ಕ್ಕನರಿ ಅವರಿಗ� ವಿಶ��ಷ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಾಸಿತ್.

ಇಫಿಫೂ 35 ವಷ್ಣಕಿ್ಂತ ಕಡಿಮ್ ವಯಸಿ್ಸನ 75 ಸೃಜನಶಿ�ಲ 

ಪ್ರತ್ಭ�ಗಳು ಮತ್ತು ಯ್ವ ಉದಯ�ನ್್ಮಖ ಪ್ರತ್ಭ�ಗಳಗ� 

ವ��ದಿಕ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್. ಈ ಕ್ಕಯ್ಣಕ್ರಮದಲ್ಲಾ, ಈ 75 ಸೃಜನಶಿ�ಲ 

ಪ್ರತ್ಭ�ಗಳು ಚಲನಚಿತ�್ ್ರ�ದಯೂಮದ ಪ್ರಮ್ಖರ�್ ಂದಿಗ� ಸಂವ್ಕದ 

ನಡ�ಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಾ ಆಯ�ಜಿಸಲ್ಕದ ಮ್ಕಸಟಿರ್ 

ತರಗತ್ಗಳಲ್ಲಾ ಭ್ಕಗವಹಸಿದದಾರ್. ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಾ ಮೊದಲ ಬ್ಕರಿಗ� 

ಬಿ್ರರ್್ಸ ಚಲನಚಿತ�್ ್ರ�ತ್ಸವದ ಮ್ಲಕ ಐದ್ ಬಿ್ರರ್್ಸ ರ್ಕಷ್ಗಳ 

ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶಿ್ಣಸಲ್ಕಯಿತ್. ಈ ಐದ್ ದ��ಶಗಳು ಬ�್ರಜಿಲ್, 

ರಷ್ಕಯೂ, ದಕ್ಷಿರ ಆಫಿ್ರಕ್ಕ, ಚಿ�ನ್ಕ ಮತ್ತು ಭ್ಕರತ, ಇವ�ಲಲಾವೂ ಗಮನ 

ಕ��ಂದಿ್ರ�ಕರಿಸಿದ ದ��ಶಗಳೂ ಆಗಿದದಾವು.

ಭವಿಷ್ಯಕಾಕೆಗಿ 75 ಸೃಜನಶೇಲ ವ್ಯಕಿತುಗಳ ಉತೆತುೇಜನ

ಒಂದ್ ರಿ�ತ್ಯ ಉಪಕ್ರಮವ್ಕದ "75 ಕಿ್ರಯ�ಟ್ವ್ ಮ್ೖಂಡ್್ಸ 

ಆಫ್ ಟ್ಮ್ಕರ�್ " ಅಂದರ� ರವಿಷಯೂದ 75 ಸೃಜನಶಿ�ಲ ಮನಸ್್ಸಗಳಗ� 

ಇಫಿಫೂಯಲ್ಲಾ ಭ್ಕಗವಹಸಲ್ ಅವಕ್ಕಶ ನ�ಡಲ್ಕಯಿತ್. ಆಜ಼್ಕದಿ ಕ್ಕ 

ಅಮೃತ್ ಮಹ�್ �ತ್ಸವದ ರ್ಕರ್್�ಯ ಆಚರಣ�ಯ ಭ್ಕಗವ್ಕಗಿ, ಈ 

ಕಲ್ಕವಿದರಿಗ� ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಭ�ಯನ್ನು ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ ವ��ದಿಕ�ಯಲ್ಲಾ 

ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲ್ ಅವಕ್ಕಶ ನ�ಡಲ್ಕಯಿತ್. ಈ ಯ್ವ ಪ್ರತ್ಭ�ಗಳನ್ನು 

ಗ್ರ್ತ್ಸ್ವ ಮತ್ತು ರ�ರ್ಸ್ವ ಉದ�ದಾ�ಶದ ವಿಶಿಷಟಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಾ, 

ರವಿಷಯೂದ 75 ರರವಸ�ಯ ಸೃಜನಶಿ�ಲ ಮನಸ್್ಸಗಳನ್ನು ಆಯ್ 

ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಅವರ್ ಸಿನ�ಮ್ಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಕ��ತವ್ಕಗಿ 

ಹ�್ ರಹ�್ ಮ್್ಮತ್ಕತುರ� ಎಂದ್ ನಂಬಲ್ಕಗಿದ�. ಮ್ಕಸಟಿರ್ ಕ್ಕಲಾಸ್ ಮ್ಲಕ 

ಈ ವಷಘಾ ಇಫಿಫ್ಯಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ,  
ನಾವು ಒಟಿಟಿ ವೆೇದಕೆಗಳ ಉಪಸಿಥಾತಿ ಮತುತು 
ಉತಾ್ಸಹ ಭರಿತ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನುನು 
ಕಂಡಿದೆದಾೇವೆ. ಇಫಿಫ್ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳನುನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಪೆ್ರೇಕ್ಷಕರ ವೆೇದಕೆಗಳ್ಗೆ 
ಆಯೆಕೆಗಳನುನು ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿ, ಬದಲಾಗುತಿತುರುವ 
ಸಮಯದೊಂದಗೆ ವೆೇಗವನುನು ಕಾಯುದಾಕೊಂಡಿದೆ. 
ನಾವು ಬಿ್ರಕ್್ಸ ರಾಷಟ್ರಗಳ ಅತು್ಯತತುಮ 
ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನುನು ಪ್ರದಶಘಾಸಿದೆದಾೇವೆ 
ಮತುತು ನಾವು ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮತತುಷುಟಿ 
ಮುಂದುವರಿಯುವುದನುನು ಎದುರು  
ನೊೇಡುತಿತುದೆದಾೇವೆ.
ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್
ಕೆೇಂದ್ರ ವಾತಾಘಾ ಮತುತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವ

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಚಲನಚಿತೊ್ರೇತ್ಸವ

ರಾಷಟ್ರ
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ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

ಈ ಯ್ವಕರಿಗ� ನ�ಡ್ವ ಈ ರಿ�ತ್ಯ ರ್ರ�ತ್ಕ್ಸಹವು ಅವರನ್ನು 

ಮ್ಂದ� ಸ್ಕಗಲ್ ಪ�್ರ�ರ��ಪಿಸ್ತತುದ�. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ನದ��್ಣಶನ, 

ಸಂಕಲನ, ಗ್ಕಯನ ಮತ್ತು ಸಿ್ರಿಪಿಟಿಂಗ್ ಸ��ರಿದಂತ� ಚಲನಚಿತ್ರ 

ನಮ್ಕ್ಣರದ ವಿವಿಧ ಕ್��ತ್ರಗಳಲ್ಲಾನ ಅತ್ಯೂತತುಮ ಕೌಶಲಯೂಗಳ 

ಆಧ್ಕರದ ಮ್�ಲ� 35 ವಷ್ಣಕಿ್ಂತ ಕಡಿಮ್ ವಯಸಿ್ಸನ 7 ಮಹಳ�ಯರ್ 

ಸ��ರಿದಂತ� 75 ಯ್ವಕರನ್ನು ಆಯ್ ಮ್ಕಡಲ್ಕಯಿತ್. ಅವರಲ್ಲಾ 

ಅತಯೂಂತ ಕಿರಿಯ ಸ್ಪಧಿ್ಣ ಬಿಹ್ಕರದ 16 ವಷ್ಣದ ಆಯ್ಣನ್ 

ಕ್ಮ್ಕರ್. ಅವರನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ನದ��್ಣಶನದಲ್ಲಾನ ಕೌಶಲಯೂಕ್ಕ್ಗಿ 

ಆಯ್ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿದ�. ಅದಕ್ಕ್ಗಿಯ� ಕ��ಂದ್ರ ಸಚಿವರ್ ಖ್ಕಯೂತ 

ಗಿ�ತರಚನ�ಕ್ಕರ ಮತ್ತು ಕ��ಂದಿ್ರ�ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮ್ಕಣಿ�ಕರರ 

ಮಂಡಳ – ಸಿಬಿಎಫ್.ಸಿ ಯ ಅಧಯೂಕ್ಷರ್ ಮತ್ತು "ನ್ಕಳ�ಯ 75 

ಸೃಜನಶಿ�ಲ ಮನಸ್್ಸಗಳು" ಕಲ್ಪನ�ಯನ್ನು ಸ್ಕಕ್ಕರಗ�್ ಳಸಿದದಾಕ್ಕ್ಗಿ 

ಭ್ಕರತ್�ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಯೂಕಿತುತ್ ಪ್ರಶಸಿತು ವಿಜ��ತ ಪ್ರಸ್ನ್ ಜ�್�ಶಿ 

ಅವರಿಗ� ವ�ೖಯಕಿತುಕ ಕೃತಜ್ಞತ� ಸಲ್ಲಾಸಿದರ್.

ಅತ್ದ�್ ಡ್ಡ ಚಲನಚಿತ�್ ್ರ�ತ್ಸವಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದ್ಕದ ಇಫಿಫೂ

ಇಫಿಫೂ ಏಷ್ಕಯೂದ ಅತಯೂಂತ ಹಳ�ಯ ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ 

ಚಲನಚಿತ�್ ್ರ�ತ್ಸವಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದ್ಕಗಿದ� ಮತ್ತು ಭ್ಕರತದಲ್ಲಾ ಅತ್ 

ದ�್ ಡ್ಡದ�ಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಕಗಿದ�. ಇಫಿಫೂ ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ 

ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮ್ಕ್ಣಪಕರ ಸಂಘದ ಒಕ್್ಟ (ಎಫ್ಐಎಪಿಎಫ್) 

ಜ�್ತ� ಸಂಯ�ಜಿತವ್ಕಗಿದ�. ಈ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಣದಲ್ಲಾ 

ಭ್ಕರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ್ಕದಯೂಂತದ ಅತ್ಯೂತತುಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 

ಪ್ರದಶಿ್ಣಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.

 ಈ ವಷ್ಣದ ಇಫಿಫೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪರಿರತರಿಗ� ಒಂದ್ ವಿಶಿಷಟಿ 

ಅನ್ರವವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿತ್, ವ�ೖವಿಧಯೂಮಯ ಪಟ್ಟಿಯಂದಿಗ� 

73 ದ��ಶಗಳಂದ 148 ಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ವಿದ��ಶಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 

ಆಯ್ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿತ್ತು. ಚಲನಚಿತ�್ ್ರ�ತ್ಸವದಲ್ಲಾ 12 ವಲ್್ಡ್ಣ 

ಪಿ್ರ�ಮಿಯರ್ ಗಳು, 7 ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ ಪಿ್ರ�ಮಿಯರ್ ಗಳು, 

24 ಏಷಯೂನ್ ಪಿ್ರ�ಮಿಯರ್ ಗಳು ಮತ್ತು 74 ಭ್ಕರತ್�ಯ 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಚಲನಚಿತೊ್ರೇತ್ಸವ

ರಾಷಟ್ರ

ಇಫಿಫ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶಘಾನ ನೇಡುತಿತುರುವ 

ಗಾಯಕ ಸುಖ್ವಂದರ್ ಸಿಂಗ್ 
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ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 
ಸ್ದಧಿ

n 	ಟೊೇಕಿಯೇದ ಯುದಧಿಪಿೇಡಿತ ಗತಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳನುನು ಮರಳ್ 

ತಂದ ಜಪಾನನ ಚಿತ್ರ ‘ರಿಂಗ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್’, 52 ನೆೇ ಇಫಿಫ್ಯಲ್ಲಿ  

ಸ್ವರಘಾ ನವಿಲು ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು ಗೆದುದಾಕೊಂಡಿತು. ಜೆಕ್ ನದೆೇಘಾಶಕ 

ವಕಾಲಿರ್ ಕಡ್ರಂಕ್ ಅವರು ‘ಸೆೇವಿಂಗ್ ಒನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಡೆಡ್’ 

ಚಿತ್ರಕಾಕೆಗಿ ಅತು್ಯತತುಮ ನದೆೇಘಾಶಕ ಪ್ರಶಸಿತು ಇಫಿಫ್ 52ರ ರಜತ ನವಿಲು 

ಪ್ರಶಸಿತು ಗೆದದಾರು

n 	ಭಾರತಿೇಯ ಮತುತು ಮರಾಠಿ ನಟ ಜತೆೇಂದ್ರ ಭಿಕುಲಾಲ್ ಜೊೇಶ 

ಅವರು ದವಂಗತ ಮರಾಠಿ ನಟ ಮತುತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಮಾಘಾಪಕ 

ನಶಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರನುನು ತಮಮಾ ‘ಗೊೇದಾವರಿ’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಚಿತಿ್ರಸಿದಾದಾರೆ, ಇದಕಾಕೆಗಿ ಅವರು ಅತು್ಯತತುಮ ನಟ (ಪುರುಷ) 

ಪ್ರಶಸಿತುಗಾಗಿ ರಜತ ನವಿಲು ಗೆದುದಾಕೊಂಡರು. 

n 	ಷಾಲೆಘಾಟ್ ಪಾತ್ರಕಾಕೆಗಿ ಅತು್ಯತತುಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸಿತು ರಜತ ನವಿಲು, 

ಸಾ್ಪ್ಯನಷ್ ನಟಿ ಏಂಜೆಲಾ ಮಲ್ನಾ ಗೆ ಲಭಿಸಿತು.

n 	ಮರಾಠಿ ನದೆೇಘಾಶಕ ನಖಲ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರ ‘ಗೊೇದಾವರಿ’ 

ತಿೇಪುಘಾಗಾರರ ವಿಶೆೇಷ ಪ್ರಶಸಿತುಗಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ನವಿಲು ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು 

ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅವರು ನದೆೇಘಾಶಕ ರೊಡಿ್ರಗೊ ಡಿ ಒಲ್ವೆೇರಾ 

ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ‘ದ ಫಸ್ಟಿ ಫಾಲನ್’ ನಲ್ಲಿ ಬೆ್ರಜಲ್ ನಟಿ ರೆನಾಟ್ 

ಕಾವಾಘಾಲೊಹೇ ಅವರೊಂದಗೆ ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

n 	ರಷಾ್ಯದ ನದೆೇಘಾಶಕ ರೊೇಮನ್ ವಾಸ್ಯನೊೇರ್ ಅವರ ‘ದ ಡಾಮ್ಘಾ’ 

1984 ರ ಯುಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ನ ಸಂಕಿೇರಘಾ ಮತುತು ಭ್ರಷಟಿ ಸಮಾಜದ 

ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್ ಚಿತ್ರರಕಾಕೆಗಿ ‘ವಿಶೆೇಷ ಉಲೆಲಿೇಖ’ವನುನು ಪಡೆಯಿತು.

n 	ನದೆೇಘಾಶಕ ಮಾರಿ ಅಲೆಸಾಂಡಿ್ರನ ಅವರ ‘ಜಹೊೇರಿ’ ಚಿತ್ರವು 

ನದೆೇಘಾಶಕರ ಅತು್ಯತತುಮ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸಿತುಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿ  ಇಫಿಫ್ 

52 ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು ಗೆದುದಾಕೊಂಡಿತು. ಚೊಚಚಲ ನದೆೇಘಾಶಕ ಸೆೈಮನ್ 

ಫರಿಯೇಲ್ ಅವರ ಸಾ್ಪ್ಯನಷ್ ಚಿತ್ರ ‘ದ ವೆಲ್ತು ಆಫ್ ದ ವಲ್ಡಾಘಾ’ ಇಫಿಫ್  

52 ಚೊಚಚಲ ಸ್ಪಧೆಘಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೆೇಷ ಉಲೆಲಿೇಖವನುನು ಪಡೆಯಿತು.

ಸಮಾರೊೇಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 6ನೆೇ ಬಿ್ರಕ್್ಸ 
ಚಲನಚಿತೊ್ರೇತ್ಸವ ಪ್ರಶಸಿತು ಗಳ ಘೂೇಷಣೆ
n  ದಕ್ಷಿರ ಆಫಿ್ರಕಾದ ‘ಬಕಘಾತ್’ ಮತುತು ರಷಾ್ಯದ ‘ದ ಸನ್ 

ಅಬೊೇರ್ ಮಿ ನೆವರ್ ಸೆಟ್್ಸ’ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅತು್ಯತತುಮ 

ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು ಗೆದದಾವು. ಬೆ್ರಜಲ್ಯನ್ ಚಲನಚಿತ್ರ 

ನಮಾಘಾಪಕ ಲೂಸಿಯಾ ಮುರಾಟ್ ಅವರು ತಮಮಾ 

ಅದು್ಭತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ‘ಅನಾ’ ಗಾಗಿ ಅತು್ಯತತುಮ ನದೆೇಘಾಶಕ 

ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು ಪಡೆದರು.

n  ಭಾರತಿೇಯ ನಟ ಧನುಷ್ ‘ಅಸುರನ್’ ನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ 

ರೆೈತ ಪಾತ್ರಕಾಕೆಗಿ ಅತು್ಯತತುಮ ನಟ (ಪುರುಷ) ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು 

ಪಡೆದರು. 

n  ಬೆ್ರಜಲ್ ನಟಿ ಲಾರಾ ಬೊೇಲೊಡಾರಿನ ‘ಆನ್ ವಿೇಲ್್ಸ’ 

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕಾಕೆಗಿ ಅತು್ಯತತುಮ ನಟಿ  ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು 

ಪಡೆದರು. ಚಿೇನಾದ ನದೆೇಘಾಶಕ ಯಾನ್ ಹಾನ್ ಅವರು 

‘ಎ ಲ್ಟಲ್ ರೆಡ್ ಫ್ಲವರ್’ ಗಾಗಿ ತಿೇಪುಘಾಗಾರರ ಆಯೆಕೆಯ 

ವಿಶೆೇಷ ಪ್ರಶಸಿತುಯನುನು ಪಡೆದರು.

ಪಿ್ರ�ಮಿಯರ್ ಒಳಗ�್ ಂಡಿತ್ತು. 75 ಭ್ಕರತ್�ಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 

ಪ್ರದಶಿ್ಣಸಲ್ಕಯಿತ್, ಅವುಗಳಲ್ಲಾ 17 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು India@75 
ವಿಭ್ಕಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ ವಿಶ��ಷವ್ಕಗಿ ಆಯ್ ಮ್ಕಡಲ್ಕಗಿತ್ತು.

 ಒಟ್ಟ್ ವ��ದಿಕ�ಯಲ್ಲಾ ಏಕಕ್ಕಲದಲ್ಲಾ 50ಕ್್ ಹ�ಚ್ಚ ಚಿತ್ರಗಳು 

ಪ್ರದಶ್ಣನಗ�್ ಂಡವು. ಒಟ್ಟ್ ವ��ದಿಕ�ಗಳ ಸಹಯ�ಗದ�್ ಂದಿಗ� 

10 ಮ್ಕಸಟಿರ್ ಕ್ಕಲಾಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್-ಕ್ಕನ್ಸ��್ಣಶನ್ ಸ�ಷನ್ 

ಗಳನ್ನು ನಡ�ಸಲ್ಕಯಿತ್. ಮನ�್ �ಜ್ ಬ್ಕಜಪ��ಯಿ, ಹೃತ್ರ್ 

ರ�್ �ಷನ್, ಶೋಜಿತ್ ಸಕ್ಕ್ಣರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ��ಕ ಶ�್ರ�ಷಠಾ 

ಸಿನ�ಮ್ಕ ದಿಗಗೆಜರ್ ತಮ್ಮ ಅನ್ರವವನ್ನು ಹಂಚಿಕ�್ಂಡರ್.

 ಇಫಿಫೂ 52ನ�� ಆವೃತ್ತುಯಲ್ಲಾ 'ಲ್ಂಗ್ಯಿ- ದಿ ಸ��ಕ�್ರಡ್ ಬ್ಕಂಡ್್ಸ'  
ಐ.ಸಿ.ಎಫ್.ಟ್. ಯ್ನ�ಸ�್ ್� ಗ್ಕಂಧಿ ಪದಕ ಪಡ�ದರ�, 

ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ ಮಟಟಿದ ಸಹ-ನಮ್ಕ್ಣರದ ಈ ನ್ಕಟಕ ಚಿತ್ರವು 

ಮಹಳ್ಕ ಹ�್ �ರ್ಕಟದ ದಿಟಟಿ ಚಿತ್ರರ ಮತ್ತು ಮ್ಕನವಿ�ಯತ�ಯ 

ಪ್ಕಠವನ್ನು ಎತ್ತು ತ�್ �ರಿಸ್ತತುದ�.  

ಸ್ವರಘಾ ನವಿಲು ಪ್ರಶಸಿತು ಗೆದದಾ ಜಪಾನನ ಚಿತ್ರ 
‘ರಿಂಗ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್’

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಚಲನಚಿತೊ್ರೇತ್ಸವ

ರಾಷಟ್ರ
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ಭಾರತದ ಜಾಗತ್ಕ ಸಾೊಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಛಾಪು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ

ಕ��ಂದ್ರ ಸಕ್ಕ್ಣರವು ರ್ಕಜಯೂಗಳ ಸಮನ್ಯದ�್ ಂದಿಗ� ಸ್ಕಂಸಕೃತ್ಕ ತ್ಕರಗಳ ಆಧ್ನ�ಕರರ ಮತ್ತು  

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮ್ಕಡ್ತ್ತುದ್ದಾ, ಯ್ಕತ್್ರಕರ ಪ್ರಯ್ಕರವನ್ನು ಸ್ಗಮಗ�್ ಳಸ್ತ್ತುರ್ವುದಲಲಾದ�, ದ��ಶವು ಅತಯೂಂತ ಲ್ಕರದ್ಕಯಕ  

ಪ್ರವ್ಕಸಿ ತ್ಕರವ್ಕಗಿ ಹ�್ ರಹ�್ ಮ್ಮಲ್ ಸಹ್ಕಯ ಮ್ಕಡಿದ�. ಇದರ ಪರಿಣ್ಕಮವ್ಕಗಿ,  

ಸಥಿಳ�ಯ ಭ್ಕರತ್�ಯ ಸಂಪ್ರದ್ಕಯಗಳು ವಿದ��ಶಗಳಲ್ಲಾ ಆಳವ್ಕಗ್ತ್ತುವ�, ಇದ್ ಶ್ರದ್ಕ್ಧ ಕ��ಂದ್ರ  

ಶಿ್ರ� ಕ್ಕಶಿ ವಿಶ್ನ್ಕಥ ದ��ವ್ಕಲಯ ಪೂರ್ಣವ್ಕಗ್ವುದರ�್ ಂದಿಗ� ಮತತುಷ್ಟಿ ಸ್ಫೂತ್್ಣ ಪಡ�ದಿದ�.

n 	ಶಿ್ರ� ಆದಿ ಶಂಕರ್ಕಚ್ಕಯ್ಣರ್ ಸ್ಕಥಿಪಿಸಿದ ಶಿ್ರ� ಕ್ಕಶಿ ವಿಶ್ನ್ಕಥ ದ��ವ್ಕಲಯವು 
ಹಂದ್ಗಳ ನಂಬಿಕ�ಯ ಅತಯೂಂತ ಪ್ರಮ್ಖ ಕ��ಂದ್ರವ್ಕಗಿದ�. ಕ್ಕಶಿ ವಿಶ್ನ್ಕಥ 
ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ ಯ�ಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ಕ್ಕಶಿ ವಿಶ್ನ್ಕಥ ದ��ವ್ಕಲಯವನ್ನು ಗಂಗ್ಕ 
ರ್ರ್ ಗಳ�ೂಂದಿಗ� ಸಂಪಕಿ್ಣಸ್ವ 1೦೦೦ ಕ�್�ಟ್ ರ್.ಗಳ ಯ�ಜನ�ಯ 
ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ಬಹ್ತ��ಕ ಪೂರ್ಣಗ�್ ಂಡಿದ�. ಬ್ಕಬ್ಕ 
ವಿಶ್ನ್ಕಥನ ದಶ್ಣನ ಈಗ ರಕತುರಿಗ� ಹ�ಚ್ಚ 
ಅನ್ಕ್ಲಕರ ಮತ್ತು ಆರ್ಕಮದ್ಕಯಕವ್ಕಗಿದ�. 
ಯ�ಜನ�ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, 320 ಮಿ�ಟರ್ ಉದದಾ 
ಮತ್ತು 20 ಮಿ�ಟರ್ ಅಗಲದ ಒಂದ್ ರಸ�ತುಯನ್ನು 
ಗಂಗ್ಕ ರ್ರ್ ನಂದ ಬ್ಕಬ್ಕ ವಿಶ್ನ್ಕಥ 
ದ��ವ್ಕಲಯದವರ�ಗ� ನಮಿ್ಣಸಲ್ಕಗಿದ�. 5.5 ಲಕ್ಷ 
ಚದರ ಅಡಿ ಪ್ರದ��ಶದಲ್ಲಾ ವ್ಕಯೂಪಿಸಿರ್ವ ಕ್ಕರಿಡ್ಕರ್ 
ನಲ್ಲಾ ರಕತುರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವ್ಕಸಿಗರ ಆಕಷ್ಣಣ�ಯ 
ಹಲವ್ಕರ್ ಕ��ಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಮಿ್ಣಸಲ್ಕಗಿದ�.

n 	ಕ�್�ವಿಡ್ ನಂತಹ ಪ್ರತ್ಕ್ಲ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯ 
ಹ�್ ರತ್ಕಗಿಯ್, ಗಂಗ್ಕ ಮ್ಕತ� ಮತ್ತು ಕ್ಕಶಿ 
ವಿಶ್ನ್ಕಥರನ್ನು ಸಂಪಕಿ್ಣಸ್ವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು 
ಸ್ಕಧಿಸ್ವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಾ ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿಯನ್ನು 
ತ್ರಿತವ್ಕಗಿ ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳಸಲ್ಕಗಿದ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಯ ಮ್ಲಕ, 
ಸ್ತತುಮ್ತತುಲ್ನ ಪ್ರದ��ಶ ಮ್ಕತ್ರವಲಲಾದ� ವ್ಕರ್ಕರಸಿಯನ�ನು� 
ಪುನಶ�ಚ�ತನಗ�್ ಳಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳಸ್ವಲ್ಲಾ 
ಶ್ರಮಿಸಿದ ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿ ಅವರಿಗ� ಅದರ ಶ�್ರ�ಯಸ್್ಸ 
ಸಲ್ಲಾತತುದ�.

n 	 ಆದಿ ಶಂಕರ್ಕಚ್ಕಯ್ಣರ ಪರಂಪರ�ಯನ್ನು ದ��ಶವು ಇಂದ್ 
ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿಕ�್ಂಡ್ ಹ�್ �ಗ್ತ್ತುದ�, ಇದ್ ಹ�ಚ್ಚ ರವಯೂವ್ಕಗಿದ�. 
ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಂಸಕೃತ್ಕ ಪರಂಪರ�, ನಂಬಿಕ�ಯ ಕ��ಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ಅವು ಹ��ಗಿರಬ��ಕಿತ�್ ತು� ಅದ�� ಹ�ಮ್್ಮಯಿಂದ ನ�್ �ಡಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. 
ಇಂದ್ ಅಯ�ಧ�ಯೂಯಲ್ಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ�ೖರವದಿಂದ ರಗವ್ಕನ್ 

ಶಿ್ರ� ರ್ಕಮನ ರವಯೂ ದ��ವ್ಕಲಯವನ್ನು 
ನಮಿ್ಣಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�, ಅಯ�ಧ�ಯೂ ಶತಮ್ಕನಗಳ 
ನಂತರ ತನನು ವ�ೖರವವನ್ನು ಮರಳ ಪಡ�ಯ್ತ್ತುದ�.
n 	 ವಿಶ್ನ್ಕಥ ಧ್ಕಮ್ ನ ಕ್ಕಮಗ್ಕರಿ ಈಗ 
ವ��ಗವ್ಕಗಿ ಪೂರ್ಣಗ�್ ಳುಳುವ ನಟ್ಟಿನಲ್ಲಾ ಸ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. 
ಅಂತ್ಕರ್ಕರ್್�ಯ ಪ್ರವ್ಕಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್್ಣಸಲ್ 
ಬನ್ಕರಸ್ ನ ಬ�್ �ಧ್ ಗಯ್ಕ ಹತ್ತುರದ ಕ್ಶಿನಗರ 
ಮತ್ತು ಬ�್ �ಧಗಯ್ಕಗಳನ್ನು ಬೌದ್ಧ ಸಕ್ಯೂ್ಣರ್ 
ಯ�ಜನ�ಯಡಿ ಸಂಪಕಿ್ಣಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�.
n 	 ರ್ಕಮನಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಕಲಾ 
ಯ್ಕತ್ಕ್ರ ಕ��ಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪಕಿ್ಣಸ್ವ ಮ್ಲಕ 
ಒಂದ್ ಸಕ್ಯೂ್ಣರ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವ 
ಕ�ಲಸವೂ ನಡ�ಯ್ತ್ತುದ�. ಅದರ�್ ಂದಿಗ� ಮಥ್ರ್ಕ 
ಮತ್ತು ಬೃಂದ್ಕವನದಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕ್ಕಯ್ಣಗಳು 

ನಗರದ ಪ್ಕ್ರಚಿ�ನ ಸ್ಕಂಸಕೃತ್ಕ ಅಸಿ್ಮತ�ಗ� ಅಡಿ್ಡಯ್ಕಗದಂತ� 
ವ��ಗವ್ಕಗಿ ಸ್ಕಗ್ತ್ತುವ�.

n 	 ಮಥ್ರ್ಕ, ಬೃಂದ್ಕವನದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಜ�್ತ�ಗ� ಸಂತರ 
ಪರಿಶ್ದ್ಧತ�ಯನ್ನು ಆಧ್ನಕತ�ಯತತು ತ್ರ್ಗಿಸಲ್ಕಗ್ತ್ತುದ�. 
ಭ್ಕವನ�ಗಳ ಕ್ಕಳಜಿ ವಹಸಲ್ಕಗಿದ�. 

ಇತ್ತು�ಚ�ಗ�, ಪ್ರಧ್ಕನಮಂತ್್ರ ನರ��ಂದ್ರ ಮೊ�ದಿಯವರ್ ಕ��ದ್ಕರ್  ನಗರ, ಶಿ್ರ� ಕ��ದ್ಕರನ್ಕಥ ಧ್ಕಮವನ್ನು ಅದರ ದ�ೖವಿಕ ರವಯೂತ�ಗ� 

ಮರಳುವಂತ� ಮ್ಕಡಲ್ ಹಲವ್ಕರ್ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಪ್ಕ್ರರಂಭಿಸಿದ್ಕದಾರ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಾ, ಪ್ರಕೃತ್ ವಿಕ�್�ಪದಲ್ಲಾ 

ಹ್ಕನಗ�್ ಳಗ್ಕಗಿದದಾ ಶಿ್ರ� ಆದಿ ಗ್ರ್ ಶಂಕರ್ಕಚ್ಕಯ್ಣರ ಸಮ್ಕಧಿಯನ್ನು ಮರ್ ನಮಿ್ಣಸಲ್ಕಗಿದ�. ಸಮ್ಕಧಿಯನ್ನು ತಲ್ಪಲ್ 

ಸ್ಕ್ಮರಕ ಗ�್ �ಡ�ಗಳ ನಡ್ವ� ನಡ�ದ್ ಹ�್ �ಗ್ವ ಸ್ರಂಗ ಮ್ಕಗ್ಣ ರಚನ�ಯ್ ಯ್ಕತ್್ರಕರಿಗ� ವಿಶಿಷಟಿ ಅನ್ರವವನ್ನು ನ�ಡ್ತತುದ�. 

ಅದ�� ರಿ�ತ್, ವಿಠಠಾಲ ರಗವಂತನ ನಗರವ್ಕದ ಪಂಢರಪುರವೂ ರ್ಪ್ಕಂತರಗ�್ ಂಡಿದ�.

2021 ರಲ್ಲಿ, ಶ್ರದಾಧಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಶ್ರೇ ಕಾಶ ವಿಶ್ವನಾರ 
ದೆೇವಾಲಯವು ವೆೈಭವೇಪೆೇತವಾಗಿ ಹೊಸ ರೂಪ 
ಪಡೆದದೆ.

ಭಾರತದ ದೆೇವತೆಗಳ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾರಗಳ ಪುನಶೆಚೇತನ

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ 
ಚಿಂತನೆಗಳು:

ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ
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ಮ್ಕಧಯೂಮ ಸೊಂಕಲ್ಪದೊಂದ 

ಸ್ದಧಿ
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ಅಟಲ್ ಜೇ ಅವರ ಧ್ವನ ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಭರವಸೆ ಮತುತು ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳ ಧ್ವನಯಾಗಿತುತು. 
ಅಟಲ್ ಜೇ ಮಾತನಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ ಎಂದರೆ ದೆೇಶ ಮಾತನಾಡುತಿತುದೆ ಎಂದು ಅಥೆೈಘಾಸಲಾಗುತಿತುತುತು. 

ಅಟಲ್ ಜೇ ಮಾತನಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ ಎಂದರೆ ದೆೇಶ ಕೆೇಳುತಿತುದೆ ಎಂದರಘಾ. ಅಟಲ್ ಜೇ ಅವರು 
ಮಾತನಾಡುತಿತುದಾದಾರೆ, ಅಂದರೆ, ಅವರು ದೆೇಶದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳ್ಗೆ ಅಭಿವ್ಯಕಿತು ನೇಡುತಿತುದಾದಾರೆ 

ಎಂದರಘಾ. ಇದು ಜನರನುನು ಆಕಷ್ಘಾಸಿತುತು ಮತುತು ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಿದುದಾ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಜನರ ಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ 
ವಿಶಾ್ವಸವನುನು ಮೂಡಿಸುತಿತುತುತು. ಅದು ಕೆೇವಲ ಪದಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕಿತುಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಅದರ 

ಹಿಂದೆ ಐದು-ಆರು ದಶಕಗಳ ಅನುಭವವಿತುತು. 21ನೆೇ ಶತಮಾನದ ಬಲ್ಷ್ಠ, ಸಮೃದಧಿ ಮತುತು ಸಮಗ್ರ 
ಭಾರತಕೆಕೆ ಬುನಾದ ಹಾಕಿದುದಾ ಅಟಲ್ ಜೇ ಅವರ ಸಾಟಿಯಿಲಲಿದ ನಾಯಕತ್ವ. ವಿವಿಧ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 

ದೂರಗಾಮಿ ನೇತಿಗಳು ದೆೇಶದ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜೇವನವನುನು ಸ್ಪಶಘಾಸಿದದಾವು.

ಸಾವಿನ ವಯಸು್ಸ ಏನು? ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷರಗಳೂ ಅಲಲಿ. 
ಜೇವನವು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದೆರಡು 

ದನಗಳ ವಿಷಯವಲಲಿ! ನಾನು ಸಂತೃಪಿತುಯ ಜೇವನವನುನು 
ನಡೆಸಿದೆದಾೇನೆ, ನಾನು ಸಂತೃಪಿತುಯಿಂದ ಸಾಯಬೆೇಕು, ನಾನು 
ಮರಳ್ ಬರುತೆತುೇನೆ, ನಾನು ಪ್ರಯಾರಕೆಕೆ ಏಕೆ ಹೆದರಬೆೇಕು?

ಅಟಲ್ ಅಟಲ್ 
ಸ್ದಿಧಿಸ್ದಿಧಿ

ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ
ಲಖನೌನ ಲೊೇಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಜ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಶ್ರೇ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ 

ವಾಜಪೆೇಯಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಮ್ ಅನಾವರರ 
ಸಂದಭಘಾದಲ್ಲಿ
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ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಹ್ಕನದ��್ಣಶಕರ್,
ಬ್ಯೂರ�್ � ಆಫ್  ಔರ್  ರಿ�ಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮ್ಯೂನಕ��ಷನ್  ಪರವ್ಕಗಿ

ಮ್ದ್ರರ:
ಇನ್ ಫಿನಟಿ ಅಡ್ವಟೆೈಸಿಂಗ್  ಸವಿೇಘಾಸಸ್  ಪೆೈ. ಲ್ಮಿಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕ್ಕರ�್ಣರ��ರ್  ಪ್ಕರ್್ಣ , 10ನ�� ಮಹಡಿ

ನವದ�ಹಲ್-ಫರಿ�ದ್ಕಬ್ಕದ್  ಬ್ಕಡ್ಣರ್ , ಎನ್ ಹ�ಚ್ -1, ಫರಿ�ದ್ಕಬ್ಕದ್ -121003

ಪ್ರಕ್ಕಶಕರ್
ಬೂ್ಯರೊೇ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೇರ್  ಅಂಡ್  ಕಮು್ಯನಕೆೇಷನ್  
ಕ�್ಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನ�� ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನ್ಕ ರವನ,

ನವದ�ಹಲ್ - 110003

ಸಂಪ್ಕದಕರ್
ಜೆೈದೇಪ್  ಭಟಾನುಗರ್ 

ಪ್ರಧ್ಕನ ಮಹ್ಕನದ��್ಣಶಕರ್,
ಪಿಐಬಿ ನವದ�ಹಲ್
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