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ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಕೆೀವಲ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಂತ 

ಭಾರತದ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಸಂಕೆೀತವಾಗಿದೆ. ಅದಕಾಕಾಗಿಯೀ ಈ ದೀಪಪವ್ಷವನುನು ಸ್ವದೆೀಶಿಯಂದಗೆ 

ಆಚರಿಸಿ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಖರಿೀದಸೆೋೀಣ. ಸ್ವದೆೀಶಿ ವಸುತುಗಳ ಕಡೆಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜೆಜೆಗಳು 

ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಷದಲ್್ಲ ಬಡವರ ಮನೆಯಲ್್ಲ ದೀಪಗಳನುನು ಬೆಳಗಿಸುತತುವೆ. 

ಈ ಚಿತ್ರದಂತೆಯೀ 
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನುನು 

ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಳಸಿ

ದೀಪಾವಳಿ ದನದಂದು, ಮುಂಬಾಗಿಲು 

ಅಥವಾ ಗೆೀಟ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್್ಲ ಶುರ 

ಲಾರ ಅಥವಾ ರಿದಧಿ-ಸಿದಧಿಯಂತಹ 

ಶುರ ಸಂಕೆೀತಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ 

ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯಂದು 

ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಮೃದಧಿ ಬರಬೆೀಕು 

ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಂದನ ಚಿಂತನೆ. 

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿರುವಂತೆಯೀ 

ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಡಿಗಳು ನಮ್ಮ 

ರಾರಟ್ರದ ಬಾಗಿಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ 

ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್್ಲ, ರಾರಟ್ರದ ಏಳಿಗೆ 

ನಿಮ್ಮಂದ, ರಾರಟ್ರದ ಶುರ-ಲಾರ 

ನಿಮ್ಮಂದ, ರಾರಟ್ರದ ರಿದಧಿ-ಸಿದ್ಧಿ 

ನಿಮ್ಮಂದ ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಶಕಿತುಯಂದ.

- ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ,

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
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ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಎಲಲಾರಿಗೋ ನಮಸಾಕಾರ,

ಭಾರತವು ವ�ೈವಿಧಯಾಮಯ ದ��ಶವಾಗಿದ್ದು ಇದ್ ದ��ಶದ ಅನನಯಾ ಶಕ್ತುಯಾಗಿದ�. ಇದ್ ಅನ��ಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸಂಪರಾದಾಯಗಳು 

ಮತ್ತು ಭಾಷ�ಗಳ ನ�ಲ�ಯಾಗಿದ�. ಇಷ�ಟೆಲಾಲಾ ವ�ೈವಿಧಯಾದ ಹ�ೋರತಾಗಿಯೋ, ಭಾರತವು ಒಂದ�� ತಂತ್ವಿನಲಿಲಾ ನಕಟವಾಗಿ 

ಹ�ಣ�ದ್ಕ�ೋಂಡಿದ�. ನಮ್ಮ ವ�ೈವಿಧಯಾಮಯ ಸಂಸಕೃತಿಯಲಿಲಾ ಹಬ್ಬಗಳಗ� ವಿಶ��ಷ್ ಮಹತ್ವವಿದ�. ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳು ನಂಬಿಕ� 

ಮತ್ತು ಧಮತಿಗಳನ್ನು ಮಿ�ರಿ ಒಗಗೆಟಿಟೆನಂದ ಆಚರಿಸ್ವ ಸಂಭರಾಮ ಮತ್ತು ಸಂತ�ೋ�ಷ್ವನ್ನು ತರ್ತತುವ�. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿಲಾ 

ನಾವು ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಖರಿ�ದಿಸ್ವಾಗ ಸ್ವದ��ಶಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕ�ೋಂಡಾಗ ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಅರತಿವು ಅನ��ಕ ಪಟ್ಟೆ 

ಹ�ಚಾಚುಗ್ತತುದ�. ಈ ಚಂತನ�ಯ� 'ಸಥಿಳ�ಯತ�ಗ� ಆದಯಾತ�’ ಗ� ಆಧಾರವಾಗಿದ�. 

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕವು ಅನ��ಕ ಸವಾಲ್ಗಳನ�ೋನುಡಿಡಿತ್. ಆದರ� ದ��ಶವು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗ್ವ ಮೋಲಕ ಮತ್ತು 

ಸಥಿಳ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳಲಿಲಾ ಮತ�ತು ನಂಬಿಕ�ಯನನುಡ್ವ ಮೋಲಕ ಬಿಕಕಾಟಟೆನ್ನು ನಭಾಯಿಸ್ತ್. ಇಂದ್ 'ಮ�ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' 

ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕ�ೋಳುಳುವ ಮೋಲಕ ಜನರ್ ಹ�ಮ್ಮ ಪಡ್ತಿತುದಾದುರ�. ದ��ಶಿ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳಗ� ಆದಯಾತ� ನ�ಡ್ವ 

ಮೋಲಕ ಸಥಿಳ�ಯ ಉದಯಾಮಿಗಳು, ಕ್ಶಲಕಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ನ��ಕಾರರನ್ನು ರರಾ�ತಾ್ಸಹಿಸ್ವುದ್ ಅಭಾಯಾಸವಾಗಿ 

ಮಾಪತಿಟಿಟೆದ�. ಸಥಿಳ�ಯದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟಟೆಕ�ಕಾ�ರ್ವ ಭಾರತಿ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ದ��ಶವನ್ನು ಒಂದ್ 

ಪರಾಮ್ಖ ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆಯನಾನುಗಿ ರೋಪಿಸ್ರ್ವುದ್ ಮಾತರಾವಲಲಾದ�� ಅನ��ಕ ಉದ�ೋಯಾ�ಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟೆಸ್ದ�. 

ಅದಲಲಾದ�, ವ�ಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಲ್ ಇಂದ್ ಬೃಹತ್ ಆಂದ�ೋ�ಲನವಾಗಿ ಮಾಪತಿಟಿಟೆದ�. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಸಥಿಳ�ಯ 

ಉತ್ಪನನುಗಳಗ� ಹ�ಚಚುನ ಬ��ಡಿಕ�ಯ್ ಆರ್ತಿಕತ�ಗ� ಉತ�ತು�ಜನ ನ�ಡ್ತತುದ�.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ಎದ್ರಿಸಲ್ ಭಾರತ ತನನು ಪರಾಯತನುಗಳನ್ನು ಹ�ಚಚುಸ್ದ�. ಇದ್ 100 ಕ�ೋ�ಟಿ 

ಡ�ೋ�ಸ್ ಲಸ್ಕ� ನ�ಡ್ವ ಮೋಲಕ ದಾಖಲ� ಸೃಷ್ಟೆಸ್ದ�. ಆರ�ೋ�ಗಯಾ ಮೋಲಸೌಕಯತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ವಲಿಲಾ ನ�ೈಮತಿಲಯಾದ 

ಪಾತರಾ, ಗಾರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲಿಲಾ ಸವತಿತ�ೋ�ಮ್ಖ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಕ್ಡಿಯ್ವ ನ�ರಿನ ಸೌಲಭಯಾಗಳ ವಾಯಾಪಿತುಯ ವಿಸತುರಣ� 

ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ವಷ್ತಿದ ಆಚರಣ�ಗಳು ಈ ಸಂಚಕ�ಯ ಮ್ಖಾಯಾಂಶಗಳಾಗಿವ�. ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರ��ಂದರಾ 

ಮೊ�ದಿಯವರ್ ಗ್ಜರಾತ್ ಮ್ಖಯಾಮಂತಿರಾಯಾಗಿದದು ಕಾಲದಿಂದಲೋ ಅವರ ಸ��ವ� ಮತ್ತು ಸಮಪತಿಣ�ಯ ದೃಷ್ಟೆಕ�ೋ�ನದಿಂದ 

ಸಹಜ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸ ಹ್ಟಿಟೆಕ�ೋಂಡಿದ�. ಪರಾತಿವಷ್ತಿ ಸ�ೈನಕರ�ೋಂದಿಗ� ಪರಾಧಾನ ಮೊ�ದಿಯವರ ದಿ�ಪಾವಳ ಆಚರಣ� ಮತ್ತು 

ಅವರ್ ಸ್್ವ�ಕರಿಸ್ದ ಉಡ್ಗ�ೋರ�ಗಳ ಹರಾಜಿನಂದ ಪಡ�ದ ಹಣವನ್ನು ನಮಾಮಿ ಗಂಗ� ಅಭಿಯಾನಕ�ಕಾ ದ��ಣಿಗ� ನ�ಡ್ವ 

ಮೋಲಕ ಅದಕ�ಕಾ ವ��ಗ ನ�ಡ್ವ ಪರಾಯತನು ಈ ಸಂಚಕ�ಯ ಇತರ ಪರಾಮ್ಖ ಆಕಷ್ತಿಣ�ಗಳಾಗಿವ�. ವಯಾಕ್ತುತ್ವ ವಿಭಾಗದಲಿಲಾ 

ಆಚಾಯತಿ ಜ�.ಬಿ.ಕೃಪಲಾನ ಅವರ ಬಗ�ಗ� ಲ��ಖನ ಮತ್ತು ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಸರಣಿಯ ಕ�ಲವು ಗೌರವಾನ್ವತ 

ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಜಿ�ವನಚರಿತ�ರಾಗಳು ಓದ್ಗರಿಗ� ಸೋಫೂತಿತಿ ನ�ಡ್ತತುವ�.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಶಿಷಾಟೆಚಾರ ಪಾಲಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಸಂತ�ೋ�ಷ್ವನ್ನು ಹಂಚಕ�ೋಳಳು. ನಮ್ಮಲಲಾರಿಗೋ 

ಹಬ್ಬದ ಶ್ಭಾಶಯಗಳು.

(ಜೆೈದೀಪ್ ರಟಾನುಗರ್)

ವಿಳಾಸ:    ಬೋಯಾರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿ�ಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯಾನಕ��ಷ್ನ್,  

    ಎರಡನ�� ಮಹಡಿ, ಸೋಚನಾ ಭವನ, ನವದ�ಹಲಿ - 110003

ಇ-ಮೀಲ್:  response-nis@pib.gov.in
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ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

ನಾನ್ ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಇ-ಪತಿರಾಕ�ಯನ್ನು 
ಇ-ಮ�ಲ್ ಮೋಲಕ ಪಡ�ಯ್ತಿತುದ�ದು�ನ�. ಈ ಪತಿರಾಕ�ಯ ಪರಾತಿ 
ಸಂಚಕ�ಯನೋನು ತ್ಂಬಾ ಸಂತ�ೋ�ಷ್ದಿಂದ ಓದಿದ�ದು�ನ�. 
ಪತಿರಾಕ�ಯಲಿಲಾ ನನನು ಆಸಕ್ತುಯ ಸ್ದಿದುಯನ್ನು ಕೋಡ ನಾನ್ 
ಓದ್ತ�ತು�ನ�. ನಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ, ವ�ೈಜ್ಾನಕ 
ಮತ್ತು ಕ್ರಾ�ಡ�ಗಳಗ� ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸ್ದಿದುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟೆಪಡ್ತ�ತು�ನ�. 
ಪತಿರಾಕ�ಯಲಿಲಾ ಬಳಸ್ವ ಚತರಾಗಳು ಬಹಳ ಆಕಷ್ತಿಕವಾಗಿವ�.

ಓರಿಟ್ ಸಿ್ೀಫನ್ ಎಕಾಕಾ
edcap@AAI.AERO

ಈ ಪಾಕ್ಷಿಕ ನಯತಕಾಲಿಕವು ಸಕಾತಿರದ ನ�ತಿಗಳ 
ಒಂದ್ ಅಮೋಲಯಾವಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಕಣಜವಾಗಿದ� ಮತ್ತು 
ಓದ್ಗರಿಗ� ಪರಾಮ್ಖ ನಧಾತಿರಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಸ್ತತುದ�. 
ನಾನ್ ನವೃತಿತುಯ ನಂತರ ಗಾರಾಮಿ�ಣ ಪರಾದ��ಶಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಸಂಪಕತಿ ಹ�ೋಂದಿದ�ದು�ನ� ಮತ್ತು ಹಳಳುಗಾಡಿನ ಜನರ 
ಸಮಸ�ಯಾಗಳನ್ನು ತಿಳದಿದ�ದು�ನ�, ನಾನ್ ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿ 
mygov ಯಲಿಲಾ ನನನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬರ�ಯ್ತ�ತು�ನ� 
ಮತ್ತು ಕ��ಂದರಾ ಸಕಾತಿರವು ಆ ದಿಕ್ಕಾನಲಿಲಾ ನ�ತಿಗಳನ್ನು 
ರೋಪಿಸ್ತಿತುರ್ವುದರಿಂದ ಸಂತ�ೋ�ಷ್ವಾಗ್ತತುದ�.

ರಗವಾನ್ ದಾಸ್
bhagwan.sel@gmail.com

ನಾನ್ ಎನ್ಎಚ್ಎಸ್ ನಲಿಲಾ ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ವ ವ�ೈದಯಾ (ಮಕಕಾಳ 
ವ�ೈದಯಾ) ಆಗಿದ�ದು�ನ�, ಇದಕಾಕಾಗಿ ನಾನ್ ಆಗಸ್ಟೆ 2019 ರಲಿಲಾ 
ಭಾರತವನ್ನು ತ�ೋರ�ಯಬ��ಕಾಯಿತ್. ನಾನ್ ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸಮಾಚಾರ ನಯತಕಾಲಿಕ�ಗಳಗ� ಚಂದಾದಾರನಾಗಿದ�ದು�ನ� 
ಮತ್ತು ಇದ್ ಒಂದ್ ಮಹಾಶಕ್ತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಗ್ರ್ವಾಗಲ್ 
ಹ�ೋರಟಿರ್ವ ಭಾರತದಲಿಲಾ ನಡ�ಯ್ವ ಘಟನ�ಗಳ ಜ�ೋತ� 
ಸಂಪಕತಿದಲಿಲಾರಲ್ ನನಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�. ವಿಶ��ಷ್ವಾಗಿ 
ಕಳ�ದ 1.5 ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸ್ರ್ವ ಎಲಾಲಾ 
ಋಣಾತ್ಮಕತ�ಗಳ ನಡ್ವ�, ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ 
ಓದಲ್ ಅತ್ಯಾತತುಮವಾದ ಜನರಲ್  ಆಗಿದ�, ಇದ್ ಉತತುಮವಾದ 
ಇಂದಿಗ� ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ನಾಳ�ಗ�, ವಿಶ��ಷ್ವಾಗಿ ನನನು 
ಪಿರಾ�ತಿಯ ದ��ಶಕ�ಕಾ ಭರವಸ� ಮತ್ತು ಸೋಫೂತಿತಿ ನ�ಡ್ತತುದ�.
ನಮ್ಮ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಯತನುವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವಂತ� ಮತ್ತು 
ನನನುಂತಹ ಹ�ಚಚುನ ಅನವಾಸ್ ಭಾರತಿ�ಯರನ್ನು ತಲ್ಪುವಂತ� 
ನಮ್ಮನ್ನು ಒತಾತುಯಿಸ್ತ�ತು�ನ�. ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಷಪಾತದ 
ಮಾಧಯಾಮಗಳ (ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ) ಸ್ದಿದುಗ� 
ಬದಲಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲಿಲಾ ನಡ�ಯ್ವ ಮಹಾನ್ ಘಟನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ 
ಅವರಿಗ� ತಿಳಯ್ತತುದ�. ಇದ್ ಹ�ಚಚುನ ಅನವಾಸ್ ಭಾರತಿ�ಯರ್ 
ಮತ್ತು ಪಿಐಒಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಾಕಾಕಾಗಿ 
ಎದ್ರ್ನ�ೋ�ಡಲ್ ಮತ್ತು ಹೋಡಿಕ� ಮಾಡಲ್ ರರಾ�ತಾ್ಸಹಿಸ್ತತುದ�.

ಸೆೋೀಹಮ್ ಮತ್ರ
sohampeds85@gmail.com

ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರವು ಓದ್ಗರಿಗ� 
ಮಾಹಿತಿ, ಸೋಫೂತಿತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶಿ�ಲ ವಿಚಾರಗಳ 
ಸಂಪತತುನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಒಂದ್ ಉತತುಮ 
ಮಾಧಯಾಮವಾಗಿದ�. ನಾನ್ ರ�ಟತಿಬಲ್ ಮತ್ತು 
ಅನ್ಕೋಲಕರ, ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸ್ಲಭವಾಗಿ 
ಪರಾವ��ಶಿಸಬಹ್ದಾದ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ್ಕತು 
ನಯತಕಾಲಿಕದ ನಯಮಿತ ಓದ್ಗನಾಗಿದ�ದು�ನ�. 
ಜ್ಾನ ಮತ್ತು ಸೋಫೂತಿತಿಯಿಂದ ತ್ಂಬಿರ್ವ ಈ 
ನಯತಕಾಲಿಕವನ್ನು ಪರಾಕಟಿಸ್ದ ತಂಡಕ�ಕಾ ಮತ್ತು 
ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವತ ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾಗಳಗ� ನಾನ್ 
ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ�ದು�ನ�. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ್ಕತು ಮತ್ತು 
ಆಕಷ್ತಿಕ ಪತಿರಾಕ�ಗ� ಧನಯಾವಾದಗಳು.

ಪಾರ್್ಷ ವಾಸನ್
 paarth26wassan@gmail.com

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನುನು ಕಳುಹಸಿ

ಸಂಪಕ್ಷ ವಿಳಾಸ ಮತುತು ಇ-ಮೀಲ್ :

ಕ�ೋಠಡಿ ಸಂಖ�ಯಾ 278,  
ಬೋಯಾರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿ�ಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯಾನಕ��ಷ್ನ್, 

ಎರಡನ�� ಮಹಡಿ,  
ಸೋಚನಾ ಭವನ, ನವದ�ಹಲಿ - 110003

 response-nis@pib.gov.in
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ಸುದ್ದಿ 
ತುಣುಕುಗಳು

ರಸೆತು ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂದರ್ಷದಲ್್ಲ ಸಂತ್ರಸತುರನುನು ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಿಗೆ 

ಸೆೀರಿಸಲು ನೆರವಾಗುವವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನದ ಗೌರವ

ಹ�ದಾದುರಿಗಳಲಿಲಾ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಾಮಾನಯಾ. ಆದರ� ಇಂತಹ 
ಸಂದಭತಿದಲಿಲಾ ಸಮಯಕ�ಕಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಸ್ಗದ 

ಕಾರಣ ಅನ��ಕ ಜನರ್ ಪಾರಾಣ ಕಳ�ದ್ಕ�ೋಳುಳುತಾತುರ�. ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗಯಾ 
ಸಂಸ�ಥಿಯ್ 2030 ರ ವ��ಳ�ಗ� ರಸ�ತು ಅಪಘಾತಗಳಲಿಲಾ ಸಾಯ್ವ ಮತ್ತು 
ಗಾಯಗ�ೋಳುಳುವವರ ಸಂಖ�ಯಾಯನ್ನು ಅಧತಿದಷ್್ಟೆ ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ವ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದ�. ಕ��ಂದರಾ ಸಕಾತಿರವು ಈ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಐದ್ 
ವಷ್ತಿಗಳ ಮೊದಲ್ ಅಂದರ� 2025 ರ ವ��ಳ�ಗ� ತಲ್ಪುವ ಗ್ರಿಯನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿದ�. ಈ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್, ಮೊ�ಟಾರ್ ವಾಹನ ಕಾಯದು 
2021 ಅನ್ನು ಕಠಿಣ ನಯಮಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಜಾರಿಗ�ೋಳಸಲಾಗಿದ�. 
ಇದಿ�ಗ ರಸ�ತು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗ� ಸಚವಾಲಯವು ಗಂಭಿ�ರವಾಗಿ 

ಗಾಯಗ�ೋಂಡ ಜನರನ್ನು ಸೋಕತು ಸಮಯಕ�ಕಾ (ಗ�ೋ�ಲಡಿನ್ ಅವರ್) 
ಆಸ್ಪತ�ರಾಗ� ಕರ�ದ�ೋಯ್ಯಾವ ಜನರಿಗ� ನಗದ್ ರರಾ�ತಾ್ಸಹವನ್ನು 
ಘೋ�ಷ್ಸ್ದ�. ಅಪಘಾತದಲಿಲಾ ಗಾಯಗ�ೋಂಡ ನಂತರದ ಒಂದ್ 
ಗಂಟ�ಯ ಅವಧಿ ಗ�ೋ�ಲಡಿನ್ ಅವರ್ ಆಗಿರ್ತತುದ�. ಮತ್ತು ಸಂತರಾಸತುರಿಗ� 
ತಕ್ಷಣದ ವ�ೈದಯಾಕ್�ಯ ಆರ�ೈಕ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಸಾವನ್ನು 
ತಡ�ಗಟ್ಟೆವ ಹ�ಚಚುನ ಸಾಧಯಾತ�ಯಿದ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ, 5000 ರೋ. 
ನಗದ್ ಬಹ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಪರಾಮಾಣಪತರಾವನ್ನು ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್. 
ಮಹಾನ್  ಪರ�ೋ�ಪಕಾರಿ ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲಾಗ್ವುದ್. ಒಬ್ಬ ವಯಾಕ್ತುಗ� 
ಉತತುಮ ಪರ�ೋ�ಪಕಾರಿ ಎಂದ್ ವಷ್ತಿಕ�ಕಾ ಗರಿಷ್್ಠ ಐದ್ ಬಾರಿ 
ನ�ಡಬಹ್ದ್. ಅತಯಾಂತ ಯ�ಗಯಾ ಉತತುಮ ಪರ�ೋ�ಪಕಾರಿಗಳಗ�  
10 ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಟಟೆದ ಪರಾಶಸ್ತುಗಳು ಇರ್ತತುವ�, ಇಡಿ� ವಷ್ತಿದಲಿಲಾ ಪರಾಶಸ್ತು 
ಪಡ�ದ ಎಲಲಾರಲಿಲಾ ಅವರನ್ನು ಆಯಕಾ ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಅವರಿಗ� 
ತಲಾ 1,00,000 ರೋ. ಹಾಗೋ ಪರಾಶಸ್ತುಯನ್ನು ನ�ಡಲಾಗ್ತತುದ�. 
ಸಚವಾಲಯವು ಶಿ�ಘರಾದಲ�ಲಾ� ರ�ಟತಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದು, 
ಅದ್ ಉತತುಮ ಪರ�ೋ�ಪಕಾರಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಸಂಪೂಣತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿರ್ತತುದ�.

8,300 ಜನೌರಧಿ ಕೆೀಂದ್ರಗಳ 
ಸಾ್ಥಪನೆಯ ಗುರಿಯನುನು ಗಡುವಿಗಿಂತ 
ಮುಂಚೆಯೀ ಸಾಧಿಸಿದ ಸಕಾ್ಷರ

ನಾ್ನೆೋೀ ಯೋರಿಯಾದ ವಾಣಿಜ್ 
ಉತಾ್ಪದನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಗತಿತುನ 
ಮದಲ ದೆೀಶ ಭಾರತ

ನಾಯಾನ�ೋ� ಯೋರಿಯಾದ ವಾಣಿಜಯಾ ಉತಾ್ಪದನ�ಯನ್ನು 
ಆರಂಭಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಯೋರಿಯಾ ಆಮದನ್ನು ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಲ್ ಭಾರತವು ಒಂದ್ ಬೃಹತ್ ಹ�ಜ�ಜೆಯನ್ನು ಇಟಿಟೆದ�. ಇದ್ 
ಜೋನ್ ನಲಿಲಾ ಉತಾ್ಪದನ�ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತ್ ಮತ್ತು ಪರಾತಿ ದಿನ 
ಒಂದ್ ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹ�ಚ್ಚು ನಾಯಾನ�ೋ� ಯೋರಿಯಾ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು 
ಉತಾ್ಪದಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಇಲಿಲಾಯವರ�ಗ�, ಭಾರತವು 5 ದಶಲಕ್ಷಕೋಕಾ 
ಹ�ಚ್ಚು ನಾಯಾನ�ೋ� ಯೋರಿಯಾ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಉತಾ್ಪದಿಸ್ದ�. 

ಅಕ�ೋಟೆ�ಬರ್ 1 ರಂದ್, ಅದರ 
ಸ್ ಂ ಪ ಡಿ ಸ್ ವಿ ಕ� ಯ ನ್ನು 
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ಗ್ಜರಾತನು 
ಭಾವನಗರದಲಿಲಾ ಡ�ೋರಾ�ನ್ 
ಮೋಲಕ ಪರಿ�ಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತ್. ಈ 
ಉಪಕರಾಮವು ಮಹತ್ವದಾದುಗಿದ�. 

ಏಕ�ಂದರ� ಪರಾಸ್ತುತ ಭಾರತದಲಿಲಾ ಬಳಸ್ವ ಒಟ್ಟೆ ಸಾರಜನಕ 
ಗ�ೋಬ್ಬರಗಳಲಿಲಾ ಯೋರಿಯಾ ಶ��.82 ರಷ್ಟೆದ� ಮತ್ತು ಇದರ ಬಳಕ�ಯ್ 
ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ ಅಭೋತಪೂವತಿ ಹ�ಚಚುಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ದ�. 
2020-21ರ ಅವಧಿಯಲಿಲಾ ಯೋರಿಯಾ ಬಳಕ� 37 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಟಿರಾರ್ 
ಟನಗೆಳನ್ನು ತಲ್ಪಲಿದ� ಎಂದ್ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ�. ಯೋರಿಯಾದ 
ಅತಿಯಾದ ಬಳಕ� ಪರಿಸರಕ�ಕಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇದ್ 
ರ�ಷ್ಕಾಂಶಗಳ ಸಾಮರಯಾತಿವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ತತುದ�.

ಒಳ�ಳುಯ ಉದ�ದು�ಶಗಳು ಸ��ವಾ ಮನ�ೋ�ಭಾವ ಮತ್ತು ದೃಢ 
ನಧಾತಿರದ�ೋಂದಿಗ� ಹ�ೋಂದಿಕ�ೋಂಡರ�, ಗ್ರಿಗಳನ್ನು 

ಸಮಯಕ್ಕಾಂತ ಮ್ಂಚ�ಯ� ಸಾಧಿಸಬಹ್ದ್. ಇದ್ ಪರಾಧಾನ 
ಮಂತಿರಾ ಭಾರತಿ�ಯ ಜನ ಔಷ್ಧಿ ಪರಿಯ�ಜನ�ಗ� ಅನ್ವಯಿಸ್ತತುದ�. 
ಜನರಿಗ� ಒಳ�ಳುಯ ಔಷ್ಧಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಜನ ಔಷ್ಧಿ 
ಕ��ಂದರಾಗಳ ಸಂಖ�ಯಾ ಈಗ 8,300 ಕ�ಕಾ ತಲ್ಪಿದ್ದು ಇದ್ ಕ��ಂದರಾ 
ಸಕಾತಿರದ ಬದ್ಧತ�ಯನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸ್ತತುದ�. ಈ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾಚ್ತಿ 
2022 ರ ಗಡ್ವಿಗೋ ಮೊದಲ�� 
ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಈಗ ಪರಾಧಾನ 
ಮಂತಿರಾಯವರ್ ಮಾಚ್ತಿ 2024 ರ 
ವ��ಳ�ಗ� ಈ ಸಂಖ�ಯಾಯನ್ನು 10,000 
ಕ�ಕಾ ತಲ್ಪಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿದಾದುರ�. ಸಕಾತಿರದ ಮೊದಲ 
ಗ್ರಿಯಾದ 8,300 ಕ��ಂದರಾಗಳನ್ನು ಈ ವಷ್ತಿದ ಸ�ಪ�ಟೆಂಬನತಿಲಿಲಾ, 
ಗಡ್ವುಗಿಂತ ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಮ್ಂಚತವಾಗಿ ಈಡ��ರಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಜನಸಾಮಾನಯಾರಿಗ� ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ ಮತ್ತು ಗ್ಣಮಟಟೆದ 
ಔಷ್ಧಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ 1 ಜ್ಲ�ೈ 2015 ರಂದ್ ಆರಂಭಿಸಲಾದ 
ಈ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ, 1,451 ಔಷ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು 240 ಶಸತ್ರಚಕ್ತಾ್ಸ 
ಉಪಕರಣಗಳು ಶ��. 50 ರಿಂದ 90 ರಷ್್ಟೆ ಕಡಿಮ ದರದಲಿಲಾ 
ಜನೌಷ್ಧಿ ಕ��ಂದರಾಗಳ ಮೋಲಕ ಲಭಯಾವಾಗ್ತಿತುವ�.
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ಸಮಾಜದ ಹಿಂದ್ಳದ ವಗತಿಗಳಗ� ಹ�ೋಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲ್ ಮತ್ತು ದ��ಶದ ಆರ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿಲಾ ಅವರ ಕ�ೋಡ್ಗ�ಯನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸ್ಕ�ೋಳಳುಲ್ 
ಸಕಾತಿರ ನರಂತರ ಪರಾಯತನುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತುದ�. ಇದರ 
ಭಾಗವಾಗಿ, ವ�ೈದಯಾಕ್�ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ��ತರಾದಲಿಲಾ ಅಖಿಲ ಭಾರತ 
ಕ�ೋ�ಟಾದಲಿಲಾ ಒಬಿಸ್ ವಗತಿಕ�ಕಾ ಮಿ�ಸಲಾತಿ ಹಾಗೋ ರಾಜಯಾಗಳು 
ತಮ್ಮದ�� ಆದ ಒಬಿಸ್ ಪಟಿಟೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ ಅಧಿಕಾರ 
ನ�ಡಲಾಗಿದ�. ಕ��ಂದರಾ ಸಕಾತಿರವು ದ��ಶಾದಯಾಂತ 75 ವಿಜ್ಾನ 
ತಂತರಾಜ್ಾನ ಮತ್ತು ನಾವಿ�ನಯಾತಾ ಕ��ಂದರಾಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಜಾತಿ 
(ಎಸ್್ಸ) ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟೆ ಪಂಗಡಗಳಗ� (ಎಸ್ಟೆ) ಪರಾತ�ಯಾ�ಕವಾಗಿ 
ಸಾಥಿಪಿಸಲ್ ನಧತಿರಿಸ್ದ�. ಈ ಕ��ಂದರಾಗಳು ವ�ೈಜ್ಾನಕ ಪರಾತಿಭ�ಯನ್ನು 
ಮತತುಷ್್ಟೆ ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ತತುವ� ಮತ್ತು ಸಮ್ದಾಯಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಆರ್ತಿಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಕ�ೋಡ್ಗ� ನ�ಡ್ತತುವ�. ವಿಜ್ಾನ ಮತ್ತು 
ತಂತರಾಜ್ಾನ ಇಲಾಖ�ಯ್ ಕಳ�ದ ಎರಡ್ ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ 20 ಎಸ್ ಟಿಐ 
ಹಬ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಥಿಪಿಸ್ದ� (13 ಎಸ್್ಸ ಮತ್ತು ಏಳು ಎಸ್ಟೆಗಳಗ�). 
ಪರಾತಿಯಂದ್ ಕ��ಂದರಾವು ವಿವಿಧ ಪರಾದ��ಶಗಳಲಿಲಾ 20,000 ಎಸ್್ಸ 
ಮತ್ತು ಎಸ್ಟೆ ವಗತಿದ ಜನರಿಗ� ನ��ರವಾಗಿ ಪರಾಯ�ಜನವನ್ನು 
ನ�ಡ್ತತುದ�.

ಎಸಿಸಿ ಮತುತು ಎಸಿ್ ವಗ್ಷಕಾಕಾಗಿ 75 ಹೆೋಸ ವಿಜ್ಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಾನ 

ಮತುತು ನಾವಿೀನ್ತಾ ಕೆೀಂದ್ರಗಳನುನು ಸಾ್ಥಪಿಸಲ್ರುವ ಸಕಾ್ಷರ

ದ��ಶದ ಜನಸಂಖ�ಯಾಯ ಅಧತಿದಷ್ಟೆರ್ವ ಮಹಿಳ�ಯರ ಬಲವಿಲಲಾದ� 
'ನವ ಭಾರತ' ಮತ್ತು 'ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತ' ದ ಕನಸ್ 

ಅಪೂಣತಿವಾಗ್ತತುದ�. ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತುಯ ಈ ಆಕಾಂಕ�ಯ್ ಕಳ�ದ ಏಳು 
ವಷ್ತಿಗಳಂದ ಸಕಾತಿರದ ಯ�ಜನ�ಗಳಲಿಲಾ ಮ್ಂಚೋಣಿಯಲಿಲಾದ�. 
ಕ��ಂದರಾ ಸಕಾತಿರದ ಈ ದೃಷ್ಟೆಕ�ೋ�ನವು ಪರಾತಿವಷ್ತಿ ನ�ತಿ 
ಆಯ�ಗದ ಮಹಿಳಾ ಉದಯಾಮಶಿ�ಲತ� ವ��ದಿಕ�ಯಿಂದ 
ನ�ಡಲಾಗ್ವ ಭಾರತವನ್ನು ಪರಿವತಿತಿಸ್ದ ಮಹಿಳಾ (ವುಮನ್ 
ಟಾರಾನ್್ಸ ಫಾಮಿತಿಂಗ್  ಇಂಡಿಯಾ) ಪರಾಶಸ್ತುಗಳಲಿಲಾ ಪರಾತಿಫಲಿಸ್ತತುದ�, 
ದ��ಶವು ಈ ವಷ್ತಿ 75 ನ�� ಸಾ್ವತಂತ�ೋರಾ್ಯ�ತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿತುರ್ವ 
ಸಂದಭತಿದಲಿಲಾ, ಈ ಪರಾಶಸ್ತುಯನ್ನು ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ವಯಾವಹಾರಗಳನ್ನು 
ನಮಿತಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು/ಅರವಾ ಅನನಯಾ ವಾಯಾಪಾರ ಪರಿಹಾರಗಳ 
ಮೋಲಕ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸ್ರ್ವ 75 ಮಹಿಳಾ ಉದಯಾಮಿಗಳಗ� 
ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್. ನಾಮನದ��ತಿಶನಗಳಗ� ಕ�ೋನ�ಯ ದಿನಾಂಕ 
ಡಿಸ�ಂಬರ್ 31. ಅಜಿತಿ ನಮೋನ�ಯ್ https://wep.gov.in/ 
ನಲಿಲಾ ಲಭಯಾವಿದ�. ಮಹಿಳಾ ಉದಯಾಮಿಗಳು ಸ್ವಯಂ-ನಾಮನದ��ತಿಶನ 
ಮಾಡಬಹ್ದ್ ಅರವಾ ಇತರರ್ ನಾಮನದ��ತಿಶನ ಮಾಡಬಹ್ದ್. 
ಏಳು ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲಾ ಒಂದ್ ಅರವಾ ಅದಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚಚುನ ವಿಭಾಗಗಳಲಿಲಾ 
ನಾಮನದ��ತಿಶನವನ್ನು ಮಾಡಬಹ್ದ್.

ಭಾ ರತದ ಆರ್ತಿಕತ�ಯ್ ಶಿ�ಘರಾವಾಗಿ 
ಚ��ತರಿಸ್ಕ�ೋಳುಳುತಿತುರ್ವುದ್ ಸಕಾತಿರ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ 

ಸಮಯ�ಚತ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ನಧಾತಿರಗಳ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ�. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಹಣಕಾಸ್ ನಧಿಯ 
ಇತಿತು�ಚನ ಅಂದಾಜಿನ ಪರಾಕಾರ, ಭಾರತದ ಆರ್ತಿಕತ�ಯ್ 

2021 ರಲಿಲಾ ಶ��ಕಡಾ 
9.5 ರಷ್್ಟೆ ಮತ್ತು 
2022 ರಲಿಲಾ 
ಶ��ಕಡಾ 8.5 ರಷ್್ಟೆ 
ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯಾಗ್ವ 
ನರಿ�ಕ�ಯಿದ�. ಅಲಲಾದ�, 
ಭಾರತವು 2022 ರಲಿಲಾ 

ವಿಶ್ವದ ಅತಯಾಂತ ವ��ಗವಾಗಿ ಬ�ಳ�ಯ್ವ ಆರ್ತಿಕತ�ಯಾಗಲಿದ�. 
ವಿಶ��ಷ್ವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸ�್ಪ�ನ್ ಹ�ೋರತ್ಪಡಿಸ್, 
ಬ��ರ� ಯಾವುದ�� ದ��ಶದ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ ದರವು 6 
ಪರಾತಿಶತಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚಚುರ್ವುದಿಲಲಾ ಎಂದ್ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದಿಂದಾಗಿ 2020-21ರ 
ಆರ್ತಿಕ ವಷ್ತಿದಲಿಲಾ ಆರ್ತಿಕತ�ಯ್ ಶ��ಕಡಾ 7.3 ರಷ್್ಟೆ 
ಕ್ಸ್ದಿದ�, ಆದರ� ಇದ್ ಈ ವಷ್ತಿ ಹ�ಚಾಚುಗ್ವ ನರಿ�ಕ�ಯಿದ�. 
ಭಾರತವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸ್ಕ�ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಲಾ ಉತತುಮವಾಗಿ 
ಕಾಯತಿನವತಿಹಿಸ್ತಿತುದ�. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲಿಲಾ, ಈ 
ಲಸ್ಕ� ನ�ಡಿಕ�ಯ ವ��ಗವು ಭಾರತದ ಆರ್ತಿಕತ�ಗ� 
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತತುದ� ಎಂದ್ 
ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ�.   

75 ಮಹಳಾ ಉದ್ಮಗಳಿಗೆ ವುಮನ್ 
ಟಾ್ರನ್ಸಿ ಫಾಮ್ಷಂಗ್  ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸಿತು

ಈ ವರ್ಷ ಶೆೀ. 9.5 ರ ದರದಲ್್ಲ ಪ್ರಗತಿ 
ಕಾಣಲ್ರುವ ಭಾರತದ ಆರ್್ಷಕತೆ
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21 ನೆೀ ಶತಮಾನದ ನವ ಭಾರತವು ವೆೀಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯ 

ಹಾದಯಲ್್ಲ ಸಾಗುತಿತುದೆ, ಆದದಿರಿಂದ ಅಭಿವೃದಧಿಯ ಈ 

ಚಿಂತನೆಯು ಒಳಗೆೋಳುಳುವಿಕೆಯಂದಗೆ ಸರಿಯಾದ 

ದಕಿಕಾನಲ್್ಲ ಸಾಗಬೆೀಕು ಮತುತು ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ ಜನರು 

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತುತು ಸಂಪೂಣ್ಷ ಲಾರವನುನು ಪಡೆಯಬೆೀಕು. 

ಈ ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆಯಂದಗೆ, ಬಹು-ಮಾದರಿ ಸಂಪಕ್ಷದ 

ರೋಪದಲ್್ಲ ದೆೀಶದ ಅಭಿವೃದಧಿಯ ಮಾಸ್ರ್ ಪಾ್ಲನ್ ಪ್ರಧಾನ 

ಮಂತಿ್ರ ಗತಿಶಕಿತು ಯೀಜನೆ ಅನಾವರಣಗೆೋಂಡಿದೆ, ಇದು 

ಈಗ ಭಾರತದಲ್್ಲ ಮೋಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿವೃದಧಿಗೆ ಮತತುರು್ 

ಉತೆತುೀಜನ ನಿೀಡುತತುದೆ. ಇಲಾಖೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ 

ಕೆೋರತೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕಾರಣದಂದಾಗಿ ಆಗುವ ಯಾವುದೆೀ 

ವಿಳಂಬವನುನು ಇದು ನಿವಾರಿಸುತತುದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ 

ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದಯವರ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಯೀಜನೆಯು 

16 ಕೆೀಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತುತು ಇಲಾಖೆಗಳ ಯೀಜತ 

ಮತುತು ಕೆೈಗೆೋಂಡ ಮೋಲಸೌಕಯ್ಷ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು 

ಏಕಿೀಕರಿಸಲು ಕೆೀಂದ್ರೀಕೃತ ಪೀಟ್ಷಲ್ ಅನುನು ಹೆೋಂದರುತತುದೆ. 

ಇದರಿಂದ ರಾರಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯ ವೆೀಗ ಹೆಚಾಚಾಗುತತುದೆ.

ನ
ಮಾತಿಣ ಕಾಯತಿಗಳು ನಡ�ಯ್ತಿತುರ್ವಾಗ 'ಕ�ಲಸ 

ಪರಾಗತಿಯಲಿಲಾದ�' ಎಂದ್ ಎಚಚುರಿಸ್ವ ಫಲಕ 

ಪರಾದಶಿತಿಸ್ವುದನ್ನು ನಾವು ನ�ೋ�ಡಿರ್ತ�ತು�ವ�. ರಸ�ತು 

ನಮಿತಿಸ್ದ ನಂತರ, ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖ�ಗ� ಆಪಿಟೆಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ 

ಹಾಕ್ವ ಕ�ಲಸ ಅರವಾ ಭೋಮಿಯಳಗ� ಕ��ಬಲ್ ಹಾಕ್ವ ಇತರ 

ಕ�ಲಸವನ್ನು ಇನೋನು ಮಾಡಿಲಲಾ ಎಂದ್ ನ�ನಪಾಗ್ತತುದ�, ಅನ��ಕ 

ಸಂದಭತಿಗಳಲಿಲಾ, ನಮಾತಿಣ ಕಾಯತಿವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡ ನಂತರ 

ಗಾಯಾಸ್ ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ ಹಾಕಲ್ ಅಗ�ಯ್ವುದ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತತುದ�. 

ಮೋಲಸೌಕಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕ��ತರಾದಲಿಲಾ ಅಭೋತಪೂವತಿ ಪರಾಗತಿ 

ಸಾಧಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ್ ಸಮನ್ವಯದ 

ಕ�ೋರತ�ಯಿಂದ ಕ್ಂಠಿತವಾಗಲ್ ಅವಕಾಶ ನ�ಡಬ��ಕ��? ಈ 

ಕ�ೋರತ�ಯನ್ನು ನ�ಗಿಸಲ್, ದ��ಶದಲಿಲಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ�, ಪರಾಧಾನ 

ಮಂತಿರಾ ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿಯವರ್ ಮೋಲಸೌಕಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ 

107 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋಪಾಯಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಾಸಟೆರ್ ಪಾಲಾನ್-

ಗತಿಶಕ್ತುಗ� ಚಾಲನ� ನ�ಡಿದಾದುರ�. 

ನವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಧಿಯ ಹೆೋಸ ಮಂತ್ರ
ದ�ೋಡಡಿ ನಧಾತಿರಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಳುಳುವುದ್ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ�ಕಾ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂಣತಿಗ�ೋಳಸ್ವ ಮೋಲಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯ�ಜನ�ಗಳಗ� 

ವ��ಗ ತ್ಂಬ್ವುದ್ ಪರಾಧಾನ ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿಯವರ ಚಾಣಾಕ್ಷ 

ಭಾರತದ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಯಕ್ಕೆ 

ಉತ್ೀಜನ ನೀಡಲಿರುವ ಗತಿಶಕ್

ರಾರಟ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
ಗತಿಶಕಿತು ಯೀಜನೆ

NOT ANY MORE
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ಫಾಮಾ್ಷ ವೆೈದ್ಕಿೀಯ 
ಉಪಕರಣ 
ವಲಯಗಳನುನು 
ರಚಿಸಲಾಗುವುದು

ಜವಳಿ ವಲಯಗಳು 
ಮತುತು ಜವಳಿ 
ಕ್ಲಸ್ಗ್ಷಳನುನು 
ರಚಿಸಲಾಗುವುದು

ಸಾವಿರ ಎಕರೆ 
ಅಭಿವೃದಧಿ ಹೆೋಂದದ 
ಪ್ರದೆೀಶ

ಮಗಾ ಫುಡ್ ಪಾಕ್ಕ್ಷಳನುನು 
ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಗುವುದು, 
ಇವುಗಳ ಸಾಮಥ್್ಷ

ಲಕ್ಷ ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಲಸ್ಗ್ಷಳು 
ಮತುತು ಬಂದರುಗಳು 
ಮೀನು ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು 
ದ್ವಗುಣಗೆೋಳಿಸುತತುವೆ

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾಗ್ಷಳು

ರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾರಿಡಾಗ್ಷಳು

109

25

197

847

90

202

11
02

ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತ 
ಸಂಕಲ್ಪದೆೋಂದಗೆ, ಮುಂದನ 
25 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತಕೆಕಾ 
ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಇಂದು ಹಾಕಿದೆದಿೀವೆ. 
ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸ್ರ್ ಪಾ್ಲನ್ 
ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ ಭಾರತ ಪ್ರತಿಜ್ೆಗೆ 
ಭಾರತದ ವಿಶಾ್ವಸವನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳುತತುದೆ. ಈ ಮಾಸ್ರ್ 
ಪಾ್ಲನ್ 21 ನೆೀ ಶತಮಾನದ 
ಭಾರತಕೆಕಾ ಉತೆತುೀಜನವನುನು 
ನಿೀಡುತತುದೆ.
- ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಚಂತನ�ಯಾಗಿದ�. ಇದ್ ಒಂದ್ ನ�ತಿಯಾಗಿರಲಿ ಅರವಾ 

ಯ�ಜನ�ಯಾಗಿರಲಿ ಅದರ ಅನ್ಷಾ್ಠನ ಮತ್ತು ಘೋ�ಷ್ಣ�ಗ� 

ಮ್ಂಚತವಾಗಿ ಉತತುಮ ಸಮನ್ವಯವನ್ನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸ್ವ 

ಎಲಾಲಾ ಸ್ದ್ಧತ�ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದ�. ಆಗಸ್ಟೆ 15, 2021 

ರಂದ್ ನವ ಭಾರತ-ಗತಿಶಕ್ತು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಮಾಸಟೆರ್ ಪಾಲಾನ್ 

ಅನ್ನು ಘೋ�ಷ್ಸ್ದ ಪರಾಧಾನ ಮೊ�ದಿ, "ನಾವು ದ��ಶಕಾಕಾಗಿ 

ಬಹಳ ದ�ೋಡಡಿ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ತರಲಿದ�ದು�ವ�, ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ 

ಗತಿ ಶಕ್ತುಯ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಾಸಟೆರ್ ಪಾಲಾನ್ ಕ�ೋ�ಟಯಾಂತರ 

ದ��ಶವಾಸ್ಗಳ ಕನಸನ್ನು ಈಡ��ರಿಸ್ತತುದ�. 100 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ 

ರೋ. ಗಿಂತಲೋ ಹ�ಚಚುನ ಮೊತತುದ ಈ ಯ�ಜನ�ಯ್ ಲಕಾಂತರ 

ಯ್ವಕರಿಗ� ಹ�ೋಸ ಉದ�ೋಯಾ�ಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟೆಸಲಿದ�. 

ಗತಿಶಕ್ತು ನಮ್ಮ ದ��ಶಕ�ಕಾ ಒಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮೋಲಸೌಕಯತಿ 

ಮಾಸಟೆರ್ ಪಾಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಸಮಗರಾ ವಿಧಾನಕ�ಕಾ 

ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ವ ಮೋಲಕ, ನಮ್ಮ ಆರ್ತಿಕತ�ಯನ್ನು ಒಂದ್ 

ಸಮಗರಾ ಹಾದಿಯತತು ಕ�ೋಂಡ�ೋಯ್ಯಾತತುದ�” ಎಂದರ್.

ಘೋ�ಷ್ಣ�ಯಾದ ಕ��ವಲ 2 ತಿಂಗಳಲಿಲಾ ಈ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು 

ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ಅಕ�ೋಟೆ�ಬರ್ 13 ರಂದ್ ಇದನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸ್ದ 

ಪರಾಧಾನ ಮೊ�ದಿ, “ಇಂದ್, 21 ನ�� ಶತಮಾನದಲಿಲಾ ಭಾರತವು 

ಸಕಾತಿರಿ ವಯಾವಸ�ಥಿಗಳ ಹಳ�ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಅಭಾಯಾಸಗಳನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟೆ ಮ್ಂದ� ಸಾಗ್ತಿತುದ�. ಇಂದಿನ ಮಂತರಾವ�ಂದರ� 

-‘‘ಪರಾಗತಿಗಾಗಿ ಕ�ಲಸ, ಪರಾಗತಿಗಾಗಿ ಸಂಪತ್ತು’’, ‘‘ಪರಾಗತಿಗಾಗಿ 

ಯ�ಜನ�, ಪರಾಗತಿಗ� ಆದಯಾತ�” ಎಂದ್ ಹ��ಳದರ್.
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ಹೊಸ ವೀಗ ಪಡೆಯಲಿರುವ 
ಮೂಲಸೌಕಯ್ಯ

2024-25 ರ ವ��ಳ�ಗ� ದ��ಶದ ಗಾಯಾಸ್ ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ 

ಜಾಲವನ್ನು 34,500 ಕ್.ಮಿ�.ಗ� ದಿ್ವಗ್ಣಗ�ೋಳಸ್ವ 

ಯ�ಜನ� ಇದ�. 2027 ರ ವ��ಳ�ಗ� ಪರಾತಿ ರಾಜಯಾವನ್ನು 

ನ�ೈಸಗಿತಿಕ ಅನಲ ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ ನ�ೋಂದಿಗ� 

ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ವುದ್ ಸಕಾತಿರದ ಯ�ಜನ�ಯಾಗಿದ�.

ರೈಲ್ೀ
2024-25ರ ವ��ಳ�ಗ� ರ�ೈಲ�್ವ�ಯ ಸರಕ್ ನವತಿಹಣಾ 
ಸಾಮರಯಾತಿವನ್ನು 1600 ಮಟಿರಾರ್ ಟನ್ ಗಳಗ� 
ಹ�ಚಚುಸಲಾಗ್ವುದ್. ಪರಾಸ್ತುತ, ಇದ್ 1200 ಮಟಿರಾರ್ 
ಟನ್ ಗಳಾಗಿದ�. ಸರಕ್ ಸಾಗಣ�ಗ� ಮಿ�ಸಲಾದ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳ  ನಮಾತಿಣವನ್ನು ತ್ವರಿತಗ�ೋಳಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕೋಟ
4 ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಕೋಟಗಳನ್ನು ಸಾಥಿಪಿಸಲ್ ಪರಾಸಾತುಪ 
ಇವುಗಳನ್ನು ಉತತುರ ಪರಾದ��ಶದ ದಾದಿರಾ, ಕನಾತಿಟಕದ 
ತ್ಮಕೋರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶ�ಂದರಾ ಬಿಡಿಕಾನ್ ನಲಿಲಾ 
ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗ್ತತುದ�.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್
ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, 2024-25 ರ ವ��ಳ�ಗ� ದ��ಶದಾದಯಾಂತ 
11 ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾಗತಿಳನ್ನು ನಮಿತಿಸ್ವ ಯ�ಜನ� 
ಇದ�. ಇದರ�ೋಂದಿಗ� 2 ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾಗತಿಳನ್ನು ಸಹ 
ನಮಿತಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ವಿಮಾನ ನಲಾದುಣಗಳು, ಹ�ಲಿಪಾಯಾಡ್ ಗಳು ಮತ್ತು 

ಏರ�ೋ�ಡ�ೋರಾ�ಮ್ ಗಳನ್ನು 2024-25ರ ವ��ಳ�ಗ� 

ನಮಿತಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

2022 ರ ವ��ಳ�ಗ�, ದ��ಶದಾದಯಾಂತ 

ಎಲಾಲಾ ಗಾರಾಮಗಳನ್ನು  

4 ಜಿ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಮೋಲಕ 

ಸಂಪಕ್ತಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

2024-25 ರ ವ��ಳ�ಗ� 

225 ಗಿಗಾವಾ್ಟ್ 
ನವಿ�ಕರಿಸಬಹ್ದಾದ ಇಂಧನ 

ಉತಾ್ಪದನ�ಯ ಗ್ರಿಯನ್ನು 

ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.

2024-25 ರ ವ��ಳ�ಗ�  
4,54,200 ಸಕೋಯಾತಿಟ್ ಕ್ಮಿ� 

ಪರಾಸರಣ ಜಾಲದ ಗ್ರಿಯನ್ನು 

ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.

ಉಡಾನ್ ಯೀಜನೆ
n	 ದ��ಶದಲಿಲಾ ಪಾರಾದ��ಶಿಕ 

ಸಂಪಕತಿವನ್ನು ಉಡಾನ್ 

ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಗತಿಶಕ್ತು 

ಯ�ಜನ�ಯ ಮೋಲಕ 

ವ��ಗಗ�ೋಳಸಲಾಗ್ವುದ್. 

2024-25ರ ವ��ಳ�ಗ� 

ವಿಮಾನ ನಲಾದುಣಗಳು/ 

ಹ�ಲಿರ�ಟ್ತಿ ಗಳು/ ವಾಟರ್ 

ಏರ�ೋ�ಡ�ೋರಾ�ಮ್ ಗಳ ಸಂಖ�ಯಾ 220 

ಕ�ಕಾ ಏರಿಕ�ಯಾಗಲಿದ�. ಇದ್ 109 

ಹ�ೋಸ ವಿಮಾನ ನಲಾದುಣಗಳನ್ನು 

ಹ�ೋಂದಿರ್ತತುದ�.

n	 ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, ದ��ಶದಲಿಲಾ 

ಈಗಿರ್ವ 51 ಏರ್ ಸ್ಟ್ರಪ್ ಗಳು, 18 

ಹ�ೋಸ ಯ�ಜನ�ಗಳು,  

12 ವಾಟರ್ ಏರ�ೋ�ಡ�ೋರಾ�ಮ್ ಗಳು 

ಮತ್ತು 28 ಹ�ಲಿರ�ಟ್ತಿ ಗಳ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕ�ಲಸಗಳನ್ನು 

ಸ��ರಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಇ-ಸಂಪಕ್ಷ ನವೀಕರಿಸಬಹ್ದಾದ ಇಂಧನ ಪ್ರಸರಣ

202
ಲಕ್ಷ ಕಿಮೀ ಆಪಿ್ಕಲ್ ಫೆೈಬರ್ 

ಜಾಲವನುನು 2024 ರ ವೆೀಳೆಗೆ 

ನಿಮ್ಷಸುವ ಯೀಜನೆ ಇದೆ.

ಗಂಗಾ ನದಿಯಲಿಲಾ  

29 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಟಿರಾರ್ ಟನ್ 

ಮತ್ತು ಇತರ ನದಿಗಳಲಿಲಾ  

95 ಮಿಲಿಯನ್ ಮಟಿರಾರ್ ಟನ್ 

ಸರಕ್ ಸಾಗಣ�ಯ ಗ್ರಿ 

ಹ�ೋಂದಲಾಗಿದ�.

2 ಲಕ್ಷ ಕಿಮೀ ಉದದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದಾದಿರಿ
ಎನ್ ಹ�ಚ್ ಎ ಐ ನವತಿಹಿಸ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಹ�ದಾದುರಿಗಳನ್ನು 2024-25 
ರ ವ��ಳ�ಗ� 2 ಲಕ್ಷ ಕ್ಮಿ� ಉದದುಕ�ಕಾ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 2014 ರಲಿಲಾ, 
ಇದ್ ಕ��ವಲ 91,000 ಕ್ಮಿ� ಮತ್ತು 2021 ರ ನವ�ಂಬರ್ ಅಂತಯಾದ 
ವ��ಳ�ಗ� ಇದ್ 1.3 ಲಕ್ಷ ಕ್ಮಿ� ಆಗಿರ್ತತುದ�.

ಇದ್ ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾ್ಪದನ�ಯನ್ನು ಹ�ಚ್ಚು ವ��ಗಗ�ೋಳಸ್ತತುದ�. 
ಉತತುರ ಪರಾದ��ಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಲಾ ಸ್ಮಾರ್ 20,000 
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಹೋಡಿಕ�ಯಂದಿಗ� ಎರಡ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾಗತಿಳನ್ನು 
ನಮಿತಿಸ್ವ ಯ�ಜನ� ಇದ�. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸ್ಮಾರ್ 1.7 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಮೌಲಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲಿಲಾ 
ಉತಾ್ಪದಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ರಾರಟ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
ಗತಿಶಕಿತು ಯೀಜನೆ

8 ನೋ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ನವೆಂಬರ್ 1-15, 2021
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ಗತಿಶಕಿತುಯ ವಿಶೆೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು
 ಗತಿಶಕ್ತು ನಮ್ಮ ದ��ಶಕ�ಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮೋಲಸೌಕಯತಿ ಮಾಸಟೆರ್ 
ಪಾಲಾನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದ್ ಒಟಾಟೆರ� ಮೋಲಸೌಕಯತಿಕ�ಕಾ ಅಡಿಪಾಯ 
ಹಾಕ್ತತುದ�. ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ಗತಿಶಕ್ತು ಯ�ಜನ�ಯಡಿ, 16 
ಸಚವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖ�ಗಳು ಆ ಎಲಲಾ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಭೌಗ�ೋ�ಳಕ ಮಾಹಿತಿ ವಯಾವಸ�ಥಿ (ಜಿಐಎಸ್) ಕರಾಮದಲಿಲಾ ಇರಿಸ್ದ್ದು, 
ಇವುಗಳನ್ನು 2024-25 ರ�ೋಳಗ� ಪೂಣತಿಗ�ೋಳಸಲಾಗ್ವುದ್.

 ಭಾರತಮಾಲಾ ಸಾಗರಮಾಲಾ, ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾಗತಿಗಳು, 
ಒಣ/ ಭೋ ಬಂದರ್ಗಳು, ಉಡಾನ್ ಇತಾಯಾದಿ ವಿವಿಧ 
ಸಚವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಯಾ ಸಕಾತಿರಗಳ ಮೋಲಸೌಕಯತಿ 
ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಇದ್ ಒಳಗ�ೋಂಡಿದ�. 

 ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲಾಟ್ ಫಾಮ್ತಿ  ಮೋಲಭೋತ ಸೌಕಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಕ�ಲಸಗಳನ್ನು ಪೂಣತಿ ವ��ಗದಲಿಲಾ ನಡ�ಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�. 
ಇದ್ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳ ದಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಚುಸಲ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ತತುದ�. ಸಥಿಳ�ಯ ತಯಾರಕರನ್ನು ರರಾ�ತಾ್ಸಹಿಸ್ತತುದ�. 
ಇದ್ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳ ಸ್ಪಧಾತಿತ್ಮಕತ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಚುಸ್ತತುದ� ಮತ್ತು 
ಭವಿಷ್ಯಾದಲಿಲಾ ಆರ್ತಿಕ ವಲಯಗಳ ಸೃಷ್ಟೆಗ� ಹ�ೋಸ ಸಾಧಯಾತ�ಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�.

 ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತು ಪರಾಮ್ಖ ಮೋಲಸೌಕಯತಿ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಎಲಾಲಾ 
ಅಂಶಗಳ ಒಟಾಟೆರ� ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿ�ಕರಿಸ್ವ ಮೋಲಕ 
ಹಿಂದಿನ ಎಲಾಲಾ ಸಮಸ�ಯಾಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತತುದ�. ಪರಾತ�ಯಾ�ಕವಾಗಿ 
ಯ�ಜನ� ಮತ್ತು ವಿನಾಯಾಸದ ಬದಲಾಗಿ, ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ 
ಸಾಮಾನಯಾ ದೃಷ್ಟೆಕ�ೋ�ನದಿಂದ ವಿನಾಯಾಸಗ�ೋಳಸಲಾಗ್ತತುದ� ಮತ್ತು 
ಕಾಯತಿಗತಗ�ೋಳಸಲಾಗ್ತತುದ�.

 ಇದ್ ಮೊ�ದಿ ಸಕಾತಿರದ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ�ಯ ಮತ್ತು ಸಮಗರಾ 
ಜಿಯ�ಸ�್ಪ�ಷ್ಯಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲಾಟ್ ಫಾಮ್ತಿ  ಆಗಿದ್ದು, 
ಇದರ ಮೋಲಕ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಸಮಗರಾ ರಿ�ತಿಯಲಿಲಾ 
ಯ�ಜಿಸಲಾಗ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ರಿ�ತಿಯಲಿಲಾ 
ಅನ್ಷಾ್ಠನಗ�ೋಳಸಲಾಗ್ವುದ್. ಆರಂಭದಲಿಲಾ, ಇದ್ ಕ��ಂದರಾ 
ಸಕಾತಿರದ ಯ�ಜನ�ಗಳಲಿಲಾ ಹ�ೋಸ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನ್ನು 
ಪರಿಚಯಿಸ್ತತುದ�, ನಂತರ ಈ ಪರಾವೃತಿತುಯನ್ನು ನಗರಸಭ�ಯ 
ಮಟಟೆದಲೋಲಾ ಅನ್ಷಾ್ಠನಗ�ೋಳಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಇದ್ ವಿವಿಧ ಆರ್ತಿಕ ವಲಯಗಳಲಿಲಾ ಬಹ್ ಮಾದರಿ ಸಂಪಕತಿ 
ಮೋಲಸೌಕಯತಿಕಾಕಾಗಿ ಕ��ಂದರಾ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಾಸಟೆರ್ ಪಾಲಾನ್ ಅನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿರ್ತತುದ�. ಇದ್ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಹ�ದಾದುರಿಗಳು, ರ�ೈಲ�್ವಯ ಸರಕ್ 
ಕಾರಿಡಾಗತಿಳು, ಗಾಯಾಸ್ ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ ಗಳು, ವಿಮಾನ ನಲಾದುಣಗಳು, 
ವಿಮಾನಯಾನ, ಔಷ್ಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕ�, ಎಲ�ಕಾಟ್ರನರ್ 
ವಸ್ತುಗಳು, ಆಹಾರ ಸಂಸಕಾರಣ�, ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾ್ಪದನ�, ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ 
ಕಾರಿಡಾಗತಿಳು ಇತಾಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೋಂಡಿರ್ತತುದ�.

 ಆರಂಭದಲಿಲಾ, ಮೋಲಸೌಕಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೋಳುಳುವ 
ಅರವಾ ಆರ್ತಿಕತ�ಯ ಚಾಲಕರಾಗಿರ್ವ 16 ಸಚವಾಲಯಗಳನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, ಕಡಿಮ-ವ�ಚಚುದ ಮತ್ತು 
ಬಳಕ�ದಾರ ಸ�ನು�ಹಿ ಮೋಲಸೌಕಯತಿವನ್ನು ಸಕ್ರಾಯಗ�ೋಳಸ್ವ 3D 
ದೃಶಿಯಾ�ಕರಣ ಮಾಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ರಚಸಲಾಗ್ವುದ್.

 ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಯಾವಸ�ಥಿಯಲಿಲಾ, ಸಚವಾಲಯಗಳಗ� ಪರಾತ�ಯಾ�ಕ ಲಾಗಿನ್ 
ಐಡಿಗಳನ್ನು ನ�ಡಲಾಗ್ತತುದ�, ಇದರಲಿಲಾ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಡ��ಟಾವನ್ನು 
ನಯಮಿತವಾಗಿ ನವಿ�ಕರಿಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತತುದ�. ಈ ಎಲಾಲಾ 
ಡ��ಟಾ ಒಂದ�� ವ��ದಿಕ�ಯಲಿಲಾರ್ತತುದ�.

2014 ರಲಿಲಾ, ಮೋಲಸೌಕಯತಿ ಕ��ತರಾದ ಸ್ಧಾರಣ� ಪರಾಕ್ರಾಯ 
ಆರಂಭವಾಯಿತ್, ಇದ್ ದ��ಶವು 70 ವಷ್ತಿಗಳಂದ ಕಾಯ್ತಿತುದದು 
ಮೋಲಸೌಕಯತಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿಲಾನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ 
ಆರಂಭಿಸ್ತ್. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲಿಲಾ, ಮೊದಲ್ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು 
ಘೋ�ಷ್ಣ� ಮಾಡಿ ನಂತರ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ರೋಪಿಸಲಾಗ್ತಿತುತ್ತು. 
ಬಜ�ಟ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗ್ತಿತುತ್ತು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಹಲವು 
ಹಂತಗಳ�ೊಂದಿಗ� 2 ಅರವಾ 4 ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ ಪೂಣತಿಗ�ೋಳಳುಬ��ಕಾದ 
ಕ�ಲಸವು 50 ವಷ್ತಿಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಳುಳುತಿತುತ್ತು.

ಕ��ರಳದ ಕ�ೋಲಲಾಂ ಬ�ೈಪಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಸಾ್ಸಂನ ಬ�ೋ�ಗಿಬಿ�ಲ್ 
ಸ��ತ್ವ�ಯಂತಹ ಹಲವಾರ್ ಯ�ಜನ�ಗಳು ಇದಕ�ಕಾ 
ಉದಾಹರಣ�ಗಳಾಗಿವ�. ಕಾರಣ ಸಮನ್ವಯದ ಕ�ೋರತ�. ಆದರ� ಈ 
ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಲ�ದಾಡ್ವ ಸಂಸಕೃತಿ ಈಗ ಕ�ೋನ�ಗ�ೋಂಡಿದ�. 
ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿಯವರ ಮಾತಿನಲಿಲಾ 
ಹ��ಳುವುದಾದರ�, "ಗಡ್ವಿನ�ೋಳಗ� ಮ್ಗಿಸ್ವ ಕಾಯಕ ಸಂಸಕೃತಿ 
ಈಗ ವಿಕಸನಗ�ೋಳುಳುತಿತುದ�. ನಾವ�� ಶಿಲಾನಾಯಾಸ ಮಾಡಿದ 
ಯ�ಜನ�ಗಳನೋನು ಉದಾಘಾಟಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದ್ ಅಹಂಕಾರವಲಲಾ, 
ಇದ್ ನಮ್ಮ ಸಾವತಿಜನಕ ಬದ್ಧತ�.”   

ಇದು ಜನರ ಜೀವನವನುನು  
ಸುಲರ ಮಾಡುತತುದೆ

ಈ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ, ಯ�ಜಿತವಲಲಾದ ನಮಾತಿಣ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳಂದ 
ಉಂಟಾಗ್ವ ಅಡ�ತಡ�ಗಳನ್ನು ನವಾರಿಸಲಾಗ್ತತುದ�. 
ಇದ್ ದ��ಶದಲಿಲಾ ಯಾವುದ�� ಅಡ�ತಡ�ಯಿಲಲಾದ ಸಂಚಾರಕ�ಕಾ 
ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕ�ೋಡ್ತತುದ�. ಜನರ ಪರಾಯಾಣದ ಸಮಯ 
ಕಡಿಮಯಾಗ್ತತುದ�. ಇದ್ ಹ�ೋಸ ಉದ�ೋಯಾ�ಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು 
ಸೃಷ್ಟೆಸ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಸ್ಲಭ ವಾಯಾಪಾರವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ತತುದ�. 
ಉತತುಮ ಯ�ಜನ�ಯ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ದಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಚುಸ್ತತುದ�. 
ಮೋಲಸೌಕಯತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮ 
ವ�ಚಚುದಲಿಲಾ ಅನ್ಷಾ್ಠನಗ�ೋಳಸಲಾಗ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಯಾವುದ�� 
ವಿಳಂಬವಾಗ್ವುದಿಲಲಾ. ಇದ್ ಹೋಡಿಕ� ಮತ್ತು ಸ್ಪಧ�ತಿಯನ್ನು 
ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ತತುದ�.
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1,00,00,00,000
ಅಗಾಧ ಗುರಿ, ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ

ದೆಹಲ್ಯ ರಾಮ್ ಮನೆೋೀಹರ್ ಲೆೋೀಹಯಾ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲ್್ಲ 
ವಾರಾಣಸಿಯ ದವಾ್ಂಗ ಅರುಣ್ ರಾಯ್ ಅವರಿಗೆ  
100 ನೆೀ ಕೆೋೀಟಿ ಕೆೋೀವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಡೆೋೀಸ್ ನಿೀಡಿದಾಗ  
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದಯವರು ಸ್ವತಃ ಹಾಜರಿದದಿರು.

ಕಳ�ದ ವಷ್ತಿ ಮಾಚ್ತಿ ನಲಿಲಾ, ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಮೊದಲ್ ಒಂದ್ ದಿನದ ಜನತಾ ಕರ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ನಂತರ 
ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಾಪಿ ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಘೋ�ಷ್ಸ್ದರ್. ಆ ಸಂಕಷ್ಟೆದ ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರ್ದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡ್ವುದ್ 
ಹ��ಗ� ಎಂದ್ ಭಾರತಕಾಕಾಗಲಿ ಅರವಾ ಜಗತಿತುನ ಯಾವುದ�� ದ��ಶಗಳಗಾಗಲಿ ತಿಳದಿರಲಿಲಲಾ. ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲಿಲಾ 

ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಲಸ್ಕ�ಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್, ಅದ್ ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರನ್ನು ಹ��ಗ� ತಲ್ಪುತತುದ� ಮತ್ತು  
ಅದನ್ನು ಯಾರ್ ಪಡ�ಯ್ತಾತುರ�? ಎಂಬ ಹಲವಾರ್ ಪರಾಶ�ನುಗಳ�ದದುವು. ತನನು ವಿಜ್ಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗಯಾ ಕಾಯತಿಕತತಿರಲಿಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರವು 

ತ�ೋ�ರಿದ ವಿಶಾ್ವಸದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಸಂಕಷ್ಟೆದಿಂದ ಯಶಸ್್ವಯಾಗಿ ಹ�ೋರಬಂದಿದ�. ಕ��ವಲ 9 ತಿಂಗಳಲಿಲಾ, ನಾವು ಲಸ್ಕ�ಯನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ದ�ದು�ವ�. ಗಮನಾಹತಿವಾಗಿ, ಲಸ್ಕ� ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವ ಮ್ನನುವ�� ಕ��ಂದರಾ ಸಕಾತಿರ ಲಸ್ಕ� ಪರಾಕ್ರಾಯಯ ಸಂಪೂಣತಿ 

ನ�ಲನಕ�ಯನ್ನು ಸ್ದ್ಧಪಡಿಸ್ತ್. ಈ ಸ್ದ್ಧತ�ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವ�ಂದರ� ಇಂದ್ ಭಾರತವು ಕ��ವಲ 9 ತಿಂಗಳಲಿಲಾ 100 ಕ�ೋ�ಟಿಗೋ ಹ�ಚ್ಚು 
ಲಸ್ಕ�ಗಳನ್ನು ನ�ಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನ�� ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ�.

आवरण 
कथा  ಕೆೋೀವಿಡ್-19 ವಿರುದಧಿ ಸಮರ
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ಈ 
ಬಾರಿಯ ನವರಾತಿರಾಯಲಿಲಾ, ಬಿಹಾರದ ಭಾಗಲ್್ಪರದಲಿಲಾ, 
ಜನರ್ ದ್ಗಾತಿ ಮಾತ�ಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲ್ ಪ�ಂಡಾಲ್ 
ಗಳಗ� ಬಂದರ್. ಅಲಿಲಾ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸ್ಕ� ಹಾಕ್ವ ಸೌಲಭಯಾ 

ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲಿಲಾ, ಹ�ಚ್ಚು ಹ�ಚ್ಚು ಜನರಿಗ� ಲಸ್ಕ� 
ಹಾಕಲ್ ಪುರಸಭ�ಯ್ ಡಾರಾ ಮೋಲಕ ಬಹ್ಮಾನವನ್ನು ಘೋ�ಷ್ಸ್ದ�. 
ದ�ಹಲಿಯಲಿಲಾ ವಾಯಾಕ್್ಸನ��ಷ್ನ್ ಆನ್ ವಿ�ಲ್್ಸ ಅಭಿಯಾನದ ಮೋಲಕ, 
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸ್ಕ�ೋಳಳುಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗದ ಕಾಮಿತಿಕರಿಗ� ದ�ೈನಂದಿನ 
ಲಸ್ಕ� ಸೌಲಭಯಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಹಿಮಾಚಲ ಮತ್ತು 
ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಾ, ಆರ�ೋ�ಗಯಾ ಕಾಯತಿಕತತಿರ್ ಪವತಿತಗಳಲಿಲಾರ್ವ ಸಣ್ಣ 
ಹಳಳುಗಳಲಿಲಾ ವಾಸ್ಸ್ವ ಜನರಿಗ� ಲಸ್ಕ�ಗಳನ್ನು ನ�ಡ್ತಿತುದಾದುರ�. 
ಬಿಹಾರದಲಿಲಾ ಪರಾವಾಹದ ನಡ್ವ�ಯೋ ಲಸ್ಕಾ ಅಭಿಯಾನಕ�ಕಾ 
ಹ��ಗ� ವ��ಗವನ್ನು ನ�ಡಲಾಯಿತ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು ‘ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸಮಾಚಾರ’ದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಕ�ಗಳಲಿಲಾ ನ�ವು ಈಗಾಗಲ�� ಲಸ್ಕ� 
ದ�ೋ�ಣಿಯ ಚತರಾಗಳ ಮೋಲಕ ನ�ೋ�ಡಿದಿದು�ರಿ.

ಈ ಎಲಲಾ ಕಥ�ಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೋಡಡಿ ಮತ್ತು ಉಚತ ಲಸ್ಕ� 
ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಳಾಗಿವ�, 
ಇದರಿಂದಾಗಿಯ� 100 ಕ�ೋ�ಟಿಗೋ ಹ�ಚ್ಚು ಲಸ್ಕ�ಗಳನ್ನು ನ�ಡಲ್ 
ಸಾಧಯಾವಾಯಿತ್. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಎರಡನ�� ಅಲ�ಯ ಮಧಯಾದಲಿಲಾ ಕ��ಂದರಾ 
ಸಕಾತಿರವು ಡಿಸ�ಂಬರ್ ವ��ಳ�ಗ� 100 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರಿಗ� ಲಸ್ಕ� 
ಹಾಕ್ವ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗ�ೋಳಸ್ದಾಗ ಹಲವಾರ್ 
ಅನ್ಮಾನಗಳು ಹ್ಟಿಟೆಕ�ೋಂಡವು. ಲಸ್ಕ�ಯ ಕ�ೋರತ�ಯನ್ನು ಒಂದ್ 
ಸಮಸ�ಯಾಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತ್. ಆದರ� ಗ್ರಿಗಿಂತ ಎರಡೋವರ� 
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ�� 100 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸ್ಕ� ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು ನ�ಡ್ವ 
ಮೋಲಕ, ಭಾರತವು ತನನು ಸ್ಥಿತಿಸಾಥಿಪಕತ್ವ ಮತ್ತು ದೃಢತ�ಯನ್ನು 
ಸಾಬಿ�ತ್ ಮಾಡಿದ�.

ಆದರ� ಈ ಮೈಲಿಗಲಲಾನ್ನು ಹ��ಗ� ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತ್? ಇದನ್ನು 
ಅರತಿಮಾಡಿಕ�ೋಳುಳುವುದ್ ಕೋಡ ಅಷ�ಟೆ� ಮ್ಖಯಾ. ಋಷ್ಕ��ಶದ 
ಏಮ್್ಸ ಕಾಯಾಂಪಸ್ ನಲಿಲಾ ಹ�ೋಸ ಪಿಎಸ್ಎ ಆಮಲಾಜನಕ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ಘಟಕವನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಾಧಾನ ನರ��ಂದರಾ 

100
ಕೆೋೀಟಿ

75
ಕೆೋೀಟಿ

50
ಕೆೋೀಟಿ

25
ಕೆೋೀಟಿ

ಭಾರತದಂದ 100 ಕೆೋೀಟಿ ಲಸಿಕೆ ನಿೀಡಿಕೆ 
ಅತ್ಂತ ವೆೀಗವಾದ 

ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 15 ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 2021  
ರಲ್್ಲದದಿಂತೆ

ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 21, 2021 ಇತಿಹಾಸದಲ್್ಲ 
ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾರತದ 
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೋ ಸೆೀರಿದೆ. ಭಾರತದ 
ಈ ಸಾಧನೆ ಆರೆೋೀಗ್ ಕ್ೆೀತ್ರದಲ್್ಲ 
ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದು ಹಾಗೋ ಜಾಗತಿಕ 
ವೆೀದಕೆಯಲ್್ಲ ಭಾರತದ ಸಾಮಥ್್ಷದ 
ಸಂಕೆೀತವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಾನ, ಉದ್ಮ 
ಮತುತು 130 ಕೆೋೀಟಿ ಭಾರತಿೀಯರ 
ಸಾಮೋಹಕ ಉತಾಸಿಹದ ವಿಜಯಕೆಕಾ ನಾವು 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆದಿೀವೆ.

- ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಮೊ�ದಿಯವರ್, “ಕ�ೋರ�ೋನಾ ವಿರ್ದ್ಧ ಭಾರತದ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ�ಕಾ, 
ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ�ಯಾ ಮಾತರಾವಲಲಾ, ಭಾರತದ ವ�ೈವಿಧಯಾಮಯ 
ಭೌಗ�ೋ�ಳಕತ�ಯೋ ದ�ೋಡಡಿ ಅಡಿಡಿಯಾಗಿದ�. ಆಮಲಾಜನಕದ 
ಪೂರ�ೈಕ�ಯಿಂದ ಲಸ್ಕ�ಯವರ�ಗ�, ಈ ಎರಡೋ ಸವಾಲ್ಗಳು 
ದ��ಶದ ಮ್ಂದ� ಇದದುವು. ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಸಾಮಾನಯಾ ದಿನಗಳಲಿಲಾ, 
ಭಾರತವು ದಿನಕ�ಕಾ 900 ಮಟಿರಾರ್ ಟನ್ ದರಾವಿ�ಕೃತ ವ�ೈದಯಾಕ್�ಯ 
ಆಮಲಾಜನಕವನ್ನು ಉತಾ್ಪದಿಸ್ತಿತುತ್ತು. ಬ��ಡಿಕ� ಹ�ಚಾಚುದಂತ�, 
ಭಾರತವು ವ�ೈದಯಾಕ್�ಯ ಆಮಲಾಜನಕದ ಉತಾ್ಪದನ�ಯನ್ನು 10 ಪಟ್ಟೆ 
ಹ�ಚಚುಸ್ತ್. ಇದ್ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದ�� ದ��ಶಕ�ಕಾ ಊಹಿಸಲಾಗದ 

ಕೆೋೀವಿಡ್-19 ಪೀಲ್ಯೀ
ಟಿಬಿ

(ಬಿಸಿಜ ಲಸಿಕೆ)

1989-ಇಂದನವರೆಗೆ

32 ವರ್ಷಗಳು
1994-2014

20 ವರ್ಷಗಳು
2021-ಇಂದನವರೆಗೆ

9 ತಿಂಗಳು
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ಖಂಡಗಳಿಗಿಂತ ದೆೋಡ್ಡ  
ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ 

ಸೆಪೆ್ಂಬರ್ 17 ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದಯವರ 

ಜನ್ಮದನದಂದು 2.5 ಕೆೋೀಟಿ ಡೆೋೀಸ್ ಲಸಿಕೆ 

ನಿೀಡಲಾಯತು. ಇದು ಒಂದೆೀ ದನದಲ್್ಲ ಅತಿ ಹೆಚುಚಾ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು 

ನಿೀಡಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರ� ಭಾರತ ಇದರಲಿಲಾ ಯಶಸ್್ವಯಾಯಿತ್. 
ಇದ್ ಮಾತರಾವಲಲಾ, ಆಮಲಾಜನಕದ ಉತಾ್ಪದನ�ಯ ಜ�ೋತ�ಗ� ಅದರ 
ಸಾಗಣ�ಯೋ ಒಂದ್ ದ�ೋಡಡಿ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆಮಲಾಜನಕ ಸಾಗಣ�ಗ� 
ವಿಶ��ಷ್ ಟಾಯಾಂಕರ್ ಅಗತಯಾವಿದ�. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲಿಲಾ, ಲಾಜಿಸ್ಟೆರ್್ಸ 
ಸವಾಲ್ಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲ್ ದ��ಶವು ಯ್ದ�ೋ್ಧ�ಪಾದಿಯಲಿಲಾ 
ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿದ�. ತ��ಜಸ್ ಫ�ೈಟರ್ ಜ�ಟ್ ನ ಆಮಲಾಜನಕ 
ಸಾಥಿವರವನ್ನು ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಕತತಿವಯಾಕ�ಕಾ ನಯ�ಜಿಸಲಾಯಿತ್. 

100 ಕೆೋೀಟಿ
90 ಕೆೋೀಟಿ
80 ಕೆೋೀಟಿ
70 ಕೆೋೀಟಿ
60 ಕೆೋೀಟಿ
50 ಕೆೋೀಟಿ
40 ಕೆೋೀಟಿ
30 ಕೆೋೀಟಿ
20 ಕೆೋೀಟಿ
 10 ಕೆೋೀಟಿ

0 ಕೆೋೀಟಿ

ಮದಲ ಕೆೋೀವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣ 
ಪತೆತುಯಾದ 11 ತಿಂಗಳ 
ಒಳಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿೀಡಿಕೆ 
ಪಾ್ರರಂರವಾಯತು

ಐದು ಬಾರಿ ಒಂದೆೀ ದನದಲ್್ಲ 
ಒಂದು ಕೆೋೀಟಿಗೋ ಹೆಚುಚಾ 
ಡೆೋೀಸ್ಕಳನುನು ನಿೀಡುವ 
ಮೋಲಕ ದಾಖಲೆಯನುನು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಕೆೋೀವಿಡ-19 ವಿರುದಧಿ ಸಮರ

ಭಾರತವು 
ಅತಿ ವೆೀಗದ 

ಲಸಿಕಾಕರಣವನುನು ಹೆೋಂದದೆ
ದನಂಪ್ರತಿ ಡೆೋೀಸ್ ಗಳು 

(ಲಕ್ಷದಲ್್ಲ)

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 15 ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 2021 ರಲ್್ಲದದಿಂತೆ | ಮೋಲ:covidvax.live

ಭಾರತದ 

100 ಕೆೋೀಟಿ
 ಡೆೋೀಸ್ ಗಳು ಎಂದರೆ

2x ಅಮರಿಕಾ

5x ಜಪಾನ್

9x ಜಮ್ಷನಿ

10x ಫಾ್ರನ್ಸಿ

ಒಟು್ ಡೆೋೀಸ್ ಗಳು
(ಮಲ್ಯನ್ ಗಳಲ್್ಲ)

ಓಸಿಯಾನಿಯಾ ಆಫಿ್ರಕಾ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮರಿಕಾ ಉತತುರ ಅಮರಿಕಾ ಯುರೆೋೀಪ್ ಭಾರತ
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ಪಿಎಮ್ ಕ��ಸ್ತಿ ಫಂಡ್ ಮೋಲಕ ದ��ಶದಲಿಲಾ ಪಿಎಸ್ಎ ಆಮಲಾಜನಕ 
ಸಾಥಿವರಗಳನ್ನು ಸಾಥಿಪಿಸ್ವ ಕ�ಲಸವನ್ನು ವ��ಗಗ�ೋಳಸ್ವುದಲಲಾದ� 
ಒಂದ್ ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹ�ಚ್ಚು ಆಮಲಾಜನಕದ ಸಾಂದರಾತ�ಗಳಗ� ಹಣಕಾಸ್ನ 
ನ�ರವು ನ�ಡಲಾಯಿತ್.

ದೆೀಶದಲ್್ಲ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ  
ಡೆೋ್ರನ್ ಮೋಲಕ ಕೆೋೀವಿಡ್ ವಾ್ಕಿಸಿನ್ 

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸ್ಕ�ಯನ್ನು ಈಗ ದ��ಶದಲಿಲಾ ಡ�ೋರಾ�ನ್ ಮೋಲಕ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ�, ಈ ಲಸ್ಕ�ಯನ್ನು 
ಮಣಿಪುರದ ಬಿಷ್ನ್್ಪರದಿಂದ ಕರಂಗ್ ಗ� ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತ್. 
ರಸ�ತುಯ ಮೋಲಕ ಈ ಎರಡ್ ಸಥಿಳಗಳ ನಡ್ವಿನ ಅಂತರವು 26 
ಕ್ಮಿ� ಆಗಿದ್ದು, ಡ�ೋರಾ�ನ್ ಈ ಅಂತರವನ್ನು 15 ಕ್ಮಿ�ಗ� ತಗಿಗೆಸ್ತ್. 
ಐಸ್ಎಂಆರ್ ಕ��ವಲ 12-15 ನಮಿಷ್ಗಳಲಿಲಾ ಡ�ೋರಾ�ನ್ ಮೋಲಕ 
ನಗದಿತ ಸಥಿಳಕ�ಕಾ ಲಸ್ಕ�ಯನ್ನು ತಲ್ಪಿಸ್ತ್. ಈ ಮಾನವರಹಿತ 
ವ�ೈಮಾನಕ ವಾಹನಗಳು (ಯ್ಎವಿ)/ ಡ�ೋರಾ�ನ್ ಗಳನ್ನು ದೋರದ 
ಪರಾದ��ಶಗಳಗ� ಮತ್ತು ತಲ್ಪಲ್ ಕಷ್ಟೆಕರವಾದ ಭೋಪರಾದ��ಶಗಳಗ� 
ನಯ�ಜಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಭೌಗ�ೋ�ಳಕ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು 
ಜಯಿಸಲ್ ವಿನಾಯಾಸಗ�ೋಳಸಲಾಗಿದ�. ಪರಾಸ್ತುತ, ಡ�ೋರಾ�ನ್ ಆಧಾರಿತ 
ವಿತರಣಾ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ನಾಗಾಲಾಯಾಂಡ್ 

ಹಾಗೋ ಕ��ಂದಾರಾಡಳತ ಪರಾದ��ಶವಾದ ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು 
ನಕ�ೋ�ಬಾರ್ ನಲಿಲಾ ಅನ್ಷಾ್ಠನಗ�ೋಳಸಲ್ ಅನ್ಮತಿ ನ�ಡಲಾಗಿದ�. 

ಭಾರತವು ದನನಿತ್ 5 ಲಕ್ಷ ಹೆೋಸ ರೆೋೀಗಿಗಳನುನು 
ನಿಭಾಯಸಲು ಸಮಥ್ಷ

ಭಾರತವು ತನನು ಆರ�ೋ�ಗಯಾ ಮೋಲಸೌಕಯತಿವನ್ನು ಎಷ್್ಟೆ 
ಬಲಪಡಿಸ್ದ� ಎಂದರ� ಅದ್ ಪರಾತಿದಿನ 5 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋರ�ೋನಾ 
ಪರಾಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಲಭವಾಗಿ ನಭಾಯಿಸ್ತತುದ�. ನ�ತಿ ಆಯ�ಗದ 
ಸದಸಯಾ ವಿಕ� ಪಾಲ್, ನಮ್ಮ ಸ್ದ್ಧತ�ಗಳು ಪೂಣತಿಗ�ೋಂಡಿವ�, 
ಇದರಿಂದ ಬ��ರ� ಯಾವುದ�� ಕ�ೋರ�ೋನಾ ಅಲ�ಯೋ 
ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗ್ವುದಿಲಲಾ ಎಂದ್ ಹ��ಳುತಾತುರ�. ಆದಾಗೋಯಾ, 
ಅಂತಹ ಸನನುವ��ಶವು ಉದಭುವಿಸ್ತತುದ� ಎಂದ್ ಇದರ ಅರತಿವಲಲಾ. 
ದ��ಶದಲಿಲಾ ಲಸ್ಕ� ನ�ಡಿಕ�ಯ ಪೂಣತಿ ವ��ಗದಲಿಲಾ ನಡ�ಯ್ತಿತುರ್ವುದ್ 
ಮತ್ತು ಜನರ್ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಶಿಷಾಟೆಚಾರಗಳನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸ್ತಿತುರ್ವುದ್ ಇದಕ�ಕಾ ಕಾರಣ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲಿಲಾ, 
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಪರಾಕರಣಗಳು ಮತ�ತು ಅಷ್್ಟೆ ವ��ಗವಾಗಿ ಹ�ಚಾಚುಗ್ವ 
ಸಾಧಯಾತ�ಯಿಲಲಾ. ರಾಜಯಾಗಳಂದ ಬಂದಿರ್ವ ವರದಿಗಳ ಪರಾಕಾರ, 
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸ�ೋ�ಂಕ್ತರಿಗ� ದ��ಶದಲಿಲಾ 8 ಲಕ್ಷ 36 ಸಾವಿರ 
ಹಾಸ್ಗ�ಗಳು ಲಭಯಾವಿವ�.  
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ಸ್ವದೀಶಿಯಂದಿಗೆ 
ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ

ಕೆೋೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕವು ಸಂಕರ್ದಲ್್ಲಯೋ ಅವಕಾಶವನುನು ಒದಗಿಸಿತು.  

ಏಕೆಂದರೆ "ರಾರಟ್ರ ಮದಲು, ಎಂದೆಂದೋ ಮದಲು" ಎಂಬ ಆಲೆೋೀಚನೆಯು ಬಲವಾಯತು. 

ಸ್ಥಳಿೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಮತುತು ಸ್ವದೆೀಶಿಯ ಮೀಲ್ನ ಒಲವು ದೆೀಶಿೀಯ 

ಮಾರುಕಟೆ್ಗೆ ಅನುಕೋಲವಾಯತು. 'ಸ್ಥಳಿೀಯತೆಗೆ ಆದ್ತೆ' (ವೀಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೆೋೀಕಲ್) ಜನರ 

ಧ್ವನಿಯಾಗಿದುದಿ, ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ ಅಭಿಯಾನವು ಸ್ಥಳಿೀಯ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಈಗ, 

'ಸ್ವದೆೀಶಿ ಸಂಗ್ ಉತಸಿವ' ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಮತುತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೆೀವೆಯ ಸಾಧನವಾಗುತಿತುದೆ, ಇದು 

ಹಬ್ಬಗಳಲ್್ಲ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಸರಕುಗಳನುನು ಖರಿೀದಸುವ ಮನೆೋೀಭಾವವನುನು ಪ್ರೀತಾಸಿಹಸುತತುದೆ.

ಜಾಗತಿಕವಾಗುತಿತುರುವ 
ಭಾರತಿೀಯ ಉತ್ಪನನುಗಳು

ಮುಖಪುಟ 
ಲೇಖನ
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ಮ
ಕ್್ಸಕ�ೋ�ದಲಿಲಾ ಅಮರಿಕದ ಉತತುರ ಗಡಿಗ� 
ಸಮಿ�ಪವಿರ್ವ ಒಂದ್ ಸಥಿಳ ಓಹಾಕಾ. ಈ 
ಪರಾದ��ಶದ ಯ್ವಕ ಮಾರ್ತಿ ಬೌರಾನ್ ಮಹಾತ್ಮ 

ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ�ಗೆ ಒಂದ್ ಚಲನಚತರಾ ನ�ೋ�ಡಿದರ್. 
ಬೌರಾನ್ ಈ ಚತರಾವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ ನಂತರ ಬಾಪು ಅವರ 
ಮ�ಲ� ಪರಾಭಾವಕ�ಕಾ ಒಳಗಾದರ್, ಅವರ್ ಭಾರತದಲಿಲಾ 
ಬಾಪು ಆಶರಾಮಕ�ಕಾ ಬಂದರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಬಗ�ಗೆ ಆಳವಾಗಿ 
ತಿಳದ್ಕ�ೋಂಡರ್. ಭಾರತದ ಖಾದಿ ಕ��ವಲ ಬಟ�ಟೆ ಅಲಲಾ, 
ಅದ�ೋಂದ್ ಜಿ�ವನ ವಿಧಾನ, ಇದ್ ಗಾರಾಮಿ�ಣ ಆರ್ತಿಕತ� 
ಮತ್ತು ಸಾ್ವವಲಂಬನ�ಯ ತತ್ವದ�ೋಂದಿಗ� ಸಂಬಂಧ ಹ�ೋಂದಿದ� 
ಎಂದ್ ಬೌರಾನ್ ಗ� ಅರಿವಾಯಿತ್. ಬೌರಾನ್ ಅವರ್ ಮಕ್್ಸಕ�ೋ�ಕ�ಕಾ 
ಹ�ೋ�ಗಿ ಖಾದಿಯನ್ನು ಪರಾಚಾರ ಮಾಡಲ್ ನಧತಿರಿಸ್ದರ್. 
ಅವರ್ ಖಾದಿಯನ್ನು ಉತಾ್ಪದಿಸಲ್ ಓಹಾಕಾದ ಹಳಳುಗರಿಗ� 
ಕಲಿಸ್ದರ್ ಮತ್ತು ತರಬ��ತಿ ನ�ಡಿದರ್. ಇಂದ್ 'ಓಹಾಕ 
ಖಾದಿ' ಒಂದ್ ಬಾರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಪತಿಟಿಟೆದ�. ಆರಂಭದಲಿಲಾ 
ಜನರ್ ಖಾದಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಸಂಶಯ ಹ�ೋಂದಿದದುರ್, ಆದರ� ನಂತರ 
ಜನರ ಆಸಕ್ತು ಹ�ಚಾಚುಯಿತ್ ಎಂದ್ ಬೌರಾನ್ ಹ��ಳುತಾತುರ�. 
ನ�ವು ಯಾವಾಗ ಜನರ ಅಗತಯಾಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸ್ತಿತು�ರ�ೋ� 
ಆಗ ಜನರ್ ಕೋಡ ನಮೊ್ಮಂದಿಗ� ಬರ್ತಾತುರ� ಎಂದ್ 
ಅವರ್ ಹ��ಳುತಾತುರ�. ಕ�ಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದ� ತನನು ಮಗನಗ� 
ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಖರಿ�ದಿಸಲ್ ಹ�ೋ�ದ ಮ್ಂಬ�ೈ ನವಾಸ್ ಹಷ್ತಿ 
ತಿರಾವ��ದಿ ತ್ಂಬಾ ಆಹಾಲಾದಕರ ಅನ್ಭವವನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದದುರ್. 
ಅಂಗಡಿಯವರ್ ಗಾರಾಹಕರಿಗ� ಈ ಆಟಿಕ� ಚ�ನಾನುಗಿದ�. ಏಕ�ಂದರ� 
ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲಿಲಾ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ� ಎಂದ್ ಮೊದಲ ಸಲ 
ಹ��ಳುವುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದಾದುಗಿ ಹಷ್ತಿ ಹ��ಳುತಾತುರ�. ಮೊದಲ್ 
ದ್ಬಾರಿ ವಿದ��ಶಿ ಆಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ಮಾತರಾ ಉತತುಮವ�ಂದ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಿತುತ್ತು. ಮ್ಂಬ�ೈನ  ಹಷ್ತಿ ಅವರ ಈ ವ�ೈಯಕ್ತುಕ 
ಅನ್ಭವವು ಭಾರತದ ಜನರ್ ಸಥಿಳ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗ�ಗೆ 
ದನಯತ್ತುತಿತುರ್ವ ಬಗ�ಗೆ ಒಂದ್ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. 
ಹಾಗ�ಯ� ಓಹಾಕಾದ ಖಾದಿಯ ಜನಪಿರಾಯತ�ಯ್ 
ಭಾರತಿ�ಯ ಬಾರಾಂಡ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗ್ತಿತುರ್ವುದಕ�ಕಾ ಒಂದ್ 
ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�.

ಭಾರತದ ಸಥಿಳ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಸೌಂದಯತಿವ�ಂದರ� 
ಅವುಗಳಗ� ಒಂದ್ ತತ್ವವಿರ್ತತುದ�. ಸ್ವದ��ಶಿ ಉತ್ಪನನುಗಳ 
ಆಕಷ್ತಿಣ� ಹ�ಚ್ಚುತಿತುರ್ವ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲಿಲಾ 'ವ�ಕಲ್ ಫಾರ್ 
ಲ�ೋ�ಕಲ್' ಕರ� ಜನರ ಧ್ವನಯಾಗಲ್ ಇದ�� ಕಾರಣವಾಯಿತ್. 
ಭಾರತಿ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಸಾಗರದಾಚ�ಯೋ ಛಾಪನ್ನು 
ಮೋಡಿಸ್ವ�. ನಾವು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ 75 ನ�� ವಷ್ತಿವನ್ನು 
ಆಚರಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಈ ಸಂದಭತಿದಲಿಲಾ ಸಥಿಳ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗ�ಗೆ 
ಜನರ ಬಾಂಧವಯಾ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. ಭಾರತ ನಮಿತಿತ ಸರಕ್ಗಳು 
ವಿಶ��ಷ್ವಾಗಿ ಖಾದಿ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಯ್ವ ಪಿ�ಳಗ�ಗ� ಹ�ಮ್ಮಯ 
ಸಂಕ��ತವಾಗ್ತಿತುವ�. ಇಂದ್ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಕ�ೈಮಗಗೆ ವಸ್ತುಗಳ 
ಬ��ಡಿಕ� ಅನ��ಕ ಪಟ್ಟೆ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ, 
ದ�ಹಲಿಯಲಿಲಾರ್ವ ಖಾದಿ ಶ�ೋ�ರೋಂಗಳು ಒಂದ್ ದಿನದಲಿಲಾ 
ಒಂದ್ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋಪಾಯಿಗಳಗಿಂತ ಹ�ಚಚುನ ವಯಾವಹಾರವನ್ನು 
ಮಾಡಿದ ಅನ��ಕ ಸಂದಭತಿಗಳವ�.

ನಾವು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತುತು ಅವುಗಳ ಸಿದಧಿತೆಗಳ 
ಬಗೆ್ಕ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸಿಸಿಗೆ 
ಮದಲು ಬರುವುದು- ನಾವು ಯಾವಾಗ 
ಮಾರುಕಟೆ್ಗೆ ಹೆೋೀಗಬೆೀಕು? ನಾವು 
ಯಾವ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಖರಿೀದಸಬೆೀಕು? 
ಎಂಬುದು. ಅದರಲೋ್ಲ, ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಈ 
ಬಾರಿ ಹಬ್ಬಕೆಕಾ ನಾವು ಯಾವ ಹೆೋಸ 
ವಸುತುಗಳನುನು ಖರಿೀದಸಬಹುದು ಎಂದು 
ವಿಶೆೀರ ಉತಾಸಿಹವಿರುತತುದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ 
ಸಂರ್ರಮ ಮತುತು ಮಾರುಕಟೆ್ಯ ಪ್ರಖರತೆ 
ಪರಸ್ಪರ ಹೆಣೆದುಕೆೋಂಡಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಿೀವು 
ಶಾಪಿಂಗ್ ಗೆ ಹೆೋೀಗುವಾಗ, ಮಾರುಕಟೆ್ಯಲ್್ಲ 
ಸರಕುಗಳನುನು ಖರಿೀದಸುವಾಗ, ಸ್ಥಳಿೀಯ 
ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಆದ್ತೆ ನಿೀಡಬೆೀಕು ಎಂಬ 
ನಿಮ್ಮ 'ವೀಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೆೋೀಕಲ್' 
ಸಂಕಲ್ಪವನುನು ನೆನಪಿನಲ್್ಲಟು್ಕೆೋಳಿಳು.
- ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ನವೆಂಬರ್ 1-15, 202116

1956-57

2013-14

2019-20

ಕನಾನುಟ್ ಪೆ್ಲೀಸ್, ದೆಹಲ್
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಾಂಧಿ 
ಜಯಂತಿಯಂದು ಮಾರಾಟ

`1,01,66,000 
ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 2, 2021

2020 ರಲಿಲಾ ದಿ�ಪಾವಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಇತರ 
ಗ್ಡಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಸ��ರಿದಂತ� ಅನ��ಕ ಸಥಿಳ�ಯ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮಾರಾಟವು ಹಿಂದಿನ ವಷ್ತಿದ ದಿ�ಪಾವಳಗಿಂತಲೋ 
ಹ�ಚಾಚುಗಿದದುನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದರ� ವಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಲ್ ನ  ಪರಾಭಾವವನ್ನು 
ಅಳ�ಯಬಹ್ದ್. 2019 ರಲಿಲಾ ದಿ�ಪಾವಳಗ� ಹ�ೋ�ಲಿಸ್ದರ�, ಹಲವು 
ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮಾರಾಟವು 2020 ರಲಿಲಾ 700 ರಿಂದ 900 
ಪರಾತಿಶತದಷ್್ಟೆ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. ಖಾದಿ ಇಂಡಿಯಾವು ಅಕ�ೋಟೆ�ಬರ್-
ನವ�ಂಬರ್, 2020 ರಲಿಲಾ ದ�ಹಲಿಯ ಕನಾನುಟ್ ಪ�ಲಾ�ಸ್ ಮಳಗ�ಗಳಲಿಲಾ 
ದಿನಕ�ಕಾ 1 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚು ಮೌಲಯಾದ ಸರಕ್ಗಳನ್ನು 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ�. ಆ ವಷ್ತಿದ ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದ್ 1 ಕ�ೋ�ಟಿ 
ರೋ.ಗೋ ಹ�ಚ್ಚು ದಾಖಲ�ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ�.

ಕ��ವಲ ಖಾದಿಯಲಿಲಾ ಮಾತರಾ ಭಾರತದ ಜಾಗತಿಕ ಹ�ಜ�ಜೆ 
ಗ್ರ್ತ್ಗಳು ಹ�ಚ್ಚುತಿತುಲಲಾ.  ಅದ್ ಕ�ೈಮಗಗೆ ಅರವಾ ಕೃಷ್, ರಕ್ಷಣಾ 

ದ್ೀಪಾವಳಿಯಲಿಲಿ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟದಲಿಲಿ ದಾಖಲ 

ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 2, 2020

`102.24
ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 24, 2020

`105.62
ನವೆಂಬರ್ 7, 2020

`106.18
ನವೆಂಬರ್ 13, 2020

`111.40

ಆತ್ಮನರ್ಯರತ -
ಆಕ್ಸ್  ಫರ್್ಯ  ನಘಂಟ್ನ  

2020ನೆೀ  ವರ್ಯದ  
ಹಂದ್ ಪದವಾಯಿತು

ಸ್ವದ��ಶಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಜನರ ಒಲವು ಮತ್ತು ಪರಾಧಾನ ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿಯವರ 

ಮನವಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಖಾದಿಯ್ ತನನು ಕಳ�ದ್ಹ�ೋ�ದ ಸಾಥಿನವನ್ನು 

ಮರಳ ಪಡ�ಯ್ತಿತುದ�. ಸ್ವತಃ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳ�� ಇದಕ�ಕಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವ�. 

ಖಾದಯು ಕಳೆದುಹೆೋೀಗಿದದಿ ತನನು ಸಾ್ಥನವನುನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತಿತುದೆ

0.42 

103.22 198.29

ಮಲ್ಯನ್  
ಚದರ ಮೀಟರ್

ಮಲ್ಯನ್  
ಚದರ ಮೀಟರ್

ಮಲ್ಯನ್ 
ಚದರ ಮೀಟರ್

ಖಾದ ಬಟೆ್ಯ ಉತಾ್ಪದನೆ

ಖಾದ ಇಂಡಿಯಾ

ಲಕ್ಷ 

ಲಕ್ಷ 

ಲಕ್ಷ 

ಲಕ್ಷ 

आवरण 
कथा

Cover 
Story

ಜಾಗತಿಕವಾಗುತಿತುರುವ 
ಭಾರತಿೀಯ ಉತ್ಪನನುಗಳು

ಮುಖಪುಟ 
ಲೇಖನ
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ಅರವಾ ಐಟಿ, ವ�ೈದಯಾಕ್�ಯ ಅರವಾ ಜವಳ ಅರವಾ ಕಬಿ್ಬಣದ 
ಅದಿರ್ ಹಿ�ಗ� ಎಲಾಲಾ ಕ��ತರಾಗಳಲಿಲಾ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಹ�ಚ್ಚುತಿತುರ್ವುದ್ 
ಜಾಗತಿಕ ಬಾರಾಂಡ್ ಆಗಿ ಪರಿವತತಿನ�ಗ�ೋಳುಳುತಿತುರ್ವುದಕ�ಕಾ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�. ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ, 'ಭಾರತ ಏಕ�, 
ಭಾರತ ಏಕಾಗಬಾರದ್' ಎಂಬ್ದ್ ಪರಾಪಂಚದ ಚಂತನ�ಯಲಿಲಾ 
ಗ�ೋ�ಚರಿಸ್ತಿತುದ�. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲಿಲಾ 
ಪರಾತಿ ಸವಾಲನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವತಿತಿಸಲ್ ರೋಪಿಸ್ದ 
ದೋರದೃಷ್ಟೆಯ ಯ�ಜನ�ಯ ಫಲಿತಾಂಶವ�� ಅನ್ಮಾನದಿಂದ 
ನಂಬಿಕ�ಯ ಈ ರೋಪಾಂತರಕ�ಕಾ ಕಾರಣವಾಗಿದ�. ಇದ್ ಭಾರತಿ�ಯ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಹ�ೈಲ�ೈಟ್ ಮಾಡ್ವುದ್, ಸಥಿಳ�ಯ ಉದಯಾಮಕ�ಕಾ, 
ವಿಶ��ಷ್ವಾಗಿ ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಗಳಂತಹ ಕ��ತರಾಗಳಗ� ಗಮನ 
ಕ�ೋಡ್ವುದ್ ಮತ್ತು 'ಮ�ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮ�ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ 
ವಲ್ಡಿತಿ' ದೃಷ್ಟೆಕ�ೋ�ನವನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಅವುಗಳಗ� 
ಸೋಕತು ವ��ದಿಕ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದನ್ನು ಒಳಗ�ೋಂಡಿದ�. 

ಜನಪ್್ರಯವಾಗುತಿ್ರುವ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯಿಂದ ದ್ೀಪಗಳು, 
ಹಸುವಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ 

ಮೀಣದಬತಿ್ಗಳು, ಧೂಪ, ಸ್ಸಿ್ಕ, ಹಾರ್್ಯ 
ಬೀರ್್ಯ, ವಾಲ್ ಪ್ೀಸ್ ನಂತಹ 300 

ಕ್ಕೆ ಹೆಚುಚು  ಪರಿಸರ ಸ್ನೀಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತಿ್ದೆ.

ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತ�ೋ�ಡಾ ಬ್ಡಕಟಿಟೆನ ಕ್ಶಲಕಮಿತಿಗಳು ಹ�ಣ�ದ ಶಾಲ್ಗಳು, ನಾಗಾಲಾಯಾಂಡ್ ನ ಸಾಂಪರಾದಾಯಿಕ ಶಾಲ್ಗಳು, 
ಮಧ್ಬನಯ ಬಣ್ಣದ ಕಂಠ ವಸತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪಶಿಚುಮ ಬಂಗಾಳ ಆದಿವಾಸ್ಗಳು ತಯಾರಿಸ್ದ ಜೋಯಾಟ್ ಫ�ೈಲ್ ಫ�ಲಡಿಗತಿಳು ಕ�ಲವ�� ಸಮಯದಲಿಲಾ 

ಮಾರಾಟವಾದವು. ಸಥಿಳ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಭಾರತಿ�ಯರ ಈ ಹ�ೋಸ ನಂಬಿಕ�ಯಿಂದಾಗಿ  2019 ಕ�ಕಾ ಹ�ೋ�ಲಿಸ್ದರ� ಸಥಿಳ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ 
ಮಾರಾಟವು 2020 ರ ದಿ�ಪಾವಳಯ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಎಲಾಲಾ ದಾಖಲ�ಗಳನ್ನು ಮ್ರಿದಿದ�. ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲಾ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜವಳ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟವು 

10 ಪಟ್ಟೆ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�, ಹಾಗ�ಯ� ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮಾರಾಟವು 700 ರಿಂದ 900 ಪರಾತಿಶತದಷ್್ಟೆ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�.

ವಸುತು
14.10.2019 

ರಿಂದ 
27.10.2019

01.11.2020 
ರಿಂದ 

14.11.2020
ಹೆಚಚಾಳ

ಲೆೋೀಹದ ಕಲಾ ಉತ್ಪನನುಗಳು 3.34 4.14 ಶೆೀ.24

ಗಾಜನ ಬಾಕ್ಸಿ ನಲ್್ಲನ ಚರಕ ಒಳಗೆೋಂಡಂತೆ 0.01 0.34 ಶೆೀ.3300

ಗಾ್ರಮೀದೆೋ್ೀಗದ ಇತರ ವಸುತುಗಳು 76.33 309.93 ಶೆೀ.306

ಫಾ್ಬಿ್ರಕ್ ಹತಿತು 82.98 724.18 ಶೆೀ.773

ಪಾಲ್ ಫಾ್ಬಿ್ರಕ್ 8.23 23.23 ಶೆೀ.182

ಫಾ್ಬಿ್ರಕ್ ಸಿಲ್ಕಾ 123.28 364.64 ಶೆೀ.196

ಫಾ್ಬಿ್ರಕ್ ಉಣೆಣೆ 42.2 105.1 ಶೆೀ.149

ಕಸೋತಿ ಉತ್ಪನನುಗಳು 1.59 3.37 ಶೆೀ.112

ಖಾದ ಮಾಸ್ಕಾ ಸೆೀರಿದಂತೆ  
ಸಿದಧಿ ಉಡುಪುಗಳು ಉತ್ಪನನುಗಳು

192.75 458.26 ಶೆೀ.138

ಜೆೀನು 6.99 21.24 ಶೆೀ.204

ಹಪ್ಪಳ 1.93 20.17 ಶೆೀ.943

ಉಪಿ್ಪನಕಾಯ 1.71 17.60 ಶೆೀ.928

ಸಾಂಬಾರ ಪದಾಥ್ಷಗಳು 1.29 12.28 ಶೆೀ.849

ಇಂಗು 0.97 10.49 ಶೆೀ.986

ಒಟು್ 544 2,075 ಶೆೀ.282
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ಇದಕ�ಕಾ ಒಂದ್ ಉತತುಮ ಉದಾಹರಣ� ಎಂದರ� ಸಕಾತಿರಿ 
ಇ-ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆ, ಅಂದರ� ಜಿಇಎಂ ರ�ಟತಿಲ್. ಈ ಪಾಲಾಟ್ ಫಾಮ್ತಿ ನಲಿಲಾ, 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪರಾತಿಯಂದ್ ಉತ್ಪನನುದ ಮ�ಲ� ಮೋಲ ದ��ಶ 
ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವ ದ��ಶದಿಂದ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಳಳುಲಾಗಿದ� 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಮೋದಿಸ್ವುದ್ ಅಗತಯಾವಾಗಿದ�. ಅಂದರ�, 
ಖರಿ�ದಿದಾರನ್ ಉತ್ಪನನುವನ್ನು ನಜವಾಗಿ ಎಲಿಲಾ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ� 
ಎಂದ್ ತಿಳಯಬಹ್ದಲಲಾವ��? ಸ್ವದ��ಶಿ ಚಂತನ�ಗ� ಪಾರಾಮ್ಖಯಾ ನ�ಡ್ವ 
ಈ ಉಪಕರಾಮವು ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳು ಅರವಾ ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆಗಳಗ� ಮಾತರಾ 
ಸ್�ಮಿತವಾಗಿಲಲಾ. ಪರಾಧಾನ ಮೊ�ದಿಯವರ್ ತಮ್ಮ ಮನ್ ಕ್ ಬಾತ್ 
ನಲಿಲಾ ದ��ಶಿ�ಯ ನಾಯಿ ತಳಗಳನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್ ಕರ� ನ�ಡಿದರ್. 
ಇದಾದ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಾತಿಕ್ರಾಯ ಪಡ� (ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ 
ಎಫ್) ತನನು ತಂಡದಲಿಲಾ ದ��ಶಿ�ಯ ನಾಯಿಗಳಗ� ತರಬ��ತಿ ನ�ಡಲ್ 
ಆರಂಭಿಸ್ದ�. ಬಿ�ದಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಈ ಉಪಕರಾಮದ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದ�. ದ��ಶಿ�ಯ ತಳ ನಾಯಿಗಳು ಹ�ಚ್ಚು ಉತಾ್ಸಹ 
ಮತ್ತು ಚ್ರ್ಕ್ತನವನ್ನು ಹ�ೋಂದಿವ�. ದ��ಶಿ�ಯ ತಳ ನಾಯಿಗಳು 
ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸ್ವಲಿಲಾ ವಿದ��ಶಿ ತಳಗಿಂತ 

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 100 ಬಿಲಿಯನ್ 
$ ದಾಟ್ದ ಭಾರತದ ರಫ್್

ಎಂಎಸ್ಎಮ್ಎ ಕ್್ೀತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶೀರ 

ಸೌಲರ್ಯಗಳನು್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 

ಈ ಕ್್ೀತ್ರವು ಕೀಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ 

ಉದ್ಯೀಗವನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ದೆ, 

ಈ ಕ್್ೀತ್ರವು ಸ್್ವಲಂಬಿ ಭಾರತದ 

ಬೆನೆ್ನಲುಬಾಗಿದೆ

ಕೆೋೀವಿಡ್  ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕದ 
ನಡುವೆಯೋ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಂತ ವಿಶೆ್ಲೀರಕರು ವಾ್ಪಾರ 
ವಹವಾಟುಗಳ ಬಗೆ್ಕ ಆತಂಕಗೆೋಂಡಿರುವಾಗ ಭಾರತವು 
ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಯಲ್್ಲ ಹೆೋಸ ದಾಖಲೆಯತತು 
ಸಾಗುತಿತುದೆ.

ಜುಲೆೈ-ಸೆಪೆ್ಂಬರ್ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್್ಲ ಭಾರತದ ಒಟು್ ರಫುತು 
101.89 ಬಿಲ್ಯನ್ $ ತಲುಪಿದೆ. ತೆೈಮಾಸಿಕವಂದರಲ್್ಲ 
ರಫುತು 100 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿರುವುದು ಭಾರತದ 
ಇತಿಹಾಸದಲ್್ಲ ಇದೆೀ ಮದಲು.

ಇದು 2020-21ರ ಆರ್್ಷಕ ವರ್ಷಕೆಕಾ ಹೆೋೀಲ್ಸಿದರೆ ಶೆೀ.56.92 
ರರು್ ಹೆಚಾಚಾಗಿದೆ, ಹಾಗೋ 2019-20ರ ಆರ್್ಷಕ ವರ್ಷಕೆಕಾ 
ಹೆೋೀಲ್ಸಿದರೆ ಇದು ಶೆೀ. 23.84 ರರು್ ಹೆಚಚಾಳವಾಗಿದೆ. 

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಕೆೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು  
ಒಂದು ಆರ್್ಷಕ ವರ್ಷದಲ್್ಲ (2021-22) 

ಏಪಿ್ರಲ್ -ಸೆಪೆ್ಂಬರ್ ಅಧ್ಷ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್್ಲ ಭಾರತದ ಒಟು್ 

ರಫುತು 197 ಬಿಲ್ಯನ್ $ ಆಗಿದೆ.

ರೆೈತರ ಹತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದಧಿವಾಗಿರುವ ಕೆೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ 
ದೋರದೃಷ್್ಯ ನಿೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಫುತು 
ಮತುತು ಸಂಸಕಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತಾ್ಪದನೆ ಕೆೋೀವಿಡ್ 
ಹೆೋರತಾಗಿಯೋ ಹೆಚಾಚಾಗಿದೆ. ಏಪಿ್ರಲ್-ಆಗಸ್್ 2020 ರಲ್್ಲ 
6485 ಮಲ್ಯನ್ $ ನಷ್್ದದಿ ರಫುತುಗಳು ಏಪಿ್ರಲ್-ಆಗಸ್್ 
2021-22 ರಲ್್ಲ 7902 ಮಲ್ಯನ್ $ ತಲುಪಿವೆ.

2020-21ರ ಆರ್್ಷಕ ವರ್ಷದ 
ಮದಲಾಧ್ಷದಲ್್ಲ ಭಾರತದ 
ರಫುತು 125.61 ಬಿಲ್ಯನ್ $ 
ಆಗಿತುತು.

ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗುರಿಯನುನು 
ಹೆೋಂದದೆ.400
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ಬಹಳ ಶ�ರಾ�ಷ್್ಠವ�ಂದ್ ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಹ��ಳುತಾತುರ�. ಇಂತಹ ಲಕಾಂತರ ಸೋಫೂತಿತಿದಾಯಕ ಕಥ�ಗಳು 
ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಒಂದ್ ಸಾಮೋಹಿಕ 
ಆಂದ�ೋ�ಲನವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿವ�. 

ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದ  
ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 
ಆತ್ಮ ನಭತಿರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪವು 
ಭಾರತದಲಿಲಾ ಪಿಪಿಇ ಕ್ಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ 95 ಮ್ಖಗವಸ್ಗಳ 
ಉತಾ್ಪದನ�ಯಲಿಲಾ ಸಾ್ವವಲಂಬನ�ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ರ್ವುದರಲಿಲಾ  
ಗ�ೋ�ಚರಿಸ್ತತುದ�. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕದ ಪಾರಾರಂಭದ 
ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಈ ಎರಡೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲಿಲಾ ಬೃಹತ್ 
ಪರಾಮಾಣದಲಿಲಾ ಉತಾ್ಪದಿಸಲಾಗ್ತಿತುರಲಿಲಲಾ. ಆದರ� ಪರಾಧಾನ 
ಮೊ�ದಿಯವರ್ ನ�ಡಿದ ಕರ�ಯ ನಂತರ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 
ನ�ರವಿನ�ೋಂದಿಗ� ಭಾರತವು ಪಿಪಿಇ ಕ್ಟ್ ಗಳ ಎರಡನ�� 
ಅತಿದ�ೋಡಡಿ ಉತಾ್ಪದಕ ದ��ಶವಾಗಿ ಹ�ೋರಹ�ೋಮಿ್ಮತ್. N-95 
ಮ್ಖಗವಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದ� ಬ��ರ� ದ��ಶಗಳಂದ 
ಖರಿ�ದಿಸ್ತಿತುದ�ದುವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ದ�ೋಡಡಿ ಪರಾಮಾಣದಲಿಲಾ 

ಜಿಇಎಂ ಪೀಟ್ಯಲ್ ಮೂಲಕ 
ಸರ್್ಯರಿ ಖರಿೀದ್ಯಲಿಲಿ  ಸ್ದೆೀಶಿ 

ವಸು್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತ್್ಹ. ಸುಮಾರು 
1.5 ಲಕ್ದ ನೆೀರ್ರರು ಮತು್ 28000 

ಕರಕುಶಲಕರ್್ಯಗಳು ಇದರಲಿಲಿ   
ನೀಂದಾಯಿಸಿಕಂಡಿದಾದಿರ. 

ಭಾರತವನುನು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡುವುದಷೆ್ೀ ದೆೋಡ್ಡ ವಿರಯವಲ್ಲ. ಭಾರತ 
ನಿಮ್ಷತ ಬಟೆ್, ಕರಕುಶಲ ವಸುತುಗಳು, 
ವಿದು್ತ್ ಉಪಕರಣಗಳು, ಮಬೆೈಲ್ಕಳು 
ಮತುತು ಅದೆೀ ರಿೀತಿ ಪ್ರತಿಯಂದು 
ಕ್ೆೀತ್ರದಲ್್ಲಯೋ ನಾವು ಈ ಹೆಮ್ಮಯನುನು 
ಹೆಚಿಚಾಸಬೆೀಕು. ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಮದಲ 
ರರತುತು ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೆೀಶದ ವಸುತುಗಳ 
ಬಗೆ್ಕ ಹೆಮ್ಮ ಪಡುವುದು, ನಮ್ಮ ದೆೀಶದ 
ಜನರು ತಯಾರಿಸಿದ ವಸುತುಗಳ ಬಗೆ್ಕ ಹೆಮ್ಮ 
ಪಡುವುದು. ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ದೆೀಶವಾಸಿ 
ಹೆಮ್ಮ ಪಡುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ದೆೀಶವಾಸಿ 
ಜೆೋತೆಯಾದಾಗ, ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತವು 
ಕೆೀವಲ ಆರ್್ಷಕ ಅಭಿಯಾನವಾಗದೆೀ, 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚೆೀತನವಾಗುತತುದೆ.
- ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
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ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಇಂದ್ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನ�� 
ಅತಿದ�ೋಡಡಿ ಮೊಬ�ೈಲ್ ತಯಾರಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ�.

ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಬಿಕಕಾಟಿಟೆನ ನಂತರ ಹ�ೋರಹ�ೋಮಿ್ಮದ 
ಹ�ೋಸ ಜಗತಿತುನಲಿಲಾ, ಭಾರತವು ಸಾ್ವವಲಂಬನ�ಯ ಹಾದಿಯ 
ಮೋಲಕ ತನನು ಸಾಥಿನವನ್ನು ರೋಪಿಸ್ಕ�ೋಳಳುಲ್ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು 
ಮಾಡಿದ�. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲಿಲಾ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲಿಲಾ, 
ಮ� 12, 2020 ರಂದ್ ದ��ಶವನ್ನು ಉದ�ದು�ಶಿಸ್ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರ್, ಆತ್ಮ ನಭತಿರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ 
ಅಡಿಯಲಿಲಾ 20.97 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಪಾಯಾಕ��ಜ್ ಘೋ�ಷ್ಸ್ದರ್. 

ಇದ್ ಕ��ವಲ ಹಣಕಾಸ್ನ ರರಾ�ತಾ್ಸಹ ಮಾತರಾವಲಲಾ, ಬದಲಿಗ� 
ಭಾರತದ ಮ್ನನುಡ�ಯ ಮ್ನ�ೋನು�ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸಥಿಳ�ಯ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ�ೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವಯಾವು ಕ��ವಲ ಹಬ್ಬದ ಸಂದಭತಿಗಳಗ� 
ಮಾತರಾ ಸ್�ಮಿತವಾಗಿರದ� ನಮ್ಮ ದ�ೈನಂದಿನ ಶಾಪಿಂಪ್ ನ 
ಅಭಾಯಾಸವಾಗ್ತಿತುದ�. ಪಾಯಾಕ��ಜ್ ನ ಉದ�ದು�ಶವು ಗ್ಡಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�, 
ಸಥಿಳ�ಯ ಉದಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ-ಮಧಯಾಮ ಉದಯಾಮ ಅಂದರ� 
ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗ� ಉತ�ತು�ಜನ ನ�ಡ್ವುದ್, ಇದ್ ಕ�ೋ�ಟಯಾಂತರ 
ಜನರ ಜಿ�ವನ�ೋ�ಪಾಯದ ಸಾಧನವಾಗಿದ�. ದ��ಶದ ಕಾಮಿತಿಕರ್ 
ಮತ್ತು ರ�ೈತರ್ ದ��ಶವಾಸ್ಗಳಗಾಗಿ ಹಗಲಿರ್ಳು ಶರಾಮಿಸ್ತಾತುರ� 

ಆಹಾರ ಸಂಸಕಾರಣೆ ಉದ್ಮ ಔರಧಿೀಯ ಉದ್ಮ

ಐಟಿ ಹಾಡೆ್ವೀ್ಷರ್

10,900 15000

7350 12195 

2.50 1.00

1.80 40

ಲಕ್ಷ 
ಉದೆೋ್ೀಗಾವಕಾಶಗಳು

ಲಕ್ಷ 
ಉದೆೋ್ೀಗಾವಕಾಶಗಳು

ಲಕ್ಷ 
ಉದೆೋ್ೀಗಾವಕಾಶಗಳು

ಲಕ್ಷ 
ಉದೆೋ್ೀಗಾವಕಾಶಗಳು

ಲಕ್ಷ 
ಉದೆೋ್ೀಗಾವಕಾಶಗಳು

ಲಕ್ಷ 
ಉದೆೋ್ೀಗಾವಕಾಶಗಳು

ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಾಸಲು ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಿೀಡುವ ವಿವಿಧ ವಿನಾಯತಿಗಳ ಬಗೆ್ಕ ನಿೀವು ಕೆೀಳಿರಬೆೀಕು,  
ಆದರೆ ಕೆೋೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ಸಮಯದಲ್್ಲ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಪ್ರತಿಕೋಲ ಸಂದರ್ಷವನುನು  ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಷಸುವ ದೃಷ್್ಯಂದ  

ಕೆೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಸಾಮಾನ್ ಬಜೆಟ್ ನಲ್್ಲ ಉತಾ್ಪದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 13 ಪ್ರಮುಖ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಿಗೆ ಉತಾ್ಪದನೆ ಆಧಾರಿತ 
ಪ್ರೀತಾಸಿಹಕವನುನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಮೋಲಕ, ಸುಮಾರು 37 ಲಕ್ಷ ಕೆೋೀಟಿ ರೋ.ಗಳ ಉತಾ್ಪದನಾ ಗುರಿಯನುನು ಮತುತು  

5 ವರ್ಷಗಳಲ್್ಲ 1 ಕೆೋೀಟಿ ಹೆಚುಚಾವರಿ ಉದೆೋ್ೀಗ ಸೃಷ್್ಯನುನು ನಿಗದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಾದ್ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ ಎಲ್ ಐ ಯೀಜನೆ

ಎಸಿ-ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್್ಬ ಸೌರ ಪಿವಿ ಮಾಡೋ್ಲ್ ಗಳು

6238 4500 
04 1.50

ಟೆಲ್ಕಾಂ 
ತಯಾರಿಕೆ

ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. 
ನಿಗದ

ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. 
ನಿಗದ

ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. 
ನಿಗದ

ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. 
ನಿಗದ

ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. 
ನಿಗದ

ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. 
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ಲಕ್ಷ 
ಉದೆೋ್ೀಗಾವಕಾಶಗಳು

ಲಕ್ಷ 
ಉದೆೋ್ೀಗಾವಕಾಶಗಳು

ಎಂಬ್ದನ್ನು ಗಮನದಲಿಲಾಟ್ಟೆಕ�ೋಂಡ್ ಈ ಆರ್ತಿಕ ಪಾಯಾಕ��ಜ್ ಅನ್ನು 
ಘೋ�ಷ್ಸಲಾಯಿತ್. ಉದಯಾಮವನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಂಡ 
ವಿವಿಧ ಪರಾಯತನುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲಿಲಾ ಹೋಡಿಕ� 
ಹ�ಚ್ಚುತಿತುದ�. ಇಂದ್, ಭಾರತವು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗಲ್ ಮತ್ತು 
ಕೃಷ್ಯಿಂದ ಖಗ�ೋ�ಳಶಾಸತ್ರದವರ�ಗ�, ವಿಪತ್ತು ನವತಿಹಣ�ಯಿಂದ 
ರಕ್ಷಣಾ ತಂತರಾಜ್ಾನದವರ�ಗ�, ಲಸ್ಕ�ಗಳಂದ ವಚ್ತಿವಲ್ 
ರಿಯಾಲಿಟಿಯವರ�ಗ�, ಜ�ೈವಿಕ ತಂತರಾಜ್ಾನದಿಂದ ಬಾಯಾಟರಿ 
ತಂತರಾಜ್ಾನದವರ�ಗ� ಎಲಲಾ ದಿಕ್ಕಾನಲಿಲಾಯೋ ಸಬಲವಾಗಲ್ 
ಬಯಸ್ದ�. ಪರಾಧಾನ ಮೊ�ದಿ ಅವರ ಆತ್ಮ ನಭತಿರ ಭಾರತ 

ದೃಷ್ಟೆಕ�ೋ�ನವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ೋಂದ್ತಿತುರ್ವ ಆರ್ತಿಕತ�, ವಿಶ್ವ 
ದಜ�ತಿಯ ಮೋಲಸೌಕಯತಿ, ತಂತರಾಜ್ಾನ ಆಧಾರಿತ ವಯಾವಸ�ಥಿ, 
ದ��ಶದ ಶಕ್ತುಯಾಗಿ ಮಾಪತಿಟಿಟೆರ್ವ ವ�ೈವಿಧಯಾಮಯ ಜನಸಂಖ�ಯಾ 
ಮತ್ತು ಬ��ಡಿಕ�-ಪೂರ�ೈಕ� ಸರಪಳಯ ಸಂಪೂಣತಿ ಸಾಮರಯಾತಿವನ್ನು 
ಬಳಸ್ಕ�ೋಳುಳುವುದ್ ಎಂಬ ಐದ್ ಸತುಂಭಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸ್ದ�.
ಸ್ಥಳಿೀಯ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಲು ಒಂದು ಜಲೆ್ಲ-ಒಂದು 
ಉತ್ಪನನು ಅಭಿಯಾನದ ಬೆಂಬಲ 
ಪರಾಧಾನ ಮೊ�ದಿ ಅವರ 'ಒಂದ್ ಜಿಲ�ಲಾ, ಒಂದ್ ಉತ್ಪನನು' ಎಂಬ 
ದೋರದೃಷ್ಟೆಯ್ ಸಥಿಳ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಸ್ವಲಿಲಾ 

ಫಾಮಾ್ಷಸು್ಟಿಕಲ್ಸಿ-ಎಪಿಐ

ಎಲೆಕಾಟ್ರನಿಕ್ ತಯಾರಿಕೆ

ವೆೈದ್ಕಿೀಯ ಉಪಕರಣಗಳು

ಆಟೆೋೀಮಬೆೈಲ್- 
ಆಟೆೋೀ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು 

6,940 

40,951 

3,420 

42,500 

2.50

7.5

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ - ಜಗತ್ತಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ

n 	ಒಟ್ಟೆ ವ�ಚಚು: ಮ್ಂದಿನ ಮೋರ್ 
ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ 120 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. 5,000 

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಅಂದಾಜ್ ಹೋಡಿಕ�.
n 	ವಾಯಾಪಾರದ ಬ�ಳವಣಿಗ� 900 

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. 10,000 ಹ�ಚ್ಚುವರಿ 
ಉದ�ೋಯಾ�ಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃಷ್ಟೆ.

n 	ಒಟ್ಟೆ ವ�ಚಚು- ಮ್ಂದಿನ 5 ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ 

10,683 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.
n 	3 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ಗೋ ಹ�ಚ್ಚು 

ವಯಾವಹಾರ. 7.5 ಲಕ್ಷ ಹ�ಚ್ಚುವರಿ 

ಉದ�ೋಯಾ�ಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟೆ.

n 	ಒಟ್ಟೆ ವ�ಚಚು- ಮ್ಂದಿನ 5 ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ 

6,322 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.

n 	ವಹಿವಾಟ್ 3 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. 68000 

ನ��ರ ಉದ�ೋಯಾ�ಗಗಳ�ೊಂದಿಗ� 5.25 ಲಕ್ಷ 

ಹ�ೋಸ ಉದ�ೋಯಾ�ಗಗಳು.

ಡೆೋ್ರೀನ್ಸಿ ಮತುತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಜವಳಿ ವಿಶೆೀರ ಉಕುಕಾ

` `

` `

ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. ನಿಗದ

ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. 
ನಿಗದ

ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. 
ನಿಗದ

ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. ನಿಗದ
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17 ರಾಜಯಾಗಳಲಿಲಾ 54 
ಇನ್ಕಾ್ಯಬ��ಷ್ನ್  ಕ��ಂದರಾಗಳ 
ಸಾಥಿಪನ�ಗ� ಅನ್ಮೊ�ದನ� 
ನ�ಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ 
ಕ��ಂದರಾಗಳು ಹ�ೋಸ 
ಉದಯಾಮಿಗಳಗ� 
ನ�ರವಾಗ್ತತುವ�.  ಕ��ಂದರಾಗಳಗ� 
ತಜ್ಞರನ್ನು ನ��ಮಿಸಲಾಗಿದ�.

ಗಮನಾಹತಿ ಕ�ೋಡ್ಗ� ನ�ಡಿದ�. ದ��ಶದಲಿಲಾ ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗ�, ಅನ��ಕ ಹ�ೋಸ ಕಲಾಸಟೆರ್ ಗಳಂದ ಕೃಷ್ ರಫ್ತು 
ಆರಂಭವಾಗಿದ�. ಉದಾಹರಣ�ಗ�, ವಾರಾಣಸ್ಯಿಂದ 
ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದೌಲಿಯ ಕಪು್ಪ 
ಅಕ್ಕಾಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದ�. 
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆ ಪರಾದ��ಶದ ರ�ೈತರ್ ನ��ರ 
ಪರಾಯ�ಜನಗಳನ್ನು ಪಡ�ದಿದಾದುರ�. ಅದರ ಹ�ೋರತಾಗಿ, 
ದ��ಶದ ಇತರ ಕಲಾಸಟೆರ್ ಗಳಾದ ನಾಗಪುರದಿಂದ ಕ್ತತುಳ�, 
ಅನಂತಪುರದಿಂದ ಬಾಳ�ಹಣ್್ಣ, ಲಕ�ೋನು�ದಿಂದ ಮಾವಿನ 
ಹಣ್್ಣಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� 
ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಿತುರ್ವುದ್ ಭಾರತಿ�ಯ 
ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಯಶಸ್್ಸನಲಿಲಾ ಪರಾಮ್ಖ ಪಾತರಾ 
ವಹಿಸ್ದ�. ಇವುಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ದ��ಶದಿಂದ 
ರವಾನ�ಯಾದ ಉತ್ಪನನುಗಳಾಗಿವ� ಮತ್ತು ಅವುಗಳ 
ಗ್ಣಮಟಟೆದಿಂದಾಗಿ ವಿದ��ಶಿ ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆಯಲಿಲಾ ಸದ್ದು 
ಮಾಡಿವ�. ಈ ವಷ್ತಿದ ಮ� ತಿಂಗಳಲಿಲಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ�, 
4 ಸಾವಿರ ಕ�ಜಿ ಸಾವಯವ ಸವನಾನು ಅಕ್ಕಾ ಮತ್ತು 
ಬಾಲಿತಿಯನ್ನು ಡ�ನಾ್ಮರ್ತಿ ಗ� ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ�. ಈ ವಷ್ತಿ 
ಅಸಾ್ಸಂನಂದ 40 ಮಟಿರಾರ್ ಟನ್ ಕ�ಂಪು ಅಕ್ಕಾಯನ್ನು 
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ಅಮರಿಕಾಕ�ಕಾ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದ�. 
ಅದ�� ರಿ�ತಿ, ಈಶಾನಯಾದಿಂದ ಬಮಿ�ತಿಸ್ ದಾರಾಕ್ಷಿಗಳು 
ಮತ್ತು ತಿರಾಪುರಾದಿಂದ ಹಲಸ್ನ ಹಣ್್ಣ (ಮ� ತಿಂಗಳಲಿಲಾ 
1.2 ಮಟಿರಾರ್ ಟನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಲ�ೈನಲಿಲಾ 1.6 ಮಟಿರಾರ್ 
ಟನ್) ಗಳನ್ನು ಲಂಡನ್ ಗ� ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ�. ಅದ�� 
ರಿ�ತಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ�, ನಾಗಾಲಾಯಾಂಡ್ ನಂದ 200 
ಕ�ಜಿ ತಾಜಾ ರಾಜ ಮಣಸ್ನಕಾಯಿಯನ್ನು ಲಂಡನ್ ಗ� 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ�. ಕಾನ್್ಪರದ ನ��ರಳ� ಹಣ್್ಣ ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗ� ವಿದ��ಶಗಳಲಿಲಾ ರ್ಚ ತ�ೋ�ರಿಸ್ದ�. ಜೋನ್-
ಜ್ಲ�ೈ 2021 ರಲಿಲಾ, ನ��ರಳ�ಯ 10 ಸರಕ್ಗಳನ್ನು ಯ್ಕ�, 
ಒಮಾನ್ ಮತ್ತು ಯ್ಎಇಗ� ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದ�. 
ಅದ�� ರಿ�ತಿ, ಭಾಗಲ್್ಪರದ ಜದಾತಿಲ್ ಮಾವನ್ನು ಕೋಡ 
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ಲಂಡನ್ ಗ� ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಯಿತ್. 

n • ಆತ್ಮನಭತಿರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, ಸೋಕ್ಷಷ್ಮ 

ಆಹಾರ ಉದಯಾಮ ಮ�ಲದುಜ�ತಿ ಯ�ಜನ�ಯಡಿಯಲಿಲಾ ಒಂದ್ 

ವಷ್ತಿದ�ೋಳಗ� ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳ ಸಾಥಿಪನ�ಗ� ಹಲವಾರ್ ಗಮನಾಹತಿ 

ಉಪಕರಾಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೋಳಳುಲಾಗಿದ�.

•  ಆಹಾರ ಸಂಸಕಾರಣ� ಕ��ತರಾದ ಅಪಾರ ಸಾಮರಯಾತಿವನ್ನು 

ಪರಿಗಣಿಸ್, ಒಂದ್ ಜಿಲ�ಲಾ-ಒಂದ್ ಉತ್ಪನನು ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು 

ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಯೀಜನೆಯಡಿಯಲ್್ಲ 

35
 ರಾಜ್ಗಳು/ಯುಟಿಗಳ  

707 ಜಲೆ್ಲಗಳಲ್್ಲ ಒಂದು ಜಲೆ್ಲ-ಒಂದು 
ಉತ್ಪನನುಕೆಕಾ ಅನುಮೀದನೆ 

ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ 

n ಹ�ೋಸ ಉದಯಾಮಿಗಳಗ� ಎಲಾಲಾ ರಿ�ತಿಯ ತಾಂತಿರಾಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 

ಒದಗಿಸಲ್ 491 ಜಿಲ�ಲಾಗಳಲಿಲಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ನ��ಮಿಸಲಾಗಿದ�.

n 	ಒಂದೋವರ� ಡಜನ್ ರಾಜಯಾಗಳಲಿಲಾ 470 ಉದಯಾಮಿಗಳ ತರಬ��ತಿಗಾಗಿ 

ಜಿಲಾಲಾ ಮಟಟೆದ ತರಬ��ತ್ದಾರರನ್ನು ಸಹ ನ��ಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದ�, 

ಅವರ್ ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕಾ ತರಬ��ತಿ ನ�ಡ್ತಾತುರ�. 

n •  ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, ಆಹಾರ ಸಂಸಕಾರಣ�ಯಲಿಲಾ ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ವ 
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗ್ಂಪುಗಳಗ� ಸಲಕರಣ�ಗಳ ಖರಿ�ದಿಗ� ಆರ್ತಿಕ 
ನ�ರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತತುದ�.

ಒಂದು ಜಲೆ್ಲ- ಒಂದು ಉತ್ಪನನುದ 

ಮೋಲಕ ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತದೆಡೆಗೆ 

ಒಂದು ಹೆಜೆಜೆ

ಹಂದೆ ರಯೀತ್್ಪದಕ 

ಚಟುವಟ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಕುಖ್್ಯತವಾಗಿದದಿ 

ಪುಲಾ್ಮಾಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಲ್ ಗ್್ರಮ ಉಖು 

ಹೊಸ ಗುರುತ್ಗಿದೆ. ಭಾರತದಲಿಲಿ 

ತಯಾರಾಗುವ ಪೆನ್ಲ್ ಸಲಿೀಟ್ 

ಗಳ ಪೆೈಕ ಶೀ. 80 ರರಟಿನು್ನ ಇಲಿಲಿ 

ಉತ್್ಪದ್ಸಲಾಗುತ್ದೆ.

आवरण 
कथा

Cover 
Story

ಜಾಗತಿಕವಾಗುತಿತುರುವ 
ಭಾರತಿೀಯ ಉತ್ಪನನುಗಳು

ಮುಖಪುಟ 
ಲೇಖನ
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ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ�, ಕಾಶಿಮೀರದಿಂದ ಮಿಶಿರಾ ಚ�ರಿರಾಗಳು ಮತ್ತು 
ಹಿಮಾಚಲ ಪರಾದ��ಶದಿಂದ ಸ��ಬ್ಗಳು ಕರಾಮವಾಗಿ ದ್ಬ�ೈ 
ಮತ್ತು ಬಹ�ರಾ�ನ್ ನಲಿಲಾ ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆಯನ್ನು ನಮಿತಿಸ್ದವು. 
ಆಗಸ್ಟೆ 11 ರಂದ್ ಛತಿತು�ಸಗಢದಿಂದ 9 ಮಟಿರಾರ್ ಟನ್ ಒಣ 
ಮಹ್ವಾವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ಫಾರಾನ್್ಸ ಗ� ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಈ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗಳ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲಿಲಾ, ಭಾರತದ ರ�ೈತರ್ ಈಗ 
ದ��ಶವನ್ನು ಮಾತರಾವಲಲಾದ� ಪರಾಪಂಚವನೋನು ರ�ಷ್ಸ್ತಿತುದಾದುರ� 
ಎಂದ್ ಹ��ಳಬಹ್ದ್. ಕೃಷ್ಯಲಿಲಾ ಮಾತರಾವಲಲಾದ� ರಕ್ಷಣ� 
ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ಪನನುಗಳಲೋಲಾ ಸ್ವದ��ಶಿಯ ಪರಾಭಾವವು 
ಗ�ೋ�ಚರಿಸ್ತಿತುದ�. ಕ��ಂದರಾ ಗೃಹ ಸಚವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ್ 
ಕ��ಂದಿರಾ�ಯ ರಲಿ�ಸ್ ಕಲಾಯಾಣ ಮಳಗ�ಗಳಲಿಲಾ ಸಥಿಳ�ಯ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಮಾತರಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ವ ಘೋ�ಷ್ಣ� 
ಮಾಡಿದಾದುರ�. ಇದರಿಂದ ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪವು 
ಸಾಬಿ�ತಾಗಿದ� ಮತ್ತು ದ��ಶವು 5 ಟಿರಾಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 
ಆರ್ತಿಕತ�ಯತತು ಸಾಗ್ತಿತುದ�.

ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳನುನು ಪ್ರೀತಾಸಿಹಸಲು ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮ 
ಸಥಿಳ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್ ಮತ್ತು ದ��ಶವು 
ದಿ�ಘತಿಕಾಲದಿಂದ ಆಮದ್ಗಳ ಮ�ಲ� ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದದು 

ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ ಭಾರತಕಾಕಾಗಿ 
ಕೌಶಲ್ರರಿತ ಕಾಮ್ಷಕ ಪಡೆಗೆ 

ಉತೆತುೀಜನ

2022 ರಲ್್ಲ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 75 

ವರ್ಷಗಳು ಪೂಣ್ಷಗೆೋಳುಳುವ 

ಸಮಯದವರೆಗಾದರೋ, ನಾವು 

ಭಾರತದ ಸ್ಥಳಿೀಯ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು 

ಖರಿೀದಸುತೆತುೀವೆ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರತಿಜ್ೆ 

ಮಾಡಬಹುದೆೀ? ನಮ್ಮ ದೆೀಶವಾಸಿಗಳು 

ತಯಾರಿಸಿದ, ನಮ್ಮ ದೆೀಶವಾಸಿಗಳ 

ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಯನುನು ಹೆೋಂದರುವ 

ಭಾರತದಲ್್ಲ ತಯಾರಿಸಿದ ಇಂತಹ 

ವಸುತುಗಳನುನು ಖರಿೀದಸಬಹುದೆೀ? ನಾನು 

ಇದನುನು ದೀರ್ಷಕಾಲಕಾಕಾಗಿ ಹೆೀಳುತಿತುಲ್ಲ, 

ಆದರೆ 2022 ರವರೆಗೆ, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 75 

ವರ್ಷಗಳು ಪೂಣ್ಷವಾಗುವವರೆಗೆ ನಾವು 

ಇದನುನು ಮಾಡಬೆೀಕು.

- ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

n • ಸಮಗರಾ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ, 2010- 11 

ರಿಂದ 2017-18ರ ಆರ್ತಿಕ ವಷ್ತಿದಲಿಲಾ, 11.14 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ� 

ತರಬ��ತಿ ನ�ಡಲಾಯಿತ್ ಮತ್ತು 8.43 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ� 

ಜವಳ ಕ��ತರಾದಲಿಲಾ ಉದ�ೋಯಾ�ಗ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�.

n • ಜವಳ ಕ��ತರಾದಲಿಲಾ ಸಾಮರಯಾತಿ ವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 

ಕಾಯತಿಕರಾಮವನ್ನು ಸಕ್ರಾಯಗ�ೋಳಸ್ವ ಯ�ಜನ�ಯಾಗಿ 

2023-24 ರವರ�ಗ� ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದ�.

n • ಸ್ಮಾರ್ 3.3 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳ ತರಬ��ತಿ 

ಕಾಯತಿಕರಾಮಕಾಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅನ್ಷಾ್ಠನ ಪಾಲ್ದಾರರನ್ನು 

ಹಂಚಕ� ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

n •ಕ್ಮಾಹಾರ್ ಸಶಕ್ತುಕರಣ ಯ�ಜನ�ಯ ಮೋಲಕ, 

ಕ್ಂಬಾರರ ಉತಾ್ಪದನ� ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲಿಲಾ 4-5 ಪಟ್ಟೆ 

ಹ�ಚಚುಳವಾಗಿದ�, 18,000 ಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾತ್ ಚಾಲಿತ 

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚಕರಾಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ�.

 24,956 
ವ್ಕಿತುಗಳಿಗೆ ತರಬೆೀತಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ, 13,633 ಮಂದ 

ತರಬೆೀತಿಯಲ್್ಲದಾದಿರೆ ಮತುತು 13,071 ವ್ಕಿತುಗಳಿಗೆ 

ಉದೆೋ್ೀಗ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳಿೀಯ ಆಟ್ಕ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ 
ಗುರುತನು್ನ  ನೀಡಲು ಟಾಯಕೆಥಾನ್, 
ಆಟ್ಕ್ ಮೀಳದಂತಹ 
ರ್ಯ್ಯಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಮೊದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಆಯೀಜಿಸಲಾಗಿದೆ
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ಪಿ.ಎಲ್.ಐ 

ಯ�ಜನ�ಯ್ ದ��ಶವನ್ನು 
ಜಾಗತಿಕ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ತಾಣವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ತತುದ�. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದ��ಶದ ಒಟಾಟೆರ� 
ರಫ್ತು ಶ��ಕಡಾ 33ಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚಾಚುಗಲಿದ�. ಭಾರತಿ�ಯ ಯ್ನಕಾನ್ತಿ 
ಗಳು ಸ್ಮಾರ್ 168 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಅಮರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ನವ್ವಳ 
ಮೌಲಯಾವನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದ್ದು, ಭಾರತವು ವ��ಗವಾಗಿ ಬ�ಳ�ಯ್ತಿತುರ್ವ 
ಪರಿಸರ ವಯಾವಸ�ಥಿಯಾಗಿದ�.

ರಫುತು ಹೆಚಚಾಳಕಾಕಾಗಿ ಕೆೈಗೆೋಂಡ ನೋತನ ಉಪಕ್ರಮಗಳು 

ಕಳ�ದ 6-7 ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ ಮ�ರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ವಿವಿಧ 
ಹಂತಗಳಲಿಲಾ ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್ ಅನ��ಕ ಯಶಸ್್ವ ಪರಾಯತನುಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಇದನ್ನು ಮ್ಂದಿನ ಹಂತಕ�ಕಾ ಕ�ೋಂಡ�ೋಯ್ಯಾವ 

n 	ಯಾವಾಗಲೋ ಅತಿ ದ�ೋಡಡಿ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ 
ಆಮದ್ದಾರ ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದದು 
ಭಾರತ, ಈಗ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು 
ಮಾಡ್ವ ನಟಿಟೆನಲಿಲಾ ಹ�ಜ�ಜೆ ಇಟಿಟೆದ�.

n 	ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು ಶ��.334ರಷ್್ಟೆ 
ಹ�ಚಾಚುಗಿದ್ದು 2014-15ರಲಿಲಾದದು 1,941 ಕ�ೋ�ಟಿ 
ರೋ.ಗಳಂದ 2020-21ರಲಿಲಾ 8,434 ಕ�ೋ�ಟಿ 
ರೋ. ತಲ್ಪಿದ�. ಇದ�� ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� 
ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ 25 ಅಗರಾ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನನು 
ರಫ್ತು ದ��ಶಗಳ ಪಟಿಟೆಯಲಿಲಾ ಸ��ರಿದ�.

n 	ನಾವು ತ��ಜಸ್, ಅಜ್ತಿನ್ ಎಂಕ� -1ಎ 
ಟಾಯಾಂರ್, ಧನ್ಷ್ ಕಾಯಾನನ್, ಆಕಾಶ್ 
ಕ್ಷಿಪಣಿ (ಭೋಮಿಯಿಂದ ಬಾನಗ� ಚಮ್್ಮವ), 
ಪಿನಾಕ ರಾಕ�ಟ್, ಐ.ಎನ್.ಎಸ್. ಕಲ್ವರಿ, 
ಗ್ಂಡ್ ನರ�ೋ�ಧಕ ಶಿರಸಾತ್ರಣ, ಹ�ೋಸ 
ಪಿ�ಳಗ�ಯ ಬರಾಹ�ೋಮೀಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಮತಿತುತರ 
ಸ್ವದ��ಶಿ� ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನನು ಸ��ರಿದಂತ� 
ಉತತುಮ ದಜ�ತಿಯ ದ��ಶಿ�ಯ ರಕ್ಷಣಾ 
ಉತ್ಪನನುಗಳಗ� ಆದಯಾತ� ನ�ಡ್ತಿತುದ�ದು�ವ�. ನಾವು 
75 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಗ� ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನನು ರಫ್ತು 
ಮಾಡ್ತಿತುದ�ದು�ವ�.

75 ರಾರಟ್ರಗಳಿಗೆ ರಕ್ಣಾ ಸ್ಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ 

ರಫ್ ್ ಮಾಡುತಿ್ರುವ ಭಾರತ

ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ದ��ಶದಲಿಲಾಯ� ತಯಾರಿಸಲ್ 13 ಪರಾಮ್ಖ  
ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಕ��ಂದರಾ  
ಸಕಾತಿರವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ಉತಾ್ಪದನ� ಸಂಪಕ್ತಿತ ರರಾ�ತಾ್ಸಹಕ 
ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು (ಪಿ.ಎಲ್.ಐ) ಪರಿಚಯಿಸ್ದ�. ಈ ವಷ್ತಿದ ಬಜ�ಟ್ 
ನಲಿಲಾ ಪಿ.ಎಲ್.ಐಗ� ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಯ�ಜನ�ಗಳಗ� ಸ್ಮಾರ್  
2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗಿದ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ 
ಉತಾ್ಪದನ�ಯ ಸರಾಸರಿ ಶ��.5ರಷ್ಟೆನ್ನು ರರಾ�ತಾ್ಸಹಕವಾಗಿ 
ನ�ಡಲಾಗ್ತತುದ�. ಅಂದರ�, ಪಿ.ಎಲ್.ಐ. ಯ�ಜನ� ಒಂದರ 
ಮೋಲಕವ��, ಮ್ಂಬರ್ವ 5 ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ, ಭಾರತದಲಿಲಾ ಸ್ಮಾರ್ 
520 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲಯಾದ ಉತಾ್ಪದನ� ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್ 
ಎಂದ್ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ�. ಇಷ�ಟೆ� ಅಲಲಾ, ಪಿ.ಎಲ್.ಐ ಯ�ಜನ�ಯನ್ನು 
ಘೋ�ಷ್ಸಲಾಗಿರ್ವ ವಲಯಗಳಲಿಲಾ, ಅವುಗಳ ದಕ್ಷತ� ಬಹ್ತ��ಕ 
ದಿ್ವಗ್ಣಗ�ೋಳುಳುತತುದ� ಎಂದ್ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ�. ಉತಾ್ಪದನ� ಮತ್ತು 
ರಫ್ತು ವಿಷ್ಯದಲಿಲಾ ಉದಯಾಮಕ�ಕಾ ಲಾಭವಾಗ್ವುದ್ ಮಾತರಾವ�� ಅಲಲಾ, 
ಸರಾಸರಿ ಆದಾಯದ ಹ�ಚಚುಳದಿಂದಾಗಿ ಬ��ಡಿಕ�ಯೋ ಹ�ಚಾಚುಗ್ತತುದ�. 

ತಮಿಳುನಾಡ್ ಮತ್ತು ಉತತುರ 
ಪ್ರದೆೀಶದಲ್ಲಿನ ಎರಡ್ ರಕ್ಷ ಣಾ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ರಕ್ಷ ಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 
ಹಾದ ಸ್ಗಮಗೊಳಸಿವೆ.

आवरण 
कथा

Cover 
Story ಜಾಗತಿಕವಾಗುತಿತುರುವ 

ಭಾರತಿೀಯ ಉತ್ಪನನುಗಳು

ಮುಖಪುಟ 
ವರದ
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ಗ್ರಿಯಂದಿಗ�, ಭಾರತವು ಪರಾತಿಯಂದ್ ಪರಾತಿಕೋಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 
ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವತಿತಿಸ್ತಿತುರ್ವುದರಿಂದ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯ 
ಅನ್ಭವಗಳು ದ��ಶದ ದೃಷ್ಟೆಕ�ೋ�ನವನ್ನು ವಿಸತುರಿಸ್ವ�. ತಮ್ಮ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮರಯಾತಿವನ್ನು ಹ�ಚಚುಸ್ವ ಮೋಲಕ ದ��ಶದ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನ್ನು ವ��ಗಗ�ೋಳಸ್ದಂತಹ ದ��ಶಗಳ ಅನ��ಕ 
ಉದಾಹರಣ�ಗಳವ�. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲಿಲಾ, ಅಂತಹ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು 
ಮ್ಂದ� ತರ್ವುದ್ ದ��ಶದ ಕಾಯತಿತಂತರಾವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ 
ಅದ್ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪಧ�ತಿಯಲಿಲಾ ಪರಾಬಲವಾಗಿ ಸ್ಪಧಿತಿಸಬಹ್ದಾಗಿದ�. 
ಸ್ಗಮ ವಾಣಿಜಯಾವನ್ನು ಉತತುಮಪಡಿಸಲ್, ಜಿಲಾಲಾ ಮಟಟೆದ ರಫ್ತು 
ತಾಣಗಳನ್ನು ನಮಿತಿಸಲ್ ಅನ್ಕೋಲವಾಗ್ವಂತ� ವಿಶ��ಷ್ 
ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಸೌಲಭಯಾಗಳನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ವ ಮತ್ತು 
ಅಡ�ತಡ�ಗಳನ್ನು ನವಾರಿಸ್ವ ಉಪಕರಾಮಗಳು ಎಂ.ಎಸ್.
ಎಂ.ಇ.ಗಳು, ರ�ೈತರ್, ಸಣ್ಣ ಕರಕ್ಶಲ ಕಮಿತಿಗಳು ಮೊದಲಾದವರಿಗ� 
ರಫ್ತು ಮಾಡಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�. 

ದೆೈನಂದನ ಬದುಕಲ್್ಲ ದೆೀಶಿೀಯ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳಿಳು 
ದ��ಶವು ಅನ��ಕ ಭಾಷ�ಗಳು, ಅನ��ಕ ಉಪಭಾಷ�ಗಳು, ವಿಭಿನನು 
ಆಹಾರಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದ್ದು ವ�ೈವಿಧಯಾದಿಂದ ಕೋಡಿದ� ಆದರೋ 
ಭಾರತವು ಒಂದಾಗಿದ�. ಭಾರತ ಎಂದರ� ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರ ರಕತು 
ಮತ್ತು ಬ�ವರ್, ಆಕಾಂಕ�ಗಳು ಮತ್ತು ನರಿ�ಕ�ಗಳ ಸಾಮೋಹಿಕ 
ಶಕ್ತುಯಾಗಿದ�. ಭಾರತ ಎಂದರ� ಅನ��ಕ ರಾಜಯಾಗಳು ಆದರ� ಒಂದ್ 
ರಾಷ್ಟ್ರ. ಸಮಾಜಗಳು ಅನ��ಕ ಆದರ� ಭಾವನ� ಒಂದ��. ಅನ��ಕ 
ಮತಗಳು ಆದರ� ಗ್ರಿ ಒಂದ��. ಅನ��ಕ ಭಾಷ�ಗಳು ಆದರ� ಅಭಿವಯಾಕ್ತು 
ಒಂದ�. ಅನ��ಕ ಬಣ್ಣಗಳು ಆದರ� ತಿರಾವಣತಿ ಒಂದ�. ಇದನ್ನು ಒಂದ್ 
ವಾಕಯಾದಲಿಲಾ ಸಂಕ್ಷಿಪತುವಾಗಿ ಹ��ಳುವುದಾದರ� ಭಾರತದ ಮಾಗತಿಗಳು 
ಅನ��ಕ, ಆದರ� ಗಮಯಾಸಾಥಿನ ಒಂದ�� ಆಗಿದ�, ಆ ಗಮಯಾಸಾಥಿನವು ಏಕ 
ಭಾರತ, ಶ�ರಾ�ಷ್್ಠ ಭಾರತ ಎಂಬ್ದಾಗಿದ�. ಸಥಿಳ�ಯತ�ಗ� ಧ್ವನಯಾಗ್ವ 
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ದ��ಶದ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ್ 
ತಮ್ಮ ದ�ೈನಂದಿನ ಬಳಕ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಪಟಿಟೆಯನ್ನು ಮಾಡಬ��ಕ್ 
ಮತ್ತು ತಮಗ� ತಿಳಯದ� ತಮ್ಮ ಜಿ�ವನದಲಿಲಾ ಪರಾವ��ಶಿಸ್ರ್ವ ಅರವಾ 
ಅಭಾಯಾಸವಾಗಿರ್ವ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಚಚತಿಸಬ��ಕ್. ತದ ನಂತರ, 
ಆ ಉತ್ಪನನುಗಳಗ� ಭಾರತದಲಿಲಾ ಲಭಯಾವಿರ್ವ ಬದಲಿ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು 
ಕಂಡ್ಕ�ೋಳಳುಬ��ಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮ್ಂದ�, ತಮ್ಮ ದ�ೈನಂದಿನ 
ಬದ್ಕ್ನಲಿಲಾ ಮ�ಡ್-ಇನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಮಾತರಾ 
ಬಳಸ್ತ�ತು�ವ� ಎಂದ್ ನಧತಿರಿಸಬ��ಕ್. ಏಕ ಭಾರತ ಶ�ರಾ�ಷ್್ಠ ಭಾರತದ 
ಚ�ೈತನಯಾದ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ಪಡ�ದಾಗ ಸಥಿಳ�ಯತ�ಗ� ಧ್ವನಯಾಗ್ವ ಈ 
ಮನ�ೋ�ಭಾವ ಬಲಗ�ೋಳುಳುತತುದ�. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಲಾ ವಾಸ್ಸ್ವವರ್ 
ಹರಿಯಾಣದಲಿಲಾ ತಯಾರಾದ ಯಾವುದ�� ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಮ್ಮ 
ಪಡಬ��ಕ್, ಹಿಮಾಚಲದಲಿಲಾ ವಾಸ್ಸ್ವ ಜನರ್ ಕ��ರಳದಲಿಲಾ ಮಾಡಿದ 
ಯಾವುದ�� ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಮ್ಮ ಪಡಬ��ಕ್. ಪರಸ್ಪರರ ಪರಾದ��ಶದ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮ�ಲಿನ ಹ�ಮ್ಮಯ್ ಆ ಉತ್ಪನನುಕ�ಕಾ ಸಥಿಳ�ಯತ�ಯಿಂದ 
ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪನನುವಾಗ್ವ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ನ�ಡ್ತತುದ�. ಬನಾರಸ್ 
ಸ್�ರ�ಗಳಲಿಲಾ ಬನಾರಸ್ ನ ನ��ಕಾರರ ಕೌಶಲಯಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ 
ಗ�ೋ�ಚರಿಸ್ತತುದ�. ದ��ಶದ ಪರಾತಿಯಂದ್ ಉತ್ಪನನು - ಅರಿಶಿನ, 
ಮಸಾಲ�, ಮಾವಿನ ಹಣ್್ಣ, ಸ��ಬ್, ಮಖಾನಾ ಅರವಾ ಇತರ 
ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶ��ಷ್ತ�ಗಳನ್ನು ಹ�ೋಂದಿವ�. ಉತತುರ 
ಪರಾದ��ಶದ ಮಾವಿನ ಹಣ್್ಣಗಳು, ಕಾಶಿಮೀರದ ಕ��ಸರಿ, ಆಂಧರಾ ಪರಾದ��ಶದ 

ಮಣಸ್ನಕಾಯಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅರಿಶಿನ ವಿಶಾ್ವದಯಾಂತ 
ಪರಾಸ್ದ್ಧವಾಗಿವ�. ಸಥಿಳ�ಯತ�ಯಿಂದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿರ್ವ 
ಭಾರತಿ�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳು ದ��ಶಿ�ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಲ್ ದ��ಶದ ಜನರಿಗ� ಸಂದ��ಶ ನ�ಡಿವ�. 
ದ��ಶದ ಆರ್ತಿಕತ�ಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡ್ವುದ್ ಇದರ ಗ್ರಿಯಾಗಿದ�. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕದ 
ಹ�ೋರತಾಗಿಯೋ, ದಿ�ಪಾವಳಯ ಸೋಫೂತಿತಿ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳಲಿಲಾ 
ಉತಾ್ಸಹವನ್ನು ತಂದಿದ�. ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆಗಳಲಿಲಾ, ಭಾರತಿ�ಯ 
ಉತ್ಪನನುಗಳು ವಿದ��ಶದಲಿಲಾ ತಯಾರಾದ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಮ�ಲ� 
ಪಾರಾಬಲಯಾ ಮರ�ಯ್ತಿತುವ�. 'ಭಾರತ ಇಂದ್ ಬಲಿಷ್್ಠವಾಗಿದ�, 
ಮತ್ತು ನಾಳ� ಇನೋನು ಹ�ಚ್ಚು ಬಲಿಷ್್ಠವಾಗಲಿದ�' ಎಂಬ ಬಲವಾದ 
ಸಂದ��ಶವನ್ನು ಇದ್ ಜಗತಿತುಗ� ರವಾನಸ್ತಿತುದ�.  

ಜಿಐ ಟಾಯಾಗ್ ಎಂದರ� ಭೌಗ�ೋ�ಳಕ ಗ್ರ್ತಿನ ಟಾಯಾಗ್ ಆಗಿದ�. 
ಇದ್ ಒಂದ್ ರಿ�ತಿಯ ಲ��ಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲಿಲಾ ಒಂದ್ 
ನದಿತಿಷ್ಟೆ ಭೌಗ�ೋ�ಳಕ ಗ್ರ್ತನ್ನು ಉತ್ಪನನುಕ�ಕಾ ನ�ಡಲಾಗ್ತತುದ�. 
ಅದರ ವಿಶ��ಷ್ತ� ಅರವಾ ಖಾಯಾತಿ ಮ್ಖಯಾವಾಗಿ ಪರಾಕೃತಿ ಮತ್ತು 
ಮಾನವ ಅಂಶಗಳ ಮ�ಲ� ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತತುದ�. ಜಿಐ 
ಟಾಯಾಗ್ ಪಡ�ದ ದ��ಶದ ಮೊದಲ ಉತ್ಪನನು ಡಾಜಿತಿಲಿಂಗ್ 
ಚಹಾ ಆಗಿದ�. ಇಂದ್ ಸ್ಮಾರ್ 325 ಉತ್ಪನನುಗಳು ಜಿಐ 
ಟಾಯಾಗ್ ಗಳನ್ನು ಪಡ�ದಿವ�. ನ�ವು ಈ ರಿ�ತಿಯಲಿಲಾ ಕೋಡ  
ಜಿಐ ಟಾಯಾಗ್ ನ ಪಾರಾಮ್ಖಯಾವನ್ನು ಅರತಿಮಾಡಿಕ�ೋಳಳುಬಹ್ದ್,  
5 ಜಿಲ�ಲಾಗಳನ್ನು ಬನಾರಸ್ ಸ್�ರ�ಗಳಗಾಗಿ ಭೌಗ�ೋ�ಳಕ ಜಿಐ 
ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ ಕಾನೋನ್ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಪರಾಮಾಣಿ�ಕರಿಸ್ದ�. ಈ ಐದ್ 
ಜಿಲ�ಲಾಗಳನ್ನು ಹ�ೋರತ್ಪಡಿಸ್ ಇತರ ಸಥಿಳಗಳಲಿಲಾ ತಯಾರಿಸ್ದ 
ಸ್�ರ�ಗಳನ್ನು ಬನಾರಸ್ ಸ್�ರ�ಗಳು ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲ್ ಸಾಧಯಾವಿಲಲಾ. 
ಪವರ್ ಲೋಮ್ ನಲಿಲಾ ತಯಾರಿಸ್ದ ಸ್�ರ�ಗ� ಜಿಐ ನ�ಡ್ವುದಿಲಲಾ. 
ಕಳ�ದ ಏಳು ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ, ನಮ್ಮ ದ��ಶದಿಂದ ಸಾಕಷ್್ಟೆ ಜಿಐ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಪರಾಸ್ತುತ, ಆತ್ಮನಭತಿರ 
ಭಾರತದ ಯಶಸ್್ಸ ಮತ್ತು ಸಥಿಳ�ಯತ�ಗ� ಧ್ವನಯಾಗ್ವುದನ್ನು 
ಜಿಐಗ� ಜ�ೋ�ಡಿಸಲಾಗಿದ�. ಈ ಟಾಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಮಾರ್ಕಟ�ಟೆಯಲಿಲಾ ಟ�ರಾ�ಡ್ ಮಾರ್ತಿ ಆಗಿ ನ�ೋ�ಡಲಾಗ್ತತುದ�. 
ಇದ್ ಪರಾವಾಸ�ೋ�ದಯಾಮ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ರರಾ�ತಾ್ಸಹಿಸ್ತತುದ�, 
ಜ�ೋತ�ಗ� ಸಥಿಳ�ಯ ಆದಾಯವನೋನು ಹ�ಚಚುಸ್ತತುದ�.

ಜಐ ಟಾ್ಗ್ ನೆೋಂದಗೆ 
ಸ್ಥಳಿೀಯ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ 

ಹೆೋಸ ಗುರುತು
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आवरण 
कथा ಸೆೈನಿಕರೆೋಂದಗೆ ದೀಪಾವಳಿಹಬ್ಬಗಳ
ಋತು

ಸೈನಿಕರಂದಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಂದ 
ದಿೀಪಾವಳ ಆಚರಣೆ 

ಯಾವುದ�� ದ��ಶದ ನಾಯಕತ್ವ ತಾನ್ ಕ�ೈಗ�ೋಳುಳುವ ಬಲವಾದ ನಧಾತಿರಗಳ ಜ�ೋತ�ಗ�, 'ರಾಷ್ಟ್ರಕಾಕಾಗಿಯ� ಪರಾತಿಯಂದ್ 
ಕಾಯತಿ' ಎಂಬ ಧ�ಯಾ�ಯದ�ೋಂದಿಗ� ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಾಗತಿ ಹ�ಚ್ಚು ಖಚತವಾಗ್ತತುದ�. ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ 
ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಈ ಚಂತನಾ ಪಂರಕ�ಕಾ ಸ��ರಿದವರ್, ಅವರಿಗ� ಜನರನ್ನು ಸಶಕತುಗ�ೋಳಸ್ವುದರ ಜ�ೋತ�ಗ� 
ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಪರಮೊ�ಚಚುವಾಗಿದ�. ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಕಳ�ದ 2೦ ವಷ್ತಿಗಳಂದ ಉನನುತ ಸಾಂವಿಧಾನಕ 
ಹ್ದ�ದುಗಳನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದಾದುರ�, ಇದರಲಿಲಾ ಸಾವತಿಜನಕ ಕಲಾಯಾಣದ ಬಗ�ಗೆ ಅವರ ಬದ್ಧತ�ಗ� ಹ�ಚಚುನ ಆದಯಾತ� ನ�ಡಲಾಗಿದ�. ಈ ಹಬ್ಬದ  
ಋತ್ವಿನಲಿಲಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಭರಾಮ ಆಚರಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಸಂದಭತಿದಲಿಲಾ ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾಯವರ್  
ದ��ಶದ ಸ�ೈನಕರ�ೋಂದಿಗ� ದಿ�ಪಾವಳ ಆಚರಿಸ್ತಾತುರ�, ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅವರ್ ಗ್ಜರಾತ್ ಮ್ಖಯಾಮಂತಿರಾಯಾಗಿದಾದುಗ 
ಪಾರಾರಂಭಿಸ್ದರ್ ಮತ್ತು ದ��ಶದ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯಾದ ನಂತರವೂ ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತಿತುದಾದುರ�.

ವರ ಸಕಾತಿರ ಕ��ವಲ ಒಂದ್ ಧಮತಿವನ್ನು ಮಾತರಾ 
ಬ�ೋ�ಧಿಸ್ತತುದ� - ಭಾರತ ಮೊದಲ್, ಒಂದ�� ಒಂದ್ ಪವಿತರಾ 
ಗರಾಂರವಿದ�- ಸಂವಿಧಾನ, ಒಂದ�� ಒಂದ್ ಭಕ್ತು - ಭಾರತ 
ಭಕ್ತು, ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದ�� ಶಕ್ತು- ಜನ ಶಕ್ತು, ಕ��ವಲ ಒಂದ್ 
ಸಂಸಕೃತಿ-130 ಕ�ೋ�ಟಿಗೋ ಹ�ಚ್ಚು ಭಾರತಿ�ಯರ ಸ್ರಕ್ಷತ� 
ಮತ್ತು ಯ�ಗಕ��ಮ ಹಾಗೋ ಒಂದ�� ಒಂದ್ ಮಂತರಾ - 
ಎಲಲಾರ�ೋಂದಿಗ�, ಎಲಲಾರ ವಿಕಾಸ, ಎಲಲಾರ ವಿಶಾ್ವಸ ಮತ್ತು 
ಎಲಲಾರ ಪರಾಯತನು. ಉತತುಮ ಆಡಳತದ ಈ ಮಂತರಾವನ್ನು 
ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ ತಮ್ಮ ಜಿ�ವನದ 
ಅವಿಭಾಜಯಾ ಅಂಗವಾಗಿಸ್ಕ�ೋಂಡಿದಾದುರ�. ಬಾಲಯಾದಲಿಲಾ ಸ��ನ�ಗ� 
ಸ��ರ್ವ ಅವರ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಕ�ಲವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಂದಾಗಿ 
ಸಾಕಾರಗ�ೋಳಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗಲಿಲಲಾ, ಆದರ� ಭಾರತವನ್ನು 
ಶಕ್ತುಶಾಲಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕ್�ಯ 
ನಕ�ಯಲಿಲಾ ದ��ಶಕ�ಕಾ ಭವಯಾ ಸಾಥಿನವನ್ನು ತಂದ್ಕ�ೋಡಲ್ 
ಸ�ೈನಯಾವನ್ನು ಸಶಕತುಗ�ೋಳಸ್ವ ಅವರ ಉತಾ್ಸಹ 
ಪರಾಶಂಸನ�ಯವಾಗಿದ�. ಗ್ಜರಾತ್ ಮ್ಖಯಾಮಂತಿರಾಯಾಗಿ 
ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯಾಗ್ವವರ�ಗಿನ ಪಯಣದಿಂದ ಹಿಡಿದ್, 
ದ��ಶದ ಸ�ೈನಕರ�ೋಂದಿಗ� ಪರಾತಿ ದಿ�ಪಾವಳಯನ್ನು 
ಆಚರಿಸ್ತಿತುರ್ವುದಕೋಕಾ ಇದ�� ಕಾರಣವಾಗಿದ�. ಸ�ೈನಯಾವನ್ನು 

ಸಶಕತುಗ�ೋಳಸ್ವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ ಅಂತ�ೋಯಾ�ದಯದ 
ಮೋಲಕ ಬಡವರ ಕಲಾಯಾಣದವರ�ಗ�, ಅವರ 20 ವಷ್ತಿಗಳ 
ಪಯಣವು ದೋರದೃಷ್ಟೆಯ ಚಂತನ� ಮತ್ತು ಬಲವಾದ 
ಇಚಾ್ಛಶಕ್ತುಯಂದಿಗ� ಭಾರತದ ಆಶ�ೋ�ತತುರಗಳನ್ನು 
ಪೂರ�ೈಸ್ವ ಅವರ ಪರಾಯತನುಗಳನ್ನು ಪರಾತಿಬಿಂಬಿಸ್ತತುವ�. 
ಅವರ್ 2021ರ ಅಕ�ೋಟೆ�ಬರ್ 7 ರಂದ್ ಗ್ಜರಾತ್ 
ಮ್ಖಯಾಮಂತಿರಾಯಾಗಿ ಪರಾಮಾಣ ವಚನ ಸ್್ವ�ಕರಿಸ್ದರ್ 
ಮತ್ತು ನಂತರ ಪಾರಾರಂಭವಾದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತ್ತು ಉತತುಮ 
ಆಡಳತದ ಪಯಣವು ಇಲಿಲಾಯವರ�ಗ� ಆಬಾಧಿತವಾಗಿ 
ಮ್ಂದ್ವರಿದಿದ�. ಈ 20 ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ, ಅವರ್ 
ಕಠಿಣ ಪರಿಶರಾಮದ ಜ�ೋತ�ಗ� ದ��ಶ ಮೊದಲ್ ಎಂಬ 
ದಿ�ಘತಿಕಾಲಿ�ನ ದೃಷ್ಟೆಕ�ೋ�ನಕ�ಕಾ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲಲಾ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ಪರಾದಶಿತಿಸ್ದಾದುರ�. ದ��ಶದಲಿಲಾ 70 ವಷ್ತಿಗಳಂದ ಇದದು 
ಕಠಿಣ ಸಮಸ�ಯಾಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ವುದಾಗಿರಲಿ ಅರವಾ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಾಯದ�ೋಂದಿಗ� ಹಿಂದ್ಳದವರಿಗ� ಅಧಿಕಾರ 
ನ�ಡ್ವುದಾಗಿರಲಿ, ಪರಾತಿಯಂದ್ ಸಮಸ�ಯಾಯನೋನು 
ಪರಿಹರಿಸಲ್ ಪರಿಸರ ವಯಾವಸ�ಥಿಯನ್ನು ರೋಪಿಸ್ವ ಮೋಲಕ, 
ಅವರ್ ದ��ಶಕ�ಕಾ ಹ�ೋಸ ದಿಕಕಾನ್ನು ನ�ಡಿದಾದುರ�.

ಅ
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ಕೆೀದಾರನಾಥಕೆಕಾ ಭೆೀಟಿ, ಉತತುರಾಖಂಡದ ಹಶಿ್ಷಲ್ ನಲ್್ಲ  
ಸೆೀನೆಯ ಯೀಧರು ಮತುತು ಐಟಿಬಿಪಿ ಸಿಬ್ಬಂದಯಂದಗೆ 
ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ

2018 ನವೆಂಬರ್ 7 

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಶಿರಾ� ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ 
ಭಾರತದ ಗಡಿಯ ಲ�ೋ�ಂಗ�ವಾಲಾ ಹ�ೋರ 
ಠಾಣ�ಯಲಿಲಾ ಸ�ೈನಕರ�ೋಂದಿಗ� ದಿ�ಪಾವಳ ಆಚರಿಸ್, 
ಸಂವಾದ ನಡ�ಸ್ದರ್. ಈ ಸಂದಭತಿದಲಿಲಾ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ್, ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ 
ಪವತಿತಗಳಲಿಲಾರಲಿ ಅರವಾ ಮರ್ಭೋಮಿಗಳಲಿಲಾರಲಿ, 
ಯ�ಧರ�ೋಂದಿಗ� ಇದಾದುಗ ಮಾತರಾ ತಮ್ಮ ದಿ�ಪಾವಳ 
ಪೂಣತಿಗ�ೋಳುಳುತತುದ� ಎಂದ್ ಹ��ಳದದುರ್. 

2020 ನವೆಂಬರ್ 14 

ಎಲಲಾರಂತ� ನಾನೋ ನನನು ಕ್ಟ್ಂಬದ�ೋಂದಿಗ� 
ದಿ�ಪಾವಳ ಆಚರಿಸಲ್ ಬಯಸ್ತ�ತು�ನ�. ಅದಕಾಕಾಗಿಯ� 
ನಾನ್ ನಮ್ಮ ನಡ್ವ� (ಸಶಸತ್ರ ಸ್ಬ್ಬಂದಿ) ಬರ್ತ�ತು�ನ�, 
ಏಕ�ಂದರ� ನಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ನನನು ಕ್ಟ್ಂಬವ�ಂದ್ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ತ�ತು�ನ�. ನಾನ್ ನಮೊ್ಮಂದಿಗ� ಸಮಯ 
ಕಳ�ದಾಗ, ನನಗ� ಹ�ೋಸ ಚ�ೈತನಯಾ ಸ್ಗ್ತತುದ�. ನಾನ್ 
ಸ�ೈನಕರ ನಡ್ವ� ಬರ್ವವರ�ಗೋ ನನನು ದಿ�ಪಾವಳ 
ಪೂಣತಿವಾಗ್ವುದಿಲಲಾ." 
-ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ತಮ್ಮ ಸಂದೆೀಶದಲ್್ಲ ರದ್ರತೆಗೆ ಒತುತು ನಿೀಡಿದ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ: ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲಿಲಾ ದಾಳಕ�ೋ�ರರ್ 
ಮತ್ತು ನ್ಸ್ಳುಕ�ೋ�ರರನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ವ ಸಾಮರಯಾತಿ 
ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಾತರಾ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿವ� 
ಎಂದ್ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಹ��ಳದರ್. ಇಂದ್ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಪಾಲ್ದಾರಿಕ� 
ಕ��ತರಾದಲಿಲಾ ದ�ೋಡಡಿ ಬದಲಾವಣ�ಯಾಗಿದದುರೋ, 
ಭದರಾತ�ಯ ಕ್�ಲಿಕ�ೈ ಜಾಗರೋಕತ� ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ನಾವು ಮರ�ಯಬಾರದ್ ಎಂದ್ ಅವರ್ 
ಹ��ಳದರ್. ಸಂತ�ೋ�ಷ್ವು ಜಾಗರೋಕತ�ಯ ಮ�ಲ� 
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಸಶಕತುರಾಗ್ವ 
ಭಾವನ�ಯ್ ವಿಜಯದ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸವಾಗಿದ� ಎಂದಿದದುರ್.

ಜಮು್ಮ ಮತುತು ಕಾಶಿಮೀರದ ರಜೌರಿ ಜಲೆ್ಲಯ ನಿಯಂತ್ರಣ 
ರೆೀಖೆಯಲ್್ಲ

2019 ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 27 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಆದ ನಂತರ 
ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ವಿವಿಧ ತಾಣಗಳ 
ಒಂದು ನೆೋೀಟ
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ಸ�ೈನಕರ�ೋಂದಿಗ� ಸಮಯ ಕಳ�ಯಲ್ ಯಾವುದ�� 
ಮ್ನೋ್ಸಚನ� ನ�ಡದ�, ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಶಿಮೀರದ ನಯಂತರಾಣ 
ರ��ಖ�ಯಗ್ಂಟಾ ಇರ್ವ ಗ್ರ�ಜ್ ಕಣಿವ�ಯನ್ನು ತಲ್ಪಿದರ್.

2017 ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 19 

ಚ�ನಾದ ಗಡಿಗ� ಹ�ೋಂದಿಕ�ೋಂಡಿರ್ವ ಹಿಮಾಚಲ 
ಪರಾದ��ಶದ ಆಯಕಟಿಟೆನ ಪರಾದ��ಶವಾದ ಸ್ಮೊದು�ನಲಿಲಾ 
ದಿ�ಪಾವಳಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ದರ್.

2016 ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 30 

12,000 ಅಡಿ ಎತತುರದಲಿಲಾರ್ವ ಸ್ಯಾಚನ್ ಸ��ನಾ ನ�ಲ�ಯ 

ಶಿಬಿರವನ್ನು ತಲ್ಪಿದರ್.  

2014 ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 23

आवरण 
कथा

ಹಬ್ಬದ 
ಸುಸಮಯ

1965ರ ಯ್ದ್ಧದ ಹ್ತಾತ್ಮರಿಗ� ಡ�ೋ�ಗ�ರೈ ಯ್ದ್ಧ 
ಸಾ್ಮರಕದಲಿಲಾ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲಿಲಾಸ್ದರ್.

2015 ನವೆಂಬರ್ 11 
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आवरण 
कथाಬಾಹಾ್ಕಾಶ ಅಭಿಯಾನ ರಾರಟ್ರ

ಬಾಹ್್ಯಕಾಶದಲ್ಲಿ  ಭಾರತದ ದಾಪುಗಾಲು
ಭಾರತವು 2014ರವರ�ಗ� ವಷ್ತಿಕ�ಕಾ ಸರಾಸರಿ 2.15 ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ನೌಕ� ಕಾಯಾತಿಚರಣ�ಗಳನ್ನು ಪೂಣತಿಗ�ೋಳಸ್ತಿತುತ್ತು,  

ಆದರ�, ಈಗ ಅದ್ ಪರಾತಿ ವಷ್ತಿ ಸರಾಸರಿ 5.35 ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ನೌಕ� ಕಾಯಾತಿಚರಣ�ಗಳನ್ನು ಪೂಣತಿಗ�ೋಳಸ್ತಿತುದ�,  
ಇದ್ ಕಳ�ದ 7 ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ ದಾಖಲ�ಯನ್ನು ಸಾಥಿಪಿಸ್ದ�. ಇದ್ ಪರಾಮ್ಖ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಕ��ತರಾದಲಿಲಾ ಮಹಾ ಶಕ್ತುಯಾಗಿ ಭಾರತ 

ಬ�ಳ�ಯ್ತಿತುರ್ವುದನ್ನು ಪರಾತಿಬಿಂಬಿಸ್ತತುದ�. ಪರಾಗತಿಪರವಾದ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಸ್ಧಾರಣ�ಗಳು, ಕಾಯತಿಕರಾಮಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಾಯಾತಿಚರಣ�ಗಳ ಮೋಲಕ ಇದ್ ಸಾಧಯಾವಾಗಿದ�. ಭಾರತವು ತನನು ಕ್ರಿ�ಟಕ�ಕಾ ಅನ��ಕ ಗರಿಗಳನ್ನು ಜ�ೋ�ಡಿಸ್ದ� - ಮಂಗಳಯಾನ 
ಕಾಯಾತಿಚರಣ�ಯ ಮೋಲಕ ತನನು ಮೊದಲ ಪರಾಯತನುದಲಿಲಾಯ� ಮಂಗಳಗರಾಹದ ಸ್ತತುಲಿನ ಕಕ�ಗ� ಉಪಗರಾಹವನ್ನು ಯಶಸ್್ವಯಾಗಿ  

ಸ��ರಿಸ್ವುದಾಗಿರಲಿ ಅರವಾ 34 ದ��ಶಗಳ 342 ಉಪಗರಾಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣ� ಮಾಡ್ವುದ�� ಆಗಿರಲಿ ಭಾರತವು ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು 
ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲಿಲಾ ಅನ��ಕ ಅಭೋತಪೂವತಿ ಸಾಧನ�ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ�.....

"ನಮಗ� ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ವಲಯ ಎಂದರ� ಶಿರಾ�ಸಾಮಾನಯಾನಗಾಗಿ 
ಉತತುಮ ಮಾಯಾಪಿಂಗ್, ಇಮ�ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಪಕತಿ! 
ಉದಯಾಮಿಗಳಗ� ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲಿಲಾ ನಮಗಾಗಿ 

ಸಾಗಣ�ಯಿಂದ ವಿತರಣ�ಯವರ�ಗ� ಉತತುಮ ವ��ಗ!" ವಾಗಿದ�. 
ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ಉಪಗರಾಹ ಕಂಪನಗಳ ಪರಾಮ್ಖ ಉದಯಾಮ 
ಸಂಘಟನ�ಯಾದ ಭಾರತಿ�ಯ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಸಂಸ�ಥಿ (ಐ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎ)ಗ� 
ಚಾಲನ� ನ�ಡ್ವ ಸಮಾರಂಭದಲಿಲಾ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ 
ಅವರ್ ಆಡಿದ ಈ ಮಾತ್ಗಳು ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಕ��ತರಾದ ಭಾರತದ 
ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ�ಗಳನ್ನು ಎತಿತು ತ�ೋ�ರಿಸ್ತತುವ�. ರ�ೈತರ್ ಮತ್ತು 
ಮಿ�ನ್ಗಾರರಿಗ� ಉತತುಮ ಹವಾಮಾನ ಮ್ನೋ್ಸಚನ�, ಉತತುಮ ಭದರಾತ� 
ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸ್ವಲಿಲಾ ಈ ವಲಯವು ಪರಾಮ್ಖ ಪಾತರಾ 
ವಹಿಸ್ತತುದ�. ಅದ�� ವ��ಳ�, ಇದ್ ಪರಿಸರದ ಉತತುಮ ಮ�ಲಿ್ವಚಾರಣ�, 
ನ�ೈಸಗಿತಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳ ನಖರವಾದ ಮ್ನೋ್ಸಚನ�, ಲಕಾಂತರ ಜನರ 
ಜಿ�ವಗಳನ್ನು ಉಳಸಲ್ ನಮಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�. ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ 
ತಂತರಾಜ್ಾನಗಳು ನ�ೈಸಗಿತಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಂದ ದೋರದ ಪರಾದ��ಶಗಳಲಿಲಾ 
ಆರ�ೋ�ಗಯಾ ರಕ್ಷಣ�, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸ್ರಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ತತುದ�. ಭಾರತದಲಿಲಾ ಈಗಿರ್ವಂತಹ ದೃಢ ಸಕಾತಿರ ಎಂದಿಗೋ 
ಇರಲಿಲಲಾ. ಅದಕಾಕಾಗಿಯ� ನಾವು ದಕ್ಷತ� ಮತ್ತು ಅಗಗೆದ ದರದ�ೋಂದಿಗ� 
ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಅನ�್ವ�ಷ್ಣ�ಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಭೋಸಥಿಳ�ಯ ನಕ� 
ಸ್ಧಾರಣ�ಗಾಗಿ ನವ�ದಯಾಮಗಳನ್ನು ಅವರ ಪಾಲ�ೋಗೆಳುಳುವಿಕ�ಯನ್ನು 
ಹ�ಚಚುಸಲ್ ರರಾ�ತಾ್ಸಹಿಸಲ್ ವ��ಗವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಿತುದ�ದು�ವ�.   

n ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕೆಕಾ ನಾವಿನ್ತಾ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ. 

n ಅನುವುದಾರನಾಗಿ ಸಕಾ್ಷರದ ಪಾತ್ರ. #

n ಯುವಜನರನುನು ರವಿರ್ಕೆಕಾ ಸಜುಜೆಗೆೋಳಿಸುವುದು. 

n ಬಾಹಾ್ಕಾಶ ವಲಯವನುನು ಪ್ರಗತಿಯ ಸಂಪನೋ್ಮಲವಾಗಿ 
ಮಾಡುವುದು.

ಬಾಹಾ್ಕಾಶ ಕ್ೆೀತ್ರದ ಮಹಾಶಕಿತುಯಾದ ಭಾರತ 

n ಇಸೆೋ್ರೀದ ಪಿ.ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ-ಸಿ45 ಒಂದೆೀ ಉಡಾವಣೆಯಲ್್ಲ 
3 ವಿಭಿನನು ಕಕ್ೆಗಳ ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಯನುನು ನಡೆಸಿತು. 

n ಅತಿವೆೀಗದ ಸಂವಹನ ಸೌಲರ್ಗಳನುನು ಹೆಚಿಚಾಸಲು ಭಾರತವು 
ಅತ್ಂತ ಸುಧಾರಿತ ಉಪಗ್ರಹಗಳಾದ ಜಸಾ್ಟ್-11 ಮತುತು 
ಜಸಾ್ಟ್-29 ಅನುನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 

n ಒಂದೆೀ ವಾಹಕದಲ್್ಲ 104 ಉಪಗ್ರಹಗಳನುನು ಉಡಾವಣೆ 
ಮಾಡುವ ಮೋಲಕ ಇಸೆೋ್ರೀ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್್ಸಿದೆ. 

n ಐ.ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಎಸ್-1ಜಯಂದಗೆ, ಭಾರತವು 
ಈಗ ತನನುದೆೀ ಆದ ನಾವಿಕ್ ಉಪಗ್ರಹ ಪಥದಶ್ಷಕ 
ವ್ವಸೆ್ಥಯನುನು ಹೆೋಂದದೆ.

ಬಾಹಾ್ಕಾಶ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ನಾಲುಕಾ ಸತುಂರಗಳ  
ಆಧಾರದ ದೃಷ್್ಕೆೋೀನದಲ್್ಲವೆ

ಈಗ 21ನೆೀ ಶತಮಾನದಲ್್ಲ, ಜಗತತುನುನು 

ಒಗೋ್ಕಡಿಸುವಲ್್ಲ ಬಾಹಾ್ಕಾಶವು ಪ್ರಮುಖ 

ಪಾತ್ರ ವಹಸುತತುದೆ ಎಂಬುದನುನು ಭಾರತವು 

ಖಾತಿ್ರ ಪಡಿಸಬೆೀಕು. 

- ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
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ಜವಳ ವಲಯಕ�ಕಾ ಸಮಗರಾ ವಯಾವಸ�ಥಿಯನ್ನು ರೋಪಿಸ್ವುದಾಗಿರಲಿ ಅರವಾ ರ�ೈಲ�್ವ ಉದ�ೋಯಾ�ಗಿಗಳಗ� ಹಬ್ಬದ ಬ�ೋ�ನಸ್ 

ಅನ್ಮೊ�ದಿಸ್ವುದಾಗಿರಲಿ ಅರವಾ ಸ�ೈನಕ ಶಾಲ�ಗಳಲಿಲಾ ಹ�ಚಚುನ ವಿದಾಯಾರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ��ರಿಸಲ್ ಅವಕಾಶ ನ�ಡ್ವುದ�� 

ಆಗಿರಲಿ ಕ��ಂದರಾ ಸಚವ ಸಂಪುಟವು ಅನ��ಕ ಪರಾಮ್ಖ ಕರಾಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡಿದ�. ಅಲಲಾದ�, ನಗರಗಳಲಿಲಾ ಕ್ಡಿಯ್ವ  

ನ�ರಿನ ಪೂರ�ೈಕ� ಅರವಾ ರ�ೈತರಿಗ� ಅಗಗೆದ ದರದಲಿಲಾ ರಸಗ�ೋಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದೋ ಸ��ರಿದಂತ�  

ಇತರ ಹಲವಾರ್ ಪರಾಮ್ಖ ನಧಾತಿರಗಳನೋನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡಿದ�.

 ನಿಣ್ಷಯಗಳು: ಜವಳಿ ವಲಯವನುನು ಸಶಕತುಗೆೋಳಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ನಿಧಾ್ಷರದಲ್್ಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 7 ಬೃಹತ್ ಸಮಗ್ರ ಜವಳಿ ವಲಯ 
ಮತುತು ಉಡುಪು (ಮತಾ್ರ) ಅಂದರೆ ಸಮಗ್ರ  ಜವಳಿ ವಲಯ ಮತುತು 
ಉಡುಪು (ಪಿಎಂ ಮತಾ್ರ) ಪಾಕ್್ಷ ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೀದನೆ ನಿೀಡಿದೆ.

 ಪರಿಣಾಮ: ಒಟ್ಟೆ 4,445 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ವ�ಚಚುದಲಿಲಾ 5 ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ 7 
ಮಿತಾರಾ ಪಾರ್ತಿ ಗಳನ್ನು ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಈ ಮಿತಾರಾ ಪಾರ್ತಿ 
ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಸಕತು ರಾಜಯಾಗಳ ಹಸ್ರ್ ವಲಯ/ ಕಂದ್ ವಲಯದ 
ಜಮಿ�ನನಲಿಲಾ ಸಾವತಿಜನಕ-ಖಾಸಗಿ ಪಾಲ್ದಾರಿಕ� ಮಾದರಿಯಲಿಲಾ 
ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಇದ್ ಭಾರತಿ�ಯ ಕಂಪನಗಳು ಜಾಗತಿಕ 
ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಳಾಗಿ ಹ�ೋರಹ�ೋಮ್ಮಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�. 

 ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಎಲಾಲಾ ಹಸ್ರ್ ವಲಯಗಳಗ� 5೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. 
ಮತ್ತು ಕಂದ್ ವಲಯದ ಮಿತಾರಾ ಪಾರ್ತಿ ಗಳಗ� 2೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ 
ರೋ. ನ�ರವು ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕಗಳಲಿಲಾ ಸ್ಪಧಾತಿತ್ಮಕತ�ಯನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್ 
ಎಲಾಲಾ ಮಿತಾರಾ ಪಾರ್ತಿ ಗಳಗ� 3೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. ನ�ರವು 
ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್. ಹೋಡಿಕ�ಗಳನ್ನು ಆಕಷ್ತಿಸಲ್ ವಿಶ್ವದಜ�ತಿಯ 
ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಮೋಲಸೌಕಯತಿ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಇದರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ನ��ರ ಮತ್ತು 14 ಲಕ್ಷ ಪರ�ೋ�ಕ್ಷ ಉದ�ೋಯಾ�ಗ 
ಸೃಷ್ಟೆಯಾಗಲಿದ�. 

 ಈ ಯ�ಜನ�ಯ್ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರ 5 ‘ಎಫ್’ 

ದೃಷ್ಟೆಕ�ೋ�ನವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ದ� -  ಫಾಮ್ತಿ ಟ್ ಫ�ೈಬರ್ 
(ಜಮಿ�ನನಂದ ಎಳ�ಯವರ�ಗ�); ಫ�ೈಬರ್ ಟ್ ಫಾಯಾಕಟೆರಿ 
(ಎಳ�ಯಿಂದ ಕಾಖಾತಿನ�ವರ�ಗ�); ಫಾಯಾಕಟೆರಿ ಟ್ ಫಾಯಾಷ್ನ್ 
(ಕಾಖಾತಿನ�ಯಿಂದ ವಿನಾಯಾಸದವರ�ಗ�);  ಫಾಯಾಷ್ನ್ ಟ್ ಫಾರಿ�ನ್ 
(ವಿನಾಯಾಸದಿಂದ ವಿದ��ಶದವರ�ಗ�) ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಗ� 
ಪರಾಯ�ಜನವಾಗಲಿದ�. 

 ನೋಲ್ವುದ್, ನ��ಯಗೆ, ಸಂಸಕಾರಣ�, ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವುದ್, ಮ್ದರಾಣ 
ಸೌಲಭಯಾಗಳು ಒಂದ�� ಸಥಿಳದಲಿಲಾ ಉಡ್ಪುಗಳ ತಯಾರಿಕ�ಗ� 
ಲಭಯಾವಿರ್ತತುದ�. 

 ನಿಣ್ಷಯ: ಎಲಾ್ಲ ಅಹ್ಷ ನಾನ್ ಗೆಜೆ಼ಟೆಡ್  ರೆೈಲೆ್ವ ಉದೆೋ್ೀಗಿಗಳಿಗೆ 
(ಆರ್.ಪಿಎಫ್/ಆರ್.ಪಿಎಸ್.ಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಯನುನು ಹೆೋರತುಪಡಿಸಿ) 
2020-21ನೆೀ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್್ಲ 78 ದನಗಳ ವೆೀತನಕೆಕಾ 
ಸಮನಾದ ಉತಾ್ಪದಕತೆ ಆಧಾರಿತ ಬೆೋೀನಸ್ (ಪಿಎಲ್.ಬಿ)ಗೆ 
ಕೆೀಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೀದನೆ. 

 ಪರಿಣಾಮ: ಭಾರತ ಸಕಾತಿರದ ಸಾ್ವಮಯಾಕ�ಕಾ ಒಳಪಟ್ಟೆ, ಬ�ೋ�ನಸ್ 
ನ�ಡಿಕ�ಗ� ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಪಸಲಾದ ಮೊದಲ ಕಾಯಾತಿಚರಣ�ಯ 
ಇಲಾಖ� ರ�ೈಲ�್ವಯಾಗಿದ�. ಈ ವಷ್ತಿ ಉತತುಮ ಕಾಯತಿಕ್ಷಮತ�ಗಾಗಿ 
ಉತಾ್ಪದಕತ� ಆಧರಿತ ಬ�ೋ�ನಸ್ ನ�ಡ್ವ ನಧಾತಿರದ�ೋಂದಿಗ�, 
ರ�ೈಲ�್ವ ಉದ�ೋಯಾ�ಗಿಗಳ ಬಾಯಾಂರ್ ಖಾತ�ಗಳಗ� ಸ್ಮಾರ್ 2,೦೦೦ 
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಗಾತಿವಣ� ಆಗಲಿದ�.
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आवरण 
कथा ಸಂಪುಟ ನಿಣ್ಷಯಗಳು
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 ರ�ೈಲ�್ವ ಕಾಮಿತಿಕರಿಗ� 78 ದಿನಗಳ ವ��ತನಕ�ಕಾ ಸಮನಾದ 
ಬ�ೋ�ನಸ್ ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್. 

 ಪರಾತಿ ಉದ�ೋಯಾ�ಗಿಗ� ರೋ.17,951 ಪಾವತಿ ಅಂದಾಜ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ�. 

 ಹಳ ನವತಿಹಣ� ಮಾಡ್ವವರ್, ಚಾಲಕರ್, ತಂತರಾಜ್ಞರ 
ಸಹಾಯಕರ್, ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ�ೋಯಾ�ಗಿಗಳು ಸ��ರಿದಂತ� 11.56 
ಲಕ್ಷ ಉದ�ೋಯಾ�ಗಿಗಳು ಇದರ ಪರಾಯ�ಜನವನ್ನು ಪಡ�ಯಲಿದಾದುರ�. 

 ನಿಣ್ಷಯ: ಸೆೈನಿಕ ಶಾಲಾ ಸಮಾಜದೆೋಂದಗೆ ಸಕಾ್ಷರಿ ಮತುತು 
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 100 ಶಾಲೆಗಳ ಸೆೀಪ್ಷಡೆಗೆ ಅನುಮೀದನೆ, 
6ನೆೀ ತರಗತಿಯಲ್್ಲ 5 ಸಾವಿರ ವಿದಾ್ರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೀಶದ 
ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

 ಪರಿಣಾಮ: ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನ�ತಿಯ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್  
ಮತ�ೋತುಂದ್ ಹ�ಜ�ಜೆ ಇಟಿಟೆರ್ವ ಸಕಾತಿರವು, ದ��ಶಭಕ್ತು, 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಾಯಕತ್ವ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಕತತಿವಯಾದ 
ಪರಾಜ್�ಯನ್ನು ಬ�ಳ�ಸ್ಕ�ೋಳುಳುವುದಲಲಾದ�, ತನನು ಸಂಸಕೃತಿ ಮತ್ತು 
ಪರಂಪರ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ವಿದಾಯಾರ್ತಿಗಳಲಿಲಾ ಹ�ಮ್ಮ ಮೋಡ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮಾದರಿಗ� ಹ�ಚಚುನ ಒತ್ತು ನ�ಡ್ವ ನಧಾತಿರವನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೋಂಡಿದ�. 
ದ��ಶದಲಿಲಾ ಹ�ೋಸ ಸ�ೈನಕ ಶಾಲ�ಗಳನ್ನು ತ�ರ�ಯಬ��ಕ�ಂಬ 
ಬ��ಡಿಕ� ದಿ�ಘತಿಕಾಲದಿಂದಲೋ ಇತ್ತು. ಹಿ�ಗಾಗಿ, ದ��ಶಾದಯಾಂತ 
ಇರ್ವ 33 ಸ�ೈನಕ ಶಾಲ�ಗಳ ಆಡಳತಾತ್ಮಕ ಅನ್ಭವದ ಲಾಭ 
ಪಡ�ಯಲ್ 1೦೦ ಹ�ೋಸ ಸಂಯ�ಜಿತ ಸ�ೈನಕ ಶಾಲ�ಗಳನ್ನು 
ಸಾಥಿಪಿಸಲ್ ನಧತಿರಿಸಲಾಗಿದ�. 

 ಸ�ೈನಕ ಶಾಲಾ ಪರಿಸರದಲಿಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಲ್ 

ಬಯಸ್ವ ಮಕಕಾಳ ಸಂಖ�ಯಾ ಹ�ಚ್ಚುತಿತುದ್ದು, ಅವರ 
ಆಕಾಂಕ�ಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲ್ ಹ�ೋಸ ಸಾಮರಯಾತಿಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 

 2022-23ರ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್ತಿದ ಆರಂಭದಿಂದ 6ನ�� ತರಗತಿಗ� 
ಇಂತಹ 100 ಸಂಯ�ಜಿತ ಶಾಲ�ಗಳಲಿಲಾ ಸ್ಮಾರ್ 5,000 
ವಿದಾಯಾರ್ತಿಗಳು ಪರಾವ��ಶ ಪಡ�ಯ್ವ ನರಿ�ಕ�ಯಿದ�. ಪರಾಸ್ತುತ 
33 ಸ�ೈನಕ ಶಾಲ�ಗಳು 6ನ�� ತರಗತಿಗ� ಸ್ಮಾರ್ 3,000 
ವಿದಾಯಾರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ��ರಿಸ್ಕ�ೋಳಳುಲ್ ಸಾಮರಯಾತಿವನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿವ�. 

 ಈ ಶಾಲ�ಗಳ ವಿದಾಯಾರ್ತಿಗಳು ಅಗತಯಾ ಜಿ�ವನ ಕೌಶಲಯಾಗಳನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿರ್ತಾತುರ�, ಇದ್ ಅವರ್ ಆಯಕಾ ಮಾಡಿಕ�ೋಂಡ ಕ��ತರಾಗಳಲಿಲಾ 
ಉತತುಮ ಪರಾದಶತಿನ ನ�ಡಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕ�ೋಡ್ತತುದ�. 

 ನಿಣ್ಷಯ: 2021-22ನೆೀ (2021 ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 1ರಿಂದ 2022 
ಮಾಚ್್ಷ 31 ರವರೆಗೆ) ಫಾಸಾಫಾಟಿಕ್ ಮತುತು ಪಟಾ್ಸಿಕ್ 
(ಪಿಮತುತುಕೆ) ರಸಗೆೋಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಪೀರಕಾಂಶ ಆಧರಿತ ಸಬಿಸಿಡಿ 
(ಎನ್.ಬಿ.ಎಸ್) ದರಗಳಿಗೆ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೀದನೆ.

 ಪರಿಣಾಮ: ಅದರ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, 2021-22ರ ಹಿಂಗಾರ್ ಕ�ೋಯಿಲಾಗ� 
28,655 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ ಸಬಿ್ಸಡಿ ಇರ್ತತುದ�. ಇದ್ ಹಿಂಗಾರ್ 
ಹಂಗಾಮಿನಲಿಲಾ ರ�ೈತರಿಗ� ಸಬಿ್ಸಡಿ/ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ ಬ�ಲ�ಯಲಿಲಾ ಎಲಾಲಾ 
ಪಿಮತ್ತುಕ� ರಸಗ�ೋಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಪಡ�ಯಲ್ ಅನ್ವು 
ಮಾಡಿಕ�ೋಡ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಅಸ್ತುತ್ವದಲಿಲಾರ್ವ ಸಬಿ್ಸಡಿ ಮಟಟೆವು 
ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ ವಲಯದ ಅಗರಾ 
ಮೋರ್ ಎನ್.ಪಿ.ಕ� ಶ�ರಾ�ಣಿಗಳಗ� ಹ�ಚ್ಚುವರಿ ಸಬಿ್ಸಡಿಯ ವಿಶ��ಷ್ 
ಪಾಯಾಕ��ಜ್ ಅನೋನು ಒದಗಿಸ್ತತುದ�.   
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ಕೆೀಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ 
ನಿಧಾ್ಷರಗಳು ಮತುತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು:

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ-ನಗರ, 2025-26ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು 
ಅನುಮೀದನೆ: ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 2.0, ರೋ. 1,41,600 

ಕ�ೋ�ಟಿ ಆರ್ತಿಕ ವ�ಚಚುವನ್ನು ಹ�ೋಂದಲಿದ್ದು, ಇದ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊದಲ 
ಹಂತಕ್ಕಾಂತ ಎರಡೋವರ� ಪಟ್ಟೆ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. ಇದರಲಿಲಾ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಂತ ಕಡಿಮ 

ಜನಸಂಖ�ಯಾ ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ಎಲಾಲಾ ನಗರಗಳಲಿಲಾ ಒಳಚರಂಡಿಗಳ ಕ�ೋಳಚ� 
ನವತಿಹಣ� ಸ��ರಿದಂತ� ಬಯಲ್ ಶೌಚ ಮ್ಕತುವಾಗಿಸ್ವುದ್ ಒಳಗ�ೋಂಡಿರ್ತತುದ�. 

ಇದ್ ಒಳಚರಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ�ಪಿಟೆರ್ ಟಾಯಾಂರ್ ಗಳಗ� ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ 
ಹರಿವನ್ನು ತಡ�ಯ್ತತುದ�, ಸಂಸಕಾರಿಸದ ತಾಯಾಜಯಾ ನ�ರನ್ನು ಜಲ ಮೋಲಗಳಗ� 

ಹರಿಸ್ವುದನ್ನು ನಷ��ಧಿಸ್ತತುದ�, ಇದರಿಂದ ಎಲಾಲಾ ನಗರಗಳು ಕನಷ್್ಠ 3-ಸಾಟೆರ್ ಕಸ-
ಮ್ಕತು ಪರಾಮಾಣಿ�ಕರಣವನ್ನು ಹ�ೋಂದಿರ್ತತುವ�.

2025-26ರ ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಗೆ ಅಮೃತ್ 2.0 ಅನುಮೀದನೆ: ನಗರ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಗ� 
ಕ್ಡಿಯ್ವ ನ�ರ್ ಸರಬರಾಜ್ ಮತ್ತು ನ�ೈಮತಿಲಯಾ ಸ��ವ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದ್ 

ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಆದಯಾತ�ಯಾಗಿದ�. ಆದದುರಿಂದ ಅಮೃತ್ 2.೦ ಗ� ಒಟ್ಟೆ ನಾಮಮಾತರಾದ 
ಮೊತತುವನ್ನು 2,77,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳಗ� ನಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಅಮೃತ್ 2.0 ಎಲಾಲಾ 

4,378 ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಪಟಟೆಣಗಳಲಿಲಾ ಮನ�ಗಳಗ� ಕ�ೋಳವ� ನ�ರಿನ ಸಂಪಕತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ 
ಮೋಲಕ ನ�ರ್ ಪೂರ�ೈಕ�ಯ ಸಾವತಿತಿರಾಕ ವಾಯಾಪಿತುಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದ�.  

500 ಅಮೃತ್ ನಗರಗಳಲಿಲಾ ದ��ಶಿ�ಯ ಒಳಚರಂಡಿ/ಮಲ ತಾಯಾಜಯಾ ನವತಿಹಣ�ಯ ಶ��.100ರ 
ವಾಯಾಪಿತುಯನ್ನು ಗ್ರಿಯಾಗಿಟ್ಟೆಕ�ೋಳಳುಲಾಗಿದ�. ಈ ಅಭಿಯಾನ 2.68 ಕ�ೋ�ಟಿ ಕ�ೋಳವ� ಸಂಪಕತಿಗಳನ್ನು 

ಮತ್ತು 2.64 ಕ�ೋ�ಟಿ ಒಳಚರಂಡಿ/ಮಲ ತಾಯಾಜಯಾ ಸಂಪಕತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದ�, 
ಇದರಿಂದ ನರಿ�ಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗ್ತತುದ�.

आवरण 
कथा
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ಭಾ
ರತವನ್ನು ಬಯಲ್ ಶೌಚದಿಂದ ಮ್ಕತುಗ�ೋಳಸಲ್ 

ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಒಂದ್ 

ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವಾಗಿದ�, ಬಳಕ ನಗರ ಪರಿವತತಿನ� 

ಮತ್ತು ಪುನಶ�ಚು�ತನ ಕ್ರಿತ ಅಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ (ಅಮೃತ್) 

ನಗರಗಳಲಿಲಾ ಸ್ಗಮ ಜಿ�ವನವನ್ನು ಉತತುಮಪಡಿಸ್ದ�. ಸ್ವಚ್ಛ 

ಭಾರತದ�ೋಂದಿಗ� ಗ್ಣಮಟಟೆದ ಜಿ�ವನಕಾಕಾಗಿ ನಗರಗಳಲಿಲಾ 

ಸೌಲಭಯಾಗಳನ್ನು ವಿಸತುರಿಸ್ವ ಸಮಯ ಬಂದಿದ�. ಇದಕಾಕಾಗಿ 

ಅಕ�ೋಟೆ�ಬರ್ 1ರಂದ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ನಗರ 2.0 ಮತ್ತು 

ಅಮೃತ್ ಯ�ಜನ� 2.0ಕ�ಕಾ ಚಾಲನ� ನ�ಡಿದ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ 

ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್, "ನ�ವು ಕಮತಿದ ಹಾದಿಯಲಿಲಾ 

ನಂತರ�, ನಮ್ಮ ಯಶಸ್್ಸ ಸಹ ಕಡಿಮಯಾಗ್ತತುದ� ಎಂದ್ 

ನಮ್ಮ ಧಮತಿಗರಾಂರಗಳಲಿಲಾ ಹ��ಳಲಾಗಿದ�. ನದ�ದು ಮಾಡಿದರ� 

ಯಶಸ್್ಸ ಕೋಡ ನದ�ದು ಮಾಡ್ತತುದ�. ನ�ವು ಎದ್ದು ನಂತರ� ಆಗ 

ಯಶಸ್್ಸ ಸಹ ಜಾಗೃತವಾಗ್ತತುದ�. 'ನ�ವು ಮ್ಂದ� ನಡ�ದರ� 

ಅದ�� ರಿ�ತಿ ಯಶಸೋ್ಸ ಮ್ಂದ� ಸಾಗ್ತತುದ�. ಆದದುರಿಂದ, 

ನಾವು ಮ್ಂದ್ವರಿಯಬ��ಕ್. ಚರ�ೈವ��ತಿ (ಚಲಿಸ್ತತುಲ�� 

ಇರಬ��ಕ್) ಮಂತರಾಗಳನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಬ��ಕ್ ಮತ್ತು ಈ 

ಎಲಾಲಾ ತ�ೋಂದರ�ಗಳಂದ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಮ್ಕತು ಮಾಡಲ್ 

ಸ್ವಚ್ಛತೆ 
ನವೀದಯದ ಆರಂಭ

ಭಾರತದ ಬಹುತೆೀಕ ನಗರಗಳು ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುತು ಪರಂಪರೆಯ 
ಸುದೀರ್ಷ ಇತಿಹಾಸವನುನು ತಮ್ಮಲ್್ಲ ಅಂತಗ್ಷತವಾಗಿಸಿಕೆೋಂಡಿವೆ. 

ಆದರೆ ರವ್ ಗತವೆೈರವದ ನಡುವೆ ಈ ನಗರಗಳು ಕಸ, ಜಲಾವೃತ 
ಮತುತು ಅಸಮಪ್ಷಕ ರಸೆತು ಸೌಲರ್ಗಳ ಸಮಸೆ್ಗಳಿಂದ ಬಳಲುತಿತುದದಿರೆ, 

ಅದು ಹೆೀಗೆ ಕೆಲಸ ಸಾಗುತತುದೆ? ಇದು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ ಅವರು ಎತಿತುದ ಪ್ರಶೆನುಯಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಕಾ ಉತತುರ- 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷಾಠಾನದಲ್್ಲನ ಉದಾಸಿೀನತೆ, ಇದು ದೆೋಡ್ಡ 

ಯೀಜನೆಗಳು ಸಹ ಜನರನುನು ತಲುಪಲು ಅವಕಾಶ ನಿೀಡುವುದಲ್ಲ. 
ಈ ಅಂತರವನುನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೀದ 

ಅವರು ದೆೀಶದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೃಷ್್ಕೆೋೀನವನುನು ರೋಪಿಸಿದಾದಿರೆ 
- ಅಮೃತ್ (ಪುನಶೆಚಾೀತನ ಮತುತು ನಗರ ಪರಿವತ್ಷನೆಗಾಗಿ 

ಅಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ) ಮತುತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ. ಅಂದರೆ 
ಅಮೃತ್ ಮೋಲಕ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೆೋಸ ಜೀವ ನಿೀಡುವುದು ಮತುತು 
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಮೋಲಕ ದೆೀಶವನುನು ಕೆೋಳೆಯಂದ 
ಮುಕತುಗೆೋಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 2015ರಲ್್ಲ ಪಾ್ರರಂರವಾದ ಅಮೃತ್ 
ನ ಪಯಣವನುನು ಈಗ 10.5 ಕೆೋೀಟಿಗೋ ಹೆಚುಚಾ ನಗರವಾಸಿಗಳ 

ಜೀವನವನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅಮೃತ್ 2.೦ ರೋಪದಲ್್ಲ 
ಮರುಶೆೋೀಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೀ, ನಗರಗಳಲ್್ಲ ಗೆೋೀಚರಿಸುವ 

ಕಸದ ರಾಶಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ 2.0 ಮೋಲಕ ಕೆೋನೆಗೆೋಳುಳುತತುವೆ.

आवरण 
कथा ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 2.0

ಅಮೃತ್ 2.0

ವಿಶೆೀರ
ಲೆೀಖನ
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आवरण 
कथा

ಮ್ಂದಾಗಬ��ಕ್ ಎಂದ್ ತಿಳಸ್ದರ್. ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ, ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು 

ಉತತುಮ ಜಿ�ವನದ ಕಡ�ಗ� ಜಗತತುನ್ನು ನಡ�ಸ್ವ ಭಾರತವನ್ನು 

ನಮಿತಿಸಬ��ಕಾಗಿದ�. ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾಯವರ ದೋರದೃಷ್ಟೆಗ� 

ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ನಗರಗಳು 'ತಾಯಾಜಯಾಮ್ಕತು' ಮತ್ತು 'ಜಲ 

ಸ್ರಕ್ಷಿತ'ಗ�ೋಳಸ್ವ ಆಶ�ೋ�ತತುರಗಳನ್ನು ಈಡ��ರಿಸಲ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ 

ಅಭಿಯಾನ 2.0 ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ 2.0 ಅನ್ನು ವಿನಾಯಾಸಗ�ೋಳಸಲಾಗಿದ�. 

ಈ ಎರಡೋ ಕಾಯಾತಿಚರಣ�ಗಳು ಭಾರತದಲಿಲಾ ಕ್ಷಿಪರಾ ನಗರಿ�ಕರಣದ 

ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದ್ರಿಸ್ವತತು ಒಂದ್ 

ಮ್ಂದಡಿ ಇಡ್ತತುವ� ಮತ್ತು ಸ್ಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಗ್ರಿಗಳು - 2030 

ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುವ�.

ಅನೆೀಕ ಜನರು ಹಳಿಳುಗಳಿಂದ ಉತತುಮ ಜೀವನದ 

ರರವಸೆ ಹೆೋತುತು ನಗರಗಳಿಗೆ ಬರುತಾತುರೆ. 

ಅವರ ಜೀವನ ಮಟ್ವು ಹಳಿಳುಗಳಿಗಿಂತಲೋ 

ಕರ್ಕರ ಸಿ್ಥತಿಯಲ್್ಲರುತತುದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ 

ದುಪ್ಪಟು್ ದೌಭಾ್ಷಗ್ವಿದದಿಂತೆ. ಒಂದು ಅವರು 

ಮನೆಯಂದ ದೋರವಿದಾದಿರೆ, ಮತುತು ಅವರು ಅಂತಹ 

ಹೀನಾಯ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್್ಲ ಬದುಕಬೆೀಕಾಗುತತುದೆ. 

ಈ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯನುನು ಬದಲಾಯಸಲು, ಈ 

ಅಸಮಾನತೆಯನುನು ತೆೋಡೆದುಹಾಕಲು ಬಾಬಾ 

ಸಾಹೆೀಬ್ ಹೆಚಿಚಾನ ಒತುತು ನಿೀಡುತಿತುದದಿರು. ಸ್ವಚ್ಛ 

ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಮತುತು ಅಮೃತ್ ಅಭಿಯಾನದ 

ಮುಂದನ ಹಂತಗಳು ಬಾಬಾ ಸಾಹೆೀಬ್ ಅವರ 

ಕನಸುಗಳನುನು ನನಸು ಮಾಡುವ ನಿಟಿ್ನಲ್್ಲ ಒಂದು 

ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜೆಜೆಯಾಗಿದೆ.

- ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ-ನಗರ 2.0  
ಕಸ ಮುಕತು ನಗರಗಳ ಗುರಿ ಹೆೋಂದದೆ

n 	2019ರಲಿಲಾ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 150ನ�� ಜಯಂತಿಯ 
ಹ�ೋತಿತುಗ� ದ��ಶವನ್ನು ಬಯಲ್ ಶೌಚ ಮ್ಕತುವಾಗಿಸ್ವ 
ಒಂದ್ ನಣತಿಯವನ್ನು ದ��ಶ 2014ರಲಿಲಾ ಕ�ೈಗ�ೋಂಡಿತ್ತು. 

n 	ದ��ಶವು ಪರಾತಿಜ್� ಮಾಡಿದಾಗ, ಸ್ವಚ್ಛತ� ಒಂದ್ 
ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವಾಯಿತ್, ಮತ್ತು 10 ಕ�ೋ�ಟಿಗೋ 
ಹ�ಚ್ಚು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಮಾತಿಣದ�ೋಂದಿಗ�, ಭಾರತದ 
ಪರಾತಿಯಂದ್ ಕ್ಟ್ಂಬವೂ ಸ್ಮಾರ್ 53 ಸಾವಿರ 
ರೋಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಸ್ತ್. 2015 ಮತ್ತು 2020ರ 
ನಡ್ವ� ಭಾರತದ ಬಯಲ್ ಶೌಚ ಮ್ಕತು ಅಭಿಯಾನ 
ಅತಯಾಂತ ಯಶಸ್್ವಯಾಯಿತ್.

ಅಭಿಯಾನ ರವಿರ್ದಲ್್ಲ 
ಜನಾಂದೆೋೀಲನವಾಗಲ್ದೆ

ಈ ಮುನನು

ಲಕ್ಷ  
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 
ಮನ�ಗಳು, 
ಸಮ್ದಾಯ, ಮತ್ತು 
ಸಾವತಿಜನಕವಾಗಿ 
ನಮಿತಿಸಲಾಗಿದ�.

ನಗರಗಳು ಮತ್ತು 950ಕೋಕಾ ಹ�ಚ್ಚು 
ನಗರಗಳನ್ನು ಅನ್ಕರಾಮವಾಗಿ 
ಒಡಿಎಫ್+ ಮತ್ತು ಒಡಿಎಫ್++ ಎಂದ್ 
ಪರಾಮಾಣಿ�ಕರಿಸಲಾಗಿದ�.

ನಗರಗಳಲಿಲಾ 65,000ಕೋಕಾ ಹ�ಚ್ಚು 
ಸಾವತಿಜನಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 
ನಮಿತಿಸಲಾಗಿದ�. 2 ಕ�ೋ�ಟಿಗೋ 
ಹ�ಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರ ಸಮಸ�ಯಾಗಳನ್ನು 
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಪ್ ಮೋಲಕ 
ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದ�.

70 

3000 
n 	ನಗರಗಳು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಶ�ರಾ�ಯಾಂಕದಲಿಲಾ ಮ್ನನುಡ� ಸಾಧಿಸಲ್ 

ಸ್ಪಧಿತಿಸ್ದವು. ಬಾಪು ಅವರ 100 ವಷ್ತಿಗಳ ಕನಸನ್ನು ದ��ಶ 
ಸಾಕಾರಗ�ೋಳಸ್ತ್. ಆದರ� ಸಂತೃಪತು ದ��ಶವಾಗಿಲಲಾ, ಬಯಲ್ 
ಶೌಚ ಮ್ಕತು ಪರಾದ��ಶದಿಂದ ಸಾವತಿಜನಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳಗ� 
ಒತ್ತು ನ�ಡಲ್ ದೃಢ ನಶಚುಯದಿಂದ ಸಾಗಿತ್ ಮತ್ತು ನಂತರ 
ತಾಯಾಜಯಾ ನವತಿಹಣ�ಯ ನಟಿಟೆನಲಿಲಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾರಾರಂಭಿಸ್ದ�. 

n 	ಭಾರತದಲಿಲಾ ತಾಯಾಜಯಾ ಸಂಸಕಾರಣ�ಯ್ 2014 ರಲಿಲಾದದು ಶ��.18 
ರಿಂದ ಇಂದ್ ಶ��.70ಕ�ಕಾ ನಾಲ್ಕಾ ಪಟ್ಟೆ ಹ�ಚಾಚುಗಿದ�. ಶ��. 
97 ವಾಡ್ತಿ ಗಳಲಿಲಾ ಶ��.100ರಷ್್ಟೆ ಮನ� ಮನ�ಯಿಂದ ಕಸ 
ಸಂಗರಾಹಣ� ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದ� ಮತ್ತು ಶ��. 85ರಷ್್ಟೆ ವಾಡ್ತಿ 
ಗಳಲಿಲಾ ನಾಗರಿಕರ್ ತಾಯಾಜಯಾವನ್ನು ಪರಾತ�ಯಾ�ಕ್ಸ್ವ ಮೋಲಕ 
ಇದಕ�ಕಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿತುದಾದುರ�.

3,300 



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ನವೆಂಬರ್ 1-15, 202134

आवरण 
कथा

n 	ನಗರ ಪರಿವತತಿನ� ಮತ್ತು ಪುನಶ�ಚು�ತನ ಕ್ರಿತ ಅಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ 
(ಅಮೃತ್) ವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಜಲ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕ��ಂದಿರಾ�ಕರಿಸ್ 
ಶ��.60 ರಷ್್ಟೆ ನಗರ ಜನಸಂಖ�ಯಾಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿರ್ವ 500 
ನಗರಗಳಂದ 2015ರ ಜೋನ್ 25ರಂದ್ ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. 

n 	1 ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹ�ಚ್ಚು ಜನಸಂಖ�ಯಾಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ಎಲಾಲಾ ನಗರಗಳನ್ನು 
ಈ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲಾ ಸ��ರಿಸಲಾಗಿದ�! ನಗರಗಳಲಿಲಾ ಕ�ೋಳವ� ನ�ರ್ 
ಸರಬರಾಜ್ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಹಾಗ್ ಮಲತಾಯಾಜಯಾ ನವತಿಹಣ�ಯ್ 
ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಮ್ಖಯಾ ಅಂಶವಾಗಿದ�. ಉತತುಮ ಒಳಚರಂಡಿ, 
ಯಾಂತಿರಾಕವಲಲಾದ ನಗರ ಸಾರಿಗ�, ಹಸ್ರ್ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು 
ಉದಾಯಾನವನಗಳು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಸಣ್ಣ ಭಾಗಗಳಾಗಿವ�. 

n 	ಈ ಅಭಿಯಾನಕಾಕಾಗಿ 5೦,೦೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ ಕ��ಂದರಾ ಪಾಲ್ 
ಸ��ರಿದಂತ� ಒಟ್ಟೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಕ� ಮಾಡಲಾಗಿದ�, 
ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿಲಾ 55 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಿಂತ ಹ�ಚಚುನ 
ಮೌಲಯಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂಣತಿಗ�ೋಳಸಲಾಗಿದ�. 

n 	ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಯ�ಜನ�ಗಳನ್ನು ಸ��ರಿಸ್ದರ�, 
1 ಕ�ೋ�ಟಿಗೋ ಹ�ಚ್ಚು ಮನ�ಗಳಗ� ಕ�ೋಳವ� ನ�ರ್ ಸಂಪಕತಿ ಮತ್ತು 
78 ಲಕ್ಷ ಒಳಚರಂಡಿ/ಸ�ಪ�ಟೆ�ಜ್ ಸಂಪಕತಿಗಳನ್ನು ಲಭಯಾವಾಗ್ವಂತ� 
ಮಾಡಲಾಗಿದ�. 1,240 ಎಂಎಲ್.ಡಿ ಸಾಮರಯಾತಿದ ಒಳಚರಂಡಿ 
ಸಂಸಕಾರಣಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಎಸ್.ಟಿಪಿಗಳು) ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲಿಲಾ 
ಸಂಸಕಾರಿಸ್ದ 907 ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ ನ�ರನ್ನು ಮರ್ಬಳಕ� ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದ�.

n 	ಇದಲಲಾದ�, ಜಲಾವೃತವಾಗ್ವ ಸಮಸ�ಯಾಗ� ಪರಿಹಾರ, ಉದಾಯಾನವನಗಳು 
ಮತ್ತು ಹಸ್ರ್ ಪರಾದ��ಶಗಳನ್ನು ಹ�ಚಚುಸ್ವುದ್, ಯಾಂತಿರಾಕವಲಲಾದ ನಗರ 
ಸಾರಿಗ�ಯನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ವ ಸಮಸ�ಯಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಭಿಯಾನದ 
ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. ಅಮೃತ್ ಯ�ಜನ�ಯ್ ನಗರ 
ವಲಯಕ�ಕಾ ಸ್ವತಃ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ ಹ�ಜ�ಜೆಯಾಗಿದ�! ಇ-ಆಡಳತ, ಇಂಧನ 
ಉಳಸ್ವ ದಿ�ಪಗಳ ಅಳವಡಿಕ� ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲಿಲಾ ನ�ರಿನ ಪಂಪ್ ಗಳ 
ವಿದ್ಯಾತ್ ಬಳಕ�ಯ ಲ�ಕಕಾಪರಿಶ�ೋ�ಧನ�ಯೋ ಇದರಲಿಲಾ ಸ��ರಿದ�. 

n 	ಅಮೃತ್ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಾಮಗಳ ಮೋಲಕ ಸ್ಮಾರ್ 85 ಲಕ್ಷ 
ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಫ್ಟ್ ಪಿರಾಂಟ್ ತಗಿಗೆಸಲಾಗಿದ�. 10 ಸಥಿಳ�ಯ ನಗರ 
ಸಂಸ�ಥಿಗಳು ಅಂದರ� ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಅಮರಾವತಿ, ಭ�ೋ�ಪಾಲ್, 
ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್, ಇಂದ�ೋ�ರ್, ಲಕ�ೋನು�, ಪುಣ�, 

ಸೋರತ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಖಪಟಟೆಣಂ ಮ್ನ್ಸಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗಳನ್ನು 
ಬಿಡ್ಗಡ� ಮಾಡ್ವ ಮೋಲಕ 3,840 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ. 

ಸಂಗರಾಹಿಸ್ವ�.

n 	3.5 ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹ�ಚ್ಚು ವಯಾಕ್ತುಗತ, ಸಮ್ದಾಯ ಮತ್ತು 
ಸಾವತಿಜನಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಮಾತಿಣದ 
ಮೋಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನ ನಗರ 2.0 ಮೋಲಕ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಂತ ಕಡಿಮ 
ಜನಸಂಖ�ಯಾಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ನಗರಗಳಲಿಲಾ ಸಂಪೂಣತಿ 

ದರಾವ ತಾಯಾಜಯಾ ನವತಿಹಣ� ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. 
n 	ಇದರ ಜ�ೋತ�ಗ�, ಅಮೃತ್ ವಾಯಾಪಿತುಗ� ಒಳಪಡದ 

ನಗರಗಳಲಿಲಾ ಕಲ್ಷ್ತ ಮತ್ತು ಕಪು್ಪ ನ�ರಿನ 
ನವತಿಹಣ�ಯನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ಇದರ�ೋಂದಿಗ�, ಎಲಾಲಾ ನಗರಗಳ ಸಥಿಳ�ಯ ಸಂಸ�ಥಿಗಳನ್ನು 
ಒಡಿಎಫ್+ ಮತ್ತು 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾಂತ ಕಡಿಮ ಜನಸಂಖ�ಯಾಯನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ನಗರವನ್ನು ಒಡಿಎಫ್++ ಆಗಿ ಮಾಡ್ವ 
ಯ�ಜನ�ಯೋ ಇದ�, ಇದರಿಂದ ನಗರ ಪರಾದ��ಶಗಳಲಿಲಾ 
ಸ್ರಕ್ಷಿತ ನ�ೈಮತಿಲಯಾದ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಬಹ್ದಾಗಿದ�. 

n 	ವಾಯ್ ಮಾಲಿನಯಾವನ್ನು ತಗಿಗೆಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ, 

ವಿಶ��ಷ್ವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ�ಯಾ ಹ�ೋಂದಿರ್ವ 

ನಗರಗಳಲಿಲಾ, ಯಂತರಾಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೋಳಸಲ್ 

ಕಾಮಿತಿಕರನ್ನು ನಯ�ಜಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�. ನ�ೈಮತಿಲಯಾ 

ಮತ್ತು ತಾಯಾಜಯಾ ನವತಿಹಣ�ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಉದ�ೋಯಾ�ಗಿಗಳ 

ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಜ�ೋತ�ಗ� ವ�ೈಯಕ್ತುಕ ರಕ್ಷಣಾ 

ಸಾಧನಗಳ ಬಗ�ಗೆ ವಿಶ��ಷ್ ಗಮನ ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್. 
n 	1 ಲಕ್ಷ 41 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋಪಾಯಿಗಳಗಿಂತ 

ಹ�ಚಚುನ ಮೊತತುದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಘನ ತಾಯಾಜಯಾವನ್ನು 

ಮೋಲದಲ�ಲಾ� ಬ��ಪತಿಡಿಸ್ವುದಕಾಕಾಗಿ 3 'ಆರ್' ತತ್ವದ 

ಮ�ಲ� ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ತತುದ�. ಈ ಮೋರ್ 'ಆರ್'ಗಳು: 

ರ�ಡೋಯಾಸ್ (ತಗಿಗೆಸ್ವುದ್), ರಿಯೋಸ್ (ಮರ್ ಬಳಕ�) 

ಮತ್ತು ರಿಸ�ೈಕಲ್ (ಸಂಸಕಾರಿಸ್ ಬಳಸ್ವುದ್) ಆಗಿದ್ದು, 

ಇದ್ ನಗರ ಘನ ತಾಯಾಜಯಾದ ವ�ೈಜ್ಾನಕ ಸಂಸಕಾರಣ� 

ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಘನ ತಾಯಾಜಯಾ ನವತಿಹಣ�ಗಾಗಿ ಕಸ 

ಸ್ರಿಯ್ವ ತಾಣಗಳ ಸ್ಧಾರಣ�ಯ ಮ�ಲೋ ಗಮನ 

ಕ��ಂದಿರಾ�ಕರಿಸ್ತತುದ�.

ನಗರಗಳು ಕಸದಂದ ಮುಕತುವಾಗಿರುತತುವೆ

ಈಗ

ಶೆೀ.100ರರು್ ರನತಾ್ಜ್ ವಿಲೆೀವಾರಿ 

ಮಾಡುವುದರೆೋಂದಗೆ ಮೋಲದಲೆ್ಲೀ 

ರನತಾ್ಜ್ವನುನು ಬೆೀಪ್ಷಡಿಸುವ ಬಗೆ್ಕ 

ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಏಕ-ಬಳಕೆಯ ಪಾ್ಲಸಿ್ಕ್ ಅನುನು 
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತಗಿ್ಕಸುತಿತುರುವುದರಿಂದ, 
ನಿಮಾ್ಷಣ-ಕಟ್ಡ ಕೆಡವುವಂತಹ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಮಯದಲ್್ಲ 
ಉತ್ಪತಿತುಯಾಗುವ ತಾ್ಜ್ವನುನು ಸಂಸಕಾರಿಸುವ 
ಸೌಲರ್ಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗುತಿತುದೆ.

ಅಮೃತ್ ಅಭಿಯಾನ 2.0 ಅಂದರೆ

ಹೆೋಸ ಸೌಲರ್ಗಳ ಪರಿಚಯ

ಈ ಮುನನು

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 2.0
ಅಮೃತ್ 2.0

ವಿಶೆೀರ 
ಲೆೀಖನ

ನೋ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ನವೆಂಬರ್ 1-15, 202134
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ಒಳಚರಂಡಿ ಮತುತು ತಾ್ಜ್ ಜಲ ನಿವ್ಷಹಣೆಯಂದಗೆ ಜಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಗರ

n 	ಅಮೃತ್ 2.0 ಸ್ಮಾರ್ 4,700 ಪಟಟೆಣಗಳು/ನಗರಗಳನ್ನು 
'ಜಲ ಸ್ರಕ್ಷಿತ' ಮಾಡ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದ�. ಇದ್ 
ನ�ರಿನ ಅಗತಯಾಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲ್, ಜಲ ಮೋಲಗಳನ್ನು 
ಪುನಶ�ಚು�ತನಗ�ೋಳಸಲ್, ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಉತತುಮವಾಗಿ 
ನವತಿಹಿಸಲ್, ಸಂಸಕಾರಿಸ್ದ ತಾಯಾಜಯಾನ�ರನ್ನು ಮರ್ಬಳಕ� 
ಮಾಡಲ್, ಆ ಮೋಲಕ ನ�ರಿನ ವತ್ತಿಲಾಕಾರದ 
ಆರ್ತಿಕತ�ಯನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ತತುದ�.

n 	2.68 ಕ�ೋ�ಟಿ ನಗರ ಗೃಹಗಳಗ� ಕ�ೋಳವ� ನ�ರ್ 
ಸಂಪಕತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಸ್ಮಾರ್ 
4,700 ನಗರ ಸಥಿಳ�ಯ ಸಂಸ�ಥಿಗಳಲಿಲಾ ಎಲಾಲಾ ಮನ�ಗಳಗ� 
ನ�ರ್ ಪೂರ�ೈಕ�ಯ ಶ��.100 ವಾಯಾಪಿತುಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಅಮೃತ್ 2.0 ಹ�ೋಂದಿದ�.

n 	ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, 1 ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹ�ಚ್ಚು ಜನಸಂಖ�ಯಾಯನ್ನು 
ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ನಗರಗಳು 500 ರಿಂದ ಹಿಡಿದ್ ಎಲಾಲಾ 
4,372 ನಗರಗಳವರ�ಗ� ಅಮೃತ್ ವಾಯಾಪಿತುಗ� ಬರ್ತತುವ�, 
ಶ��.100ರಷ್್ಟೆ ನಗರ ಭಾರತವನ್ನು ಇದ್ ಒಳಗ�ೋಳುಳುತತುದ�. 
ನವ�ದಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯಾಮಶಿ�ಲತ�ಯನ್ನು 
ರರಾ�ತಾ್ಸಹಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು 
ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ವುದ್ ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಉದ�ದು�ಶವಾಗಿದ�. ಇದ್  
ಯ್ವಕರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳ�ಯರನ್ನು ತ�ೋಡಗಿಸ್ಕ�ೋಂಡ್, 
ಜಿಐಜಿ ಆರ್ತಿಕತ�ಗ� ಉತ�ತು�ಜನ ನ�ಡ್ತತುದ�.

n 	ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, ವತ್ತಿಲಾಕಾರದ ಆರ್ತಿಕತ�ಯ 
ತತ್ವವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕ�ೋಳಳುಲಾಗ್ವುದ್. ಇದ್ ಮ�ಲ�ಮೈ 
ಮತ್ತು ಅಂತಜತಿಲ ಕಾಯಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣ� ಮತ್ತು 
ಪುನಶ�ಚು�ತನವನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ತತುದ�. ಈ ಅಭಿಯಾನ 
ಆಧ್ನಕ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಂತರಾಜ್ಾನಗಳು ಮತ್ತು 
ಕೌಶಲಯಾಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕ�ೋಂಡ್ ದತಾತುಂಶ ಆಧಾರಿತ 
ಆಡಳತವನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸ್ತತುದ�. ನಗರಗಳ ನಡ್ವ� 
ಪರಾಗತಿಪರ ಸ್ಪಧ�ತಿಯನ್ನು ಉತ�ತು�ಜಿಸಲ್, 'ಕ್ಡಿಯ್ವ 
ನ�ರಿನ ಸಮಿ�ಕ�' ನಡ�ಸಲಾಗ್ತತುದ�. ಅಮೃತ್ 2.0ರ 
ಹಂಚಕ�ಯ್ ಸ್ಮಾರ್ 2.87 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ. ರೋ. ಆಗಿದ�.

ನಾಳಿನ ಜಲ ಸುರಕ್ಷತೆ  
ನಮ್ಮ ಗುರಿ

ಈ ಮುನನು

ಸಂಸಕಾರಿಸಿದ ತಾ್ಜ್ ನಿೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು 
ಮತುತು ಮರುಬಳಕೆಯು ನಗರಗಳ ಒಟು್ ನಿೀರಿನ 
ಅಗತ್ಗಳಲ್್ಲ ಶೆೀ.20ರರು್ ಮತುತು ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಬೆೀಡಿಕೆಯ ಶೆೀ.40ರರ್ನುನು ಪೂರೆೈಸುವ ನಿರಿೀಕ್ೆಯದೆ. 
ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್್ಲ, ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳನುನು 
ಸುಸಿ್ಥರಗೆೋಳಿಸಲು ಶುದಧಿ ಜಲ ಮೋಲಗಳನುನು 
ಕಲುಷ್ತಗೆೋಳಳುದಂತೆ ಉಳಿಸಲಾಗುವುದು  

ಇದು  500 ಅಮೃತ್ ನಗರಗಳಲ್್ಲ 
ಒಳಚರಂಡಿ ಮತುತು ಸೆಪೆ್ೀಜ್ ನ 
ಶೆೀ.100ರ ವಾ್ಪಿತುಯನುನು 

ಒದಗಿಸಲ್ದುದಿ, ಸುಮಾರು 10.6 ಕೆೋೀಟಿ ಜನರಿಗೆ 
ಪ್ರಯೀಜನವಾಗಲ್ದೆ. ಸುಸಿ್ಥರ ಸಿಹ ನಿೀರಿನ 
ಪೂರೆೈಕೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಾಸಲು ಜಲಮೋಲಗಳ ಪುನಶೆಚಾೀತನ 
ಮತುತು ನಗರ ಜಲಮೋಲಗಳ ನಿವ್ಷಹಣೆಯನೋನು 
ಕೆೈಗೆೋಳಳುಲಾಗುತತುದೆ.

ನೋ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ನವೆಂಬರ್ 1-15, 2021 35



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ನವೆಂಬರ್ 1-15, 202136

आवरण 
कथा ಜಲ ಜೀವನ ಅಭಿಯಾನರಾರಟ್ರ

ಒಂದ್ ಕಾಲದಲಿಲಾ ಕ್ಡಿಯ್ವ ನ�ರಿನ ಬಿಕಕಾಟಿಟೆನಂದ 
ಹ�ಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾಗಿದದು ಜಿಲ�ಲಾಗಳಲಿಲಾ ಉತತುರ 
ಪರಾದ��ಶದ ಬಾಂಡಾ ಕೋಡ ಸ��ರಿತ್ತು. ಜಲ 

ಜಿ�ವನ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ನಲಿಲಾ ನ�ರ್ ಉಮಿರಾ ಎಂಬ 
ಸಾಮಾನಯಾ ಗಾರಾಮವನ್ನು ತಲ್ಪಿದಾಗ, ಜನರ ಸಂತ�ೋ�ಷ್ಕ�ಕಾ 
ಪಾರವ�� ಇರಲಿಲಲಾ. ಆದರ� ಜನರ್ ತಮ್ಮ ಮನ�ಗಳಲಿಲಾ ನಲಿಲಾ ನ�ರನ್ನು 
ಪಡ�ಯಲ್ ಪಾರಾರಂಭಿಸ್ದ ನಂತರ ಜನರ ಜಿ�ವನದಲಿಲಾ ಬೃಹತ್-
ಬದಲಾವಣ�ಯಾಗಿದ�. ಉಮಿರಾಯ ಪಾನ ಸಮಿತಿಯ (ಜಲ ಸಮಿತಿ) 
ಅಧಯಾಕ್ಷ ಗಿಜಾತಿಕಾಂತ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ್ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರ��ಂದರಾ 
ಮೊ�ದಿ ಅವರ�ೋಂದಿಗ� ನಡ�ಸ್ದ ಸಂವಾದದಲಿಲಾ, "ಒಂದ್ ಕಾಲದಲಿಲಾ 
ಕ�ೈ ಪಂಪಿನಂದ ನ�ರ್ ತರಲ್ ದಿ�ಘತಿ ಕಾಲ ನಡ�ದ್ ಹ�ೋ�ಗ್ತಿತುದದು 
ಮಹಿಳ�ಯರ್ ಈಗ ಇತರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮ�ಲ� ಹ�ಚ್ಚು ಗಮನ 
ಹರಿಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗಿದ�. ಶ್ದ್ಧ ಜಲದಿಂದಾಗಿ ನ�ರಿನಂದ ಹರಡ್ವ 
ರ�ೋ�ಗಗಳು ಸಹ ದೋರವಾಗಿವ�." ಗ್ಜರಾತಿನ ಪಿಪಿಲಾ ಗಾರಾಮ ಮತ್ತು 
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವ�ಲಲಾರಿ ಗಾರಾಮದ ಅನ್ಭವಗಳೊ ಇದ�� ರಿ�ತಿ ಇವ�. 

21ನ�� ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲಿಲಾ ಪರಾಬಲ ಭೋಕಂಪದಿಂದ 
ಗ್ಜರಾತ್ ಹಾನಗ�ೋಳಗಾಗಿತ್ತು. 20,000 ಕೋಕಾ ಹ�ಚ್ಚು 
ಜಿ�ವಹಾನಯಾಗಿತ್ತು. ಅದ�� ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಗ್ಜರಾತ್ ಕೋಡ ತಿ�ವರಾ 
ನ�ರಿನ ಬಿಕಕಾಟಿಟೆನ�ೋಂದಿಗ� ಸ�ಣಸ್ತಿತುತ್ತು. ಪರಾತಿ ವಷ್ತಿ ಅಂತಜತಿಲ 
ಮಟಟೆವು ಮೋರರಿಂದ ಐದ್ ಅಡಿಗಳಷ್್ಟೆ ಕಡಿಮಯಾಗ್ತಿತುತ್ತು. 
ಬರ, ಕಲ್ಷ್ತ ನ�ರಿನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ರ�ೋ�ಗಗಳು 
ಸಾಮಾನಯಾವಾಗಿದದುವು. ಆಗ ಗ್ಜರಾತ್ ಮ್ಖಯಾಮಂತಿರಾಯಾಗಿದದು 

ಉತತಿಮ ಭವಿರ್ಯಕಾಕಾಗಿ 
ಸುರಕ್ಷಿ ತ ಜಲ

ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಬಂದ 72 ವಷ್ತಿಗಳ ನಂತರವೂ, ನಮ್ಮ ದ��ಶದ 
19 ಕ�ೋ�ಟಿ ಗಾರಾಮಿ�ಣ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಲಿಲಾ ಕ��ವಲ 3.23 ಕ�ೋ�ಟಿ 

ಮನ�ಗಳಗ� ಮಾತರಾ ನಲಿಲಾ ನ�ರ್ ಲಭಯಾವಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟೆ 2019 
ರಲಿಲಾ ಜಲ ಜಿ�ವನ ಅಭಿಯಾನ ಪಾರಾರಂಭಿಸ್ದಾಗಿನಂದ, 
ಕ��ವಲ 25 ತಿಂಗಳಲಿಲಾ 5 ಕ�ೋ�ಟಿಗೋ ಹ�ಚ್ಚು ಮನ�ಗಳಗ� 

ಕ�ೋಳಾಯಿ ನ�ರಿನ ಸಂಪಕತಿವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�. ಇಂದ್ 
ದ��ಶದ 80 ಜಿಲ�ಲಾಗಳ ಸ್ಮಾರ್ 1.25 ಲಕ್ಷ ಹಳಳುಗಳ 
ಪರಾತಿ ಮನ�ಗೋ ನ�ರ್ ತಲ್ಪುತಿತುದ�. ಬ��ರ� ರಿ�ತಿಯಲಿಲಾ 

ಹ��ಳುವುದಾದರ�, ಕಳ�ದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲಿಲಾ ಮಾಡಲಾಗಿದದು 
ಕ�ಲಸವನ್ನು, ಇಂದಿನ ಭಾರತ ಕ��ವಲ ಎರಡ್ ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ 
ಅದಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚಚುನ ಸಾಧನ� ಮಾಡಿದ�. ಕಾಲಮಿತಿಯಳಗ� 

ಸಮಾಜದ ಕ�ೋನ�ಯ ಮೈಲಿಯನ್ನು ತಲ್ಪುವ ನವ 
ಭಾರತದ ವಿಧಾನಕ�ಕಾ ಇದ್ ಒಂದ್ ಪರಿಪೂಣತಿ 

ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. ಈಗ ಜಲ ಜಿ�ವನ ಅಭಿಯಾನ ಆಪ್ 
ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಜಲ ಜಿ�ವನ ಕ�ೋ�ಶದ ಮೋಲಕ ದ��ಶವು 
ಜಲ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ದ��ಶದತತು ಇನೋನು ಒಂದ್ ಹ�ಜ�ಜೆ ಮ್ಂದಿಟಿಟೆದ�.

ಜಲ ಜೀವನ ಅಭಿಯಾನದ ಆಪ್ ನ ವೆೈಶಿರ್್ಯಗಳು

ಹ��ರಳವಾದ ನ�ರನ್ನು ಹ�ೋಂದಿರ್ವ ದ��ಶದ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ 
ನಾಗರಿಕರಿಗೋ ನಾನ್ ಹ��ಳುವುದ��ನ�ಂದರ�, ನ�ವು 

ನ�ರನ್ನು ಉಳಸಲ್ ಹ�ಚಚುನ ಪರಾಯತನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬ��ಕ್ 
ಮತ್ತು ಇದಕಾಕಾಗಿ ಜನರ್ ತಮ್ಮ ಅಭಾಯಾಸಗಳನ್ನು 

ಬದಲಾಯಿಸ್ಕ�ೋಳಳುಬ��ಕ್. 
- ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಜಲ ಜಿೀವನ ಅಭಿಯಾನದ 'ಹರ್ ಘರ್ 
ಜಲ್' (ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನೀರು) ಅಭಿಯಾನದ 

ಅಡಿಯಲಿಲಿ , ತಲಂಗ್ಣ, ಗೊೀವಾ, ಹರಿಯಾಣ 
ಮತು್ 3 ಕ್ೀಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಾದ 

ಪುದುಚೆೀರಿ, ಅಂಡಮಾನ್-ನಕೀಬಾರ್, 
ದಾದಾ್ರ ನಗರ ಹವೀಲಿ ಮತು್ ದಮನ್ 

ಮತು್ ದ್ಯುಗಳಲಿಲಿ ಶೀ.100ರಷ್ಟಿ ನೀರಿನ 
ಸಂಪಕ್ಯವನು್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಸ್ಜಲಾಮ್ ಸ್ಫಲಾಮ್ ಯ�ಜನ�ಗ� 
ಚಾಲನ� ನ�ಡ್ವ ಮೋಲಕ ಹ�ೋಸ ಆರಂಭಕ�ಕಾ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರ್.

ಈ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ, 21 ನದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ವ ವಿಶ್ವದ 
ಅತಿದ�ೋಡಡಿ ಕಾಲ್ವ� ಜಾಲವನ್ನು ನಮಿತಿಸಲಾಗಿದ�. ಜಲ 
ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಸ್ ಅವುಗಳ ನವತಿಹಣ�ಯನ್ನು ಮಹಿಳ�ಯರ 
ಕ�ೈಗ� ವಹಿಸಲಾಗಿದ�. ಚ�ರ್ ಡಾಯಾಮ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಕ್ಷಷ್ಮ ನ�ರಾವರಿ 
ಯ�ಜನ�ಗಳ ವಿಶಾಲ ಜಾಲದ ಫಲವಾಗಿ, ಗ್ಜರಾತಿನ ವಾಷ್ತಿಕ 
ಕೃಷ್ ವೃದಿ್ಧ ದರವು ಶ��ಕಡಾ 10 ಕ�ಕಾ ತಲ್ಪಿದ�.

ಗ್ಜರಾತಿನಲಿಲಾ ಈ ಅಭೋತಪೂವತಿ ಆರಂಭವು ಇಡಿ� 
ದ��ಶದ ಅಗತಯಾವೂ ಆಗಿತ್ತು. ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ 2014ರಲಿಲಾ 
ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾಯಾಗಿ ದ��ಶದ ಚ್ಕಾಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಇದ್ 
ಪಾರಾರಂಭವಾಯಿತ್. ದ��ಶವನ್ನು ಜಲ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಲ್, 
ಹ�ೋಸ ಉಪಕರಾಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೋಳಳುಲಾಯಿತ್. ಅವುಗಳಲಿಲಾ 
ಅಟಲ್ ಭೋಜಲ ಅಭಿಯಾನ, ನಮಾಮಿ ಗಂಗ� ಮ್ಂತಾದ 
ಹಲವಾರ್ ಜಲ ಕ��ಂದಿರಾತ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಏಕ್�ಕರಣಕಾಕಾಗಿ 
ಜಲಶಕ್ತು ಸಚವಾಲಯವನ್ನು ರಚಸ್ವುದೋ ಸ��ರಿತ್ತು. 2019 ರ 
ಆಗಸ್ಟೆ 15 ರಂದ್ ಕ�ಂಪು ಕ�ೋ�ಟ�ಯ ಮ�ಲಿಂದ ದ��ಶವನ್ನುದ�ದು�ಶಿಸ್ 
ಭಾಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ 2024ರ 
ವ��ಳ�ಗ� ದ��ಶದ ಪರಾತಿಯಂದ್ ಗಾರಾಮಿ�ಣ ಮನ�ಮನ�ಗೋ 
ಕ�ೋಳಾಯಿ ನ�ರ್ ಒದಗಿಸಲ್ ಜಲ ಜಿ�ವನ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 
ಪಾರಾರಂಭಿಸ್ವುದಾಗಿ ಘೋ�ಷ್ಸ್ದಾಗ ಮತ�ೋತುಂದ್ ಪರಾಮ್ಖ 
ಆರಂಭ ಸ್ಕ್ಕಾತ್. ಜಲ ಜಿ�ವನ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, 

ಸಮ್ದರಾದ ನ�ರನ್ನು ಕ್ಡಿಯಲ್ ಯ�ಗಯಾವಾಗಿಸ್ವ ಮೋಲಕ 
ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳನ್ನು ಕ�ೋರಾ�ಡಿ�ಕರಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�, ಕಲ್ಷ್ತ ನ�ರನ್ನು 
ಸ್ವಚ್ಛಗ�ೋಳಸಲಾಗ್ತಿತುದ�, ಕಡಿಮ ನ�ರನ್ನು ಬಳಸ್ವ ಬ�ಳ�ಗಳನ್ನು 
ಬ�ಳ�ಯಲ್ ಒತ್ತು ನ�ಡಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಇದರ�ೋಂದಿಗ� ಮಕಕಾಳಗ�, 
ಹಿರಿಯರಿಗ� ನ�ರಿನ ಮಹತ್ವದ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳವಳಕ� ಮೋಡಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�. 
ಮಳ� ನ�ರನ್ನು ಉಳಸಲ್ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸ್ವ 
ಕರಾಮಗಳ ಬಗ�ಗೆಯೋ ಅವರಿಗ� ವಿವರಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�. 

ಗಾರಾಮಿ�ಣ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ನ�ರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣ� ಮಾಡ್ವಂತ� 
ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ರರಾ�ತಾ್ಸಹಿಸ್ದ್ದು, ಮಳ�ಯ ನ�ರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಸಂಗರಾಹಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಬಳಸಲ್ ಗಮನ ಹರಿಸ್ವಂತ� ಪರಾತಿ 
ಹಳಳುಯಲಿಲಾ ನ�ರಿನ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಸಲಾಗಿದ�. 

ಅಕ�ೋಟೆ�ಬರ್ 2ರಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು 
ಲಾಲ್ ಬಹಾದೋದುರ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಸಂದಭತಿದಲಿಲಾ 
ಜಲ ಸಮಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಸಂವಾದ ನಡ�ಸ್ದ ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಜಲ ಜಿ�ವನ 
ಅಭಿಯಾನದ ಆಪ್ ಮತ್ತು ಜಲ ಜಿ�ವನ ಕ�ೋ�ಶ (ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಆಪ್  ಜಲ ಕ�ೋ�ಶ)ಕ�ಕಾ ಚಾಲನ� ನ�ಡ್ವ ಮೋಲಕ ಜಲ ಜಿ�ವನ  
ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಮತ�ೋತುಂದ್ ಹ�ೋಸ ಆರಂಭಕ�ಕಾ ನಾಂದಿ 
ಹಾಡಿದರ್. "ಗಾರಾಮ ಸ್ವರಾಜಯಾ'ದ ನಜವಾದ ಅರತಿವ�ಂದರ� ಅದ್ 
ಹ��ರಳ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸ ಎಂದ್ ಗಾಂಧಿ�ಜಿ ಹ��ಳುತಿತುದದುರ್. ಆದದುರಿಂದ, 
ಗಾರಾಮ ಸ್ವರಾಜಯಾದ ಈ ತತ್ವವು ನಜವಾಗಿಸಬ��ಕ�ಂಬ್ದ್ ನನನು 
ನರಂತರ ಪರಾಯತನುವಾಗಿದ�." ಎಂದ್ ತಿಳಸ್ದದುರ್.    

ಜಲ ಜೀವನ ಅಭಿಯಾನದ ಆಪ್ ನ ವೆೈಶಿರ್್ಯಗಳು
n 	ಜನರ ಅನ್ಕೋಲಕಾಕಾಗಿ, ಜಲ ಜಿ�ವನ ಅಭಿಯಾನಕ�ಕಾ 

ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಎಲಾಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆಪ್ ನಲಿಲಾ ಒಂದ�� 
ಸಥಿಳದಲಿಲಾ ಲಭಯಾವಿದ�. ಜಲ ಜಿ�ವನ ಅಭಿಯಾನದ 
ಪರಾಗತಿ, ನ�ರಿನ ಗ್ಣಮಟಟೆ ಮ�ಲಿ್ವಚಾರಣ�, 
ನ�ರ್ ಸರಬರಾಜ್ ಯ�ಜನ�ಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಇತಾಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಆಪ್ ನಲಿಲಾ ಪರಿಶಿ�ಲಿಸಬಹ್ದ್.

n 	ಪರಾತಿಯಂದ್ ರಾಜಯಾ, ಪರಾತಿಯಂದ್ ಜಿಲ�ಲಾ ಮತ್ತು 
ಪರಾತಿಯಂದ್ ಹಳಳುಯ ಪರಾಗತಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಆಪ್  
ಮೋಲಕ ನ�ೋ�ಡಬಹ್ದ್. ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ, 
ಪಾನ ಸಮಿತಿ ಸದಸಯಾರ್ ಮತ್ತು ನ�ರಿನ ಗ್ಣಮಟಟೆ 
ಪರಿಶಿ�ಲನ�ಯ ಜವಾಬಾದುರಿ ಹ�ೋತಿತುರ್ವ ಮಹಿಳ�ಯರ 
ಹ�ಸರ್ಗಳು ಸಹ ಇರ್ತತುವ�.

n 	ಈ ಆಪ್ ಮೋಲಕ ಯಾರ್ ಬ��ಕಾದರೋ 
ದೋರ್ಗಳನ್ನು ನ�ಡಬಹ್ದ್. ಪಾರಾದ��ಶಿಕ 
ಎಂಜಿನಯರ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾನ ಸಮಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ 
ಹಳಳುಗಳಲಿಲಾನ ನ�ರಿನ ಮೋಲಗಳು ಮತ್ತು ನ�ರಿನ 
ಟಾಯಾಂರ್ ಗಳನ್ನು 'ಲಾಗಿನ್' ಮಾಡ್ವ ಮೋಲಕ 
ಜಿಯ�-ಟಾಯಾಗ್ ಮಾಡಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತತುದ�  
ಮತ್ತು ಪರಾತಿ ಮನ�ಗೋ ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ 
ಪರಾಮಾಣಪತರಾಗಳನ್ನು ನ�ಡಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತತುದ�. 
ಈ ಆಪ್  ಅನ್ನು jjm.gov.in ನಂದ ಡೌನ�ೋಲಾ�ಡ್ 
ಮಾಡಿಕ�ೋಳಳುಬಹ್ದ್.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಜೀವನ ಕೆೋೀಶವು ಭಾರತ ಅಥವಾ ವಿದೆೀಶಗಳಲ್್ಲನ ವ್ಕಿತುಗಳು, 

ಸಂಸೆ್ಥಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಅಥವಾ ದಾನಿಗಳಿಗೆ ಗಾ್ರಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, 

ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೀಂದ್ರಗಳು ಮತುತು ಇತರ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸಂಸೆ್ಥಗಳಿಗೆ ಕೆೋಳಾಯ ನಿೀರಿನ 

ಸಂಪಕ್ಷಕಾಕಾಗಿ ಕೆೋಡುಗೆ ನಿೀಡಲು/ದಾನ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆೋಡುತತುದೆ.  

ಜಲಶಕಿತು ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್್ಲ ಕುಡಿಯುವ ನಿೀರು ಮತುತು ನೆೈಮ್ಷಲ್ ಇಲಾಖೆಯು 

ಇದನುನು ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ದತಿತು ಟ್ರಸ್್ ಆಗಿ ನೆೋೀಂದಾಯಸಿದೆ.

ಜಲ ಜೀವನ ಕೆೋೀಶ
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ಕೆೋೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ರೆೋೀಗದ ಸಮಯದಲ್್ಲ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಶಿ್ರೀ ನರೆೀಂದ್ರ 
ಮೀದ ಅವರು ಪಿಎಂ ಕೆೀಸ್್ಷ ನಿಧಿಗೆ ದೆೀಣಿಗೆ ನಿೀಡುವಂತೆ ಜನತೆಗೆ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿದಾಗ, ಅನೆೀಕ ಭಾರತಿೀಯರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಥ್್ಷಕೆಕಾ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಕೆೋಡುಗೆ ನಿೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಶಿ್ರೀ ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ 
ಅವರು "ಆರಂಭಿಕ ಕಾಪು ನಿಧಿ"ಯಾಗಿ 2.25 ಲಕ್ಷ ರೋ.ಗಳನುನು ಪಿಎಂ-ಕೆೀಸ್್ಷ 
ರಚಿಸಿದ ನಂತರ ದೆೀಣಿಗೆ ನಿೀಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ 
ಅವರು ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಕಲಾ್ಣಕಾಕಾಗಿ ಹಣವನುನು ದಾನ ಮಾಡುತಿತುರುವುದು 
ಇದೆೀ ಮದಲೆೀನಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಾಜದ ಕಲಾ್ಣಕಾಕಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕಾ ಪಡೆದ 
ಉಡುಗೆೋರೆಗಳ ಹರಾಜನಿಂದ 100 ಕೆೋೀಟಿ ರೋ.ಗೋ ಹೆಚುಚಾ ದೆೀಣಿಗೆ ನಿೀಡಿದಾದಿರೆ, 
ಇದರಲ್್ಲ ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ ಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ ಮತುತು ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ 
ಸೆೀವೆ ಸಲ್್ಲಸುತಿತುರುವಾಗ ಪಡೆದ ಸಂಬಳದಂದ ಉಳಿಸಿದ ಮತತುವೂ ಸೆೀರಿದೆ. 
ಜೀವನದ ಗಂಗೆಯ ನಿರಂತರ ಹರಿವಿಗೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ನಮಾಮ ಗಂಗೆ 
ಮಹಾ ಅಭಿಯಾನವು ಸಿಯೀಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸಿತುಯಂದ ಬಂದ 3.4 ಕೆೋೀಟಿ 
ರೋ.ಗಳು ಸಹ ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ. ಈಗ ಮತೆೋತುಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ ಅವರು 
ಪಡೆದ ಉಡುಗೆೋರೆಗಳು ಮತುತು ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳನುನು ಹರಾಜು ಮಾಡಿದುದಿ, ಅದರ 
ಆದಾಯವನುನು ನಮಾಮ ಗಂಗೆ ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ ದೆೀಣಿಗೆ ನಿೀಡಿದಾದಿರೆ...

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಗೆ ಬಂದ 
ಉಡುಗೊರಗಳ ಇ-ಹರಾಜಿಗೆ 

ಅದುಭುತ ಸ್ಪಂದನೆ

ಗಂ
ಗಾ ನದಿ ಹಿಂದೋ ಸಂಸಕೃತಿಗ� 
ಮಾತರಾವಲಲಾ, ಇಡಿ� ಭಾರತಕ�ಕಾ 
ಹ�ಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕ�ಯ 

ಸಂಕ��ತವಾಗಿದ�. ಆದರ� ಬಹ್ ಕಾಲದವರ�ಗ� 
ಗಂಗಾ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ ಉಪಕರಾಮವು ಕ��ವಲ 
ಕಡತಗಳಗ� ಮಾತರಾ ಸ್�ಮಿತವಾಗಿತ್ತು. 
2014ರಲಿಲಾ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸ್ಕ�ೋಂಡ ಕೋಡಲ�� 
ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ 
ನದಿಯನ್ನು ಪುನಶ�ಚು�ತನಗ�ೋಳಸ್ವ 
ಉದ�ದು�ಶದಿಂದ ನಮಾಮಿ ಗಂಗ� ಯ�ಜನ�ಯ 
ಪಾರಾರಂಭಕ�ಕಾ ಕರಾಮ ಕ�ೈಗ�ೋಂಡರ್. ಸ್ವತಃ 
ಅವರ�� ಕಾಲಕಾಲಕ�ಕಾ ಅದರ ಕ್ರಿತ್ ನಗಾ 
ವಹಿಸ್ತಿತುದಾದುರ�. ಈ ಬಾರಿ ಅವರ್ ಪರಾಧಾನ 
ಮಂತಿರಾಯಾಗಿ ಪಡ�ದ 1348 ಉಡ್ಗ�ೋರ�ಗಳನ್ನು 
ಹರಾಜ್ ಹಾಕ್ವ ಮೋಲಕ ಅದರಿಂದ ಬರ್ವ 
ಆದಾಯವನ್ನು ನಮಾಮಿ ಗಂಗ� ಅಭಿಯಾನಕ�ಕಾ 
ದ��ಣಿಗ�ಯಾಗಿ ನ�ಡಿದಾದುರ�.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ ಉಡುಗೊರಗಳ ಹರಾಜಿನಲಿಲಿ 1.5 ಕೀಟ್ ರೂ.ಗೆ 
ಮಾರಾಟವಾದ ನೀರಜ್ ಚೀಪಾ್ರ ಅವರ ರಜಿ್ಯ, ಪಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಮಗೆ ಅತಿ ಹೆಚುಚು ಬಿರ್

आवरण 
कथा

ವಿಶೆೀರ
ವರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ 

ಉಡುಗೆೋರೆಗಳ ಇ-ಹರಾಜು
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ಈ ಇ-ಹರಾಜಿನಲಿಲಾ ನ�ರಜ್ ಚ�ೋ�ಪಾರಾ ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ಮೊ�ದಿ 

ಅವರಿಗ� ಉಡ್ಗ�ೋರ�ಯಾಗಿ ನ�ಡಿದದು ಭಜಿತಿಗ� ಅತಿ ಹ�ಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಆಗಿತ್ತು, 
ಅದ್ 1.5 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳಗ� ಮಾರಾಟವಾಯಿತ್. ಒಲಿಂಪಿರ್್ಸ ನಲಿಲಾ 

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟೆಸ್ದ ನ�ರಜ್ ಚ�ೋ�ಪಾರಾ ಜಾವ�ಲಿನ್ ಥ�ೋರಾ�ನಲಿಲಾ ಚನನುದ 

ಪದಕ ಗ�ದಿದುದದುರ್. ಅದ�� ರಿ�ತಿ, ಭವಾನ ದ��ವಿ ಅವರ್ ಸ್ವಯಂ ಸಹಿ 

ಮಾಡಿದದು ಖಡಗೆ (1.25 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.), ಸ್ಮಿತ್ 

ಆಂಟಿಲ್ ಅವರ ಭಜಿತಿ (1.002 ಕ�ೋ�ಟಿ 

ರೋ.), ಟ�ೋ�ಕ್ಯ 2020 ಪಾಯಾರಾಲಿಂಪಿರ್್ಸ 

ನಲಿಲಾ ಭಾರತಿ�ಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ್ 

ಸ್ವಯಂ ಸಹಿ ಮಾಡಿದದು ಅಂಗವಸತ್ರ (1 ಕ�ೋ�ಟಿ 

ರೋ.) ಮತ್ತು ಲ�ೋವಿಲಾ�ನ್ ಬ�ೋಗ�ೋತಿಹಿ�ನ್ 

ಅವರ ಬಾಕ್್ಸಂಗ್ ಕ�ೈಗವಸ್ಗಳು (91 ಲಕ್ಷ 

ರೋ.) ಹರಾಜಾದವು. ಸ್ಮಿತ್ ಆಂಟಿಲ್ 

ಮತ್ತು ನ�ರಜ್ ಚ�ೋ�ಪಾರಾ ಬಳಸ್ದ ಭಜಿತಿಗಳು ಅತಿ ಹ�ಚ್ಚು ಮೋಲ ಬ�ಲ� 

ವಸ್ತುಗಳಾಗಿದದುವು. ಈ ಪರಾತಿಯಂದ್ ವಸ್ತುಗಳ ಮೋಲ ಬ�ಲ�ಯನ್ನು 

1 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೋ.ಗ� ನಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅತಯಾಂತ ಕಡಿಮ ಬ�ಲ�ಯ 

ವಸ್ತು ಸಣ್ಣ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಆನ�ಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬ�ಲ� 200 ರೋ. 

ಹೆಚುಚಾ ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿರುವ ಪಾ್ರಾಲ್ಂಪಿಕ್ ಮತುತು ಒಲ್ಂಪಿಕ್ 
ಕಿ್ರೀಡಾಕೋಟದ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಪಡೆದ ಉಡುಗೆೋರೆಗಳು 

1348 ಸ್ಮರಣಿಕೆಗಳಿಗೆ 8600 ಕೋಕಾ ಹೆಚುಚಾ ಬಿಡ್  

n 	ಅಕ�ೋಟೆ�ಬರ್ 1 ರಂದ್, 1081 ವಸ್ತುಗಳಗ� ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು 
ಸ್್ವ�ಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಸ್ಮರಣಿಕ�ಗಳನ್ನು ನವದ�ಹಲಿಯ ಆಧ್ನಕ 
ಕಲ�ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಗಾಯಾಲರಿಯಲಿಲಾ ಪರಾದಶಿತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

n 	ಟ�ೋ�ಕ್ಯ 2020 ಪಾಯಾರಾಲಿಂಪಿರ್ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿರ್ 
ಕ್ರಾ�ಡಾಕೋಟದ ವಿಜ��ತರ್ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರಿಗ� 
ಉಡ್ಗ�ೋರ�ಯಾಗಿ ನ�ಡಿದ ಕ್ರಾ�ಡಾ ಸಾಮಗಿರಾ ಮತ್ತು 
ಸಲಕರಣ�ಗಳು ಹರಾಜಿನ ಮ್ಖಯಾ ಆಕಷ್ತಿಣ�ಗಳಾಗಿದದುವು. 

n 	ಟ�ೋ�ಕ್ಯ� 2020 ಪಾಯಾರಾಲಿಂಪಿರ್ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿರ್ 
ಕ್ರಾ�ಡಾಕೋಟ, ಅಯ�ಧ�ಯಾ ರಾಮ ಮಂದಿರ, ವಾರಾಣಸ್ 
ರ್ದಾರಾಕ್ಷ ಸಭಾಂಗಣದ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ 
ಬ�ಲ�ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತುದಾಯಕ ವಸ್ತುಗಳಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಸ್ಮರಣಿಕ�ಗಳು ಈ ಸ್ತಿತುನ ಇ-ಹರಾಜಿನಲಿಲಾ 
ಆಕಷ್ತಿಣ�ಯ ಕ��ಂದರಾಬಿಂದ್ವಾಗಿದದುವು. 

n 	ಆಲಂಕಾರಿಕ ಗದ�, ಏಕತಾ ಪರಾತಿಮಯ ಪರಾತಿಕೃತಿ, ಚರಕ ಮತ್ತು 
ಜಾಗಟ� ಅವುಗಳ ಮೋಲ ಬ�ಲ�ಗ� ಹ�ೋ�ಲಿಸ್ದರ� ಅತಿ ಹ�ಚ್ಚು 
ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಪಡ�ದವು. 

n 	ಸದಾತಿರ್ ಪಟ��ಲ್ ಅವರ ಪರಾತಿಮಗಾಗಿ ಗರಿಷ್್ಠ 140 ಬಿಡ್ 
ಗಳನ್ನು ಸ್್ವ�ಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

n 	ಮರದ ಗಣಪತಿ (117 ಬಿಡ್ ಗಳು), ಪುಣ� ಮಟ�ೋರಾ� ಲ�ೈನ್ ನ 
ಸಾ್ಮರಕ (104 ಬಿಡ್ ಗಳು) ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಜ�ೋಯಾ�ತಿ ಅವರ 
ಸಾ್ಮರಕ (98 ಬಿಡ್ ಗಳು) ಹ�ಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಪಡ�ದವು. 

n 	2೦೦ ರೋ. ಬ�ಲ�ಯ ಸಣ್ಣ ಆನ�ಯನ್ನು ಬಿಡಡಿರ್ ಗಳು ಸಹ 
ಉತತುಮವಾಗಿ ಸ್್ವ�ಕರಿಸ್ದರ್.

ಆಗಿತ್ತು. ಟ�ೋ�ಕ್ಯ� ಪಾಯಾರಾಲಿಂಪಿರ್್ಸ 2020 ರಲಿಲಾ ಚನನುದ ಪದಕ 

ವಿಜ��ತ ಹಾಜಿಪುರದ ಪರಾಮೊ�ದ್  ಭಗತ್ ಅವರ ರಾಕ�ಟ್ ಅನ್ನು  

8೦ ಲಕ್ಷ ರೋ.ಗಳ ಮೋಲ ಬ�ಲ�ಯಂದಿಗ� ಹರಾಜಿಗ� ಇಡಲಾಯಿತ್, 
ಸ್ಪಧ�ತಿಯಲಿಲಾ ಗ�ದದು ನಂತರ ಅವರ್ ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ 

ಅವರಿಗ� ಅದನ್ನು ಸಮಪಿತಿಸ್ದದುರ್. ಹರಾಜಿನಲಿಲಾ ಸದಾತಿರ್ ಪಟ��ಲ್ 

ಅವರ ಶಿಲ್ಪಕಾಕಾಗಿ ಗರಿಷ್್ಠ ಸಂಖ�ಯಾಯ (14೦)  
ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಸ್್ವ�ಕರಿಸಲಾಯಿತ್. ಸ್ಮಿತ್ 

ಆಂಟಿಲ್ ಅವರ ಭಜಿತಿ, ಪಾಯಾರಾಲಿಂಪಿರ್  

ಆಟಗಾರರ ಸಹಿ ಇರ್ವ ಅಂಗವಸತ್ರ, 
ಪಾಯಾರಾಲಿಂಪಿರ್ ಆಟಗಾರ ಕೃಷ್್ಣ ನಗರ್ 

ಅವರ ಬಾಯಾಡಿ್ಮಂಟನ್ ಮತ್ತು ರಾಕ�ಟ್ ಮತ್ತು  

ಪಿ.ವಿ ಸ್ಂಧ್ ಅವರ್ ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ಮೊ�ದಿ 

ಅವರಿಗ� ನ�ಡಿದ ಕ್ಟ್ ಬಾಯಾಗ್ ಕೋಡ ಬಿಡ್ ನಲಿಲಾ ಅಗರಾಸಾಥಿನದಲಿಲಾದದುವು. 
ಈ ಇ-ಹರಾಜಿನ ಬಗ�ಗೆ ಸಾವತಿಜನಕರ ಉತಾ್ಸಹವನ್ನು ಈ ವಸ್ತುಗಳಗ� 

8600 ಕೋಕಾ ಹ�ಚ್ಚು ಬಿಡ್ ಗಳನ್ನು ಸ್್ವ�ಕರಿಸಲಾಗಿದ� ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ 

ಅಳ�ಯಬಹ್ದಾಗಿದ�.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದಯವರು ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯನುನು 
ಮಗನಂತೆ ಕಾಪಾಡುತಿತುರುವುದು ಇದೆೀ ಮದಲೆೀನಲ್ಲ

ಇಂದ್, ಕಾಲದ ಕೋರಾರತ�ಯಿಂದ ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಉಳಸಲ್ 
ಮತ್ತು ಅದರ ನರಂತರ ಹರಿವನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸ್ಕ�ೋಳಳುಲ್ 
ಸವತಿ ಪರಾಯತನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದ�, ಇದಕಾಕಾಗಿ ಪರಾಧಾನ 
ಮಂತಿರಾ ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ 
ಹಾಕ್ದಾದುರ�. ಸಕಾತಿರದ ಮಟಟೆದಲಿಲಾ ಗಂಗಾ ಸ್ವಚ್ಛತ�ಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ ಯ�ಜನ�ಗಳಗ� ಉತ�ತು�ಜನ ದ�ೋರಕ್ವಂತ� 
ಖಾತಿರಾಪಡಿಸ್ತಿತುದಾದುರ�. ವ�ೈಯಕ್ತುಕ ಮಟಟೆದಲಿಲಾಯೋ ಅವರ್ 
ಮಗನಂತ� ಮಾತ� ಗಂಗ�ಯ ಸ��ವ� ಮಾಡ್ತಿತುದಾದುರ�. ಈ 
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯ� ಅವರ್ ತಾವು ಸ್್ವ�ಕರಿಸ್ದ 1348 
ಉಡ್ಗ�ೋರ�ಗಳನ್ನು ಇ-ಹರಾಜ್ ಮಾಡಿದರ್, ಅದರಿಂದ 
ಬಂದ ಆದಾಯವನ್ನು ದ��ಶದ ಜಿ�ವನಾಡಿ ಎಂದ�� 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರ್ವ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸಂರಕ್ಷಣ�ಯ ಉದಾತತು 
ಉದ�ದು�ಶಕಾಕಾಗಿ ದ��ಣಿಗ�ಯಾಗಿ ನ�ಡಿದರ್. ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಗಂಗ� 
ಒಂದ್ ಸಾಮಾನಯಾ ನದಿಯಲಲಾ. ಅದ್ ತನನು ಉಗಮಸಾಥಿನ 
ಉತತುರಾಖಂಡದ ಗ�ೋ�ಮ್ಖದಿಂದ ಪಶಿಚುಮ ಬಂಗಾಳದಲಿಲಾ 
ಸಮ್ದರಾ ಸ��ರ್ವವರ�ಗ� ಹರಿಯ್ವ ದ�ೋಡಡಿ ನದಿಯಾಗಿದ್ದು, 
ಇದ್ ದ��ಶದ ಅಧತಿದಷ್್ಟೆ ಜನಸಂಖ�ಯಾಯ ಜಿ�ವನವನ್ನು 
ಸಮೃದ್ಧಗ�ೋಳಸ್ತತುದ�. ಮೋರನ�� ಸ್ತಿತುನ ಇ-ಹರಾಜನ್ನು 
2021ರ ಸ�ಪ�ಟೆಂಬರ್ 17 ರಿಂದ ಅಕ�ೋಟೆ�ಬರ್ 7, ರವರ�ಗ� 
ನಡ�ಯಿತ್ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ಟಯಾಂತರ ಮೌಲಯಾದ ಉಡ್ಗ�ೋರ�ಗಳು 
ಹರಾಜಿನ ವಾಯಾಪಿತುಯಲಿಲಾದದುವು. ಭಾರತ ಸಕಾತಿರದ ಸಂಸಕೃತಿ 
ಸಚವಾಲಯವು www.pmmementos.gov.in ವ�ಬ್ ರ�ಟತಿಲ್  
ನಲಿಲಾ ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ನರ��ಂದರಾ ಮೊ�ದಿ ಅವರ್ ಸ್್ವ�ಕರಿಸ್ದ 
ಉಡ್ಗ�ೋರ�ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಿಕ�ಗಳ ಇ-ಹರಾಜನ್ನು 
ನಡ�ಸ್ತ್.   
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आवरण 
कथा ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆೋೀತಸಿವಭಾರತ@75

ಸ್್ತಂತರ್ಯ ಸಂಗ್್ರಮದ 
ಆಜ್ಞಾ ತ ವಿೀರರು 

ಭಾರತದ ಪರಾತಿಯಂದ್ ಭಾಗದಲೋಲಾ ಅಸಂಖಾಯಾತ ವಿ�ರರ್ ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟಟೆಗಳಲಿಲಾ ಜನಸ್ದ್ದು, ಅವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ 

ನಮಾತಿಣಕ�ಕಾ ಅಪಾರ ಕ�ೋಡ್ಗ� ನ�ಡಿದಾದುರ�. ದ��ಶವು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ 75 ವಷ್ತಿಗಳ ನ�ನಪಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತನನು ಜನರ ಭವಯಾ 

ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನ�ಗಳನ್ನು ಸಂಭರಾಮಿಸಲ್ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿತುದ�. 

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಸತುಕಗಳಲಿಲಾ ಉಲ�ಲಾ�ಖಿಸದ�� ಇರ್ವ ಎಲಾಲಾ ಜನರ ತಾಯಾಗವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ವುದ್ ಸಹ ಒಂದ್ ಸದ್ಗೆಣದ 

ಸಂದಭತಿವಾಗಿದ�. ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವು ಜನರನ್ನು ಒಗೋಗೆಡಿಸಲ್ ಮತ್ತು ದ��ಶವಾಸ್ಗಳಲಿಲಾ ಹ�ೋಸ 

ಚ�ೈತನಯಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತ್ಂಬಲ್ ಪರಾಯತಿನುಸ್ತಿತುದ�. 

ಶ
ತಮಾನಗಳಂದ, ಭಾರತವು ಮಾತೃಭೋಮಿ, ಸಂಸಕೃತಿ 
ಮತ್ತು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ�. ದಾಸಯಾದ ನ�ೋ�ವು 
ಮತ್ತು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಹಂಬಲವು ವಸಾಹತ್ಶಾಹಿಯ 

ವಿರ್ದ್ಧ ಹಲವಾರ್ ವಿ�ರರ್ ಸ್ಡಿದ�ದ್ದು ನಲಲಾಲ್ ಕಾರಣವಾಯಿತ್. 
ಗ�ಲ್ವು - ಸ�ೋ�ಲ್ಗಳ ನಡ್ವ� ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ್ 
ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಕ್ಡಿಯನ್ನು ನಂದಲ್ ಬಿಡಲಿಲಲಾ. ಭಾರತದ ಸಂಪೂಣತಿ 
ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಮ್ಖಯಾ ಗ್ರಿಯಂದಿಗ�, ಗದರ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು 1913ರಲಿಲಾ 
ಸಾಥಿಪಿಸಲಾಯಿತ್. ಇದನ್ನು ಪ�ಸ್ಫಿರ್ ಕರಾವಳಯ ಹಿಂದಿ 
ಅಸ�ೋ�ಸ್ಯ�ಷ್ನ್ ಎಂದೋ ಕರ�ಯಲಾಗ್ತಿತುತ್ತು, ಏಕ�ಂದರ� ಇದನ್ನು 
ಕ�ನಡಾ ಮತ್ತು ಯ್.ಎಸ್.ಎ.ಯ ಗಡಿಪಾರಾದ ಭಾರತಿ�ಯರ್ 
ಸಾಥಿಪಿಸ್ದದುರ್. ಲಾಲಾ ಹದತಿಯಾಳ್ ಅವರಿಂದ ಸೋಫೂತಿತಿ ಪಡ�ದ 
ಸದಾತಿರ್ ಸ�ೋ�ಹನ್ ಸ್ಂಗ್ ಭಕಾನು ಅವರ್ ಗದರ್ ಪಕ್ಷದ ಸಾಥಿಪಕ 
ಅಧಯಾಕ್ಷರಾಗಿದದುರ್. ಬಿರಾಟಿಷ್ರಿಂದ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಪಡ�ಯ್ವಲಿಲಾ ಪರಾಮ್ಖ 
ಪಾತರಾ ವಹಿಸ್ದದು ಇದ್ ಭಾರತಕ�ಕಾ ಅನ��ಕ ಮಹಾನ್ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ 
ಗಳನ್ನು ನ�ಡಿತ್. 'ರಾಷ್ಟ್ರ ಮೊದಲ್ - ಯಾವಾಗಲೋ ಮೊದಲ್' 
ಎಂಬ ಸೋಫೂತಿತಿಯಂದಿಗ�, ಇಂದಿಗೋ ನಮ್ಮ ಸೋಫೂತಿತಿಯಾಗಿ 
ಉಳದಿರ್ವ ಹಲವಾರ್ ಐತಿಹಾಸ್ಕ ವಯಾಕ್ತುಗಳ ಗಾಥ�ಗಳು ಆಜಾದಿ 
ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಸರಣಿಯಲಿಲಾ ಕಾಣಿಸ್ಕ�ೋಂಡಿವ�. ಅದ�� 
ಸಮಯದಲಿಲಾ, ದ��ಶವು ಪರಾಗತಿಯ ಪಯಣದಲಿಲಾ ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತಿತುದ� 
ಮತ್ತು ಆ ಎಲಾಲಾ ಮ�ಧಾವಿಗಳು ತ�ೋ�ರಿಸ್ದ ಮಾಗತಿವನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಹ�ೋಸ ಇತಿಹಾಸವನೋನು ಬರ�ಯ್ತಿತುದ�.

ಕಳ�ದ 75 ವಷ್ತಿಗಳಲಿಲಾ ಚಚ�ತಿಯೋ ಆಗದಿರ್ವ ಆ 

ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 

ದ��ಶದ ಮ್ಂದ� ತಾವೂ ತರ್ತ�ತು�ವ� ಎಂದ್ 

ದ��ಶದ ಯ್ವಕರ್ ನಧತಿರಿಸ್ದಾದುರ�. 

ಯ್ವಜನರನ್ನು ಪ�ರಾ�ರ��ಪಿಸ್ವಂತ� 

ಪರಾತಿಯಬ್ಬರಿಗೋ ಅದರಲೋಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ��ತರಾದಲಿಲಾ 

ತ�ೋಡಗಿರ್ವವರಿಗ� ನಾನ್ ವಿನಂತಿಸ್ತ�ತು�ನ�. 

ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದಲಿಲಾ 

ಇತಿಹಾಸ ಬರ�ಯಲ್ ಶರಾಮಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಜನರ್ 

ಸಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟೆಸಲಿದಾದುರ� ಎಂದ್ 

ನಾನ್ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬ್ತ�ತು�ನ�. 

- ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
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ದೆೀಶರಕ್ಯ ಸೂಫೂತಿ್ಯಯನು್ನ ಜ್ಗೃತಗೊಳಿಸಲು 
ರ್್ರಂತಿಯತ್ ತಿರುಗಿದ  ಬಿಪ್ನ್  ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್

ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಚಳವಳಯನ್ನು ರೋಪಿಸ್ವಲಿಲಾ 
ಪರಾಮ್ಖ ಪಾತರಾ ವಹಿಸ್ದದು ಲಾಲ್ – ಬಾಲ್ - 
ಪಾಲ್ ತಿರಾಮೋತಿತಿಗಳಲಿಲಾ ಒಬ್ಬರಾಗಿದದು, ಬಿಪಿನ್ 

ಚಂದರಾ ಪಾಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯವಾದಿ ನಾಯಕರಾಗಿದದುರ್ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ, 
ಪತರಾಕತತಿ, ಬರಹಗಾರ ಹಾಗೋ ನ್ರಿತ ವಾಗಿ್ಮಯಾಗಿದದುರ್. 
ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳ ಪಿತಾಮಹ 
ಎಂದೋ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ�. 1858ರ ನವ�ಂಬರ್ 7ರಂದ್ ಈಗಿನ 
ಬಾಂಗಾಲಾದ��ಶದ ಸ್ಲ�ಹಾಟ್ ಜಿಲ�ಲಾಯ ರಯಿಲ್ ಗಾರಾಮದಲಿಲಾ ಜನಸ್ದ 
ಬಿಪಿನ್ ಚಂದರಾ ಪಾಲ್ ಬಾಲಯಾದಿಂದಲೋ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ ಮತ್ತು 
ಧ�ೈಯತಿಶಾಲಿ ವಯಾಕ್ತುಯಾಗಿದದುರ್. ಅವರ್ ಬರಾಹ್ಮ ಸಮಾಜದ�ೋಂದಿಗ� 
ಸಂಪಕತಿ ಹ�ೋಂದಿದಾದುಗ ಕ��ಶವ ಚಂದರಾ ಮತ್ತು ಶಿವನಾರ 
ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಗ� ಬಹಳ ನಕಟವಾಗಿದದುರ್ ಎಂದ್ ನಂಬಲಾಗಿದ�. ಬಿಪಿನ್ 
ಚಂದರಾ ಅವರ್ 1886ರಲಿಲಾ ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ಸ��ರಿದರ್. 1905ರಲಿಲಾ 
ಬಿರಾಟಿಷ್ರ್ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ವಿಭಜಿಸ್ದಾಗ ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, 
ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲರ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿನ್ ಚಂದರಾ ಪಾಲ್ ನ��ತೃತ್ವದ 
ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ ಗ್ಂಪು ರೋಪುಗ�ೋಂಡಿತ್, ಅದ್ ಈ ವಿಭಜನ�ಯನ್ನು 
ಬಲವಾಗಿ ವಿರ�ೋ�ಧಿಸ್ತ್. ಈ ಚಳವಳಯಲಿಲಾ ಹ�ಚಚುನ ಸಂಖ�ಯಾಯ 
ಜನರ್ ಸ��ರಿಕ�ೋಂಡರ್. ಬಿರಾಟಿಷ್ ಸರಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು 
ಬಹಿಷ್ಕಾರಿಸ್ವುದ್, ಪಾಶಿಚುಮಾತಯಾ ಬಟ�ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಡ್ವುದ್ ಮತ್ತು 
ಬಿರಾಟಿಷ್ ಕಾಖಾತಿನ�ಗಳ ಮ್ಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರ್ ಔಟ್ ಗಳನ್ನು 

ಬ�ಂಬಲಿಸ್ವುದ�� ಮ್ಂತಾದ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ 
ಗ್ಂಪು ಪರಾತಿಪಾದಿಸ್ತ್. ಈ ಚಳವಳಗಳ ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಬಿಪಿನ್ 
ಚಂದರಾ ಅವರ್ ತಿ�ವರಾಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯತ�ಯನ್ನು ಬ�ೋ�ಧಿಸ್ತಿತುದದು 
ಮತ್ತು ಭಾರತದಲಿಲಾ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳನ್ನು ನಡ�ಸ್ವಲಿಲಾ 
ನಂಬಿಕ� ಹ�ೋಂದಿದದು ಅನ��ಕ ಖಾಯಾತ ಮತ್ತು ಪರಾಸ್ದ್ಧ ಬಂಗಾಳ 
ನಾಯಕರ�ೋಂದಿಗ� ಸಂಪಕತಿಕ�ಕಾ ಬಂದರ್. ಅಸಹಕಾರ 
ಚಳವಳಯಂತಹ ಶಾಂತಿಯ್ತ ಪರಾತಿಭಟನ�ಗಳನ್ನು ಅವರ್ 
ಬಲವಾಗಿ ವಿರ�ೋ�ಧಿಸ್ದರ್. ಅವರ್ ದ��ಶಿ�ಯ ಸರಕ್ಗಳ ಮತ್ತು 
ವಿದ��ಶಿ ಸರಕ್ಗಳ ಬಹಿಷಾಕಾರದ ಉದ�ದು�ಶವನ್ನು ಪರಾತಿಪಾದಿಸ್ದರ್. 
ಇದ�� ಕಾರಣಕ�ಕಾ ಅವರ್ ಸ್ವದ��ಶಿ, ಬಡತನ ನವಾರಣ�, 
ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್್ಟೆ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿದರ್. 1907ರಲಿಲಾ ಬಿರಾಟಿಷ್ರ್ 
ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ದಾಗ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದರಾ ಪಾಲ್ 
ಇಂಗ�ಲಾಂಡಿಗ� ಹ�ೋ�ಗಿ ಅಲಿಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಹೌಸ್ ಸ��ರಿದರ್. ಅವರ್ 
ಹಲವಾರ್ ಪತಿರಾಕ�ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹ�ೋರತಂದರ್, ಅವುಗಳಲಿಲಾ 
ಪರಾಮ್ಖವಾದವುಗಳ�ಂದರ� ಪರಿದಶತಿರ್  (ಬಂಗಾಳ ಸಾಪಾತುಹಿಕ, 
1886), ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ (ಇಂಗಿಲಾಷ್ ಸಾಪಾತುಹಿಕ, 1902) ಮತ್ತು 
ವಂದ�� ಮಾತರಂ (ಬಂಗಾಳ ದ�ೈನಕ, 1906). ಅವರ್ ಸ್ವರಾಜ್ 
ಎಂಬ ನಯತಕಾಲಿಕವನ್ನು ಸಹ ಪಾರಾರಂಭಿಸ್ದರ್. ಬಿಪಿನ್ ಚಂದರಾ 
ಅವರ್ 2೦ ಮ� 1932ರಂದ್ ನಧನ ಹ�ೋಂದಿದರ್. ಸ್ವದ��ಶಿ, 
ಬಡತನ ನವಾರಣ� ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ�ಗೆ ಅವರ ಕಲ್ಪನ�ಗಳನ್ನು 
ಈಡ��ರಿಸಲ್ ಕ��ಂದರಾ ಸಕಾತಿರ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶರಾಮಿಸ್ತಿತುದ�.

ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್ 
ಸ್ವದೆೀಶಿ, ಬಡತನ 
ನಿವಾರಣೆ ಮತುತು 
ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕಾಗಿ ಸಾಕರು್ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 
ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್್ಲ 
ಹಲವಾರು 
ಪತಿ್ರಕೆಗಳನುನು 
ಹೆೋರತಂದರು.

ಜನನ: 7 ನವೆಂಬರ್ 1858
ನಿಧನ: 20 ಮೀ 1932
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ವಾಸ್ದ��ವ ಬಲವಂತ್ ಫಡ�ಕಾ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಚಚುನವರ್ ತಿಳದಿಲಲಾ, 
ಆದರ� ಅವರ್ ದ��ಶದ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲಿಲಾ 
ಪರಾಮ್ಖ ಪಾತರಾ ವಹಿಸ್ದದು ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿದದುರ್. 

ಬಿರಾಟಿಷ್ರ ಆಳ್ವಕ�ಯಲಿಲಾ ರ�ೈತರ ದಯನ�ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ 
ವಿಚಲಿತರಾದ ಅವರ್, 'ಸ್ವರಾಜಯಾ'  ಮಾತರಾ ಎಲಾಲಾ ಸಮಸ�ಯಾಗಳಗ� 
ರಾಮಬಾಣ ಎಂದ್ ದೃಢವಾದ ಅಭಿಪಾರಾಯಹ�ೋಂದಿದದುರ್. 
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಯಗಢ ಜಿಲ�ಲಾಯ ಶಿದ�ೋ�ತಿನ್ ಗಾರಾಮದಲಿಲಾ 1845ರ 
ನವ�ಂಬರ್ 4 ರಂದ್ ಜನಸ್ದ ಫಡ�ಕಾ, 
1857ರ ಮೊದಲ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಸಂಗಾರಾಮದ 
ವ�ೈಫಲಯಾದ ನಂತರ ಬಿರಾಟಿಷ್ ಸಕಾತಿರದ 
ವಿರ್ದ್ಧ ಸಶಸತ್ರ ದಂಗ�ಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ದ 
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ 
ಯ�ಧ ಎಂದ್ ನಂಬಲಾಗಿದ�. ಅವರ್ 
ಬಾಲಯಾದಿಂದಲೋ ತ್ಂಬಾ ಧ�ೈಯತಿಶಾಲಿ 
ಮತ್ತು ಶೌಯತಿಶಾಲಿ ವಯಾಕ್ತುಯಾಗಿದದುರ್ 
ಮತ್ತು ಕಾಡ್ಗಳಲಿಲಾ ತಿರ್ಗಾಡಲ್ 
ಇಷ್ಟೆಪಡ್ತಿತುದದುರ್. ಶಿಕ್ಷಣ ಮ್ಗಿಸ್ದ 
ನಂತರ ಬಾಂಬ�ಗ� (ಈಗಿನ ಮ್ಂಬ�ೈ) ತ�ರಳ ಪುಣ�ಯ ಸ��ನಾ 
ಲ�ಕಕಾಪತರಾ ವಿಭಾಗದಲಿಲಾ ಕ�ಲಸ ಹಿಡಿದರ್. ಆದರ� ನರಂತರವಾಗಿ 
ಅವರ್ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ�ೋಂದಿಗ� ಸಂಪಕತಿದಲಿಲಾದದುರ್. 
ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯವಾದಿ ಮಹಾದ��ವ ಗ�ೋ�ವಿಂದ ರಾನಡ� ಫಡ�ಕಾ ಅವರ 
ಮ�ಲ� ಹ�ಚಚುನ ಪರಾಭಾವ ಬಿ�ರಿದದುರ್ ಎಂದ್ ನಂಬಲಾಗಿದ�. ಅವರ್ 
ಸ��ನಾ ಲ�ಕಕಾಪತರಾ ವಿಭಾಗದಲಿಲಾ ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ತಿತುದಾದುಗ, ಫಡ�ಕಾ ಅವರ 
ತಾಯಿಯ ಅನಾರ�ೋ�ಗಯಾದ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂತ್ ಆದರ� ಬಿರಾಟಿಷ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗ� ರಜ� ನ�ಡಲಿಲಲಾ. ರಜ� ಪಡ�ಯದ� ಅವರ್ 
ತಮ್ಮ ಊರಿಗ� ಹ�ೋ�ದರ್. ಅವರ್ ಊರ್ ತಲ್ಪುವ ಹ�ೋತಿತುಗ�, ಅವರ 
ತಾಯಿ ನಧನಹ�ೋಂದಿದದುರ್. ಈ ಘಟನ� ಅವರ ಮ�ಲ� ಆಳವಾದ 
ಪರಿಣಾಮ ಬಿ�ರಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರ್ ಬಿರಾಟಿಷ್ರ ವಿರ್ದ್ಧ ತಿರ್ಗಿ ಬಿದದುರ್. 
ಬ್ಡಕಟ್ಟೆ ಸ�ೈನಯಾವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ 1879ರಲಿಲಾ ಬಿರಾಟಿಷ್ರ ವಿರ್ದ್ಧ ದಂಗ�  
ಘೋ�ಷ್ಸ್ದರ್. ಅದ�� ವಷ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನ 
ಸ�ಲ್ಯಾಲಾರ್ ಜ�ೈಲಿಗ� ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತ್. 1883ರ ಫ�ಬರಾವರಿ 17ರಂದ್ 
ದ��ಶದ ಈ ವಿ�ರ ಪುತರಾ ಕ�ೋನ�ಯ್ಸ್ರ�ಳ�ದರ್.

ಶ��
ರ್-ಎ-ಪಂಜಾಬ್ ಅರವಾ ಪಂಜಾಬ್ ನ ಸ್ಂಹ, 

ರಂಜಿತ್ ಸ್ಂಗ್ ಭಾರತಿ�ಯ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಾ ಮಹಾನ್ 

ವಯಾಕ್ತುಯಾಗಿದ್ದು, ಅವರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಬಲಿಷ್್ಠ 

ಪಾರಾಂತಯಾವಾಗಿ ಏಕ್�ಕರಿಸ್ದದುಲಲಾದ�, ಬಿರಾಟಿಷ್ರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾರಾಜಯಾದ 

ಸನಹಕೋಕಾ ಬರಲ್ ಬಿಟಿಟೆರಲಿಲಲಾ. ರಂಜಿತ್ ಸ್ಂಗ್ ನವ�ಂಬರ್ 13, 1780ರಂದ್ 

ಗ್ಜರಾನ್  ವಾಲಾದಲಿಲಾ ಜನಸ್ದರ್, ಅದ್ ಈಗ ಪಾಕ್ಸಾತುನದಲಿಲಾದ�. ಅವರ್ 

ಹ್ಟಿಟೆದಾಗ ಪಾಲಕರ್ ಅವರಿಗ� ಬ್ದ್ಧ ಸ್ಂಗ್ ಎಂದ್ ಹ�ಸರಿಟಿಟೆದದುರ್. ಆದರ� 

ಅವರ್ ಕ��ವಲ 10 ವಷ್ತಿದವರಾಗಿದಾದುಗಲ��, 

ತನನು ತಂದ�ಯಂದಿಗ� ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪರಾಮ್ಖ 

ಯ್ದ್ಧದಲಿಲಾ ಪಾಲ�ೋಗೆಂಡರ್.  ವಿಜಯದ ನಂತರ, 

ಅವರ ತಂದ� ಬ್ದ್ಧಸ್ಂಗ್ ಗ� ರಂಜಿತ್ ಎಂದ್ 

ಮರ್ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರ್. ಅವರ್ 

ಬಾಲಯಾದಲಿಲಾ ಸ್ಡ್ಬ್ ಬಂದ್ ಬದ್ಕ್ಳದರ್ 

ಆದರ� ಎಡಗಣಿ್ಣನ ದೃಷ್ಟೆ ಕಳ�ದ್ಕ�ೋಂಡರ್. 

ಒಂದ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಳ�ದ್ಕ�ೋಂಡಾಗ, 

ಅವರ್ 'ದ��ವರ್ ನನಗ� ಒಂದ್ ಕಣ್್ಣ 

ಕ�ೋಟಿಟೆದಾದುನ�, ಆದದುರಿಂದ ನಾನ್ ಹಿಂದೋಗಳು, 

ಮ್ಸ್ಲಾಮರ್, ಸ್ಖ್ಖರ್, ಕ್ರಾಶಿಚುಯನನುರ್, ಶಿರಾ�ಮಂತರ್ ಮತ್ತು ಬಡವರನ್ನು 

ಸಮಾನವಾಗಿ ನ�ೋ�ಡ್ತ�ತು�ನ�' ಎಂದ್ ಹ��ಳುತಿತುದದುರ್. ರಂಜಿತ್ ಸ್ಂಗ್ 

12 ವಷ್ತಿದವರಾಗಿದಾದುಗ, ಅವರ ತಂದ� ನಧನರಾದರ್. ನಂತರ ಅವರ್ 

ತಮ್ಮ ತಂದ�ಯ ಸ್ಕಚತಿಕ್ಯ ಮಿಸ್ಲಾ  ಎಸ�ಟೆ�ಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಿತಾರಾಜಿತಿತವಾಗಿ 

ಪಡ�ದರ್ ಮತ್ತು ಅವರ್ ತಾಯಿ ರಾಜ್ ಕೌರ್ ಪಾಲನ�ಯಲಿಲಾ ಬ�ಳ�ಸ್ದರ್. 

ರಂಜಿತ್ ಸ್ಂಗ್ 20ನ�� ವಯಸ್್ಸಗ� ಬಂದಾಗ ಪಂಜಾಬ್ ಸಾಮಾರಾಜಯಾವನ್ನು 

ಸಾಥಿಪಿಸ್ದರ್. 1801ರ ಏಪಿರಾಲ್ 12ರಂದ್ ರಂಜಿತ್ ಸ್ಂಗ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ 

ಮಹಾರಾಜರಾದರ್. ಅವರ್ ಅನ��ಕ ಯ್ದ್ಧಗಳಲಿಲಾ ಸ�ಣಸ್ದರ್ ಮತ್ತು 

ಪೂವತಿ ಪಂಜಾಬಿನ ಕ�ಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕ�ೋಂಡರ್ ಹಾಗ್ 

ಸದೃಢ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್್ಠ ಸ್ಖ್ ಸಾಮಾರಾಜಯಾವನ್ನು ಸಾಥಿಪಿಸ್ದರ್. ಅದ�� 

ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಅವರ್ ಅಮೃತಸರದ ಹಮತಿಂದಿರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಗ� ಚನನುದ 

ತಗಡ್ ಹ�ೋದಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಸ್ವಣತಿ ಮಂದಿರವಾಗಿ ಪರಿವತಿತಿಸ್ದರ್. 

ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಸಭಾಸದರಿಗ� ಹಿ�ಗ� ಹ��ಳುತಿತುದದುರ್, 'ನಾನ್ ರ�ೈತ ಮತ್ತು 

ಸ�ೈನಕ, ನನಗ� ಯಾವುದ�� ಸ�ೋ�ಗಿನ ಅಗತಯಾವಿಲಲಾ. ನನನು ಖಡಗೆವ�� ನನನುಲಿಲಾ, 

ನನಗ� ಅಗತಯಾವಾದ ವಯಾತಾಯಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟೆಸ್ತತುದ�.

ಬಿ್ರಟಿರರ ಬದುಕನುನು ದುಬ್ಷರಗೆೋಳಿಸಿದ 
ವಾಸುದೆೀವ ಬಲವಂತ್ ಫಡೆಕಾ

ಬಲ್ರಠಾ ಸಿಖ್ ಸಾಮಾ್ರಜ್ ಸಾ್ಥಪಿಸಿದ 
ರಂಜತ್ ಸಿಂಗ್

ಜನನ: 4 ನವೆಂಬರ್ 1845, ನಿಧನ: 17 ಫೆಬ್ರವರಿ 1883 ಜನನ: 13 ನವೆಂಬರ್ 1780, ನಿಧನ: 27 ಜೋನ್ 1839

ಫಡೆಕಾಯವರನುನು 
ಸೆರೆಹಡಿಯಲು 

ಬಿ್ರಟಿರರು  
50,000 

 ರೋಪಾಯ 
ಬಹುಮಾನವನುನು 

ಘೋೀಷ್ಸಿದದಿರು.

ಸ್ವಣ್ಷ  

ಮಂದರದ 

ಹೆೋಸ ನೆೋೀಟದ 

ಶೆ್ರೀಯಸುಸಿ 

ರಂಜತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆ 

ಸಲು್ಲತತುದೆ

आवरण 
कथा ಆಜಾದ ಕಾ ಅಮೃತ  ಮಹೆೋೀತಸಿವಭಾರತ@75
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ಭಾ ರತದ ಪರಾರಮ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಸಂಗಾರಾಮದ (1857) 
ಸಮಯದಲಿಲಾ ತಮ್ಮ 80ನ�� ವಯಸ್್ಸನಲಿಲಾಯೋ 
ಬಿರಾಟಿಷ್ ಪಡ�ಗಳ  ವಿರ್ದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ನ��ತೃತ್ವ 

ವಹಿಸ್ದದುಕಾಕಾಗಿ ಮಹಾನ್ ಯ�ಧರಲಿಲಾ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಾಬ್ ವಿ�ರ್ ಕ್ನ್ವರ್ 
ಸ್ಂಗ್ ಅವರ ಹ�ಸರ್ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲಿಲಾ ಅಚಚುಳಯದ�� ಉಳದಿದ�. 
ಅನಾಯಾಯದ ವಿರ್ದ್ಧ ಸ್ಡಿದ��ಳುವುದಕ�ಕಾ  ಮತ್ತು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಮ�ಲಿನ 
ಪಿರಾ�ತಿಗ� ಹ�ಸರ್ವಾಸ್ಯಾಗಿದದು ಬಾಬ್ 
ಕ್ನ್ವರ್ ಸ್ಂಗ್ ಅವರ್ ಒಬ್ಬ ನ್ರಿತ 
ಯ�ಧರಾಗಿದದುರ್, ಅವರ್ ಬಿರಾಟಿಷ್ 
ಆಡಳತದ ವಿರ್ದ್ಧ ಅದಮಯಾ ಧ�ೈಯತಿವನ್ನು 
ತ�ೋ�ರಿದ್ದು, ಮಾತರಾವಲಲಾದ� ದ��ಶದ ಏಕತ� 
ಮತ್ತು ಸಮಗರಾತ�ಗಾಗಿ ಧಾಮಿತಿಕವಾಗಿಯೋ 
ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿದರ್. ಬಿಹಾರದ ಭ�ೋ�ಜ್್ಪರ್ 
ಜಿಲ�ಲಾಯ ಜಗದಿಶ್್ಪರ್ ಗಾರಾಮದಲಿಲಾ 1777ರ 
ನವ�ಂಬರ್ 13ರಂದ್ ಜನಸ್ದ ಕ್ನ್ವರ್ 
ಸ್ಂಗ್, ತಂದ�ಯ ಮರಣದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ರಾಜಸಂಸಾಥಿನದ ಹ�ೋಣ� 
ವಹಿಸ್ಕ�ೋಂಡರ್. 
ಬಾಲಯಾದಲ�ಲಾ� ಕ್ದ್ರ� ಸವಾರಿ, ಕತಿತುವರಸ�, ಕ್ಸ್ತುಯಲಿಲಾ ಹ�ಚ್ಚು ಆಸಕ್ತು 
ತ�ೋ�ರಿಸ್ತಿತುದದುರ್. ಯ್ದ್ಧ ಕಲ�ಯಲೋಲಾ ನಪುಣರಾಗಿದದು ಅವರ್ ಗ�ರಿಲಾಲಾ 
ಯ್ದ್ಧದಲಿಲಾ ಪಾಂಡಿತಯಾ ಪಡ�ದಿದದುರ್. ಜಗದಿ�ಶ್್ಪರದ ಕಾಡ್ಗಳಲಿಲಾ 
ಜಿ�ವಿಸ್ತಿತುದದು 'ಬಸ್ರಿಯಾ ಬಾಬಾ' ಎಂಬ ಸಂತರಿಂದ ಕ್ನ್ವರ್ ಸ್ಂಗ್ 
ದ��ಶಭಕ್ತು ಮತ್ತು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತರ�ಂದ್ ನಂಬಲಾಗಿದ�. 
ಇದ�� ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ನ್ವರ್ ಸ್ಂಗ್ ಬನಾರಸ್, ಮರ್ರಾ, ಕಾನ್್ಪರ 
ಮತ್ತು ಲಕ�ೋನು�ದಂತಹ ಅನ��ಕ ಸಥಿಳಗಳಗ� ಪರಾಯಾಣಿಸ್ ಬಿರಾಟಿಷ್ರ 
ವಿರ್ದ್ಧ ದಂಗ�ಯ ತಂತರಾವನ್ನು ರೋಪಿಸ್ದರ್. ಅವರ ಶೌಯತಿದ 
ಕಥ�ಗಳು ಬಿಹಾರದ ಜಾನಪದವಾಗಿವ�. ಅಂತಹ ಒಂದ್ ಘಟನ�ಯಲಿಲಾ, 
ಗ್ಂಡ�ೋಂದ್ ಅವರ ಒಂದ್ ಕ�ೈಗ� ಹ�ೋಡ�ದಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರ್ ಕ�ೈಯನ�ನು� 
ಕತತುರಿಸ್ ಗಂಗ�ಗ� ಎಸ�ದಿದದುರ್ ಎಂದ್ ಹ��ಳಲಾಗಿದ�. ಕ್ನ್ವರ್ ಸ್ಂಗ್ 
ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಯ�ಧ ಮಾತರಾವಲಲಾ, ತಮ್ಮ ಜಿ�ವಿತಾವಧಿಯಲಿಲಾ ಅನ��ಕ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಯತಿಗಳಲಿಲಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದುರ್. ಈ ಮಹಾನ್ ವಿ�ರ 
ಯ�ಧ 1857ರ ದಂಗ�ಯಲಿಲಾ ಹ�ೋ�ರಾಡ್ತಾತು ಏಪಿರಾಲ್ 26, 1858ರಂದ್ 
ನಧನ ಹ�ೋಂದಿದರ್.

ಕಾಲ�ೋ�ಜಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ 
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ, ಕವಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಕಾಯತಿಕತತಿರಾಗಿದದುರ್, ಅವರನ್ನು 'ಕಾಲ�ೋ�ಜಿ' 

ಅರವಾ 'ಕಲಾನು' ಎಂದೋ ಕರ�ಯಲಾಗ್ತತುದ�. ಕಾಲ�ೋ�ಜಿ 
ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಅವರನ್ನು 'ಪರಾಜಾ ಕವಿ' (ಜನರ ಕವಿ) ಎಂದೋ 
ಕರ�ಯಲಾಗ್ತತುದ�. ಕನಾತಿಟಕದ ರಟಿಟೆಹಳಳು ಗಾರಾಮದಲಿಲಾ 1914ರ 

ಸ�ಪ�ಟೆಂಬರ್ 9ರಂದ್ ಜನಸ್ದ ರಾವ್ ಅವರ್ 
ನಜಾಮರ ವಿರ್ದ್ಧ ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನದ 
ನ��ತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ದ್ದು ಮಾತರಾವಲಲಾದ� 
ಭಾರತಿ�ಯ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಸಂಗಾರಾಮದಲೋಲಾ 
ಸಕ್ರಾಯವಾಗಿ ಪಾಲ�ೋಗೆಂಡಿದದುರ್. ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ 
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲಿಲಾ ಪಾಲ�ೋಗೆಂಡ ಯ್ವಕರಿಗ� 
ಅವರ್ ದ�ೋಡಡಿ ಸೋಫೂತಿತಿಯಾಗಿದದುರ್. ತಮ್ಮ 
ಜಿ�ವನದ್ದದುಕೋಕಾ ಅವರ್ ಸಮಾಜದ 
ಶ�ೋ�ಷ್ತ ಮತ್ತು ವಂಚತ ವಗತಿಗಳ 

ಏಳಗ�ಗಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದರ್. ಸಮಾಜದ ಬಗ�ಗೆ ಅವರ ಬದ್ಧತ� ಅವರ 
ಎಲಾಲಾ ಕೃತಿಗಳಲಿಲಾ ಪರಾತಿಧ್ವನಸ್ತತುವ�. ಅವರ್ ತ�ಲಂಗಾಣ ಪರಾದ��ಶದಲಿಲಾ 
ಸಾವತಿಜನಕ ಹಕ್ಕಾಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ತಿಕ ವಿಷ್ಯಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಹಲವಾರ್ ಚಳವಳಗಳ�ೊಂದಿಗ� ನಂಟ್ ಹ�ೋಂದಿದದುರ್. ಅವರ್ 
ಎರಡ್ ವಷ್ತಿಗಳ ಕಾಲ ಆಂಧರಾಪರಾದ��ಶ ವಿಧಾನ ಪರಿಷ್ತಿತುನ 
ಸದಸಯಾರೋ ಆಗಿದದುರ್. ಅವರ್ ಆಂಧರಾ ಸರಸ್ವತಿ ಪರಿಷ್ತ್, 
ಆಂಧರಾಪರಾದ��ಶ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಅಕಾಡ�ಮಿಗಳ ಸದಸಯಾರಾಗಿಯೋ 
ಸ��ವ� ಸಲಿಲಾಸ್ದರ್ ಮತ್ತು ತ�ಲಂಗಾಣ ಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದ 
ಅಧಯಾಕ್ಷರಾಗಿದದುರ್. ಆಯತಿ ಸಮಾಜದ�ೋಂದಿಗ� ಸಹ ಸಂಬಂಧ 
ಹ�ೋಂದಿದದುರ್. ಅವರ್ ಪರಾಸ್ದ್ಧ ಕವಿ ಖಲಿ�ಲ್ ಗಿಬಾರಾನ್ ಅವರ 
ಉದ್ತಿ ಕವಿತ�ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಾದಿಸ್ದದುರ್ ಮತ್ತು ಇದಕಾಕಾಗಿ 
ಅವರಿಗ� ರಾಜಯಾ ಸಕಾತಿರವು ಅತ್ಯಾತತುಮ ಅನ್ವಾದ ಪರಾಶಸ್ತುಯನೋನು 
ನ�ಡಿತ್ತು. ರಾವ್ ಅವರಿಗ� ಕಾಕತಿ�ಯ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯ ಗೌರವ 
ಡಾಕಟೆರ��ಟ್ ನ�ಡಿ ಪುರಸಕಾರಿಸ್ತ್ತು. 1992ರಲಿಲಾ ಭಾರತ ಸಕಾತಿರ 
ಅವರಿಗ� ಪದ್ಮ ವಿಭೋಷ್ಣ ಪರಾಶಸ್ತು ನ�ಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತ್. ರಾವ್ 
ಅವರ್ 13 ನವ�ಂಬರ್ 2002ರಂದ್ ನಧನಹ�ೋಂದಿದರ್.    

80ನೆೀ ವಯಸಿಸಿನಲೋ್ಲ ಕಾ್ರಂತಿಯ  
ನೆೀತೃತ್ವ ವಹಸಿದದಿ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್

ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಗಳಿಂದಲೆೀ ಭಾರತದಲ್್ಲ ಕಾ್ರಂತಿ 
ಹುಟು್ಹಾಕಿದ ಕಾಲೆೋೀಜ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್

ಜನನ: 13  ನವೆಂಬರ್ 1777, ನಿಧನ: 26 ಏಪಿ್ರಲ್ 1858 ಜನನ: 9 ಸೆಪೆ್ಂಬರ್ 1914, ನಿಧನ: 13 ನವೆಂಬರ್ 2002

ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ 

ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತ 

ಕಾಲದಲ್್ಲ ಹಲವಾರು 

ಸಾಮಾಜಕ 

ಕಾಯ್ಷಗಳಲ್್ಲ 

ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಿರು.

ರಾವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್್ಲ 
ಅನೆೀಕ 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕ 
ಹಕುಕಾಗಳ 
ಚಳವಳಿಗಳೊೆಂದಗೆ 
ನಂಟು 
ಹೆೋಂದದದಿರು.
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आवरण 
कथा ಆಚಾಯ್ಷ ಜೆ.ಬಿ. ಕೃಪಲಾನಿವ್ಕಿತುತ್ವ

ಪರಾಚಲಿತ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಆಚಾಯತಿ ಜ�.ಬಿ ಕೃಪಲಾನ ಅವರನ್ನು 
1947ರಲಿಲಾ ಅಧಿಕಾರ ಹಸಾತುಂತರವಾದಾಗ ಭಾರತಿ�ಯ 
ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಸಾಥಿನವನ್ನು ಹ�ೋಂದಿದದುರ್ ಎಂಬ 

ಐತಿಹಾಸ್ಕ ಸಾಧನ�ಗಾಗಿ ಹ�ಚಾಚುಗಿ ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗ್ತತುದ�, ಆದರ� ಅವರ 
ಜಿ�ವನ, ನ�ೈತಿಕತ�, ಆಲ�ೋ�ಚನ�ಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಕ�ಗಳು ಹ�ಚ್ಚು 
ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಸೋಫೂತಿತಿದಾಯಕವಾಗಿವ�. ನಾವು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ 75ನ�� 
ವಷ್ತಿವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿತುರ್ವಾಗ, ಆಚಾಯತಿ ಕೃಪಲಾನ ಅವರ ಆದಶತಿಗಳು 
ಇನನುಷ್್ಟೆ ಪರಾಸ್ತುತವಾಗ್ತತುವ�. 1888ರ ನವ�ಂಬರ್ 11ರಂದ್ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ 
(ಸ್ಂಧ್) ನ ಮಧಯಾಮ ವಗತಿದ ಕ್ಟ್ಂಬದಲಿಲಾ ಜನಸ್ದ ಜ�ಬಿಯವರ ಪೂಣತಿ 
ಹ�ಸರ್ ಜಿ�ವತಾರಾಂ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಕೃಪಲಾನ. ಸ್ಂಧ್ ನಲಿಲಾ ಶಾಲಾ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ�ೈಸ್ದ ನಂತರ, ಜ�ಬಿಯವರ್ ಬಾಂಬ�ಯ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಾಲ��ಜಿನಲಿಲಾ 
ಉನನುತ ವಾಯಾಸಂಗವನ್ನು ಪೂಣತಿಗ�ೋಳಸ್ದರ್. ವಾಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ವಾಗ, 
ಅವರ್ ಇಂಗಿಲಾಷ್ ಕವಿತ�ಗಳನ್ನು ಪಿರಾ�ತಿಸ್ದರ್ ಆದರ� ಬಹ್ಬ��ಗ ಅವರ್ 
ಬಿರಾಟಿಷ್ ಸಾಮಾರಾಜಯಾದ ವಿರ್ದ್ಧ ಅಸಹಯಾಪಟಟೆರ್ ಎಂದ್ ಹ��ಳಲಾಗ್ತತುದ�. 
ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನ�ಯ್ ಅವರನ್ನು ಪರಕ್�ಯರನಾನುಗಿಸ್ತ್, ನಂತರ 
ಕಾಲ��ಜ್ ಅವರನ್ನು ಕರಾಚಯ ಡಿಜ� ಸ್ಂಧ್ ಕಾಲ��ಜಿಗ� ಕಳುಹಿಸ್ತ್. 
ಪುಣ�ಯ ಫಗ್ತಿಸನ್ ಕಾಲ��ಜಿನಂದ ಅವರ್ ಎಂ.ಎ. ಪೂಣತಿಗ�ೋಳಸ್ದರ್. 

1917ರ ಏಪಿರಾಲ್ 15ರಂದ್ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ್ ಚಂಪಾರಣ್ 
ನಲಿಲಾ ಸತಾಯಾಗರಾಹದ ನ��ತೃತ್ವವಹಿಸಲ್ ಮ್ಜಾಫಪುತಿರ ರ�ೈಲ�್ವ ನಲಾದುಣದಲಿಲಾ 
ಬಂದಿಳದಾಗ, ಮಧಯಾರಾತಿರಾಯಲಿಲಾ ಅವರನ್ನು ಜ�ಬಿ ಬರಮಾಡಿಕ�ೋಂಡರ್. 
ಆ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಜ�ಬಿ ಮ್ಜಾಫರ್ ಪುರದ ಪದವಿ ಕಾಲ��ಜಿನಲಿಲಾ 
ಇತಿಹಾಸ ಪಾರಾಧಾಯಾಪಕರಾಗಿದದುರ್. ಗಾಂಧಿ�ಜಿಯವರ ಸಂಪಕತಿಕ�ಕಾ ಬಂದ 
ನಂತರ, ಜ�ಬಿ ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡ್ವ ಸೋಫೂತಿತಿ 
ಪಡ�ದರ್. ಇದ್ ಅವರ ಜಿ�ವನದ ಹ�ೋಸ ಅಧಾಯಾಯಕ�ಕಾ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತ್, 
ಚಂಪಾರಣ್ ನಂದ ಮೊದಲ್ಗ�ೋಂಡ್ ನಂತರದ ಅವಧಿಯವರ�ಗ� 
ಅವರ್ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಪತು ಸಹಾಯಕರಲಿಲಾ ಒಬ್ಬರಾದರ್. 
ಅವರ್ 1919ರಲಿಲಾ ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೋ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯದಲಿಲಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ 
ಇದದುರ್, ಆದರ� ನಂತರ 1920 ರಿಂದ 1927ರವರ�ಗ� ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ 
ಅವರ್ ಸಾಥಿಪಿಸ್ದ ಗ್ಜರಾತ್ ವಿದಾಯಾಪಿ�ಠದ ಪಾರಾಂಶ್ಪಾಲರಾಗಿ 
ಜವಾಬಾದುರಿಯನ್ನು ನವತಿಹಿಸ್ದರ್. ಇಲಿಲಾಂದ  ಅವರ ಹ�ಸರಿಗ� 'ಆಚಾಯತಿ' 
ಸ��ರಿಕ�ೋಂಡಿತ್. ಗ್ಜರಾತಿನಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರ�ಗ� ಗಾಂಧಿ�ಜಿಯವರ 
ಅನ��ಕ ಆಶರಾಮಗಳ ಜವಾಬಾದುರಿ ಅವರ ಮ�ಲ� ಬಿತ್ತು. 1928ರಲಿಲಾ 
ಮೊ�ತಿಲಾಲ್ ನ�ಹರ್ ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾದರ�, ಜ�ಬಿಯವರನ್ನು 
ಪರಾಧಾನ ಕಾಯತಿದಶಿತಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತ್. 1936ರಲಿಲಾ ಅವರ್ 

ಪ್ರಜ್ಪ್ರರುತ್ದ ಆಚಾಯ್ಯ

ಜನನ: 11 ನವೆಂಬರ್ 1888, ನಿಧನ: 19 ಮಾಚ್್ಷ 1982 

ಭಾರತಿ�ಯ ಪರಾಜಾಪರಾಭ್ತ್ವದ ಶಿರಾ�ಮಂತ ಸಂಪರಾದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ರೋಢಿಗಳು ಜಗತಿತುಗ� ದಾರಿ 
ದಿ�ಪವಾಗಿವ�. ಆದಾಗೋಯಾ, ಬಿರಾಟಿಷ್ ವಸಾಹತ್ವಿನಂದ ರ�ೋ�ಮಾಂಚಕ ಪರಾಜಾಪರಾಭ್ತ್ವಕ�ಕಾ ಪರಿವತತಿನ� 
ಸಾಧಯಾವಾಗಿದ�ಯಂದರ� ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಅದಕ�ಕಾ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕ್ದ 
ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜಿ�ವನದ್ದದುಕೋಕಾ ಅದರ ನಜವಾದ ವಾಹಕವಾಗಿ ಉಳದ ಅನ��ಕ ಮಹಾನ್ ವಯಾಕ್ತುಗಳ 
ಅಪಾರ ಪರಾಯತನು ಇದರಲಿಲಾದ�. ಈ ವಯಾಕ್ತುಗಳು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲಿಲಾ ಮಹತ್ವದ ಪಾತರಾ ವಹಿಸ್ದ್ದು 
ಮಾತರಾವಲಲಾದ�, ತಮ್ಮ ರಾಜಕ್�ಯ ಭವಿಷ್ಯಾ ಉತ್ತುಂಗದಲಿಲಾದದುರೋ ಆಧ್ನಕ ಪರಾಜಾಪರಾಭ್ತ್ವವನ್ನು 
ಆದಿಯಿಂದ ನಮಿತಿಸ್ವ ಕಾಯತಿ ಮಾಡ್ವುದಕ�ಕಾ ತಮಗ� ಒಲಿದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನರಾಕರಿಸ್ದರ್. 
ಆಚಾಯತಿ ಜಿ�ವತಾರಾಂ ಭಗವಾನ್ ದಾಸ್ ಕೃಪಲಾನ ಅವರ್ ಅಂತಹ ಪಾರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ತಾಯಾಗಕ�ಕಾ 
ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದಾದುರ�....

ಸ್ಚ��ತಾ ಕೃಪಲಾನ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರ್, ಸ್ಚ��ತಾ ಅವರ್ 
ನಂತರ ಉತತುರ ಪರಾದ��ಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಮ್ಖಯಾಮಂತಿರಾಯಾದರ್. 
ದಾಂಡಿ ಯಾತ�ರಾ, ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳ, ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟೆ 
ತ�ೋಲಗಿ ಚಳವಳಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ ನ�ೋ�ಖಾಲಿ ದಂಗ�ಗಳವರ�ಗ� ಅವರ್ 
ಯಾವಾಗಲೋ ಗಾಂಧಿ�ಜಿಯವರ ಜ�ೋತ�ಗಿರ್ತಿತುದದುರ್. ಸ್ವತಂತರಾ ಭಾರತದ 
ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ನ ಮೊದಲ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾದರ್. 1947ರ ನವ�ಂಬರ್ ನಲಿಲಾ ಪಂಡಿತ್ 
ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನ�ಹರ್ ಅವರ�ೋಂದಿಗಿನ ಭಿನಾನುಭಿಪಾರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅವರ್ 
ಈ ಹ್ದ�ದುಗ� ರಾಜಿ�ನಾಮ ನ�ಡಿದರ್. 1950ರಲಿಲಾ ಆಚಾಯತಿ ಕೃಪಲಾನ 
ಮತ�ತು ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಸಾಥಿನಕ�ಕಾ ಸ್ಪಧಿತಿಸ್ದರ್, ಆದರ� ಈ ಬಾರಿ ಅವರ್ 
ಪುರ್ಷ�ೋ�ತತುಮ್ ದಾಸ್ ಟಂಡನ್ ಅವರಿಂದ ಪರಾಭವಗ�ೋಂಡರ್. ಅವರ್ 
ಕಾಂಗ�ರಾಸ್ ಸದಸಯಾ ಸಾಥಿನಕ�ಕಾ ರಾಜಿ�ನಾಮ ನ�ಡಿ, ಕ್ಸಾನ್ ಮಜೋದುರ್ ಪರಾಜಾ 
ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಥಿಪಿಸ್ದರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನು 
ಸ�ೋ�ಷ್ಯಲಿಸ್ಟೆ ಪಾಟಿತಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ�ೋಂದಿಗ� ವಿಲಿ�ನಗ�ೋಳಸ್ದರ್ 
ಮತ್ತು ಪರಾಜಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಎಂದ್ ಹ�ಸರಿಸಲಾದ ಹ�ೋಸ ಪಕ್ಷವನ್ನು 
ರಚಸಲಾಯಿತ್. ಅವರ್ 1952, 1957, 1963 ಮತ್ತು 1967 ರಲಿಲಾ ನಾಲ್ಕಾ 
ಬಾರಿ ಲ�ೋ�ಕಸಭ�ಗ� ಆಯಕಾಯಾದರ್. 

ಭಾರತದ ಪರಾಜಾಪರಾಭ್ತ್ವ ಸಂಪರಾದಾಯಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಾ ಆಚಾಯತಿ 
ಕೃಪಲಾನ ಅವರ ಹ�ಸರನ್ನು ಸಹ ಉಲ�ಲಾ�ಖಿಸಲಾಗ್ತತುದ� ಏಕ�ಂದರ� 
ಅವರ್ ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ನ�ಹರ್ ವಿರ್ದ್ಧ ಅವಿಶಾ್ವಸ ಗ�ೋತ್ತುವಳಯನ್ನು 
ಮಂಡಿಸ್ದ ಮೊದಲ ವಯಾಕ್ತುಯಾಗಿದಾದುರ�. ಹಿಂದ�ಂದೋ ಯಾವುದ�� ವಿರ�ೋ�ಧ 
ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ್ ಅದರ ಬಗ�ಗೆ ಯ�ಚಸ್ಯೋ ಇರಲಿಲಲಾ. 1962ರಲಿಲಾ ಚ�ನಾ 
ವಿರ್ದ್ಧದ ಯ್ದ್ಧದಲಿಲಾ ಭಾರತ ಸ�ೋ�ತ ನಂತರ ಆಚಾಯತಿ ಕೃಪಲಾನ 
ಅವರ್ ಸಂಸತಿತುನಲಿಲಾ ಈ ಅವಿಶಾ್ವಸ ಗ�ೋತ್ತುವಳಯನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ದರ್. 
ಪಂಡಿತ್ ನ�ಹರ್ ನಂತರ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ನಾಯಕತ್ವವವನ್ನು ಜ�ಪಿ 
ಮತ್ತು ರಾಮ್ ಮನ�ೋ�ಹರ್ ಲ�ೋ�ಹಿಯಾ ಅವರಂತ� ಕೃಪಲಾನ ಕೋಡ 
ವಿರ�ೋ�ಧಿಸ್ದದುರ್ ಎಂದ್ ಹ��ಳಲಾಗ್ತತುದ�.    

ಆಚಾಯ್ಷ ಕೃಪಲಾನಿ ಅವರನುನು ಅವರು ರಾರಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ 
ನಿೀಡಿದ ವಿಶಿರ್ ಮತುತು ಅನುಕರಣಿೀಯ ಕೆೋಡುಗೆಗಾಗಿ 
ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತತುದೆ. ಅವರು ಯುವಕರು ಮತುತು ಬಡ 

ವಗ್ಷದ ಜನರನುನು ಸಬಲ್ೀಕರಣಗೆೋಳಿಸಲು ತಮ್ಮನುನು 
ಸಮಪಿ್ಷಸಿಕೆೋಂಡಿದದಿರು. 

- ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
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ಖಾದಯ ಬಗೆ್ಕ ಅಪಾರ ಒಲವು 

ಹೆೋಂದದದಿ ಗೌರವಾನಿ್ವತ ಬಾಪು 

ಅವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೆೀರ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. 
ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್್ಲ ಖಾದ ಮತುತು 

ಕರಕುಶಲ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ನಿಮ್ಮ 

ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವನಾನುಗಿ 

ಮಾಡಲು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೋಲಕ 

ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ ಭಾರತ ಮಾಡುವ  ನಿಮ್ಮ 

ಸಂಕಲ್ಪವನುನು ಬಲಪಡಿಸಿ

ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ ಖಾದಿ 

ಸ್ವದೀಶಿೀ 

ಸ್ಮರಣಾಥ್ಷ ರಾರಟ್ರಧ್ವಜವು 225 ಅಡಿ ಉದದಿ, 150 ಅಡಿ ಅಗಲ, ಮತುತು (ಅಂದಾಜು) 1400 
ಕೆಜ ತೋಕವಿದೆ. ಖಾದ ಕುಶಲಕಮ್ಷಗಳು ಮತುತು ಪೂರಕ ಕಾಮ್ಷಕರು ಈ ಸ್ಮರಣಾಥ್ಷ 
ರಾರಟ್ರಧ್ವಜವನುನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 3500 ಗಂಟೆಗೋ ಹೆಚುಚಾ ಶ್ರಮಸಿದಾದಿರೆ. 
4600 ಮೀಟರ್ ಉದದಿ ಇರುವ ಧ್ವಜವನುನು ತಯಾರಿಸಲು ಕೆೈಯಂದ ನೋಲುವ ಮತುತು 
ಕೆೈಯಂದ ನೆೀಯದಿ ಖಾದ ಹತಿತುಯ ಧ್ವಜ ಫಲಕವನುನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟು್ 33,750 
ಚದರ ಅಡಿ ವಾ್ಪಿತುವನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ. ಧ್ವಜದಲ್್ಲರುವ ಅಶೆೋೀಕ ಚಕ್ರದ ವಾ್ಸವು  
30 ಅಡಿಗಳಾಗಿದೆ ಮತುತು ಈ ಧ್ವಜವನುನು ತಯಾರಿಸಲು 70 ಖಾದ ಕುಶಲಕಮ್ಷಗಳಿಗೆ  
49 ದನಗಳು ಬೆೀಕಾಯತು.

ಖಾದ ವಸತ್ರದಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೆೋಡ್ಡ ರಾರಟ್ರಧ್ವಜವನುನು 2021ರ ಅಕೆೋ್ೀಬರ್ 
02 ರಂದು ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 152ನೆೀ ಜನ್ಮ ದನದ ಸಂದರ್ಷದಲ್್ಲ ಏಕತೆಯ 
ಸಂದೆೀಶ ಸಾರಲು ಲಡಾಖ್ ನ ಲೆೀಹ್ ನಲ್್ಲ ಸಾ್ಥಪಿಸಲಾಯತು. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಂತ 
ಪರಿಸರ ಸೆನುೀಹಯಾದ ಖಾದಯನುನು ಕೆೋಡುಗೆಯಾಗಿ ನಿೀಡಿದ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ 
ಅತು್ನನುತ ಗೌರವ ನಿೀಡಲು ಖಾದ ಮತುತು ಗಾ್ರಮೀದೆೋ್ೀಗ ಆಯೀಗವು (ಕೆವಿಐಸಿ) 
ಸ್ಮರಣಾಥ್ಷ ಖಾದ ರಾರಟ್ರಧ್ವಜವನುನು ವಿನಾ್ಸಗೆೋಳಿಸಿದೆ. ಲಡಾಖ್ ನ ಲೆಫಿ್ನೆಂಟ್ 
ಗವನ್ಷರ್ ಆರ್.ಕೆ.ಮಾಥುರ್ ಅವರು ಧ್ವಜವನುನು ಅನಾವರಣಗೆೋಳಿಸಿದರು.

ನರೆೀಂದ್ರ ಮೀದ, 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
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ಮ್ದರಾಕರ್ ಮತ ತ್ು ಪರಾಕಾಶಕರ್
ಸತೆ್ೀಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ 

ಪರಾಧಾನ ಮಹಾನದ��ತಿಶಕರ್,
ಬೋಯಾರ�ೋ� ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿ�ಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮ್ಯಾನಕ��ಷ್ನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮ್ದರಾಣ:
ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವಟೆೈಸಿಂಗ್  ಸವಿೀ್ಷಸಸ್  ಪೆೈ. ಲ್ಮಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾರ�ತಿರ��ಟ್  ಪಾರ್ತಿ , 10ನ�� ಮಹಡಿ

ನವದ�ಹಲಿ-ಫರಿ�ದಾಬಾದ್  ಬಾಡತಿರ್ , ಎನ್ ಹ�ಚ್ -1, ಫರಿ�ದಾಬಾದ್ -121003

ಪರಾಕಾಶಕರ್
ಬೋ್ರೆೋೀ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೀಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮು್ನಿಕೆೀರನ್  
ಕ�ೋಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನ�� ಮಹಡಿ, ಸೋಚನಾ ಭವನ,

ನವದ�ಹಲಿ - 110003

ಸಂಪಾದಕರ್
ಜೆೈದೀಪ್  ರಟಾನುಗರ್ 

ಪರಾಧಾನ ಮಹಾನದ��ತಿಶಕರ್,
ಪಿಐಬಿ ನವದ�ಹಲಿ Ka
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