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ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ 
ಅಮೃತ ಯಾತೆರೆಅಮೃತ ಯಾತೆರೆ
ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 20 ಕ್ಕೂ  ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 20 ಕ್ಕೂ  

ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆಯು ಕೇವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಿಂಡಿದ್ದ ಭಾರತದ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಏರಿಕೆಯು ಕೇವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಿಂಡಿದ್ದ ಭಾರತದ  
ಆರ್್ಷಕತಯು ಮತತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತತೆ ಸಾಗುತ್ತೆರುವ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆಆರ್್ಷಕತಯು ಮತತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯತತೆ ಸಾಗುತ್ತೆರುವ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ
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ಆಪ್ ಆಂಡಾರಾಯ್ಡ್-ಐಒಎಸ್ ಪಾಲಾಟ್ ಫಾರ್ಮಗಳಲ್ಲಾ ಇಂಗಿಲಾಷ್ ರತ್ತು 

ಹಂದಿಯಲ್ಲಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ ರತ್ತು ಇದ್ ಉಚಿತ. 

ಅಪ್ಲಾಕೆೋಶನ್ ಡೌನೆ್ ಲಾೋಡ್ ಮಾಡ್ವ ವಿಧಾನ

ಹೆಚಿಚಿನ ಮಾಹತಿಗಾಗಿ-  http://fitindia.gov.in/ ಗೆ ಭೆೋಟಿ ನೋಡಿ

ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ 
ಬಿಡ್ಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ 
ಸಂಪೂರ್ಮ ವಿೋಡಿಯೋ 
ನೆ್ ೋಡಲ್ ಈ ಕ್್ಯಆರ್ 
ಕೆ್ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್ಯಾನ್ 
ಮಾಡಿ.   

ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ 
ಡೌನೆ್ ಲಾೋಡ್ ಮಾಡಲ್ 
ಈ ಕ್್ಯಆರ್ ಕೆ್ೋಡ್ ಅನ್ನು 
ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾ ಡೋಸ್
ಆಧಾ ಘಂಟಾ ರೋಜ್
ಸದೃಢರಾಗಿರುವುದು ಸುಲಭ ಮತುತು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೇವನಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಆಗುತ್ತುದೆ.  
ಇಂತಹ ಸನಿನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಚರಿರನುನಿ 
ಆಹಾರ ಮತುತು ನಿೇರಿನ ಸೇವನೆಯಂದ, ತೂಕ ಮತುತು 
ನಿದೆ್ರರವರೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಶಾ ವಿಸಾಹ್ಯ 
ಪಾಲುದಾರ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸಹಾರಕವಾಗುತತುದೆ. 
ಮೇಜರ್ ಧಾಯಾನ್ ಚಂದ್ ಅವರ ಜರಂತ್ಯಾದ ಆಗಸ್ಟ್ 29 
ರಂದು ಕ್ೇಂದ್ರ ಕ್ರೇಡಾ ಮತುತು ರುವ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ 
ಅನುರಾಗ್ ಸಂಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ 
ಅನುನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು.  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿರವರು 'ಫಿಟ್ನಿಸ್ ಕಾ ಡೊೇಸ್, ಆಧಾ ಘಂಟಾ ರೊೇಜ್' 
ಎಂಬ ಧಯಾೇ ರವಾಕಯಾದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸದ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಆಂದೊೇಲನಕ್ಕೆ ಈ  ಆಪ್  ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. 

ವ
ೈಶಿ

ಷ
್ಟ್ಯಗ

ಳು

ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೆೈಲ್ ಆಪ್ ಮೊಬೆೈಲ್ ರ್ಲಕ ಸದೃಢತೆಯ 
(ಫಿಟೆನುಸ್) ರಟಟವನ್ನು ಪರೋಕ್ಷಿಸಲ್ ನೆರವಾಗ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಫಿಟೆನುಸ್ ಲೆವೆಲ್ 
ಸೆ್ ್ೋರ್ ಗಳನ್ನು  ಪರಶೋಲ್ಸ್ವುದ್, ನೋವು ನಡೆಯ್ವ ಹೆಜೆಜೆಗಳ ಎಣಿಕೆ, 
ನದೆರಾ, ಕಾ್ಯಲೆ್ ೋರ ಸೆೋವನೆ ರತ್ತು ಸ್ಕತು ಆಹಾರ ಸೆೋವೆನೆ ಇತಾ್ಯದಿಗಳನ್ನು 
ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಅನಮೋಟೆಡ್ ವಿೋಡಿಯಗಳು ರತ್ತು 
'ಮೈ ಪಾಲಾನ್' ನಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಶಷಟ ಲಕ್ಷರಗಳ ರ್ಲಕ ವೆೈಯಕ್ತುಕ 
ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೆೈಸ್ತತುದೆ.

ಇದರಲ್ಲಾ ಗಂಟೆಗೆ್ ಮಮೆ ಜ್ಾಪನೆಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಂದಿಸಬಹ್ದ್ ರತ್ತು ಫಿಟೆನುಸ್ 
ಸೆ್ ್ೋರ್ ರತ್ತು ದೆೈನಂದಿನ ಚಟ್ವಟಿಕೆಯ ಪರಾಗತಿಯನ್ನು ನಗದಿತ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಾ ಟಾರಾಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹ್ದ್, ಫಿಟೆನುಸ್ ರತ್ತು ಜೋವನಶೆೈಲ್ಯ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚಿಚಿನ ಜನರನ್ನು ಪೆರಾೋರೆೋಪ್ಸಲ್ ತರಮೆ ಫಿಟೆನುಸ್ 
ರತ್ತು ಚಟ್ವಟಿಕೆಯ ಡೆೋಟಾವನ್ನು ಇತರರೆ್ ಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹ್ದ್.

ವ್ಯಕ್ತುಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಗ್ಂಪುಗಳು ರತ್ತು ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಫಿಟ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ಮಕರಾರಗಳು, ಪರಾಮಾಣಿೋಕರರ ಕಾಯ್ಮಕರಾರಗಳು 
ಇತಾ್ಯದಿಗಳಲ್ಲಾ ಭಾಗವಹಸಲ್ ಈ ಆಪ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದೆ. 
ಈ ವೆೋದಿಕೆಯ ರ್ಲಕ ಜನರ್ ತರಮೆ ಫಿಟೆನುಸ್ ಯಶೆೋೋಗಾಥೆಯನ್ನು 
ಹಂಚಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹ್ದ್.
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ಸ್ದಿದಿ ತ್ರ್ಕ್ಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಾ ಸಮಾಜವಾದದ ಪರಾವತ್ಮಕರ್

ಸಾವಾವಲಂಬನೆಗೆ ದಾರ ತೆ್ ೋರ್ವ ಸವಾಚ್ಛತೆ

ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರ್ಪ್ಸ್ತಿತುರ್ವ  
ಸದಾ್ಮರ್ ಧಾಮ್

ಪಾ್ಯರಾಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್: ಭಾರತಿೋಯ ಕ್ರಾೋಡೆಗಳ  
ಹೆ್ ಸ ಹೋರೆ್ ೋಗಳು

ಅಂಕರ: ಕೆೋಂದರಾ ಕ್ರಾೋಡಾ ಸಚಿವರ್

ಕೆ್ೋವಿಡ್-19 ವಿರ್ದ್ಧ ಸರರದ ರ್ಂಚ್ಣಿಯಲ್ಲಾ 
ಭಾರತ

ವಿಶವಾದ ಉದಯೋನ್ಮೆಖ ಆರ್್ಮಕತೆಗಳಿಗೆ 
ಪರಾಭಾವಶಾಲ್ ಧ್ವನಯಾಗಿರ್ವ ಬಿರಾಕ್ಸ್:  
ಪರಾಧಾನ ಭಾಷರ

‘ಮೋಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಉತ್ಪನನುಗಳು  
‘ಹರೆೋ ಕೃಷ್ಣ’ ರಂತರಾದಂತೆಯೋ ಒಲವು  
ಗಳಿಸ್ತತುವೆ: ಪರಾಧಾನ ಭಾಷರ

ಸಂಪುಟ ತಿೋಮಾ್ಮನಗಳು
ರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ ರತ್ತು ಜವಳಿ ಕೆೋತರಾಗಳಲ್ಲಾ ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯತತು 

ಸಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಭಾರತ

ಪುಟಗಳು 04-05

ಪುಟಗಳು 08-09

ಪುಟಗಳು 10-12

ಪುಟ 15

ಪುಟಗಳು 30-31

ಪುಟಗಳು 32-33

ಪುಟಗಳು 34-36

ಪುಟ 37

ಪುಟ 27

ಪುಟಗಳು 28-29

ರಾಷಿಟ್ೋಯ ರಟಟದಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಸಾಧನವಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಸಂಯೋಜತ ಶಕ್ಷರ ವ್ಯವಸೆಥೆ

ಪುಟಗಳು 42-44

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ...
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಅಮೃತ ಯಾತೆರೆ

ಮುಖಪುಟ 
ಲೋಖನ

ಭಾರತದ ಜಡಿಪ್ 2021-22ನೆೋ ಆರ್್ಮಕ ವಷ್ಮದ ಮೊದಲ 
ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಯ ವೆೋಗದಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದ್ 
ಆರ್್ಮಕತೆಯ ಉತತುರ ದಿನಗಳ ಸ್ಚಕವಾಗಿದೆ.  ಪುಟಗಳು 16-26

ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು ಕೆೋಂದರಾವಾಗಿ 

ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮ್ಮೆರ್ವ ಭಾರತ

ಅರೃತ ರಹೆ್ ೋತಸ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾ 
ಸ್ಫೂತಿ್ಮದಾಯಕ ಸಾವಾತಂತರಾಯಾ 
ಹೆ್ ೋರಾಟಗಾರರ ಬಗೆಗೆ ಓದಿ- ಲಾಲ್ 
ಬಹದ್ದಿರ್ ಶಾಸಿ್ರಿ, ಚಂದರ್ ಸಿಂಗ್ 
ಗವಾ್ಮಲ್, ಆನ ಬೆಸೆಂಟ್ ರತ್ತು 
ಉತ್ಲ್ ರಣಿ ಗೆ್ ೋಪಬಂಧ್ ದಾಸ್

ಪುಟಗಳು 38-41

ಪರಾಧಾನ ಮೊೋದಿ ಅವರಂದ ಉತತುರ 
ಪರಾದೆೋಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಡಾರ್ ಕ್ರತ್ 
ಪರಶೋಲನೆ

ಪುಟಗಳು 13-14

ಆಧ್ನಕ ಭಾರತದ 
ಶಲ್್ಪಗಳು 

ಪುಟಗಳು  06-07

ರಹಾತಮೆ ಗಾಂಧಿಯವರ 152 ನೆೋ ಜಯಂತಿಯನ್ನು 
ಆಚರಸ್ತಿತುರ್ವ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಾ, ಈ ಹಂದೆ  

ಪರಾಧಾನ ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿಯವರ್ ಮಾಡಿದ  
ಒಂದ್ ವಿಶೆೋಷ ಭಾಷರವನ್ನು ಓದಿ
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ಸಂಪಕ್ಮ ವಿಳಾಸ ರತ್ತು ಇಮೋಲ್
ಕೆ್ಠಡಿ ಸಂಖೆ್ಯ 278, ಬ್್ಯರೆ್ ೋ ಆಫ್ 

ಔಟ್ ರೋಚ್ ಕರ್್ಯನಕೆೋಷನ್
2 ನೆೋ ರಹಡಿ, ಸ್ಚನಾ ಭವನ, 

ನವದೆಹಲ್ -110003

ಸಂಪಾದಕರ್
ಜೆೈದಿೋಪ್ ಭಟಾನುಗರ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರೆೋೇಶಕರು
ಪಿಐಬಿ, ನವರೆಹಲಿ

ರ್ದರಾರ ರತ್ತು ಪರಾಕಟಣೆ
ಸತೆ್ಯೋಂದರಾ ಪರಾಕಾಶ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರೆೋೇಶಕರು, 
ಬ್ಯೂರೆ್ ೋ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೋಚ್  
ಮತುತು ಕಮುಯೂನಿಕೆೋಶನ್  ಪರವಾಗಿ

ರ್ದರಾಣಾಲಯ
ಇನ್ ಫಿನಟಿ ಅಡವಾಟೆೈ್ಮಸಿಂಗ್ ಸವಿ್ಮಸಸ್ ಪೆರೈ. ಲ್ಮ್ಟೆಡ್

ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್ ಕಾರೋೇರೆೋಟ್ ಪಾರ್ೇ, 10ನೆೋ 

ಮಹಡಿ, ನವರೆಹಲಿ-ಫರೋರಾಬಾದ್ ಬಾರೇರ್

ಎನ್ ಹೆಚ್-1 ಫರೋರಾಬಾದ್-121003

ವಿನಾ್ಯಸ ತಂಡ
ಶಾಯೂಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿವಾರ
ರವೋಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶಮಾೇ
ದಿವಾಯೂ ತಲಾವಾರ್
ಅಭಯ್ ಗುಪಾತು

ತಂಡ
ವಭೆ್ ೋರ್ ಶಮಾೇ
ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರ
ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಇಂಗಿಲಿಷ್)
ಅನಿಲ್ ಪಟೆೋಲ್ (ಗುಜರಾತಿ)
ಕೆ್ೋಟೆರುಶಾ್ರವಣಿ (ತೆಲುಗು), 
ನದಿೋಮ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಉದುೇ), 
ಸೆ್ ೋನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆ್ ೋಸಾವಾಮಿ (ಅಸಾಸಾಮಿ),
ವನಯಾ ಪಿ.ಎಸ್. (ಮಲಯಾಳಂ)

ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರ್
ಸಂತೆ್ ೋಷ್ ಕ್ಮಾರ್
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ಸಂಪಾದಕ್ೋಯ
ಎಲಲಿರಗ್ ನಮಸಾಕಾರ,

ಕೆ್ೋವಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲಿಲಿ ರೆೋಶದ 130 ಕೆ್ೋಟಿ ನಾಗರಕರು ಆತ್ಮನಿಭೇರ ಭಾರತದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು. 
ಇಂದು ಆತ್ಮನಿಭೇರ ಭಾರತವು ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಚಿಂತನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ವಾಸತುವವಾಗುತಿತುರುವುದನುನು 
ನಾವು ನೆ್ ೋರುತಿತುರೆದೋವೆ. ಈಗ, ಆತ್ಮನಿಭೇರ ಭಾರತ ರೆೋಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣದ ಮಂತ್ರವಾಗಿರೆ.

ರೆೋಶವಾಸಿಗಳ ಅಪಾರ ಶಕ್ತು ಮತುತು ಸಾಮರಯೂೇವನುನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲು ಸಕಾೇರ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ 
ಆಮ್ಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ತಂದಿರೆ. ಆತ್ಮನಿಭೇರ ಭಾರತ ಎಂದರೆ ಆಮದುಗಳ ಮೋಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನುನು 
ಕಡಿಮ ಮಾರುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿರೆ ರೆೋಶದ ಯುವಜನರ ಸಾಮರಯೂೇ, ಸೃಜನಶೋಲತೆ ಮತುತು ಕೌಶಲಯೂಗಳನುನು 
ವೃದಿಧಿಸುವುದು. ಇದನುನು ಸಾಧಿಸಲು, ಸಕಾೇರವು ಕೆ್ೋವರನು ಸಂಕಷಟದ ಸಮಯವನುನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿ 
ಪರವತಿೇಸಿತು. ಅಂತೆಯೋ, ನಾಗರಕರ ಜೋವ ಮತುತು ಆಸಿತುಯನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಯನುನು ಹೆ್ ಂದಿರುವ 'ಜಾನ್ ಭಿೋ, 
ಜಹಾ ಭಿೋ' ಮಂತ್ರದ ಜೆ್ತೆಗೆ, ಆರ್ೇಕತೆಯು ದಿೋರ್ೇವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಮತುತು ಚಿಂತನೆಯ ಮ್ಲಕ ವೆೋಗವನುನು 
ಪಡೆಯುತಿತುರೆ. ಈ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದರೆ ಈಗ ಆರ್ೇಕತೆಯು ಮತೆತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿರೆ. 
ಕೆ್ೋವಡ್ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರವು ಕೆೈಗೆ್ ಂರ ಬೃಹತ್ ಆರ್ೇಕ ನಿವೇಹಣೆಯು ಕಳೆದ ವಷೇ ಋಣಾತ್ಮಕ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ಮುಟಿಟದ ನಂತರ ಜಡಿಪಿಯು ಹೆ್ ಸ ಎತತುರವನುನು ತಲುಪಿ ಅತಯೂಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನು 
ತೆ್ ೋರಸುತಿತುರೆ. ಅಲಾ್ಪವಧಿಯಲಿಲಿ ಆರ್ೇಕತೆಯ ಯಶಸಿವಾ ಪರವತೇನೆಯು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನವಾಗಿರೆ.

ಕೆ್ೋವಡ್ ವರುದಧಿ ಲಸಿಕೆ ನಿೋರುತಿತುರುವುದು ವೆೋಗ ಪಡೆದುಕೆ್ಂಡಿರುವುದರಂದ ಇರೆಲಲಿ ಸಾಧಯೂವಾಗಿರೆ. ಭಾರತವು 
ವಶವಾದಲೆಲಿೋ ಅತಿ ವೆೋಗದ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಹೆ್ ಸ ರಾಖಲೆಯನುನು ನಿಮಿೇಸಿರೆ. ಕೆ್ೋವಡ್ ವರುದಧಿದ ಹೆ್ ೋರಾಟದಲಿಲಿ 
ಸಮಾಜವನುನು ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಸೆೋಪೇಡೆ ಮಾಡಿಕೆ್ಳು್ಳವ ಸಕಾೇರದ ನಿೋತಿಯು ನಿಣಾೇಯಕವಾಗಿರೆ. ವಯೂಕ್ತುತವಾದ 
ವಭಾಗದಲಿಲಿ ಸಮಾಜವಾದದ ಪ್ರವತೇಕರು ಎಂದು ಪರಗಣಿಸಲಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ (ಜೆಪಿ), ರಾಮ್ 
ಮನೆ್ ೋಹರ್ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಅವರ ಬಗೆಗಿನ ಲೆೋಖನಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಾಯೂಂಶಗಳಲಿಲಿ ಒಂರಾಗಿರೆ. ಫಿಟ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಮತುತು ಕ್್ರೋಡಾ ಜಗತಿತುನಲಿಲಿ ಹೆ್ ಸ ರಾಖಲೆಗಳನುನು ನಿಮಿೇಸುತಿತುರುವ ನಮ್ಮ ಕ್್ರೋಡಾಪಟುಗಳ ಅದುಭುತ 
ಪ್ರದಶೇನ ಕುರತ ಲೆೋಖನಗಳು ಸಂಚಿಕೆಯ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಷೇಣೆಯಾಗಿವೆ.

ಶಕ್ಷಣ ಅರವಾ ಸವಾಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿರಲಿ, ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆ್ ಸ ಯಶೆೋೋಗಾಥೆಗಳನುನು ಬರೆಯುತಿತುರೆ. 
ಶಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ವಧಾನವು ಸಂಶೆೋೋಧನೆಯನುನು ಉತೆತುೋಜಸುತಿತುರೆ. ಸವಾಚ್ಛತಾ ಆಂರೆ್ ೋಲನವು ಈಗ ಕೆೋವಲ 
ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾೇಣಕೆಕಾ ಮಾತ್ರ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿಲಲಿ, ಬದಲಿಗೆ ಸಾಟಟ್ೇ ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಪಸುತಿತುರೆ. ರಾಷಟ್ವು 
ಬಾಪು ಅವರ 152 ನೆೋ ಜಯಂತಿಯನುನು ಆಚರಸುತಿತುರುವ ಸಂದಭೇದಲಿಲಿ, ಗಾಂಧಿ ಮೌಲಯೂಗಳು ಮತುತು ವಚಾರಗಳ 
ಮಹತವಾದ ಕುರತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂರೆ ನಿೋಡಿದ ವಶೆೋಷ ಭಾಷಣ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಇನೆ್ ನುಂದು 
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿರೆ. ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೋತಸಾವ ವಭಾಗದಲಿಲಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದರ್ ಶಾಸಿ್ರಿ, ವೋರ ಚಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಗವಾೇಲಿ, 
ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮತುತು ಉತಕಾಲ್ ಮಣಿ ಗೆ್ ೋಪಬಂಧು ರಾಸ್ ಅವರ ಜೋವನಚರತೆ್ರ ಓದುಗರಗೆ ಸ್ಫೂತಿೇ ನಿೋರುತತುರೆ.

ಕೆ್ೋವಡ್ ಶಷಾಟಚಾರವನುನು ಪಾಲಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ ಮತುತು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನುನು ನಮಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. 

(ಜೆೈದಿೋಪ್ ಭಟಾನುಗರ್)

ವಳಾಸ:  ಬ್ಯೂರೆ್ ೋ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮುಯೂನಿಕೆೋಷನ್, 

  ಎರರನೆೋ ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನಾ ಭವನ, ನವರೆಹಲಿ - 110003
ಇ-ಮೋಲ್:  response-nis@pib.gov.in
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ನಾನು ಯುಪಿಎಸಿಸಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿರೆದೋನೆ ಮತುತು ಸವಾಲ್ಪ 

ಸಮಯದ ಹಿಂರೆ ನಾನು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 

ಪತಿ್ರಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದುಕೆ್ಂಡೆ. ನನಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ 

ವಷಯಗಳು ಇಷಟವಾದವು. ನಾನು ಗುಜರಾತನು 

ಗಾಂಧಿನಗರದಲಿಲಿ ವಾಸಿಸುತಿತುರೆದೋನೆ. ಪತಿ್ರಕೆಯ ಮುದ್ರಣ 

ಪ್ರತಿಯನುನು ಹೆೋಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂಬ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿಸಿ.

ಧವಳ್ ಪಮಾ್ಮರ್
dhavalparm@gmail.com

75ನೆೋ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ವಶೆೋಷ 

ಸಂಚಿಕೆಯನುನು ಓದಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೆ್ ೋಷವಾಯಿತು. 

ನಮ್ಮ ಪಿ್ರೋತಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ದ್ರದೃಷ್ಟಯುಳ್ಳವರು ಮತುತು 

ಅವರ ಜನಪಿ್ರಯತೆಯು ಅತುಯೂನನುತವಾಗಿರೆ. ಬಲವಾದ 

ರಕ್ಷಣಾ ಮ್ಲಸೌಕಯೇಗಳನುನು ನಿಮಿೇಸುವಲಿಲಿ 

ಭಾರತದ ಪ್ರಯತನುಗಳು, ಭಾರತದ ಡಿಜಟಲಿೋಕರಣವನುನು 

ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತುತು ಸವಾರೆೋಶ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ 

ಒತುತು ಪುನರುತಾಥಾನಗೆ್ ಂರ ಭಾರತದ ಕೆಲವು 

ಉರಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.

ಶಶ ಭ್ಷಣ್ ಸಿಂಗ್
shashi.b.s.2010@gmail.com

ನಾನು ಪತಿ್ರಕೆಗೆ ಚಂರಾರಾರನಾಗಿ ಸವಾಲ್ಪ 

ಸಮಯವಾಗಿರೆ. ಈ ಡಿಜಟಲ್ ಪತಿ್ರಕೆಯನುನು ನಮಗೆ 

ಪರಚಯಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಪಿಐಬಿ ಒಂದು ಉರಾತತು 

ಹೆಜೆಜೆ ಇಟಿಟರೆ. ಭಾರತ ಮತುತು ಅದರ ಆರಳಿತಕೆಕಾ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದಿದಗಳು ಮತುತು ಲೆೋಖನಗಳನುನು 

ಒಳಗೆ್ ಳ್ಳಲು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಯತನುದ ವಧಾನಕಾಕಾಗಿ ಪತಿ್ರಕೆಗೆ 

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು.

ಪವನ್ ರಾಜ್
pawanraj.thp@gmail.com

ಪರೋಕ್ಾ ದೃಷ್ಟಕೆ್ೋನದಿಂದ ಪ್ರಚಲಿತ ವದಯೂಮಾನಗಳ 

ಮೋಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲು ಪತಿ್ರಕೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾರುವುದರಂದ ನಾನು ಈ ಉಪಯುಕತು ಪಾಕ್ಷಿಕದ 

ಕಟಾಟ ಓದುಗನಾಗಿರೆದೋನೆ. ಈ ಪತಿ್ರಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಾನು ನನನು ಸೆನುೋಹಿತರೆ್ ಂದಿಗ್ 

ಹಂಚಿಕೆ್ಂಡಿರೆದೋನೆ. 

ಪುಷೆ್ಪೋಂದರಾ

pushpendernmistry@gmail.com

ಅದೃಷಟವಶಾತ್, ನಾನು 19.08.2021 ರಂದು ನ್ಯೂ 

ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರವನುನು ನೆ್ ೋಡಿರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ 

ಒಳ ್ೆಳಯ ಪತಿ್ರಕೆಯಾಗಿರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ರಾಷಟ್ದ ಪ್ರಗತಿಯನುನು 

ಸ್ಪಷಟವಾಗಿ ಮತುತು ಸವಸಾತುರವಾಗಿ ಕಂರುಕೆ್ಳ್ಳಬಹುದು. 

ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿತುರೆದೋನೆ.

ಗೆ್ ಯಿಮ್ ಕಾಜೆ್ಲ್ಂಗ್

ನಾನು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ 

ಪತಿ್ರಕೆಯನುನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಓದುತಿತುರೆದೋನೆ. 

ಅದು ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಯುಕತುವಾಗಿರೆ. 

ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯು ಸ್ಪಧಾೇತ್ಮಕ ಪರೋಕ್ೆಗಳಿಗೆ 

ಸಿದಧಿತೆ ನಡೆಸುತಿತುರುವ ನನನುಂತಹ ವರಾಯೂರ್ೇಗಳಿಗೆ 

ನೆರವಾಗುವ ಎಲಾಲಿ ಸಕಾೇರ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು 

ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರೆ. ಪ್ರಸುತುತ, ನಾನು ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 

ಮಂರಳಿಯ 12 ನೆೋ ತರಗತಿಯ ವರಾಯೂರ್ೇನಿ. 

ಇಂತಹ ಉತತುಮ ಉಪಕ್ರಮಕಾಕಾಗಿ ಇಡಿೋ 

ಸಂಪಾದಕ್ೋಯ ತಂರಕೆಕಾ ಧನಯೂವಾದಗಳು.

ಅದಿತಿ ಗಂಗ್ಲ್
aditiganguli21@gmail.com

ನರಮೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಸಿ

ಸಂಪಕ್ಮ ವಿಳಾಸ ರತ್ತು ಇ-ಮೋಲ್ :

ಕೆ್ಠಡಿ ಸಂಖೆಯೂ 278,  
ಬ್ಯೂರೆ್ ೋ ಆಫ್ ಔಟ್ ರೋಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮುಯೂನಿಕೆೋಷನ್, 

ಎರರನೆೋ ಮಹಡಿ,  
ಸ್ಚನಾ ಭವನ, ನವರೆಹಲಿ - 110003

 response-nis@pib.gov.in
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ಸ್ದಿದಿ ತ್ರ್ಕ್ಗಳು

ಭಾ ರತವು ತನನು ಹಿರಯರಂದ ಕಲಿಯಲು ಸರಾ 
ಸಿದಧಿವರುವ ಯುವಕರ ರಾಷಟ್ವಾಗಿರೆ. 

ಗುರು-ಶಷಯೂ ಪರಂಪರೆಯಾಗಲಿ, ಕೆಲಸದಲಿಲಿ ಕುಟುಂಬದ 
ಪಾತ್ರ ಅರವಾ ಹಿರಯರ ಪಾತ್ರವರಲಿ, ಭಾರತಿೋಯರು 
ಯಾವಾಗಲ್ ತಮ್ಮ ಹಿರಯರ ಕಡೆ ನೆ್ ೋರುತಾತುರೆ. ಇದನುನು 
ಗಮನದಲಿಲಿಟುಟಕೆ್ಂರು ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರ 'ಬುಜುಗಾೇವ್ ಕ್ 
ಬಾತ್- ರೆೋಶ್ ಕೆೋ ಸಾಥ್' ಆರಂಭಿಸಿರೆ. ಹಿರಯರು ಮತುತು 
ಯುವಕರ ನರುವನ ಸಂವಹನವನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುವುದು ಇದರ 
ಉರೆದೋಶವಾಗಿರೆ. ಇದರಂದ ಯುವಕರ ಶಕ್ತು ಮತುತು ಹಿರಯರ 
ಅನುಭವವು ರೆೋಶವನುನು ಮುನನುಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾರುತತುರೆ. 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೋತಸಾವದಲಿಲಿ ಹಿರಯರನುನು ಸೆೋಪೇಡೆ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಲು ಇದು ಉತತುಮ ಮಾಗೇವಾಗಿರೆ. ವಯೂಕ್ತುಯ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದರಂದ 
ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಪಾ್ರಮುಖಯೂವನುನು ಎತಿತು ತೆ್ ೋರಸುತತುರೆ. 
ಇರೆ್ ಂದು ಅನನಯೂ ಕಾಯೇಕ್ರಮವಾಗಿದುದ, ರೆೋಶದ ಯುವಜನರು 

ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರನ 95 ವಷೇ ಅರವಾ ಅದಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಹಿರಯರೆ್ ಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತಾತುರೆ ಮತುತು ಮಾತುಕತೆ 
ನಡೆಸುತಾತುರೆ. ಈ ಸಂವಾದದ 60 ಸೆಕೆಂರುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ 
ಅವಧಿಯ ವೋಡಿಯವನುನು www.rashtragaan.in ನಲಿಲಿ ಅರಲಿೋಡ್ 
ಮಾರಬಹುದು.

ನಿಮಗೆ ವಶವಾದ ಅತಿ ಎತತುರದ ರಸೆತುಯಲಿಲಿ ಓಡಾರುವ 
ಬಯಕೆ ಇದದರೆ ಲೆೋಹ್ ಗೆ ಬನಿನು. ಲೆೋಹ್ ನಿಂದ ಪಾಂಗೆ್ ಂಗ್ 

ಸರೆ್ ೋವರದವರೆಗಿನ ರಸೆತುಯ ಕೆೋಲಾ ಪಾಸ್ ನಲಿಲಿ 18,600 
ಅಡಿಗಳಷುಟ ಎತತುರದಲಿಲಿ ನಿಮಿೇಸಿರುವ ಹೆ್ ಸ ರಸೆತುಯನುನು 
ಇತಿತುೋಚೆಗೆ ಸಾವೇಜನಿಕರಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನಯೂ 
ಜನರಗೆ ವಶವಾದ ಅತಿ ಎತತುರದ ವಾಹನಯೋಗಯೂ ರಸೆತುಯಾಗಿರೆ. 
ಈ ರಸೆತುಯು ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುವಲಿಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ 
ವಹಿಸುತತುರೆ ಹಾಗ್ ಪೂವೇ ಲಡಾಖನುಲಿಲಿ ಪ್ರವಾಸೆ್ ೋದಯೂಮವನುನು 

ಉತೆತುೋಜಸುತತುರೆ ಮತುತು 
ಇಲಿಲಿನ ಜನರ ಸಾಮಾಜಕ 
ಮತುತು ಆರ್ೇಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ್ 
ಸಾಧಯೂವರೆ. ಭಾರತಿೋಯ 
ಸೆೋನೆಯ 58 ಎಂಜನಿಯರ್ 
ರೆಜಮಂಟ್ ನಿಮಿೇಸಿದ ಈ 
ರಸೆತುಯು (ಜಂಗಾ್ರಲ್ ನಿಂದ 
ಟಾಯೂಂಗೆಟಸೆ) ಲೆೋಹ್ ನ ಕೆೋಲಾ 
ಪಾಸ್ ಅನುನು ರಾಟುತತುರೆ ಮತುತು 

ಸುಂದರವಾದ ಪಾಂಗೆ್ ಂಗ್ ಸರೆ್ ೋವರದ ಪ್ರಯಾಣವನುನು 41 
ಕ್ಲೆ್ ೋಮಿೋಟರ್ ಕಡಿಮ ಮಾರುತತುರೆ. ಈ ರಸೆತುಯ ನಿಮಾೇಣವು 
ಮ್ಲಭ್ತ ಸೌಕಯೇಗಳನುನು ನಿಮಿೇಸುವಲಿಲಿ ವಶೆೋಷವಾಗಿ 
ಗಡಿ ಪ್ರರೆೋಶಗಳಲಿಲಿ ರಸೆತುಗಳು ಮತುತು ಸೆೋತುವೆಗಳ ನಿಮಾೇಣದಲಿಲಿ 
ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರಕ್ಕಾರುವ ಗಂಭಿೋರತೆಯನುನು ತೆ್ ೋರಸುತತುರೆ.

ಮನೆಯಂದನುನು ಹೆ್ ಂದುವುದು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರ ಕನಸು. 

ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತಿತುರದ ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರಗಳಲಿಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲ 

ಕ್ರ ರೆ್ ರೆಯುತತುರೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧಯೂವೆೋ? ಇದನುನು 

ಈಗ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರ ಸಾಧಯೂ ಮಾಡಿದುದ, ಬಾಯೂಂಕುಗಳನುನು ಜನರ 

ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದಿರೆ. ಈಗ ಜನರು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ 

ಇಂಡಿಯಾ ರೋಸ್ಟ ಪೆೋಮಂಟ್ಸಾ ಬಾಯೂಂರ್ (ಐಪಿಪಿಬಿ) ನಿಂದ ಗೃಹ 

ಸಾಲವನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕಾಕಾಗಿ, ಐಪಿಬಿ ಮತುತು ರೆೋಶದ 

ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿ – ಎಲ್ಐಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ 

ಫೆೈನಾನ್ಸಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತಿತುೋಚೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕಾ ಸಹಿ ಹಾಕ್ವೆ. ಇದರ 

ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಐಪಿಪಿಬಿ ಯ 4.5 ಕೆ್ೋಟಿಗ್ ಹೆಚುಚಿ ಗಾ್ರಹಕರು ಗೃಹ 

ಸಾಲ ಸೌಲಭಯೂಗಳನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಐಪಿಪಿಬಿಯ ಜಾಲವು 

ರೆೋಶರಾದಯೂಂತ ಹರಡಿರೆ ಮತುತು 650 ಶಾಖೆಗಳನುನು ಹೆ್ ಂದಿರೆ. 

ಇದು ಭಾರತರಾದಯೂಂತ 1.36 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಬಾಯೂಂಕ್ಂಗ್ ಸೌಲಭಯೂ 

ಕೆೋಂದ್ರಗಳನುನು ಹೆ್ ಂದಿರೆ.

ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಾ ವಿಶವಾದ ಅತಿ ಎತತುರದ 
ವಾಹನಯೋಗ್ಯ ರಸೆತು ನಮಾ್ಮರ

ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ ಪೆೋಮಂಟ್ಸ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಂದ 
ಗೃಹ ಸಾಲ ಕ್ಡ ಲಭ್ಯ

'ಬ್ಜ್ಗಾ್ಮವ್  ಕ್ ಬಾತ್ – ದೆೋಶ್ ಕೆೋ ಸಾಥ್ ’ –  
ಯ್ವಜನರ್ ರತ್ತು ಹರಯರ ನಡ್ವಿನ ಸಂವಹನ ಹೆಚಚಿಳ
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ನಿೋವು ಬೆೋರೆ ರಾಜಯೂಕೆಕಾ ವಗಾೇವಣೆಗೆ್ ಂರರೆ, ನಿಮ್ಮ 
ವಾಹನಕೆಕಾ ಹೆ್ ಸ ನೆ್ ೋಂದಣಿಯ ಅಗತಯೂವಲಲಿ. 

ವಾಹನಗಳ ತಡೆರಹಿತ ವಗಾೇವಣೆಗೆ ಅನುಕ್ಲವಾಗುವಂತೆ 
ಸಕಾೇರವು ಹೆ್ ಸ "ಭಾರತ್ ಸರಣಿ” (ಬಿ ಚ್- ಸರಣಿ) 
ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆ್ ಸ ನೆ್ ೋಂದಣಿ ಗುರುತು ಪರಚಯಿಸಿರೆ. 
ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೋತಸಾವ ವಷೇದಲಿಲಿ 'ಏರ್ ಭಾರತ್, ಶೆ್ರೋಷ್ಠ ಭಾರತ್' 
ಮನೆ್ ೋಭಾವವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ನಾಲುಕಾ ಅರವಾ ಹೆಚಿಚಿನ 
ರಾಜಯೂಗಳಲಿಲಿ, ಕೆೋಂರಾ್ರರಳಿತ ಪ್ರರೆೋಶಗಳಲಿಲಿ ಕಚೆೋರಗಳನುನು 
ಹೆ್ ಂದಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಉರೆ್ ಯೂೋಗಿಗಳು, ಕೆೋಂದ್ರ-ರಾಜಯೂ ಸಕಾೇರ 
ನೌಕರರು, ಸಾವೇಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸೆಥಾಗಳು, ಖಾಸಗಿ 
ವಲಯದ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಇತಾಯೂದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ರೆ್ ರ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ 
ನಿೋರುತತುರೆ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆ್ ಸ ವಾಹನವನುನು 'ಭಾರತ್ 
ಸರಣಿ'ಯಲಿಲಿ ನೆ್ ೋಂರಾಯಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹುದು ಇದರಂದ ಒಂದು 
ರಾಜಯೂದಿಂದ ಇನೆ್ ನುಂದು ರಾಜಯೂಕೆಕಾ ಸಥಾಳಾಂತರಗೆ್ ಳು್ಳವಾಗ 

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿೋಕರಣವಲಲಿರೆ ನವ ಭಾರತದ ಕನಸು 

ಅಪೂಣೇವಾಗುತತುರೆ. ಆದದರಂದ, ಕಳೆದ ಏಳು 

ವಷೇಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಕಾೇರದ ನಿೋತಿಗಳ ಕೆೋಂದ್ರ 

ಸಾಥಾನದಲಿಲಿರಾದರೆ. ರೆೋಶದ ಹೆಣುಣುಮಕಕಾಳಿಗೆ ಈಗ ಮತೆ್ ತುಂದು 

ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಸಶಸ್ರಿ ಪಡೆಗಳಲಿಲಿ ಖಾಯಂ 

ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಬಹುದು. ಈಗ ಅವರನುನು ತರಬೆೋತಿಯ 

ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಎನಿ್ಡಎ) ಮತುತು ನೌಕಾ 

ಅಕಾಡೆಮಿಯಲಿಲಿ ಖಾಯಂ ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಿ ನೆೋಮಿಸಬಹುದು. 

ಇದು ಇಲಿಲಿಯವರೆಗೆ ಪುರುಷರ ಭದ್ರಕೆ್ೋಟೆಯಾಗಿತುತು. 

ಇಲಿಲಿಯವರೆಗೆ, ಕೆೋವಲ 10 ಯುರೆಧಿೋತರ ಪಡೆಗಳಲಿಲಿ 

ಮಹಿಳೆಯರನುನು ನೆೋಮಕ ಮಾರಲಾಗಿರೆ, ಆದರೆ ಸಕಾೇರವು 

ಈ ಎರರ್ ಸಂಸೆಥಾಗಳಲಿಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರವೆೋಶಕೆಕಾ ನಿಧೇರಸಿರೆ 

ಮತುತು ಪ್ರವೆೋಶ ಪ್ರಕ್್ರಯಯನುನು ಅಂತಿಮಗೆ್ ಳಿಸಲಾಗುತಿತುರೆ. 

ಈ ವಷೇ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಎನಿ್ಡಎ 

ಪರೋಕ್ೆಯನುನು ಹೆಣುಣು ಮಕಕಾಳೂ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ 

ನಿೋರಲಾಗುತತುರೆ.

ಭಾ ರತವನುನು ಅಪೌಷ್ಟಕತೆಯಿಂದ ಮುಕತುವಾಗಿಸುವ 
ಸಂಕಲ್ಪವನುನು ಸಾಧಿಸಲು, ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರವು 

ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸಿರೆ. ಅನೆೋಕ ಸಂಸೆಥಾಗಳು 
ಸಹ ಈ ಕುರತು ಜನರಲಿಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಡಿಸುವುದರ ಜೆ್ತೆಗೆ 
ಆರೆ್ ೋಗಯೂಕರ ಮಾತೃತವಾವನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವ ವಶಷಟವಾದ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೆ್ ಳು್ಳತಿತುವೆ. ಈ ನಿಟಿಟನಲಿಲಿ, 
ಕೆೋಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ 
ಶಾ ಅವರ ಲೆ್ ೋಕಸಭಾ 
ಕ್ೆೋತ್ರವಾದ ಗಾಂಧಿನಗರದಲಿಲಿ 
'ಪೌಷ್ಟಕ ಲರು್ಡ ವತರಣೆ' 
ಯೋಜನೆಯನುನು 
ಸೆಪೆಟಂಬರ್ ನಲಿಲಿ ಆಚರಸುವ 
ರೋಷಣಾ ಮಾಸದಲಿಲಿ 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರೆ. 
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಪ್ರರೆೋಶದಲಿಲಿ ಸುಮಾರು 
7,000 ಗಭಿೇಣಿಯರು ಮಗು ಜನಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 
15 ಪೌಷ್ಟಕ ಲರು್ಡಗಳನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುತಾತುರೆ. 
ಗಭಾೇವಸೆಥಾಯಲಿಲಿ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಕಾಂಶದ ಅವಶಯೂಕತೆ 
ಇರುತತುರೆ. ಇದನುನು ಗಮನದಲಿಲಿಟುಟಕೆ್ಂರು ಇಂತಹ ಲರು್ಡಗಳನುನು 
ತಯಾರಸಲಾಗುತತುರೆ ಮತುತು ವತರಸಲಾಗುತತುರೆ, ಈ ಲರು್ಡಗಳಲಿಲಿ 
ರ್ರೋಟಿೋನ್, ತುಪ್ಪ, ವಟಮಿನ್, ರೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತತುವೆ.   

ಈಗ ರಹಳೆಯರ್ ಎನ್ ಡಿಎ ಸೆೋರಬಹ್ದ್ ಗರ್್ಮಣಿಯರಗೆ  
‘ಪೌಷಿಟಕ ಲಡ್ಡ್ ವಿತರಣೆ’ ಯೋಜನೆ

'ಭಾರತ್ ಸರಣಿ' ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆ್ ಸ ನೆ್ ೋಂದಣಿ:  
ಏಕ ಭಾರತ, ಶೆರಾೋಷ್ಠ ಭಾರತಕೆ್ ಹೆ್ ಸ ಗ್ರ್ತ್

ಹೆ್ ಸ ನೆ್ ೋಂದಣಿಯ ಅಗತಯೂವಲಲಿ. ಪ್ರಸುತುತ, ಈ ಸೌಲಭಯೂವು 
ಸವಾಯಂಪೆ್ರೋರತ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಲಭಯೂವರುತತುರೆ ಮತುತು 
ರೆೋಶಾದಯೂಂತ ಮಾನಯೂವಾಗಿರುತತುರೆ. ಇದುವರೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವಯೂಕ್ತುಯು 
ವಾಹನವನುನು ನೆ್ ೋಂರಾಯಿಸಿದ ರಾಜಯೂವನುನು ಹೆ್ ರತುಪಡಿಸಿ 
ಬೆೋರೆ ಯಾವುರೆೋ ರಾಜಯೂದಲಿಲಿ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚುಚಿ 
ಕಾಲ ವಾಹನವನುನು ಇರಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವರಲಿಲಲಿ. ಹೆ್ ಸ 
ರಾಜಯೂ ನೆ್ ೋಂದಣಿ ಪಾ್ರಧಿಕಾರರೆ್ ಂದಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳ ನಿಗದಿತ 
ಸಮಯದಲಿಲಿ ಹೆ್ ಸ ನೆ್ ೋಂದಣಿಯನುನು ಮಾರಬೆೋಕಾಗಿತುತು.
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"ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳು 
ಮಾನವ ಕ್ಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವ 

ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮಯಾಗಿವೆ"
ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿ, ಪರಾಧಾನ ರಂತಿರಾ

ನಧಾ್ಮರಗಳು ರತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾರ್ವ ವ್ಯಕ್ತುಗೆ 
ಪರಾಯೋಜನಕಾರಯಾದವುಗಳಾಗಿರಬೆೋಕ್ ಎಂದ್ ಗಾಂಧಿೋಜ ಹೆೋಳುತಿತುದದಿರ್. 
ಈಗಿನ ಕೆೋಂದರಾ ಸಕಾ್ಮರ ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ ಅದೆೋ ರ್ಲ ತತವಾವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ 
ಅವಿಶಾರಾಂತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತುದೆ. ಪರಾಧಾನ ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿಯವರ 
ಮಾತಿನಲ್ಲಾ ಹೆೋಳುವುದಾದರೆ, "ಇಂದ್ ದೆೋಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಕರ್ 
ಕಟಟಕಡೆಯ ಪರಾಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯ್ತಿತುದಾದಿರೆ." ದೆೋಶದ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ 
ಬಡವನಗೆ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆ ಇರಬೆೋಕ್, ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಬಡವನಗೆ ಪಕಾ್ ರನೆ, 
ಶೌಚಾಲಯ, ಅಡ್ಗೆ ರನೆ, ಗಾ್ಯಸ್ ಸಂಪಕ್ಮ, ವಿದ್್ಯತ್ ಇರಬೆೋಕ್. ಪರಾತಿ 
ಬಡವರಗ್ ಚಿಕ್ತೆಸ್ ಸಿಗಬೆೋಕ್ ರತ್ತು ಪರಾತಿ ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಾ ಆಪ್ಟಕಲ್ ಫೆೈಬರ್ 
ಇರಬೆೋಕ್. ಈ ಎಲಲಾ ಸರಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಕಾ್ಮರವು ಹಗಲ್ರ್ಳು ಶರಾಮ್ಸಿದೆ ರತ್ತು 
ಇದರ ಪರಾಯೋಜನಗಳು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಾರ್ವವರಗೆ ರತ್ತು ದೆೋಶದ 
ಒಳಪರಾದೆೋಶಗಳಿಗೆ ತಲ್ಪುವಂತೆ ನೆ್ ೋಡಿಕೆ್ಂಡಿದೆ. ರಾಷಟ್ವು ಬಾಪು ಅವರ 152 
ನೆೋ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಸ್ತಿತುರ್ವ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಾ, ವಿಶವಾಸಂಸೆಥೆಯ ಜಾಗತಿಕ 
ವೆೋದಿಕೆಯಲ್ಲಾ ಗಾಂಧಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ರತ್ತು ವಿಚಾರಗಳ ರಹತವಾದ ಕ್ರತ್ ಪರಾಧಾನ 
ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿ ಅವರ್ ಈ ಹಂದೆ ಮಾಡಿದದಿ ವಿಶೆೋಷ ಭಾಷರಗಳಲ್ಲಾ ಒಂದನ್ನು 
ನಾವು ನರಮೆ ರ್ಂದೆ ಇಡ್ತಿತುದೆದಿೋವೆ. 

ಆರಳಿತರೆ್ ಂದಿಗೆ ಯಾವುರೆೋ ಸಂಬಂಧವಲಲಿದ ವಯೂಕ್ತುಯಬ್ಬ ಸತಯೂ 
ಮತುತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಶಕ್ತುಯಂದಿಗೆ ಶತಮಾನಗಳಷುಟ ಹಳೆಯರಾದ 
ಸಾಮಾ್ರಜಯೂವನುನು ಅಲಾಲಿಡಿಸಿದುದ ಮಾತ್ರವಲಲಿರೆೋ, ಅನೆೋಕ ರೆೋಶಭಕತುರಲಿಲಿ 

ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಉತಾಸಾಹವನುನು ತುಂಬಿದ ವಯೂಕ್ತುಯನುನು ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ ಮತೆತುಲಿಲಿಯ್ 
ಕಾಣಲು ಸಾಧಯೂವಲಲಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಹ ವಯೂಕ್ತುಯಾಗಿದದರು. ಅಧಿಕಾರದಿಂದ 
ದ್ರವದದರ್, ಅವರು ಇನ್ನು ಕೆ್ೋಟಯೂಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲಿಲಿರಾದರೆ. 
ಅವರನುನು ಎಂದಿಗ್ ಭೆೋಟಿಯಾಗದ ಜನರ್ ಸಹ ಅವರ ಜೋವನದಿಂದ ಎಷುಟ 
ಪ್ರಭಾವತರಾಗಿರಾದರೆ ಎಂಬುದನುನು ನಿೋವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅದು ಮಾಟಿೇನ್ 
ಲ್ರರ್ ಕ್ಂಗ್ ಜ್ನಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ ಅರವಾ ನೆಲಸಾನ್ ಮಂಡೆೋಲಾ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ 
ಆಲೆ್ ೋಚನೆಗಳ ಆಧಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಅದು ಗಾಂಧಿಯವರ ದ್ರದೃಷ್ಟ.

ಇಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾದ ವಾಯೂಖಾಯೂನವು ಸಿೋಮಿತ ಅರೇವನುನು ಹೆ್ ಂದಿದುದ, 
ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಯಕಾಯ ಸಕಾೇರವನುನು ಆರಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕು ಮತುತು ಜನರ 
ನಿರೋಕ್ೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಕಾೇರ ಕೆಲಸ ಮಾರಬೆೋಕು. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮ 
ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾದ ನೆೈಜ ಶಕ್ತುಯನುನು ಒತಿತು ಹೆೋಳಿದರು. ಜನರು ಸಕಾೇರದ 
ಮೋಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಾರದು, ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೆೋಕು ಎಂದು ಅವರು ನಿಜ 
ಮಾಗೇವನುನು ತೆ್ ೋರಸಿದರು.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿೋಜ ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೋರಾಟದ ಕೆೋಂದ್ರ ಬಿಂದು. 
ಆದರೆ ಗಾಂಧಿೋಜಯವರು ಸವಾತಂತ್ರ ರೆೋಶವಂದರಲಿಲಿ ಜನಿಸಿದದರೆ ಅವರು ಏನು 
ಮಾರುತಿತುದದರು ಎಂದು ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚಿಸಬೆೋಕು. ಅವರು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ 
ಹೆ್ ೋರಾಡಿದರು, ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಆದರೆ ಇದಷೆಟೋ ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ 
ಕೆಲಸದ ಸಂಪೂಣೇ ವವರಣೆಯಲಲಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಕಾೇರವನುನು ಅವಲಂಬಿಸದ 
ಸಾಮಾಜಕ ವಯೂವಸೆಥಾಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು 

ರಹಾತಮೆ 
ಗಾಂಧಿೋಜ 
ಭಾರತದ 
ಸಾವಾತಂತರಾಯಾ 
ಹೆ್ ೋರಾಟದ 
ಕೆೋಂದರಾ 
ಬಿಂದ್. ಆದರೆ 
ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ್ 
ಸವಾತಂತರಾ 
ದೆೋಶವಂದರಲ್ಲಾ 
ಜನಸಿದದಿರೆ 
ಅವರ್ ಏನ್ 
ಮಾಡ್ತಿತುದದಿರ್?

ರಾಷಟ್ಪ್ತನಗೆ ಗೌರವ ನರನಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ
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ತಂದರು, ಇದು ಎಲಲಿರಗ್ ಗೆ್ ತುತು. ಆದರೆ ಅವರು ಜನರ 
ಆಂತರಕ ಶಕ್ತುಯನುನು ಜಾಗೃತಗೆ್ ಳಿಸಿದರು ಮತುತು ಬದಲಾವಣೆ 
ತರಲು ಅವರನುನು ಜಾಗೃತಗೆ್ ಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೆೋಳುವುದ್ ಸಹ 
ನಾಯೂಯಸಮ್ಮತವಾದುದು. 

ಗಾಂಧಿೋಜಯವರು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮಕೆಕಾ ಕಾರಣಿಭ್ತ-
ರಾಗಿಲಲಿದಿದದರ್ ಅವರು ಸವಾರಾಜ್ ಮತುತು ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ 
ಮ್ಲಭ್ತ ಅಂಶಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಯುತಿತುದದರು. 
ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ ಈ ದೃಷ್ಟಕೆ್ೋನವು ಭಾರತವು ಇಂದು 
ಎದುರಸುತಿತುರುವ ರೆ್ ರ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಪರಹರಸುವ ಒಂದು 
ಉತತುಮ ಮಾಧಯೂಮವಾಗುತಿತುರೆ. ಕಳೆದ 5 ವಷೇಗಳಲಿಲಿ, ನಾವು 
ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಕೆಗೆ ಆದಯೂತೆ ನಿೋಡಿರೆದೋವೆ. ಅದು ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನವಾಗಲಿ, ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರಲಿ, ಜನರು ಈಗ ಈ 
ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ತಾವೆೋ ಮುನನುಡೆಸುತಿತುರಾದರೆ.

ತತವಾಗಳಿಗೆ ಬದದಿರಾಗಿದದಿ ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ್ 
ಏಳು ವಿಕೃತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪರಾತಿಯಬ್ಬರ್ 
ಎಚಚಿರವಹಸಬೆೋಕ್ ಎಂದ್ ಹೆೋಳುತಿತುದದಿರ್.
ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ರಹಾತಮೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ತತವಾಗಳನ್ನು ಕ್ರತ 
ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾಯವರ ಭಾಷರವನ್ನು ಕೆೋಳಲ್ ಈ 
ಕ್್ಯಆರ್ ಕೆ್ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಸೆನುೋಹಿತರೆೋ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ತಮ್ಮ ಜೋವನವೆೋ ನನನು 
ಸಂರೆೋಶ ಎಂದು ಹೆೋಳುತಿತುದದರು. ಗಾಂಧಿೋಜ ಯಾವತ್ತು ಅವರ 
ಜೋವನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೋರಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಲಿಲಲಿ, ಆದರೆ ಅವರ 
ಜೋವನವೆೋ ಸ್ಫೂತಿೇಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಂದು ನಾವು ಮಚುಚಿಗೆ 
ಪಡೆಯುವುದು ಹೆೋಗೆ ಎಂಬ ಯುಗದಲಿಲಿ ಬದುಕುತಿತುರೆದೋವೆ. 
ಆದರೆ ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ ದೃಷ್ಟ, ಹೆೋಗೆ ಪೆ್ರೋರೆೋಪಿಸುವುದು 
ಎನುನುವುರಾಗಿತುತು. ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾದ ಬಗೆಗಿನ 
ನಿಷೆ್ಠಯನುನು ಎತಿತು ತೆ್ ೋರಸುವ ಒಂದು ಘಟನೆಯನುನು ನಾನು ನಿಮಗೆ 
ಹೆೋಳಬಯಸುತೆತುೋನೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ವಷೇಗಳ ಹಿಂರೆ ಬಿ್ರಟನಿನುನ 
ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಅವರನುನು ಭೆೋಟಿಯಾರಾಗ, ಅವರು ನನಗೆ 
ತುಂಬಾ ಭಾವೋರೆವಾೋಗದಿಂದ ಕರವಸ್ರಿವಂದನುನು ತೆ್ ೋರಸಿದರು. 
ಅದು ಖಾದಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರವಸ್ರಿವಾಗಿತುತು, ಮದುವೆಯ 
ಸಮಯದಲಿಲಿ ಗಾಂಧಿ ಅದನುನು ಆಕೆಗೆ ಉರುಗೆ್ ರೆಯಾಗಿ ನಿೋಡಿದದರು.

ಸವಾಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ ನೆ್ ೋಡಿ, ಸಿರಾಧಿಂತಗಳ ಸಂಘಷೇವನುನು 
ಹೆ್ ಂದಿದದವರೆ್ ಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲಿಲಿಯ್ ಸಹ ಅವರು ತುಂಬಾ 
ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮತೆಯನುನು ಹೆ್ ಂದಿದದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವರುದಧಿ ಇರುವವರ 
ಯೋಗಕ್ೆೋಮ ಮತುತು ಗೌರವವನುನು ಬಯಸಿದದರು ಮತುತು ಅವರ 
ವರುದಧಿವೆೋ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಹೆ್ ೋರಾರುತಿತುದದರು.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿ ಅರವಾ 
ಭಯೋತಾ್ಪದನೆಯಾಗಲಿ, ಭ್ರಷಾಟಚಾರವಾಗಲಿ ಅರವಾ 
ನಿಸಾವಾರೇ ಸಾಮಾಜಕ ಜೋವನವಾಗಲಿ, ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ ಈ 
ತತವಾಗಳು ಮಾನವ ಕುಲವನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮಾಗೇದಶೇಯಾಗಿ 
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತತುವೆ.

ಗಾಂಧಿೋಜ ತೆ್ ೋರಸಿದ ಈ ಮಾಗೇವು ಉತತುಮ ಜಗತತುನುನು 
ಸೃಷ್ಟಸುವಲಿಲಿ ಪೆ್ರೋರಕವಾಗಿರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿರೆದೋನೆ.

ಗಾಂಧಿೋಜ ವಚಾರಗಳ ಈ ಹರವು ಮನುಕುಲರೆ್ ಂದಿಗೆ 
ಮುಂದುವರಯುವವರೆಗ್ ಗಾಂಧಿೋಜಯವರ ಸ್ಫೂತಿೇ ಮತುತು 
ಪ್ರಸುತುತತೆ ನಮ್ಮಲಿಲಿ ಉಳಿಯುತತುರೆ.  

ದ್ಡಿಯದೆ ಬಂದ ಸಂಪತ್ತು

ಆತಮೆಸಾಕ್ಷಿಯಿಲಲಾದ ಆನಂದ

ಅಕ್ಷರ ಇಲಲಾದ ಜ್ಾನ

ನೆೈತಿಕತೆ ಇಲಲಾದ ವಾ್ಯಪಾರ

ಮಾನವಿೋಯತೆ ಇಲಲಾದ ವಿಜ್ಾನ

ತಾ್ಯಗವಿಲಲಾದ ಧರ್ಮ

ತತವಾವಿಲಲಾದ ರಾಜಕ್ೋಯ
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ನಾವು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಬಗೆ್ಗ 
ಯೋಚಿಸಿರಾಗಲೆಲಾಲಿ, ರೆಹಲಿಯ ರಾಮಲಿೋಲಾ 
ಮೈರಾನದ ಚಿತ್ರಣವೂ ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮು್ಮತತುರೆ, ಅಲಿಲಿಂದ 

ಜೆಪಿ ಜನರಗೆ ಸಂಪೂಣೇ ಕಾ್ರಂತಿಗಾಗಿ ಕರೆ ನಿೋಡಿದರು. ಜೆಪಿ ಅವರು 
ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 11, 1902 ರಂದು ಬಿಹಾರದ ಸಿೋತಾಬಿದಯಾರ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ 
ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂರೆಯ ಹೆಸರು ರೆೋವಕ್ ಬಾಬು ಮತುತು ತಾಯಿ 
ಫೂಲಾ್ರಣಿ ರೆೋವ. ಅವರು 1920 ರಲಿಲಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ರೆೋವಯಂದಿಗೆ 
ವವಾಹದ ಬಂಧನಕೆ್ಕಾಳಗಾದರು. 1923 ರಲಿಲಿ ಅಧಯೂಯನಕಾಕಾಗಿ 
ಕಾಯೂಲಿಫೋನಿೇಯಾ ತಲುಪಿರಾಗ ಅವರ ಜೋವನದ ನಿಜವಾದ ಹೆ್ ೋರಾಟ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ಕಾಯೂಲಿಫೋನಿೇಯಾದಲಿಲಿರಾದಗ, ಅವರು ಜೋವನ 
ಸಾಗಿಸಲು ಮಾಣಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಕಾಯೂಲಿಫೋನಿೇಯಾದ 
ವರೆೋಶ ವರಾಯೂರ್ೇಗಳಿಗೆ ಶುಲಕಾವನುನು ದುಪ್ಪಟುಟ ಮಾಡಿರಾಗ ಅವರು 
ಶುಲಕಾ ಕಡಿಮ ಇರುವ ಅಯೋವಾಕೆಕಾ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ಅಮರಕದಲಿಲಿ 7 
ವಷೇಗಳ ಕಾಲ ಅಧಯೂಯನ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಅವರು, ಕೆ್ಳೆತ ಹಣುಣುಗಳನುನು ವಂಗರಣೆ, 
ಕಸಾಯಿಖಾನೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕ್್ರೋಮ್ ಮತುತು ಶಾಂಪೂ ಮಾರಾಟ 
ಹಿೋಗೆ ಅನೆೋಕ ವಚಿತ್ರ ಕೆಲಸಗಳನುನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 1929 ರಲಿಲಿ 
ರೆೋಶಕೆಕಾ ಮರಳಿರಾಗ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಲಿಲಿ ಸಕ್್ರಯರಾದರು. 
ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 1932 ರಲಿಲಿ ಮರಾ್ರಸನುಲಿಲಿ ಬಿ್ರಟಿೋಷ್ ಸಕಾೇರವು ಜೆಪಿಯವರನುನು 
ಮದಲು ಬಂಧಿಸಿರಾಗ, ಮುಂಬೆೈನ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಪತಿ್ರಕೆಯಾದ "ಫಿ್ರೋ 
ಪೆ್ರಸ್ ಜನೇಲ್" "ಬೆ್ರೋನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್" ಅನುನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರೆ 
ಎಂದು ಬರೆಯಿತು. ಅವರು ಆಚಾಯೇ ನರೆೋಂದ್ರ ರೆೋವ್, ಡಾ. ರಾಮ್ 
ಮನೆ್ ೋಹರ್ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ, ಅಚುಯೂತ್ ಪಟವಧೇನ್, ಯ್ಸುಫ್ 
ಮಹರಾಲಿ, ಮಿೋನು ಮಸಾನಿ, ಎಸ್.ಎಂ. ಜೆ್ೋಶ ಮತುತು ಇತರ ಹಲವು 
ನಾಯಕರೆ್ ಂದಿಗೆ 1934 ರಲಿಲಿ ಪಾಟಾನುದಲಿಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸಮಾಜವಾದಿ 
ಪಕ್ಷವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 8, 1942, ದಿೋಪಾವಳಿಯ ದಿನ 
ಜೆಪಿ ತಮ್ಮ ಸಹಚರರಾದ ಸಾಲಿಗಾ್ರಮ ಸಿಂಗ್, ಯೋಗೆೋಂದ್ರ ಶುಕಾಲಿ, 
ಸ್ಯೇನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್, ರಮಾನಂದನ್ ಮಿಶಾ್ರ ಮತುತು ಗುಲಾಬ್ 
ಚಂದ್ರ ಗುಪಾತು ಅಲಿಯಾಸ್ ಗುಲಾಲಿ ಸೆ್ ೋನಾರ್ ನೆ್ ಂದಿಗೆ ಹಜಾರಬಾಗ್ 
ಜೆೈಲಿನಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೆ್ಂರರು.

ಜೆೈಲಿನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ ಎಲಲಿ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಗಳನುನು 
ಹುರುಕ್ಕೆ್ಟಟವರಗೆ ಬಹುಮಾನ ಘ್ೋಷ್ಸಲಾಯಿತು. ಜೆಪಿಯವರನುನು 
ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 18, 1943 ರಂದು ಪುನಃ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತು 
ಲಾಹೆ್ ೋರ್ ಜೆೈಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲಿಲಿ ಅವರನುನು 
ತಿೋವ್ರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರನುನು ಆಗಾ್ರ ಜೆೈಲಿಗೆ 
ಸಥಾಳಾಂತರಸಲಾಯಿತು. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾೇರವು ಗಾಂಧಿೋಜಯವರೆ್ ಂದಿಗೆ 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಚಾರದಲಿಲಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂರಾಯಿತು, ನಂತರ 

ಭಾರತದಲ್ಲಾ ಸಮಾಜವಾದದ ಪರಾವತ್ಮಕರ್
'ಭಾರತ ಮಾತೆ’ರ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿರು ಅನೆೇಕ ಮಹಾನ್ ನಾರಕರ ಪುಣಯಾಭೂಮಿ. ಅಂತಹ 
ನಾರಕರು ತಮ್ಮ ಉದಾತತು ಮಾಗ್ಯಗಳಂದ ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ ಹೂೇರಾಟವನುನಿ ಮುನನಿಡೆಸದ್ದಲಲಿದೆೇ, 

ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಯಾವುದೆೇ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸರನುನಿ ಬಿಟುಟ್ ಹೂಸ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಿ 
ವಯಾವಸಥೆರಲ್ಲಿನ ನೂಯಾನತೆಗಳನುನಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ತಮ್ಮನುನಿ ಸಮರ್್ಯಸಕ್ೂಂಡರು. ಅಂತಹ ಉನನಿತ 

ವಯಾಕತುಗಳಲ್ಲಿ, ಲೂೇಕನಾರಕ ಜರಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾರಣ್ ಮತುತು ಡಾ.ರಾಮ್ ಮನೊೇಹರ್ 
ಲೂೇಹಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಎತತುರದ ಸಾಥೆನವಿದೆ. ತುತು್ಯಪರಿಸಥೆತ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೆರ್ ಸಂಪೂಣ್ಯ 

ಕಾ್ರಂತ್ಗಾಗಿ ಕರೆ ನಿೇಡಿದರೆ, ಲೂೇಹಿಯಾ ತಮ್ಮ ತ್ೇಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪ್ರಶ್ನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನಿ 
ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರನುನಿ ಸತುಬ್ಧರನಾನಿಗಿ ಮಾಡಿದವರು.

ಎಲಾಲಿ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಗಳನುನು ಜ್ನ್ 1945 ರಲಿಲಿ ಬಿರುಗಡೆ ಮಾರಲಾಯಿತು. 
ಆದರ್ ಜೆಪಿ ಮತುತು ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಅವರನುನು ಬಿ್ರಟಿೋಷರು ಜೆೈಲಿನಿಂದ 
ಬಿರುಗಡೆ ಮಾರಲಿಲಲಿ. ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತುತು ರಾಮ್ 
ಮನೆ್ ೋಹರ್ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಅವರನುನು ಬಿರುಗಡೆ ಮಾರುವವರೆಗ್, 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಚಾರದಲಿಲಿ ಯಾವುರೆೋ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು 
ಗಾಂಧಿೋಜ ಬಿ್ರಟಿೋಷರಗೆ ಹೆೋಳಿದರು.. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಜೆಪಿಯವರನುನು 31 
ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಏಪಿ್ರಲ್ 11, 1946 ರಂದು ಬಿರುಗಡೆ ಮಾರಲಾಯಿತು.

1953 ರಲಿಲಿ, ಪಂ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಜೆಪಿಯವರನುನು ಕೆೋಂದ್ರ 
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟಕೆಕಾ ಸೆೋರುವಂತೆ ಕೆೋಳಿದರು ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಾಕರಸಿದರು. 
1954 ರಲಿಲಿ, ಅವರು ಸಕ್್ರಯ ರಾಜಕಾರಣವನುನು ಬಿಟುಟ ಆಚಾಯೇ 
ವನೆ್ ೋಬಾ ಭಾವೆ ಅವರ ಭ್ರಾನ ಚಳುವಳಿಗೆ ಸೆೋರಕೆ್ಂರರು. 
ನೆಹರು ಮರಣದ ನಂತರ ಜೆಪಿಯವರಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲು ಆಹಾವಾನ 
ಬಂದಿತು, ಆದರೆ ಅವರು ಮತೆತು ನಿರಾಕರಸಿದರು. 1967 ರಲಿಲಿ, ಡಾ. 
ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಮತುತು ಮಿೋನ್ ಮಸಾನಿ ಅವರು ರಾಷಟ್ಪತಿ ಸಾಥಾನಕೆಕಾ 
ಜೆಪಿಯವರ ಹೆಸರನುನು ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು 
ನಿರಾಕರಸಿದರು ಮತುತು ಬದಲಾಗಿ ಆ ಸಾಥಾನಕೆಕಾ ಡಾ.ಜಾಕ್ೋರ್ ಹುಸೆೋನ್ 
ಅವರಗೆ ಬೆಂಬಲ ನಿೋಡಿದರು. 1974 ರಲಿಲಿ ವರಾಯೂರ್ೇಗಳ ಮೋಲೆ ನಡೆದ 
ಲಾಠಿ ಚಾಜ್ೇ ನಂತರ, ಜೆಪಿ ಬಿಹಾರ ಚಳವಳಿಯನುನು ಮುನನುಡೆಸುವ 
ಮ್ಲಕ ಸಕ್್ರಯ ರಾಜಕ್ೋಯಕೆಕಾ ಮರಳಿದರು. ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ 
ಗಾಂಧಿಯವರೆ್ ಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸೆೈರಾಧಿಂತಿಕ ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯಗಳು 
ತಿೋವ್ರಗೆ್ ಂರವು. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೆೈಕೆ್ೋಟ್ೇ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ಅವರನುನು 
ರಾಯ್ ಬರೆೋಲಿ ಕ್ೆೋತ್ರದಿಂದ ಅನ್ಜೇತಗೆ್ ಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಜ್ನ್ 25, 
1975 ರಂದು ರೆಹಲಿಯ ರಾಮಲಿೋಲಾ ಮೈರಾನದಲಿಲಿ ಜೆಪಿ ನೆೋತೃತವಾದಲಿಲಿ 
ಇಂದಿರಾ ವರೆ್ ೋಧಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೆೋಶ ಆಯೋಜಸಲಾಯಿತು. 
ಜೆಪಿಯವರ ಬಗೆಗಿದದ ಸೆಳವು ಅವರ ನಾಯಕತವಾದಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ ವರೆ್ ೋಧ 
ಪಕ್ಷಗಳನುನು ಒಟುಟಗ್ಡಿದವು. ಅರೆೋ ರಾ ಲಿಯಲಿಲಿ ಜೆಪಿ 'ಸಂಪೂಣೇ ಕಾ್ರಂತಿ' 
ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದಧಿ ಘ್ೋಷಣೆಯನುನು ನಿೋಡಿದರು. ರಾಮಲಿೋಲಾ ಮೈರಾನವು 

ನರಮೆ ಪರಾಜಾಪರಾಭ್ತವಾದ ಮೋಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ, ಲೆ್ ೋಕನಾಯಕ 
ಜಯಪರಾಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಲ್ ಬಲವಾದ 

ಜನಾಂದೆ್ ೋಲನವನ್ನು ಹ್ಟ್ಟಹಾಕ್ದರ್. ಡಾ. ರಾಮ್ ರನೆ್ ೋಹರ್ 
ಲೆ್ ೋಹಯಾ ತರಮೆ ತಿೋಕ್ಷ್ಣ ರತ್ತು ಪರಾಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ದೆೋಶಕೆ್ 

ಹೆ್ ಸ ದಿಕ್ನ್ನು ನೋಡಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರ್. ಅವರಗೆ, ರಾಷಿಟ್ೋಯ 

ಹತಾಸಕ್ತು ರತ್ತು ಜನರ ಕಲಾ್ಯರಕ್್ಂತ ಬೆೋರಾವುದ್ ದೆ್ ಡಡ್ದಾಗಿರಲ್ಲಲಾ.

- ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿ, ಪರಾಧಾನ ರಂತಿರಾ

ವ್ಯಕ್ತುತವಾ
ಲೆ್ ೋಕನಾಯಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಮತುತು ಡಾ. ರಾಮ್ ಮನೆ್ ೋಹರ್ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ
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ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಯವರಗೆ ಅಧಿಕಾರವನುನು ಬಿರುವಂತೆ ಕೆೋಳಲು ನೆರೆದಿದದ 
ಜನರಂದ 'ಪಟಟ ಬಿಡಿ' ಘ್ೋಷಣೆಯಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. ಇದರ 
ಪರಣಾಮವಾಗಿ, ರೆೋಶದಲಿಲಿ ಮಧಯೂರಾತಿ್ರ ತುತುೇ ಪರಸಿಥಾತಿ ಹೆೋರಲಾಯಿತು. 
ಜೆಪಿ ಬಂಧಿತರಾದ ಮದಲ ನಾಯಕರಲಿಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1977 
ರಲಿಲಿ ಸಾವೇತಿ್ರಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ನಡೆದವು ಮತುತು ಜೆಪಿ ಮತೆ್ ತುಮ್ಮ ಜನರ 
ಹಿೋರೆ್ ೋ ಆಗಿ ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮಿ್ಮದರು. ರೆೋಶದಲಿಲಿ ಮದಲ ಕಾಂಗೆ್ರಸೆಸಾೋತರ 
ಸಕಾೇರ ರಚನೆಯಾರಾಗ, ಜೆಪಿ ಮರಾಜೇ ರೆೋಸಾಯಿ ಅವರನುನು 
ಪ್ರಧಾನಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದರು.

ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆ 
ಸ್ಫೂತಿೇರಾಯಕವಾಗಿರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದ್ರವದುದ 
ನಿರಂತರ ಹೆ್ ೋರಾಟ ಮತುತು ಮಾನವ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮಾಜವಾದಿ 
ಮೌಲಯೂಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಹೆ್ ಸ ಸಮಾಜವನುನು ನಿಮಿೇಸುತತುರೆ. 
ಅವರು ಮ್ತ್ರಪಿಂರದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂರಾಗಿ ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 8, 1979 
ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. 1998 ರಲಿಲಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ ವಾಜಪೆೋಯಿ ಅವರು 
ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರಾದಗ ಜೆಪಿಯವರ ಕೆ್ರುಗೆಗಳನುನು ಗೌರವಸಲು ಅವರಗೆ 
ಭಾರತ ರತನು ಘ್ೋಷ್ಸಲಾಯಿತು.  

ಯ್ಗ ಪುರ್ಷ ಡಾ. ರಾಮ್ ರನೆ್ ೋಹರ್ ಲೆ್ ೋಹಯಾ
1930 ರಲಿಲಿ ಲಿೋಗ್ ಆಫ್ ನೆೋಷನ್ಸಾ ಅಧಿವೆೋಶನ 

ಜನಿೋವಾದಲಿಲಿ ನಡೆಯುತಿತುತುತು. ಭಾರತದಲಿಲಿದದ 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾೇರವು ಬಿಕನೆೋರ್ ಮಹಾರಾಜರನುನು 
ರೆೋಶವನುನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನಾಮನಿರೆೋೇಶನ ಮಾಡಿತುತು. 
ಮಹಾರಾಜರು ಮಾತನಾರಲು ನಿಂತಾಗ, ಆ 
ಸಮಯದಲಿಲಿ ಪೆ್ರೋಕ್ಷಕರಲಿಲಿದದ ಯುವಕರು ಜೆ್ೋರಾಗಿ 
ಶಳ ್ೆಳ ಹೆ್ ಡೆದರು, ಎಲಲಿರ್ ಆತನನುನು ನೆ್ ೋಡಿದರು. 
ಮಹಾರಾಜ ಭಾರತದ ಜನರ ಹಿತಚಿಂತಕನಲಲಿ, 
ಅವರು ಬಿ್ರಟಿಷರ ಸೆನುೋಹಿತ ಎಂದು ಯುವಕ ಹೆೋಳಿದ, 
ಅಧಿವೆೋಶನದ ಅಧಯೂಕ್ಷರು ಆತನನುನು ಸಭೆಯ ಸಥಾಳದಿಂದ 
ಹೆ್ ರಹಾಕ್ದರು. ಈ ಯುವಕನೆೋ ಡಾ. ರಾಮ್ 
ಮನೆ್ ೋಹರ್ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಮತುತು ಜನಿೋವಾದಲಿಲಿ ನಡೆದ 
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅವರು ಭಾರತದಲಿಲಿ ರಾತೆ್ ್ರೋರಾತಿ್ರ 
ಪ್ರಸಿದಧಿವಾದರು. 

ರಾಮ್ ಮನೆ್ ೋಹರ್ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಮಾಚ್ೇ 23, 1910 ರಂದು ಉತತುರ 
ಪ್ರರೆೋಶದ ಫೆೈಜಾಬಾದ್ ಜಲೆಲಿಯ ಅಕ್ಬರ್ ಪುರದಲಿಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ 
ತಂರೆ ಹಿೋರಾಲಾಲ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿ. ಮಾಚ್ೇ 
23 ರಂದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನುನು ಗಲಿಲಿಗೆೋರಸಿದ ದಿನವಾಗಿದದರಂದ 
ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನುನು ಎಂದಿಗ್ ಆಚರಸಲಿಲಲಿ. ಅವರು 
ತಮ್ಮ ಪಾ್ರರಮಿಕ ಶಕ್ಷಣವನುನು ಅಕ್ಬಪುೇರದಲಿಲಿ ಮಾಡಿದರು ಮತುತು ನಂತರ 
ಮಟಿ್ರಕುಯೂಲೆೋಷನ್ ಗೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ತೆರಳಿದರು. 1932 ರಲಿಲಿ, ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ 
ಅರೇಶಾಸ್ರಿದಲಿಲಿ ಪಿಎಚಿ್ಡ ಮಾರಲು ಬಲಿೇನೆ್ಗ ಹೆ್ ೋದರು. ಅಲಿಲಿ ಅವರು 
ರ್ರಫೆಸರ್ ಬನೇರ್ ಜೆ್ಂಬಾಟ್ೇ ಅವರನುನು ಮಾಗೇದಶೇಕರಾಗಿ ಆಯಕಾ 
ಮಾಡಿದರು. ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಹಿಂಜರಕೆಯಿಲಲಿರೆ ರ್ರಫೆಸರ್ ಜೆ್ಂಬಾಟ್ೇ 
ಅವರನುನು ಭೆೋಟಿಯಾರಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಲೆ್ ೋಚನೆಗಳನುನು 
ಇಂಗಿಲಿಷನುಲಿಲಿ ಹಂಚಿಕೆ್ಂರರು. ರ್ರಫೆಸರ್ ಮುಗುಳನುಕುಕಾ ನನಗೆ ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ಗೆ್ ತಿತುಲಲಿ ಎಂದು ಜಮೇನ್ ಭಾಷೆಯಲಿಲಿ ಹೆೋಳಿದರು. ಜೆ್ಂಬಾಟ್ೇ 
ಅವರ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಮೋಲಿನ ಪಿ್ರೋತಿಯನುನು ನೆ್ ೋಡಿ ಪೆ್ರೋರತರಾದ 
ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ, ಕೆ್ನೆಯವರೆಗ್ ಮಾತೃಭಾಷೆಯನುನು ಗೌರವಸುವ ಮದಲ 
ಪಾಠವನುನು ತೆಗೆದುಕೆ್ಂರರು. ಜೆ್ಂಬಾಟ್ೇ ಗೆ ಮ್ರು ತಿಂಗಳ ನಂತರ 
ಹಿಂದಿರುಗುವ ಭರವಸೆ ನಿೋಡಿ ಮರಳಿದ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ, ಮ್ರು ತಿಂಗಳಲಿಲಿ 
ಜಮೇನ್ ಭಾಷೆಯನುನು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಕಲಿತರು. ಅದರ ನಂತರ ಅವರು 
ಪಿಎಚಿ್ಡ ಪೂಣೇಗೆ್ ಳಿಸಲು ರ್ರಫೆಸರ್ ಜೆ್ಂಬಾಟ್ೇ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಿದರು. 
ತಮ್ಮ ಸಂಶೆೋೋಧನೆಯನುನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ 
ಮ್ಲಕ ಮರಾ್ರಸೆ್ಗ ಹಿಂದಿರುಗುತಿತುರಾದಗ ರಾರಯಲಿಲಿ ಅವನ ವಸುತುಗಳನುನು 
ಮುಟುಟಗೆ್ ೋಲು ಹಾಕ್ಕೆ್ಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಹರಗನುನು ಇಳಿದು 
ಹಿಂದ್ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಕಚೆೋರಯನುನು ತಲುಪಿದರು. ಅವರು ಹಿಂದ್ ಪತಿ್ರಕೆಗಾಗಿ 
ಎರರು ಲೆೋಖನಗಳನುನು ಬರೆದು 25 ರ್.ಪಡೆದರು, ಆ ಹಣದಿಂದ 
ಅವರು ಕಲಕಾತಾತುವನುನು ತಲುಪಿದರು. ಅಲಿಲಿ ಅವರು ಮದನ್ ಮೋಹನ್ 

ಮಾಳವೋಯಾರನುನು ಭೆೋಟಿಯಾದರು. ಮಾಳವೋಯ ಜೆ್ತೆಯಲಿಲಿ, 
ಅವರು ರಾಮೋಶವಾರ್ ರಾಸ್ ಬಿಲಾೇ ಅವರನುನು ಭೆೋಟಿಯಾದರು, 
ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಕಾಯೇದಶೇ ಹುರೆದಯನುನು ನಿೋರಲು 
ಮುಂರಾರಾಗ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ನಿರಾಕರಸಿದರು. 1934 ರಲಿಲಿ, 
ಜೆಪಿಯವರ ಜೆ್ತೆಯಲಿಲಿ, ಅವರು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು. 1936 ರಲಿಲಿ, ಅವರನುನು 
ಕಾಂಗೆ್ರಸನು ವರೆೋಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾಯೇದಶೇಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಿರಾಗ, ಅವರು ಭಾರತದ ವರೆೋಶಾಂಗ ನಿೋತಿಗೆ 
ಅಡಿಪಾಯ ರ್ಪಿಸುವಲಿಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. 1939 
ರಲಿಲಿ ಮದಲ ಬಾರಗೆ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಅವರು ಸಕಾೇರದ ವರುದಧಿ 
ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದದಕಾಕಾಗಿ ಜೆೈಲಿಗೆ ಹೆ್ ೋಗಬೆೋಕಾಯಿತು. ಕ್ವಾಟ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಭ್ಗತ 
ರೆೋಡಿಯೋ ಕೆೋಂದ್ರವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು.

ಜ್ನ್ 15, 1946 ರಂದು ಅವರು ಗೆ್ ೋವಾ ವಮೋಚನಾ 
ಚಳುವಳಿಯನುನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸವಾತಂತ್ರ ಪೂವೇ ಮತುತು ಸವಾತಂತ್ರ 
ಭಾರತದಲಿಲಿ ವವಧ ಚಳುವಳಿಗಳಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದಕಾಕಾಗಿ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ 
ಅವರನುನು ಸುಮಾರು 25 ಬಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, 
ಪಂ. ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರೆ್ ಂದಿಗಿನ ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿಂರಾಗಿ 
1948 ರಲಿಲಿ, ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವನುನು ಕಾಂಗೆ್ರಸಿನುಂದ 
ಬೆೋಪೇಡಿಸಿದರು. 1955 ರಲಿಲಿ ಅವರು ಹೆ್ ಸ ಭಾರತ ಸಮಾಜವಾದಿ 
ಪಕ್ಷವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು. 1962 ರ ಲೆ್ ೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಿ, 
ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಅವರು ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರರಾಯಿಕ 
ಸಾಥಾನವಾದ ಫುಲು್ಪರ್ ನಿಂದ ಸ್ಪಧಿೇಸಿದರು. ಆದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಿ 
ಸೆ್ ೋತರು. 1963 ರಲಿಲಿ ಫರುಖಾಬಾದಿನುಂದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲಿಲಿ ಗೆದದ 
ನಂತರ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಮದಲ ಬಾರಗೆ ಸಂಸತ್ ಪ್ರವೆೋಶಸಿದರು. ಅಲಿಲಿ 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತಯೂಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಷಣವನುನು ಮಾಡಿದರು, ಅದನುನು 
ಇಂದಿಗ್ ನೆನಪಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗುತತುರೆ. ಆಗಸ್ಟ 21, 1963 ರ ತಮ್ಮ 
ಲೆ್ ೋಕಸಭೆಯ ಭಾಷಣದಲಿಲಿ ನಾಗರಕರ ಸಿಥಾತಿಯ ಮೋಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲಿತಾತು 
ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ, ರೆೋಶದ 
ಶೆೋಕಡಾ 60 ರಷುಟ ಜನರು, ಅಂದರೆ 27 ಕೆ್ೋಟಿ ಜನರು ದಿನಕೆಕಾ ಮ್ರು 
ಆಣೆಯಲಿಲಿ ಜೋವನ ನಡೆಸುತಿತುರಾದರೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು. ಕೃಷ್ ಕಾಮಿೇಕ 
ದಿನಕೆಕಾ 12 ಆಣೆ, ಶಕ್ಷಕರು ಎರರು ರ್ಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುತಾತುರೆ ಎಂದರು. 
ಅರೆೋ ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನೆಹರು ಅವರ ನಾಯಿಗೆ ದಿನಕೆಕಾ 
3 ರ್. ಖಚುೇ ಮಾರಲಾಗುತಿತುರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 25 
ರಂದ 30 ಸಾವರ ರ್. ಖಚುೇ ಮಾರಲಾಗುತಿತುರೆ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು. 
ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 30, 1967 ರಂದು, ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ ಅವರನುನು ನವರೆಹಲಿಯ 
ವಲಿಲಿಂಗ್ಡನ್ ಆಸ್ಪತೆ್ರಯಲಿಲಿ (ಈಗ ರಾಮ್ ಮನೆ್ ೋಹರ್ ಲೆ್ ೋಹಿಯಾ 
ಆಸ್ಪತೆ್ರ) ಪಾ್ರಸೆಟೋಟ್ ಶಸ್ರಿಚಿಕ್ತೆಸಾಗಾಗಿ ರಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲಿಲಿ ಅವರು 
ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 12, 1967 ರಂದು ತಮ್ಮ 57 ನೆೋ ವಯಸಿಸಾನಲಿಲಿ ನಿಧನರಾದರು.

ಜನನ: ಮಾಚ್್ಮ 23, 1910
ನಧನ: ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 12, 1967
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ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ 
ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸವಾಚ್ಛತೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿರವರು ಕ್ಂಪು ಕ್ೂೇಟ್ರ ಪಾ್ರಂಗಣದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮದಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸವಿಚ್ಛತೆರ 
ಮಹತವಿದ ಬಗೆಗೆ ಒತ್ತು ಹೇಳದರು. ಬರಲು ಶೌಚವನುನಿ ನಿಮೂ್ಯಲನೆ ಮಾಡಲು ರೆೋಶಾದಯಾಂತ ಶೌಚಾಲರಗಳನುನಿ 

ನಿಮಿ್ಯಸುವ ತಮ್ಮ ಸಕಾ್ಯರದ ಸಂಕಲ್ಪದ ನಿೇಲನಕ್ಷೆರನುನಿ ಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸದರು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಜನಾಂದೊೇಲನದ 
ರೂಪ ಪಡೆರುತತುದೆ ಎಂದು ಅನೆೇಕರು ನಂಬಲ್ಲಲಿ. ಆದಾಗೂಯಾ, 2019 ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿರವರ 150 ನೆೇ 
ಜರಂತ್ರ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವಿಚ್ಛ ಭಾರತದ ಕನಸನುನಿ ಈಡೆೇರಿಸಲಾಯತು. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಇನೂನಿ ಮುಗಿದಿಲಲಿ. 
ತಾಯಾಜಯಾ ನಿವ್ಯಹಣೆಯಂದ ವಿದುಯಾತ್ ಉತಾ್ಪದನೆರಂತಹ ಹೂಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸವಿಚ್ಛತೆರಲ್ಲಿ ಸಾವಿವಲಂಬನೆರ 

ಹೂಸ ಕಥೆರನುನಿ ಬರೆರುತ್ತುವ….

ಮ
ಧಯೂಪ್ರರೆೋಶದ ಇಂರೆ್ ೋರ್ ನಗರವನುನು ಮಿನಿ ಮುಂಬೆೈ 
ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತುರೆ. ಇತಿತುೋಚಿನ ವಷೇಗಳಲಿಲಿ, 
ಇಂರೆ್ ೋರ್ ರೆೋಶದ ಸವಾಚ್ಛ ನಗರವೆಂದು ತನನು 

ಗುರುತನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿರೆ. ಇಂರೆ್ ೋರ್ ಸತತ ನಾಲುಕಾ ವಷೇಗಳಿಂದ 
ರೆೋಶದ ಸವಾಚ್ಛ ನಗರಗಳ ಪಟಿಟಯಲಿಲಿ ಅಗ್ರಸಾಥಾನದಲಿಲಿರೆ. ಸವಾಚ್ಛತೆಯಲಿಲಿ 
ಸತತವಾಗಿ ಅಗ್ರಸಾಥಾನದಲಿಲಿದದಕಕಾಷೆಟೋ ತೃಪಿತು ಹೆ್ ಂದದ ಇಂರೆ್ ೋರ್ 
ಜನರು ತಮ್ಮ ನಗರವನುನು ವಾಟರ್ ಪಲಿಸ್ ಮಾರಲು ಒಂದು ಹೆಜೆಜೆ 
ಮುಂರೆ ಹೆ್ ೋಗಿರಾದರೆ. ಕೆ್ಳಚೆನಿೋರನುನು ಸಂಸಕಾರಸರೆ ಯಾವುರೆೋ 
ಸಾವೇಜನಿಕ ನಿೋರನ ಮ್ಲಕೆಕಾ ಹರಯಲು ಬಿರದ ರೆೋಶದ ಮದಲ 
ನಗರ ಇದು. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಶೆ್ರೋಯ ಇಂರೆ್ ೋರ್ ಜನರಗೆ 
ಸಲುಲಿತತುರೆ ಮತುತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಚರಂಡಿಗಳನುನು ಒಳಚರಂಡಿ 
ಮಾಗೇಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ೇಸಿರಾದರೆ. ಇದರ ಪರಣಾಮವಾಗಿ, 

ಸರಸವಾತಿ ಮತುತು ಕಾನ್ಹ್ ನದಿಗಳ ನಿೋರನ ಗುಣಮಟಟದಲಿಲಿ ಗಣನಿೋಯ 
ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿರೆ.

ಅರೆೋ ರೋತಿ, ಬಿಹಾರದ ಮಧುಬನಿಯಲಿಲಿರುವ ಡಾ.ರಾಜೆೋಂದ್ರ 
ಪ್ರಸಾದ್ ಕೃಷ್ ವಶವಾವರಾಯೂಲಯ ಮತುತು ಸಥಾಳಿೋಯ ಕೃಷ್ ವಜ್ಾನ 
ಕೆೋಂದ್ರವು ಸಹ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವನುನು ಕೆೈಗೆ್ ಂಡಿವೆ, ಇದು ಸವಾಚ್ಛ 
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ ಹೆ್ ಸ ಶಕ್ತುಯನುನು ನಿೋರುತಿತುರೆ. ಮಧುಬನಿ 
ಜಲೆಲಿಯ ಸುಖೆೋತ್ ಹಳಿ್ಳಯ ಹೆಸರನ ಸುಖೆೋತ್ ಮಾದರ ಎಂದು 
ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲಿಲಿ, ಮನೆಗಳಿಂದ ಕಸ ಮತುತು 
ಸಗಣಿಯನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಂತರ ಸಾವಯವ ಗೆ್ ಬ್ಬರವಾಗಿ 
ಪರವತಿೇಸಲಾಗುತತುರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಲು 
ಗಾ್ರಮಸಥಾರನುನು ರ್ರೋತಾಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವರಗೆ ಅರುಗೆ 
ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂರರ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನುನು ನಿೋರಲಾಗುತತುರೆ. ಇದು 

ಪರಾರ್ಖ ಯೋಜನೆ ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
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ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿಲಿ ಮಾಲಿನಯೂವನುನು ಕಡಿಮಗೆ್ ಳಿಸುವುದಲಲಿರೆ, 
ಅವು ಕೆ್ಳಕು ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಪೇಟಿಟವೆ. ಈ 
ಯೋಜನೆಯು ಎಲ್ ಪಿಜ ಸಿಲಿಂರರ್ ಗಳನುನು 
ಖರೋದಿಸಲು ಮತುತು ತಮ್ಮ ಹೆ್ ಲಗಳಿಗೆ ಸಾವಯವ 
ಗೆ್ ಬ್ಬರಗಳನುನು ಖರೋದಿಸಲು ಹಣ ಪಡೆಯುವ 
ಗಾ್ರಮಸಥಾರಗೆ ಗೆಲುವನ ಸನಿನುವೆೋಶವಾಗಿರೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶವಗಂಗೆಯ ಕಾಂಜರಂಗಲ್ 
ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ ಲ್ಿ ಇರೆೋ ರೋತಿಯ ಉರಾಹರಣೆ ಇರೆ. 
ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಥಾಳಿೋಯ ಜನರೆ್ ಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ 
ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ ತಾಯೂಜಯೂದಿಂದ ವದುಯೂತ್ ಉತಾ್ಪದಿಸುವ 
ಯೋಜನೆಯನುನು ಆರಂಭಿಸಿರೆ. ಇಡಿೋ ಗಾ್ರಮದಿಂದ 
ಕಸವನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತತುರೆ, ನಂತರ ಅದನುನು 
ವದುಯೂತ್ ಉತಾ್ಪದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತತುರೆ ಮತುತು 
ಉಳಿದ ಕಸವನುನು ಕ್ೋಟನಾಶಕವಾಗಿ ಪರವತಿೇಸಿ 
ಅದನುನು ಜನರಗೆ ಕೆೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲಿಲಿ ಮಾರಾಟ 
ಮಾರಲಾಗುತತುರೆ. ಈ ಘಟಕವು ದಿನಕೆಕಾ ಗಾ್ರಮದ 
ಎರರು ಟನ್ ತಾಯೂಜಯೂವನುನು ವಲೆೋವಾರ ಮಾರುತತುರೆ. 
ಇದರಂದ ಉತ್ಪತಿತುಯಾಗುವ ವದುಯೂತ್ ಅನುನು 
ಬಿೋದಿ ದಿೋಪ ಮತುತು ಗಾ್ರಮದ ಇತರ ಅಗತಯೂಗಳಿಗೆ 
ಬಳಸಲಾಗುತಿತುರೆ. ನಿಸಸಾಂರೆೋಹವಾಗಿ, ಇದು 
ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಉಳಿತಾಯಕೆಕಾ ಕಾರಣವಾಗಿದುದ, 
ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನುನು ಇತರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತಿತುರೆ.

ಇರೆಲಲಿದರ ನರುವೆ, ಇತಿತುೋಚಿನ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ತಾಯೂಜಯೂ 
ನಿವೇಹಣೆ ಮತುತು ಅದರ ವಲೆೋವಾರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಾಟಟೇಪ್ ಗಳ ಸಂಖೆಯೂ ವೆೋಗವಾಗಿ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ. 
ಇದು ಸಾವರಾರು ಜನರಗೆ ಉರೆ್ ಯೂೋಗವನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದಲಲಿರೆ, ನೆೈಮೇಲಯೂ ಕ್ೆೋತ್ರದಲಿಲಿ ಹೆ್ ಸ 
ಆವಷಾಕಾರಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿರೆ.

7 ವಷ್ಮಗಳಲ್ಲಾ ಅಂತ್ಯವಾದ  
70 ವಷ್ಮಗಳ ಅಂತರ
ವಪಯಾೇಸವೆಂದರೆ ವವಧ ರೆೋಶಗಳ 
ಮಹಿಳೆಯರು ಚಂದ್ರನ ಮೋಲೆ ಕಾಲಿರಲು 
ಆರಂಭಿಸಿದರ್, ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಏಳು 
ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖೆಯೂಯ 
ಸುಮಾರು 61 ಪ್ರತಿಶತದಷುಟ ಜನರು ಶೌಚಾಲಯ 
ಸೌಲಭಯೂಗಳನುನು ಹೆ್ ಂದಿರಲಿಲಲಿ. ಜೋವನದ 
ಮ್ಲಭ್ತ ಅವಶಯೂಕತೆಯಾದ ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು 
ಭಾರತದ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿಲಿ ‘ಐಷಾರಾಮಿ’ ಎಂದು 
ಪರಗಣಿಸಿರುವುದು ಮತುತು ನಮ್ಮ ಸಹೆ್ ೋದರಯರು 
ಮತುತು ಹೆಣುಣು ಮಕಕಾಳು ಬಯಲಿನಲಿಲಿ ಶೌಚಕೆಕಾ 
ಹೆ್ ೋಗಬೆೋಕಾಗಿರುವುದು ದಿಗಭು್ರಮಗೆ್ ಳಿಸುವಂತಿರೆ. 
ಆದರೆ ಇಂದು ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ನಿಂರಾಗಿ 

ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳು 
ಯಶೆೋೋಗಾಥೆ ಹೆೋಳುತತುವೆ

ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಗ್ಅವರ ಮನೆಯಲಿಲಿ ಅರವಾ 
ಸಮಿೋಪದಲಿಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಿೇಸಲು ಸಹಾಯಧನ ನಿೋರಲಾಗಿರೆ. ನಗರ 
ಪ್ರರೆೋಶಗಳಲಿಲಿ, ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿಮಾೇಣಕೆಕಾ ಶೆೋ.75 ರಷುಟ ಸಹಾಯಧನ 
ನಿೋರಲಾಗುತತುರೆ, ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಪ್ರರೆೋಶಗಳಲಿಲಿ 12,000 ರ್. ನಿೋರಲಾಗುತತುರೆ.

10.71 
ಕೆ್ೋಟಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು ಇದುವರೆಗೆ 
ನಿಮಿೇಸಲಾಗಿರೆ ಎಲಾಲಿ 35 ರಾಜಯೂಗಳು/
ಕೆೋಂರಾ್ರರಳಿತ ಪ್ರರೆೋಶಗಳು ಈಗ 
ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕತುವಾಗಿವೆ

100%
ಜೆೈವಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು 
ಈಗ ಎಲಾಲಿ ರೆೈಲು ಕೆ್ೋಚ್ ಗಳಲಿಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರೆ.

ರನೆಯ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳು

ಗ್ರ

58,99,637
ನಮಾ್ಮರ

62,60,606
ಅಂದರೆ, ನಗದಿತ ಗ್ರಗಿಂತ ಶೆೋ.6 ಹೆಚ್ಚಿ

ಸಾವ್ಮಜನಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು 

ಗ್ರ- 5,07,587 | ನಮಾ್ಮರ- 6,15,864
ಅಂದರೆ, ನಗದಿತ ಗ್ರಗಿಂತ ಶೆೋ.21 ಹೆಚ್ಚಿ

ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನವ್ಮಹಣೆ ಬಯಲ್ ಶೌಚ ರ್ಕತು 
ನಗರಗಳು

ಒಡಿಎಫ್ (ಬಯಲ್ ಶೌಚ ರ್ಕತು) 

ಶಷಾಟಚಾರದ ಪರಾಕಾರ, “ದಿನದ 

ಯಾವುದೆೋ ಸರಯದಲ್ಲಾ ಒಬ್ಬ 

ವ್ಯಕ್ತುಯ್ ಬಯಲ್ನಲ್ಲಾ ರಲವಿಸಜ್ಮನೆ 

ಮಾಡ್ವುದನ್ನು ಪತೆತು ಮಾಡದಿದದಿರೆ 

ಆ ನಗರ/ವಾಡ್್ಮ ಅನ್ನು ಬಯಲ್ 

ಶೌಚ ರ್ಕತು ನಗರ/ವಾಡ್್ಮ ಎಂದ್ 

ಪರಗಣಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. 

 ಒಟ್ಟ ನಗರಗಳು – 4,520
 ಬಯಲ್ ಶೌಚ ರ್ಕತು (ಒಡಿಎಫ್) 

ಎಂದ್ ಘ್ೋಷಣೆ - 4,369
 ಬಯಲ್ ಶೌಚ ರ್ಕತು ಪರಶೋಲನೆ  - 
4,316
 ಒಡಿಎಫ್+ ನಗರಗಳು – 3,305

ಪರಾತಿದಿನ ಉತ್ಪತಿತುಯಾಗ್ವ ಘನ ತಾ್ಯಜ್ಯ - 

1,32,686 ಟನ್ ಗಳು

ಪರಾತಿದಿನ ಸಂಸ್ರಸಿದ ತಾ್ಯಜ್ಯ -

 93,139 ಟನ್ ಗಳು

ಶೆೋ.100 ರನೆ-ರನೆಯಿಂದ  

ಕಸ ಸಂಗರಾಹ  - 

85,209 ವಾಡ್್ಮ ಗಳು

(ಸ್ಚನೆ - 13 ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 2021 ರ ಮಾಹತಿ, 
ರ್ಲ- http://swachhbharaturban.gov.in and https://sbm.gov.in) 

  ಒಡಿಎಫ್++ ನಗರಗಳು- 958
  ಒಟ್ಟ ಒಡಿಎಫ್ ಘ್ೋಷಿತ  

 ಜಲೆಲಾಗಳು  - 711
  ಒಡಿಎಫ್ ಗಾರಾರ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 
- 2,62,769
 ಒಡಿಎಫ್ ಗಾರಾರಗಳು  – 
6,03,004
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ರೆೋಶದಲಿಲಿ ಶೆೋ.100 ರಷುಟ ಸವಾಚ್ಛತೆ ವಾಯೂಪಿತುಯನುನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರೆ. 
ಕೆೋವಲ ಏಳು ವಷೇಗಳಲಿಲಿ 10.71 ಕೆ್ೋಟಿಗ್ ಹೆಚುಚಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳ 
ನಿಮಾೇಣವು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಕರೆಯ 
ಮೋರೆಗೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಚಳುವಳಿಯಾಗಿ ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ 
ಹೆೋಗೆ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿರೆ ಎಂಬುದಕೆಕಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೆ. ಜಮೇನ್ 
ವಲ್್ಡೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಂಟ್ ನಲಿಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧಯೂಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 
2015 ರಲಿಲಿ ಶೆೋ.59 ರಷುಟ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಮತುತು ಶೆೋ.12 ರಷುಟ ನಗರ 
ಮನೆಗಳು ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು ಹೆ್ ಂದಿರಲಿಲಲಿ. ಹಾಗೆಯೋ 52.2 
ಕೆ್ೋಟಿ ಜನರು ಬಯಲಿನಲಿಲಿ ಶೌಚಕೆಕಾ ಹೆ್ ೋಗುತಿತುದದರು. ವಶವಾದ 
ಅತಿರೆ್ ರ್ಡ ಸವಾಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಈಗ 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ 
ಹೆಚುಚಿ ಹಳಿ್ಳಗಳು ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕತುವಾಗಿವೆ. ಇದಲಲಿರೆ, ಸವಾಚ್ಛ 
ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ನಿಂರಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬವು ಒಂದು ವಷೇದಲಿಲಿ 
ಸುಮಾರು 53,536 ರ್. ಲಾಭ ಪಡೆಯಿತು. ಶೆೋಕಡಾ 55 ರಷುಟ 
ಜನರಲಿಲಿ ರೆ್ ೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮಯಾಗುವ ಮ್ಲಕ  ಜನರ 
ಯೋಗಕ್ೆೋಮದಲಿಲಿ ಇದರ ಪಾ್ರಮುಖಯೂವನುನು ಅಳೆಯಬಹುದು. 

ವಶವಾ ಆರೆ್ ೋಗಯೂ ಸಂಸೆಥಾ ಮತುತು ಯುನಿಸೆಫ್ ಬಿರುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 
ಮನೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, ನೆೈಮೇಲಯೂ ಮತುತು ಸವಾಚ್ಛತೆ 2000-
2020 ವರದಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 2015 ಮತುತು 
2020 ರ ನರುವೆ ಜಗತಿತುನಲಿಲಿ ಬಯಲು ಶೌಚ ನಿಮ್ೇಲನೆಗೆ 

ಅತಿ ರೆ್ ರ್ಡ ಕೆ್ರುಗೆ ನಿೋಡಿರೆ. ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಜನರಗೆ 
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನುನು ಕೆ್ಟಿಟರುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 
ಜೆ್ತೆಗೆ ಸಮಾಜದಲಿಲಿ ಪಿರುಗಿನ ರ್ಪ ಪಡೆದಿದದ ಬಯಲು 
ಮಲವಸಜೇನೆಯ ಅಭಾಯೂಸವನುನು ಕೆ್ನೆಗೆ್ ಳಿಸಿರೆ. ಸವಾಚ್ಛತೆಯ ಈ 
ಹೆ್ ಸ ಪರಕಲ್ಪನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರನುನು ಸಬಲಿೋಕರಣಗೆ್ ಳಿಸಿರೆ 
ಮತುತು ಅವರ ಘನತೆಯನುನು ಎತಿತುಹಿಡಿದಿರೆ.

ಸವಾಚ್ ಭಾರತ್ ಮ್ಷನ್ 2.0 ನಲ್ಲಾ  
ತಾ್ಯಜ್ಯ ರತ್ತು ನೋರನ ನವ್ಮಹಣೆಗೆ ಒತ್ತು 
ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಯಶಸಿಸಾನ ನಂತರ, ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರವು 
2021-2026 ಕೆಕಾ ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ 2.0 ಅನುನು ಆರಂಭಿಸಿರೆ. 
ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿಮೇಲಾ ಸಿೋತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ವಷೇದ 
ಸಾಮಾನಯೂ ಬಜೆಟ್ ನಲಿಲಿ ಈ ಘ್ೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಾದರೆ. ಬಯಲು ಶೌಚ 
ಮುಕತು ಭಾರತದ ಗುರಯನುನು ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಮ್ಲಕ 
ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದದರ್, ತಾಯೂಜಯೂ ನಿೋರನ ಸಂಸಕಾರಣೆ/ನಿವೇಹಣೆ, 
ತಾಯೂಜಯೂ ನಿವೇಹಣೆ, ನಗರಗಳಲಿಲಿ ನಿಮಾೇಣ ಕಾಯೇಗಳಿಂದ 
ಉತ್ಪತಿತುಯಾಗುವ ತಾಯೂಜಯೂದ ನಿವೇಹಣೆ ಮಾರುವುದು ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ 
ಮಿಷನ್ 2.0 ನ ಮಹತವಾದ ಉರೆದೋಶವಾಗಿರೆ.  

ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ಗೂ ಸವಾಚ್ಛತೆಗೆ ಶರೆರೇಯಾಂಕ 
ಪ್ರತಿ ವಷೇ, ಕೆೋಂದ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದಿಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಸವಾಚ್ಛತೆಯ ಸಮಿೋಕ್ೆಗಳನುನು 
ನಡೆಸುತತುರೆ ಮತುತು ನಗರಗಳಲಿಲಿ ಸವಾಚ್ಛತೆಯ ಕುರತು ಶೆ್ರೋಯಾಂಕಗಳನುನು 
ಬಿರುಗಡೆ ಮಾರುತತುರೆ. ಈಗ ಹಳಿ್ಳಗಳಲಿಲಿನ ಸವಾಚ್ಛತೆಯ ಮಟಟವನುನು ನಗರಗಳ 
ಮಾದರಯಲಿಲಿ ಸಮಿೋಕ್ೆ ಮಾರಲಾಗುತತುರೆ. ಅದರಂತೆ, ಕೆೋಂದ್ರ ಜಲಶಕ್ತು 
ಸಚಿವಾಲಯವು ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಹಂತ II ರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 
ಸವಾಚ್ಛ ಸವೆೋೇಕ್ಷಣ್ ಗಾ್ರಮಿೋಣ (ಎಸ್ ಎಸ್ ಜ)- 2021 ಅನುನು ಆರಂಭಿಸಿರೆ. ಎಸ್ 
ಎಸ್ ಜ 2021 ರಲಿಲಿ, ಘನ, ದ್ರವ, ಪಾಲಿಸಿಟರ್ ತಾಯೂಜಯೂ ಮತುತು ಮಲ ನಿವೇಹಣೆ 
ವಯೂವಸೆಥಾಗಳು, ಮುಟಿಟನ ನೆೈಮೇಲಯೂ ಜಾಗೃತಿ ಮತುತು ಮುಟಿಟನ ತಾಯೂಜಯೂ ನಿವೇಹಣೆ 
ಮತುತು ವಲೆೋವಾರ ವಯೂವಸೆಥಾಗಳ ಮೌಲಯೂಮಾಪನ ಸೆೋರದಂತೆ ಹಲವು ಹೆ್ ಸ 
ಅಂಶಗಳನುನು ಸೆೋರಸಲಾಗಿರೆ. 17,475 ಹಳಿ್ಳಗಳ ಸುಮಾರು 1.75 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ 
ಗುಂಪು ಸಭೆಗಳು ಮತುತು ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಗಳು ಹಳಿ್ಳಯ ಸವಾಚ್ಛತೆಯ ಶೆ್ರೋಣಿಯನುನು 
ನಿಧೇರಸುತತುರೆ. ಕ್ೆೋತ್ರ ಸಮಿೋಕ್ೆಯು ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 
23 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುತತುರೆ. ಸಮಿೋಕ್ೆಯಲಿಲಿ, ಗಾ್ರಮಗಳು, ಜಲೆಲಿಗಳು ಮತುತು 
ರಾಜಯೂಗಳನುನು ನಿದಿೇಷಟ ನಿಯತಾಂಕಗಳನುನು ಬಳಸಿ ಶೆ್ರೋಣಿೋಕರಸಲಾಗುತತುರೆ. ಈ 
ಸಮಿೋಕ್ೆಯಡಿ, ರೆೋಶಾದಯೂಂತ 698 ಜಲೆಲಿಗಳಲಿಲಿ 17,475 ಹಳಿ್ಳಗಳು ಒಳಗೆ್ ಳು್ಳತತುವೆ. 
ಸಮಿೋಕ್ೆಗಾಗಿ 87,250 ಸಾವೇಜನಿಕ ಸಥಾಳಗಳಿಗೆ (ಶಾಲೆಗಳು, ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು, 
ಸಾವೇಜನಿಕ ಆರೆ್ ೋಗಯೂ ಕೆೋಂದ್ರಗಳು, ಮಾರುಕಟೆಟ/ಧಾಮಿೇಕ ಸಥಾಳಗಳು) ಭೆೋಟಿ 
ನಿೋರಲಾಗುವುದು. ಗರಷ್ಠ ಜನರು ಸವಾಚ್ಛತೆ ಸಮಿೋಕ್ೆಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಂದು 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಆಪ್ ಅನುನು ರಚಿಸಲಾಗಿರೆ. ಆಪ್ ಬಳಸಿ ಸವಾಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಮಸೆಯೂಗಳ ಕುರತು ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ನಿೋರಲು ಜನರನುನು ಪೆ್ರೋರೆೋಪಿಸಲಾಗುತತುರೆ. 

ಪರಾರ್ಖ ಯೋಜನೆ ಸವಾಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
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ರೆೋ
ಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಮಾನದಂರವು ಶಕ್ಷಣ ಮತುತು 
ಭದ್ರತೆಯಲಿಲಿನ ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯನುನು ಆಧರಸಿರೆ. 
ಅಲಿಗಢದಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ 

ಮೋದಿಯವರ ಕಾಯೇಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಇದು ಗೆ್ ೋಚರಸಿತು, 
ಅಲಿಲಿ ಅವರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಡಾರ್ ನ ವಾಯೂಪಿತುಯನುನು ವಸತುರಸಿದರು 
ಮತುತು ಅಲಿಗಢದ ವೆೈಭವವನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುವ ರಾಜ ಮಹೆೋಂದ್ರ 
ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ರಾಜಯೂ ವಶವಾವರಾಯೂಲಯಕೆಕಾ ಅಡಿಪಾಯವನುನು 
ಹಾಕ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲಿಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುವ 
ಮ್ಲಕ ರೆೋಶದ ರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉರೆದೋಶದಿಂದ 
ಉತತುರ ಪ್ರರೆೋಶದಲಿಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆೈಗಾರಕಾ ಕಾರಡಾರ್ ಅನುನು 2018 
ರಲಿಲಿ ಘ್ೋಷ್ಸಲಾಯಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ಕೆೈಗಾರಕಾ ಕಾರಡಾರ್ ನ 
ಅಲಿಗಢ, ಆಗಾ್ರ, ಕಾನು್ಪರ, ಚಿತ್ರಕ್ಟ, ಝಾನಿಸಾ ಮತುತು ಲಕೆ್ನುೋ ಹಿೋಗೆ 
ಆರು ವಭಾಗಗಳನುನು ಯೋಜಸಲಾಗಿರೆ. ಈಗ ಅಲಿಗಢ ಭಾಗಕೆಕಾ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭ್ಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್್ರಯ ಪೂಣೇಗೆ್ ಂಡಿರೆ. 
ಈ ಸಂದಭೇದಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, “ವಶವಾದ 
ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ರಫುತುರಾರನಾಗುವ ಸಂಕಲ್ಪರೆ್ ಂದಿಗೆ ಭಾರತವು 

ವಶವಾದ ರೆ್ ರ್ಡ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳ ಆಮದುರಾರರ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ 
ದ್ರ ಸರಯುತಿತುರೆ.” ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು.

ಉತತುರ ಪರಾದೆೋಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಡಾರ್  ಬಗೆಗೆ ಒಂದ್ ನೆ್ ೋಟ
ಉತತುರ ಪ್ರರೆೋಶದಲಿಲಿ ಸಾಥಾಪನೆಯಾಗುತಿತುರುವ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಡಾರ್ 
‘ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮತುತು ಆತ್ಮನಿಭೇರ ಭಾರತ್ 
ಗುರಯನುನು ಪೂರೆೈಸುವಲಿಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲಾಲಿಗಿರೆ. ಈ ಎಲ್-
ಆಕಾರದ ಕಾರಡಾರ್ ವವಧ ಸಾಧಯೂತೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತುರೆ, 
ಇದು ರಾಜಯೂದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಾದ ಅಲಿಗಢ, ಆಗಾ್ರ, ಲಕೆ್ನುೋ, 
ಕಾನು್ಪರ, ಝಾನಿಸಾ, ಮತುತು ಚಿತ್ರಕ್ಟವನುನು ಸಂಪಕ್ೇಸುತತುರೆ. 
1428 ಹೆಕೆಟೋರ್ ಭ್ಮಿಯಲಿಲಿ ನಿಮಿೇಸಲಿರುವ ಕಾರಡಾರ್ 2022 ರ 
ವೆೋಳೆಗೆ 10 ಸಾವರ ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.ಗಳಷುಟ ಹ್ಡಿಕೆಯನುನು ಕಾಣಲಿರೆ. 
ಇದರೆ್ ಂದಿಗೆ, ಉತತುರಪ್ರರೆೋಶವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲಿಲಿ 
ಭಾರತವನುನು ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾ್ಪದನಾ ಕ್ೆೋತ್ರದಲಿಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬಿ 
ಮಾರಲು ಮಹತವಾದ ಕೆ್ರುಗೆ ನಿೋರಲಿರೆ.

ರಕ್ಷ ಣಾ ರಫ್ ತು ಕರೇಂದರೆವಾಗಿ 
ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಭಾರತ

ರಕ್ಣೆ, ಶಿಕ್ಣ ಮತುತು ಸಾಮಾಜಕ ಕಲಾಯಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲೂಲಿ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಹಲವಾರು 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನಿ ಕ್ೈಗೊಳುಳುತ್ತುರುವುದರಿಂದ ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತ್ಕ ಶಕತುಯಾಗುತ್ತುದೆ.  

ಈ ಪ್ರರತನಿಗಳನುನಿ ಮತತುಷುಟ್ ವಿಸತುರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಸಪಟ್ಂಬರ್ 14 ರಂದು ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶದ 
ಅಲ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೂಸ ಅಧಾಯಾರವನುನಿ ಸೇರಿಸದರು. ಅಲ್ಗಢಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನಿೇಡಿದ ಅವರು ರಕ್ಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿನ 

ಪ್ರಗತ್ರನುನಿ ಅವಲೂೇಕಸದರು ಮತುತು ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ ಹೂೇರಾಟಗಾರ ರಾಜ ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ ಸಂಹ ಹಸರಿನ 
ವಿಶವಿವಿದಾಯಾಲರಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನಾಯಾಸ ನೆರೆವೇರಿಸದರು. ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,  

“ಉತತುರಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆರುತ್ತುರುವ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ೂೇಟಿ ರೂ. ಮೌಲಯಾದ ಯೇಜನೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಪ್ರಗತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಸತುಂಭವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತತುವ” ಎಂದರು.

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಡಾರ್ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಕಡೆಗೆ
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ಅಲ್ಗಢವನ್ನು ಶಕ್ಷರ ಕೆೋಂದರಾವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲ್ರ್ವ ರಾಜ 

ರಹೆೋಂದರಾ ಪರಾತಾಪ್ ಸಿಂಹ ರಾಜ್ಯ ವಿಶವಾವಿದಾ್ಯಲಯ
ಅಲಿಗಢ ಹಿಂದಿನಿಂದಲ್ ಶಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆೋಂದ್ರವಾಗಿರೆ. 
ಸಂಶೆೋೋಧನೆ, ಕಲೆ ಮತುತು ವೃತಿತು ಆಧಾರತ ಕೆ್ೋಸ್ೇ ಗಳಲಿಲಿ 
ಗುಣಮಟಟದ ಶಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ರೆೋಶ, ವರೆೋಶಗಳಿಂದ 
ಲಕ್ಾಂತರ ವರಾಯೂರ್ೇಗಳು ಇಲಿಲಿಗೆ ಬರುತಾತುರೆ. ಮಹಾನ್ 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೋರಾಟಗಾರ ಮತುತು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ, ರಾಜ 
ಮಹೆೋಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಅಲಿಗಢವನುನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ಷಣ 
ತಾಣವನಾನುಗಿ ಮಾರುವಲಿಲಿ ಮಹತವಾದ ಕೆ್ರುಗೆ ನಿೋಡಿರಾದರೆ. 
ಅವರು ವೃಂರಾವನ ಮತುತು ಅಲಿಗಢ ವಶವಾವರಾಯೂಲಯದಲಿಲಿ 
ಗುರುಕುಲ ಮತುತು ಮಹಾವರಾಯೂಲಯ ಸಾಥಾಪನೆಗೆ ಭ್ಮಿಯನುನು 
ರಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 1915 ರಲಿಲಿ ಅಫಾಘಾನಿಸಾತುನದಲಿಲಿ 
ಗಡಿೋಪಾರನಲಿಲಿರಾದಗ ಭಾರತ ಸಕಾೇರವನುನು ರಚಿಸಿದರು.  ಇಂದು, 
ರೆೋಶವು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೆೋ ವಷೇವನುನು ಆಚರಸುತಿತುರುವಾಗ, 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೋತಸಾವವು ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕೆಕಾ 
ರಾಜ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನ ಕೆ್ರುಗೆಯನುನು ಗೌರವಸಲು 
ಅಂತಹ ಒಂದು ಪವತ್ರವಾದ ಸಂದಭೇವಾಗಿರೆ. ರಾಜ ಮಹೆೋಂದ್ರ 
ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ರಾಜಯೂ ವಶವಾವರಾಯೂಲಯವು ಈ ದಿಕ್ಕಾನಲಿಲಿ ಒಂದು 
ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜೆಜೆಯಾಗಿರೆ. ಅತಾಯೂಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು, 
ಇನುಕಾ್ಯಬೆೋಟರ್ ಗಳು, ಇ-ಲನಿೇಂಗ್ ಪಾರ್ೇ ಗಳನುನು ಇಲಿಲಿ 
ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು. ವರಾಯೂರ್ೇಗಳು ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಡೆೈರ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ, ವವಧ ಭಾಷೆಗಳ ಶಕ್ಷಣ, ಆಧಾಯೂತಿ್ಮಕ ವಜ್ಾನ, 
ಯೋಗ, ಸಾಮಾಜಕ ವಜ್ಾನ ಹಾಗ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ೆೋತ್ರದಲಿಲಿ 
ಅಧಯೂಯನ ಮಾರಲು ಅವಕಾಶವನುನು ಪಡೆಯುತಾತುರೆ. ಅಲಿಗಢ 
ವಭಾಗದ 395 ಕಾಲೆೋಜುಗಳು ಈ ವಶವಾವರಾಯೂನಿಲಯರೆ್ ಂದಿಗೆ 

ಸಂಯೋಜತವಾಗಲಿದುದ, ಸುಮಾರು 92 ಎಕರೆ ಪ್ರರೆೋಶದಲಿಲಿ 101 
ಕೆ್ೋಟಿ ರ್ಪಾಯಿ ವೆಚಚಿದಲಿಲಿ ನಿಮಿೇಸಲಾಗುವುದು. ಆಧುನಿಕ 
ಹಾಗ್ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮೌಲಯೂಗಳನುನು ಆಧರಸಿ ಶಕ್ಷಣವನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದರಂದ ಆದಶೇ ರಾಷಟ್ವನುನು ನಿಮಿೇಸಬಹುದು 
ಎಂಬುದು ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರದ ಚಿಂತನೆಯಾಗಿರೆ. ಯುವಕರ 
ಉಜವಾಲ ಭವಷಯೂಕಾಕಾಗಿ ಹೆ್ ಸ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯಲಿಲಿ 
ಹೆ್ ಸತನವನುನು ಉತೆತುೋಜಸಲು ಉನನುತ ಶಕ್ಷಣ ಸಾಟಟ್ೇ ಅಪ್ 
ನಿೋತಿಯನುನು ಜಾರಗೆ್ ಳಿಸಲಾಗಿರೆ. ಸಂಶೆೋೋಧನೆಗೆ ವಶೆೋಷ 
ಒತುತು ನಿೋಡಿ, ಶಕ್ಷಕರಗೆ ಹೆ್ ಸ ನಿೋತಿಯನುನು ಘ್ೋಷ್ಸಲಾಗಿರೆ.  
ರಾಜಯೂಮಟಟದ ಬಾಯೂಂರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿರ್ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಅನುನು ಸಹ 
ರಚಿಸಲಾಗುತಿತುರೆ. ವಶವಾವರಾಯೂನಿಲಯದ ಪಾ್ರಮುಖಯೂದ ಬಗೆ್ಗ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು, “ಈ ವಶವಾವರಾಯೂನಿಲಯವು 
ಆಧುನಿಕ ಶಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆೋಂದ್ರವಾಗುವುದಲಲಿರೆ ಆಧುನಿಕ 
ರಕ್ಷಣಾ ಅಧಯೂಯನಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾ್ಪದನೆ-ಸಂಬಂಧಿತ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತುತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್್ಮಲ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕೆೋಂದ್ರವಾಗಿ 
ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮ್ಮಲಿರೆ.” ಎಂದರು.

 ಅಲ್ಗಢ್: ವಶವಾಪ್ರಸಿದಧಿ ಲೆ್ ೋಹಕೆಕಾ ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿರುವ ಅಲಿಗಢ 
ರಕ್ಷಣಾ ಕೆೈಗಾರಕಾ ಕಾರಡಾರ್ ವಭಾಗವು, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ 
ಶಕ್ತುಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸಲಿದುದ, 1245 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್. ಹ್ಡಿಕೆಯಂದಿಗೆ 
ವವದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸುತತುರೆ. ಪ್ರಮುಖ 
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 143 ಎಕರೆಗಳ 20 ನಿವೆೋಶನಗಳನುನು ನಿೋರಲಾಗಿರೆ. 
ಶಸಾ್ರಿಸ್ರಿಗಳು, ಡೆ್ ್ರೋನ್ ಗಳು, ಏರೆ್ ೋಸೆ್ಪೋಸ್, ಲೆ್ ೋಹದ ಘಟಕಗಳು, 
ಡೆ್ ್ರೋನ್ ವರೆ್ ೋಧಿ ವಯೂವಸೆಥಾಗಳು ಮತುತು ಇತರ ಅಗತಯೂವಾದ ಸಣಣು 
ಶಸಾ್ರಿಸ್ರಿಗಳನುನು ಇಲಿಲಿ ಉತಾ್ಪದಿಸಲಾಗುತತುರೆ. ಒಂರೆಡೆ, ಇದು 
ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಶಕ್ತುಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುತತುರೆ, ಮತೆ್ ತುಂರೆಡೆ, ಇದು 
ಸಾವರಾರು ಜನರಗೆ ಉರೆ್ ಯೂೋಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತುರೆ.

 ಲಕೆ್ನುೋ: ಆಧುನಿಕ ಮ್ಲಸೌಕಯೇ ಮತುತು ಸಂಪಕೇದ 
ನಗರವಾಗಿರುವ ಲಕೆ್ನುೋ ಭವಷಯೂದ ಏರೆ್ ೋಸೆ್ಪೋಸ್ ಕೆೋಂದ್ರವಾಗಿ 
ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮ್ಮಲಿರೆ. ಇದಕಾಕಾಗಿ, ವಶವಾದಜೆೇಯ ಸ್ಪಸಾೇನಿರ್ 
ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಯಾರಕ ಬ್ರಹೆ್ ೋಸ್ ಏರೆ್ ೋಸೆ್ಪೋಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಂದ 
ಈಗಾಗಲೆೋ ಬೃಹತ್ ಹ್ಡಿಕೆ ಪ್ರಸಾತುಪವನುನು ಸಿವಾೋಕರಸಲಾಗಿರೆ.

 ಝಾನಸ್: ದುರಸಿತು ಮತುತು ಜೆ್ೋರಣೆ ಉದಯೂಮಕೆಕಾ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ 

ಈ ಪ್ರರೆೋಶವು ಭಾರತ್ ಡೆೈನಾಮಿರ್ಸಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಿಂದ 
ಕ್ಷಿಪಣಿ ವಯೂವಸೆಥಾಗಳ ಉತಾ್ಪದನೆಗೆ ಹ್ಡಿಕೆ ಪ್ರಸಾತುಪಗಳನುನು 
ಸಿವಾೋಕರಸಿರೆ.

 ಕಾನ್್ಪರ: ವಶವಾ ದಜೆೇಯ ಚಮೇ, ಬಟೆಟ ಮತುತು ರಕ್ಷಣಾ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ 
ಕಾನು್ಪರ, ಬುಲೆಟ್ ಪೂ್ರಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಗಳು, ರೆೋಹದ 
ರಕ್ಾಕವಚ, ಮದುದಗುಂರುಗಳು ಮತುತು ವಶೆೋಷ 
ಉರುಪುಗಳಲಿಲಿ ಹ್ಡಿಕೆ ಪ್ರಸಾತುಪಗಳನುನು ಸಿವಾೋಕರಸಿರೆ.

 ಚಿತರಾಕ್ಟ: ಬುಂರೆೋಲ್ ಖಂಡ್ ನಲಿಲಿ, ಮರಗೆಲಸ ಮತುತು 
ಆಹಾರ ಸಂಸಕಾರಣೆ ಉದಯೂಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದಧಿವಾಗಿರುವ 
ಚಿತ್ರಕ್ಟವು ಮದುದಗುಂರುಗಳು ಮತುತು ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ 
ಸಾಧನಗಳ ತಯಾರಕೆಯ ಮ್ಲವಾಗಲಿರೆ.  

 ಆಗಾರಾ: ಭಾರತದ ಅತಿರೆ್ ರ್ಡ ಚಮೇದ ಕಲಿಸಟರ್ ಗೆ 
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಆಗಾ್ರ ಶೋನಯೂ ವಸಜೇನೆ ರಕ್ಷಣಾ 
ಎಲೆಕಾಟ್ನಿರ್ ಹಬ್  ಆಗಿ ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮ್ಮಲಿರೆ. 

ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಡಾರ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಕಡೆಗೆ

ಅಲ್ಗಢದಲ್ಲಾ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದ 
ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾಯವರ ಭಾಷರವನ್ನು ಕೆೋಳಲ್ 
ಕ್್ಯಆರ್ ಕೆ್ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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ಗುಜರಾತ್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಯಸಲಾಗಿರುವ ಸದಾ್ಯರ್ ಧಾಮ್ ಸಮಾಜದ ದುಬ್ಯಲ ವಗ್ಯಗಳ ಶ್ೈಕ್ಣಿಕ ಮತುತು 
ಸಾಮಾಜಕ ಉನನಿತ್ಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತುದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದಾಯಾರ್್ಯಗಳಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮತುತು ಅತುಯಾತತುಮ ಸೌಲಭಯಾಗಳನುನಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಸಪಟ್ಂಬರ್ 11 ರಂದು ಸದಾ್ಯರ್ ಧಾಮ್ ಭವನವನುನಿ ಉದಾಘಾಟಿಸದರು ಮತುತು 

ಸದಾ್ಯರ್ ಧಾಮ್ ಎರಡನೆೇ ಹಂತದ ಬಾಲಕರರ  ಶಾಲಗೆ ಭೂಮಿಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸದರು.

ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನುನು 
ರೂಪಿಸುತ್ತುರುವ ಸದಾಥಿರ್ ಧಾಮ್

ಪಾಟಿರಾರ್ ಸಮುರಾಯವೆೋ ಹಾಗೆ, ಅವರು 
ಎಲಿಲಿಗೆ ಹೆ್ ೋದರ್ ಅಲಿಲಿನ ವಾಯೂಪಾರಕೆಕಾ 
ಹೆ್ ಸ ಅಸಿ್ಮತೆ ನಿೋರುತಾತುರೆ. ಅವರ ವಾಯೂಪಾರ 

ಕೌಶಲಯೂವನುನು ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಮತುತು ರೆೋಶದಲಿಲಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿರೆ 
ಪ್ರಪಂಚರಾದಯೂಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತಿತುರೆ. ಆದರೆ ಪಾಟಿರಾರ್ 
ಸಮಾಜದ ಇನೆ್ ನುಂದು ರೆ್ ರ್ಡ ವೆೈಶಷಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅವರಗೆ ರೆೋಶದ 
ಮೋಲಿರುವ ಪಿ್ರೋತಿ. ರೆೋಶದ ಆರ್ೇಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವರ ಕೆ್ರುಗೆ 
ಅದುಭುತ ಮತುತು ಸ್ಫೂತಿೇರಾಯಕವಾಗಿರೆ. ಸರಾೇರ್ ಧಾಮ್ 
ಉರಾಘಾಟಿಸುವಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಹೆೋಳಿದ ಈ 
ಮಾತುಗಳು ಯಾವುರೆೋ ರಾಷಟ್ದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಂತಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಆಧಾರವಾಗುತತುವೆ ಎಂಬುದನುನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತತುವೆ. ಸರಾೇರ್ 
ಧಾಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ ರೆೋಶದ ಯುವಕರನುನು ಜಾಗತಿಕ ವಾಯೂಪಾರರೆ್ ಂದಿಗೆ 
ಸಂಪಕ್ೇಸಲು ಅನೆೋಕ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾರುತಿತುರೆ ಎಂದು 
ಅವರು ಹೆೋಳಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ರೆ್ ೋಮಾಂಚಕ 
ಶೃಂಗಸಭೆಯ ದೃಷ್ಟಕೆ್ೋನವನುನು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಟಿರಾರ್ 
ವಾಯೂಪಾರ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಮುಂದಕೆಕಾ ಕೆ್ಂಡೆ್ ಯುಯೂತಿತುರೆ ಎಂದು 
ಅವರು ಹೆೋಳಿದರು. ಸರಾೇರ್ ಧಾಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ ಅನುನು ಶಾಲಿಘಿಸಿದ 
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, “ಪಾಟಿರಾರ್ ಸಮಾಜದ ಯುವಕರು, 
ಬರವರು ಮತುತು ವಶೆೋಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲಿೋಕರಣಕೆಕಾ 
ನಿೋವು ನಿೋರುತಿತುರುವ ಒತುತು ನಿಜವಾಗಿಯ್ ಶಾಲಿಘನಿೋಯವಾಗಿರೆ. 
ಹಾಸೆಟಲ್ ಸೌಲಭಯೂವು ಅನೆೋಕ ಹೆಣುಣು ಮಕಕಾಳು ಮುಂರೆ ಬರಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾರುತತುರೆ.” ಎಂದರು.

ಸದಾ್ಮರ್ ಧಾರದ ವಿಶೆೋಷತೆಗಳು ರತ್ತು  
ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾಯವರ್ ಘ್ೋಷಣೆಗಳು

  ಸರಾೇರ್ ಧಾಮ್ ಎರರು ಸಾವರ ಹೆಣುಣು ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಹಾಸೆಟಲ್ 
ಸೌಲಭಯೂರೆ್ ಂದಿಗೆ ವರಾಯೂರ್ೇಗಳಿಗೆ ಅತಾಯೂಧುನಿಕ ಸೌಲಭಯೂಗಳನುನು 
ಹೆ್ ಂದಿರುತತುರೆ. ಈ ಸೌಲಭಯೂವು ಎಲಾಲಿ ಹೆಣುಣು ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಅವರ 
ಆರ್ೇಕ ಹಿನೆನುಲೆಯನುನು ಪರಗಣಿಸರೆೋ ಲಭಯೂವರುತತುರೆ.

  ಸರಾೇರ್ ಧಾಮ್ ಅನುನು 200 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್. ವೆಚಚಿದಲಿಲಿ 
ನಿಮಿೇಸಲಾಗಿರೆ. 1000 ವರಾಯೂರ್ೇಗಳಿಗೆ ಇ-ಲೆೈಬ್ರರ ಸೌಲಭಯೂ

  ಸಂಸೆಥಾಯನುನು ನಾಲುಕಾ ವಲಯಗಳಲಿಲಿ ಎಲಾಲಿ ರೋತಿಯ 
ಸೌಲಭಯೂಗಳೂೆಂದಿಗೆ 1000 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.ವೆಚಚಿದಲಿಲಿ 
ನಿಮಿೇಸಲಾಗುವುದು.

  ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿ ತರಬೆೋತಿಗಾಗಿ ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು ಭುಜ್ ಮತುತು 
ರೆಹಲಿಯಲಿಲಿ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು 10,000 ನಾಗರಕ 
ಸೆೋವೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತತುರೆ.

  ಸರಾೇರ್ ಧಾಮ್ ಸಂಸೆಥಾಯು ಪ್ರತಿ ಎರರು ವಷೇಗಳಿಗೆ್ ಮ್ಮ 
ಜಾಗತಿಕ ಪಾಟಿರಾರ್ ವಾಯೂಪಾರ ಶೃಂಗಸಭೆಯನುನು 
ಆಯೋಜಸುತತುರೆ. ಮುಂದಿನ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು 2022, 2024, 
ಮತುತು 2026 ರಲಿಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಪಾಟಿರಾರ್ ವಾಯೂಪಾರ 
ಸಂಸೆಥಾ (ಜಪಿಬಿಒ) 10,000 ಕೆೈಗಾರಕೆ್ೋದಯೂಮಿಗಳ ಸಂಘವಾಗಿರೆ.

  ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದ್ ವಶವಾವರಾಯೂಲಯದ ಕಲಾ ವಭಾಗದಲಿಲಿ 
ತಮಿಳು ಅಧಯೂಯನಕಾಕಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಯೂ ಭಾರತಿ ಪಿೋಠ 
ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.  

ಸದಾ್ಮರ್ ಧಾಮ್ಹೆ್ ಸ ಆಯಾಮಗಳು 



ಅಮೃತ ಯಾತೆರೆ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ

ಭಾರತವು ಉದಯಾಮ ಮತುತು ಸೇವಾ ವಲರದ ಉತತುಮ ಸಾಧನೆಗಳಂದ ಪ್ರಬಲ 

ಆರ್್ಯಕ ಶಕತುಯಾಗುತ್ತುದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಉತಾ್ಪದನೆ ಮತುತು ನಿಮಾ್ಯಣ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳು 

ಬೆಳವಣಿಗೆರ ಎಂಜನ್ ಓಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತುವ. ಅಲಲಿದೆ, ಮದಲ ತೆರೈಮಾಸಕದಲ್ಲಿ 

ಜಡಿರ್ ಶ್ೇಕಡಾ 20 ಜಗಿತವನುನಿ ದಾಖಲ್ಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆರ್್ಯಕತೆರು ಚೇತರಿಕ್ 

ಕಾಣುತ್ತುದೆ. ಆರ್್ಯಕತೆರ ವಿ-ಆಕಾರದ ಜಗಿತವು ಕ್ಟಟ್ ಕಾಲ ಮುಗಿದಿರುವುದನುನಿ 

ಸೂಚಿಸುತ್ತುದೆ. ಬಲವಾದ ನಿೇತ್ ನಿಧಾ್ಯರಗಳು ಮದಲ ತೆರೈಮಾಸಕದಲ್ಲಿ ಜಡಿರ್ 

ಏರಿಕ್ ಮೂಲಕ ಆರ್್ಯಕ ಚೇತರಿಕ್ ಗೊೇಚರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವ. ಬಲವಾದ ಆರ್್ಯಕ 

ಸಾಧನೆ ದೆೇಶವು ಸಥೆರತೆರ ಹಾದಿರಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನುನಿ ಖಚಿತಪಡಿಸದೆ.

ಆರ್್ಮಕತೆರ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ

ನ್್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1-15, 202116



ಚ
ತುರ ನಿೋತಿ ರಚನೆಯಿಂರಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ೇಕತೆಯು 
ಮತೆತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿರೆ. ಕೆ್ೋವಡ್ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಹೆ್ ರತಾಗಿಯ್, ಸಕಾೇರವು 

ಆರ್ೇಕತೆಯನುನು ಮರಳಿ ರಾರಗೆ ತರಲು ಹಲವಾರು ಕಠಿಣ 
ನಿಧಾೇರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆ್ಂಡಿತು. ಅರೆೋ ಸಮಯದಲಿಲಿ जान 
भी जहान भी ಅಂದರೆ- ಜೋವ, ಜೋವನ ಎರರ್ ಮುಖಯೂ ಎಂಬ 
ಧೆಯೂೋಯರೆ್ ಂದಿಗೆ ಜನಸಾಮಾನಯೂರಗೆ ಪರಹಾರ ನಿೋರುವ 
ಯೋಜನೆಗಳನುನು ರ್ಪಿಸಿತು. ಕೆ್ೋವಡ್ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ, 
ಸಕಾೇರವು ಆರ್ೇಕ ಚೆೋತರಕೆಗೆ ಮಾಗೇಸ್ಚಿಯನುನು 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿತು, ಇದು ಕಳೆದ ವಷೇ ಮೈನಸ್ ಗೆ ಕುಸಿದಿದದ 
ಜಡಿಪಿಯು ರಾಖಲೆಯ ಜಗಿತವನುನು ರಾಖಲಿಸಲು ರೆೋಶಕೆಕಾ 
ಮಾಗೇದಶೇನ ನಿೋಡಿತು.

ಭಾರತದ ಒಟುಟ ರೆೋಶೋಯ ಉತ್ಪನನು (ಜಡಿಪಿ) ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 
2021 ರ ಜ್ನ್ ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ ಶೆೋ 20.1 ರಷ್ಟತುತು. ಇದು 
ಇದುವರೆಗಿನ ಯಾವುರೆೋ ಹಣಕಾಸು ವಷೇದ ಯಾವುರೆೋ 
ತೆರೈಮಾಸಿಕದ ಅತಯೂಧಿಕ ಜಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿರೆ. 
ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2021 - 22 ನೆೋ ಆರ್ೇಕ ವಷೇದ 
ಮದಲ ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ, ಜಡಿಪಿ 32.38 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.  
ತಲುಪಿತು, ಕಳೆದ ವಷೇ ಇರೆೋ ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ 26.95 ಲಕ್ಷ 
ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.ಗಳಷ್ಟತುತು.ಇತಿತುೋಚಿನ ಜಡಿಪಿ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳನುನು 
ಬಿರುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗದಿಂದ 
ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದದ  ಆರ್ೇಕತೆಯು ಮರಳಿ ಹಳಿಗೆ ಬಂದಿರೆ 
ಎಂದು ಭಾರತದ ಉದಯೂಮ ಸಮ್ಹವು ನಂಬುತತುರೆ. 
ಏತನ್ಮಧೆಯೂ, ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗದ ಎರರನೆೋ ಅಲೆಯ 

ಇಂಗಿಲಾಷ್ ನಲ್ಲಾ ಒಂದ್ ಮಾತಿದೆ, ಕೆೋಕ್ ನ 

ಗಾತರಾ ರ್ಖ್ಯ, ಅಂದರೆ ದೆ್ ಡಡ್ ಕೆೋಕ್ 

ಇದದಿರೆ, ಹೆಚ್ಚಿ ಜನರ್ ಅದರ ಪಾಲನ್ನು 

ಪಡೆಯ್ತಾತುರೆ. ಅದಕಾ್ಗಿಯೋ ನಾವು 

ಭಾರತವನ್ನು ಐದ್ ಟಿರಾಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ 

ಆರ್್ಮಕತೆಯನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವ ಗ್ರಯನ್ನು 

ಹೆ್ ಂದಿದೆದಿೋವೆ. ಆರ್್ಮಕತೆಯ ಗಾತರಾ ರತ್ತು 

ಆಕಾರ ದೆ್ ಡಡ್ದಾದಷ್ಟ ಸಹಜವಾಗಿಯೋ 

ದೆೋಶ ಸರೃದಿ್ಧ ಕಾರ್ತತುದೆ. 

- ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿ, ಪರಾಧಾನ ರಂತಿರಾ
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ಸಮಯದಲಿಲಿ ಆರ್ೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೋಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ಲ 
ಪರಣಾಮದ ಹೆ್ ರತಾಗಿಯ್, ಜಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲಿಲಿ 
ಕಂಡಿರುವ ಹೆಚಚಿಳವು ತುಂಬಾ ಉತತುಮವಾಗಿರೆ ಎಂದು ಭಾರತಿೋಯ 
ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳ ಒಕ್ಕಾಟ ಹೆೋಳುತತುರೆ. ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗದಿಂದ 
ಬಳಲಿದ ಭಾರತದ ಆರ್ೇಕತೆಯು ಅದುಭುತವಾದ ಪುನರಾಗಮನ 
ಮಾಡಿರೆ ಎಂದು ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳು ತೆ್ ೋರಸುತತುವೆ. ರೆೋಶದ ಮುಖಯೂ 
ಆರ್ೇಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆ.ವ. ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಸಹ ಭಾರತದ 
ಬೃಹತ್ ಆರ್ೇಕ ಮ್ಲಭ್ತ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂದು 
ನಂಬಿರಾದರೆ. ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಸಕಾೇರದ ಕಾಯೂಪೆರ್ಸಾ 
(ಬಂರವಾಳ ವೆಚಚಿ) ಹೆಚಚಿಳ ಮತುತು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ ರೆೋಶವು ಪ್ರಬಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಜಾಜೆಗಿರೆ. ಮದಲ 
ತೆರೈಮಾಸಿಕದ ಜಡಿಪಿ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳು ಕಳೆದ ವಷೇ ಸಕಾೇರ 
ಹೆೋಳಿದದ  ವ-ಆಕಾರದ ಚೆೋತರಕೆಯ ಭವಷಯೂವನುನು ದೃಢಪಡಿಸುತತುರೆ 
ಎಂದು ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಹೆೋಳುತಾತುರೆ.

ಅಗರಾ 7 ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಾ ಭಾರತವು ವೆೋಗವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯ್ತಿತುರ್ವ ಆರ್್ಮಕತೆಯಾಗಿದೆ

6.5%

7.9%

1.9%

1.6%

20.1%

4.8% 1.1%

ಅಮರಕಾ 

ಚಿೋನಾ

ಜಪಾನ್ 
ಜರ್ಮನ

ಏಪ್ರಾಲ್-ಜ್ನ್ 2021

ಭಾರತ

ಇಂಗೆಲಾಂಡ್
ಫಾರಾನ್ಸ್
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ಭಾರತದಲಿಲಿ ಕೆ್ೋವಡ್ ನ ನಿವೇಹಣೆ ವಶವಾದ ಇತರ 
ರೆೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಉತತುಮವಾಗಿರೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂರಾಗಿ ವಶವಾದ 
ರೆೋಟಿಂಗ್ ಏಜೆನಿಸಾಗಳು ಭಾರತದ ಉತತುಮ ಕಾಯೇಕ್ಷಮತೆಯನುನು 
ನಿರೋಕ್ಷಿಸುತಿತುವೆ. ಕೆ್ೋವಡ್ ನಿಬೇಂಧಗಳನುನು ಸಡಿಲಿಸುವುದರೆ್ ಂದಿಗೆ 
ಭಾರತದಲಿಲಿ ಆರ್ೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕ್ರಮೋಣ ಹೆಚುಚಿತಿತುವೆ ಎಂದು 
ಮ್ಡಿೋಸ್ ಸಂಸೆಥಾ ಇತಿತುೋಚೆಗೆ ಹೆೋಳಿರೆ. ಪ್ರಪಂಚರಾದಯೂಂತದ 
ಆರ್ೇಕತೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪುನಃ ತೆರೆಯುತಿತುರುವುದರಂದ 
ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ಇನನುಷುಟ ವೆೋಗಗೆ್ ಳಿಸಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ 
ನ ‘ಗೆ್ ಲಿೋಬಲ್ ಮಾಯೂಕೆ್್ರೋ ಔಟುಲಿರ್ 2021-22’ ನಲಿಲಿ, ಮ್ಡಿೋಸ್ 
2020-21 ಕಾಯೂಲೆಂರರ್ ವಷೇಕೆಕಾ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 
ಮುನ್ಸಾಚನೆಯನುನು ಶೆೋಕಡಾ 9.6 ಮತುತು 2022 ಕೆಕಾ ಶೆೋಕಡಾ 7 
ರಲೆಲಿೋ ಉಳಿಸಿಕೆ್ಂಡಿರೆ.

ರೆೋಶದ ಸ್ಥಾಲ ಆರ್ೇಕ ಮ್ಲಭ್ತ ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ 
ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದ್ ಸ್ಪಷಟವಾಗಿರೆ. ಪಿಎಂಐ ಸ್ಚಯೂಂಕದಲಿಲಿನ 
ಭಜೇರ ಸುಧಾರಣೆ ಉದಯೂಮ ಮತುತು ಸೆೋವಾ ವಲಯದಲಿಲಿ 
ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ವಾತಾವರಣವರೆ ಎಂದು ಸ್ಚಿಸುತತುರೆ. 
ಇಂತಹ ಪರಸಿಥಾತಿಯಲಿಲಿ, ಉತಾ್ಪದನೆ ಮತುತು ನಿಮಾೇಣ ಕ್ೆೋತ್ರವು 
ಆರ್ೇಕತೆಗೆ ಉತೆತುೋಜನ ನಿೋರುವ ಜೆ್ತೆಗೆ, ರೆೋಶದ ರೆೈತರು ಕ್ರ 
ಆರ್ೇಕತೆಯು ಪುಟಿರೆೋಳಲು ಗಮನಾಹೇ ಕೆ್ರುಗೆ ನಿೋಡಿರಾದರೆ. 
ಕೃಷ್ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮದಲ ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ ಶೆೋಕಡಾ 
4 ರಷುಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ. ಕೆೈಗಾರಕಾ ಉತಾ್ಪದನೆಯ ಅಳತೆಯಾದ 
ಐಐಪಿಯಲಿಲಿ ಕೆ್ೋರ್ ಸೆಕಟರ್ ಪಾಲು ಶೆೋಕಡಾ 38 ರಷ್ಟರೆ. 

ಭಾರತದ ಜಡಿರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ದರವು ತೆರೈಮಾಸಕವೂಂದರಲ್ಲಿ 
ಶ್ೇಕಡಾ 20 ದಾಟಿದು್ದ 
ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ಮದಲು

ಆರ್್ಮಕತೆರ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಜ್ನ್ ನಲಿಲಿ ಕೆ್ೋರ್ ಸೆಕಟರ್ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲಿಲಿ ಶೆೋಕಡಾ 8 ರಷುಟ 
ಹೆಚಚಿಳವು ರೆೋಶದ ಆರ್ೇಕತೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಬಲಗೆ್ ಳು್ಳತಿತುರೆ ಎಂದು 
ತೆ್ ೋರಸುತತುರೆ. ಕಲಿಲಿದದಲು ಮತುತು ವದುಯೂತ್ ವಲಯದ ಉತಾ್ಪದನೆಯು 
ಜುಲೆೈನಲಿಲಿ ಒಂದು ವಷೇದ ಹಿಂದಿನ ಅರೆೋ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆ್ ೋಲಿಸಿದರೆ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ.

ರೆೋಶೋಯ ಮಾರುಕಟೆಟಯ ಹೆ್ ರತಾಗಿ, ಭಾರತದ ರಫುತು 
ಕ್ರ ಗಣನಿೋಯವಾಗಿ ಏರರೆ. ರೆೋಶದ ರಫುತುಗಳು ಜುಲೆೈನಲಿಲಿ  
ಶೆೋಕರ 47 ರಷುಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿ 35 ಶತಕೆ್ೋಟಿ ಡಾಲರ್  
ತಲುಪಿರೆ. ಇದು ಕೆ್ೋವಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗ ಇಲಲಿದಿದದ ಜುಲೆೈ 
2019 ಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ. ಗಮನಾಹೇವಾಗಿ, ಕೆ್ೋವಡ್ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ 
ಹ್ಡಿಕೆರಾರರು ಕ್ರ ಭಾರತಿೋಯ ಆರ್ೇಕತೆಯ ಮೋಲೆ 
ವಶಾವಾಸ ವಯೂಕತುಪಡಿಸಿರಾದರೆ. ನಾವು ಆಗಸ್ಟ 2020 ಮತುತು ಆಗಸ್ಟ  

ತೆರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ ತೆರೈಮಾಸಿಕಕೆ್  
ಜಡಿಪ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ
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ಏಪ್ರಾಲ್-ಜ್ನ್ 
(2019-20) 

ಜ್ಲೆೈ-ಸೆಪೆಟಂಬರ್
(2019-20)

ಜ್ಲೆೈ-ಸೆಪೆಟಂಬರ್
(2020-21) 

ಅಕೆ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್
(2020-21]

ಜನವರ-ಮಾಚ್್ಮ 
(2020-21) 

ಏಪ್ರಾಲ್-ಜ್ನ್ 
(2021-22) 

ಅಕೆ್ಟೋಬರ್-
ಡಿಸೆಂಬರ್ 

(2019-20) 

ಜನವರ-
ಮಾಚ್್ಮ 

(2019-20) 

ಏಪ್ರಾಲ್-ಜ್ನ್ 
(2020-21) 

2021 ರ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳನುನು ನೆ್ ೋಡಿದರೆ, ಸರಕುಗಳ ರಫುತುಗಳಲಿಲಿ 

45 ಪ್ರತಿಶತದಷುಟ ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿರೆ. ವರೆೋಶ ನೆೋರ ಹ್ಡಿಕೆ 

(ಎಫ್ ಡಿಐ) ನಿೋತಿಯಲಿಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತುತು ಸುಗಮ 

ವಾಯೂಪಾರದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳಿಂರಾಗಿ ವರೆೋಶ ಹ್ಡಿಕೆರಾರರು 

ಆಗಸ್ಟ ನಲಿಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 7,245 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.ಗಳನುನು ಭಾರತಿೋಯ 

ಮಾರುಕಟೆಟಗಳಲಿಲಿ ಹ್ಡಿಕೆ ಮಾಡಿರಾದರೆ. ಇ-ವೆೋ ಬಿಲ್ ಗಳು ಮತುತು 

ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಮತುತು ವದುಯೂತ್ ವಲಯದಲಿಲಿ ಹೆಚುಚಿತಿತುರುವ 

ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಉನನುತ ಗುಣಮಟಟದ ನಿಯತಾಂಕಗಳು 

ಭಾರತಿೋಯ ಆರ್ೇಕತೆಯು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಗೆ ಮರಳಿರೆ  

ಎಂದು ಸ್ಪಷಟವಾಗಿ ಸ್ಚಿಸುತತುರೆ. ಭಾರತಿೋಯ ಸಾಟಟ್ೇಅಪ್ 

ಪರಸರ ವಯೂವಸೆಥಾಯಲಿಲಿ ವೆಂಚರ್ ಕಾಯೂಪಿಟಲ್ ಸಂಸೆಥಾಗಳಿಂದ 

ಜನವರಯಿಂದ ಜುಲೆೈ 2021 ರವರೆಗೆ ಒಟುಟ 17.2 ಬಿಲಿಯನ್ 

ಡಾಲರ್ ಹ್ಡಿಕೆ ಮಾರಲಾಗಿರೆ, 2020 ರಲಿಲಿ 11 ಶತಕೆ್ೋಟಿ  

ಮತುತು 2019 ರಲಿಲಿ  13 ಶತಕೆ್ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಇತುತು. ಒಂದು ರೆೋಶ, 

ಒಂದು ತೆರಗೆಯ ಆರ್ೇಕತೆಯಲಿಲಿ ಕಾ್ರಂತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿರುವ 

ಸೆೋವಾ ಮತುತು ಸರಕು ತೆರಗೆ ವಯೂವಸೆಥಾಯಿಂದ (ಜಎಸ್ ಟಿ) ಆಗಸ್ಟ 

ತಿಂಗಳಲಿಲಿ ಒಟುಟ 1.12 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿ ರ್. ಬೆ್ ಕಕಾಸಕೆಕಾ ಬಂದಿತು. 

ರೆೋಶದ ಆರ್ೇಕತೆಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ರೆೋಶದ ನಾಯಕತವಾ ಮತುತು 

ಎಲಾಲಿ ನಾಗರಕರ ಬಲವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಕೆ ಮುಖಯೂವಾಗಿರೆ. 

ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರವು ಇದನುನು ತನನು ನಿೋತಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಆಧಾರ ಸತುಂಭವಾಗಿಸಿರೆ.

22-2021ರ ಆರ್್ಯಕ ವಷ್ಯದ 
ಮದಲ ತೆರೈಮಾಸಕದಲ್ಲಿ 
ದೆೇಶದ ಜಡಿರ್ರ ಗಾತ್ರ 32.38 
ಲಕ್ ಕ್ೂೇಟಿ ರೂ. 
ಎಂದು ಅಂದಾಜಸಲಾಗಿದೆ
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ಭಾರತಿೋಯ ಕೃಷಿ ರತ್ತು ರೆೈತರಗೆ  
ವಿಶವಾ ಮಾರ್ಕಟೆಟ ಪರಾವೆೋಶದ ಖಾತಿರಾ 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತವಾದಲಿಲಿ ಕೃಷ್ ಕ್ೆೋತ್ರದಲಿಲಿ 
ಮಾಡಿದ ಬಲವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನು 
ತೆ್ ೋರಸಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. 2020-21ರ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ರೆೋಶದ 
ಕೃಷ್ ರಫುತುಗಳಲಿಲಿ ಶೆೋಕಡಾ 17.34 ರಷುಟ ಭಜೇರ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಕಂರುಬಂದಿರೆ. ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಹೆ್ ರತಾಗಿಯ್, ರೆೋಶದ 
ರೆೈತರು ಮತುತು ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಫುತುಗಳು ಉತತುಮ ಸಾಧನೆ 
ಮಾಡಿವೆ. ಕೃಷ್ ಮತುತು ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಫುತುಗಳು ಶೆೋ. 
17.34 ರಷುಟ ಹೆಚಿಚಿದುದ 2020-21ರಲಿಲಿ41.25 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 
ತಲುಪಿರೆ. ಇದರೆ್ ಂದಿಗೆ ರೆೋಶದ ಸಾವಯವ ರಫುತು ಕ್ರ 

ಹೆಚಿಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲ್ಸಿದ 
ನಮಾ್ಮರ ರತ್ತು ತಯಾರಕಾ ಕೆೋತರಾ 

ವಲಯ ಏಪ್ರಾಲ್-ಜ್ನ್   ಏಪ್ರಾಲ್-ಜ್ನ್ 

 (2021-22) (2020-21) 
ಕೃಷಿ 4.52 8.21
ತಯಾರಕೆ 49.63 -4.18
ವಿದ್್ಯತ್/ಅನಲ/ನೋರ್ ಸರಬರಾಜ್ 14.26 3
ನಮಾ್ಮರ 68.3 -14.9
ವಾ್ಯಪಾರ/ಹೆ್ ೋಟೆಲ್/ಸಾರಗೆ 34.32 -30.22
ಹರಕಾಸ್/ರಯಲ್ ಎಸೆಟೋಟ್/

ವೃತಿತುಪರ ಸೆೋವೆಗಳು  3.7 -5.0
ಜಡಿಪ್  20.1 -9.21

ಶ್ೇಕಡಾವಾರುಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ೂೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ  
ಎರಡನೆೇ ಅಲರ 
ನಡುವರೂ ನಿಮಾ್ಯಣ ಮತುತು 
ತಯಾರಿಕ್ರಂತಹ  
ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಶೆೋಕಡಾ 51 ರಷುಟ ಅದುಭುತ ಏರಕೆ ಕಂಡಿರೆ. ರೆೋಶದ ರೆೈತರ ಈ 
ಅದುಭುತ ಸಾಧನೆಯನುನು ಅರೇಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಲು, ಕಳೆದ ಮ್ರು 
ವಷೇಗಳ ರಫುತು ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳನುನು ನೆ್ ೋರುವುದು ಅಗತಯೂವಾಗಿರೆ. 
2017-18ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಲಿ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಫುತು 38.43 ಬಿಲಿಯನ್ 
ಡಾಲರ್ ಆಗಿತುತು, ಇದು 2018-19ರಲಿಲಿ 38.74 ಶತಕೆ್ೋಟಿ ಡಾಲರ್ 
ಗೆ ಏರತು, ನಂತರ ಕೆ್ೋವಡ್ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ಲ ಪರಸಿಥಾತಿಯ 
ಹೆ್ ರತಾಗಿಯ್ 2019-20 ರಲಿಲಿ ಸವಾಲ್ಪ ಕುಸಿತರೆ್ ಂದಿಗೆ 35.16 
ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿತುತು. 2020-21ರಲಿಲಿ ಸಾವೇಕಾಲಿಕ ಗರಷ್ಠ 
41.25 ಶತಕೆ್ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪಿರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಯೋಜನೆಯಾದ  ಒಂದು ಜಲೆಲಿ, 
ಒಂದು ಉತ್ಪನನು ಇದಕೆಕಾ ಗಮನಾಹೇ ಕೆ್ರುಗೆ ನಿೋಡಿರೆ. ರೆೋಶದಲಿಲಿ 
ಮದಲ ಬಾರಗೆ, ಅನೆೋಕ ಕಲಿಸಟರ್ ಗಳಿಂದ ರಫುತು ಕ್ರ ನಡೆದಿರೆ. 
ಉರಾಹರಣೆಗೆ, ವಾರಾಣಸಿಯಿಂದ ತಾಜಾ ತರಕಾರಗಳು 
ಮತುತು ಚಂರೌಲಿಯ ಕಪು್ಪ ಅಕ್ಕಾಯನುನು ಮದಲ ಬಾರಗೆ ರಫುತು 
ಮಾರಲಾಗಿರೆ. ಇದಲಲಿರೆೋ, ರೆೋಶದ ಇತರ ಕಲಿಸಟರ್ ಗಳಾದ 
ನಾಗಪುರದಿಂದ ಕ್ತತುಳ ,ೆ ಅನಂತಪುರದಿಂದ ಬಾಳೆಹಣುಣು, 
ಲಕೆ್ನುೋದಿಂದ ಮಾವು ಇತಾಯೂದಿಗಳನುನು ರಫುತು ಮಾರಲಾಗಿರೆ. ಈ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಮದಲ ಬಾರಗೆ ರೆೋಶದಿಂದ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು 
ಮತುತು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟಟದಿಂರಾಗಿ, ವರೆೋಶ ಮಾರುಕಟೆಟಗಳಲಿಲಿ 
ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮ್ಡಿಸಿವೆ. ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಫುತು ಹೆಚಚಿಳಕೆಕಾ 
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ ಮಲಿಟಮೋರಲ್ ವಧಾನ, ಮಾರುಕಟೆಟ 
ಸಂಪಕೇಕಾಕಾಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಕಟಾವನ ನಂತರದ ಮೌಲಯೂ ಸರಪಳಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತು ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು (ಎಫ್ ಪಿಒ). 
ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂರಾಗಿ, ಈಶಾನಯೂದ ರೆೈತರು ಕ್ರ ತಮ್ಮ 

ಆರ್್ಮಕತೆರ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಸರಕುಗಳನುನು ರಫುತು ಮಾರುವಲಿಲಿ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿರಾದರೆ.

ಮೋ 2021 ರಲಿಲಿ ಮದಲ ಬಾರಗೆ, 4 ಸಾವರ ಕೆಜ ಸಾವಯವ- 
ಸಾನಾವಾ ಅಕ್ಕಾ ಮತುತು ಬಾಲಿೇಯನುನು ಡೆನಾ್ಮರ್ೇ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. 
ಈ ವಷೇ ಅಸಾಸಾಂನಿಂದ 40 ಮಟಿ್ರರ್ ಟನ್ ಕೆಂಪು ಅಕ್ಕಾಯನುನು 
ಮದಲ ಬಾರಗೆ ಅಮರಕಾಕೆಕಾ ರಫುತು ಮಾರಲಾಗಿರೆ. ಅರೆೋ ರೋತಿ, 
ಈಶಾನಯೂದಿಂದ ಬಮಿೋೇಸ್ ರಾ್ರಕ್ಷಿಗಳು ಮತುತು ತಿ್ರಪುರಾದಿಂದ ಹಲಸಿನ 
ಹಣುಣುಗಳನುನು (ಮೋ ತಿಂಗಳಲಿಲಿ 1.2 ಮಟಿ್ರರ್ ಟನ್ ಮತುತು ಜುಲೆೈನಲಿಲಿ 
1.6 ಮಟಿ್ರರ್ ಟನ್) ಲಂರನ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರೆ. ಮದಲ ಬಾರಗೆ, 
ನಾಗಾಲಾಯೂಂಡ್ ನಿಂದ 200 ಕ್ಲೆ್ ೋ ತಾಜಾ ಮಣಸಿನಕಾಯಿಯನುನು 
ಲಂರನ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾನು್ಪರದ ನೆೋರಳ  ೆಹಣುಣು ಮದಲ 
ಬಾರಗೆ ವರೆೋಶಗಳಲಿಲಿ ಸದುದ ಮಾಡಿರೆ. ಜ್ನ್-ಜುಲೆೈ 2021 ರಲಿಲಿ, 
ನೆೋರಳೆಯ 10 ಸರಕುಗಳನುನು ಯುಕೆ, ಒಮಾನ್ ಮತುತು ಯುಎಇಗೆ 
ರಫುತು ಮಾರಲಾಗಿರೆ. ಕಾನು್ಪರದ ನೆೋರಳ  ೆ ಈಗ ಪಾಕ್ಸಾತುನದ 
ಏಕಸಾವಾಮಯೂವನುನು ಮುರಯಲು ಹೆ್ ರಟಿರೆ. ಅರೆೋ ರೋತಿ, ಭಾಗಲು್ಪರದ 

ತಯಾರಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಾ  
ವೆೋಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ 

ತಯಾರಕಾ ಖರೋದಿ ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರ ಸ್ಚ್ಯಂಕ 

(ಪ್ಎಂಐ) ಆಗಸ್ಟ ನಲ್ಲಾ 52.3 ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಏರದೆ. 

ಇದ್ ಜ್ಲೆೈನಲ್ಲಾ 55.3 ರಷಿಟತ್ತು. ಪ್ಎಂಐ 50 ಕ್್ಂತ 

ಹೆಚ್ಚಿ ಇದದಿರೆ ಅದ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಚಿಸ್ತತುದೆ, 

ಅದಕ್್ಂತ ಕೆಳಗಿದದಿರೆ ಕ್ಸಿತವನ್ನು ಸ್ಚಿಸ್ತತುದೆ. 

ಜ್ಲೆೈಗೆ ಹೆ್ ೋಲ್ಸಿದರೆ ಇದ್ ಆಗಸ್ಟ ನಲ್ಲಾ 

ಕಡಿಮಯಾಯಿತ್, ಆದರೆ ಇದರ ಹೆ್ ರತಾಗಿಯ್, 

ತಯಾರಕೆಯ್ ದೃಢವಾಗಿತ್ತು.
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55.4
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52.3

ಜನವರ

ಫೆಬರಾವರ

ಮಾಚ್್ಮ

ಏಪ್ರಾಲ್

ಮೋ

ಜ್ನ್

ಜ್ಲೆೈ

ಆಗಸ್ಟ

ಜಡಿರ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 
ತೆರೈಮಾಸಕವೂಂದರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು 95 ಬಿಲ್ರನ್  
ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಹಚುಚು ರಫ್ತು 
ಮಾಡಿರುವುದು ಇದೆೇ ಮದಲು

ಜರಾೇಲು ಮಾವನುನು ಕ್ರ ಮದಲ ಬಾರಗೆ ಲಂರನ್ ಗೆ ರಫುತು 
ಮಾರಲಾಯಿತು. ಮದಲ ಬಾರಗೆ, ಕಾಶೋರದ ಮಿಶ್ರ ಚೆರ್ರ 
ಮತುತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರರೆೋಶದ ಸೆೋಬುಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದುಬೆೈ 
ಮತುತು ಬಹೆ್ರೋನ್ ನಲಿಲಿ ಮಾರುಕಟೆಟಯನುನು ಪಡೆದಿವೆ.  ಆಗಸ್ಟ 11 
ರಂದು ಛತಿತುೋಸ್ ಗಢದಿಂದ, 9 ಮಟಿ್ರರ್ ಟನ್ ಒಣ ಮಹುವಾವನುನು 
ಮದಲ ಬಾರಗೆ ಫಾ್ರನ್ಸಾ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿರೆ. ಈ ಆರಂಭಗಳನುನು 
ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ನೆ್ ೋಡಿದರೆ, ಭಾರತದ ರೆೈತರು ಈಗ 
ರೆೋಶವನುನು ಮಾತ್ರವಲಲಿರೆ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ರೋಷ್ಸುತಿತುರಾದರೆ.

ಆರ್್ಮಕತೆಯಲ್ಲಾ ವಿ ಆಕಾರದ ಚೆೋತರಕೆ

ಕೆ್ೋವಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಎರರು ಅಲೆಗಳನುನು 
ಎದುರಸಿದ ಭಾರತಿೋಯ ಆರ್ೇಕತೆಯು ಜ್ನ್ ನಿಂದ ಆರ್ೇಕ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಂದ ಮತೆತು ಹಾದಿಗೆ 
ಬರುತಿತುರೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗದಿಂರಾಗಿ, ರೆೋಶದ 
ಜಡಿಪಿ (-24) ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಿಥಾತಿಗೆ ಕುಸಿದಿತುತು. ಭಾರತದ ಒಟುಟ 
ಆಂತರಕ ಉತ್ಪನನುದಲಿಲಿ (ಜಡಿಪಿ) ರಾಖಲೆಯ ವೆೋಗವು ಶೆೋಕಡಾ 
20.1 ಕೆಕಾ ಬರಲು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತುತು ಕೆೋಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ 
ನಿಮೇಲಾ ಸಿೋತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಪ್ರವೃತಿತುಯನುನು ಬದಲಾಯಿಸುವ 
ಚುರುಕಾದ ಚಿಂತನೆಯನುನು ಎತಿತು ತೆ್ ೋರಸುತತುರೆ. ಕೃಷ್ಯಿಂದ 
ಹಿಡಿದು ರಯಲ್ ಎಸೆಟೋಟ್ ಮತುತು ಆಟೆ್ೋಮಬೆೈಲ್ ಗಳವರೆಗೆ 
ಎಲಾಲಿ ವಲಯಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ತೆ್ ೋರಸುತಿತುವೆ. 
ಆರ್ೇಕತೆಯಲಿಲಿನ ಉತಕಾಷೇವು ಉದಯೂಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು 
ವೆೋಗಗೆ್ ಳಿಸಿರೆ. ಜವಎ (ಒಟುಟ ಮೌಲಯೂವಧಿೇತ) ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 
2020-21ರ ಆರ್ೇಕ ವಷೇದ ಮದಲ ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ ಶೆೋಕಡಾ 
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46.1 ರಷಾಟಗಿರೆ. ಇದು ಕೆ್ೋವಡ್ ನಿಂರಾಗಿ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವಷೇದ 
ಮದಲ ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ ಮೈನಸ್ 35.8 ಕೆಕಾ ಇಳಿದಿತುತು. ಸರಳವಾಗಿ 
ಹೆೋಳುವುರಾದರೆ, ಜವಎ ಆರ್ೇಕತೆಯ ಒಟುಟ ಉತಾ್ಪದನೆ ಮತುತು 
ಆರಾಯವನುನು ತೆ್ ೋರಸುತತುರೆ. ಉತಾ್ಪದನಾ ವೆಚಚಿ ಮತುತು ಕಚಾಚಿ 
ವಸುತುಗಳ ಬೆಲೆಯನುನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆ್ಂರ ನಂತರ ನಿದಿೇಷಟ 
ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಉತಾ್ಪದಿಸಿದ ಸರಕು ಮತುತು ಸೆೋವೆಗಳ ವತಿತುೋಯ 
ಮೌಲಯೂವನುನು ಇದು ಹೆೋಳುತತುರೆ. ನಿದಿೇಷಟ ವಲಯ, ಉದಯೂಮ ಅರವಾ 
ವಲಯದಲಿಲಿ ಎಷುಟ ಉತಾ್ಪದನೆ ಮಾರಲಾಗಿರೆ ಎಂಬುದನುನು ಸಹ 
ಇದು ತೆ್ ೋರಸುತತುರೆ. ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳನುನು ರ್ರೋತಾಸಾಹಿಸುವ ಕೆೋಂದ್ರ 
ಸಕಾೇರದ ನಿೋತಿಯು ಈಗ ಸಮೃದಧಿ ಲಾಭ ನಿೋರುತಿತುರೆ. 

ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಮತುತು ಕೆ್ೋವಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದಿಂರಾಗಿ, 
ಸೆೋವಾ ವಲಯವು ಪ್ರತಿಕ್ಲ ಪರಸಿಥಾತಿಯನುನು ಎದುರಸುತಿತುರೆ. 
ಆದರೆ ಸಕಾೇರವು ಜನರ ಕಲಾಯೂಣ ನಿೋತಿಗೆ ಮದಲ ಆದಯೂತೆ 
ನಿೋಡಿತು. ಇದರ ಪರಣಾಮವಾಗಿ, ಈಗ ಸೆೋವಾ ಕ್ೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಚೆೋತರಕೆ ಕಂರುಬಂದಿರೆ. ಪ್ರಸಕತು ಹಣಕಾಸು ವಷೇದ ಮದಲ 
ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ ಸೆೋವಾ ವಲಯವು ಶೆೋಕಡಾ 11.4 ರಷುಟ ಜವಎ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ರಾಖಲಿಸಿರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಸಾವೇಜನಿಕ 
ವಲಯದ ಬಾಯೂಂಕುಗಳ ನಿವವಾಳ ಲಾಭವು 31,816 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.ಗೆ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ. ಸಕಾೇರವು ಅನುತಾ್ಪದಕ ಆಸಿತು (ಎನ್ ಪಿ ಎ) ಗಳನುನು 
ಕಡಿಮ ಮಾರಲು ತೆಗೆದುಕೆ್ಂರ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪರಣಾಮವಾಗಿ, 
2018 ರ ಮಾಚ್ೇ ನಲಿಲಿ ಶೆೋ.11 ಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚಿಚಿದದ ಒಟುಟ ಅನುತಾ್ಪದಕ 
ಆಸಿತುಗಳು 2021 ರ ಮಾಚ್ೇ ನಲಿಲಿ ಶೆೋ.7 ಕೆಕಾ ಇಳಿದಿರೆ. ಹಾಗೆಯೋ 
2018 ರಲಿಲಿ ಶೆೋಕಡಾ 5.90 ರಷ್ಟದದ ನಿವವಾಳ ಎನ್ ಪಿ ಎ ಶೆೋಕಡಾ 2ಕೆಕಾ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿರೆ. ಇದು ಬಾಯೂಂಕ್ಂಗ್ ವಯೂವಸೆಥಾಯನುನು ಸುಧಾರಸಲು 
ಸಕಾೇರ ಕೆೈಗೆ್ ಂರ ಸಕಾಲಿಕ ಉಪಕ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿರೆ. 

ದಾಖಲೆಯ ವೆೋಗದಲ್ಲಾ ಜಎಸ್ ಟಿ ಸಂಗರಾಹ
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ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿ ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿ

ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿ

ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿ

ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿ

ಸಾವಿರ ಕೆ್ೋಟಿ

ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿ

ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿ

ಜನವರ ಫೆಬರಾವರ ಮಾಚ್್ಮ ಏಪ್ರಾಲ್ ಮೋ ಜ್ನ್ ಜ್ಲೆೈ ಆಗಸ್ಟ 

ನಾವು ಜ್ನ್ 2021 ರ ಅಂಕ್ಅಂಶವನುನು ಬಿಟಟರೆ, ಕಳೆದ 11 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಜಎಸ್ ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು  

ನಿರಂತರವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿ ರ್. ಮಿೋರರೆ. ತೆರಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲಿಲಿನ ಹೆಚಚಿಳವು ಆರ್ೇಕತೆಯ  

ತವಾರತ ಚೆೋತರಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೆ. 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಾ ರ್ಂದ್ವರಯಲ್ 

ಭಾರತವು ತನನು ತಯಾರಕೆ ರತ್ತು ರಫ್ತು 

ಎರಡನ್ನು ಹೆಚಿಚಿಸಬೆೋಕಾಗ್ತತುದೆ. ಕೆ್ೋವಿಡ್ 

ನಂತರ ಉದ್ಭವಿಸಿದ  ಹೆ್ ಸ ಆರ್್ಮಕ ಪರಸಿಥೆತಿಗಳ 

ದೃಷಿಟಯಿಂದ ಮೋಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಉಪಕರಾರಕೆ್ ರತತುಷ್ಟ ಉತೆತುೋಜನ ನೋಡಲ್ 

ದೆೋಶವು ಉತಾ್ಪದನೆ ಆಧಾರಕ ಪರಾೋತಾಸ್ಹ 

ಧನವನ್ನು ಘ್ೋಷಿಸಿದೆ. ಎಲೆಕಾಟ್ನಕ್ಸ್ 

ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಾ ಒಂದ್ ಮಾದರ 

ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತುದೆ. ಏಳು ವಷ್ಮಗಳ 

ಹಂದೆ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ 8 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ 

ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನು ಆರದ್ 

ಮಾಡಿಕೆ್ಳು್ಳತಿತುದೆದಿವು. ಈಗ ಆರದ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟ 

ಕಡಿಮಯಾಗಿವೆ, ಇಂದ್ ನಾವು 3 ಬಿಲ್ಯನ್ 

ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನು 

ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಿತುದೆದಿೋವೆ.

- ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿ, ಪರಾಧಾನ ರಂತಿರಾ

ಆರ್್ಮಕತೆರ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಭಾರತಿೋಯ ರಸವ್ೇ ಬಾಯೂಂರ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ವರೆೋಶ 
ವನಿಮಯ ಮಿೋಸಲು ಕ್ರ ಆಗಸ್ಟ 16 ಕೆಕಾ ಕೆ್ನೆಗೆ್ ಂರ ವಾರದಲಿಲಿ 
16.663 ಶತಕೆ್ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ನಿಂದ ರಾಖಲೆಯ 633.558 
ಶತಕೆ್ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಕೆಯಾಗಿರೆ. ಈ ವರೆೋಶ ವನಿಮಯ 
ಸಂಗ್ರಹದಲಿಲಿ ಹೆಚಚಿಳಕೆಕಾ ಮುಖಯೂವಾಗಿ ಎಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಹಿರುವಳಿಗಳ 
ಹೆಚಚಿಳ ಕಾರಣವಾಗಿರೆ. ಚಿನನುದ ಸಂಗ್ರಹವು 192 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ 
ನಿಂದ 37410 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರಕೆಯಾಗಿರೆ.

ಅಮರಕಾ ಮತುತು ಚಿೋನಾದ ನಂತರ ಭಾರತವು ವಶವಾದ ಮ್ರನೆೋ 
ಅತಿರೆ್ ರ್ಡ ಸಾಟಟೇಪ್ ಪರಸರ ವಯೂವಸೆಥಾಯಾಗಿರೆ. “ಭಾರತವು ವಶವಾದ 
ಮ್ರನೆೋ ಅತಿರೆ್ ರ್ಡ ಯ್ನಿಕಾನ್ೇ ಪರಸರ ವಯೂವಸೆಥಾಯಾಗಿರೆ 
ಮತುತು ಕಳೆದ ವಷೇ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 3 
ಯುನಿಕಾನ್ೇ ಗಳನುನು ಸೆೋರಸಿರೆ” ಎಂದು ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಆಟೆ್ೋಮೊಬೆೈಲ್ ಕೆೋತರಾದಲ್ಲಾ ಸ್ಧಾರಣೆ

 ಕಳೆದ ವಷೇ ಅತಯೂಂತ ಕಡಿಮ 
ಮಾರಾಟದಿಂರಾಗಿ ರೆೋಶದ 
ಆಟೆ್ೋಮಬೆೈಲ್ ವಲಯವು 
ಹಾನಿಗೆ್ ಳಗಾಯಿತು. ಕೆ್ೋವಡ್ 
ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಕಟುಟನಿಟಾಟದ 
ಲಾರ್ ಡೌನ್ ವಧಿಸಿದದರಂದ ಜನರ 
ಖಚುೇ ಮಾರುವ ಸಾಮರಯೂೇದಲಿಲಿ 
ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದುದ ಇದಕೆಕಾ 
ಕಾರಣವಾಯಿತು.

 ಭಾರತದ ಆಟೆ್ೋಮಬೆೈಲ್ ಕ್ೆೋತ್ರವು 
ಪ್ರಪಂಚದಲಿಲಿ ನಾಲಕಾನೆೋ ಅತಿ 
ರೆ್ ರ್ಡರಾಗಿರೆ ಮತುತು ಇದು ಹೆಚಿಚಿನ 
ಸಂಖೆಯೂಯ ಜನರಗೆ ಉರೆ್ ಯೂೋಗವನುನು 
ಒದಗಿಸುತಿತುರೆ.

 ಇಂತಹ ಪರಸಿಥಾತಿಯಲಿಲಿ, ಇದು 
ಎಲಲಿರಗ್ ಆತಂಕದ ಸಿಥಾತಿಯಾಗಿತುತು. 

ಆದರೆ ಈ ವಲಯದ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಳೆದ ಆರ್ೇಕ ವಷೇದ ಮ್ರನೆೋ 
ತೆರೈಮಾಸಿಕದಿಂದ 2021 ರ ಏಪಿ್ರಲ್-
ಜ್ನ್ ಮದಲ ತೆರೈಮಾಸಿಕದವರೆಗೆ 
ಮುಂದುವರಯಿತು.

 ಕಳೆದ ವಷೇದ ಇರೆೋ ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ 
ವಾಣಿಜಯೂ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೆೋ.-
84.8 ಕೆಕಾ ಕುಸಿದಿದದರೆ, ಈ ವಷೇದ 
ಮದಲ ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ ಇದು 
ಶೆೋ.234.4 ರಷುಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ.

 ಮತೆ್ ತುಂರೆಡೆ, ಕಳೆದ ವಷೇದ 
ಮದಲ ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ ಶೆೋ.-
74.7 ರಷ್ಟದದ ವೆೈಯಕ್ತುಕ ವಾಹನಗಳ 
ಮಾರಾಟವು ಈಗ ಶೆೋ.110.6 
ರಷುಟ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಂದಿಗೆ ಹೆ್ ಸ 
ರಾಖಲೆಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುತಿತುರೆ.

ವರದಿ ಹೆೋಳಿರೆ. ಆಗಸ್ಟ 2021 ರವರೆಗೆ ಕೆೋವಲ 8 ತಿಂಗಳಲಿಲಿ, 
ಯುನಿಕಾನ್ೇ ಗಳ ಸಂಖೆಯೂ 51 ಕೆಕಾ ಏರಕೆಯಾಗಿರೆ ಎಂದು ವರದಿ 
ಹೆೋಳಿರೆ. ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಮತುತು ಗಾ್ರಹಕರ ಮನೆ್ ೋಭಾವದ 
ಬದಲಾವಣೆಯಿಂರಾಗಿ ಸೆೋವಾ ಪಿಎಂಐ ಆಗಸ್ಟ ನಲಿಲಿ 18 ತಿಂಗಳ 
ಗರಷ್ಠ ಮಟಟವನುನು ತಲುಪಿರೆ. ಹೆ್ ಸ ಉರೆ್ ಯೂೋಗಾವಕಾಶಗಳು 
ಮತುತು ಹೆಚಿಚಿದ ಬೆೋಡಿಕೆಯಿಂರಾಗಿ ಇದು ಸಾಧಯೂವಾಗಿರೆ. ಅನೆೋಕ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು ಪುನಃ ತೆರೆದಿದದರಂದ ಮಾರಾಟ ಹೆಚಾಚಿಯಿತು ಮತುತು 
ಗಾ್ರಹಕರ ಸಂಖೆಯೂಯ್  ಹೆಚಿಚಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂರಾಗಿ ‘ಇಂಡಿಯಾ 
ಸವೇಸಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಕ್ಟವಟಿ ಇಂಡೆರ್ಸಾ’ ಜುಲೆೈ 2021 ರಲಿಲಿದದ 
45.4 ರಂದ ಆಗಸ್ಟ 2021 ರಲಿಲಿ 56.7 ಕೆಕಾ ಏರಕೆ ಕಂಡಿತು.

ರಫ್ತು ಉತೆತುೋಜಸಲ್ ನಾಲ್್ ರಂತರಾಗಳು

ರಫುತು ಹೆಚಿಚಿಸುವುದು ಮತುತು ಆಮದು ಕಡಿಮ ಮಾರುವುದು 
ಸಾವಾವಲಂಬಿೋ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಅದನುನು 
ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಲುಕಾ 
ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒತುತು ನಿೋಡಿರಾದರೆ. ಮದಲನೆಯರಾಗಿ- ರೆೋಶದಲಿಲಿ 
ಉತಾ್ಪದನೆಯು ಗುಣಮಟಟದ ಸ್ಪಧಾೇತ್ಮಕತೆಯಂದಿಗೆ ಹಲವು 
ಪಟುಟ ಹೆಚಾಚಿಗಬೆೋಕು. ಇಂದು ಜಗತಿತುನಲಿಲಿ ಜಾಗೃತ ಗಾ್ರಹಕರ 
ಹೆ್ ಸ ವಗೇವು ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮಿ್ಮದುದ, ಇದು ಬೆಲೆಗಿಂತ ಗುಣಮಟಟದ 
ಮೋಲೆ ಹೆಚುಚಿ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕರಸುತತುರೆ. ಎರರನೆಯದು- ಸಾರಗೆಯ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಮಸೆಯೂಗಳನುನು ತೆ್ ಡೆದುಹಾಕುವುದು. ಇದರಲಿಲಿ 
ರಾಜಯೂ ಸಕಾೇರಗಳು- ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರ ಮತುತು ಎಲಾಲಿ ಖಾಸಗಿ 
ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನುನು ನಿವೇಹಿಸಬೆೋಕಾಗುತತುರೆ.

ವಿದುಯಾತ್ ಬಳಕ್, ಇ-ವೇ ಬಿಲ್ ಗಳು, 
ಡಿಜಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳು 
ಮತುತು ಬಲವಾದ ಸರಕು ಮತುತು 
ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಎಸ್ ಟಿ) 
ಸಂಗ್ರಹಗಳಲೂಲಿ ಸುಧಾರಣೆರ 
ಲಕ್ಣಗಳು ಗೊೇಚರಿಸುತ್ತುವ. 
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ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಂದ ಶುಭ ಸುದದಿ: ಪರೆಮುಖ 
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೋ. 9.4ರಷ್್ಟ ವೃದಧಿ 

ಕಲ್ಲಾದದಿಲ್, ಕಚಾಚಿ ತೆೈಲ, ರಸಗೆ್ ಬ್ಬರ, ಉಕ್್,  
ಪೆಟೆ್ರಾೋ-ಸಂಸ್ರಣೆ, ವಿದ್್ಯತ್ ರತ್ತು ನೆೈಸಗಿ್ಮಕ ಅನಲ 
ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೆೋ ಆರ್್ಮಕತೆಯ ಅಡಿಪಾಯ ಎಂದ್ 
ಪರಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಈ ಎಂಟ್ ವಲಯಗಳನ್ನು ಪರಾರ್ಖ 
ವಲಯಗಳು ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ.

ಕಲ್ಲಾದದಿಲ್ 18.7
ಕಚಾಚಿ ತೆೈಲ  -3.2
ನೆೈಸಗಿ್ಮಕ ಅನಲ 18.9
ಶ್ದಿ್ಧೋಕರಸಿದ ಉತ್ಪನನುಗಳು 6.7
ರಸಗೆ್ ಬ್ಬರ 0.5
ಉಕ್್  9.3
ಸಿಮಂಟ್  21.8
ವಿದ್್ಯತ್  9.0
ಒಟ್ಟ  9.4

ದಾಖಲೆಯ ಎಫ್ ಡಿಐ ಒಳಹರವು 

ಮ್ರನೆಯರಾಗಿ, ಸಕಾೇರವು ರಫುತುರಾರರೆ್ ಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ 
ಹೆಗಲು ಕೆ್ಟುಟ ನಡೆಯಬೆೋಕು. ರಾಜಯೂಗಳಲಿಲಿನ ಸಕಾೇರಗಳು ಮತುತು 
ರಫುತುರಾರರ ಮಂರಳಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗದಿದದರೆ ನಾವು ನಿರೋಕ್ಷಿತ 
ಫಲಿತಾಂಶಗಳನುನು ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲಲಿ.

ನಾಲಕಾನೆೋ ಅಂಶವೆಂದರೆ - ಭಾರತಿೋಯ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಮಾರುಕಟೆಟ. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 
ಪ್ರಕಾರ “ಈ ಎಲಾಲಿ ನಾಲುಕಾ ಅಂಶಗಳನುನು ಸಂಯೋಜಸಿರಾಗ 
ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ಸಥಾಳಿೋಯತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗುತತುರೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ 

 ಭಾರತವು 2020-21ರಲಿಲಿ ಅತಿ 

ಹೆಚುಚಿ ಎಫ್.ಡಿಐ ಒಳಹರವು 

81.72 ಶತಕೆ್ೋಟಿ ಅಮರಕನ್ 

ಡಾಲರ್ ಕಂಡಿರೆ.

 ಇದು 2019-20ರಲಿಲಿ ಬಂದಿದದ 

74.39 ಶತಕೆ್ೋಟಿ ಅಮರಕನ್ 

ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಶೆೋಕಡಾ 10 ರಷುಟ 

ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ.

 ಏಪಿ್ರಲ್ 2021ರ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ 6.24 

ಶತಕೆ್ೋಟಿ ಅಮರಕನ್ ಡಾಲರ್ 

ಎಫ್.ಡಿಐ ಒಳಹರವನೆ್ ಂದಿಗೆ 

ಇದು ಸಿಥಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿತುದುದ, 
ಇದು ಏಪಿ್ರಲ್ 2020ರಲಿಲಿದಿದದದಕ್ಂತ 

ಶೆೋಕಡಾ 38 ರಷುಟ ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿರೆ.

 ಅರೆೋ ವೆೋಳ ,ೆ ರೆೋಶದ ವರೆೋಶ 

ವನಿಮಯ ಮಿೋಸಲು $ 16.663 
ಶತಕೆ್ೋಟಿಯಷುಟ ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿದುದ, 
ಆಗಸ್ಟ 27 ಕೆಕಾ ಕೆ್ನೆಗೆ್ ಂರ 

ವಾರದಲಿಲಿ ರಾಖಲೆಯ ಮಟಟವಾದ 

$ 633.558 ಶತಕೆ್ೋಟಿಗೆ ಏರರೆ.

 ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಚಿನನುದ 

ಮಿೋಸಲು 192 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ 

ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿ 37.410 ಶತಕೆ್ೋಟಿ 

ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪಿರೆ.

 ಅಲಲಿರೆ, ಐಎಂಎಫ್ ನೆ್ ಂದಿಗೆ 

ರೆೋಶದ ಮಿೋಸಲು 14 ದಶಲಕ್ಷ 

ಡಾಲರ್ ನಿಂದ 5.11 ಶತಕೆ್ೋಟಿ 

ಡಾಲರ್ ಗೆ ಏರರೆ.

ಉತಾ್ಪದನೆಯನ್ನು ಹೆಚಿಚಿಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ, 

ಕೆೋಂದರಾ ಸಕಾ್ಮರ ಉದ್ಯರಕೆ್ ಉತಾ್ಪದನಾ  

ಸಂಪಕ್್ಮತ ಪರಾೋತಾಸ್ಹಕದಂತಹ 

ಉಪಕರಾರಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆ್ ಂಡಿದೆ.

ಆರ್್ಮಕತೆ

(ಶೆೋಕಡಾವಾರನಲ್ಲಾ)

ರ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ನಾವು ವಶವಾಕೆಕಾ ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗುರಯನುನು ಉತತುಮ 
ರೋತಿಯಲಿಲಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಾಗುತತುರೆ.”

ಭಾರತವು ಈ ನಾಲುಕಾ ಮಂತ್ರಗಳನುನು ದಿೋಘೇಕಾಲಿೋನ 
ಚಿಂತನೆಯಂದಿಗೆ ಅಥೆೈೇಸಿಕೆ್ಂಡಿದುದ, ಇಂದು ರಫುತು ವೃದಿಧಿ 
ಆರ್ೇಕತೆಗೆ ಬಲ ನಿೋರುತಿತುರೆ.

ಆರ್್ಮಕತೆಗೆ ಪರಾಚೆ್ೋದನೆ ನೋಡ್ತಿತುರ್ವ ದೃಢ ನಧಾ್ಮರಗಳು

ಕೆ್ೋವಡ್ ರೆೋಶವನುನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿರಾಗ, ಆರ್ೇಕತೆಯ ಮೋಲೆ 
ಅದರ ಪರಣಾಮವು ಹಿಂದಿನ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗಗಳಿಗಿಂತ 
ಭಿನನುವಾಗಿರುತತುರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬೆೋಡಿಕೆಗೆ 
ತಿೋವ್ರ ಆರ್ತ ನಿೋರುತತುರೆ ಎಂಬುದನುನು ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರ 
ಮನಗಂಡಿತುತು. ಹಿೋಗಾಗಿ ಈ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗವು ರೆೋಶದ 
ಆರ್ೇಕತೆಯ ಮೋಲೆ ದಿೋಘೇಕಾಲಿೋನ ಪರಣಾಮ ಬಿೋರುತತುರೆ 
ಎಂಬ ಆತಂಕವತುತು. ಆದರೆ ಸದೃಢ ಸಕಾೇರ ಯಂತ್ರ ಅದರ 
ಪರಣಾಮವನುನು ತಗಿ್ಗಸುವ ನಿಟಿಟನಲಿಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿತು. ಕಾಮಿೇಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಕೃಷ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, 
ಎಂಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳ ವಾಯೂಖಾಯೂನದ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ 
ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತುತು  ಪಿಎಲ್.ಐ ಯೋಜನೆಯನುನು 
ರೆೋಶದ ಆರ್ೇಕತೆ ಉತೆತುೋಜಸಲು ಘ್ೋಷ್ಸಲಾಯಿತು, ಅದು 
ತುಂಬಾ ಯಶಸಿವಾಯ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಉರೆ್ ಯೂೋಗದ ಅಂಕ್-
ಅಂಶಗಳನುನು ನೆ್ ೋಡಿದರೆ, 2011-12 ರಲಿಲಿ ಕಾಮಿೇಕ ಪಡೆಯಲಿಲಿ 
ಶೆೋಕಡಾ 5 ರಷುಟ ಕಡಿತವಾಗಿದದರೆ, 2017-18 ರಲಿಲಿ ಸಂಬಳ 
ಪಡೆಯುವ ಕಾಯೇಪಡೆಯಲಿಲಿ ಶೆೋಕಡಾ 5 ರಷುಟ ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿತುತು.  
ಇದು ಗಾತ್ರ, ವಧ ಮತುತು ನರವಳಿಕೆಯ ವಷಯದಲಿಲಿ 
ಆರ್ೇಕತೆಯು ಹೆಚುಚಿ ವಯೂವಸಿಥಾತವಾಗುವುದರ ಸಂಕೆೋತವಾಗಿತುತು. 
ಅರೆೋ ರೋತಿ, ಶೆಲ್ ಘಟಕಗಳನುನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಐಬಿಸಿ, 
ಜಎಸಿಟ ಯಂತಹ ಇತರ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಮತುತು 
ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಚೌಕಟಿಟನ ಅಡಿಯಲಿಲಿ  ಆರ್ೇಕತೆಯನುನು ತರುವ 
ನಿಟಿಟನಲಿಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜೆಜೆಗಳಾಗಿದದವು.

ಇದು ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗಗಳಂತಹ ಬಿಕಕಾಟುಟಗಳನುನು 
ಎದುರಸಲು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕ್ಕಾಂತ ಸಂಘಟಿತ ವಲಯಕೆಕಾ 
ಹೆಚಿಚಿನ ಶಕ್ತುಯ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿತು. ಮತೆ್ ತುಂದು ರೋತಿಯಲಿಲಿ 
ಹೆೋಳುವುರಾದರೆ, ಆರ್ೇಕತೆಯನುನು ಆಕಾರ, ಪ್ರಕಾರ, 

ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ರಫ್ತು 
ದಾಖಲ್ಸಿದ ಭಾರತ

ಮೋಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ - ಮೋಕ್ 

ಫಾರ್ ದಿ ವಲ್ಡ್್ಮ ರತ್ತು ಆತಮೆನಭ್ಮರ 

ಭಾರತದಂತಹ ಅರ್ಯಾನಗಳು 

ಆರ್್ಮಕತೆಗೆ ವರದಾನವಾಗ್ತಿತುವೆ

 ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ವೆೈರಾಣು ವಶವಾರಾದಯೂಂತ 
ದುಬೇಲಗೆ್ ಂಡಿರುವುದರಂದ, ಮಾರುಕಟೆಟಗಳು 
ಸಹ ಮತೆತು ತೆರೆಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿವೆ. ಇದರೆ್ ಂದಿಗೆ 
ಬೆೋಡಿಕೆಯ್ ಹೆಚುಚಿತಿತುರೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕಾಗಿಯೋ ಭಾರತವು 
ಈ ಅವಕಾಶವನುನು ಬಳಸಿಕೆ್ಂರು ತನನು ರಫುತು ಅಂಕ್-
ಅಂಶಗಳನುನು ತವಾರತವಾಗಿ ಹೆಚಿಚಿಸಿರೆ. 2021-22ರ 
ಮದಲ ತೆರೈಮಾಸಿಕದಲಿಲಿ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲೆಲಿೋ 
95 ಶತಕೆ್ೋಟಿ ಅಮರಕನ್ ಡಾಲರ್ ರಫುತು ಆಗಿರೆ. 
ಇದು 2020-21ರ ಪ್ರರಮ ತೆರೈಮಾಸಿಕದ ರಫಿತುಗಿಂತ 
ಶೆೋ.85ರಷುಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ ಮತುತು 2019-20ರ ಪ್ರರಮ 
ತೆರೈಮಾಸಿಕದ ರಫಿತುಗಿಂತ ಶೆೋ.18 ರಷುಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ.

 ವಶವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ೇಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೆ್ ೋಲಿಸಿದರೆ 
ಭಾರತವು ಏಪಿ್ರಲ್ 2020ರಲಿಲಿ ರಫುತು ವಲಯದಲಿಲಿ ಉತತುಮ 
ಪ್ರದಶೇನ ನಿೋಡಿರೆ. ಏಪಿ್ರಲ್ 2019 ಕೆಕಾ ಹೆ್ ೋಲಿಸಿದರೆ, 
ಏಪಿ್ರಲ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಭಾರತದ ರಫುತು ವೃದಿಧಿ 
ಐರೆ್ ೋಪಯೂ ಒಕ್ಕಾಟ, ಜಪಾನ್, ಅಮರಕ, ಕೆ್ರಯಾ 
ಗಣರಾಜಯೂ ಮತುತು ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಕ್ಂಗ್ಡಮ್ ನಂತಹ ಇತರ 
ಪ್ರಮುಖ ಮುಂದುವರದ ರಾಷಟ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ.

 ಏಪಿ್ರಲ್- ಜ್ನ್ (2020-21)ಗೆ ಹೆ್ ೋಲಿಸಿದರೆ 
ಏಪಿ್ರಲ್- ಜ್ನ್ (2021-22) ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಜಾನುವಾರು 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಫುತು ಶೆೋ.106ರಷುಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ, ಇರೆೋ 
ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ರಫುತು 3668 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.ಗಳಿಂದ 7543 
ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.ಗಳಿಗೆ ಏರಕೆಯಾಗಿರೆ.

 2019ರಲಿಲಿ ಒಟುಟ 37 ಶತಕೆ್ೋಟಿ ಅಮರಕನ್ ಡಾಲರ್ 
ಕೃಷ್ ರಫಿತುನೆ್ ಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ವಶವಾ ಶೆ್ರೋಯಾಂಕದಲಿಲಿ 
9ನೆೋ ಸಾಥಾನದಲಿಲಿತುತು. ಭಾರತವು 2020-21ರ ಇರೆೋ 
ಅವಧಿಗೆ ಹೆ್ ೋಲಿಸಿದರೆ 2021-22ರಲಿಲಿ (ಏಪಿ್ರಲ್-ಜ್ನ್) 
ಕೃಷ್ ಮತುತು ಸಂಸಕಾರತ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನನುಗಳ ರಫಿತುನಲಿಲಿ 
ಶೆೋ.44.3ರಷುಟ ಗಮನಾಹೇ ವೃದಿಧಿ ಸಾಧಿಸಿರೆ.
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ಪೂರೆೈಸುವುದು ಮಾತ್ರ ಆರ್ೇಕತೆಯ ನಿಜವಾದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮಾನದಂರವಲಲಿ ಎಂಬುದನುನು ಸ್ಚಿಸಿರೆ. ಬದಲಾಗಿ, 
ದುಬೇಲ ವಯೂಕ್ತುಗಳು ಸೌಲಭಯೂಗಳನುನು ಪಡೆಯುವುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳು್ಳವ ಮ್ಲಕ ಎಲಲಿರನ್ನು ಔಪಚಾರಕ 
ಆರ್ೇಕತೆಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾರಬೆೋಕ್ರೆ. 
ದುಡಿಯುವ ವಯೋಮಾನದವರು ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಬರವರಾಗಿರಾದರೆ 
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಗೆ ಸೌಲಭಯೂಗಳು ಮತುತು ಅವಕಾಶಗಳು 
ಸಿಗುತಿತುಲಲಿ. ಕೆ್ೋವಡ್ ಅವಧಿಯಲಿಲಿನ ಸಾಮಾನಯೂ ಬಜೆಟ್ 
ಅರೆೋ ದಿೋಘೇಕಾಲಿೋನ ದೃಷ್ಟಕೆ್ೋನವನುನು ಆಧರಸಿತುತು. 
ಇದಕಾಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೋದಿ 2014ರಂದ ಮಹತವಾದ 
ಕ್ರಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆ್ ಂಡಿರಾದರೆ.

ಭಾರತದ ಆರ್್ಮಕತೆಯಲ್ಲಾ ಆರ್ಲಾಗರಾ ಬದಲಾವಣೆ

2013ರಲಿಲಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲವತುತು, ಭಾರತಿೋಯ 
ಆರ್ೇಕತೆಯನುನು ‘ದುಬೇಲ ಐದು’ ಗುಂಪಿನ ಸದಸಯೂ ಎಂದು 
ಪರಗಣಿಸಲಾಗಿತುತು, ಈ ಪದವು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವ ವರೆೋಶ ಹ್ಡಿಕೆಯ ಮೋಲೆ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಭಾಗವನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮಾರುಕಟೆಟ ಆರ್ೇಕತೆಗಳನುನು 
ವಾಯೂಖಾಯೂನಿಸುತತುರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ 
ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತವಾದಲಿಲಿ ಕಳೆದ ಏಳು ವಷೇಗಳಲಿಲಿ, 
ಭಾರತವು ಈಗ ವಶವಾದ ಅತಯೂಂತ ವೆೋಗವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುತಿತುರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ೇಕ ರಾಷಟ್ವಾಗಿರೆ, 
ಸಥಾಳಿೋಯತೆಗೆ ಧ್ವನಿ ನಿೋರುವುದರ ಮೋಲೆ ಒತುತು ನಿೋರಲಾಗಿರೆ. 
ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂರಾಗಿ ಭಾರತಿೋಯ 

ಆರ್ೇಕತೆಯು ವೆೋಗವನುನು ಪಡೆಯುತಿತುರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರವನುನು 
ಮದಲು ನಿಯಂತಿ್ರಸಲಾಯಿತು, ಸುಗಮ ವಾಯೂಪಾರವನುನು 
ಉತೆತುೋಜಸಲಾಯಿತು, ಇದು 2014ರಲಿಲಿದದ 12ರಂದ ಪ್ರಸುತುತ 
63 ಕೆಕಾ ತನನು ಶೆ್ರೋಯಾಂಕವನುನು ಸುಧಾರಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲು ಅನುವು 
ಮಾಡಿಕೆ್ಟಿಟರೆ. ವತಿತುೋಯ ಕೆ್ರತೆಯನುನು ಕಡಿಮ ಮಾರಲು 
ಮತುತು ಎನ್.ಪಿಎಗಳನುನು ತಗಿ್ಗಸಲು ಬಾಯೂಂಕ್ಂಗ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೆ್ ಳು್ಳವುದರ ಜೆ್ತೆಗೆ ಅತಿಯಾದ ತೆರಗೆ ಹೆ್ ರೆಯನುನು 
ತೆ್ ಡೆದುಹಾಕಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿರೆ. 
ಬಾಯೂಂಕುಗಳ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಬಡಿ್ಡದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂರಾಗಿ 
ಕೆ್ೋಟಯೂಂತರ ಜನರ ಮನೆ ಖರೋದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಿರೆ. ಈ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತವು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ೇಕ ಶಕ್ತುಯಾಗುವತತು 
ಸಾಗುತಿತುರುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತತುರೆ.

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯ್, ಭಾರತಿೋಯ ಆರ್ೇಕತೆಯು 
ಉತತುಮವಾಗಿ ಚೆೋತರಸಿಕೆ್ಳು್ಳತಿತುರೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಅದು 
ಸಿಥಾರಗೆ್ ಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿರೆ.ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂರೆ ಅಂರಾಜಸಿರುವ 
ವಶವಾದ ಎಲಾಲಿ ಶೆ್ರೋಯಾಂಕ ಏಜೆನಿಸಾಗಳಿಗಿಂತ ಉತತುಮವಾಗಿ 
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸುತಿತುರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಉನನುತ ನಾಯಕತವಾದ 
ದ್ರದೃಷ್ಟಯ ಚಿಂತನೆಯು ತೆರೈಮಾಸಿಕ ಕಾಯೇಕ್ಷಮತೆಯನುನು 
ಆಧರಸಿಲಲಿ, ಬದಲಾಗಿ ಮುಂದಿನ 25 ವಷೇಗಳ ಅಮೃತ ಕಾಲದ 
ದ್ರದೃಷ್ಟಯನುನು ಆಧರಸಿರೆ.   

ನರವಳಿಕೆಯಲಿಲಿ ಸಂಘಟಿತ ರೋತಿಯಲಿಲಿ ರ್ಪಿಸುವುದು ಮದಲ 
ಸವಾಲಾಗಿತುತು ಮತುತು ಎರರನೆಯರಾಗಿ, ಉರೆ್ ಯೂೋಗ ಆಧಾರತ 
ವಲಯಗಳ ಮೋಲೆ ಗಮನ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕರಸುವುರಾಗಿತುತು. ಕೆೋಂದ್ರ 
ಸಕಾೇರ ರೆೋಶವು ಅಲಾ್ಪವಧಿಯ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಸುವುದು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿರೆ ಆರ್ೇಕತೆಯ ಚೆೋತರಕೆ ಸಾಮರಯೂೇ ಮತುತು 
ಮ್ಲಸೌಕಯೇ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕು 
ಎಂಬ ಸ್ಪಷಟ ದೃಷ್ಟಕೆ್ೋನವನುನು ಹೆ್ ಂದಿತುತು, ಇದು ಈ ಅವಳಿ 
ಉರೆದೋಶಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರೆ.

21ನೆೋ ಶತಮಾನದ ಆರ್್ಮಕ ಮಾದರಯ ಅಳವಡಿಕೆ
ತನನು ಜನಸಂಖೆಯೂಯಲಿಲಿ 25 ವಷೇಕ್ಕಾಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸಾನ 
ಶೆೋ.50ರಷ್ಟರುವ ರೆೋಶ ಭಾರತವಾಗಿರೆ. ಇದು ಯುವ ಉತಾಸಾಹ 
ಮತುತು ಆಲೆ್ ೋಚನೆಗಳಿಂದ ಬೆಳಗುತಿತುರುವ ರೆೋಶವಾಗಿರೆ. 
ವರೆ್ ೋಧಾಭಾಸವೆಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಸಾಮಾನಯೂ ಬಜೆಟ್ ಗಳು 
ಆರಾಯ-ವೆಚಚಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿದದವು. 
ಯುವಕರಗೆ ಹೆ್ ಸ ಮಾಗೆ್ ೋೇಪಾಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೆ್ ಸ ಹುರುಪು ತುಂಬಿರಾದರೆ. 
ಮದಲ ಬಾರಗೆ, ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರ 115 ಹಿಂದುಳಿದ ಜಲೆಲಿಗಳನುನು 
ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ೆಯ ಜಲೆಲಿಗಳು ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದುದ, 
ರೆಹಲಿ-ಮುಂಬೆೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳ ಅಗತಯೂಗಳನುನು 

ಆರ್್ಮಕತೆರ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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‘ಮರೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’  ಉತ್ಪನನುಗಳು 
‘ಹರರೇ ಕೃಷ್ಣ’ ಮಂತರೆದಂತೆಯರೇ ಒಲವು ಗಳ್ಸುತತುವೆ

‘ಮೋಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಉತ್ಪನನುಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ “ಹರೆೋ ಕೃಷ್ಣ ಚಳವಳಿ” ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ವ ‘ಹರೆೋ ಕೃಷ್ಣ’  
ಶರಾೋಲಾ ಭಕ್ತುವೆೋದಾಂತ ಸಾವಾಮ್ ಪರಾಭ್ಪಾದ್ ಜೋ ಅವರ್ ಸಾಥೆಪ್ಸಿದ ಇಂಟರ್ ನಾ್ಯಷನಲ್ ಸೆ್ ಸೆೈಟಿ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಾಜ್ೆ (ಇಸಾ್ನ್)ಯಂತೆಯೋ 

ತಾದಾತಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲ್. ಕೃಷ್ಣನ ಅಲೌಕ್ಕ ಭಕತುರ್, ಭಾರತದ ರಹಾನ್ ಭಕತುರಾದ ಪರಾಭ್ಪಾದ ಸಾವಾಮ್ ಅವರ್ ‘ಹರೆೋ ಕೃಷ್ಣ’ 
ಪದವನ್ನು ವಿಶವಾದಾದ್ಯಂತದ ಜನರಗೆ ಶ್ಭಾಶಯ ಕೆ್ೋರ್ವ ಪದವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದ ರೋತಿಯಲೆಲಾೋ, ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾ ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿ ಅವರ್ 

ದೆೋಶೋಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅದೆೋ ತಾದಾತಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಉತೆತುೋಜಸಲ್ ಕರೆ ನೋಡಿದಾದಿರೆ.

ಭಾರತದ ಪ್ರಜ್ೆಯಲಿಲಿ ಸಂತರು ಪ್ರಮುಖ ಕೆ್ರುಗೆ ನಿೋಡಿರಾದರೆ. 
ಈ ಸಂತರು ಸಮಾಜವನುನು ಭಕ್ತುಯ ಮನೆ್ ೋಭಾವದಿಂದ 

ಬಂಧಿಸಿ “ನಮ್ಮಲಿಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆತ್ಮ ವಶಾವಾಸಕೆಕಾ ಕಾರಣವಾಗುತತುರೆ” 
ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನುನು ನಿೋಡಿರಾದರೆ. ಆದದರಂದ, ಜನಾ್ಮಷಟಮಿಯ ಎರರು 
ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂದ ಶ್ರೋಲ ಪ್ರಭುಪಾದಜೋ ಅವರ 125 ನೆೋ 
ಜನ್ಮ ದಿನವು ಅದುಭುತ ಸಂತೆ್ ೋಷಕೆಕಾ ಕಾಕತಾಳಿೋಯವಾಗಿತುತು. ಈ 
ಸಂದಭೇದಲಿಲಿ ಅವರನುನು ಸ್ಮರಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, 
ವಡಿಯೋ ಕಾನಫೂರೆನ್ಸಾ ಮ್ಲಕ 125 ರ್.ಗಳ ವಶೆೋಷ ಸ್ಮರಣಾರೇ 
ನಾಣಯೂವನುನು ಬಿರುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುತು 
ಸಂಪ್ರರಾಯವನುನು ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು, “ನಾವು 
ಯಾವುರೆೋ ರೆೋಶಕೆಕಾ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿರಾಗ ಜನರು ನಮ್ಮನುನು ‘ಹರೆೋ 
ಕೃಷಣು’ ಎಂದು ಸಾವಾಗತಿಸಿರಾಗ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಆತಿೋಯತೆ ಮತುತು 
ಹೆಮ್ಮಯನುನು ಅನುಭವಸುತೆತುೋವೆ ಎಂದರು. ಮೋರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ಅರೆೋ ತಾರಾತಮ್ಯತೆ ಬಂರಾಗ ನಮಗೆ 
ಹೆೋಗನಿಸುತತುರೆ ಎಂಬುದನುನು ಊಹಿಸಿಕೆ್ಳಿ್ಳ.!” ವಾಸತುವವಾಗಿ, 
ಅವರು ಭಾರತದ ಬದಧಿತೆಯ ಆತ್ಮನಿಭೇರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನುನು 
ವಶವಾರಾದಯೂಂತ ಪಸರಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಅವರ ಉರೆದೋಶವಾಗಿತುತು.

ಶರಾೋಲ ಪರಾಭ್ಪಾದ ಸಾವಾಮ್ಗಳು ಭಕ್ತುಯೋಗದ ಮಾಗ್ಮವನ್ನು ತೆ್ ೋರಸಿದರ್
ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಾವಾಮಿಗಳು 100ಕ್ಕಾ ಹೆಚುಚಿ ರೆೋವಾಲಯಗಳನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು ಮತುತು ಭಕ್ತು ಯೋಗದ ಮ್ಲಕ ಜಗತತುನುನು ಪರಚಯಿಸುವ 
ಅನೆೋಕ ಪುಸತುಕಗಳನುನು ಬರೆದರು. ಇಸಾಕಾನ್, ಶ್ರೋಮದ್ ಭಗವದಿ್ಗೋತೆ 
ಮತುತು ಇತರ ವೆೈದಿಕ ಸಾಹಿತಯೂವನುನು 89 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿರೆ, 
ಇದು ವಶವಾರಾದಯೂಂತ ವೆೈದಿಕ ಸಾಹಿತಯೂದ ಪ್ರಸಾರದಲಿಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ 
ವಹಿಸಿರೆ. 

ಇಂದು ವಶವಾದ ವವಧ ರೆೋಶಗಳಲಿಲಿ ನ್ರಾರು ಇಸಾಕಾನ್ 
ರೆೋವಾಲಯಗಳಿವೆ ಮತುತು ಅನೆೋಕ ಗುರುಕುಲಗಳು ಭಾರತಿೋಯ 

ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಜೋವಂತವಾಗಿರುತಿತುವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೆೋಳಿದರು. ಕಚ್, ಉತತುರಾಖಂರ ವಪತುತು, 
ಒಡಿಶಾ ಮತುತು ಬಂಗಾಳದಲಿಲಿನ ಚಂರಮಾರುತ ಮತುತು ಕೆ್ರೆ್ ನಾ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಇಸಾಕಾನ್ ನ ಕಾಯೇವನುನು ಅವರು 
ಶಾಲಿಘಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಯೇಕ್ರಮದಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಭಾಷಣದ  
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು: 

 ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಾವಾಮಿ ಕೃಷಣುನ ಅಲೌಕ್ಕ ಭಕತುರು ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಅವರು 
ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ಭಕತುರ್ ಆಗಿದದರು. 

 ಮಾನವತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಭಾರತವು ಜಗತಿತುಗೆ ಎಷುಟ ಕೆ್ರುಗೆ 
ನಿೋರಬಹುದು ಎಂಬುದಕೆಕಾ ಒಂದು ಉತತುಮ ಉರಾಹರಣೆಯಂದರೆ 
ಪ್ರಪಂಚರಾದಯೂಂತ ಹರಡಿರುವ ಯೋಗದ ನಮ್ಮ ಜ್ಾನ ಮತುತು 
ಸಂಪ್ರರಾಯ!

 ಭಾರತದ ಅನಂತ ನಿೋತಿ: ಸವೆೋೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, 
ಸವೆೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ  (ಎಲಲಿವೂ ಸಮೃದಧಿ ಮತುತು 
ಸಂತೆ್ ೋಷಕರವಾಗಿರಬೆೋಕು; ಎಲಲಿರ್ ಅನಾರೆ್ ೋಗಯೂದಿಂದ 
ಮುಕತುರಾಗಬೆೋಕು). ಈ ವಚಾರ ಇಂದು ಇಸಾಕಾನ್ ಮ್ಲಕ 
ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರಗೆ ಪರಹಾರವಾಗಿ ಮಾಪೇಟಿಟರೆ.

 ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸಮುದ್ರಮಾಗೇದಿಂದ ಅಮರಕಕೆಕಾ ಹೆ್ ೋರಾಗ, 
ಅವರ ಬಳಿ ಬಿಡಿಗಾಸ್ ಇರಲಿಲಲಿ; ಅವರ ಬಳಿ ಗಿೋತೆ ಮತುತು 
ಶ್ರೋಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಾತ್ರ ಇತುತು! ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲಿಲಿ, 
ಅವರು ಎರರು ಬಾರ ಹೃದಯಾರ್ತಕೆಕಾ ಒಳಗಾದರು. ಅವರು 
ನ್ಯೂಯಾರ್ೇ ತಲುಪಿರಾಗ, ಅವರಗೆ ಊಟಕ್ಕಾ ಯಾವುರೆೋ 
ವಯೂವಸೆಥಾ ಇರಲಿಲಲಿ ಮತುತು ಉಳಿಯಲು ಸಥಾಳವರಲಿಲಲಿ. ಆದರೆ 
ನಂತರದ 11 ವಷೇಗಳಲಿಲಿ ಜಗತುತು ಏನನುನು ನೆ್ ೋಡಿತೆಂಬುದನುನು, 
ಪೂಜಯೂ ಅಟಲ್ ಜೋ ಅವರ ಮಾತುಗಳಲಿಲಿ, ಹೆೋಳುವುರಾದರೆ ಅದು 
ಒಂದು ಪವಾರಕ್ಕಾಂತ ಕಡಿಮಯೋನ್ ಆಗಿರಲಿಲಲಿ.  

ಶರಾೋಲ ಭಕ್ತು ವೆೋದಾಂತ ಸಾವಾಮ್ 
ಪರಾಭ್ಪಾದರರ 125ನೆೋ ಜನಮೆ ದಿನದಂದ್ 
ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾಯವರ್ ಮಾಡಿ ಭಾಷರ 
ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್್ಯಆರ್ ಕೆ್ೋಡ್ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಸಂಪುಟದ ನರ್ಮಯಗಳು

ಕೃಷಿ ಮತುತು ಜವಳಿ ಜೊತೆಗೆ ರಕ್ಷ ಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

ಸಾವಿವಲಂಬನೆ ಕ್ೇವಲ ಒಂದು ಪದವಲಲಿ, ಆದರೆ ಅದು ನವ ಭಾರತದ ಜೇವಸಲಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತುೇಚಗೆ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರ 
₹2 ಲಕ್ ಕ್ೂೇಟಿ ಮೌಲಯಾದ ರ್ಎಲ್ಐ ಯೇಜನೆರನುನಿ ಪ್ರಕಟಿಸತುತು. ಇದು ಮುಂದಿನ ಐದು ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ₹37.5 ಲಕ್ 
ಕ್ೂೇಟಿ ಮೌಲಯಾದ ಉತಾ್ಪದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮತುತು ಅದೆೇ ಅವಧಿರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕ್ೂೇಟಿ ಉದೊಯಾೇ ಗಗಳನುನಿ 
ಸೃಷ್ಟ್ಸುವ 13 ವಲರಗಳನುನಿ ಗುರುತ್ಸದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರವು ರ್ಎಲ್ಐ ಯೇಜನೆರನುನಿ ಜವಳ 

ಉದಯಾಮಕ್ಕೆ ವಿಸತುರಿಸದೆ, ಇದು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹಚಿಚುನ ಮೌಲಯಾದ ಎಂಎಂಎಫ್ ವಸತ್ರಗಳು, ಉಡುಪುಗಳು ಮತುತು ತಾಂತ್್ರಕ 
ಜವಳ ಉತಾ್ಪದನೆರನುನಿ ಉತೆತುೇಜಸುತತುದೆ. ಇದೆೇ ವೇಳ, ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತ್ರು ವಾರುಪಡೆಗೆ ಹೂಸ 

ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ಖರಿೇದಿ ಮತುತು ತಯಾರಿಕ್ಗೆ ಅನುಮೇದನೆ ನಿೇಡಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಪ್ರಮುಖ ನಿಧಾ್ಯರವೂಂದರಲ್ಲಿ, 
ಎಲಾಲಿ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲ ಹಚಚುಳಕ್ಕೆ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೇದನೆ ನಿೇಡಿದೆ, ಇದು 
ರೆೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರೆೈತರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭದಾರಕ ಬೆಲರನುನಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಲಲಿದೆ, 

ವೈವಿಧಯಾಮರ ಬೆಳಗಳನುನಿ ಬಿತತುಲು ಪೂ್ರೇತಾಸಾಹಿಸುತತುದೆ.

ನರ್ಮಯ: ಜವಳಿ ವಲಯಕೆಕಾ ಒಂದು ತಿರುವು ನಿೋರಬಲಲಿರೆಂದು 
ಸಾಬಿೋತುಪಡಿಸಬಹುರಾದ ಈ ಕ್ರಮದಲಿಲಿ, ಜವಳಿ ಉದಯೂಮಕಾಕಾಗಿ 
ಉತಾ್ಪದನೆ-ಸಂಪಕ್ೇತ ರ್ರೋತಾಸಾಹಕ (ಪಿಎಲ್ಐ) ಯೋಜನೆಗೆ 
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಅನುಮೋದನೆ ನಿೋಡಿತು, ಇದು ಜಾಗತಿಕ 
ಉರುಪು ಮಾರುಕಟೆಟಯಲಿಲಿ ಭಾರತಕೆಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲನುನು 
ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾರುತತುರೆ.
ಪರಣಾರ: ಜಾಗತಿಕ ಜವಳಿ ವಾಯೂಪಾರದಲಿಲಿ ಭಾರತ ತನನು 
ಪಾ್ರಬಲಯೂವನುನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಜಾಜೆಗಿರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 
ಭಾರತಿೋಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಳಾಗಿ 
ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮ್ಮಲು ಸಹಾಯ ಮಾರುತತುರೆ. ಭಾರತವು ಈಗ 
ಮಾನವ ನಿಮಿೇತ ನಾರುಗಳ ಎರರನೆೋ ಅತಿರೆ್ ರ್ಡ ಉತಾ್ಪದಕ 
ರಾಷಟ್ವಾಗಿರೆ ಮತುತು ವಶವಾದ ಜವಳಿ ಮತುತು ಸಿದಧಿ ಉರುಪುಗಳ 
ಆರನೆೋ ಅತಿರೆ್ ರ್ಡ ರಫುತುರಾರ ರಾಷಟ್ವಾಗಿರೆ. ಭಾರತವು ವಸ್ರಿ 
ಮತುತು ಸಿದಧಿ ಉರುಪುಗಳ ಜಾಗತಿಕ ವಾಯೂಪಾರದಲಿಲಿ ಶೆೋಕಡಾ  
5 ರಷುಟ ಪಾಲು ಹೆ್ ಂದಿರೆ. ಈ ವಲಯವು ಭಾರತದಲಿಲಿ ಉರೆ್ ಯೂೋಗ 
ಒದಗಿಸುವ ಎರರನೆೋ ಅತಿರೆ್ ರ್ಡ ವಲಯವಾಗಿರೆ.

 ಈ ವಲಯ ಸುಮಾರು 7.5 ಲಕ್ಷ ನೆೋರ ಉರೆ್ ಯೂೋಗ ಒದಗಿಸಿದದರೆ, 
ಇತರ ಪೂರಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಲವಾರು ಲಕ್ಷ ಜನರಗೆ 
ಉರೆ್ ಯೂೋಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತಿತುವೆ. 

 ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ೆಯ ಜಲೆಲಿಗಳು, 3ನೆೋ ಹಂತ / 4ನೆೋ ಹಂತದ 
ಪಟಟಣಗಳು ಮತುತು ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಪ್ರರೆೋಶಗಳಲಿಲಿನ ಹ್ಡಿಕೆಗೆ 
ಹೆಚಿಚಿನ ಆದಯೂತೆ ಸಿಗುತಿತುರೆ, ಆ ಮ್ಲಕ ಜವಳಿ ವಲಯದಲಿಲಿ 
ಮಹಿಳೆಯರನುನು ಸಶಕತುಗೆ್ ಳಿಸುತತುರೆ.
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 ಮುಂದಿನ 5 ವಷೇಗಳಲಿಲಿ ಅಧಿಸ್ಚಿತ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಉತಾ್ಪದನೆ 
ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾೇರ ₹10,683 ಕೆ್ೋಟಿ 
ರ್ರೋತಾಸಾಹಕ ಮತತುವನುನು ನಿೋರುತತುರೆ.

 ಈ ಯೋಜನೆಯು ₹19,೦೦೦ ಕೆ್ೋಟಿಗ್ ಹೆಚುಚಿ ಹೆ್ ಸ ಹ್ಡಿಕೆ 
ಮತುತು ಐದು ವಷೇಗಳಲಿಲಿ ₹3 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿಗ್ ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿವರ 
ಪಿೋಳಿಗೆಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿರೋಕ್ೆಯಿರೆ.

 ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಶೆೋಷವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್, ಉತತುರ 
ಪ್ರರೆೋಶ, ಮಹಾರಾಷಟ್, ತಮಿಳುನಾರು, ಪಂಜಾಬ್, 
ಆಂಧ್ರಪ್ರರೆೋಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತುತು ಒಡಿಶಾ ರಾಜಯೂಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಯಾಗಲಿರೆ.

ನರ್ಮಯ: ಆತ್ಮನಿಭೇರ ಭಾರತಕೆಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಉತೆತುೋಜನ ನಿೋರುವ 
ನಿಟಿಟನಲಿಲಿ ಭದ್ರತೆ ಕುರತ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯು 56 ಸಿ-295 
ಮಗಾವಾಯೂಟ್ ಸಾರಗೆ ವಮಾನಗಳ ಖರೋದಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ 
ನಿೋಡಿರೆ.
ಪರಣಾರ: ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲಿಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸಲು 
ಮತುತು ವಾಯುಪಡೆಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾೇರದ 
ವಶಷಟ ಉಪಕ್ರಮ ಇರಾಗಿರೆ. ಭಾರತಿೋಯ ವಾಯುಪಡೆ ಸೆ್ಪೋನ್ ನ 
ಮ. ಏರ್ ಬಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸಾ ಅಂಡ್ ಸೆ್ಪೋಸ್ ಎಸ್.ಎ ಯಿಂದ 56 ಸಿ-
295 ಮಗಾವಾಯೂಟ್ ಸಾರಗೆ ವಮಾನಗಳನುನು ಖರೋದಿಸಲಿರೆ. ಇದು 
ಸಮಕಾಲಿೋನ ತಂತ್ರಜ್ಾನರೆ್ ಂದಿಗೆ 5-10 ಟನ್ ಸಾಮರಯೂೇದ 
ಸಾರಗೆ ವಮಾನವಾಗಿದುದ, ಇದು ಭಾರತಿೋಯ ವಾಯುಪಡೆಯ 
ಹಳೆಯ ಅವ್ರ ವಮಾನವನುನು ಬದಲಾಯಿಸುತತುರೆ. ತವಾರತ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯ ಮತುತು ಸೆೈನಿಕರು ಮತುತು ಸರಕುಗಳ ಪಾಯೂರಾ ಡಾ್ರಪ್ 
ಗಾಗಿ ವಮಾನವು ಹಿಂಭಾಗದ ರಾಂಪ್ ಬಾಗಿಲನುನು ಹೆ್ ಂದಿರೆ.
 ಹಾರಾಟದ ಸಿಥಾತಿಯಲಿಲಿ 16 ವಮಾನಗಳು ಸೆ್ಪೋನ್ ನಿಂದ 

ಬರಲಿದುದ, 40 ವಮಾನಗಳು ಭಾರತದಲಿಲಿ ತಯಾರಾಗಲಿವೆ.
 ಈ 16 ವಮಾನಗಳ ಆಗಮನದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ 10 

ವಷೇಗಳಲಿಲಿ ಟಾಟಾ ಕನಾಸಾಟಿೇಯಂನಿಂದ ಭಾರತದಲಿಲಿ 40 
ವಮಾನಗಳನುನು ತಯಾರಸಲಾಗುತತುರೆ.

 ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಮಿಲಿಟರ ವಮಾನವನುನು 
ತಯಾರಸುವ ಈ ರೋತಿಯ ಮದಲ ಯೋಜನೆ ಇರಾಗಿರೆ.

 ಈ ಯೋಜನೆಯು ಭಾರತದಲಿಲಿ ವಾಯುಪ್ರರೆೋಶ ಪರಸರ 
ವಯೂವಸೆಥಾಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುತತುರೆ, ಇದರಲಿಲಿ ರೆೋಶಾದಯೂಂತ 
ಹರಡಿರುವ ಅನೆೋಕ ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳು ಈ ವಮಾನದ 
ಭಾಗಗಳನುನು ತಯಾರಸುವಲಿಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ. ಎಲಾಲಿ 
ವಮಾನಗಳಿಗ್ ರೆೋಶೋಯ ಎಲೆಕಾಟ್ನಿರ್ ಸಮರ ಸಾಧನ 
ವಯೂವಸೆಥಾ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುವುದು.

 ಈ ಯೋಜನೆಯು ರೆೋಶೋಯ ವಾಯುಯಾನ ಉತಾ್ಪದನೆಗೆ 
ಉತೆತುೋಜನ ನಿೋರುತತುರೆ, ಇದರ ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಆಮದಿನ 
ಮೋಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ತಗು್ಗತತುರೆ ಮತುತು ರಫುತುಗಳಲಿಲಿ ನಿರೋಕ್ಷಿತ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತತುರೆ. ಇದು ರೆೋಶದ ಏರೆ್ ೋ ಸೆ್ಪೋಸ್ 
ಪರಸರ ವಯೂವಸೆಥಾಯಲಿಲಿ ಉರೆ್ ಯೂೋಗ ಸೃಷ್ಟಗೆ ವೆೋಗವಧೇಕವಾಗಿ 
ಕಾಯೇನಿವೇಹಿಸಲಿರೆ ಮತುತು ನೆೋರವಾಗಿ 600 ಹೆಚುಚಿ 
ನುರತ ಉರೆ್ ಯೂೋಗಗಳನುನು, 3000 ಕ್ಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಪರೆ್ ೋಕ್ಷ 
ಉರೆ್ ಯೂೋಗಗಳನುನು ಮತುತು ಭಾರತದ ಏರೆ್ ೋಸೆ್ಪೋಸ್ ಮತುತು 
ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲಿಲಿ 42.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಮಾನವ ಗಂಟೆಗಳ 
ಕೆಲಸರೆ್ ಂದಿಗೆ ಹೆಚುಚಿವರ 3000 ಮಧಯೂಮ ಕೌಶಲಯೂ 
ಉರೆ್ ಯೂೋಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟಸುವ ನಿರೋಕ್ೆಯಿರೆ.  

ನರ್ಮಯ: ರೆೈತರ ಹಿತವನುನು ಗಮನದಲಿಲಿಟುಟಕೆ್ಂರು, ಕೆೋಂದ್ರ 
ಸಕಾೇರ ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (ಎಂ.ಎಸ್.
ಪಿ.) ಹೆಚಿಚಿಸಲು ತನನು ಅನುಮೋದನೆ ನಿೋಡಿರೆ.

ಪರಣಾರ: ಸಕಾೇರ 2022-23ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಮಾರುಕಟೆಟ 
ಋತುವನಲಿಲಿ  ರೆೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಲಾಭರಾಯಕ ಬೆಲೆ 
ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾರಲು ಹಿಂಗಾರು ಬೆಳೆಗಳ ಎಂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಯನುನು 
ಹೆಚಿಚಿಸಿರೆ ಮತುತು ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ನಿಟಿಟನಲಿಲಿ ಗಣನಿೋಯ 
ಕೆ್ರುಗೆಯನುನು ಮುಂದುವರಸುತತುರೆ. 

•  ಎಣೆಣು ಕಾಳುಗಳು, ಬೆೋಳ ಕೆಾಳುಗಳು ಮತುತು ಸಿರ ಧಾನಯೂಗಳಿಗೆ 
ಲಾಭರಾಯಕ ದರ ಹೆಚಿಚಿಸುವುದರೆ್ ಂದಿಗೆ ರೆೈತರು ಗೆ್ ೋಧಿ, 
ಕೆನೆ್ ೋಲಾ (ರಾಪ್ ಸಿೋಡ್) ಮತುತು ಸಾಸಿವೆಗೆ ತಮ್ಮ ವೆಚಚಿದ 
ಮೋಲೆ ಶೆೋ.100ರಷುಟ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿರಾದರೆ. ಇದಕೆಕಾ ಪ್ರತಿ 
ಕ್ವಾಂಟಾಲ್ ಗೆ ರ್. 400 ನಿಗದಿ ಮಾರಲಾಗಿರೆ. 

•  ಇದರ ಜೆ್ತಗೆ ಮಸ್ರ್ ಗೆ ಶೆೋ.79, ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಶೆೋ.74, 
ಬಾಲಿೇಗೆ ಶೆೋ.60 ಮತುತು ಕುಸುಮ (ಸಾಯೂಫ್ ಫ್ಲವರ್)ಕೆಕಾ ಶೆೋ 
50 ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿರೆ. ಅನಯೂ ಬೆಳ  ೆಬೆಳೆಯಲು ರ್ರೋತಾಸಾಹ 
ನಿೋರಲು ಬೆಲೆಗಳಲಿಲಿ ಈ ವಯೂತಾಯೂಸವನುನು ಇರಲಾಗಿರೆ. 

ರಸ್ರ 
79% ಕಾಳುಗಳು  

74%
ಬಾಲ್್ಮ 

60% ಕ್ಸ್ರ

50%

ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಾ ಕೆೈಗೆ್ ಂಡ 
ನರ್ಮಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಮ ನೆ್ ೋಡಲ್ ಕ್್ಯಆರ್ 
ಕೆ್ೋಡ್ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಭಾರತದ ಕ್ೇಡಾ ಸಿಂಸಕೂಕೃತ್ಯ ಹೊಸ ನಾಯಕರುಭಾರತದ ಕ್ೇಡಾ ಸಿಂಸಕೂಕೃತ್ಯ ಹೊಸ ನಾಯಕರು
ಇದೆೇ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಲ್ಂರ್ಕ್ಸಾ ಮತುತು ಪಾಯಾರಾಲ್ಂರ್ಕ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಆಟಗಾರರು ಅತುಯಾತತುಮ ಪ್ರದಶ್ಯನ ನಿೇಡಿದಾ್ದರೆ. ಒಲ್ಂ ರ್ಕ್ಸಾ  ನಲ್ಲಿ ಅದುಭುತ 
ಪ್ರದಶ್ಯನದ ನಂತರ, ಭಾರತ್ೇರ ಪಾಯಾರಾ ಅರ್ಲಿೇಟ್ ಗಳು ಪಾಯಾರಾಲ್ಂರ್ಕ್ಸಾ 
ನಲ್ಲಿ 5 ಚಿನನಿ ಸೇರಿದಂತೆ 19 ಪದಕಗಳನುನಿ ಗೆಲುಲಿವ ಮೂಲಕ ಇತ್ಹಾಸ 
ನಿಮಿ್ಯಸದಾ್ದರೆ. ಪಾಯಾರಾಲ್ಂರ್ಕ್ಸಾ ನ 53 ವಷ್ಯಗಳ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಟಾಟ್ರೆ 
31 ಪದಕಗಳು ಲಭಿಸದು್ದ, 19 ಪದಕಗಳನುನಿ ಈ ಆವೃತ್ತುಯಂದರಲಲಿೇ  
ಗೆದಿ್ದರುವುದು ಈ ಪ್ರದಶ್ಯನವನುನಿ ಅತುಯಾತತುಮವಾಗಿಸುತತುದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಡಾ 
ಸಂಸಕೆಕೃತ್ರ ಹೂಸ ರಾರಭಾರಿಗಳನುನಿ ಸಾವಿಗತ್ಸದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರು, “ಅದುಭುತ ಪ್ರದಶ್ಯನದೊಂದಿಗೆ ರೆೋಶಾದಯಾಂತ ಕ್ರೇಡೆರ ಬಗೆಗೆ 
ಜಾಗೃತ್ ಹಲವು ಪಟುಟ್ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. ಪಾಯಾರಾ-ಅರ್ಲಿೇಟ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಗಮನಾಹ್ಯ 
ಪ್ರದಶ್ಯನದೊಂದಿಗೆ ವಿಶವಿ ವೇದಿಕ್ರಲ್ಲಿ ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದಿದಾ್ದರೆ. ಅವರು 
ದೆೇಶದ ರಾರಭಾರಿಗಳು.” ಎಂದು ಹೇಳದರು.

ಭಾರತಿೋಯ ಕ್್ರೋಡಾಪಟುಗಳು ಟೆ್ೋಕ್ಯೋ ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ 
ನಲಿಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೂತಿೇ ಮತುತು ಉತಾಸಾಹದಿಂದ 
ಇತಿಹಾಸವನುನು ಸೃಷ್ಟಸುತಿತುದದರೆ, ಇತರ ರೆೋಶಗಳ ಸಹ 

ಆಟಗಾರರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಕ್್ರೋಡಾಪಟುಗಳನುನು 
ವೆೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಕರೆದು ಅವರ ವಜಯಕಾಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದನುನು 
ನೆ್ ೋಡಿ ಆಶಚಿಯೇಚಕ್ತರಾಗುತಿತುದದರು. 

ತಾವೆಲಾಲಿ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ, ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 9ರಂದು ತಮಗೆ ಆತಿರಯೂ ನಿೋಡಿದ 
ಸಂದಭೇದಲಿಲಿ ಪಾಯೂರಾ ಅರ್್ಲೋಟ್ ಗಳು ಈ ವಷಯವನುನು, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಗಮನಕೆಕಾ ತಂದರು. ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು 
ಘಟನೆಯಲಲಿ. ಒಲಿಂಪಿರ್ ಮತುತು ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ನಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
ಎಲಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ವೆೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ 
ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು ಮತುತು ಪದಕ ವಂಚಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಂತೆೈಸಲು 
ವಶೆೋಷ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸಿರುವ 
ಭಾರತದ ಕ್್ರಕೆಟ್ ತಂರದ ಮಾಜ ನಾಯಕ ಕಪಿಲ್ ರೆೋವ್, “ನನಗೆ 
ನೆನಪಿರುವಂತೆ, ಯಾವುರೆೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಇಂತಹ ತಿೋವ್ರ ಆಸಕ್ತು 
ತೆ್ ೋರಸಿರುವುದು ಬಹುಶಃ ಇರೆೋ ಮದಲು” ಎಂದು ಹೆೋಳಿರಾದರೆ.

ಒಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ಮತುತು ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ನಲಿಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯಶಸುಸಾ 
ಅಕಸಾ್ಮತ್ ಬಂದಿದದಲಲಿ. ಕ್್ರೋಡಾ ಮ್ಲಸೌಕಯೇಕೆಕಾ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೆೋ 2014 ರಲಿಲಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ದರು ಎಂಬುದು 
ಹೆಚಿಚಿನವರಗೆ ತಿಳಿದಿಲಲಿ. ಈ ಹಿಂರೆಲಾಲಿ, ವಮಶೇಕರು ಈ ಕ್್ರೋಡಾ 
ವೆೋದಿಕೆಗಳಲಿಲಿ ಪ್ರದಶೇನ ನಿೋರುವ ಭಾರತದ ಅಸಮರೇತೆಯನುನು 
ಪ್ರಶನುಸುತಿತುದದರು. ವಶವಾದ ಎರರನೆೋ ಅತಿರೆ್ ರ್ಡ ಜನಸಂಖೆಯೂಯಿರುವ 
ರಾಷಟ್ವಾಗಿದದರ್, ಭಾರತದ ಕಾಯೇಕ್ಷಮತೆ ಅಲ್ಪ ಅಪೆೋಕ್ಷಿತವಾಗಿರೆ. 
ಒಂರೆರರು ವಷೇದಲಿಲಿ ಅಂತಹ ಉನನುತ ಪಂರಾಯೂವಳಿಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರರನುನು 
ಹುರದುಂಬಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಲಲಿ ಎಂಬುದು ಎಲಲಿರಗ್ ತಿಳಿದಿರುವ 
ಸಂಗತಿಯಾಗಿರೆ. ಇದಕೆಕಾ ಹಲವು ವಷೇಗಳ ಸಿದಧಿತೆ ಮತುತು ದಿೋಘೇಕಾಲಿೋನ 
ಯೋಜನೆಯ ಅಗತಯೂವರೆ. ಸಕಾೇರ ಅದನೆನುೋ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಟಾಗೆೇಟ್ 
ಒಲಿಂಪಿರ್ ರೋಡಿಯಂ ಸಿಕಾೋಮ್ (ಟಿಒಪಿಎಸ್) ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು, 
ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಒಲಿಂಪಿರ್ ಮತುತು ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ಕ್್ರೋಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 
ಲಭಯೂವರುವ ಅತುಯೂತತುಮ ಸೌಲಭಯೂವನುನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ 
ಫಲವಾಗಿ ಏಷಾಯೂಡ್ ನಿಂದ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತು ವರೆಗೆ ಮತುತು ಈಗ ಟೆ್ೋಕ್ಯ 
ಕ್್ರೋಡಾಕ್ಟದವರೆಗೆ ಭಾರತ ತನನು ಪದಕಗಳ ಸಂಖೆಯೂಯನುನು 
ಸುಧಾರಸುತಿತುರೆ. ಕೆೋಂದ್ರ ಕ್್ರೋಡಾ ಸಚಿವ ಅನುರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕ್ರ್ 
ಅವರ ಮಾತುಗಳಲಿಲಿ ಹೆೋಳುವುರಾದರೆ:

“ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸ್ಪಧೆೇಗಳಿಗೆ ಕ್್ರೋಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನಿೋರುವಲಿಲಿ 
ಸಕಾೇರದ ವಧಾನದಲಿಲಿ ಪರವತೇನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರೆ. 

ಪಾ್ಯರಾಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್
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ಭಾರತದ  ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಗಳು ಮತುತು ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿಯನನುರಗೆ ಸೌಲಭಯೂಗಳು 
ಮತುತು ಧನಸಹಾಯರೆ್ ಂದಿಗೆ ಸಕಾೇರ ನೆರವು ಮುಂದುವರಸುತಿತುರೆ, 
ಇದರಂದ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಮಟಟದಲಿಲಿ ಉತತುಮ ಸಾಧನೆ 
ಮಾರಬಹುರಾಗಿರೆ.

ಪಾ್ರರೆೋಶಕ ಮತುತು ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಪಂರಾಯೂವಳಿಗಳಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಮ್ಮ 
ಹೆಚಿಚಿನ ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿಯನನುರನುನು ರ್ರೋತಾಸಾಹಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತೆತುೋವೆ, 
ಇದರಂದ ಅವರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಧಿೇಸಬಹುದು ಮತುತು ಅವರ 
ಕೌಶಲಯೂಗಳನುನು ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಾಗುತತುರೆ.”

ಟೆ್ೋಕ್ಯ ಕ್ರಾೋಡಾಕ್ಟಕೆ್ ರ್ನನು ಭಾರತ 11 ಪಾ್ಯರಾಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟ 
12 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದಿದಿತ್ತು
ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ 1960 ರಲಿಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತವು 
1968 ರ ಟೆಲ್ ಅವೋವ್ ಕ್್ರೋಡಾಕ್ಟದಲಿಲಿ ತನನು ಮದಲ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೆೋಶ 
ಮಾಡಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, 2016 ರ ರಯೋ ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ವರೆಗೆ 11 

ಆಗಸ್ಟ 16ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 
ಒಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ನಲಿಲಿ ಪಾಲೆ್ ್ಗಂರ ಭಾರತಿೋಯ ಆಟಗಾರರಗೆ 
ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲಿಲಿ ಆತಿರಯೂ ನಿೋಡಿದ, ಪದಕರೆ್ ಂದಿಗೆ 
ಮರಳಿದರೆ, ಪಿ.ವ.ಸಿಂಧು ಅವರಗೆ ಐಸ್ ಕ್್ರೋಮ್ ಮತುತು ನಿೋರಜ್ 
ಚೆ್ೋಪಾ್ರ ಅವರಗೆ ‘ಚುಮಾೇ’ ಉಣಬಡಿಸುವುರಾಗಿ ನಿೋಡಿದದ 
ಭರವಸೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೆ್ಂರ ಚಿತ್ರಗಳು ಜನರ ಮನಸಿಸಾನಲಿಲಿ 
ಅಚಚಿಳಿಯರೆೋ ಉಳಿದಿವೆ. ವೋರೆ್ ೋಚಿತ ಸಾವಾಗತರೆ್ ಂದಿಗೆ 
ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ನಮ್ಮ ಪಾಯೂರಾ ಅರ್್ಲೋಟ್ ಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಮತೆ್ ತುಮ್ಮ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಂರರು. 
ಅವರೆ್ ಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು, 
“ತಮ್ಮ ತಪಸಯೂ, ಪುರುಷಾರೇ ಮತುತು ಪರಾಕ್ರಮದ ಮ್ಲಕ 
ಪಾಯೂರಾ ಅರ್್ಲೋಟ್ ಗಳು ತಮ್ಮನುನು ಜನರು ನೆ್ ೋರುತಿತುದದ 
ನೆ್ ೋಟವನೆನುೋ ಬದಲಾಯಿಸಿರಾದರೆ. ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ 
ಮಹೆ್ ೋತಸಾವದ ಈ ಆಚರಣೆಯ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ, ಅವರು ಕ್್ರೋಡಾ 
ಜಗತಿತುನ ಹೆ್ ರಗಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರರೆೋಶಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಬೆೋಕು 
ಮತುತು ಅವರು ಜನರನುನು ಹೆೋಗೆ ಪೆ್ರೋರೆೋಪಿಸಬಹುದು ಮತುತು 
ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತರಲು ಹೆೋಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾರಬಹುದು 
ಎಂಬುದನುನು ಅನೆವಾೋಷ್ಸಬೆೋಕು.” ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು.

ಕರೆೋಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ

ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ನಲಿಲಿ ಭಾರತದ ಒಟಾಟರೆ ಸಂಖೆಯೂ 12 ಪದಕಗಳನುನು 
ಪಡೆದಿತುತು. ಟೆ್ೋಕ್ಯ ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ನಲಿಲಿ ಭಾರತ 5 ಚಿನನು, 8 ಬೆಳಿ್ಳ 
ಮತುತು 6 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನುನು ಗೆಲುಲಿವ ಮ್ಲಕ ರಾಪುಗಾಲಿಟಿಟತು. 
ರಯೋದಲಿಲಿ ನಡೆದ ಕೆ್ನೆಯ ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ನಲಿಲಿ 19 ಆಟಗಾರರು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದರೆ, ಒಂಬತುತು ಸ್ಪಧೆೇಗಳಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 54 ಆಟಗಾರರ 
ತನನು ಅತಿರೆ್ ರ್ಡ ತಂರವನುನು ಟೆ್ೋಕ್ಯಗೆ ಭಾರತ ಕಳುಹಿಸಿತುತು. ಕಳೆದ 
ಮತುತು ಈ ವಷೇದ ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ನರುವೆ ಆಟಗಾರರಗೆ ಖಚುೇ 
ಮಾಡಿದ ಹಣದಲಿಲಿ ಭಾರ ವಯೂತಾಯೂಸವರೆ. ರಯೋ ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ 
ಸಿದಧಿತೆಗಾಗಿ ₹3.56 ಕೆ್ೋಟಿ ಖಚುೇ ಮಾಡಿದದ, ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರ 
ಟೆ್ೋಕ್ಯ ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ಸಿದಧಿತೆಗಾಗಿ 16.81 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್. ಖಚುೇ 
ಮಾಡಿತು.  

ಪಾ್ಯರಾ ಅರ್್ೋಟ್ ಗಳೂೆಂದಿಗೆ 
ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾಯವರ ಭೆೋಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ 
ನೆ್ ೋಡಲ್ ಕ್್ಯ.ಆರ್. ಕೆ್ೋಡ್ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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ಕ್ರಾೋಡಾ ಸಚಿವರ್

ನ
ಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರು ನಿೋರಜ್ ಚೆ್ೋಪಾ್ರ ಅವರಗೆ ಚುಮಾೇ 
ಉಣಬಡಿಸಿದುದ ಅರವಾ ಒಲಿಂಪಿರ್ ಪದಕ ವಜೆೋತೆ ಪಿ.ವ.ಸಿಂಧು ಅವರಗೆ 
ಐಸ್ ಕ್್ರೋಮ್ ಕೆ್ಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯನುನು ಈಡೆೋರಸಿದುದ ಅರವಾ ಭಜರಂಗ್ 

ಪುನಿಯಾ ಅವರೆ್ ಂದಿಗೆ ನಗುತಾತು ಮಾತನಾಡಿದುದ ಅರವಾ ರವ ದಹಿಯಾ ಅವರಗೆ 
ಹೆಚುಚಿ ನಗುವಂತೆ ಹೆೋಳಿದುದ ಮತುತು ಮಿೋರಾಬಾಯಿ ಚಾನು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನುನು 
ಆಲಿಸಿದ ದೃಶಯೂಗಳು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೋಯನ ಮುಖದಲಿಲಿ ಸಂತಸ ಮ್ಡಿಸಿವೆ. 
ಟೆ್ೋಕ್ಯ ಒಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ನಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಅರ್್ಲೋಟ್ ನೆ್ ಂದಿಗೆ 
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಸಮಯ ಕಳೆದದುದ ಅಷೆಟೋ ರ್ರೋತಾಸಾಹರಾಯಕವಾಗಿತುತು. ಮರುದಿನ, 
ಅವರು ಪಾಯೂರಾಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ಪಡೆಯಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು ಮತುತು ಅವರ 
ಸ್ಫೂತಿೇರಾಯಕ ಜೋವನ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗೆ್ಗ ಚಚಿೇಸಿದರು.

ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು - ಕ್್ರೋಡೆಯಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೆ್ಂಡಿರುವ 
ಮತುತು ಭಾರತದ ಕ್್ರೋಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಭಿನನು ಮತುತು ಅದಕ್ಕಾಂತಲ್ ಹೆಚಿಚಿನದನುನು 
ಮಾರಲು ಸಿದಧಿರಾಗಿರುವ ವಯೂಕ್ತು - ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ವಯೂಕ್ತುತವಾದ ಮತೆ್ ತುಂದು 
ಮುಖದ ಸ್ಚಕವಾಗಿವೆ. ಟೆ್ೋಕ್ಯೋ ಕ್್ರೋಡಾಕ್ಟ ಆರಂಭಕ್ಕಾ ಮುನನು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಸನನುದಧಿತೆಯನುನು ಪರಾಮಶೇಸಲು ಸಮಗ್ರ ಪರಶೋಲನಾ 
ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನುನು ಹತಿತುರದಿಂದ 
ಗಮನಿಸಿದವರು, ಯುವಕರಲಿಲಿ ಕ್್ರೋಡಾ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವರು 
ವೆೈಯಕ್ತುಕ ಆಸಕ್ತು ವಹಿಸುತಾತುರೆ ಎಂದು ಖಾತಿ್ರಯಾಗಿ ಹೆೋಳಿಬಿರಬಹುದು. 
ಗುಜರಾತ್ ಮುಖಯೂಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ ಅವರು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಕ್್ರೋಡಾ ಶೆ್ರೋಷ್ಠತೆಗೆ 
ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದದಷೆಟೋ ಅಲಲಿರೆ ರಾಜಯೂದಲಿಲಿ ತಳಮಟಟದ ಕ್್ರೋಡೆಗಳನುನು ಉತೆತುೋಜಸಲು 
ಖೆೋಲ್ ಮಹಾಕುಂಭ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದದರು.

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂರೆ, 2013 ರ ವೋಡಿಯ ವೆೈರಲ್ ಆಗಿತುತು. ಆ ವೋಡಿಯದಲಿಲಿ, 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪುಣೆಯಲಿಲಿ ಕಾಲೆೋಜು ವರಾಯೂರ್ೇಗಳ 
ಗುಂಪನುನು ಉರೆದೋಶಸಿ ಮಾತನಾರುತಿತುದದರು, ಅಲಿಲಿ ಅವರು ಭಾರತದಲಿಲಿ ರೆ್ ರ್ಡ ಮತುತು 
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜನಸಂಖೆಯೂ ಇದುದ, ರೆೋಶವು ಕ್್ರೋಡಾ ಶೆ್ರೋಷ್ಠತೆಯ ಇತಿಹಾಸವನುನು ಸಹ 
ಹೆ್ ಂದಿರೆ, ಆದರೆ ಒಂರೆ್ ಂದು ಒಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ಬಳಿಕವೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪದಕಗಳ 
ಪಟಿಟಯಲಿಲಿ ಸಂಖೆಯೂಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಹೆಣಗಾರುತತುಲೆೋ ಇರೆದೋವೆ ಎಂದು ವಷಾದಿಸಿದದರು. 
ಭಾರತದಂತಹ ರೆೋಶವು ಒಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ನ ಯಶಸಿಸಾನಲಿಲಿ ವಂಚಿತವಾಗಲು ಯಾವುರೆೋ 
ಕಾರಣವಲಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೆೋಳಿದದರು. ಸಮಸೆಯೂ ಆಟಗಾರರದಲಲಿ, ಆದರೆ ಸ್ಕತು 
ಬೆಂಬಲದ ವಾತಾವರಣವನುನು ಸೃಷ್ಟಸದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಅಸಮರೇತೆ ಎಂದು 
ಅವರು ಹೆೋಳಿದದರು. ಕ್್ರೋಡೆಗೆ ಸ್ಕತು ಬೆಂಬಲ ಮತುತು ಘನತೆ ನಿೋರಬೆೋಕು ಎಂದಿದದರು. 
ಸೆ್ ೋಲಿನ ನಂತರ ತಮ್ಮ ನೆೈತಿಕ ಸೆಥಾೈಯೇವನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುವಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 
ದ್ರವಾಣಿ ಕರೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಮತುತು ಪುರುಷರ 
ಹಾಕ್ ತಂರಗಳು ಹೆೋಳುತತುವೆ. 2019 ರಲಿಲಿ ನಿೋರಜ್ ಚೆ್ೋಪಾ್ರ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ 
ಗಾಯಗೆ್ ಂಡಾಗ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಶೋಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು 
ಹಾರೆೈಸಿದರು, ಇದು ವಾಯೂಪಕವಾಗಿ ಶಾಲಿಘನೆ ರೆ್ ರೆಯಿತು. ನಾವು ಕ್್ರೋಡೆಯ ಬಗೆ್ಗ 
ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಕ್್ರೋಡೆಗೆ ಅಡಿ್ಡಪಡಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣಗಳನುನು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ಚೆನಾನುಗಿ ಅರೇಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿರಾದರೆ. ರೆೋಶದಲಿಲಿ ಸಾಕಷುಟ ಜನರು ಕ್್ರೋಡೆಗಳನುನು 
ಇಷಟಪಟುಟ ಅದರಲಿಲಿ ತೆ್ ರಗಲು ಇಚಿ್ಛಸುತಾತುರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಸ್ಪಷಟವಾಗಿ 
ನಂಬುತಾತುರೆ, ಆದರೆ ಅದಕೆಕಾ ರೋಷಕರ ರ್ರೋತಾಸಾಹ ಮತುತು ಅದರಲಿಲಿ ಮಕಕಾಳು 
ಪಾಲೆ್ ್ಗಳು್ಳವ ವಷಯಕೆಕಾ ಬಂರಾಗ, ವಾಯೂಪಕ ಅಂತರವರೆ ಎನುನುತಾತುರೆ.

ಕರೆರೇಡಾ ಭವಿಷ್ಯಕಕೆ 
ಅಣಿಯಾಗುತ್ತುದೆ ಭಾರತ

ಅನ್ರಾಗ್ ಠಾಕ್ರ್
ಕೆೋಂದ್ರ ಯುವಜನ ವಯೂವಹಾರಗಳು 

ಮತುತು ಕ್್ರೋಡಾ ಸಚಿವರು  
ಹಾಗ್ ವಾತಾೇ ಮತುತು  

ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವರು

ಕ್ರಾೋಡೆಯನ್ನು ಸಂಸಕೃತಿಯ 

ಭಾಗವನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವ 

ಭಾರತದ ಪರಾಯತನುಗಳು ಉತತುರ 

ಫಲ್ತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ತಿತುವೆ, ಇದ್ 

ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ ರತ್ತು ಪಾ್ಯರಾಲ್ಂಪ್ಕ್ಸ್ 

ನಲ್ಲಾ ಕ್ರಾೋಡಾಪಟ್ಗಳ ಅದ್್ಭತ 

ಪರಾದಶ್ಮನದಿಂದ ಸ್ಪಷಟವಾಗಿದೆ. 

ಕೆೋಂದರಾ ಕ್ರಾೋಡಾ ರತ್ತು ಯ್ವಜನ 

ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಅನ್ರಾಗ್ 

ಠಾಕ್ರ್ ಅವರ್ ದೆೋಶದಲ್ಲಾ ಕ್ರಾೋಡಾ 

ಸಂಸಕೃತಿಯನ್ನು ಉತೆತುೋಜಸ್ವ 

ರತ್ತು ಪೋಷಿಸ್ವ ಪರಾಯತನುಗಳ 

ಮೋಲೆ ಬೆಳಕ್ ಚೆಲ್ಲಾದಾದಿರೆ...

ಅಂಕರ 
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ಒಲಿಂಪಿರ್ ಪದಕ ವಜೆೋತರನುನು ಭೆೋಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು, “ಕ್್ರೋಡೆಯಲಿಲಿ ಇತಿತುೋಚಿನ ಅದುಭುತ 
ಯಶಸಸಾನುನು ನೆ್ ೋಡಿದರೆ, ಕ್್ರೋಡೆಯ ಬಗೆ್ಗ ರೋಷಕರ ಮನೆ್ ೋಭಾವದಲಿಲಿ 
ಒಂದು ಮಾದರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಾತಿ್ರಯಿರೆ” 
ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು.

ಈ ಹೆೋಳಿಕೆಯಲಿಲಿ ಸತಯೂ ಮತುತು ಭರವಸೆ ಎರರ್ ಇವೆ.  ಭಾರತವು 
ಗೆಲುಲಿತಿತುರುವ ಪದಕಗಳ ಸಂಖೆಯೂ ಹೆಚುಚಿತಿತುರುವುದನುನು ಮಕಕಾಳ ರೋಷಕರು 
ನೆ್ ೋಡಿರಾಗ, ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯ್ ತಮ್ಮ ಮಕಕಾಳಲಿಲಿರುವ 
ಕ್್ರೋಡಾಸಕ್ತುಯನುನು ಉತೆತುೋಜಸಬೆೋಕು ಎಂಬ ದೃಢ ನಿಧಾೇರವನುನು 
ತಮ್ಮ ಮನಸಿಸಾನಲಿಲಿ ಮಾರುತಾತುರೆ. ಆದರೆ ಎಲಲಿಕ್ಕಾಂತ ಮುಖಯೂವಾಗಿ, 
ಎಲಾಲಿ ಸಕಾೇರ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಮತುತು ಸಾಂಸಿಥಾಕ ವಲಯವು ನಮ್ಮ 
ಕ್್ರೋಡಾಪಟುಗಳನುನು ರ್ರೋತಾಸಾಹಿಸಲು ಯಾವುರೆೋ ಅವಕಾಶವನುನು 
ಬಿರುತಿತುಲಲಿ ಎಂಬುದನುನು ನೆ್ ೋಡಿರಾಗ ಕ್್ರೋಡೆಗಳು ಲಾಭರಾಯಕ ಮತುತು 
ಘನತೆಯ ವೃತಿತುಜೋವನವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅರತುಕೆ್ಳು್ಳತಾತುರೆ. 

ಕ್್ರೋಡೆಯಲಿಲಿ ಭಾರತದ ಅದುಭುತ ಯಶಸಸಾನುನು ವವಧ ರೋತಿಯಲಿಲಿ 
ಮುಂದಕೆಕಾ ತೆಗೆದುಕೆ್ಂರು ಹೆ್ ೋಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ರಾಜಯೂಗಳಿಗೆ  ‘ಒಂದು 
ರಾಜಯೂ-ಒಂದು ಕ್್ರೋಡೆ’ ವಧಾನವನುನು ರ್ರೋತಾಸಾಹಿಸುವಂತೆ ಕೆೋಳುವುದ್ 
ಒಂದು ಮಾಗೇವಾಗಿರೆ. 

ಲಭಯೂವರುವ ಹೆಚಿಚಿನ ಸಂಖೆಯೂಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಮಕಕಾಳ ನೆೈಸಗಿೇಕ 
ಆಸಕ್ತು, ಹವಾಮಾನ ಮತುತು ಆಯಾ ಪ್ರರೆೋಶಗಳಲಿಲಿ ಲಭಯೂವರುವ 
ಮ್ಲಸೌಕಯೇ ಸೌಲಭಯೂಗಳನುನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯೂಗಳು 
ನಿದಿೇಷಟ ಕ್್ರೋಡೆ ಅರವಾ ಕೆಲವು ಕ್್ರೋಡೆಗಳನುನು (ಇತರ ಕ್್ರೋಡೆಗಳನುನು 
ನಿಲೇಕ್ಷಿಸರೆ) ಉತೆತುೋಜಸಲು ಆದಯೂತೆ ನಿೋರಬಹುದು. ಇದು ಆಯಾ 
ರಾಜಯೂದಲಿಲಿ ಲಭಯೂವರುವ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕೃತ ವಧಾನ ಮತುತು 
ಗರಷ್ಠ ಬಳಕೆಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತತುರೆ.

ಇದಲಲಿರೆ,ನಾವು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲಿಲಿ ‘ಸಾಂಸಿಥಾಕ ಭಾರತ’ವನುನು 
ಸಹ ಇದರಲಿಲಿ ತೆ್ ರಗಿಸಿಕೆ್ಂರು ‘ಒಂದು ಕ್್ರೋಡೆ - ಒಂದು ಸಾಂಸಿಥಾಕ 
ವಧಾನ’ ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕು. ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾರುಕಟೆಟ ಮತುತು 
ಪ್ರಚಾರದಲಿಲಿ ಮುಂಚ್ಣಿಯಲಿಲಿವೆ, ಪ್ರಪಂಚರಾದಯೂಂತ ಉದಯೋನು್ಮಖ 
ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅಗತಯೂ ಬೆಂಬಲವನುನು ಒದಗಿಸುತತುವೆ, ಲಿೋಗ್ ಗಳನುನು 
ರ್ಪಿಸುತತುವೆ, ಅದುಭುತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅನುಭವಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತತುವೆ 
ಮತುತು ಆಟಗಾರರ ಆರ್ೇಕ ಪರಸಿಥಾತಿಗಳನುನು ಸುಧಾರಸುತಿತುವೆ. ಕೆಲವು 
ವಷೇಗಳಲಿಲಿ ಕ್್ರಕೆಟ್ ನೆ್ ಂದಿಗೆ ಸಾಂಸಿಥಾಕ ಸಂಸೆಥಾಗಳ ಯಶೆೋೋಗಾಥೆಗಳು 
ಅನುಕರಣಿೋಯವಾಗಿವೆ. ಇದಲಲಿರೆ, ಹೆ್ ಸ ಫಿನ್ ಟೆರ್ ಯುನಿಕಾನ್ೇ 
ಗಳು ಕ್ರ ಈಗ ಕ್್ರೋಡೆಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಯೋಜಕತವಾವನುನು ನಿೋರುವಲಿಲಿ ಎಫ್.
ಎಂಸಿಜಯನುನು ಪಡೆಯುತಿತುವೆ. ಇದು ಆಟಗಾರರು, ಕಂಪನಿಗಳೆರರಕ್ಕಾ 
ಯಶಸುಸಾ ಆಗಬಹುದು.

ಈ ನಿಟಿಟನಲಿಲಿ ನಡೆಯುತಿತುರುವ ಮತೆ್ ತುಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತನುವೆಂದರೆ 
ತಳಮಟಟದಲಿಲಿ ಕ್್ರೋಡಾ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟ. ಇದಕಾಕಾಗಿ ಸಥಾಳಿೋಯ, 
ರಾಜಯೂ, ಮತುತು ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಮಟಟದಲಿಲಿ ವವಧ ಕ್್ರೋಡೆಗಳ ವೆೋಳಾಪಟಿಟಯ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ವಸತುರಸುವುದು ಅನಿವಾಯೇವಾಗಿರೆ. ಭಾರತದ 
ಪ್ರತಿಯಂದು ಕ್್ರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪಾ್ರರೆೋಶಕ ಲಿೋಗ್’ ನಡೆಸುವುದು ತಕ್ಷಣದ 
ಅಗತಯೂವಾಗಿರೆ, ಇದು ವವಧ ಹಂತಗಳಲಿಲಿ ಯುವ ಕ್್ರೋಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 
ವಷೇವಡಿೋ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲಯೂಗಳನುನು ಹೆಚಿಚಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲು, ಆರೆ್ ೋಗಯೂಕರ 
ಸ್ಪಧಾೇತ್ಮಕ ಮನೆ್ ೋಭಾವವನುನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತುತು ರೆೋಶಾದಯೂಂತ 
ಒಟಾಟರೆ ಕ್್ರೋಡಾ ವಾತಾವರಣ ಮತುತು ಮ್ಲಸೌಕಯೇವನುನು ಸೃಷ್ಟಸಲು 
ಅವಕಾಶ ನಿೋರುತತುರೆ.

ಒಲಿಂಪಿರ್ ಕ್್ರೋಡಾಕ್ಟದಲಿಲಿ ವಶವಾವರಾಯೂಲಯ ವಯೂವಸೆಥಾಯನುನು 
ಉತಕೃಷಟತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಮ್ಲವಾಗಿ ಪರವತಿೇಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು 
ಭಾವಸುತೆತುೋನೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಆಸಕ್ತು ಮತುತು ಪಾಲೆ್ ್ಗಳು್ಳವಕೆಯ ನರುವನ 

ಅಂತರವನುನು ಮತತುಷುಟ ಕಡಿಮ ಮಾರುತತುವೆ. ಭಾರತಿೋಯ ಕ್್ರೋಡೆಗಳಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಷಯವೆಂದರೆ ಗುಣಮಟಟ ಮತುತು ಜಾಗತಿಕ 
ಮಾನದಂರಗಳಿಗೆ ಒತುತು ನಿೋಡಿರುವುರಾಗಿರೆ. ಸಾಂಪ್ರರಾಯಿಕ ಮಾಗೇವು 
ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಮತುತು ಬೆೋಸರದ ಮಾಗೇವಾಗಿತುತು. ಮೋದಿ ಸಕಾೇರದಲಿಲಿ 
ಇರೆಲಲಿ ಬದಲಾಗಿರೆ. ಇಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ಆಟಗಾರರಂದ 
ನೆೋರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆ್ಳ್ಳಲು ಇಷಟಪರುತಾತುರೆ. ಟೆ್ೋಕ್ಯ 
ಒಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ನಲಿಲಿ ಪಾಲೆ್ ್ಗಂರ ತಂರರೆ್ ಂದಿಗಿನ  ಭೆೋಟಿ ಸಭೆಯಲಿಲಿ, 
ಕ್್ರೋಡಾ ಮ್ಲಸೌಕಯೇವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮಾಗೇಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಮ್ಮ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು ಹಂಚಿಕೆ್ಳು್ಳವಂತೆ ಅವರು ಆಟಗಾರರಗೆ ಕೆೋಳಿದರು. 
ಮಿೋರಾಬಾಯಿ ಅರವಾ ಮೋರ ಕೆ್ೋಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವರು 
ಗಾಯಗೆ್ ಂರ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಅತುಯೂತತುಮ ಚಿಕ್ತೆಸಾಯನುನು ಪಡೆಯುವುದನುನು 
ಅವರು ವೆೈಯಕ್ತುಕವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಂರರು. 

ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಉದಯವು (ವಪಯಾೇಸವೆಂದರೆ) 
ಭಾರತಿೋಯ ಕ್್ರೋಡೆಗಳ ಮೋಲೆ ಪರಣಾಮ ಬಿೋರುವ ಇತರ ಅನೆೋಕ 
ವಷಯಗಳಲಿಲಿ ಒಂರಾಗಿರೆ.  ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರು ತಮ್ಮ ‘ಪರೋಕ್ಾ 
ಯೋಧರು’ ಪುಸತುಕದಲಿಲಿ ಮತುತು ತಮ್ಮ ‘ಪರೋಕ್ಾ ಪೆ ಚಚಾೇ’ಕೆಕಾ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಕಾಯೇಕ್ರಮಗಳ ಸಂದಭೇದಲಿಲಿಯ್ ಈ 
ವಷಯವನುನು ಒತಿತು ಹೆೋಳಿರಾದರೆ. ಆಟದ ಮೈರಾನ ಮತುತು ಆಟದ ತಾಣಕೆಕಾ 
ಸಮಾನ ಪಾ್ರಮುಖಯೂ ನಿೋರುವ ಬಗೆ್ಗ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು 
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಆಗಮನವನುನು ತಳಿ್ಳಹಾಕ್ಲಲಿ, ಆರೆ್ ೋಗಯೂಕರ 
ಸಮತೆ್ ೋಲನಕೆಕಾ ಕರೆ ನಿೋಡಿರಾದರೆ, ಅಲಿಲಿ ಕ್್ರೋಡೆಯ- ಮಾನವ ಅಂಶ- 
ತಂರ ಕಾಯೇ ಇರುತತುರೆ ಮತುತು ಏಕತೆಯನುನು ಉತೆತುೋಜಸುತತುರೆ.

ಇಂತಹ ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳನುನು ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೋತಿಯಲಿಲಿ 
ಸೆೋರಸಲಾಗಿದುದ, ಇದು ಕ್್ರೋಡಾ ಶಕ್ಷಣವನುನು ಆಕಷೇಕ ಆಯಕಾಯನಾನುಗಿ 
ಮಾರುತತುರೆ. ಮುಂಬರುವ ವಷೇಗಳಲಿಲಿ, ಮಣಿಪುರವು ರೆೋಶದ ಮದಲ 
ಕ್್ರೋಡಾ ವಶವಾವರಾಯೂಲಯವನುನು ಹೆ್ ಂದಲಿರೆ, ಇದು ಕ್್ರೋಡಾಪಟುಗಳು 
ಕ್್ರೋಡೆಯ ಶ್ರೋಮಂತ ಪರಂಪರೆಯನುನು, ವಶೆೋಷವಾಗಿ ಈಶಾನಯೂದಲಿಲಿ 
ಬಳಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲು ವರರಾನವಾಗಿ ಪರಣಮಿಸುತತುರೆ.

ಟೆ್ೋಕ್ಯೋ ಒಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ಭಾರತಕೆಕಾ ಅನೆೋಕ ರೋತಿಯಲಿಲಿ ಪ್ರರಮಗಳ 
ಒಲಿಂಪಿರ್ಸಾ ಎಂದು ಸಾಬಿೋತಾಯಿತು. ನಾವು ಅಥೆಲಿಟಿರ್ಸಾ ನಲಿಲಿ ಮದಲ 
ಚಿನನುದ ಪದಕ ಗೆದಿದರೆದೋವೆ, ಹಾಕ್ ತಂರವು ಅದುಭುತ ಪ್ರದಶೇನ ನಿೋಡಿರೆ 
ಮತುತು ಡಿಸಕಾಸ್ ಥೆ್ ್ರೋ, ಗಾಲ್ಫೂ, ಫೆನಿಸಾಂಗ್ ನಂತಹ ಇತರ ಕ್್ರೋಡೆಗಳಲಿಲಿ 
ಯಶಸಸಾನುನು ಪಡೆದಿರೆದೋವೆ.

ಟಾಗೆೇಟ್ ಒಲಿಂಪಿರ್ ರೋಡಿಯಂ ಯೋಜನೆ, ಖೆೋಲೆ್ ೋ ಇಂಡಿಯಾ 
ಮತುತು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಹೆಚಿಚಿನ ಯಶಸಿಸಾಗೆ ಅಡಿಪಾಯ 
ಹಾಕ್ವೆ. ನವ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಯಶಸಿವಾಯಾಗುವ ಹಂಬಲವರೆ, ಕ್್ರೋಡೆಯಲಿಲಿ 
ಉತತುಮ ಸಾಧನೆ ಮಾರಲು ನಮ್ಮ ಕ್್ರೋಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗೆ 
ಸಕಾೇರ ಮತುತು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಸಂಪೂಣೇ ಬೆಂಬಲವರೆ.  

ಕ್ರಾೋಡಾ ಕೆೋತರಾವನ್ನು ಪರಾತಾಸ್ಹಸ್ವ
ನಟಿಟನಲ್ಲಾ ನಡೆಯ್ತಿತುರ್ವ
ಪರಾಯತನುಗಳ ರತೆ್ ತುಂದ್ ಪರಾರ್ಖ 
ಅಂಶವೆಂದರೆ ತಳರಟಟದಲ್ಲಾ
ಕ್ರಾೋಡಾ ಸಂಸಕೃತಿಯನ್ನು 
ರ್ಪ್ಸ್ತಿತುರ್ವುದ್.
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ಜಾಗತ್ಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೊೇಗ ಕ್ೂೇವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಲಸಕ್ರು ಅತಯಾಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮತುತು 
ಬಲವಾದ ಆರುಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯೇ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶವಿದ ಅತ್ದೊಡ್ಡ ಲಸಕ್ 

ಅಭಿಯಾನವನುನಿ ನಡೆಸುತ್ತುದೆ ಮತುತು ಆಗಾಗ ಹೂಸ ಮೈಲ್ಗಲುಲಿಗಳನೂನಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತುದೆ. ಇದು ಪರಿೇಕ್ಷೆ, ಪತೆತು ಮತುತು 
ಚಿಕತೆಸಾಯಂದಿಗೆ, ಕ್ೂೇವಿಡ್-19 ಲಸಕ್ರ ವಾಯಾರ್ತುರನುನಿ ವೇಗಗೊಳಸಲು ಮತುತು ವಿಸತುರಿಸಲು ತನನಿ ಬದ್ಧತೆರಲ್ಲಿ 

ದೃಢವಾಗಿದೆ. ಅದೆೇ ಸಮರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರ ಸುರಕ್ತೆ ಮತುತು ‘ಎಲಲಿರಿಗೂ ಲಸಕ್, ಉಚಿತ ಲಸಕ್’ ಎಂಬ 
ಧಯಾೇ ರವಾಕಯಾದೊಂದಿಗೆ, ದೆೇಶವು ದೃಢವಾಗಿ ಮುಂದೆಸಾಗುತ್ತುದೆ...

ಹಿ
ಮಾಚಲ ಪ್ರರೆೋಶದ ಉನಾ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಕಮೋೇ ರೆೋವ 
ಅವರು ಕೆ್ೋವಡ್-19ಕಾಕಾಗಿ ಈವರೆಗೆ 22,500 ಜನರಗೆ 
ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಿರಾದರೆ. ಕಾಲು ಮುರದಿದದರ್, ಅವರು ಲಸಿಕೆ 

ನಿೋರುವ ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಮುಂದುವರಸಿರಾದರೆ ಮತುತು 
ಅದನುನು ನಿಲಿಲಿಸಿಲಲಿ. ಕಮೋೇ ರೆೋವ ನಿಜ ಅರೇದಲಿಲಿ ಒಂದು ರೋತಿಯ 
ಕಮೇಯೋಗಿ. ಏತನ್ಮಧೆಯೂ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರರೆೋಶದ ಲಾಹೌಲ್ ಮತುತು 
ಸಿ್ಪತಿ ಮ್ಲದ ನವಾಂಗ್ ಉಪಾಸರ್ ಅವರು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ 
ಜನರನುನು ಮನವಲಿಸಲು ಮುಂರೆ ಬಂದಿದುದ ಲಸಿಕೆಗೆ ಮತತುಷುಟ 
ಉತೆತುೋಜನ ನಿೋರಲು ಆಧಾಯೂತಿ್ಮಕ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನುನು 
ನಿವೇಹಿಸಿರಾದರೆ. ಕಮೋೇ ರೆೋವ ಮತುತು ನವಾಂಗ್ ಉಪಾಸರ್ 
ಅವರಂತಹ ಅನೆೋಕ ಜನರ ಪ್ರಯತನುದಿಂರಾಗಿ ಇಂದು ವಶವಾದ 
ಅತಿರೆ್ ರ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಕಾಯೇಕ್ರಮ ಭಾರತದಲಿಲಿ ನಡೆಯುತಿತುರೆ. 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇತಿತುೋಚೆಗೆ ಹಿಮಾಚಲ 
ಪ್ರರೆೋಶದಲಿಲಿ ಕೆ್ೋವಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕಾಯೇಕ್ರಮದ ಆರೆ್ ೋಗಯೂ 
ಕಾಯೇಕತೇರು ಮತುತು ಫಲಾನುಭವಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ 
ನಡೆಸಿರಾಗ ಮತುತು ಅವರ ಅನುಭವಗಳನುನು ಕೆೋಳಿ ತಿಳಿರಾಗ, 
ಈ ಇಬ್ಬರ್ ಅಲಿಲಿ ಉಪಸಿಥಾತರದದರು. ರೆೋಶದ ಕೆ್ೋವಡ್-19 
ಪರಸಿಥಾತಿಯನುನು ಪರಾಮಶೇಸಲು ಇತಿತುೋಚೆಗೆ ಉನನುತ ಮಟಟದ 
ಸಭೆಯ ಅಧಯೂಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದರು, ಇದರಂದ ಈ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ 
ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರಗಿರುವ ಗಂಭಿೋರತೆಯನುನು 
ಅರೇಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹುದು.

ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 
ರಕ್ಷ ಣೆ ಒದಗಿಸುವ 

ಲಸಿಕ್ಗಳು

ಈಗ ಲಸಿಕಾ ಪರೆಮಾಣಪತರೆವನುನೆ  
ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಕೋವಿಡ್-19

ಕೆ್ೋವಿಡ್ -19 ವಿರ್ದ್ಧ ಸರರ

ಈಗ ನಿೋವು ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನುನು ವಾಟಸಾಪ್ 
ನಲಿಲಿಯೋ ಡೌನ್ ಲೆ್ ೋಡ್ ಮಾರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನುನು ಡೌನ್ ಲೆ್ ೋಡ್ ಮಾರಲು, ನಿೋವು 
ನಿಮ್ಮ ವಾಟಸಾಪ್ ನಿಂದ  ಮೈ ಗೌ ಕೆ್ೋವಡ್ ಹೆಲ್್ಪ ಡೆಸ್ಕಾ 
ಸಂಖೆಯೂ 9013151515ಗೆ ಸಂಪಕ್ೇಸಬೆೋಕು. ಇಷೆಟೋ ಅಲಲಿ, 
ನಿೋವು ಈ ಸಂಖೆಯೂಯಿಂದ ಕೆ್ೋವಡ್ ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಮಯ 
ಕಾಯಿದರಸಬಹುದು. ಇದು ನಾಗರಕ ಅನುಕ್ಲತೆಯ 
ಹೆ್ ಸ ಯುಗಕೆಕಾ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿರೆ. ಇದರೆ್ ಂದಿಗೆ, ನಿೋವು 
ಕೆ್ೋವಡ್ ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಮಯ ಕಾಯಿದರಸಬಹುದು ಮತುತು 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನುನು ಕೆಲವೆೋ ನಿಮಿಷಗಳಲಿಲಿ ಡೌನ್ ಲೆ್ ೋಡ್ 
ಮಾರಬಹುದು.

September 14, 2021
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ರಕ್ಷಣೆ ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಲಸಿಕೆ

ಭಾರತದಂತಹ ವಶಾಲ ರೆೋಶದಲಿಲಿ ಭೌಗೆ್ ೋಳಿಕ ವೆೈವಧಯೂಗಳಿವೆ. 
ಗುರ್ಡಗಾರು ಪ್ರರೆೋಶಗಳು, ಬಯಲು ಪ್ರರೆೋಶಗಳು, ಪ್ರಸಥಾಭ್ಮಿಗಳು, 
ಮರುಭ್ಮಿಗಳು ಮತುತು ರೆೋಶದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಪ್ರವಾಹದ 
ಪ್ರಕೆ್ೋಪವನ್ನು ಎದುರಸುತಿತುವೆ. ಆದದರಂದ, ಕೆಲವು ದ್ರದ 
ಪ್ರರೆೋಶಗಳನುನು ತಲುಪುವುದು ಸವಾತಃ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿರೆ. ಆದರೆ 
ಎಲಾಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೆ್ ರತಾಗಿಯ್, ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವು 
ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿರೆ ಮತುತು ಆರೆ್ ೋಗಯೂ ಯೋಧರು ಜನರಗೆ ಲಸಿಕೆ 
ಹಾಕಲು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರನ್ನು ತಲುಪುತಿತುರಾದರೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕಾಗಿಯೋ 
ಇಂದು ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಜಲೆಲಿಗಳು ನಗರ ಪ್ರರೆೋಶಗಳಿಗಿಂತ ಉತತುಮ 
ಕಾಯೇಕ್ಷಮತೆಯನುನು ತೆ್ ೋರಸುತಿತುವೆ. ಲಸಿಕೆಯ ವೆೋಗವು ದ್ರದ 
ಮತುತು ದುಗೇಮ ಪ್ರರೆೋಶಗಳಲಿಲಿ ವೆೋಗವಾಗಿ ಸಾಗಿರೆ. ಇತಿತುೋಚೆಗೆ 
ಮ್ರು ಸಂದಭೇಗಳಲಿಲಿ ಒಂರೆೋ ದಿನ 1ಕೆ್ೋಟಿಗ್ ಹೆಚುಚಿ ಜನರಗೆ 
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವಲಿಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿರೆ ಎಂಬುದರ ಶೆ್ರೋಯ ಈ 
ಯೋಧರಗೆ ಸಲುಲಿತತುರೆ. ಆಗಸ್ಟ 27, ಆಗಸ್ಟ 31 ಮತುತು ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 
6 ರಂದು ರಾಖಲೆ ಸಂಖೆಯೂಯ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ನಿೋಡಿರಾಗ ರಾಖಲೆಯ 
ಪುಸತುಕಗಳಲಿಲಿ ಉಳಿದಿರೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಉತುಸಾಕವಾಗಿರುವ 
ರೆೋಶವು ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ 1.25 ಕೆ್ೋಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ನಿೋರುವ 

ನಿಟಿಟನಲಿಲಿ ಮುನನುಡೆಯಲು ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತುರೆ. ಭಾರತವು ಒಂದು 
ದಿನದಲಿಲಿ ನಿೋರುವ ಲಸಿಕೆಗಳ ಸಂಖೆಯೂ ಅನೆೋಕ ರೆೋಶಗಳ 
ಸಂಪೂಣೇ ಜನಸಂಖೆಯೂಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ. ಲಸಿಕೆ ಕಾಯೇಕ್ರಮ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾರಾಗ ಭಾರತ 10 ಕೆ್ೋಟಿ ಜನರಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು 
85 ದಿನಗಳು ತೆಗೆದುಕೆ್ಂಡಿತಾದರ್, 70 ಕೆ್ೋಟಿ ಅಹೇ ಜನರಗೆ 
ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಿಕೆಯನುನು ಪೂಣೇಗೆ್ ಳಿಸಿರಾಗ ಇರೆೋ ಸಂಖೆಯೂಯನುನು 
ತಲುಪಲು ಕೆೋವಲ 13 ದಿನಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆ್ಂಡಿತು. ಭಾರತದಲಿಲಿ 
ಲಸಿಕೆಯ ವಾಯೂಪಿತು ಈಗಾಗಲೆೋ 75 ಕೆ್ೋಟಿ ರಾಟಿರೆ ಮತುತು 
ಚೆೋತರಕೆ ದರವೂ ಪ್ರಸುತುತ ಶೆೋಕಡಾ 97.54ರಷ್ಟರೆ. ಇರೆೋ ವೆೋಳ  ೆ
ರೆೈನಿಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಸತತ 75ನೆೋ ದಿನವೂ 50,000ಕ್ಕಾಂತ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದುದ, ಇದು ಕೆೋಂದ್ರ ಮತುತು ರಾಜಯೂಗಳ ಸಂಯೋಜತ 
ಮತುತು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಫಲವಾಗಿರೆ.

ಸರಗರಾ ಗೆಲ್ವು ನರಮೆ ಸಂಕಲ್ಪ

ಸವಾಚ್ಛತೆ, ಔಷಧ ಮತುತು ಶಷಾಟಚಾರಗಳ ಕಟುಟನಿಟಿಟನ ಪಾಲನೆ 
ತತವಾವನುನು ಅನುಸರಸಿ, ರೆೋಶವು ಕೆ್ೋವಡ್ ವರುದಧಿದ ಸಮರವನುನು 
ಗೆಲುಲಿವತತು ವೆೋಗವಾಗಿ ಸಾಗುತಿತುರೆ. 18 ವಷೇಕ್ಕಾಂತ ಮೋಲ್ಪಟಟ ಎಲಲಿ 

ಕೆ್ೋವಡ್ ನ ಎರರನೆೋ ಅಲೆ ಇನ್ನು ಮುಗಿದಿಲಲಿ ಮತುತು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವು 
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲಿಲಿ ಆತಂಕಕೆಕಾ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಬ್ಬಗಳ 
ಬಣಣುಗಳು ಮಸುಕಾಗದಂತೆ ಜನರು ಮನೆಯಲಿಲಿರಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಬೆೋಕು 
ಮತುತು ಅವರು ಕೆ್ೋವಡ್ ಸ್ಕತು ನರವಳಿಕೆಯನುನು ಅನುಸರಸಲು 
ಮರೆಯಬಾರದು. ಅಗತಯೂವದದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆ್ ರಗೆ ಹೆ್ ೋಗಿ, ಆದರೆ ಎರರು 
ಗಜಗಳ ಅಂತರವನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆ್ಳಿ್ಳ ಮತುತು ಮಾಸ್ಕಾ ಗಳನುನು ಧರಸಿ. 
ಕೆೈಗಳನುನು ಆಗಾಗೆ್ಗ ತೆ್ ಳೆಯಿರ. ನಿಯಮಗಳನುನು ಉಲಲಿಂಘಿಸುವವರಗೆ 
ಅಂತಗೇತ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ವವರಸಬೆೋಕು. ಕೆ್ೋವಡ್ ಸೆ್ ೋಂಕ್ಗೆ 
ಒಳಗಾದ ಮಾತ್ರಕೆಕಾ, ಲಸಿಕೆಯ ಅಗತಯೂವಲಲಿ ಎಂದು ಭಾವಸಬೆೋಡಿ. 
ಲಸಿಕೆಯು ರೆೋಹದಲಿಲಿನ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನುನು ದಿೋಘೇಕಾಲದವರೆಗೆ 
ನಿವೇಹಿಸುತತುರೆ ಮತುತು ಭವಷಯೂದ ಸೆ್ ೋಂಕುಗಳನುನು ತಡೆಯುತತುರೆ. ನಿೋತಿ 
ಆಯೋಗದ ಸದಸಯೂ (ಆರೆ್ ೋಗಯೂ) ಡಾ. ವ.ಕೆ. ಪಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 
ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದು ಡೆ್ ೋಸ್ ಸಹ ಕೆ್ೋವಡ್ ನಿಂದ ಶೆೋ.96.6 ರವರೆಗೆ 
ಸಾವನುನು ತಡೆಗಟುಟವಲಿಲಿ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿರೆ. ಮತುತು ಎರರನೆೋ ಡೆ್ ೋಸ್ 
ನಂತರ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣೆಯು ಶೆೋ.97.5 ಕೆಕಾ ಹೆಚಾಚಿಗುತತುರೆ. ಏಪಿ್ರಲ್ ಮತುತು 
ಆಗಸ್ಟ ನರುವೆ ಲಸಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ದತಾತುಂಶವನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ 
ಇದು ಗಮನಕೆಕಾ ಬಂದಿರೆ.

ನಿಲಥಿಕ್ಷ ್ಯ   ಸಲಲಿ; ಸ್ಂಕಾರೆಮಿಕ 

ಇನ್ನೆ ಹೊೋಗಿಲಲಿ.. ಶಿೋಘ್ರವೋ ಮಕಕೆಳ ಲಸಿಕ್ಯ್ ಲಭ್ಯ
ಮಕಕಾಳ ಮೋಲಿನ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬಹುತೆೋಕ 
ಪೂಣೇಗೆ್ ಂಡಿವೆ. ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಮತುತು 
ಎಷುಟ ಡೆ್ ೋಸ್ ಗಳನುನು ನಿೋರಬೆೋಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ 
ತಜ್ಞರು ಚಿಂತನೆ  ಮಾರುತಿತುರಾದರೆ. ಮಕಕಾಳಿಗಾಗಿ 
ಕೆ್ವಾಕ್ಸಾನ್ ನ ಪ್ರಯೋಗವು ಈಗ ಅಂತಿಮ 
ಹಂತವನುನು ತಲುಪಿರೆ. ಇದರ ಜೆ್ತೆಗೆ, ಮಕಕಾಳಿಗಾಗಿ 
ಬಯೋ-ಇ ಮತುತು ನೆ್ ವಾವಾಯೂರ್ಸಾ ನ ಕೆ್ೋವಡ್ 
ಲಸಿಕೆಯ  ಕಾಯೇವೂ ನಡೆಯುತಿತುರೆ. ಅಲಲಿರೆ, 
ಮ್ಗಿನ ಮ್ಲಕ ಹಾಕುವ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗದ 
ಮದಲ ಹಂತವು ಆಶಾರಾಯಕವಾಗಿರೆ ಮತುತು 
ಎರರನೆೋ ಮತುತು ಮ್ರನೆೋ ಹಂತದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು 
ನಡೆಯುತಿತುವೆ. ರೆೋಶದ ಅನೆೋಕ ಭಾಗಗಳಲಿಲಿ ಶಾಲೆಗಳು 
ಪುನಾರಂಭವಾಗುತಿತುವೆ, ಆದದರಂದ ಮಕಕಾಳ ಬಗೆ್ಗ 
ವಶೆೋಷ ಗಮನ ಹರಸುವ ಅಗತಯೂವರೆ. ಕೆ್ೋವಡ್ 
ವೆೈರಸ್ ಸೆ್ ೋಂಕ್ನಿಂದ ಮಕಕಾಳನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತುತು 
ಅವರಗೆ ಕೆ್ೋವಡ್ ಸ್ಕತು ನರವಳಿಕೆಯನುನು ಕಲಿಸಲು 
ನಾವು ಜಾಗರ್ಕರಾಗಿರಬೆೋಕು.
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ಹಮಾಚಲ ಪರಾದೆೋಶದ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ಮಕತ್ಮರ್ ರತ್ತು 
ಕೆ್ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾ 
ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿ ಅವರ ಸಂವಾದದ ಆಯದಿ ಭಾಗಗಳು

 ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರರೆೋಶವು 1೦೦ ವಷೇಗಳಲಿಲಿಯೋ ಅತಿರೆ್ ರ್ಡರಾದ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗದ ವರುದಧಿದ ಹೆ್ ೋರಾಟದಲಿಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ 
ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮಿ್ಮರೆ. 

 ಹಿಮಾಚಲದ ಲಾಹೌಲ್-ಸಿ್ಪತಿಯಂತಹ ದುಗೇಮ ಜಲೆಲಿಗಳು 
ಸಹ ಶೆೋ.100 ಮದಲ ಡೆ್ ೋಸ್ ನಿೋರುವಲಿಲಿ ಮುಂಚ್ಣಿಯಲಿಲಿವೆ 
ಎಂದು ತಿಳಿದು ನನಗೆ ಸಂತೆ್ ೋಷವಾಗಿರೆ. ಅಟಲ್ ಸುರಂಗವನುನು 
ನಿಮಿೇಸುವ ಮದಲು ಈ ಪ್ರರೆೋಶವು ರೆೋಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಂದ 
ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಸಂಪಕೇ ಕಡಿದುಕೆ್ಳು್ಳತಿತುತುತು.

 ಹಿಮಾಚಲದ ಜನರು ಯಾವುರೆೋ ವದಂತಿ ಅರವಾ ತಪು್ಪ 
ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಂಬಲಿಲಲಿ. ರೆೋಶದ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಸಮಾಜವು 
ವಶವಾದ ಅತಿರೆ್ ರ್ಡ ಮತುತು ವೆೋಗದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಹೆೋಗೆ 
ಸಶಕತುಗೆ್ ಳಿಸುತಿತುರೆ ಎಂಬುದಕೆಕಾ ಹಿಮಾಚಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರೆ.

 ಹೆಚಿಚಿನ ಸಂಖೆಯೂಯ ಯುವಕರಗೆ ಉರೆ್ ಯೂೋಗದ ಮ್ಲವಾಗಿರುವ 
ಹಿಮಾಚಲದ ಪ್ರವಾಸೆ್ ೋದಯೂಮ ತವಾರತ ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ 
ಪಡೆಯುತಿತುರೆ.

 ಕಠಿಣ ಭೌಗೆ್ ೋಳಿಕ ಪರಸಿಥಾತಿಗಳ ಹಿನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ, ಸಾಮ್ಹಿಕ ಸಂವಹನ 
ಮತುತು ಸಾವೇಜನಿಕ ಪಾಲೆ್ ್ಗಳು್ಳವಕೆಯು ಲಸಿಕೆಯ ಯಶಸಿಸಾಗೆ ಒಂದು 
ರೆ್ ರ್ಡ ಅಂಶವಾಗಿರೆ. ಹಿಮಾಚಲದಲಿಲಿ, ಪ್ರತಿಯಂದು ಪವೇತದ 
ನಂತರ ಉಪ ಭಾಷೆಗಳು ಸಹ ಸಂಪೂಣೇವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತತುವೆ. 
ಹೆಚಿಚಿನ ಪ್ರರೆೋಶವು ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಪ್ರರೆೋಶವಾಗಿರೆ.

 ಭಾರತ ಒಂದು ದಿನದಲಿಲಿ 1.25 ಕೆ್ೋಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ನಿೋರುವ ಮ್ಲಕ 
ರಾಖಲೆ ಮಾರುತಿತುರೆ. ಭಾರತವು ಒಂದು ದಿನದಲಿಲಿ ನಿೋರುವ ಲಸಿಕೆಗಳ 
ಸಂಖೆಯೂ ಅನೆೋಕ ರೆೋಶಗಳ ಸಂಪೂಣೇ ಜನಸಂಖೆಯೂಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ.

 ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸುಸಾ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೋಯನ 
ಕಠಿಣ ಪರಶ್ರಮ ಮತುತು ಶೌಯೇದ ಪರಾಕಾಷೆ್ಠಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿರೆ.

ಜನರಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ನಿಟಿಟನಲಿಲಿ ರೆೋಶವು ಹಲವಾರು 
ಮಹತವಾದ ಯಶಸಸಾನುನು ಸಾಧಿಸಿರೆ. ಹಿಮಾಚಲ 
ಪ್ರರೆೋಶ, ಗೆ್ ೋವಾ, ಸಿಕ್ಕಾಂ, ಲಡಾಖ್, ಲಕ್ಷದಿವಾೋಪ, 
ರಾರಾ್ರ ಮತುತು ನಗರ ಹವೆೋಲಿ ಮತುತು ದಮನ್ ಮತುತು 
ದಿಯು ಇವು ರೆೋಶದ ಆರು ರಾಜಯೂಗಳು/ ಕೆೋಂರಾ್ರರಳಿತ 
ಪ್ರರೆೋಶಗಳಾಗಿವೆ, ಅಲಿಲಿ ವಯಸಕಾ ಜನಸಂಖೆಯೂಯ 
ಶೆೋಕಡಾ 100 ರಷುಟ ಜನರಗೆ ಮದಲ ಡೆ್ ೋಸ್ 
ನಿೋರಲಾಗಿರೆ. ಇಷೆಟೋ ಅಲಲಿ, ಹಿಮಾಚಲದಲಿಲಿ ಎರರನೆೋ 
ಡೆ್ ೋಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜನಸಂಖೆಯೂಯ 
ಮ್ರನೆೋ ಒಂದು ಭಾಗವನುನು ರಾಟಿರೆ. ಒಡಿಶಾದ 
ಭುವನೆೋಶವಾರವು ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ವರುದಧಿ ಶೆೋ.100 
ಲಸಿಕೆ ವಾಯೂಪಿತುಯನುನು ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮದಲ 
ನಗರವಾಗಿರೆ. ಇದಲಲಿರೆ, ಒಡಿಶಾದ ರಾಜಧಾನಿಯಲಿಲಿ 
ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಲಸೆ ಕಾಮಿೇಕರಗೆ 
ಕೆ್ೋವಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳ ಮದಲ ಡೆ್ ೋಸ್ ಅನುನು ಸಹ 
ನಿೋರಲಾಗಿರೆ. ಮಧಯೂಪ್ರರೆೋಶದ ಇಂರೆ್ ೋರ್ ಕ್ರ 
ಮದಲ ಡೆ್ ೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನುನು ನಿದಿೇಷಟ ಗುರಯ 
ಜನಸಂಖೆಯೂಯ ಶೆೋ.100ರಷುಟ ನಿೋಡಿದ ನಗರವಾಗಿರೆ 
ಮತುತು ಲಸಿಕೆಯ ಹೆ್ ಸ ರಾಖಲೆಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿರೆ.

ನರಮೆನ್ನು ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡ್ವವರ ಸ್ರಕ್ಷತೆಯ ಖಾತಿರಾ

ಕೆ್ೋವಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗದ ವರುದಧಿದ 
ಹೆ್ ೋರಾಟದಲಿಲಿ ಮಹತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಸಕಾೇರ, ಕಚ್ ನಲಿಲಿ ನಿಯೋಜಸಲಾಗಿರುವ ಭದ್ರತಾ 
ಪಡೆಗಳಿಗೆ  ಮತುತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಗೆ ಮದಲ 
ಡೆ್ ೋಸ್ ಲಸಿಕೆಯನುನು ನಿೋಡಿರೆ. ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 9 
ರವರೆಗೆ, ಶೆೋ. 99 ಆರೆ್ ೋಗಯೂ ಕಾಯೇಕತೇರು, 100 
ಪ್ರತಿಶತ ಮುಂಚ್ಣಿ ಕಾಯೇಕತೇರು ಮತುತು 18 
ವಷೇಕ್ಕಾಂತ ಮೋಲ್ಪಟಟ ಜನಸಂಖೆಯೂಯ ಶೆೋ.58ರಷುಟ 
ಜನರಗೆ ಮದಲ ಡೆ್ ೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ನಿೋರಲಾಗಿರೆ. ಅರೆೋ 
ವೆೋಳ ,ೆ 84 ಪ್ರತಿಶತ ಆರೆ್ ೋಗಯೂ ಕಾಯೇಕತೇರು, 
ಶೆೋ.80 ರಷುಟ ಮುಂಚ್ಣಿ ಕಾಯೇಕತೇರು, 18 
ವಷೇಕ್ಕಾಂತ ಮೋಲ್ಪಟಟ ಜನಸಂಖೆಯೂಯ ಶೆೋ.18ರಷುಟ 
ಜನರಗೆ ಎರರನೆೋ ಡೆ್ ೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ನಿೋರಲಾಗಿರೆ. 
ಇಷೆಟೋ ಅಲಲಿ, ಲಸಿಕೆಯ ವೆೋಗವೂ ಗಮನಾಹೇವಾಗಿ 
ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ, ಇದರಂರಾಗಿ ಜನವರ 2021ರಲಿಲಿ 
ದಿನವಂದಕೆಕಾ ನಿೋರಲಾಗುತಿತುದದ 2.35 ಲಕ್ಷ ಡೆ್ ೋಸ್ 
ಗಳಿಗೆ ಹೆ್ ೋಲಿಸಿದರೆ, 9 ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 2021 ರ ವೆೋಳೆಗೆ 
ಸರಾಸರ ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ದಿನಕೆಕಾ 78.10 ಲಕ್ಷ 
ಡೆ್ ೋಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏರಕೆಯಾಗಿತುತು. ಇರೆೋ ವೆೋಳ  ೆಆಗಸ್ಟ 
ಕೆ್ನೆಯ ವಾರದಲಿಲಿ ನಿತಯೂ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಲಸಿಕೆ 
ಡೆ್ ೋಸ್ ಗಳನುನು ನಿೋರಲಾಗುತಿತುತುತು.  

ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾಯವರ್ ಹಮಾಚಲ 
ಪರಾದೆೋಶದಲ್ಲಾ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ಮಕತ್ಮರೆ್ ಂದಿಗೆ 
ನಡೆಸಿದ ಸಂವಾದ ಪೂರ್ಮ ಆಲ್ಸಲ್  
ಕ್್ಯ.ಆರ್. ಕೆ್ೋಡ್ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಕೆ್ೋವಿಡ್ -19 ವಿರ್ದ್ಧ ಸರರ
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"ವಿಶವಾದ ಉದಯೋನುಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಿಗೆ  
ಪರೆಭಾವಶಾಲ್ ಧವಾನಿಯಾದ -ಬ್ರೆಕ್ಸ್ "

ಈ ವಷ್ಯದ ಸಪಟ್ಂಬರ್ 9ರಂದು ವಚು್ಯವಲ್ ಮೂಲಕ ನಡೆದ 13ನೆೇ ಬಿ್ರಕ್ಸಾ (ಬೆ್ರಜಲ್, ರಷಾಯಾ, ಭಾರತ, ಚಿೇನಾ,  
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿ್ರಕಾ) ಶೃಂಗಸಭರ ಅಧಯಾಕ್ತೆರನುನಿ ಭಾರತ ವಹಿಸತುತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೇ  ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು  

ಎರಡನೆೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಯಾಕ್ತೆ ವಹಿಸದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಗೊೇವಾ ಶೃಂಗಸಭರ ಅಧಯಾಕ್ತೆ ವಹಿಸದ್ದರು.  
ಶೃಂಗಸಭರ ವಿಷರ 'ಸುಸಥೆರತೆ, ಏಕತೆ ಮತುತು ಒಮ್ಮತಕಾಕೆಗಿ ಸಹಕಾರ'. ಭಾರತವು ಭಯೇತಾ್ಪದನೆರ ವಿರುದ್ಧ ತನನಿ 
ನಿಲುವನುನಿ ವಯಾಕತುಪಡಿಸತು, ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಶಿೇಲ ರಾಷಟ್ರಗಳ ಆದಯಾತೆಗಳ ಮೇಲ ಗಮನ ಹರಿಸಲು 'ಬಿ್ರಕ್ಸಾ' ವೇದಿಕ್ 

ಉಪರುಕತುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಣಿಣಿಸತು. ಸಪಟ್ಂಬರ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಸಾಥೆಪನೆಯಾದ ಈ ಗುಂಪು ಈ ವಷ್ಯ 15 ವಷ್ಯ ಪೂರೆೈಸದೆ.

ಸ
ಭೆಯಲಿಲಿ ಬೆ್ರಜಲ್ ನ ಘನತೆವೆತತು ಅಧಯೂಕ್ಷ ಜೆೈರ್ 
ಬೆ್ ಲೆ್ ಸಾೋನಾರೆ್ , ರಷಾಯೂದ ಅಧಯೂಕ್ಷ ವಾಲಿದಿಮಿರ್ 
ಪುಟಿನ್, ಚಿೋನಾ ಅಧಯೂಕ್ಷ ಕ್ಸಾ ಜನ್ ಪಿಂಗ್ ಮತುತು ದಕ್ಷಿಣ 

ಆಫಿ್ರಕಾದ ಅಧಯೂಕ್ಷ ಸಿರಲ್ ರಮಾಫೋಸಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 
ಈ ಸಂದಭೇದಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, "ಬಿ್ರರ್ಸಾ 
ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲಲಿರಗ್ ಸಾವಾಗತ. ಬಿ್ರರ್ಸಾ ನ 15ನೆೋ 
ವಾಷ್ೇಕೆ್ೋತಸಾವದ ಸಂದಭೇದಲಿಲಿ ಈ ಸಮಾವೆೋಶದ ಅಧಯೂಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸುತಿತುರುವುದು ನನಗೆ ಮತುತು ಭಾರತಕೆಕಾ ಸಂತೆ್ ೋಷದ 
ಸಂಗತಿ" ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು. ಬಿ್ರರ್ಸಾ ನ ಮಹತವಾವನುನು 
ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿ, ಕಳೆದ ಒಂದ್ವರೆ ದಶಕಗಳಲಿಲಿ ಬಿ್ರರ್ಸಾ ಅನೆೋಕ 
ಸಾಧನೆಗಳನುನು ಮಾಡಿರೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೋದಿ 
ಹೆೋಳಿದರು. ಇಂದು ನಾವು ವಶವಾದ ಉದಯೋನು್ಮಖ 
ಆರ್ೇಕತೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರೆದೋವೆ. 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಶೋಲ ರಾಷಟ್ಗಳ ಆದಯೂತೆಗಳ ಮೋಲೆ ಗಮನ 
ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕರಸಲು ಈ ವೆೋದಿಕೆ ಉಪಯುಕತುವಾಗಿರೆ ಎಂದರು.

ಅವರ್ ನಾಲ್್ ಪರಾರ್ಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒತಿತು ಹೆೋಳಿದರ್:
 ಮುಂದಿನ 15 ವಷೇಗಳಲಿಲಿ ಬಿ್ರರ್ಸಾ ಹೆಚುಚಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರೆ 
ಎಂಬುದನುನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೋಕು.

  1ನೆೋ ಬಿ್ರರ್ಸಾ ಡಿಜಟಲ್ ಆರೆ್ ೋಗಯೂ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಆರೆ್ ೋಗಯೂ 
ವಲಯದಲಿಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಬಳಕೆ ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಒಂದು ನಾವೋನಯೂಪೂಣೇ 
ಕ್ರಮವಾಗಿರೆ. 

  ಸದಸಯೂ ರಾಷಟ್ಗಳ ಕಸಟಮ್ಸಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ನರುವನ ಸಹಯೋಗದಿಂದ 
ಬಿ್ರರ್ಸಾ ನೆ್ ಳಗಿನ ವಾಯೂಪಾರಕೆಕಾ ಅನುಕ್ಲವಾಗಲಿರೆ. ಒಂದು 
ವಚುೇವಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ೇ ಆಗಿ "ಬಿ್ರರ್ಸಾ ಲಸಿಕೆ ಸಂಶೆೋೋಧನೆ ಮತುತು 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕೆೋಂದ್ರ" ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು ಸಹ ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಗಿರೆ.  "ಹಸಿರು 
ಪ್ರವಾಸೆ್ ೋದಯೂಮದ ಮೋಲಿನ ಬಿ್ರರ್ಸಾ ಮೈತಿ್ರ" ಮತೆ್ ತುಂದು ಹೆ್ ಸ 
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರೆ.

  ಇರೆೋ ಮದಲ ಬಾರಗೆ ಬಿ್ರರ್ಸಾ ಬಹುಪಕ್ಷಿೋಯ ವಯೂವಸೆಥಾಗಳನುನು 
ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗೆ್ಗ ಸಾಮಾನಯೂ ನಿಲುವನುನು ಕೆೈಗೆ್ ಳ್ಳಲಾಗಿರೆ.

  ಬಿ್ರರ್ಸಾ ಭಯೋತಾ್ಪದನೆಯ ವರುದಧಿ ಕ್್ರಯಾ ಯೋಜನೆಯನುನು ಸಹ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಂಡಿರೆ.   

ಬಿರಾಕ್ಸ್: ಭಾರತದ ನಾಲ್್ ಆದ್ಯತೆಯ ಕೆೋತರಾಗಳು

ಜನರನ್ನು 
ಪೋಷಿಸ್ವುದ್- 
ಜನರೆ್ ಂದಿಗೆ 
ಸಾರರಸ್ಯ

1 2 3 4
ಬಹ್ಪಕ್ಷಿೋಯ 

ವ್ಯವಸೆಥೆಯ 

ಸ್ಧಾರಣೆ

ಭಯೋತಾ್ಪದನೆ 
ನಗರಾಹ

ಸ್ಸಿಥೆರ ಅರ್ವೃದಿ್ಧ ಗ್ರಗಳನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಲ್ ಡಿಜಟಲ್ ರತ್ತು 
ತಾಂತಿರಾಕ ಕರಾರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ

ಬಿ್ರರ್ಸಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಭಾಷಣವನುನು ಆಲಿಸಲು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೆ್ೋಡ್ 
ಅನುನು ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ಬಿರಾಕ್ಸ್  ಶೃಂಗಸಭೆ
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ಸಾವಾ ತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೋತಸಾವವು ನಮ್ಮ 
ಕನಸುಗಳನುನು ರ್ಪಿಸುವಲಿಲಿ ಮತುತು ನವ 
ಭಾರತವನುನು ನಿಮಿೇಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ 
ಮೌಲಯೂಗಳನುನು ರ್ಪಿಸುವಲಿಲಿ ನಮ್ಮ 

ಹಾದಿಯನುನು ಮಾಗೇದಶೇಸುವುದರಂದ ವಶೆೋಷ ಮಹತವಾವನುನು 
ಪಡೆಯುತತುರೆ. ರೆೋಶದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೆೋ  ವಷೇವು 
ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯ ಆರಂಭವನುನು ಸ್ಚಿಸುತತುರೆ, ಇದು 
ನಮ್ಮನುನು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನ್ರು ವಷೇಗಳಿಗೆ ಕರೆರೆ್ ಯುಯೂತತುರೆ. 
ಪ್ರತಿಯಂದು ಆಧುನಿಕ ವಶವಾದಜೆೇಯ ಮ್ಲಸೌಕಯೇವರುವ 
ಭಾರತವನುನು ನಿಮಿೇಸುವುದು ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಗುರಯಾಗಿರೆ. 
ಕೃಷ್ ಉತಾ್ಪದಕತೆಯನುನು ಸುಧಾರಸುವುದರ ಜೆ್ತೆಗೆ 
ಕೆೈಗೆಟುಕುವ ಆರೆ್ ೋಗಯೂ ಆರೆೈಕೆ, ವಸತಿ, ಶುದಧಿ ನಿೋರು ಮತುತು 
ಇಂಧನವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಮ್ಲಕ ಮತುತು ಆಹಾರ ಸಂಸಕಾರಣಾ 
ಉದಯೂಮದ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮ್ಲಕ ನಮ್ಮ 

ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ೆಗಳನುನು ವಾಸತುವವಾಗಿ ಪರವತಿೇಸಲು ಇದು 
ಮುನ್ಸಾಚನೆ ನಿೋರುತತುರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಶೆೋೋತತುರಗಳಿಗೆ 
ಸೆೈನಿಕರು ಮತುತು ರೆೈತರ ಕಲಾಯೂಣವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ 
ರೆೋಶವಾಗಿ ರ್ಪುಗೆ್ ಳು್ಳವುದನುನು ಕಲಿ್ಪಸಿಕೆ್ಳು್ಳತತುರೆ. 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೋರಾಟದ ಸಮಯದಲಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಪೂವೇಜರು 
ಅರೆೋ ಕನಸು ಕಂಡಿದದರು. ಅವರ ಈಡೆೋರದ ಕನಸುಗಳನುನು 
ಸಾಧಿಸಲು ಕಳೆದ ಏಳು ವಷೇಗಳಲಿಲಿ ಸಾಕಷುಟ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು 
ಮಾರಲಾಗಿರೆ. ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಿೋತಿಗಳ ಪರಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ರೆೈತರು 
ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗುತಿತುರಾದರೆ, ಆದರೆ ಗಡಿಗಳನುನು ಕಾಯುವ ನಮ್ಮ 
ಸೆೈನಿಕರು ಹೆಚಿಚಿನ ನೆೈತಿಕ ಸೆಥಾೈಯೇದಿಂದ ತುಂಬಿರಾದರೆ. ನಮ್ಮ 
ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೋತಸಾವ ವಭಾಗದಲಿಲಿ ನಾವು ಮತೆ್ ತುಮ್ಮ ನಮ್ಮ 
ಸ್ಫೂತಿೇರಾಯಕ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೋರಾಟಗಾರರ ಜೋವನವನುನು 
ಮತತುಷುಟ ಅನೆವಾೋಷ್ಸುತೆತುೋವೆ...

ನಮ್ಮ ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮದ ವಿೇರರು, ಸವಾ್ಯಂಗಿೇಣ ಮತುತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಇರುವ ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ ಭಾರತದ 
ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಯಾವುದೆೇ ವಗ್ಯ ಅಥವಾ ವಯಾಕತು ಹಿಂದೆ ಬಿೇಳದಂತೆ ರೆೋಶಾದಯಾಂತ ಏಕರೂಪದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ 
ಅವರು ಆಲೂೇಚಿಸದ್ದರು. ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೂೇತಸಾವವು ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಬ್ಬವಾಗಿದು್ದ, ಇದು ನಮ್ಮ 
ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ ಹೂೇರಾಟಗಾರರನುನಿ ಸ್ಮರಿಸುವ ಮತುತು ಗೌರವಿಸುವ ಗುರಿರನುನಿ ಹೂಂದಿದೆ. ಅದೆೇ ಸಮರದಲ್ಲಿ, 

ನಾವು ಸಮೃದ್ಧ ಭಾರತದ ದಿಕಕೆನಲ್ಲಿ ಮುಂದಡಿ ಇಡುತ್ತುದೆ್ದೇವ ಮತುತು ನಮ್ಮ ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯ ಹೂೇರಾಟಗಾರರ ಕನಸನುನಿ 
ನನಸು ಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಮತತುಷುಟ್ ಉತೆತುೇಜನ ನಿೇಡುತ್ತುದೆ್ದೇವ......

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ 
ವಾಸುತುಶಿಲ್ಪಿಗಳು

ಸಾವಾತಂತರಾಯಾದ ಅರೃತ ರಹೆ್ ೋತಸ್ವಭಾರತ @75
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ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದರ್ ಶಾಸಿ್ರಿ ಅವರು ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯ ನೆೈಜ ಪುತ್ರ, ಅವರು ರೆೋಶದ 
ಎರರನೆೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯಾಗಿದದರ್, ಮಾನವ ಕೆೋಂದಿ್ರತ ವಧಾನದಿಂದ ಸರಳ 
ಮತುತು ವನಮ್ರರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇಷೆಟೋ ಅಲಲಿ, ಉನನುತ ನೆೈತಿಕ ಮೌಲಯೂಗಳಲಿಲಿ 

ರಾಜ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳರೆ ಮುತಸಾದಿದಯ ಘನತೆ ಮತುತು ರೆ್ ೋಷರಹಿತ ಸಮಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರು ರಾಷಟ್ಕೆಕಾ 
ಸೆೋವೆ ಸಲಿಲಿಸಿದರು. ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದರ್ ಶಾಸಿ್ರಿಯವರ ವಯೂಕ್ತುತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ 
ಸಮರೇವಾಗಿ ಮತುತು ಪರಣಾಮಕಾರಯಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಅವರ ಗಮನಾಹೇ ಸಾಮರಯೂೇ. 
ಅವರ ಸಂವಹನ ಕಲೆ ಮತುತು ಇನೆ್ ನುಬ್ಬ ವಯೂಕ್ತುಯ ದೃಷ್ಟಕೆ್ೋನವನುನು ಅರೇಮಾಡಿಕೆ್ಳು್ಳವ 
ಸಾಮರಯೂೇವು ಅವರ ಯಶಸಿಸಾನಲಿಲಿ ಮಹತವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲ್ ಇನೆ್ ನುಬ್ಬ 
ವಯೂಕ್ತುಯ ಭಾವನೆಗಳನುನು ಗರಷ್ಠವಾಗಿ ಪರಗಣಿಸಲು ಸಿದಧಿರಾಗಿದದರು. ಇಷೆಟೋ ಅಲಲಿ, ಶಾಸಿ್ರಿ ಅವರು 
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ರೆೋಶದಲಿಲಿ ಹಸಿರು ಕಾ್ರಂತಿ ಮತುತು ಶೆವಾೋತ ಕಾ್ರಂತಿಗೆ ಕರೆ ನಿೋಡಿದದರು. ಇದರ 
ಪರಣಾಮವಾಗಿ ರೆೋಶವು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲು ಸಾಧಯೂವಾಯಿತು ಮತುತು 
ಭಾರತದಲಿಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತಾ್ಪದನೆಯು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚಾಚಿಯಿತು.

ಅವರು ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 2, 1904ರಂದು ಉತತುರ ಪ್ರರೆೋಶದ ವಾರಾಣಸಿಯ ಮುಘಲ್ ಸರಾಯ್ ನಲಿಲಿ 
ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂರೆ ಮುನಿಷಿ ಶಾರರಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶ್ರೋವಾಸತುವ ಅವರು ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷಕರಾಗಿದದರು. 
ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದರ್ ಶಾಸಿ್ರಿ ಕೆೋವಲ ಒಂದ್ವರೆ ವಷೇದವರಾಗಿರಾದಗ ಅವರ ತಂರೆ ನಿಧನರಾದರು. 
ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಗೆ ಸೆೋರಲು ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕರೆ ನಿೋಡಿರಾಗ ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದರ್ ಶಾಸಿ್ರಿ 
ಅವರಗೆ ಕೆೋವಲ ಹದಿನಾರು ವಷೇ. ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕರೆಗೆ ಓದನುನು ಬಿರಲು ನಿಧೇರಸಿದರು. 
1930ರಲಿಲಿ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಉಪಿ್ಪನ ಕಾನ್ನು ಮುರಯಲು ರಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರ ಮಾಡಿದರು. 
ಈ ಸಾಂಕೆೋತಿಕ ಸಂರೆೋಶವು ಇಡಿೋ ರೆೋಶದಲಿಲಿ ಒಂದು ರೋತಿಯ ಕಾ್ರಂತಿಯನುನು ಮಾಡಿತು. ಲಾಲ್ 
ಬಹಾದ್ದರ್ ಶಾಸಿ್ರಿಯವರು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲಿಲಿ ಸಾಕಷುಟ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಭಾಗಿಯಾದರು. 
ಅವರು ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆರಳಿತವನುನು ಕ್ತೆ್ ತುಗೆಯುವ ಗುರಯನುನು ಹೆ್ ಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು 
ಮುನನುಡೆಸಿದರು ಮತುತು ಒಟುಟ ಏಳು ವಷೇಗಳನುನು ಜೆೈಲಿನಲಿಲಿ ಕಳೆದರು. ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೋರಾಟದಲಿಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ಪ್ರಬುದಧಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮಿ್ಮದರು. ರೆೈತರು, ಕಾಮಿೇಕರು ಮತುತು 
ಸೆೈನಿಕರಲಿಲಿ ಅವರು ಹೆಚುಚಿ ಗೌರವಸಲ್ಪಟಟರು.

ಈ ಘಟನೆ 1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ಸಾತುನ ಯುದಧಿರಾದಗಿರೆ. ಆ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಭಾರತವು ಕದನ ವರಾಮ 
ಘ್ೋಷ್ಸದಿದದರೆ ಗೆ್ ೋಧಿ ಪೂರೆೈಕೆಯನುನು ನಿಲಿಲಿಸುವುರಾಗಿ ಅಮರಕ ಭಾರತಕೆಕಾ ಬೆದರಕೆ ಒಡಿ್ಡತು. ಆ 
ಕಾಲದಲಿಲಿ ಭಾರತವು ಗೆ್ ೋಧಿ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲಿಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿರಲಿಲಲಿ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಲಾಲ್ 
ಬಹಾದ್ದರ್ ಶಾಸಿ್ರಿ ಅವರು ವಾರದಲಿಲಿ  ಒಂದು ಹೆ್ ತುತು ಊಟವನುನು ಬಿರುವಂತೆ ರೆೋಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ 
ಮನವ ಮಾಡಿದರು. ಮನವ ಮಾರುವ ಮದಲು ಅವರು ಸವಾತಃ ಅದನುನು ಅನುಸರಸಿದರು. ಒಂದು 
ಹೆ್ ತಿತುನ ಊಟವನುನು ತಯೂಜಸುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಜನಪಿ್ರಯ ನಾಯಕ ಮಾಡಿದ ಮನವಯನುನು ಭಾರತಿೋಯ 
ಜನಸಾಮಾನಯೂರು ಅನುಸರಸಿದರು. ರೆೈತರು, ಸೆೈನಿಕರು, ಕಾಮಿೇಕರು ಮತುತು ಗಾ್ರಮ ಕಲಾಯೂಣಕಾಕಾಗಿ 
ಸರಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತಿತುದದ ಶಾಸಿ್ರಿಜೋ ಅವರು 'ಜೆೈ ಜವಾನ್, ಜೆೈ ಕ್ಸಾನ್' ಎಂಬ ಘ್ೋಷಣೆಯನುನು 
ನಿೋಡಿದರು, ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಮತುತು ರೆೈತರ ಶ್ರಮ ಮತುತು ಕಠಿಣ ಪರಶ್ರಮವನುನು ಎತಿತು 
ತೆ್ ೋರಸುತತುರೆ. ನಂತರ, ಮಾಜ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ ವಾಜಪೆೋಯಿ ಅವರು ಈ ಘ್ೋಷಣೆಗೆ 
'ಜೆೈ ವಜ್ಾನ' ಸೆೋರಸಿದರು. ನಂತರ 2019ರ ಜನವರ 3ರಂದು, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ 
ಅವರು 'ಜೆೈ ಅನುಸಂಧಾನ್' ಅನುನು ಸೆೋರಸಿ ಘ್ೋಷಣೆಯನುನು ಮತತುಷುಟ ವಸತುರಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ಶ್ರೋ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದರ್ ಶಾಸಿ್ರಿ ಅವರನುನು ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರ ಮ್ತಿೇ 
ಮತುತು ರಾಷಟ್ದ ಕಲಾಯೂಣಕಾಕಾಗಿ ಬದುಕ್ದ ವನಮ್ರ ಮತುತು ದೃಢನಿಶಚಿಯದ ವಯೂಕ್ತು ಎಂದು ಸ್ಮರಸಿರಾದರೆ. 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೆೋಳುತಾತುರೆ, "ಅವರು ರೆೋಶಕಾಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲಲಿ ಕಾಯೇಗಳಿಗಾಗಿ 
ನಾವು ಅವರಗೆ ತುಂಬಾ ಆಭಾರಗಳಾಗಿರೆದೋವೆ".

ಸವಾತಂತರೆ ಪೂವಥಿ ಮತುತು ನಂತರದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರೆಮುಖ 
ಪಾತರೆ ವಹಿಸಿದ ಲಾಲ್ ಬಹಾದ್ದಿರ್ ಶಾಸಿ್ರಿ 

ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ರುದ್ಧ 
ಕ್ೂನೆಗೊಂಡು ಕ್ೇವಲ ನಾಲುಕೆ 
ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಳದಿದ್ದವು.
ದೆಹಲ್ರ ರಾಮಲ್ೇಲಾ 
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು 
ಜನರನುನಿದೆ್ದೇಶಿಸ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಿ್ರಿ 

ಅವರು ಹಿೇಗೆ ಹೇಳದರು, 
"ಸದರ್ ಅರೂಬ್ ಅವರು 
ದೆಹಲ್ರನುನಿ ಕಾಲನಿಡಿಗೆರಲ್ಲಿ 
ತಲುಪುವುದಾಗಿ ಹೇಳದ್ದರು. 
ಅವರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವಯಾಕತು, 
ಅವರಿಗೆ ದೆಹಲ್ರವರೆಗೆ 
ನಡೆರುವ ತೊಂದರೆರನುನಿ 
ಏಕ್ ನಿೇಡಬೆೇಕು, ಬದಲ್ಗೆ 
ನಾವೇ ಅವರನುನಿ ಲಾಹೂೇರ್ 
ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದು 
ಸೂಕತು ಎಂದು ನಾನು 
ಭಾವಿಸದೆ."

ಜನನ: ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 2, 1904
ನಧನ: ಜನವರ 11, 1966
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ರೆೋ
ಶದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಹೆ್ ೋರಾರುತಿತುದದ ಪೆೋಶಾವರದ ನಿಶ್ಶಸ್ರಿಧಾರ ಪಠಾಣರುಗಳ 
ಮೋಲೆ ಗುಂರು ಹಾರಸಲು ನಿರಾಕರಸಿದ ವೋರ ಚಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಗವಾೇಲಿ ಅವರನುನು 
ಭಾರತಿೋಯ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗುತತುರೆ. 1930ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 23ರಂದು 

ಖಾನ್ ಅಬುದಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ನೆೋತೃತವಾದಲಿಲಿ ಪಠಾಣರು ಮರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತುತು 
ವರೆೋಶ ಬಟೆಟಗಳು ಮತುತು ಸರಕುಗಳ ವರುದಧಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಪೆೋಶಾವರ್ ನಗರದಲಿಲಿ (ಈಗ 
ಪಾಕ್ಸಾತುನದಲಿಲಿರೆ) ಸಭೆಯನುನು ಆಯೋಜಸಿದರು. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾೇರವು ಈ ಚಳವಳಿಯನುನು ಹತಿತುಕಕಾಲು 
ಬಯಸಿತು. ಇದಕಾಕಾಗಿ ಬಿ್ರಟಿಷರು ವೋರ ಚಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಗವಾೇಲಿ ನೆೋತೃತವಾದಲಿಲಿದದ ಗವಾೇಲ್ ರೆಜಮಂಟ್ 
ನ ತುಕಡಿಗಳನುನು ನಿಯೋಜಸಿತು. ಚಳವಳಿ ನಿರತ ಪಠಾಣರ ಮರವಣಿಗೆ ಮತುತು ಅವರ ಉತಾಸಾಹ 
ಕಂರು ದಿಗಭು್ರಮಗೆ್ ಂರ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾೇರ, ಚಳವಳಿಗಾರರಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಗವಾೇಲ್ ರೆಜಮಂಟ್ 
ಗೆ ಗುಂರು ಹಾರಸುವಂತೆ ಆರೆೋಶಸಿತು. ಆರಾಗ್ಯೂ, ವೋರ್ ಚಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಗವಾೇಲಿ ಅವರು 
ನಿಶ್ಶಸ್ರಿಧಾರ ಜನರ ಮೋಲೆ ನಾವು ಗುಂರು ಹಾರಸುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ಹೆೋಳಿದರು. ಪೆೋಶಾವರ ದಂಗೆಯ 
ಮಹಾನಾಯಕ ಗವಾೇಲಿ ನಿಶ್ಶಸ್ರಿಧಾರ ಸೆೈನಿಕರ ಮೋಲೆ ಗುಂರು ಹಾರಸದಂತೆ ಆರೆೋಶಸುವ ಮ್ಲಕ 
ಮಹಾನ್ ರೆೋಶಭಕ್ತುಯನುನು ಪ್ರದಶೇಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆ ಭಾರತಿೋಯ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೋರಾಟದಲಿಲಿ 
ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲಾಲಿಗಿರೆ, ಇದು ಭವಷಯೂದಲಿಲಿ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರ ಹೆ್ ೋರಾಟಕೆಕಾ ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಹಾಕ್ತು. 
ಬಿ್ರಟಿಷರ ವರುದಧಿ ಬಂಡಾಯ ಏಳುವುದು ಎಂದರೆ ಕಠಿಣ ಶಕ್ೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುರಾಗಿತುತು, ಇದು 
ಮರಣದಂರನೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರೆ ಎಂದು ಚೆನಾನುಗಿ ತಿಳಿದಿದದರ್, ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಧಾೇರಕೆಕಾ 
ಅಂಟಿಕೆ್ಂಡಿದದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ರೆೋಶಾದಯೂಂತ 'ಪೆೋಶಾವರ್ ದಂಗೆಯ ನಾಯಕ' 
ಎಂದು ಜನಪಿ್ರಯರಾದರು. ಪೆೋಶಾವರ ಕಾ್ರಂತಿಯ ನಂತರ, ಅವರು ರಾಷಟ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೆ್ ೋರಾಟಗಾರರಾಗಿ ಜನಪಿ್ರಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಅವರಗೆ 
'ಗವಾೇಲಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರನುನು ನಿೋರುವ ಮ್ಲಕ ಅವರನುನು ಗೌರವಸಿದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿರೆ. 
ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಅವರನುನು ಸೆೋನೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿ, ಅವರಗೆ ಮರಣದಂರನೆ 
ವಧಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರ ಶಕ್ೆಯನುನು ಜೋವಾವಧಿ ಶಕ್ೆಗೆ ಪರವತಿೇಸಲಾಯಿತು ಮತುತು ನಂತರ 
ಅವರನುನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 1941 ರಂದು ಜೆೈಲಿನಿಂದ ಬಿರುಗಡೆ ಮಾರಲಾಯಿತು. 1942ರಲಿಲಿ ಅವರು 
ಕ್ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತೆತು ಜೆೈಲಿಗೆ ಹೆ್ ೋದರು. ರೆೋಶದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ 
ಮಹತವಾದ ಕೆ್ರುಗೆ ನಿೋಡಿದ ಅವರು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೋರಾಟದಲಿಲಿ ಅನೆೋಕ ಜನರಗೆ ಸ್ಫೂತಿೇಯಾದರು. 
ಸಾವಾತಂತಾ್ರ್ಯನಂತರವೂ ಅವರು ರಾಷಟ್ ನಿಮಾೇಣಕಾಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತತುಲೆೋ ಇದದರು. 
1994ರಲಿಲಿ ಭಾರತ ಸಕಾೇರ ಅವರ ಗೌರವಾರೇ ಅಂಚೆ ಚಿೋಟಿಯನುನು ಬಿರುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ಪೆೋಶಾವರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಶಸ್ರಿಧಾರಿ ಪಠಾಣರ ಮೋಲ ಗಂಡು 

ಹಾರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವಿೋರ್ ಚಂದರೆ ಸಿಂಗ್ ಗವಾಥಿಲ್ 

ಪೆೋಶಾವರ ದಂಗೆಯ 

ರಹಾನ್ ನಾಯಕ ಗವಾ್ಮಲ್ 

ನಶ್ಶಸ್ರಿಧಾರ ಜನರ ಮೋಲೆ 

ಗ್ಂಡ್ ಹಾರಸಬಾರದ್ ಎಂದ್ 

ಆದೆೋಶಸ್ವ ರ್ಲಕ ದೆ್ ಡಡ್ 

ದೆೋಶಭಕ್ತುಯನ್ನು ಮರೆದರ್ ರತ್ತು 

ಈ ಘಟನೆಯ್ ಭಾರತಿೋಯ 

ಸಾವಾತಂತರಾಯಾ ಹೆ್ ೋರಾಟದಲ್ಲಾ 

ಒಂದ್ ಮೈಲ್ಗಲಾಲಾಗಿದೆ.

ಜನನ: ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 9, 1877 | ನಧನ: ಜ್ನ್ 17, 1928 

ಜನನ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 1891,
ನಧನ: ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1, 1979

ಸ
ಮಾಜ ಸೆೋವಕ, ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೋರಾಟಗಾರ, ಪತ್ರಕತೇ ಮತುತು ಸಾಹಿತಿ, ಉತಕಾಲ್ ಮಣಿ ಗೆ್ ೋಪ 
ಬಂಧುರಾಸ್ ಅವರ ಆದಯೂತೆ, ಪ್ರವಾಹ ಮತುತು ಚಂರಮಾರುತದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಬರವರಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾರುವುರಾಗಿತುತು. ಅವರು ಒರಸಾಸಾದ ಜನಪಿ್ರಯ ಸಾಮಾಜಕ ಕಾಯೇಕತೇರಾಗಿದದರು, ಅವರನುನು 

'ಉತಕಾಲ್ ಮಣಿ' ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗುತಿತುತುತು. ಅವರ ಹೃದಯ ಸರಾ ಬರವರ ಸೆೋವೆಗಾಗಿಯೋ ಮಿೋಸಲಾಗಿತುತು, 
ಆದದರಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕೆಕಾ ಸರಯಾದ ಗಮನ ನಿೋರಲು ಸಾಧಯೂವಾಗುತಿತುರಲಿಲಲಿ. ಸವಾಂತ ಮಗ 
ಮೃತಪಟಾಟಗಲ್ ಪ್ರವಾಹ ಪಿೋಡಿತರ ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಊಟ ನಿೋರುವ ಕೆಲಸದಲಿಲಿ ನಿರತರಾಗಿದದರು 
ಎಂದು ಹೆೋಳಲಾಗಿರೆ. ಒರಸಾಸಾದ ಜನರು ಅವರನುನು 'ದರದ್ರ ಸಖಾ' ಅಂದರೆ 'ಬರವರ ಮಿತ್ರ' ಎಂದು 
ತಿಳಿದಿದದರು ಮತುತು ಅವರನುನು ಇನ್ನು 'ಕರುಣಾಮಯಿ ಬಂಡಾಯಗಾರ' ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗುತತುರೆ. 
ಒರಸಾಸಾ ರಾಜಯೂದಲಿಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೋಯತೆ ಮತುತು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೋರಾಟದ ಬಗೆ್ಗ ಚಚೆೇ ನಡೆರಾಗಲೆಲಾಲಿ ಜನರು 

ಸದಾ ಬಡವರಿಗೆ ನೆರವಾಗತ್ತುದದಿ 'ದರಿದರೆ ಸಖಾ'  
ಉತಕೆಲ್ ಮಣಿ ಗೋಪ ಬಂಧುದಾಸ್ 

ಸಾವಾತಂತರಾಯಾದ ಅರೃತ ರಹೆ್ ೋತಸ್ವಭಾರತ @75
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ಭಾರತವನುನು ತನನು ತಾಯಾನುರು ಎಂದು ಪರಗಣಿಸಿದದ ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಮಾಜ 
ಸುಧಾರಕರು, ಮಹಿಳಾ ಹಕುಕಾಗಳ ಪ್ರಚಾರಕರು ಹಾಗ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ೋಯತೆ ಮತುತು 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದದರು. ಆಕೆ ಐರಷ್ ಮ್ಲದವರಾದರ್, 

ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಪುರುಷನನುನು ಮದುವೆಯಾದರು ಮತುತು ಭಾರತವನುನು ತನನು ಎರರನೆೋ ತವರಾಗಿ 
ಪರಗಣಿಸಿದದರು. ಅವರು ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1, 1847 ರಂದು ಲಂರನ್ ನಲಿಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಐದು 
ವಷೇದವರಾಗಿರಾದಗ, ಅವರ ತಂರೆ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಜೋವನದ ಧೆಯೂೋಯವಾಕಯೂ ಕಮೇವಾಗಿತುತು. 
ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರ ವಯೂಕ್ತುತವಾದ ಪ್ರಭಾವವೆೋ ಭಾರತದ ಅನೆೋಕ ಸಾಮಾಜಕ ಕಾಯೇಕತೇರಗೆ ರೆೋಶ 
ಸೆೋವೆ ಮಾರಲು ಸ್ಫೂತಿೇ ನಿೋಡಿತು.

ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ 1913 ರಂದ ಭಾರತಿೋಯ ರಾಜಕ್ೋಯದಲಿಲಿ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಪಾಲೆ್ ್ಗಳ್ಳಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು ಮತುತು ಭಾರತಿೋಯ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್  ಸೆೋರದರು. ಅವರು 1917 ರಲಿಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಅಧಯೂಕ್ಷರಾದರು ಮತುತು ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಒತಾತುಯವನುನು ಗಟಿಟಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಸಿದರು. 
ಮಹಿಳೆಯರ ಉನನುತಿ ಮತುತು ಶಕ್ಷಣಕಾಕಾಗಿ ಅವರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದ್ 
ಕಾಲೆೋಜನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು, ಅದು ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದ್ ವಶವಾವರಾಯೂಲಯದ ಪ್ರರಮ ಕಾಲೆೋಜುಗಳಲಿಲಿ 
ಒಂರಾಯಿತು. ಭಾರತದಲಿಲಿ ಶಕ್ಷಣವನುನು ಉತೆತುೋಜಸುವ ಕ್ೆೋತ್ರದಲಿಲಿ ಅವರ ಅತುಯೂತತುಮ ಕೆ್ರುಗೆಗಾಗಿ 
ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರಗೆ 'ಡಾಕಟರ್ ಆಫ್ ಲೆಟಸ್ೇ' ಪದವ ನಿೋರಲಾಯಿತು. ಇಂದು, ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾೇರವು 
ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರಂತಹ ಮೋಧಾವಗಳು ತೆ್ ೋರಸಿದ ಮಾಗೇವನುನು ಅನುಸರಸುವ ಮ್ಲಕ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಉನನುತಿ ಮತುತು ಶಕ್ಷಣಕಾಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತುರೆ.

ಹೆ್ ೋಂರ್ಲ್ ಒಂದು ರೆೋಶದ ಸಕಾೇರವನುನು ಆ ರೆೋಶದ ಶಾಶವಾತ ನಾಗರಕರು ನಡೆಸುವ 
ಸನಿನುವೆೋಶವನುನು ಸ್ಚಿಸುತತುರೆ. ಈ ಚಳವಳಿಯು ಭಾರತದಲಿಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲಿಲಿ 
ಬೆಳೆಯುತಿತುದದ ನಿಜೇನತೆಯನುನು ಕೆ್ನೆಗೆ್ ಳಿಸಿತು ಮತುತು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಂದಿಗೆ ಜನತೆಯನುನು 
ಸಂಪಕ್ೇಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಅವರು 1914 ರಲಿಲಿ ವಾರ ಪತಿ್ರಕೆ 'ಕಾಮನ್  ವಲೆಲಿ' ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು 
ಮತುತು 'ಮರಾ್ರಸ್ ಸಾಟ್ಯಂರಡ್ೇ' ಅನುನು ಖರೋದಿಸಿದರು ಮತುತು ಅದಕೆಕಾ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂದು 
ಹೆಸರಟಟರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಮುಕತು ಮನಸಿಸಾನವರಾಗಿದದರು, ಅವರು ಎಲಲಿ ಸವಾರ್ಪದ ದುಷಟರ ವರುದಧಿ 
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತಿತುದರು ಮತುತು ಬಾಲಯೂ ವವಾಹ ಮತುತು ಜಾತಿ ವಯೂವಸೆಥಾಯಂತಹ ಭಾರತದಲಿಲಿ 
ಹಬಿ್ಬದದ ಸಾಮಾಜಕ ಪಿರುಗುಗಳನುನು ತೆ್ ಡೆದುಹಾಕಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತಿನುಸಿದರು ಮತುತು 
ವಧವೆಯರ ಮರು ವವಾಹ ಇತಾಯೂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಆನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ರ್ಯೋಸಾಫಿಕಲ್ 
ಸೆ್ ಸೆೈಟಿಯ ಆಜೋವ ಅಧಯೂಕ್ಷರಾಗಿದದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 86 ನೆೋ ವಯಸಿಸಾನಲಿಲಿ ನಿಧನಹೆ್ ಂದಿದರು. 
ಆಕೆಯ ಇಚೆ್ಛಯಂತೆ ಬನಾರಸ್ ನ ಗಂಗಾ ರ್ಟ್ ನಲಿಲಿ ಆಕೆಯ ಅಂತಯೂಕ್್ರಯ ನೆರವೆೋರಸಲಾಯಿತು 
ಮತುತು ಅವರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನುನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲಿಲಿ ವಸಜೇಸಲಾಯಿತು.

ಆನಿಬೆಸಂಟ ಭಾರತ್ೋಯ ಸ್ವಾತಂತರ್ಯ ಚಳವಳಿಯನುನೆ 

ಬೆಂಬಲ್ಸಿದ ಬ್ರೆಟ್ಷ್ ಮಹಿಳೆ

1913ರಲ್ಲಿ ಆನಿ ಬೆಸಂಟ್ 
ಭಾರತದ ರಾಜಕೇರದಲ್ಲಿ 
ಸಕ್ರರವಾಗಿ ಪಾಲೂಗೆಳಳುಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸದರು ಮತುತು 
ಭಾರತ್ೇರ ರಾಷ್ಟ್ರೇ ರ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಗೆ ಸೇರಿದರು. 
ಅವರು 1917 ರಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಯಾಕ್ರಾದರು, 
ನಂತರ ಅವರು ಭಾರತದ 
ಸಾವಿತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ 
ಒತಾತುಯಸಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸದರು.

ಗೊೇಪ ಬಂಧುದಾಸ್ 
1919 ರಲ್ಲಿ 'ಸಮಾಜ' 
ಎಂಬ ಸಾಪಾತುಹಿಕ 
ಪತ್್ರಕ್ರನುನಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸದರು, 
ಅದು 1930 ರಲ್ಲಿ 
ದಿನಪತ್್ರಕ್ಯಾಯತು. 
ಉತಕೆಲ್ ಮಣಿ 
ಗೊೇಪಾಲ್ 
ಬಂಧು ದಾಸ್ 
ಸರಳತೆರ ಸಾಕಾರ 
ವಯಾಕತುಯಾಗಿದ್ದರು.

ಜನನ: ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1, 1847,
ನಧನ: ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 20, 1933

ಗೆ್ ೋಪ ಬಂಧುರಾಸ್ ಹೆಸರನುನು ಬಹಳ ಗೌರವದಿಂದ ಪ್ರಸಾತುಪಿಸುತಾತುರೆ. ಅವರು ಒಡಿಶಾದಲಿಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಪ್ರಜ್ೆಯ 
ಹರಕಾರರಾಗಿದದರು. ಅವರು ಸರಾ ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೋರಾಟದಲಿಲಿ ಸಕ್್ರಯರಾಗಿದದರು ಮತುತು ಇದರಂರಾಗಿ 
ಅವರು ಅನೆೋಕ ಬಾರ ಜೆೈಲಿಗ್ ಹೆ್ ೋಗಬೆೋಕಾಯಿತು. ಬಾಲಯೂದ ದಿನಗಳಿಂದಲೆ ರೆೋಶಪೆ್ರೋಮದ ಭಾವ ಅವರಲಿಲಿ 
ತುಂಬಿತುತು. ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೋಯನಿಗ್ ಶಕ್ಷಣ ರೆ್ ರಕಬೆೋಕು ಎಂಬ ಉತಕಾಟ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದದರು. ಈ 
ಉರೆದೋಶದಿಂದ ಅವರು 1909ರಲಿಲಿ ಒಂದು ಪೌ್ರಢ ಶಾಲೆಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು, ಅಲಿಲಿ ಮುಕತು ವಾತಾವರಣದಲಿಲಿ 
ಶಾಂತಿ ನಿಕೆೋತನದ ಮಾದರಯಲಿಲಿ ಬೆ್ ೋಧನೆಯನುನು ಮಾರಲಾಯಿತು. ಅವರ ಕವತೆಗಳು ಬಹಳ 
ಹೃದಯಸ್ಪಶೇಯಾಗಿದದವು, ಇದು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೋರಾಟದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ರೆೋಶಕಾಕಾಗಿ ಹೆ್ ೋರಾರಲು ಜನರನುನು 
ಜಾಗೃತಗೆ್ ಳಿಸಿತು. ಗೆ್ ೋಪ ಬಂಧುರಾಸ್ 1919ರಲಿಲಿ 'ಸಮಾಜ' ಎಂಬ ಪತಿ್ರಕೆಯನುನು ಹೆ್ ರತಂದರು. 
ಅವರು ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರಮ್ತಿೇಯಾಗಿದದರು ಮತುತು ಊಟದಲಿಲಿ ಅಕ್ಕಾ ಮತುತು ಬೆೋಳ ಕೆಾಳುಗಳನುನು ಮಾತ್ರ 
ಸೆೋವಸುತಿತುದದರು. ಈ ಘಟನೆಯನುನು ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮಾಜ ರಾಷಟ್ಪತಿ ಪ್ರಣಬ್ ಮುಖಜೇ ಅವರು, 
1921ರಲಿಲಿ ಒರಸಾಸಾಕೆಕಾ ಭೆೋಟಿ ನಿೋಡಿರಾಗ ಗಾಂಧಿೋಜ ಅವರನುನು ನೆ್ ೋಡಿ, ಅಂತಹ ಅಸಮಪೇಕ ಆಹಾರವು ಅವರ 
ಆರೆ್ ೋಗಯೂದ ಮೋಲೆ ಕೆಟಟ ಪರಣಾಮ ಬಿೋರುವುದಿಲಲಿವೆೋ ಎಂದು ಕೆೋಳಿದದರು. ಗೆ್ ೋಪಬಂಧು ಸವಾರಾಜಯೂವನುನು ಪಡೆಯಲು 
ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಸಕ್ತು ಹೆ್ ಂದಿರೆದೋನೆ ಎಂದು ಉತತುರಸಿದದರು. 'ನನನು ಒರಸಾಸಾ ಪ್ರವಾಸ' ಎಂಬ ಲೆೋಖನದಲಿಲಿ 
ಗೆ್ ೋಪಬಂಧುವನುನು ಹೆ್ ಗಳುತಾತು ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತದಲಿಲಿ 100 ಗೆ್ ೋಪಾಲಬಂಧುಗಳನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 
ಸಾಧಯೂವಾದರೆ, ಆಗ ಭಾರತವನುನು ಮುಕತುಗೆ್ ಳಿಸಲು ಸಾಧಯೂವಾಗುತತುರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದದರು.



ನ್್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1-15, 202142

ಸರಗರಾ 

ಚಿಂತನೆಯಂದಿಗೆ 

ಪಾರಾರಂಭವಾದ ನ್ತನ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಶಕ್ಷರ 

ನೋತಿಯ್ ಕಳೆದ ಒಂದ್ ವಷ್ಮದಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಾರಗಳ 

ರ್ಲಕ ಶಕ್ಷರ ರತ್ತು ಕಲ್ಕಾ ಪರಾಕ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಾ ಆರ್ಲಾಗರಾ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಇದ್ ಕೆೋವಲ ನೋತಿಯಲಲಾ, ದ್ರದೃಷಿಟಯ 

ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮಯಾಗಿದ್ದಿ, ಇದ್ ನವ ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತಿತುದೆ, 

ಇದ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ೋಳಿಗೆಗೆ ಪರಾಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ತರಮೆ ಸಹವತಿ್ಮಗಳೂೆಂದಿಗೆ 

ಹೆಗಲ್ಗೆ ಹೆಗಲ್ ಕೆ್ಟ್ಟ ನಡೆಯಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕೆ್ಡ್ತತುದೆ. ಇದ್ 

ಆಕಾಶವನ್ನು ಸ್ಪಶ್ಮಸಲ್ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ವುದ್ ಮಾತರಾವಲಲಾದೆ ತರಮೆದೆೋ 

ಆದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಲ್ ರತ್ತು ಅದರಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತರಾಗಳಂತೆ ಹೆ್ ಳೆಯಲ್ 

ಅವರಗೆ ಸ್ಫೂತಿ್ಮ ನೋಡ್ತತುದೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಯಂದಿಗೆ, ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾ 

ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿ ಅವರ್ ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 7 ರಂದ್ 'ಶಕ್ಷಕ ಪವ್ಮ' ದ 

ಮೊದಲ ಸಮಮೇಳನದಲ್ಲಾ ಐದ್ ಹೆ್ ಸ ಉಪಕರಾರಗಳನ್ನು 

ಪಾರಾರಂರ್ಸಿದರ್.

ದೆ್ ಡಡ್ 
ರತ್ತು 

ದ್ರಗಾಮ್ ಗ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್, 
ಯಾರೆೋ ಆದರ್ ದಣಿವರಯದೆ, ನಲ್ಲಾಸದೆ, ದೃಢನಶಚಿಯದಿಂದ 
ನಡೆಯಬೆೋಕ್. ಈ ನರ್ಮಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೆ್ ಳಿಸಲ್ ವೆೋಗವಾಗಿ 
ಸಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಕೆೋಂದರಾ ಸಕಾ್ಮರ, ಶಕ್ಷರ ಕೆೋತರಾದಲ್ಲಾ ಕಾರಾಂತಿಕಾರ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲ್ ಹಲವಾರ್ ಹೆ್ ಸ ಉಪಕರಾರಗಳನ್ನು 
ಕೆೈಗೆ್ ಳು್ಳತಿತುದೆ. ಶಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಆಚರಣೆಗಳ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೆೋ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ 'ಶಕ್ಷಕ ಪವ್ಮ' 
ಆಯೋಜಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಾ, ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾ 
ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿ ಅವರ್ ಹೆ್ ಸ ಉಪಕರಾರಗಳು ಶಕ್ಷರ 
ಕೆೋತರಾದಲ್ಲಾ ಕಾರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಾರಾರಂರ್ಸ್ತತುವೆ ರತ್ತು ಭಾರತಿೋಯ 
ಶಕ್ಷರ ವ್ಯವಸೆಥೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಭ್ಪಟದಲ್ಲಾ ನಲ್ಲಾಸ್ತತುದೆ ಎಂದ್ 
ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಉಲೆಲಾೋಖಿಸಿದರ್. ವಿದಾ್ಯಂಜಲ್ 2.0 ಭಾರತದ 
ಪುರಾತನ ಗ್ರ್ ವಿದಾ್ಯ ಸಂಪರಾದಾಯ ರತ್ತು ಸಾವ್ಮಜನಕ 
ಪಾಲೆ್ ಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಸಿರ್ವುದರಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಾ 
ನವೃತತು ಶಕ್ಷಕರ್, ವಿಜ್ಾನಗಳು, ವೃತಿತುಪರರ ಸವಾಯಂಪೆರಾೋರತ 
ಸೆೋವೆಗಳನ್ನು ವಿದಾ್ಯಂಜಲ್ ಪೋಟ್ಮಲ್ ಸಕ್ರಾಯಗೆ್ ಳಿಸ್ತತುದೆ 

ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹೆೋಳಿದರ್. ಸಕಾ್ಮರವು 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಾ ಭಾರ 

ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು 
ತರ್ತಿತುದೆ ರತ್ತು ಖಾಸಗಿ 
ವಲಯದ ಕೆ್ಡ್ಗೆಯನ್ನು 
ಸಾವಾಗತಿಸ್ತತುದೆ ಎಂದ್ 
ಅವರ್ ಹೆೋಳಿದರ್.

ಈಗ ಟಾಕ್ಂಗ್ ಬ್ಕ್ಸ್ ಶಕ್ಷರದ 
ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
n 	ಶಕ್ಷಣವು ಎಲಲಿರನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂರು, 

ನಾಯೂಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರಬೆೋಕು. 
'ಟಾಕ್ಂಗ್ ಬುರ್ಸಾ' ಮತುತು 'ಆಡಿಯೋ 
ಬುರ್ಸಾ' ಅನುನು ಈಗ ಶಕ್ಷಣದ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರಲಾಗುತಿತುರೆ.

n 	ಎನ್.ಸಿಇಆರ್.ಟಿ.ಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್, ಇ-ಪಾಠಶಾಲಾ, 
ದಿೋಕ್ಾ ರೋಟೇಲ್ ಮತುತು ಮಬೆೈಲ್ ಆಯೂಪ್ ನಲಿಲಿ 
ಪಿಡಿಎಫ್, ಫಿ್ಲಪ್ ಬುರ್ ಮತುತು ಇ-ಪಬ್ ಸವಾರ್ಪಗಳಲಿಲಿ 377 
ಪಠಯೂಪುಸತುಕಗಳು ಲಭಯೂವರೆ.

n 	ದೃಷ್ಟ ವಕಲಚೆೋತನ ವರಾಯೂರ್ೇಗಳಿಗೆ ಪಠಯೂದಿಂದ - 
ವಾಚನಕೆಕಾ ಎನ್.ಸಿಇಆರ್.ಟಿ ಪಠಯೂಪುಸತುಕಗಳ (ಟಿಟಿಎಸ್) 
ಇ-ಪಬ್ ಆವೃತಿತುಯನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿರೆ.

n 	ದಿೋಕ್ಾದಲಿಲಿ ಅಪ್ ಲೆ್ ೋಡ್ ಮಾರಲಾದ ಎನ್.ಸಿಇಆರ್.ಟಿ 
ಪಠಯೂಪುಸತುಕಗಳ 1990ರ ಪಠಯೂಕ್ರಮದ ಆಡಿಯೋ ಆಧಾರತ 

ಅಧಾಯೂಯಗಳಿವೆ.

ಶಕ್ಷಕ ಪವ್ಮ ಸಂದಭ್ಮದಲ್ಲಾ ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾಯವರ್ 
ಮಾಡಿದ ಭಾಷರದ ಪರಾರ್ಖ ಅಂಶಗಳು:

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರೆಂತ್ಕರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರೆಂತ್ಕರಿ ಬದಲಾವಣೆಯ 

ಸ್ಧನವಾಗುತ್ತುರುವ ಸಂಯರೇಜಿತ ಶಿಕ್ಷ ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಧನವಾಗುತ್ತುರುವ ಸಂಯರೇಜಿತ ಶಿಕ್ಷ ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಶಕ್ಷಕ ಪವ್ಮ ಹೆ್ ಸ ಉಪಕರಾರ



ನ್್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1-15, 2021 43

ವಿಶವಾದಜೆ್ಮಯ ಶಕ್ಷರ ಕೆೋಂದರಾವನ್ನು ಮಾಡ್ವ ಪರಾಯತನುಗಳು

n 	ನರಮೆ ಶಕ್ಷರ ವಲಯವನ್ನು ವಿಶವಾದಜೆ್ಮಗೆ ತರಲ್ 
ನಾವು ನರಂತರವಾಗಿ ನರಮೆ ಬೆ್ ೋಧನೆ ರತ್ತು ಕಲ್ಕಾ 
ಪರಾಕ್ರಾಯಗಳನ್ನು ರರ್ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಸಬೆೋಕ್ ರತ್ತು 
ರರ್ವಿನಾ್ಯಸಗೆ್ ಳಿಸಬೆೋಕ್.

n 	ನಷಾ್ಠ 3.0 ಸಾರರ್ಯ್ಮ ಆಧಾರತ ಕಲ್ಕೆ, ಕಲೆ ಏಕ್ೋಕರರ, 
ಸೃಜನಶೋಲ ರತ್ತು ವಿರಶಾ್ಮತಮೆಕ ಚಿಂತನೆಯ 
ಸ್ಪಧಾ್ಮತಮೆಕತೆಯನ್ನು ಉತೆತುೋಜಸ್ತತುದೆ.

n 	ವಿದಾ್ಯಂಜಲ್ 2.0 ನರಮೆ ಪಾರಾಚಿೋನ ಗ್ರ್ 
ವಿದಾ್ಯ ಸಂಪರಾದಾಯ ರತ್ತು ಸಾವ್ಮಜನಕರ 
ಪಾಲೆ್ ಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ.

n 	ಪಾರಾರಮ್ಕ ರತ್ತು ಪೂವ್ಮ ಪಾರಾರಮ್ಕ ದಜೆ್ಮಗಳ 
ಸ್ಮಾರ್ 25 ಲಕ್ಷ ಶಕ್ಷಕರಗೆ ತರಬೆೋತಿ 
ನೋಡಲಾಗ್ವುದ್.

ಶಕ್ಷರ ರತ್ತು ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತು

n ವಿದಾ್ಯರ್್ಮಗಳು ರತ್ತು ಶರಾವರ ವಿಕಲಚೆೋತನರ 
ಅನ್ಕ್ಲಕಾ್ಗಿ 10,000 ಪದಗಳ ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಜ್ಾ 
ಭಾಷೆ (ಐಎಸ್ಎಲ್) ನಘಂಟ್ ಅರ್ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

n ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷರದ ಗ್ರರಟಟವನ್ನು ಸ್ಧಾರಸಲ್ 
ಸರಗರಾ ರತ್ತು ಶಾಲಾ ಗ್ರರಟಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ 
ರತ್ತು ಭರವಸೆ (ಎಸ್.ಕ್್ಯಎಎ) ಒಳಗೆ್ ಂಡ ಸರಗರಾ 
ಚೌಕಟಟನ್ನು ಅರ್ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

n ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷರದಲ್ಲಾ ಉತಕೃಷಟತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾದರಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಸ್ತತುವೆ.

ಈಗ ರಕ್ಳು ತರಮೆ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ನನಸ್ ಮಾಡ್ತಿತುದಾದಿರೆ

n 	ಟೆ್ೋಕ್ಯೋ-2020 ರಲ್ಲಾ ಭಾರತಿೋಯ 
ಪಾ್ಯರಾಲ್ಂಪ್ಯನನುರ ಅದ್್ಭತ ಪರಾದಶ್ಮನವು 
ಯ್ವಕರನ್ನು ಪೆರಾೋರೆೋಪ್ಸ್ವಲ್ಲಾ ಪರಾರ್ಖ ಪಾತರಾ 
ವಹಸಿತ್.

n 	ನಾವು ಅರೃತ ರಹೆ್ ೋತಸ್ವವನ್ನು ಆಚರಸ್ತಿತುರ್ವಾಗ, 
ನರಮೆ ಒಲ್ಂಪ್ಯನ್ ಗಳು ಕನಷ್ಠ 75 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಭೆೋಟಿ 
ನೋಡಿ, ರಕ್ಳು ತರಮೆ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ನನಸ್ ಮಾಡಲ್ 
ಪೆರಾೋರೆೋಪ್ಸ್ತಾತುರೆ.

n 	ಇದ್ ಶಾಲೆಗಳು ಕೆೈಗೆ್ ಂಡ ಕ್ರಾೋಡಾ ಆಧಾರತ 
ಉಪಕರಾರಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ ವಿದಾ್ಯರ್್ಮಗಳನ್ನು 
ಪರಾೋತಾಸ್ಹಸ್ತತುದೆ.

n 	ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಡಿಜಟಲ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾಸ್ತುಶಲ್ಪ (ಎನ್-
ಡಿಯರ್) ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ಹಾಕ್ವ 
ರ್ಲಕ ದೆ್ ಡಡ್ ಪಾತರಾ ವಹಸಲ್ದ್ದಿ, ಎಲಾಲಾ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳ ನಡ್ವೆ ಸ್ಪರ್ ಕನೆಕ್ಟ ಆಗಿ 
ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಸಲ್ದೆ.

ನ್ತನ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಶಕ್ಷರ ನೋತಿಯ ಐದ್ ಹೆ್ ಸ ಉಪಕರಾರಗಳು 

n 	ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಜ್ಾ ಭಾಷೆ ನಘಂಟ್- ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಜ್ಾ ಭಾಷೆ 

(ಐಎಸ್ಎಲ್) ನಘಂಟಿನ 10,000 ಪದಗಳನ್ನು ಭಾರತಿೋಯ ಸಂಜ್ೆ 

ಭಾಷಾ ಸಂಶೆೋೋಧನೆ ರತ್ತು ತರಬೆೋತಿ ಕೆೋಂದರಾವು ವಿದಾ್ಯರ್್ಮಗಳ ಭಾಷಾ 

ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚಿಚಿಸಲ್ ಅರ್ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಾ, ಶಾಲಾ ಶಕ್ಷರ 

ರಟಟದಲ್ಲಾ ಯ್ನವಸ್ಮಲ್ ಡಿಸೆೈನ್ ಆಫ್ ಲನ್ಮಂಗ್ (ಯ್ಡಿಎಲ್ – 

ಸಾವ್ಮತಿರಾಕ ಕಲ್ಕಾ ವಿನಾ್ಯಸ) ಪರಾಕಾರ, ಐಎಸ್ಎಲ್, ವಾಚ್ಯ ರತ್ತು 

ಪಠ್ಯವನ್ನು ದಿೋಕಾ ಪೋಟ್ಮಲ್ ನಲ್ಲಾ ಸೆೋರಸಲಾಗಿದೆ ರತ್ತು ಅಪ್ ಲೆ್ ೋಡ್ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂದ ಶರಾವರ ವಿಕಲಚೆೋತನರ ಶಕ್ಷಕರ್ ಸೆೋರದಂತೆ 

13 ಲಕ್ಷ ವಿದಾ್ಯರ್್ಮಗಳಿಗೆ ಪರಾಯೋಜನವಾಗಲ್ದ್ದಿ, ವಿಷಯದ ಉತತುರ 

ತಿಳಿವಳಿಕೆ ರತ್ತು ಬೆ್ ೋಧನೆಯನ್ನು ಅರ್ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ ಸಹ ಇದ್ 

ನೆರವಾಗಲ್ದೆ.

n 	ಟಾಕ್ಂಗ್ ಬ್ಕ್ಸ್ - ಹೆ್ ಸ ನೋತಿಯಲ್ಲಾ, ದೃಷಿಟ ವಿಕಲಚೆೋತನ 

ವಿದಾ್ಯರ್್ಮಗಳಿಗೆ ಎಲಾಲಾ ಎನ್.ಸಿಇಆರ್.ಟಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸತುಕಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯ-ವಾಚ್ಯ 

ಸೆನುೋಹಯಾಗಿ ಇ-ಪರಾಕಟಿತ ಆವೃತಿತುಗಳಾಗಿ ಪರವತಿ್ಮಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಲಾದೆ, 
ಎನ್.ಸಿಇಆರ್.ಟಿ 2,000 ಪಾಠಗಳ ಆಧಾರದ ಮೋಲೆ ಆಡಿಯೋಗಳನ್ನು 

ಅರ್ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಎಲಾಲಾ ಸಾರಗಿರಾಗಳು ಎನ್.ಸಿಇಆರ್.ಟಿ ವೆಬ್ 

ಸೆೈಟ್, ಇ-ಪಾಠಶಾಲಾ, ದಿೋಕಾ ಪೋಟ್ಮಲ್ ರತ್ತು ಮೊಬೆೈಲ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಾ 

ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದ್ 25 ಲಕ್ಷ ವಿಕಲಾಂಗ ವಿದಾ್ಯರ್್ಮಗಳ, ಅದರಲ್ಲಾ ದೃಷಿಟ 

ವಿಕಲಚೆೋತನ ವಿದಾ್ಯರ್್ಮಗಳ ಶಕ್ಷರಕೆ್ ವರದಾನವಾಗಿ ಪರರಮ್ಸಲ್ದೆ.

n 	ನಷಾ್ಠ 3.0- ಶಕ್ಷಕರ ಫೌಂಡೆೋಶನ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ರತ್ತು ಸಂಖಾ್ಯತಮೆಕ 

(ಎಫ್ಎಲ್ಎನ್) ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಧಾರಸಲ್ ಎನ್.ಸಿ.ಇ.ಆರ್.

ಟಿ.ಯಿಂದ ಆಟಗಳು, ಹಾಡ್ಗಳು, ಕರಕ್ಶಲ ಚಟ್ವಟಿಕೆ ರತ್ತು 

ಆಟಿಕೆ ಆಧಾರತ ಕಲ್ಕಾ ಪರಾಕ್ರಾಯಯನ್ನು ಆಧರಸಿದ ವಿಶೆೋಷ ತರಬೆೋತಿ 

ಕೆ್ೋಸ್್ಮ ಅನ್ನು ಅರ್ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿೋಕಾ ವೆೋದಿಕೆಯಲ್ಲಾ ನಷಾ್ಠ 

3.0 ತರಬೆೋತಿಯನ್ನು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಾ ನಡೆಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ಪಾರಾದೆೋಶಕ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾ ಇದ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ತರಬೆೋತಿಯಿಂದ 25 ಲಕ್ಷ ಶಕ್ಷಕರ್ 

ರತ್ತು ರ್ಖೆ್ ್ಯೋಪಾಧಾ್ಯಯರಗೆ ಪರಾಯೋಜನವಾಗಲ್ದೆ.

n 	ವಿದಾ್ಯಂಜಲ್ 2- ವಿದಾ್ಯಂಜಲ್ ಪೋಟ್ಮಲ್ ಸರ್ದಾಯ ರತ್ತು 

ಸವಾಯಂಸೆೋವಕರ್ ತರಮೆ ಆಯ್ಯ ಸಕಾ್ಮರ ರತ್ತು ಸಕಾ್ಮರ 

ಅನ್ದಾನತ ಶಾಲೆಗಳೂೆಂದಿಗೆ ನೆೋರವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಮ ಸಾಧಿಸ್ವ ರ್ಲಕ 

ಕೆ್ಡ್ಗೆ ನೋಡಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕೆ್ಡ್ತತುದೆ. ಇದರಲ್ಲಾ ಯಾವುದೆೋ 

ಸೆೋವಾನರತ ರತ್ತು ನವೃತತು ಶಕ್ಷಕರ್, ಸಕಾ್ಮರ, ಅರೆ ಸಕಾ್ಮರ, 
ಅಧಿಕಾರಗಳು, ಗೃಹಣಿಯರ್ ರತ್ತು ಇತರ ಯಾವುದೆೋ ಸಾಕ್ಷರ ವ್ಯಕ್ತುಯ್ 

ಸವಾಯಂಪೆರಾೋರತವಾಗಿ ಕೆ್ಡ್ಗೆ ನೋಡಬಹ್ದ್.

n 	ಶಾಲಾ ಗ್ರರಟಟ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ರತ್ತು ಭರವಸೆ- ನ್ತನ ಶಕ್ಷರ 

ನೋತಿಯ ಪರಾಕಾರ, ಕೆೋಂದಿರಾೋಯ ಪೌರಾಢ ಶಕ್ಷರ ರಂಡಳಿಯ್ ಕೆೋಂದಿರಾೋಯ 

ವಿದಾ್ಯಲಯಗಳು, ನವೋದಯ ವಿದಾ್ಯಲಯಗಳಿಗೆ ಪರಾಮಾಣಿತ ಸಾಥೆಪನಾ 

ಪಾರಾಧಿಕಾರವಾಗಿ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಎ) ಕಾಯ್ಮನವ್ಮಹಸ್ತತುದೆ. ಸಿಬಿಎಸ್ ಇ 

ಶಾಲೆಗಳ ಕಾಯ್ಮಕ್ಷರತೆಯ ಎಲಾಲಾ ಕೆೋತರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡ ಎಸ್.

ಕ್್ಯ.ಎ.ಎ. ಆಧಾರತ ಚೌಕಟಟನ್ನು ಅರ್ವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದ್ ಸವಾಯಂ 

ಘ್ೋಷಣೆಯನ್ನು ಆಧರಸಿದೆ. ಇದ್ 25606 ಶಾಲೆಗಳು (25 ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಾ 

250 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಂತೆ), ಸ್ಮಾರ್ 20 ದಶಲಕ್ಷ ರಕ್ಳು 

ರತ್ತು ಒಂದ್ ದಶಲಕ್ಷ ಶಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿದೆ.
ಶಕ್ಷಕ ಪವ್ಮದಲ್ಲಾ 
ಪರಾಧಾನರಂತಿರಾಯವರ 
ಭಾಷರವನ್ನು ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್್ಯಆರ್ 
ಕೆ್ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ..
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ಉತತುಮ ಶಿಕ್ಕರು ವಯಾಕತುತವಿ ರೂರ್ಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿದಾಯಾರ್್ಯಗಳಗೆ ಸೂಕತು ವೇದಿಕ್ ನಿೇಡಿ ವಿದಾಯಾರ್್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉತತುಮವಾದುದನುನಿ 
ಹೂರತರುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ಮತುತು ರಾಷಟ್ರವನುನಿ ನಿಮಿ್ಯಸುತಾತುರೆ, ಇದು ಶಿಕ್ಕರ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೇವನದುದ್ದಕೂಕೆ  

ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಕರನುನಿ ನೆನರ್ಟುಟ್ಕ್ೂಳಳುಲು ಇದೆೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಕರು ಗೌರವ ಮತುತು ಮನನಿಣೆಗೆ ಅಹ್ಯರು.  
ರಾಷಟ್ರಪತ್ ರಾಮನಾಥ್ ಕ್ೂೇವಿಂದ್ ಅವರು ಸಪಟ್ಂಬರ್ 5,2021 ರಂದು ನಡೆದ ವಚು್ಯವಲ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರೆೋಶಾದಯಾಂತದ

ಅಂತಹ 44 ಶಿಕ್ಕರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇ ರ ಪ್ರಶಸತುಗಳನುನಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು.

ಶಿಕ್ಷ ಕರು ಭಾರತದ 
ಭವಿಷ್ಯವನುನೆ ರ್ಪಿಸುತ್ತುದಾದಿರೆ

ಚಂದನಾ ದತತು ಅವರ ಪ್ರಯತನುದಿಂರಾಗಿ ಮಧುಬನಿಯ 
ರಾಂಟಿಯ ಸಕಾೇರ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಯ ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ, ಈಗ 
ಬಾಲಕ್ಯರ ಸಂಖೆಯೂ ಶೆೋಕಡಾ 6೦ ಕೆಕಾ ತಲುಪಿರೆ. ಅವರು 
ಶಕ್ಷಕ್ಯಾಗಿ ಸೆೋರರಾಗ, ಯಾವುರೆೋ ವರಾಯೂರ್ೇನಿಯರು 
ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ ಅಧಯೂಯನ ಮಾರುತಿತುರಲಿಲಲಿ. ಅವರು ಪ್ರಚಾರ 
ಮಾಡಿದರು ಮತುತು ತಮ್ಮ ಹೆಣುಣುಮಕಕಾಳನುನು ಶಾಲೆಗೆ 
ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಗಾ್ರಮಸಥಾರನುನು ರ್ರೋತಾಸಾಹಿಸಿದರು. 
ಈ ಹುರುಗಿಯರಲಿಲಿ ಹೆಚಿಚಿನವರು ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯೂತ 
ಸಮುರಾಯಗಳು ಮತುತು ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸೆೋರದವರು.

ಪ್ರಮೋದ್ ಬುರಕಟುಟ ಮಕಕಾಳನುನು ಇಂಗಿಲಿಷ್ ವಷಯದಲಿಲಿ 
ಸಮರೇರನಾನುಗಿ ಮಾರುತಿತುರಾದರೆ. ಇಷೆಟೋ ಅಲಲಿ, ಕೆ್ೋವಡ್ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ವರಾಯೂರ್ೇಗಳನುನು 
ತಲುಪುವ ಮ್ಲಕ ಅವರು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು 
ಲಭಯೂ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. "ನಾವೋನಯೂಪೂಣೇ 
ಕಲ್ಪನೆಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಮಕಕಾಳಲಿಲಿ ಕಲಿಕೆಯ 
ಆಸಕ್ತುಯ್ ಹೆಚಾಚಿಗುತತುರೆ" ಎಂದು ಅವರು ವವರಸುತಾತುರೆ.

ಸಕಾೇರ ಬಾಲಕ್ಯರ ಪೌ್ರಢಶಾಲೆ ಭಿವಾನಿಯಲಿಲಿ ಗಣಿತ ಶಕ್ಷಕ್ಯಾಗಿರುವ 
ಮಮತಾ ಪಾಲಿವಾಲ್, ತಮ್ಮ ವರಾಯೂರ್ೇಗಳಿಗೆ ಗಣಿತವನುನು ಸುಲಭ ಮತುತು 
ಆನಂದರಾಯಕ ರೋತಿಯಲಿಲಿ ಕಲಿಸುವುದರಲಿಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹೆ್ ಂದಿರಾದರೆ. 
ಅವರು 3ಡಿ ಮಾದರಗಳು ಮತುತು ಸಂವಾರಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳ ಮ್ಲಕ 
ಗಣಿತವನುನು ಕಲಿಸುತಾತುರೆ. ಮಮತಾ ಹೆೋಳುತಾತುರೆ -  ರ್ರೋತಾಸಾಹದ 
ಜೆ್ತೆಗೆ, ಬೆ್ ೋಧನೆಯ ಹೆ್ ಸ ವಧಾನಗಳು, ಬೆ್ ೋಧನೆ ಮತುತು ಅಧಯೂಯನ 
ಎರರನ್ನು ಸುಲಭಗೆ್ ಳಿಸುವಲಿಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾರುತತುರೆ.

ಪಿಲಾನಿಯ ಬಿಲಾೇ ಬಾಲಿಕಾ ವರಾಯೂಪಿೋಠದ ಶಕ್ಷಕ್ ಅಚಲಾ ವಮಾೇ 
ಅವರು ಗಣಿತದಂತಹ ಕಠಿಣ ವಷಯವನುನು ಸಹ ವರಾಯೂರ್ೇಗಳಿಗೆ 
ತುಂಬಾ ಸುಲಭಗೆ್ ಳಿಸಿರಾದರೆ. ಅವರ ವರಾಯೂರ್ೇಗಳು 
ತರಗತಿಯಲಲಿಷೆಟೋ ಅಲಲಿ, ಕ್ೆೋತ್ರದಲಿಲಿ ಟಿ್ರಗಾನುಮೋಟಿ್ರಯನುನು ಅಧಯೂಯನ 
ಮಾರುತಾತುರೆ. ವಮಾೇ ಎರರು ವಷಯಗಳ ಮೋಲೆ ಗಮನ 
ಹರಸಿದರು, ಮದಲನೆಯದು - ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಏಕ್ೋಕರಣ, ಮತುತು 
ಎರರನೆಯದು - ಸಂಶೆೋೋಧನೆ ಆಧಾರತ ಕಲಿಕೆ. ಇಷೆಟೋ ಅಲಲಿ, 
ಅಚಲಾ ವಮಾೇ ತಮ್ಮ ವರಾಯೂರ್ೇಗಳನುನು ನಾಸಾಗೆ ವಜ್ಾನ 
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾ ಕರೆರೆ್ ಯಿದರಾದರೆ.

ಚಂದನಾ ದತತು

ಪರಾಮೊೋದ್ ಕ್ಮಾರ್ ರರತಾ ಪಾಲ್ವಾಲ್

ಸಕಾೇರ ಮಾಧಯೂಮಿಕ 

ಶಾಲೆ, ರಾಂಟಿ, ಮಧುಬನಿ

ಉಪನಾಯೂಸಕರು, ಏಕಲವಯೂ 

ಮಾದರ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 
ಬಸಾತುರ್, ಛತಿತುೋಸಗಢ

ಸಕಾೇರ ಬಾಲಕ್ಯರ 

ಪೌ್ರಢ ಶಾಲೆ ಭಿವಾನಿ

ಅಚಲಾ ವಮಾ್ಮ
ಬಿಲಾೇ ಬಾಲಿಕಾ 

ವರಾಯೂಪಿೋಠ

ಪಿಲಾನಿ, ರಾಜಸಾಥಾನ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿರಾಪಳಿ್ಳಯಲಿಲಿರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಯ್ನಿಯನ್ ಮಾಧಯೂಮಿಕ 
ಶಾಲೆಯ ಮುಖೆ್ ಯೂೋಪಾಧಾಯೂಯಿನಿ ಆಶಾ ರೆೋವ, ತಮ್ಮ ಮಕಕಾಳನುನು ಉರಾತತು ಮತುತು 
ವಶಷಟ ರೋತಿಯಲಿಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಾಖಲಿಸುವಂತೆ ರೋಷಕರನುನು ಆಗ್ರಹಿಸುತಾತುರೆ. ಆಶಾ 
ರೆೋವಯವರ ಈ ಪ್ರಯತನುದ ಫಲವಾಗಿ ಇಂದು ಆಕೆಯ ಶಾಲೆಯಲಿಲಿ ಮಕಕಾಳ ಸಂಖೆಯೂ 
7 ಪಟುಟ ಹೆಚಾಚಿಗಿರೆ.  

ಆಶಾ ದೆೋವಿ
ಪಂಚಾಯತ್ 
ಯ್ನಿಯನ್ 

ಮಾಧಯೂಮಿಕ ಶಾಲೆ, 
ತಿರುಚಿರಾಪಳಿ್ಳ

ಶಕ್ಷಕ ಪವ್ಮ ಹೆ್ ಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಶಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ 
ಸಂಪೂಣೇ ವಡಿಯೋ ನೆ್ ೋರಲು ಕ್ಯೂಆರ್ 
ಕೆ್ೋಡ್ ಅನುನು ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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ಮಾಧ್ಯರ
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2ನೆೋ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 

ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದ್ ಪ್ರಾೋತಿಯ ಬಾಪುಗೆ ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದ್ ಪ್ರಾೋತಿಯ ಬಾಪುಗೆ ನಾವು 

ನಮ್ಸ್ತೆತುೋವೆ. ಅವರ ಜೋವನ ರತ್ತು ಉದಾತತು ನಮ್ಸ್ತೆತುೋವೆ. ಅವರ ಜೋವನ ರತ್ತು ಉದಾತತು 

ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಕಲ್ಯ್ವುದ್ ಬಹಳಷಿಟದೆ. ಬಾಪು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಕಲ್ಯ್ವುದ್ ಬಹಳಷಿಟದೆ. ಬಾಪು ಅವರ 

ಆದಶ್ಮಗಳು ಸರೃದ್ಧ ರತ್ತು ಸಹಾನ್ಭ್ತಿಯ್ಳ್ಳ ಆದಶ್ಮಗಳು ಸರೃದ್ಧ ರತ್ತು ಸಹಾನ್ಭ್ತಿಯ್ಳ್ಳ 

ಭಾರತವನ್ನು ರ್ಪ್ಸ್ವಲ್ಲಾ ನರಗೆ ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನ ಭಾರತವನ್ನು ರ್ಪ್ಸ್ವಲ್ಲಾ ನರಗೆ ಮಾಗ್ಮದಶ್ಮನ 

ನೋಡ್ತತುಲೆೋ ಇರಲ್. ನೋಡ್ತತುಲೆೋ ಇರಲ್. 

- ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿ, - ನರೆೋಂದರಾ ಮೊೋದಿ, 
ಪರಾಧಾನ ರಂತಿರಾಪರಾಧಾನ ರಂತಿರಾ

ನರಮೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನರಮೆ ಆಲೆ್ ೋಚನೆಗಳಾಗ್ತತುವೆ; ನರಮೆ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನರಮೆ ಆಲೆ್ ೋಚನೆಗಳಾಗ್ತತುವೆ; 
ನರಮೆ ಆಲೆ್ ೋಚನೆಗಳು ನರಮೆ ಮಾತ್ಗಳಾಗ್ತತುವೆ.ನರಮೆ ಆಲೆ್ ೋಚನೆಗಳು ನರಮೆ ಮಾತ್ಗಳಾಗ್ತತುವೆ.
ನರಮೆ ಮಾತ್ಗಳು ನರಮೆ ಕ್ರಾಯಗಳಾಗ್ತತುವೆ. ನರಮೆ ನರಮೆ ಮಾತ್ಗಳು ನರಮೆ ಕ್ರಾಯಗಳಾಗ್ತತುವೆ. ನರಮೆ 

ಕ್ರಾಯಗಳು ನರಮೆ ಹವಾ್ಯಸಗಳಾಗ್ತತುವೆ.ಕ್ರಾಯಗಳು ನರಮೆ ಹವಾ್ಯಸಗಳಾಗ್ತತುವೆ.
ನರಮೆ ಹವಾ್ಯಸಗಳು ನರಮೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗ್ತತುವೆ. ನರಮೆ ಹವಾ್ಯಸಗಳು ನರಮೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗ್ತತುವೆ. 

ನರಮೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನರಮೆ ಗ್ರಯಾಗ್ತತುವೆನರಮೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನರಮೆ ಗ್ರಯಾಗ್ತತುವೆ

 - ರಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿ - ರಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿ

ಮುದ್ರಕರು ಮತುತು ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಸತೆ್ಯೋಂದರಾ ಪರಾಕಾಶ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರೆೋೇಶಕರು,
ಬ್ಯೂರೆ್ ೋ ಆಫ್  ಔಟ್  ರೋಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮುಯೂನಿಕೆೋಷನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮುದ್ರಣ:
ಇನ್ ಫಿನಟಿ ಅಡವಾಟೆೈಸಿಂಗ್  ಸವಿೋ್ಮಸಸ್  ಪೆರೈ. ಲ್ಮ್ಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾರೋೇರೆೋಟ್  ಪಾರ್ೇ , 10ನೆೋ ಮಹಡಿ

ನವರೆಹಲಿ-ಫರೋರಾಬಾದ್  ಬಾರೇರ್ , ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರೋರಾಬಾದ್ -121003

ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಬ್್ಯರೆ್ ೋ ಆಫ್  ಔಟ್  ರೋಚ್  ಅಂಡ್  ಕರ್್ಯನಕೆೋಷನ್  
ಕೆ್ಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನಾ ಭವನ,

ನವರೆಹಲಿ - 110003

ಸಂಪಾದಕರು
ಜೆೈದಿೋಪ್  ಭಟಾನುಗರ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರೆೋೇಶಕರು,
ಪಿಐಬಿ ನವರೆಹಲಿ

ಪಾಕ್ಷಿಕಪಾಕ್ಷಿಕ
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