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ಕವಚವಾದ ಲಸಿಕೆ 
ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಲಸಿಕೆಯ ಹಸ 

ದಾಖಲೆ ನಿಮಿಮಿಸಿದೆ. ಅರಮಿ ಜನಸಾಂಖ್ಯೆಯ ಶೋ. 100 ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ನಿೋಡಿಕೆಯತ್ತ ಸಗಿದೆ

“ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತ,  
ಶೋಘ್ರದಲೆಲಿೋ ದೆೋಶವು ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೆ್ ಡ್ಡ ಹಬ್  ಆಗಲ್ದೆ”

ಸಂದಶ್ಶನ: ಕೆೋಂದ್ರ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು 
ಕ್ಟ್ಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವ  
ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಪುಟ 22 -25

ದೆೋಶಕೆಕೆ ರಕ್ಷ ಣಾ 



ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕೆೋಳಲ್ ಈ ಕ್್ಯಆರ್ ಕೆ್ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ 

``ಸಣ್ಣ  ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ

ದೊಡ್ಡ  ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ  ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ''
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಭಾರತದ ಪರಿವತ್ಶನೆಯ ಪಯಣಕೆ್ ಮಾಗ್ಶದಶ್ಶನ ನೋಡ್ತಿತುವೆ- ಕೆ್ೋವಿಡ್ ವಿರ್ದ್ಧದ ಹೆ್ ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಟೋಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಕಲ್ಪ, 

ಸ್ಥಳೋಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುತಿತುರ್ವ ಪ್ರೋತಿ, ಅಭಾ್ಯಸವಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ನದಿಗಳನ್ನು ಪುನಶೆಚುೋತನದ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಅಥವಾ ತೆರೆಮರೆಯ  

ಅಪ್ರತಿಮ ವಿೋರರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಎತಿತು ತೆ್ ೋರಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪೆ್ರೋರೆೋಪಸ್ವುದ್- ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದ್ ದೆ್ ಡ್ಡ 

ಜಿಗಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.  ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ರಿತ್, ಪ್ರಧಾನ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿಯವರ್ ತಮ್ಮ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರೆ್ ಂದಿಗೆ 

ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರ್. ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ: 

 ಅಭಾ್ಯಸವಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪುಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಒಂದು ದೆೊಡ್ಡ ಗೌರವ ನಮನವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೆೊ�ಲನವು ಹಲವು 
ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮತೆೊೊಮ್ಮೆ ದೆ�ಶವನುನು ನವ ಭಾರತದ ಕನಸಿನೆೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದಿದೆ. ಈ ಶುಚಿತ್ವವು ಸಂಸಾಕಾರವನುನು ಪ�ಳಿಗೆಯಂದ 
ಪ�ಳಿಗೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಹೆೊಣೆಗಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತುೊ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವು ಪ�ಳಿಗೆಯಂದ ಪ�ಳಿಗೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಗತಿತವಾಗಿರುತೊದೆ.

 ಆರ್್ಶಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಆರ್ತಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ಬಹಳಷುಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೊದೆ ಎಂಬುದು ಸತ್ಯ. ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಕೊಡ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವ್ಯಕ್ೊಯು ಫಿನ್-ಟೆಕ್ ಯುಪಐ ಮೊಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಪಕತಿ ಹೆೊಂದುರ್ೊರುವುದು ನಮಗೆ ಸಂತೆೊ�ಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜನಧನ್ 
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆ�ಶವು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಭಿಯಾನದ ಬಗೆಗೆ ನಿಮಗೆ ರ್ಳಿದಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಡವರ ಹಣ ನೆ�ರವಾಗಿ ಅವರ 
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗುರ್ೊದೆ. ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿಮಾತಿಣವು ಬಡವರ ಘನತೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸಿದೆ, ಅದೆ� ರಿ�ರ್, ಆರ್ತಿಕ ಶುಚಿತ್ವವು ಬಡವರ 
ಹಕುಕಾಗಳನುನು ಖಾರ್್ರಪಡಿಸುತೊದೆ, ಅವರ ಜಿ�ವನವನುನು ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸುತೊದೆ.

 ದಿೋನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯರ ಆರ್್ಶಕ ದೃಷ್ಟಕೆ್ೋನ: ದಿ�ನ್ ದಯಾಳ್ ಅವರು ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಶೆ್ರ�ಷ್ಠ ಚಿಂತಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ 
ಆರ್ತಿಕ ತತೊ್ವಗಳು, ಸಮಾಜವನುನು ಸಬಲ್�ಕರಣಗೆೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ ಅವರ ನಿ�ರ್ಗಳು, ಅವರು ತೆೊ�ರಿಸಿದ ಅಂತೆೊ್ಯ�ದಯ 
ಮಾಗತಿವು ಈಗ ಪ್ರಸುೊತವಾಗಿದೆ ಮತುೊ ಸೊಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ದಿ�ನ್ ದಯಾಳ್ ಅವರ ಜಿ�ವನದಿಂದ, ನಾವು ಎಂದಿಗೊ ಸೆೊ�ಲೆೊಪಪಿಕೆೊಳಳಿದ 
ಪಾಠವನುನು ಕಲ್ರ್ದೆದ�ವೆ. ಪ್ರರ್ಕೊಲ ರಾಜಕ್�ಯ ಮತುೊ ಸೆೈದಾಧಂರ್ಕ ಸನಿನುವೆ�ಶಗಳ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, ಅವರು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ತಮಮೆ 
ಸ್ವದೆ�ಶಿ ಮಾದರಿಯ ದೃಷ್ಟುಕೆೊ�ನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲಲಿ.

 ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೆ್ ೋಕಲ್: ಇಂದು ನಾವು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೆ� ವಷತಿದ ಅಮೃತ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವವನುನು ಆಚರಿಸುರ್ೊದೆದ�ವೆ, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೆೊ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಖಾದಿಗೆ ಇದದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಥಾನವನುನು ಇಂದು ನಮಮೆ ಯುವ ಪ�ಳಿಗೆಯು ಖಾದಿಗೆ ನಿ�ಡುರ್ೊದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಯಂದ 
ಹೆ�ಳಬಹುದು. ಈಗ ದಿ�ಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬವಿದೆ ... ಹಬ್ಬದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ, ನಿಮಮೆ ಪ್ರರ್ಯಂದು ಖರಿ�ದಿಯು ಖಾದಿ, ಕೆೈಮಗಗೆ, ಗುಡಿ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಯ 
‘ವ�ಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೆೊ�ಕಲ್’ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಬಲಪಡಿಸಬೆ�ಕು ಮತುೊ ಇದು ಎಲಾಲಿ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಮುರಿಯಬೆ�ಕು.

 ತೆರೆಮರೆಯ ಹೋರೆ್ ೋಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಯ್ವಕರ ಸಂಬಂಧ: ಅಮೃತ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಇರ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆ�ಳಿರದ 
ಕಥೆಗಳನುನು ಎಲಲಿರಿಗೊ ರ್ಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವೂ ನಡೆಯುರ್ೊದೆ. ಇದಕಾಕಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಬರಹಗಾರರು, ದೆ�ಶದ ಯುವಜನರಿಗೆ ಆಹಾ್ವನ 
ನಿ�ಡಲಾಯತು. ಇದಕಾಕಾಗಿ, ಈವರೆಗೆ 14 ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ 13 ಸಾವಿರಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು ನೆೊ�ಂದಾಯಸಿಕೆೊಂಡಿದಾದರೆ. ಸುಮಾರು 5000 
ಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಬರಹಗಾರರು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊ�ರಾಟದ ಕಥೆಗಳನುನು ಹುಡುಕುರ್ೊದಾದರೆ.

 ನದಿಗಳ ಪುನಶೆಚುೋತನ : ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಲೆ ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೊ ವಷತಿದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೊ ನದಿ ಹಬ್ಬವನುನು ಆಚರಿಸಬೆ�ಕು ಎಂದು 
ನಾನು ಒತಾೊಯಸುತೆೊ�ನೆ. ನಮಗೆ, ನದಿಗಳು ಕೆ�ವಲ ಭೌರ್ಕ ಘಟಕಗಳಲಲಿ; ನಮಗೆ ಅವು ಜಿ�ವನದಿಗಳು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳ  ೆನಿ�ರನುನು 
ಹಿಡಿದಿಟುಟುಕೆೊಳಳಿಲು ‘ಕಾ್ಯಚ್ ದಿ ರೆ�ನ್’ ಪರಿಚಯಸಲಾಯತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಷತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಣಗಿ ಹೆೊ�ಗಿದದ ನಾಗನಂದಿ ನದಿಯು 
ಸಥಾಳಿ�ಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಂದಿಗೆ ಪುನಶೆಚಿ�ತನಗೆೊಂಡಿದೆ.

 ಉಡ್ಗೆ್ ರೆಗಳ ಇ-ಹರಾಜ್: ಇರ್ೊ�ಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೆ�ಷ ಇ-ಹರಾಜನುನು ನಡೆಸಲಾಗುರ್ೊದೆ. ಈ ಎಲೆಕಾರಾನಿಕ್ ಹರಾಜು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕಾ 
ಜನರು ನನಗೆ ನಿ�ಡಿದ ಉಡುಗೆೊರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಇ-ಹರಾಜಿನ ಮೊಲಕ ಬರುವ ಹಣವನುನು ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ 
ಮಿ�ಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ.

 ದಿವಾ್ಯಂಗರ ಉತಾಸುಹ: ನಮಮೆ ದಿವಾ್ಯಂಗರ “ಮಾಡಬಲೆಲಿ ಎಂಬ ಸಂಸಕೃರ್”, “ಮಾಡಬಲೆಲಿ ಎಂಬ ಸಂಕಲಪಿ” ಮತುೊ “ಮಾಡಬಲೆಲಿ ಎಂಬ ಮನೆೊ�ಭಾವ” 
ಸೊಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸಿಯಾಚಿನ್ ನ ದುಗತಿಮ ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 8 ದಿವಾ್ಯಂಗರ ತಂಡವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯು 
ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬ ದೆ�ಶವಾಸಿಗೊ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರರ್�ಯ ಸೆ�ನೆಯ ವಿಶೆ�ಷ ಪಡೆಗಳ ಪ್ರಯತನುದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಕಾಯಾತಿಚರಣೆ 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಯತು.

ಸಂಚಿಕೆ 28, ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 26, 2021ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್  2.0
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ಮ್ಖಪುಟ 
ಲೆೋಖನ

ಉಡಾನ್

ಇವರಿಗೆ ತಾಯ್್ನಡಿನ ಹಿತಾಸಕ್್ತಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತು್ತ 

‘ಲಸಿಕೆ ಸೋವೆ’ ಆರೋಗಯೆ ರಕ್ಷ ಣಾ ಕವಚ

ಭಾರತವು ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆ್ ಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯ್ತಿತುದೆ. ಅತಿದೆ್ ಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ 

ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮವನ್ನು ರ್ಪಸ್ವಲ್ಲಿ ದೆೋಶವು ತೆ್ ೋರಿದ ಚಾತ್ಯ್ಶ ಮತ್ತು ದ್ರದೃಷ್ಟಗಾಗಿ 

ಜಾಗತಿಕ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಸ್ತಿತುದೆ. 

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ...

ಯಾವುದೆೋ ತಾರತಮ್ಯವಿಲಲಿದೆ, ಯಾವುದೆೋ ಧಮ್ಶ, ಪಂಥ ಅಥವಾ ವಗ್ಶಕೆ್ 
ಆದ್ಯತೆ ನೋಡದೆ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹತಾಸಕಿತುಯನೆನುೋ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಸಿಕೆ್ಂಡಿದ್ದ 
ಮಹಾನ್ ವಿೋರರ ಕ್ರಿತ ವಿಶೆೋಷ ಲೆೋಖನಗಳು

ಸದಾ್ಶರ್ ಪಟೆೋಲ್ ತಮ್ಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇಂದಿನ 
ಭಾರತಕೆ್ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿದ್್ದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ 
ಶಕಿತು ಮತ್ತು ಸಮಪ್ಶಣಾ ಮನೆ್ ೋಭಾವದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ 
ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆ್ ೋರಿಸಿದರ್.

ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯತತು ಸಾಗ್ತಿತುರ್ವ 
ಶಕಿತುಶಾಲ್ ಸೆೈನ್ಯ 
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ಸಂಪಾದಕರ್
ಜೆೈದಿೋಪ್ ಭಟಾನುಗರ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದೆ�ತಿಶಕರು
ಪಐಬಿ, ನವದೆಹಲ್

ಮ್ದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ
ಸತೆ್ಯೋಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದೆ�ತಿಶಕರು, 
ಬೊ್ಯರೆೊ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿ�ಚ್  
ಮತುೊ ಕಮು್ಯನಿಕೆ�ಶನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮ್ದ್ರಣಾಲಯ
ಇನ್ ಫಿನಟ ಅಡ್ವಟೆೈ್ಶಸಿಂಗ್ ಸವಿ್ಶಸಸ್ ಪೆೈ. ಲ್ಮಿಟೆಡ್

ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್ ಕಾರ�ತಿರೆ�ಟ್ ಪಾಕ್ತಿ, 10ನೆ� 

ಮಹಡಿ, ನವದೆಹಲ್-ಫರಿ�ದಾಬಾದ್ ಬಾಡತಿರ್

ಎನ್ ಹೆಚ್-1 ಫರಿ�ದಾಬಾದ್-121003

ವಿನಾ್ಯಸ ತಂಡ
ಶಾ್ಯಮ್ ಶಂಕರ್ ರ್ವಾರಿ
ರವಿ�ಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶಮಾತಿ
ದಿವಾ್ಯ ತಲಾ್ವರ್
ಅಭಯ್ ಗುಪಾೊ
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ವಿಭೆೊ�ರ್ ಶಮಾತಿ
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ನದಿ�ಮ್ ಅಹಮೆದ್ (ಉದುತಿ), 
ಸೆೊ�ನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗೆೊ�ಸಾ್ವಮಿ (ಅಸಾ್ಸಮಿ),
ವಿನಯಾ ಪ.ಎಸ್. (ಮಲಯಾಳಂ)
ಪೌಲಾಮಿ ರಕ್ಷಿತ್ (ಬಂಗಾಳಿ)
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ಪುಟಗಳು 41-45



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 16-31, 20212

ಸಂಪಾದಕಿೋಯ
ಎಲಲಿರಿಗ್ ನಮಸಾ್ರ,

ಸಂಕಲ್ಪದೆ್ ಂದಿಗೆ ಮ್ನನುಡೆಯಿರಿ

ಎಲಾಲಿ ಕಷಟಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲ್ 

ಕತತುಲೆಯನ್ನು ಹೆ್ ರದ್ಡಲ್ 

ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಯ್ಶ ಉದಯಿಸ್ತಿತುದಾ್ದನೆ…

ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ ಕವಿ ಮನಸಿ್ಸನ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಹೆೊಸ ಮಾನದಂಡವನುನು ಸಾಥಾಪಸುರ್ೊರುವ 
ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲಪಿವನುನು ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸುತೊವೆ. ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವು ದೆ�ಶಕೆಕಾ ಅಪಪಿಳಿಸಿದಾಗ, ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ 
ಭಾರತಕೆಕಾ ಬಿಕಕಾಟಟುನುನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯತಿದ ಬಗೆಗೆ ಜಗರ್ೊಗೆ ಅನುಮಾನವಿತುೊ. ಆದರೆ ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರವು ಈ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನುನು 
ಅಮೊಲ್ಯವಾದ ಮಾನವ ಸಂಪನೊಮೆಲವನಾನುಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿತು.  ಭಾರತವು ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊ�ಗದ ವಿರುದಧ 
ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಹೆೊ�ರಾಡಿದುದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಜಿ�ವನದ ಪ್ರರ್ಯಂದು ಕೆ�ತ್ರದಲೊಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ಖಾರ್್ರಪಡಿಸಿದೆ. ಈಗ, 
ಭಾರತವು ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಮಾಡುರ್ೊದೆ. ಗಮನಾಹತಿವಾಗಿ, ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 17 ರಂದು, ದೆ�ಶವು ಒಂದೆ� 
ದಿನದಲ್ಲಿ 2.5 ಕೆೊ�ಟಿ ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನುನು ನಿ�ಡುವ ಮೊಲಕ ಹೆೊಸ ದಾಖಲೆಯನುನು ಬರೆಯತು. 

ಭಾರತವು 100 ಕೆೊ�ಟಿ ಡೆೊ�ಸ್ ಕೆೊರೆೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಿಕೆಗೆ ಹರ್ೊರದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೆ� ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ತನನು ಅಹತಿ ಜನಸಂಖೆ್ಯಗೆ 
ಶೆ�. 100 ರಷುಟು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಕಾಯತಿವನುನು ಪೂಣತಿಗೆೊಳಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ವೆ�ಗವಾಗಿ ಸಾಗುರ್ೊದೆ. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಭಾರತದಂತಹ 
ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಲಸಿಕೆಯ ಈ ಮ್ೈಲ್ಗಲಲಿನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿ ಸುಲಭದದಲಲಿ. ಎರಡು ಸ್ವದೆ�ಶಿ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುವುದು ಮತುೊ ನಂತರ ಪ್ರಬಲವಾದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊಲಕ ನಾಗರಿಕರನುನು ತಲುಪುವುದು ಗಮನಾಹತಿ 
ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವು ಇರ್ಹಾಸದಲ್ಲಿಯ� ಅಭೊತಪೂವತಿವಾಗಿದೆ. 2014 ರಿಂದ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ತ್ರವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಕಾತಿರ ಮಾಡುರ್ೊರುವ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತನುದಿಂದಾಗಿ ಭಾರರ್�ಯ ವಿಜ್ಾನಿಗಳು ಮತುೊ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ವ್ಯವಸೆಥಾಯು 
ಜಾಗರ್ಕ ವಿಶಾ್ವಸಾಹತಿತೆಯನುನು ಗಳಿಸಿದೆ. ದೆ�ಶದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತುೊ ಜನರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟಾಟುಗ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಗಳು 
ಸಾಕಾರಗೆೊಳುಳಿತೊವೆ. ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿ�ವಗಳನುನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತುೊ ನಾಗರಿಕರ ಜಿ�ವನೆೊ�ಪಾಯವನುನು 
ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕಾತಿರ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಅದುಭುತವಾದ ಲಸಿಕಾ ಪ್ರಯಾಣವು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟ ಲೆ�ಖನವಾಗಿದೆ. 
ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ತ್ರಕೆಕಾ ಉತೆೊ�ಜನ ನಿ�ಡುವ ಸಂಪುಟ ನಿಧಾತಿರ ಮತುೊ ಕೆ�ಂದ್ರ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸಚಿವರ ಸಂದಶತಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಇತರ 
ಮುಖಾ್ಯಂಶಳಾಗಿವೆ.

ಸದಾತಿರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯ ಪಟೆ�ಲ್ ಅವರ ಜಯಂರ್ಯಂದು ರಾಷರಾವು ಅವರನುನು ಸಮೆರಿಸುತೊದೆ. ರಾಷರಾವನುನು ಒಗೊಗೆಡಿಸಿದ 
ಉಕ್ಕಾನ ಮನುಷ್ಯ ಸದಾತಿರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯ ಪಟೆ�ಲ್, ಅಂತಾರಾಷ್ರಾ�ಯವಾಗಿ ಹೆಚುಚಿರ್ೊರುವ ಭಾರತದ ಸಾಥಾನಮಾನ, ಕೆೊ�ವಿಡ್ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರು ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಯನುನು ಉದೆದ�ಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ 
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಷತಿಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನುನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದ ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆ 
ಮತುೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗೆಗೆ ವಿಶಾ್ವಸಾಹತಿ ಮಾಹಿರ್ಯನುನು ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದ�ಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಸಂಸದ್ ಟಿವಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ಲೆ�ಖನಗಳಿವೆ. ಅಮೃತ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊ�ರಾಟಗಾರರಾದ ಜರ್�ಂದ್ರ ನಾರ ದಾಸ್, ಅಶಫೂಕುಲಾಲಿ ಖಾನ್, 
ಕ್ತೊೊರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನನುಮಮೆ, ನಿಮತಿಲಾ ದೆ�ಶಪಾಂಡೆ, ಸಹೆೊ�ದರಿ ನಿವೆ�ದಿತಾ, ಆಚಾಯತಿ ನರೆ�ಂದ್ರ ದೆ�ವ್ ಮತುೊ ಶಿ್ರ� ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ 
ಬಗೆಗಿನ ಲೆ�ಖನಗಳು ಓದುಗರಿಗೆ ಸೊಫೂರ್ತಿ ನಿ�ಡುತೊವೆ.

ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಶಿಷಾಟುಚಾರದ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತುೊ ನಿಮಮೆ ಸಲಹೆಗಳನುನು ನಮಗೆ ಬರೆದು ರ್ಳಿಸಿ.

(ಜೆೈದಿೋಪ್ ಭಟಾನುಗರ್)

ವಿಳಾಸ:   ಬೊ್ಯರೆೊ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿ�ಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮು್ಯನಿಕೆ�ಷನ್, 
  ಎರಡನೆ� ಮಹಡಿ, ಸೊಚನಾ ಭವನ, 
  ನವದೆಹಲ್ - 110003. 
ಇ-ಮ್�ಲ್: response-nis@pib.gov.in
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ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರವು 
ಓದುಗರಿಗೆ ಮಾಹಿರ್, ಸೊಫೂರ್ತಿ ಮತುೊ 
ಸೃಜನಶಿ�ಲ ವಿಚಾರಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ 
ಒಂದು ಉತೊಮ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. 
ಅನುಕೊಲಕರ, ಸಂವಾದಾತಮೆಕ 
ಮತುೊ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆಯ ಈ 
ಮಾಹಿರ್ಯುಕೊ ನಿಯತಕಾಲ್ಕದ 
ನಿಯಮಿತ ಓದುಗನಾಗಿದೆದ�ನೆ. ಜ್ಾನ 
ಮತುೊ ಸೊಫೂರ್ತಿಯಂದ ತುಂಬಿರುವ 
ಈ ಪರ್್ರಕೆಯನುನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ 
ತಂಡಕೆಕಾ ಮತುೊ ನಮಮೆ ಗೌರವಾನಿ್ವತ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರಯವರಿಗೆ ನಾನು 
ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆದ�ನೆ.

ಪಾಥ್ಶ ವಾಸನ್
paarth26wassan@gmail.com 

ನನನು ಇಮ್�ಲ್  ಮೊಲಕ ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 
ಪರ್್ರಕೆಯನುನು ಪಡೆದಾಗ ಸಂತಸವಾಗುತೊದೆ. ಪರ್್ರಕೆ 
ತುಂಬಾ ರ್ಳಿವಳಿಕೆ ಮತುೊ ಪೆ್ರ�ರಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ನನನು 
ದೆ�ಶದೆೊಂದಿಗೆ ನನನುನುನು ಬೆಸೆಯಲು ಮತುೊ ಸಕಾತಿರವು 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳಿರ್ೊರುವ ಹೆೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ರ್ಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೊದೆ. ನಮಮೆ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೆೊ�ರಾಟದ ತೆರೆಮರೆಯ ವಿ�ರರ ಕುರಿತ ಲೆ�ಖನಗಳು 
ಉತೊಮ ಪೆ್ರ�ರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅದುಭುತವಾದ 
ಪರ್್ರಕೆಯನುನು ಓದುವುದು ನಿಜಕೊಕಾ ಸಂತೆೊ�ಷದ 
ಸಂಗರ್ಯಾಗಿದೆ.

ಸಿಎ ಸಂಜಿೋತ್ ಕ್ಮಾರ್
casanjeetkumar@gmail.com

ನಾನು “ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ” ದ 
ನಿಯಮಿತ ಓದುಗ. ಈ ಪರ್್ರಕೆಯು ತನನು ಓದುಗರಿಗೆ 
ರ್ಳಿವಳಿಕೆ, ಉಪಯುಕೊ ಮತುೊ ಆಸಕ್ೊದಾಯಕ 
ಲೆ�ಖನಗಳನುನು ಒದಗಿಸುರ್ೊರುವುದಕೆಕಾ ನಾನು ತುಂಬಾ 
ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆದ�ನೆ. ದೆ�ಶದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಎದುರಿಸುರ್ೊರುವ ತೆೊಂದರೆಗಳು 
ಮತುೊ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಈ ಪರ್್ರಕೆಯ ಮೊಲಕ 
ಬೆಳಕ್ಗೆ ತರಬೆ�ಕು, ಇದರಿಂದ ಸಕಾತಿರವು ಅವುಗಳನುನು 
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೊಲಕ ಜನರ ಜಿ�ವನವನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಚೌಧರಿ ಶಕಿತು ಸಿಂಗ್
shaktisinghadv@gmail.com

ನಾನು ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರವನುನು ಅದರ 
ಆರಂಭದಿಂದಲೊ ಓದುರ್ೊದೆದ�ನೆ. ಮಾಹಿರ್ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರ್್ರಯು ನನನುನುನು ನಿರಾಸೆಗೆೊಳಿಸಿಲಲಿ. 
ಈ ಪರ್್ರಕೆಯನುನು ರೊಪಸುರ್ೊರುವ ಎಲಲಿರಿಗೊ  ತುಂಬಾ 
ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಅಜಯ್ ಮಜ್ಮಾ್ದರ್
ajaymajumder675@gmail.com

ನಾನು ಯುಪಎಸ್ ಸಿ, ರಾಜ್ಯ ಪಎಸ್ ಸಿ ಮತುೊ 
ಇತರ ಇತರ ‘ಸಪಿಧಾತಿತಮೆಕ ಪರಿ�ಕೆಗಳಿಗೆ’ ಸಿದಧತೆ 
ನಡೆಸುರ್ೊದೆದ�ನೆ. ನಿಯತಕಾಲ್ಕವು ಈ ಉದೆದ�ಶಕಾಕಾಗಿ 
ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಪರ್್ರಕೆಯ ಮುದ್ರಣ 
ಆವೃರ್ೊಯನುನು ನಿ�ವು ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಹುದೆ�?

ನಜಿೋರ್ ಖಾನ್
nazir@ddn.amarujala.com

ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಸಿ

ಸಂಪಕ್ಶ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇ-ಮೆೋಲ್ :

ಕೆೊಠಡಿ ಸಂಖೆ್ಯ 278,  
ಬೊ್ಯರೆೊ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿ�ಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮು್ಯನಿಕೆ�ಷನ್, 

ಎರಡನೆ� ಮಹಡಿ,  
ಸೊಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲ್ - 110003

 response-nis@pib.gov.in
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ದೆಹಲ್-ಮ್ಂಬೆೈ ಎಕ್ಸು ಪೆ್ರಸ್ ವೆೋಯ ಘಟನಾವಳ

214 100 250 
ಉಳದ ಎಕ್ಸು ಪೆ್ರಸ್ ವೆೋ ಮಾಚ್್ಶ 2023 ರೆ್ ಳಗೆ ಪೂಣ್ಶಗೆ್ ಳ್ಳಲ್ದೆ

ಕಿ.ಮಿೋ.
ದೆಹಲ್-ದೌಸಾ

(ಮಾಚ್್ಶ 2022)

ಕಿ.ಮಿೋ. ವಡೆ್ ದರಾ-
ಅಂಕಲೆೋಶ್ವರ

(ಮಾಚ್್ಶ 2022)

ಕಿ.ಮಿೋ.
ಕೆ್ೋಟಾ-ರತಲಿಮ್

(ನವೆಂಬರ್ 2022)

ಮಾಚ್್ಶ 2023 ಕೆ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಲ್ರ್ವ 
ಭಾರತದ ಅತಿ ಉದ್ದದ  

ದೆಹಲ್-ಮ್ಂಬೆೈ ಎಕ್ಸು ಪೆ್ರಸ್  ವೆೋ 

ನವ ಭಾರತವು ಆರ್ತಿಕ ಪ್ರಗರ್, ನವಿ�ನ ಚಿಂತನೆ ಮತುೊ ಯುವಕರ 
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ರೆಕೆಕಾಗಳನುನು ನಿ�ಡುವುದಲಲಿದೆ, ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 

ವಿಶ್ವ ದಜೆತಿಯ ಮೊಲಸೌಕಯತಿಗಳನೊನು ಸೃಷ್ಟುಸುರ್ೊದೆ. 1380 ಕ್ಮಿ� 
ಉದದದ ದೆಹಲ್-ಮುಂಬೆೈ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆ� 98,000 ಕೆೊ�ಟಿ ರೊ. ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಾತಿಣವಾಗಲ್ದುದ, ಇದು ದೆ�ಶದಲೆಲಿ� ಅರ್ ಉದದದ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆ�ಯಾಗಿದೆ. 
ಭಾರತಮಾಲಾ ಯ�ಜನೆಯ ಮದಲ ಹಂತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆ� 
ನಿಮಿತಿಸಲಾಗುರ್ೊದೆ. ದೆಹಲ್, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸಾಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆ�ಶ, 
ಗುಜರಾತ್ ಮತುೊ ಮಹಾರಾಷರಾದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೊಲಕ ಹಾದುಹೆೊ�ಗುವ ಈ 
ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆ� ದೆಹಲ್ ಮತುೊ ಮುಂಬೆೈ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನುನು 130 ಕ್ಮಿ� 
ಕಡಿಮ್ ಮಾಡುತೊದೆ. ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆ�ಯ ಎರಡೊ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿಮಿತಿಸುವ ಯ�ಜನೆ ಕೊಡ ಇದೆ. ಇದು ಹೆೊಸ ಉದೆೊ್ಯ�ಗ 
ಸೃಷ್ಟುಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತೊದೆ. ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆ� ಪೂಣತಿಗೆೊಂಡ ನಂತರ, 
ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ 320 ದಶಲಕ್ಷ ಲ್�ಟರ್ ಗಳಷುಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲ್ದೆ. 
ಇಂಗಾಲ ಹೆೊರಸೊಸುವಿಕೆಯು 850 ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ಲೆೊ�ಗಾ್ರಂಗಳಷುಟು 
ಕಡಿಮ್ಯಾಗುತೊದೆ, ಇದು 40 ದಶಲಕ್ಷ ಮರಗಳನುನು ನೆಡುವುದಕೆಕಾ 
ಸಮನಾಗಿರುತೊದೆ. ಇದು ಪರಿಸರಕೆಕಾ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯ�ಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 
ಹೆದಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ 500 ಮಿ�ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಮಳ  ೆ ನಿ�ರು ಕೆೊಯುಲಿ ವ್ಯವಸೆಥಾ 
ಇರುತೊದೆ. ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆ�ಯ ಎರಡೊ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನುನು 
ನೆಡುವ ಯ�ಜನೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾಗತಿದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವನ್ಯಜಿ�ವಿ ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ ಮದಲ ರಚನೆ 
ಇದಾಗಿದುದ, ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಓಡಾಟವನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಿಲು 
ಇಂತಹ ಐದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಗಳನುನು ಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರದ ನಿ�ರ್ಗಳಿಂದಾಗಿ, ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 
ಯುವಕರಿಗೆ ಉದೆೊ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳು ಹೆಚಿಚಿವೆ. ಜುಲೆೈ 

ರ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದೆೊ್ಯ�ಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸೆಥಾಗೆ (ಇಪಎಫ್ ಒ) 
ಸೆ�ರುವ ಹೆೊಸ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚಚಿಳವಾಗಿದೆ. 
ಇಪಎಫ್ ಒ ಪ್ರಕಾರ, 14.65 ಲಕ್ಷ ಹೆೊಸ ಸದಸ್ಯರು ಇಪಎಫ್  
ಸೆ�ರಿದಾದರೆ. ಕಳೆದ ನಾಲುಕಾ ರ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ವೆ�ತನದ ಹೆಚಚಿಳವು 
ಉದೆೊ್ಯ�ಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ಪ್ರರ್ಬಿಂಬಿಸುತೊದೆ. ಜುಲೆೈ 2021 
ಕೆಕಾ ಹೆೊ�ಲ್ಸಿದರೆ ಜುಲೆೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಚಂದಾದಾರರ 
ಸಂಖೆ್ಯ ಶೆ�.31.28 ರಷುಟು ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ. ಜೊನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟುಟು 11.16 
ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರನುನು ಸೆ�ರಿಸಲಾಗಿತುೊ. ಜುಲೆೈನಲ್ಲಿ ಸೆ�ಪತಿಡೆಯಾದ 
ಒಟುಟು 14.65 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 9.02 ಲಕ್ಷ ಹೆೊಸ ಸದಸ್ಯರು 

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಪಎಫ್ ಒದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ವಾ್ಯಪೊಗೆ 
ಬಂದಿದಾದರೆ. ಸುಮಾರು 5.63 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಚಂದಾದಾರರು 
ನಿಗತಿಮಿಸಿದದರು. ಆದರೆ ನಿವೃರ್ೊ ನಿಧಿ ಸಂಸೆಥಾಯ ವಾ್ಯಪೊಯಲ್ಲಿರುವ 
ಸಂಸೆಥಾಗಳಲ್ಲಿ ಉದೆೊ್ಯ�ಗಗಳನುನು ಬದಲಾಯಸುವ ಮೊಲಕ ಮತೆೊ 
ಇಪಎಫ್ ಒಗೆ ಸೆ�ರಿಕೆೊಂಡರು. ಇಪಎಫ್ ಒ ದತಾೊಂಶವು ಜುಲೆೈ 
2021 ರಲ್ಲಿ, ಇಪಎಫ್ ಒಗೆ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೆ�ರಿಕೆೊಂಡ ಸದಸ್ಯರ 
ಸಂಖೆ್ಯಯು ಶೆ�ಕಡಾ 6 ರಷುಟು ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳುತೊದೆ. 

ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಉದೆ್ ್ಯೋಗ ವಲಯಕೆ್ ಒಳ ್ೆಳಯ ಸ್ದಿ್ದ; 

ಜ್ಲೆೈನಲ್ಲಿ ಇಪಎಫ್ಒಗೆ 14.65 ಲಕ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಸೆೋಪ್ಶಡೆ

ಸ್ದಿ್ದ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳು
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ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಪ್ರಮುಖ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಾನಲ್ಲಿ ರಾಷರಾ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ 

ಮತೆೊೊಂದು ಹೆೊಸ ಆರಂಭವನುನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಉಂಟಾಗುವ ಮಾಲ್ನ್ಯದ ಸಮಸೆ್ಯಯ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೆ�ಶದ ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ 
ಮತುೊ ಮದಲ ಕ್್ರಯಾತಮೆಕ ಹೆೊಂಜು ನಿವಾರಕ ಗೆೊ�ಪುರವು ಆನಂದ್ 
ವಿಹಾರ್ ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪರಿಸರ 
ಮತುೊ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ 
ಸಚಿವ ಭೊಪೆ�ಂದ್ರ ಯಾದವ್ 
ಈ ಗೆೊ�ಪುರವನುನು ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 
7 ರಂದು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. 
ಗೆೊ�ಪುರದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 
ಶೆೋ�ಧಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು 
ಮಿನೆನು�ಸೆೊ�ಟ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವು 
ವಿನಾ್ಯಸಗೆೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ 1000 m3 ಗಾಳಿಯ 
ಹರಿವಿನ ದರವನುನು ಒದಗಿಸಲು 40 ಫಾ್ಯನ್ ಘಟಕಗಳನುನು 
ಸಾಥಾಪಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ರಾಷ್ರಾ�ಯ ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದ (ಎನ್ 
ಸಿ ಎ ಪ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಮಾಲ್ನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕಾಕಾಗಿ 
‘ಪಾ್ರಣ’ ಹೆಸರಿನ ರ�ಟತಿಲ್ ಅನುನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂದು ಇ-ಆಡಳಿತ, ಎಲೆಕಾರಾನಿಕ್್ಸ ಮತುೊ ಮಾಹಿರ್ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ದೆ�ಶದ ನಾಗರಿಕರನುನು 

ಸಬಲ್�ಕರಣಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುರ್ೊದೆ. ಐಟಿ 

ಮತುೊ ಎಲೆಕಾರಾನಿಕ್್ಸ ಕೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಮೆ ವಿಜ್ಾನಿಗಳು ಮತುೊ 

ವೃರ್ೊಪರರು ಭಾರತದ ಹೆಸರನುನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸಾಥಾಪಸಿದಾದರೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಕೆಲವೆ� ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿ.  

ಅದರ ಹಿಂದೆ ಐಟಿ ಮತುೊ ಎಲೆಕಾರಾನಿಕ್್ಸ ಕೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುವ ನಮಮೆ ‘ಟೆಕ್ ಚಾಂಪಯನ್’ ಗಳ ಶ್ರದೆಧ ಮತುೊ 

ದೊರದೃಷ್ಟುಯ ಚಿಂತನೆಯದೆ. ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ 

ಮಹೆೊ�ತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರ ಇದೆ� ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 

ಅಂತಹ ಪ್ರರ್ಭೆಗಳನುನು ಗೌರವಿಸಲ್ದೆ. ಎಲೆಕಾರಾನಿಕ್್ಸ ಮತುೊ 

ಮಾಹಿರ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಕಳೆದ 75 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಈ ಕೆ�ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹತಿ ಕೆೊಡುಗೆ ನಿ�ಡಿದ ವಿಜ್ಾನಿಗಳನುನು 

ಗೌರವಿಸಲು ನಾಮನಿದೆ�ತಿಶನಗಳನುನು ಆಹಾ್ವನಿಸಿದೆ. 

ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತದ ಜನರು www.innovateindia.mygov.
in ವೆಬ್ ರ�ಟತಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಮನಿದೆ�ತಿಶನ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 15 ರಿಂದ ನಾಮನಿದೆ�ತಿಶನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 

ಕೆೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ 7.  

ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರದತತು ವಿನ್ತನ ಕ್ರಮಗಳು; 
ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ದೆೋಶದ ಮೊದಲ ಹೆ್ ಂಜ್  

ನವಾರಕ ಗೆ್ ೋಪುರ

ಕಳೆದ 75 ವಷ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕಾಟ್ನಕ್ಸು ಮತ್ತು 
ಐಟ ಕೆೋತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ವ ಕೆ್ಡ್ಗೆಗಾಗಿ 

ಸಕಾ್ಶರದಿಂದ ವಿಜ್ಾನಗಳಗೆ ಗೌರವ 

ಜಾಗತಿಕ ನಾವಿೋನ್ಯತೆ ಸ್ಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದೆ್ ಡ್ಡ ಜಿಗಿತ, 2015 

ರಲ್ಲಿದ್ದ 81 ನೆೋ ಶೆ್ರೋಯಾಂಕದಿಂದ 2021 ರಲ್ಲಿ 46 ನೆೋ ಸಾ್ಥನಕೆ್ ಏರಿಕೆ 

ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಬಿಕಕಾಟಿಟುನ ನಡುವೆಯೊ ದೆ�ಶವು 
ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯತೊ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ 

ವಹಿಸಿರುವ ನವ�ದ್ಯಮ ಮತುೊ ನಾವಿ�ನ್ಯತೆಯ ಸಂಸಕೃರ್ಯು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆ�ಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುರ್ೊದೆ.  ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗರ್ಯಲ್ಲಿ, 
ಭಾರತವು ಇರ್ೊ�ಚಿನ 2021 ರ ಜಾಗರ್ಕ ನಾವಿ�ನ್ಯತೆ ಸೊಚ್ಯಂಕ 
(ಜಿಐಐ) ದಲ್ಲಿ ತನನು ಸಾಥಾನವನುನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೆೊಂಡಿದೆ, ಎರಡು 
ಸಾಥಾನಗಳು ಮ್�ಲಕೆಕಾ�ರಿರುವ ಭಾರತ 46 ಕೆಕಾ ತಲುಪದೆ. 2015 ರಲ್ಲಿದದ 
81 ನೆ� ಸಾಥಾನದಿಂದ ಗಣನಿ�ಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಯ 
ವಿಶ್ವ ಬೌದಿಧಕ ಆಸಿೊ ಸಂಸೆಥಾ (ಡಬುಲಿ್ಯಐಪಒ) ಈ ಶೆ್ರ�ಯಾಂಕವನುನು 
ಪ್ರರ್ ವಷತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತೊದೆ. ರಾಜಕ್�ಯ ಪರಿಸರ, ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮೊಲಸೌಕಯತಿ ಮತುೊ ವ್ಯವಹಾರದ ಅತಾ್ಯಧುನಿಕತೆಯಂತಹ 
80 ಸೊಚಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮ್�ಲೆ ಇದನುನು ಸಿದಧಪಡಿಸಲಾಗುತೊದೆ.  
“ಭಾರತದ ಈ ಶೆ್ರ�ಯಾಂಕವು ಸಕಾತಿರ ಮತುೊ ಖಾಸಗಿ 
ಸಂಶೆೋ�ಧನಾ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಮತುೊ ಉತೊಮ ನವ�ದ್ಯಮ ಪರಿಸರ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉತೊಮ ಕೆಲಸಕೆಕಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಣುಶಕ್ೊ 
ಇಲಾಖೆ, ವಿಜ್ಾನ ಮತುೊ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಇಲಾಖೆ, ಜೆೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನ 

ಇಲಾಖೆ ಮತುೊ ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯಂತಹ ವೆೈಜ್ಾನಿಕ 
ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾರತದ ನಾವಿ�ನ್ಯತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು 
ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ಡಬುಲಿ್ಯಐಪಒ 
ಹೆ�ಳಿದೆ.



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 16-31, 20216

1947 ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದಾಗ, ಜಗತುೊ ಭಾರತದ 
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚುಚಿ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಭಾರತವು 
ತನನು ವೆೈವಿಧ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಚದುರಿ ಹೆೊ�ಗುತೊದೆ ಎಂಬ 

ಆತಂಕವಿತುೊ. ಸದಾತಿರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯ ಪಟೆ�ಲ್ ಅವರು ಹತಾಶೆಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆ�ಶದ ಭರವಸೆಯ ಕ್ರಣವಾಗಿ ಹೆೊರಹೆೊಮಿಮೆದರು.  
562 ಸಂಸಾಥಾನಗಳನುನು ವಿಲ್�ನಗೆೊಳಿಸುವ ಮೊಲಕ, ಅವರು ದೆ�ಶದ 
ಏಕ್�ಕರಣಕೆಕಾ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ದರು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಏಕ 
ಭಾರತ- ಶೆ್ರ�ಷ್ಠ ಭಾರತ ವೆೈಭವವನುನು ನೆೊ�ಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯತು. 
ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ತಮಮೆ ದೃಢ ಸಂಕಲಪಿದಿಂದ ಇಂದಿನ ಭಾರತಕೆಕಾ 
ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಹಾಕ್ದುದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಶಕ್ೊ ಮತುೊ ಸಮಪತಿಣಾ 
ಮನೆೊ�ಭಾವದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯನುನು ತೆೊ�ರಿಸಿದರು. ಸದಾತಿರ್ 
ವಲಲಿಭಭಾಯ ಪಟೆ�ಲ್ ಅವರನುನು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು 
ಕರೆಯುವುದು ಸೊಕೊ.

ವಲಲಿಭಭಾಯ ಪಟೆ�ಲ್ ಅವರು ಅಕೆೊಟು�ಬರ್ 31, 1875 ರಂದು 
ಗುಜರಾತ್ ನ ನಾದಿಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಅಜಿಜಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಖೆ�ಡಾ ಜಿಲೆಲಿಯ ಕಾಮ್ತಿ ಸಾದ್ ನಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುರ್ೊದದ ಜಾವರ್ ಭಾಯ್ ಪಟೆ�ಲ್ ಮತುೊ ಲಡಾ್ಬ ಪಟೆ�ಲ್ 
ಅವರ ನಾಲಕಾನೆ� ಮಗ. ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕಕಾ ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿಯ�, ತಮಮೆ 13 
ನೆ� ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾವರ್ ಬಾ ಅವರನುನು ವಿವಾಹವಾದರು. 
ಪಟೆ�ಲರು ತಮಮೆ ಕಾನೊನು ಪದವಿಯನುನು ಪೂಣತಿಗೆೊಳಿಸಿ, ವಕ್�ಲರ 
ಪರಿ�ಕೆಯಲ್ಲಿ ಉರ್ೊ�ಣತಿರಾದರು, ಇದು ಅವರಿಗೆ ವಕ್�ಲ್ ವೃರ್ೊ 
ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೆೊಟಿಟುತು. ಪಟೆ�ಲ್ ಅವರಿಗೆ 33 ವಷತಿ 
ವಯಸಾ್ಸಗಿದಾದಗ ಜಾವರ್ ಬಾ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. 
1909 ರಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೆೈನಲ್ಲಿ ಜಾವರ್ ಬಾ ಆಸಪಿತೆ್ರಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದಾದಗ, 

ಸದಾತಿರ್ ನಾ್ಯಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವಂದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದದರು 
ಎಂದು ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಡುವೆ, 
ಯಾರೆೊ� ಚಿ�ಟಿ ಬರೆದು ಜಾವರ್ ಬಾ ಸಾವಿನ ಬಗೆಗೆ ರ್ಳಿಸಿದರು. 
ಸದಾತಿರ್ ಚಿ�ಟಿಯನುನು ಓದಿ ಜೆ�ಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟುಟುಕೆೊಂಡು ಪ್ರಕರಣವನುನು 
ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ನಂತರ ಪ್ರಕರಣವನುನು ಗೆದದರು ಮತುೊ 
ನಾ್ಯಯಾಲಯದ ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರವೆ� ಅವರು ತಮಮೆ 
ಪರ್ನುಯ ಸಾವಿನ ಬಗೆಗೆ ಎಲಲಿರಿಗೊ ರ್ಳಿಸಿದರು. ಸದಾತಿರ್ ನಂತರ,  
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಇಂಗೆಲಿಂಡಿಗೆ ಹೆೊ�ದರು.

1913 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆಕಾ ಮರಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ತಮಮೆ ವಕ್�ಲ್ ವೃರ್ೊ 
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಶಿ�ಘ್ರದಲೆಲಿ� ಅವರು ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವ ಶಿ್ರ�ಮಂತ 
ವಕ್�ಲರ ಸೊಟ್ ಮತುೊ ಕಾ್ಯಪ್ ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಮತುೊ ಗಾಂಧಿಯವರ 
ಹೆಜೆಜಿಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಿ ಖಾದಿಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡರು. 1918 
ರಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವತತಿನೆಯ ನಂತರ, ಪಟೆ�ಲ್ ಅವರು ಖೆ�ಡಾದಲ್ಲಿ 
ರೆೈತರ ಆಂದೆೊ�ಲನದೆೊಂದಿಗೆ ಸಾವತಿಜನಿಕ ಸೆ�ವೆಯ ಜಿ�ವನವನುನು 
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಬೆಳ  ೆ ನಷಟುದಿಂದಾಗಿ ತಮಮೆ ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ 
ಪಾವರ್ಯನುನು ಮುಂದೊಡುವಂತೆ ರೆೈತರು ಮಾಡಿದ ಮನವಿಯನುನು 
ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಹೆೊ�ರಾಟವನುನು 
ಮುನನುಡೆಸುವಂತೆ ರೆೈತರು ಗಾಂಧಿ�ಜಿಯವರನುನು ಕೆ�ಳಿಕೆೊಂಡರು, 
ಅವರು ಪಟೆ�ಲರನುನು ಆಂದೆೊ�ಲನ ಮುನನುಡೆಸಲು ನಿಯ�ಜಿಸಿದರು. 
ವಲಲಿಭಭಾಯ ಪಟೆ�ಲ್ ತಮಮೆ ಒಡನಾಡಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಗಾ್ರಮಸಥಾರನುನು 
ಒಟುಟುಗೊಡಿಸಿ ರಾಜಾ್ಯದ್ಯಂತ ದಂಗೆಯನುನು ಸಂಘಟಿಸಿದರು, ತೆರಿಗೆ 
ಪಾವರ್ಸದಂತೆ ಒತಾೊಯಸಿದರು. ಅಂರ್ಮವಾಗಿ, ಆಡಳಿತವು ರೆೈತರ 
ಬೆ�ಡಿಕೆಗಳನುನು ಒಪಪಿಕೆೊಂಡಿತು. ಖೆ�ಡಾದ ರೆೈತರ ದೃಷ್ಟುಯಲ್ಲಿ ಪಟೆ�ಲ್ 
ಹಿ�ರೆೊ� ಆದರು. ವಲಲಿಭಭಾಯ ಬಾಡೆೊ�ತಿಲ್ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹವನುನು 

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್:
ಭಾರತ ಏಕ್ೇಕರಣದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ

ಇಂದ್ ನಾವು ಕಚ್ ನಂದ ಕೆ್ಹಮಾಕೆ್ ಮತ್ತು ಕಾಶಮೀರದಿಂದ ಕನಾ್ಯಕ್ಮಾರಿಯವರೆಗೆ ಮ್ಕತುವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹ್ದ್;  

ಇದ್ ಸದಾ್ಶರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯಿ ಪಟೆೋಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತ್. ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಊಹಸಿಕೆ್ಳ್ಳ,  

ಸದಾ್ಶರ್ ಪಟೆೋಲ್ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆ ನಣ್ಶಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಗಿರ್ ಸಿಂಹಗಳು ಅಥವಾ 

ಹೆೈದರಾಬಾದಿನ ಚಾಮಿ್ಶನಾರ್ ನೆ್ ೋಡಲ್ ಅಥವಾ ಸೆ್ ೋಮನಾಥನಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್, ಶವನ ಭಕತುರ್ ಮತ್ತು ಇತರರ್ ವಿೋಸಾ 

ಪಡೆಯಬೆೋಕಿತ್ತು. ಸದಾ್ಶರ್ ಪಟೆೋಲ್ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪವಿಲಲಿದಿದ್ದರೆ, ಕಾಶಮೀರದಿಂದ ಕನಾ್ಯಕ್ಮಾರಿಗೆ ನೆೋರ ರೆೈಲನ್ನು ಊಹಸಲ್ ಆಗ್ತಿತುರಲ್ಲಲಿ.

ಜನನ ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 31, 1875, | ನಧನ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 1950

ವ್ಯಕಿತುತ್ವ
ಸದಾ್ಶರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯಿ ಪಟೆೋಲ್
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“ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ರಾಜತಾಂರ್್ರಕತೆ 

ಮತುೊ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಶೌಯತಿದ 

ಸಮಿಮೆಲನವಾಗಿದದರು. ಪ್ರಪಂಚವು ಭಾರತದ 

ದೌಬತಿಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದದ ವಿಷಯವನುನು, 

ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ಶಕ್ೊಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ 

ರಾಷರಾಕೆಕಾ ದಾರಿ ತೆೊ�ರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ ಅನುಮಾನಗೆೊಂಡಿದದ ಜಗತುೊ ಇಂದು 

ಭಾರತದ ನಿಯಮಗಳು ಮತುೊ ಷರತುೊಗಳನುನು 

ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆೈತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದ ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ಅವರ ದೆೊಡ್ಡ 

ಕೆೊಡುಗೆಯಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ”

ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ

ಮುನನುಡೆಸಿದರು. 1928 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹವು ಕರ 
ನಿರಾಕರಣೆ ಚಳವಳಿಯಾಗಿತುೊ.

ಬಿ್ರಟಿಷ್ ವೆೈಸ್ ರಾಯ್ ಅಂರ್ಮವಾಗಿ ಪಟುಟುಬಿಡಬೆ�ಕಾಯತು. 
ಬಾಡೆೊ�ತಿಲ್ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ, ವಲಲಿಭಭಾಯ ಪಟೆ�ಲರ ಭಾರಿ� 
ಜನಪ್ರಯರಾದರು.  ಚಳವಳಿಯ ಯಶಸಿ್ಸನಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು 
ವಲಲಿಭಭಾಯ ಪಟೆ�ಲರಿಗೆ ಸದಾತಿರ್ ಬಿರುದು ನಿ�ಡಿದರು. 1922, 
1924 ಮತುೊ 1927 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನ ಮುನಿ್ಸಪಲ್ 
ಕಾರತಿರೆ�ಶನ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯಕಾಯಾದರು. ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ 
ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ, ಸ್ವರಾಜ್ ಚಳವಳಿ, ದಂಡಿ ಯಾತೆ್ರ ಮತುೊ ಕ್್ವಟ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. 1931 ರ ಕರಾಚಿ 
ಅಧಿವೆ�ಶನದಲ್ಲಿ, ಅವರನುನು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ರಾಷ್ರಾ�ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಲಾಯತು. ಲಾಹೆೊ�ರ್ ನಲ್ಲಿ ರಲ್�ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದದ 
ಸಾಂಡಸ್ತಿ ಕೆೊಲೆಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಮೊವರು 
ದೆ�ಶಪೆ್ರ�ಮಿಗಳಾದ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಸುಖದೆ�ವ್ ಮತುೊ ರಾಜಗುರು 
ಅವರನುನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದದಕಾಕಾಗಿ ರಾಷಾರಾದ್ಯಂತ 
ರೆೊ�ಷ ಉಕುಕಾರ್ೊದದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ 
ವಹಿಸಿಕೆೊಂಡರು. 

ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಪೂವತಿದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತೆೊೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವ ಅವಕಾಶವನುನು ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಗಾಂಧಿ�ಜಿಯವರ 
ಆಜ್ೆಯ ಮ್�ರೆಗೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು ಮತುೊ ಜವಾಹರಲಾಲ್ 
ನೆಹರು ಅವರನುನು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಯತು ಎಂದು 
ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ಭಾರತದ 
ಮದಲ ಗೃಹ ಮಂರ್್ರ ಮತುೊ ಉಪ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ದೆ�ಶವು 
ಅನೆ�ಕ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಹಂಚಿಹೆೊ�ಗಿದದರಿಂದ ಇದು 
ಕಠಿಣ ಸಮಯವಾಗಿತುೊ. ಸುಮಾರು 562 ಸಂಸಾಥಾನಗಳು ಭಾರತದಿಂದ 
ಬೆ�ರೆಯಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯ�ಕ ರಾಷರಾಗಳಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುರ್ೊದದವು. ಇದು 
ಸದಾತಿರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯ ಪಟೆ�ಲರನುನು ತುಂಬಾ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾ�ಡು 
ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒರಿಸಾ್ಸದ 23 ರಾಜರಿಗೆ 
‘ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಪೆಪಿಯಂತೆ ಬದುಕಬೆ�ಡಿ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿರುವ 
ಅವಕಾಶವನುನು ಬಳಸಿಕೆೊಳಿಳಿ’ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು.  ಒರಿಸಾ್ಸದ ಜನರು 
ಹೆೊಸದಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸಿದದರು, 
ಆದದರಿಂದ ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ಅವರ ಮನವಲ್ಕೆಯ ನಂತರ, 
ಒರಿಸಾ್ಸದ ರಾಜರು ತಮಮೆ ರಾಜ ಸಂಸಾಥಾನಗಳನುನು ಭಾರತದೆೊಂದಿಗೆ 
ವಿಲ್�ನಗೆೊಳಿಸಲು ಒಪಪಿಕೆೊಂಡರು. ಒರಿಸಾ್ಸದ ನಂತರ ಸದಾತಿರ್ 
ಪಟೆ�ಲ್ ನಾಗುಪಿರಕೆಕಾ ಹೆೊ�ದರು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಗಪುರದ 
ಸಂಸಾಥಾನಗಳನುನು ಸೆಲೊ್ಯಟ್ ಸೆಟು�ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುರ್ೊತುೊ. 
ನಾಗಪುರದ 38 ರಾಜರನುನು ಮನವಲ್ಸಲಾಯತು ಮತುೊ ಏಕ್�ಕೃತ 
ಭಾರತದ ಭಾಗವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಯತು.

ಇದರ ನಂತರ ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ಕಾಥೆ�ವಾಡ ತಲುಪದರು, 
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 250 ಸಂಸಾಥಾನಗಳನುನು ಭಾರತಕೆಕಾ ಸೆ�ರುವಂತೆ ಮನವರಿಕೆ 
ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಮುಂಬಯ, ಪಂಜಾಬ್ ಮತುೊ ಇತರ 
ಸಂಸಾಥಾನಗಳನುನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲ್�ನಗೆೊಳಿಸಲಾಯತು. 
ಆದರೆ ಪಂಜಾಬಿನ ಫರಿ�ದೆೊಕಾ�ಟ್ ರಾಜನಿಗೆ ಭಾರತಕೆಕಾ ಸೆ�ರಲು 
ಇಷಟುವಿರಲ್ಲಲಿ.

ಆದರೆ ಸದಾತಿರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯ ಪಟೆ�ಲರ ದೃಢ ನಿಧಾತಿರದ 
ಮುಂದೆ ರಾಜ ತಲೆಬಾಗಬೆ�ಕಾಯತು. ಕಾಶಿಮೀರ, ಹೆೈದರಾಬಾದ್ 
ಮತುೊ ಜುನಾಗಢ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಲ್�ನವು ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ಅವರ 

ದೃಢ ಇಚೆ್ಛಯಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯತು. ಕಾಶಿಮೀರದ ಮಹಾರಾಜ 
ಒಪಪಿಂದಕೆಕಾ ಸಹಿ ಹಾಕ್ದಾಗ, ಜುನಾಗಢದ ನವಾಬ ಭಯದಿಂದ 
ಪಾಕ್ಸಾೊನಕೆಕಾ ಓಡಿಹೆೊ�ದ.

ಅತ್ಯಂತ ಕಷಟುಕರವಾದ ವಿಲ್�ನವು ಹೆೈದರಾಬಾದಿನದಾದಗಿತುೊ 
ಏಕೆಂದರೆ ನಿಜಾಮನು ವಿಲ್�ನಕೆಕಾ ಒಪಪಿಕೆೊಳಳಿಲು ಸಿದಧನಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಅಂರ್ಮವಾಗಿ, ಮಿಲ್ಟರಿ ಕ್ರಮದ ನಂತರ, ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಅನುನು 
ಭಾರತದೆೊಂದಿಗೆ ವಿಲ್�ನಗೆೊಳಿಸಲಾಯತು. ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲರ 
ದೃಢ ನಿಧಾತಿರವೆ� ಭಾರತದ ಏಕ್�ಕರಣವನುನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತು. 
ಅದಕಾಕಾಗಿಯ� ಗಾಂಧಿ�ಜಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಉಕ್ಕಾನ ಮನುಷ್ಯ’ ಎಂಬ ಬಿರುದು 
ನಿ�ಡಿದರು. ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಭಾರರ್�ಯ ನಾಗರಿಕ ಸೆ�ವೆಯ 
ಮರುಸಂಘಟನೆಯ ಕ್�ರ್ತಿ ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ಅವರಿಗೆ ಸಲುಲಿತೊದೆ. 
ಡಿಸೆಂಬರ್ 15, 1950 ರಂದು, ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ನಿಧನರಾದರು., 
ರಾಷರಾಪರ್ ಡಾ.ರಾಜೆ�ಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ವತಃ ಶಿಷಾಟುಚಾರವನುನು ಮುರಿದು 
ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂಬೆೈಗೆ ಹೆೊ�ದರು. ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ 
ಅವರು ಪ್ರ�ರ್ಸುರ್ೊದದ ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶೆ್ರ�ಷ್ಠ ಭಾರತಕೆಕಾ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 
ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಮಾಗತಿವನುನು ನಿಮಿತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 
2014 ರಿಂದ ಅಕೆೊಟು�ಬರ್ 31 ರಂದು ರಾಷ್ರಾ�ಯ ಏಕತಾ ದಿನವಾಗಿ 
ಆಚರಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು, ತನನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನಿ್ವತ ನಾಯಕನ 
ಗೌರವಾರತಿವಾಗಿ ಸದಾತಿರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ಅವರ ವಿಶ್ವದ ಅರ್ 
ಎತೊರದ ಪ್ರರ್ಮ್ಯನುನು 2018 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಕೆವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 
ಅನಾವರಣಗೆೊಳಿಸಲಾಯತು.  
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ಸೆೋನಾಪಡೆಗೆ ನ್ತನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಕಿೋಣ್ಶ

ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಶಕ್್ತಶಾಲಿ ಸೇನಾಪಡೆ
ಯಾವುದೆ� ದೆ�ಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಆ ದೆ�ಶದ ಚಿಂತನೆ, ದೃಢ ನಿಶಚಿಯ, ಶಕ್ೊ ಮತುೊ ಸಂಸಕೃರ್ಯ ಸಂಕೆ�ತವಾಗಿದೆ.  

ಆದರೆ 100 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಮತುೊ ಇತರ ಪರಿಸಿಥಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, 

ರಾಜಧಾನಿಯನುನು ನವಿ�ಕರಿಸಲು ಯಾವುದೆ� ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತನುವನುನು ಮಾಡಲಾಗಿಲಲಿ. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ 

ಲಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಗುಡಾರಗಳಿಂದ ನಮಮೆ ಸೆೈನಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಯತು. ಇಂತಹ ಸನಿನುವೆ�ಶದಲ್ಲಿ,  

ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರವು ರಾಷ್ರಾ�ಯ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಸೆನು�ಹಿ ಕೆ�ಂದ್ರ ವಿಸಾೊ ಯ�ಜನೆಯನುನು ನಿ�ಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. 

ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ದೆ�ಶದ ಸೆೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಹೆೊಸ ಮತುೊ ಆಧುನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಚೆ�ರಿ ಸಂಕ್�ಣತಿವನುನು ಮದಲು 

ಬಳಸಿದದಕ್ಕಾಂತ ಐದು ಪಟುಟು ಚಿಕಕಾದಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿ್ರ ಟಿಷ್ ಆಳಿ್ವಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ಲಾಯಗಳು ಮತುೊ 
ಬಾ್ಯರಕ್ ಗಳಾಗಿದದ ಗುಡಾರಗಳಿಂದ 7,000 ಸೆೈನಿಕರು 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ೊದಾದರೆ ಎಂದು ರ್ಳಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೊ 
ಆಶಚಿಯತಿವಾಗುತೊದೆ. ಸಾ್ವತಂತಾ್ರ್ಯ ನಂತರದ ಸುದಿ�ಘತಿ 

ಸಮಯದಿಂದ ಸೆೈನಿಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ೊರುವುದು 
ದೆ�ಶದ ವಿಷಾದಕರ ಸಿಥಾರ್ಯನುನು ಹೆ�ಳುತೊದೆ. ಭಾರರ್�ಯ ಸಶಸತ್ರ 
ಪಡೆಗಳ ಮೊರು ಸೆ�ವೆಗಳ ಕಚೆ�ರಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವತತಿನೆಗೆೊಂಡ ಈ 
ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕಾ ಮ್�ಲೆೊನು�ಟದ ದುರಸಿೊ ಕಾಯತಿಗಳನುನು 
ಕೆೈಗೆೊಳಳಿಲಾಗುರ್ೊತುೊ. ಆದರೆ ಈಗ ಪರಿಸಿಥಾರ್ ಬದಲಾಗುರ್ೊದೆ 
ಮತುೊ ಉತೊಮವಾಗುರ್ೊದೆ. ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸಾಟು 
ಯ�ಜನೆಯು ರಾಷರಾ ರಾಜಧಾನಿಯನುನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲ್ದೆ. ನೊತನ 
ಸಂಸತ್ ಕಟಟುಡ ಮತುೊ ರಾಜಪರದ ಎರಡೊ ಬದಿಗಳ ಭವ್ಯವಾದ 
ಚಿತ್ರಣವು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಮ್ರುಗು ನಿ�ಡುತೊದೆ. ಯ�ಜನೆಯ 
ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 
16 ರಂದು ಅತಾ್ಯಧುನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಚೆ�ರಿ ಸಂಕ್�ಣತಿವನುನು 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ 
ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆ�ಳುವುದಾದರೆ, “ನಿ�ರ್ ಮತುೊ ಉದೆದ�ಶಗಳು 
ಸಪಿಷಟುವಾಗಿದಾದಗ, ಸಂಕಲಪಿ ಬಲವಾಗಿದದರೆ ಮತುೊ ಪ್ರಯತನುಗಳು 

ನ್ತನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಚೆೋರಿ ಸಂಕಿೋಣ್ಶ
ರಾಷಟ್

“100 ವಷ್ಶಗಳಗಿಂತಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ದೆಹಲ್ 
ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಯಾಗಿದೆ.  

ಈ 100 ಕ್್ ಹೆಚ್ಚು ವಷ್ಶಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 
ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಗಳಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದ್ ದೆ್ ಡ್ಡ ಅಸಮತೆ್ ೋಲನ 
ಕಂಡ್ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ರಾಜಧಾನಯ ಬಗೆಗೆ 

ಮಾತನಾಡ್ವಾಗ, ಅದ್ ಕೆೋವಲ ನಗರವಲಲಿ. ರಾಷಟ್ 
ರಾಜಧಾನಯ್ ಆ ದೆೋಶದ ಚಿಂತನೆ, ಸಂಕಲ್ಪ, ಶಕಿತು 
ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತಿಯ ಸಂಕೆೋತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತ್ವದ ತಾಯಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತದ 

ರಾಜಧಾನಯ್ ಅದರ ಜನ ಕೆೋಂದಿ್ರತವಾಗಿರಬೆೋಕ್.”
- ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ
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 ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಸಾಟು ಪುನರಭಿವೃದಿಧ ಯ�ಜನೆಯು 
ಆರಂಭವಾದಾಗ, 62 ಎಕರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 
ಗುಡಾರಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಮಮೆ ಸೆೈನಿಕರಿಗೆ 
ಆದ್ಯತೆ ನಿ�ಡಲು ಮತುೊ ಅವರನುನು ಆಧುನಿಕ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಉತೊಮ ಸಥಾಳಕೆಕಾ ಸಥಾಳಾಂತರಿಸುವ 
ಆಲೆೊ�ಚನೆ ಇತುೊ.

 ಈ ಹಿಂದೆ ಲೆಫಿಟುನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಶೆ್ರ�ಣಿಯವರೆಗಿನ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೆ�ರಿದಂತೆ 7,000 ಸೆೈನಿಕರು 
ಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ೊದದರು. ಇವುಗಳು ಎರಡನೆ� 
ಮಹಾಯುದಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಿತಿಸಲಾದ ತಾತಾಕಾಲ್ಕ 
ಕಚೆ�ರಿಗಳು.

 ಈಗ ಅತಾ್ಯಧುನಿಕ ಕಛೆ�ರಿ ಸಂಕ್�ಣತಿವನುನು 13 ಎಕರೆ 
ಕಸೊೊಬಾತಿ ಗಾಂಧಿ ಮಾಗತಿ ಮತುೊ ಆಫಿ್ರಕಾ ಅವೆನೊ್ಯದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿತಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಜಿಎಸ್ಎಫ್ (ಲೆೈಟ್ ಗೆ�ಜ್ ಸಿಟು�ಲ್ 
ಫೆ್ರ�ಮ್) ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಬಳಸಿ. 
ಈ ಐರ್ಹಾಸಿಕ ನಿಮಾತಿಣ ಕಾಯತಿವನುನು 12-13 
ರ್ಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣತಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಛಾವಣಿಗಳ ಮ್�ಲೆ ಸೌರ ಫಲಕಗಳು ಇವೆ. ಇದರ 
ಇತರ ವೆೈಶಿಷಟು್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳ  ೆ ನಿ�ರು ಕೆೊಯುಲಿ, ಶೋನ್ಯ 
ತಾ್ಯಜ್ಯ ಕಾ್ಯಂಪಸ್, ಆಕು್ಯಪೆನಿ್ಸ ಸೆನ್ಸರ್ ಗಳು ಹಾಗೊ 
ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ತ ಮತುೊ ಇರ್ೊ�ಚಿನ ಪಾಕ್ತಿಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳು 
ಸೆ�ರಿವೆ.

 ಆಸಪಿತೆ್ರ, ಆಧುನಿಕ ಬಾ್ಯರಕ್ ಗಳು, ಸೆೈನಿಕರಿಗೆ 24 
ಗಂಟೆಗಳ ರೆಸೆೊಟು�ರೆಂಟ್, ಮದುದಗುಂಡು ಬಾ್ಯಕಪ್ 
ಸೌಲಭ್ಯ, ಉನನುತ ಮಟಟುದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸೆಥಾ, ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕೃತ 
ಕಣಾಗೆವಲು ಮತುೊ ಮುಖ ಗುರುರ್ಸುವಿಕೆಯ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇದೆ.

 ಸಾವಿರಾರು ನಿವೃತೊ ಸೆೈನಿಕರು ತಮಮೆ ಬಾಕ್ ಇರುವ 
ಸಕಾತಿರಿ ಕೆಲಸಕಾಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತಾೊರೆ. ಹೆೊಸ 
ಸಂಕ್�ಣತಿದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿ 
ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಒಡಿ್ಡದ ಸವಾಲುಗಳ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, ಆತಮೆ 
ನಿಭತಿರ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 6.5 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ಉದೆೊ್ಯ�ಗ 
ದಿನಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭವ್ಯ ಕಟಟುಡದಲ್ಲಿ 
ಸುಮಾರು 8,000 ಟನ್ ಸಿಮ್ಂಟ್ ಮತುೊ 9,000 ಟನ್ 
ಉಕಕಾನುನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

 ಯ�ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರವನುನು ಕೊಡ ಕತೊರಿಸಿಲಲಿ. ಇದು 
ಪರಿಸರದ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮತೆಯನುನು ತೆೊ�ರಿಸುತೊದೆ.

ಹೆ್ ಸ ರಕ್ಷಣಾ ಕಚೆೋರಿ 
ಸಂಕಿೋಣ್ಶದ ವೆೈಶಷಟಯಾಗಳು 

ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿದದರೆ, ಏನು ಬೆ�ಕಾದರೊ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತೊದೆ”.

ಕೆ�ಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಈಗಿನ ಸಕಾತಿರವು 21 ನೆ� ಶತಮಾನದ 
ಭಾರತದ ಸೆ�ನಾ ಬಲವನುನು ಎಲಲಿ ರಿ�ರ್ಯಲೊಲಿ ಆಧುನಿ�ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ, 
ಸಶಸತ್ರ ಪಡೆಗಳನುನು ಆಧುನಿಕ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ಸಜುಜಿಗೆೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ, ಗಡಿ ಮೊಲಸೌಕಯತಿವನುನು ಆಧುನಿ�ಕರಿಸುವಲ್ಲಿ, 
ಸೆ�ನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸಥಾರ ಮುಖಾಂತರ ಉತೊಮ ಸಮನ್ವಯವನುನು 
ಖಾರ್್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾರ್ಯಲ್ಲಿ, 
ದಶಕಗಳಷುಟು ಹಳೆಯದಾದ ಗುಡಾರಗಳಿಂದ ದೆ�ಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಮತುೊ 
ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನುನು ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ. 
ಆದದರಿಂದ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೆ�ಶದ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ 
ತೆೊಡಗಿರುವ ಸೆೈನಿಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಹೆೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಕಚೆ�ರಿ ಸಂಕ್�ಣತಿದಲ್ಲಿ 
ವಸರ್, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಊಟದ ಮನೆ ಮತುೊ ಆಸಪಿತೆ್ರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ನಿಮಿತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

2014 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ 
ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರು ನವ ಭಾರತದ ಇರ್ಹಾಸವನುನು 
ವೆೈಭವಯುತವಾಗಿಸಲು ರಾಷರಾ ರಾಜದಾನಿಯನುನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು 
ಮುಂದಾಗಿದಾದರೆ.  

ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಕ್�ಣತಿವನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿ 
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು 
ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವನುನು ಕೆ�ಳಲು ಈ 
ಕೊ್ಯಆರ್ ಕೆೊ�ಡ್ ಅನುನು ಸಾಕಾ್ಯನ್ 
ಮಾಡಿ
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“ಲಸಿಕೆ ಸೇವೆ”
ಆರೇಗ್ಯದ ರಕ್ಷ ಣಾ ಕವಚ

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ 75 ನೆೋ ವಾಷ್್ಶಕೆ್ೋತಸುವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಈ ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೆ್ರೆ್ ನಾ 

ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆ್ ಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಸ್ತಿತುರ್ವುದ್ ಒಂದ್ ಶ್ಭ ಸಂಕೆೋತವಾಗಿದೆ.  

ತನನು ಚ್ರ್ಕ್ತನ ಮತ್ತು ದ್ರದೃಷ್ಟಯಿಂದ ಅತಿದೆ್ ಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮವಾಗಿರ್ವ  

ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಸ್ತಿತುದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 

ವೆೈದ್ಯಕಿೋಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚಿಚುಸಲ್ ಕೆೈಗೆ್ ಂಡ ಹಲವಾರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳಂದಾಗಿ ಈ ಬೃಹತ್ 

ಕಾಯ್ಶವು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.  92 ಕೆ್ೋಟ ಲಸಿಕೆ ಡೆ್ ೋಸ್ ಗಳನ್ನು ಎಂಟ್ ತಿಂಗಳ ಅಲಾ್ಪವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ನೋಡಿರ್ವುದೆೋ ಅದರ ಸಾಧನೆ ಹೆೋಳುತತುದೆ. ಈಗ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ ಅಹ್ಶ ನಾಗರಿೋಕನಗ್ ಲಸಿಕೆ 

ಹಾಕ್ವತತು ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.  ಇದಕಾ್ಗಿ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯ್ತಿತುದೆ….
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ಭಾರತದ ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ ಜಿಲೆಲಿ, ಕಚ್, ಸುಮಾರು 45674 ಚದರ 

ಕ್ಲೆೊ�ಮಿ�ಟರ್ ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲೆಲಿ ಹರಡಿದೆ. ರಾನ್ 

ಆಫ್ ಕಚ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಈ ಪ್ರದೆ�ಶವು 

ಹೆಚಾಚಿಗಿ ಥಾರ್ ಮರುಭೊಮಿಯ ಉಪುಪಿ ಜೌಗು ಪ್ರದೆ�ಶವಾಗಿದೆ. ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 

10 ತಹಸಿಲ್  ಮತುೊ 924 ಹಳಿಳಿಗಳಿವೆ. ಭೌಗೆೊ�ಳಿಕ ತೆೊಂದರೆಗಳಿಂದಾಗಿ, 

ಕೆೊರೆೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲೆಲಿಯ ಪ್ರರ್ಯಂದು ಗಾ್ರಮಿ�ಣ 

ಪ್ರದೆ�ಶವನುನು ಸಮಯಕೆಕಾ ಸರಿಯಾಗಿ ತಲುಪುವುದು ಬಹಳ ಸವಾಲ್ನ 

ಕೆಲಸವಾಗಿತುೊ. ಈ ತಹಸಿಲ್ ಗಳು ಹಲವಾರು ಮ್ೈಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿವೆ. 

ಆದರೆ ಎಲಾಲಿ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಮಿ�ರಿ ಆಡಳಿತವು ಪ್ರರ್ ಗಾ್ರಮ ಮತುೊ 

ತಹಸಿಲ್ ಗಳಿಗೆ ಸಮಯಕೆಕಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆೊರೆೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಲು 

ತಲುಪತು. ಈ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವನುನು ಬೃಹತ್ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮೊಲಕ 

ಸಾಧಿಸಲಾಯತು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೆ�ಶದ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗಕೆಕಾ ಸಂಪಕತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ 

ಎಂದು ಹೆ�ಳಲಾಗುತೊದೆ. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಕರ ದಾಡಿಯಂತಹ ದೊರದ 

ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ಕಷಟುದ ಕೆಲಸವಾಗಿತುೊ. ಲಸಿಕಾ ತಂಡಗಳು 

ಜಾರುವ ಹಾದಿಗಳು, ಬೆಟಟುಗಳು, ಕ್ರಿದಾದ ರಸೆೊಗಳು ಮತುೊ ಅಪಾಯಕಾರಿ 

ನದಿಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳನುನು ಜಯಸಿದವು.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಲಾಹೌಲ್ ಸಿಪಿರ್ ಜಿಲೆಲಿಯು ಸೊಕೊ ಸಂಪಕತಿವಿಲಲಿದ 

ಮತುೊ ವಸರ್ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಇಲಲಿದ ಪ್ರದೆ�ಶ. ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಶೋನ್ಯಕ್ಕಾಂತ 

ಕಡಿಮ್ಯಾದಾಗ ಕೆಲವು ರ್ಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತೊದೆ. 

ಇದರ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, ಲಾಹೌಲ್ ಸಿಪಿರ್ಯಲ್ಲಿ ಶೆ�.100 ರಷುಟು ಮದಲ 

ಡೆೊ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಯನುನು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಂತೆಯ� 

ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಟಲ್ ಸುರಂಗವನುನು ನಿಮಿತಿಸುವ ಮದಲು ಈ ಪ್ರದೆ�ಶವು 

ದೆ�ಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ರ್ಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಂಪಕತಿ 

ಕಡಿದುಕೆೊಳುಳಿರ್ೊತುೊ. ಅಟಲ್ ಸುರಂಗವು ಕಡಿಮ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಮತುೊ 

ಸುಧಾರಿತ ಸಂಪಕತಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಬಿಹಾರದ ದಭಾತಿಂಗ ಜಿಲೆಲಿಯ ಕುಶೆ�ಶ್ವರಸಾಥಾನದ 

ಪ್ರವಾಹ ಪ�ಡಿತ ಪ್ರದೆ�ಶದಲ್ಲಿಯೊ ಲಸಿಕೆ ಕಾಯತಿಕ್ರಮ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಲು 

ಸಾಕಷುಟು ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಬೆ�ಕಾಯತು. ಪ್ರರ್ ವಷತಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 

ಈ ಪ್ರದೆ�ಶವು ಪ್ರವಾಹ ಪ�ಡಿತವಾಗುತೊದೆ. ಇದು ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕಾಯತಿಕತತಿರ 

ಕೆಲಸವನುನು ಇನನುಷುಟು ಕಷಟುಕರವಾಗಿಸುತೊದೆ. ಈ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ, ಲಸಿಕೆ 

ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ ಅನುಕೊಲವಾಗುವಂತೆ ಕುಶೆ�ಶ್ವರಸಾಥಾನ ಬಾಲಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ದೆೊ�ಣಿ 

ಸಂಚಾರಕೆಕಾ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತ ನಿಧತಿರಿಸಿತು. ಇದು ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಬಿಹಾರದ 

ಮುಜಾಫರ್ ಪುರ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ 

ದೆೊ�ಣಿಗಳನುನು ಬಳಸಲಾಯತು. ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕಾಯತಿಕತತಿರನುನು ಸಾಗಿಸಲು 

ದೆೊ�ಣಿ ಆಂಬು್ಯಲೆನ್್ಸ ಗಳನುನು ಬಳಸಲಾಯತು. ಕೆೊರೆೊನಾ ವಿರುದದದ 

ಹೆೊ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕಾ ದೆೊ�ಣಿಗಳು ಕಾಯತಿಕ್ಷಮತೆಯ ಸಂಕೆ�ತವಾದವು.

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹಗಳು, ಪ್ರವೆ�ಶಿಸಲಾಗದ ಬೆಟಟುಗಳು, ದೊರದ 

ಬುಡಕಟುಟು ಪ್ರದೆ�ಶಗಳು, ಭಾಷಾ-ಧಾಮಿತಿಕ ವೆೈವಿಧ್ಯಗಳು ಮತುೊ 

ವದಂರ್ಗಳ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಜಯಸಿ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವು ಪಟುಟುಬಿಡದೆ 

ತನನು ಪಯಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ದೆ�ಶಕೆಕಾ ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಅಪಪಿಳಿಸಿದಾಗ ವಿಶ್ವವು 

ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊ�ಗದ ವಿರುದಧ ಹೆೊ�ರಾಡುವ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಯತಿವನುನು 

ಅನುಮಾನಿಸುರ್ೊತುೊ ಆದರೆ ಭಾರತವು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ 

“ನಾನ್ ಇಂದ್ ನನನು ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 

ಅನ್ನು ಹೆೋಳಲ್ ಬಯಸ್ತೆತುೋನೆ. ಅನೆೋಕ 

ಜನ್ಮದಿನಗಳು ಬಂದ್ ಹೆ್ ೋಗಿವೆ. 

ಆದರೆ ಇದೆಲಲಿದರಿಂದ (ಹ್ಟ್ಟಹಬ್ಬದ 

ಆಚರಣೆಗಳು) ದ್ರವಿರ್ತೆತುೋನೆ. 

ಆದರೆ ನನನು ಇದ್ವರೆಗಿನ ಎಲಾಲಿ 

ವಷ್ಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 17 ನನಗೆ 

ತ್ಂಬಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. 

ಹ್ಟ್ಟಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ ಹಲವು 

ಮಾಗ್ಶಗಳವೆ. ಜನರ್ ಕ್ಡ 

ವಿಭಿನನು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾತುರೆ. 

ಹ್ಟ್ಟಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ವುದ್ ತಪು್ಪ 

ಎಂದ್ ಹೆೋಳುವವರ ಪೆೈಕಿ ನಾನಲಲಿ.  ಆದರೆ 

ನಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಯತನುಗಳಂದಾಗಿ, 17 ನೆೋ 

ಸೆಪೆಟಂಬರ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೆೋಷವಾಗಿದೆ”.

ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ, 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ
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ಹೆೊರಬರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾಯತು. ಶಿ್ರ�ಮಂತ ವೆೈವಿಧ್ಯ ಮತುೊ 

ಕಷಟುಕರವಾದ ಭೌಗೆೊ�ಳಿಕ ಭೊಪ್ರದೆ�ಶವನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 

ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 

ಸಾವತಿಜನಿಕ ಸಂವಾದ ಮತುೊ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ. ಒಂಬತುೊ ರ್ಂಗಳ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಎರಡು ಸ್ವದೆ�ಶಿ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಿದುದ 

ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ 92 ಕೆೊ�ಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ನಿ�ಡಿ (ಅಕೆೊಟು�ಬರ್ 6 ರ 

ವೆ�ಳೆಗೆ) ಹೆೊಸ ದಾಖಲೆಯನುನು ನಿಮಿತಿಸಿದೆ. ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಡೆದ 

ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವು ಭಾರತವು ತನನುದೆ� ದಾಖಲೆಯನುನು ಪದೆ� ಪದೆ� 

ಮುರಿದು ಹೆೊಸ ಮಾನದಂಡ ಸಾಥಾಪಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸಿಸುಗೆ ವಿಶಾ್ವಸವೆೋ ಆಧಾರ

ರಾಷ್ರಾ�ಯ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಯಾವುದೆ� ಯಶಸಿ್ವ ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ 

6,42,706
7.44

ಅಮ್ರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ

ಕೆನಡಾ

ಅರದಾಂಟ್ೇನಾ
ಫ್್ರನ್ಸ್

ಸ್ೇನ

ಬ್್ರಜಿಲ್

ಯುನೆೈಟಡ್ ಕ್ಂಗ್ಡಮ್

1,04,209
1.21

61,561
0.71

2,45,643
2.84 12,90,088

14.93
1,54,314
1.79

63,919
0.74

     /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್

 /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್
/ದಿನಗಳು

    /ಸೆಕೆಂಡ್

  /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್

   /ಸೆಕೆಂಡ್

   /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್
   /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್
/ದಿನಗಳು

ದಿನನತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಡೆ್ ೋಸೆೋಜ್ ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿಯ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳದ ಭಾಗಗಳಗಿಂತ ಉತತುಮವಾಗಿದೆ

ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ವಿಶಾ್ವಸವೆ� ಮೊಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಸವಾಲುಗಳನುನು ನೆ�ರವಾಗಿ 

ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಸುೊತ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಲೊ ಈ ವಿಶಾ್ವಸವು ಬಲವನುನು 

ಪಡೆಯುತೊದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡು ಅದನುನು ರಾಷ್ರಾ�ಯ ನಿ�ರ್ಯ 

ಭಾಗವಾಗಿಸಿದ ರಿ�ರ್ಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಲಲಿ. ಈ ವಷತಿ ಜನವರಿ 16 

ರಂದು ಆರಂಭವಾದ ಬೃಹತ್ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕೊಕಾ ಮದಲು 

ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣವಿತುೊ ಮತುೊ ಮುಂಚೊಣಿಯ ಕಾಯತಿಕತತಿರು 

ಮಾತ್ರ ಲಸಿಕೆಗೆ ಅಹತಿರಾಗಿದದರು. ಭಾರತವು 100 ದಶಲಕ್ಷ ಡೆೊ�ಸ್ 

ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಲು 85 ದಿನಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡರೊ, ಅದರ ನಂತರ, 

ಕೆೊ�ವಿಡ್ ವಿರುದಧದ ನಿಣಾತಿಯಕ ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಅಭೊತಪೂವತಿ 

ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕೆಯು 

45 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೆೊ�ಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿತು, ಮತುೊ ಮುಂದಿನ 29 

ರಷ್್ಯ

74,84,927
86.63

ಸ್ವಾಜಲಾ್ಯದಾಂಡ್

ಆಸಟ್ೇಲಿಯ್

ನ್್ಯಜಿಲಾ್ಯಂಡ್ದಕ್್ಷ ಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ್

ಟಕ್ದಾ

ಜಪಾನ

99,933
1.16

3,74,638
4.34

96,367
1.12

11,38,904
13.18

24,800
0.29

2,06,824
2.39

2,85,209
3.30

37,488
0.43

ಭಾರತ

  /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್

   /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್

   /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್

    /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್     /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್

     /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್

   /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್

    /ದಿನಗಳು

   /ಸೆಕೆಂಡ್

    /ದಿನಗಳು

/ಸೆಕೆಂಡ್

ದಿನನತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡಿನ ಡೆ್ ೋಸೆೋಜ್ ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸರಾಸರಿಯ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳದ ಭಾಗಗಳಗಿಂತ ಉತತುಮವಾಗಿದೆ
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ಸಿಕಿ್ಂ

ಡೆ್ ೋಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

ಲಕ್ಷ ಡೆ್ ೋಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

5.10

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು 30 ಕೆೊ�ಟಿ ಗಡಿ ತಲುಪತು. ಅದೆ� ರಿ�ರ್, 40 

ಕೆೊ�ಟಿಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು ತಲುಪಲು 24 ದಿನಗಳು, 50 ಕೆೊ�ಟಿ ಗಡಿ 

ದಾಟಲು 20 ದಿನಗಳು, 60 ಕೆೊ�ಟಿ ದಾಟಲು 19 ದಿನಗಳು ಮತುೊ 70 

ಕೆೊ�ಟಿ ಲಸಿಕೆಯನುನು ತಲುಪಲು ಕೆ�ವಲ 13 ದಿನಗಳು ಬೆ�ಕಾದವು. 

ದೆ�ಶವು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೆ� ವಷತಿವನುನು ಪ್ರವೆ�ಶಿಸಿದ ನಂತರದ 

ರ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 13 ರಂದು, 750 ಮಿಲ್ಯನ್ ಡೆೊ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಯ 

ಮ್ೈಲ್ಗಲಲಿನುನು ತಲುಪಲಾಯತು. ದೆ�ಶದ ದೃಢ ನಿಶಚಿಯವು ವಿಶ್ವದ 

53499

ವೆ�ಗದ ಮತುೊ ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು 100 

ಮಿಲ್ಯನ್ ಗಡಿಯನುನು ತಲುಪದ ನಂತರ ಆರು ಪಟುಟು ಲಸಿಕೆಯನುನು 

ಚುರುಕುಗೆೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯತು.

ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 17, ಸೆೋವೆ ಮತ್ತು ಸಮಪ್ಶಣೆಗೆ ದಾರಿದಿೋಪವಾಯಿತ್

ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವು ಅತ್ಯಂತ ವೆ�ಗದ ಪ್ರಗರ್ಯಂದಿಗೆ 

ಪದೆ� ಪದೆ� ಹೆೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ನಿಮಿತಿಸುರ್ೊದೆ. ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 

17, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ 71 ನೆ� ಹುಟುಟುಹಬ್ಬದಂದು 

ಐರ್ಹಾಸಿಕ ದಿನವಾಯತು, ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕಾಯತಿಕತತಿರು ಒಂದೆ� 

ದಿನದಲ್ಲಿ 2.5 ಕೆೊ�ಟಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಕೆೊರೆೊನಾ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ಹಾಕುವ 

ಮೊಲಕ ಹೆೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನುನು ನಿಮಿತಿಸಿದರು.  ಆ ದಿನ ಪ್ರರ್ 

ಗಂಟೆಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಡೆೊ�ಸ್, ಪ್ರರ್ ನಿಮಿಷಕೆಕಾ 26 ಸಾವಿರ ಡೆೊ�ಸ್, ಮತುೊ 

ಪ್ರರ್ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 425 ಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚುಚಿ ಡೆೊ�ಸ್ ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಯತು. 

ಇದನುನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಮತುೊ ಶಿ್ರ�ಮಂತ ರಾಷರಾಗಳು 

ಕೊಡ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲಲಿ. ನಾವು ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 17 ರ ಜಾಗರ್ಕ 

ಲಸಿಕಾ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳನುನು ಗಮನಿಸಿದರೆ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಭಾರತವು 25 ಮಿಲ್ಯನ್ ಜನರಿಗೆ (ಸುಮಾರು 82 ಪ್ರರ್ಶತ) 

ದಿವಾ್ಯಂಗ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಶೆೋಷ 

ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ವ್ಯಕಿತುಗಳಗೆ ಲಸಿಕಾ 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಅವರ ಮನೆ ಭೆೋಟಗಳ 

ಮ್ಲಕ ಕೆೈಗೆ್ ಳ್ಳಲಾಯಿತ್

ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ

ಲಡಾಖ್ ಲಕ್ಷದಿ್ವೋಪ

ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶ

ಗೆ್ ೋವಾ

ಲಕ್ಷ ಡೆ್ ೋಸ್ ನೋಡಲಾಗಿದೆ

ಲಕ್ಷ ಡೆ್ ೋಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

ಲಕ್ಷ ಡೆ್ ೋಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ

1.97

55.74

11.83

7 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೆೋ.100 ಡೆ್ ೋಸೆೋಜ್
7 ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕೆೋಂದಾ್ರಡಳತ 
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ್ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ 
ಮೊದಲ ಡೆ್ ೋಸ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಶೆೋ.100 
ರಷ್ಟ ವಯಸ್ ಜನಸಂಖೆ್ಯಗೆ ನೋಡಲಾಗಿದೆ

ದಾದಾ್ರ ಮತ್ತು ನಗರ ಹವೆೋಲ್ ಮತ್ತು ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯ್

6.26 ಲಕ್ಷ ಡೆ್ ೋಸ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
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ಕೆೊರೆೊನಾ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ನಿ�ಡಿತು, ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ 

ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ�ವಲ 5.4 ಮಿಲ್ಯನ್ ಜನರಿಗೆ 

ಕೆೊರೆೊನಾ ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ (ಸುಮಾರು 18 ಪ್ರರ್ಶತ). 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 17 ರಂದು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ದ ಜನರ 

ಸಂಖೆ್ಯ ಆಸೆರಾ�ಲ್ಯಾದ ಒಟುಟು ಜನಸಂಖೆ್ಯ, ಕೆನಡಾದ 

ಮೊರನೆ� ಎರಡರಷುಟು ಮತುೊ ನೊ್ಯಜಿಲೆಂಡ್ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ 

ಐದು ಪಟಾಟುಗಿದೆ. ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 17 ರಂದು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ದ 

ಜನರ ಸಂಖೆ್ಯಯು ವಿಶ್ವದ 100 ಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ದೆ�ಶಗಳ 

ಅಂದಾಜು ಜನಸಂಖೆ್ಯಯಾಗಿದೆ. 

ಆಗಸ್ಟು-ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ ರ್ಂಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಹೆೊಸ 

ಲಸಿಕಾ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ನಿಮಿತಿಸಿತು ಮತುೊ ದೆ�ಶವು ಜಿ -7 

ದೆ�ಶಗಳ ಒಟುಟು ಅಂಕ್ ಅಂಶಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚುಚಿ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು 

ನಿ�ಡಿತು. ಇದಷೆಟು� ಅಲಲಿದೆ�, ಉತೊರ ಪ್ರದೆ�ಶ, ಗುಜರಾತ್, 

ಕನಾತಿಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆ�ಶ, ಹರಿಯಾಣದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು 

ಸಹ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವು ದೆ�ಶಗಳಿಗಿಂತ ಸರಾಸರಿ ಹೆಚುಚಿ 

ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ವೆ. ಯುರೆೊ�ಪಯನ್ ಒಕೊಕಾಟ, ಅರಬ್ ಲ್�ಗ್, 

ನಾ್ಯಟೆೊ�, ಜಿ -7, ಮತುೊ ಆಸಿಯಾನ್ ದೆ�ಶಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ 

ಲಸಿಕೆ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಭಾರತ ತುಂಬಾ ಮುಂದಿದೆ ಎಂಬ 

ಅಂಶದಿಂದಲೊ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳನುನು ಅಳೆಯಬಹುದು.

ದೆ�ಶಿ�ಯ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ಉತಾಪಿದಿಸುವ ಮತುೊ ಲಸಿಕೆ 

ನಿ�ಡುವ ಮತುೊ ನುರಿತ ಮಾನವಶಕ್ೊಯ ವಿಶಾಲವಾದ 

ಜಾಲವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುವ ದೆ�ಶದ ಸಾಮರ್ಯತಿದಿಂದಾಗಿ ಲಸಿಕೆ 

ನಿ�ಡಿಕೆಯ ಹೆಚಿಚಿನ ವೆ�ಗ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು 

ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಯತಿವನುನು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೆ�ಶಗಳಿಗೆ 

ಮತೆೊೊಮ್ಮೆ ಸಾಬಿ�ತುಪಡಿಸಿದೆ, ಅದು ರಾಷರಾದ ವಿಷಯಕೆಕಾ 

ಬಂದಾಗ ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬ ಭಾರರ್�ಯನು ತನನು ಹೆಮ್ಮೆಯನುನು 

ಉಳಿಸಿಕೆೊಳುಳಿವ ಶಕ್ೊಯನುನು ಪುನಶೆಚಿ�ತನಗೆೊಳಿಸುತಾೊನೆ.

ಲಸಿಕಾ ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮದ ಹಾದಿ ಸ್ಲಭದಾ್ದಗಿರಲ್ಲಲಿ

ಇರ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೊ ಇಷುಟು ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ 

ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು ನಡೆಸಿಲಲಿ. ಈ ಅಭಿಯಾನ 

ಎಷುಟು ದೆೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದನುನು ಮದಲ ಹಂತದಿಂದಲೆ� 

ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು. ಮದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 

3 ಕೆೊ�ಟಿ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕಾಯತಿಕತತಿರು, ಮುಂಚೊಣಿಯ 

ಕಾಯತಿಕತತಿರು ಮತುೊ 27 ಕೆೊ�ಟಿ ವೃದಧರು ಮತುೊ ಗಂಭಿ�ರ 

ಅನಾರೆೊ�ಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುರ್ೊರುವ ಜನರು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು 

ಅತ್ಯಂತ ಅಗಗೆದ ಲಸಿಕೆಯಂದಿಗೆ 
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೆ್ ಡ್ಡ ಲಸಿಕಾ 
ಅಭಿಯಾನ ...

 ಏಪ್ರಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಡಾ.ಕೆ.ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಮತುೊ ನಿ�ರ್ ಆಯ�ಗದ 
ಸದಸ್ಯ (ಆರೆೊ�ಗ್ಯ) ಡಾ.ವಿ.ಕೆ.ಪಾಲ್ ಅವರ ಮಾಗತಿದಶತಿನದಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಕಾಯತಿಪಡೆ ರಚಿಸಲಾಯತು. ಪರಿಣತರನುನು ಒಳಗೆೊಂಡ 
ಕೆೊ�ವಿಡ್- 19 ಲಸಿಕೆ ಆಡಳಿತದ ರಾಷ್ರಾ�ಯ ತಜ್ಞರ ಗುಂಪನುನು ಆಗಸ್ಟು 
2020 ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯತು.

 ಈ ಸಮಿರ್ಯು ಲಸಿಕೆಗಳ ಅನುಮ�ದನೆಗೊ ಮುನನುವೆ� ಶೆ�ಖರಣೆ, 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ಶಿ�ತ ಸರಪಳಿ, ಖರಿ�ದಿ ಮತುೊ ವಿತರಣೆಯ ಸಂಪೂಣತಿ 
ಪ್ರಕ್್ರಯಯನುನು ಸಿದಧಪಡಿಸಿತು. ಜನವರಿ 14 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ನಿಗದಿತ 
ಸಥಾಳಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನುನು ತಲುಪಸುವ ಪ್ರಕ್್ರಯ ಪೂಣತಿಗೆೊಂಡಿತು.

 ಜನವರಿ 16 ರಂದು, ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕಾಯತಿಕತತಿರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ 
ಮೊಲಕ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಯತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಿಂದ 
ಮುಂಚೊಣಿ ಕಾಯತಿಕತತಿರಿಗೆ, ಮಾಚ್ತಿ 1 ರಿಂದ 60 ವಷತಿಕ್ಕಾಂತ 
ಮ್�ಲಪಿಟಟುವರಿಗೆ ಮತುೊ ಏಪ್ರಲ್ 1 ರಿಂದ ಗಂಭಿ�ರ ರೆೊ�ಗಗಳಿಂದ 
ಬಳಲುರ್ೊರುವ 45-59 ವಯ�ಮಾನದ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಲಾಯತು.

 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಎರಡನೆ� ಅಲೆಯು ಬಂದಾಗ, ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರವು 
ಏಪ್ರಲ್ 1 ರಿಂದ ಲಸಿಕೆಯನುನು 45 ವಷತಿಕ್ಕಾಂತ ಮ್�ಲಪಿಟಟು ಎಲಲಿರಿಗು 
ವಿಸೊರಿಸಿತು. 

 ಜೊನ್ 21 ರಿಂದ ಲಸಿಕಾ ಕಾಯತಿವನುನು ಸಂಪೂಣತಿ ತನನು ಕೆೈಗೆ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡ ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರವು ಎಲಲಿರಿಗೊ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆಯಂದಿಗೆ 
ವಿಶ್ವದ ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ ವಯಸಕಾ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.

 ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಇನನುಷುಟು ರ್�ವ್ರಗೆೊಳಿಸಲು ರಶಿಯಾದ 
ಸುಪಿಟಿನುಕ್-ವಿ ಅನುನು ಸಥಾಳಿ�ಯ ಕೆೊವಾಕ್್ಸನ್ ಮತುೊ ಕೆೊ�ವಿಶಿ�ಲ್್ಡ 
ಜೆೊತೆಗೆ ಅನುಮ�ದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಝೈಡಸ್ ಕಾ್ಯಡಿಲಾ ಲಸಿಕೆಯನುನು 12 
ವಷತಿಕ್ಕಾಂತ ಮ್�ಲಪಿಟಟು ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಅನುಮ�ದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಲ್ 12 ರಿಂದ 45 ವಷ್ಶಕಿ್ಂತ 
ಮೆೋಲ್ಪಟಟ  ಎಲಲಿರಿಗ್ ಕೆಲಸದ 
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ  ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗ್ತಿತುದೆ. 

ಮೆೋ 1 ರಿಂದ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 18 ವಷ್ಶ 
ಮೆೋಲ್ಪಟಟ  ಎಲಲಿರಿಗ್ ಲಸಿಕೆ 
ಹಾಕ್ವ ಮ್ರನೆೋ  ಹಂತವನ್ನು 
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್.

ಲಸಿಕೆ ಮೆೈತಿ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,

65 ಲಕ್ಷಕ್್ ಹೆಚ್ಚುಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು 

ವಿಶ್ವದ 95 ದೆೋಶಗಳಗೆ ನೋಡಲಾಗಿದೆ
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ಅಹತಿರೆಂದು ಹೆ�ಳಿತು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚುಚಿ ದೆ�ಶಗಳಿವೆ, 

ಅವುಗಳ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯು 30 ಮಿಲ್ಯನ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮ್, ಆದರೆ 

ಭಾರತವು ಮದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿಯ� 30 ಮಿಲ್ಯನ್ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ 

ಹಾಕುವ ಮಹತ್ವದ ಕಾಯತಿವನುನು ಕೆೈಗೆೊಂಡಿತು. ಜನವರಿ 16 ರಂದು 

ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ತಜ್ಞರು ದೆ�ಶದ ಕೆ�ವಲ ಈ 300 

ದಶಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ರ್ಂಗಳು ಬೆ�ಕಾಗುತೊದೆ 

ಆಗಸ್ಟ - ಸೆಪೆಟಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚುದ ಲಸಿಕೆಯ ವೆೋಗ
ಆಗಸ್ಟ ಮತ್ತು ಸೆಪೆಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿಕೆಯ್ ಹೆಚ್ಚು 
ವೆೋಗವನ್ನು ಹೆ್ ಂದಿತ್ತು. ದೆೋಶವು ಆಗಸ್ಟ ನಲ್ಲಿ 180 ದಶಲಕ್ಷಕ್್ ಹೆಚ್ಚು 
ಲಸಿಕೆ ಡೆ್ ೋಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಇದ್ ಕೆನಡಾ, ಬ್್ರಟನ, ಯ್ಎಸ್, 
ಇಟಲ್, ಜಮ್ಶನ, ಫಾ್ರನ್ಸು ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡ ಎಲಾಲಿ 
ಜಿ -7 ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾದ ಲಸಿಕೆಗಳಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು.

ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 17 ರಂದ್ ಪ್ರಧಾನ ನರೆೋಂದ್ರ 
ಮೊೋದಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದ್, ಭಾರತವು ಒಂದೆೋ ದಿನದಲ್ಲಿ 
2.5 ಕೆ್ೋಟ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಲಸಿಕೆಯ್ ವೆೋಗದ 
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 
ಸರಾಸರಿ 15.62 ಲಕ್ಷ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯಿತ್. ಅಂದರೆ 
ನಮಿಷಕೆ್ 26 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 434 ಡೆ್ ೋಸ್ ಗಳು.

ಆಗಸ್ಟ ಸೆಪಟಂಬರ್ 

ಎಂದು ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಟುರು. ಆದರೆ ಅದೆ� ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 92 

ಕೆೊ�ಟಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ಹಾಕ್ದೆ. ಇದು ಕೆೊ�ವಿಡ್ ವಿರುದಧದ 

ಹೆೊ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕ್ಷಮತೆಯನುನು ಎರ್ೊ ತೆೊ�ರಿಸುತೊದೆ.

ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವವು ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ 

ಮತೊಷುಟು ಉತೆೊ�ಜನವನುನು ನಿ�ಡಿತು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಭಾರರ್�ಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚಿನ ಉತಾ್ಸಹ ಮತುೊ ಹುರುಪನಿಂದ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆಗಸ್ಟು ರ್ಂಗಳೊೆಂದರಲ್ಲಿಯ�, ಭಾರತವು 186 

ಮಿಲ್ಯನ್ ಲಸಿಕೆ ಡೆೊ�ಸ್ ನಿ�ಡುವ ಮೊಲಕ ಒಂದು ರ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ 

ಹೆಚುಚಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ದ ದಾಖಲೆಯನುನು ನಿಮಿತಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟು ಕೆೊನೆಯ 

ದಿನ, 1 ಕೆೊ�ಟಿ 30 ಲಕ್ಷ ಲಸಿಕೆ ಡೆೊ�ಸ್ ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಗಿದುದ, ಆ 

ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಇದು ಒಂದೆ� ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿ�ಡಿದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಸಿಕ 

ಆಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟು 26 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ, ಭಾರತವು ತನನು ಅಹತಿ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ 

ಶೆ�.50 ರಷಟುಕೆಕಾ ಮದಲ ಡೆೊ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಯನುನು ನಿ�ಡುವ ಮೊಲಕ 

ಮತೆೊೊಂದು ಮ್ೈಲ್ಗಲಲಿನುನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 

ಕೆ್ೋವಿಶೋಲ್್ಡ ಮತ್ತು ಕೆ್ೋವಾ್ಯಕಿಸುನ್ ನಂತರ 

ಮತೆ್ ತುಂದ್ ದೆೋಶೋಯ ಲಸಿಕೆ ಝೈಕೆ್ೋವ್ ಡಿಗೆ

ಅನ್ಮೊೋದನೆ ನೋಡಲಾಗಿದ್್ದ, ಇದ್ ಲಸಿಕಾ 

ಅಭಿಯಾನಕೆ್ ಮತತುಷ್ಟ ವೆೋಗ ತ್ಂಬ್ತತುದೆ.
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ರೆೊ�ಗದಿಂದ ಜಿ�ವಗಳನುನು ಉಳಿಸುವುದು ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರದ 

ಮದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿತುೊ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೆೊ�ವಿಡ್ ದೆ�ಶಕೆಕಾ ಬರುವ 

ಮುನನುವೆ� ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಡೆಗಟುಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತನುಗಳು 

ಆರಂಭವಾಗಿದದವು.

ದೆ�ಶದ ಉನನುತ ನಾಯಕತ್ವವು ವಿಜ್ಾನ ಮತುೊ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು 

ಕೆೊ�ವಿಡ್ ವಿರುದಧದ ಹೆೊ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿತು. 

ಮದಲ್ನಿಂದಲೊ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಮೊಲಸೌಕಯತಿಗಳನುನು 

ನಿಮಿತಿಸುವುದಾಗಲ್ ಅರವಾ ಕೆೊರೆೊನಾದ ಸಂಕಷಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಲ್, ಕಲಾ್ಯಣ ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಗಳು 

ಅರವಾ ದೆ�ಶಿ�ಯ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವುದಿರಲ್ ಕೆ�ಂದ್ರ 

ಸಕಾತಿರವು ವಿಜ್ಾನ ಮತುೊ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪೆ್ರ�ರಕ 

ಶಕ್ೊಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಿತು. ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊ�ಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದ 

ಒಂದು ರ್ಂಗಳ ನಂತರ ಏಪ್ರಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆ�ಂದ್ರ 

ಮ�ದಿ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯತಿಪಡೆ ರಚಿಸಿದರು. ದೆ�ಶದ ಪ್ರಧಾನ 

ವೆೈಜ್ಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆ.ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಮತುೊ ನಿ�ರ್ ಆಯ�ಗದ 

ಸದಸ್ಯ (ಆರೆೊ�ಗ್ಯ) ಡಾ.ವಿ.ಕೆ. ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯತಿಪಡೆಯ 

ಉಸುೊವಾರಿ ನಿ�ಡಲಾಯತು. ವೆೈಜ್ಾನಿಕ ವಿಶೆಲಿ�ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 

ಶಿಫಾರಸುಗಳನುನು ನಿ�ಡುವ ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು ಅವರಿಗೆ 

ನಿ�ಡುವ ಮೊಲಕ ಲಸಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧಯನುನು ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಿಸಲಾಯತು. 

ನಂತರ ಆಗಸ್ಟು 2020 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮತೆೊೊಂದು ಉಪಕ್ರಮವನುನು 

ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡರು. ಕೆೊ�ವಿಡ್ -19 ಗಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಆಡಳಿತದ ರಾಷ್ರಾ�ಯ 

ತಜ್ಞರ ಗುಂಪನುನು (ಎನ್ಇಜಿವಿಎಸಿ) ಅಂತರ್ ಸಚಿವಾಲಯದ 

ಸಮನ್ವಯವನುನು ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸಲು ರಚಿಸಲಾಯತು. ಇದು ತಾಂರ್್ರಕ 

ತಜ್ಞರು ಮತುೊ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರರ್ನಿಧಿಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿತುೊ. 

ಒಕೊಕಾಟ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಅದುಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯನುನು ಪ್ರಸುೊತಪಡಿಸುತಾೊ, 

ಕೆ�ಂದ್ರವು ಈ ವಿಪತೊನುನು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನಾನುಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಒಂದು 

ಡಜನ್ ಗಿಂತಲೊ ಹೆಚುಚಿ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂರ್್ರಗಳನುನು ವಿಶಾ್ವಸಕೆಕಾ 

ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿತು. ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯ�, 

85
ದಿನಗಳು

29
ದಿನಗಳು 24

ದಿನಗಳು 20 19 13 11

80 
ಕೆ್ೋಟ 
ಡೆ್ ೋಸ್

70 
ಕೆ್ೋಟ 
ಡೆ್ ೋಸ್

60 
ಕೆ್ೋಟ 
ಡೆ್ ೋಸ್

50 
ಕೆ್ೋಟ 
ಡೆ್ ೋಸ್

40 
ಕೆ್ೋಟ 
ಡೆ್ ೋಸ್

30 
ಕೆ್ೋಟ 
ಡೆ್ ೋಸ್

20 
ಕೆ್ೋಟ 
ಡೆ್ ೋಸ್

10 
ಕೆ್ೋಟ 
ಡೆ್ ೋಸ್

ಡೆ್ ೋಸ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗಿದೆ7 ಸೆಪೆಟಂಬರ್25 ಆಗಸ್ಟ06 ಆಗಸ್ಟ17 ಜ್ಲೆೈ23 ಜ್ನ್25 ಮೆೋ10 ಏಪ್ರಲ್

ದಿನಗಳು

ದಿನಗಳು
ದಿನಗಳು

ದಿನಗಳು
ದಿನಗಳು

ನರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತಿತುರ್ವ ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿಕೆಯ ಸಂಖೆ್ಯ

ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿಕೆಯ 
ದರದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 

ವೆೋಳೆಗೆ ತನನು ವಯಸ್ 
ಜನಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೋಡ್ವ 

ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ದೆ ಎಂದ್ 
ವಿಶ್ವ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಸಂಸೆ್ಥ ಹೆೋಳದೆ.

ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟ ಲಸಿಕೆಗಳು 
ಲಭ್ಯವಿದ್್ದ, ಈಗ ಭಾರತವು “ಲಸಿಕೆ 
ಮೆೈತಿ್ರ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ 
ದೆೋಶಗಳಗೆ ಕೆ್ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳ 
ಪೂರೆೈಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಿತುದೆ.

ಭಾರತವು ಮೊದಲ 100 ಮಿಲ್ಯನ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲ್ 85 ದಿನಗಳನ್ನು 

ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಂಡರೆ, 70 ಕೆ್ೋಟ ಲಸಿಕೆಗಳ ನಂತರ, ಮ್ಂದಿನ 100 ಮಿಲ್ಯನ್ 

ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೆೋವಲ 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಯಿತ್.

ದಿನಗಳು
45
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ಈ ಗುಂಪು ಅದರ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಕ್್ರಯ, ಲಸಿಕೆಯ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದ ಖಾರ್್ರ ಮತುೊ ಅದನುನು ಹೆ�ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ 

ಮ್�ರೆಗೆ ತಲುಪಸಬೆ�ಕು ಎಭ ಬಗೆಗೆ ರೊಪುರೆ�ಷೆ ಸಿದಧಪಡಿಸಿತು. ವಿಜ್ಾನ 

ಮತುೊ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯ ಮೊಲಕ ಲಸಿಕೆಯನುನು 

ಕೆಲವೆ� ರ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿದುದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ� ಸಂಪೂಣತಿ 

ಮ್�ಲ್್ವಚಾರಣೆಯಂದಿಗೆ ಕಟಟುಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ೊಯವರೆಗೊ ತಲುಪಸಲು 

ದೃಢವಾದ ರಚನೆಯನುನು ನಿಮಿತಿಸಲಾಯತು.  ಭಾರತದ ಕೆೊ�ವಿನ್ 

ವೆ�ದಿಕೆಯು ಇಂದು ಜಗರ್ೊಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ಎಲಲಿರಿಗ್ ಉಚಿತ ಕೆ್ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ

ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವು ಜಗರ್ೊನ ಎಲಲಿ ದೆ�ಶಗಳ ಮ್�ಲೊ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿ�ರಿತು ಮತುೊ ಭಾರತವೂ ಅದಕೆಕಾ ಹೆೊರತಾಗಲ್ಲಲಿ. 

ಆದರೆ ದೆ�ಶವು ಕೆೊರೆೊನಾ ವಿರುದಧ ಬಹುಪಕ್ಷಿ�ಯ ತಂತ್ರದೆೊಂದಿಗೆ 

ಹೆೊ�ರಾಡಿದೆ. ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಆಸಪಿತೆ್ರಗಳನುನು ನಿಮಿತಿಸುವುದರಿಂದ 

ಹಿಡಿದು ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುವುದು, 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆಂಟಿಲೆ�ಟರ್ ಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮತುೊ ಪರಿ�ಕಾ 

ಪ್ರಯ�ಗಾಲಯಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಾಲವನುನು ನಿಮಿತಿಸುವವರೆಗೆ 

ಎಲಲಿ ಕ್ರಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿತು. ಕೆೊ�ವಿಡ್ -19 ರ ಎರಡನೆ� 

ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಲ್ ಮತುೊ ಮ್� ರ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ 

ಆಮಲಿಜನಕದ ಬೆ�ಡಿಕೆ ಊಹೆಗೊ ಮಿ�ರಿ ಹೆಚಾಚಿಯತು. ಭಾರತದ 

ಇರ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಆಮಲಿಜನಕದ ಅಗತ್ಯವು ದಾಖಲೆ 

ಮಟಟುವನುನು ದಾಟಿತು. ಆಮಲಿಜನಕ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಪೂರೆೈಕೆಯ 

ಕೆೊರತೆಯನುನು ಕೆೊನೆಗೆೊಳಿಸಲು ಯುದೆೊಧ�ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೊಳಳಿಲಾಯತು. ಆಮಲಿಜನಕ ರೆೈಲುಗಳನುನು 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತು ಹಾಗು ವಾಯುಪಡೆ ಮತುೊ ನೌಕಾಪಡೆಯು 

ಆಮಲಿಜನಕದ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಳ ತ್ವರಿತ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿದವು. ಬಹಳ 

ಕಡಿಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದ್ರವಿ�ಕೃತ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಆಮಲಿಜನಕದ 

ಉತಾಪಿದನೆಯು 10 ಪಟುಟು ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಮೊಲೆ 

ಮೊಲೆಯಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವುದನುನು ಪಡೆಯಲು ಎಲಲಿ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು 

ಮಾಡಲಾಯತು. ಅಂತೆಯ�, ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳ ಉತಾಪಿದನೆಯು 

ಅನೆ�ಕ ಪಟುಟು ಹೆಚಾಚಿಯತು, ವಿದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಔಷಧಿಗಳನುನುತರುವ ಯಾವುದೆ� ಅವಕಾಶವನೊನು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. 

ಕೆೊ�ವಿಡ್ ವಿರುದಧದ ಈ ಹೆೊ�ರಾಟದಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕೆಯು ಅತ್ಯಂತ 

ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಾಗಿದೆ. ನಾವು 50-60 ವಷತಿಗಳ 

ಇರ್ಹಾಸವನುನು ನೆೊ�ಡಿದರೆ, ಭಾರತವು ವಿದೆ�ಶದಿಂದ ಲಸಿಕೆ 

ಪಡೆಯಲು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳಿರ್ೊದುದದನುನು ನೆೊ�ಡಿದೆದ�ವೆ. 

ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್್ರಯಯು ವಿದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಪೂಣತಿಗೆೊಂಡಾಗ ಅದು 

ನಮಮೆ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುರ್ೊತುೊ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಲಸಿಕಾ ವಾ್ಯಪೊಯು ಶೆ�ಕಡಾ 60 ರಷ್ಟುತುೊ. ಆ ವೆ�ಗದಲ್ಲಿ, ಶೆ�.100 

ಲಸಿಕಾ ವಾ್ಯಪೊಯನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಇನೊನು 40 ವಷತಿಗಳು 

ಬೆ�ಕಾಗುರ್ೊದದವು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ 5-6 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆ�ಂದ್ರ 

ಸಕಾತಿರವು ಮಿಷನ್ ಮ�ಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುರ್ೊರುವ ‘ಇಂದ್ರಧನುಷ್’ 

ಫಲಾನ್ಭವಿ 
ಸಿ್ವೋಕೃತಿ

ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡ್ ಡೆ್ ೋಸ್ ಗಳನ್ನು 

ನೋಡಿರ್ವುದಕೆ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತವು 

ಚಿೋನಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಂತರ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 

ಮ್ರನೆೋ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದೆ. 

ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ನಂತಹ ಅಭಿಯಾನದಿಂದಾಗಿ ಲಸಿಕೆಯ ವಾ್ಯಪೊಯು 60 

ರಿಂದ 90 ಪ್ರರ್ಶತಕೆಕಾ ಹೆಚಾಚಿಗಲ್ದೆ. 

ಆತಮೆನಿಭತಿರ ಭಾರತ್ ಪಾ್ಯಕೆ�ಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕೆ 

ತಯಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ತಿಕ ಸಹಾಯವನುನು ಮಿಷನ್ 

ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಸುರಕಾ ಮೊಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಷತಿ 

ಜನವರಿ 16 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಏಪ್ರಲ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ, 

ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ಕಾಯತಿಕ್ರಮವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 

ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರದ ಮ್�ಲ್್ವಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯತು. 

ಎಲಲಿರಿಗೊ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 

ದೆ�ಶವು ಮುಂದುವರಿಯುರ್ೊದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು 

ತಮಮೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವೆ� ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು 

ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಕೆ�ಳಿಕೆೊಂಡವು. ಈ ಬಗೆಗೆ ಚಚೆತಿಯ 

ನಂತರ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾತಿರಗಳು ಬಯಸಿದರೆ ತಾವೆ� 

ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಒಪಪಿಗೆ 

ನಿ�ಡಲಾಯತು.  ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾರ್ಯಲ್ಲಿ, ಮ್� 1 ರಿಂದ, 25 

ಪ್ರರ್ಶತ ಕೆಲಸವನುನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಸಾೊಂತರಿಸಲಾಯತು. 

ಆದರೆ ಎರಡನೆ� ಅಲೆಯ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಂದಿನ 

ವ್ಯವಸೆಥಾಯನೆನು� ಪ್ರರ್ಪಾದಿಸಿದವು. ಇದರ ನಂತರ, ಜೊನ್ 

7 ರಂದು ರಾಷರಾವನುನು ಉದೆದ�ಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ 

ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರು, ಹಳೆಯ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು 

ಪುನಃಸಾಥಾಪಸಿದರು ಮತುೊ ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರವು 

ಲಸಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನುನು ಸಂಪೂಣತಿವಾಗಿ ತಾನೆ� 

ವಹಿಸಿಕೆೊಂಡಿತು. ಅಂತರ ರಾಷ್ರಾ�ಯ ಯ�ಗ ದಿನದ 

ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ, ‘ಎಲಲಿರಿಗೊ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ’ ಅಭಿಯಾನ 

ಜೊನ್ 21 ರಂದು ಆರಂಭವಾಯತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 

ಲಸಿಕೆ ಉತಾಪಿದನೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸಲು, ಲಸಿಕೆಯ ವೆ�ಗವನುನು 

ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಇನೊನು ಹಲವು ಕೆ�ಂದ್ರಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸಲು 

ನಿಧತಿರಿಸಲಾಯತು.

ಮಾಗ್ಶದಶ್ಶ ತತ್ವವಾದ 3 ‘ಜಿೋವವಿದ್ದರೆ ಜಿೋವನ” ದಿಂದ 

“ಜಿೋವ, ಜಿೋವನ ಎರಡ್” 

ಕಳೆದ ವಷತಿ ಮಾಚ್ತಿ ನಲ್ಲಿ, ಇತರ ದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೆೊರೆೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ 

ಭಾರತವು 102 ವಷತಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ಸಾಪಿ್ಯನಿಷ್ ಫ್ಲಿ 

ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊ�ಗದ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಹರ್ೊರದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ 

ಮಾಡಿತು. ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅನುನು 

ಲಸಿಕೆಯ್ ನಮ್ಮನ್ನು  
ಹೋಗೆ ತಲ್ಪುತತುದೆ
ಲಸಿಕೆ 

ತಯಾರಕರ್

ಸಕಾ್ಶರಿ ಡಿಪೋ/ 

ರಾಜ್ಯ ಲಸಿಕೆ 

ಸಂಗ್ರಹಾಗಾರ

ಪಾ್ರಥಮಿಕ 
ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ 
ಕೆೋಂದ್ರ

ಲಸಿಕೆ ನೋಡ್ವ 
ಸಮಯದ 
ಯೋಜನೆ

ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲ್ 
ನೆ್ ೋಂದಣಿ

ಕ್್ಯಆರ್ 
ಕೆ್ೋಡ್ ನೆ್ ಂದಿಗೆ 

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ಜಿಲಾಲಿ ಲಸಿಕಾ 
ಕೆೋಂದ್ರ 

ಲಸಿಕಾ 
ಕೆೋಂದ್ರ

ಲಸಿಕೆ ನೋಡ್ವುದ್

ಫಲಾನ್ಭವಿ 
ಸಿ್ವೋಕೃತಿ

ವಿಶಷಟ 
ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಐಡಿ

ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 23 ರವರೆಗೆ 55 ಕೆ್ೋಟಗ್ 

ಹೆಚ್ಚು ಪರಿೋಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಮಾಡಿದೆ. 

ಇದ್ ಹಲವು ದೆೋಶಗಳ ಒಟಾಟರೆ 

ಜನಸಂಖೆ್ಯಗಿಂತಲ್ ಅಧಿಕ.
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ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಿದ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮ್ ಇತುೊ, ಅಲ್ಲಿ 

ಆರ್ತಿಕ ಚೆ�ತರಿಕೆ ದಿ�ರ್ತಿವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತೊಮವಾಯತು ಎಂದು 

ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಲಾಪಿವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಆರ್ತಿಕತೆಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ದಿ�ರ್ತಿವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಉತೊಮವಾಗಿರುತೊದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು 

ತೆೊ�ರಿಸಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾರ್ಯಲ್ಲಿ, ದೆ�ಶದ ಜಿಡಿಪಯ ಮ್�ಲೆ ಸ್ವಲಪಿ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿ�ರಿದರೊ, ಮಾನವ ಜಿ�ವಕೆಕಾ ಆದ್ಯತೆ ನಿ�ಡಬೆ�ಕು ಎಂಬ 

ತತ್ವವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಂಡಿತು. ಜಿಡಿಪ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ಮರಳಿ 

ತರಬಹುದು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಜಿ�ವವನುನು ತರಲಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಈ 

ಗುರಿಯಂದಿಗೆ, ಸಕಾತಿರ ಮದಲು ‘ಜಾನ್ ಹೆೈ ತೆೊ ಜಹಾ ಹೆೈ’ ಮತುೊ 

ನಂತರ ‘ಜಾನ್ ಭಿ� ಜಹಾ ಭಿ’ ಘೊ�ಷಣೆಯನುನು ಮಾಡಿತು. ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 

137 ಕೆೊ�ಟಿ ಜನಸಂಖೆ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆೊರೆೊನಾ ಹರಡುವ 

ಭಿ�ರ್ ಇನೊನು ಹೆಚಾಚಿಗಿತುೊ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಹತ್ವದಾದಗಿತುೊ. 

ಆಕ್್ಸ ಫಡ್ತಿ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಸೊಚ್ಯಂಕವು ಭಾರತದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 

ಬಿ್ರಟನ್ ಗಿಂತ 15 ಪ್ರರ್ಶತದಷುಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತುೊ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದೆ. 

ಈ ಎರಡು ಮಂತ್ರಗಳ ಮ್�ಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ೊರುವಾಗ, 

ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರವು ಕೆೊ�ವಿಡ್ ತಡೆಗಟುಟುವ ಗುರಿಯನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ 

ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಯತಿತಂತ್ರದ ಕುರಿತು ಯ�ಜನೆಯನುನು ಆರಂಭಿಸಿತು.  ಆ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನನುದೆ� ಲಸಿಕೆಯನುನು ತಯಾರಿಸಬಹುದೆಂದು 

ಯಾರೊ ಊಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಮ್ರಿಕವು ಮದಲು ತನನು ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ 

ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ಮದಲು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುತೊದೆ ಮತುೊ ನಂತರ ಉಳಿದ 

ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ದೆ�ಶಗಳಿಗೆ ನಿ�ಡುತೊದೆ ಎಂಬ 

ನಿರಿ�ಕೆಗಳಿದದವು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ 

ಚುರುಕಾದ ಚಿಂತನೆ ಮತುೊ ಯ�ಜನೆ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 

ಕಾರಣವಾಯತು. ಲಸಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂರ್್ರಕ 

ಸಲಹೆಯನುನು ನಿ�ಡಲು ಮದಲು ಭಾರತ ಒಂದು ಕಾಯತಿಪಡೆ 

ರಚಿಸಿತು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಖುದಾದಗಿ ಪುಣೆ, 

ಗುಜರಾತ್ ಮತುೊ ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಗೆ ಭೆ�ಟಿ ನಿ�ಡಿದರು ಮತುೊ 

ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೆೊರೆೊನಾ ಲಸಿಕೆಯನುನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲು ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಿಸಿದರು. ಸಕಾತಿರದ ಬೆಂಬಲದ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ಸಥಾಳಿ�ಯ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕೆೊ�ವಿಶಿ�ಲ್್ಡ ಮತುೊ 

ಕೆೊ�ವಾಕ್್ಸನ್ - ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದಧವಾದವು. ಸಾರಿಗೆ ಮತುೊ ಲಾಜಿಸಿಟುಕ್ 

ಬೆಂಬಲಕಾಕಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯ� ಸಿದಧತೆಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗಿತುೊ. 

ಲಸಿಕೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದಧವಾದಾಗ, ಮದಲು ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕಾಯತಿಕತತಿರಿಗೆ 

ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ನಿಧತಿರಿಸಲಾಯತು ಮತುೊ ನಂತರ ಅದರ 

ವಾ್ಯಪೊಯನುನು ಎಲಾಲಿ ವಯಸಕಾರಿಗೆ ವಿಸೊರಿಸಲಾಯತು.

ಇದ್ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ 
ನೋಡದಿದ್ದ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ 

ವಲಯದಲ್ಲಿ 2014 ರಿಂದ 
ಆಮ್ಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 

ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಹೆ್ ಸ 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು, ವೆೈದ್ಯಕಿೋಯ 

ಕಾಲೆೋಜ್ಗಳು ಅಥವಾ 
ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತೆಸು, 

ಹಳ್ಳಗಳು, ಸಣ್ಣ ಪಟಟಣಗಳಂದ 
ದೆ್ ಡ್ಡ ನಗರಗಳವರೆಗೆ, 

ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು 
ಸ್ಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದ್ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಸೆೋವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ವಿಷಯವಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಅದರ 

ಲಭ್ಯತೆಯಾಗಿರಲ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಶಗಳು 

ಚದ್ರಿಹೆ್ ೋಗಿವೆ. ದ್ರದ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ದೆ್ ರೆಯಲ್ ಸಮಥ್ಶ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 

ಮತ್ತು ಉತತುಮ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಶದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಕೆ್ಂಡ್, 

ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾ್ಶರವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶೆೋಕಡಾ 137 ರಷ್ಟ 

ಹೆಚಚುಳದೆ್ ಂದಿಗೆ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ವಲಯಕೆ್ ದೆ್ ಡ್ಡ ಪಾಲನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ದೆೋಶದ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಶವನ್ನು ಸಂಪೂಣ್ಶವಾಗಿ ಸ್ಧಾರಿಸ್ವ ಗ್ರಿ ಹೆ್ ಂದಲಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 

30, 2020 ರಂದ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾದಾಗ, ಆ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿನ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ವೆೈರಾಣ್ ಸಂಸೆ್ಥಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಾತ್ರ 

ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಪರಿೋಕಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೆ್ ಂದಿತ್ತು. ಇಂದ್, ಕೆ್ೋವಿಡ್ ಪರಿೋಕೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವು 

ದೆೋಶದ 2486 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದಕಾ್ಗಿಯೋ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾ್ಶರವು 

ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆ್ ೋಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟವಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂಣ್ಶ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಶಗಳನ್ನು 

ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ವಲ್ಲಿ ತೆ್ ಡಗಿದೆ. ಪಾ್ರರಂಭದಲ್ಲಿಯೋ ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 

ಕೆೈಗೆ್ ಂಡಿದೆ. 2021-22ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ ಆತ್ಮನಭ್ಶರ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ್ 

ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದಕಾ್ಗಿ ವಿಶೆೋಷ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್್ಪಸಲಾಯಿತ್.

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೇಗ್ಯ

ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನ್ಷ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  

3.70 ಕೆ್ೋಟ 
ಮಕ್ಳು 
ಮತ್ತು 

ಸ್ಮಾರ್ 92 ಲಕ್ಷ 
ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ

ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನ್ಷ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 12 
ರೆ್ ೋಗಗಳಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲಾಗ್ತಿತುದೆ. 
ದೆೋಶೋಯ ನ್್ಯಮೊಕೆ್ಕಲ್ ಲಸಿಕೆಯಂದಿಗೆ 
ರಾಷಟ್ವಾ್ಯಪ ಅಭಿಯಾನದ  ಆರಂಭವನ್ನು ಬಜೆಟ್ 
ನಲ್ಲಿ ಘ್ೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ ಪ್ರತಿವಷ್ಶ 
50,000 ಮಕ್ಳ ಜಿೋವವನ್ನು ಉಳಸ್ತತುದೆ.

ಪ್ರತಿ ಮಗ್ವಿಗೆ 
ಲಸಿಕೆ 

ಹಾಕಬೆೋಕ್

ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ನಣಾ್ಶಯಕವಾದ ಉತತುಮ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಶ

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆೊಂಡ 

ಆಮೊಲಾಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ತನನು ಆರೆೊ�ಗ್ಯ 

ಕಾಯತಿಕತತಿರು, ವಿಜ್ಾನಿಗಳು, ವೆೈದ್ಯರು, ಅರೆವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ 

ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆಶಾ ಕಾಯತಿಕತತಿರು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯತಿಕತತಿರು, 

ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತುೊ ಇತರ ದುಬತಿಲ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ 

ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯತು. ಹಿಂದೆ, ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ತ್ರಕೆಕಾ ನಿ�ಡಬೆ�ಕಾದ 

ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆಯನುನು ನಿ�ಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಕೆ�ಂದ್ರ 

ಸಕಾತಿರವು ತನನು ಕಾಯತಿಸೊಚಿಯ ಆದ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆರೆೊ�ಗ್ಯವನುನು 

ಇರಿಸಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ತ್ರಕೆಕಾ ವಿಶೆ�ಷ 

ಒತುೊ ನಿ�ಡಲಾಗಿದುದ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬರೊ ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 6 ಏಮ್್ಸ 2014 ರಿಂದ 

ಸಂಪೂಣತಿವಾಗಿ ಕಾಯತಿನಿವತಿಹಿಸುರ್ೊದುದ, ಇನೊನು 16 ಏಮ್್ಸ 

ನಿಮಾತಿಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅಂತೆಯ�, ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಲಭ್ಯತೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸಲು, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸಿ�ಟುಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯನುನು 53 

ಪ್ರರ್ಶತ ಮತುೊ ಸಾನುತಕೆೊ�ತೊರ ಸಿ�ಟುಗಳನುನು 80 ಪ್ರರ್ಶತದಷುಟು 

ಹೆಚಿಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾ್ರರಮಿಕ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳ ಸಾಥಾಪನೆ, ಆಯುಷ್ 

ಇಲಾಖೆಯ ಮೊಲಕ ರೆೊ�ಗಗಳನುನು ತಡೆಗಟುಟುವ ಕ್ರಮಗಳು 

ಸಕಾತಿರದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆ�ರಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 

ದೆ�ಶದ ದೊರದ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸೆ�ವೆಗಳು ಈಗ 

ಲಭ್ಯವಿದುದ, ಕೆೊ�ವಿಡ್ -19 ವಿರುದಧ ಭಾರತದ ಹೆೊ�ರಾಟವನುನು 

ಬಲಪಡಿಸಿವೆ. ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯತಿವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು 

ಮಾಡಿದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಭಾರತವು ದಾಖಲೆಯ 

ವೆ�ಗದಲ್ಲಿ ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನುನು ನಿ�ಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. 

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೆ� ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊ�ಗದ ವಿರುದಧ 

ಹೆೊ�ರಾಡಲು ಸಿದಧವಾಗಿರುವ ದೃಢವಾದ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು 

ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುವತೊ ಈಗ ಗಮನ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ.

ನಿಸ್ಸಂದೆ�ಹವಾಗಿ, ಆಗಸ್ಟು ಮತುೊ ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ‘ಸೊಪರ್ ರ್ಂಗಳು’ ಗಳಾಗಿವೆ ಮತುೊ ಈ ವೆ�ಗ 

ಕಡಿಮ್ಯಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಹೆಚಿಚಿನ ಲಸಿಕೆಯ ವೆ�ಗವು ಭಾರತವು ಈ ವಷತಿ 

ತನನು ಎಲಾಲಿ ಅಹತಿ ಜನಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಯತಿವನುನು 

ಹೆೊಂದಿದೆ ಮತುೊ ಅದನುನು ಸಾಧಿಸುವತೊ ವೆ�ಗವಾಗಿ ಸಾಗುರ್ೊದೆ 

ಎಂಬುದನುನು ಸೊಚಿಸುತೊದೆ.  

ಆರೆ್ ೋಗ್ಯದ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಶದ ಸಂಪೂಣ್ಶ ಸ್ಧಾರಣೆ
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ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಕೆೋತ್ರಕೆ್ 
ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾ್ಶರವು 
ನೋಡದ  ಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತೆಯನ್ನು 
ನೋಡ್ತಿತುರ್ವುದ್ ಇದೆೋ 
ಮೊದಲಾಗಿದ್್ದ, ಈ 
ಉದೆ್ದೋಶಕಾ್ಗಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿರ್ವ ಹೆಚಚುಳ

ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಕೆೋತ್ರಕೆ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಶಗಳನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ವಾಗ 4 ಪ್ರಮ್ಖ 

ಕೆೋತ್ರಗಳ ಮೆೋಲೆ ಗಮನ ಕೆೋಂದಿ್ರೋಕರಿಸಲಾಗಿದೆ
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 ಕೆೊರೆೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ 

ಮತುೊ ಕೆ�ಮ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 1.2 ಕೆೊ�ಟಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ 

ಜನರು ಟೆಲ್ಮ್ಡಿಸಿನ್ ಸೆ�ವೆಯ ಪ್ರಯ�ಜನವನುನು ಪಡೆದುಕೆೊಂಡಿದಾದರೆ.

 2014 ರಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯದಲ್ಲಿ 52 ಸಾವಿರ ಪದವಿ ಮತುೊ 30 ಸಾವಿರ 

ಸಾನುತಕೆೊ�ತೊರ ಸಿ�ಟುಗಳು ಇದದವು. ಈಗ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 85 ಸಾವಿರಕೊಕಾ 

ಹೆಚುಚಿ ಪದವಿ ಮತುೊ 46 ಸಾವಿರಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಸಾನುತಕೆೊ�ತೊರ ಸಿ�ಟುಗಳಿವೆ. 

 1947 ರಿಂದ 2014 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 381 ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಕಾಲೆ�ಜುಗಳನುನು 

ತೆರೆಯಲಾಗಿತುೊ. 2014-2020 ರ ನಡುವೆ ಕೆ�ವಲ 6 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ  

184 ಹೆೊಸ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಕಾಲೆ�ಜುಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಸಲಾಗಿದೆ. 

 2025 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ಕ್ಷಯರೆೊ�ಗವನುನು ಭಾರತದಿಂದ 

ನಿಮೊತಿಲನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೆೊಂದಲಾಗಿದೆ.

 10.74 ಕೆೊ�ಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳ 50 ಕೆೊ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ 5 
ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಗಾಗಿ ಪಎಂ ಜನ 
ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಆಯುಷಾಮೆನ್ ಭಾರತ್ ಯ�ಜನೆ ಆರಂಭ

 ಈ ಯ�ಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 16 ಕೆೊ�ಟಿ 
ಇ-ಕಾಡ್ತಿ ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯ�ಜನೆಯಡಿ 1.79 
ಕೆೊ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ.

 7676 ಜನೌಷಧಿ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನುನು 
ಶೆ�.90 ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮ್ ದರದಲ್ಲಿ ನಿ�ಡಲಾಗುತೊದೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೊಪಾಯಗೆ ಸಾ್ಯನಿಟರಿ ನಾ್ಯಪಕಾನ್ ಗಳನುನು 
ನಿ�ಡಲಾಗುರ್ೊದೆ.

 ಬೆ�ರ್ ಮ್ಟಲ್ ಸೆಟುಂಟ್ ಗಳು 7,260 ರೊಪಾಯಗೆ 
ದೆೊರೆಯುರ್ೊವೆ. ಸೆಟುಂಟ್ ಗಳ ಬೆಲೆಯೊ ಶೆ�.85 
ರಷುಟು ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿದೆ. ಜಮುಮೆ ಮತುೊ ಕಾಶಿಮೀರದ 
ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬರೊ ‘ಸೆಹತ್’ ಹೆಸರಿನ ಆಯುಷಾಮೆನ್ ಭಾರತ್ 
ಯ�ಜನೆಯ ಲಾಭವನುನು ಪಡೆಯುರ್ೊದಾದರೆ.

 ಅಪೌಷ್ಟುಕತೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ 22 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50 ಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ 
ಯ�ಜನೆಗಳನುನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ 
ಮಾತೃತ್ವ ವಂದನಾ ಯ�ಜನೆಯಡಿ, ಗಭಿತಿಣಿಯರು 
6,000 ರೊಪಾಯ ಪಡೆಯುತಾೊರೆ. ಪ್ರರ್ ವಷತಿ 51 ಲಕ್ಷ 
ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರ ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡೆಯುರ್ೊದಾದರೆ.

ಶತಕೆ್ೋಟ 

ರ್ಪಾಯಿಗಳನ್ನು 

ಪಎಂಜೆಎವೆೈ ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ 

ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಇದ್ವರೆಗೆ ಚಿಕಿತೆಸುಗಾಗಿ 

ಖಚ್್ಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ರೆ್ ೋಗಗಳನ್ನು 
ತಡೆಗಟಟಲ್ 
ನೆೈಮ್ಶಲ್ಯದತತು 
ಗಮನ 
ಹರಿಸ್ವುದ್

ಬಡವರಿಗೆ 
ಅಗಗೆದ ಮತ್ತು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಚಿಕಿತೆಸು 
ಒದಗಿಸ್ವುದ್

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಶ 
ಮತ್ತು ವೃತಿತುಪರರ 
ಗ್ಣಮಟಟವನ್ನು 
ಸ್ಧಾರಿಸ್ವುದದ್

ಸಮಸೆ್ಯಗಳನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸಲ್ 
ಮಿಷನ್ 
ಮೊೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡ್ವುದ್

ಹೆೊಸ ಏಮ್್ಸ ಗಳನುನು ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ 
ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ಉತೆೊ�ಜಿಸಲು 
ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ; 370 ನೆ� ವಿಧಿ ರದಾದದ ನಂತರ 
ಜಮುಮೆ ಮತುೊ ಕಾಶಿಮೀರದಲ್ಲಿ 2 ಏಮ್್ಸ ಮತುೊ 
9 ಹೆೊಸ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಕಾಲೆ�ಜುಗಳನುನು 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಭಾರತವು ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 17 ರಂದ್ ಒಂದೆೋ ದಿನದಲ್ಲಿ 25 ಮಿಲ್ಯನ್ ಗಿಂತಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ 

ಮತೆ್ ತುಂದ್ ಗರಿ ಮ್ಡಿತ್. ಕೆ್ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಎರಡನೆೋ ಅಲೆಯ ಮಧೆ್ಯ, 18 ವಷ್ಶಕಿ್ಂತ ಮೆೋಲ್ಪಟಟವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲ್ 

ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅನೆೋಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ್ ಲಸಿಕೆಯ ಕೆ್ರತೆಯ ಬಗೆಗೆ ದ್ರ್ ನೋಡಿದರ್. ಸಕಾ್ಶರವು ನ್್ಯನತೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕೆ್ 

ಸರಿಯಾಗಿ ನವಾರಿಸಿದ್್ದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಆಗಸ್ಟ ಮತ್ತು ಸೆಪೆಟಂಬರ್ ನಡ್ವೆ ಒಂದೆೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕೆ್ೋಟಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು  

6 ಕ್್ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ನೋಡಲಾಯಿತ್. ಇದ್ ಪ್ರಧಾನ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿಯವರ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಮಥ್ಶ ನಾಯಕತ್ವದ ಫಲ್ತಾಂಶವಾಗಿದ್್ದ, 

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೆ್ ಡ್ಡ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಹೆ್ ಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಸ್ತಿತುದೆ.  

ಕೆೋಂದ್ರ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಟ್ಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ್, “ನಾವು ಶೋಘ್ರದಲೆಲಿೋ ಭಾರತದ 93 ಕೆ್ೋಟ ವಯಸ್ 

ಜನಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ತಲ್ಪುವತತು ಸಾಗ್ತಿತುದೆ್ದೋವೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಲಸಿಕೆ ಮೆೈತಿ್ರ ಮ್ಲಕ ಈಗ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ  

ಅತಿದೆ್ ಡ್ಡ ಕೆ್ೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಉತಾ್ಪದನಾ ಕೆೋಂದ್ರವಾಗಲ್ದೆ” ಎಂದ್ ದೃಢವಾಗಿ ಹೆೋಳುತಾತುರೆ. ನ್್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಸಲಹಾ 

ಸಂಪಾದಕ ಸಂತೆ್ ೋಷ್ ಕ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕ ವಿಭೆ್ ೋರ್ ಶಮಾ್ಶ ಅವರೆ್ ಂದಿಗಿನ ವಿಶೆೋಷ  

ಮಾತ್ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಚಿವ ಮಾಂಡವಿಯಾ ಅವರ್  ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಅಂಶವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ 

ಚಚಿ್ಶಸಿದಾ್ದರೆ. ಈ ಸಂದಶ್ಶನದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 
ದಾಖಲೆ ನಮಿ್ಶಸಿದೆ, 

ಶೋಘ್ರದಲೆಲಿೋ ದೆೋಶವು ಲಸಿಕೆ 
ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ 

ದೆ್ ಡ್ಡ ಹಬ್  ಆಗಲ್ದೆ

ಸಂದಶ್ಶನ ಕೆೋಂದ್ರ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಟ್ಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ

ಕೆ್ೋವಿಡ್ ವಿರ್ದ್ಧದ ಹೆ್ ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೆ್ ಡ್ಡ 

ವಯಸ್ರ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೋವು ಹೆೋಗೆ 

ನೆ್ ೋಡ್ತಿತುೋರಿ?

ಒಂದೆ� ದಿನದಲ್ಲಿ 2.5 ಕೆೊ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ. ನಿ�ವು ಇದನುನು 

ಜಗರ್ೊನಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿದರೊ ಕೆ�ಳಿದಿದ�ರಾ? ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ 

ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ ಜನಮೆದಿನದಂದು ಭಾರತವು ತನನು 

ಜನರಿಗೆ ಕೆೊ�ವಿಡ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನುನು ನಿ�ಡುವ ಮೊಲಕ 

ಈ ದಾಖಲೆಯನುನು ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಲಸಿಕೆಯ ವೆ�ಗವು ಬೆ�ರೆ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರತಿವಲಲಿ. 

ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 16 ರಂದು ನಾವು ಸುಮಾರು 66 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ 

ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ದೆದ�ವೆ. ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 18 ರಂದು 88 ಲಕ್ಷಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ 

ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಲಾಯತು. ಆಗಸ್ಟು ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ, 

ಸುಮಾರು 6 ಬಾರಿ ನಾವು ದಿನಕೆಕಾ 1 ಕೆೊ�ಟಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಜನರಿಗೆ 

ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ನಿ�ಡಿದೆದ�ವೆ. ನಮಮೆ ದೆೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ 

ಸಿಥಾರವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ, ನಾವು ಲಸಿಕೆಯನುನು ಅಗತ್ಯವಿರುವ 

ರಾಜ್ಯಕೆಕಾ ಒದಗಿಸುರ್ೊದೆದ�ವೆ.

ಕೆ್ೋವಿಡ್ ನಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲ್ ಲಸಿಕೆ ಅತಿ 

ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಂದ ಇನ್ನು ಲಸಿಕೆ 

ಪಡೆಯದವರಿಗೆ, ನಾನ್ ಹೆೋಳಲ್ ಬಯಸ್ವುದೆೋನೆಂದರೆ, 

ನಮ್ಮ ವೆೈಯಕಿತುಕ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯದ ಜೆ್ತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ತತುಲ್ನ 

ಇತರರ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯ್ ನಮ್ಮ ಮೆೋಲ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 

ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ, ಆದಷ್ಟ ಬೆೋಗ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿ. ಲಸಿಕೆ 

ಪಡೆಯ್ವ ಮ್ಲಕ ಕೆ್ೋವಿಡ್ ವಿರ್ದ್ಧ ಭಾರತದ 

ಅಭಿಯಾನಕೆ್ ತಮ್ಮ ಕೆ್ಡ್ಗೆ ನೋಡಿ.

 
ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ

ಕೆೋಂದ್ರ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಟ್ಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವರ್
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ಇಡಿೋ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಶವನ್ನು ಇಂದ್ ತನೆನುಲಾಲಿ 
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ನೋಡಿಕೆ ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಶದಿಂದ ನಣ್ಶಯಿಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ ಲಸಿಕೆ ನೋಡ್ವ 
ಕಾಯ್ಶ ಯಾವಾಗ ಪೂಣ್ಶಗೆ್ ಳು್ಳತತುದೆ ಎಂದ್ ನೋವು ಭಾವಿಸ್ತಿತುೋರಿ? 
ನೋವು ಯಾವುದಾದರ್ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಂದಿದಿ್ದೋರಾ?
ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೆ�ಳೆಗೆ, ನಾವು ಸುಮಾರು 89 ಕೆೊ�ಟಿ ಜನರಿಗೆ 
ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಡೆೊ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಯನುನು ನಿ�ಡಿದೆದ�ವೆ. ಅಹತಿ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ 
ಸುಮಾರು ಶೆ�.70 ರಷುಟು ಜನರು ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಡೆೊ�ಸ್ ಲಸಿಕೆ 
ಪಡೆದಿದಾದರೆ. ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ ಶೆ�ಕಡಾ 25ಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು ಎರಡೊ 
ಡೆೊ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದಾದರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ 
ದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುರ್ೊರುವ ಲಸಿಕೆ ಕಾಯತಿಕ್ರಮಗಳ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳನುನು 
ಒಮ್ಮೆ ನೆೊ�ಡಿ. ಅಭಿವೃದಿಧ ಹೆೊಂದಿದ ದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ, 
ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ 80 ಪ್ರರ್ಶತಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು ಇನೊನು ಮದಲ 
ಡೆೊ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಯನುನು ಪಡೆದಿಲಲಿ. ಅಮ್ರಿಕದಲ್ಲಿ, ಒಟುಟು ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ 
ಕೆ�ವಲ 57 ಪ್ರರ್ಶತದಷುಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಮದಲ ಡೆೊ�ಸ್ 
ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆ�ವಲ 8 ದಶಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನುನು 
ಹೆೊಂದಿರುವ ಇಸೆ್ರ�ಲ್, ತನನು ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ ಕೆ�ವಲ 82 ಪ್ರರ್ಶತ 
ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಸಿಕೆಯನುನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ 
ಸುಮಾರು 93 ಕೆೊ�ಟಿ ವಯಸಕಾ ಜನಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸಂಪೂಣತಿವಾಗಿ 
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ನಾವು ವೆ�ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿದೆದ�ವೆ. 
ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರ ನೆ�ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುರ್ೊರುವ ವಿಶ್ವದ 
ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷುಟು ಬೆ�ಗ 
ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡುವುದು ನಮಮೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದಕೆಕಾ ಯಾವುದೆ� ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕವನುನು ನಿ�ಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ 
ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಾಗರಿಕರನೊನು ಸಹ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತೊದೆ. ಆದಾಗೊ್ಯ, 
ಕೆ�ಂದ್ರ ಮತುೊ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾತಿರಗಳು ಸಾವತಿಜನಿಕ ಜಾಗೃರ್ ಮೊಡಿಸಲು 
ಮಾಡುರ್ೊರುವ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಹೆಚಾಚಿಗಿವೆ. ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರು 
ವೆ�ಗವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುರ್ೊದಾದರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತೆೊ�ವೆ.

ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲ್ ಬಹಳ ದಿೋಘ್ಶ ಸಮಯ ಹಡಿಯ್ತತುದೆ. 
ಭಾರತವು ದೆೋಶೋಯ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬೆೋಗ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ 
ಅನೆೋಕ ದೆೋಶಗಳು ಆಶಚುಯ್ಶ ಚಕಿತಗೆ್ ಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ 
ತಯಾರಿಕೆಯ ಈ ಪಯಣ ಹೆೋಗಿತ್ತು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುೊ ಲಸಿಕೆಯ 
ಸಂಪೂಣತಿ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನುನು ನಿ�ವು ಅರತಿಮಾಡಿಕೆೊಳಳಿಬೆ�ಕು. 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಲಸಿಕೆಯನುನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಪ್ರಯ�ಗ ಮತುೊ 
ಫಲ್ತಾಂಶ ಒಳಗೆೊಂಡಂತೆ ಅದರ ವಿಶೆಲಿ�ಷಣೆಯನುನು ಮಾಡಲು 10 
ವಷತಿಗಳವರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಳುಳಿತೊದೆ ಮತುೊ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುಮರ್ಸಲಾಗುತೊದೆ. ಆದರೆ 
ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂತರ ಕೆಲವೆ� ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿ�ಬ್ 
ಕಲಾ್ಯಣ್ ಯ�ಜನೆ ಘೊ�ಷಣೆಯ ಜೆೊತೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ ಮತುೊ 
ಉತಾಪಿದನೆಗಾಗಿ 900 ಕೆೊ�ಟಿ ರೊ.ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಯತು ಎಂಬುದು 
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ ದೊರದಶಿತಿತ್ವದ ಫಲ್ತಾಂಶವಾಗಿದೆ. 
ಜೆೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡ ಈ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. ವಿರ್ೊ�ಯ ಬೆಂಬಲವನುನು ಔಷಧ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ 
ಮತುೊ ಉತಾಪಿದನಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿ�ಡಲಾಯತು. ಐಸಿಎಂಆರ್ 
ಸಂಶೆೋ�ಧನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾವು 
ಕೆೊವಾ್ಯಕ್್ಸನ್ ಅನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿದೆದ�ವೆ. ಆಸಾರಾಜೆನೆಕಾ ಸಿ�ರಮ್ 
ಇನಿ್ಸಟಿಟೊ್ಯಟ್ ನೆೊಂದಿಗೆ ಒಪಪಿಂದವನುನು ಹೆೊಂದಿತುೊ, ಅದು, ಸಿ�ರಮ್ 
ಗೆ ಕಚಾಚಿ ವಸುೊ ಮತುೊ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಒದಗಿಸಿತು, ಇದರ 

ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸಿಸುಗೆ ಸಾಗಣೆಯ ಬೆಂಬಲವೂ 
ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ತಯಾರಿಸಿದ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜನರ ಬಳಗೆ 
ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಂಡ್ ಹೆ್ ೋಗ್ವವರೆಗೆ ಅನೆೋಕ ಪ್ರಕಿ್ರಯಗಳು 
ಒಳಗೆ್ ಂಡಿರ್ತತುವೆ. ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವ  
ಮೊದಲೆೋ ಭಾರತವು ಸಂಪೂಣ್ಶ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು 
ಎಂದ್ ಆಗಾಗೆಗೆ ಹೆೋಳಲಾಗ್ತತುದೆ?
ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕೆಕಾ ಹೆಚಿಚಿನ ಹುರುಪು ತುಂಬಾ 
ಅಗತ್ಯ. ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ತಲುಪಸುವುದು, 
ಶಿ�ತಲ್�ಕರಣ ಘಟಕಗಳ ನಿವತಿಹಣೆ ಮತುೊ ಮ್�ಲ್್ವಚಾರಣೆ 
ಹಿ�ಗೆ ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಕ್್ರಯ ಒಳಗೆೊಂಡ ಪ್ರರ್ಯಂದು 
ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಿಕೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವ ಮದಲೆ� 
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿತುೊ. ಯಾವ ವಯಸಿ್ಸನವರು ಯಾವ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಯನುನು ಪಡೆಯಬೆ�ಕು, ಎಲಲಿವನೊನು 
ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯ� ಸಿದಧಪಡಿಸಲಾಯತು. ಶಿ�ತಲ್�ಕರಣ 
ಸರಪಳಿ ನಿವತಿಹಣೆಯ ಕೆೊರತೆಯಂದಾಗಿ ಒಂದೆ� ಒಂದು 
ಲಸಿಕೆ ಹಾಳಾಯತು ಎಂದು ನಿ�ವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೆ�ಳದೆ� 
ಇರುವುದಕೆಕಾ ಇದೆ� ಕಾರಣ. ಮದಲು ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣದಿಂದ 
ವಿತರಣೆ, ನಂತರ ಅದನುನು 1 ಲಕ್ಷ 10 ಸಾವಿರ ಲಸಿಕೆ 
ಕೆ�ಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪಸುವುದು ನಾವು ಪ್ರರ್ ಸವಾಲ್ಗೆ 
ಸಿದಧರಾಗಿದೆದ�ವು ಮತುೊ ಅದಕಾಕಾಗಿಯ� ನಾವು ಅದನುನು ಇಷುಟು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂಣತಿಗೆೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುರ್ೊದೆ.

ಫಲಶು್ರರ್ ಕೆೊ�ವಿಶಿ�ಲ್್ಡ. ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರೆ� ಈ ಎಲಲಿವನೊನು 
ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸುರ್ೊದದರು. ಸ್ವತಃ ಅವರು ಎಲಾಲಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 
ಭೆ�ಟಿ ನಿ�ಡಿದರು ಮತುೊ ವಿಜ್ಾನಿಗಳನುನು ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಿಸಿದರು.

ಎರಡನೆೋ ಅಲೆಯ ನಡ್ವೆಯೋ, ಮೆೋ 1 ರಿಂದ 18 ವಷ್ಶ ಮೆೋಲ್ಪಟಟ 
ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗ್ ಲಸಿಕೆ ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ, 
ಅನೆೋಕ ಜನರ್ ಲಸಿಕೆಗಳ ಕೆ್ರತೆಯ ಬಗೆಗೆ ದ್ರಿದರ್. ಇಂದ್, 
ಒಂದ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ ಕೆ್ೋಟ ಲಸಿಕೆ ನೋಡಲಾಗ್ತಿತುದೆ, ನೋವು 
ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಹೆೋಗೆ ಜಯಿಸಿದಿರಿ?
ಏಪ್ರಲ್ 10ರಂದು ನಾನು ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ನವದೆಹಲ್ಯ ರಾಮ್ 
ಮನೆೊ�ಹರ್ ಲೆೊ�ಹಿಯಾ ಆಸಪಿತೆ್ರಗೆ ಹೆೊ�ಗಿದೆದ ಮತುೊ ಲಸಿಕೆ 
ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಿಲು ಯಾರೊ ಇಲಲಿ ಎಂಬುದನುನು ನೆೊ�ಡಿದೆ. ಲಸಿಕೆ 
ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿತುೊ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕ್�ಯವು ಎಲಲಿದರಲೊಲಿ 
ಭಾಗಿಯಾಗುತೊದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು ಲಸಿಕೆಯನುನು 
ಏಕೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲಲಿ, ಒಂದೆೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಲಸಿಕೆಯನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದದರೆ ಅದನುನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡರು? ಈ ಚಚೆತಿ 
ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುರ್ೊತುೊ. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಇದದಕ್ಕಾದದಂತೆ 
ಎರಡನೆ� ಅಲೆ ಭಾರತಕೆಕಾ ಅಪಪಿಳಿಸಿತು. ಎರಡನೆ� ಅಲೆ ಅಪಪಿಳಿಸಿದ 
ತಕ್ಷಣ, ಜನರು ಲಸಿಕೆಯ ಮಹತ್ವವನುನು ಅರತಿಮಾಡಿಕೆೊಂಡರು. 
ಲಸಿಕೆ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನೆರೆದಿದದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಲಸಿಕೆಯು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿತುೊ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೆ� 
ಲಸಿಕೆಯನುನು ಉತಾಪಿದಿಸುರ್ೊದೆದ�ವೆ, ಈಗ ಅದರ ಉತಾಪಿದನೆಯನುನು 
ಹೆಚಿಚಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತುೊ. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾರ್ಯಲ್ಲಿ, ನಾನು 
ಸ್ವತಃ ನಾಲುಕಾ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರವಾಸಕೆಕಾ ಹೆೊ�ದೆ 
ಮತುೊ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲಾಲಿ ಮಾಹಿರ್ಯನುನು 
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ಪಡೆದುಕೆೊಂಡೆ. ಅದರ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೆ�ಕೆೊ� ಅದನುನು 
ಒದಗಿಸಲಾಯತು. ಭಾರತ್ ಬಯ�ಟೆಕ್ 1 ಕೆೊ�ಟಿ ಉತಾಪಿದನಾ 
ಸಾಮರ್ಯತಿವನುನು ಹೆೊಂದಿದದರಿಂದ, ನಾವು ಇತರ ತಯಾರಕರೆೊಂದಿಗೆ 
ಒಪಪಿಂದ ಮಾಡಿಕೆೊಳಳಿಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆವು. ಇದು 
ಉತಾಪಿದನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚಚಿಳದ ಮುನನುಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್್ರಯಯ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ ರ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 23.51 ಕೆೊ�ಟಿ ಡೆೊ�ಸ್ 
ಗಳಷುಟು ಲಸಿಕೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಕೆೊಟು�ಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು 29 ಕೆೊ�ಟಿ ಡೆೊ�ಸ್ 
ಗಳನುನು ಪಡೆಯಲ್ದೆದ�ವೆ ಎಂದು ನಿರಿ�ಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 22 ಕೆೊ�ಟಿ 
ಡೆೊ�ಸ್ ಗಳನುನು ಸಿ�ರಮ್ ನಿ�ಡುತೊದೆ ಮತುೊ 60 ದಶಲಕ್ಷ ಡೆೊ�ಸ್ 
ಗಳನುನು ಭಾರತ್ ಬಯ�ಟೆಕ್ ನಿ�ಡುತೊದೆ ಮತುೊ 10 ದಶಲಕ್ಷ ಡೆೊ�ಸ್ 
ಗಳನುನು ಝೈಡಿಸ್ ಕಾ್ಯಡಿಲಾ ನಮಗೆ ನಿ�ಡುತೊದೆ. ಅಂದರೆ, ನಾವು 
ಜನರಿಗೆ ದಿನಕೆಕಾ 1 ಕೆೊ�ಟಿ ಡೆೊ�ಸ್ ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತೊದೆ. 
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಲಸಿಕೆ ರಫಿೊನ ವಿಶ್ವದ ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ 
ಕೆ�ಂದ್ರವಾಗಲ್ದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶಾ್ವಸದಿಂದ ಹೆ�ಳುರ್ೊದೆದ�ನೆ. 
ಲಸಿಕೆ ರಫಿೊಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಮಾರುಕಟೆಟುಗೆ ಪ್ರವೆ�ಶಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಲಸಿಕೆ 
ಮಾರುಕಟೆಟುಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸಾಥಾನದಲ್ಲಿರುತೆೊ�ವೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಮಮೆ ಲಸಿಕೆಯ 
ಬೆಲೆ ಎರಡೊವರೆ ಡಾಲರ್ ಮತುೊ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬೆಲೆ 10-
20 ಡಾಲರ್ ಗಳು. ಲಸಿಕೆ ಮ್ೈರ್್ರ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಡಿ ಲಸಿಕೆಗಳ ರಫೊನುನು 
ನಾವು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುರ್ೊದೆದ�ವೆ. ನಾವು ನವೆಂಬರ್ ಮತುೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಹೆಚಿಚಿನ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ರಫ್ೊ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತೊದೆ.

ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ವಿರ್ದ್ಧದ ಹೆ್ ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಪಡಿಸಿದ್ದಕಾ್ಗಿ ಭಾರತವು ಪ್ರಶಸಿತುಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿತಿತುದೆ. ನೋವು ಅದನ್ನು ಹೆೋಗೆ 
ನೆ್ ೋಡ್ತಿತುೋರಿ?
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಶಂಸೆಯನುನು ಪಡೆಯಲು ಮೊರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. 
ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರಯವರ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ಹಸೊಕೆ�ಪ, ಎರಡನೆಯದು- ಭಾರತವು ತನನು ವಿಜ್ಾನಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಟಿಟುದದ  ನಂಬಿಕೆ. ಮತುೊ ಮೊರನೆಯದಾಗಿ- ನಾವು ನಮಮೆ ಕಂಪನಿಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ಹೆೊಂದಿದದ ನಂಬಿಕೆ. ನಮಮೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಷುಟು ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ನಿ�ಡಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೆ�ಳೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರರ್ ರ್ಂಗಳು 4೦ 
ಕೆೊ�ಟಿ ಡೆೊ�ಸ್ ಗಳನುನು ಪಡೆಯುತೆೊ�ವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬಿದೆದ�ನೆ. 
ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪುತೆೊ�ವೆ. ಇಂದು ಜಗರ್ೊನಲ್ಲಿ ಬಿಕಕಾಟುಟು ಇದೆ. ಅನೆ�ಕ 
ಕಂಪನಿಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಉತಾಪಿದನೆ ಸಿ�ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಸಿ�ರಮ್ 

ಕಂಪನಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರರ್ ರ್ಂಗಳು 22 ಕೆೊ�ಟಿ ಡೆೊ�ಸ್ ಗಳನುನು 
ನಿ�ಡುರ್ೊದೆ. ಕೆೊವಾ್ಯಕ್್ಸನ್ ತನನು ಉತಾಪಿದನೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುರ್ೊದೆ. 
ಜಗರ್ೊಗೆ ಕೆೊ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಆದದರಿಂದ ಭಾರತವನುನು 
ಶಾಲಿಘಿಸಲಾಗುರ್ೊದೆ.

ಮೊದಲ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವಕೆ್ ಔಷಧಾಲಯದ 
ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಸಿತ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಜಾಗತಿಕ 
ವೆೋದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಘಿಸಲಾಯಿತ್. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿಕ್ಲ ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯ ನಡ್ವೆ, ಔಷಧಗಳು ತಿೋವ್ರವಾಗಿ 
ಅಗತ್ಯವಿದಾ್ದಗ, ಕೆ್ರತೆಗಳನ್ನು ಹೆೋಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಯಿತ್?
ಮದಲ ಅಲೆ ಬಂದಾಗ, ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ನಮಮೆ ಮುಂದೆ ಎರಡು 
ಸನಿನುವೆ�ಶಗಳು ಬಂದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಗರ್ೊನಲ್ಲಿ 
ಔಷಧಿ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದದಕ್ಕಾದದಂತೆ ಮದಲ ಅಲೆ ಬಂದಿತುೊ. 
ಅನೆ�ಕ ದೆ�ಶಗಳು 10-15 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪಾ್ಯರಾಸಿಟಮಾಲ್ 
ನಂತಹ ಔಷಧಿಯನುನು ಸಹ ಹೆೊಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾರ್ಯಲ್ಲಿ, 
ಔಷಧವನುನು ಜಗರ್ೊಗೆ ತಲುಪಸಬೆ�ಕಾಗಿತುೊ ಮತುೊ ನಮಮೆ ದೆ�ಶಿ�ಯ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸಬೆ�ಕ್ತುೊ ಮತುೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೊ ನಡೆಯುರ್ೊತುೊ. ಉತಾಪಿದನೆಗಾಗಿ, 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಡೆಯುರ್ೊರುವಾಗ ಔಷಧ ಕಂಪನಿಗಳು 

ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಕೆ್ೋನ ಬಹಳ 
ಸ್ಪಷಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನಕೆ್ ಹೆಚಿಚುನ ಮಹತ್ವ 
ನೋಡ್ತಾತುರೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯ್ತಿತುರ್ವ ಕೆ್ೋವಿನ್ ವೆೋದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 
ಇಡಿೋ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನೋವು ಹೆೋಗೆ ನೆ್ ೋಡ್ತಿತುೋರಿ?
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬೆಂಬಲವು ಸವತಿವಾ್ಯಪಯಾಗಿದೆ. ಕೆೊ�ವಿನ್ ನಿಂದ ನಮಗೆ ದೆೊರೆತ 
ನೆರವು ನಿಜವಾಗಿಯೊ ಪ್ರಶಂಸನಿ�ಯವಾಗಿದೆ. ನಿ�ವು ಹೆ�ಳಿ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 2.5 
ಕೆೊ�ಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಯತು. ಕೆೊ�ವಿನ್ ಇಲಲಿದಿದದರೆ, ನಾವು ಲೆಕಕಾವನುನು ಹೆ�ಗೆ 
ಇಡುರ್ೊದೆದವು? ನಿಮಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಬೆ�ಕು, ನಿ�ವು ಅದನುನು ಹೆ�ಗೆ ನಿ�ಡುರ್ೊ�ರಿ? 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನುನು ಕೆ�ಳುತಾೊರೆ ಮತುೊ ನಿ�ವು 
ತಕ್ಷಣ ಅದನುನು ನಿಮಮೆ ಮಬೆೈಲ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪಲಿಕೆ�ಶನ್ ನಿಂದ ತೆೊ�ರಿಸಬಹುದು. 
ನಿ�ವು ಒಂದು ಡೆೊ�ಸ್ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಿದದರೆ, ಎರಡನೆ� ಡೆೊ�ಸ್ ಗೆ ಮುನೊ್ಸಚನೆಯೊ 
ಬರುತೊದೆ. ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಅದುಭುತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಭವಿಷ್ಯವು ತಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಮ್�ಲೆ ನಿಂರ್ದೆ, ಅದಕಾಕಾಗಿಯ� ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು ಅದಕೆಕಾ ಒತುೊ ನಿ�ಡುತಾೊರೆ.

ಲಸಿಕೆಯ ಅನ್ಮೊೋದನೆಗೆ ಮ್ಂಚಿತವಾಗಿಯೋ, 
ಸಾಗಣೆ, ಶೋತಲ್ೋಕರಣ ಸರಪಳ ಅಥವಾ 
ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಿಸಲ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಗಳಗೆ 
ಯಾವುದೆೋ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೆಂಬಲವಿರಲ್, 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರ್ ಸ್ವತಃ 
ಆ ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿ 
ಗಮನಸಿದ್ದರ್. ಲಸಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ 
ನಮ್ಮ ಸರಾಸರಿ ಇತರ ದೆೋಶಗಳಗಿಂತ 
ಉತತುಮವಾಗಿರಲ್ ಇದೆೋ ಕಾರಣ.

ಸಂದಶ್ಶನ ಕೆೋಂದ್ರ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಟ್ಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ
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ಕಾಯತಿನಿವತಿಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತುೊ. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಅದರ ಉದೆೊ್ಯ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಪಾಸ್ ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಯತು ಮತುೊ 
ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತಗಳು ವಿಶೆ�ಷ ಗಮನವನುನು ನಿ�ಡಿದವು. ಇದೆಲಲಿದರ ನಡುವೆ, 
ನಾವು ಉತಾಪಿದನೆಯನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆದ�ವೆ, ದೆ�ಶದ ಅಗತ್ಯವನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೊಂಡಿದೆದವು ಮತುೊ ನಮಮೆ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಔಷಧಿಗಳನುನು  123 ದೆ�ಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 64 
ರಾಷರಾಗಳ ಜನರು ಮ�ದಿಜಿ� ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನುನು ಅಪತಿಸಿ 
ಟಿ್ವ�ಟ್ ಮಾಡಿದದರು,  ಕೆಲವರು ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು 
ಮತುೊ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪತಿಸಿದರು ಮತುೊ ಅನೆ�ಕ ಜನರು ಪತ್ರಗಳನುನು 
ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಎರಡನೆ� ಅಲೆ ಅಪಪಿಳಿಸಿದಾಗ ಮತುೊ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಹೆಚಾಚಿಗಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ, ರೆಮ್್ಡಸಿವಿರ್ ಚುಚುಚಿಮದುದಗಳ ಬೆ�ಡಿಕೆ 
ಹೆಚಾಚಿಯತು ಮತುೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೆಮ್್ಡಸಿವಿರ್ ಚುಚುಚಿಮದುದಗಳನುನು 
ತಯಾರಿಸುವ ಏಳು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನಿ�ಡಲಾಯತು. 
ಏಳು ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟುಟು ದೆೈನಂದಿನ ಸಾಮರ್ಯತಿ 25 ರಿಂದ 30 
ಸಾವಿರವಾಗಿತುೊ, ಮತುೊ ಅಂತಹ 2೦ ಸಾಥಾವರಗಳು ಇದದವು. ಈ ಎಲಾಲಿ 
ಕಂಪನಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೊಲಕ, ನಾವು ಮ್� 15 
ರವರೆಗೆ ಒಂದು ರ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕೆಕಾ 3೦ ಸಾವಿರ ಇದದ ಉತಾಪಿದನೆಯನುನು 
3 ಲಕ್ಷ 25 ಸಾವಿರಕೆಕಾ ಹೆಚಿಚಿಸಲಾಯತು. ರಾತೆೊ್ರ�ರಾರ್್ರ, ಹೆೊಸ 
ಸಾಥಾವರಗಳಿಗೆ ಅನುಮ�ದನೆ ನಿ�ಡಲಾಯತು, ಮತುೊ ಅಂರ್ಮವಾಗಿ, 
64 ಘಟಕಗಳನುನು ನಿಯ�ಜಿಸಲಾಯತು, ಕಚಾಚಿ ವಸುೊಗಳನುನು 
ಎಲಲಿರಿಗೊ ತಲುಪಸಲಾಯತು. ಜನರು ರೆಮ್್ಡ ಸಿವಿ�ರ್ ಚುಚುಚಿಮದುದ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದದರಿಂದ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲಪಿ ಸಮಯದವರೆಗೆ 
ಕೆೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿತುೊ. ಇದರ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ 
ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬರಿಗೊ ಚುಚುಚಿಮದುದ ತಲುಪಸಲಾಯತು, ಅದರ ಸಂಪೂಣತಿ 
ಪ್ರಕ್್ರಯಯನುನು ತಯಾರಿಸಲಾಯತು. ಅದರ ನಂತರ, ಕೆೊ�ವಿಡ್ 
ನಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ಜನರು ಅನೆ�ಕ ಔಷಧಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡರು. 
ರೆೊ�ಗ ನಿರೆೊ�ಧಕ ಶಕ್ೊ ಕುಗಿಗೆದಾಗ, ಕಪುಪಿ ಶಿಲ್�ಂಧ್ರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಹೆಚಾಚಿದವು. ಆಗ ಆಂಫ�ಟೆರಿಸಿನ್-ಬಿ ಚುಚುಚಿಮದಿದನ ಅಗತ್ಯವಿತುೊ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಷತಿಕೆಕಾ 4-5 ಸಾವಿರ ಕಪುಪಿ ಶಿಲ್�ಂಧ್ರ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ದಾಖಲಾಗುರ್ೊದದವು, ಆದರೆ ಒಂದೆ� ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ಸಾವಿರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ 
ಏರಿಕೆಯಾಯತು, ಆದದರಿಂದ ಅದರ ಔಷಧ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದರ 
ಸೊತ್ರವೂ ಲಭ್ಯವಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಬ್ಬ ರೆೊ�ಗಿಯು 50 ರಿಂದ 150 ಚುಚುಚಿ 
ಮದುದಗಳನುನು ಪಡೆಯುತಾೊನೆ. ಒಂದು ಚುಚುಚಿಮದಿದನ ಬೆಲೆ 6-7 ಸಾವಿರ 
ರೊ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊರು ಕಂಪನಿಗಳು ಇದನುನು ಉತಾಪಿದಿಸುರ್ೊದದವು. 
ನಂತರ ನಾವು ಇನೊನು 5 ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ನಿ�ಡಿದೆವು. ಅದನುನು 

ಮಾಡಬಲಲಿವರೆ� ಅದನುನು ಮಾಡಬೆ�ಕ್ತುೊ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಪೆ�ಟೆಂಟ್ 
ಪಡೆದ ಔಷಧವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಉತಾಪಿದನೆಯ ಕಚಾಚಿ ವಸುೊವನುನು 
ಹೆೊರಗಿನಿಂದ ತರಿಸಬೆ�ಕಾಗಿತುೊ ಮತುೊ ಈ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳ 
ಸಮಯವು 25 ದಿನಗಳಾಗಿತುೊ, ಅಷಟುರಲ್ಲಿ ಪೂಣತಿಗೆೊಂಡಿತು. 
ಆಂಫ�ಟೆರಿಸಿನ್-ಬಿ ಚುಚುಚಿಮದುದಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಜಗತೊನುನು 
ವಿನಂರ್ಸಿದೆವು. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲೆಲಿಲ್ಲಿ ಆಂಫ�ಟೆರಿಸಿನ್-ಬಿ 
ಚುಚುಚಿಮದುದ ಲಭ್ಯವಿದೆಯ� ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ತಂದೆವು. 1.2 
ದಶಲಕ್ಷ ಚುಚುಚಿಮದುದಗಳನುನು ಭಾರತಕೆಕಾ ತರಲಾಯತು. ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಮ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆೊ� ಬೆೈಡೆನ್ ಅವರು, ಭಾರತವು 
ಮದಲ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂಬುದನುನು 
ನಾವು ಮರೆಯುವುದಿಲಲಿ ಮತುೊ ಎರಡನೆ� ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆಕಾ 
ಸಂಪೂಣತಿವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೆೊ�ವೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದದರು. 
ಇನೊನು ಅನೆ�ಕ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತುೊ, ಅವುಗಳನುನು ನಾವು ಹೆ�ಗೆೊ� 
ರೆೊ�ಗಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾದೆವು ಮತುೊ ನಾವು 
ಅವುಗಳನುನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮ್�ಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡುರ್ೊದೆದವು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಳಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಯಾವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು 
ನಡೆಯ್ತಿತುವೆ?
ಇದಿ�ಗ ನಮಮೆ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನುನು 
ತಯಾರಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. 2 ವಷತಿ ಮ್�ಲಪಿಟಟು ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಕೆೊವಾ್ಯಕ್್ಸನ್ 
ಪ್ರಯ�ಗ ನಡೆಯುರ್ೊದೆ. ನೆೊವಾವಾ್ಯಕ್್ಸ ನ ಚಿಕ್ತಾ್ಸಲಯ ಪ್ರಯ�ಗವೂ 
ನಡೆಯುರ್ೊದೆ.   ಇದರ ನಂತರ, ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪಾ್ರಯದ ಆಧಾರದ 
ಮ್�ಲೆ ನಾವು ನಿಧಾತಿರ ಕೆೈಗೆೊಳುಳಿತೆೊ�ವೆ. ಮದಲನೆಯದಾಗಿ, ಹಿರಿಯ 
ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು, ನಂತರ ಅವರೆೊ�ಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಕಡಿಮ್ ವಯಸಿ್ಸನ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು.
ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ, ರೆ್ ೋಗ ನರೆ್ ೋಧಕ ಶಕಿತು ಪಡೆಯಲ್ ಲಸಿಕೆ 
ಪಡೆಯದವರಿಗೆ ನೋವು ಯಾವ ಸಂದೆೋಶವನ್ನು ನೋಡಲ್ ಬಯಸ್ವಿರಿ?
ಕೆೊ�ವಿಡ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ಯಾವುದೆೊ� ಕಾರಣಕಾಕಾಗಿ ಇನೊನು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದವರಿಗೆ, 
ನಿಮಮೆ ವೆೈಯಕ್ೊಕ ಆರೆೊ�ಗ್ಯದ ಜೆೊತೆಗೆ, ನಿಮಮೆ ಸುತೊಲ್ನ ಇತರ 
ಜನರ ಜವಾಬಾದರಿಯೊ ನಿಮಮೆ ಮ್�ಲೆ ಇದೆ. ಆದದರಿಂದ, ಲಸಿಕೆ 
ಹಾಕ್ಸಿಕೆೊಳಿಳಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷುಟು ಬೆ�ಗ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮತುೊ 
ಕೆೊ�ವಿಡ್ ವಿರುದಧದ ಭಾರತದ ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವ 
ಮೊಲಕ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ಕೆೊಡುಗೆ ನಿ�ಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೆ�ಳಲು 
ಬಯಸುತೆೊ�ನೆ.  
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ಸ
ಮಗ್ರ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಮೊಲಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಲಭ 
ಮತುೊ ಪ್ರವೆ�ಶಾಹತಿವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು 
ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರದ ನಿ�ರ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಧೆ್ಯ�ಯವಾಗಿದೆ. 

ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚಚಿದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟಟುದ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯನುನು ನಿ�ಡುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ, 
ಆಯುಷಾಮೆನ್ ಭಾರತ್ - ಪಎಂಜೆಎವೆೈ ಯ�ಜನೆ ಭಾರತದ 
ಅತ್ಯಂತ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ವಲಯದ ಯ�ಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎರಡು ಕೆೊ�ಟಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ 
ಬಡ ಮತುೊ ಮಧ್ಯಮ ವಗತಿದ ಜನರು ಈ ಯ�ಜನೆಯಡಿ 
ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯನುನು ಪಡೆದಿದಾದರೆ ಮತುೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಧತಿದಷುಟು 
ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದಾದರೆ. ಅದನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರ ಈಗ 
ಆಯುಷಾಮೆನ್ ಭಾರತ್-ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿ 
ಉಪಕ್ರಮವನುನು ಕೆೈಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎಲಲಿರನೊನು ಒಳಗೆೊಳುಳಿವ, 
ಪ್ರವೆ�ಶಿಸುವ ಮತುೊ ರೆೊ�ಗ ತಡೆಗಟುಟುವಿಕೆಯ ಒತುೊ ನಿ�ಡುವ 
ಗುರಿಯನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬ 
ನಾಗರಿಕನಿಗೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಗುರುರ್ನ ಸಂಖೆ್ಯ ಇರುತೊದೆ, 
ಅದು ಆಕೆ/ಆತನ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಖಾತೆಯಾಗಿ ಕಾಯತಿನಿವತಿಹಿಸುತೊದೆ, 
ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೊಪದಲ್ಲಿ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತೊದೆ. ಆಯುಷಾಮೆನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ 
ದೆ�ಶದ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸನಿನುವೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನುನು 
ತರುವುದಲಲಿದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರರ್ಯಂದು 
ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯವನುನು ತಂತ್ರಜ್ಾನದಿಂದ ಬೆಂಬಲ್ತವಾಗಿರುತೊದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು 2020ರ ಆಗಸ್ಟು 15ರಂದು ಕೆಂಪು 

ಕೆೊ�ಟೆಯ ಮ್�ಲ್ಂದ ರಾಷ್ರಾ�ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನದ  
ಪಾ್ರಯ�ಗಿಕ ಯ�ಜನೆಯ ಘೊ�ಷಣೆ ಮಾಡಿದದರು. ಪಾ್ರಯ�ಗಿಕ 
ಯ�ಜನೆಯನುನು ಆರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರು ಕೆ�ಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಯ�ಜನೆ 
ರಾಷರಾಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಲ್ದೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪೊವಾಗಿ ಹೆ�ಳುವುದಾದರೆ, 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಎಲಾಲಿ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಆರೆೈಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ 
ಮಾಹಿರ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತುೊ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳನುನು ಒಂದೆ� ವೆ�ದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ತರುವ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜೆಜಿಯಾಗಿದೆ.

ಚಿಕಿತೆಸುಯ ಕಡತ ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಂಡ್ ಹೆ್ ೋಗ್ವುದರಿಂದ ಮ್ಕಿತು
ರೆೊ�ಗಿಯು ಹೆೊಸ ಆಸಪಿತೆ್ರ ಅರವಾ ಹೆೊಸ ನಗರಕೆಕಾ ಹೆೊ�ದಾಗ, 
ಅವನು ಮತೆೊ ಅದೆ� ಪ್ರಕ್್ರಯಯನುನು ಅನುಭವಿಸಬೆ�ಕಾಗುತೊದೆ. 
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೆೊ�ಗಿ ಮತುೊ ವೆೈದ್ಯರು ಇಬ್ಬರಿಗೊ ಸಾಕಷುಟು 
ಸಮಯ ವ್ಯರತಿವಾಗುತೊದೆ. ಅಲಲಿದೆ� ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ದಾಖಲೆಗಳ 
ಅನುಪಸಿಥಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಸೊಕೊ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ಪಡೆಯಲು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ 
ವಾಗುರ್ೊದೆ. ಈಗ ಈ ಎಲಾಲಿ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು 
ಏಕೆಂದರೆ ರೆೊ�ಗಿಗಳ ಎಲಾಲಿ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಡಿಜಿಟಲ್ 
ರೊಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತೊದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನ ಆರೆೊ�ಗ್ಯಕೆಕಾ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬ ಬಾಧ್ಯಸಥಾರನುನು ಒಂದೆ� ವೆ�ದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ತರುತೊದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ದೆ�ಶದ 
ಬಡ ಮತುೊ ಮಧ್ಯಮ ವಗತಿದ ಜನರಾಗಿದಾದರೆ. ಮತೆೊೊಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಪ್ರಯ�ಜನವೆಂದರೆ ರೆೊ�ಗಿಯು ತನನು ಭಾಷೆಯನುನು ರ್ಳಿದಿರುವ 

ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ

ಭಾರತದ ಹೊಸ ಆರೇಗ್ಯ ಮಾದರಿ
ಕೆೈಗೆಟ್ಕ್ವ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳಗೆ, ಉಚಿತ ಚಿಕಿತೆಸುಯನ್ನು ಇಂದ್ ಹೆಚಿಚುನ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ವಂತೆ 

ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಪಡಿತರದಿಂದ ಆಡಳತಕೆ್ ಸ್ಲಭ ಪ್ರವೆೋಶ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ಏಳು ವಷ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ 

ಬಳಕೆಯ ಮ್ಲಕ ಆದ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳಗೆ ಶೆ್ರೋಯಸ್ಸು ಸಲ್ಲಿತತುದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ಶ್ರೋ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರ್ ಇತಿತುೋಚೆಗೆ ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನಕೆ್ ಚಾಲನೆ ನೋಡಿದರ್, 
ಇದ್ ದೆೋಶದ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಂತಿಯನ್ನು ತರಲ್ದೆ ಮತ್ತು ಹೆ್ ಸ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ರೆ್ ೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಆರೆೈಕೆ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ ಜಿೋವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಲಭಗೆ್ ಳಸ್ತತುದೆ

ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನಹೆ್ ಸ ಉಪಕ್ರಮ 
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ಮತುೊ ಅರತಿಮಾಡಿಕೆೊಳುಳಿವ ಮತುೊ ತನನು ರೆೊ�ಗಕೆಕಾ ಅತು್ಯತೊಮ 
ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ನಿ�ಡಲು ಅನುಭವ ಹೆೊಂದಿರುವ ವೆೈದ್ಯರನುನು ದೆ�ಶದ 
ಯಾವುದೆ� ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತೊದೆ. ವೆೈದ್ಯರು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಉತೊಮ ಪರಿ�ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯ�ಗಾಲಯಗಳು ಮತುೊ 
ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳನೊನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುರ್ಸಬಹುದಾಗಿರುತೊದೆ 

ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬೆಳೆಯ್ತಿತುರ್ವ ನೆಲೆ
ದೆ�ಶದ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರಂತರ 
ಅಭಿಯಾನವು ಈ ಹೆೊಸ ಕಾಯಾತಿಚರಣೆಯಂದಿಗೆ ಹೆೊಸ 
ಹಂತವನುನು ಪ್ರವೆ�ಶಿಸಿದುದ, ಇದು ಭಾರತದ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ತರಲ್ದೆ. ಇದು, 5 ಲಕ್ಷ 
ರೊ.ಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯನುನು ಒದಗಿಸುವ ಆಯುಷಾಮೆನ್ 
ಭಾರತ ಯ�ಜನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವಾಗಿದುದ, ಮೊರು ವಷತಿಗಳ 
ಹಿಂದೆ ಅಂತೆೊ್ಯ�ದಯದ ಪ್ರವತತಿಕರಾದ ಪಂಡಿತ್ ದಿ�ನದಯಾಳ್ 
ಉಪಾಧಾ್ಯಯ ಅವರ ಜನಮೆ ದಿನದಂದು ಆಯುಷಾಮೆನ್ ಭಾರತ 
ಯ�ಜನೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿತುೊ. ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ನಿ�ರ್ಯ ಹೆೊಸ 
ಆವೃರ್ೊಯು ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯತಿವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲು 
ಮತುೊ ದೆ�ಶದ ಪ್ರರ್ಯಂದು ಭಾಗಗಳಿಗೊ ಉತೊಮ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಯರ್ನುಸುತೊದೆ. ಈ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯ 
ಯ�ಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಏಮ್್ಸ ನಂತಹ ಆಧುನಿಕ 
ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳ ದೆೊಡ್ಡ ಜಾಲವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲಾಗುರ್ೊದೆ. 
ಪ್ರರ್ 3 ಲೆೊ�ಕಸಭಾ ಕೆ�ತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಕಾಲೆ�ಜು 
ನಿಮಾತಿಣ ಕಾಯತಿವೂ ಪ್ರಗರ್ಯಲ್ಲಿದೆ.

ಗಾ್ರಮ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಮತುೊ ಕೆ�ಮ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ಪಾ್ರರಮಿಕ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಜಾಲವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುರ್ೊದೆ. 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಂತಹ ಸುಮಾರು 80,000 ಕೆ�ಂದ್ರಗಳನುನು 
ಕಾಯತಿಗತಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆಯುಷಾಮೆನ್ ಭಾರತ್ - 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಆಸಪಿತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಯತಿವಿಧಾನಗಳನುನು 
ಸರಳಗೆೊಳಿಸುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಸುಗಮ ಜಿ�ವನವನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುತೊದೆ. 
ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಕೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಎಲ್ಐ ಯ�ಜನೆಗಳು ಸಾ್ವವಲಂಬಿ 
ಭಾರತವನುನು ನಿಮಿತಿಸುವ ಸಂಕಲಪಿವನುನು ಬಲಪಡಿಸುರ್ೊವೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಾನದೆ್ ಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕೆ್ ಅಣಿಯಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಭಾರತ
ಉತೊಮ ಆಡಳಿತಕಾಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ದೃಢವಾದ ಬಳಕೆ 
ಮತುೊ ಅದರ ಮತೊಷುಟು ಸುಧಾರಣೆಯು ಭಾರತದ ಜನರನುನು 
ಸಶಕೊಗೆೊಳಿಸುರ್ೊದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳಿಲು 
ದೆ�ಶದ ಹೆಚಿಚಿನ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನುನು ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಿಸುರ್ೊರುವುದರಿಂದ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವು ಒಂದು ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿ ಹೆಜೆಜಿ 
ಎಂದು ಸಾಬಿ�ತುಪಡಿಸುರ್ೊದೆ. 130 ಕೆೊ�ಟಿ ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆ್ಯಗಳು, 
118 ಕೆೊ�ಟಿ ಮಬೆೈಲ್ ಚಂದಾದಾರರು, ಸುಮಾರು 80 ಕೆೊ�ಟಿ 
ಇಂಟನೆತಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತುೊ ಸುಮಾರು 43 ಕೆೊ�ಟಿ ಜನ್ ಧನ್ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ದೆೊಡ್ಡ ಸಂಪಕ್ತಿತ ಮೊಲಸೌಕಯತಿವು 
ಜಗರ್ೊನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೊ ಇಲಲಿ. ಜನರು ಸಹ, ಸಕಾತಿರದ ಪಡಿತರವನುನು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಯಾವುದೆ� 
ಆಡಳಿತಾತಮೆಕ ಕೆಲಸವಾಗಿರಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನುನು 
ಅರಿತುಕೆೊಳುಳಿರ್ೊದಾದರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನುನು ಯಾವುದೆ� 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಯುಪಐ, ಎಲ್ಲಿಯಾದರೊ ಭಾರತದ 
ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ ಯಶೆೋ�ಗಾಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತುೊ ಜಗತುೊ ಸಹ 
ಅದನುನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅದೆ� ರಿ�ರ್, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ 
ಕೆೊ�ವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಕಾಯತಿಕ್ರಮವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ 
ಕೆೊ�ವಿನ್ ರ�ಟತಿಲ್ ಲಸಿಕೆ ನೆೊ�ಂದಣಿಗೆ ಬೆನೆನುಲುಬಾಗಿ 
ಹೆೊರಹೆೊಮಿಮೆದೆ. ಸಕಾತಿರದ ಎಲಲಿರಿಗೊ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 9೦ ಕೆೊ�ಟಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ 
ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ 
ಆರೆೊ�ಗ್ಯಕರ ಭಾರತದ ಹಾದಿಯು ದೆೊಡ್ಡ ನಿಣತಿಯಗಳನುನು 
ಪೂರೆೈಸಲು ಮತುೊ ದೆೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನುನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಬಹಳ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದಕಾಕಾಗಿ ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬರೊ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು 
ಮಾಡಬೆ�ಕಾಗುತೊದೆ ಮತುೊ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಕೆ�ತ್ರಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಜನರು, ವೆೈದ್ಯರು, ಅರೆವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತುೊ 
ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಈ ಹೆೊಸ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕೆೊಳಳಿಬೆ�ಕಾಗುತೊದೆ.   

ಪ್ರಮ್ಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತು ಅಭಿಯಾನಕೆ್ ಚಾಲನೆ ನೋಡಿದ 
ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು 
ಕೆೋಳಲ್ ಕ್್ಯಆರ್ ಕೆ್ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

 ಆಧುನಿಕ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಮೊಲಕ ನಾಗರಿಕರ 
ಸಬಲ್�ಕರಣ. ನಾಗರಿಕರ ಮತುೊ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ವೃರ್ೊಪರರ 
ದಾಖಲೆಗಳ ಸುಲಭ ಪ್ರವೆ�ಶ. 

 ಖಾಸಗಿ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಆರೆೈಕೆ ವಲಯದೆೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ. 
ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರು ಹೆಚುಚಿ ಲಭ್ಯರಾಗುತಾೊರೆ ಮತುೊ 
ಹೆೊಣೆಗಾರರಾಗಿರುತಾೊರೆ.

 ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಐಡಿ: ವ್ಯಕ್ೊಗಳ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿವತಿಹಣೆಗೆ 
ಮಬೆೈಲ್ ಮತುೊ ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆ್ಯಗೆ ಸಂಪಕ್ತಿತವಾದ ಒಂದು  
ಅನನ್ಯ ಗುರುರ್ನ ಚಿ�ಟಿ. 

 ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಆರೆೈಕೆ ವೃತಿತುಪರರ ರಿಜಿಸಿಟ್ೋ: ನೆೊ�ಂದಾಯತ 
ವೆೈದ್ಯರುಗಳ, ಶುಶೋ್ರಷಕರ, ಅರೆ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ, 
ಅವರ ನಿಪುಣತೆ ಮತುೊ ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿರ್ಗಳ 
ಭಂಡಾರ.

 ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯದ ರಿಜಿಸಿಟ್ : ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಕಾತಿರಿ 
ಮತುೊ ಖಾಸಗಿ ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಾಹಿರ್

 ವೆೈಯಕಿತುಕ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಪಲಿಕೆೋಷನ್: ಆರೆೊ�ಗ್ಯ 
ಸೆ�ತು ಆಪ್ ನೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ತಿತವಾದ ಸ್ವಯಂ ನಿವತಿಹಣೆ 
ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ೊಗತ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ದಾಖಲೆ.

 ಜನರ ಅನುಕೊಲಕಾಕಾಗಿ ವೆೈದ್ಯರು ಮತುೊ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ 
ಸೆ�ವೆಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೆ�ಶವನುನು ದಕ್ಷಗೆೊಳಿಸಲಾಗುತೊದೆ.

 ಈ ಯ�ಜನೆ ದೊರದ ಮತುೊ ನಗರ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳ ಜನರ 
ಸಮಾನತೆಗೆ ನೆರವಾಗುತೊದೆ. ಬೆ�ರು ಮಟಟುದಲ್ಲಿಯೊ 
ಕೆೈಗೆಟಕುವ ದರದ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲ್ವೆ.

 ದತಾೊಂಶದ ಗೆೊ�ಪ್ಯತೆಗೆ ಅತು್ಯತಕೃಷಟು ಆದ್ಯತೆ ನಿ�ಡಲಾಗುತೊದೆ. 
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ನಣ್ಶಯ: ಈಗ ಆಟೆ್ೋಮೊಬೆೈಲ್ ಮತ್ತು ಡೆ್ ್ರೋನ್ ಉದ್ಯಮಕ್್ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಂಪಕಿ್ಶತ ಪ್ರೋತಾಸುಹಕ (ಪಎಲ್ಐ)
ಪರಿಣಾಮ: ಇದು ವಾಹನ ಮತುೊ ಡೆೊ್ರ�ನ್ ಉದ್ಯಮಕೆಕಾ ಉತೆೊ�ಜನ 
ನಿ�ಡುತೊದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಸುಧಾರಿತ, ಹೆಚುಚಿ ದಕ್ಷ ಮತುೊ ಪರಿಸರ ಸೆನು�ಹಿ 
ವಾಹನ ತಂತ್ರಜ್ಾನಕೊಕಾ ಪ್ರಚೆೊ�ದನೆ ಇರುತೊದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಮುಂದಿನ 5 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ 26,058 ಕೆೊ�ಟಿ ರೊ. ರ್ರ�ತಾ್ಸಹ ಧನ 
ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು.

 ವಾಹನ ವಲಯಕೆಕಾ ನಿ�ಡಲಾಗಿರುವ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಉತೊಮ ಗುಣಮಟಟುದ ಸುಧಾರಿತ ವಾಹನ ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಉತಪಿನನುಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಿ�ರ್ಯಲ್ಲಿ ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಿಸುತೊದೆ:

 7.6 ಲಕ್ಷಕೊಕಾ ಅಧಿಕ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚುಚಿವರಿ ಉದೆೊ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳನುನು 
ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಗುತೊದೆ. ಮುಂದಿನ 5 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ 42,500 ಕೆೊ�ಟಿ 
ರೊ.ಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಹೆೊಸ ಹೊಡಿಕೆ ಮತುೊ 2.3 ಲಕ್ಷ ಕೆೊ�ಟಿ ರೊ. 
ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚುಚಿವರಿ ಉತಾಪಿದನೆ ಆಗಲ್ದೆ.

 ಎಲೆಕ್ರಾಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತುೊ ಹೆೈಡೆೊ್ರ�ಜನ್ ಇಂಧನ ಕೆೊ�ಶದ 
ವಾಹನಗಳು ಉತೆೊ�ಜನ ಪಡೆಯುತೊವೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ 
ಉತೆೊ�ಜನದೆೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಉತಾಪಿದನಾ ಸಾಮರ್ಯತಿಗಳು 
ವಿಸೊರವಾಗಲ್ವೆ. ಜಾಗರ್ಕ ವಾಹನ ವಾ್ಯಪಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಪಾಲು ಹೆಚಾಚಿಗಲ್ದೆ.

 ವಾಹನ ವಲಯದ ಈ ಪಎಲ್ಐ ಯ�ಜನೆ ಮತುೊ ಈಗಾಗಲೆ� 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಪಎಲ್ಐ ಯ�ಜನೆ ಸುಧಾರಿತ ಕೆಮಿಸಿರಾ� 
ಕೆೊ�ಶ (ಎಸಿಸಿ) (ರೊ.18,100 ಕೆೊ�ಟಿ) ಮತುೊ ಎಲೆಕ್ರಾಕ್ 
ವಾಹನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ವೆ�ಗದ ಅಳವಡಿಕೆ (ಎಫ್.ಎ.ಎಂ.ಇ 
(ಫೆ�ಮ್) ರೊ.10,000 ಕೆೊ�ಟಿ) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆ 
ಇಂಧನ ಆಧಾರಿತ ಆಟೆೊ�ಮಬೆೈಲ್ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಂದ 
ಭಾರತ ದಾಪುಗಾಲ್ಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆೊಡುತೊದೆ. 

ಡೆ್ ್ರೋನ್ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರೋತಾಸುಹಸಲಾಗ್ವುದ್ ಮತ್ತು 
ಅತಾ್ಯಧ್ನಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉತೆತುೋಜಿಸಲಾಗ್ವುದ್:  
ಮುಂದಿನ 3 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೊ. 5 ಸಾವಿರ ಕೆೊ�ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಹೊಡಿಕೆ ಬರಲ್ದೆ. ಕ್ರಮ್�ಣವಾಗಿ ರೊ.1500 ಕೆೊ�ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚಿನ 
ಮೌಲ್ಯದ ಉತಾಪಿದನೆಯಾಗಲ್ದೆ. 10 ಸಾವಿರಕೊಕಾ ಅಧಿಕ ಉದೆೊ್ಯ�ಗ 
ಸೃಷ್ಟುಯಾಗಲ್ದೆ.

ನಣ್ಶಯ: ನವ ಭಾರತಕೆ್ ಬಲವಾದ ದ್ರಸಂಪಕ್ಶ ವಲಯವನ್ನು 
ನಮಿ್ಶಸಲ್ ದ್ರಸಂಪಕ್ಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರ್ ರಚನಾತ್ಮಕ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಕಿ್ರಯ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳಗೆ ಅನ್ಮೊೋದನೆ

ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಉದೆೊ್ಯ�ಗವನುನು ಉಳಿಸಲು ಮತುೊ 
ಹೆೊಸ ಉದೆೊ್ಯ�ಗಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತೊವೆ. 
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆರೆೊ�ಗ್ಯಕರ ಸಪಿಧೆತಿಯನುನು ಉತೆೊ�ಜಿಸುತೊವೆ, 
ಆ ಮೊಲಕ ಗಾ್ರಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ೊಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುತೊದೆ. ಇದು 
ಟೆಲ್ಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳದ ಹರಿವನುನು ಹೆಚಿಚಿಸಲು 
ಮತುೊ ಅನುಸರಣೆಯ ಹೆೊರೆಯನುನು ತಗಿಗೆಸಲು ನೆರವಾಗುತೊದೆ. 
ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದೊರಸಂಪಕತಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೆಯನುನು 
ಉತೆೊ�ಜಿಸುತೊದೆ.

  ಒಂಬತುೊ ರಚನಾತಮೆಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮತುೊ ಐದು 
ಕಾಯತಿವಿಧಾನಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇತರ ಸಂವಹನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬಾಕ್ ಪಾವರ್ಸುವುದಕೆಕಾ ನಾಲುಕಾ 
ವಷತಿಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ (ಮರಟೆೊ�ರಿಯಂ) 

  ಶೆ�ಕಡಾ 1೦೦ರಷುಟು ವಿದೆ�ಶಿ ನೆ�ರ ಹೊಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಕೆಕಾ 
ಅನುಮ�ದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದೆೊ್ಯ�ಗ, ಪ್ರಗರ್ ಮತುೊ 
ಸಪಿಧಾತಿತಮೆಕತೆಯನುನು ಉತೆೊ�ಜಿಸಲು ಸುಧಾರಣೆಗಳು. 4ಜಿ, 
ಸಾವತಿರ್್ರಕ ಬಾ್ರಡ್ ಬಾ್ಯಂಡ್ ಪ್ರವೆ�ಶ, 5ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕೆ 
ವಿಸಾೊರಕೆಕಾ ಉತೆೊ�ಜನ. 

ಸಂಪುಟದ ನಣ್ಶಯಗಳು

ಈಗ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್-ಡರಾೋನ್ ಉದಯೆಮದ 
ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ‘ಪರಾೋತ್ಸಾರಕ’ ನಿೋಡಿಕೆ

ಉತಾಪಿದನೆ ಸಂಪಕ್ತಿತ ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಕ (ಪಎಲ್ಐ) ಭಾರತವನುನು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುರ್ೊದೆ.  

ಇದಕಾಕಾಗಿ 13 ವಲಯಗಳನುನು ಗುರುರ್ಸುವ ಮೊಲಕ ಈ ವಷತಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 1.97 ಲಕ್ಷ ಕೆೊ�ಟಿ ರೊ. ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತುೊ. ಮುಂದಿನ 5 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 37.5 ಲಕ್ಷ ಕೆೊ�ಟಿ ರೊ. ಹೆಚುಚಿವರಿ ಉತಾಪಿದನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತುೊ  

ಈ ಎಲಾಲಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಾಟುರೆ 1 ಕೆೊ�ಟಿಗೊ ಅಧಿಕ ಹೆಚುಚಿವರಿ ಉದೆೊ್ಯ�ಗಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಗುವುದು. ಇರ್ೊ�ಚೆಗೆ,  
ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಆಟೆೊ�ಮಬೆೈಲ್ ಉದ್ಯಮ ಮತುೊ ಡೆೊ್ರ�ನ್ ಉದ್ಯಮಕಾಕಾಗಿ ಪಎಲ್ಐ ಅನುನು ಘೊ�ಷ್ಸಿದೆ, ಇದು ಭಾರತವು ಪರಿಸರ 

ಶುದಧ, ಎಲೆಕ್ರಾಕ್ ವಾಹನಗಳು ಮತುೊ ಹೆೈಡೆೊ್ರ�ಜನ್ ಇಂಧನ ಕೆೊ�ಶದ ವಾಹನಗಳತೊ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೆೊಡುತೊದೆ.
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ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್್ಲ 
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಗತಿ ಅಡಗಿದೆ

ಕೆೊ�ವಿಡ್ ನಂತರದ ಸನಿನುವೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಾಗರ್ಕ ಸಾಥಾನಮಾನ ಅದುಭುತವಾಗಿ 

ಹೆಚಾಚಿಗಿದುದ, ವಿಶ್ವವು ಈಗ ಭಾರತದತೊ ಹೆೊಸ ಭರವಸೆಯಂದಿಗೆ ನೆೊ�ಡುರ್ೊದೆ. ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 

ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ಅಮ್ರಿಕದಲ್ಲಿ 65 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಂಗಿದದ 

ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ 24 ಸಭೆಗಳನುನು ನಡೆಸಿದರು ಮತುೊ ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಯ ವೆ�ದಿಕೆಯಂದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಗರ್ 

ಭಾರತದ ಪ್ರಗರ್ಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೆ�ಶವನುನು ಸಾರಿದರು.

ಒಂದು ಉದೆದ�ಶವಿದಾದಗ, ನನನು ದೆ�ಶ 

ಅಮರವಾಗಿರುತೊದೆ. ಜಗತುೊ ನನನು 

ದೆ�ಶವನುನು ಸಮೆರಿಸಬೆ�ಕು, ನನನು ದೆ�ಶದ 

ಭವಿಷ್ಯವನುನು ನೆೊ�ಡಬೆ�ಕು, ಮಾನವ ಕಲಾ್ಯಣದ ಮಾಗತಿವನುನು 

ತೆೊ�ರಿಸಬಲಲಿ ಒಂದು ದೆ�ಶ ಇದು ಎಂದು ಜಗತುೊ ಹೆಮ್ಮೆಯಂದ 

ಹೆ�ಳಬೆ�ಕು. ಈ ದೆ�ಶವು ಜಗತೊನುನು ತೆೊಂದರೆಯಂದ ಹೆೊರತರುವ 

ಶಕ್ೊಯನುನು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೆ�ವಲ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ 

ಮ�ದಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳಷೆಟು� ಅಲಲಿ, ಭಾರತವನುನು ವಿಶ್ವಗುರುವಾಗಿ 

ಮಾಡುವ ಸಂಕಲಪಿವಾಗಿದೆ. ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆ�ಕಾನಂದರು ಭಾರತವನುನು 

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೋಯ  ಪ್ರಧಾನ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್ 
ವಿಶ್ವಸಂಸೆ್ಥಯನ್ನುದೆ್ದೋಶಸಿ 
ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ 
ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್್ಯ.ಆರ್. 
ಕೆ್ೋಡ್ ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ. 
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ವಿಶ್ವ ಗುರುವನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದದರು, ಆದರೆ 

ಅದನುನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಉಪಕ್ರಮವನುನು ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ 

ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ ಬಂದ 

ತಕ್ಷಣ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 

ಸಮಗ್ರ ಪರಿವತತಿನೆ ಅದುಭುತವಾಗಿದೆ. 

ವಿಶ್ವದ ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ ಬಿಕಕಾಟಿಟುನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 

150 ಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ದೆ�ಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮತುೊ 

ಕೆೊರೆೊನಾದ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನನು ಸಾಮರ್ಯತಿವನುನು 

ಜಗರ್ೊಗೆ ತೆೊ�ರಿಸಿದುದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಬಿಕಕಾಟಟುನುನು ಎದುರಿಸುವ 

ಧೆೈಯತಿವನೊನು ನಿ�ಡಿದೆ. 

ಮಾತುಕತೆ, ಗೌರವ, ಸಹಕಾರ, ಶಾಂರ್ ಮತುೊ 

ಸಾವತಿರ್್ರಕ ಸಮೃದಿಧಯ ಐದು ತತ್ವಗಳನುನು ಆಧರಿಸಿದ 

ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ ವಿದೆ�ಶಾಂಗ ನಿ�ರ್ಯ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು ಜಿ20, ಕಾ್ವಡ್, ಎಸ್.ಸಿ.ಒ, 
ಇಯು ಶೃಂಗಸಭೆ, ಆಸಿಯಾನ್ ಮತುೊ ಪೂವತಿ ಆರ್ತಿಕ 

ವೆ�ದಿಕೆಯಂತಹ ಜಾಗರ್ಕ ವೆ�ದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ 

ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ದೆ�ಶದ ಇರ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ� ಮದಲ 

ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು, ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಯ ಭದ್ರತಾ 

ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದರು. ಮಾನವತೆಗೆ 

ಸಹಾಯಕವಾದ ಬಲ್ಷ್ಠ, ಆಧುನಿಕ, ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತವನುನು 

ನಿಮಿತಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ 

ದೊರದೃಷ್ಟುಯಾಗಿದೆ. ಇದೆ� ಕಾರಣಕೆಕಾ ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 22ರಿಂದ 

25ರವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ ಅಮ್ರಿಕ 

ಪ್ರವಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿತುೊ. ಭಾರತವು ಜಗತೊನುನು 

ಮುನನುಡೆಸಲು ಸಿದಧವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವೃದಿಧ 

ಮತುೊ ಕಲಾ್ಯಣವು ನಿಜವಾದ ಅರತಿದಲ್ಲಿ ಅತು್ಯತೊಮ ಮಾನವ 

ಸಂಪನೊಮೆಲಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಯಂದ 

ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಯ ವೆ�ದಿಕೆಯಂದ ಅವರು 

ಜಗರ್ೊಗೆ ಸಪಿಷಟು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆ�ಳಿದರು.

ಭಾರತದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್್ಮಲ, ವಿಶ್ವದ ಶಕಿತು

ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಯ ವೆ�ದಿಕೆಯಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು 

ಭಾರತದ ಬೃಹತ್ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯನುನು ವಿಶ್ವದ ಮಾನವ 

ಸಂಪನೊಮೆಲ ಎಂದು ಬಣಿ್ಣಸಿದರು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 

ತಾಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ 

ಸಂಪ್ರದಾಯವನುನು ಉಲೆಲಿ�ಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು, 
75ನೆ� ಸಾ್ವತಂತೆೊ್ರ್ಯ�ತ್ಸವ ವಷತಿಕೆಕಾ ಕಾಲ್ಡುರ್ೊರುವ 

ವೆೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತುೊ ಬಲ್ಷ್ಠ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹೆಗುಗೆರುತು ಎಂದು 

ಬಣಿ್ಣಸಿದರು. ಹತಾೊರು ಭಾಷೆಗಳು, ನೊರಾರು ಉಪಭಾಷೆಗಳು, 
ವಿಭಿನನು ಜಿ�ವನಶೆೈಲ್, ಆಹಾರ ಪದಧರ್ಯನುನು ಹೆೊಂದಿರುವ 

ದೆ�ಶವು ರೆೊ�ಮಾಂಚಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅತು್ಯತೊಮ 

ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳಿದರು. ಇಂದು 

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬ ಆರನೆ� ವ್ಯಕ್ೊ ಭಾರರ್�ಯನಾಗಿದಾದನೆ 

ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳಿದರು.  ಭಾರರ್�ಯರು ಪ್ರಗರ್ 

ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ವಿಶ್ವದ ಅಭಿವೃದಿಧಯೊ ವೆ�ಗವನುನು 

ಪಡೆಯುತೊದೆ. “ಭಾರತ ಬೆಳೆದಾಗ, ಜಗತುೊ ಬೆಳೆಯುತೊದೆ, 
ಭಾರತ ಸುಧಾರಣೆ ಆದಾಗ, ಜಗತುೊ ಪರಿವತತಿನೆಯಾಗುತೊದೆ” 

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ದಿ್ವಪಕ್ೋಯ ಶೃಂಗಸಭೆ 
ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ವಾ್ಯಪಾರ ಸೆೋರಿದಂತೆ 
ಅನೆೋಕ ಪ್ರಮ್ಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ಕತೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಮತುೊ ಅಮ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆೊ� ಬೆೈಡೆನ್ 
ಅವರು ಉಭಯ ದೆ�ಶಗಳ ನಡುವಿನ ದಿ್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 

ವಹಿಸಿದದರು. ವಿದೆ�ಶಾಂಗ ಕಾಯತಿದಶಿತಿ ಹಷತಿವಧತಿನ್ ಶಿ್ರಂಗಾಲಿ ಅವರ 
ಪ್ರಕಾರ, ಓವಲ್ ಕಚೆ�ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಸಭೆ 60 ನಿಮಿಷಗಳ 
ಬದಲು 90 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಕಾಲ ನಡೆಯತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆೈಡೆನ್ ಅವರು 
ಎರಡೊ ದೆ�ಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತುೊ 
ಭಾರತವನುನು ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಉತೆೊ�ಜಿಸಲು ತಮಮೆ ದೃಢ 
ಬದಧತೆಯನುನು ಪುನರುಚಚಿರಿಸಿದರು. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಮತುೊ 

ಆಳವಾದ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಕಾರವನುನು ಇಬ್ಬರೊ ನಾಯಕರು ಸಾ್ವಗರ್ಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೊೋದಿ ಹೆೋಳಕೆ:

 ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೆೊಂಡ ನಂತರ, ನಿ�ವು (ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆೈಡೆನ್) ಕೆೊ�ವಿಡ್, ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆ ಮತುೊ ಕಾ್ವಡ್ ನಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮ್�ಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದಿದ�ರಿ.

 ಮಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೊ ನಾವು ಈ ಗ್ರಹದ ಟ್ರಸಿಟುಗಳು ಎಂದು 
ಹೆ�ಳುರ್ೊದದರು. ಈ ಮನೆೊ�ಭಾವವು ಭಾರತ ಮತುೊ ಅಮ್ರಿಕದ ನಡುವಿನ 
ಸಂಬಂಧವನುನು ಬಲಪಡಿಸುತೊದೆ.

 ಭಾರತ ಮತುೊ ಅಮ್ರಿಕದ ನಡುವಿನ ವಾ್ಯಪಾರಕೆಕಾ ತನನುದೆ� ಆದ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. 
ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾ್ಯಪಾರ ಕೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಸಪಿರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 

 ಭಾರತಕೆಕಾ ಇಂತಹ ಅನೆ�ಕ ವಿಷಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅದನುನು ಅಮ್ರಿಕಾ ಹೆೊಂದಿದೆ. 
ಭಾರತದಲೊಲಿ ಅನೆ�ಕ ಸಂಗರ್ಗಳಿವೆ, ಅದು ಅಮ್ರಿಕಕೆಕಾ ಉಪಯುಕೊವಾಗಬಹುದು. 

 ಭಾರತ ಮತುೊ ಅಮ್ರಿಕದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿವತತಿನೆ ಆಗುರ್ೊದೆ. ನಾವು 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತುೊ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮಪತಿತರಾಗಿದೆದ�ವೆ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆೈಡೆನ್ ಹೆೋಳಕೆ:

 ಅಮ್ರಿಕ-ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅನೆ�ಕ ಜಾಗರ್ಕ ಸವಾಲುಗಳನುನು 
ಎದುರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತೊವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆೊ�ನೆ.

 2020ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ಭಾರತ-ಅಮ್ರಿಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟ ರಾಷರಾವಾಗಲ್ದೆ 
ಎಂದು ನಾನು 2006ರಲ್ಲಿ ಹೆ�ಳಿದೆದ.

 ಬೆೈಡೆನ್ ಅವರು ಮುಂಬೆೈಗೆ ಭೆ�ಟಿ ನಿ�ಡಿದದನುನು ನೆನಪಸಿಕೆೊಂಡರು. ಆ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯುಎಸ್ಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದದರು.

 ಬೆೈಡೆನ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತನಗೆ ಮುಂಬೆೈನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರಿದಾದರೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದದರು. 
ಮುಂಬೆೈನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ೊಯಂದ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದಿತುೊ, ಅವರ ಹೆಸರೊ ಬೆೈಡೆನ್.

 ಎರಡೊ ದೆ�ಶಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಮುಕೊ  ಭಾರತ-
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅನುನು ಕಾಪಾಡಿಕೆೊಳುಳಿವ, ಕೆೊ�ವಿಡ್-19 ರಿಂದ ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಎಲಲಿವನೊನು ನಿಭಾಯಸಲು ನಾನು ಎದುರು 
ನೆೊ�ಡುರ್ೊದೆದ�ನೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೋಯ  ಪ್ರಧಾನ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ 

ಭಾರತ- ಅಮೆರಿಕಾ  ದಿ್ವಪಕ್ೋಯ 
ಮಾತ್ಕತೆ ವೆೋಳ  ೆಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಭಾಷಣ ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್್ಯ.ಆರ್. ಕೆ್ೋಡ್ 
ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 16-31, 2021 31

ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಈ ಸೊಫೂರ್ತಿಯಂದ ಪೆ್ರ�ರಣೆ, ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನುನು 

ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಹೆೊ�ಗುವ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು 

ಬಣಿ್ಣಸಿದರು, ಇದು ಭಾರತವನುನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತುೊ 

ವಿಶಾ್ವಸಾಹತಿ ಪಾಲುದಾರನನಾನುಗಿ ಮಾಡುರ್ೊದೆ.

ಕೆ್ೋವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ 

ಬದಲಾಗಿದೆ

ಕೆೊ�ವಿಡ್ ರೊಪದಲ್ಲಿ 100 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಗತುೊ ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ 

ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊ�ಗವನುನು ಎದುರಿಸುರ್ೊದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಾನ ಮತುೊ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಕೆ�ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುರ್ೊರುವ ಹೆೊಸ ಶೆೋ�ಧಗಳು 

ಜಗರ್ೊಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬುದನುನು ಸಾಬಿ�ತುಪಡಿಸುರ್ೊದೆ.

ಇದು ಭಾರರ್�ಯ ಮೊಲದ ವೆೈದ್ಯರು, ನವ�ದ್ಯಮಿಗಳು, 
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು, ವಿದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರುಗಳಿಗೆ, 

ಭಾರರ್�ಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತುೊ ಮಾನವತೆಯ 

ಸೆ�ವೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳುಳಿವಂತೆ ಪೆ್ರ�ರೆ�ಪಸುತೊವೆ. ಜಾಗರ್ಕ 

ಆರ್ತಿಕತೆಯನುನು ಈಗ ಹೆಚುಚಿ ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೆ�ಕಾಗಿದೆ 

ಎಂಬ ಪಾಠವನುನು ಕೆೊರೆೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವು ಜಗರ್ೊಗೆ� ನಿ�ಡಿದೆ. 

ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣಾ ವೆ�ದಿಕೆ - ಕೆೊ�ವಿನ್, ಒಂದೆ� ದಿನದಲ್ಲಿ 

ಲಕಾಂತರ ಲಸಿಕೆ ಡೆೊ�ಸ್ ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೆಂಬಲವನುನು 

ಒದಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಯತಿವನುನು ಹೆ�ಗೆ ಹೆೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ 

ಮ�ದಿ ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಗೆ ರ್ಳಿಸಿದರು. ಸೆ�ವಾ ಪರಮ� ಧಮತಿಃದಿಂದ 

ಬಾಳುರ್ೊರುವ ಭಾರತವು ಸಿ�ಮಿತ ಸಂಪನೊಮೆಲಗಳ ಹೆೊರತಾಗಿಯೊ 

ಲಸಿಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತುೊ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರದೆಧಯಂದ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುರ್ೊದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳಿದರು. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮದಲ 

ಡಿ.ಎನ್.ಎ ಲಸಿಕೆಯನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿದೆ, ಇದನುನು 12 ವಷತಿಕ್ಕಾಂತ 

ಮ್�ಲಪಿಟಟು ಎಲಲಿರಿಗೊ ನಿ�ಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು 

ಭಾರತದ ವಿಜ್ಾನಿಗಳು ಕೆೊರೆೊನಾ ನಿಗ್ರಹಕೆಕಾ ಮೊಗಿನ ಮೊಲಕ ಹಾಕುವ 

ಲಸಿಕೆಯ ತಯಾರಿಕೆಯಲೊಲಿ ತೆೊಡಗಿದಾದರೆ ಮತುೊ ಮಾನವತೆಯ 

ಬಗೆಗೆ ತನನು ಜವಾಬಾದರಿಯನುನು ಅರಿತುಕೆೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ ಮತೆೊೊಮ್ಮೆ 

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನುನು ನಿ�ಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ 

ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರನುನು ಭಾರತಕೆಕಾ ಬಂದು 

ಲಸಿಕೆಯನುನು ಉತಾಪಿದಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಆಹಾ್ವನಿಸಿದರು. ವಿಜ್ಾನ 

ಆಧಾರಿತ ದೃಷ್ಟುಕೆೊ�ನವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಭಾರತವು ಪಾ್ರಯ�ಗಿಕ 

ಕಲ್ಕೆಯನುನು ಉತೆೊ�ಜಿಸುರ್ೊದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳಿದರು. ಆದದರಿಂದ 

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲಾ್ಯಬ್ ಗಳನುನು 

ಕಾ್ವಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆ

ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ ಸೆೋರಿದಂತೆ 
ಅನೆೋಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತ್ಕತೆ

 ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಶಿ್ರ� ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 24 
ರಂದು ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಆಸೆರಾ�ಲ್ಯಾ ಮತುೊ ಅಮ್ರಿಕ  ಈ ನಾಲುಕಾ 
ದೆ�ಶಗಳನುನು ಒಳಗೆೊಂಡ ತಂತ್ರ ಕುಶಲತೆಯ ಗುಂಪನ ಚತುಷೆೊಕಾ�ನ 
ಭದ್ರತಾ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು.

 ಅಮ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆೊ� ಬೆೈಡೆನ್, ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಯ�ಶಿಹಿಡೆ 
ಸುಗಾ ಮತುೊ ಆಸೆರಾ�ಲ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಸಾಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್ 
ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಕಾ್ವಡ್ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. 

 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಘಾಟನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ 
ಮ�ದಿ ಅವರು, ಕಾ್ವಡ್ ‘ಜಾಗರ್ಕ ಒಳಿರ್ಗಾಗಿ ಶಕ್ೊ’ಯಾಗಿ 
ಕಾಯತಿನಿವತಿಹಿಸಲ್ದೆ. ಕಾ್ವಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಮೆ ಸಹಕಾರವು ಭಾರತ-
ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತುೊ ಇಡಿ� ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂರ್ ಮತುೊ ಸಮೃದಿಧಯನುನು 
ಖಾರ್್ರಪಡಿಸುತೊದೆ ಎಂಬ ವಿಶಾ್ವಸ ನನಗಿದೆ ಎಂದರು.

 ಕಾ್ವಡ್ ಲಸಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದೆ�ಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತೊದೆ. ಕಾ್ವಡ್ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮೌಲ್ಯಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಧತಿರಿಸಿದೆ. ಪೂರೆೈಕೆ ಸರಪಳಿ, ಜಾಗರ್ಕ 
ಭದ್ರತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುೊ ಕೆೊರೆೊನಾ ವೆೈರಾಣು 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಾ್ವಡ್ ಒಟಾಟುಗಿ 
ಶ್ರಮಿಸುರ್ೊದೆ.

 ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೆ�ಶಕೆಕಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 2004ರ ಸುನಾಮಿಯ 
ನಂತರ ನಾಲುಕಾ ಕಾ್ವಡ್ ದೆ�ಶಗಳು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೆ�ಟಿಯಾದದವು. 
ಇಂದು, ಜಗತುೊ ಕೆೊರೆೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ವಿರುದಧ ಹೆೊ�ರಾಡುರ್ೊರುವಾಗ, 
ನಾವು ಮತೆೊೊಮ್ಮೆ ಮಾನವಕುಲದ ಕಲಾ್ಯಣಕಾಕಾಗಿ ಒಗೊಗೆಡಿದೆದ�ವೆ.

ಕಾ್ವಡ್ ಗ್ಂಪನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್ ಮಾಡಿದ 
ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೆೋಳಲ್ ಕ್್ಯಆರ್ 
ಕೆ್ೋಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಇನ್ ಕು್ಯಬೆ�ಟರ್ ಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಸಲಾಗಿದೆ ಮತುೊ 

ಬಲವಾದ ನವ�ದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಅಭಿವೃದಿಧಗೆೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು. 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೆ� ವಷತಿದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಭಾರತವು 75 ಉಪಗ್ರಹಗಳನುನು 

ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶಕೆಕಾ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲ್ದೆ, ಈ ಉಪಗ್ರಹಗಳನುನು ಭಾರರ್�ಯ 

ವಿದಾ್ಯರ್ತಿಗಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೆ�ಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುರ್ೊದಾದರೆ.

ಜಾಗತಿಕ ವೆೋದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆಗಳು

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೆೈಲು ನಿಲಾದಣದ ‘ಟಿ� ಸಾಟುಲ್’ನಲ್ಲಿ ತನನು ತಂದೆಗೆ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಇಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯಾಗಿ 

ನಾಲಕಾನೆ� ಬಾರಿಗೆ ಯು.ಎನ್.ಜಿ.ಎ.ಯನುನು ಉದೆದ�ಶಿಸಿ 

ಮಾತನಾಡುರ್ೊರುವುದು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಶಕ್ೊಯಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಜಗರ್ೊಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೆೊಟಟುರು. ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ 

ಮುಖ್ಯಮಂರ್್ರಯಾಗಿ ದಿ�ಘತಿಕಾಲ ಸೆ�ವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಕಳೆದ 7 
ವಷತಿಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯಾಗಿ, ಅವರು 20 ವಷತಿಗಳಿಂದ 

ದೆ�ಶವಾಸಿಗಳ ಸೆ�ವೆಗಾಗಿ ತಮಮೆನುನು ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡಿದಾದರೆ. ಇಂದು 

ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಪಂಡಿತ್ ದಿ�ನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾ್ಯಯ 

ಅವರ ಅಂತೆೊ್ಯ�ದಯದ ಆರ್ತಿಕ ಸಿದಾಧಂತಕೆಕಾ ಮುಡಿಪಾಗಿದುದ, ಅಲ್ಲಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧಯನುನು ಕೆೊನೆಯ ಮ್ೈಲ್ವರೆಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಲಾಗುರ್ೊದೆ ಎಂದು 

ಅವರು ಹೆ�ಳಿದರು.

ಹಾಗೆಯ�, ‘ ಸವತಿರ ಅಭಿವೃದಿಧ’ ಇಂದು ನವ ಭಾರತದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. 

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಳೆದ ಏಳು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 43 
ಕೆೊ�ಟಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಜನರು ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಂದಿಗೆ ಸಂಪಕತಿ 

ಹೆೊಂದಿದಾದರೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದದರು. ಅದೆ� 

ರಿ�ರ್, ಅಂತಹ 36 ಕೆೊ�ಟಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಜನರಿಗೆ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯೊ ಸಿಕ್ಕಾದೆ, 
ಅವರು ಈ ಮದಲು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಯ�ಚಿಸಲೊ ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 50 
ಕೆೊ�ಟಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ನಿ�ಡುವ ಮೊಲಕ, ಭಾರತವು 

ಅವರನುನು ಗುಣಮಟಟುದ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ಸೆ�ವೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ತಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3 ಕೆೊ�ಟಿ ವಸರ್ ರಹಿತ ವ್ಯಕ್ೊಗಳಿಗೆ ಪಕಾಕಾ ಮನೆಗಳನುನು 

ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಇಷೆಟು� ಅಲಲಿ, ಕಲುಷ್ತ ನಿ�ರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ 

ಇಡಿ� ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮತುೊ ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಬಡ ಮತುೊ ಅಭಿವೃದಿಧಶಿ�ಲ 

ದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ ದೆೊಡ್ಡ ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗಿದೆ.  ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸವಾಲನುನು 

ಎದುರಿಸಲು, 170 ದಶಲಕ್ಷಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕೆೊಳವೆ ಮೊಲಕ ಶುದಧ 

ನಿ�ರನುನು ಪೂರೆೈಸಲು ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವದ 

ದೆೊಡ್ಡ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಯಾವುದೆ� ದೆ�ಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ, ಅದರ ನಾಗರಿಕರು 

ಭೊಮಿ ಮತುೊ ಸ್ವರ್ೊನ ಹಕುಕಾಗಳನುನು, ಅಂದರೆ ಮಾಲ್�ಕತ್ವದ ದಾಖಲೆ 

ಹೆೊಂದುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶ್ವದ ದೆೊಡ್ಡ ದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ, ಭೊಮಿ ಮತುೊ 

ಮನೆಗಳ ಹಕುಕಾಗಳನುನು ಹೆೊಂದಿರದ ಜನರು ಹೆಚಿಚಿನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿದಾದರೆ. 

ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಭಾರತದ 6 ಲಕ್ಷಕೊಕಾ ಹೆಚುಚಿ ಹಳಿಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಡೆೊ್ರ�ನ್ 

ಗಳಿಂದ ನಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಮತುೊ ಭೊಮಿಯ 

ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಕೆೊ�ಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಯತಿದಲ್ಲಿ 

ತೆೊಡಗಿದೆದ�ವೆ.

ಭಯೋತಾ್ಪದನೆಯ ವಿರ್ದ್ಧ ಬಲವಾದ ನಲ್ವು

ಭಾರತವು  ಸದಾ ವಿಶ್ವ ಶಾಂರ್ ಮತುೊ ಸಾಮರಸ್ಯವನುನು ಪ್ರರ್ಪಾದಿಸುತೊದೆ. 

ಈ ಕಾರಣಕಾಕಾಗಿಯ� ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವಾಗ, ಯಾವುದೆ� ದೆ�ಶವನುನು ಹೆಸರಿಸದೆ, 
ಯಾವುದೆ� ದೆ�ಶವು ಯಾವುದೆ� ದೆ�ಶದ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ ಪರಿಸಿಥಾರ್ಗಳನುನು ತನನು 

ಸಾ್ವರತಿಕೆಕಾ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಯರ್ನುಸಬಾರದು ಎಂಬ ಸಪಿಷಟು 

ಸಂದೆ�ಶವನುನು ಜಗರ್ೊಗೆ ನಿ�ಡಿದರು. ಆಫಾಘಾನಿಸಾೊನದ ಪ್ರಸುೊತ ಪರಿಸಿಥಾರ್ಯ 

ಬಗೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅವರು, ಅದರ ಜನರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುೊ 

ಮಕಕಾಳು ಹಾಗು ಅಲಪಿಸಂಖಾ್ಯತರಿಗೆ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತುೊ 

ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬರೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಮೆ ಜವಾಬಾದರಿಗಳನುನು ನಿವತಿಹಿಸಬೆ�ಕು 

ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು. ಭಯ�ತಾಪಿದನೆಯನುನು ರಾಜಕ್�ಯ ಸಾಧನವಾಗಿ 

ಬಳಸುರ್ೊರುವವರು, ಭಯ�ತಾಪಿದನೆ ತಮಗೊ ಅಷೆಟು� ದೆೊಡ್ಡ ಬೆದರಿಕೆ 

ಎಂಬುದನುನು ಅರತಿಮಾಡಿಕೆೊಳಳಿಬೆ�ಕು ಎಂದು ಭಯ�ತಾಪಿದನೆಯನುನು 

ಬೆಂಬಲ್ಸುವ ದೆ�ಶಕೆಕಾ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು ಎಚಚಿರಿಕೆ ನಿ�ಡಿದರು. 

ಭಯ�ತಾಪಿದನೆ ಪಸರಿಸಲು ಮತುೊ ಭಯ�ತಾಪಿದಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ 

ಆಫಾಘಾನಿಸಾೊನದ ನೆಲ ಬಳಸದಂತೆ ನೆೊ�ಡಿಕೆೊಳುಳಿವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ 

ಎಂದು ಪ್ರರ್ಪಾದಿಸಿದರು. ಸಾಗರ ಪರಂಪರೆ ಮತುೊ ಸಂಪನೊಮೆಲಗಳ 

ಉಪಾಧ್ಯಕೆ ಕಮಲಾ ಹಾ್ಯರಿೋಸ್ ರೆ್ ಂದಿಗೆ 
ಸಭೆ
2021 ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 23ರಂದು ಅಮ್ರಿಕಕೆಕಾ ಭೆ�ಟಿ ನಿ�ಡಿದಾಗ  
ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ಅಮ್ರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕೆ 
ಕಮಲಾ ಹಾ್ಯರಿಸ್ ಅವರನುನು ವಾಷ್ಂಗಟುನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಭೆ�ಟಿ 
ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೊ ನಾಯಕರು,  ಕ್ಷಿಪ್ರ ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಿಕೆ ಮೊಲಕ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊ�ಗವನುನು ತಡೆಗಟುಟುವ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಮತುೊ 
ನಿಣಾತಿಯಕ ಔಷಧಗಳು, ವೆೈದ್ಯಕ್�ಯ ಮತುೊ ಆರೆೊ�ಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ 
ಸಾಧನಗಳ ಪೂರೆೈಕೆಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಳಿವುದೊ ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ತಮಮೆ ದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆೊ�ವಿಡ್ -19 ಪರಿಸಿಥಾರ್ ಕುರಿತು ಚಚಿತಿಸಿದರು. 
ನವಿ�ಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನವನುನು ಉತೆೊ�ಜಿಸಲು ಭಾರತದ 
ದಣಿವರಿಯದ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಮತುೊ ಇರ್ೊ�ಚೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ 
ರಾಷ್ರಾ�ಯ ಜಲಜನಕ ಅಭಿಯಾನ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ 
ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ಅಮ್ರಿಕ 
ಉಪಾಧ್ಯಕೆ ಕಮಲಾ ಹಾ್ಯರಿಸ್ ಅವರನುನು ಭಾರತಕೆಕಾ ಭೆ�ಟಿ 
ನಿ�ಡುವಂತೆ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದರು.

Scan QR code to watch 
video of talks with US 
Vice President Kamala 
Harris.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೋಯ  ಪ್ರಧಾನ ಅಮೆರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸ 
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ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆಗೆ ಒತುೊ ನಿ�ಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿಯವರು, 
ಅಂತಾರಾಷ್ರಾ�ಯ ವಾ್ಯಪಾರವೂ ಜಿ�ವನಾಡಿಯಾಗಿದುದ, ಇದನುನು 

ವಿಸೊರಣಾವಾದ ಮತುೊ ನಿಬತಿಂಧಗಳ ಸಪಿಧೆತಿಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೆ�ಕಾಗಿದೆ 

ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು. ಇದಕಾಕಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ರಾ�ಯ ಸಮುದಾಯ 

ಒಕೆೊಕಾರಲ್ನ ಧ್ವನಿ ಎತೊಬೆ�ಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳಿದರು.

ವಿಶ್ವಸಂಸೆ್ಥಯ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯ

ಭಾರತದ ಮಹಾನ್ ತತ್ವಜ್ಾನಿ ಆಚಾಯತಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಶತಮಾನಗಳ 

ಹಿಂದೆಯ�  ಹಿ�ಗೆ ಹೆ�ಳಿದದರು -   
ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನುನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಿದಾದಗ, 

ಸಮಯವು ಆ ಕೆಲಸದ ಯಶಸ್ಸನುನು ನಾಶಪಡಿಸುತೊದೆ. ಇದನುನು 

ಉಲೆಲಿ�ಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾ 

ತನನುನುನು ತಾನು ಪ್ರಸುೊತವಾಗಿಟುಟುಕೆೊಳಳಿಬೆ�ಕಾದರೆ, ಅದು ತನನು 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನುನು ಸುಧಾರಿಸಬೆ�ಕು ಮತುೊ ವಿಶಾ್ವಸಾಹತಿತೆಯನುನು 

ಹೆಚಿಚಿಸಬೆ�ಕು ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು. ಇಂದು ಈ ಸಂಸೆಥಾಯ ವಿರುದಧ ಅನೆ�ಕ 

ಪ್ರಶೆನುಗಳು ಏಳುರ್ೊವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಯ ವೆ�ದಿಕೆಯಂದಲೆ� 

ಹೆ�ಳಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಅನೆ�ಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುರ್ೊರುವ ಪರೆೊ�ಕ್ಷ 

ಯುದಧಗಳು - ಭಯ�ತಾಪಿದನೆ ಮತುೊ ಆಫಾಘಾನಿಸಾೊನದ ಬಿಕಕಾಟುಟು 

ಈ ಪ್ರಶೆನುಗಳನುನು ಆಳಗೆೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದರು. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾರ್ಯಲ್ಲಿ, 

ಜಾಗರ್ಕ ಸನಿನುವೆ�ಶದ ದೃಷ್ಟುಯಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸೆಥಾಯನುನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು 

ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರರ್ಯಬ್ಬರ ಪ್ರಯತನುದಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶಾಂರ್ 

ಮತುೊ ಸೌಹಾದತಿತೆ ಹೆಚಾಚಿಗಲ್ದೆ, ಇದು ಜಗತೊನುನು ಆರೆೊ�ಗ್ಯಕರ, 

ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುೊ ಸಮೃದಧಗೆೊಳಿಸುತೊದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ವಿಶಾ್ವಸ 

ವ್ಯಕೊಪಡಿಸಿದರು.

ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಘನತೆವೆತತು  
ಸ್ಗಾ ಯೋಶಹಡೆ ಅವರೆ್ ಂದಿಗೆ ಸಭೆ

ಆಸೆಟ್ೋಲ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ  
ಸಾ್ಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರೆ್ ಂದಿಗೆ ಸಭೆ

ಜಪಾನ್ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಸುಗಾ ಯ�ಶಿಹಿಡೆ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ 
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ಮದಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಭೆ 
ನಡೆಸಿದರು. ಉಭಯ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಗಳು ಎರಡೊ ದೆ�ಶಗಳ  
ನಡುವಿನ ಬಹುಮುಖಿ ಸಂಬಂಧವನುನು ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸಿದರು ಮತುೊ 
ಆಫಾಘಾನಿಸಾೊನ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಇರ್ೊ�ಚಿನ ಜಾಗರ್ಕ ಮತುೊ ಪಾ್ರದೆ�ಶಿಕ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಭಿಪಾ್ರಯ 
ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೆೊಂಡರು.
ಅವರು ಮುಕೊ ಮತುೊ ಸಮಗ್ರ 
ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೆ�ಶಕೆಕಾ 
ತಮಮೆ ಬದಧತೆಯನುನು 
ಪುನರುಚಚಿರಿಸಿದರು. ಎರಡೊ 
ದೆ�ಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚುಚಿರ್ೊರುವ 

ಆರ್ತಿಕ ಸಹಯ�ಗವನುನು ಸಾ್ವಗರ್ಸಿದ ಅವರು, ಮುಂಬೆೈ- 
ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಹೆೈಸಿಪಿ�ಡ್ ರೆೈಲು ಯ�ಜನೆ (ಎಂ.ಎ.ಎಚ್.ಎಸ್.
ಆರ್.)ಯ ಸುಗಮ ಮತುೊ ಸಕಾಲ್ಕ ಅನುಷಾ್ಠನವನುನು ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಿಸುವ 
ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗೆ ಬದಧತೆಯನುನು ಪುನರುಚಚಿರಿಸಿದರು.

ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 23ರಂದು ವಾಷ್ಂಗಟುನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾ್ವಡ್ ನಾಯಕರ 
ಶೃಂಗಸಭೆಯ ವೆ�ಳ ,ೆ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು 
ಆಸೆರಾ�ಲ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಸಾಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ 
ದಿ್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಗಳು 
ದಿ್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ, ಪಾ್ರದೆ�ಶಿಕ ಮತುೊ 
ಜಾಗರ್ಕ ಮಹತ್ವದ ವಿವಿಧ 
ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಚಿತಿಸಿದರು. 
ಇರ್ೊ�ಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮದಲ 
ಭಾ ರ ತ - ಆ ಸೆ ರಾ�ಲ್ ಯಾ 
ವಿದೆ�ಶಾಂಗ ಮತುೊ ರಕ್ಷಣಾ 
ಸಚಿವರ 2 + 2 ಸಂವಾದ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಎರಡೊ ದೆ�ಶಗಳ ನಡುವೆ 
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉನನುತ ಮಟಟುದ ಚಚೆತಿಗಳು ನಡೆಯುರ್ೊರುವ ಬಗೆಗೆ 
ಅವರು ಸಂತೃಪೊ ವ್ಯಕೊಪಡಿಸಿದರು. ಪರಸಪಿರ ಒಳಿತನುನು ಮುನನುಡೆಸಲು 
ಮತುೊ ಮುಕೊ,  ಸಮೃದಧ ಮತುೊ ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ 
ವಲಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದೆದ�ಶವನುನು ಮುನನುಡೆಸಲು ನಿಕಟ ಸಹಕಾರವನುನು 
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಇಬ್ಬರೊ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಗಳು ನಿಧತಿರಿಸಿದರು.

ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ತಮಮೆ ಅಮ್ರಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಮದಲ 
ದಿನದಂದು ಐದು ದೆೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳೊೆಂದಿಗೆ ವೆೈಯಕ್ೊಕ ಸಭೆ 
ನಡೆಸಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್್ಸ ನ ವಿವೆ�ಕ್ ಲಾಲ್, ಅಡೆೊ�ಬ್ 
ನ ಶಂತನು ನರೆೈನ್, ಕಾ್ವಲಾಕಾಮ್ ನ ಸಿಇಒ ಕ್್ರಶಿಚಿಯಾನೆೊ ಆರ್ ಅಮ�ನ್, 
ಫಸ್ಟು ಸೆೊ�ಲಾರ್ ನ ಮಾಕ್ತಿ ವಿಡಮೆರ್ ಮತುೊ ಬಾಲಿಕ್ ಸೆೊಟು�ನ್ ನ ಸಿಟು�ಫನ್ ಎ. 
ಸಾಕಾ್ವಜ್ತಿ ಮನ್ ಸೆ�ರಿದದರು.  ತಮಮೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ಪ್ರಸಾೊಪಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು, ಹೊಡಿಕೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸಲು ಅವರನುನು 
ಉತೆೊ�ಜಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಶಿ್ರ� ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ದೊರಸಂಪಕತಿ ಮತುೊ ವಿದು್ಯನಾಮೆನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಪಾರ 
ಹೊಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಚಿತಿಸಿದರು. ಸಾಂಸಿಥಾಕ ನಾಯಕರೆೊಂದಿಗಿನ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು ಇರ್ೊ�ಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ವಿದು್ಯನಾಮೆನ 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ವಿನಾ್ಯಸ ಮತುೊ ಉತಾಪಿದನೆ (ಎಲೆಕಾರಾನಿಕ್್ಸ ಸಿಸಟುಂ ಡಿಸೆೈನ್ 
ಮಾ್ಯನುಫಾ್ಯಕಚಿರಿಂಗ್) (ಇ.ಎಸ್.ಡಿಎಂ) ಉತಾಪಿದನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಕ 
ಯ�ಜನೆ (ಪಎಲ್.ಐ) ಮತುೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕಟುರ್ ಪೂರೆೈಕೆ 
ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತುೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಥಾಳಿ�ಯ ಹೆೊಸತನ 
ಶೆೋ�ಧದ ವಾತಾವರಣವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಚಚಿತಿಸಿದರು.

ನವ ಭಾರತ ನಮಾ್ಶಣಕೆ್ ಬೆಂಬಲ ನೋಡಲ್ರ್ವ ವಿಶ್ವದ ದೆೈತ್ಯ ಸಾಂಸಿ್ಥಕ ಸಂಸೆ್ಥಗಳು 
ಕಳವಾಗಿದ್ದ 157 ಭಾರತಿೋಯ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾ್ರಚಿೋನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 
ಮರಳ ತಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೊೋದಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು ಅಮ್ರಿಕದಿಂದ 157 ಕಲಾಕೃರ್ಗಳು ಮತುೊ ಪಾ್ರಚಿ�ನ 
ವಸುೊಗಳನುನು ಮರಳಿ ದೆ�ಶಕೆಕಾ ತಂದಿದಾದರೆ. ಈ ಕಲಾಕೃರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊ 
ಧಮತಿ, ಬೌದಧ ಧಮತಿ ಮತುೊ ಜೆೈನ ಧಮತಿಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂಸಕೃರ್ಕ 
ಪಾ್ರಚಿ�ನ ವಸುೊಗಳು ಮತುೊ ಶಿಲಪಿಗಳು ಸೆ�ರಿವೆ. 
ಹೆಚಿಚಿನ ವಸುೊಗಳು 11 ನೆ� ಶತಮಾನದಿಂದ 
14 ನೆ� ಶತಮಾನವುಗಳಾಗಿವೆ ಮತುೊ ಕ್್ರ.ಪೂ. 
ಕಾಲದ ಐರ್ಹಾಸಿಕ ಪಾ್ರಚಿ�ನ ವಸುೊಗಳೊ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆ�ರಿವೆ. ಭಾರತದಿಂದ ಕಳವು 
ಮಾಡಲಾದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪಾ್ರಚಿ�ನ 
ವಸುೊಗಳು ಮತುೊ ಕಲಾಕೃರ್ಗಳನುನು ಮರಳಿ 
ತರುವ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಮ�ದಿ ಸಕಾತಿರದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಸಂಕೆ�ತವಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಮತುೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬೆೈಡೆನ್ ಅವರು ಸಾಂಸಕೃರ್ಕ ಸರಕುಗಳ 
ಕಳಳಿತನ, ಅಕ್ರಮ ವಾ್ಯಪಾರ ಮತುೊ ಕಳಳಿಸಾಗಾಣಿಕೆಯನುನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ 
ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮತೊಷುಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬದಧತೆಯನುನು ಪುನರುಚಚಿರಿಸಿದರು.
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ಸಂಸದ್  ಟ್ವಿಯಂದಿಗೆ  
ಬಲವಾಗಲಿದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಾದ ಧವಾನಿ 

21ನೆ� ಶತಮಾನವು ಸಂವಹನ ಮತುೊ ಸಂವಾದದ ಮೊಲಕ ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ತರುರ್ೊದೆ, 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತುೊ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಗಳು ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುರ್ೊವೆ. ಅಮೃತ್ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವ ವಷತಿದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಧ್ವನಿಯನುನು ಗಟಿಟುಗೆೊಳಿಸುವ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯ ಕ್ರಮವಂದರಲ್ಲಿ, ಸಂಸದ್ ಟಿವಿಯಾಗಿ 

ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಲೆೊ�ಕಸಭೆ ಮತುೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟಿವಿಗಳನುನು ವಿಲ್�ನಗೆೊಳಿಸಲಾಗುರ್ೊದೆ.

ಭಾರರ್�ಯ ಸಂಸತುೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೆ�ವಾಲಯವಾಗಿದೆ, 
ಹಿ�ಗಾಗಿಯ� 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯಾದ ನಂತರ 
ಸಂಸರ್ೊನ ಮ್ಟಿಟುಲುಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುವ ಮೊಲಕ 

ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು ಅದರ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯವನುನು ಎರ್ೊ ತೆೊ�ರಿಸಿದದರು. 
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಸರ್ೊನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೆ�ಗ 
ಮತುೊ ಪಾರದಶತಿಕತೆಯೊ ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ. ಸಂಸದಿ�ಯ ವ್ಯವಸೆಥಾಯು 
ಕೆ�ವಲ ರಾಜಕ್�ಯವನುನು ಮಾತ್ರ ಸಿ�ಮಿತವಾಗಿಲಲಿ, ಜೆೊತೆಗೆ ದೆ�ಶದ 
ದಿಕಕಾನುನು ನಿಧತಿರಿಸುವ ನಿ�ರ್ಗಳನುನು ಸಹ ಮಾಡುತೊದೆ ಎಂಬುದನುನು 
ಅರತಿಮಾಡಿಕೆೊಳುಳಿವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಈ ಚಿಂತನೆಯಂದಿಗೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2021ರಲ್ಲಿ, ಲೆೊ�ಕಸಭಾ ಟಿವಿ 
ಮತುೊ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಟಿವಿಯನುನು ವಿಲ್�ನಗೆೊಳಿಸಿ ಸಂಸದ್ ಟಿವಿಯನುನು 
ರಚಿಸಲು ರ್�ಮಾತಿನ ತೆಗೆದುಕೆೊಳಳಿಲಾಯತು. ಅಂತಾರಾಷ್ರಾ�ಯ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತುೊ ದೊರದಶತಿನ ದಿನದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ, ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 
15 ರಂದು, ಸಂಸದಿ�ಯ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ದೃಢವಾದ ಮತುೊ ದಕ್ಷ ರಿ�ರ್ಯಲ್ಲಿ 
ಸಾವತಿಜನಿಕರ ಬಳಿಗೆ ಕೆೊಂಡೆೊಯು್ಯವ ಉದೆದ�ಶದಿಂದ ಸಂಸದ್ ಟಿವಿಯ 
ಪಯಣ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯತು. ಉಪರಾಷರಾಪರ್ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯು್ಡ, 
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಮತುೊ ಲೆೊ�ಕಸಭಾ ಸಿಪಿ�ಕರ್  
ಓಂ ಬಿಲಾತಿ ಅವರು ಸಂಸದ್ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿ�ಡಿದರು.

ಸಂಸದ್  ಟವಿಯ ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮಗಳು 
ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿ ಈ 4 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರ್ತತುವೆ

ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು 
ಪ್ರಜಾಸತಾತುತ್ಮಕ 
ಸಂಸೆ್ಥಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಯ್ಶ 
ನವ್ಶಹಸ್ವುದ್

 ಭಾರತದ 
ಇತಿಹಾಸ 
ಮತ್ತು 
ಸಂಸಕೃತಿ 

ಯೋಜನೆಗಳು/ 

ನೋತಿಗಳ 

ಆಡಳತ ಮತ್ತು 

ಅನ್ಷಾಠಾನ

ಪ್ರಚಲ್ತ 
ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು, 
ಕಾಳಜಿಗಳು.
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ರಾಷಟ್ ಸಂಸದ್ ಟವಿ
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ವಿಶ್ವದ ಅರ್ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷರಾವಾದ ಭಾರತದ 
ಜನತೆಗೆ ಮಿ�ಸಲಾದ ಸಂಸದ್ ಟಿವಿಯನುನು ನಮಮೆ ಸಂಸರ್ೊನ 
ಅತು್ಯತೊಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನುನು ಉತೆೊ�ಜಿಸಲು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 
ಅಮೃತ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಚಾನೆಲ್ ಸಂಸದಿ�ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತುೊ ಪ್ರಮುಖ 
ಮಾಹಿರ್ಯನುನು ದೆ�ಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ತಲುಪಸುತೊದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಇದು ಸಂಪನೊಮೆಲಗಳ ಉತೊಮ ಮತುೊ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯನುನು ಮಾಡುತೊದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ 
ಗುಣಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹತಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೆ, 
ಮತೆೊೊಂದೆಡೆ, ವೆಚಚಿವೂ ಕಡಿಮ್ಯಾಗುತೊದೆ. ಹೆೊಸ ಕಾಯತಿಕ್ರಮಗಳ 
ಸರಣಿಯು ದೆ�ಶದ ಸಾಂಸಕೃರ್ಕ, ಆರ್ತಿಕ ಮತುೊ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಅಂಶಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೊಡಿಸುತೊದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಇದು ದೆ�ಶದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಯ ಪಯಣದ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೊಡಿಸುತೊದೆ ಮತುೊ 
ಅಂತಾರಾಷ್ರಾ�ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸುದಿದಗಳನುನು ಒದಗಿಸುತೊದೆ.

ಈ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ, “ಭಾರತವು 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತಾಯಯಾಗಿದುದ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆ�ವಲ ಒಂದು 
ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲಲಿ, ಒಂದು ಕಲಪಿನೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಹೆ�ಳಿದರು. 
“ಉತೊಮ ಮತುೊ ವಾಸೊವಿಕ ವಿಷಯವಿರುವಲ್ಲಿ, ಜನರು ಸ್ವತಃ 
ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳುಳಿತಾೊರೆ. ಇದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಚೆನಾನುಗಿ 
ಅನ್ವಯಸುತೊದೆ, ಇದು ದೆ�ಶದ ಸಂಸದಿ�ಯ ವ್ಯವಸೆಥಾಗೊ ಸಮಾನವಾಗಿ 
ಅನ್ವಯಸುತೊದೆ” ಎಂದು ಸಂಸದ್ ಟಿವಿಯ ಪಾ್ರಮುಖ್ಯದ 
ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು ಹೆ�ಳಿದರು,  “ವಸುೊ ವಿಷಯವೆ� 
ಸಂಪಕತಿವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಬಣಿ್ಣಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸದನದ 
ಕಾಯತಿಕಲಾಪಗಳೊೆಂದಿಗೆ ತಮಮೆನುನು ತಾವು ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಳುಳಿವುದು 
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತಾೊರೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಯನುನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೊಂಡು, ಸಂಸದ್ ಟಿವಿಯ ನಿ�ಲನಕೆಯನುನು ಸಹ 
ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುೊ ಈ ಪ್ರಯತನುವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ದೆ�ಶದ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬೆ�ರುಗಳನುನು ಇನನುಷುಟು ಬಲಪಡಿಸುತೊದೆ.  

ಸಂಸದ್ ಟವಿ ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮಗಳು
 ಸಂಸತಿತುನಲ್ಲಿಂದ್: ಸದನದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದ ಕಾಯತಿಸೊಚಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾಹಿರ್

 ಸದನದ ಮ್ಖಾ್ಯಂಶಗಳು: ಸಂಸರ್ೊನ ಎರಡೊ ಸದನಗಳ 
ಕಾಯತಿಕಲಾಪದ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನುನು ತೆೊ�ರಿಸುತೊದೆ.

 ಏಕಂ ಸತ್: ಈ ಸರಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲಾಲಿ ಧಮತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ 
ಸಂಪಕತಿಗಳು  ಹೆ�ಗೆ  ಒಗೊಗೆಡಿಸುತೊವೆ  ಎಂಬುದನುನು ಎರ್ೊ 
ತೆೊ�ರಿಸುತೊದೆ.

 ಭಾರತವನ್ನು ಪರಿವತಿ್ಶಸ್ವುದ್: ಬದಲಾಗುರ್ೊರುವ 
ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ ಚಚೆತಿ.

 ಆರ್್ಶಕತೆಯ ಸ್ತ್ರ:  ಈ ಮೊಲಕ, ಸಕಾತಿರದ 
ನಿ�ರ್ಗಳನುನು ಹೆ�ಗೆ ರೊಪಸಲಾಗುತೊದೆ ಎಂದು 
ವಿ�ಕ್ಷಕರಿಗೆ ರ್ಳಿಸಲಾಗುತೊದೆ.

 ಟ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್: ಇದು ವಿ�ಕ್ಷಕರಿಗೆ ದೆ�ಶದ 
ಪ್ರಸಿದಧ ವ್ಯಕ್ೊಗಳನುನು ಪರಿಚಯಸುತೊದೆ.

 ರಕ್ಷಕರ್: ಇದು ದೆ�ಶದ ಆಂತರಿಕ, ತಂತ್ರ 
ಕುಶಲತೆಯ ಭದ್ರತಾ ನಿ�ರ್ಗಳು ಮತುೊ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಸರಳ 
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುೊತಪಡಿಸುತೊದೆ.

 ಇತಿಹಾಸ: ಭಾರರ್�ಯ ಸಂಸಕೃರ್ಯ ಮೊಲಗಳು: ಇದು 
ವಿ�ಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಮೆ ಶಿ್ರ�ಮಂತ ಪರಂಪರೆ ಮತುೊ ತತ್ವಶಾಸತ್ರದ 
ಆಳವನುನು ಪರಿಚಯಸುತೊದೆ.

 ನನನು ಕಥೆ: ಮಹಿಳಾ ಸಂಸದಿ�ಯ ಪಟುಗಳ ಹೆೊ�ರಾಟದ 
ಗಾಥೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿ�ಕ್ಷಕರಿಗೆ ರ್ಳಿಯುತೊದೆ.

 ಭಾರತದ ನವೋದ್ಯಮ ಪಯಣ: ಇದರಲ್ಲಿ ದೆ�ಶದ ಯುವ 
ಉದ್ಯಮಿಗಳನುನು ಪರಿಚಯಸಲಾಗುತೊದೆ.

 ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ@75: 75ನೆ� ಸಾ್ವತಂತೆೊ್ರ್ಯ�ತ್ಸವದ 
ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಕಾಯತಿಕ್ರಮಗಳನುನು ಸಿದಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಮರ್ ಕಾ್ರಂರ್, ಯ� ಭಿ� ನಾಯಕ್, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 75 
ಮ್ೈಲ್ಗಲುಲಿಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರರು, ಭಾರತಕೆಕಾ 
ನಿದೆ�ತಿಶನ ನಿ�ಡಿದ 75 ಕಾನೊನುಗಳಂತಹ ಕಾಯತಿಕ್ರಮಗಳು 

ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲ್ವೆ.
 ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಚಚೆ್ಶಗಳು: ಇದು ರಾಷ್ರಾ�ಯ ಮಟಟುದಲ್ಲಿಯೊ 
ಪ್ರಭಾವ ಬಿ�ರುವ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಚಿತಿಸಲಾದ 
ವಿಷಯಗಳನುನು ತೆೊ�ರಿಸುತೊದೆ.

 ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ್: ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಂಸದರ ಜಿ�ವನಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಪ್ರರ್ಯಂದು ಅಂಶವನುನು ವಿವರವಾಗಿ ತೆೊ�ರಿಸಲಾಗುವುದು.

 ಭಾರತ್ ಕಾ ರೆಹೆನು ವಾಲಾ ಹ್..: ಇದು ನಮಮೆ ಇರ್ಹಾಸ ಮತುೊ 
ಕಲೆ ಮತುೊ ಸಂಸಕೃರ್ಯ ಮ್�ಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲಿತೊದೆ.

 ರೆ್ ೋಮಾಂಚಕ ಭಾರತ: ಈ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ವಾರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನು ಸಂಕ್ಷಿಪೊಗೆೊಳಿಸುತೊದೆ.

 ಅಭಿವ್ಯಕಿತು: ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಜಗರ್ೊನ ಹೆಸರಾಂತ 
ಕಲಾವಿದರು ಅದರ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮಗಳನುನು ವಿವರಿಸಲ್ದಾದರೆ.

 ಆರೆ್ ೋಗ್ಯಕರ ಭಾರತ: ರೆೊ�ಗಗಳನುನು 
ತಡೆಗಟುಟುವ ಬಗೆಗೆ ವಿ�ಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಲಹೆ 
ನಿ�ಡುತೊದೆ.

 ಸಾ್ಮಟ್್ಶ ಕೃಷ್: ಇದು ಕೃಷ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುರ್ೊರುವ 
ಪ್ರಯ�ಗಗಳು ಮತುೊ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿಶಿಷಟು 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು ಪ್ರದಶಿತಿಸಲ್ದೆ.

 ವಿಜ್ಾನದ ಕಲೆ: ಇದು ವಿಜ್ಾನ ಮತುೊ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಜಗರ್ೊನಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುರ್ೊರುವ ಹೆೊಸ ಆವಿಷಾಕಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿ�ಕ್ಷಕರನುನು 
ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತೊದೆ.

 ಹಲೆ್ ೋ ಇಂಡಿಯಾ ರೌಂಡಪ್: ಇದು ದೆ�ಶ ಮತುೊ 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿರ್ಯನುನು 
ಒದಗಿಸುತೊದೆ.

 ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತ್ವ: ಇದು ಇತರ ದೆ�ಶಗಳ ಸಂಸತುೊಗಳಲ್ಲಿ 
ಪುನರಾವತತಿನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿರ್ಯನುನು 
ಒದಗಿಸುತೊದೆ.

 ಹೆಗ್ಗೆರ್ತಿನ ಭಾಷಣಗಳು (ಐಕಾನಕ್ ಸಿ್ಪೋಚ್): ಸಣ್ಣ 
ವಿ�ಡಿಯಗಳ ಸರಣಿಯು ನಿಮಮೆ ಜ್ಾನದ ಮೊಲವಾಗಿರುತೊದೆ.
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ರಾಷಟ್  ಕೃಷ್

ಗೆೊ�
ವಾದ ದಶತಿನಾ ಪೆಡೆನು�ಕರ್ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯ� 
ತಂದೆಗೆ ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುರ್ೊದದರು. 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿನ ಲಾಭವು ಅವರನುನು 

ಈ ವಲಯಕೆಕಾ ಆಕಷ್ತಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಷತಿ ಕೆೊ�ವಿಡ್ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆೊಸ 
ತೆೊಡಕುಗಳು ಎದುರಾದವು. ಈ ಮದಲು ಅವರು ಉತೊಮ 
ಲಾಭಗಳಿಸುರ್ೊದದ ತೆಂಗಿನ ಕೃಷ್ ಕ್ಷಿ�ಣಿಸಿತು. ಅಂರ್ಮವಾಗಿ, ದಶತಿನಾ 
ತೆಂಗಿನಕಾಯಯ ಆಹಾರ ಸಂಸಕಾರಣೆಯತೊ ಸಾಗಿದರು. ಈಗ 
ಅವರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಯನುನು ಅದರ ಎಣೆ್ಣಯನುನು ಹೆೊರತೆಗೆಯಲು 
ಒಣಗಿಸುತಾೊರೆ ಮತುೊ ನಂತರ ಅದನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತಾೊರೆ. 
ಅವರು ತೆಂಗಿನ ಎಣೆ್ಣಯನುನು ಪ್ರರ್ ಲ್�ಟರ್ ಗೆ 3೦೦ ರೊ.ಗೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುತಾೊರೆ. ಈ ಸಾಹಸವು ಅವರಿಗೆ ಹೆೊಸ ಮಾಗತಿಗಳನುನು ತೆರೆದಿದೆ. 

ಪ್ರರ್ ಲ್�ಟರ್ ಗೆ 300 ರೊ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಈ ಕೆೊಬ್ಬರಿ ಎಣೆ್ಣ, 
ದಶತಿನಾಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಉದ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇಷೆಟು� ಅಲಲಿ, ಭಾರರ್�ಯ 
ಕೃಷ್ ಸಂಶೆೋ�ಧನಾ ಮಂಡಳಿಯಂದ (ಐಸಿಎಆರ್) ತರಬೆ�ರ್ ಪಡೆದ 
ನಂತರ, ದಶತಿನಾ ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಭತೊ ಮತುೊ 
ಟೆೊಮಾ್ಯಟೆೊ ಮತುೊ ಮ್ಣಸಿನಕಾಯಗಳನುನು ಹೆೊಸ ರಿ�ರ್ಯಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆಸುತಾೊರೆ. ಅವರು ತಮಮೆ ಸ್ವಂತ 4 ಎಕರೆ ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಮಿ�ತಿಸ್ 
ಕಾಂರ�ಸ್ಟು (ಗೆೊಬ್ಬರ) ಅನುನು ಸಹ ತಯಾರಿಸುತಾೊರೆ.

“ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಕೃಷ್ಯ ಬದಲು ಆಹಾರ ಸಂಸಕಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೆಚಿಚಿನ ಲಾಭವಿದೆ’ ಎನುನುತಾೊರೆ ದಶತಿನಾ. ಎಲಲಿಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚಾಚಿಗಿ, 
ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾಮೆನ್ ನಿಧಿ ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದುದ, 
ಸೊಕೊ ತರಬೆ�ರ್ಯು ಅವರಿಗೆ ಹೆೊಸ ಮಾಗತಿವನುನು ತೆರೆದಿದೆ. 

ವಾಸೊವವಾಗಿ, ದಶತಿನಾ ಹೆೊಸ ಚಿಂತನೆಯ ಸಂಕೆ�ತವಾಗಿದೆ, 

35 ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಳೆಗಳು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತು್ತ ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಂಭೇರ ಸವಾಲುಗಳನು್ನ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತವೆ

ಆರೆ್ ೋಗ್ಯ, ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ ಯಾವುದೆೋ ಆಗಿರಲ್ -  ಕೆೋಂದ್ರ ಸಕಾ್ಶರವು ಪುರಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮ್ರಿಯ್ತಾತು, 
ಜಿೋವನದ ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಹೆಜೆಜೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಾನವನ್ನು ಉತೆತುೋಜಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾ್ವವಲಂಬ್ಯನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವತತು ಭರದಿಂದ 
ಸಾಗ್ತಿತುದೆ. ವಿಶೆೋಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಯ್ ಅಂತಹ ವಲಯವಾಗಿದ್್ದ, ಹೆ್ ಸ ಹೆ್ ಸ ಶೆೋೋಧಗಳ ಮ್ಲಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಪಾರ ಸಾಮಥ್ಯ್ಶವನ್ನು 

ಹೆ್ ಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಕೆ್ಂಡ್, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜೆೈವಿಕವಾಗಿ ಸ್ಧಾರಿತವಾದ 70 ತಳಗಳ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರೆೈತರಿಗೆ 
ಲಭ್ಯವಾಗ್ವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರ್ ವಿಶೆೋಷ ಗ್ಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಂದಿರ್ವ  

35 ವಿಧದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ದೆೋಶಕೆ್ ಸಮಪ್ಶಸಿದಾ್ದರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಈ ಬೆಳೆಗಳು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸವಾಲ್ನ ವಿರ್ದ್ಧ ಹೆ್ ೋರಾಡ್ವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಶವನ್ನು ಹೆ್ ಂದಿವೆ, ಮತೆ್ ತುಂದೆಡೆ, ಅಪೌಷ್ಟಕತೆಯ ನವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ....

ಕೃಷ್ಯ ಸ್ಧಾರಣೆಗೆ ವಿಜ್ಾನದ ಬಳಕೆ
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ಭಾರತಿೋಯ ಕೃಷ್ ಸಂಶೆೋೋಧನಾ ಮಂಡಳಯ್ 2021ರಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಪೌಷ್ಟಕತೆಯ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ವ 

ಸಾಮಥ್ಯ್ಶವಿರ್ವ ವಿಶೆೋಷ ಗ್ಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಂದಿರ್ವ ಬೆಳ  ೆತಳಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. 35 ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬರ-ತಾಳಕೆ್ಳು್ಳವ ತಳಯ ಕಡಲೆ, 
ವಿಲ್ಟ ಮತ್ತು ಕಿ್ರಮಿನಾಶಕ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ನರೆ್ ೋಧಕ ಪಜನ್ ಬಟಾಣಿ, ಬೆೋಗನೆ ಪಕ್ವಗೆ್ ಳು್ಳವ ವಿವಿಧ ಸೆ್ ೋಯಾಬ್ೋನ್, ರೆ್ ೋಗ ನರೆ್ ೋಧಕ ಅಕಿ್ಯ 

ವಿಧಗಳು ಮತ್ತು ಜೆೈವಿಕ ಬಲವಧಿ್ಶತ ಗೆ್ ೋಧಿ, ಮ್ತಿತುನ ನವಣೆ, ಮೆಕೆ್ಜೆ್ೋಳ ಮತ್ತು ಕಡಲೆ, ಕಿ್ವನೆ್ ೋವಾ, ಬಕ್ ಗೆ್ ೋಧಿ, ವಿಂಜೆಡ್ ಬ್ೋನ್ ಮತ್ತು ಫಾ್ಯಬಾ 

ಬ್ೋನ್ ಸೆೋರಿವೆ. ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪಾ್ರಣಿಗಳ ಆರೆ್ ೋಗ್ಯದ ಮೆೋಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬ್ೋರ್ವ ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಬರ್ವ ಪೌಷ್ಟಕಾಂಶ-ವಿರೆ್ ೋಧಿ 

ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ವ ನದಿ್ಶಷಟ ಗ್ಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಂದಿರ್ವ ತಳಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿವೆ.

  ಕಳೆದ 6-7 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳನುನು 
ಪರಿಹರಿಸಲು ವಿಜ್ಾನ ಮತುೊ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಆದ್ಯತೆಯ 
ಆಧಾರದ ಮ್�ಲೆ ಬಳಸಲಾಗುರ್ೊದೆ. ನಮಮೆ ಗಮನವು 
ಪೌಷ್ಟುಕ ಬಿ�ಜಗಳ ಹೆೊಸ ಪರಿಸಿಥಾರ್ಗಳಿಗೆ, ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ 
ಬದಲಾಗುರ್ೊರುವ ಹವಾಮಾನಗಳಿಗೆ  ಹೆೊಂದಿಕೆೊಳುಳಿವುದರ 
ಮ್�ಲೆ ಹೆಚುಚಿ ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕೃತವಾಗಿದೆ.

  ಕಳೆದ ವಷತಿವಷೆಟು� ಕೆೊರೆೊನಾ ಜೆೊತೆಗಿನ ಹೆೊ�ರಾಟದ 
ನಡುವೆ, ಮಿಡತೆ ಅನೆ�ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆ�ಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತುೊ 
ಎಂಬುದನುನು ನಾವು ನೆೊ�ಡಿದೆದ�ವೆ. ಭಾರತವು ಸಾಕಷುಟು 
ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡುವ ಮೊಲಕ ಈ ದಾಳಿಯನುನು 
ತಡೆದಿತುೊ, ರೆೈತರನುನು ಹೆಚಿಚಿನ ಹಾನಿಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಿತುೊ.

  ರೆೈತರಿಗೆ ನಿ�ರಿನ ಭದ್ರತೆ ನಿ�ಡಲು, ನಾವು ನಿ�ರಾವರಿ 
ಯ�ಜನೆಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆದ�ವೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಾಕ್ 
ಉಳಿದಿರುವ ಸುಮಾರು 100 ನಿ�ರಾವರಿ ಯ�ಜನೆಗಳನುನು 
ಪೂಣತಿಗೆೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆೊಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳನುನು 
ರೆೊ�ಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು, ಹೆಚಿಚಿನ ಇಳುವರಿಗಾಗಿ ರೆೈತರಿಗೆ 
ಹೆೊಸ ರಿ�ರ್ಯ ಬಿ�ಜಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಗುರ್ೊದೆ.

  ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ, 
ನಾವು ಖರಿ�ದಿ ಪ್ರಕ್್ರಯಯನುನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆದ�ವೆ, 
ಇದರಿಂದ ಹೆಚುಚಿ ಹೆಚುಚಿ ರೆೈತರು ಅದರ ಪ್ರಯ�ಜನವನುನು 
ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ 430 
ಲಕ್ಷ ಮ್ಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಗೊ ಹೆಚುಚಿ ಗೆೊ�ಧಿಯನುನು ದಾಸಾೊನು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

  ರೆೈತರನುನು ತಂತ್ರಜ್ಾನದೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ತಿಸಲು, ನಾವು 

ಅವರು ಬಾ್ಯಂಕುಗಳಿಂದ ಸಾಲದ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದನುನು 
ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸಿದೆದ�ವೆ.  ಇಂದು ರೆೈತರು ಹವಾಮಾನ 
ಮಾಹಿರ್ಯನುನು ಉತೊಮ ರಿ�ರ್ಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುರ್ೊದಾದರೆ. 
ಇರ್ೊ�ಚೆಗೆ 2 ಕೆೊ�ಟಿಗೊ ಹೆಚುಚಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ 
ನಡೆಸುವ ಮೊಲಕ ಕ್ಸಾನ್ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕಾಡ್ತಿ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ.

  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಂದಾಗಿ, ಹೆೊಸ ರಿ�ರ್ಯ 
ಕ್�ಟಗಳು, ಹೆೊಸ ರೆೊ�ಗಗಳು, ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊ�ಗಗಳು 
ಕಾಣಿಸಿಕೆೊಳುಳಿರ್ೊವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನವರ ಆರೆೊ�ಗ್ಯದ 
ಮ್�ಲೆ ದೆೊಡ್ಡ ಬಿಕಕಾಟುಟು ಇದೆ, ಮತುೊ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಮತುೊ 
ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬಿ�ರುರ್ೊವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಆಳವಾದ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

  ವಿಜ್ಾನ, ಸಕಾತಿರ ಮತುೊ ಸಮಾಜ ಒಟಾಟುಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಉತೊಮವಾಗಿರುತೊವೆ. 
ರೆೈತರು ಮತುೊ ವಿಜ್ಾನಿಗಳ ಇಂತಹ ಮ್ೈರ್್ರಯು ಹೆೊಸ 
ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ದೆ�ಶದ ಶಕ್ೊಯನುನು 
ಹೆಚಿಚಿಸುತೊದೆ.

  ಬೆಳ  ೆಆಧಾರಿತ ಆದಾಯ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಂದ ರೆೈತರನುನು 
ಹೆೊರತರುವ ಮೊಲಕ, ಮೌಲ್ಯವಧತಿನೆ ಮತುೊ ಇತರ ಕೃಷ್ 
ಆಯಕಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರನುನು ಪೆ್ರ�ರೆ�ಪಸಲಾಗುರ್ೊದೆ.

  ವಿಜ್ಾನ ಮತುೊ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳೊೆಂದಿಗೆ, 
ರಾಗಿ ಮತುೊ ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳ ವಿಧಗಳನುನು ಮತೊಷುಟು 
ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಈಗ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ 
ಉದೆದ�ಶವೆ�ನೆಂದರೆ, ಅವುಗಳನುನು ದೆ�ಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, 
ವಿಭಿನನು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ವಿಶೇಷಗುಣಲಕ್ಷ ಣಗಳೊಂದಿಗೆ 35 ಬೆಳೆ ತಳಿಗಳು

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಮ್ಖಾ್ಯಂಶಗಳು:

ಇದು ವಿಜ್ಾನವನುನು ಕೃಷ್ಯಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದು ಹೆೊಸ ಆವಿಷಾಕಾರದ 
ಮೊಲಕ ಭಾರತವನುನು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡುವ 
ಆಲೆೊ�ಚನೆಯನುನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ದಿ�ಘತಿಕಾಲ್�ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ 
ಅಭಾ್ಯಸವನುನು ಹೆೊಸ ಶೆೋ�ಧನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾತ್ರ 
ಬದಲಾಯಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 7 ವಷತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈ 
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗರ್ ಸಾಧಿಸುರ್ೊದೆ. ಐಸಿಎಆರ್ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿದ 35 
ವಿಶೆ�ಷ ಗುಣಮಟಟುದ ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳನುನು ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 28ರಂದು 
ದೆ�ಶಕೆಕಾ ಸಮಪತಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ, “ವಿಜ್ಾನ, 
ಸಕಾತಿರ ಮತುೊ ಸಮಾಜ ಒಟಾಟುಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ 
ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಉತೊಮವಾಗಿರುತೊವೆ. ರೆೈತರು ಮತುೊ ವಿಜ್ಾನಿಗಳ 
ಇಂತಹ ಮ್ೈರ್್ರಯು ಹೆೊಸ ಸವಾಲುಗಳನುನು ಎದುರಿಸಲು ದೆ�ಶದ 

ಶಕ್ೊಯನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುತೊದೆ.” ಎಂದರು.
ಈ ರಿ�ರ್ಯ ಬೆಳೆಗಳನುನು ಭಾರರ್�ಯ ಕೃಷ್ ಸಂಶೆೋ�ಧನಾ 

ಮಂಡಳಿ ಸಾಕಷುಟು ಸಂಶೆೋ�ಧನೆಯ ನಂತರ ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿದೆ, 
ಇದರ ಮೊಲಕ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುೊ ಬೆಳೆಗಳ ಮ್�ಲ್ನ 
ಅಪೌಷ್ಟುಕತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು ತಗಿಗೆಸಲಾಗುವುದು. ಅಲಲಿದೆ, 
ರಾಯ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ರಾ�ಯ ಜೆೈವಿಕ ಒತೊಡ ನಿವತಿಹಣಾ ಸಂಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ 
ಹೆೊಸದಾಗಿ ನಿಮಿತಿಸಲಾದ ಆವರಣವನುನು ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯವರು 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. ಮೊಲಭೊತ ಮತುೊ ವೂ್ಯಹಾತಮೆಕ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ 
ನಡೆಸಲು, ಮಾನವ ಸಂಪನೊಮೆಲಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲು 
ಮತುೊ ಜೆೈವಿಕ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನುನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿ�ರ್ ಬೆಂಬಲವನುನು 
ಒದಗಿಸಲು ಈ ಸಂಸೆಥಾಯನುನು ಸಾಥಾಪಸಲಾಗಿದೆ. 



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 16-31, 202138

ಶ್ೇಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ 
ವಿಮಾನಯಾನ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ

ಉಡಾನ್

ಬಿ
ಹಾರದ ದಭತಿಂಗಾದಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ತನನು 

ತಂದೆಯಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುರ್ೊದದ ಮುಕುಂದ್ ಝಾ 

ಚಿತ್ರವನುನು ಟಿ್ವ�ಟ್ ಮಾಡಿ, “ನಾನು ನನನು ತಂದೆಯಂದಿಗೆ 

ವಿಮಾನ ಹತುೊರ್ೊರುವುದು ಇದೆ� ಮದಲು. ದಭತಿಂಗಾಗೆ ವಿಮಾನ 

ನಿಲಾದಣ ನಿ�ಡಿದದಕಾಕಾಗಿ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಜಿ� ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.” 

ಮುಕುಂದ್ ಅವರ ಟಿ್ವ�ಟ್ ಗೆ ಪ್ರರ್ಕ್್ರಯಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ 

ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು, “ಇದನುನು ರ್ಳಿದು ಸಂತೆೊ�ಷವಾಗಿದೆ. 

ವಾಯುಯಾನ ವಲಯಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ಸಂಪಕತಿ 

ಮತುೊ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಹೆಚಿಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ೊದೆದ�ವೆ. ದಭತಿಂಗಾ 

ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣವು ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಗರ್ಗೆ ಗಮನಾಹತಿ ಕೆೊಡುಗೆ 

ನಿ�ಡುರ್ೊದೆ.” ಎಂದು ರ್ಳಿಸಿದದರು.

ಇದು ವೆೈಯಕ್ೊಕ ಅನುಭವದ ಸರಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ೊ ಎಂದು 

ತೆೊ�ರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ದೆೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರವನುನು ನೆೊ�ಡಿದಾಗ, 

ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯು ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವನುನು ಹೆ�ಗೆ 

ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ತೆೊ�ರಿಸುತೊದೆ. ದಭತಿಂಗಾದಂತಹ 

ಸಣ್ಣ ಪಟಟುಣದಲೊಲಿ, ದಿ�ಘತಿ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ವಿಮಾನ 

ನಿಲಾದಣಬಂದಿದೆ. ಇಂದು, ಡಜನ್ ಗೊ ಹೆಚುಚಿ ವಿಮಾನಗಳೊೆಂದಿಗೆ, 

ದಭತಿಂಗಾವನುನು ನೆ�ರ ವಾಯು ಮಾಗತಿಗಳ ಮೊಲಕ ಅನೆ�ಕ 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ 
ಹಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಈಗ 
ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಕೆ�ವಲ 2500ರೊ. ದರದಲ್ಲಿ 500 
ಕ್.ಮಿ�. ಪ್ರಯಾಣ, ಇದು ಪ್ರರ್ ಕ್.ಮಿ�.ಗೆ ಸರಾಸರಿ ರೊ.5 ವೆಚಚಿಕೆಕಾ 
ಇಳಿಯುತೊದೆ, ಇದು  ಪ್ರರ್ ಕ್.ಮಿ�.ಗೆ ರೊ.10 ರೊ. ಪಡೆಯುವ 
ಟಾ್ಯಕ್್ಸಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಂತಲೊ ಅಗಗೆವಾಗಿದೆ.

ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಆರಂಭ
2016 ರಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೆ�ಶದ ರಾಷ್ರಾ�ಯ ನಾಗರಿಕ 

ವಿಮಾನಯಾನ ನಿ�ರ್ಯನುನು ಘೊ�ಷ್ಸಲಾಯತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಉಡಾನ್ 
ಯ�ಜನೆ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಉಡಾನ್ ಎಂಬುದು 
“ಉಡೆ� ದೆ�ಶ್ ಕಾ ಆಮ್ ನಾಗರಿಕ್” ನ ಸಂಕ್ಷಿಪೊ ರೊಪವಾಗಿದೆ, 
ಇದರರತಿ “ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಹ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾರಬಹುದು.” 
ಈ ದೃಷ್ಟುಕೆೊ�ನದೆೊಂದಿಗೆ, ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯನುನು ಅಕೆೊಟು�ಬರ್ 

2016ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತು.

2017ರ ಏಪ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ ಮದಲ 

ಬಾರಿಗೆ ಶಿಮಾಲಿದಿಂದ ದೆಹಲ್ ವಿಮಾನಕೆಕಾ ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ 

‘ಹವಾಯ ಚಪಪಿಲ್’ ಧರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ೊಯೊ ‘ಹವಾಯ ಜಹಾಜ್’ (ವಿಮಾನ) ನಲ್ಲಿ  

ಹಾರುವುದನುನು ನೆೊ�ಡುವುದು ನನನು ಕನಸು. ಈ ಮಾತುಗಳು 2500 ರೊ.ನಲ್ಲಿ  

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೊ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ಕೆೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ ಬದಧತೆಯನುನು ಪ್ರರ್ಬಿಂಬಿಸುತೊವೆ.

ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಉಡಾನ್
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ಉಡಾನ್ ವಾಯ್ಯಾನ ವಲಯವನ್ನು ಪರಿವತಿ್ಶಸಿದ್್ದ ಹೆೋಗೆ

ಮ�ದಿ ಅವರೆ� ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೆೊ�ರಿದರು. ವಾಯು ಸೆ�ವೆಯ 

ಮೊಲಕ ಸಣ್ಣ ಮತುೊ ಮಧ್ಯಮ ನಗರಗಳನುನು ದೆೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ 

ಸಂಪಕ್ತಿಸುವುದು ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯ ಉದೆದ�ಶವಾಗಿದೆ. 

ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ, ‘ಫಿಕೆ್ಸಡ್ ವಿಂಗ್ ವಿಮಾನ’ದ ಮೊಲಕ 

ಒಂದು ಗಂಟೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿಮಾನ ಅರವಾ ಹೆಲ್ಕಾಪಟುರ್ ಮೊಲಕ 

ಅಧತಿ ಗಂಟೆಯ ಪ್ರಯಾಣವನುನು ಸುಮಾರು 5೦೦ ಕ್.ಮಿ�.ಗೆ 25೦೦ 

ರೊ.ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯ�ಜನೆಯಡಿ ವಿಮಾನಯಾನ 

ಸಂಸೆಥಾಗಳು ವಾಯು ಮಾಗತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮ್ 

ಸಬಿ್ಸಡಿ ಕೆ�ಳುವ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸೆಥಾಗೆ ಗುರ್ೊಗೆ ನಿ�ಡಲಾಗುತೊದೆ. 

ವಿಮಾನಯಾನವು ಈ ದರ ಶೆ್ರ�ಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 

ಅಧತಿದಷುಟು ಅರವಾ ಕನಿಷ್ಠ 9 ಅರವಾ ಗರಿಷ್ಠ 4೦ ಆಸನಗಳನುನು 

ಕಾಯದರಿಸಬೆ�ಕು.

ಮೊದಲ್ ಈಗ

ಇತರ ವಲಯಗಳಗೆ ಶಕಿತು ಇದ್ ಪ್ರವಾಸೆ್ ೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಾ್ಯಪಾರದ ಜೆ್ತೆಗೆ ಸಂಪಕ್ಶವನ್ನು 
ಸ್ಧಾರಿಸಿದೆ, ಉದೆ್ ್ಯೋಗಕ್್ ಉತೆತುೋಜನ ಸಿಕಿ್ದೆ.

ಉದೆ್ ್ಯೋಗ ವಾ್ಯಪಾರ

ಪ್ರವಾಸೆೊ�ದ್ಯಮವನುನು ಉತೆೊ�ಜಿಸಲು ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ 46 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನುನು 

ಆಯಕಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಗಾ್ರ, ಉದಯಪುರ, ವಾರಾಣಸಿ, ಗೆೊ�ವಾದಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ 

ಈಶಾನ್ಯದ ತಾಣಗಳಾದ ಅಗತತಿಲಾ-ಐಜಾ್ವಲ್, ಶಿಲಾಲಿಂಗ್-ಕೆೊ�ಲಕಾತಾೊ, ಗುವಾಹಟಿ - ಪೆಕೆೊ್ಯಂಗ್, 
ದಿಮಾಪುರ್-ಇಂಫಾಲ್ ಮಾಗತಿಗಳನುನು ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅಹಮೆದಾಬಾದ್ ನ ಏಕತಾ ಪ್ರರ್ಮ್ಯ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಸಬರಮರ್ ನದಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಲ ಏರೆೊ�ಡೆೊ್ರ�ಮ್ 

ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತೊರಾಖಂಡದ ತೆಹಿ್ರ ಅಣೆಕಟುಟು, ತೆಲಂಗಾಣದ ನಾಗಾಜುತಿನ ಸಾಗರ ಮತುೊ 

ಅಂಡಮಾನ್ ಮತುೊ ನಿಕೆೊ�ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಲ ಏರೆೊ�ಡೆೊ್ರ�ಮ್ ಗಳನುನು ನಿಮಿತಿಸಲಾಗುರ್ೊದೆ.

ಪ್ರವಾಸೆ್ ೋದ್ಯಮ

ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣ ಕಾಯಾತಿಚರಣೆ, ವಿಮಾನ ನಿವತಿಹಣೆ, ವಾಯು 
ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತುೊ ತಾಂರ್್ರಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂತಹ 
ಕೆ�ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೊಸ ಉದೆೊ್ಯ�ಗಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಗಿದೆ. 
ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂದ 
ವಿಮಾನ ಅನುಪಾತವನುನು 100:1 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತೊದೆ. 
ಇದರರತಿ ಹೆಚುಚಿವರಿ ವಿಮಾನವನುನು ಪರಿಚಯಸುವುದರೆೊಂದಿಗೆ, 
ಇನೊನು 1೦೦ ಜನರು ಉದೆೊ್ಯ�ಗ ಪಡೆಯುತಾೊರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ರಾ�ಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸೆಥಾಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 
ಉತೊಮ ವಾಯು ಸೆ�ವೆಯು ಆರ್ತಿಕತೆಯನುನು ಶೆ�ಕಡಾ 3ರಷುಟು ಮತುೊ 
ಉದೆೊ್ಯ�ಗವನುನು ಶೆ�ಕಡಾ 6ರಷುಟು ಹೆಚಿಚಿಸುತೊದೆ. ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ ವಾ್ಯಪಾರೆೊ�ದ್ಯಮ ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡೆದಿದೆ. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್- ಕ್ಶನ್ ಘರ್, 
ಇಂದೆೊ�ರ್-ಕ್ಶನ್ ಘರ್, ದೆಹಲ್-ಕ್ಶನ್ ಘರ್ ಮತುೊ ಹೆೈದರಾಬಾದ್-ಕ್ಶನ್ 
ಘರ್ ಮಾಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸೆ�ವೆಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತು. ಇದು 
ಕ್ಶನ್ ಘರ್ ನಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 3 ಪಟುಟು ಹೆಚಚಿಳಕೆಕಾ ಕಾರಣವಾಯತು

 2013ರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದ ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿತು. 

ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಯು ಸಂಪಕತಿವು ದೆ�ಶದ ಆಯದ ದೆೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ 

ಸಿ�ಮಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ರ್ಳಿದುಬಂತು. ಸಣ್ಣ ಮತುೊ ಮಧ್ಯಮ 

ಪಟಟುಣಗಳ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೆ� ಪ್ರಯ�ಜನ ದೆೊರೆಯುರ್ೊರಲ್ಲಲಿ.

 2015-16ನೆ� ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಯನವು ಶೆ�.65 ವಾಯು ಸಂಪಕತಿ 

ಮತುೊ ಶೆ�. 61ವಾಯು ಸಂಚಾರವು ಕೆ�ವಲ 6 ಮ್ಟೆೊ್ರ� ನಗರಗಳ 

ನಡುವೆ ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕೃತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು.

 ಈ ಹಿಂದೆ ವಾಯು ಸಂಪಕತಿವು ಭಾರತದ ಕೆ�ವಲ 6 ಪ್ರಮುಖ 

ಮ್ಟೆೊ್ರ� ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿ�ಮಿತವಾಗಿತುೊ, ಈಗ ಈ ವಾ್ಯಪೊ 

ಶೆ�ಕಡಾ 7೦ ರಷುಟು ಸಣ್ಣ ಮತುೊ ಮಧ್ಯಮ ನಗರಗಳ ಕಡೆಗೆ 

ಬದಲಾಗಿದೆ.

 ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರದ ಹೆಚಚಿಳದಿಂದಾಗಿ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸೆಥಾಗಳ 

ಕಾಯಾತಿಚರಣೆ ವೆಚಚಿವು ಶೆ�ಕಡಾ 12 ರಿಂದ 13 ರಷುಟು ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿದೆ. 

ದೆ�ಶಿ�ಯ ವಾಯು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ 

ಸಂಖೆ್ಯ ಶೆ�ಕಡಾ 5 ರಷುಟು ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ.
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  ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಉಡಾನ್ 1, 
ಉಡಾನ್ 2, ಉಡಾನ್ 3, ಉಡಾನ್ 3.1, ಉಡಾನ್ 4 
ಮತುೊ ಉಡಾನ್ 4.1 ಹಂತಗಳನುನು ಅನುಮ�ದಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಯ�ಜನೆಯಡಿ 70 ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣಗಳನುನು ಆಯಕಾ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸುೊತ, 5 ಹೆಲ್ರ�ಟ್ತಿ ಗಳು ಮತುೊ 
2 ಜಲ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣಗಳು ಸೆ�ರಿದಂತೆ 53 ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಣಗಳಿಂದ 369 ಮಾಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು ಸೆ�ವೆಯನುನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗುರ್ೊದೆ. ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಕಾಪಟುರ್ 
ಮತುೊ ಸಮುದ್ರ ವಿಮಾನ ಸೆ�ವೆಗಳನುನು ಸಹ ಸೆ�ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 11ವಿಮಾನ 
ಯಾನ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಅಗಗೆದ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಿ�ಡುರ್ೊದಾದರೆ. 23 
ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 2021ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ 
1,43,361 ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಗಗೆದ ದರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಕಾತಿರ 
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1341 ಕೆೊ�ಟಿ ರೊ.ಗಳನುನು ಸಬಿ್ಸಡಿ ರೊಪದಲ್ಲಿ 
ನಿ�ಡಿದೆ.

ಹೊಸ ಅಧಾ್ಯಯದ ಆರಂಭ

 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಸುಮಾರು 72 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಉಡಾನ್ 
ಯ�ಜನೆಯಡಿ ಕೆೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾದರೆ. ರಾಷರಾದ ಒಟುಟು ದೆ�ಶಿ�ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ 
ದಟಟುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮತುೊ ಮಧ್ಯಮ ನಗರ ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಣಗಳ ಪಾಲು ಶೆ�.5ರಷುಟು ಹೆಚಾಚಿಗಿದೆ.

 ಉಡಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 100 ಹೆಚುಚಿವರಿ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣಗಳನುನು 
ವಷತಿದ ವೆ�ಳೆಗೆ 1000 ಹೆೊಸ ಮಾಗತಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ನಿವತಿಹಿಸಲಾಗುವುದು. 2024ರ ಹೆೊರ್ೊಗೆ 30 ಹೆಲ್ರ�ಟ್ತಿ 
ಗಳು ಮತುೊ ಸಾಗರ ವಿಮಾನಗಳಿಗಾಗಿ 10 ಜಲ ವಿಮಾನ 

ನಿಲಾದಣಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಈಶಾನ್ಯ 
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣಗಳನುನು ಪ್ರಸಾೊಪಸಲಾಗಿದೆ.

 ಸಮತೆೊ�ಲ್ತ ಪಾ್ರದೆ�ಶಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ, ಈ ಯ�ಜನೆಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೆ�ಶದ ಐದು ಭೌಗೆೊ�ಳಿಕ ಪ್ರದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯು 
ಸೆ�ವೆಯನುನು ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಸೊರಿಸಲಾಗುವುದು.

 ಕೃಷ್ ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ ಕೃಷ್ ಉತಪಿನನುಗಳ 
ವೆೈಮಾನಿಕ ಸಾಗಣೆಗೆ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮಾಡಬೆ�ಕಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 
ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮತುೊ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕೊಲವಾಗಲ್ದೆ.

ಕಡಿಮ್ ದರದಿಂದಾಗಿ ನಷಟುವನುನು ಎದುರಿಸುರ್ೊರುವ ವಿಮಾನಯಾನ 

ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯತಿಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತರ ನಿಧಿ (ವಿಜಿಎಫ್) ವಿಧಾನದ 

ಮೊಲಕ ಸಕಾತಿರ ಪರಿಹಾರ ನಿ�ಡುತೊದೆ. ಇದಕಾಕಾಗಿ ಭಾರರ್�ಯ 

ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣ ಪಾ್ರಧಿಕಾರವು ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣ ಶುಲಕಾವನುನು ಸಹ 

ಮನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೆ� ವೆ�ಳ  ೆರಾಜ್ಯ ಸಕಾತಿರಗಳು ಭದ್ರತೆ, ವಿದು್ಯತ್, 

ಬೆಂಕ್ ನಂದಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿ�ಡುರ್ೊವೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರು ವಿನಮ್ರ ಹಿನೆನುಲೆಯಂದ 

ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರಯ ಹುದೆದಗೆ ಏರಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರರ್ಯಂದು 

ನಿ�ರ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಲಾ್ಯಣಕೆಕಾ ಹೆಚಿಚಿನ ಆದ್ಯತೆ 

ಇರುತೊದೆ. ಅವರ ಈ ದೊರದೃಷ್ಟುಯ ಫಲವಾಗಿ ದೆ�ಶದ ಮಧ್ಯಮ 

ವಗತಿದ ಹಾರಾಟದ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಸಮರತಿವಾಗಿದೆ. 

“ಉಡಾನ್ ದೆ�ಶವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವೆ�ಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುರ್ೊರುವ 

ವಾಯುಯಾನ ಮಾರುಕಟೆಟುಯನುನು ಪ್ರವೆ�ಶಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ” 

ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂರ್್ರ ಮ�ದಿ ಹೆ�ಳುತಾೊರೆ.   

ಭವಿಷ್ಯದ ‘ಹಾರಾಟ’ ...

ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಉಡಾನ್
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ಬಂಗಾಳವನುನು ವಿಭಜಿಸುವ 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ನಿಧಾತಿರವನುನು 
ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅಕೆೊಟು�ಬರ್ 

16 ಭಾರತದ ಇರ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ 
ಮಹತ್ವವನುನು ಹೆೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಭಜನೆಯನುನು 
ವಂಗ-ಭಂಗ ಎಂದೊ ಕರೆಯಲಾಗುತೊದೆ. ಈ 
ವಿಭಜನೆಯ ಹಿಂದೆ ಇದದ ಲಾಡ್ತಿ ಕಜತಿನ್ ನ 
ಏಕೆೈಕ ಉದೆದ�ಶವೆಂದರೆ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ 
ವಿರುದಧ ಹೆಚುಚಿರ್ೊರುವ ರಾಜಕ್�ಯ ಕೊಗನುನು 
ಹರ್ೊಕುಕಾವುದಾಗಿತುೊ ಅಷೆಟು� ಅಲಲಿ, ಅವರ 
ಒಡೆದು ಆಳುವ ನಿ�ರ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ 
ಸಮುದಾಯಗಳನುನು ಪರಸಪಿರ ವಿರುದಧವಾಗಿ 
ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿತುೊ. ಈ ನಿಧಾತಿರಕೆಕಾ 
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿ ಇಡಿ� ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ರ್�ವ್ರ 
ಪ್ರರ್ರೆೊ�ಧ ವ್ಯಕೊವಾಯತು. ಬಂಗಾಳ ವಿಭಜನೆ 
ಮತುೊ ನಂತರದ ಘಟನೆಗಳು ದೆ�ಶವನುನು 
ಒಂದುಗೊಡಿಸಿದುದ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 1947 ರ ಆಗಸ್ಟು 
15 ರಂದು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕೆಕಾ ಕಾರಣವಾದ 
ಭಾರರ್�ಯ ರಾಷ್ರಾ�ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಬಂಗಾಳ 
ವಿಭಜನೆಯು ದೆ�ಶವನುನು ಒಗೊಗೆಡಿಸಿ, ಸ್ವದೆ�ಶಿ 
ಮನೆೊ�ಭಾವವನುನು ಜಾಗೃತಗೆೊಳಿಸಿತುೊ, 
75ನೆ� ವಷತಿದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವ ಅದೆ� 
ರಿ�ರ್ಯಂದ, ದೆ�ಶ ‘ಭಾರತ್ ಜೆೊ�ಡೆೊ�’ 
ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಮೃತ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, 
ದೆ�ಶಕಾಕಾಗಿ ತಮಮೆ ಪಾ್ರಣವನೆನು� ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಿದ 
ಮಹಾನ್ ಹೆೊ�ರಾಟಗಾರರ ಕಥೆಯನುನು ನಾವು 
ಪ್ರಸುೊತಪಡಿಸುರ್ೊದೆದ�ವೆ...

ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ನ ಪ್ರೇಮವು  
ಅವರಿಗೆ ಪರಮೇಚ್ಚ

ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊ�ರಾಟ ಕೆ�ವಲ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಚಳವಳಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯಷೆಟು� ಅಲಲಿ,  
ಆದರೆ ಲಕಾಂತರ ಜನರು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದಧ ಸಿಡಿದು ನಿಂತಾಗ ಇದು ಮಾನವ ಇರ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ  

ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷಟು ಘಟನೆಯಾಗಿತುೊ. ಯಾವುದೆ� ಧಮತಿ, ಮತ ಅರವಾ ಪಂರದ ಬಗೆಗೆ ತಮಮೆ ಆದ್ಯತೆಯನುನು ಬದಿಗಿಟುಟು, 
ಜನರು ರಾಷ್ರಾ�ಯ ಹಿತಾಸಕ್ೊಯನುನು ಪರಮ�ಚಚಿವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದದರು. ದೆ�ಶವು 75 ನೆ� ಸಾ್ವತಂತೆೊ್ರ್ಯ�ತ್ಸವದ 

ಅಂಗವಾಗಿ ಅಮೃತ ಮಹೆೊ�ತ್ಸವ ಆಚರಿಸುರ್ೊದುದ, ಈ ಉತ್ಸವವು ಜನರ ತಾ್ಯಗವನುನು ಸಮೆರಿಸುವ ಮತುೊ  
ಅವರ ಶೌಯತಿದ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃರ್ ಮೊಡಿಸುವ ಸಂದಭತಿವಾಗಿದೆ...

ದೆೋಶವು ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ 75 ವಷ್ಶಗಳ ಸಂದಭ್ಶವನ್ನು  

ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೋತಸುವವನಾನುಗಿ 

ಆಚರಿಸ್ತಿತುರ್ವಾಗ, ನಾವು ಈ ಕಾಯ್ಶಕ್ರಮದೆ್ ಂದಿಗೆ ನಂಟ್ 

ಹೆ್ ಂದಿರಬೆೋಕ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಉತಾಸುಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಸಬೆೋಕ್, 
ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಮತೆತು ಮತೆತು ಎತ್ತುತತುಲೆೋ ಇರಬೆೋಕ್. 

ಇದ್ ನಮೆ್ಮಲಲಿರ ಕತ್ಶವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹೆ್ ೋರಾಟವನ್ನು 

ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಕೆ್ಂಡ್, ನೋವು ಏನ್ ಮಾಡಿದರ್ ಅದ್ 

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯ್ ಜೆೋನಹನಯಂತೆ ಶ್ದ್ಧವಾಗಿರ್ತತುದೆ 

ಮತ್ತು ಅನೆೋಕ ಭಾರತಿೋಯರ ಪ್ರಯತನುಗಳಂದ ಮಾಡಿದ ಈ 

ಅಮೃತಕ್ಂಭವು ಮ್ಂಬರ್ವ ವಷ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂತಿ್ಶಯನ್ನು 

ತ್ಂಬ್ತಿತುರ್ತತುದೆ.

- ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೋತಸುವ ಭಾರತ@75
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ನಿ
ಮತಿಲಾ ದೆ�ಶಪಾಂಡೆಯವರು ಗಾಂಧಿವಾದದ ಪ್ರಸಿದಧ 
ಕಾಯತಿಕತೆತಿ, ಚಿಂತಕ್, ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮತುೊ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದದವರು. ಅಷುಟು ಮಾತ್ರವೆ� ಅಲಲಿ, ಅವರು 

ವಿನೆೊ�ಬಾ ಭಾವೆ ಅವರ ಭೊದಾನ 
ಚಳವಳಿಯಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೆೊಂದಿದದರು. 
23ನೆ� ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ ಭೊದಾನ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಪಾಲೆೊಗೆಂಡ ನಿಮತಿಲಾ ದೆ�ಶಪಾಂಡೆ, 
ವಿನೆೊ�ಬಾ ಭಾವೆ ಅವರೆೊಂದಿಗೆ 
ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ 40,000 ಕ್ಲೆೊ� ಮಿ�ಟರ್ 
ಸಂಚರಿಸಿದರು. ನಾಗುಪಿರದಲ್ಲಿ ವಿಮಲಾ ಮತುೊ 
ಪುರುಷೆೊ�ತೊಮ ಯಶವಂತ್ ದೆ�ಶಪಾಂಡೆ 
ಅವರ ಪುರ್್ರಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದ ನಿಮತಿಲಾ 
ದೆ�ಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯ, 
ಜಾತ್ಯರ್�ತ ಮತುೊ ಕೆೊ�ಮು ಸೌಹಾದತಿತೆಯ 
ಉದೆದ�ಶದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು, ಬುಡಕಟುಟು 
ಜನರು ಮತುೊ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರ ಸೆ�ವೆ 
ಮಾಡುವುದರ ಜೆೊತೆಗೆ ಕೆೊ�ಮು 
ಸೌಹಾದತಿತೆಯನುನು ಉತೆೊ�ಜಿಸಲು ತಮಮೆ 
ಜಿ�ವನವನುನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟಿಟುದದರು. ಅವರು ತಮಮೆ ಜಿ�ವನದುದದಕೊಕಾ 
ಶಾಂರ್ ಮತುೊ ಅಹಿಂಸೆಯ ತತ್ವಗಳನುನು ಬೆೊ�ಧಿಸಿದರು. ಮಹಾತಾಮೆ 
ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮಮೆ ಜಿ�ವನದುದದಕೊಕಾ ತೆೊ�ರಿದ ಮಾಗತಿವನುನು 
ಅನುಸರಿಸಲು ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯರ್ನುಸಿದರು. ಅದೆ� 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜವು ಮಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆದಶತಿಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸಬೆ�ಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದದರು. ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆ�ಷ ಆಸಕ್ೊ ಹೆೊಂದಿದದರಿಂದ ಅನೆ�ಕ ಪುಸೊಕಗಳನುನು ರಚಿಸಿದರು. 
ನಿಮತಿಲಾ ದೆ�ಶಪಾಂಡೆ ಅವಿವಾಹಿತರಾಗಿಯ� ಉಳಿದಿದದರು ಮತುೊ 
ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮ ನಿದೆ�ತಿಶನಗೆೊಂಡಿದದರು. ಅವರಿಗೆ 
ಪದಮೆವಿಭೊಷಣ ಪ್ರಶಸಿೊಯನೊನು ನಿ�ಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿತುೊ.

ಇಂದಿನ ಕನಾತಿಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ತೊೊರು ಸಂಸಾಥಾನದ 
ರಾಣಿ ಚೆನನುಮಮೆ, 1857ರ ಪ್ರರಮ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಸಂಗಾ್ರಮಕೆಕಾ 33 ವಷತಿಗಳ ಮದಲೆ� ಬಿ್ರಟಿಷರ 

ವಿರುದಧ ಗುಡುಗಿದದರು. ಇದೆ� ಕಾರಣಕೆಕಾ ಆಕೆಯನುನು ಭಾರರ್�ಯ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊ�ರಾಟದ ‘ಬೆಳಗಿನ 
ನಕ್ಷತ್ರ’ ಎಂದೊ ಕರೆಯಲಾಗುತೊದೆ. 
ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರುದಧ ಹೆೊ�ರಾಡಿದ ಭಾರತದ 
ಮದಲ ಆಡಳಿತಗಾರರಲ್ಲಿ ಅವರೊ 
ಒಬ್ಬರು. ಚೆನನುಮಮೆ ಹುಟಿಟುದುದ 1778ರ 
ಅಕೆೊಟು�ಬರ್ 23ರಂದು ಕನಾತಿಟಕದ 

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲೆಲಿಯ ಕಾಕರ್ ಎಂಬ 
ಸಣ್ಣ ಹಳಿಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅವರು ದೆ�ಸಾಯ 
ರಾಜವಂಶದ ರಾಜ ಮಲಲಿಸಜತಿರನುನು 
ಮದುವೆಯಾದರು, ನಂತರ ಕ್ತೊೊರು 
ರಾಣಿಯಾದರು. ಚೆನನುಮಮೆ ಅವರ ಪರ್ 
1824ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು, ಅದೆ� ವಷತಿದಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಮಗನೊ ನಿಧನರಾದರು. ಪರ್ 
ಮತುೊ ಮಗನ ಮರಣದ ನಂತರ, ರಾಣಿ 
ಚೆನನುಮಮೆ ಶಿವಲ್ಂಗಪಪಿ ಎಂಬುವರನುನು 

ದತುೊ ತೆಗೆದುಕೆೊಂಡು ಸಿಂಹಾಸನದ ಉತೊರಾಧಿಕಾರಿಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದು, ಬಿ್ರಟಿಷರನುನು ಕೆರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 
ಹೆ�ಗಾದರೊ ಮಾಡಿ ಕ್ತೊೊರು ಸಂಸಾಥಾನವನುನು ಕೆೈವಶಪಡಿಸಿಕೆೊಳಳಿಲು 
ಶಿವಲ್ಂಗಪಪಿ ಅವರನುನು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವಂತೆ 
ಆದೆ�ಶಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯುದಧ  ಪಾ್ರರಂಭವಾಯತು 
ಮತುೊ ರಾಣಿ ಚೆನನುಮಮೆ  ಧೆೈಯತಿದಿಂದ ಬಿ್ರಟಿಷರೆೊಂದಿಗೆ 
ಹೆೊ�ರಾಡಿದರು. ಅಂರ್ಮವಾಗಿ, ರಾಣಿಯನುನು ಸೆೊ�ಲ್ಸಲಾಯತು 
ಮತುೊ ಅವರನುನು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳಳಿಲಾಯತು. ಅವರು 1829ರ 
ಫೆಬ್ರವರಿ 21 ರಂದು ಸೆರೆಯಲೆಲಿ� ಮರಣಹೆೊಂದಿದರು.

ಪರಿಪೂಣ್ಶತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಯ ಸಾಕಾರಮ್ತಿ್ಶ  
ಆಚಾಯ್ಶ ನರೆೋಂದ್ರ ದೆೋವ

ನಮ್ಶಲಾ ದೆೋಶಪಾಂಡೆ: ಗಾಂಧಿ 
ಸಿದಾ್ಧಂತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಮಾಜ ಸೆೋವಕಿ

ಬ್್ರಟಷರ ಆತ್ಮಸೆ್ಥೈಯ್ಶ 

ಕ್ಗಿಗೆಸಿದ  ಕಿತ್ತುರ್ ರಾಣಿ ಚೆನನುಮ್ಮ 
ಜನನ: 19 ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1929, ನಧನ: 1 ಮೆೋ 2008 ಜನನ: 23 ಅಕೆ್ಟೋಬರ್, 1778 ನಧನ: 21 ಫೆಬ್ರವರಿ 1829

ಆಚಾಯತಿ ನರೆ�ಂದ್ರ ದೆ�ವ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊ�ರಾಟಗಾರರು, ವಿದಾ್ವಂಸರು, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಮತುೊ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಆಸಕ್ೊ ಹೆೊಂದಿದದ ಸಮಾಜವಾದಿ ನಾಯಕರಾಗಿದದರು. ಆಚಾಯತಿ ನರೆ�ಂದ್ರ ದೆ�ವ ಅವರು ಉತೊರ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಸಿ�ತಾಪುರದಲ್ಲಿ 1889ರ 
ಅಕೆೊಟು�ಬರ್ 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬಲದೆ�ವ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತುೊ ತಾಯಯ ಹೆಸರು ಜವಾಹರ್ ದೆ�ವಿ. ಕಾಶಿ 

ವಿದಾ್ಯಪ�ಠ ಸೆ�ರಿದ ನಂತರ ಆಚಾಯತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಭಾಗವಾಯತು. ದೆ�ಶವನುನು ಬಂಧಮುಕೊವಾಗಿ ನೆೊ�ಡುವುದು ಅವರ 
ಕನಸಾಗಿತುೊ ಹಿ�ಗಾಗಿ ಅವರು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಧುಮುಕ್ದರು. ಮಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ, ಉಪಪಿನ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹ 
ಮತುೊ ಭಾರತ ಬಿಟುಟು ತೆೊಲಗಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜೆೈಲು ಶಿಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆಚಾಯತಿ  ಅವರು 
ನುರಿತ ಮತುೊ ನಿಜವಾದ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹಿಯಾಗಿದದರು ಮತುೊ ಗಾಂಧಿ�ಜಿ ಅವರನುನು ರತನು ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಇದೆ� ಕಾರಣವಾಗಿತುೊ. ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರರಾದ ಅವರು ಗಾಂಧಿಯವರ ರಚನಾತಮೆಕ ಕಾಯತಿಕ್ರಮದಲೊಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುರ್ೊದದರು. ಅವರು ಅಲಹಾಬಾದ್ 
ನಲ್ಲಿದಾದಗ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ರ್ಲಕ್, ಲಜಪತ್ ರಾಯ್, ಬಿಪನ್ ಚಂದ್ರ ಪಾಲ್, ಅರಬಿಂದೆೊ� ಘೊ�ಷ್ ಮತುೊ ಇತರ ನಾಯಕರಿಂದ ಹೆಚುಚಿ 
ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದದರು ಎಂದು ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಂದೆ� ಮಾತರಂ ಮತುೊ ಆಯತಿ ಪರ್್ರಕೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಓದುಗರಾಗಿದದರು. ದೆ�ಶ 
ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ನಂತರವೂ ಆಚಾಯತಿ ನರೆ�ಂದ್ರ ದೆ�ವ್ ದೆ�ಶ ಸೆ�ವೆಯಲ್ಲಿ ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡರು. ಆಚಾಯತಿ ನರೆ�ಂದ್ರ ದೆ�ವ್ ಅವರು ಉತೊರ 
ಪ್ರದೆ�ಶ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ರಾಜಿ�ನಾಮ್ ನಿ�ಡುವ ಮೊಲಕ ಮಾಚ್ತಿ 1948ರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವನುನು ಕಟಿಟುದರು. ಆಚಾಯತಿ ನರೆ�ಂದ್ರ 
ದೆ�ವ್ ಅವರ ಜಿ�ವನವು ಹೆೊ�ರಾಟ, ತಾ್ಯಗ, ನೆೊ�ವು ಮತುೊ ಮಾನವಿ�ಯತೆ ಹಾಗೊ ರಾಷರಾಸೆ�ವೆಯ ಒಂದು ಗಾಥೆಯಾಗಿದೆ. 1956 ಫೆಬ್ರವರಿ 
19ರಂದು ಅವರು ನಿಧನರಾದರು.

ಜಿೋವನದ್ದ್ದಕ್್ 

ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು 

ಅಹಂಸೆಯ 

ತತ್ವಗಳನ್ನು 

ನರ್ಪಸಿದ 

ದೆೋಶಪಾಂಡೆ.

ಭಾರತದ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ 
ಹೆ್ ೋರಾಟದಲ್ಲಿ 
ಚೆನನುಮ್ಮರನ್ನು 
‘ಬೆಳಗಿನ 
ನಕ್ಷತ್ರ’ ಎಂದ್ 
ಕರೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ.

ಜನನ : 31 ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1889, 
ನಧನ: 19ನೆೋ ಫೆಬ್ರವರಿ 1956

ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೋತಸುವ ಭಾರತ@75
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ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊ�ರಾಟದ ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿ ಒಂದಲಲಿ, 
ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಪಾಯವನೆನು� 
ಅಲುಗಾಡಿಸಿದವರು ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿ ಜರ್ಂದ್ರನಾರ 
ದಾಸ್. ಅವರು ಹುತಾತಮೆರಾದಾಗ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ 

ಬೆೊ�ಸ್ ಅವರು ಹಿ�ಗೆ ಹೆ�ಳಿದದರು, “ಮಹಷ್ತಿ ದಧಿ�ಚಿ ವಜ್ರವನುನು 
ತಯಾರಿಸಲು ತಮಮೆ ಮೊಳೆಗಳನುನು ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆಯ�, ಜರ್ನ್ 
ಅವರೊ ದೆ�ಹವನುನು ಅದೆ� ರಿ�ರ್ಯಲ್ಲಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 
ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಯುವ ದಧಿ�ಚಿ.” ಅವರು 1904ರ ಅಕೆೊಟು�ಬರ್ 
27 ರಂದು ಅಂದಿನ ಕಲಕಾತಾೊ ಈಗಿನ ಕೆೊ�ಲಕಾತಾೊದ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಬಂಕ್ಮ್ ಬಿಹಾರಿ ದಾಸ್ ಮತುೊ 
ತಾಯ ಸುಹಾಸಿನಿ ದೆ�ವಿ. ಮಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕರೆಯಂತೆ 
ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 
ಜರ್ನ್ ದಾಸ್ ಹಲವು ಬಾರಿ ಜೆೈಲು ವಾಸ 
ಅನುಭವಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಸಿದಧ 
ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿಗಳಾದ ಸಚಿ�ಂದ್ರ ನಾಥ್ ಸನಾ್ಯಲ್ 
ಸಂಪಕತಿಕೆಕಾ ಬಂದರು. ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆ 
ಹಿಂದೊಸಾೊನ್ ರಿಪಬಿಲಿಕನ್ ಅಸೆೊ�ಸಿಯ�ಷನ್ 
ನ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ಹಿಂದೊಸಾೊನ್ ರಿಪಬಿಲಿಕನ್ 
ಪಕ್ಷದೆೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುರ್ೊದದ ಅವರು  
ಬಾಂಬ್ ಗಳನುನು ತಯಾರಿಸಲು ಕಲ್ತರು.  
1928ರ ಕಲಕಾತಾೊ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆ�ತಾಜಿ 
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೆೊ�ಸ್ ಅವರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿಯೊ ಸೆ�ವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮನವಿಯ ಮ್�ರೆಗೆ 
ಅವರು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಸಲು ಆಗಾ್ರಕೆಕಾ ಹೆೊ�ದರು. 1929ರ ಏಪ್ರಲ್ 
8ರಂದು ಕೆ�ಂದ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತುೊ ಬತುಕೆ�ಶ್ವರ್ 
ದತ್ ಎಸೆದ ಬಾಂಬ್ ಅನುನು ಜರ್ನ್ ದಾಸ್ ತಯಾರಿದದರು ಎಂದು 
ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಲಾಹೆೊ�ರ್ ಪತೊರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರನುನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸಲಾಯತು ಮತುೊ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳಳಿಲಾಯತು. ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ 
ರಾಜಕ್�ಯ ಕೆೈದಿಗಳ ದುಃಸಿಥಾರ್ಯಂದ ನೆೊಂದ ಜರ್ನ್ ದಾಸ್ ಅವರನೊನು 
ಐರೆೊ�ಪ್ಯ ಕೆೈದಿಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೆ�ಕೆಂದು ಒತಾೊಯಸಿದರು. ತಮಮೆ 
ಬೆ�ಡಿಕೆ ಈಡೆ�ರಿಕೆಗಾಗಿ ಒತಾೊಯಸಿ ಲಾಹೆೊ�ರ್ ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ 
ಸತಾ್ಯಗ್ರಹ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಶ್ರಮದಾಯಕ ಉಪವಾಸ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹವು 
63 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಜರ್ನ್ ದಾಸ್ ಗೆ ಆಹಾರ ನಿ�ಡಲು ನಾನಾ ರಿ�ರ್ ಪ್ರಯರ್ನುಸಿದರು, 
ಆದರೆ ಅವರು ಉಪವಾಸ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲಲಿ.

ಅಶಾಫೂಕುಲಾಲಿ ಖಾನ್ ಅವರು ಉತೊರ ಪ್ರದೆ�ಶದ ಶಹಜಹಾನ್ 
ಪುರದಲ್ಲಿ 22 ಅಕೆೊಟು�ಬರ್ 1900 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. 
ಕಾಕೆೊ�ರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದ 

ಅಶಾಫೂಕುಲಾಲಿ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಉದುತಿ ಕವಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 
ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸಿಮೆಲ್ ಅವರ ಆಪೊ ಸೆನು�ಹಿತರೊ ಆಗಿದದರು. 
ಅವರು ಕೆ�ವಲ 27 ವಷತಿದವರಾಗಿದಾದಗ ಮುಗುಳನುಗೆಯಂದಿಗೆ 
ಗಲ್ಲಿಗೆ�ರಿದ ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದಾದರೆ. ಮಹಾತಾಮೆ 
ಗಾಂಧಿಯವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಭಾಗವೂ 
ಆಗಿದದರು. ನಂತರ, 1922ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 4ರಂದು ಚೌರಿ-ಚೌರಾ 
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಮಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿ ಚಳವಳಿಯನುನು 
ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆೊಂಡಾಗ ಅಶಾಫೂಕುಲಾಲಿ ಮತುೊ ಇತರ ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿಗಳು 
ಅಸಮಾಧಾನಗೆೊಂಡರು. ಚೌರಿಯಲ್ಲಿ- ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ 
ಚೌರಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ರಲ್�ಸರೆೊಂದಿಗೆ ಘಷತಿಣೆ 
ನಡೆಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸುಮಾರು 22 ರಲ್�ಸರು 

ಮತುೊ ಮೊವರು ನಾಗರಿಕರು ಕೆೊಲಲಿಲಪಿಟಟುರು. 
ಮೊರು ವಷತಿಗಳ ನಂತರ, 1925ರ ಆಗಸ್ಟು 
8 ರಂದು ಚಂದ್ರ ಶೆ�ಖರ ಆಜಾದ್ ಅವರ  
ನೆ�ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ 
ಸಭೆ ನಡೆಯತು. ಸಹರಾನ್ ಪುರ್- ಲಕೆೊನು� 
ಪಾ್ಯಸೆಂಜರ್ ರೆೈಲನುನು ದೆೊ�ಚಲು ಯ�ಜನೆ 
ರೊಪಸಲಾಗಿತುೊ. ರೆೈಲು ಸಕಾತಿರದ 

ಖಜಾನೆಯನುನು ಸಾಗಿಸುರ್ೊತುೊ, ಮತುೊ ಯ�ಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ 
ಮರುದಿನ 1925 ರ ಆಗಸ್ಟು 9 ರಂದು ಕಾಕೆೊ�ರಿ ನಿಲಾದಣದಲ್ಲಿ 
ಖಜಾನೆ ದೆೊ�ಚಬೆ�ಕಾಗಿತುೊ. ಆ ವೆ�ಳೆಗೆ ಹಿಂದೊಸಾೊನ್ ರಿಪಬಿಲಿಕನ್ 
ಅಸೆೊ�ಸಿಯ�ಷನ್ ಗೆ ಸೆ�ರಿದದ ಅಶಾಫೂಕುಲಾಲಿ ಮತುೊ ಅವರ ಇತರ 
ಸಂಗಡಿಗರು,  ಪ್ರಸಿದಧ ಕಾಕೆೊ�ರಿ ರೆೈಲು ಡಕಾಯರ್ಯನುನು 
ಕಾಯತಿಗತಗೆೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ರಲ್�ಸರ 
ಕಣು್ಣ ತಪಪಿಸಿ ಹೆಚುಚಿ ಕಾಲ ದೊರ ಉಳಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾದರು, 
ಆದರೆ, ರಲ್�ಸ್ ಮಾಹಿರ್ದಾರನಾಗಿ ಬದಲಾದ ತನನು  
ಶಾಲಾ ಸಹಪಾಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಂದ ದೆೊ್ರ�ಹಕೆೊಕಾಳಗಾಗಿ 
ಬಂಧಿತರಾದರು. ಕಾಕೆೊ�ರಿ ಪತೊರಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ 21 
ಮ್� 1926 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭವಾಯತು ಮತುೊ ಅಂರ್ಮ ರ್�ಪತಿನುನು 
ಜುಲೆೈ 1927 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯತು. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ 
ಬಿಸಿಮೆಲ್, ಅಶಾಫೂಕುಲಾಲಿ ಖಾನ್, ಠಾಕೊರ್ ರೆೊ�ಷನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತುೊ 
ರಾಜೆ�ಂದ್ರ ಲಾಹಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಲಾಯತು. 
ಅವರೆಲಲಿರನೊನು 1927ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಗೆೊ�ರಖುಪಿರ 
ಜೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ�ರಿಸಲಾಯತು.

ಜತಿನ್ ದಾಸ್ -  ಬ್್ರಟಷ್ 
ಸಾಮಾ್ರಜ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಗಾಡಿಸಿದ  

ರಾಷಟ್ದ ಯ್ವ ದಧಿೋಚಿ

ಬ್್ರಟಷರ ಕಣೆ್ಣದ್ರೆೋ 
ಖಜಾನೆ ಲ್ಟ ಮಾಡಿದ-  

ಆಶಾಫೂಕ್ಲಾಲಿ ಖಾನ್
ಜನನ: 27 ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1904, ನಧನ: 13 ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 1929 ಜನನ: 22 ನೆೋ ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1900, ನಧನ: 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1927

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 
ಅವರ್ ಸೆಪೆಟಂಬರ್ 

13ರಂದ್ ಕೆೋವಲ 25 
ವಷ್ಶದವರಾಗಿದಾ್ದಗ 

62 ದಿನಗಳ 
ಉಪವಾಸ 

ಸತಾ್ಯಗ್ರಹದ ನಂತರ 
ಕೆ್ನೆಯ್ಸಿರೆಳೆದರ್.

ಕೆೋವಲ 27ನೆೋ 
ವಯಸಿಸುನಲ್ಲಿ 
ನಗ್ಮೊಗದಿಂದ 
ಪಾ್ರಣತಾ್ಯಗ 
ಮಾಡಿದರ್.
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ಸಾ್ವ ಮಿ ವಿವೆ�ಕಾನಂದರ ಶಿಷೆ್ಯಯಾಗಿದದ ನಿವೆ�ದಿತಾ, 
ಐರಿಷ್ ಮೊಲದವರು ಮತುೊ ಆಕೆಯ ನಿಜವಾದ 
ಹೆಸರು ಮಾಗತಿರೆಟ್ ಎಲ್ಜೆಬೆತ್ ನೆೊ�ಬಲ್. 
ನಿವೆ�ದಿತಾರವರು 1867 ರ ಅಕೆೊಟು�ಬರ್ 28 ರಂದು 

ಉತೊರ ಐಲೆತಿಂಡ್ ನ ಕೌಂಟಿ ಟೆೈರೆೊ�ನ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸೆೊ�ದರಿ 
ನಿವೆ�ದಿತಾ ಎಂಬ ಹೆಸರನುನು ಮಾಗತಿರೆಟ್ ಎಲ್ಜಬೆತ್ ನೆೊ�ಬಲ್ 
ಅವರಿಗೆ ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆ�ಕಾನಂದರು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರು, ನಿವೆ�ದಿತಾ 
ಎಂದರೆ  ‘ದೆ�ವರಿಗೆ ಸಮಪತಿತ’ ಎಂದರತಿ. ನಿವೆ�ದಿತಾ ಎಂದರೆ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕಾ ಮಿ�ಸಲಾದವರೊ ಎಂದೊ ಹೆ�ಳಬಹುದು. ಅವರು 
ಭಾರರ್�ಯ ಸಂಸಕೃರ್ಯಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದದರು ಮತುೊ ಭಾರತವನುನು 
ತಮಮೆ ಕಮತಿಭೊಮಿಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಿಕೆೊಳುಳಿವ ಮೊಲಕ 
ಭಾರರ್�ಯರ ಸೆ�ವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತುೊ 
ಯಾವಾಗಲೊ ಭಾರತವನುನು ತಮಮೆ 
ಮಾತೃಭೊಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. 
ಇದಕಾಕಾಗಿಯ� ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊ�ರಾಟಗಾರರು ಮತುೊ 
ಕಾ್ರಂರ್ಕಾರಿಗಳನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸಿದರು 
ಮತುೊ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರು. ಅವರು 
ರವಿ�ಂದ್ರನಾರ ಠಾಕೊರ್, ಜಗದಿ�ಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೆೊ�ಸ್, ಅಬಾನಿ�ಂದ್ರನಾಥ್ 
ಠಾಗೆೊ�ರ್ ಮತುೊ ನಂದಲಾಲ್ ಬೆೊ�ಸ್ ಅವರಂತಹವರೆೊಂದಿಗೊ 
ಸಂಪಕತಿದಲ್ಲಿದದರು. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಪತೊರಿಯ ಬಗೆಗೆ ಎಚಚಿರಿಕೆ ನಿ�ಡಿದ ನಂತರ 
ಅವರು ಮಹಷ್ತಿ ಅರಬಿಂದೆೊ� ಘೊ�ಷ್ ಅವರಿಗೆ ಪಾಂಡಿಚೆ�ರಿ (ಈಗ 
ಪುದುಚೆ�ರಿ)ಗೆ ಹೆೊ�ಗುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನಿ�ಡಿದದರು ಎಂದು ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಅವರು ರೆೊ�ಮ್�ಶ್ ಚಂದ್ರ ದತ್ ಮತುೊ ಜಾದುನಾಥ್ ಸಕಾತಿರ್ ಅವರನುನು 
ಭಾರರ್�ಯ ದೃಷ್ಟುಕೆೊ�ನದಿಂದ ಇರ್ಹಾಸ ಬರೆಯಲು ಪೆ್ರ�ರೆ�ಪಸಿದದರು. 
ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗೆಯೊ ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ ಇತುೊ. ಆದದರಿಂದಲೆ� 
ಆಗಿನ ಕಲಕಾತಾೊದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ್ಯರಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ತೆರೆದರು. ನಿವೆ�ದಿತಾ 
ಶಾಲೆಯನುನು ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆ�ಕಾನಂದರ ಗುರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರ 
ಆಧಾ್ಯರ್ಮೆಕ ಪರ್ನುಯಾದ ತಾಯ ಶಾರದಾ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದದರು. ಅವರಿಂದ 
ಸೊಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾತಿರ ಹೆಣು್ಣಮಕಕಾಳ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕಾಗಿ ಬೆ�ಟಿ 
ಬಚಾವ� ಬೆ�ಟಿ ಪಡಾವ� ಯ�ಜನೆಯನುನು ನಡೆಸುರ್ೊದೆ. ನಿವೆ�ದಿತಾ 
ಯಶಸಿ್ವ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯೊ ಆಗಿದದರು ಮತುೊ ಭಾರರ್�ಯರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ರಾ�ಯ 
ಪ್ರಜ್ೆಯನುನು ಜಾಗೃತಗೆೊಳಿಸಲು ಅವರು ಅನೆ�ಕ ಪುಸೊಕಗಳನುನು 
ಬರೆದಿದಾದರೆ.

ಗಾಂ ಧಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನು ನಂಬಿದದ ಶಿ್ರ� ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ 

ಅವರು ಮಹಾನ್ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊ�ರಾಟಗಾರಷೆಟು� 

ಅಲಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಬಿಹಾರದ ಶಿಲ್ಪಿಯೊ ಆಗಿದದರು. 

ಅವರಿಗೆ ‘ಬಿಹಾರ ಕೆ�ಸರಿ’, ‘ಬಿಹಾರ ವಿಭೊರ್’, ‘ಶಿ್ರ�ಬಾಬು’ ಎಂಬ 

ಹಲವು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳಿದುದ, ಜನರ ಪ್ರ�ರ್, ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 

ಶಿ್ರ� ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ರವರು ನವಾಡಾ ಜಿಲೆಲಿಯ ಖಾನಾ್ವ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೆ�ವಲ ಐದು ವಷತಿದವರಾಗಿದಾದಗ ಅವರ ತಾಯ 

ನಿಧರರಾದರು. ರಾಷರಾಪತ ಮಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕರೆಯಂತೆ ಶಿ್ರ� 

ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಕ್�ಯಕೆಕಾ ಬಂದು ಚಿಕಕಾ ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿಯ� ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 

ಚಳವಳಿಗೆ ಸೆ�ರಿದರು. ಬನಾರಸ್ 

ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದೊ ಕಾಲೆ�ಜಿನಲ್ಲಿ 

ಗಾಂಧಿ�ಜಿಯವರನುನು ಭೆ�ಟಿಯಾದರು. 

1917ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ�ಜಿ ಚಂಪಾರಣ್ 

ಸತಾ್ಯಗ್ರಹವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಶಿ್ರ� 

ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರೆೈತರ ಗುಂಪನುನು 

ಮುನನುಡೆಸಿದರು. 1921 ರಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ 

ಮಹಾತಾಮೆ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೆ�ಶದ 

ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರೆೊ�, 

ಆಗ ಅವರು ತಮಮೆ ವಕ್�ಲವೃರ್ೊ ತೆೊರೆದು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೊ�ರಾಟದಲ್ಲಿ 

ತಮಮೆನುನು ತೆೊಡಗಿಸಿಕೆೊಂಡರು. 1930ರಲ್ಲಿ ಉಪಪಿನ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹದ 

ಸಂದಭತಿದಲ್ಲಿಯೊ ಅವರು ಬಹಳ ಸಕ್್ರಯರಾಗಿದದರು. 1933ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 

ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನುನು ಬಂಧಿಸಿ 

ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಜೆೈಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯತು. 1941ರ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹಕಾಕಾಗಿ 

ಗಾಂಧಿ�ಜಿಯವರು ಶಿ್ರ� ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಅವರನುನು ಬಿಹಾರದ ಮದಲ 

ಸತಾ್ಯಗ್ರಹಿಯಾಗಿ ನೆ�ಮಿಸಿದದರು. 1942ರ ಕ್್ವಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೊ ಅವರು ಸೆರೆವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದದರು. ಅವರು ತಮಮೆ 

ಜಿ�ವನದುದದಕೊಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯಕಾಕಾಗಿ ಹೆೊ�ರಾಡಿದರು. ಬಿಹಾರದ 

ಮುಖ್ಯಮಂರ್್ರಯಾಗಿ ಜಮಿ�ನಾದರಿ ಪದಧರ್ಯನುನು ರದುದಗೆೊಳಿಸಿದರು. 

ಇಷೆಟು� ಅಲಲಿ, ದಿಯ�ಘರ್ ನ ಬೆೈದ್ಯನಾರ ಧಾಮ್ ದೆ�ವಾಲಯದಲ್ಲಿ 

ದಲ್ತರ ಪ್ರವೆ�ಶಕಾಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಅಂರ್ಮವಾಗಿ, 

ಅವರು ಯಶಸಿ್ವಯಾದರು ಮತುೊ ಅವರ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಮೊಲಕ ಬಾಬಾ 

ಬೆೈದ್ಯನಾರ ಧಾಮ್ ದೆ�ವಾಲಯಕೆಕಾ ದಲ್ತರ ಪ್ರವೆ�ಶ ಸಾಧ್ಯವಾಯತು.

ಭಾರತದ ಪುಣ್ಯ ಭ್ಮಿಗೆ 
ಸಮಪ್ಶತರಾದ ಸೆ್ ೋದರಿ ನವೆೋದಿತಾ

‘ಬ್ಹಾರ ಕೆೋಸರಿ’ ಡಾ. ಶ್ರೋ ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಗ್ - 
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯದ ದೆ್ ್ಯೋತಕ

ಜನನ: 28 ನೆೋ ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1867, ನಧನ: 13 ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1911 ಜನನ: 21 ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 1887, ನಧನ: 31 ಜನವರಿ 1961

ಸೆ್ ೋದರಿ 
ನವೆೋದಿತಾ ಅವರಿಗೆ 

ಮಹಳಾ ಶಕ್ಷಣದ 
ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಕಾಳಜಿ 

ಇತ್ತು.

ನಾಗರಿಕ 
ಅಸಹಕಾರ 
ಚಳವಳಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಬಂಧಿತರಾಗಿದ್ದರ್.

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೋತಸುವ ಭಾರತ@75
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ಭಾರತದ ಅಸಿ್ಮತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮ್ಡಿಸಿದ ಮೊದಲ 
ವ್ಯಕಿತು ನೆೋತಾಜಿ ಸ್ಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೆ್ ೋಸ್. 
 ಭಾರತದ ಜನರಿಗೆ ಭಾರತಿೋಯನ ಕಣ್್ಣಗಳ ಮ್ಲಕ 
ನೆ್ ೋಡಲ್ ಕಲ್ಸಿದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕಿತು ಅವರ್. 
-ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ

ನಮ್ಮ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಹೆ್ ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ 
ಅನೆೋಕ ಮೆೈಲ್ಗಲ್ಲಿಗಳವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು 
ಬಹ್ತೆೋಕ ಮರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆಜಾ಼ದ್ ಹಂದ್ 
ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಕಾ್ಶರದ 
ರಚನೆಯನ್ನು ಸಹ ಭಾರತವು ನಲ್ಶಕ್ಸಿದ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 
ನೆೋತಾಜಿ ಸ್ಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೆ್ ೋಸ್ ಅವರ್ 
ಭಾರತಕೆ್ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾ ಬರ್ವ 4 ವಷ್ಶಗಳ 
ಮೊದಲೆೋ 1943ರ ಅಕೆ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದ್ 
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಕಾ್ಶರವನ್ನು 
ಸಾ್ಥಪಸಿದ್ದರ್.  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 9 ದೆೋಶಗಳು 
ಸಹ ಈ ಸಕಾ್ಶರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದವು. 
2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ 
ಅವರ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ ಂಡ್ ಆಜಾ಼ದ್ 
ಹಂದ್ ಸಕಾ್ಶರದ 75ನೆೋ ವಾಷ್್ಶಕೆ್ೋತಸುವದ 
ಸಂದಭ್ಶದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕೆ್ೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿ್ರವಣ್ಶ 
ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರ್.

ಆಜ಼ಾದ್  ಹಿಂದ್

ಮುದ್ರಕರು ಮತುೊ ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಸತೆ್ಯೋಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದೆ�ತಿಶಕರು,
ಬೊ್ಯರೆೊ� ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿ�ಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮು್ಯನಿಕೆ�ಷನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮುದ್ರಣ:
ಇನ್ ಫಿನಟ ಅಡ್ವಟೆೈಸಿಂಗ್  ಸವಿೋ್ಶಸಸ್  ಪೆೈ. ಲ್ಮಿಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾರ�ತಿರೆ�ಟ್  ಪಾಕ್ತಿ , 10ನೆ� ಮಹಡಿ

ನವದೆಹಲ್-ಫರಿ�ದಾಬಾದ್  ಬಾಡತಿರ್ , ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರಿ�ದಾಬಾದ್ -121003

ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಬ್್ಯರೆ್ ೋ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೋಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮ್್ಯನಕೆೋಷನ್  
ಕೆೊಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನೆ� ಮಹಡಿ, ಸೊಚನಾ ಭವನ,

ನವದೆಹಲ್ - 110003

ಸಂಪಾದಕರು
ಜೆೈದಿೋಪ್  ಭಟಾನುಗರ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದೆ�ತಿಶಕರು,
ಪಐಬಿ ನವದೆಹಲ್
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