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ಪ್ರಗತಿಯ ಅಮೃತಗಾಥಾ
ಕೆೋೀವಿಡ್ ಸಾೆಂಕಾ್ರಮಿಕದ ನಡ್ವೆ 75ನೆೀ ಸಾ್ವತೆಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆರ 
ಸೆಂದರ್ವದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿರರರ್ ಕೆೆಂಪು ಕೆೋೀಟೆರಲ್ಲಿ 

ತಿ್ರರಣ್ವ ಧ್ವಜರನ್ನು ಹಾರಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿರ ಹಾದಿರಲ್ಲಿ 
ಮ್ೆಂದ್ರರಿರಲ್ ಸ್ಪಷಟ ಕರೆ ನಿೀಡಿದರ್

ಸಾ್ವತೆಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆರ ಸೆಂಪೂಣ್ವ 
ಕಾರ್ವಕ್ರಮರನ್ನು ನೆೋೀಡಲ್ 
ಈ ಕೋಯಾಆರ್ ಕೆೋೀಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಎಲಲಿರಿಗ್ ನಮಸಾಕಾರ,

ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆಯ್ ಯಾವುದೆೇ ಸ್ಪಂದನಶೇಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರರ್ತವಾದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದ್ ನಾಗರಿಕರ್ 
ಮತ್ತು ಸಕಾ್ಭರದ ನಡ್ವಿನ ಅತಯಾಂತ ಶಕ್ತುಶಾಲ್ ಸಂವಹನ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆಯ ಮ್ಲಕ 
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕಲಾಯಾಣವು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರದ ನಿೇತಿಗಳ ಪ್ರಮ್ಖ ಆಧಾರಸತುಂರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು 
ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮಂತ್ರವು ಸಕಾ್ಭರದ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ನಿೇತಿಗಳ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆಯನ್ನು 
ಪ್ರಬಲ ಘಟಕವನಾನುಗಿಸಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದ್ಯಲ್ಲಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಭಾರತವು ಮ್ಂದ್ನ 25 ವಷ್ಭಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆ್ ಂದ್ದ ರಾಷಟ್ರವಾಗಬೆೇಕೆಂಬ ತನನು ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳನ್ನು ಪೂರೆೈಸಲ್ ನಿಧ್ಭರಿಸಿದೆ. ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೆೇ 
ವಷ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೆೇಶವು ತನನು ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವತತು ವೆೇಗವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಿತುದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದ್ಯವರ್ ಎಂಟನೆೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕೆ್ೇಟೆಯ ಪಾ್ರಂಗಣದ್ಂದ ದೆೇಶವನ್ನು ಉದೆದೇಶಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿತುದಾದಗ 
ಅವರ ಮಾತ್ಗಳಲ್ಲಿ ‘ನವ ಭಾರತ’ ನಿಮಾ್ಭಣದ ಕತ್ಭವಯಾ ಪ್ರಜ್ೆ ಮತ್ತು ದೃಢತೆ ಗೆ್ ೇಚರಿಸಿತ್. ಈ ಗ್ರಿಯಂದ್ಗೆ, 
ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆಯಂದ್ಗೆ ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಮ್ಭಸಲ್ ಸಕಾ್ಭರದ “ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ 
ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶಾವಾಸ್” ಉಪಕ್ರಮಕೆಕಾ ಅವರ್ “ಸಬ್ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್” ಅನ್ನು ಸೆೇರಿಸಿದರ್. ಅದಕಾಕಾಗಿಯೆೇ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್ ಕೆಂಪು ಕೆ್ೇಟೆಯ ಪಾ್ರಂಗಣದ್ಂದ ವಿವರಿಸಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮ್ನೆ್ ನುೇಟ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ 
ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನವಾಗಿದೆ. 

ಸಾವಾತಂತ್ರ್ರದ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೇತಸೂವದ್ಂದಾಗಿ ಈ ವಷ್ಭ ವಿಶೆೇಷ ಮಹತವಾವನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಂಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 
ಭಾರತವು ಆಗಸ್್ಟ 1 ರಿಂದ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ವಿಶವಾಸಂಸೆಥೆಯ ರದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ನೆೇತೃತವಾ ವಹಿಸಿಕೆ್ಂಡಿದೆ. 
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿತ್ ವಿಶೆೇಷ ವರದ್ ಇದೆ. ಕಲಾಯಾಣ ಯೇಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ರೆೈತರ್, ಬಡವರ್, ಮಧಯಾಮ 
ವಗ್ಭದವರ್, ಮಹಿಳೆಯರ್, ಯ್ವಕರ್, ಸಮಾಜದ ವಂಚಿತ ವಗ್ಭಗಳ ನೆೇರ ಸಂವಾದ ಅಥವಾ ಅಮೃತ 
ಮಹೆ್ ೇತಸೂವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಸತಾಯಾಗ್ರಹದ ಲೆೇಖನಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮ್ಖಯಾ ಆಕಷ್ಭಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಶಕ್ಷಕರ 
ದ್ನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖಾಯಾತ ಶಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸವ್ಭಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಕ್ರಿತಾದ 
ಲೆೇಖನವೂ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಒಂದ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 15 ರಂದ್ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ವ ‘ಇಂಜಿನಿಯರ್ 
ದ್ನ’ದಂದ್, ನಾವು ಎಂ ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯಯಾನವರಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಲೆೇಖನದೆ್ ಂದ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೆತುೇವೆ.

ನಿಸಸೂಂದೆೇಹವಾಗಿ, ಭಾರತವು ತನನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹೆ್ ಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸ್ತಿತುದೆ. 2047 ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು ತನನು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನೆ್ ೇತಸೂವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ವಾಗ, ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯರ್ ತಮ್ಮ 
ಪ್ರಯತನುದ್ಂದ ಈ ‘ಅಮೃತ್ ಕಾಲ’ ವನ್ನು ನವ ಭಾರತದ ಮ್ನ್ಸೂಚಕವಾಗಿ ಮಾಡಲ್ ನಿಧ್ಭರಿಸಿದಾದರೆ.

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಶಷಾ್ಟಚಾರವನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ 
ಬರೆದ್ ತಿಳಿಸಿ.

ವಿಳಾಸ:  ಬ್ಯಾರೆ್ ೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯಾನಿಕೆೇಷನ್, ಎರಡನೆೇ ಮಹಡಿ,  
  ಸ್ಚನಾ ರವನ, ನವದೆಹಲ್ - 110003

ಇ-ಮೇಲ್:       response-nis@pib.gov.in

(ಜೆೈದಿೀಪ್ ರಟಾನುಗರ್)
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ನಾನ್ ಸ್ಪಧಾ್ಭತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೆ 
ಸಿದಧಿತೆ ನಡೆಸ್ತಿತುದೆದೇನೆ. ನ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ 
ಸಮಾಚಾರವನ್ನು  ಮದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಿಂದಲ್ 
ಓದ್ತಿತುದೆದೇನೆ. ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಪ್ರತಿಯಂದ್ 
ವಿಷಯವು ತ್ಂಬಾ ಆಸಕ್ತುದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ 
ನಿಯತಕಾಲ್ಕವು ಡಿಜಿಟಲ್ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲರಯಾವಿರ್ವುದರಿಂದ, 
ನನನುಂತಹ ಸ್ಪಧಾ್ಭತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ 
ನಡೆಸ್ತಿತುರ್ವ ಅನೆೇಕ ಅರಯಾರ್್ಭಗಳಿಗೆ ತ್ಂಬಾ 
ಉಪಯ್ಕತುವಾಗಿದೆ. ಈ ಪತಿ್ರಕೆ ನಿಯಮತವಾಗಿ 
ಪ್ರಕಟವಾಗಲ್ ಎಂದ್ ನಾನ್ ತ್ಂಬ್ 
ಹೃದಯದ್ಂದ ಹಾರೆೈಸ್ತೆತುೇನೆ.

bramhasagar2@gmail.com

ಭಾರತದ 75ನೆೇ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ದ್ನಾಚರಣೆಯ 
ಹಾದ್್ಭಕ ಶ್ಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 
ನನಗೆ ಗ್ರ್ದೆೇವ ರವಿೇಂದ್ರನಾಥ ಟಾಯಾಗೆ್ ೇರ್ 
ಅವರ ಈ ಪ್ರಸಿದಧಿ ಸಾಲ್ಗಳು ನೆನಪಾಗ್ತತುವೆ: 
ಎಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸೂ ರಯ ಮ್ಕತುವಾಗಿರ್ತತುದೆ್ ೇ ಮತ್ತು 
ತಲೆ ಎತಿತು ತಿರ್ಗಬಹ್ದೆ್ ೇ ...... ಆ ಸವಾಗ್ಭದಂತಹ 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕೆಕಾ, ನನನು ತಂದೆಯೆೇ, ನನನು ದೆೇಶ 
ಜಾಗೃತವಾಗಲ್.

ಜೆಕೆ ಮಿತತುಲ್

Jkumarmittal@outlook.com

ನ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರವು ತಿಳಿವಳಿಕೆ 
ನಿೇಡ್ವ ಉತತುಮ ನಿಯತಕಾಲ್ಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 
ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಲರಯಾವಾಗ್ವಂತೆ ಮಾಡಬೆೇಕ್. ನಾನ್ ಈ 
ಪತಿ್ರಕೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲ್ ಬಯಸ್ತೆತುೇನೆ. 
ನಿೇವು ದಯವಿಟ್್ಟ ನನಗೆ ನಿಯಮತವಾಗಿ ಅಂಚೆ 
ಮ್ಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹ್ದೆೇ? ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 
ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತೆತುೇನೆ.

dashprafullakumar5@gmail.com

ಭಾರತದ 75 ನೆೇ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ದ್ನಾಚರಣೆಯ 
ಶ್ಭಾಶಯಗಳು. ನ್ಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ 
ವಿಶೆೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ ನನಗೆ ತ್ಂಬಾ 
ಸಂತೆ್ ೇಷವಾಗಿದೆ. ಪತಿ್ರಕೆಯ ವಿಷಯ ಮತ್ತು 
ಗ್ಣಮಟ್ಟ ನನನು ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಿವೆ.  

 kuruganti@hotmail.com

ಯಾವುದೆೇ ಸ್ಪಧಾ್ಭತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ೆಗೆ 
ಸಿದಧಿತೆ ನಡೆಸ್ವ ವಿದಾಯಾರ್್ಭಗಳಿಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆ 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹಳ 
ನೆರವಾಗ್ವ ಅತಯಾಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲ್ ಪತಿ್ರಕೆ ಇದ್. 
ಇದ್ ಅತಯಾಂತ ಪಾರದಶ್ಭಕವಾದ  ಪತಿ್ರಕೆಯಾಗಿದೆ.

vinitjain19.731@gmail.com

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ

ಸೆಂಪಕ್ವ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇ-ಮೀಲ್ :

ಕೆ್ಠಡಿ ಸಂಖೆಯಾ 278,  
ಬ್ಯಾರೆ್ ೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯಾನಿಕೆೇಷನ್, 

ಎರಡನೆೇ ಮಹಡಿ,  
ಸ್ಚನಾ ರವನ, ನವದೆಹಲ್ - 110003

 response-nis@pib.gov.in
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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೀದಿ ಟಿ್ವಟಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 

ಅನ್ಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆೋೆಂದಿರ್ರ ನಾರಕ

ಪ್ರ ಧಾನ  ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್ ಮೈಕೆ್್ರೇ 
ಬಾಲಿಗಿಂಗ್ ತಾಣವಾದ ಟಿವಾಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶವಾದ 

ಅತಯಾಂತ ಹೆಚ್ಚ ಸಕ್್ರಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿದಾದರೆ. 
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದ್ಯವರ ಟಿವಾಟರ್ ಖಾತೆ  
7 ಕೆ್ೇಟಿ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಈ 
ಸಾಧನೆಯಂದ್ಗೆ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದ್ ಈಗ ಅಮರಿಕದ 
ಮಾಜಿ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಡೆ್ ನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದ್ಕ್ಕಾ 
ಟಿವಾಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ರ್ವ 
ಸಕ್್ರಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಟಿ್ಟಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸಾಥೆನ 
ಪಡೆದ್ದಾದರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದ್ 2009 ರಲ್ಲಿ ಗ್ಜರಾತ್ 
ಮ್ಖಯಾಮಂತಿ್ರಯಾಗಿದಾದಗ ಮೈಕೆ್್ರೇಬಾಲಿಗಿಂಗ್ ತಾಣ 
ಟಿವಾಟರ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದ್ದದರ್. ಟಿವಾಟರ್ 
ಸೆೇರಿದ ಕೆೇವಲ ಒಂದ್ ವಷ್ಭದೆ್ ಳಗೆ, ಮೇದ್ಯ 
ಅನ್ಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖೆಯಾ ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ತಲ್ಪಿತ್. ಜ್ಲೆೈ 
2020 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದ್ಯವರ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳ 
ಸಂಖೆಯಾ 60 ಮಲ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದ್ ವಷ್ಭದ 
ನಂತರ ಜ್ಲೆೈ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಅನ್ಯಾಯಿಗಳ ಸಂಖೆಯಾ 
10 ಮಲ್ಯನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಗಿದೆ.

ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನನು ರಕ್ಷಣಾ ಅಗತಯಾಗಳಿಗಾಗಿ 

ವಿದೆೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದದ ಭಾರತವು 

ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೆೇಶೇಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು 

ಉತೆತುೇಜಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಆ ಪ್ರವೃತಿತುಯನ್ನು ತಿರ್ಗ್ಮ್ರ್ಗಾಗಿಸಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಏಳು ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು 38,500 

ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ದಾಟಿದೆ. ಸಂಸತಿತುನ ಮ್ಂಗಾರ್ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ 

ಲೆ್ ೇಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿೇಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2014-15ರಲ್ಲಿ 

ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತುಗಳು 1940 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್.ಗಳಷ್್ಟದ್ದ, ಇದ್ 

2020-21 ರಲ್ಲಿ 8,434 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್.ಗಿಂತ ಹೆಚಾಚಗಿದೆ. ಇದ್ ಸಿಥೆರ 

ಏರಿಕೆಯಂದ್ಗೆ ಕಳೆದ ಏಳು ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 38,500 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್.ಗೆ 

ತಲ್ಪಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಖಯಾವಾಗಿ ಮಲ್ಟರಿ ಯಂತಾ್ರಂಶ 

ಮತ್ತು ವಯಾವಸೆಥೆಗಳು ಸೆೇರಿವೆ. ಈ ಏಳು ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರಮ್ಖ ವಸ್ತುಗಳು ಶಸತ್ರಸಜಿಜೆತ ರದ್ರತಾ ವಾಹನಗಳು, ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ 

ಪತೆತು ರಾಡಾರ್ ಗಳು, ಲಘು ಟಾಪಿ್ಭಡೆ್ ಗಳು, ಕರಾವಳಿ ರಾಡಾರ್ 

ಸಿಸ್ಟಂಗಳು, ಅಲಾರಂ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆ್್ರೇಲ್ ನೆೈಟ್ 

ವಿಷನ್ ಮನೆ್ ಕ್ಯಾಲರ್ ಗಳು, ಫೆೈರ್ ಕಂಟೆ್್ರೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸೂ ಮತ್ತು 

ಟಿಯರ್ ಗಾಯಾಸ್ ಲಾಂಚರ್ ಗಳು ಇತಾಯಾದ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತವು 

ವಿಶವಾದ 75 ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಿತುದೆ.

ಭಾರತದ ರಕ್ಷ ಣಾ ರಫ್ ತು:
7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ 

ಸ್ದಿದಿ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳು
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ಗಡಿ ರಸೆತು ಸಂಘಟನೆ (ಬಿ ಆರ್ ಒ) ಪೂವ್ಭ 
ಲಡಾಖ್ ನ ಉಮಲಿಂಗಲಾ ಪಾಸ್ ಬಳಿ 

19,300 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತಲ್ ಹೆಚ್ಚ ಎತತುರದಲ್ಲಿ 
ಸಂಚಾರಯೇಗಯಾ ರಸೆತುಯನ್ನು ನಿಮ್ಭಸ್ವ 
ಮ್ಲಕ ಹೆ್ ಸ ವಿಶವಾ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಭಸಿದೆ. 
ಉತ್ರ್ಂಕ್ ಪಾಸ್ ಮ್ಲಕ ಹಾದ್ಹೆ್ ೇಗ್ವ 
52 ಕ್ಮೇ ಉದದದ ಈ ರಸೆತುಯ್ ಬೆ್ ಲ್ವಿಯಾದ 
ಅತಿ ಎತತುರದ ರಸೆತುಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮ್ರಿದ್ದೆ. 
ಉಲ್ರ್ಂಕ್ ಜಾವಾಲಾಮ್ಖಿಯನ್ನು ತನನು ದೆೇಶಕೆಕಾ 
ಸಂಪಕ್್ಭಸಲ್ ಬೆ್ ಲ್ವಿಯಾ 18,935 ಅಡಿ 
ಎತತುರದಲ್ಲಿ ರಸೆತುಯನ್ನು ನಿಮ್ಭಸಿದೆ. ಪೂವ್ಭ 
ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರಸೆತುಯ ನಿಮಾ್ಭಣದೆ್ ಂದ್ಗೆ, 
ಈ ಪ್ರದೆೇಶದ ಚ್ಮಾರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ಎಲಾಲಿ 
ಪ್ರಮ್ಖ ಪಟ್ಟಣಗಳು   ಸಂಪಕ್ಭ ಪಡೆಯ್ತತುವೆ.  
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನವು ಮೈನಸ್ 40 
ಡಿಗಿ್ರಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯ್ತತುದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಎತತುರದಲ್ಲಿ, 
ಬಯಲ್ ಪ್ರದೆೇಶಕೆಕಾ ಹೆ್ ೇಲ್ಸಿದರೆ ಆಮಲಿಜನಕದ 
ಮಟ್ಟವು ಶೆೇ.50 ರಷ್್ಟರ್ತತುದೆ. ಟಿಬೆಟ್ ನ ಉತತುರ 
ಬೆೇಸ್ ಕಾಯಾಂಪ್ 16,900 ಅಡಿ ಎತತುರದಲ್ಲಿದದರೆ, 
ನೆೇಪಾಳದ ದಕ್ಷಿಣ ಬೆೇಸ್ ಕಾಯಾಂಪ್ 17,598 
ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್್ಟ ಶಖರವು 
29,000 ಅಡಿ ಎತತುರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ರಸೆತುಯನ್ನು 
ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗೆಲಿೇಸಿಯರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಎತತುರದಲ್ಲಿ 
ನಿಮ್ಭಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಯಾಚಿನ್ ನಿೇಗ್ಭಲ್ಲಿವಿನ 
ಎತತುರ 17,700 ಅಡಿಗಳು.

ಭಾರತದ 14 ಹ್ಲ್ ಸೆಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಿಗೆ ಉತತುಮ ಸೆಂರಕ್ಷಣೆರ ಜಾಗತಿಕ ಮನನುಣೆ
ದೆೇಶದ 51 ಹ್ಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ, 14 ಉತತುಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿವ್ಭಹಣೆಗಾಗಿ ಸಿಎಟಿ (ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ರರವಸೆಯ ಹ್ಲ್ ಮಾನದಂಡ) ಮಾನಯಾತೆ ಪಡೆದ್ವೆ. ಇದ್ ಹ್ಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶವಾ ದಜೆ್ಭಯ 
ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಣವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಹ್ಲ್ಗಳ ಉತತುಮ ನಿವ್ಭಹಣೆಗಾಗಿ ಉನನುತ ಗ್ಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಉತತುಮ 
ಅಭಾಯಾಸಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಧ್ಭರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ಈ ಮಾನಯಾತೆಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗಿರ್ವ ಭಾರತದ ಹ್ಲ್ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಂಡಾರ್ ಮಾನಸ್, ಕಾಜಿರಂಗ ಮತ್ತು ಒರಾಂಗ್ (ಅಸಾಸೂಂ); ಸ್ಂದರಬನ್ (ಬಂಗಾಳ); 
ಪನಾನು, ಕನಾಹಾ, ಸತ್್ಪರ, ಪೆಂಚ್ (ಮಧಯಾ ಪ್ರದೆೇಶ); ವಾಲ್ಮೀಕ್ (ಬಿಹಾರ); ದ್ಧಾವಾ (ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶ); ಅಣಾ್ಣಮಲೆೈ 
ಮತ್ತು ಮ್ದ್ಮಲೆೈ (ತಮಳುನಾಡ್); ಪರಂಬಿಕ್ಲಂ (ಕೆೇರಳ) ಮತ್ತು ಬಂಡಿೇಪುರ (ಕನಾ್ಭಟಕ) ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳು ಸೆೇರಿವೆ. ಕೆೇಂದ್ರ ಅರಣಯಾ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಚಿವ ರ್ಪೆೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಪ್ರಕಾರ, ದೆೇಶದ ಎಲಾಲಿ 
51 ಹ್ಲ್ ಮೇಸಲ್ ಪ್ರದೆೇಶಗಳು ಸಿಎಟಿ ಮಾನಯಾತೆ ಪಡೆಯಬೆೇಕ್ ಎಂಬ್ದ್ ಸಕಾ್ಭರದ ಪ್ರಯತನುವಾಗಿದೆ.   

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಯಾನವನ್ನು 
ಸ್ಲರಗೆ್ ಳಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ರ್ವ 

ಉಡಾನ್ ಯೇಜನೆಗೆ ಮತೆ್ ತುಂದ್ ಗರಿ ಮ್ಡಿದೆ. 
ಈ ಯೇಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಣಿಪುರದ ರಾಜಧಾನಿ 
ಇಂಫಾಲ ಮತ್ತು ಮೇಘಾಲಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಶಲಾಲಿಂಗ್ 

ನಡ್ವೆ ಮದಲ ನೆೇರ ವಿಮಾನ ಸೆೇವೆಯನ್ನು ಇತಿತುೇಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 
ಯಾವುದೆೇ ನೆೇರ ಸಾರಿಗೆ ವಯಾವಸೆಥೆ ಲರಯಾವಿರಲ್ಲಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ್ ಇಂಫಾಲ್ ನಿಂದ 
ಶಲಾಲಿಂಗ್ ತಲ್ಪಲ್ ರಸೆತುಯ ಮ್ಲಕ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಸ್ದ್ೇಘ್ಭ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 
ಕೆೈಗೆ್ ಳ್ಳಬೆೇಕ್ ಅಥವಾ ಗ್ವಾಹಟಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನಂತರ ಬಸ್ ಸೆೇವೆ 
ಮಾತ್ರ ಆಯೆಕಾಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಮಾನ ಯಾನ ಸಂಸೆಥೆಯ್ ಈ ಮಾಗ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾರಕೆಕಾ ನಾಲ್ಕಾ 
ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವ್ಭಹಿಸ್ತತುದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 361 ಮಾಗ್ಭಗಳು ಮತ್ತು 59 ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಣಗಳು (5 ಹೆಲ್ಪೇಟ್್ಭ ಗಳು ಮತ್ತು 2 ವಾಟರ್ ಏರೆ್ ೇಡೆ್ ್ರೇಮ್ ಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ) 
ಉಡಾನ್ ಯೇಜನೆಯಡಿ ಆರಂರವಾಗಿದ್ದ, 500 ಕ್ಮೇ ವರೆಗೆ ಕೆೇವಲ 2500 ರ್. 
ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ ದರದೆ್ ಂದ್ಗೆ ಇದ್ ದೆೇಶದ ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾಗಳು/ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ನಡ್ವೆ ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ಸಂಪಕ್ಭವನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸ್ತತುದೆ.

19300 ಅಡಿ ಎತತುರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 
ಅತಿ ಎತತುರದ ರಸೆತು ನಿಮಿ್ವಸ್ರ 
ಮೋಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಸಿದ 

ಗಡಿ ರಸೆತು ಸೆಂಘಟನೆ

ಇೆಂಫಾಲ-ಶಿಲಾಲಿೆಂಗ್ ನಡ್ವೆ ವಿಮಾನ ಸೆೀವೆ ಆರೆಂರ

ಆಗಸ್ಟ 14 ರೆಂದ್ ವಿರಜನೆರ  
ಕರಾಳ ಸ್ಮರಣೆ ದಿನ ಆಚರಣೆ

ಸವಾತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 75 ವಷ್ಭಗಳ ನಂತರ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, 
ಪ್ರಧಾನಿಯಬ್ಬರ್ ವಿರಜನೆಯ ಸಂತ್ರಸತುರ ನೆ್ ೇವನ್ನು ಶಮನಗೆ್ ಳಿಸಲ್ 

ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಂಡಿದಾದರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ್ 
ಮತೆ್ ತುಂದ್ ಅರ್ತಪೂವ್ಭ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿರಜನೆಯ ಕೌ್ರಯ್ಭ ಸ್ಮರಣೆಯ 
ದ್ನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಘ್ೇಷ್ಸಿದಾದರೆ. ವಿರಜನೆಯ ನೆ್ ೇವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೆ್ಂಡ 
ಪ್ರಧಾನಿ, “ದೆೇಶದ ವಿರಜನೆಯ ನೆ್ ೇವನ್ನು ಎಂದ್ಗ್ ಮರೆಯಲ್ ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ. 
ದೆವಾೇಷ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯಿಂದಾಗಿ, ಲಕ್ಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಹೆ್ ೇದರಿಯರ್ ಮತ್ತು 
ಸಹೆ್ ೇದರರ್ ಸಥೆಳಾಂತರಗೆ್ ಂಡರ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜಿೇವಗಳನ್ನು ಕಳೆದ್ಕೆ್ಂಡರ್. 
ಅವರ ಹೆ್ ೇರಾಟ ಮತ್ತು ತಾಯಾಗದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಆಗಸ್್ಟ 14 ನ್ನು ‘ವಿರಜನೆಯ 
ಕರಾಳ ಸ್ಮರಣೆಯ ದ್ನ’ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ ನಿಧ್ಭರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದ್ನವು 
ತಾರತಮಯಾ, ಶತೃತವಾ ಮತ್ತು ದ್ರಾಶೆಯ ವಿಷವನ್ನು ತೆ್ ಡೆದ್ಹಾಕಲ್ ನಮಗೆ 
ಸ್ಫೂತಿ್ಭ ನಿೇಡ್ವುದಲಲಿದೆ, ಇದ್ ಏಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸಯಾ ಮತ್ತು ಮಾನವ 
ಸಂವೆೇದನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತತುದೆ” ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್. ಒಂದ್ ಅಂದಾಜಿನ 
ಪ್ರಕಾರ, 75 ವಷ್ಭಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿರಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ 
ಜನರ್ ಮೃತಪಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಅಷೆ್ಟೇ ಸಂಖೆಯಾಯ ಜನರನ್ನು ಸಥೆಳಾಂತರಿಸಬೆೇಕಾಯಿತ್.



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪೆಟಂಬರ್  1-15, 20216

ವಿ
ದಾಯಾರ್್ಭಯ ಮನಸಿಸೂನಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತ್ರ್ಕ್ವವರ್ 
ನಿಜವಾದ ಶಕ್ಷಕರಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ ನಾಳಿನ ಸವಾಲ್ಗಳಿಗೆ 
ಅವರನ್ನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸ್ವವರ್ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ಷಕರ್” ಎಂದ್ 

ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಹೆೇಳುತಿತುದದರ್. ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಜಿೇವನದ್ದದಕ್ಕಾ ಈ 
ತತವಾವನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಿದರ್. ಇಂದ್, 34 ವಷ್ಭಗಳ ನಂತರ ಬಂದ್ರ್ವ 
ಹೆ್ ಸ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯಂದ್ಗೆ ಭಾರತವು ರವಿಷಯಾಕೆಕಾ 
ಸಿದಧಿವಾಗಿರ್ವಾಗ, ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಈ ಮಾತ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚ 
ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗ್ತತುವೆ. 1962 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ್ ಭಾರತದ ರಾಷಟ್ರಪತಿಯಾಗಿದಾದಗ 
ಅವರ ಕೆಲವು ಸೆನುೇಹಿತರ್ ಮತ್ತು ವಿದಾಯಾರ್್ಭಗಳು ಅವರ 74 ನೆೇ 
ಹ್ಟ್್ಟಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ ಅನ್ಮತಿ ಕೆೇಳಿದರ್. ಆಗ ಅವರ್ “ನನನು 
ಹ್ಟ್್ಟಹಬ್ಬವನ್ನು ಪ್ರತೆಯಾೇಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ವ ಬದಲ್, ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್  
5 ಅನ್ನು ಶಕ್ಷಕರ ದ್ನವನಾನುಗಿ ಆಚರಿಸಿದರೆ ಅದ್ ನನನು ಸೌಭಾಗಯಾ” ಎಂದ್ 
ಹೆೇಳಿದದರ್. ಆ ವಷ್ಭದ್ಂದ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 5 ಅನ್ನು ಶಕ್ಷಕರ ದ್ನವನಾನುಗಿ 
ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ.

ತಮಳುನಾಡಿನ ತಿರ್ತಿನಿ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 5, 1888 ರಂದ್ 
ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಶಾಲಾ 
ಶಕ್ಷಣವನ್ನು ಕ್್ರಶಚಯನ್ ಮಷನರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರ್. ಅವರ 
ಸಂಬಂಧಿಕರೆ್ ಬ್ಬರ್ ನಿೇಡಿದ ತತವಾಶಾಸತ್ರದ ಪುಸತುಕವನ್ನು ಓದ್ದ ನಂತರ 
ಅವರ್ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡಲ್ ಒಲವು ತೆ್ ೇರಿದರ್. 
ಮದಾ್ರಸ್ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ್ ಪಾಶಚಮಾತಯಾ ತತತು್ವಶಾಸತ್ರವನ್ನು 
ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಪ್ರ. ಆಲೆಫೂ್ರಡ್ ಜಾರ್್ಭ ಹಾಗ್ ಅವರೆ್ ಂದ್ಗೆ ಜೆ್ತೆಯಾದರ್. 
1909ರಲ್ಲಿ, 20ನೆೇ ವಯಸಿಸೂನಲ್ಲಿ, ಅವರ್ ಮದಾ್ರಸ್ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯದ 
ತತವಾಶಾಸತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆದರ್. ಶಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇದ್ ಅವರ 
ಉದೆ್ ಯಾೇಗವಾಗಿತ್ತು. 1929ರಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಆರ್ಸೂ ಫಡ್್ಭ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯದ 
ಹಾಯಾರಿಸ್ ಮಾಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ ಕಾಲೆೇಜಿಗೆ ಪಾ್ರಂಶ್ಪಾಲರಾಗಿ ತೆರಳಿದರ್.  
1931 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆಕಾ ಹಿಂದ್ರ್ಗಿದ ನಂತರ ಅವರ್ ಆಂಧ್ರ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯದ 
ಉಪಕ್ಲಪತಿಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಭ ನಿವ್ಭಹಿಸಿದರ್. 1936ರಲ್ಲಿ ಅವರ್ 
ಮತೆ್ ತುಮ್ಮ ಬೆ್ ೇಧನೆಗಾಗಿ ಆರ್ಸೂ ಫಡ್್ಭ ಗೆ ಹೆ್ ೇದರ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಇಂದ್ರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ವಿದಾಯಾರ್್ಭಯಾಗಿದದರ್. 
ಅದ್ 1926 ನೆೇ ಇಸವಿ, ಸಾವಾಮ ವಿವೆೇಕಾನಂದರ ಅಮರಿಕ ಮತ್ತು 
ಯ್ರೆ್ ೇಪ್ ಪ್ರವಾಸಕೆಕಾ 33 ವಷ್ಭಗಳು ಸಂದ್ದದವು.  ಹಾವ್ಭಡ್್ಭ 
ವಿಶವಾವಿದಾಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟನಾಯಾ್ಭಷನಲ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ 
ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕ್ಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರ್.

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ್ ಭಾರತಿೇಯ ತತವಾಶಾಸತ್ರ ಕ್ರಿತ್ 
ಪಶಚಮಕೆಕಾ ಬೆಳಕ್ ಚೆಲ್ಲಿದರ್. ಅವರ ಭಾಷಣವು ದ್ನದ ಪತಿ್ರಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮ್ಖಾಯಾಂಶವಾಗ್ತಿತುತ್ತು. ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ತತವಾಜ್ಾನಿಗೆ ಪಾಶಚಮಾತಯಾ 
ತತತು್ವಶಾಸತ್ರದ ಮೇಲೆ ಉತತುಮ ಹಿಡಿತವಿರ್ವುದಕೆಕಾ ಅನೆೇಕ ಪಾಶಚಮಾತಯಾ 
ತತವಾಜ್ಾನಿಗಳು ಆಶಚಯ್ಭಚಕ್ತರಾದರ್. ಅವರ್ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಅಕಾಡೆಮಗೆ 
ಆಯೆಕಾಯಾದ ಮದಲ ಭಾರತಿೇಯ ಫೆಲೆ್ ೇ ಮತ್ತು ಅವರ್ 1948 ರಲ್ಲಿ 
ಯ್ನೆಸೆ್ ಕಾೇದ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾಗಿದದರ್. ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ 

ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅರರ್ ಒಬ್ಬ ಆದಶ್ವ ರಾಜಕಾರಣಿ, ದೋರದೃಷ್ಟರ ರಾಜತಾೆಂತಿ್ರಕ, ತತ್ವಜ್ಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾನರತಾವಾದಿ, 
ಅರರ್ ತಮ್ಮ ವಾಸತುವಿಕ ದೃಷ್ಟಕೆೋೀನ ಮತ್ತು ಸಮಪ್ವಣೆಯಿೆಂದ ಭಾರತದ ಘನತೆರನ್ನು ಎತತುರಕೆ್ ಕೆೋೆಂಡೆೋರದಿರ್. ಅರರ್ ಬಹ್ಮ್ಖಿ 
ರಯಾಕ್ತುತ್ವ ಹೆೋೆಂದಿದದಿರ್. ಆದರೆ ಅರರನ್ನು ಹೆಚಾಚುಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ನಮ್ಮ ಧಮ್ವಗ್ರೆಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ವ ದೆೀವೀ ರರಃ 
ಎೆಂದ್ ಹೆೀಳಲಾಗಿದೆ. ಅೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ್ ದೆೀರರ ಸಮಾನ. ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅರರ ಹ್ಟ್ಟಹಬ್ಬರನ್ನು ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 5 ರೆಂದ್ ಶಿಕ್ಷಕರ 

ದಿನರನಾನುಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಅರರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ದೆೀಶಕೆ್ ಅರರ ಸಮಪ್ವಣೆರ ನಿದಶ್ವನ.

ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಗುರು

ವಿದಾಯಾರ್್ಭಗಳ ಮನಸಸೂನ್ನು ರ್ಪಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು  
ರಾಷಟ್ರ ನಿಮಾ್ಭಣದಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿದ ಕೆ್ಡ್ಗೆಗಾಗಿ  

ಶಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತೆತುೇವೆ. ಶಕ್ಷಕರ ದ್ನದಂದ್, 
ನಮ್ಮ ಶಕ್ಷಕರ ಗಮನಾಹ್ಭ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ 

ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೆತುೇವೆ. ಡಾ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್  
ಅವರ ಜನ್ಮ ದ್ನಾಚರಣೆಯಂದ್  

ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೆತುೇವೆ.
-ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ

ಸಭೆಗೆ ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಕ್ಡ ಆಯೆಕಾಯಾದರ್. ಅವರನ್ನು 
1949 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಸೆ್ ೇವಿಯತ್ ಒಕ್ಕಾಟಕೆಕಾ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು 1952 ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಮದಲ ಉಪರಾಷಟ್ರಪತಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತ್. 
1962 ರಲ್ಲಿ, ಡಾ ರಾಜೆೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ನಂತರ ಅವರ್ ಭಾರತದ 
ಎರಡನೆೇ ರಾಷಟ್ರಪತಿಯಾದರ್. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ್ ಬಹಳ 
ಸವಾಲ್ನದಾದಗಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ ಭಾರತವು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ 
ಯ್ದಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೆೇಕಾಯಿತ್, ಮತೆ್ ತುಂದೆಡೆ, ಇಬ್ಬರ್ 
ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಕ್ಡ ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಮರಣ ಹೆ್ ಂದ್ದರ್. ರಾಷಟ್ರಪತಿಯಾದ ನಂತರ, ಡಾ ರಾಜೆೇಂದ್ರ 
ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಮಾಗ್ಭವನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಿ ಅವರ ವೆೇತನವನ್ನು 
ಸವಾಯಂಪೆ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಕಡಿತಗೆ್ ಳಿಸಿದರ್. ಪೂವಾ್ಭನ್ಮತಿಯಿಲಲಿದೆ 
ಯಾರಾದರ್ ವಾರಕೆಕಾ ಎರಡ್ ಬಾರಿ ಅವರನ್ನು ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಬಹ್ದ್ 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ಘ್ೇಷ್ಸಿದರ್. ಸಮಾಜಕೆಕಾ ಅವರ ಅಪಾರ 
ಕೆ್ಡ್ಗೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಆಡ್ಭರ್ ಆಫ್ ಮರಿಟ್, ನೆೈಟ್ 
ಬಾಯಾಚ್ಲರ್, ಟೆಂಪೆಲಿಟನ್  ಪ್ರಶಸಿತು ನಿೇಡಲಾಯಿತ್. ಅವರಿಗೆ ಬಿ್ರಟಿಷ್ 
ಸಕಾ್ಭರವು ನೆೈಟ್ ಹ್ಡ್ ಬಿರ್ದನ್ನು ನಿೇಡಿತ್. ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ 
ಅವರಿಗೆ 1954 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತನು ಗೌರವ ನಿೇಡಲಾಯಿತ್.  

ರಯಾಕ್ತುತ್ವ

ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್
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ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದ್ 

ಕ್ರಂತಿಕರಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಪಾರದಶ್ವಕ ಮತ್ತು ವಿಶಾ್ವಸಾಹ್ವ ವೆೀದಿಕೆಯಾದ ಇ-ರ್ಪಿಗೆ 

ಚಾಲನೆ ನಿೀಡ್ರ ಮೋಲಕ ಭಾರತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಳಿತಕೆ್ ಹೆೋಸ ಆಯಾಮರನ್ನು 

ಸೆೀರಿಸಿದೆ, ಇದ್ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಹಿವಾಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಬಿಟಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ರಹಿಸಲ್ದೆ. ಈ ತಡೆರಹಿತ 

ಒೆಂದ್ ಬಾರಿ ಪಾರತಿ ರಯಾರಸೆಥೆರ ಬಳಕೆದಾರರ್ ಕಾಡ್್ವ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರತಿ 

ಅಪಿಲಿಕೆೀಶನ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎೆಂಎಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಯಾಆರ್ ಕೆೋೀಡ್ ಮೋಲಕ ಇೆಂಟನೆ್ವಟ್ 

ಬಾಯಾೆಂಕ್ೆಂಗ್ ಪ್ರವೆೀಶವಿಲಲಿದೆ ವೀಚರ್ ಅನ್ನು ರಿಡಿೀಮ್ ಮಾಡಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತತುದೆ. 

ಈ ವಿನೋತನ ಉಪಕ್ರಮರು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್  ಹಾದಿರನ್ನು ಸ್ಗಮಗೆೋಳಿಸ್ತತುದೆ.

ತಂ
ತ್ರಜ್ಾನ ಆಧಾರಿತ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್್ಭ ಗಳು 
ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯಂದ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಜನಪಿ್ರಯವಾಗ್ತಿತುವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ 
ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮ್ಂದವರಿಸಿರ್ವ ಪ್ರಧಾನ 

ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ್ ಹೆ್ ಸ ನಗದ್ ರಹಿತ ಮತ್ತು 
ಸಂಪಕ್ಭ ರಹಿತ ಉಪಕ್ರಮ ‘ಇ ರ್ಪಿ’ ಗೆ  ಆಗಸ್್ಟ 2 ರಂದ್ ಚಾಲನೆ 
ನಿಡಿದರ್. ಈ ಹೆ್ ಸ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನವು ಡಿಬಿಟಿಗಿಂತ ಒಂದ್ ಹೆಜೆಜೆ 
ಮ್ಂದ್ದೆ. ಡಿಬಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಮತತುವು ಫಲಾನ್ರವಿಗಳ ಬಾಯಾಂರ್ ಖಾತೆಗೆ 
ಹೆ್ ೇಗ್ತತುದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಅಗತಯಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ 
ಬಳಸಬಹ್ದ್. ಆದರೆ ‘e-RUPI’ ಸಂಸೆಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಕಾ್ಭರದ್ಂದ 
ನಿದ್್ಭಷ್ಟ ಉದೆದೇಶ ಅಥವಾ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಾಗಿ, ಅಂದರೆ, ಮತತುವನ್ನು 
ನಿೇಡಿದ ಉದೆದೇಶಕಾಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ವುದ್. ಇದ್ 
ರ್ರಷಾ್ಟಚಾರಕೆಕಾ ದೆ್ ಡಡ್ ಹೆ್ ಡೆತ ನಿೇಡಲ್ದೆ.

ಭೀಮ್-ರ್ಪಿಐ ಆಧಾರಿತ ಹೆೋಸ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್್ವ
ಇದ್ ಭಾರತದ ಅತಯಾಂತ ಯಶಸಿವಾ ಪಾವತಿ ವೆೇದ್ಕೆಯಾದ ಭಿೇಮ್-
ಯ್ಪಿಐ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ‘ಇ-ರ್ಪಿ’ ಎಂಬ್ದ್ ಪಿ್ರೇಪೆೇಯ್ಡ್ 
ವೇಚರ್ ಆಗಿದ್ದ, ನಾಯಾಷನಲ್ ಪೆೇಮಂಟ್ ಕಾಪ್ಭರೆೇಷನ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ (NPCI) ಹಣಕಾಸ್ ಸೆೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಯಾಂಕ್ಗಳ 
ಸಹಯೇಗದೆ್ ಂದ್ಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್್ಭ 
ಬಾಯಾಂರ್ ಅನ್ಮೇದ್ಸಿದೆ. ನಿದ್್ಭಷ್ಟ ಉದೆದೇಶಕಾಕಾಗಿ ಫಲಾನ್ರವಿಗೆ 

ಇ-ರ್ಪಿ

‘ಇ-ರ್ಪಿ’ ವೇಚರ್ ಕ್ಡ ಯಶಸಿಸೂನ ಹೆ್ ಸ 
ಅಧಾಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯ್ತತುದೆ ಎಂದ್ ನನಗೆ 
ರರವಸೆಯಿದೆ.  ನಮ್ಮ ಬಾಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ಇತರ ಪಾವತಿ ಗೆೇಟ್ ವೆೇಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ದೆ್ ಡಡ್ 
ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ವೆ. ನಮ್ಮ ನ್ರಾರ್ 
ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು, ಕಾಪ್ಭರೆೇಟ್ ಗಳು, 
ಉದಯಾಮಗಳು, ಎನ್ ಜಿಒಗಳು ಮತ್ತು 
ಇತರ ಸಂಸೆಥೆಗಳು ಕ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ 
ಆಸಕ್ತುಯನ್ನು ತೆ್ ೇರಿಸಿವೆ. ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಭರಗಳು 
ತಮ್ಮ ಯೇಜನೆಗಳ ನಿಖರ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ 
ಇ-ರ್ಪಿಯನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆ್ಳು್ಳವಂತೆ 
ನಾನ್ ಒತಾತುಯಿಸ್ತೆತುೇನೆ. ಇಂತಹ ಫಲಪ್ರದ 
ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರದಶ್ಭಕ 
ವಯಾವಸೆಥೆಗೆ ಮತತುಷ್್ಟ ಉತೆತುೇಜನ ನಿೇಡ್ತತುದೆ 
ಎಂದ್ ನನಗೆ ಖಾತಿ್ರಯಿದೆ.
-ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ
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ಸಕಾ್ಭರ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಯಾವುದೆೇ ಸಾಮಾನಯಾ ಸಂಸೆಥೆ ಅಥವಾ 
ಸಂಘಟನೆ ಚಿಕ್ತೆಸೂ, ಶಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಇನಾನುವುದೆೇ ಕೆಲಸಕಾಕಾಗಿ 
ಯಾರಿಗಾದರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಅದ್ ನಗದ್ 
ಬದಲ್ ಇ-ರ್ಪಿ ಮ್ಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಇದ್ 
ನಿೇಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಆ ಉದೆದೇಶಕಾಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದ್ 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತತುದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಯೇಜನೆಯನ್ನು 
ದೆೇಶದ ಆರೆ್ ೇಗಯಾ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ್ ಳಿಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ದಾನದಲ್ಲಿ 
ತೆ್ ಡಗಿರ್ವ ಸಂಸೆಥೆಯಂದ್ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಭರದ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ 
ಯೇಜನೆಯ ಲಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ ಬಯಸದ್ದದರೆ, ಆ ಬೆಲೆಗೆ 
ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರಿೇದ್ಸ್ತಿತುರ್ವ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆ್ಡ್ಗೆ 
ನಿೇಡಬಹ್ದ್. ಇದ್ 100 ಬಡವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ವ ಉದೆದೇಶ 
ಹೆ್ ಂದ್ದದರೆ, ಅದ್ ಆ 100 ಬಡವರಿಗೆ ಇ-ರ್ಪಿ ವೇಚರ್ ಗಳನ್ನು 
ನಿೇಡಬಹ್ದ್. ಇ-ರ್ಪಿ ವೇಚರ್ ಅನ್ನು ಲಸಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಬಳಸಲಾಗಿದೆಯೆೇ, ಬೆೇರೆ ಯಾವುದೆೇ ಉದೆದೇಶಕಾಕಾಗಿ ಬಳಸಿಲಲಿ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತತುದೆ. ಯಾರಾದರ್ ಚಿಕ್ತಾಸೂ 
ವೆಚಚವನ್ನು ರರಿಸಲ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಕ್ಷಯ ರೆ್ ೇಗಿಗಳಿಗೆ 
ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರಕಾಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ನಿೇಡಲ್ 
ಬಯಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಮಕಕಾಳು ಮತ್ತು ಗಭಿ್ಭಣಿಯರಿಗೆ ಆಹಾರ 
ಮತ್ತು ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಸೌಲರಯಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ 
ಬಯಸಿದರೆ, ಇ-ರ್ಪಿ ಅವರಿಗೆ ತ್ಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗ್ತತುದೆ. 
ಅಂದರೆ, ಇ-ರ್ಪಿ, ಒಂದ್ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, ವಯಾಕ್ತು ಹಾಗ್ ಉದೆದೇಶ 
ನಿದ್್ಭಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರ್ ವೃದಾಧಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 20 ಹೆ್ ಸ 
ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಸೆೇರಿಸಲ್ ಬಯಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ 
ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 50 ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ ವಯಾವಸೆಥೆ ಮಾಡಲ್ 
ಅಥವಾ ಗೆ್ ೇಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ (ಹಸ್ ಸಾಕಣೆ) ಮೇವು ವಯಾವಸೆಥೆ 
ಮಾಡಲ್ ಇ-ರ್ಪಿ ವೇಚರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಸಕಾ್ಭರವು 
ಪುಸತುಕಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಇ-ರ್ಪಿ ಕೆೇವಲ 
ಪುಸತುಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರಿೇದ್ಸ್ವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತತುದೆ. 
ಸಮವಸತ್ರಕಾಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ, ಸಮವಸತ್ರವನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಖರಿೇದ್ಸಬೆೇಕ್. ರಸಗೆ್ ಬ್ಬರಕೆಕಾ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು 
ನಿೇಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ರಸಗೆ್ ಬ್ಬರ ಖರಿೇದ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೆೇಕ್. 
ಗಭಿ್ಭಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪೌಷ್್ಟಕ ಆಹಾರಕಾಕಾಗಿ ನಿೇಡಿದ 
ಹಣದ್ಂದ ಪೌಷ್್ಟಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರಿೇದ್ಸಬೆೇಕ್.

ಇ-ರ್ಪಿರ ಅನ್ಕೋಲಗಳು‘ಇ-ರ್ಪಿ’ ನಿೇಡಲಾಗ್ತತುದೆ. ಈ ಇ-ವೇಚರ್ ಕ್ಯಾಆರ್ ಕೆ್ೇಡ್ 
ಮತ್ತು ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಫಲಾನ್ರವಿಯ 
ಮಬೆೈಲ್ ಫೇನ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ಈ ಕೆ್ೇಡ್ ಮ್ಲಕ, 
ನೆೇರ ನಿಧಿ ವಗಾ್ಭವಣೆಯನ್ನು ಸೆೇವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದೆ. ಸಕಾ್ಭರಿ ಸಂಸೆಥೆಗಳು, ಕಾಪ್ಭರೆೇಟ್ ಗಳು 
ಅಥವಾ ಯಾವುದೆೇ ಸಂಸೆಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲ್ದಾರ ಬಾಯಾಂಕ್ಗಳ 
ಸಹಾಯದ್ಂದ ‘ಇ-ರ್ಪಿ’ ವೇಚರ್ ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್್ಟಸಬಹ್ದ್. 
ಸೆೇವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರ ಕೆೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಫಲಾನ್ರವಿಗಳು ‘ಇ-
ರ್ಪಿ’ ಮ್ಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹ್ದ್. ಇದಕಾಕಾಗಿ, ಸೆೇವಾ 
ಪೂರೆೈಕೆದಾರ ಕೆೇಂದ್ರವು ಕ್ಯಾಆರ್ ಕೆ್ೇಡ್ ಅಥವಾ ವೇಚರ್ 
ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಸಿವಾೇಕರಿಸಿದ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡ್ತತುದೆ. 
ಪರಿಶೇಲನಾ ಕೆ್ೇಡ್ ಅನ್ನು ಫಲಾನ್ರವಿಯ ಮಬೆೈಲ್ ಸಂಖೆಯಾಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ಪರಿಶೇಲನೆಯ ನಂತರ, ಪಾವತಿಯನ್ನು 
ತಕ್ಷಣವೆೇ ದೃಢೇಕರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ.
ಈಗ ಬಡರರಿಗೋ ತೆಂತ್ರಜ್ಾನಕೆ್ ಪ್ರವೆೀಶ 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ಒಂದ್ ನಿದ್್ಭಷ್ಟ ವಗ್ಭದವರ ಹಕ್ಕಾ 
ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಿತುತ್ತು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ 
ಅಗತಯಾದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಶೆನುಗಳನ್ನು ಕೆೇಳಲಾಗ್ತಿತುತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಭರ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ಒಂದ್ ಧೆಯಾೇಯವನಾನುಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದೆೇ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವಯಾಕ್ತುಯನ್ನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆ್ ಳಿಸ್ತಿತುದೆ. 
‘ಇ-ರ್ಪಿ’ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದ್ಯವರ್, “ಇಂದ್ ದೆೇಶದ ವಿಧಾನವು ವಿಭಿನನುವಾಗಿದೆ. 
ಇಂದ್ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ಬಡವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಗತಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ವ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೆ್ ೇಡ್ತಿತುದೆದೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ಹೆೇಗೆ ಪಾರದಶ್ಭಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು 
ಪರಿಚಯಿಸ್ತಿತುದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಇಂದ್ ಜಗತ್ತು ನೆ್ ೇಡ್ತಿತುದೆ.” 
ಎಂದರ್. ಅವರ್ ಜನ್ ಧನ್ -ಆಧಾರ್ -ಮಬೆೈಲ್ (ಜೆಎಎಂ) ನ 
ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾವನ್ನು ನಿದ್್ಭಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲೆಲಿೇಖಿಸಿ, ನೆೇರ ಲಾರ ವಗಾ್ಭವಣೆ 
(ಡಿಬಿಟಿ) ಮ್ಲಕ ಸ್ಮಾರ್ 17.5 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿಯನ್ನು 
ನೆೇರವಾಗಿ ಫಲಾನ್ರವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕಾರಣ 
ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ‘ಜೆಎಎಂ’ ವಯಾವಸೆಥೆಯಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ್ ಹೆೇಳಿದರ್. “ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಭರವು ಡಿಬಿಟಿ ಮ್ಲಕ ಜನರಿಗೆ 300 ಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ ಯೇಜನೆಗಳ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಿತುದೆ. ಈ ಕಾರಣದ್ಂದಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರರ ಸೆಂಪೂಣ್ವ 
ಭಾಷಣರನ್ನು ಕೆೀಳಲ್ ಈ ಕ್ಯಾ ಆರ್ 
ಕೆೋೀಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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90 ಕೆ್ೇಟಿ ದೆೇಶವಾಸಿಗಳು ಪಡಿತರ, ಎಲ್ ಪಿಜಿ, ಚಿಕ್ತೆಸೂ, 
ಸಾಕಾಲರ್ ಶಪ್, ಪಿಂಚಣಿ, ವೆೇತನ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಲ್ ನೆರವು ಹಿೇಗೆ ಒಂದಲಲಿ 
ಒಂದ್ ರ್ಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯ್ತಿತುದಾದರೆ. ಇಂತಹ 
ಹಲವು ಪ್ರಯೇಜನಗಳನ್ನು ಡಿಬಿಟಿ ಮ್ಲಕ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ. 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 1.35 ಲಕ್ಷ 
ಕೆ್ೇಟಿ ರ್ಗಳನ್ನು ನೆೇರವಾಗಿ ರೆೈತರ ಬಾಯಾಂರ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ವಗಾ್ಭಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ರೆೈತರಿಂದ ಖರಿೇದ್ಸಿದ ಗೆ್ ೇಧಿಯ 
ಸ್ಮಾರ್ 85,000 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್ಗಳನ್ನು ನೆೇರವಾಗಿ ರೆೈತರ ಬಾಯಾಂರ್ 
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವಗಾ್ಭಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲಲಿ ಪ್ರಯೇಗಗಳ ಅತಿದೆ್ ಡಡ್ 
ಲಾರವೆಂದರೆ ದೆೇಶದ 1.75 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿಗ್ ಹೆಚಿಚನ 
ಹಣವು ಅನಹ್ಭರ ಪಾಲಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೆೈಗೆ್ ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದಶ್ವಕ ಸೆಂಸಕೃತಿರನ್ನು ಉತೆತುೀಜಿಸ್ರುದ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭ ಮತ್ತು ನಗದ್ ರಹಿತ ಪಾವತಿ 
ವಯಾವಸೆಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಾತತುಮ 
ಪ್ರಯತನುಗಳು ಇಂದ್ ವಿಶವಾದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚಗೆ ಪಡೆಯ್ತಿತುವೆ. ನೆ್ ೇಟ್ 
ಅಮಾನಿಯಾೇಕರಣದ ನಂತರ, ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರವು ಭಿೇಮ್ ಆಪ್ 
ಅನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಆಧಾರವನಾನುಗಿಸಿತ್.
ಕೆ್ರೆ್ ೇನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟ್ಗಳು 
ಹೆ್ ಸ ವಯಾವಸೆಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳು್ಳವ ದೆೇಶದ ಬಯಕೆಯನ್ನು 
ಬೆಂಬಲ್ಸಿವೆ. ಜ್ಲೆೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 300 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ 
ವಹಿವಾಟ್ಗಳು ನಡೆದವು, ಇದನ್ನು ರ್ಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆ್ ೇಡಿದರೆ, 
ಸ್ಮಾರ್ 6 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿಗಳು. ಇಂದ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಚಹಾ, ಜ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಹಣ್್ಣ-ತರಕಾರಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ್ ಇದನ್ನು 
ಬಳಸ್ತಿತುದಾದರೆ. ದೆೇಶದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೆ್ ಡಡ್ ನಗರಗಳಲ್ಲಿರ್ವ 
23 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ ಬಿೇದ್ ಬದ್ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಮಾಧಯಾಮದ ಲಾರವನ್ನು ಪಿಎಂ ಸವಾನಿಧಿ ಯೇಜನೆಯ ಮ್ಲಕ 
ಪಡೆದ್ದಾದರೆ ಮತ್ತು ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 2,300 
ಕೆ್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮ್ಲಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯ್ ಕಳೆದ 
ಏಳು ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಕಾ್ರಂತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮಯಾದ್ದಲಲಿ. 
ಯಾವುದೆೇ ಭೌತಿಕ ವಹಿವಾಟ್ ಇಲಲಿದೆ ಕೆ್ೇಟಯಾಂತರ ವಾಹನಗಳು 
ಟೆ್ೇಲ್ ಬ್ತ್ ಗಳ ಮ್ಲಕ ಹಾದ್ ಹೆ್ ೇಗ್ತತುವೆ ಎಂದ್ 8-10 
ವಷ್ಭಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ ಊಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಫಾಸ್್ಟ ಟಾಯಾಗ್ ನಿಂದ ಇದ್ 
ಸಾಧಯಾವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ ದ್ರದ ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ಕರಕ್ಶಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ 
ತೆ್ ಡಗಿರ್ವ ವಯಾಕ್ತುಯ್ ತನನು ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ನೆೇರವಾಗಿ 
ದೆಹಲ್ಯ ಯಾವುದೆೇ ಸಕಾ್ಭರಿ ಕಚೆೇರಿಗೆ ಜಿಇಎಂ, ಅಂದರೆ 
ಸಕಾ್ಭರಿ ಇ-ಮಾಕೆ್ಭಟ್ ಪೆಲಿೇಸ್ ಪೇಟ್ಭಲ್ ಮ್ಲಕ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ಮ್ಲಕ ಸಾವ್ಭಕಾಲ್ಕ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳು ಜನರ ಜೆೇಬಿನಲ್ಲಿ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿವೆ. ಸ್ಕ್ಷಷ್ಮ-ಸಣ್ಣ-ಮಧಯಾಮ ಉದಯಾಮಕೆಕಾ ಕೆೇವಲ 
59 ನಿಮಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜ್ರ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದೆ. 
ಆರೆ್ ೇಗಯಾ ಸೆೇತ್ ಮತ್ತು ಕೆ್ೇ-ವಿನ್ ನಂತಹ ಆಪ್ ಗಳು ಲಸಿಕೆಯ 
ವೆೇಗವನ್ನು ಹೆಚಿಚಸ್ವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ಈಗ 
ಹಲವಾರ್ ದೆೇಶಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳು್ಳತಿತುವೆ.  

ಇ-ರ್ಪಿ ಫಲಾನ್ರವಿಗಳ ವೆೈರಕ್ತುಕ ಮಾಹಿತಿರ 
ಗೆೋೀಪಯಾತೆರನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತತುದೆ.

ಇದ್ ಸೆೀವೆಗಳ ಉದೆದಿೀಶಿತ ರಯಾರಸೆಥೆಯಾಗಿದೆ.

ಇದ್ ಸೆೋೀರಿಕೆ-ನಿರೆೋೀಧಕ ವಿತರಣೆರನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತತುದೆ.

ಇದ್ ವಿತರಣಾ ರಯಾರಸೆಥೆರನ್ನು ಸರಳಗೆೋಳಿಸ್ತತುದೆ.

ಇದ್ ಕನಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚಚುರನ್ನು ಹೆೋೆಂದಿದೆ.

n ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲಾಯಾಣಕಾ್ಗಿ ಸಕಾ್ವರ 

ನಡೆಸ್ತಿತುರ್ರ ವಿವಿಧ ಯೊೀಜನೆಗಳನ್ನು 

ಅನ್ಷಾ್ಠನಗೆೋಳಿಸಲ್ ಇ-ರ್ಪಿರನ್ನು 

ಬಳಸಬಹ್ದ್. ಇದ್ ನಿದಿ್ವಷಟ ಉದೆದಿೀಶ 

ಹೆೋೆಂದಿದೆ.

n ಇದನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸೆಂಸೆಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾರುದೆೀ

ರಯಾಕ್ತು ಯಾರುದೆೀ ಉದೆದಿೀಶಕಾ್ಗಿ ಬಳಸಬಹ್ದ್.

n ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರತಿ ಪರಿಹಾರರು ಕಲಾಯಾಣ 

ಸೆೀವೆಗಳ ರ್ರಷಾಟಚಾರ ರಹಿತ ವಿತರಣೆರನ್ನು 

ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ರ ಕಾ್ರೆಂತಿಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

ಈ ವೆೈಶಿಷಟ್ಯಗಳೊೆೆಂದಿಗೆ ಇ-ರ್ಪಿ 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ

ಈ ವೇಚರ್ ನಗದ್ ರಹಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪಕ್ಭರಹಿತ 
ವಾಗಿರ್ತತುದೆ. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹ್ದ್. 
ಡಿಬಿಟಿಯ ನಂತರ, ಇದ್ ಮತೆ್ ತುಂದ್ ಸ್ರಕ್ಷಿತ 
ಹೆಜೆಜೆಯಾಗಿದ್ದ, ಹಣವನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗಿರ್ವ ಕೆಲಸಕೆಕಾ ಮಾತ್ರ 
ಖಚ್್ಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ತತುದೆ.

ಇದ್ ಸಂಪೂಣ್ಭವಾಗಿ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಭ 
ವಾಗಿದೆ. ಇದ್ ವಯಾಕ್ತು ಮತ್ತು ಉದೆದೇಶ ನಿದ್್ಭಷ್ಟವಾದ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. 
ಇದ್ ಕ್ಯಾಆರ್ ಕೆ್ೇಡ್ ಅಥವಾ ಎಸ್ ಎಂಎಸ್ ಆಧಾರಿತ 
ಇ-ವೇಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಫಲಾನ್ರವಿಗಳ 
ಮಬೆೈಲ್ ಫೇನ್ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ಕಾಡ್್ಭ, 
ಪಾವತಿ ಅಪಿಲಿಕೆೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟನೆ್ಭಟ್ ಬಾಯಾಂಕ್ಂಗ್ 
ಬಳಸದೆ ಬಳಕೆದಾರರ್ ಮತತುವನ್ನು ಸಿವಾೇಕರಿಸಲ್ 
ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತತುದೆ.
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ಗಾ್ರಮೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಹೊಸ ಕ್ರಂತಿ

ಗಾ್ರಮೇಣ ಬಡತನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ವ ಒಂದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಉಪಕ್ರಮ, ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಾ್ರಮೇಣ ಜಿೇವನೆ್ ೇಪಾಯ  

ಮಷನ್ 10 ಕೆ್ೇಟಿ ಗಾ್ರಮೇಣ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮ್ಖ ಜಿೇವನೆ್ ೇಪಾಯದ ಮ್ಲವಾಗಿ ಹೆ್ ರಹೆ್ ಮ್ಮದೆ.  

ಮಷನ್ ಗಾ್ರಮೇಣ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಸಮಥ್ಭ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಂಸಿಥೆಕ ವೆೇದ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್್ಟಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು 

ಹೆ್ ಂದ್ದೆ, ಸ್ಸಿಥೆರ ಜಿೇವನೆ್ ೇಪಾಯದ ವಧ್ಭನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸ್ ಸೆೇವೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಧಾರಿತ ಪ್ರವೆೇಶದ ಮ್ಲಕ  

ಮನೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚಿಚಸಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕೆ್ಡ್ತತುದೆ. ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತುಗೆ ಹೆ್ ಸ ಅಸಿ್ಮತೆ ಮತ್ತು ದ್ಕ್ಕಾ ತೆ್ ೇರಿರ್ವ  

ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಇದ್ೇಗ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ ಉತೆತುೇಜನ ನಿೇಡ್ತತುದೆ. ಆಗಸ್್ಟ 12 ರಂದ್  

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ್ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತುಯಂದ್ಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರ್.

“ಮ
ದಲ್ ನನಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಗ್ರ್ತ್ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ 
ರಸಗೆ್ ಬ್ಬರಗಳ ಕೃಷ್ ಸಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರ್ 
ನನನು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯ್ವುದರಿಂದ ಜನರ್ 

ಈಗ ನನನುನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸ್ತಿತುದಾದರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾವಯವ ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಲಾಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಬೆೇರೆ ರಾಜಯಾಗಳ ಜನರ್ ಕ್ಡ ನನನುನ್ನು 
ಫೇನಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪಕ್್ಭಸ್ತಾತುರೆ” ಎಂದ್ ಮಧಯಾಪ್ರದೆೇಶದ ಚಂಪಾ 
ಸಿಂಗ್ ಹೆೇಳುತಾತುರೆ. ಅವರ್ ಈಗ ಸವಾಸಹಾಯ ಗ್ಂಪಿನೆ್ ಂದ್ಗೆ 
ಸಂಬಂಧ ಹೆ್ ಂದ್ದ್ದ, ಅದಕಾಕಾಗಿ ದ್ೇನದಯಾಳ್ ಅಂತೆ್ ಯಾೇದಯ 
ಯೇಜನೆ- ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಾ್ರಮೇಣ ಜಿೇವನೆ್ ೇಪಾಯ ಮಷನ್ ಗೆ 
ಧನಯಾವಾದ ಹೆೇಳುತಾತುರೆ. ಈಗ ಆಕೆಗೆ್ ಂದ್ ಗ್ರ್ತ್ ಸಿಕ್ಕಾದೆ  ಮತ್ತು 
ತನನು ವಾಷ್್ಭಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಐದ್-ಆರ್ ಪಟ್್ಟ ಹೆಚಿಚಸಿಕೆ್ಂಡಿದಾದರೆ. 
ಆಕೆ ಕೆೇವಲ 11 ವಷ್ಭದವಳಿದಾದಗ ತಂದೆ ತಿೇರಿಕೆ್ಂಡರ್. ಆಕೆ ಚಿಕಕಾ 
ವಯಸಿಸೂನಲ್ಲಿಯೆೇ ಮದ್ವೆಯಾದರ್. ಆದರೆ, ದ್ರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, 
ಆಕೆಯ ಪತಿ ಕ್ಡ ಬಹ್ಬೆೇಗ ನಿಧನರಾದರ್. ತನನು ಹಳಿ್ಳಗೆ ಮರಳಿದ 
ಚಂಪಾಗೆ ರವಿಷಯಾ ಅನಿಶಚತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೆೇ ಆದಾಯದ 
ಮ್ಲವಿಲಲಿದೆ, ಚಂಪಾ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ಬದ್ಕ್ವುದ್ ತ್ಂಬಾ 
ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಗಾ್ರಮೇಣ ಜಿೇವನೆ್ ೇಪಾಯ 
ಮಷನ್ ಆಕೆಯ ಜಿೇವನವನ್ನು ಬದಲ್ಸಿತ್. ಅವರ್ ಕೃಷ್ ಸಖಿಯಾಗಿ 
ತರಬೆೇತಿ ಪಡೆದರ್ ಮತ್ತು ಇಂದ್ ಅವರ್ ನೆಮ್ಮದ್ಯ ಜಿೇವನ 

ನಡೆಸ್ತಿತುದಾದರೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಹಲವು ರಾಜಯಾಗಳ 5,500 ಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ 
ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಿದಾದರೆ. ಇಂದ್ ಅವರ್ ಸಾವಯವ 
ಗೆ್ ಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ದಾದರೆ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಗೆ್ ಬ್ಬರದ 
ಬಳಕೆಯಿಂದ ರೆೈತರಿಗೆ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೆಚಿಚಸಲ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು 
ನಿೇಡ್ತಾತುರೆ. “ಮದಲ್, ನಾನ್ ಕೆೇವಲ 40,000 ದ್ಂದ 50,000 
ವಾಷ್್ಭಕ ಆದಾಯ ಹೆ್ ಂದ್ದೆದ. ಆದರೆ ಸ್ಕತು ತರಬೆೇತಿ ಮತ್ತು 
ಅವಕಾಶಗಳ ನಂತರ, ನಾನ್ ವಾಷ್್ಭಕವಾಗಿ 2.4 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರ್ 
ಗಳಿಸ್ತಿತುದೆದೇನೆ.” ಎಂದ್ ಚಂಪಾ ಹೆೇಳುತಾತುರೆ.

ಇತಿತುೇಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರೆ್ ಂದ್ಗೆ ನಡೆದ 
‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ನಾರಿಶಕ್ತು ಸೆೇ ಸಂವಾದ’ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಿದದ 
ಆಕೆಯ ಉತಾಸೂಹವು ನ್ಮ್ಭಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸ್ವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಆಕೆ  
ವಯಾಕತುಪಡಿಸಿದರ್. ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತುಯ ಅದಮಯಾ ಚೆೈತನಯಾವನ್ನು ತೆ್ ೇರಿಸ್ವ 
ಹಲವಾರ್ ಸ್ಫೂತಿ್ಭದಾಯಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ದೆೇಶದ ಸಿತ್ರೇ ಶಕ್ತುಯ್ 
ನಿಧ್ಭರಿಸಿದರೆ, ಕ್ಟ್ಂಬ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹ್ದ್. ಅದೆೇ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ 
ಮೇದ್ಯವರ್ ಹೆೇಳಿದಂತೆ: “ಮಹಿಳೆಯರ್ ಸಬಲರಾದಾಗ ಅದ್ 
ಒಬ್ಬ ವಯಾಕ್ತು ಅಥವಾ ಕ್ಟ್ಂಬ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ ಇಡಿೇ ಸಮಾಜ 
ಮತ್ತು ದೆೇಶವನ್ನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆ್ ಳಿಸಿದಂತೆ.” ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 

ದಿೀನದಯಾಳ್ ಅೆಂತೆೋಯಾೀದರ ಯೊೀಜನೆ
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ದಿೀನದಯಾಳ್ ಅೆಂತೆೋಯಾೀದರ ಯೊೀಜನೆ

ದೆೇಶದಾದಯಾಂತದ ಮಹಿಳಾ ಸವಾಸಹಾಯ ಗ್ಂಪುಗಳ ಸದಸಯಾರ 
ಯಶೆೋೇಗಾಥೆಗಳ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ ಜಿೇವನೆ್ ೇಪಾಯಗಳ 
ಸಾವ್ಭತಿ್ರೇಕರಣದ ಕೆೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್ ಬಿಡ್ಗಡೆ 
ಮಾಡಿದರ್. 30 ರಾಜಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ 4.07 
ಸವಾಸಹಾಯ ಗ್ಂಪುಗಳಿಗೆ 1625 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲ 
ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದರ್. ಹೆಚ್ಚವರಿಯಾಗಿ, 
ಅವರ್ ಮೈಕೆ್್ರೇ ಫ್ಡ್ ಪ್ರಸೆಸಿಂಗ್ ಎಂಟರ್ ಪೆರೈಸಸ್  
ಕ್ರಮಬದಧಿಗೆ್ ಳಿಸ್ವಿಕೆ ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಸಹಾಯ ಗ್ಂಪುಗಳ 
7,500 ಸದಸಯಾರಿಗೆ 25 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ಮತ್ತು 75 ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕರ 
ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ 4.13 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡಿದರ್.
ಕೆೋೀವಿಡ್  ಸಮರದಲ್ಲಿ ಮ್ೆಂಚೋಣಿರಲ್ಲಿ

ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ಕೆ್ೇವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಇಡಿೇ ವಿಶವಾವೆೇ 
ಸತುಬಧಿಗೆ್ ಂಡಾಗಲ್, ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತು ಈ ಹೆ್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ 
ದೆೇಶದ ಹಿಂದೆ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿ ನಿಂತಿತ್. ಸ್ಮಾರ್ ನಾಲ್ಕಾ ಲಕ್ಷ 
ಸಮ್ದಾಯ ಸಂಪನ್್ಮಲ ವಯಾಕ್ತುಗಳು (ಸಿಆರ್ ಪಿ) 5.6 ಕೆ್ೇಟಿ 
ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಸದಸಯಾರಿಗೆ ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸ್ಕತು ನಡೆವಳಿಕೆ ಕ್ರಿತ್ 
ತರಬೆೇತಿ ನಿೇಡಿದರ್. 3 ಲಕ್ಷ ಎಸ್ ಎಚ್ ಜಿ ಸದಸಯಾರ್ 23.7 ಕೆ್ೇಟಿ 

ಮ್ಖಗವಸ್ಗಳು, 4.79 ಲಕ್ಷ ಲ್ೇಟರ್ ಸಾಯಾನಿಟೆೈಜರ್  ಮತ್ತು ಒಂದ್ 
ಲಕ್ಷ ಲ್ೇಟರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಹಾಯಾಂಡ್ ವಾಶ್  ತಯಾರಿಸಿದರ್. 
ಸಮ್ದಾಯ ಅಡ್ಗೆ ಮನೆಗಳ ಮ್ಲಕ 5.72 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ 
ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತಾ್ಪದಕ ಉದಯಾಮಗಳು 
25,502 ಮಟಿ್ರರ್ ಟನ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಹಣ್್ಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷ್ 
ಮತ್ತು ಡೆೈರಿ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಖರಿೇದ್ಸಿವೆ. 

ದ್ರಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿರ್ವ ಬಡವರ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಗತಿಗೆ 
ಸವಾ-ಸಹಾಯ ಗ್ಂಪುಗಳು ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಮಾಪ್ಭಟಿ್ಟವೆ ಎಂದ್ 
ಪ್ರತೆಯಾೇಕವಾಗಿ ಹೆೇಳಬೆೇಕ್ಲಲಿ. ಹೆ್ ಸದಾಗಿ ಸಿಕಕಾ ಅವಕಾಶಗಳು 
ಮಹಿಳೆಯರ ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸಕೆಕಾ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 
ಅವರ್ ಸಾಮ್ಹಿಕ ಶಕ್ತುಯ ಮಹತವಾವನ್ನು ಅರಿತ್ಕೆ್ಂಡರ್. ಅವರ 
ನವಿೇಕೃತ ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ ಮಾಗ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ಸಮ್ದಾಯ 
ಸಂಪನ್್ಮಲ ವಯಾಕ್ತು (ಸಿಆರ್ ಪಿ), ಪಶ್ ಸಖಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ ಸಖಿ ಎಂದ್ 
ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿತುದೆ.  ಸಾ್ಟಟ್್ಭ ಅಪ್ ವಿಲೆೇರ್ ಎಂಟರ್ ಪೆ್ರನ್ಯಾರ್ ಶಪ್ 
ಪ್ರೇಗಾ್ರಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆ್ ಸ ಎಲೆಲಿಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆೇ, ಅವರ ಕನಸ್ಗಳಿಗೆ ರೆಕೆಕಾಗಳನ್ನು 
ನಿೇಡ್ತಿತುದೆ.    

ದಿೀನದಯಾಳ್ ಅೆಂತೆೋಯಾೀದರ ಯೊೀಜನೆ     ರಾಷ್ಟ್ೀರ ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಜಿೀರನೆೋೀಪಾರ ಮಿಷನ್

10 ಕೆ್ೇಟಿ ಗಾ್ರಮೇಣ ಬಡ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗೆ ಜಿೇವನೆ್ ೇಪಾಯ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ನೆರವು ನಿೇಡ್ವುದ್ 
ಇದರ ಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೆೇಶಾದಯಾಂತ 6,672 ತಾಲ್ಲಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಷಾ್ಠನಗೆ್ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

7.66 

3.3

14,071
1.62 

ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆರರಿಗೆ 70 ಲಕ್ಷ 

ಸ್ವಸಹಾರ ಸೆಂಘಗಳೊೆೆಂದಿಗೆ 

ಸೆಂಪಕ್ವ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಳನ್ನು ಸಮ್ದಾರ 
ಹೋಡಿಕೆಯಾಗಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಸಮ್ದಾರ 

ಕಾರ್ವಕತ್ವರಿಗೆ ತರಬೆೀತಿ 

ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಉದಯಾಮಗಳು ಮಿಷನ್ 
ಅಡಿರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಯೀತರ ರಲರದಲ್ಲಿ 
ನೆರರು ಪಡೆದಿವೆ.

ಕೆೋೀಟಿಗೋ

ಲಕ್ಷಕೋ್

ಕೆೋೀಟಿ 

ಸ್ಮಾರ್

ಲಕ್ಷಕೋ್ 

ದಿೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾಯಾರ ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಕೌಶಲ ಯೊೀಜನೆರಡಿ 

ಸ್ಮಾರ್ 11 ಲಕ್ಷ ರ್ರಕರಿಗೆ ತರಬೆೀತಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 

7 ಲಕ್ಷಕೋ್ ಹೆಚ್ಚು ರ್ರಕರ್ ಉದೆೋಯಾೀಗ ಪಡೆದಿದಾದಿರೆ.

ದೆೀಶದಲ್ಲಿ 589 ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಸ್ವರೆಂ ಉದೆೋಯಾೀಗ ತರಬೆೀತಿ ಸೆಂಸೆಥೆಗಳು 

ಕಾರ್ವನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿತುವೆ. ಸ್ಮಾರ್ 38 ಲಕ್ಷ ರ್ರಕರಿಗೆ ತರಬೆೀತಿ 

ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ 27 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದೆೋಯಾೀಗ ದೆೋರಕ್ದೆ.

ಎೆಂಟ್ ಕೆೋೀಟಿಗೋ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಸಹಾರ ಸೆಂಘಗಳ ಮಹಿಳೆರರ ಸಾಮೋಹಿಕ  
ಶಕ್ತುರ್ ಅಮೃತ ಮಹೆೋೀತಸಾರರನ್ನು ಹೆೋಸ ಎತತುರಕೆ್ ಕೆೋೆಂಡೆೋರಯಾಬಹ್ದ್. 

ಮಹಿಳೆರರ್ ಮ್ೆಂದ್ರರಿರಲ್ ಅರಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುತಿತುವೆ. ದಿೀನದಯಾಳ್ 
ಅೆಂತೆೋಯಾೀದರ ಯೊೀಜನೆ ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆೋಸ ಕಾ್ರೆಂತಿಗೆ ನಾೆಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.”

- ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ

`

 2013-14 ರಿಂದಲ್ ಸವಾಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳಿಗೆ 3.85 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೇಟಿ ರ್ಗಳಿಗ್ 
ಹೆಚಿಚನ ಬಾಯಾಂರ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

 30,000 ಸವಾ-ಸಹಾಯ ಗ್ಂಪುಗಳನ್ನು ಬಿ ಸಿ ಸಖಿಗಳಾಗಿ (ವಯಾವಹಾರ 
ಬಾತಿಮೀದಾರರ್) ನಿಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಕೃಷ್ಯೆೇತರ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಮಷನ್ 1.62 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ ಉದಯಾಮಗಳಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ ಸಮ್ದಾಯ ಸಂಪನ್್ಮಲ ವಯಾಕ್ತುಗಳನ್ನು (ಸಿಆರ್ ಪಿ) ಕೃಷ್ ಸಖಿ, 
ಪಶ್ ಸಖಿ, ಬಾಯಾಂರ್ ಸಖಿ, ಬಿಮಾ ಸಖಿಯಾಗಿ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಸ್ಮಾರ್ 1.19 ಕೆ್ೇಟಿ ಮಹಿಳಾ ರೆೈತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಷನ್ 60 
ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ ಕೃಷ್ ಪೌಷ್್ಟಕ ತೆ್ ೇಟಗಳನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.

 ದ್ೇನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧಾಯಾಯ ಗಾ್ರಮೇಣ ಕೌಶಲ ಯೇಜನೆ ಮತ್ತು ಗಾ್ರಮೇಣ 
ಸವಾ-ಉದೆ್ ಯಾೇಗ ತರಬೆೇತಿ ಸಂಸೆಥೆಯ್ ಗಾ್ರಮೇಣ ಯ್ವಕರ್ ಮತ್ತು ಸವಾಸಹಾಯ 
ಗ್ಂಪುಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲಯಾ ತರಬೆೇತಿಯನ್ನು ನಿೇಡ್ತತುದೆ.
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ಸವಾಲ್ಗಳ ನಡ್ವೆ ಮ್ನ್ನಡೆ 
75ನೆೀ ಸಾ್ವತೆಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆರ ಮ್ನಾನುದಿನದೆಂದ್ ರಾಷಟ್ಪತಿ ಶಿ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ಕೆೋೀವಿೆಂದ್ ಅರರ್ ನರ ಭಾರತದ ನಿೀಲನಕ್ೆರನ್ನು 

ನಿೀಡಿದರ್. ದೆೀಶದ ಶಿ್ರೀಮೆಂತ ಇತಿಹಾಸರನ್ನು ಉಲೆಲಿೀಖಿಸಿ, ಈಗ ಭಾರತರು ನರ ಭಾರತವಾಗ್ರ ಹಾದಿರಲ್ಲಿದೆ ಎೆಂದ್ ಹೆೀಳಿದರ್. 
ಭಾರತರು ಮೋಲಸೌಕರ್ವಗಳ ಅಭರೃದಿಧಿ, ಆರ್್ವಕ ಪ್ರಗತಿ, ಪ್ರತಿಯೊೆಂದ್ ರಗ್ವಕೋ್ ಗಮನ ನಿೀಡ್ರುದ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲರ ಜಿೀರನದ 

ಸ್ಧಾರಣೆರ ಮೋಲಕ ದೆೀಶರು ಪರಿರತ್ವನೆಯಾಗ್ತಿತುದೆ. ನಾರು ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೆೋೀಗಯಾ, ವಾರ್ಯಾನ, ವಿದ್ಯಾತ್, ಕೃಷ್ ಸೆೀರಿದೆಂತೆ  
ವಿವಿಧ ಕ್ೆೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೆಂಡ ಪ್ರಗತಿರನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಿತುದೆದಿೀವೆ. ಕೆೋೀವಿಡ್ ಸಾೆಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಕೋಡ ನಾರು ಅದರ ವಿರ್ದಧಿ 

ದೃಢನಿಶಚುರದಿೆಂದ ಹೆೋೀರಾಡಿದೆರು ಎೆಂದ್ ಅರರ್ ಹೆೀಳಿದರ್. ರಾಷಟ್ಪತಿರರರ ಭಾಷಣದ ಆರದಿ ಭಾಗಗಳು…

ಇದೆೋೆಂದ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೆಂದರ್ವ…
ಭಾರತ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೆೇ ವಷ್ಭದ ಆರಂರವಾದ ಈ ದ್ನ 
ವಿಶೆೇಷ ಮಹತವಾವನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ದೆ, ಇದಕಾಕಾಗಿ ‘ಆಜಾ಼ದ್ ಕಾ ಅಮೃತ್ 
ಮಹೆ್ ೇತಸೂವ’ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ತಲೆಮಾರ್ಗಳಾದಯಾಂತದ 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೇರಾಟಗಾರರಿಂದ ಇದ್ ಸಾಧಯಾವಾಯಿತ್; ಕೆಲವರ 
ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದ್ದೆ, ಇನ್ನು ಹಲವರ್ ಅಪರಿಚಿತರಾಗಿಯೆೇ ಉಳಿದ್ದಾದರೆ.. 
ಅವರ್ ದೆ್ ಡಡ್ ತಾಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರ್. ಇಂದ್, ನಿೇವು ಮತ್ತು 
ನಾನ್ ಅವರ ಧಿೇರೆ್ ೇದಾತತು ಕಾಯ್ಭಗಳಿಂದಾಗಿ ಮ್ಕತುವಾಗಿ 
ಉಸಿರಾಡ್ತಿತುದೆದೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಣರಾಜಯಾದ ಎಪ್ಪತೆತೈದ್ ವಷ್ಭಗಳ 
ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರ್ಗಿ ನೆ್ ೇಡಿದಾಗ, ನಾವು ಪಯಣಿಸಿದ 
ಗಣನಿೇಯ ದ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಮ್ಮ ಪಡಲ್ ನಮಗೆ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ನಾರು ಪ್ರಪೆಂಚಕೆ್ ದಾರಿ ತೆೋೀರಿಸಿದೆದಿೀವೆ
75 ವಷ್ಭಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಗೆದಾದಗ, ಅನೆೇಕ 
ಸಂದೆೇಹವಾದ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರರ್ತವಾ ಉಳಿಯ್ವುದ್ಲಲಿ 
ಎಂದ್ ಭಾವಿಸಿದದರ್. ಪಾ್ರಚಿೇನ ಕಾಲದ್ಂದಲ್ ಮತ್ತು ಆಧ್ನಿಕ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿಯ್ ಈ ಮಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರರ್ತವಾದ ಬೆೇರ್ಗಳನ್ನು 
ಪೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದ್ರಲ್ಲಲಿ. ಭಾರತವು 
ಯಾವುದೆೇ ವಯಾತಾಯಾಸಗಳಿಲಲಿದೆ ಎಲಾಲಿ ವಯಸಕಾರಿಗೆ ಮತದಾನದ 
ಹಕ್ಕಾ ನಿೇಡ್ವಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ಪಾಶಚಮಾತಯಾ ರಾಷಟ್ರಗಳಿಗಿಂತ 
ಮ್ಂದ್ತ್ತು. ನಾವು ಸಂಸದ್ೇಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರರ್ತವಾದ ವಯಾವಸೆಥೆಯನ್ನು 

ಈ ವಿಶೆೀಷ ರಷ್ವರನ್ನು ಸ್ಮರಣಿೀರವಾಗಿಸಲ್ ಸಕಾ್ವರರು 
ಅನೆೀಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೊೀಜಿಸಿದೆ, ಅರುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಯಾೆಂತ 
ರೆೋೀಚಕವಾದದ್ದಿ ಗಗನಯಾನ್ ಮಿಷನ್. ಭಾರತರು 
ಮಾನರಸಹಿತ ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಯಾತೆ್ರ ನಡೆಸ್ರ ನಾಲ್ನೆೀ 
ರಾಷಟ್ವಾಗಲ್ದೆ.

ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಂಡಿದೆದೇವೆ. ಆದದರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತು ನಮ್ಮ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರರ್ತವಾದ ದೆೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ತು 
ಶೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ ಹೆ್ ಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೆ್ ಳು್ಳವುದ್ ಎಲಲಿ 
ಭಾರತಿೇಯರಿಗ್ ಹೆಮ್ಮಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸರ ಸೆಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದಧಿತೆ…
ಆಧ್ನಿಕ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ನಾಗರಿಕತೆಯ್ ಮಾನವಕ್ಲಕೆಕಾ ಗಂಭಿೇರ 
ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಒಡಿಡ್ದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ್ ಜಿೇವನದ 
ವಾಸತುವವಾಗಿದೆ, ಸಮ್ದ್ರಗಳು ಏರ್ತಿತುವೆ, ನಿೇಗ್ಭಲ್ಲಿಗಳು 
ಕರಗ್ತಿತುವೆ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವು ಹೆಚ್ಚತಿತುದೆ. ಭಾರತವು ಪಾಯಾರಿಸ್ 
ಹವಾಮಾನ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕಾ ಬದಧಿವಾಗಿರ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ 
ಹವಾಮಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ ದೆೇಶವು ತನನು ಬದಧಿತೆಗಿಂತಲ್ 
ಹೆಚಿಚನದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
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ನಾರು ಒಲ್ೆಂಪಿಕ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಸಿದೆದಿೀವೆ
ಭಾರತವು ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸೂ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 121 ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಈ ಬಾರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್್ಣಮಕಕಾಳು 
ಅನೆೇಕ ಪ್ರತಿಕ್ಲಗಳನ್ನು ಮೇರಿ ಕ್್ರೇಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶವಾಮಟ್ಟದ 
ಶೆ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾದರೆ.
ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹೆಣ್್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೋ ಸಮಾನ ಅರಕಾಶರನ್ನು ನಿೀಡಿ
ಕ್್ರೇಡೆಗಳ ಜೆ್ತೆಗೆ, ಜಿೇವನದ ಎಲಾಲಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕೆಯ್ ಯಶಸ್ಸೂ ಗಳಿಸ್ತತುದೆ. ಉನನುತ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥೆಗಳಿಂದ 
ಸಶಸತ್ರ ಪಡೆಗಳವರೆಗೆ, ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳಿಂದ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳವರೆಗೆ 
ನಮ್ಮ ಹೆಣ್್ಣ ಮಕಕಾಳು ತಮ್ಮ ಛಾಪನ್ನು ಮ್ಡಿಸ್ತಿತುದಾದರೆ. ಅಂತಹ 
ರರವಸೆಯ ಹೆಣ್್ಣಮಕಕಾಳ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳು ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಲ್ ಮತ್ತು 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಾಗ್ಭಗಳನ್ನು ಅನೆವಾೇಷ್ಸಲ್ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ವಂತೆ ನಾನ್ ಪ್ರತಿ ಪೇಷಕರಿಗ್ ಕೆ್ೇರ್ತೆತುೇನೆ.
ನಾರು ಕೆೋೀವಿಡ್ ಸಾೆಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಎರಡನೆೀ ಅಲೆರನ್ನು ದಾಟಿದೆದಿೀವೆ 
ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಾನಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿದಾದರೆ. ಆದರ್, ಹೆ್ ಸ 
ರ್ಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಿರಿೇಕ್ಷಿತ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ, 
ನಾವು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದ ಎರಡನೆೇ ಅಲೆಯಿಂದ ತತತುರಿಸಿದೆವು. 
ಅರ್ತಪೂವ್ಭ ಬಿಕಕಾಟಿ್ಟನ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ಜಿೇವಗಳನ್ನು 
ಉಳಿಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅನೆೇಕರ್ ಅಪಾರವಾಗಿ 
ಬಳಲ್ತಿತುದಾದರೆ ಎಂಬ್ದ್ ನನಗೆ ತ್ಂಬಾ ದ್ಃಖದ ವಿಷಯ. 
ಮ್ೆಂಚೋಣಿ ಕಾರ್ವಕತ್ವರಿಗೆ ರೆಂದನೆ 
ಕಳೆದ್ಕೆ್ಂಡ ಜಿೇವಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚನ ಜಿೇವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಎಂಬ ಅಂಶದ್ಂದ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಹೆ್ ಂದಬಹ್ದ್. 
ಮತೆ್ ತುಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕೆ್ರೆ್ ೇನಾ ಯೇಧರ್, ವೆೈದಯಾರ್, ದಾದ್ಯರ್ 
ಮತ್ತು ಆರೆ್ ೇಗಯಾ ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭರ್, ನಿವಾ್ಭಹಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರರ್, 
ಎರಡನೆೇ ಅಲೆಯನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ ತಮ್ಮ ಜಿೇವಗಳನ್ನು ಪಣಕ್ಕಾಟ್ಟರ್.
ಲಸಿಕೆ ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳ್ಳಲ್ ಇತರರನ್ನು ಪೆ್ರೀರೆೀಪಿಸಿ
ನಮ್ಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ತಿತುರ್ವ ವಿಶವಾದ ಅತಿದೆ್ ಡಡ್ ಲಸಿಕೆ 
ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇದ್ವರೆಗೆ 50 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ 
ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ಸದ ಎಲಲಿ ಅಹ್ಭ 
ನಾಗರಿಕರ್ ಬೆೇಗನೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯ್ವಂತೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಆ 
ಕ್ರಿತ್ ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸ್ವಂತೆ ನಾನ್ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೆತುೇನೆ.
ಸಕಾ್ವರರು ಪ್ರತಿಯೊೆಂದ್ ರಗ್ವದ ಹಿತರನೋನು ಕಾಪಾಡಿದೆ
ಸಾಂಕಾ್ರಮಕದ ಪರಿಣಾಮವು ಆರೆ್ ೇಗಯಾದ ಮೇಲ್ನ 
ಪರಿಣಾಮದಂತೆಯೆೇ ಆರ್್ಭಕತೆಯ ಮೇಲ್ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ. 
ಸಕಾ್ಭರವು ಕೆಳ ಮಧಯಾಮ ವಗ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಬಡವರ ಬಗೆಗೆ ಹಾಗ್ 
ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧಯಾಮ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ಹೆ್ ಂದ್ದೆ. 
ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ನಿಬ್ಭಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು 
ಎದ್ರಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಕಾಮ್ಭಕರ್ ಮತ್ತು ಉದೆ್ ಯಾೇಗದಾತರ 
ಅಗತಯಾಗಳನ್ನು ಇದ್ ಅರಿತ್ಕೆ್ಂಡಿದೆ. ಅವರ ಅಗತಯಾಗಳಿಗಾಗಿ, 

ರಾಷಟ್ಪತಿರರರ ಸೆಂಪೂಣ್ವ 
ಭಾಷಣರನ್ನು ಕೆೀಳಲ್ 
ಈ ಕೋಯಾ ಆರ್ ಕೆೋೀಡ್ ಅನ್ನು 
ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ನಿದಿ್ವಷಟವಾಗಿ ಹೆೀಳುರುದಾದರೆ, ವೆೈದಯಾಕ್ೀರ ಸೌಲರಯಾಗಳ ವಿಸತುರಣೆಗೆ 
ಒೆಂದ್ ರಷ್ವದಲ್ಲಿ 23 ಸಾವಿರದ 220 ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. ಮತತುರನ್ನು 
ಖಚ್್ವ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದೆ ಎೆಂಬ್ದ್ ಅಭನೆಂದನಿೀರವಾದ್ದ್.

ಸಕಾ್ಭರ ಕಳೆದ ವಷ್ಭ ಸರಣಿ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆ್ ಂಡಿತ್ತು. 
ಈ ವಷ್ಭ ಕ್ಡ ಸಕಾ್ಭರವು ಮೇ ಮತ್ತು ಜ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 
80 ಕೆ್ೇಟಿ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಧಾನಯಾಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದೆ. ಈ 
ಪ್ರಯೇಜನವನ್ನು ದ್ೇಪಾವಳಿಯವರೆಗೆ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, 
ಆಯದ ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಂತ್ರಸತು ವಲಯಗಳನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಸಕಾ್ಭರವು 
6 ಲಕ್ಷ 28 ಸಾವಿರ ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ಮೌಲಯಾದ ಹೆ್ ಸ ಉತೆತುೇಜನ ಪಾಯಾಕೆೇರ್ 
ಅನ್ನು ಘ್ೇಷ್ಸಿದೆ. ನಿದ್್ಭಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆೇಳುವುದಾದರೆ, ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ 
ಸೌಲರಯಾಗಳ ವಿಸತುರಣೆಗಾಗಿ ಒಂದ್ ವಷ್ಭದಲ್ಲಿ 23 ಸಾವಿರದ 220 
ಕೆ್ೇಟಿ ರ್ಗಳಷ್್ಟ ಮತತುವನ್ನು ಖಚ್್ಭ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುರ್ವುದ್ 
ಅಭಿನಂದನಿೇಯವಾಗಿದೆ. 
ಗಾ್ರಮೇಣ ಭಾರತ, ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ ವಲಯವು ಎಲಾಲಿ ವೆೈರ್ಧಯಾಗಳ 
ವಿರ್ದಧಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುಲೆೇ ಇರ್ವುದ್ ಹೃದಯಸ್ಪಶ್ಭಯಾಗಿದೆ. 
ಕಾನ್್ಪರ್ ದೆೇಹತ್ ಜಿಲೆಲಿಯ ನನನು ಪೂವ್ಭಜರ ಗಾ್ರಮ ಪರೌಂಖ್ ಗೆ 
ಇತಿತುೇಚೆಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದಾಗ, ಗಾ್ರಮೇಣ ಪ್ರದೆೇಶದ ಜನರ 
ಜಿೇವನವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಉತತುಮ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತಿತುರ್ವುದನ್ನು ಕಂಡ್ ನನಗೆ ತ್ಂಬಾ 
ಸಂತೆ್ ೇಷವಾಯಿತ್. ಈ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ, 
ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ದೃಷ್್ಟಕೆ್ೇನಕೆಕಾ ತಕಕಾಂತಿವೆ. 

ಸ್ಗಮ ವಾಯಾಪಾರದಿೆಂದ ಸ್ಲರ ಜಿೀರನ
ಆರ್್ಭಕತೆಯ ಅಂತಗ್ಭತ ಸಾಮಥಯಾ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಂದ್ಗೆ, 
ಸಕಾ್ಭರವು ಮತತುಷ್್ಟ ರಕ್ಷಣೆ, ಆರೆ್ ೇಗಯಾ, ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ, 
ವಿದ್ಯಾತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ೆೇತ್ರಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಗೆ ಮ್ಕತುಗೆ್ ಳಿಸಿದೆ. ಪರಿಸರ 
ಸೆನುೇಹಿ, ನವಿೇಕರಿಸಬಹ್ದಾದ ಇಂಧನ ಮ್ಲಗಳನ್ನು, ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ 
ಸೌರ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಸಕಾ್ಭರದ ಹೆ್ ಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು 
ವಿಶವಾದಾದಯಾಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿವೆ. ಸ್ಲರವಾಗಿ ವಾಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ವಲ್ಲಿ 
ಸ್ಧಾರಣೆಯಾದರೆ, ಅದ್ ಎಲಲಿರ್ ಸ್ಲರವಾಗಿ ಜಿೇವಿಸ್ವುದರ ಮಲೆ 
ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರ್ತತುದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲಾಯಾಣಕೆ್ ವಿಶೆೀಷ ಗಮನ
ಇವುಗಳ ಜೆ್ತೆಗೆ, ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಕಲಾಯಾಣಕೆಕಾ ವಿಶೆೇಷ ಒತ್ತು 
ನಿೇಡಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 70,000 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ಸಾಲ 
ಆಧರಿತ ಸಬಿಸೂಡಿ ಯೇಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸವಾಂತ ಮನೆ ಹೆ್ ಂದ್ವ ಕನಸ್ 
ನನಸಾಗ್ತಿತುದೆ. ಕೃಷ್ ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳ ಸರಣಿಯ್ ನಮ್ಮ 
‘ಅನನುದಾತ’ ರೆೈತರನ್ನು ಸಬಲಗೆ್ ಳಿಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಅವರ್ ತಮ್ಮ 
ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಉತತುಮ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ.
ತಾಯಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳು…
ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ, ಅಗತಯಾವಿದಾದಗ 
ಧೆೈಯ್ಭದ್ಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೆ್ ೇಷದ್ಂದ ಸವೇ್ಭಚಚ ತಾಯಾಗವನ್ನು 
ಮಾಡ್ವ ಸಶಸತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸದಸಯಾರಿಗೆ ನಾನ್ ನನನು 
ಶ್ಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೆತುೇನೆ. ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೆೇ ಇದದರ್ 
ತಾಯಾನುಡನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ವ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೇಯರಿಗ್ ನನನು 
ಶ್ಭಾಕಾಮನೆಗಳು.  

ಹಲವಾರ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಬಹ್ಪಕ್ಷಿೀರ ವೆೀದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 
ಭಾಗರಹಿಸ್ವಿಕೆ ಹಾಗೋ ಹಲವಾರ್ ದೆೀಶಗಳೊೆೆಂದಿಗಿನ 
ದಿ್ವಪಕ್ಷಿೀರ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ರುದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಪ್ರತಿಷೆ್ಠರ್ ಅೆಂತಾರಾಷ್ಟ್ೀರ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತಿತುದೆ.
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ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ್ 75 ನೆೇ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ದ್ನಾಚರಣೆಯಂದ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆಂಪು ಕೆ್ೇಟೆಯಿಂದ ಎಂಟನೆೇ 
ಬಾರಿಗೆ ದೆೇಶವನ್ನು ಉದೆದೇಶಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲವಾರ್ ಪ್ರಮ್ಖ 

ಘ್ೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರ್. ರವಿಷಯಾದ ನವ ಭಾರತವನ್ನು 
ಸೃಷ್್ಟಸಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು 

ನಿವಾರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಇದ್ ಜನಸಾಮಾನಯಾರ ಜಿೇವನವನ್ನು 
ಸ್ಲರಮಾಡ್ತತುದೆ ಎಂದ್ ಅವರ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆೇಳಿದರ್. 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ್ ಮ್ಂದ್ನ 25 ವಷ್ಭಗಳ 

ಮ್ನೆ್ ನುೇಟವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರ್, ಇದನ್ನು ಅಮೃತ 
ಕಾಲ ಎಂದ್ ಕರೆದ ಅವರ್, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೆೇಶವು ಹೆ್ ಸ 
ಉತ್ತುಂಗಕೆಕಾ ಏರ್ತತುದೆ ಎಂದರ್. ನವಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು 
ನನಸಾಗಿಸಲ್ ಸಾಮ್ಹಿಕ ಪ್ರಯತನು ಮಾಡಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ 

ಅವರ್ ಕರೆ ನಿೇಡಿದರ್.

“ಇದೆೀ ಸ್ಸಮರ, ಅಭರೃದಿಧಿರ ಹೆೋಸ ಪರಣಕಾ್ಗಿ  

ಇದ್ ಸೋಕತು ಸಮರ ...”

‘ಸಬ್ ಕಾ  ಪ್ರಯಾಸ್’
ನವ ಭಾರತಕ್ಕು 

ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲ್ರ್ವ 
ಅಮೃತ ಕಲ

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೀಖನ:
ಕೆೆಂಪು ಕೆೋೀಟೆರ ಪಾ್ರೆಂಗಣದಿೆಂದ 

ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ

ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರರರರ ಸೆಂಪೂಣ್ವ 
ಭಾಷಣರನ್ನು ಕೆೀಳಲ್ 
ಈ ಕೋಯಾ ಆರ್ ಕೆೋೀಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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ಪ್ರ
ಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ್ ಎಂಟನೆೇ 
ಬಾರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕೆ್ೇಟೆಯ ಪಾ್ರಂಗಣದ್ಂದ 
ದೆೇಶವನ್ನು ಉದೆದೇಶಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾತು, 

ಹೆ್ ಸ ಸಂಕಲ್ಪಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ವ ಮ್ಲಕ 
ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮರ್ ವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸ್ವ ಅಗತಯಾದ 
ಬಗೆಗೆ ಹೆೇಳಿದರ್. ಈ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವ ಪಯಣ 
ಈಗಾಗಲೆೇ ಆರಂರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನವ ಭಾರತವು 
ಸಮಥ್ಭ ಮತ್ತು ಬಲ್ಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮದಲ್, ಸದಾ 
ಮದಲ್ ಎಂಬ ಈ ಹ್ಮ್ಮಸ್ಸೂ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 
ಶತಮಾನೆ್ ೇತಸೂವದೆಡೆಗೆ ಮ್ನನುಡೆಸ್ತತುದೆ. ‘ಸಂಕಲ್್ಪ  
ಸೆೇ ಸಿದ್ಧಿ’ ಮಂತ್ರದೆ್ ಂದ್ಗೆ, ನವ ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ 
ಪ್ರಯಾಣಕೆಕಾ ಹೆ್ ಸ ಹ್ರ್ಪು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 

ಮಾತ್ಗಳನ್ನು ಕ್್ರಯೆಯಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಭಸ್ವುದ್ 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರದ ಬಲವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು 
ಕೆ್ೇಟೆಯ ಬತೆೇರಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಘ್ೇಷಣೆಗಳಿರಲ್ 
ಅಥವಾ ನಿೇತಿ ನಿಧಾ್ಭರಗಳಿರಲ್ ಎಲಾಲಿ ರರವಸೆಗಳನ್ನು 
ಈಡೆೇರಿಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ 
ರೆ್ ೇಗವನ್ನು ಎದ್ರಿಸಲ್ ಸಕಾ್ಭರ ಹಲವಾರ್ ದ್ಟ್ಟ 
ನಿಧಾ್ಭರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಂಡಿತ್. ವಿಶವಾದ ಅತಿದೆ್ ಡಡ್ 
ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ರ್ಪಿಸಿತ್. ಸಕಾ್ಭರವು 
ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ, ಉದೆ್ ಯಾೇಗ ಸೌಲರಯಾಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಸಂಪಕ್ಭವನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸ್ವ 
ಮ್ಲಕ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭವನ್ನು ಹೆಚಿಚಸಲ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಕೆೈಗೆ್ ಂಡಿರ್ವುದ್ ಗಮನಾಹ್ಭವಾಗಿದೆ. ಗಾ್ರಮೇಣ 
ಭಾರತವನ್ನು ಪರಿವತಿ್ಭಸ್ವ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲಿ ವಗ್ಭಗಳನ್ನು ನಾಯಾಯದ ತತವಾದ 
ಮೇಲೆ ರೆೈತರ್, ಯ್ವಕರ್, ಮಹಿಳೆಯರ್, ಮಧಯಾಮ 
ವಗ್ಭದವರನ್ನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆ್ ಳಿಸ್ವುದ್ ಸಕಾ್ಭರದ 
ವಿಶಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ವಿರೆ್ ೇಧಿ ಶಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಸ್ಕತು 
ಉತತುರ ನಿೇಡಲ್ ಸಜಿ್ಭಕಲ್ ಸೆಟ್ರೈರ್ ನಡೆಸಲಾಯಿತ್. 
ಸಾಮಾನಯಾ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮ್ಖಯಾವಾಹಿನಿಗೆ 
ತರಲ್ ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಶಮೀರದಲ್ಲಿ 370 ನೆೇ ವಿಧಿಯನ್ನು 
ರದ್ದಗೆ್ ಳಿಸಲಾಯಿತ್. 21 ನೆೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಹೆ್ ಸ ಉತ್ತುಂಗಕೆಕಾ ಏರಲ್ ದೆೇಶದ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನ್ನು 
ಬಳಸಿಕೆ್ಳು್ಳವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ರ್ವ ‘ವೇಕಲ್ ಫಾರ್ 
ಲೆ್ ೇಕಲ್’ ಸಂಕಲ್ಪದೆ್ ಂದ್ಗೆ ಭಾರತದ ಆರ್್ಭಕತೆಯ್ 
ಮ್ನ್ನುಗ್ಗೆತಿತುದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೇತಸೂವದ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೆಂಪು ಕೆ್ೇಟೆಯಿಂದ ರಾಷಟ್ರವನ್ನು ಉದೆದೇಶಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ್ ತಮ್ಮ ‘ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ ಕಾ 
ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶಾವಾಸ್’ ಮಂತ್ರಕೆಕಾ ‘ಸಬ್ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್’ 
ಅನ್ನು ಸೆೇರಿಸಿದರ್. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ಯವರ್ 
ಕೆಂಪುಕೆ್ೇಟೆಯ ಪಾ್ರಂಗಣದ್ಂದ ನವ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು 
ಸಾಕಾರಗೆ್ ಳಿಸ್ವ ಮ್ನೆ್ ನುೇಟವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರ್.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತದ  
ನಾಗರಿಕರ್ ಸಮೃದಿಧಿರ ಹೆೋಸ 

ಎತತುರರನ್ನು ತಲ್ಪುರುದ್ ಅಮೃತ 
ಕಾಲದ ಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ 

ನಗರ-ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಎೆಂಬ 
ರಯಾತಾಯಾಸವಿಲಲಿದ ರಾಷಟ್ರನ್ನು 

ನಿಮಿ್ವಸ್ರುದ್ ಅಮೃತ ಕಾಲದ 
ಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮ್ಖಪುಟ ರರದಿ:
ಕೆೆಂಪುಕೆೋೀಟೆರ  ಮೀಲ್ನಿೆಂದ 
ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ ಭಾಷಣ
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ನಾರು ಭಾರತದ 75 ರಷ್ವಗಳ 
ಸಾ್ವತೆಂತೆೋ್ರ್ಯೀತಸಾರರನ್ನು ಕೆೀರಲ ಒೆಂದ್ 
ಸಮಾರೆಂರಕೆ್ ಸಿೀಮಿತಗೆೋಳಿಸಬಾರದ್. ನಾರು 
ಹೆೋಸ ಸೆಂಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾರ ಹಾಕಬೆೀಕ್ ಮತ್ತು 
ಹೆೋಸ ನಿಣ್ವರಗಳೊೆೆಂದಿಗೆ ಮ್ೆಂದ್ರರಿರಬೆೀಕ್

21ನೆೀ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತರು 
ತನನು ಕನಸ್ ಮತ್ತು ಆಕಾೆಂಕ್ೆಗಳನ್ನು 
ಈಡೆೀರಿಸಿಕೆೋಳು್ಳರುದನ್ನು ಯಾರೋ 

ತಡೆರಲ್ ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ.

ರಾಷಟ್ ಮದಲ್, ಸದಾ ಮದಲ್ 
ಎೆಂಬ್ದ್ ನಮ್ಮ ಸೆಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ…

ಇದ್ ಸ್ಸಮರ, ನಾರು 
ಗೆಲ್ವಿನತತು ಸಾಗೆೋೀಣ

ಬದಲಾಗ್ತಿತುರ್ರ ಕಾಲಕೆ್ ನಾರು 
ಹೆೋೆಂದಿಕೆೋಳ್ಳಬೆೀಕ್

 ಭಾರತ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವಷ್ಭಗಳ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು 
ಕೆೇವಲ ಒಂದ್ ಸಮಾರಂರಕೆಕಾ ಸಿೇಮತಗೆ್ ಳಿಸಬಾರದ್. 
ನಾವು ಹೆ್ ಸ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಬ್ನಾದ್ ಹಾಕಬೆೇಕ್ ಮತ್ತು 
ಹೆ್ ಸ ನಿಣ್ಭಯಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಮ್ಂದ್ವರಿಯಬೆೇಕ್. 
ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಮ್ಂದ್ನ 25 ವಷ್ಭಗಳ 
ಸಂಪೂಣ್ಭ ಪಯಣ, ನಾವು ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 
ಶತಮಾನೆ್ ೇತಸೂವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ವಾಗ, ನವ ಭಾರತದ 
ಸೃಷ್್ಟಯ ಅಮೃತ ಕಾಲವನ್ನು ಸ್ಚಿಸಬೆೇಕ್. ಈ ಅಮೃತ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ನೆರವೆೇರಿಕೆಯ್ ನಮ್ಮನ್ನು 
ಹೆಮ್ಮಯಿಂದ ಭಾರತ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನೆ್ ೇತಸೂವಕೆಕಾ 
ಕರೆದೆ್ ಯ್ಯಾತತುದೆ.

 ‘ಅಮೃತ್ ಕಾಲ’ದ ಗ್ರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಭಾರತದ 
ನಾಗರಿಕರ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹೆ್ ಸ ಎತತುರಕೆಕಾ ಏರ್ವುದ್. 
‘ಅಮೃತ ಕಾಲ’ದ ಗ್ರಿಯ್ ಸೌಲರಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಳಿ್ಳ ಮತ್ತು 
ನಗರವನ್ನು ವಿರಜಿಸದ ಭಾರತವನ್ನು ಸೃಷ್್ಟಸ್ವುದ್.

  ಸಕಾ್ಭರವು ನಾಗರಿಕರ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಅನಗತಯಾವಾಗಿ 
ಹಸತುಕ್ೆೇಪ ಮಾಡದ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಮ್ಭಸ್ವುದ್ ‘ಅಮೃತ 
ಕಾಲ’ದ ಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ‘ಅಮೃತ್ ಕಾಲ’ದ ಗ್ರಿಯ್ 
ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಆಧ್ನಿಕ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭವೂ 
ಇರ್ವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿಮ್ಭಸ್ವುದಾಗಿದೆ.

 ಅಮೃತ್ ಕಾಲದ ಅವಧಿ 25 ವಷ್ಭ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ 
ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ನಾವು ಅಷ್್ಟ ಸಮಯ 
ಕಾಯಬೆೇಕಾಗಿಲಲಿ. ನಾವು ಈಗಲೆೇ ಆರಂಭಿಸಬೆೇಕ್. ನಾವು 
ಒಂದ್ ಕ್ಷಣವನ್ನು ವಯಾಥ್ಭ ಮಾಡಬಾರದ್. 

 ಇದ್ ಸ್ಕತು ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ದೆೇಶವೂ ಬದಲಾಗಬೆೇಕ್ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವೂ ಸಹ ಬದಲಾಗಬೆೇಕ್. 
ಬದಲಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಯ್ಗಕೆಕಾ ನಾವೂ ಸಹ 
ಹೆ್ ಂದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್.
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ಸಣ್ಣ ರೆೈತರ್ ದೆೀಶದ ಹೆಮ್ಮ
 ದೆೇಶದ ಶೆೇ.80 ಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚ್ಚ ರೆೈತರ್ ಎರಡ್ ಹೆಕೆ್ಟೇರ್ 
ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ರ್ಮಯನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ದಾದರೆ. 100 ರಲ್ಲಿ 80 
ರೆೈತರ್ ಎರಡ್ ಹೆಕೆ್ಟೇರ್ ಗಿಂತಲ್ ಕಡಿಮ ರ್ಮಯನ್ನು 
ಹೆ್ ಂದ್ದಾದರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ 
ರೆೈತರ್ ಎಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ರೆೈತರ್. ದ್ರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ 
ವಗ್ಭವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದ್ನ ನಿೇತಿಗಳ ಪ್ರಯೇಜನಗಳಿಂದ 
ಹೆ್ ರಗ್ಳಿದ್ದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ. 
ಈಗ, ದೆೇಶದ ಈ ಸಣ್ಣ ರೆೈತರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್್ಟಕೆ್ಂಡ್, 
ಕೃಷ್ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆ್ ಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಲಾರದಾಯಕವಾಗ್ವ ನಿಣಾ್ಭಯಕ ನಿಧಾ್ಭರಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತುದೆ.

 ಬೆಳ  ೆ ವಿಮಾ ಯೇಜನೆಯ ಸ್ಧಾರಣೆ ಅಥವಾ 
ಎಂಎಸ್ ಪಿಯನ್ನು ಒಂದ್ವರೆ ಪಟ್್ಟ ಹೆಚಿಚಸ್ವ ಮಹತವಾದ 
ನಿಧಾ್ಭರ; ಕ್ಸಾನ್ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಭ ಮ್ಲಕ ಕಡಿಮ ಬಡಿಡ್ 
ದರದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ವಯಾವಸೆಥೆ; 
ಜಮೇನಿಗಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತುಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳು, 
ರೆೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ರ್ಪಿಸಿರ್ವುದ್  
ಈ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಸಣ್ಣ ರೆೈತನ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ಹೆಚಿಚಸ್ತತುವೆ. 
ಮ್ಂಬರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗೆ್ ೇದಾಮನ ಸೌಲರಯಾವನ್ನು 
ಬಾಲಿರ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸೃಷ್್ಟಸ್ವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಹ 
ಆರಂಭಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

 ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ರೆೈತನ ಸಣ್ಣ ಖಚ್್ಭಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್್ಟಕೆ್ಂಡ್ 
ಪಿಎಂ ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ವರೆಗೆ, ಹತ್ತು ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ ರೆೈತ 
ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ ಬಾಯಾಂರ್ ಖಾತೆಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ 
ಹಣವನ್ನು ನೆೇರವಾಗಿ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ 
ಸಣ್ಣ ರೆೈತ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ 
ರೆೈತ ದೆೇಶದ ಹೆಮ್ಮಯಾಗಬೆೇಕ್..ಇದ್ ನಮ್ಮ ಕನಸ್. 
ಮ್ಂಬರ್ವ ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ದೆೇಶದ ಸಣ್ಣ ರೆೈತರ 
ಸಾಮ್ಹಿಕ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕ್. ಹೆ್ ಸ ಸೌಲರಯಾಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಬೆೇಕ್.

 ಇಂದ್, ಕ್ಸಾನ್ ರೆೈಲ್ ದೆೇಶದ 70 ಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ 
ಮಾಗ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಿತುದೆ. ಈ ರೆೈಲ್ ಆಧ್ನಿಕ ಸೌಲರಯಾ 
ಹೆ್ ಂದ್ರ್ವ ಸಣ್ಣ ರೆೈತರಿಗೆ ಕಡಿಮ ವೆಚಚದ ಸಾಗಣೆ 
ಮ್ಲಕ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ದ್ರದ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ 
ತಲ್ಪಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಕಮಲಂ, ಶಾಹಿ ಲ್ಚಿ, 
ರಟ್ ಜೆ್ಲೆ್ ಕ್ಯಾ ಮಣಸಿನ ಕಾಯಿ, ಕಪು್ಪ ಅಕ್ಕಾ ಅಥವಾ 
ಅರಿಶನದಂತಹ ಹಲವಾರ್ ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಜಗತಿತುನ ವಿವಿಧ 
ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಇಂದ್, ಭಾರತದ 
ಮಣಿ್ಣನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಈ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಸ್ವಾಸನೆಯ್ ಪ್ರಪಂಚದ 
ವಿವಿಧ ದೆೇಶಗಳನ್ನು ತಲ್ಪಿದೆ. ಇಂದ್ ಪ್ರಪಂಚವು ಭಾರತದ 
ಹೆ್ ಲಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಧಾನಯಾಗಳ 
ರ್ಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯ್ತಿತುದೆ. 

ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಹಿೆಂದೆ ರೋಪಿಸಿದ  
ನಿೀತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ರೆೈತರಿಗೆ 

ನಿೀಡಬೆೀಕಾದಷ್ಟ ಗಮನರನ್ನು 
ನಿೀಡಲಾಗಿಲಲಿ.

ಈಗ ದೆೀಶದ ಈ ಸಣ್ಣ ರೆೈತರ 
ಹಿತರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಕೆೋೆಂಡ್ ಕೃಷ್ 

ಸ್ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲಾಗ್ತಿತುದೆ, 
ನಿಧಾ್ವರಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತುದೆ.

ಮ್ಖಪುಟ ರರದಿ:
ಕೆೆಂಪುಕೆೋೀಟೆರ  ಮೀಲ್ನಿೆಂದ 
ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ ಭಾಷಣ
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ಕ್್ರೀಡೆ, ರ್ರಜನ ಮತ್ತು 
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೀಕರಣ

 ಹೆ್ ಸ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯ ಮತೆ್ ತುಂದ್ ವಿಶೆೇಷವೆಂದರೆ 
ಕ್್ರೇಡೆಯನ್ನು ಪಠೆಯಾೇತರ ಚಟ್ವಟಿಕೆಯ ಬದಲ್ ಶಕ್ಷಣದ 
ಮ್ಖಯಾವಾಹಿನಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಿೇವನವನ್ನು 
ಮ್ಂದ್ವರಿಸಲ್ ಕ್್ರೇಡೆ ಕ್ಡ ಅತಯಾಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂಣ್ಭತೆಗಾಗಿ ಕ್್ರೇಡೆಗಳನ್ನು 
ಹೆ್ ಂದ್ರ್ವುದ್ ಬಹಳ ಮ್ಖಯಾವಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಕ್್ರೇಡೆಗಳನ್ನು ಮ್ಖಯಾವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಪೇಷಕರ್ 
ಕ್ಡ ಮಕಕಾಳು ಕ್್ರೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ್ ಗೆಳು್ಳವುದ್ ವಯಾಥ್ಭ ಎಂದ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಿದದರ್. ಈಗ, ಫಿಟೆನುಸ್ ಮತ್ತು ಕ್್ರೇಡೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆ್ ಸ 
ಅರಿವು ಮ್ಡಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸೂ ನಲ್ಲಿ ನೆ್ ೇಡಿದೆದೇವೆ 
ಮತ್ತು ಅನ್ರವಿಸಿದೆದೇವೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಮಗೆ ದೆ್ ಡಡ್ 
ತಿರ್ವು. ಅದಕಾಕಾಗಿಯೆೇ, ಕ್್ರೇಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ, ತಂತ್ರಜ್ಾನ 
ಮತ್ತು ವೃತಿತುಪರತೆಯನ್ನು ತ್ಂಬಲ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ತಿತುರ್ವ 
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ವೆೇಗಗೆ್ ಳಿಸಬೆೇಕ್ ಮತ್ತು ವಿಸತುರಿಸಬೆೇಕ್.

 ನಮ್ಮ ಹೆಣ್್ಣ ಮಕಕಾಳು ಶಕ್ಷಣ, ಕ್್ರೇಡೆ, ಪರಿೇಕ್ಾ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು 
ಅಥವಾ ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸೂ ನಲ್ಲಿ ಅರ್ತಪೂವ್ಭ ಪ್ರದಶ್ಭನ 
ನಿೇಡ್ತಿತುರ್ವುದ್ ದೆೇಶಕೆಕಾ ಹೆಮ್ಮಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 
ಇಂದ್ ಹೆಣ್್ಣಮಕಕಾಳು ತಮ್ಮ ಸಾಥೆನವನ್ನು ಆಕ್ರಮಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ 
ಉತ್ಸೂಕರಾಗಿದಾದರೆ. ಪ್ರತಿಯಂದ್ ವೃತಿತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ 
ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ ಇರ್ವುದನ್ನು 
ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್. ಅವರ್ ರಸೆತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದ್, 
ಕೆಲಸದ ಸಥೆಳದವರೆಗೆ ಎಲೆಲಿಡೆಯ್ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ವುದನ್ನು 
ಎಂದ್ ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್. ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಗೌರವ 
ಭಾವನೆ ಇರಬೆೇಕ್ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಭರ, ಆಡಳಿತ, 
ಪಲ್ೇಸ್ ಮತ್ತು ನಾಯಾಯ ವಯಾವಸೆಥೆಯ್ ಸಂಪೂಣ್ಭವಾಗಿ ಕಾಯ್ಭ 
ನಿವ್ಭಹಿಸಬೆೇಕ್. ಈ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೆೇಕ್, ಇದ್ 
75 ವಷ್ಭಗಳ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಕಲ್ಪ. 

 ಇಂದ್ ನಾನ್ ದೆೇಶವಾಸಿಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಒಂದ್ ಒಳ ್ೆಳಯ 
ಸ್ದ್ದಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ್ಳು್ಳತಿತುದೆದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್್ಣಮಕಕಾಳು 
ಸೆೈನಿರ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ನನಗೆ ಲಕ್ಾಂತರ 
ಸಂದೆೇಶಗಳು ಬಂದ್ವೆ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಶಾಲೆಗಳ ಬಾಗಿಲ್ 
ತೆರೆಯಬೆೇಕ್. ನಾವು ಎರಡ್-ಎರಡ್ವರೆ ವಷ್ಭಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಮಜೆ್ೇರಾಂನ ಸೆೈನಿರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್್ಣ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶ 
ನಿೇಡ್ವ ಮ್ಲಕ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಯೇಜನೆ ಮಾಡಿದೆದೇವೆ. ಈಗ 
ಸಕಾ್ಭರವು ಎಲಾಲಿ ಸೆೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ್ಯರಿಗಾಗಿ 
ಪ್ರವೆೇಶಾವಕಾಶ ನಿೇಡಲ್ ನಿಧ್ಭರಿಸಿದೆ. ಮಗಳು ಕ್ಡ ದೆೇಶದ 
ಎಲಾಲಿ ಸೆೈನಿರ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯ್ತಾತುಳ .ೆ

ಬಡತನದ ವಿರ್ದಧಿ ಹೆೋೀರಾಡಲ್ 
ಮಾತೃಭಾಷೆರೋ ಒೆಂದ್ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 
ಹೆೋಸ ರಾಷ್ಟ್ೀರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿರಲ್ಲಿ ಇದರ 

ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೆೀಶದ ಹೆಣ್್ಣಮಕ್ಳು  
ಕೋಡ ದೆೀಶದ ಎಲಾಲಿ ಸೆೈನಿಕ್  
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ರಬೆೀಕೆೆಂದ್  

ಸಕಾ್ವರ ನಿಧ್ವರಿಸಿದೆ
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ಪರಿಸರ ರದ್ರತೆರ್ ಪ್ರಪೆಂಚದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೀರ ರದ್ರತೆರಷೆಟೀ 
ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾರನ್ನು ಪಡೆರ್ತಿತುದೆ. ಇೆಂದ್ ಭಾರತರು ಜಿೀರವೆೈವಿಧಯಾ 
ಅಥವಾ ರೋ ತಟಸಥೆತೆ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾರಣೆ ಅಥವಾ ತಾಯಾಜಯಾ 
ಮರ್ಬಳಕೆ, ಸಾರರರ ಕೃಷ್ ಅಥವಾ ಜೆೈವಿಕ ಅನಿಲ, ಇೆಂಧನ 
ಸೆಂರಕ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಶ್ದಧಿ ಇೆಂಧನ ಪರಿರತ್ವನೆರೆಂತಹ ಪರಿಸರ 
ಸ್ರಕ್ಷತೆರಲ್ಲಿ ಒೆಂದ್ ಮಿಡಿರ್ರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಕ್ರಿತ 
ಭಾರತದ ಪ್ರರತನುಗಳು ಇೆಂದ್ ಫಲ್ತಾೆಂಶಗಳನ್ನು ನಿೀಡ್ತಿತುವೆ. 
ಅರಣಯಾ ಪ್ರದೆೀಶ, ರಾಷ್ಟ್ೀರ ಉದಾಯಾನರನಗಳು, ಹ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿೆಂಹಗಳ ಹೆಚಚುಳರು ಸೆಂತೆೋೀಷದ ವಿಷರವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತರು ಪರಿಸರ 
ರದ್ರತೆರನ್ನು
ಬಲವಾಗಿ 
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತತುದೆ

 ಈ ಎಲಾಲಿ ಯಶಸಿಸೂನ ನಡ್ವೆ ಒಂದ್ ಸತಯಾವನ್ನು 
ಅಥ್ಭಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್. ಭಾರತ ಇನ್ನು ಇಂಧನದಲ್ಲಿ 
ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಲಲಿ. ಇಂಧನ ಆಮದ್ ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಭಾರತವು 
ವಾಷ್್ಭಕವಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೇಟಿ ರ್ಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಖಚ್್ಭ 
ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು 
ನಿಮ್ಭಸಲ್, ಇಂಧನ ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ್ ಇಂದ್ನ ಅಗತಯಾವಾಗಿದೆ! 
ಆದದರಿಂದ ಇಂದ್, ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ 100 ವಷ್ಭಗಳು ಪೂಣ್ಭಗೆ್ ಳು್ಳವ 
ಮ್ನನುವೆೇ ಭಾರತವನ್ನು ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿಸಲ್ 
ದೆೇಶವು ಒಂದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 
ಮಾಗ್ಭಸ್ಚಿಯ್ ಅದಕೆಕಾತಕಕಾಂತಿದೆ.

 ಇದ್ ಅನಿಲ ಆಧರಿತ ಆರ್್ಭಕತೆಯಾಗಿರಬೆೇಕ್. ದೆೇಶಾದಯಾಂತ 
ಸಿಎನ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್ ಜಿಯ ಜಾಲ ಇರಬೆೇಕ್. 20 ರಷ್್ಟ 
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಶ್ರಣ ಮಾಡ್ವ ಗ್ರಿ ಇರಬೆೇಕ್. ಭಾರತ 
ನಿಗದ್ತ ಗ್ರಿಯಂದ್ಗೆ ಮ್ನನುಡೆಯ್ತಿತುದೆ. ಭಾರತವು 
ಎಲೆಕ್ಟ್ರರ್ ಸಂಚಾರ ವಯಾವಸೆಥೆಯತತು ಒಂದ್ ಹೆಜೆಜೆಯನ್ನು ಇಟಿ್ಟದೆ 
ಮತ್ತು ರೆೈಲೆವಾೇಯ ಶೆೇ.100 ವಿದ್ಯಾದ್ೇಕರಣದ ಕೆಲಸವೂ 
ವೆೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತಿೇಯ ರೆೈಲೆವಾಯ್ 2030 ರ 
ವೆೇಳೆಗೆ ಶೋನಯಾ ಇಂಗಾಲ ಹೆ್ ರಸ್ಸ್ವಿಕೆಯ ಗ್ರಿಯನ್ನು 
ಹೆ್ ಂದ್ದೆ. ಈ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಜೆ್ತೆಗೆ, ದೆೇಶವು ಮಷನ್ 
ಸಕ್ಯಾ್ಭಲರ್ ಎಕಾನಮ (ಮರ್ಬಳಕೆ ಆರ್್ಭಕತೆ) ಗ್ ಒತ್ತು 
ನಿೇಡ್ತಿತುದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಗ್ಜರಿ ನಿೇತಿಯ್ ಇದಕೆಕಾ ಉತತುಮ 
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದ್, ಭಾರತವು ತನನು ಹವಾಮಾನ 
ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವತತು ವೆೇಗವಾಗಿ ಮ್ನನುಗ್ಗೆತಿತುರ್ವ .ಜಿ -20 
ದೆೇಶಗಳ ಗ್ಂಪಿನಲ್ಲಿರ್ವ ಏಕೆೈಕ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ. 

 ಈ ದಶಕದ ಅಂತಯಾದ ವೆೇಳೆಗೆ ಭಾರತ 450 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ 
ನವಿೇಕರಿಸಬಹ್ದಾದ ಇಂಧನ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ದೆ - 2030 
ರ ವೆೇಳೆಗೆ 450 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 100 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಭಾರತವು ನಿಗದ್ತ ಸಮಯಕ್ಕಾಂತ ಮ್ಂಚೆಯೆೇ 
ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತನುಗಳು ವಿಶವಾದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸವನ್ನು 
ತ್ಂಬ್ತಿತುವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸೌರ ಒಕ್ಕಾಟ ರಚನೆಯ್ 
ಇದಕೆ್ಕಾಂದ್ ಉತತುಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಪರಿಸರ ರಲರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರ್ ಹೆೈಡೆೋ್ರೀಜನ್ 
ದೆೋಡ್ಡ ಜಿಗಿತ ಕಾಣಲ್ದೆ. ಅಮೃತ ಕಾಲದ 
ಅರಧಿರಲ್ಲಿ ನಾರು ಹಸಿರ್ ಜಲಜನಕದ 

ಉತಾ್ಪದನೆ ಮತ್ತು ರಫಿತುನಲ್ಲಿ ಭಾರತರನ್ನು 
ಜಾಗತಿಕ ತಾಣರನಾನುಗಿಸಬೆೀಕ್.

ಅರಣಯಾ ಪ್ರದೆೀಶ, ರಾಷ್ಟ್ೀರ 
ಉದಾಯಾನರನಗಳು, ಹ್ಲ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಿೆಂಹಗಳ ಹೆಚಚುಳರು 

ಸೆಂತೆೋೀಷದ ವಿಷರವಾಗಿದೆ.

ಮ್ಖಪುಟ ರರದಿ:
ಕೆೆಂಪುಕೆೋೀಟೆರ  ಮೀಲ್ನಿೆಂದ 
ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ ಭಾಷಣ
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ದೆೀಶಿೀರ 
ಉತಾ್ಪದನೆ ಭಾರತದ 
ಶಕ್ತುಯಾಗ್ತಿತುದೆ 
ಅಭರೃದಿಧಿರ ಹಾದಿರಲ್ಲಿ ಮ್ನನುಡೆರ್ತಿತುರ್ವಾಗ ಭಾರತರು ತನನು 
ಉತಾ್ಪದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಎರಡನೋನು ಹೆಚಿಚುಸಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ. ಕೆಲವೆೀ 
ದಿನಗಳ ಹಿೆಂದೆ, ಭಾರತರು ತನನು ಮದಲ ಸ್ವದೆೀಶಿ ವಿಮಾನವಾಹಕ 
ನೌಕೆ ಐ ಎನ್ ಎಸ್ ವಿಕಾ್ರೆಂತ್ ಸಮ್ದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೊೀಗಾಥ್ವ ಸೆಂಚಾರ 
ಆರೆಂಭಸಿದದಿಕೆ್ ನಿೀರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಿದಿೀರಿ. ಇೆಂದ್ ಭಾರತರು ತನನುದೆೀ 
ಆದ ಸಥೆಳಿೀರ ರ್ದಧಿ ವಿಮಾನರನ್ನು, ತನನುದೆೀ ಜಲಾೆಂತಗಾ್ವಮಿರನ್ನು 
ತಯಾರಿಸ್ತಿತುದೆ. ಬಾಹಾಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜರನ್ನು ಹಾರಿಸಲ್ 
ಗಗನಯಾನ್ ರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ ದೆೀಶಿೀರ ಉತಾ್ಪದನೆರಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸಾಮಥಯಾ್ವಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

 ಕೆ್ರೆ್ ನಾದ್ಂದಾಗಿ ಉದಭುವಿಸಿರ್ವ ಹೆ್ ಸ ಆರ್್ಭಕ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳ 
ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಉತಾ್ಪದನೆ ಆಧರಿತ ಪ್ರೇತಾಸೂಹಕ 
ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಘ್ೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೇಜನೆಯ 
ಮ್ಲಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಎಲೆಕಾಟ್ರನಿರ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯವು 
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಏಳು ವಷ್ಭಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸ್ಮಾರ್ 
ಎಂಟ್ ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲಯಾದ ಮಬೆೈಲ್ ಫೇನ್ ಗಳನ್ನು 
ಆಮದ್ ಮಾಡಿಕೆ್ಳು್ಳತಿತುದೆದವು., ಈಗ ಆಮದ್ ಗಣನಿೇಯವಾಗಿ 
ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದ್ ನಾವು ಮ್ರ್ ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ 
ಮೌಲಯಾದ ಮಬೆೈಲ್ ಫೇನ್ ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಿತುದೆದೇವೆ.

 ಇಂದ್, ನಮ್ಮ ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯವು ಆವೆೇಗವನ್ನು 
ಪಡೆಯ್ತಿತುರ್ವಾಗ, ನಮ್ಮ ಗಮನವು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನೆೇ 
ತಯಾರಿಸಿದರ್ ಅತ್ಯಾನನುತ ಗ್ಣಮಟ್ಟದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು 
ಹೆ್ ಂದ್ರಬೆೇಕ್. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜಾಗತಿಕ 
ಸ್ಪಧೆ್ಭಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯ್ತೆತುೇವೆ. ಸಾಧಯಾವಾದರೆ ನಾವು ಒಂದ್ ಹೆಜೆಜೆ 
ಮ್ಂದೆ ಹೆ್ ೇಗ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ರಬೆೇಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ 
ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟಗೆ ತಯಾರಾಗಲ್ ಪೂವ್ಭಭಾವಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗ್ರಿಯಾಗಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್. 
ದೆೇಶದ ಎಲಲಿ ತಯಾರಕರಿಗೆ ನಾನ್ ಒತಿತು ಹೆೇಳಬಯಸ್ತೆತುೇನೆ, 
ನಿೇವು ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ವ ಉತ್ಪನನುವು ಕೆೇವಲ 
ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನನುವಲಲಿ, ಅದ್ ನಮ್ಮ 
ರಾಷಟ್ರದ ಗ್ರ್ತ್, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷೆ್ಠ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೆೇಶದ 
ನಾಗರಿಕರೆಲಲಿರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರ್ತತುದೆ.

 ಇಂದ್, ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2 ಮತ್ತು  
3ನೆೇ ಶೆ್ರೇಣಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರ್ ಹೆ್ ಸ ಸಾ್ಟಟ್್ಭ ಅಪ್ ಗಳು 
ತಲೆ ಎತ್ತುತಿತುವೆ. ಅಂತಾರಾಜಯಾ ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ 
ಉತ್ಪನನುಗಳು ಪ್ರವೆೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯ್ವಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪಾತ್ರ 
ಮಹತವಾದ್ದ. ಸಕಾ್ಭರ ತನೆನುಲಲಿ ಶಕ್ತುಯಂದ್ಗೆ ಅವುಗಳೊೆಂದ್ಗೆ 
ನಿಲ್ಲಿತತುದೆ.

ಭಾರತದ ಧ್ವಜರನ್ನು ಬಾಹಾಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ 
ಹಾರಿಸಲ್ ಗಗನಯಾನ್ ಸಹ ಸಿದಧಿವಾಗ್ತಿತುದೆ. 

ಇದ್ ದೆೀಶಿೀರ ಉತಾ್ಪದನೆರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 
ಸಾಮಥಯಾ್ವರನ್ನು ಎತಿತು ತೆೋೀರಿಸ್ತತುದೆ.

ಸಾಟಟ್್ವ ಅಪ್ ಗಳು ಹೆೋಸ ಸೆಂಪತಿತುನ 
ಸೃಷ್ಟಕತ್ವರ್. ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ  

ಸಾಟಟ್್ವ ಅಪ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಅರುಗಳ ಪರಿಸರ 
ರಯಾರಸೆಥೆಗಳು ಉತಕೃಷಟವಾಗಿರಬೆೀಕ್
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ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್,  
ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶಾ್ವಸ್ 
ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ನೆೋೆಂದಿಗೆ 
ರೆಂಚಿತ ರಗ್ವಗಳ ಸಬಲ್ೀಕರಣ 
ನಾರು ‘ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾ್ವಸ್’ನ 
ಉತಾಸಾಹದೆೋೆಂದಿಗೆ ಆರೆಂಭಸಿದೆದಿೀವೆ. ‘ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್, 
ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾ್ವಸ್’ ಜೆೋತೆಗೆ ಈಗ ‘ಸಬ್  ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್’ ಸಹ ನಮ್ಮ 
ಗ್ರಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಮ್ಖಯಾವಾಗಿದೆ ಇೆಂದ್ ನಾನ್ ಕೆೆಂಪು ಕೆೋೀಟೆರ 
ಪಾ್ರೆಂಗಣದಿೆಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನೆಂತಿಸ್ತಿತುದೆದಿೀನೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ 
ಆರೆಂಭಸಿದ ಅನೆೀಕ ಯೊೀಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೊೀಜನಗಳನ್ನು ಕೆೋೀಟಯಾೆಂತರ 
ಜನರ್ ಪಡೆರ್ತಿತುದಾದಿರೆ. ದೆೀಶದ ಪ್ರತಿ ಬಡರರಿಗೋ ಆರ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತದ 
ಮಹತ್ವ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇೆಂದ್ ಸಕಾ್ವರಿ ಯೊೀಜನೆಗಳ ವೆೀಗ ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ ಮತ್ತು 
ಅರುಗಳು ನಿಗದಿತ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಿತುವೆ. ನಾರು ಮದಲ್ಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ವೆೀಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೆೋೆಂದಿದೆದಿೀವೆ. ಆದರೆ ಇದ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಗಿರ್ರುದಿಲಲಿ. 
ನಾರು ಪರಿಪೂಣ್ವತೆರನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೆೀಕ್. ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಮಗಳು ರಸೆತುಗಳನ್ನು 
ಹೆೋೆಂದಿರಬೆೀಕ್, ಎಲಾಲಿ ಮನೆಗಳು ಬಾಯಾೆಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹೆೋೆಂದಿರಬೆೀಕ್, 
ಎಲಾಲಿ ಫಲಾನ್ರವಿಗಳು ಆರ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಕಾಡ್್ವ ಗಳನ್ನು 
ಹೆೋೆಂದಿರಬೆೀಕ್ ಮತ್ತು ಎಲಾಲಿ ಅಹ್ವ ರಯಾಕ್ತುಗಳು ಉಜ್ವಲ ಯೊೀಜನೆರ 
ಲಾರರನ್ನು ಪಡೆರಬೆೀಕ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಗೆ ಅನಿಲ ಸೆಂಪಕ್ವಗಳನ್ನು 
ಹೆೋೆಂದಿರಬೆೀಕ್. ನಾರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಹ್ವ ರಯಾಕ್ತುರನೋನು ಸಕಾ್ವರದ 
ವಿಮ, ಪಿೆಂಚಣಿ ಮತ್ತು ರಸತಿ ಯೊೀಜನೆಗಳೊೆೆಂದಿಗೆ ಬೆಸೆರಬೆೀಕ್. ನಾರು 
ಶೆೀಕಡಾ ನೋರರಷ್ಟ ಸಾಧನೆರ ಮನಸಿಥೆತಿಯೊೆಂದಿಗೆ ಮ್ೆಂದ್ರರಿರಬೆೀಕ್. 
ಇದ್ರರೆಗೆ, ತಮ್ಮ ಸರಕ್ಗಳನ್ನು ಫ್ಟ್ ಪಾತ್ ಗಳು ಮತ್ತು ತಳು್ಳಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿತುದದಿ ನಮ್ಮ ಬಿೀದಿ ಬದಿ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಯಾರೋ 
ಯೊೀಚಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಎಲಾಲಿ ಸಹೆೋೀದೆೋಯಾೀಗಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೊೀಜನೆರ 
ಮೋಲಕ ಬಾಯಾೆಂಕ್ೆಂಗ್ ರಯಾರಸೆಥೆಗೆ ಸೆೀಪ್ವಡೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದೆ.

 ನಾವು ಶೆೇ. 100 ರಷ್್ಟ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾತ್ ತಲ್ಪುವಂತೆ 
ಮಾಡಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಶೆೇ.100 ರಷ್್ಟ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 
ನಿಮ್ಭಸಲ್ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆಯೆೇ, ಈಗ ನಾವು 
ಯೇಜನೆಗಳ ಪರಿಪೂಣ್ಭತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯಂದ್ಗೆ 
ಮ್ಂದ್ವರಿಯಬೆೇಕ್, ಮತ್ತು ಇದಕಾಕಾಗಿ, ನಾವು ದ್ರದ 
ಗಡ್ವನ್ನು ಇಟ್್ಟಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕಾಗಿಲಲಿ. ನಾವು ಕೆಲವೆೇ ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸಬೆೇಕ್.

 ಇಂದ್, ನಮ್ಮ ದೆೇಶವು ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್ ಮಷನ್ ನಲ್ಲಿ ವೆೇಗದ್ಂದ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿತುದೆ. ಜಲ ಜಿೇವನ ಮಷನ್  ಆರಂರವಾದ 
ಕೆೇವಲ ಎರಡ್ ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕಾವರೆ ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ 
ಕ್ಟ್ಂಬಗಳು ನಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ನಿೇರ್ ಪಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿರ್ವುದ್ 
ನನಗೆ ಸಂತೆ್ ೇಷ ತಂದ್ದೆ. ಅವರ್ ಕೆ್ಳವೆಗಳಿಂದ ನಿೇರನ್ನು 
ಪಡೆಯಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾದರೆ. ಕೆ್ೇಟಯಾಂತರ ತಾಯಂದ್ರ್ ಮತ್ತು 
ಸಹೆ್ ೇದರಿಯರ ಆಶೇವಾ್ಭದ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಬಂಡವಾಳ. ಈ 
100 ಪ್ರತಿಶತ ಸಾಧನೆಯ ದರದ ಅತಿದೆ್ ಡಡ್ ಪ್ರಯೇಜನವೆಂದರೆ 
ಸಕಾ್ಭರದ ಯೇಜನೆಯಿಂದ ಯಾರ್ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ವುದ್ಲಲಿ. 
ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವಯಾಕ್ತುಯನ್ನು ತಲ್ಪುವ ಗ್ರಿಯಂದ್ಗೆ ಸಕಾ್ಭರ 
ಕಾಯ್ಭನಿವ್ಭಹಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೆೇ ತಾರತಮಯಾವಿರ್ವುದ್ಲಲಿ 
ಮತ್ತು ರ್ರಷಾ್ಟಚಾರಕೆಕಾ ಅವಕಾಶವಿರ್ವುದ್ಲಲಿ.

ಈಗ ನಾರು ಯೊೀಜನೆಗಳನ್ನು 
ಪೂಣ್ವಗೆೋಳಿಸ್ರ ಗ್ರಿಯೊೆಂದಿಗೆ 

ಮ್ೆಂದ್ರರಿರಬೆೀಕ್. 
ಗ್ರಿರ ಗಡ್ರನ್ನು ತ್ೆಂಬಾ ದೋರ 

ಇಡಬೆೀಡಿ. ಕೆಲವೆೀ ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 
ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿ.

ಸಮಾಜದ ಕಟಟ ಕಡೆರ ರಯಾಕ್ತುರನ್ನು  
ನಾರು ತಲ್ಪಬೆೀಕ್ ಎೆಂಬ್ದ್  

ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ

ಮ್ಖಪುಟ ರರದಿ:
ಕೆೆಂಪುಕೆೋೀಟೆರ  ಮೀಲ್ನಿೆಂದ 
ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ ಭಾಷಣ
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ಅಭರೃದಿಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನಿೀಡಲ್ 

ರಾಷ್ಟ್ೀರ ಮಾಸಟರ್ ಪಾಲಿನ್ 
ಆಧ್ನಿಕ ಮೋಲಸೌಕರ್ವದ ಜೆೋತೆಗೆ, ಮೋಲಸೌಕರ್ವ 
ನಿಮಾ್ವಣದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನರನ್ನು ಅಳರಡಿಸಿಕೆೋಳು್ಳರ 
ಅರಶಯಾಕತೆಯಿದೆ. ಮ್ೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾರು ಪ್ರಧಾನ 
ಮೆಂತಿ್ರ ‘ಗತಿ ಶಕ್ತು’ರ ರಾಷ್ಟ್ೀರ ಮಾಸಟರ್ ಪಾಲಿನ್ ಅನ್ನು 
ಪಾ್ರರೆಂಭಸಲ್ದೆದಿೀವೆ. ಇದೆೋೆಂದ್ ದೆೋಡ್ಡ ಯೊೀಜನೆ ಮತ್ತು 
ಕೆೋೀಟಯಾೆಂತರ ದೆೀಶವಾಸಿಗಳ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ಈಡೆೀರಿಸಲ್ದೆ. 
100 ಲಕ್ಷ ಕೆೋೀಟಿ ರೋಪಾಯಿಗಳಿಗೋ ಹೆಚಿಚುನ ಮತತುದ 
ಈ ಯೊೀಜನೆರ್ ಲಕ್ಾೆಂತರ ರ್ರಕರಿಗೆ ಹೆೋಸ 
ಉದೆೋಯಾೀಗಾರಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್್ಪಸ್ತತುದೆ.

 ‘ಗತಿ ಶಕ್ತು’ಯ್ ನಮ್ಮ ದೆೇಶಕೆಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭ 
ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿನ್ ಆಗಿದ್ದ ಅದ್ ಸಮಗ್ರ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭದ 
ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್್ಭಕತೆಯ ಒಂದ್ ಸಮಗ್ರ 
ಹಾದ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತತುದೆ. ಈಗ, ನಮ್ಮ ಸಾರಿಗೆ 
ವಿಧಾನಗಳ ನಡ್ವೆ ಯಾವುದೆೇ ಸಮನವಾಯವಿಲಲಿ.

 ಗತಿ ಶಕ್ತುಯ್ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತತುದೆ. ಇದ್ 
ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದಯಾಮದ ಉತಾ್ಪದಕತೆಯ್ 
ಹೆಚಾಚಗ್ತತುದೆ.

 ಗತಿ ಶಕ್ತುಯ್ ನಮ್ಮ ಸಥೆಳಿೇಯ ತಯಾರಕರನ್ನು 
ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪಧಾ್ಭತ್ಮಕವಾಗಿಸ್ವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗ್ತತುದೆ. 
ಇದ್ ರವಿಷಯಾದ ಆರ್್ಭಕ ವಲಯಗಳ ಸೃಷ್್ಟಗೆ 
ಹೆ್ ಸ ಸಾಧಯಾತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ತತುದೆ. ಈ 
ದಶಕದಲ್ಲಿ, ವೆೇಗದ ಶಕ್ತುಯ್ ಭಾರತದ ಪರಿವತ್ಭನೆಗೆ 
ಆಧಾರವಾಗಲ್ದೆ.

 ದೆೇಶವು ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ವೆೇಗ 
ಮತ್ತು ಹೆಚಚಳವನ್ನು ತೆ್ ೇರಿಸಿದೆ. ಹೆ್ ಸ ಜಲಮಾಗ್ಭಗಳು, 
ಸಮ್ದ್ರ ವಿಮಾನದ ಮ್ಲಕ ಹೆ್ ಸ ಸಥೆಳಗಳ ಸಂಪಕ್ಭ, 
ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಅತಯಾಂತ ವೆೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯ್ತಿತುವೆ.

 ಇಂದ್, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆ್ ಸ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಣಗಳನ್ನು 
ನಿಮ್ಭಸ್ತಿತುರ್ವ ವೆೇಗ, ದ್ರದ ಪ್ರದೆೇಶಗಳನ್ನು 
ಸಂಪಕ್್ಭಸ್ವ ಉಡಾನ್ ಯೇಜನೆ 
ಅರ್ತಪೂವ್ಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ ಉತತುಮ ವಾಯ್ 
ಸಂಪಕ್ಭವು ಜನರ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆೇಗೆ ನನಸ್ 
ಮಾಡ್ತಿತುದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಾವಿಂದ್ ನೆ್ ೇಡ್ತಿತುದೆದೇವೆ.

100 ಲಕ್ಷ ಕೆೋೀಟಿಗೋ ಅಧಿಕ ಬಜೆಟ್ 
ಹೆೋೆಂದಿರ್ರ ಗತಿ ಶಕ್ತು ಯೊೀಜನೆರ್ 

ಲಕ್ಾೆಂತರ ರ್ರಕರಿಗೆ ಹೆೋಸ 
ಉದೆೋಯಾೀಗಾರಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್್ಪಸ್ತತುದೆ

ಅಮೃತ ಮಹೆೋೀತಸಾರದ 75 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ 
75 ರೆಂದೆೀ ಮಾತರೆಂ ರೆೈಲ್ಗಳು ದೆೀಶದ 

ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೆಂಪಕ್್ವಸ್ತತುವೆ
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ವಾಸತುರವಾಗ್ತಿತುರ್ರ 
ಎಲಲಿರಿಗೋ ಆರೆೋೀಗಯಾ

ಇೆಂದ್, ದೆೀಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡರರಿಗೋ ಉತತುಮ ಆರೆೋೀಗಯಾ ಸೌಲರಯಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ರ ಅಭಯಾನ ಕೋಡ ವೆೀಗವಾಗಿ ನಡೆರ್ತಿತುದೆ. 
ಇದಕಾ್ಗಿ, ವೆೈದಯಾಕ್ೀರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೆೋೀಗ ತಡೆಗಟ್ಟರ ಆರೆೋೀಗಯಾ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಮಾನ ಗಮನ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ವೆೈದಯಾಕ್ೀರ ಸಿೀಟ್ಗಳ ಸೆಂಖೆಯಾರಲ್ಲಿ ಗಣನಿೀರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಯೊೀಜನೆರಡಿ, 

ದೆೀಶದ ಪ್ರತಿಯೊೆಂದ್ ಗಾ್ರಮಕೋ್ ಗ್ಣಮಟಟದ ಆರೆೋೀಗಯಾ ಸೆೀವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಜನೌಷಧಿ ಯೊೀಜನೆರ ಮೋಲಕ ಬಡ 
ಮತ್ತು ಮಧಯಾಮ ರಗ್ವದರರಿಗೆ ಕೆೈಗೆಟ್ಕ್ರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಲರಯಾವಾಗ್ರೆಂತೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಇಲ್ಲಿರರರೆಗೆ, 75 ಸಾವಿರಕೋ್ ಹೆಚ್ಚು 

ಆರೆೋೀಗಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ೆೀಮ ಕೆೀೆಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿಕ್ ಮಟಟದಲ್ಲಿರೋ ಸಹ, ಆಧ್ನಿಕ ಆರೆೋೀಗಯಾ ಮೋಲಸೌಕರ್ವಗಳನ್ನು 
ಉತತುಮ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ನಿಕ ಪ್ರಯೊೀಗಾಲರಗಳ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೆಯಾೀಕವಾಗಿ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಶಿೀಘ್ರದಲೆಲಿೀ ದೆೀಶದ ಸಾವಿರಾರ್ 

ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು ಸ್ವೆಂತ ಆಮಲಿಜನಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೆೋೆಂದಲ್ವೆ.

 ನಮ್ಮ ವೆೈದಯಾರ್, ದಾದ್ಯರ್, ಅರೆ ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಸಿಬ್ಬಂದ್, 
ನೆೈಮ್ಭಲಯಾ ಸಿಬ್ಬಂದ್, ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸ್ವ 
ವಿಜ್ಾನಿಗಳು, ಈ ಕೆ್ರೆ್ ೇನಾ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೆೇವಾ ಮನೆ್ ೇಭಾವದ್ಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ 
ಲಕ್ಾಂತರ ದೆೇಶವಾಸಿಗಳು ಸಹ ನಮ್ಮಲಲಿರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ 
ಅಹ್ಭರ್.

 ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ರೆ್ ೇಗವು ಇಡಿೇ ಜಗತತುನೆನುೇ ಕಾಡ್ತಿತುರ್ವ 
ಇಂತಹ ದೆ್ ಡಡ್ ಬಿಕಕಾಟಿ್ಟನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು 
ಪಡೆಯ್ವುದ್ ಅತಯಾಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತವು ಅದನ್ನು 
ಪಡೆಯಬಹ್ದ್ತ್ತು ಅಥವಾ ಪಡೆಯದೆಯ್ ಇರಬಹ್ದ್ತ್ತು 
ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದ್ದದರ್ ಸಹ ಅದನ್ನು ಸಮಯಕೆಕಾ ಸರಿಯಾಗಿ 
ಸಿಗ್ವ ಖಚಿತತೆ ಇರ್ತಿತುರಲಲಿ. ಆದರೆ ಇಂದ್ ನಾವು ವಿಶವಾದ 
ಅತಿದೆ್ ಡಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 

ನಡೆಸ್ತಿತುದೆದೇವೆ ಎಂದ್ ಹೆಮ್ಮಯಿಂದ ಹೆೇಳಬಹ್ದ್. 
 54 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಜನರ್ ಲಸಿಕೆ ಡೆ್ ೇಸ್ ಪಡೆದ್ದಾದರೆ. 
ಕೆ್ೇವಿನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಂತಹ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ವಯಾವಸೆಥೆಗಳು ಇಂದ್ ಜಗತಿತುನ ಗಮನ ಸೆಳೆದ್ವೆ. ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ 80 ಕೆ್ೇಟಿ 
ದೆೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಧಾನಯಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ 
ಮ್ಲಕ ಬಡವರ ಮನೆಯ ಒಲೆಯ ಬೆಂಕ್ ಆರದಂತೆ 
ನೆ್ ೇಡಿಕೆ್ಂಡಿದ್ದ ಜಗತಿತುಗೆ ಆಶಚಯ್ಭದ ಹಾಗ್ ಚಚೆ್ಭಯ 
ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇತರ ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆ್ ೇಲ್ಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಕಡಿಮ ಜನರ್ ಸೆ್ ೇಂಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದಾದರೆ ಎಂಬ್ದ್ ನಿಜ; 
ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ದೆೇಶಗಳ ಜನಸಂಖೆಯಾಗೆ ಹೆ್ ೇಲ್ಸಿದರೆ, 
ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಉಳಿಸ್ವಲ್ಲಿ 
ಯಶಸಿವಾಯಾಗಿದೆದೇವೆ. ಆದರೆ ಇದ್ ಹೆಮ್ಮಯ ವಿಷಯವಲಲಿ.

ಸಾೆಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಭಾರತರು 80 ಕೆೋೀಟಿ 
ದೆೀಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಿೆಂಗಳುಗಟಟಲೆ ನಿರೆಂತರವಾಗಿ 

ಆಹಾರ ಧಾನಯಾಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿೀಡಿದ 
ರಿೀತಿ, ಪ್ರಪೆಂಚದಲ್ಲಿ ಚಚೆ್ವರ ವಿಷರವಾಗಿದೆ.

ವೆೈದಯಾರ್, ದಾದಿರರ್, ಅರೆ ವೆೈದಯಾಕ್ೀರ ಸಿಬ್ಬೆಂದಿ, 
ವಿಜ್ಾನಿಗಳು, ಸೆೀವಾ ಮನೆೋೀಭಾರದಿೆಂದ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಾೆಂತರ ದೆೀಶವಾಸಿಗಳು ಸಹ 
ನಮ್ಮಲಲಿರ ಕೃತಜ್ಞತೆಗೆ ಅಹ್ವರ್.

ಮ್ಖಪುಟ ರರದಿ:
ಕೆೆಂಪುಕೆೋೀಟೆರ  ಮೀಲ್ನಿೆಂದ 
ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ ಭಾಷಣ
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ಪೂರ್ವ ಭಾರತ, ಈಶಾನಯಾ, ಜಮ್್ಮ 
ಮತ್ತು ಕಾಶಿಮೀರ ಹಾಗ್ ಲಡಾಖ್  
ಅಭರೃದಿಧಿರ ದೆೋಡ್ಡ ನೆಲೆಯಾಗಲ್ವೆ 
ಪೂರ್ವ ಭಾರತ, ಈಶಾನಯಾವಾಗಲ್, ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಶಿಮೀರ, 
ಲಡಾಖ್  ಸೆೀರಿದೆಂತೆ ಸೆಂಪೂಣ್ವ ಹಿಮಾಲರ ರಲರವೆೀ 
ಇರಬಹ್ದ್, ನಮ್ಮ ಕರಾರಳಿ ಅಥವಾ ಬ್ಡಕಟ್ಟ ರಲರವೆೀ 
ಆಗಿರಬಹ್ದ್. ಇರು ಮ್ೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಅಭರೃದಿಧಿಗೆ ದೆೋಡ್ಡ ನೆಲೆಯಾಗಲ್ವೆ.

 ಇಂದ್ ಈಶಾನಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪಕ್ಭದ ಹೆ್ ಸ ಇತಿಹಾಸ 
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ ಮನಸ್ಸೂಗಳು ಮತ್ತು ಮ್ಲ ಸೌಕಯ್ಭಗಳ 
ಸಂಪಕ್ಭವಾಗಿದೆ. ಅತಿ ಶೇಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈಶಾನಯಾ ಭಾಗದ ಎಲಾಲಿ 
ರಾಜಯಾಗಳ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ರೆೈಲ್ ಸೆೇವೆ ಮ್ಲಕ 
ಸಂಪಕ್್ಭಸ್ವ ಕಾಯ್ಭ ಪೂಣ್ಭಗೆ್ ಳ್ಳಲ್ದೆ. ಪೂವ್ಭದತತು ನೆ್ ೇಡ್ 
ನಿೇತಿಯಡಿ ಇಂದ್ ಈಶಾನಯಾ, ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶ, ಮಾಯಾನಾ್ಮರ್ ಮತ್ತು 
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷಾಯಾ ನಡ್ವೆ ಸಂಪಕ್ಭ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು 
ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆ್ ಂಡ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಈಶಾನಯಾದಲ್ಲಿ 
ಶೆ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದ್ೇಘ್ಭಕಾಲ್ೇನ ಶಾಂತಿ ಸಾಥೆಪನೆಯ 
ಉತಾಸೂಹ ಅನೆೇಕಪಟ್್ಟ ಹೆಚಾಚಗಿದೆ.

 ಪ್ರವಾಸೆ್ ೇದಯಾಮ, ಸಾಹಸ ಕ್್ರೇಡೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷ್, 
ಗಿಡಮ್ಲ್ಕೆ ಔಷಧ ಮತ್ತು ತೆೈಲ ಪಂಪ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಈಶಾನಯಾ 
ಭಾಗ ಭಾರಿೇ ಸಾಮಥಯಾ್ಭ ಹೆ್ ಂದ್ದೆ. ನಾವು ಈ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನ್ನು 
ಪೂಣ್ಭ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್ ಮತ್ತು ದೆೇಶದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ ಭಾಗವನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್. ನಾವು “ಅಮೃತ್ ಕಾಲ್” ನ ಕೆಲವು 
ದಶಕಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂಣ್ಭಗೆ್ ಳಿಸಬೆೇಕ್. 
ಎಲಲಿರ ಸಾಮಥಯಾ್ಭಗಳಿಗೆ ನಾಯಾಯಯ್ತ ಅವಕಾಶ ನಿೇಡ್ವುದ್ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರರ್ತವಾದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಫೂತಿ್ಭಯಾಗಿದೆ. ಜಮ್್ಮ ಅಥವಾ 
ಕಾಶಮೀರ ಯಾವುದೆೇ ಇರಲ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮತೆ್ ೇಲನ ಈಗ 
ವಾಸತುವವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತುದೆ.

 ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಶಮೀರದಲ್ಲಿ ಕ್ೆೇತ್ರ ಪುನವಿ್ಭಂಗಡಣಾ ಆಯೇಗ 
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚ್ನಾವಣೆಗೆ ಸಿದಧಿತೆಗಳು 
ನಡೆಯ್ತಿತುವೆ. ಹೆ್ ಸ ಪರಿವತ್ಭನೆಯ ಹಂತಕೆಕಾ ಲಡಾಖ್ 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ತಿತುದ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಶವಾದಜೆ್ಭಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಭ 
ನಿಮಾ್ಭಣದತತು ಸಕಾ್ಭರ ತನನು ಗಮನ ಕೆೇಂದ್್ರೇಕರಿಸಿದೆ. ಒಂದ್ 
ಕಡೆ ಲಡಾರ್ ಆಧ್ನಿಕ ಮ್ಲ ಸೌಕಯ್ಭ ಸೃಷ್್ಟಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ, 
ಮತೆ್ ತುಂದೆಡೆ “ಸಿಂಧ್ ಕೆೇಂದ್್ರೇಯ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯ” ಲಡಾರ್ 
ಅನ್ನು ಉನನುತ ಶಕ್ಷಣದ ಕೆೇಂದ್ರವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲ್ದೆ.

ಯಾರುದೆೀ ರಯಾಕ್ತುರೋ ಹಿೆಂದ್ಳಿರಬಾರದ್, 
ಸಮಾಜದ ಅಭರೃದಿಧಿರ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರುದೆೀ 
ರಗ್ವರನ್ನು ಬಿಡಬಾರದ್, ಅದೆೀ ರಿೀತಿ ದೆೀಶದ 
ಯಾರುದೆೀ ಭಾಗ, ಯಾರುದೆೀ ಮೋಲೆರೋ 

ಹಿೆಂದ್ಳಿರಬಾರದ್.

ಅೆಂತಹ ಪ್ರದೆೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆದ 
7 ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರರತನುಗಳಿೆಂದಾಗಿ ಈಗ ಅರುಗಳ  
ಪ್ರಗತಿರ ವೆೀಗ ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ
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ರಯೊೀತಾ್ಪದನೆ ಮತ್ತು ವಿಸತುರಣಾವಾದ: 
ಭಾರತ ದೆೋಡ್ಡ ನಿಧಾ್ವರಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳ್ಳಲ್ ಸಮಥ್ವ ಹಾಗ್ ಸಶಕತು
ಎರಡನೆೀ ಮಹಾರ್ದಧಿದ ನೆಂತರ ಜಾಗತಿಕ ಸೆಂಬೆಂಧಗಳ 
ಸ್ವರೋಪದಲ್ಲಿ ಬದಲಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆೋರೆೋನಾ ನೆಂತರ ಹೆೋಸ 
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮದ ಸಾಧಯಾತೆ ಇದೆ. ಕೆೋರೆೋನಾ ಅರಧಿರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಪ್ರರತನುಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತು ನೆೋೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಿಘಿಸಿದೆ. ಇೆಂದ್ 
ಜಗತ್ತು ಭಾರತರನ್ನು ಹೆೋಸ ದೃಷ್ಟಕೆೋೀನದಿೆಂದ ನೆೋೀಡ್ತಿತುದೆ. ಈ 
ಗ್ರಹಿಕೆರಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಅೆಂಶಗಳಿವೆ - ಒೆಂದ್ ರಯೊೀತಾ್ಪದನೆ 
ಮತ್ತು ಇನೆೋನುೆಂದ್  ವಿಸತುರಣಾವಾದ. ಭಾರತ ಈ ಎರಡೋ 
ಸವಾಲ್ಗಳ ವಿರ್ದಧಿ ಹೆೋೀರಾಡ್ತಿತುದೆ ಮತ್ತು ಸೆಂರಮದಿೆಂದ 
ಕಠಿಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯಿಸ್ತಿತುದೆ.  ಭಾರತರು ತನನು ಬದಧಿತೆಗಳನ್ನು 
ಸೋಕತುವಾಗಿ ಪೂರೆೈಸಬೆೀಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ  ಸನನುದಧಿತೆರೋ 
ಅಷೆಟೀ ಬಲವಾಗಿರಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ.

 ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಉದಯಾಮಗಳಿಗೆ ಹೆ್ ಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲ್ ನಾವು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತುದೆದೇವೆ 
ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೆೇಶವನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಲ್ ಭಾರತಿೇಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇತಾಸೂಹಿಸ್ತಿತುದೆದೇವೆ. 
ದೆೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆ್ ಡಗಿರ್ವ ನಮ್ಮ ಪಡೆಗಳ ಕೆೈ ಬಲಪಡಿಸಲ್ 
ನಾವು ಯಾವುದೆೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೆೈಚೆಲ್ಲಿತಿತುಲಲಿ ಎಂದ್ ನಾನ್ 
ದೆೇಶಕೆಕಾ ರರವಸೆ ನಿೇಡ್ತೆತುೇನೆ.

 ಇಂದ್ ದೆೇಶದ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ ಶ್ರೇ ಅರಬಿಂದೆ್ ೇ ಅವರ ಜನ್ಮ 
ದ್ನವೂ ಆಗಿದೆ. ಅವರ 150ನೆೇ ಜನ್ಮ ದ್ನವನ್ನು 2022 ರಲ್ಲಿ 
ಆಚರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಶ್ರೇ ಅರಬಿಂದೆ್ ೇ ಅವರ್ ಭಾರತದ ಉಜವಾಲ 
ರವಿಷಯಾದ ದ್ರದಶ್ಭತವಾವನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ದದರ್. ನಾವು ಹಿಂದೆಂದ್ 
ಇಲಲಿದಷ್್ಟ ಶಕ್ತುಶಾಲ್ಯಾಗಿರಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹೆೇಳುತಿತುದದರ್. 

 ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಭಾಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್.  ನಮ್ಮನ್ನು 
ನಾವು ಮತೆತು ಜಾಗೃತಗೆ್ ಳಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್.  ಶ್ರೇ ಅರಬಿಂದೆ್ ೇ 
ಅವರ ಈ ಮಾತ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಕತ್ಭವಯಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತತುದೆ. 
ನಾವು  ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾಗಿ ದೆೇಶಕೆಕಾ ಏನ್ 
ನಿೇಡ್ತಿತುದೆದೇವೆ ಎಂಬ್ದರ ಬಗೆಗೆಯ್ ನಾವು ಯೇಚಿಸಬೆೇಕ್. ನಾವು 
ಯಾವಾಗಲ್ ಹಕ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾ ನಿೇಡಿದೆದೇವೆ. ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಅವು ಬೆೇಕಾಗಿದದವು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಕತ್ಭವಯಾಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ. ದೆೇಶದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು 
ಪೂರೆೈಸ್ವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರ್ ಕೆ್ಡ್ಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕಾಗ್ತತುದೆ.

ಮ್ಖಪುಟ ರರದಿ:
ಕೆೆಂಪುಕೆೋೀಟೆರ  ಮೀಲ್ನಿೆಂದ 
ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ ಭಾಷಣ

ವಿರಜನೆರ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಅಮಾನವಿೀರ 

ಪರಿಸಿಥೆತಿ ಅನ್ರವಿಸಿದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ರಷ್ವ 

ಆಗಸ್ಟ 14 ರೆಂದ್ ವಿರಜನೆರ ಕರಾಳ ಸ್ಮರಣೆ 

ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ರುದ್.’’

ದೆೀಶರು ಇೆಂದ್ ಕೆೈಗೆೋೆಂಡಿರ್ರ  
ನಿಣ್ವರಗಳನ್ನು ಪೂರೆೈಸಲ್,  
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದೆೀಶವಾಸಿರೋ 

ಒಗೋಗೆಡಬೆೀಕಾಗ್ತತುದೆ.  
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ಆಧ್ನಿಕ ಮೋಲಸೌಕರ್ವದ ಜೆೋತೆಗೆ, ಮೋಲಸೌಕರ್ವ 
ನಿಮಾ್ವಣದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ಅೆಂತಗ್ವತ ವಿಧಾನರನ್ನು 
ಅಳರಡಿಸಿಕೆೋಳು್ಳರ ಅಗತಯಾ ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ. ಮ್ೆಂದಿನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾರು ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ‘ಗತಿ ಶಕ್ತು’ ರಾಷ್ಟ್ೀರ 
ಮಾಸಟರ್ ಪಾಲಿನ್ ಅನ್ನು ಪಾ್ರರೆಂಭಸಲ್ದೆದಿೀವೆ, ಇದ್ ಒೆಂದ್ 
ದೆೋಡ್ಡ ಯೊೀಜನೆಯಾಗಿದ್ದಿ, ಕೆೋೀಟಯಾೆಂತರ ದೆೀಶವಾಸಿಗಳ 
ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ನನಸ್  ಮಾಡಲ್ದೆ. ಈ ಯೊೀಜನೆ 100 
ಲಕ್ಷ ಕೆೋೀಟಿ ರೋಪಾಯಿಗಿೆಂತ ಹೆಚಿಚುನದಾಗಿದ್ದಿ, ಲಕ್ಾೆಂತರ 
ರ್ರಕರಿಗೆ ಹೆೋಸ ಉದೆೋಯಾೀಗಾರಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಲ್್ಪಸ್ತತುದೆ. 

ಸ್ಗಮ ಜಿೀರನ  
ಉತತುಮ ಆಡಳಿತದ 
ಮೆಂತ್ರ

ಇದೆೀ ಸಮರ

ಇದೆೀ ಸಮರ... ಇದ್ ಸ್ಸಮರ!

ಭಾರತದ ಅಮೋಲಯಾ ಸಮರ!

ಅಸೆಂಖಾಯಾತ ಬಾಹ್ಗಳ ಬಲ!

ಅಸೆಂಖಾಯಾತ ಶಸಾರಾಸರಾಗಳ ಬಲ

ಎಲೆಲಿಡೆ ದೆೀಶರಕ್ತು ಇದೆ!

ಅಸೆಂಖಾಯಾತ ತೆೋೀಳ್ಬಲವಿದೆ, ಎಲೆಲಿಡೆ 
ದೆೀಶರಕ್ತುರೋ ಇದೆ...

ಬನಿನು, ಎದೆದಿೀಳಿ ತಿ್ರರಣ್ವ ಧ್ವಜಾರೆೋೀಹಣ 
ಮಾಡೆೋೀಣ.. !

ಬನಿನು, ಎದೆದಿೀಳಿ ತಿ್ರರಣ್ವ ಧ್ವಜಾರೆೋೀಹಣ 
ಮಾಡೆೋೀಣ.. !

ಭಾರತದ ರವಿಷಯಾ ಬದಲ್ಸೆೋೀಣ 
ಭಾರತದ ರವಿಷಯಾ ಬದಲ್ಸೆೋೀಣ

ಇದೆೀ ಸಮರ, ಇದ್ ಸರಿಯಾದ 
ಸಮರ!

ಭಾರತದ ಅಮೋಲಯಾ ಸಮರ!

ಏನೋ ಇಲಲಿ ..

ನಿೀರು ಮಾಡಲಾಗದ್ದಿ ಏನೋ ಇಲಲಿ,

ನಿೀರು ಸಾಧಿಸಲಾಗದ್ದಿ ಯಾರುದೋ ಇಲಲಿ

ನಿೀರು ಎದೆದಿೀಳಿ ...

ನಿೀರು ಎದ್ದಿ ಪಾ್ರರೆಂಭಸಿ,

ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಥಯಾ್ವಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಿ,

ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಥಯಾ್ವಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಿ,

ನಿಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಕತ್ವರಯಾಗಳನ್ನು 
ಅಥ್ವಮಾಡಿಕೆೋಳಿ್ಳ

ನಿಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಕತ್ವರಯಾಗಳನ್ನು 
ಅಥ್ವಮಾಡಿಕೆೋಳಿ್ಳ!

ಇದೆೀ ಸಮರ. ಇದ್ ಸರಿಯಾದ 
ಸಮರ!

ಭಾರತದ ಅಮೋಲಯಾ ಸಮರ!

ಅಭರೃದಿಧಿರ 

ಹೆೋಸ ಮನ್ವೆಂತರ

 ಈ ಮದಲ್, ಸಕಾ್ಭರವೆೇ ಚಾಲಕ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿರ್ತಿತುತ್ತು. 
ಇದ್ ಆ ಕಾಲದ ಬೆೇಡಿಕೆಯಾಗಿರಬಹ್ದ್. ಆದರೆ 
ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, 
ದೆೇಶದ ಜನರನ್ನು ಅನಗತಯಾ ಕಾನ್ನ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ಕಾಯ್ಭವಿಧಾನಗಳ ಜಾಲದ್ಂದ ಮ್ಕತುಗೆ್ ಳಿಸ್ವ 
ಪ್ರಯತನುಗಳು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ತಿೇವ್ರಗೆ್ ಂಡಿವೆ.

 ಈವರೆಗೆ ದೆೇಶದ ನ್ರಾರ್ ಹಳೆಯ ಕಾನ್ನ್ಗಳನ್ನು 
ರದ್ದಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕದ ಈ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯ್, ಸಕಾ್ಭರವು 15,000ಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ 
ಆಜ್ಾವಿಧಿಗಳನ್ನು ರದ್ದಪಡಿಸಿದೆ.

 ಹಾಗೆ ಊಹಿಸಿಕೆ್ಳಿ್ಳ..... ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ 
ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಿೇಡಲ್ ಬಯಸ್ತೆತುೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
200 ವಷ್ಭಗಳಿಂದ,  ಅಂದರೆ  1857ಕ್ಕಾಂತ ಮದಲೆೇ 
ಒಂದ್ ಕಾನ್ನ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಕಾನ್ನಿನ 
ಪ್ರಕಾರ, ದೆೇಶದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನಕ್ೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸ್ವ 
ಹಕ್ಕಾ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಈಗ ಊಹಿಸಿಕೆ್ಳಿ್ಳ, 1857ರಿಂದಲ್ 
ಅದ್ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿೇವು ನಕ್ೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲ್ 
ಬಯಸಿದರೆ, ಸಕಾ್ಭರದ್ಂದ ಅನ್ಮತಿ ಪಡೆಯಬೆೇಕ್ತ್ತು, 
ನಿೇವು ನಕ್ೆಯನ್ನು ಪುಸತುಕದಲ್ಲಿ ಮ್ದ್್ರಸಲ್ ಬಯಸಿದರೆ, 
ಸಕಾ್ಭರದ್ಂದ ಅನ್ಮತಿ ಪಡೆಯಬೆೇಕ್ತ್ತು; ನಕ್ೆ ಕಳೆದ್ 
ಹೆ್ ೇದರೆ ಬಂಧಿಸಲ್ ಅವಕಾಶವಿತ್ತು. ಇತಿತುೇಚಿನ 
ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಫೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪ್ ಆಪ್ 
ಗಳಿರ್ತತುವೆ. 

 ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಶಕ್ತು ಇದೆ! ಹಿೇಗಾಗಿ ಇಂತಹ 
ಹೆ್ ರೆಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ನಾವು ದೆೇಶವನ್ನು ಹೆೇಗೆ ಮ್ನನುಡೆಸಲ್ 
ಸಾಧಯಾ ? ಇಂತಹ ಆಜ್ಾವಿಧಿಗಳಿಂದ ಮ್ಕತುವಾಗ್ವುದ್ 
ಅತಿ ಮ್ಖಯಾವಾಗ್ತತುದೆ.

 ಮಾಯಾಪಿಂಗ್, ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತ್ತು 
ಬಿಪಿಒದಂತಹ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರ್ 
ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ರದ್ದಗೆ್ ಳಿಸಿದೆದೇವೆ.   
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ಕೆೋೀವಿಡ್ ಸಾೆಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೋೀಗರು ದೆೀಶಕೆ್ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ದೆೀಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಯಾಕ್ತುಗೋ ಪಡಿತರ ಲರಯಾತೆರನ್ನು 

ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಲ್ ಸಕಾ್ವರರು ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ ಗರಿೀಬ್ ಕಲಾಯಾಣ್ ಅನನು ಯೊೀಜನೆರನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತೆಂದಿತ್.   

‘ಯಾರುದೆೀ ನಾಗರಿಕ ಹಸಿವಿನಿೆಂದ ಬಳಲಬಾರದ್’ ಎೆಂಬ ಉದೆದಿೀಶದಿೆಂದ 80 ಕೆೋೀಟಿಗೋ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ  

ಪಡಿತರ ಒದಗಿಸಲ್ ಸಕಾ್ವರ, ಇಲ್ಲಿರರರೆಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೆೋೀಟಿಗಿೆಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚಚು ಮಾಡಿದೆ.

ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶದ ವಾರಾಣಸಿ ನಿವಾಸಿ ಬಾದಾಮ 
ದೆೇವಿ ತನನು ಪತಿ ಮತ್ತು ಮ್ವರ್ ಮಕಕಾಳೊೆಂದ್ಗೆ 
ವಾಸಿಸ್ತಿತುದಾದರೆ. ಅವರ್ ಜಿೇವನೆ್ ೇಪಾಯಕಾಕಾಗಿ 

ಎಂ.ಜಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಯೇಜನೆಯಡಿ ಕಾಮ್ಭಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡ್ತಾತುರೆ. ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಡೆದ 35 ಕೆಜಿ 
ಉಚಿತ ಪಡಿತರದ್ಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎರಡ್ ಹೆ್ ತಿತುನ ಊಟ ಮಾಡಿದೆವು 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹೆೇಳುತಾತುರೆ. ಸಕಾ್ಭರದ ವಿವಿಧ ಯೇಜನೆಗಳು ಮತ್ತು 
ಸೌಲರಯಾಗಳಿಂದ ಅವರ್ ವಿಶಾವಾಸ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದಾದರೆ, 
ಇದ್ ಅವರ ಜಿೇವನವನ್ನು ಸ್ಗಮಗೆ್ ಳಿಸಿದೆ. ಫಲಾನ್ರವಿಗಳೊೆಂದ್ಗೆ 
ಸಂವಾದದ ವೆೇಳ ,ೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್ ಬಾದಾಮ 
ದೆೇವಿ ಅವರ ಮಕಕಾಳ ಶಕ್ಷಣದ ಬಗೆಗೆ ಕೆೇಳಿದಾಗ, ಅವರ್ ಇತರ ಹಲವಾರ್ 
ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕ್ ಚೆಲ್ಲಿದರ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಮತ್ತು ಪಡಿತರ 
ಚಿೇಟಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದ್ ಉಚಿತ ಅನಿಲ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಳವರೆಗೆ  ವಿವಿಧ 
ಸಕಾ್ಭರಿ ಯೇಜನೆಗಳು ಹೆೇಗೆ ಜಿೇವನವನ್ನು ಪರಿವತಿ್ಭಸಿವೆ ಎಂದ್ 
ವಿವರಿಸಿದರ್.

ಈಗ ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾತ್, ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲರಯಾ ಮತ್ತು 
ಶ್ದಧಿ ನಿೇರ್ ಸಹ ಸಿಗ್ತಿತುದೆ.

ಬಾದಾಮ ದೆೇವಿಯಂತಹ ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರ್ ಸಕಾ್ಭರದ 
ಹಲವಾರ್ ಯೇಜನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡೆದ್ದಾದರೆ.   ಕ್ಶೇನಗರದ 
ಅಮಲಾವತಿಯಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ ಮಧಯಾಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡ್ತಿತುರ್ವ ಚಂದ್ರಭಾನ್ ಆಗಿರಲ್, ಅವರ್ ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ 

ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ₹6000 ನಗದ್ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳನ್ನು ಕಂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯ್ವ ಮ್ಲಕ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು 
ಚಿಂತೆ ಮ್ಕತು ಜಿೇವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಿತುದಾದರೆ.    ಹೆ್ ೇಶಂಗಾಬಾದ್  ನ 
ಮಾಯಾ ಉಯಿಕೆ  ಮತ್ತು ಗ್ಜರಾತಿನ ದಾಹೆ್ ೇಡ್ ನ ಫಲಾನ್ರವಿಗಳು, 
“ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ರೆ್ ೇಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿೇವ್ರ 
ತೆ್ ಂದರೆಯಲ್ಲಿದೆದವು ಆದರೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರದ್ಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ಸಾನ್ 
ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಂದ 2 ಸಾವಿರ ರ್.ಗಳಿಂದ ಬದ್ಕಲ್ 
ಸಾಧಯಾವಾಯಿತ್. ಈ ಯೇಜನೆಗಳು ಇಲಲಿದೆೇ ಇದ್ದದದರೆ ಬದ್ಕ್ಳಿಯ್ವುದ್ 
ತ್ಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.” ಎಂದ್ ಹೆೇಳುತಾತುರೆ.  ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ 
ಆದಯಾತೆ ನಿೇಡ್ವ ಸಕಾ್ಭರದ ಜಾಣೆ್ಮಯ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ 
ರೆ್ ೇಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆ್ೇಟಯಾಂತರ ನಾಗರಿಕರ್ ವಿಶಾವಾಸ ಮತ್ತು 
ಘನತೆಯಿಂದ ಬದ್ಕಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಯಿತ್. ಆಗಸ್್ಟ ಮದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್ ಗ್ಜರಾತ್, ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶ 
ಮತ್ತು ಮಧಯಾಪ್ರದೆೇಶದ ಫಲಾನ್ರವಿಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ತಿತುದಾದಗ, 
ಫಲಾನ್ರವಿಗಳ ಹೆ್ ಳೆಯ್ತಿತುದದ ಮ್ಖಗಳು ಸಕಾ್ಭರದ ಯೇಜನೆಗಳ 
ಯಶಸಿಸೂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದದವು, ಇದ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಕಟದ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯಿಂದ 
ಹೆ್ ರತಂದ್ದದವು. ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ರೆ್ ೇಗ ಕಾಣಿಸಿಕೆ್ಂಡ ಮದಲ 
ದ್ನದ್ಂದಲೆೇ ಬಡವರಿಗೆ ಪಡಿತರವನ್ನು ಲರಯಾವಾಗ್ವಂತೆ ಮಾಡ್ವುದ್ರಲ್ 
ಅಥವಾ ಉದೆ್ ಯಾೇಗವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದೆೇ ಆಗಿರಲ್ ಬಡವರಿಗೆ ಮದಲ 
ಆದಯಾತೆಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾಯಿತ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾಯಾಣ್ 
ಅನನು ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ಕೆ್ೇವಿಡ್ ನಿಂದ 

ಭೆೋೀಜನರೂ, ಜಿೀರನರೂ, ಗೌರರರೂ

ಅನ್ನ ಯೀಜನೆ 
ಘನತೆಯಂದಿಗೆ ಆಹಾರ 

ಭದ್ರತೆಯನ್್ನ ಒದಗಿಸ್ತತುದೆ
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n ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 20 ಕೆ್ೇಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜನ್-ಧನ್ 

ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ₹ 30 ಸಾವಿರ ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಹಣ ವಗಾ್ಭವಣೆ

n ₹ 2300 ಕೆ್ೇಟಿ ಗಳನ್ನು 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ ಬಿೇದ್ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 

ಸಾವಾನಿಧಿ  ಯೇಜನೆಯಡಿ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

n 11 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾ್ಭಣ.

n ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 11.4 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ 

ಹೆಚ್ಚ ರೆೈತರ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗೆ ₹ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

n ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಜನರಿಗೆ  

₹ 5 ಲಕ್ಷ ರ್.ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತೆಸೂ ಸೌಲರಯಾ.

ಸೆಂಕಷಟದಲ್ಲಿರ್ರರರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿ 
ಶಕತುಗೆೋಳಿಸಿದ ಸಕಾ್ವರ

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೀಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅವರ ಭಾರಣದ ಮ್ಖ್ಯಂಶಗಳು

ಕೆೋೀವಿಡ್ ಅರಧಿರಲ್ಲಿ 80 ಕೆೋೀಟಿಗೋ ಹೆಚ್ಚು 
ಜನರಿಗೆ ₹2 ಲಕ್ಷ ಕೆೋೀಟಿ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ 
ಪೂರೆೈಕೆ.

50 ಕೆೋೀಟಿಗೋ ಹೆಚ್ಚು ಉಚಿತ ಕೆೋೀವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ 
ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ - ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ- ಎಲಲಿರಿಗೋ ಲಸಿಕೆ. 
08 ಕೆೋೀಟಿಗೋ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಟ್ೆಂಬಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಗೆ ಅನಿಲ 
ಸೆಂಪಕ್ವ.

2 ಕೆೋೀಟಿಗೋ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಟ್ೆಂಬಗಳಿಗೆ ಪಕಾ್ 
ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನ್ ಧನ್  ಖಾತೆಗಳ ಮೋಲಕ 41 ಕೆೋೀಟಿಗೋ 
ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಬಾಯಾೆಂಕ್ೆಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ರದ್ರತೆ

 ಉಚಿತ ಪಡಿತರದ ಈ ಯೇಜನೆಯ್ ಬಡವರ ಒತತುಡವನ್ನು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಇದ್ ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸವನ್ನು 
ಹೆಚಿಚಸಿದೆ. ಯಾವುದೆೇ ವಿಪತ್ತು ಇರಲ್, ದೆೇಶ ಅವರೆ್ ಂದ್ಗಿದೆ 
ಎಂಬ ರರವಸೆ ಬಡವರಿಗೆ ನಿೇಡಬೆೇಕ್ದೆ.

 ವಲಸೆ ಫಲಾನ್ರವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ರದ್ರತೆಯ ಖಾತಿ್ರಯನ್ನು 
ಮತತುಷ್್ಟ ಒದಗಿಸಲ್, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 33 ರಾಜಯಾಗಳು/
ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರಾಷಟ್ರ-ಒಂದ್ 
ಪಡಿತರ ಚಿೇಟಿ ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. 
ಹೆ್ ಸ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ್ಂಡ್ ಕೆ್ೇಟಯಾಂತರ ನಕಲ್ 
ಫಲಾನ್ರವಿಗಳನ್ನು ವಯಾವಸೆಥೆಯಿಂದ ಹೆ್ ರಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

 ಅಗಗೆದ ಪಡಿತರ ಯೇಜನೆಗಳ ವಾಯಾಪಿತು ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು 
ವಷ್ಭದ್ಂದ ವಷ್ಭಕೆಕಾ ಹೆಚಿಚಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಹಸಿವು ಮತ್ತು 
ಅಪೌಷ್್ಟಕತೆ ಆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮಯಾಗಿಲಲಿ. ಇದಕೆಕಾ 
ಪ್ರಮ್ಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿತರಣಾ ವಯಾವಸೆಥೆಯ 
ಕೆ್ರತೆ. ಈ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ 2014 ರ ನಂತರ 
ಪರಿವತ್ಭನಾತ್ಮಕ ಕಾಯ್ಭಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಯೇಜನೆ ಪಾ್ರರಂರವಾದ ನಂತರ, ಹಿಂದ್ನ ಸಮಯಕೆಕಾ 
ಹೆ್ ೇಲ್ಸಿದರೆ ಫಲಾನ್ರವಿಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರದ ಪ್ರಮಾಣ 
ಬಹ್ತೆೇಕ ದ್ಪ್ಪಟ್್ಟ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ 
ರೆ್ ೇಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 80 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಜನರಿಗೆ 
ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಪೂರೆೈಕೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೇಟಿ ರ್.ಗ್ ಹೆಚ್ಚ 
ವೆಚಚ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 ಇತಿತುೇಚಿನ ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ನೆರವು ಮತ್ತು 

ಸಬಲ್ೇಕರಣಕಾಕಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ಅಥ್ಭಪೂಣ್ಭ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಕೆೈಗೆ್ ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

 ಆರೆ್ ೇಗಯಾ, ಶಕ್ಷಣ, ಸೌಲರಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಸ್ವ ಅಗತಯಾವಿದೆ. 
ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಯೇಜನೆ, ಆರ್್ಭಕವಾಗಿ ದ್ಬ್ಭಲವಗ್ಭದವರಿಗೆ 
ಮೇಸಲಾತಿ, ರಸೆತುಗಳು, ಉಚಿತ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾತ್ 
ಸಂಪಕ್ಭಗಳು, ಮ್ದಾ್ರ ಯೇಜನೆ, ಸಾವಾನಿಧಿ ಯೇಜನೆಯಂತಹ 
ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಬಡವರ ಘನತೆಯ ಜಿೇವನವನ್ನು 
ಸಕ್್ರಯಗೆ್ ಳಿಸಿವೆ, ಇದ್ ಅವರ ಸಬಲ್ೇಕರಣದ ಮಾಧಯಾಮವಾಗಿದೆ.

ಉತತುರ ಪ್ರದೆೀಶದ ಫಲಾನ್ರವಿ 
ಗಳೊೆೆಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ್ 
ನಡೆಸಿದ ಸೆಂವಾದರನ್ನು ಪೂಣ್ವ ಆಲ್ಸಲ್ 
ಕ್ಯಾ.ಆರ್. ಕೆೋೀಡ್ ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ಮಧಯಾ ಪ್ರದೆೀಶದ ಫಲಾನ್ರವಿಗಳೊೆೆಂದಿಗೆ 
ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ್ ನಡೆಸಿದ 
ಸೆಂವಾದರನ್ನು ಪೂಣ್ವ ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾ.
ಆರ್. ಕೆೋೀಡ್ ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ಅನನು ಯೊೀಜನೆ
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ಬಿೀಜಗಳಿೆಂದ ಹಿಡಿದ್ 
ಮಾರ್ಕಟೆಟರರೆಗೆ- ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ 

ನಿಧಿ ಸಾ್ವರಲೆಂಬನೆಗೆ ಆಧಾರ

ಉಜ್ವಲ 2.0 - ಈಗ ಹೊಸ 
ಹಂತದ ಆರಂಭ 

ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿ ಯೊೀಜನೆರ್ 
ಪ್ರತಿಕೋಲ ಹವಾಮಾನದ ಕಠಿಣ 

ಸಮರದಲೋಲಿ ರೆೈತರನ್ನು ಸಬಲ್ೀಕರಿಸ್ರ 
ಗ್ರಿರನ್ನು ಹೆೋೆಂದಿರ್ರ ದೋರದೃಷ್ಟರ 

ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ 9ರೆಂದ್ ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ 
ನಿಧಿ ಅಡಿರಲ್ಲಿ 9ನೆೀ ಕೆಂತಿನ ಹಣ 

ಬಿಡ್ಗಡೆಯೊೆಂದಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿರರರೆಗೆ ದೆೀಶದ 
11 ಕೆೋೀಟಿಗೋ ಹೆಚ್ಚು ರೆೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ  
1.5 ಲಕ್ಷ ಕೆೋೀಟಿ ರೋ.ಗೋ ಹೆಚ್ಚು ಹಣರನ್ನು 

ರಗಾ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ.  
ಕೆೋೀವಿಡ್ ಅರಧಿರಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರೂ ಮ್ಚಿಚುದಾಗ,  

ರೆೈತರ ಖಾತೆಗೆ ₹ 2-4 ಸಾವಿರ ಹಣದ 
ರಗಾ್ವರಣೆ ಬಹಳ ಉಪರ್ಕತುವಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಉಜವಾಲ ಯೇಜನೆ ಕೆೇವಲ ಯೇಜನೆಯಲಲಿ, ಆದರೆ ಅಲ್ಪ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಡವರ ಜಿೇವನವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ವ ಆಂದೆ್ ೇಲನದ 
ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮಹತವಾವನ್ನು ಮನಗಂಡ್ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರ 
ಉಜವಾಲ ಯೇಜನೆಯ ಮದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆ್ ರಗ್ಳಿದ್ರ್ವ ವಯಾಕ್ತುಗಳನ್ನು 
ತಲ್ಪಲ್ ಉಜವಾಲಾ- 2.0 ಅನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ಉಜವಾಲ ಯೇಜನೆಯ 
ಲಾರವು ಶೆೇಕಡಾ 99.6ರಷ್್ಟ ಜನಸಂಖೆಯಾಯನ್ನು ತಲ್ಪಿದೆ. ಈಗ ಉಜವಾಲ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ ಉಳಿದ ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಶೆೇ. 0.4 ತಲ್ಪಲ್ ಸಕಾ್ಭರ 
ಉದೆದೇಶಸಿದೆ.

ಶಾಶವಾತ ವಿಳಾಸವಿಲಲಿದ ಕಾರಣಕೆಕಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಬಿಡಲಾಗಿದದವರನ್ನು 
ಈ ಯೇಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 1 ಕೆ್ೇಟಿ 
ಹೆ್ ಸ ಸಂಪಕ್ಭಗಳನ್ನು ನಿೇಡ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಕಾ್ಭರ ಹಾಕ್ಕೆ್ಂಡಿತ್ತು. 
ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್ ಆಗಸ್್ಟ 10 ರಂದ್ 
ಘ್ೇಷ್ಸಿದರ್. 2016 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಉಜವಾಲಾ ಯೇಜನೆ 1.0 
ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಡತನ ರೆೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರ್ವ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ 5 ಕೆ್ೇಟಿ 
ಮಹಿಳಾ ಸದಸಯಾರಿಗೆ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಸಂಪಕ್ಭಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು 
ಹೆ್ ಂದಲಾಗಿತ್ತು.

ತದನಂತರ, ಏಪಿ್ರಲ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಯೇಜನೆಗೆ ಇನ್ನು ಏಳು ವಗ್ಭಗಳ 
ಮಹಿಳಾ ಫಲಾನ್ರವಿಗಳನ್ನು ಸೆೇರಿಸಿ ವಿಸತುರಿಸಲಾಯಿತ್ (ಎಸಿಸೂ/ಎಸಿ್ಟ, 
ಪಿಎಂಎವೆೈ, ಎಎವೆೈ, ಅತಯಾಂತ ಹಿಂದ್ಳಿದ ವಗ್ಭಗಳು, ಚಹಾ ತೆ್ ೇಟದ 
ಕೆಲಸಗಾರರ್, ಅರಣಯಾವಾಸಿಗಳು, ದ್ವಾೇಪವಾಸಿಗಳು). ಅಲಲಿದೆ, ಅದರ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು 8 ಕೆ್ೇಟಿ ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ ಸಂಪಕ್ಭಗಳಿಗೆ ಪರಿಷಕಾರಿಸಲಾಯಿತ್.

ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ ಪೂಣ್ವ ಭಾಷಣ 
ಮತ್ತು ಸೆಂವಾದರನ್ನು ಆಲ್ಸಲ್ ಕೋಯಾಆರ್ 
ಕೆೋೀಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ ಪೂಣ್ವ ಭಾಷಣ 
ಮತ್ತು ಸೆಂವಾದರನ್ನು ಆಲ್ಸಲ್ ಕೋಯಾಆರ್ 
ಕೆೋೀಡ್ ಅನ್ನು ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ಬಾಧಿತರಾದ ವಯಾಕ್ತುಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ 
2020ರ ಏಪಿ್ರಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್, 
ಇದರಡಿಯಲ್ಲಿ 80 ಕೆ್ೇಟಿ ಜನರ್ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ 
ಪಡೆಯ್ತಿತುದಾದರೆ. ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಪೂವ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ರೆ್ ೇಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗೆ್ ಂಡ 
ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರಿಗ್ ಪಡಿತರ 
ಮತ್ತು ಪೌಷ್್ಟಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಸಕಾ್ಭರದ 
ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ೆ ಗ್ರಿ ನಿಜವಾಗ್ತಿತುದೆ. ಇದ್ 
ಒಡಿಶಾದ ಕಟರ್ ನ ನಿಯಲ್ಯ ರೆೈತ ಜೆ್ೇಗೆೇಂದ್ರ 
ನಾಥ್ ದಾಸ್ ಅವರ ಮಾತ್ಗಳು.

ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ರಾಜಸಾಥೆನದ ಬಸಿಸೂ ನಿವಾಸಿ 
ಕಮಲೆೇಶ್ ಕ್ಮಾರ್ ಮಾಲ್, ಸಕಾ್ಭರದ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮಧಯಾವತಿ್ಭಳ ಹಾವಳಿ ಇಲಲಿದಂತೆ 
ಮಾಡಿದೆ ಎಂದ್ ಹೆೇಳುತಾತುರೆ. ಈಗ ಹಣವನ್ನು 
ನೆೇರವಾಗಿ ಖಾತೆಗೆ ವಗಾ್ಭಯಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ, ಅದನ್ನು 
ನಾವು ಬಿೇಜಗಳು ಮತ್ತು ರಸಗೆ್ ಬ್ಬರಗಳನ್ನು 
ಖರಿೇದ್ಸಲ್ ಬಳಸ್ತೆತುೇವೆ. ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 
ಈ ಮತತುವು ಕೃಷ್ಯ ಕಾಳಜಿಯ ಜೆ್ತೆಗೆ ಮನೆಯ 
ಖಚ್್ಭ ವೆಚಚಗಳನ್ನು ರರಿಸಲ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿತ್ ಎನ್ನುತಾತುರೆ.  
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ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷ ಣ ಮತ್ತು ಘನತೆ 
ಸಕ್ಷರದ ಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ  

ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿದೆ

ಸಂಪುಟದ ನಿಣ್ಷಯಗಳು

 ನಿಣ್ವರ: ಸಾವ್ಭತಿ್ರಕ ಶಕ್ಷಣದ ದೃಷ್್ಟಕೆ್ೇನದ ಸಾಕಾರಕಾಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ 
ಶಕ್ಷಣ ಯೇಜನೆ ಮ್ಂದ್ವರಿಕೆಗೆ ಅನ್ಮೇದನೆ

 ಪರಿಣಾಮ: ವಿಶವಾಸಂಸೆಥೆಯ ಸ್ಸಿಥೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ 
ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಅಂತಗ್ಭತ ತರಗತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ 
ಹೆ್ ಸ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಇದ್ ವಿದಾಯಾರ್್ಭಗಳ 
ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಚನ ಗಮನ ಹರಿಸಲ್ ಅನ್ವು 
ಮಾಡಿಕೆ್ಡ್ತತುದೆ. ಈ ಯೇಜನೆಯ್ ಕೆೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಭರಗಳ 
ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸೆಥೆಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಸಮನವಾಯದ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಯಾವಸೆಥೆಯನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ರ್ತತುದೆ. ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು 
ಉದಯಾಮಶೇಲತೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ 
ಒದಗಿಸ್ವ ಇತರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಸಹಯೇಗದೆ್ ಂದ್ಗೆ ವೃತಿತುಪರ 
ಶಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿಸತುರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ.

 ಈ ಯೇಜನೆಯ್ ಏಪಿ್ರಲ್ 1, 2021 ರಿಂದ ಮಾಚ್್ಭ 31, 2026 
ರವರೆಗೆ ಐದ್ ವಷ್ಭಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತತುದೆ, ಇದರ 
ಮೇಲೆ ₹ 2 ಲಕ್ಷ 94 ಸಾವಿರ ಕೆ್ೇಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚ ಹಣವನ್ನು ವೆಚಚ 
ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದೆ.

 1.16 ಲಕ್ಷ ಶಾಲೆಗಳು, 15.6 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ ವಿದಾಯಾರ್್ಭಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಕಾ್ಭರಿ ಅನ್ದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ 57 ಲಕ್ಷ ಶಕ್ಷಕರ್ ಈ ಯೇಜನೆಯ 
ವಾಯಾಪಿತುಗೆ ಬರಲ್ದಾದರೆ.

 ಎಲಾಲಿ ಮಕಕಾಳ ಕೆೇಂದ್್ರತ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನ್ನು ನಿಗದ್ತ 
ಕಾಲಮತಿಯಳಗೆ ನೆೇರ ಸವಲತ್ತು ವಗಾ್ಭವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ) ಮ್ಲಕ 
ವಿದಾಯಾರ್್ಭಗಳಿಗೆ ನೆೇರವಾಗಿ ಲರಯಾವಾಗ್ವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. 

 ನಿಣ್ವರ: ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ 
ಬದಧಿವಾಗಿದ್ದ, ಇದಕಾಕಾಗಿ ತವಾರಿತ ಗತಿಯ ವಿಶೆೇಷ ನಾಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ 
ಕೆೇಂದ್ರ ಪಾ್ರಯೇಜಿತ ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಲ್ ಅನ್ಮೇದನೆ 
ನಿೇಡಿದೆ.

 ಪರಿಣಾಮ: ಮಹಿಳೆಯರ್ ಮತ್ತು ಮಕಕಾಳ ಸ್ರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಕಾ್ಭರ ಸದಾ 
ಅತಯಾಂತ ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾ ನಿೇಡಿದೆ. ಹೆಣ್್ಣ ಮಕಕಾಳ ಸಬಲ್ೇಕರಣದ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ 
ಸಕಾ್ಭರ ಈಗಾಗಲೆೇ ‘ಬೆೇಟಿ ಬಚಾವೇ, ಬೆೇಟಿ ಪಢಾವೇ’ ಹಿೇಗೆ ಅನೆೇಕ 
ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. 12 ವಷ್ಭಕ್ಕಾಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸೂನ 
ಅಪಾ್ರಪತು  ವಯಸಕಾ ಬಾಲಕ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು 16 ವಷ್ಭಕ್ಕಾಂತ ಕಡಿಮ 

ವಯಸಿಸೂನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ನಡೆಯ್ವ ಅತಾಯಾಚಾರ ಘಟನೆಗಳು 
ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಆಘಾತ ನಿೇಡಿವೆ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು 
ನಾಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ದ್ೇಘ್ಭಕಾಲದ ಪ್ರಕ್್ರಯೆಯ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ 
ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಮೇಸಲಾದ ನಾಯಾಯಾಲಯ ವಯಾವಸೆಥೆಯನ್ನು 
ರ್ಪಿಸ್ವ ಅಗತಯಾವಿತ್ತು, ಇದ್ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ತವಾರಿತಗೆ್ ಳಿಸಬಹ್ದ್ 
ಮತ್ತು ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ  ಒಳಗಾದವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು 
ಒದಗಿಸಬಹ್ದಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚ ಕಠಿಣ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ತವಾರಿತ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಶೇಘ್ರ 
ವಿಲೆೇವಾರಿಗಾಗಿ, ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರವು ಕ್್ರಮನಲ್ ಕಾನ್ನ್ (ತಿದ್ದಪಡಿ) 
ಕಾಯೆದ, 2018 ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ ಅತಾಯಾಚಾರ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ 
ಮರಣದಂಡನೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಕಠಿಣ ಶಕ್ೆಗೆ ಗ್ರಿಪಡಿಸ್ವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

 389 ವಿಶೆೇಷ ಪೇಕೆ್ಸೂ ನಾಯಾಯಾಲಯಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ 1023 
ತವಾರಿತ ಗತಿಯ ವಿಶೆೇಷ ನಾಯಾಯಾಲಯಗಳಿಗೆ 2 ವಷ್ಭಗಳ ವಿಸತುರಣೆ 
ಸಿಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೇಜನೆಯನ್ನು 2023 ರ ಮಾಚ್್ಭ 31 ರವರೆಗೆ 
ಮ್ಂದ್ವರಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

 ಇದಕಾಕಾಗಿ ₹1572 ಕೆ್ೇಟಿಗಿಂತ ಹೆಚಿಚನ ಹಣ ವೆಚಚ ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್, 
ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭಯಾ ನಿಧಿಯಿಂದ ಕೆೇಂದ್ರದ ಪಾಲನ್ನು ಲರಯಾವಾಗ್ವಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗ್ವುದ್. ಲೆೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದವರ್ಗಳಿಗೆ 
ತವಾರಿತ ನಾಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು 
ತಡೆಗಟ್್ಟವ ಸಂಸೆಥೆಯಾಗಿ ಕಾಯ್ಭನಿವ್ಭಹಿಸ್ವುದ್.

 ಅತಾಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಪೇಕೆ್ಸೂ ಕಾಯೆದಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ 
ಬಾಕ್ಯನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ ಮತ್ತು ನಾಯಾಯಾಂಗ ವಯಾವಸೆಥೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಾಕ್ ಇರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆ್ ರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ವುದಾಗಿದೆ.

 ಶಕ್ಷಣಕೆಕಾ ಸಮಾನ ಪ್ರವೆೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಯನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ವುದ್ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರದ ಪ್ರಮ್ಖ ಆದಯಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಯಂದ್ಗೆ, ಸಂಪುಟವು ಆಗಸ್್ಟ 4 ರಂದ್ 
ಅನೆೇಕ ಪ್ರಮ್ಖ ನಿಧಾ್ಭರಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆ್ ಂಡಿತ್. 

ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ ಸಮಾನ ಪ್ರವೆೀಶ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆರರ ಘನತೆರನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ರುದ್ ಕೆೀೆಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರದ  

ಪ್ರಮ್ಖ ಆದಯಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿೆಂತನೆಯೊೆಂದಿಗೆ, ಕೆೀೆಂದ್ರ ಸಚಿರ ಸೆಂಪುಟ ಆಗಸ್ಟ 4 ರೆಂದ್  

ಅನೆೀಕ ಪ್ರಮ್ಖ ನಿಧಾ್ವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆೋೆಂಡಿತ್:

ಸೆಂಪುಟದ ನಿಧಾ್ವರಗಳ ಕ್ರಿತ ಪೂಣ್ವ ವಿೀಡಿಯೊ 
ನೆೋೀಡಲ್ ಕೋಯಾಆರ್ ಕೆೋೀಡ್ ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿ
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ಯಾವುದೆೇ ರಾಷಟ್ರದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ್ 
ಅದರ ಜನರಿಂದ ಬರ್ತತುದೆ 
ಮತ್ತು ಜನರ ಸಮೃದ್ಧಿಯ್ ಅವರ 
ಸರಿಯಾದ ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶದ ಮೇಲೆ 
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತತುದೆ. ಭಾರತವು 
ಅಪೌಷ್್ಟಕತೆಯಿಂದ ಮ್ಕತುವಾಗಬೆೇಕಾದರೆ, 
ಅಪೌಷ್್ಟಕತೆ ವಿರ್ದಧಿ ಜನಾಂದೆ್ ೇಲನಗಳ 
ಜೆ್ತೆಗೆ ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಪಾಲೆ್ ಗೆಳು್ಳವಿಕೆ 
ಅಗತಯಾವಾಗಿದೆ. 2018ರಿಂದ, 
ಪ್ರತಿವಷ್ಭ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದ್ ಜನಾಂದೆ್ ೇಲನವು ವಾಷ್್ಭಕ 
ಚಟ್ವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಭಟಿ್ಟದೆ, ಇದರಿಂದ 
ಭಾರತವು 2022ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಅಪೌಷ್್ಟಕತೆ 
ಮ್ಕತು ದೆೇಶವಾಗಬಹ್ದಾಗಿದೆ.

“ಸೆ್ ೇ
ದರಿ ಗನಾವಾಡಿ ಹತಿತುರದ ಚಿಕ್ತಾಸೂಲಯಕೆಕಾ 
ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡ್ವಂತೆ ನನಗೆ ಸಲಹೆ 
ನಿೇಡಿದರ್. ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಂಡ 

ನಂತರ ನಾನ್ ಮತ್ತು ನನನು ಮಗ್ ಇಬ್ಬರ್ ಹ್ಷಾರಾಗ್ತೆತುೇವೆ 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ನನಗೆ ಹೆೇಳಿದರ್. ನನನುನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದದಕಾಕಾಗಿ 
ನಾನ್ ಅವರಿಗೆ ತ್ಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದೆದೇನೆ” ಎಂದ್ ದೆಹಲ್ 
ಮ್ಲದ ಬಿನೆ್ ನುೇ ದೆೇವಿ ಕಣಿ್ಣೇರ್ ಸ್ರಿಸ್ತಾತು ಹೆೇಳುತಾತುರೆ, ಏಕೆಂದರೆ 
ಅವರಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲರಯಾವಿರ್ವ ಸೌಲರಯಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗೆ 
ತಿಳಿದ್ರಲ್ಲಲಿ. ಇನೆ್ ನುಬ್ಬ ಫಲಾನ್ರವಿ ಶಬನುಮ್ ಅವರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಕೆೇಂದ್ರಕೆಕಾ ಹೆ್ ೇದರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆ್ ೇಂದಾಯಿಸಿಕೆ್ಂಡರ್. 
ಆಕೆಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾದ್ದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಪೌಷ್್ಟಕ ಆಹಾರದ 
ಬಗೆಗೆಯ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಾತ್. ಅನ್ಪಮಾ ಅವರಿಗ್ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ 
ಅನ್ರವ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೇಂದ್ರಕೆಕಾ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾನ್ 
ಮತ್ತು ತನನು ಮಗ್ ಏನ್ ತಿನನುಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ತಿಳಿಯಿತ್ ಎಂದ್ ಅವರ್ 
ಹೆೇಳುತಾತುರೆ. ಇನೆ್ ನುಬ್ಬ ಫಲಾನ್ರವಿ ಕ್ಸ್ಮ್ “ನಾನ್ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಸಹೆ್ ೇದರಿಯ ಆದೆೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಕೆೇಂದ್ರಕೆಕಾ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದೆದ, ಅಲ್ಲಿ 
ನನಗೆ ಔಷಧಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮ್ಖ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ವಿವರಿಸಲಾಯಿತ್.” ಎನ್ನುತಾತುರೆ. ಇವು ವಿರಳ ಪ್ರಕರಣಗಳ ೇೆನಲಲಿ. 
2018 ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪೌಷ್್ಟಕ ಅಭಿಯಾನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, 
ಲಕ್ಾಂತರ ಮಕಕಾಳು, ಗಭಿ್ಭಣಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಣಿಸ್ವ 
ತಾಯಂದ್ರ್ ಈ ಪ್ರಮ್ಖ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದ್ಂದ ಪ್ರಯೇಜನ 
ಪಡೆದ್ದಾದರೆ. ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಪಾಲೆ್ ಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯಿಂದ ಪಾ್ರರಂರವಾದದ್ದ 

ಈಗ ಜನಾಂದೆ್ ೇಲನದ ರ್ಪವನ್ನು ಪಡೆದ್ಕೆ್ಂಡಿದೆ.
2022ರ ವೆೇಳೆಗೆ ದೆೇಶವನ್ನು ಅಪೌಷ್್ಟಕ ಮ್ಕತುಗೆ್ ಳಿಸಲ್ ಭಾರತ 

ಸಕಾ್ಭರದ ಹದ್ನೆಂಟ್ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ 
ಈ ಪೌಷ್್ಟಕತೆಯ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲ್ ಶ್ರಮಸ್ತಿತುವೆ. 
ಈ ವಷ್ಭ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪೌಷ್್ಟಕತೆ ಸಪಾತುಹವನ್ನು ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 1-7 
ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಪ್ರತಿ ವಷ್ಭ, ಭಾರತಿೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಪೌಷ್್ಟಕತೆ ಸಪಾತುಹವು ಅಪೌಷ್್ಟಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸೆಯಾಗಳನ್ನು 
ಎತಿತು ತೆ್ ೇರಿಸ್ವ ಧೆಯಾೇಯವನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ದೆ. ‘ಹರ್ ಜಿೇವನ್ ಹೆ್ ೇ 
ಪೇಷಣ್ ಸೆ ರೆ್ ೇಷನ್’ (ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರ ಜಿೇವನವೂ ಪೌಷ್್ಟಕತೆಯಿಂದ 
ಬೆಳಗಲ್) ಎಂದ್ ರಚಿಸಲಾಗಿರ್ವ ಅಭಿಯಾನವು ದೆೇಶದ ದ್ರದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯ್ ಪುನರಾವತ್ಭನೆಯಾಗ್ತಿತುದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ್ಂದ 
ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮದ ಯಶಸಸೂನ್ನು ಅಳೆಯಬಹ್ದಾಗಿದೆ.

ಬೌದಿಧಿಕ ಅಭರೃದಿಧಿಗೆ ಅಗತಯಾವಾದ ಪೀಷಣೆ
2015-16ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕ್ಟ್ಂಬ ಆರೆ್ ೇಗಯಾ 

ಸಮೇಕ್ೆ-4ರ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಶೆೇ.38ರಷ್್ಟ ಮಕಕಾಳ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಂಠಿತವಾಗಿದಾದರೆ. ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶೆೇಕಡ 
21ರಷ್್ಟ ಮಕಕಾಳ ತ್ಕವು ಅವರ ಎತತುರಕೆಕಾ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿರದೆ 
ತ್ಂಬಾ ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಶೆೇ.35ಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚ್ಚ ಮಕಕಾಳು ಕಡಿಮ 
ತ್ಕವನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ದಾದರೆ. ಶೆೇ. 50 ಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚ್ಚ ಗಭಿ್ಭಣಿ ಮತ್ತು 
ಗಭಿ್ಭಣಿಯೆೇತರ ಮಹಿಳೆಯರ್ ರಕತುಹಿೇನತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿತುರ್ವುದ್ 
ಕಂಡ್ಬಂದ್ದೆ. ಈ ಎಲಲಿ ಸಮಸೆಯಾಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲ್ ನಿೇತಿ 

ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳುಳುವಿಕ್ಯಂದಿಗೆ 
ಜನಾಂದೀಲನ

ಪೀಷಣ್ ಅಭಯಾನ
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ಆಯೇಗವು 2017ರಲ್ಲಿ ಹೆ್ ಸ ಗ್ರಿಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪೌಷ್್ಟಕ 
ನಿೇತಿಯನ್ನು ರ್ಪಿಸಿತ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಶ್ರೇ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ 
ಅವರ್ 2018 ರ ಮಾಚ್್ಭ 8 ರಂದ್ ರಾಜಸಾಥೆನದ ಜ್ಂಜ್ನ್ 
ಜಿಲೆಲಿಯಿಂದ ಪೌಷ್್ಟಕ ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ ಚಾಲನೆ ನಿೇಡಿದರ್.

ದೆೇಶದ ಮಕಕಾಳು ಮತ್ತು ವಿದಾಯಾರ್್ಭಗಳು ಆರೆ್ ೇಗಯಾವಾಗಿದದರೆ 
ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂಣ್ಭ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನ್ನು ನಿವ್ಭಹಿಸಬಹ್ದ್ 
ಎಂಬ್ದ್ ಸಮಗ್ರ ಪೌಷ್್ಟಕತೆಯ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿಂದ್ನ 
ಉದೆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್, 
“ರಾಷಟ್ರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್್ಟಕತೆಯ್ ಬಹಳ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು 
ಹೆ್ ಂದ್ವೆ. ನಾವು ‘ಯಥಾ ಅನನುಂ ತಥಾ  ಮನನುಂ’ಎಂಬ 
ನಾಣ್್ಣಡಿಯನ್ನು ಕೆೇಳಿದೆದೇವೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ 
ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ್ ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ 
ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರ್ತತುದೆ.” ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗ್ವಿಗೆ 
ಉತತುಮ ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶವು ಎಷ್್ಟ ಉತತುಮವಾಗಿರ್ತತುದೆಯೇ, 
ಅದರ ಬಾಲಯಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಗ್ವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ್ 
ಉತತುಮವಾಗಿರ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ ಆರೆ್ ೇಗಯಾವಾಗಿರ್ತಾತುನೆ 
ಎಂದ್ ತಜ್ಞರ್ ಭಾವಿಸ್ತಾತುರೆ. ಮಕಕಾಳ ಪೇಷಣೆಗೆ ತಾಯಿಯ 
ಪೇಷಣೆಯ್ ಅಷೆ್ಟೇ ಮ್ಖಯಾ. ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶವು ಒಬ್ಬರ್ ಏನ್ 
ಮತ್ತು ಎಷ್್ಟ ಬಾರಿ ಆಹಾರ ಸೆೇವಿಸ್ತಾತುರೆ ಎಂಬ್ದಲಲಿ. ಇದರಥ್ಭ 
ಒಬ್ಬರ್ ಸಾಕಷ್್ಟ ಪೇಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯ್ತಿತುದಾದರೆಯೆೇ 
ಅಥವಾ ಇಲಲಿವೆೇ ಎಂಬ್ದಾಗಿದೆ.

ಪೌಷ್್ಟಕ ಅಭಿಯಾನವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ಂಠಿತ, ಕಡಿಮ 
ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶ, ರಕತುಹಿೇನತೆಯ ಹರಡ್ವಿಕೆ (ಚಿಕಕಾ ಮಕಕಾಳು, 
ಮಹಿಳೆಯರ್ ಮತ್ತು ಹದ್ಹರೆಯದ ಹ್ಡ್ಗಿಯರಲ್ಲಿ) ಮಟ್ಟವನ್ನು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ವ ಮತ್ತು ಶಶ್ಗಳ ಕಡಿಮ ಜನನ ತ್ಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ 
ವಷ್ಭ ಅನ್ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೆೇ.2, ಶೆೇ. 2, ಶೆೇ.3 ಮತ್ತು ಶೆೇ.2ರಷ್್ಟ 
ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ದೆ. ಮಕಕಾಳಲ್ಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಕ್ಂಠಿತವನ್ನು ಶೆೇ.22ಕೆಕಾ ಇಳಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೆ್ ಂದಲಾಗಿದೆ. 
10 ಕೆ್ೇಟಿ ಮಕಕಾಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೇಜನ ನಿೇಡ್ವ 
ಉದೆದೇಶದ್ಂದ ₹ 9,000 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಹಣವನ್ನು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಮೇಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅನ್ಷಾ್ಠನಕೆಕಾ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರೆ್ ಂದ್ಗೆ 
ಪ್ರತಿ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶ ಸಂಪನ್್ಮಲ ಕೆೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 
ಪೌಷ್್ಟಕ ಉದಾಯಾನಗಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ೀರ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಕಾೆಂಶದ ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾತೆ

ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರ ಹೆ್ ಸ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಕಕಾಳ ಮಾನಸಿಕ ಆರೆ್ ೇಗಯಾಕ್ಕಾ ಆದಯಾತೆ ನಿೇಡಿದೆ. ಈ 
ನಿೇತಿಯನ್ನು ರ್ಪಿಸಿದ ಸಮತಿಯ ಸದಸಯಾ ಡಾ. ರಾಮ್ ಶಂಕರ್ 
ಕ್ರಿಲ್ ಹೆೇಳುವಂತೆ, “ಮಕಕಾಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 
ಶೆೇಕಡಾ 85-90 ರಷ್್ಟ 6 ವಷ್ಭದ ಹೆ್ ತಿತುಗೆ ಆಗ್ತತುದೆ. ಇಂತಹ 
ಪರಿಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕಕಾಳಿಗೆ ಪೌಷ್್ಟಕ ಆಹಾರ ನಿೇಡ್ವುದ್ ಅಗತಯಾ. 
ಆದದರಿಂದ ಈಗ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ, 
ಮಟೆ್ಟ ಅಥವಾ ಒಣ ಹಣ್್ಣ, ಫಲ ಇತಾಯಾದ್ಗಳನ್ನು ನಿೇಡ್ವುದನ್ನು 
ಕಡಾಡ್ಯಗೆ್ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ” ಎನ್ನುತಾತುರೆ.
ರರಸಾಸಾದರರ ಕಾಳಜಿ..

ವರದ್ಯಂದರ ಪ್ರಕಾರ, 2036ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮಾರ್ 22.74 ಕೆ್ೇಟಿ ಹಿರಿಯರ್ ಇರ್ತಾತುರೆ. ಇದ್ ಒಟ್್ಟ 
ನಿರಿೇಕ್ಷಿತ  ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಶೆೇ.14.9 ರಷಾ್ಟಗ್ತತುದೆ. ದೆೇಶದ ಎಲಲಿ 

ಆಹಾರ ರದ್ರತೆ
ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶದ ರದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿೇಡಲ್ ಅಗಗೆದ 
ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತತುಮ ಆಹಾರ ಧಾನಯಾಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ವುದ್ ಇದರ ಉದೆದೇಶವಾಗಿದೆ. ಕಡ್ ಬಡವರ್, ಮಹಿಳೆಯರ್ 
ಮತ್ತು ಮಕಕಾಳ ಅಗತಯಾಗಳನ್ನು ಪೂರೆೈಸಲ್ ಇದ್ ವಿಶೆೇಷ ಒತ್ತು 
ನಿೇಡಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್ 2020ರಲ್ಲಿ ವಿಶವಾ ಆಹಾರ ದ್ನದಂದ್ 
17 ಜೆೈವಿಕ ಸಂಶೆಲಿೇಷ್ತ ಬಿೇಜಗಳನ್ನು ದೆೇಶಕೆಕಾ ಸಮಪಿ್ಭಸಿದರ್.

ಜಲ ಜಿೀರನ್ ಮತ್ತು ನೆೈಮ್ವಲಯಾ ಅಭಯಾನ
ಜಲ ಜಿೇವನ್ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ದಧಿ ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತಿತುದೆ, ಆದರೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿಮಾ್ಭಣದ ಕಾಯ್ಭವು 
ಸವಾಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರೆ್ ೇಪಾದ್ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯ್ತಿತುದೆ.

ಮಕ್ಳು, ಗಭ್ವಣಿರರ್ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಣಿಸ್ರ ತಾರೆಂದಿರಿಗೆ 
ಸಾಕಷ್ಟ ಪೌಷ್ಟಕಾೆಂಶ ದೆೋರಕ್ರೆಂತೆ ಮಾಡ್ರುದ್ 

ಸದಾ ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅರರಿಗೆ ಉನನುತ 
ಆದಯಾತೆಯಾಗಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ಮೀದಿ ಅರರ್ 

ಪಾ್ರರೆಂಭಸಿದ ಪೌಷ್ಟಕ ಅಭಯಾನರು ಅಪೌಷ್ಟಕತೆರನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ 
ತೆೋಡೆದ್ಹಾಕ್ರಲ್ಲಿ ಅರೋತಪೂರ್ವ ಪಾತ್ರ ರಹಿಸ್ತಿತುದೆ.

-ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕೆೀೆಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿರ

ಮಧಾಯಾಹನುದ ಬಿಸಿರೋಟದ ಯೊೀಜನೆ
ಮಕಕಾಳ ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶದ ಸಿಥೆತಿಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಮಧಾಯಾಹನುದ ಬಿಸಿಯ್ಟದ 
ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಸಕಾ್ಭರಿ 
ಮತ್ತು ಸಕಾ್ಭರಿ ಅನ್ದಾನಿತ ಪಾ್ರಥಮಕ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪಾ್ರಥಮಕ ಶಾಲಾ 
ಮಗ್ವಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 300 ಕಾಯಾಲರಿ ಪೌಷ್್ಟಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತು ತ್ಂಬಲ್ ಕನಿಷ್ಠ 200 
ದ್ನಗಳ ವರೆಗೆ ದ್ನಕೆಕಾ 8-12 ಗಾ್ರಂ ಗಳಷ್್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗ್ತತುದೆ. 
ಹೆ್ ಸ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯಂದ್ಗೆ ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಹೆ್ ಸ ಆರಂರವನ್ನು 
ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಭರವು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೇಜನೆ 
ಅಥವಾ ಹೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೇಜನ ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ, ಹೆಚಿಚದ ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶದ ಅಗತಯಾಗಳನ್ನು ಪೂರೆೈಸಲ್ 
ಮದಲ ಮಗ್ವಿನ ಜನನದ ನಂತರ ಗಭಿ್ಭಣಿ ಮತ್ತು ಹಾಲ್ಣಿಸ್ವ 
ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ₹6000 ಆರ್್ಭಕ ನೆರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ.

84 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ ಫಲಾನ್ರವಿಗಳಿಗೆ 
ಜ್ನ್ 30ರವರೆಗೆ 2900 ಕೆೋೀಟಿ ರೋ. 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 80 ಕೆೋೀಟಿ 
ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ 2 ಲಕ್ಷ 
ಕೆ್ೇಟಿರ್.ಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಮೌಲಯಾದ 

ಆಹಾರ ಧಾನಯಾಗಳ ವಿತರಣೆ

ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ ಮಾತೃ ರೆಂದನಾ ಯೊೀಜನೆ 



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪೆಟಂಬರ್  1-15, 202134

ಪೀಷಣ್ ಅಭಯಾನದ ಪ್ರಗತಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಆರೆ್ ೇಗಯಾ ಸಮೇಕ್ೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 5 ವಷ್ಭಕ್ಕಾಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸೂನ ಮಕಕಾಳಲ್ಲಿ ತೆಳ್ಳಗಿರ್ವ ಪ್ರಮಾಣವು  
2015-16ರಲ್ಲಿ ಶೆೇ.21 ಆಗಿತ್ತು. 2019-20 ರ ಸಮೇಕ್ೆಯ್ ಈ ಸಂಖೆಯಾ ಶೆೇ.17.3 ಕೆಕಾ ಇಳಿದ್ದೆ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿತ್. ಅದೆೇ ರಿೇತಿ, ತಿೇವ್ರ 
ಅಪೌಷ್್ಟಕತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಹ ಅದೆೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೆೇ.7.4ರಿಂದ ಶೆೇ.4.9ಕೆಕಾ ಇಳಿದ್ದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕಕಾಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯಕೆಕಾ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ₹ 24,435 ಕೆ್ೇಟಿಯಲ್ಲಿ, 
ಸಕ್ಷಮ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೌಷ್್ಟಕ ಅಭಿಯಾನ 2.0 ಕೆಕಾ 20,105 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ಮೇಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಯೇಜನೆಯ್ ದೆೇಶದ 112 ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ೆಯ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಂದ ಪಾ್ರರಂರವಾಗಿದೆ.

01 ಅಕೆೋಟೀಬರ್ 2020 – 15ನೆೀ ಮಾಚ್್ವ 2021

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳು ಸಥೆಗಿತಗೆ್ ಂಡಾಗ, ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶ ಅಭಿಯಾನದ 
ಮೇಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರಿತ್. ಇದರ ಹೆ್ ರತಾಗಿಯ್, ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶ ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ ನ್ಯಾಟಿ್ರಷನ್ ಟಾ್ರ್ಯಕರ್ ಅಪಿಲಿಕೆೇಶನ್ ನೆ್ ಂದ್ಗೆ ದೆೇಶಾದಯಾಂತ 
ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾಕ ವಿಧಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪಧೆ್ಭಯನ್ನು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. “ಭಾರತಿೇಯ ಕೃಷ್ 
ಕೆ್ೇಶ”ವನ್ನು ರಚಿಸಲ್ ಒಂದ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲಾಯಿತ್, ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ್ವ 
ಸಥೆಳಿೇಯ ಆಹಾರ, ಹಣ್್ಣಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಪೌಷ್್ಟಕ ಆಹಾರ ಯೇಜನೆಯನ್ನು 
ತಯಾರಿಸಬಹ್ದ್. ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರವು ಪೌಷ್್ಟಕ ಅಭಿಯಾನ 2.೦ ಅನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿರ್ವುದ್ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೂರೆೈಸ್ವಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದ್ದೆ. 2021-22ರ ಬಜೆಟ್ 
ಮಂಡನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ವುದನ್ನು ಘ್ೇಷ್ಸಿದ ಹಣಕಾಸ್ ಸಚಿವೆ 
ನಿಮ್ಭಲಾ ಸಿೇತಾರಾಮನ್, “ಪೇಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚಿಚಸಲ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪೂರೆೈಕೆ, ಪ್ರವೆೇಶ 
ಮತ್ತು ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್, ಸಕಾ್ಭರವು ಪೂರಕ ಪೌಷ್್ಟಕತೆ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪೌಷ್್ಟಕ 
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹೆಣೆದ್ ಪೌಷ್್ಟಕ ಅಭಿಯಾನ 2.0 ಅನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲ್ದೆ” ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್. 

ಪೌಷ್ಟಕ ಅಭಯಾನ 2.0: ಅಪೌಷ್ಟಕತೆರನ್ನು ಮೋಲೆೋೀತಾ್ಪಟನೆ ಮಾಡ್ರ ಗ್ರಿ

ವಯೇಮಾನದ ಜನರಿಗೆ ಉತತುಮ ಜಿೇವನ ನಿೇಡಲ್ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರ 
ದೃಢ ನಿಶಚಯ ಮಾಡಿದೆ. ದೆೇಶದ ಅಪೌಷ್್ಟಕ ವೃದಧಿರ್ ಮತ್ತು ನಿಗ್ಭತಿಕ 
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಕೆೈಗೆ್ ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರವು ವೃದಧಿರಿಗಾಗಿ ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶ 
ಅಭಿಯಾನ ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲ್ ಯೇಜಿಸ್ತಿತುದೆ. ಈ 
ಯೇಜನೆಯಡಿ ತಿೇವ್ರ ಅಪೌಷ್್ಟಕತೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಿತುರ್ವ ವೃದಧಿರಿಗೆ 
ಆಹಾರ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಸಕಾ್ಭರವು 55,000 ಕೆೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ಸಾಥೆಪಿಸಲ್ ಯೇಜಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಾಂತರ ವೃದಧಿರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು 
ಪೌಷ್್ಟಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗ್ತತುದೆ. ಈ ಉದೆದೇಶಕಾಕಾಗಿ ಮ್ಂದ್ನ 
ಮ್ರರಿಂದ ನಾಲ್ಕಾ ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 10,000 ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು 
ಮತ್ತು 1,000 ಪುರಸಭೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಳ್ಳಲ್ ಈ ಯೇಜನೆ 
ಪ್ರಸಾತುಪಿಸಿದೆ. ವೃದಧಿರಿಗಾಗಿ ಪೌಷ್್ಟಕತೆಯ ಅಭಿಯಾನದ ಆರಂಭಿಕ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಭರವು ಈಗಾಗಲೆೇ 39.60 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಿದೆ.

ಅಪೌಷ್್ಟಕತೆಯ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ವಿಶವಾದ ಅನೆೇಕ 
ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭಿೇರ ಸಮಸೆಯಾಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಸಿಥೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ರಿಗಳ 
(ಎಸ್.ಡಿಜಿ) 17 ಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಹಸಿವನ್ನು ತೆ್ ಡೆದ್ಹಾಕ್ವುದ್  
ಮತ್ತು ಆರೆ್ ೇಗಯಾಕರ ಜಿೇವನ ಮತ್ತು ಯೇಗಕ್ೆೇಮವನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸ್ವುದಕೆಕಾ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ ಗ್ರಿ 2.2 ರ ಪ್ರಕಾರ, 2030 ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ ಅಪೌಷ್್ಟಕತೆಯನ್ನು ತೆ್ ಡೆದ್ಹಾಕಬೆೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದ್ 2025 ರ ವೆೇಳೆಗೆ 5 ವಷ್ಭಕ್ಕಾಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸೂನ 
ಮಕಕಾಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕ್ಂಠಿತ (ವಯಸಿಸೂಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಎತತುರ) ಮತ್ತು 
ವಯಾಥ್ಭಮಾಡ್ವ (ಎತತುರಕೆಕಾ ಕಡಿಮ ತ್ಕ) ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯವಾಗಿ 
ಒಪಿ್ಪದ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿದೆ, ಜೆ್ತೆಗೆ ಹದ್ಹರೆಯದ 
ಹ್ಡ್ಗಿಯರ್, ಗಭಿ್ಭಣಿಯರ್, ಹಾಲ್ಣಿಸ್ವ ತಾಯಂದ್ರ್ ಮತ್ತು 
ವೃದಧಿರ ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶದ ಅಗತಯಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿದೆ. ಭಾರತವು 
ಈಗ 2018 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪೌಷ್್ಟಕ ಅಭಿಯಾನ 
2.0 ಮ್ಲಕ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪೌಷ್್ಟಕತೆ 
ಅಭಿಯಾನದ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಮ್ಂದೆ ಸಾಗಿದೆ.    

10.9 ಲಕ್ಷ
ಒಳಗೆೋೆಂಡ ಚಟ್ರಟಿಕೆಗಳು

51.7 ಲಕ್ಷ
ರರಸ್ ರ್ರಕರ್

75.5 ಲಕ್ಷ
ರರಸ್ ರ್ರತಿರರ್

 ಈ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮವು ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾಗಳು ಮತ್ತು 
ಜಿಲೆಲಿಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ, ಅಂದರೆ 
2017-18 ರಲ್ಲಿ 315 ಜಿಲೆಲಿಗಳು, 2018-19 ರಲ್ಲಿ 
235 ಜಿಲೆಲಿಗಳು ಮತ್ತು 2019-20 ರಲ್ಲಿ ಉಳಿದ 
ಜಿಲೆಲಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿತ್ತು.

 ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್್ಟಕ 
ಮಾಸ ನಡೆದಾಗ 22 ಲಕ್ಷಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ 
ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 25 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ 
ಜನರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರ್.  

 ಪೌಷ್್ಟಕ ಪಖಾವಾಡಾವನ್ನು ಮಾಚ್್ಭ 2019 
ರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತ್, ಇದರಲ್ಲಿ 44.8 
ಕೆ್ೇಟಿ ಜನರ್ 82.75 ಲಕ್ಷ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದರ್. ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 2019 
ಪೌಷ್್ಟಕ  ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಜನಾಂದೆ್ ೇಲನಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 3.6 ಕೆ್ೇಟಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ 
ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆದವು.

 ಅಪೌಷ್್ಟಕತೆಯನ್ನು ತೆ್ ಡೆದ್ಹಾಕಲ್ 
ಹಲವಾರ್ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡ್ತಿತುವೆ. ತೆರೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ರಾಜಯಾಗಳ ಜಿಲಾಲಿ ಮಾಯಾಜಿಸೆಟ್ರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು 
ಮ್ಖಯಾ ಕಾಯ್ಭದಶ್ಭಗಳು ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶದ 
ನಿದ್್ಭಷ್ಟ ಪರಿಶೇಲನೆ ಮಾಡ್ತಾತುರೆ.

 22 ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ 
ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆತಿತುಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. 
ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವೆೇಗಗೆ್ ಳಿಸಲ್ ಪ್ರತಿ 
ಜಿಲೆಲಿಗೆ ₹27.85 ಲಕ್ಷ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್.

ಪೀಷಣ್ ಅಭಯಾನ
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ಹಿೆಂದ್ಳಿದ ರಗ್ವಗಳ 
ಸಬಲ್ೀಕರಣ

ಎಲಲಿರಂದಿಗೆ ಎಲಲಿರ ವಿಕಸಕ್ಕು  
ಈಗ ಹೊಸ ಆಯಾಮದ ಸೀಪ್ಷಡೆ

ಸಂ
ಸತಿತುನ ಮ್ಂಗಾರ್ ಅಧಿವೆೇಶನವು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ನಾಯಾಯದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಶಾಸನ ರಚಿಸ್ವ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಇತರ 

ಹಿಂದ್ಳಿದ ವಗ್ಭಗಳ ಮೇಸಲಾತಿ (127ನೆೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ 
ತಿದ್ದಪಡಿ) ಮಸ್ದೆಯನ್ನು ರಾಜಯಾಸಭೆಯ್ ಮ್ಂಗಾರ್ 
ಅಧಿವೆೇಶನದ ಕೆ್ನೆಯ ದ್ನದಂದ್ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿತ್. ಈ 
ಮಸ್ದೆಯ ಅಂಗಿೇಕಾರದೆ್ ಂದ್ಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ-ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ 
ಹಿಂದ್ಳಿದ ವಗ್ಭಗಳ ಪಟಿ್ಟಯನ್ನು ಈಗ ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಭರಗಳು 
ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲೆಲಿೇ ನಿಧ್ಭರಿಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತತುದೆ. ವಾಸತುವವಾಗಿ, 
127 ನೆೇ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದಪಡಿ ಮಸ್ದೆಯ ಅಗತಯಾ ಏಕೆ 
ಉದಭುವಿಸಿತೆಂದರೆ, 2018 ಕೆಕಾ ಮದಲ್, ರಾಜಯಾ ಮತ್ತು ಕೆೇಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಭರಗಳು ತಮ್ಮ ಒಬಿಸಿ ಪಟಿ್ಟಗಳನ್ನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸ್ತಿತುದದವು. 
ಆದದರಿಂದ ಇತರ ಹಿಂದ್ಳಿದ ವಗ್ಭಗಳ ಹಿತವನ್ನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್್ಟಕೆ್ಂಡ್ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರ ಸಂವಿಧಾನಕೆಕಾ ತಿದ್ದಪಡಿ 
ತರಲ್ ನಿಧ್ಭರಿಸಿತ್.

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಯಾರ ಪ್ರಥಮ ಆದಯಾತೆಯಾಗಿಯೀ ಉಳಿದಿದೆ
ಇತಿತುೇಚಿನ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸತುರಣೆಯಲ್ಲಿ 27 ಒಬಿಸಿ 
ಸಚಿವರನ್ನು ಸೆೇರಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಟಾ್ಟರೆಯಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ 
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಶೆೇಕಡಾ 35 ರಷ್್ಟ ಸಚಿವರ್ ಒಬಿಸಿ ವಗ್ಭಕೆಕಾ 
ಸೆೇರಿದವರಾಗಿದಾದರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್ 
ತಮ್ಮ ಹೆ್ ಸ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರತಿನಿಧಯಾ 
ನಿೇಡಲ್ ಸಮಂಜಸ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ವ ಮ್ಲಕ 
ಪಾ್ರದೆೇಶಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮತೆ್ ೇಲನವನ್ನು ತೆ್ ಡೆದ್ಹಾಕ್ದಾದರೆ. 
ಅದಕ್ಕಾ ಮದಲ್ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರ ಒಬಿಸಿ ಆಯೇಗಕೆಕಾ 
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಸಾಥೆನಮಾನ ನಿೇಡಿತ್ತು. ಗಮನಾಹ್ಭ ಅಂಶವೆಂದರೆ, 
ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರವು ಇತರ ಹಿಂದ್ಳಿದ ವಗ್ಭಗಳ (ಒಬಿಸಿ) ನಡ್ವೆ 
ಕೆನೆ ಪದರಕೆಕಾ ವಾಷ್್ಭಕ ಆದಾಯ ಮತಿಯನ್ನು ₹6 ಲಕ್ಷದ್ಂದ ₹8 
ಲಕ್ಷಕೆಕಾ ಏರಿಸಿದೆ.

22 ಮಸೋದೆಗಳ ಅೆಂಗಿೀಕಾರ
ಒಬಿಸಿ ಮೇಸಲಾತಿ ಕ್ರಿತ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದಪಡಿ 
ಮಸ್ದೆ ಸೆೇರಿದಂತೆ 19 ಮಸ್ದೆಗಳನ್ನು ರಾಜಯಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಲಾಯಿತ್, ಮ್ಂಗಾರ್ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು 

ಸೆಂಸತಿತುನ ಉರರ ಸದನಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೆಂವಿಧಾನದ (127ನೆೀ  ತಿದ್ದಿಪಡಿ) ಮಸೋದೆ 

ಅೆಂಗಿೀಕಾರವಾಗಿರ್ರುದ್ ದೆೀಶಕೆ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಸೋದೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸಬಲ್ೀಕರಣಕೆ್ ಹೆಚಿಚುನ ಬಲರನ್ನು ನಿೀಡ್ತತುದೆ. ಈ 
ಮಸೋದೆರ ಅನ್ಮೀದನೆರ್ ದ್ಬ್ವಲ ರಗ್ವಗಳಿಗೆ 
ಗೌರರ, ಅರಕಾಶ ಮತ್ತು ನಾಯಾರರನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ರ 

ಸಕಾ್ವರದ ಬದಧಿತೆರನ್ನು ತೆೋೀರಿಸ್ತತುದೆ.

- ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ

ಸಮಾಜದ ಎಲಲಿ ರಗ್ವಗಳಿಗೆ ನಾಯಾರ ಒದಗಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಅರರನ್ನು ಮ್ಖಯಾವಾಹಿನಿಯೊೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಪಕ್್ವಸ್ರ ಉದೆದಿೀಶದಿೆಂದ, 

ಹಿೆಂದ್ಳಿದ ರಗ್ವಗಳ ಪಟಿಟರನ್ನು ನಿಧ್ವರಿಸ್ರ ಹಕ್ನ್ನು ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ನಿೀಡ್ರ ಇತರ ಹಿೆಂದ್ಳಿದ ರಗ್ವಗಳನ್ನು ಸಶಕತುಗೆೋಳಿಸಲ್ 

ಕೆೀೆಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರ ಹೆೋಸ ಉಪಕ್ರಮರನ್ನು ಕೆೈಗೆೋೆಂಡಿದೆ. ಕೆೀೆಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರರು ಸೆಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದಿಪಡಿ ಮಸೋದೆರನ್ನು ಸೆಂಸತಿತುನ 

ಎರಡೋ ಸದನಗಳು ಅೆಂಗಿೀಕರಿಸಿವೆ, ಅದ್ ಒಕೋ್ಟ ರಯಾರಸೆಥೆರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಪ್ರರತಿನುಸ್ತತುದೆ.

ಸಂಸತಿತುನ ಕಲಾಪಕೆಕಾ ಅಡಿಡ್ ಪಡಿಸಿದ ಹೆ್ ರತಾಗಿಯ್. 
ಅಧಿವೆೇಶನವು ಜ್ಲೆೈ 19, 2021ರಂದ್ ಪಾ್ರರಂರವಾಗಿ 
ಆಗಸ್್ಟ 11 ರಂದ್ ಅನಿದ್್ಭಷಾ್ಟವಧಿ ಮ್ಂದ್ಡಿಕೆಯಾಯಿತ್. 
ಈ ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ 24 ದ್ನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 17 ದ್ನದ 
ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆದವು. ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ 22 ಮಸ್ದೆಗಳನ್ನು 
ಸಂಸತಿತುನ ಉರಯ ಸದನಗಳು ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದವು.  
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ಆಗಸ್ಟ 1ರೆಂದ್ ವಿಶ್ವಸೆಂಸೆಥೆರ ರದ್ರತಾ ಮೆಂಡಳಿರ ಅಧಯಾಕ್ಷನಾಗಿ ಭಾರತ ಒೆಂದ್ ತಿೆಂಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ 

ರಹಿಸಿಕೆೋೆಂಡಿತ್. ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅರರ್ ಭಾರತದಿೆಂದ ವಿಶ್ವದ ಉನನುತ ಸೆಂಸೆಥೆರ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ರಹಿಸಿದ ಮದಲ 

ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರಯಾದರ್. ಕಳೆದ ರಷ್ವ ಶಾಶ್ವತರಲಲಿದ ಸದಸಯಾ ರಾಷಟ್ವಾಗಿ, ವಿಶ್ವದ 184 ರಾಷಟ್ಗಳ ಅರೋತಪೂರ್ವ 

ಬೆೆಂಬಲದೆೋೆಂದಿಗೆ ಭಾರತರು ಉನನುತ ವೆೀದಿಕೆರಲ್ಲಿ ತನನು ಅಸಿತುತ್ವ ಸಾಥೆಪಿಸಿತ್. ಈಗ ಭಾರತರು ಅದರ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ 

ರಹಿಸ್ರ ಮೋಲಕ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ರಹಿಸ್ತಿತುದೆ. 

ಯ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತೆ ವಹಿಸಿದ 
ಪ್ರಥಮ ಭಾರತಿೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೀಂದ್ರ ಮೀದಿ

ವಿಶ್ವಸೆಂಸೆಥೆರಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ರದ್ರತೆರ ಕಾಳಜಿ 
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ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್ ಆಗಸ್್ಟ 9ರಂದ್ 
ರದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಮ್ಖ ಸಭೆಯ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸ್ವುದರೆ್ ಂದ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವೆೇದ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್್ಟಸಿತ್, ಇದ್ ಕಾಕತಾಳಿೇಯವೆಂಬಂತೆ 
1942ರ ಭಾರತ ಬಿಟ್್ಟ ತೆ್ ಲಗಿ ಚಳವಳಿ ಈ ದ್ನಾಂಕದಂದೆೇ 
ಪಾ್ರರಂರವಾಗಿದದರಿಂದ, ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ಮಹತವಾದ ದ್ನವಾಗಿದೆ. ಈಗ, ಈ ದ್ನವು ಉದಯೇನ್್ಮಖ 
ನವ ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆ್ ಂದ್ದೆ. ಭಾರತವು 
ತನನು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೇತಸೂವವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿತುರ್ವ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಅಧಯಾಕ್ಷ ಸಾಥೆನವು ಕಳೆದ 
ಕೆಲವು ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಳೆಯ್ತಿತುರ್ವ ಸಾಥೆನಮಾನವನ್ನು 
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆಕಾ ಈ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದೆ. 
ವಸ್ಧೆೈವ ಕ್ಟ್ಂಬಕಂ ದೃಷ್್ಟಕೆ್ೇನದೆ್ ಂದ್ಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆ್ ಸ ಜವಾಬಾದರಿಯ್ ದೆೇಶದ ಹೆಮ್ಮ ಮತ್ತು 
ಸಾಥೆನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚಿಚಸಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್ ವಿಡಿಯೇ ಕಾನಫೂರೆನ್ಸೂ ಮ್ಲಕ 
ವಿಶವಾಸಂಸೆಥೆಯ ರದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ (ಯ್ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ)ಯ . “ಸಾಗರ 
ರದ್ರತೆಯನ್ನು ಉತೆತುೇಜನ: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಹಕಾರದ ಅಗತಯಾ” 
ಕ್ರಿತ ಉನನುತ ಮಟ್ಟದ ಮ್ಕತು ಚಚೆ್ಭಯ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದರ್. 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶವಾಸಂಸೆಥೆಯ ರದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸಯಾ ರಾಷಟ್ರಗಳ 
ಮ್ಖಯಾಸಥೆರ್ ಮತ್ತು ಸಕಾ್ಭರದ ಮ್ಖಯಾಸಥೆರ್ ಮತ್ತು ವಿಶವಾಸಂಸೆಥೆಯ 
ವಯಾವಸೆಥೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ಸಂಸೆಥೆಗಳ ಉನನುತ ಮಟ್ಟದ 
ತಜ್ಞರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರ್. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದ್ 
ಅವರ್ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಸಮ್ದ್ರವು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನಯಾ ಪರಂಪರೆ 
ಮತ್ತು ಸಮ್ದ್ರ ಮಾಗ್ಭವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ವಾಯಾಪಾರದ 
ಜಿೇವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದ್ ಒತಿತು ಹೆೇಳಿದರ್. ಆದರೆ ಇಂದ್ 
ಕಡಲ ರದ್ರತೆಯ್ ಅನೆೇಕ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ತಿತುದೆ. 
ಕಡಲಗೆಳ್ಳತನ ಮತ್ತು ರಯೇತಾ್ಪದನೆಗಾಗಿ ಕಡಲ ಮಾಗ್ಭಗಳನ್ನು 
ದ್ರ್ಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಅನೆೇಕ ದೆೇಶಗಳ ನಡ್ವೆ 
ಕಡಲ ವಿವಾದಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು 
ನೆೈಸಗಿ್ಭಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ 
ವಾಯಾಪಕ ಸನಿನುವೆೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಕಡಲ ಪರಂಪರೆಯ 

ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಸಹಕಾರದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಭಸಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಸಿದರ್.

ಭಾರತ ಸದಾ ರದ್ರತೆಗೆ ಬದಧಿ
ಸಾಗರ ರದ್ರತೆಯ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮ್ಖ ಆದಯಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತವು ಶಾಂತಿಪಾಲಕರ ರದ್ರತೆಯ 
ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ರಯೇತಾ್ಪದನೆ ನಿಗ್ರಹ 
ಪ್ರಯತನುಗಳಿಗೆ ಅವಿರತವಾಗಿ ಒತ್ತು ನಿೇಡಿದೆ. ವಿಶವಾವನ್ನು 
ಮ್ನನುಡೆಸಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಗ್ಭದಶ್ಭನ ನಿೇಡಲ್ ಬಯಸ್ವ 
ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತು ಈಗ ಅರಿತ್ಕೆ್ಂಡಿದೆ. 
“ನಾವು ಆಗಸ್್ಟ ಮಾಸಕಾಕಾಗಿ ಯ್ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಅಧಯಾಕ್ಷ 
ಸಾಥೆನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೆ್ಳು್ಳತೆತುೇವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸಯಾರೆ್ ಂದ್ಗೆ 
ಕಾಯ್ಭ ನಿವ್ಭಹಿಸಲ್ ಎದ್ರ್ ನೆ್ ೇಡ್ತೆತುೇವೆ ಎಂದ್ ಯ್ಎನ್.
ಎಸ್.ಸಿ ಬಾಯಾಟನ್ ಹಸಾತುಂತರದ ನಂತರ ಭಾರತಿೇಯ 
ವಿದೆೇಶಾಂಗ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಜೆೈಶಂಕರ್ 
ಹೆೇಳಿದರ್. ವಿಶವಾಸಂಸೆಥೆಯ ಭಾರತದ ಶಾಶವಾತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಟಿ.ಎಸ್. 
ತಿರ್ಮ್ತಿ್ಭ, “ಭಾರತವು ರಯೇತಾ್ಪದನೆಯನ್ನು ಅದರ 
ಎಲಾಲಿ ಸವಾರ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ವಿರೆ್ ೇಧಿಸ್ತಿತುದೆ. ರಯೇತಾ್ಪದನೆಯನ್ನು 
ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್್ಭಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ ಎಂದ್ ನಾವು 
ಭಾವಿಸ್ತೆತುೇವೆ. ನಾವು ಈ ಹಿಂದ್ನಂತೆಯೆೇ ಮಂಡಳಿಯ ಒಳಗೆ 
ಮತ್ತು ಹೆ್ ರಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತೆತುೇವೆ.” 
ಭಾರತ ತನನು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹಿತಾಸಕ್ತುಗಳಿಗೆ ಎಂದ್ಗ್ ಧಕೆಕಾಯಾಗಲ್ 
ಬಿಡ್ವುದ್ಲಲಿ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಜಗತ್ತು ಅರಿತ್ಕೆ್ಂಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ 
ಇಂದ್ ಭಾರತದ ಯ್ವಕರ್ ಸಾಮಥಯಾ್ಭ, ತಾಂತಿ್ರಕ ಕೌಶಲಯಾ, 
ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ್ಂದ ತ್ಂಬಿದಾದರೆ.

ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅರರ್ ಜಗತಿತುಗೆ 
ತೆೋೀರಿದ ಐದ್ ‘S’ ದೃಷ್ಟಕೆೋೀನ

ಸಮಾ್ಮನ್ 
(ಗೌರರ)

ಸಹಯೊೀಗನಾರು ಆಗಸ್ಟ ಗೆ ರ್ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ. ಅಧಯಾಕ್ಷ 
ಸಾಥೆನರನ್ನು (ಸಹಕಾರ) ರಹಿಸಿಕೆೋಳು್ಳತೆತುೀವೆ ಮತ್ತು 
ಇತರ ಸದಸಯಾರೆೋೆಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ ಎದಿರ್ 

ನೆೋೀಡ್ತೆತುೀವೆ. ಭಾರತರು ಸದಾ ಸೆಂರಮದ 
ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ಮಾತ್ಕತೆರ ಪ್ರತಿಪಾದಕನಾಗಿ ಮತ್ತು 

ಅೆಂತಾರಾಷ್ಟ್ೀರ ಕಾನೋನಿನ ಬೆೆಂಬಲ್ಗನಾಗಿ 
ಉಳಿರ್ತತುದೆ.

ಎಸ್. ಜೆೈಶೆಂಕರ್,  
ವಿದೆೀಶಾೆಂಗ ರಯಾರಹಾರಗಳ ಸಚಿರರ್

ಸೆಂವಾದ ಶಾೆಂತಿ 

ಸಮೃದಿಧಿ

ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ ಪೂಣ್ವ 
ಭಾಷಣ ಕೆೀಳಲ್ ಕ್ಯಾ.ಆರ್. ಕೆೋೀಡ್ 
ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿ.
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ಭಾರತದ ರ್.ಎನ್.ಎಸ್.ಸಿ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ಅದರ ರೃದಿಧಿಸ್ತಿತುರ್ರ 

ಸಾಥೆನಮಾನದ ಸೆಂಕೆೀತ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತವು ಯ್.ಎನ್ .ಎಸ್ ,ಸಿ. ಕಾಯಂ 

ಸದಸಯಾರ ಗಣಯಾ ಕಲಿಬ್  ನಲ್ಲಿ ಸಾಥೆನ ಪಡೆಯದೆೇ ಇರಬಹ್ದ್ ಆದರೆ 

ಶಾಶವಾತ ಸದಸಯಾನಲಲಿದ್ದದರ್, ಯ್.ಎನ್ .ಎಸ್ .ಸಿ,ಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ 

ಸದಸಯಾ ಸಾಥೆನಕಾಕಾಗಿ ತನನು ಹಕಕಾನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದ, ಜಗತ್ತು 

ಅದರ ಸಾಮಥಯಾ್ಭ ಅರಿತಿದೆ.ಎರಡನೆೇ ಮಹಾಯ್ದಧಿದ ನಂತರ 

ದೆೇಶಗಳ ನಡ್ವೆ ಶಾಂತಿ, ರದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸೆನುೇಹಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು 

ಉತೆತುೇಜಿಸ್ವುದ್ ಈ ಸಂಸೆಥೆಯ ರಚನೆಯ ಉದೆದೇಶವಾಗಿತ್ತು. 

ರದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ್ ವಿಶವಾಸಂಸೆಥೆಯ ಆರ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದಯಾಂತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಈ 

ಸಂಸೆಥೆಯ ಪಾತ್ರವು ಮ್ಖಯಾವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸೆಥೆಯ್ ಈಗ ಒಟ್್ಟ 15 

ಸದಸಯಾರನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ದೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 5 ಕಾಯಂ ಸದಸಯಾರ್ - ಅಮರಿಕ, 

ಬಿ್ರಟನ್, ಫಾ್ರನ್ಸೂ, ರಷಾಯಾ, ಚಿೇನಾ, ಪ್ರತೆಯಾೇಕ ವಿಟೆ್ೇ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು 

ಹೆ್ ಂದ್ವೆ. ಉಳಿದ 10 ಸದಸಯಾರನ್ನು ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ಆಯೆಕಾ ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದೆ. ಭಾರತವು ಎರಡ್ ವಷ್ಭಗಳಿಂದ 

ರದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಶಾಶವಾತವಲಲಿದ ಸದಸಯಾರಾಗಿ ಎಂಟನೆೇ 

ಬಾರಿಗೆ ಆಯೆಕಾಯಾಗಿದೆ. ಇದಕಾಕಾಗಿ ಭಾರತವು ರಾಜತಾಂತಿ್ರಕ 

ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್ತು, ಇದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 192 ರಾಷಟ್ರಗಳ ಪೆೈಕ್ 184 ದೆೇಶಗಳು ಭಾರತದ 

ಪರವಾಗಿದ್ದ, ಸದಸಯಾನಾಗಿ ಆಯೆಕಾ ಮಾಡಿವೆ. ತಾಂತಿ್ರಕ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ, ಭಾರತವು ತನನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್ 

ಬಾರಿ ಈ ಪ್ರಮ್ಖ ಸಂಸೆಥೆಯ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು 

ಪಡೆಯ್ತತುದೆ.  

ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ಸಹಕರ ಕುರಿತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೀಂದ್ರ ಮೀದಿಯವರ ಐದ್ ಮಂತ್ರಗಳು

ತತ್ವ: ನಾರು ಕಾನೋನ್ಬದಧಿ ಕಡಲ ವಾಯಾಪಾರದಿೆಂದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೆೀಕ್. ಅರರ ಹಾದಿರಲ್ಲಿ 

ಬರ್ರ ಅಡಚಣೆಗಳು ಇಡಿೀ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್್ವಕತೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿರಬಹ್ದ್. ಮ್ಕತು ಕಡಲ ವಾಯಾಪಾರರು ಅನಾದಿ 

ಕಾಲದಿೆಂದಲೋ ಭಾರತಿೀರ ನಾಗರಿಕತೆಯೊೆಂದಿಗೆ ನೆಂಟ್ ಹೆೋೆಂದಿದೆ. ಸಾವಿರಾರ್ ರಷ್ವಗಳ ಹಿೆಂದೆ ಸಿೆಂಧೋ 

ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆರಲ್ಲಿ ಲೆೋೀಥಾಲ್ ಬೆಂದರಿತ್ತು. ಕಡಲ ವಾಯಾಪಾರದೆೋೆಂದಿಗೆ ಸೆಂಬೆಂಧವಿತ್ತು. ಪಾ್ರಚಿೀನ ಕಾಲದ 

ಮ್ಕತು ಸಮ್ದ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿಯೀ ರಗವಾನ್ ಬ್ದಧಿನ ಶಾೆಂತಿ ಸೆಂದೆೀಶರು ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿ ಹರಡಿತ್. ಮ್ಕತು ಕಡಲ 

ವಾಯಾಪಾರಕೆ್ ನಾರು ಪರಸ್ಪರರ ಸಮ್ದ್ರಯಾನಿಗಳ ಹಕ್್ಗಳನ್ನು ಸೆಂಪೂಣ್ವವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಬೆೀಕ್.

ತತ್ವ: ಕಡಲ ವಿವಾದಗಳ ಇತಯಾಥ್ವ ಶಾೆಂತಿರ್ತವಾಗಿರಬೆೀಕ್ ಮತ್ತು ಅೆಂತಾರಾಷ್ಟ್ೀರ ಕಾನೋನಿನ ಆಧಾರದ 
ಮೀಲೆ ಇರಬೆೀಕ್. ಪರಸ್ಪರ ನೆಂಬಿಕೆಗೆ ಇದ್ ಅತಯಾಗತಯಾ. ಈ ಮೋಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾರು ಜಾಗತಿಕ ಶಾೆಂತಿ ಮತ್ತು 
ಸಿಥೆರತೆರನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕೆೋಳ್ಳಬಹ್ದ್. ಈ ತಿಳಿರಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬ್ದಧಿತೆಯೊೆಂದಿಗೆ ಭಾರತರು ತನನು ನೆರೆರ 
ಬಾೆಂಗಾಲಿದೆೀಶದೆೋೆಂದಿಗಿನ ಕಡಲ ವಿವಾದರನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದೆ.

ತತ್ವ: ನೆೈಸಗಿ್ವಕ ವಿಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷಟ್ಗಳ ಹೆೋರತಾದರರ್ ಒಡ್್ಡರ ಕಡಲ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾರು 

ಜೆಂಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೆೀಕ್. ಈ ನಿಟಿಟನಲ್ಲಿ ಪಾ್ರದೆೀಶಿಕ ಸಹಕಾರರನ್ನು ಹೆಚಿಚುಸಲ್ ಭಾರತ ಹಲವಾರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 

ಕೆೈಗೆೋೆಂಡಿದೆ.

ತತ್ವ: ನಾರು ಸಾಗರ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸೆಂಪನೋ್ಮಲಗಳನ್ನು ಸೆಂರಕ್ಷಿಸಬೆೀಕ್. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರ್ರೆಂತೆ, ಸಾಗರರು 

ಹವಾಮಾನದ ಮೀಲೆ ನೆೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರ್ತತುದೆ. ಆದದಿರಿೆಂದ, ನಾರು ನಮ್ಮ ಸಮ್ದ್ರ ಪರಿಸರರನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಟಕ್, 

ತೆೈಲ ಸೆೋೀರಿಕೆರೆಂತಹ ಮಾಲ್ನಯಾದಿೆಂದ ಮ್ಕತುವಾಗಿಡಬೆೀಕ್. ಭಾರತರು ಮಹತಾ್ವಕಾೆಂಕ್ೆರ ‘ಆಳ ಸಮ್ದ್ರ 

ಕಾಯಾ್ವಚರಣೆ’ರನ್ನು ಪಾ್ರರೆಂಭಸಿದೆ.

ತತ್ವ: ನಾರು ಜವಾಬಾದಿರಿರ್ತ ಕಡಲ ಸೆಂಪಕ್ವರನ್ನು ಉತೆತುೀಜಿಸಬೆೀಕ್. ಕಡಲ ವಾಯಾಪಾರರನ್ನು ಹೆಚಿಚುಸಲ್ 

ಮೋಲಸೌಕರ್ವ ಸೃಷ್ಟ ಅಗತಯಾ ಎೆಂಬ್ದೋ ಸ್ಪಷಟವಾಗಿದೆ.
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ವಿಶ್ವಸೆಂಸೆಥೆರಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ರದ್ರತೆರ ಕಾಳಜಿ 



ದೂರದಶ್ಷನದಂದಿಗೆ

ತನನು 62 ರಷ್ವಗಳ ವೆೈರವೀಪೆೀತ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ದೋರದಶ್ವನರು ತನನು ಮನರೆಂಜನಾ ಕಾರ್ವಕ್ರಮಗಳಿೆಂದ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಹಿತಾಸಕ್ತುಗಾಗಿ ದೆೋೀಷರಹಿತ ಮಾಹಿತಿರನ್ನು ಒದಗಿಸ್ರ ಮೋಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜಿೀರನದ ಅನಿವಾರ್ವ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ವಿಷನ್  ಪ್ರಸಾರದ ಇತಿಹಾಸರು ದೋರದಶ್ವನದೆೋೆಂದಿಗೆ ಪಾ್ರರೆಂರವಾಯಿತ್, ಅದ್ ಈಗ ದೆೀಶದ ಜನಸೆಂಖೆಯಾರ 
ಶೆೀಕಡಾ 9೦ಕೋ್ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ತಲ್ಪುತಿತುದೆ ಎೆಂಬ ಹೆಮ್ಮ ಇದೆ. ದೋರದಶ್ವನರು ಅನೆೀಕ ಜನಪಿ್ರರ ಸ್ದಿದಿ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು 

ಕಲಾ-ಸೆಂಸಕೃತಿ ಕಾರ್ವಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತತುದೆ, ಇದ್ ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಜನಪಿ್ರರತೆರನ್ನು ಹೆಚಿಚುಸಿದೆ. ನಿಜ 
ಅಥ್ವದಲ್ಲಿ, ಇದ್ ಏಕ ಭಾರತ ಶೆ್ರೀಷ್ಠ ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೆೋಳಿಸಲ್ ಭಾರತಕೆ್ ನೆರವಾಗ್ತಿತುದೆ.

ದೋರದಶ್ವನ ದಿನಾಚರಣೆ 
ಪ್ರಮ್ಖ ಸೆಂಗತಿಗಳು

n 	ದೋರದಶ್ವನರನ್ನು ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 15, 1959 ರೆಂದ್ 
ಪಾ್ರರೆಂಭಸಲಾಯಿತ್. 5 ನಿಮಿಷಗಳ ನಿರಮಿತ ಸ್ದಿದಿ ಬ್ಲೆಟಿನ್ 
ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ 15, 1965 ರೆಂದ್ ಪಾ್ರರೆಂಭಸಲಾಯಿತ್. ಕೃಷ್ 
ಆಧಾರಿತ ಅತಯಾೆಂತ ಜನಪಿ್ರರ ಕಾರ್ವಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒೆಂದಾದ 
ಕೃಷ್ ದಶ್ವನರು 1967 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರೆಂರವಾಯಿತ್. 1972ರಲ್ಲಿ 
ದೋರದಶ್ವನ ಮ್ೆಂಬೆೈ ಮತ್ತು ಅಮೃತಸರದಿೆಂದಲೋ 
ಪ್ರಸಾರರನ್ನು ಪಾ್ರರೆಂಭಸಿತ್.

n 	1975ರರರೆಗೋ ದೋರದಶ್ವನದ ಪ್ರಸಾರ ಕೆೀರಲ 7 ನಗರಗಳಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಸಿೀಮಿತವಾಗಿತ್ತು. ದೋರದಶ್ವನರನ್ನು ಏಪಿ್ರಲ್ 1, 1976 
ರೆಂದ್ ಆಲ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ರೆೀಡಿಯೊೀದಿೆಂದ ಬೆೀಪ್ವಡಿಸಲಾಯಿತ್.

n 	ಕಲರ್ ಟೆಲ್ವಿಷನ್ 1982 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆ್ ಕಾಲ್ಟಿಟತ್. ಹಮ್ 
ಲೆೋೀಗ್, ಬ್ನಿಯಾದ್, ಮಾಲ್ಗೆಡಿ ಡೆೀಸ್, ರಜನಿ, ನ್ಕಾ್ಡ್, 
ಚಿತ್ರಹಾರ್ ನೆಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿೆಂದಾಗಿ ದೋರದಶ್ವನರು 
ತನನುದೆೀ ಆದ ಸಾಥೆನರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಸ್ರಲ್ಲಿ ರಶಸಿ್ವಯಾಯಿತ್.

n 	1987ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ರಾಮಾರಣ ಮತ್ತು 1989 
ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಮಹಾಭಾರತರು ದೋರದಶ್ವನದ 
ಜನಪಿ್ರರತೆರನ್ನು ಹೆೋಸ ಎತತುರಕೆ್ ಕೆೋೆಂಡೆೋಯಿಯಾತ್. ಪ್ರಸಾರ 
ಭಾರತಿರನ್ನು ನವೆೆಂಬರ್ 23, 1997 ರೆಂದ್ ರಚಿಸಲಾಯಿತ್. 
ಅೆಂದಿನಿೆಂದ ದೋರದಶ್ವನ ಅದರ ಅಡಿರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ವ 
ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿತುದೆ.

n 	24 ಗೆಂಟೆಗಳ ಸ್ದಿದಿ ವಾಹಿನಿಯಾದ ಡಿಡಿ-ನೋಯಾಸ್ ಅನ್ನು 2003 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರೆಂಭಸಲಾಯಿತ್. ಉಚಿತ ಡಿಟಿಎಚ್ ಸೆೀವೆ ಡಿಡಿ ಡೆೈರೆಕ್ಟ 
ಅನ್ನು ಸಹ 2004 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರೆಂಭಸಲಾಯಿತ್.

ದೋರದಶ್ವನರು 34 ಉಪಗ್ರಹ 
ಚಾನಲ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ರ ನೆಟ್ 
ರಕ್್ವ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, 104 ಉಚಿತ 
ಡಿಟಿಎಚ್ ಸೆೀವಾ ಪೂರೆೈಕೆದಾರರನ್ನು 
ಹೆೋೆಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೋರದಶ್ವನದ 
66 ಸ್ಟಡಿಯೊೀಗಳು ವಿವಿಧ 
ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ವ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿತುವೆ.

ಕೃಷ್ ಆಧಾರಿತ 
ಕಾರ್ವಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ 
ಮಾಡ್ರ ಉದೆದಿೀಶದಿೆಂದ ಡಿಡಿ 
ಕ್ಸಾನ್ ಅನ್ನು ಮೀ 26, 2015 
ರೆಂದ್ ಪಾ್ರರೆಂಭಸಲಾಯಿತ್. 
ಡಿಡಿ ರೆಟೆೋ್ರದೆಂತಹ ಚಾನೆಲ್ 

ಗಳು ದೋರದಶ್ವನದ ಬಾ್ರೆಂಡ್ 
ಮೌಲಯಾರನ್ನು ಹೆಚಿಚುಸಿವೆ.

ಕ
ಳೆದ ವಷ್ಭ ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕವು ರಾಷಟ್ರಕೆಕಾ 
ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಲಾರ್ ಡೌನ್ 
ನಲ್ಲಿ ದೆೇಶದಾದಯಾಂತದ್ಂದ ರಾಮಾಯಣ-

ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳನ್ನು 
ದ್ರದಶ್ಭನದಲ್ಲಿ ಮರ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಬೆೇಕ್ 
ಎಂಬ ಬೆೇಡಿಕೆ ಬಂತ್. ಸಾವ್ಭಜನಿಕರ ಬೆೇಡಿಕೆಯನ್ನು 
ಗೌರವಿಸಿ, ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಭರವು ದ್ರದಶ್ಭನದಲ್ಲಿ ತನನು 
ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿತ್. ಇದ್ ಟಿವಿ ಜನರ 
ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೇಶಸ್ತಿತುದದ ಅಂದ್ನ ಸ್ವಣ್ಭ ಯ್ಗವನ್ನು 
ಜ್ಾಪಿಸ್ತತುದೆ. ಅಂದ್ನಿಂದ, ತನನು ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಭತೆಯನ್ನು 
ಕಾಯ್ದಕೆ್ಂಡ, ದ್ರದಶ್ಭನವು ರಾಷಟ್ರದ ಪ್ರಸಾರ ಸೆೇವೆಯ 
ಆಧಾರಸತುಂರವಾಗಿದೆ. ದ್ರದಶ್ಭನವು ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 15, 
1959 ರಂದ್ ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಪ್ರಸಾರಕನಾಗಿ 
ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣ ಆರಂರ ಮಾಡಿತ್, ಸಣ್ಣ ಟಾ್ರನ್ಸೂ 
ಮಟರ್ ಮತ್ತು ತಾತಾಕಾಲ್ಕ ಸ್್ಟಡಿಯೇ. ದ್ರದಶ್ಭನಕೆಕಾ 
ನಿಯಮತ ಪ್ರಸಾರವಿಲಲಿದ ಸಮಯ ಆದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 
1965 ರ ಆಗಸ್್ಟ 15 ರಿಂದ, 5 ನಿಮಷಗಳ ನಿಯಮತ ಸ್ದ್ದ 
ಸಂಚಯವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾ 
ಪುರಿ ದ್ರದಶ್ಭನದ ಮದಲ ವಾತಾ್ಭ ವಾಚಕ್ ಎಂಬ 
ಹೆಗಗೆಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರ್. ದ್ರದಶ್ಭನವು ತನನು ಕ್ಟ್ಂಬ 
ಆಧಾರಿತ ಕಾಯ್ಭಕ್ರಮಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಪಾ್ರರಂರದ್ಂದಲ್ 
ತನನು ಪೆ್ರೇಕ್ಷಕರೆ್ ಂದ್ಗೆ ಉತತುಮ ಬಾಂಧವಯಾವನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ದೆ. 
ದ್ರದಶ್ಭನದ ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಭತೆಯ್ ನಿಖರವಾದ ಮತ್ತು 
ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಭ ಪ್ರಸಾರದ್ಂದಾಗಿ ಹಲವಾರ್ ಚಾನೆಲ್ 
ಗಳ ನಡ್ವೆಯ್ ವಿಶಷ್ಟ ಗ್ರ್ತನ್ನು ಮ್ಡಿಸಲ್ 
ಅನ್ವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್, ದೆೇಶದ ದ್ರದ ಪ್ರದೆೇಶಗಳನ್ನು 
ತಲ್ಪುವ ದ್ರದಶ್ಭನವು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮತ್ತು ಪಾ್ರದೆೇಶಕ 
ಪ್ರಸಾರದ ಮ್ಲಕ ದೆೇಶದ ಅತಿದೆ್ ಡಡ್ ಪ್ರಸಾರಕನಾಗಿದೆ, 
ಇದ್ ದೆೇಶದ ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಸ್ಮಾರ್ ಶೆೇ.90 ರಷ್ಟನ್ನು 
ತಲ್ಪುತತುದೆ. ದ್ರದಶ್ಭನವು ತನನು ಸೆೇವೆಗಳನ್ನು 
ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ತಲ್ಪಿಸಲ್ ಬದಲಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಸಮಯಕೆಕಾ ವಾಯಾಪಕವಾಗಿ 
ಹೆ್ ಂದ್ಕೆ್ಳು್ಳತತುದೆ.   

ದೋರದಶ್ವನ ದಿನಾಚರಣೆ
ಟೆಲ್ವಿಷನ್  ಇತಿಹಾಸ

ಆರಂಭವಾದ ಟೆಲ್ವಿರನ್  ಇತಿಹಾಸ
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ಆತ್ಮ ನಿಭ್ಷರ ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರ್ಂಡ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಬಲವಧ್ಷನೆ 

ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವು ಸಾಕಷ್್ಟ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಪ್ರದಶ್ಭಸಿತ್, ಇದ್ ಭಾರತಿೇಯ 
ಆರ್್ಭಕತೆಯನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದ್ಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕೆ್ಟಿ್ಟತ್. ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕದ ನಡ್ವೆಯ್, 
ಭಾರತಿೇಯ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ದೆೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಗಮನಾಹ್ಭ ಕೆ್ಡ್ಗೆ ನಿೇಡಿವೆ. ಭಾರತಿೇಯ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಒಕ್ಕಾಟದ (ಸಿಐಐ) 

ವಾಷ್್ಭಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್ ಇದನ್ನು ಒತಿತು ಹೆೇಳಿದರ್. “ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೇತಸೂವ- 
75ನೆೇ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ದ್ನಾಚರಣೆಯ ನಡ್ವೆ ಸಿಐಐನ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯ್ತಿತುದೆ. ಹೆ್ ಸ ನಿಣ್ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಗಳನ್ನು 

ರ್ಪಿಸಲ್ ಭಾರತಿೇಯ ಉದಯಾಮಕೆಕಾ ಇದ್ ದೆ್ ಡಡ್ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.” ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಆತ್ಮನಿರ್ವರ ಭಾರತ ಕ್ರಿತ್
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆ್ ೇತಸೂವ - 75ನೆೇ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ದ್ನಾಚರಣೆಯ ನಡ್ವೆ ಸಿಐಐನ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಯ್ತಿತುದೆ. ಹೆ್ ಸ 
ನಿಣ್ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದ್ಪಡಿಸಲ್ ಭಾರತಿೇಯ 
ಉದಯಾಮಕೆಕಾ ಇದ್ ದೆ್ ಡಡ್ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ 
ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸಿಸೂನ ದೆ್ ಡಡ್ ಜವಾಬಾದರಿ ಭಾರತಿೇಯ 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಮೇಲ್ದೆ.
ಸಕಾ್ವರದ ಪ್ರರತನುಗಳು
ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಇಂದ್ ಸೃಷ್್ಟಯಾಗಿರ್ವ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು 
ಅದರ ಸಾಮಥಯಾ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್್ಟಯಾಗಿರ್ವ ವಿಶಾವಾಸವನ್ನು ಭಾರತಿೇಯ 
ಉದಯಾಮವು ಸಂಪೂಣ್ಭವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್. ಹಿಂದ್ನ 
ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿೇವು 
ನೆ್ ೇಡಿರಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ಅನ್ರವಿಸಿರಬಹ್ದ್. ಇಂದ್ನ ನವ 
ಭಾರತವು ಹೆ್ ಸ ಜಗತಿತುನೆ್ ಂದ್ಗೆ ಮ್ನನುಡೆಯಲ್ ಸಿದಧಿವಾಗಿದೆ. 
ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶ ಹ್ಡಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದದ ಭಾರತ 
ಈಗ ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯ ಹ್ಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಾವಾಗತಿಸ್ತಿತುದೆ.
ನರ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಕೆೋೀನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾರಣೆ
ವಿದೆೇಶದ್ದ ಏನೆೇ ಆದರ್ ಅದ್ ಉತತುಮ ಎಂದ್ ನಾವು 
ಭಾವಿಸ್ವ ಸಮಯ ಒಂದ್ತ್ತು. ವಷ್ಭಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಬಳಿಕ 
ನಾವು ನಿಮ್ಭಸಿದ ನಮ್ಮ ಸವಾಂತ ಬಾ್ರಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿದೆೇಶ 
ಹೆಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತ್. ಇಂದ್ ಪರಿಸಿಥೆತಿ ವೆೇಗವಾಗಿ 
ಬದಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಇಂದ್ ದೆೇಶವಾಸಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ 

ಸಾ್ವರಲೆಂಬಿ ಭಾರತದ ರಶಸಿಸಾನಲ್ಲಿ ಉದಯಾಮದ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರದಿೆಂದ ಹಿಡಿದ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತೆತುೀಜಿಸ್ರಲ್ಲಿ  
ಕೆೀೆಂದ್ರ ಸಕಾ್ವರದ ಪ್ರರತನುಗಳರರೆಗೆ ಅನೆೀಕ ವಿಷರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ ಒತಿತು ಹೆೀಳಿದರ್. 

ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅರರ ಭಾಷಣದ ಮ್ಖಾಯಾೆಂಶಗಳು:

ಮೀಕ್ ಇನ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿತ್
ನಮ್ಮ ಉದಯಾಮದ ಮೇಲ್ನ ದೆೇಶದ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ಇಂದ್ ಸ್ಗಮ ವಾಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಗಮ ಜಿೇವನ 
ಸ್ಧಾರಿಸ್ತಿತುದೆ. ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯೆದಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ 
ತಿದ್ದಪಡಿಗಳು ಇದಕೆಕಾ ಉತತುಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೆೇ 
ರಿೇತಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ ವಲಯವನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಹಲವಾರ್ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆ್ ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದ್ ಕಡಾಡ್ಯಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು 
ಮ್ಕತುಗೆ್ ಳಿಸ್ತತುದೆ. ರಾಜಯಾಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾಲ್ದಾರರನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೆ್ತೆಗೆ, ಉದೆ್ ಯಾೇಗ 
ಮತ್ತು ರಫ್ತು ವೆೇಗಗೆ್ ಳಿಸಲ್ ದೆೇಶವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಿಎಲ್ಐ 
ಯೇಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ದೆ. ತಿೇರಾ ಇತಿತುೇಚೆಗೆ, 
ನಾವು ಪೂವಾ್ಭನವಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ಹಾಕಲ್ ನಿಧ್ಭರಿಸ್ವ 
ಮ್ಲಕ ಹಿಂದ್ನ ತಪು್ಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದೆದೇವೆ.

ಉತ್ಪನನುಗಳಿಗೆ ಮಹತವಾ ಕೆ್ಡ್ತಿತುದಾದರೆ. ಕಂಪನಿಯ್ 
ಭಾರತಿೇಯರದೆದೇ ಆಗಿರಬೆೇಕ್ ಎಂಬ ಅಗತಯಾವಿಲಲಿ, ಆದರೆ 
ಇಂದ್ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ 
ಉತ್ಪನನುಗಳನ್ನು ಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಬಯಸ್ತಾತುರೆ. ದೆೇಶವು ಮನಸ್ಸೂ 
ಮಾಡಿದ್ದ, ಈಗ ಉದಯಾಮವು ಅದಕೆಕಾ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ತನನು ನಿೇತಿ 
ಮತ್ತು ಕಾಯ್ಭತಂತ್ರವನ್ನು ಬದಲ್ ಮಾಡಬೆೇಕಾಗಿದೆ.
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ರ್ರಜನರ ಹೆಚ್ಚುತಿತುರ್ರ ವಿಶಾ್ವಸ
ಇತಿತುೇಚೆಗೆ ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿೇವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇರಿ. 
ಇಂದ್ ಭಾರತದ ಯ್ವಕರ್ ಮೈದಾನಕೆಕಾ ಇಳಿಯ್ವಾಗ 
ಹಿಂಜರಿಯ್ವುದ್ಲಲಿ. ಅವರ್ ಶ್ರಮಪಡ್ತಾತುರೆ, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಮತ್ತು ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲ್ ಬಯಸ್ತಾತುರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳು
ಇಂದ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೆೇಶದಲ್ಲಿನ ಉತಾಸೂಹ, 
ತವಾರಿತ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕಾ್ಭರವನ್ನು ಪೆ್ರೇರೆೇಪಿಸ್ತಿತುದೆ. ನಾವು 
ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳು ಸ್ಲರದ ನಿಧಾ್ಭರಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, 
ಅವು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಎಲಲಿ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳ 
ಬೆೇಡಿಕೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ್ಂದ ಇತ್ತು. ಸಾಕಷ್್ಟ ಚಚೆ್ಭಗಳೊ ಇದದವು, 
ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರ್ವುದ್ ಕಷ್ಟ ಎಂದ್ ಭಾವಿಸಿದದರಿಂದ 
ನಿಧಾ್ಭರಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆ್ ಂಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಅದೆೇ 
ನಿಧಾ್ಭರಗಳನ್ನು ಪೂಣ್ಭ ದೃಢನಿಶಚಯದ್ಂದ ಹೆೇಗೆ ಕೆೈಗೆ್ ಂಡಿದೆದೇವೆ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಿೇವು ನೆ್ ೇಡಿದ್ದೇರಿ. ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ರೆ್ ೇಗದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳ ಪ್ರಕ್್ರಯೆ ಮ್ಂದ್ವರಿಯಿತ್. ಈ 
ನಿಧಾ್ಭರಗಳಿಗೆ ದೆೇಶ ಹೆೇಗೆ ಸ್ಪಂದ್ಸಿತ್ ಎಂಬ್ದಕ್ಕಾ ನಿೇವು 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇರಿ. ವಾಣಿಜಯಾ ಕಲ್ಲಿದದಲ್ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ 
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾಲೆ್ ಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯನ್ನು 
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರೇತಾಸೂಹಿಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೆ್ ಡಡ್ 

ಸ್ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು 
ಪರಮಾಣ್ ವಲಯಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕೆಕಾ ಮ್ಕತುಗೆ್ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಿಬ್ವೆಂಧಗಳ ರದ್ದಿ
ದೆೇಶದ ಹಿತದೃಷ್್ಟಯಿಂದ ಅತಿದೆ್ ಡಡ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಲ್ 
ಸಿದಧಿವಾಗಿರ್ವ ಸಕಾ್ಭರ ದೆೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಎಸಿ್ಟ ಅದಕೆಕಾ ಒಂದ್ 
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಜಿಎಸಿ್ಟಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ದ್ದ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ದಾಖಲೆಯ ಜಿಎಸಿ್ಟ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆದೇವೆ.
ಬಲವಾದ ಬಾ್ರೆಂಡ್ ಇೆಂಡಿಯಾದ ಜೆೋತೆಗೆ ಸೆಂಶೆೋೀಧನೆ ಮತ್ತು 
ಅಭರೃದಿಧಿ ಕ್ರಿತ್
ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತಿಯ ಮ್ಲಕ ದೆೇಶವು ದೆ್ ಡಡ್ 
ಹೆಜೆಜೆಯನ್ನು ಇಟಿ್ಟದೆ. ಇದ್ ಶಾಲೆಗಳು, ಕೌಶಲಯಾಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದ್ 
ಸಂಶೆೋೇಧನೆಯವರೆಗೆ ಹೆ್ ಸ ಪರಿಸರ ವಯಾವಸೆಥೆಯನ್ನು ರ್ಪಿಸಲ್ 
ಮಾಗ್ಭಸ್ಚಿಯನ್ನು ಒಳಗೆ್ ಂಡಿದೆ. ಉದಯಾಮವು ಅದರಲ್ಲಿ 
ಸಕ್್ರಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕಾಕಾಗಿ 
ನಾವು ಸಂಶೆೋೇಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಹ್ವಿಧದಲ್ಲಿ 
ನಮ್ಮ ಹ್ಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚಿಚಸಬೆೇಕ್ ಮತ್ತು ಇದ್ ಸಕಾ್ಭರದ 
ಪ್ರಯತನುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ವುದ್ಲಲಿ, ಇದಕೆಕಾ ದೆ್ ಡಡ್ 
ಉದಯಾಮಗಳ ಪಾಲೆ್ ಗೆಳು್ಳವಿಕೆಯ ಅಗತಯಾವಿದೆ. ಬಾ್ರಂಡ್ 
ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವುದ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ.  

ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ 
ಭಾಷಣದ ಮ್ಖಾಯಾೆಂಶಗಳು

ಸದೃಢತೆ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಜರಿ 

ಕೆೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು 

2021ರ ಅಕೆ್್ಟೇಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ 

ಬರ್ತತುವೆ. ಸಕಾ್ಭರ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್.ಯ್ಗಳಿಗೆ 

ಸೆೇರಿದ 15 ವಷ್ಭಗಳ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು 

ರದ್ದಗೆ್ ಳಿಸ್ವ ನಿಯಮಗಳು ಏಪಿ್ರಲ್ 1, 

2022 ರಿಂದ ಅನವಾಯವಾಗ್ತತುವೆ.

ವಾಣಿಜಯಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಗತಯಾವಿರ್ವ ಸದೃಢತೆ 

ಪರಿೇಕ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಏಪಿ್ರಲ್ 

1, 2023 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ವೆ, ಆದರೆ 

ಇತರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಗತಯಾವಿರ್ವ ಸದೃಢತೆ 

ಪರಿೇಕ್ೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 

ಜ್ನ್ 1, 2024 ರಿಂದ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 

ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ವುದ್.

ಭಾರತದ ಅಭರೃದಿಧಿರ ಪರಣದಲ್ಲಿ ಸಾ್ರ್್ಯಪೆೀಜ್ (ಗ್ಜರಿ) ನಿೀತಿ ಮಹತ್ವದ 
ಮೈಲ್ಗಲಾಲಿಗಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ

ಹೆೋಸ ಗ್ಜರಿ ನಿೀತಿರ 
ಪ್ರಯೊೀಜನಗಳು

ಪರಿಸರ ಹಿತಾಸಕ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ನಯಾವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲ್ ವಿನಾಯಾಸಗೆ್ ಳಿಸಲಾದ ದೆೇಶದ 
ಮದಲ ಸಾಕಾ್ರ್ಯಪೆೇರ್ (ಗ್ಜರಿ) ನಿೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್್ಟ 13 ರಂದ್ ನಡೆದ ಗ್ಜರಾತ್ ಹ್ಡಿಕೆದಾರರ 
ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನುದೆದೇಶಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್ ಈ ನಿೇತಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ಗಡೆ 
ಮಾಡಿದರ್. ಗ್ಜರಿ ನಿೇತಿಯ್ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಮೈಲ್ಗಲಾಲಿಗಿದೆ ಎಂದ್ ಬಣಿ್ಣಸಿದ 
ಅವರ್, “ಇದ್ ದೆೇಶದ ಆರ್್ಭಕತೆಯ್ ವೆೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯ್ವುದರೆ್ ಂದ್ಗೆ ವಾಹನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ 
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲ್ದೆ” ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಕೆ್ೇಟಿ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳು 
ರಸೆತುಯಿಂದ ದ್ರ ಸರಿಯ್ತತುವೆ.

ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ 

ಹಾಕ್ವುದರಿಂದ ಮಾಲ್ನಯಾ ತಗ್ಗೆತತುದೆ. 

ತೆೈಲ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮ ಆಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು 

ನಿವ್ಭಹಣೆ ಅಗಗೆವಾಗಿರ್ತತುದೆ. ಕಾರಿನ ಗ್ಜರಿ 

ಮೌಲಯಾವನ್ನು ಮಾಲ್ೇಕರ್ ಪಡೆಯಬಹ್ದ್. 

ಹೆ್ ಸ ವಾಹನ ಖರಿೇದ್ಸ್ವಾಗ 

ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಜೆ್ತೆಗೆ, ರಸೆತು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು 

ನೆ್ ೇಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು 

ಸಹ ನಿೇಡಲಾಗ್ವುದ್.

₹10 ಸಾವಿರ ಕೆ್ೇಟಿ ಹೆ್ ಸ ಹ್ಡಿಕೆ 

ಇರ್ತತುದೆ. 50,000 ಜನರಿಗೆ ಉದೆ್ ಯಾೇಗ 

ಲಭಿಸ್ತತುದೆ.
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ಹೆೋಸ ನಿರಮ

 ಹೆ್ ಸ ಗ್ಜರಿ ನಿೇತಿಯ್ ತಾಯಾಜಯಾದ್ಂದ 
- ಸಂಪತಿತುನ ಅಭಿಯಾನದ ಮತ್ತು 
ವೃತಾತುಕಾರದ ಆರ್್ಭಕತೆಯ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಂದೆ, 
ಮ್ಂದ್ನ 25 ವಷ್ಭಗಳು ದೆೇಶಕೆಕಾ 
ಬಹಳ ಮ್ಖಯಾವಾಗ್ತತುದೆ. ನಾವು 
ಪ್ರತಿದ್ನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ತಿತುದೆದೇವೆ. 
ಆದದರಿಂದ, ಭಾರತವು ತನನು ಸವಾಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತು 
ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಹಿತದೃಷ್್ಟಯಿಂದ ದೆ್ ಡಡ್ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕಾಗಿದೆ.

 ಈ ನಿೇತಿಯ್ ಸಾಮಾನಯಾ ಕ್ಟ್ಂಬ ಗಳಿಗೆ 
ಎಲಾಲಿ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಉಪಯ್ಕತು. 
ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೇಜನವೆಂದರೆ ಹಳೆಯ 
ವಾಹನವನ್ನು ಸಾಕಾ್ರ್ಯಪ್ ಮಾಡ್ವಾಗ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗ್ತತುದೆ. 
ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ರ್ವ 
ವಯಾಕ್ತುಯ್ ಹೆ್ ಸ ವಾಹನ ಖರಿೇದ್ಯ 
ಮೇಲೆ ನೆ್ ೇಂದಣಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೆೇ 
ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೆೇಕಾಗಿಲಲಿ. 

 ಇದರೆ್ ಂದ್ಗೆ, ಅವರಿಗೆ ರಸೆತು ತೆರಿಗೆಯ 
ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿೇಡಲಾಗ್ವುದ್. 
ಎರಡನೆೇ ಪ್ರಯೇಜನವೆಂದರೆ ಹಳೆಯ 
ವಾಹನದ ನಿವ್ಭಹಣೆ ಮತ್ತು ದ್ರಸಿತು 
ವೆಚಚಗಳ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲ್ದೆ 
ಮತ್ತು ಇದ್ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು 
ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ತತುದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರರರರ ಪೂಣ್ವ 
ಭಾಷಣ ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್ಯಾ.ಆರ್. 
ಕೆೋೀಡ್ ಸಾ್್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ಬಾ್ರೆಂಡ್ ಇೆಂಡಿಯಾ
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ಜಲಕೃಷಿ 
ಪುನಶ್ಚೀತನಗೊಳಿಸ್ವ 

ನಿೀಲ್ ಕ್ರಂತಿ
ಕಾಲಕಾಲದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡದ ಹಲವಾರ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ 

ವಲಯವೂ ಒಂದ್. ಅದ್ಭುತ ಸಾಮಥಯಾ್ಭದ ಹೆ್ ರತಾಗಿಯ್, ಹಿಂದ್ನ ಸಕಾ್ಭರಗಳು 
ಈ ವಲಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. 2014ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಕಾ್ಭರ 

ರಚನೆಯಾದ ಕ್ಡಲೆೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್ 2022ರ ವೆೇಳೆಗೆ 
ರೆೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಾಗ್ಣಗೆ್ ಳಿಸ್ವ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪುನರ್ಚಚರಿಸಿದರ್. 

ಅವರ ಕಾಯ್ಭಯೇಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರ್ ಕಾ್ರಂತಿ ಮತ್ತು ಶೆವಾೇತ ಕಾ್ರಂತಿಯನ್ನು 
ಭಾಗವಾಗಿ ಸೆೇರಿಸಿದರ್. ಆದರೆ ಇದೆೇ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾವುದೆೇ ಸಕಾ್ಭರ 

ನಿೇಡದ ನಿೇಲ್ ಕಾ್ರಂತಿಗೆ ಮಹತವಾವನ್ನು ಈ ಸಕಾ್ಭರ ನಿೇಡಿದೆ. ಸವಾತಂತ್ರ ಭಾರತದ 
ಅತಿದೆ್ ಡಡ್ ಯೇಜನೆಯಾದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮತಸೂ್ಯ ಸಂಪದ ಯೇಜನೆಯನ್ನು 2020 

ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 10 ರಂದ್ ಘ್ೇಷ್ಸಲಾಯಿತ್, ಐದ್ ವಷ್ಭಗಳ ಅವಧಿಗೆ ₹20,000 
ಕೆ್ೇಟಿ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ 
ಶತಮಾನದ ಅತಿದೆ್ ಡಡ್ ವಿಪತ್ತು ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಕಳೆದ 
ವಷ್ಭ ಜಗತತುನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ಆಗಾಗೆಗೆ ಮತ್ತು 
ದ್ೇಘ್ಭಕಾಲದ ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಬಹ್ತೆೇಕ 

ಎಲಾಲಿ ದೆೇಶಗಳ ಆರ್್ಭಕತೆಯ್ ಹಳಿ ತಪಿ್ಪತ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕಾ 
ಇದರಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೆ್ಳ್ಳಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಆರ್್ಭಕ 
ಅನಿಶಚತತೆಗಳ ನಡ್ವೆಯ್ ಭಾರತವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕಾಕಾಗಿ 
ಒಂದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿತ್. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮ್ಖಯಾವಾಹಿನಿಗೆ, ಅಂದರೆ ದೆೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ 
ಕೆ್ಡ್ಗೆ ನಿೇಡಬಹ್ದಾದ ಪ್ರತಿಯಂದ್ ವಲಯಕ್ಕಾ ಗಮನ 
ನಿೇಡಲಾಯಿತ್. ಸಕಾ್ಭರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಅಂತಹ ಒಂದ್ 
ವಲಯವೆಂದರೆ ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ, ಅದ್ ಅಪಾರ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನ್ನು 
ಹೆ್ ಂದ್ತ್ತು, ಆದರೆ ಹಿಂದ್ನ ಸಕಾ್ಭರಗಳ ಶೆೋೇಧನೆಯ ವಾಯಾಪಿತುಯಲ್ಲಿ 
ಎಂದ್ಗ್ ಅದ್ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸಾವಾತಂತಾ್ರ್ಯನಂತರ 2014 ರವರೆಗೆ 
ಒಟಾ್ಟರೆ ಮಾಡಿರ್ವ 3,682 ಕೆ್ೇಟಿ ರ್. ವೆಚಚ, ಹಿಂದ್ನ 

ಈಗ ಅಶೆೋೀಕ ಚಕ್ರದ 

ನಿೀಲ್ ಬಣ್ಣದಿೆಂದ ನಿೀಲ್ ಕಾ್ರೆಂತಿರನ್ನು 

ರೋಪಿಸ್ರ ಸಮರ ಬೆಂದಿದೆ.
- ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ

ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ಮತಸಾ್ಯ  
ಸೆಂಪದ ಯೊೀಜನೆ
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ಸಕಾ್ಭರಗಳು ಈ ವಲಯದ ಬಗೆಗೆ ಹೆ್ ಂದ್ದದ ನಿರಾಸಕ್ತುಯನ್ನು 
ಹೆೇಳುತತುದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮತಸೂ್ಯ ಸಂಪದ ಯೇಜನೆ 
(ಪಿಎಂಎಂಎಸ್.ವೆೈ) ಐದ್ ವಷ್ಭಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (2020-2025) 
ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ವಲಯದ ಸ್ಸಿಥೆರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮ್ಲಕ ನಿೇಲ್ 
ಕಾ್ರಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತಿತುದೆ ಮತ್ತು 55 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ 
ಉದೆ್ ಯಾೇಗವನ್ನು ಕಲ್್ಪಸ್ತತುದೆ.
ಮಿೀನ್ಗಾರಿಕೆ ಕ್ೆೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆೋಸ ಸಾಧಯಾತೆಗಳ ಸೃಷ್ಟ
ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ವಲಯದ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನ್ನು ಸ್ಸಿಥೆರ, 
ಜವಾಬಾದರಿಯ್ತ, ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ನಾಯಾಯಸಮ್ಮತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಿಕೆ್ಳು್ಳವ ಮ್ಲಕ ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷ್ 
ವಲಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ ಪಿಎಂಎಂಎಸ್.ವೆೈ 

ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತಿತುದೆ. ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ಹಡಗ್ಗಳು/ ದೆ್ ೇಣಿಗಳು, 
ಜೆೈವಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸಂತಾನೆ್ ೇತ್ಪತಿತು ಕೆೇಂದ್ರಗಳು, 
ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಲಕೃಷ್ ನವೇದಯಾಮಗಳ ಉತೆತುೇಜನ, 
ಅಕಾವಾ ಉದಾಯಾನಗಳು, ಕರಾವಳಿ ಗಾ್ರಮ ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, 
ಆಕಾವಾಟಿರ್ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳ ಜಾಲ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆಯ 
ಹೆ್ ಸ ತಂತ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿದೆ. ಬಯೇಫಾಲಿರ್ ಮತ್ತು 
ಕೆೇರ್ ಸಂಸಕೃತಿ, ಇ-ವಾಣಿಜಯಾ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ನಿವ್ಭಹಣೆಗೆ 
ವಿಶೆೇಷ ಒತ್ತು ನಿೇಡಲಾಗ್ತಿತುದೆ. ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಹೆ್ ಸ ಸಾಧಯಾತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್್ಟಸ್ವುದ್ ಇದರ ಉದೆದೇಶವಾಗಿದೆ. 
122 ಹೆ್ ಸ ಆಳ ಸಮ್ದ್ರ ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ಹಡಗ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಅಂತಹ 267 ಹಡಗ್ಗಳ ಉನನುತಿೇಕರಣಕೆಕಾ ಹಣ ಲರಯಾವಾಗ್ವಂತೆ 

ಅದ್ ಹಿೀಗೆೀ ಆರೆಂರವಾಗಿದ್ದಿ...

ಸ್ಮಾರ್ 2.5 ಕೆೋೀಟಿ ಮಿೀನ್ಗಾರರ್ ಮತ್ತು ರೆೈತರ್ ಭಾರತದ ಮಿೀನ್ಗಾರಿಕೆ ರಲರದೆೋೆಂದಿಗೆ  
ಸೆಂಬೆಂಧ ಹೆೋೆಂದಿದಾದಿರೆ. 2018-19ರ ಅರಧಿರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್್ವಕತೆರಲ್ಲಿ ಮಿೀನ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ರಲರ 
ಶೆೀ.1.24ರಷ್ಟ ಪಾಲ್ ಹೆೋೆಂದಿತ್ತು, ಒಟ್ಟ ಕೃಷ್ ಉತಾ್ಪದನೆರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲ್ ಶೆೀ.7.28ರಷ್ಟತ್ತು. ಜಾಗತಿಕ 

ಮಿೀನ್ ಉತಾ್ಪದನೆರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲ್ ಶೆೀ.7.58 ಆಗಿತ್ತು. 2009 ರಿೆಂದ 2014 ರರರೆಗೆ ಭಾರತದ 
ಮಿೀನ್ಗಾರಿಕೆ ರಲರದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಳರಣಿಗೆ ದರರು ಕೆೀರಲ ಶೆೀ.5.27 ಆಗಿತ್ತು, ನಿೀಲ್ ಕಾ್ರೆಂತಿರ ನೆಂತರ  

ಇದ್ 2015 ಮತ್ತು 2019 ರ ನಡ್ವೆ ಶೆೀ.10.87 ತಲ್ಪಿದೆ

ನಿೀಲ್ ಕಾ್ರೆಂತಿರ್ ಮಿೀನ್ಗಾರಿಕೆ ರಲರದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಮಿತ ಸಾಧಯಾತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಿ,  
ಅದರ ತರ್ವಾರ ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ ಅರರ್ 2020ರ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 10 ರೆಂದ್ ಬಿಹಾರದಿೆಂದ ಮತಸಾ್ಯ 

ಸೆಂಪದ ಯೊೀಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನಿೀಡಿದರ್. ಯೊೀಜನೆರಲ್ಲಿ ಐದ್ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೆೀರಿಸಲಾಗಿದೆ:

ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಮಿೀನ್ಗಾರರ್ 

ಮತ್ತು ಮಿೀನ್ ಕೃಷ್ಕರ 

ಆದಾರರನ್ನು 

ದಿ್ವಗ್ಣಗೆೋಳಿಸ್ರುದ್.

5 ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮಿೀನ್ 

ಉತಾ್ಪದನೆರನ್ನು 

ವಾಷ್್ವಕ 220 ಲಕ್ಷ ಟನ್ 

ಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚುಸ್ರುದ್.

ಮ್ೆಂದಿನ 5 ರಷ್ವಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಿೀನ್ ರಫತುನ್ನು ₹1 ಲಕ್ಷ 

ಕೆೋೀಟಿಗೆ ಹೆಚಿಚುಸ್ರುದ್.

ಮಿೀನ್ ಉತಾ್ಪದನೆರಲ್ಲಿ 

ನಷಟದ ಪ್ರಮಾಣರನ್ನು 

ಶೆೀ.20ರಿೆಂದ ಶೆೀ.10ಕೆ್ 

ಇಳಿಸ್ರುದ್.

ಮಿೀನ್ಗಾರಿಕೆ ಕ್ೆೀತ್ರದಲ್ಲಿ 

55 ಲಕ್ಷ ಹೆೋಸ 

ಉದೆೋಯಾೀಗಾರಕಾಶಗಳನ್ನು 

ಸೃಷ್ಟಸ್ರುದ್.

54321

ಈ ದಿನಾೆಂಕದರರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೋಡಿಕೆ

1947-2014

`3,682 

2015-19

`1,522.48
2020-25

20,050

ಕೆೋೀಟಿ

ಕೆೋೀಟಿ 
(ನಿೀಲ್ ಕಾ್ರೆಂತಿ, ಕೃಷ್ 

ಮೋಲಸೌಕರ್ವ 
ಅಭರೃದಿಧಿ ನಿಧಿಯಿೆಂದ 

ಹೋಡಿಕೆ)

ಕೆೋೀಟಿ 
(ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ 
ಮತಸಾ್ಯ ಸೆಂಪದ 

ಯೊೀಜನೆ)
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ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2,755 ಹಡಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೆೈವಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 
ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇನ್ಗಾರರಿಗೆ ಆಧ್ನಿಕ ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ಬಲೆಗಳ 
ಜೆ್ತೆಗೆ 1956 ಹೆ್ ಸ ದೆ್ ೇಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. 1,033 
ಬಯೇಫಾಲಿರ್ಸೂ ಮತ್ತು 4,000ಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ ಮೇನ್ ಕೆೇರ್ ಗಳಿಗೆ 
ನೆರವು ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ. ಸಮ್ದ್ರದ ಜೆ್ಂಡ್ ಕೃಷ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೆೇ 
53,೦೦೦ ಕ್ಕಾ ಹೆಚ್ಚ ತೆಪ್ಪಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ್ ಲೆೈನ್ ಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಪದನೆಯನ್ನು 
ಹೆಚಿಚಸ್ವುದ್ ಯೇಜನೆಯ ಮ್ಖಯಾ ಉದೆದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದರಲ್ಲಿ 
ಸಂದೆೇಹವಿಲಲಿ, ಜೆ್ತೆಗೆ, ಸಕಾ್ಭರ ಅದಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರ 
ಕಲಾಯಾಣಕ್ಕಾ ಬದಧಿವಾಗಿದೆ.

2018-19ರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಗಾರರಿಗ್ ಕ್ಸಾನ್ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಕಾಡ್್ಭ 
ಸೌಲರಯಾವನ್ನು ವಿಸತುರಿಸಿರ್ವುದ್ ಸಕಾ್ಭರದ ಬದಧಿತೆಯನ್ನು ಒತಿತು 
ಹೆೇಳುತತುದೆ. ಪಿಎಂಎಂಎಸ್.ವೆೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ 
ಗ್ಂಪು ಅಪಘಾತ ವಿಮಯ ವಯಾವಸೆಥೆಯ್ ಇದೆ. ನಿೇಲ್ ಕಾ್ರಂತಿಯ್ 
ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ವಲಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಿದರೆ 
ಪಿಎಂಎಂಎಸ್.ವೆೈ ತನನು ತವಾರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ರ್ಮಕೆ ರ್ಪಿಸ್ತಿತುದೆ, 
ಇದರಿಂದ 2025 ರ ವೆೇಳೆಗೆ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೆ್ ಡಗಿರ್ವ ಜನರ 
ಆದಾಯವು ದ್ವಾಗ್ಣಗೆ್ ಳು್ಳತತುದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಪಾಲನ್ನು ಹೆಚಿಚಸ್ತತುದೆ.   

ಮೋಲಸೌಕರ್ವದ ಬಲರಧ್ವನೆ
ಮಿೀನ್ಗಾರಿಕೆ, ಉತಾ್ಪದನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾಯಾಪಾರಕೆ್ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ ಮೋಲಸೌಕರ್ವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಒತ್ತು ನಿೀಡಲಾಗ್ತಿತುದೆ. 

ಶಿೀತಲ್ೀಕರಣ ಘಟಕಗಳ ಅಭರೃದಿಧಿ, ಉತತುಮ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲರಯಾಗಳು, ಮೌಲಯಾ ಸರಪಳಿರ ಆಧ್ನಿೀಕರಣ, ಮಿೀನ್ಗಾರಿಕೆ ಬೆಂದರ್ಗಳು, 
ಮಿೀನ್ ಇಳಿಸ್ರ ಕೆೀೆಂದ್ರಗಳು, ಮಾರ್ಕಟೆಟ ಮೋಲಸೌಕರ್ವರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ರುದ್ ಇತಾಯಾದಿಗಳನ್ನು ಇದ್ ಒಳಗೆೋೆಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ 
ರಷ್ವವೆಂದರಲೆಲಿೀ 85 ಶೆೈತಾಯಾಗಾರಗಳು, 31 ಮಿೀನ್ ಸೆೀವಾ ಕೆೀೆಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿೀನಿನ ಆಹಾರಕಾ್ಗಿ 248 ಹೆೋಸ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರೆಂಭಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿೀನ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ದಾ್ರಹಾರ ವಾಯಾಪಾರರನ್ನು ಉತೆತುೀಜಿಸಲ್, ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ಮತಸಾ್ಯ ಸೆಂಪದ 

ಯೊೀಜನೆರಡಿ 720 ಮಿೀನ್ ಕೃಷ್ ಉತಾ್ಪದಕ ಸೆಂಸೆಥೆಗಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

626 
ಚಿಲಲಿರೆ ಮಿೀನ್ ಮಾರ್ಕಟೆಟಗಳು 

ಮತ್ತು ಕ್ಯೊೀಸ್್ ಗಳನ್ನು 
ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

200 
ತಾಣಗಳನ್ನು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಿೀನ್ 
ಮತ್ತು ಸಿೀಗಡಿ ಉತಾ್ಪದನೆಗಾಗಿ 
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಯಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೊೀಜನಗಳು

n 	 34 ರಾಜಯಾಗಳು/ಕೆೀೆಂದಾ್ರಡಳಿತ 

ಪ್ರದೆೀಶಗಳು ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ಮತಸಾ್ಯ 

ಸೆಂಪದ ಯೊೀಜನೆ ವಾಯಾಪಿತುಗೆ ಒಳಪಟಿಟವೆ.

n 	 2021ರ ಆಗಸ್ಟ 5ರರರೆಗೆ 

ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ಮತಸಾ್ಯ ಸೆಂಪದ 

ಯೊೀಜನೆರಡಿ ₹3,000 ಕೆೋೀಟಿಗೋ 

ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲಯಾದ ಪ್ರಸಾತುರಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ಮೀದನೆ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ಮಿೀನ್ ಕೃಷ್ರಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿರ್ರ 

ಅಥವಾ ಸೆಂಬೆಂಧಿಸಿದ 8,00,000 

ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿರರರೆಗೆ ಇದರಿೆಂದ 

ಪ್ರಯೊೀಜನವಾಗಿದೆ.

ಮಿೀನ್ಗಾರಿಕೆರ 
ಬೆಂದರ್ಗಳ ಸೆಂಖೆಯಾ 

2014-2020 2020-24

13

60

n 	ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮತಸೂ್ಯ ಸಂಪದ ಯೇಜನೆಯ 
ಲಾರ ಪಡೆಯಲ್, ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 
ಹೆ್ ಂದ್ರ್ವುದ್ ಬಹಳ ಮ್ಖಯಾ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆಯ ನಿಮಾ್ಭಣ ಪ್ರದೆೇಶ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಮೇನ್ ಕೃಷ್ ಜಲ ಮ್ಲ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೂ ಸೆೇರಿವೆ.

n 	ಇದಲಲಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜಿ್ಭಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್್ಭ ನ 
ಪ್ರತಿ, ಪಾಯಾನ್ ಕಾಡ್್ಭ ನ ಪ್ರತಿ, ಶಾಶವಾತ ನಿವಾಸ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಯಾಂರ್ ಪಾಸ್ ಪುಸತುಕದ 
ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತಿತುಸ್ವುದ್ ಸಹ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿದೆ.

n 	ಇದಾದ ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮತಸೂ್ಯ 
ಸಂಪದ ಯೇಜನೆಗಾಗಿ ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 
ನಿೇಡ್ವ ಅಜಿ್ಭ ನಮ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ 
ಮಾಹಿತಿಯಂದ್ಗೆ ರತಿ್ಭ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆೇಕ್. 
ಈ ನಮ್ನೆಯನ್ನು ಮೇನ್ಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತಿತುರದ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿ. ಮತಸೂ್ಯ ಸೆೇತ್ ಆಪ್ ಮತ್ತು dof.gov.
in/ ಪಿಎಂಎಂಎಸ್ಐ ಅಂತಜಾ್ಭಲ ತಾಣಲ್ಲಿ 
ಹೆಚಿಚನ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಬಹ್ದ್.

ಪಿಎೆಂಎೆಂಎಸ್ ವೆೈ ಪ್ರಯೊೀಜನ 
ಪಡೆರಲ್ ಅಗತಯಾವಿರ್ರ ದಾಖಲೆಗಳು

ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ ಮತಸಾ್ಯ  
ಸೆಂಪದ ಯೊೀಜನೆ
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ಕರ್ನಾಡ ಭಗಿೀರಥ 
ಮಾನರ ಕೆೀೆಂದಿ್ರತ ತಾೆಂತಿ್ರಕ ವಿಧಾನರು ಸಮತೆೋೀಲ್ತ ಅಭರೃದಿಧಿಗೆ ಸಾಧಯಾತೆಗಳನ್ನು 
ತೆರೆರಬಹ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾರತರು ಬಿ್ರಟಿಷ್ ರಸಾಹತ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿದಾದಿಗ,  
ಮೀಕ್ಷಗ್ೆಂಡೆಂ ವಿಶೆ್ವೀಶ್ವರಾರನರರ್, ತಮ್ಮ ಎೆಂಜಿನಿರರಿೆಂಗ್ ಕೌಶಲಯಾದೆೋೆಂದಿಗೆ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲಾಯಾಣದ ಉದೆದಿೀಶರನ್ನು ಎಷ್ಟ ವಿಸತುರಿಸಿದರೆೆಂದರೆ ಬಿ್ರಟಿಷರ್ ಸಹ ಅರರ 
ಪ್ರರತನುಗಳಿಗಾಗಿ ಅರರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೆೋಗಳಿದರ್. ಪ್ರತಿ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 15ರೆಂದ್ ಅರರ  
ಜನ್ಮ ದಿನರನ್ನು ರಾಷಟ್ರು ಎೆಂಜಿನಿರರ್ಗಳ ದಿರಸ ಎೆಂದ್ ಆಚರಿಸ್ತತುದೆ,  
ಇದ್ ಅರರ ಬಗೆಗೆ ಇರ್ರ ಗೌರರ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆರ ದೆೋಯಾೀತಕ.

ಎೆಂಜಿನಿರರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ 
ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿಶಚುರಕೆ್ ಹೆಸರ್ವಾಸಿಯಾಗಿದಾದಿರೆ. 

ಅರರ ವಿಶಿಷಟ ಹ್ರ್ಪಿಲಲಿದೆ ಮಾನರ ಪ್ರಗತಿ 
ಅಪೂಣ್ವವಾಗ್ತತುದೆ. ಎೆಂಜಿನಿರರ್ ದಿನದೆಂದ್ 

ದೆೀಶದ ಎಲಾಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ ಎೆಂಜಿನಿರರ್ ಗಳಿಗೆ 
ಹೃತೋ್ಪರ್ವಕ ಅಭನೆಂದನೆಗಳು.  

ಡಾ. ಎೆಂ. ವಿಶೆ್ವೀಶ್ವರಾರ ಅರರಿಗೆ ಅರರ ಜನ್ಮ ದಿನದ 
ಸೆಂದರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೃತೋ್ಪರ್ವಕ ಶ್ರದಾಧಿೆಂಜಲ್” 

- ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ

ಬಿ್ರ
ಟಿಷರ ಆಳಿವಾಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಭಾರತಿೇಯ ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದದ ರೆೈಲ್ ಬೆ್ ೇಗಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಿತುದದರ್. 
ಅವರ್ ಮಧಯಾಮ ಮೈಕಟ್್ಟ ಮತ್ತು ಗೆ್ ೇಧಿ 
ಮೈಬಣ್ಣದ್ಂದ ಕ್ಡಿದದರ್. ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕರ್ 
ಅವರನ್ನು ಅನಕ್ಷರಸಥೆನೆಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಪಹಾಸಯಾ 
ಮಾಡ್ತಿತುದದರ್. ಇದದಕ್ಕಾದದಂತೆ ಆ ವಯಾಕ್ತು ಎದ್ದ ಕಂಪಾಟ್್ಭ 

ಮಂಟ್ ನಲ್ಲಿದದ ರೆೈಲ್ನ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಎಳೆದರ್. ಕೆಲವೆೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 
ರೆೈಲ್ ನಿಂತಿತ್. ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೆ್ೇಪ 
ಪ್ರದಶ್ಭಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಸವಾಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಗಾಡ್್ಭ 
ಬಂದ್ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಎಳೆದವರ್ ಯಾರ್ ಎಂದ್ ಪ್ರಶನುಸಿದರ್?  
ಆ ವಯಾಕ್ತು ‘ನಾನ್ ಎಳೆದದ್ದ’ ಎಂದ್ ಉತತುರಿಸಿದರ್. ಕಾರಣ ಕೆೇಳಿದಾಗ, 
“ನನನು ಊಹೆಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸವಾಲ್ಪ ದ್ರದಲ್ಲಿ ರೆೈಲ್ ಹಳಿಗಳು ಕಡಿದ್ 
ಹೆ್ ೇಗಿವೆ” ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಗಾಡ್್ಭ ಕೆೇಳಿದರ್, ‘ನಿಮಗೆ ಅದ್ ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತ್?’ ಅವರ್ 
ಹೆೇಳಿದರ್, “ರೆೈಲ್ನ ಸಾವಾಭಾವಿಕ ವೆೇಗದಲ್ಲಿ ವಯಾತಾಯಾಸವಿದೆ ಮತ್ತು 
ನಾನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಶಬದವು ನನಗೆ ಅಪಾಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು 
ನಿೇಡ್ತಿತುದೆ.” ಗಾಡ್್ಭ ಅವರೆ್ ಂದ್ಗೆ ಸವಾಲ್ಪ ದ್ರ ನಡೆದ್ ಹೆ್ ೇಗಿ 
ನೆ್ ೇಡಿದಾಗ, ರೆೈಲೆವಾ ಹಳಿಗಳ ಜೆ್ೇಡಣೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯ್ ಒಂದ್ 
ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವಾಗಿ, ನಟ್ ಮತ್ತು ಬೆ್ ೇಲ್್ಟ ಗಳು ಚಲಾಲಿಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ 
ಬಿದ್ದರ್ವುದನ್ನು ನೆ್ ೇಡಿ ದ್ಗಭು್ರಮಗೆ್ ಂಡರ್. ಆ ಬ್ದ್ಧಿವಂತ ವಯಾಕ್ತು 
ಬೆೇರಾರ್ ಅಲಲಿ ಮೇಕ್ಷಗ್ಂಡಂ ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯಯಾ. ಇವರ್ ಕನಾ್ಭಟಕದ 
ಇಂದ್ನ ಚಿಕಕಾಬಳಾ್ಳಪುರ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 1861ರ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 15ರಂದ್ 
ಜನಿಸಿದರ್. ಅವರ ತಂದೆ ಶೆ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸಕೃತ ವಿದಾವಾಂಸರಾಗಿದದರ್, 
ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಾಯನವರಿಗೆ ಕೆೇವಲ 12 ವಷ್ಭ ವಯಸಾಸೂಗಿದಾದಗ 
ತಂದೆ ನಿಧನ ಹೆ್ ಂದ್ದರ್. ಕ್ಟ್ಂಬವು ಆರ್್ಭಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು 
ಅನ್ರವಿಸ್ವಂತಾಯಿತ್. ಆದದರಿಂದ ಅವರ್ ಹಳಿ್ಳಯ ಸಕಾ್ಭರಿ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷಣವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ್. ಬೆಂಗಳೊರಿನ 
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಾಲೆೇಜಿನಿಂದ ಬಿಎ ಮ್ಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ್ ಕೆಲ ಕಾಲ 
ಶಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ್. ಅವರ ಪ್ರತಿಭಾ ಯೇಗಯಾತೆಯನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಿಸಿದ ಮೈಸ್ರ್ ಸಕಾ್ಭರ ಅವರಿಗೆ ವಿದಾಯಾರ್್ಭವೆೇತನವನ್ನು 
ನಿೇಡಿತ್, ನಂತರ ಅವರ್ ಪುಣೆಯ ವಿಜ್ಾನ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ 
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆ್ೇಸ್್ಭ ಗೆ ಸೆೇರಿದರ್. 1883 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ್  
ಎಲ್.ಸಿ.ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್.ಸಿ.ಇ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದಲ ಸಾಥೆನವನ್ನು 
ಪಡೆದರ್, ಈಗಿನ ಬಿಇ ಪದವಿಗೆ ಅದ್ ಸಮಾನವೆಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಮಹಾರಾಷಟ್ರ ಸಕಾ್ಭರವು ಅವರನ್ನು ನಾಸಿರ್ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ 
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆೇಮಸಿತ್. ಪುಣೆಯ ಖಡಕಾವಾಸಾಲಿ ಅಣೆಕಟೆ್ಟಯ 

ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನ್ನು ಹೆಚಿಚಸ್ವ ಮ್ಲಕ ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಾಯ ಅವರ್ 
ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಖಾಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರ್. ವಾಸತುವವಾಗಿ ಅಣೆಕಟ್್ಟಗಳ 
ನಿೇರಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚಿಚಸ್ವುದರ ಜೆ್ತೆಗೆ, ಪುಣೆಯ 
ಮ್ಲಕ ಹರಿಯ್ವ ಮ್ತತು ಕಾಲ್ವೆಯ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿಯಂತಿ್ರಸಲ್ 
ಖಡಕಾವಾಸಾಲಿ ಅಣೆಕಟೆ್ಟಗೆ ಸವಾಯಂಚಾಲ್ತ ನಿೇರಿನ ಗೆೇಟ್ ಗಳನ್ನು 
ಮದಲ್ ಬಳಸಿದವರ್ ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯಯಾನವರೆೇ. ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಯಯಾ ಅವರ್ 
ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರ್ ಆಗಿದದರ್. 1909ರಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ರ್ ರಾಜಯಾದ 
ಮ್ಖಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆೇಮಕಗೆ್ ಂಡರ್. ಇದರ ಜೆ್ತೆಗೆ 
ಅವರ್ ರೆೈಲೆವಾ ಕಾಯ್ಭದಶ್ಭಯ್ ಆಗಿದದರ್. ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಗರ 
ಅಣೆಕಟ್್ಟ ನಿಮಾ್ಭಣವನ್ನು ಪೂಣ್ಭಗೆ್ ಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇಕ್ಷಗ್ಂಡಂ 
ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಾಯ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಾನಯಾತೆ ಲಭಿಸಿತ್. 

ಈ ಅಣೆಕಟೆ್ಟಯನ್ನು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂವ್ಭದ ಸ್ಮಾರ್ ನಲವತ್ತು 
ವಷ್ಭಗಳ ಮದಲ್ ನಿಮ್ಭಸಲಾಗಿದೆ. 1912ರಲ್ಲಿ ಮೈಸ್ರ್ 
ರಾಜಯಾದ ದ್ವಾನರಾಗಿ ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಾಯ ನೆೇಮಕಗೆ್ ಂಡರ್. ಅವರ 
ಮ್ಂಚ್ಣಿಯ ಪಾತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾವೆೇರಿಯ ಅಣೆಕಟ್್ಟ 
ನಿಮ್ಭಸಲಾಯಿತ್. ಬೆಂಗಳೊರಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ ಸಿ್ಟಟ್ಯಾಟ್ 
ಆಫ್ ಸೆೈನ್ಸೂ ನಲ್ಲಿ ಲೆ್ ೇಹಶಾಸತ್ರ, ಏರೆ್ ೇನಾಟಿರ್ಸೂ, ಇಂಡಸಿಟ್ರಯಲ್ 
ಕಂಬಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಂತಹ ಹಲವಾರ್ 
ಹೆ್ ಸ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ವ ಕನಸ್ ಕಂಡ ಮದಲ್ಗರಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆವಾೇಶವಾರಾಯ ಅವರ್ ಒಬ್ಬರ್. ಅವರ ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಕಲಾಯಾಣ 
ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 1955 ರಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ಅತ್ಯಾನನುತ ಗೌರವ ‘ಭಾರತ 
ರತನು’ ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತ್. ಅವರಿಗೆ 100 ವಷ್ಭ ತ್ಂಬಿದಾಗ, 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಭರವು ಅವರ ಗೌರವಾಥ್ಭ ಅಂಚೆ ಚಿೇಟಿಯನ್ನು ಬಿಡ್ಗಡೆ 
ಮಾಡಿತ್. ಅವರ್ 1962ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 14, ರಂದ್ ನಿಧನ ಹೆ್ ಂದ್ದರ್.  

ರಯಾಕ್ತುತ್ವ 
ಮೀಕ್ಷಗ್ೆಂಡೆಂ ವಿಶೆ್ವೀಶ್ವರಾರ
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ದೆೀಶ ಸಾ್ವತೆಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆರ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ರಹಿಸಿದದಿ ‘ಸತಾಯಾಗ್ರಹ’ ಎೆಂಬ ಪದರನ್ನು 1906ರ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 11ರೆಂದ್ 
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿ್ರಕಾದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಲಾಯಿತ್. ಸತಾಯಾಗ್ರಹದ ಅಥ್ವ- ಸತಯಾಕಾ್ಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ರುದ್ ಅಥವಾ ಸತಯಾಕೆ್ 
ಅೆಂಟಿಕೆೋಳು್ಳರುದ್. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿ್ರಕಾದಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾೆಂಧಿ ಅರರ್ ಪಾ್ರರೆಂಭಸಿದ ಸತಾಯಾಗ್ರಹರು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತೆಂತ್ರ್ಯ 
ಹೆೋೀರಾಟಕೆ್ ವೆೀದಿಕೆ ಕಲ್್ಪಸಿತ್. ಈಗ ಭಾರತರು ಈ ಆಗಸ್ಟ 15ರೆಂದ್ ತನನು 75ನೆೀ ಸಾ್ವತೆಂತ್ರ್ಯ ರಷ್ವಕೆ್ ಪ್ರವೆೀಶಿಸಿದ್ದಿ, 

‘ಸತಾಯಾಗ್ರಹ’ದ ಬಗೆಗೆ ತಿಳಿದ್ಕೆೋಳು್ಳರುದರ ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾರು ಸಹಿಸಿಕೆೋಳು್ಳರುದರ ತೆಂತ್ರವಾಗಿತೆತುೀ ಹೆೋರತ್ ಯಾರಿಗೋ ನೆೋೀರು 
ಉೆಂಟ್ಮಾಡ್ರುದಾಗಿರಲಲಿ, ದೆ್ವೀಷವಿಲಲಿದೆ ಪ್ರತಿರಟಿಸ್ರುದ್ ಮತ್ತು ಹಿೆಂಸೆಯಿಲಲಿದೆ ಸಾ್ವತೆಂತ್ರ್ಯಕಾ್ಗಿ ಹೆೋೀರಾಡ್ರುದಾಗಿತ್ತು....

ಬಾಪು ಅವರಿಗೆ ಸತಾಯಾಗ್ರಹವು ಅಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ 
ಜಡ ಪ್ರತಿರೆ್ ೇಧಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚಾಚಗಿತ್ತು. 1906ರಲ್ಲಿ 
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿ್ರಕಾ ಸಕಾ್ಭರವು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ 

ಭಾರತಿೇಯರನ್ನು ಗ್ರಿಯಾಗಿಸಿಕೆ್ಂಡ್ ಅವಹೆೇಳನಕಾರಿಯಾದ 
ಸ್ಗಿ್ರೇವಾಜ್ೆಯನ್ನು ಹೆ್ ರಡಿಸಿತ್. ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿರಟಿಸಿ ಭಾರತಿೇಯರ್ 
1906ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿೇಜಿ ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಜೆ್ೇಹಾನ್ಸೂ ಬಗ್್ಭ ನಲ್ಲಿ 
ವಿಶೆೇಷ ಸಾವ್ಭಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೇಜಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಈ 
ಸ್ಗಿ್ರೇವಾಜ್ೆಯನ್ನು ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ವ ಮತ್ತು ಶಕ್ೆಯನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ವ 
ಪ್ರತಿಜ್ೆ ಮಾಡಿದರ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸತಾಯಾಗ್ರಹ ಎಂಬ ಪದ ಹ್ಟಿ್ಟಕೆ್ಂಡಿತ್. 
7 ವಷ್ಭಗಳಿಗ್ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಸತಾಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಅನಾಯಾಯದ 
ವಿರ್ದಧಿ ಹೆ್ ೇರಾಡಿದರ್. ಅದ್ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಕ್ಡಿತ್ತು, ಆದರೆ 
ಗಾಂಧಿಜಿಯವರ ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲಿ, ಭಾರತಿೇಯ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯಾತರ 
ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಸಮ್ದಾಯವು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ವಿರೆ್ ೇಧಿಗಳ ವಿರ್ದಧಿ 
ಹೆ್ ೇರಾಡ್ತತುಲೆೇ ಇತ್ತು. ನ್ರಾರ್ ಭಾರತಿೇಯರ್ ತಮ್ಮ 
ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಗೆ ಧಕೆಕಾಯಾಗ್ವ ಕಾನ್ನಿನ ಮ್ಂದೆ 
ತಲೆಬಾಗ್ವ ಬದಲ್ ತಮ್ಮ ಜಿೇವನೆ್ ೇಪಾಯವನ್ನು ತಾಯಾಗ ಮಾಡಲ್ 
ನಿಧ್ಭರಿಸಿದರ್. ಇದ್ ಆಗಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿ್ರಕಾ ಸಕಾ್ಭರದ ವಚ್ಭಸ್ಸೂ 
ಮತ್ತು ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಭತೆಗೆ ವಾಯಾಪಕವಾಗಿ ಧಕೆಕಾ ತಂದ್ತ್ ಮತ್ತು 
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾ್ಭರಗಳ ಒತತುಡದ ಮೇರೆಗೆ ಅದ್ ಮ್ಖ 
ಉಳಿಸ್ವ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಒಪಿ್ಪಕೆ್ಂಡಿತ್. ಗಾಂಧಿೇಜಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೆೇ 
ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್್ಟಸಿದರ್, 
ಇದ್ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿ್ರಕಾದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾ 
ಯಶಸಿವಾಯಾಯಿತ್. ಸತಾಯಾಗ್ರಹದ ಈ ಮ್ಲ ಮಂತ್ರವು ಅನಾಯಾಯದ 
ವಿರ್ದಧಿ ಹೆ್ ೇರಾಡಲ್ ಹೆ್ ಸ ಮಾಗ್ಭವನ್ನು ತೆ್ ೇರಿಸಿತ್, ಇದ್ 
ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹಾದ್ಗೆ ಮಾಗ್ಭದಶ್ಭನ ಮಾಡಿತ್.

ರಾಷಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ್ ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ 
ಚಳವಳಿ, ದಾಂಡಿ ಸತಾಯಾಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸತಯಾ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿಯಂತಹ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಚಳವಳಿಗಳನ್ನು ಮ್ನನುಡೆಸಿದರ್. ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ್ 
ಯಾರ್ ಬೆೇಕಾದರ್ ಸತಾಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹ್ದ್ 
ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್. ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸತಾಯಾಗ್ರಹವು ಅಸಂಖಾಯಾತ 
ಕೆ್ಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ರ್ವ ಆಲದ ಮರದಂತಿತ್ತು. ಗಾಂಧಿಜಿೇಯವರ 
ಸತಾಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ತಾಯಾಗಗಳಿಂದ ತಾಯಿ ಭಾರತಿಯನ್ನು 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಾಮಾ್ರಜಯಾಶಾಹಿಯ ಸಂಕೆ್ೇಲೆಯಿಂದ ಮ್ಕತುಗೆ್ ಳಿಸಿದರ್. 
ಈ ಸತಾಯಾಗ್ರಹಿಗಳು ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ 
ಪಾಲೆ್ ಗೆಂಡಿದ್ದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಚಳವಳಿಯ 

ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾೆಂಧಿೀಜಿ ಅರರ್ ಸತಯಾ, ಅಹಿೆಂಸೆ, 

ಸತಾಯಾಗ್ರಹ, ಸಾ್ವರಲೆಂಬನೆರ ಮಾಗ್ವರನ್ನು 

ದೆೀಶಕೆ್ ತೆೋೀರಿಸಿದದಿರ್. ಇೆಂದ್ ನಾವೆಲಲಿರೋ 

ಇದೆೀ ಮಾಗ್ವರನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ರ ಮೋಲಕ 

ಸ್ವಚ್ಛ, ಆರೆೋೀಗಯಾಕರ, ಸಮೃದಧಿ ಮತ್ತು ಬಲ್ಷ್ಠ ನರ 

ಭಾರತರನ್ನು ನಿಮಿ್ವಸ್ರಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿದೆದಿೀವೆ. 

-ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ

ನೆೇತೃತವಾ ವಹಿಸಿದರ್. 2018ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 10ರಂದ್ ಮೇತಿಹಾರಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಸವಾಚಾ್ಛಗ್ರಹಿಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಸಮಾವೆೇಶವನ್ನುದೆದೇಶಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್,  
“ಚಂಪಾರಣ್ ನ ಪವಿತ್ರ ರ್ಮಗೆ ದೆೇಶದ ಮ್ಲೆ ಮ್ಲೆಯಿಂದ 
ಬಂದ್ರ್ವ ಎಲಾಲಿ ಸವಾಚಾ್ಛಗ್ರಹಿ ಸಹೆ್ ೇದರ ಸಹೆ್ ೇದರಿಯರಿಗೆ 
ವಂದ್ಸ್ತೆತುೇನೆ. ಚಂಪಾರಣ್ ನ ಈ ಪವಿತ್ರ ರ್ಮಯಿಂದ ಬಾಪು 
ಸತಾಯಾಗ್ರಹ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ್ದ ನಿಮಗೆಲಲಿರಿಗ್ ತಿಳಿದ್ದೆ. 
ಸತಾಯಾಗ್ರಹವು ಬಿ್ರಟಿಷರ ಗ್ಲಾಮಗಿರಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಮ್ಕತುಗೆ್ ಳಿಸಿದ 
ಬಲವಾದ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಸತಾಯಾಗ್ರಹಕೆಕಾ ನ್ರ್ 
ವಷ್ಭಗಳು ಕಳೆದ್ವೆ ಆದರೆ ಸತಾಯಾಗ್ರಹ ಇನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ 
ಮತ್ತು ಅದ್ ಯಾವುದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತತುದೆ. 
ಸತಾಯಾಗ್ರಹದ್ಂದ ಸವಾಚಾ್ಛಗ್ರಹ ಇಂದ್ನ ಅಗತಯಾವಾಗಿದೆ.ಚಂಪಾರಣ್ 
ಸತಾಯಾಗ್ರಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಚಂಪಾರಣ್ ನ ಬಹ್ಭವ್ಭ 
ಲಖನ್  ಸೆೇನ್ ನಿಂದ ಸವಾಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದದರ್. 
ಇಂದ್ ನಾವು ಬಾಪು ಅವರ ಸವಾಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮ್ಂದಕೆಕಾ 
ಒಯ್ಯಾತಿತುದೆದೇವೆ, ಅದ್ ಈಗ ಸತಾಯಾಗ್ರಹದ್ಂದ ಸವಾಚಾ್ಛಗ್ರಹವಾಗಿ 
ಸಾಗ್ತತುದೆ.
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ವಿನೆೋೀಬಾ ಅರರ 
ಸವೀ್ವದರ ಚಳರಳಿ 

ಮತ್ತು ಗಾ್ರಮದಾನ 
ಪರಿಕಲ್ಪನೆರ್ ಗಾ್ರಮ 
ಪುನನಿ್ವಮಾ್ವಣ ಮತ ತ್ು 
ಗಾ್ರಮಿೀಣ ಉನನುತಿಗಾಗಿ 

ಗಾೆಂಧಿಜಿೀ ಅರರ 
ತತಾ್ವದಶ್ವಗಳಿಗೆ 

ಅತ್ಯಾತತುಮ 
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. 

ವಿನೀಬ್ ಭಾವೆ: ಭೂದಾನ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರವತ್ಷಕರ್  
ಮತ್ತು ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಮದಲ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹಿ

ಮ
ಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಆಧಾಯಾತಿ್ಮಕತೆಯ್ ಬಹಳ 
ಮ್ಖಯಾವಾಗಿತ್ತು, ಇದ್ ಅವರ ಸತಾಯಾಗ್ರಹದ ಮಾಗ್ಭವನ್ನು 
ಮಾಗ್ಭದಶ್ಭನ ಮಾಡಿತ್ ಎಂದ್ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿಜ ಅಥ್ಭದಲ್ಲಿ, 

ವಿನೆ್ ೇಬಾ ಭಾವೆ, ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಧಾಯಾತಿ್ಮಕ ಪರಂಪರೆಯ ನಿಜವಾದ 
ಉತತುರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದದರ್. ಇವರ್ 1895ರ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 11ರಂದ್ ಮಹಾರಾಷಟ್ರದ 
ಕೆ್ಂಕಣ ಪ್ರದೆೇಶದ ಗಗೆ್ ೇಡ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರ್. ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರ್ 
ವಿನಾಯಕ ನರಹರಿ ಭಾವೆ, ಅವರ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ರ್ದಾನ ಚಳವಳಿಗೆ ಬ್ನಾದ್ 
ಹಾಕ್ದರ್. ಅವರ್ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೇರಾಟಗಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಕಾಯ್ಭಕತ್ಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದಧಿ ಗಾಂಧಿವಾದ್ ನಾಯಕರಾಗಿದದರ್.

ಅವರ ಸಮಪ್ಭಣೆಯನ್ನು ನೆ್ ೇಡಿದ ಗಾಂಧಿೇಜಿ ಅವರಿಗೆ ವಾಧಾ್ಭ ಆಶ್ರಮದ 
ಜವಾಬಾದರಿಯನ್ನು ನಿೇಡಿದರ್. 1940ರ ವರೆಗ್ ವಿನೆ್ ೇಬಾ ಭಾವೆ ಒಬ್ಬ 
ಅನಾಮಧೆೇಯ ನಾಯಕನಾಗಿದದರ್, ಆದರೆ 1940ರ ಅಕೆ್್ಟೇಬರ್ 5ರಂದ್ 
ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಜಿೇ ಭಾವೆ ಅವರನ್ನು ದೆೇಶಕೆಕಾ ಪರಿಚಯಿಸಿದರ್. ಗಾಂಧಿೇಜಿ 
ಹೆೇಳಿಕೆಯಂದನ್ನು ಹೆ್ ರಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮದಲ ಸತಾಯಾಗ್ರಹಿ ಎಂದ್ ಕರೆದರ್. 
ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಮಹಾತಾ್ಮ 
ಗಾಂಧಿ ಯವರ್ ಸತಾಯಾಗ್ರಹ ಚಳವಳಿಗೆ ಆಯೆಕಾ ಮಾಡಿದ ಮದಲ ವಯಾಕ್ತು ಭಾವೆ, 
ವಿನೆ್ ೇಬಾ ಭಾವೆ ಅವರ್ ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯ 
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಅವರ್ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಕೆ್ಂಡರ್. 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ವಿನೆ್ ೇಬಾ ಭಾವೆ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಪಾಲೆ್ ಗೆಂಡಿದದರಿಂದ 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತವು ಆಕೆ್್ರೇಶಗೆ್ ಂಡಿತ್ ಮತ್ತು ಅವರ್ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು 
ವಿರೆ್ ೇಧಿಸ್ತಿತುದಾದರೆ ಎಂದ್ ಆರೆ್ ೇಪಿಸಿತ್. ಸಕಾ್ಭರವು ಅವರನ್ನು ಆರ್ ತಿಂಗಳ 
ಕಾಲ ಧ್ಲ್ಯಾ ಜೆೈಲ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್. ಸೆರೆವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ್ 
ಕೆೈದ್ಗಳಿಗೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ‘ರಗವದ್ಗೆೇತೆ’ ಕಲ್ಸಿದರ್. ಚರಕದಲ್ಲಿ ನ್ಲನ್ನು 
ಸ್ತಿತು, ಅದೆೇ ರಿೇತಿ ಮಾಡ್ವಂತೆ ಇತರರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದನ್. ಸಮ್ದಾಯ 
ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಕಾಕಾಗಿ ರಮೇನ್ ಮಾಯಾಗೆಸೂಸೆ ಪ್ರಶಸಿತುಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಮದಲ 
ವಯಾಕ್ತು ಅವರಾದರ್. ವಿನೆ್ ೇಭಾ ಭಾವೆ ಅವರ್, ಸಂಸಕೃತ, ಕನನುಡ, ಉದ್್ಭ, 
ಮರಾಠಿ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ 7 ಭಾಷೆಗಳ ಜ್ಾನ ಹೆ್ ಂದ್ದದರ್. ತನನುನ್ನು 
ತಾನ್ ನಿಯಂತಿ್ರಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬಲಲಿವನ್ ಜಗತತುನ್ನು ನಿಯಂತಿ್ರಸಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ಅವರ್ 
ಹೆೇಳುತಿತುದರ್. ಪಚಂಪಲ್ಲಿಯ ಶ್ರೇ ವೆೇದ್ರಾಮ ಚಂದ್ರ ರೆಡಿಡ್ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಕರೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿನೆ್ ೇಬಾ ಜಿೇ ಅವರ ಕರೆಗೆ ಓಗೆ್ ಟ್್ಟ 1೦೦ ಎಕರೆ ರ್ಮಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ 
ಮದಲ ವಯಾಕ್ತು. ವಿನೆ್ ೇಬಾ ಅವರ ಸವೇ್ಭದಯ ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಗಾ್ರಮದಾನ 
ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ್ ಗಾ್ರಮ ಪುನನಿ್ಭಮಾ್ಭಣ ಮತ್ತು ಗಾ್ರಮೇಣ ಉನನುತಿಗಾಗಿ 
ಗಾಂಧಿಜಿೇ ಅವರ ತತವಾ ಆದಶ್ಭಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಾತತುಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಹಳಿ್ಳಗಳ 
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್್ಭಕ ಉನನುತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ವಯಾವಸೆಥೆಯಾಗಿದೆ. 

2020ರ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 11ರಂದ್ ಆಚಾಯ್ಭ ವಿನೆ್ ೇಬಾ ಭಾವೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್, 1918ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ 
ಅವರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆೇಗೆ ಹೆ್ ಗಳಬೆೇಕೆಂದ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ಲಲಿ ಎಂದ್ ಬರೆದ್ದದರ್. 
ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರೇತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವು ನನನುನ್ನು ಆಕಷ್್ಭಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ 
ಸವಾಯಂ ಮೌಲಯಾಮಾಪನವೂ ಸಹ. ಆದದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯೇಗಯಾತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲ್ 
ನಾನ್ ಅಹ್ಭನಲಲಿ.” “ವಿನೆ್ ೇಬಾ ಭಾವೆ ಅವರ್ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ 
ನಿಷಾ್ಠವಂತ ಬೆಂಬಲ್ಗರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದದರ್. ಅವರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಿೇವನ ಮತ್ತು 
ಶಕ್ಷಣಕಾಕಾಗಿ ಅನ್ಕರಣಿೇಯ ಸೆೇವೆ ಮಾಡಿದರ್, ಜೆ್ತೆಗೆ ಹಸ್ಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವ 
ಅವರ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಭಾಷಣದ ಆಯದ 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದ್ವಂತೆ ನಾನ್ ಯ್ವಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೆತುೇನೆ.”

ವಿನೆೋೀಬಾ ಭಾವೆ

ಜನನ - ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 11, 1895

ನಿಧನ - ನವೆೆಂಬರ್ 15, 1982



ನೋಯಾ ಇೆಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್  1-15, 202148

ಅರರ್ ಬಾಲಕ್ರರ 
ಶಿಕ್ಷಣಕಾ್ಗಿ 

ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು 
1840ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 

ಅರರ್ ವಿಶೆೀಷವಾಗಿ 
ಹೆಣ ್್ಣಮಕ್ಳಿಗಾಗಿ 

ಶಾಲೆರನ್ನು ತೆರೆದರ್. 
ಅರರ್ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ 

ಸೆಂಪ್ರದಾರವಾದಿ 
ಶಕ್ತುಗಳಿೆಂದ ವಿರೆೋೀಧರನ್ನು 

ಎದ್ರಿಸಿದರ್ ಆದರೆ 
ಅರರ ಉದೆದಿೀಶ ಎೆಂದಿಗೋ 

ದ್ಬ್ವಲಗೆೋಳ್ಳಲ್ಲಲಿ. 

ದಾದಾ ಭಾಯಿ ನವರೆ್ ೇಜಿ ಅವರ್ 1892ರಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಂಸತತುನ್ನು 
ಪ್ರವೆೇಶಸಿದ ಮದಲ ಭಾರತಿೇಯರಾಗಿದದರ್. ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 
ಮ್ಂಚ್ಣಿಗೆ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ್ ಬರ್ವುದಕ್ಕಾ 
ಮದಲ್, ಅವರ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಮ್ಖ ನಾಯಕರಾಗಿದದರ್.

ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕರ್, ಗೆ್ ೇಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೆ್ ೇಖಲೆ, ಮಹಾತಾ್ಮಗಾಂಧಿ 
ಅವರ್ ತಿೇವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯವಾದ್ಯಾಗಿದದ ನವರೆ್ ೇಜಿ ಅವರಿಂದ 
ರಾಜಕ್ೇಯದ ಮದಲ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲ್ತಿದದರ್ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಅವರ್ ಭಾರತಿೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಸಾಥೆಪಕ ಸದಸಯಾರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರಶನುಸ್ವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿತಾಸಕ್ತುಗಳನ್ನು 
ಅವಿರತವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ವಯಾಕ್ತುಯಾಗಿದದರ್. ಭಾರತದ ಸವಾರಾಜಯಾಕಾಕಾಗಿ ಬೆೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟ 
ಮದಲ ವಯಾಕ್ತು ಅವರಾಗಿದದರ್. 1906ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಕೆ್ೇಲಕಾತಾತು ಅಧಿವೆೇಶನದಲ್ಲಿ 
ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೆ್ ೇಜಿ ಅವರ್ ಸವಾರಾಜಯಾ ಅಂದರೆ ಭಾರತಕೆಕಾ ಸವಾಯಂ ಆಡಳಿತವನ್ನು 
ತಂದ್ಕೆ್ಡ್ವುದ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಗ್ರಿ ಎಂದ್ ಘ್ೇಷ್ಸಿದದರ್. ಬಿ್ರಟಿಷರ್ ಭಾರತವನ್ನು 
ಶೆೋೇಷ್ಸ್ತಿತುದಾದರೆ ಎಂದ್ ಅವರ್ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೆೇ ಅಥ್ಭಮಾಡಿಕೆ್ಂಡಿದದರ್. ಇದನ್ನು 
ತಡೆಯಲ್ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಸಿದ ಅವರ್, ಭಾರತಿೇಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸಲ್ 
ಪ್ರಯತಿನುಸಿದರ್. ಬಿ್ರಟಿಷರ ಶೆೋೇಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಭಾರತಿೇಯರಿಗೆ ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸ್ವ 
ಉದೆದೇಶದ್ಂದ ಅನೆೇಕ ಲೆೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದ್, ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ರಮೇಣ 
ರಾಜಕ್ೇಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ತೆ್ ಡಗಿಸಿಕೆ್ಂಡರ್. ಅವರ ರಾಜಕ್ೇಯ ಸಕ್್ರಯತೆಯ್ ಭಾರತದ 
ಹೆ್ ಸ ಉದಯಕೆಕಾ ಕಾರಣವಾಯಿತ್. ದಾದಾಭಾಯಿ ನವರೆ್ ೇಜಿಯವರ್ ಜಾತಿೇಯತೆ 
ಮತ್ತು ಸಾಮಾ್ರಜಯಾಶಾಹಿಯ ವಿರೆ್ ೇಧಿ ಎಂದ್ ವಿಶಾವಾದಯಾಂತ ಪ್ರಸಿದಧಿರಾಗಿದದರ್. 1825ರ 
ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 4ರಂದ್ ಪಾಸಿ್ಭ ಸಮ್ದಾಯದ ಬಡ ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ನವರೆ್ ೇಜಿ, ಚಿಕಕಾ 
ವಯಸಿಸೂನಿಂದಲೆೇ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರಗಳತತು ಒಲವು ಹೆ್ ಂದ್ದದರ್. 

ಅವರ್ ಬಾಲಕ್ಯರ ಶಕ್ಷಣಕಾಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಸ್ತಿತುದದರ್ ಮತ್ತು 1840ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 
ಅವರ್ ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ಹೆಣ್್ಣಮಕಕಾಳಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದರ್. ಅವರ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ್ ಶಕ್ತುಗಳಿಂದ ವಿರೆ್ ೇಧವನ್ನು ಎದ್ರಿಸಿದರ್ ಆದರೆ ಅವರ ಉದೆದೇಶ 
ಎಂದ್ಗ್ ದ್ಬ್ಭಲವಾಗಲ್ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಐದ್ ವಷ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಂಬೆಯ ಬಾಲಕ್ಯರ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚಾಚಯಿತ್, ಇದ್ ಅವರ ಉದೆದೇಶಗಳನ್ನು ಮತತುಷ್್ಟ ಬಲಪಡಿಸಿತ್. 
ಅವರ್ ಲ್ಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಒತಾತುಯಿಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಪುರ್ಷರ್ ಮತ್ತು 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಕಾನ್ನ್ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ್ಸಿದರ್. ಬಿ್ರಟಿಷರಿಂದ ಭಾರತದ ಆರ್್ಭಕ 
ಶೆೋೇಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವರ್ ನಡೆಸಿದ ಸಂಶೆೋೇಧನೆಯನ್ನು ಅತಯಾಂತ ಪ್ರಮ್ಖ ಕೆ್ಡ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದೆಂದ್ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. “ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ” ಎಂಬ ತಮ್ಮ 
ಪುಸತುಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಬಡತನಕೆಕಾ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಿ್ರಟನ್ ಕಡೆಗೆ ಭಾರತದ “ಸಂಪತಿತುನ 
ಹರಿವು” ಎಂದ್ ಅವರ್ ಗಮನಸೆಳೆದ್ದದರ್. ಅವರನ್ನು ಪಿ್ರೇತಿಯಿಂದ ‘ಗಾ್ರ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ 
ಮಾಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ. ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಅವರ ಅಪಾರ 
ಕೆ್ಡ್ಗೆಯನ್ನು 1894ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬರೆದ ಪತ್ರದ್ಂದ ಅಥ್ಭಮಾಡಿಕೆ್ಳ್ಳಬಹ್ದ್, 
ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಹೆೇಳುತಾತುರೆ- ‘ಭಾರತಿೇಯರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತನನು ತಂದೆಯತತು ಮಗ್ 
ನೆ್ ೇಡ್ವಂತೆ ನೆ್ ೇಡ್ತಾತುರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ ಇದೆೇ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆ’ 
ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದದರ್. ಈ ಕಾರಣಕಾಕಾಗಿಯೆೇ ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ರಾಷಟ್ರವು ಇಂದ್ಗ್ ಅವರನ್ನು 
ಪೂಜಯಾಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ಮರಿಸ್ತತುದೆ.

ಯ್ಕ್ ಸಂಸತಿತುಗೆ ಆಯ್ಕುಯಾದ ಮದಲ ಭಾರತಿೀಯ  
ದಾದಾ ಭಾಯ್ ನವರೀಜಿ

ದಾದಾಭಾಯಿ ನರರೆೋೀಜಿ

ಜನನ - ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 4, 1825

ನಿಧನ - ಜೋನ್ 30, 1917
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ಗೆೋೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ 
ಗೆೋೀಖಲೆ ಮತ ತ್ು 

ಮದನ್ ಮೀಹನ್ 
ಮಾಳವಿೀರ 

ಅರರನ್ನು ತಮ್ಮ 
ಆದಶ್ವ ಎೆಂದ್ 

ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅರರಿೆಂದ 
ಸೋಫೂತಿ್ವ ಪಡೆದರ್.

ಎರಡನೆೀ ಮಹಾರ್ದಧಿದ ಸಮರದಲ್ಲಿ, ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾೆಂಧಿ  
ಮತ್ತು ಸ್ಭಾಷ್ ಚೆಂದ್ರ ಬೆೋೀಸ್ ಅರರ ಬಣಗಳ ನಡ್ವೆ  

ಒಡೆಂಬಡಿಕೆಗೆ ಪೆಂತ್ ಪ್ರರತಿನುಸಿದರ್ ಎೆಂದ್ ನೆಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೆೇಕ ವಿೇರರ್ ದೆೇಶದ 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆ್ ೇರಾಡ್ತಿತುದ್ದದ್ ಮಾತ್ರವೆೇ ಅಲಲಿ, 
ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಂತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕ್ಡಿ ಹೆ್ ತಿತುಸಿದದರ್. ಭಾರತ 

ರತನು ಗೆ್ ೇವಿಂದ ವಲಲಿಭ್ ಪಂತ್ ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಉನನುತ ಸಾಥೆನ 
ಹೆ್ ಂದ್ರ್ವ ಅಂತಹ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದಾದರೆ. ಅವರ್ ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 10, 1887 
ರಂದ್ ಇಂದ್ನ ಉತತುರಾಖಂಡದ ಅಲೆ್ ಮೀರಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ 
ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯದ ಮ್ರಿ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರ್, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಶೆ್ರೇಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಲ್ಮ್ಸೂ ಡೆನ್ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದರ್. ಕಾಕೆ್ೇರಿ ಪ್ರಕರಣದ್ಂದ 
ವಕ್ೇಲರಾಗಿ ಮನನುಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷೆ್ಠಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ದೆೇಶದ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೆ್ ೇರಾಟಗಾರರಷೆ್ಟೇ ಅಲಲಿ, ಮಹಾನ್ ಮಾನವಿೇಯ ವಯಾಕ್ತುಯ್ ಆಗಿದದರ್. 
ಅವರ್ ಗೆ್ ೇಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೆ್ ೇಖಲೆ ಮತ್ತು ಮದನ್ ಮೇಹನ್ ಮಾಳವಿೇಯ ಅವರನ್ನು 
ತಮ್ಮ ಆದಶ್ಭ ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂತಿ್ಭ ಪಡೆದರ್, ಅವರ್ ತಮ್ಮ 18ನೆೇ 
ವಯಸಿಸೂನಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಅಧಿವೆೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಯಂಸೆೇವಕರಾಗಿ 
ಶ್ರಮಸಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದರ್. 1921ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಸೆೇರಿದ ಅವರ್ ಶೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ 
ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರ್.

ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಾಯ್ಭಗಳಿಂದ ಪೆ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅವರ್ 'ಉಪಿ್ಪನ ಸತಾಯಾಗ್ರಹ' 
ಆಯೇಜಿಸಿದರ್, ಇದಕಾಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು 1930 ರಲ್ಲಿ ಸೆರೆವಾಸ ಅನ್ರವಿಸಿದರ್. ಎರಡನೆೇ 
ಮಹಾಯ್ದಧಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೆ್ ೇಸ್ ಅವರ 
ಬಣಗಳ ನಡ್ವೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಏಪ್ಭಡಿಸಲ್ ಪಂತ್ ಪ್ರಯತಿನುಸಿದರ್ ಎಂದ್ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 
ಆ ಯ್ದದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿೇಜಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲ್ಗರ್ ಬಿ್ರಟಿಷರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ 
ನಿೇಡಲ್ ಬಯಸಿದದರ್. ಸ್ಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೆ್ ೇಸ್ ಬಣವು ಈ ಯ್ದಧಿದ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯನ್ನು 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ರಾರ್ ಅನ್ನು ಕೆ್ನೆಗೆ್ ಳಿಸಲ್ ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ 
ಅಭಿಪಾ್ರಯಪಟಿ್ಟತ್. ಭಾರತ ಬಿಟ್್ಟ ತೆ್ ಲಗಿ ನಿಣ್ಭಯಕೆಕಾ ಸಹಿ ಹಾಕ್ದದಕಾಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು 
1942ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಕಾಯ್ಭಕಾರಿ ಸಮತಿಯ ಇತರ 
ಸದಸಯಾರೆ್ ಂದ್ಗೆ 1945ರ ಮಾಚ್್ಭ ವರೆಗೆ ಅಹ್ಮದ್ ನಗರ ಫೇಟ್್ಭ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್್ಟ ಮ್ರ್ 
ವಷ್ಭಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೆೇಕಾಯಿತ್. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅನಾರೆ್ ೇಗಯಾದ ಕಾರಣ ದ್ಂದಾಗಿ 
ಅವರನ್ನು ಜೆೈಲ್ನಿಂದ ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತ್. ಭಾರತ ರತನು ಪಂಡಿತ್ ಗೆ್ ೇವಿಂದ 
ವಲಲಿಭ್ ಪಂತ್ ಸಂಯ್ಕತು ಪಾ್ರಂತಯಾಗಳ ಅಧಯಾಕ್ಷರಾಗಿ (1937 ರಿಂದ 1939 ರವರೆಗೆ), 
ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಮದಲ ಮ್ಖಯಾಮಂತಿ್ರಯಾಗಿ (1946 ರಿಂದ 1954 ರವರೆಗೆ) ಮತ್ತು 
ಕೆೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ (1955 ರಿಂದ 1961 ರವರೆಗೆ) ಸೆೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರ್. ಅವರಿಗೆ 
1957ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಾನನುತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸಿತು ಭಾರತ ರತನು ನಿೇಡಲಾಯಿತ್. ಇದಲಲಿದೆ, 
ಅವರ್ ರಾಜಯಾಸಭೆಯ ನಾಯಕರ್ ಆಗಿದದರ್. ಮಹಾನ್ ದೆೇಶರಕತು, ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರ, 
ಮಹಾನ್ ವಾಗಿ್ಮ, ತಮ್ಮ ತಾಕ್್ಭಕ ಮತ್ತು ಉದಾರ ಮನಸಿಸೂನಿಂದ ಜಮೇನಾದರಿ ವಯಾವಸೆಥೆ, 
ಅರಣಯಾ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕಾಗಳು, ಆರ್್ಭಕ ಸಿಥೆರತೆ ಮತ್ತು ಅತಯಾಂತ ದ್ಬ್ಭಲ 
ಗ್ಂಪುಗಳ ಜಿೇವನೆ್ ೇಪಾಯ ರದ್ರತೆಯಂತಹ ಪ್ರಮ್ಖ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರ್. ನಂತರ ಅವರ್ ಕೆೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜವಾಬಾದರಿಗಳನ್ನು 
ಸ್ಕತುವಾಗಿ ಪೂರೆೈಸಿದರ್, ಭಾರತಿೇಯ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಜಾಸತಾತುತ್ಮಕ ಸಬಲ್ೇಕರಣದ 
ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರ್. ಹಿಂದ್ಯನ್ನು ರಾಷಟ್ರಭಾಷೆಯನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವುದನ್ನು ಅವರ್ 
ಬೆಂಬಲ್ಸಿದದರ್.

ಗೆೋೀವಿೆಂದ ರಲಲಿಭ್ ಪೆಂತ್

ಜನನ - ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 10, 1887
ನಿಧನ - ಮಾಚ್್ವ 7, 1961

ನಿಷ್ಠಾವಂತ ದೆೀಶಭಕತು ಗೊೀವಿಂದ ವಲಲಿಭ್ ಪಂತ್
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ಮಹಾತ್ಮ ಗಾೆಂಧಿರರರ 
ಸಹಾರರನ್ನು ಕೆೋೀರಿ, 

ವೆೈಕೆೋೀಮ್ ಗೆ  
ಬರ್ರೆಂತೆ 

ಮನವಲ್ಸಿದರ್. 
ವೆೈಕೆೋೀಮ್ 

ಸತಾಯಾಗ್ರಹರು ಕೆೀರಳದ 
ಹಿೆಂದ್ಳಿದ ರಗ್ವಗಳ 
ಹೆೋೀರಾಟವಾಗಿತ್ತು.

ಟಿ.ಕೆ. ಮಾಧರನ್ ಅರರ್ ಭಾರತಿೀರ ಸಮಾಜ 
ಸ್ಧಾರಕ, ಪತ್ರಕತ್ವ, ಕಾ್ರೆಂತಿಕಾರಿ ಮತ್ತು 

ಸಾ್ವತೆಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋೀರಾಟಗಾರ ಮಾತ್ರರಲಲಿ, ವೆೈಕೆೋೀಮ್ 
ಸತಾಯಾಗ್ರಹರನ್ನು ರಶಸಿ್ವಗೆೋಳಿಸಲ್ ಅಹಿೆಂಸೆರ ಮೋಲಕ 
ಅಸ್ಪಪೃಶಯಾತೆರ ವಿರ್ದಧಿದ ಹೆೋೀರಾಟರನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಟಾಟ 
ಗಾೆಂಧಿವಾದಿಯಾಗಿದದಿರ್. ಅರರ್ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 2, 1885 

ರೆಂದ್ ಕೆೀರಳದ ಕಾತಿ್ವಕ್ ಪಲ್ಲಿರ ಶಿ್ರೀಮೆಂತ ಕ್ಟ್ೆಂಬದಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಅರರನ್ನು ಜನರ್ ಪಿ್ರೀತಿಯಿೆಂದ  

ಟಿಕೆ ಎೆಂದ್ ಕರೆರ್ತಿತುದದಿರ್.

ಗಾಂಧಿಯ ಅಹಿಂಸಾ ತತ್ವವನ್್ನ ಅನ್ಕರಿಸಿ 
ವೆೈಕೀಮ್ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹ ಮ್ನ್ನಡೆಸಿದ ಟ್.ಕ್. ಮಾಧವನ್ 

ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರ್ ಕೆೇಶವನ್ ಚನನುರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಹೆಸರ್ 
ಉಮ್ಮನಿ ಅಮ್ಮ. ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯಹೆ್ ೇರಾಟ ಕೆೇವಲ ರಾಜಕ್ೇಯ 
ಚಳವಳಿಯಾಗಿರದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಪುನಶೆಚೇತನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-

ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಕರೆಯ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಪೃಶಯಾತೆಯ 
ಅನಿಷ್ಟ ಪದಧಿತಿಯ ವಿರ್ದಧಿ ವೆೈಕೆ್ೇಮ್ ಸತಾಯಾಗ್ರಹ (1924–25) ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರ್, ಈ 
ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಕೆೇರಳದ ತಿರ್ನೆಲೆವಾೇಲ್ಯಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಭೆೇಟಿ ಮಾಡಿದರ್. 

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೆರವನ್ನು ಕೆ್ೇರಿದರ್ ಮತ್ತು ವೆೈಕೆ್ೇಮ್ ಗೆ ಬರ್ವಂತೆ 
ಮನವಲ್ಸಿದರ್. ವೆೈಕೆ್ೇಮ್ ಸತಾಯಾಗ್ರಹವು ಕೆೇರಳದ ಹಿಂದ್ಳಿದ ವಗ್ಭಗಳ 
ಹೆ್ ೇರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೆೇರಳದ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ದೆೇವಾಲಯದ ಬಿೇದ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಓಡಾಡ್ವ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಾಗಾಗಿ ಅವರ್ ಹೆ್ ೇರಾಡ್ತಿತುದದರ್. ಟಿ.ಕೆ. ಮಾಧವನ್ 
ಅವರ ಪ್ರಭಾವದ್ಂದಲೆೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾರತಿೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ 
ಕಾಯ್ಭಸ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಲ್ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಒಪಿ್ಪಕೆ್ಂಡರ್ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ 
ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿೇಡಿದರ್ ಎಂದ್ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವೆೈಕೆ್ೇಮ್ ಸತಾಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲೆ್ ಗೆಂಡಿದದಕಾಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು 1924 ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತ್. ಮಾಧವನ್ 
ಅವರೆ್ ಂದ್ಗೆ ಇತರ ಅನೆೇಕ ಸತಾಯಾಗ್ರಹಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತ್, ನಂತರ 
ಈ ಸತಾಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಬೆಂಬಲ್ಸಿ ದೆೇಶಾದಯಾಂತದ ಸವಾಯಂ ಸೆೇವಕರ್ ವೆೈಕೆ್ೇಮ್ 
ನಲ್ಲಿ ಸೆೇರಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಾರತದಾದಯಾಂತ ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿ 
ಚಚಿ್ಭಸಲಾಯಿತ್ ಮತ್ತು ದ್ರದ ಸಥೆಳಗಳ ಜನರ್ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲ್ಸಲ್ ವೆೈಕೆ್ೇಮ್ 
ತಲ್ಪಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 1925ರ ಮಾಚ್್ಭ ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಜಿೇಯ 
ನೆೇತೃತವಾದಲ್ಲಿ ತಿರ್ವಾಂಕ್ರ್ ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರಟನಾಕಾರರ ನಡ್ವೆ ಈ ವಿಷಯದ 
ಬಗೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕಾ ಬರಲಾಯಿತ್. ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಮಾಧವನ್ ನ್ರಿತ ನಾಯಕ ಮತ್ತು 
ಉತತುಮ ವಾಗಿ್ಮ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಾಗಿದದರ್, ಅವರ್ ತಮ್ಮ ದೃಷ್್ಟಕೆ್ೇನವನ್ನು ಬಹಳ 
ತಿೇವ್ರವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲ್ ಪ್ರಸಿದಧಿರಾಗಿದದರ್. 

ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕಾಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮ್ಡಿಸಲ್ ಅವರ್ ದೆೇಶಭಿಮಾನಿ 
ಎಂಬ ಪತಿ್ರಕೆಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. 1925ರಲ್ಲಿ ಕಾನ್್ಪರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಸಮಾವೆೇಶದಲ್ಲಿಯ್ ಅವರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದರ್. ಚೆಟಿ್ಟಕ್ಲಂಗರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೌರವಾಥ್ಭ 
ಸಾ್ಮರಕವನ್ನು ನಿಮ್ಭಸಲಾಗಿದೆ. 1964ರಲ್ಲಿ ನಂಗಿಯಾಕ್್ಭಲಂಗರಾದಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೆೇಜ್ ಸಹ ತೆರೆಯಲಾಯಿತ್.  

ಟಿ ಕೆ ಮಾಧರನ್

ಜನನ - ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 2, 1885

ನಿಧನ - ಏಪಿ್ರಲ್ 27, 1930
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ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಟಟಿ ದಾಟ್ದ 
ಕೀವಿಡ್ 19 ಲಸಿಕ್ 

ಜಾಗತಿಕ ಕೆೋೀವಿಡ್ ಸಾೆಂಕಾ್ರಮಿಕದಿೆಂದ 

ರಕ್ಷಿಸಲ್ ಲಸಿಕೆಯೊೆಂದೆೀ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 

ಮಾಗ್ವ. ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾತೆರನ್ನು 

ಅಥ್ವಮಾಡಿಕೆೋೆಂಡ್ ಭಾರತ ಸಕಾ್ವರರು 

ಪರಿೀಕ್ೆ, ಪತೆತು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ತೆಸಾರ ಮೆಂತ್ರರನ್ನು 

ಅನ್ಸರಿಸ್ರುದರ ಜೆೋತೆಗೆ ವಿಶ್ವದ 

ಅತಿದೆೋಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಅಭಯಾನದ ಮೋಲಕ 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೋ ಲಸಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನಿೀಡಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿರರರೆಗೆ, ಕೆೋೀವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ 

ನಿೀಡಿಕೆ ದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ 58 ಕೆೋೀಟಿ 

ಡೆೋೀಸ್ ದಾಟಿದೆ ಮತ್ತು ದೆೀಶರು ತನನು 

ಲಸಿಕೆ ಅಭಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೆೋಸ ಎತತುರರನ್ನು 

ಮ್ಟ್ಟತಿತುದೆ.....

ಕೆ್ೇ
ವಿಡ್-19 ವಿರ್ದಧಿದ ಹೆ್ ೇರಾಟವು 
ಇನ್ನು ಮ್ಗಿದ್ಲಲಿ, ಇದನ್ನು 
ಅರಿತ್ಕೆ್ಂಡ್, ಕೆೇಂದ್ರ 

ಸಕಾ್ಭರ ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಶಷಾ್ಟಚಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್್ಟನಿಟಾ್ಟಗಿ 
ಪಾಲ್ಸ್ವಂತೆ ನೆ್ ೇಡಿಕೆ್ಳು್ಳವ ಜೆ್ತೆಗೆ, 
ರಾಜಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ 
ರಾಷಟ್ರವಾಯಾಪಿ ಲಸಿಕ್ೇಕರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಉಚಿತ 
ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿತುದೆ. ನಮ್ಮ ದೆೇಶವಾಸಿಗಳು, 
ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದಯಾಮಗಳ ಶಕ್ತು 
ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿಶಚಯದ್ಂದಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ 
ಕಾಯ್ಭ ಸಾಧಯಾವಾಗಿದೆ. ಕೆ್ೇವಿನ್ ನಂತಹ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಪೇಟ್ಭಲ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಿೇಡ್ವ ವಯಾವಸೆಥೆಯ್ ಇಡಿೇ 
ವಿಶವಾದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯ್ತಿತುದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್ ಅವರ್, ಆಗಸ್್ಟ 15ರಂದ್ ಕೆಂಪು 
ಕೆ್ೇಟೆಯ ಮೇಲ್ಂದ ಮಾಡಿದ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 

ಹೆೋಸ ಸೆೋೀೆಂಕ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಕ್್ರರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ

38,628 

35,499  

38,353

39,070

28,204

41,195  

40,120  

38,667 

36,083

32,937 

40,017

39,686 

40,013  

43,910

41,511 

39,069   

42,295

35,743  

37,927

35,909 

7 ಆಗಸ್ಟ 

8 ಆಗಸ್ಟ 

9 ಆಗಸ್ಟ 

10 ಆಗಸ್ಟ 

11 ಆಗಸ್ಟ 

12 ಆಗಸ್ಟ 

13 ಆಗಸ್ಟ 

14 ಆಗಸ್ಟ 

15 ಆಗಸ್ಟ 

16 ಆಗಸ್ಟ 

n	ಹೆೋಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು  n	ಗ್ಣಮ್ಖರಾದ ಸೆೋೀೆಂಕ್ತರ್

ಕೆೋೀವಿಡ್ -19 ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರ

58 ಕೆೋೀಟಿ ಡೆೋೀಸ್ 
ಲಸಿಕೆ. ಆಗಸ್ಟ 
23ರರರೆಗೆ 
ಹಾಕ್ರ್ರುದ್.
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ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿೇಯರ 
ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ತಾಳ ್ೆಮಯನ್ನು ಶಾಲಿಘಿಸಿದರ್.

ವಿದೆೀಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳೊ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗೆ 
ಅಹ್ವರಾಗಲ್ದಾದಿರೆ
ಕೆ್ೇವಿಡ್-19 ರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಾತಿ್ರತಪಡಿಸಿಕೆ್ಳು್ಳವ 
ಮಹತವಾದ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ 
ವಿದೆೇಶ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೆ್ೇವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ 
ಕೆ್ೇವಿನ್ ಪೇಟ್ಭಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೆ್ ೇಂದಾಯಿಸಲ್ ಅನ್ಮತಿ 
ನಿೇಡಲ್ ಆರೆ್ ೇಗಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ಟ್ಂಬ ಕಲಾಯಾಣ ಸಚಿವಾಲಯ 
ನಿಧ್ಭರಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ವಿದೆೇಶ ಪ್ರಜೆಗಳು ಕೆ್ೇವಿನ್ 
ಪೇಟ್ಭಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೆ್ ೇಂದಣಿ ಉದೆದೇಶಕಾಕಾಗಿ ತಮ್ಮ 
ಪಾಸ್ ಪೇಟ್್ಭ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರ್ತಿನ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ 
ಬಳಸಬಹ್ದ್. ಒಮ್ಮ ಅವರ್ ಈ ಪೇಟ್ಭಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ನೆ್ ೇಂದಾಯಿಸಿಕೆ್ಂಡರೆ, ಅವರ್ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾಲಿಟ್ 
ಪಡೆಯ್ತಾತುರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ 
ವಿದೆೇಶ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸ್ತತುದೆ. 
ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದ 
ವಯಾಕ್ತುಗಳಿಂದ ಸೆ್ ೇಂಕ್ ಹರಡ್ವ ಸಾಧಯಾತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಕೆ್ೇವಿಡ್-19 ವೆೈರಾಣ್ವಿನ ಮತತುಷ್್ಟ 
ಪ್ರಸರಣದ್ಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನಿೇಡ್ತತುದೆ. ವಾಸತುವವಾಗಿ, ಹೆಚಿಚನ 

ಸಂಖೆಯಾಯ ವಿದೆೇಶ ಪ್ರಜೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿತುದಾದರೆ, 
ವಿಶೆೇಷವಾಗಿ ದೆ್ ಡಡ್ ಮಟೆ್್ರೇಪಾಲ್ಟನ್ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ. 
ಈ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚಿಚರ್ವುದರಿಂದ 
ಕೆ್ೇವಿಡ್-19 ಹರಡ್ವ ಸಾಧಯಾತೆ ಹೆಚ್ಚ. ಇಂತಹ ಸೆ್ ೇಂಕ್ 
ಉಂಟಾಗ್ವ ಸಾಧಯಾತೆಯ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಲಿ ಅಹ್ಭರಿಗೆ 
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ಸ್ವುದ್ ಅಗತಯಾವಾಗಿದೆ.

ಹೆಂದಿ ಜ್ವರರನ್ನು ಕೆೋೀವಿಡ್ ಎೆಂದ್ ತಪಾ್ಪಗಿ 
ಗ್ರಹಿಸಬೆೀಡಿ
ಇತಿತುೇಚಿನ ದ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ್ ಜವಾರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೆ್ ಂದರೆ, 
ತಲೆನೆ್ ೇವು ನಂತಹ ಕೆ್ೇವಿಡ್ ನಂತಹ ರೆ್ ೇಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 
ಹೆ್ ಂದ್ರ್ವ ಅನೆೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರ್ತಿತುವೆ ಆದರೆ 
ವೆೈದಯಾಕ್ೇಯ ಪರಿೇಕ್ೆಗಳು ಅವು ಕೆ್ರೆ್ ನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂದ್ 
ತೆ್ ೇರಿಸ್ತತುವೆ. ಅಂತಹ ರೆ್ ೇಗಿಗಳು ಕೆ್ೇವಿಡ್ ಬದಲ್ಗೆ 
ಹಂದ್ ಜವಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆ್ ಂದ್ರಬಹ್ದ್. ಅಂತಹ 
ಪರಿಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ, ರೆ್ ೇಗಿಗಳು ರಯಭಿೇತರಾಗಬಾರದ್ ಮತ್ತು 
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪರಿೇಕ್ೆ ಮಾಡಿಸಿಕೆ್ಳ್ಳಬೆೇಕ್. ವಾಸತುವವಾಗಿ, 
ಕೆ್ೇವಿಡ್ ನಂತೆ, ಹಂದ್ ಜವಾರವೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನೆ್ ನುಬ್ಬರಿಗೆ 
ಹರಡ್ವ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ರೆ್ ೇಗವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ 
ಈ ರೆ್ ೇಗವನ್ನು ತಪಿ್ಪಸಲ್ ಸೆ್ ೇಂಕ್ತ ವಯಾಕ್ತುಗಳಿಂದ ದ್ರ 
ಉಳಿದ್ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಕಾ ಬಳಸಬೆೇಕ್.   

ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಾನಿಗಳು,  
ನಮ್ಮ ಉದಯಾಮಿಗಳ ಶಕ್ತುರ 

ಫಲಶ್್ರತಿಯಿೆಂದ ಇೆಂದ್ 
ನಾರು ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಬೆೀರೆ 
ಯಾರುದೆೀ ದೆೀಶರನ್ನು 
ಅರಲೆಂಬಿಸಬೆೀಕಾಗಿಲಲಿ. 

ಭಾರತ ತನನುದೆೀ 
ಆದ ಲಸಿಕೆರನ್ನು 
ಹೆೋೆಂದಿಲಲಿದಿದದಿರೆ 

ಏನಾಗ್ತಿತುತ್ತು ಎೆಂದ್ ನಿೀರು 
ಒೆಂದ್ ಕ್ಷಣ ಯೊೀಚಿಸಿ. 

ಪೀಲ್ಯೊ ಲಸಿಕೆ 
ಪಡೆರಲ್ ಎಷ್ಟ ರಷ್ವ 

ಬೆೀಕಾಯಿತ್? 
-ಪ್ರಧಾನಮೆಂತಿ್ರ, 
ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ
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1893ರ ಸೆಪೆಟೆಂಬರ್ 11ರೆಂದ್ ಸಾವಾಮ ವಿವೆೇಕಾನಂದರ್ 
ದೆೇಶದ ಶ್ರೇಮಂತ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ನಿೇಡ್ವ 
ಮ್ಲಕ ವಿಶವಾ ಧಮ್ಭ ಸಮಮೀಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಪೂಣ್ಭ 
ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದ, ದೆೇಶದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅಚಚಳಿಯದೆ 
ಉಳಿದ್ದೆ. ಭಾರತದ ಶ್ರೇಮಂತ ಸಂಸಕೃತಿ ಮತ್ತು 
ತತವಾಜ್ಾನದೆ್ ಂದ್ಗೆ ಜಗತ್ತು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ಮ್ಖಾಮ್ಖಿಯಾಯಿತ್. ಸಾವಾಮ ವಿವೆೇಕಾನಂದರ್ 
ಶಕಾಗೆ್ ೇದ ಧಾಮ್ಭಕ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ವೆೈದ್ಕ ತತವಾಜ್ಾನದ 
ಮೇಲೆ ಬೆಳಕ್ ಚೆಲ್ಲಿದರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಶ್ರೇಮಂತ 
ಗತಕಾಲ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಸಾಮಥಯಾ್ಭವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರ್. 
ಅವರ್ ಗತಿಸಿಹೆ್ ೇಗಿದದ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು 
ಹೆಮ್ಮಯನ್ನು ಪುನರ್ ಸಾಥೆಪಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ವಿಶವಾ ಧಮ್ಭ 
ಸಮಮೀಳನದಲ್ಲಿ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಗ್ರ್ತನ್ನು ಮ್ಡಿಸಿದ್ದ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ದೆೇಶದ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಜಿೇವ ತ್ಂಬಿ 
ಪುನಶೆಚೇತನಗೆ್ ಳಿಸಿದರ್. 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಕಾಗೆ್ ೇ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಾಮ 
ವಿವೆೇಕಾನಂದರ್, "ಸಹಿಷ್್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸಾವ್ಭತಿ್ರಕ ಸಿವಾೇಕಾರದ 
ಪಾಠಗಳನ್ನು ಜಗತಿತುಗೆ ಕಲ್ಸಿದ ಧಮ್ಭಕೆಕಾ ಸೆೇರಿದವನ್ 
ನಾನ್ ಎಂದ್ ಹೆಮ್ಮ ಪಡ್ತೆತುೇನೆ. ನಾವು ಕೆೇವಲ 
ಸಾವ್ಭತಿ್ರಕ ಸಹಿಷ್್ಣತೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಂಬ್ವುದಷೆ್ಟೇ 
ಅಲಲಿ, ನಾವು ಎಲಾಲಿ ಧಮ್ಭಗಳನ್ನು ಸತಯಾವೆಂದ್ 
ಒಪಿ್ಪಕೆ್ಳು್ಳತೆತುೇವೆ" ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದರ್.

ಪೂವತಿ, ಪಶ್ಚಿಮವನುನು 
ಭೇಟಿಯಾದಾಗ

ಶಿಕಾಗೆೋೀ ಭಾಷಣದ  
128ನೆೀ ವಾಷ್್ವಕೆೋೀತಸಾರದ ಸ್ಮರಣೆರಲ್ಲಿ 
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ಮ್ದ್ರಕರ್ ಮತ ತ್ು ಪ್ರಕಾಶಕರ್
ಸತೆಯಾೀೆಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದೆೇ್ಭಶಕರ್,
ಬ್ಯಾರೆ್ ೇ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೇಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮ್ಯಾನಿಕೆೇಷನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮ್ದ್ರಣ:
ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವಟೆೈಸಿೆಂಗ್  ಸವಿೀ್ವಸಸ್  ಪೆೈ. ಲ್ಮಿಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾಪೇ್ಭರೆೇಟ್  ಪಾರ್್ಭ , 10ನೆೇ ಮಹಡಿ

ನವದೆಹಲ್-ಫರಿೇದಾಬಾದ್  ಬಾಡ್ಭರ್ , ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರಿೇದಾಬಾದ್ -121003

ಪ್ರಕಾಶಕರ್
ಬೋಯಾರೆೋೀ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೀಚ್  ಅೆಂಡ್  ಕಮ್ಯಾನಿಕೆೀಷನ್  
ಕೆ್ಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನಾ ರವನ,

ನವದೆಹಲ್ - 110003

ಸಂಪಾದಕರ್
ಜೆೈದಿೀಪ್  ರಟಾನುಗರ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದೆೇ್ಭಶಕರ್,
ಪಿಐಬಿ ನವದೆಹಲ್

ನಾರು ಮಾಡಬಹ್ದ್, ನಾರು ಸಮಥ್ವರಾಗಿದೆದಿೀವೆ - ಈ ಭಾರನೆಯಿೆಂದ ಅರರ್ ದೆೀಶದ ಜನರನ್ನು 
ಜಾಗೃತಗೆೋಳಿಸಿದರ್. ಇದ್ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸ, ಆ ರ್ರ ಸನಾಯಾಸಿರ ರಕತುದ ಪ್ರತಿಯೊೆಂದ್ ಕಣದಲೋಲಿ ಇದದಿ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸ. 

ಅರರ್ ಈ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸರನ್ನು ದೆೀಶಕೆ್ ಮರಳಿ ತೆಂದರ್. ಅರರ ಮೆಂತ್ರವೆೆಂದರೆ "ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಂಬಿಕೆ ಇಡಿ, 
ದೆೀಶರನ್ನು ಪಿ್ರೀತಿಸಿ ಎೆಂಬ್ದಾಗಿತ್ತು". ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೀಕಾನೆಂದರ ಈ ದೃಷ್ಟಕೆೋೀನದಿೆಂದ ಭಾರತರು ಸೆಂಪೂಣ್ವ 
ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸದಿೆಂದ ಮ್ೆಂದ್ರರಿರ್ತಿತುದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾರು ನೆಂಬ್ತೆತುೀವೆ ಮತ್ತು ಕಷಟಪಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ 

ಸಿದಧಿರಿದೆದಿೀವೆ ಎೆಂದಾದಲ್ಲಿ ನಾರು ಏನನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ ಹೆೀಳಿ? ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೀಕಾನೆಂದರ ಪೆ್ರೀರಣೆಯಿೆಂದ 
ನಾರು ನರ ಭಾರತ ನಿಮಾ್ವಣ ಮಾಡಬೆೀಕ್.

ಪ್ರಧಾನ ಮೆಂತಿ್ರ, ನರೆೀೆಂದ್ರ ಮೀದಿ
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