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ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂಕಷ್ಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  “ಆಪರರೇಷನ್ ಗಂಗಾ” ಜರೇವ ಉಳಿಸುವ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆರ್ಯಿತು. ತ್್ವರಯಾ ಧ್ವಜದ ಶಕ್ತಿಗೆ ದರೇಶ ಮತುತಿ ಜಗತುತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ರ್ಯಿತು, 
ಭಾರತ್ರೇಯರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿರ್ದರೂ ರ್ವುದರೇ ವಿಪತ್ತಿನಲೂಲಿ ಸುರಕ್ಷಿ ತವಾಗಿರುತ್ತಿರ  

ಎಂಬ ಸಂದರೇಶವನುನು ಅದು ಸಾರಿತು.

ಭಾರತಭಾರತ
ನಿಮಗಾಗಿ... ಯಾವಾಗಲೂನಿಮಗಾಗಿ... ಯಾವಾಗಲೂ

ಸಮಾಚಾರಸಮಾಚಾರ
ನೂಯೂ ಇಂಡಿಯಾನೂಯೂ ಇಂಡಿಯಾ  ಸಂಪುಟ 2, ಸಂಚಿಕೆ 19ಸಂಪುಟ 2, ಸಂಚಿಕೆ 19

ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ

ಏಪ್ರಿಲ್ 1-15, 2022
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ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸವನ್್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ವುದ್ ಪ್ರತಿಯಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆಗಳು 

ನಮಗೆ ಕಲಿಸ್ತ್ತವೆ ಮತ್್ತ ಮ್ಂದ್ವರಿಯಲ್ ಮಾಗ್ಗದರ್ಗನ ಮಾಡ್ತ್ತವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಂದ ಅಮೃತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವ 

ವಷ್್ಗದಲಿಲಿಯ� ರಾಷ್ಟ್ರಕೆಕೆ ಸಮರ್್ಗತವಾದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಸಾಮಾರಕದ ನವ�ಕರಿಸಿದ 

ಸಂಕ�ರ್ಗವನ್್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿರ್ವುದ್ ಪ್ರರಂಸೆಗೆ ಅರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಏರ್್ರಲ್ 13, 2022 ರಂದ್ ಜಲಿಯನ್ 

ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ರತಾಯಾಕಾಂಡದ 103 ನೆ� ವಾಷ್್ಗಕೆೋ�ತ್ಸವವನ್್ನ ಆಚರಿಸ್ತಿ್ತದೆ.

ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್: ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಗೌರವ

 ಪರಿವೆೇಶ ದಾವಾರದಲಿಲಿ ಶಹೇದ್ ಉಧಮ್ ಸಂಗ್  ಪರಿವೆೇಶ ದಾವಾರದಲಿಲಿ ಶಹೇದ್ ಉಧಮ್ ಸಂಗ್ 

ಪರಿತಿಮೆ.ಪರಿತಿಮೆ.

 ಹೆರಿಟೆೇಜ್ ಓಣಿಯ ಗೆೋೇಡೆಗಳನುನು ಭಿತಿತಿಚಿತರಿಗಳು  ಹೆರಿಟೆೇಜ್ ಓಣಿಯ ಗೆೋೇಡೆಗಳನುನು ಭಿತಿತಿಚಿತರಿಗಳು 

ಮತುತಿ ಶಿಲ್ಪಗಳಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆಮತುತಿ ಶಿಲ್ಪಗಳಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ

 ಜಲ್ ಕುಂಡ್ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಆವರಣದಲಿಲಿ  ಜಲ್ ಕುಂಡ್ ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಆವರಣದಲಿಲಿ 

ಶರಿದಾಧಂಜಲಿ.ಶರಿದಾಧಂಜಲಿ.

 ಹುತಾತ್ಮರ ಕೆೋಡುಗೆ ಮತುತಿ ನಿದ್ದಯ  ಹುತಾತ್ಮರ ಕೆೋಡುಗೆ ಮತುತಿ ನಿದ್ದಯ 

ಹತಾಯಾಕಾಂಡದ ಬಗೆಗೆ ನಾಲುಕು ಗಾಯಾಲರಿಗಳಲಿಲಿ ಹತಾಯಾಕಾಂಡದ ಬಗೆಗೆ ನಾಲುಕು ಗಾಯಾಲರಿಗಳಲಿಲಿ 

ಪರಿಸುತಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪರಿಸುತಿತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಉದಾಯಾನದ ಗೆೋೇಡೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ಗುಂಡಿನ  ಉದಾಯಾನದ ಗೆೋೇಡೆಗಳ ಮೆೇಲೆ ಗುಂಡಿನ 

ಗುರುತುಗಳನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.ಗುರುತುಗಳನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಮೇಕ್ಷ ಸ್ಥಳ, ಅಮರ್ ಜೆೋಯಾೇತಿ ಮತುತಿ ಧ್ವಜ್  ಮೇಕ್ಷ ಸ್ಥಳ, ಅಮರ್ ಜೆೋಯಾೇತಿ ಮತುತಿ ಧ್ವಜ್ 

ಮಸುತಿಲ್ ಅನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಂತೆ ಅನೆೇಕ ಹೆೋಸ ಮಸುತಿಲ್ ಅನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಂತೆ ಅನೆೇಕ ಹೆೋಸ 

ಪರಿದೆೇಶಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಿದೆೇಶಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಘಟನೆಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವ ದೆೈನಂದ್ನ  ಘಟನೆಗಳನುನು ವಿವರಿಸುವ ದೆೈನಂದ್ನ 

ಧ್ವನಿ ಮತುತಿ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿದಶ್ದನವನುನು ಧ್ವನಿ ಮತುತಿ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿದಶ್ದನವನುನು 

ಪಾರಿರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪಾರಿರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 13, 1919 ರ ಆ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾವಾತಂತರಿ್ಯ ಹೆೋೇರಾಟದ ಅಮರ ಕಥೆಯಾಯಿತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು 

ಸಾವಾತಂತರಿ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆೋೇತ್ಸವವನುನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧಯಾವಾಯಿತು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ದದಲಿಲಿ, ಸಾವಾತಂತರಿ್ಯದ  

75 ನೆೇ ವಷ್ದದಲಿಲಿ ಆಧುನಿೇಕರಿಸದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಸಾ್ಮರಕದ ಲೆೋೇಕಾಪ್ದಣೆ ನಮಗೆಲಲಿರಿಗೋ ದೆೋಡ್ಡ ಸೋಫೂತಿ್ದಯಾಗಿದೆ.

ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್, ಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿ

ನವಿೇಕರಿಸದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ನವಿೇಕರಿಸದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ 
ಬಾಗ್ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಾ್ಮರಕ ಬಾಗ್ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಾ್ಮರಕ 
ಸಂಕಿೇಣ್ದದ ವೆೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:ಸಂಕಿೇಣ್ದದ ವೆೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:  

ನಮ್ಮ ಸಾವಾತಂತರಿ್ಯ ಹೆೋೇರಾಟದಲಿಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು
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13 ಭಾಷೆಗಳಲಿಲಿ ಲರಯಾವಿರುವ 
ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್  

ಓದಲು ಕಿಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ 
ಹಂದ್ನ ಸಂಚಿಕೆಗಳನುನು ಓದಲು 

ಕಿಲಿಕ್ ಮಾಡಿ:

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/news.aspx

https://newindiasamachar.
pib.gov.in/archive.aspx
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ನೂಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ನೂಯೂ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸಮಾಚಾರಸಮಾಚಾರ

ಮುದರಿಣ ಮತುತಿ ಪರಿಕಟಣೆ: ಸತೆಯಾೇಂದರಿ ಪರಿಕಾಶ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನದೆ�್ಗರಕರ್, ಬೋಯಾರೆೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿ�ಚ್ ಮತ್್ತ ಸಂಪಕ್ಗದ ಪರವಾಗಿ. 

ಮುದರಿಣಾಲಯ : ಇನ್ ಫಿನಟಿ ಅಡ್ವರೆಟ್ಗಸಿಂಗ್ ಸವ�್ಗಸಸ್  ಪೆೈ. ಲಿಮರೆಡ್ , ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾರ�್ಗರೆ�ಟ್  ಪಾರ್್ಗ , 10ನೆ� ಮರಡಿ, ನವದೆರಲಿ-ಫರಿ�ದಾಬಾದ್  

ಬಾಡ್ಗರ್ , ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರಿ�ದಾಬಾದ್ -121003. ಸಂಪಕ್ದ ವಿಳಾಸ : ಕೆೋಠಡಿ ಸಂಖೆಯಾ 278, ಬೋಯಾರೆೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿ�ಚ್ ಕಮ್ಯಾನಕೆ�ಷ್ನ್

2 ನೆ� ಮರಡಿ, ಸೋಚನಾ ಭವನ, ನವದೆರಲಿ -110003. ಇಮೆೇಲ್ : response-nis@pib.gov.in, RNI No. : DELKAN/2020/78828

ನಮ್ಮ ಸಾವಾತಂತರಿ್ಯ ಹೆೋೇರಾಟದಲಿಲಿ ಒಂದು ತಿರುವು

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರವು ಪರಿಸರವನ್್ನ 

ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲ್ ರ್ದ್ಧ ಇಂಧನದಿಂದ 

ಚಲಿಸ್ವ ವಾರನಗಳ ಖರಿ�ದಿಯನ್್ನ 

ಉತೆ್ತ�ಜಿಸ್ತಿ್ತದೆ. 34-35
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ಸಂಪಾದಕಿೇಯ
ರ್ಭಾರಯಗಳು!

ತಾಯಿ ಮತುತಿ ಹುಟ್್ಟದ ಸ್ಥಳ ಸವಾಗ್ದಕಿಕುಂತ ಮಿಗಿಲಾದುದು.

ಜಗತಿ್ತನಲಿಲಿ ಎಲೆಲಿ� ಇದದಾರೋ ಭಾರತಿ�ಯರ್ ದೆ�ರಕೆಕೆ ಅಮೋಲಯಾ ಆಸಿ್ತ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಜಗತಿ್ತನಲಿಲಿ ಎಲಿಲಿಯಾದರೋ 

ನೆಟಸಗಿ್ಗಕ ವಕೆೋ�ಪ ಸಂಭವಸಿದಾಗ, ಆಂತರಿಕ ಅಥವಾ ಬಾರಯಾ ಸಂಘಷ್್ಗಗಳ್ಂದ ಅಸಿಥಿರತೆ ಉಂರಾದಾಗ, ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 

ಭಾರತಿ�ಯನೋ ಮ್ಖಯಾ ಮತ್್ತ ಅವರನ್್ನ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತವರಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗ್ತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟಿ ಸಂದೆ�ರವನ್್ನ ನವ 

ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ನ�ಡಿದೆ. ರಷಾಯಾ-ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಯ್ದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಲಿಲಿದದಾ ಭಾರತಿ�ಯ ನಾಗರಿಕರ್ 

ಅಪಾಯದಲಿಲಿದಾದಾಗ, ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ “ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ” ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್, 20,000 ಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು 

ಜನರನ್್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದರ್.

ಅಲಿಲಿಂದ ಹಂದಿರ್ಗಿದ ಭಾರತಿ�ಯರ ಕಥೆಗಳ ಮೋಲಕ ದೆ�ರವು ಸತಯಾವನ್್ನ ಅರಿತ್ಕೆೋಂಡಿತ್. ಭಾರತಿ�ಯ ನಾಗರಿಕರ್ 

ಮತ್್ತ ವರ್ವದ ಇತರ ದೆ�ರಗಳ ನಾಗರಿಕರ್ ಸರ ತಿ್ರವರ್ಗ ಧ್ವಜದ ರಕ್ತಯನ್್ನ ನೆೋ�ಡಿದರ್ ಮತ್್ತ ಅನ್ಭವಸಿದರ್. ಇದ್ 

ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ತಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ, ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನ ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಭಾರತವು “ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ 

ಗಂಗಾ” ಮೋಲಕ ಯ್ದ್ಧ ವಲಯದಿಂದ ಸಾವರಾರ್ ಭಾರತಿ�ಯ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳನ್್ನ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವರ ಮನೆಗಳ್ಗೆ 

ತಲ್ರ್ಸಿತ್.

ತನ್ನ ಪರಂಪರಾಗತ ಮೌಲಯಾಗಳ್ಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ವ ಮೋಲಕ, ಭಾರತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಹೆೋಣೆಗಾರಿಕೆಯನೋ್ನ 

ಪಾಲಿಸ್ತಿ್ತದೆ. ಈ ಬದ್ಧತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನಾಗರಿಕರ ಜೆೋತೆಗೆ ಇತರ ದೆ�ರಗಳ ಜನರನೋ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿತ್. 

ಇತಿ್ತ�ಚಿನ ವಷ್್ಗಗಳಲಿಲಿ, ಅಫ್ಘಾ ನ್  ಬಿಕಕೆಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕೆೋ�ವಡ್ ಲಾರ್ ಡೌನ್ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕೋಲ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲಿಲಿ ಸಿಕಕೆಬಿದದಾ ತನ್ನ 

ಜನರನ್್ನ ಮರಳ್ ಕರೆತರ್ವ ವಷ್ಯದಲಿಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಂತಿದೆ.

ದಕ್ಷಿರ ಸ್ಡಾನ್ ಮತ್್ತ ಯಮೆನ್ ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನ ಸಮಯದಲಾಲಿಗಲಿ ಅಥವಾ ನೆ�ಪಾಳ, ಇಂಡೆೋ�ನೆ�ಷಾಯಾ ಮತ್್ತ 

ಮಜಾಂಬಿರ್ ನಲಿಲಿ ನೆಟಸಗಿ್ಗಕ ವಕೆೋ�ಪದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸ್ವುದಾಗಿರಲಿ, ಅದ್ ಆ ದೆ�ರಗಳ್ಗೆ 

ಮತ್್ತ ಅವರ ಜನರಿಗೆ ಕಾಳಜಿಯ ವಷ್ಯವಾಗಿದದಾರೋ ಭಾರತವು ಯಾವಾಗಲೋ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಂತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯ� 

ನವಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವದಲಿಲಿ ಭಾರತಿ�ಯರ್ ಮತ್್ತ ಯ್ವಜನರ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಭಾರತಿ�ಯನ್ ಭಾರತದ 

ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರ್ವುದರಿಂದಲೆ� ಅವನ್ ಜಗತಿ್ತನಲಿಲಿ ಎಲಿಲಿಗೆ ಹೆೋ�ದರೋ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಾ್ತನೆ ಎಂದ್ ಭರವಸೆ ಈಗ ಮೋಡಿದೆ. 

ನವ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್್ನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ ಹೆ�ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದ್ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮ್ಖಪುಟ ಲೆ�ಖನವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲಿ, ಪರಮವ�ರ್ ಮೆ�ಜರ್ ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಥಾಪಾ ವಯಾಕ್ತತ್ವ ವಭಾಗದಲಿಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆೋಂಡಿದದಾರೆ, ಇತರ ಲೆ�ಖನಗಳಲಿಲಿ 

ಮರ್ವನಾಯಾಸಗೆೋಳ್ಸಲಾದ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್, ಮಹಳಾ ರಕ್ತಗೆ ನಮನ, ರೆಟತರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗ್ತಿ್ತರ್ವ ಇ-ನಾಯಾಮ್ 

ಯ�ಜನೆ, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ವ “ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಯ�ಜನೆ, ಮತ್್ತ ಉತಕೆಲ್ ದಿವಸ್ ಕ್ರಿತ ವಶೆ�ಷ್ 

ಲೆ�ಖನವದೆ. ಜೆೋತೆಗೆ ಏರ್್ರಲ್ 13 ರಂದ್ ಉರ್್ಪನ ಸತಾಯಾಗ್ರರಕೆಕೆ 92 ವಷ್್ಗಗಳು ಪೂರ್ಗಗೆೋಳುಳಿವ ನೆನರ್ಗಾಗಿ ಅಮೃತ 

ಮಹೆೋ�ತ್ಸವದ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲಿ ಸತಾಯಾಗ್ರಹಗಳ ಬಗೆಗೆ ಲೆ�ಖನವನ್್ನ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಕೆೋ�ವಡ್ ವರ್ದ್ಧದ ಸಮರದ ಅಪ್ ಡೆ�ಟ್, ಸ್ರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಕವಚ ಪಡೆದ ರೆಟಲೆ್ವ�, ‘ಜನೌಷ್ಧಿಯಂದ ಅಗ್ಗದ 

ಔಷ್ಧಿಗಳ ಪೂರೆಟಕೆ ಮತ್್ತ ಸಾಮಾನಯಾ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಹೆೋಸ ನದೆ�್ಗರನ ವಶೆ�ಷ್ ಆಕಷ್್ಗಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 

ದಯಮಾಡಿ ನಮಮಾ ಸಲಹೆಗಳನ್್ನ ನಮಮಾ ಇ-ಮೆ�ಲ್  response-nis@pib.gov.in ಗೆ ಕಳುಹಸಿ.

  

(ಜೆೈದ್ೇಪ್ ರಟಾನುಗರ್)
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ನಮಮಾ ಕಠಿರ ಪರಿರ್ರಮಕೆಕೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್್ನ 

ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಲ್ ತ್ಂಬಾ ಸಂತೆೋ�ಷ್ವಾಗಿದೆ. 

ಎಲಲಿ ಭಾರತಿ�ಯರಿಗೋ ಭಾರತಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್್ತ ಯ�ಜನೆಗಳನ್್ನ 

ತಿಳ್ದ್ಕೆೋಳಳಿಲ್, ವಶೆ�ಷ್ವಾಗಿ ಸ್ಪಧಾ್ಗತಮಾಕ 

ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳ ಅಭಯಾರ್್ಗಗಳ್ಗೆ ಈ ಪತಿ್ರಕೆ  

ತ್ಂಬಾ ಉಪಯ್ಕ್ತ.

ganeshreigns1999@gmail.com

ನನ್ನ ಸೆ್ನ�ಹತ ಒಮೆಮಾ ನನಗೆ ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸಮಾಚಾರ್ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್್ನ 

ತೆೋ�ರಿಸಿದನ್. ಪತಿ್ರಕೆಯ್ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರದ 

ವವಧ ಯ�ಜನೆಗಳು ಮತ್್ತ ಉಪಕ್ರಮಗಳ 

ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಅಂರವನ್್ನ ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ. 

ಇದ್ ನಮಮಾ ಶಾಲೆಯ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳು 

ಮತ್್ತ ಅಧಾಯಾಪಕರಿಗೆ ಉಪಯ್ಕ್ತವಾದ 

ಅತಯಾಂತ ಮಾಹತಿಯ್ಕ್ತ ಪತಿ್ರಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲಿಲಿ ಇರಿಸಲ್ ಮ್ದ್ರರ ಪ್ರತಿಗಾಗಿ 

ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್್ನ ಪಡೆಯ್ವ ವಧಾನವನ್್ನ 

ನಮಗೆ ತಿಳ್ಸಬೆ�ಕೆಂದ್ ವನಂತಿಸ್ತೆ್ತ�ವೆ.

ಶಿರಿೇನಿಶಾ ಕೆ ಟ್

 sreenishabineesh@gmail.com

ನಾನ್ ಈಗಷೆಟಿ� ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ 

ಮಾಚ್್ಗ 01-15ರ ಸಂಚಿಕೆಯನ್್ನ ಓದಿದೆ. 

ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್್ತ ತಿಳ್ವಳ್ಕೆ ನ�ಡ್ವ 

ಲೆ�ಖನಗಳ ಸಂಪತ್್ತ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸವನ್್ನ 

ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತಿ್ತರ್ವುದಕಾಕೆಗಿ ಧನಯಾವಾದಗಳು.

ಎಮಾಯಾನ್ಯಲ್ ಜಾನ್ ಪತಾ್ರಸ್

ejpatras@gmail.com

ನಮಮಾ ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಪತಿ್ರಕೆಯ್ ತ್ಂಬಾ ಉಪಯ್ಕ್ತ ಮತ್್ತ ಮಾಹತಿಯ್ಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾನ್ ಅದನ್್ನ ನಯಮತವಾಗಿ 

ಓದ್ತೆ್ತ�ನೆ ಮತ್್ತ ಅದರ ಲೆ�ಖನಗಳು ಮತ್್ತ ವೆಟಶಿಷ್ಟಿ್ಯಗಳನ್್ನ ನನ್ನ ಪತಿ್ರಕೆ “IQBAL E KASHMIR” ನಲಿಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತೆ್ತ�ನೆ. ಪತಿ್ರಕೆಯ್ ಭಾರತ 

ಸಕಾ್ಗರದ ವವಧ ಯ�ಜನೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಎಲಾಲಿ ಮಾಹತಿಯನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದೆ, ಇದ್ ನಮಮಾ ಸ್ತ್ತಲೋ ನಡೆಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಇತಿ್ತ�ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್್ನ 

ತಿಳ್ಯಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತ್ತದೆ. ನ�ವು ಮತ್್ತ ನಮಮಾ ತಂಡವು ಪ್ರತಿ ರಂತದಲೋಲಿ ತಮಮಾ ಅತ್ಯಾತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿ್ತರ್ವುದ್ ಕಾರ್ತಿ್ತದೆ. 

ಮ್ಂದೆೋಂದ್ ದಿನ ಪತಿ್ರಕೆ ದೆ�ರದ ಅತ್ಯಾತ್ತಮ ನಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲಿಲಿ ಒಂದಾಗ್ವುದ್ ಖಂಡಿತ.

ಮರಮಮಾದ್ ಇಕಾ್ಬಲ್

Iqbalekashmir@gmail.com

ಸಂಪಕ್ದ ವಿಳಾಸ: ಕೆೋಠಡಿ ಸಂಖೆಯಾ–278, ಬೋಯಾರೆೋೇ ಆಫ್ ಔಟ್ರಿೇಚ್ ಮತುತಿ ಕಮುಯಾನಿಕೆೇಷನ್,  

2 ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಸೋಚನಾ ರವನ, ನವದೆಹಲಿ -110003 

ಇ-ಮೆೇಲ್:  response-nis@pib.gov.in
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ಖಾಸಗಿ ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ಕಾಲೆೇಜುಗಳ ಅಧ್ದದಷು್ಟ ಸೇಟುಗಳು 

ಈಗ ಸಕಾ್ದರಿ ಕಾಲೆೇಜುಗಳಷೆ್ಟೇ ಶುಲಕುವನುನು ಹೆೋಂದ್ರುತತಿವೆ
ಮರತ್ವದ ನಧಾ್ಗರ

ವೆಟದಯಾಕ�ಯ ಶಿಕ್ಷರ ಪಡೆಯಲ್ ಉತ್್ಸಕರಾಗಿರ್ವ 
ಲಕ್ಾಂತರ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ ಹತದೃಷ್ಟಿಯಂದ ಕೆ�ಂದ್ರ 

ಸಕಾ್ಗರ ಮರತ್ವದ ಹೆಜೆಜೆ ಇಟಿಟಿದೆ. ಇನ್್ನ ಖಾಸಗಿ ವೆಟದಯಾಕ�ಯ 
ಕಾಲೆ�ಜ್ಗಳಲಿಲಿ ಶೆ� 50ರಷ್್ಟಿ ಸಿ�ಟ್ಗಳ್ಗೆ ಸಕಾ್ಗರಿ 
ಕಾಲೆ�ಜ್ಗಳಷೆಟಿ� ರ್ಲಕೆ ವಧಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಮಾಚ್್ಗ 7 
ರಂದ್ ಜನೌಷ್ಧಿ ದಿವಸ್ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ 
ಮ�ದಿಯವರ್ ಈ ಬಗೆ್ಗ ಟಿ್ವ�ಟ್ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ. ಮ್ಂದಿನ 
ಶೆಟಕ್ಷಣಿಕ ವಷ್್ಗದಿಂದ ಹೆೋಸ ಮಾಗ್ಗಸೋಚಿ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. 
ಖಾಸಗಿ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯಗಳಲಲಿದೆ, ಈ ನಧಾ್ಗರವು ಡಿ�ಮ್ಡ್ 
ವರ್ವವದಾಯಾಲಯಗಳ್ಗೋ ಅನ್ವಯಸ್ತ್ತದೆ. ಮೆರಿಟ್  ಆಧಾರದ 

ಮೆ�ಲೆ ಅರ್ಗತೆ ಪಡೆದ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳನ್್ನ ಈ ಪ್ರಯ�ಜನಕಾಕೆಗಿ 
ಮದಲ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 7 ವಷ್್ಗಗಳಲಿಲಿ, ಭಾರತ 
ಸಕಾ್ಗರವು ಭವಷ್ಯಾವನ್್ನ ಗಮನದಲಿಲಿಟ್ಟಿಕೆೋಂಡ್ ಆರೆೋ�ಗಯಾ 
ಕ್ೆ�ತ್ರವನ್್ನ ಬಲಪಡಿಸಲ್ ರಲವು ಪ್ರಮ್ಖ ನಧಾ್ಗರಗಳನ್್ನ 
ತೆಗೆದ್ಕೆೋಂಡಿದೆ ಎಂಬ್ದ್ ಗಮನಸಬೆ�ಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಅಧಿಕ 
ರ್ಲಕೆದಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವೆಟದಯಾಕ�ಯ ಕಾಲೆ�ಜ್ಗಳಲಿಲಿ ಪ್ರವೆ�ರ 
ಪಡೆಯಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗದ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ್ಗೆ ಇದ್ ದೆೋಡಡ್ 
ಸಮಾಧಾನವನ್್ನ ನ�ಡ್ತ್ತದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಇದ್ ವದೆ�ಶಿ ವೆಟದಯಾಕ�ಯ 
ಕಾಲೆ�ಜ್ಗಳ್ಗೆ ಹೆೋ�ಗ್ವ ಬದಲ್ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಪ್ರವೆ�ರ 
ಪಡೆಯಲ್ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳನ್್ನ ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಸ್ತ್ತದೆ.

ಉತತಿಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಾಗಿ ಡೆಹಾರಿಡೋನ್ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕನನುನು ಶಾಲಿಘಿಸದ ಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿ

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ್ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕೆ ದೆ�ರದ ಯ್ವ 

ರ್�ಳ್ಗೆ, ವಶೆ�ಷ್ವಾಗಿ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ ಜೆೋತೆಗೆ ಸಂವಾದಗಳನ್್ನ ನಡೆಸ್ವ 

ಮೋಲಕ ಅವರ ನೆಟತಿಕತೆಯನ್್ನ ಹೆಚಿಚುಸ್ತಾ್ತರೆ. ಅದ್ 

‘ಮನ್ ಕ ಬಾತ್’, ‘ಪರಿ�ಕ್ಾ ಪೆ� ಚಚಾ್ಗ’ ಅಥವಾ 

ವೆಟಯಕ್ತಕ ಸಂವಾದಗಳ ಮೋಲಕವಾಗಿರಬರ್ದ್. 

ಇತಿ್ತ�ಚಿನ ನದರ್ಗನದಲಿಲಿ ಡೆಹಾ್ರಡೋನ್ ನ 11 ನೆ� 

ತರಗತಿಯ ವದಾಯಾರ್್ಗ ಅನ್ರಾಗ್ ರಮ�ಲಾ 

ಅವರ ಪತ್ರಕೆಕೆ ಉತ್ತರಿಸ್ವಾಗ, ಪ್ರಧಾನಯವರ್ 

ಆತನ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್್ನ ಶಾಲಿಘಿಸಿದರ್. ಅನ್ರಾಗ್ 

ರಮ�ಲಾ ಅವರಿಗೆ ಕಲೆ ಮತ್್ತ ಸಂಸಕೃತಿಗಾಗಿ 

2021 ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಕಕೆಳ 

ಪ್ರರಸಿ್ತಯನ್್ನ ನ�ಡಿ ಗೌರವಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಷ್್ಗ 

ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲಿಲಿ ಅನ್ರಾಗ್ ಪೆ�ಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದದಾರ್. 

ಭಾರತ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನೆ� ವಾಷ್್ಗಕೆೋ�ತ್ಸವದ 

ಅಮೃತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವ ಪೆ�ಂಟಿಂಗ್ ವಷ್ಯವಾಗಿತ್್ತ. ಚಿತ್ರಕಲೆಯ 

ಜೆೋತೆಗೆ, ಅನ್ರಾಗ್ ಅವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಹತಾಸಕ್ತಗಳ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಷ್ಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿಗೆ ಪತ್ರವನೋ್ನ ಬರೆದಿದಾದಾರೆ. ಅನ್ರಾಗ್ 

ಆಲೆೋ�ಚನೆಗಳ್ಂದ ಪ್ರಭಾವತರಾದ ಪ್ರಧಾನ ಪತ್ರದಲಿಲಿ 

ಹ�ಗೆ ಬರೆದಿದಾದಾರೆ, “ಭಾರತ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ 

ಮಹೆೋ�ತ್ಸವದ ಚಿತ್ರಕಲೆಗಾಗಿ ಆಯಕೆ ಮಾಡಲಾದ 

ಪತ್ರ ಮತ್್ತ ರ್�ಮ್ ನಲಿಲಿರ್ವ ನಮಮಾ ಮಾತಿನಲಿಲಿ 

ನಮಮಾ ಸೆಟದಾ್ಧಂತಿಕ ಪ್ರಬ್ದ್ಧತೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸ್ತ್ತದೆ. 

ನ�ವು ರದಿರರೆಯದಿಂದಲೋ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಹತಾಸಕ್ತಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸೆಯಾಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳ್ವಳ್ಕೆಯನ್್ನ 

ಬೆಳೆಸಿಕೆೋಂಡಿರ್ವುದಕೆಕೆ ಮತ್್ತ ಜವಾಬಾದಾರಿಯ್ತ 

ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ದೆ�ರದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲಿಲಿ ನಮಮಾ ಪಾತ್ರದ 

ಬಗೆ್ಗ ನಮಗೆ ತಿಳ್ದಿರ್ವುದಕೆಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೆೋ�ಷ್ವಾಗಿದೆ.”. 

ಅನ್ರಾಗ್ ಗೆ ಸೋಫೂತಿ್ಗ ನ�ಡಲ್ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಆಪ್ 

ಮತ್್ತ ವೆಬ್ ಸೆಟಟ್ narendramodi.in ನಲಿಲಿ ಈ 

ಪೆ�ಂಟಿಂಗ್ ಅನ್್ನ ಅಪ್ ಲೆೋ�ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು
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ಶಿರಿೇಕೃಷ್ಣ ಸೆೇತು ಸಂಚಾರಕೆಕು ಮುಕತಿ; 
ಮುಂಗೆೇರ್- ಖಗರಿಯಾ ನಡುವಿನ  

ಅಂತರ 100 ಕಿಮಿೇ ಕಡಿತ

ಭಾರತವು 2021 ರಲಿಲಿ 10,000 ಮೆ.ವಾಯಾ.ಸೌರಶಕಿತಿ 
ಸಾಮರಯಾ್ದದ ದಾಖಲೆಯನುನು ಸಾ್ಥಪ್ಸದೆ

ಗಾಲಿ ಸೆೋ್ಗ�ದಲಿಲಿ ನಡೆದ ಸಿಒರ್-26 ಸಭೆಯಲಿಲಿ, 2070 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ನೆಟ್ 
ಝ�ರೆೋ� (ನವ್ವಳ-ರೂನಯಾ) ಮಟಟಿವನ್್ನ ತಲ್ಪುವ ಭಾರತದ 
ಗ್ರಿಯನ್್ನ ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ್ ಘೋ�ಷ್ಸಿದಾಗ 

ಜಗತ್್ತ ಅದನ್್ನ ಪ್ರರಂಸಿಸಿತ್. ಆಗ ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿಯವರ್ ಗ್ರಿ ನಗದಿ 
ಮಾಡಿದ್ದಾ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಮಾಗ್ಗಸೋಚಿಯನೋ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದದಾರ್. ಇಂಧನ 
ವಲಯದ ಸಂಶೊ�ಧನೆ ಮತ್್ತ ಸಲಹಾ ಸಂಸೆಥಿಯಾದ ಮಕಾ್ಗಮ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ರಿಸಚ್್ಗ ನ ಇತಿ್ತ�ಚಿನ ವರದಿಯೋ ಇದಕೆಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 
ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು 2021 ರಲಿಲಿ ದಾಖಲೆಯ 10 ಸಾವರ 
ಮೆ.ವಾಯಾ. ಸೌರರಕ್ತ ಸಾಮಥಯಾ್ಗದ ಘಟಕವನ್್ನ ಸಾಥಿರ್ಸಿದೆ. ಇದ್ ವಾಷ್್ಗಕ 
ಆಧಾರದ ಮೆ�ಲೆ 212 ಪ್ರತಿರತದಷ್್ಟಿ ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 
ರ ಅಂತಯಾದ ವೆ�ಳೆಗೆ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಸಂಚಿತ ಸೌರರಕ್ತ ಸಾಮಥಯಾ್ಗವು 
ಸ್ಮಾರ್ 49,000 ಮೆ.ವಾಯಾ. ಆಗಿತ್್ತ ಎಂದ್ ವರದಿ ಹೆ�ಳ್ದೆ. ಸೌರ 
ರಕ್ತಯ್ 2021 ರಲಿಲಿ ಹೆೋಸ ವದ್ಯಾತ್ ಸಾಮಥಯಾ್ಗದ 62 ಪ್ರತಿರತದಷ್್ಟಿ 
ಕೆೋಡ್ಗೆ ನ�ಡಿತ್, ಇದ್ ಇದ್ವರೆಗಿನ ಅತಿದೆೋಡಡ್ ಪಾಲ್. ಕಳೆದ 
ವಷ್್ಗದಲಿಲಿ ಸಾಥಿರ್ಸಲಾದ ಸೌರ ಸಾಮಥಯಾ್ಗದಲಿಲಿ ಶೆ�. 83 ರಷ್್ಟಿ ದೆೋಡಡ್ 
ಸೌರ ಯ�ಜನೆಗಳು. ಇದ್ ವಾಷ್್ಗಕ ಆಧಾರದ ಮೆ�ಲೆ ಶೆ�.230 ರಷ್್ಟಿ 
ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಅಂಕಅಂರಗಳು ಇತಿ್ತ�ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲಿಲಿ 
ರಂಚಿಕೆೋಳಳಿಲಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿಯವರ 
ದೃಷ್ಟಿಕೆೋ�ನವನ್್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತ್ತವೆ. “2030 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ, ನಾವು ನಮಮಾ 
ಸಾಥಿರ್ತ ರಕ್ತಯ ಸಾಮಥಯಾ್ಗದ ಶೆ�.50 ರಷ್ಟಿನ್್ನ ಪಳೆಯ್ಳ್ಕೆಯ�ತರ 
ಮೋಲಗಳ್ಂದ ಸಾಧಿಸಬೆ�ಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ತನಗಾಗಿ ಯಾವುದೆ� 
ಗ್ರಿಗಳನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದದಾರೋ, ತಾವು ಅದನ್್ನ ಸವಾಲಾಗಿ ನೆೋ�ಡ್ವುದಿಲಲಿ” 
ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ್ ಹೆ�ಳ್ದಾದಾರೆ.

ಶೆೇ.46 ಕಿಕುಂತ ಹೆಚುಚು ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಫಲಾನುರವಿಗಳು ಮಹಳೆಯರು

ದೆ�ರದ 50 ಕೆೋ�ಟಿಗೋ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ವಷ್್ಗಕೆಕೆ 
5 ಲಕ್ಷ ರೋ.ವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕತಾ್ಸ ಸೌಲಭಯಾ 

ಒದಗಿಸ್ವ ಆಯ್ಷಾಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯ�ಜನೆಯ್ 
ಬಡವರ್ ಹಾಗೋ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. 
ಹೆೋಸ ಅಧಯಾಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕೆೋಟಿ�ಬರ್ 2019 
ರಿಂದ ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ಈ ಯ�ಜನೆಯ 
ಫಲಾನ್ಭವಗಳಲಿಲಿ ಶೆ�.46.7 ರಷ್್ಟಿ ಮಹಳೆಯರ್ 

ಇದಾದಾರೆ. ಮಣಿಪುರ, ನಾಗಾಲಾಯಾಂಡ್, ಮಜೆೋ�ರಾಂ, 
ಬಿಹಾರ, ಛತಿ್ತ�ಸ್ ಗಢ, ಗೆೋ�ವಾ, ಪುದ್ಚೆ�ರಿ, 
ಲಕ್ಷದಿ್ವ�ಪ, ಕೆ�ರಳ ಮತ್್ತ ಮೆ�ಘಾಲಯದಲಿಲಿ 

ಪುರ್ಷ್ ಕಾಡ್್ಗದಾರರಿಗಿಂತ ಮಹಳೆಯರೆ� ಹೆಚ್ಚು.  
ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ 2018 ರಲಿಲಿ  
ಇದನ್್ನ ವರ್ವದ ಅತಿದೆೋಡಡ್ ಆರೆೋ�ಗಯಾ ವಮಾ 
ಯ�ಜನೆಯಾಗಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್ ಎಂಬ್ದ್ 
ಇಲಿಲಿ ಉಲೆಲಿ�ಖನ�ಯ. ಈಗ, ಈ ಯ�ಜನೆಯ್ 
ನರಂತರವಾಗಿ ವಸ್ತರಿಸ್ತಿ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ 27,300 
ಖಾಸಗಿ ಮತ್್ತ ಸಕಾ್ಗರಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು ಈ ಯ�ಜನೆಗೆ 
ಜೆೋ�ಡಿಸಲ್ಪಟಿಟಿವೆ. ಈ ಯ�ಜನೆಯಡಿಯಲಿಲಿ, 
ಕೆ�ವಲ ಮಹಳೆಯರಿಗಾಗಿಯ� 141 ವೆಟದಯಾಕ�ಯ 
ಪ್ರಕ್ರಯಗಳನ್್ನ ಸೆ�ರಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಬಿಹಾರದ ಮ್ಂಗೆ�ರ್ ಶಿ್ರ�ಮಂತ ಇತಿಹಾಸ, ಶಿಕ್ಷರ, ಸಂಸಕೃತಿ ಮತ್್ತ 

ವಾಯಾಪಾರಕೆಕೆ ಹೆಸರ್ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ ಬಿಹಾರದ ಪ್ರಮ್ಖ 

ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್್ತ ಯಾತಾ್ರ ಸಥಿಳಗಳಲಿಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮದಲ್ ಜನರ್ ಉತ್ತರ 

ಬಿಹಾರಕೆಕೆ ಹೆೋ�ಗಲ್ 70 ಕಮ� ದೋರದ ಮಕಾಮಾದಲಿಲಿನ ರಾಜೆ�ಂದ್ರ 

ಸೆ�ತ್ ಮತ್್ತ 75 ಕಮ� ದೋರದ ಭಾಗಲ್್ಪರದ ವಕ್ರಮಶಿಲಾ ಸೆ�ತ್ವೆಯನ್್ನ 

ಬಳಸಬೆ�ಕಾಗಿತ್್ತ. 696 ಕೆೋ�ಟಿ ವೆಚಚುದಲಿಲಿ 14.5 ಕಮ� ಉದದಾದ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 

ಹೆದಾದಾರಿ 333B ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಮೆ�ಲೆ ರೆಟಲ್-ಕಮ್-ರೆೋ�ಡ್ 

ಸೆ�ತ್ವೆ ಯ�ಜನೆಯನ್್ನ ಪೂರ್ಗಗೆೋಳ್ಸ್ವುದರೆೋಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಸೆಯಾಯನ್್ನ 

ಪರಿರರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆ�ಂದ್ರ ರಸೆ್ತ ಮತ್್ತ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ನತಿನ್ ಗಡಕೆರಿ 

ಸೆ�ತ್ವೆಯನ್್ನ ಇತಿ್ತ�ಚೆಗೆ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್. ಸೆ�ತ್ವೆಯ ಮೆ�ಲೆ ಸಂಚಾರ 

ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ, ಮ್ಂಗೆ�ರ್ ನಂದ ಖಗರಿಯಾ ನಡ್ವನ ಅಂತರವು 

102 ಕಮ� ಮತ್್ತ ಮ್ಂಗೆ�ರ್-ಬೆಗೋಸರಾಯ ನಡ್ವನ ಅಂತರವು 20 

ಕಮ� ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆ�ತ್ವೆಯ ನಮಾ್ಗರದಿಂದ, ಮ್ಂಗೆ�ರ್ ನಂದ 

ಖಗರಿಯಾ, ಸರಸಾ್ಗಗೆ ಸ್ಮಾರ್ 3 ಗಂರೆಗಳು ಮತ್್ತ ಸಮಸಿ್ತಪುರದ 

ಬೆಗೋಸರಾಯಗೆ ಸ್ಮಾರ್ 45 ನಮಷ್ಗಳ ಉಳ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಸಿದ್ಧ 

ರಕ್ತರ್�ಠದ ಚಂಡಿ ಸಾಥಿನ, ಋಷ್ ಕ್ಂಡ, ಮತ್್ತ ಸಿ�ತಾ ಕ್ಂಡಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ 

ನ�ಡಲ್ ಬರ್ವ ಭಕ್ತರ ಸಂಖೆಯಾಯಲಿಲಿ ಹೆಚಚುಳವಾಗಲಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಇದ್ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮ್ಂಗೆ�ರ್ ಕೆೋ�ರೆ ಮತ್್ತ ಮ್ಂಗೆ�ರ್ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ 

ನ�ಡ್ವವರ ಸಂಖೆಯಾಯನ್್ನ ಹೆಚಿಚುಸ್ತ್ತದೆ.

ಮುಂಗೆೇರ್ ಜನರ ವಷ್ದಗಳಷು್ಟ  
ಹಂದ್ನ ಬೆೇಡಿಕೆ ಈಡೆೇರಿಕೆ

ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು
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ಒಡಿಶಾ ತನ್ನ 86 ನೆ� ಸಂಸಾಥಿಪನಾ ದಿನವನ್್ನ ಏರ್್ರಲ್ 1 ರಂದ್ 
ಉತಕೆಲ್ ದಿವಸ್ ಎಂದ್ ಆಚರಿಸ್ತಿ್ತದೆ. ಬಿಹಾರ, ಮದಾ್ರಸ್ 

ಪೆ್ರಸಿಡೆನ್ಸ ಮತ್್ತ ಸಂಯ್ಕ್ತ ಬಂಗಾಳದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ್ಂದ ಬೆ�ಪ್ಗಟಟಿ 
ನಂತರ 1936 ರಲಿಲಿ ಭಾಷಾವಾರ್ ಆಧಾರದ ಮೆ�ಲೆ ‘ಒರಿಸಾ್ಸ’ ಪ್ರತೆಯಾ�ಕ 
ಪಾ್ರಂತಯಾವಾಗಿ ಸಾಥಿಪನೆಯಾದ ದಿನವದ್. ಅಂದಿನಂದ ಈ ದಿನವನ್್ನ 
‘ಉತಕೆಲ ದಿವಸ್’ ಅಥವಾ ‘ಉತಕೆಲ ದಿವಶಾ’ ಎಂದ್ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 
2011 ರಲಿಲಿ, ಅದರ ಹೆಸರನ್್ನ ‘ಒಡಿಶಾ’ ಎಂದ್ ಬದಲಾಯಸಲಾಯತ್. 
ಸಾಮಾ್ರಟ ಅಶೊ�ಕನಗೆ ಅಹಂಸೆಯ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ ಈ ಉತಕೆಲ 
ಪ್ರದೆ�ರವು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟದಲಿಲಿಯೋ ಅತಯಾಂತ ಮರತ್ವದ 
ಸಾಥಿನವನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದೆ. 1817 ರಲಿಲಿ, 1857 ರ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟಕೆಕೆ 
40 ವಷ್್ಗಗಳ ಮದಲ್, ಒಡಿಶಾದ ಪವತ್ರ ಭೋಮಯಲಿಲಿ ಸರಸತ್ರ 
ದಂಗೆಯ್ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯತ್, ಪೆಟಕಾ ಬಂಡಾಯ ಎಂದ್ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ವ 
ಇದ್ ಪೂವ್ಗ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಾಮಾ್ರಜಯಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್್ನ 
ಅಲ್ಗಾಡಿಸಿತ್.

ಪೆಟಕಾ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಒಡಿಶಾದ ಭೋಮ ಗಂಜಾಮ್ ಚಳುವಳ್, 
ಲಾಜಾ್ಗ ಕೆೋ�ಲ್ ಚಳುವಳ್ ಮತ್್ತ ಸಂಬಲ್್ಪರ ಯ್ದ್ಧ ಸೆ�ರಿದಂತೆ 
ರಲವಾರ್ ವಸಾರತ್ಶಾಹ ವರೆೋ�ಧಿ ಹೆೋ�ರಾಟಗಳನ್್ನ ಮ್ನ್ನಡೆಸಿತ್. 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳ್ಯ ಅಂತಿಮ ರಂತದಲಿಲಿಯೋ ಒಡಿಶಾ ಮತ್್ತ ಅದರ 
ಜನರ್ ಮಹಾತಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲಿಲಿ ಮರತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್್ನ 
ವಹಸಿದರ್. ಪಂಡಿತ್ ಗೆೋ�ಪಬಂಧ್ ದಾಸ್, ಆಚಾಯ್ಗ ರರಿರರ್, 
ರರೆ�ಕೃಷ್್ಣ ಮರತಾಬ್ ಮತ್್ತ ಲಕ್ಷಷ್ಮಣ್ ನಾಯರ್ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಒಡಿಶಾದ 
ಅನೆ�ಕ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರ್ ಅಸರಕಾರ ಚಳವಳ್ಯಂದ 

ಉರ್್ಪನ ಸತಾಯಾಗ್ರರ, ನಾಗರಿಕ ಅಸರಕಾರದವರೆಗೆ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೆೋ�ರಾಟದಲಿಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದರ್. ಮಹಳಾ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೆೋ�ರಾಟಗಾರರಾದ ರಮಾದೆ�ವ, ಮಾಲತಿದೆ�ವ, ಕೆೋ�ಕಲಾದೆ�ವ, ರಾಣಿ 

ಭಾಗಯಾವತಿ ಅವರ್ ತಮಮಾ ಪುರ್ಷ್ ಸರಚರರೆೋಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಿ 

ದೆ�ರದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಹೆೋ�ರಾಡಿದರ್. “ಒಡಿಶಾ ನಮಮಾ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ವೆಟವಧಯಾದ ಸಂಪೂರ್ಗ ಚಿತ್ರರವಾಗಿದೆ. ಇಲಿಲಿನ ಕಲೆ, ಆಧಾಯಾತಿಮಾಕತೆ 
ಮತ್್ತ ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ ಸಂಸಕೃತಿಯ್ ಇಡಿ� ದೆ�ರದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. 
ಇಡಿ� ದೆ�ರ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳ್ದಿರಬೆ�ಕ್ ಮತ್್ತ ಅದರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಗ 
ಹೆೋಂದಿರಬೆ�ಕ್” ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಹೆ�ಳ್ದಾದಾರೆ.

ನ�ವು ಒಡಿಶಾದ ಗತಕಾಲವನ್್ನ ಕೆದಕದರೆ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್್ತ ಇಡಿ� 
ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಕ್ತಯನ್್ನ ಕಾರಬರ್ದ್. ಇತಿಹಾಸದ ಈ 
ಸಾಮಥಯಾ್ಗವು ವತ್ಗಮಾನ ಮತ್್ತ ಭವಷ್ಯಾದ ಸಾಧಯಾತೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧ ಹೆೋಂದಿದೆ, ಭವಷ್ಯಾಕೆಕೆ ನಮಗೆ ಮಾಗ್ಗದರ್ಗನ ನ�ಡ್ತ್ತದೆ. 
ಇಂದ್ ಒಡಿಶಾ ಈ ಭವಷ್ಯಾದ ಸಾಧಯಾತೆಗಳ ಬಾಗಿಲ್ ತೆರೆಯಲ್ ಪೂವ್ಗ 
ಭಾರತದ ಹೆಬಾ್ಬಗಿಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 7 ವಷ್್ಗಗಳನ್್ನ ಗಮನಸಿದರೆ ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಗರ ಮೋಲಸೌಕಯ್ಗ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಪ್ರಮ್ಖ ಗಮನ ನ�ಡಿದೆ. 
ಇಂದ್ ಒಡಿಶಾದಲಿಲಿ ಸಾವರಾರ್ ಕ.ಮ� ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಹೆದಾದಾರಿಗಳನ್್ನ 
ನಮ್ಗಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ, ಕರಾವಳ್ ಹೆದಾದಾರಿಗಳನ್್ನ ನಮ್ಗಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ 
ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಹೆ�ಳುತಾ್ತರೆ. ಸಾಗರಮಾಲಾ 
ಯ�ಜನೆಗೋ ಸಾವರಾರ್ ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ವೆಚಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ನಟಿಟಿನಲಿಲಿ ಕೆಟಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್್ತ ಕಂಪನಗಳನ್್ನ ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಸ್ವ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ತೆಟಲ ಸಂಸಕೆರಣಾಗಾರಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ 
ಎಥೆನಾಲ್ ಜೆಟವಕ ಸಂಸಕೆರಣಾಗಾರಗಳಾಗಲಿ ಇಂದ್ ಒಡಿಶಾದಲಿಲಿ 
ಹೆೋಸ ಸಾಥಿವರಗಳನ್್ನ ಸಾಥಿರ್ಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ಅಂತೆಯ�, ಉಕ್ಕೆ ಉದಯಾಮದ 
ವಶಾಲ ಸಾಮಥಯಾ್ಗವನ್್ನ ಸರ ರೋರ್ಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷರ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲಿಲಿ ಐಐಟಿ 
ಭ್ವನೆ�ರ್ವರ್, ಐಐಎಸ್ ಇಆರ್ ಬರರಾಂಪುರ ಮತ್್ತ ಐಐಎಸ್ ನಂತರ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳನ್್ನ ಇಲಿಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸಕೃತಿ, 
ವಾಸ್್ತ ವೆಟಭವವನ್್ನ ದೆ�ರ ವದೆ�ರಗಳ್ಗೆ ಕೆೋಂಡೆೋಯಯಾಬೆ�ಕದೆ. 

ಸ್ವಾತಂತರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುನುನುಡಿ
ರಮಣಿ�ಯವಾದ ಕಡಲತಿ�ರಗಳು, ಸ್ಂದರವಾದ ದೆ�ವಾಲಯಗಳು 
ಮತ್್ತ ಇತರ ಅನೆ�ಕ ಆಕಷ್್ಗಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾರಗಳ್ಗೆ ಹೆಸರ್ವಾಸಿಯಾದ 
ಒಡಿಶಾವು ರೆೋ�ಮಾಂಚಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್್ತ ಬೆರಗ್ಗೆೋಳ್ಸ್ವ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಪರಂಪರೆಯನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದೆ. ಇದ್ ಪಾ್ರಚಿ�ನ ಕಾಲದಿಂದಲೋ ಭಾರತಿ�ಯ 
ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ ಮರತ್ವದ ಸಾಥಿನವನ್್ನ ಪಡೆದ್ಕೆೋಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್್ತತದಲೋಲಿ, 
ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮಾ್ಗರದ ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲೋಲಿ ಇದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ 
ವಹಸ್ತಿ್ತದೆ. ಇದ್ ಜಗನಾ್ನಥನ ಭೋಮಯಾಗಿದ್ದಾ, ಅಶೊ�ಕ ಚಕ್ರವತಿ್ಗಯನ್್ನ 
ಬೌದ್ಧ ಧಮ್ಗದೆಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಿಸಿದ ನೆಲವಾಗಿದೆ. ಕೆೋ�ನಾರ್್ಗ ನ ಸೋಯ್ಗ 
ದೆ�ವಾಲಯದಿಂದ ಜಗನಾ್ನಥ ಮಂದಿರ ಮತ್್ತ ಚಿಲಾಕೆ ಸರೆೋ�ವರದವರೆಗಿನ 
ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾರಗಳ ಪಟಿಟಿಯ್ ಅಸಂಖಾಯಾತ ಮತ್್ತ ಅಪರಿಮತ. ಈ 
ಸಥಿಳದಿಂದ ರ್ಟಿಟಿಕೆೋಂಡ ಅತಯಾಂತ ಜನರ್್ರಯ ಸಿಹ ತಿನಸ್ಗಳಲಿಲಿ ರಸಗ್ಲಾಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಡಿಶಾದ ಪರಂಪರೆಯ್ ಅತಯಾಂತ ಶಿ್ರ�ಮಂತ ಮತ್್ತ 
ರೆೋ�ಮಾಂಚಕ. ಹಾಗೆಯ� ಈ ಸಥಿಳವು 1817 ರ ಪೆಟಕಾ ದಂಗೆಯಂದಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧ ಹೆೋಂದಿದೆ. ಇದನ್್ನ ಭಾರತಿ�ಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ 
ಮದಲ ಸರಸತ್ರ ಹೆೋ�ರಾಟ ಎಂದೋ ಕರೆಯ್ತಾ್ತರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ
ಉತಕೆಲ್ ದಿವಸ್
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10 ಏರ್್ರಲ್ 1928 ರಂದ್ ಹಮಾಚಲ ಪ್ರದೆ�ರದ ಶಿಮಾಲಿದಲಿಲಿ 
ಜನಸಿದ ಮೆ�ಜರ್ ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಥಾಪಾ ಅವರ್, 
ಸೆ�ನೆಯ ಎಂಟನೆ� ಗೋಖಾ್ಗ ರೆಟಫಲ್್ಸ ಬೆರಾಲಿಯನ್ ಗೆ 

ನಯ�ಜಿಸಲ್ಪಟಟಿರ್. ಆಗಸ್ಟಿ 1949 ರಲಿಲಿ, ಅವರ್ ಎಂಟನೆ� ಗೋಖಾ್ಗ 
ರೆಟಫಲ್್ಸ ಗೆ ಸೆ�ರಿದರ್. ನವೆಂಬರ್ 1961 ರಲಿಲಿ ಚಿ�ನಾದ ಹೆಚ್ಚುತಿ್ತದದಾ 
ಆಕ್ರಮರಕೆಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಯಾಗಿ, ಭಾರತವು ಫಾವ್ಗಡ್್ಗ ನ�ತಿಯ 
ಸಿದಾ್ಧಂತವನ್್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿತ್ ಎಂದ್ ಹೆ�ಳಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಇದರ  
ನಂತರ ಚಿ�ನಾ ಗಡಿಯಲಿಲಿ ಸೆ�ನೆಯನ್್ನ ದೆೋಡಡ್ ಪ್ರಮಾರದಲಿಲಿ 
ನಯ�ಜಿಸಲಾಗಿತ್್ತ. ಸೆಟನಯಾಕೆಕೆ ನ�ಡಿದ ಸೋಚನೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, 
ಟಿಬೆಟ್ ನಂದ ಲಡಾಖ್ ಗೆ ಬರ್ವ ಪ್ರತಿಯಂದ್ ರಸೆ್ತಯನ್್ನ ಅದ್ 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಬೆ�ಕಾಗಿತ್್ತ. ಅದೆ� ರಿ�ತಿ, ಸೆಟನಯಾದ ಅದೆ� ನ�ತಿಯ್ 
ಪಾಂಗಾಂಗ್ ಸರೆೋ�ವರದ ಉತ್ತರದ ದಂಡೆಯ ಖ್ನಾ್ಗರ್ ಕೆೋ�ರೆಯಂದ 
ದಕ್ಷಿರದ ಚ್ರ್ಲ್ ವರೆಗೆ ಮ್ಂದ್ವರಿಯತ್. ರಲವಾರ್ ಸರ್ಣ 
ರ�ಸ್ಟಿ ಗಳನ್್ನ ನಮ್ಗಸಲಾಯತ್. 1962 ರ ಯ್ದ್ಧದ ಮದಲ್, ಭಾರತವು 
ಸಿರಿಜಾಪ್, ಸಿರಿಜಾಪ್ 1 ಮತ್್ತ ಸಿರಿಜಾಪ್ 2 ಎಂದ್ 
ಮೋರ್ ಪ್ರಮ್ಖ ರ�ಸ್ಟಿ ಗಳನ್್ನ ರಚಿಸಿತ್್ತ. 8 ನೆ� 
ಗೋಖಾ್ಗ ರೆಟಫಲ್್ಸ ಇಲಿಲಿ ನೆಲೆಗೆೋಂಡಿತ್್ತ. ಸಿರಿಜಾಪ್ 
1 ನೆ�ತೃತ್ವವನ್್ನ ಮೆ�ಜರ್ ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಥಾಪಾ 
ವಹಸಿದದಾರ್. ಪಾಯಂಟ್ 303 ರೆಟಫಲ್ ಗಳು ಮತ್್ತ ಲಘು 
ಮೆಷ್ನ್ ಗನ್ ಗಳೊೆಂದಿಗೆ ರ�ಸ್ಟಿ ನಲಿಲಿ ಅವರೆೋಂದಿಗೆ 
ಸ್ಮಾರ್ 28 ಸೆಟನಕರಿದದಾರ್. ಅಕೆೋಟಿ�ಬರ್ 20, 1962 
ರಂದ್, ಚಿ�ನಾದ ಸೆಟನಯಾವು ದಾಳ್ ಮಾಡಿತ್. ಮೆ�ಜರ್ 
ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಥಾಪಾ ಮತ್್ತ ಅವರ ಬೆರಾಲಿಯನ್ 
ಚಿ�ನಾದ ದಾಳ್ಯನ್್ನ ಎರಡ್ ಬಾರಿ ಹಮೆಮಾಟಿಟಿಸಿತ್.

ಮೋರನೆ� ಬಾರಿಗೆ, ರತ್್ರಗಳು ಅಪಾರ 
ಸಂಖೆಯಾಯಲಿಲಿ, ಭಾರಿ� ರಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳೊೆಂದಿಗೆ ದಾಳ್ 
ಮಾಡಿದರ್. ಸ್ಮಾರ್ ಎರಡೋವರೆ ಗಂರೆಗಳ ಕಾಲ 
ಸಿರಿಜಾಪ್ ಮೆ�ಲೆ ಮಾಟ್ಗರ್ ಮತ್್ತ ಫಿರಂಗಿ ಗ್ಂಡಿನ 
ದಾಳ್ ಮ್ಂದ್ವರಿಯತ್. ಬೆರಾಲಿಯನ್ ನೆೋಂದಿಗೆ 

ರ�ಸ್ಟಿ ನ ಸಂಪಕ್ಗವನ್್ನ ಸಂಪೂರ್ಗವಾಗಿ ಕಡಿತಗೆೋಳ್ಸಲಾಯತ್. 
ಗೋಖಾ್ಗ ರೆಟಫಲ್್ಸ ನ ವ�ರ ಸೆಟನಕರ್ ರತ್್ರಗಳ ವರ್ದ್ಧ ಹೆೋ�ರಾಡ್ತ್ತಲೆ� 
ಇದದಾರ್. ಮೆ�ಜರ್ ಥಾಪಾ ಅವರ ಕೆಲವು ಸರ ಸೆಟನಕರ್ ರ್ತಾತಮಾರಾದರ್. 
ಗ್ಂಡ್ಗಳು ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, ಥಾಪಾ ತಮಮಾ ಖ್ಕ್ರಯಂದಿಗೆ ಚಿ�ನಾ 
ಸೆಟನಯಾದ ವರ್ದ್ಧ ಹೆೋ�ರಾಡ್ವುದನ್್ನ ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ್, ಜೆೋತೆಗೆ 
ಉಳ್ದ ಸೆಟನಕರ ಮನೆೋ�ಬಲವನ್್ನ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ಅನೆ�ಕ 
ಚಿ�ನ� ಸೆಟನಕರನ್್ನ ಯ್ದ್ಧದಲಿಲಿ ಕೆೋಂದರ್. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಚಿ�ನಾ 
ಸೆಟನಯಾವು ಅವರನ್್ನ ಸೆೋ�ಲಿಸಿತ್ ಮತ್್ತ ಅವರನ್್ನ ಯ್ದ್ಧ ಕೆಟದಿಯನಾ್ನಗಿ 
ಬಂಧಿಸಿತ್. ಅವರ್ ರ್ತಾತಮಾರಾಗಿದಾದಾರೆ ಎಂದ್ ಸಕಾ್ಗರ ಮತ್್ತ 
ಸೆ�ನೆ ನಂಬಿತ್್ತ. ಸಕಾ್ಗರ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೆೋ�ತ್ತರವಾಗಿ ಪರಮವ�ರ 
ಚಕ್ರವನ್್ನ ಘೋ�ಷ್ಸಿತ್. ಯ್ದ್ಧ ಕೆಟದಿಯಾಗಿ, ಅವರ್ ಭಯಾನಕ 
ಚಿತ್ರಹಂಸೆ ಅನ್ಭವಸಿದರ್. ಆದರೆ ಸ್ರಂಗದ ಕೆೋನೆಯಲಿಲಿ, ಭರವಸೆಯ 
ಬೆಳಕ್ ಇರ್ತ್ತದೆ. ಸೆರೆಯಲಿಲಿದಾದಾಗ, ಅವರ್ ತಮಮಾ ಆಲೆೋ�ಚನೆಗಳನ್್ನ 
ರಂಚಿಕೆೋಂಡ್ ಚಿ�ನ� ರ್ಡ್ಗನೆೋಂದಿಗೆ ಸೆ್ನ�ರ ಬೆಳೆಸಿದರ್. ಮೆ�ಜರ್ 

ಥಾಪಾ ಯ್ದ್ಧಕೆಕೆ ಹೆೋ�ಗಲ್ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ತಿ್ತದಾದಾಗ 
ಅವರ ಪತಿ್ನ ಮಗ್ವನ ನರಿ�ಕ್ೆಯಲಿಲಿದದಾರ್. ಒಂದ್ 
ದಿನ ಅವರ್ ರ್ಡ್ಗನ ಸಹಾಯದಿಂದ ತನ್ನ 
ಕ್ಟ್ಂಬಕೆಕೆ ಒಂದ್ ಪತ್ರವನ್್ನ ರ�ಸ್ಟಿ ಮಾಡಿದರ್. 
ಕ್ಟ್ಂಬಕೆಕೆ ಪತ್ರ ಬಂದ ಕೋಡಲೆ� ಸೆ�ನೆಗೆ ಮಾಹತಿ 
ನ�ಡಲಾಯತ್. ಅವರ ಬಿಡ್ಗಡೆಗೆ ಸಕಾ್ಗರದ 
ಮಟಟಿದಲಿಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಚಿ�ನ� 
ಸೆರೆಯಂದ ಬಿಡ್ಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಅವರ್ 10 
ಮೆ� 1963 ರಂದ್ ಭಾರತಕೆಕೆ ಮರಳ್ದರ್. ಮೆ� 
12 ರಂದ್ ಅವರ್ ಡೆಹಾ್ರಡೋನ್ ನಲಿಲಿರ್ವ ತಮಮಾ 
ಮನೆಗೆ ಬಂದರ್. ಅವರ ಪರಮವ�ರ ಚಕ್ರ ಆದೆ�ರಕೆಕೆ 
ಅಗತಯಾ ತಿದ್ದಾಪಡಿಗಳನ್್ನ ಮಾಡಲಾಯತ್. ಅವರ್ 
ಭಾರತಿ�ಯ ಸೆ�ನೆಯಲಿಲಿ ಲೆಫಿಟಿನೆಂಟ್ ಕನ್ಗಲ್ ಆಗಿ 
ನವೃತ್ತರಾದರ್. ಥಾಪಾ ಅವರ್ 5 ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 2005 
ರಂದ್ ನಧನರಾದರ್.  

ಭಾರತಿ�ಯ ಸೆ�ನೆಯ್ ತನ್ನ ನಭಿ�್ಗತ ಮತ್್ತ ನಸಾ್ವಥ್ಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೆ�ವೆಗೆ 
ಹೆಸರ್ವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕೋಲ ಪರಿಸಿಥಿತಿಗಳನ್್ನ ಎದ್ರಿಸ್ತಿ್ತದದಾರೋ 
ರತ್್ರಗಳನ್್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡ್ವ ಸಂಕಲ್ಪದ ವರ್ವದ ಅಗ್ರಗರಯಾ ಸೆಟನಯಾಗಳಲಿಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಖಾಯಾತಿಯನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದೆ. ಮೆ�ಜರ್ ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಥಾಪಾ 
ಅವರ್ ಭಾರತಿ�ಯ ಸರಸತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್್ನ ತಮಮಾ ಧೆಟಯ್ಗ 
ಮತ್್ತ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದ ಅಂತರ ಸೆ�ನಾಧಿಕಾರಿಗಳಲಿಲಿ 
ಒಬ್ಬರ್. 1962 ರ ಇಂಡೆೋ�-ಚಿ�ನಾ ಯ್ದ್ಧದ ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಅವರ್ 
ಆದರ್ಗಪಾ್ರಯ ಶೌಯ್ಗವನ್್ನ ಪ್ರದಶಿ್ಗಸಿದರ್. ಅವರ ಶೌಯ್ಗವನ್್ನ 
ಗ್ರ್ತಿಸಿ, ಗಡಿಯಲಿಲಿನ ರ�ಸ್ಟಿ ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್್ನ ಇಡಲಾಯತ್. 

ಜನನ : 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 1928 | ಮರಣ: 5 ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 2005

ಗಂಡುಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋದ  
ನಂತರ ಕುಕ್ರಿಯಂದಿಗೆ 
ಹೋರಾಡಿದ ಸ್ಹಸಿ 

ವಯಾಕಿತಿತವಾ ಧನ್ ಸಂಗ್ ಥಾಪಾ 

ಚಿೇನಾದ ದಾಳಯನುನು ಎರಡು 
ಬಾರಿ ಹಮೆ್ಮಟ್್ಟಸದ ನಂತರ, 

ಅವರು ಮತೆತಿ ಹೆಚಿಚುನ ಸಂಖೆಯಾಯಲಿಲಿ 
ಮತುತಿ ಭಾರಿೇ 

ಶಸಾರಾಸರಾಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ಪೇಸ್್ಟ 
ಮೆೇಲೆ ದಾಳ ಮಾಡಿದರು. 

ಗುಂಡುಗಳು ಖಾಲಿಯಾದಾಗ, 
ಥಾಪಾ ತಮ್ಮ ಖುಕಿರಿಯಂದ್ಗೆ 

ಶತುರಿಗಳ ವಿರುದಧ 
ಹೆೋೇರಾಡುವುದನುನು 
ಮುಂದುವರಿಸದರು.

ಮೋಜರ್ ಧನ್ ಸಿಂಗ್ ಥಾಪಾ 



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಏಪ್ರಿಲ್ 1-15, 20228

ಭಾರತವು ಬೌದಿ್ಧಕ ಪರಂಪರೆಯಲಿಲಿ ವರ್ವದ ಮ್ಂದಾಳುವಾಗಿದೆ. ದೆ�ರದ ಅಡಿಪಾಯ ಅದರ ತತ್ವಶಾಸತ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಿತ್ರ� ರಕ್ತಯ ಮೆ�ಲೆ 
ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕೃತವಾಗಿರ್ವ ಭಾರತದ ಆಧಾಯಾತಿಮಾಕ ಪ್ರಜ್ೆಯ್ ಈ ತತ್ತ್ವಶಾಸತ್ರದ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕಾಕೆಗಿಯ� ನವ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಮಹಳಾ ರಕ್ತಗೆ ಅರ್ಗವಾದ ಗೌರವವನ್್ನ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಅನೆ�ಕ ಮಹಳೆಯರ್ ಸಮಾಜಕೆಕೆ ಹೆೋಸ ದಿಕಕೆನ್್ನ ತೆೋ�ರಿಸ್ತಿ್ತದಾದಾರೆ, 

ಮಹಳಾ ರಕ್ತಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿ ಮತ್್ತ ಸಬಲಿ�ಕರರದ ಸಂಕೆ�ತವಾಗಿ ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಸ್ತಿ್ತದಾದಾರೆ. ಮಾಚ್್ಗ 8 ಅನ್್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಮಹಳಾ ದಿನ ಎಂದೋ ಕರೆಯ್ತಾ್ತರೆ, ಇದ್ ಮಹಳೆಯರ ರಕ್ತಯನ್್ನ ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ ಮ�ಸಲಿಟಟಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ 

ಕೆೋ�ವಂದ್ ಅವರ್ ಅಂತರ 29 ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ನಾರಿ ರಕ್ತ ಸಮಾಮಾನ್ ಪ್ರರಸಿ್ತಯನ್್ನ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರ್.

ಪ್ರ ತಿ ವಷ್್ಗ ಮಾಚ್್ಗ 8 ರಂದ್ ವರ್ವ ಮಹಳಾ ದಿನವನ್್ನ 
ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಈ ವಶೆ�ಷ್ ದಿನವನ್್ನ ಆಚರಿಸ್ವ 
ಉದೆದಾ�ರವು ಮಹಳೆಯರ ಸಾಧನೆಗಳು, ಉತಕೆಟತೆಗಳು, 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾರಗಳು ಮತ್್ತ ಜಿ�ವನವನ್್ನ ಸಮಾರಿಸ್ವುದ್. ಈ 
ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೆೋ�ವಂದ್ ಅವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ 
ಭವನದಲಿಲಿ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ, ರಾಜಕ�ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್್ಗಕ ಮತ್್ತ ಇತರ 
ಕ್ೆ�ತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಛಾಪು ಮೋಡಿಸಿದ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ನಾರಿ ರಕ್ತ ಪುರಸಾಕೆರವನ್್ನ 
ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರ್. ಮಹಳಾ ಸಬಲಿ�ಕರರಕೆಕೆ ಅತ್ಯಾತ್ತಮ ಕೆೋಡ್ಗೆ ನ�ಡಿದ 
29 ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ್ ಪ್ರರಸಿ್ತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರ್. ಈ 
ಹಂದೆ ಮಾಚ್್ಗ 7 ರಂದ್, ಈ ವಜೆ�ತರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸ್ವಾಗ, 
ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ ಮಹಳೆಯರ ಸಾಮಥಯಾ್ಗವನ್್ನ 
ಅರಿತ್ಕೆೋಳುಳಿವ ನಟಿಟಿನಲಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ ಸಕಾ್ಗರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್್ತ 
ಅಂತರ ಸಾಮಥಯಾ್ಗವನ್್ನ ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ ನ�ತಿಗಳನ್್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ತಿ್ತದೆ 
ಎಂದ್ ಹೆ�ಳ್ದರ್.
ಕೆಲವರು ಹಾವುಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪರಿಣತಿ ಹೆೋಂದ್ದಾದಿರೆ; 
ಕೆಲವರು ಇತರರನುನು ಉಳಸಲು ತಮ್ಮ ಪಾರಿಣವನೆನುೇ ಪಣಕಿಕುಟ್್ಟದಾದಿರೆ

2020 ಮತ್್ತ 2021 ನೆ� ಸಾಲಿನ 28 ಪ್ರರಸಿ್ತಗಳನ್್ನ (2020 ಮತ್್ತ 2021 ಕೆಕೆ 
ತಲಾ 14) ನ�ಡಲಾಯತ್. ನಾರಿ ರಕ್ತ ಪುರಸಾಕೆರವು ಮಹಳಾ ಮತ್್ತ ಮಕಕೆಳ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಚಿವಾಲಯವು ಮಹಳಾ ಸಬಲಿ�ಕರರ ಮತ್್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಕಲಾಯಾರಕೆಕೆ ನ�ಡಿದ ಕೆೋಡ್ಗೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಹಳೆಯರ್ ಮತ್್ತ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳ್ಗೆ ನ�ಡ್ವ ಪ್ರರಸಿ್ತಯಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲಿಲಿ ಆದರ್ಗಪಾ್ರಯರಾದ 
ಕೆಲವು ವಜೆ�ತರ ಕಥೆಗಳು ಇಲಿಲಿವೆ....

ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಗೆ 

ನಮನನಮನ

ಬಾಲಯಾದಿಂದಲೋ ಅಂಧರಾಗಿದದಾ ಟಿಫಾನ ಬಾ್ರರ್ ರ್ಟಿಟಿದ್ದಾ ಚೆನೆ್ನಟನಲಿಲಿ. 
ಆಕೆ ತಮಮಾ ದೆಟಹಕ ನೋಯಾನತೆಯನ್್ನ ತನ್ನ ಯರಸಿ್ಸನ ದಾರಿಗೆ 

ಅಡಿಡ್ಯಾಗಲ್ ಬಿಡಲಿಲಲಿ. ಬಾಲಯಾದಲಿಲಿ ಐದ್ ಭಾರತಿ�ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್್ನ 
ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೆೋಂಡಿರ್ವ ಟಿಫಾನ ಅದರ ಬಗೆ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು 
ಮೋಡಿಸಲ್ ನಧ್ಗರಿಸಿದರ್. ದೃಷ್ಟಿಹ�ನ ಗಾ್ರಮ�ರ ಮಹಳೆಯರನ್್ನ 
ಸಬಲಿ�ಕರರಗೆೋಳ್ಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ, ಅವರ್ ಕೆ�ರಳದಲಿಲಿ 
ಜೆೋಯಾ�ತಿಗ್ಗಮಯ ಫೌಂಡೆ�ರನ್ ಮತ್್ತ ಸಂಚಾರಿ ಅಂಧ ಶಾಲೆಯನ್್ನ 
ಸಾಥಿರ್ಸಿದರ್. ಅವರ್ 200 ಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಧರಿಗೆ ಬೆೈಲ್, ಕಂಪೂಯಾಟರ್ 
ಮತ್್ತ ಇತರ ಕೌರಲಯಾಗಳನ್್ನ ಕಲಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಟ್ಫಾನಿ ಬಾರಿರ್ ಅಂಧತವಾವು  

ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ತಡೆಗೆೋೇಡೆಯಲಲಿ

ರಾಷಟ್
ನಾರಿ ಶಕಿತಿ ಸಮಾ್ಮನ್
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ಜಮ್ಮಾ ಮತ್್ತ ಕಾಶಿಮೀರದ ಕ್ಲಾ್ಗಮ್ ನ ನಾಸಿರಾ ಅಖ್ತರ್ 
ವಜ್ಾನಯೋ ಅಲಲಿ ಅಥವಾ ವಜ್ಾನ ಪದವ�ಧರರೋ ಅಲಲಿ. ಮಹಳಾ 
ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಂದ ಕ್ಲಾ್ಗಮ್ ಅನ್್ನ ಹಂದ್ಳ್ದ ಜಿಲೆಲಿ ಎಂದ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ್ ಈ ಜಿಲೆಲಿಯ ಕನರ�ರಾ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಿ 
ವಾಸಿಸ್ತಿ್ತದಾದಾರೆ. ಎರಡ್ ಹೆರ್್ಣ ಮಕಕೆಳ ತಾಯಯಾದ ನಾಸಿರಾ 
ಕೆಲವು ವಷ್್ಗಗಳ್ಂದ ಮಾಲಿನಯಾ ನಯಂತ್ರರ ಮಂಡಳ್ಯಲಿಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡ್ತಿ್ತದ್ದಾ, 21–22 ವಷ್್ಗಗಳ ಹಂದೆ ಪಾಲಿಸಿಟಿರ್ ವಧ್ವಂಸಗೆೋಳ್ಸ್ವ 
ಯಂತ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಯ�ಚಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರ್. ಅವರ್ 14 ವಷ್್ಗಗಳ ಹಂದೆ 
ಯರಸ್ಸನ್್ನ ಸಾಧಿಸಿದರ್. ವವಧ ವಸ್್ತಗಳನ್್ನ ಪಾಲಿಸಿಟಿರ್ ಮೆ�ಲೆ ಹಾಕ 
ಸ್ಡ್ತಿ್ತದದಾರ್. ಒಂದ್ ದಿನ ಪಾಲಿಸಿಟಿರ್ ಸ್ಟ್ಟಿ ಬೋದಿಯಾಗಿರ್ವುದನ್್ನ 
ಅವರ್ ಕಂಡ್ಕೆೋಂಡರ್. ಅವರ್ ಈ ಸೋತ್ರವನ್್ನ ಬಳಸಿಕೆೋಂಡ್ ಈಗ 
ಪಾಲಿರ್ನ್ ಅನ್್ನ ಬೋದಿಯಾಗಿ ಪರಿವತಿ್ಗಸ್ತಾ್ತರೆ. ಇದ್ ಪಾಲಿರ್ನ್ 
ಅನ್್ನ ಜೆಟವಕ ವಘಟನ�ಯವಾಗಿಸ್ತ್ತದೆ.

ಡೌನ್ ಸಿಂಡೆೋ್ರ�ಮ್ ಎನ್್ನವುದ್ ಮಗ್ವು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್್ತ ದೆಟಹಕ 
ಅಸಾಮಥಯಾ್ಗಗಳನ್್ನ ಹೆೋಂದಿರ್ವ ಸಿಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ ಮಗ್ವನ 
ದೆಟಹಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್್ನ ಕ್ಂಠಿತಗೆೋಳ್ಸ್ತ್ತದೆ, ಜೆೋತೆಗೆ ಮ್ಖದ 
ಲಕ್ಷರಗಳು ಮತ್್ತ ಬೌದಿ್ಧಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲಿಲಿ ವಯಾತಾಯಾಸಗಳನ್್ನ 
ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಯಾಲಿ ನಂದಕಶೊ�ರ್ ಅವರ ಹೆಜೆಜೆಗಳನ್್ನ 
ರೆೋ�ಗ ಬಾಧಿಸಲಿಲಲಿ. ಸಯಾಲಿ ಕಥರ್ ನೃತಯಾಗಾತಿ್ಗಯಾಗಿದ್ದಾ, 
ಅವರ್ ಭಾರತ ಮತ್್ತ ವದೆ�ರಗಳಲಿಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ. ಡೌನ್ 
ಸಿಂಡೆೋ್ರ�ಮ್ ನೆೋಂದಿಗೆ ಜನಸಿದ ಸಯಾಲಿ ಒಂಬತ್ತನೆ� ವಯಸಿ್ಸನಲಿಲಿ 
ಕಥರ್ ಕಲಿಯಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಅಂದಿನಂದ ಅವರ್ 100 ಕೋಕೆ 
ಹೆಚ್ಚು ನೃತಯಾ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮಗಳಲಿಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆೋಂಡಿದಾದಾರೆ. ಅವರ್ ಜಾಗತಿಕ 
ಒಲಿಂರ್ಯಾಡ್ ನೃತಯಾ ಸ್ಪಧೆ್ಗಯಲಿಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್್ನ ಗೆದದಾರ್. ಅವರ್ 
ಡೌನ್ ಸಿಂಡೆೋ್ರ�ಮ್ ಹೆೋಂದಿರ್ವ ಸ್ಮಾರ್ 50 ಮಕಕೆಳ್ಗೆ ನೃತಯಾವನ್್ನ 
ಕಲಿಸ್ತಿ್ತದಾದಾರೆ.

ಸಯಾಲಿ ನಂದಕಿಶೆೋೇರ್  
ಅಗವಾನೆ 
ಡೌನ್ ಸಂಡೆೋರಿೇಮ್ ಕೋಡ ಅವಳ 
ನೃತಯಾವನುನು ನಿಲಿಲಿಸಲಾಗಲಿಲಲಿ

ನವೃತಿ ರೆಟ ಅವರ್ ಇಂರೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದೆ�ರದ ಮ್ಖಯಾಸಥಿರಾಗಿದಾದಾರೆ. ಇಂರೆಲ್ ವರ್ವದ 
ಅತಿದೆೋಡಡ್ ಕಂಪೂಯಾಟರ್ ಚಿಪ್ ಕಂಪನಗಳಲಿಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದಯಾಂತ ಹೆಚಿಚುನ 
ಕಂಪೂಯಾಟರ್ ಗಳಲಿಲಿ ಇಂರೆಲ್ ಚಿಪ್ ಗಳನ್್ನ ಬಳಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ನವೃತಿಯ್ ಸೆಮಕಂಡಕಟಿರ್ 
ಚಿಪ್ ಅನ್್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಅದ್ ಕಡಿಮೆ ವದ್ಯಾತ್ ಬಳಸ್ತ್ತದೆ. ರೆಟ ಅವರ್ ಗಾ್ರಮ�ರ ಪ್ರದೆ�ರಗಳಲಿಲಿ 
ಇಂಟನೆ್ಗಟ್ ಸಂಪಕ್ಗ ಒದಗಿಸಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ, ಇದರಲಿಲಿ ವದ್ಯಾತ್ ಇರ್ವಲೆಲಿಲಾಲಿ 
ವದ್ಯಾತ್ ತಂತಿಗಳ ಮೋಲಕ ರಳ್ಳಿಗಳ್ಗೆ ಅಗ್ಗದ ಡೆ�ರಾವನ್್ನ ತಲ್ರ್ಸಬರ್ದ್. ಇಂರೆಲ್ 
ಇದನ್್ನ ವಾಸ್ತವಗೆೋಳ್ಸಲ್ ಪೆಟಲಟ್ ಯ�ಜನೆಯನ್್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ತಿ್ತದೆ.

ನಿವೃತಿ ರೆೈ
ವಿದುಯಾತ್ ತಂತಿಗಳ ಮೋಲಕ 
ಜನರಿಗೆ ಇಂಟನೆ್ದಟ್ ಅನುನು 

ಒದಗಿಸುವ ಉಪಕರಿಮ

ನಾಸರಾ ಅಖತಿರ್  
ಪಾಲಿಥಿನ್ ಅನುನು ಬೋದ್ಯಾಗಿ  

ಪರಿವತಿ್ದಸುವ ಮೋಲಿಕೆಯನುನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸದವರು

ರಾಷಟ್ನಾರಿ ಶಕಿತಿ ಸಮಾ್ಮನ್
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ಜಮ್ಮಾ ಮತ್್ತ ಕಾಶಿಮೀರದ ವಶೆ�ಷ್ಚೆ�ತನ ಸಂಧಾಯಾ ಅವರ್ 
ಬೆಂಬಲವಲಲಿದೆ ನಡೆಯಲ್ ಸಾಧಯಾವಲಲಿ. ಅವರ ಬಲಗೆಟ ಮಾತ್ರ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತ್ತದೆ. ಇಷೆಟಿಲಾಲಿ ಇದದಾರೋ ಎಂ.ಕಾಂ ವರೆಗೆ ಓದಿ ಸದಯಾ 
ಸಕಾ್ಗರಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಿ್ತದಾದಾರೆ. ತಮಮಾ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಂದ 
ರರದಿಂದ ಸಂಸೆಥಿಯನ್್ನ ನಡೆಸ್ತಾ್ತರೆ. ಸಂಸೆಥಿಯ್ ಪ್ರಸ್್ತತ 75 
ಮಕಕೆಳ್ಗೆ ರನೆೋ್ನಂದನೆ� ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಿಕ್ಷರ ನ�ಡ್ತಿ್ತದೆ. 
ಸಂಧಾಯಾ ಅವರ್ ಓದ್ತಿ್ತರ್ವಾಗಲೆ� ಸ್ಮಾರ್ 20 ವಷ್್ಗಗಳ 
ಕಾಲ ತಮಮಾ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲಿಲಿ ನಗ್ಗತಿಕ, ಬಡ ಮಕಕೆಳ್ಗೆ 
ಕಲಿಸ್ವುದನ್್ನ ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ್. ಸಂಧಾಯಾ ಅವರ್ ಕೆೋಳಗೆ�ರಿ 
ಮಕಕೆಳ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಯಾವುದೆ� ವಶೆ�ಷ್ಚೆ�ತನ 
ಮಗ್ವಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ ಸಿದ್ಧರಿದಾದಾರೆ.

ರಾಧಿಕಾ ಕೆ�ರಳದ ಕೆೋಡ್ಂಗಲೋಲಿರ್ ಮೋಲದವರ್. ಇದ್ ನಡೆದದ್ದಾ 

ಅಕೆೋಟಿ�ಬರ್ 27, 2012 ರಂದ್. ಕಾಯಾಪಟಿನ್ ರಾಧಿಕಾ ಮೆನನ್ ಅವರ್ 
21827 ಟನ್ ತೆಟಲ ರಾಯಾಂಕರ್ ಸ್ವರ್ಗ ಸ್ವರಾಜ್ ರಡಗಿನಲಿಲಿದದಾರ್, ಅದ್ 
ತಮಳುನಾಡಿನ ನಾಗಪಟಟಿರಂ ಕರಾವಳ್ಯಲಿಲಿ ಸಾಗ್ತಿ್ತತ್್ತ. ಜೆೋ�ರಾಗಿ 
ಮಳ  ೆಸ್ರಿಯ್ತಿ್ತತ್್ತ, 60 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೆಟಲಿ ವೆ�ಗದಲಿಲಿ ಗಾಳ್ ಬಿ�ಸ್ತಿ್ತತ್್ತ. 
ದೆೋಡಡ್ ರಡಗ್ ಸಮ್ದ್ರದಲಿಲಿ ಆಟಿಕೆಯಂತೆ ಅಲಾಲಿಡತೆೋಡಗಿತ್. ರಡಗಿನ 
ಆಂಕರ್ ಎರಡ್ ಬಾರಿ ಮ್ರಿದ್ಹೆೋ�ಯತ್. ಸತತ ಎರಡ್ ದಿನ ಇದೆ� 
ಪರಿಸಿಥಿತಿ ಮ್ಂದ್ವರಿಯತ್. ನ�ಲಂ ಚಂಡಮಾರ್ತವು ಅಕೆೋಟಿ�ಬರ್ 
29 ರಂದ್ ಶಿ್ರ�ಲಂಕಾಕೆಕೆ ಅಪ್ಪಳ್ಸಲಿದೆ ಎಂದ್ ರವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ 
ಮ್ನೋ್ಸಚನೆ ನ�ಡಿದೆ. ರಡಗ್ ಸಿಕಕೆಬಿ�ಳುವುದ್ ಖಚಿತವಾಯತ್. 
ರಡಗನ್್ನ ಕಾಯಾಪಟಿನ್ ಮೆನನ್ ಅವರ್ ಕೃಷ್್ಣಪಟಟಿರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಗಿಸಿದರ್, 
ಅವರ್ ಅದನ್್ನ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಿದರ್. ಅಂತೆಯ�, ಅವರ್ 15-50 
ವಯಸಿ್ಸನ ಏಳು ಮ�ನ್ಗಾರರ ಜಿ�ವವನೋ್ನ ಉಳ್ಸಿದರ್.

ಸಂಧಾಯಾ ಧರ್ 
ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಸೆೇವೆ ಸಲಿಲಿಸುವುದು ಅವರ 

ಜೇವನದ ಧೆಯಾೇಯವಾಯಿತು

ರಾಧಿಕಾ ಮೆನನ್
ಭಾರತದ ವಾಯಾಪಾರಿ ನೌಕೆಯ  
ಮದಲ ಕಾಯಾಪ್ಟನ್

ಮಹಳೆಯ್ ನ�ತಿ, ನಷೆಠೆ, ನಧಾ್ಗರ ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳುಳಿವ ರಕ್ತ ಮತ್್ತ 
ನಾಯಕತ್ವವನ್್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ್ತಳ .ೆ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಮಹಳಾ ಪ್ರಜ್ೆಯ್ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳ್ಯ ಸಮಯದಲಿಲಿಯೋ ದೆ�ರದಲಿಲಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 
ಕಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ ಮತ್್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉನ್ನತಿ, ಆಧಾಯಾತಿಮಾಕ, 
ಕೆಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್್ತ ತಾಂತಿ್ರಕ ಪ್ರಗತಿ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲೋಲಿ 
ಕೆೋಡ್ಗೆ ನ�ಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯ� ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಗರದ ಬರ್ತೆ�ಕ ನ�ತಿಗಳಲಿಲಿ 
ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಆದಯಾತೆ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ ಧನ್ ನಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ 
ಆವಾಸ್ ಯ�ಜನೆ, ಸಾಟಿ್ಯಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮ್ದಾ್ರ ಯ�ಜನೆ, 
ಸಾಟಿಟ್್ಗ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಉಜ್ವಲ ಯ�ಜನೆ, ಸ್ಕನಾಯಾ ಸಮೃದಿ್ಧ, 
ಮಹಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗ್ಂಪು ಮತ್್ತ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಂತರ 
ಯ�ಜನೆಗಳವರೆಗೆ ಇವು ಮಹಳಾ ಸಬಲಿ�ಕರರದತ್ತ ಮರತ್ವದ 

ಹೆಜೆಜೆಗಳಾಗಿ ಹೆೋರಹೆೋಮಮಾವೆ. ಮಹಳಾ ದಿನದಂದ್ ಕಚ್ ನಲಿಲಿ ನಡೆದ 
ವಚಾರ ಸಂಕರರವನ್್ನ ಉದೆದಾ�ಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ 
ಮ�ದಿಯವರ್, “ನಮಮಾ ವೆ�ದಗಳು ಮಹಳೆಯರ್ ರಕ್ತರಾಗಿರಬೆ�ಕ್, 
ಸಬಲರಾಗಬೆ�ಕ್ ಮತ್್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಕೆಕೆ ನದೆ�್ಗರನ ನ�ಡ್ವ ಸಾಮಥಯಾ್ಗವನ್್ನ 
ಹೆೋಂದಿರಬೆ�ಕ್ ಎಂದ್ ಕರೆ ನ�ಡಿವೆ” ಎಂದ್ ಹೆ�ಳ್ದರ್. ಕೆಲವೊಮೆಮಾ 
ನಾವು ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೆ�ಳುತೆ್ತ�ವೆ: ನಾರಿ ತೋ ನಾರಾಯಣಿ! ಆದರೆ ನಾವು 
ಇನೋ್ನ ಒಂದ್ ವಷ್ಯವನ್್ನ ಕೆ�ಳ್ರಬೆ�ಕ್: ಅದರಲಿಲಿ ಹ�ಗೆ ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ: 
ಒಬ್ಬ ಪುರ್ಷ್ ಕಣಿ್ಗಯನ್್ನ ನವ್ಗಹಸಿದರೆ ಅವನ್ ನಾರಾಯರನಾಗ್ತಾ್ತನೆ! 
ಅಂದರೆ ಪುರ್ಷ್ ನಾರಾಯರನಾಗಲ್ ಏನಾದರೋ ಮಾಡಬೆ�ಕ್. ಆದರೆ 
ನಾರಿ ತೋ ನಾರಾಯಣಿ ಎಂದ್ ಮಹಳೆಯ ಬಗೆ್ಗ ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ ಎಷ್್ಟಿ 
ವಯಾತಾಯಾಸವನ್್ನಂಟ್ ಮಾಡ್ತ್ತದೆ ವದೆ ಎಂಬ್ದ್ ಅಚಚುರಿಯ ಸಂಗತಿ! 

‘ನಾರಿ ತೂ ನಾರಾಯಣಿ’ ಮಂತರಿವನುನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಪರಿಧಾನಿ

ರಾಷಟ್
ನಾರಿ ಶಕಿತಿ ಸಮಾ್ಮನ್
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 ನಿಧಾ್ದರ: ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಜಮಿೇನು ನಗದ್ೇಕರಣ ನಿಗಮ (ಎನ್ 
ಎಲ್ ಎಂ ಸ) ವನುನು 5000 ಕೆೋೇಟ್ ರೋ. ಆರಂಭಿಕ ಅಧಿಕೃತ 
ಷೆೇರು ಬಂಡವಾಳ ಮತುತಿ 150 ಕೆೋೇಟ್ ರೋ. ಪಾವತಿಸದ ಷೆೇರು 
ಬಂಡವಾಳದೆೋಂದ್ಗೆ, ಭಾರತ ಸಕಾ್ದರದ ಸಂಪೂಣ್ದ ಸಾವಾಮಯಾದ 
ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಸಾ್ಥಪ್ಸಲು ಅನುಮೇದ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್ ಎಲ್ ಎಂ 
ಸ ಕೆೇಂದರಿ ಸಾವ್ದಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದಯಾಮಗಳು (ಸ ಪ್ ಎಸ್ ಇ 

ಗಳು) ಮತುತಿ ಇತರ ಸಕಾ್ದರಿ ಸಂಸೆ್ಥಗಳ ಹೆಚುಚುವರಿ ರೋಮಿ ಮತುತಿ 

ಕಟ್ಟಡ ಆಸತಿಗಳನುನು ನಗದ್ೇಕರಣಗೆೋಳಸುತತಿದೆ.

 ಪರಿಣಾಮ: ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಾವ್ಗಜನಕ ವಲಯದ ಉದಯಾಮಗಳು 
ಪ್ರಸ್್ತತ ಹೆಚಿಚುನ ಪ್ರಮಾರದ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಅಥವಾ ಭಾಗರಃ 
ಬಳಸಲಾದ ಭೋಮ ಮತ್್ತ ಸ್ವತ್್ತಗಳನ್್ನ ಹೆೋಂದಿವೆ. 
ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೋಮ ಮತ್್ತ ಆಸಿ್ತಗಳ್ಂದ ರರಗಳ್ಕೆಯ್ 
ಕಾಯ್ಗತಂತ್ರದ ಬಂಡವಾಳ ಹಂದೆಗೆತ ಪ್ರಕ್ರಯಯಲಿಲಿರ್ವ 
ಅಥವಾ ಮ್ಚ್ಚುವಕೆಯ ಅಂಚಿನಲಿಲಿರ್ವ ಸಿ ರ್ ಎಸ್ ಇ ಗಳ ಬೆಲೆ 
ನಗದಿಗೆ ನಣಾ್ಗಯಕವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಭೋಮ ನಗದಿ�ಕರರ 
ನಗಮ ಈ ಸ್ವತ್್ತಗಳನ್್ನ ನಗದಿ�ಕರರಗೆೋಳ್ಸ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ 
ಪ್ರಕ್ರಯಯ ಉದದಾಕೋಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್್ನ ನ�ಡ್ತ್ತದೆ. ಉತಾ್ಪದನೆಗಾಗಿ 
ಈ ಭಾಗರಃ ಬಳಸಿದ ಸ್ವತ್್ತಗಳ ಬಳಕೆಯ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 
ರೋಡಿಕೆಯನ್್ನ ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಸ್ತ್ತದೆ, ಸಥಿಳ್�ಯ ಆರ್್ಗಕತೆಯನ್್ನ 
ಉತೆ್ತ�ಜಿಸ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಆರ್್ಗಕ ಹಾಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಮೋಲಸೌಕಯ್ಗಗಳ್ಗೆ ರರಕಾಸಿನ ಸಂಪನೋಮಾಲಗಳನ್್ನ 
ಒದಗಿಸ್ತ್ತದೆ. ರರಗಳ್ಕೆಯ್ ಕಾಯ್ಗತಂತ್ರದ ಬಂಡವಾಳ 
ಹಂದೆಗೆತ ಪ್ರಕ್ರಯಯಲಿಲಿ, ಎನ್ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ಭೋಮ ಮತ್್ತ ಕಟಟಿಡ ಆಸಿ್ತಗಳನ್್ನ ನಷ್ಕೆರಿಯ ಸಿ ರ್ ಎಸ್ ಇ 
ಗಳು ಮತ್್ತ ಸಕಾ್ಗರಿ ಸಾ್ವಮಯಾದ ಸಿ ರ್ ಎಸ್ ಇ ಗಳ್ಂದ 
ಸಾ್ವಧಿ�ನಪಡಿಸಿಕೆೋಳುಳಿತ್ತದೆ. ಇದನ್್ನ ಎನ್ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿ 

ನವ್ಗಹಸ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ ನಗದಿ�ಕರರಗೆೋಳ್ಸ್ತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಿ 

ರ್ ಎಸ್ ಇ ಗಳನ್್ನ ಮ್ಚಚುಲ್ ಮತ್್ತ ಕಾಯ್ಗತಂತ್ರದ ಬಂಡವಾಳ 

ಹಂದೆಗೆತ ಪ್ರಕ್ರಯಯಲಿಲಿ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲ್ ಸ್ಲಭವಾಗ್ತ್ತದೆ.

 ನಿಧಾ್ದರ: ಗುಜರಾತ್ ನ ಜಾಮ್ ನಗರದಲಿಲಿ ವಿಶವಾ ಆರೆೋೇಗಯಾ ಸಂಸೆ್ಥ 

ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಪರಿದಾಯಿಕ ಔಷಧ ಪದಧತಿಯ ಕೆೇಂದರಿ (ಡಬುಲಿ್ಯಎಚ್ ಒ 

ಜಸಟ್ಎಂ) ಸಾ್ಥಪನೆಗೆ ಕೆೇಂದರಿ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೇದನೆ ನಿೇಡಿದುದಿ, 

ಭಾರತ ಸಕಾ್ದರ ಮತುತಿ ವಿಶವಾ ಆರೆೋೇಗಯಾ ಸಂಸೆ್ಥ (ಡಬುಲಿ್ಯಎಚ್ ಒ) 

ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕೆಕು ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

 ಪರಿಣಾಮ: ಡಬ್ಲಿ್ಯಎಚ್ ಒ ಜಿಸಿಟಿಎಂ ಅನ್್ನ ಆಯ್ಷ್ 

ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಜಾಮ್ ನಗರದಲಿಲಿ ಸಾಥಿರ್ಸಲಾಗ್ವುದ್. 

ಇದ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಔಷ್ಧಕಾಕೆಗಿ ವರ್ವದ ಮದಲ ಮತ್್ತ ಏಕೆಟಕ 

ಹೆೋರಗ್ತಿ್ತಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಕೆ�ಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದ್ ವಶಾ್ವದಯಾಂತ 

ಆಯ್ಷ್ ವಯಾವಸೆಥಿಗಳನ್್ನ ಸಾಥಿರ್ಸಲ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಔಷ್ಧ 

ಪದ್ಧತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜಾಗತಿಕ ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಸಮಸೆಯಾಗಳಲಿಲಿ 

ನಾಯಕತ್ವವನ್್ನ ಒದಗಿಸಲ್ ಸಹಾಯಕ ಹಾಗ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ 

ಔಷ್ಧದ ಗ್ರಮಟಟಿ, ಸ್ರಕ್ಷತೆ ಮತ್್ತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್್ನ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಔಷ್ಧದ ಪ್ರವೆ�ರ ಮತ್್ತ 

ತಕ್ಗಬದ್ಧ ಬಳಕೆಯನ್್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲ್ ಮತ್್ತ ಸಂಬಂಧಿತ 

ತಾಂತಿ್ರಕ ಕ್ೆ�ತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ 

ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತ್ತದೆ. ಇದ್ ವಶೆ�ಷ್ ಸಾಮಥಯಾ್ಗ ನಮಾ್ಗರ 

ಮತ್್ತ ತರಬೆ�ತಿ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಸರ ನೆರವು 

ಒದಗಿಸ್ತ್ತದೆ. ಈ ಕೆ�ಂದ್ರವನ್್ನ ಸಾಥಿರ್ಸಲ್ ಅಗತಯಾವರ್ವ 

ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳನ್್ನ ಸಂಘಟಿಸಲ್, ನವ್ಗಹಸಲ್ ಮತ್್ತ 

ಮೆ�ಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ ಜಂಟಿ ಕಾಯ್ಗಪಡೆ (ಜೆಟಿಎಫ್) ಯನ್್ನ 

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೆಟಿಎಫ್ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರ, ಜಿನ�ವಾದಲಿಲಿನ 

ಭಾರತದ ಖಾಯಂ ಮಷ್ನ್ ಮತ್್ತ ವರ್ವ ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಸಂಸೆಥಿಯ 

ಪ್ರತಿನಧಿಗಳನ್್ನ ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ.     

ಸ್ಂಪರಿದಾಯಿಕ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿಯ 
ಜಾಗತಿಕ ಕ್ೋಂದರಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಔಷ್ಧ ಪದ್ಧತಿಯ್ ಆರೆೋ�ಗಯಾ-ಆರೆಟಕೆ ವತರಣಾ ವಯಾವಸೆಥಿಯ ಪ್ರಮ್ಖ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ, ಉತ್ತಮ ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಮತ್್ತ 
ಯ�ಗಕ್ೆ�ಮವನ್್ನ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸ್ವಲಿಲಿ ಹಾಗ್ ನವ್ಗಹಸ್ವಲಿಲಿ ಇದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರವನ್್ನ ವಹಸ್ತ್ತದೆ. ಅದಕಾಕೆಗಿಯ�, ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು 
ವರ್ವ ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಸಂಸೆಥಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಔಷ್ಧ ಪದ್ಧತಿಯ ಕೆ�ಂದ್ರ (ಡಬ್ಲಿ್ಯಎಚ್ ಒ ಜಿಸಿಟಿಎಂ) ಸಾಥಿಪನೆಗೆ ಅನ್ಮ�ದನೆ ನ�ಡಿದೆ. 

ಹಾಗೆಯ�, ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ರೋಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮತ್್ತ ಸಥಿಳ್�ಯ ಆರ್್ಗಕತೆಯನ್್ನ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲ್ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಮತ್್ತ ಭಾಗರಃ ಬಳಸಿದ 
ಸಕಾ್ಗರಿ ಸ್ವತ್್ತಗಳನ್್ನ ನಗದಿ�ಕರರ ಮೋಲಕ ಆದಾಯವನ್್ನ ಗಳ್ಸಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಜಮ�ನ್ ನಗದಿ�ಕರರ ನಗಮ (ಎನ್ ಎಲ್ ಎಂ ಸಿ) 

ವನ್್ನ ಸಾಥಿರ್ಸಲ್ ಅನ್ಮ�ದನೆ ನ�ಡಲಾಯತ್.

ಸಂಪುಟ ನಿಧಾ್ದರಗಳು
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ಹಿತಕರ ಮತ್ತಿ ಸ್ರಕ್ಷಿ ತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ 
‘ಕವಚ’ ಪಡೆದ ರೈಲ್ವೇ

ಭಾರತಿೇಯ ರೆೈಲೆವಾೇಯು ಸುಗಮ 

ಪರಿಯಾಣದ ಅನುರವವನುನು 

ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೆೋತೆಗೆ, ಪರಿಯಾಣಿಕರ 

ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದಯಾತೆ ನಿೇಡುತತಿದೆ. 

ಅದಕಾಕುಗಿಯೇ, ಆಧುನಿೇಕರಣಕೆಕು 

ಒತುತಿ ನಿೇಡುತಿತಿರುವಾಗ, ರದರಿತಾ 

ವಯಾವಸೆ್ಥಯನುನು ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತಿತಿದೆ. ಈ 

ಪರಿಕಿರಿಯಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ರೆೈಲೆವಾೇ 

ಸಚಿವ ಅಶಿವಾನಿ ವೆೈಷ್ಣವ್ ಅವರು 

ರೆೈಲು ಸುರಕ್ಷತೆಯನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು 

ವಿನಾಯಾಸಗೆೋಳಸಲಾದ ಸ್ಥಳೇಯ 

ಸವಾಯಂಚಾಲಿತ ರೆೈಲು ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ವಯಾವಸೆ್ಥಯಾದ ಕವಚ್ ವಯಾವಸೆ್ಥಯ 

ಪರಿೇಕೆಯನುನು ಮೆೇಲಿವಾಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಈ ವಯಾವಸೆ್ಥಯು ರೆೈಲು ಪರಿಯಾಣದ 

ಆನಂದವನುನು ಹೆಚಿಚುಸುವುದಲಲಿದೆ, ಅದನುನು 

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತತಿದೆ.

ಒಂದ್ ಕಾಲದಲಿಲಿ ರೆಟಲ್ ಅಪಘಾತಗಳು ಪ್ರತಿನತಯಾ ವರದಿಯಾಗ್ತಿ್ತದದಾವು. 
ಆದರೆ, ಸಕಾ್ಗರದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತಗಳು ಈಗ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಈಗ “ಕವಚ” ವಯಾವಸೆಥಿಯ ಮೋಲಕ ಅಪಘಾತಗಳ 

ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮಕೆಟಗೆೋಳಳಿಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿರ-ಮಧಯಾ ರೆಟಲೆ್ವಯ “ಕವಚ್” ಅನ್್ನ ಮಾಚ್್ಗ 4, 
2022 ರಂದ್ ಗ್ಲಲಿಗ್ಡ ಮತ್್ತ ಚಿಟಿ್ಗಡಾಡ್ ರೆಟಲ್ ನಲಾದಾರಗಳ ನಡ್ವೆ ಪರಿ�ಕ್ಷಿಸಲಾಯತ್. 
ಪರಿ�ಕ್ೆಯ ವೆ�ಳ ,ೆ ರೆಟಲೆ್ವ� ಸಚಿವ ಅಶಿ್ವನ ವೆಟಷ್್ಣವ್ ಅವರ್ ಗ್ಲಲಿಗ್ಡದಿಂದ ಚಿಟಿ್ಗಡಾಡ್ಕೆಕೆ 
ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತಿ್ತದದಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೆಟಲಿನಲಿಲಿದದಾರೆ, ರೆಟಲೆ್ವ ಮಂಡಳ್ ಅಧಯಾಕ್ಷ ವ. ತಿ್ರಪತ್ 
ಚಿಟಗಿಡಾಡ್ದಿಂದ ಗ್ಲಲಿಗ್ಡಕೆಕೆ ತೆರಳುತಿ್ತದದಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೆಟಲಿನಲಿಲಿ ಇದದಾರ್. ಪರಿ�ಕ್ೆಯ 
ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಎರಡೋ ಎಂಜಿನ್ ಗಳು ಮ್ಖಾಮ್ಖಿಯಾಗಿ ಬಂದವು. ಒಂದ್ ಕ್ಷರ, ಎರಡ್ 
ರೆಟಲ್ಗಳು ಒಂದಕೆೋಕೆಂದ್ ಡಿಕಕೆ ಹೆೋಡೆದಂತೆ ತೆೋ�ರ್ತಿ್ತತ್್ತ, ಆದಾಗೋಯಾ, ಕವಚ್ ಎರಡೋ 
ರೆಟಲ್ಗಳನ್್ನ 380 ಮ�ಟರ್ ಅಂತರದಲಿಲಿ ನಲಿಲಿಸಿತ್. ಲೆೋ�ಕೆೋ�ಮ�ಟಿವ್ ಅನ್್ನ ಕೆಂಪು 
ದಿ�ಪವನ್್ನ ದಾಟಿ ಪರಿ�ಕ್ಷಿಸಲಾಯತ್; ಆದಾಗೋಯಾ, ಲೆೋಕೆೋಮಟಿವ್ ಕೆಂಪು ಸಂಕೆ�ತವನ್್ನ 
ರವಾನಸಲಿಲಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ‘ಕವಚ್’ ಗೆ ಬೆ್ರ�ರ್ ಗಳ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನಯ�ಜನೆಯ 
ಅಗತಯಾವತ್್ತ. ಭಾರತಿ�ಯ ಉದಯಾಮದ ಸರಯ�ಗದೆೋಂದಿಗೆ ಸಂಶೊ�ಧನಾ ವನಾಯಾಸ ಮತ್್ತ 
ಗ್ರಮಟಟಿ ಸಂಸೆಥಿ (ಆರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಒ) ಯಂದ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಕವಚ್, 
ಎಟಿರ್ ಸಾ್ವಮಯಾದ ವಯಾವಸೆಥಿಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ ಹೆಚಿಚುನ ಅಪಾಯದ ಕಾ್ರಸಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗಳಲಿಲಿ 
ರೆಟಲ್ಗಳನ್್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಘಷ್್ಗಣೆಯನ್್ನ ತರ್್ಪಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತ್ತದೆ. ವೆ�ಗದ 
ಮತಿಯಳಗೆ ರೆಟಲನ್್ನ ನಯಂತಿ್ರಸಲ್ ಚಾಲಕ ವಫಲವಾದಲಿಲಿ, ಅದ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 
ರೆಟಲ್ ಬೆ್ರ�ಕಂಗ್ ವಯಾವಸೆಥಿಯನ್್ನ ಸಕ್ರಯಗೆೋಳ್ಸ್ತ್ತದೆ. ಇದ್ ಕವಚ್ ವಯಾವಸೆಥಿಯನ್್ನ ಬಳಸ್ವ 
ಎರಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಗಳ ನಡ್ವನ ಘಷ್್ಗಣೆಯನ್್ನ ತಡೆಯ್ತ್ತದೆ. ಭಾರತಿ�ಯ ರೆಟಲೆ್ವ� ವರ್ವದ 
ಅತಿದೆೋಡಡ್ ಸಾರಿಗೆ ಜಾಲಗಳಲಿಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತರ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲಿಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ್ ತಮಮಾ 
ಪ್ರಯಾರದಲಿಲಿ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರಯಾರವನ್್ನ ಆನಂದಿಸ್ವಂತೆ ಮಾಡಲ್ 
ಕವಚವನ್್ನ ರೋರ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷಟ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಯಾಣ
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“ಕವಚ” ದ್ಂದಾಗಿ ರೆೈಲುಗಳು 
ಡಿಕಿಕುಯಾಗುವುದ್ಲಲಿ

 ರೆಟಲ್ ಘಷ್್ಗಣೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಯಾವಸೆಥಿಯಂದಾಗಿ, 

ಎರಡ್ ರೆಟಲ್ಗಳು ವರ್ದ್ಧ ದಿಕಕೆನಂದ ಪರಸ್ಪರ 

ಸಮ�ರ್ಸಿದರೆ, ಎಷೆಟಿ� ವೆ�ಗದಲಿಲಿದದಾರೋ 

ಈ ಎರಡ್ ರೆಟಲ್ಗಳು “ಕವಚ್” ನಂದಾಗಿ 

ಡಿಕಕೆಯಾಗ್ವುದಿಲಲಿ.

 2022ರ ಕೆ�ಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲಿಲಿ ಕವಚ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಕ್ರಿತ್ ಘೋ�ಷ್ಣೆಯನೋ್ನ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

 ಭವಷ್ಯಾದಲಿಲಿ ಸರಿಸ್ಮಾರ್ 34,000 ಕಮ� 

ನೆಟ್ ವರ್್ಗ ವಾಯಾರ್ಸಲಿದೆ. ಕವಚ್ ಅತಯಾಂತ 

ವೆಚಚು-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಸಂಪೂರ್ಗ ರಕ್ಷಣೆಯ 

ಮಟಟಿ 4 (ಎಸ್ ಐ ಎಲ್-4) ಪ್ರಮಾಣಿ�ಕೃತ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳಲಿಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, 

ಇದ್ ರೆಟಲೆ್ವಗೆ ಸಥಿಳ್�ಯ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ರಫಿ್ತಗೆ 

ಹಾದಿಯನ್್ನ ತೆರೆಯ್ತ್ತದೆ.

ಕವಚ್ ನ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು

 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾ್ರಸಿಂಗ್ ಗಳನ್್ನ ನಗಾದಲಿಲಿ 

ಇಡ್ವುದ್

 ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಥಿತಿಯನ್್ನ ಪ್ರದಶಿ್ಗಸ್ವ ಡೆೈವರ್ ಮೆಷ್ನ್ 

ಇಂಟಫೆ�್ಗಸ್ (ಡಿಎಂಐ) ಮತ್್ತ ಲೆೋಕೆೋ ಪೆಟಲಟ್ 

ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಕ್ಯಾಮ್ಲೆ�ಟಿವ್ ಇಂಡಿಕೆ�ರನ್ 

ಪಾಯಾನಲ್ (ಎಲ್ ರ್ ಒ ಸಿ ಐ ರ್), ರೆಟಲ್ ಚಲನೆಯ 

ನರಂತರ ಅಪ್ ಡೆ�ಟ್ ಒದಗಿಸ್ತ್ತದೆ.

 ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬೆ್ರ�ಕಂಗ್ ಅನ್್ನ ಬಳಸಿಕೆೋಂಡ್ 

ಅತಿ ವೆ�ಗವನ್್ನ ತರ್್ಪಸ್ವುದ್. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ 

ಸಿ�ಟಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತ್ತದೆ.

 ನ�ವು ಗೆ�ಟ್ ರತಿ್ತರ ಬಂದಾಗ, ಗೆ�ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ 

ಸಮ�ರ್ಸ್ತಿ್ತದದಾಂತೆ ಸಿ�ಟಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ 

ಪಾ್ರರಂಭವಾಗ್ತ್ತದೆ.

 ಕವಚ ವಯಾವಸೆಥಿಯಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜೆಗೆೋಂಡ ಎರಡ್ 

ಎಂಜಿನ್ ಗಳ ನಡ್ವೆ ಡಿಕಕೆಯಾಗ್ವುದನ್್ನ 

ತರ್್ಪಸಬರ್ದ್. ತ್ತ್್ಗ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ, ಎಸ್ಒಎಸ್ 

ಸಂದೆ�ರವನ್್ನ ಕಳುಹಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ.

 ಜಾಲ ಮೆ�ಲಿ್ವಚಾರಣೆ ವಯಾವಸೆಥಿ ಮೋಲಕ ರೆಟಲ್ 

ಚಲನೆಯ ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕೃತ ನೆ�ರ ಮೆ�ಲಿ್ವಚಾರಣೆ.

ಪುಣೆ ಮೆಟೆೋರಿೇ ರೆೈಲು ಯೇಜನೆಯನುನು 

ಉದಾಘಾಟ್ಸದ ಪರಿಧಾನಿ 
2014 ರವರೆಗೆ, ದೆ�ರದ ದೆರಲಿ-ಎನ್ ಸಿಆರ್ ಪ್ರದೆ�ರ ಮಾತ್ರ ಮೆರೆೋ್ರ�ದ 

ಬೃರತ್ ವಸ್ತರಣೆಯನ್್ನ ಕಂಡಿತ್. ಮೆರೆೋ್ರ� ಕೆಲವು ನಗರಗಳನ್್ನ ತಲ್ಪಲ್ 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್್ತ, ಆದರೆ ಇದ್ ಈಗ ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಸ್ತಿ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೆ�ಶಾದಯಾಂತ 

ಒಂದ್ ಡಜನ್ ಗಿಂತಲೋ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲಿಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಲಿಲಿ 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ ಕೋಡ ಇದೆ. ಮ್ಂಬೆಟ, ಪುಣೆ-ರ್ಂರ್್ರ, ಚಿಂಚಾ್ವಡ್, 

ಥಾಣೆ, ಅಥವಾ ನಾಗ್್ಪರದಲಿಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೆರೆೋ್ರ� ಜಾಲವು ವೆ�ಗವಾಗಿ 

ವಸ್ತರಿಸ್ತಿ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24, 2016 ರಂದ್ 

ಶಿಲಾನಾಯಾಸ ಮಾಡಿದದಾ ಪುಣೆ ಮೆರೆೋ್ರ� ರೆಟಲ್ ಯ�ಜನೆಯನ್್ನ ಮಾಚ್್ಗ 6, 

2022 ರಂದ್ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್. ಇದ್ ಪುಣೆಯಲಿಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟಟಿಣೆಯನ್್ನ ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡ್ತ್ತದೆ, ಮಾಲಿನಯಾವನ್್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಇಲಿಲಿನ ನವಾಸಿಗಳ್ಗೆ 

ಜಿ�ವನವನ್್ನ ಸ್ಲಭಗೆೋಳ್ಸ್ತ್ತದೆ. ಈ ಯ�ಜನೆಯ್ ಪುಣೆಯಲಿಲಿ ವರ್ವ ದಜೆ್ಗಯ 

ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಮೋಲಸೌಕಯ್ಗವನ್್ನ ಒದಗಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದೆ. 

ಇಡಿ� ಯ�ಜನೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ 11,400 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ವೆಚಚು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 

32.2 ಕಲೆೋ�ಮ�ಟರ್ ಉದದಾದ ಪುಣೆ ಮೆರೆೋ್ರ� ರೆಟಲ್ ಯ�ಜನೆಯ 12 

ಕಲೆೋ�ಮ�ಟರ್ ವಾಯಾರ್್ತಯನ್್ನ ಪ್ರಧಾನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್, ಜೆೋತೆಗೆ ಗವಾ್ಗರೆ 

ಮೆರೆೋ್ರ� ನಲಾದಾರದಲಿಲಿ ಪ್ರದರ್ಗನವನ್್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್. ಅಲಿಲಿಂದ ಆನಂದನಗರ 

ಮೆರೆೋ್ರ ನಲಾದಾರದವರೆಗೆ ಮೆರೆೋ್ರ ಸವಾರಿ ನಡೆಸಿ ಮಕಕೆಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ 

ನಡೆಸಿದರ್. ಈ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ-ಗತಿರಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಾಸಟಿರ್ 

ಪಾಲಿನ್ ಅನ್್ನ ಉಲೆಲಿ�ಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ, “ಇಂದಿನ ವೆ�ಗವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಭಾರತದಲಿಲಿ, ನಾವು ವೆ�ಗ ಮತ್್ತ ಪ್ರಮಾರ ಎರಡನೋ್ನ 

ಗಮನದಲಿಲಿಟ್ಟಿಕೆೋಳಳಿಬೆ�ಕ್. ಅದಕಾಕೆಗಿಯ� ನಮಮಾ ಸಕಾ್ಗರವು ರ್ಎಂ-ಗತಿರಕ್ತ 

ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಾಸಟಿರ್ ಪಾಲಿನ್ ಅನ್್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ” ಎಂದರ್. ಪುಣೆ ಮೆರೆೋ್ರ� 

ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯಲಿಲಿ ಸೌರರಕ್ತಯನ್್ನ ವಾಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 

ಇದ್ ಪ್ರತಿ ವಷ್್ಗ ಸ್ಮಾರ್ 25 ಸಾವರ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡೆಟಆಕೆ್ಸಟಡ್ 

ಹೆೋರಸೋಸ್ವಕೆಯನ್್ನ ತಡೆಯ್ತ್ತದೆ.  

ಪುಣೆ ಮೆರೆೋ್ರ�ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲ್ ನ�ವು ನನ್ನನ್್ನ 

ಆಹಾ್ವನಸಿದಿದಾರಿ ಮತ್್ತ ಈಗ ಅದನ್್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸ್ವ 

ಗೌರವವನೋ್ನ ನನಗೆ ನ�ಡಿದಿದಾ�ರಿ. ಯ�ಜನೆಗಳನ್್ನ 

ಸಮಯಕೆಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಗಗೆೋಳ್ಸಬರ್ದ್ 

ಎಂಬ್ದನ್್ನ ಇದ್ ತಿಳ್ಸ್ತ್ತದೆ.

ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ರಾಷಟ್ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಯಾಣ
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ಉಕ್ರೇನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್್ಟನ ನಡುವೆಯೂ ಪ್ತ್ಯೊಬ್ಬ ಭಾರತ್ರೇಯನು 
ತವರೂರು ತಲುಪಿದ್ದಾನೆ

ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರ್ವ 
ವಚ್ಚಸ್ಸಿನ ಪ್ರತ್ಬಂಬ
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ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೆ� ಭಾಗದಲಿಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ ಭಾರತಿ�ಯರ ಸ್ರಕ್ಷತೆಯ್ ಸಕಾ್ಗರದ ಪ್ರಮ್ಖ ಆದಯಾತೆಗಳಲಿಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಕಳೆದ ಏಳು ವಷ್್ಗಗಳಲಿಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ವವಧ ಭಾಗಗಳಲಿಲಿ ರಲವಾರ್ ಕರಾಳ ಘಟನೆಗಳು ಭಾರತಿ�ಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ರಕ್ಷತೆಗೆ 

ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕದವು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಬೆಳೆಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ವಚ್ಗಸಿ್ಸನ ಸಂಪೂರ್ಗ ಸಾಮಥಯಾ್ಗವನ್್ನ ಬಳಸಿಕೆೋಳುಳಿವ 

ಮೋಲಕ ಚ್ರ್ಕಾದ ಯ�ಜನೆ ಮತ್್ತ ಸಂಪನೋಮಾಲಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಯಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ 

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಥಿಳಗಳ್ಂದ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸ್ವಲಿಲಿ ಯರಸಿ್ವಯಾಗಿದೆ. ಇತಿ್ತ�ಚೆಗೆ ರಷಾಯಾ-ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಯ್ದ್ಧ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ 

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರವು ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಗೆ ಇಳ್ಯತ್ ಮತ್್ತ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳ್ ಕರೆತರ್ವ 

ಗ್ರಿಯಂದಿಗೆ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ’ವನ್್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್್ಗಗಳಲಿಲಿ, ಭಾರತಿ�ಯ ವದೆ�ಶಾಂಗ ನ�ತಿಯ್ 

ರೋಪಾಂತರಗೆೋಂಡಿದೆ. ಅದ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಯವಾಗಿರ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಸಂಕೆ�ತವಾಗಿದೆ. ಹಂದಿನ 

ಕಾಲದ ‘ರಕ್ಷಣಾತಮಾಕ ಮತ್್ತ ಅವಲಂಬಿತ’ ಮನಸಿಥಿತಿಯ ಮೃದ್ತ್ವದ ರಾಯಾಗ್ ಅನ್್ನ ಭಾರತವು ಕಳಚಿಕೆೋಂಡಿದೆ.  

ಇದ್ ಕೆೋ�ವಡ್ ನಂದಾಗಿ ಉಂರಾದ ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅಫಾಘಾನಸಾ್ತನ, ನೆ�ಪಾಳ, ಸ್ಡಾನ್, ಯಮೆನ್, 

ಇಂಡೆೋ�ನೆ�ಷಾಯಾದಂತರ ದೆ�ರಗಳ ಪ್ರಕ್ಷ್ಬ್ಧ ಪರಿಸಿಥಿತಿ ಇರಲಿ, ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರ ನೆರವಗೆ ಧಾವಸಿದೆ....

ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರ್ವ 
ವಚ್ಚಸ್ಸಿನ ಪ್ರತ್ಬಂಬ
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ತಿರಿವಣ್ದ ಧ್ವಜಗಳನುನು ಹಡಿದ ಭಾರತಿೇಯರನುನು ಹೆೋತೆೋತಿಯುಯಾತಿತಿದದಿ ಬಸ್ ಗಳನುನು ತಪಾಸಣೆಗೆ 

ನಿಲಿಲಿಸದೆೇ ಇರುವುದು ಭಾರತದ ಧ್ವಜದ ಶಕಿತಿ ಪರಿದಶಿ್ದಸತು. ಉಕೆರಿೇನ್ ನಿಂದ ಶಿಮಾಲಿ 

ತಲುಪ್ದ ಇಬ್ಬರು ವಿದಾಯಾಥಿ್ದಗಳಾದ ಕಾಶಿಶ್ ಶಮಾ್ದ ಮತುತಿ ಒಶಿಮಾ, “ಭಾರತ ಸಕಾ್ದರದ 

ಪರಿಯತನುದ್ಂದ ಉಕೆರಿೇನ್ ನಲಿಲಿರುವ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಮತುತಿ ಅಲಿಲಿನ ಸಕಾ್ದರ ನಮ್ಮನುನು 

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಸಲು ಪರಿಯತಿನುಸತು. ವಿದಾಯಾಥಿ್ದಗಳನುನು ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಿಣಕೆಕು 

ಕರೆದೆೋಯುಯಾವ ಬಸ್ ಗಳು ಭಾರತಿೇಯ ಧ್ವಜವನುನು ಪರಿದಶಿ್ದಸುತಿತಿದದಿ ಕಾರಣ ಅಲಿಲಿ ಸೆೇನೆಯು 

ತಪಾಸಣೆಗೆ ನಿಲಿಲಿಸಲಿಲಲಿ.” ಎಂದು ಹೆೇಳದರು.

“ನಾವು ಭಾರತಕೆಕು ಹಂತಿರುತೆತಿೇವೆ ಎಂಬ ರರವಸೆಯನುನು ಬಟ್್ಟದೆದಿವು. ಆದರೆ ಭಾರತ 

ಸಕಾ್ದರದ ನೆರವಿನಿಂದ ನಾವು ಹಂತಿರುಗಲು ಸಾಧಯಾವಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಎಲಿಲಿಯೋ ಸಮಸೆಯಾ 

ಎದುರಾಗಲಿಲಲಿ. ಧನಯಾವಾದಗಳು ಮೇದ್ ಸರ್. ಮನೆಯಲಿಲಿ ದೆೇವರ ನಂತರ ಯಾರದಾದಿದರೋ 

ಹೆಸರು ಕೆೇಳಬಂದ್ದದಿರೆ ಅದು ಮೇದ್ಯವರ ಹೆಸರಾಗಿತುತಿ. ನಮ್ಮ ಹೆತತಿವರು ಸಹ ಯಾವುದೆೇ 

ಸಹಾಯವನುನು ನಿೇಡುವ ಸ್ಥತಿಯಲಿಲಿಲಲಿದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ನಿೇವು ನಮ್ಮನುನು ಉಳಸದ್ದಿೇರಿ.”

ಆಪರೆೇಷನ್ ಗಂಗಾ 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ ತವರೋರು 

ಸೆೇರಿದ ಆಗಾರಿದ  
ವಿದಾಯಾಥಿ್ದ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಂಗ್,  

“ನಾವು ಉಕೆರಿೇನ್ ನಲಿಲಿ ತಿರಿವಣ್ದ ಧ್ವಜದ 
ಮಹತವಾವನುನು ಅರಿತುಕೆೋಂಡೆವು. 

ಅದು ಅಲಿಲಿನ ಭಾರತಿೇಯರಿಗೆ 
ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಮಾಪ್ದಟ್್ಟತು.” 

ಎಂದು ಹೆೇಳುತಾತಿರೆ.
“ನಾವು ಹೆದರಿದೆದಿವು ಆದರೆ ಭಾರತ 

ಸಕಾ್ದರದ ಸಹಾಯದ್ಂದ 

ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಂತಿರುಗಿದೆವು. 

ತಿರಿವಣ್ದ ಧ್ವಜದ ಮೌಲಯಾವನುನು ನಾವು 

ತಿಳದುಕೆೋಂಡೆವು.  

ಈ ಪರಿಸ್ಥತಿಯಲಿಲಿ ಭಾರತ ಸಕಾ್ದರ 

ಮಾತರಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ನಮ್ಮ 

ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಅತಯಾಂತ ವೆೇಗವಾಗಿ 

ಪರಿಶಿೇಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 

ಬೆೇರೆ ದೆೇಶಗಳ ವಿದಾಯಾಥಿ್ದಗಳ 

ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಅಷು್ಟ ತವಾರಿತವಾಗಿ 

ಪರಿಶಿೇಲಿಸುತಿತಿರಲಿಲಲಿ.”

“ಫೆಬರಿವರಿ 24 ರಂದು ಉಕೆರಿೇನ್ 

ಮೆೇಲೆ ರಷಾಯಾದ ದಾಳ ನಡೆದಾಗ, 

ನಾವು ಇನುನು ಮುಂದೆ ಭಾರತಕೆಕು 

ಹಂತಿರುಗಲು ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ ಎಂದು 

ಅನಿಸುತಿತಿತುತಿ. ಸಾವನುನು ಬಹಳ 

ಹತಿತಿರದ್ಂದ ನೆೋೇಡಿದೆವು. ಆದರೆ 

ಭಾರತದ ನಿವಾಸಯಾಗಿರುವುದಕೆಕು 

ಹೆಮೆ್ಮ, ತಿರಿವಣ್ದ ಧ್ವಜದ ಬಗೆಗೆ 

ಹೆಮೆ್ಮಯಾಗುತಿತಿದೆ. ಬಸ್ ಗಳಗೆ 

ತಿರಿವಣ್ದ ಧ್ವಜವನುನು ಹಾಕಬೆೇಕು, 

ರಷಾಯಾದ ಯಾವುದೆೇ ಸೆೇನೆಯು 

ನಿಮ್ಮನುನು ಮುಟು್ಟವುದ್ಲಲಿ ಎಂದು 

ಸೋಚನೆ ನಿೇಡಲಾಯಿತು”.

ಹೆೇಮಂತ್ 
ಪೌಡಾವಾಲ್ ಎಂಬ 

ವಿದಾಯಾಥಿ್ದ ಹೆೇಳುತಾತಿರೆ, “ನಾವು 
ಗಡಿ ದಾಟ್ದಾಗ, ಭಾರತಿೇಯ 

ಧ್ವಜವನುನು ನೆೋೇಡಿದ ನಂತರ ನಾವು 
ನಿರಾಳರಾದೆವು. ರಾಯಭಾರ ಕಚೆೇರಿಯ 

ಸಬ್ಬಂದ್ ಧ್ವಜಗಳೊೆಂದ್ಗೆ ನಮಗಾಗಿ 
ಕಾಯುತಿತಿದದಿರು ಅದು ನಮಗೆ 
ತುಂಬಾ ರರವಸೆ ನಿೇಡಿತು.”

ವಿದೋಶಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷ ಕನಾದ ತಿರಿವರ್ಣ ಧವಾಜ
ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನುನು ಹಂಚಿಕಂಡರು ತವರಿಗೆ ಹಂದಿರುಗಿದ ಪರಿೋತಿಪಾತರಿರು

- ಉಕೆರಿೇನ್ ನಿಂದ ಹಂದ್ರುಗಿದ 

ಇಬ್ಬರು ವಿದಾಯಾಥಿ್ದಗಳ ಅಭಿಪಾರಿಯ

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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“ನಮ್ಮನುನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ 
ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಆಹಾರ ಮತುತಿ 

ಇತರ ವೆಚಚುಗಳಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೆೇ 
ಹಣವನುನು ರರಿಸಬೆೇಕಾಗಿರಲಿಲಲಿ. 

ನಾವು ಮೆೈನಸ್ 5 ಡಿಗಿರಿ 
ತಾಪಮಾನದಲಿಲಿ ರೆೋಮೆೇನಿಯಾದ 
ಶಿಬರದಲಿಲಿ ಉಳದು ನಂತರ ಮನೆಗೆ 

ಮರಳದೆವು. ಶಿಬರದಲಿಲಿಯೋ 
ಉತತಿಮ ವಯಾವಸೆ್ಥಗಳದದಿವು.”

“ನಾನು ಅಸಾ್ಮ ಶಫೇಕ್, ಪಾಕಿಸಾತಿನದ 

ನಿವಾಸ. ಉಕೆರಿೇನ್ ನಿಂದ ನನನು ಮನೆಗೆ 

ಮರಳಲು ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲಿಲಿ 

ಭಾರತಿೇಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೆೇರಿ ನನಗೆ 

ನೆರವಾಯಿತು. ಉಕೆರಿೇನ್ ನಿಂದ ನನನುನುನು 

ಹೆೋರತರುವಲಿಲಿ ಬೆಂಬಲ ನಿೇಡಿದ ಭಾರತದ 

ಪರಿಧಾನಿ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್ಯವರಿಗೋ 

ನಾನು ಧನಯಾವಾದ ಹೆೇಳುತೆತಿೇನೆ”

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ 
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ನ
ಸ್ಸಂದೆ�ರವಾಗಿ ಇದ್ ಭಾರತಿ�ಯರಿಗೆ 
ಹೆಮೆಮಾಯ ವಷ್ಯ. ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನ ಮಧೆಯಾ, 
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜನರನ್್ನ ಭಾರತಕೆಕೆ ಕರೆತರಲ್ 
ಯ್ದೆೋ್ಧ�ಪಾದಿಯಲಿಲಿ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ’ 

ನಡೆಸಿತ್. ಭಾರತಿ�ಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಯರಸಿ್ವ ಸಥಿಳಾಂತರದ 
ಕಥೆಗಳು ಮತ್್ತ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಗರಿಕರ್ ತಮಮಾ 
ಮನೆಗಳನ್್ನ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲ್ಪಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ವಲಿಲಿ 
ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವು ಕಷ್ಟಿದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರ 
ನೆರವಗೆ ನಲ್ಲಿವ ಸಾಮಥಯಾ್ಗವನ್್ನ ತೆೋ�ರಿಸ್ತ್ತದೆ.

ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಬಿಕಕೆಟ್ಟಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ, ಭಾರತವು ತನ್ನ 
ಪ್ರಜೆಗಳ್ಗೆ ಅವರ ರ್ಟ್ಟಿಸಥಿಳ ಮತ್್ತ ಮಾತೃಭೋಮಗೆ 
ಸೆ�ರಿರ್ವ ಸಂದೆ�ರದೆೋಂದಿಗೆ ತಲ್ರ್ತ್...ರತಾರರಾಗಬೆ�ಡಿ, 
ಭರವಸೆ ಕಳೆದ್ಕೆೋಳಳಿಬೆ�ಡಿ, ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೋ 
ನಮಮಾಂದಿಗೆ ಇರ್ತ್ತದೆ ಎಂದಿತ್. ಅನೆ�ಕ ಸಂದಭ್ಗಗಳಲಿಲಿ 
ರಷಾಯಾದ ಸೆಟನಕರ್ ತಿ್ರವರ್ಗ ಧ್ವಜವನ್್ನ ನೆೋ�ಡಿದ ನಂತರ 
ಭಾರತಿ�ಯ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾದಾರೆ ಎಂಬ 
ಅಂರದಿಂದ ಭಾರತದ ತಿ್ರವರ್ಗ ಧ್ವಜದ ಮೌಲಯಾವನ್್ನ 
ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಅಳೆಯಬರ್ದ್. ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರವು ತಾನ್ 
ನ�ಡಿದ ಭರವಸೆಯನ್್ನ ಈಡೆ�ರಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ಸಮಯದ 
ಪರಿ�ಕ್ೆಯನ್್ನ ಸಮಥ್ಗವಾಗಿ ಎದ್ರಿಸಿತ್. ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನ 
ಪಾ್ರಯ�ಗಿಕ ವಧಾನ ಮತ್್ತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನವ್ಗರಣೆಯ್ 
ಭಾರತದ ಸಾಮಥಯಾ್ಗವನ್್ನ ಒತಿ್ತಹೆ�ಳುತ್ತದೆ. ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಂದ 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವದೆ�ರಕೆಕೆ ಮರಳ್ದ ಭಾರತಿ�ಯ 
ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳು ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ’ ಮೋಲಕ ಸ್ಗಮ 
ಸಥಿಳಾಂತರಕೆಕೆ ಅನ್ಕೋಲ ಮಾಡಿಕೆೋಟಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೆಕೆ ಧನಯಾವಾದ 
ಅರ್್ಗಸಿದರ್. ಈ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಮ್ಂಬೆಟ 
ಮತ್್ತ ವವಧ ವಮಾನ ನಲಾದಾರಗಳ ಮೋಲಕ ತವರಿಗೆ 
ಹಂದಿರ್ಗಿದ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳು ನವಭಾರತದ 
ಭರವಸೆಯನ್್ನ ಬಲಪಡಿಸ್ತ್ತವೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್್ತ ಅದರ ನಾಯಕತ್ವಕೆಕೆ ಪ್ರತಿಯಂದ್ 
ಜಿ�ವವೂ ಅಮೋಲಯಾ. 2017 ರಲಿಲಿ ಆಗಿನ ವದೆ�ಶಾಂಗ 
ಸಚಿವೆ ಸ್ಷಾಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರ ಟಿ್ವ�ಟ್ ನಂದ ಇದನ್್ನ 
ಚೆನಾ್ನಗಿ ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕೆೋಳಳಿಬರ್ದ್. 8 ಜೋನ್ 2017 
ರಂದ್, ಪ್ರಶೆ್ನಯಂದಕೆಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಯಾಗಿ, ಅವರ್ 
ತಮಮಾ ಟಿ್ವಟರ್ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ನಲಿಲಿ “ನ�ವು ಮಂಗಳ ಗ್ರರದಲಿಲಿ 
ಸಿಕಕೆಹಾಕಕೆೋಂಡಿದದಾರೆ, ಅಲಿಲಿಯೋ ಭಾರತಿ�ಯ ರಾಯಭಾರ 
ಕಚೆ�ರಿ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತ್ತದೆ” ಎಂದ್ ಉತ್ತರಿಸಿದದಾರ್. 
ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನ ನಡ್ವೆ ನಡೆಸಿದ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ’, 
ನವಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವವು ಪ್ರತಿಯಂದ್ ಸಮಸೆಯಾಯನ್್ನ 
ನವಾರಿಸಲ್ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್್ನ ಹೆೋಂದಿರ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 
ಅದನ್್ನ ಮಾಡ್ವ ವಧಾನ ಮತ್್ತ ಧೆಟಯ್ಗವನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದೆ 
ಎಂಬ್ದನ್್ನ ಸಾಬಿ�ತ್ಪಡಿಸಿದೆ. 2021 ರಲಿಲಿ ಅಫಾಘಾನಸಾ್ತನದಿಂದ 
ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲ್ ನಡೆಸಿದ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ 
ದೆ�ವರಕ್ತ’, 2020 ರಲಿಲಿ, ಕೆೋ�ವಡ್ ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ 
ವದೆ�ರದಲಿಲಿರ್ವ ಭಾರತಿ�ಯ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ ಮರಳ್ 
ಕರೆತರ್ವ ಗ್ರಿಯನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದದಾ ‘ವಂದೆ� ಭಾರತ್ 

'ಆಪರೆೇಷನ್ ಗಂಗಾ'

ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ ಮೋಲಕ, ನಾವು 

ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಂದ ಸಾವರಾರ್ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ 

ಮರಳ್ ಕರೆತಂದಿದೆದಾ�ವೆ. ನಮಮಾ ಗಂಡ್ 

ಮಕಕೆಳು ಮತ್್ತ ಹೆರ್್ಣ ಮಕಕೆಳು ಅಲಿಲಿದಾದಾರೆ, 

ಅವರನ್್ನ ಸಂಪೂರ್ಗ ಭದ್ರತೆಯಂದಿಗೆ ಅವರ 

ಮನೆಗೆ ತಲ್ರ್ಸಲ್ ಸಕಾ್ಗರ ರಗಲಿರ್ಳು 

ರ್ರಮಸ್ತಿ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಯ್ಗವು ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 

ಭಾರತಿ�ಯನಗೆ ಭಾರತಕೆಕೆ ಬರಳ ದೆೋಡಡ್ 

ಸಂದೆ�ರವನ್್ನ ನ�ಡ್ತಿ್ತದೆ. ಭಾರತವನ್್ನ 

ಮತ್ತಷ್್ಟಿ ರಕ್ತಯ್ತವಾಗಿಸಲ್, ಭಾರತವನ್್ನ 

ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲ್ ಇದ್ ಸಕಾಲ. 

ಜಾತಿ-ಪಂಥಗಳನ್್ನ ಮ�ರಿ,  

ಸರ್ಣ-ಪುಟಟಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್್ನ ಮ�ರಿ 

ರಾಷ್ಟ್ರದೆೋಂದಿಗೆ ನಲ್ಲಿವ ಸಮಯವದ್.

ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಲಿಲಿ ಸಿಲ್ಕದ ಭಾರತಿ�ಯರಿಗಾಗಿ 

ವಶೆ�ಷ್ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖೆಯಾಯಂದಿಗೆ 

@opganga 
ಟಿ್ವಟರ್ ಖಾತೆಯನ್್ನ 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತ್.

ಪರಿಧಾನಿ ಮೇದ್, ನಾಲವಾರು ಕೆೇಂದರಿ ಸಚಿವರು 

ಮತ್್ತ ‘ಸೋಪರ್ 30’ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ’ 
ಯಶೊ�ಗಾಥೆ ಬರೆದರ್

ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ 
ಮ�ದಿಯವರ ದಕ್ಷ ಮತ್್ತ ಬಲಿಷ್ಠೆ 
ನಾಯಕತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ 
ಮಟಟಿದಲಿಲಿ ಭಾರತದ ಘನತೆ 
ಸಾಕಷ್್ಟಿ ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ. ರಷಾಯಾ-
ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಯ್ದ್ಧದ ಸಮಯದಲಿಲಿ 
ಪ್ರದಶಿ್ಗಸಿದಂತೆ ಇಂದ್ 
ಭಾರತವು ತನ್ನ ದೆ�ರ ಮತ್್ತ 
ಅದರ ನಾಗರಿಕರ ಸ್ರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 
ಹಂಜರಿಕೆಯಲಲಿದೆ ಮಾತನಾಡಲ್ 
ಸಮಥ್ಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರೆ� 
ಉಸ್್ತವಾರಿಯನ್್ನ ವಹಸಿದರ್. 
ರಂಗೆ�ರಿಯ ರಾಜಧಾನ 
ಬ್ಡಾಪೆಸ್ಟಿ ನಲಿಲಿ ನಾಲ್ವರ್ ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಸಚಿವರ್ ಮತ್್ತ ಭಾರತಿ�ಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಪರ್ 30 
ತಂಡವು ಅದನ್್ನ ಯರಸಿ್ವಯಾಗಿ 
ನವ್ಗಹಸಿತ್.

ಯುದಧ ಪ್ೇಡಿತ ಪರಿದೆೇಶದಲಿಲಿ ಪರಿತಿಯಬ್ಬ  

ಭಾರತಿೇಯನ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜ ವಹಸಲಾಯಿತು
ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದ್, ಕ�ವ್ ನಲಿಲಿರ್ವ 
ಭಾರತಿ�ಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೆ�ರಿಯ್ 
ಉಕೆ್ರ�ನ್ ತೆೋರೆಯ್ವಂತೆ ಭಾರತಿ�ಯರಿಗೆ 
ಸಲಹೆಯನ್್ನ ನ�ಡಿತ್. ಇದರ ನಂತರ, 
ಇನೋ್ನ 3 ಸಲಹೆಗಳನ್್ನ ನ�ಡ್ವ ಮೋಲಕ, 
ಇದ್ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಲಿಲಿರ್ವ ಭಾರತಿ�ಯ 
ಪ್ರಜೆಗಳ್ಗೆ, ಅದರಲೋಲಿ ನದಿ್ಗಷ್ಟಿವಾಗಿ 
ಉಳ್ಯಲ್ ಅನವಾಯ್ಗವಲಲಿದ 
ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ್ಗೆ ತಾತಾಕೆಲಿಕವಾಗಿ ದೆ�ರ 
ತೆೋರೆಯಲ್ ಪರಿಗಣಿಸ್ವಂತೆ ಸೋಚಿಸಿತ್. 
ರಾಯಭಾರ ಕಚೆ�ರಿಗೆ ತಿಳ್ಸದೆ ಎಲಿಲಿಗೋ 
ಹೆೋ�ಗಬೆ�ಡಿ ಎಂದ್ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ಭಾರತಿ�ಯನಗೆ ತಿಳ್ಸಲಾಯತ್. ಇದರ 
ನಂತರ, ಮಾಚ್್ಗ 1 ರಂದ್ ಕ�ವ್, 
ಮಾಚ್್ಗ 3 ರಂದ್ ಖಾಕ್ಗವ್ ಮತ್್ತ 
ಮಾಚ್್ಗ 4 ರಂದ್ ಸ್ಮಯಲಿಲಿ ಸಿಲ್ಕದ 
ಭಾರತಿ�ಯರಿಗೆ ವಶೆ�ಷ್ ಸಲಹೆಗಳನ್್ನ 
ನ�ಡಲಾಯತ್.

ಫೆಬ್ರವರಿ 16 ರಂದ್, ಭಾರತ ಮತ್್ತ 
ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಡ್ವನ ವಮಾನಗಳ 
ಸಂಖೆಯಾಯನ್್ನ ಹೆಚಿಚುಸಲ್ ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಗರವು ವಮಾನಯಾನ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್್ತ ವಮಾನಯಾನ 
ಕಂಪನಗಳನ್್ನ ಕೆ�ಳ್ತ್. ಫೆಬ್ರವರಿ 
17 ರಂದ್, ವಮಾನಯಾನ 
ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ವಮಾನಗಳ 
ಮೆ�ಲಿನ ಯಾವುದೆ� ನಬ್ಗಂಧಗಳನ್್ನ 
ತೆಗೆದ್ಹಾಕತ್. ಕಡಾಡ್ಯ ಆರ್ 
ಟಿ ರ್ ಸಿ ಆರ್ ಪರಿ�ಕ್ೆಯನ್್ನ ಸರ 
ನಲಿಲಿಸಲಾಯತ್.

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ 
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಮಷ್ನ್’ ವವಧ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಗಳ ಮೋಲಕ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ 
ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಥಿಳಗಳ್ಂದ ಹೆೋರತರ್ವ ಸಾಮಥಯಾ್ಗವನ್್ನ ಭಾರತವು 
ಮತೆ್ತ ಮತೆ್ತ ಸಾಬಿ�ತ್ಪಡಿಸಿದೆ. ‘ಲೆಟಫ್ ಲೆಟನ್ ಉಡಾನ್ ಮಷ್ನ್’, 
‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಸಮ್ದ್ರ ಸೆ�ತ್’, ಅಥವಾ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಸಂಕಟ್ 
ಮ�ಚನ್’ 2016 ರಲಿಲಿ ದಕ್ಷಿರ ಸ್ಡಾನ್ ನಲಿಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯತ್ 
ಮತ್್ತ 2015 ರಲಿಲಿ ಯಮೆನ್ ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ 
ರಾರತ್’ ನಡೆಸಲಾಯತ್. ಹಾಗೆಯ�, ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಮೆಟತಿ್ರ’ 

ಯಂತರ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯ ಮೋಲಕ 2015 ರಲಿಲಿ ನೆ�ಪಾಳ 
ಭೋಕಂಪದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾ ಅಥವಾ 
ಇಂಡೆೋ�ನೆ�ಷಾಯಾದಲಿಲಿ ಭೋಕಂಪ - ಸ್ನಾಮ ಸಮಯದಲಿಲಿ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ 
ಸಮ್ದ್ರ ಮೆಟತಿ್ರ’ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರರಂಸೆ ಗಳ್ಸಿತ್. ಇದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, 
ಮಜಾಂಬಿರ್ ನಲಿಲಿ ಚಂಡಮಾರ್ತದ ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಭಾರತವು 
‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಸಹಾಯತಾ-19’ ಅನ್್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್ ಮತ್್ತ ಕೆೋ�ವಡ್ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಭಾರತವು ಮಜಾಂಬಿರ್, ಶಿ್ರ�ಲಂಕಾ, 

‘ಆಪರೆೇಷನ್ ಗಂಗಾ’

ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿಯವರೆೋಂದಿಗೆ ಮಾತ್ಕತೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಮಾಸೆೋಕೆ�, ಕ�ವ್ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾನವ�ಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಮ್ಗಸಲ್ ಸೋಚನೆಗಳನ್್ನ ನ�ಡಿದರ್. ಯ್ದ್ಧ ರ್�ಡಿತ 
ಸ್ಮಯಂದ ಭಾರತಿ�ಯ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳನ್್ನ 12 ಬಸ್ ಗಳಲಿಲಿ ಮಧಯಾ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನ ರ�ಲಟಿವಾಗೆ 
ಕರೆದೆೋಯಯಾಲಾಯತ್. ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಭಾರತವು ಚೆನ್ಗಹವ್, ಸ್ಮ, ಖಾಕ್ಗವ್ 
ಮತ್್ತ ಮರಿಯ್ರ�ಲ್ ನಲಿಲಿ ಸಿಲ್ಕಕೆೋಂಡಿದದಾ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಿತ್.

ಮಾಚ್್ಗ 4 ಮತ್್ತ 6 ರಂದ್ ನಡೆದ ಉನ್ನತ ಮಟಟಿದ ಸಭೆಯಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ 
ಮ�ದಿ ಸ್ವತಃ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯನ್್ನ ಪರಿಶಿ�ಲಿಸಿದರ್. ರಷಾಯಾ ಅಧಯಾಕ್ಷ ವಾಲಿಡಿಮರ್ ಪುಟಿನ್ 
ಅವರೆೋಂದಿಗೆ ಮೋರ್ ಬಾರಿ ಮತ್್ತ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಅಧಯಾಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸಕಿ ಅವರೆೋಂದಿಗೆ ಎರಡ್ 
ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿಯವರ್ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಂದ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ  
ಕರೆ ತರಲ್ ಅವರ ಸರಕಾರವನ್್ನ ಕೆೋ�ರಿದರ್.

ಪ್ರಧಾನ ಜತೆಗಿನ ಮಾತ್ಕತೆಯ ಬಳ್ಕ ಎರಡೋ ದೆ�ರಗಳು ಮಾನವ�ಯ 

ಕಾರಿಡಾರ್ ನಮಾ್ಗರಕೆಕೆ ಒರ್್ಪಗೆ ಸೋಚಿಸಿದವು. ಅಲಲಿದೆ, ಖಾಕ್ಗವ್ 

ಮತ್್ತ ಸ್ಮಯಂದ ಭಾರತಿ�ಯ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳನ್್ನ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲ್ 

ಅನ್ಕೋಲವಾಗ್ವಂತೆ ರಷಾಯಾ ಕದನ ವರಾಮವನ್್ನ ಘೋ�ಷ್ಸಿತ್.

ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿ ಅವರ್ ರ�ಲೆಂಡ್ ಅಧಯಾಕ್ಷರ್ ಹಾಗೋ ಯ್ರೆೋ�ರ್ಯನ್ ಒಕೋಕೆಟದ 
ಅಧಯಾಕ್ಷರೆೋಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರ್. ನೆರೆಯ ದೆ�ರಗಳು ಯ್ದ್ಧರ್�ಡಿತ ಪ್ರದೆ�ರಗಳ್ಂದ 
ಬರ್ವ ಭಾರತಿ�ಯರಿಗೆ ವ�ಸಾ ಅಗತಯಾವನ್್ನ ಮನಾ್ನ ಮಾಡಿದವು. ವದೆ�ಶಾಂಗ 
ಸಚಿವ ಎಸ್. ಜೆಟರಂಕರ್ ಅವರ್ ರಷಾಯಾ ಮತ್್ತ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ರಾಯಭಾರಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ರ�ಲೆಂಡ್, ರಂಗೆ�ರಿ, ರೆೋಮೆ�ನಯಾ, ಮಲೆೋಡ್ವಾ ಮತ್್ತ ಸೆೋಲಿ�ವಾಕಯಾ 
ಆಡಳ್ತಗಳೊೆಂದಿಗೆ ನರಂತರ ಸಂಪಕ್ಗದಲಿಲಿದದಾರ್. ವದೆ�ಶಾಂಗ 
ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದಲಿಲಿರ್ವ ತಂಡವು ಪ್ರತಿ ರಂತದಲೋಲಿ 
ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯನ್್ನ ನರಂತರವಾಗಿ ಮೆ�ಲಿ್ವಚಾರಣೆ 
ಮಾಡಿತ್. ತೆರವು ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯ ಪ್ರತಿ 
ವರದಿಯನ್್ನ ನೆ�ರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿ ಅವರಿಗೆ 
ಕಳುಹಸಲಾಗ್ತಿ್ತತ್್ತ.

ಪರಿಧಾನಿ ನರೆೇಂದರಿ 
ಮೇದ್ ಅವರೆೇ 
ಎಲಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನುನು 
ನಿವಾರಿಸದರು

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಆಪರೆೇಷನ್ ಗಂಗಾ: ಎಚಚುರಿಕೆಯಿಂದ ಯೇಜಸಲಾದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಕಾಯಾ್ದಚರಣೆ

 ಭಾರತಿ�ಯ ವದೆ�ಶಾಂಗ ಸೆ�ವೆಯ (ಐ ಎಫ್ ಎಸ್) 30 ಯ್ವ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಮ್ಖ ತಂಡವನ್್ನ ರಚಿಸ್ವ ಮೋಲಕ ರಂಗೆ�ರಿ 

ರಾಜಧಾನ ಬ್ಡಾಪೆಸ್ಟಿ ನಲಿಲಿ ನಯಂತ್ರರ ಕೆೋಠಡಿಯನ್್ನ 

ಸಾಥಿರ್ಸಲಾಯತ್. 150 ಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್್ತ 

ತಾಂತಿ್ರಕ ಸಹಾಯಕರ್ ಸಾಧಯಾವರ್ವ ಎಲಲಿ ಸಹಾಯವನ್್ನ 

ಒದಗಿಸಲ್ ಸಂಪೂರ್ಗವಾಗಿ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡರ್.

 ವಮಾನಯಾನ ಸಂಸೆಥಿಗಳ ಜೆೋತೆಗೆ ಭಾರತಿ�ಯ 

ವಾಯ್ಪಡೆಯ C-17 ಗೆೋಲಿ�ಬ್ ಮಾಸಟಿರ್ ಸೆ�ರಿದಂತೆ 

ದೆೋಡಡ್ ವಮಾನಗಳನ್್ನ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲ್ 

ನಯ�ಜಿಸಲಾಗಿತ್್ತ. ತೆೋಂದರೆಗೆೋಳಗಾದ ಪ್ರದೆ�ರಗಳ್ಂದ 

ಹಂದಿರ್ಗ್ವ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ವಮಾನ 

ನಲಾದಾರದಲಿಲಿ ಸಾ್ವಗತಿಸಲ್ ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್್ನ 

ಕಳುಹಸಲಾಯತ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಿದಲಿಲಿದದಾವರ 

ನೆಟತಿಕಬಲವನ್್ನ ಹೆಚಿಚುಸಲಾಯತ್.

 ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾಗೆ ನೆರವಾಗಲ್, ನಾಲ್ಕೆ ತಂಡಗಳನ್್ನ 

ರಚಿಸಲಾಯತ್ ಮತ್್ತ ಅವರಿಗೆ ವವಧ ಕಾಯ್ಗಗಳನ್್ನ 

ವಹಸಲಾಯತ್. ವವಧ ಮಾಗ್ಗಗಳಲಿಲಿ ಗಡಿಭಾಗಕೆಕೆ 

ಆಗಮಸ್ವ ಜನರ ಮೆ�ಲೆ ತಂಡ ನಗಾ ವಹಸಿ ನಗರಕೆಕೆ 

ಕಳುಹಸಿತ್. ಇನೆೋ್ನಂದ್ ತಂಡ ನಗರದಲಿಲಿ ಜನರಿಗೆ ವಸತಿ 

ವಯಾವಸೆಥಿ ಮಾಡ್ತಿ್ತತ್್ತ. ಇದಕಾಕೆಗಿ 40 ಸಥಿಳಗಳನ್್ನ ಆಯಕೆ 

ಮಾಡಲಾಗಿತ್್ತ. ಮೋರನೆ� ತಂಡ ಜನರಿಗೆ ಮೋರ್ ಹೆೋತ್್ತ 

ಊಟದ ವಯಾವಸೆಥಿ ಮಾಡ್ತಿ್ತತ್್ತ. ನಾಲಕೆನೆ� ತಂಡವನ್್ನ ವಮಾನ 

ನಲಾದಾರದಲಿಲಿ ನಯ�ಜಿಸಲಾಗಿತ್್ತ, ಇದ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ 

ಎಷ್್ಟಿ ವಮಾನಗಳು ಲಭಯಾವವೆ ಮತ್್ತ ಎಷ್್ಟಿ ಜನರನ್್ನ, 

ಯಾವಾಗ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಸಬರ್ದ್ ಎಂದ್ ತಿಳ್ಸ್ತಿ್ತತ್್ತ.

 ಭಾರತದೆೋಂದಿಗೆ, ಬಾಂಗಾಲಿದೆ�ರ, ನೆ�ಪಾಳ ಮತ್್ತ ಟ್ನ�ಶಿಯಾದ 

ನಾಗರಿಕರನ್್ನ ಸರ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲಾಯತ್. ಬಾಂಗಾಲಿದೆ�ರದ 

9 ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳನ್್ನ ಮತ್್ತ ನೆರೆಯ ನೆ�ಪಾಳದ ಮೋವರ್ 

ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳನ್್ನ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಂದ ಭಾರತ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಬಾಂಗಾಲಿ 

ಪ್ರಧಾನ ಶೆ�ಖ್ ರಸಿ�ನಾ ಅವರ್ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಂದ 9 ಬಾಂಗಾಲಿದೆ�ಶಿ 

ಪ್ರಜೆಗಳನ್್ನ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಿದದಾಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರಧಾನ 

ಮ�ದಿಯವರಿಗೆ ಧನಯಾವಾದ ತಿಳ್ಸಿದಾದಾರೆ.

ಮಾಚ್್ದ 1 ರಂದು 
ಕೆೇಂದರಿ ಸಚಿವರಾದ 

ಜೆೋಯಾೇತಿರಾದ್ತಯಾ 
ಸಂಧಿಯಾ, ವಿ.ಕೆ. 
ಸಂಗ್, ಹದ್ೇ್ದಪ್ 

ಸಂಗ್ ಪುರಿ ಮತುತಿ 
ಕಿರಣ್ ರಿಜಜು ಅವರು 
‘ಆಪರೆೇಷನ್ ಗಂಗಾ’ 

ಮೆೇಲಿವಾಚಾರಣೆಗಾಗಿ 
ಪೇಲೆಂಡ್, 

ರೆೋಮೆೇನಿಯಾ, 
ಸೆೋಲಿೇವಾಕಿಯಾ, ಹಂಗೆೇರಿ 

ಮತುತಿ ಮಲೆೋ್ಡವಾವನುನು 
ತಲುಪ್ದರು.

‘ಆಪರೆೇಷನ್ ಗಂಗಾ’ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಸುಮಾರು 

23,000  ಜನರನುನು ಯುದಧದ 

ಬಕಕುಟ್್ಟನ ನಡುವೆ ಉಕೆರಿೇನ್ ನಿಂದ ಮರಳ 

ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.

ಆಪರೆೇಷನ್ ಗಂಗಾ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 90 ವಿಮಾನಗಳ 
ಕಾಯಾ್ದಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲಿಲಿ  
76 ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಮತುತಿ 14 ಭಾರತಿೇಯ 

ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನಗಳು ಸೆೇರಿವೆ.

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ 
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಬಾಂಗಾಲಿದೆ�ರ, ಚಿ�ನಾ, ಅಮೆರಿಕ, ಮಾಯಾನಾಮಾರ್, ಮಡಗಾಸಕೆರ್, 
ದಕ್ಷಿರ ಆಫಿ್ರಕಾ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಅನೆ�ಕ ದೆ�ರಗಳ ವದೆ�ಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್್ನ 
ರಕ್ಷಿಸಿತ್. 

‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ’ ಒಂದ್ ಜಿ�ವ ರಕ್ಷಕ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯಾಯತ್.
ಯ್ದ್ಧ ವಲಯದಲಿಲಿ ಸಿಕಕೆಬಿದದಾವರ ಪರಿಸಿಥಿತಿ ಬಾರಲೆಯಂದ ಬೆಂಕಗೆ 

ಹಾರಿದಂತಿರ್ತ್ತದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಂದ್ ರಷಾಯಾ ಮತ್್ತ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಡ್ವೆ 
ಯ್ದ್ಧ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ, ಅಲಿಲಿ ಸಿಲ್ಕರ್ವ 20 ಸಾವರ ಭಾರತಿ�ಯ 
ನಾಗರಿಕರ್-ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ ಮನಸಿ್ಸನಲಿಲಿರ್ವ ಆಲೆೋ�ಚನೆಗಳನ್್ನ 
ಅವರ್ ವವಧ ಮಾಧಯಾಮ ವರದಿಗಳಲಿಲಿ ರಂಚಿಕೆೋಂಡ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳ 
ಮೋಲಕ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಅಥ್ಗಮಾಡಿಕೆೋಳಳಿಬರ್ದ್. ರಷಾಯಾ-ಉಕೆ್ರ�ನ್ 
ನಡ್ವೆ ಉದಿ್ವಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತಿ್ತದದಾ ಹನೆ್ನಲೆಯಲಿಲಿ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರ 
ಮ್ಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್್ನ ಕೆಟಗೆೋಳಳಿಲ್ ಆರಂಭಿಸಿತ್್ತ. 
ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಲಿಲಿರ್ವ ಭಾರತಿ�ಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೆ�ರಿಯ್ ತನ್ನ 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮದಲ ಸಲಹೆಯನ್್ನ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದ್ ಯ್ದ್ಧ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗ್ವ ಮದಲ್ ನ�ಡಿತ್. ಅದರ ನಂತರ ಅವರ್ 
ಸಾಮಾನಯಾ ಟಿ್ವ�ಟ್ ಗಳು ಮತ್್ತ ಸಲಹೆಗಳ ಮೋಲಕ ಎಚಚುರಿಸಿದರ್. 
ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಂದ್ ನ�ಡಿದ ಸಲಹೆಯಲಿಲಿ, ಭಾರತಿ�ಯ ನಾಗರಿಕರ್ 
ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನ ರಾಜಧಾನ ಕ�ವ್ ನ್್ನ ತಕ್ಷರ ತೆೋರೆಯ್ವಂತೆ 
ಸೋಚಿಸಲಾಯತ್. ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರದ ಉಪಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ಈ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕರ್ ಮನೆಗೆ ಮರಳ್ದರ್. ಫೆಬ್ರವರಿ 

ಕೆೋೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಪಾರಿರಂರವಾದ 
ಮಿಷನ್ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ಇದುವರೆಗಿನ 
ಅತಿದೆೋಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಾವಿರ ಮಾತುಗಳನುನು ಹೆೇಳುವ ಚಿತರಿಗಳು

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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24 ರಂದ್ ಯ್ದ್ಧ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ, ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ 
ಅವರ್ ಉನ್ನತ ಮಟಟಿದ ಸಭೆಯನ್್ನ ನಡೆಸಿದರ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ 
ಭಾರತಿ�ಯ ಪ್ರಜೆಯನ್್ನ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳ್ ಕರೆತರ್ವುದ್ 
ತಮಮಾ ಆದಯಾತೆ ಎಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟಿಪಡಿಸಿದರ್. ಏತನಮಾಧೆಯಾ, ಭಾರತವು ತನ್ನ 
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ಮತ್್ತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖೆಯಾಯನ್್ನ ನ�ಡಿತ್ 
ಮತ್್ತ ಎಲಲಿರನ್್ನ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲ್ ಪಯಾ್ಗಯ 
ವಯಾವಸೆಥಿಗಳನ್್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ ಎಂದ್ ಭರವಸೆ ನ�ಡಿತ್.

ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿ�ಯನನ್್ನ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳ್ ಕರೆತರ್ವ 
ಗ್ರಿಯಂದಿಗೆ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ’ ಮಷ್ನ್ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯತ್. 
ಉನ್ನತ ಮಟಟಿದ ಸಭೆಯಲಿಲಿ ಭಾರತಿ�ಯ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ ಸ್ರಕ್ಷತೆ 
ಮತ್್ತ ಸಥಿಳಾಂತರದ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್ ಒತ್್ತ ನ�ಡಿದರ್. 
“ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಲಿಲಿ ಸಿಲ್ಕರ್ವ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ ಸ್ರಕ್ಷತೆ ಮತ್್ತ 

ಸಥಿಳಾಂತರಿಸ್ವುದ್ ನಮಮಾ ಆದಯಾತೆಯಾಗಿದೆ. ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ 
ಸಥಿಳಾಂತರಿಸ್ವಕೆಯನ್್ನ ವೆ�ಗಗೆೋಳ್ಸಲ್, ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನ ನೆರೆಯ 
ದೆ�ರಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಮತ್ತಷ್್ಟಿ ಸರಕಾರವನ್್ನ ಹೆಚಿಚುಸಲಾಗ್ವುದ್.” 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹೆ�ಳ್ದರ್, ಕಷ್ಟಿದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ 
ಮರಳ್ ಮನೆಗೆ ಕರೆತರ್ವುದ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮ್ಖ ಆದಯಾತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ್ 
ಅವರ್ ಮದಲಿನಂದಲೋ ಸ್ಪಷ್ಟಿಪಡಿಸಿದದಾರ್. ಯ್ದ್ಧದ ಮದಲ 
ದಿನದಂದ್, ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿ ಅವರ್ ರಷಾಯಾ ಅಧಯಾಕ್ಷ ವಾಲಿಡಿಮರ್ ಪುಟಿನ್ 

ಆಪರೆೇಷನ್ ಗಂಗಾ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, 
18 ದೆೇಶಗಳ 147 ನಾಗರಿಕರನುನು ಸಹ
ಉಕೆರಿೇನ್ ನಿಂದ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ 
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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n 	ಜಾಗತಿಕ ಕೆೋೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರಿಮಿಕ ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಇಡಿೇ ಜಗತುತಿ 
ಸತಿಬಧಗೆೋಂಡಾಗ ಮತುತಿ ಭಾರತವು ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 
ಅನುನು ಘೋೇಷ್ಸಬೆೇಕಾದಾಗ, ಕೆೇಂದರಿ ಸಕಾ್ದರವು ವಿದೆೇಶದಲಿಲಿರುವ 
ಭಾರತಿೇಯರನುನು ಮರಳ ಕರೆತರಲು ಮಿಷನ್ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ 
ಅನುನು ಪಾರಿರಂಭಿಸತು.

n 	5 ಮೆೇ 2020 ರಂದು ವಿದೆೇಶಾಂಗ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. 
ಜೆೈಶಂಕರ್ ಅವರು ಇತರ ದೆೇಶಗಳಲಿಲಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲಿಲಿರುವ 
ಭಾರತಿೇಯರು ಅಲಿಲಿನ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೆೇರಿಯಂದ್ಗೆ 
ಸಂಪಕ್ದದಲಿಲಿರಲು ಕೆೇಳಕೆೋಂಡರು. ಪರಿಧಾನಿ ನರೆೇಂದರಿ 
ಮೇದ್ಯವರ ನೆೇತೃತವಾದಲಿಲಿ ಸಂಪೂಣ್ದ ಕಾಯ್ದಯೇಜನೆ 
ಸದಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದೆೇಶಾಂಗ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, 
ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ, ಆರೆೋೇಗಯಾ ಮತುತಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾಯಾಣ 
ಸಚಿವಾಲಯದ ಜೆೋತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ದರಗಳು 
ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಿವು. ಈ ಐತಿಹಾಸಕ ಮತುತಿ ಅತಿದೆೋಡ್ಡ ಮಿಷನ್ 7ನೆೇ 
ಮೆೇ 2020 ರಂದು ಪಾರಿರಂರವಾಯಿತು.

n 	ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ತೆರವು ಕಾಯಾ್ದಚರಣೆಯನುನು 
ವಿಮಾನಗಳ ಮೋಲಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತುತಿ ಆಪರೆೇಷನ್ 

ಸಮುದರಿ ಸೆೇತು ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಸಮುದರಿದ ಮೋಲಕ ಸ್ಥಳಾಂತರ 

ಕಾಯ್ದ ಕೆೈಗೆೋಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮದಲ ಹಂತದಲಿಲಿ, ಗಲ್ಫೂ 

ದೆೇಶಗಳಂದ ಮತುತಿ ನಂತರ 50 ಕೋಕು ಹೆಚುಚು ದೆೇಶಗಳಂದ 

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ಕರೆತರಲಾಯಿತು.

ಕರೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ಮಿಕದ ಮಧ್ಯಾ ಪಿ್ರೇತ್ಪಾತ್ರನುನು 
ಮರಳಿ ಕರತಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್

ಮಿಷನ್ 
ವಂದೆೇ 
ಭಾರತ್

ಭಾರತಿೇಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗುಗಳಾದ ಜಲಾಶವಾ, 

ಐರಾವತ, ಶಾದೋ್ದಲ ಮತುತಿ ಮಗರ್ ಸಮುದರಿ ಸೆೇತು 

ಕಾಯಾ್ದಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಲಿ 23,000 ಕಿ.ಮಿೇ. 

ಸಂಚರಿಸದವು. ಈ ಮೋಲಕ 3,992 ಭಾರತಿೇಯ 

ನಾಗರಿಕರನುನು ಯಶಸವಾಯಾಗಿ ಮರಳ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.

ಮತ್್ತ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಅಧಯಾಕ್ಷ ವೊಲೆೋಡಿಮರ್ ಝೆಲೆನ್ಸಕಿ ಅವರೆೋಂದಿಗೆ 
ದೋರವಾಣಿಯಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಭಾರತಿ�ಯರ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ವಾಪಸಾತಿಗೆ 
ಕಾರರರಾದರ್. ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಗರದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 
26 ರಂದ್ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯನ್್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್. 
219 ಜನರಿದದಾ ವಮಾನ ಮ್ಂಬೆಟ ತಲ್ರ್ತ್.

ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನ ವಾಯ್ಪ್ರದೆ�ರವನ್್ನ ಮ್ಚಿಚುದ್ದಾ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಗೆ 
ದೆೋಡಡ್ ತೆೋಂದರೆಯಾಗಿತ್್ತ. ಇಂತರ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲಿಲಿ, ಭಾರತವು 
ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನ ನೆರೆಯ ದೆ�ರಗಳಾದ ರೆೋಮೆ�ನಯಾ, ರಂಗೆ�ರಿ, 
ರ�ಲೆಂಡ್ ಮತ್್ತ ಸೆೋಲಿ�ವಾರ್ ರಿಪಬಿಲಿರ್ ಮೋಲಕ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ 

ಮರಳ್ ಕರೆತರಲ್ ವಯಾವಸೆಥಿ ಮಾಡಿತ್. ತೆರವು ಪ್ರಕ್ರಯಯನ್್ನ 
ಸ್ಲಭಗೆೋಳ್ಸ್ವ ಉದೆದಾ�ರದಿಂದ ನಾಲ್ವರ್ ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ 
ರದಿ�್ಗಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ, ಜೆೋಯಾ�ತಿರಾದಿತಯಾ ಸಿಂಧಿಯಾ, ಕರಣ್ ರಿಜಿಜ್ 
ಮತ್್ತ ಜನರಲ್ ವ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಈ ದೆ�ರಗಳ್ಗೆ ತೆರಳ್ದರ್.

ವದೆ�ರದಲಿಲಿರ್ವ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ಮರಳ್ ಕರೆತರ್ವ 

ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ ಇದ್ ಅತಿದೆೋಡಡ್ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯಾಗಿದೆ, 

ಇದ್ ಇಂದಿಗೋ ಮ್ಂದ್ವರಿದಿದೆ. ಇದಿ�ಗ ಅದರ  

16ನೆ� ರಂತ ನಡೆಯ್ತಿ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಮಾಚ್್ಗ 8, 

2022 ರವರೆಗೆ, 2 ಲಕ್ಷ 92 ಸಾವರ ವಮಾನ ಸಂಚಾರಗಳ 

ಮೋಲಕ 2 ಕೆೋ�ಟಿ 95 ಲಕ್ಷ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ಇತರ 

ದೆ�ರಗಳ್ಂದ ಮರಳ್ ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ.

ಮಾನವಿೇಯ ನೆರವಿನ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಭಾರತವು ಉಕೆರಿೇನ್ 

ಮತುತಿ ಅದರ ನೆರೆಯ ದೆೇಶಗಳಗೆ 90 ಟನ್ ಗಳಷು್ಟ 

ಪರಿಹಾರ ಸಾಮಗಿರಿ ಮತುತಿ ಔಷಧವನುನು ಒದಗಿಸದೆ

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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24 ಗಂರೆಗಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್್ನ ಸಾಥಿರ್ಸಲಾಯತ್ ಮತ್್ತ 
ರಲವಾರ್ ಶಿಬಿರಗಳನ್್ನ ಸರ ಸಾಥಿರ್ಸಲಾಯತ್. ಅಲಲಿದೆ, ಭಾರತವು 
ರಷಾಯಾ ಮತ್್ತ ಉಕೆ್ರ�ನಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಗದಲಿಲಿತ್್ತ, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಿ�ಯ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸ್ವ 
ಪ್ರಕ್ರಯಯ್ ತಡೆರಹತವಾಯತ್. ಯ್ದ್ಧ ರ್�ಡಿತ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಲಿಲಿ 
ಭಾರತದ ಸಚಿವರ್ ಮತ್್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಕ್ರಯ ಮತ್್ತ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕ 
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಮೆರಿಕಾ, ಚಿ�ನಾ, ಗೆ್ರ�ಟ್ ಬಿ್ರಟನ್, ಜಮ್ಗನ ಮತ್್ತ 
ಇತರ ರಲವು ದೆ�ರಗಳ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿತ್್ತ.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜನರನ್್ನ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸ್ವಲಿಲಿ ಸಕ್ರಯವಾಗಿ 
ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡಿತ್ ಮತ್್ತ ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್ ಅದನ್್ನ 
ಮೆ�ಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ್ತ, ಸಥಿಳಾಂತರ ಪ್ರಕ್ರಯಯಲಿಲಿ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ವ ಆಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮ್ಖಯಾಸಥಿರನ್್ನ ಸಂಪಕ್ಗಸಿದರ್. ಈ 
ದೆ�ರಗಳ್ಂದ ಭಾರತವು ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲವನ್್ನ ಪಡೆಯತ್, 
ಇದ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಷ್್ಗಗಳಲಿಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತಿ್ತರ್ವ 
ರಾಜತಾಂತಿ್ರಕ ಪ್ರಭಾವವನ್್ನ ಸೋಚಿಸ್ತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿ 
ಅವರ್ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಲಿಲಿ ಸಿಲ್ಕರ್ವ ಭಾರತಿ�ಯ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳನ್್ನ 
ರಕ್ಷಿಸಲ್ ರಲವಾರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್್ನ ತೆಗೆದ್ಕೆೋಂಡರ್. ಈ 
ಮಧೆಯಾ ಅವರ್ ಆಧಾಯಾತಿಮಾಕ ನಾಯಕರ್ ಮತ್್ತ ಸಮ್ದಾಯದ 
ಮ್ಖಂಡರೆೋಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರ್. ಅವರ್ ಉನ್ನತ ಮಟಟಿದ 
ಸಭೆಗಳನ್್ನ ನಡೆಸ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಸಕಾ್ಗರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 
ಭಾರತಿ�ಯ ಸಮ್ದಾಯ, ವದೆ�ಶಿ ಸಂಸೆಥಿಗಳು ಮತ್್ತ ಆಧಾಯಾತಿಮಾಕ 
ನಾಯಕರೆೋಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ವ ಮೋಲಕ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ 
ಮರಳ್ ಕರೆತರ್ವ ಉದೆದಾ�ರವನ್್ನ ಯರಸಿ್ವಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿದರ್.

ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಮಾಚ್್ಗ 1 ರಂದ್ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ’ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ನಂದ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸ್ವ 
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್್ನ ಹೆಚಿಚುಸಲ್ ವಾಯ್ಪಡೆಗೆ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯಲಿಲಿ 
ಪಾಲೆೋ್ಗಳುಳಿವಂತೆ ಕೆ�ಳ್ಕೆೋಂಡರ್. ವಾಯ್ಪಡೆಯ ಸಾಮಥಯಾ್ಗಗಳನ್್ನ 
ಸದ್ಪಯ�ಗಪಡಿಸಿಕೆೋಳುಳಿವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಗರಿಷ್ಠೆ 
ಸಂಖೆಯಾಯ ಜನರನ್್ನ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಬರ್ದ್. ಮಾನವ�ಯ ನೆರವನ್್ನ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚಿಚುಸ್ವಲಿಲಿ ಇದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಹೆಜೆಜೆಯಾಯತ್.

ಭಾರತಿ�ಯ ವಾಯ್ಪಡೆಯ C-17 ಗೆೋಲಿ�ಬ್ ಮಾಸಟಿರ್ ಮಾಚ್್ಗ 2 
ರಂದ್ ಬೆಳಗೆ್ಗ ದೆರಲಿಯಂದ ರೆೋಮೆ�ನಯಾಗೆ ಹಾರಿತ್. ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ 
ಗಂಗಾ ಹನೆ್ನಲೆಯಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿ, “ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಗಂಗಾ 
ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ ಯ್ದ್ಧ ವಲಯದಿಂದ ಹೆ�ಗೆ 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೆೋರತರ್ತಿ್ತದೆ ಎಂಬ್ದನ್್ನ ನ�ವು ನೆೋ�ಡಿದಿದಾ�ರಿ. 
ಅನೆ�ಕ ದೆೋಡಡ್ ದೆ�ರಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ವಲಿಲಿ ತೆೋಂದರೆಗಳನ್್ನ 
ಎದ್ರಿಸ್ತಿ್ತವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತಿ್ತರ್ವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ 
ನಾವು ಸಾವರಾರ್ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳನ್್ನ ತಾಯಾ್ನಡಿಗೆ ಮರಳ್ 
ಕರೆತಂದಿದೆದಾ�ವೆ.” ಎಂದ್ ಹೆ�ಳ್ದರ್. 

ಸಕಾ್ದರವು ಪರಿತಿಯಂದು ಹಂತದಲೋಲಿ ಸಂವೆೇದನಾಶಿೇಲವಾಗಿತುತಿ
ಯ್ದ್ಧ ರ್�ಡಿತ ಪ್ರದೆ�ರದಿಂದ ಹಂದಿರ್ಗ್ವ ನಾಗರಿಕರ 

ಮನಸ್್ಸ ಮತ್್ತ ರೃದಯದಲಿಲಿ ಆತಮಾವಶಾ್ವಸದ ಭಾವವನ್್ನ ತ್ಂಬ್ವ 
ದೃಷ್ಟಿಯಂದ, ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಗರವು ಅವರನ್್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಲ್ ವಮಾನ 
ನಲಾದಾರಗಳ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಚಿವರನ್್ನ ಕಳುಹಸಿತ್. ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್್ತ 
ಮಾಧಯಾಮಗಳಲಿಲಿನ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ ಗಳ್ಂದ ಇದ್ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ್ಗೆ 
ನೆಟತಿಕ ಬೋಸಟಿರ್ ಎಂದ್ ಸಾಬಿ�ತಾಯತ್. ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳು ವಂದೆ� 
ಮಾತರಂ ಘೋ�ಷ್ಣೆಗಳನ್್ನ ಕೋಗಿದಾಗ ಸಂಭ್ರಮ ಮಗಿಲ್ಮ್ಟಿಟಿತ್್ತ. 

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರವು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ರಸ್ತವನ್್ನ ಚಾಚಿತ್ ಮತ್್ತ 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರವು ಪ್ರತಿ ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನಲೋಲಿ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರೆೋಂದಿಗೆ ನಂತಿದೆ 
ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟಿ ಸಂದೆ�ರವನ್್ನ ನ�ಡಿತ್. ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿ ಅವರೆೋಂದಿಗಿನ 
ಸಂವಾದದಲಿಲಿ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟಟಿ ಅನೆ�ಕ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳು ತಾವು ಮತ್್ತ 
ತಮಮಾ ಕ್ಟ್ಂಬ ಸದಸಯಾರ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ವುದರಿಂದ ಮತ್್ತ 
ಪ್ರಸ್್ತತ ನಾಯಕತ್ವವು ಸಮಥ್ಗರ ಕೆಟಯಲಿಲಿರ್ವುದರಿಂದ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 
ಹಂತಿರ್ಗ್ವುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಭರವಸೆ ನ�ಡಿದರ್. 
ಪ್ರತೆಯಾ�ಕ ಟಿ್ವಟರ್ ಹಾಯಾಂಡಲ್ ಆರಂಭಿಸ್ವುದ್, ಮನೆಗೆ ಹಂದಿರ್ಗಿದ 
ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳನ್್ನ ಭೆ�ಟಿ ಮಾಡಲ್ ಸಥಿಳ್�ಯ ಆಡಳ್ತ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್್ನ ಕಳುಹಸ್ವುದ್, ಪ್ರಯಾರಕೆಕೆ ಕೆೋ�ವಡ್ ಪರಿ�ಕ್ೆ ಮತ್್ತ 
ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾರಪತ್ರದಿಂದ ವನಾಯತಿ ಮತ್್ತ ವಮಾನ ನಲಾದಾರದಿಂದ 
ಅವರ ಊರ್ಗಳ್ಗೆ ಮ್ಂದಿನ ಪ್ರಯಾರಕೆಕೆ ಅನ್ಕೋಲವಾಗ್ವಂತೆ 
ರೆಟಲೆ್ವಯಂದ ವಶೆ�ಷ್ ನೆರವು ಸೆ�ರಿದಂತೆ ರಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್್ನ 
ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳಳಿಲಾಯತ್.. ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನಂದಾಗಿ ರಷಾಯಾದಲಿಲಿ 
ಯ್ಎಸ್ ಪಾವತಿ ಕಂಪನಗಳ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಗಳು ಬಳಲ್ತಿ್ತದದಾವು. 
ಆದಾಗೋಯಾ ಭಾರತವು ತನ್ನ ದೃಢವಾದ ಪಾವತಿ ವಯಾವಸೆಥಿಗಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಗ 
ಪ್ರರಂಸೆಯನ್್ನ ಗಳ್ಸಿತ್ ಮತ್್ತ ಉಕೆ್ರ�ನ್ ಮೆ�ಲಿನ ದಾಳ್ಯನ್್ನ 
ವರೆೋ�ಧಿಸಿ ರಷಾಯಾದ ಮೆ�ಲೆ ಹೆ�ರಲಾಗ್ತಿ್ತರ್ವ ನಬ್ಗಂಧಗಳ್ಂದಾಗಿ 

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ 
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಗೋಗಲ್ ಪೆ�, ಆಪಲ್ ಪೆ� ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ವುದನ್್ನ ನಲಿಲಿಸಿದಾಗಲೋ 
ಟಿ್ವಟರ್ ನಲಿಲಿ ರ್ಪೆ� ರೆ್ರಂಡಿಂಗ್ ಕಂಡ್ಬಂದಿತ್.

ಕೆೋೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಪರಿಯತನುಗಳು 
ಶಾಲಿಘನಿೇಯ

ಮಾಚ್್ಗ 2020 ರಲಿಲಿ ಕೆೋ�ವಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕವು ಜಗತ್ತನ್್ನ 

ಅಪ್ಪಳ್ಸಿದಾಗ, ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ ಇತರ 

ದೆ�ರಗಳ್ಂದ ಮರಳ್ ಕರೆತರಲ್ ಯಾವುದೆ� ಅವಕಾರವನೋ್ನ ಬಿಡಲಿಲಲಿ. 

ವದೆ�ಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮಮಾ ದೆರಗಳ್ಗೆ ಮರಳಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ವಲಿಲಿ 

ಅದರ ಪಾತ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರರಂಸೆಯನ್್ನ ಪಡೆಯತ್. ಅನೆ�ಕ 

ದೆ�ರಗಳಲಿಲಿ ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಹೆ�ರಿದಾಗ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಲಕ್ಾಂತರ 
ನಾಗರಿಕರನ್್ನ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ ಯರಸಿ್ವ ‘ವಂದೆ� 

ಭಾರತ್ ಮಷ್ನ್’ ನಡೆಸಿತ್. 19 ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ ಲಭಯಾವರ್ವ 
ಮಾಹತಿಯ ಪ್ರಕಾರ 44 ಲಕ್ಷಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ 34 
ಸಾವರಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವಮಾನಗಳ ಮೋಲಕ ದೆ�ರಕೆಕೆ ಕರೆತರಲಾಯತ್. 
ಈ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯ ಮೋಲಕ, ಚಿ�ನಾ, ಇರಾನ್, ಇಟಲಿ ಮತ್್ತ 
ಜಪಾನ್ ನಂತರ ದೆ�ರಗಳ್ಂದ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ�, 10 
ಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದೆ�ರಗಳ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ ಸರ ಭಾರತವು ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಿತ್. 
ಕೆೋ�ವಡ್ ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಅದ್ 150 ಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ದೆ�ರಗಳ್ಗೆ ಅಗತಯಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳನ್್ನ ಕಳುಹಸಿದಾದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ದೆ�ರಗಳ್ಗೆ 
ಕೆೋರೆೋ�ನಾ ಲಸಿಕೆಗಳನ್್ನ ಒದಗಿಸ್ತಿ್ತರ್ವುದಾಗಲಿ�, ಭಾರತ 
ಯಾವಾಗಲೋ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೆ� ಕಾರರಕೆಕೆ ಬೆ್ರಜಿಲ್ ಅಧಯಾಕ್ಷರ್ 
ಭಾರತವನ್್ನ ರನ್ಮಾನ್ ಎಂದ್ ಕರೆದರೆ, ವರ್ವಸಂಸೆಥಿ, ವರ್ವ 
ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಸಂಸೆಥಿ ಕೋಡ ಭಾರತವನ್್ನ ಪ್ರರಂಸಿಸಿವೆ.
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46 ಭಾರತಿೇಯ ನಸ್್ದ ಗಳನುನು 
ಇರಾಕ್ ನಿಂದ ಮರಳ ಕರೆತಂದಾಗ

ಆಪರೆೇಷನ್ ಸಂಕಟಮೇಚನ ದಕ್ಷಿಣ 
ಸುಡಾನ್ ನಿಂದ 156 ಜನರನುನು ಕರೆತಂದ್ತು

 ಕಳೆದ ವಷ್್ಗ, ಆಫಘಾನ್  ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನ ನಡ್ವೆ, ತಾಲಿಬಾನ್ 
ಅಧಿಕಾರವನ್್ನ ವರಪಡಿಸಿಕೆೋಂಡಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಗ 
ಕೆೋ�ಲಾರಲಮಯವಾಗಿದದಾ ಕಾಬೋಲ್ ವಮಾನ 
ನಲಾದಾರದ ದೃರಯಾಗಳನ್್ನ ಇಡಿ� ಜಗತ್್ತ ನೆೋ�ಡಿದೆ. 
ಅಂತರ ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ, ಅಲಿಲಿ ಸಿಲ್ಕದದಾ 
ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ಮರಳ್ ಕರೆತರಲ್ ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ 
ದೆ�ವ ರಕ್ತಯನ್್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತ್.

 ಆಗಸ್ಟಿ 17 ರಂದ್, ಪ್ರಧಾನ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ 
ಅವರ್ ಉನ್ನತ ಮಟಟಿದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರ್ ಮತ್್ತ 
ಎಲಾಲಿ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ಮರಳ್ ಕರೆತರ್ವಂತೆ 
ಸೋಚಿಸಿದರ್, ಆರ್ರಯ ಕೆ�ಳ್ದ ಹಂದೋಗಳನ್್ನ 
ಮತ್್ತ ಸಿಖ್ಖರನ್್ನ ಸರ ಆಫಾಘಾನಸಾ್ತನದಿಂದ 
ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲಾಯತ್. 40 ವಮಾನಗಳ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯತ್.

 ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಒಟ್ಟಿ 669 ಜನರನ್್ನ ಭಾರತಕೆಕೆ 
ಕರೆತರಲಾಯತ್. ಇವರಲಿಲಿ 448 ಭಾರತಿ�ಯರ್ 
ಮತ್್ತ 206 ಆಫಘಾನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೆ�ರಿದದಾರ್. ಆಗಸ್ಟಿ 
ಆರಂಭದಲಿಲಿ 438 ಭಾರತಿ�ಯರ್ ಸೆ�ರಿದಂತೆ 565 
ಜನರನ್್ನ ಭಾರತಕೆಕೆ ಕರೆತರಲಾಯತ್. ಇವರಲಿಲಿ 
ರಲವರನ್್ನ ಮದಲ್ ಕಾಬೋಲ್ ನಂದ ತಜಕಸಾ್ತನದ 
ರಾಜಧಾನ ದ್ಶಾಂಬೆಗೆ ಕರೆದೆೋಯಯಾಲಾಯತ್. 
ಇದಾದ ನಂತರ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್್ತ ಏರ್ 
ಫ�ಸ್್ಗ C-17 ಗೆೋಲಿ�ಬ್ ಮಾಸಟಿರ್ ಅವರನ್್ನ 
ಭಾರತಕೆಕೆ ಕರೆತಂದವು. 

ಅಫಾಘಾನಿಸಾತಿನದ ಬಕಕುಟ್್ಟನ ಮಧೆಯಾ 
ತವರಿಗೆ ತಲುಪ್ದ ಭಾರತಿೇಯರು 

ಇರಾಕ್ ನಲಿಲಿ ಐಸಸ್ ದಾಳಯ ಸಂದರ್ದದಲಿಲಿ 46 ಭಾರತಿೇಯ 
ನಸ್್ದ ಗಳನುನು ರಯೇತಾ್ಪದಕರು ಟ್ಕಿರಿತ್ ನ ಆಸ್ಪತೆರಿಯಲಿಲಿ ಒತೆತಿಯಾಳಾಗಿ 
ಇರಿಸಕೆೋಂಡಿದದಿರು. ಪರಿಧಾನಿ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್ ಅವರು ಉನನುತ ಮಟ್ಟದ 
ಸಭೆ ನಡೆಸದರು. ಆಗಿನ ವಿದೆೇಶಾಂಗ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವೆ ಸುಷಾ್ಮ 
ಸವಾರಾಜ್ ದಾದ್ಯರ ಬಡುಗಡೆಗೆ ಸಾಧಯಾವಿರುವ ಎಲಲಿ ಮಾಗ್ದಗಳನುನು 
ಹುಡುಕಿದರು. ಜೋನ್ 25 ರಂದು ಎನ್ಎಸ್ಎ ಅಜತ್ ದೆೋೇವಲ್ ಸವಾತಃ 
ಇರಾಕ್ ತಲುಪ್ದರು. ಕೆೋನೆಗೆ ಬಸ್ ವಯಾವಸೆ್ಥ ಮಾಡಿ ನಸ್್ದ ಗಳನುನು 
ಇಬ್ದಲ್ ನಗರಕೆಕು ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಈ ನಸ್್ದ ಗಳು ಜುಲೆೈ 5 ರಂದು 
ದೆಹಲಿ ತಲುಪ್ದರು. ಸಂಕಷ್ಟದಲಿಲಿದದಿ ಕೆೇರಳದ ಅನೆೇಕ ಜನರನುನು ಸಹ 
ಯುದಧ ಪ್ೇಡಿತ ಇರಾಕ್ ನಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

2016 ರಲಿಲಿ, ಹಂಸಾಚಾರ ಸೆೋಫೂೇಟಗೆೋಂಡಾಗ ಸುಮಾರು 600 
ಭಾರತಿೇಯರು ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ ನಲಿಲಿ ಸಲುಕಿಕೆೋಂಡಿದದಿರು. ಅವರನುನು 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಭಾರತ ಸಕಾ್ದರವು ಆಪರೆೇಷನ್ ಸಂಕಟಮೇಚನ 
ಪಾರಿರಂಭಿಸತು. ಆಗಿನ ವಿದೆೇಶಾಂಗ ವಯಾವಹಾರಗಳ ರಾಜಯಾ ಸಚಿವ 
ವಿ.ಕೆ.ಸಂಗ್ ಅವರು ಸ-17 ಗೆೋಲಿೇಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೆೋಂದ್ಗೆ ರಾಜಧಾನಿ 
ಜುಬಾವನುನು ತಲುಪ್ದರು. ಈ ಕಾಯಾ್ದಚರಣೆಯಲಿಲಿ 156 ಜನರನುನು 
ವಿಮಾನದಲಿಲಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಅವರಲಿಲಿ ಇಬ್ಬರು ನೆೇಪಾಳ ಪರಿಜೆಗಳು 
ಇದದಿರು. ಕೆಲವು ಜನರು ಭಾರತ ಸಲಹೆಯನುನು ನಿೇಡಿದ ತಕ್ಷಣ 
ಹಂತಿರುಗಿದದಿರು, ಆದರೆ 300 ಜನರು ವಾಯಾಪಾರ ಉದೆದಿೇಶದ್ಂದ ಅಲಿಲಿಯೇ 
ಉಳದ್ದದಿರು.

ಆಪರೆೇಷನ್ ದೆೇವಿ ಶಕಿತಿ

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಭಾರತವು ಜವಾಬಾದಿರಿಯುತ ರಾಷಟ್ವಾಗಿದೆ

ಬಲವಾದ ಕೆ�ಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ್ಂದಾಗಿ ಇಂದ್ 

ಭಾರತವು ಪರಿಗಣಿಸ್ವ ರಕ್ತಯಾಗಿ ಮಾಪ್ಗಟಿಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು 

ವಷ್್ಗಗಳಲಿಲಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೆ� 

ಭಾಗದಲಿಲಿ ಅವರ್ ಸಿಕಕೆಹಾಕಕೆೋಂಡಿದದಾರೋ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಿದೆ. 

2015 ರಲಿಲಿ, ಯ್ದ್ಧ ರ್�ಡಿತ ಯಮೆನ್ ನಂದ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ 

ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲ್ ಮಾಚ್್ಗ-ಏರ್್ರಲ್ 2015 ರಲಿಲಿ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ರಾರತ್’ 

ನಡೆಸಲಾಯತ್. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರವು 6710 

ಜನರನ್್ನ ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಿತ್, ಅದರಲಿಲಿ 4748 ಭಾರತಿ�ಯರ್ ಮತ್್ತ 

1962 ವದೆ�ಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳು. ಆ ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಯಮನ್ ನ ರದಗೆಡ್ತಿ್ತರ್ವ 

ಆಂತರಿಕ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಂದ, ಮಾಚ್್ಗ 19 ಮತ್್ತ 25 ರಂದ್ 

ಯಮೆನ್ ತೆೋರೆಯ್ವಂತೆ ಸಲಹೆಗಳನ್್ನ ನ�ಡಲಾಯತ್. ಪರಿಸಿಥಿತಿ 

ರದಗೆಟಟಿ ನಂತರ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ 

ಕಾಯ್ಗತಂತ್ರವನ್್ನ ರೋರ್ಸಿತ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿ ಅವರ್ 

ಸೌದಿ ಅರೆ�ಬಿಯಾ ರಾಜನ ಜೆೋತೆ ಮಾತ್ಕತೆ ನಡೆಸಿದರ್. 

ಭಾರತದ ವದೆ�ಶಾಂಗ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ನಣಾ್ಗಯಕ 

ಪಾತ್ರವನ್್ನ ವಹಸಿತ್ ಮತ್್ತ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖೆಯಾಯನ್್ನ 

ಸಾಥಿರ್ಸಿತ್. ಸಂಕಷ್ಟಿದಲಿಲಿದದಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇತರ ಸಹಾಯವನ್್ನ 

ನ�ಡಿತ್. ವಾಯ್ಪಡೆ, ರಡಗ್ಗಳು ಮತ್್ತ ವಾಣಿಜಯಾ ವಮಾನಗಳು 

ಸರ ಈ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯಲಿಲಿ ತೆೋಡಗಿದದಾವು. ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ 

ಹೆೋರತ್ಪಡಿಸಿ, ಭಾರತವು ಇತರ 48 ದೆ�ರಗಳ ಜನರನ್್ನ 

ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್.

ಮ
ಾ

ಚ್
್ದ 

20
15 ಯೆಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೋಷನ್ ರಾಹತ್ಯೆಮನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಪರೋಷನ್ ರಾಹತ್

ಪರಿಧಾನಿ ನರೋಂದರಿ ಮೋದಿಯವರ ಒಂದು ಕರ 
ಭಾರತಿೋಯರ ಮರಳುವಿಕ್ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕಟ್ಟಾಗ

ಮಾಚ್್ದ 2015 ರಲಿಲಿ, ಸೌದ್ ಅರೆೇಬಯಾ ಮತುತಿ ಅದರ 
ಮಿತರಿರಾಷಟ್ಗಳು ಯಮೆನ್ ನಲಿಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾಯಾ್ದಚರಣೆ 
ಪಾರಿರಂಭಿಸದವು. ಈ ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಭಾರತಿೇಯ ಸಶಸರಾ ಪಡೆಗಳು 
4 ಸಾವಿರಕೋಕು ಹೆಚುಚು ಭಾರತಿೇಯರನುನು ಮತುತಿ ಸಲುಕಿರುವ ಅನೆೇಕ 
ವಿದೆೇಶಿ ಪರಿಜೆಗಳನುನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಇಲಿಲಿ ಆಪರೆೇಷನ್ ರಾಹತ್ 
ಅನುನು ಪಾರಿರಂಭಿಸದವು. ಉನನುತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ನಂತರ, ಪರಿಧಾನಿ 
ಮೇದ್ ಅವರ ಸೋಚನೆಯ ಮೆೇರೆಗೆ ಅಂದ್ನ ವಿದೆೇಶಾಂಗ ಸಚಿವೆ 
ಸುಷಾ್ಮ ಸವಾರಾಜ್ ಮತುತಿ ವಿದೆೇಶಾಂಗ ವಯಾವಹಾರಗಳ ರಾಜಯಾ ಸಚಿವ 
ಜನರಲ್ ವಿ.ಕೆ. ಸಂಗ್ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾ್ದಚರಣೆಯ ಉಸುತಿವಾರಿ 
ವಹಸಕೆೋಂಡರು.
ತೆರೆಯ ಹಂದೆ, ಆಸಯಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲಿಲಿ ವಿದೆೇಶಾಂಗ 
ಸಚಿವೆ ಸುಷಾ್ಮ ಸವಾರಾಜ್ ಅವರೆೇ ಕಾಯಾ್ದಚರಣೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನುನು 
ವಿವರಿಸದರು. ತಾನು ಪರಿಧಾನಿ ಮೇದ್ಯವರ ಬಳಗೆ ಹೆೋೇಗಿ 
ಸೌದ್ ರಾಜನೆೋಂದ್ಗಿನ ತಮ್ಮ ಸೌಹಾದ್ದಯುತ ಸಂಬಂಧವು 
ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಸೋಚಿಸದೆ ಎಂದು ಅವರು 
ಹೆೇಳದರು. ಪರಿಧಾನಿಯವರು ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಮಾಡಿ ಬಾಂಬ್ 
ದಾಳಯನುನು ಒಂದು ವಾರ ನಿಲಿಲಿಸುವ ಮೋಲಕ ಭಾರತಿೇಯರನುನು 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಪರಿತಿದ್ನ ಬೆಳಗೆಗೆ 9 ರಿಂದ 11 
ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಾಂಬ್ ಸೆೋಫೂೇಟವನುನು ನಿಲಿಲಿಸಲು ಒಪ್್ಪಕೆೋಂಡರು. 
ಇದರ ನಂತರ, ಯಮೆನ್ ಸಕಾ್ದರವನುನು ಸಂಪಕಿ್ದಸಲಾಯಿತು. 
ನಾಗರಿಕರನುನು ಜಬೌಟ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಪರಿತಿದ್ನ 2 ಗಂಟೆಗಳ 
ಕಾಲ ತವಾರಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅಡೆನ್ ಬಂದರು ಮತುತಿ ಸನಾ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಿಣವನುನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ಕಾಯಾ್ದಚರಣೆಯಲಿಲಿ ಒಟು್ಟ 5600 ಜನರನುನು 
ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರಲಿಲಿ 41 ದೆೇಶಗಳ 960 
ನಾಗರಿಕರು ಮತುತಿ 4640 ಭಾರತಿೇಯರು 
ಸೆೇರಿದಾದಿರೆ.

18 ವಿಶೆೇಷ ವಿಮಾನಗಳು ಮತುತಿ C-17 
ಗೆೋಲಿೇಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೋಲಕ 2900 ಜನರನುನು 
ಸನಾ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಿಣದ್ಂದ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. 
ಭಾರತಿೇಯ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಅಡೆನ್ ಬಂದರಿನಿಂದ 
1670 ಜನರನುನು, ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಂದ 349 ಜನರನುನು 
ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನ
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಹಾಗೆಯ�, 25 ಏರ್್ರಲ್ 2015 ರಂದ್ ನೆ�ಪಾಳದಲಿಲಿ ಸಂಭವಸಿದ 
ತಿ�ವ್ರ ಭೋಕಂಪದ ನಂತರ ಭಾರತವು ಎನ್ ಡಿ ಆರ್ ಎಫ್ 
ತಂಡಗಳನ್್ನ ಕಳುಹಸಿತ್, ಅದ್ ದ್ರಂತದ 6 ಗಂರೆಯಳಗೆ 
ಅಲಿಲಿಗೆ ತಲ್ರ್ತ್. ಭಾರತವು ನೆ�ಪಾಳಕೆಕೆ ಸ್ಮಾರ್ 67 ಮಲಿಯನ್ 
ಯ್ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಗಳ ನೆರವನ್್ನ ನ�ಡಿತ್. ಈ ಭೋಕಂಪದಿಂದಾಗಿ 
ನೆ�ಪಾಳದಲಿಲಿ ಸಿಲ್ಕದದಾ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ 
ಮೆಟತಿ್ರ’ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್್ತ. 2016 ರಲಿಲಿ, ದಕ್ಷಿರ ಸ್ಡಾನ್ ಸಂಘಷ್್ಗದ 
ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ ಜನರನ್್ನ ಮರಳ್ ಕರೆತರಲ್ 
‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಸಂಕಟಮ�ಚನ್’ ಅನ್್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್, ಇದರಲಿಲಿ 
153 ಭಾರತಿ�ಯರ್ ಮತ್್ತ ಇಬ್ಬರ್ ನೆ�ಪಾಳದ ನಾಗರಿಕರನ್್ನ 

ರಕ್ಷಿಸಲಾಯತ್. ಮಜಾಂಬಿರ್ ನಲಿಲಿ 2019 ರ ಚಂಡಮಾರ್ತದ 

ಸಮಯದಲಿಲಿ ಭಾರತವು ಮಾನವ�ಯ ನೆರವು ನ�ಡಿತ್ ಮತ್್ತ 192 

ಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್್ನ ರಕ್ಷಿಸಿತ್. ಇಂಡೆೋ�ನೆ�ಷಾಯಾದಲಿಲಿ ಭೋಕಂಪ ಮತ್್ತ 

ಸ್ನಾಮ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ಸಮ್ದ್ರ ಮೆಟತಿ್ರ’ 

ಯನ್್ನ  ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್. ಅಂತೆಯ�, 2021 ರಲಿಲಿ, ಅಫಾಘಾನಸಾ್ತನದಲಿಲಿ 

ಸಿಲ್ಕದದಾ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ ‘ಆಪರೆ�ಷ್ನ್ ದೆ�ವ ರಕ್ತ’ 

ನಡೆಸಲಾಯತ್. ಶಿ್ರ�ಲಂಕಾದಲಿಲಿ ಈಸಟಿರ್ ಭಯ�ತಾ್ಪದಕ ದಾಳ್ಯ 

ನಂತರ ದೆ�ರಕೆಕೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡಿದ ಮದಲ ವರ್ವ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ 

ಮ�ದಿ. ಶಿ್ರ�ಲಂಕಾದಲಿಲಿ ಭಾರತದ ತ್ತ್್ಗ ಆಂಬ್ಯಾಲೆನ್್ಸ ಸೆ�ವೆಯ್ 

ಈಗಲೋ ದೆ�ರದ ಎಲಾಲಿ ಒಂಬತ್್ತ ಪಾ್ರಂತಯಾಗಳಲಿಲಿ ಲಭಯಾವದೆ.  

ಸೌದಿ ಅರೆ�ಬಿಯಾದಿಂದ ಭಾರತ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್್ನ 

ಕರೆತಂದಿದ್ದಾ ಕೋಡ ಒಂದ್ ಅಂತರ ಪ್ರಕರರವಾಗಿದೆ. 

ಜೋನ್ 19, 2019 ರಂದ್, ಮ�ದಿ ಸಕಾ್ಗರವು ಸೌದಿ ಅರೆ�ಬಿಯಾದಲಿಲಿ 

ಸಿಲ್ಕರ್ವ ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ ತಾಯಾ್ನಡಿಗೆ ಕರೆತಂದಿತ್. 

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಎರಡ್ ಕಂಪನಗಳ ನಡ್ವನ ಘಷ್್ಗಣೆಯಂದಾಗಿ 

ನೋರಾರ್ ಭಾರತಿ�ಯರ್ ಸೌದಿ ಅರೆ�ಬಿಯಾದಲಿಲಿ ಸಿಲ್ಕಕೆೋಂಡರ್. 

ಮ�ದಿ ಸಕಾ್ಗರದ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ 1200 ಭಾರತಿ�ಯರನ್್ನ 

ತಾಯಾ್ನಡಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಯತ್. ಇವರಲಿಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 500 ಮಂದಿ 

ಪಂಜಾಬಿಗಳಾಗಿದದಾರ್. ತಾಯಾ್ನಡಿಗೆ ಮರಳ್ದ ಪಂಜಾಬಿಗಳು 

ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರಳ್ದದಾಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿಯವರನ್್ನ 

ಶಾಲಿಘಿಸಿದರ್. ವಸ್ಧೆಟವ ಕ್ಟ್ಂಬಕಮ್ ನ ಮನೆೋ�ಭಾವದಲಿಲಿ, 

ಭಾರತವು ಸ್ನಾಮ ಮತ್್ತ ಜಾ್ವಲಾಮ್ಖಿ ಸೆೋಫೂ�ಟಗಳ್ಂದ 

ರ್�ಡಿತವಾದ ರೆೋಂಗಾಗೆ ತಕ್ಷರದ ಪರಿಹಾರ, ಪುನವ್ಗಸತಿ ಮತ್್ತ 

ಪುನನ್ಗಮಾ್ಗರಕಾಕೆಗಿ $ 2 ಮಲಿಯನ್ ಆರ್್ಗಕ ನೆರವು ನ�ಡಿತ್. 

2018 ರಲಿಲಿ ಗಿ�ತಾ ಚಂಡಮಾರ್ತದಿಂದ ಉಂರಾದ ವನಾರದ 

ಸಮಯದಲಿಲಿಯೋ ಭಾರತವು ರೆೋಂಗಾದೆೋಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಂತಿತ್. 

ಬಿಕಕೆಟಿಟಿನ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಭಾರತವು ಮಾಲಿಡ್�ವ್್ಸ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್. 

ಚಿ�ನಾ ಮಾಲಿಡ್�ವ್್ಸ ಅನ್್ನ ಸಾಲದ ಬಲೆಯಲಿಲಿ ಸಿಲ್ಕಸಿದ ನಂತರ, 

ಆರ್್ಗಕ ಬಿಕಕೆಟಟಿನ್್ನ ನವಾರಿಸಲ್ ಭಾರತವು 250 ಮಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ 

(1840 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.) ಆರ್್ಗಕ ನೆರವು ನ�ಡಿತ್. ಅಧಯಾಕ್ಷ ಇಬಾ್ರಹಂ 

ಮರಮಮಾದ್ ಸೆೋ�ಲಿಹ್ ಅವರ್ ಆರ್್ಗಕ ಸಹಾಯಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತ 

ಮತ್್ತ ಪ್ರಧಾನ ಮ�ದಿಯವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿಲಿಸಿದರ್. 

ಇಂತರ ಮತೆೋ್ತಂದ್ ನದರ್ಗನದಲಿಲಿ, 16 ವಷ್್ಗದೆೋಳಗಿನ 

ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡದ ರನೆ್ನರಡ್ ಮಕಕೆಳು ಮತ್್ತ ತರಬೆ�ತ್ದಾರರ್ 

ಥಾಯಲಿಂಡ್ ನ ಥಾಮ್ ಲ್ವಾಂಗ್ ಗ್ಹೆಯಲಿಲಿ ಸಿಕಕೆಬಿದದಾರ್. ಇದ್ 

ವರ್ವದಲೆಲಿ� ಅತಯಾಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಮತ್್ತ ರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಗಳಲಿಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್್ತ. ಬಿ್ರಟನ್, ಫಾ್ರನ್್ಸ, ಜಪಾನ್, 

ಅಮೆರಿಕ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ರಲವು ದೆ�ರಗಳು ತಮಮಾ ತಜ್ಞರನ್್ನ 

ಕಳುಹಸಿದವು, ಆದರೆ ಅವರ್ ಫುಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್್ನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ 

ವಫಲರಾದರ್. ಇದಾದ ನಂತರ ಥಾಯಲಿಂಡ್ ಸಕಾ್ಗರವು 

ಸಹಾಯಕಾಕೆಗಿ ಮ�ದಿ ಸಕಾ್ಗರದ ಸಹಾಯವನ್್ನ ಕೆೋ�ರಿತ್. 

ಸಕಾ್ಗರ ಯಾವುದೆ� ಸಮಯವನ್್ನ ವಯಾಥ್ಗ ಮಾಡದೆ ಭಾರತಿ�ಯ 

ಇಂಜಿನಯರ್ ಗಳ್ಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯಲಿಲಿ ಪಾಲೆೋ್ಗಳುಳಿವಂತೆ 

ಸೋಚಿಸಿತ್. ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರದ ಆದೆ�ರದ ಮೆ�ರೆಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 

ಸಾಂಗಿಲಿ ಜಿಲೆಲಿಯಲಿಲಿರ್ವ ಕಲೆೋ�್ಗಸಕೆರ್ ಗೋ್ರಪ್ ನಂದ ಭಾರಿ� ಕೆಬಿಎಸ್ 

ಫ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಅನ್್ನ ಕಳುಹಸಲಾಯತ್. ಭಾರತದಿಂದ ಕೆಬಿಎಸ್ 

ಫ್ಲಡ್ ಪಂಪ್ ಗಳು ಥೆಟಲಾಯಾಂಡ್ ತಲ್ರ್ದ ನಂತರ, ಗ್ಹೆಯಲಿಲಿನ 

ನ�ರಿನ ಮಟಟಿವನ್್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯತ್. ನ�ರಿನ ಮಟಟಿ 

ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯಲಿಲಿ ಡೆಟವರ್ ಗಳ್ಗೆ 

ಸ್ಲಭವಾಯತ್ ಮತ್್ತ ಮೋರ್ ದಿನಗಳ ಕಠಿರ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯ 

ನಂತರ, ಎಲಾಲಿ ಮಕಕೆಳು ಮತ್್ತ ಅವರ ಕೆೋ�ಚ್ ಅನ್್ನ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 

ಸಥಿಳಾಂತರಿಸಲಾಯತ್. ಶಿ್ರ�ಲಂಕಾದ ಚಹಾ ತೆೋ�ಟಗಳಲಿಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡ್ವ ಭಾರತಿ�ಯ ಮೋಲದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ 350 ಮಲಿಯನ್ 

ಯ್ಎಸ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚಚುದ 404 ಮನೆಗಳನ್್ನ ಭಾರತವು ಇತಿ್ತ�ಚೆಗೆ 

ರಸಾ್ತಂತರಿಸಿದೆ. ಇದ್ ಯಾವುದೆ� ದೆ�ರದಲಿಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೆೋಡಡ್ 

ವಸತಿ ಯ�ಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಶಿ್ರ�ಲಂಕಾದಲಿಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ ಭಾರತಿ�ಯ 

ಮೋಲದ ತಮಳರ್ ಹೆಚಾಚುಗಿ ಚಹಾ ಮತ್್ತ ರಬ್ಬರ್ ತೆೋ�ಟಗಳಲಿಲಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ್ತರೆ.

ಇತರ ದೋಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ಭಾರತ

ಭಾರತಿೇಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಯಾನಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಬಜೆಟ್ ವೆಬಿನಾರ್
ರಾಷಟ್ರದ ಪರಿಗತಿಗೆ 
ನೂತನ ವೆೋದಿಕ್
ಸಾಮಾನಯಾ ಬಜೆಟ್ ದೆ�ರದ ಆರ್್ಗಕ ಅಗತಯಾಗಳನ್್ನ 
ಪೂರೆಟಸ್ವ ದಸಾ್ತವೆ�ಜಿಗಿಂತ ಮಗಿಲಾಗಿ, ಖಾಸಗಿ 
ವಲಯ ಮತ್್ತ ಸ್ಧಾರಣೆಗಳು ಮತ್್ತ ಅವಕಾರಗಳ 
ನಡ್ವನ ಸೆ�ತ್ವೆಯಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ಇದಕೆಕೆ ಕಾರರ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ ದೋರದೃಷ್ಟಿ, 
ಇದ್ ನವ ಭಾರತದ ನಮಾ್ಗರದ ಚಿಂತನೆಗೆ 
ಹೆೋಸ ದಿಕ್ಕೆ ನ�ಡಲಿದೆ. ಒಂದ್ ಮಾಗ್ಗವನ್್ನ 
ಕಂಡ್ಹಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಅವಕಾರಗಳ ಬಗೆ್ಗ ವವಧ 
ವಲಯಗಳೆೊಂದಿಗೆ ನೆ�ರವಾಗಿ ಸಂವರನ ನಡೆಸ್ವ 
ಮೋಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ “ಸಾ್ವವಲಂಬಿ 
ಭಾರತ”ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನ�ಡಿದಾದಾರೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದ್ ದೆ�ರದ ಸಾಮಾನಯಾ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆಯಾದ 

ನಂತರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ 

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲಿಲಿ ಅಧ್ಗ ಡಜನ್ ವಲಯಗಳ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳೆೊಂದಿಗೆ 

ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರ್ ಮತ್್ತ ಮಾಚ್್ಗ ಆರಂಭದಲಿಲಿ, ಅವರ್ ಬಜೆಟ್ 

ವೆಬಿನಾರ್ ಮೋಲಕ ಉಳ್ದ ವಲಯಗಳೆೊಂದಿಗೆ ವಚಾರ ವನಮಯ 

ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ .್ ಒಂದ್ ಕಾಲವತ್್ತ, ಆಗ ಜನರ್ ದೆ�ರದ ಬಜೆಟ್ 

ಅನ್್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮತ್್ತ ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮರೆತ್ಬಿಡ್ತಿ್ತದದಾರ .್ 

ಆದರೆ, ಸಾಮಾನಯಾ ಬಜೆಟ್ ಭಾರತದ ರತಮಾನೆೋ�ತ್ಸವದ 

ದಸಾ್ತವೆ�ಜಿನಂತೆ (2047) ಹೆೋರಹೆೋಮಮಾದೆ, ಇದರಲಿಲಿ ದೆ�ರದ 

ಪ್ರತಿಯಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯಾ ನಾಗರಿಕನೋ ಭಾಗವಹಸ್ತಾ್ತನೆ, ಕೆ�ವಲ 

ಸಕಾ್ಗರವಲಲಿ, ಪ್ರಸ್್ತತ ಸಕಾ್ಗರದ ಈ ಹೆೋಸ ಚಿಂತನೆಯ್ 

ಸಂಸದಿ�ಯ ಇತಿಹಾಸದಲಿಲಿ ಅಂತರ ಸಂದಭ್ಗವಾಗಿದೆ. ಈ 

ದೃಷ್ಟಿಕೆೋ�ನವನ್್ನ ಸಾಕಾರಗೆೋಳ್ಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ, ಉನ್ನತ 

ನಾಯಕತ್ವದ ಮಟಟಿದಲಿಲಿ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ್ ವವಧ 

ವಲಯಗಳ ಬಾಧಯಾಸಥಿರೆೋಂದಿಗೆ ನೆ�ರವಾಗಿ ಸಂವರನ ನಡೆಸಲ್ 

ಒಂದ್ ಹೆೋಸಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದರ .್ ನೋಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ 

ಹಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಬಜೆಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ 

ಸರಣಿಯ ಒಂದ್ ಭಾಗವನ್್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್್ತ. ಆ ನಂತರ ಆರ್ 

ವಲಯಗಳೆೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಸಭೆಯ ಆಯದಾ 

ಭಾಗಗಳನೋ್ನ ಓದಿ...

ಬಜೆಟ್ ನ ಹನೆನುಲೆಯಲಿಲಿ, ಖಾಸಗಿ, ಸಾವ್ದಜನಿಕ, 
ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ದರ, ಕೆೇಂದರಿ ಸಕಾ್ದರ ಮತುತಿ 

ವಿವಿಧ ಸಕಾ್ದರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸೆೇರಿದಂತೆ ಎಲಲಿ 
ಬಾಧಯಾಸ್ಥರು ಸಾಧಯಾವಾದಷು್ಟ ಬೆೇಗ ವಿಷಯಗಳನುನು 
ಹೆೇಗೆ ಪಾರಿರಂಭಿಸಬೆೇಕೆಂದು ನಿಧ್ದರಿಸುವುದನುನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಕೆೋಳ್ಳಲು ನಾವು ಪರಿಯತನುಗಳನುನು 
ಮಾಡುತಿತಿದೆದಿೇವೆ. ಇದು ಸಕಾ್ದರಕೆಕು ತನನು ನಿೇತಿ 
ನಿರೋಪಣೆಯ ಪರಿಕಿರಿಯಯನುನು ಸರಳೇಕರಿಸಲು 

ಸುಲರವಾಗುತತಿದೆ. ಅನುಷಾಠಾನ ಮಾಗ್ದಸೋಚಿಯೋ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತತಿದೆ.

ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್, ಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿ

ಆಥಿ್ದಕ ಪರಿಗತಿ ಬಜೆಟ್ ವೆಬನಾರ್
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ತಂತರಿಜ್ಾನ ದೆೇಶದ 
ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ ಅಡಿಪಾಯ

ಉತಾ್ಪದನಾ ಶಕಿತಿ ಕೆೇಂದರಿವಾಗಲು ಉಪಕರಿಮ
n 	ಒಂದ್  ಕಾಲದಲಿಲಿ, ಭಾರತವು ವರ್ವದ ಅತಿದೆೋಡಡ್ ಮಾರ್ಕರೆಟಿ ಎಂದ್ ಮಾತ್ರ 

ಕರೆಸಿಕೆೋಂಡಿತ್್ತ. ಆದಾಗೋಯಾ, “ಮೆ�ರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ವಲ್ಡ್್ಗ” ಎಂಬ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೆೋ�ನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ಭಾರತವು ಈಗ ವರ್ವದ ಅಗ್ರ ರಫು್ತದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಾಚ್್ಗ 3 ರಂದ್ ನಡೆದ 
ಬಜೆಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ನಲಿಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ ಭಾರತವು ವರ್ವದ 
ಉತಾ್ಪದನಾ ರಕ್ತಕೆ�ಂದ್ರವಾಗಬೆ�ಕೆಂಬ ತಮಮಾ ಕರೆಯನ್್ನ ಪುನರ್ಚಚುರಿಸಿದರ್.

n 	ಭಾರತದಂತರ ದೆ�ರವು ಕೆ�ವಲ ಮಾರ್ಕರೆಟಿಯಾಗಿ ಉಳ್ಯ್ವುದ್ 
ಸಿ್ವ�ಕಾರಾರ್ಗವಲಲಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, “ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತ” ಮತ್್ತ 
“ಮೆ�ರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ” ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲಿಲಿ ಕೆಟಗೆೋಂಡ 
ನಧಾ್ಗರಗಳು ನಮಮಾ ಉದಯಾಮ ಮತ್್ತ ಆರ್್ಗಕತೆ ಎರಡಕೋಕೆ ನಣಾ್ಗಯಕವಾಗಿವೆ. 
21ನೆ� ರತಮಾನದ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಮೆ�ರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವೂ 
ಅಗತಯಾವಾಗಿದೆ.

 ತಂತರಿಜಾಞಾ ನ 
ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ

ಮೋಕ್ ಇನ್ 
ಇಂಡಿಯಾ  

ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್್ಣ

n 	ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ಪ್ರಯ�ಜನ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತ್ವ ವಯಾವಸೆಥಿ ಹಾಗ್ ಯ್ವ ಮತ್್ತ 
ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜನಸಂಖೆಯಾಯ ನೆಟಸಗಿ್ಗಕ ಸಂಪನೋಮಾಲಗಳಂತರ ಸಕಾರಾತಮಾಕ 
ಅಂರಗಳೊೆಂದಿಗೆ, ನಾವು “ಮೆ�ರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ” ವನ್್ನ ರ್ರ್ರ್ನಂದ 
ಮ್ಂದ್ವರಿಸಲ್ ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಸಬೆ�ಕ್. ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಭದ್ರತೆಯ ವಷ್ಯಕೆಕೆ ಬಂದಾಗ, 
ಸಾ್ವವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಖಯಾ. ನಮಮಾ ಕಂಪನಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆಮಾ ಪಡಬೆ�ಕ್ 
ಮತ್್ತ ನಮಮಾ ಭಾರತಿ�ಯ ಗಾ್ರರಕರ ಬಗೆ್ಗ ಆ ಹೆಮೆಮಾಯನ್್ನ ತ್ಂಬಬೆ�ಕ್.

n 	ನ�ವು ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್್ನ ಎತಿ್ತಹಡಿಯಬೆ�ಕ್ ಮತ್್ತ ಜಾಗತಿಕ 

ಮಟಟಿದಲಿಲಿ ಸ್ಪಧಿ್ಗಸಬೆ�ಕ .್

•	 5ಜಿ ಸೆ್ಪಕಟ್ರಂ ಅನ್್ನ ರರಾಜ್ ಮಾಡಲ್ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಿ ನ�ಲನಕ್ೆಯನ್್ನ 
ಒದಗಿಸಿದ್ದಾ, ಬಲವಾದ 5ಜಿ ಪರಿಸರ ವಯಾವಸೆಥಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವನಾಯಾಸ ಆಧಾರಿತ 
ಉತಾ್ಪದನೆಗಾಗಿ ಉದೆದಾ�ಶಿತ ರ್ಎಲ್ಐ ಯ�ಜನೆಗಳನೋ್ನ ನ�ಡಿದೆ.

•	 ಇಂದ್ ದೆ�ರದ ಆದಯಾತೆಗಳು ಗ್ಪ್ತಚರ, ಭೋ-ಪಾ್ರದೆ�ಶಿಕ ವಯಾವಸೆಥಿಗಳು, ಡೆೋ್ರ�ನ್ 
ಗಳು, ಅರೆ-ವಾರಕಗಳು (ಸೆಮಕಂಡಕಟಿರ್), ಬಾಹಾಯಾಕಾರ ತಂತ್ರಜ್ಾನ, 
ಜಿ�ನೆೋ�ಮರ್್ಸ, ಔಷ್ಧಗಳು ಮತ್್ತ 5ಜಿ ಸಂಬಂಧಿತ ರ್ದ್ಧ ತಂತ್ರಜ್ಾನದಂತರ 
ಉದಯ�ನ್ಮಾಖ ವಲಯಗಳಾಗಿವೆ.

•	 ನಮಮಾ ಜಿ�ವನದ ಗ್ರಮಟಟಿವನ್್ನ ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ನಾವು ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್್ನ ಹೆ�ಗೆ 
ಬಳಸ್ತೆ್ತ�ವೆ ಎಂಬ್ದನ್್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬೆ�ಕ .್ ಕೆೋ�ವಡ್ ರರಡ್ವಕೆಯ 
ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಲಸಿಕೆ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲಿಲಿ ನಮಮಾ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಮೋಲಕ ಜಗತ್್ತ 
ನಮಮಾ ವಶಾ್ವಸಾರ್ಗತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯತ .್ ಈ ಯರಸ್ಸನ್್ನ ಪ್ರತಿಯಂದ್ 
ವಲಯದಲೋಲಿ ಪುನರಾವತಿ್ಗಸಬೆ�ಕದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ನಾಗರಿಕರನ್್ನ ಸರಕ್ತಗೆೋಳ್ಸ್ವ ಮಾಧಯಾಮವಾಗಿದೆ, ಮತ್್ತ ಇದ್ 

ದೆ�ರದ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಮಾಚ್್ಗ 2 ರಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ “ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಆಧಾರಿತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ” ವಷ್ಯದ ಮೆ�ಲೆ 

ಅದೆ� ಸಂಕಲ್ಪವನ್್ನ ಪುನರ್ಚಚುರಿಸಿದರ ,್ “ಈ ವಷ್್ಗದ ಬಜೆಟ್ ನಲಿಲಿ ಅದೆ� 

ದೃಷ್ಟಿಕೆೋ�ನವು ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದೆ” ಎಂದ್ ಹೆ�ಳ್ದರ .್

ಆಥಿ್ದಕ ಪರಿಗತಿಬಜೆಟ್ ವೆಬನಾರ್
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ರವಿಷಯಾದ ಆಕಾಂಕೆಗಳು ಮತುತಿ  
ಅಗತಯಾಗಳನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾಗ್ದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ 

ನಿರಂತರ ಪರಿಯತನುಗಳು

n 	ಹೆಚಿಚುನ ದಕ್ಷತೆಯ ಸೌರ ಮಾಡೋಯಾಲ್ ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 19.5 ಸಾವರ ಕೆೋ�ಟಿ 

ರೋ.ಗಳ ಬಜೆಟ್ ರಂಚಿಕೆಯ್ ಭಾರತವು ಸೌರ ಮಾಡೋಯಾಲ್ ಗಳು ಮತ್್ತ 

ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಶೊ�ಧನೆ ಮತ್್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ, ಉತಾ್ಪದನೆಯ 

ಜಾಗತಿಕ ಕೆ�ಂದ್ರವಾಗಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತ್ತದೆ.

n 	ಈ ವಷ್್ಗದ ಬಜೆಟ್ ಬಾಯಾಟರಿ ವನಮಯ ನ�ತಿಗಳು ಮತ್್ತ ಪರಸ್ಪರ 

ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ನಬಂಧನೆಗಳನ್್ನ ಸರ ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ. ಇದ್ 

ಭಾರತದಲಿಲಿ ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸೆಯಾಗಳನ್್ನ 

ಸ್ಗಮಗೆೋಳ್ಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತ್ತದೆ.

n ಮಾಚ್್ಗ 4ರಂದ್ “ಸ್ಸಿಥಿರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಇಂಧನ” ಕ್ರಿತ ಬಜೆಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ 
ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ, “ಸ್ಸಿಥಿರ 
ಇಂಧನದ ಮೋಲಗಳ ಮೋಲಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ಸಿಥಿರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಾಧಯಾ” ಎಂದ್ 
ಹೆ�ಳ್ದರ್, ಭವಷ್ಯಾದ ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳು ಮತ್್ತ ಅಗತಯಾಗಳನ್್ನ ಪೂರೆಟಸಲ್ 
ಬಾಧಯಾಸಥಿರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರ್.

n 	ಪಳೆಯ್ಳ್ಕೆಯ�ತರ ಇಂಧನ ಮೋಲಗಳು 2030ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ನಮಮಾ ಸಾಥಿರ್ತ 
ಇಂಧನ ಸಾಮಥಯಾ್ಗದ ಶೆ�.50ರಷ್್ಟಿ ಆಗಲೆ�ಬೆ�ಕ .್ ಭಾರತ ತನ್ನಚೆ್ಛಯಂತೆ 
ತಾನೆ� ಯಾವ ಗ್ರಿಗಳನ್್ನ ಇಟ್ಟಿಕೆೋಂಡಿದೆಯ� ಅದನ್್ನ ನಾನ್ ಸವಾಲಿಗಿಂತ 
ಒಂದ್ ಅವಕಾರವಾಗಿ ನೆೋ�ಡ್ತೆ್ತ�ನೆ.

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತುತಿ ಮಹತಾವಾಕಾಂಕೆಯ 

ಆಥಿ್ದಕತೆಗೆ ಹಣಕಾಸನ ನೆರವು
ರತಮಾನದ ಅತಿದೆೋಡಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ರೆೋ�ಗದ ನಡ್ವೆಯೋ, 

ಸ್ಧಾರಣೆಗಳೆೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಿ�ಯ ಆರ್್ಗಕತೆಯ್ ಪಡೆದ ವೆ�ಗವು ಇನೋ್ನ 

ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತಿ್ತದೆ. ಮಾಚ್್ಗ 8 ರಂದ್ ಬಾಧಯಾಸಥಿರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯನ್್ನ ಮತ್ತಷ್್ಟಿ 

ವೆ�ಗಗೆೋಳ್ಸ್ವ ತಮಮಾ ದೃಷ್ಟಿಕೆೋ�ನವನ್್ನ ರಂಚಿಕೆೋಂಡರ .್

ಭಾರತದ ಆರ್್ಣಕ 
ಪರಿಗತಿಯ ಪುರಾವೆ

n 	ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲಿಲಿ, ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಈ ವೆ�ಗವನ್್ನ ಮ್ಂದ್ವರಿಸಲ್ ಸಕಾ್ಗರ 

ರಲವಾರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್್ನ ಕೆಟಗೆೋಂಡಿದೆ. ವದೆ�ಶಿ ರೋಡಿಕೆ ಒಳರರಿವು, ಮೋಲಸೌಕಯ್ಗ 

ರೋಡಿಕೆಯ ಮೆ�ಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತ, ಗಿಫ್ಟಿ (GIFT) ಸಿಟಿ, ಡಿಎಫ್.ಐಗಳಂತರ ಹೆೋಸ 

ಸಂಸೆಥಿಗಳು ಈ ನಟಿಟಿನಲಿಲಿ ಒಂದ್ ಹೆಜೆಜೆಯಾಗಿದೆ.

n 	ಗಾ್ರಮ�ರ ಆರ್್ಗಕತೆಯನ್್ನ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸ್ವುದರೆೋಂದಿಗೆ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯವನ್್ನ 

ಬಲಪಡಿಸಲ್ ನಾವು ರಲವಾರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್್ನ ಕೆಟಗೆೋಂಡಿದೆದಾ�ವೆ. ಪರಿಸರ ಸೆ್ನ�ಹ 

ಯ�ಜನೆಗಳನ್್ನ ಚ್ರ್ಕ್ಗೆೋಳ್ಸಬೆ�ಕಾಗಿದೆ. ರಸಿರ್ ರರಕಾಸ್ ಮತ್್ತ ಅಂತರ 

ಹೆೋಸ ಅಂರಗಳನ್್ನ ಅಧಯಾಯನ ಮಾಡ್ವುದ್ ಹಾಗ್ ಅನ್ಷಾಠೆನಗೆೋಳ್ಸ್ವುದ್ 

ಇಂದಿನ ಅಗತಯಾವಾಗಿದೆ.   

ಆಥಿ್ದಕ ಪರಿಗತಿ ಬಜೆಟ್ ವೆಬನಾರ್
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ಕ್ರಿೋಡೆ -ರಕ್ಷ ಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಣಿಯುವುದಿಲಲಿ 
ಅಥವಾ ದಣಿಯುವುದಿಲಲಿ 

ನ
ವ ಭಾರತದ ಯ್ವಕರ್ ಇಂದ್ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್್ನ ಯರಸಿ್ವಗೆೋಳ್ಸ್ವ 
ಜವಾಬಾದಾರಿಯನ್್ನ ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳುಳಿತಿ್ತದಾದಾರೆ. ಈ ಕಾರರಕಾಕೆಗಿಯ� ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಗರ ಪ್ರತಿ ರಂತದಲೋಲಿ ಅವರನ್್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಿ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಅವರ 

ಸ್ಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್್ನ ಮಾಡ್ತಿ್ತದೆ. ‘ಯರಸಿ್ಸಗೆ ಇರ್ವುದ್ ಒಂದೆ� 
ಮಂತ್ರ - ದಿ�ಘಾ್ಗವಧಿ ಯ�ಜನೆ ಮತ್್ತ ನರಂತರ ಬದ್ಧತೆ’ ಎಂದ್ ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಗರ ನಂಬಿದೆ. ಇಂದ್ ಸಕಾ್ಗರವು ಯ್ವಜನರಿಗೆ ಎಲಲಿ ಅವಕಾರಗಳನ್್ನ 
ಒದಗಿಸ್ತಿ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಮ್ಂಬರ್ವ ವಷ್್ಗಗಳಲಿಲಿ ಬಲವಾದ ಮತ್್ತ ಸಮೃದ್ಧ 
ಭಾರತವನ್್ನ ನಮ್ಗಸ್ವಲಿಲಿ ಅವರ ಪಾಲೆೋ್ಗಳುಳಿವಕೆಯನ್್ನ ಹೆಚಿಚುಸಲ್ ಅವರನ್್ನ 
ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಸ್ತಿ್ತದೆ. “ಭಾರತದಂತರ ಯ್ವ ದೆ�ರಕೆಕೆ ನದೆ�್ಗರನ ನ�ಡ್ವಲಿಲಿ 
ಯ್ವಕರ ಪಾತ್ರ ದೆೋಡಡ್ದಿದೆ. ಯ್ವಕರ್ ಮಾತ್ರ ನಾಳ್ನ ಭವಷ್ಯಾವನ್್ನ 
ರೋರ್ಸಬಲಲಿರ ,್ ಯಾರ್ ಅದಕಾಕೆಗಿ ಒಂದ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ವರೆೋ� ಅವರ್ ಮಾತ್ರ 
ಅದನ್್ನ ದೃಢನರಚುಯ ಮತ್್ತ ಸಮಪ್ಗಣೆಯಂದ ಮಾಡಬರ್ದ್.” ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ ಈ ಮಾತ್ಗಳು ನವ ಭಾರತವನ್್ನ ರೋರ್ಸ್ವಲಿಲಿ ಯ್ವ 
ರಕ್ತಯ ಪಾತ್ರವನ್್ನ ಎತಿ್ತ ತೆೋ�ರಿಸ್ತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಶಿ್ರ� ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ 
ಅವರ್ ಇತಿ್ತ�ಚೆಗೆ ತಮಮಾ ಗ್ಜರಾತ್ ಭೆ�ಟಿಯ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ರಕ್ಷಣಾ 
(ರಕ್ಾ) ವರ್ವವದಾಯಾಲಯದ ಮದಲ ಘಟಿಕೆೋ�ತ್ಸವ ಉದೆದಾ�ಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರ್ 
ಮತ್್ತ ಅದರ ಕಟಟಿಡಗಳಲಿಲಿ ಒಂದನ್್ನ ದೆ�ರಕೆಕೆ ಸಮರ್್ಗಸಿದರ .್ ಇದೆ� ವೆ�ಳ  ೆ
ಅರಮಾದಾಬಾದ್ ನಲಿಲಿ ನಡೆದ 11ನೆ� ಖೆ�ಲ್ ಮಹಾ ಕ್ಂಭವನ್್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ .್ ಈ ಕ್ರಿತ್ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರ ,್ ಇದ್ ಖೆ�ಲ್ ಮಹಾಕ್ಂಭ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಗ್ಜರಾತಿನ ಯ್ವ ರಕ್ತಯ ಮಹಾಕ್ಂಭವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದ್ ಹೆ�ಳ್ದರ .್

ಒಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ, ದೆ�ರದ 

ಯ್ವಕರ್ ದೆಟಹಕವಾಗಿ ಮತ್್ತ 

ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ದೃಢರಾಗಿರಬೆ�ಕ್ 

ಎಂಬ್ದ್ ಬರಳ ಮ್ಖಯಾ. ದೆ�ರದ ಭದ್ರತಾ 

ವಯಾವಸೆಥಿಯನ್್ನ ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಒತ್ತಡರಹತ 

ತರಬೆ�ತಿ ಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್್ತ ಸಾ್ವಸಥಿ್ಯ 

ಈ ಸಮಯದ ಅಗತಯಾವಾಗಿದೆ. ಈ 

ವಷ್ಯಗಳನ್್ನ ಗಮನದಲಿಲಿಟ್ಟಿಕೆೋಂಡ್ 

ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಗರ ದೆ�ರದ ಭದ್ರತೆಗೆ 

ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾ, ಒಂದೆಡೆ ಕ್ರ�ಡಾ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲಿಲಿ 

ಯ್ವ ರಕ್ತಯನ್್ನ ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಸ್ವ 

ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್್ನ ನರಂತರವಾಗಿ 

ಮಾಡ್ತಿ್ತದೆ. ಅಷೆಟಿ� ಅಲಲಿ, ದೆ�ರದಲಿಲಿ 

ಕ್ರ�ಡೆಗಳನ್್ನ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲ್ ಭಾರತವು 

ಸಮಗ್ರ ವಧಾನದೆೋಂದಿಗೆ ರ್ರಮಸ್ತಿ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯರಾಷಟ್
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ಆಟದ ಮೆೈದಾನದಲಿಲಿ ಭಾರತದ ಪರಿಭಾವಶಾಲಿ ಪರಿದಶ್ದನ
 ರೆೋ�ಕಯ� ಒಲಿಂರ್ರ್್ಸ ನಲಿಲಿ ಭಾರತ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 7 ಪದಕಗಳನ್್ನ 

ಗೆದಿದಾದೆ. ರೆೋ�ಕಯ ಪಾಯಾರಾಲಿಂರ್ರ್್ಸ ನಲೋಲಿ ಭಾರತದ ಪುತ್ರರ್ ಮತ್್ತ 
ಪುತಿ್ರಯರ್ 19ಪದಕಗಳನ್್ನ ಗೆದಿದಾದಾದಾರೆ. ಕಳೆದ 7 ವಷ್್ಗಗಳಲಿಲಿ ಕ್ರ�ಡಾ ಬಜೆಟ್ 
ಅನ್್ನ ಶೆ�ಕಡಾ 7೦ ರಷ್್ಟಿ ಹೆಚಿಚುಸಲಾಗಿದೆ.

 ಮಣಿಪುರ ಮತ್್ತ ಮ�ರಟ್ ನಲಿಲಿ ಕ್ರ�ಡಾ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯಗಳನ್್ನ 
ಸಾಥಿರ್ಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್್ತ ಅನೆ�ಕ ಸಂಸೆಥಿಗಳಲಿಲಿ ಕ್ರ�ಡಾ ಕೆೋ�ಸ್್ಗ ಗಳನ್್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆ�ರದಲಿಲಿ ಮೆ�ಜರ್ ಧಾಯಾನ್ ಚಂದ್ ಕ್ರ�ಡಾ 
ವರ್ವವದಾಯಾಲಯದಲಿಲಿ ಕ್ರ�ಡೆಗಳಲಿಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷರವನ್್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಿದೆ.

 ಕ್ರ�ಡಾಪಟ್ಗಳು ಮತ್್ತ ತರಬೆ�ತ್ದಾರರಿಗೆ ನ�ಡ್ವ ರ್ರ�ತಾ್ಸರಕಗಳಲಿಲಿ 
ಗಮನಾರ್ಗ ಹೆಚಚುಳವಾಗಿದೆ. ತರಬೆ�ತಿ, ನವ್ಗರಣೆ, ಆಹಾರ ತಜ್ಞರ ,್ ಕ್ರ�ಡಾ 
ಬರವಣಿಗೆ ಮ್ಂತಾದ ಅನೆ�ಕ ವಭಾಗಗಳ್ವೆ, ಅವುಗಳನ್್ನ ಈ ಕ್ೆ�ತ್ರದಲಿಲಿ 
ಆಸಕ್ತ ಹೆೋಂದಿರ್ವ ಯ್ವಕರ್ ಆಯಕೆ ಮಾಡಿಕೆೋಳುಳಿತಿ್ತದಾದಾರೆ.   

ರಲಿ�ಸ್, ಅಪರಾಧ ನಾಯಾಯ ಮತ್್ತ ಸರಿಪಡಿಸಬರ್ದಾದ ಆಡಳ್ತದ 

ವವಧ ಅಂಗಗಳಲಿಲಿ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಮಟಟಿದ ತರಬೆ�ತಿ ಪಡೆದ 

ಮಾನವ ಸಂಪನೋಮಾಲದ ಅಗತಯಾವನ್್ನ ಪೂರೆಟಸಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 

ರಕ್ಷಣಾ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯವನ್್ನ (ಆರ್.ಆರ್.ಯ )್ ಸಾಥಿರ್ಸಲಾಯತ .್ 

ಸಕಾ್ಗರವು ರಕ್ಷಣಾ ರಕ್ತ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯವನ್್ನ ಮೆ�ಲದಾಜೆ್ಗಗೆ�ರಿಸಿದ್ದಾ, 

ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ರಲಿ�ಸ್ 

ವರ್ವವದಾಯಾಲಯವನ್್ನ ಸಾಥಿರ್ಸಿತ ,್ ಇದನ್್ನ ಗ್ಜರಾತ್ ಸಕಾ್ಗರವು 

2010ರಲಿಲಿ ಸಾಥಿರ್ಸಿತ .್ ಈ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯವು ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 

ಮರತ್ವದ ಸಂಸೆಥಿಯಾಗಿದೆ. ಇದ್ ಅಕೆೋಟಿ�ಬರ್ 2020ರಲಿಲಿ ತನ್ನ 

ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯನ್್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ .್ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯವು 

ಉದಯಾಮದಿಂದ ಜ್ಾನ ಮತ್್ತ ಸಂಪನೋಮಾಲಗಳನ್್ನ ಬಳಸಿಕೆೋಳುಳಿವ 

ಮೋಲಕ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದೆೋಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯವನ್್ನ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ ರಲಿ�ಸ್ ಮತ್್ತ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವವಧ ಕ್ೆ�ತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಉತಕೃಷ್ಟಿತೆಯ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳನ್್ನ ಸಾಥಿರ್ಸ್ತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯ: ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಹತವಾದ ಸಂಸೆ್ಥ

ಕಿರಿೇಡೆಯ ಉತೆತಿೇಜನದಲಿಲಿ ಕಾರಿಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ರಕ್ಷಣಾ (ರಕ್ಾ) ವರ್ವವದಾಯಾಲಯ (ಆರ್.ಆರ್.ಯ )್ ರಲಿ�ಸ್ ವಜ್ಾನ ಮತ್್ತ 

ನವ್ಗರಣೆ, ಅಪರಾಧ ಕಾನೋನ್ ಮತ್್ತ ನಾಯಾಯ, ಸೆಟಬರ್ ಮನಃಶಾಸತ್ರ, ಮಾಹತಿ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನ, ಆಟಿ್ಗಫಿಷ್ಯಲ್  ಇಂಟಲಿಜೆನ್್ಸ , ಸೆಟಬರ್ ಭದ್ರತೆ, ಅಪರಾಧ ತನಖೆ, 

ವೂಯಾಹಾತಮಾಕ ಭಾಷೆಗಳು, ಆಂತರಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್್ತ ಕಾಯ್ಗತಂತ್ರ, ದೆಟಹಕ ಶಿಕ್ಷರ 

ಮತ್್ತ ಕ್ರ�ಡೆ, ಕರಾವಳ್ ಮತ್್ತ ಸಾಗರ ಭದ್ರತೆ ಅಂದರೆ ರಲಿ�ಸ್ ನಂದ ಹಡಿದ್ 

ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯವರೆಗಿನ ಕ್ೆ�ತ್ರಗಳಲಿಲಿ ಡಿರಲಿ�ಮಾದಿಂದ ಹಡಿದ್ ಡಾಕಟಿರೆ�ಟ್ ವರೆಗೆ 

ವೆಟವಧಯಾಮಯ ಕೆೋ�ಸ್್ಗ ಗಳನ್್ನ ನ�ಡ್ತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್್ತತ 18 ರಾಜಯಾಗಳ 822 ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳು 

ಈ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮಗಳಲಿಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದಾದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಕಾನೋನ್ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯ, 

ರಕ್ಷಣಾ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯ ಮತ್್ತ ವಧಿ ವಜ್ಾನ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯದಂತರ ರಲವಾರ್ 

ವರ್ವವದಾಯಾಲಯಗಳು ಗಾಂಧಿನಗರದಲಿಲಿವೆ.

ಆರ್.ಆರ್.ಯು. ವಿವಿಧ ಕೆೇತರಿಗಳಲಿಲಿ ಡಿಪಲಿಮಾದ್ಂದ ಡಾಕ್ಟರೆೇಟ್ 

ವರೆಗೆ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆೋೇಸ್್ದ ಗಳನುನು ನಡೆಸುತತಿದೆ

ಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿ ಶಿರಿೇ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್ 
ಅವರು 2022ರ ಮಾಚ್್ದ 12ರಂದು 
ಗುಜರಾತ್ ನ ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ನಲಿಲಿ 
11ನೆೇ ಖೆೇಲ್ ಮಹಾಕುಂರವನುನು 
ಉದಾಘಾಟ್ಸದರು. ಗುಜರಾತ್ ನ 
ಅಂದ್ನ ಮುಖಯಾಮಂತಿರಿಯಾಗಿದಾದಿಗ 
2010ರಲಿಲಿ ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್ ಅವರ 
ನಾಯಕತವಾದಲಿಲಿ ಪಾರಿರಂರವಾದ 
ಖೆೇಲ್ ಮಹಾಕುಂರವು ಗುಜರಾತ್ 
ನ ಕಿರಿೇಡಾ ಪರಿಸ್ಥತಿಯಲಿಲಿ ಕಾರಿಂತಿಕಾರಿ 
ಬದಲಾವಣೆಯನುನು ತಂದ್ತು. ಇದರಲಿಲಿ 
36 ಸಾಮಾನಯಾ ಕಿರಿೇಡೆಗಳು ಮತುತಿ 26 
ಪಾಯಾರಾ-ಕಿರಿೇಡೆಗಳನುನು ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
45 ಲಕ್ಷಕೋಕು ಹೆಚುಚು ಆಟಗಾರರು 
ನೆೋೇಂದಾಯಿಸಕೆೋಂಡಿದಾದಿರೆ.

ಈ ಮದಲು ಭಾರತದಲಿಲಿ ಕೆೇವಲ ಒಂದು ಅರವಾ 

ಎರಡು ಕಿರಿೇಡೆಗಳು ಮಾತರಿ ಪಾರಿಬಲಯಾ ಹೆೋ ಂದ್ದದಿವು ಮತುತಿ 

ಸಾಂಪರಿದಾಯಿಕ ಕಿರಿೇಡೆಗಳನುನು ನಿಲ್ದಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಸವಾಜನ 

ಪಕ್ಷಪಾತವು ಕಿರಿೇಡೆಯಲಿಲಿ ನುಸುಳತುತಿ ಮತುತಿ ಆಟಗಾರರ 

ಆಯಕುಯಲಿಲಿ ಪಾರದಶ್ದಕತೆಯ ತಿೇವರಿ ಕೆೋರತೆ ಇತುತಿ. 

ನಮ್ಮ ಕಿರಿೇಡಾಪಟುಗಳ ಶಕಿತಿಯಲಲಿ ಸಮಸೆಯಾಗಳ ವಿರುದಧ 

ಹೆೋೇರಾಡುವುದರಲಿಲಿಯೇ ವಯಾಯವಾಗಿ ಹೆೋೇಗುತಿತಿತುತಿ. ಈ 

ಸನಿನುವೆೇಶದ್ಂದ ಹೆೋ ರಬರುತಿತಿರುವ ಭಾರತದ ಯುವಕರು 

ಇಂದು ಗಗನದೆತತಿರಕೆಕು ಏರುತಿತಿದಾದಿರೆ.

- ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್, ಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿ

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯ ರಾಷಟ್
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ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷ ಣೆಗೆ ನೆರವು

ಫೆೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೇಜನೆ

ಪರಿಸರವನ್್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲ್ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರವು 

ರ್ದ್ಧ ಇಂಧನದಿಂದ ಚಲಿಸ್ವ ವಾರನಗಳ 

ಖರಿ�ದಿಯನ್್ನ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲ್ ಪ್ರಯತಿ್ನಸ್ತಿ್ತದೆ. 

ಪರಿಸರ ಸೆ್ನ�ಹ ವಾರನಗಳನ್್ನ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸ್ವ 

ಗ್ರಿಯಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರವು ಏರ್್ರಲ್ 1, 

2015 ರಂದ್ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ಮಬಿಲಿಟಿ 

ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಯ�ಜನೆಯನ್್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ .್ ಈ ಯ�ಜನೆಯ 

ಯರಸಿ್ಸನ ನಂತರ, ಸಕಾ್ಗರವು ಫೆ�ಮ್ ಯ�ಜನೆಯ 

ಎರಡನೆ� ರಂತವನ್್ನ ಘೋ�ಷ್ಸಿತ ,್ ಇದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೆ�ಕ ಕಂಪನಗಳು ಈಗ ಎಲೆಕಟ್ರರ್ 

ವಾರನಗಳನ್್ನ ಮಾರ್ಕರೆಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿ್ತವೆ. 

ಫೆ�ಮ್-2 ನ�ತಿಯ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳ್ಂದಾಗಿ, 

ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳಾದ ಬಸ್್ಸಗಳು, ಟ್ರರ್ ಗಳು 

ಮತ್್ತ ರಾಯಾಕ್ಸಗಳನ್್ನ ಇಂದ್ ವಾಣಿಜಯಾ ವಲಯದಲಿಲಿ 

ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ.

ಮ
ಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ನವಾಸಿ ಸಾಕೆ�ತ್, ಕಾರ್ ಖರಿ�ದಿಸಲ್ 

ನಧ್ಗರಿಸಿದಾಗ, ಪೆರೆೋ್ರ�ಲ್ ಕಾರ್ ಖರಿ�ದಿಸಬೆ�ಕೆ 

ಅಥವಾ ಡಿ�ಸೆಲ್ ಮಾದರಿಯನ್್ನ ಖರಿ�ದಿಸಬೆ�ಕೆ ಎಂದ್ 

ಯ�ಚಿಸಿದರ .್ ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ಕಾರ್ ದ್ಬಾರಿಯಾಗ್ತ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಹ�ಗಾಗಿ 

ತನ್ನ ಬಜೆಟ್ ನ ಆಚೆಗಿದೆ ಎಂದ್ ಅವರ್ ತಕ್ಗಸಿದರ .್ ಆದಾಗೋಯಾ, 

ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವರ್ ಕಾರಿನ 

ವೆಚಚುದಲಿಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 1.2 ಲಕ್ಷ ರೋ.ಗಳನ್್ನ ಉಳ್ಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಯತ .್ 

ಈ ಯ�ಜನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಕೆ�ತ್ ಪರಿಸರ ಸೆ್ನ�ಹ ಎಲೆಕಟ್ರರ್ 

ವಾರನವನ್್ನ ಖರಿ�ದಿಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಯತ .್ ಪರಿಸರವನ್್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ 

ಮತ್್ತ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡ್ವುದ್ ಈ ಹೆೋತಿ್ತನ ಅಗತಯಾವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 

ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರವು ಆರೆೋ�ಗಯಾಕರ ಜಿ�ವನಶೆಟಲಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. 

ರಸೆ್ತಯಲಿಲಿ ಪೆರೆೋ್ರ�ಲ್ ಮತ್್ತ ಡಿ�ಸೆಲ್ ವಾರನಗಳ್ಂದ ಹೆೋರಬರ್ವ 

ಹೆೋಗೆಯಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್್ಟಿ ಮಾಲಿನಯಾವಾಗ್ತಿ್ತದೆ, ಇದ್ ನಮಮಾ 

ಆರೆೋ�ಗಯಾಕೆಕೆ ಹೆಚಿಚುನ ಹಾನ ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತ್ತದೆ.  ಅಷೆಟಿ� ಅಲಲಿ, ಕಳೆದ 

ದರಕದಲಿಲಿ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಪೆರೆೋ್ರ�ಲ್ ಮತ್್ತ ಡಿ�ಸೆಲ್ ನಂದ ಚಲಿಸ್ವ 

ವಾರನಗಳ ಸಂಖೆಯಾ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚಾಚುಗಿದೆ, ಮತ್್ತ ದೆ�ರವು ತನ್ನ ತೆಟಲ 

ಅವರಯಾಕತೆಗಳಲಿಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 83 ಪ್ರತಿರತವನ್್ನ ವದೆ�ರದಿಂದ ಆಮದ್ 

ಮಾಡಿಕೆೋಳುಳಿತಿ್ತದೆ. ಇಂತರ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲಿಲಿ, ಪೆರೆೋ್ರ�ಲ್ ಮತ್್ತ ಡಿ�ಸೆಲ್ 

ಚಾಲಿತ ವಾರನಗಳ ಸಂಖೆಯಾ, ಹೆಚ್ಚುತಿ್ತರ್ವ ತೆಟಲ ಬಳಕೆ ಮತ್್ತ ಅದರಿಂದ 

ಮಹತಾವಾಕಾಂಕೆಯ ಯೇಜನೆ ಫೆೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ
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ಉಂರಾಗ್ವ ಮಾಲಿನಯಾ ಮತ್್ತ ಹಾನಯನ್್ನ ತಗಿ್ಗಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ 

ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಗರವು ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆಯನ್್ನ  

1 ಏರ್್ರಲ್ 2015 ರಂದ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ .್ ಈ ಯ�ಜನೆಯ ಯರಸಿ್ಸನ 

ಹನೆ್ನಲೆಯಲಿಲಿ, ಫೆ�ಮ್ ಎರಡನೆ� ರಂತವನ್್ನ 1 ಏರ್್ರಲ್ 2019 

ರಂದ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತ .್ ಆರಂಭದಲಿಲಿ, ಎರಡನೆ� ರಂತದ 

ಕಾಲಾವಧಿಯನ್್ನ ಮೋರ್ ವಷ್್ಗಗಳು ಎಂದ್ ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್್ತ, 

ಇದ್ ಮಾಚ್್ಗ 31, 2022 ರಂದ್ ಕೆೋನೆಗೆೋಂಡಿತ ,್ ಆದರೆ ನಂತರ 

ಯ�ಜನೆಯ ಎರಡನೆ� ರಂತವನ್್ನ ಮಾಚ್್ಗ 31, 2024 ರವರೆಗೆ 

ಎರಡ್ ವಷ್್ಗಗಳ್ಗೆ ವಸ್ತರಿಸಲ್ ನಧ್ಗರಿಸಲಾಯತ .್ ಎಲೆಕಟ್ರರ್ 

ವಾರನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್್ತ ಬಳಕೆಯನ್್ನ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲ್ 

ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆಯ ಎರಡನೆ� ರಂತವು (ಎಲೆಕಟ್ರರ್ 

ವಾರನಗಳ ತ್ವರಿತ ಉತಾ್ಪದನೆ ಮತ್್ತ ಬಳಕೆ) ಸಾವ್ಗಜನಕ 

ಮತ್್ತ ರಂಚಿಕೆಯ ಸಾರಿಗೆ ವಧಾನಗಳನ್್ನ ವದ್ಯಾದಿದಾ�ಕರಿಸ್ವತ್ತ 

ಗಮನ ರರಿಸ್ತ್ತದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಈ ಯ�ಜನೆಯಡಿ ಸಾವ್ಗಜನಕ 

ಸಾರಿಗೆಗಾಗಿ ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳನ್್ನ ತಯಾರಿಸ್ವವರ್ ಮತ್್ತ 

ಖರಿ�ದಿಸ್ವವರಿಗೆ ರ್ರ�ತಾ್ಸರಕಗಳನ್್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ. 

ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆಯಡಿ ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳನ್್ನ 

ತಯಾರಿಸ್ವುದರಿಂದ ದೆ�ರದಲಿಲಿ ಉದೆೋಯಾ�ಗಾವಕಾರಗಳು 

ಹೆಚಾಚುಗಲಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಾರನ ಉದಯಾಮವು ಪ್ರತಿ ಟ್ರರ್ ಗೆ 13 

ಜನರನ್್ನ, ಪ್ರತಿ ಕಾರಿಗೆ 6 ಜನರನ್್ನ, ಪ್ರತಿ ತಿ್ರಚಕ್ರ ವಾರನಕೆಕೆ 

ನಾಲ್ಕೆ ಜನರನ್್ನ ಮತ್್ತ ಪ್ರತಿ ದಿ್ವಚಕ್ರ ವಾರನಕೆಕೆ ಒಬ್ಬ ವಯಾಕ್ತಯನ್್ನ 

ನೆ�ಮಸಿಕೆೋಂಡಿದೆ ಎಂದ್ ಭಾರತಿ�ಯ ಆರೆೋ�ಮಬೆಟಲ್ 

ತಯಾರಕರ ಸೆೋಸೆಟಟಿ (ಸೆೋಸೆಟಟಿ ಆಫ್ ಆರೆೋ�ಮಬೆಟಲ್ 

ಮಾಯಾನ್ಫಾಯಾಕಚುರಸ್್ಗ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ - ಎಸ್ಐಎಎಂ) ವರದಿ 

ಮಾಡಿದೆ.  

 ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆಯ ಎರಡನೆ� ರಂತವನ್್ನ ಪ್ರಸ್್ತತ 
 ಏರ್್ರಲ್ 1, 2019 ರಿಂದ ಐದ್ ವಷ್್ಗಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟಿ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲ 
10,000 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ.

 ಬೃರತ್ ಕೆಟಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2022 ರವರೆಗೆ  
ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆಯ 2ನೆ� ರಂತದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 
827 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳ ಬೆ�ಡಿಕೆ ರ್ರ�ತಾ್ಸರಕಗಳ ಮೋಲಕ 2,31,257 
ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳನ್್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.

 ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆಯ 2ನೆ� ರಂತದ ಅಡಿಯಲಿಲಿ, 
ಸಚಿವಾಲಯವು 25 ರಾಜಯಾಗಳು ಮತ್್ತ ಕೆ�ಂದಾ್ರಡಳ್ತ ಪ್ರದೆ�ರಗಳಲಿಲಿನ 
68 ನಗರಗಳಲಿಲಿ 2877 ಚಾಜಿ್ಗಂಗ್ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳ್ಗೆ ಅನ್ಮ�ದನೆ ನ�ಡಿದೆ.

 2ನೆ� ರಂತದ 7090 ಇ-ಬಸ್ ಗಳು, 5 ಲಕ್ಷ ಇ- ತಿ್ರಚಕ್ರ ವಾರನಗಳು, 
55,000 ಇ-ನಾಲ್ಕೆ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕಾರ್ಗಳು ಮತ್್ತ 10 ಲಕ್ಷ 
ಇ-ದಿ್ವಚಕ್ರ ವಾರನಗಳ್ಗೆ ಬೆ�ಡಿಕೆಯನ್್ನ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸ್ವ ಮೋಲಕ 
ನೆರವು ನ�ಡ್ವ ಗ್ರಿಯನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಚಾಜಿ್ಗಂಗ್ 
ಮೋಲಸೌಕಯ್ಗದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಈ ಯ�ಜನೆಯಂದ ಬೆಂಬಲ 
ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್.

 ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆಯ (ಹೆಟಬಿ್ರಡ್ ಮತ್್ತ ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳ 
ವೆ�ಗದ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್್ತ ಉತಾ್ಪದನೆ) ಎರಡನೆ� ರಂತವು ಸಾವ್ಗಜನಕ 
ಮತ್್ತ ರಂಚಿಕೆಯ ಸಾರಿಗೆ ವಧಾನಗಳನ್್ನ ವದ್ಯಾದಿದಾ�ಕರಿಸ್ವ ಬಗೆ್ಗ 
ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕರಿಸ್ತ್ತದೆ.

 ಸ್ಮಾರ್ 158 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ. ಮೌಲಯಾದ ಯ�ಜನೆಗಳ್ಗೆ ಪರಿ�ಕ್ಾ 
ಮೋಲಸೌಕಯ್ಗ ಸಾಥಿಪನೆ, ವದ್ಯಾದಿದಾ�ಕರರಗೆೋಂಡ ಸಾರಿಗೆ, ಬಾಯಾಟರಿ 
ಎಂಜಿನಯರಿಂಗ್, ಇತಾಯಾದಿಗಳಲಿಲಿ ಸ್ಧಾರಿತ ಸಂಶೊ�ಧನೆಗಾಗಿ 
‘ಉತಕೃಷ್ಟಿತೆಯ ಕೆ�ಂದ್ರ’ ಸಾಥಿಪನೆಗೆ ಮಂಜೋರಾತಿ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ.

ಒಟು್ಟ 10,000 ಕೆೋೇಟ್ ರೋ. ಬಜೆಟ್ 
ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ಫೆೇಮ್-2 

ದೆ�ಶಾದಯಾಂತ ರಸೆ್ತಗಳಲಿಲಿ ಪ್ರಸ್್ತತ 
9,66,363 ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳ್ವೆ. ಈ 
ವವರಗಳು ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕೃತ ವಾರನ್-4 ಗೆ 
ಅನ್ಗ್ರವಾದ ಡಿಜಿಟಲಿ�ಕರರಗೆೋಂಡ 
ವಾರನ ದಾಖಲೆಗಳಾಗಿದ್ದಾ, 
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆ�ರ, ಮಧಯಾಪ್ರದೆ�ರ, 
ತೆಲಂಗಾರ ಮತ್್ತ ಲಕ್ಷದಿ್ವ�ಪದ 
ದತಾ್ತಂರಗಳು ಅದರಲಿಲಿಲಲಿ, ಕಾರರ ಇವು 
ಕೆ�ಂದಿ್ರ�ಕೃತ ವಾರನ್ -4ರಲಿಲಿಲಲಿ.
(31-01-2022 ರಲಿಲಿದದಾಂತೆ ವದ್ಯಾತ್ 
ವಾರನಗಳ ಸಂಖೆಯಾ)
 
18,000ದಿಂದ 3ಲಕ್ಷ ರೋ.ವರೆಗೆ 
ಫೆ�ಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆಯಡಿ 
ಇ-ವಾರನಗಳ ಮೆ�ಲೆ ಸಬಿ್ಸಡಿ 
ನ�ಡಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ.

9,66,363 

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಕ್ ವಾಹನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕರಿಮ
ಬ

ಜೆ
ಟ್ ಇ-ವಾಹನಗಳನುನು ಉತೆತಿೇಜಸಲು ಬಾಯಾಟರಿ 

ವಿನಿಮಯ ನಿೇತಿಯನುನು ಘೋೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ.

ಫೆೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ-1 50 ದಶಲಕ್ಷ 

ಲಿೇಟರ್ ಇಂಧನವನುನು ಉಳಸದೆ.

 ದೆ�ರದಲಿಲಿ ಬಾಯಾಟರಿ ಬೆಲೆಗಳನ್್ನ ತಗಿ್ಗಸ್ವ 
ಸಲ್ವಾಗಿ ದೆ�ಶಿ�ಯವಾಗಿ ಉತಾ್ಪದಿಸ್ವ 
ಸ್ಧಾರಿತ ರಸಾಯನ ಶಾಸತ್ರ ಕೆೋ�ರಗಳ್ಗೆ 
(ಎಸಿಸಿ) ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಂಪಕ್ಗತ ರ್ರ�ತಾ್ಸರಕ 
(ರ್ಎಲ್ಐ) ಯ�ಜನೆಗೆ ಮೆ� 12, 2021 ರಂದ್ 
ಸಕಾ್ಗರ ಅನ್ಮ�ದನೆ ನ�ಡಿತ .್ ಬಾಯಾಟರಿ 
ಬೆಲೆ ಇಳ್ಕೆಯಂದ ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳ 

ವೆಚಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
 ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳನ್್ನ ವಾರನಗಳು ಮತ್್ತ 

ವಾರನ ಘಟಕಗಳ್ಗೆ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಂಪಕ್ಗತ 
ರ್ರ�ತಾ್ಸರಕ (ರ್ಎಲ್ಐ) ಯ�ಜನೆಯಡಿ 
ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 15, 2021 ರಂದ್ 25,938 ಕೆೋ�ಟಿ 
ರೋ. ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದೆೋಂದಿಗೆ ಐದ್ 

ವಷ್್ಗಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ಮ�ದಿಸಲಾಗಿದೆ, 
 ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳ ಮೆ�ಲಿನ ಜಿಎಸಿಟಿ 

ದರವನ್್ನ ಶೆ�.12ರಿಂದ ಶೆ�.5ಕೆಕೆ ಇಳ್ಸಲಾಗಿದ್ದಾ, 

ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳ ಚಾಜ್ಗರ್/ಚಾಜಿ್ಗಂಗ್ 
ಕೆ�ಂದ್ರಗಳ ದರವನ್್ನ ಶೆ�.18ರಿಂದ ಶೆ�.5ಕೆಕೆ 

ಇಳ್ಸಲಾಗಿದೆ.
 ಬಾಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ವಾರನಗಳ್ಗೆ ರಸಿರ್ 

ಪರವಾನಗಿ ಫಲಕಗಳನ್್ನ ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್ 
ಮತ್್ತ ಪರವಾನಗಿ ಅವರಯಾಕತೆಗಳ್ಂದ 
ವನಾಯತಿ ನ�ಡಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ರಸೆ್ತ 
ಸಾರಿಗೆ ಮತ್್ತ ಹೆದಾದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ 

ತಿಳ್ಸಿದೆ.
 ರಸೆ್ತ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್್ತ ಹೆದಾದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು 

ಅಧಿಸೋಚನೆಯನ್್ನ ಹೆೋರಡಿಸಿ, 
ಎಲೆಕಟ್ರರ್ ವಾರನಗಳ್ಗೆ ರಸೆ್ತ ತೆರಿಗೆ 
ಪಾವತಿಸ್ವುದರಿಂದ ವನಾಯತಿ ನ�ಡ್ವಂತೆ 
ರಾಜಯಾಗಳ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನ�ಡಿದೆ. ಇದ್ ಎಲೆಕಟ್ರರ್ 
ವಾರನಗಳ ಆರಂಭಿಕ ವೆಚಚುವನ್್ನ ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತ್ತದೆ.

ಇಂದು ರಸೆತಿಗಳಲಿಲಿ ಸುಮಾರು 

ಎಲೆಕಿಟ್ಕ್ ವಾಹನಗಳವೆ

ಫೆೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಹತಾವಾಕಾಂಕೆಯ ಯೇಜನೆ 
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ಇ-ನಾಮ್

ಇ-ನಾಮ್: ಒಂದು ರಾಷಟ್ರ ಒಂದು 
ಮಾರುಕಟ್ಟಾ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಉತ್ತೋಜನ

ಎಲಾಲಿ ರೆಟತರಿಗೆ ಆನ್ ಲೆಟನ್ ವಾಯಾಪಾರದ ಪ್ರಯ�ಜನವನ್್ನ ಒದಗಿಸ್ವ ಮತ್್ತ ಕೃಷ್ 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ವ ವಧಾನವನ್್ನ ಬದಲಾಯಸ್ವ ಉದೆದಾ�ರದಿಂದ 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಇ-ನಾಮ್ ವೆ�ದಿಕೆ ರೆಟತರಲಿಲಿ ಬರಳ ಜನರ್್ರಯವಾಗ್ತಿ್ತದೆ.  
ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಈ ಆನ್ ಲೆಟನ್ ವಾಯಾಪಾರ ವೆ�ದಿಕೆ ರೆಟತರಿಗೆ ಯಾವುದೆ� ಹೆಚ್ಚುವರಿ 
ವೆಚಚುವಲಲಿದೆ ಪಾರದರ್ಗಕ ರಿ�ತಿಯಲಿಲಿ ಸ್ಪಧಾ್ಗತಮಾಕ ಮತ್್ತ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆಗಳನ್್ನ 
ಪಡೆಯಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕೆೋಟಿಟಿದೆ, ಆ ಮೋಲಕ ಅವರ ಆದಾಯವನ್್ನ ಹೆಚಿಚುಸಿದೆ 

ಮತ್್ತ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನ್್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಅದರೆೋಂದಿಗೆ, ಗ್ರಮಟಟಿಕೆಕೆ 
ಅನ್ಗ್ರವಾದ ಬೆಲೆಯ ಸಾಕಾರಕೆಕೆ ಮತ್್ತ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ್ಗೆ “ಒಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರ 
ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕರೆಟಿ ” ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ ಒತ್್ತ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ.

ತೆ
ಲಂಗಾರದ ನಜಾಮಾಬಾದ್ ಜಿಲೆಲಿಯ ಗಾ್ರಮವೊಂದರಲಿಲಿ 

ವಾಸಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ 45 ವಷ್್ಗದ ಮ್ಕ್ಕೆ ವದಾಯಾಸಾಗರ್ 

ಅವರ್ 7 ಎಕರೆ ಭೋಮಯನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದಾದಾರೆ ಮತ್್ತ ಕೃಷ್ 

ಮತ್್ತ ಕೃಷ್ ವಯಾವಹಾರದಲಿಲಿ 20 ವಷ್್ಗಗಳ ಅನ್ಭವ ಹೆೋಂದಿದಾದಾರೆ. 

ಅವರ್ ಭತ್ತ, ಮೆಕೆಕೆಜೆೋ�ಳ ಮತ್್ತ ಸೆೋ�ಯಾಬಿ�ನ್ ಬೆಳೆಯ್ತಾ್ತರೆ 

ಈಗ ಅವರ್ ಇ-ನಾಮ್ ರ�ಟ್ಗಲ್ ಗೆ ಸೆ�ರಿದಾದಾರೆ. ಅವರ್ ನೆ�ರ 

ಖರಿ�ದಿ ಮತ್್ತ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್್ನ ಗಳ್ಸ್ತಿ್ತದ್ದಾ, 

24 ಗಂರೆಗಳಲಿಲಿ ತಮಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ್ಗೆ ಪಾವತಿಯನ್್ನ ಪಡೆಯ್ತಾ್ತರೆ.

ವದಾಯಾಸಾಗರ್ ಸಂತೆೋ�ಷ್ದಿಂದ ಹ�ಗೆ ಹೆ�ಳುತಾ್ತರೆ,  

“ಬೆಳ  ೆ ಮಾರಾಟವಾದ ದಿನವೆ� ರರವನ್್ನ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಲಾಗ್ತ್ತದೆ, 

ಈ ಅನ್ಭವ ಎಂದಿಗೋ ಇರಲಿಲಲಿ.” ಇದಕಾಕೆಗಿ ಅವರ್ ಇ-ನಾಮ್ 

ಮತ್್ತ ಜಿಲಾಲಿಡಳ್ತಕೆಕೆ ಧನಯಾವಾದ ಅರ್್ಗಸ್ತಾ್ತರೆ. ಅದೆ� ರಿ�ತಿ, 

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆ�ರದ ಗ್ಂಟೋರ್ ಜಿಲೆಲಿಯ ದ್ಗಿ್ಗ�ರಲಾ ಗಾ್ರಮ ಸರ 

ಮೆ� 2017 ರಲಿಲಿ ಇ-ನಾಮ್ ವೆ�ದಿಕೆಗೆ ಸೆ�ರಿತ .್ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದ 

ಎರಡನೆ� ರಂತದಲಿಲಿ ಇ-ನಾಮ್ ಅಡಿಯಲಿಲಿ ಒಳಗೆೋಳಳಿಬೆ�ಕಾದ 

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆ�ರದ 10 ಮಂಡಿಗಳಲಿಲಿ ಇದ್ ಒಂದಾಗಿತ್್ತ. ಈ 

ಮಂಡಿಯಲಿಲಿ ಆನ್ ಲೆಟನ್ ರರಾಜನ್್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗೆ್ಗ 9.30 ರಿಂದ 

11.೦೦ ಗಂರೆ ವರೆಗೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್ತದೆ.

 ಇ-ನಾಯಾಮ್ ಸೆ�ರಿದ ನಂತರ ಈ ಮಂಡಿ ಸಂಪೂರ್ಗವಾಗಿ 

ಬದಲಾಗಿದ್ದಾ, ಇದ್ ರೆಟತರಿಗೆ ಪ್ರಯ�ಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದ್, 

ದೆ�ರದಲಿಲಿ ರೆಟತರ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚುತಿ್ತದದಾರೆ, ಅವರ್ ಯಾವುದೆ� 

ತೆೋಂದರೆ ಮತ್್ತ ತೆೋಡಕಲಲಿದೆ ತಮಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್್ನ ಮಾರಾಟ 

ಮಾಡ್ತಿ್ತದದಾರೆ, ಅದ್ ಆರಂಭದಲಿಲಿ 8 ರಾಜಯಾಗಳಲಿಲಿ 21 ಮಂಡಿಗಳನ್್ನ 

ಸಂಯ�ಜಿಸ್ವ ಮೋಲಕ 14 ಏರ್್ರಲ್ 2016 ರಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ 

ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಇ-ನಾಮ್ ನಂದಾಗಿ 

ಸಾಧಯಾವಾಗಿದೆ. ಇ-ನಾಮ್ ನ ಪ್ರಮ್ಖ ಗ್ರಿಗಳಲಿಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ 

ರೆಟತರನ್್ನ ಮಧಯಾವತಿ್ಗಗಳ್ಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ವುದಾಗಿದೆ ಮತ್್ತ ನೆ�ರ 

ಖರಿ�ದಿ ಮತ್್ತ ಮಾರಾಟ ಸೌಲಭಯಾಗಳನ್್ನ ಸ್ಗಮಗೆೋಳ್ಸಲ್ 

ಮಹತಾವಾಕಾಂಕೆಯ ಯೇಜನೆ
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ಅವರಿಗೆ ವೆ�ದಿಕೆಯನ್್ನ ಒದಗಿಸ್ವುದಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರ್ ಗರಿಷ್ಠೆ 

ಲಾಭವನ್್ನ ಗಳ್ಸಬರ್ದಾಗಿರ್ತ್ತದೆ.

ಅದೆ� ಸಮಯದಲಿಲಿ, ಅವರ್ ತಮಮಾ ಬೆಳೆಗಳ ಮಾರಾಟಕಾಕೆಗಿ 

ಯಾರನೋ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಬೆ�ಕಾಗಿರ್ವುದಿಲಲಿ ಮತ್್ತ ಖರಿ�ದಿದಾರನ್ 

ದೆ�ರದ ಯಾವುದೆ� ಭಾಗದಿಂದ ವಾಯಾಪಾರ ಮಾಡಬರ್ದ್. 

ಇ-ನಾಮ್ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಕೃಷ್ ಸರಕ್ಗಳ ಆನ್ ಲೆಟನ್ ವಾಯಾಪಾರ 

ವೆ�ದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇ-ನಾಮ್ ರ�ಟ್ಗಲ್ ನ ಮ್ಖಯಾ ಉದೆದಾ�ರವೆಂದರೆ 

ಭಾರತದಾದಯಾಂತ ಎಲಾಲಿ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರ್ಕರೆಟಿ ಸಮತಿಗಳನ್್ನ 

ಒಂದೆ� ಜಾಲಕೆಕೆ ಜೆೋ�ಡಿಸ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ವಾಯಾಪಾರ ವಹವಾಟ್ಗಳಲಿಲಿ 

ಪಾರದರ್ಗಕತೆಯನ್್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಟಟಿದಲಿಲಿ 

ಕೃಷ್ ಉತಾ್ಪದಕರಿಗೆ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕರೆಟಿಯನ್್ನ ಒದಗಿಸ್ವುದಾಗಿದೆ. 

ರೆಟತರ್ ಗ್ರಮಟಟಿಕೆಕೆ ಅನ್ಗ್ರವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯ್ವುದನ್್ನ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲ್ ಮತ್್ತ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ್ಗೆ “ಒಂದ್ ರಾಷ್ಟ್ರ, 

ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕರೆಟಿ ” ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವುದಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಸ್್ತತ ದೆ�ರದ 21 ರಾಜಯಾಗಳು ಮತ್್ತ ಕೆ�ಂದಾ್ರಡಳ್ತ ಪ್ರದೆ�ರಗಳ 

1,000 ಮಂಡಿಗಳನ್್ನ ಇ-ನಾಮ್ ನೆೋಂದಿಗೆ ಜೆೋ�ಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇ-ನಾಮ್ ನಂತರ ನವ�ನ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೋಲಕ ರೆಟತರ ಜಿ�ವನ 

ಗ್ರಮಟಟಿವನ್್ನ ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಮತ್್ತ ಅವರಿಗೆ ಸಮೃದಿ್ಧಯನ್್ನ ತರಲ್ 

ಭಾರತ ಸಕಾ್ಗರ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೆೋಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿ್ತದೆ.   

ಒಟು್ಟ 
ಮಂಡಿಗಳು

1,000

ನೆೋೇಂದಾಯಿತ 
ವಾಯಾಪಾರಿಗಳು

ಎಫ್ ಪ್ಒಗಳು

ಸಮಗರಿ 
ಪರವಾನಗಿಗಳು

ಒಳಗೆೋಂಡ 
ರಾಜಯಾಗಳು

21
ನೆೋೇಂದಾಯಿತ 

ರೆೈತರು

2,19,639

2,083

1,03,134

ಇ-ನಾಮ್ ಅನುನು 14 ನೆೋ ಏಪರಿರ 2016 ರಂದು ಪಾರಿರಂಭಿಸಲಾಯಿತು

ಇ-ನಾಮ್ ನಿಂದ ರೈತರಿಗಾಗವ ಪರಿಯೋಜನಗಳು

ಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿ ಶಿರಿೇ ನರೆೇಂದರಿ 

ಮೇದ್ ಅವರು 2016ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 

14ರಂದು 8 ರಾಜಯಾಗಳಲಿಲಿ 21 

ಮಂಡಿಗಳನುನು ಸಂಯೇಜಸುವ 

ಮೋಲಕ ಇ-ನಾಮ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ 

ನಿೇಡಿದರು.

ಇ-ನಾಮ್ ಪೇಟ್ದಲ್ 

ನಲಿಲಿ ನೆೋೇಂದಣಿ ರೆೈತರಿಗೆ 

ಉಚಿತವಾಗಿದೆ.

ರೆೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳ 

ವಿವರಗಳನುನು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲಿಲಿ 

ಎಲಾಲಿ ಇ-ನಾಮ್ ಮಂಡಿಗಳ 

ವಾಯಾಪಾರಿಗಳಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ 

ನಲಿಲಿ ಅಪ್ ಲೆೋೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು 

ಮತುತಿ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾವುದೆೇ 

ಸ್ಥಳದ್ಂದ ಇ-ನಾಮ್ ನಲಿಲಿ 

ಖರಿೇದ್ಸಲು ಲರಯಾವಿರುವ ಲಾಟ್ 

ಗಳನುನು ಬಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ತೋಕದಲಿಲಿ ಪಾರದಶ್ದಕತೆಯನುನು 

ತರಲು ಇ-ನಾಮ್ ವೆೇದ್ಕೆಯಲಿಲಿ ಬಡ್ 

ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರೆೈತರ ಸರಕುಗಳನುನು 

ನಿಖರವಾಗಿ ತೋಕ ಮಾಡಲು 

ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ ತೋಕದ ಮಾಪಕಗಳನುನು 

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳು 

ರೆೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿಯನುನು ಭಿೇಮ್ ಪಾವತಿ 

ಸೌಲರಯಾವನುನು ಬಳಸಕೆೋಂಡು ಮಬೆೈಲ್ 

ಫೇನ್ ಮೋಲಕ ಮಾಡಬಹುದು.

ರೆಟತರ್ ಮತ್್ತ ಖರಿ�ದಿದಾರರ ನಡ್ವೆ ಮಧಯಾವತಿ್ಗ 

ಇರ್ವುದಿಲಲಿ. ರೆಟತರಷೆಟಿ� ಅಲಲಿದೆ, ಇದ್ ಗಾ್ರರಕರಿಗೋ 

ಪ್ರಯ�ಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ರೆಟತರ್ ತಮಮಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆಯನ್್ನ 

ಪಡೆಯ್ತಾ್ತರೆ. ಇದ್ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್್ನ 

ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ ಮಾರ್ಕರೆಟಿಗೆ ಹೆೋ�ಗ್ವ 

ಸಮಯವನ್್ನ ಉಳ್ಸ್ತ್ತದೆ.

ರೆಟತರ್ ತಮಮಾ ಲಾಟ್ ಗಾಗಿ ಬಿಡ್ ಗಳ 

ಪ್ರಗತಿಯನ್್ನ ಮಬೆಟಲ್ ಮೋಲಕ ನೆೋ�ಡಬರ್ದ್ 

ಮತ್್ತ ರೆಟತರ್ ರತಿ್ತರದ ಮಂಡಿಗಳಲಿಲಿ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ 

ಸಕಾಲಿಕ ಮಾಹತಿಯನ್್ನ ಸರ ಪಡೆಯಬರ್ದ್.

ರೆಟತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಡಿಯ ಸಂಪೂರ್ಗ ಮಾಹತಿ 

ಸಕಾಲದಲಿಲಿ ಸಿಗ್ತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸರಿಯಾದ 

ಮಾರಾಟಕೆಕೆ ಸೌಲಭಯಾ ಒದಗಿಸ್ತ್ತದೆ.

ನೋಂದಣಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮಾರಾಟ ಎಲೆಕ್ಟಟ್ರನಿಕ್ ಮಾಪಕಗಳು

ಇ-ನಾಮ್

ಮಾಚ್್ದ 8, 2022 ರ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು

1,72,89,499

ಇ-ನಾಮ್ ಎಲಾಲಿ ರೆಟತರಿಗೆ 
ಪ್ರಯ�ಜನವನ್್ನ ನ�ಡ್ವ ಮತ್್ತ 
ಅವರ್ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್್ನ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ವ ವಧಾನವನ್್ನ 
ಬದಲಾಯಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್್ನ 
ಹೆೋಂದಿದೆ. ಇ-ನಾಮ್ ನೆೋಂದಿಗೆ, 
ನಮಮಾ ರೆಟತರ್ ಯಾವುದೆ� 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚಚುವನ್್ನ ಭರಿಸದೆ 
ಪಾರದರ್ಗಕ ರಿ�ತಿಯಲಿಲಿ ಸ್ಪಧಾ್ಗತಮಾಕ 
ಬೆಲೆಗಳನ್್ನ ಪಡೆಯ್ತಾ್ತರೆ.

ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್, ಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿ

ಮಹತಾವಾಕಾಂಕೆಯ ಯೇಜನೆ
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ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ಕೆೋ�ವಡ್-19ರ ಮೋರನೆ� ಅಲೆಯ್ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಮಸ್ಕಾಗ್ತಿ್ತದೆ, ಆದರೋ ಸಕಾ್ಗರವು 

ಸಂಪೂರ್ಗವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್್ತ ದೆ�ಶಾದಯಾಂತ ಲಸಿಕೆ ವಾಯಾರ್್ತಯನ್್ನ ಹೆಚಿಚುಸಲ್ ರ್ರಮಸ್ತಿ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಸಾವ್ಗತಿ್ರಕ 

ಲಸಿಕೆ ನ�ಡಿಕೆಯ ಗ್ರಿಯನ್್ನ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಮ�ರ್ಸ್ತಿ್ತದೆ ಮತ್್ತ ಮಕಕೆಳ್ಗೋ ಲಸಿಕೆಗಳನ್್ನ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ತಿ್ತದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಾರ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಜಯಾಗಳು ಮತ್್ತ ಕೆ�ಂದಾ್ರಡಳ್ತ ಪ್ರದೆ�ರಗಳ್ಗೆ ಸಕಾ್ಗರ ಉಚಿತ 

ಕೆೋ�ವಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್್ನ ನ�ಡ್ವುದನ್್ನ ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯ 

ಮೆ�ಲಿ್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್ ಪರಿಶಿ�ಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸ್ವುದನ್್ನ ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದಾದಾರೆ.

ರಾಜಸಾಥಿನದ ಜೆೋ�ಧಪುರದ ಮರ್ಭೋಮ ಪ್ರದೆ�ರ- ಈ 
ಪ್ರದೆ�ರದ ಮಹಳಾ ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಕಾಯ್ಗಕತ್ಗರ್ ಕೆೋ�ವಡ್ 
ಲಸಿಕೆಗಳನ್್ನ ನ�ಡಲ್ ತಮಮಾ ಮನೆಗಳ್ಂದ ನಡೆದ್ ಹೆೋ�ಗಿ, 

ತಮಮಾ ಗಮಯಾಸಾಥಿನವನ್್ನ ತಲ್ಪುತಿ್ತದಾದಾರೆ. ಗ್ರಿ ಎಷೆಟಿ� ಕಷ್ಟಿಕರವಾಗಿದದಾರೋ, 
ಇಂದ್ ಭಾರತವು ಅದನ್್ನ ಸಾಧಿಸ್ವ ಸಾಮಥಯಾ್ಗವನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದೆ 
ಎಂಬ್ದನ್್ನ ಈ ಮನೆೋ�ಭಾವವು ತೆೋ�ರಿಸ್ತ್ತದೆ. ಕೆೋ�ವಡ್ ಅವಧಿಯಲಿಲಿ, 
ಈ ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಕಾಯ್ಗಕತ್ಗರ್ ನದಿಗಳು, ಹಮ, ಪವ್ಗತಗಳು ಅಥವಾ 
ಸ್ಡ್ವ ಮರ್ಭೋಮಗಳು ಅವರನ್್ನ ತಡೆಯಲ್ ಸಾಧಯಾವಲಲಿ ಎಂದ್ 
ತೆೋ�ರಿಸಿದಾದಾರೆ. ಅವರ ಸಮಪ್ಗಣಾ ಭಾವದಿಂದಾಗಿಯ� ದೆ�ರವು ಈಗ 
180 ಕೆೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳ ಡೆೋ�ಸ್ ಗಳನ್್ನ ನ�ಡಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಮಾಚ್್ಗ 
16 ರಿಂದ, 12 ರಿಂದ 14 ವಷ್್ಗ ವಯಸಿ್ಸನ ಮಕಕೆಳು ಕೆೋ�ವಡ್ ಲಸಿಕೆಗೆ 
ಅರ್ಗರಾಗ್ತಾ್ತರೆ. ಇದಲಲಿದೆ, 60 ವಷ್್ಗಕಕೆಂತ ಮೆ�ಲ್ಪಟಟಿ ಎಲಾಲಿ ಜನರೋ 
ಈಗ ಮ್ನೆ್ನಚಚುರಿಕೆ ಡೆೋ�ಸ್ ಗಳನ್್ನ ಪಡೆಯಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತ್ತದೆ. ಮಕಕೆಳು 
ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದದಾರೆ, ದೆ�ರ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತ್ತದೆ ಎಂದ್ ಸಕಾ್ಗರ ನಂಬಿದೆ. 
ಇದಕಾಕೆಗಿಯ�; ಕೆ�ಂದ್ರ ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಸಚಿವ ಮನ್್ಸಖ್ ಮಾಂಡವಯಾ 
ಅವರ್ ಮಕಕೆಳು ಮತ್್ತ 60 ವಷ್್ಗಕಕೆಂತ ಮೆ�ಲ್ಪಟಟಿ ಜನರನ್್ನ ಹೆೋಂದಿರ್ವ 
ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ್ಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಲ್ ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಸಿದಾದಾರೆ. ಮತೆೋ್ತಂದೆಡೆ, 
ದೆ�ರದಲಿಲಿ ಲಸಿಕೆ ನ�ಡಿಕೆಯ್ ತನ್ನದೆ� ಆದ ವೆ�ಗದಲಿಲಿ ನಡೆಯ್ತಿ್ತದೆ ಮತ್್ತ 
ಮಾಚ್್ಗ 14, 2022 ರವರೆಗೆ, 15 ರಿಂದ 17 ವಷ್್ಗ ವಯಸಿ್ಸನ 5,58,92,605 
ರದಿರರೆಯದವರಿಗೆ ಮದಲ ಡೆೋ�ಸ್ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 3,38,83,880 
ರದಿರರೆಯದವರಿಗೆ ಎರಡನೆ� ಡೆೋ�ಸ್ ನ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಚ್್ಗ 14ರವರೆಗೆ 
ಭಾರತದಲಿಲಿ ಸಕ್ರಯ ಕೆೋ�ವಡ್ ರೆೋ�ಗಿಗಳ ಸಂಖೆಯಾ 36,168 ಎಂದ್ 
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದ್ 675 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಕೆೋ�ವಡ್ ನ 
ಅತಯಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಯ ಪ್ರಕರರವಾಗಿದೆ. ಅದೆ� ವೆ�ಳ ,ೆ 24 ಗಂರೆಗಳಲಿಲಿ 
2,503 ಹೆೋಸ ಪ್ರಕರರಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ, ಇದ್ ಕಳೆದ 680 ದಿನಗಳಲಿಲಿ 
ಅತಯಾಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖೆಯಾಯಾಗಿದೆ. ಚೆ�ತರಿಕೆ ದರ ಶೆ�.98.72 ಆಗಿದೆ.

22 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅತ್ಂತ ಕಡಿಮ ದೈನಂದಿನ ಪರಿಕರರಗಳು

12 ವಷ್ಣ ಮತು್ತ ಮೋಲ್ಪಟಟಾ 
ಮಕಕೆಳು ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕ್ 
ಪಡೆಯಲ್ದಾದಾರ

ಲಸಿಕೆಯ ಬಗೆ್ಗ ತಪು್ಪ ಮಾಹತಿಯನ್್ನ 

ರರಡ್ವ ಯಾವುದೆ� ಪ್ರಯತ್ನವನ್್ನ 

ನಾವು ತಿರಸಕೆರಿಸಬೆ�ಕ .್ ಲಸಿಕೆಯ 

ಹೆೋರತಾಗಿಯೋ ಸೆೋ�ಂಕ್ 

ಸಂಭವಸ್ತ್ತದೆ ಎಂದ್ ನಾವು 

ಅನೆ�ಕ ಬಾರಿ ಕೆ�ಳುತೆ್ತ�ವೆ, ಹ�ಗಾಗಿ 

ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯ�ಜನ? 

ಮಾಸ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲಲಿ 

ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳೊ ಇವೆ. ಇಂತರ 

ವದಂತಿಗಳನ್್ನ ಹೆೋ�ಗಲಾಡಿಸ್ವ 

ತ್ತ್್ಗ ಅಗತಯಾವದೆ.

ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್, ಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿ

ಕೆೋೇವಿಡ್ ವಿರುದಧ ಸಮರಆರೆೋೇಗಯಾ
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ಉನನುತ ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶಿೇಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸದ ಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿ

ಮಾಚ್್ಗ 9 ರಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಶಿ್ರ� ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ 
ಅವರ್ ಕೆೋ�ವಡ್-19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ರೆೋ�ಗದ ಸಿಥಿತಿಗತಿ, 
ವಶೆ�ಷ್ವಾಗಿ ಒಮಕಾ್ರನ್ ರೋಪಾಂತರ ಮತ್್ತ ದೆ�ರದ 
ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಪರಾಮಶೆ್ಗಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟಟಿದ 
ಸಭೆಯ ಅಧಯಾಕ್ಷತೆ ವಹಸಿದದಾರ .್ ಸಭೆಯಲಿಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನವೆ�ರ 
ಮತ್್ತ ಭಾರತದ ಕೆೋ�ವಡ್-19 ಪರಿಸಿಥಿತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ವವರವಾದ 
ಪಾ್ರತಯಾಕ್ಷಿಕೆಯನ್್ನ ನ�ಡಲಾಯತ .್ ಕೆೋರೆೋನಾದ ಹೆೋಸ 
ರೋಪಾಂತರಿಗಳ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಆಸ್ಪತೆ್ರ ಪ್ರಕರರಗಳ ತಿ�ವ್ರತೆ 
ಮತ್್ತ ಮರರವನ್್ನ ತಗಿ್ಗಸಲ್ ವಷ್ಯದಲಿಲಿ ಭಾರತದ 
ಪ್ರಸ್್ತತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್್ತ ಲಸಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ 
ವಶೆಲಿ�ಷ್ಣೆಗೆ ಒತ್್ತ ನ�ಡಲಾಯತ .್ ಸಭೆಯಲಿಲಿ, ಕೆ�ಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಗರದ ಪೂವ್ಗಭಾವ ಮತ್್ತ ಸರಯ�ಗದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 
ಸೆೋ�ಂಕನ ರರಡ್ವಕೆಯನ್್ನ ನಯಂತಿ್ರಸಲ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ನವ್ಗರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ್ದ್ ತಿಳ್ದ್ಬಂತ .್ 
ವರ್ವ ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಸಂಸೆಥಿ, ವರ್ವಸಂಸೆಥಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ವತ್ತ 
ನಧಿ, ಹಾವ್ಗಡ್್ಗ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸೋಕೆಲ್ ಮತ್್ತ ಸ್ಪಧಾ್ಗತಮಾಕತೆಯ 
ಸಂಸೆಥಿ ವರದಿಗಳಲಿಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಮತ್್ತ 
ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್್ನ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶಾಲಿಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ 
ಅಂರವನ್್ನ ಉಲೆಲಿ�ಖಿಸಲಾಯತ .್ ಕೆೋ�ವಡ್ ಶಿಷಾಟಿಚಾರಗಳು 
ಮತ್್ತ ಕೆೋ�ವಡ್ ಸೋಕ್ತ ನಡೆವಳ್ಕೆಗಳನ್್ನ ಅನ್ಸರಿಸ್ವಂತೆ 
ಮತ್್ತ ಸಮ್ದಾಯಕೆಕೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ವಲಿಲಿ ತಮಮಾ ಬೆಂಬಲ 
ಮತ್್ತ ವೆಟಯಕ್ತಕ ಪಾಲೆೋ್ಗಳುಳಿವಕೆಯನ್್ನ ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವಂತೆ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್ ಜನರನ್್ನ ಆಗ್ರಹಸಿದರ .್

12 ರಿಂದ 17 ವಷ್ದ ವಯಸ್ಸನ ಮಕಕುಳಗಾಗಿ  
ಕೆೋೇವೊವಾಕ್್ಸ ಅನುಮೇದನೆ
ಸಿ�ರಮ್ ಇನ್ಸಟಿಟೋಯಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿರ್ವ 
ಕೆೋ�ವಡ್-19 ನಗ್ರರ ಲಸಿಕೆಯಾದ ಕೆೋವೊವಾರ್್ಸ ಅನ್್ನ 
ಭಾರತದ ಔಷ್ಧ ಮಹಾ ನಯಂತ್ರಕರ್ ಸಿ�ಮತ ತ್ತ್್ಗ 
ಬಳಕೆಗೆ ಅನ್ಮ�ದಿಸಿದಾದಾರೆ. ಮಾಧಯಾಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 
ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್್ನ 12 ರಿಂದ 17 ವಷ್್ಗ ವಯಸಿ್ಸನ ಮಕಕೆಳ್ಗಾಗಿಯ� 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದ್ 18 ವಷ್್ಗಕಕೆಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿ್ಸನ 
ಜನರಿಗೆ ಲಭಯಾವರ್ವ ದೆ�ರದ ನಾಲಕೆನೆ� ಕೆೋ�ವಡ್ ನಗ್ರರ 
ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆೋ�ವಡ್-19 ಕ್ರಿತ ತಜ್ಞರ ಸಮತಿಯ 
ಶಿಫಾರಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೆ�ಲೆ ತ್ತ್್ಗ ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲಿಲಿ ಕೆೋವಾರ್್ಸ 
ಬಳಕೆಗೆ ಭಾರತದ ಔಷ್ಧ ಮಹಾ ನಯಂತ್ರಕರ್ (ಡಿಸಿಜಿಐ) 
ಅನ್ಮ�ದನೆ ನ�ಡಿದಾದಾರೆ, ಆದರೆ 15 ವಷ್್ಗಕಕೆಂತ ಕಡಿಮೆ 
ವಯಸಿ್ಸನ ಮಕಕೆಳ್ಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕ್ವ ಬಗೆ್ಗ ಸಕಾ್ಗರ ಇನೋ್ನ 
ನಧಾ್ಗರ ಕೆಟಗೆೋಂಡಿಲಲಿ. ಏತನಮಾಧೆಯಾ, ಕೆೋ�ವಡ್ ವರ್ದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 
ಮೋಗಿನ ಮೋಲಕ ಹಾಕ್ವ ಲಸಿಕೆಯ ಬೋಸಟಿರ್ ಡೆೋ�ಸ್ ನ 
ಪ್ರಯ�ಗವೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 11ರಂದ್ ಏಮ್್ಸ ನಲಿಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. 
ಈ ಪ್ರಯ�ಗವನ್್ನ ಏಮ್್ಸ ನ ದೆರಲಿ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ದೆ�ಶಾದಯಾಂತ 
ಒಂಬತ್್ತ ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಲಿಲಿ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ 100 
ಜನರನ್್ನ ಒಳಗೆೋಂಡಿರ್ವ ಪ್ರಯ�ಗದಲಿಲಿ 18 ವಷ್್ಗಕಕೆಂತ 
ಮೆ�ಲ್ಪಟಟಿ ಜನರನ್್ನ ಮಾತ್ರ ಸೆ�ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, 
ಎರಡೋ ಡೆೋ�ಸ್ ಗಳನ್್ನ ತೆಗೆದ್ಕೆೋಂಡ ಜನರ್ ಪ್ರಯ�ಗದ 
ಭಾಗವಾಗ್ತಾ್ತರೆ. 

ಮರಳದ ಮಾಮೋಲಿ ದ್ನಗಳು: ಹೆೋ ದ್ಕೆಗಳು ಮತುತಿ ರೆೈಲಿನೆೋಳಗಿನ 
ಪರದೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮೆೇಲಿನ ನಿಷೆೇಧ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ರೆೈಲೆವಾ

ಎರಡು ವಷ್ದಗಳ ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವಿಮಾನಗಳ  

ಮೆೇಲಿನ ನಿಷೆೇಧ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಿರುವ ಭಾರತ

ದೆ�ಶಾದಯಾಂತ ಕೆೋ�ವಡ್ ನ ಹೆೋಸ ಪ್ರಕರರಗಳ 
ಸಂಖೆಯಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಿ್ತದ್ದಾ, ಪರಿಸಿಥಿತಿಯಲಿಲಿನ ನರಂತರ 
ಸ್ಧಾರಣೆಯಂದಾಗಿ, ವಸತ್ರಗಳು, ಕಂಬಳ್ಗಳು ಮತ್್ತ ಒಳಾಂಗರ 
ಪರದೆಗಳ ಮೆ�ಲಿನ ನಷೆ�ಧವನ್್ನ ತಕ್ಷರದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ 
ಬರ್ವಂತೆ ತೆಗೆದ್ಹಾಕಲ್ ರೆಟಲೆ್ವ ನಧ್ಗರಿಸಿದೆ. ಈ ವಸ್್ತಗಳು 
ಈಗ ಕೆೋ�ವಡ್ ಪೂವ್ಗ ಅವಧಿಯಲಿಲಿದದಾಂತೆಯ� ಲಭಯಾವಾಗಲಿವೆ. 
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಕೆೋ�ವಡ್-19 ರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕ 
ರೆೋ�ಗ ಮತ್್ತ ಕೆೋ�ವಡ್ ಶಿಷಾಟಿಚಾರದ ಹನೆ್ನಲೆಯಲಿಲಿ, ರೆಟಲಿನಲಿಲಿ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಚಾರಕೆಕೆ ಎಸ್.ಓ.ರ್. (ಸಾಟಿ್ಯಂಡಡ್್ಗ ಆಪರೆ�ಟಿಂಗ್ 
ರ್ರರೆೋ�ಕಾಲ್) ಅನ್್ನ ಹೆೋರಡಿಸಲಾಗಿತ್್ತ, ಇದ್ ವಸತ್ರಗಳು, 
ಹೆೋದಿಕೆಗಳು ಮತ್್ತ ರೆಟಲಿನೆೋಳಗೆ ಪರದೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್್ನ 
ನಷೆ�ಧಿಸಿತ್್ತ.

ಕೆೋ�ವಡ್ ಪ್ರಕರರಗಳ ಕ್ಸಿತದಿಂದಾಗಿ, ಎರಡ್ ವಷ್್ಗಗಳ 
ವರಾಮದ ನಂತರ ಮಾಚ್್ಗ 27, 2022 ರಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ವಮಾನಯಾನ ಸಂಸೆಥಿಗಳ ಮರ್ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಗೆ ಸಕಾ್ಗರ 
ನಧ್ಗರಿಸಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕೆೋ�ವಡ್ ತಡೆಗಟ್ಟಿವ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಕೆಕೆ 
ಮಾನಯಾತೆ ನ�ಡಿದ ನಂತರ ಮತ್್ತ ಉದಯಾಮ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಮಾಲೆೋ�ಚನೆ ನಡೆಸಿದ ತರ್ವಾಯ, ಸಕಾ್ಗರ ಈ ನಧಾ್ಗರ 
ಕೆಟಗೆೋಂಡಿತ್್ತ. ಕೆೋ�ವಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಕದ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಸೆೋ�ಂಕ್ 
ರರಡ್ವುದನ್್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಿವ ಸಲ್ವಾಗಿ ಮಾಚ್್ಗ 23, 2020 
ರಂದ್ ಭಾರತಕೆಕೆ ನಗದಿತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ವಮಾನಗಳನ್್ನ 
ಸಥಿಗಿತಗೆೋಳ್ಸಲ್ ಸಕಾ್ಗರ ನಧ್ಗರಿಸಿತ .್ ಆದಾಗೋಯಾ, ವಶೆ�ಷ್ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ವಮಾನಗಳು ಜ್ಲೆಟ 2020 ರಿಂದ, ಭಾರತ 
ಮತ್್ತ 37 ದೆ�ರಗಳ ನಡ್ವೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ ವಯಾವಸೆಥಿಯ ಅಡಿಯಲಿಲಿ 
ಕಾಯ್ಗನವ್ಗಹಸ್ತಿ್ತವೆ. ಉದಯಾಮದ ಬಾಧಯಾಸಥಿರೆೋಂದಿಗಿನ 
ಚಚೆ್ಗ ಮತ್್ತ ಹೆೋಸ ಕೆೋ�ವಡ್ ವೆಟರಾರ್ ಪ್ರಕರರಗಳ 
ಇಳ್ಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೆ�ಲೆ, ನಾಗರಿಕ ವಮಾನಯಾನ 
ಸಚಿವ ಜೆೋಯಾ�ತಿರಾದಿತಯಾ ಸಿಂಧಾಯಾ ಮಾಚ್್ಗ 27, 2022ರಿಂದ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ವಮಾನ ಸೆ�ವೆಗಳನ್್ನ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲ್ 
ನಧ್ಗರಿಸಿದಾದಾರೆ. ಈ ನಧಾ್ಗರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ 
ವಯಾವಸೆಥಿಯನ್್ನ ಸರ ತೆಗೆದ್ಹಾಕಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಆದಾಗೋಯಾ, 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಪ್ರಯಾರದ ವೆ�ಳ  ೆ ಕೆೋ�ವಡ್ ತಡೆಗಟಟಿಲ್ 
ಕೆ�ಂದ್ರ ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಗ್ಗಸೋಚಿಗಳನ್್ನ 
ಕಟ್ಟಿನರಾಟಿಗಿ ಪಾಲಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಆರೆೋೇಗಯಾಕೆೋೇವಿಡ್ ವಿರುದಧ ಸಮರ
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ಗುಜರಾತಿನ ನವಸಾರಿ ಜಲೆಲಿಯಿಂದ 16 ಕಿಲೆೋೇ 
ಮಿೇಟರ್ ದೋರದಲಿಲಿರುವ ದಾಂಡಿ ಭಾರತದ 

ಮನೆಮಾತಾದ ಗಾರಿಮವಷೆ್ಟೇ ಅಲಲಿ, 92 ವಷ್ದಗಳಷು್ಟ 
ಹಳೆಯದಾದ, ಎಂದ್ಗೋ ಮಸುಕಾಗದ ಜಾಗತಿಕ 

ಹೆಗುಗೆರುತನೋನು ಹೆೋಂದ್ದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತರಿ್ಯ 
ಚಳವಳಯ “ಯಾತಾರಿಸ್ಥಳ”, ಅಲಿಲಿ ಬಾಪು ಕೆೇವಲ  
ಒಂದು ಹಡಿ ಉಪ್ಪನುನು ಕೆೈಯಲಿಲಿ ಹಡಿದ ನಂತರ 
ಹೆೇಳದದಿರು, “ಈ ಒಂದು ಹಡಿ ಉಪ್್ಪನೆೋಂದ್ಗೆ,  

ನಾನು ಬರಿಟ್ಷ್ ಆಡಳತದ ಬೆೇರುಗಳನುನು 
ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸದೆದಿೇನೆ.”

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತರ್ಯದ 
ಯಾತ್ರಿಸಥಾಳ 

ಬಿ್ರಟಿಷ್ರ್ ಉರ್್ಪನ ಮೆ�ಲೆ ತೆರಿಗೆ ವಧಿಸ್ವ ಶಾಸನವನ್್ನ ಜಾರಿಗೆ 
ತಂದಾಗ, ಬಾಪು ಅವರ್ ಅಹಂಸೆಯ ಮಾಗ್ಗವನ್್ನ ಅನ್ಸರಿಸಿ, 
ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಾರ್ ಉರ್್ಪನ ಸತಾಯಾಗ್ರರವನ್್ನ ನಡೆಸಿದರ .್ ಅದನ್್ನ 
ನಾವು ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಅಸರಕಾರ ಚಳವಳ್ 
ಎಂದ್ ಕರೆಯ್ತೆ್ತ�ವೆ. ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾ್ಗರ 
ಹೆ�ರಿದ ಉರ್್ಪನ ತೆರಿಗೆಯನ್್ನ “ವರ್ವದ ಅತಯಾಂತ ಭಯಾನಕ ತೆರಿಗೆ” 
ಎಂದ್ ಉಲೆಲಿ�ಖಿಸಿದರ್ ಮತ್್ತ ಅವರ್ ಕಾನೋನನ್್ನ ಧಿಕಕೆರಿಸಲ್ 
ನಧ್ಗರಿಸಿದರ .್

ಆ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಉರ್್ಪನ ಮೆ�ಲಿನ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ತೆರಿಗೆ ಅತಯಾಂತ 
ಹೆಚಾಚುಗಿತ್್ತ ಮತ್್ತ ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿತ್್ತ. 1930ರ ಮಾಚ್್ಗ 11ರಂದ್ 
ಅರಮಾದಾಬಾದ್ ನ ಸಾಬರಮತಿಯಲಿಲಿ ಮರಳ್ನ ಮೆ�ಲೆ ಒಂದ್ 
ಸಂಜೆ ಪಾ್ರಥ್ಗನೆಗಾಗಿ 10,000ಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಸಭೆ ಸೆ�ರಿತ್್ತ, 
ಅಲಿಲಿ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ್ ತಮಮಾ ಚಾರಿತಿ್ರಕ ಯಾತೆ್ರಯ 
ಮ್ನಾ್ನದಿನದಂದ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಷ್ರ ಮಾಡಿದರ .್
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ಉರ್್ಪನ ಕಾನೋನ್ ಉಲಲಿಂಘಿಸ್ವ ಮೋಲಕ 
ಬಾಪು ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳ್ತವನ್್ನ ಧಿಕಕೆರಿಸಿದರ .್ ಈ 
ಯಾತೆ್ರಗಾಗಿ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ಕ್ದ್ರೆಯನ್್ನ 
ಸರ ವಯಾವಸೆಥಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್್ತ. ಈ ಯಾತೆ್ರಯ್ದದಾಕೋಕೆ  
ಗಾಂಧಿಯವರ ಕಾಲ್ಗಳಲಿಲಿ ಬೆೋಬೆ್ಬಗಳು 
ಎದಿದಾದದಾವು, ಆದರೋ ಅವರ್ ಪಲಲಿಕಕೆಯನಾ್ನಗಲಿ� 
ಕ್ದ್ರೆಯನಾ್ನಗಲಿ� ಬಳಸಲಿಲಲಿ.

ಈ ಯಾತೆ್ರಯಲಿಲಿ ತಮಮಾಂದಿಗೆ ಬರ್ವ 
ಕಾಯ್ಗಕತ್ಗರನ್್ನ ಅವರ್ ಆಯಕೆ ಮಾಡಿದದಾರ ,್ ಮತ್್ತ 
ಅವರ್ ಪ್ರತಿಯಬ್ಬರನೋ್ನ ಸ್ವತಃ ಸಂದಶಿ್ಗಸಿದದಾರ .್ ಈ 
ವಯಾಕ್ತಗಳಲಿಲಿ ಅತಯಾಂತ ಹರಿಯವರಾದವರ್ ಮಹಾತಾಮಾ 
ಗಾಂಧಿ, ಆ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಅವರಿಗೆ 61 ವಷ್್ಗ 
ವಯಸಾ್ಸಗಿತ್್ತ. ಆ ಸಮಯದಲಿಲಿ 16 ವಷ್್ಗ ವಯಸಿ್ಸನ 
ವಠಠೆಲ್ ಲಿ�ಲಾಧರ್ ಠಕಕೆರ್ ಯಾತೆ್ರಯ ಅತಯಾಂತ 
ಕರಿಯ ಸದಸಯಾರಾಗಿದದಾರ .್ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ 
ದಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ವ ಹೆೋತಿ್ತಗೆ, 50 ಸಾವರಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು 
ಜನರ್ ಈ ಅಹಂಸಾತಮಾಕ ಉರ್್ಪನ ಸತಾಯಾಗ್ರರದಲಿಲಿ 
ಸೆ�ರಿದದಾರ್ ಮತ್್ತ ಯಾತೆ್ರಯ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಅವರ್ 
ಪ್ರತಿ ಸೆೋ�ಮವಾರ ಮೌನವ್ರತ ಉಪವಾಸ 
ಆಚರಿಸ್ತಿ್ತದದಾರ್ ಎಂದ್ ಹೆ�ಳಲಾಗ್ತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ 
ಮಹಾನ್ ಚೆ�ತನಗಳ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಲಿಲಿಸ್ವ 
ಸಲ್ವಾಗಿ 2021ರ ಮಾಚ್್ಗ 12ರಂದ್ ಬಾಪು ಅವರ 
ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರಯ 91ನೆ� ವಾಷ್್ಗಕೆೋ�ತ್ಸವದಂದ್ 
ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರಗೆ 80 ಜನರನ್್ನ ಕಳುಹಸ್ವ 
ಮೋಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ 
ಅವರ ,್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಮೃತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವ 
ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮಕೆಕೆ ಚಾಲನೆ ನ�ಡಿದರ .್ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 
ಅಮೃತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲಿಲಿ, ದಾಂಡಿ 
ಯಾತೆ್ರ ಮತ್್ತ ಉರ್್ಪನ ಸತಾಯಾಗ್ರರಕೆಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟಗಾರರ ಬಗೆ್ಗ ನ�ವೂ ಓದಿ.

‘ಹರಿಯ ಗಾಂಧಿ’ ಎಂದು ಪ್ರಿೇತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾದ ಮಾತಂಗಿನಿ ಹಾಜರಾ

ಮಾತಂಗಿನ ಹಾಜರಾ ನೆಟಜ ಗಾಂಧಿವಾದಿಯಾಗಿದದಾರ .್ ಅವರ್ ನೋಲ್ವ 
ಚಕ್ರವನ್್ನ ತೆಗೆದ್ಕೆೋಂಡ್ ನೋಲ್ ತೆಗೆಯಲ ,್ ಖಾದಿ ಧರಿಸಲ್ 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್ ಮತ್್ತ ರೃದಯಪೂವ್ಗಕವಾಗಿ ಜನರ ಸೆ�ವೆಯಲಿಲಿ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡರ .್ 
ಮಹಳೆಯರ ಸಾ್ವಭಿಮಾನವನ್್ನ ಜಾಗೃತಗೆೋಳ್ಸಿದ ಮಾತಂಗಿನ ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರಲಿಲಿ 
ಎಷ್್ಟಿ ಜನರ್್ರಯರಾಗಿದದಾರೆಂದರೆ ಅವರನ್್ನ “ಹರಿಯ ಗಾಂಧಿ” ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿ್ತತ್್ತ. 
ದೆ�ರಕಾಕೆಗಿ ಮಡಿಯಲ್ ಯಾವುದೆ� ವಯಸ್್ಸ ಎಂಬ್ದಿಲಲಿ ಎಂಬ್ದನ್್ನ ಅವರ್ 
ಸಾಬಿ�ತ್ಪಡಿಸಿದರ .್

ಅದ್ 1930, ಮತ್್ತ ಅವರ ರಳ್ಳಿಯ ಕೆಲವು ಯ್ವಕರ್ ಚಳವಳ್ಯಲಿಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಾರ .್ 
ಮಾತಂಗಿನ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಕೆ�ಳ್ದ್ದಾ ಅದೆ� ಮದಲ್ ಮತ್್ತ ಬಿ್ರಟಿಷ್ರ್ ತನ್ನ ದೆ�ರವನ್್ನ 
ಹೆ�ಗೆ ಆಳುತಿ್ತದಾದಾರೆ ಎಂಬ್ದನ್್ನ ನೆೋ�ಡಿದರ .್ ಮಾತಂಗಿನ ಹಾಜರಾ ತಮಮಾ 60ನೆ� 
ವಯಸಿ್ಸನಲಿಲಿ ರಂಖ್ವನೆೋಂದಿಗೆ ಗ್ಡಿಸಿಲಿನಂದ ಹೆೋರಬಂದ್, ನಾಗರಿಕ ಅಸರಕಾರ 
ಚಳವಳ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್್ನ ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರ .್ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳ್ಯಂದಿಗೆ ಸೆ�ರಿದರ .್ 
ಅವರ್ ಭಾರತಿ�ಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟದಲಿಲಿ ಸಕ್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಾರ .್

ಅಷೆಟಿ� ಅಲಲಿ, ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಸರಕಾರ 
ಚಳವಳ್, ನಾಗರಿಕ ಅಸರಕಾರ ಚಳವಳ್ ಮತ್್ತ ಭಾರತ 
ಬಿಟ್ಟಿ ತೆೋಲಗಿ ಚಳವಳ್ಗಳಲಿಲಿ ಅವರ್ ಪ್ರಮ್ಖ 
ವಯಾಕ್ತಯಾಗಿದದಾರ .್ ಮಾತಂಗಿನ ಹಾಜರಾ ಅವರ್ 
ಅಕೆೋಟಿ�ಬರ್ 19, 1870 ರಂದ್ ಅತಯಾಂತ ಬಡ ಕ್ಟ್ಂಬದಲಿಲಿ 
ಜನಸಿದರ .್ ಅವರ ತಂದೆ ರೆಟತರಾಗಿದದಾರ ,್ ಮತ್್ತ 
ಅವರ್ ಎಂದಿಗೋ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆೋ�ಗಲಿಲಲಿ. ಬಡತನದ 
ಕಾರರದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ್ ತಮಮಾ 12 ನೆ� ವಯಸಿ್ಸನಲಿಲಿ 
ಮದ್ವೆಯಾದರ ,್ ಮತ್್ತ ಅವರ ಪತಿ ಬರಳ ಬೆ�ಗ 

ನಧನಹೆೋಂದಿದರ .್ 1942ರಲಿಲಿ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟಿ ತೆೋಲಗಿ ಚಳವಳ್ಯ ಸಮಯದಲಿಲಿ, 
ಮಾತಂಗಿನ ಅವರ್ ತಾಮ್ಲರ್ ನಲಿಲಿ ಹೆಚಾಚುಗಿ ಮಹಳೆಯರೆ� ಇದದಾ 6,000 ಬೆಂಬಲಿಗರ 
ನೆ�ತೃತ್ವ ವಹಸಿದರ .್ ದೆೋಡಡ್ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ ನಧ್ಗರಿಸಿದ ಅವರ ,್ 
ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 29 ರಂದ್, ರಲಿ�ಸ್ ಠಾಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲಿಲಿ ಸಾಗಿದರ .್  ಬಿ್ರಟಿಷ್ 
ಆಡಳ್ತವು ಇಡಿ� ಪ್ರದೆ�ರದಲಿಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 144 ನ್್ನ ಹೆ�ರಿತ .್ ಆದರೆ ಮಾತಂಗಿನ ತಿ್ರವರ್ಗ 
ಧ್ವಜವನ್್ನ ಹಡಿದ್ ವಂದೆ� ಮಾತರಂ ಘೋ�ಷ್ಣೆ ಕೋಗ್ತಾ್ತ ಮ್ಂದೆ ಸಾಗ್ತಿ್ತದದಾರ .್ 
ಇದದಾಕಕೆದದಾಂತೆ, ಒಂದ್ ಗ್ಂಡ್ ಮಾತಂಗಿನಯವರ ಬಲಗೆಟಯನ್್ನ ಭೆ�ದಿಸಿತ .್ 
ಗಾಯಗೆೋಂಡರೋ ಮಾತಂಗಿನ ಮ್ಂದೆ ನಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರ .್ ಎರಡನೆ� ಗ್ಂಡ್ 
ಅವರ ರಣೆಗೆ ಹೆೋಡೆಯತ .್ ಆದರೋ ಅವರ್ ತಿ್ರವರ್ಗ ಧ್ವಜವನ್್ನ ಕೆಟಯಲಿಲಿ ಹಡಿದ್ 
ಕೆೋನೆಯ ಉಸಿರ್ ಇರ್ವವರೆಗೋ ವಂದೆ� ಮಾತರಂ ಗಿ�ತೆ ಹಾಡಿದರ .್ ಮಾತಂಗಿನ 
ಹಾಜರಾ ಅವರ ಈ ಅನೋರಯಾ ಧೆಟಯ್ಗ, ಸೋಫೂತಿ್ಗ ಮತ್್ತ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಬಯಕೆ ಇಡಿ� 
ದೆ�ರಕೆಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಶಿ್ರ� ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ ಆಗಸ್ಟಿ 15, 
2021 ರಂದ್ ಕೆಂಪು ಕೆೋ�ರೆಯ ಮೆ�ಲಿಂದ ಮಾತಂಗಿನ ಹಾಜರಾ ಅವರನ್್ನ ಸಮಾರಿಸಿದದಾರ .್

ಜನನ: 19 ಅಕೆೋ್ಟೇಬರ್ 1870, ನಿಧನ: 29 ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್ 1942
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ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಏಪ್ರಿಲ್ 1-15, 202242

ಉರ್್ಪನ ಕಾನೋನನ್್ನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲ್ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರ 
ನಡೆಸಲ್ ನಧ್ಗರಿಸಿದಾಗ, ಅವರ್ ಮಹಳೆಯರನ್್ನ ಯಾತೆ್ರಯಲಿಲಿ 

ಸೆ�ರಿಸಿಕೆೋಳಳಿದಿರಲ್ ನಧ್ಗರಿಸಿದದಾರ .್ ಚರಕದಿಂದ ನೋಲ್ವ ಮೋಲಕ ಮತ್್ತ 
ಮದಯಾದಂಗಡಿಗಳ್ಗೆ ಮ್ತಿ್ತಗೆ ಹಾಕ್ವ ಮೋಲಕ ಮಹಳೆಯರ್ ಚಳವಳ್ಯಲಿಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಪಾತ್ರ ವಹಸಬೆ�ಕ್ ಎಂದ್ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ನಧ್ಗರಿಸಿದದಾರ .್ ಈ ಮಾಹತಿ 
ಕಮಲಾದೆ�ವ ಚರೆೋಟಿ�ಪಾಧಾಯಾಯ ಅವರಿಗೆ ತಲ್ರ್ದಾಗ, ಅವರ್ ಅದನ್್ನ ನಲ್ಗಕ್ಷಿಸಲ್ 
ಸಾಧಯಾವಾಗಲಿಲಲಿ ಮತ್್ತ ಗಾಂಧಿ�ಜಿ ಮನವೊಲಿಸಲ್ ಅವರನ್್ನ ಭೆ�ಟಿಯಾಗಲ್ 
ನಧ್ಗರಿಸಿದರ .್ “ಉರ್್ಪನ ಸತಾಯಾಗ್ರರ”ದಲಿಲಿ ಮಹಳೆಯರ್ ಭಾಗವಹಸಲೆ�ಬೆ�ಕ್ ಎಂದ್ 
ಅವರ್ ಭಾವಸಿದದಾರ .್ 

ಸಭೆಯಲಿಲಿ ಕಮಲಾದೆ�ವ ಅವರ್ ಮಹಾತಾಮಾ 
ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಳೆಯರನ್್ನ ಈ ಆಂದೆೋ�ಲನದಲಿಲಿ 
ಸೆ�ರಿಸಿಕೆೋಳಳಿಬೆ�ಕ್ ಎಂದ್ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲ್ 
ಸಾಧಯಾವಾಯತ ,್ ಇದ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಧಾ್ಗರವೆಂದ್ 
ಸಾಬಿ�ತಾಯತ .್ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ್ 
ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ಯಾತೆ್ರಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ ಅನ್ಮತಿ 
ನ�ಡಲ್ ಒರ್್ಪದ ನಂತರ, ಬಾಂಬೆಯಲಿಲಿ ಉರ್್ಪನ 
ಸತಾಯಾಗ್ರರದ ನೆ�ತೃತ್ವ ವಹಸಲ್ ಕಮಲಾ ದೆ�ವ 
ಮತ್್ತ ಅವಂತಿಕಾ ಬಾಯ ಗೆೋ�ಖಲೆ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಏಳು 
ಜನರ ತಂಡವನ್್ನ ರಚಿಸಲಾಯತ .್ ಈ ಚಳವಳ್ಯಲಿಲಿ 
ಸಕ್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉರ್್ಪನ 

ಕಾನೋನನ್್ನ ಉಲಲಿಂಘಿಸಿದದಾಕಾಕೆಗಿ ಅವರನ್್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಯತ .್ ಕಮಲಾ ದೆ�ವ 
ಚರೆೋಟಿ�ಪಾಧಾಯಾಯ ಅವರ್ ಏರ್್ರಲ್ 3, 1903 ರಂದ್ ಕನಾ್ಗಟಕದ ಮಂಗಳೊರಿನಲಿಲಿ 
ಜನಸಿದರ .್ ಅವರ್ ಭಾರತಕೆಕೆ ಹಂದಿರ್ಗ್ವ ಮದಲ್ ಲಂಡನ್ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯದಿಂದ 
ಸಮಾಜ ವಜ್ಾನದಲಿಲಿ ಡಿರಲಿಮಾ ಪಡೆದರ .್ ಭಾರತಕೆಕೆ ಬಂದ ನಂತರ, ಅವರ್ 
ಭಾರತಿ�ಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟದಲಿಲಿ ತೆೋಡಗಿಸಿಕೆೋಂಡರ ,್ ಗಾಂಧಿವಾದಿ 
ಸಂಘಟನೆ “ಸೆ�ವಾದಳ”ಕೆಕೆ ಸೆ�ರಿದರ .್ 1936ರಲಿಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಹಳಾ ಸಮೆಮೀಳನದ 
ಅಧಯಾಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯಕೆಯಾದರ .್ ಅವರ್ ಅದ್ಭುತ ಬರರಗಾರರೋ ಆಗಿದದಾರ ,್ ಭಾರತದಲಿಲಿ 
ಮಹಳೆಯರ ರಕ್ಕೆಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಲೆ�ಖನಗಳನ್್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರ .್ ಅವರ ಕೆೋನೆಯ ಪುಸ್ತಕ 
“ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತಿ�ಯ ಮಹಳಾ ಸಮರ” 1982ರಲಿಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯತ .್ ಅಷೆಟಿ� 
ಅಲಲಿ, ಅವರನ್್ನ ಕೆಟಮಗ್ಗದ “ತಾಯ” ಎಂದೋ ಕರೆಯಲಾಗ್ತ್ತದೆ. ಕಮಲಾದೆ�ವ 
ಭಾರತಿ�ಯ ಕರಕ್ರಲ ವಸ್್ತಗಳು ಮತ್್ತ ಕೆಟಮಗ್ಗಗಳನ್್ನ ಪುನಶೆಚು�ತನಗೆೋಳ್ಸ್ವಲಿಲಿ 
ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದದಾರ .್ ಈ ಕಾರರದಿಂದಲೆ� ಆಕೆಗೆ ಆ ಶೆ್ರ�ಯ ಸಲ್ಲಿತ್ತದೆ. 
ಅವರ್ ಕರಕ್ರಲ ಮತ್್ತ ಸರಕಾರಿ ಚಳವಳ್ಗಳಲಿಲಿ ಸಕ್ರಯರಾಗಿದದಾರ ,್ ಜೆೋತೆಗೆ 
ನಾಟಕ, ಕಲೆ, ರಂಗಭೋಮ, ಸಂಗಿ�ತ ಮತ್್ತ ಬೆೋಂಬೆಯಾಟವನ್್ನ ಉತೆ್ತ�ಜಿಸಲ್ 
ರಲವಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಸಂಸೆಥಿಗಳನ್್ನ ರ್ರ�ತಾ್ಸಹಸಿದರ .್ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ, 
ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ವ ಭಾರತಿ�ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ರ್ಯ�ಟರ್ ಅನ್್ನ 1944 ರಲಿಲಿ ಸಾಥಿರ್ಸಲಾಯತ .್ 1955ರಲಿಲಿ ಪದಮಾಭೋಷ್ರ ಪ್ರರಸಿ್ತ 
ಪಡೆದ ಅವರ್ 1987ರಲಿಲಿ ಪದಮಾವಭೋಷ್ರ ಪ್ರರಸಿ್ತಗೋ ಭಾಜನರಾದರ .್

ಭಾ ರತಿ�ಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟದ 
ಅಪ್ರತಿಮ ಯ�ಧ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಚೌಧರಿ 

ಅವರ್ ಚಿಕಕೆ ವಯಸಿ್ಸನಲಿಲಿಯ� ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ 
ಅವರನ್್ನ ಭೆ�ಟಿ ಮಾಡಿ, ಜಿ�ವನದ್ದದಾಕೋಕೆ ಅವರ್ 
ತೆೋ�ರಿದ ಸತಯಾ ಮತ್್ತ ಅಹಂಸೆಯ ಮಾಗ್ಗವನ್್ನ 
ಅನ್ಸರಿಸಿದರ .್ ನಾಗರಿಕ ಅಸರಕಾರ ಚಳವಳ್ಯ 
ಸಮಯದಲಿಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಕಾನೋನ್ಗಳನ್್ನ 
ಮ್ರಿಯಲ್ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ಆಯಕೆ ಮಾಡಿದ 
ಸತಾಯಾಗ್ರಹಗಳಲಿಲಿ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಚೌಧರಿ ಅವರೋ 
ಒಬ್ಬರ .್ ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರಯಲಿಲಿ ಪಾಲೆೋ್ಗಂಡ 
ಬಿಹಾರದ ಏಕೆಟಕ ವಯಾಕ್ತ ಗಿರಿವರಧಾರಿ. ಒಂದ್ 
ಸಭೆಯಲಿಲಿ ಡಾ. ರಾಜೆ�ಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ,್ ‘ನ�ವು 
ಬಿಹಾರದ ಘನತೆಯನ್್ನ ಹೆೋಂದಿದಿದಾ�ರಿ’ ಎಂದ್ 
ಹೆ�ಳ್ದದಾರ .್ ಈ ಯಾತೆ್ರಯಲಿಲಿ ಸೆ�ರಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ 
ಕೆ�ವಲ 20 ವಷ್್ಗ. ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ರ 
ವರ್ದ್ಧದ ಹೆೋ�ರಾಟದಲಿಲಿ ಅವರ್ ಮಹಾತಾಮಾ 
ಗಾಂಧಿ ಅವರೆೋಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಂತರ .್ 
ಅಷೆಟಿ� ಅಲಲಿ, ಚಳವಳ್ಯ ಅಹಂಸಾ ತತ್ವ ಮತ್್ತ 
ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳ್ಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದದಾರ್ ಮತ್್ತ ದಾಂಡಿ 
ಯಾತೆ್ರಯನ್್ನ ಯರಸಿ್ವಗೆೋಳ್ಸಲ್ ತಮಮಾ ಸಂಪೂರ್ಗ 
ಸರಕಾರ ನ�ಡಿದರ .್ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ 
ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚಳವಳ್ಯ್ 
ಬಿಹಾರದ ಅನೆ�ಕ ಭಾಗಗಳ್ಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ 
ರಬಿ್ಬತ ,್ ಮತ್್ತ ಜನರ್ ಸಾಂಕೆ�ತಿಕವಾಗಿ ಉರ್್ಪನ 
ಕಾನೋನನ್್ನ ಮ್ರಿದರ್ ಮತ್್ತ ಬಂಧಿತರಾದರ .್ 
ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಚೌಧರಿಯವರನ್್ನ ಕರಿಬಾಬ್ ಎಂದ್ 
ಕರೆಯಲಾಗ್ತಿ್ತತ್್ತ. ಬಾಪು ಅವರೆೋಂದಿಗೆ ಪತ್ರ 
ವಯಾವಹಾರ ನಡೆಸ್ತಿ್ತದದಾ ಅವರ ಹರಿಯ ಸಹೆೋ�ದರ 
ರರಿಗೆೋ�ವಂದ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ 
ಅವರ್ ಸಾಬರಮತಿ ಆರ್ರಮವನ್್ನ ತಲ್ಪಲ್ 
ಸಾಧಯಾವಾಯತ್ ಎಂದ್ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 
ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಅವರ ಮನಸಿ್ಸನ ಮೆ�ಲೆ ಗಾಂಧಿ�ಜಿ 
ಅಪಾರ ಪ್ರಭಾವ ಬಿ�ರಿದದಾರ .್ ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರಯ 
ವೆ�ಳ  ೆಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ್ ಅಹಂಸೆ 
ಮತ್್ತ ಬಾಪುವನ ಭಕ್ತರಾದರ .್ ಅಲಿಲಿಂದ ಅವರ ,್ 
ಬೆ�ರೆ ಯಾವುದೆ� ವಸತ್ರ, ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸದೆ ಕೆ�ವಲ 
ಖಾದಿ ಧೆೋ�ತಿ ಮಾತ್ರ ಧರಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದರ .್ 
ಅಷೆಟಿ� ಅಲಲಿ, ದೆ�ವಾನ್ದೆ�ವತೆಗಳ ಜೆೋತೆಯಲಿಲಿ 
ಮಹಾತಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್್ನ ಅವರ 
ಮನೆಯಲಿಲಿ ಇಟಿಟಿದದಾರ .್ ಅವರನ್್ನ ಈ ಪ್ರದೆ�ರದಲಿಲಿ 
‘ಮೆಟರ್ಲ್  ಗಾಂಧಿ ಕಾರೆೋ� ಬಾಬ್’ ಎಂದ್ 
ಕರೆಯ್ತಿ್ತದದಾರ .್

ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಚೌಧರಿ: ದಾಂಡಿ 
ಯಾತೆರಿಯಲಿಲಿ ಪಾಲೆೋಗೆಂಡ  

ಬಹಾರದ ಏಕೆೈಕ ಸತಾಯಾಗರಿಹ

ಜನನ: 3 ಏಪ್ರಿಲ್ 1903, ನಿಧನ: 29 ಅಕೆೋ್ಟೇಬರ್ 1988

ಜನನ: 11 ಜನವರಿ 1911 ನಿಧನ: 18 ಆಗಸ್್ಟ 1990

ದೆೇಶದ ಸಾವಾತಂತರಿ್ಯಕಾಕುಗಿ 
1936ರಲಿಲಿ ಭಾರತದ 
ಹೆೋ ರಗೆ ರಾಜಕಿೇಯ 
ಸಂಪಕ್ದ ಗಳನುನು 
ಬೆಳೆಸುತಿತಿದದಿ ಕಮಲಾ 
ದೆೇವಿ ಚಟೆೋ್ಟೇಪಾಧಾಯಾಯ 
ಅವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ 
ಮಹಳಾ ಸಮೆಮೇಳನದ 
ಅಧಯಾಕ್ಷರಾಗಿಯೋ 
ಆಯಕುಯಾದರು.

ಆಜಾದ್ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೋೇತ್ಸವ 
ಭಾರತ@75

ಕಮಲಾದೆೇವಿ:  
ಉಪ್್ಪನ ಸತಾಯಾಗರಿಹದಲಿಲಿ 
ಮಹಳೆಯರನುನು ಸೆೇರಿಸಕೆೋಳು್ಳವಂತೆ 
ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ 
ಮನವೊಲಿಸದ ಧಿೇಮಂತೆ
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ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರಯಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಿದವರಲಿಲಿ 
ಜಿ�ವನ ಪಯ್ಗಂತ ಗಾಂಧಿವಾದಿಯಾಗಿದದಾ ಪಾಯಾರೆ ಲಾಲ್ ನಯಯಾರ್  

ಕೋಡ ಇದದಾರ .್ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾಯ್ಗದಶಿ್ಗಯಾಗಿದದಾ 
ಅವರ್ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟದಲಿಲಿ ಸಕ್ರಯವಾಗಿ ಪಾಲೆೋ್ಗಂಡ್ ತಮಮಾ 
ಜಿ�ವನದ್ದದಾಕೋಕೆ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮಾಗ್ಗವನ್್ನ ಅನ್ಸರಿಸಿದರ .್ 
1899 ರಲಿಲಿ ದೆರಲಿಯಲಿಲಿ ಜನಸಿದ ನಯಯಾರ್ , ಮದಲ್ ಪಂಜಾಬ್ 
ವರ್ವವದಾಯಾಲಯದಲಿಲಿ ಬಿಎ ಪದವ ಪೂರ್ಗಗೆೋಳ್ಸಿದರ .್ ಅಸರಕಾರ 
ಚಳವಳ್ಗೆ ಸೆ�ರಲ್ 1920ರಲಿಲಿ ತಮಮಾ ಎಂಎ ಶಿಕ್ಷರವನ್್ನ ತಯಾಜಿಸಿದರ .್ 1931ರಲಿಲಿ 
ಲಂಡನ್ನನಲಿಲಿ ನಡೆದ ದ್ಂಡ್ ಮೆ�ಜಿನ ಸಭೆಯಲಿಲಿ ಪಾಲೆೋ್ಗಳಳಿಲ್ ಪಾಯಾರೆಲಾಲ್ 
ಅವರ್ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೆೋಂದಿಗೆ ಬಂದಿದದಾರ .್ ಮಹಾತಾಮಾ 
ಗಾಂಧಿಯವರೆೋಂದಿಗೆ ಬಮಾ್ಗ ಮತ್್ತ ಸಿಲೆೋ�ನ್ ಗೋ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡಿದರ .್ 
1946ರಲಿಲಿ ಭಾರತದಲಿಲಿ ಕೆೋ�ಮ್ ಗಲಭೆಗಳು ಭ್ಗಿಲೆದಾದಾಗ, ಅವರ್ ಮಹಾತಾಮಾ 
ಗಾಂಧಿ ಅವರೆೋಂದಿಗೆ ಬಂಗಾಳ ಮತ್್ತ ಇತರ ಸಥಿಳಗಳ್ಗೆ ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡಿದರ .್ 
ಅವರ್ ನೌಖಾಲಿಯಲಿಲಿ ಕೆೋ�ಮ್ ಸೌಹಾದ್ಗವನ್್ನ ಮರ್ಸಾಥಿರ್ಸ್ವ 
ಪ್ರರಂಸನ�ಯ ಕಾಯ್ಗ ಮಾಡಿದರ .್ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟದ ಸಮಯದಲಿಲಿ 
ಏಳೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಅವರನ್್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಯತ .್ ಇದಲಲಿದೆ, ಅವರ್ ಮಹಾತಾಮಾ 
ಗಾಂಧಿಯವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್್ತ ಜಿ�ವನದ ಬಗೆ್ಗ ಸಂಶೊ�ಧನೆ ಮತ್್ತ 
ಬರವಣಿಗೆಯಲಿಲಿ ಗಮನಾರ್ಗ ಸಮಯವನ್್ನ ಕಳೆದರ .್ ಅವರ್ ರರಿಜನ 
(ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಸಾಪಾ್ತಹಕ) ವನ್್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಿ್ತದದಾರ .್ 
ಅವರ್ ನಜವಾದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಮತ್್ತ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜಿ�ವನ 
ಮತ್್ತ ತತ್ವಗಳ ವಾಯಾಖಾಯಾನಕಾರರಾಗಿದದಾರ .್ 1982ರ ಅಕೆೋಟಿ�ಬರ್ 27ರಂದ್ 
ಪಾಯಾರೆಲಾಲ್ ನಯಯಾರ್  ನಧನಹೆೋಂದಿದರ .್

ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ನೆ�ತೃತ್ವದಲಿಲಿ ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ, ಗ್ಜರಾತ್ ನಲಿಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸತಾಯಾಗ್ರಹಗಳು 

(32) ಇದದಾರ .್ ವಾಲಿಜೆಭಾಯ ಗೆೋ�ವಂದಜಿ ದೆ�ಸಾಯಯವರ್ ಈ 
ಸತಾಯಾಗ್ರಹಗಳಲಿಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದದಾರ .್ ಈ ಯಾತೆ್ರಯಲಿಲಿ, ಅವರ್ ಬೌದಿ್ಧಕ 
ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹೆಸರ್ವಾಸಿಯಾದ ಆಯದಾ ಕೆಲವರಲಿಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದದಾರ .್ 
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಗ್ಜರಾತ್ ಕಾಲೆ�ಜಿನಲಿಲಿ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಸಾಹತಯಾವನ್್ನ 
ಬೆೋ�ಧಿಸ್ತಿ್ತದದಾ ಅವರ ,್ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ನಲಿಲಿ ನರಗ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿ್ತದದಾರ .್ 
1916ರ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಧಿವೆ�ರನದಲಿಲಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ ಅನ್ಮತಿ 
ನರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ್ ವೃತಿ್ತಯನ್್ನ ತಯಾಜಿಸಿದರ .್ ಮಹಾತಮಾ 
ಗಾಂಧಿಯವರ್ ದಕ್ಷಿರ ಆಫಿ್ರಕಾದಿಂದ ಹಂದಿರ್ಗಿದಾಗ, ಅವರ್ 
ಸಾಬರಮತಿ ಆರ್ರಮದಲಿಲಿಯ� ತಂಗಿದದಾರ .್ ಇಲಿಲಿಯ� ವಾಲಿಜೆಭಾಯ 
ಅವರ ,್ ಗಾಂಧಿ�ಜಿ ಅವರನ್್ನ ಭೆ�ಟಿ ಮಾಡಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟದಲಿಲಿ 
ಪಾಲೆೋ್ಗಳಳಿಲ್ ನಧ್ಗರಿಸಿದರ .್ 1921ರಲಿಲಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟದಲಿಲಿ 
ಪಾಲೆೋ್ಗಂಡಿದದಾಕಾಕೆಗಿ ಅವರನ್್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಯತ .್ ವಲಿಜೆಭಾಯ್ 
ಬನಾರಸ್ ಹಂದೋ ವರ್ವವದಾಯಾಲಯದಲಿಲಿ ವದಾಯಾರ್್ಗಗಳ್ಗೆ ಬೆೋ�ಧನೆ 
ಮಾಡ್ತಿ್ತದದಾರ ,್ ಮತ್್ತ ಅವರ್ 1920ರಲಿಲಿ, ಗ್ಜರಾತ್ ವದಾಯಾರ್�ಠವನ್್ನ 
ಅರಮದಾಬಾದ್ ನಲಿಲಿ ಸಾಥಿರ್ಸಿದ ನಂತರ ಅದನ್್ನ ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ .್ 
ಅಷೆಟಿ� ಅಲಲಿ, ಗಾಂಧಿಯ ವಚಾರಗಳ್ಂದ ಪೆ್ರ�ರಿತವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್್ತ 
ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್್ನ ಅವರ್ ಅನ್ವಾದಿಸಿದರ .್ ವಾಲಿಜೆಭಾಯಯವರ್ 
‘ದಕ್ಷಿರ ಆಫಿ್ರಕಾದಲಿಲಿ ಸತಾಯಾಗ್ರರದ ಇತಿಹಾಸ’ ಅನ್ವಾದಕೋಕೆ ಕೆೋಡ್ಗೆ 
ನ�ಡಿದರ .್ ಅವರ್ ಸಾಬರಮತಿಯಲಿಲಿರ್ವ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆರ್ರಮದಲಿಲಿಯೋ 
ತೆೋಡಗಿಕೆೋಂಡಿದದಾರ ,್ ಅಲಿಲಿ ಅವರ್ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಯಂಗ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ನಯತಕಾಲಿಕದ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿ್ತದದಾರ .್

ದಾಂಡಿ ಯಾತೆರಿಯಲಿಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಿ 
ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆಪತಿ 
ಕಾಯ್ದದಶಿ್ದ ಪಾಯಾರೆ ಲಾಲ್ ನಯಯಾರ್ 

ಸಾವಾತಂತರಿ್ಯ ಹೆೋೇರಾಟಕಾಕುಗಿ ತಮ್ಮ 
ಬೆೋೇಧನಾ ವೃತಿತಿಯನುನು ತಯಾಜಸದ: 
ವಾಲಿಜಿಭಾಯಿ ಗೆೋೇವಿಂದ ಜೇ ದೆೇಸಾಯಿ

ಬಾಪು ಪ್ರಿೇತಿಯಿಂದ “ಬಾ” ಎಂದು ಕರೆಯುತಿತಿದದಿ ಕಸೋತಿರಿ ಬಾ ಗಾಂಧಿ 

ರಾಷ್ಟ್ರರ್ತ ಮ�ರನದಾಸ್ ಕರಮ್ ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ 
ಅವರ ಧಮ್ಗಪತಿ್ನಯಾಗಿ ಅಷೆಟಿ� ಅಲಲಿದೆ, ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 

ಹೆೋ�ರಾಟದ ಪ್ರಮ್ಖ ಮಹಳಾ ನಾಯಕಯಾಗಿ 
ತಮಮಾನ್್ನ ಗ್ರ್ತಿಸಿಕೆೋಂಡವರ್ ಕಸೋ್ತರ ಬಾ ಗಾಂಧಿ�. 
ಸ್ವತಃ ಬಾಪು ಅವರ್ ಕಸೋ್ತರಬಾ ಗಾಂಧಿಯಂದ ಎಷ್್ಟಿ 
ಪ್ರಭಾವತರಾಗಿದದಾರೆಂದರೆ, ಅವರ್ ಅವರನ್್ನ “ಬಾ” ಎಂದ್ 
ಕರೆಯ್ತಿ್ತದದಾರ .್ ಸದಾ ತಮಮಾ ಗಂಡನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ 
ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಿ್ತದದಾ ಕಸೋ್ತರಬಾ ಅವರ್ ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರ 
ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿಯೋ ಸರ, ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿಯನ್್ನ 
ಸಂಪೂರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರ .್ ಈ ಕಾರರದಿಂದಲೆ� ಬಾಪು 
ಅವರ್ ರಗಲಿರ್ಳು ದೆ�ರದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಹೆೋ�ರಾಡಲ್ ತಮಮಾನ್್ನ 
ಸಮರ್್ಗಸಿಕೆೋಳಳಿಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಯತ .್ 1932ರಲಿಲಿ ಬಂಧನಕೆಕೆ ಒಳಪಡ್ವ 
ಮದಲ್ 1930ರಲಿಲಿ ಬಾಡೆೋ�್ಗಲಿಯಲಿಲಿ ನಡೆದ “ಕರ ನರಾಕರಣೆ” ಅಭಿಯಾನ 
ಮತ್್ತ ಉರ್್ಪನ ಸತಾಯಾಗ್ರರದಲಿಲಿ ಕಸೋ್ತರ ಬಾ ಭಾಗವಹಸಿದದಾರ .್ ದಾಂಡಿ 
ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್್ನ ಬಂಧಿಸಿದಾಗ, 
ಕಸೋ್ತರಿ ಬಾ ಗಾಂಧಿಯವರೆ� ಜನರನ್್ನ ಪೆ್ರ�ರೆ�ರ್ಸಿದರ .್ ಆದರೆ ಆಯದಾ 
ದಾಂಡಿ ಸತಾಯಾಗ್ರಹಗಳಲಿಲಿ ಅವರ್ ಇರಲಿಲಲಿ. ಈ ಸಮಯದ್ದದಾಕೋಕೆ 
ಅವರ್ ಚಳವಳ್ಗಾರರನ್್ನ ನರಂತರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದರ ,್ ಮಹಾತಾಮಾ 
ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ರಕ್ತ ತ್ಂಬಲ್ ತಮಮಾ ಕೆಟಲಾದಷ್್ಟಿ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿದರ .್ ಬಾಪು 

ಅವರ್ ಬಾ ಅವರನ್್ನ ಸೋಫೂತಿ್ಗದಾಯಕ ವಮರ್ಗಕ ಎಂದ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಿದದಾರ್ ಎಂಬ್ದ್ ಗಮನಸಬೆ�ಕಾದ ಅಂರವಾಗಿದೆ. 
ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮ್ಂದೆ ಸತಾಯಾಗ್ರರ ಪ್ರಯ�ಗದಲಿಲಿ 
ಕಸೋ್ತರಬಾ ಯರಸಿ್ವಯಾಗಿದದಾರ್ ಎಂದ್ ಭಾವಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ದಕ್ಷಿರ ಆಫಿ್ರಕಾಕೆಕೆ 
ಭೆ�ಟಿ ನ�ಡಿದ ಸಂದಭ್ಗದಲಿಲಿ, ಕಸೋ್ತರಬಾ ಗಾಂಧಿ ದೆ�ರದ 
ವೆಟವಾಹಕ ಕಾನೋನನ ವರ್ದ್ಧ ಸತಾಯಾಗ್ರರ ನಡೆಸಿದರ .್ ಈ  
ಸತಾಯಾಗ್ರರದಲಿಲಿಯೋ ಆಕೆ ಯರಸಿ್ವಯಾದರ ,್ ಮತ್್ತ ಅವರ 
ಸತಾಯಾಗ್ರರವು ಮಹಳೆಯರನ್್ನ ಮನೆಯಂದ ಹೆೋರಬರಲ್ 
ಪೆ್ರ�ರೆ�ರ್ಸಿತ .್ ಇಷೆಟಿ� ಅಲಲಿ, ಕಸೋ್ತರಬಾ ಗಾಂಧಿ ಪತಿ್ನಯಾಗಿ 

ತಮಮಾ ಗಂಡನನ್್ನ ಕೌಟ್ಂಬಿಕ ಜವಾಬಾದಾರಿಗಳ್ಂದ ಮ್ಕ್ತರನಾ್ನಗಿ 
ಮಾಡಿದರ್ ಮತ್್ತ ಅವರ್ ಆಗಾಗೆ್ಗ ಶಾಂತಿಯ್ತವಾಗಿ ತಮಮಾ ಕತ್ಗವಯಾವನ್್ನ 
ನವ್ಗಹಸ್ತಿ್ತದದಾರ .್ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವತರಾದ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ, 
“ನಾನ್ ಕಸೋ್ತರಿ ಬಾ ಅವರಿಂದ ಅಹಂಸೆಯ ಪಾಠವನ್್ನ ಕಲಿತಿದೆದಾ�ನೆ” 
ಎಂದ್ ಹೆ�ಳುತಿ್ತದದಾರ .್ ಕಸೋ್ತರಬಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ್ ಏರ್್ರಲ್ 11, 1869ರಂದ್ 
ಗ್ಜರಾತಿನ ರ�ರ್ ಬಂದರ್ ನಲಿಲಿ ಉದಯಾಮ ಗೆೋ�ಕ್ಲದಾಸ್ ಕಪಾಡಿಯಾ 
ಅವರ ಪುತಿ್ರಯಾಗಿ ಜನಸಿದರ್ ಮತ್್ತ ಮಹಾತಾಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್್ನ 14 
ವಷ್್ಗದವಳಾಗಿದಾದಾಗ ವವಾರವಾದರ .್ ಕಸೋ್ತರಬಾ ಗಾಂಧಿ ತಮಮಾ 74ನೆ� 
ವಯಸಿ್ಸನಲಿಲಿ 1944ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದ್ ನಧನ ಹೆೋಂದಿದರ .್   

ಜನನ: 11 ಏಪ್ರಿಲ್ 1869, ನಿಧನ: 22 ಫೆಬರಿವರಿ 1944

ಭಾರತ@75ಆಜಾದ್ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೋೇತ್ಸವ 
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ಸ್ಮಾನ್ ಜನತಗೆ ಪರಿಯೋಜನಕ್ಟರಿ

ಭವಷ್ಯಾದ ಸವಾಲ್ಗಳನ್್ನ ಎದ್ರಿಸಲ ,್ ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಗರವು 
ಆರೆೋ�ಗಯಾ ಮೋಲಸೌಕಯ್ಗವನ್್ನ ನರಂತರವಾಗಿ 
ಬಲಪಡಿಸ್ತಿ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯಾ್ಗಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, 
ದೆ�ಶಾದಯಾಂತ 8.5 ಸಾವರಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನೌಷ್ಧಿ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳನ್್ನ 
ಸಾಥಿರ್ಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲಿಲಿ ಜನರ್ ಮಾರ್ಕರೆಟಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ  
ಶೆ�. 50-90 ಕಡಿಮೆ ದರಕೆಕೆ ಔಷ್ಧಗಳನ್್ನ ಖರಿ�ದಿಸಬರ್ದ .್

ಔಷ್ಧೆೋ�ಪಚಾರಕಾಕೆಗಿ ಒಂದ್ ವೆಟದಯಾರ ಚಿ�ಟಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, 
ಜನರ್ ಅದಕಾಕೆಗಿ ಹೆಚಿಚುನ ಪ್ರಮಾರದ ರರವನ್್ನ ಖಚ್್ಗ 

ಮಾಡಬೆ�ಕಾಗ್ತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಳವಳಕೆಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ್ತರೆ. ಆದರೆ, 
ಜನೌಷ್ಧಿ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳು, ಆ ಕಳವಳ ತಗಿ್ಗಸಿವೆ. ಜನೌಷ್ಧಿ ಕೆ�ಂದ್ರವು 
ದೆ�ರಕೆಕೆ ಮದ್ದಾ ನ�ಡ್ವುದರ ಜೆೋತೆಗೆ, ಮನಸ್ಸನೋ್ನ ಸರ 
ನೆೋ�ಡಿಕೆೋಳುಳಿತ್ತದೆ. ಈ ಎಲಲಿದರ ಅತಯಾಂತ ಪ್ರಮ್ಖ ಅಂರವೆಂದರೆ 
ರರವನ್್ನ ಉಳ್ಸ್ವುದ್, ಜನರ ಆತಂಕವನ್್ನ ನವಾರಿಸ್ವುದಾಗಿದೆ 
ಮತ್್ತ ಇತರ ಬಳಕೆಗಳ್ಗಾಗಿ ಆರ್್ಗಕ ಸಂಪನೋಮಾಲಗಳನ್್ನ 
ಮ್ಕ್ತಗೆೋಳ್ಸ್ವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಆರ್್ಗಕ ವಷ್್ಗದ ಅಂಕಅಂರಗಳ 
ಪ್ರಕಾರ, 800 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.ಗೋ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲಯಾದ ಔಷ್ಧಿಗಳನ್್ನ 
ಜನೌಷ್ಧಿ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳ ಮೋಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾ, ಬಡ ಮತ್್ತ 
ಮಧಯಾಮ ವಗ್ಗದ ಜನರ್ ಜನೌಷ್ಧಿ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳ ಮೋಲಕ ಸ್ಮಾರ್ 
5000 ಕೆೋ�ಟಿ ರೋಪಾಯಗಳನ್್ನ ಉಳ್ಸಿದಾದಾರೆ. ಯ�ಜನೆಯ್ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗಿನಂದ ಎಲಾಲಿ ಉಳ್ತಾಯಗಳನ್್ನ ಒಗೋ್ಗಡಿಸಿದರೆ, 
ಒಟ್ಟಿ ಉಳ್ತಾಯದ ಮತ್ತವು 13,೦೦೦ ಕೆೋ�ಟಿ ರೋ.ಗಳಾಗ್ತ್ತವೆ.

ಈ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳಲಿಲಿ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ 1 ರೋ.ಗೆ ಸಾಯಾನಟರಿ ನಾಯಾರ್ಕೆನ್ 
ಗಳು ಸರ ಲಭಯಾವದೆ. ಈ ಕೆ�ಂದ್ರಗಳ್ಂದ ಈವರೆಗೆ 21 ಕೆೋ�ಟಿಗೋ ಹೆಚ್ಚು 
ಸಾಯಾನಟರಿ ನಾಯಾರ್ಕೆನ್ ಗಳನ್್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಚ್್ಗ 
7 ರಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ ಅವರ್ ಜನೌಷ್ಧಿ 
ಕೆ�ಂದ್ರದ ಮಾಲಿ�ಕರ್ ಮತ್್ತ ಯ�ಜನೆಯ ಫಲಾನ್ಭವಗಳೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರ .್ ಜನೌಷ್ಧಿಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್್ತ ಜನೌಷ್ಧಿ 
ಯ�ಜನೆಯ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಜಾಗೃತಿ ಮೋಡಿಸಲ್ ಮಾಚ್್ಗ 1 
ರಿಂದ ಜನೌಷ್ಧಿ ಸಪಾ್ತರವನ್್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಿ್ತದೆ. “ಜನೌಷ್ಧಿ- ಜನ 
ಉಪಯ�ಗಿ” ಎಂಬ್ದ್ ಕಾಯ್ಗಕ್ರಮದ ವಷ್ಯವಾಗಿದೆ.   

2024–2025 ರ ಹೆೋ ತಿತಿಗೆ ದೆೇಶದಲಿಲಿ 10,500 ಕೆೇಂದರಿ ತೆರೆಯುವ ಗುರಿ

240
ಜನೌಷಧಿಗಳು

ಶಸರಾಚಿಕಿತೆ್ಸ 
(ಸಜ್ದಕಲ್) ಮತುತಿ 
ಅದಕೆಕು ಸಂಬಂಧಿತ 

ಸಲಕರಣೆಗಳು

8,675 
 

 ಕಾಯಾನ್ಸರ್, ಕ್ಷಯ, ಮಧ್ಮೆ�ರ ಮತ್್ತ ರೃದೆೋ್ರ�ಗದಂತರ 
ರೆೋ�ಗಗಳ್ಗೆ ಚಿಕತೆ್ಸ ನ�ಡಲ್ ಬಳಸ್ವ 8೦೦ಕೋಕೆ ಹೆಚ್ಚು 
ಔಷ್ಧಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆ�ಂದ್ರ ಮ�ದಿ 
ಅವರ ಸಕಾ್ಗರ ನಯಂತ್ರರದಲಿಲಿರಿಸಿದೆ.

 ಖಾಸಗಿ ವೆಟದಯಾಕ�ಯ ಕಾಲೆ�ಜ್ಗಳಲಿಲಿ ಅಧ್ಗದಷ್್ಟಿ ಸಿ�ಟ್ಗಳ್ಗೆ 
ಸಕಾ್ಗರಿ ವೆಟದಯಾಕ�ಯ ಕಾಲೆ�ಜ್ಗಳ್ಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ರ್ಲಕೆ 
ವಧಿಸಲ್ ಕೆ�ಂದ್ರ ಸಕಾ್ಗರ ನಧ್ಗರಿಸಿದೆ.

 ಆಯ್ಷಾಮಾನ್ ಭಾರತ ಯ�ಜನೆಯ್ ಈಗ 5೦ ಕೆೋ�ಟಿಗೋ ಹೆಚ್ಚು 
ಜನರನ್್ನ ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ. ಈ ಯ�ಜನೆ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಂದ 
3 ಕೆೋ�ಟಿಗೋ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ್ ಇದರ ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ.

ಬಲಗೆೋಳು್ಳತತಿಲೆೇ ಇದೆ 
ಆರೆೋೇಗಯಾ ಮೋಲಸೌಕಯ್ದ 

ಜನೌಷಧಿ ಕೆೇಂದರಿಗಳು ದೆೇಹಕೆಕು ಮದುದಿ ನಿೇಡುವುದಲಲಿದೆ 
ಮನಸ್ಸನ ಕಾಳಜಗೋ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಅವರು 
ಹಣವನುನು ಉಳಸುವುದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನುನು ಸಹ 
ನಿೇಡುತಿತಿದೆ. ವೆೈದಯಾರ ಚಿೇಟ್ಯಲಿಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಔಷಧಿಗಳ 

ವೆಚಚುದ ಬಗೆಗೆ ಆತಂಕವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್, ಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿ

1451
ಯಶೆೋೇಗಾಥೆ ಹೆೇಳುವ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳು

ಪ್ಎಂಬಜೆಪ್ಯ
ಜನವರಿ 1, 2022 

ರವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆ

ಜನೌಷಧಿ ಕೆೇಂದರಿ
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ಮಾಧಯಾಮ
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40ರ ದಶಕದಲಿಲಿ, ಹೆಚಿಚುನ ಚಚೆ್ದಗಳು 40ರ ದಶಕದಲಿಲಿ, ಹೆಚಿಚುನ ಚಚೆ್ದಗಳು 
ಎರಡನೆೇ ಮಹಾಯುದಧ, ಶಿೇತಲ ಎರಡನೆೇ ಮಹಾಯುದಧ, ಶಿೇತಲ 
ಸಮರ ಮತುತಿ ವಿರಜನೆಯ ಸುತತಿ ಸಮರ ಮತುತಿ ವಿರಜನೆಯ ಸುತತಿ 

ಕೆೇಂದ್ರಿೇಕೃತವಾಗಿದದಿರೋ, ಆ ಕೆೇಂದ್ರಿೇಕೃತವಾಗಿದದಿರೋ, ಆ 
ಸಮಯದಲಿಲಿ ಡಾ. ಅಂಬೆೇಡಕುರ್ ಸಮಯದಲಿಲಿ ಡಾ. ಅಂಬೆೇಡಕುರ್ 

ಅವರು ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲಿಲಿ ಟ್ೇಮ್ ಅವರು ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲಿಲಿ ಟ್ೇಮ್ 
ಇಂಡಿಯಾದ ಸೋಫೂತಿ್ದಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೋಫೂತಿ್ದಗೆ ಅಡಿಪಾಯ 
ಹಾಕಿದದಿರು. ಅವರು ಒಕೋಕುಟ ತತವಾ, ಹಾಕಿದದಿರು. ಅವರು ಒಕೋಕುಟ ತತವಾ, 

ಒಕೋಕುಟ ವಯಾವಸೆ್ಥಯ ಪಾರಿಮುಖಯಾತೆಯ ಒಕೋಕುಟ ವಯಾವಸೆ್ಥಯ ಪಾರಿಮುಖಯಾತೆಯ 
ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದದಿರು ಮತುತಿ ದೆೇಶದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದದಿರು ಮತುತಿ ದೆೇಶದ 

ಉನನುತಿಗಾಗಿ ಕೆೇಂದರಿ ಮತುತಿ ರಾಜಯಾಗಳು ಉನನುತಿಗಾಗಿ ಕೆೇಂದರಿ ಮತುತಿ ರಾಜಯಾಗಳು 
ಒಟಾ್ಟಗಿ ಶರಿಮಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಒತಿತಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಶರಿಮಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಒತಿತಿ 

ಹೆೇಳದದಿರು. ಇಂದು ನಾವು ಆಡಳತದ ಹೆೇಳದದಿರು. ಇಂದು ನಾವು ಆಡಳತದ 
ಎಲಲಿ ಆಯಾಮಗಳಲಿಲಿ ಸಹಕಾರ ಎಲಲಿ ಆಯಾಮಗಳಲಿಲಿ ಸಹಕಾರ 

ಒಕೋಕುಟ ವಯಾವಸೆ್ಥಯ ಮಂತರಿವನುನು ಒಕೋಕುಟ ವಯಾವಸೆ್ಥಯ ಮಂತರಿವನುನು 
ಅಳವಡಿಸಕೆೋಂಡಿದೆದಿೇವೆ ಮತುತಿ ಇನೋನು ಅಳವಡಿಸಕೆೋಂಡಿದೆದಿೇವೆ ಮತುತಿ ಇನೋನು 
ಒಂದು ಹೆಜೆಜಿ ಮುಂದೆ ಹೆೋೇಗುತಿತಿದೆದಿೇವೆ, ಒಂದು ಹೆಜೆಜಿ ಮುಂದೆ ಹೆೋೇಗುತಿತಿದೆದಿೇವೆ, 
ನಾವು ಸ್ಪಧಾ್ದತ್ಮಕ ಸಹಕಾರ ಒಕೋಕುಟ ನಾವು ಸ್ಪಧಾ್ದತ್ಮಕ ಸಹಕಾರ ಒಕೋಕುಟ 

ವಯಾವಸೆ್ಥ ಅಳವಡಿಸಕೆೋಂಡಿದೆದಿೇವೆ ವಯಾವಸೆ್ಥ ಅಳವಡಿಸಕೆೋಂಡಿದೆದಿೇವೆ 
ಆದರೆ ಎಲಲಿಕಿಕುಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಡಾ. ಆದರೆ ಎಲಲಿಕಿಕುಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ, ಡಾ. 
ಬಾಬಾ ಸಾಹೆೇಬ್ ಅಂಬೆೇಡಕುರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೆೇಬ್ ಅಂಬೆೇಡಕುರ್ 

ಅವರು ಹಂದುಳದ ವಗ್ದಗಳಗೆ ಸೆೇರಿದ ಅವರು ಹಂದುಳದ ವಗ್ದಗಳಗೆ ಸೆೇರಿದ 
ನನನುಂತಹ ಲಕಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ನನನುಂತಹ ಲಕಾಂತರ ಜನರಿಗೆ 

ಸೋಫೂತಿ್ದಯಾಗಿದಾದಿರೆ.ಸೋಫೂತಿ್ದಯಾಗಿದಾದಿರೆ.

- ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್ - ನರೆೇಂದರಿ ಮೇದ್ 
ಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿಪರಿಧಾನಮಂತಿರಿ

14 ಏಪರಿರ14 ಏಪರಿರ
ಡಾ. ಭಿೋಮ್  ರಾವ್ ಅಂಬೋಡಕೆರ್ ಡಾ. ಭಿೋಮ್  ರಾವ್ ಅಂಬೋಡಕೆರ್ 
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ಮ್ದ್ರಕರ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರಕಾರಕರ್
ಸತೆಯಾೇಂದರಿ ಪರಿಕಾಶ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನದೆ�್ಗರಕರ್,
ಬೋಯಾರೆೋ� ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿ�ಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮ್ಯಾನಕೆ�ಷ್ನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮ್ದ್ರರ:
ಇನ್ ಫನಿಟ್ ಅಡವಾಟೆೈಸಂಗ್  ಸವಿೇ್ದಸಸ್  ಪೆೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾರ�್ಗರೆ�ಟ್  ಪಾರ್್ಗ , 10ನೆ� ಮರಡಿ

ನವದೆರಲಿ-ಫರಿ�ದಾಬಾದ್  ಬಾಡ್ಗರ್ , ಎನ್ ಹೆಚ್ -1, ಫರಿ�ದಾಬಾದ್ -121003

ಪ್ರಕಾರಕರ್
ಬೋಯಾರೆೋೇ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೇಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮುಯಾನಿಕೆೇಷನ್  
ಕೆೋಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನೆ� ಮರಡಿ, ಸೋಚನಾ ಭವನ,

ನವದೆರಲಿ - 110003

ಸಂಪಾದಕರ್
ಜೆೈದ್ೇಪ್  ರಟಾನುಗರ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನದೆ�್ಗರಕರ್,
ರ್ಐಬಿ ನವದೆರಲಿ
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