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ಜಾಗತ್ಕವಾಗಲ್ ಹ�ಚ್ಚಾ ಸಮಯ ಬ�ೇರಾಗ್ವುದಿಲಲಿ’’

ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣ�: ನಿ�ರಿನ ಮರುಬಳಕೆ, ಚೆಕ್ ಡಾ್ಯಂಗಳ ನಿರಾಮಾಣ, ಮಳೆನಿ�ರು ಕೆೋಯುಲಿ ಮತುತ ನಿ�ರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ವೆೈಯಕತಕ 

ಪರಾಯತನುಗಳ್ಗೆ ಸರಾನ ಒತುತ ನಿ�ಡಬೆ�ಕು. ಕೆ�ರಳದ ಮುಪಟಟುಂ ಶಿರಾ� ನಾರಾಯಣನ್ ಜಿ ಅವರು ಬೆ�ಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಣಿ ಮತುತ ಪಕ್ಷಿಗಳ್ಗೆ 

ನಿ�ರಿನ ತೆೋಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಮಣಿ್ಣನ ಮಡಕೆಗಳನುನು ವಿತರಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನುನು ನಡೆಸುತಿತದಾದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಕೃಷ್ಣಮೋತಿಮಾ ಅವರು 

ತಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಿತಯ ಕೆರೆ, ಕಟೆಟುಗಳನುನು ಸ್ವಚ್ಛಗೆೋಳ್ಸುವ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತಿತದಾದಾರೆ. ರೆೋ�ಹನ್ ಕಾಳ  ೆಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ದಲ್ಲಿ ನೋರಾರು 

ಮ್ಟ್ಟುಲು ಬಾವಿಗಳನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಅಭಿಯಾನ ರಾಡುತಿತದಾದಾರೆ. ಒರಿಸಾ್ಸದ ಪುರಿಯ ರಾಹುಲ್ ಮಹಾರಾಣಾ ಅವರು ಪರಾತಿ ಭಾನುವಾರ 

ಮುಂಜಾನೆ ಪುರಿಯ ತಿ�ರಮಾಕ್ೆ�ತರಾಗಳ್ಗೆ ಹೆೋ�ಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಸಿಟುಕ್ ಕಸವನುನು ತೆರವುಗೆೋಳ್ಸುತಾತರೆ.

ಆಯ್ಷ್: ಆಯುಷ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ಉದ್ಯಮವು ಸುರಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ನಲವತುತ ಸಾವಿರ ಕೆೋ�ಟ್ ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು ತಲುಪುತಿತದೆ, 

ಅಂದರೆ, ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚು್ಚತಿತವೆ. ಆಯುಷ್ ಸಾಟುಟಮಾಪ್ ಗಳಾದ ಕಪಿವಾ, ನಿರೆೋ�ಗ್ ಸಿ್�ಟ್ ಮತುತ 

ಆತೆರಾ�ಯ ಇನೆೋನು�ವೆ�ಶನ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸಿತತ್ವ ಗೆೋ�ಚರಿಸುವಂತೆ ರಾಡುತಿತವೆ. 

ಆರ�ೊೇಗಯು: ಆರೆೋ�ಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೋಡಿಸಲು, ನಾವು ಏಪಿರಾಲ್ 7 ರಂದು ‘ವಿಶ್ವ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ದಿನ’ ಆಚರಿಸುತೆತ�ವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಕತಾರ್ 

ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯ�ಗ ಕಾಯಮಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ 114 ದೆ�ಶಗಳ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೆೋಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿಮಮಾಸಿದರು.

ಸಣ್ಣ ವಾಯುಪಾರಿಗಳು ಮತ್್ತ ಜಿಇಎಂ: ಜಿಇಎಂ ಪ�ಟಮಾಲ್ ಸಕಾಮಾರದ ಖರಿ�ದಿ ಪರಾಕರಾಯಯನುನು ಪರಿವತಿಮಾಸಿರುವುದು ರಾತರಾವಲಲಿ, 

ದೆ�ಶದಾದ್ಯಂತ ಖರಿ�ದಿದಾರರು ಮತುತ ರಾರಾಟಗಾರರನುನು ಸಶಕತಗೆೋಳ್ಸಿದೆ. 2021-22ರ ಆರ್ಮಾಕ ವಷಮಾದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕೆೋ�ಟ್ ರೋಪಾಯಿಗೋ 

ಹೆಚು್ಚ ರೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನುನು ಖರಿ�ದಿಸಿರುವುದು ಜಿಇಎಂನ ಮತೆೋತಂದು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ.

ಸವಾಚ�ತ�: ಮಕಕಾಳು ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಯಶಸಿ್ವಗೆೋಳ್ಸಿದಾದಾರೆ. ನಾವು ನಿ�ರಿನ ಮರುಬಳಕೆಯತತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೆ�ಕು. ನಾವು 

ಜಲ ಯ�ಧರಾಗಲು ಪರಾತಿಜ್ೆ ರಾಡೆೋ�ಣ.

ಏರ್ ಭಾರತ್ ಶ�ರಿೇಷ್್ಠ ಭಾರತ್: ಗುಜರಾತ್ ನ ಪ�ರಬಂದರ್ ನ ರಾಧವಪುರ ಜಾತೆರಾಯು ಏಕ್ ಭಾರತ್ ಶೆರಾ�ಷಠಾ ಭಾರತಕೆಕಾ ಅತ್ಯಂತ 

ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂವಮಾ ಮತುತ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಗಾಢವಾದ ಸಂಪಕಮಾವಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಷಮಾಗಳ 

ಹಿಂದೆ ಶಿರಾ�ಕೃಷ್ಣನು ಈಶಾನ್ಯದ ರಾಜಕುರಾರಿ ರುಕ್ಮಣಿಯನುನು ಮದುವೆಯಾಗಿದದಾನೆಂದು ಹೆ�ಳಲಾಗುತತದೆ.

ಬಾಲಕಿಯರ ಶಕ್ಷಣ: ಮಹಾತ್ಮ ಫ್ಲೆ ಮತುತ ಸಾವಿತಿರಾಬಾಯಿ ಫ್ಲೆ ಅವರು ಶಾಲೆಗಳನುನು ತೆರೆಯುವ ಮೋಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ 

ನಿ�ಡುವಲ್ಲಿ ಮತುತ ಸರಾಜವನುನು ಸಬಲ್�ಕರಣಗೆೋಳ್ಸುವಲ್ಲಿ ಪರಾಮುಖ ಪಾತರಾ ವಹಿಸಿದಾದಾರೆ. ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಾಳ ವಿದಾ್ಯಭಾ್ಯಸಕಾಕಾಗಿ, 

ಕಾರಣಾಂತರಗಳ್ಂದ ಓದು ತಪಿ್ಪಸಿದ ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಾಳನುನು ಮರಳ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವತತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪದ್ಮ ಸಮಾ್ಮನ್: ಪದ್ಮ ಸರಾ್ಮನ್ ಸರಾರಂರದಲ್ಲಿ ನಿ�ವು ಬಾಬಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿ ಅವರನುನು ನೆೋ�ಡಿರಬೆ�ಕು. 126ರ ಹರೆಯದ ಈ ವೃದಧಿರ 

ಚುರುಕುತನ ನೆೋ�ಡಿ ಎಲಲಿರೋ ನನನುಂತೆಯ� ಬೆರಗಾದರು. ಕಣು್ಣ ರೆಪೆ್ಪ ಮುಚ್ಚ ತೆಗೆಯುವ ಮದಲು ನಾನು ನೆೋ�ಡಿದೆ, ಅವರು ನಂದಿ ಮುದೆರಾಯಲ್ಲಿ 

ನಮಸಕಾರಿಸಲು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಮಸಕಾರಿಸಿ ಬಾಬಾ ಶಿವಾನಂದ್ ಜಿ� ಅವರಿಗೆ ಪರಾಣಾಮವನುನು ಅಪಿಮಾಸಿದೆ.

ಬಿಪಲಿೇಬಿ ಭಾರತ್: ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವವು ಈಗ ಸಾವಮಾಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕೆಕಾ ಹೆೋಸ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುತಿತದೆ. 

ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಂದರೆ ರಾರ್ಮಾ 23, ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನದಂದು ದೆ�ಶದ ವಿವಿಧ ಮೋಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆ�ಕ ಆಚರಣೆಗಳು ನಡೆದವು. 

ಅದೆ� ದಿನ ಕೆೋ�ಲಕಾತಾತದ ವಿಕೆೋಟು�ರಿಯಾ ಸಾ್ಮರಕದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಪಲಿ�ಬಿ ಭಾರತ್ ಗಾ್ಯಲರಿಯನುನು ದೆ�ಶಕೆಕಾ ಸಮಪಿಮಾಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ನನಗೆ 

ಸಿಕಕಾತು. ಭಾರತದ ವಿ�ರ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ್ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷಟುವಾದ ಗಾ್ಯಲರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಕಾರೆ, 

ನಿ�ವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆ�ಟ್ ನಿ�ಡಬೆ�ಕು.

34ನ�ೇ ಸಂಚರ�, 27 ಮಾರ್ಕಾ 2022
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 2.0

ಈ ಕೊಯುಆರ್ ರ�ೊೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕುಯಾನ್ ಮಾಡ್ವ ಮೊಲಕ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್  ರ�ೇಳಬಹ್ದ್

ಕನಸುಗಳ್ಗಿಂತ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಾಗ ರಾಷ್ವು ಮಹತತರವಾದ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡುತತದೆ. ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಸಾಕಾರಕೆಕಾ 

ಹಗಲ್ರುಳು ಪಾರಾರಾಣಿಕ ಪರಾಯತನು ರಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಫಲ ನಿ�ಡುತತವೆ. ಇದು ರಫ್ತ ಗುರಿಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಿದ ಇತಿತ�ಚನ 

ದಾಖಲೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅರವಾ ಸಣ್ಣ-ಪುಟಟು ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ತಂತರಾಜ್ಾನವನುನು ಹೆೋಂದಿದ ಸಕಾಮಾರಿ ವೆ�ದಿಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅರವಾ 

ನಿ�ರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪರಾಯತನುಗಳು ಅರವಾ ನೆೈಮಮಾಲ್ಯ – ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಮತುತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆಯುಷ್ ನ ಪರಾಭಾವವನುನು 

ಹೆಚ್ಚಸುವ ಬಗೆಗೆ ದೆ�ಶವು ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳಿತಿತರುವ ದೃಢವಾದ ಕರಾಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಾಸಿಕ 

ರೆ�ಡಿಯ� ಕಾಯಮಾಕರಾಮ ‘ಮನ್ ಕ ಬಾತ್’ ನಲ್ಲಿ ಈ ಪರಾಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಆಲೆೋ�ಚನೆಗಳನುನು ಹಂಚಕೆೋಂಡರು.
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ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಶರಾಮವಹಿಸಿ ರಾಡಿದ ಕೆಲಸಕೆಕಾ ಯಶಸೆ್ಸ� ಹೆೋರತು ಕೆ�ವಲ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೆೋಂಡರೆ ಅಲಲಿ. ಮಲಗಿರುವ ಸಿಂಹದ 

ಬಾಯಿಗೆ ಜಿಂಕೆ ತಾನು ಅದರ ಆಹಾರ ಎಂದು ತಾನಾಗಿಯ� ಬಂದು ಹೆ�ಗೆ ಬಿ�ಳುವುದಿಲಲಿವ� ಹಾಗೆಯ� ಸಿಂಹ 

ಬೆ�ಟೆಯಾಡಿಯ� ತನನು ಆಹಾರ ಪಡೆಯಬೆ�ಕು.

ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಇತರ ಯ�ಜನೆಗಳ ಅನುಷಾಠಾನವಾಗಲ್, ಸಂಕಲ್ಪಗಳನುನು ಸಾಕಾರಗೆೋಳ್ಸಲು 

ಕ�ಣ ಪರಿಶರಾಮವು ಸಕಾಮಾರದ ನಿ�ತಿಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಸಾ್ವತಂತಾರಾ್ಯನಂತರ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ 

ಮಂಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಕ್ೆ�ತರಾಗಳ ಜನರ ಅಭಿಪಾರಾಯಗಳನುನು ಆಲ್ಸುವ ಸಂಪರಾದಾಯವಿತುತ. ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಶತರಾನೆೋ�ತ್ಸವ 

ವಷಮಾಕೆಕಾ ದೆ�ಶವು ಹೆೋಸ ಸಂಕಲ್ಪವನುನು, ಹೆೋಸ ಪರಂಪರೆಯನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುತಿತರುವಾಗ, ಹಿಂದಿನವು ನಿರಿ�ಕ್ಷಿತ 

ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನು ನಿ�ಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಅಂತಹ ಸಂದರಮಾದಲ್ಲಿ, ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು “ಬಜೆಟ್ ನಂತರ 

ಪಾಲುದಾರರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಮತುತ ಸಮನ್ವಯ” ಎಂಬ ಹೆೋಸ ಸಂಸದಿ�ಯ ಸಂಪರಾದಾಯವನುನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 

ಬಜೆಟ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಜೆೋತೆಗೆ, ಈ ಹೆೋಸ ಸಂಪರಾದಾಯದಿಂದ ಉತೆತ�ಜಕ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಕಳೆದ ವಷಮಾ ಕಂಡುಬಂದವು. 

ಬಹುಪಾಲು ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಘೋ�ಷಣೆಗಳು ಆರ್ಮಾಕ ವಷಮಾ ಮುಗಿಯುವ ಮೋರು ತಿಂಗಳ ಮದಲೆ� ಪೂಣಮಾಗೆೋಂಡವು.

2047 ರ ಸುವಣಮಾ ಭಾರತಕಾಕಾಗಿ ಪರಾತಿ ವಷಮಾ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು ನಿರಂತರತೆಯಂದಿಗೆ ಮುನನುಡೆಸಲಾಗುತಿತದೆ, 

ಅದೆ� ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂವಾದದ ಸರಪಳ್ಯನುನು ವಿಸತರಿಸಿ, ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾಯವರು 2022-23 ರ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ 

ಅನುನು ಸುರಾರು ಹನೆನುರಡು ಕ್ೆ�ತರಾಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದಾದಾರೆ ಮತುತ 40 ಸಾವಿರಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ಪಾಲುದಾರರೆೋಂದಿಗೆ 

ವಿಚಾರ ಮಂರನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಗಳು ತಮ್ಮ ಸಥಾಳ್�ಯ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೆಮ್್ಮ ಪಡಲು ಅವಕಾಶಗಳನುನು 

ಒದಗಿಸುವ ಮೋಲಕ ಸಾವಮಾಜನಿಕ ಮತುತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯಗಳ ನಡುವೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ರಾಷ್್�ಯ ಬಂಧವನುನು ರಚಸುವ 

ಗುರಿಯನುನು ಹೆೋಂದಲಾಗಿದೆ ಮತುತ ಗಾರಾಹಕರು ಅವುಗಳ್ಂದ ಸೋಫೂತಿಮಾ ಪಡೆಯುತಾತರೆ. ‘ಸಬ್  ಕಾ ಪರಾಯಾಸ್’ ಈಗ ರಾಷ್ದ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆ�ಗೆ ಪರಾಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಚಕೆಯ ಮುಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ.

ಈ ಸಂಚಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮತುತ ಅದನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪರಾಯತನುಗಳು, ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ 

ಯ�ಜನೆಯಂದಿಗೆ ಕರಾ�ಡಾ ಕಾರಾಂತಿಯ ಆರಂರ ಮತುತ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ದಿನದಂದು ಪರಂಪರೆಯನುನು ಉಳ್ಸುವ 

ಹೆಮ್್ಮಯ ಕಥೆ ಮತುತ ಭಾರತದಿಂದ ಕಳವು ರಾಡಿ ಅಕರಾಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದದಾ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯು 

ತಾಯಾನುಡಿಗೆ ಮರಳುತಿತರುವ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಲೆ�ಖನವಿದೆ. ಈ ಸಂಚಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತನು ಪರಾಶಸಿತ ಪುರಸಕೃತ ಧೆೋ�ಂಡೆೋ� 

ಕೆ�ಶವ್ ಕವೆಮಾ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಲೆ�ಖನವಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಂತಿ ರೋಮಯ ನೆನಪು, ಇಂಡೆೋ� ಜಪಾನ್ 

ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲವಧಮಾನೆಗೆ ಹೆೋಸ ಆಯಾಮಗಳು ಮತುತ ಇತರ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಸುದಿದಾಗಳನುನು ಸಂಚಕೆಯು ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ.

ದಯವಿಟುಟು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನುನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನುನು ನಮ್ಮ ಇ-ಮ್�ಲ್  response-nis@pib.gov.in ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

(ಜ�ೈದಿೇಪ್ ಭಟಾನುಗರ್)

ಹಿಂದಿ, ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮತುತ  ಇತರ 11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಲರ್ಯವಿರುವ ಪತಿರಾಕೆಯನುನು 

ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ/ಡೌನ್ ಲೆೋ�ಡ್ ರಾಡಿ.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

ಸಂಪಾದಕಿೇಯ
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ನನಗೆ “ನೋ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಾಚಾರ್” ಅನುನು ಇಮ್�ಲ್ 

ಮೋಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದದಾಕಾಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. 

ಫೆಬರಾವರಿ 16 ರ ಈ ಸಂಚಕೆಯಲ್ಲಿ, 21 ನೆ� ಶತರಾನದ 

ಹೆೋಸ ದಶಕದ ಎರಡನೆ� ಬಜೆಟ್ ಬಗೆಗೆ ವಿವರವಾದ 

ರಾಹಿತಿಯನುನು ಓದಿ ಸಂತೆೋ�ಷವಾಯಿತು. 

ಬಜೆಟ್-2022 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ� ಜನಪಿರಾಯ 

ಘೋ�ಷಣೆಗಳ್ಲಲಿ. ಆದರೆ ಗೌರವಾನಿ್ವತ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ 

ಶಿರಾ� ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿಯವರ ದೋರದೃಷ್ಟುಯ 

ಚಂತನೆಯಂದಿಗೆ ಭಾರತವನುನು ಪುನನಿಮಾಮಮಾಸುವ 

ಪರಾತಿಜ್ೆ ಇದಾಗಿದೆ. “ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ 100 ನೆ� ವಷಮಾದಲ್ಲಿ 

ಭಾರತ” ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನುನು ಹಣಕಾಸು 

ಸಚವೆ ಶಿರಾ�ಮತಿ ನಿಮಮಾಲಾ ಸಿ�ತಾರಾಮನ್ ತಮ್ಮ 

ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಸಿ ಎರ್. ಶಕಿ್ತ ಸಿಂಗ್
shaktisinghadv@gmail.com

ನನನು ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ  ಪರಿ�ಕ್ೆಯ ತಯಾರಿಗೆ 

ನೋ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಾಚಾರ್ ತುಂಬಾ 

ಉಪಯುಕತ ಮತುತ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇತಿತ�ಚನ 

ಸಂಚಕೆಗಳ ಜೆೋತೆಗೆ ಹಳೆಯ ಸಂಚಕೆಗಳ 

ಮುದಿರಾತ ಪರಾತಿಗಳನುನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನದ ಬಗೆಗೆ 

ದಯವಿಟುಟು ನನಗೆ ತಿಳ್ಸಿ.

amituppin21@gmail.com

ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರದ ಯ�ಜನೆಗಳ್ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಹಿತಿಯನುನು ಅತ್ಯಂತ 

ಆಸಕತದಾಯಕ ಮತುತ ಸುಲರ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ 

ವಿವರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪತಿರಾಕೆಯ 

ವಿಶೆ�ಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾಮಾರದ ಯ�ಜನೆಗಳ 

ಎಲಾಲಿ ರಾಹಿತಿಯನುನು ನಾವು ಒಂದೆ� ಕಡೆ 

ಪಡೆಯುತೆತ�ವೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೆ�ಖನಗಳು ನಮ್ಮ 

ಮನಸಿ್ಸನಲ್ಲಿ ಅಳ್ಸಲಾಗದ ಗುರುತು 

ಮೋಡಿಸುತತವೆ.

- ಶ�ೈಲ�ೇಂದರಿ ಕ್ಮಾರ್ ಸ�ೊೇನಿ

ನಿ�ರು ನಮ್ಮ ಜಿ�ವನದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಮತುತ 

ಸಮರಮಾ ನಿ�ರಿನ ಆಡಳ್ತವು ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ 

ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ತರುತಿತದೆ. ರಾರ್ಮಾ 

16-31 ರ “ನೋ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಾಚಾರ್” ನ 

ಮುಖಪುಟ ಲೆ�ಖನ ಈ ಅಂಶವನುನು ಬಹಳ 

ವಿಸಾತರವಾಗಿ ಹೆ�ಳುತತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕೆ�ಂದರಾ 

ಜಲಶಕತ ಸಚವ ಗಜೆ�ಂದರಾ ಸಿಂಗ್ ಶೆ�ಖಾವತ್ 

ಅವರ ವಿಶೆ�ಷ ಲೆ�ಖನ ಶಾಲಿಘನಿ�ಯ.

ಚೌಧರಿ ಶಕಿ್ತ ಸಿಂಗ್
shaktisinghadv@gmail.com
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ಆಕಷಮಾಕವಾಗಿತುತ. ಛಾಯಾವಾದ್ ಕ ಮ�ರಾ ಮಹಾದೆ�ವಿ ವರಾಮಾ ಜಿ� ಎಂಬ ಲೆ�ಖನ ಬಹಳ ಆಸಕತದಾಯಕವಾಗಿತುತ. 

ನಿಮ್ಮ ಇಡಿ� ತಂಡಕೆಕಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಶರಿೇಗ�ೊೇಪಾಲ್ ಶರಿೇವಾಸ್ತವ
shrigopal6@gmail.com

ಅಂಚ� ಪ�ಟಿಟುಗ�
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ನಾ ನು ನಿಮಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನುನು 

ಕೆೋ�ರಲು ಬಯಸುತೆತ�ನೆ. ಗಾರಾಮ�ಣ ಭಾರತಕಾಕಾಗಿ 

ನವನಿರಾಮಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನುನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಲು ಇದು 

ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕನಸುಗಳನುನು ನನಸಾಗಿಸಲು 

ಇದೆೋಂದು ಸುಸಂದರಮಾವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಭಾರತವನುನು ಅದರ 

ಹಳ್ಳಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವ ಬಯಕೆಯನುನು ಪದೆ� ಪದೆ� ಹೆ�ಳ್ದಾದಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ 

ಗಾಂಧಿ�ಜಿಯವರು ಗಾರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನುನು ಕಂಡವರು. ಗಾರಾಮ�ದಯದಿಂದ 

ರಾಷೆೋ್�ದಯದವರೆಗೆ ಈ ರಾಗಮಾವನುನು ಸುಗಮಗೆೋಳ್ಸಲು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು 

ನಮಗೆ ಸೋಫೂತಿಮಾ ನಿ�ಡಿದರು. ಬಾಪು ಯಾವಾಗಲೋ ಗಾರಾಮ�ಣಾಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತ ಹಳ್ಳಿಯ 

ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಬಗೆಗೆ ರಾತನಾಡುತಿತದದಾರು. ದೆ�ಶವು 2023 ರ ವರೆಗೆ “ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ 

ಅಮೃತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವ” ವನುನು ಆಚರಿಸುತಿತದೆ. ನಾವು ಬಾಪು ಅವರ “ಗಾರಾಮ�ಣಾಭಿವೃದಿಧಿ” 

ಕನಸನುನು ನನಸಾಗಿಸಬೆ�ಕು.

ಈ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನವು ನಮ್ಮ ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಕೆೋಡುಗೆಗಳು 

ಮತುತ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾಯಮಾಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲು, ಗರಾಹಿಸಲು ಮತುತ ಪರಾಶಂಸಿಸುವ 

ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೆ�ಶದ ಪರಾಗತಿ ಮತುತ ಸಂಸಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಯಾವಾಗಲೋ ಮುಂಚೋಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದಕಾಕಾಗಿಯ� ಇಂದು ದೆ�ಶವು ಎಲಾಲಿ ನಿ�ತಿಗಳು 

ಮತುತ ಪರಾಯತನುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನುನು ಕೆ�ಂದರಾಸಾಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟುಟುಕೆೋಂಡು ಪರಾಗತಿ 

ಸಾಧಿಸುತಿತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಮರಮಾ ಮತುತ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗುವುದು 

ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಪಾತರಾವನುನು ವಿಸತರಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. 

ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳ್ಗೆ ಹೆೋಸ ಅಧಿಕಾರ ನಿ�ಡಲಾಗುತಿತದೆ. ಗಾರಾಮವನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು, 

ನಮ್ಮ ಸಕಾಮಾರವು ಪರಾತಿ ಕುಟುಂಬಕೆಕಾ ಮನೆ, ಶೌಚಾಲಯ, ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಸೆ�ವೆಗಳು ಮತುತ 

ಕೆೋಳವೆ ನಿ�ರಿನ ಸೌಲರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದಲಲಿದೆ, ಒಂದೋವರೆ ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ಗೆ 

ಗ್ರಾಮ ಪರಾತಿನಿಧಿಗಳ ಸಂಕಲ್ಪವು 
ಪರಾಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸ್ತ್ದೆ

ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ

ನಮ್ಮ ಗಾರಾಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು ನಮ್ಮ 

ಪರಾಜಾಪರಾರುತ್ವದ ಏಕ�ಕರಣ 

ಶಕತಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. 

ನಮ್ಮ ಪರಾಜಾಪರಾರುತ್ವವು 

ಒಗಗೆಟ್ಟುನ ಕೆ�ಂದರಾಬಿಂದುವಾಗಿ 

ಕಾಯಮಾನಿವಮಾಹಿಸುತತದೆ. 

“ಸಂಘಮೋಲಂ 

ಮಹಾಬಲಂ” ಅಂದರೆ, 

ಬೃಹತ್ ಶಕತಯ ಕೆ�ಂದರಾವು 

ಸಂಘಟನೆ ಅರವಾ 

ಒಗಗೆಟ್ಟುನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ 

ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ.

2014 ರಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು ದೆ�ಶದ ಅಧಿಕಾರವನುನು 

ವಹಿಸಿಕೆೋಂಡ ನಂತರ, ಅವರು 2.55 ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ  

31 ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ಜನಪರಾತಿನಿಧಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಯಾವುದೆೋ� ಒಂದು ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದಾದಾರೆ. ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಾಧಾನರು ಮತುತ ಇತರ 

ಸಾವಮಾಜನಿಕ ಪರಾತಿನಿಧಿಗಳ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗೆಗೆ ಅರಿವು ಮೋಡಿಸಿದಾದಾರೆ. 

ಗಾರಾಮದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿ�ಡುವುದಾಗಲ್ ಅರವಾ ಅದರ ಬಗೆಗೆ 

ನಿಧಾಮಾರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳಿವುದಾಗಲ್ ಅವರ ಪಾತರಾವು ಸಾವಮಾಕಾಲ್ಕವಾಗಿ 

ವಿಸತರಿಸುತಿತದೆ. ರಾರ್ಮಾ 11, 2022 ರಂದು, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಮಹಾಸಮ್ಮೇಳನವನುನುದೆದಾ�ಶಿಸಿ ರಾತನಾಡಿದ ಪರಾಧಾನಿಯವರು, 

ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಂಡ “ಸಮರಸ್  ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್” 

ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನುನು ಪರಾಸಾತಪಿಸಿದರು. ಹಳ್ಳಿಯನುನು ಬಲಗೆೋಳ್ಸಲು ನಾವು ಹೆಚು್ಚ 

ಪಾರಾಮುಖ್ಯವನುನು ನಿ�ಡಿದಷೋಟು ಹೆಚು್ಚ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತತದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳ್ದರು. 

ಪರಾಜಾಪರಾರುತ್ವದಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿತ ಪರಾತಿನಿಧಿಯ ಕೆಲಸವು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಗಿದೆ ಮತುತ 

ಸಾವಮಾಜನಿಕರೋ ಇದನುನು ಅರಮಾರಾಡಿಕೆೋಳುಳಿತಾತರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ
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ಡಿಜಿಟಲ್�ಕರಣದ ರೋ ರಾಲ್�ಕತ್ವ ಯ�ಜನೆಗಳು, ಸಾರಾನ್ಯ 

ಸೆ�ವಾ ಕೆ�ಂದರಾಗಳು, ಬಾರಾಡ್ ಬಾ್ಯಂಡ್ ಹೆೈಸಿ್ಪ�ಡ್ ಇಂಟನೆಮಾಟ್ 

ಒದಗಿಸಿದೆ. ರೆೈಲು ಸಂಪಕಮಾದ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆಯುತಿತದೆ.
ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಬಂದು 72 ವಷಮಾಗಳು ಕಳೆದರೋ ತಂದೆ-

ತಾಯಂದಿರು ಬಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ ವಿಸಜಮಾನೆ ರಾಡುವ ಸಂಕಟವಾಗಲ್ 
ಅರವಾ ಅಧಮಾ ಆಯುಷ್ಯವನುನು ಮನೆಗೆ ಹೆೋರಗಿನಿಂದ ಕುಡಿಯುವ 
ನಿ�ರು ತರುವಲೆಲಿ� ಕಳೆಯುವ ಶಾಪವಾಗಲ್, ದೆ�ಶ ಬಯಲು ಶೌಚ 
ಮುಕತವಾದರೆ 2024 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ನವ ಭಾರತ ಕುಡಿಯುವ ನಿ�ರು 
ಪಡೆಯಲ್ದೆ. 72 ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಲ್ಲಿ ನಿ�ರಿನ ಸಂಪಕಮಾಗಳ 
ಸಂಖೆ್ಯಗಿಂತ 30 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸುರಾರು ಎರಡು ಪಟುಟು ಹೆಚು್ಚ 
ಮನೆಗಳ್ಗೆ ನಿ�ರು ಸರಬರಾಜು ರಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಬಹುತೆ�ಕರು ಬಜೆಟ್ ಬಗೆಗೆ ಚಚೆಮಾ ರಾಡುತಾತರೆ. 
ಬಜೆಟ್ ನಿಂದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದಾದ ಕಾಲವಿತುತ. ಆದರೆ 
ಇಂದು ಬಜೆಟ್ ಬಗೆಗೆ ಆತಂಕ ಕಡಿಮ್ಯಾಗಿದೆ. ಪಾರದಶಮಾಕತೆ ಮತುತ 
ಪಾರಾರಾಣಿಕತೆಯಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ 
ಜನರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಹಣವನುನು ಹೆ�ಗೆ ಬಳಸಬೆ�ಕು ಎಂಬುದು ಇಂದಿನ 
ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತಿರಾಯಾಗಿದಾದಾಗ ನಡೆದ ಒಂದು 
ಘಟನೆ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಇದು ಸದಾಮಾರ್ ಪಟೆ�ಲ್ ಜನಿಸಿದ ಖೆ�ಡಾ 
ಜಿಲೆಲಿಯ ಬಗೆಗೆ. ಇಲೆೋಲಿಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಸಾಥಾನಕೆಕಾ 
ಮಹಿಳಾ ಮ�ಸಲಾತಿ ಇತುತ. ಎಲಲಿ ಸದಸ್ಯರನುನು ಮಹಿಳೆಯರನೆನು� 
ಏಕೆ ರಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಗಾರಾಮಸಥಾರು ಚಂತಿಸಿದರು. ಯಾವುದೆ� 
ಪುರುಷನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಧಿಮಾಸಲ್ಲಲಿ, ಮ�ಸಲಾತಿಯು ಮೋರನೆ� 
ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದದಾರೋ ಸಹ ಸದಸ್ಯರೆಲಲಿರೋ ಮಹಿಳೆಯರಾದರು. 
ಅವರೆಲಲಿರೋ 2005 ಅರವಾ 2006 ರಲ್ಲಿ ನನನುನುನು ಭೆ�ಟ್ಯಾಗಲು 
ಬಂದರು. ಐದನೆ� ತರಗತಿ ಉತಿತ�ಣಮಾರಾಗಿದದಾ ಮಹಿಳೆಯರ 
ನಾಯಕಯು ಹೆಚು್ಚ ವಿದಾ್ಯವಂತರಾಗಿದದಾರು. ಮುಂದಿನ ಐದು 
ವಷಮಾಗಳ ಕಾಲ ಗಾರಾಮವನುನು ಹೆ�ಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
ನಾನು ಕೆ�ಳ್ದಾಗ, “ಗಾರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ� ಬಡವರು ಇರಬಾರದು 
ಎಂದು ನಾವು ಬಯಸುತೆತ�ವೆ” ಎಂದು ಮುಖ್ಯಸಥಾರು ಉತತರಿಸಿದರು. 
ಯಾವುದೆ� ಗಾರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಇರದಂತಹ ಯ�ಜನೆಗಳನುನು 
ನಡೆಸುತೆತ�ವೆ ಎಂದು ಯಾವುದೆ� ಸಕಾಮಾರ, ಪಂಚಾಯತ್, ಪುರಸಭೆ 
ಅರವಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲ್ಕೆ ನಿಧಮಾರಿಸಿದದಾನುನು ನಾನು ಕಂಡಿಲಲಿ. 
ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು ಈ ರಿ�ತಿ ಯ�ಚಸಿದರೆ, ಅವರು ಏನನಾನುದರೋ 
ರಾಡುವುದಷೆಟು� ಅಲಲಿ, 5 ಜನರನುನು ಬಡತನದಿಂದ ಮ್�ಲೆತುತತತವೆ. 
ಆದದಾರಿಂದ, ಏನನುನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 
ಬಜೆಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಮೋಲಕ ಈ ವಿಷಯಗಳನುನು 
ಸಾಧಿಸಲಾಗುತತದೆ. 

ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಪ್ ಸಂಸಕೃತ್ಯನ್ನು ತ�ೊಡ�ದ್ಹಾಕಿ
ದೆ�ಶದ 31 ಲಕ್ಷ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಾತಿನಿಧಿಗಳ ಪೆೈಕ ಮೋರನೆ� 

ಒಂದರಷುಟು ಮಂದಿ ತಾಯಂದಿರು ಮತುತ ಸಹೆೋ�ದರಿಯರಾಗಿದಾದಾರೆ. 
ನಮ್ಮ ದೆ�ಶ ಮಹತ್ವದ ನಿಧಾಮಾರ ಕೆೈಗೆೋಂಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮ�ಸಲಾತಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ರಾತನಾಡುವಾಗ, ರಾಜಕ�ಯ ಪರಾಕರಾಯಯಲ್ಲಿ ಮತುತ ನಿಧಾಮಾರ 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳಿವಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಷೆೋಟುಂದು ದೆೋಡ್ಡ ಪಾತರಾವನುನು 
ನಿ�ಡಿರುವುದು ವಿದೆ�ಶಗಳ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕಾ 
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತಿತದೆ? “ನಾನು ಸರಪಂರ್ ಪತಿ (ಎಸ್ ಪಿ) (ಗಂಡ),” 

ಎಂದು ಹೆ�ಳ್ಕೆೋಳುಳಿವವರು ಇರುತಾತರೆ. ಕಾನೋನು ಮಹಿಳೆಗೆ 
ಅವಕಾಶ ನಿ�ಡಿದೆ, ಆದರೆ ಎಸ್ ಪಿ ಈಗ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತಿತದಾದಾರೆ. 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಕುಕಾಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಗಿದುದಾ ಈಗ ಅವಕಾಶ ಕೆೋಡಿ. 
ಅವರು ಅತು್ಯತತಮ ಕೆಲಸ ರಾಡುತಾತರೆ. ವಷಮಾದಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತತದೆ. ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ಮತುತ ಸಹೆೋ�ದರಿಯರು 
ಸಂಪೂಣಮಾ ಅಧಿಕಾರವನುನು ಹೆೋಂದಿದಾದಾರೆ. ಅದಕಾಕಾಗಿಯ� ಎಸ್ ಪಿ 
ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ನಿಮೋಮಾಲನೆ ರಾಡಬೆ�ಕು.

ಪರಿತ್ಜ್� ಮಾಡಿ: ಸರಾಕಾರ ನಿಮ್ಮಂದಿಗಿರ್ತ್ತದ�
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕಾಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಿ�ಳ್ಗೆಯವರು ಅವರನುನು 

ನೆನಪಿಸಿಕೆೋಳುಳಿವುದನುನು ಯಾವುದೆ� ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯಸಥಾರು 
ಅರವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಾತಿನಿಧಿಗಳು ವಿರೆೋ�ಧಿಸುವುದಿಲಲಿ 
ಎಂದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ನ ಜನಪರಾತಿನಿಧಿಗಳ 
ಭಾವನೆಯನುನು ನಾನು ಪರಾತಿಧ್ವನಿಸಲು ಬಯಸುತೆತ�ನೆ. ಅವರು 
ಯಾವುದೆ� ನಿಣಮಾಯಗಳನುನು ರಾಡಿದರೋ, ಭಾರತ ಸಕಾಮಾರವು 
ನಿಮ್ಮಂದಿಗೆ ಹೆಗಲ್ಗೆ ಹೆಗಲು ಕೆೋಟುಟು ಅವುಗಳನುನು ಅನುಷಾಠಾನಕೆಕಾ 
ತರುತತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಲಾಲಿ ಪಂಚ ಪರಮ್�ಶ್ವರರಿಗೆ ರರವಸೆ 
ನಿ�ಡಲು ಬಯಸುತೆತ�ನೆ. ನಾವು ಹುಟ್ಟುದ ಹಳ್ಳಿಯನುನು ಗೌರವಿಸಬೆ�ಕು. 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ�ಜಿಯವರು ಹುಟ್ಟುದ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಅವರನುನು ಸದಾ 
ಅಭಿನಂದಿಸುತಾತ ‘ನಾನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟುದ ಹಳ್ಳಿಯವನು’ 
ಎಂದು ಹೆ�ಳ್ಕೆೋಳುಳಿತಾತರೆ. ನಾವು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ್ಮದಿನವನುನು 
ಆಚರಿಸಬಹುದು ಮತುತ ಗಾರಾಮದ ಪರಾತಿಯಬ್ಬರನುನು ಆಹಾ್ವನಿಸಬೆ�ಕು. 
ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಜೆೋತೆಗೆ ಯ�ಜನೆಯೋ ಇರಬೆ�ಕು. ಹಾಗೆಯ� 
ಹಳ್ಳಿಗೆ ಸೆ�ರಿದ ಒಂದು ಭಾವನೆ! ಹಳ್ಳಿಯನುನು ತೆೋರೆದವರು ಆಗ 
ಸಮರಮಾರಾಗುತಾತರೆ. ಈಗ ಅವರು ಗಾರಾಮದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಒತುತ 
ನಿ�ಡುತಾತರೆ. ಹೆಚ್ಚದ ಸಾವಮಾಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, 
ಹಳ್ಳಿಯ ನೆೋ�ಟ ಮತುತ ಭಾವನೆ ಬದಲಾಗುತತದೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗ್ತ್ತವ�, ಎಲಾಲಿ ರ�ಲಸಗಳ ಮೇಲ�  
ನಿಗಾ ಇಡ್ತ್ತವ�

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು 
ಶತರಾನಗಳ್ಂದಲೋ ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಇಂದಿನ 
ಬದಲಾಗುತಿತರುವ ಸನಿನುವೆ�ಶಗಳು ಮತೆೋತಮ್್ಮ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗಲು 
ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತಿತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು ಪರಾಮುಖ 
ಪಾತರಾ ವಹಿಸುತತವೆ. ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಬಲ ಹೆಚ್ಚದಷೋಟು 
ಪರಾಜಾಪರಾರುತ್ವದ ಬಲ ಹೆಚು್ಚತತದೆ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಲಾರಗಳು 
ಜನರಿಗೆ ತಲುಪುತತವೆ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ 
ಪರಾತಿಯಂದು ಕೆಲಸವನೋನು ಪಾರದಶಮಾಕ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಮೋಲಕ 
ಲೆಕಕಾ ಹಾಕಲಾಗುತತದೆ. ಅದೆ� ರಿ�ತಿ, ಸಾ್ವಮತ್ವ ಯ�ಜನೆ ಮತುತ 
ಇ-ನಾಮ್ ಗಾರಾಮಗಳು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಸಹಾಯ ರಾಡುತತವೆ. 
ನಮ್ಮ ಗಾರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಾಜಾಪರಾರುತ್ವದ ಏಕ�ಕರಣ 
ಶಕತಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪರಾಜಾಪರಾರುತ್ವಗಳು ಒಗಗೆಟ್ಟುನ 
ಕೆ�ಂದರಾಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾಯಮಾನಿವಮಾಹಿಸುತತವೆ. “ಸಂಘಮೋಲಂ 
ಮಹಾಬಲಂ” ಅಂದರೆ, ಬೃಹತ್ ಶಕತಯ ಕೆ�ಂದರಾವು ಸಂಘಟನೆ ಅರವಾ 
ಒಗಗೆಟ್ಟುನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ. 

(ಈ ಲ�ೇಖನವು ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿಯವರ್ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಮಾಡಿದ ಹಂದಿನ ಭಾಷ್ಣಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ�)

ರಾಷ್ಟ್ರಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 24
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ಶತರಾನದ ಭಿ�ಕರ ಮಹಾರಾರಿ ಕೆೋ�ವಿಡ್, ಇಡಿ� ಪರಾಪಂಚದ 
ಮುಂದೆ ಹೆೋಸ ಸವಾಲೆೋಡಿ್ಡದಾಗ, ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿಯವರ 
ವಿಪತಿತನಲೋಲಿ ಅವಕಾಶದ ಮಂತರಾದೆೋಂದಿಗೆ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ 
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನನುಡೆಯುವ ಪರಾತಿಜ್ೆಯನುನು ಭಾರತ ರಾಡಿತು. 
ಅಂತಿಮ ಫಲ್ತಾಂಶವೆಂದರೆ 2021-22 ರ ಆರ್ಮಾಕ ವಷಮಾದ ಅಂತ್ಯಕೆಕಾ 
ಒಂಬತುತ ದಿನಗಳ ಮದಲು ಭಾರತವು  400 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ 
ರಫ್ತಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಟಟುವನುನು ದಾಟ್ದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ರಫ್ತ 
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 
ಈ ಹಿಂದೆ 2018-19ರಲ್ಲಿ 330 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ರಫ್ತ ಗುರಿಯನುನು 
ತಲುಪಿತುತ. ಅಂಕಅಂಶಗಳ ಪರಾಕಾರ, ಭಾರತವು ಪರಾತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 
1 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ರಫ್ತ ರಾಡುತತದೆ. ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರಾಮಕ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಷನ್ ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಾಧಾನ 
ಮಂತಿರಾಯವರು ಪರಾಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲಾಲಿ ಪಾಲುದಾರರೆೋಂದಿಗೆ 
ನೆ�ರವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಭಾರತಿ�ಯ ಉದ್ಯಮಗಳ್ಗೆ 
ರಾತರಾವಲಲಿ, ಪರಾಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಭಾರತಿ�ಯ ಮಷನ್ ಗಳ ಬಗೆಗೆಯೋ 
ತಮ್ಮ ದೋರದೃಷ್ಟುಯ ಬಗೆಗೆ ರಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಸುರಾರು 
200 ದೆ�ಶಗಳು ಅರವಾ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಿತರುವ ವಾ್ಯಪಾರವನುನು 
ಸೋಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತಿತದದಾರು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತುತ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ 
ಸಚವ ಪಿಯೋಷ್ ಗೆೋ�ಯಲ್ ಈ ಗುರಿಯನುನು ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಗಮನಿಸುತಿತದದಾರು. ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಬೆ�ರೆ ಕಡೆ ಅಗತ್ಯವಿದುದಾ 
ಅಂತಹ 480 ಜಿಲೆಲಿಗಳನುನು ರಫ್ತ ಜಾಲಕೆಕಾ ಲ್ಂಕ್ ರಾಡಲಾಯಿತು. 
ಪರಾಪಂಚದ ಎಲಾಲಿ ದೆ�ಶಗಳು ಸರಕುಗಳ್ಗೆ ಬೆ�ಡಿಕೆಯನುನು ಮುಂದಿಟಟು 
ತಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಅದನುನು ಪೂರೆೈಸಲು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದರು.

$400 ಬಿಲಿಯನ್  
ರಫ್ ್ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಮ್ಖ ಮೈಲ್ಗಲ್ಲಿ

ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕ್ಗಳು

ಪ�ಟ�ೊರಿೇಲ್ಯಂ ಉತ್ಪನನುಗಳು

ರತನುದ ಹರಳುಗಳು ಮತ್್ತ 

ಆಭರಣಗಳು

ಸಾವಯವ ಮತ್್ತ ಅಜ�ೈವಿಕ 

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು

ಔಷ್ಧ ಮತ್್ತ ಫಾಮಾಕಾಸ್ಯುಟಿಕಲ್ಸ್

ಅಮೇರಿರಾ

ಯ್ನ�ೈಟ�ಡ್ ಅರಬ್  

ಎಮಿರ�ೇಟ್ಸ್

ಚೇನಾ

ಬಾಂಗಾಲಿದ�ೇಶ

ನ�ದಲಾಯುಕಾಂಡ್ಸ್

ಮದಲ ಬಾರಿಗ� ಭಾರತವು 400 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ 

ಮೌಲಯುದ ಸರಕ್ಗಳನ್ನು ರಫ್್ತ ಮಾಡ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು 

ಸಾಧಿಸಿದ�. ಈ ಯಶಸಿಸ್ಗ� ನಮ್ಮ ರ�ೈತರ್, 

ನ�ೇರಾರರ್, ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳು, ಉತಾ್ಪದಕರ್ 

ಮತ್್ತ ರಫ್್ತದಾರರನ್ನು ನಾನ್ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತ�್ತೇನ�. 

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ�ಡ�ಗಿನ ನಮ್ಮ ಪಯಣದಲ್ಲಿ 

ಇದ�ೊಂದ್ ಪರಿಮ್ಖ ಮೈಲ್ಗಲ್ಲಿ.

-ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ, ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಜಿಇಎಂ, ಒಂದ�ೇ ವಷ್ಕಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲ�ಯ 1 ಲಕ್ಷ ರ�ೊೇಟಿ ರೊ. ಪೂರ�ೈರ� ಆದ�ೇಶ ಪಡ�ದಿದ�

ಸಕಾಮಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರಿ�ದಿಯನುನು ರರಾಷಾಟುಚಾರದ ಸಮನಾರಮಾಕ 
ಪದವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಕಾಲವಿತುತ. ಸಣ್ಣ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು ಮತುತ ಅವರ 
ಉತ್ಪನನುಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆೋ�ಗಲು ಯಾವುದೆ� ರಾಗಮಾಗಳ್ರಲ್ಲಲಿ. ಪರಾಧಾನಿ 
ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿಯವರ ಪಾರದಶಮಾಕತೆಯ ದೃಷ್ಟುಕೆೋ�ನವು ಆಗಸ್ಟು 
2016 ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಮಾರಿ ಇ ರಾರುಕಟೆಟು ತಾಣ (ಜಿಇಎಂ) ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್ಮಾ 
ಅನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಎಲಾಲಿ ಸಕಾಮಾರಿ ಖರಿ�ದಿಗಳ್ಗೆ 
ಅದನುನು ಕಡಾ್ಡಯಗೆೋಳ್ಸಿದರೆ ಈ ಪ�ಟಮಾಲ್ ಮೋಲಕ ವಸುತಗಳನುನು 
ರಾರಾಟ ರಾಡಲು ದೆ�ಶದ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೋ ಯಾವುದೆ� ವಾ್ಯಪಾರಿ 
ಅರವಾ ತಯಾರಕರು ನೆೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕೆೋಳಳಿಬಹುದು. ಈ ಸಾಧಾರಣ 
ಆರಂರವು ಮಹತ್ವದ ಮ್ೈಲ್ಗಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು, ಜಿಇಎಂ 
ಪ�ಟಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿನ ಒಟುಟು ಪೂರೆೈಕೆ ಆದೆ�ಶಗಳು ಈ ವಷಮಾ ಒಟುಟು ಒಂದು 
ಲಕ್ಷ ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳಾಗಿವೆ.

ಈ ಬಗೆಗೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿರುವ ಪರಾಧಾನಿಯವರು, “ಕಳೆದ ವಷಮಾಕೆಕಾ 
ಹೆೋ�ಲ್ಸಿದರೆ ಇದು ಉತತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಟ್್ವ�ಟ್ 
ರಾಡಿದರು.
ಅಂಕ ಅಂಶಗಳ ಪರಾಕಾರ, 2016–17ರ ಹಣಕಾಸು ವಷಮಾದಲ್ಲಿ ಜಿಇಎಂ 
ಪ�ಟಮಾಲ್ ನಲ್ಲಿ 4,299 ರಾರಾಟಗಾರರು ನೆೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕೆೋಂಡಿದದಾರು, 
ಇದು 2020–21ರಲ್ಲಿ ಸುರಾರು 14 ಲಕ್ಷಕೆಕಾ ಏರಿತು ಮತುತ ಅವರ 
ಮುಂದಿನ ವಷಮಾ ಅದು 40 ಲಕ್ಷ ದಾಟ್ತು. ಅದೆ� ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2021-
22 ರ ಆರ್ಮಾಕ ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ 59,130 ಖರಿ�ದಿದಾರರು ಇದದಾರು, 2020-
21 ರ ಆರ್ಮಾಕ ವಷಮಾದಲ್ಲಿ ಶೆ�.14 ರಷುಟು ಹೆಚ್ಚಳದೆೋಂದಿಗೆ52,069 
ಖರಿ�ದಿದಾರರಾದರು. ಅಲಲಿದೆ, 2021-22 ರ ಆರ್ಮಾಕ ವಷಮಾದಲ್ಲಿ ಈ 
ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್ಮಾ ನಲ್ಲಿ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿದ ಪೂರೆೈಕೆ ಆದೆ�ಶಗಳು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 
1 ಲಕ್ಷ ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳನುನು ದಾಟ್ದೆ. ಇದು 160 ಪರಾತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 

ಅಗರಿ 5 ಉತ್ಪನನುಗಳು ಅಗರಿ 5 ದ�ೇಶಗಳು

ಸ್ದಿದಿ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳು
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ಪರಾಪಂಚದ ಪರಾತಿಯಂದು ಪಾರಾಚ�ನ ನಾಗರಿಕತೆಯು 
ನದಿ ತಿ�ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಾವಧಮಾರಾನಕೆಕಾ ಬಂದಿವೆ. ಇಂದಿಗೋ 
ಹೆಚ್ಚನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳ್ಗಾಗಿ ನದಿಗಳನುನು 
ಅವಲಂಬಿಸಿದಾದಾರೆ. ಇದರ ಹೆೋರತಾಗಿಯೋ, ಕರಾಮ್�ಣ 
ತಮ್ಮ ಮೋಲ ಸ್ವರೋಪವನುನು ಕಳೆದುಕೆೋಳುಳಿತಿತರುವ 
ಅನೆ�ಕ ನದಿಗಳ್ವೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ 
ಮ�ದಿಯವರು ನರಾಮ ಗಂಗೆ ಮೋಲಕ ಗಂಗಾ 
ನದಿಯನುನು ಪುನಶೆ್ಚ�ತನಗೆೋಳ್ಸುವ ಉಪಕರಾಮವನುನು ಕೆೈಗೆೋಂಡರು. 
ಈಗ ಝ�ಲಂ, ಚೆನಾಬ್, ರಾವಿ�, ಬಾ್ಯಸ್ , ಸಟೆಲಿಜ್, ಯಮುನಾ, 
ಬರಾಹ್ಮಪುತರಾ, ಲೋನಿ, ನಮಮಾದಾ, ಗೆೋ�ದಾವರಿ, ಮಹಾನದಿ�, ಕೃಷಾ್ಣ 
ಮತುತ ಕಾವೆ�ರಿ� ನದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸರದಿ. ಅರಣ್ಯದ ಮೋಲಕ ಈ 
ನದಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ವಿವರವಾದ ಯ�ಜನಾ ವರದಿ (ಡಿಪಿಆರ್) 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರಾರ್ಮಾ 14 ರಂದು ಕೆ�ಂದರಾ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತುತ 

ಹವಾರಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚವ ರೋಪೆ�ಂದರಾ ಯಾದವ್ 
ಮತುತ ಜಲ ಶಕತ ಸಚವ ಗಜೆ�ಂದರಾ ಸಿಂಗ್ ಶೆ�ಖಾವತ್ ಅವರು 
ವಿಸತೃತ ಯ�ಜನಾ ವರದಿಯನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಡಿದರು. 
ಈ ನದಿಗಳು ಒಟಾಟುರೆಯಾಗಿ 18,90,110 ಚದರ ಕಮ� 
ಜಲಾನಯನ ಪರಾದೆ�ಶವನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಿವೆ, ಇದು ದೆ�ಶದ 
ಭೌಗೆೋ�ಳ್ಕ ಪರಾದೆ�ಶದ ಶೆ�.57.45 ರಷಾಟುಗಿದೆ. ಭಾರತದ  
13 ನದಿಗಳ ಎರಡೋ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನುನು ನೆಡಲಾಗುವುದು. 

ಇದು ಮುಂದಿನ 10 ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ 50.21 ಮಲ್ಯನ್ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ 
ಡೆೈಆಕೆ್ಸೈಡ್ ಅನುನು ಹಿ�ರಿಕೆೋಳಳಿಲು ಸಹಾಯ ರಾಡುತತದೆ.  
ಈ ನದಿಗಳನುನು ಅವುಗಳ ಉಪನದಿಗಳ ಉದದಾಕೋಕಾ ನೆೈಸಗಿಮಾಕ, 
ಕೃಷ್, ನಗರ ಮತುತ ಅರಣ್ಯ ಉಪಕರಾಮಗಳ್ಗಾಗಿ ಪರಾಸಾತಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಯ�ಜನೆಯು ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯ ಪರಾದೆ�ಶವನುನು 7,417 ಚದರ 
ಕಲೆೋ�ಮ�ಟರ್ ಗಳಷುಟು ಹೆಚ್ಚಸಲ್ದೆ.

ನಾಲ್ಕು ವಷ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.62 ರಷ್್ಟು 
ಕ್ಸಿದ ಆಟಿರ� ಆಮದ್

ವಾರಾಣಸಿ-ಗ�ೊೇರಖ್ ಪುರದ ನಡ್ವ� 
ಸಂಪಕಕಾ ಬ�ಸ�ದ ಉಡಾನ್ 

ಆಟ್ಕೆಗಳು ಮಕಕಾಳ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೆ�ವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿರದೆ, 

ಅವರ ದೆೈಹಿಕ ಮತುತ ರಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೆೋಡ್ಡ ಪಾತರಾವನುನು 

ವಹಿಸುತತವೆ. ಆಧುನಿಕ ಮತುತ ನವಿ�ನ ಆಟ್ಕೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 

ಪರಾವೃತಿತಯ ಹೆೋರತಾಗಿಯೋ, ವಿದೆ�ಶಿ ಆಟ್ಕೆಗಳು ಭಾರತಿ�ಯ ಆಟ್ಕೆ 

ರಾರುಕಟೆಟುಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಬಲ್ಯ ಹೆೋಂದಿವೆ. ಈ ಸಂಗತಿಯಂದಿಗೆ, ಜೋನ್ 

ಮತುತ ಆಗಸ್ಟು 2020 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ “ಮನ್ ಕ ಬಾತ್” ಕಾಯಮಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ, 

ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು ಆಟ್ಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 

ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಗೆ ಕರೆ ನಿ�ಡಿದರು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಟ್ಕೆಗಳ್ಂದ ಹಿಡಿದು 

ಭಾರತದ ಸಾಂಪರಾದಾಯಿಕ ಆಟ್ಕೆಗಳ ಉತೆತ�ಜನ, ಆಟ್ಕೆ ಮ್�ಳಗಳು, 

ಟಾಯ್ ಕಾಥಾನ್ ಗಳು ಮತುತ ಆಟ್ಕೆ ಸಮೋಹಗಳ ರಚನೆ, ಅಗತ್ಯ 

ಬೆಂಬಲದೆೋಂದಿಗೆ ಎಲಾಲಿ ಪರಾಯತನುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೆ�ಶಿ ಆಟ್ಕೆಗಳ 

ಆಮದಿನ ಸಿಥಾರವಾದ ಇಳ್ಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಲೆೋ�ಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚವಾಲಯ ನಿ�ಡಿದ ಉತತರದ ಪರಾಕಾರ, 2018–19ರಲ್ಲಿ 

7,125 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ. ರೌಲ್ಯದ ಆಟ್ಕೆಗಳನುನು ಭಾರತಕೆಕಾ ಆಮದು 

ರಾಡಿಕೆೋಳಳಿಲಾಗಿದೆ, ಇದು 2020–21ರಲ್ಲಿ 4,027 ಕೆೋ�ಟ್ಗೆ ಇಳ್ದಿದೆ. 

2021-22* ಆರ್ಮಾಕ ವಷಮಾದಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ ವರೆಗೆ), ಕೆ�ವಲ 2,655 ಕೆೋ�ಟ್ 

ರೋ. ರೌಲ್ಯದ ಆಟ್ಕೆಗಳನುನು ಆಮದು ರಾಡಿಕೆೋಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾರನ ನಾಡು ವಾರಾಣಸಿ ಮತುತ ಬಾಬಾ ಗೆೋ�ರಖ್ ನಾರನ 
ನಾಡು ಗೆೋ�ರಖ್ ಪುರ ಈಗ ವಿರಾನ ಸೆ�ವೆಯ ಮೋಲಕ ಸಂಪಕಮಾ 
ಹೆೋಂದಿವೆ. ಉತತರ ಪರಾದೆ�ಶದ ಈ ಎರಡು ಪಾರಾಚ�ನ ಮತುತ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ರಾರ್ಮಾ 27 ರಂದು ವಿರಾನ ಸೆ�ವೆ 
ಪಾರಾರಂರವಾಯಿತು. ಈ ಸೆ�ವೆಯನುನು “ಉಡಾನ್” ಯ�ಜನೆಯಡಿ 
ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೆೋಂದಿಗೆ ಎರಡು ನಗರಗಳ ನಡುವಿನ 
ಅಂತರವನುನು ಈಗ ಕೆ�ವಲ 20 ನಿಮಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾಮಸಲಾಗುವುದು. 
ಸಣ್ಣ ಮತುತ ಹೆೋಸ ನಗರಗಳನುನು ವಿರಾನ ಸೆ�ವೆಯ ಮೋಲಕ 
ಸಂಪಕಮಾಸುವ ಉಪಕರಾಮವನುನು “ಉಡಾನ್” ಯ�ಜನೆಯ ಮೋಲಕ 
ಅನುಷಾಠಾನಗೆೋಳ್ಸಲಾಗುತಿತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೆ�ಕಾದ ಸಂಗತಿ. 
ಕಳೆದ 5 ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಉಡಾನ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ 409 ರಾಗಮಾಗಳು 
ಮತುತ 66 ವಿರಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳನುನು ನಿವಮಾಹಿಸಲಾಗಿದುದಾ, 90 ಲಕ್ಷಕೋಕಾ 
ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಇದರ ಪರಾಯ�ಜನ ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ. ಈ ಯ�ಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ  
1 ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ (75 ಸಾವಿರ) ವಿರಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕ 
ವಿರಾನಯಾನ ಸಚವಾಲಯವು 34 ಹೆೋಸ ವಿರಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳನುನು 
ನಿಮಮಾಸಲು ಯ�ಜಿಸುತಿತದೆ, 2025 ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ಉಡಾನ್ ಪಾರಾದೆ�ಶಿಕ 
ಸಂಪಕಮಾ ಯ�ಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 1,000 ಹೆೋಸ ರಾಗಮಾಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಒಟುಟು 100 ವಿರಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳಾಗಲ್ವೆ.   

ಇನೊನು 13 ನದಿಗಳ ರಾಯಕಲ್ಪರ�ಕು ಸರಾಕಾರ ನಿಧಾಕಾರ

ಆತ್ಮನಿಭಕಾರವಾಗ್ತ್್ತರ್ವ ಆಟಿರ� ಉದಯುಮ

ಸ್ದಿದಿ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳು
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ಧೆೋ�ಂಡೆೋ� ಕೆ�ಶವ ಕವೆಮಾ ಅವರು ಏಪಿರಾಲ್ 18, 1858 ರಂದು 
ಮಹಾರಾಷ್ದ ರತನುಗಿರಿ ಜಿಲೆಲಿಯ ಶೆರಾವಲ್ ಗಾರಾಮದಲ್ಲಿ 

ಕಡಿಮ್ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬವಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು 1881 ರಲ್ಲಿ 
ಮ್ಟ್ರಾಕು್ಯಲೆ�ಷನ್ ಪರಿ�ಕ್ೆಯಲ್ಲಿ ಉತಿತ�ಣಮಾರಾದ ನಂತರ ಮುಂಬೆೈನ 
ಎಲ್ಫೂನ್ ಸೆೋಟು�ನ್ ಕಾಲೆ�ಜಿಗೆ ಸೆ�ರಿಕೆೋಂಡರು. 1891 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೂನಾದ 
ಪರಾಸಿದಧಿ ಫಗುಮಾಸನ್ ಕಾಲೆ�ಜಿನಲ್ಲಿ ಗಣಿತವನುನು ಕಲ್ಸಲು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದರು. 
ಇದು ದೆ�ಶವು ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತಿತದದಾ ಸಮಯ. 
ರಾಜಾರಾಮ್ ಮ�ಹನ್ ರಾಯ್, ಈಶ್ವರಚಂದರಾ ವಿದಾ್ಯಸಾಗರ್, ವಿಷು್ಣ 
ಶಾಸಿ್ರಿ, ಪಂಡಿತ ರರಾಬಾಯಿ ಮತುತ ಜೆೋ್ಯ�ತಿರಾವ್ ಫ್ಲೆಯಂತಹ 
ಮಹಾನ್ ಸುಧಾರಕರನುನು ಕವೆಮಾ ಭೆ�ಟ್ಯಾದರು. ಕವೆಮಾ 
ಅವರ ದೃಷ್ಟುಕೆೋ�ನಗಳನುನು ಒಪಿ್ಪಕೆೋಂಡರು ಮತುತ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳೆಯರ, ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ವಿಧವೆಯರ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯನುನು 
ಸುಧಾರಿಸಲು ಕೆಲಸ ರಾಡಲು ಪರಾತಿಜ್ೆ ರಾಡಿದರು. ಕವೆಮಾ 
ಅವರು 14 ವಷಮಾದವರಾಗಿದಾದಾಗ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಅವರನುನು 
ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ 1891 ರಲ್ಲಿ, ಆಕೆ ಮಗುವಿಗೆ 
ಜನ್ಮ ನಿ�ಡುವ ಸಂದರಮಾದಲ್ಲಿ ಚಕಕಾ ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿಯ� 
ನಿಧನರಾದರು. ಇದು ಕವೆಮಾ ಅವರ ಮ್�ಲೆ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿ�ರಿತು.

ಇದರ ನಂತರ, ಕವೆಮಾ ಕೆ�ವಲ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದಂತಹ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು 
ಮತುತ ಆರಂಭಿಕ ಗಭಾಮಾವಸೆಥಾಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ರಾತರಾವಲಲಿದೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆಯೋ ಚಂತಿಸಿದರು. ಆದಾಗೋ್ಯ, 
ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಉತತಮ ರಾದರಿಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಅವರು 
ಸೆನು�ಹಿತನ ವಿಧವಾ ಸಹೆೋ�ದರಿ ಗೆೋ�ದುಬಾಯಿಯನುನು ವಿವಾಹವಾದರು. 
ಕವೆಮಾ ಸರಾಜದಿಂದ ಬಹಿಷಾಕಾರಕೆೋಕಾಳಗಾದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು 
ಪುಣೆಯ ಹಿಂಗೆನುಯಲ್ಲಿ ವಿಧವೆಯರಿಗಾಗಿ ದೆ�ಶದ ಮದಲ ಶಾಲೆಯನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು. ಕವೆಮಾಯವರ ವಿಧವಾ ಅತಿತಗೆ ಪಾವಮಾತಿ ಅಠಾವಳ  ೆಶಾಲೆಯ 
ಪರಾರಮ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾನಿ. 1907 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಯರ ವಸತಿ 
ಶಾಲೆಯಾದ ಮಹಿಳಾ ವಿದಾ್ಯಲಯವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು.

ಕವೆಮಾಯವರ ಕೆಲಸವು ಎಷಟುರ ಮಟ್ಟುಗೆ ಪರಾತಿಧ್ವನಿಸಿತು ಎಂದರೆ, 
ಸ್ವತಃ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರೆ� ತಮ್ಮ ವಾರಪತಿರಾಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ 

ಒಪಿನಿಯನ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಬರೆದರು. ಆಗ ಗಾಂಧಿ�ಜಿ ದಕ್ಷಿಣ 
ಆಫ್ರಾಕಾದಲ್ಲಿದದಾರು. ಆದರೆ ಕವೆಮಾಯವರ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಯದೆ ಇರಲಾಗಲ್ಲಲಿ. 1914 
ರಲ್ಲಿ, ಕವೆಮಾ ಕೆಲಸಕೆಕಾ ರಾಜಿ�ನಾಮ್ ನಿ�ಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸೆಥಾಗೆ ಸಂಪೂಣಮಾವಾಗಿ 
ಅಪಿಮಾಸಿಕೆೋಂಡರು. ಜಪಾನ್ ನ ಟೆೋ�ಕಯದ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ಬಗೆಗೆ ತಿಳ್ದ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವನುನು 
ಪಾರಾರಂಭಿಸಲು ನಿಧಮಾರಿಸಿದರು ಮತುತ ಅದಕಾಕಾಗಿ ಹಣವನುನು ಸಂಗರಾಹಿಸಲು 
ವಿದೆ�ಶ ಪರಾವಾಸ ರಾಡಿದರು. ಕವೆಮಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯಕೆಕಾ ಸುರಾರು 
2.5 ಲಕ್ಷ ರೋಪಾಯಿಗಳ ದೆ�ಣಿಗೆಯಂದಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕದರು, 
ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೆೋರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯ� 

ಸಥಾಗಿತಗೆೋಂಡಿತು. 
ಇಂತಹ ಸನಿನುವೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೆೈನ ಖಾ್ಯತ 

ಕೆೈಗಾರಿಕೆೋ�ದ್ಯಮ ವಿಠಠಾಲದಾಸ್ ದಾಮ�ದರ್ ಠಾಕರಸಿ� 
ಅವರು ಈ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಕೆಕಾ 15 ಲಕ್ಷ ರೋಪಾಯಿ ದೆ�ಣಿಗೆ 
ನಿ�ಡಿದರು. ಅದರ ನಂತರ, ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯವನುನು 
ಠಾಕರಸಿ�ಯವರ ತಾಯಿಯ ಗೌರವಾರಮಾವಾಗಿ 
“ಶಿರಾ�ಮತಿ ನತಿಬಾಯಿ ದಾಮ�ದರ್ ಠಾಕರಸಿ� (ಎಸ್ 
ಎನ್ ಡಿ ಟ್) ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ” ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ 
ರಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯವನುನು 1916 ರಲ್ಲಿ 

ಕೆ�ವಲ ಐದು ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ 26 ಕಾಲೆ�ಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾನಿಯರು 
ವಾ್ಯಸಂಗ ರಾಡುತಿತದಾದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಜತೆಗೆ ಜಾತಿ�ಯತೆಯ 
ವಿಚಾರದಲೋಲಿ ಕವೆಮಾ ಕೆಲಸ ರಾಡಿದರು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು 
ಉತೆತ�ಜಿಸಲು ಕವೆಮಾಯವರು “ಮಹಾರಾಷ್ ಗಾರಾಮ ಪಾರಾರಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸಮತಿ” ಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದು ಕರಾಮ್�ಣ ವಿವಿಧ ಗಾರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 40 
ಪಾರಾರಮಕ ಶಾಲೆಗಳನುನು ತೆರೆಯಿತು. ಎಲಾಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಸರಾನರು 
ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಕಲ್ಸುವ ಗುರಿಯಂದಿಗೆ ಅವರು “ಸಮತಾ ಸಂಘ” 
ವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು.

1955 ರಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸಕಾಮಾರ “ಪದ್ಮ ವಿರೋಷಣ” ಪರಾಶಸಿತಯನುನು 
ನಿ�ಡಿತು. ಅವರಿಗೆ 1958 ರಲ್ಲಿ ದೆ�ಶದ ಅತು್ಯನನುತ ಗೌರವವಾದ “ಭಾರತ 
ರತನು” ಪರಾಶಸಿತಯನುನು ಪರಾದಾನ ರಾಡಲಾಯಿತು.   

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿತೇಕರಣದ ಹರಿಕಾರ
ಒಂದು ದಿನ ಮುರುಡು ಎಂಬ ಪುಟಟು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂರರಾಮ ಮನೆರಾಡಿತುತ. ಮಹಾರಾಜ 
ಗಾಯಕಾ್ವಡ್ ಅವರ ಬರೆೋ�ಡಾದ ಪರಾತಿನಿಧಿ ಊರಿನ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಬಾರಾಹ್ಮಣನಿಗೋ ಹತುತ 
ರೋಪಾಯಿಗಳನುನು ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ ನಿ�ಡುತಿತದದಾರು. ಕೆ�ಶವಪಂತ ಕವೆಮಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಇದೆ� 
ಊರಿನಲ್ಲಿತುತ.  ಇದನುನು ಕೆ�ಳ್ದ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಭಿ�ಕೋ ತನನು ತಾಯಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನುನು 
ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಲು ಒತಾತಯಿಸಿದನು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಈ ಹಿಂದೆ 
ಬರೆೋ�ಡಾದ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಸಾಲ ನಿ�ಡಿತುತ. ನಾವು ಈಗ ದಕ್ಷಿಣೆಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡರೆ 
ನಮ್ಮ ಸಾ್ವಭಿರಾನ ಏನಾಗುತತದೆ ಎಂದರು. ಭಿ�ಕೋವಿಗೆ ಅಸರಾಧಾನವಾಯಿತು.  
ಮತೆೋತಂದೆಡೆ, ಅವನ ಕರಿಯ ಸಹೆೋ�ದರ ಧೆೋ�ಂಡು ಇದನುನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲ್ಸಿದನು 
ಮತುತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೋಂಡನು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಬೆೋ�ಧನೆಗಳನುನು ಮ್ೈಗೋಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿದದಾ 
ಧೆೋ�ಂಡು, ಡಾ.ಧೆೋ�ಂಡೆೋ� ಕೆ�ಶವ ಕವೆಮಾಯಾಗಿ ಪರಾವಧಮಾರಾನಕೆಕಾ ಬಂದರು, ಮಹಿಳಾ 
ಸಬಲ್�ಕರಣಕಾಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಡಿ� ಜಿ�ವನವನುನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟಟುರು.

ಜನನ: ಏಪ್ರಿಲ್ 18, 1858 | ನಿಧನ: ನವ�ಂಬರ್ 9, 1962

ವಯುಕಿ್ತತವಾ ಡಾ. ಧ�ೊೇಂಡ�ೊೇ ರ�ೇಶವ ಕವ�ಕಾ

ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೇ-ಬ�ೇಟಿ 

ಪಢಾವೇ ಮತ್್ತ 

ಮಹಳಾ ಸಬಲ್ೇಕರಣರ�ಕು 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ�ೇಂದರಿ 

ಸರಾಕಾರದ ಯೇಜನ�ಗಳು 

ಮಹಳಾ ನ�ೇತೃತವಾದ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಅಡಿಪಾಯ 

ಹಾಕ್ತ್್ತವ�.
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ನಿಧಾಕಾರ: ಸಮಾಜದ ಬಡ ಮತ್್ತ ದ್ಬಕಾಲ ವಗಕಾಗಳ ಬಗ�ಗಿನ 

ರಾಳಜಿ ಮತ್್ತ ಸಂವ�ೇದನ�ಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುರ�ೊಂಡ್ 

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ ಅವರ ಅಧಯುಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಿ ನಡ�ದ 

ರ�ೇಂದರಿ ಸಚವ ಸಂಪುಟವು ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾಯುಣ್ ಅನನು 

ಯೇಜನ�ಯನ್ನು ಇನೊನು ಆರ್ ತ್ಂಗಳವರ�ಗ� ಅಂದರ�, ಸ�ಪ�ಟುಂಬರ್ 

2022 ರವರ�ಗ� ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ ಅನ್ಮೇದನ� ನಿೇಡಿದ�.

 ಪರಿಣಾಮ: ಆಹಾರ ರದರಾತಾ ಯ�ಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಾನ್ಯ 

ಕೆೋ�ಟಾದ ಜೆೋತೆಗೆ ಪರಾತಿ ಫಲಾನುರವಿಯು ಪರಾತಿ ತಿಂಗಳು 5 ಕೆಜಿ 

ಉಚತ ಪಡಿತರವನುನು ಪಡೆಯುತಾತರೆ. 80,000 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ. 

ಮತುತ 244 ಲಕ್ಷ ಮ್.ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನುನು ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 

2022 ರವರೆಗೆ ಈ ಉದೆದಾ�ಶಕಾಕಾಗಿ ಮ�ಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ.

 ಏಪಿರಾಲ್ 2020 ರಿಂದ, ಪಿಎಂಜಿಕೆಎವೆೈ ಅನುನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೆೋಡ್ಡ 

ಆಹಾರ ರದರಾತಾ ಕಾಯಮಾಕರಾಮವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆೋಳ್ಸಲಾಗಿದೆ 

ಮತುತ ಈ ಯ�ಜನೆಯು ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ 80 ಮಲ್ಯನ್ ಜನರಿಗೆ 

ಪರಾಯ�ಜನವನುನು ನಿ�ಡುತತದೆ.

 ಪಿಎಂಜಿಕೆಎವೆೈ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟುಟು 1,003 ಲಕ್ಷ ಮ್.ಟನ್ ಉಚತ 

ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಂಚಕೆಯಂದಿಗೆ ಒಟುಟು ವೆಚ್ಚವು ಸುರಾರು 

3.40 ಲಕ್ಷ ಕೆೋ�ಟ್ ರೋಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತತದೆ.

 ಯಾವುದೆ� ವಲಸೆ ಕಾಮಮಾಕರು ಅರವಾ ಫಲಾನುರವಿಯು 

ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ ಸುರಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ “ಒಂದು 

ರಾಷ್, ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚ�ಟ್” ಯ�ಜನೆಯ ಮೋಲಕ ಉಚತ 

ಪಡಿತರವನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ನಿಧಾಕಾರ: ಸ�ಣಬ್ ಬ�ಳ�ಗಾರರಿಗ� ಉತ್ತಮ ಬ�ಲ� ಒದಗಿಸ್ವ 

ಸಲ್ವಾಗಿ 2022–23ರ ಹಂಗಾಮಿಗಾಗಿ ಕಚಾಚಾ ಸ�ಣಬಿನ ಕನಿಷ್್ಠ 

ಬ�ಂಬಲ ಬ�ಲ�ಯನ್ನು ಹ�ಚಚಾಸಲ್ ಅನ್ಮೇದನ� ನಿೇಡಲಾಗಿದ�.

 ಪರಿಣಾಮ: ಇದು ಉತತಮ ಗುಣಮಟಟುದ ಸೆಣಬನುನು 

ಉತೆತ�ಜಿಸುವ ಉಪಕರಾಮವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸೆಣಬು ರೆೈತರಿಗೆ 

ಹೆಚ್ಚನ ಆದಾಯವನುನು ಮತುತ ರಾರುಕಟೆಟು ರದರಾತೆಯನುನು 

ಒದಗಿಸುತತದೆ.

 2022–23 ಹಂಗಾಮಗೆ ಕಚಾ್ಚ ಸೆಣಬಿನ ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ (Td5 

ದಜೆಮಾಗೆ ಸರಾನವಾಗಿ Tdn3) ರೋ. 4750/- ಪರಾತಿ ಕ್ವಂಟಲ್ ಗೆ 

ಆಗಿರುತತದೆ. ಇದು ಸರಾಸರಿ ಉತಾ್ಪದನಾ ವೆಚ್ಚದ ಮ್�ಲೆ 

ಶೆ�ಕಡಾ 60.53 ಆದಾಯವನುನು ಖಾತಿರಾಗೆೋಳ್ಸುತತದೆ.

ನಿಧಾಕಾರ: ರ�ೇಂದರಿ ಸರಾಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗ� ತ್ಟಿಟುಭತ�ಯು ಮತ್್ತ 

ಪ್ಂಚಣಿದಾರರಿಗ� ತ್ಟಿಟುಭತ�ಯು ಪರಿಹಾರದ ಹ�ಚ್ಚಾವರಿ ಕಂತ್ ಬಿಡ್ಗಡ� 

ಮಾಡಲ್ ಅನ್ಮೇದನ� ನಿೇಡಲಾಗಿದ�. ಇದ್ ಜನವರಿ 01, 2022 

ರಿಂದ ಪೂವಾಕಾನವಾಯವಾಗಿ ಜಾರಿಗ� ಬರಲ್ದ� ಮತ್್ತ ಇದರಲ್ಲಿ 

ಅಸಿ್ತತವಾದಲ್ಲಿರ್ವ 31 ಪರಿತ್ಶತ ಮೊಲ ವ�ೇತನ/ಪ್ಂಚಣಿ ದರವನ್ನು 

ಶ�ೇಕಡಾ 3 ರಷ್್ಟು ಹ�ಚಚಾಸಲಾಗಿದ�.

 ಪರಿಣಾಮ: ಇದು ಸುರಾರು 47.68 ಲಕ್ಷ ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರಿ 

ನೌಕರರು ಮತುತ 68.62 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಪರಾಯ�ಜನವನುನು 

ನಿ�ಡುತತದೆ. ತುಟ್ಟುರತೆ್ಯ ಮತುತ ತುಟ್ಟುರತೆ್ಯ ಪರಿಹಾರದ ಹೆಚ್ಚಳದ 

ಕಾರಣದಿಂದ ಬೆೋಕಕಾಸದ ಮ್�ಲ್ನ ಸಂಯ�ಜಿತ ಪರಿಣಾಮವು 

ವಾಷ್ಮಾಕ 9,544.50 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳಾಗಿರುತತದೆ.   

ಆಹಾರ ಭದರಾತಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ ಅನನು 
ಯತೇಜನೆಯ ವಿಸ್ರಣೆ; ಕತೇಂದರಾ ಸಕಾಕಾರಿ ನೌಕರರ 

ತ್ಟ್ಟಿ ಭತಯೆಯಲಿಲಿ ಶತೇ.3ರಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚಳ
ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿ�ಯ ಪರಾಜೆಯ ಶಕತಯು ಭಾರತದ ಬಲದ ಮೋಲವಾಗಿದೆ. ಇದಕೆಕಾ ಪುಷ್ಟು ನಿ�ಡುವಂತೆ 

ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ಗರಿ�ಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ್ ಅನನು ಯ�ಜನೆಯನುನು ಇನೋನು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಂದರೆ 
ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 2022 ರವರೆಗೆ ವಿಸತರಿಸಲು ಸಕಾಮಾರ ನಿಧಮಾರಿಸಿದೆ. ಸಕಾಮಾರದ ನಿಧಾಮಾರದಿಂದ  

ದೆ�ಶದ 80 ಕೆೋ�ಟ್ಗೋ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಮದಲ್ನಂತೆ ಅದನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳಳಿಬಹುದು.  
ಮತೆೋತಂದೆಡೆ, ಕೆ�ಂದರಾ ಸಚವ ಸಂಪುಟವು 2022-23 ಹಂಗಾಮಗೆ ಕಚಾ್ಚ ಸೆಣಬಿನ ಕನಿಷಠಾ ಬೆಂಬಲ 
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನುನು ಅನುಮ�ದಿಸಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, 47 ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರಿ ನೌಕರರು  

ಮತುತ 68 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟುರತೆ್ಯಯನುನು ಶೆ�. 3 ರಷುಟು ಹೆಚ್ಚಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಪುಟ ನಿಧಾಕಾರಗಳು
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ಗ
ಡಿ ನುಸುಳುವಿಕೆಯಾಗಲ್, ವಿಸತರಣಾ ಶಕತಗಳ ದುಸಾ್ಸಹಸವಾಗಲ್, 

ದೆ�ಶವನುನು ವಿರಜಿಸುವ ಷಡ್ಯಂತರಾಗಳಾಗಲ್ ಅವುಗಳ್ಗೆ ಭಾರತ 

ಇಂದು ತಕಕಾ ಉತತರ ನಿ�ಡುತಿತದೆ. ಇದರೆೋಂದಿಗೆ, ದೆ�ಶವು ಈಗ 

ಬಡತನ, ಅನಾ್ಯಯ ಮತುತ ತಾರತಮ್ಯದ ಕತತಲೆಯ ವಿರುದಧಿ ಬದಲಾವಣೆಯ 

ದಿ�ಪಗಳನುನು ಬೆಳಗಿಸುತಿತದೆ ಮತುತ ನವ ಭಾರತವನುನು ನಿಮಮಾಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 

ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯತತ ಸಾಗುತಿತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೆಲಲಿದರ ನಡುವೆ ಎಲಲಿರ ಬಾಯಲೋಲಿ 

ಹಿಂದೆಂದೋ ನಡೆಯದ ಸಂಗತಿಯಂದು ನಲ್ದಾಡುತಿತದೆ. 

ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುತ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪರಾತಿ�ಕವಾದ ನಮ್ಮ ಅಮೋಲ್ಯ 

ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಕಳುವಾಗಿ ವಿದೆ�ಶಕೆಕಾ ರಾರಾಟವಾಗಿದದಾವು, ಈಗ ಅವು ದೆ�ಶಕೆಕಾ 

ಮರಳುತಿತವೆ. ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿಯವರ ಶರಾದೆಧಿ, ನಂಬಿಕೆ 

ಮತುತ ಭಾರತದ ಸುವಣಮಾ ಇತಿಹಾಸದ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದಾಗಿ 2014 ರಿಂದ 

ಸರಿಸುರಾರು 228 ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಾತಿಮ್ಗಳನುನು ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ 

ಮರಳ್ ತರಲಾಗಿದೆ. 2013 ರವರೆಗೆ, ಸುರಾರು 13 ವಿಗರಾಹಗಳನುನು ರಾತರಾ 

ಭಾರತಕೆಕಾ ಮರಳ್ ತರಲಾಗಿತುತ. 

ಆದಾಗೋ್ಯ, ಅಮ್ರಿಕಾ, ಯುನೆೈಟೆಡ್ ಕಂಗ್ ಡಮ್, ನೆದಲಾ್ಯಮಾಂಡ್್ಸ, ಫಾರಾನ್್ಸ, 

ಕೆನಡಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ, ಜಮಮಾನಿ ಮತುತ ಇನೋನು ಅನೆ�ಕ ದೆ�ಶಗಳು ಭಾರತದ 

ಉತಾ್ಸಹವನುನು ಗುರುತಿಸಿ ವಿಗರಾಹಗಳನುನು ಸ್ವದೆ�ಶಕೆಕಾ ಮರಳ್ಸಲು ಅನುವು 

ಭಾರತದ ಸಾವಿರಾರು ವಷಮಾಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೆ�ಶದ 

ಮೋಲೆ ಮೋಲೆಗಳಲೋಲಿ ಶಿಲ್ಪಗಳನುನು ರಚಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು 

ಭಾರತಿ�ಯ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗೆ  ಒಂದು ರಿ�ತಿಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

ರಾತರಾವಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನುನು 

ಪರಾತಿನಿಧಿಸುತತವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದಿಂದ ಅನೆ�ಕ 

ವಿಗರಾಹಗಳನುನು ಕದುದಾ ಅಕರಾಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೋ್ಯ, 

ಅವುಗಳನುನು ಮರಳ್ ತರಲು ಯಾವುದೆ� ಪರಾಯತನುವನುನು 

ರಾಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನುನು 

ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಿ ರಾತರಾ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತುತ. 2014 ರಲ್ಲಿ 

ದೆ�ಶವು ಬದಲಾವಣೆಯ ಹೆೋಸ ಉದಯವನುನು ಕಂಡಾಗ, 

ಅದು ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನುನು ಭಾರತಕೆಕಾ ಮರಳ್ ತರಲು 

ಪಾರಾರಂಭಿಸಿತು. ರಾರ್ಮಾ 21 ರಂದು ನಡೆದ ಭಾರತ-

ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾ ವಚುಮಾವಲ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾದ 

ಪರಾಧಾನಿ ಸಾಕಾಟ್ ರಾರಿಸನ್ ಅವರು ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ 

ಮ�ದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ 29 ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಹೆಚು್ಚ 

ಚಚಮಾತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ 

ಭಾರತದ ಕಲಾಕೃತ್ಗಳು! 

ಪರಂಪರ�ಸಂಸಕೃತ್

ವಿಶವಾ ಪರಂಪರ� ದಿನ (ಏಪ್ರಿಲ್ 18)

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ್ ಆಸ�ಟ್ರೇಲ್ಯಾದಿಂದ 
ತಂದ ಪರಿತ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೇಲ್ಸ್ತ್್ತರ್ವ 
ವಿೇಡಿಯವನ್ನು ವಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ ಈ ಕೊಯುಆರ್  
ರ�ೊೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕುಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ರಾಡಿಕೆೋಟ್ಟುವೆ. ಭಾರತ-ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮದಲು 

ರಾರ್ಮಾ 21 ರಂದು ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾವು ಭಾರತಕೆಕಾ 29 ಬೆಲೆಬಾಳುವ 

ಕಲಾಕೃತಿಗಳನುನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಅಂತಹದೆೋಂದು ಪರಾಸಂಗ 

ಸಂರವಿಸಿತು. ಇವುಗಳು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಬಳಪದಕಲುಲಿ, ಅಮೃತಶಿಲೆ, ಕಂಚು, 

ಹಿತಾತಳ  ೆಮತುತ ಕಾಗದದಂತಹ ವಿವಿಧ ವಸುತಗಳ್ಂದ ರಾಡಿದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ 

ಮತುತ ವಣಮಾಚತರಾಗಳಾಗಿವೆ. ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾದಲ್ಲಿದದಾ ಈ ಪಾರಾಚ�ನ ಶಿಲ್ಪಗಳು 

ರಾಜಸಾಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪರಾದೆ�ಶ, ಉತತರ ಪರಾದೆ�ಶ, ತಮಳುನಾಡು, 

ತೆಲಂಗಾಣ ಮತುತ ಪಶಿ್ಚಮ ಬಂಗಾಳಕೆಕಾ ಸೆ�ರಿದವುಗಳಾಗಿದುದಾ, ಭಾರತದ 

ವಿಶಾಲ ಭೌಗೆೋ�ಳ್ಕ ಪರಾದೆ�ಶವನುನು ಪರಾತಿನಿಧಿಸುತತವೆ.

ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತಕೆಕಾ ಹಿಂತಿರುಗಿದ 29 ಪಾರಾಚ�ನ 

ಕಲಾಕೃತಿಗಳನುನು ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಪರಿಶಿ�ಲ್ಸಿದರು. 

ಈ ಪುರಾತನ ವಸುತಗಳನುನು ಶಿವ ಮತುತ ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು, ಶಕತ 

ಆರಾಧನೆ, ರಗವಾನ್ ವಿಷು್ಣ ಮತುತ ಅವನ ರೋಪಗಳು, ಜೆೈನ 

ಸಂಪರಾದಾಯಗಳು, ವಣಮಾಚತರಾಗಳು ಮತುತ ಆಲಂಕಾರಿಕ 

ವಸುತಗಳು ಎಂದು ಆರು ವಗಮಾಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಾಧಾನಿ 

ಕಾಯಾಮಾಲಯದ ಪರಾಕಾರ ಬಳಪದ ಕಲುಲಿ, ಅಮೃತಶಿಲೆ, ಕಂಚು, 

ಹಿತಾತಳ  ೆಮತುತ ಕಾಗದ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸುತಗಳ್ಂದ ಶಿಲ್ಪಗಳು 

ಮತುತ ವಣಮಾಚತರಾಗಳನುನು ರಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪುರಾತನ ವಸುತಗಳು 

ಕರಾ.ಶ 9 ರಿಂದ 10 ನೆ� ಶತರಾನದವುಗಳಾಗಿವೆ. ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ 

ಮ�ದಿಯವರ ಪರಾಕಾರ, “ಈ ವಿಗರಾಹಗಳನುನು ಮರಳ್ ತರುವುದು 

ನಮಗೆ ಭಾರತರಾತೆಯ ಮ್�ಲ್ರುವ ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಅವು ಸಾಂಸಕೃತಿಕವಾಗಿ ಮತುತ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದಾದಾಗಿವೆ 

ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಭಾರತಿ�ಯ ಭಾವನೆಗೆ, ಗೌರವ ಇತಾ್ಯದಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧ ಹೆೋಂದಿವೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ ಬದಲಾಗುತಿತರುವ 

ಜಗತಿತನ ಗರಾಹಿಕೆಯನುನು ತೆೋ�ರಿಸುತತದೆ.”

ಮ�ದಿ ಸಕಾಮಾರವು ವಿದೆ�ಶದಿಂದ ಮರಳ್ ತಂದ ವಸುತಗಳು 

ಅರವಾ ಶಿಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ ಚೆೋ�ಳ ದೆೋರೆಗಳ ಕಾಲದ ಶಿರಾ�ದೆ�ವಿಯ 

ಲೆೋ�ಹದ ಪರಾತಿಮ್ ಮತುತ ರೌಯಮಾರ ಕಾಲದ ಮಹಿಳೆಯ 

ಟೆರಾಕೆೋ�ಟಾ ಪರಾತಿಮ್ಗಳ್ವೆ. ಅದರ ಹೆೋರತಾಗಿ, 24 ಪರಾಸಿದಧಿ 

ಪಾರಾಚ�ನ ಪರಂಪರೆಗಳನುನು ಮರಳ್ ತರಲಾಯಿತು. ಹದಿನಾರು 

ಅಮ್ರಿಕಾದಿಂದ, ಐದು ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾದಿಂದ ಮತುತ ಕೆನಡಾ, ಜಮಮಾನಿ 

ಮತುತ ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ತಲಾ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಬಂದವು. 

ಬಾಹುಬಲ್ಯ ಲೆೋ�ಹದ ಪರಾತಿಮ್, ನಟರಾಜನ ಪರಾತಿಮ್ ಮತುತ 

ಕುರಾರನ ಪರಾತಿಮ್ಯೋ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೆ�ರಿವೆ. 

ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿಯವರ ನೆ�ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 2014 ರಲ್ಲಿ 

ಪಾರಾರಂರವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನುನು ಮರುಸಾಥಾಪಿಸುವ 

ಉಪಕರಾಮವನುನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯ� ಕೆೈಗೆೋಳಳಿಬೆ�ಕಾಗಿತುತ. 

ಹಲವು ವಷಮಾಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತಿ�ಯ ವಿಗರಾಹಗಳನುನು ಲೋಟ್, 

ಕಳವು ರಾಡಿ ಇತರ ದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಾಟ ರಾಡುತಿತರುವುದು 

ವಿಪಯಾಮಾಸವಾಗಿತುತ. ರಾಜತಾಂತಿರಾಕತೆಯನುನು ಪರಸ್ಪರ 

ಸಂಬಂಧಗಳ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪರಾಧಾನಿ ಮ�ದಿಯವರ 

ಉಪಕರಾಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿ�ಯನ ನಂಬಿಕೆ  

ಮತುತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಮ್್ಮಯನುನು ಮರುಸಾಥಾಪಿಸುವ ಪರಾಮುಖ 

ಹೆಜೆಜೆಯಾಗಿದೆ. 

157 ವಿಗರಿಹಗಳು ಅಮರಿರಾದಿಂದ ಹಂತ್ರ್ಗಿದಾಗ
ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 157 

ಕಲಾಕೃತಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಅಮ್ರಿಕ ಪರಾವಾಸದಿಂದ ಭಾರತಕೆಕಾ ಮರಳ್ದರು. 

ಕಲಾಕೃತಿಗಳನುನು ಕಳವು, ಅಕರಾಮ ವಾ್ಯಪಾರ ಮತುತ ಕಳಳಿಸಾಗಣೆ ಮೋಲಕ 

ದೆ�ಶದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೆೋಂಡು ಹೆೋ�ಗಲಾಗಿತುತ. ಇವುಗಳನುನು ಅಮ್ರಿಕಾ 

ಸಕಾಮಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿತುತ. ಈ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನುನು ಪರಾಧಾನಿ 

ಮ�ದಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಅಮ್ರಿಕ ನಿಧಮಾರಿಸಿತು. ಪುರಾತನ 

ವಸುತಗಳು ಮತುತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನುನು ಭಾರತಕೆಕಾ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ 

ಅಮ್ರಿಕದ ನಿಧಾಮಾರವನುನು ಪರಾಧಾನಿ ಮ�ದಿ ಶಾಲಿಘಿಸಿದರು. ಈ 

157 ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತುತ ವಸುತಗಳು 1.5-ಮ�ಟರ್ ಎತತರದ 10 ನೆ� 

ಶತರಾನದ ಬಳಪದಕಲ್ಲಿನ ಕೆತತನೆಯಿಂದ 8.5-ಸೆಂ.ಮ�. ಎತತರದ  

12 ನೆ� ಶತರಾನದ ನಟರಾಜನ ಕಂಚನ ವಿಗರಾಹದವರೆಗೆ ಇದದಾವು. 

157 ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತುತ ಪುರಾತನ ವಸುತಗಳ ಪೆೈಕ 71 ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 

ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಮತುತ ಪಾರಾಚ�ನ ವಸುತಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೋ ಧಮಮಾಕೆಕಾ 60, 

ಬೌದಧಿ ಧಮಮಾಕೆಕಾ 16 ಮತುತ 9 ಜೆೈನ ಧಮಮಾಕೆಕಾ ಸೆ�ರಿವೆ.

ಕಳವು ಮಾಡಲಾಗಿದದಿ 14 ಪುರಾತನ ವಸ್್ತಗಳನ್ನು 
ಭಾರತರ�ಕು ತರಲಾಗಿದ�

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿಯವರ ಪರಾಯತನುದ ಫಲವಾಗಿ 

ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾದ ಕಾ್ಯನ್ ಬೆರಾದಲ್ಲಿರುವ ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾ ನಾ್ಯಷನಲ್ 

ಗಾ್ಯಲರಿಯು 14 ಪುರಾತನ ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸುತಗಳನುನು ಭಾರತಕೆಕಾ 

ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ನಿಧಮಾರಿಸಿತು. ಕಂಚನ ಮತುತ ಕಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಗಳು, 

ಚತಿರಾಸಿದ ಸುರುಳ್ಗಳು ಮತುತ ಛಾಯಾಚತರಾಗಳು ಈ 14 ಪರಾಮುಖ 

ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆ�ರಿವೆ. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ 30 ಮಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ 

ಎಂದು ಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ. ಕದದಾ ಈ 14 ಪಾರಂಪರಿಕ ವಸುತಗಳನುನು ವಾಪಸ್ 

ತರಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಸಕೃತ್ಪರಂಪರ�
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ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕತಶಾಲ್ ಮತುತ ಜನಪಿರಾಯ ವ್ಯಕತಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು ಒಂದೆ� ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೆ�ಕ 

ಪರಾಮುಖ ಕಾಯಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿರುತಾತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಿ�ವನದ ಮೋಲಕ ಗಳ್ಸಿದ ಬುದಿಧಿವಂತಿಕೆಯನುನು ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳೊೆಂದಿಗೆ 

ಹಂಚಕೆೋಳಳಿಲು ಸಮಯವನುನು ಕಂಡುಕೆೋಳುಳಿವುದು ಯಾರಿಗೋ ಆಶ್ಚಯಮಾ ತರಿಸುವುದಿಲಲಿ. ಪರಾತಿ ವಷಮಾ, ಪ�ಷಕರು ಮತುತ ಶಿಕ್ಷಕರೆೋಂದಿಗೆ 

ಪರಿ�ಕ್ೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತಿತರುವ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಪರಾಧಾನಿ ಮ�ದಿಯವರು ಸೆನು�ಹಿತ, ರಾಗಮಾದಶಿಮಾ ಮತುತ ಆಪತಮತರಾನಂತೆ 

“ಪರಿ�ಕ್ಾ ಪೆ� ಚಚಾಮಾ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆ�ರವಾಗಿ ಅವರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುತಾತರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತೆತ ಏಪಿರಾಲ್ 1 ರಂದು 

“ಪರಿ�ಕ್ಾ ಪೆ� ಚಚಾಮಾ”ದ ಐದನೆ� ಆವೃತಿತಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಪ
ರಿ�ಕ್ೆಯ ಗುರಿಯು ಶೆರಾ�ಷಠಾತೆಯನುನು ನಿಧಮಾರಿಸುವುದು ಮತುತ 
ಯಾವುದೆ� ಪರಿಸಿಥಾತಿಯನುನು ಎದುರಿಸುವ ಸಿದಧಿತೆಯನುನು 
ನಿಣಮಾಯಿಸುವುದು. ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳು ನಮ್ಮ ಪರಾತಿಭೆ ಮತುತ 

ದೌಬಮಾಲ್ಯಗಳನುನು ಸಹ ತೆೋ�ರಿಸುತತವೆ. ನಮಗೆ ಸತ್ಯದ ಕನನುಡಿ 
ತೆೋ�ರಿಸುವ ಗೆಳೆಯ ಈ ಪರಿ�ಕ್ೆ. ಪರಿ�ಕ್ೆಯು ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿಲಲಿದಿದದಾರೆ 
ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನೆೋ�ವಿನಿಂದ 
ಕೋಡಿರುತಿತತುತ. ಮತೆೋತಂದೆಡೆ, ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳು ಕೆಲವು ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಒತತಡ ಮತುತ ದುಃಖವನುನು ಉಂಟುರಾಡುತತವೆ. ಪರಿ�ಕ್ೆಯು 
ಜಿ�ವನವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುವ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ, ಒತತಡಕೆೋಕಾಳಗಾಗುವ 
ಸಮಯವಲಲಿ ಎಂಬುದನುನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಅದಕಾಕಾಗಿಯ�, “ಪರಿ�ಕ್ಾ 
ಪೆ� ಚಚಾಮಾ” ದ ಐದನೆ� ಆವೃತಿತಯಲ್ಲಿ ಮಕಕಾಳು, ಪ�ಷಕರು 
ಮತುತ ಶಿಕ್ಷಕರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವಾಗ ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ 
ಮ�ದಿ ಅವರು, “ಯಾವುದೆ� ಸ್ಪಧೆಮಾಯಿಲಲಿದಿದದಾರೆ ಜಿ�ವನಕೆಕಾ ಅರಮಾವೆ� 
ಇರುವುದಿಲಲಿ. ನಾವು ಸ್ಪಧೆಮಾಯನುನು ಆಹಾ್ವನಿಸಬೆ�ಕು. ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ 
ಮುನನುಡೆಯಲು ಇದೆೋಂದು ಉತತಮ ರಾಗಮಾವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮನುನು 
ವಿಮಶೆಮಾಗೆೋಳಪಡಿಸುವ ಮೋಲಕ ನಾವು ಉತತಮವಾಗಬಹುದು. 
ಇಂದು ಸ್ಪಧೆಮಾ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದದಾರೆ ಅವಕಾಶವೂ ಹೆಚಾ್ಚಗಿರುತತದೆ.

ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ನಿ�ವು ಹೆಚು್ಚ ಸಂತೆೋ�ಷವನುನು ಪಡೆಯಲು 

ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದುಗೆಣಗಳ ಉಪಾಸನೆಯಂತಹ 

ಗುಣವನುನು ಬೆಳೆಸಿಕೆೋಳಳಿಲು ಪರಾಯತಿನುಸಿ. ಅಸೋಯಯನುನು 

ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡುವುದು ಕೆಟಟುದುದಾ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ನಾವು ನಮ್ಮನೆನು� ಸಣ್ಣವರನಾನುಗಿ ರಾಡಿಕೆೋಳುಳಿತೆತ�ವೆ ಮತುತ 

ನಾವು ಎಂದಿಗೋ ದೆೋಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲಿ. 

ನಿ�ವು ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಲು ಬಯಸಿದರೆ ಒಳ ಳೆಿಯದನುನು 

ಮತುತ ಸಾಮರ್ಯಮಾವನುನು ಗೌರವಿಸಿ. ಪರಿ�ಕ್ೆಯ ಬಗೆಗೆ 

ಚಚಮಾಸುವುದು ನನಗೋ ಪರಾಯ�ಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಇದು ನನನು ಶಕತಯನುನು ಹೆಚ್ಚಸುತಿತದೆ.

-ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ, ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ

ನಿತೇವು ಪರಿತೇಕ� ಯನ್ನು ಹಬ�ವ�ನುಗಿ ನಿತೇವು ಪರಿತೇಕ� ಯನ್ನು ಹಬ�ವ�ನುಗಿ 
ಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ ಬಣ�ಗ�ಂದ ತ್ಂಬಿರ್ತ್ದೆಮಾಡಿದರೆ ಅದ್ ಬಣ�ಗ�ಂದ ತ್ಂಬಿರ್ತ್ದೆ

ಪರಿೇಕ್ಾ ಪ� ಚಚಾಕಾ

ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂಪೂಣಕಾ 
ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ರ�ೇಳಲ್ ಈ ಕೊಯುಆರ್ 
ರ�ೊೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕುಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಎರಡು ವಷಮಾಗಳ ಕೆೋ�ವಿಡ್  ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ವಚುಮಾವಲ್ 
ರಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿ�ಕ್ಾ ಪೆ ಚಚಾಮಾ ಕಾಯಮಾಕರಾಮದ ನಂತರ 
ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾಯವರು ಈ ಬಾರಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳನುನು ನೆ�ರವಾಗಿ 
ಭೆ�ಟ್ಯಾದರು. ಎರಡೋವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾಯಮಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು ಸಾವಿರಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳೊೆಂದಿಗೆ 
ರಾತನಾಡಿ ಅವರ ಪರಾಶೆನುಗಳ್ಗೆ ಉತತರಿಸಿದರು. ಪರಿ�ಕ್ೆಯ ಒತತಡವನುನು 
ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಹೆ�ಗೆ, ಪೆರಾ�ರೆ�ಪಿತವಾಗಿರುವುದು ಹೆ�ಗೆ ಮತುತ 
ಪ�ಷಕರಿಗೆ ಕನಸುಗಳನುನು ವ್ಯಕತಪಡಿಸುವುದು ಹೆ�ಗೆ ಎಂಬಂತಹ 
ವಿವಿಧ ಸಮಸೆ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರನುನು ಕೆ�ಳಲಾಯಿತು.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ತ್್ತರಿ, ನಿೇವು ಹ�ೊಸ ಮಾಗಕಾವನ್ನು ಕಂಡ್ರ�ೊಳುಳಿವಿರಿ
ನಿ�ವು ಆಗಿಂದಾಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪರಿ�ಕ್ೆಯನುನು ರಾಡಿಕೆೋಳಳಿಬೆ�ಕು 
ಎಂದು ಪರಾಧಾನಿ ಹೆ�ಳ್ದರು. ನನನು ಎಕಾ್ಸಮ್ ವಾರಿಯಸ್ಮಾ ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ 
ನಾನು ಬರೆದಿರುವ ವಿಷಯವೂ ಇದೆ ಆಗಿದೆ. ಒಮ್ಮಮ್್ಮ ಪರಿ�ಕ್ೆಗೆ ನಿ�ವೆ 
ಪತರಾ ಬರೆಯಿರಿ, “ಏಯ್ ಪರಿ�ಕ್ೆಯ�, ಸಾಕಷುಟು ಕಲ್ತು ಬಂದಿದೆದಾ�ನೆ. ನನನು 
ಪರಿ�ಕ್ೆಯನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋ ಮತುತ ನನೆೋನುಂದಿಗೆ ಸ್ಪಧಿಮಾಸುತಿತರುವ ನಿ�ನು 
ಯಾರೆಂದು ತೆೋ�ರಿಸುತೆತ�ನೆ. ನಾನು ನಿನನುನುನು ಮಣಿಸುತೆತ�ನೆ” ಎಂದು 
ಹೆ�ಳ್. ಇದನುನು ಮತೆತ ಮತೆತ, ರಾಡುವುದನುನು ಅಭಾ್ಯಸ ರಾಡಿಕೆೋಳ್ಳಿ. 
ನಿ�ವು ಕಲ್ತದದಾನುನು ನಿಮ್ಮ ಸೆನು�ಹಿತರಿಗೆ ಕಲ್ಸಿ. ಆಗ ನಿ�ವು ಕೆಲವು 
ಹೆಚು್ಚವರಿ ಅಂಕಗಳನುನು ಗಳ್ಸುವುದನುನು ನಿ�ವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಒತ್ತಡ ಪರಿಹಾರದ ಮಂತರಿ ಹ�ೇಳ್ದ ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ್ 
ಪರಿ�ಕ್ೆಯ ಅನುರವದಿಂದ ಶಕತಯನುನು ಬೆಳೆಸಿಕೆೋಳ್ಳಿ. ಪರಿ�ಕ್ೆಯು 
ಒತತಡದಿಂದ ಕೋಡಿರಬಾರದು. ಪರಿ�ಕ್ೆಯನುನು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಅದಕೆಕಾ ಬಣ್ಣಗಳು ತುಂಬಿಕೆೋಳುಳಿತತವೆ. ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ  
ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳು ಅನಿವಾಯಮಾ. ಇದೆೋಂದು ಪುಟಟು ಹೆಜೆಜೆ. ಇದಕಾಕಾಗಿ 
ರಯಪಡಬೆ�ಕಾಗಿಲಲಿ. ಈ ಕೆೋ�ಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಪರಿ�ಕ್ೆಯನುನು 
ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕತಯೋ ಇಲಲಿ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳನುನು 
ಬರೆದಿದೆದಾ�ನೆ. ಇಂತಹ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳನುನು ನಿಮ್ಮ ಶಕತಯ 
ಮೋಲವನಾನುಗಿಸಿ. ನಿ�ವು ಏನು ರಾಡುತಿತದಿದಾ�ರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ನಂಬಿಕೆ 
ಇರಲ್. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾವು ಈಗ ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳನುನು ಎದುರಿಸುವಾಗ 
ಪರಿ�ಕ್ೆಗೆ ಸಿದಧಿರಾಗಿರುತೆತ�ವೆ ಮತುತ ಕಳವಳಕೆಕಾ ಕಾರಣವಿರುವುದಿಲಲಿ. 
ಸಮಸ�ಯುಯ್ ಮಾಧಯುಮದಲ್ಲಿಲಲಿ; ಚಂತನ�ಯಲ್ಲಿದ�.
ನಿ�ವು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯುವಾಗ ನಿ�ವು ಚಲನಚತರಾಗಳನುನು 
ನೆೋ�ಡುತಿತ�ರಾ? ಅರವಾ ಅಧ್ಯಯನ ರಾಡುತಿತ�ರಾ? ವಾಸತವವಾಗಿ, 
ಸಮಸೆ್ಯಯು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಅರವಾ ಆಫ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲಲಿ. ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹಿ�ಗಾಗುತತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೆ�ಹವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತತದೆ, 
ನಿಮ್ಮ ಕಣು್ಣಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮ್�ಲೆ ಇರುತತವೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸು್ಸ 
ಬೆ�ರೆಡೆ ಇರುತತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕವಿಗೆ ಏನೋ ತಲುಪುವುದಿಲಲಿ. 
ಇದರರಮಾ ರಾಧ್ಯಮದ ಸಮಸೆ್ಯಯಲಲಿ. ಅದು ಚಂತನೆಯ ಸಮಸೆ್ಯ.

ಕೆೋ�ವಿಡ್ ನ ಎರಡು ವಷಮಾಗಳ ನಂತರ, ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾಯವರು ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳೊೆಂದಿಗೆ

ವಚುಮಾವಲ್ ರಾದರಿ ಬಿಟುಟು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

“ಒಂದ್ ಪತರಿ ಬರ�ಯರಿ, ಪ್ರಿೇತ್ಯ ಪರಿೇಕ್��ೇ, ನಾನ್ ನಿನನುನ್ನು ಸ�ೊೇಲ್ಸ್ತ�್ತೇನ�.” ಎಂದ್ 
ಪತರಿವಂದನ್ನು ಬರ�ಯ್ವಂತ� ಪರಿಧಾನಿಯವರ್ ವಿದಾಯುರ್ಕಾಗಳ್ಗ� ಕರ� ನಿೇಡಿದರ್.

ಇದಕೆಕಾ ಪರಾತಿಕರಾಯಿಸಿದ ಪರಾಧಾನಿ ಮ�ದಿಯವರು, ಪೆರಾ�ರಣೆಯು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 

ಅರವಾ ಫಾಮುಮಾಲಾದಿಂದ ಬರುವುದಿಲಲಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಗೆೋತಿತರುತತದೆ. 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿ�ವು ನಿರಾಸಕತರಾಗುತಿತ�ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕರಿಕರಿಗೆ ನಿಜವಾದ 

ಮೋಲ ಯಾವುದು? ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಡೆವಳ್ಕೆಯನುನು ಪರಿ�ಕ್ಷಿಸಿ. ಇತರರ 

ಮ್�ಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೆ�ಡಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದಮ್ಯ ಉತಾ್ಸಹ 

ಹೆೋರಹೆೋಮು್ಮತತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಧನಾತ್ಮಕ ಮತುತ ಋಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುನು 

ಗುರುತಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ನಿ�ವು ನಿಮ್ಮನುನು ಚೆನಾನುಗಿ ಅರಮಾರಾಡಿಕೆೋಳಳಿಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತದೆ ಮತುತ ನಿಮಗೆ ಇನುನು ಮುಂದೆ ಹೆೋರಗಿನ ಪರಾ�ತಾ್ಸಹದ 

ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲಲಿ. ನನನು ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ� ಅತೃಪಿತ ಅರವಾ 

ನಿರಾಶೆ ಇದದಾರೆ, ಅದನುನು ಕೆೋನೆಗೆೋಳ್ಸಲು ನಾನು ಹೆೋ�ರಾಡುತೆತ�ನೆ ಮತುತ 

ಈ ನಂಬಿಕೆಯನುನು ಬೆಳೆಸುತೆತ�ನೆ ಎಂದು ನಿಧಮಾರಿಸಿ. ಈ ವಿಷಯಗಳು 

ನಿಮಗೆ ಸೋಫೂತಿಮಾ ನಿ�ಡುತತವೆ. ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕತಯು ದೆ�ವರಿಂದ ಅನನ್ಯ 

ಸಾಮರ್ಯಮಾಗಳನುನು ಪಡೆದಿದಾದಾನೆ. ದಿವಾ್ಯಂಗರ ದೆ�ಹವು ಅನೆ�ಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ 

ನೋ್ಯನತೆಯನುನು ಹೆೋಂದಿರುತತದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನುನು ನಿವಾರಿಸಲು 

ಅವರು ಸೃಜನಶಿ�ಲ ರಾಗಮಾಗಳನುನು ಕಂಡುಕೆೋಳುಳಿತಾತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ 

ನೋ್ಯನತೆಗಳನುನು ಹೆ�ಗೆ ನಿವಾರಿಸುತಾತರೆ ಎಂಬುದನುನು ಅವರಿಂದ ಕಲ್ಯಿರಿ.

ಪರಿಧಾನಿಯವರ್ ಪರಿತ್ಕಿರಿಯಸಿ, “ನನಗ� ನ�ನಪ್ಲಲಿ, ನಾನ್ 

ಮರ�ತ್ದ�ದಿೇನ� ಎಂದ್ ಎಲಲಿರೊ ಭಾವಿಸ್ತಾ್ತರ�. ಆದರ�, ಬಹಳ 

ದಿನಗಳ್ಂದ ಓದದ�ೇ ಸ�ೊಗಸಾಗಿ ಬರ�ದ ಪರಿೇಕ್�ಯಲ್ಲಿ ಈ 

ರಿೇತ್ಯ ಪರಿಶ�ನು ಬಂದರ� ಎ��ೊಟುೇ ಸಲ ಹೇಗ� ಅನಿನುಸಿರಬ�ೇಕ್. 

ಏರ�ಂದರ� ನಿೇವು ಓದ್ತ್್ತದದಿರ�, ನಿಮ್ಮ ಮನಸಿಸ್ನ ಬಾಗಿಲ್ 

ತ�ರ�ದಿರ್ತ್ತದ� ಮತ್್ತ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ಅಲ್ಲಿರ್ತ್ತದ�. ಧಾಯುನವನ್ನು 

ಸರಳವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರ�ೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ ವಿಜ್ಾನದ ಹತ್್ತರವೂ ಇಲಲಿ. 

ಧಾಯುನ ಒಂದ್ ಸರಳ ಪರಿಕಿರಿ� ಸಾಧಯುವಾದಷ್್ಟು. ವತಕಾಮಾನದಲ್ಲಿ  

ಸಂಪೂಣಕಾವಾಗಿ ಜಿೇವಿಸಿ.” ಎಂದರ್.

ದೆಹಲ್ಯ ಜನಕಪುರಿಯ ಕೆ�ಂದಿರಾ�ಯ ವಿದಾ್ಯಲಯದ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾ ವೆೈರವ್ 

ಕನೆೋ�ಜಿಯಾ; ಜೆೈಪುರದ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾ ಕೆೋ�ಮಲ್ ಮತುತ ಒಡಿಶಾದ 

ಪ�ಷಕರಾದ ಸುಜಿತ್ ಪರಾಧಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮನುನು, ತಮ್ಮ ಮಕಕಾಳನುನು 

ಮತುತ ಸಹಪಾ�ಗಳನುನು ಪೆರಾ�ರೆ�ಪಿಸುವುದು ಹೆ�ಗೆ ಎಂದು ಕೆ�ಳ್ದರು.

ನಮ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಯತಿರಾ ಸಕೆ್ಸ�ನಾ ಮತುತ ತೆಲಂಗಾಣದ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಯಬ್ಬರು ಚಚೆಮಾಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆ�ಳ್ದರು, “ಶಿಕ್ಷಕರು 
ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ರಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ಯುತೆತ�ವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು 
ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅರವಾ ಪರಿ�ಕ್ಾ ಕೆೋಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಮರೆತುಬಿಡುತೆತ�ವೆ?”

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಮಂತರಿ: ಹತಾಶ�ಗ� ರಾರಣವನ್ನು 

ನಿೇವ�ೇ ಕಂಡ್ರ�ೊಳ್ಳಿ

ವತಕಾಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತ�ೊಡಗಿಸಿರ�ೊಳ್ಳಿ
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ನಿೇವು ಅಹಕಾತ� ಪಡ�ಯಲ್ ಅಧಯುಯನ ಮಾಡಿದದಿರ�, 
ಫಲ್ತಾಂಶದ ಬಗ�ಗೆ ಚಂತ್ಸಬ�ೇಡಿ.

ನಾವು ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳ್ಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ರಾಡಬೆ�ಕು ಎಂದು 

ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲಲಿ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಯ� ಪರಾರಾದಗಳನುನು 

ರಾಡುತೆತ�ವೆ. ನಾನು ಈ ಪರಿ�ಕ್ೆಗಾಗಿ, ಆ ಪರಿ�ಕ್ೆಗಾಗಿ 

ಅಧ್ಯಯನ ರಾಡುತಿತದೆದಾ�ನೆ ಎಂದು. ಇದು ನಿ�ವು ಅಧ್ಯಯನ 

ರಾಡುತಿತಲಲಿ ಎಂದು ಸೋಚಸುತತದೆ; ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ 

ಕೆಲಸವನುನು ಸರಳಗೆೋಳ್ಸಲು ರಾಗಮಾ ಹುಡುಕುತಿತದಿದಾ�ರಿ. ನಿ�ವು 

ಅಹಮಾತೆ ಪಡೆಯಲು ಅಧ್ಯಯನ ರಾಡಿದರೆ ಫಲ್ತಾಂಶದ ಬಗೆಗೆ 

ಚಂತಿಸಬೆ�ಡಿ. ಪರಿ�ಕ್ೆಯ ಮ್�ಲೆ ಕೆ�ಂದಿರಾ�ಕರಿಸುವ ಬದಲು, 

ವಿಷಯವನುನು ಅರಮಾರಾಡಿಕೆೋಳುಳಿವ ಅಹಮಾತೆಯ, ತಿಳ್ವಳ್ಕೆಯುಳಳಿ 

ವ್ಯಕತಯಾಗಲು ಶರಾಮಸಿ.

ಆನ್ ಲ�ೈನ್  ಮೊಲಕ ಆಫ್ ಲ�ೈನ್ ಅನ್ನು ಸಾರಾರಪಡಿಸಿರ�ೊಳ್ಳಿ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಂಡು ನಾವು ಈಗ ಸರಳವಾಗಿ 
ಮತುತ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳನುನು ಹುಡುಕಬಹುದು. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಗೆ 
ಹೆೋ�ಗುವುದನುನು ಸಮಸೆ್ಯಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅವಕಾಶವಾಗಿ ನೆೋ�ಡಬೆ�ಕು. 
ನಿ�ವು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ನಿಮ್ಮ ವೆ�ಳಾಪಟ್ಟುಗೆ ಲಾರದಾಯಕವಾಗಿ 
ಸೆ�ರಿಸಬಹುದು. ಆಫ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ��ನ್  ಮೋಲಕ ನಾನು 
ಬಯಸುವಷುಟು ರಾಹಿತಿಯನುನು ಪಡೆಯುತೆತ�ನೆ.  ನಾನು ಅಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದದಾನುನು ಆಫ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವನುನು ಪಡೆಯುತೆತ�ನೆ. 
ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ರಾಹಿತಿಯನುನು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆೋರಾ�ಡಿ�ಕರಿಸಿ ಮತುತ 
ಅದನುನು ವಾಸತವವಾಗಿ ನೆೈಜವಾಗಿಸಿ. ಐಪಾ್ಯಡ್ ಅರವಾ ��ನ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸಂಪಕಮಾ ಸಾಧಿಸುವಷುಟು ಸಲ್�ಸಾಗಿ ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೆೋ�ಷದೆೋಂದಿಗೆ 
ಸಂಪಕಮಾ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಅರವಾ ಆಫ್ ಲೆೈನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ 
ಇನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮ�ಸಲಾಗಿಡಿ.

ಪರಿೇಕ್�ಯ ಹ�ೊರತಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್್ತ ಪರಿಸರದ ವಿಷ್ಯ

ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯುವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಹ�ೊಸ 
ತಲ�ಮಾರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬಹ್ದ್?

ಪರಾಧಾನಿಯವರ ಪರಾತಿಕರಾಯ: ಜಾಗತಿಕ ತಾಪರಾನ ಏರಿಕೆ 
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆತಂಕ ಮೋಡಿಸಿದೆ. ದೆ�ವರು ಕೆೋಟ್ಟುದದಾನುನು ಹಾಳು 

ರಾಡಿದೆದಾ�ವೆ. ಇಂದು ನಾವು ಮರ, ನಿ�ರು ಮತುತ ನದಿಗಳನುನು 
ಹೆೋಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪೂವಮಾಜರಿಂದಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪಿ�ಳ್ಗೆಗೆ 

ನಾವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದಾರಿ ಮತುತ ಹೆೋಣೆಗಾರಿಕೆಯನುನು ಸಹ 
ಪೂರೆೈಸಬೆ�ಕು. ಆಡಳ್ತ ವಿಧಿಸಿದ ಯಾವುದೆ� ನಿಯಮ 

ಇರುವುದಿಲಲಿ. ಎಲಾಲಿ ಮಕಕಾಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ಬಳಕೆಯ 
ಪಾಲಿಸಿಟುಕ್ ಬಳಸುವುದನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪರಿಸರಕೆಕಾ ಉತತಮ ಕೆೋಡುಗೆ 
ನಿ�ಡಿದಂತಾಗುತತದೆ. ಯೋಸ್ ಅಂಡ್ ಥೆೋರಾ� ಸಂಸಕೃತಿಯ ಬದಲು 

ಮರುಬಳಕೆ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸಬೆ�ಕು.

ಗಾರಿಮಿೇಣ ಪರಿದ�ೇಶದ ಯ್ವತ್ಯರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� 
ಏನ್ ಮಾಡಬ�ೇಕ್?
“ಮನಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ� ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಪರಾಧಾನಿ 

ಹೆ�ಳ್ದರು. “ಹಿಂದೆ, ಗಂಡುಮಕಕಾಳ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ಡಲಾಗುತಿತತುತ, ಆದರೆ 

ಹೆಣು್ಣಮಕಕಾಳನುನು ಅತೆತಯವರಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಲಾಗುತಿತತುತ. ಕೆಲವೆಡೆ ಇದು ಇನೋನು 

ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಣು್ಣ ಮಕಕಾಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಾಗದೆ ಸಾರಾಜಿಕ 

ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಸರಾಜದಲ್ಲಿ ಗಂಡು-ಹೆಣು್ಣ ಎಂಬ ಭೆ�ದಭಾವ 

ಇರಬಾರದು. ರಾಣಿ ಅಹಲಾ್ಯಬಾಯಿ, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮ�ಬಾಯಿ ಮತುತ ವಿದುಷ್ 

ಇದಕೆಕಾ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ದೆ�ಶದ ಇಂದಿನ ಹುಡುಗಿಯರು 

ಅಥೆಲಿಟ್ಕ್್ಸ, ವಿಜ್ಾನ ಮತುತ ಬೆೋ�ಡ್ಮಾ ಪರಿ�ಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನುನುಗುಗೆತಿತದಾದಾರೆ. 

ಇದು ಸರಾಜಕೆಕಾ ಅಗಾಧವಾದ ಶಕತಯಾಗಿದೆ.”

ಮಕಕುಳ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ಅರಕಾಮಾಡಿರ�ೊಳಳಿದ 
ಪೇಷ್ಕರ ನೊಯುನತ�
ಪ�ಷಕರು ತಮ್ಮ ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ರಾಡಬೆ�ಕೆಂದು 
ಬಯಸಿದದಾನುನು ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕಕಾಳ ಮ್�ಲೆ 
ಹೆ�ರಲು ಬಯಸುತಾತರೆ. ಇಂದಿನ ಜಗತಿತನಲ್ಲಿ 
ಪ�ಷಕರು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತುತ ಕನಸುಗಳನುನು ತಮ್ಮ 
ಮಕಕಾಳ ಮೋಲಕ ತಲುಪಲು ಪರಾಯತಿನುಸುತಾತರೆ. 
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನುನು 
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆೋಂಡು ಮಕಕಾಳ ಮ್�ಲೆ 
ಒತತಡ ಹೆ�ರುತಾತರೆ. ಮಕಕಾಳ ಸಾಮರ್ಯಮಾಗಳನುನು 
ಗರಾಹಿಸುವ ಪರಾಯತನುವನುನು ನಾವು ರಾಡುವುದಿಲಲಿ, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೆ�ಕ ಮಕಕಾಳು ಎಡವುತಾತರೆ. 
ಮಕಕಾಳನುನು ಅರಮಾರಾಡಿಕೆೋಳಳಿಲು ಪರಾಯತಿನುಸಿ. ಪರಾತಿ 
ಮಗುವಿಗೆ ವಿಶಿಷಟುವಾದ ಕೌಶಲ್ಯ ಇರುತತದೆ. ಅವನು 
ತನನು ಕುಟುಂಬ ಮತುತ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರಿ�ಕ್ೆಗಳ್ಗೆ ತಕಕಾಂತೆ 
ಏರಬಹುದು ಅರವಾ ಇಲಲಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ದೆ�ವರು 
ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಸಾಮರ್ಯಮಾವನುನು ನಿ�ಡಿದಾದಾನೆ. 
ನಿಮ್ಮ ನೋ್ಯನತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿ�ವು ಅವನ ಶಕತ ಮತುತ 
ಗುರಿಗಳನುನು ಗರಾಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ 
ಮಕಕಾಳ್ಂದ ನಿಮ್ಮನುನು ಇನನುಷುಟು ದೋರರಾಡುತತದೆ.

ಎನ್ ಇ ಪ್ ಸಂಪೂಣಕಾ ಅನ್�ಾ್ಠನರ�ಕು 
ಶಕ್ಷಕರ್ ಮ್ಂದಾಗಬ�ೇಕ್

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತ್ಯ್ ವ�ೈಯಕಿ್ತಕ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� 

ವಿವಿಧ ಅವರಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿತ್ತದ�. ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತ್ಯ ಬಗ�ಗೆ ಆಳವಾದ ತ್ಳ್ವಳ್ರ�ಯನ್ನು 

ಹ�ೊಂದಿದರ� ಹ�ಚಚಾನ ಪರಿಯೇಜನಗಳು 

ಸ�ೇರಿರ�ೊಳುಳಿತ್ತವ�. ಶಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಿ�ಂಗ�ೊ�ೇಡ್ಕಾ ಆಗಿ 

ಬಳಸಲ್ ಪರಿೇತಾಸ್ಹಸಲಾಗ್ತ್ತದ�. 

ಎನ್ ಇ ಪ್ ಎಂದರ� “ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತ್”, 

“ಹ�ೊಸ ಶಕ್ಷಣ ನಿೇತ್” ಅಲಲಿ, ಏರ�ಂದರ� ಶಕ್ಷಣ 

ನಿೇತ್ಯನ್ನು ರೊಪ್ಸ್ವಲ್ಲಿ ಪರಿಪಂಚದಾದಯುಂತ 

ಅನ�ೇಕ ಜನರ್ ತ�ೊಡಗಿಸಿರ�ೊಂಡಿದಾದಿರ� ಮತ್್ತ, ಇದ್ 

ಸವಾತಃ ಒಂದ್ ವಿಶವಾ ದಾಖಲ�ಯಾಗಿದ�. 2014ರಲ್ಲಿ 

ಅದನ್ನು ನನಗ� ನಿೇಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್್ಟು ವಿಚಾರ 

ಮಂರನ ನಡ�ಯ್ತ್್ತತ್್ತ. ಚಚಕಾಸಿದ ನಂತರ, ತಜ್ಞರ್ 

ರೊಪುರ�ೇ��ಯಂದಿಗ� ಸಾವಕಾಜನಿಕರ ಅವಗಾಹನ�ಗ� 

ವಿತರಿಸಿದರ್, ಅದರ�ಕು 15 ರಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಸಲಹ�ಗಳು 

ಬಂದವು. ಎನ್ ಇ ಪ್ ಯಲ್ಲಿ, ಕಿರಿೇಡ�ಗಳನ್ನು ಈಗ 

ಪಠಯುಕರಿಮದ ಒಂದ್ ಅಂಶವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ�.
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ಮತ್ವಾ ಧಮಕಾ ಮಹಾಮೇಳ 

ಹಿಂಸೆ ಮತ್್ ಅರಾಜಕತಯನ್ನು  
ವಿರತೇಧಿಸ್ವುದ್ ನಮ್ಮ ಕತಕಾವಯೆ

ರಾ
ರ್ಮಾ 29 ರಂದು ಶಿರಾ� ಶಿರಾ� ಹರಿಚಂದ್ ಠಾಕೋರ್ 
ಜಿ ಅವರ 211 ನೆ� ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂದರಮಾದಲ್ಲಿ 
ಪಶಿ್ಚಮ ಬಂಗಾಳದ ಠಾಕೋರ್ ಬಾರಿಯ ಶಿರಾ�ಧಾಮ್ 

ಠಾಕೋರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯ�ಜಿಸಲಾದ ಮತುವಾ ಧಮಮಾ ಮಹಾ ಮ್�ಳ 
2022 ಅನುನು ಉದೆದಾ�ಶಿಸಿ ರಾತನಾಡಿದ ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ, 
“ರಾಜಕ�ಯ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪರಾಜಾಸತಾತತ್ಮಕ 
ಹಕುಕಾ. ಆದರೆ ರಾಜಕ�ಯ ವಿರೆೋ�ಧದ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾರನಾನುದರೋ 
ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮೋಲಕ ಬೆದರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಪರಾಜಾಸತಾತತ್ಮಕ ಹಕುಕಾಗಳ 
ಉಲಲಿಂಘನೆಯಾಗುತತದೆ. ಆದುದರಿಂದಲೆ� ಸರಾಜದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದಾದ 
ಹಿಂಸೆ ಮತುತ ಅರಾಜಕತೆಯ ಮನಸಿಥಾತಿಯನುನು ವಿರೆೋ�ಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ 
ಕತಮಾವ್ಯ. ವಾಸತವವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು ನಮಗೆ ಅನೆ�ಕ ಹಕುಕಾಗಳನುನು 
ನಿ�ಡಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕತಮಾವ್ಯಗಳನುನು ಪಾರಾರಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿವಮಾಹಿಸಿದಾಗ 
ರಾತರಾ ನಾವು ಆ ಹಕುಕಾಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು” ಎಂದರು. ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ 
ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿಯವರು ರಾರ್ಮಾ 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗಾಲಿದೆ�ಶದ 
ಓರಾಕಾಂಡಿ ಠಾಕೋರಿಗೆ ಭೆ�ಟ್ ನಿ�ಡಿದರು ಮತುತ ಶಿರಾ� ಶಿರಾ� ಗುರುಚಂದ್ 
ಠಾಕೋರ್ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತುತ ಮಹಾನ್ ಮತುವಾ 
ಸಂಪರಾದಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಪರಾಶಂಸೆ ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿದರು. 2019ರ ಫೆಬರಾವರಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಹ ಪರಾಧಾನಿಯವರು ಠಾಕೋರ್ ನಗರಕೆಕಾ ಭೆ�ಟ್ ನಿ�ಡಿದದಾರು.

‘ಮತ್ವಾ ಧಮಕಾ’ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್್ತ ಧಾಮಿಕಾಕ ಚಳವಳ್ಯಂದ ಹ್ಟಿಟುದ�’
ಶಿರಾ� ಶಿರಾ� ಹರಿಚಂದ್ ಠಾಕೋರ್ ಜಿ ಅವರು ದೆ�ಶದ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಪೂವಮಾದಲ್ಲಿ 
ಅವಿರಜಿತ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತುಳ್ತಕೆೋಕಾಳಗಾದ ಮತುತ ವಂಚತ ವಗಮಾಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಿ�ವನವನುನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟುದದಾರು. ಅವರು 
ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಾರಾಜಿಕ ಮತುತ ಧಾಮಮಾಕ ಆಂದೆೋ�ಲನವು 1860 ರಲ್ಲಿ 
ಓರಾಕಾಂಡಿಯಿಂದ (ಈಗ ಬಾಂಗಾಲಿದೆ�ಶದಲ್ಲಿದೆ) ಪಾರಾರಂರವಾಯಿತು ಮತುತ 
ನಂತರ ‘ಮತುವಾ ಮಹಾಸಂಘ” ಸಾಥಾಪನೆಯಂದಿಗೆ ಕೆೋನೆಗೆೋಂಡಿತು.
ಮತುವಾ ಧಮಮಾ ಮಹಾ ಮ್�ಳ 2022 ಅನುನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮತುವಾ 
ಫೆಡರೆ�ಶನ್ 2022 ರ ರಾರ್ಮಾ 29 ರಿಂದ ಏಪಿರಾಲ್ 5 ರವರೆಗೆ ಆಯ�ಜಿಸಿತುತ. 
ಸಾರಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯ ಮತುತ ಸಾವಮಾಜನಿಕ ಕಲಾ್ಯಣಕಾಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂಣಮಾ 
ಜಿ�ವನವನುನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟಟು ಶಿರಾ� ಶಿರಾ� ಹರಿಚಂದ್ ಠಾಕೋರ್ ಅವರ 211 ನೆ� 
ಜನ್ಮದಿನವನುನು 29 ರಾರ್ಮಾ 2022 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮಾತ್ವಾ ಸಂಪರಿದಾಯರ�ಕು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಮತ್ವಾ ಧಮಕಾ  
ಮಹಾ ಮೇಳ ಒಂದ್ ಅವರಾಶ
ಮತುವಾ ಧಮಮಾ ಮಹಾ ಮ್�ಳವು ಮತುವಾ ಸಂಪರಾದಾಯಕೆಕಾ ಗೌರವ 
ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರಮಾವಾಗಿದೆ. ಶಿರಾ� ಶಿರಾ� ಹರಿಚಂದ್ ಠಾಕೋರ್ ಜಿ� ಅವರು 
ಹಾಕಕೆೋಟಟು ರೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನುನು ವ್ಯಕತಪಡಿಸಲು ಇದು ಒಂದು 
ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಗುರುಚಂದ್ ಠಾಕೋರ್ ಜಿ ಮತುತ ಬೆೋರೆೋ ರಾ 
ಅವರಿಂದ ಸಶಕತವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಾಮ್�ಳವು ಏಕ ಭಾರತ, ಶೆರಾ�ಷಠಾ ಭಾರತ 
ರೌಲ್ಯಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೃತಿ ಮತುತ ನಾಗರಿಕತೆಯು 
ಶೆರಾ�ಷಠಾವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿರಂತರತೆಯನುನು ಹೆೋಂದಿದೆ, 
ಅದು ಸದಾ ಪರಾವಹಿಸುತಿತದೆ. ಅದು ಸಹಜವಾಗಿಯ� ಸಬಲ್�ಕರಣದ 
ಪರಾವೃತಿತಯನುನು ಹೆೋಂದಿದೆ.  

ಭಾರತದ ಪರಾಜೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಹು ದೆೋಡ್ಡ ಕತಮಾವ್ಯವೆಂದರೆ 

- ರಾಷ್ದ ನಿ�ತಿ ಮದಲು! ರಾಷ್ಕಕಾಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು 

ಯಾವುದೋ ಇಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಪರಾತಿಯಂದು ಕೆಲಸವನುನು 

ಮದಲು ರಾಷ್ದ ಹಿತಾಸಕತಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೋಂಡು 

ರಾಡಬೆ�ಕು. ನಾವು ಯಾವುದೆ� ಹೆಜೆಜೆ ಇಡುವ ಮದಲು, 

ಅದು ದೆ�ಶಕೆಕಾ ಪರಾಯ�ಜನವನುನು ನಿ�ಡುತತದೆಯ� 

ಅರವಾ ಇಲಲಿವೆ� ಎಂಬುದನುನು ಯ�ಚಸಬೆ�ಕು. ಇಂತಹ 

ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ ರರಾಷಾಟುಚಾರ ನಿಮೋಮಾಲನೆ ರಾಡುವುದು 

ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕತಮಾವ್ಯ. ಯಾರಾದರೋ 

ಎಲ್ಲಿಯಾದರೋ ಕರುಕುಳಕೆಕಾ ಒಳಗಾಗಿದದಾರೆ, ಅದರ 

ವಿರುದಧಿ ಧ್ವನಿ ಎತುತವುದು ನಮ್ಮ ಕತಮಾವ್ಯ. ಪರಾತಿಯಬ್ಬರೋ 

ರಾಷ್ದ ಪರಾಗತಿಗೆ ಕೆೋಡುಗೆ ನಿ�ಡಿದಾಗ, ನಾವು ಎಲಲಿರನೋನು 

ಒಳಗೆೋಂಡ ಸರಾಜವನುನು ನಿಮಮಾಸುವತತ ಸಾಗುತೆತ�ವೆ. 

ಅಂತಹ ಅಂತಗಮಾತ ಸರಾಜವನುನು ನಿಮಮಾಸುವಾಗ 

ಸರಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಾಚಲ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂಸೆ ಮತುತ ಅರಾಜಕತೆಯ 

ಮನಸಿಥಾತಿಯನುನು ವಿರೆೋ�ಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕತಮಾವ್ಯವಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂಪೂಣಕಾ 
ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ರ�ೇಳಲ್ ಈ ಕೊಯುಆರ್ 
ರ�ೊೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕುಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ರಾಷಟ್ದ ಪರಾಗತಿಗೆ 
ವತೇಗ ನಿತೇಡ್ತಿ್ರ್ವ ಬ��

ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿ�ಡಿದ ರರವಸೆಗಳು ಪೂಣಮಾ ಪರಾರಾಣದಲ್ಲಿ ಈಡೆ�ರುತಿತರಲ್ಲಲಿ.  

ಆದರೆ 2021 ರ ಬಜೆಟ್ ಹೆೋಸ ಸಂಪರಾದಾಯಕೆಕಾ ನಾಂದಿ ಹಾಡುವ ಮೋಲಕ ಹೆೋಸ ಆರಂರವನುನು 

ಗುರುತಿಸಿತು, ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿ�ಡಿದ ರರವಸೆಗಳನುನು ಶೆ�. 100 ರಷುಟು ಈಡೆ�ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಪೂವಮಾ 

ಸರಾಲೆೋ�ಚನೆಗಳ ಅಭಾ್ಯಸವನುನು ಮುಂದುವರಿಸುತಾತ ಸಕಾಮಾರವು ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ಸಂವಾದವನುನು 

ಪಾರಾರಂಭಿಸಿ ಮತೆೋತಂದು ಹೆಜೆಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟುತು. ಈ ಚಂತನೆಯಂದಿಗೆ, ಈ ವಷಮಾದ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನ 

ನಂತರ, ಸ್ವತಃ ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರೆ� ದೆ�ಶದ ಅಪಾರ ಸಾಮರ್ಯಮಾವನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳಳಿಲು 

ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತುತ ಇತರ ಎಲಲಿ ಪಾಲುದಾರರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. 2047 ರಲ್ಲಿ 

ಭಾರತವು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಶತರಾನೆೋ�ತ್ಸವವನುನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಅದು ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಮಾಕ ಶಕತಯಾಗಿ 

ಹೆೋರಹೆೋಮ್ಮಲು ಬಜೆಟ್ ಅನುನು ಕೆ�ವಲ ಸಕಾಮಾರ ರಾತರಾವಲಲಿದೆ ದೆ�ಶದ ಸಾರಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನುನು 

ಒಳಗೆೋಂಡಿರುವ ಒಂದು ದೃಢವಾದ ಪರಾಕರಾಯಯಾಗಿ ರಾಡಲು ಸಕಾಮಾರ ಯ�ಜಿಸಿದೆ.

#ಸ�  ಕಾ ಪರಾಯಾ�

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ಬಜೆಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ 11 ವೆಬಿನಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 40 ಸಾವಿರಕೋಕಾ 

ಹೆಚು್ಚ ಪಾಲುದಾರರೆೋಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ 

ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿಯವರ ಈ ರಾತುಗಳು 

ರಾಷ್ದ ನವನಿರಾಮಾಣಕೆಕಾ ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರದ ದಿ�ಘಾಮಾವಧಿಯ 

ದೃಷ್ಟುಕೆೋ�ನವನುನು ಪರಾತಿಬಿಂಬಿಸುತತವೆ ಮತುತ ‘ಸಬಾಕಾ ಪರಾಯಾಸ್’ 

ಮನೆೋ�ಭಾವವನುನು ಪರಾ�ತಾ್ಸಹಿಸುತತವೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸತಿತನ 

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೆ�ಶದ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಆರ್ಮಾಕ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು 

ಪೂರೆೈಸುವ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ರಾತರಾವಲಲಿದೆ ಅದನುನು ಸಂಪೂಣಮಾವಾಗಿ 

ವಾಸತವವಾಗಿ ಅನುಷಾಠಾನಗೆೋಳ್ಸುವ ನಿಣಮಾಯವಾಗಿ ರಾಪಮಾಟ್ಟುರುವುದು 

ಇದೆ� ಮದಲು. ಕಳೆದ ವಷಮಾದ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ 

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾಯವರ ಮಟಟುದಿಂದ ನೆ�ರವಾಗಿ 

ಭಾಗಿದಾರರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದ ಹೆೋಸ ಮತುತ ವಿಶಿಷಟು ಅಭಾ್ಯಸವನುನು 

ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಉದ್ಯಮ ಮತುತ ಜನಸಾರಾನ್ಯರು ಪರಾಮುಖ 

ಭಾಗಿದಾರರಾಗಿರುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಸೃಷ್ಟುಸುವುದು ಇದರ 

ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪದಧಿತಿಯನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪರಾಧಾನಿ ನರೆ�ಂದರಾ 

ಮ�ದಿಯವರು, ಸತತ ಎರಡನೆ� ವಷಮಾ ಎಲಾಲಿ ಭಾಗಿದಾರರೆೋಂದಿಗೆ 

ಸಂವಾದ ಮತುತ ಸಮನ್ವಯವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುವ ಮೋಲಕ ಸಕಾಮಾರ ಮತುತ 

ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಡುವೆ ವಿಶಾ್ವಸದ ಸೆ�ತುವೆಯನುನು ನಿಮಮಾಸಿದಾದಾರೆ.

ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರಾಮಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್ಮಾ ಗಳ 

ಮೋಲಕ ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ಸಂವಾದಗಳನುನು ನಡೆಸುವ ಅಭಾ್ಯಸವನುನು 

ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಆದದಾರಿಂದ ಇದಕೆಕಾ ‘ಬಜೆಟ್ ವೆಬಿನಾರ್’ 

ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಕೋಕಾಟ ಮತುತ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರಗಳ 

ಪರಾತಿನಿಧಿಗಳು, ಉದ್ಯಮಗಳು, ರಫ್ತದಾರರು, ಜಾಗತಿಕ ಹೋಡಿಕೆದಾರರು, 

ಸಾಟುಟ್ಮಾ ಅಪ್ ಉದ್ಯಮಗಳು ಮತುತ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು. 

ಪರಾತಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾ್ಯಪಕವಾದ ಚಚೆಮಾಗಳು ಮತುತ 

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಅಧಿವೆ�ಶನಗಳನುನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಗಳ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ ಘೋ�ಷಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾಠಾನಕೆಕಾ 

ಸಹಾಯ ರಾಡುವ ಹಲವಾರು ಸಲಹೆಗಳನುನು ಸಕಾಮಾರವು ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿದೆ.

5.4%

2021 ರ 

ಅರ�ೊಟುೇಬರ್ -ಡಿಸ�ಂಬರ್ 

ತ��ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪ್

8.5%
ಆರ್ಕಾಕ ಸಮಿೇಕ್�ಯ ಪರಿರಾರ ಈ 

ಹಣರಾಸ್ ವಷ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪ್

ಬಜ�ಟ್ �ೊೇಷ್ಣ�ಗಳನ್ನು 
ಪರಿಣಾಮರಾರಿಯಾಗಿ 
ಅನ್�ಾ್ಠನಗ�ೊಳ್ಸ್ವ 
ಮಾಗಕಾಗಳ ಕ್ರಿತ್ 
ಉದಯುಮದ�ೊಂದಿಗ� ಬಜ�ಟ್ 
ವ�ಬಿನಾರ್ ಮೊಲಕ ಸರಾಕಾರವು 
ವಿಶಾವಾಸವನ್ನು ಗಳ್ಸ್ತ್್ತದ�.

“ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ದಿರುವಂತೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕೆಲವು 

ಹೆೋಸ ಸಂಪರಾದಾಯಗಳನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದೆದಾ�ವೆ - ಮದಲನೆಯದು 

ಕೆ�ಂದರಾ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚತವಾಗಿ 

ಮಂಡಿಸುತಿತರುವುದು. ಏಪಿರಾಲ್ 1 ರಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 

ಇದರ ಅನುಷಾಠಾನ ಸಿದಧಿತೆಗೆ ನಡುವೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಸಮಯ 

ಸಿಗುತತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆ�ಂದರಾ ಮತುತ ರಾಜ್ಯ 

ಸಕಾಮಾರಗಳು, ಸಾವಮಾಜನಿಕ ಮತುತ ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಿದಾರರು, 

ಇಲಾಖೆಗಳು ಇತಾ್ಯದಿ ಎಲಾಲಿ ಭಾಗಿದಾರರ ಅಭಿಪಾರಾಯ ಪಡೆಯಲು 

ಪರಾಯತಿನುಸುತೆತ�ವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲಲಿರೋ ಒಗೋಗೆಡಿ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು 

ಹೆ�ಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯಮಾಗತಗೆೋಳ್ಸಬಹುದು 

ಎಂಬುದನುನು ನೆೋ�ಡಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನುನು ನಾವು 

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತುತ ಅತು್ಯತತಮ ಫಲ್ತಾಂಶದೆೋಂದಿಗೆ ಹೆ�ಗೆ 

ಕಾಯಮಾಗತಗೆೋಳ್ಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲು 

ಇದೆೋಂದು ಸಹಕಾರಿ ಪರಾಯತನುವಾಗಿದೆ.”

ಎಂದ್ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ�.

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ಸಂವಹನ ಮತ್್ತ ಸಮನವಾಯವು ಹ�ಚ್ಚಾ ಅಗತಯುವಿರ್ವ 

ಆವ�ೇಗವನ್ನು ನಿೇಡಿತ್

ಕಳೆದ ವಷಮಾದ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಡಿದ ಘೋ�ಷಣೆಗಳ 

ಗುರಿಗಳನುನು ಆರ್ಮಾಕ ವಷಮಾದ ಅಂತ್ಯಕೋಕಾ ಮದಲು ಸಾಧಿಸಲು 

ಇದು ಅಪಾರ ಸಹಾಯ ರಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಬಜೆಟ್ 

ನಂತರದ ಸಂವಾದದ ಪರಿಣಾಮವನುನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಕಳೆದ 

ವಷಮಾದ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ 35,000 ಕೆೋ�ಟ್ 

ರೋ., ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಕ್ೆ�ತರಾದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸೆಥಾಗೆ ಉತೆತ�ಜನ, ಐದು 

ವಷಮಾಗಳ್ಂದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟುಕಾಂಶ ಅಭಿಯಾನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಜಲ 

ಜಿ�ವನ್ ಮಷನ್, ಉಜ್ವಲ 2.0, ಅಮೃತ್ 2.0, ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರಕೆಕಾ 

ಗುಜರಿ ನಿ�ತಿ ಜಾರಿ, ಭಾರತವನುನು ಉತಾ್ಪದನಾ ಕೆ�ಂದರಾವನಾನುಗಿ 

ರಾಡಲು 13 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳ 

ಪಿಎಲ್ ಐ ಯ�ಜನೆ, 7 ಜವಳ್ ಪಾಕ್ಮಾ ಗಳ ಉಪಕರಾಮ, ರಾಷ್್�ಯ 

ನಗದಿ�ಕರಣ ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್, ಹೆದಾದಾರಿಗಳು, ರೆೈಲೆ್ವ, ಜಲರಾಗಮಾಗಳು, 

ವಿದು್ಯತ್, ನಗರ ಮೋಲಸೌಕಯಮಾ, ಇತಾ್ಯದಿಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಂಡ 

ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ಗತಿಶಕತ, ಕನಿಷಠಾ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ 

ಖರಿ�ದಿ, ಕೃಷ್ ಮೋಲ ನಿಧಿಯ ನಿ�ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸಾ್ವಮತ್ವ 

ಯ�ಜನೆಯ ವಿಸತರಣೆ, ಒಂದು ರಾಷ್-ಒಂದು ಪಡಿತರ ಚ�ಟ್, 

ಇ-ಶರಾಮ್ ಪ�ಟಮಾಲ್ ನ ವಿಸತರಣೆ, ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 100 ಸೆೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳನುನು 

ತೆರೆಯುವ ಉಪಕರಾಮ, ಲೆ�ಹ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆ�ಂದಿರಾ�ಯ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ, 

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಕನಿಷಠಾ ಸಕಾಮಾರ - ಗರಿಷಠಾ ಆಡಳ್ತಕೆಕಾ ಹೆೋಸ 

ಉತೆತ�ಜನದೆೋಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕರಾಮಗಳು; ಆರ್ಮಾಕ 

ವಷಮಾ ಮುಗಿಯುವ ಮೋರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆಯ� ಬಹುತೆ�ಕ ಬಜೆಟ್ 

ರರವಸೆಗಳನುನು ಈಡೆ�ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವಭಾರತ ಬಜ�ಟ್ ಗ� ಹ�ೊಸ ದಿಕ್ಕು 

ಹಿಂದೆ, ಬಜೆಟ್ ಜಾರಿಯಾದ ಕೋಡಲೆ�, ಮುಂಗಾರು ಋತುವು ಮ್� 

ನಂತರ ಪಾರಾರಂರವಾಗುತಿತತುತ.  ಇದರಿಂದ ಜುಲೆೈನಿಂದ ಸೆಪೆಟುಂಬರ್ 

ವರೆಗೆ ಮೋರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮೋಲಸೌಕಯಮಾ-ಸಂಬಂಧಿತ 

ಯ�ಜನೆಗಳ್ಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗುತಿತತುತ. ಇಂತಹ ಸನಿನುವೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ 

ಅನುಷಾಠಾನವನುನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮುಂಚೆಯ� ಮಂಡಿಸುವುದು, 

ಏಪಿರಾಲ್ ನಿಂದ ಜೋನ್ ವರೆಗೆ ಮದಲ ಮೋರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ 

ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ರಾಡಿಕೆೋಟ್ಟುತು. ಏಪಿರಾಲ್ 

1 ರಿಂದ ಹೆೋಸ ಬಜೆಟ್ ಜಾರಿಯಾದಾಗ ಆ ದಿನದಿಂದ ಎಲಾಲಿ 

ಯ�ಜನೆಗಳು ವೆ�ಗ ಪಡೆಯಬೆ�ಕು ಮತುತ ಹಿಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳನುನು 

– ಫೆಬರಾವರಿ, ರಾರ್ಮಾ - ಅದರ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೆೋಳಳಿಬೆ�ಕು 

ಎಂಬುದು ಸಕಾಮಾರದ ಚಂತನೆ. ಸಾಂಕಾರಾಮಕ ಅವಧಿಯ ನಂತರ 

ಬಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಜೆಟ್ ‘ನವ ಭಾರತ’ದ ಅಡಿಪಾಯವನುನು 

ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತುತ ಭಾರತವನುನು ಆರ್ಮಾಕ ಸೋಪರ್ ಪವರ್ ರಾಡುವ 

ದೃಷ್ಟುಕೆೋ�ನದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಹೆೋರಹೆೋಮು್ಮತಿತರುವುದು ಸಕಾಮಾರದ 

ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ಯ�ಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ.

ಯ್ವ ಭಾರತರ�ಕು ಹ�ೊಸ ಅವರಾಶಗಳು

ಭಾರತದ ಯುವ ಪಿ�ಳ್ಗೆ ದೆ�ಶದ ರವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕ ಮತುತ 

ರಾಷ್ ನಿರಾಮಾತೃವಾಗಿದೆ. ಈ ಚಂತನೆಯಂದಿಗೆ ಸಾರಾನ್ಯ 

ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ್ಗೆ ವಿಶೆ�ಷ 

ಸಬ್  ರಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ರಾ ವಿರಾಸ್, 

ಸಬ್  ರಾ ವಿಶಾವಾಸ್” ನಂತರ 

‘ಸಬ್  ರಾ ಪರಿಯಾಸ್’ (ಎಲಲಿರ 

ಪರಿಯತನುಗಳು) ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ 

ಮ್ಖಯುವಾಗಿವ�. ಬಜ�ಟ್ ರ�ೇವಲ 

ಲ�ರಾಕುಚಾರದ ಹ�ೇಳ್ರ�ಯಲಲಿ. ನಮ್ಮ 

ಸಿೇಮಿತ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ��ಂದಿಗ� 

ನಾವು ದ�ೊಡ� ಬದಲಾವಣ�ಯನ್ನು 

ಮಾಡಬಹ್ದ್. ನಾವು ಬಜ�ಟ್ 

ಅನ್ನು ಸೊಕ್ತ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಮತ್್ತ ಸೊಕ್ತ 

ಸಮಯರ�ಕು ಬಳಸಿರ�ೊಳಳಿಬಹ್ದ್, 

ಬಜ�ಟ್ ಬಗ�ಗೆ ಪರಿತ್ಯಬ�ರ 

ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟುತ� ಇದಾದಿಗ ಮಾತರಿ 

ಅದ್ ಸಾಧಯು.

ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ

ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ಒತುತ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರಿಗೋ ಗುಣಮಟಟುದ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಲರ್ಯತೆ ಮತುತ ಅಂತರರಾಷ್್�ಯ ಗುಣಮಟಟುಕೆಕಾ ಉನನುತ 

ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವುದು ಸೆ�ರಿವೆ. ಪರಾಸಕತ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಪದಧಿತಿಯನುನು ಹೆೋಂದುವ ಮೋಲಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು 

ಮರುಪರಿಶಿ�ಲ್ಸುವುದು ಭಾರತದ ಚಂತನೆಯಾಗಿದುದಾ, ಇದಕಾಕಾಗಿ 

ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅನೆ�ಕ ಘೋ�ಷಣೆಗಳನುನು ರಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇ-ವಿದಾ್ಯ, ಒಂದು ತರಗತಿ-ಒಂದು ಚಾನೆಲ್, ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಪರಾಯ�ಗಾಲಯಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳಂತಹ ಕರಾಮಗಳ 

ಮೋಲಕ ಗಾರಾಮ�ಣ ಭಾರತಕೆಕಾ ವಿಶೆ�ಷ ಒತುತ ನಿ�ಡಿ ಬಡವರು, 

ದಲ್ತರು, ಹಿಂದುಳ್ದವರು, ಬುಡಕಟುಟು ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಉತತಮ 

ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ನಿ�ಡಲು ಪರಾಯತಿನುಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಷ್್�ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯವು ಭಾರತದ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸೆಥಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ವಿನೋತನ ಮತುತ ಚತುರ ಹೆಜೆಜೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಿ�ಟುಗಳ ಕೆೋರತೆಯು ಒಂದು ಸಮಸೆ್ಯಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಉಪಕರಾಮವು ವಿಶ್ವ ದಜೆಮಾಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯನಿಲಯದ 

ಮೋಲಕ ಕಲ್ಕೆಯ ಮತುತ ಮರು-ಕಲ್ಕೆಯ ಪರಾಸುತತ ಹಾಗು ರವಿಷ್ಯದ 

ಅಗತ್ಯಗಳ್ಗಾಗಿ ಯುವಕರನುನು ಸಿದಧಿಪಡಿಸುವ ಮೋಲಕ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಕ್ೆ�ತರಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಾಂತಿಯನುನು ಉಂಟುರಾಡುತತದೆ. ರಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಕಲ್ಸುವ ಪಾರಾಮುಖ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಅನೆ�ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಥಾಳ್�ಯ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೆೈದ್ಯಕ�ಯ ಮತುತ ತಾಂತಿರಾಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾರಾರಂರವಾಗಿದೆ. 

ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ಕೆೋ�ವಿಡ್ ನಂತರದ ಪರಿಸಿಥಾತಿಗೆ ಸೋಕತವಾದ 

ಕೌಶಲ್ಯಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಯುವಕರನುನು ಸಜುಜೆಗೆೋಳ್ಸಲು ಮತುತ 

ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಕಾರಗೆೋಳ್ಸಲು ಕೌಶಲ್ಯ 

ಮತುತ ಜಿ�ವನೆೋ�ಪಾಯಕಾಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾ (DESH 

STACK) ಇ-ಪ�ಟಮಾಲ್ ಮತುತ ಇ-ಕೌಶಲ್ಯ ಪರಾಯ�ಗಾಲಯದ 

ಸಾಥಾಪನೆಗೆ ಘೋ�ಷಣೆಗಳನುನು ರಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪರಾವಾಸೆೋ�ದ್ಯಮ, ಡೆೋರಾ�ನ್ ಗಳು, ಅನಿಮ್�ಷನ್ ಕಾಟೋಮಾನ್ ಗಳು 

ಮತುತ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಈ ಉಪಕರಾಮದಿಂದ ಪರಾಯ�ಜನ 

ಪಡೆಯುತತವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಲುದಾರರೆೋಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಪರಾಧಾನ 

ಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿಯವರು, ಗಾರಾಮ�ಣ ಪರಾದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಉತತಮ ಗುಣಮಟಟುದ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತುತ ಹೆೋಸ 

ಆಲೆೋ�ಚನೆಗಳನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಯ�ಗದ ಮಹತ್ವವನುನು 

ಒತಿತ ಹೆ�ಳ್ದರು. ಹಿಂದುಳ್ದ ವಗಮಾಕೆಕಾ ಬಜೆಟ್ ರರವಸೆಗಳನುನು 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸುವುದು ಬಜೆಟ್ ನಂತರದ ಚಚೆಮಾಯ 

ಉದೆದಾ�ಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳ್ದರು.

ನಳಂದ, ತಕ್ಷಶಿಲಾ, ಬಲಲಿಭಿಯಂತಹ ದೆೋಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸೆಥಾಗಳ್ದದಾ 

ಭಾರತದಂತಹ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಮಕಕಾಳು ವಿದೆ�ಶಕೆಕಾ ಹೆೋ�ಗಿ ಓದುತಿತದಾದಾರೆ. 

ಆದರೆ ಈಗ ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರದ ಗಮನವು 21 ನೆ� ಶತರಾನಕೆಕಾ 

ರ�ೈತರಲ್ಲಿಯೊ ಈ ಜಾಗೃತ್ಯನ್ನು ಹ�ಚಚಾಸಬ�ೇಕ್, ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಹ�ೊಲಗಳ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒಂದ್ ಅರವಾ 

ಎರಡ್ ವಷ್ಕಾಗಳ್ಗ�ೊಮ್ಮ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬ�ೇಕ್. ವಿವಿಧ ಬ�ಳ�ಗಳ್ಗ� ಕಿೇಟನಾಶಕ ಮತ್್ತ ರಸಗ�ೊಬ�ರಗಳ 

ಬಳರ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ವ�ೈಜ್ಾನಿಕ ಜ್ಾನವನ್ನು ಅವರ್ ಪಡ�ಯ್ತಾ್ತರ�. ನಮ್ಮ ಯ್ವ ವಿಜ್ಾನಿಗಳು ನಾಯುನ�ೊ 

ಗ�ೊಬ�ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದಾದಿರ� ಎಂಬ್ದ್ ನಿಮಗ� ತ್ಳ್ದಿರಬ�ೇಕ್. ಇದ್ ಗ�ೇಮ್ ಚ�ೇಂಜರ್ 

ಆಗಲ್ದ�. ನಮ್ಮ ರಾಪಕಾರ�ೇಟ್ ಜಗತ್್ತ ಈ ಕ್�ೇತರಿದಲ್ಲಿಯೊ ಸಾಕಷ್್ಟು ಸಾಮರಯುಕಾವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�.”  

ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ, ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ಹೆೋಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಪೂವಮಾ ಪಾರಾರಮಕ ಮತುತ ಸಾನುತಕೆೋ�ತತರ 

ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕಾಗಿ ದೃಢವಾದ ರಾಗಮಾಸೋಚಯನುನು ರೋಪಿಸುವುದು. ಆದದಾರಿಂದ 

ಸೆೈನಿಕ ಶಾಲೆಯನುನು ಸಹ ಸಾವಮಾಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ 

ಉತೆತ�ಜಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಂತರಾಜ್ಾನದ ಪಾರಾಮುಖ್ಯವನುನು 

ಒತಿತಹೆ�ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದಕಾಕಾಗಿ ಅಟಲ್ ಟ್ಂಕರಿಂಗ್ ಲಾ್ಯಬ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ನಾವು ಈ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು ರೌಲ್ಯರಾಪನ ರಾಡಿ ನೆೋ�ಡಿದರೆ ಆಜಾದಿ 

ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್್�ಯ ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕಾ ಬಲವಾದ 

ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಹಾಕಲಾಗುತಿತದೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳವರ�ಗೊ ಸವಾಕಾಂಗಿೇಣ ಮತ್್ತ ಅಂತಗಕಾತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗ� ಅಡಿಪಾಯ

ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನವ ಭಾರತ ನಿರಾಮಾಣದ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲಲಿರ 

ಪರಾಯತನುದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಪರಾಗತಿಯು ಎಲಲಿರನೋನು ಒಳಗೆೋಂಡಾಗ ರಾತರಾ 

ಸಾಧ್ಯ, ಆಗ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕತ, ಪರಾತಿಯಂದು ವಗಮಾ, ಪರಾತಿಯಂದು 

ಪರಾದೆ�ಶವೂ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಸಂಪೂಣಮಾ ಪರಾಯ�ಜನವನುನು ಪಡೆಯುತತದೆ. 

ಅದಕಾಕಾಗಿಯ� ಕಳೆದ ಏಳು ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರವು ದೆ�ಶದ 

ಪರಾತಿಯಂದು ಪರಾದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಸಾಮರ್ಯಮಾವನುನು 

ಹೆಚ್ಚಸಲು ನಿರಂತರ ಪರಾಯತನುಗಳನುನು ರಾಡಿದೆ.

ದೆ�ಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ಗೆ ಮತುತ ಬಡವರಿಗೆ ಪಕಾಕಾ ಮನೆಗಳು, 

ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ, ವಿದು್ಯತ್, ನಿ�ರು ಮತುತ ರಸೆತಗಳಂತಹ 

ಮೋಲರೋತ ಸೆ�ವೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ಯ�ಜನೆಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಸಕಾಮಾರವು ಈ ಕ್ೆ�ತರಾದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನುನು ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಸಕಾಮಾರದ 

ಗುರಿ ಈಗ ಕೆ�ವಲ ಒಂದು ನಿದಿಮಾಷಟು ವಗಮಾಕಕಾಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಎಲಾಲಿ 

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಯ�ಜನೆಗಳ ಪರಾಯ�ಜನಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ. 

ಈ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಗಾರಾಮ�ಣ ಭಾರತಕೆಕಾ ಸಾರಾನ್ಯ 

ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶೆ�ಷ ವಿಧಾನವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಪರಾಧಾನ 

ಮಂತಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯ�ಜನೆ, ಗಾರಾಮ�ಣ ಸಡಕ್ ಯ�ಜನೆ, ಜಲ ಜಿ�ವನ್ 

ಮಷನ್, ಈಶಾನ್ಯ ಸಂಪಕಮಾ ಮತುತ ಗಾರಾಮ ಬಾರಾಡ್ ಬಾ್ಯಂಡ್ ಸಂಪಕಮಾಕೆಕಾ 

ಅಗತ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ. ಇದು ‘ಪರಿಪೂಣಮಾತೆ’ಯ 

ಕಡೆಗೆ ಚಲ್ಸುವ ಪರಾಯತನುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ, ಗಾರಾಮ�ಣ 

ಪರಾದೆ�ಶಗಳು, ಈಶಾನ್ಯ ಪರಾದೆ�ಶಗಳು ಮತುತ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ 

ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲರ್ಯಗಳ್ಗೆ ಪರಾವೆ�ಶವನುನು ಹೆಚ್ಚಸುವುದು. ಪರಾರಮ ಬಾರಿಗೆ 

ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಗಾರಾಮಗಳ್ಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ‘ವೆೈಬರಾಂಟ್ ವಿಲೆ�ಜ್ ಪರಾ�ಗಾರಾಂ’ 

ಘೋ�ಷ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯ�ಜನೆಗಳ 

ಶೆ�.100 ರಷುಟು  ಪರಾಯ�ಜನಗಳನುನು ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟುನೆೋಳಗೆ 

ಖಚತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲು PM-DevINE ಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾಗಿದಾರರೆೋಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ 

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು ದೆ�ಶದ ಗಾರಾಮ�ಣ ಪರಾದೆ�ಶಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಬಗೆಗೆ 

ತಮ್ಮ ಆಲೆೋ�ಚನೆಗಳನುನು ಹಂಚಕೆೋಂಡರು. ಜಮ�ನು ರಾಪನ, ರೋ 

ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್�ಕರಣ, ಯುಐಡಿ ಪಿನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾ್ವಮತ್ವ 

ಯ�ಜನೆಯು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪರಾಗತಿಯನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು 

ಹೆೋಂದಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯು ಹಳ್ಳಿಯ ಮೋಲಸೌಕಯಮಾ ಮತುತ 

ವಾ್ಯಪಾರ ಚಟುವಟ್ಕೆಯನುನು ಸುಧಾರಿಸುತತದೆ. ಪರಾತಿ ಕುಟುಂಬವೂ ತನನುದೆ� 

ಆದ ಪಕಾಕಾ ಮನೆಯನುನು ಹೆೋಂದಿರುವುದನುನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲು ಈ 

ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 8೦ ಲಕ್ಷ ಹೆೋಸ ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನುನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪರಿವತಮಾನೆಗೆ 
ತಂತರಾಜ್ಾನ ಮತುತ 
ಮೋಲಸೌಕಯಮಾ
ತಂತರಾಜ್ಾನ ಮತುತ 
ಮೋಲಸೌಕಯಮಾ

n 	ದೋರದ ಪರಾದೆ�ಶಗಳು ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಿಟುಕಲ್ ಫೆೈಬರ್ 

ಹಾಕುವ ಗುತಿತಗೆಗಳನುನು 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ (ಸಾವಮಾಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ 

ಸಹಭಾಗಿತ್ವ) ಮೋಲಕ ಭಾರತ್ ನೆಟ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು. 

ಇದು 2025 ರಲ್ಲಿ ಪೂಣಮಾಗೆೋಳುಳಿವ ನಿರಿ�ಕ್ೆಯಿದೆ.

n 	ಈಶಾನ್ಯ ಗಾರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸಲು ಪಿಎಂ ವಿಕಾಸ್ 

ಪಹಲ್ ಎಂಬ ಹೆೋಸ ಯ�ಜನೆ.

n 2022-23 ರ ಹಣಕಾಸು ವಷಮಾದ ಅಂತ್ಯದ ವೆ�ಳೆಗೆ ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ 

ಯೋನಿಕ್ ಪಾಲಿಟ್  ಐಡೆಂಟ್ಫ್ಕೆ�ಷನ್ ನಂಬರ್ ನಿ�ಡುವ ಗುರಿಯಂದಿಗೆ 

13 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯೋನಿಕ್ ಪಾಲಿಟ್  ಐಡೆಂಟ್ಫ್ಕೆ�ಷನ್ ನಂಬರ್ 

(ಯು ಎಲ್ ಪಿ ಐ ಎನ್ ULPIN) ಅನುಷಾಠಾನಗೆೋಳ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

n 	ಸಾ್ವಮತ್ವ ಯ�ಜನೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ದೆ�ಶದ ಎಲಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ 

ರೋಮಯನುನು ಡೆೋರಾ�ನ್ ಮೋಲಕ ಸವೆಮಾ ರಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆ 

ಸಿದಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೆೋಂದಲಾಗಿದುದಾ, ದೆ�ಶದ 1.10 ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ 

ಗಾರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಡೆೋರಾ�ನ್ ಸಮ�ಕ್ೆ ಕಾಯಮಾ ಪೂಣಮಾಗೆೋಂಡಿದೆ.

3.8
ರ�ೊೇಟಿ ಹ�ೊಸ ರ�ೊಳಾಯ ನಿೇರಿನ ಸಂಪಕಕಾಗಳನ್ನು 

2022-2023 ರ ಪರಿಸಕ್ತ ಹಣರಾಸ್ ವಷ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಗಾರಿಮಿೇಣ 
ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ್ಗ� ನಿೇಡಲಾಗ್ವುದ್, ಇದರಾಕುಗಿ 

60 ಸಾವಿರ ರ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನ್ನು ಮಿೇಸಲ್ಡಲಾಗಿದ�.

ವ�ೈಬರಿಂಟ್ ವಿಲ�ೇಜ್
ಗಡಿಭಾಗದ ಗಾರಿಮಗಳ ಮೊಲಸೌಕಯಕಾವನ್ನು 

ವ�ೈಬ�ರಿಂಟ್ ವಿಲ�ೇಜ್ ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ದ�, ಕಳ�ದ ವಷ್ಕಾ 2500 

ರ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಷ್ಟುದದಿ ಅನ್ದಾನವನ್ನು ಈ ವಷ್ಕಾದ 

ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ 3500 ರ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ್ಗ� ಹ�ಚಚಾಸಲಾಗಿದ�.

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ಲೆೈಟ್ ಹೌಸ್ ಗಳಂತಹ ಹೆೋಸ ತಂತರಾಜ್ಾನವನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಂಡು 

ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ ಆರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನುನು ನಿಮಮಾಸಲಾಗುತಿತದೆ. 

ಗಾರಾಮ�ಣ ಪರಾದೆ�ಶಗಳ್ಗೆ ಮೋಲರೋತ ಸೆ�ವೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲು ಜಲ 

ಜಿ�ವನ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸುರಾರು 4 ಕೆೋ�ಟ್ 

ಹೆೋಸ ಸಂಪಕಮಾಗಳ ಗುರಿಯನುನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2024ರ 

ವೆ�ಳೆಗೆ ‘ಹರ್ ಘರ್ ನಲ್ ಸೆ ಜಲ್’ (ಪರಾತಿ ಮನೆಗೋ ಕೆೋಳಾಯಿ 

ನಿ�ರು) ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಪರಾತಿಯಬ್ಬರ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ 

ಎಂದು ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು ಬಾಧ್ಯಸಥಾರಿಗೆ ತಿಳ್ಸಿದಾದಾರೆ.

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಾಡ್ ಬಾ್ಯಂಡ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಬಣಿ್ಣಸಿರುವ 

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪಕಮಾವನುನು 

ಹೆಚ್ಚಸುವುದಲಲಿದೆ, ನುರಿತ ಯುವಕರ ಬೃಹತ್ ಕಾಯಮಾಪಡೆಯನುನು 

ಸೃಷ್ಟುಸುತತದೆ ಎಂದೋ ಹೆ�ಳ್ದಾದಾರೆ. ಇದರೆೋಂದಿಗೆ, ಎಲಾಲಿ ಅಂಚೆ 

ಕಚೆ�ರಿಗಳನುನು ಕೆೋ�ರ್ ಬಾ್ಯಂಕಂಗ್ ವ್ಯವಸೆಥಾ ವಾ್ಯಪಿತಗೆ ತರಲು 

ಕರಾಮ ಕೈಗೆೋಳಳಿಲಾಗಿದುದಾ, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಮಾಕ ಸೆ�ಪಮಾಡೆಗಾಗಿ 

ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಜನ್ ಧನ್ ಯ�ಜನೆಯನುನು ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ 

ಶೆ�.100ಕೆಕಾ ತಲುಪಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮ್ಂದಿನ ತಲಮಾರಿನ 
ಕೃಷ್�ಡೆಗೆ

`1.32 

ನ�ೈಸಗಿಕಾಕ ಕೃಷ್
ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕತ ನೆೈಸಗಿಮಾಕ ಕೃಷ್ಯನುನು 

ಉತೆತ�ಜಿಸುವ ಉದೆದಾ�ಶದಿಂದ ಮದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 

ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಉದದಾಕೋಕಾ 5 ಕ.ಮ� ವಾ್ಯಪಿತಯ 

ಕಾರಿಡಾರ್ ಗಳಲ್ಲಿರುವ ರೆೈತರ ಜಮ�ನುಗಳ 

ಮ್�ಲೆ ಗಮನ ಕೆ�ಂದಿರಾ�ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಷ ರ�ೊೇಟಿ ಗ� ಹ�ಚಚಾಳ 

ತಂತರಿಜ್ಾನದ ನ�ರವಿನಿಂದ ಅಡ�ತಡ� ನಿವಾರಣ�
ಕೆೋಯಿಲಿನ ನಂತರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ್ಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಉತ್ಪನನುಗಳ 

ರೌಲ್ಯವಧಮಾನೆ, ಬಳಕೆ ಮತುತ ಬಾರಾ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಅನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವುದು. 

ಪಿಪಿಪಿ ರಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತುತ ಹೆೈಟೆಕ್ 

ಸೆ�ವೆಗಳನುನು ತಲುಪಿಸುವುದು. ಕೃಷ್ ನವ�ದ್ಯಮಗಳ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು 

ಒದಗಿಸಲು ವಿಶೆ�ಷ ಬಂಡವಾಳದೆೋಂದಿಗೆ ನಿಧಿಗಳ ಸಾಥಾಪನೆ. 

ಕೆನ್-ಬೆತಾ್ವ ನದಿ ಜೆೋ�ಡಣೆ ಯ�ಜನೆಯು 9 ಲಕ್ಷ ಹೆಕೆಟು�ರ್ ಕೃಷ್ 

ರೋಮಗೆ ನಿ�ರಾವರಿ ಪರಾಯ�ಜನಗಳನುನು ನಿ�ಡುತತದೆ.

1. ಗಂಗಾನದಿಯ ಎರಡೋ ದಂಡೆಗಳ 5 ಕ.ಮ� ವಾ್ಯಪಿತಯಲ್ಲಿ ನೆೈಸಗಿಮಾಕ 
ಕೃಷ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿಮಮಾಸುವ ಗುರಿ.

2. ಕೃಷ್ ಮತುತ ತೆೋ�ಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತರಾಜ್ಾನ  
ಲರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ರಾಡಲಾಗುವುದು.

3. ಖಾದ್ಯ ತೆೈಲದ ಆಮದನುನು ಕಡಿಮ್ ರಾಡಲು ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ 
ಅಭಿಯಾನ ಮತುತ ಎಣೆ್ಣಕಾಳುಗಳ್ಗೆ ಒತುತ ನಿ�ಡುವುದು

4. ಪಿಎಂ-ಗತಿಶಕತಯ ಮೋಲಕ ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಹೆೋಸ 
ಸಾಗಣೆ ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.

5. ಕೃಷ್ ತಾ್ಯಜ್ಯವನುನು ಉತತಮವಾಗಿ ನಿವಮಾಹಿಸುವ ಮೋಲಕ ತಾ್ಯಜ್ಯದಿಂದ 
ಇಂಧನ ಉಪಕರಾಮಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳುಳಿವ ಮೋಲಕ ರೆೈತರ 
ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಸುವುದು.

6. ರೆೈತರ ಅನುಕೋಲಕಾಕಾಗಿ ದೆ�ಶದ ಒಂದೋವರೆ ಲಕ್ಷಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ಅಂಚೆ 
ಕಚೆ�ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾ್ಯಂಕಂಗ್ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು.

7. ಕೃಷ್ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ-ಶಿಕ್ಷಣಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆೋ�ಸ್ಮಾ ಗಳು, 
ಆಧುನಿಕ ಯುಗರಾನಕೆಕಾ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾನವ ಸಂಪನೋ್ಮಲ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು.

ಮೌಲಯುಮಾಪನ, ಭೊ ದಾಖಲ�ಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ೇಕರಣ ಮತ್್ತ 
ಕಿೇಟನಾಶಕಗಳು ಮತ್್ತ ಪೇಷ್ರಾಂಶಗಳ ಸಿಂಪಡಣ�ಗಾಗಿ 

‘ಕಿಸಾನ್ ಡ�ೊರಿೇನ್’ ಗಳ ಬಳರ�ಯ ಉತ�್ತೇಜನ 
ನಿೇಡಲಾಗ್ತ್್ತದ�. 163 ಲಕ್ಷ ರ�ೈತರಿಗ� 2.37 ಲಕ್ಷ ರ�ೊೇಟಿ ರೊ. 

ಮೌಲಯುದ ಎಂಎಸಿ್ಪಯನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ ಪಾವತ್ಸಲಾಗಿದ�.

ಕೃಷ್ ಮತ್್ತ ಕಲಾಯುಣ ಸಚವಾಲಯದ 
ಆಯವಯುಯ ಕಳ�ದ ವಷ್ಕಾದ 1.23 ಲಕ್ಷ ರ�ೊೇಟಿ 

ರೊ.ಗ� ಹ�ೊೇಲ್ಸಿದರ� 

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ಹಣ ಪೂರಣವು ಆರ್ಮಾಕ ಚಟುವಟ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನುನು 

ಭಾಗಿದಾರರನಾನುಗಿ ರಾಡುವುದನುನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತಿತದೆ, 

ಆದದಾರಿಂದ ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರ ಗಾರಾಮ�ಣ ಪರಾದೆ�ಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚು್ಚ ಹೆಚು್ಚ 

ನವ�ದ್ಯಮಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲು ಉತೆತ�ಜಿಸುವ ಉಪಕರಾಮ ಆರಂಭಿಸಿದುದಾ, 

ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾತರಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ 

ಜಿಲೆಲಿಗಳಂತೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ತಾಲೋಲಿಕು ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 

ಸ್ಪಧಿಮಾಸುವ ಅಗತ್ಯವನುನು ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಒತಿತ ಹೆ�ಳ್ದಾದಾರೆ.

ಮ್ಂದಿನ ಪ್ೇಳ್ಗ�ಯ ಕೃಷ್ಯತ್ತ ಏಳು ಹ�ಜ�ಜಗಳು

ರೆೈತರ ಆದಾಯವನುನು ಹೆಚ್ಚಸುವುದು, ಕೃಷ್ ವೆಚ್ಚಗಳನುನು 

ತಗಿಗೆಸುವುದು ಮತುತ ರೆೈತರಿಗೆ ಬಿ�ಜದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾರುಕಟೆಟುವರೆಗೆ 

ಆಧುನಿಕ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವುದು ಪರಾಸುತತ ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರದ 

ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 

ಕೃಷ್ಯನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸಲು ಅನೆ�ಕ ಹೆೋಸ ಉಪಕರಾಮಗಳನುನು 

ಕೆೈಗೆೋಳಳಿಲಾಗಿದೆ. ಕೆ�ವಲ ಆರು ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ ಬಜೆಟ್ 

ದುಪ್ಪಟಾಟುಗಿದೆ, ಮತುತ ರೆೈತರಿಗೆ ಕೃಷ್ ಸಾಲವು ಏಳು ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ 2.5 

ಪಟುಟು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ. ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಸಂಕಷಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 3 ಕೆೋ�ಟ್ ಸಣ್ಣ 

ರೆೈತರಿಗೆ ವಿಶೆ�ಷ ಅಭಿಯಾನದ ಮೋಲಕ ಕಸಾನ್ ಕೆರಾಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಮಾ 

ಗಳನುನು (ಕೆಸಿಸಿ) ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಎಲಾಲಿ ಪರಾಯತನುಗಳ್ಂದಾಗಿ, ರೆೈತರು ಪರಾತಿ ವಷಮಾ ಸುಗಿಗೆಯ ಹೆೋಸ 

ದಾಖಲೆಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುತಿತದಾದಾರೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಕನಿಷಠಾ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಖರಿ�ದಿಸಲು ಹೆೋಸ ದಾಖಲೆಗಳನುನು ರಾಡಲಾಗುತಿತದೆ. ಸಾವಯವ 

ಕೃಷ್ಯನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸಾವಯವ ಉತ್ಪನನುಗಳ 

ರಾರುಕಟೆಟುಯು ಈಗ 11,000 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ. ಆಗಿದುದಾ, ಇದರ ರಫ್ತ 6 

ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ 2000 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳ್ಂದ 7೦೦೦ ಕೆೋ�ಟ್  ರೋ.ಗೋ 

ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ. ಈಗ ಸಕಾಮಾರವು ಈ ಕೃಷ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ವಿಸತರಿಸಲು 

ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರೆೈತರನುನು ಆಧುನಿಕ ಮತುತ ಕುಶಲ್ಗಳನಾನುಗಿ ರಾಡಲು 

ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಂತಗಳನುನು ಸೋಚಸಲಾಗಿದೆ. (ಕೆೋ�ಷಠಾಕವನುನು 

ನೆೋ�ಡಿ) ಇದು ನೆೈಸಗಿಮಾಕ ಕೃಷ್, ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ ಮತುತ ಕೌಶಲ್ಯ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ.

ನೆೈಸಗಿಮಾಕ ಕೃಷ್ಯ ಪರಾಯ�ಜನಗಳನುನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಕೃಷ್ 

ವಿಜ್ಾನ ಕೆ�ಂದರಾಗಳು ಮತುತ ಕೃಷ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳು ಸಂಪೂಣಮಾ 

ಬಲದಿಂದ ಸಂಘಟ್ತರಾಗಬೆ�ಕು ಎಂದು ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು 

ಎಲಾಲಿ ಬಾಧ್ಯಸಥಾರಿಗೆ ತಿಳ್ಸಿದಾದಾರೆ. ತಲಾ ಒಂದು ಗಾರಾಮವನುನು ದತುತ 

ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳಿವಂತೆ ಅವರು ಕಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಕೆ�ಂದರಾಗಳ್ಗೆ ಸೋಚಸಿದಾದಾರೆ. 

ಅಲಲಿದೆ, ಮುಂದಿನ ವಷಮಾದೆೋಳಗೆ 100 ಅರವಾ 500 ರೆೈತರನುನು ನೆೈಸಗಿಮಾಕ 

ಕೃಷ್ಯತತ ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿಯನುನು ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳು ಹೆೋಂದಬೆ�ಕು 

ಎಂದು ಅವರು ಒತಾತಯಿಸಿದಾದಾರೆ. ಇತಿತ�ಚನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಮ 

ಮತುತ ಮ್�ಲ್ಮಧ್ಯಮ ವಗಮಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮತೆೋತಂದು ಪರಾವೃತಿತ 

ಕಂಡುಬರುತಿತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳ್ದಾದಾರೆ. ಅನೆ�ಕ ಹೆೋಸ ವಿಷಯಗಳು 

ಅವರ ಊಟದ ಟೆ�ಬಲ್ ತಲುಪಿರುವುದನುನು ಆಗಾಗೆಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. 

ಅನೆ�ಕ ಪರಾ�ಟ್�ನ್  ಮತುತ ಕಾ್ಯಲ್�ಯಂ ಅಂಶದ ಉತ್ಪನನುಗಳು ಈಗ 

ಅವರ ಊಟದ ಮ್�ಜಿನ ಮ್�ಲೆ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಅನೆ�ಕ ಉತ್ಪನನುಗಳು 

ವಿದೆ�ಶದಿಂದ ಬಂದಿವೆಯಾದರೋ, ಅವು ಭಾರತಿ�ಯ ಅಭಿರುಚಗೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿಲಲಿ. ನಮ್ಮ ರೆೈತರ ಉತಾ್ಪದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಡ ಇಂತಹವು 

ಪರಿಪಂಚದಾದಯುಂತ ಎಲಾಲಿ ರಿೇತ್ಯ 

ನ�ೈಸಗಿಕಾಕ ಸಂಪತ್್ತ ಮತ್್ತ ನ�ೈಸಗಿಕಾಕ 

ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳು ಕ್ಷಿೇಣಿಸ್ತ್್ತವ�. 

ಇಂತಹ ಪರಿಸಿ್ಥತ್ಯಲ್ಲಿ, ವತ್ಕಾಲ 

ಆರ್ಕಾಕತ�ಯ್ ಅತಯುಗತಯುವಾಗಿದ�, 

ಮತ್್ತ ಅದನ್ನು ದ�ೈನಂದಿನ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ 

ಸಂಯೇಜಿಸಬ�ೇಕ್. ಪರಿತ್ಯಂದ್ 

ಕ್�ೇತರಿದಲೊಲಿ, ನಾವು ನಾವಿೇನಯುತ� 

ಪಡ�ಯಬ�ೇಕ್. ಹ�ೊಸ ಉತ್ಪನನುಗಳು 

ನಿಣಾಕಾಯಕವಾಗಿವ�, ಮತ್್ತ 

ನಿಮ್ಮ ಪರಿಯತನುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಕಾರವು 

ನಿಮ್ಮಂದಿಗ� ನಿಲ್ಲಿತ್ತದ� ಎಂದ್ ನಾನ್ 

ದ�ೇಶದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯರ�ಕು ಭರವಸ� 

ನಿೇಡ್ತ�್ತೇನ�. 

- ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ, 

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ರಕ್ಷಣಾ ವ�ಚಚಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 

ವಿಶವಾದಲ್ಲಿ ಮೊರನ�ೇ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದ�

ರಕ್ಷಣಾ ವ�ಚಚಾ

ಲರ್ಯವಿದೆಯಾದರೋ ನಾವು ಅದನುನು ಸರಿಯಾದ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ 

ಪರಾಸುತತಪಡಿಸಲಾಗಲ್ ರಾರಾಟ ರಾಡಲಾಗಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತಿತಲಲಿ. 

ಆದದಾರಿಂದ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿಯೋ ‘ಸಥಾಳ್�ಯತೆಗೆ ಧ್ವನಿ’ಯಾಗಲು 

ಆದ್ಯತೆ ನಿ�ಡಲು ಪರಾಯತಿನುಸಬೆ�ಕು. ಹೆೋಸ ಯುಗಕೆಕಾ ಹೆೋಂದಿಕೆೋಂಡು, 

ಸಕಾಮಾರವು ಪರಾತಿ ವಷಮಾ ಮಣಿ್ಣನ ಪರಿ�ಕ್ೆಯನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವ ಮತುತ 

ಇದಕಾಕಾಗಿ ಪರಾಯ�ಗಾಲಯಗಳ ಜಾಲವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ 

ಶರಾಮಸುತಿತದೆ.

ನದಿಗಳನ್ನು ಜ�ೊೇಡಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಕೃಷ್ ನಿೇರಾವರಿಯ ಬಲವಧಕಾನ�

ಕರು ನಿ�ರಾವರಿ, ಕೆನ್-ಬೆತಾ್ವ ನದಿ ಜೆೋ�ಡಣೆ ಯ�ಜನೆ, ಬೆಳ  ೆ

ಚಕರಾದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಂತಹ ವಿವಿಧ ಉಪಕರಾಮಗಳೊೆಂದಿಗೆ, 

ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರವು ಅದನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸಲು ಹಲವಾರು 

ಕರಾಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳುಳಿತಿತದೆ. ಸಾಂಸಿಥಾಕ ಜಗತುತ ಮುಂದೆ ಬರಬೆ�ಕು 

ಎಂದು ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಮ�ದಿ ಕರೆ ನಿ�ಡಿದಾದಾರೆ. ಅದೆ� ವೆ�ಳ ,ೆ 

ಸಕಾಮಾರವು ರೆೈತರೆೋಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನುನು ರಾಡಿಕೆೋಳುಳಿವ ಮೋಲಕ 

ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಅಧ್ಯಯನ ರಾಡುವ ಮೋಲಕ 

ಬೆಳ  ೆ ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದೆೋಂದಿಗಿನ 

ಸಹಕಾರಕೆಕಾ ಒತುತ ನಿ�ಡಿದೆ. ಕಳ  ೆ ಮತುತ ಇತರ ಕೃಷ್ ತಾ್ಯಜ್ಯಗಳ 

ನಿವಮಾಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪಾಲೆೋಗೆಳುಳಿವಿಕೆಯೋ 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಸಕಾಮಾರವು ತನನು ಮಟಟುದಿಂದ ಕರಾಮಗಳನುನು 

ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳಿತಿತದೆ, ಆದರೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವೂ ಇದಕೆಕಾ ಕೆೋಡುಗೆ 

ನಿ�ಡಬೆ�ಕಾಗುತತದೆ. ಬಜೆಟ್ ವೆಬಿನಾರ್ ಮೋಲಕ ಬಾಧ್ಯಸಥಾರೆೋಂದಿಗಿನ 

ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಂಸಕಾರಣೆ 

ಮತುತ ಎಥೆನಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಡಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷುಟು ಸಾಮರ್ಯಮಾಗಳ್ವೆ ಎಂದು 

ಹೆ�ಳ್ದಾದಾರೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಅನುನು ಶೆ�.20 ಮಶರಾಣ ರಾಡುವ ಗುರಿಯನುನು 

ಸಕಾಮಾರ ಹೆೋಂದಿದೆ. 2014 ಕಕಾಂತ ಮದಲು, 1-2 ಪರಾತಿಶತ ಎಥೆನಾಲ್ 

ಮಶರಾಣವನುನು ರಾಡಿದಾಗ, ಈಗ ಅದು ಸುರಾರು 8 ಪರಾತಿಶತವನುನು 

ತಲುಪಿದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಮಶರಾಣವನುನು ಹೆಚ್ಚಸಲು ಸಕಾಮಾರವು ಸಾಕಷುಟು 

ಪರಾ�ತಾ್ಸಹಕಗಳನುನು ನಿ�ಡುತಿತದೆ. ನಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಈ 

ಕ್ೆ�ತರಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೆ�ಕದೆ.

ಕೃಷ್ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆಯ ಜೆೋತೆಗೆ, ಆರ್ಮಾಕ ನೆರವಿನೆೋಂದಿಗೆ 

ನವ�ದ್ಯಮಗಳು ಮತುತ ರೆೈತರನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ 

ವಲಯದ ಪಾರಾಮುಖ್ಯತೆಯನುನು ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು ಒತಿತ 

ಹೆ�ಳ್ದಾದಾರೆ.

ಹಾಗೆಯ� ಕೃಷ್ ಉಪಕರಣಗಳನುನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಿ�ಡಲು 

ಅಗತ್ಯವಾದ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಕಲ್್ಪಸಲು ಸಾಂಸಿಥಾಕ ವಲಯ ಮುಂದೆ 

ಬರಬೆ�ಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳ್ದರು. ಮುಂದಿನ ತಲೆರಾರಿನ ಕೃಷ್ 

ಪರಿವತಮಾನೆಗೆ ಅನುವು ರಾಡಿಕೆೋಡಲು ಮತುತ ಸಾಂಪರಾದಾಯಿಕ 

ರಕ� � 
ವಲಯದಲಿಲಿ
ಸಾ್ವವಲಂಬನೆ

n ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು 2021-22 ರ ಬಜೆಟ್ 
ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ 46,970 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳಷುಟು 
(ಶೆ�.9.82) ಹೆಚ್ಚಸಲಾಗಿದೆ.

n ರಕ್ಷಣಾ ಸೆ�ವೆಗಳ ಬಂಡವಾಳ 
ವಿನಿಯ�ಗದಡಿ ಒಟುಟು ಹಂಚಕೆಯನುನು 
2013-14 ರಲ್ಲಿ 86,740 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳ್ಂದ 
2022-23 ರಲ್ಲಿ 1.52 ಲಕ್ಷ ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ. ಗೆ 
ಹೆಚ್ಚಸಲಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಪರಾಕಾರ, ಒಂಬತುತ 
ವಷಮಾಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೆ�ಕಡಾ 76 ರಷುಟು 
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

n ಕೆ�ಂದರಾ ಬಜೆಟ್ 2022-23 ರಲ್ಲಿ, 
ಸಶಸ್ರಿ ಪಡೆಗಳ ಆಧುನಿ�ಕರಣ ಮತುತ 
ಮೋಲಸೌಕಯಮಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಬಂಡವಾಳ ಹಂಚಕೆಯನುನು 1.52 ಲಕ್ಷ 
ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಸಲಾಗಿದುದಾ, ಇದು ಹಿಂದಿನ 
ವಷಮಾಕಕಾಂತ ಶೆ�ಕಡಾ 12.82 ರಷುಟು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ.

n ಈ ಹಣಕಾಸು ವಷಮಾದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಖರಿ�ದಿ 
ಬಜೆಟ್ ನ ಶೆ�.68ರಷಟುನುನು ದೆ�ಶಿ�ಯ 
ಉದ್ಯಮಕೆಕಾ ಮ�ಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದಿನ 
ವಷಮಾದ ಶೆ�ಕಡಾ 58ಕಕಾಂತ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ.

n ಕಡಲ ರದರಾತೆಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು 
ಭಾರತಿ�ಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬಂಡವಾಳ 
ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶೆ�.44.31 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

n ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ವಲಯವನುನು 
ಕೆೈಗಾರಿಕೆ, ನವ�ದ್ಯಮಗಳು ಮತುತ 
ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ೆ�ತರಾಗಳ್ಗೆ ತೆರೆಯಲು ಸಿದಧಿತೆ 
ರಾಡಲಾಗಿದುದಾ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ ಮತುತ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಬಜೆಟ್ ನ ಶೆ�.25ನುನು ಅದಕಾಕಾಗಿ 
ಮ�ಸಲ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ

n ದೆೋಡ್ಡ ಪರಾರಾಣದ ಪರಿ�ಕ್ೆ ಮತುತ 
ಪರಾರಾಣಿ�ಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನುನು 
ನಿವಮಾಹಿಸಲು ಸ್ವತಂತರಾ ನೆೋ�ಡಲ್ ಅಂಬೆರಾಲಾ 
ಸಂಸೆಥಾಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುವುದು.

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚವಾಲಯರ�ಕು ಒಟ್ಟು 

`5.25 
ಲಕ್ಷ ರ�ೊೇಟಿ ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು 

ಹಂಚರ� ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಿ, ಇದ್ ಒಟ್ಟು 

ಬಜ�ಟ್ ನ ಶ�ೇ.13.31 ರಷ್ಟುದ�.

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ವಿಧಾನಗಳ್ಂದ ದೋರ ಸರಿಯಲು ರೆೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ರಾಡಲು ಬಜೆಟ್ 

ಬೆಳಕನಲ್ಲಿ ಚಂತನ-ಮಂರನ ನಡೆಸುವಂತೆ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನುನು 

ಒತಾತಯಿಸಿದರು.

ಆತ್ಮನಿಭಕಾರ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಗತ್ಗ� ಅನಿವಾಯಕಾ

ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಪೂವಮಾದಲ್ಲಿಯ�, ಭಾರತವು ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ 

ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮರ್ಯಮಾವನುನು ಹೆೋಂದಿತುತ. ಆದಾಗೋ್ಯ, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, 

ಇದು ಭಾರತವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಆಮದಿನ ಮ್�ಲೆ ಹೆಚು್ಚ 

ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬೆ�ಕಾದ ಹಂತಕೆಕಾ ತಲುಪಲು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ 

ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತವು ಪರಾವೃತಿತಯನುನು 

ಹಿಮ್್ಮಟ್ಟುಸಲು ಮತುತ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ೆ�ತರಾದಲ್ಲಿ ದೆ�ಶವನುನು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ 

ರಾಡಲು ಮಹತ್ವದ ಕರಾಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಂಡಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ೆ�ತರಾದಲ್ಲಿ 

ಭಾರತವನುನು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ ರಾಡಲು ಸಕಾಮಾರವು ಈ ವಷಮಾದ 

ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಧಿತೆಯನುನು ತೆೋ�ರಿದೆ.

ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೆ�ಶಿ�ಯ 

ಉತಾ್ಪದನೆಯವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕಾಕಾಗಿ ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರವು 

ಕಾಯಮಾತಂತರಾವನುನು ರೋಪಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ,  

ಬಜೆಟ್ ನ ಶೆ�.68ರಷಟುನುನು ದೆ�ಶಿ�ಯ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮಕೆಕಾ ರಾತರಾವೆ� 

ಮ�ಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚವಾಲಯವು ದೆ�ಶಿ�ಯ 

ತಯಾರಕರಿಂದ ಖರಿ�ದಿಸಬೆ�ಕಾದ 309 ಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ವಸುತಗಳ ಪಟ್ಟುಯನುನು 

ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಡಿದೆ. ಅದರ ಮೋರನೆ� ಪಟ್ಟುಯನುನು ಶಿ�ಘರಾದಲೆಲಿ� ಬಿಡುಗಡೆ 

ರಾಡಲಾಗುವುದು. ದೆ�ಶಿ�ಯ ಖರಿ�ದಿಗಾಗಿ 54 ಸಾವಿರ ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳ 

ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದುದಾ, 4.5 ಲಕ್ಷ ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳ್ಗೋ 

ಹೆಚು್ಚ ರೌಲ್ಯದ ಉಪಕರಣಗಳನುನು ಖರಿ�ದಿಸುವ ಪರಾಕರಾಯ ಪರಾಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ೆ�ತರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಪಾರಾಮುಖ್ಯವನುನು 

ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಮಹತ್ವದ ನಿಧಾಮಾರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಲಾಗುತಿತದೆ. ಸೆೈಬರ್ 

ರದರಾತೆ ಕೋಡ ಯುದಧಿದ ಆಯುಧವಾಗಿ ರಾಪಮಾಟ್ಟುದೆ, ಇದಕಾಕಾಗಿ ಭಾರತವು 

ಸಿದಧಿವಾಗುತಿತದೆ. ದೆ�ಶವು ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮತುತ ಸಂಪೂಣಮಾ ಸಮಪಮಾಣಾ 

ಭಾವದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಾಗ, ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಸತರಿಸುತಿತರುವ ಶಸಾ್ರಿಸ್ರಿ 

ಕಾಖಾಮಾನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಷುಟು ಉತೆತ�ಜಕ 

ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನುನು ಅದು ಹೆೋಂದಿದೆ ಎಂದು ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು 

ಬಾಧ್ಯಸಥಾರಿಗೆ ತಿಳ್ಸಿದರು. ಕಳೆದ 6 ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ರಕ್ಷಣಾ 

ಉಪಕರಣಗಳ ರಫತನುನು 6 ಪಟುಟು ಹೆಚ್ಚಸಿದೆ ಮತುತ ದೆ�ಶಿ�ಯವಾಗಿ 

ತಯಾರಿಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನುನು 75 ಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ದೆ�ಶಗಳ್ಗೆ ರಫ್ತ 

ರಾಡಲಾಗುತಿತದೆ. ಕಳೆದ 7 ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾ್ಪದನೆಗೆ 350 

ಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ಪರವಾನಗಿಗಳನುನು ನಿ�ಡುವ ಮೋಲಕ ಈ ವಲಯವನುನು 

ಪರಾ�ತಾ್ಸಹಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನುನು ಡಿಆರ್.ಡಿ.ಓ. ಮತುತ 

ರಕ್ಷಣಾ ಪಿಎಸ್.ಯುಗಳ್ಗೆ ಸರಿಸರಾನವಾಗಿ ಬರುವಂತೆ ರಾಡುವ 

ದೃಷ್ಟುಯಿಂದ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆಗಾಗಿ ಮ�ಸಲ್ಟಟು ಬಜೆಟ್ ನ ಶೆ�ಕಡಾ 

25 ರಷಟುನುನು ನವ�ದ್ಯಮಗಳು ಇತಾ್ಯದಿಗಳ್ಗೆ ಮ�ಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ 

ಕಾರಿಡಾರ್, ವಿಶೆ�ಷ ನಿ�ತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ದೆ�ಶದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯವನುನು 

ಮತತಷುಟು ಉತೆತ�ಜಿಸುತತವೆ. ದೆ�ಶವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಮತುತ ನಂತರ 

ಲಾರದ ಬಗೆಗೆ ಯ�ಚಸುವಂತೆ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು ಖಾಸಗಿ ವಲಯಕೆಕಾ 

ಕರೆ ನಿ�ಡಿದಾದಾರೆ.

n 	ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
‘ರಾಷ್್�ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸೆಥಾ’ಗೆ ಮುಕತ 
ವೆ�ದಿಕೆಯನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

n 	ಗುಣಮಟಟುದ ರಾನಸಿಕ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಸಲಹೆ ಮತುತ ಆರೆೈಕೆ 
ಸೆ�ವೆಗಳ ಲರ್ಯತೆಯನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ‘ರಾಷ್್�ಯ 
ಟೆಲ್ ಮ್ಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ’ (ಟೆಲ್ ರಾನಸಿಕ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ) 
ಕಾಯಮಾಕರಾಮವನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು

n 	ಶಕತ ಅಭಿಯಾನ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಭಿಯಾನ, ಸಕ್ಷಮ್ ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಮತುತ ಪ�ಷಣ್ 2.0 ಅನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

n 	ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಅಂಗನವಾಡಿಗಳನುನು ಸಕ್ಷಮ್ 
ಅಂಗನವಾಡಿಗಳಾಗಿ ಮ್�ಲದಾಜೆಮಾಗೆ�ರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಒಂದ್ ಭಾರತ 
ಒಂದ್ ಆರತೇಗಯೆ

8̀6, 200 
ಆರ�ೊೇಗಯು ವಲಯರ�ಕು  

ಆಯ್ಷ್ ಸಚವಾಲಯರ�ಕು 3050 

ರ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳನ್ನು ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚರ� 

ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಿ, ಇದ್ ಹಂದಿನ ಬಜ�ಟ್ ಗಿಂತ 

ಶ�ೇ.2.69ರಷ್್ಟು ಹ�ಚಾಚಾಗಿದ�.

ಆಯವಯುಯ

ರ�ೊೇಟಿ ಹಂಚರ� ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಕಳ�ದ ವಷ್ಕಾದ ಬಜ�ಟ್ 
ಗ� ಹ�ೊೇಲ್ಸಿದರ� ಶ�ೇ.16ರಷ್್ಟು ಹ�ಚಚಾಳವಾಗಿದ�.

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ಆರ�ೊೇಗಯು ವಲಯರ�ಕು ಒಂದ್ ಸಮಗರಿ ವಿಧಾನ

ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರಾಮಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ 

ವ್ಯವಸೆಥಾಯ ಶಕತಯನುನು ಜಗತುತ ಅರಿತುಕೆೋಂಡಿತು. ಭಾರತವು 

ಸಾಂಕಾರಾಮಕ ರೆೋ�ಗದ ವಿರುದಧಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಹೆೋ�ರಾಡಿದದಾಲಲಿದೆ, 

ವಸುಧೆೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಸೋಫೂತಿಮಾಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೆ�ಶಗಳ್ಗೆ 

ಸಹಾಯ ರಾಡಿತು. ತದನಂತರ ಯಶಸಿ್ವ ಲಸಿಕೆ ಆಂದೆೋ�ಲನದ ಜಾರಿ 

ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಕ್ೆ�ತರಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಿರಿಮ್ಯನುನು ಮತತಷುಟು ಹೆಚ್ಚಸಿತು. 

ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಮೋಲ ಸೌಕಯಮಾವು ಕೆ�ವಲ ದೆೋಡ್ಡ ನಗರಗಳ್ಗೆ ರಾತರಾ 

ಸಿ�ಮತವಾಗಿರದೆ, ಹೆಚು್ಚ ಒಳಗೆೋಳುಳಿವ ವಿಧಾನವನುನು ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರ 

ಹೆೋಂದಿದೆ. ರೆೋ�ಗಗಳ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ರಾತರಾ ಒತುತ ನಿ�ಡುತಿತಲಲಿ, 

ಆದರೆ ರೆೋ�ಗಗಳ ತಡೆಗಟುಟುವಿಕೆಗೆ ಸರಾನ ಪಾರಾಮುಖ್ಯವನುನು 

ನಿ�ಡಲಾಗುತಿತದೆ. ಇದಕಾಕಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ, ಫ್ಟ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನ, ಪ�ಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ, ಇಂದರಾಧನುಷ್ 

ಅಭಿಯಾನ, ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ, ಜಲ ಜಿ�ವನ್ ಅಭಿಯಾನದಂತಹ 

ಅನೆ�ಕ ವಿಶಿಷಟು ಉಪಕರಾಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರವು ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಕ್ೆ�ತರಾದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆೋಳುಳಿವಿಕೆಯನುನು 

ಉತೆತ�ಜಿಸುತಿತದೆ, ಇದಕಾಕಾಗಿ ಅದು ಮೋರು ರಾಗಮಾಗಳ 

ಕಾಯಮಾತಂತರಾವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಂಡಿದೆ. ಗಂಭಿ�ರ ರೆೋ�ಗಗಳ 

ಚಕತೆ್ಸಗಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿ, ಬಾಲಿಕ್ ಮತುತ ಗಾರಾಮ ಮಟಟುದವರೆಗೆ  

ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ನಿಮಮಾಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಇದಕಾಕಾಗಿ, ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ 

ನಲ್ಲಿ ಗಣನಿ�ಯ ಹೆಚ್ಚಳವನುನು ರಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಯುಷ್ ನಂತಹ ಸಾಂಪರಾದಾಯಿಕ ವೆೈದ್ಯಕ�ಯ 

ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆಗೆ ಪರಾ�ತಾ್ಸಹ ಮತುತ ಅದನುನು 

ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ವೆೈದ್ಯಕ�ಯದೆೋಂದಿಗೆ ಜೆೋ�ಡಿಸುವುದು ಮತುತ ಆಧುನಿಕ 

ಮತುತ ರವಿಷ್ಯದ ತಂತರಾಜ್ಾನದ ಮೋಲಕ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಸೆ�ವೆಗಳ 

ವಿತರಣೆಯನುನು ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕತಗೋ ಸುಲರವಾಗಿ ಲರ್ಯವಾಗುವಂತೆ 

ರಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಗತಿಶಕ್್
107 ಲಕ್ಷ ರ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಈ ಯೇಜನ�ಯ್ 
ದ�ೇಶದ ಮೊಲಸೌಕಯಕಾದ ಚತರಿಣವನ್ನು 
ಬದಲಾಯಸ್ತ್ತದ�

ಮೊಲಸೌಕಯಕಾ ಯೇಜನ�ಗಳ್ಗ� ಸಾಮರಯುಕಾ ವಧಕಾನ�, 
ಪ್ಪ್ಪ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹ್-ಮಾದರಿ ಸಾಗಣ� 
ಪಾರ್ಕಾ ಗಳನ್ನು ಸಾ್ಥಪ್ಸ್ವ ಒಪ್ಪಂದ.

n		ರಸೆತ, ರೆೈಲು, ವಾಯುಯಾನ, ವಿರಾನ ನಿಲಾದಾಣ, ಸರಕು 

ಸಾಗಣೆ, ಜಲರಾಗಮಾಗಳು ಮತುತ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಂತಹ 

ಮೋಲಸೌಕಯಮಾಗಳ ಏಳು ಚಾಲಕ ಶಕತಗಳ್ಂದ ಕೋಡಿದ 

ಗತಿಶಕತ ರಾಷ್್�ಯ ಸಮಗರಾ ಕರಾಯಾ ಯ�ಜನೆ ವಿಶ್ವದಜೆಮಾಯ 

ಮೋಲಸೌಕಯಮಾವನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಲು ಬಹು-ರಾದರಿ ಜಾಲವನುನು 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹುದೋರ ಸಾಗುತತದೆ.

n		ಏಕೆೈಕೃತ ಸಾಗಣೆ ಇಂಟಫೆ�ಮಾಸ್ ವೆ�ದಿಕೆ (ಯುಲ್ಪ್) ಸಾಥಾಪನೆ ಮತುತ 

ಓಪನ್-ಸೆೋ�ಸ್ಮಾ ಮಬಿಲ್ಟ್ ಸಾಟುಕ್ ಅನುನು ಸುಗಮಗೆೋಳ್ಸುವುದು

n		ಅಂಚೆ ಮತುತ ರೆೈಲು ಜಾಲಗಳ ಏಕ�ಕರಣವು ಒಂದು ನಿಲಾದಾಣ-

ಒಂದು ಉತ್ಪನನುವನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವ ಮೋಲಕ ಸಥಾಳ್�ಯ 

ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳ್ಗೆ ಉತೆತ�ಜನ ನಿ�ಡುತತದೆ

n	 ಬಹು ರಾದರಿ ಸಾಗಣೆ ಸೌಲರ್ಯಗಳ್ಗಾಗಿ 100 ಸರಕು ಟಮಮಾನಲ್ 

ಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.

n		ರೆೈಲು ಜಾಲದ ಸುರಾರು 2,000 ಕ.ಮ�.ಗಳನುನು ಸ್ವದೆ�ಶಿ 

ವಿಶ್ವದಜೆಮಾಯ ತಂತರಾಜ್ಾನ ಕವರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುವುದು.

n		ಸಾಮೋಹಿಕ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಮತುತ ರೆೈಲೆ್ವ ನಿಲಾದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಬಹು 

ರಾದರಿ ಸಂಪಕಮಾವನುನು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಸುಗಮಗೆೋಳ್ಸಲಾಗುವುದು

n		ರಾಷ್್�ಯ ರೆೋ�ಪ್ ವೆ� ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯ�ಜನೆಯಡಿ 60 ಕ.ಮ� 

ಉದದಾದ ರೆೋ�ಪ್ ವೆ� ಯ�ಜನೆಗಳ್ಗೆ ಗುತಿತಗೆ ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು.

2022-23ರಲ್ಲಿ 

ದ�ೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಹ�ದಾದಿರಿಗಳನ್ನು 

25,000 ಕಿ.ಮಿೇ.ನಷ್್ಟು 

ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಮ್ಂದಿನ ತಲ�ಮಾರಿನ 

400  ಸ�ಮಿ 

ಹ�ೈಸಿ್ಪೇಡ್ 

ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ ಎರ್ಸ್ ಪ�ರಿಸ್ 

ರ�ೈಲ್ಗಳನ್ನು 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ನುರಿತ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಕಾಯಮಾಕತಮಾರ ಬಲವಾದ ಕಾಯಮಾಪಡೆಯನುನು 

ರೋಪಿಸುವ ಉದೆದಾ�ಶದಿಂದ, ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ರಾನವ 

ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳ್ಗಾಗಿ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು ಹೆಚ್ಚಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆೋ�ವಿಡ್ 

ಸಾಂಕಾರಾಮಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷಟುವಾಗಿರುವಂತೆ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ 

ಕ್ೆ�ತರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸಕಾಮಾರವು 

ಔಷಧಿ�ಯ ಕಚಾ್ಚ ವಸುತಗಳು ಮತುತ ಔಷಧಿಗಳ್ಗೆ ಸಲಕರಣೆಗಳ್ಗಾಗಿ 

ಪಿಎಲ್ಐ ಯ�ಜನೆಯನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಕ್ೆ�ತರಾವು 

ಸುದೃಢವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ರಾಡಲು ತಂತರಾಜ್ಾನವನುನು 

ಸಮರಮಾವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ತಡೆರಹಿತ 

ಸೌಲರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ನಿಮಮಾಸಲಾದ ಕೆೋ�-ವಿನ್ ವೆ�ದಿಕೆ ಇದಕೆಕಾ ಜ್ವಲಂತ 

ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಕತ ವೆ�ದಿಕೆ ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಪರಾಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕರೆೋ�ನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 

ರಿಮ�ಟ್ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಆರೆೈಕೆ, ಟೆಲ್ಮ್ಡಿಸಿನ್ ಮತುತ ಟೆಲ್ಕನ್ಸಲೆಟು�ಶನ್ 

ಸುರಾರು 25 ದಶಲಕ್ಷ ರೆೋ�ಗಿಗಳ್ಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.

ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ವಲಯದ ಬಾಧ್ಯಸಥಾರೆೋಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ, 

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು ಒಂದು ಪರಾಮುಖ ಮನವಿ ರಾಡಿದರು. 

ಭಾರತಿ�ಯ ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾಗಳು ಭಾಷೆಯ ಸಮಸೆ್ಯಯ ಹೆೋರತಾಗಿಯೋ 

ಸಣ್ಣ ದೆ�ಶಗಳ್ಗೆ ಹೆೋ�ಗುತಿತದಾದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳ್ದರು. ದೆ�ಶದಿಂದ 

ಕೆೋ�ಟ್ಯಂತರ ರೋಪಾಯಿಗಳು ಹೆೋರಹೆೋ�ಗುತಿತವೆ. ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ 

ವಲಯವು ಈ ಕ್ೆ�ತರಾಕೆಕಾ ಹೆಚ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿವೆ�? 

ಇದಕಾಕಾಗಿ ರೋಮಯನುನು ನಿ�ಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಮಾರಗಳು 

ಉತತಮ ನಿ�ತಿಗಳನುನು ರೋಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿವೆ�? ಇದರಿಂದ ಗರಿಷಠಾ 

ವೆೈದ್ಯರು ನಮ್ಮಂದಿಗೆ ಸಿದಧಿರಾಗುತಾತರೆ, ಅರೆವೆೈದ್ಯಕ�ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೋ 

ಸಿದಧಿರಾಗುತಾತರೆ.

ಗತ್ಶಕಿ್ತ: 21ನ�ೇ ಶತಮಾನದ ನವ ಭಾರತ

ಈ ಹಿಂದೆ, ಮೋಲಸೌಕಯಮಾಕೆಕಾ ಹೆಚ್ಚನ ಆದ್ಯತೆ ನಿ�ಡಲಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಇದಲಲಿದೆ, ಕೆ�ಂದರಾ-ರಾಜ್ಯ, ಸಥಾಳ್�ಯ ಸಂಸೆಥಾಗಳು ಮತುತ ಖಾಸಗಿ 

ವಲಯದ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯದ ಕೆೋರತೆಯು ದೆ�ಶದ 

ಮೋಲಸೌಕಯಮಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪರಾಗತಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಷಮಾದ 

ಭಾರತದ ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ 21ನೆ� ಶತರಾನದಲ್ಲಿನ ಅದರ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಒತುತ ನಿ�ಡಿದೆ. ಇದು ಯ�ಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ 

ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತತದೆ. ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕತಯು 

ಸಕಾಮಾರ ಮತುತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನಡುವಿನ ಬಿಕಕಾಟಟುನುನು ನಿವಾರಿಸುವ 

ಗುರಿಯನುನು ಹೆೋಂದಿರುವ ಉಪಕರಾಮವಾಗಿದೆ. 400 ಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ 

ದತಾತಂಶ ಪದರಗಳು ಈಗ ಲರ್ಯವಿವೆ, ಇದು ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತುತ 

ಪರಾಸಾತಪಿಸಲಾದ ಮೋಲಸೌಕಯಮಾವನುನು ರಾತರಾವಲಲಿದೆ ಅರಣ್ಯ 

ರೋಮ ಮತುತ ಲರ್ಯವಿರುವ ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಎಸೆಟು�ಟ್ ಬಗೆಗೆ ರಾಹಿತಿಯನುನು 

ಸಹ ತಿಳ್ಸುತತದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯವು ತಮ್ಮ ಯ�ಜನೆಗಾಗಿ ಅದನುನು 

ಹೆಚು್ಚ ಹೆಚು್ಚ ಬಳಸಬೆ�ಕು ಎಂದು ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಮ�ದಿ ಸಲಹೆ 

ನಿ�ಡಿದಾದಾರೆ.

ಇದನ್ನು “ದ�ೇಶಭಕಿ್ತಯ ಕಿರಿ�” ಮತ್್ತ 

“ರಾಷ್ಟ್ರಸ�ೇವ�” ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ 

ಮತ್್ತ ದ�ೇಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ 

ಬಗ�ಗೆ ಮತ್್ತ ನಂತರ ಲಾಭಗಳ ಬಗ�ಗೆ 

ಯೇಚಸ್ವಂತ� ನಾನ್ ನಿಮ್ಮಲಲಿರನೊನು 

ಒತಾ್ತಯಸ್ತ�್ತೇನ�. ಇಂದ್ ನಮ್ಮ 

ಸ�ೇನ�ಯ ಮೊರ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಈ 

ದಿಶ�ಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ಹ�ಜ�ಜ 

ಇಡ್ತ್್ತರ್ವುದ್ ನನಗ� ಸಂತ�ೊೇಷ್ 

ತಂದಿದ�. ಈಗ ನಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ 

ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಅವರಾಶವನ್ನು 

ಕಳ�ದ್ರ�ೊಳಳಿಬಾರದ್. 

- ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ, 

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ



ನೊಯು ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಏಪ್ರಿಲ್ 16-30, 2022 27

ಈ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿಯೊ ನಮಗ� ಸಾಕಷ್್ಟು ಲಾಭ ತರಲ್ರ್ವ 

ಗತ್ಶಕಿ್ತ ಸಮಗರಿ ಕಿರಿಯಾ ಯೇಜನ� 

ಮೋಲಸೌಕಯಮಾ ಸೃಷ್ಟುಯ ಈ ಹೆೋಸ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಮಾಕ 

ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಹೆೋಸ ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ತೆರೆದುಕೆೋಳುಳಿತತವೆ.

ತಂತರಿಜ್ಾನದ�ೊಂದಿಗ� ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹ�ೊಸ ವ�ೇಗ

ಯಾವುದೆ� ಸರಾಜ ಮತುತ ಆರ್ಮಾಕತೆಯನುನು 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾಲುಕಾ ಸತಂರಗಳು ಮುಖ್ಯ. 

ಮದಲನೆಯದು - ವಿಜ್ಾನ ಮತುತ ತಂತರಾಜ್ಾನ, ಎರಡನೆಯದು 

- ಆರೆೋ�ಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೃಷ್, ಉದೆೋ್ಯ�ಗಗಳು, ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ 

ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ಒದಗಿಸಬೆ�ಕಾದ ನಾಗರಿಕ ಸರಾಜ, ಮೋರನೆಯದು - 

ಸರಕುಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವ ಮತುತ ಅವುಗಳನುನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ 

ಕೆೈಗಾರಿಕೆ ಮತುತ ನಾಲಕಾನೆಯದು - ಸಕಾಮಾರ. ಸಾ್ವತಂತಾರಾ್ಯನಂತರದ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಸತಂರಗಳ ನಡುವೆ ಭಾಗಿ�ದಾರಿಕೆಯ 

ಕೆೋರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಸಮತೆೋ�ಲನದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. 

ಈ ಅಂತರವನುನು ಕಡಿಮ್ ರಾಡಲು ಮತುತ ಎಲಾಲಿ ಕ್ೆ�ತರಾಗಳ ನಡುವೆ 

ಒಗಗೆಟಟುನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಅರೋತಪೂವಮಾ ಉಪಕರಾಮವನುನು 

ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಲಾಗುತಿತದೆ. ಎಲಲಿರೆೋಂದಿಗೆ,  ಎಲಲಿರ ವಿಕಾಸ,  ಮತುತ 

ಎಲಲಿರ ವಿಶಾ್ವಸ ಮಂತರಾದೆೋಂದಿಗೆ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ 

ಅವರು ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಸೆ�ತುವೆಯಾಗಲು ಉಪಕರಾಮ ಕೆೈಗೆೋಂಡಿದಾದಾರೆ. 

‘ಅಂತೆೋ್ಯ�ದಯ’ದ ತತ್ವವನುನು ಸಾಕಾರಗೆೋಳ್ಸುವಲ್ಲಿ, ತಂತರಾಜ್ಾನವು 

ತನನು ಯ�ಜನೆಗಳ ಪರಾಯ�ಜನಗಳನುನು ಸರಾಜದ ದುಬಮಾಲ ಜನರಿಗೆ 

ತಲುಪಿಸಲು ಪರಾಸುತತ ಸಕಾಮಾರದ ನಿ�ತಿಗಳ್ಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು ಪರಾಸುತತ ದಶಕವನುನು 

ಯಾವಾಗಲೋ ‘ಭಾರತದ ಟೆಕೆ�ಡ್’ ಎಂದು ಕರೆಯುತಾತರೆ. ಈ 

ಹಿನೆನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಂತರಾಜ್ಾನದ ಮೋಲಕ ಸಾರಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನುನು 

ಸಬಲ್�ಕರಣಗೆೋಳ್ಸುವ ಮತುತ ಭಾರತವನುನು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ 

ರಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಾರಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಗೆ ಸಾಕಷುಟು 

ಒತುತ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಎಐ, ಡೆೋರಾ�ನ್, ಸೆಮ ಕಂಡಕಟುರ್ ಗಳು, 

ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ ತಂತರಾಜ್ಾನ, 5ಜಿಯಂತಹ ಉದಯಿಸುತಿತರುವ 

(ಸನ್ ರೆೈಸ್) ವಲಯಗಳು ಇಂದು ದೆ�ಶದ ಆದ್ಯತಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಸೆ�ರಿವೆ. ಎಲಾಲಿ ಬಾಧ್ಯಸಥಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಂತರಾಜ್ಾನ-ಸಕರಾಯ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯು ಒಟ್ಟುಗೆ ಕೆಲಸ ರಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನುನು ಸಕಾಮಾರ 

ಒತಿತಹೆ�ಳುತಿತದೆ.

ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಕ್ೆ�ತರಾಕೆಕಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಉತಾ್ಪದನಾ 

ಉಪಕರಣಗಳಾಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಗೆ�ಮಂಗ್-ಅನಿಮ್�ಷನ್ 

ವಲಯಗಳನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವುದಾಗಿರಲ್, ವಿದೆ�ಶಗಳ ಮ್�ಲ್ನ ನಮ್ಮ 

ಅವಲಂಬನೆಯನುನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪರಾಯತನುಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳಳಿಲಾಗುತಿತದೆ. 

ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸಲು ಮತುತ 60 ಲಕ್ಷ ಹೆೋಸ 

ಉದೆೋ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳನುನು ಸೃಷ್ಟುಸಲು ಸಕಾಮಾರವು 14 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಸುರಾರು 2 ಲಕ್ಷ ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳ ಯ�ಜನೆಯನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

n 	n 	ನವ�ದ್ಯಮಗಳ್ಗೆ ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತಿಯನುನು ನವ�ದ್ಯಮಗಳ್ಗೆ ಅಸಿತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಮತಿಯನುನು 

ಇನೋನು ಒಂದು ವಷಮಾ ಹೆಚ್ಚಸುವುದರಿಂದ ನವ�ದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ಇನೋನು ಒಂದು ವಷಮಾ ಹೆಚ್ಚಸುವುದರಿಂದ ನವ�ದ್ಯಮ ಪರಿಸರ 

ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಬಲಪಡಿಸುತತದೆ.ವ್ಯವಸೆಥಾಯನುನು ಬಲಪಡಿಸುತತದೆ.

n 	n 	ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ ಮತುತ 750 ವಚುಮಾವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ ಮತುತ 750 ವಚುಮಾವಲ್ 

ಪರಾಯ�ಗಾಲಯಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲು ಸಕಾಮಾರ ನಿಧಮಾರಿಸಿದೆ.ಪರಾಯ�ಗಾಲಯಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲು ಸಕಾಮಾರ ನಿಧಮಾರಿಸಿದೆ.

n 	n 	ಆನ್ ಲೆೈನ್ ತರಬೆ�ತಿಯ ಮೋಲಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರುಕೌಶಲ್ಯ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ತರಬೆ�ತಿಯ ಮೋಲಕ ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರುಕೌಶಲ್ಯ 

ಅರವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ವಧಮಾನೆ ರಾಡಲು ನಾಗರಿಕರನುನು ಸಶಕತಗೆೋಳ್ಸಲು ಅರವಾ ಕೌಶಲ್ಯ ವಧಮಾನೆ ರಾಡಲು ನಾಗರಿಕರನುನು ಸಶಕತಗೆೋಳ್ಸಲು 

ಕೌಶಲ್ಯ ಮತುತ ಜಿ�ವನೆೋ�ಪಾಯಕಾಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತುತ ಜಿ�ವನೆೋ�ಪಾಯಕಾಕಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ 

ವ್ಯವಸೆಥಾ, (ಡಿ.ಇ.ಎಸ್.ಎರ್.-ಸಾಟು್ಯಕ್) ಇ-ಪ�ಟಮಾಲ್ ಅನುನು ವ್ಯವಸೆಥಾ, (ಡಿ.ಇ.ಎಸ್.ಎರ್.-ಸಾಟು್ಯಕ್) ಇ-ಪ�ಟಮಾಲ್ ಅನುನು 

ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

n 	n 	ಈ ಹಣಕಾಸು ವಷಮಾದಲ್ಲಿ, ತೆೋಡಕು-ಮುಕತ ಅಂತಾರಾಷ್್�ಯ ಈ ಹಣಕಾಸು ವಷಮಾದಲ್ಲಿ, ತೆೋಡಕು-ಮುಕತ ಅಂತಾರಾಷ್್�ಯ 

ಪರಾಯಾಣವನುನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಚಪ್ ಗಳು ಪರಾಯಾಣವನುನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲು ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಚಪ್ ಗಳು 

ಮತುತ ರವಿಷ್ಯದ ತಂತರಾಜ್ಾನದೆೋಂದಿಗೆ ಇ-ಪಾಸ್ ಪ�ಟ್ಮಾ ಗಳನುನು ಮತುತ ರವಿಷ್ಯದ ತಂತರಾಜ್ಾನದೆೋಂದಿಗೆ ಇ-ಪಾಸ್ ಪ�ಟ್ಮಾ ಗಳನುನು 

ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

n 	n 	ಬಾಲಿಕ್ ಚೆೈನ್ ಮತುತ ಇತರ ತಂತರಾಜ್ಾನವನುನು ಬಾಲಿಕ್ ಚೆೈನ್ ಮತುತ ಇತರ ತಂತರಾಜ್ಾನವನುನು 

ಬಳಸಿಕೆೋಂಡು ಭಾರತಿ�ಯ ರಿಸವ್ಮಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಈ ಹಣಕಾಸು ಬಳಸಿಕೆೋಂಡು ಭಾರತಿ�ಯ ರಿಸವ್ಮಾ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಈ ಹಣಕಾಸು 

ವಷಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನಿ್ಸಯನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಡಲ್ದೆವಷಮಾದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನಿ್ಸಯನುನು ಬಿಡುಗಡೆ ರಾಡಲ್ದೆ

n 	n 	ಆಟ್ಮಾಫ್ಷ್ಯಲ್  ಇಂಟಲ್ಜೆನ್್ಸ  ರೋ ಪಾರಾದೆ�ಶಿಕ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮತುತ ಆಟ್ಮಾಫ್ಷ್ಯಲ್  ಇಂಟಲ್ಜೆನ್್ಸ  ರೋ ಪಾರಾದೆ�ಶಿಕ ವ್ಯವಸೆಥಾ ಮತುತ 

ಡೆೋರಾ�ನ್ ಗಳು, ಸೆಮಕಂಡಕಟುರ್ ಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳ ಪರಿಸರ ಡೆೋರಾ�ನ್ ಗಳು, ಸೆಮಕಂಡಕಟುರ್ ಗಳು ಮತುತ ಅವುಗಳ ಪರಿಸರ 

ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳು, ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ ಆರ್ಮಾಕತೆ, ಜಿ�ನೆೋ�ಮಕ್್ಸ ಮತುತ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳು, ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ ಆರ್ಮಾಕತೆ, ಜಿ�ನೆೋ�ಮಕ್್ಸ ಮತುತ 

ಔಷಧ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮತುತ ಸ್ವಚ್ಛ ಚಲನಶಿ�ಲತೆ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳಂತಹ ಔಷಧ, ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮತುತ ಸ್ವಚ್ಛ ಚಲನಶಿ�ಲತೆ ವ್ಯವಸೆಥಾಗಳಂತಹ 

ಹೆೋಸ  ಕ್ೆ�ತರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಮಾರವು ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಹೆೋಸ  ಕ್ೆ�ತರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಮಾರವು ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 

ಕೆೋಡುಗೆ ನಿ�ಡಲ್ದೆ.ಕೆೋಡುಗೆ ನಿ�ಡಲ್ದೆ.

ಉತ್ತಮ ಸಂಪಕಕಾ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಯುಂಕಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳು

ಉತತಮ ಸಂಪಕಮಾ ಮತುತ ಹೆೈಸಿ್ಪ�ಡ್ ನೆಟ್ ವಕ್ಮಾ ಗಾಗಿ 
5 ಜಿಯನುನು 2022-2023 ರಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು, 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತರಂಗಾಂತರವನುನು 2022ರಲ್ಲಿ ಹರಾಜು 
ಹಾಕಲಾಗುವುದು.

75 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 75 ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾ್ಯಂಕಂಗ್ ಘಟಕಗಳ 
ಮೋಲಕ ದೆ�ಶದ ನಿಗದಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಾ್ಯಂಕುಗಳ ಮೋಲಕ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸಲಾಗುವುದು.

ತ್ವರಿತ ಪರಾಗತಿಯನ್ನು 
ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ 

ತಂತರಾ�� ನ

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ವಿಶವಾರಾಕುಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮಾಕಾಣ 

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರ ‘ವಿಶ್ವಕಾಕಾಗಿ ಮ್�ಕ್ 

ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟುಕೆೋ�ನ, ಭಾರತವು ಸರಕು ಮತುತ 

ಸೆ�ವೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗರಾ ರಫ್ತದಾರನಾಗಿ ಹೆೋರಹೆೋಮು್ಮತಿತರುವುದನುನು 

ಕಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಬಾಧ್ಯಸಥಾರೆೋಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ  

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು,  ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಉತಾ್ಪದನಾ ಶಕತ 

ಕೆ�ಂದರಾವಾಗಬೆ�ಕು ಎಂದು  ಕರೆ ನಿ�ಡಿದರು.

ಭಾರತದ ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯವು ದೆ�ಶದ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೆ�.15 

ರಷುಟು ಕೆೋಡುಗೆ ನಿ�ಡುತತದೆ. ಭಾರತದ ಉಪಕರಾಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 

ಈ ವಷಮಾ 400 ಶತಕೆೋ�ಟ್ ಡಾಲರ್ ರೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನುನು 

ರಫ್ತ ರಾಡುವ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮ್�ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಉಪಕರಾಮವು ಸರಕುಗಳ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲ್ಲಿ ರಾತರಾವಲಲಿದೆ ಶುದಧಿ 

ಇಂಧನದಂತಹ ಉದಯ�ನು್ಮಖ ಕ್ೆ�ತರಾಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಹೆೋಸ 

ಅವಕಾಶಗಳನುನು ತೆರೆದಿದೆ.

ವಾಹನಗಳನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸುವುದಾಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಇತರ 

ಪರಿಸರ ಸೆನು�ಹಿ ಸಾಧನಗಳನುನು ಉತಾ್ಪದಿಸುವುದಾಗಿರಲ್, ಭಾರತವು 

ಹೆೋಸತನದ ಶೆೋ�ಧದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೋಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಲಾಲಿ ತಯಾರಕರೋ 

ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನನುಗಳು ದೆ�ಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಪೂರೆೈಸುತತವೆಯ� ಎಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಬೆ�ಕು ಎಂದು ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಒತಿತ ಹೆ�ಳ್ದಾದಾರೆ. ಇದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಜೆಟ್ 

ಅನುನು ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಂಧನ ಕ್�ೇತರಿದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮಗಳು’

ಇಂಧನ ಕ್ೆ�ತರಾವು ರಾಷ್ದ ಪರಾಗತಿಗೆ ನಿಣಾಮಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ 

ಇದು ಸುಗಮ ಜಿ�ವನದ ಮತುತ ಸುಗಮ ವಾ್ಯಪಾರ ಎರಡರ ಮ್�ಲೋ 

ಪರಿಣಾಮ ಬಿ�ರುತತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರವು 

“ತಲುಪುವಿಕೆ, ಬಲವಧಮಾನೆ, ಸುಧಾರಣೆ ಮತುತ ನವಿ�ಕರಿಸಬಹುದಾದ 

ಇಂಧನ” ವನುನು ಪಾರಾರಮಕ ಇಂಧನ ವಲಯದ ಮಂತರಾವನಾನುಗಿ 

ರಾಡಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ, ನಿ�ತಿ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂದೆ�ಶವನುನು 

ಹೆ�ಗೆ ಮುಂದಕೆಕಾ ಕೆೋಂಡೆೋಯು್ಯವುದು ಎಂದು ನಿದಿಮಾಷಟುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸೌರ ಇಂಧನದ ಬಜೆಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೌರ ಉತ್ಪನನು ಉತಾ್ಪದನೆಯ 

ಜಾಗತಿಕ ಕೆ�ಂದರಾವಾಗಲು ಭಾರತಕೆಕಾ ಸಹಾಯ ರಾಡುತತವೆ. ಈ 

ಸಂವಾದವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಆವಿಷಾಕಾರಗಳನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವ 

ಮತುತ ರಾಷ್್�ಯ ಹೆೈಡೆೋರಾ�ಜನ್ ಅಭಿಯಾನ ಮೋಲಕ ಭಾರತವನುನು 

ಹಸಿರು ಹೆೈಡೆೋರಾ�ಜನ್ ತಾಣವಾಗಿ ರಾಡುವಲ್ಲಿ ರಾಷ್ದ ಸಂಪೂಣಮಾ 

ಸಾಮರ್ಯಮಾವನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳುಳಿವ ಪಾರಾಮುಖ್ಯವನುನು ಒತಿತಹೆ�ಳ್ದೆ.

ಇತಿತ�ಚನ ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆೋಸ ಪರಾಯ�ಗಗಳು ಜಿ�ವನ ಮತುತ 

ಪರಿಸರ ಎರಡಕೋಕಾ ಹೆ�ಗೆ ಉಪಯುಕತವಾಗುತತವೆ ಎಂಬುದನುನು 

ಭಾರತವು ಪರಾದಶಿಮಾಸಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಹೆೋಸ ಸಕಾಮಾರ ಅಧಿಕಾರಕೆಕಾ 

ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್್ಬ ಗಳ ಬೆಲೆ 300-400 ರೋ.  ಇತುತ. 

ಉಜಾಲಾ ಯ�ಜನೆಯು ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ 37 ಕೆೋ�ಟ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್್ಬ 

ಗಳನುನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿದು್ಯತ್ ಅನುನು 

ಉಳ್ಸಲಾಗಿದೆ ರಾತರಾವಲಲಿ, ಬಡ-ಮಧ್ಯಮ ವಗಮಾದ ವಾಷ್ಮಾಕ ವಿದು್ಯತ್ 

ಬಿಲ್ ಅನುನು 20,000 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳಷುಟು ಕಡಿಮ್ ರಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇಂಗಾಲದ ಡೆೈಆಕೆ್ಸೈಡ್ ಹೆೋರಸೋಸುವಿಕೆಯನುನು 4೦ ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ 

n ಹೆಚ್ಚನ ದಕ್ಷತೆಯ ಸೆೋ�ಲಾರ್ ರಾಡೋ್ಯಲ್ ಗಳ ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು 

ಉತೆತ�ಜಿಸಲು 19,500 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಹಂಚಕೆ.
n ಶಾಖೆೋ�ತ್ಪನನು ಸಾಥಾವರಗಳಲ್ಲಿ ಶೆ�.5-7ರಷುಟು ಬಯ�ರಾಸ್ 

ಪೆಲೆಲಿಟ್ ಗಳನುನು ಸಹ-ಉರಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ವಾಷ್ಮಾಕವಾಗಿ 38 

ಎಂಎಂಟ್ ಇಂಗಾಲಾಮಲಿ ಉಳ್ಸುತತದೆ.
n ಸೌರವಿದು್ಯತ್ ಉತಾ್ಪದನೆಯು ರೆೈತರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಆದಾಯವನುನು 

ತರುತತದೆ ಮತುತ ಸಥಾಳ್�ಯ ಜನರಿಗೆ ಉದೆೋ್ಯ�ಗಾವಕಾಶಗಳನುನು 

ಸೃಷ್ಟುಸುತತದೆ.
n ಕಲ್ಲಿದದಾಲು ಅನಿಲ್�ಕರಣ ಮತುತ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 

ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದದಾಲನುನು ಪರಿವತಿಮಾಸಲು ನಾಲುಕಾ 

ಪಾರಾಯ�ಗಿಕ ಯ�ಜನೆಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು
n ಅರಣ್ಯ ಕೃಷ್ಯನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳುಳಿವ ಪರಿಶಿಷಟು ಜಾತಿಗಳು ಮತುತ 

ಪರಿಶಿಷಟು ಪಂಗಡಕೆಕಾ ಸೆ�ರಿದ ರೆೈತರಿಗೆ ಆರ್ಮಾಕ ನೆರವು. 
n ಮೋಲಸೌಕಯಮಾಕಾಕಾಗಿ ಹಣದ ಕೆೋರತೆಯಾಗದಂತೆ ಹಸಿರು 

ಮೋಲಸೌಕಯಮಾ ಸಂಪನೋ್ಮಲಗಳನುನು ಕೆೋರಾ�ಡಿ�ಕರಿಸಲು ಸಾವರಿ�ನ್ 

ಗಿರಾ�ನ್  ಬಾಂಡ್ ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಗುವುದು.

2070 
ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಶ�ನಯು ಹ�ೊರಸೊಸ್ವಿರ�ಯ 

ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ್ 
ಗಾಲಿಯಾಸ�ೊಗೆೇದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಜ್� ಮಾಡಿದಾದಿರ�.

ಇದು 2030ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ಸಾಥಾಪಿತ ಸೌರ 
ಸಾಮರ್ಯಮಾದ 280 ಗಿಗಾವಾ್ಯಟ್ 
ನ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಗುರಿಯನುನು 
ಸಾಧಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದೆ�ಶಿ�ಯ 
ಉತಾ್ಪದನೆಯನುನು ಖಚತಪಡಿಸುತತದೆ.

ಮಹತಾವಾರಾಂಕ್�ಯ ಗ್ರಿ

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನ್ನು 

ಮ್ನನುಡ�ಸ್ತ್್ತರ್ವ 

ಇಂಧನ ಕ್�ೇತರಿ
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ಗಳಷುಟು ಕಡಿಮ್ ರಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿದದಾಲು ಅನಿಲ್�ಕರಣಕಾಕಾಗಿ ನಾಲುಕಾ 

ಪಾರಾಯ�ಗಿಕ ಯ�ಜನೆಗಳನುನು ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತದ 24-25 ಕೆೋ�ಟ್ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಶುದಧಿ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನವನುನು 

ಉತೆತ�ಜಿಸುವ ಕೆಲಸವನುನು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಡಲಾಗುತಿತದೆ.

ಆರ್ಕಾಕ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ತ�ೊಡರ�ೇ ಅಲಲಿ

ಶತರಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟಟು ಸಾಂಕಾರಾಮಕ ರೆೋ�ಗದ ನಂತರ, 

ಭಾರತಿ�ಯ ಆರ್ಮಾಕತೆಯು ವೆ�ಗವನುನು ಮರಳ್ ಪಡೆಯುತಿತದೆ, ಇದು ದೆ�ಶದ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಿಥಾರತೆ ಮತುತ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಪರಾತಿಬಿಂಬಿಸುತತದೆ. 

ದೆ�ಶದ ತ್ವರಿತ ಆರ್ಮಾಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನು ಕಾಯುದಾಕೆೋಳಳಿಲು ಸಕಾಮಾರವು 

ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕರಾಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದೆ�ಶಿ 

ಬಂಡವಾಳದ ಒಳಹರಿವನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವುದು ಮತುತ ಮೋಲಸೌಕಯಮಾ 

ಹೋಡಿಕೆ ತೆರಿಗೆಗಳನುನು ಕಡಿಮ್ ರಾಡುವುದೋ ಸೆ�ರಿದೆ. ಬಜೆಟ್ 

ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್್�ಯ ಮೋಲಸೌಕಯಮಾ ಹೋಡಿಕೆ ನಿಧಿ, ಗಿಫ್ಟು ಸಿಟ್ ಮತುತ 

ಹೆೋಸ ಡಿಎಫ್ಐಎಸ್ ನಂತಹ ಸಂಸೆಥಾಗಳನುನು ಸಹ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುತತದೆ. 

ಹಣಕಾಸು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತರಾಜ್ಾನವನುನು ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೆೋಳುಳಿವ ಭಾರತದ ಬದಧಿತೆಯು ಹೆೋಸ ಎತತರವನುನು  

ತಲುಪಿದೆ. ಇದು 75 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಾರು 75 ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾ್ಯಂಕಂಗ್ 

ಘಟಕಗಳಾಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಸೆಂಟರಾಲ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನಿ್ಸ ಆಗಿರಲ್, 

ಅವು ನವ ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟುಕೆೋ�ನವನುನು ಪರಾತಿನಿಧಿಸುತತವೆ. ಸಾ್ವವಲಂಬಿ 

ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಅರವಾ ಪಿಎಂ-ಗತಿಶಕತ ರಾಷ್್�ಯ ಸಮಗರಾ  

ಕರಾಯಾ ಯ�ಜನೆ ಮೋಲಕ ಇತರ ದೆ�ಶಗಳ ಮ್�ಲ್ನ  

ಅವಲಂಬನೆಯನುನು ಕಡಿಮ್ ರಾಡಲು ದೆ�ಶವು ಶರಾಮಸುತಿತದೆ. 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು ಹೆಚು್ಚ ಸಮತೆೋ�ಲ್ತ ಮತುತ ಎಲಲಿರನೋನು ಒಳಗೆೋಳುಳಿವ 

ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಜಿಲಾಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯಮಾಕರಾಮವಾಗಿರಲ್ ಅರವಾ 

ಪೂವಮಾ ಭಾರತ ಮತುತ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯ�ಜನೆಗಳ್ಗೆ  

ಆದ್ಯತೆ ನಿ�ಡುವ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ೆಯ ಜಿಲಾಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ಕಾಯಮಾಕರಾಮವಾಗಿರಲ್, ಭಾರತವು ಹೆೋಸ ಆರಂರವನುನು ರಾಡಿದೆ.  

ಬಾಧ್ಯಸಥಾರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು,  

ಫ್ನ್ ಟೆಕ್, ಅಗಿರಾಟೆಕ್, ಮ್ಡಿಟೆಕ್ ಮತುತ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಂತಹ 

ಕ್ೆ�ತರಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪರಾಗತಿ ಸಾಧಿಸದ ಹೆೋರತು ಕೆೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಾಂತಿ 

4.0 ಅನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂದು ಹೆ�ಳ್ದರು. ಹಣಕಾಸು 

ಸಂಸೆಥಾಗಳ ನೆರವಿನೆೋಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಈ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಹೆೋಸ ಎತತರವನುನು 

ತಲುಪಲ್ದೆ ಎಂಬ ರರವಸೆಯನುನು ಅವರು ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತವು 

ಅಗರಾ ಮೋರು ರಾಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಕ್ೆ�ತರಾಗಳನುನು 

ಗುರುತಿಸುವ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟುಕೆೋ�ನದ ಬಗೆಗೆ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು 

ವಿಸತೃತವಾಗಿ ರಾತನಾಡಿದರು. ನವಿ�ನ ಹಣಕಾಸು ಮತುತ ಹೆೋಸ  

ರವಿಷ್ಯದ ಆಲೆೋ�ಚನೆಗಳು ಹಾಗು ಉಪಕರಾಮಗಳ ದಿ�ಘಮಾಕಾಲ್�ನ  

ಅಪಾಯ ನಿವಮಾಹಣೆಯನುನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಪಾರಾಮುಖ್ಯವನುನು 

ಅವರು ಒತಿತ ಹೆ�ಳ್ದರು. ಸಕಾಮಾರವು ವಷಮಾದಿಂದ ವಷಮಾಕೆಕಾ ಸುವಣಮಾ ವಷಮಾದ 

ನಿಣಮಾಯಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸುತತದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಅಗಾಧ ಯುವ 

ಸಾಮರ್ಯಮಾವನುನು ಬಳಸಿಕೆೋಳುಳಿತತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ 

ವೆಬಿನಾರ್ ಗಳ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಬಾಧ್ಯಸಥಾರೆೋಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ 

ಸಂಪರಾದಾಯವು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಾ್ವಸವನುನು ಮೋಡಿಸಲು 

ಒಂದು ಹೆಜೆಜೆಯಾಗಿ ರಾಪಮಾಟ್ಟುದೆ, ಸಕಾಮಾರದ ಯ�ಜನೆಗಳು ಶೆ�ಕಡಾ 

100 ರಷುಟು ಫಲ್ತಾಂಶವನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ರಾಡುತಿತವೆ. ಇದು 

ದಿಕಕಾನೆನು�  ಬದಲ್ಸುವ - ಗೆ�ಮ್ ಚೆ�ಂಜರ್ ಆಗುವ ಸಾಮರ್ಯಮಾವನುನು 

ಹೆೋಂದಿದೆ.  

n 	ಉತಾ್ಪದನೆ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯ ಶೆ�.15ರಷಟುನುನು ಹೆೋಂದಿದೆ, ಆದರೆ 

ಮ್�ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾಕೆಕಾ ಕೆೋನೆಯಿಲಲಿದಷುಟು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ್ವೆ. ಸಾ್ವವಲಂಬಿ 

ಭಾರತವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳ್ಗೆ 6,000 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳ 

ಕಾಯಮಾಕರಾಮವನುನು ಸಕಾಮಾರ ಘೋ�ಷ್ಸಿದೆ.

n 	ರೆೈತರು, ಬೃಹತ್ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತುತ ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳ್ಗಾಗಿ ಹೆೋಸ ರೆೈಲೆ್ವ 

ಸಾಗಣೆ ಸೌಲರ್ಯವನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವತತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವಕಾಕಾಗಿ 
ಮತೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಉಪಕರಾಮ

  ಮ್ಖಪುಟ ಲತೇಖನ
ನವ ಭಾರತ, ಹೊಸ ಸಂಪರಾದಾಯ
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ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಶಿರಾ� ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು ಭಾರತ ಮತುತ ಜಪಾನ್ 
ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯಕೆಕಾ ಹೆಚ್ಚನ ಆದ್ಯತೆ ನಿ�ಡುತಾತರೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ 

ವಹಿಸಿಕೆೋಂಡ ನಂತರ, ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು ಉಪಖಂಡದ 
ಹೆೋರಗೆ ಮದಲ ವಿದೆ�ಶ ಪರಾವಾಸಕಾಕಾಗಿ ಜಪಾನ್ ಗೆ ತೆರಳ್ದದಾರು ಎಂಬ 
ಅಂಶದಿಂದ ಇದನುನು ತಿಳ್ಯಬಹುದು. ಪರಾತಿ ವಷಮಾ ಎರಡೋ ದೆ�ಶಗಳು ಉನನುತ 
ಮಟಟುದ ಇಂಡೆೋ�-ಜಪಾನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯನುನು ನಡೆಸುತತವೆ. ರಾರ್ಮಾ 19ರಂದು 
ಜಪಾನ್ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಫ್ಮಯ ಕಶಿಡಾ ಅವರು 14ನೆ� ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೆಹಲ್ಗೆ ಆಗಮಸಿದರು. ಕೆೋ�ವಿಡ್-19 ಮತುತ ಎರಡೋ ದೆ�ಶಗಳ 
ದೆ�ಶಿ�ಯ ಕಾಳಜಿಗಳ್ಂದಾಗಿ ದಿ�ಘಮಾ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಡೆದ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧ ದಿ್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಚಚಮಾಸಲಾಯಿತು. ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಕಶಿದಾ 
ಅವರು ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರನುನು 
ಭೆ�ಟ್ಯಾದರು. ವಿದೆ�ಶಾಂಗ ಕಾಯಮಾದಶಿಮಾ ಹಷಮಾವಧಮಾನ್ ಶಿರಾಂಗಾಲಿ ಅವರ 
ಪರಾಕಾರ, ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಮ�ದಿ ಮತುತ ಅವರ ಜಪಾನಿನ ಸಹವತಿಮಾ ಪರಾಸುತತ 
ನಡೆಯುತಿತರುವ ರಷಾ್ಯ-ಉಕೆರಾ�ನ್ ಸಂಘಷಮಾ ಮತುತ ರಾನವಿ�ಯ ಬಿಕಕಾಟ್ಟುನ 
ಬಗೆಗೆ ಚಚಮಾಸಿದರು. ಬಿಕಕಾಟಟುನುನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಇಬ್ಬರೋ 
ನಾಯಕರು ಒತಾತಯಿಸಿದರು. ಅದೆ� ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೋ ದೆ�ಶಗಳು ಆರ್ಮಾಕ, 
ವಾ್ಯಪಾರ ಮತುತ ಇಂಧನ ಕ್ೆ�ತರಾಗಳು ಸೆ�ರಿದಂತೆ ದಿ್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನುನು 
ಬಲಪಡಿಸಲು ಫಲಪರಾದ ರಾತುಕತೆಗಳನುನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಎರಡೋ ದೆ�ಶಗಳ 
ನಡುವೆ ಆರು ಒಪ್ಪಂದಗಳ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. 2014ರ ಹೋಡಿಕೆ ಉತೆತ�ಜನ 
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 3,20,000 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳ ಹೋಡಿಕೆಯ 
ಗುರಿಯನುನು ಜಪಾನ್ ಘೋ�ಷ್ಸಿತು.

21 ನೆತೇ ಶತಮಾನದ 
ದೃಢವಾದ ಪಾಲ್ದಾರಿಕ

ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ 14ನ�ೇ ವಾಷ್ಕಾಕ ಶೃಂಗಸಭ�

ಭಾರತ ಮತುತ ಜಪಾನ್ ಸೌಹಾದಮಾಯುತ ಹಾಗು ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿವೆ. ರಗವಾನ್ ಬುದಧಿ ಮತುತ 

ನೆ�ತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರಾ ಬೆೋ�ಸ್ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕತಗಳ 

ಬಗೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಎರಡೋ ದೆ�ಶಗಳ ನಡುವಿನ 

ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಗಾಢಗೆೋಳ್ಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಾಸುತತ 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡೋ ರಾಷ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಹಕಾರವು 

ವಿಜ್ಾನ ಮತುತ ತಂತರಾಜ್ಾನ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಪರಾತಿಯಂದು 

ಕ್ೆ�ತರಾವನುನು ಸ್ಪಶಿಮಾಸುತತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮ್ಟೆೋರಾ� ರೆೈಲು 

ಯ�ಜನೆಗಳ್ಗೆ ಜಪಾನಿನ ಬೆಂಬಲವು ಭಾರತವು ತಾಂತಿರಾಕ 

ಉತಕೃಷಟುತೆಯನುನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ರಾಡಿಕೆೋಡುವ 

ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ್ಗೆ ಹೆೋಸ ಆಯಾಮವನುನು ನಿ�ಡಿದೆ. 2014 ರ 

ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್-ಮುಂಬೆೈ ಹೆೈಸಿ್ಪ�ಡ್ 

ರೆೈಲು ಜಾಲ ಅರವಾ ಕಾ್ವಡ್ ಅನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು 

ಜಪಾನಿನ ನೆರವಿನಂತಹ ವಿವಿಧ ಪರಾಯತನುಗಳ ಮೋಲಕ 

ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಸಾಕಷುಟು ವೆೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ. 

ಜಪಾನಿನ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಫ್ಮಯ ಕಶಿದಾ ಅವರು 

ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೆೋಂಡ ನಂತರ ಭಾರತಕೆಕಾ ನಿ�ಡಿದ ಮದಲ 

ಭೆ�ಟ್ಯಲ್ಲಿ ಉರಯ ದೆ�ಶಗಳ ನಡುವಿನ 14ನೆ� ವಾಷ್ಮಾಕ 

ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ದೆಹಲ್ಗೆ ಆಗಮಸಿದಾಗ  

ಬಾಂಧವ್ಯದ ಈ ಆತಿಮೇಯತೆ ಮತೆೋತಮ್್ಮ ಗೆೋ�ಚರಿಸಿತು.

ಭಾರತ-ಜಪಾನ್ವಿಶವಾ

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂಣಕಾ 
ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್ಯು.ಆರ್. ರ�ೊೇಡ್ 
ಅನ್ನು ಸಾಕುಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಭಾರತ ಮತುತ ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ 

ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು, ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ 

ಇಡಿ� ಜಗತುತ ಗಂಭಿ�ರ 

ಬಿಕಕಾಟಟುನುನು ಎದುರಿಸುತಿತರುವ 

ಇಂದಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ. 

ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಉಕೆರಾ�ನ್ 

ನಲ್ಲಿ ರಷಾ್ಯ ಕೆೈಗೆೋಳುಳಿತಿತರುವ 

ಸೆ�ನಾ ಕರಾಮ ಸೆ�ರಿದಂತೆ 

ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ 

ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಚಚಮಾಸಿದೆದಾ�ವೆ. 

ಅಂತಾರಾಷ್್�ಯ ಕಾನೋನಿನ 

ಆಧಾರದ ಮ್�ಲೆ ಶಾಂತಿಯುತ 

ಪರಿಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದೆ� 

ವೆ�ಳ ,ೆ ಎರಡೋ ದೆ�ಶಗಳು 

ಮುಕತ ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫ್ಕ್ 

ಪರಾದೆ�ಶದ ಪರಾಯತನುಗಳನುನು 

ಹೆಚ್ಚಸಬೆ�ಕು. ಭಾರತವು 

ಜಪಾನ್ ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಾಮುಖ 

ಪಾಲುದಾರ ರಾಷ್ವಾಗಿದೆ. 

ಟೆೋ�ಕಯ�ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ರುವ 

ಕಾ್ವಡ್ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ 

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ 

ಅವರನುನು ಕಶಿದಾ ಆಹಾ್ವನಿಸಿದರು.

ಪರಾಗತಿ, ಸಮೃದಿಧಿ ಮತುತ 

ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯು ಭಾರತ-

ಜಪಾನ್ ಬಾಂಧವ್ಯದ 

ಆಧಾರಸತಂರಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು 

2014 ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 

3.5 ಟ್ರಾಲ್ಯನ್ ಜಪಾನ್ 

ಯನ್ ಹೋಡಿಕೆಯ ಗುರಿಯನುನು 

ಸಾಧಿಸಿದೆದಾ�ವೆ. ಈಗ ಮುಂಬರುವ 

5 ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ, 3 ಲಕ್ಷ 20 

ಸಾವಿರ ಕೆೋ�ಟ್ಗೆ ಸಮನಾದ 

5 ಟ್ರಾಲ್ಯನ್ ಜಪಾನಿನ 

ಯನ್ ನ ಹೆೋಸ ಗುರಿಯನುನು 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 

ಕೆಲವು ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 

ಸಮಗರಾ ಆರ್ಮಾಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು 

ಕೆೈಗೆೋಂಡಿದೆ. ಸುಗಮ 

ವಾಣಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆೋಡ್ಡ ಜಿಗಿತ 

ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಭಾರತವು 

‘ಮ್�ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, 

ಮ್�ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವಲ್್ಡಮಾ’ಗೆ 

ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನುನು 

ಪರಾಸುತತಪಡಿಸುತಿತದೆ.

ಮಹತವಾದ ಭಾರತ ಮತ್್ತ ಜಪಾನ್ ಬಾಂಧವಯು 
2022 ರಲ್ಲಿ ಎರಡೋ ದೆ�ಶಗಳು ರಾಜತಾಂತಿರಾಕ ಸಂಬಂಧಗಳ 70ನೆ� 
ವಾಷ್ಮಾಕೆೋ�ತ್ಸವವನುನು ಆಚರಿಸಲ್ವೆ. ಬದಲಾಗುತಿತರುವ ಜಾಗತಿಕ ಸಮ�ಕರಣಗಳ 
ನಡುವೆ, ಭಾರತ ಮತುತ ಜಪಾನ್ ದೆೋಡ್ಡ ಆರ್ಮಾಕ ಪಾಲುದಾರರಷೆಟು� ಅಲಲಿ, ಪರಾಮುಖ 
ವೂ್ಯಹಾತ್ಮಕ ಮತರಾ ರಾಷ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫ್ಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರದರಾತೆಯನುನು 
ಖಚತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲು ಎರಡೋ ದೆ�ಶಗಳು ಯುಎಸ್ ಮತುತ ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾದೆೋಂದಿಗೆ 
ಕಾ್ವಡ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದಿಧಿ ಮತುತ 
ಪರಾಗತಿಯ ದೃಷ್ಟುಕೆೋ�ನದಿಂದ ಒಂದು ಪರಾಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.   

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಶದಾಗ� ‘ಕೃಷ್್ಣ ಪಂಖಿ’ ಉಡ್ಗ�ೊರ� 

ನಿೇಡಿದ ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೇದಿ

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್  

ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ಫ್ಮಯ ಕಶಿದಾ ಅವರಿಗೆ  

‘ಕೃಷ್ಣ ಪಂಖಿ’ಯನುನು ಉಡುಗೆೋರೆಯಾಗಿ ನಿ�ಡಿದರು. ಇದನುನು 

ಶುದಧಿ ಶಿರಾ�ಗಂಧದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ 

ವಿವಿಧ ರಂಗಿಗಳನುನು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಕೃತಿಗಳ 

ಮೋಲಕ ಚತಿರಾಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ-ಆಸ�ಟ್ರೇಲ್ಯಾ 2ನ�ೇ ವಚ್ಕಾವಲ್ ಶೃಂಗಸಭ�

ತರೆದ ಮತ್್ ಮ್ಕ್ ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯ 
ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತ: ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಮತೇದಿ

ಭಾರತ ಮತುತ ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ್ಂದ  
ಸೌಹಾದಮಾಯುತ ಬಾಂಧವ್ಯವನುನು ಹಂಚಕೆೋಂಡಿದೆ, ಇದು ಸಹಕಾರಿ 
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಮೋಲಕ ಮತತಷುಟು ಉತೆತ�ಜನಗೆೋಳುಳಿತಿತದೆ.  
ದಿ್ವಪಕ್ಷಿ�ಯ ವಾ್ಯಪಾರ, ವೂ್ಯಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾ ವಿನಿಮಯ 
ಕಾಯಮಾಕರಾಮಗಳು, ಸುಸಿಥಾರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಸಾರಾನ್ಯ ಬದಧಿತೆಗಳು 
ಭಾರತ-ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಹೆಚು್ಚ ಕರಾಯಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಿದೆ. 
ಇದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೋಂಡು, ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫ್ಕ್ ಪರಾದೆ�ಶ ಮತುತ 
ಭಾರತ-ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾ ವೂ್ಯಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಪಾರಾಮುಖ್ಯವು 
ಅನೆ�ಕ ಪಟುಟು ಹೆಚಾ್ಚಗುತತದೆ, ವಿಶೆ�ಷವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ವ್ಯವಸೆಥಾಯು 
ವೆ�ಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತಿತರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ರಾರ್ಮಾ 21 ರಂದು 
ವಚುಮಾವಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ 
ಮತುತ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಸಾಕಾಟ್ ರಾರಿಸನ್ ರಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 
ಈ ಸಂಬಂಧವು ಹೆೋಸ ಎತತರವನುನು ತಲುಪಿತು. ವಾ್ಯಪಾರ ಮತುತ 
ಹೋಡಿಕೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಮತುತ ರದರಾತೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತ ನಾವಿ�ನ್ಯತೆ, ವಿಜ್ಾನ 
ಮತುತ ತಂತರಾಜ್ಾನ, ನಿಣಾಮಾಯಕ ಖನಿಜಗಳು, ನಿ�ರಿನ ನಿವಮಾಹಣೆ, 
ಹೆೋಸ ಮತುತ ನವಿ�ಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ತಂತರಾಜ್ಾನ ಹಾಗು 
ಕೆೋ�ವಿಡ್-19 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಶೆೋ�ಧನೆ ಮತುತ ಜಾಗತಿಕ 
ರಾಜಕ�ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತುತ ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾ ಪರಾಮುಖ ವೂ್ಯಹಾತ್ಮಕ 
ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದಾದಾರೆ. ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ  ನರೆ�ಂದರಾ  ಮ�ದಿ 
ಮತುತ ಅವರ ಆಸೆ್�ಲ್ಯಾ ಸಹವತಿಮಾ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಈ 2ನೆ� 
ವಚುಮಾವಲ್  ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ,  ಇಬ್ಬರೋ ನಾಯಕರು ಹಲವಾರು 
ಪರಾಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ರಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು. ಜೋನ್ 2020ರಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಮದಲ ವಚುಮಾವಲ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾದ ಸಮಗರಾ 
ವೂ್ಯಹಾತ್ಮಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಪರಾಗತಿಯ ಬಗೆಗೆ 
ಇಬ್ಬರೋ ನಾಯಕರು ಸಂತೃಪಿತ ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿದರು. ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ  
ಶಿರಾ� ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು, ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು 
ಬೆಳೆಯುತಿತರುವ ವೆ�ಗದ ಬಗೆಗೆ ಸಂತೃಪಿತ ವ್ಯಕತಪಡಿಸಿದರು.

ವಿಶವಾಭಾರತ-ಜಪಾನ್
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ಪ್ಎಂ ವಸತ್ ಯೇಜನ�

ಪ್ಎಂ ವಸತ್ ಯೇಜನ� ಗಾರಿಮಿೇಣ

ದ್ಬಕಾಲರ ಬದ್ಕ್ನಲಿಲಿ 
ಬದಲಾವಣೆ

ಸೊಕ್ತ ಸೊರಿಲಲಿದ�, ತ್ೇವರಿ ಚಳ್ಗಾಲ ಮತ್್ತ ಕಠಿಣ 

ಮಳ�ಗಾಲವನ್ನು ಎದ್ರಿಸಬ�ೇರಾದ ದ್ಬಕಾಲರ ಬದ್ಕ್ 

ತ್ಂಬಾ ಕಷ್ಟುಕರವಾಗಿತ್್ತ. ಆದರ� ಪ್ಎಂ ವಸತ್ ಯೇಜನ� 

ಜಾರಿಗ� ಬಂದ ನಂತರ, ಈಗ ಬಡವರ್ ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ 

ಮನ�ಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತ್್ತದಾದಿರ�. ಮನ�ಯಲಲಿದ ಜನರ 

ಬಗ�ಗೆ ಸಹಾನ್ಭೊತ್ಯನ್ನು ತ�ೊೇರಿ ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ 

ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ ಅವರ್ ಜೊನ್ 2014ರಲ್ಲಿ 

ಪ್ಎಂ ವಸತ್ ಯೇಜನಾ ಗಾರಿಮಿೇಣವನ್ನು 

ಪಾರಿರಂಭಿಸಿದರ್. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2022 ಮಾರ್ಕಾ 24 

ರವರ�ಗ�, 2 ರ�ೊೇಟಿ 32 ಲಕ್ಷಕೊಕು ಹ�ಚ್ಚಾ ಪರಾಕು ಮನ�ಗಳು 

ಪೂಣಕಾಗ�ೊಂಡಿವ�. ಈ ಮಹತಾವಾರಾಂಕ್�ಯ ಅಭಿಯಾನದ 

ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಕಾ 29 ರಂದ್ ಮಧಯುಪರಿದ�ೇಶದ  

5 ಲಕ್ಷಕೊಕು ಹ�ಚ್ಚಾ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ್ಗ� ಮನ�ಗಳ 

ಕಿೇಲ್ರ�ೈಗಳನ್ನು ಹಸಾ್ತಂತರಿಸಲಾಯತ್.

ಮ
ಧ್ಯಪರಾದೆ�ಶದ ಬಾಲಾಘಾಟ್ ನ ಲಾಂಜಿ 

ಬಾಲಿಕ್ ನ ಜಮುನಾ ತನನು ಇಬ್ಬರು 

ಹೆಣು್ಣಮಕಕಾಳೊೆಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತಿತದಾದಾರೆ. 

ಅವರು ಪಾಳುಬಿದದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿತದದಾರು, ಅದು 

ಯಾವುದೆ� ದಿನ ಬಿ�ಳುವ ಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿತುತ. ಅಂತಹ 

ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಮ�ದಿ ಸಕಾಮಾರದ ಬೆಂಬಲ ದೆೋರೆಯಿತು, 

ನನನು ಮನೆ ಈಗ ಪಕಾಕಾ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಜಮುನಾ 

ಹೆ�ಳುತಾತರೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ� ಸಮಸೆ್ಯ 

ಇರುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು ದೆ�ವಾಸ್ ನ ರಗವಂತ ದೆ�ವಿ ಕೋಡ 

ಸಂತೆೋ�ಷಪಡುತಾತರೆ. ದೆ�ಶದ ಪರಾತಿಯಂದು ರಾಜ್ಯ 

ಮತುತ ಜಿಲೆಲಿಯಿಂದ ಬಡ ಜನರು ಪಕಾಕಾ ಮನೆಗಳನುನು 

ಪಡೆಯುತಿತದಾದಾರೆ ಎಂಬ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಈಗ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯುತಿತವೆ. ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಪೂತಿಮಾ ಪಾದಚಾರಿ ರಸೆತ 

ಮತುತ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲೆಲಿ� ಕಳೆದುಹೆೋ�ಗುತತದೆ ಎಂದು 

ನಂಬಿದದಾ ಈ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜನರಿಗೆ, ಸ್ವತಃ ಸಕಾಮಾರವೆ� 

ಮನೆಗಳ ಕ�ಲ್ಕೆೈಗಳನುನು ಹಸಾತಂತರಿಸಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂಣಕಾ 
ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್ಯು.ಆರ್. ರ�ೊೇಡ್ 
ಅನ್ನು ಸಾಕುಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಈ ಮನೆಗಳು ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು ಒಳಗೆೋಂಡಿವೆ, ಸೌಭಾಗ್ಯ 

ಯ�ಜನೆಯಡಿ ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕಮಾ ಹೆೋಂದಿವೆ, ಉಜಾಲಾ 

ಯ�ಜನೆಯಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್್ಬ, ಉಜ್ವಲಾ ಯ�ಜನೆಯಡಿ 

ಅನಿಲ ಸಂಪಕಮಾ ಮತುತ ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್ ಯ�ಜನೆಯಡಿ 

ನಿ�ರಿನ ಸಂಪಕಮಾ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು 

ಒಳಗೆೋಂಡಿವೆ. ಅಂದರೆ, ಬಡ ಫಲಾನುರವಿಯು ಇನುನು ಮುಂದೆ ಈ 

ಸೌಲರ್ಯಗಳ್ಗಾಗಿ ಪರಾತೆ್ಯ�ಕವಾಗಿ ಸಕಾಮಾರಿ ಕಚೆ�ರಿಗಳ್ಗೆ ಅಲೆಯುವ 

ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋರೆೋನಾದಿಂದ 

ಉಂಟಾದ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೆೋರತಾಗಿಯೋ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

ನಿಧಾನವಾಗಲು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ.

ಮಧ್ಯಪರಾದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 5.25 ಲಕ್ಷ ಫಲಾನುರವಿಗಳ್ಗೆ 

‘ಗೃಹಪರಾವೆ�ಶಂ’ ಕಾಯಮಾಕರಾಮದಡಿ ಮನೆಯ 

ಕ�ಲ್ಕೆೈಗಳನುನು ಹಸಾತಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಯಮಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ, 

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅನೆ�ಕ 

ಫಲಾನುರವಿಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. “ಪಾರಾರಾಣಿಕ 

ಸಕಾಮಾರದ ಪರಾಯತನುಗಳು ಮತುತ ಸಶಕತ ಬಡವರ ಪರಾಯತನುಗಳು 

ಒಟ್ಟುಗೆ ಸೆ�ರಿದಾಗ, ಬಡತನವು ಮಣಿಯುತತದೆ” ಎಂದು 

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರು ಕಾಯಮಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆ�ಳ್ದರು. ಬಡವರಿಗೆ 

ಪಕಾಕಾ ಮನೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವು ಕೆ�ವಲ ಸಕಾಮಾರದ 

ಯ�ಜನೆಯಲಲಿ, ಆದರೆ ಗಾರಾಮ�ಣ ಬಡವರಲ್ಲಿ ವಿಶಾ್ವಸವನುನು 

ತುಂಬುವ ಬದಧಿತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆ�ಳ್ದರು. ಬಡವರು 

ಬಡತನದಿಂದ ಹೆೋರಬರಲು ಧೆೈಯಮಾ ತುಂಬುವ ಮದಲ 

ಹೆಜೆಜೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಬಡ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮ್�ಲೆ ಸೋರು 

ಹೆೋಂದಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕಕಾಳ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿ�ಡುವತತ ಗಮನ 

ಹರಿಸಬಹುದು. “ಹಿಂದಿನ ಸಕಾಮಾರವು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೆ� ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನುನು ರಾತರಾ ನಿಮಮಾಸಿತುತ 

ಎಂದು ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಹೆ�ಳ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸಕಾಮಾರ ಅವರಿಗಾಗಿ 

2.5 ಕೆೋ�ಟ್ ಮನೆಗಳನುನು ನಿಮಮಾಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕೆೋ�ಟ್ 

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ ವಸತಿ ಯ�ಜನೆಯಡಿ 

ನಿಮಮಾಸಲಾದ ಸುರಾರು ಎರಡು ಕೆೋ�ಟ್ ಮನೆಗಳ ರಾಲ್�ಕತ್ವದ 

ಹಕುಕಾಗಳನುನು ಮಹಿಳೆಯರೆ� ಹೆೋಂದಿದಾದಾರೆ. ಕೆೋರೆೋನಾದ 

ಹೆೋರತಾಗಿಯೋ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿಧಾನವಾಗಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ಅವರು 

ಹೆ�ಳ್ದರು. 

ಸಾವಾತಂತರಿಯಾದ ಅಮೃತ ರಾಲದ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೊಲಭೊತ ಸೌಲಭಯುಗಳು 

ಪರಿತ್ಯಬ� ಫಲಾನ್ಭವಿಯನ್ನು 

ವ�ೇಗವಾಗಿ ತಲ್ಪುವಂತ� ಮಾಡ್ವುದ್ 

ನಮ್ಮ ಪರಿಯತನುವಾಗಿದ�. ನಾವು 

ಯೇಜನ�ಗಳ ವಾಯುಪ್್ತಯ ಪರಿಪೂಣಕಾತ�ಯ 

ಮೇಲ� ಶರಿಮಿಸ್ತ್್ತದ�ದಿೇವ�, ಅಂದರ� 

ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳ್ಗ� ಪರಿತ್ ಯೇಜನ�ಯ 

ಶ�ೇಕಡಾ 100 ರಷ್್ಟು ಪರಿಯೇಜನಗಳನ್ನು 

ಒದಗಿಸ್ತ್್ತದ�ದಿೇವ�. ಯೇಜನ�ಗಳಲ್ಲಿ 

ಗರಿಷ್್ಠತ�ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು 

ಹ�ೊಂದ್ವ ಮೊಲಕ ಸರಾಕಾರವು 

ತಾರತಮಯು ಮತ್್ತ ಭರಿ�ಾಟುಚಾರದ 

ಸಾಧಯುತ�ಯನ್ನು ತ�ೊಡ�ದ್ಹಾಕ್ತ್್ತದ�.

- ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ, ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಅದೃಷಟಿವನ್ನು ಬದಲಾ�ಸಿದ:  
‘ಗೃಹಪರಾವತೇಶಂ’

2.28

2022 ಮಾರ್ಕಾ 24ರವರ�ಗ� ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 

2, 32, 43,740
ಪರಾಕು ಮನ�ಗಳನ್ನು ನಿಮಿಕಾಸಲಾಗಿದ�. 

ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� 

ರ�ೊೇಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಾ 
ಮನ�ಗಳ್ಗ� ಅನ್ಮೇದನ� 
ನಿೇಡಲಾಗಿದ�

2022ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಮೊಲ 

ಸೌಕಯಕಾಗಳ��ಂದಿಗ� 

2.95 ರ�ೊೇಟಿ ಪರಾಕು 

ಮನ�ಗಳನ್ನು  ನಿಮಿಕಾಸ್ವ 

ಗ್ರಿ ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದ�.

2022ರ ವೆ�ಳೆಗೆ ಮೋಲ 
ಸೌಕಯಮಾಗಳೊೆಂದಿಗೆ 2.95 
ಕೆೋ�ಟ್ ಪಕಾಕಾ ಮನೆಗಳನುನು 
ನಿಮಮಾಸುವ ಗುರಿ 
ಹೆೋಂದಲಾಗಿದೆ.
ನಿಮಮಾಸಲಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, 
ಮಹಿಳೆಯರು ಸುರಾರು 2 
ಕೆೋ�ಟ್ ಮನೆಗಳ ರಾಲ್�ಕತ್ವದ 
ಹಕುಕಾಗಳನುನು ಹೆೋಂದಿದಾದಾರೆ.

ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ 8೦ 

ಲಕ್ಷ ಹ�ೊಸ ಮನ�ಗಳ 

ನಿಮಾಕಾಣರ�ಕು ಹಣವನ್ನು 

ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ�.

ಪ್ಎಂ ವಸತ್ ಯೇಜನ�
ರಾಷ್ಟ್ರ
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ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ

ದೆ�ಶವು ಬದಲಾಗುತಿತದೆ ಮತುತ ಹಳೆಯ ರೋಢಿಗಳು ಸಹ ಬದಲಾಗುತಿತವೆ. ಪದ್ಮ ಪರಾಶಸಿತಗಳ ಒಟಾಟುರೆ ಪರಾಕರಾಯಯಲೋಲಿ 

ಇದು ಪರಾತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಈಗ ಸಾರಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಲಭಿಸುತಿತದೆ. ರಾಷ್ಪತಿ ರವನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ದಬಾಮಾರ್ ಹಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಪತಿ, ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ, ಉಪರಾಷ್ಪತಿ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ದೆ�ಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಾಭಾವಿ ವ್ಯಕತಗಳು 

ಪದ್ಮ ಪರಾಶಸಿತ ಪರಾದಾನದ ಸಂದರಮಾದಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಥಾತರಿರುತಾತರೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಕಾ್ಯಮ್ರಾಗಳ ಬೆಳಕು ಚೆಲುಲಿತಿತರುತತದೆ ಮತುತ 

ಗುಡುಗಿನ ರಿ�ತಿ ಚಪಾ್ಪಳೆಗಳ ನಡುವೆ, ಪರಾಶಸಿತಯನುನು ಸಿ್ವ�ಕರಿಸುವ ಸಾರಾನ್ಯ ಜನರ ಉಪಸಿಥಾತಿಯು ಪರಾತಿಯಬ್ಬ 

ಭಾರತಿ�ಯನಿಗೋ ಹೆಮ್್ಮಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬದಲಾಗುತಿತರುವ ಭಾರತದ ಚತರಾಣವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾರಾನ್ಯ 

ಜನರಿಗೆ ಪದ್ಮ ಪರಾಶಸಿತಗಳ್ಂದ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಜಿ�ವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ೆ�ತರಾಗಳ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕತಗಳ ಸಾಧನೆಗಳ ಗಾಥೆಗಳು 

ಮತುತ ಸರಾಜಕೆಕಾ ಅವರು ನಿ�ಡಿದ ಕೆೋಡುಗೆ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ಭಾರತಿ�ಯನಿಗೋ ಸೋಫೂತಿಮಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ವಷಮಾ 

ಒಟುಟು 128 ಪದ್ಮ ಪರಾಶಸಿತಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೆೈಕ 4 ಜನರಿಗೆ ಪದ್ಮವಿರೋಷಣ, 17 ಮಂದಿಗೆ ಪದ್ಮರೋಷಣ ಮತುತ 

107 ಮಂದಿಗೆ ಪದ್ಮಶಿರಾ� ಪರಾಶಸಿತ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ.

126 ವಷಮಾದ ಬಾಬಾ ಶಿವಾನಂದ ಅವರ ಸುದೃಢತೆ 

ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಚಚೆಮಾಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ 

ಶಿವಾನಂದರು ತಮ್ಮ ವಯಸಿ್ಸನ ಕಾಲು ಭಾಗದಷುಟು 

ವಯಸು್ಸ ಇರುವವರಿಗಿಂತ ಸುದೃಢರಾಗಿದಾದಾರೆ. ಬಾಬಾ 

ಶಿವಾನಂದ ನಮ್್ಮಲಲಿರಿಗೋ ಸೋಫೂತಿಮಾಯಾಗಿದಾದಾರೆ. ಅವರು 

ಯ�ಗದ ಬಗೆಗೆ ಒಲವು ಹೆೋಂದಿದಾದಾರೆ ಮತುತ ತುಂಬಾ 

ಆರೆೋ�ಗ್ಯಕರ ಜಿ�ವನಶೆೈಲ್ ಅವರದಾಗಿದೆ.

ಪದ್ಮ

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂಣಕಾ 
ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್ಯು.ಆರ್. 
ರ�ೊೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕುಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಹಿರಾಚಲದ ಜಾನಪದ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಉಳ್ಸಿದ 

ಖಾ್ಯತ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದ ವಿದಾ್ಯನಂದ್ ಸರೆೈಕ್ 

ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶಿರಾ� ಪರಾಶಸಿತ ನಿ�ಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಗೌರವಕಾಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾರತ ಸಕಾಮಾರಕೆಕಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದಾರೆ.

ಪಂಜಾಬಿ ಭಾಷೆಯ ಖಾ್ಯತ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾ 

ಗುಮ�ಮಾತ್ ಬಾವಾ ಅವರಿಗೆ ಮರಣೆೋ�ತತರವಾಗಿ 

ಪದ್ಮರೋಷಣ ಪರಾಶಸಿತ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮಗಳು 

ಗೆೋಲಿ�ರಿಯಾ ಬಾವಾ ಅವರು ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ 

ಮ�ದಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಿಮಾಸಿದಾದಾರೆ.

ಜಮು್ಮ ಮತುತ ಕಾಶಿಮೇರದಲ್ಲಿ ಸಿ�ಮತ ಸಂಪನೋ್ಮಲ-
ಗಳೊೆಂದಿಗೆ (ಆತ್ಮರಕ್ಷಣಾ ಕಲೆ) ರಾಷಮಾಲ್ ಆಟ್್ಸಮಾ 
ಅಕಾಡೆಮ ನಡೆಸುತಿತರುವ ಫಾಸಿಲ್ ಅಲ್ ದಾರ್ ಅವರಿಗೆ 
ಪದ್ಮಶಿರಾ� ಪರಾಶಸಿತ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಾಶಸಿತ ಸಿ್ವ�ಕರಿಸಿದ 
ನಂತರ, ಫಾಸಿಲ್ ಭಾರತ ಸಕಾಮಾರಕೆಕಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದುದಾ, ಇದು ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ಉತತಮ ಸಾಧನೆ ರಾಡಲು 
ಯುವಕರಿಗೆ ಸೋಫೂತಿಮಾ ನಿ�ಡುತತದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳ್ದಾದಾರೆ.

ಗೆೋಂಡ ಚತರಾಕಲೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನನುಣೆ ನಿ�ಡಿದ 
ದುಗಾಮಾ ಬಾಯಿ ವ್ಯ�ಮ್ ಮೋಲತಃ ಮಧ್ಯಪರಾದೆ�ಶದ 
ದಿಂಡೆೋ�ರಿಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಬಬಾಮಾಸ್ 
ಪುರದವರು. ಪದ್ಮ ಪರಾಶಸಿತಯನುನು ಪಡೆದ ಅವರು, 
ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ 
ಅಪಿಮಾಸಿದಾದಾರೆ.
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ನಿಬಕಾಂಧಗಳ 
ಅಂತಯೆ

ಎರಡ್ ವಷ್ಕಾಗಳ ಹಂದ�, ರ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂರಾರಿಮಿಕ ರ�ೊೇಗವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುರ�ೊಂಡ್, ಹಲವಾರ್ ನಿಬಕಾಂಧಗಳನ್ನು 

ವಿಧಿಸಲಾಯತ್, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನಯು ಜಿೇವನವು ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಿತ್. ಈ ನಿಬಕಾಂಧಗಳನ್ನು ರ�ಲವಮ್ಮ 

ಬಿಗಿಗ�ೊಳ್ಸಲಾಯತ್ ಮತ್್ತ ಇತರ ಸಂದಭಕಾಗಳಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ಕರ�ೊೇನಾ ಪರಿಕರಣಗಳ ಸಂಖ�ಯುಗ� ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ 

ಅವುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲ್ಸಲಾಯತ್. ಆದರ� ಲಸಿರ�ಯ ವ�ೇಗ ಮತ್್ತ ರ�ೊೇವಿಡ್ ನ  ದ�ೈನಂದಿನ ಪರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ್ಥರವಾದ ಕ್ಸಿತದ 

ನಂತರ, ರ�ೇಂದರಿ ಸರಾಕಾರವು ಮಾರ್ಕಾ 31 ರಿಂದ ಎಲಾಲಿ ನಿಬಕಾಂಧಗಳನ್ನು ಸಂಪೂಣಕಾವಾಗಿ ತ�ಗ�ದ್ಹಾಕಿದ�. ಮಾಸ್ಕು ಮತ್್ತ 

ವಯುಕಿ್ತಗತ ಅಂತರದ ನಿಯಮಗಳು ಮಾತರಿ ಮದಲ್ನಂತ� ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತ್ತವ�.

ರ�ೊೇವಿಡ್ ನ  ದ�ೈನಂದಿನ ಪರಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿ್ಥರವಾದ ಇಳ್ರ� ಕಂಡ್ಬಂದರೊ, ಲಸಿರ�ಯ 
ವ�ೇಗವು ಕಡಿಮಯಾಗಿಲಲಿ. ಆರ�ೊೇಗಯು 
ರಾಯಕಾಕತಕಾರ್, ಮ್ಂಚೊಣಿ ರಾಯಕಾಕತಕಾರ್ 
ಮತ್್ತ 60 ವಷ್ಕಾಕಿಕುಂತ ಮೇಲ್ಪಟಟುವರಿಗ� 
ಮ್ನ�ನುಚಚಾರಿರ�ಯ ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನ್ನು 
ನಿೇಡಲಾಗ್ತ್್ತದ್ದಿ, 
12 ರಿಂದ 17 ವಷ್ಕಾದ�ೊಳಗಿನ 
ಮಕಕುಳ್ಗ� ಲಸಿರ� 
ಅಭಿಯಾನವೂ 
ಚ್ರ್ರಾಗಿ ನಡ�ಯ್ತ್್ತದ�. 
ಲಸಿರ� ಅಭಿಯಾನದ 
ಯಶಸಿಸ್ನ�ೊಂದಿಗ� 
ಪರಿಸಿ್ಥತ್ ತ್ೇವರಿವಾಗಿ 
ಸ್ಧಾರಿಸ್ತ್್ತದದಿಂತ�, 
ರ�ೇಂದರಿ ಸರಾಕಾರವು ಮಾರ್ಕಾ 
31 ರಿಂದ ರ�ೊೇವಿಡ್  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಎಲಾಲಿ ನಿಬಕಾಂಧಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಹಾಕಲ್ 
ನಿಧಕಾರಿಸಿದ�.

ರ�ೊೇವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರಆರ�ೊೇಗಯು 
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ರಾರ್ಮಾ 31 ರಿಂದ ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ ನಿಬಮಾಂಧಗಳನುನು 
ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರ ನಿಧಮಾರಿಸಿರಬಹುದು, ಆದರೆ 

ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಪರಾಕರಣಗಳು ಇನೋನು ವರದಿಯಾಗುತಿತವೆ ಎಂಬುದನುನು 
ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೋಳಳಿಬೆ�ಕು. ಅದರ ರೋಪಾಂತರಗಳು 

ರೋಪಾಂತರಗೆೋಳುಳಿತತಲೆ� ಇರುತತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು 
ಇನೋನು ಸಾಂಕಾರಾಮಕ ರೆೋ�ಗದ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗರೋಕರಾಗಿರಬೆ�ಕು ಮತುತ 
ರಾಸ್ಕಾ ಧರಿಸುವುದು, ಕೆೈಗಳನುನು ಸ್ವಚ್ಛಗೆೋಳ್ಸುವುದು ಮತುತ ಎರಡು 

ಗಜಗಳ ಅಂತರವನುನು ಕಾಯುದಾಕೆೋಳುಳಿವುದು ಮುಂತಾದ ನಿಯಮಗಳನುನು 
ಅನುಸರಿಸುತತಲೆ� ಇರಬೆ�ಕಾಗುತತದೆ. ಮುಂಜಾಗರಾತಾ ಕರಾಮವಾಗಿ, ಕೆ�ಂದರಾ 

ಸಕಾಮಾರವು ಈ ನಿಯಮಗಳನುನು ಸದ್ಯಕೆಕಾ ಹಾಗೆ� ಮುಂದುವರಿಸಲು 
ನಿಧಮಾರಿಸಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಸಚವಾಲಯವು ಕೆೋ�ವಿಡ್ -19 ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಾತಿಯಂದು ಮುನೆನುಚ್ಚರಿಕೆಯನುನು ಅನುಸರಿಸಬೆ�ಕು 
ಎಂದು ಸಲಹೆ ನಿ�ಡಿದೆ. ಯಾವುದೆ� ರಾಜ್ಯ ಅರವಾ ಕೆ�ಂದಾರಾಡಳ್ತ 

ಪರಾದೆ�ಶದ ಯಾವುದೆ� ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಪರಾಕರಣಗಳು ಹೆಚಾ್ಚದರೆ, 
ಅದನುನು ತಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯವು ಕರಾಮಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಬಹುದು. 

ಕೆೋ�ವಿಡ್ ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕೆ�ಂದರಾವು 2020 ರ ರಾರ್ಮಾ 24 
ರಂದು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಿಬಮಾಂಧಗಳನುನು ವಿಧಿಸಿತುತ. ಪರಾಸುತತ, 

ಸಕಾಮಾರವು ಸಂಪೂಣಮಾವಾಗಿ ಸಿದಧಿವಾಗಿದೆ ಮತುತ ಸಜಾಜೆಗಿದೆ. ಇದು 
ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ ಲಸಿಕೆ ವಾ್ಯಪಿತಯನುನು ವಿಸತರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆೋಡಗಿದೆ. ಭಾರತವು 

ಸಂಪೂಣಮಾ ಲಸಿಕೆ ಗುರಿಯತತ ವೆ�ಗವಾಗಿ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕುತಿತದೆ.

ರಾರ್ಮಾ 29 ರವರೆಗೆ, ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ 183.53 ಕೆೋ�ಟ್ಗೋ ಹೆಚು್ಚ ಲಸಿಕೆ 

ಡೆೋ�ಸ್ ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೆ� ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 12-14 ವಷಮಾ 

ವಯಸಿ್ಸನ 1.36 ಕೆೋ�ಟ್ಗೋ ಹೆಚು್ಚ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಕೆೋ�ವಿಡ್ -19 

ಲಸಿಕೆಯ ಮದಲ ಡೆೋ�ಸ್ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ. 12-14 ವಷಮಾ ವಯಸಿ್ಸನ 

ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಕೆೋ�ವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಿಕೆಯನುನು 2022 

ರಾರ್ಮಾ 16, ರಂದು ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರಾರ್ಮಾ 29 ರಂದು 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆೋ�ವಿಡ್ ನ ಸಕರಾಯ ಪರಾಕರಣಗಳು 15,378ಕೆಕಾ ಇಳ್ದಿದದಾರೆ, 

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 1,259 ಹೆೋಸ ಪರಾಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. 

ಅದೆ� ವೆ�ಳ ,ೆ ಸಕರಾಯ ಪರಾಕರಣಗಳು ಶೆ�ಕಡಾ 0.04 ಮತುತ ಚೆ�ತರಿಕೆ 

ದರವು ಶೆ�ಕಡಾ 98.75 ರಷ್ಟುದೆ. ಮತೆೋತಂದೆಡೆ, 15 ರಿಂದ 17 ವಷಮಾ 

ವಯಸಿ್ಸನ ಹದಿಹರೆಯದವರ ಪೆೈಕ ಶೆ�ಕಡಾ 50 ಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು 

ಸಂಪೂಣಮಾವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದಾದಾರೆ. ಕೆೋ�ವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಯನುನು 

ಎಲಲಿರಿಗೋ ಲರ್ಯವಾಗುವಂತೆ ರಾಡಲು ಹೆೋಸ ಲಸಿಕಾ ಹಂತವನುನು 2021 

ರ ಜೋನ್ 21 ರಿಂದ ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಚು್ಚ ಹೆಚು್ಚ ಲಸಿಕೆಗಳ 

ಲರ್ಯತೆಯನುನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕೆೋಳುಳಿವ ಮೋಲಕ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ 

ವೆ�ಗವನುನು ಹೆಚ್ಚಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಜೆಮಾಯ ಲಸಿಕೆ ಉತಾ್ಪದನಾ 

ಸಾಮರ್ಯಮಾವನುನು ಪರಾದಶಿಮಾಸಿದೆ ಮತುತ 150ಕೋಕಾ ಹೆಚು್ಚ ದೆ�ಶಗಳ್ಗೆ 

ಲಸಿಕೆಗಳ ಪೂರೆೈಕೆಯನುನು ಖಚತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಡಬುಲಿ್ಯಎರ್.ಒ.ನ ಲಸಿಕೆ 

ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 65 ರಿಂದ 70 ಪರಾತಿಶತದಷುಟು ಕೆೋಡುಗೆ ನಿ�ಡಿದೆ.   

ರ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂರಾರಿಮಿಕ ಪ್ಡ್ಗ್ 

ಮ್ಗಿದಿಲಲಿ,  ಮ್ನ�ನುಚಚಾರಿರ� ತ�ಗ�ದ್ರ�ೊಳ್ಳಿ
ಲಸಿರ� ನಿೇಡಿರ� ಪೂಣಕಾ ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತ್ತದ�

ರ�ೈಲ್ಗಳ ಒಳಗ�  ಹಾಸ್ವ ವಸ�, ಕಂಬಳ್ಗಳನ್ನು ನಿೇಡ್ವುದನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ ಭಾರತ್ೇಯ ರ�ೈಲ�ವಾ
ದೆ�ಶಾದ್ಯಂತ ಕೆೋ�ವಿಡ್ ನ  ಹೆೋಸ ಪರಾಕರಣಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿನ ಇಳ್ಕೆ 

ಮತುತ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿನ ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೋಂಡು, 

ರೆೈಲೆ್ವ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಾಸುವ ವಸ್ರಿಗಳು, ಕಂಬಳ್ಗಳು 

ಮತುತ ಒಳಾಂಗಣ ಪರದೆಗಳ ಮ್�ಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದದಾ ನಿಷೆ�ಧವನುನು 

ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆೋಳಳಿಲು ನಿಧಮಾರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗೋ್ಯ, ರೆೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆೋದಿಕೆ ಮತುತ 

ಹಾಸಿಗೆ ಮ್�ಲೆ ಹಾಸುವ ವಸ್ರಿಗಳ ಮ್�ಲ್ನ ನಿಷೆ�ಧವನುನು ತಕ್ಷಣದಿಂದ 

ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೆೋಂಡಿದದಾರೋ, ರೆೈಲೆ್ವ ಅವುಗಳನುನು 

ಒದಗಿಸುತಿತಲಲಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ರಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ರಾಡಿವೆ. ಈ 

ವಸುತಗಳ ಮ್�ಲ್ನ ನಿಬಮಾಂಧಗಳನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 

ರೆೈಲೆ್ವಯು ಹಾಸಿಗೆ ಮ್�ಲೆ ಹಾಸುವ ವಸ್ರಿಗಳು, ಹೆೋದಿಕೆಗಳು ಇತಾ್ಯದಿಗಳ 

ಪೂರೆೈಕೆಯನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ರೆೈಲೆ್ವಯು ಸಂಬಂಧಿತ ಬಾಧ್ಯಸಥಾರಿಗೆ 

ತಿಳ್ಸಿದೆ. ಆದಾಗೋ್ಯ, ಸರಿಯಾದ ಗುಣಮಟಟುವನುನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲು 

ಇದನುನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತಿತದೆ ಎಂದೋ ಹೆ�ಳ್ದೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಕೆೋ�ವಿಡ್ ಪಿ�ಡಿತ ಎರಡು ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಕಷುಟು ದಾಸಾತನು 

ನಿರುಪಯುಕತವಾಗಿದೆ ಮತುತ ಹೆಚ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮ್�ಲೆ ಹಾಸುವ 

ವಸ್ರಿಗಳು ಮತುತ ಹೆೋದಿಕೆಗಳನುನು ಸಂಗರಾಹಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. ಕೆೋ�ವಿಡ್ 

ಪೂವಮಾದ ಸಿಥಾತಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿ ಸೆ�ವೆಯನುನು ಸಂಪೂಣಮಾವಾಗಿ ತರಲು 

ರೆೈಲೆ್ವಗೆ ಹೆಚು್ಚವರಿ ಸಮಯ ಬೆ�ಕಾಗುತತದೆ.

  ರಾರ್ಮಾ 30 ರಂದು 707 ದಿನಗಳ ನಂತರ, 15 

ಸಾವಿರಕಕಾಂತ ಕಡಿಮ್ ಸಕರಾಯ ಪರಾಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

   ಲಸಿಕೆ ನಿ�ಡಿಕೆ ಪಾರಾರಂರವಾದ ನಂತರ ಕಳೆದ 439 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ 183.82 ಕೆೋ�ಟ್ಗೋ ಹೆಚು್ಚ ಲಸಿಕೆ 

ಡೆೋ�ಸ್ ಗಳನುನು ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ

2022ರ ರಾರ್ಮಾ 27ರಿಂದ ಭಾರತದಿಂದ ಹೆೋರ ಹೆೋ�ಗುವ 

ಮತುತ ಒಳಬರುವ ನಿಗದಿತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್್�ಯ 

ಪರಾಯಾಣಿಕರ ಸೆ�ವೆಯನುನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅಂತಾರಾಷ್್�ಯ ಕಾಯಾಮಾಚರಣೆಗಳು ಅಂತಾರಾಷ್್�ಯ 

ಪರಾಯಾಣಕಾಕಾಗಿ ಆರೆೋ�ಗ್ಯ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ 

ಸಚವಾಲಯದ ರಾಗಮಾಸೋಚಗಳ ಕಟುಟುನಿಟ್ಟುನ ಪಾಲನೆಗೆ 

ಒಳಪಟ್ಟುರುತತವೆ

ರ�ೊೇವಿಡ್ ಪರಿಕರಣಗಳ ಸಂಖ�ಯುಯಲ್ಲಿ ಇಳ್ರ�

22 ಮಾರ್ಕಾ 1,581
23 ಮಾರ್ಕಾ 1,778
24 ಮಾರ್ಕಾ  1,938 
25 ಮಾರ್ಕಾ 1,685 
26 ಮಾರ್ಕಾ 1,660
27 ಮಾರ್ಕಾ 1,421
28 ಮಾರ್ಕಾ 1,270
29 ಮಾರ್ಕಾ 1,259 

ರ�ೊೇವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರ ಆರ�ೊೇಗಯು 
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ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ

ಪರಾತಿಯಬ್ಬರ ಜಿ�ವನದಲ್ಲಿ ಕರಾ�ಡೆ ಮತುತ ಆರೆೋ�ಗ್ಯವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕರಾ�ಡೆ, ವ್ಯಕತಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮನೆೋ�ಭಾವವನುನು ಬೆಳೆಸುವುದರ 

ಜೆೋತೆಗೆ, ಕಾಯಮಾತಂತರಾದ ಚಂತನೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಗುರಿ-ನಿಗದಿ ಮತುತ ಅಪಾಯಗಳನುನು ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೆೋಳುಳಿವ 

ಧೆೈಯಮಾವನುನು ಸಹ ಬೆಳೆಸುತತದೆ. ಸುದೃಢ ಮತುತ ಆರೆೋ�ಗ್ಯವಂತ ವ್ಯಕತಯು ಆರೆೋ�ಗ್ಯಕರ ಸರಾಜ ಮತುತ ಶಕತಯುತ ರಾಷ್ದ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚನ ಕೆೋಡುಗೆ ನಿ�ಡಬಹುದು. ಇದಕಾಕಾಗಿಯ� ಕೆ�ಂದರಾ ಸಕಾಮಾರವು ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ ಕರಾ�ಡಾ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುತಿತದೆ 

ಮತುತ ತಳಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಪರಾತಿಭೆಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತುತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಮಾಕರಾಮಗಳನುನು 

ಜಾರಿಗೆ ತರುತಿತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪರಾತಿಭೆಗಳು ನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ಕಂಡುಕೆೋಳುಳಿತಿತವೆ, ಭಾರತವು ಕರಾ�ಡಾ 

ಮಹಾನ್ ಶಕತ ಆಗುವ ತನನು ಕನಸನುನು ಸಾಕಾರಗೆೋಳ್ಸುವ ಸನಿಹಕೆಕಾ ಹೆೋ�ಗುತಿತದೆ.

ಹ
ರಿಯಾಣದ ಝಜಜೆರ್ ಮೋಲದ ಮನು ಭಾಕರ್ 
ಭಾರತಿ�ಯ ಕರಾ�ಡಾ ಜಗತಿತನ ಪರಾಸಿದಧಿ ಕರಾ�ಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಾಮುಖ ವ್ಯಕತಯಾಗಿ ತಮ್ಮನುನು ತಾವು ಬಹು 

ಬೆ�ಗ ಗುರುತಿಸಿಕೆೋಂಡಿದಾದಾರೆ. 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 
ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 61ನೆ� ರಾಷ್್�ಯ ಶೋಟ್ಂಗ್ 
ಚಾಂಪಿಯನಿಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್್�ಯ ಮಹಿಳಾ 10 ಮ� ಪಿಸೋತಲ್  
ವಿಭಾಗ ಮತುತ 2018 ರಲ್ಲಿ ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲಾ 
ಕರಾ�ಡಾಕೋಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮ� ಏರ್ ಪಿಸೋತಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಗೆದಾದಾಗ ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಪರಾತಿಭೆ ಮನು ಭಾಕರ್ ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಪರಾಸಿದಿಧಿಗೆ ಬಂದರು. ಉತತರ ಪರಾದೆ�ಶದ ಮ�ರಟ್ ನ  ಕಲ್ನಾ 
ಗಾರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಸೌರಭ್ ಚೌಧರಿ, 2018 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದಲ 
ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲಾ ಕರಾ�ಡಾಕೋಟದಲ್ಲಿ 10 ಮ�ಟರ್ ಏರ್ 
ಪಿಸೋತಲ್ ಸ್ಪಧೆಮಾಯಲ್ಲಿ ಚನನುದ ಪದಕವನುನು ಗೆದಿದಾದದಾರು.

ಅದೆ� ರಿ�ತಿ, ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜಿ ಪರಾತಿಭೆ ದಿವಾ್ಯಂಶ್ 
ಸಿಂಗ್ ಪನಾ್ವರ್ ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಕರಾ�ಡಾಕೋಟದ ಮದಲ 
ಎರಡು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ, ಮದಲು 2018 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 

ಶಾಲಾ ಕರಾ�ಡಾಕೋಟದಲ್ಲಿ ಮತುತ ನಂತರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆದ ಯುವ ಕರಾ�ಡಾ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಧಿಮಾಸಿದದಾರು. ಇಂದು, ಮನು 
ಭಾಕರ್, ಸೌರಭ್ ಚೌಧರಿ ಮತುತ ದಿವಾ್ಯಂಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪನಾ್ವರ್ 
ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಕರಾ�ಡಾ ಜಗತಿತನಲ್ಲಿ ದೆ�ಶಕೆಕಾ ಕ�ತಿಮಾ 
ತರುತಿತದಾದಾರೆ, ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆ, ಮೋಲಕ ಸಕಾಮಾರವು 
ದೆ�ಶದ ಕರಾ�ಡೆಯ ಸಂಪೂಣಮಾ ಪರಿಸರವನುನು ಬದಲಾಯಿಸಲು 
ಆಶಿಸುತತದೆ. ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಮಾಕರಾಮದ ಗುರಿ ಅಹಮಾ 
ಕರಾ�ಡಾಪಟುಗಳನುನು ಆರಂರದಲೆಲಿ� ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು 
ಅವರಿಗೆ ಅತು್ಯತತಮ ತರಬೆ�ತಿ ಮತುತ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಹಾಗು ಆಟಕೆಕಾ ಬಲ್ಷಠಾ ಮೋಲಸೌಕಯಮಾವನುನು 
ರೋಪಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಇಂದು, ದೆ�ಶವು ಕರಾ�ಡಾಪಟುಗಳನುನು ತಲುಪಲು 
ಪರಾಯತಿನುಸುತಿತದೆ, ಗಾರಾಮ�ಣ ಪರಾದೆ�ಶಗಳು ವಿಶೆ�ಷ ಗಮನ 
ಸೆಳೆಯುತಿತವೆ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತುತ ದೋರದ ಪರಾದೆ�ಶಗಳು 
ಪರಾತಿಭೆಗಳ್ಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತಿತವೆ, ಮತುತ ದೆ�ಶವು ತನನು 
ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ರಾಡಲು ಉತು್ಸಕವಾಗಿದೆ.  

ಕ್ರಾತೇಡೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ್ಗಿ 
ರಾಷ್ಟ್ತೇಯ ಕಾಯಕಾಕರಾಮ
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�ತೇಲೊತೇ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್್ ರಾಷ್ಟ್ತೇಯ ಪರಾತಿಭಾನೆ್ವತೇಷಣೆ 

ಕಾಯಕಾಕರಾಮ�ಂದಿಗೆ ಭಾರತಿತೇಯರ ಆಕಾಂಕ� ಗ�ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ರ�ಲವ�ೇ ವಷ್ಕಾಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಹ�ೊಸ ಕಿರಿೇಡಾ ಪರಿತ್ಭ�ಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತ್ಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ�. 2016 ರಲ್ಲಿ ಪಾರಿರಂಭಿಸಲಾದ 

ಈ ಯೇಜನ�ಯ್ ಒಲ್ಂಪ್ರ್ ವ�ೇದಿರ�ಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲ್ ಸೊಕ್ತ ವ�ೇದಿರ� ಒದಗಿಸಲ್ ತಳಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ಭ�ಗಳನ್ನು ಉತ�್ತೇಜಿಸ್ತ್್ತದ� ಮತ್್ತ 

ಪೇಷ್ಸ್ತ್್ತದ�. 2017 ರಲ್ಲಿ ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರಾಮಶ�ಕಾಯ ನಂತರ, ಅದನ್ನು 12 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ�

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ಕಿರಿೇಡಾ ಮೊಲಸೌಕಯಕಾ 

382008 2014 267

ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿ...

ವಾಷ್ಕಾಕ ಕಿರಿೇಡಾ ಸ್ಪಧ�ಕಾಗಳು
ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆಯನುನು 
ಸಮಗರಾ ಕಾಯಮಾಕರಾಮವಾಗಿ ಉತೆತ�ಜಿಸಲು 
ವಾಷ್ಮಾಕ ಕರಾ�ಡಾ ಸ್ಪಧೆಮಾಗಳನುನು ಅದರಡಿ 
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಶಾಲೆ 
ಮತುತ ಕಾಲೆ�ಜುಗಳಲ್ಲಿ ನೆೈಜವಾದ 
ಪರಾತಿಭೆಗಳ ಗಣಿಯ� ಇದೆ.

ಕಿರಿೇಡಾ ಮೊಲಸೌಕಯಕಾಗಳ ಬಳರ� 
ಮತ್್ತ ಸೃಷ್ಟು/ ಉನನುತ್ೇಕರಣ
ಹಾಕ ಟಾರಾ್ಯಕ್ ಗಳು, ಜಿಮ್ ಗಳು, ಫ್ಟ್ ಬಾಲ್ 
ಕರಾ�ಡಾಂಗಣಗಳು, ಒಳ ಕರಾ�ಡಾಂಗಣಗಳು ಮತುತ 
ಕರಾ�ಡಾ ಹಾಸೆಟುಲ್ ಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಮೋಲಕ 
ವಿವಿಧ ಕರಾ�ಡೆಗಳ್ಗೆ ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ವಿಸತರಿಸಲು ಹೆೋಸ 
ಉಪಕರಾಮಗಳನುನು ಕೆೈಗೆೋಳಳಿಲಾಗಿದೆ.

2014 2020

ಸಮ್ದಾಯ ತರಬ�ೇತ್ ಸ್ಧಾರಣ�

14,595 
ತರಬೆ�ತುದಾರರಿಗೆ ತಳಮಟಟುದಿಂದ ಪರಾತಿಭೆಗಳನುನು 

ಆಯಕಾ ರಾಡಲು ತರಬೆ�ತಿ ನಿ�ಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜಯುಮಟಟುದ ‘ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ ರ�ೇಂದರಿಗಳು’
ತರಬೆ�ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥೆಲಿಟ್ಕ್್ಸ ವರೆಗೆ ಎಲಾಲಿ 
ಸೌಲರ್ಯಗಳನುನು ಸೋಕತ ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ, ಅಂತಾರಾಷ್್�ಯ ಮಟಟುದ ಖೆ�ಲೆೋ� 
ಇಂಡಿಯಾ ಕೆ�ಂದರಾಗಳ ಸ್ವರೋಪದಲ್ಲಿ ಕರಾ�ಡಾ 
ಸಂಕ�ಣಮಾವನುನು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಿರಿೇಡಾ ಅರಾಡ�ಮಿಗಳ್ಗ� ಉತ�್ತೇಜನ
ಸಕಾಮಾರವು ಕರಾ�ಡಾ ಅಕಾಡೆಮಗಳ್ಗೆ 

ಉತತಮ ಮೋಲಸೌಕಯಮಾಗಳನುನು 

ಒದಗಿಸುವ ಮೋಲಕ ಅವುಗಳನುನು 

ಬೆಂಬಲ್ಸುತಿತದೆ.

ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.48ರಷ್್ಟು ಹ�ಚಚಾಳ
n ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಯ�ಜನೆಗೆ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 974 ಕೆೋ�ಟ್ 

ರೋ.ಗಳ ಹಂಚಕೆ ರಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು 2021-22 ರ ಹಿಂದಿನ 

ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜಿಗಿಂತ ಶೆ�ಕಡಾ 48.09 ರಷುಟು ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ. 

15 ನೆ� ಹಣಕಾಸು ಆಯ�ಗದ (2021-22 ರಿಂದ 2026-26 

ರವರೆಗೆ) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3165.50 ಕೆೋ�ಟ್ ರೋ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 

“ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ-ರಾಷ್್�ಯ ಕರಾ�ಡಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕಾಯಮಾಕರಾಮ” 

ಯ�ಜನೆಯನುನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಕಾಮಾರ ನಿಧಮಾರಿಸಿದೆ.

ಪರಿತ್ಭ�ಗಳು ಬ�ಳಗಲ್ ಒಂದ್ ವ�ೇದಿರ�
n 	2021 ರವರೆಗೆ ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲಾ ಮತುತ ಯುವ 

ಕರಾ�ಡಾಕೋಟ (ಯೋತ್ ಗೆ�ಮ್್ಸ)ದ ಮೋರು ಆವೃತಿತಗಳ್ದುದಾ, ಖೆ�ಲೆೋ� 
ಇಂಡಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ ಕರಾ�ಡಾಕೋಟದ ಒಂದು ಆವೃತಿತ 
ಮತುತ ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಚಳ್ಗಾಲದ ಕರಾ�ಡಾಕೋಟ ಎರಡು 
ಆವೃತಿತಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ.

n 	ಇದು ಪರಾತಿಭಾನಿ್ವತ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಮಾವೆ�ತನಗಳನುನು ಗೆಲುಲಿವ, ಅತಾ್ಯಧುನಿಕ ಕರಾ�ಡಾ 
ಸಂಕ�ಣಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅತು್ಯತತಮ ತರಬೆ�ತುದಾರರಿಂದ ಉನನುತ ಮಟಟುದ 
ಸ್ಪಧೆಮಾಯ ತರಬೆ�ತಿಯನುನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನುನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಪರಿತ್ಭಾನ�ವಾೇಷ್ಣ� ಮತ್್ತ ಅವರನ್ನು ಬ�ಳಕಿಗ� ತರ್ವುದ್
ಜಿಲಾಲಿ ಮತುತ ವಿಭಾಗ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಕರಾ�ಡಾ ಪರಾತಿಭೆಗಳನುನು 
ಗುರುತಿಸಲು ವಲಯವಾರು ಪರಾತಿಭಾನೆ್ವ�ಷಣಾ 
ತಂಡಗಳನುನು ರಚಸಲಾಗಿದೆ. ಟಾ್ಯಲೆಂಟ್ ಸರ್ಮಾ 
ಪ�ಟಮಾಲ್ ಅನುನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಆಟಗಾರರು 
ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನುನು ಸ್ವತಃ ಅಪಲಿ�ಡ್ ರಾಡಲು 
ಅನುವು ರಾಡಿಕೆೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಲಾ ಮಕಕುಳ ದ�ೈಹಕ ಸ್ದೃಢತ�

ಚಕಕಾ ವಯಸಿ್ಸನಲ್ಲಿಯ� ಮಕಕಾಳ ಕರಾ�ಡಾ 

ಪರಾತಿಭೆಯನುನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತುತ ಅವರನುನು 

ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ ಸುದೃಢವಾಗಿಡಲು 69 ಸಾವಿರಕೋಕಾ 

ಹೆಚು್ಚ ತರಬೆ�ತುದಾರರ ಸಹಾಯವನುನು 

ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

ದಿವಾಯುಂಗರಿಗಾಗಿ ಕಿರಿೇಡ�ಗಳ ಉತ�್ತೇಜನ
ಭಾರತದ ಪಾ್ಯರಾ ಅರ್��ಟ್ ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಅದು್ಭತ ಪರಾದಶಮಾನ ನಿ�ಡಿದಾದಾರೆ. ಖೆ�ಲೆೋ� 
ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯಮಾಕರಾಮದಡಿ ಅವರನುನು ಬೆಳೆಸಲು 
ಈಗ ವಿಶೆ�ಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತಿತದೆ. 2021 
ರಲ್ಲಿ, 32 ಪಾ್ಯರಾ-ಅರ್��ಟ್ ಗಳನುನು ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸೆ�ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಳ�ಯರಿಗಾಗಿ ಕಿರಿೇಡ�ಗಳು
ಕರಾ�ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲೆೋಗೆಳುಳಿವಿಕೆ 

ಕಡಿಮ್ ಇದದಾ ಕಾಲವಂದಿತುತ. ಆದರೆ ಖೆ�ಲೆೋ� 

ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಚು್ಚತಿತರುವ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಂದಿಗೆ ಕರಾ�ಡೆಯ ಪರಿಸರ 

ವ್ಯವಸೆಥಾಯನೆನು� ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಮಹಳ�ಯರಿಗಾಗಿ ಕಿರಿೇಡ�ಗಳು
ಈ ಮೋಲಕ ಕರಾ�ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ 
ಸ್ಪಧಿಮಾಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನುನು 
ಖಚತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತುತ 
ತಳಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಯರಿಗಾಗಿ ಪರಾತೆ್ಯ�ಕ 
ಕರಾ�ಡಾ ಕೋಟವನುನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಾಂತ್ ಮತ್್ತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಕಿರಿೇಡ�
ಖೆ�ಲೆೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಚಳ್ಗಾಲದ 
ಕರಾ�ಡಾಕೋಟವನುನು ಜಮು್ಮ ಮತುತ ಕಾಶಿಮೇರದಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿತುತ. 
ಕೆ�ಂದಾರಾಡಳ್ತ ಪರಾದೆ�ಶಗಳ್ಗಾಗಿ ಚಳ್ಗಾಲದ 
ಕರಾ�ಡಾಕೋಟವನುನು ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ 
ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿದೆ.



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಏಪ್ರಿಲ್ 16-30, 202240

“ಸವಕಾಜನ ಹಿತಾಯ” ಗುರ್ಕುಲ  
ಸಂಪರಾದಾಯದ ಒಂದ್ ಭಾಗವಾಗಿದೆ

ಸಂ
ತರು ಮತುತ ರಕತ ಚಳವಳ್ಯು ಭಾರತಿ�ಯ 

ಇತಿಹಾಸಕೆಕಾ ಗಮನಾಹಮಾ ಕೆೋಡುಗೆಗಳನುನು ನಿ�ಡಿದೆ. 

ಸಂತರು ಮತುತ ರಕತ ಚಳವಳ್ಯು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ 

ಚಳವಳ್ಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಪರಾಮುಖ ಪಾತರಾ ವಹಿಸಿತು. 

ಇಂದಿಗೋ, ಅದು ವಿಭಿನನು ಪಾತರಾವನುನು ವಹಿಸಬಹುದು.

ಆದದಾರಿಂದಲೆ�, ರಾರ್ಮಾ 20 ರಂದು ಗುಜರಾತಿನ  

ಅಹ್ಮದಾಬಾದ್ ನ ಸಾ್ವಮನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯ 

ಪರಾತಿಷಾಠಾನಂ (ಎಸ್.ಜಿ.ವಿಪಿ) ಗುರುಕುಲದ ಭಾವ ವಂದನಾ 

ಕಾಯಮಾಕರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾತನಾಡಿದ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ, 

“ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಮತುತ ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಅಮೃತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವಕೆಕಾ 

ಕೆೋಡುಗೆ ನಿ�ಡಲು ಗುರುಕುಲ ಕುಟುಂಬವು ಮುಂದೆ ಬರಬೆ�ಕು“ ಎಂದು 

ಹೆ�ಳ್ದರು. ಶಾಸಿ್ರಿ ಜಿ� ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಜಿ�ವನಚರಿತೆರಾಯಾದ 

“ಶಿರಾ� ಧಮಮಾ ಜಿ�ವನ್ ಗಾಥಾ”ದ ಆರು ಸಂಪುಟಗಳ ಪರಾಕಟಣೆಯ 

ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಕಾಯಮಾಕರಾಮವನುನು ಆಯ�ಜಿಸಲಾಗಿತುತ. ಅಷೆಟು� ಅಲಲಿ, 

ರೋರಾತೆಯನುನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತುತ ಇತರ ಹಾನಿಗಳ್ಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ನೆೈಸಗಿಮಾಕ ಕೃಷ್ಯನುನು ಉತೆತ�ಜಿಸುವಂತೆ ಗುರುಕುಲ 

ಕುಟುಂಬವನುನು ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಆಗರಾಹಿಸಿದರು, ಹಾಗು ಗುರುಕುಲವು 

ಈ ನಿಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತರಾವನುನು ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. ಅದೆ� 

ವೆ�ಳ ,ೆ ಪೂಜ್ಯ ಶಾಸಿ್ರಿ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಬೆೋ�ಧನೆಗಳನುನು 

ಅನುಸರಿಸಲು ಮತುತ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವವನುನು 

ವಿಶಿಷಟು ರಿ�ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಅವರು ಗುರುಕುಲ ಕುಟುಂಬವನುನು 

ಒತಾತಯಿಸಿದರು.

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ ಅವರ ಭಾಷ್ಣದ ಆಯದಿ ಭಾಗಗಳು

 ಗುರುದೆ�ವ್ ಶಾಸಿ್ರಿ�ಜಿಯವರು ಸರಾಜದ ಬಗೆಗೆ ಆಳವಾದ 

ಕಾಳಜಿಯನುನು ಹೆೋಂದಿದದಾ ಸಾಧಕರಾಗಿದದಾರು. ಅವರು 

ಆಧಾ್ಯತಿ್ಮಕತೆ, ತಪಸು್ಸ ಮತುತ ಸರಾಜಕೆಕಾ ಸಮಪಮಾಣೆಯನುನು 

ಹೆೋಂದಿದದಾರು, ಇದನುನು ಪೂಜ್ಯ ರಾಧವಪಿರಾಯ ದಾಸ್ ಮಹಾರಾಜ್ 

ಅವರು “ಶಿರಾ� ಧಮಮಾ ಜಿ�ವನ್ ಗಾಥಾ” ಎಂಬ ಸೋಫೂತಿಮಾದಾಯಕ 

ಪುಸತಕದ ರೋಪದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ರಚಸಿದಾದಾರೆ.

 ತಮ್ಮ “ಎಲಲಿರೆೋಂದಿಗೆ ಎಲಲಿರ ವಿಕಾಸ, ಎಲಲಿರ ವಿಶಾ್ವಸ ಮತುತ 

ಎಲಲಿರ ಪರಾಯತನು” ಎಂಬ ದೃಷ್ಟುಕೆೋ�ನವು “ಸವಮಾಜನ ಹಿತಾಯ, 

ಸವಮಾಜನ ಸುಖಾಯ” ಎಂಬ ತತ್ವವನುನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತುತ 

ಶಾಸಿ್ರಿ�ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕತಗಳ್ಂದ 

ಸೋಫೂತಿಮಾ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದರು. ಅವರ ಜಿ�ವನವು ಕೆ�ವಲ ಧಮಮಾನಿಷೆಠಾ 

ಅರವಾ ಕರಾಮಬದಧಿವಷೆಟು� ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಶಿಸುತ ಮತುತ 

ತಪಸಿ್ಸನಿಂದ ಕೋಡಿತುತ. ಅವರು ನಮ್ಮನುನು ಎಲಾಲಿ ಕಾಲದಲೋಲಿ 

ಕತಮಾವ್ಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತಾತರೆ.   

ಪಾರಾಚ�ನ ಭಾರತದ ಗುರುಕುಲ ಸಂಪರಾದಾಯವು  
“ಸವಮಾಜನ ಹಿತಾಯ“ ವನುನು ಅರಗಿಸಿಕೆೋಂಡಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ 
ಗುರುಕುಲದ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲಾಲಿ ವಗಮಾಗಳ್ಂದ ಬಂದವರು ಮತುತ 
ಒಟ್ಟುಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂಪರಾದಾಯವು ರವ್ಯವಾದ 
ರೋತಕಾಲವನುನು ವಿವರಿಸುತತದೆ ಮತುತ ರರವಸೆಯ 
ರವಿಷ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಬಿ�ಜಗಳನುನು ಬಿತುತತತದೆ. ಈ ಸಂಪರಾದಾಯವು 
ಸಾರಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಧಾಮಮಾಕ, ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 
ಮತುತ ಸಾರಾಜಿಕ ಸೋಫೂತಿಮಾಯ ಮೋಲವಾಗಿಯೋ 
ಕಾಯಮಾನಿವಮಾಹಿಸುತತದೆ, ಮತುತ ಇದು ದೆ�ಶವನುನು 
ಸಾ್ವವಲಂಬನೆ ಮತುತ ಪರಾಗತಿಯತತ ಮುನನುಡೆಸುತತದೆ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆೋರೆಯಿಂದ ರೋಮ ತಾಯಿಯನುನು ಮುಕತಗೆೋಳ್ಸಿ. ನಿ�ವು ಇಲ್ಲಿ ಗೆೋ�ಶಾಲೆಯನುನು ಸಹ ಹೆೋಂದಿದಿದಾ�ರಿ ಮತುತ 

ನೆೈಸಗಿಮಾಕ ಕೃಷ್ಯ ವಿಧಾನ, ಇವೆಲಲಿವೂ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸಲಾಗುತತದೆ. ಗುರುಕುಲದಿಂದ ಪರಾತಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೆೋ�ಗಿ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ 

ರೆೈತನಿಗೋ ರಸಗೆೋಬ್ಬರ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಅರವಾ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂಬುದನುನು ಕಲ್ಸಿ.  

“ಇದು ಗುಜರಾತ್ ಮತುತ ದೆ�ಶಕೆಕಾ ದೆೋಡ್ಡ ಸೆ�ವೆಯಾಗಲ್ದೆ ಮತುತ ಶಾಸಿ್ರಿ�ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋಕತ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತತದೆ 

ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತೆತ�ನೆ ” - ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ  

(ಎಸ್.ಜಿ.ವಿಪ್ ಗ್ರ್ಕ್ಲದ ಭಾವ ವಂದನಾ ರಾಯಕಾಕರಿಮದಲ್ಲಿ ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದರಿ ಮೇದಿ)

ಶರಿೇ ಧಮಕಾ ಜಿೇವನ್ ಗಾಥಾ ಬಿಡ್ಗಡ�ರಾಷ್ಟ್ರ
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ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತರ್ಯಕಾಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾರಾಣವನೆನುತೇ 
ತಾಯೆಗ ಮಾಡಿದ ನೂರಾರ್ ವಿತೇರರ್ 

ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯವನುನು ಒಂದೆ� ದಿನದಲ್ಲಿ ಅರವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕತಯ ಪರಾಯತನುದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಅನೆ�ಕ ದಿನಗಳ 

ಕಾಲ ಹಲವು ಜನರ ಪರಾಯತನುಗಳ ಫಲವಾಗಿತುತ. ಸುರಾರು 200 ವಷಮಾಗಳ ದಾಸ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದುದದಾಕೋಕಾ, ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಆಡಳ್ತದ ವಿರುದಧಿ ದಂಗೆ 

ಎದದಾ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ್ವೆ. ಬಿರಾಟ್ಷರು ಅವರನುನು ಹತಿತಕಕಾಲು ತಮ್ಮ ಕೆೈಲಾದ ಎಲಲಿ ಪರಾಯತನು ರಾಡಿದದಾರು, ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅದೆಷುಟು 

ವಿ�ರರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗುತಾತರೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಮಣಿಪುರದ ಖೆೋಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ ಮತುತ ಒಡಿಶಾದ ಕೆೋ್ಯಂಝರ್  ಭಾರತದ 

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೆೋ�ರಾಟಕೆಕಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ.

ದೆ�
ಶಕಾಕಾಗಿ ತಾ್ಯಗ ರಾಡುವವರು ಅಮರರಾಗುತಾತರೆ. 

ಸೋಫೂತಿಮಾಯ ಹೋವಾಗುವ ಮೋಲಕ, ಅವರು 

ತಮ್ಮ ಪರಿಮಳವನುನು ಪಿ�ಳ್ಗೆಯಿಂದ 

ಪಿ�ಳ್ಗೆಗೆ ಹರಡುತಿತರುತಾತರೆ. ಮೋರು ವಾಹಿನಿಗಳ ಸಂಘಟ್ತ 

ಪರಾಯತನುಗಳ್ಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ನೋರಾರು ವಷಮಾಗಳ ದಾಸ್ಯದಿಂದ 

ಮುಕತವಾಯಿತು. ಮದಲನೆಯ ಪರಾವಾಹ ಕಾರಾಂತಿ, ಎರಡನೆಯದು 

ಸತಾ್ಯಗರಾಹ, ಮೋರನೆಯದು ಜನಜಾಗೃತಿ. ಈ ಮೋರೋ 

ವಾಹಿನಿಗಳು ತಿರಾವಣಮಾ ಧ್ವಜದ ಮೋರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋರಹೆೋಮ್ಮವೆ. 

ರಾರ್ಮಾ 23 ರಂದು ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನದ ಸಂದರಮಾದಲ್ಲಿ, 

ವಿಕೆೋಟು�ರಿಯಾ ಸಾ್ಮರಕ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬಿಪಲಿ�ಬಿ ಭಾರತ್ 

ಗಾ್ಯಲರಿಯನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ, 

“ನನನು ಅಭಿಪಾರಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿರಾವಣಮಾ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿರುವ ಕೆ�ಸರಿ ಬಣ್ಣವು 

ಕಾರಾಂತಿಯ ಪರಾವಾಹವನುನು ಸಂಕೆ�ತಿಸುತತದೆ. ಬಿಳ್ ಬಣ್ಣವು ಸತಾ್ಯಗರಾಹ 

ಮತುತ ಅಹಿಂಸೆಯ ಹರಿವನುನು ಪರಾತಿನಿಧಿಸುತತದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ, 

ಸೃಜನಶಿ�ಲ ಪರಾವೃತಿತಗಳ ಹರಿವನುನು ಮತುತ ತಿರಾವಣಮಾ ಧ್ವಜದೆೋಳಗಿನ 

ನಿ�ಲ್ ಬಣ್ಣದ ಚಕರಾ ಭಾರತದ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಾಜ್ೆಯ ಸಂಕೆ�ತಗಳಾಗಿವೆ. 

ಇಂದು, ನಾನು ನವ ಭಾರತದ ರವಿಷ್ಯವನುನು ತಿರಾವಣಮಾ ಧ್ವಜದ ಮೋರು 

ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೆೋ�ಡುತೆತ�ನೆ.” ಎಂದರು.

ಕೆ�ಸರಿ ಬಣ್ಣವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕತಮಾವ್ಯವನುನು ರಾಡಲು ಮತುತ ನಮ್ಮ 

ದೆ�ಶವನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮನುನು ಪೆರಾ�ರೆ�ಪಿಸುತಿತದೆ.

ಖ�ೊಂಗ�ೊಜೇಮ್ ಆಂಗ�ೊಲಿೇ-ಮಣಿಪುರ ಯ್ದಧಿ ಮತ್್ತ ರ�ೊಯುಂಝರ್  ದಂಗ�

ಆಜಾದಿ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸ್ವ ಭಾರತ@75

ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂಣಕಾ 
ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್ಯು.
ಆರ್. ರ�ೊೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕುಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಬಿಳ್ ಬಣ್ಣವು ಈಗ “ಎಲಲಿರೆೋಂದಿಗೆ ಎಲಲಿರ ವಿಕಾಸ, ಎಲಲಿರ ವಿಶಾ್ವಸ 

ಮತುತ ಎಲಲಿರ ಪರಾಯತನು” ದೆೋಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆೋಂದಿದೆ. ಇಂದು, 

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವು ನವಿ�ಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಮತುತ ಪರಿಸರ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಪರಾಮುಖ ಗುರಿಗಳನುನು ಪರಾತಿನಿಧಿಸುತತದೆ, 

ಮತುತ ತಿರಾವಣಮಾ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿರುವ ನಿ�ಲ್ ಚಕರಾವು ನಿ�ಲ್ ಆರ್ಮಾಕತೆಗೆ 

ಸರಾನಾರಮಾಕವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ರಾರ್ಮಾ 18 ರಂದು, 

ಮಲಯಾಳಂ ದೆೈನಿಕ ರಾತೃರೋಮಯ ಶತರಾನೆೋ�ತ್ಸವ 

ಸರಾರಂರವನುನುದೆದಾ�ಶಿಸಿ ರಾತನಾಡಿದ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರೆ�ಂದರಾ 

ಮ�ದಿ, “ಸ್ವರಾಜ್ಯಕಾಕಾಗಿ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ನಮ್ಮ ಜಿ�ವನವನುನು ತಾ್ಯಗ ರಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಲಿ”. 

ಆದಾಗೋ್ಯ, ಅಮೃತ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಬಲ್ಷಠಾ, ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೆೋಂದಿದ ಮತುತ 

ಎಲಲಿರನೋನು ಒಳಗೆೋಳುಳಿವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಕೆೋಡುಗೆ ನಿ�ಡುವ 

ಅವಕಾಶವನುನು ಒದಗಿಸುತತದೆ ಎಂದು ಹೆ�ಳ್ದರು. ಉತತಮ ನಿ�ತಿಗಳನುನು 

ರೋಪಿಸುವುದು ಯಾವುದೆ� ದೆ�ಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. 

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವವನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟುಕೆೋಂಡು, 

ಮುಂದಿನ ವಷಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಉತತಮ ರಾಷ್ವನುನು ನಿಮಮಾಸಲು ಇನೋನು 

ಹೆಚ್ಚನದನುನು ರಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು ಇದು ತೆೋ�ರಿಸುತತದೆ. 

ಹೆಚು್ಚ ಪರಾಚಾರಕೆಕಾ ಬಾರದ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟದ ಘಟನಾವಳ್ಗಳು 

ಮತುತ ಅನಾಮಧೆ�ಯ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟಗಾರರನುನು ಬೆಳಕಗೆ 

ತರಲು ರಾಧ್ಯಮ ಅತು್ಯತತಮ ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು. ಅಂತೆಯ�, 

ಪರಾತಿಯಂದು ಪಟಟುಣ ಅರವಾ ಹಳ್ಳಿಯಲೋಲಿ ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಚಳವಳ್ಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಥಾಳಗಳ್ವೆ, ಅವು ಹೆಚು್ಚ ಜನರಿಗೆ ತಿಳ್ದಿಲಲಿ. ನಾವು ಆ 

ಸಥಾಳಗಳನುನು ಮುನನುಲೆಗೆ ತರಬಹುದು ಮತುತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆ�ಟ್ ನಿ�ಡಲು 

ಜನರನುನು ಪರಾ�ತಾ್ಸಹಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.

ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆೋ�ತ್ಸವದ ಈ ಸಂಚಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ 

ಎರಡು ಹೆೋ�ರಾಟಗಳ ಗಾಥೆಗಳನುನು ಓದಿ, ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟದಲ್ಲಿ 

ಅವುಗಳ್ಗೆ ಸಿಗಬೆ�ಕಾದ ಮನನುಣೆ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಬಿರಾಟ್ಷ್ 

ಸಾರಾರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವನುನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಕಾಯಮಾ ರಾಡಿತುತ. 

ಮಣಿಪುರದ ಖೆೋಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ ಮತುತ ಒಡಿಶಾದ ಕೆೋ್ಯಂಝರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 

ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಸಂಗಾರಾಮದ ಕಥೆಯು ಸೋಫೂತಿಮಾದಾಯಕ...

ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆದಶಕಾಗಳ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ಮಾತೃಭೊಮಿಯ ಸಾ್ಥಪನ�

ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಆದಶಮಾಗಳ್ಂದ ಪೆರಾ�ರಿತರಾಗಿ, ಭಾರತದ 

ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟವನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸಲು ರಾತೃರೋಮಯನುನು 

ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು 1923 ರಾರ್ಮಾ 18, ರಂದು ಪಾರಾರಂರವಾಯಿತು. 

ನಾವು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದತತ ತಿರುಗಿ ನೆೋ�ಡಿದಾಗ, ಅನೆ�ಕ ಮಹಾನ್ 

ವ್ಯಕತಗಳು ಒಂದು ಅರವಾ ಹೆಚ್ಚನ ಪತಿರಾಕೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ 

ಹೆೋಂದಿದದಾರೆಂಬುದನುನು ನಾವು ನೆೋ�ಡುತೆತ�ವೆ. ಲೆೋ�ಕರಾನ್ಯ ತಿಲಕರು 

“ಕೆ�ಸರಿ’ ಮತುತ “ಮರಾಠ”ವನುನು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ, ಗೆೋ�ಪಾಲಕೃಷ್ಣ 

ಗೆೋ�ಖಲೆಯವರು “ಹಿತವಾದ”ವನುನು ಬೆಂಬಲ್ಸಿದರು. ಸಾ್ವಮ 

ವಿವೆ�ಕಾನಂದರು ‘ಪರಾಬುದಧಿ ಭಾರತ’ದೆೋಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೆೋಂದಿದದಾರು, 

ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು “ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ”, “ನವಜಿ�ವನ” ಮತುತ 

“ಹರಿಜನ”ದೆೋಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹೆೋಂದಿದದಾರು. ಶಾ್ಯಮ್ ಜಿ� ಕೃಷ್ಣವಮಮಾ 

ಅವರು “ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆೋ�ಷ್ಯಾಲಜಿಸ್ಟು” ಅನುನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು.

ವಿರ�ೊಟುೇರಿಯಾ ಸಾ್ಮರಕ ಸಭಾಂಗಣ ಈಗ 

ಬಿಪಲಿೇಬಿ ಭಾರತ್ ಗಾಯುಲರಿಯನೊನು ಹ�ೊಂದಿದ�

ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಹೆೋ�ರಾಟಕೆಕಾ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಕೆೋಡುಗೆ 

ಮತುತ ಬಿರಾಟ್ಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳ್ತ ವಿರುದಧಿ ಸಶಸ್ರಿ 

ಪರಾತಿರೆೋ�ಧವನುನು ಪರಾದಶಿಮಾಸುವ ಬಿಪಲಿ�ಬಿ ಭಾರತ್ ಗಾ್ಯಲರಿ, 

ಪಶಿ್ಚಮ ಬಂಗಾಳದ ಶಿರಾ�ಮಂತ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಮತುತ ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ಪರಂಪರೆಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತುತ ಪ�ಷ್ಸುವ ಸಕಾಮಾರದ 

ಬದಧಿತೆಯನುನು ತೆೋ�ರಿಸುತತದೆ. ಗಾ್ಯಲರಿಯ ಸಶಸ್ರಿ ಪರಾತಿರೆೋ�ಧದ 

ಚತರಾಣವು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಚಳವಳ್ಯ ದೆೋಡ್ಡ ಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ 

ಸರಿಯಾದ ಸಾಥಾನವನುನು ಇನೋನು ಕಂಡುಕೆೋಳಳಿಬೆ�ಕಾಗಿದೆ. ಈ 

ಹೆೋಸ ಗಾ್ಯಲರಿಯ ಗುರಿ 1947 ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳ 

ಸಮಗರಾ ನೆೋ�ಟವನುನು ಒದಗಿಸುತತದೆ ಮತುತ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ 

ಪಾರಾಮುಖ್ಯತೆಯನೋನು ಒತಿತಹೆ�ಳುತತದೆ.

ಆಜಾದಿ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸ್ವಭಾರತ@75
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ಮಣಿಪುರಿ ಯತೇಧರ್ ಖಂಗ್ತೇಮ್ ನಲಿಲಿ ಬಿರಾಟ್ಷರ 
ವಿರ್ದ್ಧ ವಿತೇರಾವತೇಶದಿಂದ ಹೊತೇರಾಡಿದರ್

ಖ�ೊಂಗ�ೊಜೇಮ್ ಯ್ದಧಿ ಸಾ್ಮರಕ ಸಂಕಿೇಣಕಾ

ಖೆೋಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ ಯುದಧಿ ಸಾ್ಮರಕ ಸಂಕ�ಣಮಾವು 

ಮಣಿಪುರದ ತೌಬಾಲ್ ಜಿಲೆಲಿಯ ಖೆೋಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ 

ನಲ್ಲಿದೆ. 1891ರ ಆಂಗೆೋಲಿ�-ಮಣಿಪುರಿ ಯುದಧಿದಲ್ಲಿ 

ಬಿರಾಟ್ಷರ ವಿರುದಧಿ ಹೆೋ�ರಾಡಿದ ವಿ�ರ ಮಣಿಪುರಿ 

ಸೆೈನಿಕರಿಗೆ ಗೌರವಾರಮಾವಾಗಿ ಈ ಸಾ್ಮರಕ 

ಸಂಕ�ಣಮಾವನುನು ನಿಮಮಾಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಾತಿ ವಷಮಾ 

ಏಪಿರಾಲ್ 23 ರಂದು ಖೆೋಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ ದಿನವನುನು 

ಆಚರಿಸಲಾಗುತತದೆ, ಮತುತ ಈ ವಷಮಾ ಅದರ 131 ನೆ� 

ವಾಷ್ಮಾಕೆೋ�ತ್ಸವವನುನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತಿತದೆ.

ಈ
ಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯವಾದ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಖೆೋಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ ನ, 
ಸಶಸ್ರಿ ದಂಗೆ, ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಆಡಳ್ತವನುನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ 
ಇರುವಂತೆ ರಾಡಿದ ಒಂದು ಸಥಾಳವಾಗಿದೆ. 1891ರ 

ಆಂಗೆೋಲಿ�-ಮಣಿಪುರ ಯುದಧಿವು ದೆ�ಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 
ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯದ 
ಅನೆ�ಕ ಜನರು ಬಿರಾಟ್ಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ವಿಸತರಣೆಯ ವಿರುದಧಿದ 
ಹೆೋ�ರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಾನುಡಿನ ಘನತೆ, ಗೌರವ ಮತುತ 
ಸಾವಮಾಭೌಮತ್ವವನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಲ್ಷಠಾ ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಸಾರಾರಾಜ್ಯದ ವಿರುದಧಿ 
ಸೆಣಸಿದರು ಮತುತ ತಮ್ಮ ಪಾರಾಣವನೋನು ಅಪಿಮಾಸಿದರು. ಆಗ ಬಿರಾಟ್ಷ್ 
ಸಾರಾರಾಜ್ಯದ “ಸೋಯಮಾ ಎಂದಿಗೋ ಅಸತಮಸುವುದಿಲಲಿ“ ಎಂಬುದು ಒಂದು 
ಜನಪಿರಾಯ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಿಂತ ಮಗಿಲಾಗಿತುತ; ಅದು ವಾಸತವವೂ ಆಗಿತುತ. 
ಮಣಿಪುರದಂತಹ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯವಂದು ಬಿರಾಟ್ಷರ ವಿರುದಧಿ ಹೆೋ�ರಾಡುವುದು 
ಒಂದು ದೆೋಡ್ಡ ವಿಷಯವಾಗಿತುತ: ಮಣಿಪುರ ಮಣಿಯಿತು. ಅದೆ�ನೆ� ಇರಲ್, 
ಪರಾಕರಾಮ ಮಣಿಪುರಿ ಯ�ಧರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆೈ ಚೆಲಲಿಲ್ಲಲಿ.

ವಾಸತವವಾಗಿ, ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಸಕಾಮಾರವು ಮಣಿಪುರವನುನು ಮದಲ್ನಿಂದಲೋ 
ತನನು ನಿಯಂತರಾಣದಲ್ಲಿಡಲು ಬಯಸಿತುತ, ಆದರೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು 
ಸಾಬಿ�ತಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿರಾಟ್ಷರು 1890ರ ರಾರ್ಮಾ 
22 ರಂದು ಮಣಿಪುರಕೆಕಾ 400 ಗೋಖಾಮಾ ಸೆೈನಿಕರನುನು ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತುತ 
ರಾರ್ಮಾ 24, 1891 ರಂದು ಅವರು ಮಣಿಪುರದ ಕಾಂಗಾಲಿ ಅರಮನೆಯ 
ಮ್�ಲೆ ದಾಳ್ ರಾಡಿದರು. ಬಿರಾಟ್ಷರ ಅನಾ್ಯಯದ ಧೆೋ�ರಣೆಯ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೆ�ಕ ಜನರು ಮೃತಪಟಟುರು, ಮತುತ ಮಣಿಪುರಿ 
ಮತುತ ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಶಸ್ರಿ ಸಂಘಷಮಾವು ರುಗಿಲೆದಿದಾತು. 
ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಸೆೈನ್ಯವು ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಶಸಾ್ರಿಸ್ರಿಗಳನುನು 
ಹೆೋಂದಿತುತ, ಆದರೆ ಮಣಿಪುರಿ ಸೆೈನ್ಯವು ಸಾಂಪರಾದಾಯಿಕ ಈಟ್ಗಳು 
ಮತುತ ಖಡಗೆಗಳನುನು ರಾತರಾ ಹೆೋಂದಿತುತ. ಇದರ ಹೆೋರತಾಗಿಯೋ, 
ಮಣಿಪುರಿ ಸೆೈನ್ಯವು ಬಿರಾಟ್ಷರ ವಿರುದಧಿ ಕೆಚೆ್ಚದೆಯಿಂದ ಹೆೋ�ರಾಡಿತು. 
ಬಿರಾಟ್ಷರು ಶರಣಾದರು ಮತುತ ಯುದಧಿದ ಮದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆೋ�ತರು, 
ಆದರೆ ಎರಡನೆ� ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಬಿರಾಟ್ಷರು ವಿಜಯಶಾಲ್ಗಳಾದರು.

ಮಣಿಪುರಿ ಸೆೈನ್ಯವು ಶೌಯಮಾದಿಂದ ಹೆೋ�ರಾಡಿತು, ಆದರೆ ಏಪಿರಾಲ್ 
23, 1891 ರಂದು ಖೆೋಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಯಿತು ಮತುತ ಅನೆ�ಕ 
ಧೆೈಯಮಾಶಾಲ್ ಯ�ಧರು ಪಾರಾಣತೆತತರು. ಈ ಯುದಧಿವನುನು ಭಾರತದ 
ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯ ಸಂಗಾರಾಮದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಿ�ಕರವಾದ 
ಯುದಧಿವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಖೆೋಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ ನ 
ಖೆ�ಬಾ ಗಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯುದಧಿ ನಡೆದಿದದಾರಿಂದ ಈ ದಿನವನುನು ಖೆೋಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ 
ದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತತದೆ. ಏಪಿರಾಲ್ 27, 1891 ರಂದು ಯುದಧಿ 
ಕೆೋನೆಗೆೋಂಡ ನಂತರ ಮಣಿಪುರದ ಮ್�ಲೆ ಬಿರಾಟ್ಷರು ನೆ�ರ 
ನಿಯಂತರಾಣ ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಯುದಧಿದ ನಂತರ, ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಸಕಾಮಾರವು ಅನೆ�ಕ ಜನರನುನು 
ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿತು ಮತುತ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತು. 1891ರ 
ಆಗಸ್ಟು 13ರಂದು ಯುವರಾಜ ಟ್ಕೆ�ಂದರಾಜಿತ್, ತಂಗಲ್ ಜನರಲ್ 
ಅವರನುನು ಗಲ್ಲಿಗೆ�ರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಷೆಟು� ಅಲಲಿ, ರಾಜಕುರಾರ 
ಟ್ಕೆ�ಂದರಾಜಿತ್ ಸೆ�ರಿದಂತೆ ಇತರ ನಾಲ್ವರನುನು ಬಿರಾಟ್ಷರು ಗಲ್ಲಿಗೆ�ರಿಸಿದರೆ, 

ಕುಲಚಂದರಾನನುನು ಇತರ 22 ಜನರೆೋಂದಿಗೆ ಅಂಡರಾನ್ ದಿ್ವ�ಪಗಳ್ಗೆ 
ಗಡಿ�ಪಾರು ರಾಡಲಾಯಿತು. ಮಣಿಪುರಿ ಸೆೈನ್ಯ ಮತುತ ಜನರ 
ಶೌಯಮಾ ಮತುತ ಧೆೈಯಮಾದಿಂದ ಬಿರಾಟ್ಷರು ದಿಗ್ಭ್ರಮ್ಗೆೋಂಡಿದದಾರು 
ಎಂದು ಹೆ�ಳಲಾಗುತತದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಖೆೋಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ 
ಪಿ�ಳ್ಗೆಗಳು ಸಾ್ವತಂತರಾ್ಯದ ಗಾಳ್ಯನುನು ಉಸಿರಾಡಲು ವಿ�ರ 
ಯ�ಧರು ತಮ್ಮ ಪಾರಾಣವನುನು ತಾ್ಯಗ ರಾಡಿದಾದಾರೆ. ಭಾರತಿ�ಯ 
ರಾಜ್ಯಗಳನುನು ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಸಾರಾರಾಜ್ಯಕೆಕಾ ಸೆ�ರಿಸುವ ಪರಾಕರಾಯ 1757 
ರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ಕದನದೆೋಂದಿಗೆ ಪಾರಾರಂರವಾಯಿತು ಮತುತ 1798 ರಲ್ಲಿ 
ಖೆೋ�ಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ ಯುದಧಿದೆೋಂದಿಗೆ ಕೆೋನೆಗೆೋಂಡಿತು. ಈ ಯುದಧಿದ 
ನಂತರ, ಮಣಿಪುರವು ಭಾರತಿ�ಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿರಾಟ್ಷ್ 
ಸಾರಾರಾಜ್ಯದ ನಿಯಂತರಾಣಕೆಕಾ ಒಳಪಟಟು ಕೆೋನೆಯ ರಾಜ್ಯವಾಯಿತು.

ಈ ಯುದಧಿವನುನು 1891ರ ಆಂಗೆೋಲಿ�-ಮಣಿಪುರ ಯುದಧಿ ಎಂದು 
ಕರೆಯಲಾಗುತತದೆ. ಮಣಿಪುರದ ಖೆೋಂಗೆೋಜೆ�ಮ್ ನಲ್ಲಿ 2016ರ ಏಪಿರಾಲ್ 
23ರಂದು ಅಂದಿನ ರಾಷ್ಪತಿ ಪರಾಣಬ್ ಮುಖಜಿಮಾ ಅವರು ಯುದಧಿ 
ಸಾ್ಮರಕವನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದದಾರು.

ಆಜಾದಿ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸ್ವ ಭಾರತ@75
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ಕೊಯೆಂಝರ್ ನಲಿಲಿ  ಬಿರಾಟ್ಷರಿಗೆ  ಸವಾಲೊಡಿಡಿದ್ದ  ಭ್ಯಾನ್ 
ಮತ್್  ಜುವಾಂಗ್  ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ  ಜನರ  ದಂಗೆ 

ಒಡಿಶಾದ ಕೆೋ್ಯಂಝರ್ ನಲ್ಲಿ ರುಯನ್ ಮತುತ ಜುವಾಂಗ್ 
ಬುಡಕಟುಟು ಜನಾಂಗದವರ ದಂಗೆಯು ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಆಳ್್ವಕೆಗೆ 
ಸವಾಲೆೋ�ಡಿ್ಡದದಾಷೆಟು� ಅಲಲಿ, ಅಂತ್ಯಹಾಡಿತು. ವಾಸತವವಾಗಿ, 

ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಸಕಾಮಾರವು ಕೆೋ್ಯಂಝರ್  ರುಯಾನ್ ಮತುತ ಜುವಾಂಗ್ 
ಸಮುದಾಯದ ಇಚೆ್ಛಗಳು ಮತುತ ಸಂಪರಾದಾಯಗಳ್ಗೆ ವಿರುದಧಿವಾಗಿ 
ಸಿಂಹಾಸನದ ಮ್�ಲೆ ಹೆೋಸ ರಾಜನನುನು ಪರಾತಿಷಾಠಾಪಿಸಿತು. ಬಿರಾಟ್ಷರು 
ಸಥಾಳ್�ಯರನುನು ತಿರಸಾಕಾರ ರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಯ ರಾಜನ ಮೋಲಕ 
ಆಳಲು ಬಯಸಿದರು. ಹೆೋಸ ರಾಜನು ಬಿರಾಟ್ಷರ ಹಿತದೃಷ್ಟುಯಿಂದ 
ವತಿಮಾಸುತಿತದದಾನೆ� ಹೆೋರತು ಜನರ ಹಿತಕಾಕಾಗಿ ಅಲಲಿ. ಬಿರಾಟ್ಷರ 
ಕೆೈಗೆೋಂಬೆಯಂತಿದದಾ ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನವನುನು ಏರಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನು 
ಅನಿಯಂತಿರಾತ ತೆರಿಗೆಗಳನುನು ಸಂಗರಾಹಿಸಲು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದನು. 1868ರ 
ಏಪಿರಾಲ್ 21ರಂದು ರತಾನು ಮತುತ ನಂದಾ ನಾಯಕ್ ಅವರ ನೆ�ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಜುವಾಂಗ್ ಮತುತ ರುಯಾನ್ ಜನರು ಶಸ್ರಿಗಳನುನು ಕೆೈಗೆತಿತಕೆೋಂಡು 
ಬಿರಾಟ್ಷರು ಮತುತ ಹೆೋಸ ರಾಜನ ಶೆೋ�ಷಣೆಯ ವಿರುದಧಿ ದಂಗೆ ಎದದಾರು.

1820ರಲ್ಲಿ ಕೆೋ್ಯಂಝರ್  ಜಿಲೆಲಿಯ ತಪುಮಾರ್ ಗಾರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 
ರತಾನು ನಾಯಕ್, ಕೆೋ್ಯಂಝರ್  ಬಿರಾಟ್ಷ್ ವಿರೆೋ�ಧಿ ಆಂದೆೋ�ಲನದ 
ನೆ�ತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದದಾರು. ರತಾನು ನಾಯಕ್ ರುಯಾನ್ ಬುಡಕಟುಟು 
ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು, ಮತುತ  ನಂದ ನಾಯಕ್, ನಂದ ಪರಾಧಾನ್, 
ಬಾಬು ನಾಯಕ್, ದಾಶರರ್ ಕುನ್ವರ್ ಮತುತ ಪಡು ನಾಯಕ್ ರಂತಹ 
ಜನರು ಈ ಉದೆದಾ�ಶಕೆಕಾ ಬೆಂಬಲ ನಿ�ಡಿದರು. ಈ ದಂಗೆಯು ಬಿರಾಟ್ಷ್ 
ಆಡಳ್ತ ಮತುತ ಸಥಾಳ್�ಯ ರಾಜನ ದಬಾ್ಬಳ್ಕೆ ಮತುತ ಅನಾ್ಯಯದ ವಿರುದಧಿ 
ಜನಾಕೆೋರಾ�ಶವಾಗಿತುತ. ಅಂತಹ ಸಂದರಮಾಗಳಲ್ಲಿ, ದಂಗೆಕೆೋ�ರರು 
ಕೆೋ್ಯಂಝರ್  ರಾರುಕಟೆಟುಯನುನು ಲೋಟ್ ರಾಡಿದರು ಮತುತ ಏಪಿರಾಲ್ 28, 
1868 ರಂದು ಅರಮನೆಗೆ ಮುತಿತಗೆ ಹಾಕದರು, ರಾಜನ ದಿವಾನ್ ಮತುತ 
ಅವನ 100 ಸೆೈನಿಕರು ಮತುತ ಬೆಂಬಲ್ಗರನುನು ಅಪಹರಿಸಿದರು.

ಇದರ ನಂತರ, ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಸಕಾಮಾರವು ಚಳವಳ್ಯನುನು ಹತಿತಕಕಾಲು 
ನಿಧಮಾರಿಸಿತು, ಮತುತ ಮ್� 7, 1868 ರಂದು, ಸಿಂಗೋ್ಭಮ್ ಉಪ 
ಗವನಮಾರ್ ಡಾ. ಡಬೋಲಿ್ಯ. ಹೆೈಸ್ ನೆ�ತೃತ್ವದ ಸೆ�ನಾ ತುಕಡಿ 
ಕೆೋ್ಯಂಝರ್ ಗೆ ಆಗಮಸಿ, ಬುಡಕಟುಟು ಜನರ ಮ್�ಲೆ ದಾಳ್ ರಾಡಿತು, 
ಇದು ಚಳವಳ್ಗಾರರನುನು ಕೆರಳ್ಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ರತಾನು ನಾಯಕ್ 
ನೆ�ತೃತ್ವದ ಚಳವಳ್ಗಾರರು ದಿವಾನರನುನು ಕೆೋಂದರು. ಹೆೈಸ್ ಗೆ 
ಸೆೋ�ಲನುನು ಅರಗಿಸಿಕೆೋಳಳಿಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ ಮತುತ ಅದನುನು ಪರಾತಿಷೆಠಾಯ 
ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. ಅಂತಹ ಸಂದರಮಾದಲ್ಲಿ, ಬಿರಾಟ್ಷರು, 
ಬುಡಕಟುಟು ಜನರ ಮನೆಗಳ್ಗೆ ಬೆಂಕ ಹಚ್ಚ, ಕಾಯಾಮಾಚರಣೆ ರಾಡಲು 
ಆದೆ�ಶಿದರು.

ಅದೆ� ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆೈಸ್ ಒಂದು ಆಜ್ೆಯನುನು ಹೆೋರಡಿಸಿ, 
“ನಿ�ವು ಶರಣಾಗಿ ಅರವಾ ಎಲಲಿರೋ ಸಾಯುತಿತ�ರಿ.” ಎಂದು ತಿಳ್ಸಿದರು. 
ಆದಾಗೋ್ಯ, ಪರಾತಿರಟನಾಕಾರರು ಅದಕೆಕಾ ಬಗಗೆಲ್ಲಲಿ ಮತುತ ಚೆೈಬಾಸಾ 
ಮತುತ ಕೆೋ್ಯಂಝರ್  ನಡುವಿನ ರಸೆತ ಸಂಪಕಮಾವನುನು ಕಡಿತಗೆೋಳ್ಸಿದರು. 
ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿರಾಟ್ಷ್ ಕಮಷನರ್ ಕನಮಾಲ್ ಇಟ್ ಡಾಲಟುನ್ 
ಅವರನುನು ಚೆೋ�ಟಾ ನಾಗು್ಪರದಿಂದ ಕೆೋ್ಯಂಝರ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು, 
ಆದರೆ ಬಿಸಿಲು ಮತುತ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪರಾದೆ�ಶದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದಂಗೆಯ 
ಸಥಾಳವನುನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಅಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, 

ಬಿರಾಟ್ಷರು ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜರು ಮತುತ ದೆೋಡ್ಡ ಸೆೈನ್ಯದ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ದಂಗೆಯನುನು ಹತಿತಕಕಾಲು ಪರಾಯತಿನುಸಲು ಪಾರಾರಂಭಿಸಿದರು.  
ಈ ಪರಾಯತನುದ ಭಾಗವಾಗಿ, ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ ಬನಾಯ್, 
ಮಯೋರಮಾಂಜ್, ಪಲ್ಹರಾ ಮತುತ ಧೆಂಕನಲ್ ನಿಂದ ಸೆೈನ್ಯವನುನು 
ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೆ� ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಟಕ್ ಕಮಷನರ್  
ಟ್ ಇ ರಭೆ�ನಾ್ಸ ಅವರನುನು ಕೆೋ್ಯಂಝರ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಪರಾತಿರಟನಾಕಾರರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಸೋಚಸಿದರು, 
ಆದರೆ ರತಾನು ನಾಯಕ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಮತುತ ಕೆೋನೆಯವರೆಗೋ 
ಹೆೋ�ರಾಡುವುದಾಗಿ ಪರಾತಿಜ್ೆ ರಾಡಿದರು. 

ನಂತರ, ರತಾನು ನಾಯಕ್ ಮತುತ ನಂದ ನಾಯಕ್ ಇಬ್ಬರೋ 
ರುಯಾನ್ ಸಮುದಾಯವನುನು ಉಳ್ಸಲು ಶರಣಾದರು. ಅವರನುನು 
ಬಿರಾಟ್ಷರು ಗಲ್ಲಿಗೆ�ರಿಸಿದರು. ಪರಾತಿರಟನಕಾರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನಿ�ಡಿದ, 
ರಾಣಿ ವಿಷು್ಣ ಪಿರಾಯಾ ದೆ�ವಿಯನುನು ಸಹ ಬಿರಾಟ್ಷರು ಸೆರೆಮನೆಗೆ 
ತಳ್ಳಿದರು. ನಂತರ, ಧರಣಿ�ಧರ್ ನಾಯಕ್ ಈ ಚಳವಳ್ಗೆ ಹೆೋಸ 
ಆವೆ�ಗ ನಿ�ಡಿದರು. ಈ ಚಳವಳ್ಯು ಎಷುಟು ದೆೋಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವನುನು 
ಬಿ�ರಿತೆಂದರೆ, ಇದು ದೆ�ಶದಾದ್ಯಂತ ಅನುರವಕೆಕಾ ಬಂದಿತು.   

ರ�ೊಯುಂಝರ್ ನ ಯ್ದಧಿದ ಸಂರ�ೇತ

ಒಡಿಶಾದ ಆಗಿನ ಕೆೋ್ಯಂಝರ್  

ರಾಜ್ಯದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಂಗೆಯು 

ಪಾರಾರಂರವಾಯಿತು, ರತಾನು ನಾಯಕ್ ಅವರ 

ನೆ�ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರುಯನ್ ಬುಡಕಟುಟು ಸರಾಜದ 

ಜನರು ಶಸಾ್ರಿಸ್ರಿಗಳನುನು ಕೆೈಗೆತಿತಕೆೋಂಡರು. 

ದಂಗೆಯ ಫಲ್ತಾಂಶ, ಬಿರಾಟ್ಷರ ಪರವಾಗಿ 

ಹೆೋ�ಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ ಚಳವಳ್ಯ 

ಪರಿಣಾಮವು ಒಡಿಶಾದ ಮ್�ಲೆ ರಾತರಾವಲಲಿದೆ 

ಇಡಿ� ದೆ�ಶದ ಮ್�ಲೆ ಆಗಿತುತ.

ಆಜಾದಿ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸ್ವಭಾರತ@75
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ಆಯ್�ಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ದಿವಸ್ (ಏಪ್ರಿಲ್ 30)

ಸಾವಕಾತಿರಾಕ ಆರತೇಗಯೆ ಸಾವಕಾತಿರಾಕ ಆರತೇಗಯೆ 

ಆಯ್�ಾ್ಮನ್ 

ಭಾರತ್ ಆರ�ೊೇಗಯು ಮತ್್ತ 

ಸಾವಾಸ್ಥಯಾ ರ�ೇಂದರಿಗಳನ್ನು ಸಹ 

ಸಾ್ಥಪ್ಸಲಾಗಿದ�, ಅಲ್ಲಿ ಜನರ್ ಟ�ಲ್ 

ಸಮಾಲ�ೊೇಚನ� ಮೊಲಕ ತಜ್ಞ 

ವ�ೈದಯುರಿಂದ ನ�ೇರ ಸಲಹ� 

ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್.

1ಲಕ್ಷ 

ಬಡವರಿಗ� ಆರ�ೊೇಗಯು ಮತ್್ತ ಯೇಗಕ್�ೇಮವನ್ನು 

ಉತ�್ತೇಜಿಸ್ವ ಮತ್್ತ ಅವರಿಗ� ಆರ�ೊೇಗಯು ವಿಮಯ 

ಪರಿಯೇಜನವನ್ನು ನಿೇಡ್ವ ಉದ�ದಿೇಶಗಳ��ಂದಿಗ� 

ಆಯ್�ಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ - ಪರಿಧಾನ ಮಂತ್ರಿ 

ಜನ ಆರ�ೊೇಗಯು ಯೇಜನ�ಯನ್ನು 2018 ರಲ್ಲಿ 

ಪಾರಿರಂಭಿಸಲಾಯತ್. ವಿಶವಾದ ಅತ್ದ�ೊಡ� 

ಆರ�ೊೇಗಯು ವಿಮಾ ಯೇಜನ�ಯಾದ ಇದರಡಿ ಈ 

ಎರಡ್ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್, ದ�ೇಶವು ಪರಿತ್ 

ವಷ್ಕಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 30 ರಂದ್ ಆಯ್�ಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ 

ದಿವಸವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತ್ತದ�. ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ, 

ಸಾಮಾಜಿಕ- ಆರ್ಕಾಕ ಜಾತ್ ಜನಗಣತ್ಯ 

ದತಾ್ತಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲ� ದ�ೇಶದ ದೊರದ 

ಪರಿದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ ದರದಲ್ಲಿ ವ�ೈದಯುಕಿೇಯ 

ಸೌಲಭಯುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಪರಿಯತನುಗಳನ್ನು 

ರ�ೈಗ�ೊಳಳಿಲಾಗ್ತ್್ತದ�. ಅಲಲಿದ�, 50 ರ�ೊೇಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಾ 

ಜನರಿಗ� 5 ಲಕ್ಷ  ರೊ.ಗಳವರ�ಗ� ಉಚತ ಆರ�ೊೇಗಯು 

ವಿಮಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯಂದಿಗ� ಸರಾಕಾರ 

ಮ್ನನುಡ�ಯ್ತ್್ತದ�.

ಯೇಜನ� ಪಾರಿರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 2022 ಮಾರ್ಕಾ 21ರವರ�ಗ� 

17,86,97,235 ಆಯ್�ಾ್ಮನ್ ರಾಡ್ಕಾ ಗಳನ್ನು 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದ�.

ನಮ್ಮ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ, ದಶಕಗಳ್ಂದ, ಕೆೋ�ಟ್ಯಂತರ ಬಡ ನಾಗರಿಕರು 
ತಾವು ಅನಾರೆೋ�ಗ್ಯಕೆಕಾ ಒಳಗಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚಂತೆಯಿಂದ 
ಜಿ�ವನ ಸಾಗಿಸುತಿತದದಾರು. ಅವರು ಅನಾರೆೋ�ಗ್ಯಕೆಕಾ ಚಕತೆ್ಸ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗೆ 
ಅರವಾ ಕುಟುಂಬಕೆಕಾ ಆಹಾರ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಚಂತಿಸಬೆ�ಕಾಗುತಿತತುತ. 
ಈ ಯ�ಜನೆಯು ದೆ�ಶದ ಅಂತಹ ಬಡ ಮತುತ ಮಧ್ಯಮ ವಗಮಾದ ಜನರ 

ಚಕತೆ್ಸಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮುಖ ಪಾತರಾ ವಹಿಸಿದೆ. ಈಗ ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆ�ದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನುನು 

ವಿಸತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ನರೆ�ಂದರಾ ಮ�ದಿ, ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ

ನಮ್ಮ ದೆ�ಶದಲ್ಲಿ, ದಶಕಗಳ್ಂದ, ಕೆೋ�ಟ್ಯಂತರ ಬಡ ನಾಗರಿಕರು 
ತಾವು ಅನಾರೆೋ�ಗ್ಯಕೆಕಾ ಒಳಗಾದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚಂತೆಯಿಂದ 
ಜಿ�ವನ ಸಾಗಿಸುತಿತದದಾರು. ಅವರು ಅನಾರೆೋ�ಗ್ಯಕೆಕಾ ಚಕತೆ್ಸ ಪಡೆಯುವ ಬಗೆಗೆ 
ಅರವಾ ಕುಟುಂಬಕೆಕಾ ಆಹಾರ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಗೆಗೆ ಚಂತಿಸಬೆ�ಕಾಗುತಿತತುತ. 
ಈ ಯ�ಜನೆಯು ದೆ�ಶದ ಅಂತಹ ಬಡ ಮತುತ ಮಧ್ಯಮ ವಗಮಾದ ಜನರ 

ಚಕತೆ್ಸಯಲ್ಲಿ ಪರಾಮುಖ ಪಾತರಾ ವಹಿಸಿದೆ. ಈಗ ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆ�ದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನುನು 

ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ�ಯು.
14555
ಅರವಾ

1800-111-565.

3,11,27,750 
ಜನರ್ ಈ ಯೇಜನ�ಯ 
ಪರಿಯೇಜನ ಪಡ�ದಿದಾದಿರ�.
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ಮುದರಾಕರು ಮತುತ ಪರಾಕಾಶಕರು
ಸತ�ಯುೇಂದರಿ ಪರಿರಾಶ್ 

ಪರಾಧಾನ ಮಹಾನಿದೆ�ಮಾಶಕರು,
ಬೋ್ಯರೆೋ� ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿ�ರ್  ಅಂಡ್  ಕಮು್ಯನಿಕೆ�ಷನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮುದರಾಣ:
ಇನ್ �ನಿಟಿ ಅಡವಾಟ�ೈಸಿಂಗ್  ಸವಿೇಕಾಸಸ್  ಪ��. ಲ್ಮಿಟ�ಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾಪ�ಮಾರೆ�ಟ್  ಪಾಕ್ಮಾ , 10ನೆ� ಮಹಡಿ

ನವದೆಹಲ್-ಫರಿ�ದಾಬಾದ್  ಬಾಡಮಾರ್ , ಎನ್ ಹೆರ್ -1, ಫರಿ�ದಾಬಾದ್ -121003

ಪರಾಕಾಶಕರು
ಬೊಯುರ�ೊೇ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೇರ್  ಅಂಡ್  ಕಮ್ಯುನಿರ�ೇಷ್ನ್  
ಕೆೋಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನೆ� ಮಹಡಿ, ಸೋಚನಾ ರವನ,

ನವದೆಹಲ್ - 110003

ಸಂಪಾದಕರು
ಜ�ೈದಿೇಪ್  ಭಟಾನುಗರ್ 

ಪರಾಧಾನ ಮಹಾನಿದೆ�ಮಾಶಕರು,
ಪಿಐಬಿ ನವದೆಹಲ್
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