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2022 ನ�ೇ ಆರ್ಥಿಕ ವರಥಿದಲ್ಲಿ 65 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹ�ಚ್ಚು ಮಂದಿ 

ಅಟಲ್ ಪಂಚಣಿ ಯೇಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ�್ ೇಂದಾವಣ�

ಕ�ೇಂದ್ರದ ಅಟಲ್ ಪಂಚಣಿ ಯೇಜನ� (ಎಪವ�ೈ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ದಾಖಲಾತಿಗಳು 2021-22 ರಲ್ಲಿ ವ�ೇಗವನ್ನು ಪಡ�ದ್ಕ�ೊಂಡಿವ� 

ಮತ್ತು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ವರಥಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ವರ�ಗ� 65 ಲಕ್ಷ ಜನರ್ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 

ದಾಖಲಾಗಿದಾದಾರ�. ಈ ಯೇಜನ�ಯ್ ಕಳ�ದ ಆರೊವರ� ವರಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 

3.68 ಕ�ೊೇಟಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ�. ಕ�ೇಂದ್ರದ ಪ್ರಮ್ಖ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಭದ್ರತಾ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು ವಿಶ�ೇರವಾಗಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ 

ನಾಗರಿಕರಿಗ� ವೃದಾಧಾಪ್ಯ ಆದಾಯ ಭದ್ರತ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಉದ�ದಾೇಶದಂದ. 

2015 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದಯವರ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. 

ಈ ಯೇಜನ�ಯ್ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಥಿಕರಲ್ಲಿ ದೇರ್ಥಿಯ್ರ್ಯದ 

ಸಮಸ�್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ತತುದ� ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ 

ಕಾರ್ಥಿಕರನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿವೃತಿತುಗಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ�್ರೇರಣ�ಯಂದ ಉಳಿತಾಯ 

ಮಾಡಲ್ ಪ್ರೇತಾಸಾಹಿಸ್ತತುದ�. ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತ�ಯನ್ನು ಹ�ೊಂದರ್ವ  

18-40 ವರಥಿ ವಯಸಿಸಾನ ಯಾವುದ�ೇ ಭಾರತಿೇಯ ನಾಗರಿಕರ್ ಪಂಚಣಿ 

ಯೇಜನ�ಗ� ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹ್ದ್. ಇದ್ 60 ವರಥಿ ವಯಸಾಸಾದ 

ಮೇಲ� ತಿಂಗಳಿಗ� ರೊ 1,000 ರಿಂದ ರೊ 5,000 ರವರ�ಗಿನ ಕನಿರ್ಠ ಖಾತರಿ 

ಪಂಚಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದ�.

ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಥಿಸ್ವ ಝೇಜಿಲಾ ಪಾಸ್ 

ಈ ವರಥಿದ ಜನವರಿಯ ಶ್ೇತಮಯ ತಿಂಗಳಲೊಲಿ ತ�ರ�ದತ್ತು. 

ಈ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ್ ಗಡಿ ರಸ�ತುಗಳ ಸಂಸ�ಥೆಗ� (ಬಿ ಆರ್ ಒ) ಒಂದ್ 

ಸಾಧನ�ಯಾಗಿದ�, ಏಕ�ಂದರ� ಇದ್ ಚಳಿಗಾಲವು ಗರಿರ್ಠವಾಗಿರ್ವಾಗಲೊ 

ಕ�ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶವಾದ ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು 

ಲಡಾಖ್ ನಡ್ವ� ನಿಣಾಥಿಯಕ ಸಂಪಕಥಿವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದ�. ಇದನ್ನು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 31 ರ ನಂತರ ಮ್ಚ್ಚಲಾಗ್ತತುದ�. ಭಾರಿೇ 

ಹಿಮಪಾತ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ 20 ಡಿಗಿ್ರ ಸ�ಲ್ಸಾಯಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮ 

ತಾಪಮಾನದ ಕಾರಣ, ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗ�ಯ್ ಅತ್ಯಂತ 

ಕರಟುಕರವಾಗಿದ� ಮತ್ತು ಶ್್ರೇನಗರ-ಲ�ೇಹ್ ಮತ್ತು ಮನಾಲ್ -ಲ�ೇಹ್ 

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಹ�ದಾದಾರಿಗಳನ್ನು ಮ್ಚ್್ಚವುದರಿಂದ ಲಡಾಖ್ ದ�ೇಶದ 

ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಂಪಕಥಿ ಕಡಿದ್ಕ�ೊಳುಳುತತುದ�.  ಈ ಸವಾಲ್ನ 

ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ, ಬಿ ಆರ್ ಒ ಸಿಬ್ಂದಯ್ ಹಿಮವನ್ನು 

ತ�ರವುಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಝೇಜಿಲಾ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ತ�ರ�ದಡಲ್ 

ಹಗಲ್ರ್ಳು ಶ್ರರ್ಸ್ತಿತುದಾದಾರ� ಇದರಿಂದ ಸರಕ್ ಸರಬರಾಜ್ಗಳನ್ನು 

ನಿಗದತ ಸಮಯಕ�ಕೆ ತಲ್ಪಸಬಹ್ದ್. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಈ ಪರಿಸಿಥೆತಿಗಳನ್ನು 

ನಿಭಾಯಸಲ್, ಶ್್ರೇನಗರ-ಲ�ೇಹ್ ಮಾಗಥಿದಲ್ಲಿ ಝೇಜಿಲಾ ಸ್ರಂಗವನ್ನು 

ನಿರ್ಥಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�, ಪ್ರತಿ ವರಥಿ ಭಾರಿೇ ಹಿಮಪಾತದಂದಾಗಿ ಈ 

ಮಾಗಥಿವು ಸಂಚಾರಕ�ಕೆ ಹ�ಚ್್ಚ ಕರಟುಕರವಾಗ್ತತುದ�.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶ್್ರೇನಗರ-ಲ�ೇಹ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಟುಲ್ ಮತ್ತು 

ರ್ನಮಾರ್ಥಿ ನಡ್ವಿನ ಝೇಜಿಲಾ ಸ್ರಂಗವು ನಿಮಾಥಿಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ� 

ಮತ್ತು 2023 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಪೂಣಥಿಗ�ೊಳುಳುವ ನಿರಿೇಕ್�ಯದ�. ಇದ್ ಏಷಾ್ಯದ 

ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ದ್ವಮ್ಖ ಸ್ರಂಗವಾಗಿದ�, ಜ�ೊತ�ಗ� 11,575 ಅಡಿಗಳರ್ಟು 

ಎತತುರದಲ್ಲಿರ್ವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತತುರದ ಸ್ರಂಗವಾಗಿದ�. ಪೂಣಥಿಗ�ೊಂಡ 

ನಂತರ, ಸ್ರಂಗವು ಲ�ೇಹ್ ಮತ್ತು ಶ್್ರೇನಗರ ನಡ್ವ� ವರಥಿಪೂತಿಥಿ 

ಸಂಪಕಥಿವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದ�.

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿ ಆರ್ ಒ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ� ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಕ್ತವಾದ ಝೇಜಿಲಾ ಪಾಸ್

ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಆರ್ಥಿಕತ�ಯನ್ನು ರೊಪಸಿದರ್.  ಭಿೇಮ್ ಯ್ಪಐನಂತಹ 

ಅಪಲಿಕ�ೇಶನ್ ಗಳು ಈ ಕಲ್ಪನ�ಗ� ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನಿೇಡಿದವು. 

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲ�ಯ ಯ್ಪಐ ವಹಿವಾಟ್ಗಳು 

ನಡ�ದರ್ವುದ್ ವರದಯಾಗಿದ್ದಾ, ಡಿಜಿಟಲ್  ಪಾವತಿ ಇಂದನ 

ಅತ್ಯಂತ ತ್ತ್ಥಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ� ಎಂಬ್ದನ್ನು ಸಾಬಿೇತ್ಪಡಿಸಿದ�. 

ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸರ್ಥಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ (ಆರ್ ಬಿಐ) ಈಗ ಹ�ೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು 

ಮಾಡಿದ�. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೇತಾಸಾಹಿಸಲ್, ಆರ್ ಬಿಐ 

ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗ� ರೊ 200 ವರ�ಗ� ಆಫ್ ಲ�ೈನ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು 

ಅನ್ಮತಿಸ್ವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಗಡ� ಮಾಡಿದ�. ಆಫ್ ಲ�ೈನ್ 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಎಂದರ� ಇಂಟನ�ಥಿಟ್ ಅಥವಾ ಟ�ಲ್ಕಾಂ ಸಂಪಕಥಿದ 

ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿದ ವಹಿವಾಟ್. ಆಫ್ ಲ�ೈನ್ ಮೇಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದ�ೇ 

ಚಾನಲ್ ಅಥವಾ ಕಾಡ್ಥಿ ಗಳು, ವಾ್ಯಲ�ಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಮಬ�ೈಲ್ 

ಸಾಧನಗಳಂತಹ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡ್ ಮ್ಖಾಮ್ಖಿಯಾಗಿ 

(ಸಾರ್ೇಪ್ಯ ಮೇಡ್) ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹ್ದ್.   

ಈಗ ಇಂಟನ�ಥಿಟ್ ಬಳಸದ� 
200 ರ್ಪಾಯಿಗಳವರ�ಗ� 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ 

ಅಜಿಥಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ವುದ್ ಹ�ೇಗ�: ಈ ಯೇಜನ�ಗಾಗಿ ನ�್ ೇಂದಣಿಯನ್ನು 

ಅಟಲ್ ಪಂಚಣಿ ಯೇಜನ�ಯ ಅಧಿಕೃತ ವ�ಬ್ ಸ�ೈಟ್ https://enps.
nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem ನಲ್ಲಿ 

ಮಾಡಬಹ್ದ್.

ಸ್ದಿದಿ ತ್ಣ್ಕ್ಗಳು
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ಕ�್ೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾರಾಮಿಕ ರ�್ ೇಗದ ವಿರ್ದ್ಧದ 

ಹ�್ ೇರಾಟದಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶವು ತನನು ಆರ�್ ೇಗ್ಯ 

ಮ್ಲಸೌಕಯಥಿವನ್ನು ದಾಖಲ� ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಹ�ಚ್ಚುಸಿದ್ದಿ ಮಾತರಾವಲಲಿದ� ನವಿೇನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು 

ಬಳಸಿದ�. ವಿಜ್ಾನ ಚಾಲ್ತ ಮತ್್ತ ವಿಜ್ಾನ-

ಆಧಾರಿತ ಬೃಹತ್ ಲಸಿಕಾ ಕಾಯಥಿಕರಾಮವು 

ಭಾರತಕ�ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಅಪ�ೇಕ್ಷಣಿೇಯ ಲಸಿಕಾ ನೇಡಿಕ� ದಾಖಲ�ಯನ್ನು 

ಸಾಧಿಸಲ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ�್ಟ್ಟಿತ್. 

130 ಕ�್ೇಟ್ ಭಾರತಿೇಯರ ಸಾಮ್ಹಿಕ 

ಉತಾಸಾಹವು ಈ ಗಮನಾಹಥಿ ಸಾಧನ�ಯನ್ನು 

ಸಾಧಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಪರಾಮ್ಖ ಪಾತರಾ ವಹಿಸಿದ�. ಒಂದ್ 

ವರಥಿದ�್ ಳಗ� ಭಾರತವು 160 ಕ�್ೇಟ್ಗ್ 

ಹ�ಚ್ಚು ಲಸಿಕ� ಡ�್ ೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನೇಡಿದ�. ಇದ್ 

ಅದರ ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತ� ಮತ್್ತ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಕ�ಕೂ 

ಜಿೇವಂತ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. ಪರಾತಿಯಬ್ಬ 

ಭಾರತಿೇಯನಗ್ ಲಸಿಕ�ಯ ರಕ್ಷಣ�ಯನ್ನು 

ಒದಗಿಸ್ವ ಉದ�ದಿೇಶದಿಂದ ‘ಹರ್ ಘರ್ 

ಟ್ಕಾ, ಘರ್ ಘರ್ ಟ್ಕಾ’ ಅಭಿಯಾನಗಳು 

ಹ�ಚ್ಚು ಜನಪರಾಯವಾಗ್ತಿ್ತವ� ಮತ್್ತ 

ಯಶಸಿವಿಯಾಗ್ತಿ್ತವ�...

160 ಕೋಟಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
ದಾಟಿದ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ 1 ವರಥಿ 

ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣ 

ಸಾಧನೆ!

Cover Storyಮ್ಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
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Cover Storyಮ್ಖಪುಟ ಲ�ೇಖನಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ 1 ವರಥಿ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಫೆಬ್ರವರಿ 1-15, 20228

ನಾನ್ ಸ್ಂದರ ಗಾರಾಮದ ಉಪ ಆರ�್ ೇಗ್ಯ ಕ�ೇಂದರಾದಲ್ಲಿ 20 ತಿಂಗಳಿನಂದ ಕ�ಲಸ 

ಮಾಡ್ತಿ್ತದ�ದಿೇನ�. ಇಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲಲಿ, ಕಟಟಿಡ ಪಾಳು ಬಿದಿದಿದ�. ಈ ಪರಾದ�ೇಶದ ಜನರ್ 

ಹ�ಚ್ಚು ವಿದಾ್ಯವಂತರಲಲಿ, ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕ್ವ ಪರಾಯೇಜನಗಳನ್ನು 

ವಿವರಿಸ್ವುದ್ ನಮಗ� ಕರಟಿವಾಯಿತ್.

ಮ್ಖ�ೇಶ್ (ಸ್ಂದರ ಆರ�್ ೇಗ್ಯ ಕ�ೇಂದರಾದಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ನವಥಿಹಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ ಎಎನ್ ಎಂ)

ರಾಜಸಾಥೆನದ ಬಾಮಥಿರ್ ಜಿಲ�ಲಿ ಗಡಿಗ� ಬಹಳ ಹತಿತುರದಲ್ಲಿದ�. ಈ ಜಿಲ�ಲಿಯ 'ಸ್ಂದರ' 
ಎಂಬ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಥಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವ�ೇಶಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ�್ಯಗಳಿವ�. ಮಣಿಣಿನ 
ರಸ�ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹದಗ�ಟಟು ಹಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಹಳಿಳುಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ತಲ್ಪಲ್ 
ತ್ಂಬಾ ಕರಟುವಾಗಿಸಿವ�. ಇದ್ ಲಸಿಕಾ ಕಾಯಥಿಕ�ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲ್ನದಾಯತ್. 
ಇಷ�ಟುಲಾಲಿ ಆದರೊ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕಾಯಥಿಕತಥಿರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುವನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. 
ಕ�ೊೇವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನಕಾಕೆಗಿ ರಾಜಸಾಥೆನದ ಈ ಹಳಿಳುಯನ್ನು ಆರ�ೊೇಗ್ಯ 
ಕಾಯಥಿಕತಥಿರ್ ಒಂಟ�ಗಳ ಮೇಲ� ತಲ್ಪದರ್.

ಈ ಸ್ಥಳಗಳಿಗ� ಒಂದ�ೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹ�್ ೇಗಿ ಬರಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಇಂತಹ 

ಪರಿಸಿ್ಥತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡ್-ಮ್ರ್ ದಿನ ದ�್ ೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಊರಿನವರ ಮನ�ಗಳಲ್ಲಿಯೇ 

ಇರಬ�ೇಕಾಯಿತ್. ಕ�್ೇವಿಡ್ ವಿರ್ದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್್ತಯ್ ಲಸಿಕ� 

ಪಡ�ಯದ� ಇರಬಾರದ್ ಎಂಬ್ದ್ ನಮ್ಮ ಪರಾಯತನುವಾಗಿತ್್ತ.

-ಡಾ. ಅನಲ್ ಪಾಟ್ೇಲ್ (ಲಸಿಕಾ ತಂಡದ ಮ್ಖ್ಯಸ್ಥ)

ಮಹಾರಾರಟ್ದ ನಂದ್ಬಾಥಿರ್ ಜಿಲ�ಲಿಯ ದೊರದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ 

ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕ್ವುದ್ ತ್ಂಬಾ ಕರಟುಕರವಾದ ಕ�ಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಇಂತಹ 

ಪರಿಸಿಥೆತಿಯಲ್ಲಿ, ಜನರಿಗ� ಕ�ೊೇವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಾ ಲಸಿಕ� ಹಾಕಲ್ ದ�ೊೇಣಿ ಆಂಬ್್ಯಲ�ನ್ಸಾ 

ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಯತ್.

ಅಸಾಸಾಂನ ಧ್ಬಿರಾ 

ಜಿಲ�ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ 

ವ್ಯಕ್್ತಯ್ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು 

ಪಡ�ಯ್ವುದನ್ನು 

ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಲ್ 

ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತಕ್ 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 

ನಡ�ಸಲಾಗ್ತಿ್ತದ�. 

ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ 

ಲಸಿಕ� ಹಾಕ್ಸಿಕ�್ಳ್ಳದ 

ಪರಾತಿಯಬ್ಬರಿಗ್ 

ಲಸಿಕ�ಯ ಮಹತವಿವನ್ನು 

ವಿವರಿಸಲಾಯಿತ್. 

“ಕ�್ೇವಿಡ್ 

ಲಸಿಕ�ಯ್ ಯಾರಿಗ್ 

ಅನಾರ�್ ೇಗ್ಯ 

ಉಂಟ್ಮಾಡ್ವುದಿಲಲಿ, 

ಇದ್ ನಮಗ� ಮತ್್ತ 

ನಮ್ಮ ಕ್ಟ್ಂಬಕ�ಕೂ 

ಕ�್ೇವಿಡ್ ನಂದ 

ಸಂಪೂಣಥಿ 

ರಕ್ಷಣ�ಯನ್ನು 

ಖಚ್ತಪಡಿಸ್ತ್ತದ�” 

ಎಂದ್ ಆರ�್ ೇಗ್ಯ 

ಕಾಯಥಿಕತಥಿರ್ ಲಸಿಕ� 

ತ�ಗ�ದ್ಕ�್ಳ್ಳಲ್ 

ಜನರನ್ನು 

ಪರಾೇತಾಸಾಹಿಸಿದರ್.

ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ 1 ವರಥಿ Cover Storyಮ್ಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
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ರಾರಟ್ವ�ಂದರ� ಕ�ೇವಲ ಭೌತಿಕ ಅಸಿತುತ್ವವಲಲಿ, 
ಬದಲ್ಗ� - ‘ನಾವು ಜನರ್’ ಎಂಬ 
ಧ�್ಯೇಯವಾಕ್ಯದ�ೊಂದಗ� ಮ್ನನುಡ�ಯ್ತತುದ�. 
ಕ�ೊೇವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಾದ ಹ�ೊೇರಾಟವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ 

ಎರಡ್ ವರಥಿಗಳಿಂದ ಅದ�ೇ ಸಂಕಲ್ಪದ�ೊಂದಗ� ಕ�ೈಗ�ೊಳಳುಲಾಗಿದ�, 
ಅದ್ ಇನೊನು ಮ್ಂದ್ವರಿದದ�. ಕ�ೊೇವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಾದ ಹ�ೊೇರಾಟ 
ನಡ�ಯ್ತಿತುರ್ವವರ�ಗೊ ನಾವು ಅಲಕ್ಷಷ್ಯ ತ�ೊೇರಬಾರದ್ 
ಮತ್ತು ಜಾಗರೊಕರಾಗಿರಬ�ೇಕ್. ರ�ೊೇಗವು ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು 
ಹ�ೊಂದಲಲಿವಾದದಾರಿಂದ, ಲಸಿಕಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಪಕ್ಷಪಾತ 
ಇರಬಾರದ್. ಈ ಚಂತನ�ಯ್ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಐಪ 
ಸಂಸಕೃತಿಗ� ಅವಕಾಶ ಇಲಲಿ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸಿದ�. ಲಸಿಕಾ 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವು “ವಿಜ್ಾನದಂದ ಹ್ಟಿಟುದ, ವಿಜ್ಾನ ಚಾಲ್ತ ಮತ್ತು 
ವಿಜ್ಾನ ಆಧಾರಿತ” ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನಿನುವ�ೇಶವ�ಂದರ� ಇಂದ್ 
ಭಾರತದ ಅಹಥಿ ವಯಸಕೆ ಜನಸಂಖ�್ಯಯ ಶ�ೇಕಡಾ 90 ರ್ಕೆಂತ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಜನರ್ ಕನಿರ್ಠ ಒಂದ್ ಡ�ೊೇಸ್ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಪಡ�ದದಾದಾರ�. 15-
17 ವರಥಿ ವಯಸಿಸಾನ ಹದಹರ�ಯದವರಿಗ� ಪರಿಚಯಸಲಾದ ಲಸಿಕ� 
ಕ�ೇವಲ ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ 20 ದಶಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಹ�ಚ್್ಚ ಮಕಕೆಳಿಗ� ರಕ್ಷಣ� 
ನಿೇಡಿದ�. ಶೂನ್ಯದಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವು 160 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಲಸಿಕ� ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳ ಮೈಲ್ಗಲಲಿನ್ನು ತಲ್ಪದ�, ಇದ್ ಸಬಾಕೆ 
ಪ್ರಯಾಸ್  (ಸಾಮೊಹಿಕ ಪ್ರಯತನು) ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ�.

ಆದರ� ಈ ಸಾಧನ� ಯನ್ನು ಮಾಡ್ವುದ್ ಹ�ೇಳುವರ್ಟು ಸ್ಲಭದದಾಲಲಿ. 
ಶತಮಾನದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರ�ೊೇಗವು ಭಾರತವನ್ನು 
ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ, ಪರಿಸಿಥೆತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಸ್ವ ಸಾಮಥ್ಯಥಿದ ಬಗ�ಗೆ 
ಹಲವಾರ್ ಅನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಹ್ಟ್ಟುಹಾಕಲಾಯತ್. ಅಲಲಿದ�, ಇತರ 
ದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಖರಿೇದಸ್ವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಂಪನೊ್ಮಲದ 
ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಶ�ನುಗಳನ್ನು ಎತತುಲಾಯತ್. ಭಾರತವು ಯಾವಾಗ ಲಸಿಕ� 
ಪಡ�ಯ್ತತುದ�? ಭಾರತದ ಜನರ್ ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯ್ತಾತುರ�ಯೇ ಅಥವಾ 
ಇಲಲಿವ�ೇ? ಈ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರ�ೊೇಗ ಹರಡ್ವುದನ್ನು ತಡ�ಯಲ್ 
ಭಾರತವು ಸಾಕರ್ಟು ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತತುದ�ಯೇ? 
ಭಾರತವು ದ�ೇಶ್ೇಯ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಾಪಡಿಸಿದಾಗ, ಲಸಿಕ� 
ಪಡ�ಯಲ್ ಜನರ್ ಬರ್ತಾತುರ�ಯೇ ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಶ�ನುಯನ್ನು 
ಎತತುಲಾಯತ್. ಆದರ� ಭಾರತಿೇಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತ್ವದ ಚ�ೈತನ್ಯವು 
ಸಬಾಕೆ ಸಾಥ್, ಸಬಾಕೆ ವಿಶಾ್ವಸ್ ಮತ್ತು ಸಬಾಕೆ ಪ್ರಯಾಸ್ ನ 
ಆತ್ಮದಲ್ಲಿದ�. ಕ�ೇವಲ ಒಂದ್ ವರಥಿದಲ್ಲಿ ನಾವು 160 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಲಸಿಕ� ಡ�ೊೇಸ್ �ಗಳ ಮೈಲ್ಗಲಲಿನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಇದರ ಫಲ್ತಾಂಶವು 
ಜಗತಿತುಗ� ಗ�ೊೇಚರಿಸಿದ�. ಸಾವಥಿಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕ� ನಮ್ಮ ಲಸಿಕ� 
ಅಭಿಯಾನದ ಆಧಾರವಾಯತ್. ಭಾರತದ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದ್ 
ಸಾಮೊಹಿಕ ಚತ್ರವು ಧ�ೈಯಥಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಥಿಕ್ಷಮತ�ಯ ಸಾಹಸವನ್ನು 

ನಮ್ಮ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದ�್ ಂದ್ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. 150 ಕ�್ೇಟ್ಗ್ 

ಹ�ಚ್ಚು ಲಸಿಕ� ಡ�್ ೇಸ್ ಗಳ ಮೆೈಲ್ಗಲಲಿನ್ನು 

ಸಾಧಿಸಿದದಿಕಾಕೂಗಿ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳಿಗ� 

ಅಭಿನಂದನ�ಗಳು. ನಮ್ಮ ಲಸಿಕ� 

ಅಭಿಯಾನವು ಹ�ಚ್ಚುನ ಜಿೇವಗಳನ್ನು 

ಉಳಿಸಿರ್ವುದನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿದ�. ಇದ�ೇ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕ�್ೇವಿಡ್-19 ಕ�ಕೂ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಾಲಿ ಶಿಷಾಟಿಚಾರಗಳನ್ನು 

ಸಹ ಅನ್ಸರಿಸಬ�ೇಕ್. ನಮ್ಮ ಲಸಿಕ� 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸಿವಿಗ�್ ಳಿಸಲ್ 

ಶರಾಮಿಸ್ತಿ್ತರ್ವ ಎಲಲಿರಿಗ್ ಭಾರತ 

ಕೃತಜ್ಞವಾಗಿದ�. ನಮ್ಮ ವ�ೈದ್ಯರ್, 

ವಿಜ್ಾನಗಳು, ಹ�್ ಸತನ ಶ�ೋೇಧಕರ್ 

ಮತ್್ತ ಆರ�್ ೇಗ್ಯ ಕಾಯಥಿಕತಥಿರಿಗ� 

ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲಾಲಿ ಅಹಥಿರ್ 

ಲಸಿಕ� ಹಾಕ್ಸಿಕ�್ಳ್ಳಬ�ೇಕ�ಂದ್ ನಾನ್ 

ಒತಾ್ತಯಿಸ್ತ�್ತೇನ�. ಎಲಲಿರ್ ಒಟಾಟಿಗಿ 

ಕ�್ೇವಿಡ್-19 ವಿರ್ದ್ಧ ಹ�್ ೇರಾಡ�್ ೇಣ.

- ನರ�ೇಂದರಾ ಮೊೇದಿ 

ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ

ರಾರಟ್ರದ ಸಾಮ್ಹಿಕ ಬಲಕ�ಕೂ ವಂದನ�ಗಳು!
ಭಾರತವು ಮನ್ಕ್ಲದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಭ್ತಪೂವಥಿ 

ಮೆೈಲ್ಗಲಲಿನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ, 160 ಕ�್ೇಟ್ಗ್ ಹ�ಚ್ಚು ಲಸಿಕ� 

ಡ�್ ೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನೇಡಿದ�.

(150 ಕ�್ೇಟ್ಗ್ ಹ�ಚ್ಚು ಲಸಿಕ� 
ಡ�್ ೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನೇಡ್ವ 
ಮೆೈಲ್ಗಲಲಿನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ 
ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ)
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ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಥಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು 130 ಕ�ೊೇಟಿ 
ಭಾರತಿೇಯರ್, ದ�ೇಶದ ವ�ೈಜ್ಾನಿಕ ಸಮ್ದಾಯ, ವ�ೈದ್ಯರ್, 
ದಾದಯರ್ ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲಲಿರನೊನು 
ಶಾಲಿಘಿಸಿದರ್. ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದಯವರ 
ಜನ್ಮದನವಾದ ಸ�ಪ�ಟುಂಬರ್ 17 ರಂದ್ ಭಾರತವು ಒಂದ�ೇ ದನದಲ್ಲಿ 
2.5 ಕ�ೊೇಟಿ ಜನರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾರ್ದಾಗ ಅದ�ೊಂದ್ ಸ್ಮರಣಿೇಯ 
ದನವಾಯತ್. ಅಂದರ�, ಪ್ರತಿ ನಿರ್ರಕ�ಕೆ 26 ಸಾವಿರಕೊಕೆ ಹ�ಚ್್ಚ 
ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲಾಯತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸ�ಕ�ಂಡಿಗ� 425 ಕೊಕೆ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಯತ್.

ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯಲ್ ಹದಿಹರ�ಯದವರಲ್ಲಿ ಹ�ಚ್ಚುನ ಉತಾಸಾಹ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಲಾಹೌಲ್-ಸಿ್ಪತಿ ಮೊಲದ ಸಿಮಾ್ರನ್, 
ರ್ೇಲಾಂರ್ ನಲ್ಲಿ 12 ನ�ೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿತುದಾದಾರ�. ಅವರ್ 
ಇತಿತುೇಚ�ಗ� ಲಸಿಕ�ಯ ಮದಲ ಡ�ೊೇಸ್ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಂಡಿದಾದಾರ�. 
ಅವರ್ ಹ�ೇಳುತಾತುರ�, “ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಯದಂದ ಲಸಿಕ�ಗಾಗಿ 
ಕಾಯ್ತಿತುದ�ದಾವು. ಈಗ ನಾನ್ ಲಸಿಕ�ಯ ಮದಲ ಡ�ೊೇಸ್ ಅನ್ನು 
ಪಡ�ದ್ಕ�ೊಂಡಿದ�ದಾೇನ�. ಲಸಿಕ� ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳುಳುವಾಗ ನಮಗ� 
ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಸ�್ಯ ಎದ್ರಾಗಲ್ಲಲಿ. 15 ರಿಂದ 17 ವರಥಿ ವಯಸಿಸಾನ 
ಯ್ವಕರ್ ಲಸಿಕ�ಯ ಮದಲ ಡ�ೊೇಸ್ ಪಡ�ಯ್ವಂತ� ನಾನ್ 
ಮನವಿ ಮಾಡ್ತ�ತುೇನ�. ಇದ್ ಕ�ೊೇವಿಡ್-19 ರ ವಿರ್ದಧಾ ರಕ್ಷಣ�ಗ� 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ದ�.” ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನ ಈ ಕರಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 

ಪರಾತಿ ವಯಸಕೂರಿಗ� ಕನರ್ಠ ಒಂದ್ ಡ�್ ೇಸ್ ಲಸಿಕ� ನೇಡ್ವ 
ವಿರಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶವಿದಲ�ಲಿೇ ಮೊದಲ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದ�ದಿೇವ�.

ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳು ಮಿಲ್ಯನ್ ನಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ 19, 2022 ರಂತ�. ಮ್ಲ: ಆವರ್ ವಲ್ಲ್ಥಿ  ಇನ್ ಡ�ೇಟಾ)

ಎರಡ್ ಡ�್ ೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ  
ವಿಶವಿದ ಅತಿದ�್ ಡಲ್ ಅಹಥಿ ವಯಸಕೂ  

ಜನಸಂಖ�್ಯಗ� ನೇಡಲಾಗಿದ�.
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ಭಾರತ 

ಇಂಡ�್ ೇನ�ೇಷಾ್ಯ

ಅಮೆರಿಕಾ

ಬ�ರಾಜಿಲ್ 

ಪಾಕ್ಸಾ್ತನ

ಬಾಂಗಾಲಿದ�ೇಶ

ಮೆಕ್ಸಾಕ�್ೇ 

ರಷಾ್ಯ

ನ�ೈಜಿೇರಿಯಾ

5.08
57.68
68.96
76.01
78.39

208.75
147.74
121.08

667.55

ನ�ೈಜಿೇರಿಯಾ

ರಷಾ್ಯ

ಬಾಂಗಾಲಿದ�ೇಶ 

ಮೆಕ್ಸಾಕ�್ೇ

ಪಾಕ್ಸಾ್ತನ 

ಇಂಡ�್ ೇನ�ೇಷಾ್ಯ

ಬ�ರಾಜಿಲ್ 

ಅಮೆರಿಕಾ

ಭಾರತ
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ಯ್ವಕರ ಶ್ಕ್ಷಣಕ�ಕೆ ತ�ೊಂದರ�ಯಾಗದಂತ� ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಸಕಾಥಿರವು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ�. ಅಹಥಿ 
ಹದಹರ�ಯದವರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕ್ವಿಕ�ಯ್ ವ�ೇಗವಾಗಿ 
ನಡ�ಯ್ತಿತುದ�. ಒಂದ್ ವಾರದ�ೊಳಗ� 20 ರ್ಲ್ಯನ್ 
ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲಾಯತ್. ಹದಹರ�ಯದವರಲ್ಲಿ 
ಲಸಿಕ� ಪಡ�ಯಲ್ ಹ�ಚ್ಚನ ಉತಾಸಾಹವಿದ�, ಅವರ್ 
ಮತ�ೊತುಮ್ಮ ನಿಯರ್ತವಾದ ಶಾಲ� ಮತ್ತು ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳು 
ಪುನರಾರಂಭವಾಗ್ವುದನ್ನು ಎದ್ರ್ ನ�ೊೇಡ್ತಿತುದಾದಾರ�. 
ಅವರ್ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಇತರರಿಗ� ಮನವಿ 
ಮಾಡ್ತಿತುದಾದಾರ� ಮತ್ತು ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ 
ಅವರ್ ಉತ್ಸಾಕರಾಗಿದಾದಾರ�. ಕ�ೊರ�ೊೇನಾದ ಹ�ೊಸ 
ರೊಪಾಂತರಗಳು ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್್ಮತಿತುವ�, ಇದಕ�ಕೆ ಲಸಿಕ� 
ಗ್ರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾಯಥಿನಿವಥಿಹಿಸ್ತತುದ� ಎಂದ್ ಈ 
ಹದಹರ�ಯದವರ್ ನಂಬ್ತಾತುರ�.

ಭಾರತದ ಸಾವಿವಲಂಬನ�ಗ� ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ  
ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನ

ಕ�ೊರ�ೊೇನಾದ ಲಸಿಕ� ನಿೇಡಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹ�ೊಸ 
ಮೈಲ್ಗಲ್ಲಿ ಅದರ ಹ�ಚ್್ಚತಿತುರ್ವ ಸಾ್ವವಲಂಬನ�ಯನ್ನು 
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತತುದ�. ನಿಸಾ್ವಥಥಿ ಸ�ೇವ�ಗಾಗಿ ವ�ೈದ್ಯರ್, 
ದಾದಯರ್ ಮತ್ತು ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕಾಯಥಿಕತಥಿರಿಗ� ಕೃತಜ್ಞತ� 
ಸಲ್ಲಿಸ್ವ ಸಂದಭಥಿವಿದ್. ಇದ್ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಾನಿಗಳು 
ಮತ್ತು ಲಸಿಕ� ಉತಾ್ಪದನ�ಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರ್ವವರ ಅಹಥಿ 
ಸ�ೇವ�ಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸ್ವ ಸಂದಭಥಿವಾಗಿದ�. ಇದ್ ನಮ್ಮ 
ಆಶಾ ಮತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಥಿಕತ�ಥಿಯರ ಪರಿಶ್ರಮ 
ಹಾಗೊ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ಕ�ೊಂಡಾಡ್ವ ಸಮಯವಾಗಿದ�. 
ದ�ೇಶವು ತನನು ಸಾಮೊಹಿಕ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸಲ್ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಮಥಥಿ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು 
ಆಡಳಿತಕ�ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ತ�ೊೇರಿಸ್ವ ಸಮಯವೂ 
ಹೌದ್. ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರ�ೊೇಗದ ಆರಂಭದಂದಲೊ 
ದ�ೇಶಕ�ಕೆ ಮಾಗಥಿದಶಥಿನ ನಿೇಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದಯವರ 
ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಾಯಕತ್ವ ಪ್ರಶಂಸ�ಗ� ಪಾತ್ರವಾಗಿದ�.

ನಮ್ಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವ�ೇ ಈ ಮಹಾಮಾರಿಯನ್ನು 
ಜಯಸಲ್ ನಮಗ� ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕ�ೊಟಿಟುದ�. ಎಲಲಿರಿಗೊ 
ಉಚತ ಲಸಿಕ� - ಅಭಿಯಾನ ಭಜಥಿರಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿದ�. 
ಹರ್ ಘರ್ ದಸತುಕ್ ಮನ�-ಮನ�ಗ� ಲಸಿಕ�, ಎಂದ ಘೊೇರಣ�  
ಹ�ೊಸ ಹ್ರ್ಪು ನಿೇಡಿದ�. ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ವ 
ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮಥ್ಯಥಿದಂದಾಗಿ ಈ ಅಪರೊಪದ 
ಸಾಧನ�ಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ನಾವು ಎರಡ್ ಸ್ವದ�ೇಶ್ 
ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ದಾಖಲ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ�ೊರತಂದದದಾರಿಂದ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಆತ್ಮನಿಭಥಿರತ (ಸಾ್ವವಲಂಬನ�) 
ಗ್ರ್ತ್ ಸ್ಪರಟುವಾಗಿ ಗ�ೊೇಚರಿಸಿತ್. ಯಶಸಿ್ವ ಲಸಿಕ� 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಕಾಕೆಗಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು 
ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯತ್. ಮದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಳ�ದ 
ವರಥಿ ಜನವರಿ 16 ರಂದ್ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ, 
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ಶ�ೇ.94 ರರ್ಟಿ ಜನರ್ ಲಸಿಕ�ಯ ಮೊದಲ ಡ�್ ೇಸ್  ಪಡ�ದಿದದಿರ�, 

ಶ�ೇ.72 ರರ್ಟಿ ಮಂದಿ ಎರಡ್ ಡ�್ ೇಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಡ�ದಿದಾದಿರ�. 

150 ಕ�್ೇಟ್ ಡ�್ ೇಸ್  ಲಸಿಕ�ಗಳು, ಅದ್ 

ಒಂದ್ ವರಥಿದ�್ ಳಗ�. ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದ್ ದ�್ ಡಲ್ ಸಂಖ�್ಯಯಾಗಿದ�. 

ಪರಾಪಂಚದ ಬಹ್ಪಾಲ್ ದ�್ ಡಲ್ ದ�ೇಶಗಳಿಗ� 

ಇದ�್ ಂದ್ ಆಶಚುಯಥಿದ ವಿರಯ. ಇದ್ 

ಭಾರತದ 130 ಕ�್ೇಟ್ ನಾಗರಿಕರ 

ಸಾಮರ್ಯಥಿದ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದ�. ಭಾರತಕ�ಕೂ, 

ಇದ್ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲ್ 

ಏನ್ ಬ�ೇಕಾದರ್ ಮಾಡ್ವ ದಿಟಟಿತನವನ್ನು 

ಹ�್ ಂದಿರ್ವ ಹ�್ ಸ ಇಚ�ಛೆಯ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದ�. 

ಇದ್ ಭಾರತದ ಆತ್ಮವಿಶಾವಿಸದ 

ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದ�. ಇದ್ ಸಾವಿವಲಂಬನ�ಯ 

ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದ�. ಇದ್ ಸಾವಿಭಿಮಾನದ 

ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದ�. ಈ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ನಾನ್ 

ಎಲಾಲಿ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತ�್ತೇನ�.”

- ನರ�ೇಂದರಾ ಮೊೇದಿ, ಪರಾಧಾನ ಮಂತಿರಾ

ಅಮೆೇರಿಕಾ ಬಿರಾಟನ್ ಫಾರಾನ್ಸಾ ಸ�್ಪೇನ್ ಭಾರತ

Cover Storyಮ್ಖಪುಟ ಲ�ೇಖನಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ 1 ವರಥಿ
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ಅನ�ೇಕ ಆತಂಕಗಳು ಇದದಾವು. ಆದರ� ಮ್ಂಚೊಣಿಯ 
ಕಾಯಥಿಕತಥಿರ�ೊಂದಗ� ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲ್ 
ಬಹಳ ದೊರದೃಷ್ಟುಯ ನಿಧಾಥಿರವನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳಳುಲಾಯತ್. 
ಲಸಿಕ�ಯ 100 ರ್ಲ್ಯನ್ ಡ�ೊೇಸ್ ಅನ್ನು ಮ್ಟಟುಲ್ ಭಾರತಕ�ಕೆ 
85 ದನಗಳು ಬ�ೇಕಾದರೊ, ತರ್ವಾಯ ಭಾರತವು ಕ�ೊೇವಿಡ್ 
ವಿರ್ದಧಾ ನಿಣಾಥಿಯಕ ಯ್ದಧಾವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್. ಇದರ 
ಪರಿಣಾಮವ�ಂದರ� ಒಂದ್ ವರಥಿದ�ೊಳಗ� ಭಾರತವು 160 
ಕ�ೊೇಟಿ ಲಸಿಕ� ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಯತ್. ಇದ್ 
ಕ�ೇವಲ ಹ�ಚ್ಚನ ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿದ ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ 
ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವಲಲಿ, ಬದಲ್ಗ� ಭಾರತದ ದ�ೇಶ್ೇಯ ಲಸಿಕ� 
ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಮಾನವಶರ್ತುಯ ಯಶಸಿಸಾಗ� ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�. 
ರಾರಟ್ ಕಲಾ್ಯಣಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರತಿಯಬ್ ಭಾರತಿೇಯನೊ ಹ�ೊಸ ಶರ್ತು 

ಆಮಲಿಜನಕ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮರ್ಯಥಿದಲ್ಲಿ 10 ಪಟ್ಟಿ ಹ�ಚಚುಳ
ದರಾವಿೇಕೃತ ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ 
ಆಮಲಿಜನಕದ ಉತಾ್ಪದನಾ 
ಸಾಮರ್ಯಥಿವು ಎರಡನ�ೇ ಅಲ�ಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ�ಕೂ 9300 
ಮೆ.ಟನ್ ತಲ್ಪತ್, ಇದ್ 2019 
ರಲ್ಲಿ 900 ಮೆ.ಟನ್ ಇತ್್ತ.

1500 

1225 

1463 

ಪ�ರಾಶರ್ ಸಿವಿಂಗ್ ಅಡಾಸಾಪ್ಪಥಿನ್   (ಪಎಸ್ಎ) 

ಆಮಲಿಜನಕ ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು 

ಅನ್ಮೊೇದಿಸಲಾಗಿದ�.

ಪಎಸ್ಎ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪಎಂ-
ಕ�ೇಸ್ಥಿ ನಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ 
ಪರಾತಿ ಜಿಲ�ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾ್ಥಪಸಲಾಗಿದ�.

ಪಎಸ್ ಎ ಆಮಲಿಜನಕ ಉತಾ್ಪದನಾ 

ಘಟಕಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಕಾಯಥಿನಹಿಥಿಸ್ತಿ್ತವ�.

3,000 ಪಎಸ್ಎ ಆಮಲಿಜನತ ಘಟಕಗಳು ಪರಾಸ್್ತತ 

ಸಂಪೂಣಥಿವಾಗಿ ಕಾಯಥಿನವಥಿಹಿಸ್ತಿ್ತವ�. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ  

4 ಲಕ್ಷ ಆಮಲಿಜನಕ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�.

ಆಮಲಿಜನಕದ ಉತಾ್ಪದನ�ಯಿಂದ  

ಪರಾತ�್ಯೇಕ ಹಾಸಿಗ�ಗಳವರ�ಗ�,  

ಎಲಾಲಿ ಆರ�್ ೇಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು 

ನರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಧಾರಿಸಲಾಗಿದ�.

ಮತ್ತು ಉತಾಸಾಹದಂದ ತ್ಂಬಿರ್ತಾತುನ� ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಇದ್ 
ಮತ�ೊತುಮ್ಮ ಒತಿತುಹ�ೇಳಿತ್.

ಕ�ೊೇವಿಡ್-19 ವಿರ್ದಧಾದ ಹ�ೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ‘ಜಾನ್ 
ಹ�ೈ ತ�ೊೇ ಜಹಾ ಹ�ೈ’ ಮತ್ತು ‘ಜಾನ್ ಭಿ ಜಹಾ ಭಿ’ ಎಂಬ 
ಎರಡ್ ಧ�್ಯೇಯೇದ�ದಾೇಶಗಳಿಂದ ಮ್ನನುಡ�ಯ್ತಿತುದ�. ಇದ್ 
ಭವಿರ್ಯದ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರವನ್ನು ರೊಪಸ್ವಲ್ಲಿ ಅದರ ಮ್ಖ್ಯ 
ತತ್ವವಾಗಿ ಕಾಯಥಿನಿವಥಿಹಿಸಿತ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 
ತನನುದ�ೇ ಆದ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಾಪಡಿಸಬಹ್ದ್ 
ಎಂದ್ ಯಾರೊ ಭಾವಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ತನನು ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗ� 
ಲಸಿಕ� ಹಾಕಲ್ ಬಳಸ್ವ ಲಸಿಕ� ಅಭಿವೃದಧಾಯಲ್ಲಿ ಅಮರಿಕವು 
ಮದಲ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತತುದ� ಮತ್ತು ನಂತರ ಉಳಿದ 
ಲಸಿಕ�ಗಳನ್ನು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ನಿೇಡ್ತತುದ� ಎಂಬ್ದ್ ಎಲಲಿರ 
ಭಾವನ�ಯಾಗಿತ್ತು ಆದರ� ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ದೊರದೃಷ್ಟುಯ 
ಚಂತನ�ಯ್ ಬದಲಾವಣ�ಗ� ಕಾರಣವಾಯತ್. ಭಾರತವು 
ಈ ದರ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರದ ಹ�ಜ�ಜೆಯನ್ನು ಇಟಿಟುತ್ ಮತ್ತು 
ಕಾಯಥಿಪಡ�ಯನ್ನು ರಚಸ್ವ ಮೊಲಕ ಲಸಿಕ� ಅಭಿವೃದಧಾಯ 
ಕ�ಲಸವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ್ 
ಪುಣ�, ಗ್ಜರಾತ್ ಮತ್ತು ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಗ� ಖ್ದಾದಾಗಿ ಭ�ೇಟಿ ನಿೇಡಿ 
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ಟ್ೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉತಾಸಾಹದ�್ ಂದಿಗ� 
ಮ್ನನುಡ�ಯ್ತಿ್ತರ್ವ ರಾರಟ್ರ

ದ�ೇಶದ ಉನನುತ ನಾಯಕತ್ವವು ವಿಜ್ಾನ ಮತ್ತು 
ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್ನು ಕ�ೊೇವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಾದ ಹ�ೊೇರಾಟದ 
ಆಧಾರವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದ�. ಮೊಲಭೊತ ಸೌಕಯಥಿಗಳನ್ನು 
ಹ�ಚ್ಚಸ್ವುದ್ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ 
ಜನರಿಗ� ಉಚತ ಪಡಿತರ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸಿನ 
ನ�ರವು ನಿೇಡ್ವುದ್ ಅಥವಾ ಲಸಿಕ� ಅಭಿವೃದಧಾಪಡಿಸ್ವುದ್ 
ಇಲ�ಲಿಲಾಲಿ ವಿಜ್ಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಶರ್ತುಯ್ 
ಸ್ಪರಟುವಾಗಿ ಗ�ೊೇಚರಿಸ್ತತುದ�. ಒಕೊಕೆಟ ವ್ಯವಸ�ಥೆಯ 
ನ�ೈಜವಾದ ಮನ�ೊೇಭಾವದಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ತಿತುರ್ವ 
ಕ�ೇಂದ್ರವು ಹನ�ನುರಡ್ ಬಾರಿ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳನ್ನು 
ವಿಶಾ್ವಸಕ�ಕೆ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳುಳುವ ಮೊಲಕ ಈ ವಿಪತತುನ್ನು 
ಅವಕಾಶವನಾನುಗಿ ಪರಿವತಿಥಿಸಿತ್. ವಿಜ್ಾನ ಮತ್ತು 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ನಿಜವಾದ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವನ್ನು ಸದ್ಳಕ� 
ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ�ಲವ�ೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಾಪಡಿಸಲಾಯತ್. ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 
ಸಂಪೂಣಥಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣ�ಯಂದಗ� ಅದನ್ನು ಕ�ೊನ�ಯ 
ಮೈಲ್ಗ� ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್್ಯವ ಮಾಗಥಿಸೊಚಯನ್ನು ಸಹ 
ರೊಪಸಲಾಯತ್. ಭಾರತದ ಕ�ೊೇವಿನ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್ಥಿ 
ಇಂದ್ ಜಗತಿತುಗ� ಒಂದ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ�. 130 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಜನಸಂಖ�್ಯ ಹ�ೊಂದರ್ವ ದ�ೇಶಕ�ಕೆ ಇದ್ ಸ್ಲಭವಾದ 
ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.

ಆತ್ಮನಿಭಥಿರ ಭಾರತ ಪಾ್ಯಕ�ೇಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರ್ರನ್ 
ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸ್ರಕ್ಾ ಮೊಲಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗ� ಸಾವಿರಾರ್ 
ಕ�ೊೇಟಿ ರೊಪಾಯ ಲಭ್ಯವಾಗ್ವಂತ� ಮಾಡಲಾಯತ್. 
ಕಳ�ದ ವರಥಿ ಜನವರಿ 16 ರಿಂದ ಏಪ್ರಲ್ ಅಂತ್ಯದವರ�ಗ�, 
ಭಾರತದ ಲಸಿಕ� ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವು ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಸಕಾಥಿರದ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣ�ಯಲ್ಲಿ ನಡ�ಯತ್. ಎಲಲಿರಿಗೊ 
ಉಚತ ಲಸಿಕ� ನಿೇಡ್ವ ಹಾದಯಲ್ಲಿ ದ�ೇಶ ಮ್ನನುಡ�ಯ್ತಿತುದ�. 
ಆದರ� ಕ�ಲವು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಥಿರಗಳು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಲಸಿಕ� ಕ�ಲಸವನ್ನು ತಾವ�ೇ ನಿವಥಿಹಿಸ್ವುದಾಗಿ ಮನವಿ 
ಮಾಡಿದವು, ನಂತರ ಹ�ಚ್ಚನ ಚಚ�ಥಿಯ ನಂತರ ಅವರಿಗ� 
ಅನ್ಮತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾಯತ್. ಈ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ, ಮೇ 
1, 2021 ರಿಂದ, 25 ಪ್ರತಿಶತದರ್ಟು ಲಸಿಕ� ಕ�ಲಸವನ್ನು 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ� ಹಸಾತುಂತರಿಸಲಾಯತ್. ಆದರ� ಎರಡನ�ೇ 
ಅಲ�ಯ ನಂತರ, ಹಿಂದನ ವ್ಯವಸ�ಥೆಯನ್ನು ಪುನಃಸಾಥೆಪಸಲ್ 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಸಿದವು. 7 ಜೊನ್ 2021 ರಂದ್ 

1,38,16,09,547 22,07,24,664

81,68,50,984

ಪುರ್ರ 

ಮಹಿಳ� 

ವಿವಿಧ ಲಸಿಕ�ಗಳ ಬಳಕ�ಯ ವಿವರ 

ವಯಸಿಸಾನ ಗ್ಂಪನ ಪರಾಕಾರ ಲಸಿಕ� ನೇಡಿರ್ವ ವಿವರ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಒಟಾಟಿರ� ಲಸಿಕ� ನೇಡಿಕ�

77,93,53,558

ಕ�್ೇವಿಶಿೇಲ್ಲ್ 

ಸ್್ಪಟ್ನುಕ್-ವಿ

ಕ�್ೇವಾ್ಯಕ್ಸಾನ್ 

ಲಸಿಕ�ಯ್ ಪರಾತಿಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್್ತಗ್ ತಲ್ಪುವುದನ್ನು 

ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕ�್ಳ್ಳಲ್, ಕ�ೇಂದರಾದ ಸ್ಚನ�ಗಳ 

ಮೆೇರ�ಗ� ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತಕ್ 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್.

ಜನವರಿ 21, 2022 ರವರ�ಗಿನ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳು ಮ್ಲ: COWIN
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ರಾರಟ್ವನ್ನುದ�ದಾೇಶ್ಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ 
ಅವರ್, ಹಳ�ಯ ವ್ಯವಸ�ಥೆಯನ್ನು ಮರ್ಸಾಥೆಪಸ್ವುದಾಗಿ 
ಘೊೇಷ್ಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರವು ಮತ�ೊತುಮ್ಮ ಲಸಿಕ� 
ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡಿತ್. 21 ಜೊನ್ 2021 ರಂದ್, 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಯೇಗ ದನದ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ, ಉಚತ ಲಸಿಕ� 
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತ್. ಲಸಿಕ� ಉತಾ್ಪದನ�ಯನ್ನು 
ಹ�ಚ್ಚಸಲ್, ತಯಾರಿಕ�ಯನ್ನು ಇನೊನು ಅನ�ೇಕ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲ್ ನಿಧಥಿರಿಸಲಾಯತ್.

ಕ�್ೇವಿಡ್ ವಿರ್ದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿೇಗ� ಮ್ನ್ನುಗ್ಗುತಿ್ತದ�ದಿೇವ�

ಹಿಮಾಚಲ ಪರಾದ�ೇಶವು ಎಲಾಲಿ ಅಹಥಿ ವಯಸಕೂರಿಗ್ 

ಲಸಿಕ�ಯ ಎರಡ್ ಡ�್ ೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನೇಡಲಾಗಿರ್ವ 

ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ�.

ಅನ�ೇಕ ಜಿೇವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ಒಂದ್ ಸಕ್ರಾಯ ನಲ್ವು 

ಅದ್ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನ ಮದಲ ಅಲ�ಯಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ 
ಎರಡನ�ಯದಾಗಲ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಮೊರನ�ೇ ಅಲ�ಯಾಗಿರಲ್, 
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರವು ದೇಘಥಿಕಾಲ್ೇನ ಚಂತನ� ಮತ್ತು 
ಜಾಗರೊಕತ�ಯಂದ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಂಡ ಕಠಿಣ ನಿಧಾಥಿರಗಳು 
ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಜಿೇವಗಳನ್ನು 
ಉಳಿಸಿದವು. ವ�ೈರಾಣ್ವಿನ ಹ�ೊಸ ರೊಪಾಂತರಗಳ 
ದೃಷ್ಟುಯಂದ, ಪರಿಶ್ೇಲನ�ಯ ವಾ್ಯಪತುಯನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಸಲಾಗಿದ�. 
ನವ�ಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ್ ಓರ್ಕಾ್ರನ್ 
ರೊಪಾಂತರದ ಸಂಭವನಿೇಯ ಅಪಾಯದ ಕ್ರಿತ್ ಉನನುತ 
ಮಟಟುದ ಪರಿಶ್ೇಲನಾ ಸಭ�ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತ� ವಹಿಸಿದದಾರ್. 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೇಲ್ನ ನಿಬಥಿಂಧಗಳನ್ನು 
ಸರಾಗಗ�ೊಳಿಸ್ವ ಯೇಜನ�ಗಳನ್ನು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಸ್ವಂತ� 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� ಸೊಚಸಿದರ್ ಮತ್ತು ‘ಹರ್ ಘರ್ ದಸತುಕ್’ 
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತಳಮಟಟುಕ�ಕೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್್ಯವಂತ� ಸೊಚಸಿದರ್. 
ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರ�ೊೇಗದ ಆರಂಭದಂದ ಇಂದನವರ�ಗ� ಪ್ರಧಾನಿ 

Cover Storyಮ್ಖಪುಟ ಲ�ೇಖನಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ 1 ವರಥಿ

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಎರಡನ�ೇ ಅಲ� ಮ್ರನ�ೇ ಅಲ�

ಪಪಇ ಕ್ಟ್ ಗಳ ತಯಾರಿಕ� ಇಲಲಿ ದಿನಕ�ಕೂ 4.5 ಲಕ್ಷ ವಿಶವಿದ ಅತಿ ದ�್ ಡಲ್ ರಫ್್ತದಾರ

ಎನ್ 95 ಮ್ಖಗವಸ್ಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ತಯಾರಿಕ� ನತ್ಯ 1.26 ಕ�್ೇಟ್ ಅತಿದ�್ ಡಲ್ ರಫ್್ತದಾರರಲ�್ ಲಿಬ್ಬರ್

ಪರಿೇಕ್ಾ ಪರಾಯೇಗಾಲಯಗಳು 134 (ಮಾರ್ಥಿ 2020 ರ ಹ�್ ತಿ್ತಗ�) 2600 (ಜ್ಲ�ೈ 2021) 3128 (ಜನವರಿ 2022)

ಲಸಿಕ�ಗಳು ಇಲಲಿ ಕ�್ೇವಾ್ಯಕ್ಸಾನ್, ಕ�್ೇವಿಶಿೇಲ್ಲ್

ಕ�್ೇವಿಶಿೇಲ್ಲ್, ಕ�್ೇವಾ್ಯಕ್ಸಾನ್,

ಸ್್ಪಟ್ನುಕ್-ವಿ, ಜ�ೈಕ�್ೇವ್ ಡಿ,

ಕ�್ವೊವಾ್ಯಕ್ಸಾ, ಕ�್ಬ�ಥಿವಾ್ಯಕ್ಸಾ

ಲಸಿಕಾ ಕಾಯಥಿಕರಾಮ - 50 ಕ�್ೇಟ್ (6 ಆಗಸ್ಟಿ 2021 ರ ಹ�್ ತಿ್ತಗ�) 160.43 ಕ�್ೇಟ್ (21 ಜನವರಿ 2022)
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ಮೇದ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವ�ೈಯರ್ತುಕವಾಗಿ ಮೇಲ್್ವಚಾರಣ� 
ಮಾಡ್ತಿತುದಾದಾರ�. ಅವರ್ ನಿಯರ್ತವಾಗಿ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನದ 
ವ�ೇಗವನ್ನು ಪರಿಶ್ೇಲ್ಸಿದರ್. ಔರಧಿೇಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಲಸಿಕ� ಅಭಿವೃದಧಾ ಸಂಸ�ಥೆಗಳ�ೊಂದಗ� ಸಂಪಕಥಿದಲ್ಲಿರ್ವುದರಿಂದ 
ಹಿಡಿದ್ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಸ�ೇವ�ಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರ್ವ ವ�ೈದ್ಯರ್-
ಕ�ಲಸಗಾರರ�ೊಂದಗ� ಸಂವಹನ ನಡ�ಸ್ವುದ್ ಅಥವಾ ಲಸಿಕ� 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳಳುಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಉತ�ತುೇಜಿಸ್ವವರ�ಗ� 
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ್ ಅದರ ಎಲಾಲಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದಾದಾರ�. 
ಉಚತ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದನದಲ್ಲಿ 25 
ರ್ಲ್ಯನ್ ಲಸಿಕ� ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳ ನಿೇಡಿದ್ದಾ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸದ ಮತ್ತು 
ನವ ಭಾರತದ ಕಥ�ಯನ್ನು ಹ�ೇಳುತತುದ�. ಇಂದ್, ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು 
ಮನ�-ಮನ�ಗ� ತಲ್ಪಸಲ್ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವ ಎಲಾಲಿ ಪೂರ�ೈಕ� 
ಸರಪಳಿ ಜಾಲಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಹ�ೊಂದದ�. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 
ಲಸಿಕ� ಲಭ್ಯತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲ�ೇ 
ರಾಜ್ಯಗಳ�ೊಂದಗ� ಹಂಚಕ�ೊಳಳುಲಾಗ್ತಿತುದ� ಇದರಿಂದ ಮ್ಂಗಡ 
ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಸಬಹ್ದಾಗಿದ�. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ�ಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಸಿಕ�ಯ 
ವ�ೇಗವನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಸಲ್ ನವಿೇನ ಮಾಗಥಿಗಳನ್ನು ರೊಪಸಲ್ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ್ ನ�ೇರವಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊಂದಗ� 
ಹಲವಾರ್ ಸಭ�ಗಳನ್ನು ನಡ�ಸಿದರ್. ತಮ್ಮ ಜಿಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 
ಗಾ್ರಮ, ಪ್ರತಿ ಪಟಟುಣಕ�ಕೆ ಪ್ರತ�್ಯೇಕ ಕಾಯಥಿತಂತ್ರಗಳನ್ನು 
ರೊಪಸಲ್ ಬಯಸಿದರ�, ಅದನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ವಂತ� ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತಿ್ರಯವರ್ ಜಿಲಾಲಿಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� ಸಲಹ� ನಿೇಡಿದರ್. ಇತಿತುೇಚ�ಗ� 
ವಾ್ಯಟಿಕನ್ ನಲ್ಲಿ ಪೇಪ್ ಫಾ್ರನಿಸಾಸ್ ಅವರ�ೊಂದಗಿನ ಭ�ೇಟಿಯನ್ನು 
ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಿದ ಅವರ್ ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು ಉತ�ತುೇಜಿಸ್ವ ಧಾರ್ಥಿಕ 
ಮ್ಖಂಡರ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಸಾವಥಿಜನಿಕರಿಗ� ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್್ಯವ 
ಅಗತ್ಯದ ಬಗ�ಗೆ ಒತಿತು ಹ�ೇಳಿದರ್. ಲಸಿಕ�ಯ ವಾ್ಯಪತುಯ ವಾ್ಯಪತುಯನ್ನು 
ವಿಸತುರಿಸಲಾಗಿರ್ವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದ್ ನವಿೇಕೃತ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸ 
ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ�ೊಂದಗ� ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತಿತುರ್ವುದನ್ನು 
ಖಚತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳುಳುವಂತ� ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್ ಅವರ್ ಎಲಾಲಿ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� ಸೊಚಸಿದರ್. ವ�ೈರಸ್ ರೊಪಾಂತರಿಗಳ ನಿರಂತರ 
ಮೇಲ್್ವಚಾರಣ�ಗಾಗಿ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 28 ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಿೇನ�ೊೇಮ್ ಅನ್ಕ್ರಮಣಿ ಕ� ಪಾ್ರರಂಭ.

ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿವನ್ನು ವಿಸತುರಿಸ್ವುದಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ 
ಔರಧಗಳ ಕಾಪು ದಾಸಾತುನನ್ನು ರೊಪಸ್ವುದಾಗಿರಲ್, ಜಿಲಾಲಿ 
ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಾ್ಯಪಕ ವಾ್ಯಪತುಯನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲ್ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದಾದಾರ�. 
ವ�ೈರಸ್ ಗಳ ಹ�ೊಸ ರೊಪಾಂತರಿಗಳ ಉಗಮವನ್ನು ಮೇಲ್್ವಚಾರಣ� 

ಅಂಡಮಾನ್-ನಕ�್ೇಬಾರ್, ಚಂಡಿೇಗಢ, ಗ�್ ೇವಾ, 

ಹಿಮಾಚಲ ಪರಾದ�ೇಶ, ಜಮ್್ಮ ಮತ್್ತ ಕಾಶಿಮೀರ, 

ಲಕ್ಷದಿವಿೇಪ, ಸಿಕ್ಕೂಂ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಹಾಗ್  

ದಾದಾರಾ ಮತ್್ತ ನಗರ ಹವ�ೇಲ್ಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.100 ಅಹಥಿ 

ಜನಸಂಖ�್ಯಗ� ಮೊದಲ ಡ�್ ೇಸ್ ನೇಡಲಾಗಿದ�.

ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ 1 ವರಥಿ Cover Storyಮ್ಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
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ಮಾಡಲ್ ಆಗಾಗ�ಗೆ ಜಿನ�ೊೇಮ್ ಅನ್ಕ್ರಮಣಿಕ�ಗ� ಒತ್ತು ನಿೇಡಲಾಗಿದ�. 
ಇದಕಾಕೆಗಿ, ಇನಾಸಾಕಾರ್ (ಕ�ೊೇವಿಡ್19- ಸಿೇಕ�್ವನಿಸಾಂರ್ ಕನಾಸಾಟಿಥಿಯಂ) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗ 28 ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳಿವ�.  
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ ಸಂಪಕಥಿಕಾಕೆಗಿ 
ಆಸ್ಪತ�್ರಯ ಜಾಲದ�ೊಂದಗ� ಸಂಪರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ�.  ಜಿೇನ�ೊೇರ್ಕ್ 
ಕಣಾಗೆವಲ್ಗಾಗಿ ಸಿವ�ೇಜ್ ಸಾ್ಯಂಪಲ್ಂರ್ ಅನ್ನು ಸಹ 
ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಆಮಲಿಜನಕ ಸಾಂದ್ರಕಗಳು, ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಳು 
ಮತ್ತು ಪಎಸ್ಎ ಸಾಥೆವರಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತ� ಆಮಲಿಜನಕದ ಲಭ್ಯತ�ಯ 
ಹ�ಚ್ಚಳವನ್ನು ಖಚತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲ್ ಸಂಪೂಣಥಿ ವ್ಯವಸ�ಥೆಯನ್ನು 

ವ�ೈರಸ್ ರ್ಪಾಂತರಗಳ ನರಂತರ 

ಮೆೇಲ್ವಿಚಾರಣ�ಗಾಗಿ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ  

28 ಪರಾಯೇಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿೇನ�್ ೇಮ್ 

ಸಿೇಕ�ವಿನಸಾಂಗ್ ಪಾರಾರಂಭವಾಯಿತ್.

ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹ�ಚ್ಚಸಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ 
ಎಲಾಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ� ಸೊಚನ�ಗಳನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗಿದ�. ಪ್ರತಿ 
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನಿರ್ಠ ಒಂದ್ ಆಂಬ್್ಯಲ�ನ್ಸಾ ಒದಗಿಸ್ವುದನ್ನು 
ಖಚತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಲ್ ಆಂಬ್್ಯಲ�ನ್ಸಾ ಜಾಲವನ್ನು ಸಹ 
ಹ�ಚ್ಚಸಲಾಗ್ತಿತುದ�. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾಥೆಪಸಲಾಗ್ತಿತುರ್ವ 
ಪಎಸ್ಎ ಆಮಲಿಜನಕ ಘಟಕಗಳ ಸಿಥೆತಿಯ ಪರಿಶ್ೇಲನ�ಯೊ 
ನಡ�ಯ್ತಿತುದ�.

ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕಾಯಥಿಕತಥಿರ್, ವಿಜ್ಾನಿಗಳು, ವ�ೈದ್ಯರ್, ಅರ� 
ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ ಸಿಬ್ಂದ, ಆಶಾ ಕಾಯಥಿಕತಥಿರ್, ಅಂಗನವಾಡಿ 
ಕಾಯಥಿಕತಥಿರ್, ಶ್ಕ್ಷಕರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ�ೇಕರ ನಿರಂತರ 
ಪ್ರಯತನುಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಲಸಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲ�ಯನ್ನು 
ಸಾಥೆಪಸಿದ�. ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವರಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ 
ಮೊಲಸೌಕಯಥಿವನ್ನು ಪುನಶ�್ಚೇತನಗ�ೊಳಿಸ್ವ ಮೊಲಕ 
ಮತ್ತು ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ವಲಯಕ�ಕೆ ದೇಘಥಿಕಾಲ್ೇನ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು 
ರೊಪಸ್ವ ಮೊಲಕ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲಾಗಿದ�. 

Cover Storyಮ್ಖಪುಟ ಲ�ೇಖನಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದ 1 ವರಥಿ
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ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗ�, ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ವಲಯವನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸ್ವುದ್ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರದ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತ�ಯಾಗಿ 
ಉಳಿದರ್ವುದರಿಂದ ಈ ವಲಯವು ಸೊಕತು ಗಮನ ಸ�ಳ�ಯ್ತಿತುದ�. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕಾಕೆಗಿ ಶ�ೇಕಡಾ 137ರರ್ಟು ಹ�ಚ್ಚಳ 
ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳುಳುತಿತುರ್ವುದರಿಂದ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಲಸಿಕ� 
ನಿೇಡಿಕ�ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ�. ಈಗ ಭಾರತವು 
ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕವನ್ನು 

ಎದ್ರಿಸಲ್ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿದ ಹ�ೊಸ ವ್ಯವಸ�ಥೆಯನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಧಾಪಡಿಸಲ್ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿತುದ�. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ, 
ಕ�ೊೇವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಾ ನಿಣಾಥಿಯಕ ಸಮರ ನಡ�ಯ್ತಿತುದ್ದಾ, ಭಾರತವು 
ಅದನ್ನು ಗ�ಲ್ಲಿವ ಸಾಮಥ್ಯಥಿ ಹ�ೊಂದದ�. ಆದರ� ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 
ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕವನ್ನು ಗ�ಲ್ಲಿವವರ�ಗ� ನಿರಂತರವಾಗಿ 
ಜಾಗರೊಕರಾಗಿರಬ�ೇಕ್ ಮತ್ತು ರ�ೊೇಗ ತಡ�ಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಅನ್ಸರಿಸಬ�ೇಕ್.   

ಲಸಿಕ� ವ�ೇಗ ಹ�ಚ್ಚುಸ್ವಂತ� ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿರಾಗಳ  

ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ಪರಾತಿಪಾದನ�
ಆರ�್ ೇಗ್ಯ ಸಚ್ವಾಲಯ ಹ�್ ರಡಿಸಿದ ಮಾಗಥಿಸ್ಚ್ಗಳುಓರ್ಕಾ್ರನ್ ರೊಪಾಂತರಿ ಎಲಾಲಿ ಹಳ�ಯ 

ರೊಪಾಂತರಿಗಳಿಗಿಂತ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಹರಡ್ತಿತುದ�. ಇದ್ 
ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� ನಿರಿೇಕ್�ಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚನ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ 

ಎಂದ್ ಸಾಬಿೇತಾಗಿದ�. ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ತಜ್ಞರ್ 
ಪರಿಸಿಥೆತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಿತುದಾದಾರ�, 

ಸಕಾಥಿರ ಕೊಡ ಸಿದಧಾತ�ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಅವಕಾಶ 
ಕ�ೈಚ�ಲ್ಲಿತಿತುಲಲಿ. ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಮೊರನ�ೇ ಅಲ�ಯ 
ನಡ್ವ� ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ 

ಅವರ�ೇ ಸ್ವತಃ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯನ್ನು 
ಪರಾಮಶ್ಥಿಸ್ತಿತುದಾದಾರ�. ಡಿ.13ರಂದ್ ರಾಜ್ಯಗಳು/

ಕ�ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಮ್ಖ್ಯಮಂತಿ್ರಗಳು 
/ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊಂದಗ� ನಡ�ದ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ 

ಅವರ್ ಲಸಿಕ�ಯ ವ�ೇಗವನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಸ್ವುದರ 
ಜ�ೊತ�ಗ�, ಆಸ್ಪತ�್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗ�ಗಳು ಮತ್ತು 

ಆಮಲಿಜನಕದ ಲಭ್ಯತ�ಯ ಬಗ�ಗೆಯೊ ಚಚಥಿಸಿದರ್. 
ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಶ್್ರೇ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ 

ಅವರ್, ಶ�ೇ. 100ಲಸಿಕ�ಯ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಆದರ್ಟು 
ಬ�ೇಗ ಸಾಧಿಸಲ್ ಹರ್ ಘರ್ ದಸತುಕ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 

ತಿೇವ್ರಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಲಸಿಕ�ಗಳು 
ಅಥವಾ ಮಾಸ್ಕೆ ಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ವ ಕ್ರಿತಂತ� 

ಯಾವುದ�ೇ ತಪು್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿವಥಿಹಿಸ್ವ 
ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತಿತು ಹ�ೇಳಿದರ್. "100 ವರಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ 

ದ�ೊಡ್ಡ ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರ�ೊೇಗದ�ೊಂದಗ� ಭಾರತದ 
ಹ�ೊೇರಾಟ ಈಗ ಮೊರನ�ೇ ವರಥಿಕ�ಕೆ ಕಾಲ್ಟಿಟುದ�. 

ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಂದ�ೇ ನಮ್ಮ ಮಾಗಥಿವಾಗಿದ್ದಾ, 
ಗ�ಲ್ವು ಮಾತ್ರವ�ೇ ಆಯಕೆಯಾಗಿದ�. ಭಾರತದ 

130 ಕ�ೊೇಟಿ ಜನರಾದ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ 
ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಂದ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರ್ದಧಾ 

ಜಯಶಾಲ್ಗಳಾಗ್ತ�ತುೇವ�."  
ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಹ�ೇಳಿದರ್.

ಮ್ನ�ನುಚಚುರಿಕಾ ಕರಾಮಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಿ

ಕ�ಲವರ್ ಓರ್ಕಾ್ರನ್ ಅನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಶ್ೇತ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಎಂದ್ ತಪಾ್ಪಗಿ 
ಗ್ರಹಿಸ್ತಿತುದಾದಾರ� ಎಂದ್ ನಿೇತಿ ಆಯೇಗದ 
ಸದಸ್ಯ (ಆರ�ೊೇಗ್ಯ)  
ಡಾ. ವಿ.ಕ�. ಪಾಲ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಾದಾರ�.  
ಇದ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹ್ದ್. 
ಮಾಸ್ಕೆ ಧರಿಸ್ವ ಮತ್ತು ಲಸಿಕ� 
ಪಡ�ಯ್ವ ಮೊಲಕ ಅದರ 
ಹರಡ್ವಿಕ�ಯನ್ನು ನಿಧಾನಗ�ೊಳಿಸ್ವ 
ಜವಾಬಾದಾರಿ ನಮ್ಮಲಲಿರದಾದಾಗಿದ� ಎಂದ್ 
ಅವರ್ ಹ�ೇಳಿದರ್.

n 	ಓರ್ಕಾ್ರನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ರ�ೊೇಗಿಗಳ ಸಂಖ�್ಯ ಹ�ಚ್್ಚತಿತುರ್ವ ನಡ್ವ�ಯೇ, ಆರ�ೊೇಗ್ಯ 

ಸಚವಾಲಯವು ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಗಥಿಸೊಚಯನ್ನು ಬಿಡ್ಗಡ� ಮಾಡಿದ�. 

ಸಚವಾಲಯದ ಜಂಟಿ ಕಾಯಥಿದಶ್ಥಿ ಲರ್ ಅಗವಾಥಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 

ಸ�ೊೇಂಕ್ ದೃಢಪಟಿಟುರ್ವುದ್ ಕಂಡ್ಬಂದ 7 ದನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ತ್ತ್ಥಿ ಪರಿಸಿಥೆತಿಯೇತರ 

ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 3 ದನಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಮರ್ ಪರಿೇಕ್�ಯ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಸ�ೊೇಂರ್ನಲ್ಲಿ, ರ�ೊೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮಯಾಗ್ತಿತುದದಾರ� ಮತ್ತು ರ�ೊೇಗಿಯ ಆಮಲಿಜನಕದ 

ಮಟಟುವು 3 ದನಗಳವರ�ಗ� ಶ�ೇ.93 ಆಗಿದದಾರ�, ಆಗ ಅವರನ್ನು  ಬಿಡ್ಗಡ� ಮಾಡಬಹ್ದ್. 
n 	 ಕ�ೊರ�ೊನಾ ರ�ೊೇಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡ್ಬಂದವರಿಗ� ಅಥವಾ ಅಂತಹ ವ್ಯರ್ತುಗಳ�ೊಂದಗ� 

ಸಂಪಕಥಿಕ�ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ವುದ್ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ�. ರ�ೊೇಗ ಲಕ್ಷಣವಿಲಲಿದ 

ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಅಪಾಯದ ಪ್ರವಗಥಿದಲ್ಲಿರದ ಹ�ೊರತ್ ಪರಿೇಕ್�ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರ್ವುದಲಲಿ. 

ಅವರ�ೊಂದಗ� ಸಂಪಕಥಿಕ�ಕೆ ಬರ್ವ ಎಲಾಲಿ ಜನರಿಗ� 7 ದನಗಳ ಮನ�ಯಲ�ಲಿೇ ಪ್ರತ�್ಯೇರ್ೇಕರಣ 

ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ�.

n 	ಪರಿೇಕ್�ಯ ಅಗತ್ಯ ಇಲಲಿದ 

ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ ಶಸತ್ರಚರ್ತ�ಸಾ ಅಥವಾ 

ಹ�ರಿಗ�ಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದ್. 

ಪರಿೇಕ್ಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲಲಿದದದಾರ�, 

ರ�ೊೇಗಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗ� ಶ್ಫಾರಸ್ 

ಮಾಡಬಾರದ್.
n 	ಅಂತಾರರಾಷ್ಟ್ೇಯ 

ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಬರ್ವ ಎಲಾಲಿ 

ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಗಾಗಿ 

ಕಡಾ್ಡಯವಾಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಬ�ೇಕ್.

ಅನ್ಸರಿಸಬ�ೇಕಾದ ಕರಾಮಗಳು

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರ 
ಪೂಣಥಿ ಭಾರಣ 
ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್್ಯ.ಆರ್. 
ಕ�್ೇಡ್ ಸಾಕೂಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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2014 ರ ನಂತರ, ಭಾರತಿೇಯ ರ�ೈಲ�್ವಯ್ ಹಲವಾರ್ ಉತತುಮ 
ಸ್ಧಾರಣ�ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗ� ತರ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ ಸಾಕರ್ಟು ಕಠಿಣ 
ನಿಧಾಥಿರಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾ, ಇದರಲ್ಲಿ ರ�ೈಲ�್ವಯ ವ�ೇಗ, ಸಾಮಥ್ಯಥಿ 

ಮತ್ತು ಜಾಲದ ಮೇಲ� ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರ್ವಂತಹ ಎಲಾಲಿ ದ್ಬಥಿಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು 
ತ�ೊಡ�ದ್ಹಾಕ್ವ ನಿಧಾಥಿರಗಳೊ ಸ�ೇರಿವ�. ಈ ಯೇಜನ�ಯ ಭಾಗವಾಗಿ, 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ್ ‘ಆಜಾದ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೊೇತಸಾವ’ದ 
75ನ�ೇ ವಾರವಾದ 2023ರ ಆಗಸ್ಟು 15ರ�ೊಳಗ� 75 ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ ರ�ೈಲ್ಗಳ 
ಸಂಚಾರ ಕ್ರಿತ್ ಘೊೇಷ್ಸಿದರ್. ಈ ರ�ೈಲ್ಗಳು ಅಸಿತುತ್ವದಲ್ಲಿರ್ವ ಎರಡ್ 
ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸಾ ಪ�್ರಸ್ ರ�ೈಲ್ಗಳ ಜ�ೊತ�ಗ� ಸ�ೇರ್ತತುವ�. ಮದಲ ರ�ೈಲನ್ನು 
ವಾರಾಣಸಿ - ದ�ಹಲ್ ಮಾಗಥಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನ�ಯ ರ�ೈಲನ್ನು ಕತಾ್ರ-ದ�ಹಲ್ 
ಮಾಗಥಿದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲಾಯತ್. ಹೌರಾ-ರಾಂಚ ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸಾ ಪ�್ರಸ್ 
ಅನ್ನು ಈಗ ಭಾರತಿೇಯ ರ�ೈಲ�್ವ ಯೇಜಿಸ್ತಿತುದ್ದಾ, ರ�ೈಲ�್ವ ಮಂಡಳಿಯ್ ಈ ರ�ೈಲ್ 
ಮಾಗಥಿವನ್ನು ಅನ್ಮೇದಸಿದ�. ಇದ್ ದ�ೇಶದ ಮೊರನ�ೇ ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ 
ರ�ೈಲಾಗಲ್ದ�, ಇದ್ ಹೌರಾ (ಕ�ೊೇಲಕೆತಾತು) ವನ್ನು ಜಾಖಥಿಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿ 
ರಾಂಚಯಂದಗ� ಸಂಪರ್ಥಿಸ್ತತುದ�.      

ಅತ್ಯಾಧ್ನಿಕ ಸೌಲಭಯಾಗಳ  
ಹೈಟೆಕ್ ರೈಲ್

ವಂದೋ ಭಾರತ್ ರೈಲ್:

ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮಿಥಿಸಲಾದ ಮ್ಲಸೌಕಯಥಿವು ರಾರಟ್ರದ ವ�ೇಗ ಮತ್್ತ 

ದಕ್ಷತ�ಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ವ ಮ್ಲಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�್ ಂದಲ್ ನ�ರವಾಗ್ತ್ತದ�. 

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹ�್ ಸ ನದಿ ಮಾಗಥಿಗಳು, ಜಲ ಮಾಗಥಿಗಳು ಮತ್್ತ 

ಸಮ್ದರಾ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹ�್ ಸ ಪರಾದ�ೇಶಗಳಿಗ� ಸಂಪಕ್ಥಿಸ್ವ ಕಾಯಥಿ 

ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ತಡ�ರಹಿತವಾದ ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ನಡ�ಯ್ತಿ್ತವ�. ಭಾರತಿೇಯ ರ�ೈಲ�ವಿ 

ಕ್ಡ ತನನು ಹ�್ ಸ ನ�್ ೇಟಕ�ಕೂ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಹ�್ ಂದಿಕ�್ಳು್ಳತಿ್ತದ�. ಸಮಯವನ್ನು 

ಉಳಿಸ್ವುದರ ಜ�್ತ�ಗ�, ಈ ಸ್ಲಭ ಸಾರಿಗ�ಯ್ ಉದ�್ ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು 

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಿ್ತದ�. ಈ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ, 2021ರ ಆಗಸ್ಟಿ 15 ರಂದ್ ಕ�ಂಪು ಕ�್ೇಟ�ಯ 

ಮೆೇಲ್ಂದ, ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರ�ೇಂದರಾ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ ರ�ೈಲ�ವಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 

ವ�ೇಗವನ್ನು ಮತ್ತರ್ಟಿ ಹ�ಚ್ಚುಸಲ್ 75 ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸಾ ಪ�ರಾಸ್ ರ�ೈಲ್ಗಳು 

ದ�ೇಶದ ಮ್ಲ� ಮ್ಲ�ಯನ್ನು ಸಂಪಕ್ಥಿಸ್ತ್ತವ� ಎಂದ್ ಘ್ೇಷ್ಸಿದರ್. 

ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ 
ರ�ೈಲ್ನ ವ�ೈಶಿರಟಿಯಾಗಳು

n  ಇದ್ ದ�ೇಶದ ಮದಲ ದ�ೇಶ್ೇ ನಿರ್ಥಿತ ಸ�ರ್ 
ಹ�ೈಸಿ್ಪೇಡ್ ರ�ೈಲ್. ಮದಲ ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ 
ಎಕ್ಸಾ ಪ�್ರಸ್ ರ�ೈಲನ್ನು 15 ಫ�ಬ್ರವರಿ 2019 ರಂದ್ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತ್.

n  ಇದ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಆಧ್ನಿಕ ರ�ೈಲ್ 
ಎಂಬ ಹ�ಗಗೆಳಿಕ�ಗ� ಪಾತ್ರವಾಗಿದ�. ಈ 
ರ�ೈಲನ್ನು ಯ್ರ�ೊೇಪಯನ್ ಶ�ೈಲ್ಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದರ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ರ�ೈಲ�್ವ 
ಸಚವಾಲಯದ ಕಚ�ೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿಯೊ 
ಸಾಥೆಪಸಲಾಗ್ತಿತುದ�.

n  ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸಾ ಪ�್ರಸ್ ರ�ೈಲ್ನ 
ಬ್ದಧಾವಂತ ಬ�್ರೇಕ್ ವ್ಯವಸ�ಥೆಯ್ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ 
ಗಮನಾಹಥಿ ವ�ೈಶ್ರಟುಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ�, 
ಏಕ�ಂದರ� ಇದ್ ಉತತುಮ ವ�ೇಗ ಮತ್ತು ಕಡಿಮ 
ವ�ೇಗಕ�ಕೆ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡ್ತತುದ�. ಈ ರ�ೈಲ್ 
ಅತಾ್ಯಧ್ನಿಕ ಮನರಂಜನಾ ಆಯಕೆಗಳು ಮತ್ತು 
ವ�ೈ-ಫ�ೈ ಅನ್ನು ಹ�ೊಂದದ�.

n  ಅವುಗಳನ್ನು ಚ�ನ�ನುೈನ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಕ�ೊೇಚ್ 
ಫಾ್ಯಕಟುರಿ, ರಾಯ್ ಬರ�ೇಲ್ಯ ಮಾಡನ್ಥಿ 
ಕ�ೊೇಚ್ ಫಾ್ಯಕಟುರಿ ಮತ್ತು ಕಪುತಥಿಲಾದ ರ�ೈಲ್ 
ಕ�ೊೇಚ್ ಫಾ್ಯಕಟುರಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�.

n  ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸಾ ಪ�್ರಸ್ ರ�ೈಲ್ 
ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ತ ಪ್ರವ�ೇಶ, ರ್ನಿ ಪಾ್ಯಂಟಿ್ರ, 
ಮಾಡ್್ಯಲರ್ ಬಯೇ-ವಾ್ಯಕೊ್ಯಮ್ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸಂಪೂಣಥಿವಾಗಿ ಮ್ಚ್ಚದ 
ಗಾ್ಯಂರ್ ವ�ೇಗಳು ಮತ್ತು ಧೊಳು ಮ್ಕತು 
ಪರಿಸರಕಾಕೆಗಿ ಸಂವ�ೇದತ ಪರಸ್ಪರ ಮ್ಚ್್ಚವ 
ಬಾಗಿಲ್ಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದವ�.

n  ಬ�ಂರ್ಯಲೊಲಿ ಹಾಳಾಗದ ಕ�ೇಬಲ್ ಆಂತರಿಕ 
ಸಕೊ್ಯಥಿಟ್ ಸಹ ರ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ್ತತುದ�. 
ಸ್ಧಾರಿತ ಹವಾನಿಯಂತಿ್ರತ ವ್ಯವಸ�ಥೆಯೊ 
ಇರ್ತತುದ�.

n  ಪ್ರತಿ ಬ�ೊೇಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೆ ವಿಪತ್ತು ದೇಪಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಇದಲಲಿದ�, ತ್ತ್ಥಿ ಪುಶ್ 
ಬಟನ್ ಗಳ ಸಂಖ�್ಯಯನೊನು ಹ�ಚ್ಚಸಲಾಗ್ತಿತುದ�.

Cover Storyವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ ರ�ೈಲ್ಸಫಲತ�ಯ ಮ್ರ್ ವರಥಿಗಳು
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ತ
ಮ್ಮ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹಥಿವಾಗಿ ಹೊಡಿಕ� 
ಮಾಡಿದ ದ�ೇಶಗಳು ಮಾತ್ರವ�ೇ ಅತ್ಯಂತ ವ�ೇಗದ 
ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯನ್ನು ಕಂಡಿವ�. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, 

ಅನ�ೇಕ ವರಥಿಗಳವರ�ಗ� ಗಣನಿೇಯ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ 
ನವಿೇಕರಣಗಳಿಗ� ಕಾರಣವಾಗಬಹ್ದಾದ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಕಡಿಮ 
ಗಮನ ನಿೇಡಲಾಯತ್.

ಕ�ೊರತ� ಅಥವಾ ಅಸಮಪಥಿಕ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿವು ಅಭಿವೃದಧಾಗ� 
ದ�ೊಡ್ಡ ಅಡಿ್ಡಯಾಗಿತ್ತು. ರಸ�ತುಗಳು, ಹಳಿಗಳು, ಸ�ೇತ್ವ�ಗಳು, 
ಇಂಟನ�ಥಿಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರಿನಂತಹ ಬಲ್ರ್ಠ 
ಮೊಲಸೌಕಯಥಿವು ಇಂದನ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕತ� ಮಾತ್ರವ�ೇ 
ಅಲಲಿ, ಅದರ ಅಭಿವೃದಧಾಯ್ ನ�ೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರ�ೊೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹ�ೊಸ 
ಉದ�ೊ್ಯೇಗಗಳ ಸೃಷ್ಟುಗೊ ಕಾರಣವಾಗ್ತತುದ�. ಅದಕಾಕೆಗಿಯೇ 
ಸಕಾಥಿರವು ಈ ವಲಯದ ಬಗ�ಗೆ ಗರಿರ್ಠ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಿತುದ�. 
ಮ್ಂದನ 4-5 ವರಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ ವಲಯಕ�ಕೆ 110 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೊೇಟಿ ರೊಪಾಯ ಖಚ್ಥಿ ಮಾಡ್ವ ಗ್ರಿ ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದ�. ಈ 
ಒಟ್ಟು ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹ�ದಾದಾರಿ ನಿಮಾಥಿಣಕ�ಕೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ  ಒಟ್ಟು 19 ಲಕ್ಷ 

ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚ್್ಚ ಆಗಲ್ದ�.

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ್ ಹ�ೇಳುವಂತ�  
"ಅಭಿವೃದಧಾ ಎಲಲಿವನೊನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರಬ�ೇಕ್, ಎಲಲಿ ಸ�ೇವ�  
ಮಾಡಬ�ೇಕ್, ಸವಥಿಸ್ಪಶ್ಥಿಯಾಗಿರಬ�ೇಕ್, ಸವಥಿವಾ್ಯಪ-
ಯಾಗಿರಬ�ೇಕ್, ಅದ್ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತ�ಯಾಗಿದ�". ಮೊಲಸೌಕಯಥಿವು 
ನಮಗ� ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ನಿೇತಿಯ ಒಂದ್ ಭಾಗವಾಗಿದ�ಯೇ ಹ�ೊರತ್, 
ರಾಜರ್ೇಯವಲಲಿ. ಯೇಜನ�ಗಳು ನನ�ಗ್ದಗ� ಬಿೇಳುವುದಲಲಿ, 
ಸಥೆಗಿತಗ�ೊಳುಳುವುದಲಲಿ ಅಥವಾ ಕ�ೈಬಿಟ್ಟು ಹ�ೊೇಗ್ವುದಲಲಿ  
ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಾವು ಖಚತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳುಳುತ�ತುೇವ�."

ಕ್ಶ್ನಗರದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣ, 
ನ�ೊೇಯಾ್ಡದ ಏಷಾ್ಯದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣ, ಭ�ೊೇಪಾಲ್ ನ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಗ್ಣಮಟಟುದ ರ�ೈಲ್ ನಿಲಾದಾಣ, ಕಾಶ್-ವಿಶ್ವನಾಥ 
ಕಾರಿಡಾರ್, ಪೂವಾಥಿಂಚಲ ಎಕ್ಸಾ ಪ�್ರಸ್ ಮಾಗಥಿ, ಗಂಗಾ  
ಎಕ್ಸಾ ಪ�್ರಸ್ ಮಾಗಥಿ, ದ�ಹಲ್- ಮ್ಂಬ�ೈ, ದ�ಹಲ್-ಡ�ಹಾ್ರಡೊನ್, 
ದ�ಹಲ್-ಅಮೃತಸರ-ಕಟಾ್ರ ಮತ್ತು ದ�ಹಲ್-ಅಮೃತಸರ 

ಸ್ಪರಟುವಾದ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದರ್ವ ಬಲ್ರ್ಠ ಸಕಾಥಿರವು ದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದಧಾ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಸಬಹ್ದ್. 
2021ರ ವರಥಿವು ಅಂತಹ ಉದಾಹರಣ�ಗಳಿಂದ ತ್ಂಬಿತ್ತು. ಅನ�ೇಕ ದೇಘಥಿಕಾಲ್ೇನ ಯೇಜನ�ಗಳು 

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪೂಣಥಿಗ�ೊಂಡವು, ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ�ೇಕ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಮದಲ ಬಾರಿಗ� 
ಹಾಕಲಾಯತ್. ಹ�ೊಸ ವರಥಿದ ಆರಂಭವನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಾಯ ಭರವಸ�ಗಳಿಂದ ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಯತ್. ಮದಲ 
ರ್್ರೇಡಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವನ್ನು ಉತತುರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಥೆಪಸಲಾಯತ್. ಈಶಾನ್ಯಕ�ಕೆ ರಸ�ತು ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ, 
ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರ್, ನಗರಾಭಿವೃದಧಾ, ವಸತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಧಾ ಯೇಜನ�ಗಳು ದ�ೊರ�ತವು. ತಿ್ರಪುರಾದ 

ಮಹಾರಾಜ ಬಿೇರ್ ಬಿಕ್ರಮ್ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣದ�ೊಂದಗ� ಹ�ೊಸ ಅಧಾ್ಯಯ ಬರ�ಯಲಾಯತ್.

ಹೊಸ ವರ್ಯ, ಹೊಸ ಆರಂಭ

ರಾರಟ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
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ಮಾಗಥಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ 
ದೊರದೃಷ್ಟುಯ ಈ ಚಂತನ�ಯ ಭಾಗಗಳಾಗಿವ�.

ಇದ್ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ದನಕ�ಕೆ 37 ರ್ಲ�ೊೇ ರ್ೇಟರ್ ದರದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಥಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಮೇಟಾರ್ ಮಾಗಥಿಗಳು, ಹ�ೊಸ ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ 
ಸಂಸ�ಥೆಗಳು, ಹಳಿಳುಗಳನ್ನು ಇಂಟನ�ಥಿಟ್ ಗ� ಸಂಪರ್ಥಿಸ್ವ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮ 
ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ ಯೇಜನ�ಯಾದ 
ಗತಿಶರ್ತು ಮಾಸಟುರ್ ಪಾಲಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ�. 2021ರಲ್ಲಿ, 
ಈ ಎಲಾಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸಾಕಾರವಾಗಿದದಾನ್ನು ನಾವು 
ನ�ೊೇಡಿದ�ದಾೇವ�, ದಶಕಗಳಿಂದ ಇವು ಪ್ರಗತಿಯಲ�ಲಿೇ ಇದದಾವು. ಹ�ೊಸ 
ವರಥಿದಲ್ಲಿ ಆ ವ�ೇಗ ಮ್ಂದ್ವರಿಯತ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2 ರಂದ್ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ್ ರ್ೇರತ್ ನಲ್ಲಿ ಉತತುರ 

ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮದಲ ರ್್ರೇಡಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಕ�ಕೆ ಶಂಕ್ಸಾಥೆಪನ� 
ಮಾಡಿದರ್. ಜನವರಿ 4 ರಂದ್ ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ತಿ್ರಪುರಾಗಳಿಗ� 
ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಧಾ ಪಾ್ಯಕ�ೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯತ್ 
ಮತ್ತು ಜನವರಿ 7 ರಂದ್ ಕ�ೊೇಲಕೆತಾತುದ ಚತತುರಂಜನ್ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಕಾ್ಯನಸಾರ್ ಸಂಸ�ಥೆಯ ಎರಡನ�ೇ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಅನ್ನು ತ�ರ�ಯಲಾಯತ್, 
ಇದ್ ಪೂವಥಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಸ�ೇವ�ಗಳ ವಿಸತುರಣ� ಮತ್ತು 
ಸ್ಧಾರಣ�ಗ� ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಡ್ತತುದ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ್  
ಹ�ೇಳುವಂತ�, “ಬ�ಳರ್ನ ಮೌಲ್ಯವು ಹ�ಚಾ್ಚದರೊಟು ಕತತುಲ�ಯ್ 
ದಟಟುವಾಗ್ತತುದ�. ಸಮಸ�್ಯಗಳು ಹ�ಚ್್ಚ ಕರಟುಕರವಾದರೊಟು, 
ಹ�ಚ್್ಚ ನಿಣಾಥಿಯಕ ಧ�ೈಯಥಿವಾಗ್ತತುದ�. ಯ್ದಧಾವು ಹ�ಚ್್ಚ 
ಕರಟುಕರವಾದರೊಟು ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳು ಹ�ಚ್್ಚ ಅಗತ್ಯವಾಗ್ತತುವ�.    

ಪ್ರಸಿದಧಾ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಮಂಗಲ್ ಪಾಂಡ�ಯ ಜನ್ಮಸಥೆಳವಾದ ರ್ೇರತ್ ರ್್ರೇಡಾ ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿಯೊ ಪ್ರಸಿದಧಾವಾಗಿದ�. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿ 

ತಯಾರಾದ ರ್್ರೇಡಾ ಸರಕ್ಗಳು, ವಿಶ�ೇರವಾಗಿ ರ್್ರಕ�ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣ�ಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 

ರಫಾತುಗ್ತತುವ�. ರ್ೇರತ್ ಉತತುರ ಭಾರತದ ಹ�ೊಸ ರ್್ರೇಡಾ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಲ್ ಸಜಾಜೆಗ್ತಿತುದ�. ರ್ೇರತ್ ನ ಸಧಾಥಿನಾದಲ್ಲಿ 

700 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಾಥಿಣವಾಗಲ್ರ್ವ ಮೇಜರ್ ಧಾ್ಯನ್ ಚಂದ್ ರ್್ರೇಡಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಕ�ಕೆ ಹ�ೊಸ 

ವರಥಿದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2ರಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ್ ಶಂಕ್ಸಾಥೆಪನ� ನ�ರವ�ೇರಿಸಿದರ್. ಇದ್ ನವ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರ್್ರೇಡಾ ಸಂಸಕೃತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಾಪಡಿಸ್ವ  ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಲ್ದ�.

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕ್ರಾೇಡಾ ಕ�ೇಂದರಾವಾಗಲ್ದ� ಮಿೇರತ್

ನಮ್ಮ ಯ್ವ ರ್್ರೇಡಾಪಟ್ಗಳು ರ್್ರೇಡಾ ಜಗತಿತುಗ� ಪ್ರವ�ೇಶ್ಸ್ವ ಮದಲ�ೇ 
ಸಮಥಥಿರಾಗಿದದಾರ್, ಮತ್ತು ಅದಕೊಕೆ ಮದಲ�ೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ 
ಕ�ೊರತ� ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಸಕಾಥಿರದ ನಿರಾಸರ್ತುಯಂದಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಯ್ವಜನರ 
ವಿಶಾಲ ಪ್ರತಿಭ�ಯ್ ರ್ತಿಗಳ�ೊಂದಗ� ಸಿೇರ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ�ಕೆ ಹಾರ್ 
ಉತತುಮ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. ನಾವು ಹಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಚನನುಕಾಕೆಗಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ 
ಕಾಯಬ�ೇಕಾಯತ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಧಾ್ಯನಚಂದ್ ಅವರಂತಹ ಶ�್ರೇರ್ಠ ಆಟಗಾರರ್ 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಳಿ್ವಕ�ಯಲೊಲಿ ದ�ೇಶಕ�ಕೆ ರ್ೇತಿಥಿ ತಂದರ್. ಏಕ�ಂದರ� ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ 
ಭಾಗಗಳು ಆಸ�ೊಟ್ೇ ಟಫ್ಥಿ ಗ� ಬದಲಾಗಿದದಾರ�, ನಾವು ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಟಫ್ಥಿ ನಲ್ಲಿಯೇ 
ಇದ�ದಾೇವು. ನಾವು ಎಚ್ಚರಗ�ೊಳುಳುವ ಹ�ೊತಿತುಗ�, ತ್ಂಬಾ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ದ�ೇಶದ 
ಹಿಂದನ ಸಕಾಥಿರಗಳು ಹ�ೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳು, ಬ�ೇಡಿಕ� ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭ�ಗಳಿಗ� 
ಹ�ೊಂದಕ�ೊಳಳುಬಲಲಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ�ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದಧಾಪಡಿಸಲ್ ವಿಫಲವಾದವು. 
2014ರ ನಂತರ, ಸಕಾಥಿರವು ಆಡಳಿತದ ಹಿಡಿತದಂದ ಮ್ಕತುಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಎಲಾಲಿ 
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗ� ತಂದತ್. ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳು, ಆಧ್ನಿಕ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಜಾಗತಿಕವಾದ ಜ್ಾನ ಮತ್ತು ಆಯಕೆ ಪಾರದಶಥಿಕತ�ಗ� ಬಲವಾದ 
ಒತ್ತು ನಿೇಡಲಾಯತ್. ರ್್ರೇಡ�ಗಳು ಯ್ವಜನರ ಸದೃಢತ�, ಉದ�ೊ್ಯೇಗ, ಸ್ವಯಂ 
ಉದ�ೊ್ಯೇಗ ಮತ್ತು ವೃತಿತು ಅವಕಾಶಗಳ�ೊಂದಗ� ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದವ�.\ ಒಲ್ಂಪಕ್ಸಾ ಗ� 
ಸಿದಧಾತ� ನಡ�ಸಲ್ ‘ಟಾಗ�ಥಿಟ್ ಒಲ್ಂಪಕ್ ಪೇಡಿಯಂ’ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು (ಟಿಒಪಎಸ್) 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�, ಮತ್ತು ಇಂದ್ ‘ಖ�ೇಲ�ೊೇ ಇಂಡಿಯಾ’ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊಲಕ, 
ದ�ೇಶದ ಮೊಲ� ಮೊಲ�ಯಲ್ಲಿ ಚಕಕೆ ವಯಸಿಸಾನಲ್ಲಿಯೇ ರ್್ರೇಡಾ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವನ್ನು 
ಗ್ರ್ತಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಈ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಫಲವಾಗಿ, ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ್ 
ಇಂದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸ್ಪಧ�ಥಿಗಳಿಗ� ಕಾಲ್ಟಾಟುಗ, ವಿಶ್ವದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು 
ಅವರ ಪ್ರದಶಥಿನವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತತುವ� ಮತ್ತು ಮಚ್್ಚಗ� ವ್ಯಕತುಪಡಿಸ್ತತುವ�. ನಾವು 
ಕಳ�ದ ವರಥಿ ಒಲ್ಂಪಕ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾ್ಯರಾಲ್ಂಪಕ್ಸಾ ನಲ್ಲಿಯೊ ನಾವು ಅದನ್ನು 
ನ�ೊೇಡಿದ�ದಾೇವ�. ರ್್ರೇಡಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳು ರ್್ರೇಡಾ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಅಭಿವೃದಧಾಗ� ಇನ್ 
ಕ್್ಯಬ�ೇಟರ್ ಗಳಾಗಿ ಕಾಯಥಿನಿವಥಿಹಿಸ್ತತುವ�. ಅದಕಾಕೆಗಿಯೇ, ಸಾ್ವತಂತಾ್ರಷ್ಯಬಂದ 
ಏಳು ದಶಕಗಳ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಸಕಾಥಿರವು 2018ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮದಲ 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ರ್್ರೇಡಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವನ್ನು ಸಾಥೆಪಸಿತ್.

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ರಾರಟ್ರ
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ಉತ್ತರ ಪರಾದ�ೇಶ ಈಗ ತನನುದ�ೇ ಆದ ಮೊದಲ ಕ್ರಾೇಡಾ ವಿಶವಿವಿದಾ್ಯಲಯ ಹ�್ ಂದಿದ�

 ಒಲ್ಂಪಕ್ಸಾ ನಂತಹ ರ್್ರೇಡಾ ಸ್ಪಧ�ಥಿಗಳು ಇರ್ತತುವ�. 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗ� ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ರ್್ರೇಡಾ 
ಪಥಗಳು ಮತ್ತು ರ್್ರೇಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಥಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�.

 ಅಥ�ಲಿಟಿಕ್ಸಾ ನ�ೊಂದಗ� ಫುಟಾ್ಲ್, ಜಾವ�ಲ್ನ್ ಥ�ೊ್ರೇ, ಡಿಸಕೆಸ್ 
ಮ್ಂತಾದ ರ್್ರೇಡಾ ಸ್ಪಧ�ಥಿಗಳು ನಡ�ಯಲ್ವ�.

 ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವು 540 ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು 540 ಪುರ್ರ 
ಆಟಗಾರರ್ ಸ�ೇರಿದಂತ� 1080 ರ್್ರೇಡಾಪಟ್ಗಳಿಗ� ತರಬ�ೇತಿ 
ನಿೇಡ್ವ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವನ್ನು ಹ�ೊಂದರ್ತತುದ�.

 ರ್್ರೇಡಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಹ�ೊರ ರ್್ರೇಡಾಂಗಣ ಮತ್ತು 
ಒಳ ರ್್ರೇಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಥಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಹ�ೊರ 
ರ್್ರೇಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 3೦ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗ� ಆಸನ 
ವ್ಯವಸ�ಥೆ ಇರ್ತತುದ�. ಸ್ಮಾರ್ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಪ�್ರೇಕ್ಷಕರ 
ಸಾಮಥ್ಯಥಿದ ರ್್ರೇಡಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಒಳಾಂಗಣ ರ್್ರೇಡ�ಗಳಿಗ� 
ಸಿದಧಾಗ�ೊಳಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

 ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವು ವಿಶ್ವದಜ�ಥಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತ್ತು 
ಅತಾ್ಯಧ್ನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದರ್ತತುದ�. ಗಂಗಾನಗರ್ 
ನಲ್ಲಿ ರಾಫಟುಂರ್, ರ�ೊೇಯಂರ್, ನೌಕಾಯಾನದಂತಹ 
ಜಲರ್್ರೇಡ�ಗಳಿಗ� ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗ್ವುದ್.

 ಒಲ್ಂಪಕ್ ರ್್ರೇಡ�ಗಳಾದ ಶೂಟಿಂರ್ ರ�ೇಂಜ್, ಜಾವ�ಲ್ನ್ 
ಎಸ�ತ, ಭಾರ ಎತ್ತುವಿಕ�, ಕ್ಸಿತು, ಹಾರ್, ವಾಲ್ಬಾಲ್, ಟಾ್ರಷ್ಯಕ್-
ಫೇಲ್್ಡ ಜ�ೊತ�ಗ� ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ರ್್ರೇಡ�ಗಳಾದ ಖ�ೊೇ-ಖ�ೊೇ 
ಮತ್ತು ಮಲಲಿಕಂಭಗಳಿಗ� ತರಬ�ೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗ್ವುದ್.

 ಟಫ್ಥಿ ಮೈದಾನಗಳ ಜ�ೊತ�ಗ� ಒಲ್ಂಪಕ್ ಗಾತ್ರದ 
ಈಜ್ಕ�ೊಳ ಮತ್ತು ಸ�ೈರ್ಲಿಂರ್ ಟಾ್ರಷ್ಯಕ್ ಅನ್ನು ಸಹ 
ನಿರ್ಥಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

 ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಭಾಗ ಹ�ೊರತ್ಪಡಿಸಿ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಭಾಗ, 
ಕ�ೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಭಾಂಗಣ, ಸೌಲಭ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರ 
(ಬಾ್ಯಂಕ್, ಅಂಚ� ಕಚ�ೇರಿ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ), ವಾಣಿಜ್ಯ 
ಸಮ್ಚ್ಚಯ, ನಿವಥಿಹಣಾ ಕಚ�ೇರಿ, ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರ, 

ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣ�, ಅತಿರ್ಗೃಹ, ಉಪಕ್ಲಪತಿಗಳ ನಿವಾಸ, 
ಪುರ್ರರ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಮಹಿಳಾ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿ ನಿಲಯ, 
ಟ�ೈಪ್ 2, 3, 4 ಮತ್ತು 5 ಮನ�ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಉದ�ೊ್ಯೇಗಿಗಳಿಗ� ನಿರ್ಥಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

 ರ್್ರೇಡಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವು ವಿವಿಧ�ೊೇದ�ದಾೇಶ ಸಭಾಂಗಣ, 
ವಾ್ಯಯಾಮ ಶಾಲ�, ಯೇಗ ಸಭಾಂಗಣ, ಕಾವಲ್ಗಾರರ 
ಕ�ೊಠಡಿಗಳು, ಬಾ್ಯಸ�ಕೆಟ್ ಬಾಲ್, ಲಾನ್ ಟ�ನಿನುಸ್, ವಾಲ್ಬಾಲ್, 
100 ರ್ೇಟರ್ ಟಾ್ರಷ್ಯಕ್, ಹಾರ್ ಮೈದಾನ, ಫುಟಾ್ಲ್ ಮೈದಾನ, 
ಅಥ�ಲಿಟಿಕ್ಸಾ, ಹಾ್ಯಂಡ್ ಬಾಲ್ ಕ�ೊೇಟ್ಥಿ, 60 ರ್ೇಟರ್ ಶೂಟಿಂರ್ 
ರ�ೇಂಜ್, 90 ರ್ೇಟರ್ ಶೂಟಿಂರ್ ರ�ೇಂಜ್ ಮತ್ತು 125 ರ್ೇಟರ್ 
ಶೂಟಿಂರ್ ರ�ೇಂಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಇದ್ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರ್ತತುದ�.     

ನಾವು ಹ�್ ಸ ಕಾಯಥಿ ಸಂಸಕೃತಿಯನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ ಬಯಸಿದಾಗ, ನಮಗ� ಮ್ರ್ 
ವಿರಯಗಳು ಬ�ೇಕಾಗ್ತ್ತದ�: ಒಡನಾಟ, ಆಲ�್ ೇಚನ� 
ಮತ್್ತ ಸಂಪನ್್ಮಲಗಳು. ಕ್ರಾೇಡ�ಗಳು ಬಹಳ 
ಹಿಂದಿನಂದಲ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಒಂದ್ 
ಭಾಗವಾಗಿದ�. ಆದಾಗ್್ಯ, ಕ್ರಾೇಡಾ ಸಂಸಕೃತಿಯನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ ಕ್ರಾೇಡ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ಒಡನಾಟ ಸಾಕಾಗ್ವುದಿಲಲಿ. ಇದಕಾಕೂಗಿ, ನಮಗ� ಹ�್ ಸ 
ಕಾಯಥಿತಂತರಾವೂ ಬ�ೇಕ್. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾೇಡ�ಗಾಗಿ, 
ನಮ್ಮ ಮಕಕೂಳು ಕ್ರಾೇಡ�ಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ� ಇಡಬ�ೇಕ್ 
ಮತ್್ತ ಕ್ರಾೇಡ�ಯನ್ನು ವೃತಿ್ತಯಾಗಿ ಮ್ಂದ್ವರಿಸಲ್ 
ಪರಾೇತಾಸಾಹಿಸಬ�ೇಕ್. ಇದ್ ನನನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್್ತ ನನನು 
ಕನಸ್ ಎರಡ್ ಆಗಿದ�.

ನರ�ೇಂದರಾ ಮೊೇದಿ, ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ

ರಾರಟ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ
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ಸಾ್ವತಂತಾ್ರಷ್ಯನಂತರ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ರಸ�ತುಗಳು, 
ಸ�ೇತ್ವ�ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿಗಳ 
ತಿೇವ್ರ ಕ�ೊರತ�ಯಂದಗ� ಅತ್ಯಂತ ನಿಲಥಿಕ್ಷಿತ 

ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಳಿದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದದಾವು. ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ 
ಸೌಂದಯಥಿ ಮತ್ತು ಹ�ೇರಳವಾದ ಜಲ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳಿದಾದಾಗೊ್ಯ, 
ಪ್ರವಾಸ�ೊೇದ್ಯಮದ ಅಭಿವೃದಧಾ ಮತ್ತು ಜಲವಿದ್್ಯತ್ ಯೇಜನ�ಗಳ 
ಸಾಥೆಪನ� ಕಡ�ಗ� ಕಡಿಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರ�, 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದ ಅವರ್ «ಸಾರಿಗ�ಯಂದ ಸ್ಧಾರಣ�» 
ಪರಿಕಲ್ಪನ�ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಸಂಪಕಥಿದ ಹ�ೊಸ 
ಯ್ಗಕ�ಕೆ ನಾಂದ ಹಾಡಿದರ್. ವಿಧ್ಂಸಕತ�ಯಂದ ಪೇಡಿತವಾದ 
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಶಾಂತಿ ಕಾಯಾಥಿಚರಣ�ಯ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಬ�ೊೇಡ�ೊೇ ಮತ್ತು ಬೊ್ರ-ರಿಯಾಂರ್ ನಂತಹ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು 
ಜಾರಿಗ� ತರಲಾಯತ್. ಈಶಾನ್ಯದ ಅಭಿವೃದಧಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇತರ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಗಳಿಗ� ಹ�ೊೇಲ್ಸಿದರ� ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದ ಅವರ 
ಬದಧಾತ�ಗ� ಅವರ್ ತಮ್ಮ 7 ವರಥಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ 
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗ� ಹ�ಚ್್ಚ ಭ�ೇಟಿ ನಿೇಡಿದಾದಾರ� ಎಂಬ್ದ�ೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�.

ನವ ಭಾರತದ 
ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಈಶಾನಯಾ  

ಪ್ರವೋಶ  ಬಂದ್ವಾಗುತ್ತಿದ

ಕ�ಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಹಿಂದ್ಳಿದವ�, ಮತ್ತು ಅಸಮತ�ೊೇಲನ 
ಅಭಿವೃದಧಾಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕ�ಲವು ನಾಗರಿಕರ್ ಅಗತ್ಯ 
ಸ�ೇವ�ಗಳಿಂದ ವಂಚತರಾಗಿದಾದಾರ�. ವರಥಿಗಳಿಂದ, ಈಶಾನ್ಯವು 
ಅತ್ಯಂತ ತಿೇವ್ರ ಪ�ಟ್ಟು ತಿಂದದ�. ಸಾ್ವತಂತಾ್ರಷ್ಯ ನಂತರ, ಆರ್ 
ದಶಕಗಳಿಗೊ ಹ�ಚ್್ಚ ಕಾಲದಂದ ಅಭಿವೃದಧಾಯಂದ ವಂಚತರಾಗಿದದಾ 
ಈ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ ನವ 
ಭಾರತದ ಭರವಸ�ಯನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖವಾಗ್ತಿತುದ�. 
ಅದ್ ಹ�ೈ-ಸಿ್ಪೇಡ್ ಇಂಟನ�ಥಿಟ್ ಲಭ್ಯತ�ಯಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ 
ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟನ�ಥಿಟ್ ನಂತಹ ಮೊಲಭೊತ 
ಅವಶ್ಯಕತ�ಗಳಾಗಿರಲ್; ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಅವಕಾಶದ ಹ�ೊಸ 
ಮಾಗಥಿಗಳು ತ�ರ�ದವ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದ ಅವರ್ ಹ�ೊಸ 
ವರಥಿದ ಮದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ತಿ್ರಪುರಾದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ 
ಅಭಿವೃದಧಾ ಯೇಜನ�ಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಜನವರಿ 
4ರಂದ್ ಬಲ್ರ್ಠ ಈಶಾನ್ಯದತತು ಹ�ಜ�ಜೆ ಇಟಟುರ್.

ಮಣಿಪುರಕ�ಕೂ  
4800 ಕ�್ೇಟ್ ರ್. ಯೇಜನ�

ಮಣಿಪುರ ಮತ್ತು ತ್ರಿಪುರಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಿರಂಭ

 ಮಣಿಪುರಕ�ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನಿೇಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ 
ಮೇದ ಅವರ್ 1,850 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 13 ಯೇಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು 2,950 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಒಂಬತ್ತು 
ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಶಂಕ್ಸಾಥೆಪನ� ನ�ರವ�ೇರಿಸಿದರ್. ರಸ�ತು 
ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ, ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರ್, ಆರ�ೊೇಗ್ಯ, 
ನಗರಾಭಿವೃದಧಾ, ವಸತಿ, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನ, ಕೌಶಲ್ಯ 
ಅಭಿವೃದಧಾ ಹಾಗೊ ಕಲ� ಮತ್ತು ಸಂಸಕೃತಿ ಈ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮಗಳ 
ವಾ್ಯಪತುಗ� ಒಳಪಟಟು ವಲಯಗಳಾಗಿವ�. ಇದ್ ಮಣಿಪುರದ 
ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗ� ಹ�ೊಸ ವ�ೇಗವನ್ನು ನಿೇಡ್ತತುದ�.

 17೦೦ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೊ ಹ�ಚ್್ಚ ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿಮಾಥಿಣ–
ವಾಗಬ�ೇಕಾದ ಐದ್ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಹ�ದಾದಾರಿ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೇದ ಶಂಕ್ಸಾಥೆಪನ� ನ�ರವ�ೇರಿಸಿದರ್.

 ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಹ�ದಾದಾರಿ 37ರಲ್ಲಿ ಬರಾಕ್ ನದಯ ಮೇಲ� 75 ಕ�ೊೇಟಿ 
ರೊ. ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಥಿಸಿರ್ವ ಉರ್ಕೆನ ಸ�ೇತ್ವ� ಉದಾಘಾಟನ� 
ಮಾಡಿದರ್, ಇದ್ ಸಿಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಇಂಫಾಲ್ ನಡ್ವಿನ 
ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ತತುದ�.

 ಸ್ಮಾರ್ 11೦೦ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಥಿಸಲಾದ 
2,387 ಮಬ�ೈಲ್ ಟವರ್ ಗಳನ್ನು ಮಣಿಪುರದ ಜನರಿಗ� 
ಸಮಪಥಿಸಲಾಯತ್.

 ಇಂಫಾಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿೇರಿನ ಪೂರ�ೈಕ�ಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ 
280 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ. ಮೌಲ್ಯದ ಥೌಬಲ್ ವಿವಿಧ�ೊೇದ�ದಾೇಶ ಯೇಜನ� 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ಇದಲಲಿದ�, ‘ಸ�ೇನಾಪತಿ ಜಿಲಾಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ 
ನಿೇರ್ ಸರಬರಾಜ್ ಯೇಜನ�ಯ ವಿಸತುರಣ�’ ಯೇಜನ�ಯನ್ನು 
51 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯತ್.       

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರ 
ಪೂಣಥಿ ಭಾರಣ ಆಲ್ಸಲ್ 
ಕ್್ಯ.ಆರ್. ಕ�್ೇಡ್ ಸಾಕೂಯಾನ್ 
ಮಾಡಿ
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ಕೋಲಕೆತ್ತಿದಲಿಲು ಚಿತತಿರಂಜನ್ ಕಾಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆರ 
ಎರಡನೋ ಕಾಯಾಂಪಸ್ ಆರಂಭ

ನಿಣಾಥಿಯಕವಾಗಿದದಾ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಕಾಥಿರವು 
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರಿಗ� ಗ್ಣಮಟಟುದ ಮತ್ತು ಅಗಗೆದ ದರದಲ್ಲಿ 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಸ�ೇವ�ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ನಿೇಲನಕ್�ಯನ್ನು 
ರೊಪಸಿತ್. ಈಗ ಸಕಾಥಿರವು ಕ್ರಮೇಣ ತನನು ಆರ�ೊೇಗ್ಯ 
ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ರೊಪ ನಿೇಡ್ತಿತುದ�. 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ ಸಾ್ವವಲಂಬಿ 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯಪೂಣಥಿ ಭಾರತ ನಿಮಾಥಿಣ ಉಪಕ್ರಮದ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಉತತುರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಹ�ೊಸ ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ 
ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳು, ಉತತುರಾಖಂಡದ ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ ಮತ್ತು 
ಗ�ೊೇರಖ್್ಪರದ ಏಮ್ಸಾ ಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ 
ನಂತರ, ಪಶ್್ಚಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾ್ಯನಸಾರ್ ಚರ್ತ�ಸಾಗಾಗಿ 
ಮೊಲಸೌಕಯಥಿವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಸಕಾಥಿರ ಈಗ ಕ್ರಮ 
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ�. ಜನವರಿ 7ರಂದ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ 
ಅವರ್ ಕ�ೊೇಲಕೆತಾತುದ ಚತತುರಂಜನ್ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕಾ್ಯನಸಾರ್ 
ಸಂಸ�ಥೆಯ ಎರಡನ�ೇ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ್ದಾ ಇದ್ 
ಅದರ ಒಂದ್ ಭಾಗವಾಗಿದ�.

ಕಾ್ಯನಸಾರ್ ಹ�ಸರ್ ಕ�ೇಳಿದರ�ೇ, ಬಡ 
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವಗಥಿದವರ್ 
ಧ�ೈಯಥಿ ಕಳ�ದ್ಕ�ೊಳುಳುವಂತ� 
ಮಾಡ್ವ ರ�ೊೇಗವಾಗಿದ�. ಈ 
ವಿರವತ್ಥಿಲದಂದ ಮ್ಕತುರಾಗಲ್ 
ಬಡವರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್, 
ದ�ೇಶವು ಚರ್ತ�ಸಾಯನ್ನು ಹ�ಚ್್ಚ 
ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ ಮತ್ತು ದ�ೊರಕ್ವಂತ� 
ಮಾಡಲ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಕ�ೈಗ�ೊಳುಳುತಿತುದ�.
-ನರ�ೇಂದರಾ ಮೊೇದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

 ಚತತುರಂಜನ್ ಕಾ್ಯನಸಾರ್ ಸಂಸ�ಥೆಗ� ರ�ೊೇಗಿಗಳು ದ�ೊಡ್ಡ 
ಸಂಖ�್ಯಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತುದದಾರ್, ಹಿೇಗಾಗಿ ವಿಸತುರಣ�ಯ ಅಗತ್ಯ 
ಮನವರಿಕ�ಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎರಡನ�ೇ 
ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಪೂರ�ೈಸ್ತತುದ�.

 ಈ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಅನ್ನು 530 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೊ ಅಧಿಕ 
ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಥಿಸಲಾಗಿದ�, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರವು ಸ್ಮಾರ್ 
4೦೦ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ. ಭರಿಸಿದದಾರ�, ಪಶ್್ಚಮ ಬಂಗಾಳ ಸಕಾಥಿರ 
ಉಳಿದ ಹಣ ನಿೇಡಿದ�.

 ಈ ಸಂರ್ೇಣಥಿವು ಕಾ್ಯನಸಾರ್ ರ�ೊೇಗ ಪತ�ತು, ಕಾ್ಯನಸಾರ್  
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ� ಎಂಬ ನಿಧಾಥಿರ, ಚರ್ತ�ಸಾ ಮತ್ತು 
ಆರ�ೈಕ�ಗಾಗಿ ಅತಾ್ಯಧ್ನಿಕ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿವನ್ನು 
ಹ�ೊಂದದ್ದಾ, 460 ಹಾಸಿಗ�ಗಳ ಸಮಗ್ರ ಕಾ್ಯನಸಾರ್ ಕ�ೇಂದ್ರ 
ಘಟಕವಾಗಿದ�.

 ನೊ್ಯರ್ಲಿಯರ್ ಮಡಿಸಿನ್ (ಪಇಟಿ), 3.0 ಟ�ಸಾಲಿ ಎಂಆರ್ ಐ, 
128 ಸ�ಲಿೈಸ್ ಸಿಟಿ ಸಾಕೆಷ್ಯನರ್, ರ�ೇಡಿಯೇನೊ್ಯಕ�ಲಿೈಡ್ ಚರ್ತಾಸಾ 
ಘಟಕ, ಎಂಡ�ೊೇಸ�ೊಕೆೇಪ ಸೊಟ್, ಮಾಡನ್ಥಿ ಬಾ್ರರ್ 
ಚರ್ತಾಸಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಧ್ನಿಕ ಸೌಕಯಥಿಗಳು ಈ 
ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ�.

 ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಸ್ಧಾರಿತ ಕಾ್ಯನಸಾರ್ ಸಂಶ�ೂೇಧನಾ 
ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿಯೊ ಕಾಯಥಿನಿವಥಿಹಿಸ್ತತುದ� ಮತ್ತು 
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ, ವಿಶ�ೇರವಾಗಿ ಪೂವಥಿ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯದಂದ 
ಬರ್ವ ಕಾ್ಯನಸಾರ್ ರ�ೊೇಗಿಗಳಿಗ� ಸಮಗ್ರ ಆರ�ೈಕ�ಯನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ತತುದ�.     

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರ 
ಪೂಣಥಿ ಭಾರಣವನ್ನು 
ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್್ಯಆರ್ ಕ�್ೇಡ್ 
ಅನ್ನು ಸಾಕೂಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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ಕ�ೊೇ
ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕಾ್ರರ್ಕ ರ�ೊೇಗವು ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕ್�ೇತ್ರದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ�ೊತುಮ್ಮ 
ಪುನರ್ಚ್ಚರಿಸಿದ�. ಭವಿರ್ಯವು ಆರ�ೊೇಗ್ಯ 

ರಕ್ಷಣ�ಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ� ಮಾಡ್ವ ಸಮಾಜಗಳಿಗ� ಸ�ೇರ್ತತುದ�. ಭಾರತ 
ಸಕಾಥಿರವು ಈ ಕ್�ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಸ್ಧಾರಣ�ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ�. 
ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಬಡ ಜನರಿಗ� ಉತತುಮ ಗ್ಣಮಟಟುದ, 
ಅಗಗೆದ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಸ�ೇವ�ಯ ಲಭ್ಯತ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ರ್ೇತಿಥಿಗ� 
ಪಾತ್ರವಾಗಿದ�, ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಜನೌರಧ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಮೊಲಕ 
ಔರಧಿಗಳು ಈಗ ಶ�ೇ.90 ವರ�ಗ� ಕಡಿಮ ಬ�ಲ�ಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ�.

ಸಕಾಥಿರವು ದ�ೇಶದ ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯಥಿವನ್ನು 
ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತಿನುಸಿದರೊ, ವ�ೈದ್ಯರ 
ಕ�ೊರತ�ಯ್ ದ�ೇಶವನ್ನು ದೇಘಥಿಕಾಲದಂದ ಕಾಡ್ತಿತುದ�. 2014ರಲ್ಲಿ 
ಸಕಾಥಿರ ಈ ನಿಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ್ದಾ, ಏಳು 
ವರಥಿಗಳಲ್ಲಿ, 209 ಹ�ೊಸ ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳು ಮತ್ತು 22 
ಹ�ೊಸ ಏಮ್ಸಾ ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. 2014ರಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 
387 ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳಿದದಾವು, ಈಗ 596 ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ 
ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳಿವ�. 2014ರಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶವು 82 ಸಾವಿರ ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ 
ಪದವಿಪೂವಥಿ ಮತ್ತು ಸಾನುತಕ�ೊೇತತುರ ಸಿೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದತ್ತು; 
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ�್ಯ ಸ್ಮಾರ್ 1 ಲಕ್ಷ 48 ಸಾವಿರವಾಗಿದ�. 
ಇದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದ 
ಫಲವಾಗಿದ�, ಅವರ್ ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ “ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯಂದ್ 
ಜಿಲ�ಲಿಯಲೊಲಿ ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ ಹ�ೊಂದ್ವುದ್ ನನನು ಕನಸ್» 
ಎಂದ್ ಹ�ೇಳುತಾತುರ�.

ಜನವರಿ 12 ರಂದ್ ತರ್ಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 11 ಹ�ೊಸ 
ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ 
ಅವರ್ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್, “ಒಂದ�ೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ 
ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸ್ತಿತುರ್ವುದ್ ಇದ�ೇ ಮದಲ್. ಕ�ಲವ�ೇ 

ದನಗಳ ಹಿಂದ�, ನಾನ್ ಉತತುರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  
9 ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ�ದಾ. ಆದರ� ಇಂದ್, 
ನನನು ಸ್ವಂತ ದಾಖಲ�ಯನ್ನು ಮ್ರಿಯಲ್ ನನಗ� ಅವಕಾಶ 
ಸಿಗ್ತಿತುದ�.” ಎಂದ್ ತಿಳಿಸಿದದಾರ್.      

ತಮಿಳುನಾಡಿನಲಿಲು ದಾಖಲೆರ  
11 ಹೊಸ ವೈದಯಾಕೋರ ಕಾಲೆೋಜುಗಳು

ಸದೃಢವಾದ ಆರ�್ ೇಗ್ಯ ಮ್ಲಸೌಕಯಥಿಕಾಕೂಗಿ ಇಂದ್ ಅತ್ಯಂತ ಹ�ಚ್ಚು ಒತ್ತಡವಿದ�. ಇದ್ ದ್ರದ ಪರಾದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗ� ಅತ್್ಯತ್ತಮ 

ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸ�ೇವ�ಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ವುದನ್ನು ಖಾತಿರಾಪಡಿಸಿಕ�್ಳು್ಳವ ಮ್ಲಕ ವ�ೈದ್ಯರ ಕ�್ರತ�ಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸ್ವ ಕ�ೇಂದರಾ ಸಕಾಥಿರದ 

ಉದ�ದಿೇಶದ ಭಾಗವಾಗಿದ�. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳ ಸಂಖ�್ಯ 2014 ರಲ್ಲಿದದಿ 387 ರಿಂದ ಈಗ 

596 ಕ�ಕೂ ಏರಿದ�. ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ ನರ�ೇಂದರಾ ಮೊೇದಿ ಅವರ್ ಅಕ�್ಟಿೇಬರ್ 25ರಂದ್ ಉತ್ತರ ಪರಾದ�ೇಶಕ�ಕೂ ಒಂಬತ್್ತ ಹ�್ ಸ ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ 

ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳನ್ನು ಉಡ್ಗ�್ ರ�ಯಾಗಿ ನೇಡಿದರ್, ಮತ್್ತ ತಮಿಳುನಾಡ್ ಈ ವರಥಿ 11ಹ�್ ಸ ವ�ೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪಡ�ದಿದ�.

ತಮಿಳುನಾಡಿಗ� ಅನ�ೇಕ ಉಡ್ಗ�್ ರ�ಗಳು
n	 ಸ್ಮಾರ್ 4,000 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ 

ಕಾಲ�ೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಸಲಾಗಿದ್ದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 2,145 ಕ�ೊೇಟಿ 
ರೊ.ಗಳನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಕಾಥಿರ ಭರಿಸಿದ�.

n	 ವಿರ್ಧ್ನಗರ, ನಾಮಕಕೆಲ್, ನಿೇಲಗಿರಿ, ತಿರ್ಪೂ್ಪರ್, 
ತಿರ್ವಳೊಳುರ್, ನಾಗಪಟಟುಣಂ, ದಂಡಿಗಲ್, ಕಲಲಿಕ್ರಿಚ, 
ಅರಿಯಲೊರ್, ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಮತ್ತು ಕೃರಣಿಗಿರಿ ಹ�ೊಸ 
ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ ಸಂಸ�ಥೆಗಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಸಿದ ಜಿಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿವ�. 

n	 ಹ�ೊಸ ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ ಸಂಸ�ಥೆಗಳು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಗ� 1,450 
ಸಿೇಟ್ಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಿಸ್ತತುವ�. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ ವ�ೈದ್ಯರ್ೇಯ 
ಶ್ಕ್ಷಣಕ�ಕೆ ಬ�ಂಬಲ ನಿೇಡಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಆರ�ೊೇಗ್ಯ ಕ್�ೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಮೊಲಸೌಕಯಥಿ ಸ್ಧಾರಿಸಲಾಗ್ತತುದ�.

n	 ಚ�ನ�ನುೈನಲ್ಲಿ ತರ್ಳು ಶಾಸಿಟ್ೇಯ ಭಾಷ�ಯ ಕ�ೇಂದ್ರೇಯ ಸಂಸ�ಥೆಯ 
ನೊತನ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ 
ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರ್. ಹ�ೊಸ ಸಿಐಸಿಟಿ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಶಾಸಿತ್ರೇಯ 
ಭಾಷ�ಗಳ ಉತ�ತುೇಜನ ಮತ್ತು ಭಾರತಿೇಯ ಪರಂಪರ�ಯ 
ಸಂರಕ್ಷಣ�ಗ� ಕ�ೊಡ್ಗ� ನಿೇಡ್ತತುದ�.

n	 ‘ತಿರ್ಕ್ಕೆರಳ್’ ಅನ್ನು ಭಾರತಿೇಯ ಭಾಷ�ಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತ� 
100 ವಿವಿಧ ಭಾಷ�ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಾದಸಲಾಗ್ತಿತುದ� ಮತ್ತು 
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ�. ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ವಿಚಾರಗ�ೊೇಷ್್ಠಯ ಕ�ೊಠಡಿ 
ಮತ್ತು ಬಹ್ಮಾಧ್ಯಮ ಕ�ೊಠಡಿಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರ್ತತುದ�.

ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾಯವರ 
ಪೂಣಥಿ ಭಾರಣವನ್ನು 
ಆಲ್ಸಲ್ ಕ್್ಯಆರ್ ಕ�್ೇಡ್ 
ಅನ್ನು ಸಾಕೂಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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2030ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ನವಿೇಕರಣ ಸಾಧ್ಯ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಯಥಿದ
ಗ್ರಿ ಸಾಧನ�ಯತ್ತ ಮತ�್ ್ತಂದ್ ಹ�ಜ�ಜೆ

ಭವಿರ್ಯದ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲ್ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲ್ ಈಗ ಶ್ರರ್ಸ್ವ ಅಗತ್ಯವಿದ�. ಅದಕಾಕೆಗಿಯೇ, 

ದ�ೇಶದ ದೇಘಥಿಕಾಲ್ೇನ ಇಂಧನ ಭದ್ರತ�ಗ� ಕ�ೊಡ್ಗ� ನಿೇಡ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ, ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ�ಥೆ- ಹಸಿರ್ ಇಂಧನ ಕಾರಿಡಾರ್ 

ನ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತಕ�ಕೆ ಸಕಾಥಿರ ಅನ್ಮೇದನ� ನಿೇಡಿದ�. ಇದ್ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸ್ವುದಷ�ಟುೇ ಅಲಲಿದ�, ನ�ೇರ ಮತ್ತು ಪರ�ೊೇಕ್ಷ 

ಉದ�ೊ್ಯೇಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟುಸ್ತತುದ�.   ಧಚ್ಥಿಲಾ  (ಭಾರತ)-  ಧಚ್ಥಿಲಾ  (ನ�ೇಪಾಳ)ದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳಿ  ನದಗ� ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸ�ೇತ್ವ� 

ನಿರ್ಥಿಸಲ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ�ೇಪಾಳ ನಡ್ವಿನ ತಿಳಿವಳಿಕ� ಒಪ್ಪಂದಕ�ಕೆ ಸಂಪುಟ ತನನು ಅನ್ಮೇದನ� ನಿೇಡಿದ�.

ಸಂಪುಟದ ನಣಥಿಯಗಳು

n ನಣಥಿಯ: ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಪರಾಸರಣ ವ್ಯವಸ�್ಥ - ಹಸಿರ್ ಇಂಧನ 
ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತಕ�ಕೂ ಕ�ೇಂದರಾ ಸಚ್ವ ಸಂಪುಟ 
ಅನ್ಮೊೇದನ� ನೇಡಿದ�. ಒಟ್ಟಿ ಅಂದಾಜ್ 12,031 ಕ�್ೇಟ್ 
ರ್.ಗಳ ವ�ಚಚುದ ಈ ಯೇಜನ�ಗ� ಚಾಲನ� ನೇಡಲಾಗ್ವುದ್.

n ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಕಾಯಥಿಕ್ರಮವು 2030ರ ಹ�ೊತಿತುಗ� 450 ಗಿ.ವಾ್ಯ 
ಸಾಥೆಪತ ನವಿೇಕರಿಸಬಹ್ದಾದ ಇಂಧನದ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲ್ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�. ಇತರ ಅನ್ಕೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಭದ್ರತ� 
ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಜವಾಬಾದಾರಿಯ್ತ ಅಭಿವೃದಧಾಯೊ ಸ�ೇರಿದ�.

n 	ನವಿೇಕರಿಸಬಹ್ದಾದ ಇಂಧನ ಶರ್ತುಯನ್ನು ಗಿ್ರಡ್ ನಲ್ಲಿ 
ಸಂಯೇಜಿಸಲ್ ಮತ್ತು ರವಾನಿಸಲ್ ಸ್ಲಭವಾಗಿರ್ತತುದ�. 
ಗ್ಜರಾತ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಕನಾಥಿಟಕ, ಕ�ೇರಳ, ರಾಜಸಾಥೆನ, 
ತರ್ಳುನಾಡ್ ಮತ್ತು ಉತತುರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಈ ಉಪಕ್ರಮದಂದ 
ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡ�ಯಲ್ವ�, ಇದ್ ಗಿ್ರಡ್ ಏರ್ೇಕರಣ ಮತ್ತು 
ವಿದ್್ಯತ್ ಸಥೆಳಾಂತರ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಒಟ್ಟು 20 ಗಿ.ವಾ್ಯ. 
ನವಿೇಕರಿಸಬಹ್ದಾದ ಇಂಧನಕ�ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�.

n  ಇಂಗಾಲದ ಹ�ೊರಸೊಸ್ವಿಕ�ಯನ್ನು ತಗಿಗೆಸ್ವ ಮೊಲಕ ಪರಿಸರದ 
ಸ್ಸಿಥೆರ ಅಭಿವೃದಧಾಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದ�, ಇದ್ ದ�ೊಡ್ಡ 
ಪ್ರಮಾಣದ ನ�ೇರ ಮತ್ತು ಪರ�ೊೇಕ್ಷ ಉದ�ೊ್ಯೇಗ ಸೃಷ್ಟುಗೊ 
ಕಾರಣವಾಗ್ತತುದ�.

n  ನಣಥಿಯ: ಧಚ್ಥಿಲಾ (ಭಾರತ) ದಚ್ಥಿಲಾ (ನ�ೇಪಾಳ)ದಲ್ಲಿ 
ಮಹಾಕಾಳಿ ನದಿಗ� ಅಡಲ್ಲಾಗಿ ಸ�ೇತ್ವ� ನಮಿಥಿಸಲ್ ಭಾರತ 
ಮತ್್ತ ನ�ೇಪಾಳ ನಡ್ವ� ತಿಳಿವಳಿಕ� ಒಪ್ಪಂದಕ�ಕೂ ಕ�ೇಂದರಾ ಸಚ್ವ 
ಸಂಪುಟ ಅನ್ಮೊೇದನ� ನೇಡಿದ�.

n  ಪರಿಣಾಮ: ಇದ್ ನ�ೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಉತತುರಾಖಂಡ ಗಡಿಯ 
ಬದಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ ಜನರಿಗ� ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿಯಾಗಲ್ದ�. 
ತಿಳಿವಳಿಕ� ಒಪ್ಪಂದಕ�ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ವುದರಿಂದ ಎರಡೊ ದ�ೇಶಗಳ 
ನಡ್ವಿನ ರಾಜತಾಂತಿ್ರಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲವಧಥಿನ�ಗ� ಸಹಕಾರಿ.

n 	ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ�ೇಪಾಳಗಳು ಸ�ನುೇಹ ಮತ್ತು ಸಹಯೇಗದ ವಿಶ�ೇರ 
ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹತಿತುರದ ನ�ರ�ಹ�ೊರ�ಯವರಾಗಿ ಹ�ೊಂದವ�, ಇದ್ 
ಮ್ಕತು ಗಡಿ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡ್ವಿನ ಸದೃಢ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹಾಗೊ 
ಸಂಸಕೃತಿಯಂದ ಸಾಬಿೇತಾಗಿದ�. ಪಾ್ರದ�ೇಶ್ಕ ವ�ೇದಕ�ಗಳಾದ 
ಸಾಕ್ಥಿ ಮತ್ತು ಬಿಮ್ ಸ�ಟುಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವ�ೇದಕ�ಗಳಲ್ಲಿಯೊ 
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ�ೇಪಾಳ ಸಹಕಾರ ನಿೇಡ್ತಿತುವ�.

n ನಣಥಿಯ: ಸಿೇಮಾಸ್ಂಕ ವಿರಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್್ತ ಪರಸ್ಪರ 
ಇತ್ಯರಥಿಕ�ಕೂ ಭಾರತ ಮತ್್ತ ಸ�್ಪೇನ್ ನಡ್ವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ�ಕೂ ಕ�ೇಂದರಾ 
ಸಚ್ವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ಮೊೇದನ�.

n ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸಿೇಮಾಸ್ಂಕ ಉಲಲಿಂಘನ�ಗಳ 
ತಡ�ಗಟ್ಟುವಿಕ� ಮತ್ತು ತನಿಖ�ಗಾಗಿ ವಿಶಾ್ವಸಾಹಥಿ, ಸಮಯೇಚತ 
ಮತ್ತು ವ�ಚ್ಚ-ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ�ೇಹ್ಗಾರಿಕ�ಯನ್ನು 
ಪಡ�ಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಿೇಮಾಸ್ಂಕ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲ್ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದ�.

n  ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡೊ ದ�ೇಶಗಳ ಸಿೇಮಾಸ್ಂಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 
ನಡ್ವ� ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯಕಾಕೆಗಿ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಚೌಕಟಟುನ್ನು 
ಸಾಥೆಪಸ್ತತುದ�, ಇದರಿಂದ ಸಿೇಮಾಸ್ಂಕ ನಿಬಂಧನ�ಗಳನ್ನು 
ನಿವಥಿಹಿಸಲ್ ಸ್ಲಭವಾಗ್ತತುದ�, ಜ�ೊತ�ಗ� ಸಿೇಮಾಸ್ಂಕ 
ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ತನಿಖ� ಮಾಡ್ವುದ್ 
ಮತ್ತು ಕಾನೊನ್ಬದಧಾ ವಾ್ಯಪಾರಕ�ಕೆ ಅನ್ಕೊಲ ಮಾಡಿಕ�ೊಡ್ತತುದ�.

n ನಣಥಿಯ: ವಿಪತ್್ತ ನವಥಿಹಣಾ ಸಹಕಾರ ಕ್ರಿತಂತ� ಭಾರತ ಮತ್್ತ 
ತ್ಕಥಿಮೆನಸಾ್ತನ್ ನಡ್ವಿನ ತಿಳಿವಳಿಕ� ಒಪ್ಪಂದಕ�ಕೂ ಅನ್ಮೊೇದನ�.

n ಪರಿಣಾಮ: ಇದ್ ಪರಸ್ಪರ ವಿಪತ್ತು ನಿವಥಿಹಣಾ ಪ್ರರ್್ರಯಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಿಕ�ೊಳುಳುವ ಮೊಲಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ತ್ಕಥಿಮನಿಸಾತುನ್ 
ಎರಡಕೊಕೆ ಪ್ರಯೇಜನವಾಗ್ವ ವ್ಯವಸ�ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಥಿಸ್ವ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದದ�, ಜ�ೊತ�ಗ� ವಿಪತ್ತು ನಿವಥಿಹಣ� ಸನನುದಧಾತ�, 
ಪ್ರತಿರ್್ರಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಥ್ಯಥಿ ವಧಥಿನ�ಗೊ ಕಾರಣವಾಗ್ತತುದ�.   
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ಜನನ: 16 ಆಗಸ್ಟಿ 1904, ನಧನ: 15 ಫ�ಬರಾವರಿ 1948ಸ್ಭದಾರಾ ಕ್ಮಾರಿ ಚೌವಾಹಾಣ್ 

ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿರಲಿಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ  
ಮೊದಲ ಭಾರತ್ೋರ ಮಹಿಳೆ

ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮದಲ ಭಾರತಿೇಯ 
ಮಹಿಳ� ಎಂಬ ವಿಶ್ರಟು ಮನನುಣ�ಯನ್ನು ಪಡ�ದರ್ವ ಸ್ಭದಾ್ರ 

ಕ್ಮಾರಿ ಚವಾಹಾಣ್ ಅವರ್ 1904 ರ ಆಗಸ್ಟು 16 ರಂದ್ ಉತತುರ ಪ್ರದ�ೇಶದ 
ಪ್ರಯಾರ್ ರಾಜ್ ನ ನಿಹಾಲ್ ಪುರ್ ಗಾ್ರಮದ ಠಾಕೊರ್ ರಾಮನಾಥ್ 
ಸಿಂರ್ ಅವರ ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರ್. ಮದಲ್ಗ� ಪ್ರಯಾರ್ ರಾಜ್ ನ  
ಕಾ್ರಸ್ಟು ವ�ೈಟ್ ಬಾಲರ್ಯರ ಶಾಲ�ಯಲ್ಲಿ 1919ರಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯರ್ಕ ಶಾಲಾ 
ಪರಿೇಕ್�ಗಳಲ್ಲಿ ಉತಿತುೇಣಥಿರಾದರ್. ಅದ�ೇ ವರಥಿ ಖಾಂಡಾ್ವದ ಠಾಕೊರ್ 
ಲಕ್ಷಷ್ಮಣ್ ಸಿಂರ್ ಚವಾಹಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಮದ್ವ�ಯಾದ ನಂತರ ಜಬಲ್್ಪರಕ�ಕೆ 
ತ�ರಳಿದರ್. ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾ ಮಾತ್ರವಲಲಿದ� 
ಅನ�ೇಕ ಸೊಫೂತಿಥಿದಾಯಕ ದ�ೇಶಭರ್ತು ಗಿೇತ�ಗಳನ್ನು ಬರ�ದರ್. ಭಾರತದ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಷ್ಯ ಹ�ೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಸರ್್ರಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದಾರ್, 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ್ ಅನ�ೇಕ ಬಾರಿ ಜ�ೈಲ್ಗ� ಹ�ೊೇಗಿ ಚತ್ರಹಿಂಸ� 
ಅನ್ಭವಿಸಬ�ೇಕಾಯತ್. ಈ ಚತ್ರಹಿಂಸ�ಗಳ ಅನ್ಭವಗಳನ್ನು ಅವರ್ 
ತನನು ಕಥ�ಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಕ�ೊಂಡಿದಾದಾರ�. ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿ್ಯಕ 
ಸೃಜನಶ್ೇಲತ�ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊಲಕ ಸಾ್ವತಂತ್ರಷ್ಯ ಹ�ೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ 
ಸ�ೇರಲ್ ಇತರರಿಗ� ಸೊಫೂತಿಥಿ ನಿೇಡಿದರ್. ಜನರನ್ನು ಪ�್ರೇರ�ೇಪಸಲ್ 
ಅವರ್ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಭಾರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿತುದದಾರ್. ಅವರ ಜನಪ್ರಯ 
ಕವಿತ� ‘ಖೊಬ್ ಲಡಿ ಮದಾಥಿನಿ’ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿಷ್ಮಬಾಯಯವರ ಕಥ�ಯನ್ನು 
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಝಾನಿಸಾ ರಾಣಿಯ ಶೌಯಥಿ ಮತ್ತು 
ಅದಮ್ಯ ಧ�ೈಯಥಿವನ್ನು ಮಕಕೆಳು ತಿಳಿದ್ಕ�ೊಳಳುಲ್ ಮತ್ತು ಮನ�ಮನ�ಗ� 
ತಲ್ಪಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಾ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದಧಾವಾದ ಈ ಕವಿತ� 

ಮೊಲಕವ�ೇ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್�ೇತ್ರ ಪುರ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದದಾರೊ, 
ಅವರ್ ರಾರಟ್ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಥೆನ ಗ್ರ್ತಿಸಿಕ�ೊಂಡರ್. ಅವರ 
ಮದಲ ಕವಿತ� ಕ�ೇವಲ ಒಂಬತತುನ�ೇ ವಯಸಿಸಾನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯತ್. 
ಒಟ್ಟು 88 ಕವಿತ�ಗಳು ಮತ್ತು 46 ಸಣಣಿ ಕಥ�ಗಳು ಪ್ರಕಟವಾದವು. ‘ಬಿಖರ� 
ಮೇತಿ’, ‘ಉನಾ್ಮದನಿ’ (1934), ಸಿೇಧ� ಸಾಧ� ಚತ್ರ (1947), ಕವನ 
ಸಂಕಲನಗಳಾದ ‘ಮ್ಕ್ಲ್’, ‘ಖಿಲ�ೊೇನ�ವಾಲಾ’, ‘ಯ ಕದಂಬ್ ಕಾ 
ಪ�ಡ್’, ‘ತಿ್ರಧಾರಾ’ ಪ್ರಕಟವಾಯತ್. ಭಾರತಿೇಯ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ 
ಪಡ� ಹಡಗಿಗ� ಅವರ ಹ�ಸರಿಡಲಾಗಿದ�. ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ದೃಷ್ಟುಕ�ೊೇನವನ್ನು 
ಹ�ೊಂದರ್ವ ಪ್ರಜ್ಾವಂತ ಬರಹಗಾರ, ಚವಾಹಾಣ್ ಅವರ ಕವಿತ�ಗಳು 
ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತಿೇಯ ಮಹಿಳ�ಯರ್ ಎದ್ರಿಸ್ತಿತುರ್ವ ‘ಲ್ಂಗ ಮತ್ತು 
ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ’ದಂತಹ ಸಮಸ�್ಯಗಳ ಮೇಲ� ಕ�ೇಂದ್ರೇಕೃತವಾಗಿದದಾವು. 
ಗೊಗಲ್ ಕಳ�ದ ವರಥಿ ಸೃಜನಶ್ೇಲ ಡೊಡಲ್ ನ�ೊಂದಗ� ಅವರ 117 ನ�ೇ 
ಜನ್ಮ ದನವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿತ್. ಸ್ಭದಾ್ರಕ್ಮಾರಿ ಚವಾಹಾಣ್ ಅವರ್ ತಮ್ಮ 
44ನ�ೇ ವಯಸಿಸಾನಲ್ಲಿ 1948ರ ಫ�ಬ್ರವರಿ 15ರಂದ್ ನಿಧನಹ�ೊಂದದರ್. 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಶ್್ರೇ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ್ 2015ರ ಜೊನ್ 5ರಂದ್ 
ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ ನಿವಾಸದ 
ಹ್ಲ್ಲಿಹಾಸಿನ ಮೇಲ� ಕದಂಬ ಮರವನ್ನು ನ�ಟಟುರ್. ಈ ಸಂದಭಥಿದಲ್ಲಿ 
ಅವರ್ ಸ್ಭದಾ್ರಕ್ಮಾರಿ ಚವಾಹಾಣ್ ಅವರ 'ಈ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷವು ತಾಯ 
ಯಮ್ನಾ ನದಯ ರ್ನಾರ�ಯ ಮೇಲ್ದದಾದದಾರ� ನಾನೊ ಅದರ ಮೇಲ� 
ಕ್ಳಿತ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೃರಣಿನಾಗ್ತಿತುದ�ದಾ' ಎಂದ್ ಕವನದ ಸಾಲ್ಗಳನ್ನು 
ವಾಚಸಿದದಾರ್.

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�್ ೇತಸಾವವು ನಮಗ� ಸಾವಿತಂತರಾಯಾ ಹ�್ ೇರಾಟದ ನ�ನಪುಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಬದ್ಕಲ್ ಒಂದ್ 

ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೇಡ್ತ್ತದ�; ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸಲ್ ನಮಗ� ಒಂದ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೇಡ್ತ್ತದ�. ಇದ್ 

ಸ್ಫೂತಿಥಿದಾಯಕ ಹಬ್ಬ, ಪ�ರಾೇರ�ೇಪಣ� ನೇಡ್ವ ಸಂದಭಥಿ, ಏನನಾನುದರ್ ಮಾಡ್ವ ಇಚಾಛೆಶಕ್್ತಯನ್ನು ಪರಾದಶಿಥಿಸಲ್, 

ದ�ೇಶಕಾಕೂಗಿ ಹ�್ ಸ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�್ ಳ್ಳಲ್. ಸಾವಿತಂತರಾಯಾ ಹ�್ ೇರಾಟದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್್ತಗಳಿಂದ ನಾವು  

ಸ್ಫೂತಿಥಿ ಯನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸ�್ ೇಣ, ದ�ೇಶಕಾಕೂಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಾಯತನುಗಳನ್ನು ಮತ್ತರ್ಟಿ ಬಲಪಡಿಸ್ತ್ತಲ�ೇ ಇರ�್ ೇಣ"

- ನರ�ೇಂದರಾ ಮೊೇದಿ, ಪರಾಧಾನಮಂತಿರಾ

ಸ್ಭದಾರಾ ಕ್ಮಾರಿ ಚವಾಹಾಣ್ ರ್ ಕವಿತ�, ಕತ� ಹಾಗ್ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ 

ಸರಳ ನ್ಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ�ದಿದಾದಿರ�. ಅವರ್ ಬಹ್ಮ್ಖಿ ಬರಹಗಾತಿಥಿಯಾಗಿದದಿರ್, 

ಅವರ್ ವಿೇರಗಾಥ�ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದ್ ಮಕಕೂಳಿಗಾಗಿ ಕವಿತ�ಗಳವರ�ಗ� ವಿವಿಧ 

ಪರಾಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ�ದಿದಾದಿರ�. ತಮ್ಮ ಕಥ�ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಪರಾಜ್�ಯನ್ನು ಪರಾಚ�್ೇದಿಸ್ವುದರ ಜ�್ತ�ಗ� ಮಧ್ಯಮ ವಗಥಿದ ಜಿೇವನದ ಬಗ�ಗು 

ಆಲ�್ ೇಚನ�ಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕ�್ಳು್ಳತಿ್ತದದಿರ್.

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�್ ೇತಸಾವಭಾರತ @75
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ಸದ್ಗುರ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ 

ಸಿದಾ್ಧಂತದಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕಳ್ಳದ 
ಗಂಧಿವಾದಿ ಮಗನ್ ಭಾಯಿ ದೋಸಾಯಿ

ದೋಶವನ್ನು ವಿಮೊೋಚನಗೊಳಿಸಲ್ ‘ಕುಕಾ ಚಳವಳಿ’ 
ಪ್್ರರಂಭಿಸಿದ  ಸದ್ಗುರ್ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್

ಮಗನ್ ಭಾಯ ದ�ೇಸಾಯ ಅವರ್ ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಷ್ಯ 
ಹ�ೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ದ�ೇಶದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಷ್ಯಕ�ಕೆ 

ಮ್ನನು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಧಾರಣ�ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್್ರಯವಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರ್. ಅವರ್ 1889ರ ಅಕ�ೊಟುೇಬರ್ 11 ರಂದ್ ಗ್ಜರಾತಿನ 
ಖ�ೇಡಾ ಜಿಲ�ಲಿಯ ಧಮಥಿಜ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧಮಥಿನಿರ್ಠ ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಅವರ್ ಎಂದಗೊ ಸಿದಾಧಾಂತದ�ೊಂದಗ� ರಾಜಿ 

ಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುಲ್ಲಲಿ. ಮಗನ್ 
ಭಾಯ ದ�ೇಸಾಯ 
ಮ್ಂಬ�ೈನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿತುದಾದಾಗ, 
ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ 
ಭಾರಣವನ್ನು ಕ�ೇಳಿ, 
ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ 
ನಂತರ ಅವರ್ ತಮ್ಮ 

ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತ�ೊರ�ದರ್ ಎಂದ್ ಹ�ೇಳಲಾಗ್ತತುದ�. ನಂತರ 
ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಓದ್ ಪೂಣಥಿಗ�ೊಳಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಶ್ಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕ�ಲಸ 
ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ್. ಮಗನ್ ಭಾಯ ದ�ೇಸಾಯ 1930ರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ 
ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಂಬಾ ಸರ್್ರಯರಾಗಿದದಾರ್ ಮತ್ತು ನಂತರ 
1932ರಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾಥಿರದಂದ ಬಂಧಿತರಾದರ್. ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು 
ತ�ೊಲಗಿ ಚಳವಳಿಯ ಕಾಲದಲೊಲಿ ಅವರ್ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ದಬಾ್ಳಿಕ�ಯ 
ಆಡಳಿತದ ವಿರ್ದಧಾ ಬಹಳ ಸರ್್ರಯರಾಗಿದದಾರ್ ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಿಸ್ವುದನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ್. 1939ರ ಅಕ�ೊಟುೇಬರ್ ನಲ್ಲಿ 
ಗಾಂಧಿೇಜಿೇಯವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉತ�ತುೇಜಿಸಲ್ ಮಗನ್ ಭಾಯ 
ದ�ೇಸಾಯ ‘ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಎಂಬ ನಿಯತಕಾಲ್ಕವನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದವರ್. ಅವರ್ ಏಪ್ರಲ್ 1961 ರವರ�ಗ� ಅದರ 
ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದದಾರ್. ದ�ೇಶದ ಸಾ್ವತಂತಾ್ರಷ್ಯನಂತರವೂ ಅವರ್ ಶ್ಕ್ಷಣ, 
ಸಥೆಳಿೇಯ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳು ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷ�ೇಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಸ್ವ 
ಮೊಲಕ ಗಾಂಧಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರ್. ಪಾ್ರಥರ್ಕ 
ಹಂತದಂದ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದವರ�ಗ� ಮಾತೃಭಾಷ�ಯಲ್ಲಿ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ವನ್ನು ನಿೇಡಬ�ೇಕ�ಂದ್ ಅವರ್ ಪ್ರತಿಪಾದಸಿದರ್. ಗಾಂಧಿ ಸಿದಾಧಾಂತದ 
ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾದ ಮಗನ್ ಭಾಯ ದ�ೇಸಾಯ ಅವರ್ ಖಾದ, 
ಹಿಂದ, ಮದ್ಯಪಾನ ನಿಷ�ೇಧ, ಸವೇಥಿದಯ, ವಯಸಕೆರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 
ಗಾಂಧಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 30 ಕೊಕೆ ಹ�ಚ್್ಚ ಪಾ್ರದ�ೇಶ್ಕ ಮತ್ತು 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಟಟುದ ಸರ್ತಿಗಳ�ೊಂದಗ� ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದದದಾರ್. ಶ್ಕ್ಷಣ, 
ಸಂಸಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಗಾಂಧಿ ತತ್ವ, ಧಮಥಿ, ರಾಜರ್ೇಯ, ಅಥಥಿಶಾಸತ್ರ, 
ಸಮಾಜಶಾಸತ್ರ ಮ್ಂತಾದ ವಿವಿಧ ವಿರಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಲ�ೇಖನ ಮತ್ತು 
ಪುಸತುಕಗಳನ್ನು ಬರ�ದದದಾರ್. ಅತ್್ಯತತುಮ ಪತ್ರಕತಥಿರಷ�ಟುೇ ಅಲಲಿದ�, ಕ�ಲವು 
ಪುಸತುಕಗಳನೊನು ಅನ್ವಾದಸಿದದಾರ್. ಗ್ಜರಾತ್ ವಿದಾ್ಯಪೇಠವನ್ನು 
ತ�ೊರ�ದ ನಂತರ, ಅವರ್ ಆಗಸ್ಟು 1961 ರಿಂದ ಮರಣಹ�ೊಂದ್ವವರ�ಗ� 
ಸತಾ್ಯಗ್ರಹ ವಾರಪತಿ್ರಕ�ಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದದಾರ್. ಮಗನ್ ಭಾಯ 
ದ�ೇಸಾಯಯವರ್ 1969ರ ಫ�ಬ್ರವರಿ 1 ರಂದ್ ನಿಧನ ಹ�ೊಂದದರ್.

ಅವರ್ ಒಬ್ ಸಿಖ್ ತತ್ವಜ್ಾನಿ, ಸ್ಧಾರಕ ಮತ್ತು ಸಾ್ವತಂತ್ರಷ್ಯ 
ಹ�ೊೇರಾಟಗಾರರಾಗಿದದಾರ್. ಅವರ್ ಸ್ಮಾರ್ 150 

ವರಥಿಗಳ ಹಿಂದ� ದ�ೇಶದ ಸಂಪೂಣಥಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರಷ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತಿೇಯ 
ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದರ್. ಅವರ ಬ�ೊೇಧನ�ಗಳು 21ನ�ೇ 
ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೊ ಅಷ�ಟುೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವ�.

ಅವರ್ ಗ�ೊೇವುಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನ�, ಸರಳ ವಿವಾಹ 
ಸಮಾರಂಭಗಳು, ವಿಧವಾ ಮರ್ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಕನಿರ್ಠ ವ�ಚ್ಚದ�ೊಂದಗ� 
ಸಾಮೊಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬ�ಂಬಲ್ಸಿದರ್. ಬಿ್ರಟಿರರ 
ವಿರ್ದಧಾ ಮದಲ ದಂಗ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸಿದರ್. ಸದ್ಗೆರ್ ರಾಮ್ 
ಸಿಂರ್ ಅವರ್ 3 ಫ�ಬ್ರವರಿ 1816 ರಂದ್ ಪಂಜಾಬ್ ನ ಲೊಧಿಯಾನ 
ಜಿಲ�ಲಿಯ ಹಳಿಳುಯಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರ್. ನಾಮಧಾರಿ ಪಂಥದ 
ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದದಾ ಅವರ್ 1857ರ ದಂಗ�ಗ� ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ 
ಮದಲ್ ದ�ೇಶವನ್ನು ವಿಮೇಚನ�ಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಕ್ಕಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಬಿ್ರಟನ್ ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕ್ಗಳನ್ನು 

ಬಹಿರಕೆರಿಸಬ�ೇಕ�ಂದ್ ಅವರ್ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಸಿದರ್. ಸದ್ಗೆರ್ 
ಕೊಡ ಸತಿ ಪದಧಾತಿಯ ವಿರ್ದಧಾ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರ್ ಮತ್ತು 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವಭಿಮಾನದಂದ ಬದ್ಕಲ್ ವಿಧವ�ಯರನ್ನು ಮರ್ 
ಮದ್ವ�ಯಾಗ್ವಂತ� ಜನರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ಹ�ೊಸ 
ಸಾಮೊಹಿಕ ವಿವಾಹ ವ್ಯವಸ�ಥೆಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 
ಕ�ೇವಲ 1 ರೊಪಾಯ ಮತ್ತು 25 ಪ�ೈಸ� ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮದ್ವ�ಗಳನ್ನು 
ನಡ�ಸಲಾಯತ್. ವರದಕ್ಷಿಣ� ಪದಧಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದಾಗ�ೊಳಿಸಲ್ 
ಶ್ರರ್ಸಿದರ್. ಅಲಲಿದ�, ದ�ೇಶಕಾಕೆಗಿ ತಾ್ಯಗ ಮಾಡ್ವ ಸಾ್ವಭಿಮಾನ 
ಮತ್ತು ಇಚಾಛಾಶರ್ತುಯ ಮನ�ೊೇಭಾವವನ್ನು ಬ�ಳ�ಸ್ವ ಉದ�ದಾೇಶದಂದ 
ಅವರ್ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಥಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು  
ಹರಡಿದರ್. ಅವರ್ 1885ರ  ನವ�ಂಬರ್ 26 ರಂದ್ ನಿಧನ 
ಹ�ೊಂದದರ್. 2016ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಕಾಥಿರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸದ್ಗೆರ್ 
ರಾಮ್ ಸಿಂರ್ ಅವರ 200ನ�ೇ ಜನ್ಮ ದನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ 
ನಿಧಥಿರಿಸಿತ್.      

 11 ಅಕ�್ಟಿೇಬರ್ 1889, ನಧನ: 1 ಫ�ಬರಾವರಿ 1969ಮಗನ್ ಭಾಯಿ ದ�ೇಸಾಯಿ

3 ಫ�ಬರಾವರಿ 1816, ನಧನ: 29 ನವ�ಂಬರ್ 1885

ಸಾವಿತಂತರಾಯಾ ಹ�್ ೇರಾಟಗಾರ, 

ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಮತ್್ತ ಗಾಂಧಿ 

ಚ್ಂತನ�ಗಳ ಪರಾಮ್ಖ ಪರಾತಿಪಾದಕ 

ಮಗನ್ ಭಾಯಿ ದ�ೇಸಾಯಿ ಕ್ಡ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗ� ಪರಾಮ್ಖ 

ಕ�್ಡ್ಗ�ಗಳನ್ನು ನೇಡಿದಾದಿರ�

ಭಾರತ @75ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�್ ೇತಸಾವ







ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಫೆಬ್ರವರಿ 1-15, 202244

ಶಿಕ್ಷ ಣ ಮತುತು ನೆೈಸರ್ಗಿಕ 
ಕೃಷಿಯ ಆದರಗಿ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು

ಯೇಗ್ಯ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉತತುಮ ಆರ�ೊೇಗ್ಯವು ಅಮೊಲ್ಯವಾದ ಆಸಿತುಗಳಾಗಿವ�. ಇದಕಾಕೆಗಿಯೇ ಇದ್ ಪ್ರತಿಯಬ್ ಮನ್ರ್ಯನ್ 

ಹಂಬಲ್ಸ್ವ ವಿರಯವಾಗಿದ�, ಆದರೊ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಕ�ೊರತ�ಯಂದಾಗಿ ಇದ್ ಕರಟುಕರವಾಗಬಹ್ದ್.  

ತ�ಲಂಗಾಣದ ಡಾ. ಕ್ರ�ೇಲಾ ವಿಠಲಾಚಾಯಥಿ ಅವರ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಥಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಮತ್ತು ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಕೃಷ್ಯನ್ನು 

ಪ್ರೇತಾಸಾಹಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಜನರಿಗ� ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೇಡ್ವ ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ತಿತುದದಾರ�, ವಿಮಲ್ ಕ್ಮಾರ್ ಪಟ�ೇಲ್ ಅವರ್ ಪರಿಸರವನ್ನು 

ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ವುದರ ಜ�ೊತ�ಗ� ರ�ೈತರ್ ಮತ್ತು ಯ್ವಕರನ್ನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಶ್ರರ್ಸ್ತಿತುದಾದಾರ�.

ಗ್ರಿ ಸಾಧನ� ಮ್ಲಕ, ವಯಸ್ಸಾ ಅದಕ�ಕೂ 
ಅಡಿಲ್ಯಾಗ್ವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಇವರ್ 

ಸಾಬಿೇತ್ಪಡಿಸಿದಾದಿರ�

ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಕೃಷ್ಯತ್ತ ಜನರನ್ನು 

ಪ�ರಾೇರ�ೇಪಸ್ವ ವಿಮಲ್ ಕ್ಮಾರ್ ಪಟ�ೇಲ್

ಭಾ ರತವು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭ�ಗಳಿಂದ ಆಶ್ೇವಥಿದಸಲ್ಪಟಿಟುದ�. 
ತಮ್ಮ ವಯಸಸಾನೊನು ಲ�ರ್ಕೆಸದ�, ಕ�ಲವರ್ ತಮ್ಮ ಜಿೇವನದ 

ಇಳಿ ವಯಸಿಸಾನಲ್ಲಿಯೊ ಅಂತಹ ಕಾಯಥಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾತುರ�, 
ಅವರ್ ಇತರರಿಗೊ ಸೊಫೂತಿಥಿಯಾಗ್ತಾತುರ�. ಅಂತಹ ವ್ಯರ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ರ್ ತ�ಲಂಗಾಣದ ಡಾ. ಕ್ರ�ೇಲಾ ವಿಠಲಾಚಾಯಥಿ. ಅವರಿಗ� 
ಈಗ 84 ವರಥಿ.  ಉದ�ದಾೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವ ಸಾಮಥ್ಯಥಿವಿದದಾರ� 
ವಯಸ್ಸಾ ಯಾವುದ�ೇ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರ್ವುದಲಲಿ ಎಂಬ್ದಕ�ಕೆ 
ವಿಠಲಾಚಾಯಥಿರ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾದಾರ�. ಬಾಲ್ಯದಂದಲೊ 

ವಿಠಲಾಚಾಯಥಿರ್ ವಿಶಾಲವಾದ 
ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಥಿಸ್ವ 
ಕನಸ್ ಕಂಡಿದದಾರ್. ಅವರ್ 
ಈ ಆಲ�ೊೇಚನ�ಯನ್ನು 
ಹ�ೊಂದದದಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ದ�ೇಶವು ಬಿ್ರಟಿರರ ಆಡಳಿತಕ�ಕೆ 
ಒಳಪಟಿಟುತ್ತು. ಆ ಬಾಲ್ಯದ 
ಬಯಕ� ಈಗ ನಿಜವಾಗಿದ�. 
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಿಠಲಾಚಾಯಥಿರ್ 
ಉಪನಾ್ಯಸಕರಾಗಿ ತ�ಲ್ಗ್ 
ಅಧ್ಯಯನಕ�ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು 

ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡರ್. ಇಂದ್, ತ�ಲಂಗಾಣದ ಯಾದಾದ್ರ-ಭ್ವನಗಿರಿ 
ಜಿಲ�ಲಿಯ ರಾಮಣಣಿಪ�ೇಟ್ ನಲ್ಲಿರ್ವ ಅವರ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು 
ಸ್ಮಾರ್ 2 ಲಕ್ಷ ಪುಸತುಕಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದದ�. ವಿಠಲಾಚಾಯಥಿರ್ 
“ತಮ್ಮ ಶ್ಕ್ಷಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ರಾದ ಅಡ�ತಡ�ಗಳು ಬ�ೇರ� 
ಯಾರಿಗೊ ಎದ್ರಾಗಬಾರದ್.”  ಎಂದ್ ಹ�ೇಳುತಾತುರ�. ಇಂದ್ 
ಹ�ಚ್ಚನ ಸಂಖ�್ಯಯ ವಿದಾ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೇಜನ 
ಪಡ�ಯ್ತಿತುರ್ವುದನ್ನು ನ�ೊೇಡಿ ಅವರ್ ಸಂತ�ೊೇರಪಡ್ತಾತುರ�. 
ಅವರ ಪ್ರಯತನುದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇತರ ಅನ�ೇಕ ಹಳಿಳುಗಳ ಜನರ್ 
ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಥಿಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾದಾರ�.

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಇತಿತುೇಚನ ವರಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಕೃಷ್ 
ಹ�ಚ್್ಚ ಜನಪ್ರಯವಾಗಿದ�. ವಾಸತುವವಾಗಿ, ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ 

ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳುಳುವುದ್ ರ�ೈತರ ಜಿೇವನ ಮಟಟುದಲ್ಲಿ 
ನಾಟರ್ೇಯ ಪರಿವತಥಿನ�ಗ� ಕಾರಣವಾಗಿದ�, ಕಡಿಮ ವ�ಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ಹ�ಚ್ಚನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸ್ವ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೃಷ್ ವಲಯವು 
ಶ್್ರೇಮಂತ ಮತ್ತು ಸಂತ�ೊೇರದಾಯಕವಾಗಿದ�. ಇದಕಾಕೆಗಿಯೇ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೇದ ಅವರ್ ಕೊಡ ಸಾವಯವ 

ಕೃಷ್ಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತಿತು 
ಹ�ೇಳುತಾತುರ�. ಗ್ಜರಾತಿನ 
ಆನಂದ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸ್ವ ವಿಮಲ್ ಭಾಯ 
ಪಟ�ೇಲ್ ಅಂತಹ ಒಬ್ 
ರ�ೈತರ್, ಅವರ್ ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ 
ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ 
ಕ�ೊಂಡಿರ್ವುದಲಲಿದ�, 
ಇತರರಿಗೊ ಅದ�ೇ 
ರಿೇತಿ ಮಾಡಲ್  
ಪ�್ರೇರ�ೇಪಸ್ತಿತುದಾದಾರ�.  

 "ನಾನ್ ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ� ಏಕ�ಂದರ� 
ಅದರಲ್ಲಿ ಭವಿರ್ಯವನ್ನು ನಾನ್ ನ�ೊೇಡ್ತಿತುದ�ದಾೇನ�" ಎಂದ್ ಪಟ�ೇಲ್ 
ವಿವರಿಸ್ತಾತುರ�. ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಕೃಷ್ ಭವಿರ್ಯದ ಮಾಗಥಿವಾಗಿರ್ತತುದ�. 
ಇದಲಲಿದ�, ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಕೃಷ್ಯ್ ರ್ೇಟನಾಶಕಗಳ 
ದ್ರ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತತುದ�, ರಸಗ�ೊಬ್ರಗಳಿಂದ 
ಹಾಳಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಕೃಷ್ ಭೊರ್ಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತತುದ� ಹಾಗ್ ಜನರ 
ಆರ�ೊೇಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ತತುದ�. ನ�ೈಸಗಿಥಿಕ ಕೃಷ್ಯಂದ ರ�ೈತರ 
ಆದಾಯ ಹ�ಚ್ಚಲ್ದ್ದಾ, ಅವರೊ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಗಳಾಗ್ತಾತುರ�. ಇದ್ 
ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ವ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಆಮದನ್ನು 
ತಗಿಗೆಸ್ತತುದ� ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶ�ೇಕಡಾ 80 ರರ್ಟು ರ�ೈತರ್ ಈ 
ಕೃಷ್ಯಂದ ಪ್ರಯೇಜನ ಪಡ�ಯ್ತಾತುರ�.     

ಬದಲಾಗ್ತಿ್ತರ್ವ ಭಾರತಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕರಾಮ






