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 ನವದೆಹಲ್ - 110003
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ನಮಸಾಕಾರ,

ಎಲಲಿರಿಗೂ ಹೊಸ ವಷ್ಗಿದ ಶ್ಭಾಶಯಗಳು.

2022ನ�ೇ ವರ್ಷವು ಪರೆತಿ ವರ್ಷದಂತ� ಕ�ೇವಲ ಕ್ಯೂಲ�ಂರರ್ ನ ಸ್ಂಪರೆದ್ಯಿಕ ಬದಲ್ವಣ�ಯಲಲಿ. 

ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯದ 75ನ�ೇ ವ್ರ್್ಷಕ�ೊೇತಸಾವವನುನು ಆಚರಸುತಿ್ತರುವ ರ್ರಟ್ರಕ�ಕೆ ಇದು ಅತಯೂಂತ ವಿಶ�ೇರ 

ಸಂದರ್ಷವ್ಗಿದ�. ರ್ರಟ್ರಪಿತ ಮಹ್ತ್ಮ ಗ್ಂಧಿಯವರು ಚರಕ ಮತು್ತ ಉಪಪಿನುನು ಸ್ಮ್ರೆಜಯೂಶ್ಹಿ 

ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಹ�ೊೇರ್ಟದ ಸಂಕ�ೇತವ್ಗಿಸಿದಂತ� ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯದ 75ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣ್ರ್ಷ ಸಂಬಂಧಿ 

ಘಟನ�ಗಳ ಸರಣಿಯು ನವಭ್ರತದ ಪರೆಬಲ ಸಂಕ�ೇತವ್ಗುತಿ್ತವ�. ಪರೆಧ್ನಿ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು  

2047 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಸುವರ್ಷ ವ�ೈರವವನುನು ಮರಳಿ ಪಡ�ಯುವ ಮುನ�ೊನುೇಟಕ�ಕೆ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯದ 75ನ�ೇ ವರ್ಷವನುನು ಒಂದು 

ಸಂದರ್ಷವನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದ್ದಾರ�. 

ರ್ರಟ್ರವು ಹ�ೊಸ ಮೈಲ್ಗಲಲಿನುನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದುದಾ, ಕಡಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ�ೇಗದ ಪರೆಗತಿಯನುನು ದ್ಖಲ್ಸಿದ�. ಆದರ� ರ್ರಟ್ರವು 

ಈ ಸ್ಧನ�ಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತವ್ಗಬ�ೇಕ್ಗಿಲಲಿ. ಬದಲ್ಗ� ಅಮೃತ ಯ್ತ�ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಕ�ಲವು ಪರೆದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಮ್ತರೆವಲಲಿದ� ದ�ೇಶದ ಪರೆತಿಯಂದು ಭ್ಗದಲೊಲಿ ವ್ಯೂಪಕವ್ದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮೈಲ್ಗಟ್ಟಲ� 

ಪರೆಯ್ಣಿಸಬ�ೇಕ್ಗಿದ�. ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ ಅಭಿಯ್ನವನುನು ಜನ್ಂದ�ೊೇಲನವನ್ನುಗಿ ಪರವತಿ್ಷಸುವುದು ಅರವ್ ಪರೆಗತಿಯ 

ಪರೆಯೇಜನಗಳನುನು ಸಮ್ಜದ ಕಟ್ಟಕಡ�ಯ ಜನರಗ� ಕ�ೊಂಡ�ೊಯುಯೂವ ರವಿರಯೂದ ಪರೆಯ್ರಕ�ಕೆ ಬಲವ್ದ ಅಡಿಪ್ಯವನುನು 

ಹ್ಕಲು ದ�ೇಶವು ನಿರೇಕ್�ಗಳನುನು ಮಿೇರ ಸ್ಧಿಸಿದ�. ಈಗ ಅಮೃತ ಕ್ಲದಲ್ಲಿ, ಹಳಿ್ಳಗಳು ಮತು್ತ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ�ೇ ರೇತಿಯ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಂದಿಗ� ಪರೆತಿ ವಿಭ್ಗ ಮತು್ತ ಪರೆದ�ೇಶವನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ಸ್ಧಿಸುವುದು ಭ್ರತದ 

ಗುರಯ್ಗಿದ�. ದ�ೇಶವು ಎಲ್ಲಿ ಕ್�ೇತರೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರತ ಪರೆಗತಿಯನುನು ಸ್ಧಿಸಿದ�. ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪರೆಯತನುಗಳು 

21 ನ�ೇ ಶತಮ್ನದ ಭ್ರತವು ದ�ೊರ್ಡ ಗುರಗಳನುನು ಸೃರ್್ಟಸುವ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನುನು ನನಸ್ಗಿಸುವ ಸ್ಮರಯೂ್ಷವನುನು 

ಹ�ೊಂದಿದ� ಎಂದು ಸ್ಬಿೇತುಪಡಿಸಿವ�. ಈ ಹ�ೊಸ ವರ್ಷದ ವಿಶ�ೇರ ಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಿ, 2047 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್್ತಯಗ�ೊಳು್ಳವ 

ಅಮೃತ ಯ್ತ�ರೆಯ ಪರೆಯ್ರವು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಭ್ರತದ ಮೇಲ� ಒಂದು ಸೊಕ್ಷ್ಮ ನ�ೊೇಟವನುನು ಬಿೇರುವುದು ಈ 

ಸಂಚಿಕ�ಯ ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವ್ಗಿದ�.

ವಯೂಕ್್ತತ್ವ ವಿಭ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಮವಿೇರ ನ್ಯಬ್ ಸುಬ�ೇದ್ರ್ ಬನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶೌಯ್ಷದ ಕಥ�, ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವ 

ವಿಭ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ವಿೇರರ ಸೊಫೂತಿ್ಷದ್ಯಕ ಜೇವನಚರತ�ರೆಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಲ�ೇಖನಗಳಿವ�. ಈ ಸಂಚಿಕಯು 

ಭ್ರತದ ಆರ್್ಷಕ ಪರೆಗತಿ, ಕ್ಶಿ ಕ್ರಡ್ರ್ ಮತು್ತ ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್-ದ�ಹಲ್ ಎರ್ಸಾ ಪ�ರೆಸ್ ವ�ೇ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಉತ�್ತೇಜನದ 

ಬಗ�ಗಿನ ಲ�ೇಖನಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ�. ಪೂವ್್ಷಂಚಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಹಂತದ ಪರೆಗತಿ ಮತು್ತ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ನದ 

ಮೈಲ್ಗಲುಲಿ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ಷ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ 55 ಪರೆತಿಶತದರು್ಟ ಜನರು ಲಸಿಕ�ಗಳ ಎರರೊ ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನುನು 

ಸಿ್ವೇಕರಸಿರುವ ಬಗ�ಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಿ ಲ�ೇಖನಗಳಿವ�. 

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಹ�ೊೇರ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ತ್ ಶಿಷ್್ಟಚ್ರಗಳನುನು ಪ್ಲ್ಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹ�ಗಳನುನು ನಮಗ� 

ಬರ�ಯಿರ.

ಸಂಪಾದಕ್ೇಯ
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ಪತಿರೆಕ�ಯು ಸಕ್್ಷರದ ಯೇಜನ�ಗಳು ಮತು್ತ 
ಕ್ಯ್ಷಕರೆಮಗಳ ಮೇಲ� ಕ�ೇಂದಿರೆೇಕರಸುವ 
ವ�ೈವಿಧಯೂಮಯ ವಿರಯಗಳನುನು ಹ�ೊಂದಿದ�. ಇದು 
ಭ್ರತದ ಶಿರೆೇಮಂತ ಸಂಪರೆದ್ಯಗಳು, ಸಂಸಕೃತಿ, 
ಕಲ� ಮತು್ತ ಕರಕುಶಲತ�ಯ ನ�ನಪುಗಳನುನು 
ಪರೆಸು್ತತಪಡಿಸುವ ಅಸ್ಧ್ರರ ಪರೆಯತನುವ್ಗಿದ�. 
ಬಿರೆಟಿಷ್ ಸ್ಮ್ರೆಜಯೂದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೊೇರ್ಡಿದ 
ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಹ�ೊೇರ್ಟಗ್ರರ ಜೇವನಚರತ�ರೆ ಬಹಳ 
ಸೊಫೂತಿ್ಷದ್ಯಕವ್ಗಿದ�. ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿಯವರ 
ನ್ಯಕತ್ವವು ಕರ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಷಗಳಿಗ� ನವಿೇನ 
ಪರಹ್ರಗಳನುನು ತಂದಿದ�.

ಡಾ ಕೆ ಸಿ ಶಮಾಗಿ
kcsharma5496@gmail.com

ಮಹತ್ವದ ಮ್ಹಿತಿಯನುನು ಒದಗಿಸುವ 

ಈ ಇ-ಪತಿರೆಕ�ಯನುನು ಒದಗಿಸಿದದಾಕ್ಕೆಗಿ ನ್ನು 

ನೊಯೂ ಇಂಡಿಯ್ ಸಮ್ಚ್ರ್ ಗ� ತುಂಬ್ 

ಕೃತಜ್ಞನ್ಗಿದ�ದಾೇನ�. ಈ ಪ್ಕ್ಷಿಕವು ಎಲ್ಲಿ ಸಕ್್ಷರ 

ಯೇಜನ�ಗಳು ಮತು್ತ ಪರೆಯೇಜನಗಳ ಬಗ�ಗೆ 

ಒಂದ�ಡ� ಮ್ಹಿತಿ ನಿೇರುತಿ್ತದ�. ನಿಯತಕ್ಲ್ಕವು 

ಭ್ರತದ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ತ�ರ�ಮರ�ಯ 

ವಿೇರರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೇವನಚರತ�ರೆಗಳನುನು ಸಹ 

ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ�.

ಬಾಲ ರಾಜೆೇಶ್
balarajesh33333@gmail.com

ನೊಯೂ ಇಂಡಿಯ್ ಸಮ್ಚ್ರದ ಮೊಲಕ 

ಸಕ್್ಷರದ ವಿವಿಧ ನಿೇತಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮ್ಹಿತಿ 

ಪಡ�ಯುತಿ್ತದ�ದಾೇನ�. ಈ ಪತಿರೆಕ�ಯು ಸಕ್್ಷರದ 

ಯೇಜನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅವಕ್ಶವನುನು 

ನಿೇರುತಿ್ತದ�. ಪತಿರೆಕ�ಯ ನವ�ಂಬರ್ ಸಂಚಿಕ� 

ನಿಜವ್ಗಿಯೊ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ�. ಇದು ಮಹಿಳ್ 

ಸಬಲ್ೇಕರರವನುನು ಉತ�್ತೇಜಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್್ಷರದ 

ಪ್ತರೆವನುನು ಎತಿ್ತ ತ�ೊೇರಸುತ್ತದ�.

ದಿೇಪತುರಾಜ್ ಸಕಾಗಿರ್
diptaraj2010@gmail.com

ನಿಮ್ಮ ಪತಿರೆಕ�ಯಿಂದ ನ್ನು ತುಂಬ್ 

ಪರೆಭ್ವಿತನ್ಗಿದ�ದಾೇನ�. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 

ಆರಳಿತವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉಪಕರೆಮವು 

ಪರೆಶಂಸ�ಗ� ಅಹ್ಷವ್ಗಿದ�. ಪರೆಧ್ನಿ ನರ�ೇಂದರೆ 

ಮೇದಿಯವರಗ� ವಿಶ�ೇರ ಧನಯೂವ್ದಗಳು.

ಮನೇಶ್ ಕಾಳದಾಸ್ ನಯಿ
ptcmanish@gmail.com

ನಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ

ಸಂಪಕಗಿ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್ :

ಕೊಠಡಿ ಸಂಖೆ್ಯ 278,  
ಬೂ್ಯರೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್್ಯನಕೆೇಷ್ನ್, 
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ನಾಯಿಬ್ ಸ್ಬೆೇದಾರ್ ಬನಾ ಸಿಂಗ್

ಅದನುನು ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳು್ಳವುದು ಭ್ರತಿೇಯ ಸ�ೇನ�ಗ� ದ�ೊರ್ಡ 

ಸವ್ಲ್ಗಿತು್ತ. ರೇಸ್್ಟ ಅನುನು ಶತುರೆಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದ 

ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲು ತಂರವನುನು ರಚಿಸಲ್ಯಿತು. ಇದ�ೊಂದು 

ತುಂಬ್ ಕರ್ಟಕರವ್ದ ಕ�ಲಸ ಎಂದು ಚ�ನ್ನುಗಿ ತಿಳಿದಿದದಾ ನ್ಯಿಬ್ 

ಸುಬ�ೇದ್ರ್ ಬನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಕ್ಯ್್ಷಚರಣ�ಗ� ತಮ್ಮ ಹ�ಸರನುನು 

ಪರೆಸ್್ತಪಿಸಿ ತಂರವನುನು ಸ�ೇರಕ�ೊಂರರು. ಮ್ತರೆವಲಲಿ, ತುಕಡಿಯ 

ನ್ಯಕತ್ವವನುನು ಸಹ ಅವರಗ� ವಹಿಸಲ್ಯಿತು.

ಸಿಯ್ಚಿನ್ ನ ವ�ೈಪರೇತಯೂದ ಹವ್ಮ್ನದ ಜ�ೊತ�ಗ� ತಿೇವರೆವ್ದ 

ಹಿಮದ ಬಿರುಗ್ಳಿಗಳು, ಮೈನಸ್ 50 ಡಿಗಿರೆಗಳ ಸಮಿೇಪವಿರುವ 

ತ್ಪಮ್ನ ಮತು್ತ ಆಮಲಿಜನಕದ ಕ�ೊರತ�ಯು ಉಳಿವಿಗ� ದ�ೊರ್ಡ 

ಬ�ದರಕ�ಗಳ್ಗಿದದಾವು. ಬ�ಳಗಿನ ಜ್ವ ಸುಮ್ರು ಐದು ಗಂಟ�ಯ್ಗಿತು್ತ. 

ಬನ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸಹಚರರ�ೊಂದಿಗ� ಕ�ೊನ�ಯ ನಿಲ್ದಾರವನುನು 

ತಲುಪಿದದಾರು. 

ತಂರವು ಕ�್ವೈದ್ ರೇಸ್್ಟ ಅನುನು ಅನಿರೇಕ್ಷಿತ ದಿಕ್ಕೆನಿಂದ ತಲುಪಿತು. 

ದಿೇಘ್ಷ ಮತು್ತ ಹ�ಚುಚು ಕರ್ಟಕರವ್ದ ದ್ರಯನುನು ಬಳಸಿತು. ಹಿಮಪ್ತ 

ಸಂರವಿಸಿತು, ಇದರ ಪರಣ್ಮವ್ಗಿ ಗ�ೊೇಚರತ�ಯಲ್ಲಿ ಅಸಪಿರ್ಟತ� 

ಕಂರುಬಂದಿತು, ಇದು ಭ್ರತಿೇಯ ಸ�ೈನಿಕರಗ� ರಕ್ಣ� ನಿೇಡಿತು. 

ತುದಿಯನುನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಬನ್ ಸಿಂಗ್ ಒಂದ�ೇ ಒಂದು ಪ್ಕ್ಸ್್ತನಿ 

ಬಂಕರ್ ಇರುವುದನುನು ಕಂರುಕ�ೊಂರರು. ಅವರು ಬಂಕರ್ ಗ� ಗ�ರೆನ�ೇಡ್ 

ಎಸ�ದು ಬ್ಗಿಲು ಮುಚಿಚು, ಒಳಗಿದದಾವರನುನು ಕ�ೊಂದರು.. ಎರರೊ 

ಕಡ�ಯವರು ಕ�ೈ-ಕ�ೈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತ�ೊರಗಿಸಿಕ�ೊಂರರು, ಇದರಲ್ಲಿ 

ಭ್ರತಿೇಯ ಸ�ೈನಿಕರು ಬಂಕರ್ ನ ಹ�ೊರಗ� ಕ�ಲವು ಪ್ಕ್ಸ್್ತನಿ 

ಸ�ೈನಿಕರನುನು ಕ�ೊೇವಿಗಳಿಂದ ಇರದರು. ಕ�ಲವು ಪ್ಕ್ಸ್್ತನಿ ಸ�ೈನಿಕರು 

ಶಿಖರದಿಂದ ಹ್ರದರು. ಅಂತಿಮವ್ಗಿ, ಬನ್ ಸಿಂಗ್ ಶತುರೆಗಳನುನು 

ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮೊ್ಷಲನ� ಮ್ಡಿದರು ಮತು್ತ ರೇಸ್್ಟ ಭ್ರತಿೇಯ ಸ�ೇನ�ಯ 

ಸ್್ವಧಿೇನಕ�ಕೆ ಮರಳಿತು.

ಪರಮವಿೇರ್ ಬನ್ ಸಿಂಗ್ ಸ�ೇನ�ಗ� ಸ�ೇರದ ಕಥ�ಯೊ 

ಕುತೊಹಲಕ್ರಯ್ಗಿದ�. ಬನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜಮು್ಮ ಮತು್ತ 

ಕ್ಶಿಮೀರದ ಕಡಿಯ್ಲ್ ಜಲ�ಲಿಯಲ್ಲಿ 6 ಜನವರ 1949 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. 

ಅವರ ತಂದ� ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ರ�ೈತ, ಆದರ� ಸ�ೈನಯೂದ ಬಗ�ಗೆ 

ಹ�ಚುಚು ಪರೆಭ್ವಿತರ್ಗಿದದಾರು. ಏಕ�ಂದರ� ಅವರ ಅನ�ೇಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು 

ಸ�ೇನ�ಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇವ� ಸಲ್ಲಿಸುತಿ್ತದದಾರು. ತನಗ� ಹ�ಮ್ಮಯನುನು ತರಲು ಬನ್ 

ಸಿಂಗ್ ಕೊರ ಸ�ೈನಯೂಕ�ಕೆ ಸ�ೇರಬ�ೇಕ�ಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದರು. ರಜ�ಯ 

ಮೇಲ� ಬಂದ ಸ�ೈನಿಕರು ಬನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನುನು ಭ�ೇಟಿಯ್ದ್ಗ ಅವರು 

ತುಂಬ್ ಸಂತ�ೊೇರಪರುತಿ್ತದದಾರು. ನನಗೊ ಈ ಸಮವಸತ್ರ ಇರ್ಟ, ನ್ನು 

ಅದನುನು ಧರಸಿ ದ�ೇಶ ಸ�ೇವ� ಮ್ರುತ�್ತೇನ� ಎಂದು ಹ�ೇಳುತಿ್ತದದಾರು. ಬನ್ 

ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಆಸ�ಯು ಅವರ 20 ನ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಖರವ್ಗಿ ಅವರ 

ಹುಟು್ಟಹಬ್ಬದಂದ�ೇ ಈಡ�ೇರತು.   

1987 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ಸಾತುನ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಮ್ಖ ಆಯಕಟಿ್ಟನ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಪ್ರದೆೇಶಕೆಕಾ ಒಳನ್ಸ್ಳದವು. ಅವರ್ ಪ್ರಮ್ಖ 

ಸಾ್ಥನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರ್, ಅದನ್ನು ಅವರ್ “ಕೆ್ವೈದ್ ಪೇಸ್್ಟ” ಎಂದ್ ಕರೆದರ್. ಸಣಣುದಾದರೂ ಅಯಕಟಿ್ಟನ; 

ದೂರದವರೆಗೆ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಈ ಪೇಸ್್ಟ ಭೂಮಟ್ಟದಿಂದ 21 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತತುರದಲ್ಲಿದೆ.. ಈ ಪೇಸ್್ಟ ನಂದ, 

ಪಾಕ್ಸಾತುನ ಪಡೆಗಳು ಹಿಮನದಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪೇಸ್್ಟ ಗಳ ಸ್ಪಷ್್ಟ ನೊೇಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

ನಾಯಿಬ್ ಸ್ಬೆೇದಾರ್ ಬನಾ ಸಿಂಗ್:
ಇವರ ಅಸಾರಾರಣ ರೆೈಯಗಿದಿಂದಾಗಿ 
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತತುರದ ‘ಕೆ್ವೈದ್ ಪೇಸ್್ಟ’ 

‘ಬನಾ’ ಪೇಸ್್ಟ ಆಯಿತ್
ಜನನ: 6 ಜನವರಿ 1949

ಪ್ರರಾನಯಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ದಿೇಪಾವಳಯಂದ್ ನರೆೇಂದ್ರ 

ಮೊೇದಿಯವರ್ ಸಿಯಾಚಿನ್ ತಲ್ಪಿದಾಗ...

ಸಿಯ್ಚಿನ್ ನ ಈ ಔಟ್ ರೇಸ್್ಟ ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಸಿಸುವ ನಮ್ಮ ಯೇಧರು 

ಉತ್ತರ ಧುರೆವದಲ್ಲಿ ಇಗೊಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಸಿಸುವ ಎಸಿಕೆಮಗಳಂತ� 

ಬದುಕುತ್್ತರ�. ಸುತ್ತಲೊ ಮಂಜುಗಡ�್ಡಯ ನಿಜ್ಷನ ಸ್ಮ್ರೆಜಯೂ. 

ಅರರಯೂದ ಮೌನ. ಈ ಹಿಮ್ಚ್ಛಾದಿತ ಬ�ಟ್ಟಗಳ ಮೇಲ� ಭ್ರತಿೇಯ 

ಸ�ೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ರೇಸ್್ಟ ಗಳನುನು ಕ್ಪ್ರುತ್್ತರ�. ಹಿಮದಿಂದ 

ತುಂಬಿದ ಈ ರೊಮಿಯ ಹ�ಸರು ಸಿಯ್ಚಿನ್, ಅಂದರ� ಗುಲ್ಬಿಗಳ 

ಸಂಗರೆಹ. ಪರೆಧ್ನಿಯ್ದ ನಂತರ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು 

ಸಿಯ್ಚಿನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಸ�ೈನಿಕರ�ೊಂದಿಗ� ಮದಲ ದಿೇಪ್ವಳಿಯನುನು 

ಆಚರಸಿದರು. ‘ಮೈನಸ್ 30-40 ಡಿಗಿರೆಯಲ್ಲಿ ಜವ್ನರು 

ನ�ಲ�ಗ�ೊಂಡಿರುವ ಈ ಹಿಮ್ವೃತ ಹಿಮನದಿಗಳನುನು ನ�ೊೇರದಿದದಾರ�, 

ನಮ್ಮ ಸ�ೈನಯೂ, ನಮ್ಮ ಜವ್ನರು ಮ್ತೃರೊಮಿಯನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು 

ಕರ್ಟಕರವ್ದ ರೊಪರೆದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಎರು್ಟ ಕರ್ಟಗಳ ನರುವ� ಹ�ೇಗ� 

ಇದ್ದಾರ� ಎಂದು ಯ್ರೊ ಊಹಿಸಲು ಸ್ಧಯೂವಿಲಲಿ’ ಎಂದು ಮೇದಿ 

ಹ�ೇಳಿದರು. 

ವ್ಯಕ್ತುತ್ವ
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ಈ 
ಘಟನ�ಯು 1993 ರದುದಾ. ಬಿಪಿನ್ ರ್ವತ್ ಅವರನುನು 5/11 ಗೊಖ್್ಷ 
ರ�ೈಫಲ್ಸಾ ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲ್ಯಿತು. ಅವರು ಕ್ಶಿಮೀರದ ಉರ 
ಪರೆದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ�ಲವು ಸ�ೈನಿಕರ�ೊಂದಿಗ� ಗಸು್ತ ತಿರುಗುತಿ್ತದದಾರು. 

ಇದ�ೇ ವ�ೇಳ� ಪ್ಕ್ಸ್್ತನ ಗುಂಡಿನ ದ್ಳಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಬಿಪಿನ್ ರ್ವತ್ ಕೊರ 
ಗುಂಡಿನ ದ್ಳಿ ನಡ�ಸಿದರು. ಒಂದು ಗುಂರು ಅವರ ಪ್ದಕ�ಕೆ ತಗುಲ್ತು ಮತು್ತ 
ಎರರನ�ಯದು ಅವರ ಬಲಗ�ೈಗ� ತಗುಲ್ತು. ಕೊರಲ�ೇ ಅವರನುನು ಶಿರೆೇನಗರದ 
ಆಸಪಿತ�ರೆಗ� ದ್ಖಲ್ಸಲ್ಯಿತು. ಆಸಪಿತ�ರೆಯ ವ�ೈದಯೂರು ಅವರ ಕ�ೈ ಮತು್ತ ಪ್ದಕ�ಕೆ 
ಚಿಕ್ತ�ಸಾ ನಿೇಡಿದರು, ಆದರ� ರ್ವತ್ ಅವರು ಗುಂರು ತಗುಲ್ದ ನಂತರ ಹಿರಯ 
ಕಮ್ಂಡ್ ಕ�ೊೇಸ್್ಷ ಗ� ಸ�ೇರುವುದನುನು ನಿಬ್ಷಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ರಯಪಟ್ಟರು. 
ಅವರು ಛಲ ಬಿರಲ್ಲಲಿ. ಊರುಗ�ೊೇಲ್ನ ಸಹ್ಯದಿಂದ ನಡ�ಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ 
ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ�ೊಳಗ� ಚ�ೇತರಸಿಕ�ೊಂರರು. 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿನ್ ರ್ವತ್ 
ಲ�ಫ್್ಟನ�ಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದದಾರು. ಅವರು ನ್ಗ್ಲ್ಯೂಂಡ್ ನ ದಿಮ್ಪುರ್ ನಲ್ಲಿರುವ 
3 ಕ್ರ್ಸಾ್ಷ ಪರೆಧ್ನ ಕಛ�ೇರಯ ಜವ್ಬ್ದಾರಯನುನು ಹ�ೊಂದಿದದಾರು. 3 ಫ�ಬರೆವರ 
2015 ರಂದು ಬ�ಳಿಗ�ಗೆ 9.30 ಕ�ಕೆ, ಬಿಪಿನ್ ರ್ವತ್, ಕನ್ಷಲ್ ಮತು್ತ ಇಬ್ಬರು 
ಪ�ೈಲಟ್ ಗಳ ಜ�ೊತ�ಯಲ್ಲಿ ಚಿೇತ್ ಹ�ಲ್ಕ್ಪ್ಟರ್ ಅನುನು ಹತಿ್ತದರು. ಹ�ಲ್ಕ್ಪ್ಟರ್ 
ದಿಮ್ಪುರದಿಂದ ಟ�ೇರ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ನ�ಲದಿಂದ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ�ಕೆ ಹ�ೊೇದ್ಗ 
ಇಂಜನ್ ವಿಫಲವ್ಯಿತು. ಕ�ಲವ�ೇ ಸ�ಕ�ಂರುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನ�ಲಕ�ಕೆ ಅಪಪಿಳಿಸಿತು. 
ಅದರಲ್ಲಿದದಾ ಎಲಲಿರೊ ಗ್ಯಗ�ೊಂರರು, ಆದರ� ಮತ�ೊ್ತಮ್ಮ ಬಿಪಿನ್ ರ್ವತ್ 
ಸ್ವನುನು ಸ�ೊೇಲ್ಸಿದದಾರು.

ಇವು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೌಯ್ಷದಿಂದ ಸ್ವನುನು ಸ�ೊೇಲ್ಸಿದ ಎರರು 
ಘಟನ�ಗಳು. ಆದರ� ಡಿಸ�ಂಬರ್ 8 ರಂದು, ಅವರಗ� ಬ�ೇರ�ಯದ�ೇ ಕ್ದಿತು್ತ. 
ತಮಿಳುನ್ಡಿನ ಕೊನೊರನಲ್ಲಿ ಸಂರವಿಸಿದ ಹ�ಲ್ಕ್ಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 
ದ�ೇಶದ ಮದಲ ಸಿಡಿಎಸ್ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರ್ವತ್, ಅವರ ಪತಿನು ಮಧುಲ್ಕ್ 
ರ್ವತ್ ಸ�ೇರದಂತ� 14 ಜನರು ಸ್ವನನುಪಿಪಿದರು. ಡಿಸ�ಂಬರ್ 11 ರಂದು ಉತ್ತರ 
ಪರೆದ�ೇಶದ ಬಲರ್ಮ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಸಲ್ದ ಕ್ಯ್ಷಕರೆಮದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ 
ರ್ವತ್ ಅವರ ಕ�ೊರುಗ�ಯನುನು ಸ್ಮರಸಿದ ಪರೆಧ್ನಿ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು, 
“ಭ್ರತದ ಮದಲ ರಕ್ಣ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖಯೂಸಥಾರ್ದ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರ್ವತ್ 
ಅವರ ನಿಧನವು ಪರೆತಿಯಬ್ಬ ಭ್ರತಿೇಯನಿಗ�, ಪರೆತಿಯಬ್ಬ ದ�ೇಶರಕ್ತನಿಗ� 
ದ�ೊರ್ಡ ನರ್ಟವ್ಗಿದ�. ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರ್ವತ್ ಅವರು ದ�ೇಶದ ಪಡ�ಗಳನುನು 
ಸ್್ವವಲಂಬಿಗಳನ್ನುಗಿ ಮ್ರಲು ಪಟಿ್ಟದದಾ ಕಠಿರ ಪರಶರೆಮಕ�ಕೆ ಇಡಿೇ ದ�ೇಶವ�ೇ 
ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗಿದ�.” ಎಂದರು.   

ಇದ�ೊಂದು 1977–78 ರ ಪರೆಸಂಗ. ಎನ್ ಡಿಎ ಲ್ಖಿತ ಪರೇಕ್�ಯಲ್ಲಿ 
ಉತಿ್ತೇರ್ಷರ್ದ ನಂತರ, ಯುವಕನ�ೊಬ್ಬ ಸಂದಶ್ಷನಕ್ಕೆಗಿ 
ಬಿರೆಗ�ೇಡಿಯರ್ ಮುಂದ� ಹ್ಜರ್ದನು. ಈ ಯುವಕನಿಗ� ಟ�ರೆಕ್ಕೆಂಗ್ 
ತುಂಬ್ ಇರ್ಟವ್ಗಿತು್ತ. ಸಂದಶ್ಷನದಲ್ಲಿ, ಬಿರೆಗ�ೇಡಿಯರ್, ನಿೇವು 
4-5 ದಿನಗಳವರ�ಗ� ಟ�ರೆಕ್ಕೆಂಗ್ ಹ�ೊೇಗಬ�ೇಕ್ದರ�, ನಿಮ್ಮಂದಿಗ� 
ಇರಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಪರೆಮುಖ ವಸು್ತ ಯ್ವುದ್ಗಿರುತ್ತದ� 
ಎಂದು ಯುವಕನಿಗ� ಕ�ೇಳಿದರು. ಅದಕ�ಕೆ ಆತ ನಿೇಡಿದ ಉತ್ತರ 
ಬ�ಂಕ್ರಟ್ಟರ. ಇತರ ಹಲವ್ರು ವಸು್ತಗಳನುನು ಇರಸಿಕ�ೊಳು್ಳವ 
ಆಯಕೆಯನುನು ಬಿರೆಗ�ೇಡಿಯರ್ ಸೊಚಿಸಿದರು. ಆದರ� ಯುವಕ ರ್ವತ್ 
ತಮ್ಮ ನಿಧ್್ಷರಕ�ಕೆ ಅಚಲರ್ಗಿದದಾರು. ಈ ವಯೂಕ್್ತಯೇ ಜನರಲ್ 
ಬಿಪಿನ್ ರ್ವತ್, ಅವರು ಭ್ರತದ ಮದಲ ರಕ್ಣ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ಮುಖಯೂಸಥಾರ್ದರು. ನಿಧ್್ಷರ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳು್ಳವುದು ಮತು್ತ ಅದಕ�ಕೆ 
ಬದ್ಧರ್ಗಿರುವುದು ಅವರ ವಯೂಕ್್ತತ್ವದ ಭ್ಗವ್ಗಿತು್ತ. ಮ್ಯೂನ್್ಮರ್ 
ಗಡಿ ದ್ಟಿ ರಯೇತ್ಪಿದಕರನುನು ಕ�ೊಲುಲಿವುದ�ೊೇ ಅರವ್ 
ಗಡಿ ನಿಯಂತರೆರ ರ�ೇಖ�ಯ ಆಚ� ಸಜ್ಷಕಲ್ ಸ�ಟ್ರೈರ್ ಮೊಲಕ 
ರಯೇತ್ಪಿದನ�ಗ� ತಕಕೆ ಪರೆತುಯೂತ್ತರ ನಿೇರುವುದ�ೊೇ ಅರವ್ 
ಬ್ಲ್ಕ�ೊೇಟ್ ವ�ೈಮ್ನಿಕ ದ್ಳಿಯೇ.. ಅವರ ಪ್ಲ�ೊಗೆಳು್ಳವಿಕ� 
ಇಲಲಿದ� ಭ್ರತದ ಸ�ೇನ್ ಕ್ಯ್್ಷಚರಣ� ಊಹ�ಗೊ ನಿಲುಕದುದಾ.

ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಒಬ್ಬ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲಲಿದ 

ಯೊೇಧ ಮತ್ತು ನಜವಾದ ದೆೇಶಭಕತು. ಅವರ್ ಸೆೇನೆಯ 

ಆಧ್ನೇಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರ್. 

ಯ್ದಧಿತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಕಾಯಗಿತಂತ್ರದ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 

ವಿರಾನಕೆಕಾ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲಲಿ. ಅವರ ನಧನದಿಂದ ನಾನ್ 

ತಿೇವ್ರ ದ್ಃಖಿತನಾಗಿದೆ್ದೇನೆ. ಅವರ ಕೊಡ್ಗೆಯನ್ನು ಭಾರತ 

ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯ್ವುದಿಲಲಿ.

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೆೇಕಾದ ಉತತುಮ ಸೆೇನಾ 
ಕಾಯಾಗಿಚರಣೆಗಳು 

n 	ಈ ಘಟನ� ಜೊನ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ನಡ�ದದುದಾ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 

ಸ�ೇನ�ಯ ಮೇಲ� ರಯೇತ್ಪಿದಕರು ದ್ಳಿ ಮ್ಡಿದರು. 18 

ಯೇಧರು ಹುತ್ತ್ಮರ್ಗಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಲಲಿರ ಉಂಟ್ಯಿತು. 

ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿನ್ ರ್ವತ್ ಅವರು 21 ಪ್ಯೂರ್ ರಡ್್ಷ 

ಕ್ರ್ಸಾ್ಷ ನ ಕಮ್ಂರರ್ ಆಗಿದದಾರು. ಭ್ರತದ ಸ�ೈನಿಕರನುನು 

ಗುರಯ್ಗಿಸಿದರ� ಪರೆತಿೇಕ್ರ ಎಂದರ� ಏನ�ಂಬುದನುನು ಜಗತಿ್ತಗ� 

ತ�ೊೇರಸಿದರು. ಈ ಘಟಕದ ಪ್ಯೂರ್ ಕಮ್ಂಡ�ೊೇಗಳು ಗಡಿ 

ದ್ಟಿ ಮ್ಯೂನ್್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯ್್ಷಚರಣ� ನಡ�ಸಿ ರಯೇತ್ಪಿದಕ 

ಗುಂಪಿನ 60 ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ರಯೇತ್ಪಿದಕರನುನು ಕ�ೊಂದರು.

n 	ಪ್ಕ್ಸ್್ತನದ ಕರೆಮಗಳಿಗ� ಅವರು ತಮ್ಮದ�ೇ ಶ�ೈಲ್ಯಲ್ಲಿ ತಕಕೆ 

ಉತ್ತರ ನಿೇರುತಿ್ತದದಾರು. 29 ಸ�ಪ�್ಟಂಬರ್ 2016 ರಂದು, ಭ್ರತಿೇಯ 

ಸ�ೇನ�ಯ ವಿಶ�ೇರ ಕಮ್ಂಡ�ೊೇ ಘಟಕವು ಪ್ರ್ ಆಕರೆಮಿತ 

ಕ್ಶಿಮೀರದಲ್ಲಿ ರ್ತಿರೆ ಕ್ಯ್್ಷಚರಣ�ಯನುನು ನಡ�ಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 

ಅನ�ೇಕ ರಯೇತ್ಪಿದಕರ ಜ�ೊತ�ಗ� ಪ್ಕ್ಸ್್ತನಿ ಸ�ೈನಿಕರೊ 

ಹತರ್ದರು. ಇದು ಉರ ಮತು್ತ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲ್ನ 

ದ್ಳಿಗ� ಪರೆತುಯೂತ್ತರವ್ಗಿತು್ತ.

ಸಿಡಿಎಸ್ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ (1958-2021)

ಭಾರತದ ಕೆಚೆಚೆದೆಯ ಯೀಧ
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33 ತಿಂಗಳುಗಳು Vs 43 ವಷ್ಗಿಗಳು

ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ  ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ  
ಹೊಸ ಅರುಣೋದಯಹೊಸ ಅರುಣೋದಯ

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್

ಕಾಶಿ-ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಉದಾಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರರಾನ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಕೆೇಳಲ್  
ಈ ಕೂ್ಯ ಆರ್ ಕೊೇಡ್ ಅನ್ನು ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ರಾಷ್ಟ್ರ
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ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್

ವ್ರ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ಸುಧ್ರಸಲು 

ಸ್ಧಯೂವ�ೇ ಇಲಲಿ ಎಂದು ನಂಬಿದದಾ ಕ್ಲವಂದಿತು್ತ. 

ವ್ರ್ರಸಿಯು ಯೇಜತವಲಲಿದ ನಿಮ್್ಷರದಿಂದ 

ಅತಿಕರೆಮರದವರ�ಗ� ಹಲವ್ರು ಸಮಸ�ಯೂಗಳನುನು ಎದುರಸುತಿ್ತರುವುದರಂದ 

ಈ ನಂಬಿಕ�ಯು ಸಂಪೂರ್ಷವ್ಗಿ ತಪೂಪಿ ಅಲಲಿ. ಸ್ಮ್ನಯೂ ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ 

ಹ�ೇಳುವುದ್ದರ�, ಅದು ಜ�ೇನುಗೊಡಿನಂತಿತು್ತ, ಅದಕ�ಕೆ ಕಲ�ಲಿಸ�ಯಲು 

ಯ್ರಗೊ ಇರ್ಟವಿರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ರ ದ�ೇಗುಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭ್ರೇ 

ಒತು್ತವರಯ್ಗಿದುದಾ, ಕ�ಲವಮ್ಮ ನಡ�ದ್ರಲು ಕೊರ ಕರ್ಟಕರವ್ಗಿತು್ತ. 

ಆದರ� ಪರೆಧ್ನಿ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು ಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ಥ್ ಕ್ರಡ್ರ್ 

ಮೊಲಕ ವ್ರ್ರಸಿಯ ಈ ವ್ಯೂಖ್ಯೂನವನ�ನುೇ ಬದಲ್ಯಿಸಿದ್ದಾರ�. 

ಡಿಸ�ಂಬರ್ 13 ರಂದು ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೇಜನ�ಯ್ದ ಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ಥ್ 

ಕ್ರಡ್ರ್ ಅನುನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ್ಗ, ವ್ರ್ರಸಿಯ ಮೇಲ್ನ ಅವರ 

ಪಿರೆೇತಿಯು ಅಭಿವಯೂಕ್್ತಗ�ೊಂಡಿತು. “ನ್ನು ಧಮ್ಷಗರೆಂರಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ�ದಾೇನ�, 

ಯ್ವುದ�ೇ ಶುರ ಸಂದರ್ಷಗಳು ಬಂದ್ಗ, ಎಲ್ಲಿ ದ�ೈವಿಕ ಶಕ್್ತಗಳು 

ಬನ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಬ್ರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತವ�. ಇಂದು ನ್ನು ಬ್ಬ್ನ 

ಆಸ್ಥಾನಕ�ಕೆ ಬರುವ ಮೊಲಕ ಅಂತಹ ಅನುರವವನುನು ಅನುರವಿಸುತಿ್ತದ�ದಾೇನ�. 

ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಷ ಜ್ಗೃತ ಬರೆಹ್್ಮಂರವು ಅದರ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪಕ್ಷ 

ಹ�ೊಂದಿದ� ಎಂದು ತ�ೊೇರುತ್ತದ�. ಅಂದಹ್ಗ�, ತಮ್ಮ ಮ್ಯಯ 

ವ್ಯೂಪಿ್ತಯು ಬ್ಬ್ರಗ� ಮ್ತರೆ ತಿಳಿದಿದ�. ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮವನುನು 

ಸಮಯಕ�ಕೆ ಸರಯ್ಗಿ ಪೂರ್ಷಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೊಲಕ ಇಡಿೇ ಜಗತ್ತನುನು 

ಸಂಪಕ್್ಷಸಲ್ಗಿದ�. ಇಂದು ಸ�ೊೇಮವ್ರ, ಶಿವನಿಗ� ಪಿರೆಯವ್ದ ದಿನ. 

ವಿಕರೆಮ್ ಸಂವತ್ 2078, ದಶಮಿ ತಿರ್ ಹ�ೊಸ ಇತಿಹ್ಸ ಸೃರ್್ಟಸುತಿ್ತದ�.” 

ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆಯವರು ಕ್ಶಿಯ ಆಧ್ಯೂತಿ್ಮಕತ�ಯನುನು ಶ್ಲಿಘಿಸಿದರು 

ಮತು್ತ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯರದ 

ತಮ್ಮ ಸಂಕಲಪಿವನುನು ಪುನರುಚಚುರಸಿದರು. ಪರೆಧ್ನಿಯವರ ಭ್ರರದ ಆಯದಾ 

ಭ್ಗಗಳು...

ಕ್ಶಿಯನುನು ಪರೆವ�ೇಶಿಸಿದ ಕೊರಲ�ೇ ವಯೂಕ್್ತಯು ಎಲಲಿ ಬಂಧನಗಳಿಂದ 

ಮುಕ್ತನ್ಗುತ್್ತನ� ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪುರ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಲ್ಗಿದ�. ವಿಶ�್ವೇಶ್ವರ 

ದ�ೇವರ ಆಶಿೇವ್್ಷದ, ಅಲೌಕ್ಕ ಶಕ್್ತ ನ್ವು ಇಲ್ಲಿಗ� ಬಂದ ತಕ್ರ ನಮ್ಮ 

ಆತ್ಮವನುನು ಜ್ಗೃತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದ�.

ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ್ಗಲ್ ಅರವ್ ದ�ೇಶದ ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಹ�ಮ್ಮಗ� ಹ�ೊಸ ಮತು್ತ ಆಧುನಿಕ ನ�ೊೇಟವನುನು ನಿೇರುವ 
ಉಪಕರೆಮವ್ಗಲ್ ಸಕ್್ಷರವು ಸವ್ಷತ�ೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಯ್ವುದ�ೇ ಅವಕ್ಶವನೊನು ಬಿರುತಿ್ತಲಲಿ.  

ಹಲವ್ರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ�ಗುದಿಗ� ಬಿದಿದಾದದಾ ಯೇಜನ�ಗಳು ಹ�ೊಸ ಚ�ೈತನಯೂವನುನು ಪಡ�ಯುತಿ್ತರುವ್ಗ, ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ತ್ರಗಳ 
ಹಿರಮಯನುನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶರೆದ�್ಧಯಿಂದ ಪರೆಯತಿನುಸಲ್ಗುತಿ್ತದ�. ಯೇಜನ�ಗಳ ಕ್ಲಮಿತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹ�ೊಸ 

ಚ�ೈತನಯೂವನುನು ಪರೆದಶಿ್ಷಸುವ ಉತ್ತರ ಪರೆದ�ೇಶದ ಎರರು ಉದ್ಹರಣ�ಗಳಿಂದ ಇದನುನು ಉತ್ತಮವ್ಗಿ ಅರತುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. 
ಮದಲನ�ಯದು ಸರಯೊ ನಹರ್ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಜನ�, ಇದರ ಅಡಿಪ್ಯವನುನು 1978 ರಲ್ಲಿ ಹ್ಕಲ್ಯಿತು,  

ಆದರ� ನಿಜವ್ದ ಕ�ಲಸವು 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆರಂರವ್ಯಿತು. ಎರರನ�ಯದು- ಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ರ ಕ್ರಡ್ರ್,  
ಇದರ ಅಡಿಪ್ಯವನುನು ಪರೆಧ್ನಿ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು 8 ಮ್ಚ್್ಷ 2019 ರಂದು ಹ್ಕ್ದರು. ಮತು್ತ ಈ ಯೇಜನ�ಯು 

ಕ�ೇವಲ 33 ತಿಂಗಳು ಮತು್ತ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಷಗ�ೊಂಡಿತು. ಡಿಸ�ಂಬರ್ 11ರಂದು ಸರಯೊ ನಹರ್ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ 
ಯೇಜನ�ಯನುನು ಪರೆಧ್ನಿ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಡಿಸ�ಂಬರ್ 13 ರಂದು ಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ರ 
ಕ್ರಡ್ರ್ ಅನುನು ರ್ರಟ್ರಕ�ಕೆ ಸಮಪಿ್ಷಸಿದರು ಮತು್ತ ಈಗ ಯೇಜನ�ಗಳು ಇನುನು ಮುಂದ� ಸಥಾಗಿತಗ�ೊಳು್ಳವುದಿಲಲಿ ಅರವ್ 

ಅಪೂರ್ಷವ್ಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ ಸಂದ�ೇಶವನುನು ನಿೇಡಿದರು.

ಕಾಶಿಯನ್ನು ಪದಗಳಂದ 

ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ. ಅದನ್ನು ಕೆೇವಲ 

ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕತುಪಡಿಸಬಹ್ದ್. 

ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯೇ ಜೇವನವೇ ಅದ್ ಕಾಶಿ! 

ಎಲ್ಲಿ ಮರಣವೂ ಮಂಗಳಕರವೇ ಅದ್ವೆೇ 

ಕಾಶಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವು ಸಂಸಕೃತಿಯೊೇ ಅದ್ 

ಕಾಶಿ! ಎಲ್ಲಿ ಪಿ್ರೇತಿಯೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ 

ಅದ್ವೆೇ ಕಾಶಿ!”

-ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತಿ್ರ

ರಾಷ್ಟ್ರ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜನವರಿ 1-15, 20228

ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಲೆಲಿೇಖ

ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮದ ಈ ಸಂಪೂರ್ಷ ಹ�ೊಸ ಸಂಕ್ೇರ್ಷವು ಕ�ೇವಲ ರವಯೂವ್ದ 

ಕಟ್ಟರವಲಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭ್ರತದ ಸನ್ತನ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಸಂಕ�ೇತವ್ಗಿದ�! 

ಇದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯೂತಿ್ಮಕ ಆತ್ಮದ ಸಂಕ�ೇತವ್ಗಿದ�! ಇದು ಭ್ರತದ ಪ್ರೆಚಿೇನತ�, 

ಸಂಪರೆದ್ಯಗಳ ಪರೆತಿೇಕವ್ಗಿದ�! ಭ್ರತದ ಶಕ್್ತ, ಕ್ರೆಯ್ಶಿೇಲತ�ಯ್ಗಿದ�.

ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ನಕತೆಯ ಸಂಗಮಕೆಕಾ ಒತ್ತು

ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮದ ಈ ಹ�ೊಸ ಸಂಕ್ೇರ್ಷವು ಕ�ೇವಲ ರವಯೂವ್ದ ಕಟ್ಟರವಲಲಿ, 

ಇದು ನಮ್ಮ ಭ್ರತದ ಸನ್ತನ ಸಂಸಕೃತಿಯ ಸಂಕ�ೇತವ್ಗಿದ�, ಇದು ನಮ್ಮ 

ಆಧ್ಯೂತಿ್ಮಕ ಆತ್ಮದ ಸಂಕ�ೇತವ್ಗಿದ�, ಇದು ಭ್ರತದ ಸಂಪರೆದ್ಯಗಳ 

ಸಂಕ�ೇತವ್ಗಿದ�. ಈ ಹಿಂದ� ಕ�ೇವಲ ಮೊರು ಸ್ವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ಇದದಾ 

ದ�ೇವ್ಲಯದ ಪರೆದ�ೇಶ ಈಗ ಸುಮ್ರು 5 ಲಕ್ ಚದರ ಅಡಿಯ್ಗಿದ�. ಈಗ 

50 ರಂದ 75 ಸ್ವಿರ ರಕ್ತರು ದ�ೇವಸ್ಥಾನ ಮತು್ತ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರರಕ�ಕೆ 

ಬರಬಹುದು. ಅಂದರ� ಮದಲು ಗಂಗ್ಮ್ತ�ಯ ದಶ್ಷನ-ಸ್ನುನ, ಅಲ್ಲಿಂದ 

ನ�ೇರವ್ಗಿ ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮಕ�ಕೆ ಬರಬಹುದು.

ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು

ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ

ಇಂದಿನ ಭ್ರತ ತನನು ಕಳ�ದುಹ�ೊೇದ ಪರಂಪರ�ಯನುನು 

ಪುನರುಜ್ೇವನಗ�ೊಳಿಸುತಿ್ತದ�. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನನುಪೂರ್ಷ 

ಮ್ತ�ಯೇ ನ�ಲ�ಸಿದ್ದಾಳ�. ಕ್ಶಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನವ್ಗಿದದಾ ಅನನುಪೂರ್ಷ 

ಮ್ತ�ಯ ಮೊತಿ್ಷಯನುನು ಶತಮ್ನಗಳ ಬಳಿಕ ಇದಿೇಗ ಕ್ಶಿಯಲ್ಲಿ 

ಪರೆಧ್ನಿ ಮೇದಿಯವರು ಕ್ರಡ್ರ್ ನಿಮಿ್ಷಸಿದ ಕ್ಮಿ್ಷಕರನುನು 
ದಿಢೇರನ� ಭ�ೇಟಿ ಮ್ಡಿದರು. ಎಲಲಿರೊ ಹ�ೊಸ ಕ್ಯೂಂಪಸ್ ನ 
ಮಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲ� ಕುಳಿತಿದದಾರು. ಅಲ್ಲಿಗ� ತಲುಪಿದ ಪರೆಧ್ನಿ 
ಸುಮ್ರು 10 ನಿಮಿರಗಳ ಕ್ಲ ಅವರ ಮೇಲ� ಪುರಪಿವೃರ್್ಟ 
ಮ್ಡಿದರು. ಅವರ�ೊಂದಿಗ� ಮಟಿ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲ� ಕುಳಿತರು. 
ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮ ನಿಮ್್ಷರದ ಕುರತು ಕ್ಮಿ್ಷಕರ 
ಅನುರವಗಳನುನು ಕ�ೇಳಿದರು. ಇದ್ದ ಬಳಿಕ ಬ್ಬ್ನಿಗ� ಜ�ೈಕ್ರ 
ಹ್ಕುತ್ತ ಎಲಲಿರ�ೊಂದಿಗ� ಫೇಟ�ೊೇಗಳಿಗ� ರೇಸ್ ನಿೇಡಿದರು.

ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸನಾ್ಮನ

ಇಂದು, ಈ ರವಯೂ ಸಂಕ್ೇರ್ಷದ ನಿಮ್್ಷರಕ್ಕೆಗಿ ತಮ್ಮ ಬ�ವರು 

ಸುರಸಿದ ಪರೆತಿಯಬ್ಬ ಕ್ಮಿ್ಷಕ ಸಹ�ೊೇದರ ಸಹ�ೊೇದರಯರಗೊ 

ನ್ನು ನನನು ಕೃತಜ್ಞತ�ಯನುನು ವಯೂಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ�್ತೇನ�.

ಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ರನ ದ�ೇವ್ಲಯವು ಈಗ ಗಂಗ್ ನದಿಯಂದಿಗ� 
ನ�ೇರ ಸಂಪಕ್ಷ ಹ�ೊಂದಿದ�. ಜಲಸ�ೇನ್ ಘಾಟ್, ಮಣಿಕಣಿ್ಷಕ್ 
ಮತು್ತ ಲಲ್ತ್ ಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗಂಗ್ ಸ್ನುನ ಮ್ಡಿದ ನಂತರ 
ರಕ್ತರು ನ�ೇರವ್ಗಿ ಬ್ಬ್ ಧ್ಮವನುನು ಪರೆವ�ೇಶಿಸಬಹುದು. 

n 	ಬ್ಬ್ ಧ್ಮ್ ನ 3 ಯ್ತಿರೆ ಸೌಲರಯೂ ಕ�ೇಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ, 
ರಕ್ತರು ವಿಶ್ರೆಂತಿ ಪಡ�ಯಲು ಮತು್ತ ತಮ್ಮ ಲಗ�ೇಜ್ ಗಳನುನು 
ಸುರಕ್ಷಿತವ್ಗಿರುವ ಸೌಲರಯೂವನುನು ಪಡ�ಯುತ್್ತರ�.

n 	ಕಲ� ಮತು್ತ ಸಂಸಕೃತಿಯ ನಗರ ಕ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ವಿದರಗ� 
ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಕ�ೇಂದರೆ ದ�ೊರ�ಯಲ್ದ�. ಎರರು ಅಂತಸಿ್ತನ 
ಕಟ್ಟರವು ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಿಗ� ಮಿೇಸಲ್ಗಿದ�.

n 	ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮಕ�ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನಿೇರುವ ರಕ್ತರಗ� ಯೇಗ 
ಮತು್ತ ಧ್ಯೂನ ಕ�ೇಂದರೆವ್ಗಿ ವ�ೇದ ಕ�ೇಂದರೆವನುನು 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗಿದ�.

n 	ಧ್ಮ್ ಪರೆದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ರಕ್ತರಗ� 
ಆಧ್ಯೂತಿ್ಮಕ ಪುಸ್ತಕ್ಲಯವು ಧ್ಮಿ್ಷಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹ�ೊಸ 
ಕ�ೇಂದರೆವ್ಗಿದ�.

n 	ರಕ್ತರಗ್ಗಿ ಬ್ಬ್ರ ಭ�ೊೇಗಶ್ಲ�ಯನೊನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗಿದ�. 
ಇಲ್ಲಿ 150 ರಕ್ತರು ಒಟಿ್ಟಗ� ಕುಳಿತು ಬ್ಬ್ ವಿಶ್ವನ್ರನ 
ಪರೆಸ್ದವನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸ್ಧಯೂವ್ಗುತ್ತದ�.

n 	ಸನ್ತನ ಧಮ್ಷದ ಪರೆಕ್ರ ಕ್ಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತದ� 
ಎಂಬ ನಂಬಿಕ� ಇದ�. ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ು 
ರವನವನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗಿದ�. ಅದರಂದ ಸುಮ್ರು 100 
ಮಟಿ್ಟಲುಗಳ ದೊರದಲ್ಲಿ ಮಹ್ಸ್ಮಶ್ನ ಮಣಿಕಣಿ್ಷಕವಿದ�.

n 	ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮ ಪರೆವ�ೇಶಿಸಲು 4 ಬೃಹತ್ ದ್್ವರಗಳನುನು 
ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗಿದ�. ಇಲ್ಲಿ ಮದಲು ಕ್ರದ್ದ ರಸ�್ತಗಳಿದದಾವು.

n 	ರದರೆತ�ಗ್ಗಿ ಹ�ೈಟ�ರ್ ಕಂಟ�ೊರೆೇಲ್ ರೊಂ ಮ್ರಲ್ಗಿದ�. 
ಇಡಿೇ ಧ್ಮ್ ಪರೆದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಮರ್ಗಳನುನು 
ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದ�.

n 	ತುತು್ಷ ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ ಸೌಲರಯೂವ್ಗಿ ಧ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ 
ಆಂಬುಯೂಲ�ನ್ಸಾ  ವಯೂವಸ�ಥಾ ಮ್ರಲ್ಗುವುದು.

n 	ಒಂದು ಜಲ�ಲಿ-ಒಂದು ಉತಪಿನನು ಮತು್ತ ಕರಕುಶಲ ವಸು್ತಗಳ 
ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತು್ತ ಆಹ್ರ ಮಳಿಗ�ಗಳನುನು ಸಹ 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗಿದ�.

n 	ಧ್ಮದ ಆವರರದಲ್ಲಿ ಮಹ್ದ�ೇವನ ನ�ಚಿಚುನ ರುದ್ರೆಕ್, 
ಬಿಲ್ವ ಪತ�ರೆ, ಪ್ರಜ್ತ ಗಿರಗಳ ಜತ�ಗ� ಅಶ�ೋೇಕ 
ಮರಗಳು ಹ್ಗೊ ವಿವಿಧ ಬಗ�ಯ ಹೊವಿನ ಗಿರಗಳನುನು 
ನ�ರಲ್ಗುತಿ್ತದ�.

n 	ಧ್ಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯೂಂಗರು ಮತು್ತ ವೃದ್ಧರ ಸಂಚ್ರಕ�ಕೆ 
ವಿಶ�ೇರ ವಯೂವಸ�ಥಾ ಮ್ರಲ್ಗಿದ�. ಗಳು ಮತು್ತ 
ಎಸಕೆಲ�ೇಟರ್ ಗಳ ಅತ್ಯೂಧುನಿಕ ಸೌಲರಯೂವು ಧ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ 
ಲರಯೂವಿದ�.

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ರಾಷ್ಟ್ರ
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ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೆೇವಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ 

244 ವಷ್ಗಿಗಳ ನಂತರ ಜೇಣೊೇಗಿದಾಧಿರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಪುನರ್ ಪರೆತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದ�.

ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್್ಯಕಾಕಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ

ಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮದ ಉದ್ಘಾಟನ�ಯು ಭ್ರತಕ�ಕೆ ನಿಣ್್ಷಯಕ 

ದಿಕಕೆನುನು ನಿೇರುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಉಜ್ವಲ ರವಿರಯೂಕ�ಕೆ ಕ್ರರವ್ಗುತ್ತದ�. ಈ 

ಸಂಕ್ೇರ್ಷವು ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಯೂ್ಷಕ�ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕತ್ಷವಯೂಕ�ಕೆ ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಗಿದ�. 

ಆಲ�ೊೇಚನ� ಮತು್ತ ದೃಢಸಂಕಲಪಿವಿದದಾರ� ಯ್ವುದೊ ಅಸ್ಧಯೂವಲಲಿ. ನ್ನು 

ನಿಮಿ್ಮಂದ ಮೊರು ಸಂಕಲಪಿಗಳನುನು ಬಯಸುತ�್ತೇನ�, ನಿಮಗ್ಗಿ ಅಲಲಿ, 

ನಮ್ಮ ದ�ೇಶಕ್ಕೆಗಿ - ಸ್ವಚಛಾತ�, ಸೃರ್್ಟ ಮತು್ತ ಸ್್ವವಲಂಬಿ ಭ್ರತಕ್ಕೆಗಿ 

ನಿರಂತರ ಪರೆಯತನುಗಳು.

   ಯೊೇಜನೆಗಾಗಿ 300ಕೂಕಾ ಹೆಚ್ಚೆ 
ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಖರಿೇದಿಸಲಾಗಿದೆ
ಶಿರೆೇ ಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ರ ದ�ೇವ್ಲಯದ 
ವಿಸಿ್ತೇರ್ಷ ಮದಲು 3,000 ಚದರ ಅಡಿ 
ಇತು್ತ. ಸುಮ್ರು 400 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊಪ್ಯಿ 
ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲ್ನ 300ಕೊಕೆ 
ಹ�ಚುಚು ಕಟ್ಟರಗಳನುನು ಖರೇದಿಸಲ್ಗಿದ�. 
ಇದ್ದ ನಂತರ 5 ಲಕ್ ಚದರ ಅಡಿಗೊ 
ಹ�ಚುಚು ಜ್ಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮದ 
ಆವರರವನುನು 400 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೊ ಹ�ಚುಚು 
ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗಿದ�. 2018 ರಲ್ಲಿ 
ಯೇಜನ�ಗ್ಗಿ ಸ್್ವಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ�ೊಂರ 
ಕಟ್ಟರಗಳನುನು ಕ�ರವಿದ್ಗ, 40 ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು 
ಪ್ರೆಚಿೇನ ದ�ೇವ್ಲಯಗಳು ಕ್ಂಕ್ರೆೇಟ್ 
ಮತು್ತ ಪ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಪದರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಹೊತುಹ�ೊೇಗಿರುವುದು ಕಂರುಬಂದಿದ�. 
ಅವುಗಳನುನು ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮ 
ಯೇಜನ�ಯಡಿ ನವಿೇಕರಸಲ್ಗಿದ�.

n 	ಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲ� 1194 ರಂದ 1669 ರವರ�ಗ� ಹಲವ್ರು ಬ್ರ ದ್ಳಿ 

ಮ್ರಲ್ಯಿತು. 1777 ಮತು್ತ 1780 ರ ನರುವ�, ಮಹ್ರ್ಣಿ ಅಹಲ್ಯೂಬ್ಯಿ ಹ�ೊೇಳಕೆರ್ ಅವರು 

ಶಿರೆೇಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ರ ದ�ೇವಸ್ಥಾನವನುನು ನವಿೇಕರಸಿದರು.

n 	ಅದರ ನಂತರ, 54 ಸ್ವಿರ ಚದರ ಮಿೇಟರ್ ವಿಸಿ್ತೇರ್ಷದ ಕ್ಶಿ ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮಕ�ಕೆ ಪರೆಧ್ನಿ 

ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು 8 ಮ್ಚ್್ಷ 2019 ರಂದು ಶಿಲ್ನ್ಯೂಸವನುನು ನ�ರವ�ೇರಸಿದರು.

n 	ಪುರ್ತನ ದ�ೇಗುಲದ ಮೊಲ ಸ್ವರೊಪವನುನು ಹ್ಗ�ಯೇ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಂರು 5 ಲಕ್ 27 ಸ್ವಿರ 

ಚದರ ಅಡಿಗೊ ಹ�ಚುಚು ವಿಸಿ್ತೇರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಗಿದ�. 800 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ ಹ�ಚುಚು ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ 

ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗಿರುವ ವಿಶ್ವನ್ರ ಧ್ಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ತರಗ� ಸೌಲರಯೂ ಮತು್ತ ಸೌಕಯ್ಷಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲು 

ವಿಶ�ೇರ ಕ್ಳಜ ವಹಿಸಲ್ಗಿದ�.

n 	ಈ ಹಿಂದ� ಇಕಕೆಟ್್ಟದ ರಸ�್ತಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದದಾ ವಿಶ್ವನ್ರ ದ�ೇಗುಲದಲ್ಲಿ ರಕ್ತರಗ� ಕ್ಲ್ರಲು ಕೊರ 

ಜ್ಗವಿರಲ್ಲಲಿ, ಈಗ 2 ಲಕ್ ರಕ್ತರು ನಿಲಲಿಬಹುದು ಮತು್ತ ಪೂಜ� ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. 

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ
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ಸರಯೂ ನಹರ್  

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯೊೇಜನೆಯ 

ಮ್ಖ್ಯ ಕಾಲ್ವೆಗಳು

43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸರಯ್ ನಹರ್ 43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸರಯ್ ನಹರ್ 
ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ 

ಉತ್ತರ ಪರೆದ�ೇಶದ ಸರಯೊ ನಹರ್ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಜನ�ಯ ಕ�ಲಸವನುನು 1978 ರಲ್ಲಿ 

ಬಹ�ರೈಚ್ ಪುರದಿಂದ ಪ್ರೆರಂಭಿಸಲ್ಯಿತು. ಆದರ� ವಿಳಂಬದಿಂದ್ಗಿ ಈ ಯೇಜನ�ಯ 

ಕ್ಮಗ್ರಯು 2017 ರ ವರ�ಗ� ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.52 ರರು್ಟ ಮ್ತರೆ ಪೂರ್ಷಗ�ೊಂಡಿತು್ತ. 

ದಿೇಘಾ್ಷವಧಿಯ ಈ ಯೇಜನ�ಯು ಪರೆಧ್ನಿ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿಯವರ ಗಮನಕ�ಕೆ ಬಂದ್ಗ, ಈ ಯೇಜನ�ಯ 

ಉಳಿದ 48 ಪರೆತಿಶತದರು್ಟ ಕ�ಲಸವನುನು ಕ�ೇವಲ ನ್ಲೊಕೆವರ� ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಷಗ�ೊಳಿಸಲ್ಯಿತು 

ಡಿಸ�ಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬಲರ್ಂಪುರದಲ್ಲಿ ಇದನುನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪರೆಧ್ನಿ ಮೇದಿ, “ಈ ಯೇಜನ�ಯ 

ಕ್ಮಗ್ರ ಪ್ರೆರಂರವ್ದ್ಗ ಅದರ ವ�ಚಚು 100 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಇತು್ತ. ಇಂದು ಸುಮ್ರು 

10 ಸ್ವಿರ ಕ�ೊೇಟಿ ಖಚು್ಷ ಮ್ಡಿ ಪೂರ್ಷಗ�ೊಳಿಸಲ್ಗಿದ�. ಹಿಂದಿನ ಸಕ್್ಷರಗಳ ನಿಲ್ಷಕ್್ಯಕ�ಕೆ ದ�ೇಶವು 

ಈಗ್ಗಲ�ೇ 100 ಪಟು್ಟ ಹ�ಚುಚು ಪ್ವತಿಸಿದ�. ಸಕ್್ಷರದ ಹರದ ಬಗ�ಗೆ ನ್ನ�ೇಕ� ತಲ�ಕ�ಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು? ಎಂಬ 

ಧ�ೊೇರಣ�ಯು ದ�ೇಶದ ಸಮತ�ೊೇಲ್ತ ಮತು್ತ ಸವ್ಷತ�ೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ ದ�ೊರ್ಡ ಅರಚಣ�ಯ್ಗಿದ�. 

ಈ ಚಿಂತನ�ಯು ಸರಯೊ ಕ್ಲುವ� ಯೇಜನ�ಯನುನು ಸಥಾಗಿತಗ�ೊಳಿಸಿತು್ತ.

ಪೂವಾಗಿಂಚಲದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ ಗಮನ

9 ಜಲೆಲಿಗಳ 29 ಲಕ್ಷಕೂಕಾ ಹೆಚ್ಚೆ ರೆೈತರಿಗೆ ಲಾಭ

ಸರಯೂ ಲ್ಂಕ್ ಕಾಲ್ವೆ 
- 43 ಕ್.ಮಿೇ

ಸರಯೂ ಮ್ಖ್ಯ ಕಾಲ್ವೆ
– 63 ಕ್.ಮಿೇ

ರಾಪಿ್ಟ ಲ್ಂಕ್ ಕಾಲ್ವೆ
- 21 ಕ್.ಮಿೇ

ರಾಪಿ್ಟ ಮ್ಖ್ಯ ಕಾಲ್ವೆ
- 125 ಕ್.ಮಿೇ  20 ಅಕೊ್ಟೇಬರ್ - ಕುಶಿನಗರ 

ಅಂತ್ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ವಿಮ್ನ ನಿಲ್ದಾರವನುನು 
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಯಿತು. ಇದು ಬೌದ್ಧ 
ಸಕೊಯೂ್ಷಟ್ ನ ಉತ�್ತೇಜನದ�ೊಂದಿಗ� 
ಪೂವ್್ಷಂಚಲದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಹ�ೊಸ 
ಉತ�್ತೇಜನವನುನು ನಿೇರುತ್ತದ�.

 25 ಅಕೊ್ಟೇಬರ್ - ಸಿದ್್ಧರ್ಷನಗರ 
ಸ�ೇರದಂತ� 9 ಹ�ೊಸ ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ 
ಕ್ಲ�ೇಜುಗಳ ಉದ್ಘಾಟನ�. ಇದರಂದ 
ಪೂವ್್ಷಂಚಲದ ಜನರು ಚಿಕ್ತ�ಸಾಗ್ಗಿ 
ದೊರ ಹ�ೊೇಗಬ�ೇಕ್ಗಿಲಲಿ. ಪರೆಧ್ನ 
ಮಂತಿರೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ ಸ್ವಸಥಾ ಭ್ರತ 
ಯೇಜನ�ಯನುನು (ಪಿ ಎಂ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ವ�ೈ) 
ಪ್ರೆರಂಭಿಸಲ್ಗಿದ�.

 16 ನವೆಂಬರ್ - ಪೂವ್್ಷಂಚಲ್ 
ಎರ್ಸಾ ಪ�ರೆಸ್ ವ�ೇ ಉದ್ಘಾಟನ�. ಉತ್ತರ 
ಪರೆದ�ೇಶದ ಎರರನ�ೇ ಎರ್ಸಾ ಪ�ರೆಸ್ ವ�ೇ ಹ�ೊಸ 
ಉದ�ೊಯೂೇಗ್ವಕ್ಶಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಆರ್್ಷಕ 
ಸ್್ವವಲಂಬನ�ಗ� ಉತ�್ತೇಜನ ನಿೇರುತ್ತದ�.

 7 ಡಿಸೆಂಬರ್ -  ಏಮ್ಸಾ ಮತು್ತ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ 
ಕ್ಖ್್ಷನ�ಯು ಗ�ೊೇರಖ್ ಪುರದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರೆರಂರವ್ಯಿತು. ತಿೇವರೆತರದ 
ರ�ೊೇಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರು ದ�ಹಲ್ 
ಅರವ್ ಲಕ�ೊನುೇಗ� ಓರುವುದರಂದ 
ಪರಹ್ರ ಸಿಕ್ಕೆದ�. ರ�ೈತರಗ� ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ 
ಕ್ಖ್್ಷನ�ಯಿಂದ ಹ�ೊಸ ಶಕ್್ತ ಸಿಗುತ್ತದ�.

 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ - ಸರಯೊ ನಹರ್ 
ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಜನ�ಯನುನು 
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಯಿತು. 9 ಜಲ�ಲಿಗಳ 29 
ಲಕ್ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ರ�ೈತರು ಇದರ ನ�ೇರ 
ಲ್ರ ಪಡ�ಯಲ್ದ್ದಾರ�.ಪ್ರರಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ 

ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಕೆೇಳಲ್ 
ಈ ಕೂ್ಯ ಆರ್ ಕೊೇಡ್ 
ಅನ್ನು ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

 6 ಸ್ವಿರದ 623 ಕ್.ಮಿೇ ಉದದಾದ 
ಕ್ಲುವ�ಗಳ ಜ್ಲವನುನು ಹ್ಕಲ್ಗಿದ�. ಈ 
ಎಲಲಿ ಕ್ಲುವ�ಗಳು ಗ್ರೆಮಗಳಿಗ� ಸಂಪಕ್ಷ 
ಕಲ್ಪಿಸಿವ�. ಇದು ಪೂವ್್ಷಂಚಲದ 9 ಜಲ�ಲಿಗಳ 
ಐದು ನದಿಗಳನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸುತ್ತದ�.

 ಘಾಘಾರೆದಿಂದ ಸರಯೊ, ಸರಯೊದಿಂದ 
ರ್ಪಿ್ಟ, ರ್ಪಿ್ಟಯಿಂದ ಬಂಗಂಗ ಮತು್ತ 
ಬಂಗಂಗದಿಂದ ರ�ೊೇಹಿಣಿ ನದಿಗ� ಸಂಪಕ್ಷ 
ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಗಿದ�. ನಿೇರ್ವರಗ್ಗಿ ಎಲ್ಲಿ 
ಐದು ನದಿಗಳ ನಿೇರನುನು ಕ್ಲುವ�ಗ� 
ಬಿರಲ್ಗುವುದು. ಇದನುನು 2012 
ರಲ್ಲಿ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಜನ� ಎಂದು 
ಘೊೇರ್ಸಲ್ಯಿತು.

 ಕ್ಲುವ�ಯ ಮದಲ ತುದಿಯು ಘಾಘಾರೆ 
ಮತು್ತ ಸರಯೊ ನದಿಗಳ ಮೇಲ� 

ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ದ ಬಹ�ರೈಚ್ ನ ಸರಯೊ 
ಬ್ಯೂರ�ೇಜ್ ನಲ್ಲಿದ�.

 ಬಹ�ರೈಚ್, ಸಿದ್್ಧರ್ಷನಗರ, ಬಸಿ್ತ, ಸಂತ 
ಕಬಿೇರ್ ನಗರ, ಗ�ೊೇರಖ್ ಪುರ, ಶ್ರೆವಸಿ್ತ, 
ಗ�ೊಂಡ್, ಬಲರ್ಮ್ ಪುರ ಮತು್ತ 
ಮಹ್ರ್ಜ್ ಗಂಜ್ ನ 6,200 ಗ್ರೆಮಗಳ 
29 ಲಕ್ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ರ�ೈತರು ಇದರ 
ಪರೆಯೇಜನ ಪಡ�ಯಲ್ದ್ದಾರ�.

 ಈ ಯೇಜನ�ಯು 14 ಲಕ್ 
ಹ�ಕ�್ಟೇರ್ ರೊಮಿಯ ನಿೇರ್ವರಗ� 
ಅನುಕೊಲವ್ಗಲ್ದ�. ಯೇಜನ�ಯ ಉದದಾ 
318 ಕ್ಮಿೇ, ಇದು 6 ಸ್ವಿರ 590 ಕ್ಮಿೇ 
ಸಂಪಕ್ಷ ಹ�ೊಂದಿದ�.

 ನದಿಗಳ ಜ�ೊೇರಣ�ಯಿಂದ ಪರೆವ್ಹದಂತಹ 

ವಿಪತು್ತಗಳಿಂದ ಪ್ರ್ಗಬಹುದು.   

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ರಾಷ್ಟ್ರ
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ಸ್್ವವಲಂಬಿ ಭ್ರತ ಅಭಿಯ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪರೆದ�ೇಶ 

ಪರೆಮುಖ ಪ್ತರೆ ವಹಿಸಿದ�. ಕ�ೇಂದರೆ ಮತು್ತ ರ್ಜಯೂದ 

ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಈ ಹಿಂದ� ರ್ಜಕ್ೇಯ 

ನಿಲ್ಷಕ್್ಯದಿಂದ್ಗಿ ಮೊಲ ಸೌಕಯ್ಷಗಳ ಕ�ೊರತ� 

ಎದುರಸುತಿ್ತದದಾ ಪರೆದ�ೇಶಗಳ�ಲಲಿವೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಮುಖಯೂವ್ಹಿನಿಗ� 

ಸ�ೇರುತಿ್ತವ�. ಪೂವ್್ಷಂಚಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರ್ಸಾ ಪ�ರೆಸ್ ವ�ೇ ಉದ್ಘಾಟನ�ಯ ಹದಿನ�ೈದು 

ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮೊರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದ� ಮುಚಚುಲ್ಗಿದದಾ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ 

ಕ್ಖ್್ಷನ�ಯನುನು ಪುನಃ ತ�ರ�ಯುವುದು ಮತು್ತ ಏಮ್ಸಾ ನಂತಹ ಆಸಪಿತ�ರೆಯ 

ನಿಮ್್ಷರವು ಈ ಪರೆದ�ೇಶ ಮತು್ತ ನ�ರ�ಹ�ೊರ�ಯ ರ್ಜಯೂಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� 

ಹ�ೊಸ ಉತ�್ತೇಜನ ನಿೇರಲು ಸಜ್್ಗಿದ�. 

ಪೂವ್್ಷಂಚಲವು ಒಂದು ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಸೌಲರಯೂಗಳಿಂದ 

ವಂಚಿತವ್ಗಿತು್ತ ಮತು್ತ ಅನ�ೇಕ ಗಂಭಿೇರ ಕ್ಯಿಲ�ಗಳ ಶ್ಪವನೊನು 

ಅನುರವಿಸಿತು. ಜಪ್ನಿೇಸ್ ಎನ�ಸಾಫಲ�ೈಟಿಸ್ ಅರವ್ ಮನಿಂಜ�ೈಟಿಸ್ 

ಎಂದು ಕರ�ಯಲ್ಗುವ ಒಂದು ಕ್ಯಿಲ�ಯು ಪೂವ್್ಷಂಚಲಕ�ಕೆ 

ಶ್ಪಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮಯೇನಲಲಿ. ಆದರ� ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿಯವರು 

ಪರೆಧ್ನಿಯ್ದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಸೌಲರಯೂಗಳಿಗ್ಗಿ 

ಹ�ೊಸ ಕರೆಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�ೊಂರರು. ಶುಚಿತ್ವವನುನು ಆಂದ�ೊೇಲನವನ್ನುಗಿ 

ಮ್ರಲ್ಯಿತು, ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ್ ನ�ೊಂದಿಗ� ಸ್ಮ್ನಯೂ 

ಜನರನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸುವುದು, 5 ಲಕ್ದವರ�ಗ� ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತ�ಸಾ ನಿೇರುವುದು 

ಈ ದಿಶ�ಯಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂರ ಕ�ಲವು ಉಪಕರೆಮಗಳು. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ 

ನಿೇರಗ್ಗಿ ಜಲ ಜೇವನ್ ಮಿರನ್ ಅನುನು ಪ್ರೆರಂಭಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಪರೆತಿ 

ಮನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚ್ಲಯಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸುವ ಮೊಲಕ ಸ್ವಚಛಾತ�ಯನುನು 

ಖ್ತಿರೆಪಡಿಸಿದರು. ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಮಿರನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಸ್ಂಕ್ರೆಮಿಕ ರ�ೊೇಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯ್ನ ಮತು್ತ ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತರ್ 

ಅಭಿಯ್ನವನುನು ನಡ�ಸಲ್ಯಿತು. ಇದು ಫಲಪರೆದ ಫಲ್ತ್ಂಶಗಳನುನು 

ನಿೇಡಿತು ಮತು್ತ ಪೂವ್್ಷಂಚಲ್ ನಂತಹ ಪರೆದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ್ನಿೇಸ್ 

ಎನ�ಸಾಫಲ�ೈಟಿಸ್ ಪರೆಕರರಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ� ಕಂರುಬಂದಿದ�. ಕ�ೇಂದರೆ ಮತು್ತ 

ರ್ಜಯೂದ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಪೂವ್್ಷಂಚಲದ ಜ�ೊತ�ಗ� ಇಡಿೇ ಪೂವ್ಷ 

ಉತ್ತರ ಪರೆದ�ೇಶ ಈಗ ಜಪ್ನಿೇಸ್ ಜ್ವರದಿಂದ ಹ�ೊರಬಂದಿದ�. ಇದರಂದ 

ಮರರ ಪರೆಮ್ರವು ಶ�ೇ.95 ರವರ�ಗ� ಕಡಿಮಯ್ಗಿದ�.

ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನುನು ಪಡೆಯುತ್ತುರುವ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಪೂರ್ಷಂಚಲ

“ನಾವು ಯೊೇಜನೆಗಳನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸ್ತೆತುೇವೆ, ನಾವು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತೆತುೇವೆ.” ಪ್ರರಾನ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ ಈ 

ಮಾತ್ಗಳು ನಜವಾಗ್ತಿತುರ್ವುದನ್ನು ದೆೇಶವೆೇ ನೊೇಡ್ತಿತುದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದ್, ಗೊೇರಖ್ ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಐಐಎಂಎಸ್, 

ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಾಖಾಗಿನೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಕೆೇಂದ್ರದ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸೆೇರಿದಂತೆ ಮೂರ್ ಯೊೇಜನೆಗಳನ್ನು 

ಪ್ರರಾನ ಮೊೇದಿ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್. ಈ ಯೊೇಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಯೊೇಜನೆಗಳಗೆ 22 ಜ್ಲೆೈ 2016 ರಂದ್ ಮೊೇದಿಯವರ್ 

ಶಂಕ್ಸಾ್ಥಪನೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದ್ದರ್. ರಸಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಆರೊೇಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕಯಗಿದ ಹೊಸ ಯೊೇಜನೆಗಳು ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ವೆೇ 

ಯೊೇಜನೆಗಳ ನಂತರ ಪೂವಾಗಿಂಚಲದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೇಡಿದೆ.

ಪ್ರರಾನ ಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಕೆೇಳಲ್ ಈ 
ಕೂ್ಯ ಆರ್ ಕೊೇಡ್ ಅನ್ನು 
ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.

ರಾಷ್ಟ್ರಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹೊಸ ಅರಾ್ಯಯ
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ಐಸಿಎಂಆರ್: ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಕೆೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಂಶೆೋೇಧನೆಗೆ ಉತೆತುೇಜನ

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸ್ಂಕ್ರೆಮಿಕವು ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು 

ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಯನುನು ಗಟಿ್ಟಗ�ೊಳಿಸಿದ�. ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಕ್�ೇತರೆದಲ್ಲಿ 

ಹಲವು ಹ�ೊಸ ಆಯ್ಮಗಳು ಸ�ೇಪ್ಷಡ�ಯ್ಗುತಿ್ತವ�. ಗ�ೊೇರಖ್ ಪುರದ 

ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪ್ರೆದ�ೇಶಿಕ ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ ಸಂಶ�ೋೇಧನ್ ಕ�ೇಂದರೆ 

ಈ ದಿಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಹರಣ�ಯ್ಗಿದ�. ಅತ್ಯೂಧುನಿಕ 

ಸೌಲರಯೂಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಪ್ರೆದ�ೇಶಿಕ ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ ಸಂಶ�ೋೇಧನ್ ಕ�ೇಂದರೆದ 

ಹ�ೊಸ ಕಟ್ಟರದ ಪರೆದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲ�ೇರಯ್, ಕ್ಯ, ಎಚ್ಐವಿ, 

ಕ್ಯೂನಸಾರ್ ಮತು್ತ ಕುರಠಾರ�ೊೇಗ ಕುರತ್ದ ಸಂಶ�ೋೇಧನ�ಗ� ಹ�ೊಸ 

ಅವಕ್ಶಗಳನುನು ತ�ರ�ಯುತ್ತದ�. ಈ ಸಂಸ�ಥಾಗಳು ಹ�ೊಸ ಮತು್ತ ಸಂಭ್ವಯೂ 

ಸ�ೊೇಂಕುಗಳು, ಪೌರ್್ಟಕ್ಂಶದ ಸಮಸ�ಯೂಗಳು ಮತು್ತ ಮಧುಮೇಹ 

ಮತು್ತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ�ೊತ್ತರದಂತಹ ಕ್ಯಿಲ�ಗಳ ಉಪಶಮನಕ�ಕೆ 

ಔರಧ�ೊೇಪಚ್ರ ನಿೇರುತ್ತದ�. ಈ ಕ�ೇಂದರೆದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯೂಧುನಿಕ 

ರ�ೊೇಗಶ್ಸಿತ್ರೇಯ ಪರೇಕ್್ ಸೌಲರಯೂಗಳಿಂದ್ಗಿ ಮ್ದರಗಳನುನು 

ಬ�ೇರ�ಡ�ಗ� ಕಳುಹಿಸಬ�ೇಕ್ಗಿಲಲಿ. ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಸೌಲರಯೂಗಳನುನು ಮತ್ತರು್ಟ 

ಬಲಪಡಿಸಲು ಗ�ೊೇರಖ್ ಪುರದ ಬ್ಬ್ ರ್ಘವ್ ದ್ಸ್ ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ 

ಕ್ಲ�ೇಜನ ಪ್ರೆದ�ೇಶಿಕ ಸಂಶ�ೋೇಧನ್ ಸಂಸ�ಥಾಯಲ್ಲಿ 9 ಅತ್ಯೂಧುನಿಕ 

ಲ್ಯೂಬ್ ಗಳನುನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಜಪ್ನಿೇಸ್ ಜ್ವರ ಸ�ೇರದಂತ� 

ವಿವಿಧ ಸೊಕ್್ಷ್ಮರು-ವ�ೈರ್ರು ಕ್ಯಿಲ�ಗಳ ಪರೇಕ್� ಮತು್ತ ಸಂಶ�ೋೇಧನ� 

ಮ್ರಲ್ಗುತ್ತದ�. ಪರೇಕ್�ಗ್ಗಿ ದ�ೊರ್ಡ ನಗರಗಳಿಗ� ಮ್ದರಗಳನುನು 

ಕಳುಹಿಸಬ�ೇಕ್ಗಿಲಲಿ ಮತು್ತ ತಕ್ರವ�ೇ ಚಿಕ್ತ�ಸಾ ನಿೇರಲ್ಗುತ್ತದ�. ಇದರಂದ 

ಪೂವ್್ಷಂಚಲ್ ಜಲ�ಲಿಗಳ ಲಕ್್ಂತರ ಜನರಗ� ಅನುಕೊಲವ್ಗಲ್ದ�. ಈ 

ಕಟ್ಟರವನುನು ದ್ಖಲ�ಯ ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗಿದುದಾ, ಶಿೇಘರೆದಲ್ಲಿ ಜನರು 

ಇದರ ಸದುಪಯೇಗ ಪಡ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದ್ಗಿದ�.    

ಯಾವುದೆೇ ದೆೇಶವು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಬೆೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಆರೊೇಗ್ಯ ಸೆೇವೆಗಳು 

ಕೆೈಗೆಟ್ಕ್ವಂತೆ ಮತ್ತು ಎಲಲಿರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗ್ವಂತಿರ್ವುದ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ. 

ಇಲಲಿದಿದ್ದರೆ, ಅನೆೇಕರ್ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಗಾಗಿ ಜಮಿೇನನ್ನು ಒತೆತು ಇಟ್್ಟ, 

ಇತರರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ್ ಒಂದ್ ನಗರದಿಂದ ಮತೊತುಂದ್ ನಗರಕೆಕಾ ಅಲೆಯ್ವುದನ್ನು 

ನಾನ್ ನೊೇಡಿದೆ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರ್, ದಿೇನದಲ್ತರ್, ದಮನತರ್, 

ಶೆೋೇಷ್ತರ್, ಹಿಂದ್ಳದವರ್, ಅವರ್ ಯಾವುದೆೇ ವಗಗಿಕೆಕಾ ಸೆೇರಿರಲ್,  

ಅವರ್ ವಾಸಿಸ್ವ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವೆೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ 

ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ವಂತೆ ನಾನ್ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿತುದೆ್ದೇನೆ.”

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಆರ�ೊೇಗಯೂವನುನು ಕ್ಪ್ಡಿಕ�ೊಳು್ಳವುದು ಅತಿಮುಖಯೂ. ಆದದಾರಂದ 
ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ಸುಧ್ರಸಲು 2014 
ರಂದ ತ್ವರತ ಕ�ಲಸಗಳು ನಡ�ದಿವ�. ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ ಕ್�ೇತರೆದಲ್ಲಿ 
ದ�ೇಶ ಸ್್ವವಲಂಬನ�ಯ ಹ್ದಿಯಲ್ಲಿದ�. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ 
ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ ಕ್ಲ�ೇಜುಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗಿದ�; ವಿಶ್ವ 
ದಜ�್ಷಯ ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ ತಂತರೆಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲ್ಗಿದ�. 
ಹ�ೊಸ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ನಿೇತಿ ಮತು್ತ ಇ- ಆರ�ೊೇಗಯೂದಂತಹ 
ಸೌಲರಯೂಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದ�. ಕಳ�ದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
16 ಹ�ೊಸ ಏಮ್ಸಾ ಗಳ ಕ�ಲಸ ಪ್ರೆರಂರವ್ಗಿದ�. ಅಲಲಿದ�, 
ಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯ್, ಅಂತ್ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಯೇಗ ದಿನ, 
ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ್, ಡಿಜಟಲ್ ಹ�ಲ್್ತ ಮಿರನ್ 
ಮುಂತ್ದ ಅಭಿಯ್ನಗಳನುನು ಪ್ರೆರಂಭಿಸಲ್ಗಿದ�. ಉತ್ತರ 
ಪರೆದ�ೇಶವಂದಕ�ಕೆೇ ಎರರು ಏಮ್ಸಾ ಗಳ ಉರುಗ�ೊರ� ಸಿಕ್ಕೆದ�. 
ಈ ಹಿಂದ� ರ್ಜಯೂದ ಜನರು ಚಿಕ್ತ�ಸಾಗ್ಗಿ ದ�ಹಲ್ಯ ಏಮ್ಸಾ ಗ� 
ಹ�ೊೇಗಬ�ೇಕ್ತು್ತ. ಆದರ� ಈಗ ಏಮ್ಸಾ  ಗ�ೊೇರಖ್ ಪುರ ಹ�ೊಸ 
ತ್ರವ್ಗಲ್ದ�. ಈ ಏಮ್ಸಾ ನ�ರ�ಯ ನ�ೇಪ್ಳ ಮತು್ತ ಬಿಹ್ರ 
ಮತು್ತ ಜ್ಖ್ಷಂಡ್ ರ್ಜಯೂಗಳ ರ�ೊೇಗಿಗಳ ಅಗತಯೂಗಳನೊನು 
ಪೂರ�ೈಸುತ್ತದ�.

ಗೊೇರಖ್ ಪುರ ಏಮ್್ಸ: ಆರೊೇಗ್ಯ ಕೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿ

ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ 
ಕೆೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಂಶೆೋೇಧನಾ ನೆರವು
n 	 ಹ�ೊಸ ಕಟ್ಟರದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯೂಧುನಿಕ ಸೌಲರಯೂಗಳು. 

ಸ್ಂಕ್ರೆಮಿಕ ಮತು್ತ ಸ್ಂಕ್ರೆಮಿಕವಲಲಿದ 

ಕ್ಯಿಲ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಸಂಶ�ೋೇಧನ�ಗ� ಹ�ೊಸ 

ಮ್ಗ್ಷಗಳು ತ�ರ�ಯುತ್ತವ�.

n 	 ಈ ಕ�ೇಂದರೆವು ಪರೆದ�ೇಶದ ಇತರ ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ 

ಸಂಸ�ಥಾಗಳಿಗ� ನ�ರವು ನಿೇರುತ್ತದ�. ಇದು ಜಪ್ನಿೇಸ್ 

ಎನ್ �ಫಲ �ೈಟಿಸ್, ತಿೇವರೆವ್ದ ಎನ್ �ಫಲ �ೈಟಿಸ್ 

ಸಿಂಡ�ೊರೆೇಮ್ ಅನುನು ನಿಭ್ಯಿಸಲು ಸಹ್ಯ 

ಮ್ರುತ್ತದ�.

ಆರೊೇಗ್ಯ ಸೆೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚಿಚೆಸಲ್ರ್ವ ಗೊೇರಖ್ ಪುರದ ಏಮ್್ಸ

1000 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ. ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ 112 ಎಕರ� ಪರೆದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 

ನಿಮ್್ಷರವ್ಗಿರುವ ಗ�ೊೇರಖ್ ಪುರ ಏಮ್ಸಾ ಗುರಮಟ್ಟದ 

ತೃತಿೇಯ ಹಂತದ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಸ�ೇವ�ಗಳ ಲರಯೂತ�ಯನುನು 

ಹ�ಚಿಚುಸಲ್ದ�.

ಇದು 750 ಹ್ಸಿಗ�ಗಳ ಆಸಪಿತ�ರೆಯ್ಗಿದ�. 18 ತಜ್ಞ ವಿಭ್ಗಗಳು, 

17 ಸೊಪರ್ ಸ�ಪಿಷ್ಲ್ಟಿ ವಿಭ್ಗಗಳು ಮತು್ತ 14 ಶಸತ್ರ ಚಿಕ್ತ್ಸಾ 

ಕ�ೊಠಡಿಗಳನುನು ಹ�ೊಂದಿದ�. ಆಯುಷ್ ಬ್ಲಿರ್, ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ 

ಕ್ಲ�ೇಜು ಮತು್ತ ನಸಿ್ಷಂಗ್ ಕ್ಲ�ೇಜು ನಿಮ್್ಷರ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕೆ್ಯನ್, 

ಎಂ ಆರ್ ಐ ಮತು್ತ ಅಲ್ಟ್ರಸೌಂಡ್ ಸೌಲರಯೂ ಸ�ೇರದಂತ� ಹಲವು 

ಗಂಭಿೇರ ಕ್ಯಿಲ�ಗಳಿಗ� ಚಿಕ್ತ�ಸಾ ಲರಯೂವ್ಗಲ್ದ�.

ಇದು ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ ಶಿಕ್ರದ ಇತರ 25 ಕ�ೊೇಸ್್ಷ ಗಳನುನು 

ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕ�ೊೇಸ್್ಷ ನ 125 ಸಿೇಟುಗಳನುನು 

ಹ�ೊಂದಿದ�. ಇದರ ನಿಮ್್ಷರದಿಂದ ಯುವಕರಗ� ನ�ೇರ ಮತು್ತ 

ಪರ�ೊೇಕ್ ಉದ�ೊಯೂೇಗ್ವಕ್ಶಗಳು ದ�ೊರ�ಯಲ್ವ�. ಸಂಚ್ರ 

ದಟ್ಟಣ� ಹ�ಚ್ಚುದಂತ� ಕ�ೈಗ್ರಕ�ಗಳಿಗ� ಉತ�್ತೇಜನ ಸಿಗಲ್ದ�.

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹೊಸ ಅರಾ್ಯಯರಾಷ್ಟ್ರ
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ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಕೃಷ್ಗೆ ಮ್ನ್ನುಡಿಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಕೃಷ್ಗೆ ಮ್ನ್ನುಡಿ

ರೆೈತರ್ ದೆೇಶದ ಹೆಮ್ಮ. ಸಕಾಗಿರದ ನೇತಿಗಳು ಮತ್ತು 

ಕಾಯಗಿಚಟ್ವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತ್ತು ರೆೈತರ ಕಲಾ್ಯಣ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮ್ಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಲವು ವಷ್ಗಿಗಳಂದ 

ರೆೈತರ ಸಿ್ಥತಿಗತಿ ಸ್ರಾರಿಸಲ್ ಸಕಾಗಿರ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೊಂಡಿದೆ. 

ಬಿೇಜಗಳು, ಬೆಳ  ೆ ವಿಮ, ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಉಳತಾಯ ಸಕಾಗಿರವು 

ಬಹಳಷ್್್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ವ ಕೆಲವು ಕೆೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಉತತುಮ ಗ್ಣಮಟ್ಟದ 

ಬಿೇಜಗಳು, ಬೆೇವು ಲೆೇಪಿತ ಯೂರಿಯಾ, ಮಣಿಣುನ ಆರೊೇಗ್ಯ ಕಾಡ್ಗಿ, 

ಸೂಕ್ಷಷ್ಮ ನೇರಾವರಿ ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಬಿ್ಸಡಿ ಹೆಚಚೆಳದಂತಹ ವಿವಿಧ 

ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರೆೈತರ ಏಳಗೆಯನ್ನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೆೈತರ 

ಉತಾ್ಪದನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚಿಚೆಸ್ವಲ್ಲಿ ದೆೇಶದ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆ 

ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್್ಟಕೊಂಡ್ ಮ್ಚಿಚೆರ್ವ ರಸಗೊಬ್ಬರ 

ಕಾಖಾಗಿನೆಗಳ ನವಿೇಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮಥ್ಯಗಿ ವಧಗಿನೆಗೆ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಗಿರ 

ವಿಶೆೇಷ್ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, 2016 ರಲ್ಲಿ, ದೆೇಶದ 

ಪೂವಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ವ ಗೊೇರಖ್ ಪುರ, ಬರೌನ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿ್ರಯಲ್ಲಿ 

ಮೂರ್ ಮ್ಚಿಚೆದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮರ್ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲ್ 

ಪ್ರಮ್ಖ ನರಾಗಿರವನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತ್. ಈ ಕಾಖಾಗಿನೆಗಳು 

ಮ್ಚಿಚೆದ್ದರಿಂದ ರೆೈತರ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳಂದ ತೊಂದರೆಗಿೇಡಾಗಿದ್ದರ್. 

ಅನೆೇಕ ಉದೊ್ಯೇಗಗಳು ನಷ್್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ಕಾಖಾಗಿನೆಗಳಂದಾಗಿ ನಡೆಯ್ವ 

ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳೂ ಕ್ಗ್ಗುತಾತು ಹೊೇದವು. ಇದ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೆೈಕೆಯ 

ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೇರ್ವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉದೊ್ಯೇಗದ ಬಿಕಕಾಟಿ್ಟಗೆ 

ಕಾರಣವಾಯಿತ್. ಯೂರಿಯಾದ ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆ 

ವಹಿವಾಟ್ ನಡೆಯಿತ್. ಹೆಚಿಚೆನ ಬೆಲೆಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಖರಿೇದಿಸಿದ್ದರಿಂದ 

ಗೊೇರಖ್ ಪುರ ಗೊೇರಖ್ ಪುರ 
ರಸಗೊಬ್ಬರ ರಸಗೊಬ್ಬರ 
ಕಾಖಾಗಿನೆ:ಕಾಖಾಗಿನೆ:

ಪೂವಾಗಿಂಚಲದಲ್ಲಿರ್ವ ಗೊೇರಖ್ ಪುರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಾಖಾಗಿನೆಯನ್ನು ಕೆೇವಲ 

ಐದ್ ವಷ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನವಿೇಕರಿಸ್ವ ಮೂಲಕ ಸಕಾಗಿರವು ಮಾದರಿ ಸೃಷ್್ಟಸಿದೆ.  

ಈ ಘಟಕವನ್ನು 30 ವಷ್ಗಿಗಳಂದ ಮ್ಚಚೆಲಾಗಿತ್ತು. ಇದ್ ಯೂರಿಯಾ ಕೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ದೆೇಶವನ್ನು ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವತತು ಮ್ನನುಡೆಯ್ವುದರ  

ಜೊತೆಗೆ 10 ಕೊೇಟಿ ಸಣಣು ರೆೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೊೇಜನವನ್ನು ನೇಡ್ತತುದೆ.

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಮಹಾಪೂರಕೆಕಾ 
ಕಾರಣವಾಗಲ್ರ್ವ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಾಖಾಗಿನೆ

3850 2200 
ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ 

ಯೂರಿಯಾ ಪ್ರತಿದಿನ 

ಉತಾ್ಪದನೆಯಾಗಲ್ದೆ

ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ದ್ರವಿೇಕೃತ 

ಅಮೊೇನಯಾ 

ಉತಾ್ಪದನೆಯಾಗಲ್ದೆ.

30 ಘಟಕಗಳ ಪುನರಾರಂಭವು ಪ್ರದೆೇಶದ ಒಟಾ್ಟರೆ ಆರ್ಗಿಕ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನ್ನು ಹೆಚಿಚೆಸ್ತತುದೆ.

•  ಪೂವಾಗಿಂಚಲದ ರೆೈತರ ಆಶೆೋೇತತುರಗಳನ್ನು ಅರಿತ್ ಯೂರಿಯಾದ 

ಬೆೇಡಿಕೆ ಪೂರೆೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೇಗಿಸ್ವ ಮೂಲಕ ರೆೈತರಿಗೆ 

ರಾಸಾಯನಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಸ್ಲಭವಾಗಿ ದೊರೆಯಲ್ವೆ. 

•  ಸ್ಮಾರ್ 8600 ಕೊೇಟಿ ರೂ.ವೆಚಚೆದಲ್ಲಿ ನಮಾಗಿಣವಾಗಿರ್ವ 

ಕಾಖಾಗಿನೆಯ್ ಯೂರಿಯಾ ಉತಾ್ಪದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗಲ್ 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲ್ದೆ. ಕಾಖಾಗಿನೆಯಿಂದಾಗಿ 20 ಸಾವಿರ ಹೊಸ 

ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್್ಟಯಾಗಲ್ವೆ.

•  ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೆೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಉದೊ್ಯೇಗಕೆಕಾ 

ಸಿದಧಿಗೊಳಸಲಾಗ್ವುದ್. ಸ್ಥಳೇಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 

ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳಗೆ ಉತೆತುೇಜನ ನೇಡಲಾಗ್ವುದ್. ಯೂರಿಯಾ ಆಮದ್ 

ಕಡಿಮಯಾಗ್ವುದರಿಂದ ವಿದೆೇಶಿ ವಿನಮಯ ಉಳತಾಯವಾಗ್ತತುದೆ. 

ಪಶಿಚೆಮ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಂದ ಯೂರಿಯಾದ ಕಡಿಮ ಸಾಗಣೆಯ್ 

ರೆೈಲ್ ಮತ್ತು ರಸೆತು ಮೂಲಸೌಕಯಗಿದ ಮೇಲ್ನ ಒತತುಡವನ್ನು ಕಡಿಮ 

ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ರೆೈತರ್ ಆರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್್ಟಕೆಕಾ ಸಿಲ್ಕ್ದಾ್ದರೆ. ಈ ಕರಾಳ 

ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಘಟಕವನ್ನು 

ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೆೇಕೆಂಬ ಜನರ ಬೆೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ 

ಪ್ರರಾನ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿಯವರ್ ಈ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕಾಖಾಗಿನೆಯ 

ಪುನಶೆಚೆೇತನಕೆಕಾ ಅಡಿಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದರ್. ಇದಿೇಗ ಗೊೇರಖ್ ಪುರದ ಆ 

ಕನಸ್ ನನಸಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹೊಸ ಅರಾ್ಯಯ



ನೂ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜನವರಿ 1-15, 202214

ನವ ಭಾರತಕೆಕೆ ನವ ಭಾರತಕೆಕೆ 
ಹೊಸ ಅರುಣೀದಯಹೊಸ ಅರುಣೀದಯ

ಅಮೃತ್ ಕಾಲದ ಅವಧಿ 25 ವಷ್ಗಿ. ಆದರೆ 

ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ನಾವು ಅಷ್್್ಟ 

ಸಮಯ ಕಾಯಬೆೇಕಾಗಿಲಲಿ. ನಾವು ಈಗಲೆೇ 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬೆೇಕ್. ಒಂದ್ ಕ್ಷಣವನೂನು 

ಕಳೆದ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದ್. ಇದೆೇ ಸಮಯ, 

ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ದೆೇಶವೂ 

ಬದಲಾಗಬೆೇಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವೂ 

ಬದಲಾಗಬೆೇಕ್. ಬದಲಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಕಾಲಕೆಕಾ 

ತಕಕಾಂತೆ ನಾವೂ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೆೇಕ್.

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತಿ್ರ

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಹ�ೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂರವು ಅಮೃತ ಕ್ಲಕ�ಕೆ ಮುನುನುಡಿಯ್ಗಿ ಪರರಮಿಸುತ್ತದ�, 

2047 ರಲ್ಲಿ ಭ್ರತವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ೊಂದಿದ ಮತು್ತ ಸಮೃದ್ಧ ರ್ರಟ್ರವ್ಗಿ 

ಹ�ೊರಹ�ೊಮು್ಮವ ಮೊಲಕ ಅಂತಯೂಗ�ೊಳು್ಳತ್ತದ�. ದ�ೇಶವು ತನನು ಸೊಕ್ತ ಸ್ಥಾನವನುನು 

ಪಡ�ಯಲು ಸರಯ್ದ ಹ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಗುತಿ್ತರುವ ಕ್ರರ ಅಮೃತ ಕ್ಲವು ಸ್ಕರು್ಟ 

ಮಹತ್ವವನುನು ಪಡ�ದುಕ�ೊಂಡಿದ�. ಒಂದ�ಡ� ದ�ೇಶ ಪರೆಜ್ಸತ್್ತತ್ಮಕ ಸಂಸ�ಥಾಗಳನುನು 

ಬಲಪಡಿಸಿದ� ಮತು್ತ ಮತ�ೊ್ತಂದ�ಡ� ಅಡ್್ಡದಿಡಿ್ಡಯ ಸಂಸಕೃತಿಯನುನು ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸಿದ�. 

ಸ್್ವಮಿ ವಿವ�ೇಕ್ನಂದರ ಮ್ಗ್ಷವನುನು ಅನುಕರಸುವ ಮೊಲಕ 21 ನ�ೇ ಶತಮ್ನದ 

ಭ್ರತವು ವಿಶ್ವ ಗುರುವ್ಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಲು ಬಯಸಿದ�. ರ್ರಟ್ರವು ಹ�ೊಸ 

ಅರುಣ�ೊೇದಯದ ಉತು್ತಂಗದಲ್ಲಿರುವ್ಗ 2047 ರ ಭ್ರತವು ಹ�ೇಗ� ಕ್ರುತ್ತದ� 

ಎಂಬುದನುನು ನ�ೊೇಡ�ೊೇರ.

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
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ಪ್ರತಿ ನಿಮಿರಕ್ಕೆ ಭಾರತದ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥ

ತನನು ದೃಢಕ್ಷಮತೆಯಿಂದಾಗಿ 

ಭಾರತ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು 

ನಮಿಗಿಸ್ತಿತುದೆ. ದೆೇಶ ಪ್ರಗತಿಯ 

ಪಥದಲ್ಲಿ ವೆೇಗವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಿತುದೆ

9 
ವಾಹನಗಳ 

ರಫುತು

1.7 ಲಕ್ಷ 
ಡಾಲರ್ 
ಎಫ್ ಡಿಐ 
ಹೂಡಿಕೆ

7.74 ಲಕ್ಷ 
ಡಾಲರ್ 
ಮೌಲ್ಯದ 

ಸರಕ್ಗಳ ರಫುತು 

5275 
ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ 

ಡೊೇಸ್ ಗಳ ನೇಡಿಕೆ

2200  
ಮೊಬೆೈಲ್ 

ಸಂಪಕಗಿಗಳ 
ಸೆೇಪಗಿಡೆ

50 
ವಾಹನಗಳ 
ನಮಾಗಿಣ

1300 
ಇಂಟರ್ ನೆಟ್  

ಬಳಕೆದಾರರ ಸೆೇಪಗಿಡೆ

197  
ಜನರ್ ಕೆಲಸಕೆಕಾ 

ಸೆೇಪಗಿಡೆ

609 
ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಫೇನ್ ಗಳ 
ತಯಾರಿಕೆ

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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9.5 
ಕೊೇಟಿ 

ರೂ. ಜಡಿಪಿ 
ಉತಾ್ಪದನೆ

ಭಾರತದ ಶಾಲಿಘನೇಯ ದಾಖಲೆ

1020:1000
ಭಾರತದ ಆರ್ಗಿಕತೆಯ್ 2014 ರಲ್ಲಿದ್ದ 10ನೆೇ ಸಾ್ಥನದಿಂದ 

800  ಶತಕೊೇಟಿ ಡಾಲರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ  

2021 ರಲ್ಲಿ 6 ನೆೇ ಸಾ್ಥನಕೆಕಾ ಏರಿದೆ

ಭಾರತದ ಲ್ಂಗ  
ಅನ್ಪಾತವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 

ಸಿತ್ೇಯರ ಪರವಾಗಿದೆ 

ಭಾರತವು ಆಟೊೇಮೊಬೆೈಲ್ ಮಾರ್ಕಟೆ್ಟಯಲ್ಲಿ 2014 ರಲ್ಲಿದ್ದ 
7 ನೆೇ ಸಾ್ಥನದಿಂದ 6 ನೆೇ ಸಾ್ಥನಕೆಕಾ ಏರಿತ್, 2021 ರಲ್ಲಿ 
ಮಕ್್ಸಕೊವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಾತ್.

ಭಾರತವು ವಿಯಟಾನುಂ, ಕೊರಿಯಾ, ಅಮರಿಕಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಾ 
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮ್ಖ ಸಾ್ಮಟ್ಗಿ ಫೇನ್ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾಲಿ ರೆೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಗಳು ಭಾರತದ ಜಡಿಪಿ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೆಚಚೆಳದ ಅಂದಾಜನ್ನು ನೇಡಿವೆ.

ಉಜ್ವಲಾ ಯೊೇಜನೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ನಂತಹ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಬಡವರ ಜೇವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚಿಚೆಸಿವೆ.

ಪ್ರಸಕತು ಹಣಕಾಸ್ ವಷ್ಗಿದ 
ಅಂತ್ಯದ ವೆೇಳೆಗೆ ರಫುತು 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ್ 400 
ಶತಕೊೇಟಿ ಡಾಲರ್ ದಾಟ್ವ 
ನರಿೇಕೆಯಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 2021 

ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 14 ನೆೇ 

ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಅದ್ 

69 ನೆೇ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಕೃಷ್ ಉತ್ಪನನುಗಳ 
ರಫಿತುನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 
ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 
10 ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದೆ.

ನವ ಭಾರತವು ಸಾಮಾಜಕ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳ ಬಗೆಗು ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ. 
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಕಾಯಗಿಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು ಈಗ 10 ನೆೇ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, 
2014 ರಲ್ಲಿ ಅದ್ 30 ನೆೇ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿತ್ತು.

ವಿಶ್ವದ ಸೌರ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಾ್ಥವರಗಳ 

ಸಂಖೆ್ಯಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2014 ರಲ್ಲಿ 

10 ನೆೇ ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಎರಡನೆೇ 

ಸಾ್ಥನದಲ್ಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಉಕ್ಕಾನ ಶೆ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ 
2014ರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲಕಾನೆೇ ಸಾ್ಥನದಿಂದ 
ಎರಡನೆೇ ಸಾ್ಥನಕೆಕಾ ಏರಿದೆ.

ಭಾರತವು ತನನು ನಾವಿೇನ್ಯತೆ 
ಶೆ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿದ್ದ 76 
ನೆೇ ಸಾ್ಥನದಿಂದ 46 ನೆೇ ಸಾ್ಥನಕೆಕಾ 
ಸ್ರಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೊೇದ್ಯಮ 
ಶೆ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2013 
ರಲ್ಲಿದ್ದ 65 ನೆೇ ಸಾ್ಥನದಿಂದ 34 ನೆೇ 
ಸಾ್ಥನಕೆಕಾ ಏರಿದೆ.

2200  
ಮೊಬೆೈಲ್ 

ಸಂಪಕಗಿಗಳ 
ಸೆೇಪಗಿಡೆ

`15 
ಕೊೇಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 

ಯ್ಪಿಐ ವಹಿವಾಟ್ 

ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ 
ಭಾರತ್ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 14 
ಜನರ ದಾಖಲ್

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
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ಈ 
ಸ್ಧನ�ಗಳು ಭ್ರತದ ಬ�ಳ�ಯುತಿ್ತರುವ 

ವಚ್ಷಸಿಸಾನ ಪರೆತಿಬಿಂಬವ್ಗಿವ�. ಆದರ� ನಮ್ಮ 

ಸಂಕಲಪಿಗಳ ಪರ್ಕ್ಷ�ಠಾಯಲಲಿ. 2014ರಂದ 

ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗಿನ ಸ್ಧನ�ಗಳು ಅಮೃತ ಕ್ಲದ ಭ್ರತದ 

ಪಯರಕ�ಕೆ ರದರೆ ಬುನ್ದಿಯ್ಗುತಿ್ತವ�. ‘‘ಉತಿಸಾ್ೇನ್ 

ಬಿನ್ ಯಸ್್ಮತ್ ಸ್ಥಾಪನಂ ನಿರಫೂಲಂ ರವ�ೇತ್’ 

ಅಂದರ�, ಆಚರಣ�ಯಿಲಲಿದ� ಯ್ವುದ�ೇ ಪರೆಯತನು ಅರವ್ 

ಸಂಕಲಪಿವೂ ಯಶಸಿ್ವಯ್ಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ ಮ್ತಿದ�. 

ಅಮೃತ ಕ್ಲವನುನು ಅವಕ್ಶವನ್ನುಗಿ ಪರವತಿ್ಷಸುವ 

ಹ�ೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಕಲಪಿವನುನು ಸಂರರೆಮದಿಂದ 

ಗುರುತಿಸಬ�ೇಕು. ಏಕ�ಂದರ� ಇದು ಲಕ್್ಂತರ ನ್ಗರಕರ 

ಸಂಕಲಪಿ ಮತು್ತ ಶಕ್್ತಯನುನು ಸಜು್ಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದ�. 

ಭ್ರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಯೂಂತ ಕ್ರಯ ದ�ೇಶವ್ಗಿದ�. ಇಲ್ಲಿನ 

ಸರ್ಸರ ವಯಸುಸಾ 29 ವರ್ಷಗಳು. ಯುವ ಐಕ್ನ್ 

ಸ್್ವಮಿ ವಿವ�ೇಕ್ನಂದರು ಭ್ರತದ ರವಿರಯೂದ ಬಗ�ಗೆ 

ಮ್ತನ್ರುವ್ಗ, ಭ್ರತ ಮ್ತ�ಯ ರವಯೂತ�ಯನುನು 

ನ�ೊೇರುತಿ್ತದದಾರು ಮತು್ತ ಅವರು ‘ಸ್ಧಯೂವ್ದರು್ಟ 

ಹಿಂದಿನದನುನು ನ�ೊೇಡಿ. ಸದ್ ಹ�ೊಸ ಚಿಲುಮಯ 

ನಿೇರನುನು ಕುಡಿಯಿರ, ನಂತರ ಮುಂದುವರಯಿರ ಮತು್ತ 

ಭ್ರತವನುನು ಹಿಂದ�ಂದಿಗಿಂತಲೊ ಪರೆಕ್ಶಮ್ನವ್ಗಿಸಿ, 

ಶ�ರೆೇರಠಾವ್ಗಿಸಿ, ಉತ್ತಮಗ�ೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತಿ್ತದದಾರು.

ಸ್ವತಂತರೆ ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪರೆಧ್ನಿ ನರ�ೇಂದರೆ 

ಮೇದಿಯವರು ಸ್್ವಮಿ ವಿವ�ೇಕ್ನಂದರ ಆದಶ್ಷಗಳನುನು 

ಮೈಗೊಡಿಸಿಕ�ೊಂರು ದ�ೇಶಕ�ಕೆ ಹ�ೊಸ ದಿಕಕೆನುನು ನಿೇರಲು 

ಮುಂದ್ದ್ಗ, ಈಗ ದ�ೇಶವು ಅರ�ಮನಸಿಸಾನಿಂದ 

ನಿಧ್ನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲ್ಸಲು ಸ್ಧಯೂವಿಲಲಿ ಎಂಬ ಅವರ 

ಸಂದ�ೇಶವೂ ಸಪಿರ್ಟವ್ಗಿತು್ತ. ಉನನುತ ಗುರಗಳನುನು 

ಸ್ಧಿಸಲು ದ�ೊರ್ಡದ್ಗಿ ಯೇಚಿಸುವ ದೃರ್್ಟಕ�ೊೇನವನುನು 

ಅವರು ನಿೇಡಿದರು. ರ್ರಟ್ರವು ಸಂಕಲಪಿ ಸ�ೇ ಸಿದಿ್ಧಯ 

ಹ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯ್ಗಿ ಸ್ಗುತಿ್ತರುವ್ಗ ಇದು 

ಜನಸ್ಮ್ನಯೂರ ಚಿಂತನ�ಯನುನು ಬದಲ್ಯಿಸಿದ�. 

ಇದಿೇಗ ಪರೆಧ್ನಿ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು ರ್ರಟ್ರವನುನು 

ಸಮೃದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಂಕಲಪಿ ಯ್ತ�ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದುದಾ, 

ಅದಕ�ಕೆ ಅಮೃತ ಕ್ಲ ಎಂದು ಕರ�ಯಲ್ಗಿದ�.

ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗ್ವತತು 

ಮುಂದಿನ ಪಿೇಳಿಗ�ಗ� ಸೊಫೂತಿ್ಷ ನಿೇರಲು ತನನು 

ಶೌಯ್ಷ ಮತು್ತ ತ್ಯೂಗದ ಸಂಪರೆದ್ಯಗಳನುನು ಅವರಗ� 

ತಲುಪಿಸಿದ್ಗ ರ್ರಟ್ರದ ಹ�ಮ್ಮ ಅದಮಯೂವ್ಗುತ್ತದ�. 

ಈ ಚಿಂತನ�ಯನುನು ಮುಂದಿಟು್ಟಕ�ೊಂರು ಪರೆಧ್ನಿ 

ಮೇದಿಯವರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್್ವತಂತ�ೊರೆ್ಯೇತಸಾವದ 

ಇಂಧನ ಕೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆ:
ಪರೆಧ್ನ ಮಂತಿರೆ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿಯವರಗ� 2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ�ಥಾಯ ಪರೆಧ್ನ 
ಕ್ಯ್ಷದಶಿ್ಷಯವರು “ಚ್ಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಅಥ್್ಷ” ಪರೆಶಸಿ್ತಯನುನು ನಿೇಡಿದ್ದಾರ�, ಇದು ಹ�ೊಸ 
ಇಂಧನ ಮೊಲವನುನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳು್ಳವಲ್ಲಿ ಭ್ರತದ ಹ�ಚುಚುತಿ್ತರುವ ಆದಶ್ಷವ್ದಿ ನ್ಯಕತ್ವದ 
ವಿಶಿರ್ಟ ಲಕ್ರವ್ಗಿದ�. ಭ್ರತದ ಪರೆಗತಿಯನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತು್ತ ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ 
ಭ್ರತವನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲು ಇಂಧನದ ಪ್ತರೆ ಬಹಳ ನಿಣ್್ಷಯಕವ್ಗಿದ�. ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ತ�ೈಲ 
ಮತು್ತ ಅನಿಲ ಉದಯೂಮದಲ್ಲಿ ಲ�ೊೇಕಲ್ ಫ್ರ್ ವೇಕಲ್ ಅನುನು ಕ್ಯ್ಷಗತಗ�ೊಳಿಸಲು ಪರೆಮುಖ 
ಪರೆಯತನು ನಡ�ಯುತಿ್ತದ�. ಸ್್ವವಲಂಬಿ ಭ್ರತವನುನು ಉತ�್ತೇಜಸಲು ತ�ೈಲ ಮತು್ತ ಅನಿಲ ವಲಯದ 
ನಿವ್ಷಹಣ�ಯಲ್ಲಿ ಸಥಾಳಿೇಯತ�ಯನುನು ಉತ�್ತೇಜಸಲು ಅಭಿಯ್ನವನುನು ಪ್ರೆರಂಭಿಸಲ್ಗಿದ�.

n 	 ನ�ೈಸಗಿ್ಷಕ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ, ಅಗತಯೂದ ಅಧ್ಷದರು್ಟ ವಿದ�ೇಶಿ 
ಪೂರ�ೈಕ�ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದ�. ಜ್ಗತಿಕ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ 
ಶ�ೇ.16 ಕ್ಕೆಂತ ಹ�ಚಿಚುರುವ ನ್ವು ಪರೆಸು್ತತ 
ಪರೆಪಂಚದ ಪ್ರೆರಮಿಕ ಇಂಧನದ ಶ�ೇ.6 
ನುನು ಮ್ತರೆ ಬಳಸುತಿ್ತದ�ದಾೇವ�. ನ್ವು ವಿಶ್ವದ 
ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ 17 ಪರೆತಿಶತವನುನು ಹ�ೊಂದಿದದಾರೊ 
ಭ್ರತವು ಶ�ೇಕಡ್ 5 ರರು್ಟ ಇಂಗ್ಲದ 
ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ�ಯನುನು ಮ್ತರೆ ಹ�ೊಂದಿದ�.

n 	ಇಂಧನ ರದರೆತ�ಗ್ಗಿ ನಮ್ಮ ಅನ�್ವೇರಣ�ಯು ಲರಯೂತ�, 

ಪರೆವ�ೇಶ, ಕ�ೈಗ�ಟುಕುವಿಕ� ಮತು್ತ ಸಿ್ವೇಕ್ರ್ಹ್ಷತ�ಯ ಚೌಕಟಿ್ಟನ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸುತ್ತದ�, ಇದು ಕ�ೈಗ�ಟುಕುವ ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ 

ವಿಭ್ಗಗಳು ಮತು್ತ ವಲಯಗಳಿಗ� ಇಂಧನ ಲರಯೂವ್ಗುವಂತ� ಮ್ರುವ 

ಗುರಯನುನು ಹ�ೊಂದಿದ�.

n 	ಅನಿಲ-ಆಧ್ರತ ಆರ್್ಷಕತ�, ಸಿ ಎನ್ ಜ, ಪಿ ಎನ್ ಜ, 20 ಪರೆತಿಶತ ಎಥ�ನ್ಲ್ 

ಮಿಶರೆರದ ಜ್ಲ, ಎಲ�ಕ್ಟ್ರರ್ ವ್ಹನಗಳಿಗ� ರರೆೇತ್ಸಾಹ ಮತು್ತ 2030 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� 

ನಿವ್ವಳ-ಶೋನಯೂ ಇಂಗ್ಲದ ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ� ವಲಯವ್ಗುವುದು ಗುರಯ್ಗಿದ�.

n 	 2023 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಭ್ರತಿೇಯ ರ�ೈಲ�್ವ ಮ್ಗ್ಷಗಳ ಶ�ೇ.100 ರರು್ಟ 

ವಿದುಯೂದಿೇಕರರವನುನು ಹ�ೊಂದುವ ಗುರಯನುನು ಹ�ೊಂದಲ್ಗಿದ�.

ಪಳ�ಯುಳಿಕ�ಯೇತರ ಮೊಲಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಿದನ�ಯಲ್ಲಿ 

ಭ್ರತವು ಶ�ೇಕಡ್ 40 ರರು್ಟ ಗುರಯನುನು ಸ್ಧಿಸಿದ�.

ಇಂದು ಭ್ರತವು ಇಂಧನ ಆಮದುಗಳಿಗ್ಗಿ 

ವ್ರ್್ಷಕವ್ಗಿ 12 ಲಕ್ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊಪ್ಯಿ 

ಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚುಚು ಖಚು್ಷ ಮ್ರುತಿ್ತದ�.

ಭ್ರತವು ತನನು ಒಟು್ಟ ಪ�ಟ�ೊರೆೇಲ್ಯಂ 

ಮತು್ತ ಇತರ ಇಂಧನ ಅಗತಯೂಗಳಲ್ಲಿ 

ಸುಮ್ರು 85 ಪರೆತಿಶತವನುನು ಆಮದು 

ಮ್ಡಿಕ�ೊಳು್ಳತಿ್ತದ�.

ಸ್ವಣಗಿ ಸಮಯ...

ಅಮೃತ ವಷ್ಗಿ

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಆಚರಣ�ಯನುನು ಮಹ್ನ್ ಶರೆದ�್ಧಯ್ಗಿ ಪರವತಿ್ಷಸಿದ್ದಾರ�. 

ಮಹ್ತ್ಮ ಗ್ಂಧಿೇಜಯವರು ಚರಕ ಮತು್ತ ಉಪಪಿನುನು ಚಳವಳಿಯ 

ಸಂಕ�ೇತವನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿದಂತ�ಯೇ ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆಯವರು ನಮ್ಮ 

ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ವ�ೈರವದ ಸ್ಹಸಗ್ಥ�ಯಲ್ಲಿ ಶಿರೆೇಸ್ಮ್ನಯೂರ 

ಉತ್ಸಾಹವನುನು ಅವರ ಸ್ಮೊಹಿಕ ಪ್ಲ�ೊಗೆಳು್ಳವಿಕ�ಯನುನು 

ಆಕರ್್ಷಸುವ ಮೊಲಕ ಹ�ಚಿಚುಸಿದ್ದಾರ�. ನವಭ್ರತದಲ್ಲಿ, ಗತಕ್ಲದ 

ಮಹ್ನ್ ವಯೂಕ್್ತಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಒರನ್ಟದ ಮೊಲಕ ಇತಿಹ್ಸ ಮತು್ತ 

ಪರಂಪರ�ಯನುನು ಪುನರುಜ್ೇವನಗ�ೊಳಿಸಲು ಒತು್ತ ನಿೇರಲ್ಗಿದ�. ಅದು 

ಮಹ್ತ್ಮ ಗ್ಂಧಿೇಜಯವರ 150ನ�ೇ ಜನ್ಮದಿನ್ಚರಣ�ಯ ವ�ೇಳ�ಗ� 

ಸ್ವಚಛಾ ಭ್ರತ ಮ್ರುವ ಸಂಕಲಪಿವ್ಗಿರಬಹುದು ಅರವ್ ಬಿಸ್್ಷ 

ಮುಂಡ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನುನು ಬುರಕಟು್ಟ ಹ�ಮ್ಮಯ ದಿನವನ್ನುಗಿ 

ಇತ್ಹಾಸದ್ಂದ  ಸ್ಫೂತ್್ಷ

n  ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ ಭ್ಗವಹಿಸುವಿಕ�ಯನುನು ರರೆೇತ್ಸಾಹಿಸಲು 
ವಿಶ�ೇರ ಸಂದರ್ಷಗಳು ಮತು್ತ ಮಹ್ಪುರುರರ ಜನ್ಮ 
ದಿನ್ಚರಣ�ಗಳನುನು ಸಂದರ್ಷವನ್ನುಗಿ ಮ್ರಲ್ಗಿದ�. 

n 	ಸ್ವಚಛಾತ್ ಆಂದ�ೊೇಲನವನುನು ಮಹ್ತ್ಮ ಗ್ಂಧಿೇಜಯವರ 
150ನ�ೇ ಜನ್ಮದಿನ್ಚರಣ�ಯಂದಿಗ� ಜ�ೊೇಡಿಸಿ, ದ�ೇಶವನುನು 
ಸ್ವಚಛಾವ್ಗಿರುವ ಸಂಕಲಪಿದ�ೊಂದಿಗ� ಜನ್ಂದ�ೊೇಲನವನುನು 
ಆರಂಭಿಸಲ್ಯಿತು.

n 	ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವ ಎಂದು 
ಹ�ಸರಸಲ್ಯಿತು ಮತು್ತ ಅದಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ 
ಕ್ಯ್ಷಕರೆಮಗಳನುನು ಆಯೇಜಸಲು ವಿಶ�ೇರ ಸಮಿತಿಯನುನು 
ರಚಿಸಲ್ಯಿತು.

n 	ಯುವಕರು ಅನ್ಮಧ�ೇಯ ವಿೇರರ ಕಥ�ಗಳನುನು ಬರ�ಯಲು 
ಪ�ರೆೇರ�ೇಪಿಸಲ್ಗಿದ�.

n 	ನವ�ಂಬರ್ 15 ರಂದು ರಗವ್ನ್ ಬಿಸ್್ಷ ಮುಂಡ್ 
ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನುನು ಬುರಕಟು್ಟ ಹ�ಮ್ಮಯ ದಿನವ�ಂದು 
ಘೊೇರ್ಸಲ್ಯಿತು.

n 	ನ�ೇತ್ಜ ಸುಭ್ಷ್ ಚಂದರೆ ಬ�ೊೇಸ್ ಅವರ 125 ನ�ೇ ಜನ್ಮ 
ದಿನ್ಚರಣ�ಯನುನು ಸ್ಮೊಹಿಕವ್ಗಿ ಆಚರಸಲ್ಯಿತು.

n 	 ರ್ಜ್ ಸುಹ�ೇಲ�ದಾೇವ್, ರ್ಜ ಮಹ�ೇಂದರೆ ಪರೆತ್ರ್ 
ಅವರಂತಹ ಅನ�ೇಕ ಮಹ್ನ್ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ 
ಹ�ೊೇರ್ಟಗ್ರರ ಕ�ೊರುಗ�ಯನುನು ನ�ನಪಿಟು್ಟಕ�ೊಳ್ಳಲು 
ವಿಶ�ೇರ ಉಪಕರೆಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲ್ಗಿದ�.

ಸ್ವಣಗಿ ಸಮಯ...

ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಿರೆೇಸ್ಮ್ನಯೂನ ಹ�ಚಿಚುನ ಭ್ಗವಹಿಸುವಿಕ� 

ಇತು್ತ. ಆದರ� ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮರ�ತುಹ�ೊೇಗಿವ�. 

ಅನ್ಮಧ�ೇಯ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಹ�ೊೇರ್ಟಗ್ರರ ಕುರತು ಗಮನ 

ಸ�ಳ�ಯುವ ಉದ�ದಾೇಶದಿಂದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವ ಆಚರಣ�ಯನುನು 

ಪ್ರೆರಂಭಿಸಲ್ಗಿದ�.

ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು ಉತೆತುೇಜಸಲ್ 

ತೆೈಲ ಮತ್ತು ಅನಲ ವಲಯದ ನವಗಿಹಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಸ್ಥಳೇಯತೆಯನ್ನು ಉತೆತುೇಜಸಲಾಗ್ತಿತುದೆ.

n 	ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯದ ವರ್ಷವ್ದ 1947 ರಂತ�ಯೇ, ಅದರ 75 ನ�ೇ ವ್ರ್್ಷಕ�ೊೇತಸಾವದ 

2022 ನ�ೇ ವರ್ಷವೂ ಭ್ರತದ ಉನನುತ ಮಹತ್್ವಕ್ಂಕ್�ಗಳು ಮತು್ತ 

ಸಂಕಲಪಿಗಳನುನು ಸ್ಧಿಸಲು 2047 ಕ�ಕೆ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಮುನ�ೊನುೇಟವನುನು 

ರೊಪಿಸುತ್ತದ�.

n 	ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಚಳವಳಿಯು ಕ�ೇವಲ ಬಿರೆಟಿರರ ಆಳಿ್ವಕ�ಗ� ಸಿೇಮಿತವ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ, 

ಅದಕೊಕೆ ಮದಲು ಭ್ರತವು ಜೇತದ ಅವಧಿಯನುನು ದ್ಟಿದ�. ಆ ಎಲಲಿ 

ಮಹ್ಪುರುರರ ಕ�ೊರುಗ�ಯನುನು ಎತಿ್ತ ತ�ೊೇರಸುವ ಉಪಕರೆಮವು ಇದ�.

n 	ದ�ೇಶದ ಮೊಲ� ಮೊಲ�, ಪರೆತಿಯಂದು ವಿಭ್ಗದ ಕ�ೊರುಗ�ಯನುನು ಎತಿ್ತ 

ಹಿಡಿಯಬ�ೇಕ್ದ�. ತಲ�ಮ್ರುಗಳಿಂದ ದೃಢವ್ಗಿ ಶರೆಮಿಸಿದ ಅನ�ೇಕ ಜನರದ್ದಾರ�. 

ಅವರ ಚಿಂತನ�, ವಿಚ್ರಗಳನೊನು ಮುನ�ನುಲ�ಗ� ತರಲ್ಗುವುದು ಮತು್ತ 

ಅವರ�ೊಂದಿಗ� ದ�ೇಶವನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸಲ್ಗುವುದು.

n 	ಅಮೃತ ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಮತ�ೊ್ತಮ್ಮ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯೂತಿ್ಮಕ ಪರೆಜ್� ಜ್ಗೃತಗ�ೊಳು್ಳತಿ್ತದ�. 

ಈ ಆಧ್ಯೂತಿ್ಮಕ ಪರೆಜ್�ಯು ರ್ರಟ್ರದ ಪುನನಿ್ಷಮ್್ಷರಕ�ಕೆ ಅಡಿಪ್ಯವ್ಗಲು 

ಕ�ಲಸ ಮ್ರುತಿ್ತದ�.

ಚರಕ ಮತ್ತು ಉಪಿ್ಪನಂತೆ, ವಾಷ್ಗಿಕೊೇತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೆೇಷ್ ಸಂದಭಗಿಗಳು  

ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣದ ಹೊಸ ಸಂಕೆೇತಗಳಾಗ್ತಿತುವೆ.

ಆಚರಸುವುದ್ಗಿರಬಹುದು ಅರವ್ ನ�ೇತ್ಜ ಸುಭ್ಷ್ ಚಂದರೆ 

ಬ�ೊೇಸ್ ಅವರ 125ನ�ೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸ್ಮರಣ್ರ್ಷವ್ಗಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ 

ಸೊಫೂತಿ್ಷ ತುಂಬುವ ಪರೆಯತನುವ್ಗಿರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಿ 

ಪರೆಯತನುಗಳ ಉದ�ದಾೇಶವು ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಹ�ೊೇರ್ಟದ ಪರೆಸಿದ್ಧ ವಿೇರರ 

ಮತು್ತ ಅನ್ಮಧ�ೇಯ ಹ�ೊೇರ್ಟಗ್ರರ ಜೇವನಗ್ಥ�ಗಳನುನು 

ಜನಸ್ಮ್ನಯೂರಗ� ತಲುಪಿಸುವುದು. ಅಲಲಿದ�, ದ�ೇಶದ ಪರೆತಿಯಂದು 

ಭ್ಗದ ಮತು್ತ ಪರೆತಿಯಂದು ವಿಭ್ಗದ ಕ�ೊರುಗ�ಯನುನು ಎತಿ್ತ 

ಅಮೃತ ವಷ್ಗಿ

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
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n 	ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಸ�ೇವ�ಯನುನು ಲರಯೂ ಮತು್ತ ಕ�ೈಗ�ಟುಕುವಂತ� ಮ್ರಲು, ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ್ ಜನ 

ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಯೇಜನ� (ಆರ�ೊೇಗಯೂ ವಿಮ್ ಯೇಜನ�), ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಮತು್ತ ಸ್್ವಸಥಾ್ಯ 

ಕ�ೇಂದರೆ, ಜ�ನ�ರರ್ ಔರಧಿಗಳಿಗ್ಗಿ ಪರೆಧ್ನ ಮಂತಿರೆ ಭ್ರತಿೇಯ ಜನೌರಧಿ ಪರಯೇಜನ್, 

ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ್ ಡಿಜಟಲ್ ಮಿರನ್ ಮತು್ತ ಪಿಎಂ ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ್ ಆರ�ೊೇಗಯೂ 

ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಯೇಜನ�ಯಂತಹ ಕ್ಯ್ಷಕರೆಮಗಳು ಕ್ರೆಂತಿಕ್ರ ಬದಲ್ವಣ�ಗಳನುನು ತರುತಿ್ತವ�.

ತ�ೊೇರಸಲು ಹ�ಚಿಚುನ ಪರೆಯತನು ಮ್ರಲ್ಗುತಿ್ತದ�.

ರ್ರಟ್ರದ ಪುನರ್ ನಿಮ್್ಷರಕ�ಕೆ ಬುನ್ದಿಯ್ಗಿ ಕ�ಲಸ 

ಮ್ರುತಿ್ತರುವ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ�ೊ್ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯೂತಿ್ಮಕ ಪರೆಜ್� 

ಜ್ಗೃತಗ�ೊಳು್ಳತಿ್ತರುವಂತ� ಕ್ರುತಿ್ತದ�. ಪರೆತಿಯಂದು ದ�ೇಶಕೊಕೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯರದಲ್ಲಿ ತನನುನುನು ತ್ನು ಪುನರ್ ವ್ಯೂಖ್ಯೂನಿಸಿಕ�ೊಳು್ಳವ 

ಸಮಯ ಬರುತ್ತದ�. ಇದು ಹ�ೊಸ ಸಂಕಲಪಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಹ�ೊಸ 

ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಬಜ�ಟ್ ಗ� 

ಶ�ೇಕರ 137 ರರು್ಟ ಹಂಚಿಕ� 

ಹ�ಚಚುಳವು ಈ ವಲಯದ ಬಗ�ಗೆ 

ಸಕ್್ಷರಕ್ಕೆರುವ ಆದಯೂತ�ಯನುನು 

ಎತಿ್ತ ತ�ೊೇರಸುತ್ತದ�. 

ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಕ್�ೇತರೆಕ�ಕೆ ಈ ಬ್ರ 

ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ 2.40 ಲಕ್ ಕ�ೊೇಟಿ 

ರೊ.ಮಿೇಸಲ್ರಲ್ಗಿದ�.

ಆರೀಗ್ಯ 

ಸಮೃದ್ಧಿಯತತು 

ಸಾಗುತ್ತುರುವ 

ಭಾರತ

ಪರೆತಿ ಬರವರಗ� ಉತ್ತಮ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಸೌಲರಯೂಗಳನುನು 

ಒದಗಿಸುವ ಮತು್ತ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನ ಸವ್ಲುಗಳಿಂದ 

ಮುನನುಡ�ಯಲು, ರವಿರಯೂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸ್ಂಕ್ರೆಮಿಕವನುನು 

ಎದುರಸಲು ಸಮರ್ಷವ್ಗಿರುವ ಆರ�ೊೇಗಯೂ 

ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ನಿಮಿ್ಷಸುವ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದರೆ 

ಸಕ್್ಷರವು ಈಗ ಕ�ಲಸ ಮ್ರುತಿ್ತದ�.

ಸ್್ವವಲಂಬಿ ಭ್ರತ ಡಿಜಟಲ್ ಆರ�ೊೇಗಯೂ 
ಮಿರನ್ ಪ್ರೆರಂಭಿಸಲ್ಗಿದ�. ಪರೆತಿ 
ನ್ಗರಕರಗ� ಡಿಜಟಲ್ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಐಡಿ 
ನಿೇರಲ್ಗುವುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಷ 
ಆರ�ೊೇಗಯೂ ದ್ಖಲ�ಗಳನುನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದ�.

ಯುಪಿಐ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 

ರ�ೊೇಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉಚಿತ 

ಲಸಿಕ� ನಿೇರಲ್ಗುತಿ್ತದ�.

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ� ನಿೇಡಿಕ�ಯಲ್ಲಿ 
ಜ್ಗತಿಕ ದ್ಖಲ�ಯನುನು 
ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗಿದ�. ಸಕ್್ಷರವು 
ನ್ಗರಕರಗ� ರಕ್ಣ್ 
ಕವಚವನುನು ಒದಗಿಸಿದ�.

ಡಿಜಟಲ್ ಆರೊೇಗ್ಯ ಐಡಿ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ 

ನೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ

ಅಮೃತ ವಷ್ಗಿ

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕವಣ� ಕಲ್ಲಿನ ಬಿೇಸ್ಗುತ್ತದ�.

2022ನ�ೇ ವರ್ಷವು ಸ್ವತಂತರೆ ಭ್ರತದ 100ನ�ೇ ವರ್ಷದ 

ಹ�ೊಸ ಸಂಕಲಪಿಗಳಿಗ� ಆಧ್ರವ್ಗುತಿ್ತದ�. ಸಮೃದಿ್ಧಯ ಹ�ೊಸ 

ಉತು್ತಂಗಕ�ಕೆೇರುವುದು ಮತು್ತ ಸೌಲರಯೂಗಳ ಮಟ್ಟವು ಹಳಿ್ಳಗಳು 

ಮತು್ತ ನಗರಗಳನುನು ವಿರಜಸದಿರುವ ಭ್ರತವನುನು ನಿಮಿ್ಷಸುವುದು 

ಇದರ ಗುರಯ್ಗಿದ�. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಪರೆತಿಯಂದು ಆಧುನಿಕ 

1.5
ಲಕ್ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಮತು್ತ ಕ್�ೇಮ ಕ�ೇಂದರೆಗಳನುನು ಆಯುಷ್್ಮನ್ 
ಭ್ರತ್ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗುವುದು. 
ಇದುವರ�ಗ�, 75,000 ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಮತು್ತ ಸ್್ವಸಥಾ್ಯ 
ಕ�ೇಂದರೆಗಳನುನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗಿದ�.

602

‘ಸಂಪೂರ್ಷ ಆರ�ೊೇಗಯೂ’ ದ ಮೇಲ� ಸಕ್್ಷರ 

ಗಮನ ಹರಸುತಿ್ತದ�. ಎಲ್ಲಿ ನ್ಗರಕರಗ� 

ಡಿಜಟಲ್ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಕ್ಡ್್ಷ ನಿೇರಲ್ಗುವುದು.

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ ಪ್ಠಗಳನುನು 

ಅನುಸರಸಿ, ಸ್ಂಕ್ರೆಮಿಕ ರ�ೊೇಗಗಳ ಪತ�್ತ 

ಮತು್ತ ತಡ�ಗಟು್ಟವಿಕ�ಗ್ಗಿ ಕ�ೇಂದರೆ ಸಕ್್ಷರವು 

ಬಲವ್ದ ಚಿಕ್ತ್ಸಾ ಚೌಕಟ್ಟನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದ�.

ದ�ೇಶದ್ದಯೂಂತ ಗ್ರೆಮದಿಂದ ಜಲ�ಲಿ ಮತು್ತ 
ರ್ಜಯೂ ಮಟ್ಟದವರ�ಗ� ಸಂಪೂರ್ಷ ಆರ�ೊೇಗಯೂ 
ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗುವುದು 
ಇದರಂದ ಆರ�ೊೇಗಯೂದ ಎಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ 
ಸೌಲರಯೂಗಳು ಜನರಗ� ಸಮಿೇಪದಲ�ಲಿೇ 

ಲರಯೂವಿರುತ್ತವ�.

ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಆಯುಷ್ ಮಿರನ್ ಅನುನು 
ರ�ೊೇಗಗಳ ಚಿಕ್ತ�ಸಾಗಿಂತ ತಡ�ಗಟು್ಟವಿಕ�ಗ� 
ವಿಶ�ೇರ ಒತು್ತ ನಿೇಡಿ ಪರೆಚ್ರ 
ಮ್ರಲ್ಗುತಿ್ತದ�. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ರ ಮತು್ತ 
ತರಬ�ೇತಿಯಂದಿಗ� ಹ�ೊಸ ಆಯುಷ್ 
ಆಸಪಿತ�ರೆಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಿ ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ 
ಸೌಲರಯೂಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲ್ಗುವುದು.

ಕೊೇಟಿ ಡೊೇಸ್ ಗಳ ಹೊಸ 

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 

ನಮಿಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು 

ಕೆೇವಲ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ 

ವೆೇಗದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

100
n 	ಕ�ೊೇವಿನ್ ಅಪಿಲಿಕ�ೇಶನ್ ಮೊಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊರ್ಡ ಡಿಜಟಲ್ ಲಸಿಕ� 

ಅಭಿಯ್ನವು 86 ಕ�ೊೇಟಿ ನ�ೊೇಂದಣಿಗಳನುನು ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಿದ�.

n 	17 ಸ�ಪ�್ಟಂಬರ್ 2021 ರಂದು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದ�ೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹ�ಚುಚು 
25 ಮಿಲ್ಯನ್ ಡ�ೊೇಸ್ ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು ನಿೇರಲ್ಯಿತು.

n 	ಈ ವರ್ಷ 138 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ ಹ�ಚುಚು ಲಸಿಕ� ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನುನು 
ನಿೇರಲ್ಗಿದ�. ಸಂಪೂರ್ಷ ಲಸಿಕ� ಜ�ೊತ�ಗ�, ರವಿರಯೂಕ್ಕೆಗಿ 
ಆರ�ೊೇಗಯೂದ ರದರೆತ�ಯನುನು ಸೃರ್್ಟಸಲ್ಗುತ್ತದ�.

n 	ಆರಂಭಿಕ 85 ದಿನಗಳ 100 ಮಿಲ್ಯನ್ ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳಿಗ� 
ಹ�ೊೇಲ್ಸಿದರ� ದ�ೇಶವು ಈಗ ಕ�ೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲ್ಯನ್ 
ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನುನು ನಿವ್ಷಹಿಸುವ ಸ್ಮರಯೂ್ಷವನುನು ಹ�ೊಂದಿದ�.

n 	ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಮದಲ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಪರೆಕರರದ 11 ತಿಂಗಳ�ೊಳಗ�, 
ಎರರು ಮೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ್ ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು - ಕ�ೊೇವಿಶಿೇಲ್್ಡ 
ಮತು್ತ ಕ�ೊೇವ್ಕ್ಸಾನ್- ಅನುಮೇದಿಸಲ್ಗಿದ� 

n 	ಸ್ವ್ಷಜನಿಕರಗ� ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ� ತಲುಪುವುದನುನು 
ಖ್ತಿರೆಪಡಿಸಲ್ಗಿದ�. ಲಸಿಕ� ವಿತರಣ�ಗ� ಮದಲ ಬ್ರಗ� 
ಡ�ೊರೆೇನ್ ಗಳನುನು ಬಳಸಲ್ಯಿತು.

n 	ಐಸಿಎಂಆರ್ ಲಸಿಕ�ಗಳ ವಿತರಣ�ಗ್ಗಿ ‘ಐ-ಡ�ೊರೆೇನ್’ ಅನುನು 
ಪ್ರೆರಂಭಿಸಿದ�. ಪರೆಸು್ತತ ಮಣಿಪುರ, ನ್ಗ್ಲ್ಯೂಂಡ್ ಮತು್ತ 
ಅಂರಮ್ನ್ ಮತು್ತ ನಿಕ�ೊೇಬ್ರ್ ದಿ್ವೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 
ಬಳಕ�ಯಲ್ಲಿದ�.

n 	ಒಟ್್ಟರ� ಅಭಿಯ್ನದಲ್ಲಿ ಅಂಚ� ಕಛ�ೇರ, ಶ್ಲ�, ಅಂಗನವ್ಡಿ 
ಇತ್ಯೂದಿಗಳ ಮೊಲಕ ಮುಂಚೊಣಿ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಕ್ಯ್ಷಕತ್ಷರಗ� 
ನ�ರವು ಒದಗಿಸಲ್ಯಿತು.

n 	ಕ�ೊೇವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ನಿಣ್್ಷಯಕ ಹ�ೊೇರ್ಟಕ್ಕೆಗಿ 

ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಗರಕರಗ� ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಲ್ಗುತ್ತದ�.

n 	ಮಕಕೆಳಿಗ್ಗಿ ಹ�ೊಸ ಲಸಿಕ�ಯನುನು ಅನುಮೇದಿಸಲ್ಗುವುದು 

ಮತು್ತ ಶಿೇಘರೆದಲ�ಲಿೇ ಅವರಗೊ ಲಸಿಕ� ನಿೇಡಿಕ�ಯನುನು 

ಪ್ರೆರಂಭಿಸಲ್ಗುವುದು.

ಸ್ವಣಗಿ ಸಮಯ...

ಸ್ವಣಗಿ ಸಮಯ...

ವಿಶ�ೇರ ಪ್ಯೂಕ�ೇಜ್ ಮೊಲಕ 736 ಜಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳ ಘಟಕಗಳನುನು 

ಮತು್ತ ಪರೆತಿ ರ್ಜಯೂದಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳ ಶ�ರೆೇರಠಾತ್ ಕ�ೇಂದರೆಗಳನುನು 

ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗುವುದು.

n 	ಲಸಿಕ�ಗ್ಗಿ ಡ�ೊರೆೇನ್ ಗಳ ಬಳಕ�ಯನುನು ದ�ೇಶದ ಇತರ 

ಪರೆದ�ೇಶಗಳಿಗೊ ವಿಸ್ತರಸಲ್ಗುವುದು ಇದರಂದ ಲಸಿಕ� 

ಅಭಿಯ್ನವನುನು ತಿೇವರೆಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು. ಲಸಿಕ್ 

ಅಭಿಯ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ತಂತರೆಜ್್ನಗಳನುನು ಸಹ 

ಬಳಸಲ್ಗುತ್ತದ�.

n 	ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ ಸಹಭ್ಗಿತ್ವವು ಮತ�ೊ್ತಮ್ಮ ತನನು ಶಕ್್ತಯನುನು 

ತ�ೊೇರಸಿದ� ಮತು್ತ ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತರ್ ಕ್ಯ್ಷಕರೆಮವು ಲಸಿಕ� 

ಅಭಿಯ್ನಕ�ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉತ�್ತೇಜನ ನಿೇರಲ್ದ�.

ಅಮೃತ ವಷ್ಗಿ

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ

ಜಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಟಿಕಲ್ 

ಕ�ೇರ್ ಘಟಕಗಳನುನು 

ಆರಂಭಿಸಲ್ಗುವುದು
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ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಭ್ರತದ ಬಗ�ಗೆ 

ಒತಿ್ತಹ�ೇಳುತ್ತದ�.

ನವನಮಾಗಿಣದತತು ಸಾಗ್ತಿತುರ್ವ ಭಾರತ

ಭ್ರತವನುನು ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ ಮ್ರುವ 

ಅಭಿಯ್ನವ್ಗಲ್ ಅರವ್ ಗ್ರೆಮಿೇರ ಬರವರಗ� ಆಹ್ರ 

ಮತು್ತ ಉದ�ೊಯೂೇಗವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಅಭಿಯ್ನವ್ಗಲ್, 

ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರೆಮಿೇರ ಕ್ಮಿ್ಷಕರಗ� ಕ�ಲಸ, ಯುವ 

ಶಕ್್ತಯನುನು ಸ್್ಟಟ್್ಷ ಅರ್ ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪಕ್್ಷಸುವುದು 

ಅರವ್ ಮಧಯೂಮ ವಗ್ಷ, ಮಹಿಳ�ಯರು ಸ�ೇರದಂತ� 

ಸಮ್ಜದ ಪರೆತಿಯಂದು ವಗ್ಷವನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 

ಮುಖಯೂವ್ಹಿನಿಗ� ಕರ�ತರುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಿ ವಿರಯಗಳು 

ಪರೆಧ್ನಿ ಮೇದಿಯವರ ಆದಯೂತ�ಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರವ�. 

ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಣ�ಬರಹದ ಮೇಲ� ಅವಲಂಬಿತವ್ಗಿದದಾ 

ದ�ೇಶ ಈಗ ಹ�ೊಸ ವಿಧ್ನವನುನು ಮೈಗೊಡಿಸಿಕ�ೊಂರು 

ತಂತರೆಜ್್ನವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂರು ಸಮಗರೆ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಗುತಿ್ತದ�. ವಿಜ್್ನ 

ಮತು್ತ ತಂತರೆಜ್್ನದ ಅನ್ವಯವು - ಆರಳಿತ್ತ್ಮಕ 

ಸುಧ್ರಣ�ಗಳು, ವಿದುಯೂತ್ ಸರಬರ್ಜು, ರ�ೈಲು 

ಸುಧ್ರಣ�ಗಳು, ರರೆಷ್್ಟಚ್ರ ನಿಗರೆಹ, ತ�ರಗ� 

ಪ್ರದಶ್ಷಕತ�, ಜಎಸ್ ಟಿ, ಒಂದು ರ್ರಟ್ರ-ಒಂದು 

ತ�ರಗ�, ಕೌಶಲಯೂ ಭ್ರತ, ಸ್್ಟಟ್್ಷ-ಅರ್ ಇಂಡಿಯ್, 

ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯ್, ರ�ೈತ ಮಹಿಳ�ಯರ ಸಬಲ್ೇಕರರ, 

ಅರವ್ ಶಿಕ್ರದಿಂದ ರಕ್ಣ್ ಕ್�ೇತರೆದವರ�ಗ� ಆಮೊಲ್ಗರೆ 

ಬದಲ್ವಣ�ಗಳು ಮತು್ತ ದಶಕಗಳಿಂದ ಸಥಾಗಿತಗ�ೊಂಡಿದದಾ 

ಅಸ್ಧಯೂವ�ಂದು ಪರಗಣಿಸಿದದಾ ಯೇಜನ�ಗಳನುನು 

ಪೂರ್ಷಗ�ೊಳಿಸುವುದು.

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸ್ಂಕ್ರೆಮಿಕವು ದ�ೇಶಕ�ಕೆ ಒಂದು ದ�ೊರ್ಡ 

ಸವ್ಲ್ಗಿ ಎರಗಿತು. ಆದರ� ಭ್ರತವು ಬಿಕಕೆಟಿ್ಟನ ವಿರುದ್ಧ 

ಹ�ಚಿಚುನ ಸಿಥಾತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಿಂದ ಹ�ೊೇರ್ಡಿತು. ಪರೆತಿಕೊಲ 

ಪರಸಿಥಾತಿಗಳ ನರುವ�ಯೊ, ದ�ೇಶವು ಪರೆತಿಯಂದು 

ಕ್�ೇತರೆದಲೊಲಿ ಅಸ್ಧ್ರರ ವ�ೇಗದ�ೊಂದಿಗ� ಸ್ಗಿತು. 

ವಿಜ್್ನಿಗಳು ಮತು್ತ ಉದಯೂಮಿಗಳ ಬಲದಿಂದ್ಗಿ 

ಭ್ರತವು ಲಸಿಕ�ಗಳಿಗ್ಗಿ ಬ�ೇರ� ಯ್ವುದ�ೇ ದ�ೇಶವನುನು 

ಅವಲಂಬಿಸದಂತ್ಯಿತು. ಹಿಂದ� ಭ್ರತವು ಲಸಿಕ�ಗ್ಗಿ 

ವರ್ಷಗಳ ಕ್ಲ ವಿದ�ೇಶಗಳನುನು ಅವಲಂಬಿಸಬ�ೇಕ್ಗಿತು್ತ. 

ಕ�ೊೇವಿನ್ ನಂತಹ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಪ್ಲಿಟ್ ಫ್ಮ್್ಷ ಗಳು 

ಅರವ್ ಡಿಜಟಲ್ ಪರೆಮ್ರಪತರೆಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ 

ಲಸಿಕೆ ಮೈತಿ್ರ: ವಿಶ್ವಕೆಕಾ 

ಭಾರತದ ಸಂಜೇವಿನ

20 ಜನವರ 2021 ರಂದು, ಲಸಿಕ� 

ಮೈತಿರೆ ಉಪಕರೆಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 

ಲಸಿಕ�ಯು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗ� 

ಲರಯೂವ್ಗುವಂತ� ಮ್ರಲು 

ಪ್ರೆರಂಭಿಸಲ್ಯಿತು.

ಲಸಿಕ� ಮೈತಿರೆ ಕ್ಯ್ಷಕರೆಮವನುನು 

14 ಅಕ�ೊ್ಟೇಬರ್ 2021 ರಂದು 

ಪುನರ್ರಂಭಿಸಲ್ಗಿದ�. ಇದರ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನ�ೇಪ್ಳ, ಮ್ಯೂನ್್ಮರ್, 

ಇರ್ನ್ ಮತು್ತ ಬ್ಂಗ್ಲಿದ�ೇಶಕ�ಕೆ 

ತಲ್ ಒಂದು ಮಿಲ್ಯನ್ ಲಸಿಕ� 

ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದ�.

ಪರೆಸು್ತತ ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ತಯ್ರಸಿದ 

ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು 96 ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ರಫ್್ತ 

ಮ್ರಲ್ಗುತಿ್ತದ�.

n 	ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ತಯ್ರಸಿದ ಲಸಿಕ�ಗಳ ಮೇಲ� ವಿಶ್ವದ ನಂಬಿಕ� ಹ�ಚ್ಚುಗಿದ�. 

ವಿಶ್ವ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಸಂಸ�ಥಾ ಸ�ೇರದಂತ� ವಿಶ್ವದ 125 ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ದ�ೇಶಗಳು 

ಭ್ರತದ ದ�ೇಶಿೇಯ ಲಸಿಕ�ಯನುನು ಒಪಿಪಿಕ�ೊಂಡಿವ�.

n 	ಭ್ರತವು ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ ಸಹಭ್ಗಿತ್ವ ಮತು್ತ ವಿಶ್್ವಸದಿಂದ 

ಮುನನುಡ�ಯುತಿ್ತದ�. ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು ರಫ್್ತ ಮ್ರುವುದರ ಜ�ೊತ�ಗ�, 

ಭ್ರತವು ಸರ್ಣ ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ಮ್ನವಿೇಯ ಸಹ್ಯದ ಕತ್ಷವಯೂವನುನು ಸಹ 

ನಿವ್ಷಹಿಸುತ್ತದ�.

n 	ಒಮಿಕ್ರೆನ್ ನ ಹ�ೊಸ ರೊಪ್ಂತರದ ಆಗಮನದ ನಂತರ, ಭ್ರತವು 

ಆಫ್ರೆಕನ್ ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ನ�ರವು ನಿೇರಲು ಪ್ರೆರಂಭಿಸಿದ�.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 138 ಕೊೇಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚೆ 

ಲಸಿಕೆ ಡೊೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದ್ ವಿಶ್ವದಲೆಲಿೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚೆ.

ಸ್ವಣಗಿ ಸಮಯ...

500

ಅಮೃತ ವಷ್ಗಿ

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನ

ಕೊೇಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡೊೇಸ್ ಗಳನ್ನು 
ಭಾರತವು ಮ್ಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಗತಿತುಗೆ ನೇಡಲ್ದೆ
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ಸೌಲರಯೂವು ಈಗ ಪರೆಪಂಚದ ಗಮನವನುನು ಸ�ಳ�ಯುತಿ್ತದ�. ಅಲಲಿದ�, 80 

ಕ�ೊೇಟಿ ದ�ೇಶವ್ಸಿಗಳಿಗ� ನಿರಂತರವ್ಗಿ ಹಲವ್ರು ತಿಂಗಳುಗಳ 

ಕ್ಲ ಪಡಿತರವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಮ್ನವಿೇಯ ಪರೆಯತನುವು ಜಗತ್ತನುನು 

ಬ�ರಗುಗ�ೊಳಿಸಿದ�.

ಕಳ�ದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಲವು ಯೇಜನ�ಗಳ 

ಪರೆಯೇಜನ ಕ�ೊೇಟಯೂಂತರ ಬರವರ ಮನ�ಗಳಿಗ� ತಲುಪಿದ�. 

ಉಜ್ವಲ್ದಿಂದ ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತದವರ�ಗ� ಇಂದು ದ�ೇಶದ 

ಪರೆತಿಯಬ್ಬ ಬರವರಗೊ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯೂರ ಯೇಜನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ 

ಅರವಿದ�. ಭ್ರತವು ದ್ಖಲ�ಯ ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ಮುನನುಡ�ಯುತಿ್ತದ� ಆದರ� 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ್ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ 

ವ್ಯಕ್ತುಗಳನೂನು ತಲ್ಪುತಿತುದೆ
ಕಳ�ದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲ್ದ ಹಲವ್ರು ಯೇಜನ�ಗಳ ಪರೆಯೇಜನವನುನು ಕ�ೊೇಟಯೂಂತರ ಬರವರು 

ಪಡ�ದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರ�. ಉಜ್ವಲ್ದಿಂದ ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತದವರ�ಗ�, ಇಂದು ದ�ೇಶದ ಪರೆತಿಯಬ್ಬ ಬರವರಗೊ ವಿವಿಧ 

ಸ್ಮ್ಜಕ ಕಲ್ಯೂರ ಯೇಜನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಚ�ನ್ನುಗಿ ತಿಳಿದಿದ�. ಸಕ್್ಷರದ ಯೇಜನ�ಗಳ ವಿತರಣ�ಯು ವ�ೇಗವ್ಗಿದುದಾ, 

ನಿಗದಿತ ಗುರಗಳನುನು ಸ್ಧಿಸುತಿ್ತದ�. ಭ್ರತವು ಮದಲ್ಗಿಂತ ಹ�ಚುಚು ವ�ೇಗವ್ಗಿ ಪರೆಗತಿಯಲ್ಲಿದ� ಮತು್ತ ಈಗ ಕ�ೇಂದರೆ 

ಸಕ್್ಷರವು ಅನುಕರಣಿೇಯ ಫಲ್ತ್ಂಶಗಳನುನು ಸ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತರು್ಟ ಉತ�್ತೇಜನ ನಿೇರುತಿ್ತದ�.

n  8 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ ಹ�ಚುಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� ಉಚಿತ ಎಲ್ ಪಿಜ ಸಂಪಕ್ಷ. 

ಇದರ ವ್ಯೂಪಿ್ತಯು 99.6 ಪರೆತಿಶತವನುನು ತಲುಪಿದ�. ಸ್್ವನಿಧಿ 

ಯೇಜನ�ಯಡಿ 23 ಲಕ್ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ಬಿೇದಿ ಬದಿ ವ್ಯೂಪ್ರಗಳಿಗ� 

2300 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ. ನ�ರವು

n  11.4 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ ಹ�ಚುಚು ರ�ೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� 1.6 ಲಕ್ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ 

ಸಮ್್ಮನ್ ನಿಧಿ. 50 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ ಹ�ಚುಚು ಜನರಗ� 5 ಲಕ್ ರೊ.ವರ�ಗಿನ 

ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತ್ಸಾ ಸೌಲರಯೂದ ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ್

n  ಜಲ ಜೇವನ್ ಮಿರನ್ ನ ಕ�ೇವಲ ಎರರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ 5 

ಕ�ೊೇಟಿಗೊ ಹ�ಚುಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕ�ೊಳ್ಯಿ ಸಂಪಕ್ಷ ಪಡ�ದಿವ�.

ಅಮೃತ ಯ್ತ�ರೆಯ 
ಸುವರ್ಷ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
100 ಪರೆತಿಶತ 
ಹಳಿ್ಳಗಳು ರಸ�್ತಗಳನುನು 
ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕು.

100 ಪರೆತಿಶತ 
ಕುಟುಂಬಗಳು 
ಬ್ಯೂಂರ್ ಖ್ತ�ಗಳನುನು 
ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು.

100 ಪರೆತಿಶತ 
ಫಲ್ನುರವಿಗಳು 
ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ್ 
ಕ್ಡ್್ಷ ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು.

2024 ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರರಾನ ಮಂತಿ್ರ ಆವಾಸ್ 

ಯೊೇಜನೆ ಗಾ್ರಮಿೇಣವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಲ್ 

ಸಂಪುಟವು ಅನ್ಮೊೇದನೆ ನೇಡಿದೆ.

ಸ್ವಣಗಿ ಸಮಯ...

ಕೊೇವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 80 ಕೊೇಟಿಗೂ 
ಹೆಚ್ಚೆ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ

2 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ 

ಹ�ಚುಚು 

ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� 

ಪಕ್ಕೆ ಮನ�

10 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ 

ಹ�ಚುಚು ಮನ�ಗಳಲ್ಲಿ 

ಶೌಚ್ಲಯ 

ನಿಮ್್ಷರ

43 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ 
ಹ�ಚುಚು ಜನ್-ಧನ್ 
ಖ್ತ�ದ್ರರಗ� 

ಬ್ಯೂಂಕ್ಂಗ್ ಮತು್ತ 
ಸ್ಮ್ಜಕ  

ರದರೆತ�

ಉಜ್ವಲ್ 2.0 ಮೊಲಕ, 
ಶ�ೇ.100 ರರು್ಟ ಅಹ್ಷ 
ವಯೂಕ್್ತಗಳು ಉಜ್ವಲ್ 
ಯೇಜನ� ಮತು್ತ ಎಲ್ 
ಪಿ ಜ ಸಂಪಕ್ಷವನುನು 
ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು.

ದ�ೇಶದ ಪರೆತಿಯಬ್ಬ ಅಹ್ಷ 
ನ್ಗರಕರೊ ಸಕ್್ಷರದ 
ವಿಮ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತು್ತ 
ವಸತಿ ಯೇಜನ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಸಂಪಕ್ಷ ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು.

ಸ್ವನಿಧಿ ಯೇಜನ� ಮೊಲಕ 
ದ�ೇಶದ ಪರೆತಿಯಬ್ಬ 
ಬಿೇದಿ ವ್ಯೂಪ್ರಯೊ 
ಜೇವನ�ೊೇಪ್ಯ ಸೌಲರಯೂ 
ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕು.

ಅಮೃತ ವಷ್ಗಿ

ನಮ್ಮ ಪರೆಯ್ರ ಇನೊನು ಪೂರ್ಷಗ�ೊಂಡಿಲಲಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲಪಿವನುನು 

ಸಿದಿ್ಧಯನ್ನುಗಿ ಮ್ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಈ ಮಹತ್್ವಕ್ಂಕ್�ಯಂದಿಗ�, 

ಭ್ರತವು ‘ಅಮೃತ ಕ್ಲ’ ದ ಪರೆಯ್ರವನುನು ಪ್ರೆರಂಭಿಸಿದ�, ಅಲ್ಲಿ 

ಶ�ೇ.100 ರರು್ಟ ಹಳಿ್ಳಗಳು ರಸ�್ತಗಳನುನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತವ�, ಶ�ೇ.100 

ರರು್ಟ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬ್ಯೂಂರ್ ಖ್ತ�ಗಳನುನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತವ�.

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
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ಆಯುಷ್್ಮನ್ ಭ್ರತ ಕ್ಡ್್ಷ ಗಳು, ಶ�ೇ.100 ಅಹ್ಷ ವಯೂಕ್್ತಗಳು 

ಉಜ್ವಲ್ ಯೇಜನ�ಯಲ್ಲಿ, ಅನಿಲ ಸಂಪಕ್ಷದ ಸೌಲರಯೂವನುನು 

ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರ�. ಸಕ್್ಷರದ ವಿಮ್ ಯೇಜನ�, ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನ�, 

ವಸತಿ ಯೇಜನ� ಯ್ವುದ�ೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ�ಕೆ ಅಹ್ಷರ್ದ 

ಪರೆತಿಯಬ್ಬ ವಯೂಕ್್ತಯೊ ಅದರ ಪರೆಯೇಜನವನುನು ಪಡ�ಯಬ�ೇಕು. 

ರಸ�್ತ ಬದಿಯ ವ್ಯೂಪ್ರಗಳನುನು ಸಹ ಸ್್ವನಿಧಿ ಯೇಜನ�ಯ ಮೊಲಕ 

ಬ್ಯೂಂಕ್ಂಗ್ ವಯೂವಸ�ಥಾಗ� ಜ�ೊೇಡಿಸಲ್ಗುತಿ್ತದ�. ಇಂದು, ದ�ೇಶವು ಹರ್ 

ಘರ್ ಜಲ್ (ಪರೆತಿ ಮನ�ಗೊ ನಿೇರು) ಅಭಿಯ್ನದಡಿ ವ�ೇಗವ್ಗಿ 

ಕ�ಲಸ ಮ್ರುತಿ್ತದ�. ಜಲ ಜೇವನ ಅಭಿಯ್ನ ಕ�ೇವಲ ಎರರೊವರ� 

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 5 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ ಹ�ಚುಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಲ್ಲಿಗಳಿಂದ 

ನಿೇರನುನು ಪಡ�ಯಲು ಪ್ರೆರಂಭಿಸಿವ�. ದ�ೇಶದ ಪರೆತಿಯಬ್ಬ ಬರ ವಯೂಕ್್ತಗ� 

ಪೌರ್್ಟಕ್ಂಶ ಒದಗಿಸುವುದು ಸಹ ಸಕ್್ಷರದ ಆದಯೂತ�ಯ್ಗಿದ�. 

ಅಪೌರ್್ಟಕತ� ಮತು್ತ ಬರ ಮಹಿಳ�ಯರು ಮತು್ತ ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಅಗತಯೂ 

ರೇರಕ್ಂಶಗಳ ಕ�ೊರತ�ಯು ಅವರ ಪರೆಗತಿ ಮತು್ತ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯಲ್ಲಿ 

ಪರೆಮುಖ ಅಡ�ತಡ�ಗಳ್ಗುತ್ತವ�. ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಬರವರಗ� ಪೌರ್್ಟಕ 

ಅಕ್ಕೆ ನಿೇರಲು ಸರಕ್ರ ಮುತುವಜ್ಷ ವಹಿಸಿರುವುದು. 2024ರ 

ವ�ೇಳ�ಗ� ಪರೆತಿ ಸ್ಮ್ಜಕ ಸುರಕ್ತ್ ಜ್ಲ ಯೇಜನ�ಯ ಮೊಲಕ 

ಲರಯೂವಿರುವ ಅಕ್ಕೆಯನುನು ಬಲವಧಿ್ಷಸುವ ಪರೆತಿಜ್�ಯನುನು ದ�ೇಶ 

ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ�. ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ�, 75 ಸ್ವಿರಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ಆರ�ೊೇಗಯೂ-ಕ್�ೇಮ 

ಕ�ೇಂದರೆಗಳನುನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗಿದ�. ಈಗ ವಿಭ್ಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 

ಆಸಪಿತ�ರೆಗಳು ಮತು್ತ ಆಧುನಿಕ ಪರೆಯೇಗ್ಲಯಗಳ ದೃಢವ್ದ 

ಜ್ಲವನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸುವ ಕ್ಯ್ಷವನುನು ಪರೆತ�ಯೂೇಕವ್ಗಿ 

ಮ್ರಲ್ಗುತಿ್ತದ�. ದ�ೇಶದ ಸ್ವಿರ್ರು ಆಸಪಿತ�ರೆಗಳು ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ 

ಆಮಲಿಜನಕ ಘಟಕಗಳನೊನು ಸಹ ಪಡ�ಯುತಿ್ತವ�.

n ಕಲಪಿನ�ಗಳು, ನ್ವಿೇನಯೂ, ಅಪ್ಯಗಳನುನು ಎದುರಸುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮತು್ತ ಯ್ವುದ�ೇ 

ಕ�ಲಸವನುನು ಸ್ಧಿಸುವ ದೃಢ ನಿಧ್್ಷರವು ಇಂದು ಯುವಕರ ಗುರುತ್ಗಿದ�.

n ನವೇದಯೂಮಗಳ ಮೊಲಕ ದ�ೇಶದ ಯುವ ಜನರು ಕ�ಲಸ ಕ�ೇಳುವವರ್ಗುವ 

ಬದಲು, ಕ�ಲಸ ನಿೇರುವವರ್ಗಿದ್ದಾರ� ಮತು್ತ ನವೇದಯೂಮಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಡಿಕ� 

ನಿರಂತರವ್ಗಿ ಹ�ಚುಚುತಿ್ತದ�.

n ಭ್ರತವು ಈಗ ನವೇದಯೂಮದಿಂದ ಯುನಿಕ್ನ್್ಷ ನತ್ತ ವ�ೇಗವ್ಗಿ ಸ್ಗುತಿ್ತದ�. 

ಗಮನ್ಹ್ಷವ್ಗಿ, ಯುನಿಕ್ನ್್ಷ ಗಳು 1 ಶತಕ�ೊೇಟಿ ಡ್ಲರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚುಚು 

ಮೌಲಯೂದ ಅಂದರ� ಸುಮ್ರು 7 ಸ್ವಿರ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊಪ್ಯಿಗಳನುನು ಹ�ೊಂದಿರುವ 

ಘಟಕಗಳ್ಗಿವ�. ಈ ಮದಲು ಭ್ರತದಲ್ಲಿ 1-2 ಯುನಿಕ್ನ್್ಷ ಗಳಿದದಾವು, ಆದರ� 

ಈಗ ಅದರ ಸಂಖ�ಯೂ 70 ದ್ಟಿದ�.

n ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಕ್ಲದ ಕ�ೊನ�ಯ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಪರೆತಿ 10 ದಿನಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮ ಹ�ೊಸ 

ಯುನಿಕ್ನ್್ಷ ಅನುನು ಆರಂರ ಮ್ರಲ್ಯಿತು.

n ಟ�ೊೇಕ್ಯೇ ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸಾ ನಲ್ಲಿ ಭ್ರತ ಒಂದು ಚಿನನು, 2 ಬ�ಳಿ್ಳ ಮತು್ತ 4 ಕಂಚಿನ 

ಪದಕಗಳನುನು ಗ�ದಿದಾದ�. ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಕ್ರೆೇಡ್ಕೊಟದಲ್ಲಿ ಭ್ರತಿೇಯ ಆಟಗ್ರರು 

ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� ನಿೇಡಿದ ಅತುಯೂತ್ತಮ ಪರೆದಶ್ಷನ ಇದ್ಗಿದ�. ಈ ಬ್ರ 

ಪ್ಯೂರ್ಲ್ಂಪಿರ್ ಕ್ರೆೇಡ್ಕೊಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಭ್ರತ ಅತುಯೂತ್ತಮ ಪರೆದಶ್ಷನ ನಿೇಡಿದುದಾ, 
5 ಚಿನನು, 8 ಬ�ಳಿ್ಳ ಮತು್ತ 6 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನುನು ಗ�ದುದಾ, 24 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡ�ದಿದ�.

ಭ್ರತವು ಅತಯೂಂತ ಅಸ್ಧ್ರರ ಮ್ನವ 

ಸಂಪನೊ್ಮಲ ಸ್ಮರಯೂ್ಷಗಳನುನು ಹ�ೊಂದಿರುವ 

ವಿಶ್ವದ ಅತಯೂಂತ ಯುವ ದ�ೇಶವ್ಗಿದ�. ಪ್ಶಿಚುಮ್ತಯೂ 

ಮತು್ತ ಐರ�ೊೇಪಯೂ ರ್ರಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಜನಸಂಖ�ಯೂ 

ಹ�ಚುಚುತಿ್ತರುವ್ಗ, ಭ್ರತವು ಅತಯೂಂತ ರರವಸ�ಯ 

ಹ�ಚಿಚುನ ಯುವ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯನುನು ಹ�ೊಂದಿದ�. ಯುವ 

ಜನರ ಆಕ್ಂಕ್�ಗಳು ಮತು್ತ ದ�ೇಶಕ್ಕೆಗಿ ಉಜ್ವಲ 

ರವಿರಯೂವನುನು ದ�ೊರಕ್ಸುವ ಅವರ ದೃಢ ನಿರ್ಷಯವು 

ನವ ಭ್ರತದ ಪರೆಗತಿಗ� ಮ್ಗ್ಷದಶ್ಷನ ನಿೇರುತಿ್ತವ�, 
ಇದು 2047ರ ಸುವರ್ಷ ವರ್ಷದ ಮಹತ್್ವಕ್ಂಕ್�ಗಳನುನು 

ನನಸು ಮ್ರುತ್ತದ�.

ಪ್ರರಾನಮಂತಿ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರ್ ಕೌಶಲ್ಯ 

ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವಧಗಿನೆ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತಿೇಯ 

ಯ್ವಕರ್ ಈಗ ಸಾ್ವವಲಂಬಿಯಾಗ್ತಿತುದಾ್ದರೆ.

ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ  
ಅತ್ಯಂತ ಯ್ವ ದೆೇಶ: 
ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು 

ಭ್ರತದಲ್ಲಿ, ನವೇದಯೂಮ ಎಂಬ ಪದವು ಹ�ಚುಚು 

ಜನಪಿರೆಯವ್ಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ� ಕಳ�ದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ನವೇದಯೂಮಗಳ ಉತಕೆರ್ಷವ್ಗಿದ� ಮತು್ತ ಇಂದು 

ಭ್ರತದಲ್ಲಿ 

5೦ ಸ್ವಿರಕೊಕೆ 
ಹ�ಚುಚು ನವೇದಯೂಮಗಳು ಕ್ಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸುತಿ್ತವ�.

65%  ಭ್ರತಿೇಯ ಜನಸಂಖ�ಯೂ 

35 ವರ್ಷಕ್ಕೆಂತ ಕ�ಳಗಿನವರ್ಗಿದದಾರ�,

50% ಹ�ಚಿಚುನ ಜನಸಂಖ�ಯೂ 

25 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೊ ಕ�ಳಗಿದ�.  

ಭ್ರತದ ಜನರ ಸರ್ಸರ  

ವಯಸುಸಾ 29 ವರ್ಷಗಳ್ಗಿವ�.

ಅಮೃತ ವಷ್ಗಿ

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಈಗ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ವ್ಯೂಪಿ್ತಯನುನು ಮಿೇರ ಉಳಿದಿರುವ ಪರೆತಿಯಂದು 

ವಗ್ಷ ಮತು್ತ ಪರೆದ�ೇಶವನುನು ಜ�ೊತ�ಯಲ್ಲಿ ಕರ�ದ�ೊಯಯೂಲ್ಗುತಿ್ತದ�. 

ಅದರ�ೊಂದಿಗ� ದಲ್ತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬುರಕಟು್ಟ ಜನರು 

ಮತು್ತ ಸ್ಮ್ನಯೂ ವಗ್ಷಗಳ ದುಬ್ಷಲ ಜನರು ಮಿೇಸಲ್ತಿಯ 

ಪರೆಯೇಜನವನುನು ಪಡ�ಯುತಿ್ತದ್ದಾರ�. ತಿೇರ್ ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ�, ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ 

ಶಿಕ್ರಕ್ಕೆಗಿ ಅಖಿಲ ಭ್ರತ ಕ�ೊೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ವಗ್ಷಕ�ಕೆ ಮಿೇಸಲ್ತಿ 

ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಗಿದ�. ಸಂಸತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಕ್ನೊನು ಮ್ರುವ ಮೊಲಕ, ಒಬಿಸಿ 

ಪಟಿ್ಟಯನುನು ಮ್ರುವ ಹಕಕೆನುನು ರ್ಜಯೂಗಳಿಗ� ನಿೇರಲ್ಗಿದ�.

ಸಮಗ್ರ ಸವಾಗಿಂಗಿೇಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿ

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯರದಲ್ಲಿ ಯ್ವುದ�ೇ ವಯೂಕ್್ತ, ಯ್ವುದ�ೇ ವಗ್ಷ, 

ಯ್ವುದ�ೇ ಪರೆದ�ೇಶ, ದ�ೇಶದ ಯ್ವುದ�ೇ ಮೊಲ�ಯೊ ಹಿಂದುಳಿದಿಲಲಿ 

ಎಂಬುದನುನು ಕ�ೇಂದರೆ ಸಕ್್ಷರ ಖ್ತಿರೆಪಡಿಸುತಿ್ತದ�. ದ�ೇಶದ ಇಂತಹ 

ಕ್�ೇತರೆಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಗಮನ ಹರಸಲು ಕಳ�ದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 

ಪರೆಯತನುಗಳು ನಡ�ದಿವ�. ಪೂವ್ಷ ಭ್ರತವ್ಗಿರಲ್ ಅರವ್ 

ಈಶ್ನಯೂವ�ೇ ಇರಲ್ ಅರವ್ ಜಮು್ಮ-ಕ್ಶಿಮೀರ, ಲಡ್ಖ್ ಸ�ೇರದಂತ� 

ಇಡಿೇ ಹಿಮ್ಲಯ ಪರೆದ�ೇಶವ್ಗಿರಲ್, ಕರ್ವಳಿ ಪರೆದ�ೇಶಗಳು 

ಅರವ್ ಬುರಕಟು್ಟ ಪರೆದ�ೇಶಗಳ�ೇ ಆಗಿರಲ್ ಭ್ರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 

ಪಯರಕ�ಕೆ ಹ�ೊಸ ಗಡಿಗಳ್ಗುತಿ್ತವ�. ಜಮು್ಮ ಮತು್ತ ಕ್ಶಿಮೀರದಲ್ಲಿ 

ಕ್�ೇತರೆ ಪುನವಿ್ಷಂಗರಣ� ಆಯೇಗವನುನು ರಚಿಸಲ್ಗಿದುದಾ, ಮುಂಬರುವ 

ವಿಧ್ನಸಭ್ ಚುನ್ವಣ�ಗೊ ಸಿದ್ಧತ�ಗಳು ನಡ�ಯುತಿ್ತವ�.

ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು 

ಉತ�್ತೇಜಸಲು, ರ�ೈಲು ಕೌಶಲ 

ವಿಕ್ಸ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 

2024ರ ವ�ೇಳ�ಗ�

ಉಚಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೆೇತಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕ್್ರೇಡಾ ಶಕ್ತು ಕೆೇಂದ್ರವನಾನುಗಿ ರೂಪಿಸ್ವುದ್

ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಂಗ್ 

ಲ್ಯೂಬ್ ನ ವ್ಯೂಪಿ್ತಯು 

ಸುಮ್ರು

ಸ್್ಮಟ್್ಷ ಇಂಡಿಯ್ ಹ್ಯೂಕಥ್ನ್ 

50,000 9000 1000000
ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ಯುವಕರಗ� 

ತರಬ�ೇತಿ ನಿೇರಲ್ಗುವುದು.

ಶ್ಲ�ಗಳಿಗ� 

ಏರಸಲ್ಗಿದುದಾ, 

ಈಗ ಅದನುನು 10 

ಸ್ವಿರಕ್ಕೆಂತ ಹ�ಚುಚು 

ಮ್ರಲ್ಗುವುದು.

ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ವಿದ್ಯೂರ್್ಷಗಳು 

ಭ್ಗವಹಿಸುವಂತ� ಆಕರ್್ಷಸಿದ�, 7 

ಸ್ವಿರಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ಸಂಸ�ಥಾಗಳಿಂದ 

ಸುಮ್ರು 6 ಸ್ವಿರ ಹ�ೊಸ ವಿಚ್ರಗಳು 

ಮೊಡಿವ�. ಅದಕ�ಕೆ ಮತ್ತರು್ಟ ವ�ೇಗ ನಿೇರುವ 

ಪರೆಯತನುಗಳನುನು ಮ್ರಲ್ಗುವುದು.

2028ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಒಲ್ಂಪಿರ್ ಕ್ರೆೇಡ್ಕೊಟದಲ್ಲಿ ಅಗರೆ 

10 ರ್ರಟ್ರಗಳ ಪಟಿ್ಟಯಲ್ಲಿ ಭ್ರತವನುನು ತರುವ 

ಪರೆಯತನು. 2021-25ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಕ್ರೆೇಡ�ಗ್ಗಿ 8750 

ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಪರೆತ�ಯೂೇಕ ಹರ ಹಂಚಿಕ� ಅವಕ್ಶ.

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್್ಠ ನವೇದ್ಯಮಗಳನ್ನು 

ಹೊಂದಿದೆ. ಯ್ವಕರ್ ಹೊಸತನದ ಶೆೋೇಧದ 

ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯ್ತಿತುದಾ್ದರೆ.

ಸ್ವಣಗಿ ಸಮಯ...

n 	ಲ್ಸ್ ಏಂಜಲ್ಸಾ ಒಲ್ಂಪಿರ್ಸಾ- 2028ರ ಸಿದ್ಧತ� ರೇಡಿಯಂ ಯೇಜನ�ಯಡಿ ಕ್ರೆೇಡ್ಪಟುಗಳಿಗ� ತರಬ�ೇತಿ. 
ಹ�ೊಸ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಶಿಕ್ರ ನಿೇತಿಯ ಮತ�ೊ್ತಂದು ವಿಶ�ೇರ ಲಕ್ರವ�ಂದರ� ಕ್ರೆೇಡ�ಯನುನು ಪಠ�ಯೂೇತರ ಶಿಕ್ರದ 

ಬದಲ್ಗ� ಮುಖಯೂವ್ಹಿನಿಯ ಶಿಕ್ರದ ಭ್ಗವನ್ನುಗಿ ಮ್ರಲ್ಗಿದ�.

n  ಪರೆತಿಭ�ಗಳನುನು ಸಜು್ಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೊಲಕ ಕ್ರೆೇಡ್ಪಟುಗಳಿಗ� ಅವಕ್ಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಮತು್ತ 
ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹ�ಚಿಚುನ ತಂತರೆಜ್್ನದ ಬಳಕ�ಯನುನು ತಿೇವರೆಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕ್ದ ಮತು್ತ ವಿಸ್ತರಸಬ�ೇಕ್ದ 
ಗುರಯನುನು ಈ ಅಭಿಯ್ನ ಹ�ೊಂದಿದ�. ಹ�ೊಸ ಶಿಕ್ರ ನಿೇತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2025ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಕನಿರಠಾ ಶ�ೇ.50 
ವಿದ್ಯೂರ್್ಷಗಳಿಗ� ವೃತಿ್ತಪರ ಕೌಶಲಯೂಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಯನುನು ಹ�ೊಂದಲ್ಗಿದ�, ಇದರಂದ ಶ್ಲ್ 
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಡ�ದ ವೃತಿ್ತಪರ ಕೌಶಲಯೂಗಳನುನು ಉನನುತ ಶಿಕ್ರ ಮಟ್ಟಕೊಕೆ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂರು ಹ�ೊೇಗಬಹುದು.

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ

46 ಲಕ್ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ಮಹಿಳ�ಯರು ಮತು್ತ 45 
ಸ್ವಿರಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ದಿವ್ಯೂಂಗ ಜನರು 
ಉಚಿತ ಕೌಶಲಯೂ ತರಬ�ೇತಿಯಿಂದ 

ಸಶಕ್ತರ್ಗಿದ್ದಾರ� ಮತು್ತ ಅವರ ಶ�ೇಕರ 100ರರು್ಟ 
ಜನಸಂಖ�ಯೂಯನುನು ತರಬ�ೇತುಗ�ೊಳಿಸುವ 
ಪರೆಯತನುಗಳನುನು ಮ್ರಲ್ಗುತಿ್ತದ�.



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜನವರಿ 1-15, 202226

ಲಡ್ಖ್ ಪರೆದ�ೇಶವೂ ತ್ವರತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ 

ಹ್ದಿಯಲ್ಲಿದ�. ಒಂದು ಕಡ� ಲಡ್ಖ್ ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ 

ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗುತಿ್ತದದಾರ�, 

ಮತ�ೊ್ತಂದ�ಡ� ಸಿಂಧು ಕ�ೇಂದಿರೆೇಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯೂಲಯವು 

ಲಡ್ಖ್ ಅನುನು ಉನನುತ ಶಿಕ್ರದ ಕ�ೇಂದರೆವನ್ನುಗಿ 

ಮ್ರುತಿ್ತದ�.

21ನ�ೇ ಶತಮ್ನದ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಭ್ರತವು 

ನಿೇಲ್ ಆರ್್ಷಕತ�ಯ ರ್ರಟ್ರವ್ಗುವ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ 

ತನನು ಪರೆಯತನುಗಳನುನು ತ್ವರತವ್ಗಿ ಹ�ಚಿಚುಸುತಿ್ತದ�. 

ಸ್ಗರದ ಅಪರಮಿತ ಸ್ಧಯೂತ�ಗಳನುನು ಅನ�್ವೇರ್ಸುವ 

ಮಹತ್್ವಕ್ಂಕ್�ಯನುನು ಆಳ-ಸಮುದರೆ ಯ್ತ�ರೆಗಳು 

ಅರತುಕ�ೊಳು್ಳತಿ್ತವ�. ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸೊಚಯೂಂಕದಲ್ಲಿ 

ಹಿಂದುಳಿದಿದದಾ ದ�ೇಶದ ಜಲ�ಲಿಗಳ ಆಶ�ೋೇತ್ತರಗಳನುನು ಸಹ 

ನ್ವು ಪರೆಚ�ೊೇದಿಸಿದ�ದಾೇವ�.

ದ�ೇಶದ 110ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ಮಹತ್್ವಕ್ಂಕ್�ಯ 

ಜಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ರ, ಆರ�ೊೇಗಯೂ, ಪೌರ್್ಟಕತ�, ರಸ�್ತಗಳು ಮತು್ತ 

ಉದ�ೊಯೂೇಗಕ�ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಆದಯೂತ� 

ನಿೇರಲ್ಗುತಿ್ತದ�. ಈ ಮಹತ್್ವಕ್ಂಕ್�ಯ ಜಲ�ಲಿಗಳು 

ಭ್ರತದ ಇತರ ಜಲ�ಲಿಗಳಿಗ� ಸರಸಮನ್ಗಿರಬ�ೇಕ�ಂಬ 

ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಬಲವ್ದ ಸಪಿಧ�್ಷ ನಡ�ಯುತಿ್ತದ�. 

ಬಂರವ್ಳಶ್ಹಿ ಮತು್ತ ಸಮ್ಜವ್ದದ ಬಗ�ಗೆ ಆರ್್ಷಕ 

ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಬಹಳರು್ಟ ಚಚ�್ಷಗಳೊ ನಡ�ಯುತಿ್ತವ�, 

ಆದರ� ಭ್ರತವು ಸಹಕ್ರ ಸಂಘಗಳಿಗೊ ಒತು್ತ 

ನಿೇರುತಿ್ತದ�. ಈ ವಲಯದ ಸಬಲ್ೇಕರರಕ್ಕೆಗಿ ಪರೆತ�ಯೂೇಕ 

ಸಚಿವ್ಲಯವನುನು ರಚಿಸುವ ಮೊಲಕ ಈ ದಿಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ 

ಕರೆಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಲ್ಗಿದ�.

ನರಿೇಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೆೈಸಲ್ ಮೂಲಸೌಕಯಗಿಕೆಕಾ ಒತ್ತು

ಆಪಿ್ಟಕಲ್ ಫ�ೈಬರ್ ನ�ಟ್ ವರ್್ಷ ಡ�ೇಟ್ 

ಹಳಿ್ಳಗಳನುನು ತಲುಪುತಿ್ತದ�. ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ 

ಹ�ಚುಚು ಮಹಿಳ�ಯರು ಸ್ವಸಹ್ಯಗುಂಪುಗಳ�ೊಂದಿಗ� 

ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರ�. ಇಂದು, ದ�ೇಶವು ಸಥಾಳಿೇಯತ�ಗ� 

ಧ್ವನಿ ಮಂತರೆದ�ೊಂದಿಗ� ಮುಂದುವರಯುತಿ್ತರುವ್ಗ, 

ಸ್್ವಮಿತ್ವ ಯೇಜನ�ಯ ಮೊಲಕ ಗ್ರೆಮಗಳನುನು 

ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲ್ಗುತಿ್ತದ�. ದ�ೇಶದ ಶ�ೇಕಡ್ 8೦ಕ್ಕೆಂತ 

ಹ�ಚುಚು ರ�ೈತರು ಎರರು ಹ�ಕ�್ಟೇರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮ 

ರೊಮಿಯನುನು ಹ�ೊಂದಿದವರ್ಗಿದ್ದಾರ�. ಈ ಹಿಂದ� ಈ 

ಸರ್ಣ ರ�ೈತರಗ� ಆದಯೂತ� ನಿೇಡಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ� ಇದಿೇಗ 

ಈ ಸರ್ಣ ರ�ೈತರ ಹಿತ್ಸಕ್್ತಯನುನು ಪರಗಣಿಸಿ ಕೃರ್ 

ಸುಧ್ರಣ�ಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲ್ಗಿದ�, ನಿಧ್್ಷರಗಳನುನು 

ಮ್ರಲ್ಗುತಿ್ತದ�.

107
ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮೂಲಸೌಕಯಗಿ 
ಪೆೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಯೊೇಜನೆಯ್ ರೆೈಲ್, 
ರಸೆತು ಸಂಪಕಗಿ, ವಿಮಾನ ನಲಾ್ದಣಗಳು, 
ಎಕ್್ಸ ಪೆ್ರಸ್ ಹೆದಾ್ದರಿಗಳು, ಹಡಗ್ 
ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು 
ಹೊಂದಿದೆ. 

7 ವಷ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದಾ್ದರಿಗಳ 
ನಮಾಗಿಣದಲ್ಲಿ

100%ರಷ್್್ಟ ಹೆಚಚೆಳ

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮೂಲ ಸೌಕಯಗಿ ಪೆೈಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮೂಲ ಸೌಕಯಗಿ ಪೆೈಪ್ 
ಲೆೈನ್ (ಕೊಳವೆ ಮಾಗಗಿ) ಯೊೇಜನೆಲೆೈನ್ (ಕೊಳವೆ ಮಾಗಗಿ) ಯೊೇಜನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದಾ್ದರಿಗಳು ಮತ್ತು  ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದಾ್ದರಿಗಳು ಮತ್ತು  
ರಸೆತು ಯೊೇಜನೆಗಳುರಸೆತು ಯೊೇಜನೆಗಳು

ಪಶಿಚೆಮ ಮಧ್ಯ ರೆೈಲೆ್ವ ವಲಯದ 

ಭೊೇಪಾಲ್-ಇಟಾಸಿಗಿ ಮೂರನೆೇ 

ಮಾಗಗಿ ಯೊೇಜನೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ 

ಬಖೆೇಗಿರಾ-ಬ್ಡಿನು (26.50 ಕ್.ಮಿೇ) 

ನಡ್ವಿನ ಮೂರನೆೇ ಮಾಗಗಿದಲ್ಲಿ 

ಬಾ್ರಡ್ ಗೆೇಜ್ ಗಾಗಿ ಭಾರತಿೇಯ 

ರೆೈಲೆ್ವ ಪ್ರಮ್ಖ ಸ್ರಂಗ ಕೊರೆಯ್ವ 

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆೈಗೆತಿತುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ರೆೈಲ್ಗಳು 

ಭಾರತದ ಶಿ್ರೇಮಂತ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ 

ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ನೊೇಡಲ್ 

ದೆೇಶದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಜನರನ್ನು 

ಕರೆದೊಯ್್ಯತತುವೆ.

ಪ್ರರಾನಮಂತಿ್ರ ಗತಿ-ಶಕ್ತು 

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿನ್ 

ವಿಳಂಬ ಯೊೇಜನೆಗಳ ಯ್ಗಕೆಕಾ 
ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲ್ ಭಾರತ ಗತಿಶಕ್ತು 
ಯೊೇಜನೆಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ

ಭಾರತ ದಿನಕೆಕಾ 

36.5 ಕ್.ಮಿೇ. 
ರಸೆತುಗಳನ್ನು ನಮಿಗಿಸ್ವ ಮೂಲಕ 
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್್ಟಸ್ತಿತುದೆ. 

ಕೊೇವಿಡ್ ಸಂಕಷ್್ಟದ  
ಹೊರತಾಗಿಯೂ  
2020-21ರ ಆರ್ಗಿಕ ವಷ್ಗಿದಲ್ಲಿ 

13,394 ಕ್.ಮಿೇ.
ರಸೆತು ನಮಿಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸಕಾಗಿರವು ವಿವಿಧ 

ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಂದೆೇ 

ವೆೇದಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತಿತುದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಇಲಾಖೆಗೂ ವಿವಿಧ 

ಯೊೇಜನೆಗಳ ಬಗೆಗು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲ್ ವ್ಯವಸೆ್ಥ 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಗತಿಶಕ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿನ್ ಮೂಲಕ 

ಭಾರತ ಮೂಲಸೌಕಯಗಿ 

ಕೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜೆಜೆ 

ಇಟಿ್ಟದೆ.

100 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ ಪಿಎಂ 

ಗತಿಶಕ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಾಲಿನ್ 

ಲಕಾಂತರ ಯ್ವಕರಿಗೆ ಹೊಸ 

ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು 

ತಂದಿದೆ.

ಅಮೃತ ವಷ್ಗಿ

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಹ�ೊಸ ಪಿೇಳಿಗ�ಯ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷಕ್ಕೆಗಿ ಸಂಘಟಿತ 

ಪರೆಯತನುಗಳನುನು ಮ್ರಲ್ಗುತಿ್ತದ�. ಇತಿ್ತೇಚ�ಗ� ಆರಂಭಿಸಲ್ದ 

ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ಗತಿಶಕ್್ತ ಯೇಜನ� ಈ ನಿಟಿ್ಟನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಸಿದ�. 

ಆಧುನಿಕ ಜಗತಿ್ತನಲ್ಲಿ ಪರೆಗತಿಯ ಅಡಿಪ್ಯವು ಅತ್ಯೂಧುನಿಕ 

ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷದ ಮೇಲ�ಯೇ ನಿಂತಿದ�, ಇದು ಮಧಯೂಮ ವಗ್ಷದ 

ಅಗತಯೂಗಳು ಮತು್ತ ಆಕ್ಂಕ್�ಗಳನುನು ಸಹ ಪೂರ�ೈಸುತ್ತದ�. ಇದರ 

ಸ್ಕ್ರಕ�ಕೆ ಈ ಅಸ್ಧ್ರರ ಕ್ಯ್ಷವು ಜಲ, ರೊಮಿ, ಆಕ್ಶ ಹಿೇಗ� 

ಪರೆತಿಯಂದು ಕ್�ೇತರೆದಲೊಲಿ ಉಸಿರು ಬಿರುವ ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ನಡ�ದಿದ�. 

ಹ�ೊಸ ಸಥಾಳಗಳನುನು ಸಮುದರೆ ವಿಮ್ನಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪಕ್್ಷಸಬಲಲಿ 

ಜಲಮ್ಗ್ಷಗಳ ವಿಶ್ಲ ಜ್ಲವನುನು ಒದಗಿಸುವ ಕ್ಯ್ಷವೂ 

ವ�ೇಗವ್ಗಿ ನಡ�ಯುತಿ್ತದ�. ಭ್ರತಿೇಯ ರ�ೈಲ�್ವ ಕೊರ ಆಧುನಿಕ 

ಯುಗಮ್ನಕ�ಕೆ ವ�ೇಗವ್ಗಿ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳು್ಳತಿ್ತದ�. 

ಮೂಲಸೌಕಯಗಿಮೂಲಸೌಕಯಗಿ
ಮೂಲಸೌಕಯಗಿವು ದೆೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್್ಯವುದಲಲಿದೆ 
ಉದೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್್ಟಸ್ವಂತಹ ಕೆೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಷೆ್ಟೇ ಅಲಲಿ, 
ಆಧ್ನಕ ಜಗತಿತುನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಡಿಪಾಯವು ಆಧ್ನಕ ಮೂಲಸೌಕಯಗಿದ 
ಮೇಲೆಯೇ ನಂತಿದೆ. ಅದೆೇ ವೆೇಳ ,ೆ ಇದ್ ಮಧ್ಯಮ ವಗಗಿದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 
ಆಕಾಂಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೆೈಸ್ತತುದೆ. ದ್ಬಗಿಲ ಮೂಲಸೌಕಯಗಿವು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ವೆೇಗಕೆಕಾ ದೊಡ್ಡ ಹಾನಯನ್ನು ಉಂಟ್ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕಾಗಿಯೇ 
ಭಾರತ ಸಕಾಗಿರವು ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕಯಗಿಗಳನ್ನು ನಮಿಗಿಸ್ವ ಮತ್ತು 
ವೆೇಗವಧಗಿನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೇಡಿದೆ.

ದೆೇಶದ ಇತರ 19 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತ್ತ್ಗಿ ಲಾ್ಯಂಡಿಂಗ್ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ರಾಜಸಾ್ಥನದ ಫಲೊೇಡಿ - ಜೆೈಸಲೆಮೇರ್ ರಸೆತು ಮತ್ತು 

ಬಾಮಗಿರ್ –ಜೆೈಸಲೆಮೇರ್ ರಸೆತು, ಪಶಿಚೆಮ ಬಂಗಾಳದ 

ಖರಗ್್ಪರ್ - ಬಾಲಸೊೇರ್ ರಸೆತು, ಖರಗ್್ಪರ್ - ಕ್ಯೊೇಂಜಾರ್ 

ರಸೆತು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪನಘರ್ ಬಳಯ /ಕೆಕೆಡಿ, 

ಚೆನೆನುೈನ ಪುದ್ಚೆೇರಿಯ ರಸೆತು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೂಲಿರ್ 

- ಒಂಗೊೇಲ್ ರಸೆತು ಮತ್ತು ಒಂಗೊೇಲ್ - ಚಿಲಕಲ್ರಿಪೆೇಟ್ 

ರಸೆತು, ಹರಿಯಾಣದ ಮಂಡಿ ದಬಾ್ವಲ್ಯಿಂದ ಓರಾನ್ 

ರಸೆತು, ಪಂಜಾಬ್ ನ ಸಂಗೂ್ರರ್ ಬಳ, ಗ್ಜರಾತ್ ನ ಭ್ಜ್-

ನಲ್ಯಾ ರಸೆತು ಮತ್ತು ಸೂರತ್-ಬರೊೇಡಾ ರಸೆತು, ಜಮ್್ಮ 

ಮತ್ತು ಕಾಶಿಮೇರದಲ್ಲಿ ಬನಹಾಲ್-ಶಿ್ರೇನಗರ ರಸೆತು, ಅಸಾ್ಸಂನ 

ಲೆೇಹ್/ ನೊ್ಯೇಮಾ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸಾಗರ 

ಜೊೇಹಗಿಟ್- ಬಾರಾಘಾಟ್ ರಸೆತುಯಲ್ಲಿನ ಶಿವಸಾಗರ ಬಳಯ 

ಜೊೇಹಗಿಟ್- ಬಾರಾಘಾಟ್ ರಸೆತು, ಬಾಗೊ್ಡೇಗಾ್ರ- ಹಾಶಿಮಾರಾ 

ರಸೆತು, ಹಾಶಿಮಾರಾ-ತೆೇಜ್್ಪರ್ ಮಾಗಗಿ ಮತ್ತು ಅಸಾ್ಸಂನ 

ಹಾಶಿಮಾರಾ-ಗ್ವಾಹಟಿ ರಸೆತುಗಳು ಸೆೇರಿವೆ.

ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ದಾರಿ ಸ್ಗಮ

ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದಾ್ದರಿಗಳ ಪಾ್ರಧಿಕಾರವು

ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಹೆದಾ್ದರಿಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು 2024-25ರ 

ವೆೇಳೆಗೆ  2 ಲಕ್ಷ ಕ್.ಮಿೇ ನಷ್್್ಟ ವಿಸತುರಿಸಲ್ದೆ.

ಗತಿಶಕ್ತು ಯೊೇಜನೆಯ ಮೂಲಕ 

ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಉಡಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಪಾ್ರದೆೇಶಿಕ ಸಂಪಕಗಿವನ್ನು 

ತ್ವರಿತಗೊಳಸಲಾಗ್ವುದ್. ವಿಮಾನ 

ನಲಾ್ದಣಗಳು/ಹೆಲ್ಪೇಟ್ಗಿ ಗಳು/ಜಲ 

ವಿಮಾನ ನಲಾ್ದಣಗಳ ಸಂಖೆ್ಯಯನ್ನು 

2024-25ರ ವೆೇಳೆಗೆ 

220 ಕೆಕಾ 

ಹೆಚಿಚೆಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಮ್ಂಬರ್ವ 2 ವಷ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ 

ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 

75 ಹೊಸ ವಂದೆೇ 

ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ಗಳ 

ಸಂಚಾರಕೆಕಾ ರೆೈಲೆ್ವ 

ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತಿತುದೆ. 

ರಸೆತು ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದಾ್ದರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಾಹನ ಸಾಕಾರಾಪಿಂಗ್ 

ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಕಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡದ ಕ್ರಮದ ಬಗೆಗು 

ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್್ದ, ಇದ್ 1ನೆೇ ಏಪಿ್ರಲ್, 2022 ರಿಂದ 

ಜಾರಿಗೆ ಬರಲ್ದೆ.

ಸ್ವಣಗಿ ಸಮಯ...

ಸ್ವಣಗಿ ಸಮಯ...

2025ರ ವೆೇಳೆಗೆ 7,400 ಯೊೇಜನೆಗಳ  

ವಾ್ಯಪಿತು ಸಾಧಿಸಲ್ 

111  ಕೊೇಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ 

ಮೂಲಸೌಕಯಗಿ ಕೊಳವೆ 

ಮಾಗಗಿದ ವಿಸತುರಣೆ. 

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
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ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂವಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 

ವೆೇಗವು ತಿೇವ್ರಗತಿ ಪಡೆಯ್ತಿತುದೆ.

ಈಶ್ನಯೂ ಮತು್ತ ಪೂವ್ಷ ಭ್ರತ, ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ 

ಹ�ೊಸ ಅಧ್ಯೂಯವನುನು ಬರ�ಯುತಿ್ತದ�. ಈಶ್ನಯೂದ ಎಲ್ಲಿ 

ರ್ಜಯೂ ರ್ಜಧ್ನಿಗಳನುನು ರ�ೈಲು ಸ�ೇವ�ಯಂದಿಗ� 

ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ ಕ್ಯ್ಷ ಪೂರ್ಷಗ�ೊಳು್ಳವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ�.

ಪೂವ್ಷದತ್ತ ಕರೆಮ ನಿೇತಿಯ ಮೊಲಕ ಈಶ್ನಯೂ 

ರ್ರಟ್ರಗಳ್ದ ಬ್ಂಗ್ಲಿದ�ೇಶ, ಮ್ಯೂನ್್ಮರ್ ಮತು್ತ 

ಆಗ�ನುೇಯ ಏಷ್ಯೂದ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪಕ್ಷ ಹ�ೊಂದುತಿ್ತವ�. 

ಹಲವ್ರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮ್ಡಿದ ಪರೆಯತನುಗಳಿಂದ್ಗಿ, 

ಈಶ್ನಯೂದಲ್ಲಿ ಶ್ಶ್ವತ ಶ್ಂತಿಯನುನು 

ಖ್ತಿರೆಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಶ�ರೆೇರಠಾ ಭ್ರತ ಸೊಫೂತಿ್ಷಯನುನು 

ರೊಪಿಸುವ ಕ್ಯ್ಷ ಅನ�ೇಕ ಪಟು್ಟ ಹ�ಚ್ಚುಗಿದ�. ಈ 

ಪರೆದ�ೇಶವು ಪರೆವ್ಸ�ೊೇದಯೂಮ, ಕ್ರೆೇಡ�, ಸ್ವಯವ ಕೃರ್, 

ಗಿರಮೊಲ್ಕ� ಔರಧಿಗಳು ಇತ್ಯೂದಿಗಳಿಗ� ಸ್ಕರು್ಟ 

ಸ್ಮರಯೂ್ಷವನುನು ಹ�ೊಂದಿದ�, ಇದು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಯರದ 

ಪರೆಮುಖ ಅಂಶವ್ಗಿದ�.

ಉತತುಮ ಆಡಳತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರಾ್ಯಯ

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸ್ಂಕ್ರೆಮಿಕದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಮೇರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ್ ಉತಪಿನನುಗಳನುನು ಉತ�್ತೇಜಸಲು 

ದ�ೇಶವು ಉತ್ಪಿದನ� ಸಂಪಕ್್ಷತ ರರೆೇತ್ಸಾಹಕ 

(ಪಿಎಲ್ಐ) ಯೇಜನ�ಯನುನು ಘೊೇರ್ಸಿದ�. 

ಇದಕ�ಕೆ ಉದ್ಹರಣ�ಯಂದರ� ಎಲ�ಕ್ಟ್ರನಿರ್ 

ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಲ್.ಐ ತ್ವರತ ಬದಲ್ವಣ�ಗಳನುನು 

ತಂದಿರುವುದ್ಗಿದ�.

ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ�, ಭ್ರತವು ಸುಮ್ರು 8 

ಶತಕ�ೊೇಟಿ ಡ್ಲರ್ ಮೌಲಯೂದ ಮಬ�ೈಲ್ ಫೇನ್ 

ಗಳನುನು ಆಮದು ಮ್ಡಿಕ�ೊಂರು ಬಳಸುತಿ್ತತು್ತ.

ಈಗ ಅದು ಮೊರು ಶತಕ�ೊೇಟಿ ಡ್ಲರ್ ಮೌಲಯೂದ 

ಮಬ�ೈಲ್ ಫೇನ್ ಗಳನುನು ರಫ್್ತ ಮ್ರುತಿ್ತದ�. ಉತ್ಪಿದನ್ 

ವಲಯವನುನು ಆರ್್ಷಕತ�ಯ ಚ್ಲಕಶಕ್್ತಯ್ಗಿ ಮ್ರುವ 

ಉದ�ದಾೇಶದಿಂದ ಈ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಮುಂದುವರಸಲು 

ಬಜ�ಟ್ ಘೊೇರಣ�ಯಂತ� ಎಲ್ಲಿ 13 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನುನು 

n 	ಸಕ್್ಷರ ತನನು ವಿಭಿನನು ಯೇಜನ�ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರವರಗ� ನಿೇರುತಿ್ತರುವ 

ಅಕ್ಕೆ ಪೌರ್್ಟಕಯುಕ್ತವ್ಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂದು ನಿಧ್ಷರಸಿದ�.

n 	ಬರವರಗ� ಪೌರ್್ಟಕ ಅಕ್ಕೆ ದ�ೊರಕ್ಸಲು 2024ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಇಡಿೇ ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ 

ವಿತರಣ್ ವಯೂವಸ�ಥಾಗ� ಬಲವಧಿ್ಷತ ಅಕ್ಕೆ ಪೂರ�ೈಸಲ್ಗುವುದು.

n 	ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಕ್ಕೆ, ಮಧ್ಯೂಹನುದ ಬಿಸಿಯೊಟದಲ್ಲಿ 

ಮಕಕೆಳಿಗ� ನಿೇರುವ ಅಕ್ಕೆ, ಪರೆತಿ ಯೇಜನ�ಯ ಮೊಲಕ ಸಿಗುವ ಅಕ್ಕೆಯನುನು 

2024ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಪೌರ್್ಟಕ್ಂಶಯುಕ್ತ ಮ್ರಲ್ಗುವುದು.

ಉತತುಮ ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶ - 
ಈಗ ಸಾರವಧಿಗಿತ ಅಕ್ಕಾ

ರೇರಣ್ ಅಭಿಯ್ನದ ಮೊಲಕ ಕ�ೇಂದರೆ ಸಕ್್ಷರವು ಅಪೌರ್್ಟಕತ�ಯ 
ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯ್ನವನುನು ಪ್ರೆರಂಭಿಸಿದುದಾ, ಈಗ ರೇರಣ್ 2.0 
ಮೊಲಕ ಅಭಿಯ್ನವನುನು ಮುಂದುವರಸಲ್ಗಿದ�. ಈ ಹಿನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ 
ಸರಕ್ರ ತನನು ವಿವಿಧ ಯೇಜನ�ಗಳಡಿ ಬರವರಗ� ನಿೇರುವ ಅಕ್ಕೆಯ 
ಬಲವಧ್ಷನ� ಮ್ರಲು ನಿಧ್ಷರಸಿದ�.

n 	2020ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆಹ್ರ ದಿನದ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ 17 ಜ�ೈವಿಕ ಸಂಸಕೆರತ ತಳಿಗಳ 

ಬಿೇಜಗಳನುನು, ಮತು್ತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 35 ಜ�ೈವಿಕ ಸಂಸಕೆರತ ತಳಿಯ 

ಬಿೇಜಗಳನುನು ರ್ರಟ್ರಕ�ಕೆ ಸಮಪಿ್ಷಸಲ್ಯಿತು.

n 	ಸುಧ್ರತ ತಳಿಗಳ ಬಿೇಜಗಳನುನು ಪರಚಯಿಸುವುದರ�ೊಂದಿಗ� ಪೌರ್್ಟಕ್ಂಶ 
ಅಭಿಯ್ನವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೃರ್ ವಲಯವನುನು ಸಂಶ�ೋೇಧನ� ಮತು್ತ 
ತಂತರೆಜ್್ನದ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪಕ್್ಷಸಲ್ಗಿದ�.

ಪೇಷ್ಣ್ ಅಭಿಯಾನ 2.0ನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ 
ಘೂೇಷ್ಸಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾಗಿರವು ಮ್ಂಬರ್ವ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೇಷ್ಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚಿಚೆಸ್ವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 
ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಾಲಿ ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು 
ನಡೆಸಲ್ದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ 

ಕಾಯಗಿಕ್ರಮದಡಿ 80 ಕೊೇಟಿ ಜನರ್ 

ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯ್ತಿತುದಾ್ದರೆ.

ಅಮೃತ ವಷ್ಗಿ
ಕ�ೇಂದರೆ ಸಕ್್ಷರ ವಿವಿಧ 

ಯೇಜನ�ಗಳಡಿ ಅಹ್ಷ 

ನ್ಗರಕರಗ� ಅಕ್ಕೆ ನಿೇರುತಿ್ತದ�. 

ಆಹ್ರ ರದರೆತ�ಯನುನು ಒದಗಿಸುವ 
ಸಲುವ್ಗಿ, ಜನರಗ� ಕ�ೊೇವಿಡ್ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ 
ಅರವ್ ಉಚಿತವ್ಗಿ ಆಹ್ರ 
ಧ್ನಯೂಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲ್ಯಿತು, 
ಇದರಂದ ಅವರಗ� ಆಹ್ರ ಮತು್ತ 
ಪೌರ್್ಟಕ್ಂಶದ ರದರೆತ� ಸಿಗುತಿ್ತದ�.

ಸ್ವಣಗಿ ಸಮಯ...
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ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
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ಜ್ರಗ� ತರಲ್ಗಿದ�.

ಇಂದು, ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತು್ತ ದ�ೇಶದ ಸರ್ಣ 

ಪಟ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ನವೇದಯೂಮಗಳು ತಲ�ಎತು್ತತಿ್ತವ�. ಇಂದು 

ಭ್ರತವು ದ�ೊರ್ಡ ಬದಲ್ವಣ� ಮತು್ತ ಸುಧ್ರಣ�ಗಳನುನು ತರಲು ಸ್ಕರು್ಟ 

ರ್ಜಕ್ೇಯ ಸಂಕಲಪಿ ತ�ೊೇರಸುತಿ್ತದ�. ಇಂದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ರ್ಜಕ್ೇಯ 

ಇಚ್ಛಾಶಕ್್ತಯ ಕ�ೊರತ�ಯಿಲಲಿ. ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ರದರೆತ�ಯ ಜ�ೊತ�ಗ�, ಪರಸರ 

ರದರೆತ�ಗ� ಸಮ್ನ ಪ್ರೆಮುಖಯೂತ�ಯನುನು ನಿೇರಲ್ಗುತಿ್ತದ�. ಭ್ರತ 

ಇಂದು ಪರಸರ ಸಂರಕ್ಣ�ಗ� ಧ್ವನಿಯ್ಗಿದ�. ಆತ್ಮನಿರ್ಷರ ಭ್ರತಕ�ಕೆ 

ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸ್್ವವಲಂಬನ� ಅನಿವ್ಯ್ಷವ್ಗಿದ� ಮತು್ತ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ 

ಬಂದು 100 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಷಗ�ೊಳು್ಳವ ಮದಲ�ೇ ಅದನುನು ಸ್ಧಿಸಲು 

ದ�ೇಶವು ಸಪಿರ್ಟ ಮ್ಗ್ಷಸೊಚಿಯನುನು ರೊಪಿಸಿದ�. ಸಿಎನ್.ಜ, ಪಿಎನ್.

ಜ, ಶ�ೇಕಡ್ 20ರರು್ಟ ಎಥ�ನ್ಲ್ ಮಿಶರೆರ, ಎಲ�ಕ್ಟ್ರರ್ ವ್ಹನಗಳ 

ಉತ�್ತೇಜನ, ರ�ೈಲ�್ವಯ ಶ�ೇಕಡ್ 100 ವಿದುಯೂದಿದಾೇಕರರ ಮತು್ತ 2030ರ 

ವ�ೇಳ�ಗ� ನಿವ್ವಳ ಶೋನಯೂ ಇಂಗ್ಲ ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ� ವಲಯವ್ಗುವ 

ಗುರಯಂದಿಗ� ಅನಿಲ ಆಧ್ರತ ಆರ್್ಷಕತ�ಯ್ಗಲ್ದ�. 

ಹವ್ಮ್ನ ಗುರಗಳನುನು ಸ್ಧಿಸಲು ಪರೆಯತಿನುಸುತಿ್ತರುವ 

ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರತ ಮುಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಿದ�.

ಅಮೃತ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹರಿಕಾರರಾದ ಯ್ವಕರ್

ಭ್ರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಯೂಂತ ಯುವಜನರ ದ�ೇಶವ್ಗಿದುದಾ, 

ಅದರ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ ಶ�ೇಕಡ್ 65 ರರು್ಟ 35 ವರ್ಷಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮ 

ವಯಸಿಸಾನವರ್ಗಿದ್ದಾರ� ಮತು್ತ 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿಸಾನ 

ಶ�ೇಕಡ್ 50 ರರು್ಟ ಜನರು ರ್ರಟ್ರದ ಸ್ಥಾನಮ್ನವನುನು ಹ�ಚಿಚುಸಲು 

ಆಕ್ಂಕ್�ಗಳು ಮತು್ತ ಉತ್ಸಾಹ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರ�.

ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯವು ಪಿಎಲ್ಐ (ಉತಾ್ಪದನೆ 
ಸಂಪಕ್ಗಿತ ಪ್ರೇತಾ್ಸಹಕ) ನಂದ ವೆೇಗವನ್ನು 
ಪಡೆಯ್ತಿತುದೆ. ಉತಾ್ಪದನೆಯೂ ಹೆಚಾಚೆಗಿದೆ

ಆತ್ಮ ನಭಗಿರ ಭಾರತ್ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದೊಂದಿಗೆ  
ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೆೇಶ ಮ್ನನುಡೆಯ್ತಿತುದೆ

z	ಉತ್ಪಿದನ�ಯಲ್ಲಿ ಸ್್ವವಲಂಬನ� ಸ್ಧಿಸಲು ಎಲ�ಕ್ಟ್ರನಿರ್ಸಾ ಮತು್ತ 
ಐಟಿ ಯಂತ್ರೆಂಶ, ಆಟ�ೊೇಮಬ�ೈಲ್ಸಾ, ಮಬ�ೈಲ್ಸಾ, ಔರಧ, ಇ.ವಿ. 
ಬ್ಯೂಟರ ಸ�ೇರದಂತ� ಗುರುತಿಸಲ್ದ 13 ವಲಯಗಳಿಗ� - 1.97 ಲಕ್ 
ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ. ಮಂಜೊರು ಮ್ರಲ್ಗಿದ�.

z	ಆಗಸ್್ಟ 2020ಕ�ಕೆ ಹ�ೊೇಲ್ಸಿದರ� ಆಗಸ್್ಟ 2021 ರಲ್ಲಿ ಒಟು್ಟ ರಫ್್ತಗಳಲ್ಲಿ 
ಶ�ೇಕಡ್ 33 ರರು್ಟ ವೃದಿ್ಧಯ್ಗಿದ�. 

z	2013-2014 ರಲ್ಲಿ ಕೃರ್ಯಲ್ಲಿನ ಹಂಚಿಕ� 21,934 ಕ�ೊೇಟಿ 
ರೊ.ಗಳ್ಗಿದದಾರ�, 2021-2022 ರಲ್ಲಿ ಅದನುನು 5.5 ಪಟು್ಟ ಹ�ಚ್ಚುಗಿ 
1,23,018 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ. ಗಳಿಗ� ಏರಸಲ್ಗಿದ�

z	ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಗಿಂತ ಮದಲು ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಇ ಕ್ಟ್ ಗಳ ತಯ್ರಕ� 
ಬಹುತ�ೇಕ ನಗರಯೂವ್ಗಿತು್ತ. ಈಗ ಭ್ರತವು ಅದರ ಅತಿದ�ೊರ್ಡ 
ಉತ್ಪಿದಕ ರ್ರಟ್ರವ್ಗಿದ�.

z	ರಕ್ಣ್ ರಫ್್ತ 2019-20 ರಲ್ಲಿ 2ಶತಕ�ೊೇಟಿ ಡ್ಲರ್ ಎಂದು 
ಅಂದ್ಜಸಲ್ಗಿದ�.

z	ಸ್್ವವಲಂಬಿ ಭ್ರತ ಉದ�ೊಯೂೇಗ ಯೇಜನ�ಯಡಿ, ಸುಮ್ರು 30 ಲಕ್ 
ಜನರು ಸ�ಪ�್ಟಂಬರ್ 2021 ರವರ�ಗ� 1,500 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಿಂತ ಹ�ಚಿಚುನ 
ಪರೆಯೇಜನಗಳನುನು ಪಡ�ದಿದ್ದಾರ�.

z	ತಯ್ರಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಕನಿರಠಾ ಉತ್ಪಿದನ�ಯು 
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 500 ಶತಕ�ೊೇಟಿ ಅಮರಕನ್ ಡ್ಲರ್ ಮಿೇರುವ 
ನಿರೇಕ್�ಯಿದ�.

z	ಕಂಪೂಯೂಟರ್, ನ�ೈಮ್ಷಲಯೂ, ನಿೇರು, ವಿದುಯೂತ್ ಸ�ೇರದಂತ� ಶ್ಲ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಸೌಲರಯೂಗಳನುನು ಸುಧ್ರಸಲ್ಗುವುದು.

z	ಉದ�ೊಯೂೇಗ ಉತ�್ತೇಜನ, ಜೇವನ�ೊೇಪ್ಯದ ಅವಕ್ಶಗಳ 
ಪರೆವಧ್ಷನ�.

z	ನವೇದಯೂಮಗಳ ಮೊಲಕ, ಯುವಕರು ಸ್್ವವಲಂಬಿಗಳ್ಗಬಹುದು 
ಮತು್ತ ಉದ�ೊಯೂೇಗ ನಿೇರುವವರ್ಗಬಹುದು.

ಆತ್ಮ ನಿರ್ಷರ ಮೊಲ ಮಂತರೆದ�ೊಂದಿಗ�, ‘ಸಥಾಳಿೇಯತಗ� ಧ್ವನಿ’ ಮತು್ತ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ್’ ವನುನು ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಉತ�್ತೇಜಸಲ್ಗುತಿ್ತದ�, ಇದರಂದ ದ�ೇಶವು 
ಸ್್ವವಲಂಬಿಯ್ಗಲು ಸ್ಧಯೂವ್ಗಲ್ದ�. ಅದ�ೇ ವ�ೇಳ�, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಯ್ರಸಲ್ದ ಸರಕುಗಳನುನು ದ�ೊರ್ಡ ಪರೆಮ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ�ೇಶಕ�ಕೆ ರಫ್್ತ ಮ್ರಲು ಮತು್ತ 
ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಉದ�ೊಯೂೇಗ ಕ�ೇಳುವವರ ಬದಲ್ಗಿ, ಉದ�ೊಯೂೇಗ ನಿೇರುವವರ್ಗಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪರೆಯತಿನುಸಲ್ಗುತಿ್ತದ�. 
ನವ ಭ್ರತ ಆತ್ಮವಿಶ್್ವಸ ಮತು್ತ ಪರೆಗತಿಯ ಹ್ದಿಯಲ್ಲಿ ವ�ೇಗವ್ಗಿ ಸ್ಗಲು ಭ್ರತ ಸಕ್್ಷರವು ಸ್್ವವಲಂಬನ�ಯನುನು ಒಂದು ದೃರ್್ಟಕ�ೊೇನವನ್ನುಗಿ 
ಮ್ರಲು ಉಪಕರೆಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳು್ಳತಿ್ತದ�.

ಸ್ವಣಗಿ ಸಮಯ...

ಅಮೃತ ವಷ್ಗಿ

ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
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ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ಮೇದಿ ಅವರ�ೇ ಹ�ೇಳುವಂತ�, “ನ್ನು 

ಸ್ಂತ್ವನ ಹ�ೇಳುವವನಲಲಿ, ಕ್ರೆಯಯ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ನನಗ� ನಂಬಿಕ� 

ಇಟ್ಟವನು. ನನನು ದ�ೇಶದ ಯುವಕರ ಮೇಲ� ನನಗ� ನಂಬಿಕ� ಇದ�, 

ದ�ೇಶದ ಸಹ�ೊೇದರಯರ ಮೇಲ�, ದ�ೇಶದ ಹ�ರು್ಣಮಕಕೆಳ ಮೇಲ�, 

ದ�ೇಶದ ರ�ೈತರ ಮೇಲ�, ದ�ೇಶದ ವೃತಿ್ತಪರರ ಮೇಲ� ನನಗ� ನಂಬಿಕ� 

ಇದ�. ಇದು ‘ ನ್ನು ಮ್ರಬಲ�ಲಿ’ ಎಂಬ ಪಿೇಳಿಗ�, ಇದು ಪರೆತಿಯಂದು 

ಗುರಯನೊನು ಸ್ಧಿಸುತ್ತದ�.

21ನ�ೇ ಶತಮ್ನದ ಇಂದಿನ ಭ್ರತವು ದ�ೊರ್ಡ ಗುರಗಳನುನು 

ಸೃರ್್ಟಸುವ ಮತು್ತ ಅವುಗಳನುನು ಸ್ಧಿಸುವ ಸ್ಮರಯೂ್ಷವನುನು 

ಹ�ೊಂದಿದ�. ದಶಕಗಳು ಮತು್ತ ಶತಮ್ನಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಷಕ್ಷಿಸಲಪಿಟಿ್ಟದದಾ 

ಸಮಸ�ಯೂಗಳಿಗ� ಇಂದು ಭ್ರತವು ಪರಹ್ರಗಳನುನು ಕಂರುಕ�ೊಳು್ಳತಿ್ತದ�.

ವಿಧಿ 370ನುನು ರದುದಾಗ�ೊಳಿಸುವ ಐತಿಹ್ಸಿಕ ನಿಧ್್ಷರವ್ಗಿರಲ್ 

ಅರವ್ ತ�ರಗ� ಬಲ�ಯಿಂದ ದ�ೇಶವನುನು ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ 

ಜಎಸಿ್ಟಯಂತಹ ವಯೂವಸ�ಥಾಯ್ಗಿರಲ್, ಅರವ್ ಸ�ೇನ�ಗ� ‘ಒಂದು 

ಶ�ರೆೇಣಿ- ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ’ಯ ನಿಧ್್ಷರವ್ಗಿರಲ್, ಅರವ್ ರ್ಮ 

ಮಂದಿರ ನಿಮ್್ಷರವ�ೇ ಆಗಿರಲ್ ಅರವ್ ವಿವ್ದ್ಸಪಿದ ವಿರಯಗಳ 

ಶ್ಂತಿಯುತ ನಿರ್ಷಯಗಳ್ಗಿರಲ್, ಇವ�ಲಲಿವೂ ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು 

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಸ್ತವವ್ಗಿವ�. ಖಂಡಿತವ್ಗಿಯೊ, ಅಮೃತ ಕ್ಲದ 

ಪಯರವು ನವ ಭ್ರತದ ಹ�ೊಸ ಗ್ಥ�ಯನುನು ಬರ�ಯುತಿ್ತದ�. ಈ 

ಕನಸುಗಳು ಮತು್ತ ಆಕ್ಂಕ್�ಗಳನುನು ಪೂರ�ೈಸುವ ಚ�ೈತನಯೂವ�ಂದರ� 

ಅದರ ಏಕತ� - ಅಂದರ� --”ಸವ್ಷರ ಪರೆಯತನು.”

ನನನು ಮುಂದಿರುವ ಕರ್ಟಗಳ ಸರಮ್ಲ�ಯೇ ನನನು ಧ�ೈಯ್ಷದ ಅಡಿಪ್ಯ

ಸವ್ಲುಗಳನುನು ಕಂರು ಗ್ರರಯ್ಗದಿರ ಅಗ್ಧ ಅವಕ್ಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ 

ಅರಕವ್ಗಿವ�. ಪರೆಗತಿಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ಶರೆಮದ ಸುಗಂಧ ಸೊಸುತಿದ�.

ಇದು ತ್ಯಿ ಭ್ರತಿಗ� ನಿೇರುವ ಕ�ೊರುಗ�

ಬರವ ಬಲ್ಲಿದರು ನವ ಭ್ರತದ ಕ�ೈಗಳು

ಬದಲ್ಗುತಿ್ತರುವ ಭ್ರತದ ಕರ�ಯಿದು.

ಈ ಹಿಂದ�ಯೊ ದ�ೇಶ ಪರೆಗತಿ ಸ್ಧಿಸಿದ�

ಈಗಲೊ ನವಭ್ರತವು ಮುಂದ� ಸ್ಗಲು ಸಿದ್ಧವ್ಗಿದ�

ವ�ೇಗವ್ಗಿ ಚಲ್ಸುವುದು ಅದರ ಸಂಕಲಪಿವ್ಗಿದ�

ಪ್ರರಾನ ಮಂತಿ್ರ 

ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ 

ಅವರ ಕವಿ 

ಹೃದಯದಿಂದ 

ನವ ಭಾರತದ 

ದಶಗಿನ

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ
ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಆರ್್ಷಕತೆಆರ್್ಷಕತೆ
ನವೆಂಬರ್ ನ ಆರ್ಗಿಕ ದತಾತುಂಶವು ಭಾರತಿೇಯ ನವೆಂಬರ್ ನ ಆರ್ಗಿಕ ದತಾತುಂಶವು ಭಾರತಿೇಯ 
ಆರ್ಗಿಕತೆಯ್ ಬಲ್ಷ್್ಠತೆಯಿಂದ ಬಲ್ಷ್್ಠತೆಯತತು ಸಾಗ್ತಿತುದೆ ಆರ್ಗಿಕತೆಯ್ ಬಲ್ಷ್್ಠತೆಯಿಂದ ಬಲ್ಷ್್ಠತೆಯತತು ಸಾಗ್ತಿತುದೆ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತತುದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಈ ಹಣಕಾಸ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತತುದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಈ ಹಣಕಾಸ್ 
ವಷ್ಗಿದ ಎರಡನೆೇ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಡಿಪಿ ವೃದಿಧಿ ದರವು ವಷ್ಗಿದ ಎರಡನೆೇ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಡಿಪಿ ವೃದಿಧಿ ದರವು 
ಶೆೇ.8.4ರಷಾ್ಟಗಿದ್್ದ ವಿಶ್ವವನೆನುೇ ಅಚಚೆರಿಗೊಳಸಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಶೆೇ.8.4ರಷಾ್ಟಗಿದ್್ದ ವಿಶ್ವವನೆನುೇ ಅಚಚೆರಿಗೊಳಸಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ 
ಜಎಸಿ್ಟ ಸಂಗ್ರಹವು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವಾದ ರೂ.1.31 ಲಕ್ಷ ಜಎಸಿ್ಟ ಸಂಗ್ರಹವು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವಾದ ರೂ.1.31 ಲಕ್ಷ 
ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲ್ಪಿದೆ. ಈ ವೃದಿಧಿ ದರವು ವಿಶ್ವದ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲ್ಪಿದೆ. ಈ ವೃದಿಧಿ ದರವು ವಿಶ್ವದ 
ಅತ್ಯಂತ ವೆೇಗವಾದ್ದಾಗಿದೆ, 2017ರ ಜ್ಲೆೈನಲ್ಲಿ ಜಎಸಿ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ವೆೇಗವಾದ್ದಾಗಿದೆ, 2017ರ ಜ್ಲೆೈನಲ್ಲಿ ಜಎಸಿ್ಟ 
ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ದಾಖಲೆಯ ಜಎಸಿ್ಟ ಸಂಗ್ರಹವು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ದಾಖಲೆಯ ಜಎಸಿ್ಟ ಸಂಗ್ರಹವು 
ಎರಡನೆೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ......ಎರಡನೆೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ......

ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದ�, ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು ದ�ೇಶದ 

ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆಯ್ಗಿ ಅಧಿಕ್ರ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡ್ಗ ಜಡಿಪಿ 

ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಆರ್್ಷಕತ�ಯು ದ್ರ ತಪುಪಿತಿ್ತತು್ತ. ಒಂದು ಕಡ� 

ಹರದುಬ್ಬರ ಹ�ಚುಚುತಿ್ತದದಾರ�, ವಿದ�ೇಶಿ ಹೊಡಿಕ� ಸಥಾಗಿತವ್ಗಿತು್ತ. ದ�ೇಶವು 

ಆರ್್ಷಕತ�ಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಿಕ�ಗ್ಗಿ ಹುರುಕುತಿ್ತತು್ತ. ಈ ಗ�ೊಂದಲಮಯ 

ಸನಿನುವ�ೇಶದ ನರುವ�, ಆರ್್ಷಕತ�ಯನುನು ಪುನರುಜ್ೇವನಗ�ೊಳಿಸುವುದು 

ದ�ೊರ್ಡ ಸವ್ಲ್ಗಿತು್ತ. ಒಂದು ರ್ರಟ್ರ-ಒಂದು ತ�ರಗ�, ಸ್ಂಸಿಥಾಕ 

ತ�ರಗ�ಯ ಕಡಿತ, ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗ� ಬ�ಂಬಲ ನಿೇರುವುದು 

ಮತು್ತ ಐಬಿಸಿ ಕ�ೊೇಡ್ ಸ�ೇರದಂತ� ಆರ್್ಷಕತ�ಗ� ಉತ�್ತೇಜನ ನಿೇರಲು 

ಹಲವ್ರು ಐತಿಹ್ಸಿಕ ಉಪಕರೆಮಗಳನುನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲ್ಯಿತು. 

ಆದ್ಗೊಯೂ, ಕಳ�ದ ವರ್ಷ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನ ಕ್ರರದಿಂದ್ಗಿ ಆರ್್ಷಕತ�ಯು 

ಎರರನ�ೇ ತ�ರೈಮ್ಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶ�ೇ. 24.4ರರು್ಟ ನಕ್ರ್ತ್ಮಕ ಅಂಕ್ಅಂಶಕ�ಕೆ 

ಕುಸಿದ್ಗ, ಹಲವ್ರು ಅನುಮ್ನಗಳು ಹುಟಿ್ಟಕ�ೊಂಡಿದದಾವು. ಆದರ� 

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನಿಂದ್ಗಿ ಲ್ರ್ ಡೌನ್ ನಂತರದ ಅಕ�ೊ್ಟೇಬರ್ ನಿಂದ 

ಡಿಸ�ಂಬರ್ 2020ರ ತ�ರೈಮ್ಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಡಿಪಿ ಮತ�್ತ ಸಕ್ರ್ತ್ಮಕ ಅಂಕ್ 

ಅಂಶಗಳಿಗ� ಮರಳಿದ ಆರ್್ಷಕ ನಿೇತಿಯ ಬಗ�ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಎತಿ್ತದವರನುನು 

ಮೌನವ್ಗಿಸಿತು.

ಇದರ ನಂತರ, ದ�ೇಶವು ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನ ವಿನ್ಶಕ್ರ ಎರರನ�ೇ ಅಲ�ಗ� 

ಸ್ಕ್ಷಿಯ್ಯಿತು. ಆದರ� ಸಕ್್ಷರದ ಚ್ಣ್ಕ್ ನಿೇತಿಗಳಿಂದ್ಗಿಯೇ 

ಆರ್್ಷಕತ�ಯು ವ�ೇಗವನುನು ಪಡ�ಯಿತು. ಇದರ ಪರಣ್ಮವ್ಗಿ, ಈ 

ಹಿಂದ� ಭ್ರತದ ವೃದಿ್ಧ ದರವನುನು ಕ�ಳ ದಜ�್ಷಗ� ಇಳಿಸಿದದಾ ಶ�ರೆೇಣಿೇಕರರ 

ಸಂಸ�ಥಾಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂದ್ಜನುನು ಪರರಕೆರಸಬ�ೇಕ್ಗಿ ಬಂತು. ನವ�ಂಬರ್ 

30ರಂದು ಬಿರುಗಡ�ಯ್ದ ದತ್್ತಂಶದ ಪರೆಕ್ರ, 2021-22ರ ಆರ್್ಷಕ 

ವರ್ಷದ ಎರರನ�ೇ ತ�ರೈಮ್ಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಡಿಪಿ ಶ�ೇ.8.4ರರ್್ಟದ�. ಹ�ಚಿಚುನ 

ಜಡಿಪಿ ಬ�ಳವಣಿಗ� ದರವು ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು 

ಹ�ೇಳುವ ತನನು ನ್ಗರಕರ ಸ್ಮೊಹಿಕ ಆಕ್ಂಕ್�ಗಳನುನು ಪೂರ�ೈಸಲು 

ಪರೆತಿಕೊಲ ಪರಸಿಥಾತಿಗಳನುನು ಎದುರಸಲು ಭ್ರತದ ಸ್ಮರಯೂ್ಷವನುನು 

ಸೊಚಿಸುತ್ತದ�- ಎರರನ�ೇ ತ�ರೈಮ್ಸಿಕದ ಜಡಿಪಿ ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳ 

ಬಿರುಗಡ�ಗ� ಸ್ವಲಪಿ ಮದಲು ಬಿರುಗಡ�ಯ್ದ ಹರಕ್ಸು ಸಚಿವ್ಲಯದ 

ವರದಿಯು, ವ�ೇಗದ ಲಸಿಕ� ಮತು್ತ ಹಬ್ಬದ ಋತುವು ಭ್ರತಿೇಯ 

ಆರ್್ಷಕತ�ಯ ಪುನಶ�ಚುೇತನವನುನು ವ�ೇಗಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಆ 

ಮೊಲಕ ಬ�ೇಡಿಕ�-ಪೂರ�ೈಕ� ಅಂತರವನುನು ಕಡಿಮ ಮ್ರುತ್ತದ� ಮತು್ತ 

ಉದ�ೊಯೂೇಗ್ವಕ್ಶಗಳನುನು ಹ�ಚಿಚುಸುತ್ತದ� ಎಂದು ಎತಿ್ತ ತ�ೊೇರಸಿದ�. 

ಎರರನ�ೇ ತ�ರೈಮ್ಸಿಕದ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳು ಹರಕ್ಸು ಸಚಿವ್ಲಯದ 

ಈ ಅಂದ್ಜುಗಳು ಸರಯಂದು ಸ್ಬಿೇತುಪಡಿಸಿವ�.

ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದ ಕರಿನೆರಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದ ಕರಿನೆರಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ 

ಆರ್ಗಿಕತೆವೃದಿಧಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಜಡಿಪಿ 
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 z 2021-22ರ ಎರರನ�ೇ ತ�ರೈಮ್ಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜುಲ�ೈ ಮತು್ತ ಸ�ಪ�್ಟಂಬರ್ 
ನರುವ� ದ್ಖಲ್ದ ಬ�ಳವಣಿಗ� ದರ ನಿರೇಕ್�ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವ್ಗಿದ�. 
ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಪೂವ್ಷ ಅವಧಿಗ� ಹ�ೊೇಲ್ಸಿದರ� ಆರ್್ಷಕತ�ಯ ಗ್ತರೆವು 
ಹ�ಚ್ಚುದರೊ ಸಹ ಭ್ರತಿೇಯ ಆರ್್ಷಕತ�ಯು ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಕುಸಿತದಿಂದ 
ಸಹಜತ�ಗ� ಮರಳುತಿ್ತರುವ ಸಂಕ�ೇತವ್ಗಿದ�. ಆರ್್ಷಕತ�ಯ ಗ್ತರೆವು 
2019ರಲ್ಲಿ 35.61ಲಕ್ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಆಗಿತು್ತ. ಆದರ� ಈಗ ಅದು 35.71 
ಲಕ್ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ. ಆಗಿದ�.

 z ಗಣಿಗ್ರಕ� ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹ�ಚುಚು ಶ�ೇ.15.4ರರು್ಟ ಬ�ಳವಣಿಗ� ದರ 
ದ್ಖಲ್ಗಿದ�.

 z ತಯ್ರಕ್ ವಲಯವು ಶ�ೇ.5.5ಕ�ಕೆ ಏರದದಾರ�, ನಿಮ್್ಷರ 
ಚಟುವಟಿಕ�ಯು ಶ�ೇ.7.5ರರು್ಟ ಏರಕ� ಕಂಡಿದ�, ಕೃರ್ ವಲಯವು 
ಶ�ೇ.4.5ರರು್ಟ ವೃದಿ್ಧಸಿದ�.

 z 2020-21ರ ಮದಲ ತ�ರೈಮ್ಸಿಕದಲ್ಲಿ ಲ್ರ್ ಡೌನ್ ನಂತರ, 
ನಿಮ್್ಷರ ವಲಯವು ಹ�ಚುಚು ಬ್ಧಿತವ್ಗಿದ�. ಅದರ ಗ್ತರೆವು 
ಶ�ೇ. 50.3 ಕುಸಿತದ�ೊಂದಿಗ� 1.30 ಲಕ್ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗ� ಕುಗಿಗೆದ�. 
ಈಗ ಒಂದೊವರ� ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಈ ವಲಯವು ದೃಢವ್ದ 
ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯನುನು ದ್ಖಲ್ಸಿದ� ಮತು್ತ ಜುಲ�ೈ-ಸ�ಪ�್ಟಂಬರ್ 
ತ�ರೈಮ್ಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಪೂವ್ಷ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕ�ೇವಲ 660 ಕ�ೊೇಟಿ 
ರೊ. ಹಿಂದಿದ�.

 z ಎಲಲಿಕ್ಕೆಂತ ಮುಖಯೂವ್ಗಿ, ಭ್ರತದ ವೃದಿ್ಧ ದರವು ವಿಶ್ವದಲ�ಲಿೇ 
ಅತಯೂಂತ ವ�ೇಗವ್ಗಿದ�. ವಿಶ್ವದ ಪರೆಮುಖ ದ�ೇಶಗಳ್ದ ಅಮರಕ 
(ಶ�ೇ.4.9), ಚಿೇನ್ (ಶ�ೇ.4.9), ಜಪ್ನ್ (ಶ�ೇ.1.4) ಇತ್ಯೂದಿ. 
ಕಳ�ದ ತ�ರೈಮ್ಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಬ�ಳವಣಿಗ� ದರಗಳನುನು ಹ�ೊಂದಿವ�. 
ಭ್ರತದ ನಂತರ ಟಕ್್ಷ (ಶ�ೇ.6.9) ಎರರನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ�.

ತಿರ್ಗಿದ ಆರ್ಗಿಕತೆ

8 ಪ್ರಮ್ಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 5ರ ದರಗಳು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, 3 ಸ್ರಾರಿಸ್ತಿತುವೆ

2ನೆೇ ತೆೈಮಾಸಿಕ ಕೊೇಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ    2019-20  2021-22
ಕೃಷ್  378602 407641+
ಗಣಿಗಾರಿಕೆ 64905 70022+
ತಯಾರಿಕೆ  564742 586775+
ಸೌಲಭ್ಯ ಸೆೇವೆಗಳು   77469 86330+
ನಮಾಗಿಣ 241188 240528-
ವಾ್ಯಪಾರ, ಹೊಟೆಲ್, ಸಾರಿಗೆ   638065 579113-
ಹಣಕಾಸ್, ರಿಯಲ್ ಎಸೆ್ಟೇಟ್ 862867 845468-
ಸಾವಗಿಜನಕ ಸೆೇವೆ, ರಕ್ಷಣೆ   443615 472861+
ಮತ್ತು ಇತರೆ

ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸವ್ಗಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ (ಆರ್.ಬಿಐ) 

ಶೆೇ.7.9ರಷ್್್ಟ ಜಡಿಪಿ ವೃದಿಧಿ ದರದ ಮ್ನೂ್ಸಚನೆ 

ನೇಡಿತ್ತು. ಇದೆೇ ವೆೇಳ  ೆದೆೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 

ಬಾ್ಯಂಕ್ ಭಾರತಿೇಯ ಸೆ್ಟೇಟ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ವೃದಿಧಿ ದರ 

ಶೆೇ.8.1ರಷಾ್ಟಗಳದೆ ಎಂದ್ ಅಂದಾಜಸಿತ್ತು. ಆದರೆ 

ಎರಡನೆೇ ತೆೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಡಿಪಿ ವೃದಿಧಿ ದರವು 

ಶೆೇ.8.4ರಷಾ್ಟಗಿದ್್ದ ಈ ಅಂದಾಜ್ಗಳಗಿಂತ ಸಾಕಷ್್್ಟ 

ಮ್ಂದಿದೆ.

ಸತತ ನಾಲಕಾನೆೇ 
ತೆೈಮಾಸಿಕದಲೂಲಿ ಆರ್ಗಿಕತೆಯ 
ಧನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಜ್ಲೆೈ-ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್
(2020-21)

ಅಕೊ್ಟೇಬರ್-
ಡಿಸೆಂಬರ್
(2020-21)

ಜನವರಿ-
ಮಾಚ್ಗಿ

(2020-21)

ಏಪಿ್ರಲ್ -ಜೂನ್
(2021-22)

ಜ್ಲೆೈ-
ಸೆಪೆ್ಟಂಬರ್
(2021-22)

-7.3%
 0.4%  1.6%

20.1%

 8.4%

ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಸ್ವ 
ಪ್ರಕ್್ರಯಗೆ ವೆೇಗ
ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಟಲ್ೇಕರರವನುನು 

ಉತ�್ತೇಜಸಿದ್ದಾರ�. ಇದು ಅನೌಪಚ್ರಕ ವಲಯವನುನು ಅಂದರ� 

ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನುನು ಔಪಚ್ರಕಗ�ೊಳಿಸುವ ಪರೆಕ್ರೆಯಗ� ವ�ೇಗ 

ನಿೇಡಿದ�. ಇಂದು, ಭ್ರತಿೇಯ ಆರ್್ಷಕತ�ಯಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚ್ರಕ ವಲಯದ 

ಪ್ಲು 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡ್ 15 ರಂದ 20 ಕ�ಕೆಇಳಿದಿದ�, ಇದು 2017-18 

ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡ್ 52.4 ರರ್್ಟತು್ತ. ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಸಂಶ�ೋೇಧನ್ ಅಧಯೂಯನದ 

ಪರೆಕ್ರ, ಆರ್್ಷಕತ�ಯನುನು ಔಪಚ್ರಕಗ�ೊಳಿಸುವ ಪರೆಯತನುವು 2011-

12 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆರಂರವ್ಯಿತು, ಆದರ� ಈ ಪರೆಯತನುವು ಈಗ ವ�ೇಗವನುನು 

ಪಡ�ದುಕ�ೊಂಡಿದ�. 2016 ರಂದ ಡಿಜಟಲ್ೇಕರರದ ವ�ೇಗವಧ್ಷನ� 

ಮತು್ತ ಗಿಗ್ ಆರ್್ಷಕತ�ಯ ಉಗಮವು ಔಪಚ್ರಕ ವಲಯದ ಪ್ಲನುನು 

ತ್ವರತವ್ಗಿ ಹ�ಚಿಚುಸಲು ಕ್ರರವ್ಗಿದ� ಎಂದು ಅಧಯೂಯನ ತ�ೊೇರಸಿದ�. 

ಇದರ ಪರಣ್ಮ ಈಗ ಆರ್್ಷಕತ�ಯ ಮೇಲ� ಕ್ರುತಿ್ತದ�.  

ಆರ್ ಬಿಐ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬಿಐ 
ಅಂದಾಜ್ಗಳಗಿಂತ ವೃದಿಧಿ ದರ ಹೆಚಚೆಳ

ಆರ್ಗಿಕತೆ ವೃದಿಧಿಸ್ತಿತುರ್ವ ಜಡಿಪಿ 
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ಗ್ರಿಮೀರ ಬಡವರು- ರೈತರು ಮತುತು ವಿದು್ಯನ್ಮಾನ  
ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸರ್್ಷರದ ಸಹಾಯ ಹಸತು 

ಸಂಪುಟದ ನಣಗಿಯಗಳು

ಕ�ೇಂದರೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ತನನು ಇತಿ್ತೇಚಿನ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೆಮಿೇರ ಬರವರಗ� ವಸತಿ ಒದಗಿಸಲು 
ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ವಸತಿ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಮ್ಚ್್ಷ 2024ರವರ�ಗ� ವಿಸ್ತರಸಿದ�. ಕ�ನ್- ಬ�ಟ್್ವ ಸಂಪಕ್ಷ 
ಯೇಜನ�ಯ ಅನುಮೇದನ�ಯು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಹ�ೊಸ ವ�ೇಗವನುನು ನಿೇರುತ್ತದ�. ಶಿೇಘರೆದಲ�ಲಿೇ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರನಿರ್ 

ಉತಪಿನನುಗಳಿಗ್ಗಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ್ ಸ�ಮಿ ಕಂರಕ್ಟರ್ ಗಳು ಉತ್ಪಿದನ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ 
ಹ�ೊಸ ಮನ್ವಂತರಕ�ಕೆ ನ್ಂದಿ ಹ್ರಲ್ವ�.

 z ನಣಗಿಯ:- ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ವಸತಿ ಯೇಜನ� - ಗ್ರೆಮಿೇರ 
(ಪಿಎಂಎವ�ೈ-ಜ)ವನುನು ಮ್ಚ್್ಷ 2021ರ ತರುವ್ಯ ಮ್ಚ್್ಷ 
2024 ರವರ�ಗ� 2,17,257 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವ�ಚಚುದ�ೊಂದಿಗ� 
ಮುಂದುವರಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೇದನ� ನಿೇಡಿದ�. 
ಇದರಂದ್ಗಿ ಗ್ರೆಮಿೇರ ಪರೆದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸವ್ಷರಗೊ ಸೊರು’ 
ಖ್ತಿರೆಯ್ಗಲ್ದ�.

 z ಪರಿಣಾಮ: ಗ್ರೆಮಿೇರ ಪರೆದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸವ್ಷರಗೊ ಸೊರು’ ಎಂಬ 
ಗುರಯನುನು ಸ್ಧಿಸಲು ಮೊಲರೊತ ಸೌಲರಯೂಗಳ�ೊಂದಿಗ� ‘ಪಕ್ಕೆ 
ಮನ�’ ನಿಮ್್ಷರಕ�ಕೆ 155.75 ಲಕ್ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� ಆರ್್ಷಕ ನ�ರವು 
ನಿೇರಲ್ಗುವುದು. ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವ�ೈ-.ಜಯಡಿ 2.95 ಕ�ೊೇಟಿ ಮನ�ಗಳ 
ಗುರಯ ಪ�ೈಕ್ 2021ರ ನವ�ಂಬರ್ 29ರವರ�ಗ� 1.65 ಕ�ೊೇಟಿ 
ಮನ�ಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗಿದ�. 15 ಆಗಸ್್ಟ 2022ರ ಗರುವಿನ 
ವ�ೇಳ�ಗ� 2.02 ಕ�ೊೇಟಿ ಮನ�ಗಳು ಪೂರ್ಷಗ�ೊಳು್ಳತ್ತವ� ಎಂದು 
ಅಂದ್ಜು ಮ್ರಲ್ಗಿದ�. ಆದದಾರಂದ ಒಟ್್ಟರ� 2.95 ಕ�ೊೇಟಿ 
ಮನ�ಗಳ ಗುರಯನುನು ಸ್ಧಿಸಲು ಈ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಮ್ಚ್್ಷ 
2024 ರವರ�ಗ� ಮುಂದುವರಸಬ�ೇಕ್ಗಿದ�.

 z ನಣಗಿಯ: ಕ�ನ್-ಬ�ಟ್್ವ ನದಿಗಳ ಜ�ೊೇರಣ� ಯೇಜನ�ಗ� ಕ�ೇಂದರೆ 
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೇದನ� ನಿೇಡಿದ�. ಈ ಯೇಜನ�ಯ ವ�ಚಚು 
44,605 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ. ಆಗಿದುದಾ, 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಷಗ�ೊಳ್ಳಲ್ದ�.

 z ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಯೇಜನ�ಯು 103 ಮಗ್ ವ್ಯೂಟ್ ಜಲವಿದುಯೂತ್ 
ಮತು್ತ 27 ಮಗ್ವ್ಯೂಟ್ ಸೌರ ವಿದುಯೂತ್ ಉತ್ಪಿದಿಸಲ್ದ�. ಈ 
ಯೇಜನ� ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆಗಿ ಕ�ನ್-ಬ�ಟ್್ವ ಸಂಪಕ್ಷ ಯೇಜನ್ 
ಪ್ರೆಧಿಕ್ರ (ಕ�.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎ) ಹ�ಸರನ ವಿಶ�ೇರ ಸಂಸ�ಥಾಯನುನು 
ರಚಿಸಲ್ಗುವುದು. ಇದು ಮಧಯೂಪರೆದ�ೇಶದ ಬರಪಿೇಡಿತ ಮತು್ತ 

ನಿೇರನ ಒತ್ತರದ ಪರೆದ�ೇಶಗಳ್ದ ಛತಪು್ಷರ್, ಪನ್ನು ಮತು್ತ 
ಟಿಕ್ಮ್ ಫರ್ ಮತು್ತ ಉತ್ತರ ಪರೆದ�ೇಶದ ಬ್ಂಡ್, ಮಹ�ೊೇಬ್ 
ಮತು್ತ ಝ್ನಿಸಾಯ 10.62 ಲಕ್ ಹ�ಕ�್ಟೇರ್ ಗಳಿಗ� ವ್ರ್್ಷಕ 
ನಿೇರ್ವರಯನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದ�. ಕ್ಲುವ�ಗಳ ಜ�ೊೇರಣ�ಯಿಂದ 
ಸುಮ್ರು 62 ಲಕ್ ಜನರಗ� ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಸಿಗುತ್ತದ�. 
ಕೃರ್ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳ ಹ�ಚಚುಳವು ಹಿಂದುಳಿದ ಪರೆದ�ೇಶವ್ದ 
ಬುಂದ�ೇಲ್ಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮ್ಜಕ-ಆರ್್ಷಕ ಸಮೃದಿ್ಧಯನುನು 
ಉತ�್ತೇಜಸುತ್ತದ�. ಇದು ಈ ಪರೆದ�ೇಶದ ಬಿಕಕೆಟಿ್ಟನಿಂದ್ಗಿ ಗುಳ� 
ಹ�ೊೇಗುವುದನುನು ತಡ�ಗಟ್ಟಲು ಸಹ್ಯ ಮ್ರುತ್ತದ�. ಈ 
ಯೇಜನ�ಯ ಮೊಲಕ ಪರಸರ ನಿವ್ಷಹಣ� ಮತು್ತ ಸಂರಕ್ಣ� 
ಸಮಗರೆ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಧಯೂವ್ಗಲ್ದ�.

 z ನಣಗಿಯ: ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ್ ಸ�ಮಿಕಂರಕ್ಟರ್ ಚಿರ್ ಗಳ 

ಕನಸು ಈಡ�ೇರಲ್ದುದಾ, ಇದಕ್ಕೆಗಿ 76,000 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ 

ಯೇಜನ�ಗ� ಅನುಮೇದನ� ನಿೇರಲ್ಗಿದ�.

 z ಪರಿಣಾಮ: ಸ್್ಮಟ್್ಷ ಫೇನ್ ಗಳು ಸ�ೇರದಂತ� ಇಂದಿನ 

ಯುಗಮ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರನಿರ್ ವಸು್ತಗಳ ಅತಯೂಂತ ಪರೆಮುಖ 

ಭ್ಗವ�ಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ದ ಸ�ಮಿಕಂರಕ್ಟರ್ ಚಿರ್ ಅನುನು 

ಈಗ ಭ್ರತದಲೊಲಿ ತಯ್ರಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ 6 

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸ�ಮಿಕಂರಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗ� ಸಂಪೂರ್ಷ 

ಪರಸರ ವಯೂವಸ�ಥಾಯನುನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗುವುದು.ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 

ಸ�ಮಿಕಂರಕ್ಟರ್ ಚಿರ್ ಗಳ ವಿನ್ಯೂಸ, ಫ್ಯೂಬಿರೆಕ�ೇಶನ್, ಪ್ಯೂಕ�ೇಜಂಗ್, 

ಪರೇಕ್�, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆಗಿ 76 

ಸ್ವಿರ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಹೊಡಿಕ�ಗ� ಅನುಮೇದನ� ನಿೇರಲ್ಗಿದ�. 

ಭ್ರತವನುನು ಜ್ಗತಿಕ ಕ�ೇಂದರೆವನ್ನುಗಿ ಮ್ರಲು ಪಿ.ಎಲ್.ಐ 

ಯೇಜನ�ಯಡಿ 2.3 ಲಕ್ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ರರೆೇತ್ಸಾಹಕವನುನು 

ನಿೇರಲ್ಗುವುದು. ಇಂಡಿಯ್ ಸ�ಮಿಕಂರಕ್ಟರ್ ಅಭಿಯ್ನವನುನು 

ಅಭಿಯ್ನದ�ೊೇಪ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ�ಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಗುವುದು.

 z ನಣಗಿಯ: ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ಕೃರ್ ಸಿಂಚ್ಯಿ ಯೇಜನ�ಯನುನು 

2021ರಂದ 2026ರವರ�ಗ� ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ಲ ವಿಸ್ತರಸುವ 

ಪರೆಸ್್ತಪಕ�ಕೆ ಅನುಮೇದನ�.

 z ಪರಿಣಾಮ: ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ಕೃರ್ ಸಿಂಚ್ಯಿ ಯೇಜನ�ಯು 2.5 

ಲಕ್ ಪರಶಿರ್ಟ ಜ್ತಿ ಗಳು ಮತು್ತ 2 ಲಕ್ ಪರಶಿರ್ಟ ಪಂಗರದ 

ರ�ೈತರು ಸ�ೇರದಂತ� ದ�ೇಶದ 22 ಲಕ್ ರ�ೈತರ ಜೇವನವನುನು 

ಬದಲ್ಯಿಸಲ್ದ�.     



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜನವರಿ 1-15, 202234

ದೆಹಲಿಯಂದ ದೆೀವಭ್ಮಗೆ ಈಗ ಕೆೀವಲ 
ಎರಡ್ವರ ಗಂಟೆಗಳ ದ್ರ ಮಾತರಿ

ಅಮೃತ ಕ್ಲದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶವು ಪರೆಗತಿಯ ವ�ೇಗವನುನು ಪಡ�ದುಕ�ೊಂಡಿದ�, ಅದು ನಿಲುಲಿವುದಿಲಲಿ, ಬದಲ್ಗಿ ಹ�ಚಿಚುನ ವಿಶ್್ವಸ 

ಮತು್ತ ದೃಢನಿಶಚುಯದಿಂದ ಮುಂದ� ಸ್ಗುತ್ತದ�. 2022ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ನವ ಭ್ರತ ನಿಮ್್ಷರ ಮ್ರುವ ವಿಶ�ೇರ 

ದೃರ್್ಟಕ�ೊೇನದ�ೊಂದಿಗ� ವಿಶ್ವದಜ�್ಷಯ ಸ್ರಗ� ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷಕ�ಕೆ ಆದಯೂತ� ನಿೇರಲ್ಗಿದ�. ಈ ವಿಕ್ಸ ಯ್ತ�ರೆಗ� ಮತ್ತರು್ಟ 

ಉತ�್ತೇಜನ ನಿೇರಲು ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆಯವರು ದ�ಹಲ್ ಮತು್ತ ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ನರುವಿನ 210 ಕ್.ಮಿೇ ಉದದಾದ ಆರ್್ಷಕ 

ಕ್ರಡ್ರ್ ಗ� ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ� ನ�ರವ�ೇರಸಿದರು, ಇದು ಪರೆಯ್ರದ ಸಮಯವನುನು ಅಧ್ಷದರು್ಟ ತಗಿಗೆಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ 

ಉತ್ತರ್ಖಂರದ ಪರೆಗತಿಗ� ಹ�ೊಸ ದಿಕಕೆನುನು ನಿೇರುತ್ತದ�.

ಗು
ರ್ಡಗ್ರು ಜನರು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಮುಖಯೂವ್ಹಿನಿಗ� ಸ�ೇರುವ 

ಕನಸನುನು ಮ್ತರೆ ಕ್ರುವ ಕ್ಲವಂದಿತು್ತ ಮತು್ತ 

ಅನ�ೇಕ ತಲ�ಮ್ರುಗಳು ದಶಕಗಳವರ�ಗ� ಅದಕ್ಕೆಗಿ 

ಅವರು ಕ್ಯುತಿ್ತದದಾರು. ಆದರ� ದೃಢನಿಶಚುಯವು ಬಲವ್ಗಿದ್ದಾಗ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಮುಂದಿನ ಹ್ದಿ ಸುಗಮವ್ಗುತ್ತದ�. ಈ ಬಲವ್ದ 

ಸಂಕಲಪಿದ�ೊಂದಿಗ�, ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳು ಮತು್ತ ಪವ್ಷತಗಳಲ್ಲಿನ 

ಯುವ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯನುನು ದ�ೇಶದ ಪರೆಗತಿಗ� ಉತ್ತಮವ್ಗಿ 

ಬಳಸಿಕ�ೊಳು್ಳವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಕ�ೇಂದರೆ ಸಕ್್ಷರ 

ಕರೆಮಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳು್ಳತಿ್ತದ�.

ಪವ್ಷತಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಸಿಸುವ ಜನರ ಜೇವನವನುನು ಸುಲರಗ�ೊಳಿಸುವುದು 

ದ�ೇಶದ ಪರೆಮುಖ ಆದಯೂತ�ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಗಿದ� ಏಕ�ಂದರ� ಅವರು 

ಭ್ರತಿೇಯ ಸಂಸಕೃತಿ ಮತು್ತ ನಂಬಿಕ�ಯ ರದರೆಕ�ೊೇಟ� ಮ್ತರೆವಲಲಿ, 

ದ�ೇಶದ ರದರೆತ�ಯ ಕ�ೊೇಟ�ಯೊ ಆಗಿದ್ದಾರ�. ಈ ಚಿಂತನ�ಯಂದಿಗ� 

ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು ಡಿಸ�ಂಬರ್ 4ರಂದು ದ�ಹಲ್- 

ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ಎರ್ಸಾ ಪ�ರೆಸ್ ಹ�ದ್ದಾರ ಸ�ೇರದಂತ� ಅನ�ೇಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 

ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ� ನ�ರವ�ೇರಸಿದರು. ಈ ವಿಶ್ವದಜ�್ಷಯ 

ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಯೇಜನ�ಯು ದ�ಹಲ್ಯಿಂದ ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ವರ�ಗಿನ 

ದೊರವನುನು ಕಡಿಮ ಮ್ರುತ್ತದ�, ಇದು ಈಗ ಕ�ೇವಲ ಎರರೊವರ� 

ಗಂಟ�ಗಳ ಪರೆಯ್ರದ ಸಮಯವನುನು ಮ್ತರೆ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳು್ಳತ್ತದ�. 

ಇದಕ್ಕೆಗಿ 12,000 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ ಕ್ರಡ್ರ್ 

ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗುತಿ್ತದ�, ಇದು ಏಷ್ಯೂದ ಅತಿ ಉದದಾದ ವನಯೂಜೇವಿ ಕ್ರಡ್ರ್ 

ಮೊಲಕ ಹ್ದುಹ�ೊೇಗಲ್ದ�. ದ�ಹಲ್- ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ಆರ್್ಷಕ ಕ್ರಡ್ರ್ 

ನ ಉದದಾ 210 ಕ್.ಮಿೇ. ಆಗಿದುದಾ, ಇದು ಈಶ್ನಯೂ ದ�ಹಲ್, ಗ್ಜಯ್ಬ್ದ್, 

ಬ್ಗ್ ಪತ್, ಶ್ಮಿಲಿ, ಮುಜ್ಫರ್ ನಗರ್, ಸಹರ್ನುಪಿರ್ ಮತು್ತ 

ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ಜಲ�ಲಿಗಳ ಮೊಲಕ ಹ್ದುಹ�ೊೇಗುತ್ತದ�. ಈ ಯೇಜನ� 

ಡಿಸ�ಂಬರ್ 2023 ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಪೂರ್ಷಗ�ೊಳು್ಳವ ನಿರೇಕ್�ಯಿದ�.

ದ�ಹಲ್ಯ ಅಕ್ರಧ್ಮದಿಂದ ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ವರ�ಗಿನ ಈ ಆರ್್ಷಕ 

ಕ್ರಡ್ರ್ ಪರೆವ್ಸ�ೊೇದಯೂಮ ಮತು್ತ ಉತ್ತರ್ಖಂರ ರ್ಜಯೂದ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಉತ�್ತೇಜನ ನಿೇರುತ್ತದ�. ಈ ಕ್ರಡ್ರ್ ನಿಂದ 51 

ಕ್.ಮಿೇ ಸಂಪಕ್ಷ ರಸ�್ತ ಹರದ್್ವರವನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸುತ್ತದ�, ಇದನುನು 

2095 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ. ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗುವುದು. ಈ ಕ್ರಡ್ರ್ 

ನ ಮದಲ ವಿಭ್ಗವು ದ�ಹಲ್-ಮಿೇರತ್ ಎರ್ಸಾ ಪ�ರೆಸ್ ಹ�ದ್ದಾರಯಲ್ಲಿ 

ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 

ಪ್ರರಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಆಲ್ಸಲ್ 
ಕೂ್ಯಆರ್ ಕೊೇಗಿಡ್ ಅನ್ನು 
ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.
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ಅಕ್ರಧ್ಮದಿಂದ ಪ್ರೆರಂರವ್ಗುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಬ್ಗ್ ಪತ್ ಬಳಿಯ 

ಇಪಿಇ ಜಂಕ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳು್ಳತ್ತದ�.

ಈ ವಿಭ್ಗದ ಉದದಾ 32 ಕ್.ಮಿೇ, ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಕ್.ಮಿೇ 

ಮೇಲ�ಸಾೇತುವ�ಯ್ಗಿದ�. ಎತ್ತರದ ವಿಭ್ಗವು ದ�ಹಲ್ಯ ಶ್ಸಿತ್ರ ಪ್ರ್್ಷ 

ಮತು್ತ ಖಜೊರ ಖ್ಸ್ ಮತು್ತ ಗ್ಜಯ್ಬ್ದ್ ನ ಮ್ಂಡ�ೊೇಲ್ 

ಮೊಲಕ ಹ್ದುಹ�ೊೇಗುತ್ತದ�. ಇಪಿಇ ಕ್ರೆಸಿಂಗ್ ನಂತರ ಇದು 118 

ಕ್.ಮಿೇ ಹಸಿರು ವಲಯ ಮ್ಗ್ಷವ್ಗಲ್ದ�. ಹ�ದ್ದಾರಯಲ್ಲಿ ಪರೆವ�ೇಶ 

ಮತು್ತ ನಿಗ್ಷಮನಕ್ಕೆಗಿ ಒಟು್ಟ 7 ನಿಗ್ಷಮನ ದ್್ವರಗಳು ಮತು್ತ 62 

ಅಂರರ್ ಪ್ಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತವ�. ಈ ಕ್ರಡ್ರ್ ನಿಮ್್ಷರದ�ೊಂದಿಗ�, 

ಆರ್್ಷಕ ವ್ಯೂಪ್ರ ಚಟುವಟಿಕ� ಖಂಡಿತವ್ಗಿಯೊ ಹ�ಚ್ಚುಗುತ್ತದ� 

ಮತು್ತ ರ್ರಟ್ರದ ಪರೆಗತಿಯ ಜ�ೊತ�ಗ� ಉತ್ತರ್ಖಂರದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೊ 

ಉತ�್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತದ�.    

ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೊೇಜನೆಗಳ ಉದಾಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕ್ಸಾ್ಥಪನೆ
 z ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ರು 18,000 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ಹಲವು 

ಯೇಜನ�ಗಳನುನು ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು 
ಮತು್ತ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ� ನ�ರವ�ೇರಸಿದರು.

 z ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆಯವರು 11 ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ� 
ನ�ರವ�ೇರಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ದ�ಹಲ್- ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ಆರ್್ಷಕ ಕ್ರಡ್ರ್ 
(ಈಸ್ಟನ್್ಷ ಫ್ರಫ�ರಲ್ ಎರ್ಸಾ ಪ�ರೆಸ್ ಜಂಕ್ನ್ ನಿಂದ ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್) 
ಸ�ೇರದ�, ಇದನುನು ಸುಮ್ರು 8,300 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ. ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗುವುದು.

 z ಇದರಂದ ದ�ಹಲ್ ಮತು್ತ ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ನರುವಿನ ಪರೆಯ್ರದ 
ಸಮಯವು ಆರು ಗಂಟ�ಯಿಂದ ಸುಮ್ರು ಎರರೊವರ� ಗಂಟ�ಗಳಿಗ� 
ಇಳಿಯಲ್ದ�.

 z ಇದು ವನಯೂಜೇವಿಗಳ ತಡ�ರಹಿತ ಸಂಚ್ರಕ�ಕೆ ಏಷ್ಯೂದ ಅತಿದ�ೊರ್ಡ 
ವನಯೂಜೇವಿ ಎಲ್ವ�ೇಟ�ಡ್ ಕ್ರಡ್ರ್ (12 ಕ್.ಮಿೇ) ಅನುನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದ�

 z ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ನ ದತ್ ಕ್ಳಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಇರುವ 340 ಮಿೇಟರ್ 
ಉದದಾದ ಸುರಂಗವು ವನಯೂಜೇವಿಗಳ ಮೇಲ್ಗುವ ಪರೆಭ್ವವನುನು 
ಕಡಿಮ ಮ್ರಲು ಸಹ್ಯ ಮ್ರುತ್ತದ�.

 z ಗಣ�ೇಶಪುರ-ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ವಿಭ್ಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ರು ಪ್ರೆಣಿಗಳಿಗ� 
ವ್ಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕೆ ಹ�ೊಡ�ಯುವುದನುನು ತಪಿಪಿಸಲು ಹಲವ್ರು ಪ್ರೆಣಿ 
ಪರಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗಿದ�.

 z ದ�ಹಲ್-ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ಆರ್್ಷಕ ಕ್ರಡ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳ�ನಿೇರು ಕ�ೊಯುಲಿ 
ಮತು್ತ 500 ಮಿೇಟರ್ ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 400ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ಜಲ 
ಮರುಪೂರರ ಕ�ೇಂದರೆಗಳ ವಯೂವಸ�ಥಾಯೊ ಇರುತ್ತದ�.

 z ದ�ಹಲ್ - ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ಆರ್್ಷಕ ಕ್ರಡ್ರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹರ್ನುಪಿರದ 
ಹ್ಲ�ೊಗೆೇವ್ದಿಂದ ಹರದ್್ವರದ ರದ್ರೆಬ್ದ್ ಗ� ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ 
ಹಸಿರು ವಲಯ ರಸ�್ತ ಮ್ಗ್ಷ ಯೇಜನ�ಯನುನು 2೦೦೦ ಕ�ೊೇಟಿ 
ರೊ.ಗೊ ಹ�ಚುಚು ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗುವುದು.

 z ಮನ�ೊೇಹರ್ ಪುರದಿಂದ ಕ್ಂಗಿರೆವರ�ಗಿನ ಹರದ್್ವರ ವತು್ಷಲ 
ರಸ�್ತ ಯೇಜನ�ಯು 1600 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೊ ಹ�ಚುಚು ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ 
ನಿಮ್್ಷರವ್ಗಿದುದಾ, ಹರದ್್ವರ ನಗರದ ಜನರಗ� ಸಂಚ್ರ 
ದಟ್ಟಣ�ಯಿಂದ ಪರಹ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಕುಮ್ವೂನ್ 
ಪರೆದ�ೇಶದ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪಕ್ಷವನುನು ಸುಧ್ರಸುತ್ತದ�.

 z ಸುಮ್ರು 17೦೦ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗುವ 
ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್-ಪೌಂಟ್ಸ್ಹಿಬ್ (ಹಿಮ್ಚಲ ಪರೆದ�ೇಶ) ರಸ�್ತ 
ಯೇಜನ�ಯು ಪರೆಯ್ರದ ಸಮಯವನುನು ತಗಿಗೆಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ ಎರರೊ 
ಸಥಾಳಗಳ ನರುವ� ತಡ�ರಹಿತ ಸಂಪಕ್ಷವನುನು ಒದಗಿಸುತ್ತದ�.

 z ಲಕ್ಷ್ಮರ ಜೊಲ್ ಬಳಿ ಗಂಗ್ನದಿಗ� ಸ�ೇತುವ�ಯನುನು 
ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗುವುದು. ಈ ಸ�ೇತುವ�ಯು ಪ್ದಚ್ರಗಳಿಗ� ಗ್ಜನ 
ಡ�ರ್ ಗಳ ಸೌಲರಯೂವನುನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದ�, ಜ�ೊತ�ಗ� ಹಗುರವ್ದ 
ವ್ಹನಗಳನುನು ದ್ಟಲು ಅನುವು ಮ್ಡಿಕ�ೊರುತ್ತದ�.

 z ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕಕೆಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರೆಯ್ರಕ್ಕೆಗಿ ಮಕಕೆಳ 
ಸ�ನುೇಹಿ ನಗರ ಯೇಜನ�ಗ� ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆಯವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ� 
ನ�ರವ�ೇರಸಿದರು.

 z ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ನಲ್ಲಿ 7೦೦ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೊ ಹ�ಚುಚು ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ ನಿೇರು 
ಸರಬರ್ಜು, ರಸ�್ತ ಮತು್ತ ಒಳಚರಂಡಿ ವಯೂವಸ�ಥಾಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೇಜನ�ಗಳಿಗ� ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ� ನ�ರವ�ೇರಸಲ್ಯಿತು.

 z ಶಿರೆೇ ಬದರೇನ್ಥ್ ಧ್ಮ್ ಮತು್ತ ಗಂಗ�ೊೇತಿರೆ-ಯಮುನ�ೊೇತಿರೆ ಧ್ಮ್ 
ನಲ್ಲಿ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕ್ಯ್ಷಗಳಿಗ� ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ� 
ನ�ರವ�ೇರಸಿ, ಸ್್ಮಟ್್ಷ ಆಧ್ಯೂತಿ್ಮಕ ಪಟ್ಟರಗಳನುನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲು 
ಮತು್ತ ಪರೆವ್ಸ�ೊೇದಯೂಮ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ಮೇಲದಾಜ�್ಷಗ�ೇರಸಲು 
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನ� ನ�ರವ�ೇರಸಲ್ಯಿತು. ಇದರ�ೊಂದಿಗ� ಹರದ್್ವರದಲ್ಲಿ 
500 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೊ ಹ�ಚುಚು ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ವ�ೈದಯೂಕ್ೇಯ ಕ್ಲ�ೇಜು 
ಸಹ ನಿಮ್್ಷರವ್ಗಲ್ದ�.

ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಸಂಪಕಗಿ ಹೊಂದಿರ್ವ  
ಏಳು ಯೊೇಜನೆಗಳ ಉದಾಘಾಟನೆ

 z ಈ ಪರೆದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಿೇವರೆ ರೊಕುಸಿತದ ಸಮಸ�ಯೂಯನುನು ನಿಭ್ಯಿಸಲು 
ಪರೆಯ್ರವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತಗ�ೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಸಿರುವ 
ಯೇಜನ� ಸ�ೇರದಂತ� ಏಳು ಯೇಜನ�ಗಳನುನು ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ 
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

 z ಅಲಲಿದ�, ಚ್ರ್ ಧ್ಮ್ ರಸ�್ತ ಸಂಪಕ್ಷ ಯೇಜನ�ಯಡಿ 
ದ�ೇವಪರೆಯ್ಗದಿಂದ ಶಿರೆೇಕ�ೊೇಟ್ ವರ�ಗ� ಮತು್ತ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಹ�ದ್ದಾರ 
58ರ ಬರೆಹ್ಮಪುರಯಿಂದ ಕ�ೊಡಿಯ್ಲ್ವರ�ಗಿನ ರಸ�್ತ ಅಗಲ್ೇಕರರ 
ಯೇಜನ�ಯನೊನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

 z ಯಮುನ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ 17೦೦ ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೊ ಹ�ಚುಚು ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ದ 12೦ ಮಗ್ವ್ಯೂಟ್ ವ್ಯೂಸಿ ಜಲವಿದುಯೂತ್ 
ಯೇಜನ�ಯನುನು ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ನ ಹಿಮ್ಲಯ ಸಂಸಕೃತಿ ಕ�ೇಂದರೆದ 
ಜ�ೊತ�ಗ� ಉದ್ಘಾಟಿಸಲ್ಯಿತು.

 z ಹಿಮ್ಲಯ್ ಸಂಸಕೃತಿ ಕ�ೇಂದರೆದಲ್ಲಿ ರ್ಜಯೂಮಟ್ಟದ 
ವಸು್ತಸಂಗರೆಹ್ಲಯ, 800 ಆಸನಗಳ ಕಲ್ ಸಭ್ಂಗರ, 
ಗರೆಂಥ್ಲಯ, ಸಮಮೀಳನ ಸಭ್ಂಗರ ಇತ್ಯೂದಿಗಳು ಇರುತ್ತವ�, 
ಇದು ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊರಗಿಸಿಕ�ೊಳು್ಳವ ಜ�ೊತ�ಗ� 
ರ್ಜಯೂದ ಸ್ಂಸಕೃತಿಕ ಪರಂಪರ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಹ�ಮ್ಮ ಪರಲು ಜನರಗ� 

ಸಹ್ಯ ಮ್ರುತ್ತದ�.

 z ಡ�ಹ್ರೆರೊನ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯೂಧುನಿಕ ಸುಗಂಧ ದರೆವಯೂ ಮತು್ತ ಸುಗಂಧ 

ಪರೆಯೇಗ್ಲಯ (ಸುವ್ಸನ�ಯುಕ್ತ ಸಸಯೂಗಳ ಕ�ೇಂದರೆ) ವನುನು 

ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
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ಪರಿತ್ಯಬ್ಬರ ರಕ್ಷ ಣೆಯ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಪೂರ್ಷ ಲಸಿಕೆ

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನ ಯ್ವುದ�ೇ ರೊಪ್ಂತರಯ 
ವಿರುದ್ಧ ಅತಯೂಂತ ಪರಣ್ಮಕ್ರ 

ರಕ್ಣ�ಯಂದರ� ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಯ ಎರರೊ 
ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನುನು ಪಡ�ಯುವುದ್ಗಿದ�. ಲಸಿಕ� 
ಅಭಿಯ್ನಕ�ಕೆ ಮತ್ತರು್ಟ ಉತ�್ತೇಜನ ನಿೇರುವ 

ಉದ�ದಾೇಶದಿಂದ ಕ�ೇಂದರೆ ಸಕ್್ಷರವು ‘ಸಂಪೂರ್ಷ 
ಲಸಿಕ� ನಮ್ಮ ಗುರ’ ಸಂಕಲಪಿದ�ೊಂದಿಗ� ನಮ್ಮ 
ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಗರಕರಗ� ಲಸಿಕ� ಹ್ಕಲು 

‘ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತರ್, ಹರ್ ಘರ್ ಟಿೇಕ್’ 
ಅಭಿಯ್ನವನುನು ನಡ�ಸುತಿ್ತದ�.

ಅಭಿಯ್ನದ ಭ್ಗವ್ಗಿ, ಇನೊನು ಲಸಿಕ�ಯನುನು 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳದ ದ�ೇಶವ್ಸಿಗಳ ಮನ�ಗಳನುನು 

ಕ�ೊರ�ೊನ್ ಯೇಧರು ತಲುಪುತಿ್ತದ್ದಾರ�. 
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನ ಒಮೈಕ್ರೆನ್ 

ರೊಪ್ಂತರಯ ತ್ವರತ ಪರೆಸರರದ�ೊಂದಿಗ�, 
ಕ�ೇಂದರೆ ಸಕ್್ಷರವು ಶ�ೇ.100 ಸಂಪೂರ್ಷ 

ಲಸಿಕ�ಯ ಗುರಯತ್ತ ವ�ೇಗವ್ಗಿ 
ಚಲ್ಸಲು ಪರೆಯತಿನುಸುತಿ್ತದ� ಮ್ತರೆವಲಲಿದ� 
ಪರೇಕ್�, ಪತ�್ತ ಹಚುಚುವಿಕ�, ಚಿಕ್ತ�ಸಾ ಮತು್ತ 

ಬಲವ್ದ ಸಿದ್ಧತ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪೂರ್ಷ 
ಮುನ�ನುಚಚುರಕ�ಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳು್ಳತಿ್ತದ�.

#ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತರ್ ಅಭಿಯ್ನದ ಭ್ಗವ್ಗಿ 

ರ್ಜಸ್ಥಾನದ ಅಳ್್ವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೃರ್ ಮಹಿಳ�ಯರಗ� 

ಲಸಿಕ� ನಿೇರಲ್ಯಿತು.

ರಾ ಜಸಾ್ಥನದ ಅಳಾ್ವರ್ ಜಲೆಲಿ: ಇಲ್ಲಿ ಕೃರ್ ಮಹಿಳ�ಯರು ಹ�ೊಲಗಳಲ್ಲಿ  

ಕ�ಲಸ ಮ್ರುತಿ್ತದದಾರು. ಅಂತಹ ಪರಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಹಿಳ�ಯರಗ� 

ಅವರುಗಳ ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಅಡಿ್ಡಯ್ಗದಂತ� ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಯನುನು 

ಪಡ�ಯುವುದನುನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಕ್ಯ್ಷಕತ್ಷರು ಅವರ 

ಜಮಿೇನಿಗ�ೇ ಹ�ೊೇಗಿ ಅವರಗ� ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು ನಿೇಡಿದರು. ಅದ�ೇ ರೇತಿ, 

ಮಧಯೂಪರೆದ�ೇಶದ ಮಂಡ್ಲಿ, ಘುಗರಯಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಕ್ಯ್ಷ ಸಥಾಳದಲ್ಲಿ ಜನರಗ� ಲಸಿಕ� ನಿೇರಲ್ಯಿತು, ಇದರಂದ ಅವರ 

ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ಅಡಿ್ಡಯ್ಗುವುದಿಲಲಿ ಮತು್ತ ಯ್ವುದ�ೇ ವಯೂಕ್್ತಯು ಲಸಿಕ�ಯಿಂದ 

ವಂಚಿತರ್ಗುವುದಿಲಲಿ. ದ�ೇಶ್ದಯೂಂತ ಕ�ೊೇವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ�ಯ ವ್ಯೂಪಿ್ತಯನುನು 

ವಿಸ್ತರಸಲು ಮತು್ತ ಜನರ ರ�ೊೇಗ ನಿರ�ೊೇಧಕತ�ಯ ವ�ೇಗವನುನು ಹ�ಚಿಚುಸಲು 

ಕ�ೇಂದರೆ ಸಕ್್ಷರ ಬದ್ಧವ್ಗಿದ�. ಪರಸಿಥಾತಿ ಏನ�ೇ ಇರಲ್- ಗುರಯನುನು 

ಸ್ಧಿಸುವ ಮದಲು ಲಸಿಕ�ಯ ವ�ೇಗವು ಕಡಿಮಯ್ಗುವುದಿಲಲಿ ಎಂಬ ಈ 

ಮೊಲ ಮಂತರೆದ�ೊಂದಿಗ�, ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ನವನುನು ಭ್ರತದಲ್ಲಿ 

ನಡ�ಸಲ್ಗುತಿ್ತದ�, ಇದರಂದ ಯ್ವುದ�ೇ ವಯೂಕ್್ತಯು ಹ�ೊರಗುಳಿಯುವುದಿಲಲಿ 

ಮತು್ತ ಸುರಕ್ತ್ ಚಕರೆವನುನು ಮುರಯುವುದಿಲಲಿ. ಈ ಉದ�ದಾೇಶದಿಂದ ಕ�ೇಂದರೆ 

ಸಕ್್ಷರವು ನವ�ಂಬರ್ 3 ರಂದ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 31 ರವರ�ಗ� ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತರ್ 

ಅಭಿಯ್ನವನುನು ಪ್ರೆರಂಭಿಸಿದ�, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಕ್ಯ್ಷಕತ್ಷರು ಮನ� 

ಮನ�ಗ�, ಜಮಿೇನಿಗ� ಹ�ೊೇಗಿ ಲಸಿಕ� ನಿೇರುತಿ್ತದ್ದಾರ�, ಇದರಂದ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಯ್ರೊ 

ಲಸಿಕ�ಯಿಂದ ವಂಚಿತರ್ಗುವುದಿಲಲಿ ಮತು್ತ ಶ�ೇ.100 ರರು್ಟ ಲಸಿಕ�ಯ ಗುರಯನುನು 

ಸ್ಧಿಸಬಹುದ್ಗಿದ�. ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ�, ದ�ೇಶ್ದಯೂಂತ 86 ಪರೆತಿಶತಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು 

ಜನರಗ� ಮದಲ ಡ�ೊೇಸ್ ನಿೇರಲ್ಗಿದ�, ಮತು್ತ ಭ್ರತದ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ನವು 

ಇಂದು ಜಗತಿ್ತಗ� ಉದ್ಹರಣ�ಯ್ಗಿದ�. 

ಕೊೇವಿಡ್ 19 ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರ
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ಇಷ�್ಟೇ ಅಲಲಿ, ಭ್ರತದ ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯ್ನವು ಮತ�ೊ್ತಂದು ಮೈಲ್ಗಲಲಿನುನು 

ದ್ಟಿದ� ಮತು್ತ ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ಅಹ್ಷ ಜನಸಂಖ�ಯೂಯ ಶ�ೇಕಡ್ 5೦ಕೊಕೆ 

ಹ�ಚುಚು ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಷವ್ಗಿ ಲಸಿಕ� ಪಡ�ದಿದ್ದಾರ�. ರ್ರಟ್ರವ್ಯೂಪಿ 

ರ�ೊೇಗನಿರ�ೊೇಧಕತ�ಯ ಭ್ಗವ್ಗಿ, ಕ�ೇಂದರೆ ಸಕ್್ಷರವು ರ್ಜಯೂಗಳು 

ಮತು್ತ ಕ�ೇಂದ್ರೆರಳಿತ ಪರೆದ�ೇಶಗಳಿಗ� ಉಚಿತ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು 

ಒದಗಿಸುವ ಮೊಲಕ ಸಂಪೂರ್ಷ ಬ�ಂಬಲವನುನು ನಿೇರುತಿ್ತದ�. 

ಅಲಲಿದ�, ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಯನುನು ಸ್ಮ್ನಯೂ ಸ್ವ್ಷಜನಿಕರಗ� 

ತಲುಪಿಸುವುದನುನು ಖ್ತಿರೆಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮದಲ ಬ್ರಗ� 

ಡ�ೊರೆೇನ್ ಗಳನುನು ಸಹ ಬಳಸಲ್ಯಿತು. ಪರೆಸು್ತತ, ಐಸಿಎಂಆರ್.ನ 

‘ಐ-ಡ�ೊರೆೇನ್’ ಅನುನು ಮಣಿಪುರ, ನ್ಗ್ಲ್ಯೂಂಡ್ ಮತು್ತ ಅಂರಮ್ನ್ 

ನಿಕ�ೊೇಬ್ರ್ ದಿ್ವೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ಗುತಿ್ತದ�. ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ 

ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಹ�ೇಳುವಂತ� ‘ಭ್ರತದ ಜನರು ಏನ್ದರೊ 

ಮ್ರಲು ನಿಧ್ಷರಸಿದರ�, ಅವರಗ� ಯ್ವುದೊ ಅಸ್ಧಯೂವಲಲಿ’. 

‘ಎಲಲಿರ ಪರೆಯತನು’ ಮಂತರೆವನುನು ಅನುಸರಸಿ, ಹಿಮ್ಚಲವು 

ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಕ್ಯ್ಷಕತ್ಷರ ಕಠಿರ ಪರಶರೆಮದಿಂದ್ಗಿ ತನನು ವಯಸಕೆ 

ಜನಸಂಖ�ಯೂಗ� ಶ�ೇ.100ರರು್ಟ ಎರರೊ ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸಿದ 

ಮದಲ ರ್ಜಯೂವ್ಗಿದ�.

ಅಪಾಯ ತಪಿ್ಪಲಲಿ, ಎಚಚೆರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ

ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ನಡ�ಯುತಿ್ತರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊರ್ಡ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ� 

ನಿೇಡಿಕ� ಅಭಿಯ್ನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರ�ಗ� 138 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ 

ಹ�ಚುಚು ಲಸಿಕ� ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನುನು ನಿೇರಲ್ಗಿದ�. ಕ�ೊೇವಿಡ್ ತಡ�ಗಟ್ಟಲು 

ಕ�ೇವಲ ಎರರು ಮ್ಗ್ಷಗಳಿವ�. ಒಂದು ಲಸಿಕ�, ಮತು್ತ ಇನ�ೊನುಂದು 

ರಕ್ಣ�. ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನ ಭಿೇತಿ ಇನೊನು ಮುಗಿದಿಲಲಿ ಎಂಬುದನುನು ನ್ವು 

ನ�ನಪಿನಲ್ಲಿರಬ�ೇಕು. ಅಂತಹ ಪರಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕ�ಯ ಜ�ೊತ�ಗ�, 

ತಡ�ಗಟು್ಟವ ಕರೆಮಗಳನುನು ಸಹ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಮತು್ತ ಮ್ಸ್ಕೆ 

ಗಳು ಮತು್ತ ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಸೊಕ್ತ ನಡ�ವಳಿಕ�ಯನುನು ಅನುಸರಸಬ�ೇಕು.

ಕಣಾಗುವಲ್ ಹೆಚಿಚೆಸಿ – ಡಬೂಲಿ್ಯಎಚ್.ಒ

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನ ಹ�ೊಸ ರೊಪ್ಂತರ ಒಮೈಕ್ರೆನ್ 63 ದ�ೇಶಗಳನುನು 

ತಲುಪಿದ� ಮತು್ತ ಅದರ ಸ�ೊೇಂಕ್ನ ಪರೆಮ್ರವು ಡ�ಲ್್ಟ 

ರೊಪ್ಂತರಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚುಗಿದ� ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ಸಂಸ�ಥಾ 

(ರಬೊಲಿ್ಯಎಚ್ಒ) ಹ�ೇಳಿದ�. ಹ�ೊಸ ರೊಪ್ಂತರ ಏಕ� ವ�ೇಗವ್ಗಿ 

ಹರರುತಿ್ತದ� ಎಂಬುದು ಇನೊನು ಸಪಿರ್ಟವ್ಗಿಲಲಿ ಎಂದು ರಬೊಲಿ್ಯಎಚ್.ಒ 

ಹ�ೇಳಿದ�. ಕ�ೊರ�ೊನ್ದ ಒಮೈಕ್ರೆನ್ ರೊಪ್ಂತರಯನುನು 

ಕಳ�ದ ತಿಂಗಳು ನವ�ಂಬರ್ 24 ರಂದು ದಕ್ಷಿರ ಆಫ್ರೆಕ್ದಲ್ಲಿ ಪತ�್ತ 

ಹಚಚುಲ್ಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ�ಯೂ, ಭ್ರತ ಸಕ್್ಷರವು ಪರಸಿಥಾತಿಯ ಮೇಲ� 

ನಿರಂತರವ್ಗಿ ಗಮನ ಇಟಿ್ಟದ� ಮತು್ತ ಅದರ ಮೇಲ� ನಿಗ್ ಇರುತಿ್ತದ�. 

ಆಗ�ನುೇಯ ಏಷ್ಯೂದ ರಬೊಲಿ್ಯ.ಎಚ್.ಒ.ದ ಪ್ರೆದ�ೇಶಿಕ ನಿದ�ೇ್ಷಶಕರ್ದ 

ಡ್. ಪೂನಮ್ ಕ್�ೇತರೆಪ್ಲ್, ಹ�ೊಸ ರೊಪ್ಂತರಯಿಂದ ಪರಸಿಥಾತಿ 

ಹದಗ�ರುತ್ತದ� ಎಂದು ಅರ್ಷವಲಲಿ, ಆದರ� ಖಂಡಿತವ್ಗಿಯೊ, 

ಅವು ಹ�ಚುಚು ಅನಿಶಿಚುತವ್ಗಿರುತ್ತವ� ಎಂದು ಭ್ವಿಸುತ್್ತರ�. ಅಂತಹ 

ಪರಸಿಥಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಂಕ್ರೆಮಿಕ ರ�ೊೇಗವು ಇನೊನು ಇದ� ಮತು್ತ ನ್ವು 

ಜ್ಗರೊಕರ್ಗಿರಬ�ೇಕು. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗೆವಲು ಮತು್ತ 

ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ ಆರ�ೊೇಗಯೂ ವಯೂವಸ�ಥಾಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಬ�ೇಕು.    

ನವ ಭಾರತದ ಅಸೂಯ ಪಡ್ವಂತಹ ದಾಖಲೆ

ಕ�ೊೇವಿಡ್ ನ ಭಿೇಕರ ಪರಸಿಥಾತಿಯಲೊಲಿ ದ�ೇಶವು 100 ಕ�ೊೇಟಿಗೊ 

ಹ�ಚುಚು ಕ�ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ� ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳ ಸಂಖ�ಯೂಯನುನು 

ದ್ಟಿದ� ಮತು್ತ ಈಗ ನ್ವು 150 ಕ�ೊೇಟಿಯತ್ತ ವ�ೇಗವ್ಗಿ 

ಸ್ಗುತಿ್ತದ�ದಾೇವ�. ಹ�ೊಸ ರೊಪ್ಂತರಯು ವ�ೇಗವ್ಗಿ 

ಹರರುತಿ್ತರುವ ಸುದಿದಾಯು ನಮ್ಮನುನು ಹ�ಚುಚು ಜ್ಗರೊಕತ�ಯಿಂದ 

ಇರುವಂತ� ಮ್ರುತ್ತದ�. ಎಲಲಿರ ಉತ್ತಮ ಆರ�ೊೇಗಯೂ, 

ಪರೆತಿಯಬ್ಬ ದ�ೇಶವ್ಸಿಯ ಅತುಯೂತ್ತಮ ಆರ�ೊೇಗಯೂವು ಈ 

ಬಿಕಕೆಟಿ್ಟನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದಯೂತ�ಯ್ಗಿದ�.

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತಿ್ರ

ಲಸಿಕೆ ಮೈತಿ್ರ - ವಿಶ್ವಕೆಕಾ ಭಾರತದ ಜೇವನಾಡಿ
ಲಸಿಕ� ಮೈತಿರೆ ಕ್ಯ್ಷಕರೆಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರತವು ಜನವರ 20, 

2021 ರಂದ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ಲಸಿಕ� ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲು 

ಪ್ರೆರಂಭಿಸಿತು. ಲಸಿಕ� ಮೈತಿರೆ ಕ್ಯ್ಷಕರೆಮವನುನು ಮತ�ೊ್ತಮ್ಮ 

ಅಕ�ೊ್ಟೇಬರ್ 14, 2021 ರಂದು ಪ್ರೆರಂಭಿಸಲ್ಯಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 

ನ�ೇಪ್ಳ, ಮ್ಯೂನ್್ಮರ್, ಇರ್ನ್ ಮತು್ತ ಬ್ಂಗ್ಲಿದ�ೇಶಕ�ಕೆ ತಲ್ ಒಂದು 

ದಶಲಕ್ ಲಸಿಕ� ಡ�ೊೇಸ್ ಗಳನುನು ಒದಗಿಸಲ್ಗಿದ�. ಪರೆಸು್ತತ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ 

ಇಂಡಿಯ್’ ಲಸಿಕ� 96 ದ�ೇಶಗಳಿಗ� ರಫ್್ತಗುತಿ್ತದ�.

ಕೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ 

ಡೊೇಸ್ ಅನ್ನು 

86%
ಜನರಿಗೆ ನೇಡಲಾಗಿದೆ.

ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟಾ್ಟರೆ 

138ಕೊೇಟಿ

ಡೊೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದ್ ವಿಶ್ವದಲೆಲಿೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚೆ.

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶವು 

100%
ಲಸಿಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ 

ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಅಹಗಿ ಜನಸಂಖೆ್ಯಯ 

55%  ಕ್ಕಾಂತ ಹೆಚ್ಚೆ 
ಜನರಿಗೆ 

ಕೊೇವಿಡ್ 
ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡೂ ಡೊೇಸ್ 

ಗಳನ್ನು ನೇಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕೊೇವಿಡ್ 19 ವಿರ್ದಧಿ ಸಮರ
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ತ�
ಲಂಗ್ರದ ಸಿಕಂದರ್ಬ್ದ್ ನ ಅನ್ಥ್ಶರೆಮದಲ್ಲಿ 

ವ್ಸಿಸುತಿ್ತರುವ 15 ವರ್ಷದ ಮಸಿ್ಷ ಸೊಸನ್ ಬಹುಮುಖ 

ಪರೆತಿಭ�. ಆಕ� ಪಿಯ್ನ�ೊೇ ನುಡಿಸುವುದು ಮತು್ತ ಕರ್ಟ� 

ಅಭ್ಯೂಸ ಮ್ರಲು ಇರ್ಟಪರುತ್್ತಳ�. ಸದಯೂ 10ನ�ೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 

ಓದುತಿ್ತದುದಾ, ಗಣಿತ ಮತು್ತ ವಿಜ್್ನ ಅವಳ ನ�ಚಿಚುನ ವಿರಯಗಳು. 

ಆಕ� ವಿವರಸುವಂತ�, “ಹ�ೊಸ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಬಲ್್ಬ ಹಳ�ಯದಕ್ಕೆಂತ 

ಹ�ಚುಚು ಪರೆಕ್ಶಮ್ನವ್ಗಿದ�, ಆದದಾರಂದ ಓದಲು ಸಹ ಸುಲರ. ಈ 

ಮದಲು ನ್ನು ಹಳ�ಯ ಬಲ್್ಬ ನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟ�ಗಳ ಕ್ಲ ಮ್ತರೆ 

ಅಧಯೂಯನ ಮ್ರಬಹುದ್ಗಿತು್ತ, ಆದರ� ಈಗ ನ್ನು ಹ�ೊಸ ಬಲ್್ಬ 

ನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟ�ಗಳ ಕ್ಲ ಅಧಯೂಯನ ಮ್ರಬಹುದು.” ಹರಯ್ರದ 

ಸ�ೊೇನ�ಪತ್ ಮೊಲಕ ಹ್ದು ಹ�ೊೇಗುವ ಹ�ದ್ದಾರಯಲ್ಲಿ ಎ1 ಢ್ಬ್ದ 

ಪ್ಲುದ್ರ ದ�ೇವದತ್ತ ಶಮ್್ಷ ಅವರು ತಮ್ಮ ಢ್ಬ್ದಲ್ಲಿದದಾ 

ಟೊಯೂಬ್ ಲ�ೈಟ್ ಗಳನುನು ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ದಿೇಪಗಳಿಂದ ಬದಲ್ಯಿಸಿದರು. 

ಈ ಕ್ರರದಿಂದ್ಗಿ, ಅವರ ವಿದುಯೂತ್ ಬಿಲ್ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 

45 ಸ್ವಿರ ದಿಂದ 15 ಸ್ವಿರ ರೊ.ಗ� ಇಳಿದಿದ�. ಇದು ಅವರ 

ವಯೂವಹ್ರಕ�ಕೆ ಪರೆಯೇಜನಕ್ರಯ್ಗಿದ�, ಏಕ�ಂದರ� ಸಂಪೂರ್ಷವ್ಗಿ 

ಪರೆಕ್ಶಮ್ನವ್ದ ಢ್ಬ್ಗಳು ಈಗ ಹ�ಚಿಚುನ ಗ್ರೆಹಕರನುನು 

ಆಕರ್್ಷಸುತ್ತವ�.” ಉಜ್ಲ್ ಯೇಜನ�ಯ ಮೊಲಕ ಅಗಗೆದ ಎಲ್.

ಇಡಿ ಬಲ್್ಬ ಗಳನುನು ಪಡ�ದವರಲ್ಲಿ ಮಸಿ್ಷ ಮತು್ತ ದ�ೇವದತ್ ಇಬ್ಬರೊ 

ಸ�ೇರದ್ದಾರ�.

5 ಜನವರ 2022 ರಂದು 7 ವರ್ಷಗಳನುನು ಪೂರ್ಷಗ�ೊಳಿಸಿದ 

ಉಜ್ಲ್ (ಎಲಲಿರಗೊ ಅಗಗೆದ ಎಲ್. ಇ.ಡಿ.ಗಳಿಂದ ಉನನುತ ಜ�ೊಯೂೇತಿ) 

ಯೇಜನ�ಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊರ್ಡ ಮನ� ಬ�ಳಕ್ನ ಯೇಜನ�ಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದ್ಗಿದ�. ಈ ಯೇಜನ�ಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ, ಭ್ರತವು 

ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊರ್ಡ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಮ್ರುಕಟ�್ಟಯ್ಗಿದ�. ಜುಲ�ೈ 

19ರವರ�ಗ� ಸಕ್್ಷರ ವಿತರಸಿದ ಎಲ್. ಇ.ಡಿ.ಗಳ ಸಂಖ�ಯೂ 13.3 ಕ�ೊೇಟಿ 

ಆಗಿದದಾರ�, ಡಿಸ�ಂಬರ್ 1, 2021ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ಅದು 36.78 ಕ�ೊೇಟಿ ಗಳಿಗ� 

ಏರದುದಾ, ಪರೆತಿಶತ 177 ಆಗಿದ�. ವಿದುಯೂತ್ ಸಚಿವ್ಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಪಿ.ಎಸ್.ಯು.ಗಳ ಜಂಟಿ ಉದಯೂಮವ್ದ ಇಂಧನ ದಕ್ತ� ಸ�ೇವ�ಗಳ 

ನಿಯಮಿತ (ಇ.ಇ.ಎಸ್.ಎಲ್) ಈ ಯೇಜನ�ಯನುನು ಜ್ರಗ� ತರುತಿ್ತದ�. 

ಉಜ್ಲ್ ಯೇಜನ� ಜ್ಗತಿಕ ಪರೆಶಸಿ್ತಗಳ್ದ ‘ದಕ್ಷಿರ ಏಷ್ಯೂ ಖರೇದಿ 

ನ್ವಿನಯೂ ಪರೆಶಸಿ್ತ 2017, ‘ಎಲ್.ಇಡಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಪರವತ್ಷನ್ತ್ಮಕ 

ಕ�ೊರುಗ�ಗ್ಗಿ ಗ�ೊಲಿೇಬಲ್ ಸ್ಲ್ಡ್ ಸ�್ಟೇಟ್ ಲ�ೈಟಿಂಗ್ ಅವ್ಡ್್ಷ ಆಫ್ 

ಎಕಸಾಲ�ನ್ಸಾ ಗ� ಭ್ಜನವ್ಗಿದ�.  

ಯ್ವುದ�ೇ ದ�ೇಶದ ಪರೆಗತಿಯು ಅದರ�ೊಂದಿಗ� ಲರಯೂವಿರುವ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಯೇಜತ ಬಳಕ� ಮತು್ತ 
ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲ� ಅವಲಂಬಿತವ್ಗಿರುತ್ತದ�. ಭ್ರತದಂತಹ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಟು್ಟ ವಿದುಯೂತ್ ಬಳಕ�ಯ ಶ�ೇಕಡ್ 
2೦ ರರ್ಟನುನು ಬ�ಳಕ್ನ ವಲಯಕ�ಕೆ ಬಳಸಲ್ಗುತ್ತದ�. ಹಳ�ಯ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿದದಾ ಕ್ಲವಿತು್ತ, ಇದು ಹ�ಚುಚು ವಿದುಯೂತ್ ಅನುನು 

ಬಳಸುವುದು ಮ್ತರೆವಲಲಿದ� ಅತಿಯ್ದ ಬಳಕ�ಯಿಂದ್ಗಿ ಉತಪಿತಿ್ತಯ್ಗುವ ಹ�ಚುಚುವರ ಮೊಲಗಳಿಂದ್ಗಿ 
ಪರಸರದ ಮೇಲೊ ಪರಣ್ಮ ಬಿೇರುತಿ್ತತು್ತ. ಇದಕ�ಕೆ ಪಯ್್ಷಯವ್ಗಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್್ಬ ಮ್ರುಕಟ�್ಟಯಲ್ಲಿತು್ತ, 
ಆದರ� ಅವು ದುಬ್ರಯ್ಗಿದದಾ ಕ್ರರ ಅದು ಸ್ಮ್ನಯೂ ಜನರ ಕ�ೈಗ�ಟುಕುತಿ್ತರಲ್ಲಲಿ. ಇದನುನು ಪರಹರಸಲು, 

ಉಜ್ಲ್ ಯೇಜನ�ಯನುನು 2015ರ ಜನವರ 5 ರಂದು ಪ್ರೆರಂಭಿಸಲ್ಯಿತು, ಇದರ ಮೊಲಕ ಜನರಗ� ತಲ್ 
ಕ�ೇವಲ 10 ರೊ.ಗಳ ವ�ಚಚುದಲ್ಲಿ 37 ಕ�ೊೇಟಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್್ಬ ಗಳನುನು ನಿೇರಲ್ಗಿದ�.

ಪ್ರತಿಯಂದು ಮನೆಯ ಬೆಳಕೂ ಪ್ರತಿಯಂದು ಮನೆಯ ಬೆಳಕೂ 
ಬದುಕನುನು ಬೆಳಗಿಸುತಿ್ತದೆಬದುಕನುನು ಬೆಳಗಿಸುತಿ್ತದೆ

ಉಜಾಲಾ
ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯ ಯೊೇಜನೆ 
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ಎಲ್ ಇಡಿ ಕಡಿಮ ವಿದ್್ಯತ್ ಬಳಸ್ತತುದೆ, ಹೆಚ್ಚೆ ಉಳಸ್ತತುದೆ

ಹೊಸ ಆರಂಭ: ಪರಿಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಿಮೀರ ಉಜಾಲಾ ಯೀಜನೆ

ಜಾಗತಿಕ ಚಹರೆ

ವೆೇಗವಧಿಗಿತ ಪ್ರಗತಿ

ಕಡಿಮ ವಿದ್್ಯತ್ ಬಳಸ್ವ, ಹೆಚ್ಚೆ ಬೆಳಕ್ ನೇಡ್ವ 

ಮತ್ತು ಕಡಿಮ ವೆಚಚೆಮಾಡ್ವ ಪರಿಹಾರದ 

ಅಗತ್ಯ ದೆೇಶಕೆಕಾ ಇತ್ತು. ಈ ಅಗತ್ಯವು ಉಜಾಲಾ 

ಯೊೇಜನೆಗೆ ಜನ್ಮ ನೇಡಿತ್. ಎಲ್ಇಡಿಗಳ 

ಉತಾ್ಪದನೆಯನ್ನು ಉತೆತುೇಜಸಲ್ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 

ಕೆೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತ್. ನೇತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಲಾಯಿತ್. ಇದ್ ಬಲ್್ಬ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮ 

ಮಾಡಿತ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೊೇಜನಗಳ ಬಗೆಗು ಜನರಿಗೆ 

ತಿಳದ ತಕ್ಷಣ, ಅದರ ಬೆೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚಾಚೆಯಿತ್.

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ, ಪ್ರರಾನ ಮಂತಿ್ರ

 ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ಗ್ರೆಮಿೇರ ಉಜ್ಲ್ 

ಯೇಜನ�ಯಡಿ, ವಿಶ್ವದ ಅಗಗೆದ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ 

ಬಲ್್ಬ ಅನುನು ಭ್ರತದಲ್ಲಿ ತಲ್ 10 ರೊ.ಗಳಿಗ� 

ನಿೇರಲ್ಗುತಿ್ತದ�. ಪರೆತಿ ಕುಟುಂಬಕ�ಕೆ 3 ರಂದ 4 

ಬಲ್್ಬ ಗಳನುನು ನಿೇರಲ್ಗುತಿ್ತದ�.

 ಈ ಯೇಜನ�ಯಡಿ, ಸುಮ್ರು 15 ರಂದ 20 

ಕ�ೊೇಟಿ ಗ್ರೆಮಿೇರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗ� 60 ಕ�ೊೇಟಿ 

ಸಬಿಸಾಡಿ ರಹಿತ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್್ಬ ಗಳನುನು 

ಒದಗಿಸಲ್ಗುತಿ್ತದ�.

 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್್ಬ ಗಳ ಬ�ಲ� 2014 ರಲ್ಲಿ 

310 ರೊ.ಗಳಿದದಾದದಾನುನು, ಇಂದು 7೦ ರೊ.ಗ� 

ಇಳಿಸಲ್ಗಿದ�.

 ಈ ಯೇಜನ�ಗ� ಕ�ೇಂದರೆ ಅರವ್ ರ್ಜಯೂ 

ಸಕ್್ಷರದಿಂದ ಯ್ವುದ�ೇ ಸಬಿಸಾಡಿ 

ಪಡ�ಯುತಿ್ತಲಲಿ. ಈ ಯೇಜನ�ಯಲ್ಲಿ ಮ್ಡಿದ 

ಎಲ್ಲಿ ವ�ಚಚುವನುನು ಇಂಧನ ದಕ್ತ� ಸ�ೇವ�ಗಳ 

ನಿಯಮಿತ (ಇಇಎಸ್ಎಲ್) ರರಸುತ್ತದ�. 

ಇದರ ವ�ಚಚುವನುನು ಇಂಗ್ಲದ ವ್ಯೂಪ್ರದ 

ಮೊಲಕ ಮರುಪಡ�ಯಲ್ಗುವುದು.

ಜೇವನ ಗ್ಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ರಾರಣೆ: ವ್ರ್್ಷಕ ಗೃಹ ವಿದುಯೂತ್ ಬಿಲ್ ಗಳು ಸುಮ್ರು 15 ಪರೆತಿಶತದರು್ಟ 
ಕಡಿಮಯ್ಗಿದುದಾ, ಗ್ರೆಹಕರಗ� ವರ್ಷಕ�ಕೆ 1600 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ. ಉಳಿತ್ಯವ್ಗಿದ�.

ಉತತುಮ ಗ್ಣಮಟ್ಟದ ತಯಾರಿಕೆ: ಭ್ರತವು ಈಗ ವ್ರ್್ಷಕ 2140 ಕ�ೊೇಟಿ ರೊ.ನ�ೊಂದಿಗ� ವಿಶ್ವದ 
ಎರರನ�ೇ ಅತಿದ�ೊರ್ಡ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಮ್ರುಕಟ�್ಟಯ್ಗಿದ�. 

ಹವಾಮಾನ ಗ್ರಿಗಳಗೆ ಕೊಡ್ಗೆ: ವಿರಳ ಇಂಧನ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನುನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತು್ತ 
ಭ್ರತದ ಇಂಗ್ಲದ ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ�ಯನುನು ವರ್ಷಕ�ಕೆ 3 ಶತಕ�ೊೇಟಿ ಟನ್ ಇಂಗ್ಲ್ಮಲಿ 
ತಗಿಗೆಸುವುದು, ಇದು ವರ್ಷಕ�ಕೆ 2.7 ದಶಲಕ್ ಕ್ರುಗಳನುನು ರಸ�್ತಯಿಂದ ತ�ಗ�ದುಹ್ಕುವುದಕ�ಕೆ 
ಸಮ್ನವ್ಗಿದ�.

 ಎಲ್.ಇಡಿ (ಲ�ೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ 

ರಯೇಡ್) ನ 7 ವ್ಯೂಟ್ ಬಲ್್ಬ 14 

ವ್ಯೂಟ್ ಸಿ.ಎಫ್ ಎಲ್ ಮತು್ತ 60 

ವ್ಯೂಟ್ ಐಸಿಎಲ್.ಗ� ಸಮನ್ದ 

ಪರೆಕ್ಶವನುನು ನಿೇರುತ್ತದ�. 

 ಎಲ್.ಇಡಿ ಬಲ್್ಬ ಐಸಿಎಲ್.ಗ� 

ಹ�ೊೇಲ್ಸಿದರ� ಸುಮ್ರು ಶ�ೇ.90 

ಶಕ್್ತಯನುನು ಉಳಿಸುತ್ತದ� ಮತು್ತ 

ಸಿಎಫ್.ಎಲ್ ಗ� ಹ�ೊೇಲ್ಸಿದರ� ಶ�ೇ.50 

ಶಕ್್ತಯನುನು ಉಳಿಸುತ್ತದ�. 

 ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್್ಬ 1 ಯೊನಿಟ್ 

ವಿದುಯೂತ್ ಅನುನು 140 ಗಂಟ�ಗಳ 

ಬಳಕ�ಗ� ಬಳಸುತ್ತದ�, ಆದರ� ಸಿಎಫ್.

ಎಲ್ 2 ಯುನಿಟ್ ಗಳನುನು ಮತು್ತ 

ಐಸಿಎಲ್ 9 ಯೊನಿಟ್ ವಿದುಯೂತ್ ಅನುನು 

ಬಳಸುತ್ತದ�.

 140 ಗಂಟ�ಗಳ ಬಳಕ�ಗ�, ಎಲ್ಇಡಿ 

ಬಲ್್ಬ ವ�ಚಚು ರೊ.4 ಆದರ�, ಸಿಎಫ್.

ಎಲ್ ರೊ.8 ಮತು್ತ ಐಸಿಎಲ್ ರೊ.36 

ವ�ಚಚು ಅದ�ೇ ಸಮಯಕ�ಕೆ ಆಗುತ್ತದ�.

 ವರ್ಷಕ�ಕೆ 3,86,98,387 ಟನ್ ಇಂಗ್ಲದ ಡ�ೈಆಕ�ಸಾೈಡ್ 
ಹ�ೊರಸೊಸುವಿಕ�ಯನುನು ಕಡಿಮ ಮ್ರಲ್ಗಿದ�. 1.10 
ಕ�ೊೇಟಿಗೊ ಹ�ಚುಚು ಬಿೇದಿದಿೇಪಗಳನುನು ಅಳವಡಿಸಲ್ಗಿದ�. 
72 ಲಕ್ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ಟೊಯೂಬ�ಲಿೈಟ್ ಗಳನುನು ವಿತರಸಲ್ಗಿದ�. 
23 ಲಕ್ಕೊಕೆ ಹ�ಚುಚು ಫ್ಯೂನ್ ಗಳನುನು ವಿತರಸಲ್ಗಿದ�.

ವೆಚಚೆ ಉಳತಾಯ ವಾಷ್ಗಿಕ 

`19,110
ಕೊೇಟಿ

ಉಜಾಲಾ ಯೊೇಜನೆಯಿಂದ 

ಪ್ರತಿ ವಷ್ಗಿ 

9,565 
ಮಗಾವಾ್ಯಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚಿಚೆನ ವಿದ್್ಯತ್ 

ಬೆೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಉಜಾಲಾ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯ ಯೊೇಜನೆ 

ಉಜಾಲಾ ಯೊೇಜನೆಯ 
ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವಷ್ಗಿ 

4800 ಕೊೇಟಿ 

ಯೂನಟ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚೆ ವಿದ್್ಯತ್ 
ಉಳತಾಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದೆ.
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ಭ್ರತದ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಹ�ೊೇರ್ಟವು ಆಧುನಿಕ ಪರೆಪಂಚದ ಅತಯೂಂತ ದ�ೊರ್ಡ ಹ�ೊೇರ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಗಿದ�. ಪರೆತಿಯಂದು 

ವಿಭ್ಗ ಮತು್ತ ಸಮುದ್ಯದ ಜನರು ಈ ಹ�ೊೇರ್ಟದಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೊರುಗ� 

ನಿೇಡಿದ್ದಾರ�. ಅವರ ಹ�ೊೇರ್ಟಗಳ ಫಲವ್ಗಿಯೇ 1947ರ ಆಗಸ್್ಟ 15ರಂದು ಭ್ರತ ಸ್ವತಂತರೆವ್ಗಲು ಸ್ಧಯೂವ್ಯಿತು. 

ಭ್ರತ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ 75ನ�ೇ ವರ್ಷಕ�ಕೆ ಕ್ಲ್ಟಿ್ಟರುವ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶವು ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವವನುನು 

ಆಚರಸಲ್ಗುತಿ್ತದ�. ಇಂದು, ದ�ೇಶವನುನು ಗುಲ್ಮಗಿರಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲು ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಹ�ೊೇರ್ಟದಲ್ಲಿ 

ಭ್ಗವಹಿಸಿದ ಹುತ್ತ್ಮರನುನು ರ್ರಟ್ರವು ಸ್ಮರಸುತಿ್ತದ�. ಆಜ಼್ದಿ ಕ್ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವದ ಈ ಸಂಚಿಕ�ಯಲ್ಲಿ, ನ್ವು 

ಮಹ್ದ�ೇವ ಭ್ಯ್ ದ�ೇಸ್ಯಿ, ಟಿಲ್ಕೆ ಮ್ಂಝಿ, ಡ್.  ಸ�ೈಫ್ದಿದಾೇನ   ಕ್ಚೊಲಿ್ಯ ಮತು್ತ ವಿರು್ಣ ದ್ಮೇದರ್ ಚಿತಲ� ಅವರ 

ಜೇವನ ಮತು್ತ ಕೃತಿಗಳನುನು ಕಟಿ್ಟಕ�ೊರುತಿ್ತದ�ದಾೇವ�. ಅವರು ಬಿರೆಟಿರರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೊೇರ್ಡಿದುದಾ ಮ್ತರೆವಲಲಿ, ದ�ೇಶವ್ಸಿಗಳು 

ಇನೊನು ಪಿರೆೇತಿಸುವ ಮತು್ತ ಅನುಕರಸುವ ಒಂದು ಕಲಪಿನ�ಯನೊನು ಬಿಟು್ಟಹ�ೊೇಗಿದ್ದಾರ�.

ಅನುಕರಣೀಯ ಆದರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತುಗಳು

ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು 
ಬಿಟುಟುಹೊೋದ ಧೋಮಂತರುಬಿಟುಟುಹೊೋದ ಧೋಮಂತರು

ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್  ಮಹೊೇತ್ಸವ್ಭಾರತ@75
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ಮಹಾದೆೀವ ಭಾಯ್ ದೆೀಸಾಯ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗ್ಂಧಿಯವರ 
ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಸಾವಾತಂತರ್ಯ ಹೊೀರಾಟದಲಿಲಿ ಪರಿಮುಖ ಪಾತರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು

ಮ
ಹದ�ೇವ ಭ್ಯ್ ದ�ೇಸ್ಯಿ 
ಮಹ್ತ್್ಮ ಗ್ಂಧಿಯವರ 
ಆಪ್ತ ಕ್ಯ್ಷದಶಿ್ಷಯ್ಗಿದದಾರು. 

ಅವರ ನರುವ� ಸುಮ್ರು 24 ವರ್ಷಗಳ 
ವಯಸಿಸಾನ ಅಂತರವಿತು್ತ. ವಯಸಿಸಾನ ವಯೂತ್ಯೂಸದ 
ಹ�ೊರತ್ಗಿಯೊ, ಇಬ್ಬರ ನರುವಿನ ಸಂಬಂಧವು 
ತುಂಬ್ ನಯ ಮತು್ತ ಮಧುರವ್ಗಿತು್ತ.

ಇದ�ೇ ಕ್ರರಕ�ಕೆ ಜನರು ಮಹ್ದ�ೇವ ದ�ೇಸ್ಯಿ 
ಅವರನುನು ಮಹ್ತ್್ಮ ಗ್ಂಧಿಯ ನ�ರಳು ಎಂದೊ 
ಕರ�ಯುತ್್ತರ�. ಇಷ�್ಟೇ ಅಲಲಿ, ಕ�ಲವರು ಅವರನುನು 
ಗ್ಂಧಿಯವರ ಎಲಲಿ ಅಗತಯೂ ನ�ೊೇಡಿಕ�ೊಳು್ಳತಿ್ತದದಾ 
ಅವರ ಬಲಗ�ೈ ಎಂದು ಪರಗಣಿಸುತ್್ತರ�. ಅವರು 
ಮಹ್ತ್್ಮ ಗ್ಂಧಿಯವರ ಬ�ರಳಚುಚುಗ್ರ, 
ಅನುವ್ದಕ, ಸಲಹ�ಗ್ರ, ಸಲಹ�ಗ್ರ, 
ವ್ಯೂಖ್ಯೂನಕ್ರ, ಸಂಕರ್ಟ ನಿವ್ರಕ ಮತು್ತ ಇನೊನು 
ಹ�ಚಿಚುನವರು ಎಂದು ನಂಬಲ್ಗಿದ�.

ಅವರು ಅರುಗ�ಯವರೊ ಆಗಿದದಾರು ಹ್ಗು 
ಅವರು ತಯ್ರಸುತಿ್ತದದಾ ಕ್ಚಡಿಯನುನು ಗ್ಂಧಿಜೇ 
ವಿಶ�ೇರವ್ಗಿ ಮಚಿಚುದದಾರು. ದ�ೇಸ್ಯಿಯವರ 
ಮೇಲ್ನ ವ್ತಸಾಲಯೂದಿಂದ್ಗಿಯೇ ಮಹ್ತ್್ಮ ಗ್ಂಧಿ ಮತು್ತ ಅವರ ಪತಿನು 
ಕಸೊ್ತರಬ್ ದ�ೇಸ್ಯಿ ಅವರನುನು ತಮ್ಮ ಮಗನ�ಂದು ಪರಗಣಿಸಿದರು. 
ಮಹ್ತ್್ಮ ಗ್ಂಧಿಯವರು 1917ರಲ್ಲಿ ದ�ೇಸ್ಯಿಯವರ�ೊಂದಿಗಿನ 
ಮದಲ ಭ�ೇಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ�ೊಳಗಿನ ಸುಪ್ತ ಗುರಗಳನುನು ಗುರುತಿಸಿ, 
ಅವರ�ೊಂದಿಗ� ಕ�ಲಸ ಮ್ರುವಂತ� ಒತ್್ತಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಒರನ್ಟ 
1942ರ ಆಗಸ್್ಟ 15ರವರ�ಗ� ದ�ೇಸ್ಯಿಯವರ ಕ�ೊನ�ಯ ಉಸಿರನವರ�ಗೊ 
ಮುಂದುವರಯಿತು.

ಮಹ್ತ್್ಮ ಗ್ಂಧಿ ಅವರು ಆಗಸ್್ಟ 8, 1942 
ರಂದು ಮುಂಬ�ೈನಲ್ಲಿ ಮ್ಡಿದ ಐತಿಹ್ಸಿಕ 
ಭ್ರರದಲ್ಲಿ ‘ಮ್ರು ಇಲಲಿವ� ಮಡಿ’ ಎಂಬ 
ಘೊೇರಣ�ಯನುನು ನಿೇಡಿದರು. ಮರುದಿನ ಬ�ಳಗ�ಗೆ 
ಬಿರೆಟಿರರು ಮಹ್ತ್ಮ ಗ್ಂಧಿ, ಮಹ್ದ�ೇವ ದ�ೇಸ್ಯಿ 
ಮತು್ತ ಇತರರನುನು ಬಂಧಿಸಿ ಪುಣ�ಯ ಆಗ್ಖ್ನ್ 
ಅರಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಮಹದ�ೇವ ದ�ೇಸ್ಯಿ 
ಅವರು ಆಗಸ್್ಟ 15ರಂದು ಹೃದಯ್ಘಾತದಿಂದ ಈ 
ಸ�ರ�ವ್ಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನಹ�ೊಂದಿದರು.

ಐವತು್ತ ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಜೇವಿತ್ವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಹದ�ೇವರು ನೊರು ವರ್ಷಗಳ ಕ�ಲಸವನುನು 
ಮ್ಡಿದದಾರು ಎಂದು ಗ್ಂಧಿ ಸೊಕ್ತವ್ಗಿ 
ಉಲ�ಲಿೇಖಿಸಿದ್ದಾರ�. ಮಹ್ತ್್ಮ ಗ್ಂಧಿಯವರ 
ಇಚ�ಛಾಯಂತ� ಅವರ ಸಮ್ಧಿಯನುನು ಆಗ್ಖ್ನ್ 
ಅರಮನ�ಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಗಿದ�. ಒಂದು ವರ್ಷದ 
ತರುವ್ಯ ಕಸೊ್ತರಬ್ ಗ್ಂಧಿ ತಿೇರಕ�ೊಂಡ್ಗ, 
ಅವರ ಸಮ್ಧಿಯನುನು ಮಹ್ದ�ೇವ ದ�ೇಸ್ಯಿ ಅವರ 
ಸಮ್ಧಿಯ ಬಳಿಯೇ ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ಯಿತು. 1892ರ 
ಜನವರ 1ರಂದು ಸೊರತ್ ನ ಹಳಿ್ಳಯಂದರಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದ ಮಹ್ದ�ೇವ ದ�ೇಸ್ಯಿ ಅವರು ಮಹ್ತ್್ಮ ಗ್ಂಧಿ ಅವರ 
ಆತ್ಮಚರತ�ರೆ ‘ಸತಯೂದ�ೊಂದಿಗ� ನನನು ಪರೆಯೇಗಗಳು’ (‘My Experiments with 
Truth’) ಅನುನು ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಗ� ಅನುವ್ದಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯದವರ�ಗ� 
ದಿನಚರ ಬರ�ಯುತಿ್ತದದಾರು ಮತು್ತ ಈ ದಿನಚರಯು ಮಹ್ತ್್ಮ ಗ್ಂಧಿಯವರ 
ಜೇವನಶ�ೈಲ್, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕ�ಗಳು ಇತ್ಯೂದಿಗಳ ಬಗ�ಗೆ ವಿವರಣ�ಯನುನು 
ನಿೇರುತ್ತದ�. ಗ್ಂಧಿಯ ಗುರ, ಚಿಂತನ�, ತತ್ವಗಳನುನು ಅರಯಲು ಈ 
ದಿನಚರ ಇನೊನು ಒಂದು ಪರೆಮುಖ ದ್ಖಲ�ಯ್ಗಿದ�.

ಜನನ: ಜನವರಿ 1, 1892: ನಧನ -ಆಗಸ್್ಟ 15, 1942

ಜನನ: 11 ಫೆಬ್ರವರಿ 1750, ಹ್ತಾತ್ಮರಾದ ದಿನ: 13 ಜನವರಿ 1785

ಪದವಿ ಮ್ಗಿಸಿದ 
ನಂತರ ಕಾನೂನ್ 
ವಾ್ಯಸಂಗ ಮಾಡಿ 

ವಕ್ೇಲ್ ವೃತಿತುಯನೂನು 
ಸೆೇರಿಕೊಂಡರ್.

ವಾಸತುವವಾಗಿ 
ಪಹಾರಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
‘ಟಿಲಾಕಾ’ ಎಂದರೆ ಕೊೇಪ 

ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕಣಿಣುನ
ವ್ಯಕ್ತು.

1784ನ�ೇ ವರ್ಷವನುನು ಬಿರೆಟಿರರ ವಿರುದ್ಧ ಮದಲ ಸಶಸತ್ರ ದಂಗ� ಎಂದು ಪರಗಣಿಸಲ್ಗಿದ�. 

1784ರ ಜನವರ 13ರಂದು ಈಸ್್ಟ ಇಂಡಿಯ್ ಕಂಪನಿಯ ಆರಳಿತ್ಧಿಕ್ರ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಕ�ಲಿ್ಯೈವ್ 

ಲ್ಯೂಂಡ್ ನನುನು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನನು ವಿರಪೂರತ ಬ್ರ ಹ್ರಸಿ ಮ್ರಣ್ಂತಿಕವ್ಗಿ 

ಗ್ಯಗ�ೊಳಿಸಿದ. ಆ ಯುವಕನ�ೇ ಟಿಲ್ಕೆ ಮ್ಂಝಿ, ಬಿರೆಟಿರರ ವಿರುದ್ಧ ಯ್ವುದ�ೇ 

ದಂಗ�ಯ ಅರವ್ ವಿರ�ೊೇಧವ�ೇ ಇಲಲಿದಿದದಾ ಮ್ತನ್ರದಿದದಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ�ೊಂದಿಗ� 

ಹ�ೊೇರ್ರುತಿ್ತದದಾವನು. ಈ ಘಟನ�ಯ ನಂತರ, ಅವರು ಕ್ಯ್್ಷಚರಣ� ನಡ�ಸುತಿ್ತದದಾ ತಿಲ್ರೇರ� 

ಅರರಯೂವನುನು ಬಿರೆಟಿರರು ಸುತು್ತವರದರು, ಆದರ� ಅವರು ಮತು್ತ ಅವರ ಸ�ೈನಿಕರು ಅವರನುನು 

ಟ್ಲಾಕೆ ಮಾಂಝಿ: ಸಾವಾತಂತರ್ಯರ್ಕೆಗಿ ಅವರ ಉನ್ಮಾದ 

ಬಿರಿಟ್ಷ್ ಆಡಳಿತವನೆನುೀ ನಡುಗಿಸಿತುತು

ಭಾರತ@75ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್  ಮಹೊೇತ್ಸವ್



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜನವರಿ 1-15, 202242

ಹಲವ್ರು ವ್ರಗಳವರ�ಗ� ದೊರವ�ೇ 

ಇಟ್ಟರು.

ವ್ಸ್ತವವ್ಗಿ ಪಹ್ರಯ್ ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ 

‘ಟಿಲ್ಕೆ’ ಎಂದರ� ಕ�ೊೇಪಗ�ೊಂರ ಮತು್ತ 

ಕ�ಂಪು ಕಣಿ್ಣನ ವಯೂಕ್್ತ ಎಂದರ್ಷ. ಕ�ೊನ�ಗ� 

ಅವರನುನು ಸ�ರ�ಹಿಡಿದ್ಗ, ಅವರನುನು 

ಕುದುರ�ಯ ಬ್ಲಕ�ಕೆ ಕಟಿ್ಟ ಭ್ರತದ 

ಬಿಹ್ರದ ಭ್ಗಲುಪಿರದ ಕಲ�ಕ್ಟರ್ ನಿವ್ಸಕ�ಕೆ 

ಎಳ�ದ�ೊಯದಾರು. ಅಲ್ಲಿ, 1785ರ ಜನವರ 13 

ರಂದು ಅವರ ಛಿದರೆಗ�ೊಂರ ದ�ೇಹವನುನು 

ಆಲದ ಮರಕ�ಕೆ ನ�ೇತು ಹ್ಕಲ್ಯಿತು.

ನಂತರ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಹ�ೊೇರ್ಟಗ್ರರು 

ಟಿಲ್ಕೆ ಮ್ಂಝಿ ಅವರನುನು ಅನುಸರಸಿ ಹನಿಸಾ, 

ಹನಿಸಾ, ಚ್ಡ್ ಗ�ೊೇ ಫ್ನಿಸಾ’ ಹ್ರುಗಳನುನು 

ಹ್ಡಿದರು. ಟಿಲ್ಕೆ ಮ್ಂಝಿ ಪಹ್ರಯ್ 

ಸಮುದ್ಯದ ವಿೇರ ಸ�ೈನಿಕರ್ಗಿದದಾರು. 

ಬಿಹ್ರದ ಭ್ಗಲುಪಿರದ ಸುಲ್್ತನ್ ಗಂಜ್ 

ನ ತಿಲಕಪುರ ಗ್ರೆಮದಲ್ಲಿ 1750ರ ಫ�ಬರೆವರ 

11ರಂದು ಸಂಥ್ಲ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 

ಟಿಲ್ಕೆ ಮ್ಂಝಿಯ ನಿಜವ್ದ ಹ�ಸರು 

ಜಬ್ರೆ ಪಹ್ರಯ್ ಎಂದು ಹ�ೇಳಲ್ಗುತ್ತದ�. 

ಅವರು ಟಿಲ್ಕೆ ಎಂಬ ಹ�ಸರನುನು ಪಡ�ದ ಕಥ� 

ಆಸಕ್್ತದ್ಯಕ. 1771 ರಂದ 1784 ರವರ�ಗ� 

ಸುಮ್ರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕ್ಲ ಬಿರೆಟಿರರ ವಿರುದ್ಧ 

ಹ�ೊೇರ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಿದದಾ ಟಿಲ್ಕೆ 

ಮ್ಂಝಿ, ಸಥಾಳಿೇಯ ಲ�ೇವ್ದ�ೇವಿಗ್ರರು 

ಮತು್ತ ಊಳಿಗ ಮ್ನಯೂಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ 

ಹ�ೊೇರ್ಡಿದದಾರು. ಟಿಲ್ಕೆ ಮ್ಂಝಿ 

ಅವರು ಸಂಥ್ಲ್ ಗಳ ಪರೆಸಿದ್ಧ ಸಂಥ್ಲ್ 

ದಂಗ�ಯನುನು ಮುನನುಡ�ಸಿದರು. ಭ್ಗಲುಪಿರದ 

ಭ್ಗಲುಪಿರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯೂಲಯಕ�ಕೆ ಟಿಲ್ಕೆ 

ಮ್ಂಝಿ ಅವರ ಹ�ಸರರಲ್ಗಿದ�. ಖ್ಯೂತ 

ಬಂಗ್ಳಿ ಬರಹಗ್ತಿ್ಷ ಮಹ್ಶ�್ವೇತ್ ದ�ೇವಿ 

ಅವರು ಟಿಲ್ಕೆ ಮ್ಂಝಿ ಅವರ ಜೇವನ 

ಮತು್ತ ದಂಗ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಬಂಗ್ಳಿ ಭ್ಷ�ಯಲ್ಲಿ 

‘ಶ್ಲ್ಗೆೇರರ್ ಡ್ಕ�’ ಕ್ದಂಬರಯನುನು 

ರಚಿಸಿದುದಾ, ‘ಶ್ಲ್ಗೆೇರ್ ಕ್ ಪುಕರ್ ಪ್ರ್’ ಎಂದು 

ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪರೆಕಟವ್ಗಿದ�. ಭ್ರತಿೇಯ 

ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಹ�ೊೇರ್ಟದಲ್ಲಿ ಭ್ಗಿಯ್ಗಿದದಾ 

ಬುರಕಟು್ಟ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಹ�ೊೇರ್ಟಗ್ರರಗೊ 

ಪ್ರೆಮುಖಯೂತ� ನಿೇರಲು, ಅವರಗ� ಗೌರವ 

ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ 

ಅವರ ಸಕ್್ಷರ ನವ�ಂಬರ್ 15 ರಂದು 

ಬುರಕಟು್ಟ ಹ�ಮ್ಮಯ ದಿನವ್ಗಿ ಆಚರಸಲು 

ಪ್ರೆರಂಭಿಸಿದ�.

ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿನ ಜಲ್ಯನ್ ವ್ಲ್ಬ್ಗ್ 

ಹ�ಸರನುನು ಯ್ರು ಕ�ೇಳಿಲಲಿ? ಬಿರೆಟಿಷ್ 

ಅಧಿಕ್ರ ಜನರಲ್ ರಯರ್ ಅವರ ಆದ�ೇಶದ 

ಮೇರ�ಗ� ನೊರ್ರು ಜನರನುನು ಗುಂಡಿಕ್ಕೆ ಕ�ೊಂದ ಸಥಾಳ 

ಇದು. ಈ ದ್ಳಿಯು 1,೦೦೦ ಜನರನುನು ಕ�ೊಂದಿದ� 

ಮತು್ತ ಇನೊನು ಅನ�ೇಕರನುನು ಗ್ಯಗ�ೊಳಿಸಿದ� ಎಂದು 

ನಂಬಲ್ಗಿದ�. ಆ ದಿನ ಜಲ್ಯನ್ ವ್ಲ್ಬ್ಗ್ 

ನಲ್ಲಿ ನ�ರ�ದಿದದಾ ಜನಸಮೊಹವು ಜನಪಿರೆಯ ನ್ಯಕ 

ಡ್. ಸ�ೈಫ್ದಿದಾೇನ್ ಕ್ಚೊಲಿ್ಯ ಅವರನುನು ಬಿರೆಟಿರರು 

ಬಂಧಿಸಿದದಾನುನು ಪರೆತಿರಟಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಸ�ೇರತು್ತ. 

1919ರಲ್ಲಿ ಬಿರೆಟಿಷ್ ಸಕ್್ಷರವು ರೌಲತ್ ಕ್ಯದಾಯನುನು 

ಅಂಗಿೇಕರಸಿದ್ಗ, ವೃತಿ್ತಯಲ್ಲಿ ವಕ್ೇಲರ್ಗಿದದಾ 

ಮತು್ತ ಹಿಂದೊ-ಮುಸಿಲಿಂ ಏಕತ�ಯ ಬ�ಂಬಲ್ಗರ್ಗಿದದಾ  

ಡ್. ಕ್ಚೊಲಿ್ಯ ಅವರು ಈ ಕ್ಯದಾಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವ್ದ 

ಧ್ವನಿ ಎತಿ್ತದರು. ವ್ಸ್ತವವ್ಗಿ, ಈ ಕ್ನೊನಿನ 

ಮೊಲಕ, ಸಕ್್ಷರವು ಯ್ವುದ�ೇ ವಯೂಕ್್ತಯನುನು 

ವ್ರಂಟ್ ಇಲಲಿದ� ಬಂಧಿಸಬಹುದ್ಗಿತು್ತ. ಈ 

ಕ್ನೊನಿನ ವಿರುದ್ಧ ದ�ೇಶ್ದಯೂಂತ ಪರೆತಿರಟನ� 

ನಡ�ಯಿತು. ಅದನುನು ಪರೆತಿರಟಿಸಲು, ಕ್ಚೊಲಿ್ಯ ಬಿರೆಟಿಷ್ 

ಸಕ್್ಷರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುರಕೆರ ಮತು್ತ ಅಹಿಂಸ್ತ್ಮಕ ಸತ್ಯೂಗರೆಹದಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸುವಂತ� 

ಜನರಗ� ಆಗರೆಹಿಸಿದರು. ಕ್ಚೊಲಿ ಅವರ ಮನವಿಯ ಮೇರ�ಗ� 1919ರ ಮ್ಚ್್ಷ 30ರಂದು 

ನಡ�ದ ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ರು 30,000 ಜನರು ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 

ಶಕ್್ತಶ್ಲ್ ಭ್ರರ ಮ್ಡಿದರು. ಇದ್ದ ನಂತರ ಡ್. ಕ್ಚೊಲಿ್ಯ ಮತು್ತ ಡ್. ಸತಯೂಪ್ಲ್ ಅವರು 

1919ರ ಏಪಿರೆಲ್ 9 ರಂದು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಸಕ್್ಷರ ವಿರ�ೊೇಧಿ ಮರವಣಿಗ�ಯ ನ�ೇತೃತ್ವ 

ವಹಿಸಿದದಾರು. ಇದರ ನಂತರ, ಈ ಇಬ್ಬರೊ ನ್ಯಕರನುನು ಬಂಧಿಸಿ ಧಮ್ಷಶ್ಲ್ದಲ್ಲಿ 

ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರಲ್ಯಿತು. 1888ರ ಜನವರ 15ರಂದು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 

ಡ್. ಸ�ೈಫ್ದಿದಾೇನ್ ಕ್ಚೊಲಿ್ಯ ಕ�ೇಂಬಿರೆಡ್್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯೂಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡ�ದು ಜಮ್ಷನ್ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯೂಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪಡ�ದರು. ಕ್ಚೊಲಿ್ಯ ಭ್ರತಿೇಯ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಹ�ೊೇರ್ಟದಲ್ಲಿ 

ಸಕ್ರೆಯ ಪ್ತರೆ ವಹಿಸಿದರು ಮತು್ತ ಮಹ್ತ್್ಮ ಗ್ಂಧಿ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಅಸಹಕ್ರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಭ್ಗವಹಿಸಿದದಾರು. ಇದಲಲಿದ�, ಅವರು ಖಿಲ್ಫತ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪರೆಮುಖ ಪ್ತರೆ ವಹಿಸಿದರು. 

ಅವರು ದ�ಹಲ್ಯ ಜ್ಮಿಯ್ ಮಿಲ್ಯ್ ಇಸ್ಲಿಮಿಯ್ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ರಗತ್ ಸಿಂಗ್ 

ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನೌಜವ್ನ್ ಭ್ರತ್ ಸಭ್ದ ಹಿಂದ� ಅವರು ಮ್ಗ್ಷದಶ್ಷಕ ಪ್ತರೆವಹಿಸಿದದಾರು. 

ಸ್್ವತಂತ್ರೆ್ಯನಂತರ, ಅವರು ಶ್ಂತಿಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನ�ಗ್ಗಿ ಮತು್ತ ಸ�ೊೇವಿಯತ್-ಭ್ರತ 

ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಮರು ವ್ಯೂಖ್ಯೂನಿಸಲು ಶರೆಮಿಸುವುದನುನು ಮುಂದುವರಸಿದರು. 1952ರಲ್ಲಿ 

ಲ�ನಿನ್ ಶ್ಂತಿ ಪರೆಶಸಿ್ತ ಪಡ�ದ ಮದಲ ಭ್ರತಿೇಯ ಎಂಬ ಹ�ಗಗೆಳಿಕ�ಗೊ ಪ್ತರೆರ್ದರು. 

ಡಾ. ಸೈಫುದ್್ದೀನ್ ಕ್ಚ್ಲಿ: ಸಾವಾತಂತರ್ಯ ಸೀನ್ನಿ  

ಮತುತು ಜಲಿಯನ್ ರಲಾ ಬಾಗ್ ನ ಧಿೀರ
ಜನನ: 15 ಜನವರಿ 1888, ನಧನ: 9 ಅಕೊ್ಟೇಬರ್ 1963

ಡಾ. ಸೆೈಫುದಿ್ದೇನ್ ಕ್ಚೂಲಿ್ಯ, 

ಮ್ಂಚೂಣಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 

ಹೊೇರಾಟಗಾರ, ಹಿಂದೂ 

ಮ್ಸಿಲಿಂ ಏಕತೆಯ 

ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್್ದ, ಅವರನ್ನು 

1919ರಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ರ್ ರೂಪಿಸಿದ 

ರೌಲತ್ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿರ್ದಧಿದ 

ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮ್ಖಂಡರಾಗಿ 

ಸ್ಮರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ.

ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್  ಮಹೊೇತ್ಸವ್ಭಾರತ@75



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜನವರಿ 1-15, 2022 43

ಬ್ಲಯೂದಿಂದಲೊ ದೃಢಬದ್ಧತ� ಮತು್ತ ಉದ�ದಾೇಶದ ವಯೂಕ್್ತಯ್ದ 
ವಿರು್ಣ ದ್ಮೇದರ್ ಚಿತಲ�ಯನುನು ಭ್ಯಿ ಚಿತಲ� ಎಂದೊ 

ಕರ�ಯಲ್ಗುತ್ತದ�. ಇವರು ಜನವರ 4, 1906ರಂದು ಮಹ್ರ್ರಟ್ರದ 
ಕ�ೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪರೆಸಿದ್ಧ ಕಮುಯೂನಿಸ್್ಟ ಆಗಿದದಾರೊ, ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ 
ಹ�ೊೇರ್ಟದಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸಿದ ಅವರು ಭ್ರತಿೇಯರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೆಯವ್ದ 
ರ್ರ್ಟ್ರೇಯವ್ದಿಯ್ಗಿದದಾರು 
ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಹ�ೊೇರ್ಟದ 
ಜ�ೊತ�ಗ� ರ�ೈತರು ಮತು್ತ 
ಕ್ಮಿ್ಷಕರ ಅನುಕೊಲಕ್ಕೆಗಿ 
ಶರೆಮಿಸುತ್ತಲ�ೇ ಇದದಾರು ಮತು್ತ 
ಮಹ್ತ್್ಮ ಗ್ಂಧಿ ನ�ೇತೃತ್ವದ 
ಉಪಿಪಿನ ಸತ್ಯೂಗರೆಹದಲ್ಲಿ 
ಭ್ ಗ ವ ಹಿ ಸಿ ದದಾ ರು . 
ಚಿತಲ� ಎರು್ಟ ನಿಭಿೇ್ಷತ 
ವಯೂ ಕ್್ತ ಯ್ ಗಿ ದದಾ ರ� ಂ ದ ರ� , 
ಮ್ರ್ಸಾ್ಷ ವ್ದಿ ಸ್ಹಿತಯೂದಿಂದ 
ಪರೆ ಭ್ ವಿ ತ ರ್ ಗಿ ದದಾ ರೊ , 
ಕಮುಯೂನಿಸ್್ಟ ಪಕ್ದ 
ಸದಸಯೂರ್ಗಿದದಾರೊ, ಅವರು 
ಎಂದಿಗೊ ಪಕ್ದ ನಿೇತಿಯ 
ಅಂಧ್ನುಕರಣ� ಮ್ರಲ್ಲಲಿ. 
ಯ್ವ್ಗ ಕಮುಯೂನಿಸ್್ಟ 
ಪಕ್ದ ನಿೇತಿ ಭ್ರತದ 
ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಹಿತ್ಸಕ್್ತಗಳಿಗ� 
ವಿರುದ್ಧವ್ಗಿ ಕಂಡಿತ�ೊೇ ಆಗ 
ಅವರು ಬಹಿರಂಗವ್ಗಿ 
ವಿರ�ೊೇಧಿಸಿದರು.
1942ರ ಭ್ರತ ಬಿಟು್ಟ ತ�ೊಲಗಿ ಚಳವಳಿಯನುನು ಕಮುಯೂನಿಸ್ಟರು 
ವಿರ�ೊೇಧಿಸಿದ್ಗ ಭ್ಯ್ ಚಿತಲ� ಅದನುನು ಬ�ಂಬಲ್ಸಿದರು ಎಂದು 
ಹ�ೇಳಲ್ಗುತ್ತದ�. ಈ ಕ್ರರದಿಂದ್ಗಿ, ಅವರ ಪಕ್ವು ಅವರಗ� ಪಕ್ 
ತ�ೊರ�ಯುವಂತ� ಸೊಚಿಸಿತು್ತ, ಆದರ� ಅವರನುನು ಮತ�್ತ 1951ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ�ಕೆ 
ಮರಳಿ ಕರ�ತರಲ್ಯಿತು. ಭ್ರತದ ಮೇಲ� ಚಿೇನ್ ಆಕರೆಮರ ಮ್ಡಿದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ�ೈದ್್ಧಂತಿಕವ್ಗಿ ಅವರು ಮತ�್ತ ಕಮುಯೂನಿಸ್ಟರ�ೊಂದಿಗ� 
ಭಿನ್ನುಭಿಪ್ರೆಯಗಳನುನು ಹ�ೊಂದಿದದಾರು ಮತು್ತ ಭ್ರತದ ಪರವ್ಗಿ 
ಬ�ಂಬಲಕ�ಕೆ ನಿಂತರು. ಇಷ�್ಟೇ ಅಲಲಿ, ಭ್ರತದ ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯ ಹ�ೊೇರ್ಟದಲ್ಲಿ 
ಭ್ಗವಹಿಸುವುದರ ಜ�ೊತ�ಗ� ಗ�ೊೇವ್ ವಿಮೇಚನ್ ಚಳವಳಿಯಲೊಲಿ 
ಸಕ್ರೆಯರ್ಗಿದದಾರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೇಚು್ಷಗಿೇಸರ ಗುಂರುಗಳಿಗೊ 
ಜಗಗೆದ� 1000 ಜನರ�ೊಂದಿಗ� ಗ�ೊೇವ್ದ ಗಡಿಯನುನು ತಲುಪಿದದಾರು.
ಚಿತಲ� ಎರು್ಟ ನಿಭಿೇ್ಷತ ವಯೂಕ್್ತಯ್ಗಿದದಾರ�ಂದರ�, ಮ್ರ್ಸಾ್ಷ ವ್ದಿ ಸ್ಹಿತಯೂದಿಂದ 
ಪರೆಭ್ವಿತರ್ಗಿದದಾರೊ ಮತು್ತ ಕಮುಯೂನಿಸ್್ಟ ಪಕ್ದ ಸದಸಯೂರ್ಗಿದದಾರೊ, ಅವರು 
ಪಕ್ದ ನಿೇತಿಯ ಅಂಧ್ನುಕರಣ� ಮ್ರಲ್ಲಲಿ.  

ಸಾವಾತಂತರ್ಯ ಸೀನ್ನಿ  

ವಿಷ್ಣು ದಾಮೀದರ್  ಚಿತಲೆ:  

ರಾರಟ್ರ ನಿಮಾ್ಷರದಲಿಲಿ ಪರಿಮುಖ ಪಾತರಿ 

ಜನನ : ಜನವರಿ 4, 1906 ನಧನ – 1961

ಚಿತಲೆ ಅವರ್ ಎಷ್್್ಟ ನಭಿೇಗಿತ 

ವ್ಯಕ್ತುಯಾಗಿದ್ದರ್ ಎಂದರೆ 

ಮಾಕ್್ಸಗಿ ವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ 

ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಕಮ್್ಯನಸ್್ಟ 

ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದಾ್ದಗೂ್ಯ 

ಅವರ್ ಪಕ್ಷದ ನೇತಿಯನ್ನು 

ಕ್ರ್ಡಾಗಿ ಅನ್ಸರಿಸಲ್ಲಲಿ.

ಅಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವ: 
ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನ್ರಣಿಸ್ತಿತುದೆ

 ಕ�ೇಂದರೆ ಕೌಶಲಯೂ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ, ಉದಯೂಮಶಿೇಲತ� ಮತು್ತ ವಿದುಯೂನ್್ಮನ 
ಹ್ಗೊ ಮ್ಹಿತಿ ತಂತರೆಜ್್ನ ಖ್ತ� ರ್ಜಯೂ ಸಚಿವ ರ್ಜೇವ್ 
ಚಂದರೆಶ�ೇಖರ್ ಅವರು 2021ರ ನವ�ಂಬರ್ 29 ರಂದು ‘ಆಜ಼್ದಿ 
ಕ್ ಡಿಜಟಲ್ ಉತಸಾವ’ ಎಂಬ ವ್ರವಿಡಿೇ ಕ್ಯ್ಷಕರೆಮಕ�ಕೆ 
ಚ್ಲನ� ನಿೇಡಿದರು. ಪರೆತಿ ದಿನವನೊನು ವಿದುಯೂನ್್ಮನ ಮತು್ತ 
ಮ್ಹಿತಿ ತಂತರೆಜ್್ನ ಸಚಿವ್ಲಯದ (ಎಂಇಐಟಿವ�ೈ) 
ಗುರಗಳಿಗ� ಮಿೇಸಲ್ರಲ್ಯಿತು.

 2021ರ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 4ರಂದು ನಡ�ದ ಡಿಜಟಲ್ 
ಸ್್ವತಂತ�ೊರೆ್ಯೇತಸಾವದ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಸಕೃತಿ ಖ್ತ� ಸಹ್ಯಕ 
ಸಚಿವ� ಮಿೇನ್ಕ್ಷಿ ಲ�ೇಖಿ ಅವರು ಸ್ವಚಛಾ ಭ್ರತ ಲ್ಂಛನಕ್ಕೆಗಿ 
ಅನಂತ ಗ�ೊೇಪ್ಲ್ ಖ್ಸ್ಬದ್್ಷರ್ ಅವರನುನು ಸನ್್ಮನಿಸಿದರು. 
‘100 ಕ�ೊೇಟಿ ಲಸಿಕ� ಲ್ಂಛನ’ಕ್ಕೆಗಿ ಯ್ಸಿನ್ ಹರೊನ್ 
ಸುದ�ೇಸ್ರ್, ‘ಲ�ೊೇಕಪ್ಲ್’ ಗ್ಗಿ ಪರೆಶ್ಂತ್ ಮಿಶ್ರೆ, 
‘ಬಿದಿರನ ಅಭಿಯ್ನದ ಲ್ಂಛನ’ಕ್ಕೆಗಿ ಸ್ಯಿ ರ್ಮ್ ಗೌರ್ 
ಎಡಿಜ, ಮತು್ತ ‘ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯ್’ ಲ್ಂಛನಕ್ಕೆಗಿ ರ್ಣ್ 
ಭೌಮಿರ್ ಅವರನುನು ಶ್ಲಿಘಿಸಿದರು. 

 ಕ�ೊೇವಿಡ್-19 ಸ್ಂಕ್ರೆಮಿಕ ರ�ೊೇಗದ ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೈಗೌಗ� 
ಸಕ್ರೆಯವ್ಗಿ ಕ�ೊರುಗ� ನಿೇಡಿದ ಮೈ ಗೌ ‘ಸ್ರ್ಗಳು’ 
(ಸಹ�ೊೇದ�ೊಯೂೇಗಿಗಳು) ಅವರನುನು ಸಂಸಕೃತಿ ಖ್ತ� ಸಹ್ಯಕ 
ಸಚಿವ� ಮಿೇನ್ಕ್ಷಿ ಲ�ೇಖಿ ಅವರು ಸನ್್ಮನಿಸಿದರು.

 ಭ್ರತ ಸಕ್್ಷರವು ‘ಆಜ಼್ದಿ ಕ್ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವ’ದ 
ಪರೆಮುಖ ಆಚರಣ�ಯ ಭ್ಗವ್ಗಿ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 6, 2021 ರಂದು 
ಮಹ್ ಪರನಿವ್್ಷರ ದಿವಸ್ ಅನುನು ಆಯೇಜಸಿತು್ತ. 

 ‘ಆಜ಼್ದಿ ಕ್ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವ’ದ ಭ್ಗವ್ಗಿ- ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯದ 
75 ವರ್ಷಗಳನುನು ಆಚರಸಲು, ವಿದುಯೂತ್ ಸಚಿವ್ಲಯದ ಅಡಿಯ 
ಸ್ವ್ಷಜನಿಕ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಹರಕ್ಸು ಕಂಪನಿಯ್ದ 
ಆರ್.ಇ.ಸಿ. ಲ್ಮಿಟ�ಡ್, ಅಸ್ಸಾಂನ ಕ್ಮರೊರ್ ಜಲ�ಲಿಯ 
ಸ�ೊೇನ್ಪುರ್ ಗ್ರೆಮ ಮತು್ತ ಪಕಕೆದ ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿದುಯೂತ್ 
ಉತಸಾವವನುನು ಆಯೇಜಸಿತು್ತ. 

 ಬಿಆರ್.ಒ ಮೇಟ್ರ್ ಸ�ೈಕಲ್ ಅಭಿಯ್ನ ಭ್ರತ@75 
ಭ್ರತದ ನ್ಲುಕೆ ಮೊಲ�ಗಳಿಗ� ಪರೆಯ್ಣಿಸುವ ಮೊಲಕ 
ಸ್್ವತಂತರೆ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವವನುನು ಆಚರಸುತಿ್ತದ�, 
ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಏಕ್ೇಕರರ, ರ್ರಟ್ರ ನಿಮ್್ಷರ ಮತು್ತ ರಸ�್ತ ಸುರಕ್ತ್ 
ಜ್ಗೃತಿಯ ಸಂದ�ೇಶವನುನು ಸ್ರುತಿ್ತದ�. 

 ಆಜ಼್ದಿ ಕ್ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೊೇತಸಾವದ ಅಂಗವ್ಗಿ ಅಂರಮ್ನ್ 
ಮತು್ತ ನಿಕ�ೊೇಬ್ರ್ ದಿ್ವೇಪಗಳ ಬುರಕಟು್ಟ ಸಮುದ್ಯಗಳು 
ಆಜ಼್ದಿ ಕ್ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೊೇತಸಾವದ ಪರೆತಿರ್ಠಾತ ಸಪ್್ತಹದಲ್ಲಿ 
ಬುರಕಟು್ಟ ಜನರು, ಸಂಸಕೃತಿ ಮತು್ತ ಸ್ಧನ�ಗಳ ರವಯೂ 
ಇತಿಹ್ಸವನುನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಸಿದವು.

 ಆಜ಼್ದಿ ಕ್ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುರಕಟು್ಟ 
ವಯೂವಹ್ರಗಳ ಸಚಿವ್ಲಯದ ಸಪ್್ತಹ ಸಮ್ರಂರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿರ 
ರ್ಜಯೂಗಳ 86 ಬುರಕಟು್ಟ ಉದಯೂಮಿಗಳನುನು ಗೌರವಿಸಲ್ಯಿತು. 

 ಆಜ಼್ದಿ ಕ್ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕ�ೇಂದರೆವು 
ವ್ರ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೌರ್್ಟಕ್ಂಶ ಮತು್ತ ಬಲವಧಿ್ಷತ ಅಕ್ಕೆಯ 
ಬಗ�ಗೆ ಮಹಿಳ�ಯರಲ್ಲಿ ಜ್ಗೃತಿ ಮೊಡಿಸುವ ಕ್ಯ್ಷಕರೆಮ 
ಆಯೇಜಸಿತು್ತ.

 ಆಜ಼್ದಿ ಕ್ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊೇತಸಾವದ ಭ್ಗವ್ಗಿ, ಪಂಚ್ಯತ್ 
ರ್ಜ್ ಸಚಿವ್ಲಯವು ಬುರಕಟು್ಟ ವಯೂವಹ್ರಗಳ ಸಚಿವ್ಲಯ 
ಮತು್ತ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಗ್ರೆಮಿೇಣ್ಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತು್ತ ಪಂಚ್ಯತ್ 
ರ್ಜ್ ಸಂಸ�ಥಾಯ ಸಹಯೇಗದ�ೊಂದಿಗ� ನವದ�ಹಲ್ಯ ವಿಜ್್ನ 
ರವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಸಮಮೀಳನವನುನು 
ಆಯೇಜಸಿತು್ತ.

ಭಾರತ@75ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್  ಮಹೊೇತ್ಸವ್



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜನವರಿ 1-15, 202244

ಮೋಲ್ ಪಂಕ್್ತಯಲ್ಲಿ 
ಇಂಡೋ-ರಷ್ಯೂ ಬಂಧವಯೂ

ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೆೇಶಗಳೂೆಂದಿಗೆ ವೆೇಗವನ್ನು 

ಕಾಯ್್ದಕೊಳ್ಳಲ್ ಪ್ರಯತಿನುಸ್ತಿತುದಾ್ದಗ, ರಷಾ್ಯ ತನನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಾ್ವಸಾಹಗಿ ಸೆನುೇಹಿತರಲ್ಲಿ 

ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮಿ್ಮತ್ತು. ಪ್ರರಾನಮಂತಿ್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ 

ಸೆನುೇಹ ಮತತುಷ್್್ಟ ಗಟಿ್ಟಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದ್ ರಷಾ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಲಿದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ 

ಒಂದ್ ದಿನದ ಭೆೇಟಿಯ್ ಕಳೆದ ಎರಡ್ ವಷ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ನಡ್ವೆಯೂ 

ಅವರ ಎರಡನೆೇ ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿನ ಭೆೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಭಾರತ-ರಷಾ್ಯ 

ಬಾಂಧವ್ಯದ ಆಳವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹ್ದ್.

ಡಿ
ಸ�ಂಬರ್ 6, ನವದ�ಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯೂ ಅಧಯೂಕ್ ವ್ಲಿದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ 

ಮತು್ತ ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ನರುವಿನ ಸಭ� ದಿ್ವಪಕ್ಷಿೇಯ 

ಬ್ಂಧವಯೂಗಳಿಗ� ಮತ್ತರು್ಟ ಉತ�್ತೇಜನ ನಿೇಡಿತು. ರ�ೊೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ�ದ 

ಜ20 ಶೃಂಗಸಭ� ಮತು್ತ ಗ್ಲಿ್ಯಸ�ೊಗೆೇದಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಪರಸರ ಮತು್ತ ಹವ್ಮ್ನ ಕುರತ 

ಕ್ರ್-26 ಸಮಮೀಳನದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಭ್ಗವಹಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಚಿೇನ್ಕೊಕೆ ಭ�ೇಟಿ 

ನಿೇರಬ�ೇಕ್ಗಿತು್ತ, ಆದರ� ಪುಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿಗ� ಹ�ೊೇಗಲ್ಲಲಿ, ಆದರ� 21ನ�ೇ ಭ್ರತ-ರಷ್ಯೂ 

ಶೃಂಗಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಭ್ಗವಹಿಸುವ ಮೊಲಕ ಅವರು ಎರರೊ ದ�ೇಶಗಳ ನರುವಿನ 

ವಿಶ�ೇರ ಬ್ಂಧವಯೂದ ಬಲವ್ದ ಸಂದ�ೇಶವನುನು ನಿೇಡಿದರು. ಪರೆಧ್ನಮಂತಿರೆ 

ನರ�ೇಂದರೆ ಮೇದಿ ಅವರು, “ಕಳ�ದ ಹಲವ್ರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 

ಅನ�ೇಕ ಮೊಲರೊತ ಬದಲ್ವಣ�ಗಳ್ಗಿವ�. ಬಹಳರು್ಟ ಭೌಗ�ೊೇಳಿಕ ರ್ಜಕ್ೇಯ 

ಸಮಿೇಕರರಗಳು ಹ�ೊರಹ�ೊಮಿ್ಮವ�. ಆದರ� ಈ ಎಲ್ಲಿ ಬದಲ್ವಣ�ಗಳ ನರುವ� 

ಭ್ರತ-ರಷ್ಯೂ ಸ�ನುೇಹ ಸಿಥಾರವ್ಗಿದ�. ಎರರೊ ದ�ೇಶಗಳು ಯ್ವುದ�ೇ ಹಿಂಜರಕ�ಯಿಲಲಿದ� 

ಪರಸಪಿರ ಸಹಕರಸಿರುವುದು ಮ್ತರೆವಲಲಿದ� ಪರಸಪಿರರ ಸೊಕ್ಷ್ಮತ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ವಿಶ�ೇರ 

ಕ್ಳಜ ವಹಿಸಿವ�. ಇದು ನಿಜವ್ಗಿಯೊ ಅಂತರ ರ್ಜಯೂ ಸ�ನುೇಹದ ವಿಶಿರ್ಟ ಮತು್ತ 

ವಿಶ್್ವಸ್ಹ್ಷತ�ಗ� ಮ್ದರಯ್ಗಿದ�.”  

ಎರಡೂ ದೆೇಶಗಳ ನಡ್ವೆ 

28  ಒಪ್ಪಂದಗಳಗೆ 
ಸಹಿ

 ರಷ್ಯೂ ಮತು್ತ ಭ್ರತ 2025ರ ವ�ೇಳ�ಗ� ದಿ್ವ-

ಪರ ಹೊಡಿಕ�ಯನುನು 50 ಶತಕ�ೊೇಟಿ ಡ್ಲರ್ ಗ� 

ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಂರು ಹ�ೊೇಗಲು ಮತು್ತ 30 ಶತಕ�ೊೇಟಿ 

ಡ್ಲರ್ ಗಿಂತ ಹ�ಚಿಚುನ ವ್ಯೂಪ್ರವನುನು ಮ್ರಲು 

ಬಯಸುತ್ತವ�. ಅಧಯೂಕ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಈ ಭ�ೇಟಿಯ 

ವ�ೇಳ� 28 ಒಪಪಿಂದಗಳಿಗ� ಸಹಿ ಹ್ಕಲ್ಗಿದ�.

 ಸಂಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ�ೇನ್ ಸಹಕ್ರ, 

ಇಂಧನ ಪ್ಲುದ್ರಕ�ಯಿಂದ ಬ್ಹ್ಯೂಕ್ಶ 

ವಲಯದ ಪ್ಲುದ್ರಕ�ಯವರ�ಗ� ಉರಯ 

ದ�ೇಶಗಳು ಅನ�ೇಕ ವಿರಯಗಳನುನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿವ�.

 ರಕ್ಣ್ ಸಚಿವ ರ್ಜನ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತು್ತ 

ವಿದ�ೇಶ್ಂಗ ವಯೂವಹ್ರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್. 

ಜ�ೈಶಂಕರ್ ಅವರು ರಷ್ಯೂದ ವಿದ�ೇಶ್ಂಗ ಸಚಿವ 

ಸಗ�ೈ್ಷ ಲ್ವರೆೇವ್ ಮತು್ತ ರಕ್ಣ್ ಸಚಿವ ಸಗ�ೈ್ಷ 

ಶ�ೋೇಯುಗೆ ಅವರ�ೊಂದಿಗ� 2+2 ಮ್ತುಕತ� ಗಳು 

ನಡ�ದವು.

 ಒಂದು ಕಡ�, ಅಂತರ ರ್ರ್ಟ್ರೇಯ ಉತ್ತರ-

ದಕ್ಷಿರ ಸ್ರಗ� ಕ್ರಡ್ರ್ ನ ಯೇಜನ�ಯನುನು 

ಮುಂದುವರಸಲು ಸಮ್ಮತಿಸಲ್ಯಿತು. 

ಅದ�ೇ ವ�ೇಳ�, ಭ್ರತದ ಚ�ನ�ನುೈನಿಂದ ರಷ್ಯೂದ 

ವ್ಲಿಡಿವೇ ಸ್್ಟರ್ ಗ� ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ ಕರಲ 

ಕ್ರಡ್ರ್ ನ ಕ�ಲಸವನುನು ತ್ವರತಗ�ೊಳಿಸಲು 

ಎರರೊ ಕಡ�ಯವರು ಒಪಿಪಿಕ�ೊಂರರು.

 ಭ್ರತ ಮತು್ತ ರಷ್ಯೂ ತಮ್ಮ ಸ�ೇನ್ ಮತು್ತ 

ತ್ಂತಿರೆಕ ಸಹಕ್ರ ಒಪಪಿಂದವನುನು ಇನೊನು 

1೦ ವರ್ಷಗಳವರ�ಗ� ವಿಸ್ತರಸಲು ನಿಧ್ಷರಸಿವ�. 

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್್ತನದ ರೊಮಿಯನುನು ರಯೇತ್ಪಿದನ�ಗ� 

ಬಳಸಲು ಯ್ವುದ�ೇ ಕ್ರರಕೊಕೆ ಅವಕ್ಶ 

ನಿೇರದಿರಲು ಎರರೊ ದ�ೇಶಗಳು ಒಪಿಪಿಕ�ೊಂಡಿವು. 

 ಜಂಟಿ ಹ�ೇಳಿಕ�ಯಲ್ಲಿ, ಎರರೊ ದ�ೇಶಗಳು 

ಅಲ್ ಖ�ೈದ್, ಐಸಿಸ್ ಮತು್ತ ಲರಕೆರ್-ಎ-

ತ�ೊೇಯ್್ಬದಂತಹ ಸಂಘಟನ�ಗಳ ವಿರುದ್ಧ 

ಒಗಗೆಟಿ್ಟನ ಕರೆಮ ತ�ಗ�ದುಕ�ೊಳು್ಳವುದ್ಗಿ ಪರೆತಿಜ್� 

ಮ್ಡಿದವು.

ಭಾರತ-ರಷಾ್ಯ ವಿಶಾ್ವಸಾಹಗಿ ಪಾಲ್ದಾರಿಕೆ

ಪ್ರರಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 
ಭಾಷ್ಣವನ್ನು ಆಲ್ಸಲ್ 
ಕೂ್ಯಆರ್ ಕೊೇಡ್ ಅನ್ನು 
ಸಾಕಾ್ಯನ್ ಮಾಡಿ.
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ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕಾನಂದರ್ ಸಾ್ವಮಿ ವಿವೆೇಕಾನಂದರ್ 

ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತವನ್ನು 

ಶತಮಾನಗಳಂದ ಶತಮಾನಗಳಂದ 

ಜೇವಂತವಿರ್ವ ಮತ್ತು ಜೇವಂತವಿರ್ವ ಮತ್ತು 

ಉಸಿರಾಡ್ತಿತುರ್ವ ಉಸಿರಾಡ್ತಿತುರ್ವ 

ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ೆಯಾಗಿ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ೆಯಾಗಿ 

ಕಂಡರ್, ಅದ್ ವ್ಯತಿರಿಕತು ಕಂಡರ್, ಅದ್ ವ್ಯತಿರಿಕತು 

ಭವಿಷ್್ಯವಾಣಿಗಳ ಭವಿಷ್್ಯವಾಣಿಗಳ 

ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ 

ಸವಾಲ್ಗಳ ನಂತರ ಸವಾಲ್ಗಳ ನಂತರ 

ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್್ಮವ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್್ಮವ 

ಭಾರತ. ಅವರ್ ಭಾರತವನ್ನು ಭಾರತ. ಅವರ್ ಭಾರತವನ್ನು 

‘ಪ್ರಬ್ದಧಿ’ ಗೊಳಸಿ, ಅದನ್ನು ‘ಪ್ರಬ್ದಧಿ’ ಗೊಳಸಿ, ಅದನ್ನು 

ಜಾಗೃತಗೊಳಸಲ್ ಜಾಗೃತಗೊಳಸಲ್ 

ಬಯಸಿದ್ದರ್. ಬಯಸಿದ್ದರ್. 

ಸಾವಾಮ ವಿವೀರ್ನಂದ ಜಯಂತ್ಸಾವಾಮ ವಿವೀರ್ನಂದ ಜಯಂತ್

12 ಜನವರಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದ್ನ 

- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ
ಪ್ರರಾನ ಮಂತಿ್ರ
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