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ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತುತಿ ನಿಗಷಿತ್ಕರಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಹಾರದ 
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ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೋರವೆ.
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ಏಜೆನಿಸಿಯ ಜವ್ಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ. 
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ವಸ್್ತಸಂಗ್ರಹ್ಲಯ

ದೆೋಶದ ಮೊದಲ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ 
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ಸಂಪಾದಕ್ೇಯ
ಶುಭಾಶಯಗಳು !
यथा ह्येकेन चके्ण न रथसय गतिर्भवयेत् ।

एव ंपरुुषकारयेण तवना दवै ंन तिधयति ।।

ರರವು ಒಂದೆೋ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಓಡಲಾರದು ಎನು್ನವುದನು್ನ ಈ ಸಂಸಕೆಕೃತ ಶ�ಲಿೋಕವು ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸುತತಿದೆ, ಆದದಾರಂದ 
ಶ್ರಮವಿಲಲಿದ ಅದೃರಟಿವು ಫಲ ನಿೋಡುವುದಿಲಲಿ. ಇದೆೋ ಹ�ೋಲ್ಕ್ ರಾರಟ್ದ ಪ್ರಗತ್ಗ� ಅನ್ವಯಿಸುತತಿದೆ. ಸಕಾಷಿರದ 
ಚಂತನ ಮತುತಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಚಂತನಯನು್ನ ಒಟುಟಿಗ�ಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಾರಟ್ವು ವೆೋಗವಾಗಿ ಸಮೃದಿಧಿಯತತಿ 
ಸಾಗುತತಿದೆ. ದೆೋಶದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಪ್ರಜಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ 
ಯಾವಾಗಲ� ಹೋಳುತತಿಲೆೋ ಬಂದಿದಾದಾರ.

ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಯೋಜನ, ನಿೋತ್, ಧ್ಯೋಯೋದೆದಾೋಶಗಳು ಮತುತಿ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನಾ್ನಗಿ 
ಮಾಡುವ ಮ�ಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಮರ್ಯಷಿವನು್ನ ಉತತಿಮ ಆಡಳಿತದೆ�ಂದಿಗೆ ಸ್ೋರಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ 
ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಸಾಧನವಾಗಿಸಿದಾದಾರ. ಸಕಾಷಿರದ ಯೋಜನಗಳು ತ್ವರತಗತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಜಾರಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಸಕಾಷಿರದ ಕಾಯಷಿವೆೈಖರಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ 8 ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ “ಸ್ೋವೆ, ಉತತಿಮ ಆಡಳಿತ ಮತುತಿ ಬಡವರ ಕಲಾ್ಯಣ” ಎಂಬ ತನ್ನ ದೃಷಿಟಿಕ್�ೋನವನು್ನ 
ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸಲು ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು ರಾರಟ್ದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅನೋಕ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ನಿಧಾಷಿರಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಂಡಿದೆ 
ಮತುತಿ ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತೆ�್ಯೋದಯ ಗುರಯನು್ನ ಸಾಧಿಸುವತತಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆೋಶವು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹ�ಸ 
ಎತತಿರವನು್ನ ತಲುಪ್ದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೋದಿಯವರ ನೋತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬಡತನವನು್ನ ದಾಖಲೆಯ ವೆೋಗದಲ್ಲಿ 
ನಿವಾರಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವಿಧ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ೋಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಒಪ್್ಪಕ್�ಂಡಿವೆ. ಬಡವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನು್ನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್�ಂಡು ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರ ಕ್ೈಗೆ�ಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ನಿಧಾಷಿರಗಳ ಶ್ರೋಯಸುಸು ಇದಕ್ಕೆ ಸಲುಲಿತತಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಕ್ಯಲ್ಲಿ, ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು ಪ್ರತ್ ನಾಲಕೆನೋ ದಿನಕ್ಕೆ ಹ�ಸ ಅರವಾ ಹಿಂದಿನ ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನಯನು್ನ 
ಹೋಗೆ ಜಾರ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತ್ಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರಂದ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಶೋ.100 ರರುಟಿ ಅಹಷಿ 
ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪ್ವೆ. ಇದಿೋಗ ಮೆೋ 30ಕ್ಕೆ ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರ 8 ವರಷಿ ಪ�ರೈಸಿದುದಾ, 14 ಕ್ೋತ್ರಗಳಾಗಿ ವಗಿೋಷಿಕರಸಿದ 
ನ�ರಾರು ಯೋಜನಗಳ ವೆೋಗವು ಹೋಗೆ ರಾರಟ್ದ ಪ್ರಗತ್ಗೆ ಹ�ಸ ದಿಕಕೆನು್ನ ನಿೋಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಸಂಚಕ್ಯಲ್ಲಿ 
ಮುಖಪುಟ ಲೆೋಖನವಾಗಿದೆ. ಸರಣ್ಯನು್ನ ಮುಂದುವರಸುತಾತಿ, ನ�್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರವು ಮುಂಬರುವ 
ಸಂಚಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುರ�ೋಪ್ ದೆೋಶಗಳು, ನೋಪಾಳ ಮತುತಿ ಜಪಾನ್ ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಇತ್ತಿೋಚನ ಭೋಟಿಗಳು 
2014 ರಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ ಹಚುಚುತ್ತಿರುವ ವಿಶಾ್ವಸಾಹಷಿತೆಯು ಹೋಗೆ ಪ್ರಬಲ ಮತುತಿ ವಿಶಾ್ವಸಾಹಷಿ 
ರಾರಟ್ವಾಗಿ ಪರವತ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ತ್ಳಿಸುತತಿದೆ.

ಅಲಲಿದೆ, ವಿಶ್ವ ಪರಸರ ದಿನದ ಸಂದಭಷಿದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಜಿೋವನಶೈಲ್ಗಾಗಿ ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತುತಿ 
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತುತಿ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತಸುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ�ಫೂತ್ಷಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳು ಈ ಸಂಚಕ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಅಲಲಿದೆ, 
ಹ�ಸ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತ್ಯ ಪರಾಮಶಷಿ ಮತುತಿ ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಚಪ್ ತಯಾರಕ್ಯ ಕ್ೋಂದ್ರವಾಗುವತತಿ 
ಭಾರತದ ಹಜಜೆಗಳು ಈ ಸಂಚಕ್ಯಲ್ಲಿವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರ.

(Jaideep Bhatnagar)

ಹಿಂದ್, ಇಂಗಿಲಿರ್ ಮತುತಿ  ಇತರ  
11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವಿರುವ ಪತ್್ರಕ್ಯನುನು  

ಇಲ್ಲಿ ಓದ್/ಡೌನ್ ಲೊೇಡ್ ಮಾಡಿ.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
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ನಾನು ನ�್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಪತ್್ರಕ್ಯನು್ನ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುತೆತಿೋನ, ಅದು ನನ್ನ ಜ್ಾನವನು್ನ 
ಹಚಚುಸುತ್ತಿದೆ. ಸಕಾಷಿರದ ಯೋಜನಗಳ ನಿೋತ್ಗಳು 

ಮತುತಿ ಕ್್ರಯಾ ಯೋಜನಗಳ ವಿವರಗಳನು್ನ 
ಸ್ಪರಟಿವಾದ ರೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತಿತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹನ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೊೇಡ್
hanwantsinghrathore0@gmail.com

‘ನ�್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್’ 
ಪರವತಷಿನಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನವ ಭಾರತದ 

ಚತ್ರವನು್ನ ಅತು್ಯತತಿಮ ರೋತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸುತಿತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಓದಲು ಹಲವಾರು 

ಇತರ ಸಂಪನ�್ಮಲಗಳು ಮತುತಿ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು 
ಲಭ್ಯವಿದದಾರ�, ಈ ಪತ್್ರಕ್ಯು ವಿಶಿರಟಿವಾಗಿದೆ. 

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುದಿದಾ ನಿಯತಕಾಲ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 
ಅತು್ಯತತಿಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೋಳುವುದು 
ಅತ್ಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಇದಕಾಕೆಗಿ 

ಸಂಪಾದಕ್ೋಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನಗಳು.

ಮೇಹಿತ್ ಸೊೇನಿ
sonimohit895@gmail.com

ಏಪ್್ರಲ್ 16-30 ರ ನ�್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ 
ಸಂಚಕ್ಯನು್ನ ಓದಿದೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಮತುತಿ 
ನಾಗರಕತೆಯನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೋ 

ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರ ನೋತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡ್ಯುತ್ತಿರುವ 
ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿದು ಸಂತೆ�ೋರವಾಯಿತು. ಈ 

ಪತ್್ರಕ್ಯ ಮ�ಲಕ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹ�ಸ ಮಾಹಿತ್ 
ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕದದಾ ಕಲಾಕೃತ್ಗಳನು್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ 
ಮರಳಿ ತಂದ ಲೆೋಖನವನು್ನ ಓದಿ ನಾನು ಹಿಗಿಗೆದೆ. 
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅಕಳಂಕ ಕಾಯಷಿಶೈಲ್ಗೆ ನನ್ನ 

ವಂದನಗಳು.

ಡಾ ದ್ೇಪಮಾಲಾ
deep.mala@sgndkc.du.ac.in

ಗುಣಮಟಟಿದ ವಿನಾ್ಯಸ ಮತುತಿ ವಿರಯದೆ�ಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅದುಭುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ನಿಯತಕಾಲ್ಕವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿರುವುದಕಾಕೆಗಿ 
ನಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಅಭಿನಂದಿಸುತೆತಿೋನ. ಇಡಿೋ ತಂಡ ಅದುಭುತವಾದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಯತಕಾಲ್ಕದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಲೆೋಖನದ 

ಧ್ವನಿ ರ�ಪವನ�್ನ ನಿೋಡಿದರ, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಪ�ಣಷಿ ಲೆೋಖನವನು್ನ ಓದಲು ಕರಟಿವಾಗುವವರಗೆ ಅನುಕ�ಲವಾಗುತತಿದೆ 
ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಸಲಹಯಾಗಿದೆ.

ಡಾ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್
arvind04pal@gmail.com
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26/11 ಭಯೋತಾ್ಪದಕ ದಾಳಿ ನಿಮಗೆ ನನಪ್ದೆಯಲಲಿವೆೋ? 
ಭಯೋತಾ್ಪದಕ ಡ್ೋವಿರ್ ಹಡಿಲಿ ಈ ದಾಳಿಯ ಯೋಜನಗಾಗಿ 
2006 ಮತುತಿ 2009 ರ ನಡುವೆ ಹಲವಾರು ಬಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ 

ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿದದಾ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆೋ ದೆ�ಡಡೆ ಡ್ೋಟಾ ಅರವಾ ಅನಾಲ್ಟಿಕ್ಸು ಡ್ೋಟಾಬೋಸ್ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲಲಿವಾದದಾರಂದ ಅವನ ಯಾವುದೆೋ ಚಲನಯ 
ಮಾಹಿತ್ಯನು್ನ ವಿಶಲಿೋಷಿಸಲಾಗಲ್ಲಲಿ. ಈ ನಿರಾಷಿಯಕ ಭದ್ರತಾ 
ಲೆ�ೋಪವನು್ನ ನಿವಾರಸಲು, 2010 ರಲ್ಲಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಗುಪತಿಚರ 
ಗಿ್ರರ್ (NATGRID) ರಚಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಆದಾಗ�್ಯ, 
ಆಲಸಿ ಮತುತಿ ನಿಧಾನಗತ್ಯ ಕ್ಲಸದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನಯು 
ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ 
ಮೊೋದಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ್�ಂಡ ನಂತರ ಇದರ ಕ್ಲಸವು 
ವೆೋಗವನು್ನ ಪಡ್ದುಕ್�ಂಡಿತು. ದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ಗುಪತಿಚರ ಗಿ್ರರ್ ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೋರಯ ಕ್ಲಸವು ಬಹುತೆೋಕ 
ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿದೆ, ಬಂಗಳ�ರನಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಅನು್ನ ಗೃಹ 
ಸಚವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮೆೋ 3 ರಂದು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. 
ಡ್ೋಟಾ, ವಾ್ಯಪ್ತಿ ಮತುತಿ ಸಂಕ್ೋಣಷಿತೆಯ ವಿರಯದಲ್ಲಿ 
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹ�ೋಲ್ಸಿದರ ಇಂದು ಭದ್ರತಾ ಅಗತ್ಯಗಳು 
ಗಮನಾಹಷಿವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚವರು ಹೋಳಿದರು. 
NATGRID ವಾಸತಿವವಾಗಿ ಇಂಟಿಗೆ್ರೋಟೆರ್ ಇಂಟೆಲ್ಜನ್ಸು ಮಾಸಟಿರ್ 

ಡ್ೋಟಾಬೋಸ್ ರಚನಯಾಗಿದುದಾ, ಇದು ಹವಾಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳು, 
ಭಯೋತಾ್ಪದನಗೆ ಹಣಕಾಸು, ನಕಲ್ ಕರನಿಸು, ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು, 
ಬಾಂಬ್ ಸ್�ಫೂೋಟ ಬದರಕ್ಗಳು, ಅಕ್ರಮ ಶಸಾರಾಸರಾ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ 
ಮತುತಿ ಇತರ ಭಯೋತಾ್ಪದಕ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನು್ನ ಮೆೋಲ್್ವಚಾರಣೆ 
ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ. ಗುಪತಿಚರ ಮತುತಿ ಕಾನ�ನು 
ಏಜನಿಸುಗಳಿಗೆ ಈಗ ಅವುಗಳನು್ನ ಸಂಪ�ಣಷಿವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ್�ಳ್ಳಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ, ನಿರಾಷಿಯಕ ಡ್ೋಟಾ ಬಳಕ್ಗೆ ಅಡ್ತಡ್ಗಳನು್ನ 
ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತತಿದೆ. ಡ್ೋಟಾ ಅನಾಲ್ಟಿಕ್ಸು ಮತುತಿ ಮಾಹಿತ್ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಏಜನಿಸುಗಳ ಪ್ರಸುತಿತ ಕಾಯಷಿ 
ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತತಿದೆ. ನಾ್ಯಟ್  ಗಿ್ರರ್  
ನ ಸ್ೋವೆಗಳು 11 ಕ್ೋಂದ್ರ ಏಜನಿಸುಗಳು ಹಾಗ� ಎಲಾಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು/
ಕ್ೋಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳ ಪ�ೋಲ್ಸರಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತತಿವೆ.

ಭಯೇತಾಪಾದನೆ ವಿರುದಧಿ ಶೊನಯಾ ಸಹಿಷುಣುತೆ

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಗುಪತಿಚರ ಗಿ್ರಡ್ 
ಕಚೇರಿಯ ಉದಾಘಾಟನೆ

ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರದ ಯಾವುದೆೋ ಯೋಜನಯು 
ಸಂಪ�ಣಷಿವಾಗಿ ಪರರಾಮಕಾರಯಾಗಿವುದು 
ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಮಾಜದ ಕಟಟಿಕಡ್ಯ 

ಜನರಗೆ ತಲುಪ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಈ ಚಂತನಯಂದಿಗೆ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಜಿೋವನ ಜ�್ಯೋತ್ ಬಮಾ ಯೋಜನ (ಪ್ಎಂಜಜಬವೆೈ), 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಸುರಕ್ಾ ಬಮಾ ಯೋಜನ (ಪ್ಎಂ ಎಸ್  ಬ ವೆೈ) 
ಮತುತಿ ಅಟಲ್ ಪ್ಂಚಣ್ ಯೋಜನ (ಎಪ್ವೆೈ) 
7 ವರಷಿಗಳನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ಪ�ರೈಸಿವೆ. 
ಆರ್ಷಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಲಾಭವನು್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಜನರಗೆ ತಲುಪ್ಸಲು ಈ ಯೋಜನಗಳನು್ನ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಮೆೋ 2015 
ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ಎಂಜಜಬವೆೈ, ವರಷಿಕ್ಕೆ 
ಕ್ೋವಲ 330 ರ�. ಪ್್ರೋಮಿಯಂ ಪಾವತ್ಯಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರ�. ಜಿೋವ 
ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ನಿೋಡುತತಿದೆ, ಈ ಯೋಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ 12.76 
ಕ್�ೋಟಿ ಜನರು ಜಿೋವ ವಿಮೆಗಾಗಿ ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕ್�ಂಡಿದಾದಾರ. 
5,76,121 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳನು್ನ ಈ ಯೋಜನಯಡಿ 

ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತಿ 11,522 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಮೌಲ್ಯದ 
ಹಕುಕೆಗಳನು್ನ ಇತ್ಯರಷಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನಯು ಅತ್ಯಂತ 
ಉಪಯುಕತಿವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೋತಾಗಿದೆ. 2021 ಹಣಕಾಸು 
ವರಷಿದಲ್ಲಿ, ಪಾವತ್ಸಿದ ಒಟುಟಿ ಕ್ಲಿಲೈಮ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 
ಪ್ರತ್ಶತದರುಟಿ ಕ್�ೋವಿರ್-19 ಸಾವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ಅದೆೋ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಸುರಕ್ಾ 
ಬಮಾ ಯೋಜನಯಡಿ ಇದುವರಗೆ 28.37 
ಕ್�ೋಟಿ ಜನರು ಅಪರಾತ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 
ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕ್�ಂಡಿದಾದಾರ, ಇದು ಕ್ೋವಲ 
12 ರ�. ವಾಷಿಷಿಕ ಪ್್ರೋಮಿಯಂ ಪಾವತ್ಸಿದರ 
2 ಲಕ್ಷ ರ�. ಅಪರಾತ ವಿಮೆಯನು್ನ 

ನಿೋಡುತತಿದೆ ಮತುತಿ 97,227 ಕ್ಲಿಲೈಮ್ ಗಳಿಗೆ 1,930 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. 
ಮೊತತಿವನು್ನ ಪಾವತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ವೃದಾಧಿಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಷಿಕ ನರವು 
ನಿೋಡುವ ಅಟಲ್ ಪ್ಂಚಣ್ ಯೋಜನಗೆ ಇದುವರಗೆ 4 ಕ್�ೋಟಿಗ� 
ಹಚುಚು ಸದಸ್ಯರು ಸ್ೋರದಾದಾರ.

ಸಮಾಜದ ತಳವಗಷ್ದ ಜನರಿಗೆ ಈಗ 
ಸಾವಷ್ಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸೇವಗಳು

ಸ್ದ್ದಿ ತ್ಣ್ರ್ಗಳು

ಅಟಲ್ 
ಪಂಚಣಿ 

ಯೇಜನೆ
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ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೊಪಾಯ ದಾಟಿದ 
ಕ್ವಿಐಸಿ ವಹಿವಾಟು
ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವದೇಶಿ ಮತ್ತು ಖಾದಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ್ ಹಲವು ಬಾರಿ 
ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕರ ನಿೇಡಿದಾದಾರ. ಇದರಿಂದ ಜನರ್ ಖಾದಿ 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳತತು ಹೆಚ್ಚುನ ಆಸಕ್ತು ತೆೊೇರಿದಾದಾರ. 2021-22ನೇ 
ಹಣಕಾಸ್ ವಷ್ಷದಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮಾರಾಟ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟಿ 
ರೊ. ದಾಟಿದ. ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗಾ್ರಮೇದೊಯೇಗ ಆಯೇಗದ 
(ಕವಿಐಸಿ) ಅಧಯಕ್ಷ ವಿನಯ್ ಕ್ಮಾರ್ ಸಕ್ೇನಾ 
ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗ್ವ 
ಗಾ್ರಹಕ ಸರಕ್ (ಎಫ್ ಎಂಸಿಜಿ) ಕಂಪನಿಯ್ ಆರ್್ಷಕ 
ವಷ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಕ್ಅಂಶವನ್್ನ ದಾಟಿರ್ವುದ್ ಇದೇ 
ಮದಲ್. ಗಾ್ರಹಕರ್ ದಿನನಿತಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ವ ವಸ್ತುಗಳ್ ಎಫ್ ಎಂಸಿಜಿ 
ವಾಯಪ್ತುಗೆ ಬರ್ತತುವೆ. ವೆೇಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ವ ಗಾ್ರಹಕ 
ಸರಕ್ಗಳ್ ತ್ಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ 
ಮಾರಾಟವಾಗ್ವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ.

1,15,415.22 
ಕ್ೂೇಟ್ ರೂ.

ಕ್ವಿಐಸಿ ಯ ಒಟುಟಿ ವಯಾವಹಾರ 
2021-22 ನೆೇ ಹಣಕಾಸು 
ವಷಷ್ದಲ್ಲಿ 

2021-22ರಲ್ಲಿ 

5052
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. 
ಮೌಲಯಾದ ಖಾದ್ 
ಉಡುಪುಗಳನುನು 
ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಇದು ಹಿಂದ್ನ 
ವಷಷ್ಕ್ಕೆಂತ 
ಶೇ.43.20 ರಷುಟಿ 
ಹಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ: ಜಗತ್ತಿನ ಫಾಮಷ್ಸಿ

ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಯುವ ನಿೇತ್ಯ ಕರಡು ಸಿದಧಿ

ಭಾರತದ ಫಾಮಾಮಾ ರಫ್ತು 8 ವರಮಾಗಳಲ್ಲಿ 
ಶೀ.103 ರರುಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ

ನಿೇವು ಜೊನ್ 13 ರವರೆಗೆ 
ಸಲಹಗಳನುನು ನಿೇಡಬಹುದು

ಕ್�ೋವಿರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 120 ಕ�ಕೆ ಹಚುಚು 
ದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಹೈಡಾ್ರಕ್ಸುಕ್�ಲಿೋರ�ೋಕ್್ವನ್ ಸ್ೋರದಂತೆ ಅನೋಕ 
ಔರಧಿಗಳು ಮತುತಿ ವೆೈದ್ಯಕ್ೋಯ ಉಪಕರಣಗಳನು್ನ 

ಪ�ರೈಸಿದ ಭಾರತವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಫಾಮಷಿಸಿ ಎಂದು ಮನ್ನಣೆ ಪಡ್ಯುತ್ತಿದೆ.  
ಭಾರತದ ಔರಧಗಳು ಮತುತಿ ಫಾಮಾಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಕಳೆದ 8 
ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋ.103 ರರುಟಿ ಅದುಭುತ ಬಳವಣ್ಗೆಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 
ಔರಧಗಳು ಮತುತಿ ಫಾಮಾಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು 2013-14 ರಲ್ಲಿ 90,414 
ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಇತುತಿ, ಇದು 2021 – 22 ರಲ್ಲಿ 1.83 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿಗೆ 
ಏರಕ್ಯಾಗಿದೆ. ದೆೋಶವು 10,500 ಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ಉತಾ್ಪದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಪ್ರಬಲ ಜಾಲವನು್ನ ಹ�ಂದಿರುವ 3000 ಫಾಮಾಷಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ 
ನಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ ಎಲ್  ಐ ನಂತಹ ಯೋಜನಗಳು 
ಔರಧಿೋಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತುತಿ ಔರಧ ಕಚಾಚು ವಸುತಿಗಳ ತಯಾರಕ್ಗೆ 
ಮತತಿರುಟಿ ಬಂಬಲವನು್ನ ನಿೋಡಿವೆ. ಉತಾ್ಪದನಯ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿರಯದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮ�ರನೋ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದೆ ಮತುತಿ ಮೌಲ್ಯದಿಂದ 14 
ನೋ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಶೋ.60 ಲಸಿಕ್ಗಳು ಮತುತಿ ಶೋ.20 ಜನರಕ್ 
ಔರಧಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಪದನಯಾಗುತತಿವೆ.

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ ಹಚುಚು ಯುವಜನತೆಯನು್ನ ಹ�ಂದಿರುವ ದೆೋಶ 
ಭಾರತ. ಈ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನು್ನ ನನಸಾಗಿಸಿಕ್�ಳ್ಳಲು 
ವೆೋದಿಕ್ ಕಲ್್ಪಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದೆೋ ಉದೆದಾೋಶದಿಂದ, ಹ�ಸ 

ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತ್ಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ಯುವ ನಿೋತ್ಯ (ಎನ್  ವೆೈ ಪ್) ಸರದಿ. ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತುತಿ 
ಕ್್ರೋಡಾ ಸಚವಾಲಯವು ಇದರ ಕರಡನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಎನ್  ವೆೈ ಪ್ ಕರಡು 
2030 ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಭಾರತವು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಹತುತಿ ವರಷಿಗಳ ಮುನ�್ನೋಟವನು್ನ ಕಲ್್ಪಸುತತಿದೆ. ಇದು ಸುಸಿಥೆರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಗುರಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಹ�ಂದಿಕ್�ಂಡಿದೆ ಮತುತಿ ‘ಭಾರತವನು್ನ ಮುನ್ನಡ್ಸಲು 
ಯುವಕರ ಸಾಮರ್ಯಷಿವನು್ನ ಬಳಸಿಕ್�ಳ್ಳಲು’ ಕಾಯಷಿನಿವಷಿಹಿಸುತತಿದೆ. 
ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಯುವ ನಿೋತ್ಯು ಐದು ಆದ್ಯತೆಯ ಕ್ೋತ್ರಗಳನು್ನ 
ಗುರಯಾಗಿರಸಿಕ್�ಂಡಿದೆ: ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದೆ�್ಯೋಗ ಮತುತಿ ಉದ್ಯಮಶಿೋಲತೆ, 
ಯುವ ನಾಯಕತ್ವ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಆರ�ೋಗ್ಯ, ಫಿಟೆ್ನಸ್ ಮತುತಿ ಕ್್ರೋಡ್ ಮತುತಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾ್ಯಯ. ಈ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಕ್ೋತ್ರಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ ವಗಷಿಗಳ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನು್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್�ಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೆ�ಳು್ಳವಿಕ್ಯ 
ತತ್ವವನು್ನ ಆಧರಸಿವೆ. ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಯುವ ನಿೋತ್ಯ ಪ�ಣಷಿ ಕರಡು 
https://yas.nic.in/ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಜನರು ಜ�ನ್ 13 ರವರಗೆ  
dev.bhardwaj@gov.in ಅರವಾ policy-myas@gov.in ನಲ್ಲಿ 
ಕರಡು ಕುರತು ಸಲಹಗಳನು್ನ ನಿೋಡಬಹುದು.   

2014 ರಿಂದ ಮಾರ್ಷ್ 2022 
ರವರೆಗೆ ಕ್ವಿಐಸಿಯ ಒಟುಟಿ 

ವಯಾವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 191%
ಹಚ್ಚಳ. 2014 ರಿಂದ ಮಾರ್ಷ್ 
2022 ರವರೆಗೆ ಖಾದ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 
ಶೇ. 332 ರಷುಟಿ ಹಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ 
ತಯಾರಿಸಲಾದ ಪಶಿ್ೇನಾ
ಸೋರ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಮೋನರರಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದಯೆಂತ 
ಪ್ರಸದ್ಧವಾಗಿರ್ವ ವಾರಾಣಸಯ್ ಈಗ ತನ್ನ ಪಶ್ಮಿನಾಕಾಕಾಗಿಯೊ 
ಹೆಸರ್ವಾಸಯಾಗಲಿದೆ. ವಾರಾಣಸಯ ಅತಯೆಂತ ನ್ರತ ಖಾದ್ 
ನೋಕಾರರ್ ಸದ್ಧಪಡಿಸದ ಪ್ರೋಮಯಂ ಪಶ್ಮಿೋನಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ 
ಮಾರಾಟ ಈಗ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಲಿಲಿಯವರಗೆ ಪಶ್ಮಿೋನಾ 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್್ನ ಜಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮಿೋರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ ನಲಿಲಿ 
ಮಾತ್ರ ತಯಾರಸಲಾಗ್ತ್ತುತ್ತು. ವಾರಾಣಸಯಲಿಲಿ ತಯಾರಸಲಾದ 
ಮೊದಲ ಪಶ್ಮಿೋನಾ ಶಾಲನ್್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದ್ ಅವರಗೆ 
ನಿೋಡಲಾಯಿತ್. ಕಾಶ್ಯ್ ನೋಯ್ಗೆಗೆ ಹೆಸರ್ವಾಸಯಾಗಿದೆ. 
ಆದರ ಲೋಹ್-ಲಡಾಖ್ ಪಶ್ಮಿೋನಾ ನೊಲಿಗೆ ಪ್ರಸದ್ಧವಾಗಿದೆ. 
ವಾರಾಣಸಯಲಿಲಿ ಲಡಾಖ್ ನ ಪಶ್ಮಿೋನಾ ಉಣ್್ಣಯನ್್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿ 
ನೋಯಲಾಗ್ತ್ತುದೆ.

ಸ್ದ್ದಿ ತ್ಣ್ರ್ಗಳು
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ಭಗವಾನ್ ಸಾವಾಮನಾರಾಯಣ

ಸಾ್ವಮಿನಾರಾಯಣ ಅವರು 3 ಏಪ್್ರಲ್ 1781 ರಂದು ಉತತಿರ 
ಪ್ರದೆೋಶದ ಗೆ�ಂಡಾ ಜಿಲೆಲಿಯ ಬಳಿಯ ಛಪಯ್ಯ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತುತಿ ಅವರ 

ಹತತಿವರು ಪ್್ರೋತ್ಯಿಂದ ಘನಶಾ್ಯಮ್ ಎಂದು ಕರಯುತಾತಿರ. ಬಾಲಕನ 
ಕ್ೈಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮದ ಸಂಕ್ೋತ, ವಜಾ್ರರಾತ ಮತುತಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲದ 
ಚಹ್ನ ಇತುತಿ ಎಂದು ಹೋಳಲಾಗುತತಿದೆ. ಈ ಮಗು ಕ್�ೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ 
ಬದುಕ್ಗೆ ಸರಯಾದ ದಿಕುಕೆ ನಿೋಡಲ್ದೆ ಎಂದು ಜ�್ಯೋತ್ಷಿಗಳು ಭವಿರ್ಯ 
ನುಡಿದಿದದಾರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಉಪಾಖಾ್ಯನವ� 
ಪ್ರಸಿದಧಿವಾಗಿದೆ. ತಂದೆ ಧಮಷಿದೆೋವ್ ಒಮೆ್ಮ ಚನ್ನದ ನಾಣ್ಯ, ಚಾಕು 
ಮತುತಿ ಶಿ್ರೋಮದ್ ಭಗವದಿಗೆೋತೆಯ ಪ್ರತ್ಯನು್ನ ತಟೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಸಿದದಾರು. 
ಅದರಂದ ಬಾಲಕ ಘನಶಾ್ಯಮ ಗಿೋತೆಯನು್ನ ಎತ್ತಿಕ್�ಳು್ಳತಾತಿನ ಎಂದು 
ಹೋಳಲಾಗುತತಿದೆ. ಐದನೋ ವಯಸಿಸುನಲ್ಲಿ ಅವರಗೆ ಅಕ್ಷರಾಭಾ್ಯಸ 
ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಂಟನಯ ವಯಸಿಸುನಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನವು ನಂತರ, ಅವರು 
ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೋಕ ಧಮಷಿಗ್ರಂರಗಳನು್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. 
ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರು ಜನರ ಕಲಾ್ಯಣಕಾಕೆಗಿ 
ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು ಮನಯನು್ನ ತೆ�ರದಾಗ ಅವರಗೆ ಕ್ೋವಲ 11 
ವರಷಿ. ಮುಂದಿನ ಏಳು ವರಷಿಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 
ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ 
ಜನರು ಅವರನು್ನ ನಿೋಲಕಂಠವಣ್ಷಿ ಎಂದು 
ಕರಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಗೆ�ೋಪಾಲಯೋಗಿಯವರಂದ 
ಅಷಾಟಿಂಗ ಯೋಗವನು್ನ ಕಲ್ತರು. ಅವರು 
ಉತತಿರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಂಚ, 
ಶಿ್ರೋರಂಗಪುರ ಮತುತಿ ರಾಮೆೋಶ್ವರಂ ಇತಾ್ಯದಿಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಯಾಣ್ಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪಂಢರಪುರ 
ಮತುತಿ ನಾಸಿಕ್ ಮ�ಲಕ ಗುಜರಾತ್ ಗೆ ಬಂದರು. 
1799 ರಲ್ಲಿ, 7 ವರಷಿಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ, 
ಯೋಗಿಯಾಗಿ ನಿೋಲಕಂಠರ ಪ್ರಯಾಣವು 
ಅಂತ್ಮವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಜುನಾಗಢ ಜಿಲೆಲಿಯ 

ಲೆ�ೋಜ್ ಎಂಬ ಹಳಿ್ಳಯಲ್ಲಿ ಕ್�ನಗೆ�ಂಡಿತು. ಲೆ�ೋಜ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು 
ರಮಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿಗಳ ಹಿರಯ ಶಿರ್ಯರಾದ ಮುಕಾತಿನಂದ ಸಾ್ವಮಿಗಳನು್ನ 
ಭೋಟಿಯಾದರು.

ನಿೋಲಕಂಠವಣ್ಷಿ 20 ಅಕ್�ಟಿೋಬರ್ 1800 ರಂದು ರಮಾನಂದ 
ಸಾ್ವಮಿಗಳಿಂದ ಸನಾ್ಯಸ ದಿೋಕ್ಯನು್ನ ಪಡ್ದರು ಮತುತಿ ಅವರನು್ನ 
ಸಹಜಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿ ಎಂದು ಕರಯಲಾಯಿತು. ರಮಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿಗಳು 
ಅವರನು್ನ ಉದಧಿವ ಪಂರದ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉತತಿರಾಧಿಕಾರಯಾಗಿ 
ನೋಮಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಉದಧಿವ ಪಂರವನು್ನ ಸಾ್ವಮಿನಾರಾಯಣ 
ಪಂರ ಎಂದು ಕರಯಲಾಯಿತು. ರಮಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿಗಳ ಮರಣದ 
ನಂತರ ಸಹಜಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿಯನು್ನ ಸಾ್ವಮಿನಾರಾಯಣ ಎಂದು 
ಕರಯಲಾಯಿತು. ಇದರಂದಾಗಿ ಅವರ ಕ್ೋತ್ಷಿ ಎಲೆಲಿಡ್ ಹಬ್ಬತು.

ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿರ್ಯರಗೆ ಐದು ವ್ರತಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕ್�ಳು್ಳವಂತೆ 
ಹೋಳುತ್ತಿದದಾರು. ಅವರು ಮಾಂಸ, ಮದ್ಯ, ಕಳ್ಳತನ, ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ 
ದ�ರವಿರುವಂತೆ ಸ್ವಯಂ-ಸದಾಚಾರದ ಅನುಸರಣೆಯ ಬಗೆಗೆ 
ಒತ್ತಿಹೋಳಿದರು. ಅವರು ರ�ಪ್ಸಿದ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಕಟುಟಿನಿಟಾಟಿಗಿ 
ಪಾಲ್ಸುತ್ತಿದದಾರು. ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸ್, ಬಲ್, ಸತ್ ಪಾ್ರತಃ, ಸಿರಾೋ ಹತೆ್ಯ, 
ಪ್ರೋತ ವಿಘ್ನಗಳಂತಹ ಅನಿರಟಿಗಳನು್ನ ಕ್�ನಗಾಣ್ಸಿದರು. 1822 ರಲ್ಲಿ, 
ಮೊದಲ ಸಾ್ವಮಿನಾರಾಯಣ ದೆೋವಾಲಯವನು್ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ 

ಸಾಥೆಪ್ಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸುತಿತ, ದೆಹಲ್ಯ 
ಅಕ್ಷರಧಾಮ ಸ್ೋರದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಅನೋಕ 
ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ್ವಮಿನಾರಾಯಣ ಪಂರದ 
ಭವ್ಯವಾದ ದೆೋವಾಲಯಗಳಿವೆ.

ಹುಟಿಟಿದವರರಲಲಿರ� ಲೌಕ್ಕ 
ಮತ್ಯಷಿವನು್ನ ತೆ�ರಯಲೆೋಬೋಕು 
ಎಂಬುದು ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯ. 1830 ರಲ್ಲಿ, 
ಸಾ್ವಮಿನಾರಾಯಣನು ಮತ್ಯಷಿ ದೆೋಹವನು್ನ 
ತೆ�ರದರು, ಆದರ ಅವರ ಚಂತನ ಮತುತಿ 
ಬ�ೋಧನಗಳನು್ನ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 
ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಪ್ರಚಾರ 
ಮಾಡುತ್ತಿದಾದಾರ.  

ಅವರು ತೂೀರಿಸಿದ ಮಾಗಮಾವನುನಾ 
ಲಕಾಂತರ ಜನರು ಅನುಸರಿಸುತಾತಾರೆ
ಭಾರತದ ಸುದಿೋಘಷಿ ಮತುತಿ ಶಿ್ರೋಮಂತ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ 
ಜಿೋವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನು್ನ ಮ�ಡಿಸಿದುದಾ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ದಿೋಘಷಿಕಾಲದವರಗೆ ಜಾಗತ್ಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೆೋಲೆ ಪ್ರಭಾವ 
ಬೋರದ ಅನೋಕ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜನಿಸಿದರು. ಸಾ್ವಮಿನಾರಾಯಣ 
ಪಂರದ ಸಂಸಾಥೆಪಕರಾದ ಸಹಜಾನಂದ ಸಾ್ವಮಿಗಳು ಅಂತಹ 
ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅವರ 
ಲಕ್ಾಂತರ ಭಕತಿರಗೆ ಸ�ಫೂತ್ಷಿದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದದಾರು ಮತುತಿ 
ಅವರನು್ನ ದೆೋವರ ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಗಣ್ಸಿದರು. ಅವರನು್ನ 
ಭಗವಾನ್ ಸಾ್ವಮಿನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಕರಯುತಾತಿರ.

ಜನನ: 3 ಏಪ್ರಲ್  1781 ನಿರನ:1 ಜೊನ್  1830

ಸಾ್ವಮಿನಾರಾಯಣ ಪಂರವು 
ದೆೋವಾಲಯಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿಷಿಸಿಲಲಿ, 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅದುಭುತ 
ಕ್ೋಂದ್ರಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಿದೆ. ಅತು್ಯತತಿಮ 

ಕಲಾಕೃತ್ಯಂದಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಅದುಭುತ 
ಬಳಕ್ಯು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತತಿದೆ. 

ವಿಶ್ವ ಭಾ್ರತೃತ್ವದ ಜ�ತೆಗೆ ಮನುಕುಲದ 
ಕಲಾ್ಯಣದ ಸಂದೆೋಶವ� ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತತಿದೆ.

-ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

ವಯೆಕ್ತುತವಾ
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ಉತಕಾಷ್ಕ ಉಪರ್ರಮ

ಉತಕೆರಷಿ ಎಂದರ ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತ್ ಮತುತಿ ಸಮೃದಿಧಿ. ಅಮೃತ್ ಕಾಲದ ಈ ನಿಣಷಿಯದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ನ ಭರ�ಚ್ ಆಡಳಿತವು 
ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಷಿರದ ನಾಲುಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಶೋ.100 ರರಟಿನು್ನ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಆದಶಷಿಪಾ್ರಯ 
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದಭಷಿದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದದಾ ‘ಉತಕೆರಷಿ ಸಮಾರ�ೋಹ’ವನು್ನ ಉದೆದಾೋಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ‘ಅಮೃತ ಸಂಕಲ್ಪ’ವನು್ನ ಪುನರುಚಚುರಸಿದರು,”ಶೋ.100 ರರುಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಾ್ಯಪ್ತಿ 
ಎಂದರ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಧಮಷಿ ಮತುತಿ ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಗಷಿಕ�ಕೆ ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ನ�ಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ 
ತಲುಪುವುದು. ಯಾರ� ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಬಡವರ ಕಲಾ್ಯಣ ಯೋಜನಗಳಿಂದ ಉತಕೆರಷಿ ಸಮಾರ�ೋಹವು ಸಕಾಷಿರವು 
ಪಾ್ರಮಾಣ್ಕವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪದೆ�ಂದಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಯನು್ನ ತಲುಪ್ರುವ ಫಲಪ್ರದ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. 

ಉತಕೆಷಷ್ 
ಉಪಕ್ರಮ ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಕ್ಟ್ಂಬ  

ಸಹ್ಯ ಯೇಜನೆ
ವೃದ್ಧಾಪಯಾ ನಿಗಕಾತಿಕರಿಗೆ 
ಪಂಚಣಿ ಯೇಜನೆ

ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ವೃದ್ಧಾಪಯಾ  
ಪಂಚಣಿ ಯೇಜನೆ

ಗಂಗಾ ಸ್ವರೊಪ ಆರ್ಷ್ಕ 
ನೆರವು ಯೇಜನೆ

ಮಾಸಿಕ 1250 ರೊ. ನೆರವು 60 ವಷಷ್ಕ್ಕೆಂತ ಮೇಲಪಾಟಟಿ 
ಅಜಷ್ದಾರರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ 

1200 ರೊ. ನೆರವು

60 ವಷಷ್ಕ್ಕೆಂತ ಮೇಲಪಾಟಟಿ 
ಅಜಷ್ದಾರರಿಗೆ  

ಮಾಸಿಕ 1200 ರೊ. ನೆರವು

ಆದಾಯ ಗಳಿಸ್ವ ಕ್ಟ್ಂಬದ 
ಮ್ಖಯ ಸದಸಯ ಸಾವನ್ನಪ್್ಪದ 

ಸಂದರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಅವಲಂಬಿತರಿಗೆ 20,000 ರೊ. 

ನಿೇಡಲಾಗ್ತತುದ.

ಸಾಮಾಜಕ ಯೇಜನೆಗಳ ಮೊಲಕ ಜನರ ಏಳಿಗೆ

ಉತತಿಮ ಚಂತನ ಮತುತಿ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ 
ಹ�ಂದಿರುವ ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾಷಿರವು 
ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗೆಗೆ 

ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದಾಗ, ಅದರ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಯಾವಾಗಲ� 
ಹಿತಕರವಾಗಿರುತತಿವೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ 
ಮೊೋದಿ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್್ರ ಹುದೆದಾಯಿಂದ 
ದೆೋಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿ್ವೋಕರಸಿದಾಗ ದೆೋಶದ 
ಅಧಷಿದರುಟಿ ಜನ ಬಯಲು ಶೌಚಕ್ಕೆ ಹ�ೋಗುತ್ತಿದದಾರು. 
ಅವರಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಉತತಿಮ ಲಸಿಕ್ 
ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ ಮತುತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್�ರತೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಜನರು ಲಸಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ವಂಚತರಾಗಿದದಾರು. ವಿದು್ಯತ್ 
ಸಂಪಕಷಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕ್�ರತೆಯಿಂದ ಜನಜಿೋವನ 
ನಿಧಾನವಾಯಿತು. ದೆೋಶದ ಹಚಚುನ ಜನಸಂಖ್್ಯಯು 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ವಂಚತವಾಗಿತುತಿ. ಆದರ ನರೋಂದ್ರ 
ಮೊೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛತಾ 
ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತ್ ಮನಗ� ಶೌಚಾಲಯ 
ನಿಮಿಷಿಸುವ ಯೋಜನಯನು್ನ ರ�ಪ್ಸಿದರು. ಕ್�ೋವಿರ್ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗರೋಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ್ ಅನ್ನ 
ಯೋಜನಯು ಬಡತನ ರೋಖ್ಗಿಂತ ಕ್ಳಗಿರುವ ಜನರನು್ನ 
ರಕ್ಷಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನಗೆ ಜಾಗತ್ಕ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸ್ 
ವ್ಯಕತಿವಾಗಿದೆ. ದಿೋರಾಷಿವಧಿಯ ಚಂತನ ಮತುತಿ ಜನರ 
ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು ಈ ಯೋಜನಗಳ 
ಲಾಭವನು್ನ ಕಳೆದ ಕ್ಲವು ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ 
ನಿಗಷಿತ್ಕರಗೆ ತಲುಪ್ಸಿದೆ. ಈಗ ‘ಅಮೃತ್ ಕಾಲ’ದ ಈ 
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, 2047 ರ ಸುವಣಷಿ ಭಾರತಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರತ್ 
ಯೋಜನಯ ಲಾಭವನು್ನ 100 ಪ್ರತ್ಶತದರುಟಿ ಜನರಗೆ 
ತಲುಪ್ಸಲು ಭಾರತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದೆ. ಭರ�ಚ್ 
ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತದ ಈ ಸ�ಫೂತ್ಷಿದಾಯಕ ಸಾಧನಯ ಕುರತು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು, “ಗುಜರಾತ್ ಸಕಾಷಿರ ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 4 ಯೋಜನಗಳ ಶೋಕಡಾ 
ನ�ರರರುಟಿ ಸಾಧನಗಾಗಿ ನಾನು ಭರ�ಚ್ ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತವನು್ನ 
ಅಭಿನಂದಿಸುತೆತಿೋನ” ಎಂದರು. ಈ ಸಂದಭಷಿದಲ್ಲಿ, ಬಡವರ 
ಕಲಾ್ಯಣ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅಹಷಿರಾಗಿರುವ ಯಾವುದೆೋ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಹ�ರಗುಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದು 
ತಮ್ಮ ಸಕಾಷಿರದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು 
ಪ್ರಧಾನಿ ಪುನರುಚಚುರಸಿದರು. ಎಲಲಿರಗ� ಸಂಪ�ಣಷಿ 
ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಬೋಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೋಳಿದರು.   

ಉತಕೆರ್ಷ್ ಉಪಕ್ರಮದ ಮುಖಾಯಾಂಶಗಳು
    ಜಿಲಾಲಿಡಳಿತವು ಈ ವರಷಿ ಜನವರ 1 ರಂದ ಮಾಚ್ಷಿ 31 ರವರಗೆ 

‘ಉತಕೆರ್ಷಿ ಪಹಲ್’ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ನಡ್ಸಿತು. ವಿಧವೆಯರು, 
ವೃದಧಿರು ಮತುತಿ ನಿಗಷಿತ್ಕ ನಾಗರಕರಗೆ ನರವು ನಿೋಡುವ ಯೋಜನಗಳ 
ಸಂಪ�ಣಷಿ ವಾ್ಯಪ್ತಿಯನು್ನ ಖಚತಪಡಿಸಿಕ್�ಳು್ಳವುದು ಇದರ 
ಉದೆದಾೋಶವಾಗಿತುತಿ.

   ನಾಲುಕೆ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಒಟುಟಿ 12,854 ಫಲಾನುಭವಿಗಳನು್ನ 
ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನಗಳೆಂದರ - ಗಂಗಾ ಸ್ವರ�ಪ ಆರ್ಷಿಕ 
ನರವು ಯೋಜನ, ರಾಷಿಟ್ೋಯ ವೃದಾಧಿಪ್ಯ ಪ್ಂಚಣ್ ಯೋಜನ, ವೃದಾಧಿಪ್ಯ 
ನಿಗಷಿತ್ಕರಗೆ ಪ್ಂಚಣ್ ಯೋಜನ ಮತುತಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಕುಟುಂಬ ನರವು 
ಯೋಜನ.

  	ಅಭಿಯಾನದ ವೆೋಳೆ ಯೋಜನಯಿಂದ ವಂಚತರಾದ ಜನರ 
ಮಾಹಿತ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತಾಲ�ಕುವಾರು ವಾಟಾಸುಪ್ ಸಹಾಯವಾಣ್ 
ಸಂಖ್್ಯಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.

   ಜಿಲೆಲಿಯ ಪಾಲ್ಕ್ ವಾ್ಯಪ್ತಿಯ ಎಲಲಿ ಗಾ್ರಮ ಹಾಗ� ವಾರ್ಷಿ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತಕೆರಷಿ ಶಿಬರಗಳನು್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸಿದ ಅಜಿಷಿದಾರರಗೆ ಸಥೆಳದಲೆಲಿೋ ಅನುಮೊೋದನ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. 
ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ಹಚುಚು ಪರರಾಮಕಾರಯಾಗಿಸಲು ಉತಕೆರ್ಷಿ 
ಸಹಾಯಕರಗೆ ಪ�್ರೋತಾಸುಹವನ�್ನ ನಿೋಡಲಾಯಿತು.

ರಾಷಟ್ರ
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ವರಕಾಗಳ : ಸೇವೆ, 
ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಮತ್್ತ 
ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣ

ಜನರ ಶಕ್ತಿ ಜನರ ಶಕ್ತಿ 

ಸರಕಾರದ ಮ�ಲ ಯೋಜನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಕಳೆದ 
ಎಂಟು ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋಶ ಹ�ಸ ಬಳಗನು್ನ ಕಂಡಿದೆ. 
21 ನೋ ಶತಮಾನವು ಹ�ಸ ದಶಕಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ 

ಹಾಕುವ ಮ�ಲಕ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನು್ನ ವಿಶ್ವದ 
ಹಮೆ್ಮಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಉದೆದಾೋಶಿಸಿದೆ. ದಿೋರಾಷಿವಧಿಯ 

ಚಂತನಯಂದಿಗೆ ರಾರಟ್ದ ಏಳಿಗೆಯ ಕಥೆಯನು್ನ ಬರಯುವ 
ಮತುತಿ ಸಾ್ವವಲಂಬಯಾಗಿಸುವ “ರಾಷಿಟ್ೋಯ ನಿೋತ್” ಯಿಂದಾಗಿ, 

ಭಾರತವು ದೆೋಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭರವಸ್ಯ 
ಕ್ರಣವಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮು್ಮತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ, 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಸ್ೋವೆ, ಉತತಿಮ ಆಡಳಿತ 

ಮತುತಿ ಬಡವರ ಕಲಾ್ಯಣದ ಗುರಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಸುವಣಷಿ 
ಭಾರತಕಾಕೆಗಿ ಪ್ರತ್ ಯೋಜನಯಂದಿಗೆ ಅವರನು್ನ ಬಸ್ಯುವ 
ಮ�ಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ನಂಬಕ್ ಮ�ಡಿಸಿದಾದಾರ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೋದಿ ನೋತೃತ್ವದ ಸಕಾಷಿರವು ಮೆೋ 30 ರಂದು 
ತನ್ನ ಎಂಟನೋ ವಾಷಿಷಿಕ್�ೋತಸುವವನು್ನ ಆಚರಸುತ್ತಿರುವ 

ಸಂದಭಷಿದಲ್ಲಿ, 14 ಕ್ೋತ್ರಗಳಾಗಿ ವಗಿೋಷಿಕರಸಲಾದ ನ�ರಾರು 
ಯೋಜನಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸವಷಿತೆ�ೋಮುಖ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯು ಹೋಗೆ ದೆೋಶದ ಜನರ ಶಕ್ತಿಯ 
ಸಂಕ್ೋತವಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮು್ಮತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ 

ತ್ಳಿದುಕ್�ಳೆ�್ಳೋಣ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಜನರ ಶಕ್ತಾ,  

ರಾರಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿ

ನವಭಾರತದ ನವಭಾರತದ 
ಮೊಲಾಧಾರಮೊಲಾಧಾರ
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ಗುಡಿಡೆಯ ಕಥೆ: ಆಕ್ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೆೋಶದ ನ�ೋಯಾಡೆ 
ಸ್ಕಟಿರ್ -16 ರ ಸಮಿೋಪವಿರುವ ಕುಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ 

ಮತುತಿ ಭರವಸ್ಯನು್ನ ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸಿದಾದಾರ.  “ಗಂಡ ಮತುತಿ 
ನಾನು, ಇಬ್ಬರ� ಕ�ಲ್ ಕಾಮಿಷಿಕರು. ನಾವು ಜನರ ಮನಗಳಿಂದ 

ಕಸವನು್ನ ತೆಗೆಯುವ ಮ�ಲಕ ಗಳಿಸುವ ಹಣದಿಂದ ರ�ಟಿಟಿ 
ಮತುತಿ ನಿೋರನು್ನ ಖರೋದಿಸುತ್ತಿದೆದಾವು. ಕ್�ರ�ನಾದಲ್ಲಿ, ಎಲಲಿವ� 
ಸಥೆಗಿತಗೆ�ಂಡಿತು. ಮೊೋದಿಜಿಯವರು ನಿೋಡಿದ ನನ್ನ ಜನ್ ಧನ್ 

ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಬರುವವರಗ� ನನಗೆ ಯಾವುದೆೋ 
ಆದಾಯದ ಮ�ಲವಿರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 500 ರ�ಪಾಯಿ 
ಮ�ರು ಬಾರ ಬಂತು. ಅದರಂದ ಹಚಚುನ ಪರಹಾರ ದೆ�ರಯಿತು. 
ಉಚತ ಪಡಿತರ ಮತತಿರುಟಿ ಪರಹಾರವನು್ನ ಒದಗಿಸಿತು. ಈ ನರವು 
ಸಿಗದಿದದಾರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆದಾ ಮತುತಿ ನನ್ನ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಹೋಗೆ 

ಆಹಾರವನು್ನ ನಿೋಡುತ್ತಿದೆದಾ?”

ಒಡಿಶಾದ ದ�ರಪ್ರದೆೋಶದ ಮಗದೆೈ ಗಾ್ರಮದ 
ವಿಜಯ್, ಪ್ರತ್ಮಾ ಮತುತಿ ದಶಷಿನಿ ರಾವುತ್ 
ಅವರಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪ�ೋಸ್ಟಿ ಪೋಮೆಂಟ್ಸು ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಹಣದ ಠೋವಣ್ 
ಅರವಾ ಹಿಂಪಡ್ಯುವಿಕ್ಗೆ 20-ಕ್ಲೆ�ೋಮಿೋಟರ್ 
ಪ್ರಯಾಣ್ಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತುತಿ. “ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದಿನ 
ಕ್ಲಸ ಬಟುಟಿ, ಮನಯ ಮಕಕೆಳು, ಹಿರಯರು 
ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ ಹ�ೋಗಬೋಕ್ತುತಿ’ಎಂದು ಪ್ರತ್ಮಾ 
ಹೋಳುತಾತಿರ. ಹಳಿ್ಳಯ ಜನರ ಜಿೋವನವನು್ನ 
ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಪ�ೋಸ್ಟಿ ಪೋಮೆಂಟ್ಸು ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ಸೌಲಭ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ದಶಷಿನಿ “ಈಗ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗಳಿಗೆ 
ಅಲೆಯುವ ಕ್ಲಸ ನಿಂತ್ದೆ” ಎನು್ನತಾತಿರ. 

“ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಎಂದರೋನು? ಕರಟಿಗಳು ಎಂದರ ಏನು? ಬಡತನ ಎಂದರೋನು? 
ಸಮಸ್್ಯಗಳೆೋನು? ನಾವು ಅವುಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಭವವನು್ನ 
ಹ�ಂದಿದೆದಾೋವೆ ಮತುತಿ ಅದು ಇಂದು ಇಡಿೋ ದೆೋಶಕ್ಕೆ, ಕ್�ೋಟ್ಯಂತರ 

ನಾಗರಕರಗೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಭವ ನಿೋಡಿದೆ. 
ಬಡವರ ಕಲಾ್ಯಣ ಯೋಜನಗಳಡಿ ಯಾವುದೆೋ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸಿಗಬೋಕಾದ 

ಸವಲತುತಿಗಳನು್ನ ನಿರಾಕರಸದಂತೆ ಸಕಾಷಿರ ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. 
“ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರ� ಅವರಗೆ ಅಹಷಿವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನು್ನ ಮತುತಿ 

ಸಂಪ�ಣಷಿ ಪ್ರಯೋಜನವನು್ನ ಪಡ್ಯಬೋಕು.”
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಜನರ ಶಕ್ತಾ,  

ರಾರಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿ
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ಇದು ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರಗೆ ಅಚಚುರ ತಂದಿದೆ. ಅದು ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ 
ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಲ್ ಅರವಾ ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ ನಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ವಾಷಿಷಿಕವಾಗಿ 6000 ರ�.ಗಳನು್ನ ಮ�ರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಡ್ಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಎಲ್ ಪ್ಜಿ ಸಬಸುಡಿಯನು್ನ 

ನೋರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಖಾತೆಗೆ ವಗಾಷಿಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿರಲ್. 
ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೋಶದ ನಾಗಾಂವ್ ನ ದೆೋವೆೋಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 

ತಮ್ಮ ಎಲ್ ಪ್ಜಿ ಸಬಸುಡಿಯನು್ನ ನೋರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ಖಾತೆಗೆ ಸಿ್ವೋಕರಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆಶಚುಯಷಿವಾಯಿತು 

ಎಂದು ಹೋಳುತಾತಿರ. ‘’ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾ್ಯಸ್ ಏಜನಿಸುಯ 
ವ್ಯವಸಾಥೆಪಕರು ಇಲಲಿದಿರುವುದರಂದ ಈಗ ಯಾವುದೆೋ ಅಡಿಡೆ 

ಉಂಟಾಗಿಲಲಿ, ನೋರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ 
ಬರುತ್ತಿರುವುದರಂದ ಸರಕಾರದ ಯೋಜನಯಂದಿಗೆ 

ಜ�ೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ಭಾವನಯನು್ನ ಅವರು ಹ�ಂದಿದಾದಾರ.‘’ 
ಎಲ್ ಪ್ಜಿಯ ಹ�ರತಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ 

ಯೋಜನಯ ಮೊತತಿವು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ನೋರವಾಗಿ ತಲುಪಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ ಮತುತಿ ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೋಶದ 
ಅಮಿೋರ್ ಖಾನ್ ಮತುತಿ ಆಯಷಿನ್ ಚೌಧರ ಅವರಂತಹವರು 
ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರದಿಂದ ಪಡ್ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವತ್ಷಿ 

ಇಲಲಿದಿರುವುದರಂದ ಸಂತಸಗೆ�ಂಡಿದಾದಾರ.

ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಪುಷಾ್ಪ ಬನ�ಸುೋಡ್ 
ಅವರು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮುದಾ್ರ ಯೋಜನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮುದಾ್ರ ಯೋಜನ ಮ�ಲಕ 

ಸಾಲವನು್ನ ಪಡ್ದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ 
ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದಾದಾರ. ಲಡಾಖ್ ನ ಕುಂಜಸ್ ಆಂಗೆ�್ಮೋ ಲಡಾಖ್ ನ ಕುಂಜಸ್ ಆಂಗೆ�್ಮೋ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ವಸುತಿಗಳನು್ನ ಉತೆತಿೋಜಿಸುವ 

ವ್ಯವಹಾರವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಸಥೆಳಿೋಯ 
ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಉದೆ�್ಯೋಗ ನಿೋಡುತ್ತಿದಾದಾರ. ನ�ೋಯಾಡೆದ 

ಅಂಕ್ತ್ ಸಾಟಿಯಂರ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡ್ದು 
ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನು್ನ ಆರಂಭಿಸಿದಾದಾರ. ಮೊದಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆಗಾ್ರದ ಪ್್ರೋತ್ ಉಚತ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು 
ಮತುತಿ ತನ್ನ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 500 ರ�.ತನ್ನ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 500 ರ�. ಕಂತುಗಳನು್ನ 

ಪಡ್ದರು. ಈಗ ಆಕ್ ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನಯ ಫಲವಾಗಿ ಹಣುಣಿ 
ಮಾರುವ ಮ�ಲಕ ಸಾ್ವಭಿಮಾನಿ ಜಿೋವನ ನಡ್ಸುತ್ತಿದಾದಾರ. 
ರಾಜಸಾಥೆನದ ನಾಗೌರ್ ನ ಜ�ೋಗರಾಮ್ರಾಜಸಾಥೆನದ ನಾಗೌರ್ ನ ಜ�ೋಗರಾಮ್ ಅವರು ದಿನದಲ್ಲಿ 

ಹಲವೆಡ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತಾತಿರ. ಅವರ 3 ತ್ಂಗಳ ಮಗಳಿಗೆ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರ ಇರುವುದು ಪತೆತಿಯಾಯಿತು, ಇದು ಆಕ್ಗೆ 

ಅನಿರೋಕ್ಷಿತವಾಗಿತುತಿ. ಆದರ ನಂತರ ಅವರು ಆಯುಷಾ್ಮನ್ 
ಕಾರ್ಷಿ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿದುಕ್�ಂಡರು ಮತುತಿ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಾರ್ಷಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಗಳು ವೆೋದಿಕಾ ಉಚತ 

ಚಕ್ತೆಸು ಪಡ್ದರು.

ಕ್ೋವಲ ಎಂಟು ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿೋವನದಲ್ಲಿ 
ನಿರಾಳತೆಯನು್ನ ತರುವ ಮ�ಲಕ ಜನರನು್ನ 
ಸಾ್ವವಲಂಬ ಮತುತಿ ಸಾ್ವಭಿಮಾನಿಗಳನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಿದ 

ಇಂತಹ ಕ್�ೋಟ್ಯಂತರ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, 
ವಿದು್ಯತ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ರೈಲು ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ 
ನಿಮ�ಷಿಲನ, ತೆರಗೆ ಪಾರದಶಷಿಕತೆ, ಜಿಎಸ್ ಟಿಯಂದಿಗೆ 
ಒಂದು ರಾರಟ್ ಒಂದು ತೆರಗೆಯ ಮ�ಲಕ ಆರ್ಷಿಕ ಕಾ್ರಂತ್, 
ಸಿಕೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾಟಿಟ್ಷಿ-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾಟಿಯಂರ್ 
ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ 
ನಿೋತ್ಯಂದಿಗೆ ಹ�ಸತನದಲ್ಲಿ ಜಾಗತ್ಕ ಕ್ೋಂದ್ರವಾಗಲು ಸಿದಧಿತೆ, 
ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹ�ಸ ಚಂತನ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಶಕ್ತಿಯನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಡವರಗೆ ಹಕುಕೆ ನಿೋಡಲು 
ಮ�ಲಭ�ತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನಯ ಮ�ಲಕ 
ಹ�ಗೆ ಮುಕತಿ ಅಡುಗೆಮನಯ ಕನಸು ನನಸು, ಶುದಧಿ ಕುಡಿಯುವ 
ನಿೋರಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ ಮನಗೆ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಿೋರು ಒದಗಿಸುವ ಭಾಗಿೋರರ್ 
ಯೋಜನಯ ಉಪಕ್ರಮ, 5 ಲಕ್ಷ ರ�ಪಾಯಿಗಳ ಚಕ್ತಾಸು 
ಸೌಲಭ್ಯವನು್ನ 50 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ಜನರಗೆ ಉಚತವಾಗಿ 
ಒದಗಿಸುವ ಮ�ಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಯೋಜನಯ 
ಅನುಷಾಠಾನ, ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರನು್ನ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂದಿಗೆ 
ಸಂಪಕ್ಷಿಸಲು ಜನ್-ಧನ್ ನಂತಹ ಯೋಜನಯ ಸಾಕಾರ ಮತುತಿ 
ಕಳೆದ ಆರು ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ದಶಕಗಳ ಅಂತರವನು್ನ ಕಡಿಮೆ 
ಮಾಡಲು ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ ಕಾಶಿ್ಮೋರದಿಂದ 370 ನೋ ವಿಧಿಯನು್ನ 
ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮ�ಲಕ ಮತುತಿ ಭಾರತವನು್ನ ಹ�ಸ ಬಳಕ್ನಡ್ಗೆ 
ಕ್�ಂಡ್�ಯು್ಯತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಸುತಿತ ಸಕಾಷಿರದ ಕಾಯಷಿಶೈಲ್ಯ 
ಕ್ಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ, ಇದು “ನವ ಭಾರತ” 
ನಿಮಾಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ, 
ಭಯೋತಾ್ಪದನ ಮತುತಿ ಕಾಳದಂಧಯ ಯುಗದಿಂದ ಶಕ್ತಿಯುತ, 
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತುತಿ ಪಾರದಶಷಿಕ ದೆೋಶವಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮಿ್ಮದೆ. 
ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಷಿರವು ಪ್ರತ್ ದಿಕ್ಕೆನಲ�ಲಿ 
ಸಮಗ್ರ ಧ�ೋರಣೆಯಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕ್�ಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ, 
ನರಯ ದೆೋಶಗಳ ದುರಟಿ ಉದೆದಾೋಶಗಳನು್ನ ಅವರ ನಲದಲ್ಲಿಯೋ 
ನಾಶಪಡಿಸುವ ಭಾರತದ ಉದೆದಾೋಶಗಳು ಇಂದು ಬಲವಾಗಿವೆ. 
ಸಕಾಷಿರವು ರಚನಯನು್ನ ರ�ಪ್ಸಿದ ರೋತ್ಯಿಂದಾಗಿ, ಈ 
ಸಂಕರಟಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜಿೋವ ನಿೋಡಿದ “ಹನುಮಾನ್” 
ಆಗುವ ಮ�ಲಕ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಾಯಷಿತಂತ್ರದ ಸನ್ನದಧಿತೆಯಿಂದ 
ಜಗತತಿನು್ನ ಆಶಚುಯಷಿಗೆ�ಳಿಸಿತು. ವಿಶ್ವವು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಯಷಿವನು್ನ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಶಿ್ರೋಮಂತ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಮತುತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ಪರಂಪರಯನು್ನ ಹ�ಂದಿರುವ ಹಾಗ� ತನ್ನ ಕಾಯಷಿಗಳನು್ನ 
ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳಿಸಿದ ನಂತರವಷಟಿೋ ವಿರಮಿಸುವ ನವ ಭಾರತವೆಂದು 
ನಂಬುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭರವಸ್ ಮತುತಿ ಸಮೃದಿಧಿಯ ನವ 
ಭಾರತ.

ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ�ತಪ�ವಷಿ ಬದಲಾವಣೆಯು ಈ ನವ 
ಭಾರತದ ನಾಯಕತ್ವವನು್ನ ಗುರುತ್ಸುತತಿದೆ, ಆದರ 130 ಕ್�ೋಟಿ 
ದೆೋಶವಾಸಿಗಳ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವಿಪತುತಿ ನಿವಷಿಹಣೆ ಮತುತಿ 
ಭಾರತವನು್ನ ಸಾ್ವವಲಂಬಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ 
ಜನಾಂದೆ�ೋಲನವಾಗಿ ಪರವತ್ಷಿಸಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಜನರ ಶಕ್ತಾ,  

ರಾರಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿ
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ಸಾಕಾರಗೆೊಳುಳುತ್ತಿರುವ ಭರವಸಗಳು
2014ರಲ್ಲಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ಕ್ೋವಲ 300-400 ಸಾಟಿಟ್ಷಿ ಅಪ್ ಗಳು ಇದದಾವು. ಇದು ಎಂದಿಗ� 
ಚಚೆಷಿಯಾಗಲ್ಲಲಿ, ಆದರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಟಿಟ್ಷಿ ಅಪ್ ಗಳ ಜಗತುತಿ 
ಕ್ೋವಲ 8 ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತವು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಮ�ರನೋ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಸಾಟಿಟಷಿಪ್ 
ಪರಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದುದಾ, ದೆೋಶದ ಸಣಣಿ ಭಾಗಗಳಿಗ� 
ಹರಡಿದುದಾ, ಯುನಿಕಾನ್ಷಿ ಹಬ್ ಆಗಲು ಸಿದಧಿವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ 8-10 
ದಿನಗಳಿಗೆ�ಮೆ್ಮ, ಭಾರತದ ಯುವಕರು ಹ�ಸ ಯುನಿಕಾನ್ಷಿ ಅನು್ನ 
ಸೃಷಿಟಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ.

ಇದು ಭಾರತದ ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ, ಯಶಸಿಸುನ ಹ�ಸ ಎತತಿರಗಳನು್ನ 
ತಲುಪುವ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಈಗ 
ಜಿ-20 ರಾರಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೆೋಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಷಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. 
ಸಾ್ಮಟ್ಷಿ ಫ�ೋನ್ ಡ್ೋಟಾ ಬಳಕ್ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೋ 
ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತ್ಕ ಚಲಲಿರ ಸ�ಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡನೋ 
ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿದೆ ಮತುತಿ ವಿಶ್ವದ ಮ�ರನೋ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಇಂಧನ ಗಾ್ರಹಕ 
ದೆೋಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮ�ರನೋ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಗಾ್ರಹಕ 
ಮಾರುಕಟೆಟಿಯನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆರ್ಷಿಕ ವರಷಿದಲ್ಲಿ, 
ಭಾರತವು 417 ಬಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್  ಅರವಾ 30 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ 
ರ� ಗ� ಹಚುಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸರಕುಗಳನು್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ 
ಮ�ಲಕ ಹ�ಸ ದಾಖಲೆಯನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಿತು. ಭಾರತ ಹಿಂದೆಂದ� 
ಕಂಡಿರದ ರೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ ಆಧುನಿೋಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಹ�ಡಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು, ಭಾರತವು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಬದುಕುವ ಮತುತಿ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವ ಕಡ್ಗೆ ಗಮನಹರಸುತ್ತಿದೆ. 
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೋದಿ ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಗುಜರಾತ್ ನ ಭರ�ಚ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ್ದ 
ಕಾಯಷಿಕ್ರಮವೆ�ಂದರಲ್ಲಿ, “ನಿೋವು ನನ್ನನು್ನ ಗುಜರಾತ್ ನಿಂದ 
ದೆಹಲ್ಗೆ ದೆೋಶ ಸ್ೋವೆ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿ ಈಗ 8 ವರಷಿವಾಗುತ್ತಿದೆ” 
ಎಂದು ಹೋಳಿದರು. ಎಂಟು ವರಷಿಗಳ ಸ್ೋವೆ, ಉತತಿಮ ಆಡಳಿತ 
ಮತುತಿ ಬಡವರ ಕಲಾ್ಯಣ.
ಸಾವಷಿಜನಿಕಸಾವಷಿಜನಿಕ  ಕಲಾ್ಯಣಕಲಾ್ಯಣ, , ಬಡವರಗೆ ಘನತೆಬಡವರಗೆ ಘನತೆ

ಭಾರತದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಪ್ರಜಯ ಶಕ್ತಿಯೋ ದೆೋಶದ ಶಕ್ತಿ. ಇದನು್ನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್�ಂಡು, ಯೋಜನಗಳನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಲಲಿದೆೋ ಅವುಗಳ ವಿತರಣೆಯನು್ನ ಸಹ ಖಾತ್್ರಪಡಿಸಲಾಯಿತು. 
ಪರರಾಮವಾಗಿ, ಯೋಜನಯು 100 ಪ್ರತ್ಶತ ಗುರಯನು್ನ 
ಸಾಧಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಸಕಾಷಿರ ಮತುತಿ ಆಡಳಿತವು 
ಸಂವೆೋದನಾಶಿೋಲವಾಗಿರುವುದನು್ನ ಸ�ಚಸುತತಿದೆ. ಇಂದು, 
ಸಕಾಷಿರವು ತನ್ನ ಎಂಟನೋ ವರಷಿವನು್ನ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, 
ಹ�ಸ ಚೆೈತನ್ಯ ಮತುತಿ ಸಂಕಲ್ಪದೆ�ಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಯಲು 
ಈ ಪ�್ರೋತಾಸುಹ ಬಂಬಲದ ವಿಶಾ್ವಸವಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಿ 
ಮೊೋದಿಯವರ ಕನಸ್ಂದರ ಸಂಪ�ಣಷಿ ಗುರಯತತಿ ಸಾಗುವುದು. 
2014 ರಲ್ಲಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗ, ದೆೋಶದ 
ಅಧಷಿದರುಟಿ ಜನಸಂಖ್್ಯಗೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಲಸಿಕ್ಗಳು, ವಿದು್ಯತ್ 
ಸಂಪಕಷಿಗಳು ಮತುತಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಕ್�ರತೆ ಇತುತಿ. ಆದಾಗ�್ಯ, 
ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು ಹಲವು ವರಷಿಗಳಿಂದ ಸಂಪ�ಣಷಿ ಸಾಧನಗೆ 
ಹತ್ತಿರವಾದ ಅನೋಕ ಯೋಜನಗಳನು್ನ ತಂದಿದೆ. ನ�ರು ಪ್ರತ್ಶತ 
ಫಲಾನುಭವಿ ವಾ್ಯಪ್ತಿ, ಅಂದರ, ಪ್ರತ್ ಪಂಗಡ, ಪ್ರತ್ ವಗಷಿವು 
ಸಮಾನ; ಸಬಾಕೆ ಸಾಥ್, ಸಬಾಕೆ ವಿಕಾಸ್ ಮತುತಿ ಯಾವುದೆೋ 
ಯೋಜನಯಿಂದ ಯಾರ� ಹ�ರಗುಳಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದು 
ಗುರಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಸಾವಷಿಜನಿಕ ಕಲಾ್ಯಣ ಮತುತಿ 
ಬಡವರಗೆ ಘನತೆ ನಿೋಡುವ ಅಭಿಯಾನ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ, 

ರಾರಟ್ದ ಚಂತನಯ ವಾ್ಯಪ್ತಿ ವಿಸತಿರಸಿತು. 50 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು 
ಜನರು 5 ಲಕ್ಷದವರಗೆ ಉಚತ ಚಕ್ತೆಸು ಪಡ್ದಿದಾದಾರ, ಕ್�ೋಟಿಗಟಟಿಲೆ 
ಜನರಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರ�,ವರಗೆ ಅಪರಾತ ಮತುತಿ ಜಿೋವ ವಿಮೆ ಮತುತಿ 
ಕ್�ೋಟಿಗಟಟಿಲೆ ನಾಗರಕರಗೆ 60 ವರಷಿಗಳ ನಂತರ ಸಿಥೆರ ಪ್ಂಚಣ್ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಗೆ ಪಕಾಕೆ ಮನ, ಶೌಚಾಲಯ, ಅಡುಗೆ 
ಅನಿಲ, ವಿದು್ಯತ್, ನಿೋರನ ಸಂಪಕಷಿ, ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಯಂತಹ 
ಸೌಕಯಷಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಆತ ಈಗ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ಪಾ್ರರಮಿಕ ಚಾಲಕನಾಗಿ ಮಾಪಾಷಿಡಾಗಿದಾದಾನ.
ಹಿತಕರವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಹಿತಕರವಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ  ನಡ್ಯಲುನಡ್ಯಲು  ಸಜುಜೆಸಜುಜೆ
ಇಂದು ಭಾರತವು ಹ�ಸ ಉದಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಹ�ಸ ಶತಮಾನದ ಹ�ಸ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹ�ಸ 
ಭರವಸ್ಗಳು ಅರಳಲು ಸಿದಧಿವಾಗಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 2014ರಲ್ಲಿ 
ದೆೋಶದ ಶಕ್ತಿಯಷಟಿೋ ಅಲಲಿ ಮನಸಿಥೆತ್ಯ� ಬದಲಾಯಿತು. 130 ಕ್�ೋಟಿ 
ಭಾರತ್ೋಯರ ಉತಾಸುಹವು ನವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ 
ಉಪಯುಕತಿವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೋತಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ವರಷಿಗಳ 
ಹಿಂದೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಚತ್ರವು ಸಥೆಗಿತಗೆ�ಂಡಂತೆ 
ಕಂಡುಬಂದಿತುತಿ. ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರ, ಆಂತರಕ ಭದ್ರತೆ, ಭಯೋತಾ್ಪದನ 
ಮತುತಿ ರೈತರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್್ಯಗಳು 
ಬಗೆಹರಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಂತಹ ಸಂದಭಷಿಗಳಲ್ಲಿ, 
2014 ರ ಸಾವಷಿತ್್ರಕ ಚುನಾವಣೆಯು ನಿರಾಶಾವಾದದ ವಿರುದಧಿ 
ಆಶಾವಾದದ ಸಂಕ್ೋತವಾಯಿತು ಮತುತಿ ಭಾರತದ ಜನರು 
ಹ�ಸ ಅರುಣೆ�ೋದಯವನು್ನ ಕಂಡರು. ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯನು್ನ 
ನಿಜವಾದ ಸಾವಷಿಜನಿಕ ಸ್ೋವಕನನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ 
ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿಯವರು ತಮ್ಮನು್ನ “ಪ್ರಧಾನ ಸ್ೋವಕ” ಎಂದು 
ಕರದುಜ�ಂಡರು. ಅವರೋ ದಿನದ 16 ರಂದ 18 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡುವ ಮ�ಲಕ ಮಾದರಯಾಗಿದಾದಾರ.

ಸಮಾಜದ ಕ್ಳಸತಿರದ ಜನರು ಸಕಾಷಿರದ ಯೋಜನಗಳು 
ಮತುತಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಯುವುದನು್ನ 
ಖಾತ್್ರಪಡಿಸುವ ಅಂತೆ�್ಯೋದಯದ ಗುರಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಅವರು 
ತ್ವರತವಾಗಿ ಮತುತಿ ದೆ�ಡಡೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದರು. 
ಅಂಧೋರಾ ಚಂಟೆಗಾ, ಸ�ರಜ್ ನಿಕ್ಲಿೋಗಾ (ಕತತಿಲು ಕ್�ನಗೆ�ಳು್ಳತತಿದೆ. 
ಸ�ಯಷಿ ಉದಯಿಸುತಾತಿನ).... ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬಹಾರ 
ವಾಜಪೋಯಿ ಅವರ ಈ ಪದ್ಯವು 21 ನೋ ಶತಮಾನದ ನವಭಾರತದ 
ಸಂಕಲ್ಪವಾಯಿತು, ಅದು ಈಗ ಗೆ�ೋಚರಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಂತಹ ಪರಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು, 
ಭಾರತದ ಜನರು ಹ�ಸ ಉದಯವನು್ನ ಕಂಡಾಗ, ಇಪ್ಪತೆ�ತಿಂದನೋ 
ಶತಮಾನದ ಹ�ಸ ಭರವಸ್ಗಳನು್ನ ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸಲು ಜನರ 
ಅಚಲವಾದ ಆಶಯಗಳು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು 
ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಒಂದು ಮೆೈಲುಗಲುಲಿ ತಲುಪ್ದೆ, ಆದರ ಇದು 
ಅಂತ್ಮ ತಾಣವಲಲಿ. ನವ ಭಾರತದ ಗುರ ಇನ�್ನ ಕಣು್ಮಂದೆ ಇದೆ. 
ಇದೆಲಲಿವ� ಯಾವುದೆೋ ಭಾರತ್ೋಯನ� ಹಮೆ್ಮಯಿಂದ ಬೋಗುವಂತೆ 
ಮಾಡುತತಿದೆ. ಏಕ್ಂದರ ಈ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಗತ್ಯ 
ಕಥೆಯು ‘ಅಮೃತ್ ಕಾಲ’ದ ಸಂಕಲ್ಪವನು್ನ ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸಲು ನವ 
ಚೆೈತನ್ಯದೆ�ಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಯುವ ವಿಶಾ್ವಸವನು್ನ ತುಂಬುತತಿದೆ. 
ಇದು ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತಸುವದ ಸಮಯ. ಭಾರತ 
ಇಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದು ನವ ಭಾರತ ಮತುತಿ ಪ್ರಪಂಚದ 
ಭವಿರ್ಯವನು್ನ ನಿಧಷಿರಸುತತಿದೆ.

14 ವಲಯದ ಯೋಜನಗಳು ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಹ�ಸ 
ಉತೆತಿೋಜನವನು್ನ ನಿೋಡುವ ಮ�ಲಕ ರಾರಟ್ವನು್ನ ಸಮೃದಿಧಿಯತತಿ 
ಹೋಗೆ ಮುನ್ನಡ್ಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನಾವು ತ್ಳಿಯೋಣ...

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಜನರ ಶಕ್ತಾ,  

ರಾರಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿ
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ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ್ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತೆತುೇಜನವನ್್ನ ನಿೇಡ್ವುದಲಲಿದ 
ಉದೊಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನ್್ನ ಹೆಚ್ಚುಸ್ತತುದ. ಸಮಯವನ್್ನ ಉಳಿಸ್ವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಧಯಮ 
ವಗ್ಷದ ಅಗತಯಗಳ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್್ನ ಪೂರೈಸ್ವಲ್ಲಿ ಉತತುಮ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷವು 
ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್್ನ ವಹಿಸ್ತತುದ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ ಮೊಲಕ ಜನರ 
ಸಂಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಅನ್ಕೊಲತೆಯನ್್ನ ಹೆಚ್ಚುಸಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು 
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸಲ್ ಇದ್ ಕಾರಣವಾಗಿದ.

4,260
 KM

12 KM
13,327 

KM

37 KM

1,41,345 
ಕ್.ಮಿೇ

ನಾಲುಕು ಪಟುಟು ಹೆಚಿಚಿದ ರಸ್ತಾ-ಸ್ೀತುವೆ ನಿಮಾಮಾಣ  
ವೆಚಚಿಗಳು (ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳು ಕೊೀಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)

13,230

53,111 0.92

3.13

91,287
ಕ್.ಮಿೇ

ಒಂದೊವರೆ ಪಟುಟಿ ಹಚ್ಚಳವಾದ 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಹದಾದಿರಿಗಳು

ರಸತಿ ನಿಮಾಷ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೊರು ಪಟುಟಿ ಹಚ್ಚಳ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಹದಾದಿರಿ (ಎನ್  ಹರ್) ನಿಮಾಷ್ಣದ 
ವೇಗವನುನು ಮೊರು ಪಟುಟಿ ಹಚ್್ಚಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗಾ್ರಮ ಸಡಕ್ ಯೇಜನೆಯ 
ವಿಸತಿರಣೆ ಬಹುತೆೇಕ ದ್್ವಗುಣಗೆೊಂಡಿದೆ

2013-14 2020-21

7,05,817 
ಕ್.ಮಿೇ

ಹೊಸ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ರ್ರಟ್ದ ಹೊಸ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ರ್ರಟ್ದ ಅಭಿವೃದಿಧಾಅಭಿವೃದಿಧಾ

ಪರಿಸರವನುನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್ೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
n 	ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯ- ಫಾಸಾಟಿಯಗ್ ಮತುತಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಗಳ ವಿಸತಿರಣೆಯಿಂದಾಗಿ 

20,000 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಇಂಧನ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಹದಾದಾರಗಳಲ್ಲಿ 
728 ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯ ಹದಾದಾರಗಳಲ್ಲಿ 201 ಟೆ�ೋಲ್ ಪಾಲಿಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸಾಟಿಯಗ್ 
ಸೌಲಭ್ಯವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ದ�ರ ಮತುತಿ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ - ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆ�ೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 
ಟೆ�ೋಲ್ ಪಾಲಿಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲಲಿದೆೋ ಹ�ಸ 
ಸ್ೋತುವೆಗಳು ಮತುತಿ ಸುರಂಗಗಳ ನಿಮಾಷಿಣವು ದ�ರವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ.

n 	9.2 ಕ್ಮಿೋ ಅಟಲ್ ಸುರಂಗ, ದೆಹಲ್-ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಸುವಣಷಿ ಚತುರ್ಪರ 
ಕಾರಡಾರ್ ಮತುತಿ ಧ�ೋಲಾ ಸಾದಿಯಾ ಸ್ೋತುವೆಯಂತಹ ಯೋಜನಗಳು 
ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ. ಎಕ್ಸು ಪ್ರಸ್ ವೆೋ ನಿಮಾಷಿಣದ ನಂತರ 
ದೆಹಲ್ಯಿಂದ ಮಿೋರತ್ ಗೆ ಇರುವ ದ�ರವನು್ನ ಎರಡ�ವರ ಗಂಟೆಗಳ ಬದಲ್ಗೆ 
50 ನಿಮಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು. 1380 ಕ್.ಮಿೋ ಉದದಾದ ದೆೋಶದ ಅತ್ ಉದದಾದ 
ದೆಹಲ್-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸು ಪ್ರಸ್ ವೆೋ ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮೊಲಸೌಕಯಷ್

3,81,315 
ಕ್.ಮಿೇ

ಭೊ ಸಾ್ವಧೇನಕ್ಕೆ ಮೊರು ಪಟುಟಿ ಹಚು್ಚ  
ಪರಿಹಾರ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ

(ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳು ಕ್ೊೇಟಿ ರೊಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ)

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಮೂಲಸೌಕಯಮಾಗಳ ಮೂಲಸೌಕಯಮಾಗಳ 

ವೆೀಗವೆೀಗ
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n 	 2014 ರಂದ ರೈಲು ವಿದು್ಯದಿೋಕರಣವು 10 ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. ಶೋ.100 ರರುಟಿ ಕವರೋಜ್ 
ನ�ಂದಿಗೆ 68,800 ಬ�ೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಲಾಗಿದೆ.

n 	 ಕವಚ್, ವಂದೆೋ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳು ಮತುತಿ ನಿಲಾದಾಣಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದಿಧಿಯಂತಹ 
ಹ�ಸ ದೆೋಶಿೋಯ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೆೋಲೆ ಗಮನ ಕ್ೋಂದಿ್ರೋಕರಸಲಾಗಿದೆ.

n 	 2022-23ರ ಕ್ೋಂದ್ರ ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮ�ರು ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 400 
ವಂದೆೋ ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನು್ನ ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	 ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತುತಿ ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ಬುಲೆಟ್ ರೈಲು ಯೋಜನ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಭರ�ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಸತಿಂಭಗಳ ಕ್ಲಸ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪರೋಕ್ಾರಷಿ ಸಂಚಾರವು 
2026 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಬಲ್ಮೊೋರಾ ಮತುತಿ ಸ�ರತ್ ನಡುವೆ ನಡ್ಯಲ್ದೆ.

n 	 ಸರಕು ರೈಲುಗಳಿಗಾಗಿ 2 ಮಿೋಸಲಾದ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರಡಾರ್ ಗಳ ನಿಮಾಷಿಣ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. ದಾದಿ್ರ-ಮುಂಬೈ ಪಶಿಚುಮ ಕಾರಡಾರ್ 1504 ಕ್ಮಿೋ ಶಿೋಘ್ರದಲೆಲಿೋ 
ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳ್ಳಬಹುದು. ದಾನಾಕುನಿಯಿಂದ ಲ�ಧಿಯಾನದವರಗಿನ 1856 ಕ್ಮಿೋ 
ಪ�ವಷಿ ಕಾರಡಾರ್ ನ ಕಾಮಗಾರ ನಡ್ಯುತ್ತಿದೆ.

2014-2021ರ ಅವಧಯಲ್ಲಿ ರೆೈಲ್ವಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
ಮಾಗಷ್ಗಳು ಮತುತಿ ಬಹು-ಹಳಿ ಯೇಜನೆಗಳ ಮೊಲಕ 

ವಷಷ್ಕ್ಕೆ  1835 ಕ್ಮಿೇ ಹೊಸ 
ಟಾ್ರಯಾಕ್ ಗಳನುನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರೆೈಲ್ವ

ಜಲಮಾಗಷ್ಗಳು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ 111 ಒಳನಾಡಿನ ಜಲಮಾಗಷಿಗಳಿವೆ. 
2014 ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್್ಯ ಕ್ೋವಲ 5 ಆಗಿತುತಿ.

ಮಟ್ೊ್ರೇ ಜಾಲ
n 	 2014- ದೆೋಶದ 5 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ  

ಒಟುಟಿ 248 ಕ್.ಮಿೋ.
n 	 2021- ದೆೋಶದ 18 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ  

ಒಟುಟಿ 732 ಕ್.ಮಿೋ

ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ೇತ್ರ
n 	 2016 ರಲ್ಲಿ, ದೆೋಶದ ಮೊದಲ ನಾಗರಕ ವಿಮಾನಯಾನ 

ನಿೋತ್ಯಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ೋತ್ರದ 
ಚಹರ ಬದಲಾಗಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಸಾವಷಿಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತತಿಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹ�ಸ ಅಡಿಪಾಯ 
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 6 ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳನು್ನ ಅತ್ ಹಚುಚು ಬರ್ 
ಮಾಡಿದವರಗೆ 50 ವರಷಿಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾಯಷಿತಂತ್ರದ ಹಿಂದೆಗೆತವನು್ನ 27 
ಜನವರ 2022 ರಂದು ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾಷಿರವು ಕಾಯಷಿತಂತ್ರ ಪಾಲುದಾರರಂದ 
2,700 ಕ್�ೋಟಿ ರ�ಪಾಯಿಗಳನು್ನ ಪಡ್ದುಕ್�ಂಡಿದೆ. 
ಪಾ್ರದೆೋಶಿೋಕ ಸಂಪಕಷಿ ಯೋಜನ (ಆರ್ ಸಿಎಸ್) 
ಮ�ಲಕ ಸಣಣಿ ನಗರಗಳನು್ನ ಕ್ೋಂದಿ್ರೋಕರಸಿ, 2016 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ‘ಉಡಾನ್’ ಯೋಜನಯ ಮ�ಲಕ ಕಡಿಮೆ 
ದರದ ಪ್ರಯಾಣ್ಕ ಟಿಕ್ಟ್ ಗಳನು್ನ ಪರಚಯಿಸಲಾಯಿತು. 
ಜನವರ 2022 ರವರಗೆ, 87 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ್ಕರು ಕ್ೋವಲ 
2500 ರ�. ದರದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ್ಸಿದಾದಾರ.

ಭಾರತಮಾಲಾ ಯೇಜನೆ
n 	ಬಂದರುಗಳು ಮತುತಿ ರಸ್ತಿಗಳು, ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಕಾರಡಾರ್ ಗಳ 

ಸುಧಾರಣೆ ಮತುತಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಕಾರಡಾರ್ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನು್ನ 
ಸಹ ಈ ಯೋಜನಯಲ್ಲಿ ಸ್ೋರಸಲಾಗಿದೆ. 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
34,800 ಕ್.ಮಿೋ ರಸ್ತಿ ನಿಮಾಷಿಣವಾಗಲ್ದೆ. 50 ಆರ್ಷಿಕ 
ಕಾರಡಾರ್ ಗಳನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗುವುದು. 500 ಜಿಲೆಲಿಗಳು 
4 ಪರಗಳು ಅರವಾ ಹಚಚುನ ಪರಗಳ ಹದಾದಾರಗಳೆ�ಂದಿಗೆ 
ಸಂಪಕಷಿ ಹ�ಂದಿವೆ. ಈವರಗೆ 8,134 ಕ್.ಮಿೋ ರಸ್ತಿ ನಿಮಾಷಿಣ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪವಷ್ತಮಾಲಾ
n 	ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶ, 

ಉತತಿರಾಖಂಡ, ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ ಕಾಶಿ್ಮೋರ ಮತುತಿ 
ಈಶಾನ್ಯದಂತಹ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಪವಷಿತಮಾಲಾ 
ಯೋಜನ’ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನಯು 
ಪವಷಿತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ್�ೋದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಸಂಪಕಷಿದ 
ಆಧುನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಸೃಷಿಟಿಸುತತಿದೆ. ಈ ರ�ೋಪ್ ವೆೋ 
ಯೋಜನಯು 3ಎಸ್  ಅನು್ನ ಆಧರಸಿದೆ. ಇದರ ಮ�ಲಕ 
ಗಂಟೆಗೆ 6000-8000 ಜನರು ಪ್ರಯಾಣ್ಸಬಹುದು.   

ಬಾಕ್ ಇದದಿ ಯೇಜನೆಗಳು ಪೂಣಷ್ಗೆೊಳುಳುತ್ತಿವ

ಸದಾಷಿರ್ ಸರ�ೋವರ ಅಣೆಕಟುಟಿ 56 
ವರಷಿಗಳಿಂದ ಸಥೆಗಿತಗೆ�ಂಡಿತುತಿ, 65 
ವರಷಿಗಳ ಹಳೆಯ ಬಾಣ್ ಸಾಗರ್  

ಯೋಜನ, 16 ವರಷಿಗಳ 
ಕನಸಾದ ಅಸಾಸುಂನ ಬ�ೋಗಿಬೋಲ್ 

ಸ್ೋತುವೆ, ಸಿಕ್ಕೆಂನ ಪಾಕ್�್ಯಂಗ್ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣ, ದೆಹಲ್ಯನು್ನ 
ಮಾಲ್ನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪ�ವಷಿ 

ಮತುತಿ ಪಶಿಚುಮ ಪರಫರಲ್ 
ಎಕ್ಸು ಪ್ರಸ್ ವೆೋ, 5 ದಶಕಗಳಿಂದ 

ಕ್ೋರಳ ಕಾಯುತ್ತಿದದಾ ಕ್�ಲಲಿಂ 
ಬೈಪಾಸ್  ಯೋಜನಗಳು ಈಗ 

ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿವೆ.

ದೆೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನುನು 
ವೇಗಗೆೊಳಿಸಲು ಗತ್ ಶಕ್ತಿ
ರಸ್ತಿ ನಿಮಾಷಿಣದ ನಂತರ ಪೈಪ್ ಗಳನು್ನ 
ಹಾಕಲು ಅಗೆದ ಹ�ಂಡಗಳನು್ನ ನಿೋವು 
ಹಚಾಚುಗಿ ನ�ೋಡಿರಬೋಕು. ಸಕಾಷಿರ 
ಇಲಾಖ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯತೆ ಮತುತಿ 
ಯೋಜನಯ ಕ್�ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹಲವು ಬಾರ 
ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದರ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ಇದನು್ನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್�ಂಡು 16 ಸಚವಾಲಯಗಳು 
ಮತುತಿ ಇಲಾಖ್ಗಳನು್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ 
ಮ�ಲಕ ಸಂಪಕ್ಷಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಗತ್ 
ಶಕ್ತಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಮಾಸಟಿರ್ ಪಾಲಿನ್ ಅನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ 
ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಿಸಲಾದ ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ ಯೋಜನಯು ಅದರ 
ವಾ್ಯಪ್ತಿಗೆ ಬರಲ್ದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮೊಲಸೌಕಯಷ್ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಯೇಜನೆ 6,835 ಯೋಜನಗಳೆ�ಂದಿಗೆ 
ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಯೋಜನ (ಎನ್ಐಪ್) ಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಈಗ ಎನ್ಐಪ್ ಸುಮಾರು 9,367 ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ವಿಸತಿರಸಿದುದಾ ಒಟುಟಿ 142.45 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ 
ರ�. ವೆಚಚುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸುತಿತ 2,444 ಯೋಜನಗಳ ಕಾಮಗಾರ ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಮೂಲಸೌಕಯಮಾಗಳ 

ವೆೀಗ
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ಕಳೆದ 8 ವಷ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವಚ್ಷಸ್್ ಹೆಚ್ಚುತಿತುದ. ಅದೇ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಯೇತಾ್ಪದನಾ ಕೃತಯಗಳ್ ಕಡಿಮಯಾಗಿರ್ವುದ್ ಭಾರತದ 
ಬೆಳೆಯ್ತಿತುರ್ವ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಯ್ಷವನ್್ನ ಸೊಚ್ಸ್ತತುದ. ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಶಿ್ಮೇರ 
ಹಾಗ್ ಲಡಾಖ್ ನಿಂದ 370 ನೇ ವಿಧಿಯನ್್ನ ರದ್ದಾಪಡಿಸ್ವ ನಿಧಾ್ಷರವಾಗಲ್ 
ಅರವಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ನಿೇತಿಯನ್್ನ ‘ನರಹೆೊರ ಮದಲ್’ ಮತ್ತು ‘ವಿಸತೃತ ನರಹೆೊರ’ 
ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಾ್ರಯೇಗಿಕವಾಗಿಸಿದಾದಾಗಲ್ ಅರವಾ ಸಾ್ವವಲಂಬನಯ 
ಉಪಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕಕೆ ಉತೆತುೇಜನ ನಿೇಡ್ವುದಾಗಲ್ ಮತ್ತು ಗಡಿ 
ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷಕಕೆ ಉತೆತುೇಜನ ನಿೇಡಿರ್ವುದಾಗಲ್.. ‘ಭಾರತ ಮದಲ್’ ಚ್ಂತನಯ್ 
ಭಾರತವನ್್ನ ಪ್ರಮ್ಖ ಜಾಗತಿಕ ರಾಷಟ್ವನಾ್ನಗಿ ಗ್ರ್ತಿಸ್ವಂತೆ ಮಾಡಿದ.

ಭಯೇತಾಪಾದನೆ ವಿರುದಧಿ ಹೊೇರಾಟ

2009

2021

3574

1723

ಭಯೇತಾಪಾದನಾ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾವುಗಳು ಸಹ ಕಡಿಮಯಾಗಿವ

ಭಯೇತಾಪಾದಕ  
ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ್

2009

2021

523

314

2018 ರಲ್ಲಿ ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಶಿ್ಮೇರದಲ್ಲಿ 143 ಒಳನ್ಸ್ಳ್ವಿಕ ಘಟನಗಳ್ ನಡೆದಿವೆ.  
2021 ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 28 ಘಟನಗಳ್ ನಡೆದಿವೆ.

ಮಾಯನಾ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಳಿ - 9 ಜೊನ್ 2015 ರಂದ್, ಭಾರತವು ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ಗಡಿಯನ್್ನ ದಾಟಿತ್ ಮತ್ತು ಮಾಯನಾ್ಮರ್ ನಲ್ಲಿನ ಬಂಡ್ಕೊೇರರ 

ವಿರ್ದಧಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ದಾಳಿಯನ್್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್. ಡೆೊೇಗಾ್ರ 
ರಜಿಮಂಟ್ ಮೇಲ್ನ ದಾಳಿಯ ಈ ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಯಲ್ಲಿ, 70 ಪಾಯರಾ 

ಕಮಾಂಡೆೊೇಗಳ್ ವಾಯ್ಪಡೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ 40 ನಿಮಿಷಗಳ 
ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಯೇತಾ್ಪದಕರನ್್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದರ್.

ಪ್ಒಕಯಲ್ಲಿ ಸಜಿ್ಷಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ - ಉರಿ ಸ್ೇನಾ 
ಶಿಬಿರದ ಮೇಲ್ನ ರಯೇತಾ್ಪದಕ ದಾಳಿಗೆ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಯಾಗಿ, ಭಾರತಿೇಯ ಸ್ೇನಯ್ 28-
29 ಸ್ಪ್ಟಂಬರ್ 2016 ರಂದ್ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ 
ಕಾಶಿ್ಮೇರದೊಳಗೆ ದಾಟಿ ರಯೇತಾ್ಪದಕರ 
ಅಡಗ್ತಾಣಗಳನ್್ನ ನಾಶಪಡಿಸಿತ್.

ಗಡಿಯ್ಚೆಗಿನ ಭಯೇತ್ಪಾದನೆ ವಿರ್ದಧಾದ ಕ್ಯ್ಕಾಚರಣೆಗಳು

ನವ ಭಾರತ
ನವ ಶಕ್ತಿ

ಬಾಲಾಕೊೇಟ್ ವೆೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ- ಪುಲಾ್ವಮಾದಲ್ಲಿ ಸ್ೈನಿಕರ ಮೇಲ್ನ ಹೆೇಡಿತನದ ರಯೇತಾ್ಪದಕ ದಾಳಿಗೆ 
ಪ್ರತಿಕ್್ರಯೆಯಾಗಿ, ವಾಯ್ಪಡೆಯ 12 ಮಿರಾಜ್-2000 ವಿಮಾನಗಳ್ ಪಾಕ್ಸಾತುನದ ಬಾಲಾಕೊೇಟ್ ನಲ್ಲಿ 

ವೆೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 300 ರಿಂದ 350 ರಯೇತಾ್ಪದಕರ್ ಹತೆಯಯಾದರ್.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತ ಮತುತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತ ಮತುತಾ 

ವಿದೆೀಶಾಂಗ ನಿೀತಿವಿದೆೀಶಾಂಗ ನಿೀತಿ
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ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆ

ಒಂದು ರಾಷಟ್, ಒಂದು ಕಾನೊನು, 
ಒಂದು ಚ್ಹನುಯ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ
n 	ಡಾ. ಶಾ್ಯಮಾಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖಜಿಷಿಯವರ 

“ಒಂದು ರಾರಟ್, ಒಂದು ಕಾನ�ನು, ರಾರಟ್ದ 
ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಸಥೆ ಮತುತಿ ಒಂದು ಚಹ್ನ”ಎಂಬ 
ಸಂಕಲ್ಪವು ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ 72 ವರಷಿಗಳ ನಂತರ 
ಈಡ್ೋರದೆ. ಭ�ಮಿಯ ಮೆೋಲ್ನ ಸ್ವಗಷಿ ಎಂದು 
ಕರಯಲಾಗುವ ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ ಕಾಶಿ್ಮೋರ ಹಾಗು 
ಲಡಾಖ್ ನಿಂದ 370 ಮತುತಿ 35ಎ ವಿಧಿಗಳನು್ನ 
ತೆಗೆದುಹಾಕ್ದ ನಂತರ ಅವು ಈಗ ದೆೋಶದ ಇತರ 
ಭಾಗಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪರದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.

n 	890 ಕ್ೋಂದಿ್ರೋಯ ಕಾನ�ನುಗಳು ಜಾರಗೆ 
ಬಂದವು ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಷಿರಗಳ 205 ಹಳೆಯ 
ಕಾನ�ನುಗಳನು್ನ ರದುದಾಗೆ�ಳಿಸಲಾಯಿತು.

n 	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಾ್ಯಕ್ೋಜ್ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 63 ಯೋಜನಗಳನು್ನ 80,068 
ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	28,400 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಹ�ಸ 
ಕ್ೈಗಾರಕಾ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೋಜನಯನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ರಕ್ಷರಾ ಖರೋದಿ ನಿೋತ್ 2016 ರ ಘ�ೋರಣೆಯು 
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷರಾ ಸಾಧನಗಳ ಖರೋದಿಯಲ್ಲಿ 
ಮ�ಲಭ�ತ ಬದಲಾವಣೆಯನು್ನ ತರುವ ಮೊದಲ 
ಹಜಜೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿೋತ್ಯೋ ಮಾಗಷಿದಶಿಷಿಯಾಗಿ 
ಕಾಯಷಿನಿವಷಿಹಿಸುತತಿದೆ.

n 	ಇದುವರಗೆ, ಒಟುಟಿ 310 ರಕ್ಷರಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು/
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ 3 ಪಟಿಟಿಗಳನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳ 
ಆಮದನು್ನ ನಿಬಷಿಂಧಿಸಲಾಗುತತಿದೆ ಮತುತಿ ದೆೋಶದೆ�ಳಗೆ 
ಖರೋದಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. 2022-23ರಲ್ಲಿ ರಕ್ಷರಾ ಬಂಡವಾಳ 
ಖರೋದಿಯಲ್ಲಿ ಬಜಟ್ ನ ಒಟುಟಿ 68 ಪ್ರತ್ಶತವನು್ನ 
ದೆೋಶಿೋಯ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಿೋಸಲ್ಡಲಾಗಿದೆ.

n 	48,000 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗೆ ಸ್ವದೆೋಶಿ ತೆೋಜಸ್ ಖರೋದಿಗೆ 
ಅನುಮೊೋದನ

n 	ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ 25 ಅಗ್ರ ಶಸಾರಾಸರಾ ರಫ್ತುದಾರರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ.

n 	ಫಾ್ರನ್ಸು ನಿಂದ 36 ರಫೋಲ್ ವಿಮಾನಗಳನು್ನ ಖರೋದಿಸಲು 
ನಿಧಷಿರಸಲಾಗಿತುತಿ. ಫಬ್ರವರ 2022 ರ ವೆೋಳೆಗೆ, 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 35 ವಿಮಾನಗಳು ಭಾರತವನು್ನ ತಲುಪ್ವೆ. 
ಅವುಗಳ ಸಾಕೆವಾಡ್ರನ್ ಗಳನು್ನ ಅಂಬಾಲಾ ಮತುತಿ 
ಹಾಶಿೋಮಾರಾ ವಾಯುನಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರಕಾಸತ್ರಗಳ ಖರಿೇದ್
n 	ಎಸ್-400 ವಾಯು ರಕ್ಷರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೊದಲ ಕಂತನು್ನ 

ರಷಾ್ಯದಿಂದ ಸಿ್ವೋಕರಸಲಾಗಿದೆ. ಕಲಾಶಿ್ನಕ್�ೋವ್ ಎಕ್-203 ಈಗ 
ದೆೋಶದಲೆಲಿೋ ತಯಾರಾಗಲ್ದೆ. ಧನುರ್, ಕ್9 ವಜ್ರ, ಶರಂಗ್ 
ಮತುತಿ ಅಲಾಟ್ ಲೆೈಟ್ ಹ�ವಿಟಜೆರ್ ಗನ್ ಗಳನು್ನ ಈಗ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ತಯಾರಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೌಕಾಪಡ್ಯನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೋ 6 ಸಾಕೆಪ್ಷಿಯನ್ ಜಲಾಂತಗಾಷಿಮಿ  
ನೌಕ್ಗಳನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಪಾಚೆ ಮತುತಿ ಚನ�ಕ್ 
ಹಲ್ಕಾಪಟಿರ್ ಗಳು ವಾಯುಪಡ್ಯನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿವೆ.

ಸಾ್ಮಟ್ಷಿ  ಸಿಟಿ 
ಮಿರನ್ 

100 
ಯೋಜನಗಳು 

ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿವೆ
ಜಲ್  ಜಿೋವನ್   

ಮಿರನ್ 
ಶೋ. 57 ರರುಟಿ 

ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ 
ನಿೋರನ ಸಂಪಕಷಿ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪ್ಎಂ ಜನ 
ಆರ�ೋಗ್ಯ 
ಯೋಜನ
16.85 

ಲಕ್ಷ ಜನರು 
ಪ್ರಯೋಜನ 
ಪಡ್ದಿದಾದಾರ.

ರಸತಿ 
ವಿಸತಿರಣೆ

5300 ಕ್.ಮಿೋ. 
ಹ�ಸ ರಸ್ತಿಗಳನು್ನ 
ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆಎಂಜಿಎನ್ 

ಆರ್ ಇಜಿಎ
225 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ 

ದಿನಗಳ ಉರ್ಯೂ ಗವನುನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸಿರ.

ಜಮು್ ಮತುತಿ 
ಕಾಶಿ್ೇರದಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 
ಉತೆತಿೇಜನ

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ 
ಮೊಲಸೌಕಯಷ್

2008 ರಿಂದ 2014
3600 ಕ್.ಮಿೋ. ರಸ್ತಿ 
ಮತುತಿ 7270 ಸ್ೋತುವೆ

2014 ರಿಂದ 2021
6763 ಕ್.ಮಿೋ. ರಸ್ತಿ 
ಮತುತಿ 15000 ಸ್ೋತುವೆ

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತ ಮತುತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತ ಮತುತಾ 

ವಿದೆೀಶಾಂಗ ನಿೀತಿವಿದೆೀಶಾಂಗ ನಿೀತಿ

ಸೇನೆಗೆ ಖರಿೇದ್ಯ ಅಧಕಾರ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ
n 	2022-23ರ ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷರಾ ಪಡ್ಗಳ ಆಧುನಿೋಕರಣ ಮತುತಿ 

ಖರೋದಿಗಾಗಿ 1.52 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು 2014 
ರಂದ ಸುಮಾರು 76 ಪ್ರತ್ಶತದರುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. ಮ�ರು ಸ್ೋವೆಗಳ 
ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಮಟಟಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತುತಿ ಸ್ೋನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಸಥೆರಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 100 ಕ್�ೋಟಿ ಮತುತಿ 200 ಕ್�ೋಟಿ 
ರ�.ಗಳವರಗಿನ ಯೋಜನಗಳನು್ನ ಮಂಜ�ರು ಮಾಡಲು ಹಣಕಾಸಿನ 
ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರರಾಂತ್ಕ ಶಸಾರಾಸರಾ ಮತುತಿ 
ಮದುದಾಗುಂಡುಗಳ ಖರೋದಿಗಾಗಿ ಮ�ರು ಸ್ೋವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ ಯೋಜನಗೆ 
500 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ವರಗೆ ಆರ್ಷಿಕ ಅನುಮೊೋದನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
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ಭಾರತ ಸಹಾಯ ಹಸತಿ ಚಾಚ್ದೆ
n 	ರಷಾ್ಯ-ಉಕ್್ರೋನ್ ಯುದಧಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ತನ್ನ 

23 ಸಾವಿರಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ನಾಗರಕರು ಮತುತಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಗಳನು್ನ 
ಮರಳಿ ಕರತರಲು ಆಪರೋರನ್ ಗಂಗಾವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು 
ಮತುತಿ ಪಾಕ್ಸಾತಿನ ಸ್ೋರದಂತೆ ವಿವಿಧ ದೆೋಶಗಳ ನಾಗರಕರನು್ನ 
ಸಥೆಳಾಂತರಸಿತು.

n 	ಕ್�ರ�ನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯ� ಸಹ ಜವಾಬಾದಾರಯುತ ರಾರಟ್ವಾಗಿ, 
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೆೋಶಗಳಿಂದ ತನ್ನ ನಾಗರಕರನು್ನ ಮರಳಿ 
ಕರತರಲು ‘ವಂದೆೋ ಭಾರತ್ ಮಿರನ್’ ಮತುತಿ ‘ಆಪರೋರನ್ ಸಮುದ್ರ 
ಸ್ೋತು’ ಅನು್ನ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಿ ನಡ್ಸಿತು.

n 	ಚೋನಾದ ವುಹಾನ್ ನಗರದಿಂದ 647 ಭಾರತ್ೋಯರ�ಂದಿಗೆ 7 
ಮಾಲ್ಡೆೋವಿಯನ್ನರನು್ನ ಸಥೆಳಾಂತರಸಲಾಯಿತು.

n 	2015 ರಲ್ಲಿ, ಯಮೆನ್ ನಿಂದ ಭಾರತ್ೋಯ ನಾಗರಕರನು್ನ 
ಸಥೆಳಾಂತರಸಲು ‘ಆಪರೋರನ್ ರಾಹತ್’ ನಡ್ಸಲಾಯಿತು.

n 	ಏಪ್್ರಲ್ 25, 2015 ರಂದು ನೋಪಾಳದಲ್ಲಿ ಭ�ಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, 
ವಿಶೋರ ವಿಮಾನವು ಪರಹಾರ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿತು ಮತುತಿ 
ಹಚುಚುವರಯಾಗಿ 67 ಮಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್  ನರವು ನಿೋಡಲಾಯಿತು.

n 	ಇಂಡ್�ೋನೋಷಾ್ಯದಲ್ಲಿ ಭ�ಕಂಪ ಮತುತಿ ಸುನಾಮಿ ಸಂತ್ರಸತಿರಗಾಗಿ 
ಸಮುದ್ರ ಮೆೈತ್್ರ ಕಾಯಾಷಿಚರಣೆಯನು್ನ ನಡ್ಸಿತು.

n 	ಮೊಜಾಂಬಕ್ ನಲ್ಲಿ 2019 ರ ಚಂಡಮಾರುತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು ಮಾನವಿೋಯ ನರವು ಮತುತಿ ವಿಪತುತಿ ಪರಹಾರವನು್ನ 
ಒದಗಿಸಿತು.

n 	ಭಿೋಕರ ಈಸಟಿರ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಶಿ್ರೋಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿದ 
ಮೊದಲ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ.

ಸ್ೈನಿಕರು ಮತುತಿ ಮಾಜಿ ಸ್ೈನಿಕರ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ 
ಬೋಡಿಕ್ಯನು್ನ 7 ನವೆಂಬರ್ 2015 ರಂದು 
ಈಡ್ೋರಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಜುಲೆೈ 1, 2014 ರಂದ 
ಪ�ವಾಷಿನ್ವಯವಾಗಿ ಜಾರಗೆ ಬರುತತಿದೆ.

ಯುಎಪಎ ಇನನುಷುಟಿ ಕಠಿಣಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ
ಭಯೋತಾ್ಪದನಯನು್ನ ಬೋರು ಸಮೆೋತ ಕ್ತೆ�ತಿಗೆಯಲು ಮಸ�ದೆಗೆ 
ತ್ದುದಾಪಡಿ ತರುವ ಮ�ಲಕ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
(ಎನ್ಐಎ) ವಾ್ಯಪಕ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾನ�ನುಬಾಹಿರ 
ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳ (ತಡ್ಗಟುಟಿವಿಕ್) ಕಾಯಿದೆ-ಯುಎಪ್ಎಗೆ ತ್ದುದಾಪಡಿ 
ಮಾಡುವ ಮ�ಲಕ ಇದನು್ನ ಹಚುಚು ಕಠಿಣಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಡಪಂರ್ೇಯ ಉಗ್ರವಾದ

ವರಮಾ     ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಘಟನೆಗಳು     ಸಾವುಗಳು  ಬಂಡಾಯ ಸಂತ್ರಸತಾ ಜಿಲಲಿಗಳು
2010 2258 1005  96
2020 665 183  53

ಕಾ್ವಡ್ ಮತುತಿ 2+2 ಮಾತುಕತೆ
ಭಾರತವು ಅಮೆರಕಾ, ಜಪಾನ್ ಮತುತಿ ಆಸ್ಟ್ೋಲ್ಯಾದೆ�ಂದಿಗೆ 
ಕಾ್ವರ್ ಗುಂಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾಯಷಿತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದೆ. 
ಇಂಡ್�ೋ-ಪಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೆೋಶದ ಕಾಯಷಿಂತಂತ್ರದ 
ದೃಷಿಟಿಕ್�ೋನದಿಂದ ಈ ಪಾಲುದಾರಕ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ಅಮೆರಕ, ಜಪಾನ್, ಆಸ್ಟ್ೋಲ್ಯಗಳ ಜತೆಗೆ ಈಗ ರಷಾ್ಯ 
ಜತೆಯ� 2+2 ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದೆೋ ರೋತ್ 
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಖಾಯಂ ಅಲಲಿದ ಸದಸ್ಯ 
ರಾರಟ್ವಾಗಿ ಭಾರತ 8ನೋ ಬಾರಗೆ ಆಯಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಲಸಿಕಾ ಮೈತ್್ರ
ಕ್�ೋವಿರ್ ನಂತಹ ಪ್ರತ್ಕ�ಲ ಪರಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎರಡು 
ದೆೋಶಿೋಯ ಲಸಿಕ್ಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದುದಾ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ 
150 ಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕ್ ಡ್�ೋಸ್  ಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ನೆರೆಹೊರೆ ಮದಲು
n 	ನರಹ�ರಯವರ�ಂದಿಗೆ ಉತತಿಮ ಸಂಬಂಧಕಾಕೆಗಿ ‘ನರಹ�ರ 

ಮೊದಲು’ ನಿೋತ್ ಮತುತಿ ದ�ರದ ದೆೋಶಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನು್ನ 
ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದೆದಾೋಶದಿಂದ ‘ವಿಸತೃತ ನರಹ�ರ’ ನಿೋತ್ಯು 2014 ರ 
ನಂತರ ದೆೋಶದ ವಿದೆೋಶಾಂಗ ನಿೋತ್ಗೆ ಆಧಾರವಾಯಿತು.

n 	ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾ್ರಯೋಗಿಕ ದೃಷಿಟಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ 
ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂಜರಕ್ಯು ದ�ರವಾಗಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ 
ಮತುತಿ ಕ್�ರ�ನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ‘ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ’ 
ಮನ�ೋಭಾವದಿಂದ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗಿ 
ಹ�ರಹ�ಮಿ್ಮದೆ.

n 	ಇಡಿೋ ವಿಶ್ವವೆೋ ಭಾರತದ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಶಕ್ತಿಯನು್ನ ಗುರುತ್ಸಿದುದಾ 
ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೋಯ ಯೋಗ ದಿನವನು್ನ ಈಗ ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ 
ಆಚರಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರಷಿ ಇದನು್ನ 177 ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಚರಸಲಾಯಿತು.

n 	ಮೊೋದಿ ಸಕಾಷಿರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೆೋ ಇಸ್್ರೋಲ್, ಫಾ್ರನ್ಸು, 
ಯುನೈಟೆರ್ ಕ್ಂಗ್ ಡಮ್, ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಕಾ ಮತುತಿ ದಕ್ಷಿಣ 
ಕ್�ರಯಾದೆ�ಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಪಶಿಚುಮ ಏಷಾ್ಯ 
(ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೋಬಯಾ, ಇಸ್್ರೋಲ್) ಮತುತಿ ನ�್ಯಜಿಲೆಂರ್-
ಆಸ್ಟ್ೋಲ್ಯಾದೆ�ಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಉತೆತಿೋಜನ ನಿೋಡಿತು.

n 	ಆಸ್ಟ್ೋಲ್ಯಾದೆ�ಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಮುಕತಿ ವಾ್ಯಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ 
ಸಹಿ ಹಾಕ್ಲಾಯಿತು. ಈ ಬಹುನಿರೋಕ್ಷಿತ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ, ಈಗ 
ಭಾರತ್ೋಯ ಸರಕುಗಳು ಉತತಿಮ ಮಾರುಕಟೆಟಿ ಪಡ್ಯುತತಿವೆ. ಬ್ರಟನ್ 
ಜ�ತೆ ಮುಕತಿ ವಾ್ಯಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಕುರತು ಮಾತುಕತೆ ನಡ್ಯುತ್ತಿದೆ

n 	ಬಾಂಗಾಲಿದೆೋಶದೆ�ಂದಿಗೆ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಭಾರತ-ಬಾಂಗಾಲಿದೆೋಶ ಭ� 
ಗಡಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಗೆ ಬಂದಿತು. ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಯ ವಿವಾದವ� 
ಕ್�ನಗೆ�ಂಡಿತು.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತ ಮತುತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತ ಮತುತಾ 

ವಿದೆೀಶಾಂಗ ನಿೀತಿವಿದೆೀಶಾಂಗ ನಿೀತಿ

ಒಆರ್ ಒಪ
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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿಯವರ 
ಸಕಾಷಿರವು ಬಡವರು, ದಿೋನದಲ್ತರು 

ಮತುತಿ ವಂಚತ ನಾಗರಕರ ಕಲಾ್ಯಣ 
ಮತುತಿ ಸಂತೆ�ೋರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೋಡುತತಿದೆ. 

ಇದಕಾಕೆಗಿಯೋ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿರನ್, ಹರ್ 
ಘರ್ ಜಲ್, ಮುದಾ್ರ ಯೋಜನ ಮತುತಿ 
ಸಾಟಿಯಂಡಪ್ ಯೋಜನಗಿಂತ ಬುಡಕಟುಟಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಹಚಚುನ ಆದ್ಯತೆ 
ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಡಕಟುಟಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳ 

ಸಚವಾಲಯದ ಬಜಟ್ 2014-2015 
ರಲ್ಲಿ 3850 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳಾಗಿದುದಾ, ಕ್ೋಂದ್ರ 

ಸಕಾಷಿರವು ಬುಡಕಟುಟಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಒತುತಿ 
ನಿೋಡಿದ ಪರರಾಮವಾಗಿ 2022-2023 

ರಲ್ಲಿ 8407 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗೆ ಹಚಚುಸಲಾಗಿದೆ. 
ತೃತ್ೋಯ ಲ್ಂಗಿ ಮತುತಿ ದಿವಾ್ಯಂಗರ 

ಜಿೋವನವನು್ನ ಸುಲಭಗೆ�ಳಿಸಲು ಹಲವು 
ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಾಗರಿಕರ ಯೇಗಕ್ೇಮದ ಮೇಲ ಗಮನ
ಬಯಲು ಶೌಚ ಮುಕತಿ ಭಾರತ ಮತುತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ 
ಅಭಾ್ಯಸ
2014 ರಂದ, ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಬಯಲು ಶೌಚವನು್ನ ತೆ�ಡ್ದುಹಾಕಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಯೋಜನಯಡಿ 10.93 
ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಗೃಹ ಶೌಚಾಲಯಗಳನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅಕ್�ಟಿೋಬರ್ 2, 2019 ರಂದು, ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಮಗಳು ಬಯಲು ಶೌಚಕ್ಕೆ 
ಅಂತ್ಯವನು್ನ ಘ�ೋಷಿಸಿದವು. 2025ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಎಲಲಿ ಗಾ್ರಮಗಳನು್ನ 
ಒಡಿಎಫ್ ಪಲಿಸ್ ಮಾಡುವ ಗುರಯಂದಿಗೆ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿವಷಿಹಣೆಗಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ 
ಭಾರತ್ ಮಿರನ್ ಗಾ್ರಮಿೋಣ 2.0 ಅನು್ನ ಈಗ ಜಾರಗೆ�ಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
54 ಸಾವಿರ ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಘನತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿವಷಿಹಣೆ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿದದಾರ, 
29 ಸಾವಿರ ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿವಷಿಹಣೆ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿದೆ. 
ಗೆ�ೋಬಧಷಿನ್ ಯೋಜನಯ� ಸ್ೋರದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿರನ್, 
ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಮತುತಿ ನಗರಗಳೆರಡರಲ�ಲಿ 11.5 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು 
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿಮಾಷಿಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

43.8% 100%
2014 2020

ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯದ ವಾಯಾಪತಿ

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಬಡವರು ಮತುತಾ 
ವಂಚಿತರ ಸ್ೀವೆ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜ್ನ್ 1-15, 202218

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮುದಾ್ರ ಯೇಜನಾ: ಆರ್ಷ್ಕ ಬಲವನುನು 
ಹಚ್್ಚಸುವ ಯೇಜನೆ
ಏಪ್್ರಲ್ 8, 2015 ರಂದು ಪರಚಯಿಸಲಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮುದಾ್ರ 
ಯೋಜನಯ ಶಿಶು, ಕ್ಶ�ೋರ್ ಮತುತಿ ತರಣ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ, 
50 ಸಾವಿರದಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ, ಮತುತಿ 5-10 ಲಕ್ಷ ರ�,ವರಗೆ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 
ಮಾಚ್ಷಿ 18, 2022 ರವರಗೆ 18.60 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಸಾಲ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ಎಂ ಮುದಾ್ರ ಯೋಜನಯು 10 ಲಕ್ಷ ರ�.ವರಗೆ ಅಪಾಯ-ಮುಕತಿ 
ಸಾಲವನು್ನ ನಿೋಡುತತಿದೆ, ಎಸ್  ಸಿ, ಎಸ್  ಟಿ ಮತುತಿ ಒಬಸಿ ಅಜಿಷಿದಾರರು ಶೋ.51 
ರರುಟಿ ಸಾಲ ಪಡ್ದಿದಾದಾರ. ಯೋಜನಯ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರತಾದ ರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ಸಮಿೋಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು 2015 ಮತುತಿ 2018 ರ ನಡುವೆ 112 ಕ್�ೋಟಿ 
ಹಚಚುನ ಉದೆ�್ಯೋಗವನು್ನ ಸೃಷಿಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 68.92 ಲಕ್ಷ 
(ಶೋ.62) ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ೋರದಾದಾರ.

ಪಎಂ ಸ್ವನಿಧ: ಬೇದ್ ಬದ್ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು
ಕ್�ೋವಿರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಚುಚು ಆರ್ಷಿಕವಾಗಿ 
ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬೋದಿ ಬದಿ ವಾ್ಯಪಾರಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ 
ರ�ಪಾಯಿಗಳವರಗೆ ಸಾಲವನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗುತತಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಂಬರ್ 2024 
ರವರಗೆ ಯೋಜನಯ ಮುಂದುವರಕ್ಗೆ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೊೋದನ 
ನಿೋಡಿದೆ. ಕ್ೈಗೆಟುಕುವ ದರದ ಸಾಲದ ಮೊತತಿವು 8100 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗೆ 
ಏರದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೆೋಶದ ಸುಮಾರು 1.2 ಕ್�ೋಟಿ ಜನರು ಇದರ 
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಯಲ್ದಾದಾರ. ಏಪ್್ರಲ್ 25, 2022 ರವರಗೆ 31.9 ಲಕ್ಷ 
ಸಾಲಗಳನು್ನ ಮಂಜ�ರು ಮಾಡಲಾಗಿದುದಾ, 2931 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಮೌಲ್ಯದ 
29.6 ಲಕ್ಷ ಸಾಲಗಳನು್ನ ವಿತರಸಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್ ಸಿ-ಎಸ್ ಟಿ ಮತುತಿ ಒಬಸಿ ವಗಷ್ದ 
ಸಬಲ್ೇಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ೈಗೆೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು
n 	ಎಸ್  ಸಿ ಮತುತಿ ಎಸ್  ಟಿ (ದೌಜಷಿನ್ಯ ತಡ್) ತ್ದುದಾಪಡಿ ಕಾಯಿದೆ, 

2018 ಅನು್ನ ಪರಚಯಿಸಲಾಯಿತು.
n 	ಸಾಟಿಯಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಿ್ರೋನ್ ಫಿೋಲ್ಡೆ ಯೋಜನಗಳ ಸಾಥೆಪನಗಾಗಿ 

10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 1 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ವರಗೆ ಸುಲಭ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಸಾಲಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತುತಿ ಎಸ್ ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ 
5305 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗ� ಹಚುಚು ಸಾಲವನು್ನ ಅನುಮೊೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಸಾಟಿಯಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 2021-22ರಲ್ಲಿ 30,160 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. 
ಸಾಲದೆ�ಂದಿಗೆ 1.34 ಲಕ್ಷ ಜನರಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನು್ನ ನಿೋಡಿದೆ.

n 	ಪರಶಿರಟಿ ಪಂಗಡಗಳು (ಎಸ್  ಟಿ) ದೆೋಶದ ಒಟುಟಿ ಜನಸಂಖ್್ಯಯ 
ಶೋಕಡಾ 8.6 ರಷಿಟಿದಾದಾರ, ಅರವಾ ಸರಸುಮಾರು 10.4 ಕ್�ೋಟಿ 
ಜನರು. ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 705 ಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ಅಧಿಸ�ಚತ ಬುಡಕಟುಟಿಗಳಿವೆ.

n 	ಬುಡಕಟುಟಿ ಜನಾಂಗದವರಲ್ಲಿ ದೆೋವರಂದು ಪ�ಜಿಸಲ್ಪಡುವ ಬಸಾಷಿ 
ಮುಂಡಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ನವೆಂಬರ್ 15ನು್ನ ಬುಡಕಟುಟಿ 
ಹಮೆ್ಮಯ ದಿನವನಾ್ನಗಿ ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲಲಿದೆೋ, 10 
ಬುಡಕಟುಟಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನು್ನ ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 
ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

n 	ಎಸ್ ಟಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪಾ್ರಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಏಕಲವ್ಯ ಮಾದರ 
ದಿನದ ವಸತ್ ಶಾಲೆ ಸಾಥೆಪ್ಸಲು ಉದೆದಾೋಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಎಲಾಲಿ ರೋತ್ಯ ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿ ವೆೋತನಗಳನು್ನ ಒಳಗೆ�ಂಡಂತೆ ಸುಮಾರು 
30 ಲಕ್ಷ ಎಸ್ ಟಿ ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಗಳಿಗೆ 2500 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗ� ಹಚುಚು 
ಮೌಲ್ಯದ ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿವೆೋತನವನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

n 	ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಜನ ವಿಕಾಸ್ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮ (ಪ್ಎಂಜವಿಕ್) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಕ್ಫೂ ಭ�ಮಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೆೋಜುಗಳು, 
ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು ಮತುತಿ ಇತರ 
ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಶೋ.100 ರರುಟಿ ಧನಸಹಾಯ. 
ದೆೋಶ ವಕ್ಫೂ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7.95 ಲಕ್ಷ ಆಸಿತಿಗಳು 
ನ�ೋಂದಣ್ಯಾಗಿವೆ.

n 	ಮೆಟಿ್ರಕ್ ಪ�ವಷಿ, ಮೆಟಿ್ರಕ್ ನಂತರದ ಬೋಗಂ ಹಜರತ್ 
ಮಹಲ್ ಬಾಲಕ್ಯರ ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿವೆೋತನವನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಒಟಾಟಿರಯಾಗಿ, ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖಾ್ಯತ 
ಸಮುದಾಯದ ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಗಳಿಗೆ 5.20 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. 
ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿವೆೋತನವನು್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಲಾಭ 
ಪಡ್ಯುವವರಲ್ಲಿ ಅಧಷಿಕ್ಕೆಂತ ಹಚುಚು ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿನಿಯರೋ 
ಇದಾದಾರ. ಮುಸಿಲಿಂ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಓದನು್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ 
ಬಡುತ್ತಿದದಾರು. ಅವರ ಶಾಲೆ ಬಡುವ ದರವು 70 ಪ್ರತ್ಶತದರುಟಿ ಇತುತಿ, 
ಅದು ಈಗ ಸುಮಾರು 30 ಪ್ರತ್ಶತಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.

ಸೌಭಾಗಯಾ (ವಿದುಯಾದ್ೇಕರಣ)
ಬಡವರು ಮತುತಿ ವಂಚತರಗೆ ವಿದು್ಯತ್ ಹಕಕೆನು್ನ ನಿೋಡಲು 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನಯನು್ನ ಡಿಸ್ಂಬರ್ 25, 
2017 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದೆೋಶದ ಕ್�ನಯ ಪ್ರತ್ 
ಮನಗ� ಉಚತ ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕಷಿವನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಇದರಡಿ ಅಹಷಿತೆ ಪಡ್ಯದವರಗೆ 500 ರ�. ಶುಲಕೆ ಪಡ್ದು 
ಸಂಪಕಷಿ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತಿದುದಾ, ಈವರಗೆ 2.63 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು 
ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕಷಿಗಳನು್ನ ಯೋಜನಯಡಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್: ಆರ್ಷ್ಕ ಪ್ರಗತ್ಗಾಗಿ ಸಮಯ 
ಮಿೇಸಲ್ಡಿ ಮತುತಿ ನಿೇರನುನು ಹೊರಲು ಅಲಲಿ
ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನು್ನ ತರುವುದರಲೆಲಿೋ ಮಹಿಳೆಯರ 
ದೆೈನಂದಿನ ಬದುಕು ಕಳೆದುಹ�ೋಗುತ್ತಿತುತಿ. ಇದು ಹಣುಣಿಮಕಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತಿ 
ಮಹಿಳೆಯರ ಆರ�ೋಗ್ಯದ ಮೆೋಲೆ ವ್ಯತ್ರಕತಿ ಪರರಾಮ ಬೋರತು. ಇಂತಹ 
ಪರಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟಿ 15, 2019 
ರಂದು ಕ್ಂಪು ಕ್�ೋಟೆಯಿಂದ ಜಲ ಜಿೋವನ್ ಮಿರನ್ ಅನು್ನ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. 
2019 ರಲ್ಲಿ, 3.23 ಕ್�ೋಟಿ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನಗಳಲ್ಲಿ 
ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನ ಸಂಪಕಷಿ ಹ�ಂದಿದದಾವು. ಯೋಜನಯ ಮೊದಲ 33 
ತ್ಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, 6.30 ಕ್�ೋಟಿ ಹ�ಸ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಷಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಮತುತಿ ಸುಮಾರು 9.54 ಕ್�ೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅರವಾ ಸರಸುಮಾರು 
ದೆೋಶದ ಅಧಷಿದರುಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನ 
ಲಭ್ಯತೆಯನು್ನ ಹ�ಂದಿವೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಬಡವರು ಮತುತಾ 
ವಂಚಿತರ ಸ್ೀವೆ 
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ತೃತಿೇಯಲ್ಂಗಿಗಳ ಸಬಲ್ೇಕರಣ

•	 2011 ರ ಜನಗಣತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, 
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 2,68,14,994 
ದಿವಾ್ಯಂಗರದಾದಾರ.

•	 ಸಾವಷಿತ್್ರಕ ಪ್ರವೆೋಶಕಾಕೆಗಿ 
ರಾರಟ್ವಾ್ಯಪ್ ಪ್ರವೆೋಶಿಸಬಹುದಾದ 
ಅಕ್ಸುಸಿಬಲ್  ಇಂಡಿಯಾ 
ಅಭಿಯಾನವನು್ನ 3 ಡಿಸ್ಂಬರ್ 
2015 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ವಿಶೋರಚೆೋತನರ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸ್ವತಂತ್ರ 
ಮತುತಿ ಗೌರವಯುತ ಜಿೋವನಕಾಕೆಗಿ 
ತಡ್-ಮುಕತಿ ವಾತಾವರಣವನು್ನ 
ಸೃಷಿಟಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆದಾೋಶವಾಗಿದೆ.

•	 ಆಕ್ಸುಸಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 35 ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳು, 55 ದೆೋಶಿೋಯ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳು ಮತುತಿ 709 
ರೈಲು ನಿಲಾದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎ1 ವಗಷಿ 
ಸ್ೋರದಂತೆ, ಪ್ರವೆೋಶ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

•	 95 ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರದ ವೆಬ್ ಸ್ೈಟ್ ಗಳು 
ಮತುತಿ 603 ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಷಿರದ 
ವೆಬ್ ಸ್ೈಟ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಅವುಗಳ 
ಇಲಾಖ್ಗಳನು್ನ ಪ್ರವೆೋಶಿಸಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಕ್ೋಂದ್ರ ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಷಿರದ 
ಕಟಟಿಡಗಳನು್ನ ಪ್ರವೆೋಶಿಸಲು 
ಸುಲಭಗೆ�ಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು 
ನಡ್ಯುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, 
19 ಖಾಸಗಿ ಸುದಿದಾ ವಾಹಿನಿಗಳು 
ಭಾಗಶಃ ಪ್ರವೆೋಶಿಸಬಹುದಾದ 
ಸುದಿದಾ ಬುಲೆಟಿನ್ ಗಳನು್ನ ಪ್ರಸಾರ 
ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

•	 ಸುಗಮ್ಯ ಭಾರತ ಯೋಜನಯಡಿ 
19.68 ಲಕ್ಷ ದಿವಾ್ಯಂಗರಗೆ 1182 
ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಮೌಲ್ಯದ ಸಹಾಯ 
ಸಾಧನಗಳನು್ನ ವಿತರಸಲಾಗಿದೆ.

•	 ವಿಶೋರಚೆೋತನರ ಹಕುಕೆಗಳ ಅನುಷಾಠಾನ 
ಯೋಜನ, 2016 (ಎಸ್  ಐ ಪ್ ಡಿ 
ಎ) ತಡ್ ಮುಕತಿ ಪರಸರ, ಅಕ್ಸುಸಿಬಲ್  
ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನಕಾಕೆಗಿ 
ಹಣವನು್ನ ಬಡುಗಡ್ ಮಾಡುತತಿದೆ.

ವಿಶೇಷಚೇತನ ವಯಾಕ್ತಿಗಳ 
ಹಕುಕೆಗಳು: 
ಎಲಲಿಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಾರಯಾತೆ

n 	2011 ರ ಜನಗಣತ್ಯು 
4,87,803 ಜನರನು್ನ ಇತರರ 
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆ�ೋರಸುತತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 
ತೃತ್ೋಯಲ್ಂಗಿಗಳ� ಸ್ೋರದಾದಾರ.

n 	ತೃತ್ೋಯಲ್ಂಗಿಗಳ ಹಕುಕೆಗಳು ಮತುತಿ 
ಕಲಾ್ಯಣವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, 
“ದಿ್ವಲ್ಂಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ (ಹಕುಕೆಗಳು 
ಮತುತಿ ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ 2019 ರ 
ನಿಬಂಧನಗಳು ಜನವರ 10, 2020 
ರಂದ ಜಾರಗೆ ಬಂದಿವೆ.

n 	ಫಬ್ರವರ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಸಚವಾಲಯವು 
“ಸ್ಮೈಲ್” ಹಸರನ ಯೋಜನಯನು್ನ 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸಿತು, ಇದು ತೃತ್ೋಯಲ್ಂಗಿ 
ಜನರ ಕಲಾ್ಯಣ ಮತುತಿ ಪುನವಷಿಸತ್ಗಾಗಿ 
ಉಪಯೋಜನಯನು್ನ ಒಳಗೆ�ಂಡಿದೆ. 
ಅವರ ಪುನವಷಿಸತ್, ವೆೈದ್ಯಕ್ೋಯ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ಮತುತಿ ಆರ್ಷಿಕ ಪಾ್ಯಕ್ೋಜ್ ಮೆೋಲೆ 
ಕ್ೋಂದಿ್ರೋಕರಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ-
ದಕ್ಷ ಯೋಜನಯಡಿ ಅವರಗೆ 
ಕೌಶಲಾ್ಯಭಿವೃದಿಧಿ ತರಬೋತ್ ನಿೋಡಲು 
ಯೋಜನ ರ�ಪ್ಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಆಗಸ್ಟಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ತೃತ್ೋಯಲ್ಂಗಿ 
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ಮಂಡಳಿಯ ರಚನಯ ಜ�ತೆಗೆ, 
ತೃತ್ೋಯಲ್ಂಗಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ಪ�ೋಟಷಿಲ್ ಅನು್ನ ನವೆಂಬರ್ 2020 
ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

n 	ತೃತ್ೋಯಲ್ಂಗಿ ಅಜಿಷಿದಾರರು 
ಕಚೆೋರಗೆ ಬಾರದೆ ಗುರುತ್ನ ಪುರಾವೆ 
ಮತುತಿ ಗುರುತ್ನ ಚೋಟಿಯನು್ನ 
ಪಡ್ಯಬಹುದು.   

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಬಡವರು ಮತುತಾ ಬಡವರು ಮತುತಾ 
ವಂಚಿತರ ಸ್ೀವೆ ವಂಚಿತರ ಸ್ೀವೆ 
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ಸಮೃದಧಿ ರಾಷಟ್ಕಾಕೆಗಿ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಪರಂಪರೆಯನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು

ಸಾಂಸಕೆಕೃತಿಕ ಪರಂಪರಯ ರಕ್ಷಣೆ

n 	ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮ: ಸದಾಷಿರ್ ಪಟೆೋಲ್ ಅವರಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ 
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಪ್ರತ್ಮೆಯನು್ನ ಗುಜರಾತ್ ನ ಕ್ವಾಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಅದು ಇಂದು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ�ಂಡಿದೆ.

n 	ಬಾಬಾಸಾಹೆೇಬ್ ಸಾ್ಮರಕ: ಇದನು್ನ ದೆಹಲ್ಯ ಬಾಬಾಸಾಹೋಬರ 
ಮಹಾಪರನಿವಾಷಿಣ ಸಥೆಳವಾದ ಅಲ್ಪುರ ರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾಸಾಹೋಬ್ ಅಂಬೋಡಕೆರ್ ಅವರಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಂಚತ್ೋರಷಿಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಕಾ್ರಂತಿ ಮಂದಿರ: 1940 ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ಂಪು 
ಕ್�ೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ದ ಐ ಎನ್  ಎ ವಿಚಾರಣೆಯು ರಾರಟ್ವನು್ನ 
ಬಚಚುಬೋಳಿಸಿತು. ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ, ಕ್ಂಪು ಕ್�ೋಟೆಯ 
ಸಂಕ್ೋಣಷಿದಲ್ಲಿ ನಡ್ದ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯು ಮರತುಹ�ೋಗಿದೆ. 
ನೋತಾಜಿ ಸುಭಾರ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು, 
ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಅದೆೋ ಕಟಟಿಡದಲ್ಲಿ ನೋತಾಜಿ ಮತುತಿ ಭಾರತ್ೋಯ 
ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಸ್ೋನಗೆ ಸಮಪ್ಷಿತವಾದ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನು್ನ 
ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ನಾಲುಕೆ ಭಾಗಗಳನು್ನ 
ಹ�ಂದಿದೆ, ಇವುಗಳನು್ನ ಒಟಾಟಿಗಿ ‘ಕಾ್ರಂತ್ ಮಂದಿರ’ ಎಂದು 
ಕರಯಲಾಗುತತಿದೆ.

n 	ಜಲ್ಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ಸಾ್ಮರಕ: ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಅಮೃತ 
ಮಹ�ೋತಸುವ ವರಷಿದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ 
ಸಂಕ್ೋಣಷಿವನು್ನ ಮೆೋಲದಾಜಷಿಗೆೋರಸುವುದು ಮತುತಿ ಸಾ್ಮರಕದಲ್ಲಿ 
‘ಮ�್ಯಸಿಯಂ ಗಾ್ಯಲರ’ಗಳನು್ನ ತೆರಯ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ಆಜಾದ್ ಗಾಯಲರಿ: ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮ�್ಯಸಿಯಂನಲ್ಲಿ 1857 
ರಂದ 1947 ರವರಗಿನ ಪ್ರತ್ ಕಾ್ರಂತ್ಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿಷಿಸುವ ದೆೋಶದ 
ಮೊದಲ ಅನನ್ಯ ಗಾ್ಯಲರ. ಕಾ್ರಂತ್ವಿೋರ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಆಜಾದ್ 
ಅವರಗೆ ಅಪ್ಷಿಸಲಾದ ಈ ‘ಆಜಾದ್ ಗಾ್ಯಲರ’ ಅಂದಿನ ಸಶಸರಾ 
ಕಾ್ರಂತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವವನು್ನ 
ನಿೋಡುತತಿದೆ.

n 	ಬಿಪೂಲಿೇಬಿ ಭಾರತ್ ಗಾಯಲರಿ: ಕ್�ೋಲಕೆತಾತಿದ ಬಪ�ಲಿೋಬ ಭಾರತ್ 
ಗಾ್ಯಲರಯು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮ�ಲಕ ಭವಿರ್ಯದ 
ಪ್ೋಳಿಗೆಗೆ 1947 ರವರಗೆ ನಡ್ದ ಘಟನಗಳ ಸಮಗ್ರ ನ�ೋಟವನು್ನ 
ಒದಗಿಸುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಗಳು ನಿವಷಿಹಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ 
ಪಾತ್ರವನು್ನ ಎತ್ತಿ ತೆ�ೋರಸುತತಿದೆ. ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ 
ಕ್�ಡುಗೆಯನು್ನ ಚಾರತ್್ರಕ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಹ�ರತರುವ 
ಪ್ರಯತ್ನವನ�್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಸಾಂಸಕುಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಾಂಸಕುಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ 

ಸಂರಕ್ಷಣೆಸಂರಕ್ಷಣೆ
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n  ಸಾಹಿಬಾಜೆದಾಸ್ ಅವರ ಮಹಾನ್ ತಾ್ಯಗದ ನನಪ್ಗಾಗಿ, 
ಡಿಸ್ಂಬರ್ 26 ರಂದು ವಿೋರ್ ಬಾಲ್ ದಿವಸ್ ಆಚರಸಲು 
ನಿಧಷಿರಸಲಾಯಿತು.

n  ಶಿ್ರೋ ಗುರು ತೆೋಗ್  ಬಹಾದುರ್  ಜಿ ಅವರ 400 ನೋ ಪ್ರಕಾಶ 
ಪವಷಿವನು್ನ ಏಪ್್ರಲ್ 21 ರಂದು ಕ್ಂಪು ಕ್�ೋಟೆಯಲ್ಲಿ 
ಅದ�ದಾರಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತುತಿ ಮತುತಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೋದಿ 
ಅವರು ರಾರಟ್ವನು್ನ ಉದೆದಾೋಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

n  ಕತಾಷಿರ್ ಪುರ ಸಾಹಿಬ್ ಕಾರಡಾರ್ ಅನು್ನ ಡ್ೋರಾ 
ಬಾಬಾ ನಾನಕ್ ನಿಂದ ಅಂತರರಾಷಿಟ್ೋಯ ಗಡಿಯವರಗೆ 
ಎಲಾಲಿ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೋಜನಯಾಗಿ ಅಕ್�ಟಿೋಬರ್ 2019 ರಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿಷಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ 
ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು ಸಿಖ್ಖರ ಪವಿತ್ರ ಯಾತಾ್ರ ಸಥೆಳವಾದ 
ಕತಾಷಿರ್ ಪುರ ಕಾರಡಾರ್ ನ ಬೋಡಿಕ್ಯನು್ನ ಈಡ್ೋರಸಿತು.

n  ಜ�ನ್ 2019 ರ ನಂತರ ಕಪುಪು ಪಟಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದೆೋಶಿ 
ಸಿಖ್ ಪ್ರಜಗಳ ಪರಶಿೋಲನ ಮತುತಿ ಕ್ಷಮಾದಾನ ಯೋಜನಯ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಸಿಖ್ ಖ್ೈದಿಗಳನು್ನ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ (ಗಾಂಧಿ 
ಜಯಂತ್ಯಂದು) ಬಡುಗಡ್ ಮಾಡುವುದು.

n  ಪಾಟಾ್ನ ಸಾಹಿಬ್ ಸ್ೋರದಂತೆ ಗುರು ಗೆ�ೋಬಂದ್ ಸಿಂಗ್ 
ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲೆ್ವೋ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ 
ಆಧುನಿೋಕರಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯಕಾಕೆಗಿ  
ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

n  ನೋತಾಜಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ತ್್ರವಣಷಿ ಧ್ವಜವನು್ನ 
ಹಾರಸಿದ ಅಂಡಮಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಸಥೆಳಕ್ಕೆ ಹ�ಸ ಗುರುತನು್ನ 
ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ�ಂದಿಗೆ ಅಂಡಮಾನ್ ದಿ್ವೋಪಗಳಿಗೆ 
ಹಸರಾಂತ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಗಳ ಹಸರನ�್ನ ಇಡಲಾಗಿದೆ.

n  ವಿಭಜನಯ ಭಿೋಕರ ಸಂಸ್ಮರರಾ ದಿನ: 1947 ರಲ್ಲಿ ದೆೋಶ 
ವಿಭಜನಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹ�ೋರಾಟಗಳು ಮತುತಿ 
ತಾ್ಯಗಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ಪ್ೋಳಿಗೆಗೆ ನನಪ್ಸಲು ಭಾರತವು 
ಪ್ರತ್ ವರಷಿ ಆಗಸ್ಟಿ 14 ರಂದು ‘ವಿಭಜನಯ ಭಯಾನಕತೆಯ 
ಸಂಸ್ಮರರಾ ದಿನ’ ಎಂದು ಆಚರಸಲು ನಿಧಷಿರಸಿದೆ.

n  ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಯುದಧಿ ಸಾ್ಮರಕ: ಅತು್ಯನ್ನತ ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ 
ಸ್ೈನಿಕರಗಾಗಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಯುದಧಿ ಸಾ್ಮರಕವನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

n  ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಪ�ಲ್ೋಸ್ ಸಾ್ಮರಕ: ಪ�ಲ್ೋಸ್ ಮತುತಿ ಅರಸ್ೋನಾ 

ಪಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಿೋಸಲಾಗಿರುವ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಸಾ್ಮರಕವು ದೆೋಶದ 
ಹ�ಸ ಪ್ೋಳಿಗೆಗ� ಸ�ಫೂತ್ಷಿ ನಿೋಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಬಂದು 
ಹಲವು ದಶಕಗಳವರಗೆ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಸಾ್ಮರಕ ಇರಲ್ಲಲಿ.

ಭಾರತದ್ಂದ ಕದದಿ ಕಲಾಕೃತ್ಗಳು 
ಮರಳುತ್ತಿವ
ಸತತ ಪರಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ 2014ರಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 
ಸುಮಾರು 228 ಪಾ್ರಚೋನ ಪುರಾತನ ಮ�ತ್ಷಿಗಳನು್ನ 
ಮರಳಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ಆದರ 2013 ರ ವರಗೆ ಕ್ೋವಲ 13 
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತುತಿ.

ಸ್ವದೆೇಶ್ ದಶಷ್ನದ ಮೊಲಕ  
ವೈವಿರಯಾತೆಯನುನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮ
n 	2015 ರಲ್ಲಿ ಸ್ವದೆೋಶ್ ದಶಷಿನ್ ಯೋಜನಯನು್ನ 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಯೋಜನಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 15 ವಿರಯಾಧಾರತ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್ ಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದಧಿ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, ರಾಮಾಯಣ 
ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, ಕೃರಣಿ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, ಈಶಾನ್ಯ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, 
ಹಿಮಾಲಯ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, ಕರಾವಳಿ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, 
ಮರುಭ�ಮಿ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, ಬುಡಕಟುಟಿ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, 
ಪರಸರ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, ವನ್ಯ ಜಿೋವಾ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, 
ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, ಅಧಾ್ಯತ್ಮ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, ಪರಂಪರ 
ಸಕ�್ಯಷಿಟ್, ತ್ೋರಷಿಂಕರ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್ ಮತುತಿ ಸ�ಫಿ 
ಸಕ�್ಯಷಿಟ್ ಸ್ೋರವೆ.

n 	ಯೋಜನ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಈ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್ ಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 5700 ಕ್�ೋಟಿ ರ�ಪಾಯಿಗಳ 
ಒಟುಟಿ 78 ಯೋಜನಗಳನು್ನ ಮಂಜ�ರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಸಾಂಸಕುಕೃತಿಕ 

ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
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ಸ್ಂಸಕೆಕೃತಿಕ ತ್ಣಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧಾ

•	 ಸ್�ೋಮನಾರದ ಪಾ್ರಕೃತ್ಕ ಸೌಂದಯಷಿವನು್ನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್�ಂಡು ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರದ ‘ಪ್ರಸಾದ್’ 
ಯೋಜನಯಡಿ ಸಮುದ್ರ ದಶಷಿನ ಪರವನು್ನ 
ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

•	 ಈ ಗಾ್ಯಲರಯನು್ನ ದೆೋವಾಲಯದ ವಾಸುತಿಶಿಲ್ಪದ ವಿರಯದ 
ಮೆೋಲೆ ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್�ೋಮನಾರ ದೆೋವಾಲಯದ 
ಪಾಳುಬದದಾ ಅವಶೋರಗಳನು್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

•	 ಈ ಸರಣ್ಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನದು ಪುರಾತನ ಸ್�ೋಮನಾರ 
ದೆೋವಾಲಯವಾಗಿದುದಾ, ಇದನು್ನ 1783 ರಲ್ಲಿ ಇಂದೆ�ೋರ್ ನ 
ಮರಾಠ ರಾಣ್ ಮಾತೆ�ೋ ಶಿ್ರೋ ಅಹಿಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಹ�ೋಳಕೆರ್ 
ಸಾಥೆಪ್ಸಿದರು. ಸ್�ೋಮನಾರ ಮೆೋಲ್ನ ದಾಳಿಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್�ೋಮನಾರ ಮಹಾದೆೋವನನು್ನ ಈ 
ದೆೋವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ�ಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತುತಿ. ಸಿೋಮಿತ ಪ�ಜಾ 
ಸಂಕ್ೋಣಷಿದೆ�ಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ದೆೋವಾಲಯ ಸಂಕ್ೋಣಷಿವನು್ನ 
ನವಿೋಕರಸುವ ಮ�ಲಕ ಒಟುಟಿ 1800 ಚದರ ಮಿೋಟರ್ 
ವಿಸಿತಿೋಣಷಿವನು್ನ ದೆೋವಾಲಯದ ಸಂಕ್ೋಣಷಿಕ್ಕೆ ಸ್ೋರಸಲಾಗಿದೆ.

•	 ಶಿ್ರೋ ಪಾವಷಿತ್ ದೆೋವಸಾಥೆನದ ಅಡಿಪಾಯವನು್ನ ಸ್�ೋಮನಾರ 
ದೆೋವಾಲಯದ ಸಂಕ್ೋಣಷಿದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಶಿ್ರೋ 
ಸ್�ೋಮನಾರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಪಾವಷಿತ್ ದೆೋವಸಾಥೆನದ ಸಂಕಲ್ಪ 
ಮಾಡಿದೆ.

•	 ಪುರಾತನ ದೆೋವಾಲಯದ ಮ�ಲ ಸ್ವರ�ಪವನು್ನ 
ಉಳಿಸಿಕ್�ಂಡು 5 ಲಕ್ಷ 27 ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿಗ� 
ಹಚುಚು ವಿಸಿತಿೋಣಷಿದಲ್ಲಿ ಇದನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 800 
ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗ� ಹಚುಚು ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಿಸಿರುವ 
ವಿಶ್ವನಾರ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕತಿರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೋರ 
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

•	 ಹಿಂದೆ, ವಿಶ್ವನಾರ ದೆೋವಾಲಯವು ಕ್ರದಾದ 
ಬೋದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕಾತಿದಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ಡಲು ಸಹ 
ಸಥೆಳವಿಲಲಿದಂತೆ ಇತುತಿ; ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ಭಕತಿರು ನಿಂತು 
ಪ�ಜ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ.
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•	 ಕ್ೋದಾರನಾರ ಧಾಮವು ಉತತಿರಾಖಂಡದ ಚಾರ್ 
ಧಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಪ್ರಯಾಣವನು್ನ 
ಹಚುಚು ಅನುಕ�ಲಕರವಾಗಿಸಲು, ರೈಲುಗಳು ಮತುತಿ 
ಆಧುನಿಕ ಹದಾದಾರಯನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ತ್ೋರಷಿಕ್ೋತ್ರವು 2013 ರಲ್ಲಿ ಭಿೋಕರ ದುರಂತದ 
ಪರರಾಮವಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು. ಯೋಜಿತವಲಲಿದ 
ಕಟಟಿಡಗಳ ನಿಮಾಷಿಣದಿಂದಾಗಿ ದೆೋವಾಲಯವು ಎಲೆ�ಲಿೋ 
ಮರಯಾಗಿತುತಿ. ಆದಿ ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾಯಷಿರ ಸಮಾಧಿಯ 
ಪುನರ್ ನಿಮಾಷಿಣದ ಜ�ತೆಗೆ ಪರಸರ ಸಮತೆ�ೋಲನವನು್ನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್�ಂಡು ಹಾನಿಗೆ�ಳಗಾದ ಕಾರಡಾರ್ ಗಳನು್ನ 
ಪುನಃಸಾಥೆಪ್ಸಲಾಗಿದೆ.
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•	 ಅಯೋಧ್ಯಯನು್ನ ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕ ಕ್ೋಂದ್ರವಾಗಿ, ಜಾಗತ್ಕ 
ಪ್ರವಾಸ್�ೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾಗಿ ಮತುತಿ ಸುಸಿಥೆರ ಸಾ್ಮಟ್ಷಿ 
ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಮಮಂದಿರ 
ನಿಮಾಷಿಣದ ನಂತರ ದೆೋಶದ ಜನರು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ 
ಬರುವ ವಿದೆೋಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರ� ಅಯೋಧ್ಯಗೆ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಲು 
ಬಯಸುತಾತಿರ.

•	 ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಿ್ರೋನ್ ಫಿೋಲ್ಡೆ ನಿಮಾಷಿಣವಾಗಲ್ದುದಾ, 
ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭಕತಿರ ವಸತ್, ಆಶ್ರಮ, ಮಠ, 
ಹ�ೋಟೆಲ್, ಇತರ ಕಟಟಿಡಗಳು ಇರಲ್ವೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾಹಿತ್ 
ಕ್ೋಂದ್ರ ಮತುತಿ ವಿಶ್ವ ದಜಷಿಯ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ�್ನ 
ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗುವುದು.

•	 ಸರಯ� ನದಿ ಮತುತಿ ಅದರ ರಾಟ್ ಗಳ ಸುತತಿ 
ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ವಿಶೋರ ಗಮನ 
ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ�್ರಸ್ ಕಾಯಾಷಿಚರಣೆಗಳು ಸರಯ� 
ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ವೆೈಶಿರಟಿಯವಾಗುತತಿವೆ.

•	 ಸ್ೈಕ್ಲಿಸ್ಟಿ ಗಳು ಮತುತಿ ಪಾದಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಕರುಟಿ ಸಥೆಳಾವಕಾಶದ 
ದಿೋರಾಷಿವಧಿಯ ಕಾಯಷಿಸಾಧ್ಯತೆಯನು್ನ ಖಾತ್್ರಪಡಿಸುವ 
ಮ�ಲಕ ನಗರದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನು್ನ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತತಿದೆ. 
ಸಾ್ಮಟ್ಷಿ ಸಿಟಿ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿಗಳ ನರವಿನಿಂದ ಆಧುನಿಕ 
ರೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿವಷಿಹಣೆಯನ�್ನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಸಾಂಸಕುಕೃತಿಕ 

ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
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•	 ತ್ೋರಷಿಕ್ೋತ್ರ ಪುನರುಜಿಜೆೋವನ ಮತುತಿ ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕ 
ವಧಷಿನ ಅಭಿಯಾನ (ಪ್ರಸಾದ್) 2014-15 ರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವಾಸ್�ೋದ್ಯಮ ಸಚವಾಲಯವು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿರುವ 
ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಮಿರನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಶೋ. 100 ರರುಟಿ 
ಕ್ೋಂದ್ರ ಅನುದಾನಿತ ಯೋಜನಯಾಗಿದೆ.

•	 ಈ ಯೋಜನಯು ಧಾಮಿಷಿಕ ಪ್ರವಾಸ್�ೋದ್ಯಮ 
ಅನುಭವವನು್ನ ಉತಕೆಕೃರಟಿಗೆ�ಳಿಸಲು ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 
ಯಾತಾ್ರ ಸಥೆಳಗಳ ಗುರುತ್ಸುವಿಕ್ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ 
ಮೆೋಲೆ ಗಮನ ಕ್ೋಂದಿ್ರೋಕರಸುತತಿದೆ. ಸಂಪ�ಣಷಿ 
ಧಾಮಿಷಿಕ ಪ್ರವಾಸ್�ೋದ್ಯಮ ಅನುಭವವನು್ನ 
ಒದಗಿಸುವುದರ ಜ�ತೆಗೆ ತ್ೋರಷಿಕ್ೋತ್ರಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನು್ನ ಆದ್ಯತೆ ಮತುತಿ ಸುಸಿಥೆರ ರೋತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದೆದಾೋಶವಾಗಿದೆ.

•	 ರಸ್ತಿಗಳು, ರೈಲೆ್ವ, ಪ್ರಯಾಣದ ಟಮಿಷಿನಲ್ ಗಳು, 
ಮೊಬೈಲ್-ಇಂಟನಷಿಟ್-ಹಾಟ್ ಸಾ್ಪಟ್ ಸಂಪಕಷಿ, 
ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಕರಕುಶಲ ಮಾರುಕಟೆಟಿಗಳು, 
ಎಟಿಎಂಗಳು ಮತುತಿ ಹಣ ವಿನಿಮಯ 
ಕೌಂಟರ್ ಗಳಂತಹ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿಗಳನು್ನ ಈ 
ಮ�ಲಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

•	 ಇದು 27 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತಿ ಕ್ೋಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 57 ತಾಣಗಳನು್ನ ಒಳಗೆ�ಂಡಿದೆ. 
ಜನವರ 2021 ರವರಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ 
ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 24 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 
1160 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಮೌಲ್ಯದ 36 ಯೋಜನಗಳ 
ಕ್ಲಸವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಪ್ರಸಾದ್ ಯೇಜನೆಯ ಮೊಲಕ ಮೊಲಸೌಕಯಷ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ವಿದೆೇಶಿ ಗಣಯಾ ಅತ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರತ್ೇಯ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯ ಪರಿಚಯ 
ರಾಷಟ್ಗಳ ಮುಖಯಾಸ್ಥರಿಗೆ ಅನನಯಾ ಉಡುಗೆೊರೆಗಳು

•	 ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಯೋಶಿಹಿದೆಸುಗಾ 
ಅವರಗೆ ಶಿ್ರೋಗಂಧದ ಬುದಧಿನ ಪ್ರತ್ಮೆಯನು್ನ ಉಡುಗೆ�ರಯಾಗಿ 
ನಿೋಡಿದರು. ಇಂಡ್�ೋಜಪಾನಿೋಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದಧಿಧಮಷಿವು 
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನು್ನ ವಹಿಸುತತಿದೆ.

•	 ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಅಂದಿನ ಆಸ್ಟ್ೋಲ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ 
ಸಾಕೆಟ್ ಮಾರಸನ್ ಅವರಗೆ ಗುಲಾಬ ಬಣಣಿದ ಹಡಗನು್ನ 
ಉಡುಗೆ�ರಯಾಗಿ ನಿೋಡಿದರು. ಕಾಶಿಯ ಚೆೈತನ್ಯವನು್ನ 
ಪ್ರತ್ಬಂಬಸಲು ಹಡಗನು್ನ ಕ್ೈಗಳಿಂದ ವಿಶೋರವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ.

•	 ಅಮೆರಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ ಕಮಲಾ ಹಾ್ಯರಸ್ ಅವರನು್ನ 
ಅವರ ತಾತ ಪ್.ವಿ.ಗೆ�ೋಪಾಲನ್ ಅವರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಹಳೆಯ ಅಧಿಸ�ಚನಯ ಪ್ರತ್ಯನು್ನ ನಿೋಡುವ ಮ�ಲಕ 
ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಅಧಿಸ�ಚನಯು ಕಮಲಾ ಹಾ್ಯರಸ್ 
ಅವರ ಅಜಜೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕಾಷಿರ ಸ್ೋವೆಯಲ್ಲಿದದಾ ಬಗೆಗೆ 
ಮಾಹಿತ್ಯನು್ನ ಒಳಗೆ�ಂಡಿದೆ.

•	 ಕ್ೋರಳದ ಎರಡು ಅವಶೋರಗಳ ಪ್ರತ್ಕೃತ್ಗಳನು್ನ ಆಗಿನ ಇಸ್್ರೋಲ್ 

ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂಜಮಿನ್ ನತನಾ್ಯಹು ಅವರಗೆ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. 
ಇವುಗಳನು್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಹ�ದಿಗಳ ಸುದಿೋಘಷಿ ಇತ್ಹಾಸದ 
ಮುಖ್ಯ ಕಲಾಕೃತ್ಗಳೆಂದು ಪರಗಣ್ಸಲಾಗಿದೆ.

•	 ತಮ್ಮ ಅಮೆೋರಕಾ ಭೋಟಿಯ ಸಂದಭಷಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊೋದಿ 
ಅವರು 1965 ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲ್ಂಕನ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ 
ಬಡುಗಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದದಾ ಅಂಚೆ ಚೋಟಿಯನು್ನ ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡ್�ನಾಲ್ಡೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಗೆ ಉಡುಗೆ�ರಯಾಗಿ ನಿೋಡಿದರು. 
ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್ ಗೆ ಕಾಶಿ್ಮೋರ ಮತುತಿ ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಕ್ೈಯಿಂದ 
ಮಾಡಿದ ಶಾಲು ಮತುತಿ ಕಂಗಾ್ರ ಕಣ್ವೆಯ ಕುಶಲಕಮಿಷಿಗಳು 
ಮಾಡಿದ ಬಳಿ್ಳಯ ಬಣಣಿದ ಬಳೆಯನು್ನ ಸಹ ನಿೋಡಿದರು.

•	 2014ರಲ್ಲಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಗೆ ಭೋಟಿ 
ನಿೋಡಿದದಾರು. ಈ ಭೋಟಿಯ ವೆೋಳೆ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು 
ಜಪಾನ್ ಚಕ್ರವತ್ಷಿಗೆ ವಿಶೋರವಾದ ಉಡುಗೆ�ರಯನು್ನ 
ನಿೋಡಿದದಾರು. ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರಗೆ ಭಗವದಿಗೆೋತೆಯನು್ನ 
ಉಡುಗೆ�ರಯಾಗಿ ನಿೋಡಿದರು.

ಕುಶಿೇನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಿಣ
ಅಕ್�ಟಿೋಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ 
ಮೊೋದಿ ಅವರು ಕುಶಿೋನಗರ ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಾಣವನು್ನ ದೆೋಶಕ್ಕೆ ಸಮಪ್ಷಿಸಿದರು. ಇದನು್ನ 
260 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ 589 ಎಕರಯಲ್ಲಿ 
ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಶಿೋನಗರ ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಾಣವು ಅಂತರರಾಷಿಟ್ೋಯ ಸಂಪಕಷಿದ 
ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಭಾರತದ 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕತೆ ಮತುತಿ ಬೌದಧಿರ ಸಕ�್ಯಷಿಟ್ ಗೆ 
ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವೆೋಶ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
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ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಬೆನ್ನಲ್ಬ್ ಅದರ ಯ್ವಜನತೆ. ಭಾರತವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದ ಏಕಂದರ ಅದರ 
ಜನಸಂಖ್ಯಯ 65 ಪ್ರತಿಶತ 35 ವಷ್ಷಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮ ವಯಸಿ್ನವರಾಗಿದಾದಾರ. ವಿದಾಯರ್್ಷ ಸಮ್ದಾಯವನ್್ನ 

ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆೊಳಿಸಲ್ ಗ್ಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣಕಕೆ ಉತೆತುೇಜನ ಸ್ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್್ನ ಕೈಗೆೊಳಳುಲಾಗಿದ. 
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯ್ವ ಕೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಭಾರತದ 

ರವಿಷಯವನ್್ನ ಗಟಿ್ಟಗೆೊಳಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ.

34 ವಷಷ್ಗಳ ನಂತರ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತ್
ಹ�ಸ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತ್ಯು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ 
ಕ�ಲಂಕರವಾಗಿ ಪರಶಿೋಲ್ಸಲು ಪ್ರಯತ್್ನಸುತತಿದೆ. ಎನ್  ಇ ಪ್ 2020 
ಭಾರತದ ಯುವಕರನು್ನ 
ಭವಿರ್ಯಕಾಕೆಗಿ 
ಸಿದಧಿಪಡಿಸುತತಿದೆ 
ಮತುತಿ ಭಾರತವನು್ನ 
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ 
ಕೌಶಲ್ಯಪ�ಣಷಿ 
ಕಾಯಷಿಪಡ್ಯ 
ದೆೋಶವನಾ್ನಗಿ 
ಪರವತ್ಷಿಸುವ 
ಗುರಯನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ. ಎನ್  ಇ ಪ್ 2020 ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಮ 
ಹಂತದ ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಗಳು ಸಹ ಮರಗೆಲಸ, ಕ್�ಳಾಯಿ, ವಿದು್ಯತ್ 
ದುರಸಿತಿ, ತೆ�ೋಟಗಾರಕ್, ಕುಂಬಾರಕ್, ಕಸ�ತ್ ಮುಂತಾದ ವೃತ್ತಿಪರ 
ಕೌಶಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೋತ್ ಪಡ್ಯುತಾತಿರ. ಈ ನಿೋತ್ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
2025 ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಕನಿರಠಾ 50 ಪ್ರತ್ಶತ ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ 
ಕೌಶಲ್ಯಗಳನು್ನ ನಿೋಡಲು ಗುರಯನು್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನಿಷಾಠಾ
ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯಸಥೆರು ಮತುತಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಗತ್ಗಾಗಿ ನಿಷಾಠಾ 
ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೋತ್ರವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲು 
ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು ನಿಷಾಠಾ ಯೋಜನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ.

ನಿಪುಣ್  ಭಾರತ್
ಇದನು್ನ ಜುಲೆೈ 2021 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲಾಲಿ ಮಕಕೆಳು 
ಮ�ರನೋ ತರಗತ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ವೆೋಳೆಗೆ ಮ�ಲಭ�ತ ಸಾಕ್ಷರತೆ 
ಮತುತಿ ಸಂಖಾ್ಯಶಾಸರಾವನು್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕ್�ಳ್ಳಬೋಕು.

ವಿದಾಯಾಂಜಲ್
ಇದು ಸ್ವಇಚೆ್ಛಯ ಸ್ೋವೆಯಾಗಿದುದಾ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ೋವೆಗಳನು್ನ ಕ್�ಡುಗೆ 
ನಿೋಡಬಹುದು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 5000 
ಕ್�ೋಚಂಗ್ ಸ್ಂಟರ್ ಗಳನು್ನ ತೆರಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿದಾಯಾ ಪ್ರವೇಶ
ಒಂದನೋ ತರಗತ್ಗೆ ಪ್ರವೆೋಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಮ�ರು ತ್ಂಗಳ 
ವಿಶೋರ ಕ್�ೋಸ್ಷಿ ನಿೋಡಲಾಗುತತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಗೆ ಒಂದನೋ ತರಗತ್ಗ� 
ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಅಕ್ಷರ ಮತುತಿ ಸಂಖ್್ಯಗಳ ಜ್ಾನ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು.

ಸ್ವಯಂ
ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಯ ಯುವ ಮನಸುಸುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಕ್್ರಯ ಕಲ್ಕ್ಯ 
ವೆಬ್ (ಸ್ವಯಂ) ಶಾಲೆಯಿಂದ (9 ರಂದ-12) ಸಾ್ನತಕ್�ೋತತಿರ 
ಹಂತದವರಗೆ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕ್�ೋಸ್ಷಿ ಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಒಂದು 
ಸಂಯೋಜಿತ ವೆೋದಿಕ್ಯಾಗಿದೆ.

ಡಿಜಟಲ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ನಾ್ಯರನಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆೈಬ್ರರ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಹುಡುಕಾಟ 
ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕ್ಯ ಸಂಪನ�್ಮಲಗಳ ವಚುಷಿವಲ್ 
ಭಂಡಾರಕಾಕೆಗಿ ಚೌಕಟಟಿನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಯೋಜನಯಾಗಿದೆ.

ಯ್ವಜನರನ್ನು 
ಸಬಲತೇಕರಣಗೊಳಿಸಲ್ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಯುವಜನ ನೆೀತೃತವಾದ ಯುವಜನ ನೆೀತೃತವಾದ 

ಅಭಿವೃದಧಿಅಭಿವೃದಧಿ
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ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮೊಲಸೌಕಯಷ್ಗಳ 
ಪರಿವತಷ್ನೆ

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೇತ್ರದ 
ಮೇಲ್ನ ವಚ್ಚ 

ದ್್ವಗುಣಗೆೊಂಡಿದೆ

ಐಐಟಿಗಳು                ಐಐಟಿಗಳು   ಐಐಎಂಗಳು
ಏಮ್ಸಾ  ಗಳು 2014

2013-14

2013-14

723
1043

2015

2021-22

2019-20

16
23 25

20
139 7

22

3.37  
6.97

2014 ರ ನಂತರ 320 ಹೊಸ ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯಗಳು

ವಿಶ್ವವಿದಾಯಾಲಯಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ

ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳು ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಲ್ಲಿ

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಭಾ
ಇದು 24×7 
ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ 
ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 
ಡ್ೈರಕ್ಟಿ ಟು 
ಹ�ೋಮ್ ಮ�ಲಕ 
34 ಉತತಿಮ 
ಗುಣಮಟಟಿದ ಶೈಕ್ಷಣ್ಕ 
ಚಾನಲ್ ಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸುವ 
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. 
ಇಂಟನಷಿಟ್ 
ಲಭ್ಯತೆ ಇನ�್ನ 
ಸವಾಲಾಗಿರುವ 
ದ�ರದ 
ಪ್ರದೆೋಶಗಳನು್ನ 
ತಲುಪುವ 
ಗುರಯನು್ನ ಇದು 
ಹ�ಂದಿದೆ.

n 	25 ಏಪ್್ರಲ್ 2022 ರವರಗೆ, 
1,42,49,631 ಜನರು ಈ ಯೋಜನಯಡಿ 
ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕ್�ಂಡಿದಾದಾರ. ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೋತ್ಯ 
ಮ�ಲಕ 46 ಲಕ್ಷಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುತಿ 
ವಿಶೋರಚೆೋತನರನು್ನ ಸಬಲ್ೋಕರಣಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಕೌಶಲ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಯ 
ಮ�ರನೋ ಹಂತವು ಜನವರ 2021 ರಂದ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 75 ರೈಲೆ್ವೋ ತರಬೋತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 
ತರಬೋತ್ಯನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಏಪ್ರಲ್ 2022 ರ ಹೊತಿ್ತಗೆ ದೆೇಶವು 88 ಲಕ್ಷ 
ಉದೊಯಾೇಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸದೆ. ಸಂಟರ್ ಫ್ರ್ 
ಮ್ನಿಟರಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ನಮಿ ನಡೆಸದ 
ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕ್ರ, 2021-22ರಲ್ಲಿ ಭ್ರತದ ಕ್ಮಿಕಾಕ 
ಬಲವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸರ್ಸರಿ 22 ಲಕ್ಷದರ್್ಟ ಹೆಚ್ಚುಗಿದೆ.

ಸಿಕೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಷನ್

1,35,40,509 1,08,40,911
ಜನರು ಇದುವರೆಗೆ ತರಬೆೇತ್ 
ಪಡೆದ್ದಾದಿರೆ

ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ತರಬೆೇತ್ ಪಡೆದ ಶೇ.56 ರಷುಟಿ 
ಯುವಕರು ಉದೆೊಯಾೇಗ ಪಡೆದ್ದಾದಿರೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಯುವಜನ ನೆೀತೃತವಾದ 

ಅಭಿವೃದಧಿ
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ಸಾಟಿರ್ಷ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
n 	ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 68 ಸಾವಿರಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ಸಾಟಿಟ್ಷಿ ಅಪ್ ಗಳಿವೆ. 

ಸಾಟಿಟ್ಷಿ ಅಪ್ ಗಳು 2016 ರಂದ 6 ಲಕ್ಷಕ�ಕೆ ಹಚುಚು 
ಉದೆ�್ಯೋಗಗಳನು್ನ ಸೃಷಿಟಿಸಿವೆ.

n 	2021 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 44 ಕ�ಕೆ ಹಚುಚು 
ಯ�ನಿಕಾನ್ಷಿ ಗಳನು್ನ ಸ್ೋರಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್್ರಲ್ 2022 ರ 
ವೆೋಳೆಗೆ 15 ಯ�ನಿಕಾನ್ಷಿ ಗಳನು್ನ ಸ್ೋರಸಲಾಗಿದೆ. ದೆೋಶವು 
ಈಗ 100 ಯ�ನಿಕಾನ್ಷಿ ಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ.

ಸಾಟಿಯಾಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
n 	ಯೋಜನ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಮಾಚ್ಷಿ 21, 2022 

ರವರಗೆ ಸಾಟಿಯಂರ್-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
1.34 ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 30,160 ಕ್�ೋಟಿ 
ರ�.ಗಳನು್ನ ವಿತರಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಉದೆೊಯಾೇಗ ಉತೆತಿೇಜನಾ 
ಯೇಜನೆ
n 	ಈ ಯೋಜನಯ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿವಳಿಕ್ ನಿೋಡಲು ವಿವಿಧ 

ಅಭಿಯಾನಗಳನು್ನ ಸಹ ನಡ್ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಂದ 
ಹಚುಚು ಹಚುಚು ನಾಗರಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನು್ನ 
ಪಡ್ಯಬಹುದು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸಕಾಷಿರವು 
ಹ�ಸ ಉದೆ�್ಯೋಗಕಾಕೆಗಿ ಉದೆ�್ಯೋಗದಾತರಗೆ ಇ ಪ್ ಎಫ್ 
ಕ್�ಡುಗೆಯ ಶೋ.8.33 ಅನು್ನ ಪಾವತ್ಸುತತಿದೆ.

n 	27 ನವೆಂಬರ್ 2021 ರವರಗೆ 1.21 ಕ್�ೋಟಿ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 1.53 ಲಕ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮ�ಲಕ 
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ದಿದಾದಾರ.

ಖ್ೇಲೊೇ ಇಂಡಿಯಾ
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕ್್ರೋಡಾ ಪರಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಏಪ್್ರಲ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಇದನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕ್್ರೋಡಾ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ
2008-14  38
2020-21  360

ಮಣ್ಪುರದ ಇಂಫಾಲ್ ಮತುತಿ ಉತತಿರಪ್ರದೆೋಶದ 
ಮಿೋರತ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್್ರೋಡಾ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. 
ಒಟುಟಿ 7 ಪದಕಗಳೆ�ಂದಿಗೆ (1 ಚನ್ನ, 2 ಬಳಿ್ಳ ಮತುತಿ 4 
ಕಂಚು), ಇದುವರಗಿನ ಸಾಧನಗೆ ಹ�ೋಲ್ಸಿದರ  ಟೆ�ೋಕ್ಯ 
ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸು ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರದಶಷಿನವು ಅತು್ಯತತಿಮವಾಗಿತುತಿ.

ವೈಜ್ಾನಿಕ ಚ್ಂತನೆಗೆ ಪೂ್ರೇತಾಸಾಹ
26 ಏಪ್್ರಲ್ 2022 
ರವರಗೆ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಂಗ್ 
ಲಾ್ಯಬ್ ಗಳ ಸಂಖ್್ಯ 

9,500 
ಕ್ಕೆಂತ ಹಚಚುವೆ.
ಅಲಲಿದೆ, ಇವು 34 
ರಾಜಯಾಗಳು ಮತುತಿ 
ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳ 722 
ಜಲಲಿಗಳಾದಯಾಂತ 
ಹರಡಿವ.

ಭಾರತ್ ಸಿೋರ್ ಫಂರ್ ಮ�ಲಕ, 
300 ಇನುಕೆಯಬೋಟರ್ ಗಳ ಮ�ಲಕ 
3600 ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ನರವು 
ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವೃತ್ತಿ ಸೇವ

n 	ಎನ್ ಸಿಎಸ್ ಯೋಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎನ್ ಸಿಎಸ್ ಪ�ೋಟಷಿಲ್ 
https://www.ncs.gov.in ನಲ್ಲಿ ಇದುವರಗೆ 94 ಲಕ್ಷಕ�ಕೆ 
ಹಚುಚು ಖಾಲ್ ಹುದೆದಾಗಳನು್ನ ಕ್�್ರೋಡಿೋಕರಸಲಾಗಿದೆ.

n 	3,600 ಉದೆ�್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. 
ಈ ಮ�ಲಕ 2 ಲಕ್ಷಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ಉದೆ�್ಯೋಗಗಳು ಸಿಕ್ಕೆವೆ. 
ಅಲಲಿದೆ, ಎನ್ ಸಿಎಸ್ ಯೋಜನಯಡಿ 2 ಲಕ್ಷಕ�ಕೆ ಹಚುಚು 
ಉದೆ�್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಉದೆ�್ಯೋಗ ಪಡ್ದಿದಾದಾರ.   

ಯುವಜನರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪರಿೇಕ್ಾ ಸಂಸ್ಥ
n 	ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಪರೋಕ್ಾ ಏಜನಿಸುಯನು್ನ ಮೆೋ 2018 ರಲ್ಲಿ 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡ್ಯಲ್ರುವ 
JEE, NEET,  ಮತುತಿ NET ನಂತಹ ಪ್ರವೆೋಶಕಾಕೆಗಿ ಎಲಾಲಿ 
ಪರೋಕ್ಗಳನು್ನ ಈಗ ಇದು ನಡ್ಸುತತಿದೆ. ಪ್ರತ್ ವರಷಿ ಸುಮಾರು 
60 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಷಿಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರವೆೋಶ ಪರೋಕ್ಗೆ 
ಹಾಜರಾಗುತಾತಿರ.

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ನೆೇಮಕಾತ್ ಸಂಸ್ಥ
n 	ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರ ಉದೆ�್ಯೋಗಗಳ ನೋಮಕಾತ್ ಪ್ರಕ್್ರಯಯಲ್ಲಿ 

ಪರವತಷಿನಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನು್ನ ತರಲು ರಾಷಿಟ್ೋಯ ನೋಮಕಾತ್ 
ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನಗೆ ಅನುಮೊೋದನ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. ಎಲಾಲಿ 
ಸಕಾಷಿರ ಉದೆ�್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ರಾಷಿಟ್ೋಯ ನೋಮಕಾತ್ ಸಂಸ್ಥೆ 
ನಡ್ಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಯಷಿ ಪರೋಕ್ಯನು್ನ ಬರಯುತಾತಿರ.

ದಾಖಲಗಳ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೇಕರಣ
n 	 ‘ಕನಿರಠಾ ಸಕಾಷಿರ, ಗರರಠಾ ಆಡಳಿತ’ ಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಭಾರತ 

ಸಕಾಷಿರವು ದಾಖಲೆಗಳ ಸ್ವಯಂ ದೃಢೋಕರಣ ಪ್ರಕ್್ರಯಯನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. ಜ�ನ್ 2016 ರಂದ, ನೋಮಕಾತ್ ಏಜನಿಸುಗಳು 
ಅಭ್ಯರ್ಷಿಗಳು ಸ್ವಯಂ ದೃಢೋಕರಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನು್ನ 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ತಾತಾಕೆಲ್ಕ ನೋಮಕಾತ್ ಪತ್ರಗಳನು್ನ 
ನಿೋಡುತತಿವೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಯುವಜನ ನೆೀತೃತವಾದ 

ಅಭಿವೃದಧಿ
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ದ್ಖಲೆಯ ರಫ್ತು

ವಿದೆೇಶಿ ನೆೇರ  
ಹೊಡಿಕ್ ಹರಿವು

2014 45.148
2021 74.01

(*ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳು ಬಲ್ಯನ್  ಡಾಲರ್  ಗಳಲ್ಲಿ)

ವಿದೆೇಶಿ ವಿನಿಮಯ 
ಮಿೇಸಲು

ಎಂಟು ವರಷಿಗಳ ಹಿಂದೆ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗ ಆರ್ಷಿಕತೆಯು ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿತುತಿ. 
ಕ್ೈಗಾರಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶಚುಲತೆ, ಹ�ಡಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕ್, ಅನಗತ್ಯ ಕಾನ�ನಿನ ಜಾಲ ಸ್ೋರದಂತೆ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳಿದದಾವು. ಈ ಸನಿ್ನವೆೋಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ 
ಮೊೋದಿಯವರು ಸುಧಾರರಾ ಮಾಗಷಿವನು್ನ ಆರಸಿಕ್�ಂಡರು. ಇದಕಾಕೆಗಿ, ಆರ್ಷಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ 

ಕ್ೈಗೆ�ಳ್ಳಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಕ್ೈಗಾರಕ್ಗಳು ಮತುತಿ ಹ�ಡಿಕ್ಗಳಿಗೆ ಉತತಿಮ ವಾತಾವರಣವನು್ನ ಸೃಷಿಟಿಸಲಾಯಿತು. ತೆರಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಸುಧಾರಸಿದೆ. ಕ್�ೋವಿರ್  ಸವಾಲ್ನ ಮಧ್ಯ, ಆತ್ಮನಿತಷಿಭರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಹಾಗು ಆಮದುಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮ�ಲಕ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 

ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳ ತಯಾರಕ್ಗೆ ಒತುತಿ ನಿೋಡಲಾಯಿತು. ಅಲಲಿದೆ, ರಫ್ತು ಹಚಚುಸಲು ವಿಶೋರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈಗ 2025 
ರ ವೆೋಳೆಗೆ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ನಗದಿೋಕರಣ ಪೈಪ್ ಲೆೈನ್ ಯೋಜನಯ ಮ�ಲಕ 6 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಆರ್ಷಿಕತೆಯು ಹ�ಸ 

ಚೆೈತನ್ಯವನು್ನ ಪಡ್ಯುವ ನಿರೋಕ್ಯಿದೆ.

ವಿಶ್ದ ಅತಯಾಂತ ವೆೇಗವ್ಗಿ 
ಬೆಳೆಯ್ತಿ್ತರ್ವ ಆರ್ಕಾಕತೆ
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ಭಾರತವು 2021-2022 ನೋ ಹಣಕಾಸು 
ವರಷಿದಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ರಫಿತಿನಲ್ಲಿ ಹ�ಸ 
ದಾಖಲೆಯನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 
419.65 ಶತಕ್�ೋಟಿ ಡಾಲರ್  ರಫ್ತು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ೋವಾ 
ರಫ್ತುಗಳು 254.4 ಬಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್  ಆಗಿತುತಿ. 
ಕೃಷಿ ರಫ್ತು ಇದುವರಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ 50 
ಬಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗೆ ತಲುಪ್ತು.

2013-14 2021-22
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ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳು ಬಲ್ಯನ್  ಡಾಲರ್  ಗಳಲ್ಲಿ

ಎಲಕಾಟ್ನಿಕ್ ಉತಪಾನನುಗಳ ರಫ್ತು
2021-22ರ ಏಪ್್ರಲ್-
ಜನವರಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಶೋ.88 ರರುಟಿ 
ಹಚಾಚುಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಸುಧಾರಣಾ ಉಪಕ್ರಮಗಳು

ಕಂಪನಿಗಳ ತ್ದುದಿಪಡಿ ಕಾಯ್ದಿ: 2017ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಯದಾಗೆ ತ್ದುದಾಪಡಿ 
ತರುವ ಮ�ಲಕ ಸಣಣಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರಹಾರ ನಿೋಡಲಾಗಿತುತಿ. 2013 ರ 
ಕಾಯಿದೆಯಡಿ, 16 ತಾಂತ್್ರಕ ದೆ�ೋರಗಳನು್ನ ಅಪರಾಧಮುಕತಿಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಮತುತಿ ನಾಗರಕ ದೆ�ೋರಗಳು ಎಂದು ಪರಗಣ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಪ�ಷಿರೋಟ್ 
ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಚುಚು ಪಾರದಶಷಿಕತೆಯನು್ನ ತರುವ ಗುರಯನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ.
ಋಣಭಾರ, ದ್ವಾಳಿತನ ಸಂಹಿತೆ: ಋಣಭಾರ ಮತುತಿ ದಿವಾಳಿತನ 
ಸಂಹಿತೆ 2016 ಅನು್ನ ರ�ಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ‘ಸಾಲದಾತನ ನಿಯಂತ್ರಣ’ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಪರಚಯಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಅಸಿತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ‘ಸಾಲಗಾರನ 
ನಿಯಂತ್ರಣ’ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ 
ಸಂಸತುತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ತ್ದುದಾಪಡಿಗಳನು್ನ ಅಂಗಿೋಕರಸಿದೆ.
ಕಾಪೂಷ್ರೆೇರ್ ತೆರಿಗೆ: ಕಂಪನಿಗಳ ಮೆೋಲ್ನ ತೆರಗೆ ಹ�ರ ಕಡಿಮೆ. 
ಮೊದಲು ದೆೋಶಿೋಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಶೋ.30 ಕಾಪ�ಷಿರೋಟ್ ತೆರಗೆ 
ಪಾವತ್ಸಬೋಕ್ತುತಿ. ಇದರ ಹ�ರತಾಗಿ ಹಚುಚುವರ ಶುಲಕೆವನು್ನ ಪ್ರತೆ್ಯೋಕವಾಗಿ 
ಪಾವತ್ಸಬೋಕಾಗುತ್ತಿತುತಿ. ಈಗ ಅದನು್ನ ಶೋ 22ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪರರಾಮಕಾರ ದರವು ಹಚುಚುವರ ಶುಲಕೆ ಮತುತಿ ಸ್ಸ್ ನ�ಂದಿಗೆ ಶೋಕಡಾ 
25.17 ಆಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಪ�ಷಿರೋಟ್ ತೆರಗೆಯ ಪರರಾಮಕಾರ 
ದರವು ವಿಶ್ವದಲೆಲಿೋ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿತುತಿ.
ಕಾನೊನುಗಳ ಹೊರೆಯಂದ ಮುಕ್ತಿ, ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಅನುಮತ್:  
2875 ವಾ್ಯಪಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನ�ನುಗಳು ಅರವಾ ಅಡ್ತಡ್ಗಳನು್ನ 
ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 2007 ರದಾದಾಗಿವೆ. 25,000 ಅನುಸರಣೆಗಳನು್ನ 
ಕ್�ನಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹ�ಡಿಕ್ದಾರರಗೆ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಅನುಮತ್ಯನು್ನ 
ಪರಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ವ್ಯವಹಾರವನು್ನ ಸುಲಭಗೆ�ಳಿಸಲು ಭಾರತ್ೋಯ 
ಕಸಟಿಮ್ ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ ಗೆೋಟ್ ವೆೋ ಮ�ಲಕ ದಾಖಲೆ ಪರಶಿೋಲನಯನು್ನ 
ತ್ವರತಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೆೇ ದೆೊಡ್ಡ ಮಬೆೈಲ್  ತಯಾರಕ ರಾಷಟ್
2014 -2015 ರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫ�ೋನ್ ಗಳ ಉತಾ್ಪದನಯು  
6 ಕ್�ೋಟಿಗಳಷಿಟಿತುತಿ, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 19 ಸಾವಿರ ಕ್�ೋಟಿಗಳಷಿಟಿತುತಿ, 
ಇದು 2020-2021 ರಲ್ಲಿ 2.20 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದೆ�ಂದಿಗೆ 
30 ಕ್�ೋಟಿ ಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಏರತು. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಲು್ಯಲಾರ್ ಫ�ೋನ್ 
ಮತುತಿ ಬಡಿಭಾಗಗಳನು್ನ ತಯಾರಸುವ ಎರಡು ಕಾಖಾಷಿನಗಳು 
ಮಾತ್ರ ಇದದಾವು, ಇದು 2021 ರಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕೆ ಏರತು.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಸುಲಭ ವಾಯಾಪಾರ /

ಆರ್ಮಾಕತ
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ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಅನುಷಾಠಾನದ ನಂತರ, ಮಾಸಿಕ ಗೃಹ ವೆಚಚುಗಳು ಶೋ.4 ರರುಟಿ 
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಸಿಕ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ದಿ್ವಗುಣಗೆ�ಂಡಿದೆ

n ಆಹಾರ ಸಂಸಕೆರರಾ ಉದ್ಯಮ
n ಐಟಿ ಯಂತಾ್ರಂಶ
n ಎಸಿ, ಎಲ್ಇಡಿ, ಬಲ್್ಬ
n ಔರಧಿೋಯ ಉದ್ಯಮ
n ಫಾಮಾಷಿಸು್ಯಟಿಕಲ್ ಎಪ್ಐ  

(ಔರಧಿಗಳ ಕಚಾಚು ವಸುತಿ)
n ಟೆಲ್ಕಾಂ ತಯಾರಕ್
n ಸೌರಶಕ್ತಿ ಪ್ವಿ ಮಾಡ�್ಯಲ್ ಗಳು
n ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ ತಯಾರಕ್
n ವೆೈದ್ಯಕ್ೋಯ ಉಪಕರಣಗಳು
n ಆಟೆ�ೋಮೊಬೈಲ್ ಬಡಿಭಾಗ
n ಡ್�್ರೋನ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಸಂಬಂಧಿತ 

ಉತ್ಪನ್ನಗಳು
n ಜವಳಿ
n ವಿಶೋರ ಉಕುಕೆ
n ಸುಧಾರತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್�ೋಶ

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳಿಗೆ 
ಪಎಲ್ ಐ ನಂತಹ ಯೇಜನೆ
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ವಾಯಾಪಾರವನುನು ಸುಲಭಗೆೊಳಿಸುವುದು 

ಸುಲಭವಾಗಿ ವಾಯಾಪಾರ 
ಮಾಡುವ ವಿರಯದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು ಅಗ್ರ 
50 ದೆೀಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಬೆೀಕೆಂಬುದು 
ಸರಾಮಾರದ 
ಆಶಯವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಈ ಸ�ಚ್ಯಂಕವನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುತತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು 
ನಿಯತಾಂಕಗಳಿವೆ. ಜನರು ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಎರುಟಿ 
ಸುಲಭ ಎಂಬುದನು್ನ ನಿಧಷಿರಸಲು ಎಲಾಲಿ ನಿಯತಾಂಕಗಳನು್ನ 
ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೋತ್ಯ 
ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗುತತಿವೆ ಎಂಬುದನ�್ನ ನ�ೋಡಲಾಗುತತಿದೆ.

ಪೂವಾಷ್ನ್ವಯ ತೆರಿಗೆ ರದುದಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ�ಡಿಕ್ದಾರರ ವಿಶಾ್ವಸ ಮತುತಿ ಹ�ಡಿಕ್ಗೆ ಹಾನಿ 
ಮಾಡುವ ಪ�ವಾಷಿನ್ವಯ ತೆರಗೆಯನು್ನ ರದುದಾಪಡಿಸುವ ಮ�ಲಕ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ�ಸ ವಾ್ಯಪಾರ ವಾತಾವರಣವನು್ನ ಸೃಷಿಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿದೆೇಶಿ ಹೊಡಿಕ್ಗೆ ಹೊಸ ಮಾಗಷ್ಗಳು
2014 ರ ನಂತರ ರೈಲು ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ, ರಕ್ಷಣೆ, ಉಪಕರಣಗಳು 
ಮತುತಿ ನಿಮಾಷಿಣ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಂತಹ ಕ್ೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೆೋಶಿ ಹ�ಡಿಕ್ಯನು್ನ 
ಅನುಮತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಾರ, ಚಲಲಿರ ವಾ್ಯಪಾರ, ವಾಯುಯಾನ, ವಿಮೆ 
ಮತುತಿ ಪ್ಂಚಣ್ಗಳಂತಹ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್  ಡಿ ಐ ನಿಯಮಗಳನು್ನ 
ಸಡಿಲ್ಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷರಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶೋ.74 ರರುಟಿ ವಿದೆೋಶಿ ಹ�ಡಿಕ್ಗೆ 
ಅನುಮೊೋದನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಂ ಎಸ್  ಎಂ ಇ ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ
ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ, ಯಾವುದೆೋ ಸಕಾಷಿರವು ಅತ್ ಸಣಣಿ, ಸಣಣಿ ಮತುತಿ ಗುಡಿ ಕ್ೈಗಾರಕ್ 
ವಲಯಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಂಡಿರಲ್ಲಲಿ, ಇದು 11 ಮಿಲ್ಯನ್ ಜನರಗೆ 
ಉದೆ�್ಯೋಗ ನಿೋಡುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪ್ಗೆ 29 ಪ್ರತ್ಶತವನು್ನ ಕ್�ಡುಗೆ 
ನಿೋಡುತತಿದೆ. ಕ್�ರ�ನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಚುಚು ಪರರಾಮ ಬೋರದ ಈ ವಲಯವನು್ನ 
ಮರು ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾ್ವವಲಂಬ ಭಾರತ ಪಾ್ಯಕ್ೋಜ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟುಟಿ 5 ಲಕ್ಷ 
ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಗ� ಹಚಚುನ ಆರು ನಿಬಂಧನಗಳನು್ನ ಸ್ೋರಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಿಷ್ಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
ಇಪ್ಪತೆ�ತಿಂಬತುತಿ ಕಾಮಿಷಿಕ ಕಾನ�ನುಗಳನು್ನ ಸುವ್ಯವಸಿಥೆತಗೆ�ಳಿಸಲಾಯಿತು 
ಮತುತಿ ನಾಲುಕೆ ಕಾಮಿಷಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಾಗಿ ಏಕ್ೋಕರಸಲಾಯಿತು. 38 ಮಿಲ್ಯನ್ 
ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾಮಿಷಿಕರಗಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ನಿಧಿಯನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಲಾಯಿತು. 
ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರದ ಯೋಜನಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದ ವಂಚತವಾಗಿದದಾ ಕಾಮಿಷಿಕರ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ, ಇ ಶ್ರಮ್ ಪ�ೋಟಷಿಲ್ ಅನು್ನ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಡ್ೋಟಾಬೋಸ್ ರ�ಪದಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮಾನ್  ಧನ್  ಯೋಜನಯು 
ಮಾಸಿಕ 3000 ರ�.ಪ್ಂಚಣ್ಯನು್ನ ಒದಗಿಸುತತಿದೆ.

ಒಂದು ಉತಪಾನನು, ಒಂದು ಜಲಲಿ
ಒಂದು ಜಿಲೆಲಿ, ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಯೋಜನ: ಉತ್ಪನ್ನ-ನಿದಿಷಿರಟಿ ಜಿಲೆಲಿಗಳನು್ನ 
ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಉತಾ್ಪದನಯನು್ನ ಉತೆತಿೋಜಿಸಲು 
ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲಲಿ ಸಹಾಯವನು್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 
103 ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಂದ 106 ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ಆಯಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 739 
ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಂದ 739ಕ�ಕೆ ಅಧಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪಟಿಟಿ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಬೋಕ್ದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಅತಯಾಂತ ವೇಗವಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಷ್ಕತೆ

ಕ್�ೋವಿರ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪ್ ಬಳವಣ್ಗೆ 
ದರವು 2021 ರಲ್ಲಿ 8.9 ಆಗಿತುತಿ. ಸಕಾಷಿರವು 

2022-2023 ರ ಮೊದಲ ಮುಂಗಡ 
ಅಂದಾಜನು್ನ 9.2 ಪ್ರತ್ಶತಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. 

2014ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹತತಿನೋ 
ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿತುತಿ. ಇದು 2021 ರಲ್ಲಿ ಆರನೋ 

ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿತುತಿ. 2030 ರ ವೆೋಳೆಗೆ, ಭಾರತವು 
ಜಪಾನ್ ಅನು್ನ ಮಿೋರಸಿ ಏಷಾ್ಯದ ಎರಡನೋ 

ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಆರ್ಷಿಕತೆಯಾಗಬಹುದು.

ಜ ಎಸ್  ಟಿ: ಒಂದು ರಾಷಟ್, ಒಂದು ತೆರಿಗೆ
ರಾಜ್ಯಗಳು ವಾ್ಯಟ್ ದರಗಳನು್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನು್ನ ಹ�ಂದಿದದಾವು. 
ಹ�ಡಿಕ್ದಾರರನು್ನ ಆಕಷಿಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಗಾಗೆಗೆ ಈ 
ದರಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಕ್ೋಂದ್ರ 
ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಷಿರಗಳೆರಡಕ�ಕೆ ಆದಾಯ ನರಟಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದನು್ನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್�ಂಡು, ಏಕ ಮತುತಿ ಸರಳ ಜಿಎಸ್ ಟಿಯನು್ನ 2017 ರಲ್ಲಿ 
ಜಾರಗೆ�ಳಿಸಲಾಯಿತು. ತೆರಗೆ ದರಗಳು ಮತುತಿ ಕಾಯಷಿವಿಧಾನಗಳು ಈಗ 
ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ ಸಿಥೆರವಾಗಿವೆ.

ಜಎಸ್ ಟಿ 
ಸಂಗ್ರಹ

ಮಾರ್ಷ್  2018

ಏಪ್ರಲ್  2022
0.85

1.68
ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳು ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳಲ್ಲಿ

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಸುಲಭ ವಾಯಾಪಾರ /

ಆರ್ಮಾಕತ
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ರಾಜಕ್ೇಯ ಅರವಾ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ನಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ನ ಪಾ್ರಮ್ಖಯತೆಯನ್್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿಯವರಿಗಿಂತ ಯಾರ್ ಚೆನಾ್ನಗಿ ಅರ್ಷಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲ್ ಸಾಧಯ? ಇದ್ ಈಗ ಮತ್ತು ರವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಅಗತಯವಾಗಿದ. ಅದಕಾಕೆಗಿಯೆೇ, ಅವರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಷಣದಿಂದ, ಸಕಾ್ಷರದ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂದ ತಳಮಟ್ಟದ ಉಪಕ್ರಮಗಳವರಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಾನಕಕೆ ಆದಯತೆ ನಿೇಡಿದರ್. ‘ಕನಿಷ್ಠ 

ಸಕಾ್ಷರ ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತ’ಎಂಬ ಕನಸನ್್ನ ಡಿಬಿಟಿ ಮೊಲಕ ಸಾಕಾರಗೆೊಳಿಸಲಾಗ್ತಿತುದ್ದಾ, ಸಕಾ್ಷರದಿಂದ ಪ್ರತಿ 
ಪೈಸ್ಯೊ ಫಲಾನ್ರವಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಸ್ೇರ್ತಿತುದ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲಲಿ 
ಪಞಾರಮ್ಯ

ನೆೇರ ನಗದು ವಗಾಷ್ವಣೆ ನೋರ ನಗದು ವಗಾಷಿವಣೆ (ಡಿಬಟಿ) ಯೋಜನಯು ಮಧ್ಯವತ್ಷಿಗಳ 
ಹಾವಳಿಯನು್ನ ತೆ�ಡ್ದುಹಾಕುವ ಮ�ಲಕ ಪಾರದಶಷಿಕತೆಯನು್ನ 
ಖಾತ್್ರಗೆ�ಳಿಸುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಈಗ ನೋರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 
ಪ್ರಯೋಜನದ ಮೊತತಿವನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಮ್ ಟಿ್ರನಿಟಿ 
ಎಂದ� ಕರಯಲ್ಪಡುವ ಜನ್ ಧನ್ –ಆಧಾರ್- ಮೊಬೈಲ್ ಆಧಾರತ 
ಈ ಸ್�ೋರಕ್ಯಿಲಲಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2021-22 ನೋ ಆರ್ಷಿಕ ವರಷಿದಲ್ಲಿ 
ಸರಸುಮಾರು 44,000 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳನು್ನ ಉಳಿಸಿದೆ.

ಡಿಬಟಿ ಸಂಬಂಧತ ಸಚ್ವಾಲಯಗಳು ಡಿಬಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಸಿದ ಯೇಜನೆಗಳು

ಆಧಾರ್ - ಸುಮಾರು 
132 ಕ್ೊೇಟಿ

ಮಬೆೈಲ್ 116.7 
ಕ್ೊೇಟಿ

ಈಗ ಸಹಾಯವನುನು 
ನ್ರವಾಗ್ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸುವುರು 
ಸುಲಭವಾಗ್ರ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸರಿಯಾರ 
ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತ್ತರ

ವಂಚನಯಿಲಲಿರ ವಯೂವಸ್ಥೆ 

AADHAAR-DBT LINKAGE
EMPOWERING CITIZENS, REFORMING GOVERNANCE

Success Story of DBT

DBT helped plug leakages

Estimated saving of Rs. 44,000 crore 
in FY 2020-21

AADHAAR-DBT LINKAGE
EMPOWERING CITIZENS, REFORMING GOVERNANCE

Success Story of DBT

DBT helped plug leakages

Estimated saving of Rs. 44,000 crore 
in FY 2020-21

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್್ಯಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 16 ಪಟುಟಿ ಹಚಚುಳ  
(ರ�. ಕ್�ೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ)

2013-14: 10.80 ಕ್ೊೇಟಿ    2021-22: 168.2 ಕ್ೊೇಟಿ

ಜ
ನ್

 ರ
ನ್

 ಖ
ಾತೆ

 

45
.3

3 
ಕ್ೊ

ೇಟಿ

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಚಾಲ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಚಾಲ್ತ 

ಭಾರತಭಾರತ
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ಡಿಜಟಲ್ ಪಾವತ್ಗಳು ಮತುತಿ ಏಕ್ೇಕೃತ ಪಾವತ್ಗಳ ಇಂಟರೇಷ್ಸ್ (ಯುಪಐ)

*As on 02-05-2022

Launched in 2016

Boost to small value transactions

Big help to small / street vendors

Facilitating money transfer for migrants

Nearly Rs. 10 lakh crore transacted through 
600 Crore transactions

26 Crore plus unique users of UPI; 15+ Crore 
UPI QRs deployed 

Comprises 40% of all digital transactions 

UPI: SINGLE LARGEST RETAIL PAYMENT PLATFORM IN THE 
COUNTRY

•	 ಇದನು್ನ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತಿ ಇದು 
ಪ್ರಮುಖ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ ವೆೋದಿಕ್ಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಒಂದೆೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕ್ೋಶನ್ ಗೆ ಬಹು ಬಾ್ಯಂಕ್ 
ಖಾತೆಗಳನು್ನ ಲ್ಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

•	 ಈ ಮ�ಲಕ ನೋರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರ�ಪದಲ್ಲಿ ಸಣಣಿ 
ಪಾವತ್ಗಳನು್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಫಬ್ರವರ 
2022 ರವರಗೆ, 229 ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗಳು ಯುಪ್ಐ ಸ್ೋವೆಗೆ 
ಸ್ೋರಕ್�ಂಡಿವೆ.

•	 600 ಕ್�ೋಟಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮ�ಲಕ 10 ಲಕ್ಷ 
ಕ್�ೋಟಿ ರ�ಪಾಯಿ ಪಾವತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 26 ಕ್�ೋಟಿ 
ಜನರು ಇದನು್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದಾದಾರ. 15 ಕ್�ೋಟಿ ಯುಪ್ಐ 
ಕ�್ಯಆರ್  ಕ್�ೋರ್ ಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಲಾಗಿದೆ.  
(*ಮೆೋ 2, 2022 ರ ಅಂಕ್ಅಂಶ)

ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಪಐ ನ 
ಪಾ್ರಮುಖಯಾತೆ ಹಚಾ್ಚಯತು

n 	ಅನಿಯಂತ್್ರತ ನಿಧಾಷಿರಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕ್�ಳು್ಳವ ಮತುತಿ ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರದ 
ಕಥೆಗಳು 2014 ಕ್ಕೆಂತ ಮುಂಚೆ ಹರದಾಡುತ್ತಿದದಾವು. ಆದರ 
2014 ರ ನಂತರ, ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಆಧಾರತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮ�ಲಕ 
ಪಾರದಶಷಿಕತೆಯನು್ನ ಖಾತ್್ರಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

n 	ತರಂಗಾಂತರ ಮತುತಿ ಕಲ್ಲಿದದಾಲು ಸ್ೋರದಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಸಕಾಷಿರ 
ಹರಾಜುಗಳನು್ನ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ಪಾರದಶಷಿಕತೆಯನು್ನ ಖಾತ್್ರಪಡಿಸುವ ವಿನ�ತನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪರಸರ 
ಸಚವಾಲಯ ಸ್ೋರದಂತೆ ಇಲಾಖ್ಯ ಅನುಮತ್ಗಳ ಪ್ರಕ್್ರಯಯನು್ನ 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

n 	ಎಲಾಲಿ ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರದ ಸಚವಾಲಯಗಳು ಮತುತಿ ಇಲಾಖ್ಗಳ 
ವೆಬ್ ಸ್ೈಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಡಾ್ಯಶ್ ಬ�ೋರ್ಷಿ ಅನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ ಯೋಜನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡ್ೋಟಾವನು್ನ ಈ 
ಡಾ್ಯಶ್ ಬ�ೋರ್ಷಿ ನಲ್ಲಿ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವಿೋಕರಸಲಾಗುತತಿದೆ.

n 	MYGOV ಅನು್ನ ಜುಲೆೈ 26, 2014 ರಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ�ಂದಿಗೆ 
ನೋರವಾಗಿ ತೆ�ಡಗಿಸಿಕ್�ಳ್ಳಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ವೆಬ್ ಸ್ೈಟ್ ಗಳು, ಅಪ್ಲಿಕ್ೋಶನ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಟಿ್ವಟಟಿರ್ ಹಾ್ಯಂಡಲ್ ಗಳ 
ಮ�ಲಕ ಸಾವಷಿಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಯ ಈ ವೆೋದಿಕ್ಯು 
ಸಾವಷಿಜನಿಕರಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳು ಮತುತಿ ಸಲಹಗಳನು್ನ 
ಹಂಚಕ್�ಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನು್ನ ಒದಗಿಸುತತಿದೆ.

n 	ಸಕಾಷಿರ ಖರೋದಿಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರವನು್ನ ತೆ�ಡ್ದುಹಾಕಲು ಆಗಸ್ಟಿ 
2016 ರಲ್ಲಿ ಸಕಾಷಿರ ಇ-ಮಾಕ್ಷಿಟ್ ಪಲಿೋಸ್ (ಜಿಇಎಂ) ಪ�ೋಟಷಿಲ್ 
ಅನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಮ�ಲಕ ಎಲಾಲಿ ಇಲಾಖ್ಗಳ 
ಸಕಾಷಿರ ಖರೋದಿಯನು್ನ ಕಡಾಡೆಯಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು 40 ಲಕ್ಷಕ�ಕೆ 
ಹಚುಚು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಇದರ�ಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹ�ಂದಿದಾದಾರ.

n 	42 ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರದ ಸಚವಾಲಯಗಳು ಮತುತಿ ಇಲಾಖ್ಗಳಿಂದ 
511 ಸ್ೋವೆಗಳು ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳ 
ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳು ಸ್ೋರದರ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್್ಯ 7000 ಮಿೋರುತತಿದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೊಲಕ ಪಾರದಶಷ್ಕತೆ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲ್ಕರ್
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನು್ನ ಅಪ್ ಲೆ�ೋರ್ 
ಮಾಡಲು ವಿತರಕರಗೆ ರಪ�ಸಿಟರಗಳು ಮತುತಿ ಗೆೋಟ್ ವೆೋಗಳ 
ಸಂಗ್ರಹದೆ�ಂದಿಗೆ ಪರಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಒದಗಿಸುತತಿದೆ. ಫಬ್ರವರ 2022 
ರ ಮೊದಲ ವಾರದ ವೆೋಳೆಗೆ 9.23 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ಬಳಕ್ದಾರರು 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕರ್ ನಲ್ಲಿ ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕ್�ಂಡಿದಾದಾರ. ಏಪ್್ರಲ್ 19, 2022 
ರವರಗೆ 507 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ದಾಖಲೆಗಳನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಉಮಂಗ್ ಅಪಲಿಕ್ೇಶನ್
ಉಮಂಗ್  ಹ�ಸ ಯುಗದ ಆಡಳಿತಕಾಕೆಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಮೊಬೈಲ್ 
ಅಪ್ಲಿಕ್ೋಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸ್ೋವೆಗಳನು್ನ ತಲುಪ್ಸಲು ಉಮಂಗ್ ಅನು್ನ 
ಒಂದೆೋ ಮೊಬೈಲ್ ವೆೋದಿಕ್ಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸುತಿತ, 20,527 
ಭಾರತ್ ಬಲ್ ಪಾವತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಬಬಪ್ಎಸ್) ಯುಟಿಲ್ಟಿ ಸ್ೋವೆಗಳು 
ಹಾಗ� 279 ಕ್ೋಂದ್ರ ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಷಿರದ ಇಲಾಖ್ಗಳು ಮತುತಿ 33 ರಾಜ್ಯ 
ಏಜನಿಸುಗಳ 1417 ಸ್ೋವೆಗಳು ಉಮಂಗ್  ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ�ಂಡಿವೆ.
ಇ-ಸಹಿ
ಇ-ಸಹಿ ಸ್ೋವೆಯು ಈಗ ನಾಗರಕರು ಕಾನ�ನುಬದಧಿವಾಗಿ ಸಿ್ವೋಕಾರಾಹಷಿ 
ರ�ಪದಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಾಮ್ಷಿ ಗಳು ಮತುತಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ 
ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಅನುಮತ್ಸುತತಿದೆ. ಯುಐಡಿಎಐ ನ ಒಟಿಪ್ ಆಧಾರತ 
ದೃಢೋಕರಣ ಸ್ೋವೆಗಳನು್ನ ಬಳಸಿಕ್�ಂಡು ವಿವಿಧ ಅಪ್ಲಿಕ್ೋಶನ್ ಗಳ ಮ�ಲಕ 
ಸ್ೋವೆಗಳನು್ನ ಪಡ್ಯಬಹುದು. ಫಬ್ರವರ ಮೊದಲ ವಾರದವರಗೆ ಒಟುಟಿ 
23.72 ಕ್�ೋಟಿ ಇ-ಸಹಿಗಳನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ೂೇವಿನ್ ಮತ್್ತ ಆರೂೇಗಯಾ ಸೇತ್
ಕ್�ೋವಿರ್ ವಿರುದಧಿದ ಹ�ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾಲಿಟ್ ಫಾಮ್ಷಿ ಕ್�ೋವಿನ್  
ಅನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ�ೋಟಷಿಲ್ ಮತುತಿ ಅಪ್ಲಿಕ್ೋಶನ್ ಮ�ಲಕ 
ಕ್�ೋವಿರ್ ಲಸಿಕ್ಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ್ೋಕರಣದವರಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ಹಂತವನು್ನ ಕ್�ೋವಿನ್ ಮ�ಲಕ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೆೋ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸ್ೋತು ಕ್�ೋವಿರ್ ಸ್�ೋಂಕ್ತರ ಸಂಪಕಷಿ 
ಪತೆತಿಹಚುಚುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಯಿತು.
ಜಿೇವನ್ ಪ್ರಮ್ಣ
ಜಿೋವನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದು ಕರಯಲ್ಪಡುವ ಜಿೋವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನು್ನ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೆೈಫ್ ಸಟಿಷಿಫಿಕ್ೋಟ್ ಯೋಜನಯಲ್ಲಿ ಪ್ಂಚಣ್ದಾರರು 
ಪಡ್ಯುವ ಸಂಪ�ಣಷಿ ಪ್ರಕ್್ರಯಯನು್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ೋಕರಣಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಈ ಉಪಕ್ರಮದೆ�ಂದಿಗೆ, ಪ್ಂಚಣ್ದಾರನು ವಿತರರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರವಾ 
ಪ್ರಮಾಣ್ೋಕರಣ ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಮುಂದೆ ಭೌತ್ಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಬೋಕಾಗಿಲಲಿ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಚಾಲ್ತ 

ಭಾರತ
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ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಮತುತಿ ಡೆೊ್ರೇನ್ ವಲಯ
n 	ಭವಿರ್ಯದ ಅನಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನು್ನ ಅಡಗಿಸಿಕ್�ಂಡಿರುವ 

ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ ಮತುತಿ ಡ್�್ರೋನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ವಲಯವ� ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಂಗಳಯಾನವು 
ಆಟೆ�ೋ ವೆಚಚುಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನು್ನ 
ತಲುಪ್ದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಮತತಿರುಟಿ ವಿಸತಿರಣೆ ಮತುತಿ ರಕ್ಷಣೆಯ 
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಯಶಸಿಸುನ ವಿಶಿರಟಿ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರ ದೆೋಶಿೋಯವಾಗಿ 
ನಿಮಿಷಿಸಲಾದ ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ ನೌಕ್ ಮರುಬಳಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ 
ಉಡಾವರಾ ವಾಹನ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಪ್ರದಶಷಿಕ (ಆರ್  ಎಲ್  ವಿ 
-ಟಿಡಿ) ಮತುತಿ ಮಂಗಳಯಾನದ ಯಶಸಿ್ವ ಉಡಾವಣೆ.

n 	ಇದನು್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್�ಂಡು, ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ ಕ್ೋತ್ರವನು್ನ ಮೊದಲ 
ಬಾರಗೆ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮುಕತಿಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2019-20 ಕ್ಕೆ 
ಹ�ೋಲ್ಸಿದರ 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್�್ರೋ ವಾಣ್ಜ್ಯ ಶಾಖ್ಯ ಬಜಟ್ 
ಹಂಚಕ್ಯಲ್ಲಿ 38 ಪಟುಟಿ ಹಚಚುನ ಹಚಚುಳ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

n 	ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶದಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹವನು್ನ ಹ�ಡ್ದುರುಳಿಸುವ ವಿಶ್ವದ 
ನಾಲಕೆನೋ ರಾರಟ್ ಎಂಬ ಹಗಗೆಳಿಕ್ಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. 2019 
ರಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಯ ಯಶಸಿಸುನ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ 
ಅವರೋ ಇದನು್ನ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು.

n 	ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಮಿರನ್ ನ ಭಾಗಶಃ ಯಶಸಿಸುನ ನಂತರ, 
ಚಂದ್ರಯಾನ 3 ಮತುತಿ ಗಗನ್ ಯಾನ್ ಮಿರನ್ ಗಳನು್ನ 
ಅನುಮೊೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.

n 	2020 ರಲ್ಲಿ, ಇಸ್�್ರೋ “ವೆ�್ಯೋಮಮಿತ್ರ” ಎಂದು ಕರಯಲಾದ 
ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಮ�ಲಮಾದರಯನು್ನ 
ಅನಾವರಣಗೆ�ಳಿಸಿತು.

n 	ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತ ಸಕಾಷಿರದ ಪ್ರಮುಖ 
ಕಾಯಷಿಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮ�ರು 
ಘಟಕಗಳನು್ನ ಆಧರಸಿದೆ: ಪ್ರತ್ ನಾಗರಕರಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ; ಇ ಆಡಳಿತ ಮತುತಿ ಸ್ೋವೆಗಳ 
ಸುಗಮಗೆ�ಳಿಸುವಿಕ್; ಮತುತಿ ನಾಗರಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಸಬಲ್ೋಕರಣ.

n 	ಫಬ್ರವರ 2022 ರವರಗೆ ಒಟುಟಿ 132 ಕ್�ೋಟಿ ಆಧಾರ್ 
ಕಾರ್ಷಿ ಗಳನು್ನ ವಿತರಸಲಾಗಿದೆ.

n 	ರುಪೋ ಪಾವತ್ ಗೆೋಟ್ ವೆೋ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜಾಗತ್ಕ 
ಪಾವತ್ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. 70 ಕ್�ೋಟಿ ಭಾರತ್ೋಯರು ರುಪೋ 
ಕಾರ್ಷಿ ಹ�ಂದಿದಾದಾರ. ನಮ್ಮ ರುಪೋ ಕಾರ್ಷಿ ನಾಲುಕೆ 
ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ, 
ಯುಎಇ, ಭ�ತಾನ್ ಮತುತಿ ನೋಪಾಳ ಸ್ೋರವೆ.

n 	ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭ� ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧುನಿೋಕರಣ 
ಕಾಯಷಿಕ್ರಮವನು್ನ ಏಪ್್ರಲ್ 1, 2016 ರಂದ ನಡ್ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
1,62,71,251 ನಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, 1,11,47,387 ನಕ್ಗಳನು್ನ 
ಡಿಜಿಟಲ್ೋಕರಣಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 6,11,178 ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಭ� ದಾಖಲೆಗಳ ಗಣಕ್ೋಕರಣ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿದೆ. ಇದು 
ದೆೋಶದ ಒಟುಟಿ ಗಾ್ರಮಗಳ ಶೋ.93.10 ಆಗಿದೆ.

n 	ಮಾಚ್ಷಿ 15, 2022 ರವರಗೆ, 4.81 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು 
ಅಭ್ಯರ್ಷಿಗಳು ತರಬೋತ್ ಪಡ್ದಿದಾದಾರ ಮತುತಿ 3.56 ಕ್�ೋಟಿ 
ಅಭ್ಯರ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಸಾಕ್ಾರತಾ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ್ೋಕರಸಿದಾದಾರ.

n 	ಅಕ್�ಟಿೋಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಲೆೋಜ್ ಪಾ್ರಯೋಗಿಕ 
ಯೋಜನಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆಯದಾ 700 ಗಾ್ರಮ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಸ್ೋವೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ 
ಸ್ೋವೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸ್ೋವೆಗಳು, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತಿ 
ಸಕಾಷಿರ ಮತುತಿ ನಾಗರಕ ಸ್ೋವೆಗಳನು್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ�ಲಕ 
ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

n 	ಭಾರತ್ ನಟ್ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಾ್ರರ್ ಬಾ್ಯಂರ್ 
ಕಾಯಷಿಕ್ರಮವನು್ನ ವೆೋಗಗೆ�ಳಿಸುವ ಒಂದು 
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ದ�ರಸಂಪಕಷಿ ಇಲಾಖ್ಯ ಈ 
ಯೋಜನಯಲ್ಲಿ 2.5 ಲಕ್ಷ ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳು ಮತುತಿ 
ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಷಿ ಕಲ್್ಪಸಬೋಕ್ದೆ. ಮಾಚ್ಷಿ 15, 2022 
ರ�ಳಗೆ 1,75,827 ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೋವೆಗಾಗಿ 
ಬಾ್ರರ್ ಬಾ್ಯಂರ್ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿವನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
2014 ರ ಮೊದಲು, ದೆೋಶದ 100 ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ಡ 
ಇಂಟನಷಿಟ್ ಸಂಪಕಷಿ ಇರಲ್ಲಲಿ.

n 	ರೈತರು, ರೈತ ಉತಾ್ಪದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತುತಿ ವಾ್ಯಪಾರಗಳಿಗೆ 
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಗಣೆಗೆ ವಾಹನಗಳನು್ನ ಬಾಡಿಗೆಗೆ 
ಪಡ್ಯಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಕ್ಸಾನ್ ರರ ಮೊಬೈಲ್ 
ಅಪ್ಲಿಕ್ೋಶನ್ ಅನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿ 
ಮತುತಿ ಇಂಗಿಲಿರ್ ಸ್ೋರದಂತೆ 10 ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 
5.84 ಲಕ್ಷ ರೈತರು, ರೈತ ಸಂಘಟನಗಳು, ವಾ್ಯಪಾರಗಳು 
ಮತುತಿ ಸ್ೋವಾ ಪ�ರೈಕ್ದಾರರು ರರ ಮೊಬೈಲ್ 
ಅಪ್ಲಿಕ್ೋಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕ್�ಂಡಿದಾದಾರ.

n 	ಡಿಸ್ಂಬರ್ 20, 2021 ರವರಗೆ, 4.46 ಲಕ್ಷಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ಸಿ 
ಎಸ್  ಸಿ ಗಳಿದುದಾ, 3.48 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಗಾ್ರಮ ಪಂಚಾಯತ್ 
ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದಾದಾರ.

ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇ-ಜಿಲ್ಲಿ ಮಿರನ್ ಮೊೇಡ್ ಯೇಜನೆ (ಎಂಎಂಪ)
ಇ ಜಿಲಾಲಿ ಎಂಎಂಪ್ಯನು್ನ ರಾಷಿಟ್ೋಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದೆದಾೋಶವೆಂದರ, 
ವಿದು್ಯನಾ್ಮನವಾಗಿ ಜಿಲಾಲಿ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಗುರುತ್ಸಲಾದ ಹಚಚುನ ಪ್ರಮಾಣದ 
ನಾಗರಕ-ಕ್ೋಂದಿ್ರತ ಸ್ೋವೆಗಳನು್ನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ದೆೋಶದ 
709 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 3916 ಇ-ಜಿಲೆಲಿ ಸ್ೋವೆಗಳನು್ನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ಆಸಪಾತೆ್ರ-ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನೊೇಂದಣಿ ವಯಾವಸಥೆ
ಇದರಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನ�ೋಂದಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತುತಿ ಇ-ಹಾಸಿ್ಪಟಲ್ 
ಅಪ್ಲಿಕ್ೋಶನ್ ಗಳನು್ನ ಎನ್ ಐಸಿಯ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಕ ಲೌಿರ್ ನಲ್ಲಿ ಹ�ೋಸ್ಟಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸುತಿತ, 631 ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳು ಇ-ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕಷಿ 
ಹ�ಂದಿವೆ, 23.38 ಕ್�ೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡ್ಯುತ್ತಿವೆ. ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ನ�ೋಂದಣ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಬಳಸಿಕ್�ಂಡು ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 422 ಆಸ್ಪತೆ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
49 ಲಕ್ಷಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ಭೋಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನು್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಚಾಲ್ತ 

ಭಾರತ
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ರೈತರ 
ಕಲ್ಯಾಣದ  

ಭರವಸ 
2014ರ ಬಳಿಕ ಕೃಷ್ಕರಿಗ್ಗಿ ಕ್ೈಗೊಂಡ ಐತಿಹ್ಸಕ ಕ್ರಮಗಳು 

ವಿಶ್ದ ಆಹ್ರ ಕಣಜವ್ದ  
ಭ್ರತ. ಸ್ವಕಾಕ್ಲ್ಕ ಗರಿರ್ಠ 

ಮಟ್ಟದ ಕೃಷ್ ರಫ್ತು 

ಗೆ�ೋಧಿ ರಫಿತಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4 ಪಟುಟಿ ಹಚಚುಳ ಜಾಗತ್ಕ 
ಅಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಸುಮಾರು 
ಶೋ. 50ರರುಟಿ, ಸಾಗರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ದಾಖಲೆಯ 

7.71 ಶತಕ್�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ತಲುಪ್ದೆ ಭಾರತ್ೋಯ ಕಾಫಿ 
ವಿದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಯಕೆಯಾಗಿದೆ,  

ರಫ್ತು 1 ಶತಕ್�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದುದಾ, ಸಾಂಬಾರ 
ಪದಾರಷಿಗಳ ರಫ್ತು ಸತತ ಎರಡನೋ ವರಷಿವ�  

4 ಶತಕ್�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ತಲುಪ್ದೆ.

ಕೃಷ್ ರಫ್ತು

ವಾಷ್ಷ್ಕ ವೃದ್ಧಿ ಶೇ.20

2021-2022 2020-2021
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(50 ಶತಕ್�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗುರ ಹ�ಂದಲಾಗಿತುತಿ.)

ಸಕಕೆರ

ಇತರ

ಅಕಿಕೆ 

ಗೊೇಧಿ

9.65 ಶತಕೊೋಟಿ ಡಾಲರ್

2.12 ಶತಕೊೋಟಿ ಡಾಲರ್

4.6 ಶತಕೊೋಟಿ ಡಾಲರ್

1.08 ಶತಕೊೋಟಿ ಡಾಲರ್

ಪಎಂ ಕಿಸ್ನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ: ಆರ್ಕಾಕ ಪ್ಲ್ದ್ರ 
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ, ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ನಗದು ವಗಾಷಿವಣೆ 
ಯೋಜನಯನು್ನ 2019 ಫಬ್ರವರ 24ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನೋರ ಸವಲತುತಿ 
ವಗಾಷಿವಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಹಷಿ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ವಾಷಿಷಿಕ 6,000 ರ�.ಗಳನು್ನ 
ಮ�ರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವಗಾಷಿಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕ್ 2022 ಏಪ್್ರಲ್ 25, 
ರವರಗೆ 11.3 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ರೈತರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 1.82 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳನು್ನ 
ವಗಾಷಿಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರೈತರಿಗೆ ಸ್ರಕ್ಷತೆ : ಪಎಂ ಬೆಳೆ ವಿಮ್ ಯೇಜನೆ 
ಈ ಯೋಜನಯನು್ನ 2018ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸಗಿಷಿಕ 
ವಿಕ್�ೋಪಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಪರಹಾರವನು್ನ ಪಡ್ಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾದಾರ. 
ಈ ಯೋಜನ ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 37.52 ಕ್�ೋಟಿ ರೈತರು 
ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕ್�ಂಡಿದಾದಾರ. ಈ ಯೋಜನಗೆ 10.25 ಕ್�ೋಟಿ ಕ್ಲಿೋಮುಗಳು ಬಂದಿದುದಾ, 
ಈ ಪೈಕ್ 1.2 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳ ಪರಹಾರವನು್ನ ಪಾವತ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕೃಷ್ ಉತಪಾನನುಗಳಿಗೆ ಸಪಾರ್ಕಾತಮಾಕ ಬೆಲೆ ಒದಗಿಸಲ್ ನೆರವ್ಗ್ತಿ್ತರ್ವ ಇ-ನ್ಯಾಮ್ 
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಬಲೆಗಳನು್ನ ಪಡ್ಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿ 
ಕ್�ಡಲು ಆನ್ ಲೆೈನ್, ಪಾರದಶಷಿಕ ಬಡಿಡೆಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ ರ�ಪ್ಸುವ ಮ�ಲಕ 
ಇ-ನಾ್ಯಮ್ ಅನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 1೦೦೦ ಮಾರುಕಟೆಟಿಗಳನು್ನ 
ಇದಕ್ಕೆ ಜ�ೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022 ಮಾಚ್ಷಿ 31ರವರಗೆ, 2113 ಎಫ್.ಪ್.ಒಗಳನು್ನ 
ಪ�ೋಟಷಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ನ�ೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದುದಾ, 1.73 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ರೈತರು, 3.24 
ಲಕ್ಷ ವಾ್ಯಪಾರಗಳು ಮತುತಿ ಕಮಿರನ್ ಏಜಂಟರು ಇದರಲ್ಲಿದಾದಾರ. 2022 ಮಾಚ್ಷಿ 
22ರವರಗೆ, 1.82 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ಈ ವೆೋದಿಕ್ಯಲ್ಲಿ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಸ್್ಮಿತ್ ಯೇಜನೆ 
ಸಾ್ವಮಿತ್ವ ಯೋಜನಯನು್ನ 2021 ಏಪ್್ರಲ್ 24 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, 
ಇದರಲ್ಲಿ ರೈತರಗೆ ತಮ್ಮ ಭ�ಮಿಯ ಮಾಲ್ೋಕತ್ವದ ಚೋಟಿಗಳನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ 
ಮತುತಿ ಭ�ಮಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಯನು್ನ ರಚಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 2025ರ ವೆೋಳೆಗೆ 
ರಾರಟ್ವಾ್ಯಪ್ ಜಾರಗೆ ಬರಲ್ದೆ. 2022 ಮೆೋ 1 ರ, ವೆೋಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.35 ಲಕ್ಷ 
ಹಳಿ್ಳಗಳ ಡ್�್ರೋನ್ ಸಮಿೋಕ್ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿದುದಾ, 31 ಸಾವಿರ ಹಳಿ್ಳಗಳಲ್ಲಿ 36 ಲಕ್ಷಕ�ಕೆ 
ಹಚುಚು ಸ್ವತ್ತಿನ ಚೋಟಿಗಳನು್ನ ವಿತರಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ರೆೈತರ ಕಲಾಯಾಣದ  

ಖಾತಿ್ರ
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ಕಿಸ್ನ್ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಕ್ಡ್ಕಾ 
ಲೆೋವಾದೆೋವಿದಾರರ ಕಪ್ಮುಷಿಠಾಯಿಂದ ರೈತರನು್ನ ಮುಕತಿಗೆ�ಳಿಸಲು, ಕ್ೋಂದ್ರ 
ಸಕಾಷಿರ 2018ರ ಜುಲೆೈ 4ರಂದು ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ 
ಸುಲಭ ನಿಯಮ ಮತುತಿ 3 ಲಕ್ಷ ರ�.ಗಳವರಗೆ ಸಾಲ ನರವಿನ�ಂದಿಗೆ 
ಕ್ಸಾನ್ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಕಾರ್ಷಿ ಯೋಜನಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. 2022 
ಏಪ್್ರಲ್ 25 ರವರಗೆ, 3.38 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳ ಸಾಲ ಮಂಜ�ರು 
ಮಿತ್ಯಂದಿಗೆ 3.05 ಕ್�ೋಟಿ ಕ್ಸಾನ್ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಕಾಡಗೆಷಿಳನು್ನ 
ವಿತರಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಡಿಡೆ ದರವು ವಾಷಿಷಿಕ ಕ್ೋವಲ ಶೋ.4 ಆಗಿರುತತಿದೆ. 

ರೈತರ ಅನ್ಕೂಲಕ್ಕೆಗಿ ಕನಿರ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚಚುಳ 
ಗೆ�ೋಧಿ ಮತುತಿ ಅಕ್ಕೆಯನು್ನ ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ ಕನಿರಠಾ ಬಂಬಲ ಬಲೆಯಡಿ 
ಖರೋದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2022-2023 ರ ಹಿಂಗಾರು ಮಾರುಕಟೆಟಿ 
ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, 2022 ಏಪ್್ರಲ್ 24ರವರಗೆ 137 ಲಕ್ಷ ಮೆಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ 
ಗೆ�ೋಧಿಯನು್ನ ಖರೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. 2021-2022 ರ ಮುಂಗಾರು 
ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ, 757.27 ಲಕ್ಷ ಮೆಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಅಕ್ಕೆಯನು್ನ 
ಖರೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಬಳೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಎಂಎಸಿ್ಪಯು 
ರೈತರಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚಚುದ ಒಂದ�ವರ ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. 

10 ಸ್ವಿರ ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸಥೆಗಳನ್ನು (ಎಫ್.ಪ.ಒಗಳು) 
ರಚಿಸಲ್ಗ್ವುದ್ 
ರೈತರ ಆದಾಯವನು್ನ ಹಚಚುಸಲು, ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ರೈತ ಉತಾ್ಪದಕ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳನು್ನ ರಚಸಲಾಗುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ 5 ವರಷಿಗಳವರಗೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಏಪ್್ರಲ್ 2022 ರವರಗೆ, 2315 ಎಫ್.ಪ್.ಒಗಳನು್ನ 
ನ�ೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಬಿದಿರ್ ಅಭಿಯ್ನ 
ಸಂಪುಟವು 2018 ಏಪ್್ರಲ್ 25, ರಂದು ಪುನಾರಚತ ರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ಬದಿರು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೊೋದನ ನಿೋಡಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಬದಿರು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಸಕಾಷಿರವು ರೈತರಗೆ 50 ಸಾವಿರ ರ�ಪಾಯಿಗಳ ಧನ 
ಸಹಾಯವನು್ನ ನಿೋಡುತತಿದೆ. ಸಣಣಿ ರೈತರಗೆ ಪ್ರತ್ ಸಸಿಗೆ 120 ರ�.ಗಳ 
ಸಬಸುಡಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಭಾರತವು ಪ್ರತ್ವರಷಿ ಸುಮಾರು 14 ದಶಲಕ್ಷ 
ಟನ್ ಬದಿರನು್ನ ಉತಾ್ಪದಿಸುತತಿದೆ. 

ಸಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಮ್ರ್ಕಟ್್ಟ ತಲ್ಪುವ ರೈತರ ಉತಪಾನನುಗಳು 
ರೈತರ ಬಳೆಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟೆಟಿ ತಲುಪುವುದನು್ನ 
ಖಚತಪಡಿಸಿಕ್�ಳ್ಳಲು, ಶಿೋತಲ್ೋಕರಣ ಬ�ೋಗಿಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಕ್ಸಾನ್ ರೈಲು 
ಯೋಜನಯನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಚ್ಷಿ 25, 2022 ರವರಗೆ, 

ಕ್ಸಾನ್ ರೈಲ್ನ 2190 ಆವತಷಿನಗಳು ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿವೆ. ಆಗಸ್ಟಿ 2020 
ರಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ 1.0, ಮತುತಿ ಅಕ್�ಟಿೋಬರ್ 27, 2021 ರಂದು, ಕೃಷಿ 
ಉಡಾನ್ ಯೋಜನ 2.0 ಅನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಮಣ್ಣಿನ ಆರ�ೋಗ್ಯ ನಿವಷಿಹಣೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಪರೋಕ್ ಆಧಾರತ 
ಪ�ೋರಕಾಂಶಗಳ ನಿವಷಿಹಣೆಯನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ 2018-2019 ರಂದ 2020-2021 ರವರಗೆ 5.67 
ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ರೈತರು ಈ ಯೋಜನಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ದಿದಾದಾರ. 
ಏಪ್್ರಲ್ 19, 2022 ರವರಗೆ, 22.19 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ಮಣ್ಣಿನ 
ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಷಿ ಗಳನು್ನ ತಯಾರಸಿ ರೈತರಗೆ ತಲುಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪಎಂ ಕಿಸ್ನ್ ಸಂಪದ ಯೇಜನೆ 
ಇದನು್ನ 2015ರ ಮೆೋ 3ರಂದು 6 ಸಾವಿರ ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳ ಅಂದಾಜು 
ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಇದನು್ನ ಹಚುಚುವರಯಾಗಿ 4600 
ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ 2025-2026 ರವರಗೆ ವಿಸತಿರಸಲಾಗಿದುದಾ, ಇದರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಬೃಹತ್ ಆಹಾರ ಉದಾ್ಯನ, ಕ್ರು ಆಹಾರ ಉದಾ್ಯನ, ಆಹಾರ 
ಪರೋಕ್ಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಸ್ೋರದಂತೆ 1088 ಯೋಜನಗಳಿಗೆ 
ಅನುಮೊೋದನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಗೊೇಕ್ಲ ಗ್್ರಮ ಅಭಿಯ್ನ: 
ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 16 ಗೆ�ೋಕುಲ ಗಾ್ರಮಗಳನು್ನ ಸಮಗ್ರ ದೆೋಶಿೋಯ 
ಜಾನುವಾರು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಸಾಥೆಪ್ಸಲು ಮಾಚ್ಷಿ 31, 
2022 ರವರಗೆ ಹಣವನು್ನ ಬಡುಗಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮ�ರು 
ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತಿ ಕ್ೋಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 2082 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳನು್ನ ಬಡುಗಡ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರರ್ನ ಮಂತಿ್ರ ಕೃಷ್ ಸಂಚ್ಯಿ ಯೇಜನೆ: ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿಚುದ 
ನಿೇರಿನ ಲಭಯಾತೆ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನ 2015-16 ರಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ರಲಾ 
ಯೋಜನಯಾಗಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ತ್ವರತ ನಿೋರಾವರ 
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನು್ನ ಸಹ ಒಳಗೆ�ಂಡಿದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ತ್ವರತ ನಿೋರಾವರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮದ 99 ದೆ�ಡಡೆ 
ಯೋಜನಗಳನು್ನ ಅಭಿಯಾನದೆ�ೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳಿಸಲು 
ಕ್ಲಸ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಅದರಲ್ಲಿ 46 ಯೋಜನಗಳು 
ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿವೆ. ಈ ಯೋಜನಯಡಿ, ಮಾಚ್ಷಿ 2021 ರವರಗಿನ 
ದತಾತಿಂಶದಂತೆ 50.64 ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಟಿೋರ್ ಭ�ಮಿಗೆ ಹಚುಚುವರ ನಿೋರಾವರ 
ಸಾಮರ್ಯಷಿವನು್ನ ಸೃಷಿಟಿಸಲಾಗಿದೆ.   

ಬೆ
ಳೆ

 ವಿ
ಮೆ

 
ಯ

ೇಜ
ನೆ

 - 
ವಿ

ಮೆ

3.7
8.2

ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್್ಟೇರ್ ಗೆ ಸರ್ಸರಿ ವಿಮ್ ಮೊತ್ತ:  
2014 ರಲ್ಲಿ 18 ಸ್ವಿರ ರೂಪ್ಯಿ, 2022 ರಲ್ಲಿ  
45 ಸ್ವಿರ ರೂಪ್ಯಿಗಳು. 

ಬೆಳೆ ವಿಮ
ಕನಿರ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ 
2014 ಮತುತಿ 2022 ರ ನಡುವ ಭತತಿಕ್ಕೆ 
ಶೇಕಡಾ 43 ರಷುಟಿ ಮತುತಿ ಗೆೊೇಧಗೆ 
ಶೇಕಡಾ 39 ರಷುಟಿ ಹಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. 

ಕನಿರ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರಿೇದಿ: 

356
250

433
ಭತತಿ ಗೆೊೇಧ ಅಂಕ್ ಸಂಖ್ಯಾಗಳು ಲಕ್ಷ  

ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನುನುಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ೊೇಟಿ 

ಕ್ೊೇಟಿ 

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ರೆೈತರ ಕಲಾಯಾಣದ  

ಖಾತಿ್ರ

894
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ಆರೊತೇಗ್ಯಪೂಣ್ಣ ಭಞಾರತ 
ಸಶಕ್ ಭಞಾರತ
ಆರ�ೋಗ್ಯವು ಯಶಸುಸು ಮತುತಿ ಸಮೃದಿಧಿಗೆ 
ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಸಮಾಜ 
ಮತುತಿ ಇಡಿೋ ರಾರಟ್ದ ಪ್ರಗತ್ಯು ಆರ�ೋಗ್ಯದ 
ಅಡಿಪಾಯವನು್ನ ಅವಲಂಬಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಎಂಟು 
ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು ಆರ�ೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 
ಹಚಚುನ ಆದ್ಯತೆ ನಿೋಡಿದೆ. ಕ್�ೋವಿರ್ ನಂತಹ 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�ೋಗದ ನಡುವೆಯ�, ಆರ�ೋಗ್ಯ 
ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿವನು್ನ ಸುಧಾರಸಲು ವಿಭಾಗ 
ಮಟಟಿದಿಂದ ಹ�ಸ ಪಾ್ರರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ...

ಇದುವರಗೆ ಸುಮಾರು 18 
ಕ್�ೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 

ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಕಾರ್ಷಿ ಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

2018 
ರ ಸ್ಪ್ಟಿಂಬರ್ 23 

ರಂರು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾರ 
ಆಯುಷಾಮಾನ್ ಭಾರತ್ 

ಯ್ಜನಯು 10.74 ಕೆ್್ಟಿಗ್ 
ಹೆಚುಚು ಬಡವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರದೇ ಪ್ರತಿ 

ಕುಟುಂಬಕೆಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರ್.ಗಳ ಆರ್್ಗಯೂ 
ವಿರ ರಕ್ಷಣೆಯನುನು ಒರಗ್ಸುವ 

ಉರ್್ ಶವನುನು ಹೆ್ಂದಿರ.

ಇಂತಹ 
141 ವೈರಯೂಕ್ಯ 

ಕಾಯದೇವಿಧಾನಗಳನುನು ಈ 
ಯ್ಜನಯಡಿ ಸ್್ರಿಸಲಾಗ್ರು್, ಇರು 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿ್ಮಿತವಾಗ್ರ. 
ಅಕೆ್ಟಿ ಬರ್ 2019 ರಿಂರ ಸ್ಪ್ಟಿಂಬರ್ 

2021 ರವರಗೆ, ಈ ಯ್ಜನಯ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲಿಲಿ ಶ್ಕಡಾ 46.7 

ರರುಟಿ ಮಹಿಳೆಯರಿದಾ್ರ.

3.28 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ಜನರು 
ಉಚತ ಚಕ್ತೆಸುಯ ಸೌಲಭ್ಯವನು್ನ 

ಪಡ್ದುಕ್�ಂಡಿದಾದಾರ.

ಪಎಂಜೆಎವೆೈ-ಆಯ್ಷ್ಮಾನ್ ಭ್ರತ್ ಆರೊತೇಗ್ಯ ಮತ್್ ಯತೇಗಕ್ತೇಮ ಕತೇಂದ್ರ 
ಹಞಾಗೊ ಇ-ಸಂಜಿತೇವಿನಿ ಒಪಿಡಿ

ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
2018 ರಲ್ಲಿ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮತುತಿ 
ಯೋಗಕ್ೋಮ ಕ್ೋಂದ್ರವನು್ನ 
ತೆರಯಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ 
ಅಂತಹ 1.18 ಲಕ್ಷ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳನು್ನ 
ತೆರಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕ್ 1.02 ಕ್�ೋಟಿ 
ಯೋಗಕ್ೋಮ ಅಧಿವೆೋಶನಗಳು 
ನಡ್ದಿದುದಾ, 85.63 ಕ್�ೋಟಿ ಜನರು 
ಈ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಿದಾದಾರ. 
ಡಿಸ್ಂಬರ್ 2022ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಈ 
ಕ್ೋಂದ್ರಗಳ ಸಂಖ್್ಯಯನು್ನ 1.58 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 
ಹಚಚುಸುವ ಗುರ ಹ�ಂದಲಾಗಿದೆ. 

2020 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ 
ಟೆಲ್ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ೋವೆಯಾದ 
ಇ-ಸಂಜಿೋವನಿಯಂದಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ�ಕೆ 
ಹಚುಚು ಆರ�ೋಗ್ಯ ಮತುತಿ ಸಾ್ವಸಥೆಯ 
ಕ್ೋಂದ್ರಗಳನು್ನ ಸ್ೋರಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇ-ಸಂಜಿೋವಿನಿ ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ದಿನ 
ಸುಮಾರು 90,000 ರ�ೋಗಿಗಳಿಗೆ 
ಚಕ್ತೆಸುಯನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಆರೊೀಗಯಾ ಆರೆೈಕೆ ಮತುತಾ 

ಸಾಂರಾ್ರಮಿಕದ ನಿವಮಾಹಣೆ
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n 	ಲಸಿಕ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಷಿಪಡ್ಯನು್ನ ಏಪ್್ರಲ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ರಚಸಲಾಯಿತು. 
ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ ಲಸಿಕ್ಯ ಸಂಶ�ೋಧನ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 35,000 ಕ್�ೋಟಿ 
ರ�.ಗಳನು್ನ ಮಿೋಸಲ್ಡಲಾಯಿತು. ಪ್ಎಂ ಕ್ೋಸ್ಷಿ ನಿಧಿ ಸಾಥೆಪ್ಸುವ 
ಮ�ಲಕ ಕ್�ೋವಿರ್ ವಿರುದಧಿದ ಹ�ೋರಾಟವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

n 	ಭಾರತವು ಕ್ೋವಲ 8 ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಸಿಕ್ಗಳನು್ನ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದುದಾ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಲಸಿಕಾ 
ಅಭಿಯಾನವು ಅವುಗಳ ದಾಸಾತಿನು, ಸಾಗಣೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತಿ 
ಶಿೋತಲ್ೋಕರಣ ಸರಪಳಿಗಾಗಿ ಎಲಾಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನು್ನ ಮಾಡುವ 
ಮ�ಲಕ 2021 ರ ಜನವರ 16 ರಂದು ಅಭಿಯಾನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.

n 	 'ಹರ್ ಘರ್ ದಸತಿಕ್' ಮತುತಿ 'ಎಲಲಿರಗ� ಉಚತ ಲಸಿಕ್'ಯಂತಹ 
ಅಭಿಯಾನಗಳನು್ನ ನಡ್ಸುವ ಮ�ಲಕ, ಭಾರತವು ದಾಖಲೆಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರರಠಾ ಸಂಖ್್ಯಯ ಜನರಗೆ ಲಸಿಕ್ ನಿೋಡಿತು.

n 	 ಕ್�ೋ-ವಿನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೆೋದಿಕ್ ಮ�ಲಕ ನ�ೋಂದಣ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್್ಪಸಿತು.
n 	ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 4143 ಹ�ಸ ಆಮಲಿಜನಕ ಉತಾ್ಪದನಾ ಘಟಕ 

ಸಾಥೆಪನ. ತುತುಷಿ ಸ್ಪಂದನ ಪಾ್ಯಕ್ೋಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 631 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಕಕೆಳ ಆರೈಕ್ ಘಟಕಗಳ ಸಾಥೆಪನ.

n 	 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್�ೋವಿರ್ ಪ್ರಕರಣ 
ವರದಿಯಾದಾಗ, ಅದನು್ನ ಪತೆತಿಹಚಚುಲು ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಕ್ೋವಲ 
ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮಾತ್ರ ಇತುತಿ. ಈಗ ಇದನು್ನ 3370 
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

n 	ಭಾರತವು ಇಂದು ಪ್ಪ್ಇ ಕ್ಟ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಎನ್ 95 ಮಾಸ್ಕೆ 
ಗಳ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೋ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಉತಾ್ಪದಕ ರಾರಟ್ವಾಗಿದೆ. 
ನಾವು 48 ದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಪ್ಪ್ಇ ಕ್ಟ್ ಗಳನು್ನ ಪ�ರೈಸುತ್ತಿದೆದಾೋವೆ.

ಕ್ೂೇವಿಡ್ ವಿರ್ದಧಾ ವಿಶ್ದ 
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಲಸಕ್ 
ಅಭಿಯ್ನ
ಕ್ೊೇವಿಡ್ ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಪಾಳಿಸಿದಾಗ, ಭಾರತವು 
ಕಟುಟಿನಿಟಿಟಿನ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ವಿಧಸಿತು, ಅದೆೇ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನನು ಆರೆೊೇಗಯಾ ಮೊಲಸೌಕಯಷ್ವನುನು 
ಹಚ್್ಚಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ವಿರುದಧಿ 
ಹೊೇರಾಡಲು ಸಿದಧಿತೆಗಳನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು.

ಮೇ 15, 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಯಸಕೆ 
ಜನಸಂಖ್ಯಾಯ ಶೇ.87ರಷುಟಿ ಜನರು 
ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಲಸಿಕ್ಯ ಎರಡೊ ಡೆೊೇಸ್ 
ಗಳನುನು ಪಡೆದು ಕ್ೊಂಡಿದಾದಿರೆ. ಈವರೆಗೆ 
ನಿೇಡಲಾದ ಡೆೊೇಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ 191.32 
ಕ್ೊೇಟಿ ದಾಟಿದೆ.

ಮೆೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯ್ 
ಕ್ೂೇವಿಡ್ ಲಸಕ್ಗಳು ಯ್ರೂ 

ಹಸವಿನಿಂದ 
ಮಲಗಬ್ರದ್...

ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ಗರಿೇಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನನು ಯೇಜನೆ
n 		2020ರ ಮಾಚ್ಷಿ 26 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ 

ಯೋಜನಯನು್ನ ಕ್�ೋವಿರ್ -19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�ೋಗದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾಷಿರವು ಮ�ರು 3 ತ್ಂಗಳವರಗೆ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಸತಿರಸುತ್ತಿದೆ.

n 		ಈ ಯೋಜನಯಡಿ, ಪ್ರತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು 5 ಕ್ಜಿ 
ಉಚತ ಪಡಿತರವನು್ನ ಪ�ರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

n 	 ಕ್�ೋವಾ್ಯಕ್ಸುನ್
n 	 ಕ್�ೋವಿಶಿೋಲ್ಡೆ
n 	 ಕ್�ೋಬಷಿವಾ್ಯಕ್ಸು

n 	ಜೈ ಕ್�ೋವ್ ಡಿ.
n 	ಜನ�್ನೋವಾ

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಆರೊೀಗಯಾ ಆರೆೈಕೆ ಮತುತಾ 

ಸಾಂರಾ್ರಮಿಕದ ನಿವಮಾಹಣೆ
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ
ಗರಿೇಬ್  ಕಲಾಯಾಣ್ 
ಅನನು ಯೇಜನೆ

ಇದುವರೆಗೆ 

3.40
ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ವೆಚಚು 

ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

ಈವರಗೆ 

759 
ಲಕ್ಷ ಮೆಟಿ್ರಕ್  

ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನು್ನ 
ವಿತರಸಲಾಗಿದೆ. 

ಒಂದು 
ದೆೋಶ- ಒಂದು 

ಪಡಿತರ ಚೋಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 
ಮ�ಲಕ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

61 ಕ್�ೋಟಿ ವಹಿವಾಟು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಇದು 

80
ಕ್�ೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳನು್ನ 

ಹ�ಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ 
ಯೋಜನಯಾಗಿದೆ. 

ಅಂತ್ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಹಣಕ್ಸ್ ನಿಧಿ ಕೂಡ 
ಈ ಯೇಜನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಿಘಿಸದೆ ಮತ್್ತ 
'ಅನನು ಯೇಜನೆ' ಭ್ರತದ ಜನರನ್ನು 
ಕಡ್ಬಡತನದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸದೆ ಎಂದ್ ಹೆೇಳಿದೆ. 

ಆಯುಷಾ್ನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಟಲ್ ಆರೆೊೇಗಯಾ ಅಭಿಯಾನ 
n 	ಇದನು್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು 15 ಆಗಸ್ಟಿ 2020 ರಂದು 

ಕ್ಂಪು ಕ್�ೋಟೆಯ ಮೆೋಲ್ಂದ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು. ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಷಿ 
ನಂತಹ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಷಿ ಆಗಿದುದಾ, ಇದು ಫಲಾನುಭವಿಯ ಎಲಾಲಿ ಆರ�ೋಗ್ಯ 
ಸಂಬಂಧಿತ ದತಾತಿಂಶವನು್ನ ಒಳಗೆ�ಂಡಿರುತತಿದೆ.

2022 ರ ಏಪ್ರಲ್ 20 ರವರಗೆ ಈ ಅಭಿಯ್ನದ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  21,50,71,056 ಜನರ ಆರೂೇಗಯಾ 
ಖ್ತೆಗಳನ್ನು ತೆರಯಲ್ಗಿದೆ. 

ಆರೂೇಗಯಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್್ರಂತಿಕ್ರಕ ಬದಲ್ವಣೆಗಳು 
ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ಭ್ರತಿೇಯ ಜನೌರಧಿ ಪರಿಯೇಜನೆ
n 	ಇಲ್ಲಿ 50 ರಂದ 90 ಪ್ರತ್ಶತದರುಟಿ ಅಗಗೆದ ಜನೌರಧಿಗಳು 

ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮಾಚ್ಷಿ 31, 2022 ರವರಗೆ ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 
ಸುಮಾರು 8,700 ಜನೌರಧಿ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳನು್ನ 
ತೆರಯಲಾಗಿದೆ.

n 	 2025ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 10,500 ಜನೌರಧಿ 
ಕ್ೋಂದ್ರಗಳನು್ನ ತೆರಯುವ ಗುರ ಹ�ಂದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ 
ತ್ಂಗಳು 1.25 ಕ್�ೋಟಿ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಔರಧಿಗಳನು್ನ 
ಖರೋದಿಸುತಾತಿರ. 

ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ಕ್ಲೆೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪದವಿಪೂವಕಾ ಮತ್್ತ 
ಸ್ನುತಕ್ೂೇತ್ತರ ಸೇಟ್ಗಳು 

2014  82,000
2022 1,48,000

ಪೊೇರಣ್ ಅಭಿಯ್ನ 
ಮಾಚ್ಷಿ 8, 2018 ರಂದು ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೋಯ ಮಹಿಳಾ 
ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದಭಷಿದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ 
ರಾಜಾಸಾಥೆನದಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಅದಕ�ಕೆ ಮೊದಲು, 
ಈ ಯೋಜನಯ ಹಸರು ಪೌಷಿಟಿಕ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿತುತಿ. 
2018ರಂದ ಪ�ೋರಣ್ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ಬಹಳ ದೆ�ಡಡೆ 
ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನಯಡಿ, 
ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ 1000 
ದಿನಗಳಿಗೆ ವಿಶೋರ ಗಮನ ಹರಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2030ರ 
ವೆೋಳೆಗೆ ಅಪೌಷಿಟಿಕತೆ ಮುಕತಿ ಭಾರತದ ಗುರ. ಇದಕಾಕೆಗಿ, 
ಸಾವಷಿಜನಿಕ ಪಡಿತರ ಮಳಿಗೆಗಳಿಂದ ಸಾರವಧಿಷಿತ ಅಕ್ಕೆಯ 
ವಿತರಣೆಯನು್ನ ಸಹ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಎಂ ಮ್ತೃ ವಂದನ್ ಯೇಜನೆ 
n 	 2017 ರಂದ ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ ಜಾರಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 

ಗಭಿಷಿಣ್ಯರ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹರಗೆಗಾಗಿ ಮತುತಿ ಹಾಲುಣ್ಸುವ 
ತಾಯಂದಿರಗೆ ಉತತಿಮ ಪೌಷಿಟಿಕಾಂಶವನು್ನ ಒದಗಿಸಲು 5 ಸಾವಿರ 
ರ�ಪಾಯಿಗಳನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2 ಕ್�ೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು 
ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ದುಕ್�ಂಡಿದಾದಾರ. 2018 ರಂದ 2020ರ 
ಆರ್ಷಿಕ ವರಷಿದ ನಡುವೆ, ಈ ಯೋಜನಯಡಿ ಒಟುಟಿ 5931.95 
ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಗಳನು್ನ 1.75 ಕ್�ೋಟಿ ಅಹಷಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 
ಪಾವತ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇಂದ್ರಧನ್ಷ್ ಅಭಿಯ್ನ
n 	ಈವರಗೆ 4.10 ಕ್�ೋಟಿ ಮಕಕೆಳಿಗೆ ಲಸಿಕ್ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ವಾ್ಯಪಕ 

ಅಭಿಯಾನ ಇಂದ್ರಧನುರ್ 4.0 ಅನು್ನ ಫಬ್ರವರ 2022 
ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಷಿಕವಾಗಿ 
3 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ಗಭಿಷಿಣ್ಯರು ಮತುತಿ 2.6 ಕ್�ೋಟಿ 
ಮಕಕೆಳನು್ನ ಸಾವಷಿತ್್ರಕ ರ�ೋಗನಿರ�ೋಧಕ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಸ್ೋರಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಇಂದ್ರಧನುರ್ ಅಭಿಯಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ 12 
ರ�ೋಗಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕ್ಗಳನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗುತತಿದೆ, ಆದರ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗ ಅದು 7 ಆಗಿತುತಿ. 

ಏಮ್ಸಿ ವೈದ್ಯಕತೇಯ ಕಞಾಲತೇಜ್ಗಳು 

7
387

22 606

2014 20142022

2022

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಆರೊೀಗಯಾ ಆರೆೈಕೆ ಮತುತಾ 

ಸಾಂರಾ್ರಮಿಕದ ನಿವಮಾಹಣೆ

ವೆೈದಯಾಕಿೇಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಚಿತ್ರಣವೆೇ ಬದಲ್ 
ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೆೋಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕಡಾ 5೦ ರರುಟಿ 
ಸಿೋಟುಗಳಿಗೆ ಶುಲಕೆವನು್ನ ಸಕಾಷಿರ ಕಾಲೆೋಜುಗಳಿಗೆ 
ಸರಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ೋತ್ರದಲ್ಲಿನ 
ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ೋಯ ವೆೈದ್ಯಕ್ೋಯ 
ಮಂಡಳಿಯನು್ನ ರದುದಾಗೆ�ಳಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ವೆೈದ್ಯಕ್ೋಯ ಆಯೋಗವನು್ನ ರಚಸಲಾಗಿದೆ.
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ಮಹಿಳ್ ಸಶಕಿ್ತೇಕರಣ 
ಬದಲ್ವಣೆಗೆ ಸ್ಧನ

ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯನು್ನ ದೆೋಶದ ಪ್ರಗತ್ ಮತುತಿ ಸಮೃದಿಧಿಯ ತಳಹದಿ ಎಂದು ಪರಗಣ್ಸಿ, ಅವರ ಗೌರವ ಮತುತಿ ಆತ್ಮಗೌರವವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಹಲವಾರು ಮಹಿಳಾ ಸ್್ನೋಹಿ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಜನ್ ಆರ�ೋಗ್ಯ ಯೋಜನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 5 ಲಕ್ಷ 
ರ�.ಗಳವರಗೆ ಆರ�ೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಅಹಷಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೋ. 49ರರುಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದಾದಾರ. 
29 ಕಾಮಿಷಿಕ ಕಾನ�ನುಗಳನು್ನ ಸರಳಿೋಕರಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತಿ 4 ಕಾಮಿಷಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಾಗಿ ಕ್�್ರೋಡಿೋಕರಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ 
ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅನೋಕ ಘಟಕಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ. ಹರಗೆ ರಜ ವಿಸತಿರಣೆ ಜ�ತಗೆ 50 ಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ಉದೆ�್ಯೋಗಿಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ ಅವರಗೆ ರಾತ್್ರ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 
ಇದಲಲಿದೆ, ಹಿಮ್ಮತ್ ಆಪ್ ಅನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಮತುತಿ ಕಾನ�ನುಗಳನು್ನ ಕಟುಟಿನಿಟಾಟಿಗಿ ಜಾರಗೆ�ಳಿಸುವ ಮ�ಲಕ ಮಹಿಳಾ 
ಸುರಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವಯುತ 
ಜೇವನವನುನು ಖಾತ್್ರಪಡಿಸುವುದು
ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಮತುತಿ 
ನಗರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2022 ರ ಮಾಚ್ಷಿ 31 ರ 
ವೆೋಳೆಗೆ, 11.5 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಿಕ್�ಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್್ಪಸುವ ಮ�ಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಮೆ್ಮಯ 
ಜಿೋವನವನು್ನ ಖಚತಪಡಿಸಿವೆ. ಕಸ ಮುಕತಿ 
ನಗರ ಮತುತಿ ಏಕ ಬಳಕ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್ ಮತುತಿ 
ದ್ರವ ಮತುತಿ ಘನತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿವಷಿಹಣೆಯನು್ನ 
ನಿಮ�ಷಿಲನ ಮಾಡಲು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ 2.0 ಅನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ವಾ್ಯಪ್ತಿಯು 2014 ರಲ್ಲಿ ಶೋ.43.8 
ರಂದ 2019-2020 ರಲ್ಲಿ ಶೋ.100 ಕ್ಕೆ ಏರದೆ. 

 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ವಸತ್ ಯೇಜನೆ 
  ಮಾಚ್ಷಿ 31, 2022 ರವರಗೆ 1.23 ಕ್�ೋಟಿ ಮನಗಳನು್ನ ಮಂಜ�ರು 

ಮಾಡಲಾಗಿದುದಾ, ಇದರಲ್ಲಿ 58.1 ಲಕ್ಷ ಮನಗಳನು್ನ ವಿತರಸಲಾಗಿದೆ. 
ಅದೆೋ ರೋತ್, ಪ್ಎಂ ವಸತ್ ಯೋಜನ ಗಾ್ರಮಿೋಣದಲ್ಲಿ 2.95 
ಕ್�ೋಟಿ ಮನಗಳನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸುವ ಗುರ ಹ�ಂದಲಾಗಿದುದಾ, ಈ ಪೈಕ್ 
2.52 ಕ್�ೋಟಿ ಮನಗಳ ನಿಮಾಷಿಣ ಕಾಯಷಿ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿದೆ. 
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ವಿತರಸಲಾದ ಮನಗಳಲ್ಲಿ, 3.10 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು 
ಪಕಾಕೆ ಮನಗಳು ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಅರವಾ ಜಂಟಿ ಹಸರನಲ್ಲಿವೆ. 
2004 ರಂದ 2014 ರವರಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 8.04 ಲಕ್ಷ 
ಮನಗಳನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದದಾರ, 2015-2022ರ ನಡುವೆ ಸವಷಿರಗ� 
ಸ�ರು ಕಾಯಷಿಕ್ರಮದಡಿ 58.59 ಲಕ್ಷ ಮನಗಳನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಉಜ್ಲ್ ಯೇಜನೆ: ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನಯ ಮ�ಲಕ 9.17 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚತ ಅನಿಲ 
ಸಂಪಕಷಿಗಳನು್ನ ಪಡ್ದಿದದಾರ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನಯಡಿ 2.5 ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದು್ಯತ್ ಸಂಪಕಷಿವನು್ನ 
ಪಡ್ದುಕ್�ಂಡಿದಾದಾರ, ಇದು ಕಟಿಟಿಗೆ ಮೆೋಲ್ನ ಅವಲಂಬನಯನು್ನ ಗಮನಾಹಷಿವಾಗಿ ತಗಿಗೆಸಿದೆ. 2016 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಪ್.ಜಿ 
ವಾ್ಯಪ್ತಿ ಶೋ.62ರಷಿಟಿತುತಿ, ಈಗ ಅದು 2022ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಶೋ.104.1 ಪ್ರತ್ಶತಕ್ಕೆ ಏರುವ ನಿರೋಕ್ಯಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ 
ಜಿೋವನವನು್ನ ಸುಗಮಗೆ�ಳಿಸಿದೆ ಮತುತಿ ಅವರ ಆರ�ೋಗ್ಯವನು್ನ ಸುಧಾರಸಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ನವಭಾರತಕೆಕು ನವಭಾರತಕೆಕು 

ನಾರಿಶಕ್ತಾನಾರಿಶಕ್ತಾ
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n 2015ರ ಏಪ್್ರಲ್ 1ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಸಖಿ-ಏಕ ಸ್ೋವಾ ಕ್ೋಂದ್ರ (ಒನ್ ಸಾಟಿಪ್ 
ಸ್ಂಟರ್) ಒಂದೆೋ ಸ�ರನಡಿ ಪ�ಲ್ೋಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ, ವೆೈದ್ಯಕ್ೋಯ ನರವು, ಕಾನ�ನು ನರವು 
ಮತುತಿ ಸಮಾಲೆ�ೋಚನ ಹಾಗ� ಹಿಂಸ್ಯಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ಮತುತಿ ಸಂಕರಟಿದಲ್ಲಿರುವ 
ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಮಾನಸಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾಲೆ�ೋಚನ ಸ್ೋರದಂತೆ ವಿವಿಧ 
ಸ್ೋವೆಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಬಂಬಲ ಮತುತಿ ಸಹಾಯವನು್ನ ಒದಗಿಸುತತಿದೆ. ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 729 
ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ 733 ಕ್ೋಂದ್ರಗಳನು್ನ ಅನುಮೊೋದಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಈ ಪೈಕ್ 704 ಕ್ೋಂದ್ರಗಳನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 4.93 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ನರವು ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

n 	2016 ರ ಏಪ್್ರಲ್ 1 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಸಾ್ವಧಾರ್ ಗೃಹ ಯೋಜನಯು 
ಸಂಕರಟಿದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಪುನವಷಿಸತ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತತಿದೆ. ಕ್ೋಂದ್ರ 
ಸಕಾಷಿರವು ಉತತಿರ ಪ್ರದೆೋಶದ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಕೃರಣಿ ಕುಟಿೋರ ಗೃಹವನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಿದೆ, 
ಇದು ದೆೋಶದ ವಿಧವೆಯರಗೆ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಆಶ್ರಯತಾಣವಾಗಿದೆ. 

n 	ಮಹಿಳೆಯರ ಜಿೋವನವನು್ನ ಸುಗಮಗೆ�ಳಿಸುವುದು: 2019 ರ ಆಗಸ್ಟಿ 15 ರಂದು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಕ್ಂಪು ಕ್�ೋಟೆಯ ಮೆೋಲ್ಂದ ಜಲ ಜಿೋವನ 
ಅಭಿಯಾನ ಘ�ೋರಣೆ ಮಾಡಿದರು. 2019ರಲ್ಲಿ, 3.23 ಕ್�ೋಟಿ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಕುಟುಂಬಗಳು 
ತಮ್ಮ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನ ಸೌಲಭ್ಯ ಹ�ಂದಿದದಾವು. ಯೋಜನಯ 33 
ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ, 6.30 ಕ್�ೋಟಿ ಹ�ಸ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಷಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸಿದೆ, ಇದರಂದಾಗಿ 
ಈಗ ಸುಮಾರು 9.54 ಕ್�ೋಟಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅಂದರ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತ್ಶತದರುಟಿ 
ಕುಟುಂಬಗಳು ನಲ್ಲಿಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರನು್ನ ಪಡ್ಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿವೆ. 

n 	ಅಡ್ತಡ್ಗಳನು್ನ ನಿವಾರಸುವುದು ಮತುತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಲಲಿದ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೆೋಶ: 
2021-2022ರ ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ೈನಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ನೋ ತರಗತ್ಯ ಖಾಲ್ ಸಾಥೆನಗಳ ಪೈಕ್ 
ಶೋಕಡಾ 10 ರರುಟಿ ಬಾಲಕ್ಯರಗೆ ಮಿೋಸಲಾಗಿಡಲಾಗಿದುದಾ, 320 ಬಾಲಕ್ಯರು 33 ಸ್ೈನಿಕ 
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೆೋಶ ಪಡ್ದಿದಾದಾರ. 

n 	ನವೆ�ೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮದೆೋ ಆದ ಛಾಪು ಮ�ಡಿಸಿದಾದಾರ: 
ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ, ಸುಮಾರು 68 ಸಾವಿರ ನವೆ�ೋದ್ಯಮಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು 
2014ರಲ್ಲಿ ಕ್ೋವಲ 300 ಆಗಿತುತಿ. ಪ್ರತ್ಯಂದು ರಾಜ್ಯ ಮತುತಿ ಕ್ೋಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶವು 
ಕನಿರಠಾ ಒಂದು ನವೆ�ೋದ್ಯಮವನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೋ.45 ರರುಟಿ 
ನವೆ�ೋದ್ಯಮಗಳು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿವೆ. 

n 	ಸಾಟಿಯಂಡಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ವಲಯ ಉದ್ಯಮಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಲು 
ಮಹಿಳೆಯರಗೆ 24.8 ಸಾವಿರ ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳ ಸಾಲವನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರ 
ಸುಮಾರು ಶೋ. 80ರರುಟಿ ಸಾಲವನು್ನ ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.

n 	2021 ರಲ್ಲಿ, ಒಟುಟಿ 60 ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಷಿಗಳನು್ನ ಭಾರತ್ೋಯ ಸ್ೋನಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಿ 
ನಿಯುಕ್ತಿಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2018 ಮತುತಿ 2021 ರ ನಡುವೆ, ನೌಕಾಪಡ್ಯಲ್ಲಿ 170 ಮಹಿಳಾ 
ಅಭ್ಯರ್ಷಿಗಳನು್ನ ಅಧಿಕಾರಗಳನಾ್ನಗಿ ನೋಮಕ ಮಾಡಿಕ್�ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾಚ್ಷಿ 28, 2022 ರವರಗೆ 
ಭಾರತ್ೋಯ ವಾಯುಪಡ್ಯು 15 ಮಹಿಳಾ ಯುದಧಿ ವಿಮಾನ ಪೈಲಟ್ ಗಳನು್ನ ನಿಯುಕ್ತಿಗೆ�ಳಿಸಿದೆ.

n 	ಭಾರತ್ೋಯ ಸ್ೋನಯಲ್ಲಿ ಸ್ೋನಾ ಪ�ಲ್ೋಸ್ ಕಾಪ್ಸುಷಿ ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಶ್ರೋಣ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಹಿಳೆಯರ ನೋಮಕಾತ್ಯ ಅವಕಾಶವನು್ನ 2019ರಲ್ಲಿ ಪರಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಈ 
ಯೋಜನಯಡಿ ವಾಷಿಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ 1700 ನೋಮಕಾತ್ಗಳನು್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 
ಮಾಡಲಾಗುತತಿದೆ. 

ಮುಸಿಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾ್ವವಲಂಬನ, ಸಾ್ವಭಿಮಾನ 
ಮತುತಿ ವಿಶಾ್ವಸವನು್ನ ಹಚಚುಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ತ್್ರವಳಿ 
ತಲಾಖ್ ಅನು್ನ ನಿಷೋಧಿಸಲು ಮತುತಿ ಮದುವೆಯ 
ಹಕುಕೆಗಳನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಒಂದು ಕಾನ�ನನು್ನ 
ರಚಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಕಾನ�ನನು್ನ ಜಾರಗೆ ತಂದ 
ನಂತರ, ಆಗಸ್ಟಿ 1, 2021 ರಂದು, ಇದನು್ನ ಮುಸಿಲಿಂ 
ಮಹಿಳಾ ಹಕುಕೆಗಳ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಈ ಕಾನ�ನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹಠಾತ್ ಮ�ರು ಬಾರ 
ತಲಾಖ್ ಹೋಳುವ ಮ�ಲಕ ವಿಚೆ್ಛೋದನ ನಿೋಡುವ 
ಪತ್ಗೆ 3 ವರಷಿಗಳವರಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ ಮತುತಿ ದಂಡ 
ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಕಠಿಣ ಕ್ನೂನ್ಗಳು: 12 ವರಷಿಕ್ಕೆಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸಿಸುನ 
ಬಾಲಕ್ಯರ ಮೆೋಲೆ ಅತಾ್ಯಚಾರ ಎಸಗುವವರಗೆ ಮರಣದಂಡನ 
ಮತುತಿ ಅತಾ್ಯಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯನು್ನ 2 
ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳಿಸಲು ಕಾನ�ನು ರಚನ. ಮಹಿಳೆಯರ 
ಮೆೋಲ್ನ ಅಪರಾಧ ಎಸಗುವ ಅಪರಾಧಿಗಳನು್ನ ಪತೆತಿ ಹಚಚುಲು 
ರಾಷಿಟ್ೋಯ ದತಾತಿಂಶವನು್ನ ರಚಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ 
ವಿರುದಧಿದ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 1೦೦೦ 
ಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ತ್ವರತ ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸುವ ಕ್ರಮ 
ಕ್ೈಗೆ�ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹ�ಸ ಟಾ್ಯಕ್ಸು ನಿೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಜಿಪ್ಎಸ್ ಮತುತಿ 
ಪಾ್ಯನಿಕ್ ಬಟನ್ ಗಳನು್ನ ಕಡಾಡೆಯಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ಅನಿಲ ಸಂಪಕಷಿವನು್ನ 
ಪಡ್ದ ಮತುತಿ ಹ�ಗೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡ್ದ 
9 ಕ್�ೋಟಿ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಹಿಳಾ 
ಸಬಲ್ೋಕರಣದ ಮುಖವಾಗಿದಾದಾರ. ಇಂದು 
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೋಕರಣದ ಸಂಕ್ೋತವೆಂದರ 
ತಮ್ಮ ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನು್ನ 
ಹ�ಂದಿರುವ ಕ್�ೋಟ್ಯಂತರ ತಾಯಂದಿರು 
ಮತುತಿ ಸಹ�ೋದರಯರು. ಇಂದು ಮಹಿಳಾ 
ಸಬಲ್ೋಕರಣದ ಮುಖವು ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ 
ತಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೆೋಲೆ ಛಾವಣ್ಯನು್ನ 
ಹ�ಂದಿರುವ ತಾಯಂದಿರ� ಆಗಿದಾದಾರ. 
- ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ 

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ನವಭಾರತಕೆಕು 

ನಾರಿಶಕ್ತಾ
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ಈಶಾನಯಾವನುನಾ ಸಂಪಕ್ಮಾಸುವ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳು 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಈಶಾನ್ಯವನು್ನ ಅರಟಿ ಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ಎಂದು ಪರಗಣ್ಸುತಾತಿರ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯೋ ಈಶಾನ್ಯದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ವಿಶೋರ ಗಮನ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲಾಲಿ ಸಚವಾಲಯಗಳ ಬಜಟ್ ನ ಶೋ.10ರರಟಿನು್ನ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಚಚು ಮಾಡುವುದನು್ನ 
ಕಡಾಡೆಯಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದ�ರದೃಷಿಟಿಯ ನಿೋತ್ಯು ಈಶಾನ್ಯವನು್ನ ದೆೋಶದ ಜಿಡಿಪ್ಗೆ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಕ್�ಡುಗೆದಾರರನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ 
ಗುರಯನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ, ಶಾಂತ್ಯನು್ನ ಕಾಪಾಡಿಕ್�ಳು್ಳವುದು ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳನು್ನ 

ಕ್�ನಗೆ�ಳಿಸುವುದ� ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಧ್ವಂಸಕರನು್ನ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡ್ಯುತ್ತಿವೆ ಮತುತಿ 
ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳನು್ನ ಬಗೆಹರಸುವ ಒಪ್ಪಂದದ ವಾತಾವರಣವನು್ನ ಸಹ ಮ�ಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಶಸರಾ ಪಡ್ಗಳ ವಿಶೋರ 
ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯದಾ (ಎಎಫ್ಎಸ್.ಪ್.ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೆೋಶಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ನಿಧಾಷಿರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕ್�ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೆೋ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ ಉತೆತಿೋಜನ, ಕ್್ರೋಡ್, ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಸ್�ೋದ್ಯಮವನು್ನ ಉತೆತಿೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, 

ಇದರಂದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ವೆೋಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತ್ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. 

ಎ.ಎಫ್. ಎಸ್.ಪ.ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ಇಳಿಕ್ 
ನಾಗಾಲಾ್ಯಂರ್, ಅಸಾಸುಂ ಮತುತಿ ಮಣ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎ.ಎಫ್. 
ಎಸ್.ಪ್.ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆ�ಂದರಗಿೋಡಾದ ಪ್ರದೆೋಶವನು್ನ 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಕ್�ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಎ.ಎಫ್. ಎಸ್.ಪ್.ಎ ಅಸಾಸುಂನಲ್ಲಿ 1990ರಂದ 
ಜಾರಯಲ್ಲಿದೆ ಮತುತಿ ಅದನು್ನ ಸತತ 6೦ ಬಾರ 
ವಿಸತಿರಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ 
ಅವರ 8 ವರಷಿಗಳ ಆಡಳಿತದ ನಂತರ, ಎ.ಎಫ್. ಎಸ್.
ಪ್.ಎ ಅನು್ನ 23 ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಂದ ಸಂಪ�ಣಷಿವಾಗಿ ಮತುತಿ 
ಭಾಗಶಃ ಒಂದು ಜಿಲೆಲಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. 
ಅಸಾಸುಂನ ಶೋಕಡಾ 60 ಕ�ಕೆ ಹಚುಚು ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಂದ 
ಎ.ಎಫ್. ಎಸ್.ಪ್.ಎ ಅನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 
ತ್್ರಪುರಾ, ಮೆೋರಾಲಯ ಮತುತಿ ಅರುರಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶದ 
ಅನೋಕ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಂದ ಎ.ಎಫ್. ಎಸ್.ಪ್.ಎ ಅನು್ನ 
ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತುತಿ. 

ಬ�ೋಡ್�ೋ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂಕ್ತ - 50 ವರಷಿಗಳಿಗ� ಹಚುಚು ಕಾಲದಿಂದ 
ನಡ್ಯುತ್ತಿದದಾ ಬ�ೋಡ್�ೋ ಬಕಕೆಟಟಿನು್ನ ಕ್�ನಗಾಣ್ಸಲು ಸಮಗ್ರ 
ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಅಂಕ್ತ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 
ಬ�್ರ (ರಯಾಂಗ್) ನಿರಾಶಿ್ರತರ ಬಕಕೆಟಿಟಿಗೆ ಪರಹಾರ - ಕ್ೋಂದ್ರ 
ಸಕಾಷಿರವು ಮಿಜ�ೋರಾಂ ಮತುತಿ ತ್್ರಪುರಾದೆ�ಂದಿಗೆ ತ್್ರಪಕ್ಷಿೋಯ 
ಒಪ್ಪಂದ ಮ�ಲಕ ಎರಡು ದಶಕಗಳರುಟಿ ಹಳೆಯದಾದ ಬ�್ರ 
(ರಯಾಂಗ್) ನಿರಾಶಿ್ರತರ ಬಕಕೆಟಟಿನು್ನ ಪರಹರಸಲಾಗಿದೆ. 
ಬ�್ರ (ರಯಾಂಗ್) ನಿರಾಶಿ್ರತರ ಪುನವಷಿಸತ್ ಮತುತಿ ಸವಾಷಿಂಗಿೋಣ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ತ್್ರಪುರಾಕ್ಕೆ 600 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಎಲ್ಎಫ್.ಟಿ. (ತ್್ರಪುರಾ) ಒಪ್ಪಂದ - ಆಗಸ್ಟಿ 2019 ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ ಸಕಾಷಿರ, ತ್್ರಪುರಾ ಸಕಾಷಿರ ಮತುತಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ತ್್ರಪುರಾ 
ಮುಕ್ತಿ ಮೊೋಚಾಷಿ (ಎನ್ಎಲ್ಎಫ್.ಟಿ / ಎಸಿಡೆ) ನಡುವಿನ 
ತ್್ರಪಕ್ಷಿೋಯ ಒಪ್ಪಂದ. ಎನ್ಎಲ್ಎಫ್,ಟಿ (ಎಸಿಡೆ) ಹಿಂಸಾಚಾರದ 
ಮಾಗಷಿವನು್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ೋರಲು ಮತುತಿ ಭಾರತದ 
ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದಧಿವಾಗಿರಲು ಒಪ್್ಪಕ್�ಂಡಿದೆ. ಪರರಾಮವಾಗಿ, 44 
ಶಸಾರಾಸರಾಗಳೆ�ಂದಿಗೆ 88 ಕಾಯಷಿಕತಷಿರು ಶರರಾಗತರಾಗಿದಾದಾರ. 
ಕಬಿ್ಷ-ಆಂಗಾಲಿಂಗ್ ಶಾಂತ್ ಒಪ್ಪಂದ - 2021, ನಾಗಾಲಾ್ಯಂರ್ ಶಾಂತ್ 
ಒಪ್ಪಂದ - 2015 

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಈಶಾನಯಾ – ಪ್ರಗತಿಯ ಈಶಾನಯಾ – ಪ್ರಗತಿಯ 

ಚಾಲಕಶಕ್ತಾಚಾಲಕಶಕ್ತಾ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜ್ನ್ 1-15, 202240

ಈಶ್ನಯಾದಲ್ಲಿ  ಮೂಲಸೌಕಯಕಾ 
n 	2022-2023ನೋ ಸಾಲ್ನ ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ವಿಕಾಸ್ 

ಪಹಲ್ (ಪ್ಎಂ-ಡಿವೆೈನ್) ಎಂಬ ಹ�ಸ ಯೋಜನಯನು್ನ 
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಗತ್ಶಕ್ತಿಯ ಸ�ಫೂತ್ಷಿಯಲ್ಲಿ, 
ಈಶಾನ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ 
ಮತುತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ 
ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ಎಂ-ವಿಭಾಗವು ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ 
ಅಂತರಗಳನು್ನ ನಿವಾರಸುವ ಮ�ಲಕ ಯುವಕರು ಮತುತಿ 
ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಜಿೋವನ�ೋಪಾಯ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನು್ನ 
ಸಕ್್ರಯಗೆ�ಳಿಸುತತಿದೆ. ಬಜಟ್ ನಲ್ಲಿ 15೦೦ ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳ 
ಆರಂಭಿಕ ಹಂಚಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

n 	ದಿಬಾಂಗ್ ಮತುತಿ ಲೆ�ೋಹಿತ್ ಸ್ೋತುವೆಗಳ ನಿಮಾಷಿಣ: ಮೆೋ 
2023ರ ವೆೋಳೆಗೆ, ಕ್�ಹಿಮಾ, ಇಟಾನಗರ್, ಗಾ್ಯಂಗಾಟಿಕ್, 
ಮಿಜ�ೋರಾಂ ಮತುತಿ ಮಣ್ಪುರವನು್ನ 5 ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತಿಗಳ 
ಮ�ಲಕ ಸಂಪಕಷಿ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗುವುದು.

n 	ಅಸಾಸುಂ, ಅರುರಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶ ಮತುತಿ ತ್್ರಪುರಾದ 3 ಈಶಾನ್ಯ 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಭಾರತ್ೋಯ ರೈಲೆ್ವ ಜಾಲದಿಂದ ಸಂಪಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ. 
ನಾಗಾಲಾ್ಯಂರ್, ಮಿಜ�ೋರಾಂ, ಮಣ್ಪುರ, ಸಿಕ್ಕೆಂ ಮತುತಿ 
ಮೆೋರಾಲಯದ ರೈಲು ಸಂಪಕಷಿ ಯೋಜನಗಳು 2023ರ 
ಮಾಚ್ಷಿ ವೆೋಳೆಗೆ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳ್ಳಲ್ವೆ. 

n 	ಎಲಾಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗಳಿಗ� ರೈಲೆ್ವ ಮ�ಲಕ ಸಂಪಕಷಿ 
ಕಲ್್ಪಸಲಾಗುವುದು. ದಿಮಾಪುರ್-ಇಂಫಾಲ್, ಗುವಾಹಟಿ-
ದಿಮಾಪುರ್ ಮತುತಿ ಐಜಾ್ವಲ್-ಅಗತಷಿಲಾ ವಿಮಾನಗಳು ಆರ್.
ಸಿ.ಎಸ್-ಉಡಾನ್ 3.0 ಯೋಜನಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿವೆ. 
ಹ�ಲೆ�ಂಗಿ ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣ ಯೋಜನ ಆಗಸ್ಟಿ 2022ರ�ಳಗೆ 
ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳ್ಳಲ್ದೆ. 

n 	ಧುಬ್ರ ಮತುತಿ ಹಾತ್ಸುಂಗಿಮರ, ನೋಮಾಟಿಯಾ ಮತುತಿ ಕಮಲಾಬರ 
ಮತುತಿ ಗುವಾಹಟಿ ಮತುತಿ ಉತತಿರ ಅಸಾಸುಂ ನಡುವೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತಾ್ರ 
ನದಿಯಲ್ಲಿ ರ�ೋ-ರ�ೋ ಸ್ೋವೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

n 	54 ಸಚವಾಲಯಗಳು ಮತುತಿ ಇಲಾಖ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಒಟುಟಿ 
ಬಜಟಿಟಿನ 10 ಪ್ರತ್ಶತವನು್ನ ಈಶಾನ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೋಂದ್ರ 
ಪಾ್ರಯೋಜಿತ ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಖಚುಷಿ ಮಾಡುವುದನು್ನ 
ಕಡಾಡೆಯಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2014-15 ರಂದ 2020-2021 ರವರಗೆ 
ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 2.66 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ವೆಚಚುಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

n 	2003-2004 ರಂದ 2013-2014ರ ಆರ್ಷಿಕ ವರಷಿದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ 
ವಲಯದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸಚವಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 8271.05 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳ 
ಹಣವನು್ನ ಮಾತ್ರ ಬಡುಗಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ. 

n 	ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ್�ೋದ್ಯಮ, ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಮತುತಿ ಕ್್ರೋಡ್ಗಳ 
ಉತೆತಿೋಜನ - 'ಸುಸಿಥೆರ ಪ್ರವಾಸ್�ೋದ್ಯಮವನು್ನ ಉತೆತಿೋಜಿಸಲು 
ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸ್�ೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮಂಡಳಿಯನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸ್�ೋದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಕೃಷಿ ಸ್ೋರದಂತೆ 
ಆರ್ಷಿಕ ಸಾಮರ್ಯಷಿವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ವಿಶೋರ 
ಗಮನ ಹರಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಕ್್ರೋಡಾ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯವನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. 2020 ರ ಟೆ�ೋಕ್ಯೋ 
ಒಲ್ಂಪ್ಕ್ಸು ನಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯದ ಎಂಟು ಕ್್ರೋಡಾಪಟುಗಳು 
ಭಾರತವನು್ನ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸಿದದಾರು. 

n 	ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ: ಭಾರತದ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನುಕ�ಲಕರ 
ಹವಾಮಾನ ಮತುತಿ ಫಲವತಾತಿದ ಮಣುಣಿ ಈ ಪ್ರದೆೋಶದ ರೈತರಗೆ 
ಅನನ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತತಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು 2015 ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ವಾಣ್ಜ್ಯ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ ಯೋಜನಯನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು, ನಂತರ ಇದನು್ನ "ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೆೋಶಕಾಕೆಗಿ" 
ಸಾವಯವ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಅಭಿಯಾನ " 
(ಎಂಓವಿಸಿಡಿಎನ್ಇಆರ್) ಎಂದು ಕರಯಲಾಯಿತು. 

n 	ನಾಗಾಲಾ್ಯಂರ್ ನ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ಕ್ಂಗ್ ಚಲ್ಲಿ)ಯನು್ನ ಮೊದಲ 
ಬಾರಗೆ ಲಂಡನ್ ಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾಗಾಲಾ್ಯಂರ್ ನ ಈ 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನು್ನ ಭುಟ್ ಜ�ಲೆ�ೋಕ್ಯಾ ಅರವಾ ಭುಟ್ 
ಪಪ್ಪರ್ ಎಂದ� ಕರಯಲಾಗುತತಿದೆ. ಇದು 2008 ರಲ್ಲಿ ಜಿಐ 
ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನು್ನ ಪಡ್ಯಿತು.

n 	ತಾಳೆ ಎಣೆಣಿ ಕೃಷಿಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರದೆೋಶವನು್ನ 27.99 ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಟಿೋರ್ 
ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9.62 
ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಟಿೋರ್ ಸ್ೋರವೆ. 

n 	ಸಕಾಷಿರವು ಬದಿರನು್ನ ಮರ ಎಂದು ವಿಭಾಗಿೋಕರಸಲಾಗಿತುತಿ. 
ಇದಿೋಗ ಹುಲುಲಿ ಎಂದು ಮರು ವಗಿೋಷಿಕರಸಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ  
ವಲಯದ ಜವಳಿ ಉತೆತಿೋಜನ ಯೋಜನಯಡಿ ಅರುರಾಚಲ 
ಪ್ರದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ದೆ�ಡಡೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಎರ ಕೃಷಿಯನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಈಶಾನಯಾ – ಪ್ರಗತಿಯ ಈಶಾನಯಾ – ಪ್ರಗತಿಯ 

ಚಾಲಕಶಕ್ತಾಚಾಲಕಶಕ್ತಾ
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ಮಧಯಾಮ ವಗಕಾದವರಿಗೆ 
ಜಿೇವನ ಸ್ಗಮಗೊಳಿಸಲ್ಗಿದೆ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಜನರ ಜಿೋವನವನು್ನ ಸುಗಮಗೆ�ಳಿಸಲು "ಸುಗಮ ಜಿೋವನ"ದ 
ಮಹತ್ವವನು್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೋಳುತ್ತಿದಾದಾರ. ಅದಕಾಕೆಗಿಯೋ ಅವರು ಜನರ ಜಿೋವನವನು್ನ ಸುಗಮಗೆ�ಳಿಸುವ 

ಕಾಯಷಿಕ್ರಮಗಳು ಮತುತಿ ಕಾಯಷಿತಂತ್ರಗಳ ಮೆೋಲೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ. ವಸತ್ ಯೋಜನ,  
ಹರ್ ಘರ್ ಜಲ್ ಯೋಜನ ಮತುತಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನಯಂತಹ ಜನಸ್್ನೋಹಿ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮಗಳಂತಹ  

ಪಾ್ರಯೋಗಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವಗಷಿದ ಜಿೋವನವನು್ನ ಸುಗಮಗೆ�ಳಿಸಿವೆ.

ಪ್ರರ್ನ ಮಂತಿ್ರ ಜನ್ ಧನ್ ಯೇಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
n 2015 ರವರಗೆ, ದೆೋಶದ ಜನಸಂಖ್್ಯಯ ಸುಮಾರು 50 ಪ್ರತ್ಶತದರುಟಿ 

ಜನರು ಮಾತ್ರ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿದದಾರು, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ 
ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನಯಡಿ 45.33 ಕ್�ೋಟಿ ಖಾತೆಗಳನು್ನ ಸ್ೋಪಷಿಡ್ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನಯಿಂದಾಗಿ, 2019 ರಲ್ಲಿಯೋ, ದೆೋಶದ 
ಶೋಕಡಾ 80 ರರುಟಿ ಜನರು ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿದದಾರು. 
ಈ ಯೋಜನಯಡಿ 1.66 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಠೋವಣ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸರಾಸರ ಠೋವಣ್ 3,694 ರ�. ಆಗಿದೆ. 

n 31.64 ಕ್�ೋಟಿ ರುಪೋ ಕಾರ್ಷಿ ಗಳನು್ನ ವಿತರಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 
ಯೋಜನಯನು್ನ 15 ಆಗಸ್ಟಿ 2014 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಈ ಯೋಜನಯಡಿ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ಶ�ನ್ಯ ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ 
ಖಾತೆಯನು್ನ ತೆರಯಲಾಯಿತು. ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜನ್ 
ಧನ್ ಯೋಜನಯಡಿ 20 ಕ್�ೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ  ಐದು ನ�ರು 
ರ�ಪಾಯಿಗಳನು್ನ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

2019 ರವರಗೆ

3.23 ಕ್�ೋಟಿ 
ಕುಟುಂಬಗಳು ನಲ್ಲಿ 

ನಿೋರನ ಸೌಲಭ್ಯವನು್ನ 
ಹ�ಂದಿದದಾವು 

ಕಳೆದ ಮ�ರು ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ

6.2 ಕ್�ೋಟಿ ಹ�ಸ ನಲ್ಲಿ 
ಸಂಪಕಷಿಗಳನು್ನ ಕಲ್್ಪಸಲಾಗಿದೆ 

ಜಲ ಜಿೇವನ ಅಭಿಯ್ನ 
n 	ಜಲ ಜಿೋವನ್ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ಆಗಸ್ಟಿ 2019 ರಲ್ಲಿ 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು 2024 ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಎಲಾಲಿ ಗಾ್ರಮಿೋಣ 
ವಸತ್ಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ನಿೋರನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಯನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ. 

n 	ಜಲ ಸಮಿತ್ಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಮಾಲ್ೋಕತ್ವ ಮತುತಿ 
ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಾತಿರ. 

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಸುಗಮ ಜಿೀವನಸುಗಮ ಜಿೀವನ
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ಅಮೃತ್ ಅಭಿಯ್ನದಿಂದ್ಗಿ ನಗರಗಳು 
ಪರಿವತಕಾನೆಯ್ಗ್ತಿ್ತವೆ 
n 	80,713 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಮೌಲ್ಯದ 5818 ಯೋಜನಗಳು 

ಅನುಷಾಠಾನಗೆ�ಳು್ಳತ್ತಿವೆ 
n 	ನಗರಗಳನು್ನ "ಜಲ ಸುರಕ್ಷಿತ" ಮಾಡುವ ಮತುತಿ ಎಲಾಲಿ 

ಮನಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪಕಷಿಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದಾೋಶದಿಂದ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಅಕ್�ಟಿೋಬರ್ 1, 
2021 ರಂದು ಅಮೃತ್ 2.0 ಗೆ ಚಾಲನ ನಿೋಡಿದರು. 

n 	2021-22 ರಂದ 2025-26 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ್ 
2.0 ಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಒಟುಟಿ ವೆಚಚು 2,77,000 ಕ್�ೋಟಿ 
ರ�.ಗಳಾಗಿದುದಾ, ಕ್ೋಂದ್ರದ ಪಾಲು 76,760 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಆಗಿದೆ. 

n 	ನಿೋರು ಸರಬರಾಜು ವಲಯದಲ್ಲಿ 41,850 ಕ್�ೋಟಿ 
ರ�.ಗಳ 1,326 ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದುದಾ, 
ಈ ಪೈಕ್ 11,530 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳ 740 ಯೋಜನಗಳು 
ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿವೆ. 

n 	1.39 ಕ್�ೋಟಿ ನಲ್ಲಿ ನಿೋರನ ಸಂಪಕಷಿ ಒದಗಿಸುವ ಗುರ 
ಹ�ಂದಲಾಗಿದೆ.   

ರೇರ್ದಲ್ಲಿ ಪರಿವತಕಾನ್ತಮಾಕ ಅವಕ್ಶಗಳು 
n 	ರಯಲ್ ಎಸ್ಟಿೋಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ) ಕಾಯದಾ 2016 

(ರೋರಾ / ರೋರಾ) ಒಂದು ಕಾನ�ನಾಗಿದುದಾ, ಇದನು್ನ ಭಾರತ್ೋಯ 
ಸಂಸತುತಿ ಅಂಗಿೋಕರಸಿದೆ. ರಯಲ್ ಎಸ್ಟಿೋಟ್ ಕ್ೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಹಕರ 
ಹ�ಡಿಕ್ಯನು್ನ ಹಚಚುಸುವುದು ಮತುತಿ ಅವರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನು್ನ 
ರಕ್ಷಿಸುವುದು ರೋರಾದ ಉದೆದಾೋಶವಾಗಿದೆ. 

n 	ನಾಗಾಲಾ್ಯಂರ್ ಹ�ರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲಾಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತಿ 
ಕ್ೋಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು ರೋರಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನು್ನ 
ಅಧಿಸ�ಚನ ಮಾಡಿವೆ. 31 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತಿ ಕ್ೋಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೋಶಗಳು ಭ� ಎಸ್ಟಿೋಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ ಸಾಥೆಪ್ಸಿವೆ. 

n 	28 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತಿ ಕ್ೋಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು ರಯಲ್ ಎಸ್ಟಿೋಟ್ 
ಮೆೋಲ್ಮನವಿ ನಾ್ಯಯಮಂಡಳಿಯನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಿದುದಾ, ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಪಾ್ರಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೆಬ್ ಸ್ೈಟ್ ಗಳನು್ನ ನಿವಷಿಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 

n 	ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ, 78,734 ರಯಲ್ ಎಸ್ಟಿೋಟ್ ಯೋಜನಗಳು 
ಮತುತಿ 62,204 ರಯಲ್ ಎಸ್ಟಿೋಟ್ ಏಜಂಟರು ರೋರಾ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೋಂದಾಯಿಸಿಕ್�ಂಡಿದಾದಾರ. ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 88,894 
ದ�ರುಗಳನು್ನ ಭ� ಎಸ್ಟಿೋಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಾ್ರಧಿಕಾರಗಳು 
ಇತ್ಯರಷಿಪಡಿಸಿವೆ. 

ಸ್ಲಭ ಇ-ಫೈಲ್ಂಗ್ 
ಆದಾಯ ತೆರಗೆ ಇಲಾಖ್ ಇ-ಫೈಲ್ಂಗ್ ಪ್ರಕ್್ರಯಯನು್ನ ಸರಳಿೋಕರಸಿದೆ, ಇದರ ಮ�ಲಕ 
ತೆರಗೆದಾರರು ಆದಾಯ ತೆರಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತ್ಯ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತ್ಯನು್ನ 
ಪಡ್ಯುತಾತಿರ. ಇದು ಇ-ಫೈಲ್ಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವರಗೆ ಸಾಕರುಟಿ ಅನುಕ�ಲವನು್ನ ನಿೋಡುತತಿದೆ. 
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ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳು ಲಕ್ಷ ಕೊೋಟಿ ರೊಪಾಯಿಗಳಲಿಲಿ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ವಸತ್ ಯೇಜನೆ (ನಗರ)

2004-14ರವರಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 13.48 ಲಕ್ಷ ಮನಗಳು ಮಂಜ�ರಾಗಿದದಾರ, 
2015-22ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆಂತ 10 ಪಟುಟಿ ಹಚುಚು ಅಂದರ 122.69 ಲಕ್ಷ ಮನಗಳನು್ನ 
ಮಂಜ�ರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2004-14ರ ನಡುವೆ ವಸತ್ ಯೋಜನಗಳಲ್ಲಿ 0.38 
ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳನು್ನ ಹ�ಡಿಕ್ ಮಾಡಿದದಾರ, 2015-22ರ ನಡುವೆ 8.31 ಲಕ್ಷ 
ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳನು್ನ ಹ�ಡಿಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದುದಾ, ಇದು 22 ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. 
ವಸತ್ಗಾಗಿ ಕ್ೋಂದ್ರದ ನರವನು್ನ 10 ಪಟುಟಿ ಹಚಚುಸಲಾಗಿದೆ. 2004-14ರ ನಡುವೆ 
ಇದು 0.20 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಆದರ 2015-22ರಲ್ಲಿ ಅದು 1.86 ಲಕ್ಷ ಕ್�ೋಟಿ 
ರ�.ಗೆ ಏರಕ್ಯಾಗಿದೆ. 

2004-14ಕ್ಕೆ 
ಹ�ೋಲ್ಸಿದರ 
2015-22ರ ನಡುವೆ 
ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡ ಮನಗಳ 
ಸಂಖ್್ಯ 7.5 ಪಟುಟಿ 
ಹಚಾಚುಗಿದುದಾ, 58.59 ಲಕ್ಷ 
ತಲುಪ್ದೆ. 

l	ಈ ಯೋಜನಯಡಿ ಈವರಗೆ 2.55 ಕ್�ೋಟಿ 
ಮನಗಳು ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಂಡಿವೆ. 

l	ಗಾ್ರಮದ ಜನರಗೆ ಪಕಾಕೆ ಮನಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸಲು ಈ ಯೋಜನಯನು್ನ 2016 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ವಸತ್ ಯೇಜನೆ (ಗಾ್ರಮಿೇಣ) 

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಸುಗಮ ಜಿೀವನಸುಗಮ ಜಿೀವನ

(ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳ್ ಲಕ್ಷ ರೊ. ಗಳಲ್ಲಿ)

(ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳ್ ಕೊೇಟಿ ರೊ. ಗಳಲ್ಲಿ)
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ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ: ಕ್ೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರಗ� ಎಲ್ಇಡಿ 
(ಉಜಾಲಾ) ಮ�ಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಉನ್ನತ ಜ�್ಯೋತ್ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮವು 
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಸಬಸುಡಿ ರಹಿತ ದೆೋಶಿೋಯ ಬಳಕ್ನ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮವಾಗಿದುದಾ, 
ಇದನು್ನ 2015 ರ ಜನವರ 5 ರಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

2014 20142022 2022

ಯೋಜನಯ ಪಾ್ರರಂಭದಿಂದ ಏಪ್್ರಲ್ 22 ರವರಗೆ 

36.79 
ಕ್�ೋಟಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಬಲ್್ಬ ಗಳನು್ನ ವಿತರಸಲಾಗಿದೆ

ಮಾಚ್ಷಿ 2022 ರ�ಳಗೆ 
ಬೋದಿ ದಿೋಪ ರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ಕಾಯಷಿಕ್ರಮದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

ಕ್�ೋಟಿಗ� ಹಚುಚು ಬೋದಿ 
ದಿೋಪಗಳನು್ನ ಎಲ್ಇಡಿಗೆ 
ಪರವತ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕ್�ೋಟಿ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡ್ೈಆಕ್ಸುಲೈರ್ 
ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಇದರ ಪರರಾಮವಾಗಿ 
ವಾಷಿಷಿಕ

ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ಲೆ�ೋವಾ್ಯಟ್ 
ವಿದು್ಯತ್ 
ಉಳಿತಾಯವಾಗುತತಿದೆ.

ಇದರ ಪರರಾಮವಾಗಿ 
ವಾಷಿಷಿಕ

ದಶಲಕ್ಷ ಯ�ನಿಟ್ 
ವಿದು್ಯತ್ ಉಳಿತಾಯ 
ವಾಗುತತಿದೆ.
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ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಬಲ್ಬ್ ಗಳು

ಎಲ್ಇಡಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೋ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಮಾರುಕಟೆಟಿಯಾಗಿದೆ.

ಗಂಗಾ ನದಿಯನು್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತುತಿ ಅಡ್ತಡ್ಯಿಲಲಿದಂತೆ ಮಾಡುವುದು: ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ಜ�ನ್ 2014 ರಲ್ಲಿ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾಚ್ಷಿ 2022 ರವರಗೆ, 30,853 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚಚುದ 364 ಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊೋದನ 
ನಿೋಡಲಾಗಿದುದಾ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 183 ಅನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ, ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸಕೆರರಾ ಸಾಮರ್ಯಷಿವು 1305 ಎಂಎಲ್ಡೆ 
ಆಗಿತುತಿ, ಇದು 2022 ರಲ್ಲಿ 2407 ಎಂಎಲ್ಡೆಗೆ ಏರದೆ. ಈಗ ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ 2026ರವರಗೆ ಅನುಮೊೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿ್ರ ಕ್ಸಾನ್ ಊಜಾ್ಷ ಸ್ರಕ್ಾ ಮತ್ತು ಉತಾಥಾನ್ 
ಮಹಾಭಿಯಾನ (ಪ್ಎಂ-ಕ್ಸ್ಮ್) ಯೇಜನ: ಅನ್ನದಾತನನು್ನ ಇಂಧನ 
ದಾನಿಯನಾ್ನಗಿ ಪರವತ್ಷಿಸಲು ಫಬ್ರವರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಸೌರ ಪಂಪ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಷಿ ನಿವಷಿಹಿಸುವ (ಸಾಟಿಯಂರ್-
ಅಲೆ�ೋನ್) ಪಂಪ್ ಗಳಿಗೆ, ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು ಗರರಠಾ ಶೋ.30 ರರುಟಿ 
ಆರ್ಷಿಕ ನರವವನು್ನ ನಿೋಡುತ್ತಿದೆ, ಮತುತಿ ಗುಡಡೆಗಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತಿ 
ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, 50 ಪ್ರತ್ಶತದರುಟಿ ಆರ್ಷಿಕ ಸಹಾಯವನು್ನ 
ನಿೋಡಲಾಗುತತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನಯಡಿ 3.59 ಲಕ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕಾಯಷಿ 
ನಿವಷಿಹಿಸುವ ಪಂಪ್ ಗಳನು್ನ ಹಂಚಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುತಿ ಪರಸರ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಭಾರತವು ಪ್ರಜ್ಾಪ�ವಷಿಕವಾಗಿ 
ಮತುತಿ ಜಾಗರ�ಕತೆಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೋಯ ಸಮುದಾಯವನು್ನ ಮುನ್ನಡ್ಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು 
ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್್ಯಯ ಶೋ.17 ರರಟಿನು್ನ ಹ�ಂದಿದದಾರ�, ಇದು ಜಾಗತ್ಕ ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯ ಶೋ.4 
ರರಟಿನು್ನ ಮಾತ್ರ ಹ�ಂದಿದೆ. ಅಂದರ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಾನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್�ಡುಗೆ ನಗಣ್ಯ. 
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಬಜಟ್ ಅನು್ನ ಹಚಚುಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ, ಶುದಧಿ ಇಂಧನವನು್ನ ಉತೆತಿೋಜಿಸಲು 
19,500 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳ ಪ್ಎಲ್ಐ ಅನು್ನ ಸಹ ಘ�ೋಷಿಸಿದೆ. ತಾ್ಯಜ್ಯದಿಂದ ಕಾಂಚನ್ ಯೋಜನ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಇಂದೆ�ೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಗೆ�ೋಬಧಷಿನ್-ಜೈವಿಕ 
ಸಿಎನ್ ಜಿ ಸೌಲಭ್ಯವನು್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು. ಅವರು ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಪರಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತುತಿ ಜಲಚರಗಳ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಹರಸಿದರು ಮತುತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ (ಪರಸರಕಾಕೆಗಿ ಜಿೋವನಶೈಲ್) 
ಧ್ಯೋಯವಾಕ್ಯವನ�್ನ ನಿೋಡಿದರು.

ರೈತರ ಬಂಜರು ಮತುತಿ ಬರಡು 
ಭ�ಮಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ 
ಮೆಗಾವಾ್ಯಟ್ ಸಾಮರ್ಯಷಿದ 
ಸಣಣಿ ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ 
ಸಾಥೆವರಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸುವುದು. 
20 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಯಂ ಕಾಯಷಿ 
ನಿವಷಿಹಿಸುವ ಸೌರ ಪಂಪ್ ಗಳ 
ಅಳವಡಿಕ್. ಅಸಿತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 15 
ಲಕ್ಷ ಗಿ್ರರ್ ಸಂಪಕ್ಷಿತ ಪಂಪ್ 
ಗಳ ಸೌರಶಕತಿಗೆ�ಳಿಸುವುದು.

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಪರಿಸರ ಮತುತಾ 

ಸುಸಿಥಿರತ

ನಿವ್ಳ ಶೂನಯಾ ಇಂಗ್ಲ 
ಹೊರಸೂಸ್ವಿಕ್ಗೆ ಬದಧಾ

ವಾಷಿಷಿಕ
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ಎರನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ: 2014 ರವರಗೆ, 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೋ.1.5 ಎರನಾಲ್ ಅನು್ನ 
ಪಟೆ�್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ, 
ಈಗ ಶೋ. 10ರರುಟಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಗುರಯನು್ನ 
ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತುತಿ ಏಪ್್ರಲ್ 1, 2023 
ರಂದ ಶೋ.20ರರುಟಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನು್ನ 
ಪಟೆ�್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಸಲಾಗುವುದು. 

ಎಲೆಕ್ಟ್ಕ್ ವಾಹನಗಳ ಫೋಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಕಾಯಷಿಕ್ರಮ: ಮಾಚ್ಷಿ 31, 2022 ರವರಗೆ 
ಸುಮಾರು 11 ಲಕ್ಷ ಎಲೆಕ್ಟ್ಕ್ ವಾಹನಗಳು 
ನ�ೋಂದಣ್ಯಾಗಿವೆ. ಬಾ್ಯಟರ ವಿನಿಮಯ 
ನಿೋತ್ಯನು್ನ ಪರಚಯಿಸಲಾಗಿದುದಾ, 
45೦೦ ಚಾಜಿಷಿಂಗ್ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳನು್ನ 
ಅನುಮೊೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಹೈಡ್�್ರೋಜನ್ ಅಭಿಯಾನ: 2030 ರ ವೆೋಳೆಗೆ 5 ದಶಲಕ್ಷ 
ಟನ್ ಹಸಿರು ಹೈಡ್�್ರೋಜನ್ ಇಂಧನವನು್ನ ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ಗುರಯಂದಿಗೆ 
ಆಗಸ್ಟಿ 15, 2021 ರಂದು ಯೋಜನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಪಾ್ರಯೋಗಿಕ ಯೋಜನಾ ಘಟಕವು ಅಸಾಸುಂನಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. 

ಒಂದ್ ಸೊಯ್ಣ, ಒಂದ್ ಜಗತ್್
 ಮತ್್ ಒಂದ್ ಗ್್ರಡ್ 

n 	2070ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಇಂಗಾಲ ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯ ವಿರಯದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು ನಿವ್ವಳ ಶ�ನ್ಯ ಉತಸುಜಷಿಕವಾಗಲು ಪಣತೆ�ಟಿಟಿದೆ. 
ಒಂದು ಸ�ಯಷಿ, ಒಂದು ಜಗತುತಿ ಮತುತಿ ಒಂದು ಗಿ್ರರ್ ಎಂಬ 
ಪರಕಲ್ಪನಯನು್ನ ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸಲು ಜಾಗತ್ಕ ಗಿ್ರರ್ ಅನು್ನ 
ರಚಸಲು ಭಾರತವು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನು್ನ ನಡ್ಸುತ್ತಿದೆ. 
ಭಾರತ ಮತುತಿ ಇತರ 88 ದೆೋಶಗಳು ಕಾಪ್ -26 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಸ�ಯಷಿ ಘ�ೋರಣೆಯನು್ನ ಮಾಡಿವೆ. 

n 	ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಅನುಷಾಠಾನಗೆ�ಳಿಸಲು ಕರಟಿಕರವಾಗಿರುವ 
ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೋರತ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ ಇಂಗಾಲದ 
ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಿ್ವೋಡನ್ ನ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಲ್ೋಡರ್ ಶಿಪ್ ಗ�್ರಪ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಸಿಟ್ ಟಾ್ರನಿಸುರನ್ ಟಾ್ರಯಕ್ ಅನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. 

n 	ದೆೋಶಿೋಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್್ಯಯನು್ನ ಪರಹರಸಲು 
ಸಾಕರುಟಿ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಳು್ಳವುದರ ಜ�ತೆಗೆ, ಭಾರತವು 

ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೋಯ ಸೌರ ಸಹಯೋಗ (ಐಎಸ್ಎ) ಮತುತಿ ವಿಪತುತಿ 
ತಾಳಿಕ್�ಳು್ಳವ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿ ಒಕ�ಕೆಟ (ಸಿಡಿಆರ್.ಐ) 
ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೋಯ ಸಹಯೋಗಗಳನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. 
ಮಡಗಾಸಕೆರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಡಿ್ರ ರಾಜ�ೋಲ್ನಾ ಕ�ಡ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನು್ನ ಒಪ್್ಪಕ್�ಂಡಿದಾದಾರ. 

n 	ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಾಥೆಪ್ತ ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ಸಾಮರ್ಯಷಿದ 
ಶೋ. 40ರರುಟಿ ಪಳೆಯುಳಿಕ್ಯೋತರ ಇಂಧನ ಮ�ಲಗಳಿಂದ 
ಉತಾ್ಪದಿಸುವ ಗುರಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 
9 ವರಷಿಗಳ ಮುಂಚತವಾಗಿ ಈ ಗುರಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಿದೆ. 
ನವಿೋಕರಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಯಷಿವು ಕಳೆದ 6 ರಂದ 
7 ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕಡಾ 250 ಕ�ಕೆ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. ವಿಶೋರವಾಗಿ 
ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಯಷಿವು ಕಳೆದ 6 ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 
15 ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ, ಮತುತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ 
ಉತಾ್ಪದನಯ ಸಾಥೆಪ್ತ ಸಾಮರ್ಯಷಿವು 54,000 ಮೆಗಾವಾ್ಯಟ್ 
ಗಿಂತ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. 

ವನ್ಯಜಿೋವಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: 2014 ರಂದ 2019 ರವರಗೆ ಏಕ ಕ್�ಂಬನ ಖಡಗೆಮೃಗಗಳ 
ಸಂತತ್ ಶೋ.15 ರರುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. ಅಸಾಸುಂನಲ್ಲಿ ಖಡಗೆಮೃಗಗಳ ಬೋಟೆ 2014 ರಲ್ಲಿದದಾ 32 
ರಂದ 2021 ರಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.    

ಮುಖಪುಟ ಲೀಖನಮುಖಪುಟ ಲೀಖನ
ಪರಿಸರ ಮತುತಾ ಪರಿಸರ ಮತುತಾ 

ಸುಸಿಥಿರತಸುಸಿಥಿರತ
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ಭೊಗ್ರಹವನ್ನು 
ಹಸಿರಞಾಗ್ ಮಞಾಡ್ವುದ್ 
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಕಾಳಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರಷಿ 
ಗಾಲಿಯಸ್�ಗೆೋದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವದ ಬಹುತೆೋಕ ಎಲಾಲಿ ದೆೋಶಗಳು ಈ ವಿರಯದ ಬಗೆಗೆ ಚಂತನ ಮಂರನ ನಡ್ಸಲು 
ಒಟುಟಿಗ�ಡಿದವು. ಗಾಲಿಯಸ್�ಗೆೋ ಶೃಂಗಸಭಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಪಂಚಾಮೃತ 
ಸಂಕಲ್ಪದೆ�ಂದಿಗೆ ಲೆೈಫ್(ಎಲ್.ಐ.ಎಫ್.ಇ) ಅಂದರ ಪರಸರಕಾಕೆಗಿ ಜಿೋವನಶೈಲ್ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನು್ನ ನಿೋಡಿದರು. 
ಇಡಿೋ ಜಗತುತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪರಸರದ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ ಎದುರಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇದು ಪ್ರಸಕತಿ ಸಮಯದ 
ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಕಳೆದ 8 ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸರ ಸ್್ನೋಹಿ ಜಿೋವನಶೈಲ್ಯತತಿ ಅನೋಕ 

ಪ್ರಮುಖ ಹಜಜೆಗಳನು್ನ ಇಟಿಟಿದೆ. ಇ-ವಾಹನಗಳನು್ನ ಉತೆತಿೋಜಿಸುವುದರಂದ ಹಿಡಿದು ಸಮಯಕ್ಕೆಂತ 
ಮುಂಚತವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶಿ್ರತ ಇಂಧನ ಗುರಯನು್ನ ಸಾಧಿಸುವುದರ ಜ�ತೆಗೆ, ಸೌರ 
ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ೋತ್ರದಲ್ಲಿಯ� ದಾಖಲೆಗಳನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಿದೆದಾೋವೆ. ಅಷಟಿೋ ಅಲಲಿ, ಪಾ್ಯರಸ್ ಶೃಂಗಸಭಯಲ್ಲಿ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪರಸರ ಗುರಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಏಕ್ೈಕ ದೆೋಶ ಭಾರತವಾಗಿದೆ. ಆದದಾರಂದ 
ಈ ಬಾರ ನಾವು ಜ�ನ್ 5 ರಂದು ಪರಸರ ದಿನವನು್ನ ಆಚರಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಪರಸರಕಾಕೆಗಿ 
ಜಿೋವನಶೈಲ್ಯನು್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್�ಳು್ಳವ ಪ್ರತ್ಜ್ಞೆ ಮಾಡ್�ೋಣ.

ಪರಿಸರ ದನಪರಿಸರಸ್ನಾೀಹಿ ಜಿೀವನ



ನೂಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜೂನ್ 1-15, 202246

ಮುಂಬೈ ಮತುತಿ ದೆಹಲ್ ಐಐಟಿಯ ಭರವಸ್ಯ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಗಳಾದ ಅಪ್ಷಿತ್ ಮತುತಿ ಸಾಕ್ಷಿ, 
ಪ್ರಕೃತ್ ಮತುತಿ ಪರಸರದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಎರುಟಿ ಆಸಕ್ತಿಯನು್ನ ಬಳೆಸಿಕ್�ಂಡಿದಾದಾರಂದರ, ಅವರು ತಾವು 
ಬಳೆದ ನೈಸಗಿಷಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ ಮಾತ್ರವೆೋ ಸ್ೋವಿಸುತಾತಿರ. ಅವರು 
ತಮ್ಮ ಕ್ಲಸವನು್ನ ತೆ�ರದ ನಂತರ, ಉಜಜೆಯಿನಿ ಬಳಿಯ ಬದ್ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮ�ರ�ವರ ಬರಾ ತುಂಡು ಭ�ಮಿಯನು್ನ 
ಖರೋದಿಸಿದರು. ಅವರು ಭ�ಮಿಯನು್ನ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಗೆ 
ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಸಿದರು, ಮರಗಳನು್ನ ನಟಟಿರು ಮತುತಿ ಒಂದು ಸಣಣಿ 
ಕ್�ಳವನ�್ನ ನಿಮಿಷಿಸಿದರು. ತರಕಾರಗಳು ಮತುತಿ ಹಣುಣಿಗಳ 
ಬೋಸಾಯಕಾಕೆಗಿ ಅವರು ಪ್ರತೆ್ಯೋಕ ಭ�ಮಿಯನು್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. 
ಅವರು ಭ�ಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಗಳನು್ನ ನಟಟಿರು ಮತುತಿ 
ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮನಯನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸಿದರು, ಇದು 
ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಂತೆ�ೋರವನು್ನ ನಿೋಡುತತಿದೆ. ಈ 
ಇಬ್ಬರು ಐಐಟಿಗಳು ಆದಶಷಿಪಾ್ರಯರು, ಅವರು ಪರಸರವನು್ನ 
ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅಂತಹ ಜಿೋವನಶೈಲ್ಯನು್ನ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್�ಳ್ಳಲು ಇತರರನು್ನ ಪ್ರೋರೋಪ್ಸುತ್ತಿದಾದಾರ.

ಪರಸರ ಸ್್ನೋಹಿ ಜಿೋವನಶೈಲ್ಯನು್ನ ಉತೆತಿೋಜಿಸುವ 
ಸಂಕಲ್ಪದೆ�ಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಸಕಾಷಿರವು ಕಳೆದ ಏಳೆಂಟು 
ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ನಡುವೆ 
ಸಮತೆ�ೋಲನವನು್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನು್ನ ಪ್ರಕೃತ್ 
ಮತುತಿ ಪರಸರದೆ�ಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಷಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಸಾವಷಿಜನಿಕ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಜಲ-ಅರಣ್ಯ ಮತುತಿ ಭ� ಕಾಯಷಿಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛ 
ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ, ಜಲ ಜಿೋವನ್ ಅಭಿಯಾನ, ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ, 
ಏಕ ಬಳಕ್ಯ ಪಾಲಿಸಿಟಿಕ್, ನೈಸಗಿಷಿಕ ಕೃಷಿಯನು್ನ ನಿಷೋಧಿಸಲು 
ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಳು್ಳವುದು, ನೈಸಗಿಷಿಕ ಕೃಷಿ, ನಾ್ಯನ� ಯ�ರಯಾ 
ಬಳಕ್ಯನು್ನ ಉತೆತಿೋಜಿಸುವುದು, ತಾ್ಯಜ್ಯದಿಂದ “ಕಾಂಚನ್’’ 
ತಯಾರಸುವ ಅಭಿಯಾನ, ನದಿಗಳ ಪರಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ 
ಪುನಶಚುೋತನ, ಜೌಗು ಭ�ಮಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಶುದಧಿ ಗಾಳಿಗಾಗಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ 
ಮತುತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ಕ್ ವಾಹನಗಳನು್ನ ಉತೆತಿೋಜಿಸುವುದು, ಹೈಡ್�್ರೋಜನ್ 
ಅಭಿಯಾನ ಮತುತಿ ಪಟೆ�್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನು್ನ 
ಹಚಚುಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ಕಾಪ್ -26 ರ ವೆೋಳೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು, 
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್್ಯಯ ಶೋ.17 ರರಟಿನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ 
ಆದರ ಹಸಿರುಮನ ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾಲು ಕ್ೋವಲ 
ಶೋ.4ರಷಿಟಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಸ್ಳೆದರು. ಅಂದರ, ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹಾನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೋಯರ 
ಪಾತ್ರ ನಗಣ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರಸರವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ 
ಹಚಚುಸಲಾಗಿದುದಾ, ಭಾರತ್ೋಯ ರೈಲೆ್ವಯು 2030ರ ವೆೋಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ 
ಶ�ನ್ಯ ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯ ಗುರಯನು್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ 
ಉಪಕ್ರಮ ಒಂದೆೋ ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯನು್ನ ವಾಷಿಷಿಕವಾಗಿ 
6೦ ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳರುಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತತಿದೆ. ಭಾರತವು 
ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೋಯ ಸೌರ ಸಹಯೋಗವನು್ನ ರಚಸಿದುದಾ, ಹವಾಮಾನ 
ಸವಾಲುಗಳ ವಿರುದಧಿ ಹ�ೋರಾಡಲು "ಪರಸರಕಾಕೆಗಿ ಜಿೋವನಶೈಲ್" 
ಪರಕಲ್ಪನಯನು್ನ ಉತೆತಿೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದನು್ನ ಜನಾಂದೆ�ೋಲನವನಾ್ನಗಿ 
ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡ್ಯುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ' ಬಳಸಿ ಬಸಾಡುವ 
-ಯ�ಸ್ ಅಂರ್ ಥೆ�್ರೋ' ಎಂಬ ಮನಸಿಥೆತ್ಯಿಂದ ಹ�ರಬರಬೋಕು. 
ಈ ಸವಾಲನು್ನ ಎದುರಸಲು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು 
'ಪಂಚಾಮೃತ' ವಿಧಾನವನು್ನ ಪ್ರಸಾತಿಪ್ಸಿದಾದಾರ, ಇದರಲ್ಲಿ 2030 
ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಇಂಗಾಲದ ತ್ೋವ್ರತೆಯನು್ನ ಶೋಕಡಾ 45 ರರುಟಿ 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತುತಿ 2070 ರ ವೆೋಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶ�ನ್ಯ 

ಪರಸರವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನು್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವ 
ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಗತ್ತಿಗೆ 

ಮಾದರಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಷಿಕತೆ ಮತುತಿ ಪರಸರ ವಿಜ್ಾನ 
ಎರಡ� ಒಟಿಟಿಗೆ ಸಾಗಬಹುದು. ಇದು ಭಾರತ 

ಆರಸಿಕ್�ಂಡ ಮಾಗಷಿ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ 
ಪ್ಡುಗನು್ನ ಎದುರಸುವ ಜಾಗತ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 

ಭಾರತವು ಹ�ಸ ಬಳಕಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮಿ್ಮದೆ. 
-ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 

ಈ ವರ್ಣದಈ ವರ್ಣದ  ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ 
ದಿನದ ಧ್ಯತೇಯ- ಒಂದತೇ ದಿನದ ಧ್ಯತೇಯ- ಒಂದತೇ 

ಒಂದ್ ಭೊಮಿ ಒಂದ್ ಭೊಮಿ 
ಪ್ರತ್ ವರಷಿ ಜ�ನ್ 5 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪರಸರ ದಿನ 
ಆಚರಸಲಾಗುತತಿದೆ. 2022ರ ಪರಸರ ದಿನದ 
ಧ್ಯೋಯವಾಕ್ಯವು 'ಒಂದೆೋ ಒಂದು ಭ�ಮಿ' 
ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ, ಹಸಿರು ಮತುತಿ ಸುಸಿಥೆರ 
ಜಿೋವನವನು್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್�ಳು್ಳವ ಸಂದೆೋಶವು 
ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಗಷಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ವರಷಿದ ಧ್ಯೋಯ 
ಪ್ರಕೃತ್ಯಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುವ ಅಗತ್ಯ 
ಮತುತಿ ನಿೋತ್ಗಳು ಮತುತಿ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯಕೆಗಳ 
ಮ�ಲಕ ಹಸಿರು ಜಿೋವನಶೈಲ್ಗೆ ಹ�ೋಗುವ ನಮ್ಮ 
ಸಾಮರ್ಯಷಿದ ಮೆೋಲೆ ಕ್ೋಂದಿ್ರೋಕರಸುತತಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 
ಪರಸರ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮ (ಯುಎನ್ಇಪ್) ಅನು್ನ 1972 
ರ ಸಾಟಿಕ್ ಹ�ೋಮ್ ಸಮೆ್ಮೋಳನದ ನಂತರ "ಒಂದೆೋ 
ಒಂದು ಭ�ಮಿ" ಎಂಬ ಧ್ಯೋಯವಾಕ್ಯದೆ�ಂದಿಗೆ 
ರ�ಪ್ಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಇಂದಿಗ� ಪ್ರಸುತಿತವಾಗಿದೆ. 
ಈ ಗ್ರಹವು ನಮ್ಮ ಏಕ್ೈಕ ಮನಯಾಗಿದೆ, ಮತುತಿ 
ಮಾನವ ಕುಲವು ತನ್ನ ಸಿೋಮಿತ ಸಂಪನ�್ಮಲಗಳನು್ನ 
ರಕ್ಷಿಸಬೋಕು. ಸಿ್ವೋಡನ್ ಈ ವರಷಿ ವಿಶ್ವ ಪರಸರ ದಿನವನು್ನ 
ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಪರಿಸರಸ್ನಾೀಹಿ ಜಿೀವನಪರಿಸರ ದನ
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ಸ್ವಯಂಚಾಲ್ತ ಮಾಗಷಿದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೋ.100ರವರಗೆ 
ವಿದೆೋಶಿ ನೋರ ಬಂಡವಾಳ ಹ�ಡಿಕ್ಗೆ ಅನುಮತ್, 
ಡಿಸ್ಂಬರ್ 2021 ರವರಗೆ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಕ್ಸಾನ್ 
ಉಜಾಷಿ ಸುರಕ್ಾ ಏವಂ 

ಉತಾಥೆನ್ ಮಹಾಭಿಯಾನ 
(ಪ್ಎಂ-ಕುಸುಮ್), 
ಸೌರ ಮೆೋಲಾ್ಛವಣ್ 

ಹಂತ-2, 12 ಸಾವಿರ 
ಮೆಗಾವಾ್ಯಟ್ ಸಿಪ್ಎಸ್.
ಯು ಯೋಜನ ಹಂತ-2 

ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

  2022ರ ವೆೋಳೆಗೆ 
ನವಿೋಕರಸಬಹುದಾದ 
ಇಂಧನ ಖರೋದಿ ಬದಧಿತೆ 
ಪರದ ಘ�ೋರಣೆ 

  ನವಿೋಕರಸಬಹು-
ದಾದ ಇಂಧನ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿದಾರರುಗಳಿಗೆ 
ಭ�ಮಿ ಮತುತಿ 
ಪ್ರಸರಣ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ 
ಒದಗಿಸುವುದು

ಜ�ನ್ 30, 2025 
ರ�ಳಗೆ ಕಾಯಾಷಿರಂಭ 

ಮಾಡಲ್ರುವ 
ಯೋಜನಗಳಿಗೆ 

ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಶುಲಕೆವನು್ನ 
ಮನಾ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತತಿದೆ.

ಸೌರಶಕಿ್ತಯನ್ನು ಉತೆ್ತೇಜಿಸಲ್ 
ತೆಗೆದ್ಕ್ೂಂಡ ಕ್ರಮಗಳು 

1186 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಹಚಚುನ ಎಫ್ ಡಿ.ಐ 
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ 

 ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸವಾಲುಗಳನು್ನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್�ಂಡು, ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆಯ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಕ್್ರಯಾ ಯೋಜನಯ ಅನುಷಾಠಾನ 
ಸ್ೋರದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮಗಳು ಮತುತಿ ಯೋಜನಗಳ 
ಮ�ಲಕ ಪರಹಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಇಂಧನ 
ಉಳಿತಾಯ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಹಿಮಾಲಯದ ಪರಸರ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತುತಿ ಹಸಿರು ಭಾರತವನು್ನ 
ನಿಮಿಷಿಸುವುದು ಸ್ೋರದಂತೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿಯಾನಗಳನು್ನ ಸಹ ಇದು ಒಳಗೆ�ಂಡಿದೆ. 

 ದೆೋಶದ 33 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತಿ ಕ್ೋಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ 
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕ್್ರಯಾ 
ಯೋಜನಗಳನು್ನ ಸಹ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಘನತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿವಷಿಹರಾ ನಿಯಮಗಳು, 2016 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಘನತಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ ಸುಡುವುದನು್ನ ನಿಷೋಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ 2.0 ಮುಂದಿನ 5 ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಳೆಯ ತಾ್ಯಜ್ಯ ಸುರವ ತಾಣಗಳ ಸಂಸಕೆರಣೆ ಮತುತಿ 
ವೆೈಜ್ಾನಿಕವಾಗಿ ತಾ್ಯಜ್ಯ ತುಂಬುವ ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ 
ವಿಲೆೋವಾರ ಸ್ೋರದಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾ್ಯಜ್ಯವನು್ನ 
ಸಂಪ�ಣಷಿವಾಗಿ ವೆೈಜ್ಾನಿಕವಾಗಿ ನಿವಷಿಹಿಸುವ ಮ�ಲಕ 
ತಾ್ಯಜ್ಯ ಮುಕತಿ ನಗರಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕ್�ಡುತತಿದೆ. 

 ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾ್ಪದನಯಲ್ಲಿ ಪಳೆಯುಳಿಕ್ಯೋತರ ಮ�ಲ 
ಆಧರತ ಸಾಥೆಪ್ತ ಸಾಮರ್ಯಷಿದ ಪ್ರಸುತಿತ ಪಾಲು ಫಬ್ರವರ 2022 
ರಲ್ಲಿ ಶೋಕಡಾ 40 ಕ್ಕೆಂತ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. 

 ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಶುದಧಿ ಗಾಳಿ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮದಡಿ 2024 ರ ವೆೋಳೆಗೆ 
ಪ್ಎಂ 10 ಮತುತಿ ಪ್ಎಂ 2.5 ರ ಸಾಂದ್ರತೆಯನು್ನ ಶೋಕಡಾ 
20 ರಂದ 30 ರರುಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುರಯನು್ನ ಭಾರತ 
ಸಕಾಷಿರ ಹ�ಂದಿದೆ. 

 ಭಾರತ ಸಕಾಷಿರವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೋಶ, ಮಹಾರಾರಟ್ ಮತುತಿ 
ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೋಯ ಕರಾವಳಿ ಸಮುದಾಯದ 
ಹವಾಮಾನ ಚೆೋತರಕ್ಯನು್ನ ಹಚಚುಸಲು 130.3 ದಶಲಕ್ಷ 
ಅಮೆರಕನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚಚುದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಯನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. 

 ಪಾ್ಯರಸ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾಗತ್ಕ ಸರಾಸರ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ 
ಹಚಚುಳವನು್ನ ಕ್ೈಗಾರಕಾ-ಪ�ವಷಿ ಮಟಟಿಕ್ಕೆಂತ 2° ಸ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ 
ಇರಸುವುದು ಮತುತಿ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಪಾಯಗಳು 
ಮತುತಿ ಪರರಾಮಗಳನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತುತಿ 
ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ಹಚಚುಳವನು್ನ ಕ್ೈಗಾರಕಾ-ಪ�ವಷಿ ಮಟಟಿಕ್ಕೆಂತ 
1.5° ಸ್ ಗೆ ಸಿೋಮಿತಗೆ�ಳಿಸುವ ಗುರಯನ�್ನ ಹ�ಂದಿದೆ. 

ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದ� ಸ್ೋರದಂತೆ ಐದು 
ಪ್ರಮುಖ ಗುರಗಳನು್ನ ವಿವರಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 
ವೆೋಗವಾಗಿ ಕಾಯಷಿನಿವಷಿಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತಿ ಪರಸರದ 
ನಡುವಿನ ಸಮತೆ�ೋಲನವು ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಚೋನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ 
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದನು್ನ ಆತ್ಮನಿಭಷಿರ ಭಾರತದ 
ಶಕ್ತಿಯನಾ್ನಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿೋವ ಮತುತಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ನಡುವೆ 
ಸಮತೆ�ೋಲನವನು್ನ ಸಾಧಿಸುವುದು, ವ್ಯಷಿಟಿ ಮತುತಿ ಸಮಷಿಟಿಯ 
ಸಮತೆ�ೋಲನ ಹಾಗ� ಜಿೋವ ಮತುತಿ ಶಿವನ ಸಮತೆ�ೋಲನದ ಬಗೆಗೆ 
ನಮ್ಮ ಧಮಷಿಗ್ರಂರಗಳು ಸದಾ ನಮಗೆ ಕಲ್ಸಿವೆ.
ಇದನು್ನ ಹಿೋಗೆ ಹೋಳಲಾಗುತತಿದೆ-   (ಯತ್ ಪ್ಂಡ್ 
ತತ್ ಬ್ರಹಾ್ಮಂಡ್) 

ಇದರರಷಿ ಬ್ರಹಾ್ಮಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಘಟಕವು 
ಅಸಿತಿತ್ವದಲ್ಲಿದದಾರ� ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ�ಲಿ ಇರುತತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್್ರಯಗಳು 

ನೋರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪರಸರದ ಮೆೋಲೆ ಪರರಾಮ ಬೋರುತತಿವೆ. 
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಸಂಪನ�್ಮಲಗಳ ಸಾಮರ್ಯಷಿವನು್ನ ಹಚಚುಸಲು 
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಳು್ಳತ್ತಿದೆ. ಸಂಪನ�್ಮಲಗಳ ಮೆೋಲೆ ಕನಿರಠಾ 
ಒತತಿಡವಿರುವ ವತುಷಿಲಾಕಾರದ ಆರ್ಷಿಕತೆಗಾಗಿ ಭಾರತವು ಅಂತಹ 
ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತುತಿ ಪ್ರಕ್್ರಯಗಳ ಮೆೋಲೆ ಗಮನ ಹರಸುತ್ತಿದೆ. 
ಸಕಾಷಿರವು ಅಂತಹ 11 ಪ್ರದೆೋಶಗಳನು್ನ ಗುರುತ್ಸಿದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ 
ಸಂಪನ�್ಮಲಗಳನು್ನ ಮರುಬಳಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತುತಿ 
ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮ�ಲಕ ಸರಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. 
ಕಸದಿಂದ ಕಾಂಚನ್ ಅನು್ನ ತಯಾರಸುವ ಅಭಿಯಾನವನು್ನ 
ಅಭಿಯಾನದೆ�ೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಗಳು 
ಮತುತಿ ಕೃಷಿಭ�ಮಿಯ ತಾ್ಯಜ್ಯ, ಅದು ವ್ಯರಷಿ ಲೆ�ೋಹ ಅರವಾ 
ಬಾ್ಯಟರಗಳಾಗಿರಲ್, ಹ�ಸ ತಂತ್ರಜ್ಾನದೆ�ಂದಿಗೆ ಮರುಬಳಕ್ 
ಮಾಡಲು ಪ�್ರೋತಾಸುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಪರಿಸರ ದನಪರಿಸರಸ್ನಾೀಹಿ ಜಿೀವನ

ಭ್ರತ ಕ್ೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು 



ನೂಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜೂನ್ 1-15, 202248

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ವದ 
ತಾಪಮಾನವ� ಏರುತ್ತಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ 
ಕುರತ ಅಂತರ ಸಕಾಷಿರೋಯ ಸಮಿತ್ಯು ತನ್ನ 2021ರ 
ವರದಿಯಲ್ಲಿ 2040ಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆೋ ಜಾಗತ್ಕ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ 
1.5 ಡಿಗಿ್ರ ಹಚಚುಳವನು್ನ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 
ಸಮುದ್ರ ಮಟಟಿದ ಏರಕ್ ಮತುತಿ ಬಸಿಹವೆಗಳಂತಹ 
ವಿಪತುತಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯ, ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ಹಚುಚುತ್ತಿರುವ ಬಸಿಲು ಮತುತಿ ಬಂಕ್ ಅನಾಹುತಗಳನು್ನ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕ್�ಂಡು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ 
ಅವರು ಮೆೋ 5, 2022 ರಂದು ಬಸಿಲ ಬೋಗೆ ನಿವಷಿಹಣೆ 
ಮತುತಿ ಪ್ರವಾಹ ಸನ್ನದಧಿತೆಯ ಪರಶಿೋಲನಾ ಸಭಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ 
ವಹಿಸಿದದಾರು. ಬಸಿಗಾಳಿ ಮತುತಿ ಬಂಕ್ಯಿಂದಾಗಿ ಜಿೋವ ಮತುತಿ 
ಆಸಿತಿಪಾಸಿತಿ ಹಾನಿಯನು್ನ ತಪ್್ಪಸಲು ಎಲಾಲಿ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ 
ಕ್ೈಗೆ�ಳ್ಳಬೋಕು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪರಟಿಪಡಿಸಿದರು. ಬಂಕ್ 
ಅನಾಹುತಗಳಿಂದ ಅರಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಪಾಯವನು್ನ 
ತಗಿಗೆಸಲು ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಯತ್ನವನು್ನ ಮಾಡಬೋಕು ಮತುತಿ ಅಂತಹ 
ಘಟನಗೆ ಸ್ಪಂದನಯ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರಬೋಕು.
ಪ್ರಮಾಣ್ತ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲೆಲಿ ಮತುತಿ ನಗರ 
ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಬಸಿಲ ಬೋಗೆಯ ಕ್್ರಯಾ ಯೋಜನಗಳು ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಹ ಸನ್ನದಧಿತಾ ಯೋಜನಗಳನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸುವಂತೆ 
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತಿ ಕ್ೋಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಸಲಹ 
ನಿೋಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಹವಾಮಾನ ಎಚಚುರಕ್ಗಳನು್ನ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲು 
ಮತುತಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಳ್ಳಲು ನಿದೆೋಷಿಶನ 
ನಿೋಡಿದರು. ಕ್ೋಂದ್ರ ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಪರರಾಮಕಾರ 
ಸಮನ್ವಯವನು್ನ ಹಚಚುಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗೆಗೆಯ� 
ಚಚಷಿಸಲಾಯಿತು. 

ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರಯವರ ಪರಿಶಿೇಲನ್ ಸಭೆ 

ಹೆಚ್ಚುತಿ್ರ್ವ ತಞಾಪಮಞಾನದ ಬಗಗೆ ಕಞಾಳಜಿ: ಪ್ರಮಞಾಣಿತ 
ಕಞಾಯ್ಣವಿಧಞಾನದೊಂದಿಗ ಬಿಸಿಲ ಬತೇಗಗ ಕ್ರಯಞಾ ಯತೇಜನೆ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಹಿೋಗೆ ಹೋಳುತಾತಿರ, " 
ಜಗತುತಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನು್ನ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಗಣ್ಸಿತುತಿ, 
ಬಕಕೆಟುಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದಲೆೋ ಬರುತತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದದಾರು. 
ಇಂದು ಪರಸಿಥೆತ್ ಬದಲಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ದೆೋಶವು ಹವಾಮಾನ ನಾ್ಯಯದ 
ನಾಯಕನಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮು್ಮತ್ತಿದೆ ಮತುತಿ ಭಾರತವು ದೆ�ಡಡೆ ಜಾಗತ್ಕ 
ದೃಷಿಟಿಕ್�ೋನದೆ�ಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಯುತ್ತಿದೆ". ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಯಷಿಕ್ಷಮತೆ ಸ�ಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನು್ನ ಅಗ್ರ 
10 ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ೋರಸಲಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ 
ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅರವಿದೆ ಮತುತಿ ಈ ನಿಟಿಟಿನಲ್ಲಿ 
ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಕಾಯಷಿನಿವಷಿಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೈನ್ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ವಾ್ಯಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿಟೆ�ೋ) ಜಿಟೆ�ೋ ಕನಕ್ಟಿ 2022ರನು್ನದೆದಾೋಶಿಸಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರು, E ಎಂದರ ಎನಿ್ವರಾನ್ಮಂಟ್ 
(ಪರಸರ), A ಎಂದರ ಅಗಿ್ರಕಲಚುರ್ (ಕೃಷಿ), R ಎಂದರ ರ ಸ್ಕೆಲೈಕ್ಲಿಂಗ್ 
(ಮರುಬಳಕ್), T ಎಂದರ ಟೆಕಾ್ನಲಜಿ (ತಂತ್ರಜ್ಾನ) ಮತುತಿ  H ಎಂದರ 
ಹಲ್ತಿ ಕ್ೋರ್ (ಆರ�ೋಗ್ಯ ಆರೈಕ್) ಎಂದು ಸ�ಚಸುವ 'EARTH' 
ವಿಧಾನವನು್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್�ಳ್ಳಲು ಕರ ನಿೋಡಿದರು. 

2070ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಇಂಗಾಲ ಹ�ರಸ�ಸುವಿಕ್ಯ ವಿರಯದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು ನಿವ್ವಳ-ಶ�ನ್ಯಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರತ್ಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಒಂದು 
ಸ�ಯಷಿ, ಒಂದು ಜಗತುತಿ, ಒಂದು ಗಿ್ರರ್ ಎಂಬ ಪರಕಲ್ಪನಯನು್ನ 
ಉತೆತಿೋಜಿಸಲು ಭಾರತವು ಜಾಗತ್ಕ ಗಿ್ರರ್ ಅನು್ನ ರಚಸಲು ಒಂದು 
ಅಧ್ಯಯನವನು್ನ ನಡ್ಸುತ್ತಿದೆ. ಕಾಪ್ -26 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ 
ಮತುತಿ ಇತರ 88 ದೆೋಶಗಳು ಒಂದು ಸ�ಯಷಿ ಘ�ೋರಣೆ ಮಾಡಿವೆ. 

ಇದಕಾಕೆಗಿ, ಜಾಗತ್ಕ 'ಹಸಿರು ಗಿ್ರರ್ ಉಪಕ್ರಮ – ಒಂದು 
ಸ�ಯಷಿ, ಒಂದು ಜಗತುತಿ, ಒಂದು ಗಿ್ರರ್' ಗಾಗಿ ಮಿನಿಸಿಟಿೋರಯಲ್ 
ಸಿಟಿೋರಂಗ್ ಗ�್ರಪ್ ನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ 
ಯುನೈಟೆರ್ ಕ್ಂಗ್ ಡಮ್ ನ�ಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಅಮೆರಕ, 
ಆಸ್ಟ್ೋಲ್ಯಾ, ಆಫಿ್ರಕನ್ ಒಕ�ಕೆಟ, ಫಾ್ರನ್ಸು, ಜಮಷಿನಿ ಮತುತಿ 
ಓಮನ್ ಗೆ ಪತ್ರ ಬರದಿದೆ. 

ಭಾರತವು ಮಾತ್ರವೆೋ ನಿಣಷಿಯವನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಳು್ಳತ್ತಿಲಲಿ, ಅದು 
ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಕ್ಲವು ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ಅದು ಈ ನಿಟಿಟಿನಲ್ಲಿ 
ತನ್ನ ಬದಧಿತೆಯನು್ನ ಸಮಯಕ್ಕೆಂತ ಮುಂಚತವಾಗಿ ಪ�ರೈಸುತ್ತಿದೆ. 
ಪಳೆಯುಳಿಕ್ಯೋತರ ಮ�ಲಗಳಿಂದ ಶೋ.40ರರುಟಿ ಸಾಥೆಪ್ತ 
ಸಾಮರ್ಯಷಿದ ಗುರಯನು್ನ 2030ರ ವೆೋಳೆಗೆ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳಿಸಲು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತುತಿ, ಇದನು್ನ ಭಾರತವು 9 ವರಷಿಗಳ ಮೊದಲೆೋ 
ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನವಿೋಕರಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ದೆೋಶದ 
ಸಾಮರ್ಯಷಿವು ಕಳೆದ 6-7 ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಕಡಾ 250ರರುಟಿ 
ಹಚಾಚುಗಿದೆ. ಸಾಥೆಪ್ತ ನವಿೋಕರಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಸಾಮರ್ಯಷಿದ 
ವಿರಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇಂದು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 5 ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೋರವಾಗಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಯಷಿವು ಕಳೆದ 6 
ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಪಟುಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ, ಮತುತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ ಉತಾ್ಪದನಯ ಸಾಥೆಪ್ತ ಸಾಮರ್ಯಷಿವು 50 ಸಾವಿರ 
ಮೆಗಾವಾ್ಯಟ್ ಗಿಂತ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. 

ಸದೃಢವಾದ ಜಲಮಾಗಷಿಗಳು ಮತುತಿ ಬಹು ಮಾದರ 
ಸಂಪಕಷಿವನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಸಿರು 
ಸಾರಗೆಯ ಧ್ಯೋಯವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದಷಟಿೋ ಅಲಲಿದೆ, ದೆೋಶದ 
ಸಾಗಣೆ ದಕ್ಷತೆಯನು್ನ ಸಹ ಸುಧಾರಸುತತಿವೆ. ಇಂದು, ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ಮೆಟೆ�್ರೋ ರೈಲು ಸ್ೋವೆಯು ಐದು ನಗರಗಳಿಂದ ಒಂದ�ವರ ಡಜನ್ 
ಗಿಂತಲ� ಹಚುಚು ನಗರಗಳಿಗೆ ವಾ್ಯಪ್ಸಿದೆ, ಇದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ 
ಬಳಕ್ಯನು್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನರವಾಗಿದೆ. ರೈಲೆ್ವ ಜಾಲದ ಹಚಚುನ 
ಭಾಗವನು್ನ ವಿದು್ಯದಿದಾೋಕರಣಗೆ�ಳಿಸುವುದರ ಜ�ತೆಗೆ, ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಾಣಗಳನು್ನ ಸೌರಶಕ್ತಿಗೆ ಹಚುಚು ಸಂಪಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2014ಕ್ಕೆಂತ 
ಮೊದಲು, ಕ್ೋವಲ 7 ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಾಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೌರ ವಿದು್ಯತ್ 
ಸೌಲಭ್ಯವನು್ನ ಹ�ಂದಿದದಾವು, ಆದರ ಇಂದು ಈ ಸಂಖ್್ಯ 50 ಕ್ಕೆ ಏರದೆ. 

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಕ್�ಳು್ಳಬಾಕ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಮತುತಿ 
ಚಂತನಯಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿನಾಶಕಾರಯಾಗಿದೆ. ಇದರ 
ಪರರಾಮಗಳನು್ನ ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಅನುಭವಿಸುವುದು 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿನ ತ್ವರತ 
ಏರಕ್, ಹಿಮನದಿಗಳ ಸ್�ಫೂೋಟ ಅರವಾ ಬರಗಾಲ ಹಾಗ� ಅತ್ವೃಷಿಟಿ 
ಮತುತಿ ಬಸಿಗಾಳಿ ಅದರ ಪ್ರತ್ಕ�ಲ ಪರರಾಮಗಳು 
ಗೆ�ೋಚರಸುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪ�ವಷಿಜರು ಇದರ ಪರಕಲ್ಪನಯನು್ನ - 

पथृ्वीः पीूः च उ्वी भ्। ಎಂದು ಹೋಳಿದದಾರು.  ಇದರರಷಿ ಇಡಿೋ ಭ�ಮಿ, 
ಇಡಿೋ ಪರಸರ, ಬಹುಶಃ ನಮೆ್ಮಲಲಿರಗ� ಅತು್ಯತತಿಮವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ 
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನು್ನ ನಿೋಡುತತಿದೆ. ಆದದಾರಂದ, 
ಹವಾಮಾನ ಮತುತಿ ಪರಸರವನು್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದೆದಾೋಶದಿಂದ ನಮ್ಮ 
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಸಂಘಟಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.    

ಪರಿಸರ ದನ ಪರಿಸರಸ್ನಾೀಹಿ ಜಿೀವನ
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'ಆತಮಾನಿಭಕಾರ ಭ್ರತ' 

ಶಕ್ಶಞಾಲತೇ ಭಞಾರತವನ್ನು ನಿಮಿ್ಣಸ್ವ ಸಂಕಲ್ಪ 
ಸಾ್ವವಲಂಬನಯ ನಿಜವಾದ ಅರಷಿವೆಂದರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಯಷಿಗಳ ಮ�ಲಕ ತನ್ನನು್ನ ತಾನು ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿಕ್�ಳು್ಳವುದು. 
ಇದು 2047ರ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುವಣಷಿ ಭಾರತವನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸುವತತಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ದೆೋಶದ ಮಾಗಷಿ ಮತುತಿ 

ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಇತರರ ಮೆೋಲೆ ಅವಲಂಬತರಾಗಿರುವ ಕ್ೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಇದೆೋ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ 
ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಅನ್ವೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾ್ವವಲಂಬನಯ ಮ�ಲಕ ಜಾಗತ್ಕ ಕ್ೋಂದ್ರವಾಗಲು ದೆೋಶವು ಅಪರಮಿತ 
ಅವಕಾಶಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಈಗ ಈ ಸಾ್ವವಲಂಬನಯ ಮನಸಿಥೆತ್ಯಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಯುತ್ತಿದೆ. ಮೆೋ 6 ರಂದು 
ಜಿೋತೆ�ೋ (ಜೈನ್ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೋಯ ವಾ್ಯಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ) ಕನಕ್ಟಿ 2022 ಶೃಂಗಸಭಯಲ್ಲಿ ಉದಾಘಾಟನಾ ಭಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 

ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ಇದನು್ನ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿ, "ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪತುತಿ ಮತುತಿ ಸಂಪನ�್ಮಲಗಳ ಕ್�ರತೆಯಿಲಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ 
ಮನಸುಸು ಮತುತಿ ಸಂಪನ�್ಮಲಗಳನು್ನ ಅನ್ವಯಿಸಬೋಕಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತ್ಳಿಸಿದರು. 

ಜೈ ನ್ ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೋಯ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿೋತೆ�ೋ) ವಿವಿಧ ಕ್ೋತ್ರಗಳ 
ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳನು್ನ ಒಂದೆೋ 

ವೆೋದಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಒಗ�ಗೆಡಿಸಲು 'ಜಿೋತೆ�ೋ 
ಕನಕ್ಟಿ'  ಅನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. ಜೈನ್ 
ಅಂತಾರಾಷಿಟ್ೋಯ ವಾ್ಯಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆ 
ಒಂದು ಜಾಗತ್ಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದುದಾ, 
ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಜೈನ 
ಧಾಮಿಷಿಕ ಜನರನು್ನ ಸಂಪಕ್ಷಿಸುತತಿದೆ. 
'ಜಿೋತೆ�ೋ ಕನಕ್ಟಿ' ಕಾಯಷಿಕ್ರಮದ 
ಮ�ಲಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪರಸ್ಪರ 
ನಟ್ ವಕ್ಷಿಂಗ್ ಮತುತಿ ವೆೈಯಕ್ತಿಕ 
ಸಂವಹನದ ಮ�ಲಕ ಉದ್ಯಮಗಳು 
ಮತುತಿ ಉದಿದಾಮೆಗಳು ಬಳೆಯಲು 
ಒಂದು ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕ್�ಡುತತಿದೆ. 
ಪುಣೆಯ ಗಂಗಾಧಾಮ್ ಅನಕ್ಸು ನಲ್ಲಿ 
ಮೆೋ 6 ರಂದ 8 ರವರಗೆ ಮ�ರು 
ದಿನಗಳ 'ಜಿೋತೆ�ೋ ಕನಕ್ಟಿ -2022' 
ಕಾಯಷಿಕ್ರಮವನು್ನ ಆಯೋಜಿಸಿತುತಿ. 
ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ವಾ್ಯಪಾರ 
ಮತುತಿ ಆರ್ಷಿಕ ವಿರಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ವಿವಿಧ ಗೆ�ೋಷಿಠಾಗಳು ನಡ್ದವು. 
'ಎಲಲಿರ ಪ್ರಯತ್ನ'ದ ಸ�ಫೂತ್ಷಿಯನು್ನ 
ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ 
ಮೊೋದಿ ಅವರು ಆತ್ಮನಿಭಷಿರ 
ಭಾರತ (ಸಾ್ವವಲಂಬ ಭಾರತ) 
ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಗೆಗೆ ಚಚಷಿಸಿದದಾಲಲಿದೆ, 
ಮೆೋ 6 ರಂದು ನಡ್ದ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಅಧಿವೆೋಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯನು್ನ 
ಉತತಿಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ್�ಳು್ಳವ 
ಮ�ಲಕ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸಿದಿಧಿ ಮಂತ್ರದ 
ಬಗೆಗೆಯ� ಮಾತನಾಡಿದರು. ಭಾರತದ 
ಮುಂದುವರದ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಪಯಣದ 
ಬಗೆಗೆಯ� ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.  

ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರಯವರ ಭ್ರಣದ ಆಯದಾ ಭ್ಗಗಳು... 

E ಎನಿ್ವರಾನ್ಮಂಟ್ - ಪರಿಸರದ ಸಮೃದಿಧಿಯನ್್ನ ಸೊಚ್ಸ್ತತುದ, ಅಂತಹ 
ಹೊಡಿಕ ಮತ್ತು ರೊಢಿಯ ಮೊಲಕ ಅದನ್್ನ ಪೂ್ರೇತಾ್ಹಿಸಬೆೇಕ್. 
A ಅಗಿ್ರಕಲಚುರ್ - ಕೃಷ್ಯನ್್ನ ಸೊಚ್ಸ್ತತುದ. ನೈಸಗಿ್ಷಕ ಕೃಷ್, ಕೃಷ್ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಂಸಕೆರಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಡಿಕ 
ಮಾಡ್ವುದ್ ಕೃಷ್ಯನ್್ನ ಹೆಚ್ಚು ಲಾರದಾಯಕವಾಗಿಸ್ವ ಒಂದ್ 
ಮಾಗ್ಷವಾಗಿದ. 
"R" ಅಕ್ಷರವು ರಿೇ ಸ್ೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮರ್ಬಳಕಯನ್್ನ ಸೊಚ್ಸ್ತತುದ. ಮರ್ಬಳಕ 
ಮಾಡಲ್, ಕಡಿಮ ಬಳಕ ಮಾಡಲ್ ಮತ್ತು ಮರ್ಬಳಕ ಮಾಡಲ್ 
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿ. 
"T" ಟೆಕಾ್ನಲಜಿ ಎಂದರ ಸಾಧಯವಾದಷ್್ಟ ಜನರಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನ್್ನ 
ಒದಗಿಸ್ವುದ್. 
“H’ ಎಂದರ ಹೆಲ್ತು ಕೇರ್ - ಆರೊೇಗಯ ರಕ್ಷಣೆ: ಇಂದ್, ಸಕಾ್ಷರವು 
ದೇಶಾದಯಂತದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲೆಲಿಯಲೊಲಿ ಆರೊೇಗಯ ಸ್ೇವೆ ಮತ್ತು ವೆೈದಯಕ್ೇಯ 
ಕಾಲೆೇಜ್ಗಳಂತಹ ವಯವಸ್ಥಾಗಳನ್್ನ ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಶ್ರಮಿಸ್ತಿತುದ. 

ಭೂಮಿಗ್ಗಿ ಮಂತ್ರ (EARTH)

E
A

R
T
H

ಜಗತುತಿ ಭಾರತವನುನು ನಂಬುತತಿದೆ: ಇಂದು, ಜಗತುತಿ ತನ್ನ ಉದೆದಾೋಶಗಳನು್ನ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಭಾರತದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ನಿಣಷಿಯಗಳತತಿ ನ�ೋಡುತತಿದೆ. ಅದು ಜಾಗತ್ಕ ಶಾಂತ್ಯಾಗಿರಲ್, ಜಾಗತ್ಕ ಸಮೃದಿಧಿಯಾಗಿರಲ್, 
ಜಾಗತ್ಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪರಹಾರಗಳು ಅರವಾ ಜಾಗತ್ಕ ಪ�ರೈಕ್ ಸರಪಳಿಗಳ ಸಬಲ್ೋಕರಣವೆೋ ಆಗಿರಲ್ 
ಜಗತುತಿ ಭಾರತದತತಿ ಹಚಚುನ ವಿಶಾ್ವಸದಿಂದ ನ�ೋಡುತತಿದೆ. 
ಸಪಾರ್ಟ ಉದೆದಾೇಶಗಳು ಮತ್್ತ ಸನುೇಹಪರ ನಿೇತಿಗಳು: ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಭಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು 
ಸ್ಪರಟಿ ಉದೆದಾೋಶಗಳು ಮತುತಿ ಅನುಕ�ಲಕರ ನಿೋತ್ಗಳನು್ನ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿದೆದಾೋನ. ನಾನು ನಿಮೊ್ಮಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು 
ಸಂಭಾರಣೆಗಳನು್ನ ನಡ್ಸಿದೆದಾೋನ. ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರಷಿಗಳಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರವನು್ನ ಅನುಸರಸುತಾತಿ, ದೆೈನಂದಿನ 
ಜಿೋವನದ ಸಂದಭಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನು್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆದಾೋವೆ. ಪ್ರತ್ಭ, 
ವಾ್ಯಪಾರ ಮತುತಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕರುಟಿ ಬಂಬಲವಿದೆ. ಪ್ರತ್ ವಾರ, ಯುನಿಕಾನ್ಷಿ ಗಳು ಕಾಣ್ಸಿಕ್�ಳು್ಳತ್ತಿವೆ. 

ಜಿಇಎಂ ಪೊೇಟಕಾಲ್ ಈಗ 
40 ಲಕ್ಷ ಮ್ರ್ಟಗ್ರರನ್ನು 
ಹೊಂದಿದೆ 
ಜಿಇಎಂ ಪ�ೋಟಷಿಲ್ 
ಸಾಥೆಪನಯಾದಾಗಿನಿಂದ, 
ಎಲಾಲಿ ಖರೋದಿಗಳನು್ನ ಎಲಲಿರ 
ಎದುರೋ ಒಂದೆೋ ವೆೋದಿಕ್ಯಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ�ರದ 
ಹಳಿ್ಳಗಳ ಜನರು, ಸಣಣಿ 
ಅಂಗಡಿಯವರು ಮತುತಿ 
ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು 
ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನು್ನ 
ಸಕಾಷಿರಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಬಹುದು.
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ಸಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಚ್ಪ್ 
ಉತಾಪಾದನೆಯ ತಾಣವಾಗಲ್ರುವ ಭಾರತ
ಸಣಣಿದಿರಲ್, ದೆ�ಡಡೆದಾಗಿರಲ್ ಪ್ರತ್ಯಂದು ವ್ಯವಹಾರವ� ದೆೋಶದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್�ಡುಗೆಯನು್ನ 
ನಿೋಡುತತಿದೆ. ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಈ ಮನ�ೋಭಾವವು ದೆೋಶದ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಯುವಕರು ಸಹ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗುವಂತಹ ವಾತಾವರಣವನು್ನ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ 
ಸೃಷಿಟಿಸಬೋಕು ಎಂದು ಸಕಾಷಿರ ತನ್ನ ನಿೋತ್ಗಳು ಮತುತಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮ�ಲಕ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 
ಈ ದಶಕವನು್ನ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ದಶಕವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದೆ�ಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಮುನ್ನಡ್ಯುತ್ತಿರುವಾಗ, 
ಸ್ಮಿಕಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಸಮೆ್ಮೋಳನವು ಜಾಗತ್ಕ ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಪ�ರೈಕ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ 
ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹ�ರಹ�ಮು್ಮವ ಭಾರತದ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಅದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಆಗಿರಲ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫ�ೋನ್ 
ಆಗಿರಲ್, ಅರವಾ ಗೃಹಬಳಕ್ಯ ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ ವಸುತಿವೆೋ 
ಆಗಿರಲ್, ಸ್ಮಿ ಕಂಡಕಟಿರ್ ಗಳು ಅಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ 

ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ, ಕ್�ೋವಿರ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿ ಕಂಡಕಟಿರ್  ಚಪ್ ಗಳ ಕ್�ರತೆಯು ಕಾರುಗಳು 
ಸ್ೋರದಂತೆ ಎಲಾಲಿ ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತಾ್ಪದನಯ 
ಮೆೋಲೆ ಪ್ರತ್ಕ�ಲ ಪರರಾಮ ಬೋರತುತಿ. ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಚಪ್ 
ಗಳ ಬಳಕ್ಯು ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ವೆೋಗವಾಗಿ ಹಚುಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರ ಇನ�್ನ, 
ನಾವು ಈ ಬಳಕ್ಯ ಹಚಚುನ ಭಾಗವನು್ನ ಹ�ರಗಿನಿಂದ ಆಮದು 
ಮಾಡಿಕ್�ಳ್ಳಬೋಕಾಗಿದೆ. ಆದದಾರಂದ, ಚಪ್ ಉತಾ್ಪದನಾ ಕ್ೋತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಸಾ್ವವಲಂಬಯಾಗುವ ಗುರಯಂದಿಗೆ, ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು ಜಾಗತ್ಕ 
ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಪ�ರೈಕ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನು್ನ ಪ್ರಮುಖ 
ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಥೆಪ್ಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಹಚಚುಸಿದೆ. 

ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಬಂಗಳ�ರನಲ್ಲಿ ಮ�ರು ದಿನಗಳ 'ಸ್ಮಿಕಾನ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನಫೂರನ್ಸು-2022' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಭಾರತವನು್ನ 

ಜಾಗತ್ಕ ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಕ್ೋಂದ್ರವನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ 
ಮತುತಿ ಚಪ್ ವಿನಾ್ಯಸ ಮತುತಿ ಉತಾ್ಪದನಗೆ ಅನುಕ�ಲಕರ 
ವಾತಾವರಣವನು್ನ ಪ�ರೈಸುವ ನಿಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸವನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲು 
ಇದು ಲಾಂಚ್ ಪಾ್ಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಯಷಿನಿವಷಿಹಿಸುವ ಗುರಯನು್ನ 
ಹ�ಂದಿದೆ. 'ಭಾರತ್ ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಅಭಿಯಾನ' ವನು್ನ 
ಸಾಕಾರಗೆ�ಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದು ಮತುತಿ 
ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇಡಿೋ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅರವು ಮ�ಡಿಸುವುದು 
ಈ ಸಮೆ್ಮೋಳನದ ಉದೆದಾೋಶವಾಗಿತುತಿ. ಪ್ರಸುತಿತ ಸಾಮರ್ಯಷಿಗಳು, 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಸಂಶ�ೋಧನ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿನ 
ಹ�ಡಿಕ್ಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸುತಿತ ಮತುತಿ ಭವಿರ್ಯದ ಮಾರುಕಟೆಟಿ 
ಅವಕಾಶಗಳು ಮತುತಿ ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ ಉದಭುವಿಸಬಹುದಾದ ಅಗಾಧ 
ಸಾಮರ್ಯಷಿ ಮತುತಿ ಪರರಾಮಗಳನು್ನ ಪ್ರದಶಿಷಿಸುವ ಗುರಯನು್ನ ಈ 
ಸಮೆ್ಮೋಳನ ಹ�ಂದಿತುತಿ. ಇದು ನವೆ�ೋದ್ಯಮಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 
ಮತುತಿ ಉದ್ಯಮಗಳ ಜಾಗತ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ್ಯನು್ನ 
ಆಕಷಿಷಿಸಿದೆ. 

ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟುರ್ ಚಿಪ್ರಾರಟ್ರ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜ್ನ್ 1-15, 2022 5151

ಸಮಿಕ್ನ್ ಇಂಡಿಯ್ ಕ್ಯಕಾಕ್ರಮ
n 	ಇದರ ಒಟುಟಿ ಹಂಚಕ್ 10 ಶತಕ್�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ 

ಹಚಾಚುಗಿದೆ. ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್, ಡಿಸ್ ಪಲಿ  ಉತಾ್ಪದನ ಮತುತಿ 
ವಿನಾ್ಯಸ ಪರಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ಡಿಕ್ ಮಾಡುವ 
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಷಿಕ ನರವು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ 
ಕಾಯಷಿಕ್ರಮದ ಉದೆದಾೋಶವಾಗಿದೆ. 

n 	ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಬಳಕ್ಯು 2026 ರ ವೆೋಳೆಗೆ 
80 ಶತಕ್�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮತುತಿ 2030 ರ ವೆೋಳೆಗೆ 110 
ಶತಕ್�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ದಾಟುವ ನಿರೋಕ್ಯಿದೆ. 

n 	ಮುಂಬರುವ ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೆೋಶವು ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಗಳ 
ಉತಾ್ಪದನಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶ್ವ ಕ್ೋಂದ್ರವಾಗುವತತಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಕ್�ೋವಿಡ್�ೋತತಿರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹ�ಸ ವಿಶ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ರ�ಪುಗೆ�ಳು್ಳತ್ತಿದೆ, ಆದದಾರಂದ ಭಾರತವು ಪರಸಿಥೆತ್ಯನು್ನ ತನ್ನ 
ಅತು್ಯತತಿಮ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 
ತಂತ್ರಜ್ಾನವನು್ನ ಅರಗಿಸಿಕ್�ಳು್ಳವ ಮತುತಿ ಅಪಾಯವನು್ನ ಸವಾಲಾಗಿ 
ಸಿ್ವೋಕರಸುವುದು ಭಾರತ್ೋಯ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹಚಾಚುಗಿದುದಾ, ಈಗ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರ�ೋಮಾಂಚಕ ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಪರಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ 
ರ�ಪ್ಸುವುದು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರ ಜವಾಬಾದಾರಯಾಗಿದೆ. ಬಂಗಳ�ರನಲ್ಲಿ 
ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಮುಕಾತಿಯಗೆ�ಂಡ ಮ�ರು ದಿನಗಳ ಸ್ಮಿಕಾನ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಸಮೆ್ಮೋಳನವು ರಾರಟ್ದ ಬಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ 
ಮಾನ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಿ ಕಂಡಕಟಿರ್ ಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತುತಿ 21 ನೋ ಶತಮಾನದ ಅಗತ್ಯಗಳನು್ನ 
ಪ�ರೈಸಲು ದೆೋಶದ ಯುವಕರಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತುತಿ ತರಬೋತ್ ನಿೋಡಲು 
ಭಾರತವು ಭಾರ ಹ�ಡಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ವಿನಾ್ಯಸಕಾಕೆಗಿ 
ದೆೋಶವು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತ್ಭಯನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ 20 
ಪ್ರತ್ಶತದರುಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳಷಾಟಿಗುತತಿದೆ. 

ಸಮಾವೆೋಶವನು್ನ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ 
ಮೊೋದಿ ಅವರು, ನಾಗರಕರ ಕಲಾ್ಯಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ೋಪಷಿಡ್ವರಗೆ 
ಮತುತಿ ಸಬಲ್ೋಕರಣದವರಗೆ ಎಲಾಲಿ ಕ್ೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಜಿೋವನವನು್ನ 
ಪರವತ್ಷಿಸಲು ಭಾರತವು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನವನು್ನ ಹೋಗೆ 
ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ವಿವರಸಿದರು. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೆೋಗವಾಗಿ 
ಬಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನವೆ�ೋದ್ಯಮ ಪರಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂದಿಗೆ ದೆೋಶವು 
ಬಲವಾದ ಆರ್ಷಿಕ ಬಳವಣ್ಗೆಯತತಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಭಾರತವು 
ಮುಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಕಾ್ರಂತ್ಯನು್ನ ಮುನ್ನಡ್ಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ 
ಮುನ್ನಡ್ಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೋಳಿದರು. ಭಾರತವು 
ತಂತ್ರಜ್ಾನವನು್ನ ಪಡ್ದುಕ್�ಳು್ಳವ ಮತುತಿ ಅಪಾಯಗಳನು್ನ 
ಸಿ್ವೋಕರಸುವ ಅದಮ್ಯ ಸಾಮರ್ಯಷಿವನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು 
ಹೋಳಿದರು. ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ಸು ಮತುತಿ ಮಾಹಿತ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಚವ ಅಶಿ್ವನಿ 
ವೆೈರಣಿವ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಭಾರತದ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಆಸಿತಿಯಂದರ ಅದರ 
ಪ್ರತ್ಭಾವಂತ ಕಾಯಷಿಪಡ್, ಇದನು್ನ ಜಗತುತಿ ನಂಬುತತಿದೆ. ಚಪ್ ವಿನಾ್ಯಸ 
ಮತುತಿ ಉತಾ್ಪದನಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನು್ನ ಪ್ರಮುಖ ಉತಾ್ಪದಕನಾಗಿ 
ವೆೋಗದ ಓಟವಲಲಿ ಆದರ ದಿೋಘಷಿ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಚಪ್ ಗಳಿಂದ 
ನವೆ�ೋದ್ಯಮಗಳವರಗೆ ಎಂಬಂತಹ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮವು ಈ ದಿಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ, ಇದರ ಮ�ಲಕ 85 ಸಾವಿರಕ�ಕೆ 
ಹಚುಚು ಜನರಗೆ ತರಬೋತ್ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತಿದುದಾ, ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಗಳ 
ತಯಾರಕ್ಗೆ ಕಾಯಷಿಪಡ್ಯನು್ನ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

•	 ಭಾರತವು 1.3 ಶತಕ್�ೋಟಿ ಭಾರತ್ೋಯರನು್ನ ಸಂಪಕ್ಷಿಸಲು 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ�ಲಸೌಕಯಷಿವನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು 
ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಪ�ರಣ, ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಮತುತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪಾವತ್ ಕ್ೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರತವಾಗಿ ದಾಪುಗಾಲು ಹಾಕ್ದೆ, ಅದು 
ಜಿೋವನವನು್ನ ಪರವತ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. 

•	 5ಜಿ, ಐಒಟಿ ಮತುತಿ ಶುದಧಿ ಇಂಧನ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರ್ಯಷಿಗಳ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಂದಿಗೆ ಆರು ಲಕ್ಷ ಹಳಿ್ಳಗಳಿಗೆ ಬಾ್ರರ್ ಬಾ್ಯಂರ್ 
ಸಂಪಕಷಿದಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮ�ಲಕ, ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಕಾ್ರಂತ್ಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡ್ಯುತ್ತಿದೆ. 

•	 ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೆೋಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತ್ತಿರುವ 
ನವೆ�ೋದ್ಯಮ ಪರಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಆರ್ಷಿಕ 
ಬಳವಣ್ಗೆಯತತಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ 
ಬಳಕ್ಯು 2026 ರ ವೆೋಳೆಗೆ 80 ಶತಕ್�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮತುತಿ 2030 
ರ ವೆೋಳೆಗೆ 110 ಶತಕ್�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ದಾಟುವ ನಿರೋಕ್ಯಿದೆ. 

•	 ಸುಗಮ ವಾ್ಯಪಾರ�ೋದ್ಯಮವನು್ನ ಸುಧಾರಸಲು ಭಾರತವು 
ವಾ್ಯಪಕವಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಂಡಿದೆ. ಇದು 25,000 ಕ�ಕೆ 
ಹಚುಚು ಅನುಸರಣೆಗಳನು್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು, ಪರವಾನಗಿಗಳ 
ಸ್ವಯಂ-ನವಿೋಕರಣದತತಿ ಸಾಗುವುದು, ಡಿಜಿಟಲ್ೋಕರಣದ 
ಮ�ಲಕ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟಿಟಿಗೆ ಪಾರದಶಷಿಕತೆ ಮತುತಿ 
ವೆೋಗವನು್ನ ನಿೋಡುವುದು ಮತುತಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕ�ಲಕರ 
ತೆರಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನಾ್ನಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳನು್ನ 
ಕ್ೈಗೆ�ಂಡಿದೆ. 

•	 21ನೋ ಶತಮಾನದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯುವ ಭಾರತ್ೋಯರ ಕೌಶಲ್ಯ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಮತುತಿ ತರಬೋತ್ಯಲ್ಲಿ ಭಾರ ಹ�ಡಿಕ್. ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ 
ವಿನಾ್ಯಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತ್ಭಯನು್ನ ಹ�ಂದಿದೆ, 
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ವಿನಾ್ಯಸ ಎಂಜಿೋನಿಯರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 
20 ಪ್ರತ್ಶತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರ 25 ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ವಿನಾ್ಯಸ 
ಕಂಪನಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೆೋ ಆದ ವಿನಾ್ಯಸ ಅರವಾ 
ಸಂಶ�ೋಧನ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿವೆ. 

•	 ಉತಾ್ಪದನಾ ವಲಯವನು್ನ ಪರವತ್ಷಿಸಲು ಭಾರತವು 
ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನು್ನ ಕ್ೈಗೆ�ಂಡಿದೆ. ಕ್�ೋವಿರ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯ� ಸಹ ಆರ್ಷಿಕತೆಯ ಸಿಥೆತ್ಯನು್ನ ಉತತಿಮವಾಗಿ 
ನಿವಷಿಹಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲಲಿದೆ, ಪ್ಎಲ್ಐನಂತಹ ಯೋಜನಗಳು 
ಮುಂದಿನ 5 ವರಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ಸು ಉತಾ್ಪದನಾ ಕ್ೋತ್ರದಲ್ಲಿ 
ದಾಖಲೆಯ ಬಳವಣ್ಗೆಯನು್ನ ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೋಕ್ಯಲ್ಲಿರುವ 
14 ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 26 ಶತಕ್�ೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಗ� ಹಚುಚು 
ಉತೆತಿೋಜನ ಧನಸಹಾಯವನು್ನ ಒದಗಿಸಿವೆ.   

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಹಳಷಿಟಿದೆ. ನಾವು 
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸ ಮತುತಿ ಸಾ್ವವಲಂಬನಯ 

ಮನ�ೋಭಾವವನು್ನ ಬಲಪಡಿಸಬೋಕು. ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಲಲಿರ ಪಾಲೆ�ಗೆಳು್ಳವಿಕ್ ಮತುತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾದಾಗ ಮಾತ್ರ 

ಈ ವಿಶಾ್ವಸ ಮ�ಡುತತಿದೆ 
ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 

ಭ್ರತವನ್ನು ಸಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್  ತಂತ್ರಜ್್ನಗಳ 
ಹೂಡಿಕ್ಯ ತ್ಣವನ್ನುಗಿ ಮ್ಡ್ವ 
ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರಯವರ ಆರ್ ಅಂಶಗಳ ಯೇಜನೆ 

ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟುರ್ ಚಿಪ್ ರಾರಟ್ರ
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಹ�ಸ 
ಮಾನದಂಡವನು್ನ ಸೃಷಿಟಿಸುತ್ತಿದೆ, 
ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಅತ್ಯಂತ 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ಮಕಕೆಳು ಮತುತಿ 
ಯುವಕರು ಪ್ರಮುಖರಾಗಿದಾದಾರ. ರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತ್ -2020ರ ಅನುಷಾಠಾನದ ಪ್ರಗತ್ಯನು್ನ 
ಪರಶಿೋಲ್ಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು 
ಉನ್ನತ ಮಟಟಿದ ಸಭಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದಾರು 
ಮತುತಿ ಕ್�ೋವಿರ್ ನಂತರದ ಪರಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ ಹ�ಸ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನು್ನ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಲು ಯಶಸಿಸುನ 
ಮಂತ್ರಗಳನು್ನ ಹಂಚಕ್�ಂಡರು. 

ಉತತಿಮ ಉಪಕ್ರಮದ ಪರರಾಮಕಾರ ಅನುಷಾಠಾನವನು್ನ ಸಕ್್ರಯಗೆ�ಳಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ವಿಮಶಷಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ಅಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತತಿಮ ಉದಾಹರಣೆಯಂದರ 34 ವರಷಿಗಳ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅನಾವರಣಗೆ�ಂಡ ಹ�ಸ 
ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತ್. ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವವು ಕರಡು ತಯಾರಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದನು್ನ ಅನುಷಾಠಾನಗೆ�ಳಿಸುವ 
ಅರವಾ ಪರಶಿೋಲ್ಸುವ ನಿಧಾಷಿರದವರಗೆ ಅದರ ಎಲಾಲಿ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ 
ಅವರೋ ಈ ನಿೋತ್ಯ ಅನುಷಾಠಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತೆ�ಡಗಿಸಿಕ್�ಂಡಿದುದಾ, ಎಲಲಿರಗ� ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದಾೋಶದಿಂದ, 
ಭಾಗವಹಿಸುವ, ಎಲಲಿರನ�್ನ ಒಳಗೆ�ಳು್ಳವ ಮತುತಿ ಗುಣಮಟಟಿದ ಜ್ಾನ ವಿಧಾನವನು್ನ ಹರಡುವ ಉದೆದಾೋಶವನು್ನ ಹ�ಂದಿದಾದಾರ. 
ಈ ಉದೆದಾೋಶದೆ�ಂದಿಗೆ, ಮೆೋ 7 ರಂದು, ಅವರು ಹ�ಸ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೋತ್ಯ ಪ್ರಗತ್ಯನು್ನ ಪರಶಿೋಲ್ಸಿದರು... 

ರಾರಟ್ರ

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮತ್್ತ ಆಫ್ ಲೆೈನ್ 
ಕಲ್ಕ್ಯ ಹೆೈಬಿ್ರಡ್ ವಯಾವಸಥೆಯ ಅಭಿವೃದಿಧಾ 

ಎನ್ಇಪ ಪರಿಶಿೇಲನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರರ್ನಮಂತಿ್ರ ಮೊೇದಿ ಮಂತ್ರಗಳು: 
 ಶಾಲೆಗೆ ಹ�ೋಗುವ ಮಕಕೆಳು ತಂತ್ರಜ್ಾನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಾಗಿ ಒಡಿಡೆಕ್�ಳು್ಳವುದರಂದ 

ರಕ್ಷಿಸಲು ಆನ್ ಲೆೈನ್  ಮತುತಿ ಆಫ್ ಲೆೈನ್  ಕಲ್ಕ್ಯ ಹೈಬ್ರರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಬೋಕು. 

 ವಿಜ್ಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ 
ಪರೋಕ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದೆೋಶದ ರೈತರ�ಂದಿಗೆ ತೆ�ಡಗಿಸಿಕ್�ಳ್ಳಬೋಕು. 

 ಆನ್ ಲೆೈನ್ ವಿರಯದ ಅನುಮತ್ಸಬಹುದಾದ ಮಿತ್ಯನು್ನ ಶೋಕಡಾ 40 ಕ್ಕೆ 
ಹಚಚುಸುವ ಮ�ಲಕ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕಲ್ಕ್ಗೆ ಹಚಚುನ ಒತುತಿ ನಿೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಉನ್ನತ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಉತತಿಮವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಿಸಿದ ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಕ್�ೋಸ್ಷಿ ಗಳನು್ನ 
ನಡ್ಸಲು ಅನುಮತ್ಸಲಾಗಿದೆ. 

 ಮಕಕೆಳು ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹ�ೋಗುತ್ತಿದದಾಂತೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳು 
ನಿವಷಿಹಿಸುವ ದತಾತಿಂಶವನು್ನ ಶಾಲಾ ದತಾತಿಂಶದೆ�ಂದಿಗೆ ತಡ್ರಹಿತವಾಗಿ ಸಂಪಕ್ಷಿಸಬೋಕು.
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ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೇತಿ  
ಈ ರಿೇತಿಯ್ಗಿ ಮ್ನನುಡೆಯ್ತಿ್ತದೆ... 

 ಶಾಲಾ ಮಕಕೆಳನು್ನ ಪತೆತಿ ಹಚಚುಲು ಮತುತಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ 
ವಿಶೋರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನೋಕ 
ಪ್ರವೆೋಶ ಮತುತಿ ನಿಗಷಿಮನಗಳನು್ನ ಪರಚಯಿಸುವವರಗೆ, ದೆೋಶದ 
ಪ್ರಗತ್ಯನು್ನ ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸುವ ಮತುತಿ ಖಾತ್್ರಪಡಿಸುವ ಹಲವಾರು 
ಸುಧಾರಣೆಗಳನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಚೌಕಟಟಿನು್ನ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಸಂಚಾಲನಾ 
ಸಮಿತ್ಯ ಮಾಗಷಿದಶಷಿನದಲ್ಲಿ ಸಿದಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

 ಅಕಾ್ಯಡ್ಮಿಕ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್್ರಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನ�ೋಂದಾಯಿತವಾದ 
ಸುಮಾರು 400 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಲದೆ�ಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ 
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರವೆೋಶ / ನಿಗಷಿಮನವು ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. 

 ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯ ಧನಸಹಾಯ ಆಯೋಗದ ಮಾಗಷಿಸ�ಚಗಳ 
ಪ್ರಕಾರ, ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶೈಕ್ಷಣ್ಕ 
ಕ್�ೋಸ್ಷಿ ಗಳನು್ನ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಬಾಲವಾಟಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟಟಿದ ಪಾ್ರರಂಭ, 
ನಿಪುಣ್ ಭಾರತ್, ವಿದಾ್ಯ ಪ್ರವೆೋಶ, ಪರೋಕ್ಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳು 
ಮತುತಿ ಕಲೆ-ಅಂತಗಷಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಟಿಕ್ ಆಧಾರತ ಶಿಕ್ಷಣದಂತಹ 
ನವಿೋನ ಬ�ೋಧನಾ ವಿಧಾನಗಳನು್ನ ಉತತಿಮ ಕಲ್ಕಾ 
ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು ಮತುತಿ ಮಕಕೆಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್�ಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

 ಡಿಜಿಲಾಕರ್ ವೆೋದಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಅಕಾ್ಯಡ್ಮಿಕ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕ್್ರಡಿಟ್ 
ಅನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸುವುದು ನಮ್ಯತೆ ಮತುತಿ ಜಿೋವನಪಯಷಿಂತ 
ಕಲ್ಕ್ಗಾಗಿ ಬಹು ಪ್ರವೆೋಶ-ನಿಗಷಿಮನ ಮಾಗಷಿಸ�ಚಗಳೆ�ಂದಿಗೆ 
ಈಗ ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಕ�ಲ ಮತುತಿ ಆಯಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದೆ. 

 ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಹಷಿತೆಗಾಗಿ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮ 
(ಎನ್ಎಚ್ಇಕ�್ಯಎಫ್) ಸಹ ಸಿದಧಿತೆಯ ಅಂತ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
ಯುಜಿಸಿಯು "ಪದವಿ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 
ಚೌಕಟುಟಿ ಮತುತಿ ಕ್್ರಡಿಟ್ ಸಿಸಟಿಮ್" ಅನು್ನ ಪರರಕೆರಸುತ್ತಿದೆ.

 ಆನ್ ಲೆೈನ್ , ಮುಕತಿ ಮತುತಿ ಬಹು-ಮಾದರ ಕಲ್ಕ್ಯನು್ನ 
ಶಾಲೆಗಳು ಮತುತಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹು-ಮಾದರ 
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ಉತೆತಿೋಜಿಸಲ್ವೆ. 

ನ್ವಿೇನಯಾತೆ ಮತ್್ತ 
ನವೊೇದಯಾಮ 

 ಸಂಶ�ೋಧನ, ಇನುಕೆಯಬೋಶನ್ ಮತುತಿ ನವೆ�ೋದ್ಯಮಗಳ 
ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯನು್ನ ಸೃಷಿಟಿಸಲು ಎನ್ಇಪ್ಯಂದಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿರುವ ನಾವಿೋನ್ಯತೆ ಸಾಧನಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಅಟಲ್ ಶ್ರೋಯಾಂಕವನು್ನ (ಎಆರ್.ಐ.ಐ.ಎ) ಡಿಸ್ಂಬರ್ 
2021 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 1438 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 
ಎ.ಆರ್.ಐ.ಐ.ಎ.ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾವು. 

 100 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಎಐಸಿಟಿಇಯಿಂದ ಕಲ್ಪನಯ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತುತಿ ಅಪ್ಲಿಕ್ೋಶನ್ (ಕಲ್ಪನ) 
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಂಠಪಾಠದ ಕಲ್ಕ್ಗಿಂತ 
ಹಚಾಚುಗಿ ಅನುಭವಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಕ್ಗಾಗಿ ಉದ್ಯಮದ 
ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೆ�ಂದಿಗೆ ಧನಸಹಾಯ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

ಭಾರತ್ೇಯ ಭಾಷೆಗಳ ಉತೆತಿೇಜನ 
 ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಯ ಇಂಗಿಲಿರ್ ಜ್ಾನದ ಕ್�ರತೆಯು 
ಶಿಕ್ಷಣವನು್ನ ಪಡ್ಯುವುದನು್ನ ತಡ್ಯುವುದಿಲಲಿ ಎಂದು 
ಖಚತಪಡಿಸಿಕ್�ಳ್ಳಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತುತಿ ಪರೋಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಹುಭಾಷಾವಾದವನು್ನ ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

 ಈ ಗುರಯನು್ನ ಸಾಧಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು ಪಾ್ರರಮಿಕ 
ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಿ್ವಭಾಷಾ / ತ್್ರಭಾಷಾ ಪಠ್ಯಪುಸತಿಕಗಳನು್ನ 
ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿವೆ, ಮತುತಿ ದಿೋಕ್ಾ ಮಂಚ್ ವಿರಯವು ಈಗ 33 
ಭಾರತ್ೋಯ ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

 ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ್ೋಯ ಸಂಜ್ಾ ಭಾಷಯನು್ನ 
ಭಾಷಾ ವಿರಯವಾಗಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. 

 ಜಇಇ ಪರೋಕ್ಯನು್ನ ಎನ್.ಟಿ.ಎ 13 ವಿವಿಧ ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿೋಡಿದೆ. 

 ಎಐ-ಆಧಾರತ ಭಾಷಾಂತರ ಸಾಧನವನು್ನ ಎಐಸಿಟಿಇ 
ರಚಸಿದೆ, ಮತುತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗಿ್ರಗಳನು್ನ ಪ್ರಸುತಿತ 
ಭಾರತ್ೋಯ ಭಾಷಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

 2021-22 ರ ವೆೋಳೆಗೆ, ಹತುತಿ ರಾಜ್ಯಗಳ 19 ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ 
ಕಾಲೆೋಜುಗಳು ಆರು ಭಾರತ್ೋಯ ಭಾಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಕ್�ೋಸ್ಷಿ ಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತತಿವೆ 

 ಎನ್ಇಪ್ 2020 ರ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತ್ೋಯ 
ಜ್ಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಉತೆತಿೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
ಎಐಸಿಟಿಇಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೋಯ ಜ್ಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಐಕ್ಎಸ್) 
ಕ್�ೋಶವನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಲಾಗಿದೆ ಮತುತಿ ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 13 
ಐಕ್ಎಸ್ ಕ್ೋಂದ್ರಗಳನು್ನ ತೆರಯಲಾಗಿದೆ.  

ನವೊೇದಯಾಮ ಮತ್್ತ ನ್ವಿನಯಾತೆಯ ಪರಿಸರ 
ವಯಾವಸಥೆಯನ್ನು ಉತೆ್ತೇಜಿಸ್ವ ಸಲ್ವ್ಗಿ, 
28 ರ್ಜಯಾಗಳು ಮತ್್ತ 6 ಕ್ೇಂದ್್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2,774 ಸಂಸಥೆಗಳ ನ್ವಿೇನಯಾತೆ 
ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥೆಪಸಲ್ಗಿದೆ.

ರಾರಟ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿೀತಿ
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ಎಲಲಿರನ�್ನ ಒಳಗೆ�ಳು್ಳವ ಸಿದಾಧಿಂತ, ಅಂದರ, ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಪ್ರಕ್್ರಯಯಲ್ಲಿ ಎಲಲಿರನ�್ನ 
ಒಳಗೆ�ಳು್ಳವ ಕಲ್ಪನಯು ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ನಿೋತ್ ಮತುತಿ ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ಯೋಜನಗ� ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ದೃಷಿಟಿಕ್�ೋನದೆ�ಂದಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ 
ಮೊೋದಿ ಅವರು ದಿೋಘಷಿಕಾಲದಿಂದ ನಿಲಷಿಕ್ಷಿಸಲಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಷಿಕ ವಿಭಾಗದ 
ಹಣಪ�ರಣಕಾಕೆಗಿ ಜನ್ ಧನ್-ಆಧಾರ್-ಮೊಬೈಲ್ (ಜಎಎಂ) ತ್್ರವಳಿಗಳ ಯೋಜನಗೆ 
ಚಾಲನ ನಿೋಡಿದರು. 2018ರ ಸ್ಪಟಿಂಬರ್ 1 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೋ ನರೋಂದ್ರ 
ಮೊೋದಿ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಪ�ೋಸ್ಟಿ ಪೋಮೆಂಟ್ಸು ಬಾ್ಯಂಕ್ ಅನು್ನ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾಗ 
ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಉತೆತಿೋಜನ ಪಡ್ಯಿತು. ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಜನರ ಮನ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ತಲುಪ್ಸಲು ದೆೋಶದ ದ�ರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪ್ಸಿರುವ ಅಂಚೆ 
ಕಚೆೋರಗಳು ಮತುತಿ ಪ�ೋಸ್ಟಿ ಮನ್ ಗಳ ವಿಶಾಲ ಜಾಲವನು್ನ ಬಳಸಿಕ್�ಳು್ಳವುದು ಇದರ 
ಉದೆದಾೋಶವಾಗಿತುತಿ. ಏಪ್್ರಲ್ 27 ರಂದು, ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಚವ ಸಂಪುಟವು ಇಂಡಿಯಾ ಪ�ೋಸ್ಟಿ 
ಪೋಮೆಂಟ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗೆ 820 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳ ಆರ್ಷಿಕ ಬಂಬಲವನು್ನ ಅನುಮೊೋದಿಸಿತು, 
ಇದರಂದ ಹಣ ಪ�ರಣದ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಮತತಿರುಟಿ ಬಲಗೆ�ಳು್ಳತತಿದೆ...

ಸುಂದರಂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಗೆೈಯ�ರ್ (ತೆ�ಪುಪು) 
ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಒಬ್ಬ ಹಿರಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು 
ಭೌತ್ಕವಾಗಿ 1೦ ಕ್.ಮಿೋ ದ�ರದಲ್ಲಿರುವ ಹತ್ತಿರದ 

ಸಕಾಷಿರ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಶಾಖ್ಗೆ ಭೋಟಿ ನಿೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲಲಿ. 
ದಿವಾ್ಯಂಗರು ಮತುತಿ ವಯಸಾಸುದವರಾಗಿದದಾರಂದ, ಹಣವನು್ನ 
ಹಿಂಪಡ್ಯಲು ಬಾ್ಯಂಕ್ಗೆ ಹ�ೋಗುವುದು ಅವರಗೆ ಒಂದು 
ಸವಾಲಾಗಿತುತಿ. ಪ�ೋಸ್ಟಿ ಮಾಸಟಿರ್ ಅರುಣ್ ಸ್ಲ್ವ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 
ಪ�ೋಸ್ಟಿ ಆಫಿೋಸ್ ನಿಂದ ನಡ್ಯುತ್ತಿರುವ ಆಧಾರ್ ಆಧರತ ಪಾವತ್ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಇಪ್ಎಸ್) ಸ್ೋವೆಯ ಬಗೆಗೆ ಅವರಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರು, ಇದರಂದ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ ಗೆ 10 ಕ್.ಮಿೋ ನಡ್ಯುವ ಅರವಾ ಹಣ ಹಿಂಪಡ್ಯುವ 
ನಮ�ನಗಳನು್ನ ಭತ್ಷಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಉದೆ�್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ 
ವಿನಂತ್ಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಿದೆ, ತನ್ನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನು್ನ 
ಹಿಂಪಡ್ಯಲು ಅನುವಾಯಿತು. ಈಗ ಅಂಚೆಯವ (ಪ�ೋಸ್ಟಿ 
ಮಾ್ಯನ್)ರ ಬಳಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಯೋಮೆಟಿ್ರಕ್ ಸಾಧನದಲ್ಲಿ 
ತನ್ನ ಹಬ್ಬರಳಿನ ಅಚುಚು ನಿೋಡುವ ಮ�ಲಕ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಹಣವನು್ನ ಹಿಂಪಡ್ಯುತ್ತಿದಾದಾರ. ಇಂದು, ದೆೋಶದ ಕ್�ೋಟ್ಯಂತರ 
ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಬ್ಬರಳಿನ ಅಚುಚು ಹಾಕುವ ಮ�ಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಹಣವನು್ನ ಹಿಂಪಡ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಪ�ೋಸ್ಟಿ 
ಪಾವತ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂವಹನ ಸಚವಾಲಯದ 

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಯೋಗಿಕ ಯೋಜನಯಾಗಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಈ 
ಸ್ೋವೆಯು ಈಗ ದೆೋಶದ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಜಿಲೆಲಿಯಲ�ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈಗ ಮನೆಯಂದಲೇ ಬಾಯಾಂಕ್ಂಗ್ ಸೇವಗಳನುನು ಪಡೆಯಬಹುದು
ಇದು ದೆೋಶದ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಸ್ೋವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಂತ್ಯನು್ನಂಟು 

ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಖಾತೆಯನು್ನ ತೆರಯುವುದೆೋ ಆಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಇತರ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ ಬಳಸುವುದೆೋ ಆಗಿರಲ್, ಈಗ ಕ್ೋವಲ 
ಸಂದೆೋಶವನು್ನ ಕಳುಹಿಸುವ ಮ�ಲಕ, ಪ�ೋಸ್ಟಿ ಮಾ್ಯನ್ ಅನು್ನ ನಿಮ್ಮ 
ಮನಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮ�ಲಕ ನಿೋವು ಈ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಲಾಭವನು್ನ 
ಪಡ್ಯಬಹುದು. ಇಂಡಿಯಾ ಪ�ೋಸ್ಟಿ ಪಾವತ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ (ಐಪ್ಪ್ಬ) 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಹ, ಕ್ೈಗೆಟುಕುವ ಮತುತಿ 
ವಿಶಾ್ವಸಾಹಷಿ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಪಟಿಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ 
ಇಂಡಿಯಾ ಪ�ೋಸ್ಟಿ ಪಾವತ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ನ ಈ ಪಯಣವು ಈಗ 1.36 
ಲಕ್ಷ ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರಗಳನು್ನ ತಲುಪ್ದೆ. ಸುಮಾರು 1.89 ಲಕ್ಷ ಪ�ೋಸ್ಟಿ 
ಮಾ್ಯನ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಡಾಕ್ ಸ್ೋವಕರು ಸಾ್ಮಟ್ಷಿ ಫ�ೋನ್ 
ಗಳು ಮತುತಿ ಬಯೋಮೆಟಿ್ರಕ್ ಸಾಧನಗಳನು್ನ ಹ�ಂದಿದುದಾ, ದೆೋಶದ 
ದ�ರದ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಅದರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ. 
ನಗರ ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 1,36,078 ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರ 
ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಆಕ್ಸುಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿವೆ.

ಬಡವರ ಮನೆ ಬ್ಗಿಲಲೆಲಿೇ 

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇವೆ 

ಇಂಡಿಯ್ ಪೊೇಸ್್ಟ ಪೆೇಮೆಂಟ್ 

ಭಾರತಿೀಯ ಅಂಚೆ ಪೀಮಂಟ್ ಬಾಯಾಂಕ್ಮಹತಾವಾರಾಂಕ್ಷಿ ಯೀಜನೆ 
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನು್ನ 
ತೆರಯುವ ಮ�ಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಗೆ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ ಪ�ೋಸ್ಟಿ 
ಪೋಮೆಂಟ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಇಂದು ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ 5.25 ಕ್�ೋಟಿ ಖಾತೆಗಳ 
ಪಯಣವನು್ನ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳಿಸಿದೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟುಟಿ 1,61,811 
ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಠೋವಣ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಹಣಪ�ರಣ 
ಯೋಜನಯ ಮ�ಲಕ ತೆರಯಲಾದ ಒಟುಟಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ, 77 
ಪ್ರತ್ಶತದರುಟಿ ಖಾತೆಗಳನು್ನ ಗಾ್ರಮಿೋಣ ಪ್ರದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಯಲಾಗಿದೆ. 
ಒಟುಟಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ಶೋ.48ರಷಿಟಿದುದಾ, ಅವರ 
ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಕ್�ೋಟಿ ರ�. ಠೋವಣ್ ಇದೆ. ಅಷಟಿೋ 

ಅಲಲಿದೆ, ಡಿಬಟಿ ಮ�ಲಕ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳಾ ಖಾತೆದಾರರ 
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಈಗ 2500 ಕ್�ೋಟಿ ರ�.ಗಳನು್ನ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ 
ವಿದಾ್ಯರ್ಷಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 7.80 ಲಕ್ಷ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನು್ನ 
ತೆರಯಲಾಗಿದೆ, ಮತುತಿ ಈಗ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಯ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 95.71 
ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳನು್ನ ತೆರಯಲಾಗಿದೆ. ಐಪ್ಪ್ಬ ಆಪ್ ಮ�ಲಕ, ನಿೋವು 
ಈಗ ಮನಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತೆೋ, ಅಂಚೆಪೋ ಮ�ಲಕ ಕ�್ಯಆರ್ ಕ್�ೋರ್ 
ಅನು್ನ ಸಾಕೆಯನ್ ಮಾಡುವ ಮ�ಲಕ ಅರವಾ ವಚುಷಿವಲ್ ಡ್ಬಟ್ 
ಕಾರ್ಷಿ ಮತುತಿ ಯುಪ್ಐ ಮ�ಲಕ ಯಾರಗಾದರ� ಪಾವತ್ ಮಾಡುವ 
ಮ�ಲಕ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಸ್ೋವೆಗಳನು್ನ ಪಡ್ಯಬಹುದು. 

ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಚ ಪಾವತ್ (ಪೇಮಂರ್) ಬಾಯಾಂಕ್ ಮೊಲಕ, ದೆೇಶಾದಯಾಂತದ 
ದೊರದ ಪವಷ್ತ, ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಡವರು ಮತುತಿ ಜನರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ 
ಬಾಯಾಂಕ್ ಅನುನು ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡು ಹೊೇಗುವ ನಿಣಷ್ಯವನುನು ಪೂರೆೈಸುವ ಮಾಗಷ್ವಾಗಿ 
ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಬಾಯಾಂಕ್ ಅನುನು ಹಳಿಳು ಮತುತಿ ಬಡವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ್ಗೆ 
ತೆಗೆದುಕ್ೊಂಡು ಹೊೇಗುತ್ತಿದೆದಿೇವ. 'ಆಪ್  ಕಾ ಬಾಯಾಂಕ್ ಆಪ್  ಕ್ ದಾ್ವರ್' ನಮ್ ಬದಧಿತೆ 
- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

l ಅಂಚ ಕಚೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ (ಎಸ್.ಬ.): ನಿೋವು 
ಕ್ೋವಲ ರ�.500 ರಂದ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗುವ ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರ 
ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯನು್ನ ತೆರಯಬಹುದು. 

l 5 ವಷಷ್ದ ಅಂಚ ಕಚೇರಿ ಸಂಚ್ತ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ  
(ಆರ್.ಡಿ.): ಸಣಣಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಉತತಿಮ ಬಂಬಲ. ಅಂಚೆ 
ಕಚೆೋರ 5 ವರಷಿಗಳ ಮೆಚ�್ಯರಟಿ ಅವಧಿಗೆ ತ್ಂಗಳಿಗೆ ಕನಿರಠಾ 
100 ರ�.ಗಳಂತೆ ಆರ್.ಡಿ. ಸೌಲಭ್ಯವನು್ನ ನಿೋಡುತತಿದೆ. 

l ಅಂಚ ಕಚೇರಿ ನಿಶಿ್ಚತ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ (ಟಿಡಿ): ಕನಿರಠಾ 
ರ�.1000 ಠೋವಣ್ಯಂದಿಗೆ ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರಯಲ್ಲಿ ಟೆೈಮ್ 
ಡ್ಪಾಸಿಟ್ (ಟಿಡಿ) ಖಾತೆಯನು್ನ ತೆರಯಬಹುದು. ಈ 
ಯೋಜನಯಲ್ಲಿ 5 ವರಷಿಗಳವರಗೆ ಮಾಡಿದ ಹ�ಡಿಕ್ಯ 
ಮೆೋಲೆ 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಗೆ ವಿನಾಯಿತ್ ಪಡ್ಯಬಹುದು. 

l ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಖಾತೆ 
(ಎಂಐಎಸ್): ಠೋವಣ್ಗಳನು್ನ ತ್ಂಗಳಿಗೆ 1000 ರ�.ಗಳ 
ಗುಣಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. 

l ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಉಳಿತಾಯ ಯೇಜನೆ ಖಾತೆ:  
60 ವರಷಿಕ್ಕೆಂತ ಮೆೋಲ್ಪಟಟಿ ಯಾವುದೆೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರವಾ 55 
ರಂದ 60 ವರಷಿದೆ�ಳಗಿನ ನಿವೃತತಿ ಸಕಾಷಿರ ಉದೆ�್ಯೋಗಿ 
ಖಾತೆಯನು್ನ ತೆರಯಬಹುದು. 

l ಸಾವಷ್ಜನಿಕ ಭವಿಷಯಾ ನಿಧ ಖಾತೆ: ಒಂದು ಹಣಕಾಸು 

ವರಷಿದಲ್ಲಿ ಕನಿರಠಾ 500 ಮತುತಿ ಗರರಠಾ 1,50,000 ಠೋವಣ್ 
ಇಡಬಹುದು. ಇದರ ಮೆೋಲೆ, ತೆರಗೆ ವಿನಾಯಿತ್ಯ 
ಪ್ರಯೋಜನವು 80 ಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 

l ಸುಕನಾಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ: ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರಷಿದಲ್ಲಿ 
ಕನಿರಠಾ 250 ಮತುತಿ ಗರರಠಾ 1,50,000 ಠೋವಣ್ ಇಡಬಹುದು. 
ನಿೋವು ತೆರಗೆ ವಿನಾಯಿತ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವನು್ನ ಪಡ್ಯುತ್ತಿೋರ.

l ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ಇದರಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೆೋ ಗರರಠಾ ಹ�ಡಿಕ್ ಮಿತ್ಯಿಲಲಿ. ಮೆಚ�್ಯರಟಿ ಅವಧಿ 
5 ವರಷಿಗಳು. 

l ಕ್ಸಾನ್ ವಿಕಾಸ್ ಪತ್ರ: ಯಾವುದೆೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕನಿರಠಾ 1000 
ರ�ಪಾಯಿಗಳನು್ನ ಹ�ಡಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. 124 ತ್ಂಗಳ 
ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಶೋ. 6.9 ದರದಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟುಟಿ ಹ�ಡಿಕ್ಯ 
ಮೊತತಿವನು್ನ ನಿೋಡಲಾಗುತತಿದೆ. 

l ವಸಟಿನ್ಷ್ ಯೊನಿಯನ್ ಮನಿ ಟಾ್ರನ್ಸಾ ಫರ್ ಸವಿೇಷ್ಸ್: 
ಆನ್ ಲೆೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವ ಅರವಾ ಹಿಂಪಡ್ಯುವ 
ಸೌಲಭ್ಯ. 

l ಇದಲಲಿದೆ, ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರಯಲ್ಲಿ ದಿೋಘಷಿಕಾಲ್ೋನ ಹ�ಡಿಕ್ 
ಯೋಜನ ಯುಟಿಐ ಜ�ತೆಗೆ ರಾಷಿಟ್ೋಯ ಪ್ಂಚಣ್ ಯೋಜನ 
ಮತುತಿ ಅಪರಾತ ವಿಮಾ ಯೋಜನ ಜನ ಸುರಕ್ಾದ 
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನು್ನ ಸಹ ಪಡ್ಯಬಹುದು.

ನಿಮಮಾ ಉಳಿತ್ಯ, ನಿಮಮಾ ಸ್ರಕ್ಷತೆ

ಮೊದಲ ಬ್ರಿಗೆ ಪ್್ರರಂಭವ್ದ ಎರಡ್ ಸೇವೆಗಳು... 

ಪ�ೋಸ್ಟಿ ಮಾ್ಯನ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮಿೋಣ 
ಅಂಚೆ ಕಚೆೋರಗಳ ಮ�ಲಕ ಪ್ರತ್ ಮನ 
ಬಾಗಿಲ್ಗೆ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ ಸ್ೋವೆಗಳನು್ನ 
ತಲುಪ್ಸುವುದು. 

ನಗದು ಹಣದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾ್ಯಂಕ್ಂಗ್ 
ಗೆ ಪರವತಷಿನಯಂದಿಗೆ ಯಾವುದೆೋ 
ಅನುಭವವಿಲಲಿದವರಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪ�ರಕ 
ಸ್ೋವೆಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುವುದು. 

ಭಾರತಿೀಯ ಅಂಚೆ ಪೀಮಂಟ್ ಬಾಯಾಂಕ್ ಮಹತಾವಾರಾಂಕ್ಷಿ ಯೀಜನೆ 
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ಭಾರತವನು್ನ ಆಳಲು, ಬ್ರಟಿರರು ಯಾವಾಗಲ� 'ಒಡ್ದು ಆಳುವ' ನಿೋತ್ಯನು್ನ 
ಅನುಸರಸುತ್ತಿದದಾರು, ಕ್ರಮೆೋಣ ದೆೋಶದ ಧಾಮಿಷಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಷಿಕ ಮತುತಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸತಿಕ್ೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಪರಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಥೆಳಿೋಯ ಪ್ರತ್ಭಟನಗಳು 

ತ್ವರತವಾಗಿ ಭುಗಿಲೆದದಾವು, ಇದು 1857ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಮೊದಲ ಹಂತಕ್ಕೆ 
ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆೋಶಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಚಳವಳಿಗಳು ನಡ್ದವು, 

ಮತುತಿ ಬ್ರಟಿರರು ತ್ೋವ್ರ ಪ್ರತ್ರ�ೋಧವನು್ನ ಎದುರಸಬೋಕಾಯಿತು. ದೆೋಶದ ಎಲಲಿ ಚಳವಳಿಗಳು 
ಮತುತಿ ಹ�ೋರಾಟಗಳು ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿ ಹ�ೋರಾಡಲು ಭಾರತ್ೋಯರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶಾ್ವಸವನು್ನ 
ಮ�ಡಿಸಿದವು, ಮತುತಿ ಈ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆಯೋ ಭಾರತವು ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಹ�ೋರಾಟದ ವಿರುದಧಿ 

ಹ�ೋರಾಡಿ, ಆಗಸ್ಟಿ 15, 1947 ರಂದು ಸಾ್ವತಂತ್ರಯವನು್ನ ಪಡ್ಯಿತು. 

ಶದ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಳೆದುಕ್�ಳು್ಳವ ರರತ್ತಿನ�ಂದಿಗೆ 
1947ರ ಆಗಸ್ಟಿ 15ರಂದು ಬ್ರಟಿರ್ 
ಗುಲಾಮಗಿರಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ದೆ�ರಯಿತು. 
ಭಾರತದ ಕ್�ನಯ ವೆೈಸ್ ರಾಯ್ ಲಾರ್ಷಿ ಲ�ಯಿಸ್ 
ಮೌಂಟ್ ಬಾ್ಯಟನ್ ಭಾರತವನು್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ 
ವಿಭಜಿಸುವ  “ಮೌಂಟ್ ಬಾ್ಯಟನ್ ಯೋಜನ’ಯನು್ನ 
1947ರ ಜ�ನ್ 3ರಂದು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದ 
ವಿಭಜನಯ ಈ ಘಟನಯನು್ನ "ಜ�ನ್ 3 ಯೋಜನ" 
ಅರವಾ "ಮೌಂಟ್ ಬಾ್ಯಟನ್ ಯೋಜನ" ಎಂದು 

ಕರಯಲಾಗುತತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನಗೆ ವಾ್ಯಪಕ 
ವಿರ�ೋಧವಿದದಾರ�, 1947ರ ಜ�ನ್ 15ರಂದು 
ನವದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನು್ನ ವಿಭಜಿಸುವ ಬ್ರಟಿರ್ 
ಸಕಾಷಿರದ ಯೋಜನಯನು್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಒಪ್್ಪಕ್�ಂಡಿತು. ಈ ಯೋಜನಯ ಆಧಾರದ ಮೆೋಲೆ 
ಭಾರತವು ಬ್ರಟಿರರಂದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯವನು್ನ ಪಡ್ಯಿತು, 
ಆದರ ಭಾರತದ ಬಹುಭಾಗವನು್ನ ಪಾಕ್ಸಾತಿನವಾಗಿ 
ವಿಭಜಿಸಲಾಯಿತು. ಜ�ನ್ 3 ಮತುತಿ 15ರ ದಿನಾಂಕಗಳು 
ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸ ಮತುತಿ ಭೌಗೆ�ೋಳಿಕತೆ ಸ್ವರ�ಪವನು್ನ 

ಸಾ್ವತಂತ್ರಯಾದ ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದುಹೊೇದ ಚಳವಳಿಗಳು 

ದೆೇ

ಆಜಾ಼ ದ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೀತ್ಸವಭಾರತ @75
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ಬಿ್ರಟ್ರರ ವಿರ್ದಧಾ ಸನ್ಯಾಸಗಳು ರ್ಷ್ಟ್ೇಯ 
ದಂಗೆಯನ್ನು ಮ್ನನುಡೆಸದ್ಗ

ಬದಲಾಯಿಸಿದ ದಿನಗಳು ಎಂದು 
ಸ್ಮರಸಲಾಗುತತಿವೆ, ಏಕ್ಂದರ ವಿಭಜನಯ 
ನಂತರ ಲಕ್ಾಂತರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಗಳನು್ನ 
ತೆ�ರಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ವಿಭಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ನಡ್ದ ಹಿಂಸಾಚಾರವು ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷ ಜನರ 
ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತುತಿ 20 ದಶಲಕ್ಷ 
ಜನರ ಮೆೋಲೆ ಪರರಾಮ ಬೋರತು ಎಂದು 
ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಜನಯು ವಿಶ್ವದ 
ಅತ್ದೆ�ಡಡೆ ಸಥೆಳಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು, 
ಲಕ್ಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪ�ವಷಿಜರ 
ಗಾ್ರಮಗಳು, ಪಟಟಿಣಗಳು ಮತುತಿ ನಗರಗಳನು್ನ 
ತೆ�ರದು ನಿರಾಶಿ್ರತರಾಗಿ ಹ�ಸ ಜಿೋವನವನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಬೋಕಾಯಿತು. ರಾರಟ್ ವಿಭಜನಯ 
ಪರರಾಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನು್ನ 
ಕಳೆದುಕ್�ಂಡ ಮತುತಿ ತಮ್ಮ ಬೋರುಗಳಿಂದ 
ಸಥೆಳಾಂತರಗೆ�ಂಡ ಎಲಲಿರಗ� ಸ�ಕತಿ ಗೌರವ 
ಸ�ಚಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕ್ೋಂದ್ರ ಸಕಾಷಿರವು 
ಆಗಸ್ಟಿ 14 ಅನು್ನ ಪ್ರತ್ ವರಷಿ ಅವರ 
ತಾ್ಯಗವನು್ನ ಸ್ಮರಸುವ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಸಲು 
ನಿಧಷಿರಸಿದೆ. ಇದಲಲಿದೆ, ಸಕಾಷಿರವು ಆಗಸ್ಟಿ 
14 ಅನು್ನ ವಿಭಜನ ವಿಭಿೋಷಿಕಾ ಸಾ್ಮರಕ 
ದಿನವೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟಿ 15, 1947 
ರಂದು, ಭಾರತವು ಬ್ರಟಿರ್ ಆಳಿ್ವಕ್ಯಿಂದ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯವನು್ನ ಪಡ್ಯಿತು, ಈ ದಿನವನು್ನ 
ರಾರಟ್ ಸಂತಸದ ಮತುತಿ ಹಮೆ್ಮಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿ 
ಆಚರಸುತತಿದೆ. ಆದಾಗ�್ಯ, ಈ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯವನು್ನ 
ಪಡ್ಯಲು, ನಾವು ಚಳವಳಿಗಳು, 
ಹ�ೋರಾಟಗಳು ಮತುತಿ ಹಂತಗಳ 
ಸರಣ್ಯನ್ನೋ ಎದುರಸಬೋಕಾಯಿತು. 

1857ರ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮಕ�ಕೆ 
ಮೊದಲೆೋ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ದೆ�ಡಡೆ ಪ್ರಮಾಣದ 
ಚಳವಳಿಗಳು ನಡ್ಯುತ್ತಿದದಾವು, ಇದನು್ನ 
"ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಮೊದಲ ಹಂತ" 
ಎಂದು ಕರಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಫಕ್ೋರ್ ಚಳವಳಿ (1776-77), ಸನಾ್ಯಸಿಗಳ 
ಚಳವಳಿ, ಪದ್ಯಗಾರ್ ಚಳವಳಿ (1801-
1805), ವೆಲ�ಲಿರು ಚಳವಳಿ (1806), 
ನಾಯಕ್ ಚಳವಳಿ (1806), ತ್ರುವಾಂಕ�ರು 
ಚಳವಳಿ (1808), ಚೆರ� ಚಳವಳಿ (1802),  
ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿನ ಪೈಕಾಸ್ ಚಳವಳಿ (1821), 
ಕ್ತ�ತಿರು ಚಳವಳಿ (1824),  ಅಸಾಸುಂನಲ್ಲಿನ 
ಅಹ�ೋಮ್ ಚಳವಳಿ (1824), ಪಾಲ್ 
ಮತುತಿ ಕ�ಗ್ಷಿ ಚಳವಳಿಗಳು (1832-37), 
ಗೆ�ಂಡ ಚಳವಳಿ (1833-57) ಈ ಕ್ಲವು 
ಚಳವಳಿಗಳು ಈ ತ್ಂಗಳ ಸಂಚಕ್ಯಲ್ಲಿ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತಸುವದ 
ಸರಣ್ಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತತಿವೆ...

"ವಂದೆೋ ಮಾತರಂ" ಭಾರತ್ೋಯ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಒಂದು ಘ�ೋರಣೆಯಾಗಿತೆತಿಂದರ, 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ� ಎಲಾಲಿ ಸಮಯದಲ�ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾಯಾ್ನಡಿಗೆ ಸಮಪಷಿರಾ 
ಭಾವದಿಂದ ಗೌರವವನು್ನ ನಿೋಡಲು ಪ್ರೋರೋಪ್ಸಿತುತಿ. ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿೋರರು ದೆೋಶಕಾಕೆಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನು್ನ ಅಪ್ಷಿಸಿದರು, 
"ವಂದೆೋ ಮಾತರಂ" ಎಂಬ ಘ�ೋರದೆ�ಂದಿಗೆ ನೋಣುಗಂಬದ ಕುಣ್ಕ್ಗೆ ಕ್�ರಳೆ�ಡಿಡೆದರು. 
"ವಂದೆೋ ಮಾತರಂ" ಎಂದು ಕ�ಗುತ್ತಿದದಾ ತಾಯಾ್ನಡಿನ ಅನೋಕ ವಿೋರಪುತ್ರರನು್ನ 
ಗುಂಡಿಕ್ಕೆ ಕ್�ಲಲಿಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮದ ಮ�ಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿತುತಿ. 
ಬಂಕ್ಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟಜಿಷಿಯವರು ಬಂಗಾಳದ ಕ್ಾಮ ಮತುತಿ ಸನಾ್ಯಸಿ ದಂಗೆಯಿಂದ 
ಪ್ರೋರತವಾದ ತಮ್ಮ ಕಾದಂಬರ "ಆನಂದ ಮಠ"ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಬಾರಗೆ "ವಂದೆೋ 
ಮಾತರಂ" ಅನು್ನ ಬರದರು. ವಂದೆೋ ಮಾತರಂನಂತಹ ಅವರ ಅದುಭುತ ರಚನಗಳಿಗಾಗಿ, 
ಅರವಿಂದ ಘ�ೋರ್ ಅವರಂತಹ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರ, ಬಂಕ್ಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟಜಿಷಿ ಅವರನು್ನ 
"ರಾಷಿಟ್ೋಯತೆಯ ಋಷಿ" ಎಂದು ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿದಾದಾರ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಗಿರ ಪಂರದ 
ಸನಾ್ಯಸಿಗಳ ನೋತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದಿೋಘಷಿಕಾಲದಿಂದ ನಡ್ಯುತ್ತಿದದಾ ಸನಾ್ಯಸಿ ಚಳವಳಿಯು 
ಬ್ರಟಿರರನು್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಧಿೋರರನಾ್ನಗಿಸಿತುತಿ. ನಮ್ಮ ದೆೋಶದ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮತುತಿ 
ಸನಾ್ಯಸಿಗಳು ಸದಾ ದೆೋಶದ ಪರಸಿಥೆತ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡ್ಯುವ ಮ�ಲಕ ಜನರ 
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಬಹಳರುಟಿ ಶ್ರಮಿಸಿದಾದಾರ, ಅದಕಾಕೆಗಿಯೋ, ಅಗತ್ಯ ಬದಾದಾಗ, ಅವರು 
ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿವ� ಹ�ೋರಾಡಿದಾದಾರ. ಅಂತಹ ಸನಿ್ನವೆೋಶದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ಧಮಷಿವನು್ನ ರ�ಪ್ಸಿದದಾಲಲಿದೆ, ಪಾ್ರಚೋನ ಧಮಷಿದ ವಕಾತಿರರಾಗಿಯ� ಪ್ರಸಿದಧಿರಾಗಿದಾದಾರ. 

ಸನಾ್ಯಸಿ ದಂಗೆಯು ಹಚಾಚುಗಿ ಬಂಗಾಳ ಮತುತಿ ಬಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಯಿತು, 
ಏಕ್ಂದರ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಬ್ರಟಿರರು ಮೊದಲು ಹಜಜೆ 
ಇಟಿಟಿದುದಾ. ಸಂನಾ್ಯಸಿಗಳು ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿ 
ಮೊದಲ ದಂಗೆಯ ನೋತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದದಾರು ಎಂದು 
ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ 
ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಚಳವಳಿಯನು್ನ ಹತ್ತಿಕಕೆಲು 
ಬ್ರಟಿರರು ಸ್ೋನಾ ಬಲವನು್ನ ಬಳಸಬೋಕಾಯಿತು 
ಎಂಬ ಅಂಶ, ಆ ಹ�ೋರಾಟ ಎರುಟಿ 
ಗಂಭಿೋರವಾಗಿತುತಿ ಎಂಬುದನು್ನ ತೆ�ೋರಸುತತಿದೆ. 
1770 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಟಿರರು ಬಂಗಾಳವನು್ನ 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್�ಂಡ ನಂತರ, ತ್ೋವ್ರವಾದ ಕ್ಾಮ 
ಎದುರಾಯಿತು. ಇದರ ಹ�ರತಾಗಿಯ�, 
ಬ್ರಟಿರರು ಕಟುಟಿನಿಟಾಟಿಗಿ ತೆರಗೆಗಳನು್ನ 
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನು್ನ ಮುಂದುವರಸಿದರು 
ಮತುತಿ ಧಾಮಿಷಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಮಿತ್ ಹೋರಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಬ್ರಟಿರರ ಕ�್ರರ 
ನಿೋತ್ಯಿಂದ ಸನಾ್ಯಸಿಗಳು ರ�ಚಚುಗೆದುದಾ ಪ್ರತ್ಭಟಿಸಲು ನಿಧಷಿರಸಿದರು. 

ರೈತರು, ಭ�ಮಾಲ್ೋಕರು ಮತುತಿ ಸಣಣಿ ಪಾಳೆಯಗಾರರು ಎಲಲಿರ� ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿದ 
ಹ�ೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸನಾ್ಯಸಿಗಳನು್ನ ಬಂಬಲ್ಸಿದರು ಮತುತಿ ಅವರು ಒಟಾಟಿಗಿ ಚಳವಳಿಯನು್ನ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಯೋಧರು ದೆೋಶವನು್ನ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯಂದ� ಮತುತಿ 
ತಮ್ಮನು್ನ ತಾವು ಆ ತಾಯಿಯ ಮಕಕೆಳೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿಕ್�ಂಡರು, ದೆೋಶದ ಬಗೆಗೆ ತಮ್ಮ 
ಬದಧಿತೆಯನು್ನ ಪ್ರದಶಿಷಿಸಿದರು. ಅವರು ಗೆರಲಾಲಿ ಯುದಧಿ ಪರಣ್ತರಾಗಿದದಾರು. ಅವರು 
ಸಕಾಷಿರದ ಖಜಾನಯನು್ನ ಕ್�ಳೆ್ಳ ಹ�ಡ್ಯುತ್ತಿದದಾರು ಮತುತಿ ಲ�ಟಿ ಮಾಡಿದ ಹಣವನು್ನ 
ದಿೋನರಗೆ ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದದಾರು. ಈ ಚಳವಳಿಗಾರರು ಬ್ರಟಿರರ ಮಹಲುಗಳನು್ನ 
ಕಸಿದುಕ್�ಂಡು, ಅನೋಕರನು್ನ ಕ್�ಂದರು ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅವರ ಹ�ೋರಾಟದ 
ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನು್ನ ಒದಗಿಸುತತಿವೆ. 'ಹಿಂದ�-ಮುಸಿಲಿಂ ಏಕತೆ' ಚಳವಳಿಯ 
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತುತಿ. ದಂಗೆಯನು್ನ ಹತ್ತಿಕಕೆಲು ಬ್ರಟಿರರು ತಮ್ಮ ಎಲಲಿ 
ಸಂಪನ�್ಮಲಗಳನು್ನ ಬಳಸಬೋಕಾಯಿತು, ಸುದಿೋಘಷಿ ಹ�ೋರಾಟದ ನಂತರ, ಬಂಗಾಳದ 
ಗವನಷಿರ್ ಜನರಲ್ ವಾರನ್ ಹೋಸಿಟಿಂಗ್ಸು ಗೆ ಅದನು್ನ ಹತ್ತಿಕಕೆಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಗಿರಿ ಪಂಥದ 
ತಪಸ್ಗಳ ನೆೇತೃತ್ದಲ್ಲಿ 
ದಿೇರಕಾಕ್ಲದಿಂದ 
ನಡೆಯ್ತಿ್ತದದಾ ಸನ್ಯಾಸ 
ಚಳವಳಿಯ್ 
ವ್ಸ್ತವಿಕವ್ಗಿ 
ಬಿ್ರಟ್ರರನ್ನು 
ಧೃತಿಗೆಡಿಸತ್್ತ

ಭಾರತ @75ಆಜಾ಼ ದ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೀತ್ಸವ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಜ್ನ್ 1-15, 202258

ಭಾ ರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿ 1857 ರಲ್ಲಿ ನಡ್ದ ಪ್ರರಮ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ 
ಸಂಗಾ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆೋ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಾಳಯಕಾಕೆರ್ 

ಅರವಾ ಪಾಳೆೋಗಾರರು ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿ ಯುದಧಿ ಸಾರದದಾರು ಮತುತಿ 
ಬ್ರಟಿರ್ ಈಸ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಾವಷಿಭೌಮತ್ವದೆ�ಂದಿಗೆ 
ಹ�ಂದಿಕ್�ಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಸಿದರು. ಈ ಚಳವಳಿಯನು್ನ ಕಟಟಿಬ�ಮ್ 
ನಾಯಕನ್ ಎಂದ� ಕರಯಲಾಗುವ ವಿೋರಪಾಂಡಿಯಾ ಕಟಟಿಬ�ಮ್ಮನ್ 
ಮುನ್ನಡ್ಸಿದರು, ಅವರು ಪಾಳಯಕಾಕೆರ್ ಅರವಾ ಪಾಳೆೋಗಾರ್ 
ಆಗಿದದಾರು, 1801 ಮತುತಿ 1805 ರ ನಡುವೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ 
ಚಳವಳಿ ಕ್ೋಂದಿ್ರೋಕೃತವಾಗಿತುತಿ. ಪಾಳಯಗಾರರನು್ನ ದಕ್ಷಿಣದ ಕ್�ೋಟೆಗಳ 
ಅಧಿಪತ್ಗಳು ಎಂದು ಕರಯಲಾಗುತತಿದೆ, ಅವರು ಬ್ರಟಿರರ ದಬಾ್ಬಳಿಕ್ 
ನಿೋತ್ಗಳನು್ನ ಒಪ್್ಪಕ್�ಳ್ಳಲು ನಿರಾಕರಸಿದರು. ಅಷಟಿೋ ಅಲಲಿ, ಅವರು 
ಕಂದಾಯವನು್ನ ಪಾವತ್ಸಲ� ನಿರಾಕರಸಿದರು. ಇದು ಬ್ರಟಿರರನು್ನ 
ಕ್ರಳಿಸಿತು. ಹಿೋಗೆ ಪಾಳೆಯಗಾರರ�ಂದಿಗೆ ಸಂಘರಷಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತು. 
ಕಟಟಿಬ�ಮ್ ನಾಯಕನ ನೋತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಳಯಗಾರರು ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿ 
ಶೌಯಷಿದಿಂದ ಹ�ೋರಾಡಿ ಅವರ ಸ್ೈನ್ಯವನು್ನ ವಿಚಲ್ತಗೆ�ಳಿಸಿದರು. 
ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಗಾರರು ಹಚಚುನ ಸಂಖ್್ಯಯ 

ಬ್ರಟಿರರನು್ನ ಕ್�ಂದರು. ಅವರನು್ನ ದೆ�ೋಚದರು ಮತುತಿ ಅವರ ಆಸಿತಿಪಾಸಿತಿಗೆ 
ಹಾನಿಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಜನರ ನಡುವೆ ಜನಪ್್ರಯರಾಗಿದದಾರು, 
ಬ್ರಟಿರರು ನಿರಾಶಗೆ�ಳು್ಳವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಳವಳಿಯನು್ನ ಹತ್ತಿಕಕೆಲು 
ಬ್ರಟಿರರು ತಮ್ಮ ಎಲಾಲಿ ಶಕ್ತಿಯನು್ನ ಬಳಸಿದರು ಮತುತಿ ಮೊೋಸದಿಂದ 
ಕಟಾ್ಬಬ�ಮ್ ಅವರನು್ನ ಸ್ರಹಿಡಿದರು. ಸಾವಷಿಜನಿಕರನು್ನ ಬದರಸಲು 
ಬ್ರಟಿರರು ಕಟಟಿಬ�ಮ್ ನಾಯಕನ್ ಅವರನು್ನ ಸಾವಷಿಜನಿಕವಾಗಿ 
ಗಲ್ಲಿಗೆೋರಸಿದರು ಎಂದು ಆರ�ೋಪ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, 
ಚಳವಳಿಯು ದುಬಷಿಲಗೆ�ಂಡಿತು ಮತುತಿ 1806 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಟಿರರು ಅದನು್ನ 
ಸಂಪ�ಣಷಿವಾಗಿ ದಮನಗೆ�ಳಿಸಿದರು.

ಜಾಖಷಿಂರ್ ರಾಜ್ಯದ ಪಲಮುವಿನ ಚೆರ� ಬುಡಕಟಿಟಿನವರು 
ಕ್್ರ.ಶ. 1800 ರಲ್ಲಿ ಹಚಚುನ ತೆರಗೆ ಮತುತಿ ಪಟಾಟಿಗಳ 

ಮರು-ಸಾ್ವಧಿೋನದ ವಿರುದಧಿ ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿ ದಂಗೆ ಎದದಾರು. 
ಈ ದಂಗೆಯ ನೋತೃತ್ವವನು್ನ ಭ�ರಣ್ ಸಿಂಗ್ ವಹಿಸಿದದಾರು. 
ಕ್್ರ.ಶ. 1700 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಟಿರರು ಪಲಮುವಿನ ಕ್�ೋಟೆಯನು್ನ 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್�ಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದದಾರು, ಆದರ ದಿೋಘಷಿಕಾಲದವರಗೆ 
ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಹೋಳಲಾಗುತತಿದೆ. ನಂತರ, 
ಬ್ರಟಿರರು ಅದನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕ್�ಳು್ಳವಲ್ಲಿ ಯಶಸಿ್ವಯಾದರು 
ಮತುತಿ ತಮ್ಮ ಆಯಕೆಯ ಆಡಳಿತಗಾರನನು್ನ ನೋಮಿಸಿದರು. 
ಕ್ರಮೆೋಣ ಆ ರಾಜನ ವಿರುದಧಿ ಸಥೆಳಿೋಯರ ಮನಸಿಸುನಲ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ 
ಬಳೆಯಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತು. 1800ರಲ್ಲಿ ಚೆರ�ೋ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ 
ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿ ದಂಗೆಯದದಾರು. ಚೆರ� ದಂಗೆಕ್�ೋರರು ಅನೋಕ 
ವರಷಿಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಟಿರರಂದ ತಪ್್ಪಸಿಕ್�ಂಡಿದದಾರು.  ಚೆರ� 
ದಂಗೆಯು ಬ್ರಟಿರ್ ಆಳಿ್ವಕ್ಯ ಬನ್ನಲುಬನು್ನ ಛಿದ್ರಗೆ�ಳಿಸಿತು 
ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಲಮು ಮತುತಿ ಚೆರ� ಬುಡಕಟುಟಿ 
ಜನಾಂಗದವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿ ಚಳವಳಿ ನಡ್ಸಿದದಾರು, 
ಆದರ ಈ ಬಾರ ಅವರು ಬಲವಾದ ಭ�ಮಿಕ್ಯನು್ನ ಹಾಕ್ದರು. 
ಬ್ರಟಿರರು ದಂಗೆಯನು್ನ ಹತ್ತಿಕಕೆಲು ಎಲಾಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ 
ಮಾಡಿದರು, ಆದರ ಯಶಸಿ್ವಯಾಗಲ್ಲಲಿ. ಭ�ರಣ್ ಸಿಂಗ್ ನನು್ನ 
ಅಂತ್ಮವಾಗಿ ಬ್ರಟಿರರು ಬಂಧಿಸಿ 1802 ರಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆೋರಸಿದರು. 

ಕನಷಿಲ್ ಜ�ೋನ್ಸು ದಂಗೆಯನು್ನ ಕ್�ನಗೆ�ಳಿಸಿದ. ದಂಗೆಯನು್ನ 
ಹತ್ತಿಕ್ಕೆದರ�, ಅತೃಪ್ತಿ ಉಳಿದಿತುತಿ, ಬ್ರಟಿರರಗೆ ಆಗಾಗೆಗೆ ಸವಾಲು 
ಎದುರಾಗುತತಿಲೆೋ ಇತುತಿ. ಈ ದಂಗೆಯ ಪರರಾಮವಾಗಿ, 
ಬ್ರಟಿರ್ ಸಕಾಷಿರವು 1809 ರಲ್ಲಿ ಚೆ�ೋಟಾನಾಗು್ಪರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ್ 
ಮತುತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನು್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಜಮಿೋನಾದಾರ ಪ�ಲ್ೋಸ್ 
ಪಡ್ಯನು್ನ ಸಾಥೆಪ್ಸಿದರು. ಬ್ರಟಿರರು ಪಲಮು ಪರಗಣವನು್ನ 
ವಶಪಡಿಸಿಕ್�ಂಡು ಹರಾಜಿನ ಸ್�ೋಗಿನಲ್ಲಿ ಭರದೆೋವ್ ನ ರಾಜಾ 
ಘನಶಾ್ಯಮ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆ ಆಡಳಿತವನು್ನ ಹಸಾತಿಂತರಸಿದರು. 1817 
ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಟಿರ್ ಪ್ತ�ರಯ ವಿರುದಧಿ ದಂಗೆಯನು್ನ ಬುಡಕಟುಟಿ 
ಸಹಕಾರದೆ�ಂದಿಗೆ ನಡ್ಸಲಾಯಿತು, ಆದರ ಅದನು್ನ ಸಹ 
ಹತ್ತಿಕಕೆಲಾಯಿತು. ಚೆರ� ದಂಗೆಯನು್ನ ಹತ್ತಿಕಕೆಲು ನಿೋಡಿದ 
ನರವಿಗಾಗಿ ಘನಶಾ್ಯಮ್ ಸಿಂಗ್  ಬ್ರಟಿರರ ಬಹುಮಾನಕ�ಕೆ 
ಪಾತ್ರರಾದರು. 

ಪಾಳೆಗಾರರು: ಬ್ರಟಿಷರ ವಿರುದಧಿ 
ಯುದಧಿ ಸಾರಿದ ಮದಲ್ಗರು 

ಬಿ್ರಟ್ಷ್ ಆಡಳಿತದ ಎದೆ 
ನಡ್ಗಿಸದ ಚೆರೂ ಚಳವಳಿ 

ಈ ಚಳವಳಿಯನುನು ವಿೇರಪಾಂಡಿಯಾ ಕಟಟಿಬೆೊಮ್ನ್ 
ಎಂಬವರು ಮುನನುಡೆಸಿದರು, ಅವರನುನು ಕಟಾಟಿಬೆೊಮ್ 
ನಾಯಕನ್, ಪಾಳಯಕಾಕೆರ್ ಅಥವಾ ಪಾಳೆೇಗಾರ 
ಎಂದೊ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತುತಿ, ಈ ಚಳವಳಿ 1801 
ಮತುತಿ 1805 ರ ನಡುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 
ಕ್ೇಂದ್್ರೇಕೃತವಾಗಿತುತಿ. 

ಕ್್ರ.ಶ. 1800 ರಲ್ಲಿ, ರೊಷಣ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ 
ಚೆರೊೇ ಬ್ಡಕಟಿ್ಟನವರ್ ಹೆಚ್ಚುನ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಪಟಾ್ಟಗಳ ಮರ್-ಸಾ್ವಧಿೇನದ ವಿರ್ದಧಿ ಬಿ್ರಟಿಷರ 
ವಿರ್ದಧಿ ದಂಗೆ ಎದದಾರ್. 

ಆಜಾ಼ ದ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೀತ್ಸವಭಾರತ @75
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ಬಂಗಾಳದ ಅಲೆಮಾರ ಮುಸಿಲಿಮರ ಗುಂಪ�ಂದು 
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿ ಎಚಚುರಕ್ಯ 

ಗಂಟೆ ಬಾರಸಿತುತಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಯಂದು 
ತ್ಳಿದಿದದಾರ� ಬ್ರಟಿರ್ ಆಡಳಿತವನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸುವ ಅಪಾಯವನು್ನ 
ತೆಗೆದುಕ್�ಂಡಿತು. ಇದರ ಹ�ರತಾಗಿಯ�, ಫಕ್ೋರರು 
ಬ್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿ ಚಳವಳಿಯನು್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದರು ಮತುತಿ 
ಶೌಯಷಿಯುತ ಹ�ೋರಾಟವನು್ನ ನಡ್ಸಿದರು. ಈ ಚಳವಳಿಯ 
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರ, ಧಮಷಿ ಅರವಾ ಜಾತ್ಯನು್ನ 
ಮಿೋರ, ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರ� ಫಕ್ೋರರನು್ನ ಬಂಬಲ್ಸಿದರು ಮತುತಿ 
ಚಳವಳಿಯನು್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. 
ಸ�ಫಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಈ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಾ 
ಬಹುಪಾಲು ಫಕ್ೋರರ ಮೆೋಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೋರದವು. ಮೊಘಲರ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮದರ ಮತುತಿ ಬಹಷಿನಾ ಜಾತ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ೋರದ ಫಕ್ೋರ್ 
ಸಮುದಾಯವು ಬಂಗಾಳ ಮತುತಿ ಬಹಾರದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿತುತಿ. 
ಕ್್ರ.ಶ. 1776-77ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳವನು್ನ ಬ್ರಟಿರ್ ರಾಜ್ಯದೆ�ಂದಿಗೆ 
ವಿಲ್ೋನಗೆ�ಂಡ ನಂತರ, ಮಜ�್ನಮ್ ಷಾ ನೋತೃತ್ವದ ಫಕ್ೋರ್ 
ದಂಗೆಕ್�ೋರರು ಸಥೆಳಿೋಯ ರೈತರು ಮತುತಿ ಜಮಿೋನಾದಾರರಂದ 
ಹಣವನು್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಯಷಿದಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮನು್ನ ಬಂಬಲಕಾಕೆಗಿ ಪಠಾಣರು, ರಜಪ�ತರು 
ಮತುತಿ ಬಂಗಾಳ ಸ್ೈನ್ಯದ ಮಾಜಿ ಸ್ೈನಿಕರನು್ನ ಫಕ್ೋರರು 
ನೋಮಿಸಿಕ್�ಂಡರು ಮತುತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೋಕ ಹಿಂದ� ನಾಯಕರು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು. ನಂತರ, ಈ ಚಳವಳಿಯ ಬಂಬಲ್ಗರು 
ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ತೆ�ಡಗಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು, 
ಇಂಗಿಲಿರ್ ಕಾಖಾಷಿನಗಳು ಮತುತಿ ಸ್ೋನಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ 
ನಲೆಗಳ ಮೆೋಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಪರಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ, 
ಬ್ರಟಿರರು ಮಜ�್ನಮ್ ಷಾನ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನು್ನ ತಡ್ಯಲು 
ಪ್ರಯತ್್ನಸಿದರು. ಒಂದು ಯುದಧಿದಲ್ಲಿ, ಕಾ್ಯಪಟಿನ್ ಜೋಮ್ಸು 
ರೋನಲ್ ಮಜ�್ನಮ್ ಷಾನನು್ನ ಸ್�ೋಲ್ಸಿದನು. ಮಜ�್ನಮ್ 
ಷಾನ ಮರರಾನಂತರ ಚರಾಗ್ ಅಲ್ ಷಾ ಈ ಚಳವಳಿಯ 
ಚುಕಾಕೆಣ್ ಹಿಡಿದು, ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕ್ಗಳನು್ನ ಬಂಗಾಳದ 
ಉತತಿರದ ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ ವಿಸತಿರಸಿದನು. ಈ ಚಳವಳಿಯ ಪ್ರಭಾವ 
ಬಹಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯಿತು. ಆದಾಗ�್ಯ, ಬ್ರಟಿರ್ ಸ್ೈನ್ಯವು ಈ 
ಚಳವಳಿಯನು್ನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕೆತು.

ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮದ ವಿರಯ ಬಂದಾಗ, 1857 ಅನು್ನ 
ಮೊದಲನಯ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮ ಎಂದು ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ 

ಪರಗಣ್ಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರ ಅದಕ್ಕೆ 51 ವರಷಿಗಳ ಮೊದಲೆೋ ಭಾರತ್ೋಯ 
ಸ್ೈನಿಕರು ಇದೆೋ ರೋತ್ಯ ದಂಗೆ ನಡ್ಸಿದದಾರು ಎಂಬುದು ಕ್ಲವೆೋ ಜನರಗೆ 
ತ್ಳಿದಿದೆ. ಈ ದಂಗೆಯು 1806ರಲ್ಲಿ ವೆಲ�ಲಿರನಲ್ಲಿ ನಡ್ದಿತುತಿ, ಮತುತಿ 1857ರ 
ಕಾ್ರಂತ್ಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಟಿರರ ದಮನಕಾರ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದಧಿ ಪ್ರತ್ರ�ೋಧದ 
ಮನ�ೋಭಾವವನು್ನ ಜಾಗೃತಗೆ�ಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ 
ವಹಿಸಿತುತಿ. ವೆಲ�ಲಿರು ದಂಗೆಯ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣವು 1857 ರ ಯುದಧಿವನು್ನ 
ಹ�ೋಲುತತಿದೆ. ವಾಸತಿವವಾಗಿ, ಬ್ರಟಿರರು ಹ�ಸ ವಸರಾಸಂಹಿತೆಯನು್ನ 
ಜಾರ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಹಿಂದ�ಗಳು ತ್ಲಕಗಳನು್ನ ಧರಸುವುದನು್ನ 
ಮತುತಿ ಮುಸಿಲಿಮರು ಗಡಡೆ ಬಡುವುದನು್ನ ನಿಷೋಧಿಸಿತು. ಈ ಘಟನಯು 
ಸ್ೈನ್ಯದಲ್ಲಿದದಾ ಹಿಂದ� ಮತುತಿ ಮುಸಿಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳ ಸ್ೈನಿಕರನು್ನ 
ಕ್ರಳಿಸಿತು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿರುದಧಿ ಧ್ವನಿಯತ್ತಿದದಾ ಪ್ರತ್ಭಟನಾ 
ನಿರತ ಸ್ೈನಿಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಲವರನು್ನ ವೆಲ�ಲಿರ್ ಕ್�ೋಟೆಯಿಂದ ಸ್ೋಂಟ್ ಜಾಜ್ಷಿ 
ಕ್�ೋಟೆಗೆ ಸಥೆಳಾಂತರಸಲಾಯಿತು, ಇನು್ನ ಕ್ಲವರನು್ನ ದೆೈಹಿಕವಾಗಿ 
ಚತ್ರಹಿಂಸ್ಗೆ ಗುರಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ನಾ್ಯಯಸಮ್ಮತವಲಲಿದ ಮತುತಿ 
ಆಕ್ರಮಣಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳೆ�ಂದಿಗೆ, ವೆಲ�ಲಿರು ದಂಗೆ ಭುಗಿಲೆದಿದಾತು, 
ಕ್�ೋಟೆಯಳಗೆ ಯಾವುದೆೋ ಭಿನಾ್ನಭಿಪಾ್ರಯದ ಧ್ವನಿಯನು್ನ ನಿದಷಿಯವಾಗಿ 
ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನಗೆ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯಯಾಗಿ, ಸಿಪಾಯಿಗಳು 1806 
ರಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಎದದಾರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೆಲ�ಲಿರು ಕ್�ೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ದ ಈ 
ಸ್ೈನಿಕ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಬ್ರಟಿರ್ ಸ್ೈನಿಕರನು್ನ  ಕ್�ಲಲಿಲಾಯಿತು 
ಅರವಾ ಗಾಯಗೆ�ಳಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಈ ದಂಗೆಯು ಕ್ೋವಲ ಒಂದು ದಿನ 
ಮಾತ್ರವೆೋ ಅಂದರ ಜುಲೆೈ 10, 1806 ರಂದು ನಡ್ದಿತುತಿ. ಬ್ರಟಿರರು 
ಈ ಘಟನಗೆ ಕ�್ರರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ೋಕಾರ ತ್ೋರಸಿಕ್�ಂಡರು, ಮತುತಿ ಇದರ 
ಪರರಾಮವಾಗಿ ಅನೋಕ ಸ್ೈನಿಕರು ಹತರಾದರು ಎಂದು ಹೋಳಲಾಗುತತಿದೆ. 
ಅದೆೋ ವೆೋಳೆ, ಬ್ರಟಿರರು ಹಚಚುನ ಸಂಖ್್ಯಯ ಸ್ೈನಿಕರನು್ನ ಸ್ರಹಿಡಿದು 
ವಿಚಾರಣೆ ನಡ್ಸಿತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 100 
ಪ್ರತ್ಭಟನಾಕಾರರನು್ನ ಗಲ್ಲಿಗೆೋರಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತ ಸಕಾಷಿರವು 2006 
ರಲ್ಲಿ ಈ ದಂಗೆಯ 200 ನೋ ವಾಷಿಷಿಕ್�ೋತಸುವದ ಸ್ಮರರಾರಷಿ ಅಂಚೆ 
ಚೋಟಿಯನು್ನ ಸಹ ಬಡುಗಡ್ ಮಾಡಿತು. ಬ್ರಟಿರ್ ದಬಾ್ಬಳಿಕ್ಗಳ ವಿರುದಧಿ 
ಮೊದಲ ಯುದಧಿದಲ್ಲಿ ಹ�ೋರಾಡಿದ ಮತುತಿ ಅತೃಪ್ತಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬೋಜಗಳು 
ಬಳೆಯಲು ಫಲವತಾತಿದ ನಲವನು್ನ ಒದಗಿಸಿದ ಕ್ೋತ್ಷಿ ವೆಲ�ಲಿರ್ ಕ್�ೋಟೆಗೆ 
ಸಲುಲಿತತಿದೆ. ಸುಮಾರು 800 ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಗಳನು್ನ ಒಳಗೆ�ಂಡ ಈ ದಂಗೆಯು 
ಬ್ರಟಿರ್ ಆಡಳಿತದ ಅಂತಃಸತ್ವವನ್ನೋ ಅಲುಗಾಡಿಸಿತುತಿ.  

ಎಲಲಿ ಸಮ್ದ್ಯಗಳ 
ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ 

ಫಕಿೇರ್ ಆಂದೊೇಲನ 

1857 ಕ್ಕುಂತ ಮೊದಲೀ, ಸಿಪಾಯಿಗಳು 
1806 ರಲ್ಲಿ ಬ್್ರಟಿರರ ವಿರುದಧಿ ಮೊದಲ 

ದಂಗೆಯನುನಾ ನಡೆಸಿದ್ದರು 

"ದೆೇಶದ ವಿಭಜನೆಯ ನೊೇವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರಯಲ್ಗ್ವುದಿಲಲಿ. ನಮಮಾ ಸ್ವಿರ್ರ್ ಸಹೊೇದರಿಯರ್ ಮತ್್ತ 
ಸಹೊೇದರರ್ ಸಥೆಳ್ಂತರಗೊಂಡರ್ ಮತ್್ತ ಕ್ಲವರ್ ದೆ್ೇರ ಮತ್್ತ ಹಿಂಸಯ ಪರಿಣ್ಮವ್ಗಿ ನಿಧನರ್ದರ್. 
ಆ ಜನರ ಹೊೇರ್ಟ ಮತ್್ತ ತ್ಯಾಗದ ಗೌರವ್ಥಕಾವ್ಗಿ, ಆಗಸ್್ಟ 14 ಅನ್ನು "ವಿಭಜನ್ ವಿಭಿೇಷ್ಕ್ ಸಮಾರಣೆಯ 

ದಿನ" ಎಂದ್ ಕರಯಲ್ಗಿದೆ. #PartitionHorrorsRemembranceDay ಈ ದಿನವು ತ್ರತಮಯಾ, ಹಗೆತನ ಮತ್್ತ 
ದ್ರ್ದೆದಾೇಶದ ವಿರಬಿೇಜಗಳಿಂದ ನಮಮಾನ್ನು ನ್ವು ಮ್ಕ್ತಗೊಳಿಸಲ್ ನಮಮಾನ್ನು ಪೆ್ರೇರೇಪಸ್ವುದಲಲಿದೆ, ಏಕತೆ, 

ಸ್ಮ್ಜಿಕ ಸ್ಮರಸಯಾ ಮತ್್ತ ಮ್ನವ ಸಂವೆೇದನೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತ್ತದೆ." 
- ನರೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ, ಪ್ರರ್ನ ಮಂತಿ್ರ 

ಭಾರತ @75ಆಜಾ಼ ದ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೀತ್ಸವ
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ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸದಾಮಾರ್ ಪಟೀಲರ ಪ್ರತಿಮ

ಅಖಂಡ ಭಞಾರತದ 
ವಞಾಸ್್ಶಿಲ್ಪ 
ಭಾರತ ಮತುತಿ ಕ್ನಡಾದ ದಿ್ವಪಕ್ಷಿೋಯ ಸಂಬಂಧಗಳು 
ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಮತುತಿ ವಾ್ಯಪಾರದಿಂದ ಇಂಧನ ಮತುತಿ 
ಹ�ಡಿಕ್ಯವರಗೆ ಪ್ರತ್ಯಂದು ಕ್ೋತ್ರದಲ�ಲಿ ನಿಕಟ 
ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ನಡಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಪುಟಟಿ ಭಾರತವೆೋ ಅಸಿತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಮೆೋ 1 
ರಂದು ಒಂಟಾರಯದ ಸನಾತನ ಮಂದಿರ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಕ್ೋಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ವಾಸುತಿಶಿಲ್್ಪ ಎಂದು 
ಕರಯಲಾಗುವ ಸದಾಷಿರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯಿ ಪಟೆೋಲ್ 
ಅವರ ಪ್ರತ್ಮೆಯನು್ನ ಅನಾವರಣಗೆ�ಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ 
ಇಣುಕುನ�ೋಟದ ದಶಷಿನವಾಯಿತು... 

ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೆೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೋ ಕಾಲ ಮತುತಿ 
ತಲೆಮಾರುಗಳವರಗೆ ಭಾರತ್ೋಯರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದದಾರ�, 
ದೆೋಶದೆ�ಂದಿಗಿನ ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತುತಿ ನಿಷಠಾಗೆ 

ಸ್ವಲ್ಪವ� ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವುದಿಲಲಿ. ಯಾವ ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೋಯರು 
ಜಿೋವಿಸುತಾತಿರ�ೋ, ಆ ದೆೋಶಕ್ಕೆ ಸಂಪ�ಣಷಿ ಸಮಪಷಿಣೆ ಮತುತಿ 
ಪಾ್ರಮಾಣ್ಕತೆಯಿಂದ ಸ್ೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತಾತಿರ. ಪ್ರಜಾಸತಾತಿತ್ಮಕ 
ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತುತಿ ತಮ್ಮ ಪ�ವಷಿಜರು ಭಾರತದಿಂದ 
ಹ�ತುತಿತಂದ ಕತಷಿವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರ ಹೃದಯದ ಮ�ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ 
ಜಿೋವಂತವಾಗಿರುತತಿದೆ. ಕ್ನಡಾದ ಒಂಟಾರಯದಲ್ಲಿರುವ ಸನಾತನ 
ದೆೋವಾಲಯ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಕ್ೋಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಭಾರತ್ೋಯತೆಯ 
ಒಂದು ಇಣುಕುನ�ೋಟವು ಕಂಡುಬಂತು. 1985ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ 
ಸಮಾಜ ಸಾಥೆಪ್ಸಿದ ಈ ಕ್ೋಂದ್ರವು ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ಬಂಬಲ, 
ಉತೆತಿೋಜನ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೆ�ಡಗಿದೆ. 
ಮೆೋ 1 ರಂದು, ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಸದಾಷಿರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯಿ ಪಟೆೋಲ್ ಅವರ ಪ್ರತ್ಮೆಯನು್ನ ಇಲ್ಲಿ 
ಅನಾವರಣಗೆ�ಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಎರಡ� ದೆೋಶಗಳ ನಡುವಿನ 
ದಿ್ವಪಕ್ಷಿೋಯ ಸಂಬಂಧದ ಸಂಕ್ೋತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿ ಅವರು ವಿೋಡಿಯ ಸಂದೆೋಶದ ಮ�ಲಕ 
ಜನರನು್ನದೆದಾೋಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಭಾರಣದಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಭಾರತದ ನಾಗರಕತೆ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯನು್ನ ಉಲೆಲಿೋಖಿಸಿದದಾಲಲಿದೆ, 
ಭಾರತದ ಅಮೃತ್ ನಿಣಷಿಯಗಳನು್ನ ಪುನರುಚಚುರಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್್ರಯವರ ಭಾರಣದ ಆಯದಾ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ... 

ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಸೊಫೂತ್ಷ್ 
ಭಾರತವು ಒಂದು ರಾರಟ್ವಷಟಿೋ ಅಲಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮಹಾನ್ 
ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಒಂದು ಸ್ೈದಾಧಿಂತ್ಕ ನಲೆ ಮತುತಿ ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಯ 
ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಎಂದ� ಇನ�್ನಬ್ಬರಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿ 
ತನ್ನ ಉನ್ನತ್ಯ ಕನಸು ಕಾಣುವುದಿಲಲಿ. ಭಾರತವು ಇಡಿೋ 
ಮನುಕುಲದ ಮತುತಿ ಇಡಿೋ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲಾ್ಯಣವನು್ನ 
ಬಯಸುತತಿದೆ.

ಸಾ್ವವಲಂಬನೆಯ ಅಮೃತ ಸಂಕಲಪಾ 
ಭಾರತದ ಅಮೃತ ನಿಣಷಿಯವು ಕ್ೋವಲ ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 
ಸಿೋಮಿತವಾಗಿಲಲಿ. ಈ ಆಲೆ�ೋಚನಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬವೆ, 
ಇಡಿೋ ಜಗತತಿನು್ನ ಸಂಪಕ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು, ನಾವು 'ಆತ್ಮನಿಭಷಿರ' ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನವನು್ನ ಮುಂದುವರಸುವಾಗ, ನಾವು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಗತ್ಗಾಗಿ ಹ�ಸ 
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನು್ನ ತೆರಯುವ ಬಗೆಗೆಯ� ಮಾತನಾಡುತೆತಿೋವೆ. 

ಮಾನವಿೇಯತೆಯ ಪಾ್ರತ್ನಿರಯಾ 
ಇಂದು ನಾವು ಯೋಗದ ಪ್ರಸರಣಕಾಕೆಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದುದಾ, ವಿಶ್ವದ 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರಗ� 'ಸವೆೋಷಿ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಃ' ಎಂದು ನಾವು ಹಾರೈಸುತೆತಿೋವೆ. 
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತುತಿ ಸುಸಿಥೆರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯಂತಹ ವಿರಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಧ್ವನಿ ಇಡಿೋ ಮನುಕುಲವನು್ನ ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ನವ ಭಾರತದ ಕನಸು 
ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಶ್ರಮವು ನಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಗತ್ಯು ಇಡಿೋ 
ಮನುಕುಲದ ಕಲಾ್ಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ನಾವು ಇದನು್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮನವರಕ್ 
ಮಾಡಿಕ್�ಡಬೋಕು. ಎಲಾಲಿ ಭಾರತ್ೋಯರು, ಭಾರತ್ೋಯ ಮ�ಲದ ಎಲಾಲಿ 
ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ದೆ�ಡಡೆ ಪಾತ್ರವನು್ನ ವಹಿಸುತಾತಿರ. ಅಮೃತ ಮಹ�ೋತಸುವದ 
ಈ ಕಾಯಷಿಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನು್ನ ಮತುತಿ ಆಲೆ�ೋಚನಗಳನು್ನ 
ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕ್�ಂಡು ಹ�ೋಗುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಲ್, ಅದು ನಮ್ಮ 
ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೋಕು! ಈ ಆದಶಷಿಗಳನು್ನ ಅನುಸರಸುವ ಮ�ಲಕ, ನಾವು 
ನವ ಭಾರತವನು್ನ ನಿಮಿಷಿಸುತೆತಿೋವೆ ಮತುತಿ ಉತತಿಮ ಪ್ರಪಂಚದ ಕನಸನು್ನ ಸಹ 
ಈಡ್ೋರಸುತೆತಿೋವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತೆತಿೋನ.   

ವಿಶ್ವ 
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20 ವರ್ಣಗಳ ಸಞಾವ್ಣಜನಿಕ ವಿಶಞಾ್ವಸ... 

'ಮತೇದಿ
ಡಿ್ರೇಮ್ಸಿ ಮಿೇಟ್ ಡೆಲ್ವರಿ' 

@20@20

June: 1-15 , 2022

ಗುಜರಾತ್ ನ ವರ್ ನಗರದಂತಹ ಸಣಣಿ ಸಥೆಳದಲ್ಲಿ 
ಚಹಾ ಮಾರುವುದರಂದ ಹಿಡಿದು ದೆೋಶದ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಹುದೆದಾಯ ಎತತಿರಕ್ಕೆ ಏರುವವರಗೆ, 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೊೋದಿಯವರ 
ಪಯಣವು ಸುಲಭವಾಗೆೋನ� ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಇತ್ತಿೋಚೆಗೆ ಅವರು ಸಕಾಷಿರದ ಮುಖ್ಯಸಥೆರಾಗಿ 
2೦ ವರಷಿಗಳನು್ನ ಪ�ಣಷಿಗೆ�ಳಿಸಿದಾದಾರ. 
ಅವರ 20 ವರಷಿಗಳ ಪಯಣದ ಕುರತಂತೆ 
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ 'ಮೊೋದಿ@20: 
ಡಿ್ರೋಮ್ಸು ಮಿೋಟ್ ಡ್ಲ್ವರ' ಪುಸತಿಕವನು್ನ 
ಉಪರಾರಟ್ಪತ್ ಎಂ.ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯುಡೆ 
ಅವರು ಮೆೋ 11 ರಂದು ಬಡುಗಡ್ 
ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪುಸತಿಕವು ದೆೋಶದ 
ಪ್ರಸಿದಧಿ ಬುದಿಧಿಜಿೋವಿಗಳು ಮತುತಿ 
ತಜ್ಞರು ಬರದ ಅಪರ�ಪದ ಲೆೋಖನಗಳ 
ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚವ ಅಮಿತ್ 
ಶಾ ಕ�ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧಾ್ಯಯವನು್ನ 
ಬರದಿದಾದಾರ. 

ಸಕಾಷ್ರದ ಮುಖಯಾಸ್ಥರಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮೇದ್ ಅವರ ಯಶಸಿ್ವ 20 ವಷಷ್ಗಳ ಹಿಂದ್ನ  
30 ವಷಷ್ಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಅರಯಾಯನ ಮಾಡದ ಹೊರತು, ಅವರನುನುಕುರಿತ ಅರಯಾಯನವು 
ಅಪೂಣಷ್ವಾಗಿ ಉಳಿಯುತತಿದೆ. ಸಮಸಯಾಗಳನುನು ಅಥಷ್ಮಾಡಿಕ್ೊಳುಳುವ ಈ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದ್ಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ದೆ? ಒಂದು ನಿೇತ್ಯನುನು ರೊಪಸುವಾಗ, ಅದು 
ಅತಯಾಂತ ಕಟಟಿಕಡೆಯವಯಾಕ್ತಿಯಕುರಿತನಿೇತ್ಯ್ೇಆಗಿರಲ್, ಸವಷ್ ಅಂತಗಷ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮತುತಿ 
ಸವಷ್ತೆೊೇಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತತಿದೆ, ಉತತಿರ ಆ 30 ವಷಷ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಇರುತತಿದೆ. 
-ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕ್ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚ್ವರು

ಮುರ್ರಕರು ಮತು್ತ ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಸತಯಾೀಂದ್ರ ಪ್ರರಾಶ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬ್ಯೂರ್್ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿ್ಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮುಯೂನಿಕೆ್ರನ್  ಪರವಾಗ್

ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಬೂಯಾರೊೀ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೀಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮುಯಾನಿಕೆೀರನ್  

ಕೆ್ಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನ್ ಮಹಡಿ, ಸ್ಚನಾ ಭವನ,
ನವರಹಲಿ - 110003

ಸಂಪಾರಕರು
ಜೈದೀಪ್  ಭಟಾನಾಗರ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಪಿಐಬಿ ನವರಹಲಿ
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