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ಸಮೃದಧಿ ರಾಷಟ್ 

ಅವಳು
ಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರಳುಬದಲಾವಣೆಯ ಹರಿಕಾರಳು



ಚಿನಾಬ್ ರೈಲು ಸರೀತುವೆಚಿನಾಬ್ ರೈಲು ಸರೀತುವೆ
ಮೋಡಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರಂಗ್ ಅದ್ಭುತ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಯಾಸಿ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ  

ಚಿನಾಬ್ ನದಿಯ ಮೋಲೆ ನಿರ್ಚ್ಸಲಾಗ್ತ್ತುರ್ವ 359 ರ್ೋಟರ್ ಎತತುರದ ಚಿನಾಬ್ ಸೆೋತ್ವೆಯ ನೆೋೋಟ.

ರ್ೋಟರ್ ಎತತುರದ ಚಿನಾಬ್ 

ಸೆೋತ್ವೆಯ ಕಮಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ 

ಎತತುರದ ರೆೈಲೆ್ವ ಸೆೋತ್ವೆಯಾಗಿದೆ.359
ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ

ಉದ್ದ
27,949

1,315 

ಕೆೋೋ.ರರ

ರ್ೋಟರ್

`

  ಚಿನಾಬ್ ಸೆೋತ್ವೆಯ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ ಎತತುರದ ರೆೈಲೆ್ವ ಸೆೋತ್ವೆಯಾಗಿದ ್್ದ, 
ಅತಾಯಾಧ್ನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನದೆೋ ಂದಿಗೆ ಪೂರಚ್ಗೆೋ ಂಡಿದೆ.

  24,000-ಟನ್ ಉಕ್ಕಿನಿಂದ ನಿರ್ಚ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆೋತ್ವೆಯ ಬಾಳಿಕೆ 
120 ವರಚ್ಗಳು

 ಕತಾ್ರ-ಬನಿಹಾಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಚ್ಸಲಾಗಿರ್ವ ಈ ಸೆೋತ್ವೆಯ್ 
ಫಾ್ರನ್ಸ್ ನ ಐಫೆಲ್ ಟವರ್ ಗಿಂತ 35 ರ್ೋಟರ್ ಎತತುರವಾಗಿದೆ.

  ಈ ಸೆೋತ್ವೆಯ್ ಗಂಟೆಗೆ 266 ಕ್ರ್ೋ ವೆೋಗದ ಗಾಳಿಯನ್ನು 
ತಡೆದ್ಕೆೋಳುಳುವ ಸಾಮರಯಾಚ್ವನ್ನು ಹೆೋ ಂದಿದೆ.
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ಸಿಂಶ�ೋ�ಧನ�, ಶಿಕ್ಷಣ-ವಿಜ್ಾನ ಅಥವಾ ರಾಜಕ�ಯವಾಗಿರಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಶಕತಿ 
ಇಿಂದು ಎಲಾಲಾ ಕ��ತ್ರಗಳಲಿಲಾ ಮುಗಿಲ�ತತಿರಕ�ಕೆ ಏರುತ್ತಿದ�. 10-26
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ತಂತ್ರಜ್ಾನದಿಂದ ಸಬಲರಾಗ್ತ್ತುರ್ವ ರೆೈತರ್ | 27

ಸಮಾನತೆಯ ಸಂದೆೋಶವನ್ನು ಸಾರ್ವ  

ಸಮಾನತಾ ಪ್ರತ್ಮ | 28-29

ನವ ಭಾರತ ನಿಮಾಚ್ರಕೆಕಿ ಸಕಾಚ್ರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ | 32-34

ಕೆೋೋವಿಡ್ ವಿರ್ದ್ಧ ಸಮರ | 35-36

ವಿಶೆೋರ ಬಾಂಧವಯಾ |  6-8

ಆಧ್ನಿಕ ಒಡಿಶಾದ ನಿಮಾಚ್ತೃ  |  09

ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರವು ಸಿಂಪೂಣಟ್ 
ಲಸಿಕಾಕರಣದ�ಡ�ಗ� ಸಾಗುತ್ತಿದ�

ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�ೂ�ರಾಟಗಾರರಾದ ಸುಶಿ�ಲಾ 
ದ�ದ, ಸಚ್ಚಿದಾನಿಂದ ಹಿ�ರಾನಿಂದ್ 
ವಾತಾಸ್್ಯಯನ್ ಅಜ್��ಯ, ಬುಗುಟ್ಲಾ 
ರಾಮಕೃರ್ಣ ರಾವ್, ವಿಶವಿನಾಥ ದಾಸ್ 
ಅವರ ಜ�ವನ ಚರಿತ�್ರಗಳನುನು ಆಜಾದ 
ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೂ�ತಸ್ವದ ಸರಣಿಯಲಿಲಾ 
ಓದ -37-40

ರಾರಟ್ರಪತ್ಯವರ ಭಾರಣಕ�ಕೆ ಪ್ರಧಾನ್ಯವರು 

ಉಭಯ ಸದನಗಳಲಿಲಾ ಧನ್ಯವಾದ ಅಪಿಟ್ಸಿದರು

ಭಾರತದ ಗಾನ ಕೆೋೋಗಿಲೆ ಲತಾ ಮಂಗೆೋಶಕಿರ್ ಅವರಗೆ ಶ್ರದಾ್ಧಂಜಲ್

ಆಧುನ್ಕ ಒಡಿಶಾವನುನು ನ್ರ್ಟ್ಸಿದ  
ಬಿಜು ಪಟಾನುಯಕ್ ಅವರ ಕಥ�
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ಸಂಪಕಚ್ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇಮೋಲ್
ಕೆೋಠಡಿ ಸಂಖೆಯಾ 278, ಬೋಯಾರೆೋೋ ಆಫ್ 

ಔಟ್ ರೋರ್ ಕಮ್ಯಾನಿಕೆೋರನ್
2 ನೆೋ ಮಹಡಿ, ಸೋಚನಾ ಭವನ, 

ನವದೆಹಲ್ -110003

ಸಂಪಾದಕರ್
ಜೆೈದಿೋಪ್ ಭಟಾನುಗರ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನ್ದ��ಟ್ಶಕರು, ಪಿಐಬಿ, ನವದ�ಹಲಿ

ಮ್ದ್ರರ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ
ಸತೆಯಾೋಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನ್ದ��ಟ್ಶಕರು, 

ಬೂ್ಯರ�ೂ� ಆಫ್ ಔರ್ ರಿ�ಚ್  

ಮತುತಿ ಕಮು್ಯನ್ಕ��ಶನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮ್ದ್ರಣಾಲಯ
ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವಟೆೈಚ್ಸಿಂಗ್ ಸವಿಚ್ಸಸ್ ಪೆೈ. ಲ್ರ್ಟೆಡ್

ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್ ಕಾರ�ಟ್ರ��ರ್ ಪಾಕ್ಟ್,  

10ನ�� ಮಹಡಿ, ನವದ�ಹಲಿ-ಫರಿ�ದಾಬಾದ್ ಬಾರಟ್ರ್

ಎನ್ ಹ�ಚ್-1 ಫರಿ�ದಾಬಾದ್-121003

ವಿನಾಯಾಸಕರ್
ದಿವಾಯಾ ತಲಾ್ವರ್, ಅಭಯ್ ಗ್ಪಾತು

ಹಿರಯ ವಿನಾಯಾಸಕರ್
ಶಾಯಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತ್ವಾರ
ರವಿೋಂದ್ರ ಕ್ಮಾರ್ ಶಮಾಚ್

ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕರ್
ಸ್ರ್ತ್ ಕ್ಮಾರ್ (ಇಿಂಗಿಲಾಷ್)
ಅನಿಲ್ ಪಟೆೋಲ್ (ಗುಜರಾತ್), 
ನದಿೋಮ್ ಅಹಮುದ್ (ಉದುಟ್), 
ಸೆೋೋನಿತ್ ಕ್ಮಾರ್ ಗೆೋೋಸಾ್ವರ್ (ಅಸಾಸ್ರ್),
ವಿನಯಾ ಪಿ.ಎಸ್. (ಮಲಯಾಳಿಂ)
ಪೌಲಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ (ಬಿಂಗಾಳಿ)
ಹರಹರ ಪಾಂಡ (ಒಡಿಯಾ)

ಹಿರಯ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರ್
ಸಂತೆೋೋಷ್ ಕ್ಮಾರ್

ಹಿರಯ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರ್
ವಿಭೆೋೋರ್ ಶಮಾಚ್

ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರ್
ಚಂದನ್ ಕ್ಮಾರ್ ಚೌಧರ

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
ನವ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತು ಅದರ ಸೋಫೂತ್ಚ್ಯಾಗ್ತ್ತುದೆ
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ಶ್ಭಾಶಯಗಳು!

 

 

ಭಾರತವು ತನನು ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೂ�ತಸ್ವವನುನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಂದಭಟ್ದಲಿಲಾ ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 

ಮಹಿಳಾ ದನದ ಮಹತವಿವು ಹ�ಚಾಚಿಗಿದ�. ಭಾರತದ ಗುರುತನುನು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮಹಿಳಾ ಧ�ಮಿಂತರು 

ಮತುತಿ ಸೂಫೂತ್ಟ್ದಾಯಕ ಮಹಿಳ�ಯರನುನು ರಾರಟ್ರವು ಸ್ಮರಿಸುತತಿದ�. ಕತೂತಿರಿನ ರಾಣಿ ಚ�ನನುಮ್ಮ, ಮಾತಿಂಗಿನ್ ಹಾಜರಾ, 

ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿಷ್�ಬಾಯಿ, ಝಲಕೆರಿ ಬಾಯಿ, ಅಹಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಹ�ೂ�ಳಕೆರ್ ಮತುತಿ ಸಾವಿತ್್ರಬಾಯಿ ಫುಲ�ಯಿಂತಹ ಸಿತ್�ಶಕತಿಯ 

ದಾರಿದ�ಪಗಳು ತ�ೂ�ರಿಸಿದ ಹಾದಯಲಿಲಾ ನವ ಭಾರತವು ಅವರ ಕನಸಿನ ದ��ಶವನುನು ಕಟುಟಾವ ಕ�ಲಸ ಮಾರುತ್ತಿದ�.

ಮಹಿಳ�ಯನುನು ಗೌರವಿಸುವ ರಾರಟ್ರ-ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತ್ ಹ�ೂಿಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವರಟ್ಗಳಲಿಲಾ 

ಮಹಿಳ�ಯರ ಸುರಕ್ಷತ�ಯನುನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದರಿಿಂದ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯದವರ�ಗ� ಸಕಾಟ್ರವು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನುನು 

ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂಡಿದ�, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ ಜನಸಿಂಖ�್ಯಯ ಅಧಟ್ದಷ್ಟಾರುವ ಮಹಿಳ�ಯರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುನು ಪ್ರದಶಿಟ್ಸಲು 

ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನುನು ಹ�ೂಿಂದದಾದಾರ�. ನವ ಭಾರತದ ಚ್ಿಂತನ�ಯು ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಗ� ಮಾತ್ರ ಸಿ�ರ್ತವಾಗಿಲಲಾ; 

ಬದಲಿಗ�, ಮಹಿಳಾ ನ��ತೃತವಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಯ ಪಯಣವನುನು ಆರಿಂಭಿಸಿದ�.

ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಇಿಂದು ನವಭಾರತದಲಿಲಾ ಅದು ಸ��ನ�ಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್  ಆಗಿರಲಿ, ಒಲಿಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 

ಸಿಂಶ�ೋ�ಧನ�ಯ� ಆಗಿರಲಿ, ದ��ಶದ ಹ�ಣು್ಣಮಕಕೆಳು ಪ್ರತ್ಯಿಂದು ಕ��ತ್ರದಲೂಲಾ ರ್ನುಗುತ್ತಿದಾದಾರ�. ಸಿಂಸತ್ತಿನಲಿಲಾ ಮಹಿಳ�ಯರ 

ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ�ಯ ಹ�ಚಚಿಳವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಿಿಂಗ ಅನುಪಾತದಲಿಲಾ ಪುರುರರಿಗ� ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದಿಂತ� ಮಹಿಳ�ಯರ 

ಸಿಂಖ�್ಯಯಲಿಲಾನ ಹ�ಚಚಿಳವಾಗಲಿ, ಈ ಬದಲಾವಣ�ಯಿಿಂದಾಗಿ ನವ ಭಾರತವು ಎರುಟಾ ಶಕತಿಯುತವಾಗಿರುತತಿದ� ಎಿಂಬುದನುನು 

ಸೂಚ್ಸುತತಿದ�. ದ��ಶದಲಿಲಾ ಬ��ಟಿ ಬಚಾವ�, ಬ��ಟಿ ಪಢಾವ� ಎಿಂಬಿಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಸೂಕ್ಷಷ್ ನ್�ತ್ಗಳು ಸಮಾಜವನುನು 

ಜಾಗೃತಗ�ೂಳಿಸಿವ�. ಜನರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಹ�ಣು್ಣಮಕಕೆಳು ಸಾವಿವಲಿಂಬಿಗಳಾಗುವುದನುನು ನ�ೂ�ರಲು ಬಯಸುತಾತಿರ� ಮತುತಿ 

ಅವರ ಭವಿರ್ಯವನುನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ಬಯಸುತಾತಿರ� 

ಕ��ಿಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರದ ಯ�ಜನ�ಗಳು ಮತುತಿ ನ್�ತ್ಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕತಿಯು ರಾರಟ್ರದ ಏಳಿಗ�ಗ� ವಾಹಕವಾಗುತ್ತಿದ�. 

ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಹಿಳಾ ದನಾಚರಣ�ಯ ಅಿಂಗವಾಗಿ ಈ ಕುರಿತ ಮುಖಪುಟ ಲ��ಖನವಿದ�. ಈ ಸಿಂಚ್ಕ�ಯು  

ಭಾರತ ರತನು ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪುರಸಕೃತ� ಲತಾ ಮಿಂಗ��ಶಕೆರ್ ಅವರ ನ್ಧನಕ�ಕೆ ಶ್ರದಾ್ಧಿಂಜಲಿ, ಲತಾ ಮಿಂಗ��ಶಕೆರ್ ಮತುತಿ ಪ್ರಧಾನ್ 

ಮ�ದ ಅವರ�ೂಿಂದಗಿನ ವಿಶ��ರ ಬಾಿಂಧವ್ಯ, ಕಾರ್ಟ್ಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಶ್ರಮಯ�ಗಿ ಮಾನ್ ಧನ್ ಯ�ಜನ�, 

ಬಿಜು ಪಟಾನುಯಕ್ ವ್ಯಕತಿತವಿ, ಅಮೃತ ಮಹ�ೂ�ತಸ್ವದಲಿಲಾ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟಗಾರರ ಕಥ�ಗಳು ಸ��ರಿದಿಂತ� ಲ��ಖನಗಳನುನು 

ಒಳಗ�ೂಿಂಡಿದ�. ಈ ಸಿಂಚ್ಕ�ಯು ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ಅಪ್ ಡ��ರ್ ಗಳು, ಸಿಂಸತ್ತಿನಲಿಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್್ರಯವರ ಭಾರಣ ಮತುತಿ ವಿವಿಧ 

ವ��ದಕ�ಗಳಲಿಲಾ ವಿವಿಧ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ಭಾರಣಗಳ ಲ��ಖನಗಳನುನು ಒಳಗ�ೂಿಂಡಿದ�.

ನ್ಮ್ಮ ಸಲಹ�ಗಳನುನು ನಮ್ಮ ಇ-ಮ�ಲ್  response-nis@pib.gov.in ಗ� ಕಳುಹಿಸಿ.

(Jaideep Bhatnagar)

ಸಂಪಾದಕ್ೋಯ
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ನಾನು ನೂ್ಯ ಇಿಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪ್ರವಾಸ�ೂ�ದ್ಯಮ 
ಕುರಿತ ವಿಶ��ರ ಸಿಂಚ್ಕ�ಯನುನು ಓದದ�.  ಇದು ನ್ಜವಾಗಿಯೂ 
ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದ ಮತುತಿ ಮಾಹಿತ್ಯುಕತಿವಾಗಿತುತಿ. ಇದು 
ಪ್ರವಾಸ�ೂ�ದ್ಯಮದ ಪ್ರತ್ಯಿಂದು ಕ��ತ್ರ ಮತುತಿ ಅಿಂಶವನುನು 
ಒಳಗ�ೂಿಂಡಿದ�. ನ್ಮ್ಮ ಕಡ�ಯಿಿಂದ ಹ�ಚಾಚಿಗಿ ಇಿಂತಹ 
ಸಿಂಚ್ಕ�ಗಳು ಬರಲಿ ಮತುತಿ ಭವಿರ್ಯದಲಿಲಾ ಸಿಂಚ್ಕ�ಗ� ಬರ�ಯಲು 
ಸಹ ಇರಟಾಪರುತ�ತಿ�ನ�.

ಡಾ.ಅಂಕ್ತ್ ಅಗರವಾಲ್ 

ankit_agr_gwl001@yahoo.co.in 

ನ್ಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ�ಕೆ ನನನು ಕೃತಜ್ಞತ�ಗಳು. 

ನಾನು ಪ್ರಸುತಿತ ನಾಗರಿಕ ಸ��ವ�ಗಳ ಪರಿ�ಕ�ಗ� ಸಿದ್ಧತ� 

ನಡ�ಸುತ್ತಿದ�ದಾ�ನ� ಮತುತಿ ಈ ನ್ಯತಕಾಲಿಕವು ಈ 

ಪ್ರಯಾಣದಲಿಲಾ ನನಗ� ಉತತಿಮ ಬ�ಿಂಬಲವಾಗಿದ�, 

ಸದ್ಯದ ಪ್ರತ್ಯಿಂದು ಬ�ಳವಣಿಗ�ಗಳನುನು ತ್ಳಿಯಲು 

ನ�ರವಾಗುತ್ತಿದ�. ನ್ಯತಕಾಲಿಕವನುನು ಓದುತಾತಿ ನಮ್ಮ 

ರಾರಟ್ರವು ಪ್ರತ್ದನ ಹ��ಗ� ವ��ಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಯತತಿ 

ಸಾಗುತ್ತಿದ� ಎಿಂಬುದನುನು ತ್ಳಿದುಕ�ೂಳುಳುವುದು 

ನ್ಜವಾಗಿಯೂ ಸಿಂತ�ೂ�ರದಾಯಕವಾಗಿದ�. ಪತ್್ರಕ�ಯನುನು 

ಓದುವಾಗ ನಾವು ಈ ರಾರಟ್ರದ ಪ್ರಜ�ಗಳು ಮತುತಿ  

ನಾವು ಅದನುನು ಹ�ೂಸ ಎತತಿರಕ�ಕೆ ಕ�ೂಿಂಡ�ೂಯು್ಯತ್ತಿದ�ದಾ�ವ� 

ಎಿಂದು ಹ�ಮ್ಮ ಪರುತ�ತಿ�ವ�. ಅಿಂತಹ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕತ�ಯಿಿಂದ 

ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿದದಾಕಾಕೆಗಿ ಮತುತಿ ನಮ್ಮ ದ��ಶವನುನು ಇನನುರುಟಾ 

ಸುಿಂದರಗ�ೂಳಿಸಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಪರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ 

ಸಕಾಟ್ರಕ�ಕೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ�ದಾ�ನ�.

nikmeel13@gmail.com

ಭಾರತಕ�ಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ವಾಸತಿವಗಳು ಮತುತಿ 
ಯ�ಜನ�ಗಳನುನು ವಿಶ��ರವಾಗಿ ಸ್ಪಧಾಟ್ತ್ಮಕ 
ಪರಿ�ಕ�ಗಳ ಆಕಾಿಂಕ್ಷಿಗಳಿಗ� ತ್ಳಿದುಕ�ೂಳಳುಲು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ 
ಭಾರತ್�ಯರಿಗೂ ಇದು ತುಿಂಬಾ ಉಪಯುಕತಿ ಪತ್್ರಕ�ಯಾಗಿದ�. 

ಕೆ.ವಿೋರಬ್ರಹಮುಮ್

veerakvdevi@gmail.com

ಪತ್್ರಕ�ಯಲಿಲಾ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತ್ಯುಕತಿ ಲ��ಖನಗಳಿವ�. 

ಇದು ದ��ಶದ ಜನರಿಗ� ಪ್ರಯ�ಜನ ನ್�ರುತತಿದ�. ಇದಕಾಕೆಗಿ, 

ನಾವು ಆ ಲ��ಖನಗಳನುನು ಸಾಮಾಜಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲಿಲಾ 

ಹಿಂಚ್ಕ�ೂಳಳುಬ��ಕು. ಆದಾಗೂ್ಯ, ಪತ್್ರಕ�ಯ ಪ್ರಸುತಿತ 

ಸವಿರೂಪವು ನ��ರ ಹಿಂಚ್ಕ�ಯನುನು ಅನುಮತ್ಸುವುದಲಲಾ. 
ಪತ್್ರಕ�ಯ ಸವಿರೂಪವನುನು ನ��ರವಾಗಿ ಹಿಂಚ್ಕ�ೂಳಳುಲು 
ಮಾಪಟ್ಡಿಸಬ��ಕ�ಿಂಬುದು ನನನು ಸಲಹ�.

ಸಿ.ಆರ್.ಶೆಟಿಟಿ

abashetye@gmail.com 

ಇ-ಪತ್್ರಕ�ಯನುನು ನ್ಯರ್ತವಾಗಿ ಮ�ಲ್ ಮಾರುತ್ತಿರುವುದಕ�ಕೆ 

ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಬ್ಬ ಭಾರತ್�ಯಳಾಗಿ ನಾನು ದ��ಶದ 

ಸಾಧನ�ಗಳನುನು ತ್ಳಿದುಕ�ೂಳಳುಲು ತುಿಂಬಾ ಹ�ಮ್ಮಪರುತ�ತಿ�ನ� 

ಮತುತಿ ಉತುಸ್ಕಳಾಗಿದ�ದಾ�ನ�. ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದನುನು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ�. ಸಿಂಸಕೃತ್ ಮತುತಿ ಇತ್ಹಾಸಕ�ಕೆ 

ಒತುತಿ ನ್�ರುವುದರಿಿಂದ ಭಾರತಮಾತ�ಯ ಶ�್ರ�ರ್ಠತ�ಯನುನು 

ಅಥಟ್ಮಾಡಿಕ�ೂಳಳುಲು ನಮಗ� ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದ� ಎಿಂದು 

ನಾನು ಭಾವಿಸುತ�ತಿ�ನ�. ವಿಶವಿದ ಎಲಾಲಾ ರಾರಟ್ರಗಳ ಮಹಾನ್ 

ನಾಯಕರ ಪ�ೈಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ್ಯವರು ಅತು್ಯತತಿಮ.

ಪ್್ರ.ಪೆ್ರೋಮಾ

prof.prema@gmail.com

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

 response-nis@pib.gov.in

ಇ-ಮೋಲ್:
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ಉದ್ರೀಗ ಮಾರುಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿ ಏರಿಕೆ!

ಯುವಜನರಿಗ� ಒಿಂದು ಒಳ�ಳುಯ ಸುದದಾ ಇದ�. 2022 ರ ಮದಲ 
ತ್ಿಂಗಳು ವಿವಿಧ ಕ��ತ್ರಗಳಲಿಲಾ ದ�ೂರ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ 

ನ��ಮಕಾತ್ಯಿಿಂದಾಗಿ ಉದ�ೂ್ಯ�ಗವನುನು ಹುರುಕುತ್ತಿರುವ 
ಯುವಜನರಿಗ� ಇದ�ೂಿಂದು ಉತತಿಮ ತ್ಿಂಗಳಾಯಿತು. ನೌಕ್ರ 
ಜಾಬ್ಸ್ ಸಿವಿಪ್  ಸೂಚ್ಯಿಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿಯಲಿಲಾ ನ��ಮಕಾತ್ 
ವಾಷ್ಟ್ಕವಾಗಿ ಶ��.41 ರರುಟಾ ಏರಿಕ�ಯಾಗಿದ�. ಜನವರಿ 2021 
ರಲಿಲಾದದಾ 1925 ಸೂಚ್ಯಿಂಕವು ಜನವರಿ 2022 ರಲಿಲಾ 2,716 ರ 
ಗರಿರ್ಠ ಮಟಟಾವನುನು ತಲುಪಿದ�. ಹ�ೂಸ ಉದ�ೂ್ಯ�ಗ ಸೃಷ್ಟಾಯು 
ಪಾ್ರಥರ್ಕವಾಗಿ ಐಟಿ-ಸಾಫ್ಟಾ ವ��ರ್, ಚ್ಲಲಾರ� ವಾ್ಯಪಾರ ಮತುತಿ 
ದೂರಸಿಂಪಕಟ್ ಕ��ತ್ರಗಳಲಿಲಾ ಕ��ಿಂದ್ರ�ಕೃತವಾಗಿದ�. ಭವಿರ್ಯದ 
ಬಗ�ಗೆ ವಾ್ಯಪಾರ ವಲಯವು ತುಿಂಬಾ ಉತುಸ್ಕವಾಗಿರುವುದು 
ಇದಕ�ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತುತಿ. 2021 ಕ�ಕೆ ಹ�ೂ�ಲಿಸಿದರ�, ಹ�ಚ್ಚಿನ 
ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳು ಬಲವಾದ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನುನು 
ತ�ೂ�ರಿಸಿವ�. ಟ�ಲಿಕಾಿಂ (48%), ಚ್ಲಲಾರ� (58%), ಐಟಿ-ಸಾಫ್ಟಾ ವ��ರ್ 
(80%), ಶಿಕ್ಷಣ (31%), ಫಾಮಾಟ್ (29%), ವ�ೈದ್ಯಕ�ಯ/
ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ (10%), ತ�ೈಲ ಮತುತಿ ಅನ್ಲ/ವಿದು್ಯತ್ (10%) ಇತರ 
ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳು, ಉದಾಹರಣ�ಗ� ವಿಮ (8%), ಎಫ್ ಎಿಂಸಿಜ 
(7%), ಮತುತಿ ಉತಾ್ಪದನ� (2%) ವಲಯಗಳಲಿಲಾ ಹಿಿಂದನ ವರಟ್ಕ�ಕೆ 
ಹ�ೂ�ಲಿಸಿದರ� ನ��ಮಕಾತ್ಯಲಿಲಾ ಹ�ಚಚಿಳ ಕಿಂರು ಬಿಂದದ�.

ಬ��ಳ�ಕಾಳುಗಳು ರ್ರ�ಟಿ�ನ್ ನ ಅತ್ಯಿಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತುತಿ ಪೌಷ್ಟಾಕ 
ಮೂಲವಾಗಿವ�. ಆದದಾರಿಿಂದ, ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್್ರ ಗರಿ�ಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ್ ಅನನು 

ಯ�ಜನ�ಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತ�ಯ ಪೌಷ್ಟಾಕಾಿಂಶವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ 
ಸಲುವಾಗಿ ಗ�ೂ�ಧ ಮತುತಿ ಅಕಕೆಯ ಜ�ೂತ�ಗ� ದವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಉಚ್ತ ಲಭ್ಯತ�ಯನುನು 
ಸಕಾಟ್ರ ಖಚ್ತಪಡಿಸಿದ�. 2050 ರ ವ��ಳ�ಗ�, ಭಾರತದ ಬ��ಳ�ಕಾಳು ಬಳಕ� ವರಟ್ಕ�ಕೆ 
3.2 ರ್ಲಿಯನ್ ಟನ್ ಗಳನುನು ತಲುಪುವ ನ್ರಿ�ಕ�ಯಿದ�. ಭಾರತದ ಬಹುಪಾಲು 
ಬ��ಳ�ಕಾಳುಗಳನುನು ಇತರ ದ��ಶಗಳಿಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೂಳಳುಲಾಗುತತಿದ�. 
ಸಾವಿವಲಿಂಬನ� ಸಾಧಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ��ಳ�ಕಾಳು ಉತಾ್ಪದನ�ಯನುನು ಉತ�ತಿ�ಜಸಲು 
ಸಕಾಟ್ರ ನ್ಧಟ್ರಿಸಿದ�. ಇದಕಾಕೆಗಿ ದವಿಮುಖ ತಿಂತ್ರವನುನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲಾಗಿದ�. 
ಒಿಂದ�ಡ�, ಸಕಾಟ್ರವು ವಾ್ಯಪಕ ಶ�್ರ�ಣಿಯ ದವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬ�ಳ�ಗಳು ಮತುತಿ 
ಬಿ�ಜಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸಲು ವಿಜ್ಾನ್ಗಳಿಗ� ಕರ�ಕ�ೂಟಿಟಾದ�. ಮತ�ೂತಿಿಂದ�ಡ� 
ದವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನುನು ಬ�ಳ�ಯಲು ರ�ೈತರನುನು ಉತ�ತಿ�ಜಸಲಾಗುತ್ತಿದ�. ದ��ಶಾದ್ಯಿಂತ 
150 ದವಿದಳ ಧಾನ್ಯ ಕ��ಿಂದ್ರಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ�. ಬ��ಳ�ಕಾಳುಗಳ ಕನ್ರ್ಠ 
ಬ�ಿಂಬಲ ಬ�ಲ�ಯನುನು ಶ��.40 ರಿಿಂದ ಶ��.73 ಕ�ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದ�. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ಬ��ಳ�ಕಾಳು ಉತಾ್ಪದನ�ಯಲಿಲಾ ಆಶಚಿಯಟ್ಕರ ಹ�ಚಚಿಳ ಕಿಂರುಬಿಂದದ�. 2021-22ರ 
ನಾಲಕೆನ�� ಮುಿಂಗರ ಅಿಂದಾಜನ ಪ್ರಕಾರ, ದ��ಶದ ಬ��ಳ�ಕಾಳು ಉತಾ್ಪದನ�ಯು 
2013-14ರಲಿಲಾದದಾ 192.7 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಿಿಂದ 257.2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಿಗ� ಏರಿಕ�ಯಾಗಿದ�. 
ಆಮದು ಕಡಿಮಯಾದರ� ಪ್ರತ್ ವರಟ್ ದ��ಶಕ�ಕೆ 15 ಸಾವಿರ ಕ�ೂ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹ�ಚುಚಿ 
ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದ�.

ಸ್ದಿ್ದ ತ್ರ್ಕ್ಗಳು

ಬರೀಳೆಕಾಳುಗಳ ಉತ್ಪಾದನಯಲ್ಲಿ 
ಸ್್ವವಲಂಬನಯತತಿ ಭಾರತ
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ಜಮುಮು  ಮತ್ತು  ಕಾಶ್ಮೀರ  : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ  ವ್ವಸಥೆಗೆ ಸರೀರಲ್ರುವ 
ಮೊದಲ ಕೆರೀಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪರಾದೆರೀಶ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಪಾಟ್್ನದಿಂದ 
ಬಾಂಗ್ಲಿದೆರೀಶದ ಮೂಲಕ ಗುವಾಹಟ್ಯ 

ಪಾಂಡುಗೆ ಸರಕು ಹಡಗು 

370ನ�� ವಿಧಯನುನು ರದುದಾಗ�ೂಳಿಸಿದ ನಿಂತರ, ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ 
ಕಾಶಿಮೀರವು ಈಗ ತವಿರಿತ ಗತ್ಯಲಿಲಾ ಮುನನುಡ�ಯುತ್ತಿದ�. 

ಇದನುನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಹಿಿಂದುಳಿದವರು ಮತುತಿ ನ್ಗಟ್ತ್ಕರು ಕ��ಿಂದ್ರ 
ಸಕಾಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಯ�ಜನ�ಗಳಿಿಂದ ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ದದಾದಾರ�. 
ಈಗ ಈ ಕ��ಿಂದಾ್ರರಳಿತ ಪ್ರದ��ಶವು “ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರ” ಕ��ತ್ರದಲಿಲಾ 
ಮುನನುಡ�ಯಲು ಸಿದ್ಧತ� ನಡ�ಸುತ್ತಿದ�. ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ ಕಾಶಿಮೀರ 

ಇತ್ತಿ�ಚ�ಗ� ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ�ಥಾಗ� 
ಸ��ರುವ ದ��ಶದ ಮದಲ ಕ��ಿಂದಾ್ರರಳಿತ 
ಪ್ರದ��ಶವಾಗಿದ�. 2020 ರ ಬಜ�ರ್ ನಲಿಲಾ 
ಕ��ಿಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರ ಇದನುನು ಘೂ�ಷ್ಸಿತು. 
ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯು 
ವ�ಬ್ ಆಧಾರಿತ ಅಪಿಲಾಕ��ಶನ್ ಆಗಿದುದಾ, 

ಅವರ ವಾ್ಯಪಾರ ಅಗತ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮ�ಲ� ಅನುಮ�ದನ� 
ನ್�ರಲಾಗುತತಿದ�. ಇದು ಹೂಡಿಕ�ದಾರರನುನು ಗುರುತ್ಸಲು ಮತುತಿ 
ಅಜಟ್ ಸಲಿಲಾಸಲು ಮಾಗಟ್ದಶಿಟ್ಯಾಗಿ ಕಾಯಟ್ನ್ವಟ್ಹಿಸುತತಿದ�,  
ಇಿಂಡಿಯಾ ಇಿಂರಸಿಟ್ರಯಲ್ ಲಾ್ಯಿಂಡ್ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ (ಐ ಐ ಎಲ್ ಬಿ) 
ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಏಕ ಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ�ಥಾಗ� ಸಿಂಪಕಟ್ ಹ�ೂಿಂದದ�. ಜಮು್ಮ 
ಮತುತಿ ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಾ ಇದು 45 ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಕ್ಟ್ ಗಳನುನು 
ಒಳಗ�ೂಿಂಡಿದ�. ಇದು ಹೂಡಿಕ�ದಾರರಿಗ� ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಾ 
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಥಾಳಗಳನುನು ಪತ�ತಿಹಚಚಿಲು ಸುಲಭವಾಗುತತಿದ�. 
ಹೂಡಿಕ�ದಾರರು ಇನುನು ಮುಿಂದ� ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಸಿಂಗ್ರಹಿಸಲು 
ಮತುತಿ ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯಸಥಾಗಾರರಿಿಂದ ಅನುಮ�ದನ�ಗಳನುನು ಪಡ�ಯಲು 
ವಿವಿಧ ವ��ದಕ�ಗಳಿಗ� ಭ��ಟಿ ನ್�ರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲಲಾ. ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ 
ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಾ ಹ�ೂಸ ಹೂಡಿಕ�ಯ ಮಾಗಟ್ಗಳು ತ�ರ�ದುಕ�ೂಿಂರಿಂತ� 
ಹ�ೂಸ ಉದ�ೂ್ಯ�ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಾಯಾಗಲಿವ�.

ನದಗಳ ತ್�ರದಲಿಲಾ ಅನ��ಕ ನಾಗರಿಕತ�ಗಳು ಹ�ೂರಹ�ೂರ್್ಮವ� 
ಮತುತಿ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತ�ಯ ಪ್ರಗತ್ಗ� ಅವು 

ಮಹತವಿದ ಕ�ೂರುಗ�ಗಳನುನು ನ್�ಡಿವ�. ವಿಶಾಲವಾದ ದ��ಶದಲಿಲಾ, 
ನದಗಳು ಈಗ ಸಿಂಪಕಟ್ದ ಹ�ೂಸ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವ�. 
ಆದಾಗೂ್ಯ, ಅಗಗೆದ ಮತುತಿ ಉತತಿಮ ಪಯಾಟ್ಯವಾಗಿದದಾರೂ, 
ಜಲಮಾಗಟ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಗ� 2014 ರವರ�ಗ� ಹ�ಚ್ಚಿನ ಗಮನ 

ನ್�ಡಿರಲಿಲಲಾ. 2016 ರಲಿಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಜಲಮಾಗಟ್ ಕಾಯದಾಯನುನು 
ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ�ೂಿಂದಗ�, ಇದು 
ಬದಲಾಗತ�ೂರಗಿತು. ಪ್ರಧಾನ್ 
ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದಯವರು ಈ 

ಆದ್ಯತ�ಯ ಪ್ರದ��ಶದ ಮ�ಲ� ವಿಶ��ರ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 
ಈಶಾನ್ಯದಿಂತಹ ಭೌಗ�ೂ�ಳಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರದ��ಶದಲೂಲಾ 
ಜಲಮಾಗಟ್ಗಳು ಈಗ ಹ�ೂಸ ಪ್ರಗತ್ಯ ಹಾದಯನುನು 
ತುಳಿಯುತ್ತಿವ�. ಫ�ಬ್ರವರಿ 5 ರಿಂದು, ಬಿಹಾರದ ರಾಜಧಾನ್ 
ಪಾಟಾನುದಿಂದ 200 ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನುನು ಹ�ೂತತಿ 
ಸರಕು ಹರಗು ಎಿಂವಿ ಲಾಲ್ ಬಹದೂದಾರ್ ಶಾಸಿತ್ ಗುವಾಹಟಿಯ 
ಪಾಿಂರುವಿಗ� ಹ�ೂರಟಾಗ ಇದು ಪಾ್ರರಿಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸರಕು 
ಹರಗು ಧುಬಿ್ರ ಮತುತಿ ಜ�ೂ�ಗಿಘೂ�ಪಾ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಜಲಮಾಗಟ್ ಸಿಂಖ�್ಯ 2 ರಲಿಲಾ 2,350 ಕಲ�ೂ�ರ್�ಟರ್ ಮತುತಿ 
ಬಾಿಂಗಾಲಾದ��ಶವನುನು ಬಳಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಜಲಮಾಗಟ್ ನಿಂ. 1 ರಲಿಲಾ 
ಭಾಗಲು್ಪರ್, ಮಣಿಹಾರಿ, ಸಾಹಿಬ್ ಗಿಂಜ್, ಫರಕಾಕೆ, ಟಿ್ರಬ�ನ್, 
ಕ�ೂ�ಲಕೆತಾತಿ, ಹಲಿದಾಯಾ ಮತುತಿ ಹ��ಮ್ ನಗರ (ಗಿಂಗಾ ನದ) 
ಮೂಲಕ 2,350 ಕಲ�ೂ�ರ್�ಟರ್ ಸಿಂಚರಿಸುತತಿದ�. ಮಾಚ್ಟ್ 
ಆರಿಂಭದಲಿಲಾ ಹರಗು ಪಾಿಂರು ತಲುಪುತತಿದ�. 

ಅಟಲ್ ಸುರಂಗವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ ಉದ್ದದ ಹೆದ್್ದರಿ ಸುರಂಗ ಎಂದು ಗುರುತ್ಸಲಪಾಟ್ಟಿದೆ

ವಲ್್ಡಟ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರ�ಕಾಡ್ಸ್ಟ್ ಅಧಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತದ ರ�ೂ�ಹಾಟಾಿಂಗ್ ಅಟಲ್ ಸುರಿಂಗವನುನು 
ವಿಶವಿದ ಅತ್ ಉದದಾದ ಸಿಂಚಾರ ಸುರಿಂಗ ಎಿಂದು ಪ್ರಮಾಣಿ�ಕರಿಸಿದ�. ಅತಾ್ಯಧುನ್ಕ 

ತಿಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು ಬಳಸಿ ನ್ರ್ಟ್ಸಲಾದ ಸುರಿಂಗವು ಸಮುದ್ರ ಮಟಟಾದಿಂದ 10,044 ಅಡಿ 
ಎತತಿರದಲಿಲಾ ಹಾದುಹ�ೂ�ಗುತತಿದ�. ಇದು 9.02 ಕಲ�ೂ�ರ್�ಟರ್ ಉದದಾವಾಗಿದ�. ಇದನುನು ಸುಮಾರು 
ಹತುತಿ ವರಟ್ಗಳ ಅವಧಯಲಿಲಾ ಬಾರಟ್ರ್ ರ�ೂ�ಡ್ಸ್ ಆಗಟ್ನ�ೈಸ��ಶನ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಪಿ�ರ್ 
ಪಿಂಜಾಲ್ ಶಿಖರಗಳನುನು ಭ��ದಸಿ ನ್ರ್ಟ್ಸಿದ�. 2002ರಲಿಲಾ ಆಗಿನ ಪ್ರಧಾನ್ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ 
ವಾಜಪ��ಯಿ ಅವರು ಲಾಹೌಲ್-ಸಿ್ಪ�ತ್ಯ ಬುರಕಟುಟಾ ಜಲಾಲಾ ಕ��ಿಂದ್ರವಾದ ಕ��ಲಾಿಂಗ್ ನಲಿಲಾ 
ಸುರಿಂಗದ ನ್ಮಾಟ್ಣವನುನು ಘೂ�ಷ್ಸಿದರು. ಇದರ ಬ�ನನುಲ�ಲಾ� ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸಥಾಗಿತಗ�ೂಿಂಡಿದದಾ 
ಯ�ಜನ�ಯು ಪ್ರಧಾನ್ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದಯವರ ಬದ್ಧತ�ಯ ಫಲವಾಗಿ 2020ರಲಿಲಾ 
ಪೂಣಟ್ಗ�ೂಿಂಡಿದ�. ಅದರ ನ್ಮಾಟ್ಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನಾಲಿ ಮತುತಿ ಲ��ಹ್ ನರುವಿನ 
ಅಿಂತರವು ಸುಮಾರು 45 ಕಲ�ೂ�ರ್�ಟರ್ ಗಳರುಟಾ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ�. ಅದ�� ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಈ 
ಮಾಗಟ್ದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವು ಕನ್ರ್ಠ ಐದು ಗಿಂಟ�ಗಳರುಟಾ ಕಡಿತವಾಗಿದ�.  

ಸ್ದಿ್ದ ತ್ರ್ಕ್ಗಳು



ವಿಶೇಷ ಬಂಧವಯೂವಿಶೇಷ ಬಂಧವಯೂ
ಮಲೆೋೋಡಿ ಕ್್ವೋನ್, ಸ್ಮಧ್ರ ಹಾಡ್ ಹಕ್ಕಿ (ನೆೈಟಿಂಗೆೋಲ್), ಈ ಎಲಾಲಿ ವಿಶೆೋರರಗಳು  
ಈ ಮಹಾನ್ ಸಂಗಿೋತದ ವಯಾಕ್ತುತ್ವವನ್ನು ಸಮಪಚ್ಕವಾಗಿ ವಿವರಸ್ವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ.  
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದಯಾಂತ ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳಿದ ಲತಾ ದಿೋದಿ ಅವರ್  
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಗೆ ಆಪತುರಾಗಿದ್ದರ್. ಅವರ್ ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನು  
“ನರೆೋಂದ್ರ ಭಾಯಿ” ಎಂದ್ ಕರೆಯ್ತ್ತುದ್ದರ್. 2014 ರ ಸಾವಚ್ತ್್ರಕ ಚ್ನಾವಣೆಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೋ 
ಲತಾ ದಿೋದಿ, “ನರೆೋಂದ್ರ ಭಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನೆೋೋಡಬೆೋಕೆಂದ್ ನಾನ್ ದೆೋವರನ್ನು 
ಪಾ್ರರ್ಚ್ಸ್ತೆತುೋನೆ” ಎಂದ್ ಹೆೋಳಿದ್ದರ್. ಲತಾ ಮಂಗೆೋಶಕಿರ್ ಅವರಂತಹವರ ನಿಧನ ದೆೋಶಕೆಕಿ 
ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಕವಿ ಕ್ಮಾರ್ ವಿಶಾ್ವಸ್ ಅವರ ಮಾತ್ನಂತೆ “ಸ್ರಲೆೋೋಕದ ಮಹಾ ಪಯರಕೆಕಿ 
ಸ್ವರ ಲೆೋೋಕದ ತಾಯಿ ಹೆೋರಟ್ಹೆೋೋದರ್.” ವಿವಿಧ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಕಂಠವು ಪರಮ 
ವಿಶಾ್ರಂತ್ಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಿದಿ್ರಸಿತ್. ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತ್ಯ ಧ್ವನಿಯ್ ಪರಮಾತಮುನ ಸನಿನುಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಲ್ೋನವಾಯಿತ್. ಮತೆೋತುಂದೆಡೆ, ಅವರ ಧ್ವನಿಯ್ ಯಾವಾಗಲೋ ಪಿ್ರೋತ್ಸಲ್ಪಡ್ತತುದೆ ಮತ್ತು 
ಪ್ೋಷಿಸಲ್ಪಡ್ತತುದೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರ ವಾಜಪೆೋಯಿ ಅವರ ಸಕಾಚ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತನು 
ಪ್ರಶಸಿತು ಪುರಸಕೃತರಾದ ಲತಾ ಮಂಗೆೋಶಕಿರ್ ಅವರಗೆ ಹೃತೋ್ಪವಚ್ಕ ಶ್ರದಾ್ಧಂಜಲ್.  
ಈ ಲೆೋಖನವು NaMo ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರೆೋಂದಿಗೆ ಲತಾ ದಿೋದಿ ಅವರ 
ವಿಶೆೋರ ಬಾಂಧವಯಾದ ಬಗೆಗೆ ಇದ್ ಹೆೋಳುತತುದೆ.

ಲತಾ ಮಂಗೆೋಶಕಿರ್ಶ್ರದಾ್ಧಂಜಲ್ 

ಜನನ: ಸೆಪಟಿಂಬರ್  28ನೆೋ 1929, ಮರರ: ಫೆಬ್ರವರ 6ನೆೋ 2022
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ಲತಾ ದ�ದ ಸವಿಗಟ್ವಾಸಿಯಾಗಿದಾದಾರ�. ಇದರ�ೂಿಂದಗ� 
ಭಾರತ್�ಯ ಚಲನಚ್ತ್ರ ಸಿಂಗಿ�ತದ ಒಿಂದು 
ಯುಗಾಿಂತ್ಯವಾಗಿದ�. ಆಕ�ಯ ಭಾವಪೂಣಟ್ ಧ್ವನ್ಯು 

ದ��ಶಾದ್ಯಿಂತ ಪ್ರತ್ಧ್ವನ್ಸಿತು, ಲಕಾಿಂತರ ಹೃದಯಗಳನುನು ಗ�ದದಾತು. 
ಲತಾ ದ�ದ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನ್ಗಳಿಿಂದ ‘ಸವಿರ್ ಕ�ೂ�ಕಲಾ’ ಎಿಂದೂ 
ಕರ�ಸಿಕ�ೂಿಂರರು. ಅಭಿಮಾನ್ಗಳ�ೊಿಂದಗ� ಅಮೂತಟ್ ಬಾಿಂಧವ್ಯವಿತುತಿ. 
ಲತಾ ದ�ದ ಅವರಿಗ� ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದಯವರ ಮ�ಲ� ಅಪಾರ ಪಿ್ರ�ತ್ 
ಇತುತಿ. ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದ ಮತುತಿ ಲತಾ ದ�ದ ಒಿಂದ�� ತ್ಿಂಗಳಿನಲಿಲಾ 
ಜನ್ಸಿದವರು. ಅವರು ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದಯವರನುನು ಪಿ್ರ�ತ್ಯಿಿಂದ 
‘ನರ��ಿಂದ್ರ ಭಾಯಿ’ ಎಿಂದು ಕರ�ಯುತ್ತಿದದಾರು. 2013 ರಲಿಲಾ, ಮ�ದ 
ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್್ರಯಾಗಿದಾದಾಗ, ಪುಣ�ಯಲಿಲಾ ಸೂಪರ್-ಸ�್ಪಷಾಲಿಟಿ 
ಆಸ್ಪತ�್ರಯನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಲು ಲತಾ ದ�ದ ಮತುತಿ ಅವರ ಕುಟುಿಂಬ 
ಅವರನುನು ಆಹಾವಿನ್ಸಿತು. ಲತಾ ದ�ದ ಅವರ ತಿಂದ� ದ�ನನಾಥ್ 
ಮಿಂಗ��ಶಕೆರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾಥಟ್ವಾಗಿ ಈ ಆಸ್ಪತ�್ರಯನುನು ನ್ರ್ಟ್ಸಿದ 
ಕಾರಣ ಅವರಿಗ� ತುಿಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿತುತಿ. ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮದ ವ��ಳ� ಲತಾ 
ದ�ದ, “ನರ��ಿಂದ್ರ ಭಾಯಿ ಅವರನುನು ಪ್ರಧಾನ್ಯಾಗಿ ಕಾಣಬ��ಕ�ಿಂದು 
ನಾನು ದ��ವರನುನು ಪಾ್ರರ್ಟ್ಸುತ�ತಿ�ನ�” ಎಿಂದು ಹ��ಳಿದದಾರು.

ಪ್ರತ್ ವರಟ್ ರಕಾ ಬಿಂಧನದ ಶುಭ ಸಿಂದಭಟ್ದಲಿಲಾ ಆಕ� ತನನು 
“ನರ��ಿಂದ್ರ ಭಾಯಿ” ಗ� ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸುತ್ತಿದದಾರು. ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ರರ್ಕ 
ರ�ೂ�ಗದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದಗ� ರಾಖಿಯನುನು ಕಳುಹಿಸಲಾಗಲಿಲಲಾ 
ಎಿಂದು ಲತಾ ದ�ದ ತಮ್ಮ ವಿ�ಡಿಯ ಸಿಂದ��ಶವಿಂದರಲಿಲಾ ದುಃಖ 
ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದದಾರು. “ನರ��ಿಂದ್ರ ಭಾಯಿ, ನಾನು ರಾಖಿಯ ಸಿಂದಭಟ್ದಲಿಲಾ 
ನ್ಮಗ� ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸುತ�ತಿ�ನ� ಮತುತಿ ಪ್ರಣಾಮ ಹ��ಳಲು ಬಯಸುತ�ತಿ�ನ�. 
ನನಗ� ರಾಖಿ ಕಳುಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲಲಾ ಮತುತಿ ಅದಕ�ಕೆ ಕಾರಣ 
ಎಲಲಾರಿಗೂ ತ್ಳಿದದ�.” ಎಿಂದು ಅವರು ಹ��ಳಿದದಾರು. ಅದಕ�ಕೆ ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದ 
ಅವರು “ಅವರ ಹೃತೂ್ಪವಟ್ಕ ಸಿಂದ��ಶವು ಅನಿಂತ ಸೂಫೂತ್ಟ್ ಮತುತಿ 
ಶಕತಿಯನುನು ನ್�ರುತತಿದ�. ನ್�ವು ಆರ�ೂ�ಗ್ಯವಾಗಿರಿ ಮತುತಿ ದ�ರಟ್ಕಾಲ 
ಬಾಳಿ, ಇದು ದ��ವರಲಿಲಾ ನನನು ಪಾ್ರಥಟ್ನ�.” ಎಿಂದು ಪ್ರತ್ಕ್ರಯಿಸಿದದಾರು.

2019 ರಲಿಲಾ ಮನ್ ಕ ಬಾತ್ ನ ಆಸಕತಿದಾಯಕ ಸಿಂಚ್ಕ�ಯಿಂದರಲಿಲಾ, 
ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸಕ�ಕೆ ಹ�ೂರರುವ 
ಮದಲು ಲತಾ ದ�ದ ಅವರ�ೂಿಂದಗ� ನಡ�ಸಿದ ದೂರವಾಣಿ 
ಸಿಂಭಾರಣ�ಯನುನು ರಾರಟ್ರದ�ೂಿಂದಗ� ಹಿಂಚ್ಕ�ೂಿಂಡಿದದಾರು. ಈ 
ಲವಲವಿಕ�ಯ ಸಿಂಭಾರಣ�ಯನುನು ಅವರು “ತಮ್ಮ ತನನು ಅಕಕೆನ�ೂಿಂದಗ� 
ಪಿ್ರ�ತ್ಯಿಿಂದ ಮಾತನಾರುತ್ತಿರುವಿಂತ�” ಎಿಂದು ಕರ�ದದದಾರು. ಇದ�� 
ಸಿಂವಾದದಲಿಲಾ ಲತಾ ದ�ದ ಅವರ�ೂಿಂದಗಿನ ತಮ್ಮ ವ�ೈಯಕತಿಕ 
ಬಾಿಂಧವ್ಯವನುನು ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆಕ�ಯನುನು 
ಭ��ಟಿಯಾದಾಗಲ�ಲಾಲಾ ಅವರು ತನನುನುನು ಗುಜರಾತ್ ಖಾದ್ಯಗಳ�ೊಿಂದಗ� 
ಹ��ಗ� ಉಪಚರಿಸುತ್ತಿದದಾರು ಎಿಂಬುದನುನು ಅವರು ನ�ನಪಿಸಿಕ�ೂಿಂರರು.

ಅದ�� ಸಿಂಭಾರಣ�ಯಲಿಲಾ ಅವರು ಹ��ಳುತಾತಿರ�, “ಲತಾ ಮಿಂಗ��ಶಕೆರ್ 
ಜ ಅವರಿಗ� ಗೌರವವನುನು ತ�ೂ�ರಿಸದವರು ಯಾರೂ ಇಲಲಾ. 
ಅವರು ನಮ್ಮಲಿಲಾ ಹ�ಚ್ಚಿನವರಿಗ� ಹಿರಿಯರು ಮತುತಿ ದ��ಶದ ವಿವಿಧ 
ಯುಗಗಳಿಗ� ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾದಾರ�. ನಾವು ಅವರನುನು ‘ದ�ದ’ ಎಿಂದು 
ಸಿಂಬ�ೂ�ಧಸುತ�ತಿ�ವ�.” ಎಿಂದದದಾರು. ಇದಕ�ಕೆ ಪ್ರತ್ಕ್ರಯಿಸಿದ ಲತಾ ದ�ದ, 
“ನ್ಮಗೂ (ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದ) ನ್�ವು ನ್ಜವಾಗಿಯೂ ಏನ�ಿಂದು ತ್ಳಿದಲಲಾ. 
ನ್ಮ್ಮ ಆಗಮನದಿಂದ ಭಾರತದ ಚ್ತ್ರಣ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ� ಎಿಂದು ನನಗ� 
ತ್ಳಿದದ� ಮತುತಿ ಅದು ನನಗ� ತುಿಂಬಾ ಸಿಂತ�ೂ�ರವನುನು ನ್�ರುತತಿದ�. 
ಇದು ನನನುನು ಸಿಂತಸಗ�ೂಳಿಸಿದ�.” ಎಿಂದರು. ಲತಾ ದ�ದ ಕೂರ ತಮ್ಮ 
ಹುಟುಟಾಹಬ್ಬದಿಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದಯವರ ತಾಯಿಯ ಆಶಿ�ವಾಟ್ದ 
ಪಡ�ದದ�ದಾ�ನ� ಎಿಂದು ಹ��ಳಿದದಾರು.

ಮದಲ ಬಾರಗೆ ಅವರ  ಹಾಡನ್ನು ತಂದೆ ಕೆೋಳಿದಾಗ
ಲತಾ ಮಂಗೆೋಶಕಿರ್ ಅವರ್ ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 28, 1929 ರಂದ್ 
ಇಂದೆೋೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರ್. ಅವರ ತಂದೆ ದಿೋನಾನಾಥ್ 

ಮಂಗೆೋಶಕಿರ್ ಅವರ್ ಹಾಡ್ತ್ತುದ್ದರ್ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 
ನಡೆಸ್ತ್ತುದ್ದರ್. ಅವರ್ ತಮಮು ಅನೆೋಕ ವಿದಾಯಾರ್ಚ್ಗಳಿಗೆ 
ಸಂಗಿೋತವನ್ನು ಕಲ್ಸ್ತ್ತುದ್ದರ್. ಸಂದಶಚ್ನವಂದರಲ್ಲಿ 

ಲತಾಜಿಯವರ್, “ಒಮಮು ನನನು ತಂದೆ ತಮಮು ಶ್ರಯಾನಿಗೆ ಸಂಗಿೋತ 
ಕಲ್ಸ್ತ್ತುದ್ದರ್, ಅವರ್ ಸಂಜೆ ಎಲೆೋಲಿೋ ಹೆೋೋಗಬೆೋಕಾಗಿತ್ತು, 

ಆದ್ದರಂದ ಅವರ್ ಶ್ರಯಾನಿಗೆ ಹೆೋಳಿದರ್, ನಿೋನ್ ಅಭಾಯಾಸವನ್ನು 
ಮ್ಂದ್ವರಸ್, ನಾನ್ ಬರ್ತೆತುೋನೆ, ನಾನ್ ಬಾಲಕಿನಿಯಲ್ಲಿ 

ಕ್ಳಿತ್ ಶ್ರಯಾ ಹಾಡ್ವುದನ್ನು ಕೆೋಳುತ್ತುದೆ್ದ. ನಾನ್ ಅವನ 
ಬಳಿಗೆ ಹೆೋೋಗಿ ಈ ಬಂದಿಶ್ (ಸಂಯೋಜನೆ) ಅನ್ನು ತಪಾ್ಪಗಿ 

ಹಾಡ್ತ್ತುದಿ್ದೋಯ ಎಂದ್ ಹೆೋಳಿದೆ, ನಾನ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ಹಾಡನ್ನು 
ಹಾಡಿ ತೆೋೋರಸಿದೆ. ನಂತರ ನನನು ತಂದೆ ಬಂದರ್, ನಾನ್ 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೆೋೋದೆ, ಆಗ ನನಗೆ ಕೆೋವಲ 5 ವರಚ್. ನನನು ತಂದೆಗೆ 
ನಾನೋ ಹಾಡಿದೆ್ದೋನೆ ಎಂದ್ ತ್ಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ. ಶ್ರಯಾ ಹೆೋೋದ ನಂತರ, 

ನನನು ತಂದೆಯ್, ನನನು ತಾಯಿಗೆ ಈಗಾಗಲೆೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 
ಗಾಯಕರದಾ್ದರೆ ಮತ್ತು ಹೆೋರಗಿನವರಗೆ ಕಲ್ಸ್ತ್ತುದಾ್ದರೆ ಎಂದ್ 

ಹೆೋಳಿದರ್, ನನನು ತಂದೆ ಮರ್ದಿನ ಬೆಳಗೆಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನನನುನ್ನು 
ಎಬಿ್ಬಸಿ ನನಗೆ ತಾನ್್ಪರವನ್ನು ಕೆೋಟಟಿರ್. 

ನಟನೆಯಿಂದ ಹಾಡ್ವವರೆಗೆ
ಈ ಘಟನೆಯ್ 1943 ಮತ್ತು 1944 ರ ನಡ್ವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ್್ದ. 

ಕೆೋಲಾಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವಂದರ ಚಿತ್್ರೋಕರರ ನಡೆಯ್ತ್ತುತ್ತು, 
ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ್ ನೋರ್ ಜಹಾನ್ ಅವರ್ 

ಹಾಡ್ಗಳನ್ನು ರೆಕಾಡ್ಚ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದಿದ್ದರ್. ಅದೆೋ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಯ್ವತ್ಯಬ್ಬಳು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿವಚ್ಹಿಸಿದ್ದಳು. ಚಿತ್ರದ 

ನಿಮಾಚ್ಪಕರ್ ನೋರ್ ಜಹಾನ್ ಗೆ ಹ್ಡ್ಗಿಯನ್ನು ಇವಳು ಲತಾ, 
ಇವಳೂ ಹಾಡ್ತಾತುಳ  ೆಎಂದ್ ಪರಚಯಿಸಿದರ್. “ಹಾಗಾದರೆ, 

ಏನಾದರೋ ಹಾಡ್” ನೋರ್ ಜಹಾನ್ ಹೆೋಳಿದರ್. ಲತಾ ಶಾಸಿತ್ೋಯ 
ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡಿದರ್. ಲತಾ ಹಾಡಿದರ್, ನೋರ್ 
ಜಹಾನ್ ಆಲ್ಸಿದರ್. ಹ್ಡ್ಗಿಯ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂತಸಗೆೋಂಡ 

ನೋರ್ ಜಹಾನ್ ನಿೋನ್ ತ್ಂಬಾ ಚೆನಾನುಗಿ ಹಾಡ್ತ್ತುೋಯ 
ಎಂದರ್. ರಯಾಜ್ ಮಾಡ್ವುದನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಸ್. 

ಜಿೋವನೆೋೋಪಾಯಕಾಕಿಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಣಪುಟಟಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು 
ಮಾಡ್ತ್ತುದ್ದ ಬಾಲಕ್ ಲತಾ ಮಂಗೆೋಶಕಿರ್ ಗಾಯಕ್ಯಾದಳು.

ಲತಾ ಮಂಗೆೋಶಕಿರ್ ಶ್ರದಾ್ಧಂಜಲ್ 
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ಲತಾ ದ�ದ ಮತುತಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದ ತಮ್ಮ ಹುಟುಟಾಹಬ್ಬದಿಂದು 
ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಕ�ೂ�ರುತ್ತಿದದಾರು. ಹುಟುಟಾಹಬ್ಬದ 
ಸಿಂದ��ಶವಿಂದರಲಿಲಾ ಅವರು “ನಮಸಾಕೆರ್ ನರ��ಿಂದ್ರ ಭಾಯಿ. ಆಪ್ 
ಕ�ೂ� ಜನಮದನ್ ಕ ಬಹುತ್ ಬಧಾಯಿ. ಈಶವಿರ ಆಪ್ ಕ�ೂ� ಹರ 
ಕಾಮ್ ಮ�ಿಂ ಯಶ್ ದ�� ಯ�ಹಿ ಮಿಂಗಲ ಕಾಮನಾ. ತಥಾಸುತಿ.” 
ಎಿಂದು ಹ��ಳಿದದಾರು. ಇದಕ�ಕೆ ಉತತಿರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದ, “ಧನ್ಯವಾದ 
ಲತಾ ದ�ದ. ಹಲವು ವರಟ್ಗಳಿಿಂದ ನ್ಮ್ಮ ಆಶಿ�ವಾಟ್ದ ಪಡ�ಯುವ 
ಭಾಗ್ಯ ನನಗಿದ�. ಇದು ನನಗ� ಅಪಾರ ಶಕತಿಯನುನು ನ್�ರುತತಿದ� ” ಎಿಂದು 
ಹ��ಳಿದರು. ಈ ಶುಭಾಶಯ ವಿನ್ಮಯವನುನು ನ�ೂ�ಡಿದರ�, ಲತಾ 
ದ�ದ ಮತುತಿ ಅವರ ‘ನರ��ಿಂದ್ರ ಭಾಯಿ’ನರುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ವಾತಸ್ಲ್ಯ 
ಮತುತಿ ಪಿ್ರ�ತ್ಯನುನು ಗುರುತ್ಸಬಹುದು.

2021 ರಲಿಲಾ ಅವರ 92 ನ�� ಹುಟುಟಾಹಬ್ಬದಿಂದು ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದ 
ಕೂರ ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸಿದಾದಾರ�. ಪ್ರಧಾನ್ಯವರು - “ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲತಾ 

ದ�ದ ಅವರಿಗ� ಜನ್ಮದನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಅವರ ಮಧುರ ಧ್ವನ್ 
ಪ್ರಪಿಂಚದಾದ್ಯಿಂತ ಪ್ರತ್ಧ್ವನ್ಸುತತಿದ�. ಭಾರತ್�ಯ ಸಿಂಸಕೃತ್ಗ�  ಅವರ 
ನಮ್ರತ� ಮತುತಿ ಉತಾಸ್ಹಕಾಕೆಗಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟಿಟಾದಾದಾರ�. ವ�ೈಯಕತಿಕವಾಗಿ, 
ಆಕ�ಯ ಆಶಿ�ವಾಟ್ದವು ತಮಗ� ದ�ೂರ್ಡ ಶಕತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ�. ಲತಾ 
ದ�ದ ಅವರ ದ�ರಟ್ ಮತುತಿ ಆರ�ೂ�ಗ್ಯಕರ ಜ�ವನಕಾಕೆಗಿ ನಾನು 
ಪಾ್ರರ್ಟ್ಸುತ�ತಿ�ನ�.” ಎಿಂದು ಹ��ಳಿದದಾರು.

ಲತಾ ದ�ದ ಅವರು ನ್ಧನರಾದದುದಾ ನ್ಜಕೂಕೆ ದ��ಶಕ�ಕೆ 
ದುಃಖದ ದನವಾಗಿದ�. ಆದರ� ಆಕ�ಯ ಧ್ವನ್ ಇನೂನು ದ��ಶಾದ್ಯಿಂತ 
ಪ್ರತ್ಧ್ವನ್ಸುತತಿದ�. ಈ ವರಟ್ ಬಿ�ಟಿಿಂಗ್ ದ ರಿಟಿ್ರ�ರ್ ಸಮಾರಿಂಭದಲಿಲಾ, 
ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದಯವರ ಆದ��ಶದ ಮ�ರ�ಗ�, “ಏ ಮ�ರ� ವತನ್ ಕ� 
ಲ�ೂ�ಗ�ೂ�” ನುಡಿಸಲಾಯಿತು. ಲತಾ ದ�ದ ಹಾಡಿರುವ ಈ ಹಾರು 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಭಾರತ್�ಯನ ಹೃದಯದಲಿಲಾ ದ��ಶಭಕತಿಯ ಉತಾಸ್ಹವನುನು 
ತುಿಂಬುತತಿದ�.   

ಬರಗಾಲ ಸಂತ್ರಸತುರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ 
ಕಾಯಚ್ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ
1987 ರಲಿಲಾ ರಾಜಸಾಥಾನದಲಿಲಾ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಯಿತು. ಕಾಮ 
ಸಿಂತ್ರಸತಿರನುನು ಬ�ಿಂಬಲಿಸಲು ಜ�ೈಪುರದ ಎಸ್ ಎಿಂಎಸ್ ಸ�ಟಾ�ಡಿಯಿಂನಲಿಲಾ 
ಸಿಂಸ�ಥಾಯಿಂದು ಸಿಂಗಿ�ತ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮವನುನು ಆಯ�ಜಸಿತುತಿ. 
ಸಿಂಸ�ಥಾಯ ಕ�ೂ�ರಿಕ�ಯ ಮ�ರ�ಗ� ಲತಾ ಮಿಂಗ��ಶಕೆರ್ ಅವರು 
ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮದಲಿಲಾ ಉಚ್ತವಾಗಿ ಹಾರಲು ಒಪಿ್ಪಕ�ೂಿಂರರು. ಆದರ� 
ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮ ಗುರುವಾರ ನ್ಗದಯಾಗಿದುದಾ ಒಿಂದು ಸಮಸ�್ಯಯಾಗಿತುತಿ. 
ಗುರುವಾರ ಲತಾಜ ಉಪವಾಸ ಮಾರುತ್ತಿದದಾರು ಮತುತಿ ಯಾವುದ�� 
ಹಾರುಗಳನುನು ಹಾರುತ್ತಿರಲಿಲಲಾ. ಆದಾಗೂ್ಯ, ಲತಾಜ ಜನರ 
ಸಲುವಾಗಿ ಈ ನ್ಯಮವನುನು ಮುರಿದರು. ಈ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮದಲಿಲಾ 
ಲತಾ ಮಿಂಗ��ಶಕೆರ್ ಅವರು ಹಸಿದ ಹ�ೂಟ�ಟಾಯಲಿಲಾ 26 ಹಾರುಗಳನುನು 
ಹಾಡಿದರು. ಉಪವಾಸವಿದದಾ ಕಾರಣ ಇಡಿ� ದನ ಏನನೂನು ತ್ಿಂದರಲಿಲಲಾ. 
ಈ ಶ�ೋ� ಒಿಂದು ಕ�ೂ�ಟಿ ಒಿಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿತು. ಲತಾಜ 
ಕೂರ ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಗಾಲ ಸಿಂತ್ರಸತಿರಿಗ� ಹಣ ನ್�ಡಿದರು.

ಮದಲ ಫಿಲ್ಮು ಫೆೋರ್ ಪ್ರಶಸಿತು
1958 ರವರ�ಗ�, ಫಿಲ್್ಮ ಫ��ರ್ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳಲಿಲಾ ಅತು್ಯತತಿಮ ಗಾಯಕ 
ಪ್ರಶಸಿತಿ ಇರಲಿಲಲಾ. ಶಿಂಕರ್ ಜ�ೈಕಶನ್ ಅವರು 1957 ರಲಿಲಾ ಅತು್ಯತತಿಮ 
ನ್ದ��ಟ್ಶಕ ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನು ಸಿವಿ�ಕರಿಸ ಬ��ಕತುತಿ ಮತುತಿ ಅವರು 
ಸಮಾರಿಂಭದಲಿಲಾ ಹಾರಲು ಲತಾಜಯನುನು ಸಿಂಪಕಟ್ಸಿದರು. 
ಆದರ� ಲತಾಜ ನ್ರಾಕರಿಸಿದರು, “ನಾನು ಫಿಲ್್ಮ ಫ��ರ್ ನಲಿಲಾ 
ಹಾರುವುದಲಲಾ, ನ್�ವು ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪಡ�ಯುತ್ತಿ�ರಿ, ನಾನಲಲಾ,  ಆ 
ವ್ಯಕತಿಗಳು ಅತು್ಯತತಿಮ ಗಾಯಕ ಅಥವಾ ಗಿ�ತರಚನ�ಕಾರ 
ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನು ನ್�ರುತ್ತಿಲಲಾ. ಆದದಾರಿಿಂದ ನ್ಮ್ಮ ಆಕ�ಟ್ಸಾಟ್ರ ತಿಂರವು 
ಗಾಯಕರಿಲಲಾದ� ಹಾರನುನು ಪ್ರದಶಿಟ್ಸಲು ವಿನಿಂತ್ಸಿಕ�ೂಳಿಳು. ಹಿನ�ನುಲ� 
ಗಾಯಕ ಮತುತಿ ಗಿ�ತರಚನ�ಕಾರ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನುನು ಪ್ರಕಟಿಸುವವರ�ಗ� 
ನಾನು ಫಿಲ್್ಮ ಫ��ರ್ ಗಾಗಿ ಪ್ರದಶಟ್ನ ನ್�ರುವುದಲಲಾ.” ಎಿಂದರು. ಈ 
ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನು 1959 ರಲಿಲಾ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಪುರುರ ಮತುತಿ 
ಮಹಿಳಾ ಗಾಯಕರಿಗ� ಒಿಂದ�� ವಿಭಾಗವಿತುತಿ. 1959 ರಲಿಲಾ ಮಧುಮತ್ 
ಚ್ತ್ರದ “ಆಜಾ ರ�� ಪರದ��ಸಿ” ಹಾಡಿಗ� ಲತಾಜ ಈ ವಿಭಾಗದಲಿಲಾ 
ಮದಲ ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನು ಪಡ�ದರು.

ಲತಾ ಮಂಗೆೋಶಕಿರ್ ಅವರ್ ರಾಜಯಾಸಭಾ ಸದಸಯಾರಾಗಿದ್ದರ್
ಲತಾ ಮಿಂಗ��ಶಕೆರ್ ಅವರು 1999 ರಿಿಂದ 2005 ರವರ�ಗ� ರಾಜ್ಯಸಭಾ 
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದದಾರು. ಅವರು 1999 ರಲಿಲಾ ರಾಜ್ಯಸಭ�ಗ� (ಮ�ಲ್ಮನ�) 
ನಾಮನ್ದ��ಟ್ಶನಗ�ೂಿಂರರು. ಲಿಂರನ್ ನ ಪ್ರತ್ಷ್್ಠತ ರಾಯಲ್ 
ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಹಾಲ್ ನಲಿಲಾ ಪ್ರದಶಟ್ನ ನ್�ಡಿದ ಮದಲ ಭಾರತ್�ಯ ಎಿಂಬ 
ಹ�ಗಗೆಳಿಕ�ಯನುನು ಅವರು ಹ�ೂಿಂದದಾದಾರ�. 2007 ರಲಿಲಾ, ಫ�್ರಿಂಚ್ ಸಕಾಟ್ರವು 
ಅವರಿಗ� ಅತು್ಯನನುತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಆಫಿ�ಸರ್ ಆಫ್ ದ ಲಿ�ಜನ್ 
ಆಫ್ ಆನರ್ ಅನುನು ನ್�ಡಿತು. ಲತಾ ಮಿಂಗ��ಶಕೆರ್ ಅವರ ಹ�ಸರನುನು 
2011 ರಲಿಲಾ ಗಿನ�ನುಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವಲ್್ಡಟ್ ರ�ಕಾಡ್ಸ್ಟ್ ನಲಿಲಾ ಅತ್ ಹ�ಚುಚಿ 
ಹಾರುಗಳನುನು ರ�ಕಾಡ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಗಾಯಕ ಎಿಂದು ಸ��ರಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಲತಾ ಮಿಂಗ��ಶಕೆರ್ ಅವರ ವಿಶವಿದಾಖಲ�ಯನುನು ಅವರ ತಿಂಗಿ, ಹಿರಿಯ 
ಗಾಯಕ ಆಶಾ ಭ�ೂ�ಿಂಸ�ಲಾ ಮುರಿದದಾದಾರ�.

2019 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆೋನೆಯ ಹಾಡಿನ ಧ್ವನಿಮ್ದ್ರರ 
ಲತಾ ಮಿಂಗ��ಶಕೆರ್ ಅವರು 2019 ರಲಿಲಾ ತಮ್ಮ ಕ�ೂನ�ಯ ಹಾಡಾದ 
“ಸೌಗಿಂಧ್ ಮುಜ� ಇಸ್ ರ್ಟಿಟಾ ಕ” ಅನುನು ರ�ಕಾಡ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. 
ಇದನುನು ಮಯೂರ��ಶ್ ಪ�ೈ ಅವರು ಭಾರತ್�ಯ ಸ��ನ� ಮತುತಿ 
ರಾರಟ್ರಕ�ಕೆ ಗೌರವಾಥಟ್ವಾಗಿ ಸಿಂಯ�ಜಸಿದಾದಾರ�. ಇದು ಮಾಚ್ಟ್ 
30, 2019 ರಿಂದು ಬಿರುಗಡ�ಯಾಯಿತು.

ಲತಾ ಮಂಗೆೋಶಕಿರ್ಶ್ರದಾ್ಧಂಜಲ್



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಮಾರ್ಚ್ 1-15, 2022 9

ಬಿ
ಜು ಪಟಾನುಯಕ್ ಮಾಚ್ಟ್ 5, 1916 ರಿಂದು ಒಡಿಶಾದ 

ಗಿಂಜಾಿಂನಲಿಲಾ ಲಕ್ಷಿಷ್�ನಾರಾಯಣ ಪಟಾನುಯಕ್ ಮತುತಿ 

ಆಶಾಲತಾ ದ��ವಿ ದಿಂಪತ್ಗ� ಜನ್ಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ 

ಪಾ್ರಥರ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣಕಾಕೆಗಿ ರ್ರನ್ ಪಾ್ರಥರ್ಕ ಶಾಲ� ಮತುತಿ ರ್ರನ್ ಕ�ರೈಸ್ಟಾ 

ಕಾಲ��ಜಯ�ರ್ ಕಟಕ್ ಗ� ಸ��ರಿದರು. 1927 ರಲಿಲಾ, ಅವರು ನ��ತಾಜ 

ಸುಭಾಷ್ ಚಿಂದ್ರ ಬ�ೂ�ಸ್ ಅವರು ಓದದ ರಾವ�ನಾಶಾ ಶಾಲ�ಗ� ತ�ರಳಿದರು. 

ಅವರ ಕಾಲ��ಜು ದನಗಳಲಿಲಾ, ಪ್ರತ್ಭಾವಿಂತ ಆಟಗಾರರಾಗಿದದಾರು, ಅವರು 

ವಿಶವಿವಿದಾ್ಯನ್ಲಯದ ಫುಟಾ್ಬಲ್, ಹಾಕ ಮತುತಿ ಅಥ�ಲಾಟಿಕ್ಸ್ ತಿಂರಗಳನುನು 

ಮುನನುಡ�ಸಿದರು. ಸತತ ಮೂರು ವರಟ್ಗಳ ಕಾಲ ವಿಶವಿವಿದಾ್ಯನ್ಲಯ 

ಮಟಟಾದ ಕ್ರ�ಡ�ಗಳಲಿಲಾ ಚಾಿಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದದಾರು. ಮಧ್ಯದಲಿಲಾ, ಅವರು 

ದ�ಹಲಿ ಫ�ಲಾೈಯಿಿಂಗ್ ಕಲಾಬ್ ಮತುತಿ ಏರ�ೂ�ನಾಟಿಕ್ ಟ�ರೈನ್ಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟೂ್ಯರ್ 

ಆಫ್ ಇಿಂಡಿಯಾದಲಿಲಾ ಪ�ೈಲರ್ ತರಬ��ತ್ಯನುನು ಮುಿಂದುವರಿಸಲು 

ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ಕ�ೈಬಿಟಟಾರು. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ವಿಮಾನಗಳನುನು 

ಹಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದದಾರು. ತರಬ��ತ್ ಪಡ�ದ ನಿಂತರ ಅವರು ಖಾಸಗಿ 

ವಿಮಾನಯಾನ ಸಿಂಸ�ಥಾಗಳಲಿಲಾ ವಿಮಾನ ಚಾಲನ� ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು. 

ಆದಾಗೂ್ಯ, ಎರರನ�ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಅವರು ರಾಯಲ್ 

ಇಿಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಫ�ಸ್ಟ್ ಗ� ಸ��ರಿದರು. ಎರರನ�ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ 

ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಸ�ೂ�ವಿಯತ್ ಒಕೂಕೆಟವು ತ�ೂಿಂದರ�ಯಲಿಲಾದಾದಾಗ, 

ಪಟಾನುಯಕ್ ಅವರು ರಕ�ೂ�ಟಾವನುನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶತು್ರ 

ಪಡ�ಗಳ ಮ�ಲ� ಬಾಿಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು ಎಿಂದು ಹ��ಳಲಾಗುತತಿದ�. 

ಬಿಜು ಪಟಾನುಯಕ್ ಅವರಿಗ� ಪೌರತವಿ ಮತುತಿ ಅವರ ಧ�ೈಯಟ್ಕಾಕೆಗಿ 

ಸ�ೂ�ವಿಯತ್ ಒಕೂಕೆಟದ ಅತು್ಯನನುತ ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನು ನ್�ರಲಾಯಿತು. 

ಎರರನ�ಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲಿಲಾ ರಿಂಗೂನ್ ನಲಿಲಾ ಸಿಲುಕದದಾ 

ಸಾವಿರಾರು ಭಾರತ್�ಯರನುನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕ�ತ್ಟ್ಯೂ ಅವರಿಗ� ಸಲುಲಾತತಿದ�. 

ಬಿಜು ಅವರು ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಿಂಧಯವರಿಿಂದ ಸೂಫೂತ್ಟ್ ಪಡ�ದು ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ 

ಹ�ೂ�ರಾಟಕ�ಕೆ ಧುಮುಕದರು. 1947 ರಲಿಲಾ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯದ ನಿಂತರ 

ಪಾಕಸಾತಿನ್ ಬುರಕಟುಟಾ ಜನರು ಕಾಶಿಮೀರದ ಮ�ಲ� ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ, 

ಬಿಜು ಪಟಾನುಯಕ್ ಭಾರತ್�ಯ ಸ�ೈನ್ಕರ ಮದಲ ತುಕಡಿಯಿಂದಗ� 

ಶಿ್ರ�ನಗರ ವಿಮಾನ ನ್ಲಾದಾಣಕ�ಕೆ ಬಿಂದರು. ನಿಂತರ ಸ�ೈನ್ಕರನುನು ಹ�ೂತತಿ 

ಇತರ ವಿಮಾನಗಳು ಅವರ ಹಿಿಂದ� ಬಿಂದಳಿದವು, ಮತುತಿ ಕಾಶಿಮೀರವನುನು 

ಉಳಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಜು ಪಟಾನುಯಕ್ ಗ� ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ಮತ�ೂತಿಿಂದು 

ವಿಶ��ರ ಇಿಂಡ�ೂ�ನ��ಶಿಯಾಕ�ಕೆ ಸ��ರಿದುದಾ. ಈ ದ��ಶವು 1946 ರ ಕ�ೂನ�ಯ 

ತ್ಿಂಗಳುಗಳಲಿಲಾ ರಚ್ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ತನನು ಹ�ಚ್ಚಿನ ಪ್ರದ��ಶವನುನು 

ಮುಕತಿಗ�ೂಳಿಸಿತು. ಆದರ� 1947 ರ ಹ�ೂತ್ತಿಗ� ರಚಚಿರು ಮತ�ೂತಿಮ್ಮ 

ಇಿಂಡ�ೂ�ನ��ಶಿಯಾದ ಮ�ಲ� ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು. ಜವಾಹರಲಾಲ್ 

ನ�ಹರೂ ಅವರು ಬಿಜು ಪಟಾನುಯಕ್ ಅವರನುನು ಹಳ�ಯ ರಕ�ೂ�ಟಾ 

ವಿಮಾನದ�ೂಿಂದಗ� ಇಿಂಡ�ೂ�ನ��ಶಿಯಾಕ�ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ರಚ್ ಸ�ೈನ್ಯವು 

ಅವರ ವಿಮಾನವನುನು ಹ�ೂಡ�ದುರುಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನುಸಿತು, ಆದರ� ಬಿಜು 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಮ್ಮದ್ ಹಟಾಟಾ ಮತುತಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್್ರ ಸುತಾನ್ ಸ್ಜಹಿ್ರರ್ 

ಅವರ�ೂಿಂದಗ� ದ�ಹಲಿಗ� ತಲುಪಲು ಯಶಸಿವಿಯಾದರು. ಈ ಸಾಹಸಕಾಕೆಗಿ, 

ಬಿಜು ಬಾಬು ಅವರಿಗ� ಗೌರವ ಇಿಂಡ�ೂ�ನ��ಶಿಯನ್ ಪೌರತವಿವನುನು 

ನ್�ರಲಾಯಿತು ಮತುತಿ ಇಿಂಡ�ೂ�ನ��ಷಾ್ಯದ ‘ಭೂರ್ ಪುತ್ರ’ ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನು 

ಪ್ರದಾನ ಮಾರಲಾಯಿತು. 1995 ರಲಿಲಾ, ಬಿಜು ಅವರಿಗ� ಇಿಂಡ�ೂ�ನ��ಷಾ್ಯದ 

ಅತು್ಯನನುತ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಪ್ರಶಸಿತಿಯಾದ ಬಿಿಂತಾಗ್  ಜಸಾ ಉತಾನವನುನು ಸಹ 

ನ್�ರಲಾಯಿತು. ಇಿಂಡ�ೂ�ನ��ಶಿಯಾ ದ�ಹಲಿಯಲಿಲಾರುವ ತನನು ರಾಯಭಾರ 

ಕಚ��ರಿಯಲಿಲಾ ಒಿಂದು ಕ�ೂ�ಣ�ಗ� ಅವರ ಹ�ಸರನುನು ಇಟಿಟಾದ�. ಅವರು ಕಳಿಿಂಗ 

ಏರ್ ಲ�ೈನ್ಸ್  ಅನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದನುನು ಇಿಂಡಿಯನ್ ಏರ್ ಲ�ೈನ್ಸ್  1953 

ರಲಿಲಾ ಸಾವಿಧ�ನಪಡಿಸಿಕ�ೂಿಂಡಿತು. ಬಿಜು 1950 ರ ದಶಕದಲಿಲಾ ರಾಜಕ�ಯದಲಿಲಾ 

ತ�ೂರಗಿಸಿಕ�ೂಿಂರರು. ಅವರು ಮದಲು ಕಾಿಂಗ�್ರಸ್ ನ ರಾಜಾ್ಯಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 

ಸ��ವ� ಸಲಿಲಾಸಿದರು, ನಿಂತರ 1961 ರಲಿಲಾ ಒಡಿಶಾದ ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್್ರಯಾಗಿ 

ಸ��ವ� ಸಲಿಲಾಸಿದರು. 1977 ರಲಿಲಾ ತುತುಟ್ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯ ಸಿಂದಭಟ್ದಲಿಲಾ 

ಅವರು ಜ�ೈಲುವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಮರಾಜಟ್ ದ��ಸಾಯಿ ಅವರ 

ಸಕಾಟ್ರದಲಿಲಾ ಕ��ಿಂದ್ರ ಉಕುಕೆ ಮತುತಿ ಗಣಿ ಸಚ್ವರಾಗಿ ನ��ಮಕಗ�ೂಿಂರರು. 

ಅವರು 1990 ರಲಿಲಾ ಜನತಾ ದಳದಿಂದ ಒಡಿಶಾದ ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್್ರಯಾಗಿ 

ಮರು ಆಯಕೆಯಾದರು. ಅವರು ಏಪಿ್ರಲ್ 17, 1997 ರಿಂದು ನ್ಧನರಾದರು. 

ಏಪಿ್ರಲ್ 19, 1997 ರಿಂದು, ಅವರ ಅಿಂತ್ಮ ಯಾತ�್ರಯ ಸಮಯದಲಿಲಾ, 

ಅವರ ದ��ಹಕ�ಕೆ ಮೂರು ದ��ಶಗಳ (ಭಾರತ, ಇಿಂಡ�ೂ�ನ��ಶಿಯಾ ಮತುತಿ 

ರಷಾ್ಯ) ರಾರಟ್ರಧ್ವಜಗಳನುನು ಹ�ೂದಸಲಾಗಿತುತಿ.   

ಚಿಕಕಿಂದಿನಿಂದಲೋ ಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತು ಹೆೋಂದಿದ್ದ ರಾಜಕಾರಣಿ. ಬೆಳೆಯ್ತ್ತುದ್ದಂತೆ ಪೆೈಲಟ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ದೆೋಶಗಳ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 

ಹೆೋೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರ್. ಪಾಕ್ಸಾತುನದ ವಿರ್ದ್ಧ ಕಾಶ್ಮೀರ ಯ್ದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ತಮಮು ಪಾ್ರರವನೆನುೋ ಪರಕ್ಕಿಟಿಟಿದ್ದರ್.  

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕ್ೋಯ ಪ್ರವೆೋಶ್ಸಿ ಎರಡ್ ಬಾರ ಮ್ಖಯಾಮಂತ್್ರಯಾಗಿ ಹಾಗೋ ಒಮಮು ಕೆೋಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೆೋವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ್. 

ಅವರ್ ನಿಧನ ಹೆೋಂದಿದಾಗ, ಅವರ ದೆೋಹಕೆಕಿ ವಿವಿಧ ದೆೋಶಗಳ ಮೋರ್ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹೆೋದಿಸಲಾಯಿತ್.  ಬಿಜ್ ಪಟಾನುಯಕ್ ಎಂದೋ 

ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ವ ಬಿಜಯಾನಂದ್ ಪಟಾನುಯಕ್ ಅವರನ್ನು ಆಧ್ನಿಕ ಒಡಿಶಾದ ಶ್ಲ್್ಪ ಎಂದ್ ಪರಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಧುನಿಕ 
ಒಡಿಶಾದ ಶಿಲ್ಪಿ 

ಜನನ: 5 ಮಾರ್ಚ್ 1916, ನಿಧನ: 17 ಏಪಿ್ರಲ್ 1997

ಬಿಜ್ ಪಟಾನುಯಕ್ ವಯಾಕ್ತುತ್ವ
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ನವಭಾರತದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗುರ್ತಿರುವ 

ಮಹಿಳೆಯರು

ಸಶಕತಿ ಮಹಿಳೆ ಸಮೃದಧಿ ರಾಷಟ್

ಇದರ ಅರಚ್ - ಎಲ್ಲಿ ಸಿತ್ೋಯರ್ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಾತುರೆೋೋ ಅಲ್ಲಿ ದೆೋವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರ್ತಾತುರೆ.  

ಹಾಗಾಗದಿದ್ದರೆ, ಎಲಾಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರಪ್ರಯೋಜಕವಾಗ್ತತುವೆ.

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತುಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಈ 
ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ�್ರಯಲಿಲಾ ನ್ಜವಾಗುತ್ತಿವ�. 
ಗಣರಾಜ�ೂ್ಯ�ತಸ್ವದ ಪರ��ಡ್ ಅನುನು ಮುನನುಡ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ 
ಅತಾ್ಯಧುನ್ಕ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ರಫ��ಲ್ ಅನುನು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ 

ಅಥವಾ ಶತು್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲಿಲಾ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳ�ಯರು 
ತಮ್ಮ ಅಸಿತಿತವಿವನುನು ಕಿಂರುಕ�ೂಳಳುಲು ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲಿಲಾ ರಾರಟ್ರವು ಹ�ಮ್ಮಪರುವಿಂತ� 
ಮಾರಲು ಸಕಾಟ್ರದ ನ್ರಿಂತರ ಪ್ರಯತನುದ ಫಲ ಕಾರಣವಾಗಿದ�. ದ��ಶದ ಆರ್ಟ್ಕ 
ಪ್ರಗತ್ಯನುನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಬ�ಿಂಬಲಿಸಲು ಕ್ರ�ಡ�ಗಳು ಅಥವಾ ಸವಿಯಿಂ-ಉದ�ೂ್ಯ�ಗ 
ಅವಕಾಶಗಳ ಲಾಭವನುನು ಪಡ�ದುಕ�ೂಳುಳುವುದು, ಮಹಿಳಾ ಶಕತಿಯು ತಮ್ಮ ಪುರುರ 
ಸಹವತ್ಟ್ಗಳ�ೊಿಂದಗ� ಹ�ಗಲಿಗ� ಹ�ಗಲು ಕ�ೂಟುಟಾ ನಡ�ಯುತ್ತಿದ�. ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು 
ಸಿಕಕೆರ� ಮನ�ಯಷ�ಟಾ� ಅಲಲಾ ಸಮೃದ್ಧ, ಹ�ಮ್ಮಯ ರಾರಟ್ರವನೂನು ಕಟಟಾಬಹುದು ಎಿಂಬುದನುನು 
ಮಹಿಳ�ಯರು ತಮ್ಮ ಜಾಣ�್ಮಯಿಿಂದ ಸಾಬಿ�ತುಪಡಿಸಿದಾದಾರ�.

ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಹಣಕಾಸು ನ್ಧಯ ವರದ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ�ೂ್ಯ�ಗಿಗಳಲಿಲಾ 
ಮಹಿಳ�ಯರ ಪಾಲು ಪುರುರರಷ�ಟಾ� ಮಟಟಾವನುನು ತಲುಪಿದರ� ಭಾರತದ ಜಡಿಪಿ ಶ��ಕಡಾ 
27 ರರುಟಾ ಹ�ಚಾಚಿಗಬಹುದು. 50 ಪ್ರತ್ಶತ ನುರಿತ ಮಹಿಳ�ಯರು ಉದ�ೂ್ಯ�ಗಗಳಿಗ� 
ಸ��ರಿದರ�, ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ ದರವು ವರಟ್ಕ�ಕೆ 1.5 ಪ್ರತ್ಶತದಿಂದ 9 ಪ್ರತ್ಶತದರುಟಾ 
ಹ�ಚಾಚಿಗಬಹುದು. ನವಭಾರತದಲಿಲಾ ಮಹಿಳ�ಯರನುನು ಕಾರ್ಟ್ಕ ಬಲಕ�ಕೆ ಸ��ರಿಸುವ 
ಅವಶ್ಯಕತ�ಯಿರುವುದರಿಿಂದ ಕ��ಿಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರ ನ್ರಿಂತರವಾಗಿ ಹ�ೂಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನುನು 
ಕ�ೈಗ�ೂಳುಳುತ್ತಿದ�. ‘ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾವಿಸ್ ಮತುತಿ ಸಬ್  ಕಾ 
ಪ್ರಯಾಸ್’ ಅಮೃತ ಮಹ�ೂ�ತಸ್ವದಲಿಲಾ ನವ ಭಾರತದ ದಕೂಸ್ಚ್ ಧ�್ಯ�ಯವಾಕ್ಯವಾಗಿದ�. 
ಈ ಕತಟ್ವ್ಯ ಪ್ರಜ್�ಯಿಿಂದ ಕ�ೂ�ಟ್ಯಿಂತರ ದ��ಶವಾಸಿಗಳು ಸಮೃದ್ಧ ಮತುತಿ ಸುವಣಟ್ 
ಭಾರತಕ�ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿದಾದಾರ�.

ರಾರಟ್ರವು ನರ್್ಮಿಂದಾಗಿದ� ಮತುತಿ ನಾವು ರಾರಟ್ರದಿಂದಾಗಿ ಅಸಿತಿತವಿದಲಿಲಾದ�ದಾ�ವ�. ಈ 
ಭಾವನ�ಯು ನವ ಭಾರತ ನ್ಮಾಟ್ಣದಲಿಲಾ ಜನರ ಪ�್ರ�ರಕ ಶಕತಿಯಾಗುತ್ತಿದ�. ಕ��ಿಂದ್ರ 
ಸಕಾಟ್ರದ ಪ್ರಯತನುದಿಂದ ತಾರತಮ್ಯಕ�ಕೆ ಜಾಗವಿಲಲಾದ ವ್ಯವಸ�ಥಾ ನ್ಮಾಟ್ಣವಾಗುತ್ತಿದ�. 
ಸಮಾನತ� ಮತುತಿ ಸಾಮಾಜಕ ನಾ್ಯಯದ ತಳಹದ ಬಲಗ�ೂಳುಳುವ ಸಮಾಜ 
ನ್ಮಾಟ್ಣವಾಗುತ್ತಿದ�.

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೋಕರರ
ಹಿಿಂದ�, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿ�ಕರಣದ ವಿರಯವು ಸಿಂಕುಚ್ತವಾಗಿತುತಿ ಮತುತಿ ಆಗಾಗ�ಗೆ 

ಬರವರು ಮತುತಿ ಗಾ್ರರ್�ಣ ಮಹಿಳ�ಯರ ಕಲಾ್ಯಣವನುನು ಕಡ�ಗಣಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರ� 
ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವರಟ್ಗಳಲಿಲಾ ಈ ಅಸಮತ�ೂ�ಲನ ಹ�ೂ�ಗಲಾಡಿಸಲು ಕ��ಿಂದ್ರ ಸರಕಾರ 
ಶ್ರರ್ಸಿದ�. ಇಿಂದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗ� ಗಾ್ಯಸ್ ಸಿಂಪಕಟ್ ಪಡ�ದು ಅರುಗ� ಮಾರುವಾಗ 
ಹ�ೂಗ�ಯಿಿಂದ ಮುಕತಿ ಪಡ�ದ 9 ಕ�ೂ�ಟಿ ಬರ ಮಹಿಳ�ಯರ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿ�ಕರಣದ 

ಮಹಿಳ�ಯರ ಪ್ರಗತ್ಯಾಗದ� ರಾರಟ್ರದ ಪ್ರಗತ್ಯನುನು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ. ಸಕಾಟ್ರದ ಪ್ರಯತನುವು ಮಹಿಳ�ಯರ 
ಉನನುತ್ಗ� ಮಾತ್ರ ಸಿ�ರ್ತವಾಗಿಲಲಾ. ಬದಲಿಗ� ಮಹಿಳ�ಯರ ನಾಯಕತವಿದಲಿಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಗ� ಒತುತಿ ನ್�ರುವ 

ಮೂಲಕ ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣ�ಯಾಗಿದ�. ಕ��ಿಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರದ ಈ ಸಿಂವ��ದನಾಶಿ�ಲ ಚ್ಿಂತನ�ಯು ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಪ್ರಜ್�ಯನುನು ಮೂಡಿಸಿದದಾಲಲಾದ� ಹ�ಣು್ಣ ಮಕಕೆಳು ಸಮಾಜದಲಿಲಾ ಸೂಕತಿ ಸಾಥಾನ ಪಡ�ಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೂಟಿಟಾದ�. 
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಹಿಳ�ಯರು ಸ��ನ�, ಸಾಟಾಟಟ್ಪ್, ಒಲಿಿಂಪಿಕ್ಸ್, ಸಿಂಶ�ೋ�ಧನ�ಯಿಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದವರ�ಗ�, 

ವಿಜ್ಾನ, ರಾಜಕ�ಯ, ಉದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಕ್ರ�ಡ�ಗಳವರ�ಗ� ಪ್ರತ್ಯಿಂದು ಕ��ತ್ರದಲೂಲಾ ತಮ್ಮ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥ�ಯನುನು 
ಬರ�ಯುತ್ತಿದಾದಾರ�. ಜಗತುತಿ ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಮಹಿಳಾ ದನವನುನು (ಮಾಚ್ಟ್ 8) ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನವ 

ಭಾರತದಲಿಲಾ ಮಹಿಳಾ ಶಕತಿಯ ಆಕಾಿಂಕ�ಗಳು ಹ��ಗ� ಹ�ೂಸ ಎತತಿರವನುನು ಪಡ�ಯುತ್ತಿವ� ಎಿಂಬುದನುನು ತ್ಳಿಯ�ಣ...
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ಮುಖವಾಗಿದ�. ಇಿಂದು, ಉತತಿರ ಪ್ರದ��ಶದಲಿಲಾ ಇಜ್ಜತ್ ರರ್ ಎಿಂದು 
ಕರ�ಯಲ್ಪರುವ ಸವಿಚ್ಛ ಭಾರತ್ ರ್ರನ್ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ತಮ್ಮ ಮನ�ಗಳಲಿಲಾ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳನುನು ಪಡ�ದರುವ ಕ�ೂ�ಟಿಗಟಟಾಲ� ತಾಯಿಂದರು ಮತುತಿ 
ಸಹ�ೂ�ದರಿಯರು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿ�ಕರಣದ ಮುಖವಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ ಯ�ಜನ� ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಪಕಾಕೆ ಮನ�ಗಳಿಂತಹ 
ಹಲವಾರು ಇತರ ಸಕಾಟ್ರಿ ಯ�ಜನ�ಗಳಿಿಂದ ಮಹಿಳ�ಯರು 
ಪ್ರಯ�ಜನ ಪಡ�ದದಾದಾರ�. ಅದ�� ರಿ�ತ್ ಕ�ೂ�ಟ್ಯಿಂತರ ಮಹಿಳ�ಯರು 
ಗಭಾಟ್ವಸ�ಥಾಯಲಿಲಾ ಮತುತಿ ಹ�ರಿಗ�ಯ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಸಹಾಯವನುನು 
ಪಡ�ಯುತಾತಿರ�, ಕ�ೂ�ಟಿಗಟಟಾಲ� ಮಹಿಳ�ಯರು ತಮ್ಮ ಜನ್ ಧನ್ 
ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತ�ಗಳನುನು ಪಡ�ದದಾದಾರ�. ಸಕಾಟ್ರದ ಸಬಿಸ್ಡಿಯನುನು 
ನ��ರವಾಗಿ ಮಹಿಳ�ಯರ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತ�ಗಳಿಗ� ವಗಾಟ್ಯಿಸಿದಾಗ, 
ಈ ಮಹಿಳ�ಯರು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿ�ಕರಣ ಮತುತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ 
ಭಾರತದ ಮುಖವಾಗುತ್ತಿದಾದಾರ�.

ಪ್ರಧಾನ್ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ ಹ��ಳುತಾತಿರ�, ”ಜಗತುತಿ ಗಾಢ 
ಕತತಿಲ�ಯಲಿಲಾದಾದಾಗ, ಹ�ಣಿ್ಣನ ಬಗ�ಗೆ ಹಳ�ಯ ಚ್ಿಂತನ�ಯಲಿಲಾ ಸಿಲುಕದಾಗ, 
ಭಾರತವು ತಾಯಿಯ ರೂಪದಲಿಲಾ ದ��ವಿಯನುನು ಪೂಜಸುತ್ತಿತುತಿ, 
ನಮ್ಮ ದ��ಶದಲಿಲಾ ಗಾಗಿಟ್, ಮೈತ�್ರ�ಯಿ, ಅನುಸೂಯಾ, ಅರುಿಂಧತ್, 
ಮದಾಲಸಾ ಮುಿಂತಾದ ವಿದಾವಿಿಂಸರು ಜ್ಾನವನುನು ನ್�ರುತ್ತಿದದಾರು. 
ಸಮಾಜಕ�ಕೆ, ಮಧ್ಯಕಾಲಿ�ನ ಕಾಲದಲೂಲಾ ಕರಟಾಗಳು ತುಿಂಬಿದ ಈ 
ದ��ಶದಲಿಲಾ ಪನಾನುಧಾಯ್, ರ್�ರಾಬಾಯಿಯಿಂತಹ ಮಹಾನ್ 
ಮಹಿಳ�ಯರು ಇದದಾರು, ಅಮೃತ ಮಹ�ೂ�ತಸ್ವದಲಿಲಾ, ದ��ಶವು 

ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟದ ಇತ್ಹಾಸವನುನು ನ�ನಪಿಸಿಕ�ೂಳುಳುತ್ತಿದ�, 
ಅದರಲಿಲಾಯೂ ಅನ��ಕ ಮಹಿಳ�ಯರು ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಿದಾದಾರ�. ಕತೂತಿರಿನ 
ರಾಣಿ ಚ�ನನುಮ್ಮ, ಮಾತಿಂಗಿನ್ ಹಾಜರಾ, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿಷ್�ಬಾಯಿ, 
ವಿ�ರಾಿಂಗನಾ ಝಲಾಕೆರಿ ಬಾಯಿಯಿಿಂದ ಅಹಲಾ್ಯಬಾಯಿ ಹ�ೂ�ಳಕೆರ್, 
ಸಾವಿತ್್ರಬಾಯಿ ಫುಲ�ಯವರ�ಗ� ಸಾಮಾಜಕ ಕ��ತ್ರದಲಿಲಾ ಭಾರತದ 
ಅಸಿ್ಮತ�ಯನುನು ಉಳಿಸಿಕ�ೂಿಂರರು.

ಆತಮುನಿಭಚ್ರ ಭಾರತದ ಕೆೋಂದ್ರಸಾಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ್
ಇಿಂದು ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಶಕತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶಾವಿಸ ಹ�ಚ್ಚಿದ� ಮತುತಿ 

ಈಗ ಮಹಿಳ�ಯು ತನನು ಭವಿರ್ಯವನುನು ತಾನ�� ರೂಪಿಸಿಕ�ೂಳುಳುತ್ತಿದಾದಾಳ�. 
ಮದಲು ವಾ್ಯಪಾರದ ಮಾತು ಬಿಂದಾಗಲ�ಲಾಲಾ ದ�ೂರ್ಡ 
ಕಾರಟ್ರ��ರ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಪುರುರ ಕಾರಟ್ರ��ರ್ ನಾಯಕರ 
ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾರಲಾಗುತತಿದ� ಎಿಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ಆದರ� 
ಸತ್ಯವ��ನ�ಿಂದರ�, ಶತಮಾನಗಳಿಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ಶಕತಿಯು 
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇಗಳ ರೂಪದಲಿಲಾ ಸಥಾಳಿ�ಯ 
ಉದ್ಯಮಗಳ�� ಆಗಿದ�. ಈ ಉದ್ಯಮಗಳಲಿಲಾ ಪುರುರರಷ�ಟಾ� 
ಮಹಿಳ�ಯರ ಪಾತ್ರವೂ ಇದ�. ಅದು ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಲಿ ಅಥವಾ 
ಕುಿಂಬಾರಿಕ�ಯಾಗಲಿ, ಕೃಷ್ಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹ�ೈನುಗಾರಿಕ�ಯಾಗಲಿ, 
ಅವುಗಳ ಆಧಾರವು ಮಹಿಳಾ ಶಕತಿ ಮತುತಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು. ಹಳ�ಯ 
ಚ್ಿಂತನ�ಯು ಮಹಿಳ�ಯರ ಕೌಶಲ್ಯವನುನು ಕ��ವಲ ಮನ�ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ 
ಸಿ�ರ್ತಗ�ೂಳಿಸಲಾಗಿತುತಿ. ದ��ಶದ ಆರ್ಟ್ಕತ�ಯನುನು ಮುನನುಡ�ಸಲು 

ಇಂದ್, ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆಯರ್ ತಮಮು 

ಮನೆಯಿಂದ ಹೆೋರಬರ್ವ ಮೋಲಕ ವಾಯಾಪಾರ, 

ಉದಯಾಮದಂತಹ ಕೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮಮು ಶಕ್ತುಯನ್ನು 

ತೆೋೋರಸ್ತ್ತುದಾ್ದರೆ. ಇಂದ್ ಅವರ್ ಮ್ಂದೆ 

ಬರ್ತ್ತುದಾ್ದರೆ. ಜವಳಿ, ಸಾಟಿಟಚ್ಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ 

ಕೆೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತ್ತುದಾ್ದರೆ.

- ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ

ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಗಾಗಿ ಹೆೋಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
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ಮಹಿಳಾ ಪರ 
ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 

ಉಪಕರಾಮಗಳ ಆರಂಭ

2 ಲಕಷಿ  ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು 
ಸಕಷಿ ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಯಾಗಿ 

ಮರೀಲ್ದರ್ಜೆಗೆ

ವಷಜೆದಿಂದ ವಷಜೆಕೆಕೆ ಮಿಶನ್  ಶಕ್ತಿಯಡಿ 

ಬರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊತತಿ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಮಿಶನ್ 
ಶಕ್ತಿ

ಮಿಶನ್ 
ವಾತ್ಸಲ್

ಪರೀಷಣ್ 
2.0

ಚಿಕಕೆ ಮಕಕೆಳ 
ಬಳವಣಿಗೆಗ್ಗಿ 

ಸುಧಾರಿತ ಪರಿಸರದ 
ಹೊಸತಲೆಮಾರಿನ 
ಅಂಗನವಾಡಿಗಳು
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ಈ ಹಳ�ಯ ಚ್ಿಂತನ�ಯನುನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ�. 
ಇಿಂದು ‘ಮ�ಕ್ ಇನ್ ಇಿಂಡಿಯಾ’ ಇದ�� ಕ�ಲಸ ಮಾರುತ್ತಿದ�.

ಆತ್ಮನ್ಭಟ್ರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳ�ಯರ ಈ 
ಸಾಮಥ್ಯಟ್ ದ��ಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಗ� ಪೂರಕವಾಗಿದ�. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 
ಇಿಂದು ಮುದಾ್ರ ಯ�ಜನ�ಯ ಶ��.70ರರುಟಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು 
ಮಹಿಳ�ಯರಾಗಿದಾದಾರ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಯ ನ�ರವಿನ್ಿಂದ ಕ�ೂ�ಟಿಗಟಟಾಲ� 
ಮಹಿಳ�ಯರು ತಮ್ಮ ಕ�ಲಸ ಆರಿಂಭಿಸಿದುದಾ, ಇತರರಿಗೂ ಉದ�ೂ್ಯ�ಗ 
ನ್�ರುತ್ತಿದಾದಾರ�. ಅದ�� ರಿ�ತ್ ಸವಿಸಹಾಯ ಸಿಂರಗಳ ಮೂಲಕ 
ಮಹಿಳ�ಯರಲಿಲಾ ಉದ್ಯಮಶಿ�ಲತ�ಯನುನು ಉತ�ತಿ�ಜಸಲು ದ�ನ್ 
ದಯಾಳ್ ಅಿಂತ�ೂ್ಯ�ದಯ ಯ�ಜನ�ಗ� ಚಾಲನ� ನ್�ರಲಾಗುತ್ತಿದ�. 
ಕಳ�ದ 6-7 ವರಟ್ಗಳಲಿಲಾ ಸವಿಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳ ಸಿಂಖ�್ಯ ಮೂರು 
ಪಟುಟಾ ಹ�ಚ್ಚಿದ� ಎಿಂದರ� ದ��ಶದ ಮಹಿಳ�ಯರ ಉತಾಸ್ಹ ಮತುತಿ ಶಕತಿ 
ಅಿಂತಹದು. ಅದ�� ಪ್ರಗತ್ಯನುನು ಭಾರತದ ಸಾಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಪರಿಸರ 
ವ್ಯವಸ�ಥಾಯಲಿಲಾಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. 2016 ರಿಿಂದ, ದ��ಶದಲಿಲಾ 56 ವಿವಿಧ 
ವಲಯಗಳಲಿಲಾ 60 ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಹ�ಚುಚಿ ಹ�ೂಸ ಸಾಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳು 
ರೂಪುಗ�ೂಿಂಡಿವ�. ಇವುಗಳಲಿಲಾ ಶ��ಕರ 45 ರರುಟಾ ರಟಕಗಳ 
ನ್ದ��ಟ್ಶಕರಲಿಲಾ ಕನ್ರ್ಠ ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳ�ಯಾಗಿದಾದಾಳ�.

ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉತೆತುೋಜಿಸ್ವುದ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ 
ಕಾರರ  ಎಂದ್ ಸಾಬಿೋತಾಗಿದೆ

ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಗೌರವ ಮತುತಿ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನುನು 
ಒದಗಿಸಿದಾಗ ಕಾ್ರಿಂತ್ಕಾರಿ ಬದಲಾವಣ�ಗಳು ಗ�ೂ�ಚರಿಸುತತಿವ�. 
‘ಬ��ಟಿ ಬಚಾವ�, ಬ��ಟಿ ಪಢಾವ�’, ‘ಸುಕನಾ್ಯ ಸಮೃದ್ಧ’ಯಿಂತಹ 
ಯ�ಜನ�ಗಳು ಲಿಿಂಗ ಅನುಪಾತದಲಿಲಾ ಕಾ್ರಿಂತ್ಕಾರಿ ಬದಲಾವಣ� 
ತಿಂದವ�. ಮದಲ ಬಾರಿಗ�, 1000 ಪುರುರರಿಗ� ಮಹಿಳ�ಯರ 
ಸಿಂಖ�್ಯ 1020 ತಲುಪಿದ�. ಮಹಿಳ�ಯರ�� ಈ ಅಭಿಯಾನಗಳಲಿಲಾ 
ತ�ೂರಗಿಸಿಕ�ೂಿಂಡಿರುವುದರಿಿಂದ ಹ�ಣು್ಣಮಕಕೆಳು ಶಾಲ� ಬಿರುವ 
ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮಯಾಗಿದ�.

ಚ್ಕಕೆ ವಯಸಿಸ್ನಲ�ಲಾ� ಮದುವ� ಮಾರುವುದರಿಿಂದ ಹ�ಣು್ಣ ಮಕಕೆಳ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮತುತಿ ವೃತ್ತಿ ಜ�ವನಕ�ಕೆ ಅಡಿ್ಡಯಾಗಬಾರದು ಎಿಂಬ ಉದ�ದಾ�ಶದಿಂದ 
ಹ�ಣು್ಣ ಮಕಕೆಳ ಮದುವ� ವಯಸಸ್ನುನು 21 ವರಟ್ಕ�ಕೆ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಯತನು 
ಮಾರಲಾಗುತ್ತಿದ�. ಏಳು ವರಟ್ಗಳ ಹಿಿಂದ� ‘ಬ��ಟಿ ಬಚಾವ�, ಬ��ಟಿ 
ಪಢಾವ�’ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮಕ�ಕೆ ಚಾಲನ� ನ್�ಡಿದ ಪ್ರಧಾನ್ ನರ��ಿಂದ್ರ 
ಮ�ದ, “ಭಿಕ್ಷುಕರಾಗುವ ಹ�ಣು್ಣಮಕಕೆಳ ಜ�ವನಕಾಕೆಗಿ ಭಾರತದ 
ಪ್ರಧಾನ್ ನ್ಮ್ಮನುನು ಬ��ಡಿಕ�ೂಳುಳುತ್ತಿದಾದಾರ�, ಹ�ಣು್ಣಮಕಕೆಳನುನು ನ್ಮ್ಮ 
ಕುಟುಿಂಬದ ಹ�ಮ್ಮ, ರಾರಟ್ರದ ಗೌರವ ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಆಗ ನಾವು 
ಈ ಅಸಮತ�ೂ�ಲನದಿಂದ ಬ��ಗನ� ಹ�ೂರಬರಬಹುದು. ಮಗ ಮತುತಿ 
ಮಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ರ�ಕ�ಕೆಗಳು, ಅವಿಲಲಾದದದಾರ� ಜ�ವನದ ಎತತಿರವನುನು 
ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲಲಾ.” ಎಿಂದು ಹ��ಳಿದದಾರು.

ಅಮೃತ ಮಹ�ೂ�ತಸ್ವದ ವರಟ್ದಲಿಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಕುಟುಿಂಬ 
ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ ಸರ್�ಕ�ಯ ವರದಯಲಿಲಾ ಲಿಿಂಗ ಅನುಪಾತದಲಿಲಾ (1000 
ಪುರುರರಿಗ� 1020 ಮಹಿಳ�ಯರು) ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣ�ಯು 
ಆ ಸಿಂಕಲ್ಪದ ಸಾಕಾತಾಕೆರಕ�ಕೆ ಜ�ವಿಂತ ಪುರಾವ�ಯಾಗಿದ�. ಇಿಂದು 
ಅಮೃತ ಮಹ�ೂ�ತಸ್ವದ ವರಟ್ದಲಿಲಾ, ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟದಲಿಲಾ 
ಮಹಿಳಾ ಶಕತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕ�ೂರುಗ�ಯನುನು ಸ್ಮರಿಸಲು, ಲಕಾಿಂತರ 

ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟಗಾರರ ಕನಸುಗಳನುನು ನನಸಾಗಿಸಲು 
ದ��ಶವು ಪ್ರಯತ್ನುಸುತ್ತಿದ�. ಆದದಾರಿಿಂದಲ�� ಇಿಂದು ಸ�ೈನ್ಕ 
ಶಾಲ�ಯಲಿಲಾ ಓದಬ��ಕ�ಿಂಬ ಹ�ಣು್ಣ ಮಕಕೆಳ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದ�. 
ಮಹಿಳ�ಯರ ಜ�ವನ ಮತುತಿ ವೃತ್ತಿಜ�ವನವು ಒಟಿಟಾಗ� ಹ�ೂ�ಗಬಹುದು, 
ಈ ಉದ�ದಾ�ಶದಿಂದ ಸಕಾಟ್ರವು ಅವರಿಗ� ಗರಿರ್ಠ ಮಾತೃತವಿ 
ರಜ�ಯನುನು ನ್�ಡಿದ�. ದ��ಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಿದಲಿಲಾ ಮಹಿಳ�ಯರ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ�ಯೂ ಹ�ಚುಚಿತ್ತಿದ�. 2019 ರ ಚುನಾವಣ�ಯಲಿಲಾ 
ಪುರುರರಿಗಿಿಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳ�ಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದಾದಾರ�.  
ಮಹಿಳಾ ಸಚ್ವರು ಸಕಾಟ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ�ದಾಗಳನುನು 
ನ್ಭಾಯಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ�. ಈ ಬದಲಾವಣ�ಗಳು ನವ ಭಾರತ ಹ��ಗಿರುತತಿದ�, 
ಭವಿರ್ಯದಲಿಲಾ ಅದು ಎರುಟಾ ಶಕತಿಯುತವಾಗಿರುತತಿದ� ಎಿಂಬುದರ ಸ್ಪರಟಾ 
ಸೂಚನ�ಯಾಗಿದ�.

ನವಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಚಕ್ರದಲಿಲಾ ಮಹಿಳ�ಯರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕ� 
ಬಲಗ�ೂಳುಳುತ್ತಿದ�. ಕಳ�ದ 7 ವರಟ್ಗಳಲಿಲಾ ದ��ಶವು ಈ ಬಗ�ಗೆ ವಿಶ��ರ 
ಗಮನ ಹರಿಸಿದ�. ಪ್ರತ್ಷ್್ಠತ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಿಯಲಿಲಾ ಮಹಿಳ�ಯರ ಸಿಂಖ�್ಯ 
ಹ�ಚುಚಿತ್ತಿರುವುದು ಮತ�ೂತಿಿಂದು ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. 2015 ರಿಿಂದ 
ಇಲಿಲಾಯವರ�ಗ� 185 ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಅವರ ಅಪೂವಟ್ ಕ�ಲಸಕಾಕೆಗಿ 
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಿ ನ್�ರಲಾಗಿದ�. ಈ ವರಟ್ವೂ 34 ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನುನು 
ವಿವಿಧ ಕ��ತ್ರಗಳಲಿಲಾ ಕ�ಲಸ ಮಾರುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳ�ಯರು ಪಡ�ದದಾದಾರ�. 
ಇದ�ೂಿಂದು ದಾಖಲ�ಯಾಗಿದ�. ಇಲಿಲಾಯವರ�ಗೂ ಇಷ�ೂಟಾಿಂದು 
ಮಹಿಳ�ಯರು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಿ ಪಡ�ದಲಲಾ. ಅದ�� ರಿ�ತ್ ಇಿಂದು ಕ್ರ�ಡ�ಯಲೂಲಾ 
ಭಾರತದ ಹ�ಣು್ಣಮಕಕೆಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ಯಟ್ ಸಾಬಿ�ತುಪಡಿಸುತ್ತಿದುದಾ, 
ಒಲಿಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲೂಲಾ ದ��ಶಕ�ಕೆ ಪದಕಗಳನುನು ಗ�ಲುಲಾತ್ತಿದಾದಾರ�. ಇಡಿ� 
ದ��ಶವ�� ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಒಟಾಟಾಗಿ ಹ�ೂ�ರಾಡಿದ�, 
ಇದರಲಿಲಾ ದಾದಯರು, ವ�ೈದ್ಯರು ಮತುತಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಾನ್ಗಳು ದ�ೂರ್ಡ 
ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸಿದಾದಾರ�. ಮಹಿಳ�ಯರು ಅತು್ಯತತಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತುತಿ 
ತರಬ��ತುದಾರರೂ ಹೌದು.

ದೆೋಶಾದಯಾಂತ 8000 ಕೋಕಿ ಹೆಚ್್ಚ  
ಜನೌರಧಿ ಕೆೋಂದ್ರಗಳ ಮೋಲಕ  
ಸಾಯಾನಿಟರ ನಾಯಾಪ್ ಕ್ನ್ ಗಳು  
ಕೆೋವಲ 1 ರೋಪಾಯಿಗೆ ಲಭಯಾವಾಗ್ತ್ತುವೆ.

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಮಹಿಳೆಯರ ರಕ್ಷಣೆ: ಕಾನೋನಿನ ಕವಚ
2014ರಲಿಲಾ ಕ��ಿಂದ್ರದಲಿಲಾ ಹ�ೂಸ ಸಕಾಟ್ರ ರಚನ�ಯಾದ ನಿಂತರ 

ಮಹಿಳ�ಯರ ಸುರಕ್ಷತ�ಗ� ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದಿಂತ� ಹಲವು ಪ್ರಯತನುಗಳು 
ನಡ�ದವ�. ಇಿಂದು ದ��ಶದಲಿಲಾ ಮಹಿಳ�ಯರ ಮ�ಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ 
ಕಠಿಣ ಕಾನೂನುಗಳಿವ�. ಅತಾ್ಯಚಾರದಿಂತಹ ಹ��ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿಲಾ 
ಮರಣದಿಂರನ�ಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗಿದ�. ದ��ಶದಾದ್ಯಿಂತ 
ತವಿರಿತಗತ್ ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ� ಮತುತಿ 
ಕಾನೂನುಗಳ ಕಟುಟಾನ್ಟಾಟಾದ ಅನುಸರಣ�ಯನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲು 
ವ್ಯವಸ�ಥಾಯನುನು ನವಿ�ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ�. ರಲಿ�ಸ್ ಠಾಣ�ಗಳಲಿಲಾ 
ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯಕ��ಿಂದ್ರಗಳ ಸಿಂಖ�್ಯಯನುನು ಹ�ಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಲಿ,  
24 ಗಿಂಟ� ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸ�ೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳನುನು 
ಎದುರಿಸಲು ರ�ಟಟ್ಲ್ ಗಳಾಗಲಿ, ಇಿಂತಹ ಅನ��ಕ ಪ್ರಯತನುಗಳು 
ಮಹಿಳ�ಯರ ಸುರಕ್ಷತ�ಯ ಗುರಾಣಿಯಾಗುತ್ತಿವ�. ದ��ಶವು ‘ನ್ಭಟ್ಯಾ 
ಪ್ರಕರಣ’ದಿಂತಹ ರಟನ�ಗಳಿಗ� ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದದಾ ಕಾಲವಿತುತಿ ಆದರ� ಈಗ 
ಪ್ರಸುತಿತ ಕ��ಿಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರವು ಮಹಿಳ�ಯರ ಮ�ಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳ 
ಕುರಿತು ‘ಶೋನ್ಯ ಸಹಿರು್ಣತ�’ನ್�ತ್ಯಿಂದಗ� ಕ�ಲಸ ಮಾರುತ್ತಿದ�.

ತ್್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣ� ನ್�ಡಿದ� ಮತುತಿ 
ಅನಾ್ಯಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೂ�ರಾರುವ ಶಕತಿಯನುನು ನ್�ಡಿದ�. ಈ 
ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದ ಕ��ವಲ ಎರರು ವರಟ್ಗಳಲಿಲಾ ತ್್ರವಳಿ 
ತಲಾಖ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿಲಾ ಶ��.80 ರಿಿಂದ 82 ರರುಟಾ ಕಡಿತವಾಗಿದ� 
ಎಿಂಬ ಅಿಂಶದಿಂದ ಈ ಕಾನೂನ್ನ ಮಹತವಿವನುನು ಅಳ�ಯಬಹುದು, 
ಇದು ಮುಸಿಲಾಿಂ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಸಾವಿಭಿಮಾನ ಮತುತಿ ಭದ್ರತ�ಯ 
ಭಾವನ�ಯನುನು ನ್�ರುತತಿದ�. ಅನಾ್ಯಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೂ�ರಾರಲು 
ದ��ಶದ ಮಹಿಳ�ಯರು ದಟಟಾ ಹ�ಜ�್ಜ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು, 
ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವರಟ್ಗಳಿಿಂದ ಸಾಮಾಜಕ ನ್ಷ��ಧಗಳನುನು ನ್ನಾಟ್ಮ 
ಮಾರಲು ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂರ ಕಾನೂನು ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಿಂದ. ಹ�ಣು್ಣ 
ಮಕಕೆಳಿರಲಿ, ಮಹಿಳ�ಯರಿರಲಿ, ವಯಸಾಸ್ದ ತಾಯಿಂದರಿರಲಿ, 
ಇಿಂದು ಹ�ೂ�ರಾಟಕ�ಕೆ ದಟಟಾ ಹ�ಜ�್ಜ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದದಾರ�, ಪ್ರತ್ 

ಮಹಿಳ�ಯೂ ತನನು ಹಕುಕೆಗಳನುನು ಅರಿತು ಹ�ೂ�ರಾರಲು ಕಳ�ದ 
ಕ�ಲವು ವರಟ್ಗಳಿಿಂದ ಕ�ೈಗ�ೂಿಂರ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ�� ಕಾರಣ. 
ಮಹಿಳ�ಯರ ಮ�ಲಿನ ದೌಜಟ್ನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿಲಾ ಕಾನೂನು 
ನ್ಬಿಂಧನ�ಗಳನುನು ಎರುಟಾ ಕಟುಟಾನ್ಟಾಟಾಗಿ ಮಾರಲಾಗಿದ�ಯಿಂದರ�, 
ಅತಾ್ಯಚಾರದಿಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿಲಾ, ವರಟ್ಗಳ ಬದಲು ಕ�ಲವ�� 
ದನಗಳಲಿಲಾ ನಾ್ಯಯ ನ್�ರಲಾಗುತ್ತಿದ�. ಮಹಿಳ�ಯರ ಮ�ಲಿನ 
ದೌಜಟ್ನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಕ��ಿಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರ ಕ�ೈಗ�ೂಿಂಡಿರುವ ಕಟುಟಾನ್ಟಿಟಾನ 
ಕ್ರಮಗಳು ಮಹಿಳಾ ಶಕತಿಗ� ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನೂನು ನ್�ಡಿದುದಾ 
ರಾರಟ್ರದ ಪ್ರಗತ್ಗ� ಆಧಾರವಾಗುತ್ತಿದ�. ಕಾನೂನ್ನ ರಕ್ಷಣ�ಯ 
ಜ�ೂತ�ಗ� ಮಹಿಳ�ಯರ ರನತ� ಹ�ಚ್ಚಿಸುವ ಅಭಿಯಾನಗಳನುನು ಕ��ಿಂದ್ರ 
ಸಕಾಟ್ರ ಆರಿಂಭಿಸಿದ�. ಈ ಹಿಿಂದ� ಜಮು್ಮ ಮತುತಿ ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಾ 
ಮಹಿಳ�ಯರು ಮತುತಿ ಅವರ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಕಾಶಿಮೀರ��ತರರನುನು 
ವಿವಾಹವಾದರ� ಪೂವಟ್ಜರ ಆಸಿತಿಯ ಹಕಕೆನುನು ನ್ರಾಕರಿಸಲಾಗಿತುತಿ. 
ಆದರ� 370 ನ�� ವಿಧ ಮತುತಿ 35ಎ ರದದಾತ್ಯ ನಿಂತರ ಈ ಪ್ರದ��ಶದ 
ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ತಮ್ಮ ಹಕುಕೆ ಸಿಕಕೆದ�. ಸಾಗರ�ೂ�ತತಿರ ಭಾರತ್�ಯರು 
ಮದುವ�ಯಾಗುವ ಮತುತಿ ನಿಂತರ ತಮ್ಮ ಹ�ಿಂರತ್ಯರನುನು ತ್ಯಜಸುವ 
ಪ್ರಕರಣಗಳಲಿಲಾ ಕಾನೂನನುನು ಕಠಿಣಗ�ೂಳಿಸಲಾಗಿದ�. ಇಿಂದು ಭಾರತದ  
ಮಹಿಳ�ಯರು ಸವಿತಿಂತ್ರರಾಗಿದಾದಾರ�, ಆರ್ಟ್ಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿದಾದಾರ�, 
ಸಿಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಸಜು್ಜಗ�ೂಿಂಡಿದಾದಾರ�, ಭದ್ರತ�ಯ ಪ್ರಜ್�ಯನುನು 
ಹ�ೂಿಂದದಾದಾರ� ಮತುತಿ ಅವರು ಕನಸುಗಳನುನು ನನಸಾಗಿಸಿಕ�ೂಳುಳುವುದು 
ಪ್ರಧಾನ್ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದಯವರ ಚಾಣಾಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಾಕ�ೂ�ನದಿಂದ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ�.

ಈಗ ಹೆರ್್ಣ ಮಗ್ವಿನ ಜನನವನ್ನು ಸಂಭ್ರರ್ಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. 
‘ಹೆರ್್ಣ ಹ್ಟಿಟಿದೆ’ ಎಂದ್ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹೆೋಳುತ್ತುದ್ದವರ್ ‘ವಾವ್, 
ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷಿ್ಮಿ ಬಂದಿದಾ್ದಳ ’ೆ ಎನನುತೆೋಡಗಿದಾ್ದರೆ. ಅಂತರರಾಷಿಟ್ೋಯ 
ಮಹಿಳಾ ದಿನದಂದ್ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತೆೋೋರಸಲ್ ಮ್ಂದಿನ  
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿಶೆೋರವಾಗಿ 
ನಿೋಡ್ತ್ತುದೆ್ದೋವೆ.   

ಹೆರಗೆ ರಜೆಯನ್ನು 26 ವಾರಗಳಿಗೆ 
ಹೆಚಿ್ಚಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಉದೆೋಯಾೋಗಸಥಾ 
ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಯಾವುದೆೋ 
ತೆೋಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಶ್ಶ್ವಿಹಾರಗಳನ್ನು 
ಕಡಾಡಾಯಗೆೋಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತುಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಕಾಶಿಮೀರದಲಿಲಾ ಮಹಿಳ�ಯರು ಇದುವರ�ಗ� ತ�ರ�ಮರ�ಯಲಿಲಾ ಜ�ವನವನುನು 
ನಡ�ಸುತ್ತಿದದಾರು. ಆದರ� ಆರಿಫಾ ಅವರ ಮುಖವು ಈಗ ಹ�ೂಸ ಕಾಶಿಮೀರದ 

ಹ�ೂರಹ�ೂಮು್ಮವಿಕ�ಯನುನು ತ�ೂ�ರಿಸುತತಿದ�, ಅಲಿಲಾ ಯುವತ್ಯರು ಹ�ೂಸ 
ಯಶ�ೋ�ಗಾಥ�ಗಳನುನು ಬರ�ಯುತ್ತಿದಾದಾರ�. ಆಕ�ಯ ಸೂಫೂತ್ಟ್ದಾಯಕ ಪಯಣವು 
ಶಿ್ರ�ನಗರದ ಕರಿದಾದ ಬಿ�ದಗಳಿಿಂದ ಪಾ್ರರಿಂಭವಾಗುತತಿದ�. ಆರಿಫಾ ಜಾನ್ 
ಅವರು 7 ವರಟ್ಗಳ ಹಿಿಂದ� ಕಾ್ರಫ್ಟಾ ಮಾ್ಯನ��ಜ್ ಮಿಂರ್ (ಕರಕುಶಲ ನ್ವಟ್ಹಣ�) 
ಕ�ೂ�ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದದಾರು. ಅದರ ನಿಂತರ ಅವರು ಅಳಿವಿನಿಂಚ್ನಲಿಲಾರುವ ನಮಾದಾ 
ಕಿಂಬಳಿ ಕಲ�ಯನುನು ಮರಳಿ ತರಲು ರ್ಶನ್ ಅನುನು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು. ನಮಾದಾ 
ಎಿಂಬುದು ಉಣ�್ಣಯಿಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿಂಬಳಿ. ಕಾಶಿಮೀರ ವಿಶವಿವಿದಾ್ಯನ್ಲಯದಿಂದ 
ವಾಣಿಜ್ಯದಲಿಲಾ ಪದವಿ ಪಡ�ದ ನಿಂತರ, ಅವರು ಎರರು ವರಟ್ಗಳ ಕರಕುಶಲ 
ನ್ವಟ್ಹಣ� ಕ�ೂ�ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರ� ತನನು ಮಹತಾವಿಕಾಿಂಕ�ಯನುನು 
ಪೂರ�ೈಸಲು ಅವರ ಬಳಿ ಸಾಕರುಟಾ ಸಿಂಪನೂ್ಮಲಗಳು ಇರಲಿಲಲಾ. ಆರಿಫಾ 
ಮಾರುಕಟ�ಟಾಯಲಿಲಾನ ಹ�ೂಸ ಟ�್ರಿಂಡ್ ಗಳನುನು ಪರಿಶಿ�ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಹ�ೂಸ 
ವಿನಾ್ಯಸಗಳನುನು ರಚ್ಸಿದರು ಮತುತಿ ನವದ�ಹಲಿಯಲಿಲಾ ನಡ�ದ ಪ್ರದಶಟ್ನದಲಿಲಾ 
ಕ�ೈಯಿಿಂದ ಮಾಡಿದ ನಮಾದಾವನುನು ಪ್ರದಶಿಟ್ಸಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗ� ಒಿಂದು 
ತ್ರುವು ನ್�ಡಿತು. ಇದರ ನಿಂತರ, ಅವರು ಅನ��ಕ ಹ�ೂಸ ವಿನಾ್ಯಸಗಳನುನು 
ರಚ್ಸಲು ನ��ಕಾರರನುನು ಮನವಲಿಸಿದರು. ಮದಲು ನ��ಕಾರರು 
ದನದ ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ರೂ. 175 ಪಡ�ಯುತ್ತಿದದಾರು, ಆದರ� ಆರಿಫಾ ನ��ಕಾರರ 
ವ��ತನವನುನು ರೂ. 450 ಕ�ಕೆ ಹ�ಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಮರಿಕಾದಲಿಲಾ ತನನು 
ಉತ್ಪನನುಕ�ಕೆ ಮಾರುಕಟ�ಟಾಯನುನು ಗಳಿಸುವಲಿಲಾ ಯಶಸಿವಿಯಾದರು. ಇಿಂದು 
ಹ�ೂರರಾಜ್ಯಗಳಲೂಲಾ ಈಕ� ತಯಾರಿಸಿದ ನಮಾದಾಗ� ಬ��ಡಿಕ� ಇದ�. 

15% 
100 ಪುರುರರಿಗ� ಪ್ರತ್ಯಾಗಿ, ಮಹಿಳ�ಯರ 

ಅನುಪಾತವು ಪಿಎಚ್ ಡಿಯಲಿಲಾ 130, 
ಎಿಂಫಿಲ್ ನಲಿಲಾ 109, ಸಾನುತಕ�ೂ�ತತಿರದಲಿಲಾ 122, 

ಡಿರಲಾಮಾದಲಿಲಾ 104 ಮತುತಿ ಸಿಂಯ�ಜತ 
ಕ�ೂ�ಸ್ಟ್ ಗಳಲಿಲಾ 376 ಆಗಿದ�. 2015 ರಿಿಂದ ಯ�ಜನ� 

ಪಾ್ರರಿಂಭವಾದ 
ನಿಂತರ ಇಲಿಲಾಯವರ�ಗ� 
10 ವರಟ್ ಅಥವಾ 
ಅದಕಕೆಿಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಹ�ೂಿಂದರುವ ಹ�ಣು್ಣ 
ಮಕಕೆಳ ಸಿಂಖ�್ಯಯಲಿಲಾ 
ಆಗಿರುವ ಹ�ಚಚಿಳ.

ದೋರಶ್ಕ್ಷರ ಬೆೋಟಿ ಬಚಾವೋ, 
ಬೆೋಟಿ ಪಢಾವೋ

55%
ಕಕೆಿಂತ ಹ�ಚುಚಿ ಜನ್ ಧನ್ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ 

ಖಾತ�ಗಳು ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಸ��ರಿವ�.

ಜನ್ ಧನ್

ಆರಿಫಾ 
ಕಾಶಮುರೀರದ ‘ನಮಾ್ದ’ ಕರಕುಶಲತ್ಗೆ 

ಹೊಸ ಉಸಿರು ತುಂಬಿದವರು

ಸಿಡಿ್ಬ ಅರವಾ ಮ್ದಾ್ರ ಸಾಲವು ಮಹಿಳೆಯರ ಆಕಾಂಕೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ನಿೋಡ್ತತುದೆ
ಭಾರತ್ೋಯ ಸರ್ಣ ಕೆೈಗಾರಕೆಗಳ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಬಾಯಾಂಕ್  

(ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಬಿ ಐ) ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳ ವಾಯಾಪಾರ ಸಾಲಗಳಿಗೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಇದಲಲಿದೆೋ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮ್ದಾ್ರ 

ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ 50,000 ರಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೋ.ವರೆಗೆ ಸಾಲ 
ತೆಗೆದ್ಕೆೋಳಳುಬಹ್ದ್. ಹೆಚಿ್ಚನ ವಿವರಗಳನ್ನು https://sidbi.in/en 

ಮತ್ತು https://www.mudra.org.in ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹ್ದ್.

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಕ�ೂಳಕನುನು ನ್ಗ್ರಹಿಸುವಲಿಲಾ ಆರಳಿತದ ನ್ಲಟ್ಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ�ಗೆ ಜನರು 
ಆಗಾಗ�ಗೆ ದೂರುತಾತಿರ�. ಆದರ� ಅದ�� ಕ�ೂಳಕನುನು ನ�ೂ�ಡಿದ 

ತ�ಮುಸ್ತುಲಾ ಇಮಾಸ್ಿಂಗ್ ಅ ಸವಿಚ್ಛತ�ಯ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನುನು 
ತಾವ��  ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದಾದಾರ�. ಅವರ ಈ ಉದಾತತಿ 
ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ ದಶಿಟ್ಕಾ ಶಾ ಬ�ಿಂಬಲವಾದರು. ನಾಗಾಲಾ್ಯಿಂಡ್ ಮೂಲದ 
ತ�ಮುಸ್ತುಲಾ ಅವರು ವಾರಾಣಸಿಯಲಿಲಾ ಗಿಂಗಾನದಯ ಘಾರ್ ಗಳನುನು 
ನ್ಸಾವಿಥಟ್ವಾಗಿ ಸವಿಚ್ಛಗ�ೂಳಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ�. ಪ್ರಧಾನ್ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಟಿವಿ�ರ್ ಒಿಂದರಲಿಲಾ ಆಕ�ಯ ಹ�ಸರನುನು ಉಲ�ಲಾ�ಖಿಸಿದ 
ನಿಂತರ ಆಕ�ಗ� ಮನನುಣ� ಸಿಕಕೆದ�. ಕಾಲ��ಜು ಮುಗಿಸಿದ ನಿಂತರ, 
ತ�ಮುಸ್ತುಲಾ ಸಕರ್ ಸ��ವಾ ಸರ್ತ್ ಎಿಂಬ ಸವಿಯಿಂಸ��ವಾ ಸಿಂಸ�ಥಾಯನುನು 
ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು. ಆರಿಂಭಿಕ ದನಗಳಲಿಲಾ, ಅವರು ದ�ಹಲಿಯಿಿಂದಲ�� ಕ�ಲಸ 
ಮಾರುತ್ತಿದದಾರು, ಆದರ� ನಿಂತರ ಅವರು ವಾರಾಣಸಿಗ� ತ�ರಳಿದರು. 
2013 ರಲಿಲಾ ವಾರಾಣಸಿ ನಗರದಿಂದ ದೂರದಲಿಲಾರುವ ಶೋಲ್ ಟಿಂಕ��ಶವಿರ 
ಘಾರ್ ಅನುನು ಸವಿಚ್ಛಗ�ೂಳಿಸುವ ಕ�ಲಸವನುನು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಭು ಘಾರ್  ಸವಿಚ್ಛಗ�ೂಳಿಸುವ ಜವಾಬಾದಾರಿಯನುನು 
ಹ�ೂತುತಿಕ�ೂಿಂರರು. ಆಕ� ಸವಿಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಆರಿಂಭಿಸಿದ ಮದಲ 
ದನ ಅಲಿಲಾನ ಸಿಥಾತ್ ಎರುಟಾ ಹದಗ�ಟಿಟಾತುತಿ ಎಿಂದರ� 2 ನ್ರ್ರವೂ ಅಲಿಲಾ 
ನ್ಲುಲಾವುದು ಕರಟಾವಾಗುತ್ತಿತುತಿ. ಮಾನವ ಮಲಮೂತ್ರ ಎಲ�ಲಾಿಂದರಲಿಲಾ 
ಚ�ಲಾಲಾಪಿಲಿಲಾಯಾಗಿ ಬಿದದಾತುತಿ. ಅವರು ಘಾರ್ ಅನುನು ಸವಿಚ್ಛಗ�ೂಳಿಸಿದರು. 
ಆದರ� ಜನರು ಮತ�ತಿ ಕಸ ಹಾಕದರು. ಜನರಿಗ� ಕಸ ಹಾಕಬ��ಡಿ 

ಮದಲ ಬಾರಿಗ�, ಪ್ರತ್ 
ಸಾವಿರ ಪುರುರರಿಗ� 1020 
ಮಹಿಳ�ಯರು.

ಲ್ಂಗಾನ್ಪಾತ

ಎಿಂದು ಹ��ಳಿದಾಗ ಅವರು ಬ�ದರಿಕ� ಹಾಕುತಾತಿರ�, ನಮ್ಮನುನು ತಡ�ಯಲು 
ನ್�ವು ಯಾರು? ಎನುನುತಾತಿರ�. ಆದರ� ತ�ಮುಸ್ತುಲಾ ಮತುತಿ ಅವರ 
ತಿಂರ ಬಿರಲಿಲಲಾ. ತ�ಮುಸ್ತುಲಾ ಅವರ ಕ�ಲಸದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ 
ಪ್ರಧಾನ್ ಮ�ದ ಅವರು ಜುಲ�ೈ 2015 ರಲಿಲಾ ಅವರನುನು ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್್ರ 
ಕಚ��ರಿಯಲಿಲಾ ಭ��ಟಿಯಾಗುವಿಂತ� ಆಹಾವಿನ್ಸಿದರು.   

ಹ�ಣು್ಣ ಮಕಕೆಳ ಒಟುಟಾ 
ದಾಖಲಾತ್ ಅನುಪಾತವು 

ಶೆೋ. 33  ರರುಟಾ 

ಹ�ಚಾಚಿಗಿದ�.

ಸ್ಕನಾಯಾ ಸಮೃದಿ್ಧ ಅಧಚ್ದಲೆಲಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟಟಿ 
ಬಾಲಕ್ಯರ ಸಂಖೆಯಾಯಲೋಲಿ 

ಇಳಿಮ್ಖ

ತ್ಮು್ಸತುಲಾ 
ವಾರಾಣಸಿ ಘಾಟ್ ಗಳಿಗೆ  

ಹೊಸ ರೂಪ ನಿರೀಡಿದವರು

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತುಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ

ಅಕ�ೂಟಾ�ಬರ್ 2021 ರವರ�ಗ� 2.26 
ಕ�ೂ�ಟಿ ಸುಕನಾ್ಯ ಖಾತ�ಗಳಲಿಲಾ 

 `80,509 
ಕ�ೂ�.ಗೂ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಮತತಿವನುನು 

ಠ��ವಣಿ ಮಾರಲಾಗಿದ�.

19,500 ಕೂಕೆ ಹ�ಚುಚಿ 

ಗಾ್ರಮಗಳನುನು ‘ಸಿಂಪೂಣಟ್ 
ಸುಕನಾ್ಯ ಗಾ್ರಮ’ ಎಿಂದು 

ಘೂ�ಷ್ಸಲಾಗಿದ�.
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ಕಳ�ದ ವರಟ್ ಫ�ಬ್ಸ್ಟ್ ಇಿಂಡಿಯಾ ಶಕತಿಶಾಲಿ ಮಹಿಳ�ಯರ ಪಟಿಟಾಯನುನು 
ಬಿರುಗಡ� ಮಾಡಿದಾಗ, ಮತ್ಲಾದಾ ಕುಲೂಲಾ ಅವರ ಹ�ಸರು ದ��ಶದ 

ಗಮನ ಸ�ಳ�ಯಿತು. ಮತ್ಲಾದಾ ಒಡಿಶಾದ ಸುಿಂದರ್ ಗಢ ಜಲ�ಲಾಯ ಆಶಾ 
ಕಾಯಟ್ಕತ�ಟ್. ತನನು ಕ��ತ್ರದಲಿಲಾ ‘ಆಶಾ ದ�ದ’ ಎಿಂದು ಕರ�ಯಲ್ಪರುವ 
ಮತ್ಲಾದಾ 15 ವರಟ್ಗಳ ಹಿಿಂದ� ಆಶಾ ಕಾಯಟ್ಕತ�ಟ್ಯಾದವರು. 
ಹಳಿಳುಗರು ಅನಾರ�ೂ�ಗ್ಯ ಕಿಂರು ಬಿಂದರ� ವ�ೈದ್ಯರನುನು ನ�ೂ�ರುವ 
ಬದಲು ‘ಮಾಟಮಿಂತ್ರ’ದ ಮರ�ಹ�ೂ�ಗುವುದನುನು ಅವರು ನ�ೂ�ಡಿದರು. 
ಆಸ್ಪತ�್ರಗ� ಹ�ೂ�ಗುವಿಂತ� ಅವರು ಜನರಿಗ� ಸಲಹ� ನ್�ಡಿದಾಗ, ಹಳಿಳುಯ 
ಜನರು ಅವರನುನು ಅಣಕಸುತ್ತಿದದಾರು. ಆದರ� ಛಲ ಬಿರದ� ಆಕ�ಗ� ಕ�ೂನ�ಗೂ 
ಶ್ರಮಕ�ಕೆ ತಕಕೆ ಫಲ ಸಿಕಕೆತು. ಯಾವುದ�� ಕಾಯಿಲ�ಗ� ಚ್ಕತ�ಸ್, ಔರಧಗಳ 
ಮಹತವಿದ ಬಗ�ಗೆ ಜನರಲಿಲಾ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಳಿಳುಗರ 
ಮನಸಿಥಾತ್ಯನುನು ಬದಲಾಯಿಸುವಲಿಲಾ ಅವರು ಯಶಸಿವಿಯಾದರು. 
ಗಾ್ರಮಸಥಾರು ಈಗ ತಾಿಂತ್್ರಕರ ಬಳಿಗ� ಹ�ೂ�ಗುವ ಬದಲು ವ�ೈದ್ಯರಿಿಂದ 
ಚ್ಕತ�ಸ್ ಪಡ�ಯುತ್ತಿದಾದಾರ�. ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ಭಾರತಕ�ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ನಿಂತರ 
ಅವರು ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನಗಳಲಿಲಾ ಹ�ಚಾಚಿಗಿ ತ�ೂರಗಿಸಿಕ�ೂಿಂಡಿದದಾರು. ಈ 
ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಅವರು ಬರಗಾಿಂವ್ ತಾಲೂಲಾಕನ ಗಗಟ್ರ್ಬಹಲ್ ಗಾ್ರಮದಲಿಲಾ 
964 ಜನರ ಆರ�ೈಕ�ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ�ವನವನುನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟಟಾರು. ಅವರ 
ದನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ�ಳಗ�ಗೆ 5 ಗಿಂಟ�ಗ� ಪಾ್ರರಿಂಭವಾಗುತತಿದ�. 

ಸಾಟಿಟ್ಚ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಸಾಟಿ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಕನ್ರ್ಠ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ 
ನ್ದ��ಟ್ಶಕಯಿಂದಗ� 11 

ರಲಿಲಾ 5 ಸಾಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಗಳನುನು 
ಮಹಿಳ�ಯರು ಮುನನುಡ�ಸುತ್ತಿದಾದಾರ�.

ಸಾಟಾ್ಯಿಂಡ್ ಅಪ್ ಇಿಂಡಿಯಾ 

ಯ�ಜನ�ಯಡಿಯಲಿಲಾ 

ಶೆೋ. 83  ರರುಟಾ 

ಸಾಲವನುನು ಮಹಿಳಾ 

ಉದ್ಯರ್ಗಳಿಗ� ನ್�ರಲಾಗಿದ�.

ಮದ್ವೆಯ ವಯಸ್ಸ್
ಮಹಿಳ�ಯರ ಮದುವ�ಯ 
ವಯಸಸ್ನುನು 18 ರಿಿಂದ 21 ವರಟ್ಕ�ಕೆ 
ಏರಿಸಲು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹ ನ್ಷ��ಧ 
(ತ್ದುದಾಪಡಿ) ಕಾಯದಾಯನುನು 
ಲ�ೂ�ಕಸಭ�ಯಲಿಲಾ ಮಿಂಡಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಮನ�ಕ�ಲಸಗಳನುನು ಮುಗಿಸಿ 4 ಜನರಿಗ� ಆಹಾರವನುನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ 
ನಿಂತರ, ಮತ್ಲಾದಾ ದನಗಳಿಗೂ ಮ�ವು ಹಾಕ ನಿಂತರ ಸ�ೈಕಲ್ ನಲಿಲಾ 
ಹ�ೂರರುತಾತಿರ�. ಜನರಿಿಂದ ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ ಸಿಂಬಿಂಧ ಮಾಹಿತ್ 
ಸಿಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮನ� ಮನ�ಗ� ಭ��ಟಿ ನ್�ರುತಾತಿರ�.  

ಮತ್ಲಾ್ದ ಕುಲೂಲಿ 
ಒಡಿಶಾದ ಹೊಸ ಗುರುತು

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ

ನಾಗರಕ ವಿಮಾನಯಾನ
ಭಾರತದಲಿಲಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳ 
ಪ�ೈಲರ್ ಗಳಲಿಲಾ ಶ��.15 ರರುಟಾ 
ಮಹಿಳ�ಯರು. ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಸರಾಸರಿಯಾದ ಶ��. 5 ಕಕೆಿಂತ 
ಹ�ಚುಚಿ.
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ಭಾರತ್�ಯ ವಾಯುಪಡ�ಯಲಿಲಾ ಮಹಿಳ�ಯರು ಬಹಳ 
ಹಿಿಂದನ್ಿಂದಲೂ ಇದಾದಾರ�. ಆದರ� ಅವರನುನು ಯುದ್ಧಗಳಿಿಂದ 

ದೂರ ಇರಲಾಗಿತುತಿ. ಆದರ� ಜೂನ್ 2016 ರಲಿಲಾ ಫ�ಲಾೈಯಿಿಂಗ್ ಆಫಿ�ಸರ್ 
ಮ�ಹನಾ ಸಿಿಂಗ್, ಫ�ಲಾೈಯಿಿಂಗ್ ಆಫಿ�ಸರ್ ಭಾವನಾ ಕಾಿಂತ್ ಮತುತಿ 
ಫ�ಲಾೈಯಿಿಂಗ್ ಆಫಿ�ಸರ್ ಅವನ್ ಚತುವ��ಟ್ದ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಫ�ೈಟರ್ 
ಪ�ೈಲರ್ ಗಳಾಗಲು ಜಿಂಟಿ ಪದವಿ ಪರ��ಡ್ ನಲಿಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದುದಾ 
ಇತ್ಹಾಸವನುನು ಸೃಷ್ಟಾಸಿತು. ಇದು ರಾರಟ್ರಕ�ಕೆ ಹ�ಮ್ಮ ತಿಂದದದಾಲಲಾದ� 
ಲಕಾಿಂತರ ಹ�ಣು್ಣ ಮಕಕೆಳಿಗ� ದಾರಿ ತ�ೂ�ರಿದ�. 2018 ರಲಿಲಾ, ಫ�ಲಾೈಯಿಿಂಗ್ 
ಆಫಿ�ಸರ್ ಅವನ್ ಚತುವ��ಟ್ದ ರ್ಗ್-21 ಬ�ೈಸನ್ ವಿಮಾನವನುನು 
ಏಕಾಿಂಗಿಯಾಗಿ ಹಾರಿಸಿದ ದ��ಶದ ಮದಲ ಮಹಿಳ� ಎಿಂಬ ಹ�ಗಗೆಳಿಕ�ಗ� 
ಪಾತ್ರರಾದರು. ರಾಜಸಾಥಾನ ಮೂಲದ ಮ�ಹನಾ ಸಿಿಂಗ್ ಅವರ ತಿಂದ� 
ಮತುತಿ ಅಜ್ಜ ಕೂರ ದ��ಶದ ಭದ್ರತಾ ಪಡ�ಗಳಲಿಲಾ ಸ��ವ� ಸಲಿಲಾಸಿದುದಾ 
ಮ�ಹನಾ ಅವರಿಗ� ಸೂಫೂತ್ಟ್ಯಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಪ್ರದ��ಶದ ಸತಾನುದ 
ಅವನ್ ಫ�ಲಾೈಯಿಿಂಗ್ ಕಲಾಬ್ ನಲಿಲಾ ವಿಮಾನವನುನು ಹಾರಿಸಿದ ನಿಂತರ 
ವಾಯುಪಡ�ಗ� ಸ��ರಲು ನ್ಧಟ್ರಿಸಿದರು. ಬಿಹಾರದ ದಭಾಟ್ಿಂಗ ನ್ವಾಸಿ 
ಭಾವನಾ ಕಾಿಂತ್ ಅವರಿಗ� ಆಕಾಶ ಮುಟುಟಾವ ಆಸ� ಇತುತಿ. ಈ ಮೂವರು 
ಮಹಿಳ�ಯರ ಯಶಸಿವಿ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿಂತರ, ಭಾರತ್�ಯ ವಾಯುಪಡ�ಯಲಿಲಾ 
ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಶಾಶವಿತ ಸ��ವ�ಗ� ಅವಕಾಶ ನ್�ರಲು ಸಕಾಟ್ರ 

ಪೌಷಿಟಿಕಾಂಶ
ಪೌಷ್ಟಾಕಾಿಂಶದ ಪೂರಕಗಳ ನ�ೈಜ-

ಸಮಯದ ಮ�ಲಿವಿಚಾರಣ�ಯನುನು 

ಖಚ್ತಪಡಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲು 

ನೂ್ಯಟಿ್ರರನ್ ಟಾ್ರ್ಯಕರ್ ಅನುನು 

ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. ಶ��.100ರರುಟಾ 

ಸಿಂಸಕೆರಿಸಿದ ಅಕಕೆ ವಿತರಿಸಲು 

ತ್�ಮಾಟ್ನ ಕ�ೈಗ�ೂಳಳುಲಾಗಿದ�.

ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ
ಇದುವರ�ಗ� 2 ಕ�ೂ�ಟಿಗೂ ಹ�ಚುಚಿ 
ಗಭಿಟ್ಣಿ ಮತುತಿ ಬಾಣಿಂತ್ಯರು 
ಈ ಯ�ಜನ�ಯ ಲಾಭ 
ಪಡ�ದದಾದಾರ�.

ನ್ಧಾಟ್ರವನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂಡಿತು. ಮತ�ೂತಿಿಂದು ಪ್ರಮುಖ ನ್ಧಾಟ್ರದಲಿಲಾ, 
ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಸ�ೈನ್ಕ ಶಾಲ�ಗಳ ಬಾಗಿಲು ತ�ರ�ಯುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ್ 
ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ ಘೂ�ಷ್ಸಿದರು. ಈ ವರಟ್ದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ರಕ್ಷಣಾ 
ಅಕಾಡ�ರ್ಯಲಿಲಾ ಮಹಿಳ�ಯರ ಪ್ರವ��ಶ ಆರಿಂಭವಾಗಿದ�.      

ಮೊರೀಹನಾ, ಭಾವನಾ, ಅವನಿ
ದೆರೀಶದ ಹೆಣುಣುಮಕಕೆಳು ಯಾರಿಗೂ 

ಕಡಿಮಯಿಲಲಿ ಎಂದು ತರೀರಿಸಿಕಟಟಿವರು

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತುಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ

ಒಎಸ್ ಸಿ:
ಒನ್ ಸಾಟಾಪ್ ಸ�ಿಂಟರ್ 

ಯ�ಜನ�ಯಡಿ 54 ಲಕ್ಷಕೂಕೆ 
ಹ�ಚುಚಿ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ನ�ರವು 

ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�.

ನಾವಿೋನಯಾತೆ ಸಂಶೆೋೋಧನೆ

16 ಮಹಿಳಾ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನ ಪಾಕ್ಟ್ 

ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ನಾವಿ�ನ್ಯತ� ಮತುತಿ 

ವಿಜ್ಾನವನುನು ಕಲಿಯಲು ಹ�ೂಸ 

ಅವಕಾಶಗಳನುನು ನ್�ರುತ್ತಿದ�. ಕರಣ್ 

ಬಾಲಕಯರ ವಿದಾ್ಯರ್ಟ್ವ��ತನವು 

ಅವರ ವ�ೈಜ್ಾನ್ಕ ಅನ�ವಿ�ರಣ�ಗ� 

ಸಹಾಯ ಮಾರುತ್ತಿದ�.
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ಮಹಾರಾರಟ್ರದ ಸಿಿಂಧು ತಾಯಿ ಅವರು ದಕಕೆಲಲಾದ� ನ್ಗಟ್ತ್ಕರಾಗಿ 
ಬಿ�ದಯಲಿಲಾ ಅಲ�ಯುವ ಪ್ರತ್ಯಿಂದು ಮಗುವಿಗೂ 

ತಾಯಿಯಾಗಿದದಾರು. ಪದ್ಮಶಿ್ರ� ಸ��ರಿದಿಂತ� 750ಕೂಕೆ ಹ�ಚುಚಿ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನುನು 
ಪಡ�ದದದಾರು. ಆದರ� ಈ ಯಶಸುಸ್ ಸುಲಭವಾಗ��ನೂ ಇರಲಿಲಲಾ. ಇದರ ಹಿಿಂದ� 
ದ�ೂರ್ಡ ಹ�ೂ�ರಾಟವ�� ಇತುತಿ. ಮಹಾರಾರಟ್ರದ ವಾಧಾಟ್ದಲಿಲಾ ಹುಟಿಟಾದಾಗಿನ್ಿಂದ 
ಪಾ್ರರಿಂಭವಾದ ಸುದ�ರಟ್ ಹ�ೂ�ರಾಟವಿದು. ಸಿಿಂಧು ತಾಯಿ ಹುಟಿಟಾದ 
ನಿಂತರ ಚ್ಿಂದ ಎಿಂದು ಹ�ಸರಿರಲಾಗಿತುತಿ. ಚ್ಿಂದ ಎಿಂದರ� ಚೂರುಚೂರಾದ 
ಬಟ�ಟಾಯ ತುಿಂರು ಎಿಂದಥಟ್, ಅದಕ�ಕೆ ಯಾವುದ�� ಬ�ಲ�ಯಿಲಲಾ. ಅವರ ಕುಟುಿಂಬ 
ಬರತನದಿಂದ ಕೂಡಿತುತಿ. ಆದದಾರಿಿಂದ ಉತತಿಮ ಪಾಲನ� ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣವೂ 
ಸಿಗಲಿಲಲಾ. 10ನ�� ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲಾ 30 ವರಟ್ದ ಶಿ್ರಹರಿ ಸಪಾಕೆಲ್ ಅವರನುನು 
ವಿವಾಹವಾದರು. 20ನ�� ವಯಸಿಸ್ಗ��, ಚ್ಿಂದ 3 ಮಕಕೆಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದದಾರು. 
ನಾಲಕೆನ�� ಮಗುವಿನ ನ್ರಿ�ಕ�ಯಲಿಲಾದಾದಾಗ, ಅವರ ಪತ್ ಅವರನುನು ಮನ�ಯಿಿಂದ 
ಹ�ೂರಗಟಿಟಾದರು. ಚ್ಿಂದಯ ಸವಿಿಂತ ಬಿಂಧುಗಳು ಸಹ ಅವರ ಕಡ�ಗ� ಬ�ನುನು 
ತ್ರುಗಿಸಿದರು. ಮಗಳಿಗ� ಜನ್ಮ ನ್�ಡಿದರು. ಮಗುವಿಗ� ಜನ್ಮ ನ್�ರುವುದೂ 
ಸುಲಭವ��ನಾಗಿರಲಿಲಲಾ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಹ�ೂಕುಕೆಳ ಬಳಿಳುಯನುನು ಕಲಿಲಾನ್ಿಂದ  
ಜಜ್ಜ ಕತತಿರಿಸಬ��ಕಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಿಂತರ ಸಿಿಂಧು ತನನು  
ಮಗಳಿಗಾಗಿ ರ�ೈಲು ನ್ಲಾದಾಣದಲಿಲಾ ಭಿಕ� ಬ��ಡಿದರು. ಅದಾದ ನಿಂತರ ಸಾಯುವ 
ಯ�ಚನ� ಅವರ ಮನದಲಿಲಾ ಮೂಡಿತು. ಆದರ�, ಹಸಿದ ಹ�ೂಟ�ಟಾಯಲಿಲಾ 
ಸಾಯಬಾರದು ಎಿಂದು ನ್ಧಟ್ರಿಸಿದ ಅವರು, ಒಿಂದು ದನ, ಸಾಕರುಟಾ 
ಆಹಾರವನುನು ಸಿಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅದನುನು ತ್ನನುಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು. ಉಳಿದ 
ಆಹಾರವನುನು ತನ�ೂನುಿಂದಗ� ಕಟಿಟಾಕ�ೂಿಂರು, ಮಗಳ ಜ�ೂತ� ರ�ೈಲು ಹಳಿಯತತಿ 

ಹ�ಜ�್ಜಹಾಕದರು. ದಾರಿಯಲಿಲಾ ಹಸಿದ ವ್ಯಕತಿಯಬ್ಬನನುನು ಕಿಂರ ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಬಳಿ ಉಳಿದದದಾ ಆಹಾರವನುನು ಆತನ್ಗ� ನ್�ಡಿದರು. ಅಿಂದನ್ಿಂದ ಸಿಿಂಧು 
ತಾಯಿ, ಅನಾಥವಾಗಿ ಬಿದದಾರುವ ಅಥವಾ ರ�ೈಲು ನ್ಲಾದಾಣದಲಿಲಾ ನ್ಗಟ್ತ್ಕವಾಗಿ 
ಅಲ�ಯುವ ಪ್ರತ್ ಮಗುವಿಗ� ತಾಯಿಯಾಗಲು ತ್�ಮಾಟ್ನ್ಸಿದರು. ಇಿಂಥ 
ಮಕಕೆಳ ಸಿಂಖ�್ಯ ಬ�ಳ�ಯಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸಿಿಂಧು ತಾಯಿ ದ��ಣಿಗ� 
ಸಿಂಗ್ರಹಿಸಲು ಭಾರಣಗಳನುನು ಮಾರಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು. ಈ ವರಟ್ದ 
ಜನವರಿ 4ರಿಂದು ಅವರು ನ್ಧನರಾದಾಗ, ಸವಿತಃ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ನರ��ಿಂದ್ರ 
ಮ�ದ ಅವರು ಟಿವಿ�ರ್ ಮಾಡಿ, "ಡಾ. ಸಿಿಂಧು ತಾಯಿ ಸಪಾಕೆಲ್ ಅವರು 
ಸಮಾಜಕ�ಕೆ ನ್�ಡಿದ ಉದಾತತಿ ಸ��ವ�ಗಾಗಿ ಅವರನುನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುವುದು" 
ಎಿಂದು ತ್ಳಿಸಿದದಾರು. 

ರ್ೋಸಲಾತ್ 
ಜನವರಿ  2016 ರಲಿಲಾ, ಕ��ಿಂದ್ರ 

ಸಕಾಟ್ರವು ಸಿಆರ್.ಪಿಎಫ್ 
ಮತುತಿ ಸಿಐಎಸ್ಎಫ್ ನಲಿಲಾ 

ಕಾನ್ ಸ�ಟಾಬಲ್  ದಜ�ಟ್ಯಲಿಲಾ 
ಶ��.33 ರರುಟಾ ಹುದ�ದಾಗಳನುನು 

ಕಾಯಿದಾರಿಸಿತು. ಇದು ಭದ್ರತಾ 
ಪಡ�ಗಳಲಿಲಾ ಮಹಿಳ�ಯರ  

ಬಗ�ಗೆ ಇದದಾ ಮನಃಸಿಥಾತ್ಯನುನು  
ಬದಲಾಯಿಸುವ ಹ�ಜ�್ಜಯಾಗಿದ�.

ಸಂಸತ್ತುನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ
2019ರ ಸಾವಟ್ತ್್ರಕ ಚುನಾವಣ�ಯಲಿಲಾ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗ�, ದಾಖಲ�ಯ 78 
ಮಹಿಳ�ಯರು ಸಿಂಸದರಾಗಿದದಾರ�, 
ಪಿಂಚಾಯತ್  ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯಲಿಲಾ 
ಮಹಿಳ�ಯರು ಹ�ಚ್ಚಿನ ಸಿಂಖ�್ಯಯಲಿಲಾ 
ಪಾಲ�ೂಗೆಳುಳುತ್ತಿರುವುದರಿಿಂದ, ಶ��ಕಡಾ 
46ರರುಟಾ ಮಹಿಳ�ಯರು ಪ್ರಮುಖ 
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ�. 

ಪರಾತ್ಯಂದು ದಿಕ್ಕೆಲಲಿದ ಮಗುವಿಗೆ 

ತ್ಯಿಯಾಗಿ ಹೆರ್ಜೆ ಹಾಕ್ದ 

ಕರುಣಾಮಯಿ ಸಿಂಧು ತ್ಯಿ

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಉತತಿರಾಖಿಂರದ ಕಾಶಿಪುರದ ನ್ವೃತತಿ ಸ��ನಾಧಕಾರಿಯ ಪುತ್್ರ 

ಸಾಯರಾ ಬಾನು ಅವರ ವಿವಾಹ ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ನ ಜಟಿಬಿ 

ನಗರ ಪ್ರದ��ಶದ ನ್ವಾಸಿ ರಿಜಾವಿನ್ ಅವರ�ೂಿಂದಗ� 2002ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 11 

ರಿಂದು ಆಗಿತುತಿ. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಾನದಲಿಲಾ ಸಾನುತಕ�ೂ�ತತಿರ ಪದವಿ ಪಡ�ದ 

ನಿಂತರ ಮದುವ�ಯಾದ ಸಾಯರಾ, ಇತರ ಎಲಾಲಾ ಹುರುಗಿಯರಿಂತ� 

ಉತತಿಮ ಭವಿರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ತನನು ತಾಯಿಯ ಮನ�ಯನುನು ತ�ೂರ�ದು ಗಿಂರನ ಮನ� 

ಸ��ರಿದರು. ಕ�ಲವು ದನಗಳ ನಿಂತರ, ಸವಿತ್ತಿನ ವಾ್ಯಪಾರಿ ಅವರ ಪತ್ ಮತುತಿ 

ಅತ�ತಿ-ಮಾವ ಅವರಿಗ� ಕರುಕುಳ ನ್�ರಲಾರಿಂಭಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಮಕಕೆಳಿದದಾರೂ 

ಸಾಯರಾ ಮ�ಲ� ಹಲ�ಲಾ ಮಾರಲಾಗಿತುತಿ. ಅವರನುನು ಮೂದಲಿಸಲಾಯಿತು 

ಮತುತಿ ಮನ�ಯಿಿಂದ ಹ�ೂರಹಾಕುವುದಾಗಿ ಬ�ದರಿಕ� ಹಾಕಲಾಯಿತು. 2015ರ 

ಅಕ�ೂಟಾ�ಬರ್ ತ್ಿಂಗಳಲಿಲಾ ಸಾಯರಾ ತನನು ತಾಯಿಯ ಮನ�ಗ� ಕ�ಲವು ದನಗಳ 

ಕಾಲ ಬಿಂದಾಗ, ಆಕ�ಯ ಪತ್ ತ್್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ ಮೂಲಕ ವಿಚ�್ಛ�ದನ 

ನ್�ಡಿದರು. ಸಾಯರಾ ಅವರಿಂತ�, ಲಕಾಿಂತರ ಮಹಿಳ�ಯರು ಈ ಪಿರುಗನುನು 

ಎದುರಿಸುತ್ತಿದದಾರು. ಆದರ�, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಯರಾ ಸುಪಿ್ರ�ಿಂಕ�ೂ�ರ್ಟ್ 

ಮಟಿಟಾಲ��ರಿದರು. ಮ� 2017ರಲಿಲಾ, ಸುಪಿ್ರ�ಿಂಕ�ೂ�ರ್ಟ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ 

ತ್�ಪುಟ್ ನ್�ಡಿತು. ಇದರ ನಿಂತರ, ಪ್ರತ್ಭಟನ�ಗಳ ಹ�ೂರತಾಗಿಯೂ, 

ಮುಿಂಗಾರು ಅಧವ��ಶನದಲಿಲಾ ಈ ಕಾನೂನನುನು ಸಿಂಸತುತಿ ಅಿಂಗಿ�ಕರಿಸಿತು, 

ಇದು ಕ�ೂ�ಟ್ಯಿಂತರ ಮುಸಿಲಾಿಂ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಹಕುಕೆ ನ್�ಡಿತು. 

ತ್್ರವಳಿ ತಲಾಖ್ ರದ ್್ದ
ಮುಸಿಲಾಿಂ ಮಹಿಳ�ಯರ ರನತ� ಮತುತಿ 

ಸುರಕ್ಷತ�ಯನುನು ಖಚ್ತಪಡಿಸಲು 

ಮುಸಿಲಾಿಂ ಮಹಿಳ�ಯರ (ವ�ೈವಾಹಿಕ 

ಹಕುಕೆಗಳ ರಕ್ಷಣ�) ಕಾಯದಾ 2019ನುನು 

2018ರ ಸ�ಪ�ಟಾಿಂಬರ್ 19ರಿಂದು ಜಾರಿಗ� 

ತರಲಾಯಿತು.

ಕಟ್ಟಿನಿಟಾಟಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

ಅತಾ್ಯಚಾರ ಅಪರಾಧಗಳನುನು 

ಗಲಿಲಾಗ��ರಿಸುವುದೂ ಸ��ರಿದಿಂತ� 

ಕಠಿಣ ಶಿಕ�ಗ� ಅವಕಾಶ 

ಕಲಿ್ಪಸುವ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನು 

(ತ್ದುದಾಪಡಿ) ಕಾಯದಾಯನುನು 

2018ರಲಿಲಾ ಅಿಂಗಿ�ಕರಿಸಲಾಯಿತು

ತ್ವರತ ವಿಶೆೋರ ನಾಯಾಯಾಲಯಗಳು : 
ಲ�ೈಿಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗ� ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತವಿರಿತ 
ವಿಚಾರಣ�ಗಾಗಿ 1023 ತವಿರಿತ ವಿಶ��ರ ನಾ್ಯಯಾಲಯಗಳ 
ಸಾಥಾಪನ�. ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ರರ್ಕದ ಸಿಂದಭಟ್ದಲೂಲಾ ಅತಾ್ಯಚಾರ 
ಮತುತಿ ರ�ಕ�ೂಸ್ಗ� ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ 49 ಸಾವಿರಕೂಕೆ ಹ�ಚುಚಿ ಬಾಕ 
ಪ್ರಕರಣಗಳನುನು ಇತ್ಯಥಟ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ತ್ರಾವಳಿ ತಲಾಖ್ ವಿರುದಧಿ  
ಲಕ್ಂತರ ಮಹಿಳೆಯರ ಧ್ವನಿಯಾದ 

ಸ್ಯರಾ ಬಾನು

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತುಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ನ್�ವು ಧ�ೈಯಟ್ಶಾಲಿಗಳಾಗಿದುದಾ, ಉತಾಸ್ಹದಿಂದ ಬದುಕುವ ಛಲ 
ಹ�ೂಿಂದದದಾರ�, ಆಗ ಯಾವುದ�� ಮಾಗಟ್ವು ಕರಟಾವಲಲಾ. ಜಮು್ಮ 

ಮತುತಿ ಕಾಶಿಮೀರದ ನ್ತ್ಕಾ ಗುಪಾತಿ ಇದಕ�ಕೆ ಉತತಿಮ ಉದಾಹರಣ�. 
ಎಐಎಫ್.ಟಿಯಿಿಂದ ಪದವಿ ಪಡ�ದ ನಿಂತರ, ಉತ್ಪನನು ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರಾಗಿ 
ಕಿಂಪನ್ಯಿಂದರಲಿಲಾ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿದ ನಿಂತರ, ನ್ತ್ಕಾ ಪ್ರತ್ ರಾಜ್ಯದ 
ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ�ಯನುನು ಆಪತಿವಾಗಿ ಗಮನ್ಸಿದರು. ಸೃಜನಶಿ�ಲತ�ಯು 
ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರನುನು ಆಕಷ್ಟ್ಸಿತುತಿ. ಅವರು ತನನು ಕ�ಲಸವನುನು 
ಪಿ್ರ�ತ್ಸುತ್ತಿದದಾರು, ಆದರ� ಅವರ ಸೃಜನಶಿ�ಲತ� ದ�ೈನಿಂದನ ಕಾಯಟ್ದಲಿಲಾ 
ಎಲ�ೂಲಾ� ದಮನಗ�ೂಳುಳುತ್ತಿತುತಿ. ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ನ್ಿಂದಾಗಿ ದ��ಶದಲಿಲಾ ಕಟುಟಾನ್ಟಿಟಾನ 
ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಇದಾದಾಗ, ಮನ�ಯಿಿಂದಲ�� ಕ�ಲಸ ಮಾರುವಾಗ  
ನ್ತ್ಕಾ ಹ�ೂಸದಾಗಿ ಒಿಂದು ನಾವಿ�ನ್ಯತ�ಯ ಆರಿಂಭವನುನು ಮಾರಲು 
ಯ�ಚ್ಸಿದರು. ಹ�ಚ್ಚಿನ ಕರಕುಶಲ ಕುಶಲಕರ್ಟ್ಗಳು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ 
ಅವಧಯಲಿಲಾ ನ್ಷ್ಕೆರಿಯರಾಗಿದದಾರು. ನ್ತ್ಕಾ ಅವರನುನು ಸಿಂಪಕಟ್ಸಿದರು ಮತುತಿ 
ನಿಂತರ ಪ�ೈನ್ ಕ�ೂ�ನ್ ಹ�ಸರಿನಲಿಲಾ ಇನಾಸ್ಟಿಗಾ್ರಮ್ ನಲಿಲಾ ಪುಟವನುನು ರೂಪಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಆ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಮಾರುಕಟ�ಟಾ ಮಾರಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು. 
ಇದಕ�ಕೆ ಸವಿಲ್ಪ ಸಮಯ ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂಡಿತು, ಆದರ� ಕ್ರಮ�ಣ ಅವರು 
ದ�ಹಲಿಯಲಿಲಾ ಕಚ��ರಿ ತ�ರ�ಯುವುದರ�ೂಿಂದಗ� ತಮ್ಮದ�� ಆದ ಕಿಂಪನ್ಯನುನು 
ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು. ಕ��ವಲ ಒಿಂದು ವರಟ್ದಲಿಲಾ ವಹಿವಾಟು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. 
ದಾಟಿತು. ಪ್ರಸುತಿತ, ಅನ��ಕ ರಾಜ್ಯಗಳ 200ಕೂಕೆ ಹ�ಚುಚಿ ಕುಶಲಕರ್ಟ್ಗಳು 
ಅವರ ಕಿಂಪನ್ಯಿಂದಗ� ನಿಂಟು ಹ�ೂಿಂದದಾದಾರ�. ಅವರಲಿಲಾ ಹ�ಚ್ಚಿನವರು 
ಮಹಿಳ�ಯರ��. ಇವರು ಈ ಮದಲು ಕರು ಬರತನದಲಿಲಾ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದದಾರು, 
ಆದರ� ಈಗ ಅವರು ಉತತಿಮ ಆದಾಯವನುನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ�. ಅನ��ಕ 
ರಾಜ್ಯಗಳಲಿಲಾ ಕರಕುಶಲ ಉತ್ಪನನುಗಳನುನು ಮಾರಾಟ ಮಾರುತ್ತಿದಾದಾರ�. 

ನವೋದಯಾಮ ಭಾರತದೆೋಂದಿಗೆ ಕನಸ್ಗಳ ಸಾಕಾರ
ಯುವ ಮನಸುಗಳು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಮತುತಿ ಆಕಾಿಂಕ�ಗಳನುನು 
ಈಡ��ರಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲು ನ�ರವಾಗಲು ನವ�ದ್ಯಮ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನುನು 
2016ರಲಿಲಾ ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನವ�ದ್ಯಮ ಭಾರತದಿಂತಹ 
ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮಗಳಿಿಂದಾಗಿ, ಇಿಂದು ದ��ಶವು ವಿಶವಿದ ಮೂರನ�� ಅತ್ದ�ೂರ್ಡ 
ನವ�ದ್ಯಮ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯಾಗಿದ�. ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕ�ಳಗಿನ ಸಿಂಪಕಟ್ಕ�ಕೆ 
ಭ��ಟಿ ನ್�ಡಿ- https://www.startupindia.gov.in.

ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ವಾಗ ಹೆೋಗೆಯಿಂದ ಮ್ಕ್ತು

ಒಲ್ಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್್ರೋಡಾಪಟ್ಗಳ ಅತ್ಯಾತತುಮ ಪ್ರದಶಚ್ನ

ಉಜವಿಲಾ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ ದ��ಶದ 9 ಕ�ೂ�ಟಿಗೂ ಹ�ಚುಚಿ ಬರ 
ಕುಟುಿಂಬಗಳಿಗ� ಎಲ್.ಪಿಜ ಸಿಂಪಕಟ್ ಕಲಿ್ಪಸಲಾಗಿದ�. ಕಟಿಟಾಗ�, ಕಲಿಲಾದದಾಲು 

ಮುಿಂತಾದ ಸಾಿಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಿಂಧನಗಳಿಿಂದ ಅರುಗ� ಮಾರುವುದರಿಿಂದ 
ಭಾರತದಲಿಲಾ ವಾಷ್ಟ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳು ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತಿದದಾವು ಎಿಂದು 

ವಿಶವಿ ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ ಸಿಂಸ�ಥಾಯ ಅಿಂಕ ಅಿಂಶಗಳು ಸಾರುತತಿವ�. ಆದರ� ಕ��ಿಂದ್ರ 
ಸಕಾಟ್ರದ  ಪ್ರಯತನುದಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳ�ಯರಲಿಲಾ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲ� 

ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶ��ಕಡಾ 20ರರುಟಾ ಇಳಿಕ�ಯಾಗಿವ�.

2008ರಲಿಲಾ ಒಲಿಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಿಲಾ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾವರ ಸಿಂಖ�್ಯ 25 

ಆಗಿತುತಿ, ಇದು 2012 ರಲಿಲಾ 23ಕ�ಕೆ 

ಇಳಿಯಿತು.

ಇದು 2016 ರಲಿಲಾ 54 

ಆಯಿತು, 2020 ರಲಿಲಾ 57ಕ�ಕೆ 

ಏರಿಕ�ಯಾಯಿತು.

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ

ನಿತ್ಕಾ 
ಇನಾ್ಸಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟಿಯಿಂದ 

ನವರೀದ್ಮದವರಗೆ  
ಸೂಫೂತ್ಜೆದ್ಯಕ ಪರಾಯಾಣ 
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ಟ�ೂ�ಕಯ ಒಲಿಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲಿಲಾ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫಿ್ರಕಾ ವಿರುದ್ಧದ 
ಪಿಂದ್ಯದಲಿಲಾ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕ ತಿಂರ ಅತ್ಯಿಂತ 

ದುಬಟ್ಲ ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತುತಿ, ಆದರ� ವಿಂದನಾ ಕಟರಿಯಾ ಅವರು 
ತಮ್ಮ ಹಾಕ ಸಿಟಾಕ್ ನ�ೂಿಂದಗ� ಹಾ್ಯಟಿ್ರಕ್ ಬಾರಿಸಿ ದ��ಶಕ�ಕೆ ಸಿಂತಸ ಪರುವ 
ಅವಕಾಶವನುನು ನ್�ಡಿದರು. ಅವರು ಒಲಿಿಂಪಿಕ್ ಇತ್ಹಾಸದಲಿಲಾ ಭಾರತ 
ಪರ ಹಾ್ಯಟಿ್ರಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಮದಲ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕ ಆಟಗಾತ್ಟ್ಯಾದರು. 
ಹಾಕ ಆಟಗಾತ್ಟ್ಯಾಗುವ ಕನಸನುನು ಈಡ��ರಿಸುವುದು ಕಟರಿಯಾಗ� 
ಅರುಟಾ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲಲಾ. ಅವರು ಉತತಿರಾಖಿಂರದ ರ�ೂ�ಶನಾಬಾದ್ 
ಗಾ್ರಮದಲಿಲಾ ಬ�ಳ�ದರು. ಕಟರಿಯಾರ ನ�ರ�ಹ�ೂರ�ಯವರು ಆಕ� ತನನು 
ಕನಸುಗಳನುನು ಪೂರ�ೈಸುವುದನುನು ಇರಟಾಪರುತ್ತಿರಲಿಲಲಾ. ಅವರ ಅಜ್ಜ ಕೂರ 
ಆಕ� ಮನ�ಯ ಕ�ಲಸಗಳಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾರಬ��ಕ�ಿಂದು ಬಯಸಿದದಾರು. 
ಆದರ�, ಕುಸಿತಿಪಟುವಾದ ಆಕ�ಯ ತಿಂದ� ನಹರ್ ಸಿಿಂಗ್ ಕಟರಿಯಾ ಮುಿಂದ� 
ಬಿಂದು ವಿಂದನಾಗ� ಬ�ಿಂಬಲ ನ್�ಡಿದರು ಮತುತಿ ಕ್ರ�ಡ�ಯನುನು ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ 
ಮುಿಂದುವರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಆರಿಂಭಿಕ ದನಗಳಲಿಲಾ, 
ತರಬ��ತ್ಗ� ಸರಿಯಾದ ಸಲಕರಣ�ಗಳು ಆಕ�ಯ ಬಳಿ ಇರಲಿಲಲಾ. ಅವರು 
ತನನು ಕೌಶಲ್ಯಗಳನುನು ಹ�ಚ್ಚಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲು ಮರದ ಕ�ೂಿಂಬ�ಗಳ�ೊಿಂದಗ� ಅಭಾ್ಯಸ 
ಮಾರುತ್ತಿದದಾರು. ಅವರ ಮದಲ ತರಬ��ತುದಾರ ಪ್ರದ�ಪ ಚ್ನ�ೂಟಿ ಶಾಲಾ 
ಪಿಂದಾ್ಯವಳಿಯಲಿಲಾ ಆಕ�ಯ ಆಟ ನ�ೂ�ಡಿದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು 
ಮತುತಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗ� ಭಾರತ ತಿಂರದಲಿಲಾ ಸಾಥಾನ ಪಡ�ಯಲು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ ತಿಂರದಲಿಲಾ ಮುಿಂದ� ಆಡಿದ ವಿಂದನಾ ತಿಂರದ 

ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯ ವಸತ್ ಯೋಜನೆ

ಮಹಿಳಾ ಪ�ೈಲರ್ 

ಗಳನುನು ನೌಕಾಪಡ�ಗ� 

ಸ��ರಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲಾಗಿದ�.

ಸಾಕೆವಾರ್ರನ್ ನಲಿಲಾನ ಮಹಿಳಾ 
ಪ�ೈಲರ್ ಗಳು ಯುದ್ಧಕ�ಕೆ 

ಸಿದ್ಧರಾಗಿದಾದಾರ�. 
ಕಾಯಿಂ 

ನ��ಮಕಾತ್ಯಿಂದಗ� 
ಮಹಿಳ�ಯರನುನು ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 

ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡ�ರ್ಗ� 
ಸ��ರಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲಾಗುತ್ತಿದ�.

2015ರಿಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ 

ವಸತ್ ಯ�ಜನ�ಯಡಿ  

ಭೂರ್ ಮತುತಿ ಮನ� 

ಮಾಲಿ�ಕತವಿ ಪಡ�ದ 

ಮಹಿಳ�ಯರ ಸಿಂಖ�್ಯಯಲಿಲಾ 

ಶೆೋ.13ರ 

ಹ�ಚಚಿಳವಾಗಿದ�.

ನಾಯಕರೂ ಆಗಿದಾದಾರ�. ತಮ್ಮ ದ��ಶಕಾಕೆಗಿ ಅನ��ಕ ಪದಕಗಳನುನು 
ಗ�ದುದಾಕ�ೂಟಿಟಾರುವ ವಿಂದನಾ ಅವರು ಕ��ಿಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರದ ಟಾಗ�ಟ್ರ್ 
ಒಲಿಿಂಪಿಕ್ ರ�ಡಿಯಿಂ ಸಿಕೆ�ಮ್ (ಟಿಒಪಿಎಸ್) ನ ಭಾಗವಾಗಿದಾದಾರ� ಮತುತಿ 
ಉತತಿರಾಖಿಂರದ ಬ��ಟಿ ಬಚಾವ� -  ಪಢಾವ� ಅಭಿಯಾನದ ಬಾ್ರಿಂಡ್ 
ರಾಯಭಾರಿಯೂ ಆಗಿದಾದಾರ�.  

ಮನಯ ಒತತಿಡದ ನಡುವೆಯೂ 

ಮಹಿಳಾ ಹಾಕ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೆನ 

ಗಳಿಸಿದ ವಂದನಾ

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತುಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಕೃಷ್ ಪ್ರಧಾನ ದ��ಶವಾದ ಭಾರತದಲಿಲಾ ಕೃಷ್ ವಲಯದಲಿಲಾ 
ಮಹಿಳ�ಯರ ಪಾಲೂ ಹ�ಚುಚಿ ಮಹತವಿ ಪಡ�ದಲಲಾ. ಆದರ� ಮುಿಂಗ��ರ್ 

ನ ಬಿ�ನಾ ದ��ವಿಯಿಂತಹ ಮಹಿಳ�ಯರು ತಮ್ಮ ಚತುರ ಮತ್ಯಿಿಂದಾಗಿ 
ಹ�ಸರಾಗಿದಾದಾರ�. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಿಂಚದ ಮ�ಲಿನ ಹಾಸಿಗ�ಯ ಕ�ಳಗ� 
ಅಣಬ�ಗಳನುನು ಬ�ಳ�ಸಿದರು ಮತುತಿ ಈಗ ದ��ಶಾದ್ಯಿಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. 
ಆದರ� ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಸುಲಭವಾಗ��ನೂ ಇರಲಿಲಲಾ. ಬಿ�ನಾ 
ದ��ವಿಗ� ಅಣಬ� ಕೃಷ್ಗ� ಯಾವುದ�� ಭೂರ್ ಅಥವಾ ಹ�ೂಲವಿರಲಿಲಲಾ. 
ಆದರ� ಧ�ೈಯಟ್ ಕಳ�ದುಕ�ೂಳಳುದ ಆಕ� ತಾನು ಮಲಗುತ್ತಿದದಾ ಮಿಂಚದ 
ಹಾಸಿಗ�ಯ ಕ�ಳಗ� ಒಿಂದು ಕಲ�ೂ� ಅಣಬ� ಬಿ�ಜಗಳನುನು ಬಿತ್ತಿ ಕೃಷ್ 
ಮಾರಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು. ಅಣಬ�ಗಳನುನು ಬ�ಳ�ಸಲು, ಬಿ�ನಾ ದ��ವಿ 
ಮದಲು ತಮ್ಮ ಮಿಂಚಕ�ಕೆ ನಾಲೂಕೆ ಕಡ�ಯಿಿಂದ ಸಿ�ರ� ಸುತ್ತಿದರು. ಈ 
ಕೃಷ್ ವಿಧಾನವು ಜನರನುನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಕೃಷ್ ವಿಶವಿವಿದಾ್ಯಲಯದ 
ತಿಂರವು ತಕ್ಷಣವ�� ಅವರ ಮನ�ಗ� ಬಿಂದು, ಅವರ ಹ�ೂಸತನದ ಶ�ೋ�ಧ 
ಚ್ತ್ರಗಳು ಮತುತಿ ವಿ�ಡಿಯಗಳನುನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಹ�ೂರ ಜಗತ್ತಿನಲಿಲಾ 
ವ�ೈರಲ್ ಆಯಿತು. ತಮ್ಮ ದಣಿವರಿಯದ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಿಂದ, ಬಿ�ನಾ 
ದ��ವಿ ಮುಿಂಗರ್ ನ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳ�ೊಿಂದಗಿನ 105 ಹಳಿಳುಗಳಲಿಲಾ ಅಣಬ� 
ಕೃಷ್ಯಲಿಲಾ ಆಸಕತಿಯನುನು ಕ�ರಳಿಸಿದಾದಾರ�, ಇದರಿಿಂದಾಗಿ 1500 ಕುಟುಿಂಬಗಳ 
ಜ�ವನ�ೂ�ಪಾಯ ಗಣನ್�ಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿದ�. ಅಣಬ� ಕೃಷ್ಯ ಜ�ೂತ�ಗ�, 
ಬಿ�ನಾ ದ��ವಿ ಅನ��ಕ ವರಟ್ಗಳಿಿಂದ ಸಾವಯವ ಕೃಷ್, ಕ�ೂಟಿಟಾಗ� ಗ�ೂಬ್ಬರ 
ಉತಾ್ಪದನ� ಮತುತಿ ಸಾವಯವ ಕ�ಟನಾಶಕಗಳ ತಯಾರಿಕ�ಯನುನು ಹ��ಗ� 

ಮಹಿಳೆಯರ ರಕಷಿ ಣೆ 

ಒಿಂದು ರಾರಟ್ರ, ಒಿಂದು 
ತುತುಟ್ ಕರ� ಸಿಂಖ�್ಯ 112ಅನುನು 

ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದ�, ಇದು 
35 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತುತಿ 

ಕ��ಿಂದಾ್ರರಳಿತ ಪ್ರದ��ಶಗಳಲಿಲಾ 
ಕಾಯಟ್ನ್ವಟ್ಹಿಸುತ್ತಿದ�.

ಮಾರಬ��ಕ�ಿಂದು ರ�ೈತರಿಗ� ಕಲಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ�. ಬಿ�ನಾ ದ��ವಿಯ ಅದಮ್ಯ 
ಚ��ತನದಿಂದಾಗಿ ಇಿಂದು ಗಾ್ರರ್�ಣ ಮಹಿಳ�ಯರಲಿಲಾ ಹಾಲು ಮತುತಿ ಮ�ಕ� 
ಸಾಕಾಣಿಕ�ಯತತಿ ವಿಶ��ರ ಗಮನ ಕಿಂರು ಬರುತ್ತಿದ�. ಬಿ�ನಾ ದ��ವಿಯ ಈ 
ಗಾಥ�ಯನುನು ಸವಿತಃ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರು ತಮ್ಮ 
ಟಿವಿಟರ್ ಹಾ್ಯಿಂರಲ್ ಮೂಲಕ ಹಿಂಚ್ಕ�ೂಿಂಡಿದಾದಾರ�.  

ಸಹಾಯವಾಣಿ

181 
ರ ಮೂಲಕ 2021 
ಡಿಸ�ಿಂಬರ್ 24ರವರ�ಗ� 
54 ಲಕ್ಷಕೂಕೆ ಹ�ಚುಚಿ 
ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ನ�ರವು 
ನ್�ರಲಾಗಿದ�.

ಮಂಚದ ಕೆಳಗೆ ಅಣಬ 
ಬಳೆದು 'ಅಣಬ ಮಹಿಳೆ'ಯಾದ 

ಬಿರೀನಾ ದೆರೀವಿ

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಉತತಿರಾಖಿಂರದ ಕ�ೂ�ಸಿ ನದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ 
ಜ�ವನ�ೂ�ಪಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ�. ಆದರ� 

ಕಾಲಾನಿಂತರದಲಿಲಾ ಹ�ಚುಚಿತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಿಂದಾಗಿ, ನ್�ರು 
ಕಡಿಮಯಾಗಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದಾಗ, ನಿಂತರ ಅದರ ದರಗಳ 
ಉದದಾಕೂಕೆ ಇರುವ ಕಾರುಗಳ ಅಸಿತಿತವಿಕೂಕೆ ಬ�ದರಿಕ� ಎದುರಾಯಿತು. 
ನದಗ� ಹ�ೂಸ ಜ�ವ ನ್�ರಲು ಮತುತಿ ಪರಿಸರದ ಮಹತವಿದ ಬಗ�ಗೆ 
ಜಾಗೃತ್ ಮೂಡಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೂಿಂಡಿದದಾ ಬಸಿಂತ್ ದ��ವಿ 
ಅವರಿಗ� ಇದು ಸಿವಿ�ಕಾರಾಹಟ್ವಾಗಿರಲಿಲಲಾ. ಕೌಸಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಿಷ್ 
ಆಶ್ರಮದಲಿಲಾ ವಾಸಿಸುವ ಮಹಿಳ�ಯರು ಅವರನುನು ಬಸಿಂತ್ ಬ�ಹ�ನ್ 
ಎಿಂದು ಪಿ್ರ�ತ್ಯಿಿಂದ ಕರ�ಯುತಾತಿರ�. ಕ��ವಲ 12ನ�� ವಯಸಿಸ್ನಲಿಲಾ 
ಪತ್ಯನುನು ಕಳ�ದುಕ�ೂಿಂರ ಬಸಿಂತ್ ಬ�ಹ�ನ್ ಜ�ವನದಲಿಲಾ ಎಿಂದಗೂ 
ಬದುಕು ಕ�ೈಚ�ಲಲಾಲಿಲಲಾ. ಪತ್ಯ ಮರಣಾನಿಂತರ ಲಕ್ಷಿಷ್ ಆಶ್ರಮವು 
ಅವರ ವಾಸಸಾಥಾನವಾಯಿತು. ಇಲಿಲಾಯ� ಇದುದಾ ಅವರು 12ನ�� 
ತರಗತ್ವರ�ಗೂ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನುನು ಪೂಣಟ್ಗ�ೂಳಿಸಿದರು, 
ನಿಂತರ ಇಡಿ� ಜಲ�ಲಾಯಲಿಲಾ 'ಬಾಲವಾಡಿ' ಆಶ್ರಮಗಳನುನು ತ�ರ�ಯಲು 
ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು, ನಿಂತರ ಜಲ�ಲಾಯಲಿಲಾ 'ಬಾಲವಾಡಿ' ಆಶ್ರಮವನುನು 
ತ�ರ�ದರು. ಇಲಿಲಾ ಅವರು ಸವಿತಃ ಕಲಿಸಲು ಆರಿಂಭಿಸಿದರು. ಒಿಂದು 
ಕಾಲದಲಿಲಾ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ಸಿಂಕರಟಾವನುನು ಅನುಭವಿಸಿದದಾ ಬಸಿಂತ್ 
ದ��ವಿ ಮನ� ಮನ�ಗ� ತ�ರಳಿ ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದ ದುರ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ�ಗೆ 
ಜನರಿಗ� ತ್ಳಿವಳಿಕ� ನ್�ಡಿದರು. 2003ರಲಿಲಾ, ಅರಣ್ಯನಾಶದಿಂದಾಗಿ 
ಮುಿಂದನ 10 ವರಟ್ಗಳಲಿಲಾ ಕ�ೂ�ಸಿ ನದ ಒಣಗುತತಿದ� ಎಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮ 
ವರದ ನ�ೂ�ಡಿ, ಅದನುನು ಉಳಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೂಿಂರರು. 

ಡಿ.ಎನ್.ಎ  
ವಿಶೆಲಿೋರಣಾ 
ಘಟಕಗಳು 

ಸಾಟಿಪ್ ಸೆಂಟರ್

20 ರಾಜ್ಯಗಳು/
ಕ��ಿಂದಾ್ರರಳಿತ 
ಪ್ರದ��ಶಗಳಲಿಲಾ 
ಡಿಎನ್.ಎ ವಿಶ�ಲಾ�ರಣಾ 
ರಟಕಗಳ ಸಾಥಾಪನ� 
ಮತುತಿ ಉನನುತ್�ಕರಣಕ�ಕೆ 
190 ಕ�ೂ�ಟಿ ರೂ. 
ಅನುಮ�ದನ�.

ದ��ಶಾದ್ಯಿಂತ  ಖಾಸಗಿ, 
ಸಾವಟ್ಜನ್ಕ, ಕುಟುಿಂಬ, 

ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ ಕ�ಲಸದ 
ಸಥಾಳದಲಿಲಾ ಹಿಿಂಸಾಚಾರಕ�ಕೆ 

ಬಲಿಯಾದ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� 
ಸಹಾಯ ಮಾರಲು 

ಒನ್ ಸಾಟಾಪ್ ಕ��ಿಂದ್ರಗಳು 
ಕಾಯಟ್ನ್ವಟ್ಹಿಸುತ್ತಿವ�, 3 

ಲಕ್ಷಕೂಕೆ ಹ�ಚುಚಿ ಮಹಿಳ�ಯರು 
ಇದರ ನ�ರವು ಪಡ�ದದಾದಾರ�.

704

ಮರಗಳನುನು ಕತತಿರಿಸಬ��ಡಿ, ಮರ ಇಲಲಾದದದಾರ� ನದ ಒಣಗುತತಿದ� 
ಎಿಂದು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರಿಗ� ಸಲಹ� ಮಾಡಿದರು. ಮರಗಳನುನು ಕತತಿರಿಸುವ 
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವರು ಪತ್್ರಕ�ಯ ತುಣುಕನುನು ತ�ೂ�ರಿಸುತ್ತಿದದಾರು. 
ಕ್ರಮ�ಣ ನ್ಜವಾಗಿಯೂ ಸನ್ನುವ��ಶವು ಬದಲಾಗಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿತು. 
2016ರಲಿಲಾ, ಬಸಿಂತ್ ದ��ವಿ ಅವರಿಗ� ಮಹಿಳ�ಯರಿಗಾಗಿ ದ��ಶದ ಅತು್ಯನನುತ 
ಪ್ರಶಸಿತಿಯಾದ ನಾರಿ ಶಕತಿ ಪುರಸಾಕೆರವನುನು ನ್�ರಲಾಯಿತು. ಬಸಿಂತ್ 
ದ��ವಿ 2022ರ ಪದ್ಮಶಿ್ರ� ಪ್ರಶಸಿತಿಗೂ ಭಾಜನರಾದರು. 

ವೃಕಷಿ ರಕಷಿ ಣೆಯ 

ಸಂಕಲಪಾ ಮಾಡಿದ 

ಬಸಂತ್ ದೆರೀವಿ

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತುಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಜ�ೂ�ಹಟ್ತ್ ಅಹ�ೂ�ಮ್ ರಾಜರ ಕ�ೂನ�ಯ 
ರಾಜಧಾನ್ಯಾಗಿ, ಲಖಿ�ರ್ ಬರುವಾ ಜನ್ಸಿದ 

ಸಥಾಳವಾಗಿ ಚಹಾ ಉದಾ್ಯನಗಳಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ�. ಆಕ� ಹುಟಿಟಾದ 
ಕೂರಲ�� ತಾಯಿ ನ್ಧನರಾದರು. ಮನ�ಯ ಆರ್ಟ್ಕ ಸಿಥಾತ್ 
ದುಬಟ್ಲವಾಗಿತುತಿ ಆದರ� ಆಕ� ತಿಂದ� ಆಕ�ನುನು ಬ�ಳ�ಸಲು ಶ್ರರ್ಸಿದರು. 
ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕಲಿಕ�ಯಲಿಲಾ ಉತತಿಮವಾಗಿದದಾರು. ಆದರ� 
1969 ರಲಿಲಾ ತನನು ತಿಂದ�ಯ ಮರಣಾನಿಂತರ, ಅವರು ಕಾಲ��ಜನ್ಿಂದ 
ಹ�ೂರಗುಳಿಯಬ��ಕಾಯಿತು. 1973 ರಲಿಲಾ ಆಕ� ಮದುವ�ಯ ನಿಂತರ, 
ಆಕ�ಯ ಪತ್ ಮತ�ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಿಂದುವರಿಸಲು ರ್ರ�ತಾಸ್ಹಿಸಿದರು. 
ಲಖಿ�ರ್ 1980ರಲಿಲಾ ಪದವಿ ಪಡ�ದರು ಮತುತಿ ಜಲಾಲಾ ಕ��ಿಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ 
ಬಾ್ಯಿಂಕನಲಿಲಾ ಲ�ಕಕೆಪತ್ರ ವ್ಯವಸಾಥಾಪಕರಾದರು. ಇಲಿಲಾಿಂದ ಲಖಿ�ರ್ಯ 
ಹ�ೂಸ ಜ�ವನ ಪಾ್ರರಿಂಭವಾಯಿತು, ಅದಕಾಕೆಗಿ ಅವರು ಅಸಾಸ್ಿಂನಲಿಲಾ 
ಮಾತ್ರವಲಲಾದ� ರಾರಟ್ರದಾದ್ಯಿಂತ ಖಾ್ಯತ್ಯನೂನು ಗಳಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ 
ಕ�ಲಸದ ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಹಳಿಳುಗಳ ಬರ, ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಮಹಿಳ�ಯರು 
ಮತುತಿ ಚಹಾ ತ�ೂ�ಟಗಳಲಿಲಾ ಕ�ಲಸ ಮಾರುವ ಮಹಿಳ�ಯರು ಸಾಲ 
ಪಡ�ಯಲು ಗಿಂಟ�ಗಟಟಾಲ� ಸರತ್ ಸಾಲಿನಲಿಲಾ ಕಾಯಬ��ಕಾಗುತತಿದ� 
ಎಿಂಬುದನುನು ಅವರು ಗಮನ್ಸಿದರು. ಈ ಮಹಿಳ�ಯರ ದುಃಸಿಥಾತ್ 
ಕಿಂರು ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು. ಕೌಿಂಟರ್ ಬಳಿ ಬಿಂದರೂ, 
ಅಪೂಣಟ್ ದಾಖಲ�ಗಳಿಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಾಲ ಸಿಗದ� ಬರಿಗ�ೈಯಲಿಲಾ 
ಹಿಿಂತ್ರುಗಬ��ಕಾಗುತ್ತಿತುತಿ. ಇದರಿಿಂದಲ�� ಸೂಫೂತ್ಟ್ ಪಡ�ದ ಅವರು, 
1983ರಲಿಲಾ ಜ�ೂ�ಹಟ್ತ್ ನಲಿಲಾ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ತ್ ರಚ್ಸಿದರು, 

1990ರಲಿಲಾ ಕನಕಲತಾ ಮಹಿಳಾ ಸಹಕಾರಿ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಆರಿಂಭಿಸಿದರು. 
ನ�ೂ�ಿಂದಣಿಗಾಗಿ ಅವರು 8 ವರಟ್ಗಳ ಕಾಲ ಹ�ಣಗಾರಬ��ಕಾಯಿತು. ಈಗ 
ಎರರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹಳ�ಯದಾದ ಬಾ್ಯಿಂಕ್ 4 ಶಾಖ�ಗಳನುನು ಹ�ೂಿಂದದುದಾ, 
ಸುಮಾರು 45,000 ಖಾತ�ದಾರರನುನು ಹ�ೂಿಂದದ�. ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಮಾತ್ರ 
ಬಾ್ಯಿಂಕನಲಿಲಾ ಉದ�ೂ್ಯ�ಗ ಸಿಗುತತಿದ�. ಭಾರತ ಸಕಾಟ್ರವು ಲಖಿ�ರ್ ಬರುವಾ 
ಅವರಿಗ� 2021 ರಲಿಲಾ ಪದ್ಮಶಿ್ರ� ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನು ನ್�ಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ�.  

ಸಬಲ್ರೀಕರಣದ 
ಸಂಕೆರೀತವಾದ 

ಲಖರೀಮಿ ಬರುವಾ

ಮಹಿಳೆಯರ ಸಶಕ್ತಿರೀಕರಣ

ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ಅವಧಯಲಿಲಾ 
ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ವಿಶ��ರ ನ�ರವು 

ನ್�ರಲಾಯಿತು. 

ಪಿಎಿಂ ಗರಿ�ಬ್ ಕಲಾ್ಯಣ್ 
ಯ�ಜನ�ಯಡಿ 14 ಕ�ೂ�ಟಿ 
ಅರುಗ� ಅನ್ಲ ಸಿಲಿಿಂರರ್ 
ಗಳನುನು ಉಚ್ತವಾಗಿ 
ನ್�ರಲಾಯಿತು. 
ಮಹಿಳಾ ಸವಿಸಹಾಯ 
ಗುಿಂಪುಗಳಿಗ� ನ್�ರಲಾಗುವ 
ಮ�ಲಾಧಾರ ಮುಕತಿ 
ಸಾಲದ ರ್ತ್ಯನುನು 
10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಿಂದ 
20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗ� 
ಹ�ಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.

`30,000
2020ರ ಏಪಿ್ರಲ್-ಜೂನ್ 
ಅವಧಯಲಿಲಾ 20 ಕ�ೂ�ಟಿ 

ಮಹಿಳ�ಯರ ಖಾತ�ಗ� 

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತು ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ

ಕ�ೂ�ಟಿ ಗೂ ಹ�ಚುಚಿ ಹಣವನುನು 
ವಗಾಟ್ಯಿಸಲಾಗಿತುತಿ.
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ಗಭಚ್ಪಾತ ರ್ತ್ 24 ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಹಿಿಂಸಾಚಾರಕ�ಕೆ ಬಲಿಯಾದ 
ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸಕಾಟ್ರವು ಇತ್ತಿ�ಚ�ಗ� 
ವ�ೈದ್ಯಕ�ಯ ಗಭಟ್ಪಾತ ಕಾಯದಾಗ� ಅನುಮ�ದನ� ನ್�ಡಿದುದಾ, ಇದರಲಿಲಾ 
ಗಭಟ್ಪಾತದ ಕಾಲರ್ತ್ಯನುನು 20 ವಾರಗಳಿಿಂದ 24 ವಾರಗಳಿಗ� 
ಹ�ಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ�.

ಶ್ೋ

ಲ�ೈಿಂಗಿಕ ಕರುಕುಳ 
ಪ್ರಕರಣಗಳನುನು ವರದ 

ಮಾರಲು ಮತುತಿ 
ಮ�ಲಿವಿಚಾರಣ� ಮಾರಲು ಆನ್ 
ಲ�ೈನ್ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯನುನು 2017ರಲಿಲಾ 

ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 
ಸರಕಾರಿ ಶಾಲ�ಗಳಲಿಲಾ 
6-12ನ�� ತರಗತ್ಯವರ�ಗ� 
ಹ�ಣು್ಣ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಆತ್ಮರಕ್ಷಣಾ 
ತಿಂತ್ರಗಳ ಕಲಿಕ� 
ಆರಿಂಭಗ�ೂಿಂಡಿದ�.

ಆತಮು ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕ್ರಮ 

ನಿೋವು ಜಿಇಎಂ ಪ್ೋಟಚ್ಲ್ ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹ್ದ್

ಸಕಾಟ್ರಿ ದಾಸಾತಿನ್ನಲಿಲಾನ ಭ್ರಷಾಟಾಚಾರವನುನು ತ�ೂಡ�ದುಹಾಕಲು 

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರು ಜಇಎಿಂ ರ�ಟಟ್ಲ್ ಅನುನು 

ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು. ಈಗ ಪ್ರತ್ ಸಕಾಟ್ರಿ ಕಚ��ರಿಯಲಿಲಾ ಮಾರುವ ಎಲಾಲಾ 

ಖರಿ�ದಗಳನುನು ಈ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ನಲಿಲಾ ಮಾರಲಾಗುತತಿದ�. 

ಹ�ಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನುನು https://gem.gov.in ಪಡ�ಯಬಹುದು.

ಮನ�ಯ ನ್ವಟ್ಹಣ� ಮತುತಿ ಮಕಕೆಳ ಪಾಲನ� ನರುವ� ಎಲ�ೂಲಾ� 
ಕನಸುಗಳು ಸಾಯುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಅರುಲ�ೂಮೀಜ 

ಸರವಣನ್ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿ ಹ�ೂರಹ�ೂರ್್ಮದಾದಾರ�. ಆದರ� 
ತರ್ಳುನಾಡಿನ ಮದುರ�ೈ ಮೂಲದ ಅರುಲ�ೂಮೀಜ ಇದನುನು ಒಿಂದು ಅಡಿ್ಡ 
ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲಲಾ, ಆದರ� ಸವಾಲಾಗಿ ಸಿವಿ�ಕರಿಸಿದರು. ತನನು ಹ�ಗಲ 
ಮ�ಲ� ಇಬ್ಬರು ಮಕಕೆಳ ಜವಾಬಾದಾರಿಯಿದದಾ ಕಾರಣ, ಅವರು ಕ�ಲಸಕ�ಕೆ 
ಹ�ೂ�ಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲಲಾ, ಆದದಾರಿಿಂದ, ಅವರು ಮನ�ಯಿಿಂದಲ�� 
ಸಣ್ಣ ವಾ್ಯಪಾರ ಮಾರಲು ಯ�ಚ್ಸಿದರು. ಅವರು ಸಕಾಟ್ರಿ 
ಇ-ಮಾಕ�ಟ್ರ್ ಪ�ಲಾ�ಸ್ (ಜಇಎಿಂ) ರ�ಟಟ್ಲ್ ನಲಿಲಾ ತಮ್ಮ ಹ�ಸರನುನು 
ನ�ೂ�ಿಂದಾಯಿಸಿಕ�ೂಿಂರರು. ದ�ೂರ್ಡ ಆರಟ್ರ್ ಸಿಕಾಕೆಗ ಅವರು ಆರ್ಟ್ಕ 
ಸಮಸ�್ಯಯನುನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಆದರ� ಅದಕ�ಕೆ ಪರಿಹಾರವನುನು ಪ್ರಧಾನ 
ಮಿಂತ್್ರ ಮುದಾ್ರ ಸಾಲ ಯ�ಜನ�ಯ ಮೂಲಕ ಕಿಂರುಕ�ೂಿಂರರು. 
ಅರುಲ�ೂಮೀಜ ಹಿ�ಗ� ಹ��ಳುತಾತಿರ�, "ತಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಟ್ ಮತುತಿ 
ಒಿಂದು ಫ�ಟ�ೂ�ವನುನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲವನುನು 
ಪಡ�ದ�. ಈ ಮದಲು ಅರುಟಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡ�ಯುವುದು 
ಊಹಿಸಲೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತುತಿ" ಎಿಂದು. ಈಗ ಅವರು ಮದುರ�ೈನ್ಿಂದಲ�� 
ಸಾಲ್ಮನ್ ಅನುನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತಿದಾದಾರ�. ಅವರ ಸಾಲ್ಮನ್ ಈಗ ಜಇಎಿಂ 
ರ�ಟಟ್ಲ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮತುತಿ ವಿದ��ಶಾಿಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ 
ಸಚ್ವಾಲಯಕ�ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಿಂತ್್ರ ಕಾಯಾಟ್ಲಯಕೂಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ�. 
ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾ್ಯಪಾರ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ 4 ಜನರಿಗ� ಉದ�ೂ್ಯ�ಗ  
ನ್�ಡಿದಾದಾರ�. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನುನು ವಿಸತಿರಿಸಲು ಎದುರು 
ನ�ೂ�ರುತ್ತಿದುದಾ, 4೦ ಜನರಿಗ� ಉದ�ೂ್ಯ�ಗ ನ್�ರಲು ಚ್ಿಂತ್ಸಿದಾದಾರ�.  

ಮಧುರೈನಿಂದ ದೆಹಲ್ಗೆ 
ಸ್ಲಮುನ್ ಅನು್ನ ಪೂರೈಸುವ 

ಅರುಲಮುರೀಜಿ

ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತುಮ್ಖಪುಟ ಲೆೋಖನ
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ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದಲಿಲಾ, ಕೃಷ್ ವಲಯವೂ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣ�ಗ� ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ�, ಡಿಜಟಲ್ ಕೃಷ್ ಅದಕ�ಕೆ 
ಹ�ೂಸ ಆಯಾಮವನುನು ಸ��ರಿಸುತ್ತಿದ�. ಈ ಡಿಜಟಲ್ ಕೃಷ್ ಭಾರತದ ಭವಿರ್ಯ ಹಾಗು ಪ್ರತ್ಭಾವಿಂತ ಭಾರತ್�ಯ ಯುವಕರು 
ಈ ಕ��ತ್ರದಲಿಲಾ ಗಮನಾಹಟ್ ಕ�ೂರುಗ�ಗಳನುನು ನ್�ರಬಹುದಾಗಿದ�. ಬ�ಳ� ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಭೂ ದಾಖಲ�ಗಳ ಡಿಜಟಲಿ�ಕರಣ, 

ಡ�ೂ್ರ�ನ್ ಮೂಲಕ ಕ�ಟನಾಶಕ ಮತುತಿ ರ�ರಕಾಿಂಶಗಳ ಸಿಿಂಪರಣ�, ಇವ�ಲಲಾವೂ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತುತಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಮತ�ತಿಯನುನು 
ಹ��ಗ� ಬಳಸಬಹುದು ಎಿಂಬುದಕ�ಕೆ ಉದಾಹರಣ�ಗಳಾಗಿವ�. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಡಿಜಟಲ್ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೂಲಕ 

ರ�ೈತರನುನು ಸಬಲಿ�ಕರಣಗ�ೂಳಿಸಲು ಭಾರತ ಸಿಂರಟಿತ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾರುತ್ತಿದ�.

ಭಾರತದಿಂತಹ ದ��ಶದಲಿಲಾ ಕೃಷ್ ಮತುತಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಅತ್ಯಿಂತ 
ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ�. ಇದಕಾಕೆಗಿಯ� ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ನರ��ಿಂದ್ರ 

ಮ�ದ ಅವರು ಕೃಷ್ ಮತುತಿ ವ್ಯವಸಾಯ ತಿಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು 
ಆಧುನ್�ಕರಿಸಲು ನ್ಧಟ್ರಿಸಿದಾದಾರ�. ಭಾರತವು ಉನನುತ ಕೃಷ್ ಬ�ಳವಣಿಗ� 
ಮತುತಿ ಸಮಗ್ರ ಬ�ಳವಣಿಗ� ಎರರರತತಿಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ�. 
ಕೃಷ್ ಕ��ತ್ರದಲಿಲಾ ಸವಿಸಹಾಯ ಗುಿಂಪುಗಳು ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಸಹಾಯ 
ಮಾರುತ್ತಿವ�, ಏಕ�ಿಂದರ� ಕೃಷ್ಯು ಜನಸಿಂಖ�್ಯಯ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನುನು 
ಬರತನದಿಂದ ಮ�ಲ�ತುತಿವ ಮತುತಿ ಅವರನುನು ಉತತಿಮ ಜ�ವನಶ�ೈಲಿಗ� 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಿಂರು ಹ�ೂ�ಗುವ ಸಾಮಥ್ಯಟ್ವನುನು ಹ�ೂಿಂದದ�.

"ನಾವು ಆಹಾರ ಮತುತಿ ಪೌಷ್ಟಾಕಾಿಂಶದ ಭದ್ರತ� ಎರರರತತಿಲೂ 
ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ�ದಾ�ವ�." ಕಳ�ದ ಏಳು ವರಟ್ಗಳಲಿಲಾ, ಈ ಗುರಿಯನುನು 
ಗಮನದಲಿಲಾಟುಟಾಕ�ೂಿಂರು ನಾವು ಜ�ೈವಿಕ-ಬಲವಧಟ್ತ ಬ�ಳ�ಯ ತಳಿಗಳನುನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸಿದ�ದಾ�ವ�. ಫ�ಬ್ರವರಿ 5ರಿಂದು ತ�ಲಿಂಗಾಣದಲಿಲಾ ಇಕ್ರ ಸಾ್ಯರ್ 
ನ 5೦ ನ�� ವಾಷ್ಟ್ಕ�ೂ�ತಸ್ವದ ಆಚರಣ� ಸಮಾರಿಂಭಕ�ಕೆ ಚಾಲನ� ನ್�ಡಿದ 
ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರ ಹ��ಳಿಕ�ಗಳು ಭಾರತದ ಗುರಿ 
ಕ��ವಲ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಉತಾ್ಪದನ�ಯನುನು ಹ�ಚ್ಚಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಾ, 
ಶ��ಕಡಾ 8೦ ರರುಟಾ ದುಬಟ್ಲ ರ�ೈತರ ಕಲಾ್ಯಣವನುನು ನ�ೂ�ಡಿಕ�ೂಳುಳುವುದೂ 
ಆಗಿದ� ಎಿಂಬುದನುನು ತ�ೂ�ರಿಸುತತಿವ�. ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ 
ಅವರು ದ��ಶದ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರನುನು ಸಾವಿರಾರು ಎಫ್.ಪಿಒ ಗಳಲಿಲಾ ಸಿಂರಟಿಸಲು 
ಮತುತಿ ಅವರನುನು ಜಾಗೃತ ಮತುತಿ ಶಕತಿಯುತ ಮಾರುಕಟ�ಟಾ ಶಕತಿಯನಾನುಗಿ 

ಪರಿವತ್ಟ್ಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿರುವುದರಿಿಂದ ಭಾರತ ಎಫ್.ಪಿಒಗಳು ಮತುತಿ 

ಕೃಷ್ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯನುನು ಸಾಥಾಪಿಸುವತತಿಲೂ ನಮ್ಮ ಗಮನಹರಿಸಿದ�." 

ಇಕ್್ರಸಾಯಾಟ್ ನ ಸ್ವರಚ್ಮಹೆೋೋತಸ್ವ ವಷಾಚ್ಚರಣೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ನ ಪಾಟಿಂಚ�ರುವಿನಲಿಲಾರುವ ಅರ�-ಶುರಕೆ ಉರ್ಣವಲಯದ 

ಅಿಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ಬ�ಳ�ಗಳ ಸಿಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಸಿಂಸ�ಥಾ (ಐ.ಸಿ.

ಆರ್.ಐ.ಎಸ್.ಎ.ಟಿ.–ಇಕ್ರಸಾ್ಯರ್)ಯ 50ನ�� ವಾಷ್ಟ್ಕ�ೂ�ತಸ್ವ 

ಆಚರಣ�ಗ� ಚಾಲನ� ನ್�ರಲು, ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರಯವರು ಸಿಂಸ�ಥಾಗ� 

ಭ��ಟಿ ನ್�ಡಿದದಾರು. ಸಸ್ಯ ಸಿಂರಕ್ಷಣ� ಕುರಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ� 

ಸಿಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಕ��ಿಂದ್ರ ಮತುತಿ ಐರಿಸಾ್ಯರ್ ನಲಿಲಾ ತವಿರಿತ ಪಿ�ಳಿಗ�ಯ ಪ್ರಗತ್ 

ಕ��ಿಂದ್ರವನೂನು ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರಯವರು ಲ�ೂ�ಕಾಪಟ್ಣ� ಮಾಡಿದರು. 

ಈ ಎರರೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಏಷಾ್ಯ ಮತುತಿ ಉಪ-ಸಹರಾ ಆಫಿ್ರಕಾದ 

ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಿಗ� ಸ��ವ� ಸಲಿಲಾಸುತತಿವ�. ಇದಲಲಾದ�, ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರಯವರು 

ಇಕ್ರಸಾ್ಯರ್ ಗಾಗಿ ವಿಶ��ರವಾಗಿ ವಿನಾ್ಯಸಗ�ೂಳಿಸಲಾದ ಲಾಿಂಛನವನೂನು 

ಅನಾವರಣಗ�ೂಳಿಸಿದರು ಮತುತಿ ಸ್ಮರಣಾಥಟ್ ಅಿಂಚ� ಚ್�ಟಿಯನುನು 

ಬಿರುಗಡ� ಮಾಡಿದರು.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನದಂದಿಗೆ  ತಂತ್ರಜ್ಞಾ ನದಂದಿಗೆ  
ರೈತರ ಸಶಕತಿೇಕರಣರೈತರ ಸಶಕತಿೇಕರಣ

ಕೃಷಿ ಸಂಶೆೋೋಧನೆ ನಡೆಸ್ವ ಇಕ್್ರಸಾಯಾಟ್
ಇಕ್ರ ಸಾ್ಯರ್ ಒಿಂದು ಲಾಭರಹಿತ ಸಿಂಸ�ಥಾಯಾಗಿದುದಾ, ಏಷಾ್ಯ 

ಮತುತಿ ಆಫಿ್ರಕಾದ ಉಪ-ಸಹರಾ ಪ್ರದ��ಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಗಾಗಿ ಕೃಷ್ 

ಸಿಂಶ�ೋ�ಧನ�ಯನುನು ನಡ�ಸುತತಿದ�. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಬ�ಳ� ತಳಿಗಳನುನು 

ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರ�ೈತರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾರುತತಿದ�, ಜ�ೂತ�ಗ� 

ಒಣ ಭೂರ್ಯಲಿಲಾ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ�ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನುನು 

ಎದುರಿಸಲು ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾರುತತಿದ�.

ರೆೈತರ ಸಬಲ್ೋಕರರ ರಾರಟ್
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ರಾ ಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ರು ಭಾರತದ ಏಕತ� ಮತುತಿ 

ಸಮಗ್ರತ�ಗ� ಜವಿಲಿಂತ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದದಾರು.  

ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದಲಿಲಾ ಜನ್ಸಿದರು, ಆದರ� ಅವರ 

ಪ್ರಭಾವವು ಭಾರತದಾದ್ಯಿಂತ, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತತಿರ ಮತುತಿ 

ಪೂವಟ್ದಿಂದ ಪಶಿಚಿಮದವರ�ಗ� ವಿಸತಿರಿಸಿತುತಿ. "ಉಯಗಟ್ಲುಕುಕೆಲ್ 

ಭ��ದಮ್ ಇಲ�ಲಾೈ" ಎಿಂದು ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ರು ಹ��ಳುತ್ತಿದದಾರು. 

ಅಿಂದರ�, ಎಲಾಲಾ ಜ�ವಿಗಳನುನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಾಸಲಾಗಿದ�. ಬ್ರಹ್ಮ 

ಮತುತಿ ಜ�ವಗಳ ಏಕತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಅವರು ಉಪದ��ಶಿಸಿದದಾಲಲಾದ�, ಈ ವ�ೈದಕ 

ಸೂತ್ರದ�ೂಿಂದಗ� ಬದುಕದರು. ಇದರ ಜ�ೂತ�ಗ�, ಧಮಟ್ವು "ನಾ ಜಾತ್ಃ 

ಕರಣಿಂಲ�ೂ�ಕ� ಗುಣಾಃ ಕಲಾ್ಯಣ ಹ��ತವಾ" ಎಿಂದು ಹ��ಳುತತಿದ� ಎಿಂದು 

ಅವರು ಹ��ಳುತ್ತಿದದಾರು. ಅಿಂದರ� ಜಗತ್ತಿನಲಿಲಾ ಕಲಾ್ಯಣವು ಜಾತ್ಗಿಿಂತ  

ಸದುಗೆಣಗಳಿಿಂದ ಮಾರಲ್ಪರುತತಿದ�. ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ರ 

ಮಾತುಗಳನುನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಭಾರತವು ತಾರತಮ್ಯವಿಲಲಾದ� 

ಎಲಲಾರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಕ ನಾ್ಯಯ ಮತುತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಯ ತತವಿದ ಮ�ಲ� 

ಮುಿಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ�. ಇದ�� ವ��ಳ�, ಶತಮಾನಗಳಿಿಂದ ತುಳಿತಕ�ಕೆ 

ಒಳಗಾದವರು ಸಿಂಪೂಣಟ್ ರನತ�ಯಿಿಂದ ದ��ಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಯಲಿಲಾ 

ಪಾಲ�ೂಗೆಳಳುಲು ಅವಕಾಶ ನ್�ರುವ ಉದ�ದಾ�ಶದಿಂದ ಇಿಂದನ 

ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತವು ಸಿಂರಟಿತ ಪ್ರಯತನು ಮಾರುತ್ತಿದ�. 

"ಎಲಲಾರ�ೂಿಂದಗ�, ಎಲಲಾರ ವಿಕಾಸ, ಎಲಲಾರ ವಿಶಾವಿಸ ಮತುತಿ ಎಲಲಾರ 

ಪ್ರಯತನು" ವನುನು ತನನು ಧ�್ಯ�ಯವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಸಕಾಟ್ರದ 

ಸಮಾನತ್ಯ ಸಂದೆರೀಶವನು್ನ ಸ್ರುವ 
'ಸಮಾನತ್ಯ ಪರಾತ್ಮ'

ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ನಲಿಲಾ 216 ಅಡಿ ಎತತಿರದ "ಸಮಾನತ�ಯ ಪ್ರತ್ಮ"ಯನುನು 11ನ�� ಶತಮಾನದ ಭಕತಿ ಸಿಂತ ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ 
ಅವರ ಸ್ಮರಣಾಥಟ್ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರು ಫ�ಬ್ರವರಿ 5 ರಿಂದು ದ��ಶಕ�ಕೆ ಸಮಪಿಟ್ಸಿದರು. 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ರು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣ�ಯ ನ್ಜವಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನ�ಯನುನು ದ��ಶಕ�ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ, ಶ�ೋ�ಷ್ತರು 
ಮತುತಿ ಶ�ೋ�ಷ್ತರಿಗಾಗಿಯ� ಶ್ರರ್ಸಿದ ಸಿಂತರಾಗಿದದಾರು. ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮಿಂದಗಿಲಲಾವಾದರೂ, ಅವರ 
ಚ್ಿಂತನ�ಗಳು ಮತುತಿ "ಸಮಾನತ�ಯ ಪ್ರತ್ಮ"ಯ ರೂಪದಲಿಲಾ ಅವರ ಈ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತ್ಮ ಸಮಾನತ�ಯ ಸಿಂದ��ಶವನುನು 

ಸಾರುತತಿಲ�� ಇರುತತಿದ�. ಈ ಸಿಂದ��ಶದ�ೂಿಂದಗ�, ದ��ಶವು ಇಿಂದು "ಎಲಲಾರ�ೂಿಂದಗ�, ಎಲಲಾರ ವಿಕಾಸ, ಎಲಲಾರ ವಿಶಾವಿಸ ಮತುತಿ ಎಲಲಾರ 
ಪ್ರಯತನು" ಎಿಂಬ ಮಿಂತ್ರದ�ೂಿಂದಗ� ತನನು ಹ�ೂಸ ಭವಿರ್ಯಕ�ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿದ�...

ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರತ್ಮ
ರಾರಟ್
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ಪ್ರಯತನುಗಳ ಫಲವಾಗಿದ�, ಇಿಂದು ಭಾರತದಲಿಲಾ, ಪಕಾಕೆ ಮನ�ಗಳು, ಉಜವಿಲಾ 

ಉಚ್ತ ಅರುಗ� ಅನ್ಲ ಸಿಂಪಕಟ್ಗಳು, 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರ�ಗ� ಉಚ್ತ ಚ್ಕತಾಸ್ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಉಚ್ತ ವಿದು್ಯತ್ ಸಿಂಪಕಟ್ಗಳು, ಜನ್ ಧನ್ ನಿಂತಹ 

ಬಾ್ಯಿಂಕ್ ಖಾತ� ಯ�ಜನ�ಗಳು ಮತುತಿ ಸವಿಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವು ದಲಿತರು, 

ಹಿಿಂದುಳಿದವರು ಮತುತಿ ವಿಂಚ್ತ ವಗಟ್ಗಳನುನು ಸಬಲಗ�ೂಳಿಸುತ್ತಿದ�. ಬಸಿಂತ 

ಪಿಂಚರ್ಯ ಶುಭ ಸಿಂದಭಟ್ದಲಿಲಾ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ನಲಿಲಾ ಈ ಪ್ರತ್ಮಯನುನು 

ಸಾಥಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ�ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರು ಸಿಂತಸ 

ವ್ಯಕತಿಪಡಿಸಿದರು ಮತುತಿ "ಜಗದುಗೆರು ಶಿ್ರ� ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ ಅವರ ಈ ಭವ್ಯ 

ಬೃಹತ್ ಪ್ರತ್ಮಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಮಾನವ ಚ�ೈತನ್ಯ ಮತುತಿ ಸೂಫೂತ್ಟ್ಯನುನು 

ಸಾಕಾರಗ�ೂಳಿಸುತ್ತಿದ�" ಎಿಂದು ಹ��ಳಿದರು. ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ರ 

ಈ ಪ್ರತ್ಮಯು ಅವರ ಬುದ್ಧವಿಂತ್ಕ�, ನ್ಲಿಟ್ಪತಿತ� ಮತುತಿ ಆದಶಟ್ಗಳನುನು 

ಪ್ರತ್ನ್ಧಸುತತಿದ�. 12 ದನಗಳ ಶಿ್ರ� ರಾಮಾನುಜ ಸಹಸ್ರಮಾನ�ೂ�ತಸ್ವ 

ಆಚರಣ�ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ರ ಪ್ರಸುತಿತ ನಡ�ಯುತ್ತಿರುವ 

1000ನ�� ಜನ್ಮ ದನಾಚರಣ� ಅಿಂಗವಾಗಿ ಸಮಾನತ�ಯ ಪ್ರತ್ಮಯನುನು 

ಅನಾವರಣಗ�ೂಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಮಾನತೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉತೆತುೋಜಿಸಿದ ರಾಮಾನ್ಜಾಚಾಯಚ್ರ್

ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ರು ಹಿಿಂದೂ ಭಕತಿ ಪರಿಂಪರ�ಯ ಪಾಲಕರಾಗಿ, ನಿಂಬಿಕ�,  

ಜಾತ್,  ಮತ ಸ��ರಿದಿಂತ� ಜ�ವನದ ಎಲಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲಿಲಾ ಸಮಾನತ�ಯನುನು 

ಪ್ರತ್ಪಾದಸಿದಾದಾರ�. ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ  ಮನುರ್ಯನ ಚ�ೈತನ್ಯದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯತ�, ಲಿಿಂಗ, 

ಜನಾಿಂಗ, ಜಾತ್, ಮತ ಭ��ದಗಳನುನು ಲ�ಕಕೆಸದ� ಜನರ ಏಳಿಗ�ಗಾಗಿ ಅವಿರತವಾಗಿ 

ಅವರು ಶ್ರರ್ಸಿದರು. ಇವರು ಕ್ರ.ಶ.1017 ರಲಿಲಾ ಜನ್ಸಿದರು ಮತುತಿ ಕ್ರ.ಶ.1137 

ರಲಿಲಾ ನ್ಧನ ಹ�ೂಿಂದದರು. ತರ್ಳುನಾಡಿನ ಶಿ್ರ�ಪ�ರುಿಂಬುದೂರಿನಲಿಲಾ ಬಾ್ರಹ್ಮಣ 

ಕುಟುಿಂಬದಲಿಲಾ ಜನ್ಸಿದ ಇವರು ವರದರಾಜ ಸಾವಿರ್ಯ ಭಕತಿರಾಗಿದದಾರು. ದ�ವಿೈತ ಮತುತಿ 

ಅದ�ವಿೈತವನುನು ಸಿಂಯ�ಜಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಶಿಷಾಟಾದ�ವಿೈತ ಸಿದಾ್ಧಿಂತವನುನು 

ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಿದಾ್ಧಿಂತದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹಣ�ಯ ಮ�ಲ� ಎರರು 

ನ��ರ ಬಿಳಿ ಮತುತಿ ಒಿಂದು ಕ�ಿಂಪು ರ��ಖ�ಯ ನಾಮಗಳನುನು ಹಾಕಕ�ೂಳುಳುತಾತಿರ� ಮತುತಿ  

ಸದಾ ಶಿಂಖದ ಚ್ಹ�ನುಯನುನು ತಮ್ಮ ಭುಜದ ಮ�ಲ� ಧರಿಸುತಾತಿರ�.

ಭಾರತದ ವಿವಿಧತೆಯನ್ನು ಸಶಕತುಗೆೋಳಿಸಿದ ತೆಲ್ಗ್ ಸಂಸಕೃತ್

ತ�ಲುಗು ಸಿಂಸಕೃತ್ಯ ಪ್ರಸಾರ ಶತಮಾನಗಳರುಟಾ ಹಳ�ಯದಾಗಿದ�, ಅನ��ಕ 

ಮಹಾನ್ ರಾಜರು ಮತುತಿ ರಾಣಿಯರು ಅದರ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿದಾದಾರ�. 

ಶಾತವಾಹನ ಇರಬಹುದು, ಕಾಕತ್�ಯರ�� ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ 

ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ�� ಆಗಿರಬಹುದು, ಎಲಲಾರೂ ತ�ಲುಗು ಸಿಂಸಕೃತ್ಯ 

ಧ್ವಜವನುನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದದಾದಾರ�. ತ�ಲುಗು ಸಿಂಸಕೃತ್ಯನುನು ಶ�್ರ�ರ್ಠ ಕವಿಗಳು 

ಶಿ್ರ�ಮಿಂತಗ�ೂಳಿಸಿದಾದಾರ�. ಕಳ�ದ ವರಟ್, ತ�ಲಿಂಗಾಣದ 13ನ�� ಶತಮಾನದ 

ಕಾಕತ್�ಯ ರುದ�್ರ�ಶವಿರ-ರಾಮಪ್ಪ ದ��ವಾಲಯವನುನು ಯುನ�ಸ�ೂಕೆ� ವಿಶವಿ 

ಪರಿಂಪರ�ಯ ತಾಣವ�ಿಂದು ಘೂ�ಷ್ಸಿತು. ವಿಶವಿ ಪ್ರವಾಸ�ೂ�ದ್ಯಮ ಸಿಂಸ�ಥಾಯು 

ರಚಿಂಪಲಿಲಾಯನುನು ಭಾರತದ ಅತು್ಯತತಿಮ ಪ್ರವಾಸಿ ಗಾ್ರಮ ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ�. 

ರಚಿಂಪಲಿಲಾಯ ಮಹಿಳ�ಯರ ಕೌಶಲ್ಯವು ರಚಿಂಪಲಿಲಾ ಸಿ�ರ�ಯ ರೂಪದಲಿಲಾ 

ವಿಶವಿಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ�. ತ�ಲುಗು ಮಾತನಾರುವ ಪ್ರದ��ಶಗಳಲಿಲಾ ಮಾತ್ರವಲಲಾ, 

ವಿಶಾವಿದ್ಯಿಂತ ತ�ಲುಗು ಚಲನ ಚ್ತ�ೂ್ರ�ದ್ಯಮದ ಬಗ�ಗೆಯೂ ಚಚ್ಟ್ಸಲಾಗುತತಿದ�. 

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರಯವರು ಹ��ಳಿದಿಂತ�, "ಅದರ ಸೃಜನಶಿ�ಲತ� ಬ�ಳಿಳುಪರದ�ಯಿಿಂದ 

ಒಟಿಟಿ ವ��ದಕ�ಗಳವರ�ಗ� ಹರಡಿದ�." ಭಾರತದ ಹ�ೂರಗೂ ಅಪಾರ ಮಚುಚಿಗ� 

ಪಡ�ದದ�. ತ�ಲುಗು ಮಾತನಾರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಲ� ಮತುತಿ ಸಿಂಸಕೃತ್ಗ� 

ಸಮಪಿಟ್ತರಾಗಿರುವುದು ಎಲಲಾರಿಗೂ ಸೂಫೂತ್ಟ್ ನ್�ರುತತಿದ�.   

ಈ ರಾಮಾನ್ಜಾಚಾಯಚ್ರ ಪ್ರತ್ಮ ಬಹಳ ವಿಶೆೋರವಾಗಿದೆ

216 ಅಡಿ ಎತತಿರದ ಈ ಪ್ರತ್ಮಯನುನು ಚ್ನನು, ಬ�ಳಿಳು, ತಾಮ್ರ, 

ಹಿತಾತಿಳ� ಮತುತಿ ಸತುವನುನು ಒಳಗ�ೂಿಂರ "ಪಿಂಚಲ�ೂ�ಹ"ದಿಂದ 

ಮಾರಲಾಗಿದ�. ಕುಳಿತ್ರುವ ಭಿಂಗಿಯಲಿಲಾರುವ ವಿಶವಿದ ಅತ್ ಎತತಿರದ 

ಲ�ೂ�ಹದ ಪ್ರತ್ಮಗಳಲಿಲಾ ಇದು ಒಿಂದಾಗಿದ�. ಈ ವಿಗ್ರಹಕಾಕೆಗಿ 

ನ್ರ್ಟ್ಸಿರುವ ಪಿ�ಠ 54 ಅಡಿ ಎತತಿರವಿದ� ಮತುತಿ ಇದನುನು ಭದ್ರ ವ��ದ 

ಎಿಂದು ಕರ�ಯಲಾಗುತತಿದ�. ಈ ಸಿಂಕ�ಣಟ್ವು ವ�ೈದಕ ಡಿಜಟಲ್ 

ಗ್ರಿಂಥಾಲಯ ಮತುತಿ ಸಿಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಕ��ಿಂದ್ರ, ಪಾ್ರಚ್�ನ ಭಾರತ್�ಯ 

ಪಠ್ಯಗಳು, ರಿಂಗಮಿಂದರ ಮತುತಿ ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ರ 

ಕೃತ್ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹಿತ್ ಒಳಗ�ೂಿಂರ ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಾ್ಯಲರಿಯನುನು 

ಹ�ೂಿಂದದ�. ಶಿ್ರ� ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ ಆಶ್ರಮದ ಚ್ನನು ಜ�ಯರ್ 

ಸಾವಿರ್ ಪ್ರತ್ಮಯನುನು ವಿನಾ್ಯಸಗ�ೂಳಿಸಿದಾದಾರ�.

ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ನ ಹೆೋಸ ಆಕರಚ್ಣೆ

ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ ಅವರ ಪ್ರತ್ಮಯು ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಗ� 

ಭ��ಟಿ ನ್�ರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗ� ಹ�ೂಸ ಆಕರಟ್ಣ�ಯಾಗಲಿದ�. 

ಈ ಪ್ರತ್ಮಯು ಯದಾದ್ರ ದ��ವಾಲಯದ ಜ�ೂತ�ಗ�, ವಿರು್ಣ 

ಭಕತಿರು ಮತುತಿ ಇತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರನುನು ಸ�ಳ�ಯುತತಿದ�. ಇದರ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಗ� ಭ��ಟಿ ನ್�ರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 

ಸಿಂಖ�್ಯ ಹ�ಚಾಚಿಗುತತಿದ�. ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಶಿ್ರ� ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ 

ಅವರು "ವಿಶವಿಕಸ�ನ್ ಇಷ್ಟಾ ಯಜ್ಞ" ದ "ಪೂಣಾಟ್ಹುತ್"ಯಲಿಲಾಯೂ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು.

ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರತ್ಮಗೆ  

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅರ್ತ್ ಶಾ ಭೆೋಟಿ 

ಫ�ಬ್ರವರಿ 8 ರಿಂದು ಕ��ಿಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತುತಿ ಸಹಕಾರ 

ಸಚ್ವ ಅರ್ತ್ ಶಾ ಅವರು ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ನ 

ಸಮಾನತ�ಯ ಪ್ರತ್ಮ ಸಥಾಳದಲಿಲಾ, ಮಹಾನ್ ಸಿಂತ 

ಶಿ್ರ� ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ರಿಗ� ಗೌರವ ಸಲಿಲಾಸಿದರು. 

ಕ��ಿಂದ್ರ ಗೃಹ ಮತುತಿ ಸಹಕಾರ ಸಚ್ವರು ಶಿ್ರ� 

ರಾಮಾನುಜಾಚಾಯಟ್ರ ಜನ್ಮ ಸಹಸ್ರಮಾನದ 

ಆಚರಣ�ಯಲಿಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದ�� ನಿಂಬಿಕ� ಅಥವಾ 

ಪಿಂಥದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಒಮ್ಮ ಇಲಿಲಾಗ� ಬರಬ��ಕು 

ಏಕ�ಿಂದರ� ಅಿಂತ್ಮವಾಗಿ, ಎಲಲಾ ಮ�ಕ್ಷದ ಮೂಲವೂ 

ಸನಾತನ ಧಮಟ್ದ ಆಶ್ರಯದಲಿಲಾದ� ಎಿಂದು ಹ��ಳಿದರು.
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ದ��ಶದ ಸುದೃಢ ಭವಿರ್ಯವು ಕ�ೂ�ಟ್ಯಿಂತರ ಕಾರ್ಟ್ಕರ ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತ�ಯ ಮ�ಲ� ಅವಲಿಂಬಿತವಾಗಿರುವುದರಿಿಂದ 

ಅಸಿಂರಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಟ್ಕರನುನು ಸಾವಿವಲಿಂಬಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾರಲು ಸಕಾಟ್ರ ಬದ್ಧವಾಗಿದ�. ಇದಕಾಕೆಗಿಯ�, 2019ರ 

ಮಾಚ್ಟ್ 5 ರಿಂದು ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಶಿ್ರ� ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಶ್ರಮಯ�ಗಿ ಮಾನಧನ್ ಯ�ಜನ�ಯನುನು 

ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು, ಇದು ಅಸಿಂರಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಟ್ಕರನುನು ವೃದಾ್ಧಪ್ಯದಲಿಲಾ ಆರ್ಟ್ಕ ಸಿಂಕರಟಾದಿಂದ ಪಾರು ಮಾರುವ ಮತುತಿ 

ಅವರಿಗ� ಪಿಿಂಚಣಿ ನ್�ರುವ ಗುರಿಯನುನು ಹ�ೂಿಂದದ�. ಅದ�� ವ��ಳ�, 2021 ಆಗಸ್ಟಾ 26, ರಿಂದು, ಇ-ಶ್ರರ್ಕ್ ರ�ಟಟ್ಲ್ ಅನುನು 

ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಲಾಗಿದುದಾ, ಇದರಲಿಲಾ 38 ಕ�ೂ�ಟಿ ಅಸಿಂರಟಿತ ಕಾರ್ಟ್ಕರನುನು ನ�ೂ�ಿಂದಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿದ� ಮತುತಿ ಕ��ಿಂದ್ರ ಮತುತಿ 

ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಟ್ರಗಳು ಜಾರಿಗ� ತಿಂದರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತಾ ಯ�ಜನ�ಗಳಿಿಂದ ಸಿಂಪೂಣಟ್ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನುನು 

ಪಡ�ಯಬಹುದಾಗಿದ�. ಈ ಯ�ಜನ�ಗಳು ಅಸಿಂರಟಿತ ವಲಯವನುನು ಸಶಕತಿಗ�ೂಳಿಸುವ ದೃಷ್ಟಾಯಿಿಂದ ಮಾತ್ರವಲಲಾ, ಅವುಗಳಿಗ� 

ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತ�ಯನುನು ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಾಯಿಿಂದಲೂ ಪ್ರಯ�ಜನಕಾರಿ ಎಿಂದು ಸಾಬಿ�ತಾಗಿದ�.

ರ��
ಣು ದ��ವಿ ಬಿಹಾರದ ಬ�ಗುಸರಾಯ್ ಜಲ�ಲಾಯವರು. 

ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಶ್ರಮಯ�ಗಿ ಮಾನಧನ್ 

ಯ�ಜನ�ಯಲಿಲಾ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ 

ಭವಿರ್ಯವನುನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೂಿಂಡಿದಾದಾರ�, ಇದು 6೦ ವರಟ್ಗಳ ನಿಂತರ 

ಕ�ಲಸ ಮಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದದದಾರೂ ಅವರಿಗ� ಆರ್ಟ್ಕ ಭದ್ರತ�ಯನುನು 

ಒದಗಿಸುತತಿದ�. "ದುಬಟ್ಲ ಆರ್ಟ್ಕ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಗಳಲಿಲಾ ಜನರಲಿಲಾ 

ವಿಶಾವಿಸವನುನು ಮೂಡಿಸುವಿಂತಹ ಸಕಾಟ್ರದ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲಿಲಾ ಇದು 

ಒಿಂದಾಗಿದುದಾ, ಜನರ ಭವಿರ್ಯವನುನು ಭದ್ರಪಡಿಸುತತಿದ�" ಎಿಂದು ರ��ಣು 

ದ��ವಿ ಹ��ಳುತಾತಿರ�.

ಮಧ್ಯಪ್ರದ��ಶದ ಚ್ಿಂದಾವಿರಾ ನ್ವಾಸಿ ಶಿವಿಂ ಸೂಯಟ್ವಿಂಶಿ ಕೂರ 

ರ��ಣು ದ��ವಿಯಿಂತ� ತನನು ಭವಿರ್ಯವನುನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲು ಈ 

ಯ�ಜನ�ಯಡಿ ನ�ೂ�ಿಂದಾಯಿಸಿಕ�ೂಿಂಡಿದಾದಾರ�. "ನನನು ತಿಂದ� ಕೂಲಿ 

ಕಾರ್ಟ್ಕ" ಎಿಂದು ಶಿವಿಂ ವಿವರಿಸುತಾತಿರ�. ಮನ�ಯಲಿಲಾ, ಹಣಕಾಸಿನ 

ಪರಿಸಿಥಾತ್ ಚ�ನಾನುಗಿಲಲಾ.  ಇಿಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯಲಿಲಾ ನಮ್ಮ ಭವಿರ್ಯದ ಬಗ�ಗೆ 

ಇದ್ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೆೋಶದ ಕೆೋೋಟಯಾಂತರ 
ಬಡವರ ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಶೆನು ಎಂದ್ ನನಗೆ 

ತ್ಳಿದಿದೆ. ಕೆೈ ಕಾಲ್ಗಳು ಗಟಿಟಿಯಾಗಿರ್ವವರೆಗೋ 
ಅವರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತತುದೆ. 

ಸ್ವಲ್ಪ ಹರವೂ ಬರ್ತ್ತುರ್ತತುದೆ, ಆದರೆ 
ಆರೆೋೋಗಯಾವು ಹದಗೆಟಾಟಿಗ ಏನಾಗ್ತತುದೆ? 

ಬಡವರ ಮನಸಿಸ್ನಲ್ಲಿನ ಈ ಮಾನಸಿಕ ವೆೋದನೆ 
ಮತ್ತು ನೆೋೋವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶ್ರಮಯೋಗಿ 

ಮಾನಧನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೋಪಿಸಲ್ 
ನಮಮು ಸಕಾಚ್ರಕೆಕಿ ಪೆ್ರೋರೆೋಪಿಸಿತ್. ಸಾ್ವತಂತಾ್ರ್ಯ 

ನಂತರದ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಆ 
ವಗಚ್ವನ್ನು ಮ್ಟಿಟಿದ ಮದಲ ಯೋಜನೆ 

ಇದಾಗಿದೆ. 
-ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ

ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ 
ಕಾರ್ತಿಕರ ಭವಿಷಯೂ ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು

ಪಿ.ಎಂ. ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಮಾನಧನ್ ಯೋಜನೆಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯ ಯೋಜನೆ 
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ನಾವು ಚ್ಿಂತ್ತರಾಗಿದ�ದಾವು. ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ 

ಅವರು ಈ ಅತು್ಯತತಿಮ ಯ�ಜನ�ಗ� ಚಾಲನ� ನ್�ಡಿದಾಗ ನಾನು 

ಅದಕ�ಕೆ ಸ��ರಿಕ�ೂಿಂಡ�.

ಈ ಯ�ಜನ�ಯ ಲಾಭವನುನು ಎಲಲಾರೂ ಪಡ�ದುಕ�ೂಳಳುಬ��ಕು 

ಎಿಂದು ನಾನು ಸಾವಟ್ಜನ್ಕರಿಗ� ತ್ಳಿಸಲು ಬಯಸುತ�ತಿ�ನ�. ಶಿವಿಂ 

ಅವರ ತಾಯಿ ಬಬಿತಾ ಕೂರ ತಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ಕ ಪರಿಸಿಥಾತ್ ಭಿ�ಕರವಾಗಿದುದಾ, 

ಈ ಯ�ಜನ� ಭವಿರ್ಯಕ�ಕೆ ಅತು್ಯತತಿಮವಾಗಿದ� ಎಿಂದು ಹ��ಳುತಾತಿರ�. 

ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಶ್ರಮಯ�ಗಿ ಮಾನಧನ್ ಯ�ಜನ�ಯು ತಮ್ಮ 

ಭವಿರ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನುನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಹ�ಣಗಾರುತ್ತಿರುವ ರ��ಣುದ��ವಿ 

ಮತುತಿ ಶಿವಿಂ ಅವರಿಂತಹ ಅನ��ಕ ಜನರಿಗ� ಭರವಸ�ಯ ಕರಣವನುನು 

ಒದಗಿಸಿದ�. ವಾಸತಿವವಾಗಿ, ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಶ್ರಮಯ�ಗಿ ಮಾನಧನ್ 

ಯ�ಜನ� ಅಸಿಂರಟಿತ ಕಾಯಟ್ಪಡ�ಗ� ವರದಾನವಾಗಿದ�. ಏಕ�ಿಂದರ� 

15,000 ಅಥವಾ ಅದಕಕೆಿಂತ ಕಡಿಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಹ�ೂಿಂದರುವ 

18 ರಿಿಂದ 40 ವರಟ್ ವಯಸಿಸ್ನ ಅಸಿಂರಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಟ್ಕರು 

ಈ ಯ�ಜನ�ಗ� ಅಜಟ್ ಸಲಿಲಾಸಬಹುದು ಮತುತಿ 60 ವರಟ್ಗಳ ನಿಂತರ 

ಮಾಸಿಕ 3,000 ರೂ. ಪಿಿಂಚಣಿ ಪಡ�ಯಬಹುದು.  

ಇ-ಶ್ರಮಕೆಕಿ ಸೆೋರ, ಮ್ಂದೆ ಸಾಗಿ
ಅಸಿಂರಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಟ್ಕರ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ದತಾತಿಿಂಶ ರಚ್ಸಲು ಕಾರ್ಟ್ಕ 
ಮತುತಿ ಉದ�ೂ್ಯ�ಗ ಸಚ್ವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ಇ-ಶ್ರಮ್ ರ�ಟಟ್ಲ್ ಅನುನು 
ಸಕಾಟ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ�, ಇದನುನು ಆಧಾರ್ ಗ� ಲಿಿಂಕ್ ಮಾರಲಾಗುವುದು. ಇದು 
ಅವರ ಹ�ಸರು, ಉದ�ೂ್ಯ�ಗ, ವಿಳಾಸ, ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಹಟ್ತ�, ಕೌಶಲ್ಯ ಗುಚ್ಛ, 
ಕುಟುಿಂಬ ಮುಿಂತಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನುನು ಒಳಗ�ೂಿಂಡಿರುತತಿದ�, ಇದರಿಿಂದ ಅವರ 
ಉದ�ೂ್ಯ�ಗಾಹಟ್ ಸಾಮಥ್ಯಟ್ವನುನು ಗರಿರ್ಠಗ�ೂಳಿಸಬಹುದು ಮತುತಿ ಸಾಮಾಜಕ 
ಭದ್ರತಾ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳು ಅವರಿಗ� ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಇದು 
ವಲಸ� ಮತುತಿ ಮನ�ಗ�ಲಸಗಾರರ ಮತುತಿ ಇತರ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳ ಅಸಿಂರಟಿತ 
ಕಾರ್ಟ್ಕರ ಮದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ ದತಾತಿಿಂಶವಾಗಿದ�.

ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿೋವು ಈ ರೋತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹ್ದ್
 60 ವರಟ್ ಮ�ಲ್ಪಟಟಾ ಜನರಿಗ� ಮಾಸಿಕ 3000 

ರೂಪಾಯಿ ಪಿಿಂಚಣಿ ನ್�ರುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಟ್ಕ 
ನ�ರವು ನ್�ರುವುದು ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಶ್ರಮಯ�ಗಿ 
ಮಾನಧನ್ ಯ�ಜನ�ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದ�. ಈ 
ಯ�ಜನ�ಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಸಿಂರಟಿತ 
ವಲಯದ ಕಾರ್ಟ್ಕರು ಮತುತಿ ದ��ಶದ 
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಸಶಕತಿರಾಗುತಾತಿರ� ಮತುತಿ 
ಸಾವಿವಲಿಂಬಿಗಳಾಗುತಾತಿರ�.

 ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಶ್ರಮಯ�ಗಿ ಮಾನಧನ್ 
ಯ�ಜನ�ಗಾಗಿ ಈವರ�ಗ� 46,26,768 ಜನರು ಸಹಿ 
ಮಾಡಿದಾದಾರ�.

 ಚಾಲಕರು, ರಿಕಾ ಎಳ�ಯುವವರು, ಚಮಾ್ಮರರು, 
ದಜಟ್ಗಳು, ಕಾರ್ಟ್ಕರು, ಮನ� ಕ�ಲಸಗಾರರು, 
ಇಟಿಟಾಗ� ಗೂರು ಕಾರ್ಟ್ಕರು ಮುಿಂತಾದ ಅಸಿಂರಟಿತ 
ವಲಯಗಳಲಿಲಾನ ಕಾರ್ಟ್ಕರು ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ 
ಶ್ರಮಯ�ಗಿ ಮಾನಧನ್ ಯ�ಜನ�ಯ ಪ್ರಯ�ಜನ 
ಪಡ�ಯಬಹುದು.

 ಅಜಟ್ ಸಲಿಲಾಸಲು, ಕಾರ್ಟ್ಕ ಮಬ�ೈಲ್ ಫ�ನ್, 
ಆಧಾರ್ ಸಿಂಖ�್ಯ ಮತುತಿ ಬಾ್ಯಿಂಕನಲಿಲಾ ಉಳಿತಾಯ 
ಖಾತ�ಯನುನು ಹ�ೂಿಂದರಬ��ಕು. ಇದಕಾಕೆಗಿ ಅಜಟ್ 
ಸಲಿಲಾಸಲು, ಎಲಾಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲ�ಗಳ�ೊಿಂದಗ� 
ಹತ್ತಿರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ��ವಾ ಕ��ಿಂದ್ರಕ�ಕೆ ಭ��ಟಿ 
ನ್�ರುವ ಮೂಲಕ ನ�ೂ�ಿಂದಣಿಯನುನು ಆಫ್ ಲ�ೈನ್ 
ನಲಿಲಾ ಮಾರಬಹುದು.

 ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಶ್ರಮಯ�ಗಿ ಮಾನಧನ್ 
ಯ�ಜನ�ಗೂ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಅಜಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ�. 
ಅಜಟ್ ಸಲಿಲಾಸಲು ಯಾರು ಬ��ಕಾದರೂ, www.
maandhan.in ವ�ಬ್ ಸ�ೈರ್ ಗ� ಭ��ಟಿ ನ್�ರಬಹುದು.

 ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಟ್ಕನ್ಗ� 18 ವರಟ್ವಾಗಿದದಾರ�, 
ಪ್ರತ್ ತ್ಿಂಗಳು ಆತ 55 ರೂ.ಗಳನುನು ಹೂಡಿಕ� 
ಮಾರಬ��ಕಾಗುತತಿದ�. 29  ವರಟ್ ವಯಸಿಸ್ನ 
ಜನರು ಪ್ರತ್ ತ್ಿಂಗಳು 100 ರೂ.ಗಳನುನು ಹೂಡಿಕ� 
ಮಾರಬ��ಕಾಗುತತಿದ�, ಮತುತಿ 40 ವರಟ್ ವಯಸಿಸ್ನ 
ಜನರು ಪ್ರತ್ ತ್ಿಂಗಳು 200 ರೂ.ಗಳನುನು ಹೂಡಿಕ� 
ಮಾರಬ��ಕಾಗುತತಿದ�.

 ಇ-ಶ್ರಮ್ ರ�ಟಟ್ಲ್ ನಲಿಲಾ ನ�ೂ�ಿಂದಾಯಿಸುವ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಅಸಿಂರಟಿತ 
ಕಾರ್ಟ್ಕನ್ಗ� 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಪಘಾತ ವಿಮ.

 ನ�ೂ�ಿಂದಾಯಿತ ಕಾರ್ಟ್ಕನ�ೂಬ್ಬ ಅಪಘಾತದಲಿಲಾ ಗಾಯಗ�ೂಿಂರರ�, 
ಮೃತಪಟಟಾರ� ಅಥವಾ ಶಾಶವಿತ ದ�ೈಹಿಕ ಅಿಂಗ ವ�ೈಕಲ್ಯಕ�ಕೆ ಒಳಗಾದರ� ಅವನ್ಗ� 
ಎರರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮತುತಿ ಭಾಗಶಃ ಅಿಂಗವ�ೈಕಲ್ಯಕ�ಕೆ ಒಳಗಾದರ� ಒಿಂದು 
ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನ್�ರಲಾಗುತತಿದ�.

 ಇ-ಶ್ರಮ್ ರ�ಟಟ್ಲ್ ನ�ೂ�ಿಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಯ ಸಿಂಪೂಣಟ್ವಾಗಿ ಉಚ್ತವಾಗಿದ�. 
ಕಾರ್ಟ್ಕರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ��ವಾ ಕ��ಿಂದ್ರದಲಿಲಾ (ಸಿಎಸ್.ಸಿ) ಅಥವಾ ಬ��ರ�ಡ� 
ತಮ್ಮ ನ�ೂ�ಿಂದಣಿಗ� ಹಣ ಪಾವತ್ಸಬ��ಕಾಗಿರುವುದಲಲಾ.

 ನ�ೂ�ಿಂದಾಯಿಸಿದ ನಿಂತರ, ಕಾರ್ಟ್ಕರಿಗ� ವಿಶಿರಟಾ ಯೂನ್ವಸಟ್ಲ್ ಅಕೌಿಂರ್ 
ನಿಂಬರ್ (ಯುಎಎನ್) ಹ�ೂಿಂದರುವ ಇ-ಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್ಟ್ ನ್�ರಲಾಗುವುದು. 
ಈ ಕಾಡ್ಟ್ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಎಲಿಲಾಯಾದರೂ, ಯಾವುದ�� ಸಮಯದಲಿಲಾ 
ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತಾ ಯ�ಜನ�ಗಳ ಪ್ರಯ�ಜನಗಳನುನು ಪಡ�ಯಲು 
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದ�.

 ನ್ಮಾಟ್ಣ ಕಾರ್ಟ್ಕರು, ಮನ� ಕ�ಲಸಗಾರರು, ವಲಸ� ಕಾರ್ಟ್ಕರು, ಕೃಷ್ 
ಕಾರ್ಟ್ಕರು, ಗಿಗ್ ಮತುತಿ ಪಾಲಾರ್ ಫಾಮ್ಟ್ ಕಾರ್ಟ್ಕರು, ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು 
ಮತುತಿ ಇತರ ಅಸಿಂರಟಿತ ಕಾರ್ಟ್ಕರು ಇ-ಶ್ರಮ್ ರ�ಟಟ್ಲ್ ವಾ್ಯಪಿತಿಗ� 
ಒಳಪಟಟಾವರಲಿಲಾ ಸ��ರಿದಾದಾರ�.

ಪಿ.ಎಂ. ಶ್ರಮಯೋಗಿ ಮಾನಧನ್ ಯೋಜನೆ

ಯಾವುದೆೋ ಕೆಲಸಗಾರನನೋನು ಕೆೈ ಬಿಡಲಾಗ್ವುದಿಲಲಿ

ಕೆೋೋಟಿಗೋ ಹೆಚ್್ಚ 
ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಚ್ಕರ್ 
ನೆೋೋಂದಾಯಿಸಿಕೆೋಂಡಿದಾ್ದರೆ.

ಇ-ಶ್ರಮ 
ಪ್ೋಟಚ್ಲ್ ನಲ್ಲಿ 
ಈವರೆಗೆ 25 

ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕೆಯ ಯೋಜನೆ 
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ನವ ಭಾರತ ನಿಮಾತಿಣಕ್ಕೆ 
ಸಕಾತಿರ ಬದ್ಧ

ಸಿಂಸದ�ಯ ಭಾರಣಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಅದರಲೂಲಾ ವಿಶ��ರವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರಯವರು, ರಾರಟ್ರಪತ್ಯವರ  ಭಾರಣದ ಮ�ಲಿನ  
ವಿಂದನಾ ನ್ಣಟ್ಯದ ಬಗ�ಗೆ ಮಾತನಾರುವಾಗ ದ��ಶದ ಗಮನ ಅತತಿ ನ�ಟಿಟಾರುತತಿದ�. ಏಕ�ಿಂದರ� ಅದು ಪ್ರಗತ್ಯ ಲ�ಕಕೆ ನ್�ರುತತಿದ�. 
ಶಿ್ರ�ಸಾಮಾನ್ಯನ ನ್ರಿ�ಕ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಚಚ್ಟ್ಸಲಾಗುತತಿದ�. ನವ ನ್ಮಾಟ್ಣದ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಸಾತಿಪವಾಗುತತಿದ� ಮತುತಿ ದ��ಶ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯದ  

100ನ�� ವರಟ್ದತತಿ ಸಾಗಿರುವ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲಿಲಾ, ಈ ಹ��ಳಿಕ�ಗ� ಹ�ಚ್ಚಿನ ಮಹತವಿವಿರುತತಿದ�. ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಶಿ್ರ� ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ 
ಅವರು ಈ ಪ್ರಗತ್ಯ ಲ�ಕಕೆವನುನು ಜನರ ಮುಿಂದ� ಇಟಿಟಾದುದಾ ಮಾತ್ರವಲಲಾದ�, 2047 ರಲಿಲಾ ಭಾರತ ಹ��ಗಿರಬ��ಕು ಎಿಂಬುದರ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಯತನುಗಳ 
ನ್�ಲನಕ�ಯನುನು ಫ�ಬ್ರವರಿ 7ರಿಂದು ಲ�ೂ�ಕಸಭ�ಯಲಿಲಾ ಮತುತಿ ಫ�ಬ್ರವರಿ 8ರಿಂದು ರಾಜ್ಯಸಭ�ಯಲಿಲಾ ನ್�ಡಿದರು. ಲ�ೂ�ಕಸಭ�ಯಲಿಲಾ 1 ಗಿಂಟ� 40 
ನ್ರ್ರಗಳ ಕಾಲ ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯಸಭ�ಯಲಿಲಾ ಸುಮಾರು 1 ಗಿಂಟ� 26 ನ್ರ್ರಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ ಭಾರಣದಲಿಲಾ ರಾರಟ್ರಪತ್ಯವರ ಭಾರಣಕ�ಕೆ 
ವಿಂದನಾ ನ್ಣಟ್ಯದ ಮ�ಲಿನ ಚಚ�ಟ್ಗ� ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರಯವರು ಪ್ರತ್ಕ್ರಯಿಸಿದರು. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲಿ�ಕರಣದ ವಿರಯದಲಿಲಾ, ಹಳಿಳುಯಿಿಂದ 
ಬರ ರ�ೈತರವರ�ಗ�, ಸಿಂಸದರವರ�ಗ� ಸಕಾಟ್ರ ಕ�ೈಗ�ೂಿಂರ ಪ್ರತ್ಯಿಂದು ಹ�ಜ�್ಜಯನುನು ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರಯವರು ವಿವರವಾಗಿ ತ್ಳಿಸಿದರು, 

ಅವರ ಭಾರಣ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತವಿದಿಂದ ವಾಕ್ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯದವರ�ಗ� ಹಾಗು ಕ��ಿಂದ್ರ ಮತುತಿ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿತುತಿ. 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ ಭಾರರಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಪ್ರಮ್ಖ ವಿರಯಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಓದಿ...

ಸಂಸತ್ತುನಲ್ಲಿ  ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಭಾರರರಾರಟ್
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ಸಾ್ವವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ
ಸಕಾಟ್ರವು ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇಗಳು ಸ��ರಿದಿಂತ� ಎಲಾಲಾ 
ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳಿಗ� ಅಗತ್ಯ ನ�ರವನುನು ನ್�ಡಿದ�. ನ್ಯಮಗಳು 
ಮತುತಿ ಕಾಯಟ್ವಿಧಾನಗಳನುನು ಸರಳಗ�ೂಳಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಭಾರತವು ತನನು ಸಾವಿವಲಿಂಬನ�ಯ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಸಲು 
ಸಹಾಯ ಮಾರಲು ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಎಲಲಾವನೂನು 
ಮಾಡಿದ�ದಾ�ವ�. ಜಾಗತ್ಕ ಮಟಟಾದಲಿಲಾ ಆರ್ಟ್ಕ ಜಗತ್ತಿನಲಿಲಾ 
ಇನೂನು ಸಾಕರುಟಾ ವಿಪಲಾವ ಇರುವ ವಾತಾವರಣದಲಿಲಾ ಈ ಎಲಾಲಾ 
ಸಾಧನ�ಗಳನುನು ದ��ಶವು ಮಾಡಿದ�. ಸಾವಿವಲಿಂಬಿ ಭಾರತ 
ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ, ನಾವು ಈಗ ಜಾಗತ್ಕ ಸರಪಳಿಯ 
ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿದ�ದಾ�ವ�. ಇದು ಭಾರತಕ�ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ 
ಸಿಂಕ��ತವಾಗಿದ�. ನಮ್ಮ ಪಾ್ರಥರ್ಕ ಗಮನವು 
ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇ ಮತುತಿ ಜವಳಿಯಿಂತಹ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳ 
ಮ�ಲ� ಕ��ಿಂದ್ರ�ಕೃತವಾಗಿದ�. ಎಿಂಎಸ್ ಎಿಂಇಯ 
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನವನುನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದ�ೂರ್ಡ 
ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇ ವ್ಯವಸ�ಥಾಯಲಿಲಾ ಸುಧಾರಣ�ಗಳನುನು ತಿಂದು, 
ನಾವು ಅವರಿಗ� ಹ�ೂಸ ಅವಕಾಶಗಳನುನು ನ್�ಡಿದ�ದಾ�ವ�. 
ಎಸ್ ಬಿಐ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯ�ಜನ�ಯು 13.5 
ಲಕ್ಷ ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇಗಳನುನು ಆರ್ಟ್ಕ ನಾಶದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದುದಾ, 
1.5 ಕ�ೂ�ಟಿ ಉದ�ೂ್ಯ�ಗಗಳನುನು ಉಳಿಸಿದ�, ಸುಮಾರು 
ಶ��.14ರರುಟಾ ಎಿಂಎಸ್ಎಿಂಇಗಳು ಸಾಲಗಳಿಿಂದಾಗಿ 
ಎನ್ ಪಿಎ ಆಗುವ ಅಪಾಯದಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿದ�. ವಿವಿಧ 
ಸಚ್ವಾಲಯಗಳು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದ ಪಿಎಲ್ಐ ಯ�ಜನ�ಯು 
ಉತಾ್ಪದನ�ಯನುನು ಹ�ಚ್ಚಿಸಿದ�. ಭಾರತವು ಈಗ ವಿಶವಿದ 
ಪ್ರಮುಖ ಮಬ�ೈಲ್ ತಯಾರಕ ರಾರಟ್ರವಾಗಿದ�, ಮತುತಿ 
ರಫಿತಿನಲಿಲಾ ಅದರ ಕ�ೂರುಗ� ವೃದ್ಧಸುತ್ತಿದ�. ನಮ್ಮ ಒಟುಟಾ 
ರಫುತಿ, ಅದೂ ಕ�ೂರ�ೂನಾ ಯುಗದಲಿಲಾ ಸಾವಟ್ಕಾಲಿಕ ಗರಿರ್ಠ 
ಮಟಟಾದಲಿಲಾದ�. ಕೃಷ್ ರಫುತಿ ಇತ್ಹಾಸ ಪಟಿಟಾಯಲಿಲಾ ಅಗ್ರಸಾಥಾನಕ�ಕೆ 
ಏರಿದ�. ಸಾಫ್ಟಾ ವ��ರ್ ರಫುತಿ ಸಾವಟ್ಕಾಲಿಕ ಗರಿರ್ಠ 
ಮಟಟಾದಲಿಲಾದ�. ಮಬ�ೈಲ್ ಫ�ನ್ ರಫುತಿ ಅಭೂತಪೂವಟ್ 
ದರದಲಿಲಾ ವೃದ್ಧಸಿದ�. ಈಗ ರಕ್ಷಣಾ ರಫಿತಿನಲಿಲಾ ದ��ಶ ಹ�ಸರು 
ಗಳಿಸುತ್ತಿದ� ಎಿಂಬುದು ಭಾರತದ ಸಾವಿವಲಿಂಬನ�ಗ� 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�.

ಸಂಸತ್ತುನಲ್ಲಿ  ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಭಾರರ ರಾರಟ್
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ಒಕೋಕಿಟ ವಯಾವಸೆಥಾಗೆ ಅತ್ಯಾತತುಮ ಉದಾಹರಣೆ
ಒಿಂದು ರಿ�ತ್ಯಲಿಲಾ, ಇಡಿ� ಕರ�ೂ�ನಾ ಅವಧಯು ನಮ್ಮ ಒಕೂಕೆಟ 
ವ್ಯವಸ�ಥಾಗ� ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. ಬಹುಶಃ ಇತ್ಹಾಸದಲಿಲಾ 
ಯಾವುದ�� ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರಗ� ಒಿಂದ�� ಅವಧಯಲಿಲಾ 23 ಬಾರಿ 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್್ರಗಳ�ೊಿಂದಗ� ಭ��ಟಿಯ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಕೆರಲಿಲಲಾ. 
ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್್ರಗಳ�ೊಿಂದಗ� ಒಟುಟಾ 23 ಸಭ�ಗಳು ಮತುತಿ 
ವಿವರವಾದ ಚಚ�ಟ್ಗಳನುನು ನಡ�ಸಲಾಯಿತು. ನಾವು ಭಾರತ 
ಸಕಾಟ್ರಕ�ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತ್ಯಿಂದಗ� ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್್ರಗಳ 
ಸಲಹ�ಗಳನುನು ಸಿಂಯ�ಜಸಿದ�ವು. ಕರ�ೂ�ನಾ ಅವಧಯಲಿಲಾ 
23 ಸಭ�ಗಳನುನು ನಡ�ಸುವುದು ಮತುತಿ ವಾ್ಯಪಕವಾದ ಚಚ�ಟ್ಯ 
ನಿಂತರ ತಿಂತ್ರಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಮತುತಿ ಎಲಲಾರನೂನು 
ಮಿಂರಳಿಗ� ಕರ�ದ�ೂಯು್ಯವುದು ಒಿಂದು ದ�ೂರ್ಡ ಸಾಧನ�ಯಾಗಿದ�. 
ಕ��ಿಂದ್ರ ಸರಕಾರವಾಗಿರಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಕಾಟ್ರವ�� ಆಗಿರಲಿ, 
ಸಥಾಳಿ�ಯ ಸಕಾಟ್ರಗಳ�� ಆಗಿರಲಿ ಎಲಲಾರೂ ಸಮಾನ 
ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾರುವ ಮೂಲಕ ಒಟಾಟಾಗಿ ಶ್ರರ್ಸಿದಾದಾರ�. 
ನಾವು ಯಾರ ಕ�ೂರುಗ�ಯನೂನು ಲರುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಲಲಾ. 
ಇದನುನು ದ��ಶದ ಶಕತಿ ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ�. ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾಟ್ರಗಳ�ೊಿಂದಗ� ಸಮಾಲ�ೂ�ಚ್ಸಿದ ನಿಂತರ, ನಾವು ಅಿಂತಹ 
100 ಮಹತಾವಿಕಾಿಂಕ�ಯ ಜಲ�ಲಾಗಳನುನು ಆಯಕೆ ಮಾಡಿದ�ದಾ�ವ�. 
ಒಿಂದು ರಾಜ್ಯವನುನು ಹ�ೂರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲಲಾರೂ ಸಮ್ಮತ್ಸಿದರು. 
ಅವರ�ಲಲಾರು ಒಟಾಟಾಗಿ, ಅಿಂತಹ ಅತು್ಯತತಿಮ ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳನುನು 
ನ್�ಡಿದಾದಾರ�, ಅನ��ಕ ಸಿಂದಭಟ್ಗಳಲಿಲಾ, ಈ ಜಲ�ಲಾಗಳು ರಾಜ್ಯದ 
ಸರಾಸರಿಗಿಿಂತ ಉತತಿಮವಾಗಿವ�. ಕ�ಲವು ಮಹತಾವಿಕಾಿಂಕ�ಯ 
ಜಲ�ಲಾಗಳಲಿಲಾ, ಮದಲಿಗಿಿಂತ ನಾಲುಕೆ ಪಟುಟಾ ಹ�ಚುಚಿ ಜನ್ ಧನ್ 
ಖಾತ�ಗಳನುನು ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ�. ಈ ಜಲ�ಲಾಗಳಲಿಲಾ, ಎಲಾಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಪ್ರತ್ ಕುಟುಿಂಬಕ�ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ಮತುತಿ ವಿದು್ಯತ್ ಒದಗಿಸುವ 
ಅತು್ಯತತಿಮ ಕಾಯಟ್ವನುನು ಮಾಡಿವ�. ನನನು ಅಭಿಪಾ್ರಯದಲಿಲಾ 
ಇದು,  ಒಕೂಕೆಟ ವ್ಯವಸ�ಥಾಗ� ಅತು್ಯತತಿಮ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�.
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ಕರೀವಿಡ್ ವಿರುದಧಿದ ಸಮರದಲ್ಲಿ 
ಸಂಪೂಣಜೆ ಲಸಿಕೆಯತತಿ ಹೆರ್ಜೆ

ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ನ ಮೂರನ�� ಅಲ�ಯ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಪ್ರತ್ದನ ವರದಯಾದ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಿಂಖ�್ಯ,  
ಈಗ ವ��ಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ�. ಹಿ�ಗಿದದಾರೂ ಸಕಾಟ್ರ ನ್ಯಮಗಳನುನು ಸಡಿಲಗ�ೂಳಿಸಲು ಉದ�ದಾ�ಶಿಸಿಲಲಾ. ಅದಕಾಕೆಗಿಯ� ಲಸಿಕ�ಯ 
ವಾ್ಯಪಿತಿಯನುನು ವಿಸತಿರಿಸುವತತಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ�, ಲಸಿಕ�ಯು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಅಹಟ್ ವ್ಯಕತಿಯನುನು ಸಾಧ್ಯವಾದರುಟಾ ಬ��ಗ ತಲುಪುತ್ತಿದ�.  

ಅಷ�ಟಾ� ಅಲಲಾ, 5 ವರಟ್ ಮ�ಲ್ಪಟಟಾ ಮಕಕೆಳಿಗ� ಲಸಿಕ� ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕಾಯಟ್ ನಡ�ದದುದಾ, 15–17 ವರಟ್ ವಯಸಿಸ್ನ  
ಹದಹರ�ಯದವರಿಗ� ಲಸಿಕ� ಹಾಕುವ ಕಾಯಟ್ವೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದ�. ಇದಲಲಾದ�, ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ನ ಯಾವುದ�� ಭವಿರ್ಯದ 

ರೂಪಾಿಂತರಗಳಿಿಂದ ನಾಗರಿಕರನುನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದ��ಶವು ಎಲಾಲಾ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾರುತ್ತಿದ�.

ಹಿ
ಮಾಚಲ ಪ್ರದ��ಶದ ಮಿಂಡಿ ಜಲ�ಲಾಯಲಿಲಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಅವಧಯಲಿಲಾ 
ಭಾರಿ� ಹಿಮಪಾತವಾಗುತತಿದ�. ಇಿಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯಲಿಲಾ 
ಒಿಂದು ಸಥಾಳದಿಂದ ಮತ�ೂತಿಿಂದು ಸಥಾಳಕ�ಕೆ ಹ�ೂ�ಗುವುದೂ 

ಕರಟಾ. ಇದರ ಹ�ೂರತಾಗಿಯೂ, ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕ� ನ್�ಡಿಕ�ಯ ವ��ಗವು 
ನ್ಧಾನವಾಗಲಿಲಲಾ, ಮತುತಿ ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ ಕಾಯಟ್ಕತಟ್ರು ಮಕಕೆಳಿಗ� ಲಸಿಕ� 
ಹಾಕಲು ಆರು ಕಲ�ೂ�ರ್�ಟರ್ ನಡ�ದರು. ಇದು ಧ�ೈಯಟ್ದ ಪರಾಕಾಷ�್ಠ 
ಮತುತಿ ನವ ಭಾರತದ ಆಶಾಕರಣವಾಗಿದ�, ಇದನುನು ನಮ್ಮ ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ 
ಕಾಯಟ್ಕತಟ್ರು ತಮ್ಮ ಇಚಾ್ಛಶಕತಿಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರದಶಿಟ್ಸಿದಾದಾರ�.  
ಈ ನ್ಧಾಟ್ರದಿಂದಾಗಿ, ಫ�ಬ್ರವರಿ 19ರವರ�ಗ� ಭಾರತದಲಿಲಾ 175 ಕ�ೂ�ಟಿ 
ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕ� ಡ�ೂ�ಸ್ ಗಳನುನು ನ್�ರಲಾಗಿದ�. 15 ರಿಿಂದ 17 ವರಟ್ 
ವಯಸಿಸ್ನ 2 ಕ�ೂ�ಟಿ ಮಕಕೆಳು ಎರರೂ ಡ�ೂ�ಸ್ ಗಳನುನು ಪಡ�ದದಾದಾರ�.  
ಸಾವಟ್ಜನ್ಕ ಲಸಿಕ�ಯ ವ��ಗವನುನು ಹ�ಚ್ಚಿಸಲು ಕ��ಿಂದ್ರ ಸಕಾಟ್ರ 
ಬದ್ಧವಾಗಿದ�, ಮತುತಿ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಲಸಿಕ�ಗಳ ಲಭ್ಯತ�ಯು ಲಸಿಕ� 
ಅಭಿಯಾನದ ವ��ಗವನೂನು ಹ�ಚ್ಚಿಸಿದ�. ಇದರ ಅಡಿಯಲಿಲಾ, ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಮತುತಿ ಕ��ಿಂದಾ್ರರಳಿತ ಪ್ರದ��ಶಗಳಿಗ� ಲಸಿಕ� ಲಭ್ಯತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ 

ಮುಿಂಚ್ತವಾಗಿ ಸೂಚನ� ನ್�ರಲಾಗುತತಿದ�, ಇದರಿಿಂದ ಅವರು 
ಲಸಿಕ� ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮವನುನು ಉತತಿಮವಾಗಿ ಯ�ಜಸಬಹುದು ಮತುತಿ 
ಲಸಿಕ�ಗಾಗಿ ಪೂರ�ೈಕ� ಸರಪಳಿಯನುನು ಸಕ್ರಮಗ�ೂಳಿಸಬಹುದು.

ಸ್್ಪಟಿನುಕ್ ಲೆೈಟ್ ಲಸಿಕೆಗೆ ಅನ್ಮೋದನೆ
ಏಕ-ಡ�ೂ�ಸ್ ಸು್ಪಟಿನುಕ್ ಲ�ೈರ್ ಕ�ೂ�ವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ�ಯನುನು 
ಭಾರತದಲಿಲಾ ತುತುಟ್ ಬಳಕ�ಗ� ಭಾರತದ ಔರಧ ಮಹಾ ನ್ಯಿಂತ್ರಕರು 
(ಡಿಸಿಜಐ) ಅನುಮ�ದಸಿದಾದಾರ�. ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೂ�ರಾಟದಲಿಲಾ 
ಭಾರತಕ�ಕೆ ದ�ೂರ�ತ ಒಿಂಬತತಿನ�� ಲಸಿಕ� ಇದು. ಈ ಹಿಿಂದ�, ಭಾರತವು 
ಎಿಂಟು ಲಸಿಕ�ಗಳನುನು ಅನುಮ�ದಸಿತುತಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ 
ಶತಮಾನದ ಅತ್ದ�ೂರ್ಡ ಜಾಗತ್ಕ ಸಾಿಂಕಾ್ರರ್ಕ ರ�ೂ�ಗದ ವಿರುದ್ಧದ 
ಹ�ೂ�ರಾಟದಲಿಲಾ ಭಾರತವು ಈಗ ತನನು ಶಸಾತ್ಗಾರದಲಿಲಾ ಮತ�ೂತಿಿಂದು 
ಆಯುಧವನುನು ಹ�ೂಿಂದದುದಾ, ಇದು ಕ�ೂ�ವಿಡ್-19 ಸಾಿಂಕಾ್ರರ್ಕದ 
ವಿರುದ್ಧ ದ��ಶದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹ�ೂ�ರಾಟವನುನು ಬಲಪಡಿಸುತತಿದ�.

ಕೆೋೋವಿಡ್ ವಿರ್ದ್ಧ ಸಮರ ಆರೆೋೋಗಯಾ
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ಕೆೋೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಚ್ ಅಗತಯಾವಿಲಲಿ

ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ ಮತುತಿ ಕುಟುಿಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚ್ವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಕ�ೂ�ವಿನ್ 
ರ�ಟಟ್ಲ್ ನಲಿಲಾ ಕ�ೂ�ವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ� ನ�ೂ�ಿಂದಣಿಗ� ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಟ್ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಲಲಾ. ಗುರುತ್ನ ಚ್�ಟಿ ಇಲಲಾದದದಾರೂ 87 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗ� 
ಲಸಿಕ� ಹಾಕಲಾಗಿದ�. ರ�ಟಟ್ಲ್ ನ�ೂ�ಿಂದಣಿಗ� ಆಧಾರ್ ಕಾಡ್ಟ್ 
ಅಗತ್ಯವಿಲಲಾ ಮತುತಿ ಇತರ ಯಾವುದ�� ದಾಖಲ�ಗಳನುನು ಒದಗಿಸಬಹುದು 
ಎಿಂದು ಸಚ್ವಾಲಯ ಹ��ಳಿದ�. ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಯನುನು ಪಡ�ಯಲು 
ಆಧಾರ್ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯವಲಲಾ ಎಿಂಬುದನುನು ಇದು ಸ್ಪರಟಾಪಡಿಸುತತಿದ�, 
ಮತುತಿ ಇದು ದ��ಶದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ್ಗೂ ಲಸಿಕ�ಯನುನು 
ಒದಗಿಸುವ ಸಕಾಟ್ರದ ಬದ್ಧತ�ಯನೂನು ಪ್ರದಶಿಟ್ಸುತತಿದ�. 

ಆರೆೋೋಗಯಾ ಸೆೋತ್ ಆಪ್ ಗೆ ಇನೋನು ಒಂದ್ ವೆೈಶ್ರಟಿ್ಯಸೆೋಪಚ್ಡೆ

ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ಅವಧಯಲಿಲಾ ಲಸಿಕ�ಗಳಿಗ� ನ�ೂ�ಿಂದಣಿ, ಚ್ಕತಾಸ್ಲಯಗಳ 
ಶ�ೋ�ಧನ� ಮತುತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನುನು ಪಡ�ಯುವ ಮೂಲಕ 
ಸ�ೂ�ಿಂಕನುನು ತಪಿ್ಪಸಲು ಜನರಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ ಸ��ತು 
ಆಪ್ ಈಗ ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಟಲ್ ಅಭಿಯಾನದ ವಾ್ಯಪಿತಿಗ� 
ಸ��ರಿದ�. ಇದರ�ೂಿಂದಗ�, ನ್�ವು ವ�ೈದ್ಯರ ಸಲಹಾಚ್�ಟಿ ಮತುತಿ ಪರಿ�ಕಾ 
ಫಲಿತಾಿಂಶಗಳು ಸ��ರಿದಿಂತ� ನ್ಮ್ಮ ಎಲಾಲಾ ವ�ೈದ್ಯಕ�ಯ ದತಾತಿಿಂಶವನುನು 
ಒಿಂದ�� ಕಲಾಕ್ ನ�ೂಿಂದಗ� ಪ್ರವ��ಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತತಿದ�. ಹಾಗ� 
ಮಾರಲು, ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ ಸ��ತುವಿಗ� ಹ�ೂ�ಗಿ ಆಯುಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ 
ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ ಖಾತ�ಯನುನು ತ�ರ�ಯಿರಿ. ಖಾತ� ತ�ರ�ದ ತಕ್ಷಣ, ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ 

ಸ��ತುವಿನಲಿಲಾ 14 ಅಿಂಕಗಳ ಸಿಂಖ�್ಯ ಸೃಜನ�ಯಾಗುತತಿದ�, ಇದನುನು 
ಮಬ�ೈಲ್ ಅಪಿಲಾಕ��ಶನ್ ನಲಿಲಾ ಎಲಾಲಾ ವ�ೈದ್ಯಕ�ಯ ದತಾತಿಿಂಶವನುನು 
ಉಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಕೆೋೋವಿಡ್ ಇನೋನು ಹೆೋೋಗಿಲಲಿ, ಆದ್ದರಂದ ಎಚ್ಚರಕೆ ಅಗತಯಾ

ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ಸಾಿಂಕಾ್ರರ್ಕ ಇನೂನು ಮುಗಿದಲಲಾವಾದದಾರಿಿಂದ, 
ಅಜಾಗರೂಕತ�ಯಿಿಂದ ಇರುವುದು ಇದ�ಗ 
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ವಾಸತಿವವಾಗಿ, ವಿಶವಿ ಆರ�ೂ�ಗ್ಯ 
ಸಿಂಸ�ಥಾಯು ಸಾಿಂಕಾ್ರರ್ಕ ರ�ೂ�ಗವು ಇನೂನು ಮುಗಿದಲಲಾ ಮತುತಿ ಇನೂನು 
ಅನ��ಕ ಕ�ೂ�ವಿಡ್-19 ರೂಪಾಿಂತರಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಿಂದು  
ಸ್ಪರಟಾವಾಗಿ ಹ��ಳಿದ�. ರಬೂಲಾ್ಯಎಚ್ಒ ಮುಖ್ಯ ವಿಜ್ಾನ್ ಸೌಮ್ಯ 
ಸಾವಿರ್ನಾಥನ್ ಭವಿರ್ಯದ ಕ�ೂ�ವಿಡ್-19 ರೂಪಾಿಂತರಗಳ ಬಗ�ಗೆಯೂ 
ಎಚಚಿರಿಕ� ನ್�ಡಿದಾದಾರ�. ವ�ೈರಾಣು ತನನು ರೂಪವನುನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನುನು 
ನಾವು ಗಮನ್ಸಿದ�ದಾ�ವ� ಎಿಂದು ಅವರು ಹ��ಳಿದಾದಾರ�. ಇದು ಹ�ೂಸ 
ರೂಪಗಳಲಿಲಾ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೂಳುಳುತ್ತಿದ�, ಆದದಾರಿಿಂದ ಹ�ೂಸ ಕ�ೂ�ವಿಡ್ 
ರೂಪಾಿಂತರಿಯ ಸಾಧ್ಯತ�ಯನುನು ತಳಿಳುಹಾಕುವಿಂತ್ಲಲಾ. ಅಿಂತಹ 
ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯಲಿಲಾ, ಜನರು ಮುನ�ನುಚಚಿರಿಕ�ಗಳನುನು ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳುಳುವುದನುನು 
ಮುಿಂದುವರಿಸಬ��ಕು ಮತುತಿ ಯಾವುದ�� ಅಪಾಯಗಳನುನು 
ತ�ಗ�ದುಕ�ೂಳುಳುವುದನುನು ತಪಿ್ಪಸಬ��ಕು. ಆದದಾರಿಿಂದ, ಕ�ೂ�ವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 
ಹ�ೂ�ರಾಟದಲಿಲಾ ಮಾಸಕೆನುನು ನ್ಮ್ಮ ರಕಾ ಕವಚವನಾನುಗಿ ಮಾಡಿ ಮತುತಿ 
ಸ�ೂ�ಿಂಕು ತಡ�ಗ� ಕ�ೂರುಗ� ನ್�ಡಿ.   

ಮತ�ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಥಾತ್ಯತತಿ 

ಭಾರತದಲಿಲಾ ಕ�ೂ�ವಿಡ್-19 ರ ಮೂರನ�� ಅಲ�ಯ 
ಹ�ೂರತಾಗಿಯೂ, ದ�ೈನಿಂದನ ಆಧಾರದ 
ಮ�ಲ� ಹ�ೂಸ ಸ�ೂ�ಿಂಕನ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ತಿದುದಾ, ಜ�ವನವು ವ��ಗವಾಗಿ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಥಾತ್ಗ� ಮರಳುತ್ತಿದ�. ಫ�ಬ್ರವರಿ 
13 ರಿಂದು, ಸುಮಾರು 40 ದನಗಳ ನಿಂತರ, 
ಭಾರತದಲಿಲಾ ಕ�ೂ�ವಿಡ್-19 ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಿಂಖ�್ಯ 
50,000 ಕಕೆಿಂತ ಕಡಿಮ ಇತುತಿ, 44,877 ಹ�ೂಸ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಯಾಗಿದದಾವು. ಫ�ಬ್ರವರಿ 19 
ರಿಂದು, ಶ��.98.21ರರುಟಾ ಚ��ತರಿಕ� ದರದ�ೂಿಂದಗ� 
22,270 ಹ�ೂಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಯಾಗಿದವು. 
ಹಿ�ಗಾಗಿ ಆರಳಿತ ನ್ಬಟ್ಿಂಧಗಳನುನು ಸಡಿಲಿಸಲು 
ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದುದಾ, ಜನ ಜ�ವನವು ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸಿಥಾತ್ಗ� ಮರಳುತ್ತಿದ�. ಶಾಲ�ಗಳು, ಕಾಲ��ಜುಗಳು 
ಮತುತಿ ಚಲನಚ್ತ್ರ ಚ್ತ್ರಮಿಂದರಗಳನೂನು 
ತ�ರ�ಯಲಾಗುತ್ತಿದ�, ಮತುತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಎಿಂದನಿಂತ� ಮತ�ತಿ ಗರಿಗ�ದರುತ್ತಿವ�.

ದಿನಗಳು ಹೆೋಸ ಪ್ರಕರರಗಳು ಗ್ರಮ್ಖರಾದ ರೆೋೋಗಿಗಳು

19 ಫೆಬ್ರವರ      22,270            60,298
18 ಫೆಬ್ರವರ      25,920            66,254
17 ಫೆಬ್ರವರ     30,757            67,538
16 ಫೆಬ್ರವರ      30,615            82,988
15 ಫೆಬ್ರವರ  27,409 82,817
14 ಫೆಬ್ರವರ  34,113 91,930
13 ಫೆಬ್ರವರ  44,877 1,17,591
12 ಫೆಬ್ರವರ  50,407 1,36,962 

ಸೆೋೋಂಕ್ತರಗೆ ಹೆೋೋಲ್ಸಿದರೆ, ಗ್ರಮ್ಖರಾದವರ 
ಸಂಖೆಯಾಯೋ ಹೆಚಾ್ಚಗಿದೆ

ಫ�ಬ್ರವರಿ 19, 2022 ರವರ�ಗಿನ ದತಾತಿಿಂಶ

·       175
ಕೆೋೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡೆೋೋಸ್ ಗಳನ್ನು 

ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ

  80% ರರ್ಟಿ ವಯಸಕಿರ್ ಕೆೋೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ 
ಎರಡೋ ಡೆೋೋಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದಾ್ದರೆ 

15-17 ವರಚ್ ವಯಸಿಸ್ನ 2 
ಕೆೋೋಟಿಗೋ ಹೆಚ್್ಚ ಹದಿಹರೆಯದವರಗೆ 
ಸಂಪೂರಚ್ವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಕೆೋೋವಿಡ್ ವಿರ್ದ್ಧ ಸಮರಆರೆೋೋಗಯಾ 
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ಭಾ ರತದಲಿಲಾ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ನಡ�ದ ಹ�ೂ�ರಾಟ 

ಕ��ವಲ ಅಧಕಾರ ಮತುತಿ ಹಕುಕೆಗಳ ಹ�ೂ�ರಾಟಕಕೆಿಂತ 

ರ್ಗಿಲಾಗಿತುತಿ; ಒಿಂದು ಕಡ� "ವಸಾಹತುಶಾಹಿ 

ಮನಃಸಿಥಾತ್" ಇದದಾರ�, ಮತ�ೂತಿಿಂದ�ಡ� "ಬದುಕ, ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ" ಎಿಂಬ 

ಕಲ್ಪನ� ಇತುತಿ. ಒಿಂದು ಕಡ� ಜನಾಿಂಗಿ�ಯ ಶ�್ರ�ರ್ಠತ� ಮತುತಿ ಭೌತ್ಕವಾದದ 

ಉನಾ್ಮದವಿದದಾರ�, ಮತ�ೂತಿಿಂದ�ಡ� ಮಾನವಿ�ಯತ� ಮತುತಿ ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕತ�ಯ 

ನಿಂಬಿಕ� ಇತುತಿ. ಈ ಯುದ್ಧದಲಿಲಾ ಭಾರತ ಜಯಶಾಲಿಯಾಯಿತು; 

ಭಾರತದ ಸಿಂಪ್ರದಾಯವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಯಿತು. ಸಮಾನತ�, 

ಮಾನವಿ�ಯತ� ಮತುತಿ ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕತ�ಯ ಶಕತಿಯೂ ಭಾರತದ 

ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟದಲಿಲಾ ತ�ೂರಗಿತುತಿ. ದ��ಶಕಾಕೆಗಿ ಕ�ೂರುಗ� ನ್�ಡಿದ, 

ಬದುಕದ ಮತುತಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ, ಈ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟದಲಿಲಾ ತಮ್ಮ 

ಯೌವನವನ�ನು� ದ��ಶಕಾಕೆಗಿ ತಾ್ಯಗ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವ್ಯಕತಿಯನೂನು 

ನ�ನಪಿಟುಟಾಕ�ೂಳಳುಲು, ಮತ�ತಿ ಮತ�ತಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕ�ೂಳಳುಲು ಇದು ಒಿಂದು 

ಅವಕಾಶವಾಗಿದ�. ಅದ�� ವ��ಳ� ಅವರ ಕನಸುಗಳನುನು ಸ್ಮರಿಸುತಾತಿ 

ಸಿಂಕಲ್ಪ ಕ�ೈಗ�ೂಳಳುಲೂ ಅವಕಾಶವಾಗಿದ�. ಈ ಸಿಂಚ್ಕ�ಯನುನು  

ಮಾಚ್ಟ್ 1 ರಿಿಂದ 15 ರ ನರುವ� ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದುದಾ, ಇದು 1930ರ 

ಮಾಚ್ಟ್ 8 ರಿಂದು ಪಾ್ರರಿಂಭವಾದ ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ 

ಮತುತಿ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಿಂಧ ಅವರ ನ��ತೃತವಿದಲಿಲಾ 1930 ಮಾಚ್ಟ್ 

12ರಿಂದು ಪಾ್ರರಿಂಭವಾದ ದಾಿಂಡಿ ಯಾತ�್ರಯನುನು ನ�ನಪಿಸುತತಿದ�. 

2021ರಲಿಲಾ ಉಪಿ್ಪನ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹಕ�ಕೆ 91 ವರಟ್ಗಳು ಪೂಣಟ್ಗ�ೂಿಂರ  

ನಿಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ ಅವರು ಪಾದಯಾತ�್ರಗ� 

ಹಸಿರು ನ್ಶಾನ� ತ�ೂ�ರುವ ಮೂಲಕ ಸಾಬರಮತ್ ಆಶ್ರಮದಿಂದ 

ಅಮೃತ ಮಹ�ೂ�ತಸ್ವಕ�ಕೆ ಚಾಲನ� ನ್�ಡಿದರು. ಈ ಸಿಂಚ್ಕ�ಯಲಿಲಾ 

ಸುಶಿ�ಲಾ ದ�ದ, ಸಚ್ಚಿದಾನಿಂದ ಹಿರಾನಿಂದ ವಾತಾಸ್್ಯಯನ್ ಅಜ್��ಯ, 

ಬಗುಟ್ಲಾ ರಾಮಕೃರ್ಣರಾವ್, ವಿಶವಿನಾಥ ದಾಸ್ ಮುಿಂತಾದವರ 

ಕಥ�ಗಳನುನು ಓದ.

ಭಾರತದ ಅಮರ ಸ್್ವತಂತರ್ಯ ಯರೀಧರು
ಮಾಚ್ಟ್ 12 ... ಒಿಂದು ಐತ್ಹಾಸಿಕ ದನ. 92 ವರಟ್ಗಳ ಹಿಿಂದ� ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಿಂಧ ಅವರು 
ದಾಿಂಡಿ ಯಾತ�್ರ ಘೂ�ರಣ�ಯಿಂದಗ� ಸವಿದ��ಶಿ ಮನ�ೂ�ಭಾವವನುನು ಜಾಗೃತಗ�ೂಳಿಸಿದ ಈ 

ದನ  ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆರಳಿತದ ಅಡಿಪಾಯವನ�ನು� ಅಲುಗಾಡಿಸಿತು. ಕಳ�ದ ವರಟ್ ಇದ�� ದನದಿಂದ 
ಭಾರತ ಅಮೃತ ಸಾವಿತಿಂತ�ೂ್ರ್ಯ�ತಸ್ವವನುನು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದ� ಮತುತಿ ಇಿಂದು ದ��ಶದ ಜನರು 

ತಮ್ಮ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟಗಾರರನುನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದಾದಾರ�.

ಅಮೃತ ಮಹೆೋೋತಸ್ವಕೆಕಿ ಒಂದ್ ವರಚ್

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೆೋೋತಸ್ವ ಭಾರತ@75
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ದ��ಶಬಿಂಧು ಚ್ತತಿರಿಂಜನ್ ದಾಸ್ ಒಮ್ಮ ಲಾಹ�ೂ�ರ್ ಗ� 
ಬಿಂದದದಾರು. ಆ ಸಾವಟ್ಜನ್ಕ ಸಭ�ಯಲಿಲಾ ಸುಶಿ�ಲಾ ದ�ದ 

ಅವರು ಬರ�ದ "ಜಗ್-ಜಗ್ ಗಗನ್ ಲ�ಹಾ್ರವ� ಝಾಿಂಡಾ ಭಾರತ್ ದಾ" 
ಎಿಂಬ ಪಿಂಜಾಬಿ ಹಾರನುನು ಹಾಡಿದರು ಎಿಂದು ಹ��ಳಲಾಗುತತಿದ�, ಅದನುನು 
ಕ��ಳಿ "ದ��ಶಬಿಂಧು" ಕಣಿ್ಣ�ರಿಟಟಾರು. ಇಷ�ಟಾ� ಅಲಲಾ, ಭಾರತದ-ಕ�ೂ�ಗಿಲ� 

ಸರ�ೂ�ಜನ್ನಾಯು್ಡ ಕೂರ ಈ ಹಾರನುನು 
ಕ��ಳಿ ಭಾವುಕರಾದರು, ಮತುತಿ ಈ 
ಹಾರು ಆ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಕಾ್ರಿಂತ್ಕಾರಿಗಳ 
ನ�ಚ್ಚಿನ ಗಿ�ತ�ಯಾಯಿತು. ಸುಶಿ�ಲಾ 
ದ�ದ ಚ್ಕಕೆವರಾಗಿದಾದಾಗ, ಅವರ 
ತಾಯಿ ನ್ಧನರಾದರು, ಮತುತಿ 
ಅವರು ಅದ�� ಸಮಯದಲಿಲಾ ತಮ್ಮ 
ಅಧ್ಯಯನವನುನು ಪೂಣಟ್ಗ�ೂಳಿಸುವಾಗ 
ಅನ��ಕ ಕಾ್ರಿಂತ್ಕಾರಿ ಸಿಂರಟನ�ಗಳನುನು 

ಸ��ರಿಕ�ೂಿಂರರು. 1905ರ ಮಾಚ್ಟ್ 5ರಿಂದು ಪಿಂಜಾಬಿನ ದತ�ೂತಿಚೂಹಡ್  
ನಲಿಲಾ (ಇಿಂದನ ಪಾಕಸಾತಿನ) ಜನ್ಸಿದ ಸುಶಿ�ಲಾ ದ�ದ, ಕಾಕ�ೂ�ರಿ 
ರಟನ�ಯಲಿಲಾ ಸಿಕಕೆಬಿದದಾ ಕಾ್ರಿಂತ್ಕಾರಿಗಳನುನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 
ತಮ್ಮ ಮದುವ�ಗಾಗಿ ಇಟಿಟಾದದಾ ಹತುತಿ ತ�ೂಲ�ಯರುಟಾ ಚ್ನನುವನುನು ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಿದ ದ��ಶಭಕತಿ ಮಹಿಳ�. ಸುಶಿ�ಲಾ ದ�ದ ಅವರ ತಾಯಿ, 
ಮಗಳ ಮದುವ�ಗಾಗಿ ಈ ಚ್ನನುವನುನು ಇಟುಟಾಕ�ೂಿಂಡಿದದಾರು. ಸುಶಿ�ಲಾ 
ದ�ದಯ ಶಾಲ�ಯ ಪಾ್ರಿಂಶುಪಾಲರು ಅವರನುನು ದುಗಾಟ್ಭಾಭಿಗ� 
ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಮತುತಿ ಅವರ ಸಿಂಬಿಂಧವು ಕಾಲಾ ನಿಂತರದಲಿಲಾ 

ಬಲವಾಯಿತು, ಅಿಂತ್ಮವಾಗಿ ಅತ್ತಿಗ� ಸಿಂಬಿಂಧವನುನು ರೂಪಿಸಿತು. 
ಆಗ ಸುಶಿ�ಲಾ ಮ�ಹನ್ ಎಲಲಾ ಕಾ್ರಿಂತ್ಕಾರಿಗಳಿಗ� ಸುಶಿ�ಲಾ 
ದ�ದಯಾದರು. ಭಗತ್ ಸಿಿಂಗ್ ಅವರು ಸುಶಿ�ಲಾ ದ�ದಯನುನು ಹಿರಿಯ 
ಸಹ�ೂ�ದರಿ ಎಿಂದು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದದಾರು ಎಿಂದು ಹ��ಳಲಾಗುತತಿದ�, 
ಮತುತಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟಿಟಾಗ� ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾಟ್ರದ ಅನ��ಕ ಯ�ಜನ�ಗಳನುನು 
ವಿರ�ೂ�ಧಸಲು ಮತುತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಾಯ ಮಾರಲು ಶ್ರರ್ಸಿದರು. 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ರಲಿ�ಸ್ ಅಧಕಾರಿ ಸೌಿಂರಸ್ಟ್ ಹತ�್ಯಯ ನಿಂತರ, ಭಗತ್ 
ಸಿಿಂಗ್ ದುಗಾಟ್ಭಾಭಿಯಿಂದಗ� ವ��ರ ಮರ�ಸಿಕ�ೂಿಂರು ಕಲಕೆತಾತಿಗ� 
ಆಗರ್ಸಿದರು, ಮತುತಿ ಸುಶಿ�ಲಾ ದ�ದ ಅವರು ಭಗತ್ ಸಿಿಂಗ್ 
ಅವರನುನು ಸವಿತಃ ತಾವು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದದಾ ಸಥಾಳದಲಿಲಾ ಇಟುಟಾಕ�ೂಿಂಡಿದದಾರು, 
ಹಿ�ಗಾಗಿ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾಟ್ರಕ�ಕೆ ಇದು ಅರಿವಿಗ� ಬರಲಿಲಲಾ. 1933ರಲಿಲಾ 
ಸುಶಿ�ಲಾ ದ�ದ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟಗಾರರೂ ಆಗಿದದಾ ವ್ಯಕತಿಯನುನು 
ವಿವಾಹವಾದರು. ಅವರ ಪತ್ ಶಾ್ಯಮ್ ಮ�ಹನ್ ವಕ�ಲರಾಗಿದದಾರು, 
ಆಕ� ಮತುತಿ ಆತ ಇಬ್ಬರೂ 1942ರ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲಿಲಾ 
ಸ�ರ�ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದದಾರು. ಈ ಸಮಯದಲಿಲಾ, ದ�ದ ಲಾಹ�ೂ�ರ್ 
ನಲಿಲಾದದಾರ�, ಶಾ್ಯಮ್ ಮ�ಹನ್ ದ�ಹಲಿಯಲಿಲಾದದಾರು. ದ��ಶವನುನು 
ವಿಮ�ಚನ�ಗ�ೂಳಿಸಲು ಅವರು ಚ್ತ್ರಹಿಿಂಸ�ಯನುನು ಅನುಭವಿಸುತತಿಲ�� 
ಇದದಾರು, ಆದರ� ಅವರು ಎಿಂದಗೂ ಹ�ೂ�ರಾಟವನುನು ಬಿರಲಿಲಲಾ.

ಕಾರಾಂತ್ಕಾರಿಗಳಿಗ್ಗಿ ತಮಮು ಆಭರಣಗಳನ್ನರೀ ಮಾರಿದ ಸುಶರೀಲಾ
ಜನನ: ಮಾರ್ಚ್ 5, 1905;  ನಿಧನ: ಜನವರ 13, 1963 ಸ್ಶ್ೋಲಾ ದಿೋದಿ ಒಬ್ಬ ದೆೋಶಭಕತು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರ್, ಕಾಕೆೋೋರ 

ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ 
ತಮಮು ಮದ್ವೆಗಾಗಿ ಇಟಿಟಿದ್ದ ಚಿನನುವನೆನುೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರ್.

ಹೆೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ್ ಮತುತಿ ಬಿರಾಟ್ಷರ ಅನಾ್ಯದ  
ವಿರುದಧಿ ಸಿಡಿದುನಿಂತ ಬುಗುಜೆಲಾ ರಾಮಕೃಷಣು ರಾವ್

ಮಹಾನ್ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟಗಾರ ಮತುತಿ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ 
ನ ಮದಲ ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್್ರಯಾದ ಬುಗುಟ್ಲಾ 

ರಾಮಕೃರ್ಣ ರಾವ್ ಅವರು ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ನ ಸವಾಟ್ಧಕಾರ ಮತುತಿ 
ಅನಾ್ಯಯದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಜಾಮರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದು ನ್ಿಂತು ಹ�ೂ�ರಾಡಿದ 
ವ್ಯಕತಿ. ಅಷ�ಟಾ� ಅಲಲಾ, ಸಾವಿರ್ ರಮಾನಿಂದ ತ್�ಥಟ್ ಮತುತಿ ಇತರ 
ಅನ��ಕ ನಾಯಕರ ನ��ತೃತವಿದಲಿಲಾ ನ್ಜಾಮರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೂ�ರಾಡಿದರು 

ಮತುತಿ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಅನುನು ಸವಿತಿಂತ್ರ 
ಭಾರತಕ�ಕೆ ಸ��ರಿಸುವಲಿಲಾ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ 
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದದಾರು. ತ�ಲಿಂಗಾಣದ 
ಮಹ�ಬೂಬ್ ನಗರ ಜಲ�ಲಾಯ ಬಾ್ರಹ್ಮಣ 
ಕುಟುಿಂಬಕ�ಕೆ ಸ��ರಿದ ಬುಗುಟ್ಲಾ 
ರಾಮಕೃರ್ಣ ರಾವ್ ಹ�ೈದರಾಬಾದನಲಿಲಾ 
ವಕ�ಲ ವೃತ್ತಿ ಆರಿಂಭಿಸಿದರು. ಪುಣ�ಯ 
ಫಗುಟ್ಸನ್ ಕಾಲ��ಜು ಮತುತಿ 1923 ರಲಿಲಾ 
ಮುಿಂಬ�ೈ ವಿಶವಿವಿದಾ್ಯಲಯದಿಂದ ಪದವಿ 

ಪಡ�ದ ನಿಂತರ, ಅವರು 1924 ರಲಿಲಾ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ನಲಿಲಾ ಕಾನೂನು 
ಅಭಾ್ಯಸ ಮಾರಲು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಅವರು 
ಭಾರತದ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟದಲಿಲಾ ತ�ೂರಗಿಸಿಕ�ೂಿಂರರು. ಭಾರತ 
ಬಿಟುಟಾ ತ�ೂಲಗಿ ಚಳವಳಿಯಲಿಲಾ ಸಕ್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದದಾರು. ಈ 

1899ರ ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದ್ ಜನನ; ಸೆಪೆಟಿಂಬರ್ 15, 1967 ರಂದ್ ನಿಧನ
ಸಮಯದಲಿಲಾ, ಅವರನುನು ಪದ�� ಪದ�� ಸ�ರ�ಮನ�ಗ� ತಳಳುಲಾಯಿತು 
ಮತುತಿ ಚ್ತ್ರಹಿಿಂಸ� ನ್�ರಲಾಯಿತು. "ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಸಾಮಾಜಕ 
ಸಮಮೀಳನ"ದ ಕಾಯಟ್ದಶಿಟ್ಯಾಗಿದದಾ ಬುಗುಟ್ಲಾ ರಾಮಕೃರ್ಣ ರಾವ್ 
"ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಸುಧಾರಣಾ ಸರ್ತ್" ಮತುತಿ "ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ 
ರಾಜಕ�ಯ ಸಮಮೀಳನ"ದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದದಾರು, ಅವರು 1938 ರಲಿಲಾ 
ರಾಜ್ಯ ಕಾಿಂಗ�್ರಸ್ ನ ಕಾಯಟ್ಕಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮತುತಿ 1937 ರಲಿಲಾ 
ಪಿ�ಪಲ್ಸ್ ಕನ�ವಿನ್ಷನ್ ನ ಕಾಯಟ್ದಶಿಟ್ಯಾಗಿ ಆಯಕೆಯಾದರು. 
ಮೂರು ವರಟ್ಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಆಿಂಧ್ರಪ್ರದ��ಶ ಕಾಿಂಗ�್ರಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ 
ಆಗಿದದಾರು. ಬಹುಭಾಷಾ ವ್ಯಕತಿಯಾಗಿದದಾ ರಾವ್,  ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ 
ರಾಜ್ಯದ ಮದಲ ಚುನಾಯಿತ ಮುಖ್ಯಮಿಂತ್್ರಯಾಗಿದದಾರು. 1952ರ 
ಮಾಚ್ಟ್ 6ರಿಿಂದ 1956ರ ಅಕ�ೂಟಾ�ಬರ್ 31ರವರ�ಗ� ಸ��ವ� ಸಲಿಲಾಸಿದರು. 
ನಿಂತರ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜ�ವನದಲಿಲಾ, ಅವರು 1956 ನವ�ಿಂಬರ್ 22 
ರಿಿಂದ 1960 ಜುಲ�ೈ 1ರವರ�ಗ� ಕ��ರಳದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಮತುತಿ 
1960 ಜುಲ�ೈ 1 ರಿಿಂದ 1962 ಏಪಿ್ರಲ್ 15 ರವರ�ಗ� ಉತತಿರ ಪ್ರದ��ಶದ 
ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಸ��ವ� ಸಲಿಲಾಸಿದರು. ಮಾಜ ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ ಅಟಲ್ 
ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ��ಯಿ ಅವರು ಬುಗುಟ್ಲಾ ರಾಮಕೃರ್ಣ ರಾವ್ ಅವರ 
ಜ�ವನ ಚರಿತ�್ರಯನುನು 1999ರ ಆಗಸ್ಟಾ 31ರಿಂದು ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ನ 
ರಾಜಭವನದಲಿಲಾ ಬಿರುಗಡ� ಮಾಡಿದರು ಮತುತಿ ಭಾರತ ಸಕಾಟ್ರದ 
ಅಿಂಚ� ಇಲಾಖ� 2000 ಮಾಚ್ಟ್ 13ರಿಂದು ಅವರ ಗೌರವಾಥಟ್ ಅಿಂಚ� 
ಚ್�ಟಿಯನುನು ಬಿರುಗಡ� ಮಾಡಿತು.
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ಭಾರತದ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟದ ಕಾಲದಲಿಲಾ, ಸಚ್ಚಿದಾನಿಂದ 
ಹಿ�ರಾನಿಂದ್ ವಾತಸ್್ಯಯನ್ ಎಿಂಬ ಹ�ಸರು "ಅಜ್��ಯ" ಎಿಂದು 

ಉಲ�ಲಾ�ಖಿತವಾಗಿದ�, ಇದು ದ��ಶದ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ 1930ರಿಿಂದ 1936 
ರವರ�ಗ� ವಿವಿಧ ಜ�ೈಲುಗಳಲಿಲಾ ಸ�ರ�ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದದಾ ಮತುತಿ 6 ವರಟ್ಗಳ 
ಜ�ೈಲು ಮತುತಿ ಬಿಂಧನದ ನಿಂತರ ಬಿರುಗಡ�ಗ�ೂಿಂರ ಕಾ್ರಿಂತ್ಕಾರಿಯನುನು 
ಸೂಚ್ಸುತತಿದ�. ಹಿಿಂದ ಸಾಹಿತ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಿಂದ್ ಹಿ�ರಾನಿಂದ್ ವಾತಾಸ್್ಯಯನ್ 
"ಅಜ್��ಯ" ಮಾಚ್ಟ್ 7, 1911 ರಿಂದು ಉತತಿರ ಪ್ರದ��ಶದ ಕುಶಿನಗರದಲಿಲಾ 
ಜನ್ಸಿದರು ಮತುತಿ ಅವರ ತಿಂದ�ಗ� ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ�ಗೆ ನಿಂಬಿಕ� ಇಲಲಾದ 
ಕಾರಣ ಮನ�ಯಲಿಲಾ ಆರಿಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನುನು ಪಡ�ದರು. ಅವರು ಇಿಂಗಿಲಾಷ್ 
ನಲಿಲಾ ಎಿಂಎಗ� ಸ��ರುವ ಮದಲು ಲಾಹ�ೂ�ರ್ ವಿಶವಿವಿದಾ್ಯಲಯದಿಂದ 
ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಾನದಲಿಲಾ ಬಿಎಸಿಸ್ ಪದವಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಯನ 
ಮಾರುತ್ತಿದಾದಾಗ ಭಗತ್ ಸಿಿಂಗ್ ಮತುತಿ ಹಿಿಂದೂಸಾತಿನ್ ಸ�ೂ�ಷ್ಯಲಿಸ್ಟಾ 
ರಿಪಬಿಲಾಕನ್ ಆರ್ಟ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕಾ್ರಿಂತ್ಕಾರಿ ಚಿಂದ್ರಶ��ಖರ್ ಆಜಾದ್, 
ಸುಖದ��ವ್ ಮತುತಿ ಭಗವತ್ ಚರಣ್ ವ�ಹಾ್ರ ಅವರನುನು ಭ��ಟಿ ಮಾಡಿದರು 
ಮತುತಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗ� ನೌಜವಾನ್ ಭಾರತ್ ಸಭಾಗೂ ಭ��ಟಿನ್�ಡಿದರು. 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮಧ್ಯದಲಿಲಾ ಕಾ್ರಿಂತ್ಕಾರಿ ಚಳವಳಿಗ� ಸ��ರಿದರು, 
ಮತುತಿ ಈ ಸಮಯದಲಿಲಾ ಅವರು ಬಾಿಂಬ್ ಗಳನುನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ 
ಸಿಕಕೆಬಿದದಾರಾದರೂ ತಪಿ್ಪಸಿಕ�ೂಿಂರರು ಎಿಂದು ಹ��ಳಲಾಗುತತಿದ�. ನಿಂತರ, 
ಅವರನುನು ಬಿಂಧಸಲಾಯಿತು ಮತುತಿ ಮರಣದಿಂರನ� ಗುರಿಪಡಿಸುವ ರಿ�ತ್ 
ಪ್ರಯತ್ನುಸಲಾಯಿತು. ಅಜ್��ಯ ಒಬ್ಬ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದದಾರು, ಅವರು 
ಕ�ಲವಮ್ಮ ಕಾ್ರಿಂತ್ಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದದಾರು ಮತುತಿ ಇತರ ಸಮಯಗಳಲಿಲಾ 
ಸ�ೈನ್ಯದಲಿಲಾ ಸ�ೈನ್ಕನಾಗಿರುತ್ತಿದದಾರು. ಅಜ್��ಯ ಅವರ ಬರವಣಿಗ�ಯ 
ಜ�ವನದ ಮ�ಲ� ಸ�ರ�ಮನ�ಯ ಪ್ರಭಾವವೂ ಮಹತವಿದಾದಾಗಿದ�, ಏಕ�ಿಂದರ� 
ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಡಿ� ಜ�ವನವನುನು ತಮ್ಮ ದ��ಶದ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ 
ಹ�ೂ�ರಾಟಕಾಕೆಗಿ ಮುಡಿಪಾಗಿಟಿಟಾದದಾರು. "ಕ�ೂಠರಿ� ಕ ಬಾತ್" ಎಿಂಬ ಅವರ 

ಕಥ�ಯನುನು ಓದದಾಗ, ಚಳವಳಿಗಾರರು ಹ��ಗ� ಬಲವಾಗಿ ಬ�ಳ�ದರಬ��ಕು 
ಎಿಂಬುದನುನು ನ�ೂ�ರಬಹುದು. ಅಜ್��ಯರನುನು ಸ�ರ�ಮನ�ಗ� ತಳಿಳುದಾಗ, 
ಅವರ ಕವನ ಸಿಂಗ್ರಹಗಳಾದ "ಭಗನುದೂತ್" ಮತುತಿ "ಇತ್ಯಲಿಂ" 
ಬಿರುಗಡ�ಯಾಯಿತು. ಈ ಕವನ ಸಿಂಕಲನದಲಿಲಾ ಕಾ್ರಿಂತ್ಯ ಧ್ವನ್ 
ಜ�ೂ�ರಾಗಿ ಮತುತಿ ಸ್ಪರಟಾವಾಗಿ ಕ��ಳಿಸಿತು. ಮುನ್್ಷ ಪ�್ರ�ಮಚಿಂದ್ ಅವರು 
ಸಚ್ಚಿದಾನಿಂದ ಹಿ�ರಾನಿಂದ್ ವಾತಾಸ್್ಯಯನ್ ಅವರಿಗ� "ಅಜ್��ಯ" ಎಿಂಬ 
ಹ�ಸರನುನು ನ್�ಡಿದರು ಎಿಂದು ಹ��ಳಲಾಗುತತಿದ�. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ�ಲವು 
ರಚನ�ಗಳನುನು ಪ�್ರ�ಮಚಿಂದ್ ಅವರಿಗ� ಕಳುಹಿಸಿದದಾರು, ಅದರಲಿಲಾ ಯಾರ 
ಹ�ಸರನುನು ಉಲ�ಲಾ�ಖಿಸಲಾಗಿರಲಿಲಲಾ. ಅಿಂತಹ ಸಿಂದಭಟ್ದಲಿಲಾ, ಪ�್ರ�ಮಚಿಂದ್ 
ಲ��ಖಕರ ಹ�ಸರನುನು ಕ��ಳಿದರು, ಮತುತಿ ಅದನುನು ನ್�ರದದಾದಾಗ, 
ಅವರು "ಅಜ್��ಯ" ಎಿಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದ ಹ�ಸರಿನಲಿಲಾ ಕೃತ್ಯನುನು 
ಮುದ್ರಸುವುದಾಗಿ ಹ��ಳಿದರು. ಅಿಂದನ್ಿಂದ, "ಅಜ್��ಯ" ಎಿಂಬ ಹ�ಸರು 
ಸಚ್ಚಿದಾನಿಂದ ಹಿ�ರಾನಿಂದ್ ವಾತಾಸ್್ಯಯನ್ ಅವರ�ೂಿಂದಗ� ಸ��ರಿತು. 
ತದ ನಿಂತರ, ಅವರ ಕೃತ್ಗಳನುನು ಅಜ್��ಯ ಎಿಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಲಿಲಾ 
ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಅಜ್��ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಿಂದ ಕವಿ, ಕಥಾ ಬರಹಗಾರ 
ಮತುತಿ ಕಾದಿಂಬರಿಕಾರರಾಗಿದದಾರು, ಅವರು ಹಿಿಂದಯಿಿಂದ ಇತರ ಅನ��ಕ 
ಬರಹಗಾರರ ಕೃತ್ಗಳನುನು ಇಿಂಗಿಲಾಷ್ ಗ� ಅನುವಾದಸಿದರು. ದ��ಶದ 
ಸಾವಿತಿಂತಾ್ರ್ಯನಿಂತರ, ಅವರು ಪತ್್ರಕ�ೂ�ದ್ಯಮ ಮತುತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲಿಲಾ 
ಸಿಂಪೂಣಟ್ವಾಗಿ ತ�ೂರಗಿಸಿಕ�ೂಿಂರರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತುತಿ ಪತ್್ರಕ�ೂ�ದ್ಯಮಕ�ಕೆ 
ಗಮನಾಹಟ್ ಕ�ೂರುಗ�ಗಳನುನು ನ್�ಡಿದ ಬರಹಗಾರ ಮತುತಿ ಪತ್ರಕತಟ್ 
ಅಜ್��ಯ, ಆಗಾ್ರ ಮೂಲದ ಸಾಪಾತಿಹಿಕ "ಸ�ೈನ್ಕ್" ನಲಿಲಾ ಪತ್ರಕತಟ್ರಾಗಿ 
ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜ�ವನವನುನು ಪಾ್ರರಿಂಭಿಸಿದರು. ಅಿಂತರರಾಷ್ಟ್ರ�ಯ 
ಗ�ೂ�ಲ್ಡನ್ ರಿ�ತ್ ಪ್ರಶಸಿತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡ�ರ್ ಪ್ರಶಸಿತಿ, ಜ್ಾನಪಿ�ಠ ಪ್ರಶಸಿತಿ 
ಸ��ರಿದಿಂತ� ಅನ��ಕ ಭಾರತ್�ಯ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನುನು ಅವರಿಗ� ನ್�ರಲಾಗಿದ�. 
ಅವರು 1987ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 4, ರಿಂದು ನ್ಧನಹ�ೂಿಂದದರು.

ಸಚಿ್ಚದ್ನಂದ ಹಿರೀರಾನಂದ್ ವಾತ್್ಸಯಾಯನ್ 'ಅರ್್ರೀಯ' : 

ದೆರೀಶವನು್ನ ವಿಮೊರೀಚನಗೊಳಿಸಲು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರಿಕೆ ಕಲ್ತರು
ಜನನ: 7 ಮಾರ್ಚ್ 1911, ನಿಧನ: 4 ಏಪಿ್ರಲ್ 1987

ಅಜ್ೆೋಯರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತ್ಗಳಲ್ಲಿ "ಭಗನುದೋತ್", 
"ಚಿಂತಾ", "ಇತಯಾಲಂ", "ಹರ ಘಾಸ್ ಪರ್ 
ಕ್ಷರ ಭರ್ ", "ಬಾವಾ್ರ ಆಹೆರ", "ಆಂಗನ್ ಕೆ 
ಪಾರ್ ದಾ್ವರ್", "ಪೂವಾಚ್", "ಕ್ತ್ನು ನಾವೋ 
ಮೋ ಕ್ತ್ನು ಬಾರ್", "ಕೆೋಯಾೋಂಕ್ ಮೋ ಯೋಸ್ 
ಜಾನತಾ", "ಸಾಗರ ಮ್ದಾ್ರ", "ಪಹೆಲಿ ಮೋ 
ಸನಾನುಟಾ ಬ್ನ್ ತಾ ಹೋ", "ಶೆೋಖರ್, ಏಕ್ 
ಜಿೋವನಿ", "ನದಿೋಕೆ ದಿ್ವೋಪ", ಮತ್ತು "ಅಪೆನು ಅಪೆನು 
ಅಜನುಬಿ" ಸೆೋರವೆ.
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ವಿಶ್ವನಾಥ ದ್ಸ್: ದೆರೀಶ ಸರೀವೆಗೆ  
ಸಮರ್ಜೆತರಾದ ಸ್್ವತಂತರ್ಯ ಸರೀನಾನಿ

ದ��ಶ ಸ��ವ�ಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜ�ವನವನ�ನು� ಮುಡಿಪಾಗಿಟಟಾ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ 

ಹ�ೂ�ರಾಟಗಾರ ಪಿಂಡಿತ್ ವಿಶವಿನಾಥ ದಾಸ್ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ 

ಗಾಿಂಧ ಅವರಿಿಂದ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದದಾರು, ಅವರ ಪ್ರಭಾವದ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವೃತ್ತಿಯನುನು ತ್ಯಜಸಿ ದ��ಶದ 

ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ತಮ್ಮ ಜ�ವನವನುನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟಟಾರು. ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ 

ಚಳವಳಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾರುವ 

ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು 1921ರಲಿಲಾ ಕಾಿಂಗ�್ರಸ್ 

ಸ��ರಿ ದ��ಶ ಸ��ವ� ಆರಿಂಭಿಸಿದರು. 

1889ರ ಮಾಚ್ಟ್ 8ರಿಂದು ಅಿಂದನ 

ಮದಾ್ರಸ್ ಪ�್ರಸಿಡ�ನ್ಸ್ಯ ಗಿಂಜಾಿಂ 

ಜಲ�ಲಾಯಲಿಲಾ ಜನ್ಸಿದ ವಿಶವಿನಾಥ ದಾಸ್, 

ಬಿ್ರಟಿರರನುನು ದ��ಶದಿಂದ ತ�ೂಲಗಿಸಲು 

ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ, ಭಾರತ 

ಬಿಟುಟಾ ತ�ೂಲಗಿ ಚಳವಳಿ ಮತುತಿ ಉಪಿ್ಪನ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹದಲಿಲಾ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ 

ಹ�ೂ�ರಾಟಗಾರರ�ೂಿಂದಗ� ಸ��ರಿ ಸ�ರ�ವಾಸ ಅನುಭವಿಸಿದದಾರು. 1920ರಲಿಲಾ 

ಮದಾ್ರಸ್ ಪ�್ರಸಿಡ�ನ್ಸ್ಯಲಿಲಾ ಅವರು ರ�ೈತ ಸಿಂರವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿ 1920 

ರಿಿಂದ 1929 ರವರ�ಗ� ಮದಾ್ರಸ್ ಕೌನ್ಸ್ಲ್ ನಲಿಲಾ ಸ��ವ� ಸಲಿಲಾಸಿದರು. 

ವಿಶವಿನಾಥ ದಾಸ್ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಿಂಧಯವರ ಮನವಲಿಸಿ ಸವಿತಿಂತ್ರ 

ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯವನುನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೃರ್ಣಚಿಂದ್ರ ಗಜಪತ್ ನಾರಾಯಣ 

ದ��ವ್ ಮತುತಿ ಇತರ ಸಿಂಗಡಿಗರ�ೂಿಂದಗ� ಅವರು ಒಡಿಯಾ ಭಾಷ್ಕರ 

ರಾಜ್ಯ ಸಾಥಾಪನ�ಗ� ಗಮನಾಹಟ್ ಕ�ೂರುಗ�ಗಳನುನು ನ್�ಡಿದಾದಾರ�. ಅವರ 

ಪ್ರಯತನುದ ಫಲವಾಗಿ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಿಂಧಯವರು ಒಡಿಶಾ ಪ್ರತ�್ಯ�ಕ 

ರಾಜ್ಯವಾಗಬ��ಕ�ಿಂದು ಬಿ್ರಟಿರರಿಗ� ಪ್ರಸಾತಿಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕಟಾಟಾ 

ಗಾಿಂಧವಾದಯಾಗಿದದಾ ವಿಶವಿನಾಥ ದಾಸ್ ಅವರು 1936ರಲಿಲಾ ಬಿ್ರಟಿಷ್ 

ಭಾರತ್�ಯ ರಾಜ್ಯ ಒಡಿಶಾದ ವಿಧಾನಸಭ�ಗ� ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದದಾರು 

ಮತುತಿ 1937ರಿಿಂದ 1939ರವರ�ಗ� ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರಯಾಗಿ ಸ��ವ� 

ಸಲಿಲಾಸಿದದಾರು. ನಿಂತರ ಅವರು ಈ ಸಾಥಾನಕ�ಕೆ ರಾಜ�ನಾಮ ನ್�ಡಿದರು. 

1947 ರಿಿಂದ 1951 ರವರ�ಗ�, ಅವರು ಒಡಿಶಾದಿಂದ ಭಾರತದ ಸಿಂವಿಧಾನ 

ರಚನಾ ಸಭ�ಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದದಾರು, ಮತುತಿ ಅವರು ಅನ��ಕ ವರಟ್ಗಳ 

ಕಾಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಿಂಗ�್ರಸ್ ಸರ್ತ್ಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದದಾರು. 

ಉತಕೆಲ್ ಪ್ರದ��ಶ ಕಾಿಂಗ�್ರಸ್ ಸರ್ತ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೂರು ಬಾರಿ 

ಆಯಕೆಯಾಗಿದದಾರು.   

ಜನನ: ಮಾರ್ಚ್ 8, 1889, ನಿಧನ: ಜೋನ್ 2, 1984

ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೆೋೋತಸ್ವದ 
ಸಂದಭಚ್ದಲ್ಲಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋೋರಾಟದ 

ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸಮುರಸ್ತ್ತುದೆ್ದೋವೆ. ಇಂದ್, 
ದೆೋಶವು ತನನು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೆೋೋರಾಟಗಾರರಗೆ 

ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್ತುದೆ.  
ನಮಮು ಇತ್ಹಾಸದಿಂದ ನಮಮು ಭವಿರಯಾಕಾಕಿಗಿ  

ನಾವು ಸೋಫೂತ್ಚ್ ಮತ್ತು ಚೆೈತನಯಾವನ್ನು 
ಪಡೆಯ್ತೆತುೋವೆ. ಆದ್ದರಂದಲೆೋ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 

ಹೆೋೋರಾಟದ ಜೆೋತೆಗೆ ಅಮೃತ ಮಹೆೋೋತಸ್ವವು 
ಸಾವಿರಾರ್ ವರಚ್ಗಳ ಭಾರತದ  

ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೆೋಂಡಿದೆ. 
- ನರೆೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

'ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ಮರ್ಕಲ್್ಪಸಿಕೆೋಳುಳುವ' ಕ್ರತ  
ಜಾಗತ್ಕ ಚಿಂತನ ಮಂರನ
ಭಾರತದ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�� ವಾಷ್ಟ್ಕ�ೂ�ತಸ್ವದ ಅಿಂಗವಾಗಿ 
ದ��ಶದ ಭವ್ಯ ಇತ್ಹಾಸ, ಅದರ ಜನರು, ಸಿಂಸಕೃತ್ ಮತುತಿ 
ಸಾಧನ�ಗಳನುನು ಆಚರಿಸುವ ಎರರು ದನಗಳ ಮದಲ 
ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ನಲಿಲಾ ನಡ�ಯಿತು. 'ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ 
ನ ವಸುತಿಸಿಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನುನು ಮರುಕಲಿ್ಪಸಿಕ�ೂಳುಳುವುದು' ಎಿಂಬ 
ಶಿ�ಷ್ಟ್ಕ�ಯ ಈ ಕಾಯಟ್ಕ್ರಮವು ಫ�ಬ್ರವರಿ 15-16 ರಿಂದು ಭಾರತದ 
ಆಜಾದ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೂ�ತಸ್ವದ ಅಡಿಯಲಿಲಾ ನಡ�ಯಿತು. ಭಾರತ, 
ಆಸ�ಟ್ರ�ಲಿಯಾ, ಫಾ್ರನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಸಿಿಂಗಾಪುರ, ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಅರಬ್ 
ಎರ್ರ��ರ್ಸ್, ಯುನ�ೈಟ�ಡ್ ಕಿಂಗ್ ರಮ್ ಮತುತಿ ಅಮರಿಕದಿಂತಹ 
ದ��ಶಗಳ ಸ್ಪಧಟ್ಗಳು ಈ ಸಮಮೀಳನದಲಿಲಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದದಾರು. ಭಾರತ 
ಸಕಾಟ್ರವು 10 ವಸುತಿಸಿಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನುನು ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದುದಾ, 
ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟದಲಿಲಾ ಬುರಕಟುಟಾ ಸಾವಿತಿಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೂ�ರಾಟಗಾರರ 
ಕ�ೂರುಗ�ಯನುನು ಗುರುತ್ಸಲು ಜವಳಿ ಮತುತಿ ಕರಕುಶಲ 
ವಸುತಿಸಿಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ವಸುತಿಸಿಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು 
ಮತುತಿ ರ�ೈಲ�ವಿ ವಸುತಿ ಸಿಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಂತಹ ವಿಶ��ರ 
ವಸುತಿಸಿಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನುನು ಬ�ಿಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ�. 2014 ರಿಿಂದ 
ಇಲಿಲಾಯವರ�ಗ�, ಸಿಂಸಕೃತ್ ಸಚ್ವಾಲಯವು ದ��ಶಾದ್ಯಿಂತ  
110 ವಸುತಿಸಿಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗ� ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ� ಮತುತಿ 
ವ�ೈಜ್ಾನ್ಕ ಮನ�ೂ�ಭಾವವನುನು ಉತ�ತಿ�ಜಸುವ ಸಲುವಾಗಿ,  
18 ವಿಜ್ಾನ ವಸುತಿಸಿಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನುನು ಸಹ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ�. ಇದಲಲಾದ�, ಸಚ್ವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲಿಲಾ 
ಭಾರತ್�ಯ ಪುರಾತತವಿ ಸವ��ಟ್ಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖ�ಯು ದ��ಶಾದ್ಯಿಂತ  
52 ವಸುತಿಸಿಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನುನು ಸಹ ನ್ವಟ್ಹಿಸುತ್ತಿದ�.

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೆೋೋತಸ್ವಭಾರತ @75
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ಡಾ. ವಿದಾಯಾ ವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ರರ್ೋಲಾ ಬೆನ್ ಗಾರ್ತ್ ಅವನಿ ಲಖೆೋರಾ ಗ್ರ್ೋಚ್ತ್ ಬಾವಾ ಬಸಂತ್ ದೆೋವಿ ಬಡಾಪಲನ್  ವಾರ್ ಎಲ್ ಬಿನೆೋ ದೆೋವಿ

ಮ್ಕಾತುಮಣಿ ದೆೋವಿ ಶಕ್ಂತಲಾ ಚೌಧರೋ ಸ್ಲೆೋೋಚನಾ ಚವಾಣ್ ಮಾಧ್ರ ಬಥ್ಚ್ ವಾಲ್ ನಜಾಮು ಅಖತುರ್ ಸ್ಚಿತಾ್ರ ಎಲಾಪ್ರತ್ಭಾ ರೆೈ

ದ್ಗಾಚ್ ಬಾಯಿ ವಾಯಾಮ್ ಲಲ್ತಾ ವಕ್ ಅಜಿೋತಾ ಶ್್ರೋವಾಸತುವ ತಾತ್ಯಾನಾ ಎಲ್ 
ಶೆೋೋರ್ಯಾನ್ ಪದಮುಜಾ ರೆಡಿಡಾ ವಂದನಾ ಕಟರಯಾ ಸಾಹ್ಕಾರ್ ಜಾನಕ್

ಸಂಘರ್ತಾ್ರ 
ಬಂದೆೋೋಪಾಧಾಯಾಯ

ಪ್ರಭಾ ಅತೆ್ರ ಮಧ್ರ್ ಜಾಫಿ್ರ ಆರ್ ಮ್ತ್ತುಕರ್ಣಮಾಮುಳ್
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ಶಾಯಾಮಾಮಣಿ ದೆೋವಿ

ಭಾರತದ ಭಾಗ್ ಲಕ್ಷಿ ್ರೀ
ಇಂದ್ ನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿತ್ೋ ಶಕ್ತುಗೆ ಪ್ರಮ್ಖ 

ಸಾಥಾನ ದೆೋರೆತ್ದೆ, ಆದ್ದರಂದ ಅವರಗೆ ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾ 

ನಿೋಡಲಾಗ್ತ್ತುದ ್್ದ, ದೆೋಶದ ಉನನುತ ಗೌರವಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೆೋಳುಳುತ್ತುದಾ್ದರೆ. 2022ರ 

ಪದಮು ಪ್ರಶಸಿತುಗಳ ಪಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ಮಹಿಳೆಯರ್ 

ಸೆೋರದಾ್ದರೆ.

2015 ರಿಿಂದ ಇಲಿಲಾಯವರ�ಗ�, 185 ಮಹಿಳ�ಯರಿಗ� ಅವರ ಅದುಭುತ ಕಾಯಟ್ಕಾಕೆಗಿ 
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನು ನ್�ರಲಾಗಿದ�. ಈ ವರಟ್ವೂ 34 ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸಿತಿಗಳನುನು ವಿವಿಧ 
ಕ��ತ್ರಗಳಲಿಲಾ ಕಾಯಟ್ ನ್ವಟ್ಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳ�ಯರು ಪಡ�ದುಕ�ೂಿಂಡಿದಾದಾರ�. ಇದು 
ಸವಿತಃ ಒಿಂದು ದಾಖಲ�ಯಾಗಿದ�. ಇಲಿಲಾಯವರ�ಗ� ಇಷ�ೂಟಾಿಂದು ಮಹಿಳ�ಯರು ಪದ್ಮ 
ಪ್ರಶಸಿತಿಯನುನು ಪಡ�ದರಲಿಲಲಾ 
- ನರ��ಿಂದ್ರ ಮ�ದ, ಪ್ರಧಾನಮಿಂತ್್ರ

ಕಮಲ್ನಿ ಅಸಾತುನಾ ಮತ್ತು ನಳಿನಿ ಅಸಾತುನಾ

ಮುದ್ರಕರು ಮತುತಿ ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಸತೆಯಾೋಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನ್ದ��ಟ್ಶಕರು,
ಬೂ್ಯರ�ೂ� ಆಫ್  ಔರ್  ರಿ�ಚ್  ಅಿಂಡ್  ಕಮು್ಯನ್ಕ��ರನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮುದ್ರಣ:
ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವಟೆೈಸಿಂಗ್  ಸವಿೋಚ್ಸಸ್  ಪೆೈ. ಲ್ರ್ಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾರ�ಟ್ರ��ರ್  ಪಾಕ್ಟ್ , 10ನ�� ಮಹಡಿ

ನವದ�ಹಲಿ-ಫರಿ�ದಾಬಾದ್  ಬಾರಟ್ರ್ , ಎನ್ ಹ�ಚ್ -1, ಫರಿ�ದಾಬಾದ್ -121003

ಪ್ರಕಾಶಕರು
ಬೋಯಾರೆೋೋ ಆಫ್  ಔಟ್  ರೋರ್  ಅಂಡ್  ಕಮ್ಯಾನಿಕೆೋರನ್  
ಕ�ೂಠಡಿ ಸಿಂ. 278, 2ನ�� ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ,

ನವದ�ಹಲಿ - 110003

ಸಿಂಪಾದಕರು
ಜೆೈದಿೋಪ್  ಭಟಾನುಗರ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನ್ದ��ಟ್ಶಕರು,
ಪಿಐಬಿ ನವದ�ಹಲಿ
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DELKAN/2020/78828
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