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ಇಡೇ ಮಾನವ ಸಂಕುಲವು ವರ್ಷವಿಡೇ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಕ್ತಿಯನುನು ಸೂಯ್ಷನು ಒಂದೆೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ 

ಒದಗಿಸುತಾತಿನೆ. ಇಡೇ ಜಗತುತಿ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ಅತ್ಂತ ಪ್ರಮುಖ ವಿರಯವಾಗುತತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 

ಗಾಲಿಸೊಗೇದಲ್ಲಿ ಜಗತುತಿ ಈ ಬಗೆಗ ಚರೆ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತಿದಾದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಒಂದೆೇ ಸೂಯ್ಷ, ಒಂದು ಜಗತುತಿ, ಒಂದೆೇ 

ಗಿ್ರಡ್ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನುನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಂತ ತುತು್ಷ ಅಗತ್ವಾಗಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆಯನುನು 

ಉತೆತಿೇಜಿಸಲು ಪ್ರತ್ ವರ್ಷ ಮೇ 3 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸೂಯ್ಷ ದಿನವನುನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಭಾರತವು ತನನು ಸೌರಶಕ್ತಿ 

ಸಾಮರ್್ಷಗಳನುನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ತನನು ನವಿೇಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಗುರಿಗಳನುನು ನಿಗದಿತ 

ಸಮಯಕ್್ಕಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಾಧಿಸಿದ ಏಕೆೈಕ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಅತ್ಯಯಂತ 
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸೂಯ್ಷ ದಿನ

ಭಾರತವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
2022 ರ ವ�ರೀಳ�ಗ� 20 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಸೌರ 
ವಿದ್ಯಾತ್ ಸಾಮರಯಾ್ಯದ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�. 
2015ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷಕೃತ 100 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಗ� 
ಹ�ಚ್ಚಿಸಿರ್ವುದ್ ಶ್ದ್ಧ ಇಂಧನದ ಬಗ�ಗೆ ಕ�ರೀಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಯರದ ಬದ್ಧತ�ಯನ್ನು ತ�ೊರೀರಿಸ್ತ್ತದ�. 
2030ರ ವ�ರೀಳ�ಗ� 290 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಸೌರಶಕ್್ತ 
ಹ�ೊಂದ್ವ ಗ್ರಿ ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದ�.

ಮರೀಲಾಛಾವಣಿಯ ಸೌರಶಕ್್ತ (ಶ�ರೀ.40) ಮತ್್ತ 
ಸೌರ ಪಾರ್್ಯ ಗಳು (ಶ�ರೀ.40) ಸೌರ ವಿದ್ಯಾತ್ 
ಉತಾಪಾದನ�ಯ ಬಹ್ಪಾಲನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವ�.  
2030ರ ವ�ರೀಳ�ಗ� 280 ಗಿಗಾವಾಯಾಟ್ ಸಾಥಾಪಿತ 
ಸೌರ ಸಾಮರಯಾ್ಯಕಾಕಾಗಿ 19,500 ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ.ಗಳ 
ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್�ಯ “ಉತಾಪಾದನ� ಆಧಾರಿತ 
ಪ್ರರೀತಾಸಾಹಕ” ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಕ್ಸ್ಮ್ ಮಹಾಭಿಯಾನ್ ಮೊಲಕ, 
ಬಂಜರ್ ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್್ತಯನ್ನು ಉತಾಪಾದಿಸ್ವ 
ಮೊಲಕ ರ�ೈತರನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವ 
ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. ಭಾರತದ 
ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ರಾಜಯಾದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದ್ ಸೌರ 
ನಗರವನ್ನು ಸಾಥಾಪಿಸ್ವ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್್ತದ�.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸೌರ ಒಕೂ್ಕಟ
ನವ�ಂಬರ್ 30, 2015 ರಂದ್, ಪಾಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಡ�ದ  

“ವಿಶವಾಸಂಸ�ಥಾಯ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣ� ಕ್ರಿತ ಚೌಕಟ್ಟು 
ಸಮಾವ�ರೀಶ” ದ 21ನ�ರೀ ಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್್ತ ಫಾ್ರನ್ಸಾ 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕೊಕಾಟವನ್ನು ಸಾಥಾಪಿಸಿದವು.  
ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಛ�ರೀರಿ ಗ್ರ್ಗಾ್ರಮ (ಹರಿಯಾಣ)ದಲ್ಲಿದ�. 

ಅಮರೀರಿಕಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೌರ ಒಕೊಕಾಟದ 101ನ�ರೀ ಸದಸಯಾ 
ರಾಷಟ್ವಾಯಿತ್. ನ�ರೀಪಾಳ ಕೊಡ ಇತ್್ತರೀಚ�ಗ� ಒಕೊಕಾಟ ಸ�ರೀರಿದ�.

“ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದಿಧಿಯ ಹೊಸ ಹಂತವನುನು ತಲುಪುತ್ತಿದದಾಂತೆ, 
ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಗಳು ಮತುತಿ ಆಕಾಂಕ್ೆಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಧನ ಮತುತಿ 
ವಿದು್ತ್ ಅವಶ್ಕತೆಗಳೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಿ, 

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕೆ್ಕ ವಿದು್ಚ್ಛಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯು 
ನಿಣಾ್ಷಯಕವಾಗುತತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯು ಮಹತವಾದ 

ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸುತತಿದೆ ಮತುತಿ ಈ ಕ್ೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನುನು 
ಹೆಚಿ್ಚಸುವ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.”

-ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

ಸೂರ್ಹ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಮೇ 1-15, 2022 1

  

ಉತತಿಮ ಆಡಳಿತವು ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ  

ಹಾದಿಯನುನು ಮುನನುಡೆಸುತ್ತಿದೆ

ಸಾಮಾನ್ ನಾಗರಿಕರ ಜಿೇವನವನುನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುರಕ್ಷಿತ 
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ಮುದ್ರಣಾಲಯ : ಇನ್ ಫಿನಿಟಿ ಅಡವಾಟ�ೈ್ಯಸಿಂಗ್ ಸವಿರೀ್ಯಸಸ್  ಪ�ೈ. ಲ್ಮಿಟ�ಡ್ , ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾಪರೀ್ಯರ�ರೀಟ್  ಪಾರ್್ಯ , 10ನ�ರೀ ಮಹಡಿ, ನವದ�ಹಲ್-ಫರಿರೀದಾಬಾದ್  

ಬಾಡ್ಯರ್ , ಎನ್ ಹ�ಚ್ -1, ಫರಿರೀದಾಬಾದ್ -121003. ಸಂಪಕ್ಷ ವಿಳಾಸ : ಕ�ೊಠಡಿ ಸಂಖ�ಯಾ 278, ಬೊಯಾರ�ೊರೀ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿರೀಚ್ ಕಮ್ಯಾನಿಕ�ರೀಷನ್

2 ನ�ರೀ ಮಹಡಿ, ಸೊಚನಾ ಭವನ, ನವದ�ಹಲ್ -110003. ಇಮೇಲ್ : response-nis@pib.gov.in, RNI No. : DELKAN/2020/78828
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ಸಂಪಾದಕ್ೇಯ
ಶ್ಭಾಶಯಗಳು!

ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಪ್ರಯತನುವೂ ಸಾಮರಯಾ್ಯವನ್ನು ಗ್ರ್ತ್ಸ್ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ತನ�ೊನುಂದಿಗ� ತರ್ತ್ತದ�. ಈ ಹಂದ� 

ಅಸಾಧಯಾವ�ಂದ್ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗ್ರಿಗಳು ಈಗ ಸಾಕಾರಗ�ೊಳುಳುತ್್ತವ�. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರ�ಯಲ್ಲಿ ಹರೀಗ� ಹ�ರೀಳಲಾಗಿದ�:

ಇದರ ಅರ್ಯ- ನಾವು ಜ್ಾನವನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಬಯಸಿದಾಗ, ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಕ್ಷಣವನೊನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳಳುಬ�ರೀಕ್. 
ನಾವು ಪ್ರಗತ್ ಸಾಧಿಸಲ್ ಬಯಸಿದಾಗ, ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಕಣ, ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಸಂಪನೊ್ಮಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬ�ರೀಕ್. 
ಏಕ�ಂದರ� ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದ ವಿನಾಶದ�ೊಂದಿಗ� ವಿದ�ಯಾಯೊ ಜ್ಾನವೂ ಮಾಯವಾಗ್ತ್ತದ�. ಕಣದ ನಾಶದಿಂದ ಸಂಪತ್್ತ ಮತ್್ತ 
ಪ್ರಗತ್ಯ ಹಾದಿಗಳು ಮ್ಚ್ಚಿಹ�ೊರೀಗ್ತ್ತವ�.

ಅದ�ರೀ ರಿರೀತ್ಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವಯಾಕ್್ತ ಮತ್್ತ ರಾಷಟ್ವು ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗಬ�ರೀಕಾದರ� ಪ್ರತ್ ಕ್ಷಣ, ಪ್ರತ್ಯಂದ್ 
ಸಂಪನೊ್ಮಲವನ್ನು ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಳಳುಬ�ರೀಕ್. ಇದ್ ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯ ಮೊಲ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ�. ಪ್ರಧಾನಿ 
ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿಯವರ್ ಒಮ್ಮ ಬಿ್ರಟನ್ ರಾಣಿ ಎಲ್ಜಬ�ತ್ ಅವರನ್ನು ಭ�ರೀಟಿಯಾದಾಗ, ರಾಣಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರಿಗ� 
ಕರವಸತ್ರವಂದನ್ನು ತ�ೊರೀರಿಸಿದರ್. ಅದ್ ಅವರ ಮದ್ವ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಷಟ್ಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ್ ಅವರಿಗ� 
ಉಡ್ಗ�ೊರ�ಯಾಗಿ ನಿರೀಡಿದ ಖಾದಿ ಕರವಸತ್ರವಾಗಿತ್್ತ. ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯ ಮಹತವಾವನ್ನು ಈ ಉದಾಹರಣ�ಯಿಂದ ಚ�ನಾನುಗಿ 
ಅರ್ಯಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುಬಹ್ದ್. ಅಧಿಕಾರ ಕ್ಷಣಿಕ ಆದರ� ದ�ರೀಶ ಅಮರ ಎಂಬ ಸಂದ�ರೀಶ ಸಪಾಷಟುವಾಗಿದ�. ಇದ್ ಜನರ ಜರೀವನವನ್ನು 
ಸ್ಲಭಗ�ೊಳಿಸ್ವ ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಮತ್್ತ ಸವಾಯಂ-ಬ�ಂಬಲದ ವಯಾವಸ�ಥಾಯನ್ನು ಸಾಥಾಪಿಸಲ್ ಕರ� ನಿರೀಡ್ತ್ತದ�.

ಇತ್್ತರೀಚ್ನ ಕ�ಲವು ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಚ್ಂತನ�ಯ್ ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ ಮಾಡಲ್ ಯರೀಜನ�ಗಳನ್ನು 
ರೊಪಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಮತ್್ತ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಷಾ್ಠನಗ�ೊಳಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಯರಕ�ಕಾ ಮಾಗ್ಯದಶ್ಯನ ನಿರೀಡ್ತ್್ತದ�. ಉಜವಾಲಾ, 
ಮ್ದಾ್ರ, ಸಾಟುಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇ-ನಾಯಾಮ್, ಪಿಂಚಣಿ-ಸ್ರಕ್ಾ, ಉಸಾ್ತದ್-ಹ್ನರ್ ಮತ್್ತ ಕಾಮಿ್ಯಕ ಸ್ಧಾರಣ�ಗಳ 
ಮೊಲಕ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾಮಿ್ಯಕರ ರಕ್ಷಣ�ಯಂತಹ ಅನ�ರೀಕ ಯರೀಜನ�ಗಳು ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನ್ನು 
ತಂದಿವ�. ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರದ ಈ ಯರೀಜನ�ಗಳು ಈ ಸಂಚ್ಕ�ಯ ಮ್ಖಪುಟ ಲ�ರೀಖನವಾಗಿದ�.

ಎರಡ್ ವಷ್ಯಗಳ ಹಂದ� ಮರೀ 12 ರಂದ್ ಆತ್ಮನಿಭ್ಯರ ಭಾರತಕ�ಕಾ ಕರ� ನಿರೀಡಲಾಯಿತ್, ಈ ಹನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ ಅದರ 
ಯಶಸಿವಾ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಈ ಸಂಚ್ಕ�ಯಲ್ಲಿ ನ�ೊರೀಡ�ೊರೀಣ. ಅಲಲಿದ�, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ದಿನದ (ಮರೀ 11) ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಗ� ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಕ�ೊಡ್ಗ� ಮತ್್ತ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರ್ದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಯಶ�ೋರೀಗಾಥ�ಗಳು ಈ ಸಂಚ್ಕ�ಯಲ್ಲಿವ�. 
ಸಂಚ್ಕ�ಯ ಇತರ ಆಕಷ್ಯಣ�ಗಳ�ಂದರ� ವಯಾಕ್್ತತವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಪಾಂಡ್ರಂಗ ವಾಮನ್ ಕಾಣ� ಕ್ರಿತ ಬರಹ ಮತ್್ತ 
ಮದಲ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮ ಎಂದೊ ಕರ�ಯಲಾಗ್ವ 1857 ರ ಸಶಸತ್ರ ದಂಗ�ಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಿದ ಪ್ರಮ್ಖ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ 
ಹ�ೊರೀರಾಟಗಾರರ ಶೌಯ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ವ ಲ�ರೀಖನಗಳಿವ�.

ಸಾವಾಭಿಮಾನ ಮತ್್ತ ಗೌರವವು ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಪ�್ರರೀರಕ ಶಕ್್ತಯಾಗಿದ�. ಭಾರತದ ಪ್ರಗತ್ಯ್ ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ 
ಅದರ ಮರೀಲ� ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ�.

ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹ�ಗಳನ್ನು ನಮಗ� ಕಳುಹಸ್ವುದನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹ�ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಇ-ಮರೀಲ್ : response-nis@pib.gov.in ಗ� ಕಳುಹಸಿ.

(Jaideep Bhatnagar)

ಹಿಂದಿ, ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಮತುತಿ ಇತರ 11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ  
ಲಭ್ವಿರುವ ಪತ್್ರಕೆಯನುನು  

ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ/ಡೌನ್ ಲೊೇಡ್ ಮಾಡ.
https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx
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"Operation Ganga" became a life-saving mission in the midst of the Russia-Ukraine 

war. The country and the world witnessed the power of the tricolour, which conveyed 

the message: Indians are safe in any disaster, anywhere in the world.
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ನಾನ್ ಗ್ಜರಾತ್ ಸಕಾ್ಯರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ 
ಮತ್್ತ ನಗರ ವಸತ್ ಇಲಾಖ�ಯಲ್ಲಿ  

ರಾಜಯಾ ಸಚ್ವನಾಗಿ ಮತ್್ತ ಸಾವರಕ್ಂಡಾಲಿ/ 
ಲ್ರೀಲ್ಯಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸಯಾನಾಗಿ 

ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಸ�ರೀವ� ಮಾಡಿದ�್ದರೀನ�. ನನಗ� 
“ನೊಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ” ಪತ್್ರಕ�ಯ 

ಸಂಚ್ಕ� ಬರ್ತ್್ತದ�. ಓದಲ್ ತ್ಂಬಾ 
ಸಂತ�ೊರೀಷವಾಗ್ತ್ತದ�. ಸಕಾ್ಯರದ 

ಯರೀಜನ�ಗಳ ಮಾಹತ್ ನಿರೀಡ್ತ್್ತರ್ವುದ್ 
ಶಾಲಿಘನಿರೀಯ ಕ�ಲಸ.

ವಿವಿ ವಘಾಸಿಯಾ
vaghasiyavv@gmail.com

ನೊಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್್ರಕ�ಯ್ 
ಅತಯಾಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಹತ್ಯನ್ನು 

ಒದಗಿಸ್ತ್ತದ�. ಈ ಸಂಚ್ಕ�ಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕಟವಾಗಿರ್ವ ಲ�ರೀಖನಗಳು ಭಾರತದ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕಾಯ್ಯಗಳ ಮರೀಲ� ಬ�ಳಕ್ 
ಚ�ಲ್ಲಿತ್ತವ�. ಛಾಯಾವಾದಿ ಕವಯಿತ್್ರ 

ಮಹಾದ�ರೀವಿ ವಮಾ್ಯ ಅವರ ಬಗ�ಗಿನ 
ಲ�ರೀಖನ ಬಹಳ ಸೊಫೂತ್್ಯದಾಯಕವಾಗಿದ�. 
ಅಲಲಿದ�ರೀ ಸಕಾ್ಯರದ ಹ�ೊಸ ಯರೀಜನ�ಗಳ 

ಬಗ�ಗೆ ಮೌಲಯಾಯ್ತ ಮಾಹತ್ ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�.

ಮ್ಖ�ರೀಶ್ ಕ್ಮಾರ್/ ರಿಷ್ ವಮಾ್ಯ
mukesh123idea@gmail.com

ನೊಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 
ನಿಯತಕಾಲ್ಕದ ಲ�ರೀಖನಗಳ  

ವಿಷಯವು ತ್ಂಬಾ ಚ�ನಾನುಗಿದ�, ಇದ್ 
ಎಲಲಿರಿಗೊ ತ್ಂಬಾ ಉಪಯ್ಕ್ತವಾಗಿದ�. 

ಆದರ� ಇದ್ ನನನು ಪ್ರದ�ರೀಶದಲ್ಲಿ 
ಲಭಯಾವಿಲಲಿ. ಪತ್್ರಕ�ಯ ಪ್ರತ್ಯನ್ನು ನಾನ್ 

ಪಡ�ಯ್ವುದ್ ಹ�ರೀಗ� ತ್ಳಿಸಿ.

ಕ�.ರಾಜ್
azzzsvt@gmail.com

ಮಾಚ್್ಯ 1-15, 2022 ರ ಸಂಚ್ಕ�ಯ್ 
ರಾಷಟ್-ನಿಮಾ್ಯಣದಲ್ಲಿ ಮಹಳ�ಯರ 

ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿ ತ್ಳಿಸಿದ�. 
ಇದ್ ತ್ಂಬಾ ಸೊಫೂತ್್ಯದಾಯಕವಾಗಿದ�. 

ಮ್ಂದಿನ ಸಂಚ್ಕ�ಗಾಗಿ ನಾವು 
ಕ್ತೊಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತ್್ತದ�್ದರೀವ�.

pkbarik721@gmail.com

Communication Address : Room No–278, Bureau of Outreach and 
Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003.  

e-Mail:  response-nis@pib.gov.in

“ನೊಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ’’ ಪತ್್ರಕ�ಯನ್ನು ಓದಿ  ತ್ಂಬಾ ಸಂತ�ೊರೀಷವಾಯಿತ್. ಈ ಪತ್್ರಕ�ಯ್ ಪ್ರಸ್್ತತ 
ವಿಷಯಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಮಾಹತ್ಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತ್ತದ�. ಆದರ�, ನಾನ್ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಪ್ರತ್ಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಓದಲ್ 

ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತ್್ತದ�. ನಾನ್ ಮ್ದಿ್ರತ ಪ್ರತ್ಯನ್ನು ಪಡ�ಯ್ವುದ್ ಹ�ರೀಗ�?

ಚ�ನನುಕ�ರೀಶವುಲ್ ಎ
kesava.anumati@gmail.com 

ಸಂಪಕ್ಷ ವಿಳಾಸ: ಕೊಠಡ ಸಂಖೆ್–278, ಬೂ್ರೊೇ ಆಫ್ ಔಟ್ ರಿೇಚ್ ಮತುತಿ ಕಮು್ನಿಕೆೇರನ್,  

2 ನೆೇ ಮಹಡ, ಸೂಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲ್ -110003 

ಇ-ಮೇಲ್:  response-nis@pib.gov.in

ಅಂರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
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ರಕ್ಷ ಣಾ ಉತ್ಪಾದನೆ: ಆತ್ಮನಿಭ್ಹರತೆರ ಕಡೆಗೆ  
ಮತ್ತಯಂದು ಹೆಜ್ಜೆ

ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸವಾದ�ರೀಶರೀಕರಣವನ್ನು ಉತ�್ತರೀಜಸ್ವ ಮೊಲಕ, 
ಭಾರತವು ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯತ್ತ ಮತ�ೊ್ತಂದ್ ಹ�ಜ�ಜೆ ಇಟಿಟುದ�. 
ಏಪಿ್ರಲ್ 7 ರಂದ್, ಅಂತಹ 101 ರಕ್ಷಣಾ ಉತಪಾನನುಗಳ ಪಟಿಟುಯನ್ನು 
ಬಿಡ್ಗಡ� ಮಾಡಲಾಯಿತ್, ಆಮದ್ಗಳನ್ನು ಐದ್ ವಷ್ಯಗಳವರ�ಗ� 
ನಿಷ�ರೀಧಿಸಲಾಗಿದ� ಮತ್್ತ ಖರಿರೀದಿಗಳನ್ನು ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಂಸ�ಥಾಗಳಿಗ� 
ಸಿರೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದ�. ಆಮದ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಳುಳುವ ಬದಲ್, ಈ 
ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಈಗ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ಈ ಹಂದ�, 2020 ರಿಂದ ಇಂದಿನವರ�ಗ� ಎರಡ್ ಪಟಿಟುಗಳಲ್ಲಿ 209 
ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ ಆಮದ್ಗಳನ್ನು ನಿಷ�ರೀಧಿಸಲಾಗಿದ�. ಮದಲ ಪಟಿಟುಯನ್ನು 
ಆಗಸ್ಟು 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಗಡ� ಮಾಡಲಾಯಿತ್, ನಂತರ ಎರಡನ�ರೀ 
ಪಟಿಟುಯನ್ನು ಮರೀ 2021 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಗಡ� ಮಾಡಲಾಯಿತ್. 
ವಿಶವಾದ ಅತ್ದ�ೊಡ್ಡ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರ ಖರಿರೀದಿದಾರನಾಗಿ ಭಾರತದ 
ಚ್ತ್ರಣವು ಹಲವು ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿರೀಮಿತವಾಗಿದ� ಎಂಬ್ದ್ 
ಗಮನಿಸಬ�ರೀಕಾದ ಸಂಗತ್. ಅದಕಾಕಾಗಿಯರೀ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ 
ಮರೀದಿ ಅವರ್ ತಮ್ಮ “ಆತ್ಮನಿಭ್ಯರ ಭಾರತ” ಉಪಕ್ರಮದ 
ಭಾಗವಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಉತಾಪಾದನ�ಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಗ� ಒತ್್ತ 
ನಿರೀಡಿದಾ್ದರ�. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, “ಈ 
ಮೊರ್ ಪಟಿಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ಗಡ� ಮಾಡಲ್ ಸಕಾ್ಯರದ ಪ�್ರರೀರಣ�ಯ್ 
ದ�ರೀಶರೀಯ ಉದಯಾಮದ ಸಾಮರಯಾ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವುದಾಗಿದ�.” 

ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಶಸತ್ರ ಪಡ�ಗಳ ಅಗತಯಾಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸ್ವುದಲಲಿದ�, 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ಣಮಟಟುದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ರಫ್್ತ ಮಾಡ್ವ 
ಉದ�್ದರೀಶವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�. ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತ್್ತ ಉತಾಪಾದನಾ 
ಸಾಮರಯಾ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಹೊಡಿಕ�ಗಳನ್ನು ಆಕಷ್್ಯಸ್ವ ಮೊಲಕ 
ಇದ್ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಸಂಶ�ೋರೀಧನ� ಮತ್್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ (ಆರ್ & ಡಿ) 
ಸಾಮರಯಾ್ಯವನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ವ ಸಾಧಯಾತ�ಯಿದ�.

50 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್  ಸಾರ್ಹಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 
ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ ಕೃಷಿ ರಫ್ ್ತ

ಕ�ೊರೀವಿಡ್- 19 ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸವಾಲ್ಗಳ ನಡ್ವ�ಯೊ, 
2021-22 ನ�ರೀ ಆರ್್ಯಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಭಾರತದ ಕೃಷ್ ರಫ್್ತಗಳು ಸ್ಮಾರ್ ಶ�ರೀ.20 
ರಷ್ಟು ಹ�ಚಚಿಳ ಕಂಡ್ 50.21 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್  
ಗ� ಮ್ಟಿಟುತ್, ಇದ್ ಕೃಷ್ ರಫಿ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ವರ�ಗ� 
ಸಾಧಿಸಿದ ಅತಯಾಧಿಕ ಮಟಟುವಾಗಿದ�. ಸಮ್ದ್ರ ಮತ್್ತ 
ಕೃಷ್ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಈ ರಫಿ್ತನಲ್ಲಿ ಸ�ರೀರಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಡ�ೈರ�ಕ�ೊಟುರ�ರೀಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಕಮಷ್್ಯಯಲ್ 
ಇಂಟ�ಲ್ಜ�ನ್ಸಾ & ಸಾಟುಯಟಿಸಿಟುರ್ಸಾ (ಡಿಜಸಿಐಎಸ್) 
ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಅಕ್ಕಾಯಲ್ಲಿ ವಿಶವಾ ಮಾರ್ಕಟ�ಟುಯ 
ಸ್ಮಾರ್ ಶ�ರೀ.50 ರಷಟುನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ�. 
2021-22ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಾ ರಫ್್ತ 9.65 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ 
ಡಾಲರ್  ಗ� ಏರಿತ್, ಗ�ೊರೀಧಿ ರಫ್್ತ 2.19 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ  
ಡಾಲರ್  ಗ� ಏರಿತ್. ಗ�ೊರೀಧಿಯ ರಫ್್ತ ಶ�ರೀ.273 ರಷ್ಟು ಹ�ಚಾಚಿಗಿದ�, 
2020-21 ರಲ್ಲಿದ್ದ 568 ಮಿಲ್ಯನ್  ಡಾಲರ್  ನಿಂದ 2021-
22 ರಲ್ಲಿ 2119 ಮಿಲ್ಯನ್  ಡಾಲರ್  ಗ� ಏರಿಕ�ಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕಾ 
ಪಟ್ಟು ಹ�ಚಾಚಿಗಿದ�. ಸಕಕಾರ� ರಫ್್ತ 4.6 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್  ಮತ್್ತ 

ಇತರ ಧಾನಯಾಗಳು 1.08 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್  ಗಳಾಗಿದ್್ದ, 
ಇವ�ರಡೊ ಗರಿಷ್ಠ ದಾಖಲ�ಯಾಗಿದ�. ಪಂಜಾಬ್, 
ಹರಿಯಾಣ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ರೀಶ, ಬಿಹಾರ, ಪಶಚಿಮ 
ಬಂಗಾಳ, ಛತ್್ತರೀಸ್ ಗಢ, ಮಧಯಾಪ್ರದ�ರೀಶ, ತ�ಲಂಗಾಣ, 
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ರೀಶ ಮತ್್ತ ಮಹಾರಾಷಟ್ದಂತಹ 
ರಾಜಯಾಗಳ ರ�ೈತರ್ ಅಕ್ಕಾ, ಗ�ೊರೀಧಿ ಮತ್್ತ ಇತರ 
ಧಾನಯಾಗಳ ರಫಿ್ತನಿಂದ ಪ್ರಯರೀಜನ ಪಡ�ದಿದಾ್ದರ�. 
ಸಮ್ದ್ರ ಉತಪಾನನುಗಳ ರಫ್್ತ 7.71 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್  
ಆಗಿದ�, ಇದ್ ಕರಾವಳಿ ರಾಜಯಾಗಳಾದ ಪಶಚಿಮ 
ಬಂಗಾಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ರೀಶ, ಒಡಿಶಾ, ತಮಿಳುನಾಡ್, 
ಕ�ರೀರಳ, ಮಹಾರಾಷಟ್ ಮತ್್ತ ಗ್ಜರಾತ್ ನ ರ�ೈತರಿಗ� 
ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ�. ಮಸಾಲ� ರಫ್್ತ ಸತತ 

ಎರಡನ�ರೀ ವಷ್ಯ 4 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್  ಮ್ಟಿಟುದ�. ಪೂರ�ೈಕ�ಯ 
ಸಮಸ�ಯಾಗಳನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ತ್್ತರ್ವ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೊ, ಕಾಫಿ 
ರಫ್್ತ ಮದಲ ಬಾರಿಗ� 1 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್  ದಾಟಿದ�, ಇದ್ 
ಕನಾ್ಯಟಕ, ಕ�ರೀರಳ ಮತ್್ತ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಫಿ ಬ�ಳ�ಗಾರರ 
ಆದಾಯವನ್ನು  ಸ್ಧಾರಿಸಿದ�.

ಸುದಿದಾ ತುಣುಕುಗಳು
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ಭಾರತ ಮತು್ತ ಆಸ್ಟ್ೋಲಿಯಾ ನಡುವೆ 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್್ಯಪಾರ ಒಪಪಾಯಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ

ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರ ಸಂಪಕ್ಯಕ�ಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಒತ್್ತ ನಿರೀಡಿದ್್ದ, 
ಈ ಪ್ರಯತನುದ ಫಲವ�ರೀ ಉಡಾನ್ ಯರೀಜನ�. ಈ 

ಯರೀಜನ�ಯ್ ಈಗ ಯಶಸಿಸಾನ ಹ�ೊಸ ಯ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವ�ರೀಶಸಿದ�. 
ಮದಲ ಬಾರಿಗ�, ಅಲಯನ್ಸಾ ಏರ್ ವಾಣಿಜಯಾ ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಥಾಳಿರೀಯವಾಗಿ ನಿಮಿ್ಯಸಲಾದ ಡಾನಿ್ಯಯರ್ ವಿಮಾನವನ್ನು 
ಬಳಸಿತ್. ಏಪಿ್ರಲ್ 12 ರಂದ್ ದಿಬ್್ರಗಢ್ ಮತ್್ತ ಪಾಸಿಘಾಟ್ 
ನಡ್ವಿನ ಹಾರಾಟಕ�ಕಾ ಡಾನಿ್ಯಯರ್ 228 ವಿಮಾನವನ್ನು 
ಬಳಸಲಾಯಿತ್. 17 ಆಸನಗಳ ಡಾನಿ್ಯಯರ್ 228 ವಿಮಾನವು 
ಹಗಲ್ ಮತ್್ತ ರಾತ್್ರ ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಗ� ಸಮರ್ಯವಾಗಿದ� 
ಮತ್್ತ ಇದ್ ಈಶಾನಯಾ ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪಾ್ರದ�ರೀಶಕ ಸಂಪಕ್ಯವನ್ನು 
ಸ್ಧಾರಿಸ್ತ್ತದ�. ಅಷ�ಟುರೀ ಅಲಲಿ, ಪವ್ಯತ ಪ್ರದ�ರೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಚ್ಕಕಾ ರನ್ 
ವ�ರೀಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಟ�ರೀರ್ ಆಫ್ ಮತ್್ತ ಲಾಯಾಂಡಿಂಗ್ 
ಮಾಡಬಹ್ದ್. 

ಕ�ೊರೀ
ವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಮತ್್ತ ರಷಾಯಾ-ಉಕ�್ರರೀನ್ 
ಬಿಕಕಾಟಿಟುನ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ, ದ�ರೀಶದ 
ಆರ್್ಯಕತ�ಯ್ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್್ತ. ಜಾಗತ್ಕ 

ಸಲಹಾ ಸಂಸ�ಥಾ ಕ�ಪಿಎಂಜ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಆರ್್ಯಕತ�ಯ್ 2022 
ರಲ್ಲಿ ವಿಶವಾದ ಅತಯಾಂತ ವ�ರೀಗವಾಗಿ ಬ�ಳ�ಯ್ತ್್ತರ್ವ ಆರ್್ಯಕತ�ಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದ�. ಭಾರತದ ಬ�ಳವಣಿಗ� ದರವು 2021-22 ರ ಆರ್್ಯಕ 
ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ�ರೀಕಡಾ 9.2 ಮತ್್ತ 2022-23 ರ ಆರ್್ಯಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಶ�ರೀಕಡಾ 7.7 ರಷ್ಟುರಬಹ್ದ್. ಕ�ಪಿಎಂಜ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರದ 
ಪ್ರಸ್್ತತ ನಿರೀತ್ಗಳು ಆರ್್ಯಕ ಆವ�ರೀಗವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತ್ತವ�. ಈ 
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯ ಬಲವಧ್ಯನ� ಮತ್್ತ ಹೊಡಿಕ�ಗಳಿಗ� 
ಒತ್್ತ ನಿರೀಡ್ವುದ್ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯನ್ನು ವ�ರೀಗಗ�ೊಳಿಸ್ವುದಲಲಿದ� 
ನಿರ್ದ�ೊಯಾರೀಗವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ತ್ತದ�. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ನಂತರ 
ಭಾರತದ ಆರ್್ಯಕತ�ಯ ಚ�ರೀತರಿಕ�ಯ ದರವು ವ�ರೀಗಗ�ೊಂಡಿದ� ಎಂದ್ 
ಕ�ಪಿಎಂಜ ಹ�ರೀಳಿದ�. ಚಲನಶರೀಲ ಸೊಚಯಾಂಕ, ನ�ರೀರ ತ�ರಿಗ� ಸಂಗ್ರಹ 
ಮತ್್ತ ವಿದ್ಯಾತ್ ಬ�ರೀಡಿಕ�ಯ್ ಆರ್್ಯಕ ಸ್ಧಾರಣ�ಯ ಪ್ರಗತ್ ಮತ್್ತ 
ಬ�ರೀಡಿಕ�ಯ ಹ�ಚಚಿಳದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏರಿಕ� ಕಂಡಿದ�. ಮತ�ೊ್ತಂದ�ಡ�, 
ಉದಯಾಮ ಸಂಸ�ಥಾ ಎಫ್ಐಸಿಸಿಐ, 2022-23 ರ ಆರ್್ಯಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಶ�ರೀಕಡಾ 7.4 ರಷ್ಟು ಜಡಿಪಿ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯನ್ನು ಅಂದಾಜಸಿದ�.

ಕ�ರೀಂ
ದ್ರ ವಾಣಿಜಯಾ ಮತ್್ತ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ 
ಸಚ್ವ ಪಿಯೊಷ್ ಗ�ೊರೀಯಲ್ 
ಮತ್್ತ ಆಸ�ಟ್ರೀಲ್ಯಾದ ವಾಯಾಪಾರ, 

ಪ್ರವಾಸ�ೊರೀದಯಾಮ ಮತ್್ತ ಹೊಡಿಕ� ಸಚ್ವ ಡಾನ್ ತ�ಹಾನ್ ಅವರ್ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಮತ್್ತ ಆಸ�ಟ್ರೀಲ್ಯಾದ 
ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್ ಅವರ ಉಪಸಿಥಾತ್ಯಲ್ಲಿ 
ವಚ್್ಯವಲ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಆಸ�ಟ್ರೀಲ್ಯಾ ಆರ್್ಯಕ 
ಸಹಕಾರ ಮತ್್ತ ವಾಯಾಪಾರ ಒಪಪಾಂದಕ�ಕಾ (ಇಂಡಾಸ್ ಇಸಿಟಿಎ) 
ಸಹ ಹಾಕ್ದರ್. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ ಒಂದ್ 
ತ್ಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ�ಟ್ರೀಲ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನು 
ಭ�ರೀಟಿಯಾದ ಮೊರನ�ರೀ ಸಭ� ಇದಾಗಿದ�. ಈ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್, ಇಂಡಾಸ್ ಇಸಿಟಿಎ 
ಒಪಪಾಂದ ಮತ್್ತ ಇದಕ�ಕಾ ಕಡಿಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಾಕ್ರ್ವುದ್ 
ಉಭಯ ದ�ರೀಶಗಳ ನಡ್ವಿನ ಪರಸಪಾರ ನಂಬಿಕ�ಯ ಆಳವನ್ನು 
ತ�ೊರೀರಿಸ್ತ್ತದ� ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಿದರ್. ಆಸ�ಟ್ರೀಲ್ಯಾದ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್್ರ ಸಾಕಾಟ್ ಮಾರಿಸನ್, ವಾಯಾಪಾರ ಮತ್್ತ ಆರ್್ಯಕ 
ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ವುದರ ಜ�ೊತ�ಗ�, ಇಂಡಾಸ್ ಇಸಿಟಿಎ 
ಕ�ಲಸ, ಅಧಯಾಯನ ಮತ್್ತ ಪ್ರಯಾಣಕಾಕಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು 
ವಿಸ್ತರಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಎರಡ್ ದ�ರೀಶಗಳ ಜನರ ನಡ್ವಿನ 
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತ್ತದ� ಎಂದರ್. ಭಾರತ-
ಆಸ�ಟ್ರೀಲ್ಯಾ ಆರ್್ಯಕ ಸಹಕಾರ ಒಪಪಾಂದ (ಇಸಿಟಿಎ) ಸರಕ್ 
ಮತ್್ತ ಸ�ರೀವ�ಗಳ�ರಡನೊನು ಒಳಗ�ೊಳುಳುವ ನಾಯಾಯಯ್ತ ಮತ್್ತ 
ಸಮತ�ೊರೀಲ್ತ ವಾಯಾಪಾರ ಒಪಪಾಂದವಾಗಿದ�. ಉಭಯ ದ�ರೀಶಗಳ 
ನಡ್ವ� ವಿದಾಯಾರ್್ಯಗಳು, ವೃತ್್ತಪರರ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರವಾಸಿಗರ 
ವಿನಿಮಯಕ�ಕಾ ಅನ್ಕೊಲವಾಗಲ್ದ�. ಇದ್ ಸರಕ್ ಮತ್್ತ 
ಸ�ರೀವ�ಗಳಲ್ಲಿ ದಿವಾಪಕ್ಷಿರೀಯ ವಾಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ�್ತರೀಜಸ್ತ್ತದ�, 
ಜ�ೊತ�ಗ� ಹ�ೊಸ ಉದ�ೊಯಾರೀಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟುಸ್ತ್ತದ�.

ಭಾರತ: ವಿಶವಾದಲ್ೋ ಅತ್ಯಯಂತ  
ವೆೋಗವ್ಗಿ ಬೆಳೆರುತಿ್ತರುರ 
ಆರ್್ಹಕತೆಗಳಲಿ್ ಒಯಂದಾಗಿದೆ

ಭಾರತ ನಿರ್್ಹತ ವಿಮಾನದಯಂದ 
ದಬುರುಗರ್ ನಿಯಂದ ಪಾಸಿಘಾಟ್ ಗೆ 

ಮೊದಲ ವ್ಣಿಜ್ಯ ಹಾರಾಟ

ಸುದಿದಾ ತುಣುಕುಗಳು
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ಸಯಂಸಕೆಕೃತದ ಸಯಂಸಕೆಕೃತದ 
ಕಮ್ಹಯೋಗಿಕಮ್ಹಯೋಗಿ

ಪಾಂಡ್ರಂಗ ವಾಮನ ಕಾಣ� ದ�ರೀಶದ ಅತಯಾಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ವಿದಾವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ್. ಕಾಣ� ಅವರ್ ಮರೀ 7, 
1880 ರಂದ್ ಮಧಯಾಮ ವಗ್ಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 

ಬಾ್ರಹ್ಮಣ ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರ್. ಕಾಣ� ಅವರ ತಂದ� ವಾಮನ 
ಶಂಕರ ಕಾಣ� ಅವರ್ ತಾಲೊಕ್ ವಕ್ರೀಲರಾಗಿದ್ದರ್. ಕಾಣ� ಎಸ್ ಪಿಜ 
ಶಾಲ�ಯಿಂದ ಪೌ್ರಢಶಾಲ� ಪರಿರೀಕ್�ಯಲ್ಲಿ ಉತ್್ತರೀಣ್ಯರಾದರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 
ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಜಲ�ಲಿಯಲ್ಲಿ 23ನ�ರೀ ರಾಯಾಂರ್  ಪಡ�ದರ್. ಅವರ್ 1897 ರಲ್ಲಿ 
ಮಟಿ್ರಕ್ಯಾಲ�ರೀಷನ್ ಪರಿರೀಕ್�ಯಲ್ಲಿ ಉತ್್ತರೀಣ್ಯರಾದರ್. ಅವರ್ ಮ್ಂದಿನ 
ಆರ್ ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಎ, ಎಂಎ, ಎಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಮತ್್ತ ಎಲ್ ಎಲ್ 
ಎಂ ಪರಿರೀಕ್�ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್್ತರೀಣ್ಯರಾದರ್. ಅವರ್ ಏಳು ವಷ್ಯಗಳ ಕಾಲ 
ಸಕಾ್ಯರಿ ಶಾಲ�ಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ರೀವ� ಸಲ್ಲಿಸಿದರ್. ಆದರ� ಬಡಿ್ತಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮಯಾ 
ಎದ್ರಿಸಿದ ಅವರ್ ಸಕಾ್ಯರಿ ಸ�ರೀವ�ಗ� ರಾಜರೀನಾಮ ನಿರೀಡಿದರ್. ಅದರ 
ನಂತರ, ಅವರ್ ಬಾಂಬ� ಹ�ೈಕ�ೊರೀಟ್್ಯ ನಲ್ಲಿ ವಕ್ರೀಲ ವೃತ್್ತಯನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್.

ಪಾ್ರಚ್ರೀನ ಸಾಮಾಜಕ ಕಾನೊನ್ಗಳು ಮತ್್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ 
ಕ್ರಿತ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ�. ಅವರ ಪುಸ್ತಕವು ಕಳ�ದ 
ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾನೊರ್ ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದೊ ಧಾಮಿ್ಯಕ ಮತ್್ತ 
ನಾಗರಿಕ ಶಾಸನಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತ್ತದ�. ನಿಯಮಗಳ 
ಕ್ರಿತ ಆಳವಾದ ಪರಾಮಶ�್ಯಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತ್ತದ�. ಜ�ೊತ�ಗ� ಅವುಗಳ 
ವಿಕಾಸದ ವಿವರಣ�ಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತ್ತದ�. ಮತ�ೊ್ತಂದ�ಡ�, ಒಂದ್ 
ಮರೀರ್ಕೃತ್ಯ ರಚನ�ಯ ಹಂದಿನ ಕಥ�ಯ್ ಅಷ�ಟುರೀ ಆಕಷ್ಯಕವಾಗಿದ�.

ಧಮ್ಯಶಾಸತ್ರದ ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು ಓದ್ಗರಿಗ� ಶರೀಘ್ರವಾಗಿ 
ತ್ಳಿಯ್ವಂತ� ಪುಸ್ತಕಕ�ಕಾ ಪಿರೀಠಿಕ� ಬರ�ಯ್ವ ಆಲ�ೊರೀಚನ� 
ಬಂದಾಗ ಅವರ್ ‘ವಿಚಾರಮಯೊಖ’ಎಂಬ ಸಂಸಕೃತ ಗ್ರಂರವನ್ನು 
ಬರ�ಯ್ತ್್ತದ್ದರ್. ಕಾಣ�ಯವರ್ ಒಂದ್ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಇನ�ೊನುಂದಕ�ಕಾ, 
ಒಂದ್ ಹ್ಡ್ಕಾಟದಿಂದ ಇನ�ೊನುಂದಕ�ಕಾ, ಒಂದ್ ಮಾಹತ್ಯಿಂದ 
ಮತ�ೊ್ತಂದಕ�ಕಾ ಅಲ�ದ್ ಒಂದಾದ ಮರೀಲ�ೊಂದ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ 
ಬರ�ಯ್ತ್್ತದ್ದರ್. ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಬೃಹತ್ ಪುಸ್ತಕ ನಂತರ 

ರಚ್ತವಾಯಿತ್. 1930ರಲ್ಲಿ ‘ಧಮ್ಯಶಾಸತ್ರದ ಇತ್ಹಾಸ’ದ ಮದಲ 
ಸಂಪುಟ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತ್. ‘ಧಮ್ಯಶಾಸತ್ರದ ಇತ್ಹಾಸ’ವನ್ನು ಮದಲ್ 
ಇಂಗಿಲಿಷ್, ನಂತರ ಸಂಸಕೃತ ಮತ್್ತ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಬರ�ದರ್. ಅದರ 
ಐದ್ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಅನ್ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಡ್ಗಡ� ಮಾಡಲಾಯಿತ್.

ಐದನ�ರೀ ಸಂಪುಟವು 1962 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತ್. ಧಮ್ಯಶಾಸತ್ರ 
ಇತ್ಹಾಸದ ಮದಲ ಸಂಪುಟವು 1930 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಅವರಿಗ� 
50 ವಷ್ಯ. ಕಡ�ಯ ಸಂಪುಟ ಬಿಡ್ಗಡ�ಯಾದಾಗ ಅವರಿಗ� 82 ವಷ್ಯ. 
ಈ 6500 ಪುಟಗಳ ಐತ್ಹಾಸಿಕ ಗ್ರಂರವನ್ನು ಹ�ೊರತ್ಪಡಿಸಿ, 
ಉತ್ತರರಾಮಚರಿತದಿಂದ ಕಾದಂಬರಿ, ಹಷ್ಯಚರಿತ, ಹಂದೊ 
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಆಧ್ನಿಕ ಕಾನೊನಿನ ಇತ್ಹಾಸ ಮತ್್ತ ಸಂಸಕೃತ 
ಕಾವಯಾಶಾಸತ್ರದ ಇತ್ಹಾಸ ಸ�ರೀರಿದಂತ� ಅವರ ಇತರ ಅನ�ರೀಕ ಕೃತ್ಗಳು 
ಪ್ರಕಟವಾದವು. ಅವರ್ ಇಂಗಿಲಿಷ್, ಸಂಸಕೃತ ಮತ್್ತ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ 
20,000 ಪುಟಗಳ ಜ್ಾನದ ಮೊಲವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸಿದರ್. ಅವರ್ 
ಜ�ೊಯಾರೀತ್ಷಯಾ, ಗಣಿತ, ಸಾಂಖಯಾ, ಯರೀಗತಂತ್ರ ಮತ್್ತ ಪುರಾಣ 
ಸ�ರೀರಿದಂತ� ಧಮ್ಯಶಾಸತ್ರದ ಎಲಾಲಿ ಅಂಶಗಳ ಮರೀಲ� ಬ�ಳಕ್ 
ಚ�ಲ್ಲಿದರ್. ಅವರ ದೃಷ್ಟುಕ�ೊರೀನವು ಉದಾರ, ವಿಮಶಾ್ಯತ್ಮಕ ಮತ್್ತ 
ಸಮಕಾಲ್ರೀನವಾಗಿದ�. ಧಾಮಿ್ಯಕ ನಿಯಮಗಳು ಶಾಶವಾತವಲಲಿ ಎಂದ್ 
ಅವರ್ ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ಯಾವಾಗಲೊ ಅಸಪಾಪೃಶಯಾತ� ಮತ್್ತ 
ವಿಧವ�ಯರ ಕ�ರೀಶಮ್ಂಡನದಂತಹ ಪದ್ಧತ್ಗಳನ್ನು ವಿರ�ೊರೀಧಿಸ್ತ್್ತದ್ದರ್.

ಅವರ್ ಮ್ಂಬ�ೈ ವಿಶವಾವಿದಾಯಾಲಯದ ಉಪಕ್ಲಪತ್ ಮತ್್ತ 
ಸಂಸಕೃತ ಆಚಾಯ್ಯರಾಗಿದ್ದರ್. ಅವರ್ 1953 ರಿಂದ 1959 ರವರ�ಗ� 
ರಾಜಯಾಸಭ�ಗ� ನಾಮನಿದ�ರೀ್ಯಶತ ಸದಸಯಾರಾಗಿದ್ದರ್. ಅವರ್ ಪಾಯಾರಿಸ್, 
ಇಸಾ್ತನ್ ಬ್ಲ್ ಮತ್್ತ ಕ�ರೀಂಬಿ್ರಡ್ಜೆ ನಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಸಮಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತ್ನಿಧಿಸಿದರ್. 1956 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ್ “ಧಮ್ಯಶಾಸತ್ರದ 
ಇತ್ಹಾಸ” ಕಾಕಾಗಿ ಸಾಹತಯಾ ಅಕಾಡ�ಮಿ ಪ್ರಶಸಿ್ತಯನ್ನು ಪಡ�ದರ್. 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರವು ಅವರಿಗ� “ಮಹಾಮಹ�ೊರೀಪಾಧಾಯಾಯ” ಎಂಬ 
ಬಿರ್ದನ್ನು ನಿರೀಡಿತ್. 1963 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಣ�ಯವರಿಗ� ಭಾರತದ ಅತ್ಯಾನನುತ 
ಗೌರವವಾದ “ಭಾರತ ರತನು” ನಿರೀಡಲಾಯಿತ್.  

ಆಧ್ನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ್ರೀಯ ಚ್ಂತನ�, ಧಮ್ಯ ಮತ್್ತ ಆಧಾಯಾತ್್ಮಕತ�ಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿಘನಿರೀಯ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನ�ರೀಕ 

ವಿದಾವಾಂಸರ್ ಇದಾ್ದರ�. ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಕ�ೊಡ್ಗ�ಯಿಂದ ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟುಸಿರ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದ� ಭಾರತವು 

ಪ್ರಪಂಚದ ಮಚ್ಚಿಗ� ಮತ್್ತ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರ್. ಇಂದ್ ಸಂಸಕೃತವು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲಾಲಿ 

ಭಾಷ�ಗಳ ತಾಯಿ ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಾಟಿಟುದ್ದರ� ಮತ್್ತ ಸೊಕ್ತ ಸಾಥಾನವನ್ನು ಪಡ�ದಿದ್ದರ�, ಅದ್ ಭಾರತ್ರೀಯ ಶ�್ರರೀಷ್ಠ ಸಂಸಕೃತ 

ವಿದಾವಾಂಸರಾದ ಪಾಂಡ್ರಂಗ ವಾಮನ ಕಾಣ� ಅವರೊ ಸ�ರೀರಿದಂತ� ಹಲವಾರ್ ದಿಗಗೆಜರಿಂದ ಸಾಧಯಾವಾಗಿದ�.

ಜನನ: 7 ಮೋ 1880, ಮರಣ: 18 ಏಪಿರುಲ್ 1972ಜನನ: 7 ಮೋ 1880, ಮರಣ: 18 ಏಪಿರುಲ್ 1972

ಡಾ.ಪಾಂಡುರಂಗ ವಾಮನ ಕಾಣೆವ್ಕ್ತಿತವಾ
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n	 ನಿಧಾ್ಷರ: ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯಿದೆಯಡ, 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ವಸೆಥಿ, ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿಧಿ ಸೆೇವೆ, 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಪೇರಣೆ, ಶಕ್ತಿ ನಿಮಾ್ಷಣ ಪಿಎಂ ಪೇರಣ್ 
ಮತುತಿ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರದ ಇತರ ಕಲಾ್ಣ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾರವಧಿ್ಷತ ಅಕ್್ಕ ವಿತರಣೆಯನುನು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 
ಅನುಮೇದಿಸಿತು.

n	ಪರಿಣಾಮ: ಜೊನ್ 2024 ರ ವ�ರೀಳ�ಗ�, ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾಗಳು 
ಮತ್್ತ ಕ�ರೀಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ�ರೀಶಗಳಾದಯಾಂತ ಸಾರವಧಿ್ಯತ ಅಕ್ಕಾ 
ವಿತರಣ�ಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಭಾರತ 
ಸಕಾ್ಯರವು ಅಕ್ಕಾಯ ಸಾರವಧ್ಯನ�ಯ ಸಂಪೂಣ್ಯ ವ�ಚಚಿವನ್ನು 
ಭರಿಸಲ್ದ�, ಇದ್ ವಷ್ಯಕ�ಕಾ 2,700 ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ. ಎಂದ್ 
ಅಂದಾಜಸಲಾಗಿದ�. ಮಹಳ�ಯರ್, ಮಕಕಾಳು ಮತ್್ತ ಹಾಲ್ಣಿಸ್ವ 
ತಾಯಂದಿರ್ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯರೀಜನ ಪಡ�ಯ್ತಾ್ತರ�. ಪೂರ�ೈಕ� 
ಮತ್್ತ ವಿತರಣ�ಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲ�ರೀ 88.65 ಲಕ್ಷ ಮಟಿ್ರರ್ ಟನ್ 
ಸಾರವಧಿ್ಯತ ಅಕ್ಕಾಯನ್ನು ಖರಿರೀದಿಸಲಾಗಿದ�.

n	 ನಿಧಾ್ಷರ: ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಸಥಿಳಿೇಯ ಸಂಸೆಥಿಗಳ ಆರ್್ಷಕ ಅಭಿವೃದಿಧಿಯನುನು 
ಉತೆತಿೇಜಿಸಲು 5,911 ಕೊೇಟ್ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರಿರಕೃತ 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಗಾ್ರಮ ಸವಾರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನವನುನು ಮಾಚ್್ಷ 31, 2026 
ರವರೆಗೆ ವಿಸತಿರಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಅನುಮೇದನೆ ನಿೇಡದೆ.

n	 ಪರಿಣಾಮ: ಇದ್ 2.78 ಲಕ್ಷ ಗಾ್ರಮಿರೀಣ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಸಂಸ�ಥಾಗಳಿಗ� 
ಎಸ್ ಡಿಜಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತ್ತದ�. ಹಾಗ�ಯರೀ, 
ಆರ್್ಯಕ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯಂದಿಗ� ಸಮಾನತ� ಮತ್್ತ ಸ�ರೀಪ್ಯಡ�ಯನ್ನು 
ಉತ�್ತರೀಜಸ್ತ್ತದ�. ಸ�ರೀವಾ ವಿತರಣ� ಮತ್್ತ ಪಾರದಶ್ಯಕತ�ಗ� 
ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತ್ತದ�. ಯರೀಜನ� ಅನ್ಷಾ್ಠನಕ�ಕಾ 5,911 ಕ�ೊರೀಟಿ 
ರೊ.ವ�ಚಚಿವಾಗಲ್ದ�.

n	 ನಿಧಾ್ಷರ: ಅಟಲ್ ಇನೊನುೇವೆೇಶನ್ ಮಿರನ್ ಅನುನು ಮಾಚ್್ಷ 2023 
ರವರೆಗೆ ವಿಸತಿರಿಸಲು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ನಿಧ್ಷರಿಸಿದೆ.

n	 ಪರಿಣಾಮ: ಅಟಲ್ ಇನ�ೊನುರೀವ�ರೀಶನ್ ಮಿಷನ್ 10,000 ಅಟಲ್ 
ಟಿಂಕರಿಂಗ್ ಲಾಯಾಬ್ ಗಳು, 101 ಅಟಲ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಬ�ರೀಶನ್ 
ಸ�ಂಟರ್ ಗಳು ಮತ್್ತ 50 ಅಟಲ್ ಸಮ್ದಾಯ ಇನ�ೊನುರೀವ�ರೀಶನ್ 

ಸ�ಂಟರ್ ಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�. ಇದ್ ಅಟಲ್ 
ನೊಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಲ�ಂಜಸ್ ಮೊಲಕ 200 ಸಾಟುಟ್್ಯ ಅಪ್ ಗಳನ್ನು 
ಬ�ಂಬಲ್ಸ್ತ್್ತದ�. ಮರೀಲ� ತ್ಳಿಸಿದ ಕ�ರೀಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪಿಸ್ವ ಮತ್್ತ 
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗ� ನ�ರವು ನಿರೀಡ್ವ ಪ್ರಕ್್ರಯಗ� ಒಟ್ಟು 2,000 
ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ.ಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಬಜ�ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿರೀಸಲ್ಡಲಾಗಿದ�.

n	 ನಿಧಾ್ಷರ: ಕಲ್ಲಿದದಾಲು ಮತುತಿ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ 
1957ರ ಕಲ್ಲಿದದಾಲು ವಲಯ ಕಾಯದಾಯಡ ಸಾವಾಧಿೇನಪಡಸಿಕೊಂಡ 
ಭೂಮಿ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿೇತ್ಗೆ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೇದನೆ 
ನಿೇಡದೆ.

n	 ಪರಿಣಾಮ: ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಹ�ೊರತ�ಗ�ದ ಭೊ ಪ್ರದ�ರೀಶಗಳನ್ನು ಮರ್ಬಳಕ� 
ಮಾಡಲಾಗ್ತ್ತದ� ಮತ್್ತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕ�ಯರೀತರ 
ಭೊಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ�. ಜ�ೊತ�ಗ� ಕಲ್ಲಿದ್ದಲ್ ಮತ್್ತ 
ಇಂಧನ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಯಸಲಾಗ್ವುದ್. ಇದ್ 
ನ�ರೀರ ಮತ್್ತ ಪರ�ೊರೀಕ್ಷ ಉದ�ೊಯಾರೀಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟುಸ್ತ್ತದ� ಮತ್್ತ 
ಹಂದ್ಳಿದ ಪ್ರದ�ರೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ�ಯನ್ನು ಉತ�್ತರೀಜಸ್ತ್ತದ�.  

ಎಲ್್ ಸಕಾ್ಹರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲಿ್ ಸಾರರರ್್ಹತ ಅಕ್ಕೆ ವಿತರಣೆಗೆ 
ಅನುಮೊೋದನೆ, ಗ್ರುಮ ಸವಾರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಯಂಗಿೋಕಾರ

ಹಳಿಳುಗಳ ಬಡವರ ಬದ್ಕ್ ಹಸನಾಗಿಸಲ್ ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರ ಬದ್ಧವಾಗಿದ�. ಈ ಹನ�ನುಲ�ಯಲ್ಲಿ 2024ರ ವ�ರೀಳ�ಗ�  

ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾಗಳು ಮತ್್ತ ಕ�ರೀಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ�ರೀಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರವಧಿ್ಯತ ಅಕ್ಕಾಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ  

ವಿತರಿಸಲ್ ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಚ್ವ ಸಂಪುಟ ಅನ್ಮರೀದನ� ನಿರೀಡಿದ�, ಇದರಿಂದ ಮಹಳ�ಯರ್,  

ಮಕಕಾಳು ಮತ್್ತ ಹಾಲ್ಣಿಸ್ವ ತಾಯಂದಿರ್ ಸೊಕ್ತ ಪೌಷ್ಟುಕಾಂಶವನ್ನು ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್. ಹಾಗ�ಯರೀ,  

ಪರಿಷಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾ್ರಮ ಸವಾರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಚ್್ಯ 31, 2026 ರವರ�ಗ� ಮತ್್ತ  

ಅಟಲ್ ಇನ�ೊನುರೀವ�ರೀಶನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಚ್್ಯ 20, 2023 ರವರ�ಗ� ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ ಸಂಪುಟ ಅನ್ಮರೀದನ� ನಿರೀಡಿತ್, 

ಇವ�ರಡೊ ಗಾ್ರಮಿರೀಣ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಸಂಸ�ಥಾಗಳ ಆರ್್ಯಕ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನ್ನು ಉತ�್ತರೀಜಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವ�.

ಸಂಪುಟ ನಿಧಾ್ಷರಗಳು
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ಸಾವಾರಲಯಂಬನೆರ ಅಡಿಪಾರದ ಮೋಲ 

ನರ ಭಾರತದ ನಿಮಾ್ಹಣ
ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಬಿಕಕಾಟಿಟುನ ಉತ್್ತಂಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ ದ�ರೀಶದ ಆರ್್ಯಕತ�ಯ್ ಅಸ್ತವಯಾಸ್ತವಾಗಿರ್ವಾಗ,  

ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ ಮರೀ 12, 2020 ರಂದ್ “ಆತ್ಮನಿಭ್ಯರ ಭಾರತ (ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ)” 
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು “ಆಪದಾ ಮರೀ ಅವಸರ್  (ವಿಪತ್್ತನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ)” ಮತ್್ತ “ವರೀಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೊರೀಕಲ್ 

(ಸಥಾಳಿರೀಯತ�ಗ� ಆದಯಾತ�)” ಎಂಬ ಘೊರೀಷಣ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಗ್ರಿ ಸಪಾಷಟುವಾಗಿತ್್ತ: ಭಾರತ ಮತ್್ತ ಅದರ 
ಜನರನ್ನು ಎಲಾಲಿ ಕ್�ರೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಮತ್್ತ ಸವಾತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡ್ವುದ್. ಭಾರತದ ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯ 

ಐದ್ ಸ್ತಂಭಗಳಾದ ಆರ್್ಯಕತ�, ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯ, ವಯಾವಸ�ಥಾಗಳು, ರ�ೊರೀಮಾಂಚಕ ಜನಸಂಖ�ಯಾ ಮತ್್ತ ಬ�ರೀಡಿಕ�ಯನ್ನು 
ಈಡ�ರೀರಿಸಲ್ ಕೃಷ್ ಪೂರ�ೈಕ� ಸರಪಳಿ ಸ್ಧಾರಣ�ಗಳು, ತಕ್ಯಬದ್ಧ ತ�ರಿಗ� ವಯಾವಸ�ಥಾ, ಸರಳ ಮತ್್ತ ಸಪಾಷಟು 

ಕಾನೊನ್ಗಳು, ಸಮರ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳು ಮತ್್ತ ಬಲವಾದ ಹಣಕಾಸ್ ವಯಾವಸ�ಥಾಯಂತಹ ಕ�ರೀಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಯರದ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಅನ�ರೀಕ ದಿಟಟು ಕ್ರಮಗಳಿಗ� ಕಾರಣವಾಗಿವ� ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ�ರೀಳಿದರ್. ಸಾವಾವಲಂಬಿ 

ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಘೊರೀಷ್ಸಲಾದ ಆರ್್ಯಕ ಪಾಯಾಕ�ರೀಜ್ ಕಷಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್್ಯಕತ�ಗ� ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿತ್, ಅಲಲಿದ�ರೀ ಇದ್ ಕಳ�ದ ಎರಡ್ ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನವ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕ್ತ್.

ನಾ
ವು ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ನಂತಹ ಶತಮಾನದ ಅತಯಾಂತ ಕ�ಟಟು 

ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಮಧಯಾದಲ್ಲಿದಾ್ದಗ ಮತ್್ತ ಮೊರನ�ರೀ 

ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದಾ್ದಗ, “ಸಾವಾವಲಂಬನ�” ಎಂಬ 

ಪದದ ಮಂತ್ರವು ದ�ರೀಶಕ�ಕಾ ಉತ�್ತರೀಜನ ನಿರೀಡಿತ್. ಆರ್್ಯಕತ�ಯ್ 

ಅಸ್ತವಯಾಸ್ತವಾಗಿತ್್ತ, ಜನರ್ ಮನ�ಯಲ್ಲಿ ಕೊತ್ದ್ದರ್ ಮತ್್ತ ಎಲಲಿರೊ 

ಅಜ್ಾತ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದಿಂದ ಭಯಭಿರೀತರಾಗಿದ್ದರ್. ಇವ�ಲಲಿದರ 

ನಡ್ವ� ಈ ಮಾತ್ ದ�ರೀಶಕ�ಕಾ ಹ�ೊಸ ಚ�ೈತನಯಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಿತ್. ಮರೀ 

12, 2020 ರಂದ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ “ಸಾವಾವಲಂಬಿ 

ಭಾರತ” ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮತ್್ತ 20 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ 

ಹ�ಚ್ಚಿ ಮೌಲಯಾದ ಆರ್್ಯಕ ಪಾಯಾಕ�ರೀಜ್ ಅನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ವುದಾಗಿ 

ಘೊರೀಷ್ಸಿದರ್. ಇದ್ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ದೊರದೃಷ್ಟು ಮತ್್ತ ಸಕಾ್ಯರದ 

ಸಿದ್ಧತ�ಗಳ ಫಲ್ತಾಂಶವಾಗಿತ್್ತ.  ಘೊರೀಷಣ�ಗ� ಮ್ಂಚ್ತವಾಗಿ, 

ಎಲಾಲಿ ಸಿದ್ಧತ�ಗಳನ್ನು ಪೂಣ್ಯಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿತ್್ತ. ಮರ್ದಿನ ಮರೀ 13 

ರಂದ್ ವಿತ್ತ ಸಚ್ವ� ನಿಮ್ಯಲಾ ಸಿರೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ್ ದ�ರೀಶದ 

ನಿರೀಲನಕ್�ಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗ�ೊಳಿಸಿದರ್. “ಸಾವಾವಲಂಬನ�” ಎಂಬ 

ಪದವು ಜಗತ್್ತನಲ್ಲಿ ಹ�ಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡ್ವ ಪದವಾಗ್ತ್ತದ� ಮತ್್ತ 

ಆರ್ಸಾ ಫಡ್್ಯ ನಿಘಂಟಿನ ವಷ್ಯದ ಪದ ಎಂದ್ ಹ�ಸರಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ� ಎಂದ್ 

ಯಾರೊ ನಿರಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮರೀದಿಯವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರೀತ್ 

ದೃಷ್ಟುಕ�ೊರೀನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಇಡಿರೀ ದ�ರೀಶವ�ರೀ ಒಗೊಗೆಡಿತ್. 

ಇಂದ್ ನವ ಭಾರತದ ಕನಸಿನ�ೊಂದಿಗ� ಭಾರತವು ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯ 

ದಿಕ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಸಾಮೊಹಕತ�ಯ ಶಕ್್ತಯಂದಿಗ� ಮ್ನನುಡ�ಯ್ತ್್ತದ�. 

ಅದಕಾಕಾಗಿಯರೀ ಭಾರತವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದಾದಯಾಂತ ಉತಾಪಾದನಾ 

ಶಕ್್ತ ಕ�ರೀಂದ್ರವ�ಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ�. ಭಾರತದಲ್ಲಿ “ಮರೀರ್ ಇನ್ 

ಇಂಡಿಯಾ” ಮತ್್ತ ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ�್ತರೀಜಸ್ವ 

ಮೊಲಕ ಸಕಾ್ಯರವು ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು 

ಸೃಷ್ಟುಸಿದ�. ಮರೀರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್್ತ ಸಾವಾವಲಂಬನ� ಎಲಾಲಿ 

ಕ್�ರೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆದಯಾತ�ಯಾಗಿವ�.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತಾಪಾದನ�ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಮತ್್ತ 

2 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸಿವಾ ಪಯಣಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಭಾರತ
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ಚಾಲನ�ಯಲ್ಲಿರ್ವ ಅತಯಾಂತ ಗಮನಾಹ್ಯ ಅಡಚಣ�ಯಂದರ� ಅನ್ಸರಣ�. 

ಇದಕಾಕಾಗಿಯರೀ, ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್್ತ 

ನಂತರ, ಪ್ರಸ್್ತತ ಸಕಾ್ಯರವು 25,000 ಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಅನ್ಸರಣ�ಗಳನ್ನು 

ತ�ಗ�ದ್ಹಾಕ್ದ� ಮತ್್ತ ಸವಾಯಂಚಾಲ್ತ ಪರವಾನಗಿ ನವಿರೀಕರಣ 

ವಯಾವಸ�ಥಾಯನ್ನು ಜಾರಿಗ� ತಂದಿದ�. ಗ�ೊರೀಚರ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳ�ೊಂದಿಗ� 

ಸಕಾ್ಯರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ಗಳನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ತ್್ತದ�. 

ಪಿಎಲ್ಐ ಪ್ರಕಾರ, ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ�ಕಾಟ್ನಿರ್ಸಾ ಉತಾಪಾದನ�ಗ�, 

ಡಿಸ�ಂಬರ್ 2021 ರ ವ�ರೀಳ�ಗ� ಈ ಗ್ರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊರೀಟಿ 

ರೊ. ಉತಾಪಾದನ�ಯ ಗ್ರಿಯನ್ನು ದ�ರೀಶವು ಮಿರೀರಿದ�. 14 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಿಎಲ್ ಐ ಯರೀಜನ�ಯ್ ಅದರ ಅನ್ಷಾ್ಠನದಲ್ಲಿ ಗರಿಷಟು ಮಟಟು ತಲ್ಪಿದ�.

ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾದದುದಾ ಹಿೇಗೆ...

ದ�ರೀಶದ ಆರ್್ಯಕ ಪ್ರಗತ್ಗ� ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಅಡಿ್ಡಯ್ಂಟ್ಮಾಡಿದ್್ದ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿದ�, ಅದಕ�ಕಾ ಮರ್-ವ�ರೀಗವನ್ನು ತ್ಂಬ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು 
ಹ�ೊಂದಿರ್ವ ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಪಾಯಾಕ�ರೀಜ್ ಅನ್ನು ಘೊರೀಷ್ಸಲ್ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರನ್ನು ಪ�್ರರೀರ�ರೀಪಿಸಿತ್. 2020 ರ 
ಮರೀ 13 ರಿಂದ ಮರೀ 17 ರವರ�ಗ�, ಹಣಕಾಸ್ ಸಚ್ವ� ನಿಮ್ಯಲಾ 
ಸಿರೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ್ ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಪಾಯಾಕ�ರೀಜ್ 1.0 
ರ ಸಂಪೂಣ್ಯ ನಿರೀಲನಕ್�ಯನ್ನು ದ�ರೀಶಕ�ಕಾ ಐದ್ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸ್್ತತಪಡಿಸಿದರ್. ಅಕ�ೊಟುರೀಬರ್ 12, 2020 ರಂದ್, 
ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಪಾಯಾಕ�ರೀಜ್ 2.0 ಅನ್ನು ಘೊರೀಷ್ಸಲಾಯಿತ್ 
ಮತ್್ತ ನಂತರ ನವ�ಂಬರ್ 12, 2020 ರಂದ್ ಸಾವಾವಲಂಬಿ 
ಭಾರತ ಪಾಯಾಕ�ರೀಜ್ 3.0 ಅನ್ನು ಘೊರೀಷ್ಸಲಾಯಿತ್. ಸಾವಾವಲಂಬಿ 
ಭಾರತ ಪಾಯಾಕ�ರೀಜ್ ಪ್ರತ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ� ಮತ್್ತ 
ಅದ್ ಹ�ರೀಗ� ನಮ್ಮ ಆರ್್ಯಕತ�ಯ ಮರೀಲ� ಪ್ರಭಾವ ಬಿರೀರಿದ� 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ನ�ೊರೀಡ�ೊರೀಣ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾ್ಣ್ ಗೆ  
 1,92,800 ಕೊೇಟ್ ರೂ.

ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 1.0 ಗೆ 

11,02,650 ಕೊೇಟ್ ರೂ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಅನನು ಕಲಾ್ಣ ಯೇಜನೆ 

ಪಾ್ಕೆೇಜ್ 82,911 ಕೊೇಟ್ ರೂ.

ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 2.0 ಗೆ

73000 ಕೊೇಟ್ ರೂ.

ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 3.0 ಕೆ್ಕ 

2,65,080 ಕೊೇಟ್ ರೂ.

ಭಾರತ್ೇಯ ರಿಸರ್್ಷ ಬಾ್ಂಕ್ ಘೂೇಷ್ಸಿದ 

ಕ್ರಮಗಳು 12,71,200 ಕೊೇಟ್ ರೂ.

ಸಮಾಜದ ಎಲಾಲಿ ವಗ್ಷಗಳ ಬಗೆಗ ಕಾಳಜಿ

ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗರಿರೀಬ್ ಕಲಾಯಾಣ್ ಅನನು ಯರೀಜನ�ಯ್ 
ಕ�ರೀವಲ ಮೊರ್ ತ್ಂಗಳವರ�ಗ� ಮಾತ್ರ ಲಭಯಾವಿತ್್ತ. ಅದರ ನಂತರ, 
ಅದನ್ನು ಕ್ರಮರೀಣ ಹ�ಚ್ಚಿಸಲಾಯಿತ್. ಪ್ರಸ್್ತತ, ಸಂಪುಟವು ಅದರ 
ಆರನ�ರೀ ಹಂತವನ್ನು ಸ�ಪ�ಟುಂಬರ್ 2022 ರವರ�ಗ� ಅನ್ಮರೀದಿಸಿದ�. 
80 ಮಿಲ್ಯನ್ ಜನರಿಗ� ಉಚ್ತ ಪಡಿತರಕಾಕಾಗಿ ಎರಡ್ ಲಕ್ಷದ 
ಅರವತ್್ತ ಸಾವಿರ ರೊಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖಚ್್ಯ ಮಾಡಲಾಗಿದ�.
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60 ಕೂ್ಕ ಹೆಚು್ಚ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರತ್ೇಯ ಮಿರನ್ ಗಳು ಮತುತಿ 

ರಾಯಭಾರ ಕರೆೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ನಿಭ್ಷರ ಭಾರತ ಕಾನ್ಷರ್

ಬ್ಡಕಟ್ಟು ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚ್ವಾಲಯವು ಲ�ೊರೀಕಸಭ�ಯಲ್ಲಿ 

ಹಂಚ್ಕ�ೊಂಡ ಮಾಹತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, 14 ಜಐಎಸ್-ಟಾಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ 

ಬ್ಡಕಟ್ಟು ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ವಿದ�ರೀಶದಲ್ಲಿರ್ವ 63 ಭಾರತ್ರೀಯ 

ಮಿಷನ್ ಗಳು ಮತ್್ತ ರಾಯಭಾರ ಕಚ�ರೀರಿಗಳ ಆತ್ಮನಿಭ್ಯರ ಭಾರತ 

ಕಾನ್ಯರ್ ಗಾಗಿ ಕಳುಹಸಲಾಗಿದ�. ಫ�ಬ್ರವರಿ 2022 ರವರ�ಗ�, 

ಅವುಗಳನ್ನು 40 ಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶ್ಯಸಲಾಗಿದ�. 

ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಭಾರತ2 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸಿವಾ ಪಯಣ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಮೇ 1-15, 202210

ಸಾಮಾನಯಾ ಬಜ�ಟ್ ನಲೊಲಿ ‘ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ’ದ ನ�ೊರೀಟ 

ಮರ್ಕಳಿಸಿದ�. ಬಜ�ಟ್ ನಂತರದ ಘೊರೀಷಣ�ಗ� ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ 

ಮರೀದಿಯವರ್, “ಈ ಬಜ�ಟ್ ನಲ್ಲಿ ‘ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ’ ಮತ್್ತ  

‘ಮರೀರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಕ್ರಿತ್ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಂಡ ನಿಧಾ್ಯರಗಳು 

ನಮ್ಮ ಉದಯಾಮ ಮತ್್ತ ಆರ್್ಯಕತ� ಎರಡಕೊಕಾ ಬಹಳ ಮ್ಖಯಾವಾಗಿವ�,  

ಮರೀರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವು 21 ನ�ರೀ ಶತಮಾನದ ಭಾರತಕ�ಕಾ 

ಅವಶಯಾಕತ�ಯಾಗಿದ� ಮತ್್ತ ಇದ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗ� 

ನಮ್ಮ ಸಾಮರಯಾ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದಶ್ಯಸ್ವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತ್ತದ�. 

ಭಾರತದಂತಹ ವಿಶಾಲವಾದ ದ�ರೀಶವು ಕ�ರೀವಲ ಮಾರ್ಕಟ�ಟುಯಾಗಿ 

ಉಳಿದಿದ್ದರ�, ಅದ್ ಎಂದಿಗೊ ಪ್ರಗತ್ ಹ�ೊಂದಲ್ ಅರವಾ ನಮ್ಮ ಯ್ವ 

ಪಿರೀಳಿಗ�ಗ� ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ವುದಿಲಲಿ” ಎಂದ್ 

ಹ�ರೀಳಿದರ್.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿಯವರ್ ಉದಯಾಮಿಗಳ�ೊಂದಿಗಿನ 

ಸಂವಾದವಾಗಲ್, ವಿವಿಧ ವಲಯದ ಭಾಗಿರೀದಾರರ�ೊಂದಿಗ� 

ನಡ�ಸಿದ ವ�ಬಿನಾರ್ ಗಳು ಅರವಾ ಯ್ವಜನರ�ೊಂದಿಗಿನ 

ಸಂವಾದಗಳಾಗಲ್, ಭಾರತದ ಅಗತಯಾಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ�ರೀಶಗಳ 

ಸಾವಾರಲಯಂಬನೆರತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು

ಪಿಪಿಇ ಕ್ಟ್ ಗಳು ಮತುತಿ ಎನ್-95 ವಿರಯದಲ್ಲಿ, 

ಭಾರತವು 48 ದೆೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ

ಭಾರತವು ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ 

(ಪಿಪಿಇ ಕ್ಟ್ ಗಳು) ವಿಶವಾದ ಎರಡನ�ರೀ ಅತ್ದ�ೊಡ್ಡ 

ತಯಾರಕನಾಗಿದ್್ದ, ಈ ಮದಲ್ ಅದರ 

ಉತಾಪಾದನ�ಯ್ ದ�ರೀಶದಲ್ಲಿ ನಗಣಯಾವಾಗಿತ್್ತ. 

ಲ�ೊರೀಕಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಸಚ್ವಾಲಯವು ಒದಗಿಸಿದ 

ಮಾಹತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪಿ್ರಲ್ ಮತ್್ತ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 

2020 ರ ನಡ್ವ� ದ�ರೀಶವು 6 ಕ�ೊರೀಟಿ ಪಿಪಿಇ 

ಬಾಡಿ ಕವರ್ ಗಳು ಮತ್್ತ 15 ಕ�ೊರೀಟಿ ಎನ್-

95 ಮಾಸ್ಕಾ ಗಳನ್ನು ಉತಾಪಾದಿಸಿದ�. ದ�ರೀಶದಲ್ಲಿ, 

1100 ಪಿಪಿಇ ಬಾಡಿ ಕವರ್ ಗಳ ತಯಾರಕರ್ 

ಮತ್್ತ 200 ಎನ್-95 ಮಾಸ್ಕಾ  ತಯಾರಕರನ್ನು 

ನ�ೊರೀಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದ�. ಪಿಪಿಇಯ ಬಾಡಿ ಕವರ್ ಗಳು 

ಮತ್್ತ ಎನ್-95 ಮಾಸ್ಕಾ ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 

48 ದ�ರೀಶಗಳಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ�.

ಜಿ ಎಸ್ ಟ್ ದಾಖಲೆಯ ಸಂಗ್ರಹ 
ಮಾಚ್್ಯ 2022 ರಲ್ಲಿ ಜ ಎಸ್ ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು 1.42 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ. 
ಆಗಿತ್್ತ. ಜನವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಸಲಾದ 1, 40,986 ಕ�ೊರೀಟಿ 
ರೊ.ಗಳ ದಾಖಲ�ಯನ್ನು ಮ್ರಿದ ಇದ್ವರ�ಗಿನ ಅತಯಾಧಿಕ ಜ ಎಸ್ ಟಿ 
ಸಂಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದ�. ಮಾಚ್್ಯ 2022 ರ ಆದಾಯವು ಕಳ�ದ ವಷ್ಯದ ಇದ�ರೀ 
ತ್ಂಗಳ ಜ ಎಸ್ ಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಂತ ಶ�ರೀ.15 ರಷ್ಟು ಹ�ಚ್ಚಿ ಮತ್್ತ ಮಾಚ್್ಯ 
2020 ರ ಜ ಎಸ್ ಟಿ ಆದಾಯಕ್ಕಾಂತ ಶ�ರೀ.46 ಹ�ಚ್ಚಿ. 2021-2022 ರ 
ಹಣಕಾಸ್ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದನ�ರೀ ಬಾರಿ ಜ ಎಸ್ ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು 1.30 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ. ಗಡಿ ದಾಟಿದ�.

ಭಾರತದ ಜಿಡಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ಪ್ರಸುತಿತ ವಿಶವಾದಲೆಲಿೇ ಅತ್ಂತ ವೆೇಗವಾಗಿದೆ
ಕಟ್ಟುನಿಟಾಟುದ ಲಾರ್ ಡೌನ್ ನ ನಂತರ ಜಡಿಪಿ ಬ�ಳವಣಿಗ� ದರವು ಶ�ರೀ.-23.9 
ಕ�ಕಾ ಕ್ಸಿದಿದ್್ದ ಮಾತ್ರವಲಲಿದ�, ವಿಶವಾದಾದಯಾಂತದ ಆರ್್ಯಕ ತಜ್ಞರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಆರ್್ಯಕ ಹಂಜರಿತದ ಭಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರ್. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ 
ಕಷಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರದ ದೃಷ್ಟುಯ ಫಲ್ತಾಂಶವಾಗಿ 2020-
2021 ರ ಮೊರನ�ರೀ ತ�ೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಡಿಪಿ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ್ ಶ�ರೀಕಡಾ 0.4 
ಕ�ಕಾ ತಲ್ಪುವುದರ�ೊಂದಿಗ�, 2020- 2021 ರ ಆರ್್ಯಕ ವಷ್ಯದ ಪಾ್ರರಮಿಕ 
ಅಂದಾಜ್ ಶ�ರೀಕಡಾ. -7.2 ಆಗಿತ್್ತ. ಅಕ�ೊಟುರೀಬರ್ 2021 ರ ಡಿಸ�ಂಬರ್ 
ತ�ೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಜಡಿಪಿ ದರವು 5.4 ಶ�ರೀಕಡಾವನ್ನು ತಲ್ಪಿತ್.

ದಾಖಲೆಯ ಎಫ್ ಡಐನೊಂದಿಗೆ  ಹೆಚು್ಚತ್ತಿರುವ ಜಾಗತ್ಕ ಸಮುದಾಯದ ವಿಶಾವಾಸ
ಸಕಾ್ಯರದ ಹೊಡಿಕ�ದಾರ ಸ�ನುರೀಹ ಎಫ್ ಡಿಐ ನಿರೀತ್ ಮತ್್ತ ಜಾಗತ್ಕ 
ಸಮ್ದಾಯದ ಹ�ಚ್ಚಿತ್್ತರ್ವ ವಿಶಾವಾಸಕ�ಕಾ ಎಫ್ ಡಿಐ ಒಳಹರಿವಿನಲ್ಲಿ 
ಹ�ೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟಟುವನ್ನು ತಲ್ಪಿರ್ವುದ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ�.  
2014-15ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ�ಕಾ ಎಫ್ ಡಿಐ ಒಳಹರಿವು 45.14 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ 
ಡಾಲರ್  ನಷ್ಟುತ್್ತ ಮತ್್ತ ಅಂದಿನಿಂದ ಸಿಥಾರವಾಗಿ ಹ�ಚ್ಚಿತ್್ತದ�. 
2020-21 ರ ಆರ್್ಯಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 81.97 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ 
ಡಾಲರ್ (ತಾತಾಕಾಲ್ಕ) ಅತಯಾಧಿಕ ವಾಷ್್ಯಕ ಎಫ್ ಡಿಐ ಒಳಹರಿವನ್ನು 
ಪಡ�ದ್ಕ�ೊಂಡಿದ�, ಇದ್ ಹಂದಿನ ವಷ್ಯಕ್ಕಾಂತ ಶ�ರೀ.10 ರಷ್ಟು 

ಹ�ಚಚಿಳವಾಗಿದ�. ಎಫ್ ಡಿಐ ಒಳಹರಿವು 2021-22 ರ ಮದಲ 
ಆರ್ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ  42.86 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್ ಗ� ಹ�ಚಚಿಳವಾಗಿ 
ಕಳ�ದ ವಷ್ಯದ ಇದ�ರೀ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 41.37 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್ ಗ� 
ಹ�ೊರೀಲ್ಸಿದರ�.  ಶ�ರೀ.4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕ� ಕಂಡಿದ�. ಕಳ�ದ ಏಳು ಆರ್್ಯಕ 
ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (2014-21), ಭಾರತವು ಒಟ್ಟು 440.27 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ 
ಡಾಲರ್  ಎಫ್ ಡಿಐ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪಡ�ದ್ಕ�ೊಂಡಿದ�, ಇದ್ 
ಕಳ�ದ 21 ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ�ರೀಶಕ�ಕಾ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಎಫ್ ಡಿಐ ಒಳಹರಿವಿನ 
ಸರಿಸ್ಮಾರ್ ಶ�ರೀ.58% (763.83 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್) ರಷಾಟುಗಿದ�.

2 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸಿವಾ ಪಯಣಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಭಾರತ
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ಮರೀಲ್ನ ಅವಲಂಬನ�ಯನ್ನು ತಗಿಗೆಸ್ವುದ್, ಸವಾದ�ರೀಶಯನ್ನು 

ಉತ�್ತರೀಜಸ್ವುದ್ ಅರವಾ ಅನ�ರೀಕ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್್ತ ಕೃಷ್ ಆಮದನ್ನು 

ನಿಷ�ರೀಧಿಸಿ ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯನ್ನು ಉತ�್ತರೀಜಸ್ವ ಮೊಲಕ ದ�ರೀಶದಲ್ಲಿ 

ತಯಾರಾಗ್ತ್್ತರ್ವ ವಸ್್ತಗಳನ್ನು ಆತ್ಮನಿಭ್ಯರ ಉಪಕ್ರಮಕ�ಕಾ 

ಪೂರಕವಾಗಿಸ್ತ್್ತದಾ್ದರ�.  ಇಂದ್ ದ�ರೀಶದ ಆದಯಾತ�ಯ್ ಸಾವಾವಲಂಬನ� 

ಮತ್್ತ ರಫ್್ತಗಳನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ವ ಮಾಗ್ಯವಾಗಿದ� ಎಂದ್ ಅವರ್  

ಹ�ರೀಳಿದರ್. ನಾವು ಸಥಾಳಿರೀಯ ಉತಪಾನನುವನ್ನು ಖರಿರೀದಿಸಿದಾಗ, 

ಸಥಾಳಿರೀಯರಿಗ� ಆದಯಾತ� ನಿರೀಡಿದಾಗ ಮತ್್ತ ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ�ಕಾ 

ವ�ರೀಗವನ್ನು ನಿರೀಡಿದಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕತ್ಯವಯಾವನ್ನು ಮಾಡ್ತ�್ತರೀವ�.  

ಭಾರತವು ‘ಸಾವಾವಲಂಬನ�’ ಸಾಧಿಸ್ತ್್ತರ್ವ ವ�ರೀಗದ ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ 

ಭಾರತ್ರೀಯನ್ ಹ�ಮ್ಮಪಡ್ತಾ್ತನ�. ಇದ್ ಪಿಪಿಇ ಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು 

ತಯಾರಿಸ್ವುದಾಗಲ್ ಅರವಾ ಯ್ಪಿಐ, ರ್ಪ�ರೀ ಪಾವತ್ ಗ�ರೀಟ್ ವ�ರೀ 

ಅರವಾ ಸಥಾಳಿರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳಿಗ� ಜಾಗತ್ಕ ಮನನುಣ�ಯನ್ನು 

ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ವುದಾಗಲ್, ಇದ್ ಪ್ರತ್ ಭಾರತ್ರೀಯ ಮತ್್ತ ರಾಷಟ್ವು ಪ್ರಯರೀಜನ 

ಪಡ�ಯ್ವುದನ್ನು ಖಚ್ತಪಡಿಸ್ತ್ತದ�. 

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಫ್ತಿ 400 ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಾಟ್ದೆ
ಭಾರತವು 2021-2022 ನ�ರೀ ಆರ್್ಯಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಕ್ ರಫಿ್ತನಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ದಾಖಲ�ಯನ್ನು 
ಸಾಥಾಪಿಸಿದ�. ಈ ಒಂದ್ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ, 417.8 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್ ರಫ್್ತ ಮಾಡಲಾಗಿದ�, 
ಇದ್ ಎಲ�ಕ್ಟ್ರ್ ಡ�ರೀಟಾವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುದ ಪರೀಟ್್ಯ ಗಳ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳನ್ನು 
ಹ�ೊರತ್ಪಡಿಸಿದ�. ಆ ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಟಿಟುಗ� ಸ�ರೀರಿಸಿದರ�, ರಫ್್ತ ಅಂಕ್ಅಂಶವು 
ಸಾವ್ಯಕಾಲ್ಕ ಗರಿಷ್ಠ 418 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್ ಮಿರೀರ್ವ ಸಾಧಯಾತ�ಯಿದ�. ಕಳ�ದ 12 
ತ್ಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್್ತ 30 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್  ಮಿರೀರಿದ�. ಮಾಚ್್ಯ 2021 ರಲ್ಲಿದ್ದ 35.26 
ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್ ಗ� ಹ�ೊರೀಲ್ಸಿದರ� ಮಾಚ್್ಯ 2022 ರಲ್ಲಿ 40.38 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್ 
ಗ� ಹ�ಚಚಿಳ ಕಂಡ್ ಶ�ರೀ.14.53 ರಷ್ಟು ಏರಿಕ�ಯಾಗಿದ�. ಇದ್ ಮಾಚ್್ಯ 2020 ರಲ್ಲಿ 21.49 
ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್ ಇತ್್ತ. ಅದ್ ಶ�ರೀ.87.89 ಕ್ಕಾಂತಲೊ ಹ�ಚಚಿಳವಾಗಿದ�.

ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 2 ಟ್್ರಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್
n 2027ರ ವ�ರೀಳ�ಗ� 2 ಟಿ್ರಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ 

ರಫ್್ತಗಳನ್ನು ತಲ್ಪಲ್ ವಾಯಾಪಾರ 
ಉತ�್ತರೀಜನಾ ಏಜ�ನಿಸಾಯನ್ನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ�.

n 2021-2022 ರ ಆರ್್ಯಕ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ದಾಖಲ�ಯ 417 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್ 
ರಫ್್ತಗಳನ್ನು ತಲ್ಪಿದ ನಂತರ ಹ�ಚ್ಚಿ 
ರಫ್್ತ ಮಾಡಿದ 50 ದ�ರೀಶಗಳ ಮರೀಲ� 
ನಿದಿ್ಯಷಟುವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸ್ವುದರ�ೊಂದಿಗ� 
ವಾಣಿಜಯಾ ಮತ್್ತ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಮಿಷನ್ 
ಮತ್್ತ ಸರಕ್ ಮಂಡಳಿಗಳ�ೊಂದಿಗಿನ 
ಮಾತ್ಕತ�ಗಳು ಮ್ಂದ್ವರಿದಿವ�.

ಭಾರತವು ಈಗ ಮಬೆೈಲ್ 
ಹಾ್ಂಡ್ ಸೆಟ್ ಗಳ ವಿಶವಾದ ಎರಡನೆೇ ಅತ್ 
ದೊಡ್ಡ ಉತಾಪಾದಕ ರಾರಟ್ವಾಗಿದೆ.
n 	2014-2015 ರಲ್ಲಿ 6 ಕ�ೊರೀಟಿ 19 ಸಾವಿರ 

ಕ�ೊರೀಟಿ ಮೌಲಯಾದ ಮಬ�ೈಲ್ ಫರೀನ್ 
ಉತಾಪಾದನ�ಯಾಗಿದ್್ದ, ಇದ್ 2020-
2021 ರಲ್ಲಿ 30 ಕ�ೊರೀಟಿ ಮತ್್ತ 2.20 
ಲಕ್ಷ ಕ�ೊರೀಟಿಗ� ಏರಿಕ�ಯಾಗಿದ�. 2014 
ರಲ್ಲಿ ಸ�ಲ್ಯಾಲಾರ್ ಫರೀನ್ ಗಳು ಮತ್್ತ 
ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಉತಾಪಾದಿಸ್ವ ಎರಡ್ 
ಕಾಖಾ್ಯನ�ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು, ಆದರ� 
2021 ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಖ�ಯಾ 200ಕ�ಕಾ ಏರಿದ�.

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದೆೇಶದ ವಿದೆೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಿೇಸಲು
ನವ�ಂಬರ್ 2021 ರ ಹ�ೊತ್್ತಗ� ಭಾರತವು ಚ್ರೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮತ್್ತ 
ಸಿವಾಟಜೆಲ�್ಯಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಮಿರೀರಿ ವಿಶವಾದ ನಾಲಕಾನ�ರೀ ಅತ್ದ�ೊಡ್ಡ ವಿದ�ರೀಶ ವಿನಿಮಯ 
ಮಿರೀಸಲ್ ಹ�ೊಂದಿದ ದ�ರೀಶವಾಗಿದ�.

‘ಐಐಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ.’
ಏಪಿ್ರಲ್-ನವ�ಂಬರ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 
ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾಪಾದನ�ಯ ಸೊಚಯಾಂಕ 
(ಐಐಪಿ) ವಷ್ಯದಿಂದ ವಷ್ಯಕ�ಕಾ ಶ�ರೀ. 17.4 
ರಷ್ಟು ಹ�ಚಾಚಿಗಿದ�. ಏಪಿ್ರಲ್-ನವ�ಂಬರ್ 
2020 ರಲ್ಲಿ, ಇದ್ (-)15.3% ಆಗಿತ್್ತ.

ಹೊಸ ಉದೊ್ೇಗಾವಕಾಶಗಳ ಲಭ್ತೆ
n 	ಆತ್ಮನಿಭ್ಯರ್ ಭಾರತ್ ರ�ೊರೀಜಾಗೆರ್ 

ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು ಆತ್ಮನಿಭ್ಯರ್ 
ಭಾರತ್ ಪಾಯಾಕ�ರೀಜ್ 3.0 ರ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಘೊರೀಷ್ಸಲಾಗಿದ�, ಇದ್ ಅಕ�ೊಟುರೀಬರ್ 1, 
2020 ರಿಂದ ಅನವಾಯಿಸ್ತ್ತದ�.

n 	ಮದಲ ಹತ್್ತ ತ್ಂಗಳ ಇ ಪಿ 
ಎಫ್ ಒ ಮಾಹತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, 
ಈ ಯರೀಜನ�ಯ್ 32.9 ಲಕ್ಷ 
ಉದ�ೊಯಾರೀಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟುಸಿದ�. 
58.5 ಲಕ್ಷ ಉದ�ೊಯಾರೀಗಿಗಳು ಈ 
ಯರೀಜನ�ಯ ಲಾಭ ಪಡ�ಯಲ್ದಾ್ದರ�.

n 	ಈ ಯರೀಜನ�ಗ� ಮಾಚ್್ಯ 31, 
2024 ರವರ�ಗ� 22,810 ಕ�ೊರೀಟಿ 
ರೊ.ಗಳಷ್ಟು ವ�ಚಚಿವಾಗಲ್ದ�. ಪ್ರಸಕ್ತ 
ಹಣಕಾಸ್ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಯರವು 
ಈ ಯರೀಜನ�ಗಾಗಿ 6400 ಕ�ೊರೀಟಿ 
ರೊ.ಗಳನ್ನು ಮಿರೀಸಲ್ಟಿಟುದ�.

477.8 577.0 633.6

2019-20  
2020-21  

2021-22*

ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳು ಬಿಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿ. *31ನೆೇ ಡಸೆಂಬರ್ 2021 ವರೆಗೆ

ಪಿ ಎಲ್ ಐ ಯರೀಜನ�ಯ್ 14 ಉತಾಪಾದನಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯಯನ್ನು ಪಡ�ದಿದ�. ಇದ್ 60 ಲಕ್ಷ ಹ�ೊಸ 

ಉದ�ೊಯಾರೀಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟುಸ್ವ ಸಾಮರಯಾ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�. ಮ್ಂದಿನ ಐದ್ ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ. 

ಮೌಲಯಾದ ಉತಪಾನನುಗಳ ಹ�ಚ್ಚಿವರಿ ಉತಾಪಾದನ�ಯ ಸಾಮರಯಾ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�.
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ಈಶಾನಯಾ ಭಾರತವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿಯವರ ಅಚಲ ಪ್ರಯತನು ಮತ್್ತ ಬದ್ಧತ�ಯ ಫಲವನ್ನು ಕಾಣ್ತ್್ತದ�.  
ದಶಕಗಳಿಂದ, ಈಶಾನಯಾವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತ್್ತ ಮ್ಖಯಾವಾಹನಿಯಿಂದ ಕಡ�ಗಣಿಸಲಪಾಟಿಟುತ್್ತ. ಆದರ� ಅದ್ ಈಗ ಶಾಂತ್, ಸಮೃದಿ್ಧ 

ಮತ್್ತ ಅಭೊತಪೂವ್ಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹ�ೊಸ ಯ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವ�ರೀಶಸ್ತ್್ತದ�. ದಂಗ�ಕ�ೊರೀರರ ಶರಣಾಗತ್ಗ� ಅನ್ಕೊಲವಾಗ್ವಂತ� 
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟುಸಲಾಯಿತ್ ಮತ್್ತ ದಂಗ�ಯನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತ�ೊಂದರ�ಗ�ೊಳಗಾದ ಪ್ರದ�ರೀಶಗಳ ಸಂಖ�ಯಾ 
ಕಡಿಮಯಾಯಿತ್. ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್್ತ ಸಶಸತ್ರ ದಂಗ�ಕ�ೊರೀರ ಸಂಘಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕ�ೊನ�ಗಾಣಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ದಿರೀಘಾ್ಯವಧಿಯ 

ಶಾಂತ್ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ ಸಶಸತ್ರ ಪಡ�ಗಳ ವಿಶ�ರೀಷ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಕಾಯಿದ� (ಎಎಫ್ಎಸ್ ಪಿಎ) ಅನ್ನು ಹಲವು  
ಜಲ�ಲಿಗಳು ಮತ್್ತ ಪಲ್ರೀಸ್ ಠಾಣ�ಗಳ ವಾಯಾಪಿ್ತಯಲ್ಲಿ ರದ್್ದಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದ�.

ಈ
ಶಾನಯಾವು ಈಗ ಉಗ್ರವಾದ ಮತ್್ತ ನಿಲ್ಯಕ್ಷಯದ 
ಕಪಿಮ್ಷ್್ಠಯಿಂದ ಹ�ೊರಬರ್ತ್್ತದ�. ಈ ಪ್ರದ�ರೀಶವನ್ನು 
ಭಾರತದ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ ಎಂಜನ್ ಮಾಡಲ್ 

ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಒತ್್ತ ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�. 
ಈಶಾನಯಾ ಭಾಗದ ಜನರ ಭಾವನ�ಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಮತ್್ತ ಅವರ 
ಬಹ್ಕಾಲದ ಬ�ರೀಡಿಕ�ಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡ್, ಕ�ರೀಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಯರವು ರಾಜಯಾಗಳ ಒಪಿಪಾಗ�ಯಂದಿಗ� ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎ ಯನ್ನು 
ತ�ಗ�ದ್ಹಾಕಲ್ ಮತ್್ತ ತ�ೊಂದರ�ಗ�ೊಳಗಾದ ಪ್ರದ�ರೀಶವನ್ನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡ್ವ ಕ�ಲಸವನ್ನು ತವಾರಿತಗ�ೊಳಿಸಲ್ ನಿಧ್ಯರಿಸಿದ�. ದಶಕಗಳ 
ದಂಗ�ಯ ನಂತರ, ನಾಗಾಲಾಯಾಂಡ್, ಅಸಾಸಾಂ ಮತ್್ತ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ 

ಸಶಸತ್ರ ಪಡ�ಗಳ ವಿಶ�ರೀಷ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯಿದ� (ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎ) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಂದರ�ಗ�ೊಳಗಾದ ಪ್ರದ�ರೀಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರವು ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ 
ನಿಧ್ಯರಿಸಿದ�. ಈ ನಿಧಾ್ಯರವು ದಂಗ�ಯನ್ನು ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಮತ್್ತ 
ಈ ಪ್ರದ�ರೀಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶವಾತ ಶಾಂತ್ಯನ್ನು ತರ್ವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ 
ಮರೀದಿಯವರ ದೃಷ್ಟುಕ�ೊರೀನವನ್ನು ತವಾರಿತಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಈಶಾನಯಾದಾದಯಾಂತ 
ಒಪಪಾಂದಗಳಿಗ� ಸಹ ಹಾಕಲಾಗಿದ�. ಶಾಂತ್ಯ್ತ ಮತ್್ತ ಸಮೃದ್ಧವಾದ 
ಈಶಾನಯಾ ಪ್ರದ�ರೀಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿಯವರ ದೃಷ್ಟುಯನ್ನು 
ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ ಕ�ರೀಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚ್ವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ್ 
ಎಲಾಲಿ ಈಶಾನಯಾ ರಾಜಯಾಗಳ�ೊಂದಿಗ� ನಿರಂತರ ಮಾತ್ಕತ� ನಡ�ಸಿದರ್. 

ಮೂರು ಈಶ್ನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಾದ್ಯಯಂತ ರಲವ್ರು 
ಪರುದೆೋಶಗಳಲಿ್ ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎ ರದುದುಪಡಿಸಲ್ಗಿದೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿಯವರ ದೊರದೃಷ್ಟುಯ 
ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲಿ ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರದ ನಿರಂತರ 

ಪ್ರಯತನುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಶಾನಯಾ 
ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಲವಾರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 

ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳಳುಲಾಗಿದ�, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ 
ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹ್ಯ ಸ್ಧಾರಣ� ಮತ್್ತ ವ�ರೀಗದ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಾಗಿದ�. 2014 ಕ�ಕಾ ಹ�ೊರೀಲ್ಸಿದರ�, 2021 

ರಲ್ಲಿ ಭಯರೀತಾಪಾದಕ ಘಟನ�ಗಳ ಸಂಖ�ಯಾಯಲ್ಲಿ ಶ�ರೀ. 74 
ರರುಟಿ ಇಳಿಕ�ಯಾಗಿದ�. ಅದ�ರೀ ರಿರೀತ್, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್್ತ ನಾಗರಿಕರ ಸಾವಿನ 
ಸಂಖ�ಯಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶ�ರೀ.60 ಮತ್್ತ ಶ�ರೀ.84 ರಷ್ಟು 

ಕಡಿಮಯಾಗಿದ�.

- ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಗೃಹ ಸಚಿವ

ಈಶಾನ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರುಣೊೇದಯರಾರಟ್
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ಪರುಧಾನಿ ಮೊೋದರರರ ನೆೋತೃತವಾದ ಸಕಾ್ಹರದಲಿ್ ಎಎಫ್ಎಸ್ ಪಿಎ ರನುನು ಯಾವ್ಗ ಮತು್ತ ಎಲಿ್ ರದುದುಗೊಳಿಸಲ್ಯಿತು?

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದ�ರೀಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್್ತ ಮರೀದಿ ಸಕಾ್ಯರದ 
ನಿರೀತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ�ಯನ್ನು ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಈಶಾನಯಾದ ಬಹ್ತ�ರೀಕ 
ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗ್ಂಪುಗಳು ಶರಣಾಗಿವ�. ಇವರ�ಲಲಿರೊ ಈಗ ಈಶಾನಯಾದ 
ಶಾಂತ್ ಮತ್್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� ಕ�ೊಡ್ಗ� ನಿರೀಡ್ತ್್ತದಾ್ದರ�. 2019 ರಿಂದ 2022 
ರವರ�ಗ�, 6900 ಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ದಂಗ�ಕ�ೊರೀರರ್ ಶರಣಾದರ್, 4800 ಕೊಕಾ 
ಹ�ಚ್ಚಿ ಶಸಾತ್ರಸತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾನೊನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗ� ಒಪಿಪಾಸಲಾಯಿತ್. 
ಇದ�ೊಂದ್ ಮಹತವಾದ ಸಾಧನ�ಯಾಗಿದ�.

ಉಗ್ರವಾದವನುನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಮತುತಿ ಶಾಂತ್ ಸಾಥಿಪನೆಗಾಗಿ  
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಒಪಪಾಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ
ತ್್ರಪುರಾದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮ್ಖಯಾವಾಹನಿಗ� 
ತರ್ವ ಎನ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ (ಎಸ್ ಡಿ) ಒಪಪಾಂದದಲ್ಲಿ, ಆಗಸ್ಟು 2019 ರಲ್ಲಿ 
ಎಲಾಲಿ ಶಸತ್ರಸಜಜೆತ ಕಾಯ್ಯಕತ್ಯರ್ ಶರಣಾದರ್. ತ್್ರಪುರಾವನ್ನು 
ಶಾಂತ್ಯ್ತ ರಾಜಯಾವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲ್ ಇದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ�ೊಡ್ಗ� 
ನಿರೀಡಿದ�. 2020 ರ ಜನವರಿ 27 ರಂದ್ ಬ�ೊರೀಡ�ೊರೀ ಒಪಪಾಂದಕ�ಕಾ ಸಹ 
ಹಾಕಲಾಯಿತ್, ಇದ್ ಅಸಾಸಾಂನಲ್ಲಿ 5 ದಶಕಗಳ ಹಳ�ಯ ಬ�ೊರೀಡ�ೊರೀ 
ಸಮಸ�ಯಾಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿತ್. ಅಸಾಸಾಂ ಮತ್್ತ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರವು 
95 ಪ್ರತ್ಶತದಷ್ಟು ಒಪಪಾಂದ ಷರತ್್ತಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿವ�. ಇಂದ್, 

ಬ�ೊರೀಡ�ೊರೀಲಾಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅತಯಾಂತ ಶಾಂತ್ಯ್ತ ಪ್ರದ�ರೀಶವ�ಂದ್ 
ಕರ�ಯಲಾಗ್ತ್ತದ� ಮತ್್ತ ಈ ಪ್ರದ�ರೀಶವು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಪರದಲ್ಲಿ 
ಮ್ನನುಡ�ದಿದ�. ಸ�ಪ�ಟುಂಬರ್ 4, 2021 ರ ಕಬಿ್ಯ-ಆಂಗಾಲಿಂಗ್ 
ಒಪಪಾಂದವು ಅಸಾಸಾಂನ ಕಬಿ್ಯ ಪ್ರದ�ರೀಶದ ದಿರೀಘ್ಯಕಾಲದ ವಿವಾದವನ್ನು 
ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸಿತ್, ಸಾವಿರಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಶಸತ್ರಸಜಜೆತ ಕಾಯ್ಯಕತ್ಯರ್ 
ಶರಣಾದರ್. 23 ವಷ್ಯ ಹಳ�ಯದಾದ ಬೊ್ರ-ರಿಯಾಂಗ್ ನಿರಾಶ್ರತರ 
ಬಿಕಕಾಟಟುನ್ನು ಇತಯಾರ್ಯಪಡಿಸ್ವ ಒಪಪಾಂದಕ�ಕಾ ಜನವರಿ 16, 2020 
ರಂದ್ ಸಹ ಹಾಕಲಾಯಿತ್. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ 
ಸಥಾಳಾಂತರಿಸಲಪಾಟಟು 37,000 ಜನರಿಗ� ತ್್ರಪುರಾದಲ್ಲಿ ಪುನವ್ಯಸತ್ 
ಕಲ್ಪಾಸಲಾಗ್ತ್್ತದ�. ಅಸಾಸಾಂ ಮತ್್ತ ಮರೀಘಾಲಯ ರಾಜಯಾಗಳ ನಡ್ವಿನ 
ಗಡಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ� ಮತ�ೊ್ತಂದ್ ಒಪಪಾಂದಕ�ಕಾ ಮಾಚ್್ಯ 29, 2022 
ರಂದ್ ಸಹ ಹಾಕಲಾಯಿತ್. ಈಶಾನಯಾ ಪ್ರದ�ರೀಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಮತ್್ತ 
ಶಾಶವಾತ ಶಾಂತ್ಯ ಕಾಯ್ಯಸೊಚ್ಗ� ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ 
ಅವರ ಆದಯಾತ� ಮತ್್ತ ದೊರದೃಷ್ಟುಯ ನಿರೀತ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ದಂಗ�ಕ�ೊರೀರರ 
ಸಂಖ�ಯಾಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮ್ಖವಾಗಿದ� ಮತ್್ತ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯಿಂದಾಗಿ ಜರೀವನವು ಸ್ಗಮಗ�ೊಂಡಿರ್ವುದ್ ಸಪಾಷಟುವಾಗಿ 
ಗ�ೊರೀಚರಿಸ್ತ್್ತದ�.  

ಈಶ್ನ್ಯದಲಿ್ ಒಳನುಸುಳುವಿಕ್ ಕಡಿಮಯಾಗುತಿ್ತದೆ
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ಗಡಿ ವಿವ್ದ ಇತ್ಯರ್ಹ
ಈಶಾನಯಾ ಈಗ ಸಂಘಷ್ಯ 

ಮ್ಕ್ತವಾಗಿದ�. ಮಾಚ್್ಯ 29 
ರಂದ್ ಗೃಹ ಸಚ್ವ ಅಮಿತ್ ಶಾ 

ಅವರ ಸಮ್್ಮಖದಲ್ಲಿ ಅಸಾಸಾಂ 
ಮ್ಖಯಾಮಂತ್್ರ ಹಮಂತ ಬಿಸಾವಾ 

ಶಮಾ್ಯ ಮತ್್ತ ಮರೀಘಾಲಯ 
ಮ್ಖಯಾಮಂತ್್ರ ಕಾನಾ್ರಡ್  

ಕ�. ಸಂಗಾ್ಮ ಅವರ್ 
ಒಪಪಾಂದಕ�ಕಾ ಸಹ ಹಾಕ್ದರ್. 
ಈಗ, ಸರಿಸ್ಮಾರ್ ಶ�ರೀ.70 
ರಷ್ಟು ಪ್ರದ�ರೀಶ ಗಡಿ ವಿವಾದ 

ಮ್ಕ್ತವಾಗಿದ�. ರಾಜಯಾ ವಿವಾದಗಳು 
ಇತಯಾರ್ಯವಾಗದ ಹ�ೊರತ್ ಮತ್್ತ 
ಸಶಸತ್ರ ಗ್ಂಪುಗಳು ಶರಣಾಗದ 
ಹ�ೊರತ್ ಈಶಾನಯಾದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ ಎಂದ್ ಗೃಹ ಸಚ್ವ 

ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹ�ರೀಳಿದಾ್ದರ�.

ತ�ೊಂದರ�ಗ�ೊಳಗಾದ 
ವಲಯಗಳು ನಿಖರವಾಗಿ 
ಯಾವುವು? 
ಶಾಂತ್ಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲ್ 
ಮಿಲ್ಟರಿ ಪಡ�ಗಳ ಬಳಕ�ಯ 
ಅಗತಯಾವಿರ್ವ ಪ್ರದ�ರೀಶಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಕ್ಷ್ಬ್ಧ ಪ್ರದ�ರೀಶಗಳು ಎಂದ್ 
ಕರ�ಯಲಾಗ್ತ್ತದ�. ವಿವಿಧ 
ಧಾಮಿ್ಯಕ, ಜನಾಂಗಿರೀಯ, 
ಭಾಷ್ಕ ಅರವಾ ಪಾ್ರದ�ರೀಶಕ 
ಗ್ಂಪುಗಳು, ಜಾತ್ಗಳು ಅರವಾ 
ಸಮ್ದಾಯಗಳ ಸದಸಯಾರ 
ನಡ್ವಿನ ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯಗಳು 
ಅರವಾ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಯಾವುದ�ರೀ ಪ್ರದ�ರೀಶವನ್ನು 
ಕಾಯಿದ�ಯ ಸ�ಕ್ಷನ್ 3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಕ್ಷ್ಬ್ಧ ಎಂದ್ ಘೊರೀಷ್ಸಬಹ್ದ್.

 ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನುನು ತರಲು, ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ 
ಎ ಅಡಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷುಬಧಿ ಪ್ರದೆೇಶದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನು 2015 
ರಲ್ಲಿ ತ್್ರಪುರಾದಿಂದ ಮತುತಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ಮೇಘಾಲಯದಿಂದ 
ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

 ಅಸಾಸಂ 1990 ರಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷುಬಧಿ ಪ್ರದೆೇಶ ಎಂಬ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನು 
ಹೊಂದಿತುತಿ, ಆದರೆ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೇದಿ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಪ್ರಯತನುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸಿಥಿತ್ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.

 ಇದನುನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಟಿಕೊಂಡು, ಏಪಿ್ರಲ್ 1, 2022 ರಂತೆ 
ಅಸಾಸಂನ 23 ಜಿಲೆಲಿಗಳನುನು ಸಂಪೂಣ್ಷವಾಗಿ ಮತುತಿ 1 ಜಿಲೆಲಿಗೆ  
ಎ ಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿ ಎ ಯಿಂದ ಭಾಗಶಃ ವಿನಾಯಿತ್ ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ.

 2004 ರಿಂದ ಮಣಿಪುರದಾದ್ಂತ (ಇಂಫಾಲ್ ಮುನಿಸಪಾಲ್ಟ್ 
ಪ್ರದೆೇಶವನುನು ಹೊರತುಪಡಸಿ) ಪ್ರಕ್ಷುಬಧಿ ಪ್ರದೆೇಶ ಘೂೇರಣೆ 
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಏಪಿ್ರಲ್ 1, 2022 ರಂತೆ ಆರು ಜಿಲೆಲಿಗಳ 15 ಪಲ್ೇಸ್ 
ಠಾಣೆ ಪ್ರದೆೇಶಗಳನುನು ಈ ಕಾಯದಾಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.

 1995 ರಿಂದ, ನಾಗಾಲಾ್ಂಡ್ ಪ್ರಕ್ಷುಬಧಿ ಪ್ರದೆೇಶದ 
ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಎಫ್ ಎಸ್ ಪಿಎಯನುನು 
ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ರದುದಾಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ 
ಸಮಿತ್ಯ ಶಿಫಾರಸನುನು ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದೆ. 
ಏಪಿ್ರಲ್ 2022 ರಿಂದ ನಾಗಾಲಾ್ಂಡ್ ನ ಏಳು ಜಿಲೆಲಿಗಳ 15 
ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಪ್ರಕ್ಷುಬಧಿ ಪ್ರದೆೇಶದ 
ಅಧಿಸೂಚನೆಯನುನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

 2015 ರಲ್ಲಿ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶದ ಮೂರು ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಸಾಸಂ ಗಡಯಲ್ಲಿ 20 ಕ್ಮಿೇ ಪ್ರದೆೇಶ ಮತುತಿ ರಾಜ್ದ ಇತರ 
ಒಂಬತುತಿ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 16 ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯದಾ 
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತುತಿ. ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ 
ವ್ವಸೆಥಿಯು ಪ್ರಸುತಿತ ಮೂರು ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತಿ ಇನೊನುಂದು ಜಿಲೆಲಿಯ 
ಎರಡು ಪಲ್ೇಸ್ ಠಾಣೆಯ ವಾ್ಪಿತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನವಾಯಿಸುತತಿದೆ. ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳು ನವೆಂಬರ್ 15, 2021 ರವರೆಗೆ

ಈಶಾನ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅರುಣೊೇದಯ ರಾರಟ್
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ಯಾವುದೆೇ ಸಾಮಾನ್ ನಾಗರಿಕರ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿರಯಗಳು ಮುಖ್ವಾಗಿರುತತಿವೆ 

- ಸಾವಾವಲಂಬನೆ, ಸವಾಯಂ ಮೌಲ್ ಮತುತಿ ಸಾವಾಭಿಮಾನ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು 

ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸತ್, ಅಹಿಂಸೆ ಮತುತಿ ಸತಾ್ಗ್ರಹದ ಮಾಗ್ಷವನುನು 

ತೊೇರಿಸಿದದಾರು. ಈ ಉನನುತ ತತವಾಗಳನುನು ಅಳವಡಸಿಕೊಳುಳುವ ಮೂಲಕ ದೆೇಶವು ಬಲ್ರ್ಠ 

ಮತುತಿ ಸಮೃದಧಿ ರಾರಟ್ವಾಗುವ ಗುರಿಯನುನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುನನುಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಾವ್ಷಜನಿಕ 

ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ಯೇಜನೆಗಳನುನು ಸಮಾಜದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯು್ವ 

ಮೂಲಕ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾದ ಮೂಲಕ ಭಾರತವನುನು ಸಾವಾವಲಂಬಿ ದೆೇಶವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಸುವ ವ್ವಸೆಥಿಯು ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿದೆ. ದೆೇಶದ ಸಾಮಾನ್ ನಾಗರಿಕರು 

ಉದೊ್ೇಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಬದಲ್ಗೆ ಉದೊ್ೇಗದಾತರಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತುತಿ ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ 

ಮಂತ್ರವನುನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಪರಿಸರ ವ್ವಸೆಥಿಯನುನು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ…

ಉತ್ತಮ 
ಆಡಳಿತವು 

ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ 
ಹಾದಿಯನ್ನು 

ಮ್ನನುಡೆಸ್ತ್್ತದೆ

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ



ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ರೀಶದ 
ನ�ೊರೀಯಾ್ಡದ 

ಅಂಕ್ತ್ ಬಹಳ 
ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ಷಿ. 
ಸಾಟುಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಅವರ ಆಕಾಂಕ್�ಗಳನ್ನು 
ಪ್ರರೀತಾಸಾಹಸಿತ್. 

ಈ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೊ. 
ಸಾಲ ಪಡ�ದ್ ಪಿ್ರಂಟರ್ ಕಾಟಿ್ರ್ಯಜ್ 
ಗಳನ್ನು ಮರ್ಬಳಕ� ಮಾಡ್ವ ಕ�ಲಸ 
ಆರಂಭಿಸಿದರ್. ಈ ಹಂದ� ಮಾಡಲ್ 
ಸಾಧಯಾವಾಗದ ಕ�ಲಸವು ಈಗ ಬಾಯಾಂರ್ ಗಳು ಮತ್್ತ 
ಸಕಾ್ಯರದ ನ�ರವಿನಿಂದ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತ್್ತದ�. ಈಗ 
ನಾವು ಖರಿರೀದಿಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು 
ಖರಿರೀದಿಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತ್್ತದ� ಎನ್ನುತಾ್ತರ� ಅಂಕ್ತ್. ಅದ�ರೀ 
ರಿರೀತ್ ಸಮಿರೀನಾ ಯಾಸಿಂ ಕಸೊತ್ ಘಟಕ ಸಾಥಾಪಿಸಲ್ 14 
ಲಕ್ಷ ರೊ.ಸಾಲ ಪಡ�ದಿದ್ದರ್. ಮದಲ್ ಅವರ್ ಕ�ೈಯಿಂದ 
ಕಸೊತ್ ಮಾಡ್ತ್್ತದ್ದಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ್ ತ್ಂಬಾ ಕಡಿಮ 
ಸಂಪಾದಿಸ್ತ್್ತದ್ದರ್. ಸಾಟುಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯರೀಜನ�ಯ 
ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವರ್ ಗಣಕ್ರೀಕೃತ ಕಸೊತ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು 
ಖರಿರೀದಿಸಿದರ್, ಅದ್ ಅವರ ವಯಾವಹಾರದ ಆರ್್ಯಕ ಸಿಥಾತ್ಯನ್ನು 
ಸ್ಧಾರಿಸ್ತ್್ತದ�. ಮಹಾರಾಷಟ್ದ ಸಾವಾತ್ ರಾಹ್ಲ್ ಧ್ಂಡಾಳ� 
ಅವರ್ ಧಾನಯಾ ಫಿಲಟುರ್ ಅಳವಡಿಸಲ್ 10 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಸಾಲ 
ಪಡ�ದಿದ್ದರ್. ರ�ೈತರಿಂದ ಧಾನಯಾವನ್ನು ಖರಿರೀದಿಸಿ ಫಿಲಟುರ್ 
ಮಾಡಿ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಬ�ಲ�ಗ� ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ್ತರ�. 
ಕ�ರೀವಲ ಅಂಕ್ತ್ ಮತ್್ತ ಸಮಿರೀನಾ ಅವರ ಕನಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ 

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ

ನನಸಾಗಿಲಲಿ, ಸಾಟುಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯರೀಜನ�ಯ್ 
ಸಂಭಾವಯಾ ಉದಯಾಮಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ�ರೀಷವಾಗಿ ಮಹಳ�ಯರ್, 
ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್್ತ ಎಸ್ ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭರವಸ� ಮತ್್ತ ಆಕಾಂಕ್�ಗಳನ್ನು 
ಹ್ಟ್ಟುಹಾಕ್ದ�.

ಪುಷಾಪಾ ಬನ�ೊಸಾರೀಡ� ಯಶಸಿವಾ ಮಹಳಾ ಉದಯಾಮಿಯಾಗಿದ್್ದ, 
ಅವರ್ ಬಹಳ ಆಕಷ್ಯಕವಾದ ಉದಯಾಮಶರೀಲತ�ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 
ಹ�ೊಂದಿದಾ್ದರ�. ಅವರ್ ಹ�ರೀಳುತಾ್ತರ�, “ನಾನ್ ನನನು ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ತಲ�ಮಾರಿನ ಉದಯಾಮಿ. ನನಗ� ಅಗತಯಾವಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು 
ಮ್ದಾ್ರ ಯರೀಜನ� ಮೊಲಕ ಪಡ�ದ�. ಇದ್ ಕಡಿಮ ಬಡಿ್ಡ ಮತ್್ತ 
ಹ�ಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�. ಇಂದ್ ನಾನ್ ನನನುದ�ರೀ ಆದ 
ಕಾಖಾ್ಯನ�ಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�್ದರೀನ� ಮತ್್ತ ನನನು ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಿ 
ಯಾರೊ ಮಾಡಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗದ್ದನ್ನು ನಾನ್ ಸಾಧಿಸಿದ�್ದರೀನ�.” 
ಇವರ ಯಶ�ೋರೀಗಾಥ�ಯ್ ಎಲಾಲಿ ಮಹತಾವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮಹಳಾ 
ಉದಯಾಮಿಗಳಿಗ� ನಿಜವಾದ ಸೊಫೂತ್್ಯಯಾಗಿದ�. ಪಂಜಾಬ್ ನ 
ದೌಲತಾಬಾದ್ ನ ದಯಾ ರಾಣಿ ಹ�ರೀಳುತಾ್ತರ�, “ಮದಲ್ ನನಗ� 
ಕ�ಲಸ ಕಡಿಮ ಇತ್್ತ. ಆದರ� ಮ್ದಾ್ರ ಸಾಲದಿಂದ ಸಹಾಯ 
ಪಡ�ದ ನಂತರ, ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ�. ಸರಕಾರದಿಂದ 
ನ�ರವು ಸಿಕ್ಕಾರ್ವುದ್ ಸಂತಸ ತಂದಿದ�. ನ�ರವು ನಿರೀಡಿದ್ದಕ�ಕಾ ನಾನ್ 
ಸಕಾ್ಯರಕ�ಕಾ ಧನಯಾವಾದ ಹ�ರೀಳುತ�್ತರೀನ�.” ಅದ�ರೀ ರಿರೀತ್ ಮತ�ೊ್ತಬ್ಬ 
ಫಲಾನ್ಭವಿ ಅಂಜನಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೊ.ಸಾಲ ಪಡ�ದಿದಾ್ದರ�. 
ಅವರ್ ಹ�ರೀಳುತಾ್ತಳ�, “ಈಗ ನಾನ್ ಯಂತ್ರ ಮತ್್ತ ಕಚಾಚಿ 
ವಸ್್ತಗಳನ್ನು ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್. ನಾನ್ ಇಬ್ಬರಿಗ� 
ಉದ�ೊಯಾರೀಗ ನಿರೀಡಲ್ ಶಕ್ತಳಾಗಿದ�್ದರೀನ�. ನನನು ಕ�ಲಸಕ�ಕಾ ಉತ�್ತರೀಜನ 
ಸಿಕಕಾರ� ಅದಕ�ಕಾ ಪ್ರತ್ಯಾಗಿ ಅದ್ ದ�ರೀಶದ ಪ್ರಗತ್ಗ� ಕ�ೊಡ್ಗ� 
ನಿರೀಡ್ತ್ತದ�.” ಮಧಯಾಪ್ರದ�ರೀಶದ ಪನಾನುದ ತಸಿ್ಮನ್ ಉಸಾ್ಮನಿ ಕೊಡ 
ವಾಯಾಪಾರಕಾಕಾಗಿ ಮ್ದಾ್ರ ಯರೀಜನ�ಯಿಂದ ಪಡ�ದ ಸಾಲದಿಂದ 
ತ್ಂಬಾ ಸಂತ�ೊರೀಷವಾಗಿದ್್ದ ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರಕ�ಕಾ ಕೃತಜ್ಞತ� 
ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ್ತರ�.

ಆಗಾ್ರದ ಪಿ್ರರೀತ್ ಜರೀವನ�ೊರೀಪಾಯಕಾಕಾಗಿ ತರಕಾರಿ 
ಮಾರ್ತ್್ತದ್ದರ್. ಪಿ್ರರೀತ್ ಹ�ರೀಳುತಾ್ತರ�, “ಲಾರ್ ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಉಚ್ತ ಆಹಾರ ಧಾನಯಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವುದರ ಜ�ೊತ�ಗ� 
500 ರೊಪಾಯಿಗಳ ಕಂತನ್ನು ಸಹ ಬಾಯಾಂರ್ ಖಾತ�ಗಳಿಗ� 
ವಗಾ್ಯಯಿಸಲಾಯಿತ್, ಅದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್.” 
ಈ ಕಷಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ್ ಸವಾನಿಧಿ ಯರೀಜನ�ಯ ಬಗ�ಗೆ 
ತ್ಳಿದ್ಕ�ೊಂಡರ್. ಸಥಾಳಿರೀಯ ಮ್ನಿಸಾಪಲ್ ಕಾಪ್ಯರ�ರೀಷನ್ 
ಕಚ�ರೀರಿಗ� ಭ�ರೀಟಿ ನಿರೀಡಿ ಯರೀಜನ�ಯ ಕ್ರಿತ್ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಮಾಹತ್ 

ನಾವು ಸಂಕಲಪಾ ಮಾಡರುವುದು 
ಯಾವುದೆೇ ಒಂದು ವಗ್ಷದ ಅರವಾ 
ಕೆಲವೆೇ ಜನರ ಸಿೇಮಿತ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೆ 
ಅಲಲಿ, ಎಲಲಿರ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗಾಗಿ. ನನನು 

ಸಕಾ್ಷರದ ಮಂತ್ರ -  
ಸಬ್  ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್  ಕಾ ವಿಕಾಸ್, 
ಸಬ್  ಕಾ ವಿಶಾವಾಸ್ ಮತುತಿ ಸಬ್  ಕಾ 
ಪ್ರಯಾಸ್. ಎಲಲಿರನೂನು ಒಳಗೊಂಡ 
ಪ್ರಗತ್ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೊೇನವಾಗಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ಧೆ್ೇಯವು ಎಲಲಿರನೂನು 
ಒಳಗೊಂಡದೆ. ಈ ಅಂತಗ್ಷತ ತತವಾವು 

ನನನು ಸಕಾ್ಷರದ ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ಯೇಜನೆ ಮತುತಿ ನಿೇತ್ಯ 

ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
- ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

2014 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಧಿ 
ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಸುಮಾರು 91 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ 
ರೂ. ಖಚು್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  
2004-14ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 49.2 ಲಕ್ಷ 
ಕೊೇಟ್ ರೂ. ಖಚು್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿತುತಿ

ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಪಡ�ದರ್. “10000 ರೊಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಸ್ಲಭವಾಗಿ 
ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ನಾನ್ ಊಹಸಿರಲ್ಲಲಿ ಎನ್ನುತಾ್ತರ�. 
ಈ ಹಣದಿಂದ ಆಕ� ಹಣ್ಣು ಮಾರಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದರ್. ಈಗ 
ಸಾಲದ ಮದಲ ಕಂತನೊನು ಪಾವತ್ಸಿದಾ್ದರ�. ಡಿಜಟಲ್ 
ಪಾವತ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕಾಕಾಗಿ, ಸಕಾ್ಯರದಿಂದ ವಾಷ್್ಯಕವಾಗಿ 
1200 ರೊ.ಕಾಯಾಶ್ ಬಾಯಾರ್ ಲಭಯಾವಿದ�. ಈಗ ಜರೀವನ ಮತ�್ತ 
ಮಾಮೊಲ್ ಸಿಥಾತ್ಗ� ಮರಳಿದ�.” ಎಂದ್ ರಾಜಸಾಥಾನದ ನಗೌರ್ 
ಜಲ�ಲಿಯ ಅಡ್ಗ� ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ವ ಜ�ೊರೀಗರಾಮ್ ಹ�ರೀಳುತಾ್ತರ�. 
ಕ್ಟ್ಂಬಕ�ಕಾ ಇದ�ೊಂದ�ರೀ ಜರೀವನಾಧಾರ. ಆದರ� ಒಂದ್ 
ದಿನ ಜ�ೊರೀಗರಾಮ್ ಅವರ 3 ತ್ಂಗಳ ಮಗಳು ವ�ರೀದಿಕಾಗ� 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಿರ್ವುದ್ ತ್ಳಿಯಿತ್.  ಇದ್ ಕ್ಟ್ಂಬಕ�ಕಾ 
ಆಘಾತ ತಂದಿತ್. ಅವರ್ ಅನ�ರೀಕ ಸಥಾಳಗಳಿಗ� ಭ�ರೀಟಿ 

ನಿರೀಡಿದರ್ ಮತ್್ತ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಕಾಡ್್ಯ 
ಬಗ�ಗೆ ತ್ಳಿದ್ಕ�ೊಂಡರ್. ಈ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ ಒಳಗ�ೊಳುಳುವ 
ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಕ್ಟ್ಂಬವು ವಾಷ್್ಯಕ 5 ಲಕ್ಷ ರೊ ವರ�ಗ� 
ಉಚ್ತ ಚ್ಕ್ತಾಸಾ ಸೌಲಭಯಾವನ್ನು ಪಡ�ಯಬಹ್ದ್. ಜ�ೊರೀಗರಾಮ್ 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕ�ರೀಂದ್ರಕ�ಕಾ ಹ�ೊರೀಗಿ ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಕಾಡ್್ಯ 
ಮಾಡಿಸಿದರ್. ಇದರಿಂದ ಪುಟಾಣಿ ವ�ರೀದಿಕಾಗ� ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ 
ಉಚ್ತವಾಗಿ ಶಸತ್ರಚ್ಕ್ತ�ಸಾ ಮಾಡಿಸಲ್ ಅನ್ಕೊಲವಾಯಿತ್. 
ವ�ರೀದಿಕಾ ಈಗ ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿದಾ್ದಳ�. “ಪ್ರಧಾನಿ 
ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿಯವರಿಗ� ಧನಯಾವಾದಗಳು! ಅವರ್ ನಮ್ಮಂತಹ 
ನಿಗ್ಯತ್ಕರಿಗ� ಈ ಕಾಡ್್ಯ ಅನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾ್ದರ�. ಇದ್ 
ಇಲಲಿದಿದ್ದರ�, ನಮಗ� ಏನಾಗ್ತ್್ತತ್್ತ ಎಂದ್ ಊಹಸಿಕ�ೊಳಿಳು” ಎಂದ್ 
ಜ�ೊರೀಗರಾಮ್ ಹ�ರೀಳುತಾ್ತರ�.

ರ�ೈತರ್, ಕಾಮಿ್ಯಕರ್ ಮತ್್ತ ಮಹಳ�ಯರಂತ� ಎಂದಿಗೊ ಕಾಳಜ ವಹಸದ ಸಣಣು-ಸವಾಯಂ ಉದ�ೊಯಾರೀಗಿಗಳ 

ದ�ೊಡ್ಡ ವಗ್ಯವಂದಿತ್್ತ.  ಮದಲ ಬಾರಿಗ�, ತಮ್ಮ ಕ್ಟ್ಂಬವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ನ�ೊರೀಡಿಕ�ೊಳಳುಲ್ 

ಸಾವಿರಾರ್ ಬಿರೀದಿ ಬದಿ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶ�ರೀಷ ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು ರೊಪಿಸಲಾಗಿದ�. ಸಕಾ್ಯರವು 

ಈಗಾಗಲ�ರೀ ರ�ೈತರ್, ಕೃಷ್ ಕಾಮಿ್ಯಕರ್, ಸಣಣು ಅಂಗಡಿಯವರ್ ಮತ್್ತ 60 ವಷ್ಯಕ್ಕಾಂತ ಮರೀಲಪಾಟಟು 

ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾಮಿ್ಯಕರಿಗ� ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್್ತ ವಿಮಾ ಯರೀಜನ�ಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ�.  

ಹ�ೊಸ ನಿಬಂಧನ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ�, ಈ ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣ�ಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

-ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯ ಮಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದ� ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವಯಾಕ್್ತಯ್ ತನನು 
ಮೊಲಭೊತ ಅಗತಯಾಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ವಂತಹ 
ಪರಿಸರ ವಯಾವಸ�ಥಾಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟುಸ್ವುದಾಗಿದ�. ಪ್ರತ್ ಮನ�ಗ� 
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಯಸಲ್ ನಿರೀಡಿದ ಸಪಾಷಟುವಾದ 
ಕರ�ಯಾಗಿರಬಹ್ದ್ ಅರವಾ ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸಿದಾ್ದಗಿರಬಹ್ದ್ ಅರವಾ 
ಉಜವಾಲಾ ಮತ್್ತ ಹರ್ ಘರ್ ನಲ್ ಸ�ರೀ ಜಲ್ ನಂತಹ ವಿವಿಧ 
ಯರೀಜನ�ಗಳ ಮೊಲಕ ಜನರಿಗ� ಮೊಲಭೊತ ಸೌಕಯ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳುಳುವುದಾಗಿರಬಹ್ದ್. 
ಬಿಕಕಾಟಿಟುನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ ಬಡವರಿಗ� ಉಚ್ತ ಪಡಿತರವನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ವುದ್, ಪಡಿತರ ಚ್ರೀಟಿ ಪರೀಟ�್ಯಬಿಲ್ಟಿ ಮತ್್ತ 
ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ನಂತಹ ಯರೀಜನ�ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೊ 

5 ಲಕ್ಷದವರ�ಗ� ಉಚ್ತ ಚ್ಕ್ತಾಸಾ ಸೌಲಭಯಾಗಳು. ಉಸಾ್ತದ್ 
ಮತ್್ತ ಹ್ನರ್ ನಂತಹ ಯರೀಜನ�ಗಳ ಮೊಲಕ ಯ್ವಕರನ್ನು 
ಉದ�ೊಯಾರೀಗದ�ೊಂದಿಗ� ಜ�ೊರೀಡಿಸ್ವ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿರಬಹ್ದ್ 
ಅರವಾ ರ�ೈತರಿಗಾಗಿ ಇ-ನಾಯಾಮ್ ನಂತಹ ಯರೀಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ವುದಾಗಿರಬಹ್ದ್ ರಾಷಟ್ದ ಪ್ರಗತ್ಗ� ದೃಢವಾದ 
ವ�ರೀದಿಕ�ಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟುಸ್ತ್ತವ�. ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ರೀಶದ ಅಮರೀಠಿಯ 
ಲಲ್ತಾ ಅವರ ಅನಿಸಿಕ�ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ�ರೀ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ಪ್ರತ್ಫಲ್ಸ್ತ್ತದ�. 
ಅವರ್ ಹ�ರೀಳುತಾ್ತರ�, “ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಡವರಾಗಿದ�್ದವು ಎಂದರ� 
ನಮಗ� ಸೌದ�ಯನೊನು ಖರಿರೀದಿಸಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತ್್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ� 
ಉಜವಾಲಾ ಯರೀಜನ� ಮೊಲಕ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಪಡ�ದಿರ್ವುದರಿಂದ 
ಮನ�ಯ ಗಂಡಸರ್ ಕೊಡ ಸಮಯಕ�ಕಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ�ಲಸಕ�ಕಾ 
ತ�ರಳುತಾ್ತರ� ಮತ್್ತ ಮಕಕಾಳೊ ಶಾಲ�ಗ� ಹ�ೊರೀಗ್ವಂತಾಗಿದ�.” 
ಒಡಿಶಾದ ಖ�ೊರೀಧಾ್ಯದ ಮಮತಾ ದ�ರೀವಿ ಅವರ್ ಉಜವಾಲಾ 

ದ�ರೀಶದ 80 ಕ�ೊರೀಟಿ ಜನರಿಗ� ಉಚ್ತ ಪಡಿತರವನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಗರಿರೀಬ್ ಕಲಾಯಾಣ್ 
ಅನನು ಯರೀಜನ�ಯ್ ಬದಲಾವಣ� ತರ್ವ 
ಯರೀಜನ�ಯಾಗಿದ� ಎಂಬ್ದನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹಣಕಾಸ್ ನಿಧಿ ಇತ್್ತರೀಚ�ಗ� ಬಿಡ್ಗಡ� ಮಾಡಿದ 
ವರದಿಯಿಂದ ಅರ್ಯಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುಬಹ್ದ್. ವರದಿಯ 
ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ್ರೀವ್ರ ಬಡತನದ ಮಟಟುವು 
2019 ರಲ್ಲಿ ಶ�ರೀ.0.8 ಆಗಿತ್್ತ, ಇದ್ ಈ ಯರೀಜನ�ಯ 
ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ 2020 ನ�ರೀ ವಷ್ಯದಲೊಲಿ ಅದ�ರೀ 
ಮಟಟುದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಿತ್.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಗರಿೇಬ್ ಕಲಾ್ಣ್ 
ಅನನು ಯೇಜನೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ ಶಾಲಿಘನೆ

ವಿಶವಾದ ಅತ್ದೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ
 ಈ ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಚ್್ಯ 

2020 ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಭ್ಯರ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. ಅನನು ಯರೀಜನ�ಯಡಿ 
ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಬಡವರಿಗೊ 5 ಕ�ಜ ಹ�ಚ್ಚಿವರಿ ಗ�ೊರೀಧಿ 
ಮತ್್ತ ಅಕ್ಕಾ ಅಂದರ� ಒಟ್ಟು 10 ಕ�ಜ ಪಡಿತರ ಸಿಗ್ತ್್ತದ�. 

 ಇದರ�ೊಂದಿಗ� 1 ಕ�ಜ ಬ�ರೀಳ�ಕಾಳು ಕೊಡ ಸಿಗ್ತ್್ತದ�. 
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು ಕ�ರೀವಲ 3 ತ್ಂಗಳಿಗ� 
ಮಾತ್ರ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್, ಆದರ� ನಂತರ ಕ�ರೀಂದ್ರ 
ಸಕಾ್ಯರ ನಿಗ್ಯತ್ಕರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತ�ಯ ದೃಷ್ಟುಯಿಂದ 
ಇದನ್ನು ಇನೊನು 5 ತ್ಂಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಿತ್. 

 ಇತ್್ತರೀಚ�ಗ� ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಚ್ವ ಸಂಪುಟವು ಈ 
ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು ಸ�ಪ�ಟುಂಬರ್ 2022 ರವರ�ಗ� 
ಮ್ಂದ್ವರಿಸಲ್ ಅನ್ಮರೀದನ� ನಿರೀಡಿದ�.

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಿಜ ಸಂಪಕ್ಯವನ್ನು ಪಡ�ದಿರ್ವುದಕ�ಕಾ ತ್ಂಬಾ 
ಸಂತಸಗ�ೊಂಡಿದಾ್ದರ�. ಜರೀವನವನ್ನು ಸ್ಲಭಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಕಾಕಾಗಿ 
ಅವರ್ ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರಕ�ಕಾ ಧನಯಾವಾದ ಅಪಿ್ಯಸ್ತ್್ತದಾ್ದರ�. 
ಗಾ್ರಮಿರೀಣ ಮಹಳ�ಯರ ಬದ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ವ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ 
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಪ್ಯಟಿಟುರ್ವ ಉಜವಾಲಾ ದ�ರೀಶದ ಕ�ೊರೀಟಯಾಂತರ 
ಮಹಳ�ಯರಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಭರವಸ�ಯನ್ನು ಮೊಡಿಸ್ತ್್ತದ�. ಈಗ 
ಭಾರತವು ಬಾಪು ಅವರ ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಮತ್್ತ ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸದ 
ಭಾರತದ ಕನಸನ್ನು ಈಡ�ರೀರಿಸ್ತ್್ತದ�. ದ್ಡಿಯ್ವ ಮಹಳ�ಯರ್, 
ಮನ�ಕ�ಲಸದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರ್ವ ಮಹಳ�ಯರ್, ಬಿರೀದಿ ಕೊಲ್ 
ಕಾಮಿ್ಯಕರ್, ಯ್ವಕರ್ ಸ�ರೀರಿದಂತ� ಸಮಾಜದ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ 
ವಗ್ಯವೂ ತಮಗ�ೊಂದ್ ನ�ಲ� ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡ್ ಇತರರಿಗ� 
ಸೊಫೂತ್್ಯಯಾಗ್ತ್್ತದ�.

ಬಾಪು ಅವರ ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಕನಸು ಈಗ ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಯಾಖಾಯಾನದಂತ� ಜನರ್ 
ತಮ್ಮ ನ�ಚ್ಚಿನ ಸಕಾ್ಯರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕ�ೊಳಳುಬ�ರೀಕ್ ಮತ್್ತ ಸಕಾ್ಯರವು 
ಜನರ ನಿರಿರೀಕ್�ಗ� ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡಬ�ರೀಕ್. ಆದರ� 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾದ ನಿಜವಾದ ಶಕ್್ತಯನ್ನು 
ಒತ್್ತ ಹ�ರೀಳಿದರ್. ಜನರ್ ಸಕಾ್ಯರದ ಮರೀಲ� ಅವಲಂಬಿತರಾಗದ� 
ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬ�ರೀಕ್ ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ�ರೀಳಿದರ್. ಮಹಾತಾ್ಮ 
ಗಾಂಧಿಯವರ್ ಸಕಾ್ಯರದ ಮರೀಲ� ಅವಲಂಬಿತವಲಲಿದ ಸಾಮಾಜಕ 
ವಯಾವಸ�ಥಾಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ಜನರ ಆಂತರಿಕ 
ಶಕ್್ತಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗ�ೊಳಿಸಿದರ್ ಮತ್್ತ ಸವಾತಃ ಬದಲಾವಣ�ಗಳನ್ನು 
ತರಲ್ ಪ�್ರರೀರ�ರೀಪಿಸಿದರ್. ಈ ಚ್ಂತನ�ಯಂದಿಗ�, ಪ್ರಧಾನಿ 
ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಸಾಮಾಜಕ 
ಜವಾಬಾ್ದರಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಪಕ್್ಯಸಲ್ ಮತ್್ತ ಸಕಾ್ಯರದ ಮರೀಲ� 

ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್್ತ 
ಕಾಯ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಡಿಲ್ಸ್ವ ಮೊಲಕ 
ಸಾಮಾನಯಾ ಜನರ ಜರೀವನವನ್ನು ಸ್ಲಭಗ�ೊಳಿಸಲ್ 
ಕ�ಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರ�, ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಸತ್, 
ಉಜವಾಲಾ ಯರೀಜನ�, ಜಲ ಜರೀವನ್ ಮಿಷನ್, 
ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಮತ್್ತ ಸವಾಚಛಾ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ 
ಮ್ಂತಾದ ಯರೀಜನ�ಗಳು ‘ಸ್ಲಭ ಜರೀವನ’ವನ್ನು 
ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಕ�ೊಡ್ಗ� ನಿರೀಡಿವ�.

ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳು...

 18 ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗ� ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಕಾಡ್್ಯ 
ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�. ಪ್ರತ್ ಕ್ಟ್ಂಬಕ�ಕಾ ವಷ್ಯಕ�ಕಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೊ.ವರ�ಗ� ಉಚ್ತ ಚ್ಕ್ತ�ಸಾ 
ನಿರೀಡ್ವ ವಿಶವಾದ ಅತ್ದ�ೊಡ್ಡ ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ವಿಮಾ ಯರೀಜನ� ಇದಾಗಿದ�. ಈ 
ಯರೀಜನ�ಯಡಿ 3.28 ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ ಜನರ್ ಚ್ಕ್ತಾಸಾ ಸೌಲಭಯಾಗಳನ್ನು 
ಪಡ�ದ್ಕ�ೊಂಡಿದಾ್ದರ�. ಈ ಯರೀಜನ�ಯ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಲ್ಲಿ 46.7 ಪ್ರತ್ಶತ 
ಮಹಳ�ಯರ್.

 ದ�ರೀಶಾದಯಾಂತ 1.17 ಲಕ್ಷ ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಮತ್್ತ ಸಾವಾಸಥಾಯ 
ಕ�ರೀಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ� ಮತ್್ತ ಇದ್ವರ�ಗ� 30 ಮಿಲ್ಯನ್ 
ಜನರ್ ಇ-ಸಂಜರೀವಿನಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ�ಲ್ಸಮಾಲ�ೊರೀಚನ� ಪ್ರಯರೀಜನವನ್ನು 
ಪಡ�ದ್ಕ�ೊಂಡಿದಾ್ದರ�.

 8600 ಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಜನೌಷಧಿ ಕ�ರೀಂದ್ರಗಳು ದ�ರೀಶದಾದಯಾಂತ 
ಜನಸಾಮಾನಯಾರಿಗ� ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ ಬ�ಲ�ಯಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತ್ಶತದಷ್ಟು 
ಅಗಗೆವಾಗಿ ಒದಗಿಸ್ತ್್ತವ�.

 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಜನ್ ಧನ್ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ ಈಗ 45 ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ 
ಬಾಯಾಂರ್ ಖಾತ�ಗಳನ್ನು ತ�ರ�ಯಲಾಗಿದ�. ಇದರ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ�ರೀ.55 
ರಷ್ಟು ಮಹಳ�ಯರ್. ಈ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತ�ಗಳಲ್ಲಿ 1.66 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊರೀಟಿ 
ರೊ.ಗಳನ್ನು ಠ�ರೀವಣಿಮಾಡಲಾಗಿದ�.

 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ ಯರೀಜನ� (ನಗರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವರ�ಗ� 1 ಕ�ೊರೀಟಿ 
22 ಲಕ್ಷಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಮನ�ಗಳನ್ನು ಮಂಜೊರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಈ ಪ�ೈಕ್ 58 
ಲಕ್ಷಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಮನ�ಗಳು ಪೂಣ್ಯಗ�ೊಂಡಿವ�. ಹಾಗ�ಯರೀ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ 
ಆವಾಸ್ ಯರೀಜನ� (ಗಾ್ರಮಿರೀಣ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.52 ಕ�ೊರೀಟಿ ಮನ�ಗಳನ್ನು 
ಪೂಣ್ಯಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದ�, 1.95 ಕ�ೊರೀಟಿ ಮನ�ಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಯಸಲ್ ನ�ರವು 
ಕಲ್ಪಾಸಲಾಗಿದ�.

ಸವಾನಿಧಿ ಯೇಜನೆ
ಬಿೇದಿ ಬದಿ ವಾ್ಪಾರಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ 360 ಕೊೇಟ್ ರೂ. 
ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಶೆೇ.41 ಮಹಿಳೆಯರು, ಶೆೇ.51 ಒಬಿಸಿ 
ಮತುತಿ ಶೆೇ.22 ಎಸ್ ಸಿ/ ಎಸ್ ಟ್ ವಗ್ಷದವರು  
ಈ ಯೇಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದಾದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ ಯರೀಜನ� (ನಗರ) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವರ�ಗ� 1.22 ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ 
ಮನ�ಗಳನ್ನು ಮಂಜೊರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ�.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ ಯರೀಜನ� (ಗಾ್ರಮಿರೀಣ) 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2.52 ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ ಮನ�ಗಳನ್ನು 
ನಿಮಿ್ಯಸಲಾಗಿದ�.

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಅವಲಂಬಿತರಾಗ್ವ ಬದಲ್ ಜನರನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಲ್ ಮ್ಂದಾಗಿದಾ್ದರ�. ಪ್ರಸ್್ತತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದ�ರೀಶ 
ಎದ್ರಿಸ್ತ್್ತರ್ವ ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಬಗ�ಹರಿಸಲ್ 
ಗಾಂಧಿರೀಜಯವರ ದೊರದೃಷ್ಟುಯ್ ಉತ್ತಮ ಮಾಧಯಾಮವಾಗ್ತ್್ತದ�. 
ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಹಳಿಳುಯೊ ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗ್ವ ಭಾರತ 
ಅವರ ಸಂಕಲಪಾವಾಗಿತ್್ತ. ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಗಾ್ರಮ ಸವಾರಾಜ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೊಲಕ ಈ ಸಾಧನ�ಯತ್ತ 
ನಿಣ್ಯಯವನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಂಡಿದ�. ಗಾಂಧಿರೀಜಯವರ್ ಸಮಾಜದ 
ಕಟಟುಕಡ�ಯ ಜನರ ಕಲಾಯಾಣಕಾಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ನಿಧಾ್ಯರವನ್ನು 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳಳುಬ�ರೀಕ್ ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳುತ್್ತದ್ದರ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ 
ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರದ ಉಜವಾಲಾ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ 
ಯರೀಜನ�, ಜನಧನ್ ಯರೀಜನ�, ಸೌಭಾಗಯಾ ಯರೀಜನ� ಮತ್್ತ 

ಸವಾಚಛಾ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ನಂತಹ ಯರೀಜನ�ಗಳ ಮೊಲಕ ಬಾಪು 
ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ನನಸ್ ಮಾಡ್ತ್್ತದ�. ಅಷ�ಟುರೀ ಅಲಲಿ, ಜನರ 
ಜರೀವನವನ್ನು ಸ್ಲಭಗ�ೊಳಿಸಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬಳಕ�ಯನ್ನು 
ಬಾಪು ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದರ್. ಆಧಾರ್, ಡಿಬಿಟಿ, ಡಿಜಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ಭಿರೀಮ್ ಆಪ್ ಮತ್್ತ ಡಿಜಲಾಕರ್ ನಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೊಲಕ 
ಸಕಾ್ಯರವು ಬಾಪು ಮಾಗ್ಯವನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ತ್್ತದ�.

ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬಿಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡ್ವುದ್ ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರದ ಚ್ಂತನ�ಯಾಗಿದ�, ಇದ್ 
ಶಕ್ಷಣ ಕ್�ರೀತ್ರದಿಂದ ಉದಯಾಮಶರೀಲತ�ಯನ್ನು ಉತ�್ತರೀಜಸ್ವವರ�ಗ� 
ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಕ್�ರೀತ್ರದಲೊಲಿ ಉತ�್ತರೀಜಕ ಫಲ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು 
ನಿರೀಡ್ತ್್ತದ�. ಒಂದ�ಡ�, ಇದ್ ವಯಾಕ್್ತಯ ಭದ್ರತ�ಯನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿಸಿದ� 
ಮತ�ೊ್ತಂದ�ಡ� ಇದ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ್ ಬಯಸಿದ 

ಭಾರತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪರದಲ್ಲಿ ವ�ರೀಗವಾಗಿ ಸಾಗ್ತ್್ತದ�. 

ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರದ ನಿರೀತ್ಗಳು ಉದಯಾಮಿಗಳ 

ಆಸಕ್್ತಯನ್ನು ಉತ�್ತರೀಜಸಿವ�. ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರದ ಸಾಟುಯಂಡ್ 

ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯರೀಜನ�ಯ್ ಆಸಕ್ತ ವಯಾಕ್್ತಯ 

ಉದಯಾಮಶರೀಲತ�ಯ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ನನಸ್ ಮಾಡ್ತ್್ತದ�.

ಸಾಟಿ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಯಾ
5 ಏಪಿ್ರಲ್ 2016

ಆರ್್ಷಕ ಸಬಲ್ೇಕರಣದ 
ಮೂಲಕ ಉದೊ್ೇಗ ಸೃಷ್ಟಿ

ಸಾಟುಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಯರೀಜನ�ಯಡಿ 1.34 ಲಕ್ಷ ಜನರ್ 
ಪ್ರಯರೀಜನ ಪಡ�ದಿದಾ್ದರ�.

ಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚ್ಚಿ 
ಖಾತ�ದಾರರ್ 
ಮಹಳ�ಯರ್

07 ವಷ್ಯಗಳವರ�ಗಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು 
ಸ್ಲಭವಾಗಿ ಮರ್ಪಾವತ್ಸ್ವ ಸೌಲಭಯಾ, 
ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು 2025 ರವರ�ಗ� 
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ�.

ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳು 22 ಮಾಚ್್ಯ 2022 ರವರ�ಗ�

 10 ಲಕ್ಷ ದಿಂದ ಒಂದ್ ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ.ಗಳವರ�ಗ� ಸಾಲ 
ಸೌಲಭಯಾದ�ೊಂದಿಗ� ಗಿ್ರರೀನ್ ಫಿರೀಲ್್ಡ ಯರೀಜನ�ಗಳನ್ನು ಸಾಥಾಪಿಸಲ್ ಸಾಲ. 
30,160 ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ. ಗೊ ಅಧಿಕ ಮತ್ತದ ಸಾಲ ಮಂಜೊರಾಗಿದ�.

 ಎಲಲಿರಿಗೊ ಸ್ಲಭ ಮತ್್ತ ಕ�ೈಗ�ಟ್ಕ್ವ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯಾ. ಸಾಲಗಳಿಗ� 
ಮಾಜ್ಯನ್ ಹಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹ್ಯ ಕಡಿತ. ಮದಲ್ ಶ�ರೀ.25ರಷ್ಟುದ್ದರ� 
ಈಗ ಶ�ರೀ.15ರಷಾಟುಗಿದ�.

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹಳಿಳುಯ ಬಡ ಮಹಳ�ಯರ 
ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಗ� ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನಿರೀಡಿದ�.

ಆದರ� ಈಗ ಪ್ರಶ�ನುಯಂದರ� ದ�ರೀಶ ಸಾಧಿಸಿರ್ವುದ್ 

ಸಾಕ�ರೀ? ಉತ್ತರ ಸರಳ ಮತ್್ತ ಸಪಾಷಟುವಾಗಿದ�, ಇಂದ್ 

ರಾಷಟ್ವು ಸಾಧಿಸಿರ್ವುದ್ ಕ�ರೀವಲ ಒಂದ್ ನಿಲ್ಗಡ�ಯಾಗಿದ�, 

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕಾಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತ್ತದ�. 

ಕಳ�ದ ಕ�ಲವು ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾಕ�ಕಾ ಆದಯಾತ� 

ದ�ೊರ�ತ ರಿರೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಜನರ್ ಸಕಾ್ಯರದ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು 

ಜನಾಂದ�ೊರೀಲನಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡಿದಾ್ದರ�. ಗಾಂಧಿರೀಜ ಅವರ್ ತಮ್ಮ 

ಜರೀವನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಬಿರೀರಲ್ ಎಂದಿಗೊ ಪ್ರಯತ್ನುಸಲ್ಲಲಿ, ಆದರ� 

ಅವರ ಜರೀವನವ�ರೀ ಸೊಫೂತ್್ಯಯ ಕಾರಣವಾಯಿತ್ ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಿ 

ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಹಲವಾರ್ ಸಂದಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ರೀಳಿದಾ್ದರ�. ಇಂದ್ 

ನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯ್ವಕರ್, ಮಹಳ�ಯರ್ ಅರವಾ ಇತರ 

ನಾಗರಿಕರ್ ಸಕಾ್ಯರ ನಿರೀಡಿದ ಪ್ರರೀತಾಸಾಹದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಸೊಫೂತ್್ಯಯಾಗ್ತ್್ತದಾ್ದರ�.

ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲ್ೇಕರಣ ಸಕಾ್ಷರದ ಗುರಿ

ಜನರನ್ನು ಪ್ರಗತ್ಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ದಾರರನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವ 
ಮೊಲಕ ಸಬಲ್ರೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಕಾ್ಯರ 
ಹ�ೊಂದಿದ�. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯಲ್ಲಿ, ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿಯವರ 
ಸಕಾ್ಯರದ ನಿರೀತ್ ಮತ್್ತ ವಿಧಾನಗಳ�ರಡೊ ಬಡವರನ್ನು ಹಕ್ಕಾಗಳ 
ಮರೀಲ� ಅವಲಂಬಿತವಾಗದ�ರೀ ಸಬಲರನಾನುಗಿಸ್ವುದಾಗಿದ�. 

ಇ-ನಾ್ಮ್
14 ಏಪಿ್ರಲ್ 2016

ಇ-ನಾ್ಮ್ ಒಂದು ರಾರಟ್- ಒಂದು 
ಮಾರುಕಟೆಟಿಯ ಪರಿಕಲಪಾನೆಯನುನು 

ಅಭಿವೃದಿಧಿಪಡಸುತ್ತಿದೆ. 
ಇ-ನಾಯಾಮ್ ಎಲಾಲಿ ರ�ೈತರಿಗೊ ಪ್ರಯರೀಜನವನ್ನು ನಿರೀಡ್ತ್ತದ� 
ಮತ್್ತ ಅವರ್ ಕೃಷ್ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ವ 
ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�. 
ಇದ್ ನಮ್ಮ ರ�ೈತರಿಗ� ಯಾವುದ�ರೀ ಹ�ಚ್ಚಿವರಿ ವ�ಚಚಿವಿಲಲಿದ� 
ಪಾರದಶ್ಯಕ ರಿರೀತ್ಯಲ್ಲಿ ಸಪಾಧಾ್ಯತ್ಮಕ ಮತ್್ತ ಲಾಭದಾಯಕ 
ಬ�ಲ�ಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡ್ತ್ತದ�. ಇದರಿಂದ 
ಅವರ ಆದಾಯ ಹ�ಚ್ಚಿತ್್ತದ�. ಅದ�ರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬ�ಲ� ಮತ್್ತ 
ಕೃಷ್ ಉತಪಾನನುಗಳಿಗ� “ಒಂದ್ ರಾಷಟ್-ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕಟ�ಟು” 
ಪರಿಕಲಪಾನ�ಯ್ ಸಹ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ�ೊಂದ್ತ್್ತದ�.

ಇ-ನಾಯಾಮ್ ಯರೀಜನ�ಯ್ ರ�ೈತರ ಜರೀವನದ ಗ್ಣಮಟಟುವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ 

ಮತ್್ತ ಅವರ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗ� ಸಮೃದಿ್ಧಯನ್ನು ತರ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�.

1,000 
ಮಂಡಗಳನುನು  
21 ರಾಜ್ಗಳು 

ಮತುತಿ ಕೆೇಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಇ-ನಾ್ಮ್ ನೊಂದಿಗೆ 
ಸಂಪಕ್್ಷಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾ್ಪಾರಿಗಳು ಮತುತಿ 
1,73,06,313  

ರೆೈತರು  
21 ರಾಜ್ಗಳಿಂದ ಇದರ 

ವಾ್ಪಿತಿಗೆ.

ಕಮಿರನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು 
(ಸಿಎಗಳು), ಮತುತಿ 

2,083 ರೆೈತ ಉತಾಪಾದಕ 
ಸಂಸೆಥಿಗಳೂ ಸಹ ಸೆೇರಿವೆ.

2,21,191 1,03,156 

ಅಂಕ್-ಅಂಶಗಳು ಮಾಚ್್ಯ 31, 2022 ರವರ�ಗ�

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರವು ಅಲಾಪಾವಧಿಯ ಜನಪರ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಕ�ೊಳುಳುವ ಬದಲ್ ದಿರೀಘಾ್ಯವಧಿಯ 
ಪ್ರಯರೀಜನಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ� 
ಮತ್್ತ ಬಡವರ್ ಹಾಗ್ ದಿರೀನದಲ್ತರ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯನ್ನು 
ಸ್ಧಾರಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದ್ ಸಾಬಿರೀತಾಗಿರ್ವಂತಹ 
ವಿಧಾನಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್್ತ ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸ್ತ್್ತದ�. ಬಡವರ್ ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಲ್ ಸಕಾ್ಯರವು 
ಪ್ರರೀತಾಸಾಹಸ್ತ್್ತದ�. ಇಂದ್ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಬಡ ಕ್ಟ್ಂಬವು 
ಬಾಯಾಂರ್ ಖಾತ�ಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್್ದ, ಸಾಲ ಮತ್್ತ ವಿಮಗಾಗಿ ಅನ�ರೀಕ 
ಆರ್್ಯಕ ಸಾಧನಗಳಿವ� ಮತ್್ತ ಉನನುತ ಶಕ್ಷಣಕ�ಕಾ ಅವಕಾಶಗಳಿವ�.

ಅವರ್ ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ವಿಮ, ವಿದ್ಯಾತ್, ರಸ�್ತಗಳು ಮತ್್ತ ಇತರ 
ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯ ಸೌಲಭಯಾಗಳಿಗ� ಪ್ರವ�ರೀಶವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದಾ್ದರ�. 

ಪ್ರತ್ ಗಾ್ರಮಿರೀಣ ಮತ್್ತ ನಗರದ ಮನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು 
ನಿಮಿ್ಯಸಲಾಗಿದ� ಮತ್್ತ ಮಹಳ�ಯರಿಗ� ಎಲ್ ಪಿ ಜ ಸಂಪಕ್ಯಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�. ಸಕಾ್ಯರಿ ಯರೀಜನ�ಗಳಾದ ಕ್ಸಾನ್ ಸಮಾ್ಮನ್ 
ನಿಧಿ, ಮ್ದಾ್ರ ಯರೀಜನ�, ಎಂ ಎನ್ ಆರ್  ಇ ಜ ಎ, ಭದ್ರತಾ 
ವಿಮಾ ಯರೀಜನ�, ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವಯಾವಸ�ಥಾ, ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ 
ಸಬಿಸಾಡಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ ಯರೀಜನ�, ಎಸ್ ಸಿ- ಎಸ್ ಟಿ- 
ಒಬಿಸಿ ಮತ್್ತ ಅಲಪಾಸಂಖಾಯಾತ ವಿದಾಯಾರ್್ಯಗಳಿಗ� ವಿದಾಯಾರ್್ಯವ�ರೀತನ, 
ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾನೊನಿನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನ್ಸರಣ�, 
ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೊಲಕ ಪೌಷ್ಟುಕಾಂಶ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ, 
ಸವಾಯಂ ಉದ�ೊಯಾರೀಗಕಾಕಾಗಿ ಸಾಲಗಳು, ಎಂಎಸ್ ಎಂಇಗಳಿಗ� 
ಅಗಗೆದ ಸಾಲಗಳು ಮತ್್ತ ಸವಾಚಛಾ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿಮಾ್ಯಣದ ಪ್ರಯರೀಜನಗಳು ಈಗ 

ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ವಯಾಕ್್ತಯ್ ವೃದಾ್ಧಪಯಾ ಮತ್್ತ ನಂತರದ ಅನಿರಿರೀಕ್ಷಿತ 

ಸಂದಭ್ಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಚ್ಂತ್ತರಾಗಿರ್ತಾ್ತರ�. ಅವರ ಮನಸಿಸಾನಲ್ಲಿ 

ಆರ್್ಯಕ ಅಭದ್ರತ�ಯ್ ಕಾಡ್ತ್ತದ�. ಅಂತಹ ಜನರಿಗ� ಜರೀವ 

ರಕ್ಷಣ�ಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ, ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರವು 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಜರೀವನ ಜ�ೊಯಾರೀತ್ ಬಿಮಾ ಯರೀಜನ�, 

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಸ್ರಕ್ಾ ಬಿಮಾ ಯರೀಜನ� ಮತ್್ತ ಅಟಲ್ 

ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ ಯರೀಜನ�ಗಳನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ�.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನೆ  
        ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಮದಲ          
        ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
        ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು  3.8

8 

 ಸೆೇರಿದಾದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 20 ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚು್ಚ 
ಜನರನುನು ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ 
ಜಿೇವನ ಜೊ್ೇತ್ ಬಿಮಾ ಯೇಜನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ 
ಸುರಕ್ಾ ಬಿಮಾ ಯೇಜನೆ ಅಡಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೇಜನೆಭದ್ರತಾ ವಿಮಾ ಯೇಜನೆಗಳು

ವಷ್ಯಕ�ಕಾ 12 ರೊ. ಪಿ್ರರೀಮಿಯಂ 

ವ�ಚಚಿದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಅಪಘಾತ ವಿಮ. 

ಸ್ಮಾರ್ 27 ಕ�ೊರೀಟಿ 68 ಲಕ್ಷ ಜನರ್ 

ಈ ಯರೀಜನ�ಗ� ಸ�ರೀಪ್ಯಡ�ಗ�ೊಂಡಿದಾ್ದರ�.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ

ವ್ಕ್ತಿಗತ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ 

ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳ ಆರಂಭ

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗ� ನ�ರೀರವಾಗಿ ತಲ್ಪುತ್್ತವ�.

ಸಬಲ್ೇಕರಣದ ಸಾಧನವಾಗಿ ಸಾವಾವಲಂಬನೆ

ಸಮಾಜದ ಅಂಚ್ನಲ್ಲಿರ್ವ ಜನರ್ ಪ್ರಗತ್ಯ 
ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ�ಯ್ತ್್ತದಾ್ದರ� ಎಂಬ್ದ್ ಬಹಳ 
ಗಮನಾಹ್ಯವಾಗಿದ�. ಅಲಪಾಮಟಟುದ ಪ್ರರೀತಾಸಾಹವೂ 
ಅವರ ಕನಸ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತ್ತದ�. 
ಈ ಆಲ�ೊರೀಚನ�ಯಂದಿಗ� ಸಾಟುಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಕಲಪಾನ� ಹ್ಟಿಟುಕ�ೊಂಡಿತ್. 5ನ�ರೀ ಏಪಿ್ರಲ್ 2016 ರಂದ್ 
ಸಾಟುಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸ್ವ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿಯವರ್ 
ರೊಪಿಸಿದ ದೃಷ್ಟುಕ�ೊರೀನವು ಇಂದ್ ಸಾಕಾರಗ�ೊಳುಳುತ್್ತದ�.

ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ಮತ್್ತ ಅತ್ ಸಣಣು ಮತ್್ತ ಸಣಣು ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಉತಾಪಾದನ�ಯನ್ನು ಉತ�್ತರೀಜಸಲ್, ವಾಯಾಪಾರ ಅರವಾ ಸ�ರೀವಾ 

ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ-ಉತಾಪಾದಿಸ್ವ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳನ್ನು 
ಹ�ಚ್ಚಿಸಲ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮ್ದಾ್ರ ಯರೀಜನ�ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೃಷ್ ಕ್�ರೀತ್ರಕ�ಕಾ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಬಲ ನಿರೀಡಲ್ 

ಪ್ರಯತ್ನುಸಲಾಗಿದ�. ಶಶ್ ವಗ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ 
ರೊ.ವರ�ಗ�, ಕ್ಶ�ೋರೀರ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ   50 ಸಾವಿರದಿಂದ 5 
ಲಕ್ಷದವರ�ಗ� ಮತ್್ತ ತರ್ಣ್ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 
ಲಕ್ಷ ರೊ.ವರ�ಗ� ಸಾಲ ನಿರೀಡಲಾಗ್ತ್ತದ�. ಮಹಳ�ಯರ್ ಮತ್್ತ 
ಯ್ವಕರ್ ಸಹ ಹ�ಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್್ತಯನ್ನು ತ�ೊರೀರಿಸ್ವುದರ�ೊಂದಿಗ� 
ಎಲಾಲಿ ವಗ್ಯಗಳ ಜನರ್ ಈ ಯರೀಜನ�ಯ ಪ್ರಯರೀಜನವನ್ನು 

ಪಡ�ಯ್ತ್್ತದಾ್ದರ�.

ಮುದಾ್ರ ಯೇಜನೆ
ಪಾ್ರರಂಭ: 8 ಏಪಿ್ರಲ್ 2016

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮುದಾ್ರ 

ಯೇಜನೆಯು ಸವಾಯಂ ಉದೊ್ೇಗದ 

ಆಶಯಗಳನುನು ಈಡೆೇರಿಸುತ್ತಿದೆ

34.41 
ಕ�ೊರೀಟಿ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳು 

ಮ್ದಾ್ರ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ ಅದ್ 
ಪಾ್ರರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಾಚ್್ಯ 18, 

2022 ರವರ�ಗ� 18.60 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ. 
ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ�ದಿದಾ್ದರ�. 

8.10 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ. 
ಮತ್ತದ

23.27 
ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ ಮ್ದಾ್ರ 
ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಹಳ�ಯರಿಗ� 
ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�.

ದುಬ್ಷಲರನುನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತನುಗಳು
34.41 ಕ�ೊರೀಟಿ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳು ಮ್ದಾ್ರ ಯರೀಜನ� ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 18.60 ಲಕ್ಷ 
ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ. ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ�ದರ�, ಸಾಟುಯಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ 
ಗಿ್ರರೀನ್ ಫಿರೀಲ್್ಡ ಉದಯಾಮ ಸಾಥಾಪಿಸಲ್ ಎಸಿಸಾ, ಎಸಿಟು ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗ� 5.3 ಸಾವಿರ 
ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ. ಸಾಲ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�. ಸವಾಯಂ ಉದ�ೊಯಾರೀಗ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ 
ಸ್ಮಾರ್ 79 ಸಾವಿರ ಮಾಯಾನ್ವಲ್ ಸಾಕಾಯವ�ಂಜಗ್ಯಳಿಗ� 27.8 ಸಾವಿರ ಕ�ೊರೀಟಿ 
ರೊ. ನ�ರವು ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�. ಅಂಬ�ರೀಡಕಾರ್ ಸಾಮಾಜಕ ನಾವಿರೀನಯಾತ� ಮಿಷನ್ 
ಮೊಲಕ ನವರೀದಯಾಮಿಗಳಿಗ� ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್್ತದ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ದಕ್ಷ 
ಯರೀಜನ�ಯಡಿ 2.7 ಲಕ್ಷ ಎಸಿಸಾ ಯ್ವಕರಿಗ� ಉಚ್ತ ತರಬ�ರೀತ್ ನಿರೀಡಲಾಗಿದ್್ದ, 
ವ�ಂಚರ್ ಕಾಯಾಪಿಟಲ್ ಫಂಡ್ ಮೊಲಕ ಉದಯಾಮಿಗಳಿಗ� 450 ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ. 
ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ�. ಅವಕಾಶ ವಂಚ್ತ ವಗ್ಯಗಳಿಗ� ಉಜವಾಲಾ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ 3.1 
ಕ�ೊರೀಟಿ ಎಲ್ ಪಿ ಜ ಸಂಪಕ್ಯಗಳು ಮತ್್ತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಆವಾಸ್ ಯರೀಜನ�ಯಡಿ 
1.31 ಕ�ೊರೀಟಿ ಪಕಾಕಾ ಮನ�ಗಳನ್ನು ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�.

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಶ್ದ್ಧ ಇಂಧನ, ಉತ್ತಮ ಜರೀವನದ ಭರವಸ�ಯಂದಿಗ� ಉಜವಾಲಾ 
ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. ಈ ಯರೀಜನ�ಯ ಮೊಲಕ, 
ಭಾರತವು ಹ�ೊಗ�-ಮ್ಕ್ತ ಅಡಿಗ�ಮನ�ಗಳ ಕಡ�ಗ� ಬಹಳ ದೃಢವಾದ 
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಂಡಿದ�. ಈ ಯರೀಜನ�ಯ್ ಮಹಳ�ಯರ 

ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಸಮಸ�ಯಾಗಳನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿದ�. ಕ�ೊರ�ೊನಾ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೊರ್ ತ್ಂಗಳು ನಿರೀಡಿದ ಉಚ್ತ ಸಿಲ್ಂಡರ್ ಗಳು 

ಕಷಟುದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಗ� ಬ�ಂಬಲ ನಿರೀಡಿದವು.

ಉಜವಾಲಾ ಯೇಜನೆ
ಪಾ್ರರಂಭ: 1 ಮೇ 2016

ಉಜವಾಲಾ ಯೇಜನೆಯು 
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಹೊಗೆಯಿಂದ 
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನಿೇಡದೆ

ಉಜವಾಲಾ 2.0
ಉಜವಾಲಾ 2.0 ಅನ್ನು 10 ಆಗಸ್ಟು 2021 
ರಂದ್ ಬಡ ಕ್ಟ್ಂಬದ ಮಹಳ�ಯರಿಗ� 
ಮರೀಲಾಧಾರವಿಲಲಿದ� 1 ಕ�ೊರೀಟಿ ಎಲ್ 
ಪಿ ಜ ಸಂಪಕ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ 
ಉದ�್ದರೀಶದಿಂದ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್.

ಉಜವಾಲಾ 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಜನವರಿ 27, 2022 ರವರ�ಗ� 
99.14 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�.  

ನಂತರ, 60 ಲಕ್ಷ ಹ�ಚ್ಚಿವರಿ ಸಂಪಕ್ಯಗಳನ್ನು  
ನಿರೀಡಲ್ ಅಸಿ್ತತವಾದಲ್ಲಿರ್ವ ವಿಧಾನಗಳ ಆಧಾರದ ಮರೀಲ� 

ಸಕಾ್ಯರವು ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ�.

ಉಜವಾಲಾ 1.0 
ಉಜವಾಲಾ 1.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ದ�ರೀಶಾದಯಾಂತ 5 ಕ�ೊರೀಟಿ 

ಎಲ್ ಪಿ ಜ ಗಾಯಾಸ್ 
ಸಂಪಕ್ಯಗಳನ್ನು 

ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�.

ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು ಈಗ 2025 ರವರ�ಗ� ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಇದ್ ಮಹಳ�ಯರ್ ಮತ್್ತ ಸಮಾಜದ ವಂಚ್ತ ವಗ್ಯಗಳನ್ನು 

ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದ�. 

ಈ ಯರೀಜನ�ಯಲ್ಲಿ ಶ�ರೀಕಡಾ 81 ಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚ್ಚಿ ಖಾತ�ದಾರರ್ 

ಮಹಳಾ ಉದಯಾಮಿಗಳಾಗಿದ್್ದ, ಇದ್ವರ�ಗ� 1.34 ಲಕ್ಷ ಜನರ್ 

ಈ ಯರೀಜನ�ಯ ಪ್ರಯರೀಜನವನ್ನು ಪಡ�ದ್ಕ�ೊಂಡಿದಾ್ದರ�. 

ಮಹಳ�ಯರ್, ಪರಿಶಷಟು ಜಾತ್ ಮತ್್ತ ಪರಿಶಷಟು ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ 

ಉದಯಾಮಶರೀಲತ�ಯ ಮೊಲಕ ಆರ್್ಯಕ ಸಬಲ್ರೀಕರಣ ಮತ್್ತ 

ಉದ�ೊಯಾರೀಗ ಸೃಷ್ಟುಗ� ಇದ್ ಗಮನಾಹ್ಯ ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. 

ಏಪಿ್ರಲ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಮ್ದಾ್ರ ಯರೀಜನ� ಮೊಲಕ 

34.41 ಕ�ೊರೀಟಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮಂಜೊರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಈ 

ಮಂಜೊರಾದ ಸಾಲಗಳಿಗ� ಬಿಡ್ಗಡ�ಯಾದ ಮತ್ತವು 18.60 

ಲಕ್ಷ ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ.ಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚಿ. ಈ ಯರೀಜನ�ಯ ಮೊಲಕ ಸಾಲ 

ಪಡ�ದಿರ್ವ ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ ಶ�ರೀಕಡ 70 ಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚ್ಚಿ ಮಹಳ�ಯರ್  

ಮತ್್ತ ಶ�ರೀಕಡ 50 ಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚ್ಚಿ ಉದಯಾಮಿಗಳು ಪರಿಶಷಟು ಜಾತ್, 

ಪರಿಶಷಟು ಪಂಗಡ, ಹಂದ್ಳಿದ ವಗ್ಯಗಳು ಮತ್್ತ ಸಮಾಜದ 

ವಂಚ್ತ ವಗ್ಯದವರಾಗಿದಾ್ದರ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಕ್ಸಾನ್ 

ಯರೀಜನ�ಯ ನ�ರವಿನಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ 11 ಕ�ೊರೀಟಿ ರ�ೈತರ 

ಕ್ಟ್ಂಬಗಳ ಖಾತ�ಗಳಿಗ� 1 ಲಕ್ಷದ 82 ಸಾವಿರ ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ.ಗೊ 

ಹ�ಚ್ಚಿ ಹಣ ತಲ್ಪಿದ�.

ಅದರಲ್ಲಿ 1.29 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ.ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್್ತತ ಕ�ೊರೀವಿಡ್-19 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಗಡ� ಮಾಡಲಾಗಿದ�. ಕ�ೊರೀವಿಡ್ 

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಸವಾನಿಧಿ 
ಯರೀಜನ�ಯಡಿ, ಮದಲ ಬಾರಿಗ�, ಬಿರೀದಿ ಬದಿ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು 
ಹಣಕಾಸ್ ವಲಯಕ�ಕಾ ಸ�ರೀರಿಸಲಾಯಿತ್ ಮತ್್ತ 29 ಲಕ್ಷಕೊಕಾ 
ಹ�ಚ್ಚಿ ಬಿರೀದಿ ವಾಯಾಪಾರಿಗಳಿಗ� ಇದ್ವರ�ಗ� 3,244.24 ಕ�ೊರೀಟಿ 
ರೊ. ಸಾಲವನ್ನು ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�. ಇಂದ್ ಪ್ರತ್ ತ್ಂಗಳು ಸರಾಸರಿ 
4 ಲಕ್ಷ ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ ವಹವಾಟ್ಗಳು ಯ್ಪಿಐ ಮೊಲಕ 
ನಡ�ಯ್ತ್್ತದ್್ದ, ರ್ಪ�ರೀ ಕಾಡ್್ಯ ಗಳ ಸಂಖ�ಯಾಯೊ 60 ಕ�ೊರೀಟಿ 
ದಾಟಿದ�. ಆಧಾರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಥಾಳ ಪರಿಶರೀಲನ�, ಇಂಡಿಯಾ 
ಪರೀಸ್ಟು ಪ�ರೀಮಂಟ್ಸಾ ಬಾಯಾಂರ್ ನ ವಿಶಾಲ ಜಾಲ, ಲಕ್ಷಗಟಟುಲ� 
ಸಾಮಾನಯಾ ಸ�ರೀವಾ ಕ�ರೀಂದ್ರಗಳ ಸಾಥಾಪನ�ಯ್ ದ�ರೀಶದ ದೊರದ 
ಭಾಗಗಳಿಗ� ಹಣಕಾಸ್ ಸ�ರೀವ�ಗಳನ್ನು ತಲ್ಪಿಸಿದ�.

ಮತ�ೊ್ತಂದ�ಡ�, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಜನ್-ಧನ್ ಯರೀಜನ�ಯ್ 
ಉಳಿತಾಯದ ಹ�ೊಸ ಸಾಧನವಾಗಿದ�. ಈ ಹಂದ� ಬಾಯಾಂಕ್ಂಗ್ 
ಸ�ರೀವ�ಗಳಿಂದ ಸಂಪೂಣ್ಯವಾಗಿ ಹ�ೊರಗ್ಳಿದಿದ್ದ ಜನರ್ 
ತಮ್ಮ ಬಾಯಾಂರ್ ಖಾತ�ಗಳನ್ನು ತ�ರ�ದಿರ್ವುದ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದ�, 
ರ್ಪ�ರೀ ಡ�ಬಿಟ್ ಕಾಡ್್ಯ ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರದ ವಿವಿಧ 
ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತಾ ಯರೀಜನ�ಗಳ ಪ್ರಯರೀಜನಗಳನ್ನು 
ಪಡ�ಯ್ತ್್ತದಾ್ದರ�.

ಶ್ರರೀಮಂತರಂತ�, ಈಗ ಬಡವರೊ ಸಹ ಡ�ಬಿಟ್-ಕ�್ರಡಿಟ್ 
ಕಾಡ್್ಯ ಗಳನ್ನು ರ್ಪ�ರೀ ಕಾಡ್್ಯ ಗಳ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲ್ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದಾ್ದರ�, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ್ ಗೌರವದ ಭಾವನ�ಯನ್ನು 
ಪಡ�ಯಲಾರಂಭಿಸಿದಾ್ದರ�.

ಮ
ಧಯಾಪ್ರದ�ರೀಶದ ಸಿಯರೀನಿ ಜಲ�ಲಿಯ ದೊರದ 
ಬ್ಡಕಟ್ಟು ಪಾ್ರಬಲಯಾದ ಘಾನ�ೊಸಾರೀರ್ 
ಡ�ವಲಪ್ ಮಂಟ್ ಬಾಲಿರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಳ�ಯರ್ 

ಜಲ ಸಖಿಯಾಗ್ವ ಮೊಲಕ ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯ ಹ�ೊಸ 
ಕಥ�ಯನ್ನು ಬರ�ಯ್ತ್್ತದಾ್ದರ�. ಮಧಯಾಪ್ರದ�ರೀಶ ಜಲ 
ನಿಗಮವು ಈ ಪ್ರದ�ರೀಶದ 15 ಹಳಿಳುಗಳಿಗ� 12 ಕ�ೊರೀಟಿ 
ರೊ. ಖಚ್್ಯ ಮಾಡ್ವ ಮೊಲಕ ಜ್ಕ್್ಯ ಗ್ಂಪು 
ನಿರೀರ್ ಸರಬರಾಜ್ ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದ�. 
ಆದರ�, ನಿರೀರಿನ ತ�ರಿಗ�, ವಿದ್ಯಾತ್ ಬಿಲ್ ಮತ್್ತತರ 
ಸಮಸ�ಯಾಗಳಿಂದ ವಸೊಲ್ಯಾಗದ ಕಾರಣ ಯರೀಜನ� 
ವಿಫಲವಾಯಿತ್. ಆಜರೀವಿಕಾ ಮಿಷನ್ ಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸವಾಸಹಾಯ ಗ್ಂಪುಗಳ ಮಹಳ�ಯರ್ ಮ್ಂದ� 
ಬಂದ್ ನಿರೀರಿನ ಕರ ವಸೊಲಾತ್ಯ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯನ್ನು 
ವಹಸಿಕ�ೊಂಡರ್. 2021ರ ಜನವರಿಯಿಂದ 2022ರ 
ಫ�ಬ್್ರವರಿವರ�ಗಿನ 13 ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಳ�ಯರ್ 11 
ಲಕ್ಷ ರೊಪಾಯಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸಿ 
ಪಂಚಾಯಿತ್, ನಿರೀರ್ ಮತ್್ತ ನ�ೈಮ್ಯಲಯಾ ಸಮಿತ್ಯ 
ಖಾತ�ಗ� ಜಮಾ ಮಾಡಿದರ್. ನಿರೀರಿನ ತ�ರಿಗ� 
ವಸೊಲ್ಯಿಂದ ಮಹಳ�ಯರ್ ಸ್ಮಾರ್ 1.90 ಲಕ್ಷ 
ರೊ. ಕಮಿಷನ್ ಪಡ�ದಿದಾ್ದರ�. ಪ್ರತ್ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಮೊರರಿಂದ ನಾಲ್ಕಾ ಮಹಳಾ ಸದಸಯಾರ ಗ್ಂಪು 
ರಚ್ಸಲಾಗಿದ�. ಸಥಾಗಿತಗಳ ಮರೀಲ್ವಾಚಾರಣ� ಮತ್್ತ ನಲ್ಲಿ 
ಸಂಪಕ್ಯಗಳ ನಿವ್ಯಹಣ�ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ�. 
ಪ್ರತ್ನಿತಯಾ ಬ�ಳಗ�ಗೆ ಮತ್್ತ ಸಂಜ� ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ�ಕಾ 
ಒಂದ್ ಗಂಟ� ನಿರೀರ್ ಪೂರ�ೈಕ� ಆರಂಭವಾಯಿತ್. 
ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ ಹಾನಿಗ� ಆರ್್ಯಕ ಮತ್್ತ ಸಾಮಾಜಕ 
ಶಕ್�ಗ� ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಾಸಲಾಗಿದ�. ಈಗ ಮಧಯಾಪ್ರದ�ರೀಶದ 
ಇತರ ಜಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಕ್್ಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗ� 
ತರಲಾಗ್ತ್್ತದ�.

ನಿೇರು: ಅರಣ್ದಲ್ಲಿ 
ಶೆೋೇಧನೆ 
ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ ಸಾಧನೆ

ಕ್�ರೀತ್ರದ 15 ಗಾ್ರಮಗಳ ಬಹ್ತ�ರೀಕ ಮನ�ಗಳಿಗ� ಶ್ದ್ಧ 

ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿರೀರ್ ಒದಗಿಸ್ವ ಕ�ಲಸ ಮಹಳ�ಯರ 

ಉಸ್್ತವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡ�ಯ್ತ್್ತದ�. ಗ್ಂಪಿನ 43 

ಮಹಳ�ಯರ್ ನ�ರೀರವಾಗಿ ಯರೀಜನ�ಗ� ಸಂಪಕ್ಯ 

ಹ�ೊಂದಿದಾ್ದರ�. ರಾಜಯಾ ಸಕಾ್ಯರದ ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಹಳಾ ಗ್ಂಪುಗಳು ನಿಣಾ್ಯಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಸ್ತ್್ತವ�.

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಹಳಿಳುಗಳು ಸಾವಾವಲಂಬನೆಯ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ

ಸಕಾ್ಯರದ ನಿರೀತ್ಗಳ ವಾಯಾಪಿ್ತ ಮತ್್ತ ಪ್ರಯರೀಜನಗಳು 

ನಿದಿ್ಯಷಟು ವಗ್ಯಕ�ಕಾ ಮಾತ್ರ ಸಿರೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್್ತ. 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನ�ರೀಕ ಯರೀಜನ�ಗಳು ನಿರಿರೀಕ್ಷಿತ 

ಯಶಸಸಾನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದವು ಮತ್್ತ ಸಮಾಜದ 

ಒಂದ್ ಭಾಗಕ�ಕಾ ತಲ್ಪುತ್್ತರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ� ಈಗ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ 

ನಿರೀತ್ಯನ್ನು ಸಮಾಜದ ಅಂಚ್ನಲ್ಲಿರ್ವ ಜನರ ಕಲಾಯಾಣವನ್ನು 

ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡ್ ರೊಪಿಸಲಾಗ್ತ್್ತದ�. ಮಹಳಾ  

ಸವಾ-ಸಹಾಯ ಗ್ಂಪುಗಳು ಮತ್್ತ ದಿರೀನದಯಾಳ್  

ಅಂತ�ೊಯಾರೀದಯ ಯರೀಜನ�ಗಳು ಅದಕ�ಕಾ ಜವಾಲಂತ 

ಉದಾಹರಣ�ಗಳಾಗಿವ�. ಈ ಯರೀಜನ�ಗಳು ಇಂದ್ ಗಾ್ರಮಿರೀಣ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಹ�ಜ�ಜೆ ಎಂದ್ ಸಾಬಿರೀತಾಗಿವ�. 

ಮಹಳಾ ಸವಾಸಹಾಯ ಗ್ಂಪುಗಳ ಈ ಆಂದ�ೊರೀಲನ  

ಕಳ�ದ 6–7 ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೀವ್ರಗ�ೊಂಡಿದ�. ಇಂದ್ 

ದ�ರೀಶಾದಯಾಂತ ಸ್ಮಾರ್ 70 ಲಕ್ಷ ಸವಾಸಹಾಯ 

ಗ್ಂಪುಗಳಿದ್್ದ, ಸ್ಮಾರ್ 8 ಕ�ೊರೀಟಿ ಮಹಳ�ಯರ್ 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿದಾ್ದರ�. ಕಳ�ದ 6-7 ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಸಹಾಯ 

ಸಂಘಗಳ ಸಂಖ�ಯಾ ಮೊರ್ ಪಟ್ಟು ಹ�ಚಾಚಿಗಿದ�.  

ಇದ್ ಗಮನಾಹ್ಯವಾಗಿದ� ಏಕ�ಂದರ�, ಹಲವು ವಷ್ಯಗಳಿಂದ, 

ಮಹಳಾ ಆರ್್ಯಕ ಸಬಲ್ರೀಕರಣಕ�ಕಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ 

ಹರಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಗ್ಂಪುಗಳಿಗ� ಖಾತ್್ರ ಇಲಲಿದ ಸಾಲದ 

ಮಿತ್ಯನ್ನು 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ರೊ. ಗ� ಏರಿಸಲಾಗಿದ�. 

ಕುಶಲಕಮಿ್ಷಗಳ ಪರಂಪರೆಯನುನು 
ಉಸಾತಿದ್ ಯೇಜನೆಯ ಮೂಲಕ 

ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಉಸಾ್ತದ್ ಯರೀಜನ�ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2016-2017 ರಿಂದ ಹ್ನರ್ ಹಾಟ್  ಅನ್ನು ಸಹ 

ಆಯರೀಜಸಲಾಗಿದ�. ದ�ರೀಶಾದಯಾಂತದ ಕ್ಶಲಕಮಿ್ಯಗಳು ಮತ್್ತ ಕ�ಲಸಗಾರರ್ ತಮ್ಮ 

ಕರಕ್ಶಲ ಮತ್್ತ ಸಥಾಳಿರೀಯ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶ್ಯಸಲ್ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿರೀಡಲಾಗ್ತ್ತದ�. 

ಇದ್ ಆತ್ಮನಿಭ್ಯರ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಸ್ತ್್ತದ� ಮತ್್ತ 

ಸವಾದ�ರೀಶ, ಸಾವಾವಲಂಬನ� ಹಾಗ್ ಸಥಾಳಿರೀಯರಿಗ� ಆದಯಾತ� ಪರಿಕಲಪಾನ�ಯನ್ನು ಉತ�್ತರೀಜಸ್ತ್್ತದ�.

23, 123 
ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳಿಗ� 24ನ�ರೀ ಮಾಚ್್ಯ 2022 

ರವರ�ಗ� ತರಬ�ರೀತ್ ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�. ಇದರಲ್ಲಿ 

ಶ�ರೀ.33 ರಷ್ಟು ಸಾಥಾನಗಳನ್ನು ಮಹಳ�ಯರಿಗ� 

ಮಿರೀಸಲ್ಡಲಾಗಿತ್್ತ.

ಅಲಪಾಸಂಖಾಯಾತರ ಕರಕ್ಶಲತ�ಯ ಪರಂಪರ�ಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್, ಭಾರತ 
ಸಕಾ್ಯರದ ಉಸಾ್ತದ್- (ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ�ಗಳು/ಕಸ್ಬ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೌಶಲಯಾ ಮತ್್ತ ತರಬ�ರೀತ್ಯನ್ನು ನವಿರೀಕರಿಸ್ವುದ್) ಯರೀಜನ�ಯ್ ಪರಿಣತ 
ಕ್ಶಲಕಮಿ್ಯಗಳು ಮತ್್ತ ಕ�ಲಸಗಾರರ ಸಾಮರಯಾ್ಯವನ್ನು ನಿಮಿ್ಯಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು 

ಹ�ೊಂದಿದ�. ಇದ್ ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಶಲಯಾಗಳನ್ನು ನವಿರೀಕರಿಸ್ವುದ್, 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಶಲಯಾಗಳಿಗ� ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿಸ್ವುದ್, 

ಅಲಪಾಸಂಖಾಯಾತ ಯ್ವಕರಿಗ� ಪರಿಣತ ಕ್ಶಲಕಮಿ್ಯಗಳ ಮೊಲಕ 
ಅಂಗಿರೀಕರಿಸಲಪಾಟಟು ಮತ್್ತ ಗ್ರ್ತ್ಸಲಪಾಟಟು ಕರಕ್ಶಲತ�ಯಲ್ಲಿ ತರಬ�ರೀತ್ಯನ್ನು 

ನಿರೀಡ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಗ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಕಟ�ಟುಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಸಂಪಕ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವುದ್ ಮ್ಂತಾದ ಉದ�್ದರೀಶಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�.

ಉಸಾತಿದ್/ಹುನರ್
14 ಮೇ 2015

ಹುನರ್ ಹಾಟ್ 
8 ಲಕ್ಷಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಕ್ಶಲಕಮಿ್ಯಗಳು, 
ಕ�ಲಸಗಾರರ್ ಮತ್್ತ ಅವರ�ೊಂದಿಗ� 
ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿರ್ವ ಜನರ್ 
ಪ್ರಯರೀಜನ ಪಡ�ದಿದಾ್ದರ�.

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ
ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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ಕಾಮಿ್ಷಕ ಕಲಾ್ಣ
5 ಏಪಿ್ರಲ್ 2015

ಕಲಾ್ಣ ಯೇಜನೆಗಳು 
ಕಾಮಿ್ಷಕರ ಬದುಕ್ನಲ್ಲಿ 
ಪರಿವತ್ಷನೆ ತಂದಿವೆ 

ಕಾಮಿ್ಯಕರ್ ರಾಷಟ್ ನಿಮಾ್ಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸ್ವ 
ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದಾ್ದರ�. ಆದರ�, ಇದರ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೊ, 
ಕಾಮಿ್ಯಕರ ಹತದೃಷ್ಟುಯಿಂದ ಈ ಹಂದ� ಯಾವುದ�ರೀ ಸಪಾಷಟು 

ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳಳುಲಾಗಿಲಲಿ. ಕಾನೊನ್ಗಳನ್ನು 
ಕಾಮಿ್ಯಕರಿಗಾಗಿ ರಚ್ಸಲಾಗಿದ�, ಆದರ� ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

ತ್ಂಬಾ ಅಸಪಾಷಟುತ� ಇತ್್ತ, ಜನರ್ ಕಾನೊನಿನ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 
ಸಿಕ್ಕಾಹಾಕ್ಕ�ೊಳುಳುತ್್ತದ್ದರ್. ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾಮಿ್ಯಕರ 

ನಿಖರ ಸಂಖ�ಯಾಯೊ ತ್ಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ.

ದ�ರೀಶದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ 44 ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಅಧಿಕ ಜನ್ ಧನ್ 

ಖಾತ�ಗಳಿವ�. ಈ ಖಾತ�ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸ್ಮಾರ್ ಶ�ರೀ.55 

ರಷ್ಟು ಮಹಳ�ಯರಿದಾ್ದರ�. ಈ ಖಾತ�ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರ್ 

ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ. ಠ�ರೀವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದ�. ಜನರ್ ತಮ್ಮ 

ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿನ ಸಂಖ�ಯಾಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಾಂರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಠ�ರೀವಣಿ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರರೀತಾಸಾಹಸಲಾಗ್ತ್್ತದ�.

ನಿಸಸಾಂಶಯವಾಗಿ, ಯಾವುದ�ರೀ ದ�ರೀಶವು ಒಂದ್ 

ವಯಾವಸ�ಥಾಯಳಗ� ಕಾಯ್ಯನಿವ್ಯಹಸ್ತ್ತದ� ಮತ್್ತ ಸಂಸ�ಥಾಗಳ 

ಮೊಲಕ ಮ್ನನುಡ�ಯ್ತ್ತದ� ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ್ ಎರಡ್-

ಮೊರ್ ತ್ಂಗಳು ಅರವಾ ವಷ್ಯಗಳ ಅಲಾಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಸಾಧಯಾವಿಲಲಿ. ಅದರ� ಅದ್ ಹಲವು ವಷ್ಯಗಳ ಸ್ಸಿಥಾರ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಫಲ್ತಾಂಶವಾಗಿರ್ತ್ತದ�.

ಭಾರತ ರತನು ಪುರಸಕೃತರಾದ ನಾನಾಜ ದ�ರೀಶಮ್ಖ್  

ಅವರ್ ಹಂದಿನ ಮತ್್ತ ಪ್ರಸ್್ತತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು 

ಬ�ಸ�ಯ್ವ ಮೊಲಕ ಭಾರತವನ್ನು ಸಾವಾವಲಂಬನ�ಯತ್ತ 

ಮ್ನನುಡ�ಸಲ್ ನವಿರೀನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್.

ಯರೀಜನ�ಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಲ್ ಅರವಾ ಉತ�್ತರೀಜನ 

ನಿರೀಡಲ್, ಸವಾಂತ ನಿಧಾ್ಯರಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳುಳುವ ಮತ್್ತ 

ಸಾವಾವಲಂಬಿಯಾಗ್ವ ಮೊಲಕ ನವ ಭಾರತವನ್ನು 

ನಿಮಿ್ಯಸಲ್ ಅಮೊಲಯಾ ಕ�ೊಡ್ಗ�ಗಳನ್ನು ನಿರೀಡ್ವ  

ಜನರ ಕ�ೈಗ� ಸಕಾ್ಯರವು ನ�ರೀರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು 
ತಲ್ಪಿಸ್ತ್್ತದ�. .  

 ಕಾಮಿ್ಯಕರ ಹತದೃಷ್ಟುಯಿಂದ ಅತಯಾಂತ ಮಹತವಾದ ಹ�ಜ�ಜೆ ಇಟಿಟುರ್ವ 
ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರ ಕಳ�ದ 73 ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗ� ನಾಲ್ಕಾ 
ಕಾಮಿ್ಯಕ ಸಂಹತ�ಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗ� ತಂದಿದ�. ಎಲಾಲಿ 29 ಹಳ�ಯ 
ಕಾಮಿ್ಯಕ ಕಾನೊನ್ಗಳನ್ನು ಈ ನಾಲ್ಕಾ ಸಂಹತ�ಗಳ ವಾಯಾಪಿ್ತಗ� 
ತರಲಾಗಿದ�.

 ಕಳ�ದ ವಷ್ಯ ದ�ರೀಶದಲ್ಲಿಯರೀ ಮದಲ ಬಾರಿಗ� ಅಸಂಘಟಿತ 
ವಲಯದ ಕಾಮಿ್ಯಕರಿಗ� ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತಾ ಯರೀಜನ�ಗಳ 
ಪ್ರಯರೀಜನಗಳನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಇ-ಶ್ರಮ್ ಪರೀಟ್ಯಲ್ ಅನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. ಈ ಪರೀಟ್ಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನ�ೊರೀಂದಣಿಯಾದ 
ನಂತರ ಇದ್ವರ�ಗ� 38 ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ ಇ-ಶ್ರಮ್ ಕಾಡ್್ಯ ಗಳನ್ನು 
ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�. ಈ ಕಾಡ್್ಯ ಮೊಲಕ ಕಾಮಿ್ಯಕರ್ ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಕಾ್ಯರದ 
ಸಾಮಾಜಕ ಭದ್ರತಾ ಯರೀಜನ�ಗಳ ಪ್ರಯರೀಜನ ಪಡ�ಯ್ತಾ್ತರ�.

ಸಾವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮುಖಪುಟ ಲೆೇಖನ
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'ಜಾಮ್' ತ್್ರವಳಿ ಪರಿವತ್ಷನೆಯ  
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾಧ್ಮ  
ಸಮಾಜದ ಬಹುತೆೇಕ ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಗ್ಷವೂ ಒಂದಲಲಿ 
ಒಂದು ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿಕೊಂಡರುತತಿವೆ. ವಿದಾ್ರ್್ಷಗಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, 
ಬಡವರು, ರೆೈತರು, ದನಗಾಹಿಗಳು, ಮಿೇನುಗಾರರು ಮತುತಿ 
ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಯವರು ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದಾದಾರೆ ಮತುತಿ ಎಲಲಿರೂ 
ನೆೇರ ಸವಲತುತಿ ವಗಾ್ಷವಣೆಯ ಲಾಭವನುನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದಾದಾರೆ. 
ಇದಕಾ್ಕಗಿ 'ಜಾಮ್' ಅಂದರೆ 'ಜನ್ ಧನ್- ಆಧಾರ್-
ಮಬೆೈಲ್' ತ್್ರವಳಿ ವ್ವಸೆಥಿಯಂದಿಗೆ ನೆೇರ ಸವಲತುತಿ ವಗಾ್ಷವಣೆ 
(ಡಬಿಟ್) ಯೇಜನೆಯನುನು ಪರಸಪಾರ ಸಂಪಕ್್ಷಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಪಾಜಿಗೆ ಸಬಿಸಡಯ ನೆೇರ ಸವಲತುತಿ ವಗಾ್ಷವಣೆ (ಡಬಿಟ್ಎಲ್) ಅನುನು 
2015 ರ ಜನವರಿ 1 ರಂದು 'ಪಹಾಲ್' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. 
ಈ ಯೇಜನೆಯನುನು ಗಿನಿನುಸ್ ಬುಕ್ ಆಫ್ ವಲ್್ಡ್ಷ ರೆಕಾಡ್ಸ್ಷ 
ನಲ್ಲಿ ಸೆೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಯಲ್ಲಿ, 4.11 ಕೊೇಟ್ ನಕಲ್ 
ಮತುತಿ ನಿಷ್್ಕರಿಯ ಸಂಪಕ್ಷಗಳನುನು ಗುರುತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ (ಮಾಚ್್ಷ 2021 ರವರೆಗೆ) ಅಂದಾಜು 72.9 
ಸಾವಿರ ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ. 53 ಸಚಿವಾಲಯಗಳ 
313 ಯೇಜನೆಗಳನುನು ನೆೇರ ಸವಲತುತಿ ವಗಾ್ಷವಣೆಯ ಮೂಲಕ 
ಸಂಪಕ್್ಷಸಲಾಗಿದುದಾ, 2014-2015 ರಿಂದ 2021-2022 ರವರೆಗೆ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 21.87 ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳನುನು 
ನೆೇರವಾಗಿ ವಗಾ್ಷಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಜಾಮ್' ತ್್ರವಳಿಯ ವೆೇದಿಕೆಯನುನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 2,22,968 ಕೊೇಟ್ 
ರೂ.ಗಳ ಸೊೇರಿಕೆಯನುನು ತಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಾನವನುನು 
ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಸಕಾ್ಷರವು ಆಧಾರ್-ಸಂಪಕ್್ಷತ ಗುರುತ್ನೊಂದಿಗೆ 
ತವಾರಿತವಾಗಿ ನೆರವನುನು ನಿೇಡದೆ. ನಾಗರಿಕರನುನು ಸಂಯೇಜಿಸುವ 
ಮೂಲಕ ಉತತಿಮ ಆಡಳಿತವನುನು ಉತೆತಿೇಜಿಸುವುದು ಸಕಾ್ಷರದ 
ನಿೇತ್ಯ ಅತ್ಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು 
ಸಬಿಸಡಯಾಗಿರಲ್ೇ ಅರವಾ ಕುಡಯುವ ನಿೇರಿನ ನಲ್ಲಿಗಳ ೇೆ 
ಆಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಸಕಾ್ಷರಿ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷವಾಗಿರಲ್, ಅದರ 
ಮೇಲ್ವಾರಾರಣೆಯನುನು ಆಧಾರ್ ಅರವಾ ಜಿಯೇಟಾ್ಗ್ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನದೊಂದಿಗೆ ಎಲಲಿವನೂನು ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ ಮೂಲಕ 
ಪಾರದಶ್ಷಕಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ 
ಪ್ರಯೇಜನಗಳು ಪ್ರತ್ಯಂದು ವಿಭಾಗಕೂ್ಕ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ.

ಭ್ರಷಾಟಿರಾರ ನಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನ

ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ರಿಗೆ ಹಣ ವಗಾ್ಷವಣೆ 
ಮಾಡುವ ಆಲೊೇಚನೆಯು ಭ್ರಷಾಟಿರಾರವನುನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತುತಿ 
ಮಧ್ವತ್್ಷಗಳನುನು ನಿಮೂ್ಷಲನೆ ಮಾಡದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ಸುಗಮ 
ಜಿೇವನ ಸೂಚ್ಂಕವನುನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ ಜನರು 
ಸಕಾ್ಷರದ ಯೇಜನೆಗಳ ಲಾಭವನುನು ಪಡೆಯಲು ಉದದಾನೆಯ ಸರತ್ 
ಸಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲಲಿಬೆೇಕಾಗಿಲಲಿ. ಸಕಾ್ಷರಿ ಇ-ಮಾರುಕಟೆಟಿ ತಾಣ (ಜಿಇಎಂ) 
ಭ್ರಷಾಟಿರಾರವನುನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಮತುತಿ ದೆೇಶದ ಪ್ರತ್ಯಂದು 
ಭಾಗದ ವಾ್ಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನುನು ಸಕಾ್ಷರಕೆ್ಕ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರವನುನು ನಿೇಡದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಈ ವೆೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕೊೇಟ್ ರೂ.ಗಳ ಆಡ್ಷರ್ 
ಗಳನುನು ಸಿವಾೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಮಾಜದ ದುಬ್ಹಲ 
ರಗ್ಹರನುನು ತಲುಪಲು 
ತಯಂತರುಜ್ಞಾ ನದ ನೆರವು
ಸಾಮಾನ್ ಜನರ ಜಿೇವನವನುನು ಪರಿವತ್್ಷಸುವಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ಬಹಳ 
ಉಪಯುಕತಿ ಪಾತ್ರವನುನು ವಹಿಸುತತಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರು ದೆೇಶದ ಚುಕಾ್ಕಣಿ ಹಿಡದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರು ಡಜಿಟಲ್ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನಕೆ್ಕ ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆ ನಿೇಡಲು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು. ಪಾರದಶ್ಷಕತೆಯನುನು 
ಖಾತ್್ರಪಡಸುವುದು ಮತುತಿ ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಯೇಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನುನು 
ಸಮಾಜದ ಕೊನೆಯ ವ್ಕ್ತಿಗೂ ತಲುಪಿಸುವುದು ಇದರ ಉದೆದಾೇಶವಾಗಿದೆ.

n  ಯ್ಪಿಐ ಮತ�ೊ್ತಮ್ಮ ಆದಯಾತ�ಯ ಡಿಜಟಲ್ ಪಾವತ್ 
ಮಾಧಯಾಮವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮಿ್ಮದ�. ಯ್ಪಿಐ ವಹವಾಟ್ಗಳು 
2022ರ ಹಣಕಾಸ್ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಟಿ್ರಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿ 
ದಾಟಿದ�.

n	 ಭಾರತದ ಯ್ಪಿಐ ವ�ರೀದಿಕ�ಯನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರ, ಭೊತಾನ್ 
ಮತ್್ತ ನ�ರೀಪಾಳ ಸಹ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿವ�.

n  ನ�ರೀಪಾಳವು ಈಗ ಭಾರತದ ರ್ಪ�ರೀ ಕಾಡ್್ಯ ಅನ್ನು ಸಹ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ�, ಇದ್ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಭೊತಾನ್ ಮತ್್ತ 
ಯ್ಎಇ ನಂತರ ರೊಪ� ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡ ನಾಲಕಾನ�ರೀ 
ದ�ರೀಶವಾಗಿದ�.

n  ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ, 77 ಕ�ೊರೀಟಿ ಜನರ್ ಒಂದ್ 
ರಾಷಟ್, ಒಂದ್ ಪಡಿತರ ಚ್ರೀಟಿ ಯರೀಜನ�ಯ ಪ್ರಯರೀಜನವನ್ನು 
ಪಡ�ದಿದಾ್ದರ�.

n  60 ಕ�ೊರೀಟಿ ಸಾ್ಮಟ್್ಯ ಫರೀನ್ ಬಳಕ�ದಾರರ್ ಮತ್್ತ 55 ಕ�ೊರೀಟಿ 
ಇಂಟನ�್ಯಟ್ ಬಳಕ�ದಾರರನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರ್ವ ದ�ರೀಶವು ವಿಶವಾದಲ�ಲಿರೀ 
ಅತ್ ಹ�ಚ್ಚಿ ಡಿಜಟಲ್ ಪಾವತ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ�

n  44.95 ಕ�ೊರೀಟಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯರೀಜನ�ಯ ಫಲಾನ್ಭವಿಗಳು 
ಬಾಯಾಂರ್ ಖಾತ�ಗಳಿಗ� ಸಂಪಕ್್ಯತರಾಗಿದ್್ದ, ಅವರ್ ಈಗ 
ರ್ಪ�ರೀ ಕಾಡ್್ಯ ಮೊಲಕ ಉಚ್ತ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣ�ಯನೊನು 
ಪಡ�ಯ್ತ್್ತದಾ್ದರ�.

ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ದಿನವಿಶೆೇರ
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ಭೂರ್ರನುನು ಉಳಿಸಿ -ಒಯಂದು ಬೃರತ್ ಅಭಿಯಾನ

ಗ್
ಜರಾತ್ ನಿರೀರಿನ ಬಿಕಕಾಟಟುನ್ನು ಅನ್ಭವಿಸ್ತ್್ತದ್ದ 
ಕಾಲವಂದಿತ್್ತ. ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ, ಚ�ರ್ ಡಾಯಾಂ 
(ಕ್ರ್ ಅಣ�ಕಟ�ಟು) ನಿಮಾ್ಯಣ ಮತ್್ತ ಮಳ�ನಿರೀರ್ ಕ�ೊಯ್ಲಿ 

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. "ಪ್ರತ್ ಹನಿ ಹ�ಚ್ಚಿ ಬ�ಳ�, ಹನಿ 
ನಿರೀರಾವರಿ" ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಯಿತ್. ಅದ�ರೀ ವ�ರೀಳ�, ಆ 
ಪ್ರದ�ರೀಶದ ನಿರೀರಿನ ಕ�ೊರತ�ಯನ್ನು ಶಾಶವಾತವಾಗಿ ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸಲ್ 
ಸೌನಿ ಯರೀಜನ� (ಸೌರಾಷಟ್ ನಮ್ಯದಾ ಅವತರಣ್ ನಿರೀರಾವರಿ 
ಯರೀಜನ�)ಯನ್ನು  2012ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗ� ತರಲಾಯಿತ್ ಮತ್್ತ ಬಿಕಕಾಟಟುನ್ನು 
ಪರಿಹರಿಸಲ್ ಹಲವಾರ್ ಇತರ ಪ್ರಯತನುಗಳನೊನು ಮಾಡಲಾಯಿತ್. 
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಾಯಾಪಕವಾದ ಆಂದ�ೊರೀಲನ ನಡ�ಯಿತ್ 
ಮತ್್ತ ನಿರೀರಿನ ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾತ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಜಾಗೃತ್ ಹ�ಚಾಚಿಯಿತ್. 
ಅದಕಾಕಾಗಿಯರೀ, ಉಮಿಯಾ ಮಾತಾ ದ�ರೀವಾಲಯದ 14ನ�ರೀ ಸಂಸಾಥಾಪನಾ 
ದಿನದಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ ಜಲ�ಲಿಯಲೊಲಿ 75 ಅಮೃತ ಸರ�ೊರೀವರಗಳನ್ನು 
ನಿಮಿ್ಯಸ್ವಂತ� ಸಭಿಕರನ್ನು ಆಗ್ರಹಸಿದರ್. ಸಾವಿರಾರ್ ಚ�ರ್ 
ಡಾಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಯಸಿರ್ವ ಗ್ಜರಾತ್ ಜನತ�ಗ� ಇದ್ ಕಷಟುದ 
ಕ�ಲಸವ�ರೀನಲಲಿ, ಆದರ� ಈ ಪ್ರಯತನುದ ಪರಿಣಾಮ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತ್ತದ� 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ�ರೀಳಿದರ್.

ಇದ್ ಸಾಮಾಜಕ ಆಂದ�ೊರೀಲನ ಮತ್್ತ ಸಾಮಾಜಕ ಪ್ರಜ್�ಯ 
ಶಕ್್ತಯಂದಿಗ�  ಕ್್ರಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್್ದ, 2023ರ ಆಗಸ್ಟು 15ರ�ೊಳಗ� 
ಪೂಣ್ಯಗ�ೊಳಳುಲ್ದ� ಎಂದ್ ಅವರ್ ಒತ್್ತ ಹ�ರೀಳಿದರ್. ತಮ್ಮ 
ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ  ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ ನ�ೈಸಗಿ್ಯಕ 
ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಉತ�್ತರೀಜಸ್ವ ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾತ�ಯನ್ನು ಒತ್್ತ ಹ�ರೀಳಿದರ್ ಮತ್್ತ 
ಗ್ಜರಾತ್ ನ ಎಲಾಲಿ ರ�ೈತರ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷ್ಗಿಂತ ನ�ೈಸಗಿ್ಯಕ 

ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವಂತ� ಒತಾ್ತಯಿಸಿದರ್. "ನಾವು ನಮ್ಮ 
ತಾಯಂದಿರಿಗ� ಅನಗತಯಾ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ನಿರೀಡ್ವುದಿಲಲಿ, ಹಾಗ�ಯರೀ ನಾವು 
ಅನಗತಯಾ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಭೊಮಿ ತಾಯಿಗೊ ನಿರೀಡಬಾರದ್" ಎಂದ್ 
ಹ�ರೀಳಿದರ್. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಭೊಮಿ ತಾಯಿಗ� ನಿರೀಡ್ವುದನ್ನು 
ತಪಿಪಾಸಬ�ರೀಕ್." ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭೊಮಿ ತಾಯಿ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದರ�, ನಾವು 
ಸಹ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತ�್ತರೀವ�. ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ 
ಬಳಕ�ಯನ್ನು ತಪಿಪಾಸ್ವ ಮೊಲಕ ಪರಿಸರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ವ ಜ�ೊತ�ಗ� 
ನಾವು ನಿರೀರನೊನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬ�ರೀಕ್ ಎಂದರ್.  

ಆಧಾ್ತ್್ಮಕ ಆಯಾಮವನುನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ೆಯನುನು ಹರಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರದಾಧಿ ಕೆೇಂದ್ರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ 

ವಹಿಸುತತಿವೆ. ಅದಕಾ್ಕಗಿಯೇ, ರಾಮನವಮಿಯ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಜುನಾಗಢದ 

ಗರ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಉಮಿಯಾ ಮಾತಾ ದೆೇವಾಲಯದ 14ನೆೇ ಸಂಸಾಥಿಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನ ಪ್ರತ್ 

ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 75 ಅಮೃತ್ ಸರೊೇವರಗಳನುನು ನಿಮಿ್ಷಸಲು ಕರೆ ನಿೇಡದರು. ಇದು ನಿೇರನುನು ಉಳಿಸುವುದಲಲಿದೆ, ಕೊಳಗಳ ಮೂಲಕ 

ಗಾ್ರಮದ ಅಭಿವೃದಿಧಿಗೂ ಅನುವು ಮಾಡಕೊಡುತತಿದೆ.

ಉಮಿಯಾ ಮಾತೆಯನುನು ಕಡವ ಪಾಟ್ದಾರರ ಕುಲದೆೇವತೆ  

ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತತಿದೆ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ 2008ರಲ್ಲಿ ಈ 

ದ�ರೀವಾಲಯವನ್ನು ಸಮಪಿ್ಯಸಿದರ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಗ್ಜರಾತ್ 

ಮ್ಖಯಾಮಂತ್್ರಯಾಗಿದ್ದರ್. ಅವರ ಸಲಹ�ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ದ�ರೀವಾಲಯದ 

ಟ್ರಸ್ಟು 2008ರಲ್ಲಿ ಉಚ್ತ ಕಣಿಣುನ ಪರ� ಶಸತ್ರಚ್ಕ್ತ�ಸಾ ಮತ್್ತ ಆರ್್ಯಕವಾಗಿ 

ಹಂದ್ಳಿದ ರ�ೊರೀಗಿಗಳಿಗ� ಉಚ್ತ ಆಯ್ವ�ರೀ್ಯದ ಔಷಧಗಳ ವಿತರಣ� 

ಮತ್್ತ ಇತರ ಸಾಮಾಜಕ ಹಾಗ್ ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟ್ವಟಿಕ�ಗಳ 

ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿತ್. ಉಮಿಯಾ ಮಾತ�ಯನ್ನು 

ಕಡವ ಪಾಟಿದಾರರ ಕ್ಲದ�ರೀವತ� ಅರವಾ ಕ್ಲದ�ರೀವಿ ಎಂದ್ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ�. ಕ�ಲವು ರಿರೀತ್ಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪವಿತ್ರ ಧಾಮ ಪೂಜಯಾ, 

ಸಾಮಾಜಕ ಪ್ರಜ್� ಮತ್್ತ ಪ್ರವಾಸ�ೊರೀದಯಾಮದ ಕ�ರೀಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಪ್ಯಟಿಟುದ�. 

ಇದ್ 60ಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಕ�ೊರೀಣ�ಗಳು, ಹಲವಾರ್ ಮದ್ವ� ಮಂಟಪಗಳು 

ಮತ್್ತ ಭವಯಾವಾದ ರ�ಸ�ೊಟುರೀರ�ಂಟ್ ಅನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�.

ಉಮಿಯಾ ಮಾತಾ ದೆೇವಾಲಯದ ಸಮಾರಂಭ ರಾರಟ್



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಮೇ 1-15, 202230

ಪರುತಿ ಬಿಕಕೆಟಿ್ಟನಲೂ್ ರಕ್ಷ ಕನಾಗಿ 
ಬದಲ್ಗುರ ಭದರುತ್ ಸಿಬ್ಯಂದ

ಉತತಿರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅವಘಡ ಇರಲ್ ಅರವಾ ಬಿಹಾರ ಮತುತಿ ಕೆೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರವಾಹವೆೇ ಆಗಿರಲ್ ಅರವಾ 

ಕಾಶಿಮೀರದ ಝೇಲಂನ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕ್ರುವ ಜನರನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿರಲ್ ಅರವಾ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ 

ಸಿಲುಕ್ರುವ ಜನರನುನು ದಡ ಸೆೇರಿಸುವುದಾಗಿರಲ್, ಭಾರತದ ಜಾಗೃತ ಸೆೈನಿಕರು ಯಾವುದೆೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೇ ಬಿಕ್ಕಟುಟಿ 

ಎದುರಿಸಲು ಸನನುದಧಿರಾಗಿರುತಾತಿರೆ. ಭಾರತದಂತಹ ವಿಶಾಲ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ವಿಪತುತಿಗಳ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಮಟಟಿದ 

ಸನನುದಧಿತೆ ನಿಣಾ್ಷಯಕವಾಗಿದೆ. ದೆೇವಗಢ ರೊೇಪ್ ವೆೇ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ವಾಯುಪಡೆ, ಎನ್.ಡ.ಆರ್.ಎಫ್, ಐಟ್ಬಿಪಿ ಮತುತಿ 

ಸೆೇನಾ ಸಿಬ್ಂದಿ 45 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚು್ಚ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ಜಿೇವಗಳನುನು ಉಳಿಸಿದರು.

ತ್್ರ
ಕೊಟ್ ಪಹಾರ್ ದ�ರೀವಗಢನ ಜನಪಿ್ರಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್್ತ 
ಯಾತಾ್ರ ಸಥಾಳವಾಗಿದ�. ಎತ್ತರದ ಬ�ಟಟುದ ತ್ದಿಯನ್ನು 
ತಲ್ಪಲ್ ಜನರ್ ರ�ೊರೀಪ್ ವ�ರೀ ಬಳಸ್ತಾ್ತರ�. ಇಲ್ಲಿ ರ�ೊರೀಪ್ ವ�ರೀ 
ತಂತ್ ತ್ಂಡಾಗಿ, ರ�ೊರೀಪ್ ವ�ರೀ ಟಾ್ರಲ್ಗಳು ಜ�ೊರೀತ್ಬಿದ್ದವು.  
48 ಜನರ್ ಸಿಲ್ಕ್ಕ�ೊಂಡಿದ್ದರ್, ಅವರಲ್ಲಿ 46 ಜನರನ್ನು 

ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತ್. ರಾಮನವಮಿ ದಿನವಾದ ಏಪಿ್ರಲ್ 10 ರಂದ್ ಈ ಘಟನ� 
ನಡ�ದಿದ�. "ಜನರ್ ಸಮವಸತ್ರದ ಮರೀಲ� ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕ� ಇಟಿಟುದಾ್ದರ�, 
ತ�ೊಂದರ�ಯಲ್ಲಿರ್ವ ಜನರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಅವರ್ ಇನ್ನು 
ತಮ್ಮ ಜರೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ� ಎಂದ್ ನಂಬ್ತಾ್ತರ�, ಮತ್್ತ 
ಅವರಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದದ ಹ�ೊಸ ಪ್ರಜ್� ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್್ಮತ್ತದ�." ಎಂದ್ 
ಅಪಘಾತದ ಬಳಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ 
ಪಡ�ಗಳ�ೊಂದಿಗ� ನಡ�ಸಿದ ಮಾತ್ಕತ�ಯ ವ�ರೀಳ� ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ತ್ಳಿಸಿದ್ದರ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ ಈ 
ಹ�ರೀಳಿಕ�ಗಳು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಯಾವುದ�ರೀ ಬಿಕಕಾಟಿಟುನಿಂದ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 
ರಕ್ಷಿಸ್ವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಪಡ�ಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 

ಪ್ರತ್ೇಕೂಲ ಪರಿಸಿಥಿತ್ಯಲ್ಲಿಯೂ 45 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆ
ಸ್ಮಾರ್ 1500 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, 18 ಟಾ್ರಲ್ಗಳು ರ�ೊರೀಪ್ ವ�ರೀಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಲ್ಕ್ಕ�ೊಂಡವು. ರ�ೊರೀಪ್ ವ�ರೀಯ್ ಬ�ಟಟುಗಳಿಂದ ಸ್ತ್್ತವರ�ದಿರ್ವ 
ದಟಟುವಾದ ಕಾಡ್ಗಳ ಮೊಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತ್ತದ�, ಅದನ್ನು 
ವಾಯ್ ಮಾಗ್ಯದ ಮೊಲಕ ಮಾತ್ರ ತಲ್ಪಲ್ ಸಾಧಯಾ. ಅಂತಹ 
ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಾಯ್ಪಡ�, ಐಟಿಬಿಪಿ ಮತ್್ತ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ಅನ್ನು 
ಸಹಾಯಕಾಕಾಗಿ ಕರ�ಸಬ�ರೀಕಾಯಿತ್. ವಾಯ್ಪಡ�ಯ ಎಂಐ -17 ಮತ್್ತ ಚ್ರೀತಾ 
ಹ�ಲ್ಕಾಪಟುರ್ ಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕಾಕಾಗಿ ಕಳುಹಸಲಾಯಿತ್. ಟಾ್ರಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಲ್ಕ್ದ್ದ ಜನರಿಗ� ಆಹಾರ ಮತ್್ತ ನಿರೀರನ್ನು ತಲ್ಪಿಸಲ್ ಡ�ೊ್ರರೀನ್ ಗಳನ್ನು 
ಬಳಸಲಾಯಿತ್. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದ�ರೀಶ ಮತ್್ತ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯ ನಡ್ವ� 
ನಡ�ದ, ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ� ಅತಯಾಂತ ಕಷಟುಕರವಾಗಿತ್್ತ. ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಯನ್ನು 
ರಾತ್್ರಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬ�ರೀಕಾಗಿತ್್ತ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೊ, 45 
ಗಂಟ�ಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ� ನಡ�ಸಿದ ನಂತರ ಯರೀಧರ್ ಹತ್್ತ 
ಕ�ರೀಬಲ್ ಕಾರ್ಗಳಿಂದ 35 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಥಾಳಾಂತರಿಸಿದರ್.

Communication With Security ForcesNation

ದೆೇವಗಢ ರೊೇಪ್ ವೆೇ ಅಪಘಾತ

ದೆೇವಗಢ ರೊೇಪ್ ವೆೇ ಅಪಘಾತರಾರಟ್
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ಸಮರ್ಯವಾಗಿವ� ಮತ್್ತ ಸಕಾ್ಯರದ ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲಿ ಇತ್್ತರೀಚ�ಗ� ತವಾರಿತ 
ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗ್ತ್ತದ� ಎಂಬ್ದನ್ನು ಪ್ರತ್ಬಿಂಬಿಸ್ತ್ತವ�. 
ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಯ ತರ್ವಾಯ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊಂದಿಗ� 
ಮಾತ್ಕತ� ನಡ�ಸಿದ ಗೃಹ ಸಚ್ವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ್, ಎಲಾಲಿ 
ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರ್. ಬಳಿಕ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ್ ರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಯಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರ್ವವರನ್ನುದ�್ದರೀಶಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರ್. 
ಸ�ರೀನಾ ಮ್ಖಯಾಸಥಾ, ಭದ್ರತಾ ಪಡ�ಗಳ ಮ್ಖಯಾಸಥಾರ್, ಜಾಖ್ಯಂಡ್ ಡಿಜಪಿ 
ಮತ್್ತ ಗ�ೊಡಾ್ಡ ಸಂಸದ ನಿಶಕಾಂತ್ ದ್ಬ� ಕೊಡ ಹಾಜರಿದ್ದರ್.

ಮಾತ್ಕತ�ಯ ವ�ರೀಳ� ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರಿಗ� ಘಟನ�ಯ 
ಬಗ�ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಎನ್.ಡಿ.ಆರ್.ಎಫ್ ಎಸ್.ಐ ಓಂಪ್ರಕಾಶ್, 
ಮದಲ್ ದ�ರೀವಗಢನ ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ ಅವರಿಂದ ತ್ಳಿದ್ಕ�ೊಂಡ್ 
ಅಲ್ಲಿಗ� ಧಾವಿಸಿದಾ್ದಗಿ ತ್ಳಿಸಿದರ್. ಟಾ್ರಲ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ 
ಸಿಕ್ಕಾಹಾಕ್ಕ�ೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ನಿರೀರ್, ಆಹಾರ ಮತ್್ತ ಇತರ ಅಗತಯಾಗಳನ್ನು 
ತಲ್ಪಿಸ್ವುದ್ ಆದಯಾತ�ಯಾಗಿತ್್ತ. ನಿವ್ಯಹಣಾ ಟಾ್ರಲ್ ಮತ್್ತ ಡ�ೊ್ರರೀನ್ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಕ�ಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತ್ ಎಂದರ್. ಇದರ 
ನಂತರ, ವಾಯ್ಪಡ�ಯ ತಂಡವು ನ�ರವಿಗ� ಆಗಮಿಸಿತ್ ಮತ್್ತ 
ನಂತರ ಒಟಿಟುಗ� ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಯನ್ನು ನಡ�ಸಲಾಯಿತ್.

ಭಾರತ್ರೀಯ ವಾಯ್ಪಡ�ಯ ಗೊ್ರಪ್ ಕಾಯಾಪಟುನ್ ವ�ೈ.ಕ�.ಕಂದಾಲಕಾರ್ 
ಅವರ್ ಬಿಕಕಾಟಿಟುನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಪಡ�ಯ ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಗಳ 
ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರಿಗ� ವಿವರಿಸಿದರ್. ತೊಗಾಡ್ವ ತಂತ್ಗಳ 
(ಫ�ಲಿೈಯಿಂಗ್ ವ�ೈರ್) ಬಳಿ ಹ�ಲ್ಕಾಪಟುರ್ ಪ�ೈಲಟ್ ಗಳು ತ�ೊರೀರಿದ 
ಕೌಶಲಯಾದ ಬಗ�ಗೆ ಅವರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರಿಗ� ವಿವರಿಸಿದರ್. 
ಭಾರತ್ರೀಯ ವಾಯ್ಪಡ�ಯ ಸಾಜ�್ಯಂಟ್ ಪಂಕಜ್ ಕ್ಮಾರ್ ರಾಣಾ 

ಅವರ್ ಭಿರೀಕರ ಕ�ರೀಬಲ್ ಕಾರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು 
ಸಥಾಳಾಂತರಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಗರ್ಡ ಕಮಾಂಡ�ೊರೀಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರ್. 
ಸಂಕಷಟುದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕಕಾಳು ಮತ್್ತ ಮಹಳ�ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ� 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹ�ರೀಳಿದರ್. ವಾಯ್ಪಡ�ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅದಮಯಾ 
ಧ�ೈಯ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಶಾಲಿಘಿಸಿದರ್. ಐಟಿಬಿಪಿಯ 
ಆರಂಭಿಕ ಯಶಸ್ಸಾ ಸಿಲ್ಕ್ಕ�ೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನ�ೈತ್ಕ ಸ�ಥಾೈಯ್ಯವನ್ನು 
ಹ�ಚ್ಚಿಸಿತ್. ಐಟಿಬಿಪಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸಾ ಪ�ಕಟುರ್ ಅನಂತ್ ಪಾಂಡ� ಅವರ್ 
ಈ ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಬಿಪಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರ್. 
ಸಂವಾದದ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಇಡಿರೀ ತಂಡ 
ಪ್ರದಶ್ಯಸಿದ ತಾಳ�್ಮಯನ್ನು ಶಾಲಿಘಿಸಿದರ್ ಮತ್್ತ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು 
ತಾಳ�್ಮ ಮತ್್ತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಎದ್ರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸಸಾನ್ನು 
ಸಾಧಿಸಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಿದರ್. ದ�ರೀವಗಢನ  ಪನಾನುಲಾಲ್ 
ಜ�ೊರೀಶ, ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಅನ�ರೀಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜರೀವಗಳನ್ನು 
ಉಳಿಸಿದರ್. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಯಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರ ಪಾತ್ರದ ಬಗ�ಗೆ 
ಅವರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರಿಗ� ವಿವರಿಸಿದರ್. ಇತರರಿಗ� ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ವುದ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೃತ್ಯಲ್ಲಿದ� ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಹ�ರೀಳಿದರ್. ಅವರ ಶೌಯ್ಯ ಮತ್್ತ ಕೌಶಲಯಾವನ್ನು ಶಾಲಿಘಿಸಿದರ್. 
ದ�ರೀವಗಢದ ಜಲಾಲಿ ದಂಢಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್್ತ ಜಲಾಲಿಧಿಕಾರಿ ಮಂಜ್ನಾರ 
ಭಜಂತ್್ರ ಅವರ್ ಕಾಯಾ್ಯಚರಣ�ಗ� ದ�ೊರ�ತ ಸಥಾಳಿರೀಯರ ಬ�ಂಬಲದ 
ಬಗ�ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರಿಗ� ವಿವರಿಸಿದರ್. ಈ ಅಪಘಾತದ 
ಸಂಪೂಣ್ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬ�ರೀಕ್, ಆಗ ಭವಿಷಯಾದಲ್ಲಿ 
ಇಂತಹ ಅವಗಢಗಳು ಮರ್ಕಳಿಸದಂತ� ತಡ�ಯಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಹ�ರೀಳಿದರ್.  

ದೆೇವಗಢ ರೊೇಪ್ ವೆೇ ಅಪಘಾತ
ರಾರಟ್
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ರಾಷಟ್ಕವಿ ರಾಮಧಾರಿ ಸಿಂಗ್ ದಿನಕರ್ 
ಜರೀ ಅವರ್ ಒಮ್ಮ ಇತ್ಹಾಸ ಮತ್್ತ 
ವತ್ಯಮಾನದ�ೊಂದಿಗ� ಭವಿಷಯಾವನ್ನು ನಿಮಿ್ಯಸ್ವ 

ಮಾಗ್ಯದ ಬಗ�ಗೆ ಹರೀಗ� ಬರ�ದಿದ್ದರ್ -  
 

 [ಪಿ್ರಯದಶ್ಯನ ಇತ್ಹಾಸ ಕಂಠ್  ಮರೀ, ಆಜ್ ಧ್ವನಿತ್ 
ಹ�ೊರೀ ಕಾವಯಾ ಬನ�ರೀ, ವತ್ಯಮಾನ ಕ್ ಚ್ತ್ರಪಟಿ ಪರ್, ಭೊತಕಾಲ್ 
ಸಂಭಾವಯಾ ಬನ�] ಇದರ ಅರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಸಾಂಸಕೃತ್ಕ ಪ್ರಜ್�ಯಲ್ಲಿ 

ಬ�ರೀರೊರಿರ್ವ ಭವಯಾವಾದ ಗತಕಾಲವು ಕಾವಯಾದ ರೊಪದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ್ಧ್ವನಿಸಬ�ರೀಕ್. ಈ ದ�ರೀಶದ ಭವಯಾ ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು ಇಂದಿನ 
ಸಂದಭ್ಯದಲೊಲಿ ಪುನರಾವತ್್ಯಸಲ್ ನಾವು ಸಮರ್ಯರಾಗಿರಬ�ರೀಕ್. 
ತನನು ಪರಂಪರ�ಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ವುದ್ ಮತ್್ತ ಅದನ್ನು 
ಮ್ಂದಿನ ಪಿರೀಳಿಗ�ಗ� ವಗಾ್ಯಯಿಸ್ವುದ್ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ 
ರಾಷಟ್ದ ಜವಾಬಾ್ದರಿಯಾಗಿದ�. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ 
ಮರೀದಿ ಅವರ ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಯರವು ಈ ಉದ�್ದರೀಶಕಾಕಾಗಿ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ತ್್ತದ�. ಕದ್ದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮತ್್ತ 
ಕಲಾಕೃತ್ಗಳನ್ನು ದ�ರೀಶಕ�ಕಾ ಮರಳಿ ತರ್ವುದಿರಲ್, ಹಳ�ಯ 

ಜನಪಿ್ರಯ ನಾಣು್ಣಡಯಲ್ಲಿ, ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಭವಿರ್ವನುನು ವಾ್ಖಾ್ನಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ 
ಇತ್ಹಾಸವನುನು ಓದಿ ಎಂದು ಆಗಾಗೆಗ ಹೆೇಳಲಾಗುತತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೆೇಶದ ಬಗೆಗ ನಿೇವು ಹೆಚು್ಚ ತ್ಳಿದುಕೊಂಡರುಟಿ ಮತುತಿ 

ಅರ್ಷಮಾಡಕೊಂಡರೂಟಿ, ನಿೇವು ನಿಖರವಾದ ನಿಧಾ್ಷರಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಲು ಸಾಧ್ವಾಗುತತಿದೆ. ಉಜವಾಲ, ಜಾಗೃತ 
ಮತುತಿ ಆತ್ಮವಿಶಾವಾಸದ ನವ ಭಾರತದ ಉದಯವನುನು ವೆೇಗಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಪಿೇಳಿಗೆಗೆ ಅದರ ಬಗೆಗ ಅರಿವು ಮೂಡಸುವ 
ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಭವ್ ಗತಕಾಲದ ಬಗೆಗ ಹೆಮ್ಮಪಡುವ ಈ ಮನೊೇಭಾವವನುನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು 
ಪ್ರಜವಾಲ್ಸುವಂತೆ ಮಾಡದಾದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪುನರುಜಿ್ೇವನದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುಗಳನುನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 

ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಏಪಿ್ರಲ್ 14ರಂದು ನವದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನುನು 
ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು. ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದ ಅವರು, "ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತಾ್ರ್ಯ ನಂತರ ರಚನೆಯಾದ 

ಪ್ರತ್ಯಂದು ಸಕಾ್ಷರವೂ ದೆೇಶವನುನು ಅದರ ಪ್ರಸುತಿತ ಭವ್ ಸಾಥಿನಕೆ್ಕ ಕೊಂಡೊಯು್ವಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡದೆ. ಈ 
ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಪ್ರತ್ ಸಕಾ್ಷರದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪರಂಪರೆಯ ಜಿೇವಂತ ಸಂಕೆೇತವಾಗಿ ಮಾಪ್ಷಟ್ಟಿದೆ."

ರಯಂಚಿಕ್ರ ಪರಯಂಪರೆರ 
ಜೋರಯಂತ ನಿದಶ್ಹನ

Nationರಾರಟ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಗಳ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯ
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ವಸ್್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ಮರ್ನಿಮಿ್ಯಸ್ವುದಾಗಿರಲ್ ಅರವಾ 
ಹ�ೊಸ ವಸ್್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಯಸ್ವುದಿರಲ್; ಕಳ�ದ 7-8 
ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನ ನಡ�ಯ್ತ್್ತದ�.

ನಮ್ಮ ಯ್ವ ಪಿರೀಳಿಗ�ಯ್ ಈ ಜರೀವಂತ ಸಂಕ�ರೀತವನ್ನು 
ನ�ೊರೀಡಿದಾಗ, ವಾಸ್ತವ ಮತ್್ತ ಸತಯಾ ಎರಡೊ ತ್ಳಿಯ್ತ್ತದ�. 
ನಮಗ�ಲಲಿರಿಗೊ ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸದ ಮಹಮ ಮತ್್ತ ಅದರ 
ಸಮೃದಿ್ಧಯ ಅವಧಿಯ ಬಗ�ಗೆ ತ್ಳಿದಿದ�. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೊ 
ಅದರ ಬಗ�ಗೆ ತ್ಂಬಾ ಹ�ಮ್ಮ ಪಡ್ತ�್ತರೀವ�. ವಿಶವಾಕ�ಕಾ ಭಾರತದ 
ಪರಂಪರ� ಮತ್್ತ ಅದರ ವತ್ಯಮಾನದ ಬಗ�ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 
ತ್ಳಿಯ್ವುದ್ ಅಷ�ಟುರೀ ಅಗತಯಾವಾಗಿದ�. ಇಂದ್, ಹ�ೊಸ ವಿಶವಾ ವಯಾವಸ�ಥಾ 

ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್್ಮತ್್ತರ್ವಾಗ, ಜಗತ್್ತ ಭರವಸ� ಮತ್್ತ ವಿಶಾವಾಸದಿಂದ 
ಭಾರತದ ಕಡ�ಗ� ನ�ೊರೀಡ್ತ್್ತದ�. ಪ್ರತ್ ಕ್ಷಣವೂ ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು 
ತಲ್ಪಲ್ ಭಾರತವು ತನನು ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿಸಬ�ರೀಕಾಗಿದ�. 
ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳು ಅತಯಾಂತ ಸಾಮಾನಯಾ ಕ್ಟ್ಂಬಗಳಿಂದ 
ಬಂದವರ್ ಎಂಬ್ದ್ ಭಾರತ್ರೀಯರಾದ ನಮಗ� ಹ�ಮ್ಮಯ 
ವಿಷಯವಾಗಿದ�.

ಈ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಸಾಮಾನಯಾ ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 
ವಯಾಕ್್ತ ಸಹ ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾ ವಯಾವಸ�ಥಾಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾನನುತ 
ಸಾಥಾನಗಳನ್ನು ತಲ್ಪಬಹ್ದ್ ಎಂಬ ವಿಶಾವಾಸವನ್ನು ದ�ರೀಶದ 
ಯ್ವಕರಿಗ� ನಿರೀಡ್ತ್ತದ�. 

ಕಲಪಾನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಒಮ್ಮತ 

ಅರವಾ ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯ 

ಇರಬಹ್ದ್; ಬ�ರೀರ� ಬ�ರೀರ� ರಾಜಕ್ರೀಯ 

ವಾಹನಿಗಳು ಇರಬಹ್ದ್; ಆದರ� 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರ ಗ್ರಿ 

ಒಂದ�ರೀ ಆಗಿರ್ತ್ತದ� – ಅದ್ ದ�ರೀಶದ 

ಅಭಿವೃದಿ್ಧ. ಈ ವಸ್್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು 

ಮ್ಂದಿನ ಪಿರೀಳಿಗ�ಗಳಿಗೊ 

ಸೊಫೂತ್್ಯ ನಿರೀಡ್ತ್ತದ� ಮತ್್ತ ಶಕ್್ತಯ 

ಕ�ರೀಂದ್ರವಾಗ್ತ್ತದ�. ದ�ರೀಶದ 

ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯೊ 

ನವ ಭಾರತ ನಿಮಾ್ಯಣದಲ್ಲಿ, ಅವರ 

ಕಾಲದ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು ಮಟಿಟುನಿಂತ್ 

ದ�ರೀಶವನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸ್ವಲ್ಲಿ ಹ�ರೀಗ� 

ಕ�ೊಡ್ಗ� ನಿರೀಡಿದಾ್ದರ� ಎಂಬ್ದನ್ನು 

ನಮ್ಮ ಯ್ವಕರ್ ತ್ಳಿದ್ಕ�ೊಳಳುಲ್ 

ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತ್ತದ�.

-ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ

ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ವಿಶೆೇರ ಲಕ್ಷಣಗಳು...

ಕೆೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 108 ವಸುತಿ 
ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳ ನಿಮಾ್ಷಣ ಮತುತಿ ಪುನನಿ್ಷಮಾ್ಷಣಕೆ್ಕ 
ಕೊಡುಗೆ ನಿೇಡದೆ. 50 ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನುನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಹಳ�ಯ ಮತ್್ತ ಹ�ೊಸದರ ತಡ�ರಹತ 
ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ, ತ್ರೀನ್ ಮೊತ್್ಯ ಭವನದ ಎರಡ್ 
ಬಾಲಿರ್ ಗಳನ್ನು ಹ�ೊಸದಾಗಿ ನಿಮಿ್ಯಸಲಾದ 
ಕಟಟುಡದ�ೊಂದಿಗ� ಸಂಯರೀಜಸಲಾಗಿದ�. ಈ 
ಎರಡ್ ಬಾಲಿರ್ ಗಳ ಒಟ್ಟು ವಿಸಿ್ತರೀಣ್ಯ 15,600 
ಚದರ ಮಿರೀಟರ್ ಗಳಿಗೊ ಅಧಿಕವಾಗಿದ�.

 ಸ್ಮಾರ್ 4೦೦೦ ಜನರ ಸಾಮರಯಾ್ಯದ ಈ 
ಕಟಟುಡದಲ್ಲಿ 4೦ಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಗಾಯಾಲರಿಗಳಿವ�.

 14 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳಿಗ� ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಮಾಹತ್ಯನ್ನು ನಿರೀಡಲ್, ಅವರ 
ಸೊಫೂತ್್ಯದಾಯಕ ವಸ್್ತಗಳನ್ನು ಈ 
ವಸ್್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದ�.

 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳ ವಸ್್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ 
ಲಾಂಛನವು ಹಲವಾರ್ ಭಾರತ್ರೀಯರ 
ಕ�ೈಗಳು 'ಧಮ್ಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಒಟಿಟುಗ� 
ಹಡಿದಿರ್ವುದನ್ನು' ಚ್ತ್್ರಸ್ತ್ತದ�.

 ವಚ್್ಯವಲ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ, ರ�ೊರೀಬ�ೊರೀಟ್ ಗಳು 
ಮತ್್ತ ಇತರ ಆಧ್ನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಮೊಲಕ 
ವ�ರೀಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತ್್ತರ್ವ ಭಾರತದ 
ಚ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ವಸ್್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಜಗತ್್ತಗ� 
ತ�ೊರೀರಿಸ್ತ್ತದ�.

 ಮೊಯಾಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳ�ೊಂದಿಗ� ಸ�ಲ್ಫೂ 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳಳುಲ್ ಮತ್್ತ ವಚ್್ಯವಲ್ 
ಸಂಭಾಷಣ�ಯನ್ನು ನಡ�ಸ್ವ ಸೌಲಭಯಾವಿದ�

 ಯರೀಜನ�ಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದ�ರೀ ಮರವನ್ನು ಕಡಿಯಲಾಗಿಲಲಿ ಅರವಾ 
ಸಥಾಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿಲಲಿ.

 ಮೊಯಾಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದಶ್ಯಸಲಾದ 
ವಸ್್ತವಿಷಯ, ಮಾಹತ್ಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ 
ಭಾರತ್, ದೊರದಶ್ಯನ, ಚಲನಚ್ತ್ರ 
ವಿಭಾಗ, ಸಂಸದ್ ಟಿವಿ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ವಾಲಯ 
ಮತ್್ತ ಭಾರತ್ರೀಯ ಹಾಗ್ ವಿದ�ರೀಶ ಮಾಧಯಾಮ 
ಸಂಸ�ಥಾಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಸಲಾಗಿದ�.

 ಪತಾ್ರಗಾರಗಳ ಸೊಕ್ತ ಬಳಕ�, ಕ�ಲವು 
ವ�ೈಯಕ್್ತಕ ವಸ್್ತಗಳು, ಉಡ್ಗ�ೊರ�ಗಳು 
ಮತ್್ತ ಸ್ಮರಣಿಕ�ಗಳು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳ 
ಭಾಷಣಗಳು ಮತ್್ತ ಸಿದಾ್ಧಂತಗಳ ಉಪಕಥ�ಯ 
ಪಾ್ರತ್ನಿಧಯಾ ಹಾಗ್ ಅವರ ಜರೀವನದ 
ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಒಂದ್ ವಿಷಯಾಧಾರಿತ 
ಸವಾರೊಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಬಿಂಬಿತವಾಗಿವ�.

ಒಂದು ಉದಾತತಿ ಉಪಕ್ರಮ
ದ�ರೀಶವನ್ನು ಶ್ರರೀಮಂತ ಮತ್್ತ 

ಸಮೃದ್ಧಗ�ೊಳಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 

ನಾಯಕತವಾದ ಸಾಧನ�ಗಳ ಬಗ�ಗೆ 

ಯ್ವ ಪಿರೀಳಿಗ�ಗ� ಸಂವ�ರೀದನಾಶರೀಲತ� 

ಮೊಡಿಸಲ್, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 

ಮತ್್ತ ಸಿದಾ್ಧಂತಗಳ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೊ 

ಅದರ�ೊಂದಿಗ� ಸಂವಿಧಾನ ರಚನ�ಯ 

ಸಂಪೂಣ್ಯ ಪಯಣವನ್ನು ಒಬ್ಬರ್ 

ಅರ್ಯಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುಬಹ್ದಾಗಿದ�. ಈ 

ತಂತ್ರಜ್ಾನವು ಸಾವ್ಯಜನಿಕ ಡ�ೊಮರೀನ್ 

ನಲ್ಲಿ ಹ�ಚ್ಚಿ ಪರಿಚ್ತವಲಲಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 

ಅರ್ಯಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುಲ್ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡ್ತ್ತದ�.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಗಳ ವಸುತಿಸಂಗ್ರಹಾಲಯ
ರಾರಟ್
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ಅನ�ರೀಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್್ತ ಅಮರಿಕದ 
ಇತ್ಹಾಸಗಳು ಒಂದ�ರೀ ಆಗಿವ�. ಎರಡೊ ದ�ರೀಶಗಳು 
ಸಾವಾತಂತ್ರಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು ಮತ್್ತ ವಸಾಹತ್ಶಾಹ 

ಸಕಾ್ಯರಗಳ ವಿರ್ದ್ಧ ಹ�ೊರೀರಾಡ್ವ ಮೊಲಕ ಸವಾತಂತ್ರ ರಾಷಟ್ಗಳಾಗಿ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾದ ಆಡಳಿತ ವಯಾವಸ�ಥಾಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡವು. 
1990ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರ್್ಯಕ ನಿರೀತ್ಯ ಬದಲಾವಣ�ಗಳ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್್ತ ಅಮರಿಕ ಸಂಯ್ಕ್ತ ಸಂಸಾಥಾನಗಳ 
ನಡ್ವಿನ ಬಾಂಧವಯಾ ವ�ರೀಗವಾಗಿ ಬ�ಳ�ದವು, ಮತ್್ತ 2014 ರಿಂದ 
ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೊತಪೂವ್ಯ ಪ್ರಗತ್ ಕಂಡ್ಬಂದಿದ�. 2018 
ರಲ್ಲಿ ವಿದ�ರೀಶಾಂಗ ವಯಾವಹಾರಗಳು ಮತ್್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ವರ ನಡ್ವ� 
2+2 ಮಾತ್ಕತ�ಯ ಪಾ್ರರಂಭವು ಎರಡೊ ದ�ರೀಶಗಳ ಬಾಂಧವಯಾಕ�ಕಾ 
ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನಿರೀಡಿತ್. ಏಪಿ್ರಲ್ 11 ರಂದ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ವ 
ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್್ತ ವಿದ�ರೀಶಾಂಗ ವಯಾವಹಾರಗಳ ಸಚ್ವ 
ಎಸ್. ಜ�ೈಶಂಕರ್ ಅವರ್ ಅಮರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯ ಲಾಯ್್ಡ 
ಜ�. ಆಸಿಟುನ್ ಮತ್್ತ ವಿದ�ರೀಶಾಂಗ ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯ ಆಂಟನಿ ಬಿಲಿಂಕ�ನ್ 

ಅವರನ್ನು ವಾಷ್ಂಗಟುನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಭ�ರೀಟಿಯಾದರ್. ಮಾತ್ಕತ�ಗೊ 
ಮ್ನನು ಭಾರತ ಮತ್್ತ ಅಮರಿಕ ವಚ್್ಯವಲ್ ಶೃಂಗಸಭ� 
ನಡ�ಸಿದ್್ದ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಮತ್್ತ ಅಮರಿಕ 
ಅಧಯಾಕ್ಷ ಜ�ೊರೀ ಬ�ೈಡನ್ ಸಭ�ಯನ್ನುದ�್ದರೀಶಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರ್.

ಮಾತುಕತೆ ವೆೇಳ  ೆಹಲವು ವಿರಯಗಳ ಬಗೆಗ  
ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪಾ್ರಯ ವ್ಕತಿವಾಯಿತು
2+2 ಮಾತ್ಕತ�ಯ ವ�ರೀಳ� ಭಾರತ ಮತ್್ತ ಅಮರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ 
ಮತ್್ತ ವಿದ�ರೀಶಾಂಗ ಸಚ್ವರ್ ಅನ�ರೀಕ ಪ್ರಮ್ಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 
ಚಚ್್ಯಸಿದರ್. ಇದ್ ರಷಾಯಾ ಮತ್್ತ ಉಕ�್ರರೀನ್ ನಡ್ವಿನ ಸಂಘಷ್ಯ 
ಕ್ರಿತೊ ಚಚ್್ಯಸಿತ್. ಮಾತ್ಕತ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೊ 
ಪಕ್ಷಗಳು ಉಕ�್ರರೀನ್ ಸ�ರೀರಿದಂತ� ಪ್ರಸ್್ತತ ಘಟನ�ಗಳು ಮತ್್ತ ತಮ್ಮ 
ಭಾರತ-ಪ�ಸಿಫಿರ್ ಸಹಕಾರದ ಬಗ�ಗೆ ಚಚ್್ಯಸಿದವು. ಉಕ�್ರರೀನ್ 
ನ ಹದಗ�ಡ್ತ್್ತರ್ವ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯ ಬಗ�ಗೆ  ಸಚ್ವರ್ ಪರಸಪಾರ 
ಪರಿಶರೀಲ್ಸಿದರ್ ಮತ್್ತ ಯ್ದ್ಧವನ್ನು ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸಲ್ ಕರ� 

ಸರಭಾಗಿತವಾದ ಹೊಸ ದಶಕ
ಭಾರತ ಮತು್ತ ಅಮರಿಕ ಸಯಂರುಕ್ತ ಸಯಂಸಾಥಾನ

ವಿಶವಾದ ಅತ್ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾ ರಾಷಟ್ವಾದ ಭಾರತ ಮತ್್ತ ವಿಶವಾದ ಅತಯಾಂತ ಹಳ�ಯ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾ ರಾಷಟ್ವಾದ ಅಮರಿಕ ಇಂದ್ ಪರಸಪಾರ ಬಹಳ ಮ್ಖಯಾವಾಗಿರ್ವುದ್ 

ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಇಂಧನ, ಆರ�ೊರೀಗಯಾ, ತಂತ್ರಜ್ಾನ, ಬಾಹಾಯಾಕಾಶ ಮತ್್ತ ರಕ್ಷಣ�ಯಂತಹ ಕ್�ರೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 

ಸಹಭಾಗಿತವಾಕ�ಕಾ ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನಿರೀಡ್ತ್್ತವ�. 2018ರ 2 + 2 ಮಾತ್ಕತ�ಗಳು ಇದರ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ�್ರರೀಯಸಿಸಾಗ� 

ಅಹ್ಯವಾಗಿವ�. ಎರಡೊ ದ�ರೀಶಗಳು ಇತ್್ತರೀಚ�ಗ� ತಮ್ಮ ಸತತ ನಾಲಕಾನ�ರೀ 2+2 ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡ�ಸಿದವು.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ
ಭಾರತ - ಅಮರಿಕ 2+2 ಸಂವಾದ



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಮೇ 1-15, 2022 35

ನಿರೀಡಿದರ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ�ೈಬರ್ ಭದ್ರತ� ಮತ್್ತ ಸ�ೈಬರ್ ಸಥಾಳದ 
ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾತ�ಯನ್ನು ಸಹ ಒತ್್ತಹ�ರೀಳಲಾಯಿತ್. ಇದಲಲಿದ�, ಸಚ್ವರ್ 
ಎಲಾಲಿ ರಿರೀತ್ಯ ಭಯರೀತಾಪಾದನ�ಯನೊನು ಖಂಡಿಸಿದರ್ ಮತ್್ತ 
ಅದನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ವ ಮಾಗ್ಯಗಳ ಬಗ�ಗೆ ಚಚ್್ಯಸಿದರ್.
"ಒಂದ್ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅಮರಿಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪೂರ�ೈಕ� 
20 ಶತಕ�ೊರೀಟಿ ಡಾಲರ್ ಗ� ಏರಿದ�. ಅಮರಿಕ ಕಂಪನಿಗಳು 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ� ಮಾಡ್ತ್ತವ� ಮತ್್ತ ಮರೀರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಬ�ಂಬಲ್ಸ್ತ್ತವ� ಎಂದ್ ನಾವು ನಿರಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತ�್ತರೀವ�. 
ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೊ, ಭಾರತ-ಅಮರಿಕ 
ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಲಗ�ೊಂಡಿವ�. ಮಾಹತ್ ಹಂಚ್ಕ�ಯಲ್ಲಿ 
ಹ�ಚಚಿಳ ಮತ್್ತ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಉನನುತ ಮಟಟುದ ದಕ್ಷತ� ಸಹ 

ಕಂಡ್ಬಂದಿದ�. ಇದ್ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲ್ದಾರಿಕ�ಯ ಹ�ಚ್ಚಿತ್್ತರ್ವ 
ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಬಿಂಬಿಸ್ತ್ತದ�" ಎಂದ್ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚ್ವ ರಾಜನಾಥ್ 
ಸಿಂಗ್,  ಹ�ರೀಳಿದರ್. ಈ ಮಧ�ಯಾ, ವಿದ�ರೀಶಾಂಗ ವಯಾವಹಾರಗಳ 
ಸಚ್ವ ಎಸ್.ಜ�ೈಶಂಕರ್, "2+2 ಮಾತ್ಕತ�ಯ ಉದ�್ದರೀಶವು 
ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದಾರಿಕ�ಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸ್ವುದಾಗಿದ�. 
ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದಾರಿಕ�ಯ ವಾಯಾಪಿ್ತ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತ್ತಲ�ರೀ ಇರ್ವುದರಿಂದ 
ಇದ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹ�ಚ್ಚಿ ಪ್ರಸ್್ತತವಾಗಿದ�. ಭಾರತ-
ಪ�ಸಿಫಿರ್ ಪ್ರದ�ರೀಶವು ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ದಾರಿಕ�ಯ ಪ್ರಮ್ಖ ಕ�ರೀಂದ್ರ 
ಬಿಂದ್ವಾಗಿದ�. ಕಳ�ದ ವಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಾವಾಡ್ ಬಹಳ ವ�ರೀಗವಾಗಿ 
ಕ�ಲಸ ಮಾಡ್ವ ಮೊಲಕ ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರ ಏರಿರ್ವುದನ್ನು ನಾವು 
ಗಮನಿಸಿದ�್ದರೀವ� ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಿದಾ್ದರ�.  

ಅಧ್ಕ್ಷ ಜೊೇ ಬಿಡೆನ್ ಹಿೇಗೆ ಹೆೇಳಿದರು:
ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದಿವಾಪಕ್ಷಿೇಯ 
ಬಾಂಧವ್ವನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬದಧಿವಾಗಿದೆ
ನಿಮ್ಮನ್ನು ನ�ೊರೀಡಲ್ ಯಾವಾಗಲೊ ಸಂತ�ೊರೀಷವಾಗ್ತ್ತದ�. 
ಮರೀ 24ರಂದ್ (ಕಾವಾಡ್ ಶೃಂಗಸಭ�) ಜಪಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು 
ಭ�ರೀಟಿಯಾಗ್ತ�್ತರೀನ� ಎಂದ್ ನಾನ್ ಆಶಸ್ತ�್ತರೀನ�. ಎರಡೊ 
ದ�ರೀಶಗಳ ಆರ್್ಯಕ ಮತ್್ತ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲ್ದಾರಿಕ�ಯನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಮತ್್ತ ಜನರ ನಡ್ವಿನ ಸಹಭಾಗಿತವಾವನ್ನು 
ಉತ�್ತರೀಜಸಲ್ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ�್ದರೀವ�. ಅಮರಿಕಾ ಸಂಯ್ಕ್ತ 
ಸಂಸಾಥಾನ ಮತ್್ತ ಭಾರತವು ಬಲವಾದ ಮತ್್ತ ವಿಸ್ತರಿಸ್ತ್್ತರ್ವ 
"ಪ್ರಮ್ಖ ರಕ್ಷಣಾ ಪಾಲ್ದಾರಿಕ�"ಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವ�. ರಷಾಯಾ 
ಯ್ದ್ಧದಿಂದ ಅಸಿಥಾರಗ�ೊಳುಳುತ್್ತರ್ವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹ�ರೀಗ� 
ಎದ್ರಿಸಬ�ರೀಕ್ ಎಂಬ್ದರ ಬಗ�ಗೆ ಭಾರತ ಮತ್್ತ ಅಮರಿಕ ಆಪ್ತ 
ಸಮಾಲ�ೊರೀಚನ�ಗಳನ್ನು ನಡ�ಸ್ವುದನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸ್ತ್ತವ�. 
ಉಕ�್ರರೀನ್ ಜನತ�ಗ� ಭಾರತದ ಮಾನವಿರೀಯ ನ�ರವನ್ನು ನಾನ್ 
ಸಾವಾಗತ್ಸ್ತ�್ತರೀನ�. ನಮ್ಮ ನಿಕಟವಾದ ಜನರ ನಡ್ವಿನ 
ಸಂಪಕ್ಯಗಳು, ಕ್ಟ್ಂಬ, ಸ�ನುರೀಹ ಮತ್್ತ ಹಂಚ್ಕ�ಯ 
ಮೌಲಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹಯರೀಗದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿವ�. 
ಕ�ೊರೀವಿಡ್-19 ಒಡಿ್ಡರ್ವ ಜಾಗತ್ಕ ಸವಾಲ್ಗಳು ಮತ್್ತ 
ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಭದ್ರತ� ಹಾಗ್ ಹವಾಮಾನ ಬಿಕಕಾಟಿಟುನ ಬಗ�ಗೆ ನಾವು 
ಇದ�ರೀ ರಿರೀತ್ಯ ಕಾಳಜಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ�್ದರೀವ�. ಅಲಲಿದ�, ಭಾರತ 
ಮತ್್ತ ಅಮರಿಕ ಬಲವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವ�.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಹೆೇಳಿದುದಾ:
ಅಮರಿಕ-ಭಾರತ ನಡ್ವಿನ  ಸಂಬಂಧಗಳ ಪ್ರಸ್್ತತ 
ಸಿಥಾತ್ಯನ್ನು ಕ�ಲವು ದಶಕಗಳ ಹಂದ� ಊಹಸಿಕ�ೊಳಳುಲೊ 
ಆಗ್ತ್್ತರಲ್ಲಲಿ. ಭಾರತ ಮತ್್ತ ಅಮರಿಕ ಸಂಯ್ಕ್ತ 
ಸಂಸಾಥಾನ ಸಾವಾಭಾವಿಕ ಮಿತ್ರರಾಷಟ್ಗಳಾಗಿದ್್ದ, ಇತ್್ತರೀಚ್ನ 
ವಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಬ�ಳವಣಿಗ�ಯ್ ಕ�ಲವು 
ದಶಕಗಳ ಹಂದ� ಊಹ�ಗೊ ನಿಲ್ಕದಷ್ಟು ಇತ್್ತ. ಇಂದ್ 
ನಮ್ಮ ಚಚ�್ಯಗಳು ಉಕ�್ರರೀನ್ ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಸಿಥಾತ್ಯ್ ಅತಯಾಂತ 
ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿರ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡ�ಯ್ತ್್ತವ�. ಕ�ಲವು 
ವಾರಗಳ ಹಂದಿನವರ�ಗ� 20,000ಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ಭಾರತ್ರೀಯರ್ 
ಉಕ�್ರರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ಕ�ೊಂಡಿದ್ದರ್. ಒಬ್ಬ ವಿದಾಯಾರ್್ಯ 
ಮೃತಪಟಟುರ್, ಸಾಕಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ನಾವು 
ಎಲಲಿರನ್ನು ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರ�ತರಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಯಿತ್. ನಾನ್ 
ಉಕ�್ರರೀನ್ ಮತ್್ತ ರಷಾಯಾದ ಅಧಯಾಕ್ಷರ�ೊಂದಿಗ� ದೊರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಲವಾರ್ ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ�್ದರೀನ�. ನಾನ್ ಶಾಂತ್ಗಾಗಿ 
ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್್ದ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಉಕ�್ರರೀನ್ ಅಧಯಾಕ್ಷರ�ೊಂದಿಗ� 
ಮಾತ್ಕತ� ನಡ�ಸ್ವಂತ� ಅಧಯಾಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರಿಗ� ಸಲಹ� 
ನಿರೀಡಿದ�್ದರೀನ�. ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿರೀವು 
ಒಂದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಹ�ರೀಳಿಕ�ಯನ್ನು ನಿರೀಡಿದಿ್ದರೀರಿ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತವಾಗಳು 
ಎಲಲಿವನೊನು ಪೂರ�ೈಸಬಲಲಿವು. ಭಾರತ-ಅಮರಿಕ ಸಹಭಾಗಿತವಾದ 
ಯಶಸ್ಸಾ ಈ ಘೊರೀಷಣ�ಗ� ಅರ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಡ್ವ ಅತ್ಯಾತ್ತಮ 
ಮಾಗ್ಯವಾಗಿದ�.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯಭಾರತ - ಅಮರಿಕ 2+2 ಸಂವಾದ
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2014ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ 
ಅಧಿಕಾರ ವಹಸಿಕ�ೊಂಡಾಗ ಮದಲ ಬಾರಿಗ� ಭ�ರೀಟಿ 
ನಿರೀಡಿದ ಉಪಖಂಡದ ದ�ರೀಶಗಳಲ್ಲಿ ನ�ರೀಪಾಳವೂ 

ಒಂದ್. ಅಷ�ಟುರೀ ಅಲಲಿ, ನ�ರೀಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ್ 2014 
ಮತ್್ತ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ 
ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಿದ್ದರ್. ಏಪಿ್ರಲ್-
ಮರೀ 2015ರ ಭೊಕಂಪದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ನ�ರವಿಗಾಗಿ 
ಅರವಾ ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನ�ರೀ ತ�ೊಂದರ�ಯಲ್ಲಿದ್ದರೊ 
ಲಸಿಕ�ಯ ರೊಪದಲ್ಲಿಯಾಗಲ್ರೀ ಅರವಾ ರಷಾಯಾ-ಉಕ�್ರರೀನ್ 
ಬಿಕಕಾಟಿಟುನಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ಕ್ರ್ವ ಆರ್ ನ�ರೀಪಾಳಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸಲ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ "ನ�ರ�ಹ�ೊರ� 
ಮದಲ್" ದೃಷ್ಟುಕ�ೊರೀನದಿಂದಾಗಿ, ಭಾರತವು ಪ್ರತ್ ಕಷಟುದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೊ ತನನು ನ�ರ�ಯ ನ�ರೀಪಾಳದ�ೊಂದಿಗ� ನಿಂತ್ದ�. 
ಭಾರತವು ನ�ರೀಪಾಳದ ಅತಯಾಂತ ಪ್ರಮ್ಖ ವಾಯಾಪಾರ ಪಾಲ್ದಾರ 
ಮತ್್ತ ವಿದ�ರೀಶ ಹೊಡಿಕ�ಯ ಮೊಲವಾಗಿದ�. ನ�ರೀಪಾಳದ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶ�ರೀರ್ ಬಹಾದ್ರ್  ದ�ರೀವುಬಾ ಅವರ್ ಏಪಿ್ರಲ್ 2 
ರಂದ್ ದ�ಹಲ್ಯ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಹೌಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ರೀಂದ್ರ 

ಮರೀದಿ ಅವರನ್ನು ಭ�ರೀಟಿಯಾದರ್. ಭಾರತ-ನ�ರೀಪಾಳ ಸಂಬಂಧಗಳ 
ವಿಕಸನದಲ್ಲಿ ದ�ರೀವುಬಾ ಮಹತವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದಾ್ದರ� ಮತ್್ತ 
ಶಾಂತ್, ಪ್ರಗತ್ ಮತ್್ತ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯತ್ತ ನ�ರೀಪಾಳದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತವು ಬಲವಾದ ಪಾಲ್ದಾರನಾಗಿದ�. ಶ�ರೀರ್ ಬಹಾದ್ರ್  
ದ�ರೀವುಬಾ ಅವರ್ ದಿರೀಘ್ಯಕಾಲದಿಂದ ಭಾರತಕ�ಕಾ ಸ�ನುರೀಹತರಾಗಿದ್್ದ, 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯಾಗಿ ಇದ್ ಅವರ ಐದನ�ರೀ ಭ�ರೀಟಿಯಾಗಿದ�.

ನೆೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ರುಪೆೇಗೆ ರಾಲನೆ, ಪಾ್ಸೆಂಜರ್  
ರೆೈಲು ಸೆೇವೆ ಆರಂಭ

 ನ�ರೀಪಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಮತ್್ತ 
ನ�ರೀಪಾಳ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ�ರೀರ್ ಬಹಾದ್ರ್  ದ�ರೀವುಬಾ ಅವರ್ 
ರ್ಪ�ರೀಗ� ಚಾಲನ� ನಿರೀಡಿದರ್.
 ಭಾರತದ ನ�ರವಿನ�ೊಂದಿಗ� ನಿಮಿ್ಯಸಲಾದ ಜಯನಗರ 
(ಭಾರತ) ಮತ್್ತ ಕ್ತಾ್ಯ (ನ�ರೀಪಾಳ) ನಡ್ವ� ಗಡಿಯಾಚ�ಗಿನ 
ಪಾಯಾಸ�ಂಜರ್ ರ�ೈಲ್ ಸ�ರೀವ�ಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೊ ನಾಯಕರ್ 
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್.

ಭಾರತ-ನೆೋಪಾಳ ಸಯಂಬಯಂಧದಲಿ್ 
ಹೊಸ ಆಯಾಮ

ಭಾರತ ಮತುತಿ ನೆೇಪಾಳವು ಎಂತಹ ಎರಡು ನೆರೆಹೊರೆಯವರೆಂದರೆ, ಅವರ ಸಂಬಂಧವನುನು "ಬೆ್ರಡ್-
ಅಂಡ್-ಡಾಟರ್ ಸಂಬಂಧದ" ಸಾದೃಶ್ದಿಂದ ವಾ್ಖಾ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದೆೇಶಗಳ ನಡುವೆ 

ಐತ್ಹಾಸಿಕ, ಸಾಂಸಕೃತ್ಕ, ಧಾಮಿ್ಷಕ, ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಮತುತಿ ಆರ್್ಷಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ 
ಅಸಿತಿತವಾದಲ್ಲಿವೆ. ನೆೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶೆೇರ್ ಬಹಾದುರ್  ದೆೇವುಬಾ ಅವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭೆೇಟ್ಗಾಗಿ ಭಾರತಕೆ್ಕ 

ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರತ್ಯಬ್ರೂ ಈ ಬಾಂಧವ್ದ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನುನು ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಭಾರತ-ನೆೇಪಾಳ ಮಾತುಕತೆಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ
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 ಭಾರತ ಸಕಾ್ಯರದಿಂದ ಧನಸಹಾಯ ಪಡ�ದಿರ್ವ ನ�ರೀಪಾಳದ ಸ�ೊರೀಲ್ 

ಕಾರಿಡಾರ್ 132 ಕ�ವಿ ವಿದ್ಯಾತ್ ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು ಉಭಯ ನಾಯಕರ್ 

ಲ�ೊರೀಕಾಪ್ಯಣ� ಮಾಡಿದರ್.

 ನ�ರೀಪಾಳವು ಸೌರ ಸಹಯರೀಗದ ಅಧಿಕೃತ ಸದಸಯಾ ರಾಷಟ್ವಾಗಿದ�.

 ತವಾರಿತವಾಗಿ ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ವ ಪಾ್ರಮ್ಖಯಾತ�ಯನ್ನು ಒತ್್ತಹ�ರೀಳಲಾಗಿದ�.

 ರ�ೈಲ�ವಾ ಮತ್್ತ ಇಂಧನ ಕ್�ರೀತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ 

ಎರಡೊ ದ�ರೀಶಗಳು ನಾಲ್ಕಾ ಒಪಪಾಂದಗಳಿಗ� ಸಹ ಹಾಕ್ವ�.

 ಮಾತ್ಕತ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೊ ದ�ರೀಶಗಳು ಪಂಚ�ರೀಶವಾರ 

ಯರೀಜನ�ಯಲ್ಲಿ ತವಾರಿತವಾಗಿ ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ವ ಮಹತವಾವನೊನು 

ಒತ್್ತ ಹ�ರೀಳಿದವು. ಈ ಯರೀಜನ�ಯ್ ಈ ಪ್ರದ�ರೀಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗ� 

ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಲ್ದ�.

 ನ�ರೀಪಾಳದ ಜಲವಿದ್ಯಾತ್ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯರೀಜನ�ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ರೀಯ 

ಕಂಪನಿಗಳು ದ�ೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಸಬ�ರೀಕ್ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಸಹ ಒಪಪಾಲಾಯಿತ್. 

ಇದರ�ೊಂದಿಗ�, ನ�ರೀಪಾಳದಿಂದ ಇಂಧನವನ್ನು ಆಮದ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಳುಳುವ 

ಹಲವಾರ್ ಹ�ೊಸ ಪ್ರಸಾ್ತಪಗಳಿಗ� ಅನ್ಮರೀದನ� ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�.

 ವಾಯಾಪಾರ ಮತ್್ತ ಗಡಿಯಾಚ�ಗಿನ ಸಂಪಕ್ಯ ಸ�ರೀರಿದಂತ� ಆ 

ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಗ� ಎಲಾಲಿ ರಿರೀತ್ಯಲೊಲಿ ಆದಯಾತ� ನಿರೀಡಲ್ ಎರಡೊ ದ�ರೀಶಗಳ 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಗಳು ಒಪಿಪಾಗ� ಸೊಚ್ಸಿದರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ-

ಕ್ತಾ್ಯ ರ�ೈಲ್ ಮಾಗ್ಯದ ಪಾ್ರರಂಭವೂ ಸ�ರೀರಿದ�.

 ನ�ರೀಪಾಳದಲ್ಲಿ ರ್ಪ�ರೀ ಕಾಡ್್ಯ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ವುದರಿಂದ ಆರ್್ಯಕ 

ಸಂಪಕ್ಯದ ಹ�ೊಸ ಯ್ಗಕ�ಕಾ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಾಗಿದ�. ನ�ರೀಪಾಳ ಪಲ್ರೀಸ್ 

ಅಕಾಡ�ಮಿ ಮತ್್ತ ನ�ರೀಪಾಳಗಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಯರೀಜತ ಚ�ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, 

ರಾಮಾಯಣ ಸಕೊಯಾ್ಯಟ್ ನಂತಹ ಇತರ ಯರೀಜನ�ಗಳು ಎರಡೊ 

ದ�ರೀಶಗಳನ್ನು ಹತ್್ತರಕ�ಕಾ ತರಲ್ವ�.

 ಭಾರತ ಮತ್್ತ ನ�ರೀಪಾಳದ ಮ್ಕ್ತ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಅನಪ�ರೀಕ್ಷಿತ ಶಕ್್ತಗಳು 

ದ್ರ್ಪಯರೀಗ ಪಡಿಸಿಕ�ೊಳಳುಬಾರದ್ ಎಂಬ ಬಗ�ಗೆಯೊ ಚಚ್್ಯಸಲಾಯಿತ್. 

ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್್ತ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ�ಥಾಗಳ ನಡ್ವ� ನಿಕಟ ಸಹಕಾರವನ್ನು 

ಕಾಯ್್ದಕ�ೊಳುಳುವುದಕ�ಕಾ ಸಹ ಒತ್್ತ ನಿರೀಡಲಾಯಿತ್.    

ಭಾರತ ಮತುತಿ ನೆೇಪಾಳದ ನಡುವಿನ ಸೆನುೇಹ, ನಮ್ಮ ಜನರ ನಡುವಿನ ಪರಸಪಾರ 

ಸಂಬಂಧಗಳ ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನುನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬೆೇರೆಲೂಲಿ ಕಾಣಲು 

ಸಾಧ್ವಿಲಲಿ. ಪಾ್ರಚಿೇನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ, ಸಂಸಕೃತ್ ಮತುತಿ 

ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಎಳೆಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದು ಹೆಣೆದುಕೊಂಡವೆ. ಅನಾದಿ 

ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಾವು ಪರಸಪಾರರ ಸುಖದುಃಖಗಳನುನು ಹಂಚಿಕೊಂಡದೆದಾೇವೆ. 

ನಮ್ಮ ಜನರ ನಡುವಿನ ಪರಸಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತುತಿ ವಿನಿಮಯಗಳು 

ನಮ್ಮ ಸಹಭಾಗಿತವಾದ ಅಡಪಾಯವನುನು ರೂಪಿಸುತತಿವೆ. ಅವು ನಮ್ಮ 

ಸಂಬಂಧಗಳನುನು ಬಲಪಡಸುತತಿವೆ ಮತುತಿ ರೆೇತರಿಕೆ ನಿೇಡುತತಿವೆ." 

-ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ

ನ�ರೀಪಾಳದ ಬಗ�ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿ್ರರೀತ್ ಮತ್್ತ ವಾತಸಾಲಯಾವನ್ನು ನಾನ್ 

ಶಾಲಿಘಿಸ್ತ�್ತರೀನ�, ಮತ್್ತ ಇಂದಿನ ನನನು ಭ�ರೀಟಿಯ್ ಈ ನ�ೈಸಗಿ್ಯಕ 

ಭಾವನ�ಗಳನ್ನು ಗಾಢಗ�ೊಳಿಸ್ತ್ತದ�. ನ�ರೀಪಾಳ ಮತ್್ತ ಭಾರತದ 

ನಡ್ವಿನ ಸಂಬಂಧ ಅತಯಾಂತ ಮಹತವಾದಾ್ದಗಿದ�.

-ಶೆೇರ್ ಬಹಾದುರ್  ದೆೇವುಬಾ, ನೆೇಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

ಒಟಾಟಿರೆ ಸುದಿೇಘ್ಷ ಇತ್ಹಾಸವನುನು 
ಹೊಂದಿರುವ ನೆೇಪಾಳ ಮತುತಿ ಬನಾರಸ್
ನ�ರೀಪಾಳದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶ�ರೀರ್ ಬಹಾದ್ರ್  
ದ�ರೀವುಬಾ ಕೊಡ ತಮ್ಮ ಭಾರತ ಭ�ರೀಟಿಯ ಕ�ೊನ�ಯ 
ದಿನದಂದ್ ಕಾಶಗ� ಭ�ರೀಟಿ ನಿರೀಡಿದರ್. ಕಾಲ ಭ�ೈರವ 
ದ�ರೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜ� ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ್ 
ಕಾಶ ವಿಶವಾನಾರ ದ�ರೀವಾಲಯಕ�ಕಾ ಭ�ರೀಟಿ ನಿರೀಡಿದರ್. ಈ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ�ರೀಪಾಳದ ಸಂತ�ೊರೀಷ, ಸಮೃದಿ್ಧ ಮತ್್ತ 
ಶಾಂತ್ಗಾಗಿ ಅವರ್ ಬಾಬಾರನ್ನು ಪಾ್ರರ್್ಯಸಿದರ್. ತಮ್ಮ 
ಕಾಶ ಯಾತ�್ರಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ್ ಲಲ್ತಾಘಾಟ್ 
ನಲ್ಲಿರ್ವ ಪಶ್ಪತ್ನಾರ ದ�ರೀವಾಲಯಕ�ಕಾ ಭ�ರೀಟಿ 
ನಿರೀಡಿದರ್ ಮತ್್ತ ನ�ರೀಪಾಳಿ ಸಕಾ್ಯರದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ 
ಮತ್್ತ ನಡ�ಸಲಾಗ್ತ್್ತರ್ವ ದ�ರೀವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷ�ರೀಕ-
ಆರತ್ ಎಂಬ ವಿಶ�ರೀಷ ಪೂಜ�ಯನ್ನು ನ�ರವ�ರೀರಿಸಿದರ್. 
ಕಾಶಯಲ್ಲಿ, ನ�ರೀಪಾಳಿ ದ�ರೀವಾಲಯದ ವೃದಾ್ಧಶ್ರಮದ 
ನವಿರೀಕರಣಕ�ಕಾ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲ್ ಅವರ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದರ್.

ಮುಂದುವರಿದ ಮಾತುಕತೆ
2019ರ ಮರೀ ತ್ಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಕ�.ಪಿ.ಶಮಾ್ಯ ಓಲ್ ಅವರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ 
ಮರೀದಿ ಮತ್್ತ ಕ�ರೀಂದ್ರ ಸಚ್ವ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಮಾಣ 
ವಚನ ಸಿವಾರೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕಾಕಾಗಿ ಭಾರತಕ�ಕಾ ಭ�ರೀಟಿ 
ನಿರೀಡಿದ್ದರ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮರೀದಿ 2018ರ ಆಗಸ್ಟು 
ನಲ್ಲಿ ಕಠ್ಮಂಡ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಡ�ದ 4ನ�ರೀ ಬಿಮ್ಸಾ ಟ�ರ್ 
ಶೃಂಗಸಭ�ಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ�ೊಗೆಳಳುಲ್ ನ�ರೀಪಾಳಕ�ಕಾ ಭ�ರೀಟಿ 
ನಿರೀಡಿದ್ದರ್, ಇದಕೊಕಾ ಮ್ನನು 2018ರ ಮರೀ ನಲ್ಲಿ ಅವರ್ 
ನ�ರೀಪಾಳಕ�ಕಾ ಅಧಿಕೃತ ಭ�ರೀಟಿ ನಿರೀಡಿದ್ದರ್.  ನ�ರೀಪಾಳ 
ಸಂಸತ್್ತನಲ್ಲಿ ವಿಶಾವಾಸಮತ ಗ�ದ್ದ ಸವಾಲಪಾ ಸಮಯದ 
ನಂತರ ಶ�ರೀರ್ ಬಹಾದ್ರ್  ದ�ರೀವುಬಾ ಅವರನ್ನು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮರೀದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದರ್

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯಭಾರತ-ನೆೇಪಾಳ ಮಾತುಕತೆ
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ವಿ
ಶವಾದಾದಯಾಂತ ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ�್ತ 
ಹ�ಚಾಚಿಗ್ತ್್ತದ್ದರೊ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಕಕಾಟ್ಟು 
ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದ�. ನಿಬ್ಯಂಧಗಳನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಹಾಕಲಾಗಿದ� 

ಮತ್್ತ ಜರೀವನವು ತನನು ಸಾಮಾನಯಾ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ�್ತ ಸಾಗಿದ�. 
ಏಪಿ್ರಲ್ 18 ರವರ�ಗ�, 186.54 ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ ಲಸಿಕ� ಡ�ೊರೀಸ್ 
ಗಳನ್ನು ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�. ಅದ�ರೀ ವ�ರೀಳ�, 12-14 ವಷ್ಯ ವಯಸಿಸಾನ 2.43 
ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ ಹದಿಹರ�ಯದವರಿಗ� ಕ�ೊರೀವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕ�ಯ 
ಮದಲ ಡ�ೊರೀಸ್ ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�. 12-14 ವಷ್ಯ ವಯಸಿಸಾನ 
ಹದಿಹರ�ಯದವರಿಗ� ಕ�ೊರೀವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕ� ನಿರೀಡಿಕ� 2022ರ 
ಮಾಚ್್ಯ 16, ರಂದ್ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತ್.

ಏಪಿ್ರಲ್ 18 ರಂದ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ನ  ಸಕ್್ರಯ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು 11,542 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರ�, ಆ ದಿನ ಕಳ�ದ 24 
ಗಂಟ�ಗಳಲ್ಲಿ 2183 ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದವು. 
ಅದ�ರೀ ವ�ರೀಳ�, ಸಕ್್ರಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶ�ರೀಕಡಾ 0.03 ರಷ್ಟು ಮತ್್ತ 
ಚ�ರೀತರಿಕ� ದರವು ಶ�ರೀಕಡಾ 98.76 ರಷ್ಟುದ�. ಮತ�ೊ್ತಂದ�ಡ�, 15 ರಿಂದ 
17 ವಷ್ಯದ�ೊಳಗಿನ 4.04 ಕ�ೊರೀಟಿ ಹದಿಹರ�ಯದವರಿಗ� ಲಸಿಕ� 
ನಿರೀಡಲಾಗಿದ� ಮತ್್ತ 5.78 ಕ�ೊರೀಟಿ ಹದಿಹರ�ಯದವರ್ ಲಸಿಕ�ಯ 
ಒಂದ್ ಡ�ೊರೀಸ್ ಪಡ�ದಿದಾ್ದರ�. ಕ�ೊರೀವಿಡ್-19 ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು 

ಎಲಲಿರಿಗೊ ಲಭಯಾವಾಗ್ವಂತ� ಮಾಡ್ವ ಗ್ರಿಯಂದಿಗ� ಹ�ೊಸ 
ಹಂತವು ಜೊನ್ 21, 2021 ರಂದ್ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತ್. ಹ�ಚ್ಚಿ 
ಹ�ಚ್ಚಿ ಲಸಿಕ�ಗಳ ಲಭಯಾತ�ಯ್ ರ�ೊರೀಗನಿರ�ೊರೀಧಕತ� ಹ�ಚ್ಚಿಸ್ವ 
ಪ್ರಯತನುದ ವ�ರೀಗವನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿಸಿದ�.

ಐದು ರಾಜ್ಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಕೆೇಂದ್ರ
ದ�ರೀಶಾದಯಾಂತ ಐದ್ ರಾಜಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಕರ�ೊರೀನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ 

ಹ�ಚಚಿಳದ ಬಗ�ಗೆ ಸಕಾ್ಯರವು ಕಳವಳ ವಯಾಕ್ತಪಡಿಸಿದ� ಮತ್್ತ ಈ 
ರಾಜಯಾಗಳಿಗ� ಎಚಚಿರಿಕ�ಯಿಂದ ಇರ್ವಂತ� ತ್ಳಿಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರ�ದಿದ�. 
ದ�ಹಲ್, ಹರಿಯಾಣ, ಕ�ರೀರಳ, ಮಹಾರಾಷಟ್ ಮತ್್ತ ಮಿಜ�ೊರೀರಾಂಗ� 
ಕ�ರೀಂದ್ರ ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಸಚ್ವಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ, ಪತ್ರವನ್ನು 
ಕಳುಹಸಲಾಗಿದ್್ದ, ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮರೀಲ್ವಾಚಾರಣ� 
ಮಾಡಲ್, ಜಾಗರೊಕರಾಗಿರಲ್ ಮತ್್ತ ಅಗತಯಾವಿರ್ವ ಎಲಾಲಿ 
ಮ್ನ�ನುಚಚಿರಿಕ�ಯನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳಳುಲ್ ಸೊಚನ� ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�. ಈ 
ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕರ�ೊರೀನಾದ ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಹ�ಚಚಿಳವನ್ನು 
ನಿಕಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬ�ರೀಕ್, ಅಗತಯಾವಿದ್ದರ� ಸೊಕ್ತ ಕ್ರಮ 
ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳಳುಬ�ರೀಕ್ ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಲಾಗಿದ�. ಈ ಮಧ�ಯಾ, ಎರ್ಸಾಇ 
ಎಂದ್ ಕರ�ಯಲಾಗ್ವ ಕ�ೊರೀವಿಡ್ -19 ರ ಹ�ೊಸ ರೊಪಾಂತರಿ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊೇವಿಡ್ ನ  ದೆೈನಂದಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖೆ್ ಮಾಚ್್ಷ ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹ್ಷವಾಗಿ ಕಡಮಯಾಗಿದೆ, ಮತುತಿ 

ರೊೇಗನಿರೊೇಧಕ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ ತನನುದೆೇ ಆದ ವೆೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಪಾಯವು ಕಡಮಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ 

ಕೊೇವಿಡ್ ಇನೂನು ಜಿೇವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೆೇಕು. ಈ ವೆೈರಾಣು ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ 

ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೊೇವಿಡ್ -19 ರ ಎಕ್ಸ ಇ ರೂಪಾಂತರಿಯು ವಿಶವಾದಾದ್ಂತ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಾವು 

ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಬೆೇಕು ಮತುತಿ ಕೊೇವಿಡ್ ನಿಂದ ನಮ್ಮನುನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳಳುಲು ಮುನೆನುಚ್ಚರಿಕೆಗಳನುನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳುಬೆೇಕು.

ಕೋವಿಡ್ 
ಮಾರವ್ಗಿಲ್

ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಗಳು 
ಮುಂಚೂಣಿಗೆ 

ಬರುತ್ತಿವೆ, ಹಿೇಗಾಗಿ 
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್

185 ಕೊೇಟ್ ದಾಟ್ದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ

ಕೊೇವಿಡ್ ವಿರುದಧಿ ಸಮರಆರೊೇಗ್
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ವಿಶವಾದಾದಯಾಂತ ಹರಡ್ತ್್ತದ�. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಇನೊನು ದೃಢಪಟಿಟುಲಲಿ. 
ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಚಚಿರಿಕ�ಯ ಅಗತಯಾವಿದ�, ಜ�ೊತ�ಗ� ಕ�ೊರೀವಿಡ್ 
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಸಬ�ರೀಕಾಗ್ತ್ತದ�.
 
ಕೊೇವಿಡ್ ಪರಿಹಾರಕೆ್ಕ ಗಡುವು ವಿಧಿಸಿದ ಸುಪಿ್ರೇಂ ಕೊೇಟ್್ಷ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್್ತ ನಿವ್ಯಹಣಾ ನಾಯಾಯಮಂಡಳಿ ಘೊರೀಷ್ಸಿರ್ವ 
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪರಿಹಾರಕಾಕಾಗಿ ಕ�ಲಿರೀಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಸ್ಪಿ್ರರೀಂ ಕ�ೊರೀಟ್್ಯ ಗಡ್ವನ್ನು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ� ಎಂದ್ ಕ�ರೀಂದ್ರ ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಸಚ್ವಾಲಯ ತ್ಳಿಸಿದ�. 
ಸಚ್ವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿವಿಧ ಅಜ್ಯ ಸಂಖ�ಯಾ 1805 ರ ವಿಚಾರಣ�ಯ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಾ್ಯರವನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಳಳುಲಾಗಿದ�. ಕರ�ೊರೀನ ದ್ರಂತದ 
ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗ� ಪರಿಹಾರಕಾಕಾಗಿ ಕ�ಲಿರೀಮ್ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ ಮಾಚ್್ಯ 24 ರಿಂದ 60 
ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದ�. ಇದ್ ಮಾಚ್್ಯ 20ಕ್ಕಾಂತ ಮದಲ್ ಕರ�ೊರೀನಾ 
ಸ�ೊರೀಂಕ್ನಿಂದ ಸಾವನನುಪಿಪಾದವರಿಗ� ಅನವಾಯ. ಇದಲಲಿದ�, ನಿದ�ರೀ್ಯಶನದ 
ಪ್ರಕಾರ, ಭವಿಷಯಾದಲ್ಲಿ ರ�ೊರೀಗದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸ್ವ ಸಾವುಗಳ 
ಸಂದಭ್ಯದಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ನಿರೀಡಲಾಗ್ವುದ್. ಆದಾಗೊಯಾ, ಈ 
ಹಂದ� ಸಾಥಾಪಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸ್ವ ಮರೀಸದ ಕ�ಲಿರೀಮ್ಗಳ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು 
ತಗಿಗೆಸಲ್ ಮರೀಲ್ವಾಚಾರಣ�ಯ ವಯಾವಸ�ಥಾಯನ್ನು ಜಾರಿಗ� ತರಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ 
ಸಚ್ವಾಲಯ ಹ�ರೀಳಿದ�.

ಈಗ 18+ ವಯೇಮಾನದವರೂ  ಬೂಸಟಿರ್ ಡೊೇಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದಾದಾರೆ

ಏಪಿ್ರಲ್ 10 ರಿಂದ, 18 ಮತ್್ತ ಅದಕ್ಕಾಂತ ಹ�ಚ್ಚಿನ ವಯಸಿಸಾನ ಜನರಿಗ� 
ಖಾಸಗಿ ರ�ೊರೀಗನಿರ�ೊರೀಧಕ ಕ್ಲಿನಿರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಯ ಮ್ನ�ನುಚಚಿರಿಕ�ಯ 
ಡ�ೊರೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತ್್ತದ�. ಏಪಿ್ರಲ್ 10 ರಂದ್ ಖಾಸಗಿ ಲಸಿಕಾ 
ಕ�ರೀಂದ್ರಗಳ ಮೊಲಕ 18+ ಜನಸಂಖ�ಯಾಗೊ ಮ್ನ�ನುಚಚಿರಿಕ�ಯ ಡ�ೊರೀಸ್ ಗಳನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್್ದ, ಎರಡನ�ರೀ ಡ�ೊರೀಸ್ ನಂತರ 9 ತ್ಂಗಳುಗಳನ್ನು 
ಪೂಣ್ಯಗ�ೊಳಿಸಿದ 18 ವಷ್ಯಕ್ಕಾಂತ ಮರೀಲಪಾಟಟು ಯಾರಾದರೊ ಮ್ನ�ನುಚಚಿರಿಕ�ಯ 
ಡ�ೊರೀಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗ್ತ್ತದ�. ಈ ಸ�ರೀವ�ಯನ್ನು ಎಲಾಲಿ 
ಖಾಸಗಿ ರ�ೊರೀಗನಿರ�ೊರೀಧಕ ಚ್ಕ್ತಾಸಾಲಯಗಳು ಒದಗಿಸ್ತ್ತವ�. ಆರ�ೊರೀಗಯಾ 
ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಮ್ಂಚೊಣಿ ಕಾಯ್ಯಕತ್ಯರ್ ಮತ್್ತ 60+ ಜನಸಂಖ�ಯಾಗ� ಮ್ನ�ನುಚಚಿರಿಕ� 
ಡ�ೊರೀಸ್ ನಿರೀಡಿಕ� ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತ್ತದ� ಮತ್್ತ ತ್ರೀವ್ರಗ�ೊಳುಳುತ್ತದ�, ಹಾಗ�ಯರೀ 
ಸಕಾ್ಯರಿ ಲಸಿಕಾ ಕ�ರೀಂದ್ರಗಳ ಮೊಲಕ ಅಹ್ಯ ಜನಸಂಖ�ಯಾಗ� ಮದಲ ಮತ್್ತ 
ಎರಡನ�ರೀ ಡ�ೊರೀಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಸಿ್ತತವಾದಲ್ಲಿರ್ವ ಉಚ್ತ ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವೂ 
ಮ್ಂದ್ವರಿಯಲ್ದ�. ಏಪಿ್ರಲ್ 9 ರಂದ್, ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಮತ್್ತ ಕ್ಟ್ಂಬ  
ಕಲಾಯಾಣ ಸಚ್ವಾಲಯದ ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯಯವರ ಅಧಯಾಕ್ಷತ�ಯಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ 
ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಲಸಿಕಾ ಕ�ರೀಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 18-59 ವಷ್ಯ ವಯಸಿಸಾನ ಜನರಿಗ� 
ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಲಸಿಕ�ಯ ಮ್ನ�ನುಚಚಿರಿಕ� ಡ�ೊರೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಶಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ವ 
ಬಗ�ಗೆ ಚಚ್್ಯಸಲ್ ಎಲಾಲಿ ರಾಜಯಾ ಮತ್್ತ ಕ�ರೀಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದ�ರೀಶದ ಆರ�ೊರೀಗಯಾ 
ಕಾಯ್ಯದಶ್ಯಗಳ ನಿರೀತ್ ನಿರೊಪಣಾ ಸಭ� ನಡ�ಯಿತ್. ಖಾಸಗಿ ಕ�ೊರೀವಿಡ್ 
ಲಸಿಕಾ ಕ�ರೀಂದ್ರಗಳು ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಮತ್್ತ ಕ್ಟ್ಂಬ ಕಲಾಯಾಣ ಸಚ್ವಾಲಯದ 
ಶಫಾರಸ್ಗಳಿಗ� ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ ರ�ೊರೀಗ ನಿರ�ೊರೀಧಕ ಕ�ರೀಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ನಿವ್ಯಹಸ್ತ್ತವ�. ದ�ರೀಶದಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 59 ವಷ್ಯ ವಯಸಿಸಾನವರಿಗ� ಲಸಿಕ�ಯ 
ಮದಲ ದಿನ ಒಟ್ಟು 9,674 ಡ�ೊರೀಸ್ ಕ�ೊರೀವಿಡ್ -19 ಮ್ನ�ನುಚಚಿರಿಕ� ಲಸಿಕ�ಯನ್ನು 
ನಿರೀಡಲಾಗಿದ�. 

ನಿಮ್ಮಲಲಿರ ಪ್ರಯತನುದಿಂದ ಮಾತ್ರ 
185 ಕೊೇಟ್ಗೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೊೇವಿಡ್ 
ಲಸಿಕೆ ಡೊೇಸ್ ಗಳನುನು ನಿೇಡುವ 
ಕಾಯ್ಷ ಸಾಧ್ವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 
ಕರೊೇನ ವೆೈರಾಣು ಬೆದರಿಕೆಯು 
ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿಲಲಿ. ಅದು ಮತೆತಿ ಮತೆತಿ 
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳುಳುತ್ತಿದೆ. ಅದು ಸವಾಲಪಾ 
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ 
ಅದರ ಹೊಸ ರೂಪವು ಯಾವಾಗ 
ಹೊರಹೊಮು್ಮತತಿದೆ ಎಂದು 
ಯಾರಿಗೂ ತ್ಳಿದಿಲಲಿ. ಹಿೇಗಾಗಿ ಬಹಳ 
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ

ಎಲಲಿರಿಗೂ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ  
n 	ಇದ್ ವಿಶವಾದ ಅತ್ದ�ೊಡ್ಡ ಮತ್್ತ ಉಚ್ತ 

ಲಸಿಕ� ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದ�. ಸಾವಾವಲಂಬಿ 

ಮರೀಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಸಿಕ�ಗಳು- 3, 

ಕ�ೊರೀ-ವಿನ್ ಡಿಜಟಲ್ ವ�ರೀದಿಕ� ಮೊಲಕ 

ಸ್ಲಭ ನ�ೊರೀಂದಣಿ.

n 	ದ�ರೀಶಾದಯಾಂತ 4143 ಹ�ೊಸ ಆಮಲಿಜನಕ 

ಉತಾಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು.

n 	ತ್ತ್್ಯ ಸಪಾಂದನ ಪಾಯಾಕ�ರೀಜ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 631 

ಜಲ�ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕಕಾಳ ಆರ�ೈಕ� ಘಟಕಗಳು.

n 	ಭಾರತದ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಜಲ�ಲಿಯನೊನು 

ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಸೌಲಭಯಾಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಾವಾವಲಂಬಿಗಳನಾನುಗಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್್ತದ� 

- ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ-ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ್ 

ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಯ ಅಭಿಯಾನ 

(ಪಿಎಂ-ಎ.ಬಿ.ಎಚ್.ಐ.ಎಂ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

64,180 ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊಪಾಯಿಗಳು

(ಮೇ 12, 2022 ರ ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳು.)

ಕೊೇವಿಡ್ ವಿರುದಧಿ ಸಮರ ಆರೊೇಗ್
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ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸಾವಾತಯಂತರ್ಯ ಸಮರ
1857ರ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮವು ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತವಾದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದುದಾ, ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿಗಳು 

ತಾಯಾನುಡನುನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಮುಕತಿಗೊಳಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನೆನುೇ ಮುಡಪಾಗಿಟಟಿರು. ಈ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಧಮ್ಷ, ಜಾತ್, ವಗ್ಷ, ಅಂತಸುತಿ, ಪ್ರದೆೇಶ ಮತುತಿ ಭಾಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆೇ ಭೆೇದಭಾವವಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದು ಈಸ್ಟಿ ಇಂಡಯಾ 

ಕಂಪನಿಯ 100 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಳೆಯ ಆಡಳಿತವನುನು ಕ್ತೊತಿಗೆದಿತುತಿ. 1857ರ ಮೇ 10ರಂದು ಈ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜಾವಾಲೆ 

ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ, ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಸರಪಳಿಗಳನುನು ಮುರಿಯಲು ಭಾರತ ದಂಗೆ ಎದಿದಾತು.

"ತ
ನನು ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಅರವಾ ತನನು 
ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ಜನರನ್ನು 
ಸ್ಮರಿಸಿಕ�ೊಳಳುದ ರಾಷಟ್ವು ತನನು ಭವಿಷಯಾವನ್ನು ಹ�ಚಾಚಿಗಿ 

ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡ್ವುದಿಲಲಿ" ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ 
ಮರೀದಿ ಹ�ರೀಳುತಾ್ತರ�. 200 ಕೊಕಾ ಹ�ಚ್ಚಿ ವಷ್ಯಗಳ ಗ್ಲಾಮಗಿರಿಯ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು ಅನ�ರೀಕ ಬಾರಿ ತಪಾಪಾಗಿ 
ವಾಯಾಖಾಯಾನಿಸಲಾಯಿತ್, ಮತ್್ತ ಅದರ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೊ, ಸಾವಾತಂತ್ರಯದ 
ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ ಯಾವುದ�ರೀ ವಿಶ�ರೀಷ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಲ್ಲಲಿ. 1857ರ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮವೂ ಇದಕ�ಕಾ ಒಂದ್ 
ಉದಾಹರಣ�ಯಾಗಿದ�. ಇದನ್ನು ವಿಶವಾದಾದಯಾಂತ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗ� ಎಂದ್ 
ಕರ�ಯಲಾಯಿತ್, ಆದರ� 52 ವಷ್ಯಗಳ ನಂತರ, 1909 ರಲ್ಲಿ, ವಿನಾಯಕ 
ದಾಮರೀದರ್ ಸಾವಕ್ಯರ್, ತಮ್ಮ 'ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ವಾರ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಪ�ಂಡ�ನ್ಸಾ 1857' ಪುಸ್ತಕದ ಮೊಲಕ ಭಾರತದ ಸಾವಾತಂತ್ರಯಕಾಕಾಗಿ 
ನಡ�ದ ಆಂದ�ೊರೀಲನವ�ಂದ್ ಅದಕ�ಕಾ ವಿಶಾವಾಸಾಹ್ಯತ�ಯನ್ನು ನಿರೀಡಿದರ್. 
ಕಾಯ್ಯಕ್ರಮವಂದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಲ�ಲಿರೀಖಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚ್ವ ಅಮಿತ್ 
ಶಾ, "ವಿರೀರ ಸಾವಕ್ಯರ್ ಇಲಲಿದಿದ್ದರ�, 1857 ರ ಕಾ್ರಂತ್ ಕೊಡ ಇತ್ಹಾಸದ 
ಭಾಗವಾಗ್ತ್್ತರಲ್ಲಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿ್ರಟಿಷರ ದೃಷ್ಟುಕ�ೊರೀನದಿಂದ 
ನ�ೊರೀಡ್ತ್್ತದ�್ದವು" ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಿದ್ದರ್.

1857ರ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಹ�ೊರೀರಾಟವು ಭಾರತದ ಇತ್ಹಾಸದಲ್ಲಿ 
ಮದಲ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಶಸತ್ರ ಕಾ್ರಂತ್ಯಾಗಿದ�. ಕಮಲ 
ಮತ್್ತ ಆಹಾರ ಅದರ ಸಂಕ�ರೀತಗಳಾದವು. 1857ರ ಮರೀ 31ನ್ನು 
ಕಾ್ರಂತ್ಯ ದಿನವನಾನುಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತ್. ಆದಾಗೊಯಾ, ದಂಗ� 
ಮಿರೀರತ್ ಕಂಟ�ೊರೀನ�್ಮಂಟ್ ನಿಂದ ಮರೀ 10 ರಂದ್ ಅಂದರ� ಕ�ಲ 
ವಾರಗಳ ಹಂದ�ಯರೀ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯಿತ್. ಗಿ್ರರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಟಿ್ರಡ್ಜೆ 
ಅನ್ನು ಬಳಸಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕಾಕಾಗಿ ಭಾರತ್ರೀಯ ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು 
ಸ�ರೀನಾ ನಾಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣ�ಗ� ಒಳಪಡಿಸಿ, ಜ�ೈಲ್ನಲ್ಲಿಡಲ್ 
ಆದ�ರೀಶಸಲಾಯಿತ್. ಆದರ� ದಂಗ�ಕ�ೊರೀರರ್ ಸ�ರ�ಮನ�ಯನ್ನು ಒಡ�ದ್ 
ತಮ್ಮ ದಾರಿಗ� ಅಡ್ಡ ಬಂದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು 

ಕ�ೊಂದರ್. ಅವರ್ ಒಂದ್ ಹಳಿಳುಯ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದರ್ ಮತ್್ತ 
ನಂತರ ದ�ಹಲ್ಯತ್ತ ಮರವಣಿಗ� ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಅವರ್ 
ಕ�ೊನ�ಯ ಮಘಲ್ ಚಕ್ರವತ್್ಯ ಬಹದೊ್ದರ್ ಷಾ ಜಫರ್ ನನ್ನು ತಮ್ಮ 
ನಾಯಕನ�ಂದ್ ಘೊರೀಷ್ಸಿದರ್. ಮಿರೀರತ್ ಮತ್್ತ ದ�ಹಲ್ಯಿಂದ 
ದಂಗ�ಯ ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹತ್ ಬಂದ ಕೊಡಲ�ರೀ, ಕ್ರಮರೀಣ ಇತರ ಪ್ರದ�ರೀಶಗಳ 
ಜನರೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ�ರೀರಿಕ�ೊಂಡರ್ ಮತ್್ತ ಮದಲ ಬಾರಿಗ�, ಬಿ್ರಟಿಷರ್ 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ದ�ೊಡ್ಡ ಸಾಮೊಹಕ ಪ್ರತ್ರ�ೊರೀಧವನ್ನು 
ಎದ್ರಿಸಬ�ರೀಕಾಯಿತ್. ಪ�ರೀಶ�ವಾ ನಾನಾ ಸಾಹ�ರೀಬ್, ತಾತಾಯಾ 
ಟ�ೊರೀಪ�, ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿ್ಮಿಬಾಯಿ, ಬಾಬ್ ಕ್ನವಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಅಜರೀಮ್ಲಾಲಿ 
ಖಾನ್ ಮತ್್ತ ಬ�ರೀಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಸ�ರೀರಿದಂತ� ಅನ�ರೀಕ 
ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿಗಳು ಹ�ೊರೀರಾಟದ ಪ್ರಮ್ಖ ಮ್ಖಗಳಾಗಿ 
ಹ�ೊರಹ�ೊಮಿ್ಮದರ್. ಈ ಕಾ್ರಂತ್ಯ ಜಾವಾಲ�ಯನ್ನು ಹತ್್ತಕಕಾಲ್ 
ಬಿ್ರಟಿಷರಿಗ� ಎರಡ್ ವಷ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹ�ಚ್ಚಿ ಸಮಯ ಬ�ರೀಕಾಯಿತ್ 
ಮತ್್ತ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟು ಇಂಡಿಯಾ 
ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತವು ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಂಡಿತ್. ಈ ಕಾ್ರಂತ್ಯ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಊಳಿಗಮಾನಯಾ ಯ್ಗವನ್ನು ಕ�ೊನ�ಗ�ೊಳಿಸಿತ್ ಮತ್್ತ ಒಂದ್ ಹ�ೊಸ 
ಯ್ಗಕ�ಕಾ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತ್, ಅದ್ ಈಗ ಮ್ಂದಿನ ಪ್ರಗತ್ಪರ 
ಮತ್್ತ ಸ್ಶಕ್ಷಿತ ಭಾರತ್ರೀಯ ಪಿರೀಳಿಗ�ಗಳಿಂದ ನಡ�ಸಬ�ರೀಕಾಗಿತ್್ತ. 
ಈ ದಂಗ�ಯ್ ಭಾರತದ ರಾಜಕ್ರೀಯ, ಆಡಳಿತ, ಸಾಮಾಜಕ ಮತ್್ತ 
ಆರ್್ಯಕ ವಯಾವಸ�ಥಾ ಮತ್್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ�ೊರೀಭಾವದ ಮರೀಲ� ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿರೀರಿತ್. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, 1857 ರ ಕಾ್ರಂತ್ಯ್ ಸಾಮಾನಯಾ ಸಿಪಾಯಿ 
ದಂಗ�ಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಅರವಾ ಘಟನ�ಗಳಿಗ� ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತ್ಕ್್ರಯಯೊ 
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದ್ ಭಾರತ ಮಾತ�ಯನ್ನು ಸವಾತಂತ್ರಗ�ೊಳಿಸಲ್ ನಮ್ಮ 
ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಹ�ೊರೀರಾಟಗಾರರ್ ನಡ�ಸಿದ ಉತ್ತಮ ಕ್ಶಲತ�ಯ 
ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಹ�ೊರೀರಾಟವಾಗಿತ್್ತ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು 1947 ರಲ್ಲಿ 90 
ವಷ್ಯಗಳ ನಂತರ ಸವಾತಂತ್ರವಾದ�ವು.

ಈ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಸಥಾಳವಾದ ಮಿರೀರತ್ 
ನಲ್ಲಿ, ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದ್ಧ ದಂಗ� ಎದ್ದ 85 ವಿರೀರ ಹ್ತಾತ್ಮರ ನ�ನಪಿಗಾಗಿ 

1857ರ ಸಾವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗಾ್ರಮ

ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತಸವಭಾರತ@75
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ತಾ
ತಾಯಾ ಟ�ೊರೀಪ� 1857ರ ದಂಗ�ಯ 
ಅತಯಾಂತ ಪ್ರಮ್ಖ ಮ್ಖಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಉಳಿದಿದಾ್ದರ�. ಅವರ್ 

1857ರಲ್ಲಿ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಹ�ೊರೀರಾಟಕ�ಕಾ ಅಡಿಪಾಯ 
ಹಾಕ್ದ್್ದ, ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಸಾವಾತಂತ್ರಯಕಾಕಾಗಿ ರಾಷಟ್ದ 
ಪ್ರಜ್�ಯನ್ನು ಹ�ಚ್ಚಿಸಿದರ್. 1814ರ ಫ�ಬ್ರವರಿ 16ರಂದ್ 
ಜನಿಸಿದ ತಾತಾಯಾ ಟ�ೊರೀಪ�ಯ ನಿಜವಾದ ಹ�ಸರ್ 
ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಂಡ್ರಂಗರಾವ್. ಮಹಾರಾಷಟ್ದ 
ಯರೀಲಾ ಅವರ ಹ್ಟೊಟುರ್. ಪ�ರೀಶ�ವಾ ಎರಡನ�ರೀ 
ಬಾಜರಾವ್ ಪುಣ�ಯನ್ನು ತ�ೊರ�ದ್ ಕಾನ್ಪಾರದ 
ಬಳಿಯ ಬಿರೊರಿಗ� ಹ�ೊರೀದಾಗ, ಪುಣ�ಯಿಂದ ಅನ�ರೀಕ 
ಕ್ಟ್ಂಬಗಳು ಅವರ�ೊಂದಿಗ� ಅಲ್ಲಿಗ� ಆಗಮಿಸಿದವು. ಅವರಲ್ಲಿ 
ಪಾಂಡ್ರಂಗ ಕ್ಟ್ಂಬವೂ ಸ�ರೀರಿತ್್ತ.

ಪಾಂಡ್ರಂಗ ತನನು ಹ�ಂಡತ್ ಮತ್್ತ ಇಬ್ಬರ್ ಪುತ್ರರಾದ 
ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್್ತ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರ�ೊಂದಿಗ� ಬಿರೊರಿಗ� 
ಬಂದರ್. ಬಿರೊರಿನಲ್ಲಿ, ತಾತಾಯಾ ಟ�ೊರೀಪ� ನಾನಾ ಸಾಹ�ರೀಬ್ ಮತ್್ತ 
ಮರ�ೊಪಂತ್ ತಾಂಬ� (ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿ್ಮಿಬಾಯಿಯ ತಂದ�) ಅವರ�ೊಂದಿಗ� 
ಸಂಪಕ್ಯಕ�ಕಾ ಬಂದರ್. ನಾನಾ ಸಾಹ�ರೀಬರ ನಿಕಟವತ್್ಯಯಾಗಿದ್ದ 
ಅವರ್ ದಿವಾನ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಮತ್್ತ ಸ�ರೀನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ 
ಮ್ಖಯಾಸಥಾರಂತಹ ಹಲವಾರ್ ಹ್ದ�್ದಗಳನ್ನು ನಿವ್ಯಹಸಿದ್ದರ್. ಬಿ್ರಟಿಷ್ 
ಸ�ೈನಿಕರ್ ಝಾನಿಸಾಗ� ಮ್ತ್್ತಗ� ಹಾಕ್ದಾಗ, ನಾನಾ ಸಾಹ�ರೀಬರ್ 
ತಾತಯಾನ ನ�ರೀತೃತವಾದಲ್ಲಿ ಸ�ೈನಯಾವನ್ನು ಕಳುಹಸಿದರ್. ವಿಷ್ಣುಭಟ್ ಗ�ೊರೀಡ�ಸಾ 
ತನನು ಪ್ರವಾಸ ಕರನ 'ಮಾಝಾ ಪ್ರವಾಸ್'ನಲ್ಲಿ ತಾತಾಯಾ ಟ�ೊರೀಪ�ಯ 
ಸ�ೈನಯಾವು ಈ ಯ್ದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಧ�ೈಯ್ಯದಿಂದ ಹ�ೊರೀರಾಡಿತ್, ಆದರ� 
ತಾತಾಯಾಗ� ಗ�ಲಲಿಲ್ ಸಾಧಯಾವಾಗಲ್ಲಲಿ ಎಂದ್ ಬರ�ದಿದಾ್ದರ�. ತಾತಾಯಾ 
ಟ�ೊರೀಪ� ಕಾನ್ಪಾರ, ಚಖಾ್ಯರಿ, ಝಾನಿಸಾ ಮತ್್ತ ಕ�ೊರೀಚ್ ಯ್ದ್ಧಗಳ 
ನ�ರೀತೃತವಾ ವಹಸಿದ್ದರ್. ದ್ರದೃಷಟುವಶಾತ್ ಅವರ್ ಚಾಖಾ್ಯರಿಯನ್ನು 
ಹ�ೊರತ್ಪಡಿಸಿ ಇತರ ಸಥಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೊರೀತರ್. ತಾತಾಯಾ ಮತ್್ತ 
ಲಕ್ಷಿ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಾವಾಲ್ಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಯಶಸಸಾನ್ನು ಗಳಿಸಿದರ್.

ಗಾವಾಲ್ಯರ್ ಕ�ೊರೀಟ�ಯನ್ನು ತಾತಾಯಾ ತನನು ವಶಕ�ಕಾ ತ�ಗ�ದ್ಕ�ೊಂಡ 

ನಂತರ ಬಿ್ರಟಿಷರ್ ಆಶಚಿಯ್ಯಚಕ್ತರಾದರ್. 
ಬಿ್ರಟಿಷರ�ೊಂದಿಗ� ಮತ�್ತ ಭಿರೀಕರ ಕದನ ನಡ�ಯಿತ್, ಅದರಲ್ಲಿ 
ರಾಣಿ ಲಕ್ಷಿ್ಮಿಬಾಯಿ ಹ್ತಾತ್ಮರಾದರ್. ಆದರ� ನಾನಾ 
ಸಾಹ�ರೀಬರ ಸ�ೊರೀದರಳಿಯ ರಾವ್ ಸಾಹ�ರೀಬ್ ಮತ್್ತ 
ತಾತಾಯಾ ಬಿ್ರಟಿಷರಿಂದ ತಪಿಪಾಸಿಕ�ೊಂಡರ್. ತಾತಾಯಾ 
ಟ�ೊರೀಪ�ಯ ಪ್ರತ್ರ�ೊರೀಧವು ಯ್ದ್ಧದ ಉನನುತ ಬಿಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿಯಿತ್. ಈ ದಂಗ�ಯನ್ನು ಬಹ್ತ�ರೀಕ 
ಎಲ�ಲಿಡ� ಹತ್್ತಕಕಾಲಾಯಿತ್, ಆದರ� ತಾತಾಯಾ ಒಂದ್ 
ವಷ್ಯದ ಸ್ದಿರೀಘ್ಯ ಅವಧಿಯವರ�ಗ� ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸ�ೈನಯಾವನ್ನು 
ಹತ್್ತಕ್ಕಾದ್ದರ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ್ ಶತ್್ರವಿನ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಉಗ್ರ ಗ�ರಿಲಾಲಿ ಯ್ದ್ಧವನ್ನು ನಡ�ಸಿದರ್.

ಗ�ರಿಲಾಲಿ ಯ್ದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾತಾಯಾ ಟ�ೊರೀಪ� 
ಮಧಯಾಪ್ರದ�ರೀಶ ಮತ್್ತ ರಾಜಸಾಥಾನದ ದ್ಗ್ಯಮವಾದ ಬ�ಟಟುಗಳು 
ಮತ್್ತ ಕಣಿವ�ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಳ�ಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ನದಿಗಳು ಮತ್್ತ 
ದಟಟುವಾದ ಕಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಂಗ�ಯ ನ�ರೀತೃತವಾ ವಹಸಿದರ್. ಶವಪುರಿ 
ಬಳಿಯ ನರವಾರದ ರಾಜಾ ಮಾನಸಿಂಗ್ ತಾತಾಯಾ ಎಲ್ಲಿದಾ್ದರ�ಂದ್ 
ಬಿ್ರಟಿಷರಿಗ� ತ್ಳಿಸಿದರ್ ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಲಾಗ್ತ್ತದ�. ದ�ೊ್ರರೀಹದ 
ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ತಾತಾಯಾ 1859 ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 7 ರಂದ್ ನಿದ�್ರಯಲ್ಲಿದಾ್ದಗ 
ಸಿಕ್ಕಾಹಾಕ್ಕ�ೊಂಡರ್. 1859ರ ಏಪಿ್ರಲ್ 15ರಂದ್ ತಾತಾಯಾರನ್ನು 
ದಂಗ� ಮತ್್ತ ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದ್ಧ ಯ್ದ್ಧ ಸಾರಿದ ಆರ�ೊರೀಪದ 
ಮರೀಲ� ಶವಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ರೀನಾ ನಾಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣ�ಗ� 
ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತ್. ಅವರಿಗ� ಮರಣದಂಡನ� ವಿಧಿಸಲಾಯಿತ್. 
ಏಪಿ್ರಲ್ 18 ರಂದ್, ತಾತಾಯಾರನ್ನು ಸಾವಿರಾರ್ ಜನರ ಸಮ್್ಮಖದಲ್ಲಿ 
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗ�ರೀರಿಸಲಾಯಿತ್. ತಾತಾಯಾ ನ�ರೀಣ್ಗಂಬದ 
ಮಟಿಟುಲ್ಗಳನ್ನು ಏರಿ ತನನು ಕ�ೊರಳನ್ನು ನ�ರೀಣ್ಗಂಬದ ಕ್ಣಿಕ�ಗ� 
ನಿರೀಡಿದರ್ ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಲಾಗ್ತ್ತದ�. ಆದಾಗೊಯಾ, ಈ ವಿಷಯದ 
ಬಗ�ಗೆ ಅನ�ರೀಕ ಭಿನಾನುಭಿಪಾ್ರಯಗಳಿವ�. ತಾತಯಾರ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷರ್ 
ಬ�ರೀರ�ೊಬ್ಬರನ್ನು ಸ�ರ�ಹಡಿದರ್ ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಲಾಗ್ತ್ತದ�. ತಾತಯಾ 
ಸಾವಿನ ಬಗ�ಗೆ ವಿವಾದವಿರಬಹ್ದ್, ಆದರ� ಅವರ ಶೌಯ್ಯವು 
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಾಮಾ್ರಜಯಾವನ್ನು ತಲಲಿಣಗ�ೊಳಿಸಿತ್್ತ.

ಗೆರಿಲ್್ ರುದ್ಧ ನಾರಕ ತ್ತ್ಯ

ಶಾಹದ್ ಸಾ್ಮರಕವನ್ನು ನಿಮಿ್ಯಸಲಾಗಿದ�. ಈ ವಷ್ಯದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 
ಸವಾತಃ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ ಸಾ್ಮರಕಕ�ಕಾ ಭ�ರೀಟಿ 
ನಿರೀಡಿದ್ದರ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ ಮಿರೀರತ್ 
ನ ಸಾ್ಮರಕಕ�ಕಾ ಭ�ರೀಟಿ ನಿರೀಡಿ ಅಮರ ಹ್ತಾತ್ಮರಿಗ� ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ಎರಡನ�ರೀ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯಾಗಿದಾ್ದರ�.

1857 ರ ಭಾರತ್ರೀಯ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮದ 165 ನ�ರೀ 
ವಾಷ್್ಯಕ�ೊರೀತಸಾವದಂದ್, ಈ ಬಾರಿ ಅಮೃತ ಮಹ�ೊರೀತಸಾವದ 
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ತಾತಾಯಾ ಟ�ೊರೀಪ�, ಊದಾ ದ�ರೀವಿ, ಈಶವಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್, 
ಇಬ್ಬರ್ ಸ�ೊರೀದರರಾದ ನಿರೀಲಾಂಬರ್ ಮತ್್ತ ಪಿತಾಂಬರ್ ಮತ್್ತ 
ಪಿಯಾಲ್ ಬರ್ವಾ ಅವರ ತಾಯಾಗದ ಗಾಥ�ಯನ್ನು ಓದಿ...
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ಝಾನಿಸಾ ರಾಣಿಯಂತ�, 1857ರ ದಂಗ�ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಊದಾ ದ�ರೀವಿ ಮತ�ೊ್ತಂದ್ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಹ�ಸರ್, ಅವರ್ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಾಮಾ್ರಜಯಾಕ�ಕಾ 

ಅಪಾರ ಉಪಟಳ ನಿರೀಡಿದರ್. ಆದಾಗೊಯಾ, ಅವರ್ ನಿಜವಾಗಿಯೊ 
ಅಹ್ಯವಾದ ಖಾಯಾತ್ ಮತ್್ತ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡ�ಯಲ್ಲಲಿ. ಅವಧ್ 
ಪ್ರದ�ರೀಶದ ಉಜ್ರಯಾವ್ ಗಾ್ರಮದ ಬಡ ಕ್ಟ್ಂಬದಲ್ಲಿ ಅವರ್ 
ಜನಿಸಿದರ್. ಚ್ಕಕಾಂದಿನಿಂದಲೊ ಊದಾದ�ರೀವಿಗ� ಬಿ್ರಟಿಷರ ಬಗ�ಗೆ 
ಅಸಮಾಧಾನವಿತ್್ತ. 1856ರಲ್ಲಿ, ಬಿ್ರಟಿಷರ್ ಔಧ್ ನ ನವಾಬ ವಾಜದ್ 
ಅಲ್ ಷಾನನ್ನು ಕ�ೊಲಕಾತಾ್ತಕ�ಕಾ ಗಡಿರೀಪಾರ್ ಮಾಡಿದರ್, ಮತ್್ತ 
ಅವಧ್ ನ ಅಧಿಕಾರವು ಆತನ ಹ�ಂಡತ್ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ನ ಕ�ೈಗ� 
ಹ�ೊರೀಯಿತ್. ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದ್ಧದ ಯ್ದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಸಲ್ ತನಗ� 
ಅವಕಾಶ ನಿರೀಡ್ವಂತ� ಊದಾ ದ�ರೀವಿ ಬ�ರೀಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ 
ಅವರನ್ನು ವಿನಂತ್ಸಿದರ್ ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಲಾಗ್ತ್ತದ�. ನಂತರ 
ಬ�ರೀಗಂ ತರಬ�ರೀತ್ ಪಡ�ದ ಮಹಳ�ಯರ ತ್ಕಡಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ 
ಕ�ರೀಳಿದರ್. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಊದಾ ದ�ರೀವಿ ಅವಧ್ ಸ�ೈನಯಾದ ಸ�ೈನಿಕ 
ಮಕಾಕಾ ಪಾಸಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರ್.

1857ರ ಜೊನ್ 10ರಂದ್ ಲಖನೌದ ಚ್ನಾಹಾಟ್ ಪಟಟುಣದ ಬಳಿಯ 
ಇಸಾ್ಮಯಿಲ್ ಗಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಡ್ಕ�ೊರೀರ ಸ�ರೀನ� ಮತ್್ತ ಈಸ್ಟು 
ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ನಡ್ವ� ನಡ�ದ ಯ್ದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಕಾಕಾ ಪಾಸಿ 
ಹ್ತಾತ್ಮರಾದರ್. ಪತ್ಯ ಸಾವಿನ ಆಘಾತವು ಊದಾ ದ�ರೀವಿಗ� 
ಸೊಫೂತ್್ಯಯಾಯಿತ್. ಊದಾ ದ�ರೀವಿ ತನನು ಗಂಡನ ಬಲ್ದಾನಕ�ಕಾ 
ಪ್ರತ್ರೀಕಾರ ತ್ರೀರಿಸಿಕ�ೊಳುಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಜ್� ಮಾಡಿದ್ದರ್ ಎಂದ್ 
ಹ�ರೀಳಲಾಗ್ತ್ತದ�. 1857ರ ನವ�ಂಬರ್ 16ರಂದ್ ಬೃಹತ್ ಬಿ್ರಟಿಷ್ 
ಸ�ೈನಯಾದ ತ್ಕಡಿಯಂದ್ ಲಖನೌದ ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಪ್ರದ�ರೀಶಕ�ಕಾ 
ಮ್ತ್್ತಗ� ಹಾಕ್ತ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ 
ಭಾರತ್ರೀಯ ಸ�ೈನಿಕರ್ ಸಿಕಂದರಾಬಾಗ್ ನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡ�ದಿದ್ದರ್. 
ಊದಾದ�ರೀವಿ ತನನು ಮಹಳಾ ಸ�ೈನಿಕರ ತ್ಕಡಿಗ� ಇಂಗಿಲಿಷರ ಸ�ೈನಯಾವನ್ನು 
ಎದ್ರಿಸಲ್ ಆಜ್ಾಪಿಸಿದರ್. ಅದ�ರೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪುರ್ಷರ 
ಉಡ್ಪನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಆಕ� ಸವಾತಃ ಅರಳಿ ಮರವನ್ನು ಏರಿದರ್, ಎರಡೊ 
ಕ�ೈಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಸೊ್ತಲ್ ಗಳು ಮತ್್ತ ಕಾಟಿ್ರಡ್ಜೆ ಗಳನ್ನು ಹಡಿದರ್. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ್ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಸ�ೈನಯಾವನ್ನು ಗ್ರಿಯಾಗಿಸಲ್ 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ತನನು ಮದ್್ದಗ್ಂಡ್ಗಳು ಖಾಲ್ಯಾಗ್ವವರ�ಗೊ 
ಸಿಕಂದರ್ ಬಾಗ್ ಗ� ಪ್ರವ�ರೀಶಸಲ್ ಆಕ್ರಮಣಶರೀಲ ಇಂಗಿಲಿಷ್ 
ಸ�ೈನಿಕರಿಗ� ಅವರ್ ಅವಕಾಶ ನಿರೀಡಲ್ಲಲಿ. ಊದಾ ದ�ರೀವಿ ಛದ್ಮ 
ವ�ರೀಷದಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 32 ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಕ�ೊಂದರ್ 
ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಲಾಗ್ತ್ತದ�. ಆ ನಂತರ ಬಿ್ರಟಿಷರ್ ಮರಗಳಿಂದ 
ಗ್ಂಡ್ಗಳು ಬರ್ತ್್ತವ� ಎಂದ್ ಅರಿತ್ಕ�ೊಂಡರ್. ಊದಾ ದ�ರೀವಿ 
ಮರದಿಂದ ಕ�ಳಗ� ಇಳಿಯ್ತ್್ತದಾ್ದಗ, ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸ�ೈನಿಕರ್ ಆಕ�ಯನ್ನು 
ಗ್ಂಡಿಟ್ಟು ಕ�ೊಂದರ್. ಊದಾದ�ರೀವಿಯ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಶೌಯ್ಯಕ�ಕಾ 
ಮಾರ್ಹ�ೊರೀದ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಜನರಲ್ ತನನು ಟ�ೊರೀಪಿಯನ್ನು ತ�ಗ�ದ್ 
ನಮಸಕಾರಿಸಿದನ�ಂದ್ ಹ�ರೀಳಲಾಗ್ತ್ತದ�. ಆಕ� ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಪತ್್ರಕ�ಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಮ್ಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಂಡರ್. ಇಂದಿಗೊ, ಊದಾ ದ�ರೀವಿಯ 
ಧ�ೈಯ್ಯ ಮತ್್ತ ಶೌಯ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಗಳಿ ಪಿಲ್ಭಿಟ್ ಪ್ರದ�ರೀಶದಲ್ಲಿ 
ಜಾನಪದ ಗಿರೀತ�ಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಗ್ತ್ತದ�. ತಾಯಾನುಡಿಗ� ಊದಾ 
ದ�ರೀವಿಯ ಶೌಯ್ಯ ಮತ್್ತ ಸಮಪ್ಯಣ� ಯ್ವಕರಿಗ� ಸೊಫೂತ್್ಯಯಾಗಿದ� 
ಮತ್್ತ ಇಡಿರೀ ದ�ರೀಶಕ�ಕಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ�. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ  
ಶ್ರರೀ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ 2021 ರ ನವ�ಂಬರ್ 19 ರಂದ್ 
ನಡ�ದ ರಾಷಟ್ ರಕ್ಾ ಸಮಪ್ಯಣ್ ಪವ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರೀರಾಂಗನ� ಊದಾ 
ದ�ರೀವಿಯ ಶೌಯ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರ್.

1857ರ ದಯಂಗೆರಲಿ್ 30ಕ್ಕೆ ಹೆಚುಚು ಬಿರುಟಿಷ್ ಸ್ೈನಿಕರನುನು 
ಏಕಾಯಂಗಿಯಾಗಿ ಕಯಂದ ಊದಾ ದೆೋವಿ

1857ರ ಸಾವಾತಯಂತರ್ಯ ಸಯಂಗ್ರುಮದ ಸಮರದಲಿ್ 
ಅಸಾ್ಸಯಂನಲಿ್ ಬಿರುಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಯಂಗೆರನುನು 

ಮುನನುಡೆಸಿದ ಪಿಯಾಲಿ ಬರುವ್

1857ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರರಮ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ 
ಸಂಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಿಯಾಲ್ ಬರ್ವಾ 
ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಸಿದ್ದಲಲಿದ�, ಮತ�ೊ್ತಬ್ಬ 

ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಹ�ೊರೀರಾಟಗಾರ ಮಣಿರಾಮ್ 
ದಿವಾನ್ ಅವರ�ೊಂದಿಗ� ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಾಮಾ್ರಜಯಾದ 
ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಅಲ್ಗಾಡಿಸಿದರ್. ಸಾವಾತಂತ್ರಯ 

ಹ�ೊರೀರಾಟಗಾರ ಮತ್್ತ ಅಸಾಸಾಮಿ ನಾಯಕ 
ಪಿಯಾಲ್ ಬರ್ವಾ ಸವಾತಂತ್ರ ಅಸಾಸಾಮಿಗಾಗಿ 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರ ವಿರ್ದ್ಧ ದಂಗ�ಯನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರ್. ಅಸಾಸಾಂನಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಚ್ರೀಫ್ ಲ�ಫಿಟುನ�ಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲಾಲಿ ಯರೀಜನ�ಗಳನ್ನು 
ಕಾಯ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಿದರ್. 1857ರ ಪ್ರರಮ 
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1857ರಲ್ಲಿ ನಡ�ದ ಪ್ರರಮ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಖ್ಯಂಡ್ 
ನ ಮಹಾನ್ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಹ�ೊರೀರಾಟಗಾರರಾದ ನಿರೀಲಾಂಬರ್ 
ಮತ್್ತ ಪಿರೀತಾಂಬರ್ ತಮ್ಮ ಪಾ್ರಣವನ್ನು ತಾಯಾಗ ಮಾಡಿದರ್. 

ಜಾಖ್ಯಂಡ್ ನ ಪಲಾಮ್ ಮೊಲದ ನಿರೀಲಾಂಬರ್ ಮತ್್ತ ಪಿರೀತಾಂಬರ್ 
ಅವರಿಗ� ಬಾಲಯಾದಿಂದಲೊ ದ�ರೀಶಭಕ್್ತಯ ನಿಲ್ವಿತ್್ತ.

ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದ್ಧದ ಹ�ೊರೀರಾಟದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೊ ಸ�ೊರೀದರರ್ 
ಭ�ೊರೀಗಾಟು ಮತ್್ತ ಖಾವಾ್ಯರ್ ಸಮ್ದಾಯಗಳನ್ನು ಒಗೊಗೆಡಿಸ್ವ 
ಮೊಲಕ ಪ್ರಬಲ ಸಂಘಟನ�ಯನ್ನು ರಚ್ಸಿದರ್. ತಮ್ಮ 
ಶಕ್್ತಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ ಉದ�್ದರೀಶದಿಂದ ಅವರ್ ಚ�ರ�ನ್ ನ 
ಜಾಗಿರೀರದಾರರ�ೊಂದಿಗ� ಸ�ನುರೀಹ ಬ�ಳ�ಸಿದರ್ ಮತ್್ತ ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದ್ಧ 
ದಂಗ�ಯನ್ನು ಮ್ನನುಡ�ಸಿದರ್. ತಮ್ಮ ಹ�ೊರೀರಾಟದಲ್ಲಿ, ಅವರ್ 
ಬಾಬ್ ಕ್ನವಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ�ೊಂದಿಗ� ನಿಯಮಿತ ಸಂಪಕ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರ್.

ಸಹ�ೊರೀದರರಿಬ್ಬರೊ ಗ�ರಿಲಾಲಿ ಯ್ದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರ್ 
ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಲಾಗ್ತ್ತದ�, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ್ ಬಿ್ರಟಿಷರನ್ನು 
ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಲ್ತಗ�ೊಳಿಸ್ತ್್ತದ್ದರ್ ಮತ್್ತ ಅವರ 
ನಾಯಕತವಾದಲ್ಲಿ, ಹ�ಚ್ಚಿನ ಸಂಖ�ಯಾಯ ಹಳಿಳುಗರ್ ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಸಾವಾತಂತ್ರಯಕಾಕಾಗಿ ಹ�ೊರೀರಾಡ್ತ್್ತದ್ದರ್. ಈ ಜನರ ವಿರ�ೊರೀಧವು 
ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಸಕಾ್ಯರಕ�ಕಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟ್ಮಾಡಿತ್್ತ. 
1858ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದ�ರೀಶದ ಕಮಿರೀಷನರ್ ಡಾಲಟುನ್ 
ಸವಾತಃ ಪಲಾಮ್ಗ� ಬಂದ್ ದಂಗ�ಯನ್ನು ಹತ್್ತಕಕಾಬ�ರೀಕಾಯಿತ್. 
ಅವನ�ೊಂದಿಗ� ಒಂದ್ ದ�ೊಡ್ಡ ಸ�ೈನಯಾದ ತ್ಕಡಿಯೊ 
ಬಂದಿತ್್ತ, ನಂತರ ತ್ರೀವ್ರವಾದ ಹ�ೊರೀರಾಟ ನಡ�ಯಿತ್. ಸಾಕಷ್ಟು 
ಪ್ರಯತನುದ ನಂತರ, ಕನ್ಯಲ್ ಡಾಲಟುನ್, ಈ ಸಹ�ೊರೀದರರಿಬ್ಬರನೊನು 
ಸ�ರ�ಹಡಿದನ್. 1859 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಡಕಟ್ಟು ಜನರ ನ�ೈತ್ಕ ಸ�ಥಾೈಯ್ಯವನ್ನು 
ಮ್ರಿಯಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಾವ್ಯಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಮರಕ�ಕಾ 
ನ�ರೀಣ್ಹಾಕಲಾಯಿತ್. ಆ ಮರಗಳು ಇನೊನು ನಿರೀಲಾಂಬರ್ ಮತ್್ತ 
ಪಿರೀತಾಂಬರ್ ಅವರ ಕ�ಮರೀ ಸನಾಯಾ ಎಂಬ ಹಳಿಳುಯಲ್ಲಿವ�, ಅದರ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೊ ಸಹ�ೊರೀದರರ್ ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದ್ಧ ಹ�ೊರೀರಾಡಲ್ 
ಕಾಯ್ಯತಂತ್ರ ರೊಪಿಸ್ತ್್ತದ್ದರ್. 1857ರ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮದ 

ಸರಳ ವ್ಕ್ತಿತವಾವನುನು ಹೊಂದಿದದಾ ಮತುತಿ ಪಾಶಿ್ಚಮಾತ್ ಪ್ರಭಾವವನುನು 

ಯಾವುದೆೇ ರಿೇತ್ಯಲೂಲಿ ಒಪಿಪಾಕೊಳಳುದ ಪಿಯಾಲ್ ಬರುವಾ

ಬಿರುಟಿಷರನುನು ಭರಭಿೋತರನಾನುಗಿಸಿದ  
ನಿೋಲ್ಯಂಬರ್ ಮತು್ತ ಪಿೋತ್ಯಂಬರ್ ನ ಗೆರಿಲ್್ ರುದ್ಧ ತಯಂತರು

ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾದ ನಿರೀಲಾಂಬರ್-ಪಿರೀತಾಂಬರ್ 
ಅವರ್ ಪಲಮ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದ� ಅರಾ, ಭ�ೊರೀಜ್ 
ಪುರ್, ಸ್ಗ್್ಯಜಾ, ರಾಂಚ್, ಲ�ೊರೀಹದ್ಯಗಾ, ಗ್ಮಾಲಿ ಮತ್್ತ 
ಛತ್ರದವರ�ಗೊ ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದ್ಧ ಸಶಸತ್ರ ದಂಗ�ಯ ನ�ರೀತೃತವಾ 
ವಹಸಿದ್ದರ್ ಎಂದ್ ಹ�ರೀಳಲಾಗ್ತ್ತದ�.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ ಮರೀದಿ ಅವರ್ 2021ರ ನವ�ಂಬರ್ 
15, ರಂದ್ ರಾಂಚ್ಯಲ್ಲಿ ಬ್ಡಕಟ್ಟು ಹ�ಮ್ಮಯ ದಿನದಂದ್ 
ಭಗವಾನ್ ಬಿಸಾ್ಯ ಮ್ಂಡಾ ಸಾ್ಮರಕ ಉದಾಯಾನ ಮತ್್ತ ಸಾವಾತಂತ್ರಯ 
ಯರೀಧರ ವಸ್್ತಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್, ಇದರಲ್ಲಿ 
ನಿರೀಲಾಂಬರ್-ಪಿರೀತಾಂಬರ್ ಹಾಗ್ ವಿವಿಧ ಚಳವಳಿಗಳಿಗ� 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಬ್ಡಕಟ್ಟು ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಹ�ೊರೀರಾಟಗಾರರ 
ಬಗ�ಗೆ ಮಾಹತ್ಯನ್ನು ಪ್ರದಶ್ಯಸಲಾಗಿದ�.

ಸಾವಾತಂತ್ರಯ ಸಂಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿ್ರಟಿಷರ ವಿರ್ದ್ಧದ ದಂಗ�ಗಳನ್ನು 
ರೊಪಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಸಿದ್ದರ್. ಇದಕಾಕಾಗಿಯರೀ 
ಅವರ್ ಬಿ್ರಟಿಷ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರತ್ರ�ೊರೀಧಿಸ್ವಂತ� ಅಸಾಸಾಮಿನ 
ಯ್ವಕರಿಗ� ಮನವಿ ಮಾಡಿದರ್ ಮತ್್ತ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿಗಳ ಗ್ಂಪನ್ನು 
ರಚ್ಸಿದರ್. ಕ�ೊಲಕಾತಾ್ತದಲ್ಲಿದ್ದರೊ, ಮಣಿರಾಮ್ ಪಿಯಾಲ್ 
ಬರ್ವಾ ಅವರ�ೊಂದಿಗ� ನಿರಂತರ ಸಂಪಕ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರ್ ಮತ್್ತ 
ಯರೀಜನ�ಗಳನ್ನು ರೊಪಿಸ್ತ್ತಲ�ರೀ ಇದ್ದರ್. ಆದಾಗೊಯಾ, ಅವರ ಒಂದ್ 
ಗ�ೊರೀಪಯಾ ಸಭ�ಯ ರಹಸಯಾ, ಸಭ�ಗ� ಸವಾಲಪಾ ಮದಲ್, ಬಯಲಾಯಿತ್. 
ಇದರ ನಂತರ, ಬಿ್ರಟಿಷರ್ ಮಣಿ ರಾಮ್ ದಿವಾನ್ ರನ್ನು 

ಕಲಕಾತಾ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರ�, ಪಿಯಾಲ್ ಬರ್ವಾರನ್ನು ಜ�ೊರೀಹ್ಯತ್ 
ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತ್. ಅವರ ಮರೀಲ� ದ�ರೀಶದ�ೊ್ರರೀಹದ ಆರ�ೊರೀಪ 
ಹ�ೊರಿಸಲಾಯಿತ್ ಮತ್್ತ 1858ರ ಫ�ಬ್ರವರಿ 26ರಂದ್ ಅವರಿಬ್ಬರನೊನು 
ಜ�ೊರೀಹ್ಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವ್ಯಜನಿಕವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗ�ರೀರಿಸಲಾಯಿತ್. ಪ್ರತ್ 
ವಷ್ಯ ಫ�ಬ್ರವರಿ 26 ರಂದ್ ಇಡಿರೀ ದ�ರೀಶವು ಈ ಹ್ತಾತ್ಮರಿಗ� ಗೌರವ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್ತದ�. ಮಣಿರಾಮ್ ದಿವಾನ್ ಮತ್್ತ ಪಿಯಾಲ್ ಬರ್ವಾ ಇಬ್ಬರ 
ಪ್ರತ್ಮಗಳನೊನು ಗ್ವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ�, ಇದ್ ಬಿ್ರಟಿಷರ 
ವಿರ್ದ್ಧದ ಅವರ ಹ�ೊರೀರಾಟ ಮತ್್ತ ದ�ರೀಶದ ಸಾವಾತಂತ್ರಯಕಾಕಾಗಿ ಅವರ 
ತಾಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ವುದರ ಸಂಕ�ರೀತವಾಗಿದ�.  
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ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಮೇ 1-15, 202244

ಶಿ್ರೇ ಅನನುಪೂಣ್ಷಧಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ

ತ್ಯಿ ಅನನುಪೂಣೆ್ಹ ಸದಾ 
ಭಾರತಕ್ಕೆ ರರಸಿದಾದುಳೆ

ಭಾ ರತ ಸಕಾ್ಯರವು ಹಸಿವು ಮ್ಕ್ತ ಭಾರತಕ�ಕಾ ಬದ್ಧವಾಗಿದ�. 
ಕ�ೊರೀವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರ�ೊರೀಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಕಾ್ಯರವು 
8೦ ಕ�ೊರೀಟಿಗೊ ಹ�ಚ್ಚಿ ಜನರಿಗ� ಉಚ್ತ ಆಹಾರ ಧಾನಯಾಗಳನ್ನು 

ಖಚ್ತಪಡಿಸಲ್ ಮತ್್ತ ಇಂದಿಗೊ ಈ ಯರೀಜನ�ಯನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಲ್ 
ಇದ�ರೀ ಕಾರಣ. ಇಷ�ಟುರೀ ಅಲಲಿ, ಇತ್್ತರೀಚ�ಗ� ಮಾತ� ಅನನುಪೂಣ�್ಯಯ ಪ್ರತ್ಮಯನ್ನು 
ಕ�ನಡಾದಿಂದ ಕಾಶಗ� ಮರಳಿ ತರಲಾಯಿತ್ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್್ತ 
ಅನನುಪೂಣ�್ಯಯ ಬಗ�ಗೆ ಭಾರತದ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಯಮಾಡಿಕ�ೊಳಳುಬಹ್ದ್. 
ಅಲಲಿದ�, ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೃತ್ಯ ಅಂತಹ ಡಜನ್ ಗಟಟುಲ� ಸಂಕ�ರೀತಗಳನ್ನು 
ಹಲವಾರ್ ವಷ್ಯಗಳಿಂದ ವಿದ�ರೀಶದಿಂದ ಮರಳಿ ತರಲಾಗ್ತ್್ತದ�. ಗ್ಜರಾತ್ 
ನ ಅದಲಾಜ್  ನಲ್ಲಿ ಶ್ರರೀ ಅನನುಪೂಣ್ಯಧಾಮ ಟ್ರಸ್ಟು ನ ವಿದಾಯಾರ್್ಯನಿಲಯ 
ಮತ್್ತ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಕ್ರೀಣ್ಯವನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರ�ರೀಂದ್ರ 
ಮರೀದಿ, ಡಬ್ಲಿಯಟಿಒ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಡಿಲ್ಸಲ್ ಅನ್ಮತ್ಸಿದರ� ಭಾರತವು 
ಇತರ ದ�ರೀಶಗಳಿಗ� ಆಹಾರ ಧಾನಯಾಗಳನ್ನು ಕಳುಹಸಲ್ ಮ್ಂದಾಗಬಹ್ದ್ 
ಎಂದ್ ಅಮರಿಕ ಅಧಯಾಕ್ಷರ�ೊಂದಿಗಿನ ಇತ್್ತರೀಚ್ನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ತ್ಳಿಸಿದಾ್ದಗಿ 
ಹ�ರೀಳಿದರ್. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ ಹ�ರೀಳಿಕ�ಯ್ ಆಹಾರ ಉತಾಪಾದನ�ಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ ಇಂದ್ ತಲ್ಪಿರ್ವ ಮೈಲ್ಗಲಲಿನ್ನು ತ�ೊರೀರಿಸ್ತ್ತದ�. ಅಲಲಿದ�, ತಾಯಿ 
ಅನನುಪೂಣ�್ಯಯ ಕೃಪ�ಯಿಂದ, ಭಾರತ್ರೀಯ ರ�ೈತರ್ ಈಗಾಗಲ�ರೀ ವಿಶವಾದ 
ಜನರಿಗ� ಆಹಾರ ಪೂರ�ೈಸ್ತ್್ತದಾ್ದರ�.

ಅನೆೇಕ ಸೌಲಭ್ಗಳನುನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಿ್ರೇ ಅನನುಪೂಣ್ಷಧಾಮ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನ 
ಹಾಸೆಟಿಲ್ ಮತುತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಕ್ೇಣ್ಷ
ಹಾಸ�ಟುಲ್ ಮತ್್ತ ಶಕ್ಷಣ ಸಂಕ್ರೀಣ್ಯವು 150 ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್್ದ, 6೦೦ 
ವಿದಾಯಾರ್್ಯಗಳಿಗ� ವಸತ್ ಮತ್್ತ ಊಟದ ಸೌಕಯ್ಯ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ�. 
ಇತರ ಸೌಲಭಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಿಎಸಿಸಾ, ಯ್ಪಿಎಸಿಸಾ ಪರಿರೀಕ್�ಗಳ ತರಬ�ರೀತ್ 
ಕ�ರೀಂದ್ರ, ಇ-ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಮಮೇಳನ ಕ�ೊಠಡಿ, ಕ್್ರರೀಡಾ ಕ�ೊಠಡಿ, ಟಿವಿ 
ಕ�ೊಠಡಿ, ವಿದಾಯಾರ್್ಯಗಳಿಗ� ಪಾ್ರರಮಿಕ ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಸೌಲಭಯಾಗಳು, ಇತಾಯಾದಿ 
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ�.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶಿ್ರೇ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರು ಜನ ಸಹಾಯಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ನ 
ಹಿೇರಾಮಣಿ ಆರೊೇಗ್ಧಾಮದ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೆೇರಿಸಿದರು.
ಜನ ಸಹಾಯರ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಹರೀರಾಮಣಿ ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ಧಾಮ್  ಅನ್ನು 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ತ್ತದ�. ಇದ್ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 14 ಜನರಿಗ� ಡಯಾಲ್ಸಿಸ್ 
ಸೌಲಭಯಾ, 24 ಗಂಟ�ಗಳ ರಕ್ತ ಸರಬರಾಜ್ ಸೌಲಭಯಾದ�ೊಂದಿಗ� ರಕ್ತ ಬಾಯಾಂರ್, ದಿನದ 
24 ಗಂಟ�ಯೊ ಔಷಧ ಅಂಗಡಿ, ಆಧ್ನಿಕ ಪರಿರೀಕ್ಾ ಪ್ರಯರೀಗಾಲಯ 
ಮತ್್ತ ಆರ�ೊರೀಗಯಾ ತಪಾಸಣ�ಗಾಗಿ ಉನನುತ ದಜ�್ಯಯ ಸಲಕರಣ�ಗಳು 
ಸ�ರೀರಿದಂತ� ಅತಾಯಾಧ್ನಿಕ ವ�ೈದಯಾಕ್ರೀಯ ಸೌಲಭಯಾಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರ್ತ್ತದ�. 
ಇದ್ ಆಯ್ವ�ರೀ್ಯದ, ಹ�ೊರೀಮಿಯರೀಪರ್, ಆಕ್ಯಾಪಂಕಚಿರ್, ಯರೀಗ ಚ್ಕ್ತ�ಸಾ 
ಇತಾಯಾದಿಗಳಿಗ� ಆಧ್ನಿಕ ಸೌಲಭಯಾಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರ್ವ ಡ�ರೀ-ಕ�ರೀರ್ 
ಕ�ರೀಂದ್ರವಾಗಲ್ದ�. ಪ್ರರಮ ಚ್ಕ್ತಾಸಾ ತರಬ�ರೀತ್, ತಂತ್ರಜ್ಞರ ತರಬ�ರೀತ್ 
ಮತ್್ತ ವ�ೈದಯಾರ ತರಬ�ರೀತ್ಯ ಸೌಲಭಯಾಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಲಭಯಾವಿರ್ತ್ತವ�. ಈ 
ಸಂಕ್ರೀಣ್ಯವು 5೦ ಕ�ೊರೀಟಿ ರೊ.ಗಳ ವ�ಚಚಿದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಲ್ದ�. 

ನಮ್ಮ ಸಂಸಕೃತ್ಯಲ್ಲಿ, ಆಹಾರ, ಆರೊೇಗ್ ಮತುತಿ 

ಶಿಕ್ಷಣಕೆ್ಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆಯನುನು 

ನಿೇಡಲಾಗುತತಿದೆ, ಮತುತಿ ಇಂದು ತಾಯಿ ಅನನುಪೂಣೆ್ಷಯ 

ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಾರತ್ೇಯ ರೆೈತರು ಈಗಾಗಲೆೇ 

ಜಗತತಿನುನು ಸಲಹುತ್ತಿದಾದಾರೆ. ಅಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿ, ಜಾಗತ್ಕ 

ಕೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಯಿ 

ಅನನುಪೂಣೆ್ಷಯ ಆಶಿೇವಾ್ಷದದಿಂದಾಗಿ, ನಾವು 

ಬಾಯಾರಿದವರಿಗೆ ನಿೇರು, ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಔರಧಿ 

ಮತುತಿ ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರವನುನು ಪೂರೆೈಸಿದೆದಾೇವೆ. 

ಗುಜರಾತ್ನ ಶಿ್ರೇ ಅನನುಪೂಣ್ಷಧಾಮವು 

ದಿೇಘ್ಷಕಾಲದಿಂದ ದೆೈವಿಕ, ಆಧಾ್ತ್್ಮಕ ಮತುತಿ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ಮಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ 

ಹೊಂದಿದುದಾ, ಈ ಧಾಮ್ ಈಗ ಈ ಅಂಶಗಳನುನು 

ಉತೆತಿೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚು್ಚ ವಿಸಾತಿರವಾಗುತ್ತಿದೆ...

ರಾರಟ್
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ನಾವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ "ಅತ್ರ್ ದೆೇವೇ ಭವ" ಮಂತ್ರವನುನು 

ಅಳವಡಸಿಕೊಂಡದೆದಾೇವೆ. ವಲಸೆ ಪ್ರಭೆೇದಗಳು ಈ ಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾದಾಗಿದುದಾ, ಒಟ್ಟಿಗೆ 

ನಾವು ಅವುಗಳನುನು ಮನೆಗೆ ಸಾವಾಗತ್ಸುತೆತಿೇವೆ". ಈ ಪ್ರಭೆೇದಗಳು ಯಾವುದೆೇ ಪಾಸೊಪಾೇಟ್್ಷ 

ಅರವಾ ವಿೇಸಾಗಳಿಲಲಿದೆ ದೆೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹಾರಾಡುತಾತಿ ಶಾಂತ್ ಮತುತಿ ಸಮೃದಿಧಿಯ 

ಸಂದೆೇಶವಾಹಕಗಳಾಗಿವೆ ಮತುತಿ ಅವುಗಳನುನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬಾದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ

MAY: 1-15, 2022

ವಿರವಾ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕೆಗಳ ದ್ನ (ಮೀ 14)

ನಮ್ಮ  ಸರಭಾಗಿತವಾದ ನಮ್ಮ  ಸರಭಾಗಿತವಾದ 
ಪಾರುಕೃತಿಕ  ಪರಯಂಪರೆಪಾರುಕೃತಿಕ  ಪರಯಂಪರೆ

ಭಾರತವು ನೆೈಸಗಿ್ಷಕ ಸಂಪನೂ್ಮಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದಧಿವಾಗಿರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ದಟಟಿವಾದ ಕಾಡುಗಳು ಮತುತಿ 

ಸರೊೇವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನ ಪ್ರತ್ ವರ್ಷ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕೆ್ಕ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿಗಳನುನು ಆಕಷ್್ಷಸುತತಿದೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅನೆೇಕ ಪ್ರಭೆೇದಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮತುತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ 

ಕಾಲಕಾಲಕೆ್ಕ ಅನೆೇಕ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನುನು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೆೇದಗಳನುನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಪಾ್ರಮುಖ್ತೆಯ ಬಗೆಗ ಗಮನ 

ಸೆಳೆಯಲು ವಿಶವಾ ವಲಸೆ ಹಕ್್ಕಗಳ ದಿನವನುನು ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಇದನುನು ಮೇ ಮತುತಿ ಅಕೊಟಿೇಬರ್ ತ್ಂಗಳ ಎರಡನೆೇ 

ಶನಿವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತತಿದೆ. ಬೆಳಕ್ನ ಮಾಲ್ನ್ವು ವಿಶವಾ ವಲಸೆ ಪಕ್ಷಿ ದಿನ 2022 ರ ಅಭಿಯಾನದ ಕೆೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಬಾರ್ 

ಸರೊೇವರ, ಜಿಮ್ ಕಾಬೆ್ಷಟ್, ದೆಹಲ್ ಜಿೇವವೆೈವಿಧ್ ಉದಾ್ನವನ, ಭರತುಪಾರ್, ಪುಲ್ಕಾಟ್ ಸರೊೇವರ, ಚಿಲಾ್ಕ ಸರೊೇವರ, ಕೊಲೆಲಿೇರು 

ಸರೊೇವರ ಮತುತಿ ಭರತುಪಾರದ ಕ್ಯೇಲಾಡಯೇ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಉದಾ್ನವನಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಹಕ್್ಕಗಳ ನೆಚಿ್ಚನ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ.

ಪಾಕ್ಷಿಕ
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¸ÀªÀiÁZÁgÀ¸ÀªÀiÁZÁgÀ
RNI No. : 

DELKAN/2020/78828

ಮ್ದ್ರಕರ್ ಮತ್್ತ ಪ್ರಕಾಶಕರ್
ಸತೆ್ೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದ�ರೀ್ಯಶಕರ್,
ಬೊಯಾರ�ೊರೀ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿರೀಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮ್ಯಾನಿಕ�ರೀಷನ್  ಪರವಾಗಿ

ಮ್ದ್ರಣ:
ಇನ್ ಫಿನಿಟ್ ಅಡವಾಟೆೈಸಿಂಗ್  ಸವಿೇ್ಷಸಸ್  ಪೆೈ. ಲ್ಮಿಟೆಡ್ 
ಎಫ್ ಬಿಡಿ-ಒನ್  ಕಾಪರೀ್ಯರ�ರೀಟ್  ಪಾರ್್ಯ , 10ನ�ರೀ ಮಹಡಿ

ನವದ�ಹಲ್-ಫರಿರೀದಾಬಾದ್  ಬಾಡ್ಯರ್ , ಎನ್ ಹ�ಚ್ -1, ಫರಿರೀದಾಬಾದ್ -121003

ಪ್ರಕಾಶಕರ್
ಬೂ್ರೊೇ ಆಫ್  ಔಟ್  ರಿೇಚ್  ಅಂಡ್  ಕಮು್ನಿಕೆೇರನ್  
ಕ�ೊಠಡಿ ಸಂ. 278, 2ನ�ರೀ ಮಹಡಿ, ಸೊಚನಾ ಭವನ,

ನವದ�ಹಲ್ - 110003

ಸಂಪಾದಕರ್
ಜೆೈದಿೇಪ್  ಭಟಾನುಗರ್ 

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿದ�ರೀ್ಯಶಕರ್,
ಪಿಐಬಿ ನವದ�ಹಲ್
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