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ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸವು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಬ್್ರಟಿಷ್ 
ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯಂದಿಗೆ ಬೋಪ್ಷಡಿಸಲಾಗದಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಹ್ಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರಿೋತಿಯ 

ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಗುರುತುಗಳನುನು ನಿಮ್್ಷಲನೆ ಮಾಡುವ ಮ್ಲಕ ಭಾರತಿೋಯ 
ಅಸಿಮಿತೆಯನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರಾ್ಷರ ಪ್ರಯತಿನುಸುತಿತಿದೆ. ನಿೋತಿ ನಿರ್ಪಣೆಯಲ್್ಲ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತಿತಿದೆ. ದಶಕಗಳ ರಾಲ ಬ್್ರಟಿಷ್ ಸಂಸತಿತಿನ 
ಸಮಯವನುನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಕೆೋಂದ್ರ ಬಜಟ್ ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಮಯ ಮತುತಿ 

ದಿನಾಂಕದಂತಹ ನ್ರಾರು ಬ್್ರಟಿಷ್ ರಾನ್ನುಗಳು ಈಗ ಬದಲಾಗಿವೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಂದ ಪ್ರತ್ೇಕವಾಗಿ ರೈಲು ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ 
ಪದ್ಧತಿಯನುನು 2017–18ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. 1924 ರಲ್ಲಿ, 
ಸಾಮಾನ್ ಹಣಕಾಸು ಬಜೆಟ್ ನಂದ ರೈಲ್ವೆ ಹಣಕಾಸನುನು ಪ್ರತ್ೇಕಿಸಲಾಗಿತುತು.

ಬ್ರೇಫ್ೇಸ್ ಬದಲ್ಗೆ, ಸಕಾಕಾರವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತಿೇಯ 
"ಬಹಿ ಖಾತಾ" ಸವೆರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು ಪ್ರಸುತುತಪಡಿಸಿತು, ಇದನುನು 
2021 ರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು 1860ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತುತು 
ಸವೆತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಜೆಟ್ ಅನುನು ನವಂಬರ್ 26, 1947 ರಂದು 
ಮೊದಲ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಆರ್.ಕ.ಷಣುಮುಖಂ ಚೆಟ್ಟಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.

2017 ರಲ್ಲಿ, ಬಜೆಟ್ ದಿನಾಂಕವನುನು ಫಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ದಿಂದ 
ಫಬ್ರವರಿ 1ಕ್ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. 1999 ರಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಬಹಾರಿ 
ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಪ್ರಧಾನಯಾಗಿದಾದಾಗ ಬಜೆಟ್ ಸಮಯವನುನು ಸಂಜೆ 5 
ರಿಂದ ಬೆಳಗೆಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. 

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಅಂಶಗಳು ನಮಮಿ ಅಸಿತಿತ್ವದಲ್್ಲ ಎಲ್್ಲಯ್ 
ಇರಬಾರದು, ನಮಮಿ ಮನಸಿ್ಸನ ಅಥವಾ ಅಭಾಯಸಗಳ 

ಅತಯಂತ ಆಳದಲ್್ಲಯ್ ಇರಬಾರದು. ನಾವು ಅದನುನು 
ಅಲ್್ಲಗೆೋ ಕೆ್ನೆಗೆ್ಳಿಸಬೋಕು. ನಾವು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ 

ಮನಸಿಥಿತಿಯಂದ ಹ್ರಬರಬೋಕು.
- ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ನವ ಭಾರತದ ಬಜೆಟ್
ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
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13 ಭಾಷೆಗಳಲ್್ಲ ಲಭಯವಿರುವ 
ನವಭಾರತದ ಸುದಿದಿಗಳನುನು 

ಓದಲು ಕ್್ಲಕ್ ಮಾಡಿ

ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ 
ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕ್ಗಳನ್ನು ಓದಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ 

ಮಾಡಿ:

'ನ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ' 
ದ ನಿಯಮಿತ ಅಪ್ೋಟ್ 
ಗಳಿಗಾಗಿ @NISPIBIndia 
ಅನುನು ಟಿ್ವಟ್ಟರ್ ನಲ್್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ
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ಎಲಲಿರಿಗೊ ನಮಸಾಕೆರ!

ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವು ನಮ್ಮಲಲಿರಿಗೊ ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸ್ರಕ್ಷತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು 
ತ್ಳಿಸಿಕ್ೊಟಿಟಿದೆ. ಶತಮಾನ ಕಂಡರಿಯದ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉದಭುವಿಸಿರ್ವ ಘರ್ಷಣೆಗಳು 
ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ್ ಭೊಮಿಗೆ ಇನೊನು ಒಂದ್ 
ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ತೆೊೇರಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಕ್ರಿತ ಜಾಗತ್ಕ 
ಆಂದೆೊೇಲನ ಒಂದ್ ಪ್ರಮ್ಖ ಹಜಜೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕ್ಂದರೆ 
ಅವು ಬೆಳೆಯಲ್ ಸ್ಲಭ, ಹವಾಮಾನ ತಾಳಿಕ್ ಮತ್ತು 
ಬರ-ನಿರೆೊೇಧಕ ಬೆಳೆಗಳಾಗಿವ.

ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮನ್ರ್ಯರ ಆರಂಭಕ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಾಗಿದದುವು ಎಂಬ ಹಮ್ಮಯ ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು 
ಹೊಂದಿವ. ಅವು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಮ್ಖ ಆಹಾರ 
ಮೊಲವಾಗಿದದುವು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವು 
ಆಹಾರದ ತಟ್ಟಿಯಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲಾರಂಭಸಿದವು. 
ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಭವಿರ್ಯದ ಆಹಾರ ಆಯ್ಕೆಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡ್ವುದ್ ಸದ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಯ್ 
ನಿಧಾನವಾದರೆ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಆರೆೊೇಗ್ಯದ ಮೇಲೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬ್ೇರ್ತತುದೆ, ಈ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕೃಷ್ 
ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಉತತುಮ 
ಮಾಗ್ಷವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ದೊರದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ 
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ವ 
ಆಹಾರವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಭಾರತವು 
2018 ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತ್. 
ಯೇಗದಿಂದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದವರೆಗೆ ಭಾರತ ಕ್ೈಗೆೊಂಡ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತು ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ 
ಪ್ರಯತನುದಿಂದಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ್ 2023 ನ್ೇ ವರ್ಷವನ್ನು 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷ ಎಂದ್ ಘ�ೇಷ್ಸಿತ್. 
ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರದ 

ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉತಾ್ಸಹ ಹಚ್ಚುತ್ತುದೆ. ಭಾರತವು 
1.8 ಕ್ೊೇಟಿ ಟನ್ ಗಳರ್ಟಿ ಉತಾಪಾದನ್ಯಂದಿಗೆ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಜಾಗತ್ಕ ಕ್ೇಂದ್ರವಾಗಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 
ಏಷಾ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತಾಪಾದನ್ಯಾಗ್ವ ಶೇಕಡ 80ಕ್ಕೆಂತ ಹಚ್ಚು 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಉತಾಪಾದಿಸ್ತತುದೆ.

ಪಾ್ರಚಿೇನ ಕಾಲದಿಂದಲೊ, ಸಜಜೆ ಮತ್ತು ಇತರ 
ಒರಟ್ ಧಾನ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ಕೃಷ್, ಸಂಸಕೆಕೃತ್ ಮತ್ತು 
ನಾಗರಿಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವ. ಈ ಬಾರಿಯ ನಮ್ಮ 
ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ 
ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಧಾನ್ಯದ ಮಹತ್ವದ 
ಬಗೆಗೆ ವಿವರಿಸ್ತತುದೆ. ಭಾರತವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳಕ್ಗೆ 
ಉತತುಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೊಪಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಜಾಗತ್ಕ 
ಸಾಮೊಹಿಕ ಆಂದೆೊೇಲನದ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಸರಾಂತ ವಿಜ್ಾನಿ ಶಂಭ್ ನಾಥ್ ಡೇ 
ವ್ಯಕ್ತುತ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದಾದುರೆ, ಅವರ 
ಸಂಶೊೇಧನ್ಯ್ ಕಾಲರಾ ರೆೊೇಗಿಗಳ ಜಿೇವಗಳನ್ನು 
ಉಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರ ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಸ್ವಸಥೆ 
ಭಾರತ ಯೇಜನ್, ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯ ದಿವಸ, 
ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವದ ಮ್ಖಾ್ಯಂಶಗಳು, ಜಿ-20 ಸಂಬಂಧಿತ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು, ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟದ ನಿಧಾ್ಷರಗಳು, 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ್ ರಾರಟ್ಕ್ಕೆ ಸಮಪಿ್ಷಸಿದ 
ಯೇಜನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು ಈ 
ಸಂಚಿಕ್ಯಲ್ಲಿವ. ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ಅಮೃತ ಮಹೊೇತ್ಸವದ 
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರರ 
ವಿೇರಗಾಥೆಯ ಬಗೆಗೆ ಬರಹಗಳಿವ. 

ನಿಮಮಿ ಸಲಹಗಳನುನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.

ಸಂಪಾದಕ್ೋಯ

ಸಮೃದ್ಧ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂದೋಶವನ್ನು ನೋಡುವ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸ್ರಿಧಾನ್ಯ ವಷ್ಷ

(ಸತೆಯೋಂದ್ರ ಪ್ರರಾಶ್)

ಹಿಂದಿ, ಇಂಗಿ್ಲಷ್ ಮತುತಿ ಇತರ 11 ಭಾಷೆಗಳಲ್್ಲ ಲಭಯವಿರುವ 
ಪತಿ್ರಕೆಯನುನು ಇಲ್್ಲ ಓದಿ/ಡೌನೆ್್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

https://newindiasamachar.pib.gov.in/



3ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ    ಫೆಬ್ರವರಿ 1-15, 2023

FOLLOW US @NISPIBIndia

ಅಂಚೆ ಪಟಿ್ಟಗೆ

न््ययू इंडि्या समाचार   1-15 जनवरी 2023 5

समाचार-सार

श््वविक महामारी के सकंट से उभरन ेके बाद भारतीय अर््थव्यविस्र्ा तजेी स ेआगे 

बढ़ रही ह।ै ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ब्वि्ववि की 5विीं सबस ेबड़ी अर््थव्यविस्र्ा बने 

भारत में सरकार का जीएसटी सगं्रह भी ब्नत नए ररकॉर््ड बना रहा है। चाल ूब्वित्त 

विर््थ में लगातार 9 महीने स ेजीएसटी का सगं्रह 1.40 लाख करोड़ रुपय ेस ेऊपर आ रहा 

ह।ै इतना ही नहीं अप्लै, 2022 स ेनविबंर, 2022 तक के 8 महीन ेमें ही करीब 12 लाख 

करोड़ रुपय ेका जीएसटी सगं्रह हुआ ह ैजो ब्पछल ेविर््थ इसी अविब्ि के मकुाबल ेकरीब 

2.50 लाख करोड़ रुपय ेअब्िक ह।ै

नविबंर, 2022 में 1,45,868 करोड़ रुपय ेएकत्र ब्कया गया ब्जसमें सीजीएसटी 

25,681 करोड़, एसजीएसटी 32,651 करोड़, आईजीएसटी 77,103 करोड़ और 

10,433 करोड़ रुपये उपकर शाब्मल है। इसमें माल के आयात पर एकब्त्रत कर भी 

शाब्मल है। नविबंर का राजस्वि ब्पछल ेसाल इसी अविब्ि में जटुाए गए जीएसटी स े11% 

अब्िक ह।ै

नौ महीन ेस ेलगातार 1.40 लाख करोड़ 

रुपय ेस ेज्ादा जीएसटी सगं्रह

श में ब्नविशे के ब्लए सरकार लालफीताशाही की जगह ‘नशेनल ब्सगं ब्विरं्ो 

ब्सस्टम’ के तौर पर ररे् कारपेट ब्बछा रही ह।ै मके इन इंब्र्या, स्टाट्डअप इबं्र्या 

और उत्पादन-संबद्ध प्ोत्साहन योजना (पीएलआई) को मजबूती दने े और 

व्यापार सुगमता के ब्लए शरुु “नशेनल ब्सगंल ब्विरं्ो ब्सस्टम” केंद्र वि राज्य सरकार से 

मजंरूी ब्दलविाने में ब्नविशेकों के  ब्लए “विन स्टॉप शॉप” की भबू्मका ब्नभा रहा है। केंद्रीय 

विाब्िज्य एवि ंउद्ोग मतं्री पीयूर् गोयल न े5 ब्दसबंर को नई ब्दल्ली में इस प्िाली की 

समीक्ा की ह।ै
एनएसर्ब्ल्यएूस में करीब 76 हजार आविदेन आए र् ेब्जसमें स ेकरीब 48 हजार 

को मजंरूी द ेदी गई है। अभी तक 27 केंद्रीय ब्विभागों और 19 राज्यों को एनएसर्ब्ल्यएूस 

स ेजोड़ा जा चकुा ह,ै बाकी ब्विभागों और राज्यों को भी जोड़ा जा रहा है। विाहन स्क्रैब्पगं 

नीब्त, इर्नेॉल नीब्त, आभूर्िों की हॉलमाब्किंग, पटे्ोब्लयम एवि ं ब्विस्फोटक सरुक्ा 

सगंठन प्मािन और राष्ट्ीय भबू्म बैंक पूरी तरह से शाब्मल ह।ै एनएसर्ब्ल्यूएस एक 

महत्विाकांक्ी पहल ह ैजो दशे में ब्नविशे बढ़ाने और अनपुालन बोझ में कमी लाने के 

ब्लए शरुू ब्कया गया है।

करी स ेसवेिा ब्नविबृ्त के बाद विररष्ठ नागररकों के जीविन के 

इस पड़ावि पर पेंशन ही जीविन यापन और आपात श्स्र्ब्त 

में सहायता का माध्यम होती है। इस अविस्र्ा में नविबंर 

महीने में बैंक या पेंशन जारीकता्थ एजेंसी में जाकर जीविन 

प्मािपत्र जमा करान े का झंझट खत्म करके केंद्र सरकार 

न ेघर बैठे ब्र्ब्जटल जीविन प्माि की जो शरुुआत की र्ी, 

विररष्ठ नागररक उस ेतजेी से अपना रह ेहैं। ब्पछले एक साल में 

ब्र्ब्जटल प्मािपत्र के उपयोकता्थ 72% बढ़ गए हैं।

फेस ररकॉब्निशन तकनीक से लसै ब्र्ब्जटल जीविन प्मािपत्र 

का शभुारभं 2014 में ब्कया गया र्ा। अब उमगं एप, स्र्ानीय 

नागररक सवेिा केंद्र ही नहीं बश्ल्क र्ाब्कये और ग्रामीि र्ाक 

सवेिक के माध्यम स ेभी यह ब्र्ब्जटल जीविन प्माि पेंशनभोगी 

जमा करा सकते हैं। योजना की शुरुआत स े6 ब्दसबंर, 2022 

तक 6.8 करोड़ स ेज्यादा और ब्पछल े60 ब्दन में 5 लाख से 

ज्यादा ब्र्ब्जटल जीविन प्मािपत्र पेंशनभोब्गयों की तरफ से 

जमा कराए जा चकेु हैं।

व्ापार सगुमता के ललए 
“वन स्टॉप शटॉप- नशेनल

 लसंगल ववंडो लसस्म”

नौ

एक साल में 72% बढ़ गए डडजजटल 
जीवन प्रमाणपत्र प्रयोगकताता

	 जीवन	 प्रमाण	 स	े सबंधंित	 अधिक	 जानकारी	

https://jeevanpramaan.gov.in/#home 

स	ेली	जा	सकती	ह।ै

	 Øउमगं	एप	पर	जनरटे	कर	सकत	ेहैं	 धिधजटल	जीवन	

प्रमाणपत्र।

	 Øसत््यापन	के	धलए	UIDAI	स	ेप्रमाधणत	बा्योमेधरिक	

धिवाइज	रखेें।

	 एप	िाउनलोि	करन	ेके	 धलए	9718397183	नबंर	

पर	धमस्ि	कॉल	देें।
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ಸಮರಾಲ್ೋನ ವಿರಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ 
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರದ ವಾತಾ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಕಟಿಸ್ವ ನೊ್ಯ 
ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್್ರಕ್ಯನ್ನು ನಾನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಓದ್ತೆತುೇನ್. 
ಇತ್ತುೇಚೆಗೆ ಪತ್್ರಕ್ಯ ಹೊಸ ಸಂಚಿಕ್ಯನ್ನು ಓದಿದೆ. ಈ ಪತ್್ರಕ್ಯ್ ಇತರ 
ನಿಯತಕಾಲ್ಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭನನುವಾಗಿದೆ. ಏಕ್ಂದರೆ ಇದ್ ಸಮಕಾಲ್ೇನ 
ವಿರಯಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು ನಿೇಡ್ತತುದೆ. 
ಅಲಲಿದೆ, ಈ ಪತ್್ರಕ್ಯ್ ಭಾರತದ 13 ಪ್ರಮ್ಖ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು 
ಅದೊ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಪತ್್ರಕ್ಯ್ ಸಪಾಧಾ್ಷತ್ಮಕ ಪರಿೇಕ್ಷೆಗಳ 
ತಯಾರಿಗೆ ಸಾಕರ್ಟಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ದೆೇಶದ ವಿೇರರ ನಿಜವಾದ 
ಕಥೆಯನ್ನು ಓದ್ವುದ್ ನನಗೆ ತ್ಂಬಾ ಸಂತೆೊೇರವನ್ನು ನಿೇಡ್ತತುದೆ. ಅಮೃತ 
ಮಹೊೇತ್ಸವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ವ ಎಲಲಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರರ 
ವಿೇರಗಾಥೆಗಳನ್ನು ಪುಸತುಕದ ರೊಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರೊ 
ಅವರ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿದ್ಕ್ೊಳ್ಳಬಹ್ದ್.
ಪ್್ರಯಾಂಶು ಚೌಧರಿ
priyanshuchymhp00@gmail.com

ಪತಿ್ರಕೆಯಂದಿಗೆ ಪ್್ರೋತಿಯ ಬಂಧನ 
ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್್ರಕ್ಯನ್ನು 
ಓದಲ್ ನಾನ್ ಯಾವಾಗಲೊ 
ಸಂತೆೊೇರಪಡ್ತೆತುೇನ್. ನಾನ್ ಗಾ್ರಮಿೇಣ 
ಪ್ರದೆೇಶದವನ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಈ ಪತ್್ರಕ್ಯನ್ನು 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಓದಿದಾಗಿನಿಂದ ಅದನ್ನು 
ಪಿ್ರೇತ್ಸ್ತ್ತುದೆದುೇನ್. ನಿಖರವಾದ ಸ್ದಿದುಗಳ 
ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರದ ಅಭವೃದಿ್ಧ 
ಯೇಜನ್ಗಳ ಸಂಕಲನ ಇತಾ್ಯದಿಗಳು 
ಸಾಕರ್ಟಿ ಆಸಕ್ತುದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
gurmendra@gmail.com

ಪತಿ್ರಕೆ ಉಪಯುಕತಿ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ನಿೋಡುತತಿದೆ
ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್್ರಕ್ಯ್ ಉಪಯ್ಕತು ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು ನಿೇಡ್ತತುದೆ. ಈ ನಿಯತಕಾಲ್ಕವನ್ನು ಓದಿದ 
ನಂತರ ಭಾರತವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರವಾಗ್ತ್ತುರ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತ್ಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರ್ವುದ್ ನಮಗೆ 
ತ್ಳಿಯ್ತತುದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಡಿೇ ತಂಡವು ಮಚ್ಚುಗೆಗೆ ಅಹ್ಷವಾಗಿದೆ.
dksbdn25@gmail.com

ನ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತಿ್ರಕೆಯು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕತಿವೆಂದು ಸಾಬ್ೋತಾಗಿದೆ
ನಾನ್ ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್್ರಕ್ಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಡಯ್ತ್ತುದೆದುೇನ್. ನಿಯತಕಾಲ್ಕವು ಪ್ರಧಾನಿ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ್ತ್ತುರ್ವ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗ್ತ್ತುರ್ವ ಭಾರತದ ನ್ೈಜ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು 
ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತತುದೆ. ಡಿಸ್ಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 15ರ ಸಂಚಿಕ್ಯಲ್ಲಿನ ಒಂದ್ ಲೆೇಖನವು ಭ್ರಷಾಟಿಚಾರದ ವಿರ್ದ್ಧದ 
ನಿಣಾ್ಷಯಕ ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಬ್ಂಬ್ಸ್ತತುದೆ. ಮತೆೊತುಂದೆಡ, ಈ 
ಸಂಚಿಕ್ಯ ಮ್ಖಪುಟ ಲೆೇಖನ ಮಿರನ್ ಲೆೈಫ್ ಮೊಲಕ ಜಗತ್ತುಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನುೇಹಿ ಜಿೇವನಶೈಲ್ಯ ಸಂದೆೇಶವನ್ನು 
ನಿೇಡ್ತತುದೆ. ನಿಯತಕಾಲ್ಕ್ಯ್ ದೊರ ಪ್ರದೆೇಶಗಳ ಪತ್ರಕತ್ಷರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಮ್ಖ ಮೊಲವಾಗಿದೆ. 
ಡಾ ಘನಶಾಯಮ್ ಬಟಾ್ವಲ್, drgbmdsr@gmail.com

ನ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತಿ್ರಕೆಗಾಗಿ 
ರಾತರದಿಂದ ರಾಯುತೆತಿೋನೆ
ನಾನ್ ನೊ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್್ರಕ್ಗಾಗಿ 
ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತೆತುೇನ್. ಪತ್್ರಕ್ಯನ್ನು 
ಕಳುಹಿಸಿದದುಕಾಕೆಗಿ ವಾತಾ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ 
ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದೆದುೇನ್. ವ್ಯಕ್ತುತ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಟಲ್ ಬ್ಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯ 
ಅವರ ಕ್ರಿತ್ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೆೇಖನ ಬಹಳ 
ಮಾಹಿತ್ಪ್ಣ್ಷವಾಗಿತ್ತು.
ರ್್ರೋ ಗೆ್ೋಪಾಲ್ ರ್್ರೋವಾಸತಿವ
shrigopal6@gmail.com

ಸಂಪಕ್ಷ ವಿಳಾಸ: ಕ್ೊಠಡಿ ಸಂಖ್್ಯ–278, ಸ್ಂಟ್ರಲ್ ಬೊ್ಯರೆೊೇ ಆಫ್ ಕಮ್್ಯನಿಕ್ೇರನ್್ಸ, 
2ನ್ೇ ಮಹಡಿ, ಸೊಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲ್ -110003

ಇ-ಮೋಲ್: response-nis@pib.gov.in
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ಸುದ್ದಿ ತ್ಣುಕುಗಳು

ಆನ್ ಲೈನ್ ಗೋಮಂಗ್ ನಯಮಗಳನ್ನು 
ಪರಿಷ್ಕರಿಸ್ದ ಸರ್್ಷರ

ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಗೆೇಮಿಂಗ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ 
ಹೊರಹೊಮ್್ಮತ್ತುದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ 

ಬೆಳೆಯ್ತ್ತುದೆ. 2025–2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಟಿ್ರಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್್ಷಕತೆಯನ್ನು 
ಅಭವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಇದರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ 
ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟಟಿನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ 
ಮತ್ತು ಮಕಕೆಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೆೇಮಿಂಗ್ 
ಅನ್ನು ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಂದ, ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್್ಸ 
ಮತ್ತು ಮಾಹಿತ್ ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸಮಾಲೆೊೇಚನ್ಗಾಗಿ ಆನ್ಲಿಲೈನ್ ಗೆೇಮಿಂಗೆಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐಟಿ ಮಧ್ಯವತ್್ಷ ನಿಯಮಗಳು 2021 
ಕ್ಕೆ ಕರಡ್ ತ್ದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಬ್ಡ್ಗಡ ಮಾಡಿದೆ.

ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್್ಸ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತ್ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಸಹಾಯಕ ಸಚಿವ ಶ್ರೇ ರಾಜಿೇವ್  
ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, "ನಿಯಮಗಳು ಸರಳವಾಗಿವ: ಆನ್ 
ಲೆೈನ್ ಗೆೇಮಿಂಗ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ್ ವಿಸತುರಿಸಲ್ 
ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲ್ ಮತ್ತು 2025-26 ರ ವೇಳೆಗೆ 
ಭಾರತದ ಒಂದ್ ಟಿ್ರಲ್ಯನ್ ಡಾಲರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಆರ್್ಷಕ ಗ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮ್ಖ ವೇಗವಧ್ಷಕವಾಗಲ್ ನಾವು 
ಬಯಸ್ತೆತುೇವ." ಎಂದ್ ಹೇಳಿದಾದುರೆ. "ಆನ್ ಲೆೈನ್ 
ಗೆೇಮಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಾಟಿರ್್ಷ ಅಪ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು 
ದೆೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಕಲ್ಪಾಸ್ತೆತುೇವ. ಶೇಘ್ರದಲೆಲಿೇ 
ನಿೇತ್ಯನ್ನು ಅಂತ್ಮಗೆೊಳಿಸಲ್ ಸಚಿವಾಲಯವು 
ಮತೆೊತುಂದ್ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಸಮಾಲೆೊೇಚನ್ಗಳನ್ನು 
ನಡಸಲ್ದೆ” ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹೇಳಿದಾದುರೆ.

n  ಭವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಗೆೇಮಿಂಗ್ ನ ವಸ್ತು ವಿರಯ 
(ಕಂಟ್ಂರ್) ವನ್ನು ಸಹ ನಿಯಂತ್್ರಸ್ವ ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಕ 
ಕಾಯ್ಷವಿಧಾನ. ಆಟಗಾರರ ಕಡಾ್ಡಯ ಪರಿಶೇಲನ್ಯ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆ.

n  ಆಟಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ, ವ್ಯಸನಕಾರಿ ಅಥವಾ ಲೆೈಂಗಿಕ ವಿರಯವನ್ನು 
ಹೊಂದಿಲಲಿ ಎಂದ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲಾಗ್ವುದ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಅನ್ವಯವಾಗ್ವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ಸರಿಸ್ವುದ್ 
ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತತುದೆ.

n  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 40 ರಿಂದ 45 ಪ್ರತ್ಶತದರ್ಟಿ 
ಆಟಗಾರರ್ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದಾದುರೆ, ಆದದುರಿಂದ ಗೆೇಮಿಂಗ್ 
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸ್ವುದ್ ಹಚ್ಚು 
ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

n  ಕರಡ್ ನಿಯಮಗಳು ಬೆಟಿಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಜಿಯ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಕಠಿಣ ನಿಬಂಧನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವ.

n ಫಲ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಬಾಜಿಯನ್ನು ಅನ್ಮತ್ಸ್ವ 
ಆನ್ಲಿಲೈನ್ ಆಟಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನ್ೊೇ-ಗೆೊೇ 
ಪ್ರದೆೇಶವಾಗಿವ.ಕರ
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ಜಮ್್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೇರದ ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲೆಲಿಯ ತೆೇಥಾನ್ 
ಗ್ಜಜೆರ್ ಟೌನ್ ಶಪ್ ನ ಜನರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ 

ಮೇದಿ ಅವರ ‘ಹರ್ ಘರ್ ಬ್ಜಿಲಿ ಯೇಜನ್’(ಪ್ರತ್ ಮನ್ಗೊ 
ವಿದ್್ಯತ್) ಗೆ ಪ್ರಶಂಸ್ಯ ಸ್ರಿಮಳೆಗೆೈಯ್ತ್ತುದಾದುರೆ. ಇಲ್ಲಿನ 
ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗಾ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಮದಲ 
ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್್ಯತ್ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡಿದಾದುರೆ. ಈ ಬೆಳಕ್ ಕ್ೇವಲ 
ತಮ್ಮ ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಇದ್ ತಮ್ಮ ಜಿೇವನವನ್ನುೇ 
ಬದಲಾಯಸ್ತತುದೆ ಎಂದ್ ಗಾ್ರಮಸಥೆರ್ ಹೇಳುತಾತುರೆ. ವಿದ್್ಯತ್ 
ಪ್ರೆೈಕ್ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಗಾ್ರಮಸಥೆರ್ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ವಿದ್್ಯತ್ 
ಇಲಾಖ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊ ಹೊಸ ಟಾ್ರನ್್ಸ ಫಾಮ್ಷರ್ ಮ್ಂದೆ 
ಕ್ಣಿದ್ ಕ್ಪಪಾಳಿಸಿದರ್.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ್ ಅಧಿಕಾರ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಿದಾಗ 

'ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ವಿದ್್ಯತ್ ಯೋಜನೆ' 
ಜಮ್ಮು & ರ್ಶಮುೋರದ ಹಳ್ಳಿಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ ಬೆಳಕು ನೋಡಿದ

ದೆೇಶದ ಪ್ರಗತ್ಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ ಮನ್ಗೊ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಂಪಕ್ಷ ಕಲ್ಪಾಸ್ವ 
ಪ್ರತ್ಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದದುರ್. 2015ರ ಆಗಸ್ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವರೆಗೊ 
ಕತತುಲ್ನಲ್ಲಿರ್ವ ಗಾ್ರಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್್ಯತ್ ಸಂಪಕ್ಷ ಕಲ್ಪಾಸ್ವುದಾಗಿ 
ಘ�ೇಷ್ಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಿೇಗ ಪ್ರತ್ ಮನ್ಗೊ ವಿದ್್ಯತ್ 
ಸಂಪಕ್ಷ ಕಲ್ಪಾಸ್ವ ಪ್ರಕ್್ರಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ೇಂದ್ರ ಯೇಜನ್ಯಡಿ 
200 ಜನಸಂಖ್್ಯಯ ತೆೇಥಾನ್ ಗಾ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿದ್್ಯತ್ ಬಂದಿದೆ. 
ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿದ್್ಯತ್ ದಿೇಪ ಕಂಡಿದೆದುೇವ ಎನ್ನುತಾತುರೆ ಇಲ್ಲಿನ 
ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಫಜ್ಲ್ದಿದುೇನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಜಾಫರ್ ಖಾನ್.
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ಸುದ್ದಿ ತ್ಣುಕುಗಳು

ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಫೇಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಂತ-2 ಯೇಜನ್ಯಡಿ 
ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಷರ ಮತ್ತು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 

ಇದ್ವರೆಗೆ 3538 ಬಸ್ ಗಳ ಖರಿೇದಿಗೆ ಆದೆೇಶ ನಿೇಡಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕ್ 
1716 ಬಸ್ ಗಳು ಜನವರಿ ಮದಲ ವಾರದವರೆಗೆ ರಸ್ತುಗಿಳಿದಿವ. 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಈ ಯೇಜನ್ಯಡಿ ಬ್ಡ್ಗಡಗೆೊಂಡಿರ್ವ 
ಬಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರದೆೇಶಕ್ಕೆ 300 ಬಸ್ 
ಗಳು ಸ್ೇರಿವ. ದೆಹಲ್ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 
300 ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೆಹಲ್ 
ಮಟ್ೊ್ರೇ ರೆೈಲ್ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಕ್ೊನ್ಯ 
ಮೈಲ್ ಸಂಪಕ್ಷಕಾಕೆಗಿ 100 ಎಲೆಕ್ಟ್ಕ್ 
ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟಿ, 2019 ರಲ್ಲಿ 
ಖರಿೇದಿಸಲ್ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು 
ಅನ್ಮೇದನ್ ನಿೇಡಿತ್ತು. ದೆಹಲ್ 
ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು ವಿವಿಧ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಗಳ ಖರಿೇದಿಗೆ 
ಆದೆೇಶಗಳನ್ನು ನಿೇಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆೇ 250 ಬಸ್ ಗಳನ್ನು 
ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ೇಂದ್ರ ಭಾರಿೇ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು 
ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರೆೈಸಲ್ ಇನೊನು 50 ಬಸ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ 
300 ಬಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಡಿಟಿಸಿಗೆ 165 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊಪಾಯ 
ಪ್್ರೇತಾ್ಸಹಧನ ನಿೇಡಲ್ದೆ.

ಯಾವುದೆೇ ರಾರಟ್ದ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸನನುದ್ಧತೆಯ 
ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರದೆೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್್ಷಕ ಅಭವೃದಿ್ಧ, 

ವಿಶೇರವಾಗಿ ಗಡಿ ಪ್ರದೆೇಶವು ಕಾಯ್ಷತಂತ್ರದ ಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯವನ್ನು 
ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ್ ಗಡಿ ಗಾ್ರಮವನ್ನು 
ಅಂತ್ಯವಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸ್ವುದಿಲಲಿ, ಬದಲ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಮೃದಿ್ಧಯ 
ಹಬಾ್ಬಗಿಲ್ ಎಂದ್ ನ್ೊೇಡ್ತಾತುರೆ. ಗಡಿ ಗಾ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ ಒತ್ತು ನಿೇಡ್ತ್ತುದಾದುರೆ. ಗಡಿ ಪ್ರದೆೇಶದ ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಸಂಕಲಪಾದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನವರಿ 3 ರಂದ್ 
ಅರ್ಣಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ 
ಅವರ್ ಅಲಾಂಗಿ್ಯನಿಕೆಯಾಂಗ್ ರಸ್ತುಯಲ್ಲಿರ್ವ ಸಿಯೇಮ್ 
ಸ್ೇತ್ವ ಸ್ೇರಿದಂತೆ 28 ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಯೇಜನ್ಗಳನ್ನು 
ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಸಮಪಿ್ಷಸಿದರ್. ಗಡಿ ರಸ್ತು ಸಂಘಟನ್ (ಬಾಡ್ಷರ್ 
ರೆೊೇಡ್್ಸ ಆಗ್ಷನ್ೈಸ್ೇಶನ್) ಪ್ಣ್ಷಗೆೊಳಿಸಿದ ಯೇಜನ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಯೇಮ್ ಸ್ೇರಿದಂತೆ 22 ಸ್ೇತ್ವಗಳು, ಉತತುರ ಮತ್ತು 
ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೇಶದ ರಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಮೊರ್ ಇತರ ಯೇಜನ್ಗಳು ಸ್ೇರಿವ. 
ಇದರೆೊಂದಿಗೆ, ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಜೊೇರಾಂನಲ್ಲಿ 
ಒಂದ್ ಟ್ಲ್ಮಡಿಸಿನ್ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಉದಾಘಾಟಿಸಲಾಯತ್, 
ಇದ್ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೆೈಸಲ್ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ 

ದೆೇಶದ ನ್ೇರ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 
ಶೇ.25ರರ್ಟಿ ಏರಿಕ್ಯಾಗಿದೆ. 2022-2023 

ನ್ೇ ಹಣಕಾಸ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 10 ರವರೆಗೆ 
ಭಾರತದ ಒಟ್ಟಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಶೇ.24.58 
ಹಚಚುಳದೆೊಂದಿಗೆ 14.71 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೆ 
ಏರಿಕ್ಯಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತುಕ ಆದಾಯ 
ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವು ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 
ಮರ್ಪಾವತ್ ಮತತುವನ್ನು ಕಡಿತಗೆೊಳಿಸಿದರೆ, 12.31 
ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ ರೊಪಾಯ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಇದ್ ಕಳೆದ 
ಹಣಕಾಸ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೊೇಲ್ಸಿದರೆ, 
ಶೇ.19.55 ರರ್ಟಿ ಹಚಚುಳವಾಗಿದೆ.

ಕಾಪ್್ಷರೆೇರ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ 
ಶೇ.19.72ರರ್ಟಿ ಹಚಚುಳವಾದರೆ ವೈಯಕ್ತುಕ ಆದಾಯ 
ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.30.46ರರ್ಟಿ ಹಚಚುಳವಾಗಿದೆ. ಇದ್ 
ಪ್ರಸಕತು ಹಣಕಾಸ್ ವರ್ಷದ ಬಜಟನುಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ 
ಗ್ರಿಯ ಶೇ.86.68 ಆಗಿದೆ. ಬಜರ್ ನಲ್ಲಿ 14.20 ಲಕ್ಷ 
ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಅಂದಾಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

724 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 28 ಬಿಆರ್ ಒ ಮೂಲಸೌಕಯ್ಷ 
ಯೋಜನೆಗಳು ರಾಷಟ್ಕ್್ಕ ಸಮಪ್ಷಣೆ

1700ಕ್್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಇ-ಬಸ್ ಗಳು ಫೋಮ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಹಂತ-2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತುಗಿಳ್ದ್ವೆ

ನೆೋರ ತೆರಿಗೆ 
ಸಂಗ್ರಹವು 

ಸುಮಾರು ಶೋ.25 
ರರು್ಟ ಹಚಾಚಾಗಿದೆ

ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, “ಗಡಿ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಷ 
ಕಲ್ಪಾಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳ ಅಭವೃದಿ್ಧಯನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸ್ವುದ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ನ್ೇತೃತ್ವದ 
ಸಕಾ್ಷರದ ಪ್ರಮ್ಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಭವಿರ್ಯದ ಸವಾಲ್ಗಳನ್ನು 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದ್ರಿಸಲ್ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಸಾ್ವವಲಂಬ್ 
"ನವ ಭಾರತ"ವನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ 
ಯಾವಾಗಲೊ ಯ್ದ್ಧಕ್ಕೆ ವಿರ್ದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ 
ಮೇಲೆ ಹೇರಿದರೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೊ ಎದ್ರಿಸ್ತೆತುೇವ. 
ದೆೇಶವು ಎಲಲಿ ರಿೇತ್ಯ ಬೆದರಿಕ್ಗಳಿಂದ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ 
ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳತ್ತುದೆದುೇವ” ಎಂದ್ 
ಹೇಳಿದರ್.
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2023 ಭಾರತಿೋಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್್ಲ ಅದುಭುತ ವರ್ಷವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಲ್ದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಿಯು 
ಈ ವರ್ಷವನುನು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಾತಿವದ ಹಿನೆನುಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಿರಿಧಾನಯ ವರ್ಷವೆಂದು 

ಘ�ೋಷ್ಸಿದೆ, ಭಾರತವು ಜ20ರಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಗುಂಪ್ನ ಅಧಯಕ್ಷತೆಯನುನು ವಹಿಸಿದೆ. 
ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ಮಹತ್ವವನುನು ಗುರುತಿಸಿ ಹಾಗ್ ದೆೋರ್ೋಯ ಮತುತಿ ಜಾಗತಿಕ ಬೋಡಿಕೆಯನುನು 
ಸೃಷ್್ಟಸುವುದರ ಜ್ತೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ಪೌಷ್್ಟಕ ಆಹಾರವನುನು ಒದಗಿಸುವಲ್್ಲ ಮುಂದಾಳತ್ವವನುನು 

ವಹಿಸುತಿತಿದೆ. ಈ ವಿಶೋರ ವರ್ಷದಲ್್ಲ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ನಾಯಕನಾಗಿ ತನನುನುನು ಸಾಥಿಪ್ಸಿಕೆ್ಳುಳುತಿತಿದೆ.

ಬನಿನು, ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ಪಾ್ರಮುಖಯ ಮತುತಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಿರಿಧಾನಯ ವರ್ಷ (2023) ಹಚುಚಾ 
ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುಸಿಥಿರ ಮತುತಿ ಆರ್ೋಗಯಕರ ಭವಿರಯರಾಕಾಗಿ ಸಾಮ್ಹಿಕ ಆಂದೆ್ೋಲನವನುನು ಹೋಗೆ 

ಹುಟು್ಟಹಾಕುತತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್್ೋಣ…

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ವರ್ಷ – 2023

6

ಮ್ಖಪುಟ ಲೋಖನ ಪೌಷ್್ಟಕ ಧಾನಯಗಳು: ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲ ಭಾರತ 

ಜಗತಿತುಗ
ಭಾರತದ ಕಡುಗ
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ಸು
ಮಾರ್ ಒಂದೊವರೆ ತ್ಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಿಸ್ಂಬರ್ 20 ರಂದ್, ಸಂಸತ್ತುನಲ್ಲಿ 
ಒಂದ್ ವಿಶರಟಿ ರಿೇತ್ಯ ಊಟವನ್ನು ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ದೆೇಶದ ಉಪರಾರಟ್ಪತ್, ಪ್ರಧಾನಿ, ಲೆೊೇಕಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್, 
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ಸಂಸತ್ತುನ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ನಾಯಕರ್, 
ವಿವಿಧ ರಾಜಕ್ೇಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್, ಸಂಸದರ್, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಉಪಸಿಥೆತರಿದದುರ್. ಇದ್ ರಾಜಕ್ೇಯ ಸಭೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ ಕೊಟಗಳ 
ಸರಣಿಗಿಂತ ಹಚಿಚುನದಾಗಿತ್ತು; ಇದ್ ಜನರ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆರೆೊೇಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ವ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳು ಆಹಾರದ ತಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ತನನು ಸರಿಯಾದ ಸಾಥೆನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡಯಬೆೇಕ್ ಎಂಬ ನಂಬ್ಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ ನಿಧಾ್ಷರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು. ಉನನುತ ಮಟಟಿದ ನಿೇತ್ ನಿರೊಪಕರ್ 
ಸ್ವತಃ ಈ ಸಾಂಕ್ೇತ್ಕ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರ್. ಈ ಘಟನ್ಯ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವದ್ದು 
ಎಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಈ ವರ್ಷ, 2023 ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷವಂದ್ 
ಆಚರಿಸ್ತ್ತುದೆ, ಭಾರತವು ಈ ಪ್ರಯತನುಕ್ಕೆ ಚಾಲನ್ ನಿೇಡಿತ್ತು.

ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮನ್ಕಲಕ್ಕೆ ಅಮೊಲ್ಯವಾದ ನ್ೈಸಗಿ್ಷಕ ಕ್ೊಡ್ಗೆಯಾಗಿವ, ಆದದುರಿಂದ 
2023 ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷವಂದ್ ಘ�ೇಷ್ಸಿರ್ವುದ್ ಇಡಿೇ 
ಮನ್ಕ್ಲಕ್ಕೆ ನಿೇಡಿದ ಕ್ೊಡ್ಗೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ್ೇಯ ಪಾಕಪದ್ಧತ್ಯಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೊ ಬಳಸಲಾಗ್ತ್ತುತ್ತು, ಆದರೆ 1960ರ ದಶಕದ ಹಸಿರ್ ಕಾ್ರಂತ್ಯ್ 
ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಿತ್, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಿತ್. 
ಕ್ರಮೇಣ, ಅದರತತು ಗಮನವು ಕ್ಷಿೇಣಿಸಿತ್, ಅದ್ ಊಟದ ತಟ್ಟಿಯಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯತ್, 
ಬಳಕ್ಯ ಕ್ೊರತೆಯಂದ ಅವುಗಳ ಉತಾಪಾದನ್ಯೊ ಕ್ಸಿಯತ್. ಹಸಿರ್ ಕಾ್ರಂತ್ಯ 
ಮದಲ್ ಎಲಲಿ ಧಾನ್ಯಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಸರಿಸ್ಮಾರ್ ಶೇ.40 ರಷ್ಟಿದದುವು. 
ಆದರೆ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸ್ಮಾರ್ ಶೇ.20 ಕ್ಕೆ ಕ್ಸಿದವು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳಾದ 
ಬೆೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಎಣೆಣೆಕಾಳುಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕೆಜೊೇಳಗಳು ಸಾಗ್ವಳಿ ಭೊಮಿಯನ್ನು 
ಆಕ್ರಮಿಸಿಕ್ೊಂಡವು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಸಬ್್ಸಡಿಗಳು, ಸಕಾ್ಷರದ 
ಖರಿೇದಿ ಮತ್ತು ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ೇಪ್ಷಡ ಸ್ೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ 
ನಿೇತ್ಗಳಿಂದ ಅವುಗಳ ಉತಾಪಾದನ್ಯ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೊ, 
ಆಹಾರ ಪದ್ಧತ್ಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಂದಿಗೆ, ಕಾ್ಯಲೆೊೇರಿ-ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಉತತುಮವಾದ 
ಧಾನ್ಯಗಳು ಊಟದ ತಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡದ್ಕ್ೊಳ್ಳಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದವು. ದೆೇಶಕ್ಕೆ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹೊಸದೆೇನಲಲಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ 
ನಡ್ವ ಸಣಣೆ ರೆೈತರೊ ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕಕೆಂತೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯ್ತ್ತುದದುರ್. 
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ಶತಮಾನ ಕಂಡರಿಯದ ಸಾಂರಾ್ರಮಿಕ 
ಮತುತಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದಯಂತ 
ಉದಭುವಿಸಿರುವ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಆಹಾರ 
ಭದ್ರತೆಯು ಭ್ಮಿಯ ಮೋಲ 
ಇನ್ನು ರಾಳಜಯ ವಿರಯವಾಗಿದೆ 
ಎಂದು ತೆ್ೋರಿಸಿದೆ. ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಹಾರದ 
ಲಭಯತೆಯ ಮೋಲ್ ಪರಿಣಾಮ 
ಬ್ೋರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್್ಲ, 
ಸಿರಿಧಾನಯಗಳನುನು ಕುರಿತ ಜಾಗತಿಕ 
ಆಂದೆ್ೋಲನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಹಜಜೆಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರ ಅವು 
ಬಳೆಯಲು ಸುಲಭ, ಹವಾಮಾನ 
ಸ್ನುೋಹಿ ಮತುತಿ ಬರವನುನು ತಾಳಿಕೆ್ಳುಳುವ 
ಬಳೆಗಳಾಗಿವೆ.
- ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ಕ್ಟ್ಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೆೈಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಆಹಾರ 
ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತ್ತುತ್ತು. 
ಕೃಷ್ ಕ್ರಮೇಣ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಂದ ಹಚ್ಚು ಸಪಾಧಾ್ಷತ್ಮಕವಾಯತ್. 
ಕೃಷ್ ಆದಾಯದ ಮೊಲವಾಗಿದದುರಿಂದ ಗೆೊೇಧಿ ಮತ್ತು ಭತತುದ 
ಮೇಲೆ ರೆೈತರ ಅವಲಂಬನ್ ಹಚಾಚುಯತ್. ಭಾರತ್ೇಯ ರೆೈತರ್ 
ದೆೇಶವನ್ನು ಪ್ೇಷ್ಸಲ್ ಸಾಕರ್ಟಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತಾಪಾದಿಸಿದಾದುರೆ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರೆೈಸ್ತ್ತುದಾದುರೆ. ಈಗ 
ದೆೇಶವು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ತೆೊೇಟಗಾರಿಕ್ ಉತಾಪಾದನ್ಯಲ್ಲಿ 
ಮ್ಂಚೊಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಈಗ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ 
ಕ್ೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸ್ವುದ್ ನಿಣಾ್ಷಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ 
ಅವಶ್ಯಕತೆಯದೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೊೇಧನ್ಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಮತ್ತು 
ಸಂಪ್ಣ್ಷವಾಗಿ ನಡಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. ತಜ್ಞರ್ ಚಿಂತನ-ಮಂಥನ 
ನಡಸ್ತ್ತುದಾದುರೆ, ವಿವಿಧ ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಾ್ಯಸಗಳು ನಡಯ್ತ್ತುವ 
ಮತ್ತು ಉತತುಮ ಆರೆೊೇಗ್ಯಕಾಕೆಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದ್ 
ಹೇಳಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. ಈ ನಿಟಿಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದಿ ಹೇಳಿದಾದುರೆ. ಯೇಗ ಮತ್ತು 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ದೆೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ 
ಪ್ರಯತನುದಿಂದಾಗಿ ಪ್್ರೇತಾ್ಸಹಿಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಕರೆಗೆ 
ಓಗೆೊಟ್ಟಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕ್ ಮತ್ತು ಉತಾಪಾದನ್ ಹಚ್ಚುತ್ತುದೆ.

ಈ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ 
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ವಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಗ್ರ್ತ್ಸಿದೆ 
ಮತ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕೆನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರ್ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದ್ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳೆಂದ್ ಗ್ರ್ತ್ಸ್ವುದ್, 2018 
ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾತುಪವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣಣೆ-
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ಪ್ರಮಾಣದ ನಿೇತ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.
ಕೆ್ೋವಿಡ್ ಸಾಂರಾ್ರಮಿಕ ಮತುತಿ ಆಹಾರದ ಮಹತ್ವ
ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕವು ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ 
ಸ್ರಕ್ಷತೆ ಎರ್ಟಿ ಮ್ಖ್ಯ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಬ್ಬರಿಗೊ 
ತ್ಳಿಸಿಕ್ೊಟಿಟಿದೆ. Covid, Conflict, Climate (ಕ್ೊೇವಿಡ್, 
ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ) ಮೊರ್ ಸಿ ಗಳಾಗಿವ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಒಂದೆೊಂದ್ ರಿೇತ್ಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಭಾವ ಬ್ೇರಿವ. ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾಥ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಸ್ೇರಿಸ್ವುದ್ ಬಹಳ ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿದೆ. 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ವುದರಿಂದ 
ದೆೇಶೇಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬಳಕ್ ಹಚಾಚುಗ್ತತುದೆ, 
ಜೊತೆಗೆ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಮತ್ತು ಆರ್್ಷಕ ಶಕ್ತು ಹಚಾಚುಗ್ತತುದೆ. ಭಾರತ್ೇಯ 
ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಸಂಸಕೆಕೃತ್, ಅಭಾ್ಯಸ, ನ್ೈಸಗಿ್ಷಕ ಉತಪಾನನುಗಳು ಮತ್ತು 
ನಿಸಗ್ಷವು ಮಾನವನನ್ನು ಆರೆೊೇಗ್ಯವಾಗಿಡಲ್ ಪ್ರಶಾನುತ್ೇತವಾಗಿ 
ಪರಿಪ್ಣ್ಷ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವ.
ಆದರೆ ಕಾಲ ಸಂದಂತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ನಿಕತೆಯ ಹಸರಿನಲ್ಲಿ, 
ಬ್ಡ್ವಿಲಲಿದ ಜಿೇವನಶೈಲ್ಯಂದಾಗಿ, ನಾವು ಅನ್ೇಕ ಬಾರಿ 
ಒಳೆ್ಳಯದನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರೆತ್ಬ್ಡ್ತೆತುೇವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತ್ಯ 
ಹಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ೇಕ ವಿರಯಗಳನ್ನು 

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಿರಿಧಾನಯ ವರ್ಷ 2023 
ಅನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸುತಿತಿರುವುದಕೆಕಾ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಿ 

ಮತುತಿ ಆಹಾರ ಮತುತಿ ಕೃಷ್ ಸಂಸ್ಥಿಗೆ 
ಅಭಿನಂದನೆಗಳು! ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ 

ಸಿರಿಧಾನಯ ವರ್ಷವನುನು ಆಚರಿಸುವ ನಮಮಿ 
ಪ್ರಸಾತಿವನೆಯನುನು ಬಂಬಲ್ಸಿದ ವಿವಿಧ 

ಸದಸಯ ರಾರಟ್ಗಳನುನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತೆತಿೋನೆ. 
ಸಿರಿಧಾನಯಗಳು ಮಾನವರು ಬಳೆಸಿದ ಆರಂಭಿಕ 

ಬಳೆಗಳಲ್್ಲ ಒಂದಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಹಮಮಿಯ 
ಇತಿಹಾಸವನುನು ಹ್ಂದಿವೆ. ಅವುಗಳು ಹಿಂದೆ 
ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರ ಮ್ಲವಾಗಿದದಿವು, ಈಗ 

ಅವುಗಳನುನು ಭವಿರಯದ ಆಹಾರವನಾನುಗಿ 
ಬದಲ್ಸುವುದು ಸದಯದ ಅಗತಯವಾಗಿದೆ!
- ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಿರಿಧಾನಯ ವರ್ಷ: ಪ್ರಸಾತಿವನೆಗೆ 72 ದೆೋಶಗಳು ಬಂಬಲ

ಸಿರಿಧಾನಯಗಳು (ಜ್ೋಳ, ಸಜಜೆ, ರಾಗಿ ಇತಾಯದಿ) ಮಾನವಕುಲಕೆಕಾ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತಯಂತ 
ಹಳೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾಥ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಸಿರಿಧಾನಯಗಳು ಭಾರತದಲ್್ಲ ಬಳೆಯಲಾದ ಆರಂಭಿಕ 
ಬಳೆಗಳಾಗಿವೆ. ಸಿಂಧ್ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿೋಕತೆಯ ರಾಲದಲ್್ಲ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳನುನು ತಿನುನುತಿತಿದದಿರು 
ಎಂಬುದಕೆಕಾ ಹಲವು ಪುರಾವೆಗಳು ದೆ್ರತಿವೆ. ಜನರಿಗೆ ಪೌಷ್್ಟಕ ಆಹಾರವನುನು ಒದಗಿಸುವಲ್್ಲ 
ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ಪಾ್ರಮುಖಯವನುನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತುತಿ ದೆೋರ್ೋಯ ಮತುತಿ ಜಾಗತಿಕ ಬೋಡಿಕೆಯನುನು 
ಸೃಷ್್ಟಸಲು, ಭಾರತ ಸರಾ್ಷರವು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಯತನುದ ಮೋರಗೆ 
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಿಯ ಸಾಮಾನಯಸಭೆಯಲ್್ಲ 2023 ಅನುನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಿರಿಧಾನಯ ವರ್ಷವೆಂದು 
ಘ�ೋಷ್ಸುವಲ್್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸಾತಿವವನುನು 72 ದೆೋಶಗಳು 
ಬಂಬಲ್ಸಿದವು ಮತುತಿ ಮಾರ್್ಷ 2021 ರಲ್್ಲ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥಿಯು 2023 ನೆೋ ವರ್ಷವನುನು 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಿರಿಧಾನಯ ವರ್ಷ ಎಂದು ಘ�ೋಷ್ಸಿತು.

ಮ್ಖಪುಟ ಲೋಖನಪೌಷ್್ಟಕ ಧಾನಯಗಳು: ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲ ಭಾರತ 
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n  ಮಹತ್ವ: ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ವ ಸಮೃದ್ಧ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ 
ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿಕ್ೊಂಡ್, ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು 
ಏಪಿ್ರಲ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ 
ಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿ ಅಧಿಸೊಚಿಸಿದೆ.

n  ಜಾಗೃತಿ: ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಮಿರನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳ ಪಾ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಕ್ ಮತ್ತು ತರಬೆೇತ್ಯ ಮೊಲಕ 
ರಾಗಿ, ಜೊೇಳ, ಬಜಾ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ್ೇಕ ಒರಟ್ ಧಾನ್ಯಗಳ 
ಬಗೆಗೆ ರೆೈತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ.

n  ಸಂಶ್ೋಧನೆ- ಸಾ್ಟಟ್್ಷಅಪ್ ಗಳು: ಆರ್&ಡಿ ಬೆಂಬಲದ 
ಮೊಲಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಜನಪಿ್ರಯಗೆೊಳಿಸ್ವುದ್. 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸ್ೇವನ್ಯನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸ್ವ ಪಾಕವಿಧಾನಗಳು 
ಮತ್ತು ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಅಭವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲ್ ಸಾಟಿರ್್ಷಅಪ್ ಗಳು 
ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡಯ್ತ್ತುದಾದುರೆ.

n  ಜೈವಿಕ-ಬಲವರ್್ಷತ ಪ್ರಭೆೋದಗಳು: 2018 ರಿಂದ ಫಬ್ರವರಿ 
2022 ರವರೆಗೆ ಕೃಷ್ಗಾಗಿ ಎಂಟ್ ಜೈವಿಕ ಬಲವಧಿ್ಷತ 
ಪ್ರಭೆೇದಗಳು/ಹೈಬ್್ರಡಗೆಳನ್ನು ಬ್ಡ್ಗಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

n  ರಫ್ತು ಉತೆತಿೋಜನ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯವು 
ತನನು ಉನನುತ ಕೃಷ್ ರಫ್ತು ಉತೆತುೇಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೃಷ್ ಮತ್ತು 
ಸಂಸಕೆರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಉತಪಾನನುಗಳ ರಫ್ತು ಅಭವೃದಿ್ಧ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ 
(ಅಪೇಡಾ) ಮೊಲಕ ವಿಶಾ್ವದ್ಯಂತ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳ 
ರಫ್ತು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಡಿಸ್ಂಬರ್ 2022 ರಿಂದ ಸಮಗ್ರ 
ಕಾಯ್ಷತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊರತಂದಿದೆ.

n  ಇ-ರಾಯಟಲಾಗ್ ಗಳು: ಭಾರತ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 
ಉತಪಾನನುಗಳ ಪ್ರಚಾರಕಾಕೆಗಿ, ಕ್ೇಂದ್ರವು ಪ್ರತ್ ಗ್ರಿ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
30 ಇ-ಕಾ್ಯಟಲಾಗ್ ಗಳನ್ನು ಅಭವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದೆ, ಇದ್ ವಿವಿಧ 
ಭಾರತ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗೆ ಲಭ್ಯವಿರ್ವ 
ಉತಪಾನನುಗಳ ವಾ್ಯಪಿತುಯನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇದ್ ಸಕ್್ರಯ 
ರಫ್ತುದಾರರ್, ಸಾಟಿರ್್ಷಅಪ್ ಗಳು, ರೆೈತ ಉತಾಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 
ಮತ್ತು ಆಮದ್ದಾರ/ಚಿಲಲಿರೆ/ಹೈಪರ್ ಮಾರ್ಕಟ್ಟಿಗಳು 
ಇತಾ್ಯದಿಗಳ ಪಟಿಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು 
ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿರ್ವ ಭಾರತ್ೇಯ ರಾಯಭಾರ ಕಚೆೇರಿಗಳು, 
ಆಮದ್ದಾರರ್, ರಫ್ತುದಾರರ್, ಸಾಟಿರ್್ಷಅಪ್ ಗಳು ಮತ್ತು 
ಮಧ್ಯಸಥೆಗಾರರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗ್ತತುದೆ.

n  ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ: ನಿೇತ್ ಆಯೇಗವು 20 
ಡಿಸ್ಂಬರ್ 2021 ರಂದ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಜಾಗತ್ಕ ಆಹಾರ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದೆೊಂದಿಗೆ ಉದೆದುೇಶದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ದೆ. ಈ 
ಪಾಲ್ದಾರಿಕ್ಯ್ ಮ್ಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 
ಕ್ೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ 
ವರ್ಷ 2023 ರ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ ಜ್ಾನವನ್ನು 
ಹಂಚಿಕ್ೊಳು್ಳವಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಂಬಲ್ಸ್ತತುದೆ. 

n  ಬಾ್ರಯಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ಒತುತಿ: ಕ್ೇಂದ್ರ ಬಜರ್ 2022-23 ಸಹ 
ಕ್ೊಯಲಿನ ನಂತರದ ಮೌಲ್ಯವಧ್ಷನ್, ದೆೇಶೇಯ ಬಳಕ್ ಮತ್ತು 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತಪಾನನುಗಳ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಬಾ್ರ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಗೆ ನ್ರವು ನಿೇಡಲಾಗ್ವುದ್ ಎಂದ್ ಒತ್ತುಹೇಳಿದೆ.

n  ರಾಪ್್ಷರೋಟ್ ಜಗತುತಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೋಕು: ಫಬ್ರವರಿ 24, 

2022 ರಂದ್ ಆಯೇಜಿಸಲಾದ ವಬ್ನಾರ್ ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ್ ಕಾಪ್್ಷರೆೇರ್ ಜಗತ್ತುಗೆ ಭಾರತ್ೇಯ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಾ್ರ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮ್ಂದೆ 
ಬರ್ವಂತೆ ಕರೆ ನಿೇಡಿದರ್.

n  ರಾಯಂಟಿೋನ್ ಗಳಲ್್ಲ ಕಡಾ್ಯ: ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಸ್ೇವನ್ಯನ್ನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್, ಅವುಗಳ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನ್ನು 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಿಕ್ೊಂಡ್, ತಮ್ಮ ಕಾ್ಯಂಟಿೇನ್ ಗಳು ಮತ್ತು 
ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಸಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ 
ಮಾಡಲ್ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರ ಎಲಲಿ ಇಲಾಖ್ ಕಚೆೇರಿಗಳಿಗೆ 
ನಿದೆೇ್ಷಶನ ನಿೇಡಿದೆ.

n  ಪ್ೋರಣ ಅಭಿಯಾನ: ಮಕಕೆಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು 
ಹಚಿಚುಸ್ವ ನಿಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಪ್ೇರಣ್ ಯೇಜನ್ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒರಟಾದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 
ಪರಿಚಯಸ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನ್್ವೇಷ್ಸಲ್ ರಾಜ್ಯ 
ಸಕಾ್ಷರಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕವಾಗಿ ಒಪಿಪಾಕ್ೊಂಡ 
ಅಭಾ್ಯಸವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ೇರಿಸ್ವ 
ಜಿಲೆಲಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಲಾಗ್ತತುದೆ. 

n  ಭಾರತಕೆಕಾ ಅವರಾಶ: 2023 ಅನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ 
ವರ್ಷ 2023 ಎಂದ್ ಘ�ೇಷ್ಸ್ವ ಮೊಲಕ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ್ ವಿಶಾ್ವದ್ಯಂತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಕೃಷ್ 
ಪ್ರದೆೇಶವನ್ನು ಹಚಿಚುಸಲ್ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಶ್ವದಲೆಲಿೇ ಅತ್ ಹಚ್ಚು 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತಾಪಾದಿಸ್ವ ಭಾರತವು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು 
ಬಳಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕ್ೊಳು್ಳತ್ತುದೆ.

ಸಿರಿಧಾನಯಗಳು ಅತುಯತತಿಮವಾದುವು: ರೆೊೇಮನುಲ್ಲಿ 
(ಇಟಲ್) ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ ಸಂಸ್ಥೆ 
(ಎಫ್ಎಒ) ಆಯೇಜಿಸಿದದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷ 2023ರ ಉದಾಘಾಟನಾ 
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದಿ ಅವರ್ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಭವಿರ್ಯದ ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಯನಾನುಗಿ 
ಮಾಡಲ್ ಒತ್ತು ನಿೇಡಿದರ್. ಹವಾಮಾನ 
ಬದಲಾವಣೆಯ್ ಆಹಾರ ಲಭ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬ್ೇರ್ತ್ತುದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರ್. 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಗಾ್ರಹಕರ್, ರೆೈತರ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ 
ಒಳೆ್ಳಯದ್ ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರ್.
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ಮ್ಖಪುಟ ಲೋಖನ ಪೌಷ್್ಟಕ ಧಾನಯಗಳು: ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲ ಭಾರತ 
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ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳತೆತುೇವ.
ಪ್ರಗತ್ ಅಗತ್ಯ, ಆದರೆ ನಿಸಗ್ಷದೆೊಂದಿಗೆ 

ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದಿರ್ವ ಪ್ರಗತ್ಯ್ೇ ಮಾನವನ ಜಿೇವನಕ್ಕೆ 
ಮತ್ತು ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಉತತುಮ. ಇಂದ್, ನಾವು ಅನ್ೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 
ಹ್ಡ್ಕ್ತೆತುೇವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಚಿಚುನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು 
ನಿೇಡ್ತೆತುೇವ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರ್ ಬ್ೇಜಗಳು ಸ್ೇರಿವ, 
ರೆೈತರ್ ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ತ್ತುವುದಿಲಲಿ, ಆದರೆ ಅವು ಇನೊನು 
ನ್ೈಸಗಿ್ಷಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಾಲೆೊೇಚಿತವಾಗಿ ಉತಪಾತ್ತುಯಾಗ್ತತುವ. 
ಅವುಗಳ ಗ್ಣಮಟಟಿದ ಬಗೆಗೆ ತ್ಳಿದವರ್ ಬಳಸ್ತಾತುರೆ. ದೆೇವರ್ 
ಕೊಡ ಸಮತೆೊೇಲನ ಕಾಯ್ದುಕ್ೊಂಡಿದಾದುನ್. ಗಮನಿಸಬೆೇಕಾದ 
ಸಂಗತ್ಯ್ಂದರೆ, ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಮದಲ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ರೆೊೇಗವಲಲಿ, ಅಥವಾ ಇದ್ ಕ್ೊನ್ಯದೊ ಅಲಲಿ. ಇನೊನು 
ಹಚಿಚುನ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊೇಗಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಅವು ಹಚ್ಚು 
ಮಾರಕವಾಗಬಹ್ದ್. ಅಂತೆಯ್ೇ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ  ಅವಧಿಯ 
ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷವು ಹಚ್ಚು ಮಹತ್ವದಾದುಗಿದೆ.
ಮನ್ರ್ಯರ್ ಬೆಳೆದ ಮದಲ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ� 
ಒಂದ್ ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಹೇಳಿದಾದುರೆ. 
ಪ್ೇರಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮ್ಖ ಮೊಲವಾಗಿ, ಭವಿರ್ಯದ 
ಆಹಾರದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನಿೇಡ್ವುದ್ 

ಎಲಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು 
ಗ್ಲಿಟಿನ್ ಮ್ಕತುವಾಗಿವ. 

ಉದರದ ಕಾಯಲೆಯಂದ 
ಬಳಲ್ತ್ತುರ್ವ ರೆೊೇಗಿಗಳಿಗೆ 
ವೈದ್ಯರ್ ಇದನ್ನು ಶಫಾರಸ್ 

ಮಾಡ್ತಾತುರೆ 

ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೆೊೇಗ್ಯವಾಗಿಡಲ್ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಮಧ್ಮೇಹದಿಂದ 
ಬಳಲ್ತ್ತುರ್ವವರಿಗೆ ಸೊಕತುವಾದ ಆಹಾರ. 

ರಕತುದಲ್ಲಿನ ಸಕಕೆರೆಯ ಅನಿಯಂತ್್ರತ ಹಚಚುಳವನ್ನು 
ತಡಯ್ತತುದೆ.

ಕಬ್್ಬಣದ ಅಂಶವು 
ಹೇರಳವಾಗಿರ್ತತುದೆ, 

ಆದದುರಿಂದ 
ದೆೇಹದಲ್ಲಿ ರಕತುವನ್ನು 
ಹಚಿಚುಸ್ವಲ್ಲಿ ಇದ್ 

ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ನರಮಂಡಲವನ್ನು 
ಬಲಪಡಿಸಲ್ 

ಸಹಕಾರಿ.

ಖಿನನುತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮ 
ರಕತುದೆೊತತುಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್್ರಸ್ತತುದೆ. 

ಇವು ದೆೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡ್ವ 
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಹ ತಡಯ್ತತುದೆ.

ಮೊಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಮತ್ತು ದೆೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕತುಹಿೇನತೆ 
ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.

ನವಣೆ ಸಾಕರ್ಟಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾ್ಯಲ್್ಸಯಂ ಅನ್ನು 
ಹೊಂದಿರ್ತತುದೆ, ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು 
ಆಸಿಟಿಯಪ್ರೆೊೇಸಿಸ್ ರೆೊೇಗವನ್ನು ತಡಗಟ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ದೆೇಹದ ಜಿೇವಕ್ೊೇಶಗಳು ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ 
ರಕ್ಷಿಸ್ತತುದೆ. ಕರ್ಳಿನ ಕಾ್ಯನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 
ಹೃದೆೊ್ರೇಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮ 
ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ವಿಟಮಿನ್ ಇ 
ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ದೆೇಹದ 
ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು 
ಗಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ತತುದೆ.

ಸಿರಿಧಾನಯ ಎಂದರೋನು?
n  ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರ್ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ 

ವಗ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತತುವ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ನಿೇರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ್ವ 
ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೊೇಳ, 
ಸಾಮ, ರಾಗಿ, ಸಜಜೆ, ನವಣೆ, ಬರಗ್, ಹಾರಕ, ಕ್ೊರಲೆ 
ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಸ್ೇರಿವ.

n  ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಒಣ ಭೊಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುವ. ಇವು 
ಕಡಿಮ ನಿೇರ್ ಇರ್ವ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುವ. 
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮ 
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮಳೆ (200-800 ಮಿಮಿೇ) ಬ್ೇಳುವ 
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ.

n  ಉಪ-ಸಹಾರ ಆಫ್್ರಕಾ ಮತ್ತು ಏಷಾ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಣಣೆ ಮತ್ತು 
ಒಣಭೊಮಿ ರೆೈತರಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ನಿಯಮಿತ ಆಹಾರದ 
ಭಾಗವಾಗಿವ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ೇರಕಾಂಶಗಳು 
ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಬೆಳೆಗಳು ರೆೈತರಿಗೆ ಜಿೇವನಾಧಾರವಾಗಿವ.

n  ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಆಹಾರ, ಮೇವು, ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ 
ಮತ್ತು ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗ್ತತುದೆ. 
ಅದಕಾಕೆಗಿಯ್ೇ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಾವಂತ ಆಹಾರ 
ಎಂದ್ ಕರೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ ಏಕ್ಂದರೆ ಅವು ಗಾ್ರಹಕರಿಗೆ 
ಉತತುಮವಾಗಿವ, ರೆೈತರಿಗೆ ಉತತುಮವಾಗಿವ ಮತ್ತು 
ಭೊಮಿಗೊ ಉತತುಮವಾಗಿವ.

ಸಿರಿಧಾನಯಗಳು ದೆೋಹವನುನು ಸುದೃಢಗೆ್ಳಿಸುತತಿವೆ

ಮ್ಖಪುಟ ಲೋಖನಪೌಷ್್ಟಕ ಧಾನಯಗಳು: ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲ ಭಾರತ 

ಬರಗು

ನವ
ಣೆ

ಹಾರ
ಕ

ಕೆ್
ರ

ಲ

ಜ
್

ೋಳ

ಸಜಜೆ

ರಾಗಿ

ಸಾಮ



12 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ   ಫೆಬ್ರವರಿ 1-15, 2023

अअअअअअअअअअअअअ अअअअ अअअअ अअअअ- 2023

12

ಬಹಳ ಮ್ಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳನುನು ಪ್ೋರರಾಂಶಯುಕತಿ ಧಾನಯ ಎಂದು 
ಕರಯರಿ, ಒರಟು ಧಾನಯವೆಂದಲ್ಲ...

ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾ್ರಚಿೇನ ಧಾನ್ಯವಂದ್ ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಸ್ೇವಿಸ್ವ ಆಧ್ನಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗಿಂತ 
ಇವು ಸ್ದಿೇಘ್ಷ ಇತ್ಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವ. ಸಿಂಧೊ ಕಣಿವ 
ನಾಗರಿಕತೆಯಂದ ಪತೆತುಹಚಚುಲಾದ ಕ್ಲವು ಕಲಾಕೃತ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 
ಸಿಂಧೊ ಕಣಿವ ನಾಗರಿೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಳಕ್ಯನ್ನು 
ಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ 
ಉತಾಪಾದಕ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಸರಿಸ್ಮಾರ್ 1.80 ಕ್ೊೇಟಿ 
ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತಾಪಾದಿಸ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಜಾಗತ್ಕ 
ಉತಾಪಾದನ್ಯ ಸರಿಸ್ಮಾರ್ ಶೇ.20 ರಷ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ 
200 ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 130 ದೆೇಶಗಳು ಯಾವುದಾದರೊ 
ರೊಪದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತಾಪಾದಿಸ್ತತುವ ಮತ್ತು ಭಾರತವು 
ಒಂಬತ್ತು ವಿಧದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತಾಪಾದಿಸ್ತತುದೆ. ಆಹಾರ 
ಸಂಸಕೆರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಭದ್ರತಾ ಪರಿಹಾರಗಳ� ಇವ. 
ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹಚಿಚುನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ 
ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವ. ಅವು ಕೃಷ್-ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿೇತ್ಯ  
ಪರಿಸಿಥೆತ್ಗಳಿಗೊ ಸಹ ನಿರೆೊೇಧಕವಾಗಿರ್ತತುವ.

ಅವುಗಳನ್ನು "ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ-ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ-
ತಾಳಿಕ್ಯ" ಬೆಳೆಗಳು ಎಂದ್ ಕೊಡ ಕರೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ. 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಇತರ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹಚ್ಚು ಪೌಷ್ಟಿಕವಾಗಿವ. ನಾವು 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ೇವಿಸ್ವ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ನಮ್ಮ ಆರೆೊೇಗ್ಯಕ್ಕೆ 
ತ್ಂಬಾ ಒಳೆ್ಳಯದ್. ಅಲಲಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ರೆೈತರ್ ಸಣಣೆ ಮತ್ತು 
ನಿೇರಾವರಿಯಲಲಿದ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ್ತಾತುರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಗೆೊಬ್ಬರಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ೇಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕ್ ಕಡಿಮ ಇರ್ವುದರಿಂದ 
ಇದನ್ನು "ಸಾವಯವ ಕೃಷ್" ಎಂದೊ ಕರೆಯ್ತಾತುರೆ. ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಂದ್ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಬದಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. 
ಅವುಗಳನ್ನು ಈಗ ಸೊಪಫ್್ಷಡ್ ಎಂದ್ ಗ್ರ್ತ್ಸಲಾಗಿದೆ. ರೆೈತರಿಗೆ 
ಉತತುಮ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ವಂತಾಗಲ್ ಬೆೇಡಿಕ್ ಹಚಿಚುಸ್ವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು 
ನಿೇಡಲಾಗ್ತ್ತುದೆ.

ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಒಂದ್ ರಿೇತ್ಯ ಪಯಾ್ಷಯ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದು 
ಅದ್ ಸಸಾ್ಯಹಾರಿ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತುರ್ವ ಬೆೇಡಿಕ್ಯನ್ನು 
ಪ್ರೆೈಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಆರೆೊೇಗ್ಯಕರ 
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರ ಎರಡಕೊಕೆ ಕ್ೊಡ್ಗೆ ನಿೇಡ್ತತುವ. 
ಇವು ಮಾನವಕ್ಲಕ್ಕೆ ದೆೈವದತತುವಾದ ಕ್ೊಡ್ಗೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ, 
ಬರ ಸಹಿರ್ಣೆ ಬೆಳೆಗಳ ಗ್ಂಪಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾ್ರಥಮಿಕವಾಗಿ 
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ಭಾರತದ ಶ್ರಕೆ ಮತ್ತು ಅರೆ ಶ್ರಕೆ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ. 
ಇದ್ ಪ್ಯ್ೇಸಿ ಸಸ್ಯಶಾಸಿತ್ೇಯ ಕ್ಟ್ಂಬದ ಒಂದ್ ಸಣಣೆ-
ಬ್ೇಜದ ಹ್ಲ್ಲಿ. ಅವು ಲಕಾಂತರ ಸಂಪನೊ್ಮಲ ಅಲಭ್ಯತೆಯ 
ರೆೈತರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಕ್ಪಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು. ಇವು 
ಭಾರತದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆರ್್ಷಕ ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾಹ್ಷ 
ಪರಿಣಾಮ ಬ್ೇರ್ತತುವ. ಈ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು "ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯ" 
ಅಥವಾ "ಕಳಪ ಧಾನ್ಯ" ಎಂದೊ ಕರೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ. ಭಾರತ್ೇಯ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಪ್್ರೇಟಿೇನ್, ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು 
ಅಧಿಕವಾಗಿವ. ಅವು ಗ್ಲಿಟನ್-ಮ್ಕತುವಾಗಿರ್ತತುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮ 
ಗೆಲಿಲೈಸ್ಮಿಕ್ ಸೊಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತತುವ, ಆದದುರಿಂದ ಅವು 
ಉದರದ ಕಾಯಲೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಮೇಹ ಹೊಂದಿರ್ವ ಜನರಿಗೆ 
ಉತತುಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವ.

ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊೇಗವು ಸಣಣೆ ಮತ್ತು ಅತ್ ಸಣಣೆ ರೆೈತರ 
ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತು ತೆೊೇರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ 
ಮಾಡಲ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಉತತುಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬಹ್ದ್. 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹವಾಮಾನ-ಸಿಥೆತ್ಸಾಥೆಪಕ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮ 
ನಿೇರ್, ಕಡಿಮ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೊಸ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಬರ 
ಪರಿಸಿಥೆತ್ಗಳಲ್ಲಿಯೊ ಸಹ ಬೆಳೆಯಬಹ್ದ್. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷವು ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ೇರಣೆಗೆ 

ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಕ್ೊಡ್ಗೆಯ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತ್ ಮೊಡಿಸ್ತತುದೆ, ಜೊತೆಗೆ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉತಾಪಾದನ್ಯನ್ನು ನಿವ್ಷಹಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ 
ಮಧ್ಯಸಥೆಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೇರೆೇಪಿಸ್ತತುದೆ. ಅದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಇದ್ ಸಂಶೊೇಧನ್ ಮತ್ತು ಅಭವೃದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಕ್ಯನ್ನು 
ಪ್್ರೇತಾ್ಸಹಿಸ್ತತುದೆ.
ಭಾರತವು ಸಿರಿಧಾನಯಗಳಲ್್ಲ ಪ್ರವತ್ಷಕ 
ದೆೋಶವಾಗುತಿತಿದೆ
ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರವು ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅಥವಾ 
ಪೌಷ್ಟಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದೆ. 
ಸ್ವಾಸನ್ಯ್ೇ ಇವುಗಳ ವಿಶೇರತೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಗ್ರಿ ಕ್ೇವಲ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ವುದಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿ, ಜನರನ್ನು ತಲ್ಪುವುದ್ 
ಮತ್ತು ಅವರ ಆರೆೊೇಗ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ವುದೊ ಆಗಿದೆ. ಜಗತ್ತು 
ಕ್ೊೇವಿಡ್ ನಂತಹ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊೇಗವನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ತ್ತುರ್ವ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ಪರಿಕಲಪಾನ್ಯನ್ನು ಮ್ಂದಿಟಿಟಿದೆ. ಭಾರತ 
ಸಕಾ್ಷರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹರಡಲ್ ಯೇಜಿಸ್ತ್ತುದೆ. ಎಲಲಿ 
ಏಜನಿ್ಸಗಳು ಮತ್ತು ರಾಯಭಾರ ಕಚೆೇರಿಗಳು ಆಯೇಜಿಸ್ವ ಎಲಲಿ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 
ಉತತುಮವಾಗಿ ಪ್ರೆೈಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರ ಪ್ರಯತನು ಮಾಡ್ತ್ತುದೆ. ಇವುಗಳ 
ವಿಶೇರತೆಯನ್ನು ಸಾವ್ಷಜನಿಕರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಬೆೇಕ್; ಈ ಪ್ರಕ್್ರಯ್ಯ್ 
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ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಿರಿಧಾನಯ ವರ್ಷದಲ್್ಲ 
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್್ಲ ಭಾರತ ಹೋಗೆ ಮುನನುಡಯಲ್ದೆ

n  ಭಾರತ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್, 
ಕ್ೇಂದ್ರವು 16 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವಾ್ಯಪಾರ ಎಕ್ೊ್ಸ್ೇಗಳು ಮತ್ತು 
ಖರಿೇದಿದಾರ-ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಭೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತುದಾರರ್, 
ರೆೈತರ್ ಮತ್ತು ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕ್ಯನ್ನು 
ಸ್ಲಭಗೆೊಳಿಸಲ್ ಯೇಜಿಸಿದೆ.

n  ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉತೆತುೇಜನದ ಭಾರತದ ಬಲವಾದ ನಿೇತ್ಗೆ 
ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ, ಭಾರತ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಾ್ರ್ಯಂಡಿಂಗ್ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿದೆೇಶದಲ್ಲಿರ್ವ ಭಾರತ್ೇಯ 
ಮಿರನಗೆಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕ್ೊಳ್ಳಲಾಗ್ತತುದೆ. 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಬಾಣಸಿಗರ್ (ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ವವರ್) 
ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪಾಟ್್ಮ್ಷಂಟಲ್ ಸ್ೊಟಿೇಗ್ಷಳು, ಸೊಪರ್ ಮಾಕ್್ಷರ್ 
ಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಮಾಕ್್ಷರ್ ಗಳಂತಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ಔಟ್ಲಿರ್ 
ಗಳನ್ನು ಖರಿೇದಿದಾರರ್ ಎಂದ್ ಗ್ರ್ತ್ಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ 
ಬ್2ಬ್ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡಸಬಹ್ದ್ ಮತ್ತು ನ್ೇರ ಸಂಪಕ್ಷವನ್ನು 
ಮಾಡಬಹ್ದ್.

n  ಉದೆದುೇಶತ ದೆೇಶಗಳ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಿದೆೇಶ ಮಿರನ್ ಗಳ 
ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಆಮದ್ದಾರರನ್ನು 
ವಿವಿಧ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶ್ಷಸಲ್ 'ತ್ನನುಲ್ 
ಸಿದ್ಧವಾದ (ರೆಡಿ ಟ್ ಈರ್)' ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು 
ಪ್ರದಶ್ಷಸಲ್ ಮತ್ತು ಬ್2ಬ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ 
ಆಹಾ್ವನಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ.

n  ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್್ರಕಾ, ದ್ಬೆೈ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ೊರಿಯಾ, 
ಇಂಡೊೇನ್ೇಷಾ್ಯ, ಸೌದಿ ಅರೆೇಬ್ಯಾ, ಸಿಡಿನು, ಬೆಲ್ಜೆಯಂ, 
ಜಮ್ಷನಿ, ಯ್ನ್ೈಟ್ಡ್ ಕ್ಂಗ್ ಡಮ್ ಮತ್ತು ಅಮರಿಕಾದಲ್ಲಿ 

ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸ್ವ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಹಮಿ್ಮಕ್ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಇಲಾಖ್ಗಳು ಕ್ಲವು ಪ್ರಮ್ಖ ಆಹಾರ ಪ್ರದಶ್ಷನಗಳು, 
ಖರಿೇದಿದಾರ-ಮಾರಾಟಗಾರರ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು 
ರೆೊೇಡ್ ಶೊೇಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪಾಲ್ದಾರರ 
ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕ್ಯನ್ನು ಸ್ಲಭಗೆೊಳಿಸ್ತತುವ.

n  ಭಾರತ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸ್ವ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಪಡಾ 
ಜಾಗತ್ಕ ವೇದಿಕ್ಗಳಾದ ಗಲ್ಫುಡ್ 2023, ಫ್ಡಕ್್ಸ, ಸಿಯೇಲ್ 
ಫ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹೊೇಟ್ಲ್ ಶೊೇ, ಸೌದಿ ಆಗೆೊ್ರೇ ಫ್ಡ್ ಮತ್ತು 
ಫೈನ್ ಫ್ಡ್ ಶೊೇ ಸಿಡಿನು (ಆಸ್ಟ್ೇಲ್ಯಾ), ಆಹಾರ ಮತ್ತು 
ಪಾನಿೇಯ ಪ್ರದಶ್ಷನ ಬೆಲ್ಜೆಯಂ, ಬಯೇಫಾ್ಯಕ್, ಜಮ್ಷನಿ 
ಮತ್ತು ಅನ್ಗಾ ಆಹಾರ ಮೇಳ, ಸಾ್ಯನ್ ಫಾ್ರನಿ್ಸಸ್ೊಕೆೇದಲ್ಲಿ 
ಚಳಿಗಾಲದ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಆಹಾರ ಪ್ರದಶ್ಷನದಂತಹ ಜಾಗತ್ಕ 
ವೇದಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವಧಿ್ಷತ 
ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಪ್ರದಶ್ಷಸಲ್ ಯೇಜಿಸಿದೆ. 

n  ಕ್ೇಂದ್ರದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕಾಯ್ಷತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಲ್ಲ್ 
ಗೊ್ರಪ್, ಕಾ್ಯರಿಫ�ೇರ್, ಅಲ್ ಜಜಿೇರಾ, ಅಲ್ ಮಾಯಾ, 
ವಾಲಾ್ಮಟನು್ಷಂತಹ ಪ್ರಮ್ಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸೊಪರ್ 
ಮಾಕ್್ಷರ್ ಗಳು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಾ್ರ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಚಾರಕಾಕೆಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಕಾನ್ಷಗ್ಷಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸಲ್ವ.

n  ಅಪೇಡಾ ತನನು ವಬ್ ಸ್ೈರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ 
ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸಥೆಗಾರರ 
ಮಾಹಿತ್ಗಾಗಿ ದೆೇಶವಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವಾರ್ ಇ-ಕಾ್ಯಟಲಾಗ್ 
ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲಿೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಷವಿಡಿೇ ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತತುದೆ.
ಜಿ-20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ವ ಭಾರತವು ತನನು ಎಲಲಿ 

ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿರ್ಠ ಒಂದ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ 
ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಬಡಿಸ್ತತುದೆ. ಆರಂಭಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಅತ್ರ್ಗಳ 
ಮ್ಂದೆ ಮ್ಖ್ಯ ಕ್ೊೇಸ್್ಷ ಮನ್ವಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ೇಕ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ 
ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಯತ್. ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಹಚಿಚುನ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವಿದೆೇಶ ಅತ್ರ್ ಅಥವಾ ರಾರಟ್ದ 
ಮ್ಖ್ಯಸಥೆರ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದಾಗ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೇದಿ 
ಅವರ್ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ 
ಉಣಬಡಿಸಿದಾದುರೆ. ಈ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಇತರ ದೆೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ 
ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದವರಲ್ಲಿ ಜನಪಿ್ರಯವಾಗಿವ.

ಸಕಾ್ಷರದ ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸ್ಸಿಥೆರ ಕೃಷ್ಯಲ್ಲಿ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಾವಂತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು 
ಸೊಪಫ್್ಷಡನು ಪ್ರಯೇಜನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗತ್ಕ ಜಾಗೃತ್ 
ಮೊಡಿಸಲ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತ್ತುದೆ. 1.80 ಕ್ೊೇಟಿ ಮಟಿ್ರಕ್ 
ಟನ್ ಉತಾಪಾದನ್ಯಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಜಾಗತ್ಕ 
ಕ್ೇಂದ್ರವಾಗಲ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಏಷಾ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತಾಪಾದನ್ಯಾಗ್ವ 
ಶೇ.80 ಕ್ಕೆಂತ ಹಚ್ಚು ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಉತಾಪಾದಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ.

ಇತಿತಿೋಚಿನ ದಿನಗಳಲ್್ಲ, ಯಾವುದೆೋ ವಿದೆೋರ್ ಅತಿಥಿ 
ಮತುತಿ ರಾರಟ್ದ ಮುಖಯಸಥಿರು ಭಾರತಕೆಕಾ ಬಂದಾಗ, 
ಅವರಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ಷಯಗಳನುನು 

ಉಣಬಡಿಸುವುದು ನನನು ಪ್ರಯತನುವಾಗಿದೆ. 
ಅವರು ಈ ಖಾದಯವನುನು ತುಂಬಾ ಇರ್ಟಪಡುತಾತಿರ 

ಮತುತಿ ಅವರು ನಮಮಿ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ಬಗೆಗೆ 
ಸಾಕರು್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನುನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು 

ಪ್ರಯತಿನುಸುತಾತಿರ ಎಂಬುದು ನನನು ಅನುಭವ. 
ನಮಮಿ ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ಆದರು್ಟ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳನುನು 

ಬಳೆದು ಈ ಅವರಾಶವನುನು ಸದುಪಯೋಗ 
ಪಡಿಸಿಕೆ್ಳಳುಬೋಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸುತೆತಿೋನೆ. ಇಂದು 

ಅಂತಹ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ರಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸುವ 
ಅನೆೋಕ ಸಾ್ಟಟ್್ಷಅಪ್ ಗಳು ಹ್ರಹ್ಮುಮಿತಿತಿವೆ.

- ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ಮ್ಖಪುಟ ಲೋಖನ ಪೌಷ್್ಟಕ ಧಾನಯಗಳು: ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲ ಭಾರತ 
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ಈ ವಿಶೋರ ವರ್ಷವು ಸುಸಿಥಿರ ಕೃಷ್ಯಲ್್ಲ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ 
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಹಾಗ್ ಪ್ರಜ್ಾವಂತ ಮತುತಿ ಸ್ಪರ್ 
ಫ್ಡ್ ಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿಶಾ್ವದಯಂತ 
ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತಿದೆ. 
ಈ ವಿಶೋರ ವರ್ಷವು ಮುಖಯವಾಗಿ ನಾಲುಕಾ 
ಅವರಾಶಗಳನುನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನುನು ಹ್ಂದಿದೆ. 
ಮದಲನೆಯದು- ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ 
ಕೆ್ಡುಗೆಯನುನು ಹಚಿಚಾಸುವುದು, ಎರಡನೆಯದು 
- ಜಾಗತಿಕ ಉತಾಪಾದನೆಯನುನು ಹಚಿಚಾಸುವುದು, 
ಮ್ರನೆಯದು - ಸಮಥ್ಷ ಸಂಸಕಾರಣೆ, ಸಾರಿಗೆ, 
ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತುತಿ ಬಳಕೆಯನುನು ಖಾತಿ್ರಪಡಿಸುವುದು. 
ಮತುತಿ ನಾಲಕಾನೆಯದು - ಮಧಯಸಥಿಗಾರರ 
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಂದಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ಸುಸಿಥಿರ 
ಉತಾಪಾದನೆ ಮತುತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ.

n  ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಾರ್ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ 
ಮೌಲ್ಯವಧಿ್ಷತ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರವು ಐದ್ 
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯ್ಷತಂತ್ರದ ಯೇಜನ್ಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲ್ 
ಪಾ್ರರಂಭಸಿದೆ.

n  ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸ್ೇರಿದಂತೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉತಪಾನನುಗಳ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು 
ವೇಗಗೆೊಳಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ೇರಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರೆೈಕ್ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿನ 
ಅಡತಡಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಹಾಕಲ್ ಕ್ೇಂದ್ರವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಧಾನ್ಯಗಳ 
ರಫ್ತು ಉತೆತುೇಜನ ವೇದಿಕ್ಯನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸಿದೆ.

n  ಅಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗೆೊೇಧಿಯಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ೇವಿಸ್ವ 
ಧಾನ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಹಚಿಚುನ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು 
ಹೊಂದಿವ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾ್ಯಲ್್ಸಯಂ, ಕಬ್್ಬಣ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ 
ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಕಕೆಳ ಆರೆೊೇಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ೇರಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಅಲಲಿದೆ, ಮಗ್ವಿನ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ 
ಉತಪಾನನುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳಕ್ ಹಚ್ಚುತ್ತುದೆ.

n  ಡಿಜಿಸಿಐಎಸ್ ಅಂಕ್ ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2021- 22ರ ಹಣಕಾಸ್ 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ರಫ್ತುನಲ್ಲಿ 8.02 ಪ್ರತ್ಶತದರ್ಟಿ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲ್ಸಿದೆ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 159,332.16 
ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಳೆದ 
ವರ್ಷ ಇದೆೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ರಫ್ತು. 147,501.08 
ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಆಗಿತ್ತು.

n  ಭಾರತವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ವ ಪ್ರಮ್ಖ 
ದೆೇಶಗಳೆಂದರೆ ಯ್ನ್ೈಟ್ಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆೇರ್್ಸ, ನ್ೇಪಾಳ, 
ಸೌದಿ ಅರೆೇಬ್ಯಾ, ಲ್ಬ್ಯಾ, ಓಮನ್, ಈಜಿಪ್ಟಿ, ಟ್ನಿೇಶಯಾ, 
ಯ್ಮನ್, ಯ್ನ್ೈಟ್ಡ್ ಕ್ಂಗ್ಡಮ್ ಮತ್ತು ಅಮರಿಕ. ಭಾರತದಿಂದ 
ರಫ್ತು ಮಾಡ್ವ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಜಜೆ, ರಾಗಿ, ಸಾಮ, ಜೊೇಳ ಮತ್ತು 
ನವಣೆ ಸ್ೇರಿವ. 16 ಪ್ರಮ್ಖ ವಿಧದ ಒರಟಾದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು 
ಉತಾಪಾದಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗ್ತತುದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಜೊೇಳ, ಸಜಜೆ, ರಾಗಿ, ಅರಕ, ನವಣೆ, ಊದಲ್, ಬರಗ್ ಮತ್ತು 

ಈ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮದಲ್ ಸಿಂಧೊ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಂಡ್ಬಂದಿದೆ. ಇವು ಆಹಾರದ ಮೊಲವಾಗಿ ಬಳಸಿದ 
ಮದಲ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿವ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸರಿಸ್ಮಾರ್ 
131 ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ 600 
ಮಿಲ್ಯನ್ ಏರ್ಯನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್್ರಕನ್ ಜನರಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ 
ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು, ಖಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 
ಮೌಲ್ಯವಧಿ್ಷತ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಜಾಗತ್ಕವಾಗಿಸಲ್ ಸಾಮೊಹಿಕ 
ಆಂದೆೊೇಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರದ 
ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷವನ್ನು 
ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. ಜಾಗತ್ಕ ಉತಾಪಾದನ್ಯನ್ನು ಹಚಿಚುಸಲ್, 
ಸಮಥ್ಷ ಸಂಸಕೆರಣೆ ಮತ್ತು ಬಳಕ್ಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್, 
ಉತತುಮ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತ್ಯನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಆಹಾರ 
ಸರಕ್ಗಳ ಪ್ರಮ್ಖ ಅಂಶವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ 
ಉತತುಮ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂಪಕ್ಷವನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಈ 
ವರ್ಷವು ಜಿೇವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಿೇಡಿದೆ.
ದಿೋರಾ್ಷವರ್ಯ ರಾಯ್ಷತಂತ್ರದೆ್ಂದಿಗೆ 
ಉತೆತಿೋಜನ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಜನಪಿ್ರಯತೆಯನ್ನು 
ಹಚಿಚುಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರವು ದೆೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರ್ 

ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ಜಾಗತಿಕ ದೃಷ್್ಟಕೆ್ೋನ

ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆ ವಾ್ಯಪಿತು ಮತ್ತು ಉತಾಪಾದನ್ ಪ್ರದೆೇಶವಾರ್ (2019)

ಪ್ರದೆೋಶ ವಾಯಪ್ತಿ 
(ಲಕ್ಷ ಹಕ್ಟಿೇರ್ ಗಳಲ್ಲಿ)

ಉತಾಪಾದನೆ 
(ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಲ್ಲಿ)

ಆಫಿ್ರರಾ

ಅಮೋರಿರಾ

ಏಷಾಯ

ಯುರ್ೋಪ್ 

ಆಸ್ಟ್ೋಲ್ಯಾ ಮತುತಿ 

ನ್ಯಜಲಾಯಂಡ್

ಭಾರತ

ವಿಶ್ವ

489 

53 

162

8

6

423 

193 

215

20

12

138

718

173

863

n  ಭಾರತವು > 170 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳನ್ನು ಉತಾಪಾದಿಸ್ತತುದೆ (ಏಷಾ್ಯದ ಶೇ.80 ಮತ್ತು 
ಜಾಗತ್ಕ ಉತಾಪಾದನ್ಯ ಶೇ.20)
n  ಜಾಗತ್ಕ ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: 1229 ಕ್ಜಿ/ಹ, ಭಾರತ (1239 ಕ್ಜಿ/ಹ)

ಕ್ೊರಲೆ ಸ್ೇರಿವ.
n  ಮೌಲ್ಯವಧ್ಷನ್ ಮತ್ತು ರೆೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಚಿಚುಸಲ್ 

ಅಪೇಡಾ ಐಐಎಂಆರ್ ನ್ೊಂದಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕ್ದೆ. ಏಷಾ್ಯದ 
ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಬ್2ಬ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆತ್ಥ್ಯ 
ಮೇಳವಾದ ಆಹಾರ್ ಆಹಾರ ಮೇಳದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪೇಡಾ 
ಎಲಲಿ ವಯೇಮಾನದವರಿಗೆ ಕ್ೈಗೆಟ್ಕ್ವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5 ರಿಂದ 
15 ರೊ.ವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಬ್ಡ್ಗಡ 
ಮಾಡಿದೆ.

ಮ್ಖಪುಟ ಲೋಖನಪೌಷ್್ಟಕ ಧಾನಯಗಳು: ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲ ಭಾರತ 
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ಲಡಾಖ್

ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು: 
ಪೌಷ್ಟಿಕ 

ಧಾನ್ಯಗಳು

ನವಣೆ

ಊದಲು

ಸಾಮ

ಸಜಜೆ

ರಾಗಿ

ಕೆ್ರಲ

ಹಾರಕ

ಬರಗು

ಜ್ೋಳ

ಭಾರತದಲ್್ಲ ಸಿರಿಧಾನಯ ಉತಾಪಾದನಾ ಪ್ರದೆೋಶ

ಜಾರ್ಖಂಡ್

ಜಮ್ಮು 
ಕಾಶಮುಮೀರ

ಹಿಮಾಚಲ
ಪ್ರದಮೀಶ

ಉತ್ತರಾರಖಂಡ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದಮೀಶ
ಬಿಹಾರ್

ಒಡಿಶಾ

ರಾಜಸಾಥಾನ

ಹರಿಯಾಣ

ಪಖಂಜಾಬ್

ಗ್ಜರಾತ್

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದಮೀಶ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

ಗ�ಮೀವಾ

ತೆಲಖಂಗಾಣ

ಛ
ತ್ತಮೀ

ಸ್
 ಗಢ

ಸಿಕ್ಕಖಂ

ತ್ರಪುರಾ
ಮಿಜ�ಮೀರಾಖಂ

ಮಣಿಪುರ

ನಾಗಾಲಾ್ಯಖಂಡ್

ಅರ್ಣಾಚಲ 
ಪ್ರದಮೀಶ

ಅಸಾಸಖಂ

ಪಶಚಿಮ 
ಬಖಂಗಾಳ

ಮಮೀಘಾಲಯ

ಕನಾ್ಟಕ

ಆಖಂಧ್ರ ಪ್ರದಮೀಶ

ಕಮೀರಳ
ತಮಿಳುನಾಡ್

ಮ್ಖಪುಟ ಲೋಖನ ಪೌಷ್್ಟಕ ಧಾನಯಗಳು: ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲ ಭಾರತ 
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2023, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಿರಿಧಾನಯ 
ವರ್ಷ, ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ, ಸುಸಿಥಿರ ಮತುತಿ 

ಆರ್ೋಗಯಕರ ಭವಿರಯದ ಕಡಗೆ 
ಸಾಮ್ಹಿಕ ಆಂದೆ್ೋಲನವನುನು 
ಆರಂಭಿಸುತತಿದೆ ಎಂದು ನಾನು 

ನಂಬ್ದೆದಿೋನೆ.  ಸಿರಿಧಾನಯ ಉತಪಾನನುಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂರ್ಸಿದ ಸಂಸಕಾರಣೆ, 

ಪಾಯಕೆೋಜಂಗ್, ಮಾಕೆ್ಷಟಿಂಗ್, 
ಬಾ್ರಯಂಡಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ 

ಸಂಶ್ೋಧನೆಯಲ್್ಲ ರಾಜಯಗಳು ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಬೋಕು.

- ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೇಜಿಸ್ತ್ತುದೆ.
ಇದಲಲಿದೆ, ಭಾರತ ಸಕಾ್ಷರದ ಎಲಲಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 

ಇಲಾಖ್ಗಳು, ಕೃಷ್ ಮತ್ತು ರೆೈತರ ಕಲಾ್ಯಣ ಇಲಾಖ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ 
ಸಂಶೊೇಧನ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖ್ ಸಹಯೇಗದೆೊಂದಿಗೆ 
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷದ ಕ್್ರಯಾ ಯೇಜನ್ಯ್ 
ಉತಾಪಾದನ್, ಬಳಕ್, ರಫ್ತು, ಬಾ್ರ್ಯಂಡಿಂಗ್ ಇತಾ್ಯದಿಗಳನ್ನು 
ಹಚಿಚುಸ್ವ ತಂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸ್ತತುದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ಪಿಎಲ್ಐ ಯೇಜನ್ಯನ್ನು 
ಸಹ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದೆ. ಮಾರ್್ಷ 31 ರಂದ್, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್್ರಯವರ 
ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಭಾರತ ಅಭಯಾನದ ಘ�ೇರಣೆಯ 
ಭಾಗವಾಗಿ 10,900 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಳ ವಚಚುದೆೊಂದಿಗೆ ಆಹಾರ 
ಸಂಸಕೆರಣಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತಾಪಾದನ್ ಆಧಾರಿತ ಪ್್ರೇತಾ್ಸಹಕ  
(ಪಿಎಲ್ಐ) ಯೇಜನ್ಯನ್ನು ಸಕಾ್ಷರ ಅನ್ಮೇದಿಸಿತ್. ಈ 
ಯೇಜನ್ಯನ್ನು 2021-22 ರಿಂದ 2026-27 ರವರೆಗೆ ಏಳು 
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ಯೇಜನ್ಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ ಗ್ರಿಗಳು ಜಾಗತ್ಕ ಆಹಾರ 
ಉತಾಪಾದನಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗಳನ್ನು ಅಭವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಾರ್ಕಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೇಯ ಆಹಾರ 
ಬಾ್ರ್ಯಂಡ್ ಗಳನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸ್ವುದ್. ಯೇಜನ್ಯ್ ನ್ರವಿಗಾಗಿ 
ಹಚಿಚುನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ವ ನಿದಿ್ಷರಟಿ 
ಆಹಾರ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತ್ಸಿದೆ.

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ "ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ ಸಿದ್ಧ" ಅಥವಾ "ತ್ನನುಲ್ 
ಸಿದ್ಧ" (ಆರ್ ಟಿಸಿ ಅಥವಾ ಆರ್ ಟಿ ಇ) ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ 

ಮ್ಖಪುಟ ಲೋಖನಪೌಷ್್ಟಕ ಧಾನಯಗಳು: ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲ ಭಾರತ 
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ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಪೌಷ್್ಟರಾಂಶ ಧಾನಯಗಳ ವರ್ಷದ ಏಳು ಬಲವಾದ 'ಸ್ತ್ರಗಳು'

ಸಿರಿಧಾನಯೂಗಳ ಪೌಷ್್ಟಕಾಂಶದ ಮೌಲಯೂ
(100 ಗಾ್ರಂ ಖಾದಯ ಭಾಗದಲ್್ಲ)

ಧಾನಯಗಳು    ಪ್್ರೋಟಿೋನ್  ಕೆ್ಬುಬು  ಕಾಬೊೇಕಾಹೈಡ್ರೇಟ್ ಶಕ್ತಿ ರಾಯಲ್್ಸಯಂ ಕಬ್ಬುಣ
 (ಗಾ್ರಂ) (ಗಾ್ರಂ)    (ಗಾ್ರಂ) (ಗಾ್ರಂ) (ಗಾ್ರಂ)  (ಗಾ್ರಂ)

ಜ�ಮೀಳ 10.4 3.1 70.7 349 25 5.4

ಸಜಜೆ 11.8 4.8 67.0 361 42 11.0

ರಾಗಿ  7.7 1.5 72.6 328 350 3.9

ಹಾರಕ  9.8 1.6 66.6 353 35 1.7

ಸಾಮ 8.7 5.3 75.7 340 0.02 2.8

ಬರಗ್ 6.93 2.0 80.6 333 23.2 6.9

ನವಣೆ             10.3 3.1 69.9 349 30.1 3.7 

ಮ್ಲ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತುತಿ ಇಲಾಖೆಗಳು
ಉತಾಪಾದನೆ/ಉತಾಪಾದನಾ ಸಾಮಥಯ್ಷದಲ್್ಲ ಹಚಚಾಳ ಡಿಎ&ಎಫ್ ಡಬು್ಲಯ/ಡಿಎಆರ್ ಇ

ಸಂಸಕಾರಣೆ, ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಆಹಾರ ಸಂಸಕಾರಣಾ ಕೆೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತುತಿ 
ಪ್ರವಾಸ್್ೋದಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ

ಬಾ್ರಯಂಡಿಂಗ್, ಪ್ರಚಾರ, ಜಾಗೃತಿ ಮ್ಡಿಸುವುದು ಎಲ್ಲ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು

ಪ್ೋರಣೆ ಮತುತಿ ಆರ್ೋಗಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು/ಎಫ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎ ಐ 
ಮೌಲಯವಧ್ಷನೆ

ವಾಣಿಜ್ಯೋದಯಮ/ಸಾ್ಟಟ್್ಷ ಅಪ್/ಗುಂಪು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ವಾಣಿಜಯ ಮತುತಿ ಡಿಎ&ಎಫ್ ಡಬು್ಲಯ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ ವಾಯಪ್ತಿ ವಾಣಿಜಯ ಮತುತಿ ವಿದೆೋಶಾಂಗ ವಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು

ಮುಖಯವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ನಿೋತಿ ಕ್ರಮಗಳು ಆಹಾರ ಮತುತಿ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಇಲಾಖೆ 
ಮತುತಿ ಡಿಎ&ಎಫ್ ಡಬು್ಲಯ.

ಮ್ಖಪುಟ ಲೋಖನ ಪೌಷ್್ಟಕ ಧಾನಯಗಳು: ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲ ಭಾರತ 
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ಸಜಜೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಉತಪಾನನುಗಳು ಸ್ೇರಿವ. ಪ್ೇರಕಾಂಶಗಳ ಜನಪಿ್ರಯತೆಗಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿೇತ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆ ಮಾಡಲ್, 
ಸಂಪುಟ ಕಾಯ್ಷದಶ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಷದಶ್ಷಗಳ ಸಮಿತ್ 
ಮತ್ತು ಡಿಎ&ಎಫ್ ಡಬ್ಲಿ್ಯ ಕಾಯ್ಷದಶ್ಷ ಮತ್ತು ಡಿಎಆರ್ ಇ 
ಕಾಯ್ಷದಶ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಕ್ೊೇರ್ ಸಮಿತ್ಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರ ಹಲವಾರ್ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ದೆೇಶೇಯ ಮತ್ತು ಜಾಗತ್ಕ ಬೆೇಡಿಕ್ಯನ್ನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ 
ಸಲ್ವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯತ್. 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಸಕಾ್ಷರವು 
ಏಪಿ್ರಲ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧಾನ್ಯ ಎಂದ್ ಗೆೊತ್ತುಪಡಿಸಿತ್ ಮತ್ತು 
ಇದನ್ನು ಪ್ೇರಣಾ ಮಿರನ್ ಅಭಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ೇರಿಸಲಾಯತ್. 
ಮಾರ್ಕಟ್ಟಿ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ 500 ಕೊಕೆ ಹಚ್ಚು ಸಾಟಿರ್್ಷಅಪ್ 
ಗಳು ಸಕ್್ರಯವಾಗಿದದುರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿ್ಸಟಿಟೊ್ಯರ್ ಆಫ್ 
ಮಿಲೆರ್್ಸ ರಿಸರ್್ಷ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 250 ಅನ್ನು RKVY-Raftaar 
ಮೊಲಕ ಸ್ೇರಿಸಿಕ್ೊಂಡಿದೆ. 66 ಕೊಕೆ ಹಚ್ಚು ಸಾಟಿರ್್ಷಅಪ್ ಗಳು 
ಒಟ್ಟಿ 6.2 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಿಂತ ಹಚಿಚುನ ಹಣಕಾಸ್ ನ್ರವು ಪಡದಿವ, 
ಇನೊನು 25 ಸಾಟಿರ್್ಷಅಪ್  ಗಳನ್ನು ಮ್ಂದಿನ ಹಣಕಾಸಿಗಾಗಿ 
ಅನ್ಮೇದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ತನನು ಕೃಷ್ ರಫ್ತು 
ಉತೆತುೇಜನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೃಷ್ ಮತ್ತು ಸಂಸಕೆರಿಸಿದ ಆಹಾರ 
ಉತಪಾನನುಗಳ ರಫ್ತು ಅಭವೃದಿ್ಧ ಪಾ್ರಧಿಕಾರ (ಅಪೇಡಾ) ಮೊಲಕ 
ಡಿಸ್ಂಬರ್ 2022 ರಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ 
ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಸಮಗ್ರ ಕಾಯ್ಷತಂತ್ರವನ್ನು 
ಅಭವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನಪಿ್ರಯಗೆೊಳಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು 
ಜನಾಂದೆೊೇಲನವಾಗಿ ಪರಿವತ್್ಷಸಲ್ ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರವು ದೆೇಶೇಯ 
ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ 
ವರ್ಷವನ್ನು ಆಯೇಜಿಸ್ತ್ತುದೆ.

n  ಹೈಪರ್ ಲ್ಪಿಡಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿವಿಡಿ ಅಪಾಯದ 
ನಿವ್ಷಹಣೆ ಮತ್ತು ತಡಗಟ್ಟಿವಿಕ್ಯ ಮೇಲೆ ಸಜಜೆ 
ಪ್ರಯೇಜನಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

n  ಇದ್ ತೊಕ ನರಟಿ, ಬ್ಎಂಐ ಮತ್ತು ಅಧಿಕ 
ರಕತುದೆೊತತುಡದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರ್ವುದ್ 
ಕಂಡ್ಬಂದಿದೆ.

n  ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಸಜಜೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಿ್ವದಳ 
ಧಾನ್ಯಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಸ್ೇವಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ, ಇದ್ 
ಪ್್ರೇಟಿೇನ್ ಗೆ ಪ್ರಕವಾಗಿದೆ, ಅಮೈನ್ೊ ಆಮಲಿದ 
ಅಂಶವನ್ನು ಹಚಿಚುಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಪ್್ರೇಟಿೇನ್ ನ ಒಟಾಟಿರೆ 
ಜಿೇಣ್ಷಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಚಿಚುಸ್ತತುದೆ.

n  ರೆಡಿ ಟ್ ಕ್ಕ್, ರೆಡಿ ಟ್ ಈರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜಜೆ 
ಆಧಾರಿತ ಮೌಲ್ಯವಧಿ್ಷತ ಉತಪಾನನುಗಳು ಸ್ಲಭವಾಗಿ 
ಲಭ್ಯವಾಗಿರ್ತತುವ ಮತ್ತು ನಗರವಾಸಿಗಳಿಗೆ 
ಅನ್ಕೊಲಕರವಾಗಿದೆ.

n  ಸಜಜೆಯನ್ನು ಎರಡ್ ಉದೆದುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಬಳಸಲಾಗ್ತತುದೆ- ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮೇವು, ಇದ್ 
ಅದರ ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಹಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಮಾಡ್ತತುದೆ.

n  ಸಜಜೆಯ್ ಕೃಷ್ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೊಸ್ವಿಕ್ 
ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲ್ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡ್ತತುದೆ.

ಜೊೇಳ ಸಜಜೆ ರಾಗಿ ಸಣಣೆ ಸಜಜೆ 

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್್ಲ ಸಿರಿಧಾನಯ (ಸಜಜೆ) ಪ್ರಮುಖ ಉತಾಪಾದಕರಲ್್ಲ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್್ಲ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ 
ಉತಾಪಾದನೆಯು 2015-16ರಲ್್ಲ 1.45 ಕೆ್ೋಟಿ ಟನ್ ಗಳಿಂದ 2020-21ರಲ್್ಲ 1.8 ಕೆ್ೋಟಿ ಟನ್ ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ: ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್್ಲ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ಉತಾಪಾದನೆ

(ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಲ್ಲಿ)

ಮ್ಖಪುಟ ಲೋಖನಪೌಷ್್ಟಕ ಧಾನಯಗಳು: ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲ ಭಾರತ 
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n  ಭಾರತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರ್ವ ಎಲಲಿ ಒಂಬತ್ತು 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ 
ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಉತಾಪಾದಕ ಮತ್ತು ಐದನ್ೇ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಬಹ್ತೆೇಕ 
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆಂತ ಹಚಿಚುನ 
ಜಾತ್ಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ.

n 2021-22ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ 
ಉತಾಪಾದನ್ಯಲ್ಲಿ 27 ಪ್ರತ್ಶತ ಹಚಚುಳವನ್ನು 
ದಾಖಲ್ಸಿದೆ.

n ರಾಜಸಾಥೆನ, ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, 
ಗ್ಜರಾತ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶ, ಮಹಾರಾರಟ್, 
ಕನಾ್ಷಟಕ, ತಮಿಳುನಾಡ್, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶ ಮತ್ತು 
ತೆಲಂಗಾಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಉತಾಪಾದಕ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿವ.

n  ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ (ಎನ್ ಎಫ್ ಎಂ ಎಸ್) 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ ಎಫ್ ಎಂ ಎಸ್- 
ಪ್ೇರಕ್ ಅನ್ನು 14 ರಾಜ್ಯಗಳ 212 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಾರಿಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

n  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೌಲ್ಯವಧ್ಷನ್ಯ 
ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ 500 ಕೊಕೆ ಹಚ್ಚು ಸಾಟಿರ್್ಷಅಪ್ ಗಳು 
ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸ್ತ್ತುವ, ಹಾಗೆಯ್ೇ ಭಾರತ್ೇಯ 
ಕೃಷ್ ಸಂಶೊೇಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ್ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಕೃಷ್ 
ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ್-ರಾಫಾತುರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 250 

ಸಾಟಿರ್್ಷಅಪ್ ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲ್ಸಿದೆ.
n  ಭಾರತವು 2021-22ರಲ್ಲಿ 34.32 ಮಿಲ್ಯನ್ 

ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು 
ಮಾಡಿದೆ. 2020-21ರಲ್ಲಿ 26.97 ಮಿಲ್ಯನ್ 
ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ರಫ್ತು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

n  2020 ಕೊಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ರಫ್ತು ಸ್ಮಾರ್ 3 ಶೇಕಡಾ 
ಸಿಎಜಿಆರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಥೆರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.

n  ಏಷಾ್ಯ ಮತ್ತು ಆಫ್್ರಕಾ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಉತಾಪಾದನ್ ಮತ್ತು ಬಳಕ್ಯ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವ. 
ಭಾರತ, ನ್ೈಜರ್, ಸ್ಡಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ೈಜಿೇರಿಯಾ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಪ್ರಮ್ಖ ಉತಾಪಾದಕ ದೆೇಶಗಳಾಗಿವ.

n  ಸ್ೊೇಗ್ಷಮ್ ಮತ್ತು ಪ್್ರಸ್ೊ ರಾಗಿ (ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ) ಕ್ರಮವಾಗಿ 112 ಮತ್ತು 35 
ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚು ವಾ್ಯಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ್ವ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿವ. ಜೊೇಳ ಮತ್ತು ಸಜಜೆ ಶೇ.90 
ಕ್ಕೆಂತ ಹಚ್ಚು ಪ್ರದೆೇಶ ಮತ್ತು ಉತಾಪಾದನ್ಯನ್ನು 
ಆವರಿಸಿವ. ಉಳಿದ ಉತಾಪಾದನ್ಯ್ ರಾಗಿ (ಫ್ಂಗರ್ 
ಮಿಲೆಲಿರ್), ಚಿೇನಾ (ಪ್್ರಸ್ೊ ಮಿಲೆಲಿರ್), ನವಣೆ 
(ಕಂಗಿನು ಮಿಲೆಲಿರ್) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್್ಲ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳು: ಅಂಕ್ಅಂಶಗಳು

ಭಾರತದಲ್್ಲ ಬಳೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳು ಸಜಜೆ (ಶೋ.60), 
ಜ್ೋಳ (ಶೋ 27), ರಾಗಿ (ಶೋ 11) ಮತುತಿ ಸಣ್ಣ ಸಜಜೆ (ಶೋ. 2)

(4 ನ್ೇ ಮ್ಂಗಡ ಅಂದಾಜ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2021-22)

ಸಜಜೆಜ್ೋಳರಾಗಿಸಣ್ಣ ಸಜಜೆ

ಮ್ಖಪುಟ ಲೋಖನ ಪೌಷ್್ಟಕ ಧಾನಯಗಳು: ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲ ಭಾರತ 
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ಸಿರಿಧಾನಯೂದ ವಿಧಗಳು

ಸಣ್ಣ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳು

ಎರಡು ಹುಸಿ 
ಸಿರಿಧಾನಯಗಳು

ಸಜಜೆ

ಜ್ೋಳ 

ರಾಗಿ

ಪನಿನುಸ್ಟಮ್ ಗಾಲಿಕಮ್.
ಎಲ್

ಸ್ೊೇಗ್ಷಮ್ ಬೆೈಕಲರ್

ಎಲ್ಸಿನ್ ಕ್ೊರಾಕಾನಾ

ಫಾಗೆೊೇಪಿರಮ್ 
ಎಸ್ಕೆಲೆಂಟಮ್

ಅಮರಂತಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್

ಸ್ಟಾರಿಯಾ ಇಟಾಲ್ಕ್

ಎಕ್ನ್ೊೇಕ್ೊಲಿೇವಾ 
ಫ್ರುಮಂಟ್ೇಸಿಯಾ

ಪಾಸಪಾಲಮ್ 
ಸ್ೊ್ೇಬ್ಕ್್ಯಲಾಟಮ್

ಪಾ್ಯನಿಕಮಿ್ಮ 
ಲ್ಯಾಸಿಯಂ ಎಲ್

ಪಾ್ಯನಿಕಮ್ 
ಸ್ಮಾಟ್್ರನ್್ಸ

ನವಣೆ

ಊದಲು

ಹಾರಕ

ಬರಗು

ಸಾಮ

ಬಕ್ ವಿೋಟ್ 
(ಕುಟು್ಟ)

ಅಮರಂತಸ್ 
(ಚೌಲಾಯ)

ಕ್ೇಂದ್ರ ಸಕಾ್ಷರದ ಪ್ರಯತನುದಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತುೇಚಿನ 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಉತಾಪಾದನ್ಯಲ್ಲಿ 
ಗಣನಿೇಯ ಏರಿಕ್ಯಾಗಿದೆ. ಬೆೇಡಿಕ್ ಹಾಗೊ 
ಪ್ರೆೈಕ್ಯ ಅಸಮತೆೊೇಲನವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, 
ದೆೊಡ್ಡ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ 
ಕೃಷ್ಯನ್ನು ಕ್ೈಗೆೊಳು್ಳವಂತೆ ರೆೈತರನ್ನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್, ಉತಾಪಾದನ್ಯಲ್ಲಿ ಉತತುಮ 
ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ ಪದ್ಧತ್ಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೊಳು್ಳವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕವಾಗಿ ಕಳೆದ 
ಕ್ಲ  ರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಕನಿರ್ಠ ಬೆಂಬಲ 
ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನಿೇಯ ಏರಿಕ್ಯಾಗಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ 
ಉತಾಪಾದನ್, ಬಳಕ್ ಮತ್ತು ಬೆೇಡಿಕ್ ಎಲಲಿವ್ ಹಚಾಚುಗ್ತತುದೆ. 
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲ್ದೆ, 
ಇದ್ ಮನ್ಕ್ಲಕ್ಕೆ ನಿೇಡ್ವ ಅತ್ ದೆೊಡ್ಡ ಕ್ೊಡ್ಗೆಯಾಗ್ತತುದೆ. 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೊ ಭಾರತ್ೇಯ ಕೃಷ್, ಸಂಸಕೆಕೃತ್ 
ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ವೇದಗಳು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ 
ಬಗೆಗೆಯೊ ಉಲೆಲಿೇಖಿಸ್ತತುವ. ದೆೇಶದ ಪ್ರತ್ಯಂದ್ ಭಾಗದಲೊಲಿ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನಿೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹ್ದ್. 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಗಳಂತೆಯ್ೇ, ವಾ್ಯಪಕವಾದ 
ಪ್ರಭೆೇದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವ. ಭಾರತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಘ�ೇಷ್ಸಿರ್ವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು 
ಜನಾಂದೆೊೇಲನವನಾನುಗಿ ಮಾಡ್ವುದ್ ಇಡಿೇ ದೆೇಶದ 
ಜವಾಬಾದುರಿಯಾಗಿದೆ.  

ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ 
ಉತಾಪಾದನೆಯಲ್್ಲ ಹಚಚಾಳ 

ಮತುತಿ ಕನಿರ್ಠ ಬಂಬಲ ಬಲ
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ಸಶಕತಿ ಯುವ, ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ
ಇಂದು ದೆೇಶದ ಗುರಿಯು ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೂಂದಿದ ಭಾರತ, ಬಲ್ಷ್ಠ ಭಾರತವಾಗಿದೆ! ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೂಂದಿದ ಭಾರತದ ಕನಸನುನು 

ನನಸು ಮಾಡದೆ ನಾವು ವಿರಮಿಸುವಂತಿಲಲಿ. ಈ ಕನಸನುನು ನನಸು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ 'ಯುವ' ರಾಷಟ್ರದ ಶಕಿತು ಮತುತು ಸಾವೆಮಿ 
ವಿವೇಕಾನಂದರ "ಏಳಿ, ಎದೆದಾೇಳಿ, ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವವರಗೆ ನಲಲಿಬೆೇಡಿ" ಎಂಬ ಘ�ೇಷಣೆ ಭಾರತದ ಯುವಜನರ ಜಿೇವನ 
ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಮೃತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಮು ಕತಕಾವ್ಗಳಿಗೆ ಒತುತು ನೇಡಿ ನಮಮು ಕತಕಾವ್ಗಳನುನು ಅರಿತು ದೆೇಶವನುನು ಮುಂದೆ 
ಕೂಂಡೂಯ್ಬೆೇಕು. ಸಾವೆಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಭಾರತದ ಯುವಜನತಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೂಫೂತಿಕಾಯಾಗಿದಾದಾರ. ಕನಾಕಾಟಕದ 

ಹುಬ್ಬಳಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ 16 ರವರಗೆ ಆಯೇಜಿಸಿದದಾ 26ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೇಯ ಯುವಜನೂೇತ್ಸವವನುನು ಜನವರಿ 12ರಂದು 
ಸಾವೆಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನರೇಂದ್ರ ಮೊೇದಿ ಅವರು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದರು.

ಯ್ವ ಶಕ್ತು ಮತ್ತು ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ ಹೇರಳವಾಗಿ ಇದಾದುಗ, 
ಭವಿರ್ಯವನ್ನು ರೊಪಿಸ್ವುದ್, ರಾರಟ್ವನ್ನು 
ನಿಮಿ್ಷಸ್ವುದ್ ಸ್ಲಭ. ಯ್ವಜನತೆಯನ್ನು 

ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆೊಳಿಸಲ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತನುಗಳು 
ಮತ್ತು ಆವಿಷಾಕೆರಗಳನ್ನು ಕ್ೈಗೆೊಳ್ಳಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. 26ನ್ೇ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಯ್ವಜನ್ೊೇತ್ಸವವನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ, “ಭಾರತದ ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ ಮ್ಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. 
ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಯ್ವ ಶಕ್ತುಯ್ ದೆೇಶದ ನಾಯಕನಾಗಲ್ದೆ. 
ಅಭವೃದಿ್ಧ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತದ ದಿಕಕೆನ್ನು ಈ ಯ್ವ ಶಕ್ತುಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ 
ಬಲದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧ್ಷರಿಸಲಾಗ್ವುದ್.” ಎಂದರ್.

26ನ್ೇ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಯ್ವ ಉತ್ಸವದ ವಿರಯವು 'ವಿಕಸಿತ ಯ್ವ, 
ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ' ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದ್ ದೆೇಶದ ಎಲಲಿ ಭಾಗಗಳ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ 
ಸಂಸಕೆಕೃತ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೆೇ ವೇದಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ೇರಿಸ್ವ ಮತ್ತು ಏಕ್ ಭಾರತ್, ಶ್ರೇರ್ಠ 
ಭಾರತ್ ಎಂಬ ಸೊಫುತ್್ಷಯಂದಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ವವರನ್ನು ಒಂದ್ಗೊಡಿಸ್ವ 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಉದಾಘಾಟನಾ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, “ನಮ್ಮ ಯ್ವಕರ ಪ್ರತ್ಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ 
ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ಹಲವಾರ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ದೆೇಶದ ವಿವಿಧ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಬರ್ತತುವ. ಇಂದಿಗೊ, ಗಣಿತದಿಂದ ವಿಜ್ಾನದವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ 
ವೇದಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಪಾರ್್ಷಗಳು ನಡದಾಗ, ಭಾರತ್ೇಯ ಯ್ವಕರ ಪರಾಕ್ರಮವು 
ಜಗತತುನ್ನು ಬೆರಗ್ಗೆೊಳಿಸ್ತತುದೆ. ಇಂದ್ ಇಡಿೇ ವಿಶ್ವವೇ ಈ ಶತಮಾನ ಭಾರತದ 
ಶತಮಾನ ಎಂದ್ ಹೇಳುತ್ತುದೆ. ಇದ್ ಭಾರತದ ಯ್ವಜನತೆಯ ಶತಮಾನ! 
ಇಂತಹ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ವತ್ಷಮಾನಕ್ಕೆಂತ ಹತ್ತು ಹಜಜೆ ಮ್ಂದೆ 
ಯೇಚಿಸ್ವುದ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಲೆೊೇಚನ್, ನಮ್ಮ ವಿಧಾನ 
ಭವಿರ್ಯವಾದಿಯಾಗಿರಬೆೇಕ್! ಯ್ವಜನತೆಯ್ ತಮ್ಮ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು 
ಈಡೇರಿಸಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ದೆೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಭಾರತವನ್ನು ಮ್ನನುಡಸಲ್ 
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ಲಸ ಮಾಡ್ವುದ್ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ” ಎಂದರ್.

ಐದು ವಿರಯಗಳ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ಚಚೆ್ಷ
ಉತ್ಸವವು ಯ್ವ ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯತ್, 
ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿ-20 ಮತ್ತು ವೈ- 20 ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಐದ್ ವಿರಯಗಳ ಕ್ರಿತ್ ಸಮಗ್ರ 
ಚಚೆ್ಷಗಳು ನಡದವು. ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅರವತತುಕೊಕೆ 
ಹಚ್ಚು ಪ್ರಖಾ್ಯತ ತಜ್ಞರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರ್. ಈ 
ಕ್ಳಗಿನ ವಿರಗಳನ್ನು ಕ್ರಿತ್ ಚಚೆ್ಷಗಳು ನಡದವು:
n  ಕ್ಲಸ, ಉದ್ಯಮ, ನಾವಿೇನ್ಯ ಮತ್ತು 21ನ್ೇ 

ಶತಮಾನದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಭವಿರ್ಯ
n  ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ವಿಪತ್ತು 

ಅಪಾಯ ಕಡಿತ.
n  ಶಾಂತ್ ನಿಮಾ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ.
n  ಹಂಚಿಕ್ಯ ಭವಿರ್ಯ - ಯ್ವಜನತೆ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ.
n  ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಕಲಾ್ಯಣ.

n  ಯ್ವ ಶೃಂಗಸಭೆ.
n  ದೆೇಶೇಯ ಕ್್ರೇಡಗಳು ಮತ್ತು ಸಮರ ಕಲೆಗಳು.
n  ಯೇಗಥಾನ್
n  ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗಿೇತ
n  ಆಹಾರ ಆಚರಣೆ
n  ಯ್ವ ಕಲಾವಿದರಿಗಾಗಿ ಶಬ್ರ
n  ಸಾಹಸ ಕ್್ರೇಡಗಳು 

ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು

ರಾಷಟ್ 26ನೆೋ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಯುವಜನೆ್ೋತ್ಸವ
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ಸಂಪ್ಣ್ಷ ಗಣರಾಜೊ್ಯೇತ್ಸವ 
ಪರೆೇಡ್ ವಿೇಕ್ಷಿಸಲ್ ಈ 
ಕೊ್ಯಆರ್ ಕ್ೊೇಡ್ ಸಾಕೆ್ಯನ್ 
ಮಾಡಿ

ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕತ್ಷವಯ ಪಥದಲ್್ಲ ನಡದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೋಡ್ 
ಕತ್ಷವಯ ಪಥ: ಭಾರತದ ಕತ್ಷವಯಗಳು ಮತುತಿ ಸಂಕಲಪಾಗಳ 

ಮಾಗ್ಷ….

ಕತ್ಷವಯ ಪಥದಲ್್ಲ
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ಕತ್ಷವಯ ಪಥದಲ್್ಲ ವಾಯುಪಡಯ ಅದುಭುತ ಪ್ರದಶ್ಷನ

ರಾರಟ್ಪತಿ ದ ್ೌರಪದಿ ಮುಮು್ಷ ಅವರು ರಾರಟ್ 
ಧ್ವಜಕೆಕಾ ಗೌರವ ಸಲ್್ಲಸಿದರು 

ರಾರಟ್ಧ್ವಜದೆ್ಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಪಕ್ಷಿ 
ನವಿಲು

ಕತ್ಷವಯ ಪಥದಲ್್ಲ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ

ರಾಜಪಥವಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥ, ಇಲ್್ಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 74ನೇ 
ಗಣರಾಜ್ಯೇರ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು...
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ಭಾರತದ ಶ್ರೋಮಂತ ಸಂಸ್ಕಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ
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ಪ್ರೋಕ್ಷಕರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೋಂದ್ರ 
ಮೋದಿ ಅವರನುನು ಸಾ್ವಗತಿಸಿದರು

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೋಡ್ ನಲ್್ಲ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಈಜಪ್್ಟ ನ  ಸ್ೋನಾ ತುಕಡಿ

ಮ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತುತಿ ಐವರು ಪುರುರ ಅಗಿನುವಿೋರರು 
ನೌರಾಪಡಯ ತುಕಡಿಯಲ್್ಲ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ೋಯ 
ಸಿರಿಧಾನಯ ವರ್ಷ 2023

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೋಡನುಲ್್ಲ ಮಾದಕದ್ರವಯ ನಿಗ್ರಹ 
ಬ್ಯರ್ೋದ ಚೆ್ಚಚಾಲ ಸತಿಬ್ಧಚಿತ್ರ

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಯುದ್ಧ 
ಸಾಮಿರಕದಲ್್ಲ ಅಮರ ವಿೋರರಿಗೆ ಪುರಪಾ ನಮನ ಸಲ್್ಲಸಿದರು

ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ವಿರಯವನುನು ಆಧರಿಸಿದ 
ಗುಜರಾತ್ ನ ಸತಿಬ್ಧಚಿತ್ರಅಸಾ್ಸಂನ ಸತಿಬ್ಧಚಿತ್ರ

ಭಾರತದ ಮದಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಡ್್ರೋನ್ 
ವರುಣವನುನು ಪ್ರದರ್್ಷಸಲಾಯತು
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ಮಧ್ಯಪ್ರದೆೇಶದ ಇಂದೆೊೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 
8-10ರಂದ್ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯರ 17ನ್ೇ 
ಸಮಾವೇಶ ನಡಯತ್. ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಅನಿವಾಸಿ 

ಭಾರತ್ೇಯರನ್ನು ಸಾ್ವಗತ್ಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 
"ನಮಗೆ, ಇಡಿೇ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಯಾನುಡ್" ಎಂದ್ ಹೇಳಿದರ್. 
ಈ ಸ್ೈದಾ್ಧಂತ್ಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ವ್ಷಜರ್ ಭಾರತದ 
ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ ವಿಸತುರಣೆಯನ್ನು ರೊಪಿಸಿದರ್. ನಾವು ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ 
ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯ್ೇ 
ಸಮ್ದ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆವು, ಜಾಗತ್ಕ ವಾ್ಯಪಾರದ ಅಸಾಧಾರಣ 
ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದೆವು ಎಂದರ್.

ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನುದೆದುೇಶಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, "ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತ್ 
ಪಿ್ರಯ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತ್ವ ಮತ್ತು ಶಸಿತುನ ನಾಗರಿಕರ ಬಗೆಗೆ ಚಚಿ್ಷಸ್ವಾಗ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭ್ತ್ವದ ತಾಯ ಎಂಬ ಭಾರತ್ೇಯ ಹಮ್ಮ ಅನ್ೇಕ 
ಪಟ್ಟಿ ಹಚಾಚುಗ್ತತುದೆ" ಎಂದ್ ಹೇಳಿದರ್. ಅದಕಾಕೆಗಿಯ್ೇ ನಾನ್ 

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯರನ್ನು ಭಾರತದ ಬಾ್ರಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ 
ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೆತುೇನ್. ಸಾಗರೆೊೇತತುರ ಭಾರತ್ೇಯರ್ ದೆೇಶದ 
ನಿಜವಾದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು.

ಆರೆೊೇಗ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಾನ, ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ 
ಸ್ೇರಿದಂತೆ ಅನ್ೇಕ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತ್ 
ಸಾಧಿಸ್ತ್ತುರ್ವುದರಿಂದ, ಮ್ಂಬರ್ವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಕ್ತು 
ಇನೊನು ಹಚಾಚುಗ್ತತುದೆ. ಈ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗತ್ಕ 
ಆಸಕ್ತು ಮತತುರ್ಟಿ ಬೆಳೆಯ್ತತುದೆ ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದಿ 
ಹೇಳಿದರ್. ಆದದುರಿಂದ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯರ್ ಹಚ್ಚು ವಾಸತುವಿಕ 
ಮಾಹಿತ್ಯನ್ನು ಪಡದರೊಟಿ, ಅವರ್ ಭಾರತದ ವಿಸತುರಿಸ್ತ್ತುರ್ವ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ಬಗೆಗೆ ಹಚ್ಚು ಸಂವಹನ ನಡಸಲ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತತುದೆ 
ಎಂದರ್.

ಕ್ೊೇವಿಡ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ 
ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಲಸಿಕಾ ಅಭಯಾನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಸಿತ್, ಕ್ಲವೇ 
ತ್ಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸಥೆಳಿೇಯ ಲಸಿಕ್ಯನ್ನು ಅಭವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಿತ್ ಮತ್ತು 

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಐದನೆೋ ಅತಿದೆ್ಡ್ ಮತುತಿ ವೆೋಗವಾಗಿ ಬಳೆಯುತಿತಿರುವ ಆಥಿ್ಷಕ ರಾರಟ್ವಾಗಿರುವಾಗ, ಅದು ಜಾಗತಿಕ 
ವೆೋದಿಕೆಯಲ್್ಲ ಬಲವಾದ ಅಸಿಮಿತೆಯನುನು ಸಾಥಿಪ್ಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 200 ದೆೋಶಗಳಲ್್ಲ ನೆಲಸಿರುವ 3 ಕೆ್ೋಟಿಗ್ ಹಚುಚಾ 

ಭಾರತಿೋಯ ಸಮುದಾಯದವರು ಅಥವಾ ಪ್ಐಒಗಳು ಮತುತಿ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೋಯರು ಇಡಿೋ ಜಗತುತಿ ಭಾರತದ ಮೋಲ 
ಅಂತಹ ನಂಬ್ಕೆ ಇಡುವ ನಿಟಿ್ಟನಲ್್ಲ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಾತಿರ. ಜಾಗತಿಕ ನಕ್ಷೆಯಲ್್ಲ, ಇತರ ದೆೋಶಗಳಲ್್ಲ ವಾಸಿಸುವ 
ಭಾರತಿೋಯರ ಅನೆೋಕ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ, ಆದರ ಅವರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಶವನುನು ಹಂಚಿಕೆ್ಂಡಾಗ, ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂನ 

ಸ್ಫೂತಿ್ಷ ಗೆ್ೋಚರಿಸುತತಿದೆ. ಅವರು "ಮೋಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ", ಯೋಗ, ಕರಕುಶಲ ಉದಯಮ ಮತುತಿ ಭಾರತಿೋಯ 
ಸಂಸಕಾಕೃತಿಯ "ರಾರಟ್ದ್ತ"ರಾಗಿದಾದಿರ.

ಸಾಗರೇರ್ತರ ಭಾರತೇಯರು, ನಮ್ಮ 'ರಾಷ್ಟ್ರದೂರರು'
ಇಡೇ ಜಗತು್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶ

ರಾಷಟ್17ನೆೋ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತಿೋಯ ದಿವಸ್ ಸಮಾವೆೋಶ
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ಜಗತುತಿ ನಮಮಿ ಸಾಗರ್ೋತತಿರ ಭಾರತಿೋಯರ 
ಕೆ್ಡುಗೆಯನುನು ಮೌಲಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಾಗ, 
ಅದಕೆಕಾ ಬಲವಾದ ಮತುತಿ ಸಮಥ್ಷ ಭಾರತದ 
ಧ್ವನಿಯ್ ಕೆೋಳುತತಿದೆ. ನಾವು ಶತಮಾನಗಳ 

ಹಿಂದೆಯೋ ಜಾಗತಿಕ ವಾಯಪಾರದ ಅಸಾಧಾರಣ 
ಸಂಪ್ರದಾಯವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆದಿೋವೆ. ವಿವಿಧ 

ದೆೋಶಗಳು ಮತುತಿ ವಿವಿಧ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ನಡುವಿನ 
ವಾಯಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮೃದಿ್ಧಗೆ 

ಹೋಗೆ ದಾರಿ ತೆರಯಬಹುದು ಎಂಬುದನುನು ಭಾರತ 
ತೆ್ೋರಿಸಿದೆ.

ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

n ಮದಲ ಅರ್ವೆೋಶನ: ಯ್ವಜನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು 
ಮತ್ತು ಕ್್ರೇಡಾ ಸಚಿವ ಅನ್ರಾಗ್ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೊರ್ 
ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡದ "ನಾವಿೇನ್ಯತೆ 
ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೇಯ 
ಸಮ್ದಾಯದ ಯ್ವಕರ ಪಾತ್ರ"

n  ಎರಡನೆೋ ಅರ್ವೆೋಶನ: "2047 ಮ್ನ್ೊನುೇಟ" 
ಮತ್ತು "ಸ್ವಣ್ಷ ಯ್ಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೇಯ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸ್ವಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ್ೇಯ ಸಮ್ದಾಯದ ಪಾತ್ರ." ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ಮತ್ತು ಕ್ಟ್ಂಬ ಕಲಾ್ಯಣ ಸಚಿವ ಡಾ. ಮನ್್ಸಖ್ 
ಮಾಂಡವಿೇಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದುರ್ ಮತ್ತು 
ವಿದೆೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. 
ರಾಜ್ ಕ್ಮಾರ್ ರಂಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸಹ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದುರ್.

n  ಮ್ರನೆೋ ಅರ್ವೆೋಶನ: "ಭಾರತದ ಮೃದ್ 
ಶಕ್ತುಯ ಸದ್ಬಳಕ್: ಕರಕ್ಶಲತೆ, ಪಾಕಪದ್ಧತ್ ಮತ್ತು 
ಸೃಜನಶೇಲತೆಯ ಮೊಲಕ ಸದಾಭುವನ್" ವಿದೆೇಶಾಂಗ 
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಮಿೇನಾಕ್ಷಿ ಲೆೇಖಿ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದುರ್.

n ನಾಲಕಾನೆೋ ಅರ್ವೆೋಶನ: "ಭಾರತ್ೇಯ 
ಕಾಯ್ಷಪಡಯ ಜಾಗತ್ಕ ಚಲನಶೇಲತೆಯನ್ನು 
ಎದ್ರಿಸ್ವುದ್: ಭಾರತ್ೇಯ ಸಮ್ದಾಯದ 
ಪಾತ್ರ" ಶಕ್ಷಣ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಮತ್ತು 
ಉದ್ಯಮಶೇಲತೆ ಸಚಿವ ಧಮೇ್ಷಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದದುರ್.

n ಐದನೆೋ ಅರ್ವೆೋಶನ: ಹಣಕಾಸ್ ಸಚಿವ ನಿಮ್ಷಲಾ 
ಸಿೇತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ  "ರಾರಟ್ 
ನಿಮಾ್ಷಣದ ನಿಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗರೆೊೇತತುರ ಉದ್ಯಮಿಗಳ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ಬಳಕ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನ"

ಈ ಐದು ವಿರಯಗಳ ಮೋಲ ವಿಶೋರ ಅರ್ವೆೋಶನಗಳು

220 ಕ್ೊೇಟಿ ಉಚಿತ ಡೊೇಸ್ ಗಳನ್ನು ನಿೇಡ್ವ ಮೊಲಕ 
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಿತ್. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ದೆೊಡ್ಡ ಆರ್್ಷಕ 
ರಾರಟ್ಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಸಪಾಧಿ್ಷಸಿದಾಗ, ಜಾಗತ್ಕ ಅಸಿಥೆರತೆಯ 
ನಡ್ವಯೊ ವಿಶ್ವದ ಐದ್ ಉದಯೇನ್್ಮಖ ಆರ್್ಷಕ 
ರಾರಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಥೆನ ಪಡದಿದೆ ಎಂದರ್.

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೊರನ್ೇ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ನವ್ೇದ್ಯಮ 
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದಾಗ, "ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಎಲೆಕಾಟ್ನಿಕ್ ಉತಾಪಾದನಾ ಉದ್ಯಮವು ತನನು ಅಧಿಕಾರದ ಮ್ದೆ್ರ 
ಒತ್ತುರ್ತತುದೆ. ಒಂದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ ಹಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು 
ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಮ್ರಿದಿದದುರೆ, 
ತೆೇಜಸ್ ಯ್ದ್ಧ ವಿಮಾನ, ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕ್ ಐಎನ್ಎಸ್ 

ವಿಕಾ್ರಂತ್ ಮತ್ತು ಅರಿಹಂತ್ ನಂತಹ ಪರಮಾಣ್ ಜಲಾಂತಗಾ್ಷಮಿ 
ನೌಕ್ಗಳನ್ನು ಭಾರತವ್ಂದೆೇ ತಯಾರಿಸ್ತ್ತುದೆ. ಇದೆಲಲಿದರ 
ನಡ್ವ, ಭಾರತ ಏನ್ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತ್ತುದೆ ಎಂಬ್ದರ ಬಗೆಗೆ 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರಿಗೆ ಕ್ತೊಹಲ ಇರ್ವುದ್ ಸಾ್ವಭಾವಿಕ 
ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದಿ ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸಿದಾದುರೆ. ಭಾರತದ 
ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಏನ್, ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭವಿರ್ಯವೇನ್? 
ಎಲಲಿ ಸಕಾಲ್ಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವ್ಂದರಲೆಲಿೇ 
ಶೇ.40ರಷ್ಟಿದೆ ಎಂದ್ ತ್ಳಿದ್ ಜಗತ್ತು ಚಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಜ್ಾನ ಕೆೋಂದ್ರವಾಗುವ 
ಸಾಮಥಯ್ಷವನುನು ಹ್ಂದಿದೆ
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಜ್ಾನ ಕ್ೇಂದ್ರವಾಗ್ವುದಲಲಿದೆ, ವಿಶ್ವದ ಕೌಶಲ್ಯ 
ರಾಜಧಾನಿಯಾಗ್ವ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನೊನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು 
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ಒಬಬು ಭಾರತಿೋಯ ವಿದೆೋಶಕೆಕಾ ಹ್ೋಗಿ 
ಭಾರತಿೋಯ ಮ್ಲದ ವಯಕ್ತಿಯನುನು 
ಭೆೋಟಿಯಾದಾಗ, ಅವನು ಇಡಿೋ 
ಭಾರತವನುನು ಕಂಡಂತೆ ಭಾವಿಸುತಾತಿನೆ.

ಸುರಿನಾಮ್ ಅಧಯಕ್ಷರನುನು ಭೆೋಟಿಯಾದ 
ರಾರಟ್ಪತಿ ದ ್ೌರಪದಿ ಮುಮು್ಷ 
ರಾರಟ್ಪತ್ ದ ್ೌರಪದಿ ಮ್ಮ್್ಷ ಅವರ್ ಜನವರಿ 
10 ರಂದ್ 17 ನ್ೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯ ದಿವಸ್ 
ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರ್. ಅವರ್ 
ಸಮಾರೆೊೇಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ 
2023ರ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯ ಸಮಾ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸಿತು 
ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದರ್. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತುಗೆ ವಿವಿಧ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿೇಡಿದ ಕ್ೊಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಧನ್ಗಳನ್ನು 
ಗ್ರ್ತ್ಸಿ ಗೌರವಿಸಲ್  ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯ 
ಸಮಾ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸಿತುಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗ್ತತುದೆ. ಈ ವೇಳೆ, 
ಅವರ್ ಸ್ರಿನಾಮ್  ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದಿ್ರಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ 
ಸಂತೆೊೇಖಿ ಅವರನ್ನು ಭೆೇಟಿಯಾದರ್.

ಭಾರತಿೋಯ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಹಣ 
ರವಾನೆಯಲ್್ಲ ಶೋ.12ರರು್ಟ ಹಚಚಾಳ
ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯ ದಿವಸ್ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಮಾತನಾಡಿದ ಹಣಕಾಸ್ ಸಚಿವ ನಿಮ್ಷಲಾ 
ಸಿೇತಾರಾಮನ್, 2021ಕ್ಕೆ ಹೊೇಲ್ಸಿದರೆ 2022 ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ್ೇಯ ಸಮ್ದಾಯದವರ್ ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸ್ವ 
ಮತತುವು ಶೇಕಡಾ 12 ರರ್ಟಿ ಹಚಾಚುಗಿದೆ ಮತ್ತು 
ಸ್ಮಾರ್ 100 ಶತಕ್ೊೇಟಿ ಅಮರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ 
ತಲ್ಪುತತುದೆ ಎಂದ್ ಹೇಳಿದರ್. ಐದನ್ೇ ಅಧಿವೇಶನವು 
ಹಣಕಾಸ್ ಸಚಿವ ನಿಮ್ಷಲಾ ಸಿೇತಾರಾಮನ್ ಅವರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ  "ರಾರಟ್ ನಿಮಾ್ಷಣದ ನಿಟಿಟಿನಲ್ಲಿ 
ಸಾಗರೆೊೇತತುರ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ಬಳಕ್ಗೆ 
ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನ" ಕ್ರಿತ್ ನಡಯತ್.

ಸಮಥ್ಷ ಯ್ವಕರ ದೆೊಡ್ಡ ಗ್ಂಪನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ವುದ್ 
ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಅವರ್ ಸಮಗ್ರತೆಯಂದಿಗೆ ಕ್ಲಸ ಮಾಡ್ವ 
ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನ್ೊೇಭಾವವನ್ನು ಸಹ 
ಹೊಂದಿದಾದುರೆ. 
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತಿೋಯರ ಯಶ್ೋಗಾಥೆಗಳನುನು 
ದಾಖಲ್ಸಬೋಕು
ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಭಾರತ್ೇಯರ್ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅನ್ೇಕ 
ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತ್ತುದಾದುರೆ. ಅವರ್ ಆ ದೆೇಶದ ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ 
ಮಹತ್ವದ ಕ್ೊಡ್ಗೆ ನಿೇಡಿದಾದುರೆ. ಅಂತಹ ಜನರ ಜಿೇವನ, 
ಸವಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನ್ಗಳ ವಿವರದ ದಾಖಲ್ೇಕರಣ ಕಾಯ್ಷ 
ಆಗಬೆೇಕ್. ಅನ್ೇಕ ಹಿರಿಯರ್ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಸವಿ ನ್ನಪುಗಳನ್ನು 
ಸ್ಮರಿಸ್ತಾತುರೆ. ಪ್ರತ್ ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ೇಯ ಸಮ್ದಾಯದ 
ಇತ್ಹಾಸದ ಬಗೆಗೆ ದೃಕ್ -ಶ್ರವಣ ಅಥವಾ ಲ್ಖಿತ ದಸಾತುವೇಜನ್ನು 
ರಚಿಸಲ್ ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯಗಳ ಮೊಲಕ ಪ್ರಯತನುಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಬೆೇಕ್. ಭಾರತದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಯ್ ವಿದೆೇಶಕ್ಕೆ ಹೊೇದಾಗ 
ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ೇಯ ಮೊಲದ ವ್ಯಕ್ತುಯನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಅವನ್ 
ಇಡಿೇ ಭಾರತವನ್ನು ಕಂಡಂತೆ ಭಾವಿಸ್ತಾತುನ್.
ಭಗವಾನ್ ಮಹಾರಾಲನ ಆರ್ೋವಾ್ಷದ ಪಡಯರಿ
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, 
ಇಂದೆೊೇರ್ ಒಂದ್ ಸ್ಂದರ ನಗರ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, ಸಮಯವನ್ನು 
ಮಿೇರಿ, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ವ ಯ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ 
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯರಿಗೆ ತ್ಳಿಸಿದರ್. ಹತ್ತುರದ ಉಜಜೆಯನಿ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಮಹಾಕಾಲನ ಮಹಾಲೆೊೇಕದ ಭವ್ಯ ಮತ್ತು 
ದಿವ್ಯ ವಿಸತುರಣೆಯೊ ಆಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಿೇವು ಭೆೇಟಿ 
ನಿೇಡಿ, ಭಗವಾನ್ ಮಹಾಕಾಲನ ಆಶೇವಾ್ಷದವನ್ನು ಪಡಯ್ತ್ತುೇರಿ 
ಮತ್ತು ಆ ಅದ್ಭುತ ಅನ್ಭವದ ಭಾಗವಾಗ್ತ್ತುೇರಿ ಎಂದ್ ನಾನ್ 
ಭಾವಿಸ್ತೆತುೇನ್.
ಸುರಿನಾಮ್ ಅಧಯಕ್ಷರನುನು ಭೆೋಟಿಯಾದ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಮೋದಿ
ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ್ ಸ್ರಿನಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದಿ್ರಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ 
ಸಂತೆೊೇಖಿ ಅವರನ್ನು ಭೆೇಟಿಯಾದರ್. ಹೈಡೊ್ರೇಕಾಬ್ಷನ್, 
ರಕ್ಷಣೆ, ಕಡಲ ಭದ್ರತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ಐಸಿಟಿ ಮತ್ತು 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದಂತಹ ಪರಸಪಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತುಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರದ 
ಬಗೆಗೆ ಇಬ್ಬರೊ ನಾಯಕರ್ ಚಚಿ್ಷಸಿದರ್. ಸ್ರಿನಾಮ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ 
ಜನವರಿ 7 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡಿದದುರ್. 
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ್ ಜಾಗತ್ಕ ಹೊಡಿಕ್ದಾರರ ಶೃಂಗಸಭೆಗಾಗಿ 
ಇಂದೆೊೇರ್ ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದದುರ್, ನಂತರ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು 

ನವದೆಹಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದದುರ್.
ಗಯಾನಾ ಅಧಯಕ್ಷರ್ಂದಿಗೆ ಸಭೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶ್ರೇ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಮತ್ತು ಗಯಾನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ಡಾ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಇಫಾ್ಷನ್ ಅವರ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ್ೇಯ ದಿವಸ್ 
ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೆೇಟಿಯಾದರ್. ಇಂಧನ, ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ 
ಅಭವೃದಿ್ಧ, ಔರಧಗಳು, ಆರೆೊೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ತಂತ್ರಜ್ಾನ ಮತ್ತು 
ನಾವಿೇನ್ಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ 
ವಿರಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಉಭಯ ನಾಯಕರ್ ಮಾತ್ಕತೆ ನಡಸಿದರ್. 
ಗಯಾನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಜನರ ನಡ್ವಿನ 180 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ನುೇಹ 
ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಚಿಚುಸಲ್ ನಿಧ್ಷರಿಸಲಾಯತ್. ಗಯಾನಾ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ್ ಜನವರಿ 8 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದದುರ್. 

ರಾಷಟ್17ನೆೋ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತಿೋಯ ದಿವಸ್ ಸಮಾವೆೋಶ
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ನಿೇರ್ ಕ್ೇವಲ ಜಿೇವದ ಮೊಲವಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿ; ಇದ್ 
ಅಭವೃದಿ್ಧಯ ಮೊಲವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರದೆೊಂದಿಗೆ, 
ಸಕಾ್ಷರವು ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನನು ನಿೇತ್ಗಳು ಮತ್ತು 

ನಿಧಾ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ "ಜಲ ಆಡಳಿತ" ಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನಿೇಡಿದ್ದು, ಒಟಾಟಿರೆ ಜಲ 
ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತೆ್ಯೇಕ ಜಲ ಶಕ್ತು ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನುೇ ಸಾಥೆಪಿಸಿತ್. 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೇಜನ್, ಎಲಲಿ ಜಮಿೇನಿಗೊ ನಿೇರ್ 
(ಹರ್ ಖ್ೇತ್ ಕ್ೊೇ ಪಾನಿ), "ಪ್ರತ್ ಹನಿ ಹಚ್ಚು ಬೆಳೆ" ಅಭಯಾನ, 
ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಅಭಯಾನ, ಜಲ ಜಿೇವನ್ ಅಭಯಾನ, ಅಟಲ್ 
ಭೊ ಜಲ ಯೇಜನ್, "ಮಳೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯರಿ: ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವ್ೇ 
ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿೇರನ್ನು ಕ್ೊಯ್ಲಿ ಮಾಡಿ" ಮತ್ತು ನದಿ ಜೊೇಡಣೆ 

ಯೇಜನ್ಯಂತಹ ವಿಶರಟಿ ಅಭಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳ 
ಮೊಲಕ ನಿೇರಿನ್ೊಂದಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಸಂಪಕ್್ಷಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ೇಂದ್ರ 

ಜಲಶಕ್ತು ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ "ಜಲ ದೃಷ್ಟಿಕ್ೊೇನ 
@2047" ಎಂಬ ರ್್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೆೊಂದಿಗೆ ನಿೇರಿನ ಬಗೆಗೆ ರಾಜ್ಯ 

ಸಚಿವರ ಮದಲ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಾಷ್್ಷಕ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು 
ಆಯೇಜಿಸಿತ್. ಮ್ಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ 
2047 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ನಿೇರಿನ ದೃಷ್ಟಿಕ್ೊೇನದ ಬಗೆಗೆ 
ಚಚಿ್ಷಸ್ವುದ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದೆದುೇಶವಾಗಿತ್ತು.

30

ಪರಿಹರಿಸಲು ಶ್ರಮಸುತಿತುರುವ ಭಾರತ
ನಿೋರು ಇದದಿರಷೆ್ಟೋ ಭವಿರಯವಿದೆ. ಈ ಹೋಳಿಕೆಯು ಪ್ರಸುತಿತ ಸರಾ್ಷರದ ನಿೋತಿಯನುನು 
ಒತಿತಿ ಹೋಳುತತಿದೆ. ಭಾರತವು ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರಯಲ್್ಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹ್ಂದಿದ ರಾರಟ್ದ 

ಸಂಕಲಪಾದೆ್ಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತಿತಿರುವಾಗ, ಜೋವನದ ಮ್ಲಭ್ತ 
ಅವಶಯಕತೆಯಾಗಿ ನಿೋರಿನ ಪಾ್ರಮುಖಯ ಇನ್ನು ಹಚಾಚಾಗುತತಿದೆ. ಜಲ ದೃಷ್್ಟಕೆ್ೋನ@2047  

(ವಾಟರ್ ವಿರನ್ @ 2047) ಅಮೃತ ರಾಲದಲ್್ಲ 2047 ರವರಗಿನ ಪ್ರಯಾಣದ 
ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಜನರ ಪಾಲ್ಗೆಳುಳುವಿಕೆಯಂದಿಗೆ, ನಿೋರಿನ ಬೋಡಿಕೆ ಮತುತಿ 

ಪ್ರೈಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿೋರಿನ ಸಮಥ್ಷ ಬಳಕೆ ಮತುತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಈಗ 
ಸಹರಾರ ಮತುತಿ ಸಮನ್ವಯದ ವಿರಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳುಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 
ಜಲ ಸಮಸ್್ಯಗಳನ್ನು 

ನಿೇರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸ್ವ ಸಲ್ವಾಗಿ 
ಕ್ೇಂದ್ರವು ಅಟಲ್ ಅಂತಜ್ಷಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 

ಯೇಜನ್ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದೆ. ಇದ್ ಸೊಕ್ಷಷ್ಮ 
ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಅದೆೇ 

ಕಾಳಜಿಯಂದ ನಿವ್ಷಹಿಸಬೆೇಕ್. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೆೇ 
ನದಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಜಲಮೊಲಗಳು 
ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತುಗಳಿಂದ ಕಲ್ಷ್ತವಾಗಿಲಲಿ ಎಂದ್ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ ನಾವು ಪ್ರತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸಕೆರಣೆ ಮತ್ತು ತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿವ್ಷಹಣೆಯ 

ಜಾಲವನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸಬೆೇಕಾಗಿದೆ. 
-ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ

ರಾಷಟ್ ಜಲ ದೃಷ್್ಟಕೆ್ೋನ@2047

ನ್ಯ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ 
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ಜಲ ಸಮಸ್ಯ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಏಕೆ ಅವಶಯಕ?
2001 ಮತ್ತು 2011ರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಾಷ್್ಷಕ ತಲಾ ನಿೇರಿನ 
ಲಭ್ಯತೆಯ್ ಅನ್ಕ್ರಮವಾಗಿ 1816 ಕೊ್ಯಬ್ಕ್ ಮಿೇಟರ್ ಮತ್ತು 
1545 ಕೊ್ಯಬ್ಕ್ ಮಿೇಟರ್ ಎಂದ್ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ 
ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ವಾಷ್್ಷಕ ತಲಾ ನಿೇರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ್ 1700 
ಕೊ್ಯಬ್ಕ್ ಮಿೇಟರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಇದದುರೆ ಅದ್ ನಿೇರಿನ ಕ್ೊರತೆ 
ಎಂದ್  ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ, ವಾಷ್್ಷಕ ತಲಾ ನಿೇರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ್ 
1000 ಕೊ್ಯಬ್ಕ್ ಮಿೇಟರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಇದದುರೆ ಅದನ್ನು ತ್ೇವ್ರ 
ನಿೇರಿನ ಕ್ೊರತೆ ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. ನಿೇತ್ ಆಯೇಗದ 
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2050 ರಲ್ಲಿ ತಲಾ ನಿೇರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ್ 1140 
ಕೊ್ಯಬ್ಕ್ ಮಿೇಟರ್ ಆಗ್ತತುದೆ ಎಂದ್ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2047ರ 
ವೇಳೆಗೆ, ದೆೇಶದಲ್ಲಿ ನಿೇರಿನ ಬೆೇಡಿಕ್ ಅದರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಿೇರ್ವ 
ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯದೆ. ಈ ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯ್ೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಅವರ್ ಈ ವಿರಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚಚಿ್ಷಸಲ್ 
ಎಲಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ನಡಸಬೆೇಕ್ಂದ್ 
ಆಗ್ರಹಿಸಿದರ್.
ಅಮೃತ ಯಾತೆ್ರ ಮತುತಿ ಜಲ ದೃಷ್್ಟಕೆ್ೋನ
ಇದೆೇ ಮಟಟಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡದ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವ್ಂದರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ್ ಜಲ ಸ್ರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಅತ್್ಯತತುಮ ಕಾಯ್ಷವನ್ನು ಒತ್ತು ಹೇಳಿದರ್. ಸಂವಿಧಾನದ 

ಪ್ರಕಾರ, ನಿೇರ್ ರಾಜ್ಯದ ವಿರಯವಾಗಿದೆ; ಹಿೇಗಾಗಿ, ನಿೇರಿನ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಯತನುಗಳ ಮೊಲಕ ಮಾತ್ರ 
ದೆೇಶದ ಸಾಮೊಹಿಕ ಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹ್ದ್. "2047ರ 
ನಮ್ಮ ನಿೇರಿನ ದೃಷ್ಟಿಕ್ೊೇನವು ಮ್ಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಮ್ಖ ಆಯಾಮವಾಗಿದೆ" 
ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹೇಳಿದರ್. ಸಕಾ್ಷರವು ಈ ಬಜರ್ ನಲ್ಲಿ  
ವೃತಾತುಕಾರದ ಆರ್್ಷಕತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಒತ್ತು ನಿೇಡಿದೆ. ಸಂಸಕೆರಿಸಿದ 
ನಿೇರನ್ನು ಮರ್ಬಳಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ನಿೇರನ್ನು 
ಸಂರಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಇಡಿೇ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ್ ಪ್ರಯೇಜನ 
ಪಡಯ್ತತುದೆ.

ವಿವಿಧ ಉದೆದುೇಶಗಳಿಗಾಗಿ "ಸಂಸಕೆರಿಸಿದ ನಿೇರಿನ" ಬಳಕ್ಯನ್ನು 
ಹಚಿಚುಸಲ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾಗ್ಷಗಳನ್ನು ಕಂಡ್ಕ್ೊಳ್ಳಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ 
ಅವರ್ ಒತ್ತು ಹೇಳಿದರ್. ನಮ್ಮ ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಮೊಲಗಳು 
ಇಡಿೇ ಜಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮ್ಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಹೇಳಿದರ್. ಪ್ರತ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾ್ಯಜ್ಯ ನಿವ್ಷಹಣೆ 
ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸಕೆರಣಾ ಜಾಲವನ್ನು ಅಭವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವ 
ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತುಹೇಳಿದ ಅವರ್, "ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ 
ಅಭಯಾನವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟಿಕ್ೊಂಡ್, ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳು 
ನದಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲ್ ಇದೆೇ ರಿೇತ್ಯ ಅಭಯಾನಗಳನ್ನು 
ಪಾ್ರರಂಭಸಬಹ್ದ್.

ಭಾರತ@2047 ಭಾಗವಾಗಿ ಜಲ ಭದ್ರತೆಯ ಸವಾಲುಗಳನುನು 
ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರಯವರ 5ಪ್ ಮಂತ್ರ

ರಾಜಕ್ೋಯ 
ಇಚಾಛಾಶಕ್ತಿ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ 

ಹಣರಾಸು
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ 

ಪಾಲ್ಗೆಳುಳುವಿಕೆ 
ಸುಸಿಥಿರತೆಗಾಗಿ 
ಮನವೆ್ಲ್ಕೆ

1 2 3 4 5

ಅಮೃತ ಸರ್ೋವರರಾಕಾಗಿ 93,000ಕ್ಕಾ 
ಹಚುಚಾ ಸಥಿಳಗಳ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ
ಜನವರಿ 5ರ ಹೊತ್ತುಗೆ, ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 93,112 ಅಮೃತ 
ಸರೆೊೇವರ ಸಥೆಳಗಳನ್ನು ಗ್ರ್ತ್ಸಲಾಗಿದೆ. 54 ಸಾವಿರಕೊಕೆ ಹಚ್ಚು 
ಸರೆೊೇವರಗಳ ನಿಮಾ್ಷಣವ್ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು 26,929 
ಅಮೃತ ಸರೆೊೇವರಗಳ ನಿಮಾ್ಷಣ ಪ್ಣ್ಷಗೆೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತ್ 
ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 75 ಅಮೃತ ಸರೆೊೇವರಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗ್ವುದ್ 
ಅಥವಾ ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಪ್ರತ್ ಅಮೃತ ಸರೆೊೇವರವು 
ಒಂದ್ ಎಕರೆ ಕ್ೊಳ ಪ್ರದೆೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 10,000 
ಕೊ್ಯಬ್ಕ್ ಮಿೇಟರ್ ನಿೇರಿನ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತತುದೆ...

ರಾಷಟ್ಜಲ ದೃಷ್್ಟಕೆ್ೋನ@2047

POLITICAL WILL PUBLIC 
FINANCING

PUBLIC 
PARTICIPATION

PERSUASION
 FOR 

SUSTAINABILITYPARTNERSHIP
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ನಿಣ್ಷಯ - 'ರುಪೋ ಡಬ್ಟ್ ರಾಡ್್ಷ' ಮತುತಿ ಕಡಿಮ ಮೌಲಯದ 
ಭಿೋಮ್-ಯುಪ್ಐ ವಹಿವಾಟುಗಳನುನು (ಪ್ 2 ಎಂ) ಉತೆತಿೋಜಸಲು 
ಪ್್ರೋತಾ್ಸಹಕ ಯೋಜನೆ ಮತುತಿ 2,600 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.ಗಳಿಗೆ 
ಕೆೋಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಪ್್ರೇತಾ್ಸಹಕ ಯೇಜನ್ಯ್ ಬಲವಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಪಾವತ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ ಮತ್ತು ರ್ಪೇ ಡಬ್ರ್ 
ಕಾಡ್್ಷ ಮತ್ತು ಭೇಮ್-ಯ್ಪಿಐ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟ್ಗಳನ್ನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ನ್ರವಾಗ್ತತುದೆ. 'ಎಲಲಿರೆೊಂದಿಗೆ ಎಲಲಿರ ವಿಕಾಸ' 
ಉದೆದುೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ, ಈ ಯೇಜನ್ಯ್ ಯ್ಪಿಐ ಲೆೈರ್ 
ಮತ್ತು ಯ್ಪಿಐ 123 ಪೇ ಅನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸ್ತತುದೆ. ಇದ್ ದೆೇಶದ 
ಎಲಾಲಿ ವಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತ್ಗಳು ಹಚ್ಚು 
ಪಾ್ರಮ್ಖ್ಯತೆ ಪಡಯಲ್ ಅನ್ವು ಮಾಡಿಕ್ೊಡ್ತತುದೆ.

ನಿಣ್ಷಯ - ಬಹು ರಾಜಯ ಸಹರಾರಿ ಸಂಘಗಳ ರಾಯದಿ, 2002ರ 
ಅಡಿಯಲ್್ಲ ರಾರಟ್ಮಟ್ಟದ ಬಹು-ರಾಜಯ ಸಹರಾರಿ ರಫ್ತು 
ಸ್್ಸ್ೈಟಿಯನುನು ಸಾಥಿಪ್ಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.

ಪರಿಣಾಮ: ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಮಾದರಿಯ 
ಮೊಲಕ 'ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧ' ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲ್ 
ಇದ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಜಾಗತ್ಕ ಮಾರ್ಕಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾರತ್ೇಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಫ್ತು ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು ಹಚಿಚುಸಲ್ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ವಿವಿಧ ರಫ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಯೇಜನ್ಗಳು 
ಮತ್ತು ನಿೇತ್ಗಳ ಪ್ರಯೇಜನಗಳನ್ನು ಪಡಯಲ್ ಸಹಕಾರಿ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಹಚಿಚುನ ರಫ್ತು ಸರಕ್ ಮತ್ತು 
ಸ್ೇವಾ ತೆರಿಗೆಯ ಹಚಚುಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಸಹಕಾರಿ 
ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಚಿಚುನ ಉದೆೊ್ಯೇಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತತುದೆ. ಉದೆದುೇಶತ 
ಸ್ೊಸ್ೈಟಿಯ್ ರಫತುನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸಲ್ ಒಂದ್ ಪ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ 
ಕಾಯ್ಷನಿವ್ಷಹಿಸ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ವಲಯದಿಂದ ರಫ್ತುಗೆ 
ಒತ್ತು ನಿೇಡ್ತತುದೆ. ಪಾ್ರಥಮಿಕದಿಂದ ರಾರಟ್ಮಟಟಿದವರೆಗಿನ ಸಹಕಾರಿ 
ಸಂಘಗಳು ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಬಹ್ದ್.

ನಿಣ್ಷಯ - ಕೆ್ೋಲಕಾತಾದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೋರು, ನೆೈಮ್ಷಲಯ 
ಮತುತಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಕೆೋಂದ್ರಕೆಕಾ ಡಾ.ಶಾಯಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ 

ಸಂಪುಟದ ನಿಣ್ಷಯಗಳು

ಭೇಮ್ ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಬಹು-ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ರಫ್ ್ತ ಸೊಸ್ೈಟಿ 

ರಚನಗೆ ಅನ್ಮೊೇದನ

ದೆೋಶದಲ್್ಲ ಡಿಜಟಲ್ ವಹಿವಾಟು ವೆೋಗವಾಗಿ ಹಚುಚಾತಿತಿದೆ. ಡಿಸ್ಂಬರ್ 2022 ರಲ್್ಲ 12.8 ಲಕ್ಷ ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.ಗಳ 
ಯುಪ್ಐ ವಹಿವಾಟು ನಡದಿದೆ. ಏತನಮಿಧಯ, ಡಿಜಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನುನು ಉತೆತಿೋಜಸಲು, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೋಂದ್ರ 

ಮೋದಿ ನೆೋತೃತ್ವದ ಕೆೋಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಹಣರಾಸು ವಿರಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂರ್ಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ 
ನಿಣ್ಷಯಗಳನುನು ಕೆೈಗೆ್ಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಣ್ಷಯಗಳ ಅನುಷಾ್ಠನದೆ್ಂದಿಗೆ, ಬಳಕೆದಾರರು ಹಣರಾಸು ವಹಿವಾಟುಗಳು 
ಮತುತಿ ಡಿಜಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೋಲ ಪ್್ರೋತಾ್ಸಹಕಗಳನುನು ಪಡಯುತಾತಿರ. ದೆೋಶದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ವೆೋಗ ನಿೋಡುವ 

ಇತರ ಹಲವಾರು ನಿಣ್ಷಯಗಳ ಜ್ತೆಗೆ ಸಹರಾರಿ ವಲಯರಾಕಾಗಿ ಸಹರಾರದಿಂದ ಸಮೃದಿ್ಧಯ ಸಂಕಲಪಾವನುನು 
ದೃಢವಾಗಿ ಪ್ರೈಸುವ ನಿಣ್ಷಯಗಳನ್ನು ಕೆೈಗೆ್ಳಳುಲಾಯತು.
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ಮುಖಜ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ನಿೋರು ಮತುತಿ ನೆೈಮ್ಷಲಯ ಸಂಸ್ಥಿ ಎಂದು 
ಹಸರಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ್ ಪಶಚುಮ ಬಂಗಾಳದ ಕ್ೊೇಲಕೆತಾ 
ಜೊೇಕಾದ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಬ್ಷರ್ ರಸ್ತುಯಲ್ಲಿ 8.72 ಎಕರೆ 
ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ವಾ್ಯಪಿಸಿದೆ. ತರಬೆೇತ್ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳ ಮೊಲಕ 
ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ್ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ೇಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರ್, 
ನ್ೈಮ್ಷಲ್ಯ ಮತ್ತು ನ್ೈಮ್ಷಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಪ್ರಯತ್ನುಸ್ತತುದೆ. 
ಇದ್ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ ವಧ್ಷನ್ಯ ಉತಕೆಕೃರಟಿತೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.

ನಿಣ್ಷಯ - ದ್ರದಶ್ಷನ ಮತುತಿ ಆರಾಶವಾಣಿ ಆಧುನಿೋಕರಣ, 
ಪ್ರಸಾರ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ ಮತುತಿ ಜಾಲ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 2539.91 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್. ಅನುಮೋದನೆ ನಿೋಡಿದ 
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ
ಪರಿಣಾಮ: ದೆೇಶೇಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ 
ಉತತುಮ ಗ್ಣಮಟಟಿದ ವಸ್ತುವಿರಯವನ್ನು ಅಭವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ವುದ್ 
ಮತ್ತು ಹಚಿಚುನ ವಾಹಿನಿಗಳಿಗೆ ಸಥೆಳಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಾಸಲ್ ಹಾಗೊ 
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಸ್ತುವಿರಯದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು 
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ ಡಿಟಿಎರ್ ವೇದಿಕ್ಯ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು 
ಮೇಲದುಜ್ಷಗೆೇರಿಸ್ವುದ್. ಒಬ್ ವಾ್ಯನ್ ಗಳ ಖರಿೇದಿ ಮತ್ತು ಡಿಡಿ 
ಮತ್ತು ಎಐಆರ್ ಸ್ಟಿಡಿಯೇಗಳನ್ನು ಎರ್,ಡಿಯಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 
ಮೇಲದುಜ್ಷಗೆೇರಿಸ್ವುದ್ ಸಹ ಯೇಜನ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
n ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಎಫ್ಎಂ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ದೆೇಶದ ಜನಸಂಖ್್ಯಯ 

ಶೇಕಡಾ 80 ಕ್ಕೆಂತ ಹಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ವಿಸತುರಿಸಲಾಗ್ವುದ್. 
ದೊರದ, ಬ್ಡಕಟ್ಟಿ, ಉಗ್ರವಾದ ಪಿೇಡಿತ, ಗಡಿ ಪ್ರದೆೇಶಗಳು 
ಮತ್ತು ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ ಜನರಿಗೆ 8 
ಲಕ್ಷ ಡಿಡಿ ಉಚಿತ ಡಿಶ್ ಡಿಟಿಎರ್ ಸ್ರ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್್ಸ ಗಳನ್ನು 
ವಿತರಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ನಿಣ್ಷಯ- ಭಾರತವನುನು ಹಸಿರು ಜಲಜನಕದ ಜಾಗತಿಕ 
ಕೆೋಂದ್ರವನಾನುಗಿ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಹಸಿರು ಹೈಡ್್ರೋಜನ್ 
ಅಭಿಯಾನಕೆಕಾ ಅನುಮೋದನೆ.

ಪರಿಣಾಮ: ಹಸಿರ್ ಹೈಡೊ್ರೇಜನ್ ಅಭಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 5 ದಶಲಕ್ಷ ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಹಸಿರ್ ಹೈಡೊ್ರೇಜನ್ 
ಉತಾಪಾದನ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ 8 ಲಕ್ಷ ಕ್ೊೇಟಿ 
ಹೊಡಿಕ್ಯ ಗ್ರಿ ಮತ್ತು 6 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ ಹಚ್ಚು ಉದೆೊ್ಯೇಗಗಳು 
ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆಯದೆ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್್ಸಲೈಡ್ 
ಹೊರಸೊಸ್ವಿಕ್ಯನ್ನು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ 50 
ಎಂಎಂಟಿ ಕಡಿಮ ಮಾಡ್ವ ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯದೆ.
n ಅಭಯಾನದ ಆರಂಭಕ ವಚಚುವು 19,744 ಕ್ೊೇಟಿ 

ರೊ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ೈರ್ ಪ್್ರೇಗಾ್ರಂಗೆ 17,490 ಕ್ೊೇಟಿ 
ರೊ., ಪಾ್ರಯೇಗಿಕ ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ 1,466 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ., 
ಸಂಶೊೇಧನ್ ಮತ್ತು ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ 400 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ., ಇತರ 
ಅಭಯಾನದ ಘಟಕಗಳಿಗೆ 388 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಆಗಿರ್ತತುದೆ.

ನಿಣ್ಷಯ - ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೋಶದಲ್್ಲ 382 ಮಗಾವಾಯಟ್ ಸುನಿನು 
ಅಣೆಕಟ್್ಟ ಜಲವಿದುಯತ್ ಯೋಜನೆ  ಹ್ಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಯೇಜನ್ಯನ್ನು ಸಕಾ್ಷರಿ ಕಂಪನಿ ಸಟ್ಲಿಜ್ ಜಲ 
ವಿದ್್ಯತ್ ನಿಗಮ ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ದೆ. ಇದರೆೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 
ನಾಲ್ಕೆ ಸಾವಿರ ನ್ೇರ ಮತ್ತು ಪರೆೊೇಕ್ಷ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳು 
ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲ್ವ. ನಿಮಾ್ಷಣ ವಚಚುವನ್ನು 2614.51 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ 
ಎಂದ್ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಿಣ್ಷಯ - ಕೆೋಂದ್ರದ ಮಾಜ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಮತುತಿ ಗೆ್ೋವಾ 
ಮುಖಯಮಂತಿ್ರ ದಿವಂಗತ ಮನೆ್ೋಹರ್ ಪರಿಕಕಾರ್ ಅವರ 
ಗೌರವಾಥ್ಷ ಗೆ್ೋವಾದ ಹಸಿರು ವಲಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೋಯ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದಿಣಕೆಕಾ 'ಮನೆ್ೋಹರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೋಯ ವಿಮಾನ 
ನಿಲಾದಿಣ - ಮೋಪಾ, ಗೆ್ೋವಾ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ 
ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಗೆೊೇವಾದ ಮೇಪಾದಲ್ಲಿರ್ವ ಹಸಿರ್ ವಲಯ 
ವಿಮಾನ ನಿಲಾದುಣವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದಿ 2022ರ ಡಿಸ್ಂಬರ್ 
ನಲ್ಲಿ ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್. ಈ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದ ಆಧ್ನಿಕ ಗೆೊೇವಾ 
ನಿಮಾ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಡಾ.ಮನ್ೊೇಹರ್ ಪರಿಕಕೆರ್ ಅವರ 
ಕ್ೊಡ್ಗೆ ಮ್ನ್ನುಲೆಗೆ ಬರಲ್ದೆ. 

ನಿಣ್ಷಯ - ಈಶಾನಯ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಸಚಿವಾಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳನುನು 
12,882.2 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.ಗಳ ವೆಚಚಾದೆ್ಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕೆೋಂದ್ರ ಸಚಿವ 
ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ. ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಯೋಜನೆಗಳು 15ನೆೋ ಹಣರಾಸು 
ಆಯೋಗದ ಉಳಿದ ಅವರ್ಯವರಗೆ (2022-23 ರಿಂದ 2025-26) 
ಮುಂದುವರಿಯುತತಿವೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಇದ್ ಎಂಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭವೃದಿ್ಧಯ ಕಂದಕ ತಗಿಗೆಸಲ್ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಜಿೇವನ್ೊೇಪಾಯ ಚಟ್ವಟಿಕ್ಗಳನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸ್ತತುದೆ 
ಮತ್ತು ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹಚಿಚುಸ್ತತುದೆ. ಇದ್ ಸಂಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ವಲಯದಲ್ಲಿನ ನೊ್ಯನತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ತತುದೆ.
n  ವಚಚು ಹಣಕಾಸ್ ಸಮಿತ್ಯ ಶಫಾರಸ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈಶಾನ್ಯವಲಯ 

ವಿಶೇರ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಯೇಜನ್ಗೆ 8139.5 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ., ಈಶಾನ್ಯ ಮಂಡಳಿ 
ಯೇಜನ್ಗಳಿಗೆ 3202.7 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ. ಬೆೊೇಡೊೇಲಾ್ಯಂಡ್ ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ಮಂಡಳಿ, 
ದಿಮಾ ಹಸಾವ್ ಸಾ್ವಯತತು ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಕಬ್್ಷ ಆಂಗಾಲಿಂಗ್ 
ಸಾ್ವಯತತು ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ಮಂಡಳಿಗೆ 1540 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ ವಿಶೇರ ಪಾ್ಯಕ್ೇಜ್.
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ಭಾರತ್ೇಯ ವಿಜ್ಾನ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್

ವಿಜ್ಾನದ ಉತಾ್ಸಹ ಮತುತು ರಾಷಟ್ರದ ಕಲಾ್ಣದ 
ಉತಾ್ಸಹವು ಪರಸ್ಪರ ಬೆರತಾಗ, ಫಲ್ತಾಂಶಗಳು 
ಸಹ ಬಹಳ ಅದುಭುತವಾಗಿರುತತುವ. ಈ ನಣಕಾಯದ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತವು ವಿಜ್ಾನ ಕ್ೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ವಿಶವೆದ ಅಗ್ರ ಹತುತು ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನನು ಸಾಥಾನವನುನು 
ಪಡದುಕೂಂಡಿದೆ. 2015ರಲ್ಲಿ, 130 ದೆೇಶಗಳ 
ಜಾಗತಿಕ ನಾವಿೇನ್ ಸೂಚ್ಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 
81ನೇ ಸಾಥಾನದಲ್ಲಿತುತು ಆದರ, 2022ರಲ್ಲಿ 
ಅದು ತನನು ಶ್ರೇಯಾಂಕವನುನು 40 ನೇ ಸಾಥಾನಕ್ 
ಉತತುಮಪಡಿಸಿಕೂಂಡಿದೆ. ಜನವರಿ 3 ರಂದು 108 
ನೇ ಭಾರತಿೇಯ ವಿಜ್ಾನ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ (ಐಎಸ್.ಸಿ.) 
ಅನುನು ಉದಾಘಾಟ್ಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೊೇದಿ, ಮುಂದಿನ 25 ವಷಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈಜ್ಾನಕ 
ಶಕಿತುಯ ಪಾತ್ರ ನಣಾಕಾಯಕ ವಾಗಿರುತತುದೆ ಎಂದು 
ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರತ್ ಹಂತದಲೊಲಿ ದತಾತುಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು 
ವಿಶಲಿೇಷ್ಸ್ವುದ್ ವಿಜ್ಾನಿಗೆ ಬಹಳ ಮ್ಖ್ಯ. ಇಂದಿನ 21 ನ್ೇ 
ಶತಮಾನದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎರಡ್ ವಿರಯಗಳನ್ನು 

ಹೇರಳವಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆದುೇವ. ಮದಲನ್ಯದ್ - ದತಾತುಂಶ ಮತ್ತು 
ಎರಡನ್ಯದ್ - ತಂತ್ರಜ್ಾನ. ಎರಡಕೊಕೆ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಾನವನ್ನು 
ಹೊಸ ಎತತುರಕ್ಕೆ ಕ್ೊಂಡೊಯ್್ಯವ ಶಕ್ತು ಇದೆ. ಭಾರತವನ್ನು 
ಸಾ್ವವಲಂಬ್ ಮಾಡ್ವುದ್ ವಿಜ್ಾನದ ಪಾತ್ರವಾಗಬೆೇಕ್. 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ವಿಜ್ಾನದ ಅಭವೃದಿ್ಧ' - ಇದ್ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಾನಿಕ ಗ್ಂಪಿನ ಮೊಲ 
ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿರಬೆೇಕ್ ಏಕ್ಂದರೆ ಮ್ಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಅಭವೃದಿ್ಧಯ ಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈಜ್ಾನಿಕ ಶಕ್ತುಯ 
ಪಾತ್ರವು ಬಹಳ ನಿಣಾ್ಷಯಕವಾಗಿರ್ತತುದೆ.

108 ನ್ೇ ಭಾರತ್ೇಯ ವಿಜ್ಾನ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಉದೆದುೇಶಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ, "ಭಾರತದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು 
ಪ್ರೆೈಸಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಾನದ ಅಭವೃದಿ್ಧಯ್ ಇಡಿೇ ವೈಜ್ಾನಿಕ 
ಸಮ್ದಾಯಕ್ಕೆ ಎಲಲಿ ಸೊಫುತ್್ಷಯ ಮೊಲವಾಗಿರಬೆೇಕ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ವಿಜ್ಾನವು ದೆೇಶವನ್ನು ಆತ್ಮನಿಭ್ಷರ ಮಾಡಬೆೇಕ್. ಇಂದ್ ವಿಶ್ವದ 
ಜನಸಂಖ್್ಯಯ 17-18 ಪ್ರತ್ಶತದರ್ಟಿ ಜನರ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸ್ತ್ತುದಾದುರೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ನಾವು ನ್ನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೆೇಕ್. ಭಾರತದ 
ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೆೈಸ್ವ ವೈಜ್ಾನಿಕ ಕಾಯ್ಷ ವಿಶ್ವದ ಜನಸಂಖ್್ಯಯ 
ಶೇ.17-18ಕ್ಕೆ ಆವೇಗವನ್ನು ನಿೇಡ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು 
ಇಡಿೇ ಮಾನವ ಕ್ಲದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತತುದೆ.

ರಾಷಟ್ ವೆೈಜ್ಾನಿಕ ಬಲ

ಭಾರರದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬಲದ 
ಪಾರ್ರ ಮಹರ್ವ
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ಅದಕಾಕೆಗಿಯ್ೇ ನಾವು ಇಂದ್ ಮಾನವಿೇಯತೆಗೆ ಮ್ಖ್ಯವಾದ 
ಅಂತಹ ವಿರಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಸ ಮಾಡ್ತೆತುೇವ. ಈ ವರ್ಷದ 
ಐಎಸ್ ಸಿಯ ವಿರಯ 'ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೇಕರಣದೆೊಂದಿಗೆ ಸ್ಸಿಥೆರ 
ಅಭವೃದಿ್ಧಗಾಗಿ ವಿಜ್ಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಾನ' ಮೇಲೆ ಕ್ೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸಿತ್ತು. 
ಸ್ಸಿಥೆರ ಅಭವೃದಿ್ಧಯಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವದ ಭವಿರ್ಯ ಸ್ರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತತುದೆ. 
108 ನ್ೇ ಭಾರತ್ೇಯ ವಿಜ್ಾನ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಸಿಥೆರ ಅಭವೃದಿ್ಧಯ 
ವಿರಯವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೇಕರಣದೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿತ್ತು. 
ವಾ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿಯೊ ಇವರಡೊ ಪರಸಪಾರ ಸಂಬಂಧ 
ಹೊಂದಿವ. ಇಂದ್, ನಾವು ವಿಜ್ಾನದ ಮೊಲಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು 
ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆೊಳಿಸಬೆೇಕ್ ಎಂಬ್ದಷೆಟಿೇ ಇಂದ್ ದೆೇಶದ 
ಚಿಂತನ್ಯಾಗಿಲಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕ್ಯಂದಿಗೆ 
ವಿಜ್ಾನವನ್ನು ಸಬಲ್ೇಕರಣಗೆೊಳಿಸ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೊೇಧನ್ಗೆ 
ಹೊಸ ಆವೇಗವನ್ನು ನಿೇಡ್ವುದ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಭಾರಣದಲ್ಲಿ, 
"ಸಣಣೆ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವುದಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ 
ನವ್ೇದ್ಯಮ ಜಗತ್ತುನಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವವಾಗಿರಲ್, ಭಾರತದ 
ಮಹಿಳೆಯರ್ ಎಲೆಲಿಡ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತುಯನ್ನು ತೆೊೇರಿಸ್ತ್ತುದಾದುರೆ. 
ಮಹಿಳೆಯರ ಹಚ್ಚುತ್ತುರ್ವ ಭಾಗವಹಿಸ್ವಿಕ್ಯ್ ನಮ್ಮ 
ಸಮಾಜವ್ ಮ್ಂದ್ವರಿಯ್ತ್ತುದೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಾನವ್ ಪ್ರಗತ್ 
ಸಾಧಿಸ್ತ್ತುದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು ತೆೊೇರಿಸ್ತತುದೆ. ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಚಿಪ್ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷಾಕೆರ ಮಾಡ್ವಂತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ 
ಅವರ್ ವೈಜ್ಾನಿಕ ಸಮ್ದಾಯವನ್ನು ಪ್ರೇರೆೇಪಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು 
ಸ್ಮಿಕಂಡಕಟಿರ್ ಪುಶ್ ಭವಿರ್ಯವನ್ನು ಈಗಿನಿಂದಲೆೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಡ್ವ 
ಬಗೆಗೆ ಯೇಚಿಸ್ವಂತೆ ತ್ಳಿಸಿದರ್. "ದೆೇಶವು ಈ ಕ್ಷೆೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ೈಗೆೊಂಡರೆ, ನಾವು ಇಂಡಸಿಟ್ 4.0 ಅನ್ನು 
ಮ್ನನುಡಸ್ವ ಸಾಥೆನದಲ್ಲಿರ್ತೆತುೇವ" ಎಂದ್ ಅವರ್ ಹೇಳಿದರ್. 

 ಮಕಕಾಳ ವಿಜ್ಾನ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ - 
7,000 ಕೊಕೆ ಹಚ್ಚು ವಿದಾ್ಯರ್್ಷಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರ್.

 ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಾನ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ 
- ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹಚಿಚುನ 
ಸಂಖ್್ಯಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಜ್ಾನಿಗಳು 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದುರ್.

 ವಿಜ್ಾನ ಮತುತಿ ಸಮಾಜ - 
ಸಮಾಜದ ಸ್ಸಿಥೆರ ಅಭವೃದಿ್ಧ 
ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲ್ೇಕರಣವನ್ನು 
ಕ್ೇಂದಿ್ರೇಕರಿಸ್ವ ವಿಶೇರ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮ.

 ರೈತ ವಿಜ್ಾನ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ - ಜೈವಿಕ 
ಆರ್್ಷಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸಲ್ ಮತ್ತು 
ಯ್ವಕರನ್ನು ಕೃಷ್ಯತತು ಆಕಷ್್ಷಸಲ್ 
ಒಂದ್ ವೇದಿಕ್.

 ಬುಡಕಟು್ಟ ವಿಜ್ಾನ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ 
- ಸಥೆಳಿೇಯ ಪಾ್ರಚಿೇನ ಜ್ಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ವೈಜ್ಾನಿಕ 
ಪ್ರದಶ್ಷನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವೇದಿಕ್.

 ವಿಜ್ಾನ ವಸುತಿಪ್ರದಶ್ಷನ - 
ಪರೈಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ - ಭಾರತ 
ಸ್ೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 
ವಿಜ್ಾನ ಮತ್ತು ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಅಳಿಸಲಾಗದ ಛಾಪು ಮೊಡಿಸಿದ 
ವ್ಯಕ್ತುಗಳ ಜಿೇವನವನ್ನು ಚಿತ್್ರಸ್ವ 
ಭವ್ಯ ಪ್ರದಶ್ಷನ.

108ನೆೋ ಭಾರತಿೋಯ 
ವಿಜ್ಾನ ರಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ 

ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು

ಮದಲ ಅರ್ವೆೋಶನ 1914 ರಲ್್ಲ ನಡದಿತುತಿ
 ಭಾರತ್ೇಯ ವಿಜ್ಾನ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಮದಲ ಅಧಿವೇಶನವು 1914 ರಲ್ಲಿ ನಡದಿತ್ತು. ಇದರ 

108 ನ್ೇ ವಾಷ್್ಷಕ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ರಾರಟ್ ಸಂತ ತ್ಕಾಡೊೇಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನಾಗ್ಪಾರ 
ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದಲ್ಲಿ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದ್ ಈ ವರ್ಷ ತನನು ಶತಮಾನ್ೊೇತ್ಸವವನ್ನು 
ಆಚರಿಸ್ತ್ತುದೆ. ಪಿಎರ್.ಡಿ ವಿದಾ್ವಂಸರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮದಲ ಮೊರ್ 
ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ ಭಾರತವು ನವ್ೇದ್ಯಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರಯದಲ್ಲಿ 
ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

 ವಿಜ್ಾನ ಜ್ಯೋತಿ ರಾಯ್ಷಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ - ಭಾರತ್ೇಯ ವಿಜ್ಾನ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ 
ವಿಜ್ಾನ ಜೊ್ಯೇತ್ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಮ್ನಾನುದಿನ ಆಯೇಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 
ಒಲ್ಂಪಿಕ್ ಜೊ್ಯೇತ್ಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 'ವಿಜ್ಾನ ಜೊ್ಯೇತ್ - ಜ್ಾನದ ಜೊ್ಯೇತ್'ಯನ್ನು 
ರೊಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ಇದ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇರವಾಗಿ ಯ್ವಕರಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಾನಿಕ ಮನ್ೊೇಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲ್ 
ಸಮಪಿ್ಷತವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವವಿದಾ್ಯಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಥೆಪಿಸಲಾದ ಈ ಜಾ್ವಲೆ 108 ನ್ೇ 
ಭಾರತ್ೇಯ ವಿಜ್ಾನ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೊ ಉರಿಯ್ತತುಲೆೇ ಇತ್ತು.

ವಿಜ್ಾನದ ಈ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಬಹಳರು್ಟ ಬದಲಾವಣೆ ತರುತತಿವೆ
ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಂದ ತಳಮಟ್ಟಕೆಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ

ನಿಯತಕಾಲಿಕದಂದ ನಿಜ ನೆಲೆಗೆ ಅದರ ವಾಯಾಪಿತಿ ಬಂದಾಗ

ಸಂಶ�ೋಧನೆಯಂದ ನಿಜ ಜೋವನದಲಿಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಗೆ�ೋಚರಿಸಿದಾಗ

ಅದು 
ಪ್ರಯೋಗಾಲ 

ಯದಿಂದ 
ಹ್ರಬಂದು 

ವಾಸತಿವ 
ವಾದಾಗ

ರಾಷಟ್ವೆೈಜ್ಾನಿಕ ಬಲ
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ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಆಯುಷಾಮಿನ್ ಭಾರತ್ ಆರ್ೋಗಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿಯಾನ

... ಇದರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು 
ಶೋಘ್ರ ಪತೆತುಹಚಚುಲಾಗುತತುದ 

ಮತ್ತು ರೋಗನರ್ಷಯದಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೋ 

ವಿಳಂಬವಾಗುವುದ್ಲಲಿ
ಕೆ್ೋವಿಡ್ ಮದಲ ಸಾಂರಾ್ರಮಿಕ ರ್ೋಗವೆೋನಲ್ಲ 

ಮತುತಿ ಕೆ್ನೆಯದ್ ಅಲ್ಲ. ಭವಿರಯದಲ್್ಲ ಮತೆ್ತಿಂದು 
ಸಾಂರಾ್ರಮಿಕ ರ್ೋಗ ಸಂಭವಿಸಿದರ, ಅದು ಇನ್ನು 

ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2021 ರಂದು, ಕೆೋಂದ್ರ 
ಆಯವಯಯದಲ್್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಆತಮಿನಿಭ್ಷರ್ ಸ್ವಸಥಿ 

ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯನುನು ಘ�ೋಷ್ಸಲಾಯತು, ಭವಿರಯದ 
ಯಾವುದೆೋ ಸಾಂರಾ್ರಮಿಕ ರ್ೋಗ ಅಥವಾ ಏರಾಏಕ್ 

ಎರಗುವ ರಾಯಲಗಳ ನಿವ್ಷಹಣೆಗಾಗಿ ಆರ್ೋಗಯ 
ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್್ಲ 
64,180 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.ಗಳ ಯೋಜನೆ ರ್ಪ್ಸಲಾಯತು. 

ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2021 ರ 
ಅಕೆ್್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಆಯುಷಾಮಿನ್ 

ಭಾರತ್ ಆರ್ೋಗಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿಯಾನ (ಪ್ಎಂ-
ಬ್ಐಎಂ) ಎಂದು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದರು, ಇದು ಆರ್ೋಗಯ 

ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷವನುನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸುತಿತಿದೆ.

"ಯಶಸ್್ಸ ಮತ್ತು ಸಮೃದಿ್ಧಯ ಆಧಾರವೇ 
ಉತತುಮ ಆರೆೊೇಗ್ಯ." ಎಲಲಿ ಪ್ರಗತ್ಯ 
ಅಡಿಪಾಯ ಆರೆೊೇಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ 

ಅವಲಂಬ್ತವಾಗಿರ್ತತುದೆ, ಅದ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತುಗೆ, ಕ್ಟ್ಂಬಕ್ಕೆ, 
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇಡಿೇ ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತತುದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿಯವರ ಈ ಮಾತ್ಗಳು ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಕ್ಷೆೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
2014ರ ನಂತರ ಪಾ್ರರಂಭವಾದ ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯತತು 
ದೃಢವಾದ ಹಜಜೆಯ ಸಂಕ್ೇತವಾಗಿದೆ. ಅದ್ ಹೊಸ ಆಸಪಾತೆ್ರಗಳಾಗಿರಲ್, 
ವೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜ್ಗಳಾಗಿರಲ್ ಅಥವಾ 50 ಕ್ೊೇಟಿಗೊ ಹಚ್ಚು 
ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ನಿೇಡ್ತ್ತುರ್ವುದಾಗಿರಲ್, ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹಳಿ್ಳಗಳಿಂದ ಸಣಣೆ ಪಟಟಿಣಗಳಿಗೆ ಮರ್ಹೊಂದಿಸ್ವ 
ಕಾಯ್ಷ ಪಾ್ರರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪಾ್ರಥಮಿಕ, ದಿ್ವತ್ೇಯ ಮತ್ತು ತೃತ್ೇಯ 
ಹಂತದ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು ಹಚಿಚುಸಲ್, 
ಅಸಿತುತ್ವದಲ್ಲಿರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಮತ್ತು 

ನಮಮಿ ಆರ್ೋಗಯ ವಯವಸ್ಥಿಯಲ್್ಲನ ದೆ್ಡ್ 
ಕಂದಕ ಬಡವರು ಮತುತಿ ಮಧಯಮ 

ವಗ್ಷದವರಲ್್ಲ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯ ಲಭಯತೆಯ 
ಬಗೆಗೆ ಸದಾ ಇರುವಂತಹ ಕಳವಳ 

ಮ್ಡಿಸಿದೆ. ಆಯುಷಾಮಿನ್ ಭಾರತ್ 
ಆರ್ೋಗಯ ಮ್ಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಿಯಾನ 
ದೆೋಶದ ಆರ್ೋಗಯ ವಯವಸ್ಥಿಯ ಕೆ್ರತೆಗೆ 

ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇಂದು, ನಮಮಿ ಆರ್ೋಗಯ 
ವಯವಸ್ಥಿ ಸಜುಜೆಗೆ್ಳುಳುತಿತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಭವಿರಯದ 

ಯಾವುದೆೋ ಸಾಂರಾ್ರಮಿಕ ರ್ೋಗವನುನು 
ಎದುರಿಸಲು ನಾವು ಸನನುದ್ಧರಾಗುತೆತಿೋವೆ ಮತುತಿ 

ಸಮಥ್ಷರಾಗುತೆತಿೋವೆ.
- ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ
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ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹೊರಹೊಮ್್ಮವ ರೆೊೇಗಗಳನ್ನು ಪತೆತುಹಚಚುಲ್ ಹೊಸ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸಲ್  ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ 
ಭಾರತ್ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಯಾನವನ್ನು ಈ 
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರರಂಭಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು 
ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆಗಾಗಿ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಭಾರತಾದ್ಯಂತದ ಯೇಜನ್ ನಗರ 
ಮತ್ತು ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಪ್ರದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ, ನಿಗಾ 
ಮತ್ತು ಸಂಶೊೇಧನ್ಯಲ್ಲಿನ ಕಂದಕ ತ್ಂಬ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ರೆೊೇಗಗಳು ಮತ್ತು ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಬ್ಕಕೆಟಿಟಿನ ಸನಿನುವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾರಟ್ 
ಮತ್ತು ಸಮ್ದಾಯವನ್ನು ಸಾ್ವವಲಂಬ್ಯಾಗಿಸಲ್ ಅನ್ವು 

ಮಾಡಿಕ್ೊಡ್ತತುದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ 

ಅಭಯಾನ (ಪಿಎಂ-ಎ.ಬ್.ಎರ್.ಐ.ಎಂ.) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ 
ರೆೊೇಗಗಳನ್ನು ಪತೆತುಹಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ನಿೇಡ್ವ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಆರೆೈಕ್  
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 
ನಿಮಿ್ಷಸಲ್ ಯೇಜನ್ಗಳನ್ನು ಅಭವೃದಿ್ಧಪಡಿಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. 2025-
2026ರ ಸಾಲ್ಗಾಗಿ ರೊಪಿಸಲಾಗಿರ್ವ ಆಯ್ಷಾ್ಮನ್ ಭಾರತ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಅಭಯಾನ, ದೆೇಶದ ಮೊಲೆ 
ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯಂದ ನಿಣಾ್ಷಯಕ ಸಂಶೊೇಧನ್ಯವರೆಗೆ 
ಸಂಪ್ಣ್ಷ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ತತುದೆ. 

ಕಂದಕ ತಗಿಗೆಸಲು ಅಭಿಯಾನದ ಮ್ರು ಅಂಶಗಳು
ರ್ೋಗನಿಣ್ಷಯ ಮತುತಿ 
ಚಿಕ್ತೆ್ಸಗಾಗಿ ಸೌಲಭಯಗಳ 
ನಿಮಾ್ಷಣ

ಸಾಂರಾ್ರಮಿಕ ಸಂಬಂರ್ತ 
ಸಂಶ್ೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥಿಗಳ 
ವಿಸತಿರಣೆ ಮತುತಿ ಬಲವಧ್ಷನೆ

ರ್ೋಗ 
ನಿಣ್ಷಯರಾಕಾಗಿ 
ಸುದೃಢ ಪರಿೋಕ್ಾ ಜಾಲ1 32

ರೆೊೇಗ ಪತೆತು, ಪರಿೇಕ್ಷೆ, ಸಲಹ ಮತ್ತು 
ಉಚಿತ ಔರಧಿಗಳಂತಹ ಸ್ೇವಗಳನ್ನು 
ಒದಗಿಸಲ್ ಗಾ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೆೇಮ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 
ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. ಇದರಿಂದ ರೆೊೇಗ 
ಉಲ್ಬಣವಾಗ್ವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು 
ಕಡಿಮಯಾಗ್ತತುವ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಜಿಲಾಲಿ 
ಮಟಟಿದ ತ್ತ್್ಷ ಆರೆೈಕ್ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳು, 
ಗಂಭೇರ ಅನಾರೆೊೇಗ್ಯ ರೆಫರಲ್ 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 24 ಗಂಟ್ಗಳ ತ್ತ್್ಷ 
ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಥೆಪಿಸಲ್ 
ಉದೆದುೇಶಸಲಾಗಿದೆ.

ದೆೇಶದ ವೈರಾಣ್ ಸಂಶೊೇಧನ್ ಮತ್ತು 
ರೆೊೇಗನಿಣ್ಷಯ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯ  (ವಿ.ಆರ್.
ಡಿ.ಎಲ್) ವನ್ನು ಮೇಲದುಜ್ಷಗೆೇರಿಸಲಾಗ್ತ್ತುದೆ. 
ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊೇಗಗಳಿಗೆ, ಜೈವಿಕ ಸ್ರಕ್ಷತೆ 
ಹಂತ (ಬಯೇಸ್ೇಫ್ ಲೆವಲ್) -3 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳ ಸಂಶೊೇಧನಾ 
ಜಾಲಗಳನ್ನು ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ಮತ್ತು ರಾರಟ್ 
ಮಟಟಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಮಟಟಿದಲ್ಲಿಯೊ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ರೆೊೇಗಗಳ ಪರಿೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 
ಮೇಲ್್ವಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳ 
ಜಾಲವನ್ನು ಬಹ್ ಹಂತದ 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳಾಗಿ 
ಅಭವೃದಿ್ಧಪಡಿಸ್ತತುದೆ. ಇದ್ 
ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ಮತ್ತು ರಾರಟ್ ಮಟಟಿದ 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳನೊನು 
ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.

ವಿಶ್ವ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಗೆನುೇಯ ಏಷಾ್ಯ ಪ್ರದೆೇಶಕಾಕೆಗಿ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ಸಂಶೊೇಧನಾ ವೇದಿಕ್ಯ ಸಾಥೆಪನ್ 
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿರ್ಯದ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ ರೆೊೇಗಗಳಿಗೆ ತನನು ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಣಿಗೆೊಳಿಸಲ್, ರೆೊೇಗ ಪತೆತುಹಚಚುಲ್, ರೆೊೇಗನಿಣ್ಷಯ 
ಮಾಡಲ್  ದೆೇಶದ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತತುದೆ.

ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ರ್ೋಗ ತಡಗಟು್ಟವಿಕೆ ಮತುತಿ 
ಪತೆತಿಹಚುಚಾವಿಕೆಯಲ್್ಲ ಸಾ್ವವಲಂಬನೆ ಬಳೆಯುತತಿದೆ

17,788 

11,024 

ಗಾ್ರಮಿೇಣ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಮತ್ತು 
ಕ್ಷೆೇಮ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

ನಗರ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೆೇಮ 
ಕ್ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 
ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗ್ವುದ್.

n  5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆಂತ ಹಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್್ಯ ಹೊಂದಿರ್ವ 602 ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ೇವ್ರ ನಿಗಾ ಆಸಪಾತೆ್ರಗಳ ಅಭವೃದಿ್ಧ

n 730 ಜಿಲಾಲಿ-ಸಂಯೇಜಿತ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಆರೆೊೇಗ್ಯ 
ಪ್ರಯೇಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 3382 ವಿಭಾಗಮಟಟಿದ 
ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಘಟಕಗಳ ಸಾಥೆಪನ್.

n  ನೊತನ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ವೈರಾಣ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಥೆಪನ್
n  ರೆೊೇಗ ನಿಯಂತ್ರಣಕಾಕೆಗಿ ಐದ್ ಹೊಸ ಪಾ್ರದೆೇಶಕ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 

ಕ್ೇಂದ್ರಗಳ ಸಾಥೆಪನ್
n  20 ಮಹಾನಗರ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ಕಣಾಗೆವಲ್ ಘಟಕಗಳ ಸಾಥೆಪನ್
n  ಒಂಬತ್ತು ಜೈವಿಕ ಭದ್ರತಾ ಹಂತ III ಸೌಲಭ್ಯ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳ 

ಸಾಥೆಪನ್
n  17 ಪ್ರವೇಶ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಾವ್ಷಜನಿಕ ಆರೆೊೇಗ್ಯ 

ಘಟಕಗಳ ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆ
n  15 ಹೊಸ ಆರೆೊೇಗ್ಯ ತ್ತ್್ಷ ಕಾಯಾ್ಷಚರಣೆ ಕ್ೇಂದ್ರಗಳ 

ಸಾಥೆಪನ್
n   ಎರಡ್ ಕಂಟ್ೇನರ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂಚಾರಿ ಆಸಪಾತೆ್ರ ಸಾಥೆಪನ್
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ಮ್ಖ್ಯ ರ್ಯ್ಷದಶ್ಷಗಳ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಮಮುೋಳನ

ಟಿೋಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು 
ಉತತುಮಪಡಿಸಲು ಉತತುಮ ವೆೋದ್ಕ್

ವಿಕಸಿತ ಭಾರತವನುನು ನಿಮಿ್ಷಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜನರ ಜೋವನವನುನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತುತಿ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ 
ಪಥವನುನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸರಾ್ಷರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾರಣರಾಕಾಗಿಯೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 
ಜನವರಿ 5 ಮತುತಿ 7ರ ನಡುವೆ ದೆಹಲ್ಯಲ್್ಲ ನಡದ ಮುಖಯ ರಾಯ್ಷದರ್್ಷಗಳ ಎರಡನೆೋ ರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಮಮಿೋಳನದ 
ಅಧಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ವಾಯಪಕ ಶ್ರೋಣಿಯ ವಿರಯಗಳಿಗೆ ಒತುತಿ ನಿೋಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉತತಿಮ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮಿಲ 

ನಿವ್ಷಹಣೆಯ ಮ್ಲಕ ಪ್ರಗತಿಯನುನು ವೆೋಗಗೆ್ಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಯ ಮತುತಿ ಕೆೋಂದ್ರದ ನಡುವಿನ 
ಸಹಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನುನು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು...

ಕ್ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಕಾ್ಷರಗಳ ನಡ್ವಿನ 
ಸಹಯೇಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲ್ ಮತ್ತು 
ನಿಣಾ್ಷಯಕ ನಿೇತ್ ನಿರೊಪಣೆಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕ್ೊಳ್ಳಲ್ ರಾಜ್ಯಗಳ 
ಮ್ಖ್ಯ ಕಾಯ್ಷದಶ್ಷಗಳ ಎರಡನ್ೇ ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಸಮ್ಮೇಳನ 
ನವದೆಹಲ್ಯಲ್ಲಿ ನಡಯತ್. ಸಾಂಕ್ೇತ್ಕತೆಯನ್ನು ಮಿೇರಿ 
ಹೊೇಗ್ವ ತಮ್ಮ ರೊಢಿಗೆ ಅನ್ಗ್ಣವಾಗಿ, ಉನನುತ ಅಧಿಕಾರಿ 
ವಗ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಗ್ಷದಶ್ಷನ ಮಾಡಲ್ ಮತ್ತು ನವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಉತತುಮವಾಗಿ 
ಸಮನ್ವಯಗೆೊಳಿಸಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ್ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 
ಎರಡ್ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದರ್. ದೆೇಶಾದ್ಯಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ ಚಿಂತನ್ಗಳನ್ನು ಮೈಗೊಡಿಸಿಕ್ೊಂಡ್ ಹೊಸ 
ಹ್ರ್ಪು ಮತ್ತು ಶಕ್ತುಯಂದಿಗೆ ಕ್ಷೆೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಾದುರೆ. ಮ್ಖ್ಯ 
ಕಾಯ್ಷದಶ್ಷಗಳ ಮದಲ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಜೊನ್ 20, 2022 
ರಂದ್ ಧಮ್ಷಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡದಿತ್ತು.

ಸಮ್ಮೇಳನದ ಮ್ಖ್ಯ ಕ್ೇಂದ್ರ ಬ್ಂದ್ ಭಾರತದ 
ವೃದಿ್ಧಸ್ತ್ತುರ್ವ ಸಾಥೆನಮಾನ ಮತ್ತು ಅದರೆೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿರ್ವ 
ಜವಾಬಾದುರಿಗಳಾಗಿದದುವು. ಈ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಸಾವ್ಷಜನಿಕ 

ನಂಬ್ಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ೇವಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಆಡಳಿತದ ಸಪಾರಟಿ 
ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದೆ. ಸಮ್ಮೇಳನವು ಭೌತ್ಕ ಮತ್ತು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನಿೇಡಿತ್. ರಾರಟ್ದಾದ್ಯಂತ 
ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲಾಲಿ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಯಶಸಿ್ಸನ ನಿಟಿಟಿನಲ್ಲಿ 
ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನ್ನು 
ಪರಿಚಯಸಲಾಯತ್.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಶ್ರೇ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ್ ದೆೇಶಾದ್ಯಂತ 
ವಿವಿಧ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲೆಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸಿ್ಸನ 
ಬಗೆಗೆ ಸಭಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತ್ ನಿೇಡಿದರ್ ಮತ್ತು ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಷೆಯ 
ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ಮೊಲಕ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲಾಲಿ 
ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಾಲಿಕ್ ಮಟಟಿಕ್ಕೆ ಹಚಿಚುಸಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ಹೇಳಿದರ್. 
ಆಯಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತಾ್ವಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಬಾಲಿಕ್ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮವನ್ನು 
ಜಾರಿಗೆ ತರ್ವಂತೆ ಅವರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಸೊಚಿಸಿದರ್. ದೆೇಶದ ಜಿ -20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವದ ಐದನ್ೇ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ 
ಆರ್್ಷಕ ರಾರಟ್ವಾಗಿರ್ವುದ್, ಬೆಳೆಯ್ತ್ತುರ್ವ ನವ್ೇದ್ಯಮಗಳು, 
ಬಾಹಾ್ಯಕಾಶಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಹಸಿರ್ ಹೈಡೊ್ರೇಜನ್ ಅಭಯಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ಮೇದನ್ ಸ್ೇರಿದಂತೆ 
ಹಿಂದಿನ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಮ್ಖ 

ರಾಷಟ್ ಮುಖಯ ರಾಯ್ಷದರ್್ಷಗಳ ಸಮಮಿೋಳನ
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ಮುಖಯ ರಾಯ್ಷದರ್್ಷಗಳ ಸಮಮಿೋಳನದಲ್್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆದಿ. ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಪ್ರಮುಖ ನಿೋತಿ 
ವಿರಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಭಿಪಾ್ರಯಗಳನುನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೆ್ಳಳುಲು ಮತುತಿ ಭಾರತವನುನು ಹ್ಸ 
ಎತತಿರಕೆಕಾ ಕೆ್ಂಡ್ಯಯಲು ತಂಡದ ಮನೆ್ೋಭಾವವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಅದುಭುತ ವೆೋದಿಕೆಯಾಗಿತುತಿ.
-ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

ಇದರ ಜ್ತೆಗೆ ಇತರ ನಾಲುಕಾ ವಿರಯಗಳ 
ಬಗೆಗೆಯ್ ಚಚಿ್ಷಸಲಾಯತು

 •ಸಥಿಳಿೋಯತೆಗೆ ಧ್ವನಿ
 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೋಯ ಸಿರಿಧಾನಯಗಳ ವರ್ಷ 

2023
 ಜ-20: ರಾಜಯಗಳ ಪಾತ್ರ
 ಹ್ರಹ್ಮುಮಿತಿತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಾನಗಳು
 ಮಹತಾ್ವರಾಂಕ್ಷೆಯ ಬಾ್ಲಕ್ ರಾಯ್ಷಕ್ರಮಕೆಕಾ 

ಚಾಲನೆ

ಸಮಮಿೋಳನದ ರಾಯ್ಷಸ್ಚಿಯನುನು 
ನಿಧ್ಷರಿಸಲು ಕಳೆದ ಮ್ರು ತಿಂಗಳಲ್್ಲ, 
ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ನಿೋತಿ 
ಆಯೋಗ, ರಾಜಯಗಳು ಮತುತಿ 
ಕೆೋಂದಾ್ರಡಳಿತ ಪ್ರದೆೋಶಗಳು ಹಾಗ್ 
ವಿರಯಾಧಾರಿತ ತಜ್ಞರ್ಂದಿಗೆ 150 
ಕ್ಕಾ ಹಚುಚಾ ಭೌತಿಕ ಮತುತಿ ವಚು್ಷವಲ್ 
ಸಭೆಗಳನುನು ನಡಸಲಾಗಿತುತಿ. ಕೆೋಂದ್ರ 
ಸರಾ್ಷರದ ಹಿರಿಯ ಅರ್ರಾರಿಗಳು, 
ಇತರ ರಾಜಯಗಳು ಮತುತಿ ಕೆೋಂದಾ್ರಡಳಿತ 
ಪ್ರದೆೋಶಗಳ ಮುಖಯ ರಾಯ್ಷದರ್್ಷಗಳು 
ಹಾಗ್ ವಿರಯ ತಜ್ಞರು ಸ್ೋರಿದಂತೆ 
200 ಕ್ಕಾ ಹಚುಚಾ ಜನರು ಸಮಮಿೋಳನದಲ್್ಲ 
ಭಾಗವಹಿಸಿದದಿರು.

ಅನುಸರಣೆ 
ತಗಿಗೆಸಲು

ಮೂಲಸೌಕಯಕಾ 
ಮತುತು ಬಂಡವಾಳ 

ಹೂಡಿಕ

ಮಹಿಳಾ 
ಸಬಲ್ೇಕರಣ

ಎಂ.ಎಸ್.
ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ 
ಉತತುೇಜನ 
ನೇಡಲು

ಪೌಷ್ಟಿಕತ ಮತುತು 
ಆರೂೇಗ್

ಕೌಶಲ್ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ

ಮುಖಯ ರಾಯ್ಷದರ್್ಷಗಳ ಸಮಮಿೋಳನದಲ್್ಲ 
ಚಚಿ್ಷಸಲಾದ ಆರು ವಿರಯಗಳು

 ಮ್ರು ವಿಶೋರ ಅರ್ವೆೋಶನಗಳ 
ಆಯೋಜನೆ

 ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ: ಕೆ್ನೆಯ ಮೈಲ್ಗಲ್ಲನುನು 
ತಲುಪ್ದ ಭಾರತ

 ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸರಕು ಮತುತಿ ಸ್ೋವಾ ತೆರಿಗೆ 
(ಜಎಸ್ ಟಿ) - ಕಲ್ಕೆ ಮತುತಿ ಅನುಭವ

 ಜಾಗತಿಕ ಭ್ ರಾಜಕ್ೋಯ ಸವಾಲುಗಳು 
ಮತುತಿ ಭಾರತದ ಸಪಾಂದನೆ

ರಾಷಟ್ಮುಖಯ ರಾಯ್ಷದರ್್ಷಗಳ ಸಮಮಿೋಳನ

ಅಭವೃದಿ್ಧ ಸಾಧನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಒತ್ತು 
ಹೇಳಿದರ್.

ನನನು ಭಾರಣದಲ್ಲಿ, ಜನರ ಜಿೇವನವನ್ನು ಸ್ಧಾರಿಸ್ವ ಮತ್ತು 
ಭಾರತದ ಅಭವೃದಿ್ಧ ಪಥವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ವ ವಾ್ಯಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ 
ವಿರಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನಿೇಡಲಾಯತ್. ಎಲಲಿರ ಕಣ್ಣೆಗಳು ಭಾರತದ 
ಮೇಲೆ ಇರ್ವುದರಿಂದ, ಮ್ಂದಿನ ಕ್ಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ 
ದೆೇಶದ ಯ್ವಜನರಲ್ಲಿರ್ವ ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರತ್ಭೆಯ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ 
ವಾ್ಯಖಾ್ಯನಿಸಲಾಗ್ವುದ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಉತತುಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು 
ಉತೆತುೇಜಿಸ್ವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತನುಗಳು ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ, ಹೊಡಿಕ್, 
ನಾವಿೇನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಳಗೆೊಳು್ಳವಿಕ್ಯ ನಾಲ್ಕೆ ಸತುಂಭಗಳಿಂದ 
ನಿದೆೇ್ಷಶತವಾಗ್ತತುವ.

ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯವನುನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು 
ಅಗತಯ: 
ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೆೊಳಿಸಲ್ ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 

ಮೇದಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರ್. ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ 
ವಲಯವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಬೆೇಕ್ ಎಂದ್ ನಾನ್ 
ಬಲವಾಗಿ ನಂಬ್ತೆತುೇನ್. ಸಾ್ವವಲಂಬ್ಗಳಾಗ್ವುದ್ ಮತ್ತು ಆರ್್ಷಕ 
ಅಭವೃದಿ್ಧಯನ್ನು ಉತೆತುೇಜಿಸ್ವುದ್ ಬಹಳ ಮ್ಖ್ಯ. ಸಥೆಳಿೇಯ 
ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಜನಪಿ್ರಯಗೆೊಳಿಸ್ವುದ್ ಸಹ ಅಷೆಟಿೇ ಮ್ಖ್ಯ 
ಎಂದರ್.
ಅನಗತಯ ರಾನ್ನುಗಳನುನು ರದುದಿಪಡಿಸುವ ಅಗತಯ:
ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ಹಳೆಯ 
ಕಾನೊನ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೆೊಳಿಸ್ವ ಅಗತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಮಾತನಾಡಿದರ್. "ಅನಗತ್ಯ ಅನ್ಸರಣೆ ಮತ್ತು 
ಅನಗತ್ಯ ಕಾನೊನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಹಾಕ್ವತತು 
ಗಮನ ಹರಿಸ್ವಂತೆ ನಾನ್ ಮ್ಖ್ಯ ಕಾಯ್ಷದಶ್ಷಗಳನ್ನು 
ತ್ಳಿಸಿದೆದುೇನ್" ಎಂದ್ ಹೇಳಿದರ್. "ಭಾರತವು ಅಭೊತಪ್ವ್ಷ 
ಸ್ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತ್ತುರ್ವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾದ 
ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಬ್ದಿ್ಧಹಿೇನ ನಿಬ್ಷಂಧಗಳಿಗೆ ಸಾಥೆನವಿಲಲಿ ಎಂದರ್. 
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ನಮಮಿ ಆಚರಣೆಗಳು, ದಾನ, ತಪಸು್ಸ ಮತುತಿ ನಮಮಿ ಸಂಕಲಪಾಗಳನುನು ಪಾಲ್ಸುವ ನಮಮಿ ಸಾಮಥಯ್ಷದ ಮೋಲ್ನ ನಂಬ್ಕೆ ಎಲ್ಲವ್ ತಮಮಿದೆೋ 
ಆದ ಮಹತ್ವವನುನು ಹ್ಂದಿವೆ. ನಮಮಿ ನದಿಗಳು ಇದರಲ್್ಲ ನಿಣಾ್ಷಯಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತತಿವೆ. ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ ನರೋಂದ್ರ 

ಮೋದಿ ಅವರು ಎಂವಿ ಗಂಗಾ ವಿಲಾಸ್ ಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೆ್ೋರಿಸಿ, ವಾರಾಣಸಿಯಲ್್ಲ ಟ್ಂಟ್ ಸಿಟಿಯನುನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರು, ಇದು 
ಕ್್ರಸ್ ಪ್ರವಾಸ್್ೋದಯಮ ಮತುತಿ ನದಿ ಜಲಮಾಗ್ಷ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯ ಹ್ಸ ಯುಗಕೆಕಾ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಎಂವಿ ಗಂಗಾ ವಿಲಾಸ್ ಕ್್ರಸ್ 

ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸ್್ೋದಯಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್್ಲ ಪ್ವ್ಷ ಭಾರತದ ಅನೆೋಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಪರಿಚಯವನುನು ಹಚಿಚಾಸುತತಿದೆ...

ನಮಗೆ ಗಂಗಾ ನದಿಯ್ ಕ್ೇವಲ ಒಂದ್ ನದಿ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 
ಅದಕ್ಕೆಂತಲೊ ಮಿಗಿಲಾದ್ದ್. ಇದ್ ಭಾರತದ ಈ 
ಮಹಾನ್ ಭೊಮಿಯ ತಪಸ್್ಸ ಮತ್ತು ಸಂಯಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ 

ಹಿಂದಿನಿಂದಲೊ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಗಳು ಏನ್ೇ ಇರಲ್, 
ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯ್ ಸದಾ ಲಕಾಂತರ ಭಾರತ್ೇಯರನ್ನು ಪ್ೇಷ್ಸಿದಾದುಳೆ 
ಮತ್ತು ಪ್ರೇರೆೇಪಿಸಿದಾದುಳೆ. "ಒಂದೆಡ, ನಾವು ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಮೊಲಕ 
ಗಂಗಾ ನದಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸ್ತ್ತುದೆದುೇವ; ಮತೆೊತುಂದೆಡ, 
ಅಥ್ಷ ಗಂಗಾ ಅಭಯಾನವನ್ನು ಸಹ ಪಾ್ರರಂಭಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದ 
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ,  ವಿಶ್ವದ ಅತ್ ಉದದುದ ನದಿ 
ಕೊ್ರಸ್ ಎಂವಿ ಗಂಗಾ ವಿಲಾಸ್ ಗೆ ಹಸಿರ್ ನಿಶಾನ್ ತೆೊೇರಿದರ್ 
ಮತ್ತು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಂರ್ ಸಿಟಿಯನ್ನು ಉದಾಘಾಟಿಸಿದರ್. 
ಗಂಗಾನದಿಯ ಸ್ತತುಮ್ತತುಲ್ನ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್್ಷಕ ಚಟ್ವಟಿಕ್ಗೆ 
ಹೊಸ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ ನಾವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಕ್ೈಗೆೊಂಡಿದೆದುೇವ ಎಂಬ್ದನ್ನು ಅಥ್ಷ ಗಂಗಾ ಸೊಚಿಸ್ತತುದೆ ಎಂದರ್. 
ಈ ಗಂಗಾ ವಿಲಾಸ್ ಕೊ್ರಸ್ "ಅಥ್ಷ ಗಂಗಾ" ಅಭಯಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ 
ಪ್ರಚೆೊೇದನ್ಯನ್ನು ನಿೇಡ್ತತುದೆ. ಈ ಕೊ್ರಸ್ ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶ, ಬ್ಹಾರ, 
ಅಸಾ್ಸಂ, ಪಶಚುಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶಕ್ಕೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡ್ವಾಗ 
ಎಲಾಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತತುದೆ. ಕೊ್ರಸ್ ಪ್ರವಾಸ್ೊೇದ್ಯಮದ 
ಈ ಹೊಸ ಅಲೆಯ್ ಈ ಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಮತ್ತು 
ಸ್ವಯಂ ಉದೆೊ್ಯೇಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತತುದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ 
ಹೊೇದಲೆಲಿಲಾಲಿ ಅಭವೃದಿ್ಧಯ ಹೊಸ ಮಾಗ್ಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತತುದೆ. 
ವಾರಾಣಸಿಯಂದ ದಿಬ್್ರಗಢಕ್ಕೆ ಹೊೇಗ್ವ ಮಾಗ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ನದಿ 

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಉದದಿದ ನದಿ ವಿಹಾರ ದೆ್ೋಣಿ ಎಂವಿ ಗಂಗಾ ವಿಲಾಸ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ

ಗಂಗಾ ವಿಲಾಸ್ ನದಿ ಕ್್ರಸ್ ನ ವೆೈರ್ರ್ಟಯಗಳು
n  ಪ್ರವಾಸಿಗರ್ ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶ, ಬ್ಹಾರ, ಜಾಖ್ಷಂಡ್, 

ಪಶಚುಮ ಬಂಗಾಳ, ಅಸಾ್ಸಂ ಮತ್ತು ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶದ 
ಮೊಲಕ ಹಾದ್ಹೊೇಗ್ತಾತುರೆ.

n  27 ನದಿಗಳ ಮೊಲಕ 51 ದಿನಗಳ ಈ ಪಯಣವು ವಿಶ್ವ 
ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಉದಾ್ಯನವನಗಳು, 
ನದಿ ಘಟಟಿಗಳು, ಉದಾ್ಯನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮ್ಖ ನಗರಗಳು 
ಸ್ೇರಿದಂತೆ 50 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡ್ತತುದೆ.

n  ಆಧ್ನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ೊನುಳಗೆೊಂಡ ಕೊ್ರಸ್ 3,200 
ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ದೊರ ಕ್ರಮಿಸಲ್ದೆ.

n  ಕಾಶಯಂದ ಸಾರನಾಥಕ್ಕೆ, ಮಜ್ಲ್ಯಂದ ಮಯೇಂಗ್ 
ಗೆ, ಸ್ಂದಬ್ಷನದಿಂದ ಕಾಜಿರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ರೆೊೇಮಾಂಚಕ 
ಪ್ರಯಾಣ ಇದಾಗಿದೆ.

n  62.5 ಮಿೇಟರ್ x 12.8 ಮಿೇಟರ್ ಕೊ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ 
ಪಂಚತಾರಾ ಹೊೇಟ್ಲ್ ನಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವ.

n  36 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ಕೊ್ರಸ್ ಅತಾ್ಯಧ್ನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು 
ಮತ್ತು 18 ಐಷಾರಾಮಿ ಸೊರ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ.

n  ಫ್ರಂರ್ ಬಾಲಕೆನಿ, ಮ್ಕತು ಪ್ರದೆೇಶ, ಮ್ಂಚಾಚಿದ 
ಛಾವಣಿ, ಜಿಮ್, ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ೊಠಡಿ, ಸಾಪಾ, ಸಲೊನ್, 
ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

n  ಆಧ್ನಿಕ ಜಿೇವರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು 
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ವ ಕೊ್ರಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಕೆಕೃತ್ಕ 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳ� ಇರ್ತತುವ.

ರಾಷಟ್ ಎಂವಿ ಗಂಗಾ ವಿಲಾಸ ಯಾತೆ್ರ

ನದಿ ಜಲಮಾಗ್ತಗಳು: 
ಭಾರರದ ಹೊಸ ಶಕ್್ತ
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ಕೊ್ರಸ್ ಢಾಕಾ ಮೊಲಕ ಹಾದ್ಹೊೇಗ್ತತುದೆ. 
ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ಮೇದಿ "21ನ್ೇ ಶತಮಾನದ 

ಈ ದಶಕವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷ ಪರಿವತ್ಷನ್ಯ ದಶಕವಾಗಿದೆ" 
ಎಂದ್ ಹೇಳಿದರ್. ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಜನರ್ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಘಟಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಊಹಿಸಲೊ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆಧ್ನಿಕ ಮೊಲಸೌಕಯ್ಷಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು 
ನ್ೊೇಡಲ್ದಾದುರೆ. ಹಿೇಗಾಗಿ ನದಿ ಜಲಮಾಗ್ಷಗಳು ಭಾರತದ ಹೊಸ 
ಶಕ್ತುಯಾಗ್ತ್ತುವ. ಇದ್ ವಿದೆೇಶ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲಲಿದೆ, ಹೊಸ 
ಅನ್ಭವಕಾಕೆಗಿ ವಿದೆೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತ್ತುದದು ದೆೇಶೇಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೊ 
ಇರಟಿವಾಗ್ತತುದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ್ೇ ಹಾಗೆ 
ಮಾಡಬಹ್ದಾಗಿದೆ.

ವಾರಾಣಸಿಯ ಟ್ಂಟ್ ನಗರದ 
ವೆೈರ್ರ್ಟಯಗಳು
n  ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೆ�ಂದಿಗೆ 265 ಕ್ಟಿೇರಗಳು
n  ಆನ್ ಲೆೈನ್ ಮತ್ತು ಆಫ್ ಲೆೈನ್ ಬ್ಕ್ಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ
n  ಬನಾರಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅತ್ರ್ಗಳಿಗೆ ಸನಾ್ಮನ
n  800 ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ ಹೊಂದಿರ್ವ ಯೇಗ 

ಧಾ್ಯನ ಕ್ೇಂದ್ರ.
n  ಬೆಚಚುನ್ಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಕ್ ಮತ್ತು ತ್ದಿ.
n  ವಿಶೇರ ದೆೊೇಣಿಗಳು, ಕ್ಡಿಯ್ವ ನಿೇರ್, ವಿದ್್ಯತ್ 

ಮತ್ತು ರಸ್ತುಗಳು ಸ್ೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು.
n  ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸದಿಂದ ಮ್ಕತುವಾದ ಆವರಣ
n  ಗಂಗಾ ಆರತ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಕಾಶ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ 

ಪ್ರವೇಶ.
n  ಬಟ್ಟಿ ಬದಲಾಯಸ್ವ ಕ್ೊೇಣೆ ಮತ್ತು 20X20 ಅಡಿ 

ತೆೇಲ್ವ ಸಾನುನದ ಕ್ೊಳ

ಬಹು ಮಾದರಿ ಟಮಿ್ಷನಲ್-ಹಲ್ದಿಯಾ ಯೋಜನಾ ವೆಚಚಾ: 600 
ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.
n  ಎನ್.ಡಬೊಲಿ್ಯ -1, ಇಂಡೊೇ-ಬಾಂಗಾಲಿದೆೇಶ ಶಷಾಟಿಚಾರ ಮಾಗ್ಷ ಮತ್ತು 

ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೆೇಶವನ್ನು ಸಂಪಕ್್ಷಸಲಾಗ್ವುದ್. 
n  ರಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರೆೈಲೆ್ವಗಳ ನಡ್ವಿನ ಅಂತರ ಸಂಪಕ್ಷದಿಂದಾಗಿ 

ಸಾಗಣೆ ವಚಚುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತ.
n  3.07 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ವಾಷ್್ಷಕ ಸಾಮಥ್ಯ್ಷ. 

ಕಡಲ ರೌಶಲಯ ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಕೆೋಂದ್ರ
ಯೋಜನಾ ವೆಚಚಾ: ರ್. 6 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.
n  ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್ ಅವಕಾಶ
n  ಸಥೆಳಿೇಯ ಯ್ವಕರಿಗೆ ಉತತುಮ ಉದೆೊ್ಯೇಗ
n  ಕಡಲ ವಲಯಕಾಕೆಗಿ ತರಬೆೇತ್
ಸಮುದಾಯ ಜಟಿ್ಟಗಳು ಯು.ಪ್ (ಸ್ೈದುಪಾರ್, ಚೆ್ೋಚಕುಪಾರ್, 
ಜಮಾನಿಯಾ, ರಾನು್ಸಪುರ್)
ಯೋಜನಾ ವೆಚಚಾ: 10 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.
n  ಸಣಣೆ ವಾ್ಯಪಾರಿಗಳು, ರೆೈತರ್, ಪ್ರವಾಸಿಗರ್ ಮದಲಾದವರಿಗೆ 

ಸಾಗಣೆ ವಚಚುದಲ್ಲಿ  ಕಡಿತ.
n  ಸಥೆಳಿೇಯ ಸಮ್ದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜಿೇವನ್ೊೇಪಾಯ ಅವಕಾಶಗಳು
n  ಉದೆೊ್ಯೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ್ೊೇದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಚಚುಳ
ಪಾಂಡುವಿನಲ್್ಲ ಹಡಗು ದುರಸಿತಿ ಕೆೋಂದ್ರ (ಗುವಾಹಟಿ)
ಯೋಜನಾ ವೆಚಚಾ: ರ್. 208 ಕೆ್ೋಟಿ
n  ಕ್ೊಲಕೆತಾತುಗೆ ಪಯಾ್ಷಯ ಹಡಗ್ ದ್ರಸಿತು ಕ್ೇಂದ್ರ 
n  ಹಡಗ್ ಮಾಲ್ೇಕರಿಗೆ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಕಾಮಿ್ಷಕ ವಚಚುಗಳಲ್ಲಿ 

ಉಳಿತಾಯ
n  ಸ್ರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನ್ಸರಣೆ ಮತ್ತು ಹಡಗ್ಗಳ ದಕ್ಷ ಬಳಕ್
n  ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ೈಗಾರಿಕ್ ಮತ್ತು ಉದೆೊ್ಯೇಗಕ್ಕೆ ಉತತುಮ ಅವಕಾಶಗಳು
ಬ್ಹಾರದ ಸಮುದಾಯ ಜಟಿ್ಟಗಳು (ಬ್ರಾ, ನಕಟವಿಯಾರಾ, 
ಪನಾಪುರ, ಬಾರ್್ಷ, ಹಸನುಪಾರ)
ಯೋಜನಾ ವೆಚಚಾ: 12 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.
n  ಮಾಲ್ನ್ಯ ರಹಿತ ಮತ್ತು ವಚಚು-ದಕ್ಷ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನ.
n  ಸಂಚಾರದಟಟಿಣೆ ಕಡಿತ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್್ಷಕ 

ಅಭವೃದಿ್ಧ
n  ಸಥೆಳಿೇಯ ಮಾರ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ನ್ೇರ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ್ೊೇದ್ಯಮಕ್ಕೆ 

ಉತೆತುೇಜನ
ಎಂಎಂಟಿ ಪಾಂಡು ಮತುತಿ ರಾ.ಹ. -27 ನುನು ಸಂಪಕ್್ಷಸುವ ಎತತಿರಿಸಿದ 
(ಎಲ್ವೆೋಟ್ಡ್) ರಸ್ತಿ
ಯೋಜನಾ ವೆಚಚಾ: 180 ಕೆ್ೋಟಿ ರ್.
n  ಸಂಚಾರದಟಟಿಣೆಯ ನಿವಾರಣೆ.
n  ಸರಕ್ ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಹಚಚುಳ.
n  ಎಲಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಗಳಲ್ಲಿ 24x7 ತೆೊಡಕ್-ಮ್ಕತು ಸಂಚಾರ

ರಾಷಟ್ಎಂವಿ ಗಂಗಾ ವಿಲಾಸ ಯಾತೆ್ರ

ನದಿ ಜಲಮಾಗ್ತಗಳು: 
ಭಾರರದ ಹೊಸ ಶಕ್್ತ
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ಗುಲಾಮಿ ಮನಸಿಥಿತ್ಯಾಂದ 
ಸಾವಾವಲಾಂಬನೆಯ ಪರಿವತ್ತನೆ

ವಂದೋ ಭಾರತ್ ಭಾರತವನೆನುೋ ಪ್ರತಿನಧಿಸುತತುದ

ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ಹೂಸ ಮತುತು ವೇಗವಾಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಹೂಂದುತಿತುರುವ ಭಾರತದ ಕನಸಿಗೆ 
ಹೂಸ ವೇಗವನುನು ನೇಡುತಿತುದೆ. ಇದನುನು ಕಂಡೇ, 

ದೆೇಶೇಯ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ದೆೇಶದ 
ನಕ್ಯಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಾ್ಪಿಸುತಿತುದೆ. ಮುಂಬರುವ 

ವಷಕಾಗಳಲ್ಲಿ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೈಲ್ನ ಮೂಲಕ 
ವಿಶವೆ ವೇದಿಕಯಲ್ಲಿ ಪಾ್ರಬಲ್ ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತ 

ಸಕಾಕಾರ ಸಿದ್ಧತ ನಡಸುತಿತುದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ 
ಸಚಿವಾಲಯವೂ ಕಲಸವನುನು ಪಾ್ರರಂಭಿಸಿದೆ. 

ಇತರ ದೆೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತದ 
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಯನುನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು, ಕಳೆದ 15 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇಶವು ಎರಡು ಹೂಸ ವಂದೆೇ 

ಭಾರತ್ ರೈಲುಗಳನುನು ಪಡದಿದೆ. ಎಲಲಿ ದಿಕು್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಚಲ್ಸುವ ಈ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು ನವ ಭಾರತದ 
ಸಂಕಲ್ಪ ಮತುತು ಸಾಮರ್ಕಾದ ಸಂಕೇತ ಮಾತ್ರವಲಲಿ, 

ಇದು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಮನಃಸಿಥಾತಿಯಿಂದ 
ಸಾವೆವಲಂಬನಯತತು ಭಾರತ ಸಾಗುತಿತುರುವುದರ 

ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ...

ದೆೇಶದ ಎಂಟನ್ೇ ಮತ್ತು 2023ನ್ೇ ಸಾಲ್ನ ಮದಲ 
ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ 
ಮೇದಿ ಜನವರಿ 15 ರಂದ್ ಹಸಿರ್ ನಿಶಾನ್ 

ತೆೊೇರಿದರ್. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರಯವರ್ ವಿಡಿಯೇ ಕಾನಫುರೆನ್್ಸ 
ಮೊಲಕ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ವಿಶಾಖಪಟಟಿಣಂಗೆ 
ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ 2.0 ರೆೈಲ್ಗೆ ಚಾಲನ್ ನಿೇಡಿದರ್. ಈ ರೆೈಲ್ 
ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ನಿಂದ ವಿಶಾಖಪಟಟಿಣಂಗೆ ಎಂಟ್ ಗಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸರಿಸ್ಮಾರ್ 700 ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸ್ತತುದೆ, 
ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಇತರ ರೆೈಲ್ಗಳ ಮೊಲಕ ಈ ದೊರವನ್ನು 
ಪ್ರಯಾಣಿಸಲ್ ಸ್ಮಾರ್ 12 ಗಂಟ್ಗಳಾಗ್ತ್ತುತ್ತು. ಈ 
ರೆೈಲ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟಟಿಣಂ, ರಾಜಮಂಡಿ್ರ, 
ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಖಮ್ಮಂ, 
ವಾರಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಲಲಿಲ್ದೆ. ಈ 
ಸಥೆಳಗಳಲ್ಲಿ ರೆೈಲ್ ನಿಲ್ಲಿವುದರಿಂದ ಯಾತಾ್ರರ್್ಷಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಹಚಿಚುನ ಪ್ರಯೇಜನವಾಗಲ್ದೆ.
ಕಳೆದ ಕ್ಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ಗಳು 

ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ನ ಮತೆೊತುಂದ್ 
ವಿಶೇರವಂದರೆ ಇದ್ ನವ ಭಾರತದ ಸಂಕಲಪಾ 
ಮತ್ತು ಸಾಮಥ್ಯ್ಷದ ಸಂಕ್ೇತವಾಗಿದೆ. ಇದ್ 
ತ್ವರಿತ ಪರಿವತ್ಷನ್ಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರ್ವ ಅಂತಹ 
ಭಾರತದ ಸಂಕ್ೇತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಭಾರತವು 
ತನನು ಕನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನು 
ಕಾಯಲ್ ತಯಾರಿಲಲಿ. ಅಂತಹ ಭಾರತವು ತನನು 
ಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದರ್ಟಿ ಬೆೇಗ ಸಾಧಿಸಲ್ 
ಬಯಸ್ತತುದೆ.
- ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ, ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ.

ರಾಷಟ್ ವಂದೆೋ ಭಾರತ್ ರೈಲು
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 ದೆೇಶದ ಮದಲ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ್ 2019ರ ಫಬ್ರವರಿ 15, ರಂದ್ ಹಸಿರ್ 
ನಿಶಾನ್ ತೆೊೇರಿಸಿದದುರ್. ನವದೆಹಲ್ಯಂದ ಕಾನ್ಪಾರ ಮತ್ತು 
ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಮೊಲಕ ವಾರಾಣಸಿಗೆ 757 ಕ್ಲೆೊೇ ಮಿೇಟರ್ 
ಪ್ರಯಾಣಿಸಲ್ ಎಂಟ್ ಗಂಟ್ಗಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದ್ಕ್ೊಳು್ಳತತುದೆ.

 ಎರಡನೆೋ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ಗೆ 2019 ರ ಅಕ್ೊಟಿೇಬರ್ 3 ರಂದ್ 
ನವದೆಹಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇ ಮಾತಾ ವೈಷೆೊಣೆೇ ದೆೇವಿಯ ಕಟಾ್ರ ರೆೈಲೆ್ವ 
ನಿಲಾದುಣದ ನಡ್ವ ಹಸಿರ್ ನಿಶಾನ್ ತೆೊೇರಿಸಲಾಯತ್. 635 
ಕ್.ಮಿೇ ದೊರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲ್ ಈ ರೆೈಲ್ ಎಂಟ್ ಗಂಟ್ಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದ್ಕ್ೊಳು್ಳತತುದೆ, ಆದರೆ ಇತರ ರೆೈಲ್ಗಳು ಈ ದೊರವನ್ನು 
ಕ್ರಮಿಸಲ್ ಸ್ಮಾರ್ 12 ಗಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕ್ೊಳು್ಳತತುವ. ಈ 
ರೆೈಲ್ ದೆಹಲ್ಯಂದ ಅಂಬಾಲಾ ಕಂಟ್ೊೇನ್್ಮಂರ್, ಲ್ಧಿಯಾನ 
ಮತ್ತು ಜಮ್್ಮ ತಾವಿ ಮೊಲಕ ಕಟಾ್ರವನ್ನು ತಲ್ಪುತತುದೆ.

 ಮ್ಂಬೆೈ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿನಗರ ನಡ್ವಿನ ಮ್ರನೆೋ ವಂದೆೇ 
ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ಗೆ 2022ರ ಸ್ಪಟಿಂಬರ್ 30, ರಂದ್ ಗಾಂಧಿನಗರ 
ರೆೈಲೆ್ವ ನಿಲಾದುಣದಿಂದ ಹಸಿರ್ ನಿಶಾನ್ ತೆೊೇರಿಸಲಾಯತ್. 519 
ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ದೊರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲ್ ಸ್ಮಾರ್ ಆರೊವರೆ 
ಗಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕ್ೊಳು್ಳತತುದೆ.

ವಂದೆೋ ಭಾರತ್: ದೆೋಶದ ಮದಲ ಸ್ಮಿ ಹೈಸಿಪಾೋಡ್ ರೈಲು

ಒಟ್ಟಿ 23 ಲಕ್ಷ ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ದೊರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಿವ ಎಂಬ 
ಅಂಶದಿಂದ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ಹಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತ್ತುರ್ವ 
ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹ್ದ್ ಎಂದ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ಹೇಳಿದರ್. ಈ ಅಂತರವು ಭೊಮಿಯ 58 ಪರಿಭ್ರಮಣಗಳಿಗೆ 

ಸಮನಾಗಿರ್ತತುದೆ. ಈ ರೆೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷಕೊಕೆ 
ಹಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದಾದುರೆ. ಮ್ಂದಿನ ಮೊರ್ 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 400 ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲ್ 
ರೆೈಲೆ್ವ ಯೇಜಿಸಿದೆ. 

 ನಾಲಕಾನೆೋ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ 2022ರ ಅಕ್ೊಟಿೇಬರ್ 
13 ರಂದ್ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೆೇಶದ ಅಂಬ್ ಅಂಡೌರಾ 
ಮತ್ತು ನವದೆಹಲ್ ನಡ್ವ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯತ್. 412 
ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ದೊರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲ್ ಸ್ಮಾರ್ ಐದ್ 
ಗಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕ್ೊಳು್ಳತತುದೆ. ಈ ರೆೈಲ್ ದೆಹಲ್ಯಂದ 
ಅಂಬಾ ಅಂಡೌರಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲ್ದ್ದು, ಅಂಬಾಲಾ, 
ಚಂಡಿೇಗಢ, ಆನಂದ್ಪಾರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲದ 
ಉನಾ ನಿಲ್ಗಡ ಹೊಂದಿರ್ತತುದೆ.

 ಐದನೆೋ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ ಚೆನ್ನುಲೈ-ಮೈಸೊರ್ ನಡ್ವ 
ಸಂಚರಿಸ್ತ್ತುದ್ದು, 2022 ರ ನವಂಬರ್ 11 ರಂದ್ 
ಆರಂಭವಾಯತ್. ಇದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮದಲ 
ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲಾಗಿದೆ. 504 ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ 
ದೊರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲ್ ಸ್ಮಾರ್ ಆರೊವರೆ ಗಂಟ್ಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದ್ಕ್ೊಳು್ಳತತುದೆ. ಈ ರೆೈಲ್ನ ಸಂಚಾರವು ಕ್ೈಗಾರಿಕಾ 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನುಲೈ, ತಾಂತ್್ರಕ ಸಾಫ್ಟಿ ವೇರ್ ನವ್ೇದ್ಯಮ 
ಕ್ೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳ�ರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಮೈಸೊರಿನ 
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಚಿಚುನ ಪ್ರಯೇಜನವನ್ನು ನಿೇಡ್ತತುದೆ.

 ಆರನೆೋ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಪಾರ-ನಾಗ್ಪಾರ ನಡ್ವ 
ಸಂಚರಿಸ್ತ್ತುದ್ದು, ಡಿಸ್ಂಬರ್ 11, 2022 ರಂದ್ ನಾಗ್ಪಾರ 
ರೆೈಲೆ್ವ ನಿಲಾದುಣದಲ್ಲಿ ಹಸಿರ್ ನಿಶಾನ್ ತೆೊೇರಿಸಲಾಯತ್. 411 
ಕ್.ಮಿೇ ದೊರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲ್ ಐದೊವರೆ ಗಂಟ್ಗಳನ್ನು 
ತೆಗೆದ್ಕ್ೊಳು್ಳತತುದೆ, ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟ್ ಗಂಟ್ 
ಆಗ್ತ್ತುತ್ತು.

 ಏಳನೆೋ ವಂದೆೇ ಭಾರತ್ ರೆೈಲ್ ಹೌರಾದಿಂದ ನೊ್ಯ ಜಲ್ 
ಪೈಗ್ರಿಯನ್ನು ಸಂಪಕ್್ಷಸ್ತತುದೆ. 2022ರ ಡಿಸ್ಂಬರ್ 
30ರಂದ್ ಇದ್ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಸಿತ್. 564 
ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ದೊರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲ್ ಏಳ�ವರೆ 
ಗಂಟ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ್ಕ್ೊಳು್ಳತತುದೆ. 16 ಬೆೊೇಗಿಗಳ ಈ ರೆೈಲ್ 
ಮಾಲಾ್ಡ ಟೌನ್, ಬಸ್ೊೇ್ಷಯ ಮತ್ತು ಕ್ಶನ್ ಗಂಜ್ ರೆೈಲೆ್ವ 
ನಿಲಾದುಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿತತುದೆ.

ಕಳೆದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್್ಲ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್್ಲ ರೈಲ್ವ 
ರಾಮಗಾರಿಗಳು

 2014ಕೊಕೆ ಮ್ನನು ಹಿಂದಿನ ಎಂಟ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 
ರೆೈಲೆ್ವಗೆ 250 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ಬಜರ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ ಈಗ 
3000 ಕ್ೊೇಟಿ ರೊ.ಗೆ ಏರಿದೆ.

 2014ಕೊಕೆ ಮ್ನನು ಹಿಂದಿನ ಎಂಟ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 
125 ಕ್.ಮಿೇ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮ ರೆೈಲೆ್ವ ಮಾಗ್ಷಗಳನ್ನು ನಿಮಿ್ಷಸಲಾಗಿತ್ತು, 
ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎಂಟ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ 325 ಕ್.ಮಿೇ ರೆೈಲೆ್ವ 
ಮಾಗ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ಣ್ಷಗೆೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

 ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಎಂಟ್ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 225 ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ 
ಗಿಂತ ಹಚ್ಚು ರೆೈಲ್ ಮಾಗ್ಷವನ್ನು ಬಹ್-ಮಾಗ್ಷವಾಗಿ 
ಪರಿವತ್್ಷಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೋಶದ ರೈಲ್ವ ಜಾಲವ್ 
ವಿಸತಿರಿಸುತಿತಿದೆ

 ಕಳೆದ ಕ್ಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
350 ಕ್.ಮಿೇ ಹೊಸ ರೆೈಲ್ ಮಾಗ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 
ಸ್ಮಾರ್ 800 ಕ್.ಮಿೇ ಬಹ್ ಹಳಿ ಮಾಗ್ಷಗಳ 
ನಿಮಾ್ಷಣ ಪ್ಣ್ಷಗೆೊಂಡಿದೆ.

 ಹಿಂದಿನ ಸಕಾ್ಷರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 60 ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ರೆೈಲೆ್ವ ಹಳಿಗಳ 
ವಿದ್್ಯದಿದುೇಕರಣ ಆಗಿತ್ತು; ಈಗ, ಈ ವೇಗವು 
ವರ್ಷಕ್ಕೆ 220 ಕ್ಲೆೊೇಮಿೇಟರ್ ಗಿಂತ ಹಚಾಚುಗಿದೆ.

ರಾಷಟ್ವಂದೆೋ ಭಾರತ್ ರೈಲು
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ನಮಮಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಹ್ೋರಾಟಗಾರರು ತಾಯಾನುಡನುನು ಬ್್ರಟಿರರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಂದ 
ಮುಕತಿಗೆ್ಳಿಸಲು ಅವಿಶಾ್ರಂತವಾಗಿ ಹ್ೋರಾಡಿದರು ಮತುತಿ ಪ್ರತಿದಿನ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ,  
ಜೋವನದ ಪ್ರತಿಯಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ರಾರಟ್ರಾಕಾಗಿ ಸಮಪ್್ಷಸಿದರು. ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ 

ಚಳವಳಿಯು ದೆೋಶವನುನು ಒಂದೆೋ ಎಳೆಯಲ್್ಲ ಒಂದುಗ್ಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದದಿಲ್ಲದೆ, 
ರಾರಟ್ದ ಬಗೆಗೆ ನಾಗರಿಕರಲ್್ಲ ಸಮಪ್ಷಣಾ ಭಾವವನುನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. ಸುಹಾಸಿನಿ 
ಗಂಗ್ಲ್, ಅಬಾಬುಸ್ ತಾಯಬ್ಜೆ, ಬದಿ್ರ ದತ್ ಪಾಂಡ ಮತುತಿ ದಾಮೋದರ್ ಸ್ವರ್ಪ್ 

ಸ್ೋಠ್ ಅಂತಹ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಹ್ೋರಾಟಗಾರರು, ಬ್್ರಟಿರರ ವಿರುದ್ಧ ನೆೋರವಾಗಿ 
ಸಾ್ವತಂತ್ರಯರಾಕಾಗಿ ಹಲವಾರು ಚಳವಳಿಗಳಲ್್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸಾ್ವತಂತ್ರಯರಾಕಾಗಿ 
ಹ್ೋರಾಡುವಾಗ ಅವರು ಸ್ರಮನೆಗಳಲ್್ಲ ಬಹಳ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಅವರು 

ಭಾರತದ ಸಾಮ್ಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನುನು ಹಚಿಚಾಸಲು ಪ್ರಯತಿನುಸಿದರು.

ಮಾತೃಭೂಮಿ ಮತುತಿ ರಾಷ್ಟ್ರ 
ನಿಮಾ್ತಣಕಕಾಗಿ

ಸವ್ತಸವಾವನ್ನು ತ್್ಯಗ ಮಾಡಿದವರು

ರಾಷಟ್ ಆಜಾದಿ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹ್ೋತ್ಸವ
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ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯರಾಕಾಗಿ 
ತಮಮಿ ಇಡಿೋ ಜೋವನವನೆನುೋ 
ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟವರು

ಸುಹಾಸ್ನ ಗಂಗೂಲ್

ಜನನ: 3 ಫಬ್ರವರಿ 1909, ಮರಣ: 23 ಮಾರ್್ಷ 1965

ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ಕನಸ್ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾತ್್ಷ 
ಸ್ಹಾಸಿನಿ ಗಂಗೊಲ್ ತಮ್ಮ ಇಡಿೇ ಜಿೇವನವನ್ನು ಅದಕಾಕೆಗಿಯ್ೇ 

ಮ್ಡಿಪಾಗಿಟಟಿರ್. ಅವರ್ 1909ರ ಫಬ್ರವರಿ 3, ರಂದ್ ಅವಿಭಜಿತ ಬಂಗಾಳದ 
ಖ್ಲಾನು ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರ್. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹಸರ್ ಅವಿನಾಶಚುಂದ್ರ ಗಂಗೊಲ್ 
ಮತ್ತು ತಾಯಯ ಹಸರ್ ಸರಳಾ ಸ್ಂದರ ದೆೇವಿ. ಅವರ್ 1924 ರಲ್ಲಿ ಢಾಕಾ 
ಈಡನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಟಿ್ರಕ್್ಯಲೆೇರನ್ ಪ್ಣ್ಷಗೆೊಳಿಸಿದರ್. ನಂತರ ಅವರ್ 
ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ ದೆೊೇರದ ಮಕಕೆಳ ವಿಶೇರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆೊೇಧಿಸಲ್ ಕಲಕೆತಾತುಗೆ 
ತೆರಳಿದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದುಗ ಅವರ್ ಪಿ್ರೇತ್ಲತಾ ವಡ್ಡೇದಾರ್ ಮತ್ತು ಕಮಲಾ ದಾಸ್ 
ಗ್ಪಾತು ಅವರೆೊಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದರ್, ಅವರ್ ಜ್ಗಾಂತರ್ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ 
ಗ್ಂಪಿನ ಭಾಗವಾಗಲ್ ಪ್್ರೇತಾ್ಸಹಿಸಿದರ್ ಎಂದ್ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಗಾಂತರ್ 
ಗ್ಂಪಿಗೆ ಸ್ೇರಿದ ನಂತರ, ಅವರ್ 'ಛತ್್ರ ಸಂಘ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್.

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಸಮಾನ ಸಿದಾ್ಧಂತದ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ 
ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತುದದು ಜನರನ್ನು ಪರಿಚಯಸಿದರ್. ಅವರ ಕ್್ರಯಾಶೇಲತೆಯ್ ಅವರ್ 
ಬ್್ರಟಿರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ವಂತೆ ಮಾಡಿತ್, ಬ್್ರಟಿರರ್ ಅವರನ್ನು ಸೊಕ್ಷಷ್ಮವಾಗಿ 
ಗಮನಿಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್. ಇದ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ೊೇಲಕೆತಾತುದ ಹೊರಗೆ ಕ್ಲಸ 
ಮಾಡಲ್ ಕರಟಿಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿತ್. ಚಿತತುಗಾಂಗ್ ದಂಗೆಯ ನಂತರ ಜ್ಗಾಂತರ್ ಪಕ್ಷದ 
ಅನ್ೇಕ ಸದಸ್ಯರ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕ್ೊಳ್ಳಬೆೇಕಾಯತ್. ಈ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಂಧನದ 
ಭೇತ್ಯಂದಾಗಿ ಸ್ಹಾಸಿನಿ ಗಂಗೊಲ್ ಫ್ರಂಚರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದದು ಚಂದನ್ 
ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡಯಬೆೇಕಾಯತ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಶಶಧರ 
ಆಚಾಯ್ಷರ ಹ್ಸಿ ಪತ್ನುಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ್ 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಎಲಲಿ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ಹಾಸಿನಿ ದಿೇದಿ ಎಂದ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರ್. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಬ್್ರಟಿರರ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ಡಲ್ಲಲಿ 
ಮತ್ತು ಚಂದನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ವ ಅವರ ಮನ್ಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರ್.

ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಗಾಂತರ್ ಸದಸ್ಯ ಜಿಬನ್ ಘ�ೇಷಾಲ್ ಮೃತಪಟಟಿರ್. 
ನಂತರ ಸ್ಹಾಸಿನಿ ಗಂಗೊಲ್, ಶಶಧರ್ ಆಚಾಯ್ಷ ಮತ್ತು ಗಣೆೇಶ್ ಘ�ೇಷ್ 
ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯತ್. ಆಕ್ಯನ್ನು ಆರ್ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಖರಗ್ಪಾರ ಬಳಿಯ 
ಹಿಜಿಲಿ ಜೈಲ್ ಶಬ್ರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಈ ಹಿಜಿಲಿ ಬಂಧನ ಶಬ್ರವು ಖರಗ್ಪಾರ 
ಐಐಟಿಯ ಕಾ್ಯಂಪಸ್ ಆಯತ್.

ಹಿಜಿಲಿಯಂದ ಬ್ಡ್ಗಡಯಾದ ನಂತರ, ಗಂಗೊಲ್ ದೆೇಶದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯಕಾಕೆಗಿ ತಮ್ಮ 
ಹೊೇರಾಟವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಮ್್ಯನಿಸ್ಟಿ ಪಾಟಿ್ಷ 
ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸ್ೇರಿದರ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಕಾಯ್ಷಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಿಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್. ಭಾರತ ಬ್ಟ್ಟಿ ತೆೊಲಗಿ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಹೇಮಂತ್ ತರಫಾದುರ್ ಅವರಿಗೆ 
ಆಶ್ರಯ ನಿೇಡಿದದುಕಾಕೆಗಿ ಸ್ಹಾಸಿನಿ ಗಂಗೊಲ್ ಅವರನ್ನು ಮತೆತು ಬಂಧಿಸಲಾಯತ್. 
ಸ್ರೆಮನ್ಯಂದ ಬ್ಡ್ಗಡಯಾದ ನಂತರ, ಅವರ್ ಧನಾ್ಬದ್ ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಇಡಿೇ ಜಿೇವನವನ್ನು 
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಧಾ್ಯತ್್ಮಕ ಕಾಯ್ಷಗಳಿಗೆ ಮ್ಡಿಪಾಗಿಟಟಿರ್. ಸ್ಹಾಸಿನಿ ಗಂಗೊಲ್ 
1965ರ ಮಾರ್್ಷ 23, ರಂದ್ ರಸ್ತು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಿಧನಹೊಂದಿದರ್.

ಸಾ್ವತಂತಾ್ರ್ಯನಂತರ, ಹೈನ್ಗಾರಿಕ್ ಕ್ಷೆೇತ್ರದ 
ಸಾಮಥ್ಯ್ಷವನ್ನು ಹಚಿಚುಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರ 
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಇಂದ್ ಅದರ 
ಫಲಶ್್ರತ್  ಕ್ಷಿೇರ ಉತಾಪಾದನ್ ಮತ್ತು 
ರೆೈತರ ಆದಾಯದ ಹಚಚುಳದ ರೊಪದಲ್ಲಿ 
ಗೆೊೇಚರಿಸ್ತ್ತುದೆ. ಇಂದ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 
ಹಾಲ್ನ ಉತಾಪಾದನ್ಯ್ ಶೇ.2ರ ದರದಲ್ಲಿ 
ಹಚ್ಚುತ್ತುದೆ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ 
ವೃದಿ್ಧ ದರವು ಶೇ.6 ಕ್ಕೆಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. 
ಲಕಾಂತರ ಸಣಣೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಸಣಣೆ ಹೈನ್ಗಾರರ 
ಕ್ೊಡ್ಗೆಯಂದಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ 
ಹಾಲ್ನ ತಲಾ ಲಭ್ಯತೆಯ್ ವಿಶ್ವದ 
ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹಚಾಚುಗಿದೆ. ಅಲಲಿದೆ, 
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ದೆೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ 
ಉತಾಪಾದಿಸ್ವ ದೆೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿ, 
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ದೆೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರಿ 
ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಉತಾಪಾದನ್ಯಂದ 
ರೆೈತರ್ ಕ್ೇವಲ ಶೇ.40-50ರರ್ಟಿ ಲಾಭವನ್ನು 
ಪಡಯ್ತ್ತುದದುರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸಹಕಾರಿ 
ಡೈರಿಗಳು ಗಾ್ರಹಕರಿಂದ ಪಡಯ್ವ ಬೆಲೆಯ 
ಶೇ.70ರರ್ಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಹಾಲ್ 
ಉತಾಪಾದಿಸ್ವ ರೆೈತರ ಬಾ್ಯಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಮಾ ಮಾಡ್ತ್ತುವ, ಇದ್ ಭಾರತದ 
ದೆೊಡ್ಡ ಸಾಧನ್ಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ 
ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, 
ಭಾರತವು ಎಲಲಿ ಬಡ ರಾರಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಲ್ನ 
ಉತಪಾನನುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ವ ಮೊಲಕ 
ವಸ್ದೆೈವ ಕ್ಟ್ಂಬಕಂನ ಸೊಫುತ್್ಷಯನ್ನು 
ಈಡೇರಿಸ್ವ ಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಷಿೋರ ಉತಾಪಾದನೆಯಲ್್ಲ 
ಪ್ರಥಮ ಸಾಥಿನದಲ್್ಲ ಭಾರತ

ಜಾಗತ್ಕ ಹಾಲ್ ಉತಾಪಾದನ್ಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತದ ಕ್ೊಡ್ಗೆ ಶೇ.21ರಷ್ಟಿದೆ.

ಉತಾಪಾದನ್ಯ್ 1950-51ರಲ್ಲಿದದು 17 
ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ನಿಂದ 2020-21ರಲ್ಲಿ 
209.96 ಮಟಿ್ರಕ್ ಟನ್ ಗೆ ಏರಿದೆ.
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वैश्ववक दगु्ध उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर

वैश्विक दुग्ध उत्पादन में भारत का योगदान प्रश्वतशत

उत्पादन में मीश्वरि क रन से बढ़कर में मीश्वरि क रन हो गया

में प्रश्वत व्यक्ति दूध की उपलब्धता ग्राम/श्वदन है जो में 
ग्राम/श्वदन थी

Source: https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/doc/stat/tab123.pdf 
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ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ನ ಉತಾಪಾದನ್ (ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಳಲ್ಲಿ)

ರಾಷಟ್ಆಜಾದಿ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹ್ೋತ್ಸವ

2020-2021ರಲ್ಲಿ ತಲಾ ಹಾಲ್ನ ಲಭ್ಯತೆ 
ದಿನಕ್ಕೆ 427 ಗಾ್ರಂ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ 1950-
51 ರಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 130 ಗಾ್ರಂ ಆಗಿತ್ತು.



ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ   ಫೆಬ್ರವರಿ 1-15, 202346

ಜನನ: ಫಬ್ರವರಿ 1, 1854, ಮರಣ: ಜೊನ್ 9, 1936

ಈ ಮಹಾನ್ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರ ಮತ್ತು 
ದೆೇಶಭಕತು 1854ರ ಫಬ್ರವರಿ 1, ರಂದ್ ಗ್ಜರಾತ್ ನ 

ವಡೊೇದರಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರ್. ಅಬಾ್ಬಸ್ ತಾ್ಯಬ್ಜೆ ಅಧ್ಯಯನಕಾಕೆಗಿ 
ಇಂಗೆಲಿಂಡಿಗೆ ಹೊೇದರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೊನ್ ಪದವಿ ಪಡದ್ 
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರ್. ನಂತರ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ವಕ್ೇಲ್ 
ವೃತ್ತುಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್, ತರ್ವಾಯ ವಡೊೇದರಾದ 
ಮ್ಖ್ಯ ನಾ್ಯಯಾಧಿೇಶರಾದರ್. 1919 ರಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಜಲ್ಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತಾ್ಯಕಾಂಡದ ತನಿಖ್ಗಾಗಿ ವಿಚಾರಣಾ 
ಸಮಿತ್ಯನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ ಮತ್ತು ಅಬಾ್ಬಸ್ ತಾ್ಯಬ್ಜೆಯವರನ್ನು ಅದರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಾನುಗಿ ನ್ೇಮಿಸಿತ್. ಅವರ್ ಶ್ರೇಮಂತ ಕ್ಟ್ಂಬದಿಂದ 
ಬಂದವರ್ ಆದರೆ ಜಲ್ಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತಾ್ಯಕಾಂಡದ 
ಪ್ರಭಾವವು ಅವರ ಮೇಲೆ ಎರ್ಟಿ ಇತೆತುಂದರೆ ಅವರ್ ತಮ್ಮ 
ಎಲಲಿ ಪಾಶಚುಮಾತ್ಯ ಉಡ್ಪುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ಟಿಹಾಕ್ದರ್. ಅವರ್ 
ಬ್್ರಟಿರರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ಸರಕ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿರಕೆರಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು 
ರಾಷ್ಟ್ೇಯ ಆಂದೆೊೇಲನಕ್ಕೆ ಧ್ಮ್ಕ್ದರ್.

ಅಬಾ್ಬಸ್ ತಾ್ಯಬ್ಜೆ ಅವರ್ ರಾರಟ್ಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ 
ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪತುರಾಗಿದದುರ್ ಎಂದ್ ಹೇಳಲಾಗ್ತತುದೆ. ಈ 
ಕಾರಣಕಾಕೆಗಿಯ್ೇ ಅವರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರೆೊಂದಿಗೆ 
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದರ್ ಮತ್ತು 
ಜನರ್ ಅವರನ್ನು ಪಿ್ರೇತ್ಯಂದ 'ಛೊೇಟಾ ಗಾಂಧಿ' ಎಂದ್ 
ಕರೆಯ್ತ್ತುದದುರ್. ಅವರ್ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು 
ಪಸರಿಸಲ್ ನಿಧ್ಷರಿಸಿದರ್. ಗಾಂಧಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹರಡ್ವ 
ಸಂಕಲಪಾದೆೊಂದಿಗೆ ಅವರ್ ಎತ್ತುನ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲ್ 
ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಖಾದಿ ಬಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡಿದರ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ್ ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರಯನ್ನು 
ನಡಸಲ್ ನಿಧ್ಷರಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಬಂಧನದ ಸಂದಭ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಅದರ ನ್ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲ್ ನಾಮನಿದೆೇ್ಷಶನಗೆೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತು ಬೆೇರೆ 

ಯಾರೊ ಅಲಲಿ, ಅಬಾ್ಬಸ್ ತಾ್ಯಬ್ಜೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಅವರ 
ಮೇಲ್ದದು ವಿಶಾ್ವಸವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹ್ದ್.

ಅಬಾ್ಬಸ್ ತಾ್ಯಬ್ಜೆಯ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಸತಾ್ಯಗ್ರಹದ ನ್ೇತೃತ್ವ 
ವಹಿಸಲ್ ಸರೆೊೇಜಿನಿ ನಾಯ್್ಡ ಅವರನ್ನು ನಾಮನಿದೆೇ್ಷಶನ 
ಮಾಡಲಾಯತ್. ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರ ಉಪಿಪಾನ ಸತಾ್ಯಗ್ರಹದಲ್ಲಿ 
ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ವ ಮೊಲಕ ಅಬಾ್ಬಸ್ ತಾ್ಯಬ್ಜೆ ಬ್್ರಟಿಷ್ 
ಸಕಾ್ಷರವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ವಿರೆೊೇಧಿಸಿದರ್. ಅಷೆಟಿೇ ಅಲಲಿ, ಮಹಾತ್ಮ 
ಗಾಂಧಿಯವರ ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ, ಅಬಾ್ಬಸ್ ತಾ್ಯಬ್ಜೆ ದೆೇಶದ ಎಲಲಿ ಸಣಣೆ 
ಮತ್ತು ದೆೊಡ್ಡ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರ್ 
ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜಿೇವನದ ಕ್ೊನ್ಯ ಕ್ಷಣಗಳವರೆಗೆ ಬ್್ರಟಿರರ ವಿರ್ದ್ಧ 
ಹೊೇರಾಡ್ತತುಲೆೇ ಇದದುರ್. ಅವರ್ 1928 ರಲ್ಲಿ ಬಾಡೊೇ್ಷಲ್ 
ಸತಾ್ಯಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸದಾ್ಷರ್ ವಲಲಿಭಭಾಯ ಪಟ್ೇಲ್ ಅವರನ್ನು 
ಬೆಂಬಲ್ಸಿದರ್. ಅವರ್ ಸದಾ ಹಿಂದೊ-ಮ್ಸಿಲಿಂ ಏಕತೆಯನ್ನು 
ಪ್ರತ್ಪಾದಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಅದಕಾಕೆಗಿಯ್ೇ ಅವರ್ ಸದಾ ಏಕತೆಗೆ 
ಒತ್ತು ನಿೇಡಿದರ್. ಈ ಮಹಾನ್ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಹೊೇರಾಟಗಾರ 9 
ಜೊನ್ 1936 ರಂದ್ ಮಸೊ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ೊನ್ಯ್ಸಿರೆಳೆದರ್. 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾಥ್ಷವಾಗಿ "ಹರಿಜನ್" 
ಪತ್್ರಕ್ಯಲ್ಲಿ "ಗ್ಜರಾತ್ ನ ಗಾ್ರ್ಯಂಡ್ ಓಲ್್ಡ ಮಾ್ಯನ್" ಎಂಬ 
ಶೇಷ್್ಷಕ್ಯಂದಿಗೆ ಲೆೇಖನವ್ಂದನ್ನು ಬರೆದರ್, ಅದರಲ್ಲಿ 
ಅವರನ್ನು ಮಾನವಿೇಯತೆಯ ಅಪರೊಪದ ಸ್ೇವಕ ಎಂದ್ 
ಕರೆದಿದದುರ್.

ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರಯ ನ್ನಪಿಗಾಗಿ ದೆಹಲ್ಯ ಸದಾ್ಷರ್ 
ಪಟ್ೇಲ್ ಮಾಗ್್ಷ-ಮದರ್ ತೆರೆೇಸಾ ಕ್್ರಸ್ಂರ್ ನಲ್ಲಿ 
'ಹನ್ೊನುಂದ್ ಪ್ರತ್ಮಗಳನ್ನು' ಸಾಥೆಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹನ್ೊನುಂದ್ 
ಪ್ರತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾತಾ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಮಾತಂಗಿನಿ  
ಹಜಾ್ರ, ಸರೆೊೇಜಿನಿ ನಾಯ್್ಡ ಮತ್ತು ಅಬಾ್ಬಸ್ ತಾ್ಯಬ್ಜೆಯವರ  
ಪ್ರತ್ಮಯೊ ಇದೆ.

ಅಬಾಬುಸ್ ತಾಯಬ್ಜೆ 
ರಾರಟ್ಪ್ತ ಮಹಾತಮಿ ಗಾಂರ್ 
ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಆಪತಿರಾಗಿದದಿರು 
ಎಂದು ಹೋಳಲಾಗುತತಿದೆ. ಈ 
ರಾರಣರಾಕಾಗಿಯೋ ಅವರು 
ಮಹಾತಮಿ ಗಾಂರ್ಯವರ್ಂದಿಗೆ 
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ರಾಲ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡಿದರು ಮತುತಿ ಜನರು 
ಅವರನುನು ಪ್್ರೋತಿಯಂದ 'ಛ್ೋಟಾ 
ಗಾಂರ್' ಎಂದು ಕರಯುತಿತಿದದಿರು.

ರಾಷಟ್ ಆಜಾದಿ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹ್ೋತ್ಸವ

ದಾಂಡಿ ಯಾತೆ್ರಯ ನಾಯಕರಾಗಿದದಿ 
'ಛ್ೋಟಾ ಗಾಂರ್'ಅಬಾಬಾಸ್ ತ್್ಯಬಿಜಿ
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ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮದೆೊಂದಿಗೆ ಜನಾಂದೆೊೇಲನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೊೇರಾಟಗಾರ ಬದಿ್ರ ದತ್ ಪಾಂಡ ಅವರ್ 1882ರ ಫಬ್ರವರಿ 15, ರಂದ್ 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತತುರಾಖಂಡದ ಹರಿದಾ್ವರ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರ್. ಅಲೆೊ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿದಾದುಗ 
ಅವರ್ ದೆೇಶದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ಅನ್ೇಕ 
ಬಾರಿ ಸ್ರೆಮನ್ಗೆ ಹೊೇದರ್. ಅವರ್ ಕ್ೇವಲ ಏಳು ವರ್ಷದವರಾಗಿದಾದುಗ ಅವರ 
ಪ್ೇರಕರ್ ನಿಧನಹೊಂದಿದರ್. ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮ್ಗಿಯ್ವವರೆಗೊ 
ಅಲೆೊ್ಮೇರಾದಲ್ಲಿಯ್ೇ ಇದದುರ್ ಮತ್ತು 1903 ರಲ್ಲಿ ನ್ೈನಿತಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ಷಕರಾಗಿ 
ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್. ನಂತರ ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಪತ್್ರಕ್ೊೇದ್ಯಮ 
ವೃತ್ತುಜಿೇವನವನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್ ಮತ್ತು 1903 ಮತ್ತು 1910 ರ ನಡ್ವ 'ಲ್ೇಡರ್' 
ಎಂಬ ಪತ್್ರಕ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದರ್. ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಕ್ೊಡ್ಗೆ ನಿೇಡಲ್, 
ಅವರ್ 1913 ರಲ್ಲಿ 'ಅಲೆೊ್ಮೇರಾ ಪತ್್ರಕ್' ಸಾಥೆಪಿಸಿದರ್. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಬ್್ರಟಿಷ್ 
ವಿರೆೊೇಧಿ ಸ್ದಿದುಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಯಂದಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ 
ಮ್ಚಿಚುದರ್. 1918ರ ಅಕ್ೊಟಿೇಬರ್ 15, ರಂದ್ ಅವರ್ 'ಶಕ್ತು' ಎಂಬ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ 
ಪತ್್ರಕ್ಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್.

1921ರಲ್ಲಿ, ಬಾಗೆೇಶ್ವರ ಪಟಟಿಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತ್ತುದದು ಕ್ಮಾವ್ನ್ ನ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಜನರ್ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ 'ಕೊಲ್-ಬೆಗರ್' ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್. ಕೊಲ್ಬೆಗರ್ 
ಒಂದ್ ಕಾನೊನಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಮಾವ್ನ್ ಬೆಟಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ವ ಸಥೆಳಿೇಯ ಜನರ್, 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೆೇಟಿ ನಿೇಡ್ವ ಇಂಗಿಲಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ೈನಿಕರ್, ಸವೇ್ಷಯರ್  
ಮ್ಂತಾದವರ ಸರಂಜಾಮ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕ್ೊಂಡೊಯ್್ಯವುದನ್ನು 
ಕಡಾ್ಡಯಗೆೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಶೊೇರಣೆಯ ರೊಢಿ ಜನರನ್ನು ಯಾವುದೆೇ ಕೊಲ್ಯಲಲಿದೆ 
ಬಲವಂತದ ದ್ಡಿಮ ಮಾಡಲ್ ಒತಾತುಯಸಿತ್ತು. ಹಳಿ್ಳಯ ಮ್ಖ್ಯಸಥೆರ್ ನಿದಿ್ಷರಟಿ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರ್ ಕೊಲ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೆೇಕಾಗ್ತ್ತುತ್ತು. ಇದಕಾಕೆಗಿ 
ಒಂದ್ ಲೆಡಜೆರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯತ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಾ್ರಮಸಥೆರ ಹಸರ್ಗಳನ್ನು 
ನಮೊದಿಸಲಾಯತ್. ಬ್್ರಟಿೇರರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಶೊೇಷ್ಸ್ತ್ತುದದುರ್. 
ಈ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳಿ್ಳಯ ಜನರ್ ಈ ಅವಮಾನಕರ ಅಭಾ್ಯಸದ ವಿರ್ದ್ಧ ದಂಗೆ 
ಏಳಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್. 1921 ರ ಜನವರಿ 14 ರಂದ್ ಉತತುರಾಯಣಿ ಉತ್ಸವದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸರಯೊ ಮತ್ತು ಗೆೊೇಮತ್ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿರ್ವ ಜಮಿೇನಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊಲ್-ಬೆಗರ್ ಚಳವಳಿ ಪಾ್ರರಂಭವಾಯತ್. ಸರಯೊ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡದ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬದಿ್ರ ದತ್ ಪಾಂಡ ಅವರ್ ಕೊಲ್-ಉತಾರ್, ಕೊಲ್-ಬೆೇಗರ್ ಮತ್ತು 
ಕೊಲ್-ಬದಾ್ಷಯಶ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ಮ್ಂದೆ ಸಹಿಸ್ವುದಿಲಲಿ ಎಂದ್ ಪ್ರತ್ಜ್ಞೆ 
ಮಾಡಿದರ್.ಅಲ್ಲಿ ನ್ರೆದಿದದು ಜನರೆಲಲಿರೊ ಪ್ರತ್ಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕ್ೈಗೆೊಂಡ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ 
ಎಂಬ ಘ�ೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಗಿದರ್, ಗಾ್ರಮದ ಹಿರಿಯರ್ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ 
ಬಲವಂತದ ದ್ಡಿಮಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮ್ಳುಗಿಸಿದರ್. ಈ ರಿೇತ್ಯಾಗಿ 
ಬ್್ರಟಿರರ ಮೇಲೆ ಒತತುಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯತ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು 
ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಯತ್. ಈ ಚಳವಳಿಯ ಯಶಸಿ್ಸನ ನಂತರ, ಬದಿ್ರ ದತ್ ಪಾಂಡ 
ಅವರಿಗೆ 'ಕ್ಮಾವ್ನ್ ಕ್ೇಸರಿ' ಎಂಬ ಬ್ರ್ದನ್ನು ನಿೇಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯತ್. 
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ್ ಈ ಚಳವಳಿಗೆ 'ರಕತುರಹಿತ ಕಾ್ರಂತ್' ಎಂದ್ ಹಸರಿಟಿಟಿದದುರ್ 
ಎಂದ್ ಹೇಳಲಾಗ್ತತುದೆ. 2021 ರ ಡಿಸ್ಂಬರ್ 30 ರಂದ್ ಹಲ್ದು ವಾನಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಲವಾರ್ ಯೇಜನ್ಗಳ ಉದಾಘಾಟನ್ ಮತ್ತು ಶಂಕ್ಸಾಥೆಪನ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿದ ಭಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್್ರ ನರೆೇಂದ್ರ ಮೇದಿ ಅವರ್ ಬದಿ್ರ ದತ್ 
ಪಾಂಡ ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರ್. "ದೆೇಶದ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಮಾವ್ನ್ ಸಾಕರ್ಟಿ 
ಕ್ೊಡ್ಗೆ ನಿೇಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಪಂಡಿತ್ ಬದಿ್ರ ಪಾಂಡ ಅವರ ನ್ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉತತುರಾಯಣಿ 
ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಗಳ ಬಲವಂತದ ದ್ಡಿಮಯ ರೊಢಿ ಕ್ೊನ್ಗೆೊಂಡಿತ್. 1955 
ರಲ್ಲಿ ಬದಿ್ಷ ದತ್ ಪಾಂಡ ಅವರ್ ಅಲೆೊ್ಮೇರಾದ ಲೆೊೇಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದರ್. 
1965 ಜನವರಿ 13ರಂದ್ ಅವರ್ ನಿಧನಹೊಂದಿದರ್. 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ದೆೇಶಭಕತು ದಾಮೇದರ್ 
ಸ್ವರೊಪ್ ಸ್ೇಠ್ 1901ರ ಫಬ್ರವರಿ 11, 

ರಂದ್ ಉತತುರ ಪ್ರದೆೇಶದ ಬರೆೇಲ್ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದರ್. ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಇಡಿೇ ಜಿೇವನವನ್ನು ದೆೇಶದ 
ವಿಮೇಚನ್ಗಾಗಿ ಮ್ಡಿಪಾಗಿಟಟಿರ್ ಮತ್ತು ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೊೇರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್್ರಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರ್. ಅವರ್ 
ಮದಲ್ನಿಂದಲೊ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಚಿಂತನ್ಯಲ್ಲಿದದುರ್ 
ಮತ್ತು ಅವರ್ ಅಧ್ಯಯನಕಾಕೆಗಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಗೆ 
ಹೊೇದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಸಂಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 
ಬಂದರ್. ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ, ಅವರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 
ಆಜಾದ್ ಅವರ ಹಿಂದೊಸಾತುನ್ ಸ್ೊೇಷ್ಯಲ್ಸ್ಟಿ 
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ೇರಿದರ್. ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 
ಆಜಾದ್ ಕೊಡ ಅವರನ್ನು ತ್ಂಬಾ ಗೌರವಿಸ್ತ್ತುದದುರ್ 
ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ  ದಾಮೇದರ್ ಸ್ವರೊಪ್ ಸ್ೇಠ್ 
ಅವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತ್ಳಿಯಬಹ್ದ್.

ಅವರ ಹಸರ್ ಬನಾರಸ್ ಪಿತೊರಿ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು 
ಕಾಕ್ೊೇರಿ ಪಿತೊರಿ ಪ್ರಕರಣದಲೊಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ್ೊಂಡಿತ್ 
ಮತ್ತು ಬ್್ರಟಿರರ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದರ್ ಎಂದ್ 
ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗೊ್ಯ, ಅವರ ವಿರ್ದ್ಧದ 
ಆರೆೊೇಪಗಳನ್ನು ಸಾಬ್ೇತ್ಪಡಿಸಲ್ ಸಕಾ್ಷರಕ್ಕೆ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ಆದದುರಿಂದ ಅವರನ್ನು 
ಬ್ಡ್ಗಡ ಮಾಡಲಾಯತ್. ನಂತರ ಅವರ್ ಕಾಂಗೆ್ರಸ್ 
ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ೇರಿದರ್. ದಾಮೇದರ್ ಸ್ವರೊಪ್ ಸ್ೇಠ್ 
ಕ್್ರೇಡಾಪಟ್ವಿನಂತಹ ದೆೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದದುರ್ 
ಎಂದ್ ಹೇಳಲಾಗ್ತತುದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ್ 
ಬ್್ರಟಿಷ್ ಸಕಾ್ಷರದ ವಿರ್ದ್ಧ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ವ 
ಕ್ಲಸವನ್ನು ಪಡಯ್ತ್ತುದದುರ್. ಬ್್ರಟಿರರ್ ಅವರನ್ನು 
ಹಿಡಿಯಲ್ ಬಂದಾಗ, ಅವರ್ ತಮ್ಮ ತೆಳುವಾದ 
ದೆೇಹದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡದ್ ಓಡಿಹೊೇಗ್ತ್ತುದದುನ್. 
ಅವರ್ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರ್ 
ಮತ್ತು ಸ್ರೆಮನ್ಗೆ ಹೊೇದರ್. ಪ್ರಮ್ಖ ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ 
ಹೊೇರಾಟಗಾರ ಎಂದ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರ್ವ 
ಕಾ್ರಂತ್ಕಾರಿ ಸ್ೇಥ್ ದಾಮೇದರ್ ಸ್ವರೊಪ್ ಅವರನ್ನು 
ಬನ್್ಸ ಬರೆೇಲ್ಯ ಸದಾ್ಷರ್ ಎಂಬ ಹಸರಿನಿಂದಲೊ 
ಕರೆಯಲಾಗ್ತತುದೆ. 

ಬರೆೇಲ್ಯಲ್ಲಿ "ಬನ್್ಸ ಬರೆೇಲ್ ಕಾ ಸದಾ್ಷರ್, 
ಸ್ೇಥ್ ದಾಮೇದರ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್" ಎಂಬ 
ಘ�ೇರಣೆ ಮಳಗ್ತ್ತುದದು ಕಾಲವಿತ್ತು. ಅವರ್ 
ಸಂಯ್ಕತು ಪಾ್ರಂತ್ಯಗಳ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ 
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದದುರ್. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ್ ಬಹಳ ಸಪಾರಟಿವಾದ 
ಭಾರಣಕಾರರಾಗಿದದುರ್. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ 
ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಅವರ ಕ್ೊಡ್ಗೆ ಮಹತ್ವದಾದುಗಿದೆ ಎಂದ್ 
ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡಿನ 
ಬಗೆಗೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಭೇಮ್ ರಾವ್ ಅಂಬೆೇಡಕೆರ್ 
ಅವರಿಗೆ ಅನ್ೇಕ ವಿರಯಗಳನ್ನು ಸೊಚಿಸಿದರ್, 
ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಿ್ವೇಕರಿಸಲಾಯತ್. ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯದ 
ನಂತರವ್, ಅವರ್ ದೆೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ೇವ ಸಲ್ಲಿಸ್ವುದನ್ನು 
ಮ್ಂದ್ವರಿಸಿದರ್ ಮತ್ತು ದೆೇಶದ ಪ್ರಗತ್ ಮತ್ತು 
ಅಭವೃದಿ್ಧಗೆ ಪಾ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕ್ಲಸ ಮಾಡಿದರ್. 
ಅವರ್ 1965 ರಲ್ಲಿ ನಿಧನಹೊಂದಿದರ್.  

ಬನ್್ಸ ಬರೋಲ್ಯ ಸದಾ್ಷರ್ 
ಆಗಿದದಿ ಸಾ್ವತಂತ್ರಯ ಹ್ೋರಾಟಗಾರ 
ದಾಮೋದರ್ ಸ್ವರ್ಪ್ ಸ್ೋಠ್ 

ಜನನ: 11 ಫಬ್ರವರಿ 1901, ಮರಣ 1965

ಜನನ: 15 ಫಬ್ರವರಿ 1882, ಮರಣ: 13 ಜನವರಿ 1965

ರಾಷಟ್ಆಜಾದಿ ರಾ ಅಮೃತ ಮಹ್ೋತ್ಸವ

ಉತತಿರಾಯಣಿ ಜಾತ್್ರಯಲಿಲಿ ಕ�ಲಿ-ಬೆಗರ್ 
ವಯಾವಸ್ಥೆಯನುನು ಕೆ�ನೆಗಾಣಿಸಿದವರು

ಬದ್್ರ ದತ್ ಪಾಂಡೆ
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ಓರಲ್ ರಿಹೈಡ್ರೇರನ್ ಸಲೊ್ಯರನ್ (ಒಆರ್ ಎಸ್) 
ಇಂದ್ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಔರಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 
ಮನ್ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹ್ದ್. 

ಒಆರ್ ಎಸ್ ಅಭವೃದಿ್ಧಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮ್ಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ 
ವಿಜ್ಾನಿ ಬೆೇರೆ ಯಾರೊ ಅಲಲಿ, 1915ರ ಫಬ್ರವರಿ 1 
ರಂದ್ ಪಶಚುಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೊಗಿಲಿ ಜಿಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ 
ಶಂಭ್ ನಾಥ್ ಡೇ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಹಸರ್ ದಾಶರರ್ ಡೇ 
ಮತ್ತು ತಾಯಯ ಹಸರ್ ಚಿತೆ್ರೇಶ್ವರಿ ದೆೇವಿ. ಮನ್ಯಲ್ಲಿನ 
ಕ್ಟಟಿ ಆರ್್ಷಕ ಪರಿಸಿಥೆತ್ಯಂದಾಗಿ ಆರಂಭಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಸಾಕರ್ಟಿ ತೆೊಂದರೆಗಳನ್ನು 
ಎದ್ರಿಸಬೆೇಕಾಯತ್. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೊ, ಅವರ್ ಹಠ 
ಬ್ಡಲ್ಲಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮ್ಂದ್ವರೆಸಿದರ್. 
ನಂತರ ಅವರ್ ಕ್ೊೇಲಕೆತಾತು ವೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜಿಗೆ 
ಆಯ್ಕೆಯಾದರ್ ಆದರೆ,  ಸಂಶೊೇಧನ್ಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿದದು 
ಆಸಕ್ತುಯಂದಾಗಿ, ಅವರ್ ಅಧ್ಯಯನಕಾಕೆಗಿ ಲಂಡನ್ 
ಗೆ ಹೊೇದರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ್ 1949 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 
ಮರಳಿದರ್ ಮತ್ತು ಕ್ೊೇಲಕೆತಾತುದ ವೈದ್ಯಕ್ೇಯ ಕಾಲೆೇಜಿನಲ್ಲಿ 
ಕ್ಲಸ ಮಾಡಲ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್.

1817 ರಲ್ಲಿ ಮದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕ್ೊಂಡ 
ಕಾಲರಾ ರೆೊೇಗಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ 1 ಕ್ೊೇಟಿ 80 ಲಕ್ಷ ಜನರ್ 
ಬಲ್ಯಾಗಿದಾದುರೆ ಎಂದ್ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ 
ದೆೇಶಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟಟಿದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾಂಕಾ್ರಮಿಕ 
ಎದ್ರಿಸಬೆೇಕಾಯತ್. ಕಾಲರಾ ಬಾ್ಯಕ್ಟಿೇರಿಯಾವನ್ನು 
1884ರಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದದುರೊ, ವಿಜ್ಾನಿಗಳು 
ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯನ್ನು ಕಂಡ್ಹಿಡಿಯ್ವಲ್ಲಿ 

ವಿಫಲರಾಗಿದದುರ್. ಈ ಹಿನ್ನುಲೆಯಲ್ಲಿ, ಶಂಭ್ ನಾಥ್ ಡೇ 
ಕಾಲರಾಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕ್ತೆ್ಸಯನ್ನು ಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಲ್ 
ಪ್ರತ್ಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರ್. ಸಾ್ವತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ವ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ವಿಜ್ಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಾನದ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು 
ಹಾಕ್ವಲ್ಲಿ ಗಮನಾಹ್ಷ ಕ್ೊಡ್ಗೆ ನಿೇಡಿದ ಶಂಭ್ ನಾಥ್ 
ಡೇ, ತಮ್ಮ ಕ್ಲಸವನ್ನು ಮ್ಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಾಲರಾ ಕ್ರಿತ 
ಸಂಶೊೇಧನ್ ಪಾ್ರರಂಭಸಿದರ್. ಬಾ್ಯಕ್ಟಿೇರಿಯಾದಿಂದ 
ಉತಪಾತ್ತುಯಾಗ್ವ ವಿರವು ನಿಜ್ಷಲ್ೇಕರಣ ಮತ್ತು ರಕತು 
ದಪಪಾವಾಗಲ್ ಕಾರಣವಾಗ್ತತುದೆ, ಇದ್ ಅಂತ್ಮವಾಗಿ 
ಕಾಲರಾ ರೆೊೇಗಿಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತತುದೆ ಎಂಬ್ದನ್ನು 
ಅವರ್ ಕಂಡ್ಹಿಡಿದರ್. ಸಂಪನೊ್ಮಲಗಳ ಕ್ೊರತೆಯ 
ಸಮಸ್್ಯಯನ್ನು ಎದ್ರಿಸ್ತ್ತುದದುರೊ ಅವರ್ ಈ ಪ್ರಮ್ಖ 
ಆವಿಷಾಕೆರವನ್ನು ಮಾಡಿದದುರ್. 1953 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ್ ತಮ್ಮ 
ಸಂಶೊೇಧನ್ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರ್, ಇದ್ ಮಹತ್ವದ 
ಸಂಶೊೇಧನ್ಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆವಿಷಾಕೆರದ ನಂತರವೇ  
ಒಆರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡ್ಹಿಡಿಯಲಾಯತ್. ಶಂಭ್ನಾಥ್ ಡೇ 
ಅವರ ಆವಿಷಾಕೆರದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಖಾ್ಯತ 
ಕಾಲರಾ ರೆೊೇಗಿಗಳ ಜಿೇವವನ್ನು ಉಳಿಸಲಾಯತ್. 
ಅವರ್ ತಮ್ಮ ಕಾಯ್ಷಕಾಕೆಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ೇಯ 
ಮನನುಣೆಯನ್ನು ಪಡದರ್. ಅವರ್ ನ್ೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸಿತುಗೆ  
ನಾಮನಿದೆೇ್ಷಶನಗೆೊಂಡಿದದುರ್. ಅವರ್ ಏಪಿ್ರಲ್ 15, 1985 
ರಂದ್ ನಿಧನಹೊಂದಿದರ್. ಪ್ರತ್ ವರ್ಷ ಸ್ಪಟಿಂಬರ್ 23 
ರಂದ್ ಕಾಲರಾ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ತಡಗಟ್ಟಿವಿಕ್ಯ ಬಗೆಗೆ 
ಜನರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೊಡಿಸಲ್ ಕಾಲರಾ ವಿಶ್ವ ದಿನವನ್ನು 
ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತತುದೆ. 

ರಾಲರಾವನುನು ಒಂದು ರಾಲದಲ್್ಲ 'ಬ್್ಲ ಡತ್' (ನಿೋಲ್ ಸಾವು) ಎಂದು ಕರಯಲಾಗುತಿತಿತುತಿ, ಏಕೆಂದರ ಅದರಿಂದ 
ಹಚಿಚಾನ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತಿತಿತುತಿ. ಈ ರ್ೋಗವು ಯಾವುದೆೋ ಸಮಯದಲ್್ಲ ಸಾಂರಾ್ರಮಿಕ ರ್ೋಗದ ರ್ಪವನುನು 
ಪಡದುಕೆ್ಳುಳುತಿತಿತುತಿ. ಹಳಿಳುಗಳು ಮತುತಿ ಗಾ್ರಮಗಳು ಅದಕೆಕಾ ಸಿಲುಕುತಿತಿದದಿವು. 1884 ರಲ್್ಲ, ರಾಬಟ್್ಷ ಕೆ್ೋರ್ 

ಎಂಬ ವಿಜ್ಾನಿ ರಾಲರಾಕೆಕಾ ರಾರಣವಾಗುವ ಬಾಯಕ್್ಟೋರಿಯಾವನುನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು, ಆದರ ಈ ರ್ೋಗಕೆಕಾ 
ಔರಧವನುನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧಯವಾಗಲ್ಲ್ಲ. ಶಂಭುನಾಥ್ ಡೋ ಎಂಬ ಭಾರತಿೋಯ ವಿಜ್ಾನಿಯು ಒಂದು 
ಪ್ರಗತಿ ಸಾರ್ಸಿದರು, ಅದರಿಂದ ರಾಲರಾ ಚಿಕ್ತೆ್ಸ ಸಾಧಯವಾಯತು. ತಮಮಿ ಪ್ರಯತನುಗಳಿಂದ, ಅವರು ರಾಲರಾಕೆಕಾ 

ನೆೈಜ ರಾರಣವನುನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಮ್ಲಕ ಲಕ್ಾಂತರ ಜೋವಗಳನುನು ಉಳಿಸಿದರು.

ಅವರ ಹೆಗುಗುರುತ್ನ
ಸಾಂಶೋಧನೆ 
ಕಲರಾ 
ರೋಗಿಗಳ
ಜೋವವನ್ನು ಉಳಿಸಿತು

ಜನನ: 1 ಫೆಬ್ರವರಿ 1915

ಮರಣ: 15 ಏಪ್್ರಲ್ 1985

ವ್ಯಕ್ತುತ್ವ ಶಂಭು ನಾಥ್ ಡೋ
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ಭಾರತಿೋಯ ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡಯ 
ಸಂಸಾಥಿಪನಾ ದಿನದಂದು ಅದರ ಕುಟುಂಬಕೆಕಾ 

ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಹಚಿಚಾನ ವ್ಯಹಾತಮಿಕ 
ಪಾ್ರಮುಖಯದ ಸಂಸ್ಥಿಯಾದ ನಮಮಿ ಕರಾವಳಿ 

ಭದ್ರತಾ ಪಡ ವೃತಿತಿಪರರ ಅತುಯತತಿಮ ತಂಡವಾಗಿದೆ, 
ಅವರು ನಮಮಿ ಕರಾವಳಿಗಳನುನು ಸುದೃಢವಾಗಿ 

ಭದ್ರಪಡಿಸುತಾತಿರ ಮತುತಿ ಮಾನವಿೋಯ 
ಪ್ರಯತನುಗಳಲ್್ಲಯ್ ಮುಂಚ್ಣಿಯಲ್್ಲರುತಾತಿರ.

- ನರೋಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತಿ್ರ

"ವಯಂ ರಕ್ಾಮ್" ಎಂಬ ಧಯೋಯವಾಕಯದೆ್ಂದಿಗೆ ಭಾರತಿೋಯ ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡ 
(ಐಸಿಜ) ನಮಮಿ ಕರಾವಳಿಗಳನುನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಮತುತಿ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಸರವನುನು 

ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಮಪ್್ಷತವಾಗಿದೆ. ದೆೋಶರಾಕಾಗಿ ನಿಸಾ್ವಥ್ಷ ಸ್ೋವೆಗೆ ಸಮಪ್್ಷತವಾಗಿರುವ 
ಭಾರತಿೋಯ ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡ ತನನು 47ನೆೋ ಸಂಸಾಥಿಪನಾ ದಿನವನುನು , 2023 

ಫೆಬ್ರವರಿ 1ರಂದು ಆಚರಿಸಲ್ದೆ. ತನನು ಪ್ರದೆೋಶದೆ್ಳಗೆ ಸಮುದ್ರ ಮಾಗ್ಷಗಳ ಮ್ಲಕ 
ಕಳಳುಸಾಗಣೆಯನುನು ತಡಯುವುದು ಭಾರತಿೋಯ ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡಯ ಪಾ್ರಥಮಿಕ 

ಜವಾಬಾದಿರಿಗಳಲ್್ಲ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ನಾಲಕಾನೆೋ ಅತಿದೆ್ಡ್ ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತಾ 
ಪಡಯಾಗಿರುವ ಭಾರತಿೋಯ ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡ ಭಾರತಿೋಯ ಕರಾವಳಿಯನುನು 

ಸುಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್್ಲ ಮತುತಿ ಭಾರತದ ಕಡಲ ವಲಯಗಳಲ್್ಲ ನಿಯಮಗಳನುನು 
ಜಾರಿಗೆ್ಳಿಸುವಲ್್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತಿತಿದೆ. ಐಸಿಜ 1978 ರಲ್್ಲ ಕೆೋವಲ 7 ಭ್ 

ವೆೋದಿಕೆಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಆರಂಭಗೆ್ಂಡು,  ಇಂದು 158 ಹಡಗುಗಳು 
ಮತುತಿ 70 ವಿಮಾನಗಳೆ�ಂದಿಗೆ ಅಭೆೋದಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಕಸನಗೆ್ಂಡಿದೆ. 2025ರ 

ವೆೋಳೆಗೆ 2೦೦ ಭ್ ವೆೋದಿಕೆಗಳು ಮತುತಿ 8೦ ವಿಮಾನಗಳ ಗುರಿಯ ನಿರಿೋಕ್ಷಣೆಯಲ್್ಲದೆ.

ಭಾರತ್ೋಯ ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತ್ ಪಡೆ ದಿನ: ಫೆಬ್ರವರಿ 1
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