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ಕಾರ್ಗಿಲ್
ವಿಜಯ ದಿವಸ
ಅದಮ್ಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ 22 ವರ್ಷಗಳು

ಪರ್ವತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು
ಆಕ್ರಮಿಸಿಕ�ೊಂಡವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರಯೋಜನ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 18000 ಅಡಿ
ಎತ್ತರದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುವಾಗ
ಕೆಳಗಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಗೆಲುವು
ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಇದ�ೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ
ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಯು ಎಲ್ಲ ವ�ೈರುಧ್ಯಗಳನ್ನು
ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿತು.
ಇಂತಹ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಯುದ್ಧದ ಅಪರೂಪದ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು.
ಶತ್ರುಗಳ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಭ�ೋ�ರ್ಗರೆತದ ಮಧ್ಯೆ,
ನಮ್ಮ ಸ�ೈನಿಕರು ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು
ಪುನಃ ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು
ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. 1999 ಜುಲ�ೈ 26 ರಂದು
ಭಾರತದ ವಿಜಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧವು
ಕ�ೊನೆಗ�ೊಂಡಿತು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸದ 22ನ�ೇ
ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಗಾಗಿ
ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರಿಗೆ ನಮನಗಳು.
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ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲೆ ಶತ್ರುಗಳು
ನೆಲೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದರು. ಪರ್ವತಗಳ
ಕೆಳಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ�ೈನ್ಯವು ತ�ೋ�ರಿದ
ಸಾಹಸವು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಶತ್ರುಗಳ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಜಾಗದ ಲಾಭದ
ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಯು
ತನ್ನ ಧ�ೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದಿಂದ
ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಎಲ್ಲಾ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳ ಪರವಾಗಿ,
ದಿಟ್ಟ ಯೋಧರು ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಭಾರತ
ಮಾತೆಯ ಸುಪುತ್ರರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ
ದಿಟ್ಟ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು
ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ಸಂಪಾದಕರು

ಜ�ೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಪಿಐಬಿ, ನವದೆಹಲಿ

ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್
ತಂಡ

ವಿಭ�ೋ�ರ್ ಶರ್ಮಾ
ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ
ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
ಅನಿಲ್ ಪಟ�ೇಲ್ (ಗುಜರಾತಿ)
ಕ�ೋ�ಟೆರುಶ್ರಾವಣಿ (ತೆಲುಗು),
ನದೀಮ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಉರ್ದು),
ಸ�ೋ�ನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗ�ೋ�ಸ್ವಾಮಿ (ಅಸ್ಸಾಮಿ),
ವಿನಯಾ ಪಿ.ಎಸ್. (ಮಲಯಾಳಂ)

ವಿನ್ಯಾಸ ತಂಡ

ಶ್ಯಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿವಾರಿ
ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ
ದಿವ್ಯಾ ತಲ್ವಾರ್
ಅಭಯ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಪ್ತಾ

ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್
ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕದ ಪರವಾಗಿ

ಮುದ್ರಣಾಲಯ

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್
ಎಫ್ಬಿಡಿ-ಒನ್ ಕಾರ್ಪೋರ�ೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್, 10ನ�ೇ
ಮಹಡಿ, ನವದೆಹಲಿ-ಫರೀದಾಬಾದ್ ಬಾರ್ಡರ್
ಎನ್ಹೆಚ್-1 ಫರೀದಾಬಾದ್-121003

ಮುಖಪುಟ
ಲ�ೇಖನ

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು 65 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ�ೈಕಿ ಅಗ್ರ
ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಪುಟ 12-20

ಸಂದರ್ಶನ: ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ (ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ) ಕಿರೆನ್ ರಿಜಿಜು

ಪುಟ 21-23

ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಣೆ
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಹ�ೊಸ
ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಕೂಲಗಳನ್ನು
ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಯು
ಪುಟ 6-8
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ

ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ

ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ

ವಿತ್ತ ಸಚಿವರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನಾ ಡ�ೋ�ಸ್

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಖಾತ್ರಿ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ
ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
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ಯುವಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್
ಕ�ೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 278, ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್
ಔಟ್ ರೀಚ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್
2 ನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ,
ನವದೆಹಲಿ -110003

response-nis@pib.gov.in
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ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ,

ಸಂಪಾದಕೀಯ

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹ�ೊಸ ಲಸಿಕಾ ನೀತಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲೆಯ 86 ಲಕ್ಷ ಡ�ೋ�ಸ್ಲಸಿಕೆ
ನೀಡಲಾಯಿತು, ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ದ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಕುರಿತು ಸರಕಾರದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ
ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದ ಯುವಜನತೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲು
ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರ ನವೀನ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ
ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ
ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ
ದ�ೇಶದ ಉತ್ಸಾಹ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ತಂಡವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳ
ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ, ಅವರು ದ�ೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಅನ�ೇಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು
ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭರವಸೆ
ಇಟ್ಟಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ
ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ದೂರ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವತ್ತ
ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವುದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಈಗ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೀವನ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ಟ�ೋ�ಕಿಯೊಗೆ ಹ�ೊರಟಿರುವ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ
ಶಕ್ತಿಯಾಗಬ�ೇಕೆಂಬ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಯ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ,
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಇ-ಫ�ೈಲಿಂಗ್ 2.0 ಪೋರ್ಟಲ್, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಭೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಬದ್ಧತೆ, ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಧ್ಯೆ ಹ�ೊಸ ಭರವಸೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ
ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ವಿವಿಧ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ
ವಿಶ�ೇಷ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಶ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ಮನರಂಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಡಿಟಿಎಚ್ ಜಗತ್ತಿನ
ನಾಯಕನಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ.
ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ವಿಭಾಗವು ತಮ್ಮ ಲ�ೇಖನಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಿಡಿಯನ್ನು ಹ�ೊತ್ತಿಸಿದ
ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ ಲ�ೋ�ಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಮುನ್ಶಿ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್ ಅವರ ಜೀವನದ
ಬಗ್ಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಏಕ�ೈಕ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮಿ ಜೆ.ಆರ್.ಡಿ ಟಾಟಾ ಕುರಿತ
ಲ�ೇಖನ ಕೂಡ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ
ವಿಳಾಸ

:

ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್,

ಇ-ಮೇಲ್

:

response-nis@pib.gov.in

			

ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ - 110003

(ಜ�ೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್)
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ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳ
ಆಯ್ಕೆಯು ಬಹಳ ಮಾಹಿತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ
ದ�ೇಶದ
ಜನರು
ಯೋಗವನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಅದು ರ�ೋ�ಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ರ�ೋ�ಗ ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದ�ೊಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಷಯ
ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕ್ತವಾದುದು. ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಓದಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

khalidhera786@gmail.com

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ
ಇತಿಹಾಸದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮಹರ್ಷಿ ಪತಂಜಲಿ
ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎನ್ಐಎಸ್ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ
ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಯಿತು. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ
ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶ�ೈಲಿ ಮತ್ತು ದ�ೇಹದ ದ�ೈನಂದಿನ
ಆರ�ೈಕೆಯಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಗಳಾದ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತ�ೋ�ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು
ಸಾಬಿತಾಗಿದೆ. ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು
ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಯೋಧರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ
ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೇರಕವಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳ ಪಾಠಗಳು, ಅವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರಲಿ
ಅಥವಾ ನ�ೋ�ವಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಿರಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿವೆ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅಹಿತಕರ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನ�ೋ�ಡಿದರೆ, ಅವುಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮಹತ್ವ
ಮತ್ತು ಜನರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹ�ೇಳುತ್ತವೆ.
ಜಗದೀಶ್ ಶರ್ಮಾ

jagdishsharma@ignou.ac.in

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್:

ಕ�ೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 278,
ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್,
ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ,
ಸೂಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ - 110003

response-nis@pib.gov.in

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ
ಉಪಯುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ
ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆ ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉತ್ತಮ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರ�ೈಸುತ್ತೇನೆ.
ಜ�್ಯೋತಿ ಪಾಂಡೆ

jyotipandey0102@gmail.com

ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ನೀಡುವ ಪತ್ರಿಕೆಯು, ನನ್ನಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ
ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತಮ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ, ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದ�ೇ
ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಸಂಚಿಕೆಗಳಿಗೆ
ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರ�ೈಸುತ್ತೇನೆ.

harshruhi12@gmail.com

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಓದುಗರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ನ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ
ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ವೃತಿಕಾ ಥ�ೋ�ರಿಯಾ

vrutikathoria@gmail.com
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ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ

ಡಿ

ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ
ಸುರಕ್ಷಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಸ�ೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಹಾಯವಾಣಿ 155260 ಹಾಗೂ ವಂಚನೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ
ವ�ೇದಿಕೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ�ೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸ
ಹ�ೋ�ದವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು
ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಮತ್ತು ವರದಿ ಮಾಡುವ ವ�ೇದಿಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು (ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ದೆಹಲಿ, ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ,
ರಾಜಸ್ಥಾನ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ)
ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ 155260 ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಎರಡು ತಿಂಗಳ
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ 1.85 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆಗ�ೊಳಗಾದ
ಹಣವು ವಂಚಿಸಿದವರಿಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ಉಳಿಸಿದೆ.
ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ�ೇದಿಕೆಯು
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ:
ಸ�ೈಬರ್ ವಂಚನೆಗ�ೊಳಗಾದವರು ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 155260 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬ�ೇಕು, ಇದನ್ನು
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ರಾಜ್ಯಗಳ
ಪೊಲೀಸರು
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
15 ರವರೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಸ

ಮಾಜ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯು
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು “ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪದ್ಮ” ವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. 2022ನ�ೇ
ಸಾಲಿನ ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕ�ೊನೆಯ
ದಿನಾಂಕ 2021 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ,
ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಮತ್ತು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಎಂದು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾನವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಯಾವುದ�ೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಅಸಾಧಾರಣ ಸ�ೇವೆ / ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 1954 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ
ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಗಣರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ
ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪದ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪೋರ್ಟಲ್
https://padmaawards.gov.in ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಲ�ೈನ್ನಲ್ಲಿ
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು
https://padmaawards. gov./AboutAwards.aspx
ನಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯವಿವೆ.
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ಪೊಲೀಸ್ ಆಪರ�ೇಟರ್ ವಂಚನೆ ವಹಿವಾಟು ವಿವರಗಳು
ಮತ್ತು ಕರೆ ಮಾಡಿದವರ ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾಗರಿಕ
ಹಣಕಾಸು ಸ�ೈಬರ್ ವಂಚನೆ ವರದಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳು,
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ�ೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ (https://
cybercrime.gov.in/) ನಲ್ಲಿನ ವಂಚನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ
ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶನದ�ೊಂದಿಗೆ ದೂರಿನ ಸ್ವೀಕೃತಿ
ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವರದಿ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಅದರ ಡ್ಯಾಶ್ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ
ಆಂತರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವಂಚಿಸಿದ ಹಣ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದನ್ನು
ತಡೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ, ಮೋಸಗಾರನು ಹಣವನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಂಚನೆಗ�ೊಳಗಾದ
ಹಣವು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗ�ೊಂಡಿದ್ದರೆ,
ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಂಚಕರ ಕ�ೈಗೆ ತಲುಪದಂತೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವವರೆಗೆ
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ

ಚಿ

ನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ.
ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕ�ೇವಲ ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಥವಾ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಚಿಹ್ನೆಯ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ
ಹಣಕಾಸಿನ ತ�ೊಂದರೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ
ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು
ಮತ್ತು ಅನ�ೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು
ಉಡುಗ�ೊರೆಯಾಗಿ
ನೀಡುವುದು
ಭಾರತೀಯ
ಸಂಪ್ರದಾಯದ
ಅಂತರ್ಗತ
ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಕಲಬೆರಕೆ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ
ಲಕ್ಷಣವಾದ ಹಾಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಇದು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ
ಉಪಕ್ರಮವು ಕಲಬೆರಕೆ ಅಥವಾ ಅಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮೋಸಹ�ೋ�ಗುವ
ಭಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿವರಗಳಿಗಾ ಗಿ ಈಲಿಂಕ್ಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ: https: // pib. gov.in/
PressReleasePage.aspx PRID = 1727661

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ರೇಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು

ಪ್ರ

ಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವಾಸ ರ�ೇಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇತರ
ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ದತ್ತಾಂಶ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ
ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ನ ಹ�ೊಸ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಶ�ೇ.66
ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ವಾಸ ರ�ೇಟಿಂಗ್ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾ, ಯುಕೆ, ರಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ,
ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಕೆನಡಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ 13 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ�ೇಶಗಳ
ನಾಯಕರಿಗಿಂತ ಈ ರ�ೇಟಿಂಗ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ರ�ೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ�ೋ� ಬಿಡನ್, ಜರ್ಮನ್ ಚಾನ್ಸೆಲರ್ ಏಂಜೆಲಾ ಮರ್ಕೆಲ್, ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡ�ೊ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ�್ರೋನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿಯವರಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ.

ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ
ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಪಡೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಕಗಳು

ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕೆವಿಐಸಿ
ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಶ್ರಮಶೀಲತೆಯು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು
ಹ�ೇಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಎಂಬ ಬಹಳ
ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಠವನ್ನು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ�್ಯೋಗ ಆಯೋಗ
(ಕೆವಿಐಸಿ) ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಕರೆಯು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ. ಖಾದಿ ಇ
ಪೋರ್ಟಲ್, ಮುಖಗವಸುಗಳು, ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳು, ಹ್ಯಾಂಡ್
ಸ್ಯಾನಿಟ�ೈಜರ್ಗಳಂತಹ ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ನೆರವಾದವು.
2020-21ನ�ೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಕೆವಿಐಸಿಯ ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ
ವಹಿವಾಟು 95,741 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. 2019-20 ರಲ್ಲಿ 88,887 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು, ಈ ಮೂಲಕ ಶ�ೇ 7.71 ರಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, 21-2020ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯಮ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟ ರೂ. 92,214.03 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಆಗಿದ್ದು, 20-2019 ರಲ್ಲಿ 84,675.29 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಇತ್ತು. 201516ನ�ೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ, 2020-21ರಲ್ಲಿ ಖಾದಿ ಮತ್ತು
ಗ್ರಾಮೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಶ�ೇ.101
ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟವು ಶ�ೇ.128.66 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಭಾ

ರತೀಯ ಸ�ೇನೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದಾಗಿ
ವಿದ�ೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡುವುದು
ಅಥವಾ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಪಡೆಯಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದ�ೇ
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈನ್ಯದ ಶೌರ್ಯವನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್ನಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ
ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ (ಯುಎನ್ಎಂಐಎಸ್ಎಸ್) ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ
135 ಭಾರತೀಯ ಶಾಂತಿಪಾಲಕರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ
ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿರಿಮೆ ಗರಿ ಮೂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು
ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ�ೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ 12
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪ�ೈಕಿ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು
5,500 ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈನಿಕರು ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಬ್ಲಾಗ್

ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಗಳ
ಮೂಲಕ ಸುಧಾರಣೆ

ನವ ಭಾರತವು ಹ�ೊಸ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಾಗಲೀ, ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದಾಗಲೀ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಮಾದರಿ
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕ�ೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ, ರಚನಾತ್ಮಕ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ
ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆಯನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್’ ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು
ತಮ್ಮ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗಳನ್ನು ದ�ೇಶದ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರರ�ೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಕ�ೋ�

ವಿಡ್ - 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹ�ೊಸ
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದೆ. ಭಾರತವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಹ�ೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂಬುದು
ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ರಾಜ್ಯಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
2020-21ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 1.06 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು
ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಕಿತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವು ಕ�ೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಭಾಗೀದಾರಿ ವಿಧಾನದಿಂದ
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್- 19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ‘ಒಂದ�ೇ ಗಾತ್ರವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸರಿಹ�ೊಂದುತ್ತದೆ’ ಎಂಬ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು.
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ಹಲವು ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ಆಯಾಮಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ,
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ನೀತಿ
ಸಾಧನಗಳನ್ನು
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಜಕೀಯದ ದೃಢತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಕ�ೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಭಾಗೀದಾರಿಯ
ಹುರುಪಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ಮೇ 2020 ರಲ್ಲಿ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜಿನ ಭಾಗವಾಗಿ,
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು 2020-21ಕ್ಕೆ ವರ್ಧಿತ ಸಾಲವನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘ�ೋಷಿಸಿತು. ಶ�ೇ.1
ರಷ್ಟನ್ನು ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ
ಬಳಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ. 2 ರಷ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು
ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಣೆಯ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು
ಭಾರತದ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಹಣಕಾಸು
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಅಪರೂಪವಾದ್ದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಪ್ರಗತಿಪರ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ
ಕ್ರಮದ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಉತ್ತಮ
ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಸೀಮಿತವಾದವು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು
ಹುಸಿಗ�ೊಳಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದ ನಾಲ್ಕು
ಸುಧಾರಣೆಗಳು (ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಶ�ೇ.0.25 ಜಿಡಿಪಿ) ಎರಡು
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಸುಧಾರಣೆಯೂ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಬಡವರು,
ದುರ್ಬಲರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಜೀವನವನ್ನು
ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ,
ಅವುಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಉತ್ತೇಜಿಸಿವೆ.
[ಒನ್ ನ�ೇಷನ್ ಒನ್ ರ�ೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್] ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿನ
ಮೊದಲ ಸುಧಾರಣೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ
ಕಾಯ್ದೆ (ಎನ್ಎಫ್ಎಸ್ಎ) ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಆಧಾರ್
ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯ
ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸ�ೇಲ್
ಸಾಧನಗಳಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ತಮ್ಮ
ಆಹಾರ ಪಡಿತರವನ್ನು ದ�ೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯಾದರೂ
ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ
ಹ�ೊರತಾಗಿ, ನಕಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನು
ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿದೆ. 17
ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದವು ಮತ್ತು

37,600 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಅನುಮತಿ ಪಡೆದವು.
ಎರಡನೆಯ
ಸುಧಾರಣೆಯು,
ಸುಲಭ
ವ್ಯಾಪಾರ
ಸುಧಾರಣೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, 7 ಕಾಯಿದೆಗಳ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ವ್ಯವಹಾರ-ಸಂಬಂಧಿತ
ಪರವಾನಗಿಗಳ
ನವೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ, ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಮತ್ತು ಕ�ೇವಲ
ಶುಲ್ಕದ ಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಸರ್ಕಾರಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ಮತ್ತೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯೆಂದರೆ ಗಣಕೀಕೃತ ತಪಾಸಣೆ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು 12 ಕಾಯಿದೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಪಾಸಣೆಯ ಪೂರ್ವ
ಸೂಚನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನ. ಈ ಸುಧಾರಣೆ (19 ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತದೆ) ‘ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್’ ಹ�ೊರೆಯಿಂದ
ಹೆಚ್ಚು ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ
ಹೂಡಿಕೆ ವಾತಾವರಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. 20 ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ
ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ
39,521 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದವು.
15 ನ�ೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು
ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮೂರನೆಯ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ
ಹಾಗೂ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಶುಲ್ಕದ ದರಗಳನ್ನು ನಗರ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಸ್ತಿ ವಹಿವಾಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ
ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ನ�ೋ�ಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಬ�ೇಕು. ಇದು ನಗರಗಳ ಬಡ ಮತ್ತು
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ,
ಉತ್ತಮ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು
ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಗರ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ
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ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಬ್ಲಾಗ್

“ಈಗ, ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು

ತಮ್ಮ ಪಡಿತರವನ್ನು ದ�ೇಶದ

ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಹ�ೊರತಾಗಿ,
ನಕಲಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ
ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ

ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ.

ಸುಧಾರಣೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವ�ೇತನ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವನ್ನು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು
ನೀಡುತ್ತದೆ.
11
ರಾಜ್ಯಗಳು
ಈ
ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದವು ಮತ್ತು 15,957 ಕ�ೋ�ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ
ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಾದವು.
ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಸುಧಾರಣೆಯೆಂದರೆ, ರ�ೈತರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್
ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನ�ೇರ ಲಾಭ ವರ್ಗಾವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ)
ಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.
ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ
ನ�ೈಜ ಅನುಷ್ಠಾನದ�ೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ರೂಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿತ್ತು. ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ.0.15
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲವನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ
ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಆದಾಯ
ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ (ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ
ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ.0.05). ಇದು ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಗಳ
ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ಇಂಧನ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೂಲಕ ಸ�ೇವೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. 13 ರಾಜ್ಯಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿವೆ, 6 ರಾಜ್ಯಗಳು ಡಿಬಿಟಿ ಘಟಕವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ
ಮಾಡಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 13,201 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 23 ರಾಜ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವ 2.14 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲದ ಪ�ೈಕಿ. 1.06 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 202021 (ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಬ�ೇಷರತ್ತಾದ) ನ�ೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ
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ನೀಡಲಾದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಗಳ ಅನುಮತಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ
ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾದ ಜಿಎಸ್ಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ.4.5 ಆಗಿದೆ.
ಸಂಕೀರ್ಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮಂತಹ
ದ�ೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು.
ವಿವಿಧ
ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ,
ಯೋಜನೆಗಳು
ಮತ್ತು
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದೆ
ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ�ೋ�ಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ
ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿ ಸುಧಾರಣೆ
ಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದು
ಚ�ೇತ�ೋ�ಹಾರಿ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಬ್ ಕಾ ಸಾಥ್,
ಸಬ್ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಂಬ ನಮ್ಮ
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಈ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಧಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು
ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ�ೇ ಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು
ಎಂದು ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವು ‘ರಹಸ್ಯವಾದ ಮತ್ತು
ಬಲವಂತದ ಸುಧಾರಣೆಗಳ’ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಇದು ‘ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನಗಳ ಮೂಲಕ
ಸುಧಾರಣೆಗಳ’ಹ�ೊಸ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಪುರ�ೋ�ಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸಮಯದ
ಮಧ್ಯೆಯೂ ಈ ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ
ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.
130 ಕ�ೋ�ಟಿ ಭಾರತೀಯರ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ನಾವು
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.
https://www.narendramodi.in/
23-06-2021-reforms-by-conviction-andincentives-555837

ವಿತ್ತ ಸಚಿವರ ಬೃಹತ್ ಘ�ೋಷಣೆಗಳು

ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ
ಉತ್ತೇಜನಾ ಡೋಸ್

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸವಾಲಿನ ಹಂತವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೂ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎಂಬ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ
ಅನ�ೇಕ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಬಡವರು ಮತ್ತು ರ�ೈತರು
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದಿಂದಾಗಿ ಬಾಧಿತವಾದ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಈಗ ಎಂಟು ಹ�ೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಂತ್ರಸ್ತ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ
• ಈ ಹ�ೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1.1 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಸಾಲವು ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಗೆ ದ�ೊರಕಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 50,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಸ�ೇರಿದೆ.
• ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ 60,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಗಳನ್ನು ಹಣಕಾಸು
ಸಚಿವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ರ�ೋ�ಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ
(ಎ ಎನ್ ಬಿ ಆರ್ ವ�ೈ) ವಿಸ್ತರಣೆ
• ಯೋಜನೆಯನ್ನು 30.6.2021 ರಿಂದ 31.03.2022 ಕ್ಕೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 80,000 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ 21.4
ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
• 15,000 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಅಂದಾಜು 58.50 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಹರಿಗೆ 22,810 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ 23,220 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ನಿಗದಿ
• ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಆರ�ೈಕೆಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು
• ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೂ
ಇದರಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿದ್ದು, ಇದು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು
ದಾದಿಯರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
• ಕ�ೇಂದ್ರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಸಿಯು ಹಾಸಿಗೆಗಳು
ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರ�ೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ಕ�ೊಡುಗೆ
• ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣ ಪುನರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ,
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವೀಸಾ
ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಚ್
31, 2022 ರವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮೊದಲ 5 ಲಕ್ಷ
ವೀಸಾಗಳ ವಿತರಣೆಯ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ
ಪ್ರವಾಸಿಗ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

• ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ, ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ
1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಸಾಲ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅನ್ನ ಯೋಜನೆ
• 80 ಕ�ೋ�ಟಿ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಒದಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಈ
ವರ್ಷ 93,869 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ
ಒಟ್ಟು 2,27,841 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
• ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ 2021 ರ ಮೇ ನಿಂದ
ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಕ್ರಮಗಳು
• ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಗಮಕ್ಕೆ 77.45 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಇದು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು / ಏಜೆಂಟರನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ರ�ೈತರಿಗೆ
ಶ�ೇ.10-15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯಧನ
• 85,413 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ
14,775 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು
ರಫ್ತು ಉತ್ತೇಜನ
• 33,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ನೆರವಿನ�ೊಂದಿಗೆ ರಫ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಸಂಪರ್ಕ
• ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು
ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್
ಜಾಲದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ತರಲಾಗುವುದು,
ಇದಕ್ಕಾಗಿ 19,041 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯ ಭಾರತ್ನೆಟ್ನಡಿ 16 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ
• ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಘ�ೋಷಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷ
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ದಯಾಪರ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮಿ
ಕ�ೊಡುಗ�ೈ ಕಲೆಯ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಜೆಹಾಂಗೀರ್ ರತನ್ ಜಿ ದಾದಾಭಾಯ್ ಟಾಟಾ ಅವರನ್ನು ವ್ಯವಹಾರದ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣಗಳ ನಡುವೆ ಸಮತ�ೋ�ಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವು
ಈಗ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಹ�ೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ
ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ�ೈಲಟ್. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ�ೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದು.
ಜನನ: 29 ಜುಲ�ೈ 1904 ನಿಧನ: 29 ನವೆಂಬರ್ 1993
ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕ�ೊಂಡ ನೌಕರರ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಯ ತತ್ವವು ಅವರ
ವುದ�ೇ
ಕೆಲಸವನ್ನು
ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿಂದ
ಮಹತ್ವದ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯಿಂದ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬ�ೇಡಿ.
ಯಾವಾಗಲೂ
ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು
ನೌಕರನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿಯಮವು ನಂತರ ಕಾನೂನಿನ
ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಾಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ.
ಒಂದು ಭಾಗವಾಯಿತು. ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ಮಾನವ
ಸಮಾಜವು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ
ಮರಳಿ ನೀಡಬ�ೇಕು.” ಇನ�್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾರಾಯಣ
ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರ ಅಪಾರ ಕ�ೊಡುಗೆಗಾಗಿ, 1957 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ
ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ
ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯ
ಇನ�್ಫೋಸಿಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಟೆಲ್ಕೊವನ್ನು ತ�ೊರೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ
ಪ�ೈಲಟ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಜೆಆರ್ಡಿ ಟಾಟಾ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ವ�ೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದವರು ಅವರು. ಜೆಆರ್ಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
1904 ರ ಜುಲ�ೈ 29 ರಂದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜೆಆರ್ಡಿ
ವಾಯುಯಾನವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಟಾಟಾ ಅವರು, ರತನ್ ಜಿ ದಾದಾಭಾಯ್
ಭಾರತದ
ಮೊದಲ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಟಾಟಾ ಮತ್ತು ಸುಝೇನ್ ಬ್ರಿಯೆರ್ ಅವರ
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಾಟಾ ಏರ್ಲ�ೈನ್ಸ್
ಎರಡನ�ೇ ಮಗು. ಅವರ ತಂದೆ ರತನ್ ಜಿ
ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಏರ್
ದ�ೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮಿ ಜಮ್ಸೆಟ್
ಜೆಆರ್ಡಿ ಟಾಟಾ ಅವರ
ಇಂಡಿಯಾ
ಎಂದು
ಮರುನಾಮಕರಣ
ಜಿ ಟಾಟಾ ಅವರ ಸ�ೋ�ದರ ಸಂಬಂಧಿ. ಅವರ
117 ನ�ೇ ಜನ್ಮ ದಿನದಂದು ಅವರಿಗೆ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜೆಆರ್ಡಿಗೆ 1948 ರಲ್ಲಿ
ತಾಯಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ತಮ್ಮ
ವಾಯುಪಡೆಯಿಂದ ಗೌರವ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಬಾಲ್ಯದ ಬಹುಭಾಗವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಗೌರವ ನಮನಗಳು
ಹುದ್ದೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ
ಕಳೆದರು. ಕ�ೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ನಿಂದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
ಅವರಿಗೆ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 1966 ರಲ್ಲಿ ಏರ್
ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್
ಕಮೊಡ�ೋ�ರ್ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಸ�ೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು
1974 ರಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಏರ್ ವ�ೈಸ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಪಡೆದರು. ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು
ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ
1962 ರಲ್ಲಿ ಇಂಡ�ೋ�-ಚೀನಾ ಯುದ್ಧವು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ,
ಮರಳುವಂತೆ ಹ�ೇಳಿದರು. ಅವರು 1925 ರಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಗೆ
ಸ�ೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸದಾಗಿ ನ�ೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅವರು
ಸಂಬಳ ರಹಿತ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಆಗಿ ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಗೆ
ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು 1938 ರಲ್ಲಿ 34 ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಟಾಟಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಆಫ್ ಸ�ೋ�ಶಿಯಲ್ ಸ�ೈನ್ಸಸ್, ಟಾಟಾ ಮೆಮೋರಿಯಲ್
ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಅವಧಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಜೆಆರ್ಡಿ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಆಂದ�ೋ�ಲನಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
ನಂತರ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರಿಸರ್ಚ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್
ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯಿಂದ
ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
ಅದನ್ನು ಕ�ೈಬಿಟ್ಟರು. ಜೆಆರ್ಡಿ ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಾಗ,
ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ
ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 14 ಕಂಪನಿಗಳು ಇದ್ದವು. ಜುಲ�ೈ 26, 1988
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಿಷಯವನ್ನು
ರಂದು ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ,
ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ 95 ಉದ್ಯಮಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿ
ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕ�ೊಡುಗೆಗಾಗಿ 1992 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿತು. ಟಾಟಾ ಸಮೂಹದ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು 680
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. 1992
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 34 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ತಲುಪಿತ್ತು.
ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ
ಅವರು ನೌಕರ-ಸ್ನೇಹಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವವಾದ ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದ
ಅವರ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ
ದ�ೇಶದ ಏಕ�ೈಕ ಕ�ೈಗಾರಿಕ�ೋ�ದ್ಯಮಿ ಜೆಆರ್ಡಿ.
ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನೌಕರರ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು

''ಯಾ
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ಸಂಪುಟ ನಿರ್ಣಯಗಳು

ಸಾಗರ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ಭಾರತದಿಂದ ಕ್ರಮಗಳು

ಜ

ಗತ್ತಿನ 70 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಸಾಗರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ
ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಸಾಗರದ ಸುಮಾರು 95
ಪ್ರತಿಶತವು ಪರಿಶ�ೋ�ಧಿಸದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಾರತವು
ಮೂರು ಕಡೆ ಸಾಗರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ�ೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ಜನರು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾಗರಗಳ ಮಹತ್ವವು
ಅನ�ೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸಾಗರವು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು
ಜಲಚರಗಳು, ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ, ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಸಾಗರಗಳು ಆಹಾರ, ಇಂಧನ, ಖನಿಜಗಳು, ಔಷಧಿಗಳ
ಸಂಗ್ರಹಗಾರಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ (ಯುಎನ್) 2021-2030ರ
ದಶಕವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸಾಗರ ವಿಜ್ಞಾನದ ದಶಕವೆಂದು
ಘ�ೋಷಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಡಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದರ
7517 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿಯು ಒಂಬತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು 1382 ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು, ಆಳ ಸಮುದ್ರ ಪರಿಶ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು
81 ಕ�ೋ�ಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ
67 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು
ಖಾತ್ರಪಡಿಸಿದೆ., ಕನಿಷ್ಠ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟವು ಹಲವಾರು ಇತರ
ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ನಿರ್ಧಾರ: ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು “ಡೀಪ್
ಓಷನ್ ಮಿಷನ್” ಕುರಿತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ
ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಪರಿಣಾಮ: ಸಾಗರ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ಬಳಕೆಗಾಗಿ
ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಶ�ೋ�ಧಿಸುವುದು
ಮತ್ತು
ಆಳ
ಸಮುದ್ರದ
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಈ ಮಿಷನ್ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಮಿಷನ್ಅನ್ನು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ
ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲು ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 4077 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 3 ವರ್ಷಗಳ (2021-2024) ಮೊದಲ
ಹಂತದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 2823.4 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳು
ವಿಶ�ೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು, ಹಡಗುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗು ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ
ಸ್ಥಾಪನೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳನ್ನು.
ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

• ನಿರ್ಧಾರ: ರ�ೈತರಿಗೆ ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಫಾಸ್ಫಾಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಕ್ (ಪಿ & ಕೆ)
ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದರಗಳನ್ನು
ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಪರಿಣಾಮ: ರ�ೈತರಿಗೆ ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು
ಕೆ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ
ಎನ್ಬಿಎಸ್
ದರದಲ್ಲಿ
ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಇದರಿಂದ ರ�ೈತರು ರಸಗ�ೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹ�ೊರೆ
ಸುಮಾರು 14,775 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಧಾರ: ಕನಿಷ್ಠ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತವನ್ನು
ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್
ರ�ೈಲ್ ಸ�ೈಟ್ ವ�ೇರ್ಹೌಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ
ಉಗ್ರಾಣ ನಿಗಮದ�ೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗ�ೊಳಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ
ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ:
ಸರಕು-ಶೆಡ್ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಳಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ರ�ೈಲ್ಸ�ೈಡ್
ಗ�ೋ�ದಾಮುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು
ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ
ವಲಯದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ 9.49 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ
ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುವ
ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ
ಮತ್ತು ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 5 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು
ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿತವಾದ ಕ್ರೀಡೆ

ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ�ೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು,
ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರೀಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ�ೈಕಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕ�ೇವಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ
ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗ�ೊಳಿಸಬಾರದು. ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಯಿಂದಲೂ ಅದರ
ಬಲವನ್ನು ತಿಳಿಯಬ�ೇಕು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಂತೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬಾರಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
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ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು:
ಎಸ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ (ಕೌಶಲ್ಯ)
ಪಿ ಎಂದರೆ ಪರ್ಸೆವರೆನ್ಸ್(ಪರಿಶ್ರಮ)
ಒ ಎಂದರೆ ಆಪ್ಟಿಮಿಸಮ್ (ಆಶಾವಾದ)
ಆರ್ ಎಂದರೆ ರಿಸಿಲಿಯನ್ಸ್ (ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ)
ಟಿ ಎಂದರೆ ಟೆನಾಸಿಟಿ (ದೃಢತೆ)
ಎಸ್ ಎಂದರೆ ಸ್ಟಾಮಿನಾ (ದ�ೇಹಬಲ)
ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು

ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಹ�ೊರಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು

ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ - ‘ಜ�ೋ� ಖ�ೇಲೆ, ವೋ ಖಿಲೆ’
(ಆಡುವವರು ಅರಳುತ್ತಾರೆ).
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಟ�ೋ�

ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ
ಚಿನ್ನದ ಬ�ೇಟೆಯಾಡುವ ದ�ೇಶದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಿಡಾಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ
ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಮೀರತ್ ನ ಕಲಿನಾ ಗ್ರಾಮದ ಸೌರಭ್ ಚೌಧರಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇ 12,
2002 ರಂದು ರ�ೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರದು ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ
ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ.
ಹಳ್ಳಿಯ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕ�ೊಂಡು ಶೂಟ್
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ
ಶೂಟರ್ಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶ್ರೇಣಿಯಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಸ�ೇರುತ್ತಿದ್ದರು,
ಇದು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಆದರೆ ಅವರ
ತಾಯಿ ಮಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕ�ೊಡಬ�ೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು.
ಆಗ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಗಮನ ನೀಡುವುದಾಗಿ
ಚೌಧರಿ ತಾಯಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌರಭ್ ಅವರ ತರಬ�ೇತುದಾರರು, ತರಬ�ೇತಿಗಾಗಿ
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಹ�ೇಳಿದರು. ಸೌರಭ್ ಅವರ
ತಂದೆ ಜಗಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಚೌಧರಿ ಸೀಮಿತ ಆದಾಯ ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಮಗನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಅವರು ಸಾಲ ಮಾಡಿದರು. “ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಖರೀದಿಸಿದೆವು,
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 1.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಮಾಡಿದೆವು” ಎಂದು
ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ಬಿನ�ೋ�ಲಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ ಅವರ
ತರಬ�ೇತುದಾರ ಅಮಿತ್ ಶಿಯೋರನ್ ಕಠಿಣ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅವರು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾನು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ.
ನಾನು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತರಬ�ೇತುದಾರರ ಕ�ೈಗಳಿಗೆ ನ�ೇತುಹಾಕುತ್ತೇನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನರಮಂಡಲವು ಕ�ೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು
ಕ�ೈಗಳ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌರಭ್ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ,
ನಾನು ಟಿನ್ ಶೆಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ರ�ೇಂಜ್ ಹ�ೊಂದಿದ್ದೆ. ಬ�ೇಸಿಗೆಯ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನವು 40 ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವಾಗ, ಸೌರಭ್ ಆ
ಶಾಖದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಗುರೂಜಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ
ಹ�ೊತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಂತರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ
ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಮನ�ೋ�ಭಾವವು ಅವನನ್ನು ದ�ೇಶದ ಯಶಸ್ವಿ
ಶೂಟರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಸೌರಭ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವಕಪ್
ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ,
ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು.
ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಶೂಟರ್
ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಅದ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಏಷ್ಯನ್
ಏರ್ ಗನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಮೀ ಏರ್
ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ
ಹಾದಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು, ಅವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ
ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಮತ್ತು ರಿಯೊ ಡಿ ಜನ�ೈರ�ೊದಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು.

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜುಲೈ16-31, 2021 13

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್

ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪೋಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ (ಟಾಪ್ಸ್)

ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದ�ೇಶದ
ಬಲವನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ
ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾ
ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ
ಸಾಧನೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು
ಆಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

n

n

n

ಟ�ೋ�ಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗಾಗಿ 160 ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಟಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟಗಾರರ ತರಬ�ೇತಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬ�ೇತುದಾರರನ್ನು
ನ�ೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಲಕರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು
ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವಿದ�ೇಶಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಲು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬ�ೇತುದಾರರನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗ�ೊಂಡಿರುವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಗಳಿಗಾಗಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ�ೇಷವೆಂದರೆ, ಮೀರಾಬಾಯಿ
ಚಾನು, ವಿನ�ೇಶ್ ಫೋಗತ್, ನೀರಜ್ ಚಾವ್ಲಾ, ಭಜರಂಗ್ ಪುನಿಯಾ, ಸೌರಭ್ ಚೌಧರಿ,
ವಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ತರಬ�ೇತಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಪ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಬಲ, ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು
ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು

2014 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 83 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ�ೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಟಾಪ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ 24 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವ�ೇತನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
2014 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದು ಶೂನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ
ಇನ್ನೂ, ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

“ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ
ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್
ಪೋಡಿಯಂ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.” ಎಂದು ಸೌರಭ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ
ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಸೌರಭ್ ಈಗ ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನತ್ತ ದೃಷ್ಟಿ
ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಜಾವೆಲಿನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೀರಜ್ ಚ�ೋ�ಪ್ರಾ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಅಂದುಕ�ೊಂಡಿರಲ�ೇ
ಇಲ್ಲ. ನೀರಜ್ 1997 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಹರಿಯಾಣದ ಖಂಡ್ರಾ
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ಗ್ರಾಮದ ರ�ೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಮತ್ತು ಸರ�ೋ�ಜ್ ದ�ೇವಿ ದಂಪತಿಗೆ
ಜನಿಸಿದರು. “ನಾನು ಜಾವೆಲಿನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನ�ೋ�ಡಿದಾಗ ಮತ್ತು
ಅದನ್ನು ಎಸೆದಾಗ, ಆಗಲ�ೇ ನಾನು ಈ ಆಟವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದೆ.” ಎಂದು ನೀರಜ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅವರ
ತರಬ�ೇತುದಾರ ಜಿತ�ೇಂದ್ರ ಜಗ್ಲಾನ್ ಕೂಡ “ಅವರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ�್ರೋ
ನ�ೋ�ಡಿದ ನಂತರ, ಅವರಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ
ತಿಳಿಯಿತು” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ನೀರಜ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಯು
ಅವರಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ನೀರಜ್ 2016 ರಲ್ಲಿ ಸ�ೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದರು ಮತ್ತು
ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಗಮನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಇತ್ತು.
ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರ�ೊಂದಿಗೆ
ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಆಡುವಾಗ ಮಣಿಕಟ್ಟು ಮುರಿಯಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ
4-5 ತಿಂಗಳು ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತದಿಂದ ದೂರವಿರಬ�ೇಕಾಯಿತು.
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಕೂಡಲ�ೇ, ಅವರು 2016 ರ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು
ಗೆದ್ದರು. 2016 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 20 ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನವರ ಐಎಎಎಫ್ ವಿಶ್ವ
ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ, ನೀರಜ್ ತಮ್ಮ ಎರಡನ�ೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು
ಗೆದ್ದರು, ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.
2017 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ನೀರಜ್

ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಟಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರಿಸಲಾದ 32 ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ
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60

ಎಸ್ಎಐ ಮತ್ತು ಟಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಬಾಂಧವ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಸಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

40

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟಾಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗ�ೊಂಡ ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
50,000 ರೂ.ಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ,
ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮಿಷನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್
ಸೆಲ್ 2024 ಮತ್ತು 2028 ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಟಾಪ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 12 ಈವೆಂಟ್ಗಳಿಂದ
259 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಆರ್ಚರಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಸ�ೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಟ�ೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್,
ಜೂಡ�ೋ�, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ವ�ೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಕುಸ್ತಿ, ರ�ೋ�ಯಿಂಗ್ ಮತ್ತು
ಈಜು ಮುಂತಾದ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಾಪ್ಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ರೀಡಾ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಲಕಂಬ,
ರ�ೋ�ಲ್ ಬಾಲ್ ನಂತಹ 20 ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ
ಕ�ೋ�ಟಾದಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕ�ೋ�ಟಾ
ಈಗ 63 ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
2018 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ�್ರೋನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎನಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.
ಅದ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಜಕಾರ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು
ತಮ್ಮದ�ೇ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡರು.
ಭಾರತದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾನ
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಝಜ್ಜರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ�ೋ�ರಿಯಾ ಗ್ರಾಮದ
ನಿವಾಸಿ ಮನು ಭಾಕರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಹಿರಿಮೆಯ ಗರಿಗಳನ್ನು
ಮುಡಿಗ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 16ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್
ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಭಾರತೀಯಳೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ
ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕೆಲವ�ೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಅವರು
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ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. 2018 ರ ಕ�ೊನೆಯಲ್ಲಿ,
ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 10 ಮೀಟರ್
ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು.
ದ�ೇಶ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ�ೊಬ್ಬರು.
ಮಿಶ್ರ ತಂಡದ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೌರಭ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ
ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತರಬ�ೇತಿ
ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರವು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು
ನೀಡಿತು. “ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ
ಮಿತಿಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಟ�ೋ�ಕಿಯೊಗೆ ಹ�ೊರಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮನು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಂಡುಕ�ೊಂಡ
ಮನು ಭಾಕರ್, “ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಹ ಹ�ೋ�ಗಿ
ಆಟವಾಡಿ ಎಂಬ ಸಂದೆಶದ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ
ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತರಬ�ೇತಿಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್

ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವೇಷಣೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ

ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ದ�ೇಶದ ಹ�ೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲು ಒಂದು ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ಇದನ್ನು
12 ಲಂಬಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಮುದಾಯ ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು
ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ…

14,595

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ

38
267
11,227
ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
2008
2014

2014
2020

ಬಳಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲು ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೊಬ�ೈಲ್
ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು

ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾರ್ಷಿಕ
ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳು ನ�ೈಜ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಗರವಾಗಿವೆ.
ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಗ�ೇಮ್ಸ್, ಖ�ೇಲ�ೋ�
ಇಂಡಿಯಾ ಯೂತ್ ಗ�ೇಮ್ಸ್, ಮತ್ತು ಖ�ೇಲ�ೋ�
ಇಂಡಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ�ೇಮ್ಸ್ನ�ೊಂದಿಗೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು
ನಿರ್ಮಾಣ / ಉನ್ನತೀಕರಣ
ಹಾಕಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಜಿಮ್ಗಳು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟರ್ಫ್ಗಳು,
ಒಳಾಂಗಣ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ
ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ “
ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಂತೆಯೇ, ದಿವ್ಯಾಂಶ್ ಸಿಂಗ್ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರಂತಹ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪೋಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೀಮ್
(ಟಾಪ್ಸ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರುವ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ
ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರು.
ಅವರ ತಂದೆ ವ�ೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ತಾಯಿ ದಾದಿ. ಹನ್ನೆರಡನ�ೇ ತರಗತಿಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಪನ್ವಾರ್ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು
ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಜೀವನವಾಗಿ

16 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜುಲೈ16-31, 2021

ತರಬ�ೇತುದಾರರಿಗೆ ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು
ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ‘ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು’

ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ,
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ
ಕ�ೇಂದ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ವಿವಿಧ
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ
ಸಚಿವಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ.
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ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗಿದೆ.

24

ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಖ�ೇಲ�ೋ�
ಇಂಡಿಯಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು 23
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲು ವಲಯವಾರು ಪ್ರತಿಭಾ ಶ�ೋ�ಧ ತಂಡಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು
ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಪ್ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲು
ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇದುವರೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
335 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಇದುವರೆಗೆ 34 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 267 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕ್ರೀಡಾ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 200
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರಂತಹ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಲು ಟಾಪ್ಸ್ ದ�ೊಡ್ಡ
ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ. ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಪನ್ವಾರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ನಂತರ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಿರಿಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ
ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬೀಜಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದು
ಅವರಿಗೆ ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 10 ಮೀಟರ್ ಏರ್ ರ�ೈಫಲ್
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ದ�ೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ರೀಡಾ
ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮತ್ತು
ದ�ೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿಸಲು 69
ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತರಬ�ೇತುದಾರರ
ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಖ�ೇಲ�ೋ�
ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು
ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು
ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ
ಅಭಿಯಾನಗಳು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರ
ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿವೆ.

ವಿಕಲಾಂಗ ಚ�ೇತನರ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ

ಭಾರತದ ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ
ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ
ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲು ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
2015 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪೋಡಿಯಂ
ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 9 ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಇದ್ದರು. 2021 ರಲ್ಲಿ 32
ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸ್ವದ�ೇಶಿ / ಬುಡಕಟ್ಟು
ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಾದ
ಮಲ್ಲಕಂಬ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, 19 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 36 ಏಕ್
ಭಾರತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ
2250 ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟ�ೋ�ಕಿಯೊಗೆ ಹ�ೊರಟಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಣ್ಣ
ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ
ಸಾಧನೆಗಳು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ
ಸತಾರದ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಗ ಪ್ರವೀಣ್
ಜಾಧವ್ ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತೆಯೇ, ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ನ�ೇಹಾ ಗ�ೋ�ಯಲ್
ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಕುಟುಂಬ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು
ಸ�ೈಕಲ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಬಿಲ್ಲುಗಾರಿಕೆ
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಕುಮಾರಿ ತಮ್ಮ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ ತಂದೆ ಆಟ�ೋ�
ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗತಿಕ

ಕ್ರೀಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಕ್ರೀಡಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಸಮಯವಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಮಹಿಳೆಯರ
ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ
ಕ್ರೀಡೆಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳು
ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ
ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಲಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ
ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

10

ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹ�ೊಸ
ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ 14 ರಾಜ್ಯಗಳ 95
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒನ್-ಟ�ೈಮ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆರ್ಚರ್ ಆಗಿರುವ ದೀಪಿಕಾ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕ�ೈಕ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರ�ೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ ಹರಿಯಾಣ ಮೂಲದ ಮನೀಶ್ ಅವರ
ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಲಗಳಲ್ಲಿ
ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮನೀಶ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ತ�ೋ�ರಿದರು.
ಇಂದು ಅವರ ಉತ್ಸಾಹವು ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟಿದೆ. ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲದ ಸಿ.ಎ.
ಭವಾನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಫೆನ್ಸರ್
ಆಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಭವಾನಿಯ ತರಬ�ೇತಿಗೆ ಯಾವುದ�ೇ
ತ�ೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅವರ ತಾಯಿ ತನ್ನ
ಆಭರಣವನ್ನು ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟರು.
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್

ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳು

ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ
ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ಇದರ ನಂತರ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬ�ೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ
ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳವರೆಗೆ ಏಕೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್
ಪೋಡಿಯಮ್
ಸ್ಕೀಮ್ (ಟಾಪ್ಸ್)

• ಇಡೀ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಕ�ೇಂದ್ರ,
ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕ�ೇಂದ್ರ, ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾನ್ಯತೆ
ಪಡೆದ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು, ಎಸ್ಎಐ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರ, ಎಸ್ಎಐ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಟಾಪ್ಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ
159
ಅವರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ
ಖ�ೇಲ�ೋ�
ಎಸ್ಎಐ
ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ 9 ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು 90 ವಿಸ್ತರಣಾ
ಇಂಡಿಯಾ ಮಾನ್ಯತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1300 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಡೆದ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು
• ಈ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ನಿಯೋಜಿತ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ
ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅವರ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಸ್ಎಐನ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಸ್ ಎಐನ ಇಂತಹ 67
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು 4819 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
• ಎಸ್ಎಐ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲದೆ, ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ
ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ
ಎಸ್ಎಐ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು
ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು
ಯೋಜನೆಯಡಿ 159 ಅಕಾಡೆಮಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ

23

24

67

ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ�ೋ�ಪಿಚಂದ್ ಫೌಂಡ�ೇಶನ್, ಪಿಟಿ
ಉಷಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಆರ್ಮಿ ಸ�್ಪೋರ್ಟ್ಸ್
ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪುಣೆ, ದ್ರಾವಿಡ್-ಪಡುಕ�ೋ�ಣೆ
ಎಸ್ಎಐ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಸ�್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಈ
ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಕ�ೇಂದ್ರ,
ಕ�ೇಂದ್ರ
ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು.
ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು
• ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು
ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ತರಬ�ೇತುದಾರರ
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಇ-ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕ್ರೀಡೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

1000

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಟಗಳೂ ಸಹ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ
ವಾರಾಣಸಿಯ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ
ಯಶಸ್ಸು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಶ�ೇಷವೆಂದರೆ, ಶಿವಪಾಲ್ ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ವರೆಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಪಾಲ್ ಅವರ ತಂದೆ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮತ್ತು
ಸಹ�ೋ�ದರ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ�್ರೋನಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹ�ೊಂದಿದವರು.
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪ್ರಯಾಣ
ಸುಲಭವಾದ್ದಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ
ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾ
ಮನ�ೋ�ಭಾವವು ಇತರರನ್ನು ಮುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ,
ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸ�ೋ�ಲ�ೊಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳದ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
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ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ
ಇರಬ�ೇಕು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಈ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯೊಂದಿಗೆ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು
ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೀಡೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗುತ್ತಿವೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು, ಅದು ನಂತರ
ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಇದು
ದ�ೇಶದ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ಆದರೆ ಇತರ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನೂ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖ�ೇಲ�ೋ�
ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ವ�ೇದಿಕೆಯಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ
ಮೂಲಕ, ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ದ�ೊಡ್ಡ

ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ
4 ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ 18,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ
ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನದ�ೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಬೃಹತ್
ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆದವು.
ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದವರು ಮತ್ತು ಹ�ೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು
ಗಮನಾರ್ಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, “ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ
ಕುಟುಂಬಗಳು ಮುಂದೆ ಬರಬ�ೇಕು, ಸಮಾಜವು ಮುಂದೆ ಬರಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಆಗ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರತ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ.”
ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳು
ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ
ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಕಥೆಗಳು 2028 ರ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್
ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10 ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ
ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರೆ,
ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಚಿಂತನೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡಾಗ ಕ್ರೀಡಾ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ
ಸಾಧನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅವರು
ಅನ�ೇಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡರು. 2020, 2024, ಮತ್ತು 2028
ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ವಿವರವಾದ
ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಪಡೆ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 2016 ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮಂತ್ರಿ
ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು.. ಕ್ರೀಡಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು
ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ
ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದ�ೇಶಿ
ತಜ್ಞರನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ 15-20 ಕ�ೋ�ಟಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ
ಕ್ರೀಡಾ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು 125 ಕ�ೋ�ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದ�ೇ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ತಮ್ಮ ‘ಮನ್
ಕಿ ಬಾತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ
ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ದ�ೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ
ಮನವಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು
ಜೀವನದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅಂಶವೆಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. 100 ಭಾಷೆಗಳು,
1700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಭಾಷೆಗಳು, ವಿಭಿನ್ನ ಉಡುಗೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು
ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಭಾರತದಂತಹ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯು ದ�ೊಡ್ಡ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಟ�ೋ�ಕಿಯೊಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸವಾಲು
ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ
ತಂಡ ನಿರತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗದಿಂದಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಿತು. ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ
ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು
ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು
ತರಬ�ೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ದೂರವಿರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಅಂತಹ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ,
ಸುರಕ್ಷತಾ
ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು, ಪ್ರೋಟ�ೋ�ಕಾಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ,
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಶಿಬಿರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾಯಕ
ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಆರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡುಬಂತು. “ನಾನು ತರಬ�ೇತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗ,
ನನಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಂಡುಬಂತು, ಚ�ೇತರಿಕೆಯ ನಂತರ
ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ತರಬ�ೇತುದಾರರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು
ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ನನಗೆ ಸಂತ�ೋ�ಷವಾಗಿದೆ”
ಎಂದು ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡ ನಂತರ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹ�ೇಳಿದರು.
ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿಯ ಅಜ್ಜ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು, ಅವರ ಆಟದ ಸಂಗಾತಿ
ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ಗೆ ಕೂಡ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು. ಆದರೆ
ಈ ತ�ೊಂದರೆಗಳ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದನ್ನು ನೀಡಲು ಈಗ ಟ�ೋ�ಕಿಯೊಗೆ ಹ�ೊರಟಿದ್ದಾರೆ.
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ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಖ�ೇಲ್ ರತ್ನ,
ದ�್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ದ�್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್
ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು
ಶ�ೇ.74 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
ಭಾರತವು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸುದೀರ್ಘ ಪರಂಪರೆ ಹ�ೊಂದಿದೆ,
ಇದರ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಮೊಹೆಂಜ�ೋ�ದಾರ�ೊ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಾಲದಿಂದಲು
ಕಾಣಬಹುದು. ಗುಜರಾತ್ನ ಧೌಲನ್ವಿರಾದಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ
ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ದ�ೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ಪುರಾತತ್ವ ತಜ್ಞರು
ಕಂಡುಹಿಡಿದರು, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಕುಳಿತುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿತ್ತು. ಕ್ರಿಡೆಯು ಹ�ೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಇದು
ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ,
ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಕಳೆದ
ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಅನ�ೇಕ
ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ�್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಸರ್ಚ್
ಪೋರ್ಟಲ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ, ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ
ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್
ಪೋಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ (ಟಾಪ್ಸ್) ನಂತಹ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ
ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರೀಡಾ ಕ�ೋ�ಟಾವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದಾಗಿ ತಂಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಇತರರ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ
ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು
ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಯುವಜನರ ಜೀವನದ
ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು
ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
-ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಹ�ೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು
ಕ್ರೀಡಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು ಈಗ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ
ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗಿಯು, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹ�ೋ�ಗುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬ�ೇಕು.
ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಟಗಾರರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಮರೆಯಬಾರದು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೀವನ ವಿಧಾನವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಒಂದು
ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್
ಕ�ೇಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

Coverಕ�ೇಂದ್ರ
Storyಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆ (ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಸಚಿವ ಕಿರೆಣ್ ರಿಜಿಜು ಸಂದರ್ಶನ
Tokyo Olympics

ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಮುಂದಡಿ
ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿತರಾಗಿ, ಆಗ ನ�ೋ�ಡಿ ನಾವು ಹ�ೇಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ

ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮ ಈಗಾಗಲ�ೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಟ�ೋ�ಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ
ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ 259 ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು 2024 ಮತ್ತು 2028 ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪೋಡಿಯಂ
ಯೋಜನೆ ನೆರವಿನಿಂದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ ದ�ೇಶ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು,
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ನ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕ ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ
ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕ ವಿಭ�ೋ�ರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆ
(ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಕಿರೆಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಷ್ಟು ಸವಾಲಿನಿಂದ
ಕೂಡಿತ್ತು?
ಕ್ರೀಡೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಇದು
ಸವಾಲಿನದಾಗಿತ್ತು. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಇರುವ ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲು, ಅಥ್ಲೀಟ್
ಗಳು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವ ಮೈದಾನವಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು
ರದ್ದಾದವು. ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳುವಾದದರೆ, ಇದು ಒಂದು
ವ�ೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ನಾವು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಿದೆವು.
ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಹಾಗೂ ಒಳಾಂಗಣ
ಅಭ್ಯಾಸದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.
ಅದು
ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಭತ್ಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ
ಹಣಕಾಸು ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ
ಅಗತ್ಯ ನೆರವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ದ�ೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ
ತರಬ�ೇತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಿಗಾ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ?
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಖುದ್ದು ಆಟಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ,
ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದ�ೇ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದನ್ನು
ಕ�ೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದ�ೇ ಬದಲಾವಣೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲು
ಬ�ೇರುಮಟ್ಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಅವರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ
ಎಲ್ಲ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ವ�ೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಆಟಗಾರನ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆದವರಿಂದ
ಹಿಡಿದು
ತರಬ�ೇತುದಾರರವರೆಗೆ
ಎಲ್ಲರ�ೊಂದಿಗೆ
ನಾನು
ನ�ೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತ ಪರ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಆಟಗಾರನಿಗೂ ನಾವು ಸಹಾಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ
ಕಾಣದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ
ನೀಡಿದರೆ, ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜುಲೈ16-31, 2021 21

ಸಂದರ್ಶನ

ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಖಾತೆ (ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ) ಸಚಿವ ಕಿರೆಣ್ ರಿಜಿಜು

ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದ�ೇ ದಾರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದ�ೇಶವನ್ನು ಬೆಸೆದು, ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ
ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ದ�ೇಶದ ಜನರು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬ�ೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ
ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ,
ಜನರು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲ�ೇಬ�ೇಕು.
ಕಿರೆಣ್ ರಿಜಿಜು, ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ
(ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ)

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ತರಬ�ೇತಿಗಾಗಿ
ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಶ�ೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕಾಗಿ ಬಂತು? ಈ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು?

ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಆಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯೋ ಬಬಲ್ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು, ತರಬ�ೇತಿಯಲ್ಲಿ
ಯಾವುದ�ೇ ಕ�ೊರತೆ ಬಾರದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ನೆರವು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆಟಗಾರರು ತಂಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ
ಸಕಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಹ�ೊರಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಸ್.ಎ.ಐ.ನಿಂದ
ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ (ಎಸ್.ಒ.ಪಿ)ವನ್ನು ಸಹ
ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಎಸ್.ಒ.ಪಿ. ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ
ತರಬ�ೇತಿಯ ವ�ೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಕ�ೊಡಿಸಲು ಯಾವ ವಿಶ�ೇಷ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು?
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಹಿಂದೆ
ಆಟಗಾರರು ಲಸಿಕಾ ಆದ್ಯತೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲನಾ
ಸಭೆ ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ�ೇ ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡರು. ಆಟಗಾರರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ
ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಮೊದಲ�ೇ
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೆಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಬರ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವು
ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ದೆವು? ಇಷ್ಟು ದ�ೊಡ್ಡ ದ�ೇಶವಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ,
ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವ ಬಗ್ಗೆ
ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಟೀಕೆಗ�ೇಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ?

ಇದು ಕ�ೇವಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಥವಾ ತಯಾರಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ
ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ವ�ೇದಿಕೆ ದ�ೊರೆಯದ ಹ�ೊರತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಹ�ೇಗೆ
ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ? ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಖ�ೇಲ�ೋ�
ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕ್ರೀಡೆಗೂ ವಲಯವಾರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ
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ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಲು ಟಿ.ಓ.ಪಿ.ಎಸ್.ನಂತಹ ಯೋಜನೆ
ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು?
ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು,
ನಾವು 2014ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್
ಪೋಡಿಯಂ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಿದೆವು.
ರಿಯೋ ಬಳಿಕ 124 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಟ�ೋ�ಕಿಯೋ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನೆರವು ಮತ್ತು
ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಟಿಓಪಿಎಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಇಂದು ಕ್ರೀಡೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ
ಕ್ರೀಡಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಮತ್ತು
ತರಬ�ೇತಿ ಸಹ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬ�ೇತಿ
ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬೆಂಬಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಪತ್ತೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು,
ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬೆಂಬಲ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ತರಬ�ೇತಿ ಶಿಬಿರಗಳ
ಆಯೋಜನೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ,
ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರ ನೆರವನ್ನು ದ�ೇಶದ ಉನ್ನತ
ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗಳಿಗೆ ಟಿ.ಓ.ಪಿ.ಎಸ್. ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟ�ೋ�ಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ತರುವಾಯ, ಟಿ.ಓ.ಪಿ.ಎಸ್.
ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ವರೆಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ಚಳಿಗಾಲದ
ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಮೂಲಕ ವ�ೇದಿಕೆ
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಪದಕ ಸಂಭವನೀಯತೆಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಲು
ಭಾರತೀಯ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಉತ್ತಮ
ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದಾದ 14 ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ�ೇಷ
ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಮುನ್ನ ಭರವಸೆಯ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದ�ೊರಕಿಸಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್
ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪೋಡಿಯಮ್ (ಟಿಓಪಿಎಸ್)ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ತರಬ�ೇತಿಯಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನವರೆಗೆ,
ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಂಪೂರ್ಣ
ತಂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಚಾಂಪಿಯನ್ನರನ್ನು
ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ
ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಈ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ
ಸರಿಯಾದ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು
ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾವು ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಶ�ೋ�ಧಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ಇಂದು
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಪಾರ
ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಟ�ೋ�ಕಿಟ�ೋ� ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿರುವಾಗ,
ಮುಂಬರುವ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾರತದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ
ನಾವು ಅಗ್ರ ಹತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೇವೆ.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಣಿಯಾಗಲು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್
ಪೋಡಿಯಂ (ಟಿ.ಓ.ಪಿ.ಎಸ್.)ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು
ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರೆಣ್ ರಿಜಿಜು,
ಕ�ೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರು

ರಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಎರಡು ಪದಕ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲು ಶಕ್ತವಾದೆವು.
ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನು?
ಕಳೆದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿದ್ಧತೆ
ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಸಿದ್ಧತೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ
ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಟ�ೋ�ಕಿಯೋ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬು ನಾನು
ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನಾವು ಉನ್ನತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ
ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವರ್ಧನೆ ತಯಾರಿ
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಲಿಂಪಿಕ್ - ನಿಂದ - ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನವು
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ?
ಖ�ೇಲ�ೋ� ಇಂಡಿಯಾ ಜೂನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದ�ೊಡ್ಡ
ವ�ೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹ�ೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅದ�ೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಟಿ.ಓ.ಪಿ.
ಎಸ್. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದ�ೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗಳಿಗಾಗಿ
ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು
ಅಣಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಟಿ.ಓ.ಪಿ.ಎಸ್.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 259 ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗಳು
ಇದರಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು 14 ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪದಕ
ಗೆಲ್ಲುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ
ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆಯೇ?
ನಾವು 14 ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಟ�ೋ�ಕಿಯೋ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಂತರ ಪರಾಮರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದ�ೇ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ
ಕೆಲವು ಹ�ೊಸ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನೂ ಸ�ೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು
ಬದಲಾವಣೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.
ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ, ಅಥ್ಲೀಟ್ ಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹಣ ಮತ್ತು
ಹೆಸರು ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ
ಮರೆತು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ದ�ೊರಕುವುದ�ೇ ಇಲ್ಲ?

ಯಾವುದ�ೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ
ಯಾವುದ�ೇ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅಥವಾ
ಅವರು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ
ತಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೆರವು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ದೃಢ
ನಿಶ್ಚಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಈ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವಿದೆ. ಈ
ಉತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ�ೇನು ಹ�ೇಳುತ್ತೀರಿ?
ನಾನು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಸಂತುಷ್ಟನಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದು ಇಷ್ಟು ದ�ೊಡ್ಡ ದ�ೇಶ ಆದರೆ ನಾವು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಧ್ಯೇಯ ಗೀತೆ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಭಾರತದಂತಹ ದ�ೊಡ್ಡ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಇರಬ�ೇಕು. ಇದು ದ�ೇಶದ ಜನರಿಂದ
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ.
ದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಚಿವರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂದ�ೇಶವ�ೇನು?
ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಇಡೀ ದ�ೇಶವನ್ನು ಒಂದ�ೇ ದಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಸೆಯುತ್ತವೆ
ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾನು ಸದಾ
ಹ�ೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದ�ೇಶದ ಜನರು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬ�ೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ
ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ
ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ,
ಜನರು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬ�ೇಕು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್
ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೂ ಸಹ
ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಟ ಹ�ೇಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ? ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ
ಲೀಗ್ ನ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥೈಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಇದು ದ�ೇಶದ
ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗ�ೊಳಿಸಿತು. ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಭಾರತವು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಬ�ೇಕೆಂದು
ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ಆಟ
ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ�ೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ
ಕ್ರೀಡೆಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಾನ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ.
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ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ

ಹಿರಿಯರ ಆರ್ಥಿಕ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಖಾತ್ರಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಪ್ರಯೋಜನ
ಪಡೆಯಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ
ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯಬ�ೇಕು ಇದು ಸರ್ಕಾರದ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಿಧಾನವು ‘ಎಲ್ಲರ�ೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸ, ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸ’ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅದು ಬಡವರ�ೇ ಆಗಿರಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ�ೇ ಆಗಿರಲಿ,
ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ�ೇ ಆಗಿರಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಯುವಕರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ�ೇ ಆಗಿರಲಿ. ಹಿರಿಯರು ಅನುಭವಗಳ

ನಿಧಿ, ಅವರು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ,

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬದುಕಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ

ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಯ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಎಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು

2017ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಆಜೀವಪರ್ಯಂತ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಥವಾ
ವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯ ಲಾಭದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮ

ಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಕಾಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಗ�ೋ�ವಿಂದ್
ದಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಪಿಂಚಣಿ
ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ವಯ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಈ ಚಿಂತೆಯನ್ನು
ದೂರಮಾಡಿದೆ. ರ�ೈಲ್ವೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಗ�ೋ�ವಿಂದ್ ಅವರು
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಗದಿತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠ�ೇವಣಿ
ಇಟ್ಟರು, ಈಗ ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪಿಂಚಣಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿತ
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. ಗ�ೋ�ವಿಂದ ಹೀಗೆ
ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, “ಈಗ ನಾನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ.”
ಅಜಿತ್ ಸಾಹು, ನಿವೃತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಹ ಈ
ಯೋಜನೆಯ ಫಲ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹ�ೇಳುವಂತೆ,
“ಈ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.
ನಾವು ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
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ಅವರಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ
ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆ ನ�ೋ�ಡಿಲ್ಲ..” ತ್ರಿಪುರಾದ ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುವ ಸುಶಾಂತ್ ಗುಪ್ತಾ, ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ವಯ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡರು.
ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ತ�ೊಡಗಿಸಿದರು ಈಗ ಪ್ರತಿ
ತಿಂಗಳು 5 ಸಾವಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹ�ೇಳುವಂತೆ
“ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಜನೆ. ನಾನು ಇತರರಿಗೂ ಈ
ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.” ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಹಿರಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರವ�ೇ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲು
100 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ,

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಯ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ - ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ
ಪಿಂಚಣಿಯಂತಹ
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಭದ್ರತೆಯ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ
ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಯೋಜನೆಯು 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದ�ೇ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಈಗ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು
ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (ಎಲ್.ಐ.ಸಿ.) ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ
ಮಾಡಬ�ೇಕು. ಫಲಾನುಭವಿ ಮಾಸಿಕ, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ, ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ
ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.
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ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 2020ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ
ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಶ�ೇ.7.4 ಆಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ
ಯಾರಾದರೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡರೆ
ಯೋಜನೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶ�ೇ.7.66 ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ 2003-04ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ ಅವರ
ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಗರಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.
9250, ಗರಿಷ್ಠ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿ
ರೂ. 27,750, ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ
ಗರಿಷ್ಠ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.55,500 ಮತ್ತು
ವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ರೂ.111,000.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು
ಪಾಲಿಸಿಯ
ಅವಧಿಯಾದ
10
ವರ್ಷದ
ಕ�ೊನೆಯವರೆಗೆ
ಬದುಕಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಕ�ೊನೆಯ
ಕಂತಿನ ಪಿಂಚಣಿಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ
ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವ�ೇಳೆ
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಪಾಲಿಸಿಯ
ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಆತ/

ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯ
ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ.

1000 ರೂ.

ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಚಂದಾದಾರರು
ಕನಿಷ್ಠ 1.62 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ
ಮಾಡಬ�ೇಕು.

ಆಕೆಯ ನಾಮಿನಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಪೂರ್ಣ
ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಯೋಜನೆ ಲಾಭ
ಹ�ೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
022-67819281ಯ/
022-67819290
ಶುಲ್ಕರಹಿತ

1800-227-717
ಇ-ಮೇಲ್

onlinedmc@licindia.com

ಜಾಲತಾಣ

https://eterm.licindia.in/
onlinePlansIndex/pmvvymain.do

ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ
ದ್ವಿಗುಣಗ�ೊಂಡಿದೆ. 2025ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ
ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 173 ದಶಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು 2050ರ
ವ�ೇಳೆಗೆ 240 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜ�ೊತೆಗೆ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ವಯಸ್ಸಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಆಗತ್ಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ. ವಯಸ್ಸಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ
ಅನುಚಿತವರ್ತನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು, ಪೋಷಕರ
ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯ್ದೆ
2007ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ
ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗ�ೊಳ್ಳಲು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ

ತ್ರೈಮಾಸಿಕ
ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ
1.61 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ
ಮಾಡಬ�ೇಕು,
ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ
ಪಿಂಚಣಿಗೆ 1.59 ಲಕ್ಷ
ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ
ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ
1.56 ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ
ಮಾಡಬ�ೇಕು.

ಈ ಯೋಜನೆ ಸ�ೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು
ಜಿ.ಎಸ್ಟಿಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ವಯಂ ಅಥವಾ
ಸಂಗಾತಿ ಗಂಭೀರ/ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಾಯಿಲೆ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವಧಿಗೆ ಮೊದಲ�ೇ ಹಣ
ಹಿಂಪಡೆಯಲೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ
ಇಬ್ಬರೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿದ್ದರೆ,
ತಲಾ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಎನ್.ಇ.ಎಫ್.ಟಿ. ಅಥವಾ
ಆಧಾರ್ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗ�ೊಂಡಿದೆ. 2025 ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ನಮ್ಮ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 173 ದಶಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಇದು 240 ದಶಲಕ್ಷ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳಾದ ‘ಗೃಹ
ಕಾಳಜಿ ಯೋಜನೆಗಳು’, ವಯೋಶ್ರಿ ಯೋಜನೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೀವಿತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು,
“ನಿವೃತ್ತರ ಸದನ”ಗಳ ಪುನರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ 5
ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿವೃತ್ತಿಯ
ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ವಯ ವಂದನ ಯೋಜನೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
4 ಮೇ 2017 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
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ಉಚಿತ ಮನರಂಜನೆಗೆ
ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮ

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ, ಜನರ ಜೀವನಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮನರಂಜನೆಯು ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ದೂರದರ್ಶನವು
ಮನರಂಜನೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ
ದ�ೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂತಸವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. ಡಿಷ್ ಖರೀದಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ
ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಉಚಿತ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಶ್’
ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವ�ೇದಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನೆಲೆ
ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಲವು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳೂ ‘ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಶ್’ಗೆ ಸ�ೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ‘ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಶ್’ ಚಂದಾದಾರರ
ನೆಲೆ 40 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಚಂದಾದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ 2025ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 50 ದಶಲಕ್ಷ ದಾಟಲಿದೆ.

ಮ

ನರಂಜನೆ ವಿಭಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಜನರು ಸಂಗೀತ ಕ�ೇಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ
ಕೆಲವರು, ಪ್ರವಾಸ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು
ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸುತ್ತಲಿದ್ದಾಗ ಟೆಲಿವಿಷನ್
ಮನರಂಜನೆಯ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ
ಸಮಯದಲ್ಲಂತೂ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು
ವ�ೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಟಿವಿ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ
ಮೂಲವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿತು. ತಿಂಗಳ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಹಿತಿ
ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಎರಡೂ ಲಭ್ಯವಾದರೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಊಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ? ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ಅಡಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಫ್ರೀ ಟು ಏರ್ ಯೋಜನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕ�ೇವಲ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ 1200 ರೂ.
ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಉಚಿತ ವಾಹಿನಿಗಳೂ ಜೀವಿತಾವಧಿವರೆಗೆ
ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತದ ಶ�್ರೋತೃಗಳ ಶಕ್ತಿ

ಮಾಧ್ಯಮ ಮನರಂಜನೆ ಕುರಿತ ಎಫ್.ಐ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ-ಇ.
ವ�ೈ.ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಧ್ಯಮ
ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ವಲಯ 2020ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.24ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ
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1927ರಲ್ಲಿ ಜುಲ�ೈ 23ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಬಾನುಲಿಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಇಂದು ಆಕಾಶವಾಣಿ ದ�ೇಶದ ಶ�ೇಕಡ 99ರಷ್ಟು
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲ�ೈ 23ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಸಾರ
ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ 40 ದಶಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಇದು
2025ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ 50 ದಶಲಕ್ಷ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ
ಡಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನೂ ಕ�ೊನೆಯವರೆಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ
ನ�ೋ�ಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬ�ೇಕಾದ ಉತ್ತರಗಳು...

ನಾನು ಡಿಡಿ ಡಿಷ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು
ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮಳಿಗೆಯಿಂದ
ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಇ- ವಾಣಿಜ್ಯ ವ�ೇದಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ
ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಡಿಡಿ ಡಿಷ್ ಪಡೆಯಲು ಪಾವತಿಸಬ�ೇಕಾದ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?
ನೀವು ಇತರ ಡಿಟಿಎಚ್ ಪೂರ�ೈಕೆದಾರರು ವಿಧಿಸುವ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚ
ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಟಿಎಚ್ ಆಂಟೆನಾ, ಕು-ಬ್ಯಾಂಡ್
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಎಲ್.ಎನ್.ಬಿ., ಕ�ೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್
ಖರೀದಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ 1200ರಿಂದ 1500 ರೂ.
ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು,
ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ
ಚಾನೆಲ್ ಗಳನ್ನೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ಕ�ೇವಲ ಒಂದು ಟಿವಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಬಹುದ�ೇ?
ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದ�ೇ ಡಿಟಿಎಚ್ ಆಂಟೆನಾದ�ೊಂದಿಗೆ 4, 6 ಅಥವಾ
8 ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ,
ನಿಮ್ಮ ಡಿಷ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಏಕ ಎಲ್.ಎನ್.ಬಿ ಕು-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕಿ 2, 3 ಅಥವಾ 8 ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳಿರುವ ಎಲ್.ಎನ್.
ಬಿ ಕು-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬ�ೇಕು.

ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ವಾಹಿನಿಗಳ ಕುರಿತ ಮಾಹಿತಿ
ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣ
https://freedish.in ದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ.
ಈ ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯದಿಂದಾಗಿ ದ�ೇಶದ ದೂರದ, ದುರ್ಗಮ ಮತ್ತು
ಗಡಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು
ಮನರಂಜನೆಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಭವ್ಯವಾದ ಹಳೆಯ
ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ ಯುಗದ
ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಿಂದಾಗಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-ಪ್ರೇರಿತ ಲಾಕ್
ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯು ಹ�ೊಸ
ಎತ್ತರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತು. ಒಳನಾಡಿನ ವಿಶಾಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅನ�ೇಕ ಖಾಸಗಿ
ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಬಲ ವ�ೇದಿಕೆಗೆ ಮರಳಲು
ಒಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ಖಾಸಗಿ
ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿಗಳು ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ಉಚಿತವಾಗಿದ್ದ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದವು.
ಕ�ೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಕಾಶ್
ಜಾವಡ�ೇಕರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದ�ೇಶದ ಬಡವರು
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು
ಕ�ೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಗೆ
ಹ�ೋ�ಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ನ
30 ಸಾವಿರ ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಹಾಗೂ ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರ 1.20 ಲಕ್ಷ
ಸೆಟ್ ಟಾಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ದೂರದ ಮತ್ತು ವಿಧ್ವಂಸಕತೆಯಿಂದ
ಬಾಧಿತವಾದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ವಾಹಿನಿಗಳು ಲಭ್ಯ?
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ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕ�ೇವಲ ದೂರದರ್ಶನದ
ವಾಹಿನಿಗಳು ಮಾತ್ರವ�ೇ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದವು. ನಂತರ
ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ಉತ್ಸವ್, ಆಜ್ ತಕ್, ಬಿಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್,
ಝೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಇತ್ಯಾದಿ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಯಾಯಿತು. 2021ರ
ಜನವರಿಯ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ 161 ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಗಳು ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ
ಡಿಷ್ ನಲ್ಲಿವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ 91 ದೂರದರ್ಶನದ ವಾಹಿನಿಗಳು (51 ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ
ವಾಹಿನಿಗಳು), 70 ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಮತ್ತು 48
ರ�ೇಡಿಯೋ ವಾಹಿನಿಗಳಿವೆ.
2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಿಂದ 10 ಹಿಂದಿ ಮನರಂಜನಾ
ವಾಹಿನಿಗಳು ಅಂದರೆ ಝೀ, ಸ�ೋ�ನಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು
ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ಉಚಿತ ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿವೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ, 6 ಸಂಗೀತ, 20 ಸುದ್ದಿ, 8
ಭ�ೋ�ಜ್ ಪುರಿ, 3, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು 2 ವಿದ�ೇಶೀ ವಾಹಿನಿಗಳೂ
ಇವೆ. ಇವುಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ವಾಹಿನಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಆದರೆ
ಭ�ೋ�ಜಪುರಿ, ಪಂಜಾಬಿ, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲಿ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಯ ವಾಹಿನಿಗಳೂ ಲಭ್ಯ.
ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ

ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪ�ೇಯಿ
ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ
ಅನುಮೋದಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. 2003ರಲ್ಲಿ
30 ವಾಹಿನಿಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ
ಯೋಜನೆ ನಿಜ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗಿದ್ದು 2014ರಲ್ಲಿ.
11 ರಾಜ್ಯಗಳ ಡಿಡಿ ವಾಹಿನಿಗಳು ಸಹ 2019ರಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ಮೂಲಕ
ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ಸ�ೇರಿದವು. ಇದ�ೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಛತ್ತೀಸಗಢ,
ಗ�ೋ�ವಾ, ಹರಿಯಾಣ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್,
ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜ�ೋ�ರಾಂ., ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್,
ತ್ರಿಪುರ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಪಡೆದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಗಳೂ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ 160ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಹಿನಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ಗಳು ಡಿಡಿ ಫ್ರೀ ಡಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಲು ಪ್ರತಿ
ವರ್ಷ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಇ-ಹರಾಜು
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
457 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ.
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ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ
ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತದ ಭರವಸೆ

ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರು ಕೌಶಲ್ಯ, ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಂತ್ರವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು
ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಳ ನುರಿತವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಕೌಶಲ ಗುಚ್ಛಗಳನ್ನು
ತೀಕ್ಷ್ಣಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೌಶಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು
‘ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕ�ೋ�ರ್ಸ್’ ಮೂಲಕ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಯೋಧರ ತರಬ�ೇತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಂ

ಸ್ಥೆಗಳು, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ
ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ವಿಶ್ವದ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ�ೇಶದ ಪುನಃಶ್ಚೇತನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು. ವಿಜ್ಞಾನ, ಸರ್ಕಾರ, ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹ�ೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು
ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿತು. ಈ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ರ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾಗಿ
‘ವಿಶ�ೇಷ ಕ್ರ್ಯಾಶ್-ಕ�ೋ�ರ್ಸ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯುವಜನರಿಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು
ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಕಾಸ
ಯೋಜನೆ 3.0ನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಯೋಧರನ್ನು ತರಬ�ೇತಿಗ�ೊಳಿಸಲು
ಮತ್ತು ವಿಶ�ೇಷ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 26
ರಾಜ್ಯಗಳ 111 ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತರಬ�ೇತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಯೋಧರಿಗೆ ಆರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ
ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಣಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಹಾಗು
ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನುರಿತ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ
ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸಲು 1 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ
ಮತ್ತು ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ
273 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮುಂಚೂಣಿ

ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ತರಬ�ೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ ಅಡಿ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆದವರು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಹಾಯಕರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ ತರುವಾಯ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು,
ಸಮುದಾಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಡಿಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.
ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗ�ೊಳಿಸಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು
ಕಡ್ಡಾಯಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ತರಬ�ೇತಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಲಯ, ಕೌಶಲ ಮಂಡಳಿಯ ತಜ್ಞರು
ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬ�ೇತಿ
ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ (ಎನ್.ಸಿ.ವಿ.ಇ.ಟಿ) ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ನ�ೇಮಕಾತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲಸಿಕೆ, ಓಡಾಡಲು ಪಾಸ್, ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ನೀಡುವಂತೆ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡವು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.....
ಕ್ರಾಷ್ ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತರಬ�ೇತಿಯ ವ�ೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಉಚಿತ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಕೌಶಲ
ಭಾರತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ
ಹಾಗು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಕರಣೆಗಳ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರು:
ಕಾರ್ಯಗಳು: ವೆಂಟಿಲ�ೇಟರ್, ಬಿಪಾಪ್-ಸಿಪಿಎಪಿ, ಆಮ್ಲಜನಕ
ಉಪಕರಣಗಳು (ಸಾಂದ್ರಕ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್), ಡಿಜಿಟಲ್
ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್, ಫ್ಲೋಮೀಟರ್, ಆರ್ದ್ರಕ, ಪಲ್ಸ್
ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್, ಮಲ್ಟಿಪಾರಾ ಮಾನಿಟರ್,
ಮುಂಗಡ ಆರ�ೈಕೆ
ನೆಬ್ಯುಲ�ೈಜರ್, ಬಿಪಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು
ಸಹಾಯಕರು:
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು.
ಕಾರ್ಯಗಳು: ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ

ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
ಸಹಾಯಕರು
ಕಾರ್ಯಗಳು: ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ
ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿ, ಸ್ವಾಬ್
ಮತ್ತು ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹ, ರಾಪಿಡ್
ಆಂಟಿಜನ್ಟೆಸ್ಟ್, ಯಾವುದ�ೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ
ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ
ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ತಯಾರಿ
ಮಾಡುವುದು.

ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತದ ತರಬ�ೇತಿ
ಪಡೆದ ಯುವಜನರು

ಪುನರುಜ್ಜೀವ ಮತ್ತು ಇತರ
ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು,
ರ�ೋ�ಗಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು
ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿಗಾ ಘಟಕದನಲ್ಲಿ
(ಸಿಸಿಯು) ಶುಶ್ರೂಷಕಿಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದು, ರ�ೋ�ಗಿಯ ಔಷಧಿಗಳು
ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆರು ಪ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ

ತುರ್ತು
ಆರ�ೈಕೆ ಸಹಾಯಕ
ಕಾರ್ಯಗಳು: ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ
ನೆರವು ಜ�ೊತೆಗೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆಷನ್
ಮತ್ತು ಪ್ರೋನಿಂಗ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧ
ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು
ಇತರ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಇಡಲು ಎಲ್ಲಾ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದೂ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಎಲ್ಲಾ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ
ಮಾಡುವುದು.

ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮೂಲ ಆರ�ೈಕೆ
ಸಹಾಯಕ
ಕಾರ್ಯಗಳು: ಎಲ್ಲ ಪೂರ�ೈಕೆ/
ಸಲಕರಣೆಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಾನಿಟೈಸ್
ಮಾಡುವಿಕೆ, ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು
ನಂತರ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆ.

ಗೃಹ ಆರ�ೈಕೆ ಸಹಾಯಕ
ಕಾರ್ಯಗಳು: ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾಂಧ್ರಕ,
ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್, ನೆಬ್ಯುಲ�ೈಸರ್,
ಇಸಿಜಿ ಮತ್ತು ಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಮೀಟರ್ ನಂತಹ
ಮೂಲ ಸಾಧನಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ,
ದಾಖಲೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು
ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಪಿಪಿಇ
ಕಿಟ್ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು
ತೆಗೆಯುವುದು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣ ಆಲಿಸಲು ಕ್ಯು.ಆರ್.
ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಈ ವಿಶ�ೇಷ ಕೌಶಲ ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದ ವ�ೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹ�ೊಸ ಏಮ್ಸ್, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳು ಮತ್ತು
ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರೀಕೃತ ವಿಧಾನದಿಂದ
ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಶ್ವದ
ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ದ�ೇಶದ ದೂರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರ�ೋ�ಗ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಶಾ, ಎಎನ್ಎಂ, ಮತ್ತು
ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ.
45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಜೂನ್ 21 ರಿಂದ 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ದ�ೊರಕುತ್ತಿದ್ದ ಅದ�ೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರು ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕರ�ೋ�ನಾ
ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2-3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮುಂಚೂಣಿ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಕರ�ೋ�ನಾ ಯೋಧರಿಗೆ 6 ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತಹ ಉದ�್ಯೋಗ
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು, ಇದನ್ನು 111 ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ವ�ೈರಾಣು ಇನ್ನೂ ಇದ್ದು, ರೂಪಾಂತರ ಆಗುವ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿರಬ�ೇಕು.
ಕೌಶಲ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ
ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ನಡುವೆಯೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ವಿಶ�ೇಷ ವರದಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ

ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ
ಬಲ ನೀಡುವ ಯೋಗ

ಯೋಗ ದಿನವು ಬಹುತ�ೇಕ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವ�ೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ಯೋಗದತ್ತ ಆಕರ್ಷಣೆಯು ಅನ�ೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು
ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೋಗವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ
ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ
ಹ�ೋ�ರಾಡಬಹುದು ಎಂಬ
ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಯೋಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದೆ. 7 ನ�ೇ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಾದ ಜೂನ್
21 ರಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶ್ವ, ಒಂದು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ‘ಎಂ-ಯೋಗ
ಆಪ್’ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.

ಇಂ

ದು, ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ�ೇ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ,
ಯೋಗ
ಒಂದು
ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಳೆದ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯೋಗ
ದಿನಾಚರಣೆಯ ಉತ್ಸಾಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ‘ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ’ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ
ಏಳನ�ೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಂಡುಬಂತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದ�ೇಶ, ಪ್ರತಿ ಸಮಾಜ,
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವಾಗಿರಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ನಾವು ಪರಸ್ಪರರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಸಂದ�ೇಶ ಸಾರಿತು. ಈ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ಎಂ-ಯೋಗ
ಆಪ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಗ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ
ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ತರಬ�ೇತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಕುರಿತ ಹಲವು
ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಆಪ್ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಜ್ಞಾನದ
ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಈ ಆಪ್ ಅನ್ನು
ಯೋಗದ ಜಾಗತಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ಒಂದು
ದ�ೇಶ- ಒಂದು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
ರಕ್ಷಕನಂತಾದ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯಾದ ಯೋಗ
ಯೋಗ ದಿನ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಬ್ಬವ�ೇನಲ್ಲ. ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನ�ೇಕ
ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಅದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ
ವಿಮುಖರಾಗಬಹುದಿತ್ತು ಆದರೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು
ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು
ಅದರ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಯೋಗವನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದ ಮೊದಲ ಸಿದ್ಧಾಂತವು
ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ
ಅದನ್ನು
ತಮ್ಮ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು “ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಕರ�ೋ�ನಾ
ವ�ೈರಸ್ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿರುವಾಗ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು,
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ಮಾನಸಿಕ ಕಠ�ೋ�ರತೆಯಿಂದ
ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಕೂಲ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ
ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಲು
ಯೋಗವು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.”
ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಯೋಗ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ ಸಾರಿರುವ
ವ�ೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಯೋಧರು ಯೋಗವನ್ನು ತಮ್ಮ
ವಿಶ�ೇಷ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವ�ೈದ್ಯರು
ತಮ್ಮನ್ನು
ಸದೃಢವಾಗಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಯೋಗವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ತಮ್ಮ ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ ಬ�ೇಗನೆ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ
ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಾತನಾಮಯ
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಅನ�ೇಕ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದವು,
ಅದರಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು ರ�ೋ�ಗಿಗಳಿಗೆ
ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ
ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು, ತಮಿಳಿನ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ತಿರುವಳ್ಳುವರ್
ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ “ந�ோய்நாடிந�ோய்மு
தல் நாடிஅதுதணிக் கும் வாய் நாடி
வாய்ப்பச்செயல்.” ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಖಾಯಿಲೆ
ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ್ಕೆ
ಹ�ೋ�ಗಿರಿ, ರ�ೋ�ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು
ಹುಡುಕಿರಿ ಮತ್ತು ಆನಂತರ ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿರಿ. ಯೋಗ ಈ ದಾರಿಯನ್ನು
ನಮಗೆ
ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ
ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗ
ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ
ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುವುದ�ೇ
ಯೋಗ. ನಾವು ಮಾನವತೆಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ
ಯೋಗವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕು.
ನಾವೆಲ್ಲರೂ
ಯೋಗವನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಆಪ್ತೇಷ್ಟರನ್ನೂ ಜ�ೊತೆಗೂಡಿಸಬ�ೇಕು. ‘ಯೋಗದಿಂದ
ಸಹಕಾರ’ ಎಂಬ ಈ ಮಂತ್ರವು ನಮಗೆ ಹ�ೊಸ
ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು
ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೋಗವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸಲು
ಎಂ-ಯೋಗ ಆಪ್ ಗೆ ಚಾಲನೆ
ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 12 ರಿಂದ 65 ವರ್ಷದ
ವಯೋಮಾನದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಭಾರತವು, ವಿಶ್ವ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ
ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಂ-ಯೋಗ ಆಪ್ ಅನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಿದೆ
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮತ್ತು
ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರ
ಸಮಾಲ�ೋ�ಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಆಪ್
ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು
ಯಾವುದ�ೇ ಬಳಕೆದಾರರ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್
ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ�್ಟೋರ್
ನಿಂದ ಡೌನ್ಲ�ೋ�ಡ್ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು
ಈ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ವಿಡಿಯೋಗಳು
ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ,
ಇದು ಫ್ರಂಚ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಆಪ್ ವಿವಿಧ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

7ನ�ೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕ�ೇಳಲು
ಕ್ಯು.ಆರ್. ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು 7ನ�ೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ ದಿನದಂದು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣ ಆಲಿಸಲು
ಕ್ಯು.ಆರ್. ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜುಲೈ16-31, 2021 31

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಕೋವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ�ೇಶ, ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಮಾಜ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಾನವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪದ�ೇ ಪದ�ೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗ�ೊಡ್ಡಿದೆ. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು

ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪತ್ತೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮಂತ್ರವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ನ ಮೊದಲ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ

ಭಾರತದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿತು. ಎರಡನೆಯ ಅಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ
ನೀಡುವುದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ದ�ೈನಂದಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಸ�ೋ�ಂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಷ್ಟೇ

ಜ

ಅಲ್ಲ, ಒಟ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕವನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದೆ.

ಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಂಡಿಪೋರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಯಾನ್
ಶ�ೇಕಡ 100ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಯ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ
ಮಾಡಿದ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರಾಮವಾಗಿದೆ. ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ
ಲಾಂಗ್ಜೆಮ್ಡಾಂಗ್, ಮೊಲೆಂಡೆನ್ ಮತ್ತು ಯಾಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳು
ಸಹ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ. 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ,
ಗಡುವಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ�ೇ.100ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ
ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಛತ್ತೀಸಗಢದ ದುರ್ಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾರಾ
ಗ್ರಾಮ ಕೂಡ ಶ�ೇ.100ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಲಸಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಂಶಯವಿತ್ತು, ಅದು
ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ
ಸರಪಂಚರಾದ ಯೋಗ�ೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಚಂದ್ರಕರ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ
ತಾವು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸಿಕ�ೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ
ಹಾಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗ�ೊಂದಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದರು.
ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 400
ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ, ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು
ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ದುರ್ಗಮ
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ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಸಿಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ತಾವು ರ�ೈತರು ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸಿ,
ಅವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪುಲ್ವಾಮಾದ
ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯುಕ್ತಿಗ�ೊಂಡಿರುವ ತಬುಸ್ಸುಮ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಜೂನ್ 21 ರಂದು
18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು
ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ
ಹ�ೊಸ ಚ�ೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. “ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷ. ಅವರು
ಎರಡೂ ಡ�ೋ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಸಿಕೆ
ಪಡೆದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತದೆ. ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ
ದೂಡುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬ�ೇಗ ನೀವ�ೇ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯಿರಿ.”
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದರು.
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ಭಾರತವು 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ
ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ
ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಥಮ ದಿನವ�ೇ
ಸುಮಾರು 86 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ
ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಆ ಪ�ೈಕಿ ಶ�ೇ.74ರಷ್ಟು
ಮಂದಿ 18ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ
ವಯೋಮಿತಿಯೊಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದರು.
ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ ಅಭಿಯಾನದ
ಮೊದಲ ದಿನ ಜೂನ್ 21ರಂದು
ಒಂದ�ೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 17 ಲಕ್ಷ ಲಸಿಕೆ
ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬ�ೇರೆ ಎಲ್ಲ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿದ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿತು.
ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಜನವರಿ 16ರಂದು ಲಸಿಕೆ
ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದ
163ನ�ೇ ದಿನದ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಒಟ್ಟು 32.36 ಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ್
ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಜನರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲು
ಅಮೆರಿಕ 196 ದಿನ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ.

35,96,462
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ದಾಖಲೆಯ ವೇಗದ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ...
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ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ
ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹಂತದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಬಡವರು,
ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದವರು ಮತ್ತು ಯುವಜನರು ಪ್ರಮುಖ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಲಸಿಕೆ
ಪಡೆದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಮಣಿಸ�ೋ�ಣ.
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ (ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಗ ದಿನವಾದ ಜೂನ್ 21ರಂದು 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವ�ೇಳೆ)

ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಲಸಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ: ವ�ೇಗ ಪಡೆದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ
ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್-ವಿ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನಾದ
ಲಸಿಕೆಯ ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಔಷಧ ಮಹಾ ನಿಯಂತ್ರಕರು
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಿಪ್ಲಾಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19 ಕಾರ್ಯ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ನರ�ೇಂದ್ರ
ಕುಮಾರ್ ಅರ�ೋ�ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.
ಝೈಡಸ್ ಕ್ಯಾಡಿಲಾ ಮತ್ತು ಜ�ೈವಿಕ-ಇ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವ�ೇಳೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೀರಮ್
ಸಂಸ್ಥೆಯ ನ�ೊವಾವಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗುವ
ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಾಕ್ಸಿನ್, ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಫುಟ್ನಿಕ್
ಈಗಾಗಲ�ೇ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಮತ್ತು
ಸೀರಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಜುಲ�ೈ
ವ�ೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ
ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 30 ರಿಂದ 35 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ
ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು
ವ�ೇಗಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
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ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

16 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇಳಿಮುಖ
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ಚ�ೇತರಿಕೆ ದರ
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ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ದ�ೈನಂದಿನ ಹ�ೊಸ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 14ರಂದು 70 ಸಾವಿರ
ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು, ಅದ�ೇ ಜೂನ್ 29ರಂದು ಅದು 3 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಿತು. ಅದ�ೇ ಜೂನ್ 29ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸತತ 47ನ�ೇ ದಿನವೂ ಹ�ೊಸ ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೂನ್ 14ರಂದು 9.73 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದದ್ದು, ಜೂನ್ 29ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ 5.52 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಯಿತು.

ಶ�ೇ.

96.87%

ಶ�ೇ.

2.12%

ತಲುಪಿದೆ.
ದ�ೈನಿಕ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ದರ
ಜೂನ್ 29ರವರೆಗೆ

ಆಗಿತ್ತು.

ಸತತ 22ನ�ೇ ದಿನವೂ
ಶ�ೇ.5ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು.
ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು
ಚ�ೇತರಿಕೆ

June 14 June 15

June 16 June 17 June 18 June 19

ಪರೀಕ್ಷೆಯ
ಸುಸ್ಥಿರ ವ�ೇಗ
ದಿನಾಂಕ
14 ಜೂನ್
15 ಜೂನ್
16 ಜೂನ್
17 ಜೂನ್
18 ಜೂನ್

June 20 June 21 June 22 June 23

June 24 June 25 June 26 June 27

June 28 June 29

ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ದ�ೈನಿಕ
ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ದ�ೈನಿಕ ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೂ, ದ�ೈನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈವರೆಗೆ 40.81 ಕ�ೋ�ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಲವು ದ�ೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು
ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆ
17,51,358
19,30, 987
19,31,249
19,29,476
19,02,009

ದಿನಾಂಕ

ಪರೀಕ್ಷೆ

19 ಜೂನ್
20 ಜೂನ್
21 ಜೂನ್
22 ಜೂನ್

18,11,446
13,88,699
16,64,360
19,01,056

23 ಜೂನ್

18,59,469
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ದಿನಾಂಕ
24 ಜೂನ್

ಪರೀಕ್ಷೆ
17,35,781

26 ಜೂನ್

17,77,309

28 ಜೂನ್

17,68,008

25 ಜೂನ್

17,45,809

27 ಜೂನ್

15,70,515

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಭೂ ಸಂರಕ್ಷ ಣೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನು
ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ

ಭೂ ಸವೆತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಭೂ ಸತ್ವಹೀನತೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನ�ೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಇದರ ನ�ೇರ ಪರಿಣಾಮ ಸಮಾಜ, ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಡಿಪಾಯದ ಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 3 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಸ�ೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 2030ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತವು 26 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಪುನಶ್ಚೇತನಗ�ೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ತಾಯಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದರಿಂದ
ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾರತೀಯ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ.

ಜೂ

ನ್
14
ರಂದು
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಮರುಭೂಮಿಯಾಗುವಿಕೆ, ಬರ ಮತ್ತು ಭೂ
ಸತ್ವಹೀನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಂವಾದವನ್ನು
ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಲಕ್ಷ
ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹ�ೇಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ಈಗ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶವು ದ�ೇಶದ
ಒಟ್ಟು ಪ್ರದ�ೇಶದ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ ನ
ಕಚ್ ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬಂಜರು ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ
ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಅವರು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಂಜರು
- ಮರು ಭೂಮಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಫಲವತ್ತಾಗಿಸಲು ಹುಲ್ಲು ನೆಡುವುದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು. ಈ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನವು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. 2030ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 26 ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗ�ೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಹ�ೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವದ
ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಭೂಗ್ರಹವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ
ಕಾಪಾಡಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ�ೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ನಾಶದ
ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:
ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಲಕ್ಷ
ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಅರಣ್ಯ
ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ದ�ೇಶದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರದ�ೇಶದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಒಂದು
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭೂ ಸತ್ವ ಹೀನತೆಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗ�ೊಳಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇದೆ. 2030ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 26
ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗ�ೊಳಿಸುವ
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ,
ಇದು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಸದಾ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು
ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ತಾಯಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಭೂಸತ್ವ ನಾಶವು ಜಗತ್ತಿನ ಮೂರನ�ೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು
ಬಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದ�ೇ ಹ�ೋ�ದರೆ, ಇದು
ಸಮಾಜದ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ, ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಜೀವನ
ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆದ ಬುಡವನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಭೂ ಸತ್ವ ಹೀನತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿಲುವು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾನವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯನ್ನು
ನಿವಾರಿಸುವ ಸಂಘಟಿತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಭೂಗ್ರಹವನ್ನು
ನೀಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಭಾಷಣ ಆಲಿಸಲು ಕ್ಯು.ಆರ್.
ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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ವಿಶ�ೇಷ ವರದಿ ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ಟಾಯ್ಕಥಾನ್

ಟಾಯ್ಕಾನಮಿಯೆಡೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಹದೃಷ್ಟಿ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ

ಆಟಿಕೆ ವಲಯ

ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮೊದಲ ಷರತ್ತು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದ�ೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬ�ೇಕು.
ಕರ�ೋ�ನಾದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆಯೂ, ಭಾರತವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದಾಗ,
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಮತ್ತು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಟಿಕೆ ಉದ್ಯಮವು ಅಂತಹ ಒಂದು
ವಲಯವಾಗಿದ್ದು, 100 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ನ ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.1.5 ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತ ತನ್ನ ದ�ೇಶೀಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಶ�ೇ.80ರಷ್ಟು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಲ�ೇ ಇದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಆಟಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಆಟಿಕೆ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಕಥಾನ್ಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಈ ಸವಾಲನ್ನು
ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕ�ೋ�

ವಿಡ್
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗದಿಂದಾಗಿ
ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ವರ್ಚುವಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಹ�ೊಸ ರೂಪ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ
ಬಂತು. 19 ವರ್ಷದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅತೀಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರು
‘ಹೆರಿಟ�ೇಜ್ ರ�ೇಸ್’ ಎಂಬ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಆಟವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ�ೈಸಿಕಲ್ ತುಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದ
ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಟಾಯ್ಕಥಾನ್ ನ ಫ�ೈನಲ್
ನಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ ‘ಹೆರಿಟ�ೇಜ್ ರ�ೇಸ್’ ಮೂಲಕ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನ
ವರ್ಚುವಲ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.
ಚೆನ್ನೈನ ಕೆಸಿಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಲ�ೇಜು ತಂಡ ಒಂದು ಆಪ್
ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ದ�ೇಹದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ�ೇಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ
ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಂಡವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ತಂಡವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಯೋಗವನ್ನು
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮೂಲದ
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ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತಂಡವು ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದರ
ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇವು ಜೂನ್ 22ರಿಂದ 24ರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಟಾಯ್ಕಥಾನ್
ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ 1567 ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್
ಗ�ೇಮ್ ಗಳ ಪ�ೈಕಿ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, “ಕಳೆದ 5-6
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಗಳನ್ನು ದ�ೊಡ್ಡ ವ�ೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದ�ೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ
ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ಟಾಯ್ಕಥಾನ್ ನ
ಉದ್ದೇಶವೂ ಆಗಿದೆ.” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಭಾಷಣ
ಆಲಿಸಲು ಕ್ಯು.ಆರ್. ಕ�ೋ�ಡ್
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಜೂನ್ 24ರಂದು ಟಾಯ್ಕಥಾನ್ ನ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ
ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು
ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಗುರಿಗಳವರೆಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು.
ಅವರ ಭಾಷಣದಿಂದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದಿ ...

ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಿಕೆಗಳ ಪಾತ್ರ
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಳು ನಮ್ಮ  ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿ, ರಚ
ನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಹಿತ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ  ಪರಿ
ಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಈ
ಆಟಿಕೆಗಳು ಅವರ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಗೆಳೆಯ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಟಾಯ್ಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ�ೇಮಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ – ಟಾಯ್ಕಾನಮಿ. ಜಾಗತಿಕ ಆಟಿಕೆಗಳ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೊತ್ತ 100 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಸುಮಾರು
1.5 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್. ಇಂದು ನಾವು ಸುಮಾರು ಶ�ೇಕಡ 80ರಷ್ಟು ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ವಿದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಆಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ದ�ೇಶದ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ
ರೂಪಾಯಿ ಹ�ೊರಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ.
ಆಟಿಕೆ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಯ ಹ�ೊಸ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು
ಈ ವಲಯವು ದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಆ
ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಈಗ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಗುಡಿ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಲೆಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಬಡವರು, ದಲಿತರು, ಹಾಗು ಬುಡಕಟ್ಟು
ಕರಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಬಹಳ ದ�ೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರು ಮತ್ತು ಪುತ್ರಿಯರು ಬಹಳ ದ�ೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಟಿಕೆ ವಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ದ�ೇಶದ ದೂರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ
ನಮ್ಮ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬಡ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಅಪಾರ ಲಾಭ ತರುತ್ತದೆ,
ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದಿ ಸುಗಮ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಧ್ವನಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರತೀ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ನಾವಿನ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಣಕಾಸಿನವರೆಗೆ
ಹ�ೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ
ಹ�ೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕ. ಹ�ೊಸ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹ�ೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹ�ೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸುವುದೂ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಇದು ಟಾಯ್ಕಥಾನ್ ಹಿಂದಿರುವ
ಚಿಂತನೆ. ದ�ೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಆಟಿಕೆಗಳ
ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಹಲವಾರು ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸಂಘಟಿತ
ಪ್ರಯತ್ನವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ
ಧ್ವನಿಯಾಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ
ಕನಸಿನ ಕೂಸು

ಭಾರತದ ಆಟಿಕೆ ಉದ್ಯಮವು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಯಾವುದ�ೇ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಕ�ೇಳಿದ್ದೀರಾ?
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಈ ವಲಯವು ಸರ್ಕಾರದ
ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ�ೇ
ಮುಂದಾದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್
ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ
ಆಟಿಕೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ
ಆಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕ�ೋ�ರಿದರು.
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉತ್ತೇಜನ
ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪಿಐಐಟಿ) ಹಾಗು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು
ನಡೆಸಿತು. ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ಗ�ೇಮಿಂಗ್ ನ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು
ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಒಂದು
ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಅದು ತನ್ನ
ವರದಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಸಚಿವಾಲಯ, ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ, ಡಿಪಿಐಐಟಿ, ಜವಳಿ
ಸಚಿವಾಲಯ, ವಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ
ಹಾಗೂ
ಎ.ಐ.ಸಿಟಿಇ
ನೆರವಿನಿಂದ
ಆಟಿಕೆ
ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು
ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಆಟಿಕೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು
ನಾಗರಿಕತೆಯ ಒಂದು ನ�ೋ�ಟವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ
ಹ�ೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಒಂದು ವ�ೇದಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು,
ಹೀಗಾಗಿ ಜನವರಿ 5 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 25 ರವರೆಗೆ
ಟಾಯ್ಕಥಾನ್ ಅನ್ನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.
ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ಆಟಿಕೆ ಮೇಳವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ
27 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದ�ೇಶದ ಆಟಿಕೆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗಳು
ಮತ್ತು ನಾವಿನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವ�ೇದಿಕೆ
ಒದಗಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ
12,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಾಯ್ಕಥಾನ್
ನ ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ಜೂನ್ 22 ರಿಂದ 24
ರವರೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆಟಿಕೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ
ಪ್ರದರ್ಶಕರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ
ಕುರಿತು
ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ವತಃ ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು ಮತ್ತು
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
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ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ
ಲೇಖನಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ನೀಡಿದಾಗ

ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಲ�ೇಖನಿಯ
ಅಗಾದ ಶಕ್ತಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,
ಭಾರತೀಯ ಬರಹಗಾರರು ಜನರನ್ನು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಎದ್ದು
ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದ�ೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಿನ
ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುವುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ
ಹ�ೋ�ರಾಟವ�ೇ ಆಗಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಬರಹಗಾರರ ಕ�ೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನ

ಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಕವಿಗಳು ಬಳಸಿದ
ಲ�ೇಖನಿಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯರ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಕ�್ರೋಶಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ
ತಲುಪಿಸಲು ಲ�ೇಖನಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಒಂದೆಡೆ ಲ�ೇಖಕರಾದ
ಮಖನ್ಲಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, ರಾಹುಲ್ ಸಾಂಕೃತ್ಯಾಯನ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
ಶರ್ಮಾ ನವೀನ್, ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾಣ್, ಪಾಂಡೆ ಬೆಚನ್ ಶರ್ಮಾ
‘ಉಗ್ರ’, ಜಗದಾಂಬಾ ಪ್ರಸಾದ್ ‘ಹಿತ�ೈಷಿ’, ರಾಮ್ ಬ್ರಿಕ್ಷಾ ಬ�ೇಣಿಪುರಿ,
ಬನಾರಸಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಭೋಜಪುರಿ, ಯಶ್ಪಾಲ್, ಪಣೀಶ್ವರನಾಥ್ ರೇಣು,
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ, ವೆಂಕಟರಾಮ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಪಿಳ್ಳೈ, ಚಿಲಕಮರ್ಥಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನರಸಿಂಹಂ ಅವರು ಜ�ೈಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರೆ, ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್ ರಂತಹ
ಮಹಾನ್ ಬರಹಗಾರರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ
ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನೇ ತ�ೊರೆದರು. ಹೆಸರಾಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರಾದ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್ ಅವರು ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರಿಕೆ
ಅಂದರೆ “ಕ�ೇಸರಿ’ ಮತ್ತು “ಮರಾಠಾ’ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ
ಬುನಾದಿಯನ್ನೇ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದರು. ಸ್ವತಃ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀ ಅವರ�ೇ
ಸಮೂಹ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂದ�ೇಶ ತಲುಪಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾತನಾಡ�ೋ�ಣ..
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ಲ�ೇಖನಿಯ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿ
ತೆರೆದಿಟ್ಟ: ಮುನ್ಷಿ ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್

ಬ

ರಹಗಾರರ�ೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳು ಅವರ ನಿಧನದ
ನಂತರವೂ
ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ
ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ಬರಹಗಾರರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುನ್ಶಿ
ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಧನಪತ್ ರ�ೈ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವರಾಗಿ
1880ರ ಜುಲ�ೈ 31ರಂದು ವಾರಾಣಸಿ ಬಳಿಯ ಲಮ್ಹಿ
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಅವಧಿಯು

ಲ�ೇಖನಿಯ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯದ ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಲ�ೋ�ಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್

‘ಸ್ವ

ರಾಜ್ಯ ನನ್ನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು’ ಎಂಬ
ಘ�ೋಷಣೆ
ನೀಡಿದ
‘ಲ�ೋ�ಕಮಾನ್ಯ’
ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕ್, ಅವರು ತಮ್ಮ
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಬರವಣೆಗೆಯ ಮೂಲಕ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಭಾರತೀಯರಿಗೂ
ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ನೀಡಿದರು.
ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು ಅವರನ್ನು
‘ಭಾರತೀಯ ಅಶಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ’ ಎಂದು
ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರು ಜುಲ�ೈ 23, 1856 ರಂದು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ
ರತ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ
ಜನಿಸಿದರು.
ತಿಲಕ್ ಮರಾಠಾ ದರ್ಪಣ್ ಮತ್ತು ಕ�ೇಸರಿ ಎಂಬ
ಎರಡು ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳಾದ ಖುದಿರಾಮ್ ಬ�ೋ�ಸ್ ಮತ್ತು
ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ಚಾಕಿ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಕುರಿತ
ಲ�ೇಖನಗಳನ್ನೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ‘ಕ�ೇಸರಿ’ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬ�ೇಡಿಕೆಯ ಕುರಿತು ಅವರು ಲ�ೇಖನಗಳನ್ನು
ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. 1908
ರಿಂದ 1914 ರವರೆಗೆ ದ�ೇಶದ�್ರೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮಾಂಡಲೆ (ಇಂದಿನ
ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್)ಯಲ್ಲಿ ಜ�ೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬ�ೇಕಾಯಿತು.
ಅವರ ಜೀವನದ ಕ�ೊನೆಯವರೆಗೂ, ತಿಲಕ್, ಎನ್.ಸಿ. ಕೆಲ್ಕರ್
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಮರಾಠಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು

1891 ರಿಂದ 1897 ರವರೆಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಏಕ�ೈಕ
ಮಾಲೀಕರು
ಮತ್ತು
ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು.
ತಿಲಕ್ ಅನ�ೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ,
ತಮ್ಮ ಮಾಂಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಾಗೃಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬರೆದ 400
ಪುಟಗಳ ಗೀತಾ-ರಹಸ್ಯ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ
ಕೃತಿ ಎಂದ�ೇ ಪರಿಗಣಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನ�ೇಕ
ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ
ತಿಲಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರವಿಡೀ ಗಣ�ೇಶ�ೋ�ತ್ಸವ ಮತ್ತು
ಶಿವಾಜಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಈ ಹಬ್ಬಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅನ್ಯಾಯಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಹಾಗು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು ಜನರಲ್ಲಿ ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ
ಮತ್ತು ಧ�ೈರ್ಯವನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು.
ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಧೀರ�ೋ�ದಾತ್ತ
ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮಾ
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಹ ತಿಲಕರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅವರನ್ನು
ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 1920 ರಂದು ಮುಂಬ�ೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನಹ�ೊಂದಿದರು.

ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. – ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು,
ಅವರ ತಾಯಿಯ ಸಾವು, ತಂದೆಯ ಎರಡನ�ೇ ಮದುವೆ, ಮಲತಾಯಿಯ ಕೆಟ್ಟ
ವರ್ತನೆ, 15ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಪರಿತ್ಯಕ್ತವಾಗಿ
ಸಾಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ
ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯೂ ಮೇರೆ ಮೀರಿತ್ತು.
ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾಂತ್ವನ ಹುಡುಕಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. 1905ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ
ಸ�ೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೊದಲ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ‘ಸ�ೊಜ್-ಎ-ವತನ್’
ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ
ದಂಗೆಯ ಧ್ವನಿಗಳಿದ್ದವು. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ನವಾಬರ�ೈ ಎಂದು
ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಕಥಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಅದ�ೇ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು
ಅದರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬರೆಯದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
ಆದ�ೇಶ ಹ�ೊರಡಿಸಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ
ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 1921 ರಲ್ಲಿ, ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಚಂದ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ
ಕೆಲಸವನ್ನು ತ�ೊರೆದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದರು. ‘ಶತರಂಜ್ ಕೆ
ಖಿಲಾಡಿ’, ‘ಜುಲೂಸ್’, ‘ಅಹುತಿ’, ‘ದ�ೋ� ಬ�ೈಲಾನ್ ಕಿ ಕಥಾ’, ‘ರಂಗಭೂಮಿ’,
‘ಕರ್ಮಭೂಮಿ’, ‘ಪ್ರೇಮಾಶ್ರಮ್’ ಮುಂತಾದ ಕಥೆಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ
ಪಿಡುಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು
ಸಂಭಾಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದ ಮತ್ತು ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ

ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಯಕ್ಷಿಣಿ
ಲ�ೋ�ಕವನ್ನೇ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀರಾ ಮತ್ತು ಮೋತಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುವ
ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಥೆಯೊಂದರ ಸಂಭಾಷಣೆಯು, ಶ�ೋ�ಷಣೆಯಿಂದ
ಹ�ೊರಬರಲು ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮೋತಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ- ‘ಬಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದರ
ಬದಲಾಗಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ?
ಹೀರಾ- ‘ಕನಿಷ್ಠ ನನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ.’
ಮೋತಿ- ‘ವಿಷಯ ಜಟಿಲವಾದಾಗ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ
ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ’
ಹೀರಾ- ‘ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.’
‘ಕಫನ್’, ‘ಗ�ೋ�ದಾನ್’, ‘ಗಬನ್’, ‘ಸ�ೇವಾಸದನ್’ ಮುಂತಾದ
ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 8, 1936 ರಂದು ನಿಧನಹ�ೊಂದಿದರು.
ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಮುನ್ಷಿ ಅವರ ‘ಹಮೀದ್ ಕಾ
ಚಿಮ್ಟಾ’ ಕಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಅದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು‘ಈದ್ಗಾದ ಹಮೀದ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಮೀದ್ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕ�ೈ ಸುಡಬಾರದೆಂದು ಇಕ್ಕಳ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದರೆ,
ದ�ೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದ�ೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಿದ್ದರು.
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ಇ-ಫ�ೈಲಿಂಗ್ 2.0

ಒಂ
ಎಲ್ಲ ದ�ೇ ಡ್ಯಾ
ಸ
ಷ್ ಬ
ಅಪ್ ಂವಾದ
ಗಳು �ೋ�ರ್ಡ್:
ಲ�ೋ�
ಮತ
ಡ್ ಗ
ಬಾಕಿ
ಒಂದ ಇರುವ ಳು ಅಥ ್ತು
ವಾ
ಹ
�ೇ
ತ�ೋ� ಡ್ಯಾಷ್ ಂತಗಳನ
ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ್ನು
ರಿಸ
ತೆರಿಗ ಲಾಗುತ
ನಲ್ಲಿ
್ತದೆ
ೆದ
ಕ್ರಮ ಾರರು ಹೀಗಾಗಿ
ಕ�ೈಗ� ಮುಂದಿ ,
ೊ ಳ್ಳ
ಬಹು ನ
ದು.

ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸುಲಭವಾದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ,
ತೆರಿಗೆದಾರರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹ�ೊಸ
ಪೋರ್ಟಲ್ ಇ-ಫ�ೈಲಿಂಗ್ 2.0 ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಇದು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ, ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು
ಮುಖಾಮುಖಿ
ಸಹಾಯವಾಣಿ, ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ರಹಿತ
ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ಆದಾಯ
ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರ ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು
ತೆರಿಗೆ ನಮೂನೆಗಳ
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸೌಲಭ್ಯ, ತೆರಿಗೆ
ತೆರಿಗೆದಾರರೂ ರಾಷ್ಟ್ರ
ವೃತ್ತಿಪರರ ಸ�ೇವೆ ಪಡೆಯುವುದು,
ಮುಖಾಮುಖಿ
ರಹಿತ ಪರಿಶೀಲನೆ,
ನಿರ್ಮಾಣಕಾರರು’ ಎಂದು
ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಟಿಸ್
ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ
ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ
ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಚಿಂತನೆಗಳ ಪ್ರವರ್ಧನೆಗೂ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಬ

ದಲಾವಣೆ ಸುಲಭವ�ೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು
ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ
ನವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವು ಇದರಿಂದ
ನೆರವ�ೇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು, ದ�ೇಶದ ಭದ್ರತೆ,
ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಮಹತ್ವದ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಹ�ೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಅದು ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಳಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಮುಖಾಮುಖಿರಹಿತ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇ-ಫ�ೈಲಿಂಗ್ 2.0 ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು
2021ರ ಜೂನ್ 7ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಆನ್ ಲ�ೈನ್ ತೆರಿಗೆ
ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಬಹು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮೊದಲ�ೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ
ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿ, ನೆರವಿನ ವ�ೇದಿಕೆ, ಹಂತವಾರು ಕ�ೈಪಿಡಿ
ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಬಾಟ್ಸ್ ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
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ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ: ತೆರಿಗೆದಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ
ತ್ವರಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹ�ೊಸ
ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿವರವಾದ
ಎಫ್ಎಕ್ಯುಗಳು, ಬಳಕೆದಾರರ ಕ�ೈಪಿಡಿಗಳು,
ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ /
ಲ�ೈವ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬಹು ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆ:
ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಆಪ್
ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಹ�ೊಸ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ
ಬಹು ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ
ಅಂದರೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್,
ಯುಪಿಐ. ಆರ್.ಟಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಎನ್.ಇ.ಎಫ್.
ಟಿ.ಯೊಂದಿಗೆ ನೂತನ ತೆರಿಗೆ
ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಠ�ೇವಣಿದಾರರ
ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳ
ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿನ

ಸುಧಾರಣೆಗಳು,

ಮಾಹಿತಿಯ

ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿರಂತರ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ
ಹೆಚ್ಚಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

2013-14ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3.79 ಕ�ೋ�ಟಿ

ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ 202021ರಲ್ಲಿ 7.38 ಕ�ೋ�ಟಿಗೆ ಏರಿದೆ.

2013-14ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3.31 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರು

ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ, 2020- 21ರಲ್ಲಿ 6.72 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಜನರು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಂಪರೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುವ

ಅಯೋಧ್ಯೆ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಭವ್ಯವಾದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಶತಮಾನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಂದಿರವು
ಯುಗಯುಗದವರೆಗೆ ಮಾನವತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಯುವಜನರಿಂದ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

“ಅ

ಯೋಧ್ಯೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ�ೇಂದ್ರ,
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ತಾಣ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್
26 ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅದ�ೇ
ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು,”ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮ
ನೀಡುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಿರಬ�ೇಕು.”
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸಂದ�ೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ
ನಂತರ, ಭಾರತದ ಭಕ್ತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದ�ೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರೂ ಈ
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಲು ಮುಂಬರುವ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು.
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ರ�ೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ರಸ್ತೆಗಳು,
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಬರುವ ಹಸಿರು ವಲಯ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ
ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಆಶ್ರಮಗಳು, ಮಠಗಳು, ಹ�ೋ�ಟೆಲ್
ಗಳು, ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಭವನಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರ, ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನೂ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
ಕ್ರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಸರಯೂ ನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟ್ಟಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸರಯೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಯಮಿತ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ: ಸ�ೈಕಲ್ ಓಡಿಸುವವರು, ಮತ್ತು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ
ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ�ೊಂದಿಗೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು ನಗರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್
ಸಿಟಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವ�ೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಿದರು:

ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ
ಅಚ್ಚೊತ್ತಿರುವ ನಗರ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಆವಿರ್ಭವಿಸುವಂತಿರಬ�ೇಕು.
ಅಯೋಧ್ಯೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಈ ನಗರದ ಮಾನವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ
ಹ�ೊಂದಿಕೆಯಾಗಬ�ೇಕು, ಇದು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಿಕರು
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರಬ�ೇಕು.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ
ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕು.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಾರ್ಯಗಳು
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನು ಈ
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಗತಿಯ ದಾಪುಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುವ ಆವ�ೇಗ ಈಗ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬ�ೇಕು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು
ಅದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚ�ೈತನ್ಯವನ್ನು ನವೀನ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ
ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಬ�ೇಕಿದೆ.
ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದ
ರೀತಿಯಲ್ಲೇ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯ ಮನ�ೋ�ಭಾವದಿಂದ, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಯುವಜನರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತವಾಗಬ�ೇಕು.
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ಭರವಸೆಯ ಧೀರೋದಾತರ
್ತ ು

ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಯೋಧರು
ಮತ್ತು ವೈಭವದ ವರ್ಷಗಳು
1939ರ ಜುಲ�ೈ 27 ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ನ ನಿರ್ಭೀತ
ಯೋಧರು ಕ್ರೌನ್ ರೆಪ್ರಸೆಂಟಿಟೀವ್ ಪೋಲಿಸ್ (ರಾಜಾಡಳಿತ
ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್) ಪಡೆ ರಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದಾಗ,
ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಅನ�ೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಕ�ೇಂ

ದ್ರ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಮಸೂದೆ 1949
ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭ
ಭಾಯ್ ಪಟ�ೇಲ್ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದನದಲ್ಲಿ
ಭಾವಾವ�ೇಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಘ�ೋಷಣೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ
ಪಡೆಗಳನ್ನು
ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಅಥವಾ
ವಿಸರ್ಜಿಸುವ
ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗ�ೊಳಿಸಿತು. “ಈ ಪಡೆಗಳು
ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾಗಶಃ ವಿಭಜನೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ
ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ
ಬ�ೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡ�ೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮೀಸಲು ಪಡೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು
ಸ್ಥಳೀಯ ಪಡೆಗಳ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ”.
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನ�ೋ�ಡಿದರೆ, ಪಡೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತತೆಯ
ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರವಾದಿ ಚಿಂತನೆಯಂತಹ ಮತ್ತು
ದೂರದರ್ಶಿತ್ವದ್ದೆಂದು ಮಾತ್ರ ಕರೆಯಬಹುದು.
ಅಂತೆಯೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಪುಗಾಲುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ, ಕ್ರೌನ್
ರೆಪ್ರಸೆಂಟಿಟೀವ್ ಪೊಲೀಸ್, ನಾವು ಇಂದು ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ಮೀಸಲು
ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಅಥವಾ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಎಂದು ಕರೆಯುವ
ಪಡೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಜುಲ�ೈ 27ರಂದು ಸಿ.ಆರ್.
ಪಿ.ಎಫ್. ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ 82 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು
ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪಡೆಯ ಬಲವು 246 ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದೆ, ತನ್ನ ಬಹುಮುಖತ್ವದಿಂದಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದ�ೇ
ಪಡೆ ಸರಿಸಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ
ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಏಕೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪಡೆ
ದ�ೊಡ್ಡ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿತವಾಗಿತ್ತು. ಸಿ.ಆರ್.
ಪಿ.ಎಫ್.ನ ಕೆಲವು ತುಕಡಿಗಳನ್ನು ಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

42 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜುಲೈ16-31, 2021

1959ರ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಹಾಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ (ಲಡಾಖ್) ನಲ್ಲಿ
ಚೀನಿಯರ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯ ಭೀತಿಯನ್ನು ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್.
ಎದುರಿಸಿತು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ತುಕಡಿ ಗಸ್ತು
ಹಾಕುವಾಗ
ಹ�ೊಂಚುಹಾಕಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದ ಚೀನೀಯರ
ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣೆಸಿತು. ನಂತರದ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ, 10 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್.
ಪುರುಷರು ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು,
ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 21ನ್ನು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
‘ಪೊಲೀಸ್ ಹುತಾತ್ಮ ದಿನ’ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು
ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತಿಹಾಸ
ಬರೆದವು. 1965ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್.ನ 2ನ�ೇ
ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ನ ಸಣ್ಣ ತುಕಡಿ, ಗುಜರಾತ್ ನ ರನ್ ಅಫ್ ಕಚ್ ನ
ಸರ್ದಾರ್ ಹ�ೊರಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್ ದಾಳಿಯನ್ನು
ಪ್ರತಿರ�ೋ�ಧಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಿ, 34 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ
ಯೋಧರನ್ನು ಕ�ೊಂದುಹಾಕಿತು ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರನ್ನು ಜೀವಂತ
ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು.
ಸ�ೇನಾ ಯುದ್ಧಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ
ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾಲಾಳು ಪಡೆ
ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರೀತಿ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ,
ಆರು ಧೀರ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ. ಎಫ್ ಯೋಧರು ಸಹ ಹುತಾತ್ಮರಾದರು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಅದರ
ಧ�ೈರ್ಯ ಸಾಹಸ, ಬಲಿದಾನ ಮತ್ತು
ವೃತ್ತಿಪರ ಪರಿಣತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಸಿ.ಆರ್.
ಪಿ.ಎಫ್.ನ ಬ�ೇಡಿಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು

ಪಡೆಯ ಧ�ೈರ್ಯಶಾಲಿ ಯೋಧರ ಸಾಹಸದ ಗೌರವವಾಗಿ, ಏಪ್ರಿಲ್
9 ಅನ್ನು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ “ಶೌರ್ಯ ದಿನ” ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ವಿಧ್ವಂಸಕತೆಯಿಂದ ತ�ೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ
ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ಪಡೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ
ನಿಯುಕ್ತಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಯೋಜನೆಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಡಪಂಥೀಯ ವಿಧ್ವಂಸಕತೆಯಿಂದ ಬಾಧಿತವಾದ
ರಾಜ್ಯಗಳು, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ ಪಡೆಯನ್ನು ದ�ೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ,
ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಇ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಲಿದಾನದ ನಂತರ, ಪಡೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ಮಾವೋವಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಗಲಭೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ
ಪಡೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರವೀಣತೆಯನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ
ದೆಹಲಿ ಗಲಭೆಗಳ ವ�ೇಳೆ ನಿಯೋಜನೆಯಾದ ಕೆಲವ�ೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪಡೆಯು ತನ್ನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವದಿಂದಾಗಿ
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ, ಆರ್.ಎ.ಎಫ್ ದ�ೇಶದ ಇತರ
ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು
ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಡೆಗೂ ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪಡೆ ತನ್ನ 6
ಮಹಿಳಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತದೆ, 1986ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ
ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ�ೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಥಮ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಎಂಬ
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, 2007 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ
ಪಡೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಅನ್ನು
ಕಳುಹಿಸುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹಿಳಾ
ಯೋಧರ ಬಲವು ಗಣ್ಯ ಕ�ೋ�ಬ್ರಾಕ್ಕೂ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದೆ. ಸಿ.ಆರ್.
ಪಿ.ಎಫ್. ಡ�ೇರ್ ಡೆವಿಲ್ ಬ�ೈಕರ್ ಗಳ ತಂಡ ಗಣರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ
ಪೆರ�ೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಪಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ
ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಸಮರ್ಪಿತ

80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ನಿಯುಕ್ತಿಗ�ೊಂಡಿದ್ದ ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್.
ಪಂಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು
ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ
ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.

ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯದ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ವಿಶ�ೇಷ
ಘಟಕಗಳನ್ನೂ ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ನಿಭಾಯಿಸಲು ತರಬ�ೇತಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ�ೋ�ಬ್ರಾ ಅಥವಾ
ಕಮಾಂಡ�ೋ� ತುಕಡಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಿಯದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುವ, 10 ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಕಮಾಂಡ�ೋ�ಗಳ ತುಕಡಿಯಾಗಿದ್ದು,
ಇದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಮಾಡಬಲ್ಲುದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ತರಬ�ೇತಿ
ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಅರಣ್ಯ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಿದೆ. ಮಾವೋವಾದಿ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಅವರನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಡ ಪಂಥೀಯ ವಿಧ್ವಂಸಕತೆ ಬಾಧಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾವೋವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಭಯ
ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯ ಪಡೆ ಅಥವಾ ಆರ್.ಎ.ಎಫ್. - ನೀಲಿ ವರ್ಣದ
ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಧರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಲ್ಲದ
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಗಲಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಗಲಭೆಯಂತಹ

ವಿ.ಐ.ಪಿ. ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗವನ್ನೂ ಒಳಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ದ�ೇಶದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ
ನೀಡಲು ಪಿಡಿಜಿ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಗುಂಪು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಲು ಈ ಪಡೆ
ವಿಶ�ೇಷ ಕರ್ತವ್ಯ ತಂಡವನ್ನು ಸಹ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಎಫ್. ಸಂಸದೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ನ�ೋ�ಡಲ್
ಪಡೆಯೂ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಜನ ಮತ್ತು ವಸ್ತು
ಸಾಗಣೆಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಿ.ಆರ್.
ಪಿ.ಎಫ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ದ�ೋ�ಷ
ಮುಕ್ತ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನೂಹ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು
ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆ. 2235 ಬಲದ ಧ�ೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹೃದಯಗಳು
ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಸ�ೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿವೆ. ಪಡೆಯ
ಯೋಧರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ 2113 ಶೌರ್ಯ ಪದಕಗಳು ಅವರ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ
ಧ�ೈರ್ಯ, ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
1 ಅಶ�ೋ�ಕ ಚಕ್ರ (ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶಾಂತಿಕಾಲದ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ),
10 ಕೀರ್ತಿ ಚಕ್ರಗಳು, 26 ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
201 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಪದಕಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಪದಕಾಲಂಕೃತ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ
ಪಡೆಯದಾಗಿದೆ.
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“ಭಾರತದ ಲಸಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು
ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು”

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಲಸಿಕಾ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಕಲೆ ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ, “ಭಾರತ ಮೊದಲು’ ನೀತಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ “ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್”
ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಲಸಿಕೆ, ರ�ೋ�ಗಿಗಳ
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯರ ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವ, ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಮತ್ತು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿಸ್ತೃತ ಶ್ರೇಣಿಯ
ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಅದರ ಆಯ್ದ ಭಾಗ:

ಲಸಿಕೆ: ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ನಂಬುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ವದಂತಿಗಳಿಂದ ದೂರ
ಇರಬ�ೇಕು. ಕಾಶ್ಮೀರದ ವೆಯಾನ್ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರತಿಶತ ನೂರರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಈ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು-ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಹ�ೋ�ದರರು ಮತ್ತು ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ
ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯವಾಗಲಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ�ೈದ್ಯರ ದಿನ: ನಮ್ಮ ವ�ೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವದ ಹಂಗು ತ�ೊರೆದು ನಮ್ಮ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ವ�ೈದ್ಯರ ದಿನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ದ�ೇಶದ ಮುತ್ಸದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ�ೈದ್ಯ ಡಾ. ಬಿ.ಸಿ. ರಾಯ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಗೆ
ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯರ ಕ�ೊಡುಗೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ.

ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳು: ಯಾವುದ�ೇ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರದ ಯಾವುದ�ೇ ಸಸ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನ�ೇಕ
ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನ�ೈನಿತಾಲ್ನ ಪರಿತ�ೋ�ಷ್ ಅವರು, ಗಿಲ�ೋ�ಯ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನ�ೇಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಪವಾಡ
ಸದೃಶ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಿಳಿದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಸತ್ನಾದ ರಾಮ್ಲ�ೋ�ಟನ್ ಕುಶ್ವಾಹ
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ಮಾಡಬಹುದು.

ಜಲ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವ�ೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ನೀರು ಅಂರ್ತಜಲ
ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸ�ೇವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ಅವರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪೌರಿ ಗರ್ವಾಲ್ನ ಉಫ್ರೈನ್ ಖಾಲ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಲ
ಸಂಗ್ರಹ ತಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಂಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಧವ್ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ಕೂಡ
ಒಂದು ನಾವೀನ್ಯಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ: ದಂತಕಥೆ ಎನಿಸಿದ್ದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಮಿಲ್ಕಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ
ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಟ�ೋ�ಕಿಯೋಗೆ ತೆರಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹ�ೋ�ರಾಟ
ಮತ್ತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬ�ೇಕು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ #Cheer4India ದ�ೊಂದಿಗೆ ಈ ಆಟಗಾರರಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ: ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ
ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ - ಭಾರತ ಮೊದಲು ಎಂಬುದಾಗಿರಬ�ೇಕು. ದ�ೇಶವು ಅನ�ೇಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹ�ೊಸ
ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತಮಿಳು ಭಾಷೆ: ಚೆನ್ನೈನ ತಿರು ಆರ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. “ನೀವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತಮಿಳು ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ.” ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಕಲನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇ-ಬುಕ್ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಸ�ೇರಿದೆ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬ�ೇಕು.
ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಆಲಿಸಲು ಕ್ಯುಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಜನರ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ

ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 15, 1931 - ಜುಲ�ೈ 27, 2015

ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಡಾ.ಅವುಲ್ ಪಕೀರ್ ಜ�ೈನುಲಾಬ್ಡೀನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯವರೆಗೆ
ಏರಿದರು. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾರುತ್ತಿದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು. ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡುತ್ತಾ
ಅವರು ಏರ�ೋ�ನಾಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬ�ೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಕನಸು ನನಸಾದಾಗ, ಜಗತ್ತು ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮಾನವ ಎಂದು
ಕರೆಯಿತು. ಇಸ್ರೊದ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಒ.ದ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹುದ್ದೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು.
1998ರಲ್ಲಿ ಪೋಖ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಪರಮಾಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ನೀಡಿದ ಅಪಾರ ಕ�ೊಡುಗೆಗಾಗಿ
ದ�ೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಾದ ಪೃಥ್ವಿ-ಅಗ್ನಿ-ತ್ರಿಶೂಲ್-ನಾಗ್ ನ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 1992 ರಿಂದ 1999
ರವರೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ನಂತರ ಭಾರತದ 11ನ�ೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದರು. ಅವರ ಬದುಕು ನಮಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ
ಕನಸು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಲು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿದ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೆರೆದರು. ಅವರಿಗೆ 1981 ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ,
1990ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಮತ್ತು 1997 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತರತ್ನ ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಸದಾ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದುದ�ೇನೆಂದರೆ,
‘ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಬೀಳುವಂತಹುದು ಕನಸುಗಳಲ,್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲು ಬಿಡದಿರುವುದ�ೇ ಕನಸು.’ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯ ದೀರ್ಘ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿ
ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲ�ೈ 27 ಅವರ ಆರನ�ೇ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ. ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ.ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ನಮನಗಳು.

ಕಲಾಂ ಅವರು ದ�ೇಶ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಬ�ೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಭಾರತವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದ�ೇಶದ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ
ಅವರು ಸದಾ ನೂತನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲಾಂ ಅವರು
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