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ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 2.0

29 ನ�ೇ ಸಂಚಿಕೆ, ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 24, 2021

“100 ಕೋಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡೋಸ್ಗಳ ನಂತರ,
ಭಾರತವು ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು
ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ”
ಭಾರತವು 100 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳ ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದರ
ಉಲ್ಲೇಖವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಭಾರತವು ಲಸಿಕಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತ್ವರಿತ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರದ
‘ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್’ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ದುರ್ಗಮ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಲಾರ್ಡ್ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರನ್ನು
ಸ್ಮರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ನೀಡಿದ ಕ�ೊಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಓದಲು
ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗ್ರಾಹಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯ್ದ ಭಾಗ:

ಲಸಿಕೆ: 100 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳ ನಂತರ, ಇಂದು ದ�ೇಶವು ಹ�ೊಸ ಉತ್ಸಾಹ, ಹ�ೊಸ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ
ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ‘ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್’ ಮಂತ್ರದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಹಬ್: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಅನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸಲು ದ�ೇಶವು
ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದ
ಜಾಗತಿಕ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಟಲ್ ಜಿ ಸ್ಮರಣೆ: ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಟಲ್ ಜಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಟಲ್
ಜಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದರು- “ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ನನಗೆ
ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವ�ೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಏಕ�ೈಕ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಇಡೀ ಮಾನವ
ಕುಲಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷ, ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಘನತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ
ಎಂಬುದು. ಅಟಲ್ ಜಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿವೆ.
ಸಶಕ್ತ ಮಹಿಳೆಯರು: ಹಂಸಾ ಮೆಹ್ತಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೆನನ್ ಅವರಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ
ಸಬಲೀಕರಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. 1953 ರಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯ ಮೊದಲ
ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗ�ೊಂಡಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ
1.05 ಲಕ್ಷದ ಸಮೀಪವಿತ್ತು, 2020ರಲ್ಲಿ 2.15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅನ�ೇಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವಿಶ�ೇಷ ಅರಣ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಕಠಿಣ ಕಮಾಂಡ�ೋ�
ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ�ೋ�ಬ್ರಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹ�ೊಸ ಡ�್ರೋನ್ ನೀತಿ: ಭಾರತದ ಹ�ೊಸ ಡ�್ರೋನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ - 19 ಲಸಿಕೆ ಪೂರ�ೈಕೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಡ�್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ
ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹ�ೊಸ ಡ�್ರೋನ್ ನೀತಿಯ ನಂತರ, ವಿದ�ೇಶಿ ಮತ್ತು ದ�ೇಶೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು
ಅನ�ೇಕ ಡ�್ರೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳು: ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ�ೊಂದಿಗೆ
ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸರ್ದಾರ್ ಪಟ�ೇಲ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 31 ರಿಂದ ಮೂರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಆಯೋಜನೆ ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ
ಗೀತೆಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ರಂಗ�ೋ�ಲಿ ಕಲೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವಗ�ೊಳಿಸಲು ದ�ೇಶಭಕ್ತಿಯ ಲಾವಣಿಗಳನ್ನು
ಬರೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ಕ�ೇಳಬಹುದು
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ನವೆಂಬರ್ 16-30, 2021

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ...
ಸರ್ಕಾರದ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ

ಜ�ೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್
ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿಐಬಿ, ನವದೆಹಲಿ

ಹಿರಿಯ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಸಂತ�ೋ�ಷ್ ಕುಮಾರ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ವಿಭ�ೋ�ರ್ ಶರ್ಮಾ

ಸಹಾಯಕ ಸಲಹಾ ಸಂಪಾದಕರು
ಚಂದನ್ ಕುಮಾರ್ ಚೌಧರಿ

ತಂಡ

ಸುಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್)
ಅನಿಲ್ ಪಟ�ೇಲ್ (ಗುಜರಾತಿ),
ನದೀಮ್ ಅಹ್ಮದ್ (ಉರ್ದು),
ಸ�ೋ�ನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಗ�ೋ�ಸ್ವಾಮಿ (ಅಸ್ಸಾಮಿ),
ವಿನಯಾ ಪಿ.ಎಸ್. (ಮಲಯಾಳಂ)
ಪೌಲಾಮಿ ರಕ್ಷಿತ್ (ಬಂಗಾಳಿ)
ಹರಿಹರ ಪಾಂಡ (ಒಡಿಯಾ)

ಮುಖಪುಟ
ಲ�ೇಖನ

ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಅನ್ನು
ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸುವುದು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು
ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ  | ಪುಟಗಳು 10-19

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಆಮೂಲಾಗ್ರ
ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಮೇಲಿನ
ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳ ಸಂಕ�ೋ�ಲೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅವರನ್ನು
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತಂದವರು ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ
| ಪುಟಗಳು 06-07

ಹಿರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕರು

ಶ್ಯಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿವಾರಿ
ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ

ವಿನ್ಯಾಸಕರು

ದಿವ್ಯಾ ತಲ್ವಾರ್
ಅಭಯ್ ಗುಪ್ತಾ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಭ�ೇಟಿ

ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ

response-nis@pib.gov.in

ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ಏಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು
ಪುಟಗಳು 08-09

ಕ�ೋ�ವಿಡ್–19 ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಮುದ್ರಣಾಲಯ

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

ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ

30 ವರ್ಷಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿ
ದ್ದಕ್ಕೆ ಭಾರತದಿಂದ ‘ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಸ್ನೇಹ
ವರ್ಷ’ ಆಚರಣೆ
ಪುಟ 25

ಪ್ರಧಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್
ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಶನ್ಪರವಾಗಿ

ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್

ಪುಟಗಳು 30-33

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಿಗ್ರಹ
9 ಹ�ೊಸ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ
ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವಾಂಚಲವು
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು
ಕುಶಿನಗರದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು
ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಇರಿಸಲಿದೆ.
| ಪುಟಗಳು 26-29

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಭ�ೇಟಿ

ಪುಟಗಳು 34-35

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ

ಮನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಸಬಲೀಕರಣ

ಪುಟಗಳು 36-38

ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯಗಳು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಗತಿಶಕ್ತಿ

67 ನ�ೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪ್ರದಾನ

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು
RNI No. : DELKAN/2020/78828

| ಪುಟಗಳು 04-05

ಇಂಡ�ೋ�-ಆಸಿಯಾನ್ 18 ನ�ೇ ಶೃಂಗಸಭೆ

ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್

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

ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಪುಟ 39
ಪುಟ 40

ಈ ಬಾರಿ ಏಳನ�ೇ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನದಂದು, ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ
ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ
| ಪುಟಗಳು 20-24
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ನವೆಂಬರ್ 16-30, 2021

1

ಸಂಪಾದಕೀಯ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ,

“ಮಹಿಳೆ - ಅವಳು ಸರ್ವಶಕ್ತಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಸಬಲಳು,
ಅವಳು ಯಾರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಬಯಸದ
ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ, ಅವಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮಾನಳು.”
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣವಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದ�ೇ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿ ಅಪೂರ್ಣ. ನವಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ಮಹಿಳಾ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನವಿರಲಿ ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ
ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾಲು ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ ಶ�ೇಕಡಾ 27 ರಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಬಹುದು
ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್ ವರದಿ ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉದ�್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮನಗಂಡ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ನಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ
ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸುವುದು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅನ�ೇಕ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ
ನೀತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ತಾರತಮ್ಯವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿಯೂ
ವ�ೇಗವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಈಗ
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 25
ರಂದು ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಖಪುಟ
ಲ�ೇಖನವು ಹ�ೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಅವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಮಹಿಳಾ ಕ�ೇಂದ್ರಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಸಮಾಜದ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಚಿಂತನೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ‘ಸಬ್ಕಾ
ಪ್ರಯಾಸ್’ ನವ ಭಾರತದ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ, 100 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭಾರತವು ಹ�ೊಸ ಉತ್ಸಾಹ
ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಲಸಿಕೆಯ
ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವ�ೇಗವು ಕುಟುಂಬ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು
ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಛಾಪು
ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಮಹಾತ್ಮ ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ರಾವ್ ಫುಲೆ
ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕತ್ವದ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಲ�ೇಖನವಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ
ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ.

ವಿಳಾಸ:
		
		
ಇ-ಮೇಲ್:

ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್,
ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ,
ನವದೆಹಲಿ - 110003
response-nis@pib.gov.in
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(ಜ�ೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್)
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ವಿವಿಧ
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ
ಸಿದ್ಧತೆ
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದ�ೊಂದು
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ
ಪತ್ರಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಇ-ಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ
ತುಂಬಾ
ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ
ಮತ್ತು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಓದಲು
ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ
ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪಾವ್ನಿ ಗ�ೋ�ಯಲ್
paavnigoyal04@gmail.com

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

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ
ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 100
ಕ�ೋ�ಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ
ಸರ್ಕಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ವಿವಿಧ
ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಾನು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಓದುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.
perialwar.bhaskaran@gmail.com
ನಾನು ನಾಗರಿಕ ಸ�ೇವೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ
ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ,
ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ವ�ೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಲ�ೇಖನಗಳು ಬಹಳ ನವೀನ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ
ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲಂತೆ ಇವೆ.
ಜೆ ಪಳನಿವ�ೇಲ್
jpalanivel102@gmail.com
ನಾನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ನೀಡುವ
ನ್ಯೂ
ಇಂಡಿಯಾ
ಸಮಾಚಾರದ
ನಿಯಮಿತ ಓದುಗನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ
ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 2014 ರ ನಂತರ ಮೋದಿಯವರ
ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಸ�ೇರಿಸಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ರವಿ ಕುಂಬಳತ್
ravi.kumbalat@gmail.com
ನಾನು
ಈ
ಅದ್ಭುತವಾದ
ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು
ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ
ಯೋಜನೆಗಳ
ಬಗ್ಗೆ
ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಾನ್
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಓದುವಾಗ ನನಗೆ
ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಬಲಿದಾನ
ವ್ಯರ್ಥವಾಗದು.
ಸುನಿಲ್ ಚಿಲ್ವಾಲ್
iamchilwal@gmail.com
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಸಾರಿಗೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಾಗಣೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
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ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ , ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ 2.0 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ

022 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ರ�ೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗ�ೊಳಿಸುವ
ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಸಾರಿಗೆ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು. ರ�ೈತರು ತಮ್ಮ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಮೀನುಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು
ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಿಸಾನ್ ರ�ೈಲು
ಪ್ರಾರಂಭದ�ೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ
ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನಂತರ ಕಳೆದ
ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಕೃಷಿ
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು
ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ದೂರದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ
ಸಾಗಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ
ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ 2.0 ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು
ಲ�ೋ�ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳ ಪಾಲು ಶ�ೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಏರ್ ಕಾರ�್ಗೋ ಆಪರ�ೇಟರ್ಗಳಿಗೆ, ಆಯ್ದ ಭಾರತೀಯ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ‘ಟರ್ಮಿನಲ್
ನ್ಯಾವಿಗ�ೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್’ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ

ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ: ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗು-ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ
ವರ್ಗಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್-ಉಚಿತ ಸಹಾಯವಾಣಿ

ಕ�ೇಂ

ದ್ರ ಲ�ೋ�ಕಸ�ೇವಾ ಆಯೋಗವು (ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ)
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳು (ಎಸ್ಸಿ), ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಪಂಗಡಗಳು (ಎಸ್ಟಿ), ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ (ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) ಸರ್ಕಾರಿ
ಉದ�್ಯೋಗಗಳ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ
ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ�ೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಥವಾ ನ�ೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ
ಯುವಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಟ�ೋ�ಲ್ ಫ್ರೀ
ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಟ�ೋ�ಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ1800118711, ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಯಾವುದ�ೇ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಯಾವುದ�ೇ
ತ�ೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ (ಎಸ್ಸಿ), ಪರಿಶಿಷ್ಟ
ಪಂಗಡ (ಎಸ್ಟಿ), ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ
ದುರ್ಬಲ ವಿಭಾಗಗಳು (ಇಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್) ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗ
ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಈ ಸಹಾಯವಾಣಿಯಿಂದ
ನೆರವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಇದೆ. ಈಗ ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ 2.0 ನಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಸರಕುಗಳ ಪಾಲು ಒಟ್ಟು
ತೂಕದ ಶ�ೇಕಡಾ 50 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಯ್ದ ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಶುಲ್ಕಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮನ್ನಾ
ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಚಿವ ಜ�್ಯೋತಿರಾದಿತ್ಯ ಸಿಂಧಿಯಾ
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ 2.0 ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 53 ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, 8
ದ�ೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು
ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ�ೇಬಿ ಕಾರ್ನ್ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ
ಅಮೃತಸರ-ದುಬ�ೈನಿಂದ
ವಿಮಾನಗಳು
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಸಿಕ್ಕಿಂನ ದರ್ಭಾಂಗಾ ಸಾವಯವ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನ
ಘಟಕಗಳಿಂದ ಲಿಚಿಯನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರ
ಆಹಾರವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ಚೆನ್ನೈ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ
ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ�ೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ
ಗುವಾಹಟಿಯಿಂದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

ಇ-ಶ್ರಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಕಾರ್ಮಿಕರ ನೋಂದಣಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು

ಅ

ಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಇ-ಶ್ರಮ್
ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮಂದಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.50.02ರಷ್ಟು
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶ�ೇ.49.98ರಷ್ಟು ಪುರುಷರು.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಡಿಶಾ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ,
ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಂಖ್ಯೆಯ ನ�ೋ�ಂದಣಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು
ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯದ ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಸಂಖ್ಯೆ 38 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಖರವಾದ
ಮಾಹಿತಿಯ ಕ�ೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಜನರು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ
ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ
ವಂಚಿತರಾಗಿರುವುದು
ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಆಗಸ್ಟ್ 26 ರಂದು ಇ ಶ್ರಮ್
ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆನ್ಲ�ೈನ್ ನ�ೋ�ಂದಣಿಗಾಗಿ,
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇ-ಶ್ರಮ್ನ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್
ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇ-ಶ್ರಮ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಉದ�್ಯೋಗಿಯು ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರೆ, ಅವರು ಮರಣ ಅಥವಾ ಶಾಶ್ವತ
ಅಂಗವ�ೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ 2.0 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಅಂಗವ�ೈಕಲ್ಯಕ್ಕೆ 1.0 ಲಕ್ಷ
ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ವಿಕ್ರಮ; ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದೇ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 33 ಕಂಪನಿಗಳು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಸ್, 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹ

ಡಿ

ಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ
ಭಾರತ, ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲ�ೋ�ಕಲ್ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವ�ೇಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ದಾರಿಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳು. ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ
ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಜನವರಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್
ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಯಾನವೂ ಸ�ೇರಿದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ವಾಟರ್ ಹೌಸ್ ಕೂಪರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದ�ೇಶೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು 2021 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ
ಮೂರನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 347 ದ�ೇಶೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಯ 10.9
ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿವೆ. ಇದು ಯಾವುದ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ
ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ನಿಧಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಇದುವರೆಗೆ
ಭಾರತದಿಂದ 33 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗಳು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗ�ೊಂಡಿವೆ.
ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳ
ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 100 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪುವ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಹೆಕ�್ಟೋಕಾರ್ನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಒಟ್ಟು 66 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 3.3 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಉದ�್ಯೋಗ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಿಂದ

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳವರೆಗೆ 7 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿರುವ ದುಬೈ
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020-21 ರಲ್ಲಿ 81 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ�ೇಶಿ ನ�ೇರ
ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿದ�ೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು
ಹ�ೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು
ಕರೆಯಲಾಗುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿದ�ೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯ
ಹ�ೊಸ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ದುಬ�ೈ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್
ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು, ಐಟಿ ಟವರ್ಗಳು, ಖಾಸಗಿ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ
ದುಬ�ೈ ಸರ್ಕಾರದ�ೊಂದಿಗೆ
ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು
(ಎಂಒಯು)
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ತಿಳುವಳಿಕಾ
ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ,
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 370 ನ�ೇ ವಿಧಿ ರದ್ದಾದ
ನಂತರ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ವಿದ�ೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
“ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ
ಒಪ್ಪಂದವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವಿದೆ.” ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ
ಮತ್ತು ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪೀಯೂಷ್ ಗ�ೋ�ಯಲ್ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವರ್ಷ
2011-14
2015
2018
2019
2020
2021

ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ
1
4
8
9
10
33*

5000 ಕಿಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗ್ನಿ 2 ಕ್ಷಿ ಪಣಿಯ ಯಶಸ್ವಿ
ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಉಡಾವಣೆ

ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ನಿರಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ
ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್
ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ

ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಅಗ್ನಿ -5 ಅನ್ನು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಐದು ಸಾವಿರ
ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ದೂರದವರೆಗೆ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಡೆದುರುಳಿಸುವ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ, ವಿಶ್ವದ
ಅನ�ೇಕ ದ�ೇಶಗಳು ಅದರ ಗುರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ರಕ್ಷಣಾ
ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ) ಒಡಿಶಾದ ಅಬ್ದುಲ್
ಕಲಾಂ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ರಾತ್ರಿಯ ವ�ೇಳೆ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು
ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅಗ್ನಿ-5ರ
ಎಂಟನ�ೇ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಐದನ�ೇ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಭಾರತ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ,
ಯುಎಸ್, ರಷ್ಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ
ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದವು. ಅಗ್ನಿ-5 17.5 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು
ಎರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ 6.7 ಅಡಿ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 8.16 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು
ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಟನ್ಗಳಷ್ಟು
ಪರಮಾಣು ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು
ಕ�ೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶತ್ರುವನ್ನು
ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾವುದ�ೇ
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ನವೆಂಬರ್ 16-30, 2021

5

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ
ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗಳ
ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಜ�್ಯೋತಿರಾವ್ ಗ�ೋ�ವಿಂದ್ ರಾವ್ ಫುಲೆ

ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಶೋಷಣೆ ನಡೆಸಿದ
ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವ ಇತಿಹಾಸವು ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಡುಕುಗಳ ನಡುವೆ,
ರಾಜಾ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ಈಶ್ವರ ಚಂದ್ರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್, ಪೆರಿಯಾರ್,
ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಂತಹ ಅನೇಕ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರು ತಮ್ಮ
ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿ
ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು
ದಣಿವರಿಯದೆ ಹೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ದಾರಿದೀಪಗಳಾದರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು
ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷ ಣದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಅವರ ಹೆಸರೂ ಈ ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷ ಣವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು
ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷ ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಸು

ಜನನ: ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 1827, ನಿಧನ: ನವೆಂಬರ್ 28, 1890

ಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಘಟನೆ ಅದು.
ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಮತ್ತು ವಿಕ�್ಟೋರಿಯಾ
ರಾಣಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರು
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು
ಧರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಆಡಂಬರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈ ಆಡಂಬರದ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ರ�ೈತನ ವ�ೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ
ಆಗಮಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ
ಹ�ೇಳಿದರು - “ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಹ�ೊದಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು
ಧರಿಸುವ ಜನರು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ
ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಹಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮತ್ತು
ರಾಣಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಬಯಸಿದರೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜನರು ವಾಸಿಸುವ
ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿ. ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ
ಬೆರೆಯುವುದನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರಿಂದ ನೀರು ಅಥವಾ
ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಈ ಜನರ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲುವುದೂ
ಸಹ ಅಶುದ್ಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ರಾಣಿ
ವಿಕ�್ಟೋರಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ಬಡವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.”
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧರಾದರು. ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದವರು
ಬ�ೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ
ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಇತರ
ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ ಜ�್ಯೋತಿರಾವ್ ಗ�ೋ�ವಿಂದ್ ರಾವ್
ಫುಲೆ. ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಅವರು ಏಪ್ರಿಲ್ 11, 1827 ರಂದು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ‘ಗಜ್ರಾ’
ತಯಾರಕರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ
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ಮಹಾನ್ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ,
ಚಿಂತಕ, ತತ್ವಜ್
ಞಾ ನಿ ಮತ್ತು
ಬರಹಗಾರ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ
ಫುಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಮನಗಳು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ
ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷ ಣ ಮತ್ತು
ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.
ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಇದ್ದ
ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ತ�ೋ�ಟಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಹೆಸರಿನ�ೊಂದಿಗೆ ‘ಫುಲೆ’ ಸ�ೇರಿತು. ಒಂದು ಕಡೆ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಟ ಬಲವಾಗುತ್ತಿದ್ದ,
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದಂತಹ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿತ್ತು.
ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಕೂಡ ಅನ�ೇಕ ತ�ೊಂದರೆಗಳನ್ನು
ಎದುರಿಸಿದರು. ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಗ
ಓದುವುದರಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಟ್ಟ
ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತಂದೆಯು ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಅವರನ್ನು
ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಅವರು ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ
ತುಂಬಾ ಒಲವು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು 21 ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 7 ನ�ೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು
1840 ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಸಾವಿತ್ರಿ
ಬಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರು 1848 ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರಿಗಾಗಿ
ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯರಿಂದ
ತೆರೆದ ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ
ಶಿಕ್ಷಕಿಯೂ ಕಲಿಸಲು ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಮೊದಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಸಾವಿತ್ರಿ ಇತರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಕಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಧರ್ಮ
ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ
ವಿರುದ್ಧ ಗದ್ದಲ ಎದ್ದಿತ್ತು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ�್ರೋಶ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ
ಶಾಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹಠ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದರ
ನಂತರ, 1849 ರಲ್ಲಿ, ಜುನಾ ಗಂಜ್ ಪ�ೇಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು
ತೆರೆಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 1851 ರಲ್ಲಿ ಬುಧ್ವರ್ ಪ�ೇಠ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು
ಶಾಲೆ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಅವರಿಂದ
ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ 18
ವಿಶ�ೇಷ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಯಿತು. ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಯ
ವಿವಾಹದ ಕಟ್ಟಾ ವಿರ�ೋ�ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಅವರು, ವಿಧವಾ
ಪುನರ್ವಿವಾಹದ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ಆಶ್ರಮವನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಇದರ ಸಂಯೋಜಕಿಯಾದರು.
ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಅವರ ವಿರ�ೋ�ಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು 1872 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ
ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ
ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಿತು. ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ
ಅವರು ಸತ್ಯಶ�ೋ�ಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 1873 ರಂದು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು
ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಯ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಜ�್ಯೋತಿಬಾ
ಫುಲೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ
ಫುಲೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 1876 ರಲ್ಲಿ
ಪೂನಾ ಪುರಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದಾಗ, ವ�ೈಸರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಲಿಟ್ಟನ್
ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವುದನ್ನು
36 ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದವರು ಇವರ�ೊಬ್ಬರ�ೇ. ಅವರು ಅನ�ೇಕ
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜನಜಾಗೃತಿಯನ್ನೂ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡರು.
‘ಗುಲಾಮಗಿರಿ’, ‘ತೃತೀಯ ರತ್ನ್’, ‘ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ’, ‘ರಾಜ�ೇ ಭ�ೋ�ಸ್ಲೆ

ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ

ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ

ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆಯವರು ಕೈಗೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ
ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ
ಬೇರುಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಿಷ್ಟಕ್ಕೂ

ಅನಕ್ಷ ರತೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು.

ಕ�ೊ ಪಕ್ಡಾ’, ‘ಕಿಸಾನ್ ಕಾ ಕ�ೋ�ರಾ’ ಮತ್ತು ‘ದಿ ಕ�ೈಫಿಯತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನ್
ಟಚಬಲ್ಸ್’ ಅವರ ಮೇರುಕೃತಿಗಳು. ಫುಲೆಯವರು 28 ನವೆಂಬರ್ 1890
ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.
ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಅವರು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು. ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ,
ಬ�ೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಕಲ್ಪನೆಯು ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಜ�್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬ�ೇರುಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಿಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅನಕ್ಷರತೆಯೇ
ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ
ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯ ಜಡತ್ವವನ್ನು ತ�ೊಡೆಯಲು
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ದೀನದಲಿತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಅವರು ಸದಾ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
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ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ

ರಕ್ಷ ಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ

ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲಿರುವ ಏಳು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೀವ್ರ ಉದಾಸೀನಕ್ಕೊಳಗಾದವು.
ಆದರೆ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಜೀವನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಇದು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಭಾರತವು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಲು ಅನುವು
ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಸ�ೇನೆಯ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತದೆ.

ಭಾ

ರತದ
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು
ಎರಡು
ಶತಮಾನಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಬಲ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಜಗತ್ತು ನ�ೋ�ಡಿದೆ. ಆಗ ಉತ್ತಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ
ದರ್ಜೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇದ್ದವು. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಬಹಳ
ಕಾಲವಾದರೂ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಹತ್ವ
ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ
ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ�ೇಶಗಳ ಮೇಲೆ
ಅವಲಂಬಿತವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸ�ೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಸ�ೇನೆಗೆ
ಬ�ೇಕಾಗಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 7 ಹ�ೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು
ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು, ಇದು ಸ�ೇನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು
ಆಧುನೀಕರಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ.
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ಭಾರತವು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೊಸ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಕ್ ಇನ್
ಇಂಡಿಯಾ ಮಂತ್ರವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ
ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಭಿಯಾನದ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶವು ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ
ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಮಿಲಿಟರಿ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಈ 7 ಹ�ೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದ
ಸ�ೇನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಯಾಗಲಿವೆ.
-ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಕ�ೇಳಲು ಕ್ಯೂಆರ್
ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ರಕ್ಷ ಣಾ ವಲಯದ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವನ್ನು
ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಿಲಿಟರಿ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ದ�ೇಶದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
‘ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮಂತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ ದ�ೇಶವು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು
ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ
ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕೈಗ�ೊಂಡು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ವಿವಿಧ ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತುಗಳು ಶ�ೇಕಡಾ 325 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆದಿವೆ. ಇಂತಹ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗ�ೊಳಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು 16 ಜೂನ್ 2021 ರಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿತು, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು
ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 7 ಹ�ೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್
ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪಾಲುದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳ
ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್
ನ�ೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವರ ಸಶಕ್ತ ಗುಂಪು ಈ ಕೆಲಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ
ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಏಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತವು ರಕ್ಷಣಾ ಆಮದುಗಳ ಮೇಲಿನ
ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹ�ೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವುದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು,
ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಂಡಳಿಯ 65,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ
ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಂತಹ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಉಪಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ
ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ರಕ್ಷ ಣಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ
ರಫ್ತಿನಿಂದ ಆದಾಯದ ಗುರಿ

11000 28000
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ 2020-21ರಲ್ಲಿ

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ 2024-25ರ
ವ�ೇಳೆಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸಚಿವರ ಸಶಕ್ತ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವರ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ
ತಂಡ ಈ ಕೆಲಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲಿದೆ.

ಕ�ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕ�ೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ
ಸೀತಾರಾಮನ್ ಕ�ೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಭೂಪ�ೇಂದ್ರ ಯಾದವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚ�ೇರಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ
ಜಿತ�ೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್.

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಏಳು ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್
ಕಂಪನಿಗಳ ಒಂದು ನ�ೋ�ಟ

ದ�ೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ
ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಬ�ೋ�ರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಶ�ೇ. 7 ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಉತ್ತಮ
ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಹ�ೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ದಾರಿ
ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ.
ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಏಳು ಹ�ೊಸ ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳೆಂದರೆ ಮ್ಯೂನಿಷನ್ಸ್
ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಐಎಲ್); ಆರ್ಮರ್ಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್
ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎ ವಿ ಎನ್ ಇ); ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅಂಡ್
ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಇ ಇಂಡಿಯಾ); ಟ್ರೂಪ್
ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಟಿ ಸಿ ಎಲ್); ಯಂತ್ರ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್
(ವ�ೈ ಐ ಎಲ್ ); ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ಟೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಐಒಎಲ್) ಮತ್ತು
ಗ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಐಎಲ್)

ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ 7 ರಕ್ಷಣಾ ಉದ್ಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 41
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು
ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹ�ೊಸ
ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಸರ್ಕಾರದ ಸುಧಾರಣಾ
ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯ
ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳಾ
ಸಬಲೀಕರಣ
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ಉದ�್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಂತೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಸಮಾನ ಪಾಲು ಪಡೆದರೆ

ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಶ�ೇ.27 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ 1.5 ರಷ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ
ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ

ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ

ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು,

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 25 ಅನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂಸಾಚಾರ
ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ

ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ನವ ಭಾರತವನ್ನು ಸುಭದ್ರಗ�ೊಳಿಸಲು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ�್ಳೋಣ.

ದ�ೇ

ಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬ�ೈನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 30, 2019 ರಂದು,
ಜನ್ನತ್ ಬ�ೇಗಂ ಪಟ�ೇಲ್ ಅವರ ಪತಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಬಳಸಿಕ�ೊಂಡು ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ
ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ಜನ್ನತ್ 7 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ.
ವರದಕ್ಷಿಣೆಗಾಗಿ ಆಕೆಯ ಅತ್ತೆ ಮಾವಂದಿರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹುದ�ೇ
ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಜಸ್ಪುರ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು,
ಅಲ್ಲಿ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಬಳಸಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಲಾಯಿತು. ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಬ�ೇಡಿಕೆ
ಈಡ�ೇರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹ�ೊರಹಾಕಿದ್ದರು.

2019 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂದ�ೋ�ರ್ ಮೂಲದ ಶಾ ಬಾನ�ೋ� ಪ್ರಕರಣದಂತೆ
ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ನ ಇಂತಹ ಅನ�ೇಕ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿರಬ�ೇಕು.. ಆದರೆ ಶಾ ಬಾನ�ೋ� ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ
ಈಗ ಸಮಯ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಜನ್ನತ್ ಮತ್ತು ಮುಮ್ತಾಜ್ ತಮ್ಮ ಪತಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೊಸ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2019 ರಂದು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾನೂನು
ಜಾರಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ, ಆಗಸ್ಟ್ 2 ರಂದು ಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ
ಜನ್ನತ್. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪತಿಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾ ಬಾನ�ೊಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾದ ಕ�ೇವಲ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 80 ರಿಂದ 82 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಈ ಕಾನೂನಿನ
ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2019 ರಂದು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 63,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ
ಬಂದ ನಂತರ 221 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ
ನಂತರ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 49 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಗುವ ಮೊದಲು
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 38,617 ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದವು.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ, ಯುವತಿಯರಾಗಲಿ, ಹೆಂಗಸರಾಗಲಿ, ವೃದ್ಧ ತಾಯಂದಿರಾಗಲಿ ಹ�ೋ�ರಾಟದ
ಸ್ಥೈರ್ಯ ತ�ೋ�ರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಷ�ೇಧಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಕಾನೂನು
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ
ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ
ಬದಲು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಧಾರವು 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ
ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಜ�ೈಪುರದ ಪೋಕ್ಸೊ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 10 ವರ್ಷದ ಅಮಾಯಕ ಬಾಲಕಿಯ ಮೇಲಿನ
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳ
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2014 ರಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ
ಸಂಖ್ಯೆಯು 1 ಲಕ್ಷ 5 ಸಾವಿರದಷ್ಟಿತ್ತು.
2020 ರ ಹ�ೊತ್ತಿಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಲಕ್ಷ 15
ಸಾವಿರವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರ
ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸಿವೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ�ೇಂದ್ರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ
ಸರ್ಕಾರ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಲೀ,
ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಲೀ,
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಾಗಲೀ ದ�ೇಶದ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣವಾಗಲೀ,
ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಲೀ,
ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯಾಗಲೀ,
ದ�ೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು,
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ
ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ವರದಿಯು ಉದ�್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲು ಪಡೆದರೆ,
ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ 27 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು
ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ. 50 ಪ್ರತಿಶತ ನುರಿತ ಮಹಿಳೆಯರು
ಉದ�್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದರೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ
1.5 ಪ್ರತಿಶತದಿಂದ 9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು
ಎಂದು ವರದಿ ಹ�ೇಳಿದೆ.

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಈ
ಅವಿರತ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳ
ಫಲವ�ೇ ಇಂದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಅದು ರಾಜಪಥದಲ್ಲಿ
ಗಣರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದ ಪರ�ೇಡ್ ಅನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಿರಲಿ
ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ರಫ�ೇಲ್ ಅನ್ನು
ಹಾರಿಸುವುದಿರಲಿ ಅಥವಾ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ
ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುವುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದ�ೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲು ಸ್ವ-ಉದ�್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ
ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿರಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ
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ಸಶಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ
ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಪ್ರಮುಖ
ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ
ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ, ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಂಖ್ಯೆ
112 ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ: ಇದನ್ನು
35 ರಾಜ್ಯಗಳು / ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಹಾರ

ತ್ವರಿತ ತೀರ್ಮಾನಗಳು: ಫೆಬ್ರವರಿ
2021 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 11 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಕರೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ,
ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಆಪ್
ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.47 ರಷ್ಟು
ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಎನ್ಎ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಘಟಕಗಳು:

ಒಟ್ಟು ರೂ. 190 ಕ�ೋ�ಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 20 ರಾಜ್ಯಗಳು /
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಘಟಕಗಳ
ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ.

ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್:

ಖಾಸಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ಕುಟುಂಬ, ಸಮುದಾಯ ಅಥವಾ
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ನೆರವಾಗಲು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 701 ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೆಂಟರ್ ಗಳು
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಲಾಖ್
ತಲಾಖ್
ತಲಾಖ್

ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು

(ಮದುವೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ
2019, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಂದು
ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಮೂಲಕ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆ ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು
ನಿಬಂಧನೆಗಳು:

ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ 2018
ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ
ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ
ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ತ್ವರಿತಗತಿ ವಿಶ�ೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಲ�ೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ
ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ 1023 ತ್ವರಿತಗತಿ ವಿಶ�ೇಷ
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು
ಪೋಕ�್ಸೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 49 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕಿ
ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿ-ಬಾಕ್ಸ್

ಲ�ೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಆನ್ಲ�ೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 2017
ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಉಪಕ್ರಮ

ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
6-12ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ಬಾಲಕಿಯರಿಗೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ
ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ
ಮಹಿಳಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ಸಾಧನೆ:
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ
2008 ರಲ್ಲಿ 25 ಆಗಿತ್ತು, ಇದು 2012 ರಲ್ಲಿ
23 ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
2016 ರಲ್ಲಿ 54 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅದು 2020 ರಲ್ಲಿ
57 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.

ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ಸ�ೇರಿದ ಪುರಾತನ
ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಪದ್ಧತಿ! ಸಂಸತ್ತು
ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಿತು
ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿರುದ್ಧ
ಎಸಗಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಪ್ಪನ್ನು
ಸರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಲಿಂಗ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ
ಸಂದ ಜಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ
ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಇಂದು ಸಂತ�ೋ�ಷಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಆಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದ�ೊಡ್ಡ
ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ
ಮಹಿಳೆಯರ ಅಸಾಧಾರಣ ಧ�ೈರ್ಯಕ್ಕೆ
ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭವಿದು. ತ್ರಿವಳಿ
ತಲಾಖ್ ಅಂತ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ
ಸಬಲೀಕರಣವು ಬಲಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹವಾದ
ಘನತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
(ಲ�ೋ�ಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ಕಾನೂನು ಅಂಗೀಕಾರ ಕುರಿತು)

ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸಹವರ್ತಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ
ಹೆಗಲು ಕ�ೊಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು
ಮುರಿದು ವ�ೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವುದಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು
ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಸಮೃದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ
ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗೃಹಿಣಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ
ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಕನಸುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು
ಹಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಹಲವು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ
ಅವರ ಪ್ರವ�ೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿದ್ದವು. ಈಗ, ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಅವರು 24 ಗಂಟೆಗಳೂ ಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ

ದ�ೇಶದ ಹಲವು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು
ಕಠಿಣ ತರಬ�ೇತಿಯ ನಂತರ
ಕ�ೋ�ಬ್ರಾ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ನ
ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ
ಹೆರಿಗೆ ರಜೆ ಪಡೆದಾಗ, ಅವಳು ತನ್ನ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಂಬಳದ�ೊಂದಿಗೆ 26 ವಾರಗಳ ರಜೆಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ
ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಆಯ್ದ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ ಸ�ೇರಿದೆ.
ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶದ 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ನೆರವು, ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಲಹೆ, ಕಾನೂನು
ನೆರವು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ
ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ, ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 650
ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಚಾರದಂತಹ ಘ�ೋರ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ
ಗರ್ಭಪಾತವು ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ
ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೂಡ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
ಬಿಗಿಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ತ್ರಿವಳಿ
ತಲಾಖ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಜ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮಹ್ರಮ್ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವೂ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಗತಿಪರ ಚಿಂತನೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಕಾನೂನು

ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆಗಳು:
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಮಹಿಳಾ
ಪ�ೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಸ�ೇರ್ಪಡೆಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಾಯುಪಡೆಯು ಈಗ
3 ಮಹಿಳಾ ಪ�ೈಲಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಕಾಯಂ ನ�ೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ
ಸ�ೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ಸರ್ಕಾರವು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಾಂತರ
ಜನರ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ,
ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗುವ ಕಠಿಣ
ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. 30 ಜುಲ�ೈ 2019
ತಲಾಖ್-ಎ-ಬಿದ್ದತ್ ಅನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸುವ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ಇದು 1985 ರಲ್ಲಿ ಶಾ ಬಾನ�ೋ�
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ�ೇಡಿಕೆಗೆ ಬಂದ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮ
ತೀರ್ಪಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧತೆಯ ಕ�ೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿರಾಶೆಗ�ೊಳಿಸಿದ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಿತು. ಆದರೆ 33 ವರ್ಷಗಳ
ನಂತರ ಬಂದಿರುವ ಹ�ೊಸ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು
ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು
ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಏಕೆ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ
ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ, 1986ರಲ್ಲಿ ಶಾ
ಬಾನ�ೋ� ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದಾಗ
ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಸಂಸತ್ತಿನ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ
ತೀರ್ಪನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗ�ೊಳಿಸದ�ೇ ಇರಲು ಕಾರಣವ�ೇನು? ಈ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕ�ೊನೆಗಾಣಿಸಬಹುದಾದರೆ, ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು
ಕ�ೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸುವುದಾದರೆ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಪದ್ಧತಿಯ
ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ,
ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಾದರೆ, ತ್ರಿವಳಿ
ತಲಾಖ್ ವಿರುದ್ಧ ಏಕೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ? ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ರದ್ದತಿಯ

ಮಹಿಳೆಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು
ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಪೋಷಣಾ ಅಭಿಯಾನ
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 11 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಿಷನ್ ಇಂದ್ರಧನುಷ್ ಮತ್ತು
ಮಾತೃ ವಂದನಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
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ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ
ದ�ೊರೆಯಬ�ೇಕೆಂಬ
ಉದ್ದೇಶದ�ೊಂದಿಗೆ
ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ 2.0 ಅನ್ನು ಈಗ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು
ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ
ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ ತಾಯ್ತನವನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ

5 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು (ಮೂರು
ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ) ನ�ೇರವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ
ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವಾಗಿ
ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 2021 ರಲ್ಲಿ, 1.83 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು
n

n

n

n

n

n

ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ
ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು
ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು,
ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ
ನಿರ್ದೇಶಕರಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಯ
ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ 90 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶ�ೇ.83 ರಷ್ಟು
ಸಾಲವನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಡವಾಳ ಹಣವನ್ನು ಶ�ೇ.25 ರಿಂದ
ಶ�ೇ.15 ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲ
ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡ ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೃಢವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ,
“ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
ನಾನು ಪಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ
ದ�ೇಶದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ಕಾನೂನು ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚಾರವಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಗೌರವದ
ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿವಳಿ
ತಲಾಖ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೂ ಕಾನೂನು
ನಿಷ�ೇಧವಿದೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಿವಾಹ,
ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ, ವರದಕ್ಷಿಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮಗಳು
ಹಿಂದೂಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ? ಹಾಗಾಗಿ ತ್ರಿವಳಿ
ತಲಾಖ್ ಕೂಡ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ
ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು
ಸಿಗಬ�ೇಕು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.”

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, “ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್” ಅಥವಾ “ತಲಾಕ್-ಎಬಿದ್ದತ್” ಇಸ್ಲಾಂನ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದಿಂದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ
ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ. ಆದರೂ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ
ಕಿರುಕುಳ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ, ಅಸಂವೈಧಾನಿಕ, ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧವಾದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು “ರಾಜಕೀಯ ಪೋಷಣೆ”
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದವು.

1986ರಲ್ಲಿ ಶಾ ಬಾನ�ೋ� ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್
ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಾಗಲೂ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರಚಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಭಾರತವು
ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಹ�ೊರತು,

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ನವೆಂಬರ್ 16-30, 2021

15

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಸಿರಿಯಾ, ಇರಾಕ್,
ಮಲ�ೇಷ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಿವೆ.
ಯಾವುದ�ೇ ಶರಿಯತ್ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲ.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿ, ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದಂತಹ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹ�ೋ�ಗಲಾಡಿಸಲು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಕಾನೂನಿಗೂ ಯಾವುದ�ೇ
ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ, ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ದುಷ್ಕೃತ್ಯ, ಕ್ರೌರ್ಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ
ವಿರುದ್ಧದ ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಲು
ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ
ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಅನ್ನು
ಮೌಖಿಕವಾಗಿ, ಪತ್ರಗಳು, ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಾಪ್
ಸಂದ�ೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಯಾವುದ�ೇ
ದ�ೇಶದ ಯಾವುದ�ೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚದ
ಅನ�ೇಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ
“ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್” ಅನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದವು.

ಈಜಿಪ್ಟ್ 1929 ರಲ್ಲಿ “ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್” ಅನ್ನು ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಿದ
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದ�ೇಶವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು
ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ
ಮತ್ತು
ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ
ಅಪರಾಧವಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1929 ರಲ್ಲಿಯೇ ಸುಡಾನ್ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ಅನ್ನು ನಿಷ�ೇಧಿಸಿತು. ಇದನ್ನು 1956 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, 1972
ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ, 1959 ರಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್, 1953 ರಲ್ಲಿ ಸಿರಿಯಾ,
1969 ರಲ್ಲಿ ಮಲ�ೇಷ್ಯಾ ನಿಷ�ೇಧಿಸಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಸ�ೈಪ್ರಸ್,
ಜ�ೋ�ರ್ಡಾನ್, ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಬ್ರೂನಿ, ಮೊರಾಕ�ೊ,
ಕತಾರ್, ಯುಎಇ ಮುಂತಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತ್ರಿವಳಿ
ತಲಾಕ್ ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸಿದವು. ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿದವು. ಆದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ
ಅಮಾನವೀಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲು
ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳು ಬ�ೇಕಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಭಾರತದ ಸಂಸದೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗಸ್ಟ್ 1
ಅನ್ನು ‘ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ’ ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 1, 2019 ರಂದು “ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್”
ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ
ನಂತರ, ಇದು ದ�ೇಶದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತು
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ,
ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ, ಮೂಲಭೂತ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ
ವಿಮೋಚನಾ ದಿನವಾಗಿದೆ.
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ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್: ವಿಚ್ಛೇದನ
ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ
ಅಂಕಿ ಅಂಶ: 1985-2019 2019-20
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ

ತೆಲಂಗಾಣ-ಆಂಧ್ರ

63,400 281

41,382 203

ಹರಿಯಾಣ

ಕ�ೇರಳ

29,201 26
ರಾಜಸ್ಥಾನ

33,112 83
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶ

22,801 32
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ

39,200 102

23,233 19
ಅಸ್ಸಾಂ

19,008 17
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ

51,800 201
ಬಿಹಾರ

21,200 26

ಕುಟುಂಬ, ಜಾತೀಯತೆ ಹಾಗು ಓಲ�ೈಕೆ ಈ ಮೂರು
ವಿಷಯಗಳು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆದರೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಳಿ
ತಲಾಖ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ,
ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಳಿಗೆ
ಮರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಸಂತ�ೋ�ಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ರಾಮ್
ಮೋಹನ್ ರಾಯ್, ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್, ಮಹಾತ್ಮ
ಗಾಂಧಿ, ಡಾ. ಭೀಮ್ ರಾವ್ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಪಾತ್ರವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು
ದ�ೇಶದ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಲು ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ದ�ೇಶದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ
ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ

ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಪರಿಹಾರವಾದಾಗ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ
ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಈ
ಚಿಂತನೆಯೇ ಅವರ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
“ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳ ೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ದ�ೇಶದ ಕನಸು
ನನಸಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲದಿಂದ
ತ�ೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬ�ೇಕು.” ಎಂದು ಅವರು
ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಗ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದಿಂದ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡ
ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು
ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಶಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿವಳಿ
ತಲಾಖ್ ಎಂಬ ಕತ್ತಿಯು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ತೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರು ಭಯದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು.
ತಾವು ಯಾವಾಗ ಬ�ೇಕಾದರೂ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ಗೆ
ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ
ಇತ್ತು. ಅಭದ್ರತೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಜೀವನ
ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ಅನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸುವ
ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ
ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು,
“ಸಮಾಜವು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕ�ೊಳಕು
ಕ�ೊಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾಗುವ
ಸಮಾಜವು ನಿರ್ಮಲ ಗಂಗೆಯಂತೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.” ಎಂದು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ದಿನವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ
ಇತಿಹಾಸದ ಸುವರ್ಣ ಪುಟಗಳ ಭಾಗವಾಗಲಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ
ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು
“ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್” ಕುರಿತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು
ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಕಾನೂನು ತಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತು.
18 ಮೇ 2017 ರಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ಅಸಂವೈಧಾನಿಕ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಂದಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ, ಎಲ್ಲಾ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಜುಲ�ೈ-ಆಗಸ್ಟ್
2019 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ
ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018 ರಿಂದಲ�ೇ
ಜಾರಿಯಾದಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.

ಶಾ ಬಾನ�ೋ�ದಿಂದ ಶಾಯರಾ ಬಾನ�ೋ�
ಪ್ರಕರಣದವರೆಗೆ- ಒಂದು ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ

ಶಾ ಬಾನ�ೋ� ಪ್ರಕರಣ
ವಿವಾದ	ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ನಂತರ ಜೀವನಾಂಶ

ಶಾಯರಾ ಬಾನ�ೋ� ಪ್ರಕರಣ
ತಲಾಖ್-ಇ-ಬಿದತ್
್ದ

ವಿಷಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ಗೆ 1981
2016
ತಲುಪಿದ್ದು
ತೀರ್ಪು ಬಂದ ವರ್ಷ	
1985
2017
ತೀರ್ಪು	ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ನಲ್ಲಿಯೂ	ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ಮಹಿಳೆಯರು
ಅಸಂವೈಧಾನಿಕ
	ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು
ಉನ್ನತ ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರ

ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಮೂಲಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಹ�ೊಸ
	ಹಿಂತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಕಾನೂನು ಮಾಡಲಾಯಿತು

ಬಲಗ�ೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆ

ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಮಾಜ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಗತಿ
ಹ�ೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ. ಮಹಿಳೆಯರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ
ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅವರ�ೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣವು ಉದ�್ಯೋಗ
ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಉದ�್ಯೋಗ ಮತ್ತು
ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ
ಸುರಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯವರೆಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು
ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು
ತಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸಹವರ್ತಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು
ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ
ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬ�ೇಕು ಎಂಬ ಬ�ೇಡಿಕೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಇತ್ತು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ
ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. 12 ವರ್ಷದ�ೊಳಗಿನ ಬಾಲಕಿಯರ
ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಅವಕಾಶ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ

ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು
ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಬಟನ್ಗಳಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ
ಬಾಲಕಿಯರ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ
ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ವರಿತ
ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು
ಬೆದರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ನೆರವಿಗಾಗಿ
ಯುನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲ�ೈನ್ (181) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಹಾನಗರಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ‘ಶೀ
ಬಾಕ್ಸ್’ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದಂತಹ
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು
ಮತ್ತು
ಮಹಿಳೆಯರ
ನಡುವೆ ಸ�ೇತುವೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿರ್ಭಯಾ
ನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ಗಳು, ಮಹಿಳಾ
ಸಹಾಯ ಡೆಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮತ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ
ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು
ಮಂಡಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವ�ೇ
ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವೊದಗಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಲವಂತದ ದುಡಿಮೆ, ವ�ೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ,
ಲ�ೈಂಗಿಕ ಶ�ೋ�ಷಣೆ, ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಿಷನ್
ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅದು ಮನೆ-ಮನೆಗೆ
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಿಎಂ ಆವಾಸ್
ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ನೀಡುವುದಾಗಿರಬಹುದು. ಮುದ್ರಾ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ
70 ಪ್ರತಿಶತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯರು. ಉಜ್ವಲ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕದಂತಹ ಉಪಕ್ರಮಗಳು
ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ�ೇತರರನ್ನು
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ
370 ಮತ್ತು 35ಎ ವಿಧಿಗಳ ರದ್ದತಿಯ ನಂತರ, ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ
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ಮಹಿಳೆಯರ
ಸಬಲೀಕರಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ನೆರವು
ನೀಡಲಾಯಿತು
ಏಪ್ರಿಲ್-ಜೂನ್ 2020 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 20 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಮಹಿಳೆಯರ ಖಾತೆಗೆ 30 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಕ�ೋ�ಟಿ ಮರುಭರ್ತಿಮಾಡಿದ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು
ಪಿಎಂ ಗರೀಬ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ
ಮೇಲಾಧಾರ ರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮಿತಿಯನ್ನು
10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಂದ

`20

ಲಕ್ಷ ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

‘ನಾರಿ ನೀನು ನಾರಾಯಣಿ’
ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ, ನೀನು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿ
ನೀನಿಲ್ಲದ�ೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಪೂರ್ಣ
ಮನೆ, ವಿದ್ಯುತ್, ಶೌಚಾಲಯ, ನೀರು,
ಎಲ್ಪಿಜಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಿದೆ
ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಪೋಷಣೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು
ಧ�ೈರ್ಯವು ನಿನ್ನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟಿದೆ
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಲಿ, ರಣಾಂಗಣವಾಗಲಿ ಅಥವಾ
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವ�ೇ ಆಗಲಿ
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಿ
ನೀನು ಅನುಪಮ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮುನ್ನಡೆಸುವವಳು,
ನಾರಿ ನೀನು ನಾರಾಯಣಿ
ನೀನು ಈಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲಳಾಗಿರುವೆ
ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರ�ೊಂದಿಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ
ಹೆಗಲುಕ�ೊಟ್ಟಾಗ ದ�ೇಶವು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವಾಗುತ್ತದೆ,
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುವ ನಿನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೇ ಸಂತ�ೋ�ಷದ
ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ
ನೀನು ಮುನ್ನುಗ್ಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಯಶಸ್ಸು ದೂರವಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ
ನಿನಗೆ ಸ�ೇರಿದ್ದು
ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಣ್ಣಾದ ನಿನಗೆ ಸ�ೇರಿದ್ದು ನೀನು
ನಾರಾಯಣಿ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ
ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎನ್ಆರ್ಐಗಳು
ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಅನಂತರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು
ತ್ಯಜಿಸುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾನೂನನ್ನು
ಕಠಿಣಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ
ಮಹಿಳಾ
ಕ�ೇಂದ್ರಿತ
ಉಪಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳ
ಹ�ೊಸ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು ಶಾರದಾ ಕಾಯಿದೆ-1978 ಅನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ
ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ
ಮುಖ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಮದುವೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸನ್ನು
ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ
ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 18 ವರ್ಷ. ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಗರ್ಭಪಾತದ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು
ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತದ ಅವಧಿಯನ್ನು 20
ವಾರಗಳಿಂದ 24 ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯ
ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ 12 ರಿಂದ 26 ವಾರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಷ�ೇಧಗಳನ್ನು ತ�ೊಡೆದುಹಾಕುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು
ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಬ�ೇಕಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಕ�ೋ�ಟೆಯಿಂದ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ
ಇಂದು
ಮಹಿಳೆಯರು
ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ,
ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ
ಸಜ್ಜುಗ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ,
ಭದ್ರತೆಯ
ಭಾವವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ
ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ
ತ�ೋ�ರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು
ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕನಿಷ್ಠವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ
ಇದು
ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇಂತಹ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಕ�ೊನೆಗಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ
ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುವುದು ಸಮಾಜದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ
ಆಗಿದೆ.
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7ನೇ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನ

ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ
ರಚನೆಯ
ಹಿಂದಿನ ಮಹಿಳೆಯರು
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ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಗಣರಾಜ್ಯದವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ
ದಿನಾಂಕಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳೆಂದು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1950ರ
ಜನವರಿ 26 ಇಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು. ಭಾರತವನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ
ಗಣರಾಜ್ಯವೆಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಮುಖ
ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಯಾದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನ�ೇಪಥ್ಯಕ್ಕೆ
ತಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ದಿನಾಂಕ 1949ರ ನವೆಂಬರ್ 26, ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು
2 ವರ್ಷ 11 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 18 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಜನವರಿ 26ರ ನಿಜವಾದ ಮಹತ್ವ ನವೆಂಬರ್ 26ರಲ್ಲಿಯೇ ಅಡಗಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನದ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು 2015ರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು
ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಳನ�ೋ�ಟ ಬೀರಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ
ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

2

015ರ ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಲ�ೋ�ಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ
ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು, “ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏಕ�ೈಕ ಧರ್ಮವೆಂದರೆ ‘ಭಾರತ ಮೊದಲು’,
ಏಕ�ೈಕ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ (ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ) ಸಂವಿಧಾನ. ದ�ೇಶವು ಸಂವಿಧಾನದ
ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರವ�ೇ ನಡೆಯಬ�ೇಕು.
ಭಾರತವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ದ�ೇಶವು
ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ�್ರೋಡೀಕರಿಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ,
ಇದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಚ�ೋ�ದನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ನೀಡುತ್ತದೆ.” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು
ಜನವರಿ 26ರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ನಿಜವಾದ
ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ದ�ೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತು,
ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ಅನಂತರ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವರು ಗುಜರಾತ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ
2009ರಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ,
ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗ, ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 125 ನ�ೇ
ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅವರ ಸರ್ಕಾರ
ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವಾಗ, ವಿಶ್ವದ ಅನ�ೇಕ
ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಹ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದ
ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 15 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು
ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ವಂದನೆ
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ
ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಗೆ
ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ 15
ಮಹಿಳೆಯರು:
ಅಮ್ಮು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್

ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ವ�ೇಲಾಯುಧನ್
ಬ�ೇಗಂ ಐಜಾಜ್ ರಸೂಲ್
ದುರ್ಗಾಬಾಯಿ ದ�ೇಶ್ಮುಖ್
ಹಂಸಾ ಜೀವರಾಜ್ ಮೆಹ್ತಾ
ಕಮಲಾ ಚೌಧರಿ
ಲೀಲಾ ರಾಯ್
ಮಾಲತಿ ಚೌಧರಿ
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ
ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್
ರ�ೇಣುಕಾ ರ�ೇ
ಸರ�ೋ�ಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು
ಸುಚ�ೇತಾ ಕೃಪಲಾನಿ
ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಂಡಿತ್
ಅನ್ನಿ ಮಾಸ್ಕರ�ೇನ್
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ಭಾರತ@75 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ

ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್:
ದೆಹಲಿ ಏಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಜಕುಮಾರಿ

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಅಮ್ಮು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್
ಜನನ – 22ನ�ೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 1894, ನಿಧನ- 4ನ�ೇ ಜುಲ�ೈ 1978

ಜನನ – 2ನ�ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1889, ನಿಧನ – 6ನ�ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1964

ಕ

ಪುರ್ಥಲಾದ ರಾಜ ಹರ್ನಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್
ಕೌರ್ ಅವರು ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ನಿಂದ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ನಂತರ 1918ರಲ್ಲಿ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು, ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರುವ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪೋಷಕರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರುವ
ಅವರ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗೆ ವಿರ�ೋ�ಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ
ಅವರು ಆಕೆಯ ವಿನಂತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದರು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು
16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು
ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಮಹಾತ್ಮಾ
ಗಾಂಧಿಯವರ
ಕಟ್ಟಾ
ಟ�ೈಮ್ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕ
ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ಅವರು ‘ಉಪ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ’
ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ
ಮತ್ತು ‘ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತ�ೊಲಗಿ’ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ವಿಶ್ವದ 100 ಪ್ರಭಾವಿ
ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎರಡೂ
ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರಾದರು. 1889ರ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ
ಫೆಬ್ರವರಿ 2ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್
ರಾಜಕುಮಾರಿ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳ
ಅಮೃತ್ ಕೌರ್
ವಿರುದ್ಧ
ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಹ�ೋ�ರಾಟವನ್ನೂ
ಅವರನ್ನೂ ಸ�ೇರಿಸಿದೆ.
ನಡೆಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಟರನ್ನಾಗಿಸಲು
ಮತ್ತು
ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲು
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು
ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೆರವಾದರು.
ಪರ್ದಾ ಪದ್ಧತಿ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ದ�ೇವದಾಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ಅನಿಷ್ಟ
ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿರ�ೋ�ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಲು
ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ, ರಾಜಕುಮಾರಿ ಅಮೃತ್ ಕೌರ್
ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ,
ಅವರನ್ನು ದ�ೇಶದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರು
10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ಯುಎಸ್.ಎ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕ ದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ
ನೆರವು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಏಮ್ಸ್) ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿದರು. ದಾದಿಯರು ತಮ್ಮ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅನುವಾಗುವಂತೆ
ಅವರು ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಮನೆಯನ್ನು ಏಮ್ಸ್ ಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರು.
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946ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಮ್ಮು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್
ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು
ರಚನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವ�ೇ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅವರೂ
ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೂ
ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅವರ ಸಮಾನತೆ
ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ ಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕ�ೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ
ಡಾ. ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬ�ೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅವರು
ಪೂರಕವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಸಂವಿಧಾನ
ಅಮ್ಮು ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ
ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಮ್ಮು
ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಅವರು, “ಭಾರತವು
ಹಕ್ಕುಗಳು, ಅವರ
ತನ್ನ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಸಮಾನ
ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು
ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹ�ೊರಗಿನ
ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆಯ
ಜನರು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು,
ಬಲವಾದ
ಭಾರತೀಯ ಜನರು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ
ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದಾಗ, ಅವರು
ದ�ೇಶದ ಇತರ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರ�ೊಂದಿಗೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು
ಹ�ೇಳಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.” ಎಂದಿದ್ದರು. ಕ�ೇರಳದ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿ 1894ರ ಏಪ್ರಿಲ್
22ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಅಮ್ಮು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ
ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರು
ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ದಾಸ್ಯದ ಸಂಕ�ೋ�ಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ
ಸದಾ
ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅವರು
1952ರಲ್ಲಿ ಲ�ೋ�ಕಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು ಮತ್ತು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ
ನಂತರ ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದರು. ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಶಾಲೆಗೆ
ಹ�ೋ�ಗದಿದ್ದರೂ, ಸ್ತ್ರೀ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು
ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅವರು ಭಾರತ್
ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ�ೈಡ್ಸ್ (1960-65) ಹಾಗು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 4 ನ�ೇ ಜುಲ�ೈ 1978 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು.

ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸಿದ್ದ ಲೀಲಾ ರಾಯ್
ಜನನ: 2ನ�ೇ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 1900, ನಿಧನ: 11 ನ�ೇ ಜೂನ್ 1970

ಮ

ಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಲು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸಿದ ಲೀಲಾ ರಾಯ್
ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ವೀರ ಸ�ೇನಾನಿ ಲೀಲಾ ರಾಯ್ ಅವರು 1900ರ
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್
ಅವರ ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದ
ಲೀಲಾ ರಾಯ್ ಅವರು 1923ರಲ್ಲಿ ಢಾಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಎಂಎ
ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ವಿವಿಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ
ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂದುಳಿಯುವುದು
ಅವರಿಗೆ
ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಈ
ಲೀಲಾ ರಾಯ್
ಆಂದ�ೋ�ಲನದಲ್ಲಿ
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
ಅವರು 1931ರಲ್ಲಿ
ಸ�ೇರಿಸಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ
‘ಜಯಶ್ರೀ’ ಎಂಬ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ನಿಯತಕಾಲಿಕವನ್ನು
ಅವರು
ಸಶಸ್ತ್ರ
ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಕಟಿಸಲು
ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಾಂಬ್
ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಅದನ್ನು
ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತ್ರ
ಬೆಳೆಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದರು.
ನಾಗರಿಕ
ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು
ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ
ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ,
ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರನ್ನು ಆರು ವರ್ಷಗಳ
ಕಾಲ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಿದರು. ಅವರು ಬಂಗಾಳದಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ
ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಮಹಿಳೆಯರ
ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವ�ೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ
ದ�ೇಶದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯಿಂದ
ಹ�ೊರಬಂದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಲಕಿಯರ
ಶಿಕ್ಷಣ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರು ಹಾಗು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ
ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಾಲಕಿಯರು
ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ
ತರಬ�ೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು
ರಕ್ಷಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಅನ�ೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು
ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಲೀಲಾ ರಾಯ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿದ್ದರು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ಬಾರಿ
ಜ�ೈಲುವಾಸ ಮಾಡಿದ ಕಮಲಾ ಚೌಧರಿ
ಜನನ: 22 ನ�ೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 1908, ನಿಧನ: 15 ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 1970

ಸ್ವಾ

ತಂತ್ರ್ಯಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಬರಹಗಾರರ ಪಾತ್ರದ
ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದ�ೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾದರೂ,
ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಕಮಲಾ
ಚೌಧರಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವ�ೇ ಇಲ್ಲ. 1908ರ
ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಂದು ಲಖನೌದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ
ಕಮಲಾ ಚೌಧರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಬರಹಗಳು
ಸ್ತ್ರೀಕುಲದ ಮೇಲಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು
ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು
ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ
ಸದಾ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ
ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದ
ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಹಿಳೆಯರ
ಕಮಲಾ ಚೌಧರಿ
ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಸಾಮಾಜಿಕ-ರಾಜಕೀಯ
ಮತ್ತು
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ
ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು
ಮಾಡುತ್ತಲ�ೇ,
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು
ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ
ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು
ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ
ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು, 1930ರಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರ
ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮಾ
ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಕರೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ
ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಲು ಚರಕ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು
ರಚಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ
ಆಗಿದ್ದರು. ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಗೆ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ
15 ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಕಮಲಾ ಚೌಧರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ
ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರ
ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 1962 ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಲ�ೋ�ಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಪುರ್ ನಿಂದ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.
ಅವರು 15 ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 1970 ರಂದು ಕ�ೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು.
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ಮಾಲತಿ ಚೌಧರಿ: ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ತುಫಾನಿ
ಎಂದು ಕರೆಸಿಕ�ೊಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ್ತಿ’
ಜನನ: 26 ನ�ೇ ಜುಲ�ೈ 1904, ನಿಧನ: 15 ನ�ೇ ಮಾರ್ಚ್ 1998

ಸ್ವಾ

ತಂತ್ರ್ಯಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಮಾಲತಿ ಚೌಧರಿ
ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಮತ್ತು
ಇತರ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ
ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದವರು. 26ನ�ೇ ಜುಲ�ೈ
1904 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಮಾಲತಿ ಚೌಧರಿ 16ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 1921ರಲ್ಲಿ
ಶಾಂತಿನಿಕ�ೇತನಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋ�ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು
ವಿಶ್ವ-ಭಾರತಿಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶ ಪಡೆದರು.
ಮಾಲತಿ ಚೌಧರಿ
ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ನೀಡಿದ ಕರೆಯ
ಈಗ ಬಾಂಗ್ಲಾ
ಮೇರೆಗೆ ಮಾಲತಿ ಚೌಧರಿ ಉಪ್ಪಿನ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಾಬ್ ಕೃಷ್ಣಾ
ಪೂರ್ವ
ಚೌಧರಿ
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ
ಜ�ೈಲಿಗೆ
ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ
ಹ�ೋ�ದರು, ಅನಂತರ ಒರಿಸ್ಸಾ (ಈಗ
ಜನಿಸಿದರು.
ಒಡಿಶಾ)
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು.
ಅವರ ಪ್ರಖರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು
ನ�ೋ�ಡಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ‘ತುಫಾನಿ’ ಎಂದು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮೀನು ಎಂದು
ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಅವರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಜ�ೈಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ದರು. ಭಾರತೀಯ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ�ೇರಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಸಮಾಜವಾದಿ ಕರ್ಮ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ,
ಅವರು ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಉನ್ನತಿಗಾಗಿ
ಬಾಜಿರಾವ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಮಾಲತಿ ಅವರು
1946ರಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ
ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರವೂ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹ�ೇರಿದ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದರು. ಅವರು 15 ನ�ೇ ಮಾರ್ಚ್ 1998 ರಂದು
ತಮ್ಮ 93 ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನಹ�ೊಂದಿದರು.
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ಗುಜರಾತ್ ನ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ಸಂವಿಧಾನ 60 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದ
ಅಂಗವಾಗಿ 2010ರಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂವಿಧಾನದ
ಪ್ರತಿಯಿಟ್ಟು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿದರು.

ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶ�ೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ
ನೀಡಲು ಕ್ರಮ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ
ಸಂವಿಧಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾ, ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು
ಆಡಳಿತಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ
ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಭಾಷಣದ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ
ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿ ನಾಗರಿಕರು, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಯಾವುದ�ೇ
ದ�ೊಡ್ಡ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲವಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವ�ೇ.
ಸಂವಿಧಾನದ ಸಮಗ್ರತೆ- ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಹೆಗ್ಗುರುತು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವ�ೇದನಾಶೀಲತೆ.
ಅವರು ಬಡವರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದಲಿತರಾಗಿರಬಹುದು,
ಹಿಂದುಳಿದವರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಂಚಿತರಾಗಿರಬಹುದು,
ಬುಡಕಟ್ಟು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಎಲ್ಲರ
ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ತವ್ಯದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ - ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ,
ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮರೆಯಬಾರದು.
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು “ನಾವು ಭಾರತದ ಜನರು” ಎಂದು
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಭಾರತದ ಜನರ�ೇ ಅದರ ಶಕ್ತಿ.
ನಾನು ಏನ�ೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ, ನಾನು ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ.
ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲ.

ಭಾರತ – ಆಸಿಯಾನ್ 18ನ�ೇ ಶೃಂಗಸಭೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

30 ವರ್ಷಗಳ ಸಹಯೋಗ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
‘ಆಸಿಯಾನ್-ಭಾರತ ಸ್ನೇಹ ವರ್ಷ’ ಆಚರಿಸಲಿರುವ ಭಾರತ
ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ, ಅಂತರ್ಗತ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಕಡಲ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ಪ್ರತಿಪಾದಕನಾಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪೂರ್ವದತ್ತ ಕ್ರಮ
ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ-ಆಸಿಯಾನ್ 18ನ�ೇ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆಸಿಯಾನ್ ಜ�ೊತೆಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು, 16ನ�ೇ ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯತೆ, ನಿಯಮ ಆಧಾರಿತ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದ�ೇಶಗಳ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ
ಸಮಗ್ರತೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು...

ಭಾ

ರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸ್ಥಿರತೆಯ
ಗುರಿಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ
ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ
ಸಹಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳ ಕ�ೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವದತ್ತ ಕ್ರಮ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಆಸಿಯಾನ್
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ
ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ 10 ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ಒಕ್ಕೂಟವಾಗಿರುವ ಆಸಿಯಾನ್ 700 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು 250 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಡಿಪಿ
ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಆಸಿಯಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ
ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ದ�ೊರೆತು 75 ವರ್ಷ ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾನ್ ಬಾಂಧವ್ಯ 30 ವರ್ಷಗಳನ್ನು
ಪೂರ�ೈಸಲಿವೆ. ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ಆಸಿಯಾನ್
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಭಾರತ-ಆಸಿಯಾನ್
ಸ್ನೇಹವರ್ಷ ಎಂದು ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ, “ಭಾರತ
ಮತ್ತು
ಆಸಿಯಾನ್’’
ಸಾವಿರಾರು
ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ರ�ೋ�ಮಾಂಚನಕಾರಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹ�ೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ
ಇತಿಹಾಸ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು,
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಭಾಷೆಗಳು, ಪಠ್ಯಗಳು, ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ,
ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ
ಗ�ೋ�ಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲ�ೇ ಆಸಿಯಾನ್ ನ ಏಕತೆ
ಭಾರತದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.” ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು
ದಿನ ಮೊದಲು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 27ರಂದು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾ
ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, “ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು
ಸಮಗ್ರ ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಸಿಯಾನ್
ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಣದ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ
ನೀಡಿದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.

2017ರ ಗಣರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಸಿಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ
ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ

ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ (ಆಸಿಯಾನ್) 10 ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ
ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು 1967ರಲ್ಲಿ ಇಂಡ�ೋ�ನ�ೇಷ್ಯಾ, ಮಲ�ೇಷ್ಯಾ, ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್,
ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮತ್ತು ಥ�ೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ನಂತರ ಅದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಬ್ರೂನ�ೈ, ಕಾಂಬ�ೋ�ಡಿಯಾ, ಲಾವೋಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸ�ೇರಿದವು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸಿಯಾನ್ ಚಿಂತನೆಯೂ ಅನ�ೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದ�ೇ ಆಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯದ ಜ�ೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಮುಕ್ತ, ಸಮತ�ೋ�ಲಿತ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇಬ್ಬರೂ
ಒಮ್ಮತ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವದತ್ತ ನ�ೋ�ಟ ಎಂಬ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು
ಆಸಿಯಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ಆದರೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2017ರಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ�್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ
ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ವದತ್ತ ಕ್ರಮ ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ
ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮ ಪಡೆಯಿತು.
ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ,
ಭಾರತವು
2019ರಲ್ಲಿ
ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್
ಸಾಗರಗಳ
ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಆಸಿಯಾನ್ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ 10 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಂಘವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೂರ್ವ
ಏಷ್ಯಾ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಭಾರತ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ನ�ೇತೃತ್ವದ
ವ�ೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 10 ಆಸಿಯಾನ್ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ
ಭಾರತ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕ�ೊರಿಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್,
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. 2005ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ,
ಇದು ಪೂರ್ವ ಏಷ್ಯಾದ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

‘ಉಡಾನ್’ ನ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಮತ್ತು
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ‘ಆರೋಗ್ಯ’

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದ�ೇಶದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯವಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಹಲವು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ
ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಶ�ೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2೦ ರಂದು ಬೌದ್ಧ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಕುಶಿನಗರದಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ�ೊಸ ‘ರನ್ ವ�ೇ’ಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ಐದು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವಾಗ ಇಡೀ ದ�ೇಶದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸಲು ವಾರಾಣಸಿಯಿಂದ 64,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ಉ

ತ್ತಮ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸ�ೇವೆಗಳು
ಮತ್ತು
ಆಧುನಿಕ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗದ ನಡುವೆಯೂ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವಲಯದ
ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು
ವ�ೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಹ�ೇಳುತ್ತದೆ. 107 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಗತಿಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನ�ೊಂದಿಗೆ ದ�ೇಶದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ�ೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯವುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಶ�ೇಕಡ
137ರಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಳದ�ೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಮಾದರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಾಗಲಿ! ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹ�ೇಳುವುದ�ೇನೆಂದರೆ, “ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ,
2014ರವರೆಗೆ ದ�ೇಶದ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90,000
ಸೀಟುಗಳಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು 60,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹ�ೊಸ
ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜು ಇರಬ�ೇಕೆಂದು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.” ಎಂದು.

26 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ನವೆಂಬರ್ 16-30, 2021

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರದ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ವ�ೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ
ವ�ೈದ್ಯರನ್ನು ದ�ೇಶ ಮುಂದಿನ 10-12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿರುವ
ವ�ೇಗವು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟುಗಳು ಮತ್ತು
ವ�ೈದ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸೀಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಈಗ ಬಡ ಪೋಷಕರ
ಮಗುವೂ ವ�ೈದ್ಯನಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣಲು
ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ
ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಕುರಿತಂತೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆಲಿಸಲು
ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಗಢ
ಪ

ಮಿರ್
ಜಾಪು

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ
ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2021 ರಂದು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಘ�ೋಷಿಸಿದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ರಕ್ಷಣಾ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ
ಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ,
64,180 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಆರ�ೈಕೆ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ವಾರಾಣಸಿಯಿಂದ ಈ
ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, “ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ
ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ದ�ೊಡ್ಡ
ಅಂತರವು
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ
ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಆತಂಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯು ದ�ೇಶದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಈ
ದ�ೋ�ಷಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ

ಧಾ ್ಥನಗರ
ಸಿದ್ರ

ಯಾ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಆರಂಭ

ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶವಿದೆ

ರ್
ವಿಂ ಮಾ
ಧ
ವೈ ್ಯವಾ
ದ
ಸಿ
ಕಾ ್ಯಕೀಯ ನಿ
ಲೇ
ಜು

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ

5 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವ�ೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಅರೆ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ

ಮಹರ್ಷಿ
ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ
ವೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲೇಜು

28 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೂರ್ವಾಂಚಲ
ಪ್ರದ�ೇಶವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿತ್ತು.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು, “ನಂಬಿಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಜೀವನಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ವಿಶಾಲ
ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ. ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರ, ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಭವಿಷ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರ�ೋ�ಗಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳು
ಕ�ೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪೂರ್ವಾಂಚಲವು ಈಗ ಪೂರ್ವ ಭಾರತದ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ಈ ಭೂಮಿ
ಅನ�ೇಕ ವ�ೈದ್ಯರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ, ಅವರು ದ�ೇಶವನ್ನು
ರ�ೋ�ಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದ�ೇ ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ
ಚಿತ್ರಣ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಕಳಂಕಿತವಾಗಿತ್ತು
ಮತ್ತು ಮೆದುಳು ಉರಿಯೂತದಿಂದಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದ
ದುರಂತ
ಸಾವುಗಳಿಂದಾಗಿ
ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ
ಒಳಗಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಇದು ಪೂರ್ವ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಹ�ೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.”

2500 ಹಾಸಿಗೆಗಳು 9 ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಹಾ
ಎಟ್
ಗನ
ವೀರಾಂಂತಿ
ಧಿ
ಅವ
ಲೋ
ಬಾಯ್್ಯಕೀಯ
ವೈದ ಜು
ಕಾಲೇ

ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿದೆ

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದೇವೆ.
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವಿಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಜಾಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ರ�ೋ�ಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ರ�ೋ�ಗನಿರ್ಣಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಕ್ಷೇಮ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ರ�ೋ�ಗಗಳ ಪತ್ತೆ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರ�ೋ�ಗವು
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಅದು ಮಾರಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ.
600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ 35,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹ�ೊಸ
ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 125 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಎರಡನೆಯ ಅಂಶವು ರ�ೋ�ಗಗಳ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ರ�ೋ�ಗಗಳ ರ�ೋ�ಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು
ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. 730
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮೂರನೆಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ
ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.”
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ನವೆಂಬರ್ 16-30, 2021
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

602 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಆರ�ೈಕೆ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ
n

n

n

ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ 10 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 17,788
ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ.
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 11,024 ನಗರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.
ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 11 ರಾಜ್ಯಗಳ 3382 ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನದ�ೊಂದಿಗೆ
ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ದ�ೇಶದ 602 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು 12 ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಆರ�ೈಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿಭಾಗಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ.
ಐದು ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ�ೋ�ಗ
ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ�ೇಂದ್ರದ (ಎನ್.ಸಿಡಿಸಿ) 20 ಮೆಟ�್ರೋಪಾಲಿಟನ್

ಸ್ವಚ್ಛ
ಭಾರತ
ಅಭಿಯಾನ, ಯೋಗ,
ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ
ಸಕಾಲಿಕ ಆರ�ೈಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ರ�ೋ�ಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ
ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸ್ವಸ್ಥ
ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯು
ವಿಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಮತ್ತು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಟಿ ಆಧರಿತ
ರ�ೋ�ಗ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಜಾಲವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ರ�ೋ�ಗಗಳ
ಶೀಘ್ರ ಪತ್ತೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ
ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು
ಬಲಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ನೀತಿ (ಎನ್.ಎಚ್ಪಿ), 2017ರ
ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2025ರ ವ�ೇಳೆಗೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು
ಜಿಡಿಪಿಯ ಶ�ೇ.1.15ರಿಂದ ಶ�ೇ.2.5ಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ವಾರಾಣಸಿಗೆ 5,200
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ
ಯೋಜನೆ

n

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಣ್ಗಾವಲು ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು
ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು/ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ವಿಸ್ತರಣೆ. 17 ಹ�ೊಸ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು
ಮತ್ತು 32 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, 11 ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು 7
ಭೂ ಗಡಿ ದಾಟುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 33 ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
15 ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು
ಎರಡು ಸಂಚಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ. ಒನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಗಾಗಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪನೆ.

ಇಂದ್ರಧನುಷ್
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ದ�ೇಶದ ಬುಡಕಟ್ಟು
ಮತ್ತು
ದೂರದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು.

602 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ತುರ್ತು ಆರ�ೈಕೆ
ಘಟಕಗಳು

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಪೂರ್ಣ
ಭಾರತಕ್ಕೆ
ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ
ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ

ಸಮಾಜದ ಸೌಲಭ್ಯ ವಂಚಿತ
ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿದ ಜನರಿಗೆ
ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ಮತ್ತು
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದು.

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರ
ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ವಾರಾಣಸಿಗೆ 5200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದರು. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸುಮಾರು 28 ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು
ಲಕ್ನೋದಿಂದ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

28 ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ನವೆಂಬರ್ 16-30, 2021

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 9 ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು
ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆಲಿಸಲು
ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಬೌದ್ಧ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್:

ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಮೂಡಿದ ರೆಕ್ಕೆ

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಈಗ ದ�ೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು
ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ವ�ೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಕ�ೇಂದ್ರ
ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ, ಬೌದ್ಧ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕುಶಿನಗರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು.

ಭ

ವಿಷ್ಯದ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
ಈಗ
ದ�ೇಶದ
ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಡೆತಡೆರಹಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನೂ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು
ಬಹುಮಾದರಿ ಸಂಪರ್ಕದ�ೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ ಅಮೃತಕಾಲದ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ತ್ವರಿತಗ�ೊಳಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಗತಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ವಾಯುಯಾನ
ವಲಯವು ದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರಿದೆ. 2014
ರವರೆಗೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೇವಲ 74 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
62 ಹ�ೊಸ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಉಡಾನ್
ಯೋಜನೆಯು 3ನ�ೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ದ�ೇಶ
ಮತ್ತು ವಿದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಹಾರಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅದರಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಲಾಭ
ಪಡೆದಿದೆ. ಆಗ್ರಾ, ಹಿಂಡಾನ್, ಕಾನ್ಪುರ, ಬರ�ೇಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕೆಲವ�ೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲಿಘರ್, ಚಿತ್ರಕೂಟ, ಮೊರಾದಾಬಾದ್, ಮಯೂರ್ಪುರ್
ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ರಸ್ತೆ, ರ�ೈಲು ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಬೌದ್ಧ
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ 2500
ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರಿನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಪಡೆದ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಾದ ಕುಶಿನಗರದಲ್ಲಿ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ
ದ�ೇಶ ಮತ್ತು ವಿದ�ೇಶಗಳ ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ
ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ನ�ೇರವಾಗಿ ಕುಶಿನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು, ಬೌದ್ಧ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ನ�ೇರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಸಂಪರ್ಕದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಶಿನಗರವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಸಂಚರಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕುಶಿನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು
ಈಗ ಕುಶಿನಗರದ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದ�ೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಪ್ರಮುಖ ಬೌದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಾದ ಸಾರನಾಥ್, ಶ್ರಾವಸ್ತಿ, ಸಂಕಿಸಾ ಮತ್ತು
ಲುಂಬಿನಿಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಕುಶಿನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು
ಕ�ೇಳಲು QR ಕ�ೋ�ಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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3,600 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕುಶಿನಗರ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹ�ೊಸ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕಟ್ಟಡವು
ದಾಖಲೆಯ ಐದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಒಂದು ಬಾರಿಗೆ 3೦೦ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್ ವ�ೇ ಏರ್ ಬಸ್-321 ಮತ್ತು ಬ�ೋ�ಯಿಂಗ್737 ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾದರಿಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಕುಶಿನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಇಲ್ಲಿನ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಆತಿಥ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ
ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 20 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ
ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ, ಉದ�್ಯೋಗ
ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ,
ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಕುಶಿನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ
ಸಂಖ್ಯೆ 28 ರಿಂದ ಕ�ೇವಲ 5 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹತ್ತಿರದ
ರ�ೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಪಡ್ರೌನಾದಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಬಹುಮಾದರಿ ಸಂಪರ್ಕವು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಹ�ೊಸ ಪ್ರಚ�ೋ�ದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ
ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ�ೊಳಗೆ ಇದನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ನ�ೇರ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕವೂ ಇದೆ.
ಲುಂಬಿನಿ, ಸಾರನಾಥ್ ಮತ್ತು ಗಯಾದಲ್ಲಿನ ಯಾತ್ರಾ
ಸ್ಥಳಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಬೌದ್ಧ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ದ�ೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ
ಆಗಮನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ.
ಸ್ಥಳೀಯ ತ�ೋ�ಟಗಾರಿಕಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ
ಸರ್ಕಾರಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜು ಸ�ೇರಿದಂತೆ
12 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ.
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ವಿಶ್ವದ ಬೃಹತ್, ವೇಗದ ಮತ್ತು
ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ದಾಖಲೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತಿದೆ –
(ಬಸವನಹುಳು ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವುದು).
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾದೆಯು ಮಂದಗತಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತದ
ಲಸಿಕೆಯ ವ�ೇಗವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ವಿಪತ್ತಿನ ನಡುವೆ ಈ ಗಾದೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.
ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 9-10 ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಕ�ೇವಲ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
ಎರಡು ದ�ೇಶೀಯ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಭಾರತವು 1೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಿಂದಿನ ದ�ೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ‘ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ’. ಇದು ಯಾವುದ�ೇ ಅಭಿಯಾನದ ತಿರುಳು.
ಈ ವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದೆ...
ಕೃತಂ ಮೇ ದಕ್ಷಿಣ�ೇ ಹಸ್ತೆ, ಜಯೋ ಮೇ ಸವ್ಯಆಹಿತಃ ।

ನಾ

ವು ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಡಿದರೆ,
ಒಂದು
ಕಡೆ
ನಮ್ಮ
ದ�ೇಶವು
ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಿತು ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅದು ದ�ೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸನ್ನು
ಪಡೆಯಿತು ಎಂದರ್ಥ. ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 22 ರಂದು ದ�ೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ
ಮಾತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ದ�ೇಶವನ್ನು
ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ 100 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳ
ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ರೂಪಿಸುವವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಯಣವನ್ನು
ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು. ಅವರು ಹ�ೇಳಿದ್ದು: “ಇಂದು ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಭಾರತದ
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ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಹ�ೋ�ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಒಂದು ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಡಿ
ದಾಟಿದ ವ�ೇಗವನ್ನೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಪ್ಪಿಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ,
ಅದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು? ಎಂಬುದು.
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದಿದ ದ�ೇಶಗಳು ಲಸಿಕೆಗಳ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ
ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ
100 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಹೆಗ್ಗುರುತನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ದ�ೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ
ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಕ್ಯೂಆರ್
ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ವ�ೇಗಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದ
ಶ್ಲಾಘನೆ, ಶತಮಾನದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹೆಜ್ಜೆ.

ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದವು. ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ದ�ೇಶಗಳು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ,
100 ವರ್ಷಗಳ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ
ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದವು. ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಭಾರತವು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು
ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ? ಭಾರತದ ಜನರು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ? ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗ
ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಭಾರತವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ
ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು,
ಆದರೆ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 21 ರಂದು, ಭಾರತವು ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 1೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್
ಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ 100
ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಅದೂ ಉಚಿತವಾಗಿ! 1೦೦
ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕ�ೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಇದು ದ�ೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ; ಇದು ಇತಿಹಾಸದ ಹ�ೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು
ಸಾಧಿಸುವುದು ಹ�ೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಆ ನವ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣ
ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯಗಳ ಈಡ�ೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ
ಆ ನವ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರಣವೂ ಆಗಿದೆ. 100 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆಯ ಡ�ೋ�ಸ್
ಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಜಗತ್ತು ಈಗ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು
ಔಷಧ ತಾಣವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು
ಬಲಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವ�ೇ ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಐರ�ೋ�ಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ, ಅರಬ್ ಲೀಗ್, ನ್ಯಾಟ�ೋ�, ಜಿ-7 ಮತ್ತು
ಆಸಿಯಾನ್ ಗಿಂತ ಭಾರತವು ದ�ೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಲಸಿಕೆ
ನೀಡಿಕೆಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂದಿದೆ. ಭಾರತವು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ
1ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ತ�ೋ�ರಿಸಿದರೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದಿದ ದ�ೇಶಗಳು
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕ ದಿನಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಜಪಾನ್
ಗೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳು, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ 11 ದಿನಗಳು, ಜರ್ಮನಿಗೆ 45
ದಿನಗಳು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆ 104 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ 124
ದಿನಗಳು ಬ�ೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಗುಜರಾತ್,
ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ದ�ೈನಂದಿನ ಸರಾಸರಿ ಲಸಿಕೆ ವಿಶ್ವದ ಅನ�ೇಕ ದ�ೇಶಗಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಲಸಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತವು
ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ.

ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ

ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ
ಮಾಡಿದ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು
ಯಾರೂ ತಳ್ಳಿಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ
ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಮೋದಿ ಅವರು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು
ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಏಳು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳ
ತಯಾರಕರ�ೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಿದ್ದು:
“ನಮ್ಮ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ
ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತದತ್ತ ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದೆ.”
ಭವಿಷ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಒಟ್ಟಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಸೀರಮ್ ಇನ್ ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ
ಸಿಇಒ ಅದಾರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ ಅವರು, “100
ಕ�ೋ�ಟಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಗಳ ಡ�ೋ�ಸ್
ಭಾರತದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು
ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಉದ್ಯಮವು ಸರ್ಕಾರದ�ೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು 1೦೦
ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.” ಎಂದರು.
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ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

2021ರ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 21 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ
ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಸ�ೇರಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ನಾಗರಿಕನಿಗೂ ಸ�ೇರಿದ್ದು. ಭಾರತದ
ಈ ಸಾಧನೆ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ
ವ�ೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ
ದ�್ಯೋತಕವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಉದ್ಯಮ
ಮತ್ತು 130 ಕ�ೋ�ಟಿ ಭಾರತೀಯರ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ವಿಜಯವನ್ನು
ನಾವು ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
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ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡುವುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸ�ೇವಾ ದ�ೋ�ಣಿಗಳು ನೀರಿಗಿಳಿದಾಗ
ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ಎಲ್ಲಾ
ರೀತಿಯ ವದಂತಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಲ�ೇ ದುರ್ಗಮ
ಪರ್ವತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು
ತಲುಪುವ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ವ�ೇಗದ
ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಜನರ
ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ಋಣಿಯಾಗಿದೆ.
1೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ
ರಾಮ್ ಮನ�ೋ�ಹರ್ ಲ�ೋ�ಹಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು,
ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ‘ಮನ್
ಕಿ ಬಾತ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ
ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಬಾಗ�ೇಶ್ವರ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಚಾನಿ ಕ�ೊರಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎ.ಎನ್.ಎಂ ಆಗಿ ನ�ೇಮಕಗ�ೊಂಡಿರುವ
ಪೂನಮ್ ನೌಟಿಯಾಲ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವಾಗ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
“ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನದಿಗಳನ್ನು ದಾಟಬ�ೇಕಾಯಿತು.
ತಗ್ಗು ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 8ರಿಂದ 10 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು ಹ�ೋ�ಗುತ್ತಿದ್ದೆವು.
ಈ ತ�ೊಡಕುಗಳ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಲಸಿಕೆ
ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು
ಜನರನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅನ�ೇಕ ಜನರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು
ನಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ.” ಪೂನಮ್
ನಂತಹ ಜನರ ನಿರ್ಭಯ ಹಾಗು ಸ�ೇವಾ ಮನ�ೋ�ಭಾವದಿಂದಾಗಿ
ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಶ�ೇ.100ರಷ್ಟು ಮೊದಲ ಡ�ೋ�ಸ್ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ.
ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶ�ೇಷ ಲ�ೇಖನವನ್ನೂ
ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: “ಇಂದಿನವರೆಗೆ, ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ದ�ೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ
ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ದ�ೇಶಗಳು ಉತ್ಪಾದಕರ ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ
ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು 100 ಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು
ದಾಟಿದ್ದರೂ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಲಸಿಕೆಗಳ ಪೂರ�ೈಕೆಗಾಗಿ
ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ! ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಏರಲು ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು
ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಸಲ್ಲಬ�ೇಕು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿಯೇ ಲಸಿಕೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ
ಭಾರತವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಆಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರ
ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆ

ಲಸಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾದ ನಂತರ,
ಈಗ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಕನಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಪಾತ್ರವನ್ನು
ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ

ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ
ಇಸ್ರೇಲ್ ವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ದ�ೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ
ಸಾಧನೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಚ್.ಒ. ಮಹಾ
ನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆಡ�್ರೋಸ್ ಅಧನ�ೋ�ಮ್ ಗ�ೇಬ್ರೆಯಾಸಿಸ್,
“ಭಾರತವು ತನ್ನ ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವ�ೈರಾಣುವಿನಿಂದ
ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಸಿಕೆ ನ್ಯಾಯದ ಗುರಿಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಲಸಿಕೆ
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು
ಅಭಿನಂದಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನಾಫ್ತಾಲಿ ಬೆನೆಟ್,
“ಈ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಲಸಿಕೆಗಳು ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ
ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನಮಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ” ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ಇದು ಭಾರತದ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಜಯವಾಗಿದೆ.
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ
ಇದು ದ�ೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.”

244 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ
ಪ್ರಕರಣಗಳು, 106 ಕ�ೋ�ಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಲಸಿಕೆ
ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ 12,514 ಹ�ೊಸ ಕ�ೊರ�ೊನಾ
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ
ಚ�ೇತರಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶ�ೇ.98.20ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಒಟ್ಟು ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ನವೆಂಬರ್ 1 ರವರೆಗೆ 106 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಒಟ್ಟು
ಸಂಖ್ಯೆ 1,58,817 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ 248 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಗಾಗಿ ಈವರೆಗೆ 60.92
ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು (60,92,01,294) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಿಂದ
ಚ�ೇತರಿಕೆಯ ದರವು
ಶ�ೇ.98.20 ಆಗಿದೆ.
ನೀಡಲಾದ
ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳು

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

106.31

ಕ�ೋ�ಟಿ
ಮೀರಿದೆ

ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದ�ೇಶದ
ಒಟ್ಟು ಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ
೦.46 ರಷ್ಟಿವೆ, ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ
ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಮುಂಚೂಣಿ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

18-44

45-59

60 ವರ್ಷ
ಮೀರಿದವರು

ವಯೋಮಾನ
ದವರು

ವಯೋಮಾನ
ದವರು
ಕ�ೋ�ಟಿ

ಕ�ೋ�ಟಿ

ಕ�ೋ�ಟಿ

ಕ�ೋ�ಟಿ

1ನ�ೇ ಡ�ೋ�ಸ್

ಕ�ೋ�ಟಿ

ಕ�ೋ�ಟಿ

ಕ�ೋ�ಟಿ

2ನ�ೇ ಡ�ೋ�ಸ್

ಲಕ್ಷ

ಕ�ೋ�ಟಿ

ಕ�ೋ�ಟಿ

ಇಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕ�ೇವಲ
ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರಷ್ಟೇ
ಸಾಲದು.
ಕ�ೊನೆಯ
ಮೈಲಿ
ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಸಾಗಣೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ಹರಿಸಬ�ೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು, ಲಸಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಸೀಸೆ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಊಹಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಪುಣೆ ಅಥವಾ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್
ನ ಒಂದು ಘಟಕದಿಂದ, ಲಸಿಕೆಯ ಸೀಸೆಯನ್ನು ಯಾವುದ�ೇ
ರಾಜ್ಯದ ತಾಣಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು
ಜಿಲ್ಲಾ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲಿಂದ, ಇದು ಲಸಿಕೆ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ
ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ರ�ೈಲುಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀ.
ಸಂಚಾರದ ನಿಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಯಾಣದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ
ಮಾಡುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶೀತಲೀಕರಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು
ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಲಸಿಕೆಗಳ ವಿತರಣಾ ವ�ೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ
ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು,
ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ
ಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಗಳು ಮೊದಲ�ೇ
ನಿರ್ಧರಿಸಿದ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಅವುಗಳನ್ನು
ತಲುಪಿದವು.
ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ
ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಕ�ೋ�ವಿನ್ ನಲ್ಲಿ
ದೃಢವಾದ ಟೆಕ್ ವ�ೇದಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದವು. ಇದು
ಲಸಿಕೆಯ ಚಾಲನೆಯು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ, ಹೆಚ್ಚಬಹುದಾದ,
ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು. ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕನು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ
ಮೊದಲ ಡ�ೋ�ಸ್ ಮತ್ತು ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ನಗರದಲ್ಲಿ
ಅದ�ೇ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡನ�ೇ ಡ�ೋ�ಸ್ ಅನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದ
ಮಧ್ಯಂತರದ ನಂತರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಇದು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು.”
ಭಾರತವು
ಲಸಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ
ಹ�ೊಸ
ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದ�ೇಶದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಲಪಡಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನಿರಂತರ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿವೆ. ಈಗ ಭಾರತವು ಅಂತಹ ಯಾವುದ�ೇ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು: ನವೆಂಬರ್ 1, 2021 ರಂತೆ
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ನವ ಕಾಶ್ಮೀರ

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ನಿಗ್ರಹ

ವಿಧಿ 370ರ ರದ್ದತಿಯು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದೂ
ಕರೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಈ ಸ್ಥಳವು ಈಗ ದ�ೇಶದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಂತೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲು ಕ�ೊಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ನೆರೆಯ ದ�ೇಶದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದಾಗಿ 31 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ
ಕಾಶ್ಮೀರ ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ�ೊಸ ಗಾಥೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ
ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅನ�ೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತ�ೋ�ರಿದ್ದಾರೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ
ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಯೋಧರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಮಯ ಕಳೆದಾಗ ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಸೂತ್ರಧಾರರುಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಂದ�ೇಶ ನೀಡಿದರು. ತನ್ನ ದೃಢವಾದ
ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ�ೇತಿಸುತ್ತಾ ಅವರು ವ�ೇದಿಕೆಯಿಂದ ಗುಂಡು ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಗಾಜನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೀಗೆ
ಹ�ೇಳಿದರು- ನಾನು ಕಣಿವೆಯ ಯುವಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ...
ಗುಂಡು ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಗಾಜಿನ ಕವಚ
ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಹ�ೇಳಿದ್ದು –
ಜನರು ತಮ್ಮ ಭಯ ಬಿಡಬ�ೇಕು

ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ
ಮೊದಲು, ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಗುಂಡು ನಿರ�ೋ�ಧಕ
ಗಾಜಿನ ಕವಚವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ತಾವು ಗುಂಡು
ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದ�ೇ ಭದ್ರತೆ
ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆಯೇ
ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಕಣಿವೆಯ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಭಯವನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕಬ�ೇಕು. ನೀವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು
ನಂಬುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಕಣಿವೆಯ ಜನರು ಮತ್ತು ಯುವಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ
ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅವರು
ಕಣಿವೆಯ ಯುವಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಾ

ವುದ�ೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಬದಲಾವಣೆಯ
ಚಾಲಕ
ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಮ್ಮು
ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ
ಸುಮಾರು ಶ�ೇ. 70ರಷ್ಟು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ
ಯುವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ
ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಘಟನೆಗಳು
ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ
ಯುವಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ
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ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ
ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ
ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು, “ಈಗ ಯಾರೂ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ಈ
ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ”
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಗೃಹ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ
ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಯುವಕರನ್ನು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ
ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ
ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತವೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ
ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ, ಅವರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಂದ�ೇಶ ನೀಡಿದರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
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n

n

n

n

n
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ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಜಮ್ಮುವಿನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕ�ೊನೆಯ ಗ್ರಾಮವಾದ ಮಕ್ವಾಲ್ ನಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದರು. ಬಿ.ಎಸ್.ಎಫ್ ಯೋಧರನ್ನು
ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂತ�ೋ�ಷ
ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಜಮ್ಮುವಿನ ಗುರುದ್ವಾರ ಡಿಜಿಯಾನಾ
ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಪಂಚಾಯತ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ, ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಪ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನ�ೇಮಕ
ಮಾಡಬ�ೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನ�ೇಮಕಾತಿ ಪತ್ರಗಳು, ಪಿಎಂ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಮತ್ತು
ತ�ೇಜಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು
ಒಟಿಎಫ್.ಡಿಗೆ 500 ಹಕ್ಕು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.
ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು.
ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಐಐಟಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 210 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉನ್ನತ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲಯ, ಜಿಮ್, ಒಳಾಂಗಣ
ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡುವಾಗ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಭದ್ರತಾ
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ
ನಾಗರಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಶಾರ್ಜಾಕ್ಕೆ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನವನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು, ಕ�ೇಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು
ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಹುತಾತ್ಮ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರ್ವೇಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ದಾರ್ ಅವರ
ಮನೆಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀನಗರದ ಯುವ ಕ್ಲಬ್ ಸದಸ್ಯರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರು ಸೂಫಿ
ಸಂತರನ್ನು ಭ�ೇಟಿಯಾದರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು
ಸಹಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ
ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದರು ಮತ್ತು ಯೋಧರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ,
ಪುಲ್ವಾಮಾ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ
ಹ�ೇಡಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ವೀರ ಯೋಧರಿಗೆ
ಗೌರವ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೀರ ಹುತಾತ್ಮರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರು.

ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡಲು ಯಾರಿಗೂ
ಎಂದಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಂದು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವಕರು
ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕ�ೇ ಹ�ೊರತು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನಲ್ಲ,
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನಲ್ಲ ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಅವರು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ
ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಗಳಾಗಬ�ೇಕು
ಮತ್ತು
ಅವರ
ಜೀವನವನ್ನು
ಉತ್ತಮಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕೆಂದೂ ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಧಿ370ರ ರದ್ದತಿಯ
ನಂತರ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು

ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
n

n

n

n

n

n

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ
ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ
12,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.
2022ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 51 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೆಟ�್ರೋ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 7೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಶ್ರೀನಗರದ 5೦೦ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ
ಕಾಮಗಾರಿ 115 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿದೆ, ಹಂದ್ವಾರ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು 4,೦೦೦
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವೂ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2021
ರವರೆಗೆ, 1.31 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಜಮ್ಮು
ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು, ಇದು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಹ�ೊಸ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀನಗರ-ಶಾರ್ಜಾ ನಡುವಿನ ನ�ೇರ
ಸಂಪರ್ಕವು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಶ್ರೀನಗರ ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ 11ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ
ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುವು
ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ.

ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು
ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ವ�ೇಗದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು,
ಅನ್ಯಾಯ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಎರಡರಲ್ಲೂ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ�ೇಗವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈಗ ಜನರು ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತ್ಯ
ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಅವರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
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ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ

ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಬಡವರ ಸಬಲೀಕರಣ

ಮನೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದುವುದು ಗೌರವ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಭರವಸೆಯ ಭವಿಷ್ಯ, ಹ�ೊಸ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ
ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಬಡವರು ಮತ್ತು
ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಸ್ಸಂದ�ೇಹವಾಗಿ
ಇದು ಬಡವರಿಗೆ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಔತಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. 3 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳ
ನಿರ್ಮಾಣದ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂರಿನ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತಿದೆ...

ಆ

ಗ್ರಾದ ವಿಮಲ�ೇಶ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುರಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈಗ ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಹ�ೊಸ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವಿಮಲ�ೇಶ್ ಹ�ೇಳುವಂತೆ, “ಈ
ಹಿಂದೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ನಾನು ಎಂದಾದರೂ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ ಹ�ೊಂದುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು
ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಿಎಂ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನನ್ನ ಮನೆಯ
ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಲಲಿತಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಬಿತಾ ಅವರ ಕಥೆ
ವಿಮಲ�ೇಶ್ ಅವರ ಕಥೆಯಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಕಚ್ಚಾ
ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ನೀರು ಸ�ೋ�ರುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀನಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಅವರು ಬದುಕಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು,
ಜ�ೊತೆಗೆ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ. ವಾಸಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ
ನಂತರ, ಆ ದಿನಗಳು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ.
ಜಮ್ಮುವಿನ ಬುವಾ ದಿತ್ತ, ಕಾನ್ಪುರದ ರಾಮ್ ಜಂಕಿ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು
ಒಡಿಶಾದ ಬಾಲಂಗೀರ್ ನ 80 ವರ್ಷದ ಶಶಿ ಬಾರಿಕ್ ಕೂಡ ಪಿಎಂ ವಸತಿ
ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿದ್ದಾರೆ. ಶಶಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, “ನಾವು
ಈಗ ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಾವ�ೇ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು.
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ಕ�ೊಳೆಗ�ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು
ಪಕ್ಕಾ ಮನೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರದ ನನ್ನ
ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಗಳು, ಅಂತಹ ಮೂರು ಕ�ೋ�ಟಿ
ಕುಟುಂಬಗಳು ಈಗ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳಾಗುವ
ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 3 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ
ನೀವು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈ ಜನರು
ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

n

n

n

n

n

n

ಯೋಜನೆಯ ಒಳಹೊರ ನೋಟ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ಗ್ರಾಮೀಣ (ಪಿಎಂಎವ�ೈಜಿ) ಎಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವ�ೇ ಬಡವರನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದರ್ಥ
ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿ 2011ರ ಆಧಾರದ
ಮೇಲೆ, ವಸತಿ ರಹಿತರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು
ಕ�ೋ�ಣೆಗಳ ಕಚ್ಚ ಗ�ೋ�ಡೆ ಅಥವಾ ಕಚ್ಚ ಛಾವಣಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುವವರು ಪಿಎಂಎವ�ೈ-ಜಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ
ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1.20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನೆರವನ್ನು ಬಯಲು
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನೆರವನ್ನು ಗುಡ್ಡಗಾಡು
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅರ್ಜಿ ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ
ಫೋಟ�ೋ�ಗಳನ್ನು
ಜಿಯೋ-ಟ್ಯಾಗ್
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ
ಮೊದಲ ಕಂತು ಬರಲಿದೆ. 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
ಫಲಾನುಭವಿ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ,
ಮನೆಯನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು ಬಡವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆನ್ನುಹತ್ತಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಸರ್ಕಾರವ�ೇ ಬಡವರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಲ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿ
ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ
ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹ�ೇಗೆ:

1.14
88.64
`113179

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನಗರ (ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವ�ೈ.-ಯು)
ನಗರ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನರ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 25, 2015 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು,
ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ

01
02
03
04

ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
(ಐ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್): ಇದರಲ್ಲಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ
ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಡೆವಲಪರ್ ಗಳ
ಸಹಾಯದಿಂದ ಕ�ೊಳೆಗ�ೇರಿ ನಿವಾಸಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ.
ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಸಂಪರ್ಕಿತ
ಸಬ್ಸಿಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ವಸತಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ.
ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ಚಳ.

ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಧಾರ್ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಫೋಟ�ೋ�ದ�ೊಂದಿಗೆ ರೂ. 25 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಅಥವಾ https://pmaymis.gov.in/. ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ ಸ�ೈಟ್ ಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸ�ೇವಾ ಕ�ೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು
ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅರ್ಹತೆಯು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತೆರೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಸಂಖ್ಯೆಗಳ�ೇ ಸ್ವಯಂ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ

1.14 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳು
ಮಂಜೂರು.
ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ.

52

ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿವೆ.

`7.52

ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ
ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆ

ಕ�ೋ�ಟಿ ಕ�ೇಂದ್ರದ ನೆರವು ಬಿಡುಗಡೆ.
ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2021ರ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 29ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ

ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರತಿ 10-15 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಹ�ೊಸ
ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು
ಬದಲಾಗುತ್ತಲ�ೇ ಇದ್ದವು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ
ಕ�ೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹ�ೇರುವುದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಗಳ
ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಲ�ೇಖಪಾಲರು ಮತ್ತು

ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶ�ೋ�ಧಕರು 2014ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ
ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ,
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನಾಯಿಕ�ೊಡೆಗಳಂತೆ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ
ಕ�ೊಳೆಗ�ೇರಿಗಳ ನಡುವೆ, ಸಮಾಜದ ದ�ೊಡ್ಡ ವರ್ಗವು ಅತ್ಯಂತ
ಮೂಲಭೂತ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜೀವನಾಧಾರ ‘ವಸತಿ’ಯ ಬಗ್ಗೆ
ಉತ್ಸುಕವಾಗಿತ್ತು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ನವೆಂಬರ್ 16-30, 2021

37

ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ

n

n

n

ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು:

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗ (ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್):
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವ
ಕುಟುಂಬ. ಮನೆ ಅಳತೆ 30 ಚ.ಮೀ.
ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಗುಂಪು (ಎಲ್.ಐ.ಜಿ):
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 3-6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಧ್ಯಮ
ಆದಾಯ ಗುಂಪು (ಎಂಐಜಿ): ವಾರ್ಷಿಕ
ಆದಾಯ 12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರು 2.35 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಸಾಲ
ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಗುಂಪು (ಎಂಐಜಿ) 2:
ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ 18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಅವರು 2.35 ಲಕ್ಷ

n

ರೂ.ಗಳ ಸಾಲ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಸಬ್ಸಿಡಿಯನ್ನು
ಪಡೆಯಬಹುದು.
30 ಚದರ ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಮನೆಗಳು
ನೀರು, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ
ಸೌಲಭ್ಯ
ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ನೀವು
ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಗುಂಪು (ಎಲ್.ಐಜಿ)
ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ
(ಇಡಬ್ಲ್ಯುಎಸ್) ಸ�ೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದಿಂದ 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ
ವರೆಗಿನ ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1.5
ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ನೆರವು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

16202194 27271133
20891387 `220101.23
22007799
ಗೂ ಅಧಿಕ
ಮನೆಗಳ ಗುರಿ
ಕ�ೋ�ಟಿ ಕ�ೇಂದ್ರದ
ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳು
ಮಂಜೂರು

ನೆರವು ಬಿಡುಗಡೆ

ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣ

ನ�ೋ�ಂದಣಿಯಾಗಿರುವುದು

ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 2021ರ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 29ರವರೆಗೆ

ಅಗ್ಗ ದರದ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಯೋಜನೆ
(ಎಆರ್.ಎಚ್.ಎಸ್) ಪ್ರಾರಂಭ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ- ನಗರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಅಗ್ಗದ ದರದ ಬಾಡಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ
ಖಾಸಗಿ ಡೆವಲಪರ್ ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ
ಖಾಲಿ ಮನೆಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 30 ಚದರ
ಮೀಟರ್ ಗಳ ಒಂದು ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಮನೆ, 10 ಚದರ
ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಡಾರ್ಮೆಟರಿಗಳು ಮತ್ತು 60 ಚದರ
ಮೀಟರ್ ವರೆಗಿನ ಎಲ್.ಐಜಿ ಎರಡು ಬೆಡ್ ರೂಮ್
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಾರ್ಚ್ 2022
ರಿಂದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ
ಅಂತಹ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು
ಆಪರ�ೇಟರ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು
ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.

ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನದ�ೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ�ೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಕಾಸ- ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ
ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ

n

n

n

n

n

ಮನೆ ಕ�ೇವಲ ಗ�ೋ�ಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ.
ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗೂ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ
ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ,
ಅದರಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಹಣ
ಲಭ್ಯ.
ಎಂ.ಎನ್.ಆರ್.ಇ.ಜಿ.ಎ. ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 90/95 ಕಾರ್ಮಿಕ
ದಿನಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ
ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 18,000 ರೂ.
ದೀನದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಗ್ರಾಮ ಜ�್ಯೋತಿ ಮತ್ತು ಉಜಾಲ
ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ, ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಜಲ ಜೀವನ್ ಅಭಿಯಾನ
ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಕ�ೊಳಾಯಿ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ 60:40 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,
ಆದರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ
ಮೊತ್ತವನ್ನು 90:10 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ
ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಮನೆಗಳ
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ
ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ
ತರಬ�ೇತಿ
ಮತ್ತು
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜೂನ್ 25, 2015
ರಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹ�ೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಲಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ-ನಗರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು
ನಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್
ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. 2022ರ ವ�ೇಳೆಗೆ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.95 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು
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ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವುದು

ವಿಧವೆಯರು, ಅವಿವಾಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬ�ೇರ್ಪಟ್ಟ
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಪತಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ
ಯೋಜನೆ-ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2021ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವಸತಿಯ ಶ�ೇ.68 ರಷ್ಟನ್ನು
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನಗರ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.12 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ
ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತವು ಅದನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಜನರಿಗಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವವನ್ನು ಸಂಕ�ೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯಗಳು

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಗತಿಶಕ್ತಿ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ; ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ-ಗತಿಶಕ್ತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲ�ೇ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು
ಮತ್ತು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ತ್ವರಿತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ
ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹು ಮಾದರಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿಯು
ಭಾರತದ ಜನತೆಗೆ, ಭಾರತದ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಭಾರತದ ಉತ್ಪಾದಕರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು
ಭಾರತದ ರ�ೈತರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಣಯ: ತ್ವರಿತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ (ಎನ್.
ಎಂ.ಪಿ) ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ
ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

n

n

n

n

n

n

n

n

ಪರಿಣಾಮ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು 2021ರ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 13ರಂದು
ಬಹು ಮಾದರಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಎನ್.
ಎಂ.ಪಿ.ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು
ವಾರದ�ೊಳಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ,
ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹಾದಿ ವ�ೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಚ�ೋ�ದನೆ
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ
ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಮೂಲಕ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
18 ಸಚಿವಾಲಯಗಳ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಬಹುಮಾದರಿ ಜಾಲ
ಯೋಜನೆ ಗುಂಪನ್ನು ರಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಎನ್.ಎಂ.ಪಿ.ಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರದ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಗುಂಪು (ಇ.ಜಿ.ಒ.ಎಸ್) ಇರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಎನ್.ಎಂ.ಪಿ ಇಲಾಖಾ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು
ಮೀರುವ ಮತ್ತು ಬಹು ಮಾದರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕ�ೊನೆಯ ಮೈಲಿಯ
ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು

ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು
ಏಕೀಕೃತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಇದು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ರ�ೈತರಿಗೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ
ತ�ೊಡಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು
ತರುತ್ತದೆ.
ಈ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿಯ
ಅನುಷ್ಠಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದರ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಗ್ರ
ಮತ್ತು ಏಕೀಕೃತ ಯೋಜನಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ನಿರ್ಣಯ: ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು
ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರದ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂತು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ
ಅನುಮೋದನೆ, 01.07.2021 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಿ
ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪಾವತಿ.

n

n

ಪರಿಣಾಮ: ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂತಿನ
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ
ಬಿಡುಗಡೆ.
ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ವ�ೇತನದ ಶ�ೇಕಡಾ 28 ರಿಂದ
ಶ�ೇಕಡಾ 31ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಂತು ಜುಲ�ೈ
1, 2021 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. 47.14 ಲಕ್ಷ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು 68.62 ಲಕ್ಷ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ
ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ
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ರಜನೀಕಾಂತ್ ಗೆ
ದಾದಾಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ರ
ದಾದಾಸಾಹ�ೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತ
ಂತ್
ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ರಜನೀಕಾ

ತ ನಟರಾದ
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ�್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿ
ಡು ಅವರು
ನಾಯ್
ವೆಂಕಯ್ಯ
ಎಂ.
ತಿ
ಪ
ಷ್ಟ್ರ
ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಉಪರಾ
ಎಲ್ಲರೂ
ದ್ದ
ಹಾಜರಿ
ಅಲ್ಲಿ
ಾಗ,
ಮಾಡಿದ
ಾನ
ದ
ಪ್ರ
್ನು
ದಾದಾಸಾಹ�ೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ
ದ
ಧನ್ಯವಾ
ೆ
ನಿಗಳಿಗ
ಅಭಿಮಾ
ಅವರು
ೆಗಾಗಿ
ಸಾಧನ
ಎದ್ದು ನಿಂತು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ
ತ್ರ
ಚಲನಚಿ
ದ್ಧ
ಸಿ
ಪ್ರ
ರೂ,
ದರ್ಶಕ
ಮಾರ್ಗ
ತಮ್ಮ
್ನು
ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ
ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ
ನಿರ್ಮಾಪಕರೂ ಆದ ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.
ರು.
ಸ್ಮರಿಸಿದ
ನ್ನು
ನ
ಮಿತ್ರ
ಚಾಲಕ
ಬಸ್
ಕಾರಣರಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು

ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂ. ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡು ಅವರು 2021ರ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯ
ವಿಜ್ಞಾನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ದಾದಾಸಾಹ�ೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ 2019ನ�ೇ ಸಾಲಿನ
67ನ�ೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನಮಾಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ತೀರ್ಪುಗಾರರು 2019ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿಜ�ೇತರನ್ನು 2021ರ
ಮಾರ್ಚ್ 22ರಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿದ್ದರು...
ಮನ�ೋ�ಜ್ ಬಾಜಪ�ೇಯಿ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಗೆ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ನಟ ಮನ�ೋ�ಜ್ ಬಾಜಪ�ೇಯಿ ಅವರಿಗೆ ‘ಭ�ೋ�ಂಸ್ಲೆ’
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು
ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ
ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರು. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಮತ್ತು
ನಟ ಧನುಷ್ ಅಸುರನ್ ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿ. ಪ್ರಾಕ್ - ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ‘ಕ�ೇಸರಿ’ ಯ ತ�ೇರಿ
ಮಿಟ್ಟಿ ಗೀತೆಗಾಗಿ, ಬಿ. ಪ್ರಾಕ್ ಅವರಿಗೆ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕ - ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಮತ್ತು ಶಿವಾನಿ ರವೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ‘ಭರ�್ದೋ’
ಗೀತೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿನ್ನಲೆ ಗಾಯಕಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ - ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್
ರಜಪೂತ್ ಅಭಿನಯದ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರ ಚಿಚ�ೋ�ರೆ,
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅಸುರನ್ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ
ಭರ�್ದೋ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವು.
ವಿಜಯ್ ಸ�ೇತುಪತಿ- ವಿಜಯ್ ಸ�ೇತುಪತಿ
ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರ ‘ಸೂಪರ್ ಡಿಲಕ್ಸ್’
ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು
ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಪಲ್ಲವಿ ಜ�ೋ�ಶಿ - ಪಲ್ಲವಿ ಜ�ೋ�ಶಿ ಅವರಿಗೆ
‘ತಾಷ್ಕೆಂಟ್
ಫ�ೈಲ್ಸ್’
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ
ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
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ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕಂಗನಾ
ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ – ದಿ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್
ಝಾನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ
ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ನಟಿ
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು
ಪಡೆದರು. ಕಂಗನಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಭಾರತೀಯ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಏರಿದರು
ಮತ್ತು ಇದು ಅವರ ನಾಲ್ಕನ�ೇ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ
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ಬೃಹತ್ ಗುರಿ, ಅನುಪಮ ಸಾಧನೆ
ಕ�ೋ�ಟಿ

ಕ�ೋ�ಟಿ

ಕ�ೋ�ಟಿ

ಕ�ೋ�ಟಿ

100 ಕ�ೋ�ಟಿ

ಲಸಿಕೆಯ ಭಾರತದ ಪಯಣ
ಎಲ್ಲರ�ೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದ�ೇಶ
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