ಸಂಪುಟ 2, ಸಂಚಿಕೆ 13

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ

ಜನವರಿ 1-15, 2022
ಉಚಿತ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ

ಸಮಾಚಾರ

ಅಮೃತ ವರ್ಷ

ಸುವರ್ಣ
ಯುಗದ ಕಡೆಗೆ
ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆಯು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
ನವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 1-15, 2022

1

ಸ�ೇನಾ ದಿನ
ಜನವರಿ 15

ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆಗೆ
ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ

ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ನಮ್ಮ ಸ�ೇನೆಯ ಮೇಲೆ
ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ. ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕ�ೋ�ಪಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

2

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಜನವರಿ 1-15, 2022

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ

ಸಮಾಚಾರ

ಸಂಪುಟ 2, ಸಂಚಿಕೆ 13 ಜನವರಿ 1–15, 2022

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ

ನವ ಭಾರತದ ಅರುಣ�ೋ�ದಯ

ಸಂಪಾದಕರು

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

ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕರು

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)

ಹಿರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸಕರು

ಶ್ಯಾಮ್ ಶಂಕರ್ ತಿವಾರಿ
ರವೀಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ

ಮುಖಪುಟ 2022 ನ�ೇ ಹ�ೊಸ ವರ್ಷವು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನವ
ಲ�ೇಖನ
ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆಗೆ ವ�ೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಟಗಳು 14-30

ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ

ದಿವ್ಯಾ ತಲ್ವಾರ್, ಅಭಯ್ ಗುಪ್ತಾ

ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಕರಿ ನೆರಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ
ಪುಟಗಳು: 31-32

ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್

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

ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು:
ನನಸಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ’ ಕನಸು

ಮುದ್ರಣಾಲಯ

response-nis@pib.gov.in

ಪುಟ: 33

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದ�ೇವಭೂಮಿಗೆ ಈಗ ಎರಡೂವರೆ
ಗಂಟೆಯ ದೂರ
ಪುಟಗಳು: 34-35

ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೈ. ಲಿಮಿಟೆಡ್
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ಸಂಪಾದಕೀಯ
ನಮಸ್ಕಾರ,
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹ�ೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.
2022ನ�ೇ ವರ್ಷವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಕ�ೇವಲ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
75ನ�ೇ
ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು
ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ
ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ
ಇದು
ಅತ್ಯಂತ
ವಿಶ�ೇಷ
ಸಂದರ್ಭವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಚರಕ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ
ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�ೇ ವರ್ಷದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಸಂಬಂಧಿ
ಘಟನೆಗಳ ಸರಣಿಯು ನವಭಾರತದ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕ�ೇತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
2047 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ವ�ೈಭವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಮುನ�್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನ�ೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಒಂದು
ಸಂದರ್ಭವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರವು ಹ�ೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ�ೇಗದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವು
ಈ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತವಾಗಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಕೆಲವು ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೆ
ಪ್ರಯಾಣಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜನರಿಗೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯುವ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು
ಹಾಕಲು ದ�ೇಶವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ�ೇ ರೀತಿಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಭಾರತದ
ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
21 ನ�ೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತವು ದ�ೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಹ�ೊಸ ವರ್ಷದ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 2047 ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗ�ೊಳ್ಳುವ
ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನ�ೋ�ಟವನ್ನು ಬೀರುವುದು ಈ
ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಮವೀರ ನಾಯಬ್ ಸುಬ�ೇದಾರ್ ಬನಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಶೌರ್ಯದ ಕಥೆ, ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೀರರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲ�ೇಖನಗಳಿವೆ. ಈ ಸಂಚಿಕಯು
ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಕಾಶಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್-ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನದ
ಬಗೆಗಿನ ಲ�ೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ನಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಹಂತದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ
ಮೈಲಿಗಲ್ಲು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 55 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಲಸಿಕೆಗಳ ಎರಡೂ ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲ�ೇಖನಗಳಿವೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ
ಬರೆಯಿರಿ.
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ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್, ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ,
ನವದೆಹಲಿ - 110003
ಇ-ಮೇಲ್: response-nis@pib.gov.in

(ಜ�ೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್)
2

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಜನವರಿ 1-15, 2022

:

INTERVIEW

T
RLD ABOU
Y
ER THE WO
M ALL OV HAVE VIGOROUSL
WE
ENTHUSIAS
TRIES
THERE IS TION AND VISION, VELOPING COUN
INDIA’S AC E ISSUES OF ALL DE
RAISED TH

YADAV

DER ENVIRONMENT, 30-33
BHUPTEN
ISTER FOR
INE MIN
CHANGE
UNION CAB EST AND CLIMATE
FOR
2021

A
W INDI

Dece

5,
mber 1-1

FO R FR EE

DIS TR IBU

PAGES

TIO N

R
A
H
C
A
SAM

Volume

11
2, Issue

NE

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ

#COP26

EER TO
N
O
I
P
A
I
IND
MANITY
SAVE HU

RUM AT
CONUND
CLIMATE
TION FOR
ENT
OC
NM
NC
RO
VI
CO
RIT’
THE EN
‘PANCHAM
TO SAVE
GLASGOW

ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಈ ಇ-ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ್ ಗೆ ತುಂಬಾ
ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಾಕ್ಷಿಕವು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ
ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ
ಒಂದೆಡೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಯತಕಾಲಿಕವು
ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ತೆರೆಮರೆಯ
ವೀರರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಲ ರಾಜ�ೇಶ್

balarajesh33333@gmail.com

ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ
ಮೇಲೆ
ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ
ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದು
ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ,
ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು
ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಬಹಳ
ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
ನಾಯಕತ್ವವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ನವೀನ
ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಡಾ ಕೆ ಸಿ ಶರ್ಮಾ

kcsharma5496@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

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಮೂಲಕ

ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು ಸರ್ಕಾರದ
ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು

ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯ ನವೆಂಬರ್ ಸಂಚಿಕೆ

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಿಳಾ

ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ
ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀಪ್ತರಾಜ್ ಸರ್ಕಾರ್

diptaraj2010@gmail.com

ನಿಮ್ಮ

ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ

ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ಆಡಳಿತವನ್ನು

ನಾನು

ತುಂಬಾ

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ

ಉತ್ತಮ

ಬಲಪಡಿಸುವ

ಉಪಕ್ರಮವು

ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಮನೀಶ್ ಕಾಳಿದಾಸ್ ನಯಿ

ptcmanish@gmail.com

response-nis@pib.gov.in
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ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ನಾಯಿಬ್ ಸುಬ�ೇದಾರ್ ಬನಾ ಸಿಂಗ್

ನಾಯಿಬ್ ಸುಬ�ೇದಾರ್ ಬನಾ ಸಿಂಗ್:
ಇವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಧ�ೈರ್ಯದಿಂದಾಗಿ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ‘ಕ್ವೈದ್ ಪೋಸ್ಟ್’
‘ಬನಾ’ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಯಿತು
ಜನನ: 6 ಜನವರಿ 1949
1987 ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಒಳನುಸುಳಿದವು. ಅವರು ಪ್ರಮುಖ
ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡರು, ಅದನ್ನು ಅವರು “ಕ್ವೈದ್ ಪೋಸ್ಟ್” ಎಂದು ಕರೆದರು. ಸಣ್ಣದಾದರೂ ಅಯಕಟ್ಟಿನ;

ದೂರದವರೆಗೆ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಭೂಮಟ್ಟದಿಂದ 21 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ.. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಿಂದ,

ಅ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಡೆಗಳು ಹಿಮನದಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ನ�ೋ�ಟವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದವು.

ದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ
ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಶತ್ರುಗಳ ಹಿಡಿತದಿಂದ
ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇದ�ೊಂದು
ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದ ನಾಯಿಬ್
ಸುಬ�ೇದಾರ್ ಬನಾ ಸಿಂಗ್ ಸ್ವತಃ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತುಕಡಿಯ
ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಿಯಾಚಿನ್ನ ವ�ೈಪರೀತ್ಯದ ಹವಾಮಾನದ ಜ�ೊತೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ
ಹಿಮದ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು, ಮೈನಸ್ 50 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಸಮೀಪವಿರುವ
ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕ�ೊರತೆಯು ಉಳಿವಿಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ
ಬೆದರಿಕೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಬನಾ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಸಹಚರರ�ೊಂದಿಗೆ ಕ�ೊನೆಯ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು
ತಲುಪಿದ್ದರು.
ತಂಡವು ಕ್ವೈದ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ತಲುಪಿತು.
ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿತು. ಹಿಮಪಾತ
ಸಂಭವಿಸಿತು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ�ೋ�ಚರತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ
ಕಂಡುಬಂದಿತು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈನಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿತು.
ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಬನಾ ಸಿಂಗ್ ಒಂದ�ೇ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ
ಬಂಕರ್ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಂಡರು. ಅವರು ಬಂಕರ್ಗೆ ಗ್ರೆನ�ೇಡ್
ಎಸೆದು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ, ಒಳಗಿದ್ದವರನ್ನು ಕ�ೊಂದರು.. ಎರಡೂ
ಕಡೆಯವರು ಕ�ೈ-ಕ�ೈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡರು, ಇದರಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈನಿಕರು ಬಂಕರ್ನ ಹ�ೊರಗೆ ಕೆಲವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ
ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಗಳಿಂದ ಇರಿದರು. ಕೆಲವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸ�ೈನಿಕರು
ಶಿಖರದಿಂದ ಹಾರಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬನಾ ಸಿಂಗ್ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು
ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಯ
ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಮರಳಿತು.
ಪರಮವೀರ್ ಬನಾ ಸಿಂಗ್ ಸ�ೇನೆಗೆ ಸ�ೇರಿದ ಕಥೆಯೂ
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ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು ಸಿಯಾಚಿನ್ ತಲುಪಿದಾಗ...
ಸಿಯಾಚಿನ್ನ ಈ ಔಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು
ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇಗ್ಲೂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಎಸ್ಕಿಮೊಗಳಂತೆ
ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ನಿರ್ಜನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ.
ಅರಣ್ಯದ ಮೌನ. ಈ ಹಿಮಾಚ್ಛಾದಿತ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ
ಸ�ೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಮದಿಂದ
ತುಂಬಿದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಹೆಸರು ಸಿಯಾಚಿನ್, ಅಂದರೆ ಗುಲಾಬಿಗಳ
ಸಂಗ್ರಹ. ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಸಿಯಾಚಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸ�ೈನಿಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು
ಆಚರಿಸಿದರು. ‘ಮೈನಸ್ 30-40 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾನರು
ನೆಲೆಗ�ೊಂಡಿರುವ ಈ ಹಿಮಾವೃತ ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡದಿದ್ದರೆ,
ನಮ್ಮ ಸ�ೈನ್ಯ, ನಮ್ಮ ಜವಾನರು ಮಾತೃಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು
ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭೂಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಹ�ೇಗೆ
ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಮೋದಿ
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಬನಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಡಿಯಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 6 ಜನವರಿ 1949 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು.
ಅವರ ತಂದೆ ಅಮರ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ರ�ೈತ, ಆದರೆ ಸ�ೈನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಅನ�ೇಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು
ಸ�ೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತರಲು ಬನಾ
ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸ�ೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಬ�ೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸಿದರು. ರಜೆಯ
ಮೇಲೆ ಬಂದ ಸ�ೈನಿಕರು ಬನಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭ�ೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು
ತುಂಬಾ ಸಂತ�ೋ�ಷಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೂ ಈ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಇಷ್ಟ, ನಾನು
ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿ ದ�ೇಶ ಸ�ೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬನಾ
ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಆಸೆಯು ಅವರ 20 ನ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಅವರ
ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದ�ೇ ಈಡ�ೇರಿತು.

ಭಾರತದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಯೋಧ
ಇದ�ೊಂದು 1977–78 ರ ಪ್ರಸಂಗ. ಎನ್ಡಿಎ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ, ಯುವಕನ�ೊಬ್ಬ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ
ಬ್ರಿಗ�ೇಡಿಯರ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದನು. ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್
ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಗ�ೇಡಿಯರ್, ನೀವು
4-5 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕಾದರೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ
ಇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ
ಎಂದು ಯುವಕನಿಗೆ ಕ�ೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ
ಬೆಂಕಿಪೊಟ್ಟಣ. ಇತರ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಗ�ೇಡಿಯರ್ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯುವಕ ರಾವತ್
ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಚಲರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಜನರಲ್
ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್, ಅವರು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರು. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ
ಬದ್ಧರಾಗಿರುವುದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್
ಗಡಿ ದಾಟಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲುವುದ�ೋ� ಅಥವಾ
ಗಡಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ರ�ೇಖೆಯ ಆಚೆ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮೂಲಕ
ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡುವುದ�ೋ� ಅಥವಾ
ಬಾಲಾಕ�ೋ�ಟ್ ವ�ೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯೋ.. ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ
ಇಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಸ�ೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಊಹೆಗೂ ನಿಲುಕದ್ದು.

ಈ

ಘಟನೆಯು 1993 ರದ್ದು. ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರನ್ನು 5/11 ಗೂರ್ಖಾ
ರ�ೈಫಲ್ಸ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನ�ೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉರಿ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ�ೈನಿಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಕೂಡ
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ಒಂದು ಗುಂಡು ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ತಗುಲಿತು ಮತ್ತು
ಎರಡನೆಯದು ಅವರ ಬಲಗ�ೈಗೆ ತಗುಲಿತು. ಕೂಡಲ�ೇ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀನಗರದ
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವ�ೈದ್ಯರು ಅವರ ಕ�ೈ ಮತ್ತು ಪಾದಕ್ಕೆ
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ರಾವತ್ ಅವರು ಗುಂಡು ತಗುಲಿದ ನಂತರ ಹಿರಿಯ
ಕಮಾಂಡ್ ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ಗೆ ಸ�ೇರುವುದನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಭಯಪಟ್ಟರು.
ಅವರು ಛಲ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಊರುಗ�ೋ�ಲಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ
ಅವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ�ೊ ಳಗೆ ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್
ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನ ದಿಮಾಪುರ್ನಲ್ಲಿರುವ
3 ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಛ�ೇರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು. 3 ಫೆಬ್ರವರಿ
2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.30 ಕ್ಕೆ, ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್, ಕರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು
ಪ�ೈಲಟ್ಗಳ ಜ�ೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚೀತಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿದರು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್
ದಿಮಾಪುರದಿಂದ ಟ�ೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ನೆಲದಿಂದ 20 ಅಡಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದಾಗ
ಇಂಜಿನ್ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಕೆಲವ�ೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು.
ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಯಗ�ೊಂಡರು, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್
ಸಾವನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇವು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶೌರ್ಯದಿಂದ ಸಾವನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸಿದ ಎರಡು
ಘಟನೆಗಳು. ಆದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು, ಅವರಿಗೆ ಬ�ೇರೆಯದ�ೇ ಕಾದಿತ್ತು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೂನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ಸಿಡಿಎಸ್ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಧುಲಿಕಾ
ರಾವತ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ 14 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಲರಾಮ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್
ರಾವತ್ ಅವರ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು,
“ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್
ಅವರ ನಿಧನವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದ�ೇಶಭಕ್ತನಿಗೆ
ದ�ೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು ದ�ೇಶದ ಪಡೆಗಳನ್ನು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ದ�ೇಶವ�ೇ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.” ಎಂದರು.

ಸಿಡಿಎಸ್ ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ (1958-2021)
ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕಾದ ಉತ್ತಮ ಸ�ೇನಾ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು

n

n

ಈ ಘಟನೆ ಜೂನ್ 2015 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ
ಸ�ೇನೆಯ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. 18
ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರು 21 ಪ್ಯಾರಾ ಥರ್ಡ್
ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು
ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದರೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ಎಂದರೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ
ತ�ೋ�ರಿಸಿದರು. ಈ ಘಟಕದ ಪ್ಯಾರಾ ಕಮಾಂಡ�ೋ�ಗಳು ಗಡಿ
ದಾಟಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ
ಗುಂಪಿನ 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಕ�ೊಂದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ತಮ್ಮದ�ೇ ಶ�ೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ
ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016 ರಂದು, ಭಾರತೀಯ
ಸ�ೇನೆಯ ವಿಶ�ೇಷ ಕಮಾಂಡ�ೋ� ಘಟಕವು ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ
ಅನ�ೇಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸ�ೈನಿಕರೂ
ಹತರಾದರು. ಇದು ಉರಿ ಮತ್ತು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಶಿಬಿರದ ಮೇಲಿನ
ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿತ್ತು.
ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಒಬ್ಬ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ
ಯೋಧ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ದ�ೇಶಭಕ್ತ. ಅವರು ಸ�ೇನೆಯ
ಆಧುನೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು.
ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ
ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಿಧನದಿಂದ ನಾನು
ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಭಾರತ
ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್

33 ತಿಂಗಳುಗಳು Vs 43 ವರ್ಷಗಳು

ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ
ಹೊಸ ಅರುಣೋದಯ

ಕಾಶಿ-ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕ�ೇಳಲು
ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.
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ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದ�ೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಗೆ ಹ�ೊಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ನ�ೋ�ಟವನ್ನು ನೀಡುವ
ಉಪಕ್ರಮವಾಗಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ವತ�ೋ�ಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯಾವುದ�ೇ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳು ಹ�ೊಸ ಚ�ೈತನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಾಣಗಳ
ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಹ�ೊಸ
ಚ�ೈತನ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರಿತುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮೊದಲನೆಯದು ಸರಯೂ ನಹರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ, ಇದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು 1978 ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು,
ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸವು 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಎರಡನೆಯದು- ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್,
ಇದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 8 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಂದು ಹಾಕಿದರು. ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆಯು
ಕ�ೇವಲ 33 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಸರಯೂ ನಹರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ
ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈಗ ಯೋಜನೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ
ಅಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ವಾ

ರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವ�ೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು.
ವಾರಾಣಸಿಯು
ಯೋಜಿತವಲ್ಲದ
ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ
ಅತಿಕ್ರಮಣದವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ
ಈ ನಂಬಿಕೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದು ಜ�ೇನುಗೂಡಿನಂತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲೆಸೆಯಲು
ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದ�ೇಗುಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾರೀ
ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಡೆದಾಡಲು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕಾರಿಡಾರ್
ಮೂಲಕ ವಾರಾಣಸಿಯ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 13 ರಂದು ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವಾಗ, ವಾರಾಣಸಿಯ ಮೇಲಿನ ಅವರ
ಪ್ರೀತಿಯು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗ�ೊಂಡಿತು. “ನಾನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ,
ಯಾವುದ�ೇ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ದ�ೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು
ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಬಾರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾನು ಬಾಬಾನ
ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಾಗೃತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಅದರ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಹ�ೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತ�ೋ�ರುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ತಮ್ಮ ಮಾಯೆಯ
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಬಾಬಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮವನ್ನು
ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಸ�ೋ�ಮವಾರ, ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ದಿನ.
ವಿಕ್ರಮ್ ಸಂವತ್ 2078, ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಹ�ೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.”
ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಕಾಶಿಯನ್ನು ಪದಗಳಿಂದ
ಹಿಡಿದಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕ�ೇವಲ
ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು.
ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯೇ ಜೀವನವೋ ಅದು ಕಾಶಿ!
ಎಲ್ಲಿ ಮರಣವೂ ಮಂಗಳಕರವೋ ಅದುವ�ೇ
ಕಾಶಿ. ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೋ ಅದು
ಕಾಶಿ! ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಸಂಪ್ರದಾಯವೋ
ಅದುವ�ೇ ಕಾಶಿ!”
-ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕಾಶಿಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು
ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದ
ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಭಾಷಣದ ಆಯ್ದ
ಭಾಗಗಳು...
ಕಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದ ಕೂಡಲ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳಿಂದ
ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ
ದ�ೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ
ಆತ್ಮವನ್ನು ಜಾಗೃತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 1-15, 2022
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್

ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಉಲ್ಲೇಖ
ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹ�ೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಕ�ೇವಲ ಭವ್ಯವಾದ
ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ!
ಇದು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮದ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ! ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನತೆ,
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ! ಭಾರತದ ಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಾಗಿದೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದ ಈ ಹ�ೊಸ ಸಂಕೀರ್ಣವು ಕ�ೇವಲ ಭವ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ,
ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆತ್ಮದ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ
ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕ�ೇವಲ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಚದರ ಅಡಿ ಇದ್ದ
ದ�ೇವಾಲಯದ ಪ್ರದ�ೇಶ ಈಗ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ
50 ರಿಂದ 75 ಸಾವಿರ ಭಕ್ತರು ದ�ೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ
ಬರಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಗಂಗಾಮಾತೆಯ ದರ್ಶನ-ಸ್ನಾನ, ಅಲ್ಲಿಂದ
ನ�ೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು.

ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ಇಂದು, ಈ ಭವ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆವರು
ಸುರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಹ�ೋ�ದರ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರಿಗೂ
ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು
ದಿಢೀರನೆ ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಹ�ೊಸ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ
ಮಾಡಿದರು. ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು.
ವಿಶ್ವನಾಥ
ಧಾಮ
ನಿರ್ಮಾಣದ
ಕುರಿತು
ಕಾರ್ಮಿಕರ
ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕ�ೇಳಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬಾಬಾನಿಗೆ ಜ�ೈಕಾರ
ಹಾಕುತ್ತ ಎಲ್ಲರ�ೊಂದಿಗೆ ಫೋಟ�ೋ�ಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು.
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ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯ ಗಳು

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥನ ದ�ೇವಾಲಯವು ಈಗ ಗಂಗಾ ನದಿಯೊಂದಿಗೆ
ನ�ೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಜಲಸ�ೇನ್ ಘಾಟ್, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾ
ಮತ್ತು ಲಲಿತಾ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ
ಭಕ್ತರು ನ�ೇರವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಧಾಮವನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಬಹುದು.
n ಬಾಬಾ ಧಾಮ್
ನ 3 ಯಾತ್ರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ,
ಭಕ್ತರು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಲಗ�ೇಜ್ಗಳನ್ನು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
n ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಗರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ�ೇಂದ್ರ ದ�ೊರೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ
ಕಟ್ಟಡವು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ.
n ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯೋಗ
ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿ ವ�ೇದ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
n ಧಾಮ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹ�ೊರಗಿನಿಂದ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಾಲಯವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹ�ೊಸ
ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
n ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಬಾಬಾರ ಭ�ೋ�ಗಶಾಲೆಯನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 150 ಭಕ್ತರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಬಾಬಾ ವಿಶ್ವನಾಥನ
ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
n ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ
ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಮುಕ್ಷು
ಭವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಸುಮಾರು 100
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸ್ಮಶಾನ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕವಿದೆ.
n ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮ ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಲು 4 ಬೃಹತ್ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದವು.
n ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಹ�ೈಟೆಕ್ ಕಂಟ�್ರೋಲ್ ರೂಂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಡೀ ಧಾಮ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
n ತುರ್ತು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿ ಧಾಮ್
ನಲ್ಲಿ
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
n ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ-ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ
ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
n ಧಾಮದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾದ�ೇವನ ನೆಚ್ಚಿನ ರುದ್ರಾಕ್ಷ,
ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ, ಪಾರಿಜಾತ ಗಿಡಗಳ ಜತೆಗೆ ಅಶ�ೋ�ಕ
ಮರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು
ನೆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
n ಧಾಮದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾಂಗರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ
ವಿಶ�ೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗಳು ಮತ್ತು
ಎಸ್ಕಲ�ೇಟರ್ಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವು ಧಾಮ್ನಲ್ಲಿ
ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಇಂದಿನ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕಳೆದುಹ�ೋ�ದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು
ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
ಮಾತೆಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾಳ ೆ. ಕಾಶಿಯಿಂದ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ
ಮಾತೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದ�ೇವಾಲಯವನ್ನು ಸುಮಾರು

244 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜೀರ�್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

n

n

n

n

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ 1194 ರಿಂದ 1669 ರವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ದಾಳಿ
ಮಾಡಲಾಯಿತು. 1777 ಮತ್ತು 1780 ರ ನಡುವೆ, ಮಹಾರಾಣಿ ಅಹಲ್ಯಾಬಾಯಿ ಹ�ೋ�ಳ್ಕರ್ ಅವರು
ಶ್ರೀಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದ�ೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದರು.
ಅದರ ನಂತರ, 54 ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 8 ಮಾರ್ಚ್ 2019 ರಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು.
ಪುರಾತನ ದ�ೇಗುಲದ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕ�ೊಂಡು 5 ಲಕ್ಷ 27 ಸಾವಿರ
ಚದರ ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 800 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ವಿಶ�ೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದ�ೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕಾಲಿಡಲು ಕೂಡ
ಜಾಗವಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ನಿಲ್ಲಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.
ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಪಾಯ
ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ

ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ

ಶ್ರೀ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ದ�ೇವಾಲಯದ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮೊದಲು 3,000 ಚದರ ಅಡಿ
ಇತ್ತು. ಸುಮಾರು 400 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ದ�ೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲಿನ 300ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಾದ ನಂತರ 5 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮದ
ಆವರಣವನ್ನು 400 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ
ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡ
ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿದಾಗ, 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರಾಚೀನ ದ�ೇವಾಲಯಗಳು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್
ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಪದರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಹೂತುಹ�ೋ�ಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವನಾಥ ಧಾಮ
ಯೋಜನೆಯಡಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಕೀರ್ಣವು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಲ�ೋ�ಚನೆ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪವಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ನಾನು
ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮೂರು ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನಿಮಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ,
ನಮ್ಮ ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ - ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ
ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 1-15, 2022
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ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್

43 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸರಯೂ ನಹರ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಸರಯೂ ನಹರ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯ
ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಗಳು

ಉ

ಸರಯೂ ಲಿಂಕ್ ಕಾಲುವೆ
- 43 ಕಿ.ಮೀ
ಸರಯೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ
– 63 ಕಿ.ಮೀ

ರಾಪ್ಟಿ ಲಿಂಕ್ ಕಾಲುವೆ
- 21 ಕಿ.ಮೀ
ರಾಪ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ
- 125 ಕಿ.ಮೀ

ತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸರಯೂ ನಹರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು 1978 ರಲ್ಲಿ
ಬಹ್ರೈಚ್ಪುರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಕಾಮಗಾರಿಯು 2017 ರ ವರೆಗೆ ಕ�ೇವಲ ಶ�ೇ.52 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿತ್ತು.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಉಳಿದ 48 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ�ೇವಲ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬಲರಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, “ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅದರ ವೆಚ್ಚ 100 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಇಂದು ಸುಮಾರು
10 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ದ�ೇಶವು
ಈಗಾಗಲ�ೇ 100 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ�ೇಕೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು? ಎಂಬ
ಧ�ೋ�ರಣೆಯು ದ�ೇಶದ ಸಮತ�ೋ�ಲಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ವತ�ೋ�ಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಚಿಂತನೆಯು ಸರಯೂ ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಳಿಸಿತ್ತು.

9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರ�ೈತರಿಗೆ ಲಾಭ

6 ಸಾವಿರದ 623 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ
ಕಾಲುವೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ
ಎಲ್ಲ ಕಾಲುವೆಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಕಲ್ಪಿಸಿವೆ. ಇದು ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ
ಐದು ನದಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಘಾಘ್ರಾದಿಂದ ಸರಯೂ, ಸರಯೂದಿಂದ
ರಾಪ್ಟಿ, ರಾಪ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂಗಂಗ ಮತ್ತು
ಬಂಗಂಗದಿಂದ ರ�ೋ�ಹಿಣಿ ನದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ
ಐದು ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಕಾಲುವೆಗೆ
ಬಿಡಲಾಗುವುದು.
ಇದನ್ನು
2012
ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಎಂದು
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಾಲುವೆಯ ಮೊದಲ ತುದಿಯು ಘಾಘ್ರಾ
ಮತ್ತು ಸರಯೂ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ
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ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ
ಬಹ್ರೈಚ್ನ
ಸರಯೂ
ಬ್ಯಾರ�ೇಜ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಬಹ್ರೈಚ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ, ಬಸ್ತಿ, ಸಂತ
ಕಬೀರ್ ನಗರ, ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರ, ಶ್ರಾವಸ್ತಿ,
ಗ�ೊಂಡಾ,
ಬಲರಾಮ್ಪುರ
ಮತ್ತು
ಮಹಾರಾಜ್ಗಂಜ್ನ 6,200 ಗ್ರಾಮಗಳ
29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರ�ೈತರು ಇದರ
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ
ಯೋಜನೆಯು
14
ಲಕ್ಷ
ಹೆಕ್ಟೇರ್
ಭೂಮಿಯ
ನೀರಾವರಿಗೆ
ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದ
318 ಕಿಮೀ, ಇದು 6 ಸಾವಿರ 590 ಕಿಮೀ
ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ನದಿಗಳ ಜ�ೋ�ಡಣೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹದಂತಹ
ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು.

ಜನವರಿ 1-15, 2022

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಕ�ೇಳಲು
ಈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್
ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ
20 ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ಕುಶಿನಗರ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಬೌದ್ಧ
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ
ಉತ್ತೇಜನದ�ೊಂದಿಗೆ
ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹ�ೊಸ
ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

25 ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ
ಸ�ೇರಿದಂತೆ 9 ಹ�ೊಸ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜುಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಇದರಿಂದ
ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ
ದೂರ
ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಪಿ ಎಂ ಎ ಎಸ್ ಬಿ ವ�ೈ)
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
16 ನವೆಂಬರ್ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್
ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ವ�ೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಎರಡನ�ೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ ಹ�ೊಸ
ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

7 ಡಿಸೆಂಬರ್ - ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ
ಕಾರ್ಖಾನೆಯು
ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ತೀವ್ರತರದ
ರ�ೋ�ಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರು ದೆಹಲಿ
ಅಥವಾ
ಲಕ�್ನೋಗೆ
ಓಡುವುದರಿಂದ
ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರ�ೈತರಿಗೆ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ
ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಹ�ೊಸ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

11 ಡಿಸೆಂಬರ್ - ಸರಯೂ ನಹರ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 29
ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರ�ೈತರು ಇದರ ನ�ೇರ
ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ�ೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಪೂರ್ವಾಂಚಲ

“ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ.” ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಈ
ಮಾತುಗಳು ನಿಜವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ದ�ೇಶವ�ೇ ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರಂದು, ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಐಐಎಂಎಸ್,
ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಕ�ೇಂದ್ರದ ಹ�ೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 22 ಜುಲ�ೈ 2016 ರಂದು ಮೋದಿಯವರು
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದ್ದರು. ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಹ�ೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ
ಯೋಜನೆಗಳ ನಂತರ ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಸ್ವಾ

ವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ
ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ
ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕ�ೊರತೆ
ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ
ಸ�ೇರುತ್ತಿವೆ. ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಹದಿನ�ೈದು
ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದ್ದ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ
ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಏಮ್ಸ್ನಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ
ನಿರ್ಮಾಣವು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶ ಮತ್ತು ನೆರೆಹ�ೊರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಹ�ೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವಾಂಚಲವು
ಒಂದು
ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ
ವಂಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅನ�ೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಶಾಪವನ್ನೂ
ಅನುಭವಿಸಿತು. ಜಪಾನೀಸ್ ಎನ್ಸೆಫಲ�ೈಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಮೆನಿಂಜ�ೈಟಿಸ್
ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯು ಪೂರ್ವಾಂಚಲಕ್ಕೆ
ಶಾಪಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಕ�ೇಳಲು ಈ
ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಪ್ರಧಾನಿಯಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ
ಹ�ೊಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡರು. ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ
ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು, 5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು
ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಕೆಲವು ಉಪಕ್ರಮಗಳು. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ
ನೀರಿಗಾಗಿ ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತಕ್
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಫಲಪ್ರದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು
ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ನಂತಹ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್
ಎನ್ಸೆಫಲ�ೈಟಿಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯದ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ ಜ�ೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಪೂರ್ವ
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಈಗ ಜಪಾನೀಸ್ ಜ್ವರದಿಂದ ಹ�ೊರಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣವು ಶ�ೇ.95 ರವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 1-15, 2022
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ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರ ಏಮ್ಸ್: ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿ

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಅತಿಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು 2014
ರಿಂದ ತ್ವರಿತ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ; ವಿಶ್ವ
ದರ್ಜೆಯ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹ�ೊಸ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಇ- ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದಂತಹ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
16 ಹ�ೊಸ ಏಮ್ಸ್ಗಳ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ,
ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ,
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್
ಮುಂತಾದ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶವೊಂದಕ್ಕೇ ಎರಡು ಏಮ್ಸ್ಗಳ ಉಡುಗ�ೊರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ಗೆ
ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಏಮ್ಸ್ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರ ಹ�ೊಸ
ತಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಏಮ್ಸ್ ನೆರೆಯ ನ�ೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರ
ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಗಳ ರ�ೋ�ಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನೂ
ಪೂರ�ೈಸುತ್ತದೆ.

ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ
ಕ�ೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ನೆರವು
n

ಹ�ೊಸ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಲ್ಲದ
ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಗೆ ಹ�ೊಸ
ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.

n

ಈ ಕ�ೇಂದ್ರವು ಪ್ರದ�ೇಶದ ಇತರ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಪಾನೀಸ್
ಎನ್ ೆಫಲ ೈ�ಟಿಸ್, ತೀವ್ರವಾದ ಎನ್ ೆಫಲ ೈ�ಟಿಸ್
ಸಿಂಡ�್ರೋಮ್ ಅನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿರುವ ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರದ ಏಮ್ಸ್
1000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 112 ಎಕರೆ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರ ಏಮ್ಸ್ ಗುಣಮಟ್ಟದ
ತೃತೀಯ ಹಂತದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಇದು 750 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. 18 ತಜ್ಞ ವಿಭಾಗಗಳು,
17 ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು 14 ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ
ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಆಯುಷ್ ಬ್ಲಾಕ್, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜು ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲ�ೇಜು ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್,
ಎಂ ಆರ್ ಐ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವು
ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇದು ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಇತರ 25 ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ಗಳನ್ನು
ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಕ�ೋ�ರ್ಸ್ನ 125 ಸೀಟುಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಯುವಕರಿಗೆ ನ�ೇರ ಮತ್ತು
ಪರ�ೋ�ಕ್ಷ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದ�ೊರೆಯಲಿವೆ. ಸಂಚಾರ
ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶವು ಪ್ರಗತಿ ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕಾದರೆ, ಅದರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆಗಳು

ಕ�ೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತಿರುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅನ�ೇಕರು ತಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜಮೀನನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು,

ಇತರರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಒಂದು ನಗರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಅಲೆಯುವುದನ್ನು
ನಾನು ನ�ೋ�ಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರು, ದೀನದಲಿತರು, ದಮನಿತರು,

ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು

ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಐಸಿಎಂಆರ್: ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಕ�ೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಹಲವು ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮಗಳು ಸ�ೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರದ
ಐಸಿಎಂಆರ್ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಈ
ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಒಂದು
ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಕ�ೇಂದ್ರದ
ಹ�ೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲ�ೇರಿಯಾ, ಕ್ಷಯ, ಎಚ್ಐವಿ,
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಠರ�ೋ�ಗ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಗೆ ಹ�ೊಸ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹ�ೊಸ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ
ಸ�ೋ�ಂಕುಗಳು, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ
ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದ�ೊತ್ತಡದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಉಪಶಮನಕ್ಕೆ
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ಶ�ೋ�ಷಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಅವರು ಯಾವುದ�ೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿರಲಿ,
ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ನಾನು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.”
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಔಷಧ�ೋ�ಪಚಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ
ರ�ೋ�ಗಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು
ಬ�ೇರೆಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು
ಬಲಪಡಿಸಲು ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರದ ಬಾಬಾ ರಾಘವ್ ದಾಸ್ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜಿನ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 9 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ
ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಜ್ವರ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು-ವ�ೈರಾಣು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ದ�ೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು
ಕಳುಹಿಸಬ�ೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣವ�ೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ
ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಈ
ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರು
ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ�ೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ

ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರ
ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ
ಕಾರ್ಖಾನೆ:

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಕೃಷಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ

ಪೂರ್ವಾಂಚಲದಲ್ಲಿರುವ ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಕ�ೇವಲ
ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾದರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.

ಈ ಘಟಕವನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಯೂರಿಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ 10 ಕ�ೋ�ಟಿ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ರ�ೈ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ತರು ದ�ೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ರ�ೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ
ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ
ರ�ೈತರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಬೀಜಗಳು, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಸರ್ಕಾರವು
ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ
ಬೀಜಗಳು, ಬ�ೇವು ಲ�ೇಪಿತ ಯೂರಿಯಾ, ಮಣ್ಣಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್,
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ವಿವಿಧ
ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ರ�ೈತರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ರ�ೈತರ
ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಮುಚ್ಚಿರುವ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವರ್ಧನೆಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, 2016 ರಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶದ
ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರ, ಬರೌನಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ
ಮೂರು ಮುಚ್ಚಿದ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಮರುಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು
ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು
ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ರ�ೈತರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ತ�ೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದರು.
ಅನ�ೇಕ ಉದ�್ಯೋಗಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯುವ
ಇತರ ವ್ಯವಹಾರಗಳೂ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾ ಹ�ೋ�ದವು. ಇದು ಗ�ೊಬ್ಬರ ಪೂರ�ೈಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಉದ�್ಯೋಗದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ
ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಯೂರಿಯಾದ ಅಕ್ರಮ ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕಾಳಸಂತೆ
ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರಿಂದ

ರ�ೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರಾಳ
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಘಟಕವನ್ನು

ಪುನರಾರಂಭಿಸಬ�ೇಕೆಂಬ ಜನರ ಬ�ೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಈ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ
ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಹಾಕಿದರು. ಇದೀಗ ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರದ ಆ
ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಹಾಪೂರಕ್ಕೆ
ಕಾರಣವಾಗಲಿರುವ ರಸಗ�ೊಬ್ಬರ ಕಾರ್ಖಾನೆ
• ಪೂರ್ವಾಂಚಲದ ರ�ೈತರ ಆಶ�ೋ�ತ್ತರಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಯೂರಿಯಾದ
ಬ�ೇಡಿಕೆ ಪೂರ�ೈಕೆಯ ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ರ�ೈತರಿಗೆ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗ�ೊಬ್ಬರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ದ�ೊರೆಯಲಿವೆ.
• ಸುಮಾರು 8600 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ
ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಯೂರಿಯಾ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದಾಗಿ 20 ಸಾವಿರ ಹ�ೊಸ
ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.

• ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬ�ೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಉದ�್ಯೋಗಕ್ಕೆ
ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಸ್ಥಳೀಯ
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಯೂರಿಯಾ ಆಮದು
ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ವಿದ�ೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ-ಮಧ್ಯ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಂದ ಯೂರಿಯಾದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಗಣೆಯು
ರ�ೈಲು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುತ್ತದೆ.

30 ಘಟಕಗಳ ಪುನರಾರಂಭವು ಪ್ರದ�ೇಶದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

3850

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್
ಯೂರಿಯಾ ಪ್ರತಿದಿನ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ

2200

ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದ್ರವೀಕೃತ
ಅಮೋನಿಯಾ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗಲಿದೆ.
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ನವ ಭಾರತಕ್ಕೆ

ಹೊಸ ಅರುಣೋದಯ

ಅಮೃತ್ ಕಾಲದ ಅವಧಿ 25 ವರ್ಷ. ಆದರೆ
ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ಅಷ್ಟು
ಸಮಯ ಕಾಯಬ�ೇಕಾಗಿಲ.್ಲ ನಾವು ಈಗಲ�ೇ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬ�ೇಕು. ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನೂ
ಕಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದ�ೇ ಸಮಯ,
ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ನಮ್ಮ ದ�ೇಶವೂ
ಬದಲಾಗಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ನಾವೂ
ಬದಲಾಗಬ�ೇಕು. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವೂ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
14
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಹ�ೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವು ಅಮೃತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ,
2047 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಅಂತ್ಯಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದ�ೇಶವು ತನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಮೃತ ಕಾಲವು ಸಾಕಷ್ಟು
ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ದ�ೇಶ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ 21 ನ�ೇ ಶತಮಾನದ
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಲು ಬಯಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಹ�ೊಸ
ಅರುಣ�ೋ�ದಯದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ 2047 ರ ಭಾರತವು ಹ�ೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ನ�ೋ�ಡ�ೋ�ಣ.

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 1-15, 2022
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ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಭಾರತದ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಪಥ
ತನ್ನ ದೃಢಕ್ಷಮತೆಯಿಂದಾಗಿ
ಭಾರತ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇಶ ಪ್ರಗತಿಯ
ಪಥದಲ್ಲಿ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ
7.74 ಲಕ್ಷ
ಡಾಲರ್
ಮೌಲ್ಯದ
ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತು

ಜನರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ
ಸ�ೇರ್ಪಡೆ

1.7 ಲಕ್ಷ
ಡಾಲರ್
ಎಫ್ಡಿಐ
ಹೂಡಿಕೆ

1300

ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಬಳಕೆದಾರರ ಸ�ೇರ್ಪಡೆ

ಜನವರಿ 1-15, 2022

197

50

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ
ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳ ನೀಡಿಕೆ
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ವಾಹನಗಳ
ರಫ್ತು

ವಾಹನಗಳ
ನಿರ್ಮಾಣ

5275

16

9

22

609

ಮೊಬ�ೈಲ್
ಫೋನ್ಗಳ
ತಯಾರಿಕೆ

ಮೊ
ಸಂ
ಸ�
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಭಾರತದ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ದಾಖಲೆ
ಭಾರತದ ಲಿಂಗ
ಅನುಪಾತವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪರವಾಗಿದೆ

ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಭಾರತ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 14
ಜನರ ದಾಖಲು

1020:1000

ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು 2014 ರಲ್ಲಿದ್ದ 10ನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ
ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ
2021 ರಲ್ಲಿ 6 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ

800

9.5

ಭಾರತವು ಆಟ�ೋ�ಮೊಬ�ೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2014 ರಲ್ಲಿದ್ದ
7 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 6 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿತು, 2021 ರಲ್ಲಿ
ಮೆಕ್ಸಿಕ�ೊವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿತು.

ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಜಿಡಿಪಿ
ಉತ್ಪಾದನೆ

ಭಾರತವು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಕ�ೊರಿಯಾ, ಅಮೆರಿಕಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ರ�ೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಅಂದಾಜನ್ನು ನೀಡಿವೆ.

`15

ಕ�ೋ�ಟಿ ಮೌಲ್ಯದ
ಯುಪಿಐ ವಹಿವಾಟು

ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ನಂತಹ
ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಬಡವರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ವಿಶ್ವ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ 2021
ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 14 ನ�ೇ

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಅದು

2200

ಮೊಬ�ೈಲ್
ಸಂಪರ್ಕಗಳ
ಸ�ೇರ್ಪಡೆ

69 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ
ಅಂತ್ಯದ ವ�ೇಳೆಗೆ ರಫ್ತು
ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 400
ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ದಾಟುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ನವ ಭಾರತವು ಸಾಮಾಜಿಕ
ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತವಾಗಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ
ಭಾರತವು ಈಗ 10 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ,
2014 ರಲ್ಲಿ ಅದು 30 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು.
ವಿಶ್ವದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2014 ರಲ್ಲಿ
10 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈಗ ಎರಡನ�ೇ
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ
ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು
ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ
10 ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಉಕ್ಕಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ
2014ರಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ
ಎರಡನ�ೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ನಾವೀನ್ಯತೆ
ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು 2014 ರಲ್ಲಿದ್ದ 76
ನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 46 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ಸುಧಾರಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2013
ರಲ್ಲಿದ್ದ 65 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 34 ನ�ೇ
ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.
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ಈ

ಸಾಧನೆಗಳು ಭಾರತದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ

ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ
ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಲ್ಲ. 2014ರಿಂದ

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಮೃತ ಕಾಲದ ಭಾರತದ
ಪಯಣಕ್ಕೆ
ಬಿನಾ

ಭದ್ರ

ಯಸ್ಮಾತ್

ಬುನಾದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಸ್ಥಾಪನಂ

ನಿಷ್ಫಲಂ

‘‘ಉತ್ಸ್ವೀನ್

ಭವ�ೇತ್’

ಅಂದರೆ, ಆಚರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಥವಾ

ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತಿದೆ.
ಅಮೃತ ಕಾಲವನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ
ಹ�ೊಸ

ವರ್ಷದ

ಸಂಕಲ್ಪ

ಮತ್ತು

ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು

ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ:

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು “ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್” ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹ�ೊಸ
ಇಂಧನ ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆದರ್ಶವಾದಿ ನಾಯಕತ್ವದ
ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ
ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಂಧನದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತ�ೈಲ
ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲ�ೋ�ಕಲ್ ಫಾರ್ ವೋಕಲ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗ�ೊಳಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ
ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ತ�ೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಲಯದ
ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ

ಅಮೃತ ವರ್ಷ

ಗುರುತಿಸಬ�ೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಾಗರಿಕರ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು

ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ದ�ೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ

ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 29 ವರ್ಷಗಳು. ಯುವ ಐಕಾನ್
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಭವ್ಯತೆಯನ್ನು

ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದರು

ಮತ್ತು

ಅವರು

ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಇಂಧನ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತವು ಶ�ೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇಂದು ಭಾರತವು ಇಂಧನ ಆಮದುಗಳಿಗಾಗಿ
ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
n

‘ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು

ಹಿಂದಿನದನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿ. ಸದಾ ಹ�ೊಸ ಚಿಲುಮೆಯ
ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ, ನಂತರ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು

ಭಾರತವನ್ನು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಸಿ,
ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಸಿ, ಉತ್ತಮಗ�ೊಳಿಸಿ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ
ಮತ್ತು ಇತರ ಇಂಧನ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 85 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಆಮದು
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ವಿದ�ೇಶಿ
ಪೂರ�ೈಕೆಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ
ಶ�ೇ.16 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ
ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಇಂಧನದ ಶ�ೇ.6
ನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ವಿಶ್ವದ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 17 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೂ
ಭಾರತವು ಶ�ೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಇಂಗಾಲದ
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ

ಮೋದಿಯವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು

ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಲು
ಮುಂದಾದಾಗ,

ಈಗ

ದ�ೇಶವು

ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿಂದ

ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅವರ
ಸಂದ�ೇಶವೂ

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.

ಉನ್ನತ

ಗುರಿಗಳನ್ನು

ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ...

ಸಾಧಿಸಲು ದ�ೊಡ್ಡದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು

ಅವರು ನೀಡಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸಂಕಲ್ಪ ಸ�ೇ ಸಿದ್ಧಿಯ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ

ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ

ಚಿಂತನೆಯನ್ನು

ಇದು

n

ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ಲಭ್ಯತೆ,

ಪ್ರವ�ೇಶ, ಕ�ೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನ

ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ.

ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ

ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಕಾಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.

ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ

ಸಮೃದ್ಧಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು,

n

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವತ್ತ
ಮುಂದಿನ

ಪೀಳಿಗೆಗೆ

ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಮಿಶ್ರಣದ ಜಾಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು 2030 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ

ನೀಡಲು

ತಲುಪಿಸಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅದಮ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿಂತನೆಯನ್ನು

ಮುಂದಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು

ಪ್ರಧಾನಿ

ಮೋದಿಯವರು 75 ವರ್ಷಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ

18

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ನಿವ್ವಳ-ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವಲಯವಾಗುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ

ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ
ಈ

ಅನಿಲ-ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸಿ ಎನ್ ಜಿ, ಪಿ ಎನ್ ಜಿ, 20 ಪ್ರತಿಶತ ಎಥೆನಾಲ್

ಜನವರಿ 1-15, 2022

n

2023 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ರ�ೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳ ಶ�ೇ.100 ರಷ್ಟು
ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವನ್ನು ಹ�ೊಂದುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ.

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ಚರಕ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಂತೆ, ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ�ೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದ ಹ�ೊಸ ಸಂಕ�ೇತಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮರೆತುಹ�ೋ�ಗಿವೆ.
ಅನಾಮಧ�ೇಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಕುರಿತು ಗಮನ
ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ...

ಅಮೃತ ವರ್ಷ
n

n

n

n

n

n

n

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು
ವಿಶ�ೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಾಪುರುಷರ ಜನ್ಮ
ದಿನಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ
150ನ�ೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸಿ, ದ�ೇಶವನ್ನು
ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವ ಸಂಕಲ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವನ್ನು
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75 ವರ್ಷಗಳ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ಎಂದು
ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ವಿಶ�ೇಷ ಸಮಿತಿಯನ್ನು
ರಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಯುವಕರು ಅನಾಮಧ�ೇಯ ವೀರರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು
ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಭಗವಾನ್ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ
ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವೆಂದು
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಯಿತು.
ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರ 125 ನ�ೇ ಜನ್ಮ
ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ರಾಜಾ ಸುಹ�ೇಲ್ದೇವ್, ರಾಜ ಮಹ�ೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್
ಅವರಂತಹ ಅನ�ೇಕ ಮಹಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕ�ೊಳ್ಳಲು
ವಿಶ�ೇಷ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಆಚರಣೆಯನ್ನು

ಮಹಾನ್

ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ

n

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವರ್ಷವಾದ 1947 ರಂತೆಯೇ, ಅದರ 75 ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ
2022 ನ�ೇ ವರ್ಷವೂ ಭಾರತದ ಉನ್ನತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು
ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು 2047 ಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಮುನ�್ನೋಟವನ್ನು
ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

n

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯು ಕ�ೇವಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ,
ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತವು ಜೀತದ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ
ಮಹಾಪುರುಷರ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವು ಇದೆ.

n

ದ�ೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ
ಹಿಡಿಯಬ�ೇಕಿದೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ದೃಢವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ ಅನ�ೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಚಿಂತನೆ, ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ದ�ೇಶವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುವುದು.

n

ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಲು
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಚರಕ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಚಳವಳಿಯ

ಸಂಕ�ೇತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ನಮ್ಮ

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ವ�ೈಭವದ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯರ
ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು

ಅವರ

ಸಾಮೂಹಿಕ

ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ತ�ೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ವಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಥಳೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಚರಿಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ

ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಗತಕಾಲದ

ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರ 125ನ�ೇ ಜನ್ಮದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ

ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗ�ೊಳಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು

ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಉದ್ದೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರರ

ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿರ್ಸಾ

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಒಡನಾಟದ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು

ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ತುಂಬುವ

ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.

ಈ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 150ನ�ೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ವ�ೇಳೆಗೆ

ಮತ್ತು ಅನಾಮಧ�ೇಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಜೀವನಗಾಥೆಗಳನ್ನು

ಮುಂಡಾ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ

ಭಾಗದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 1-15, 2022

ಎಲ್ಲಾ
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ಆರೋಗ್ಯ

ಸಮೃದ್ಧಿಯತ್ತ
ಸಾಗುತ್ತಿರುವ

ಪ್ರತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ನ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ
ಮುನ್ನಡೆಯಲು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ

ಅಮೃತ ವರ್ಷ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಬಜೆಟ್ಗೆ
ಶ�ೇಕಡ 137 ರಷ್ಟು ಹಂಚಿಕೆ
ಹೆಚ್ಚಳವು ಈ ವಲಯದ ಬಗ್ಗೆ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿರುವ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು
ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ
ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 2.40 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಐಡಿ
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
n

ಮಾಡುತ್ತಿರುವ
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ಪುನರ್

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾ
ಕವಚವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಜಾಗೃತಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ�ೇಶಕ್ಕೂ

ಬುನಾದಿಯಾಗಿ

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ

ಯುಪಿಐ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ರ�ೋ�ಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಉಚಿತ
ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಲಸಿಕೆ
ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸ�ೇವೆಯನ್ನು ಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಕ�ೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಜನ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ), ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ
ಕ�ೇಂದ್ರ, ಜೆನೆರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನೌಷಧಿ ಪರಿಯೋಜನಾ,
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ.

ತ�ೋ�ರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರದ

ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಐಡಿ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ

ಜನವರಿ 1-15, 2022

ಕೆಲಸ
ಪ್ರಜ್ಞೆ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪುನರ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ
ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹ�ೊಸ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಹ�ೊಸ

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ

ಅಮೃತ ವರ್ಷ

1.5

ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ...

ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ಯಾಕ�ೇಜ್ ಮೂಲಕ 736 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಘಟಕಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
‘ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ’ ದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ
ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ
ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

602

ಕ�ೇರ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು

ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು
ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗಗಳ ಪತ್ತೆ
ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ಬಲವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

n

n

n

n

ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು
ಇದರಿಂದ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಆಧುನಿಕ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ
ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

n

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು
ರ�ೋ�ಗಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಿಂತ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ
ವಿಶ�ೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಪ್ರಚಾರ
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು
ತರಬ�ೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಆಯುಷ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.

n

ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ...
n

100

ಕ�ೋ�ಟಿ ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳ ಹ�ೊಸ
ದಾಖಲೆಯನ್ನು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು
ಕ�ೇವಲ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ
ವ�ೇಗದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಷ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಯುಷ್ಮಾನ್
ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಇದುವರೆಗೆ, 75,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ
ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್

n

n

ಕ�ೋ�ವಿನ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಸಿಕೆ
ಅಭಿಯಾನವು 86 ಕ�ೋ�ಟಿ ನ�ೋ�ಂದಣಿಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.
17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಂದು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದ�ೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು
25 ಮಿಲಿಯನ್ ಡ�ೋ�ಸ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಈ ವರ್ಷ 138 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳನ್ನು
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಸಿಕೆ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭಿಕ 85 ದಿನಗಳ 100 ಮಿಲಿಯನ್ ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳಿಗೆ
ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ದ�ೇಶವು ಈಗ ಕ�ೇವಲ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮಿಲಿಯನ್
ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣದ 11 ತಿಂಗಳ�ೊ ಳಗೆ,
ಎರಡು ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು - ಕ�ೋ�ವಿಶೀಲ್ಡ್
ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಾಕ್ಸಿನ್- ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ತಲುಪುವುದನ್ನು
ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಡ�್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು.

ಐಸಿಎಂಆರ್ ಲಸಿಕೆಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ‘ಐ-ಡ�್ರೋನ್’ ಅನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಣಿಪುರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು
ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಇದು
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಛ�ೇರಿ, ಶಾಲೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ
ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಚೂಣಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ
ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.
n

ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ತೀವ್ರಗ�ೊಳಿಸಬಹುದು. ಲಸಿಕಾ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕಾಗಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುವುದು
ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಯನ್ನು

ಅಭಿಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಹ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು

ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರುವುದು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮಟ್ಟವು ಹಳ್ಳಿಗಳು

2022ನ�ೇ ವರ್ಷವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ 100ನ�ೇ ವರ್ಷದ
ಆಧಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ.

n

ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ.

ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕವಣೆ ಕಲ್ಲಿನ ಬೀಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ

ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಲಸಿಕೆ

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹ�ೊಸ

ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಡ�್ರೋನ್ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದ�ೇಶದ ಇತರ

ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಇದರಿಂದ ಲಸಿಕೆ

ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.
n

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಸಮೃದ್ಧಿಯ

ಹ�ೊಸ

ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸದಿರುವ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು

ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಧುನಿಕ
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 138 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ

ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ: ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ
ಭಾರತದ ಸಂಜೀವಿನಿ

ಒತ್ತಿಹ�ೇಳುತ್ತದೆ.

ಅಮೃತ ವರ್ಷ

ನವನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ
ಭಾರತವನ್ನು

ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ

ಮಾಡುವ

20 ಜನವರಿ 2021 ರಂದು, ಲಸಿಕೆ
ಮೈತ್ರಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಲಸಿಕೆಯು ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ
ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಅಭಿಯಾನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರ

ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವಾಗಲಿ,

ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ, ಯುವ
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಸ�ೇರಿದಂತೆ

ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
14 ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2021 ರಂದು
ಪುನರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನ�ೇಪಾಳ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್,
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ತಲಾ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಲಸಿಕೆ
ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ

ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು
ಪ್ರಧಾನಿ

ಮೋದಿಯವರ

ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ

ಸ�ೇರಿವೆ.

ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಣೆಬರಹದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ

ದ�ೇಶ ಈಗ ಹ�ೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ

ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಂಡು

ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ

ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ

ವಿಜ್ಞಾನ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ
ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು 96 ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನ್ವಯವು - ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ
ಸುಧಾರಣೆಗಳು,

ವಿದ್ಯುತ್

ಪಾರದರ್ಶಕತೆ,

ಜಿಎಸ್ಟಿ,

ಸುಧಾರಣೆಗಳು,

ಸರಬರಾಜು,

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ

ನಿಗ್ರಹ,

ಒಂದು

ರ�ೈಲು

ತೆರಿಗೆ

ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒಂದು

ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ...

ತೆರಿಗೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಭಾರತ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ,

500

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರ�ೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ,

ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ಆಮೂಲಾಗ್ರ
ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಿದ್ದ
ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು

ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದ

ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುವುದು.

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ�ೊಡ್ಡ

ಸವಾಲಾಗಿ ಎರಗಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧ

n

ಭಾರತದ ದ�ೇಶೀಯ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಿವೆ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ದ�ೇಶವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

ಮತ್ತು

ಉದ್ಯಮಿಗಳ

n

ಭಾರತವು ಸಣ್ಣ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾನವೀಯ ಸಹಾಯದ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸಹ

ಭಾರತವು ಲಸಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಬ�ೇರೆ ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶವನ್ನು

ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವಲಂಬಿಸದಂತಾಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ
ಕ�ೋ�ವಿನ್ ನಂತಹ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫ
 ಾರ್ಮ್ಗಳು
ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
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ಭಾರತವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ

ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ,

ಬಲದಿಂದಾಗಿ

ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಲಸಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ 125 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ�ೇಶಗಳು

ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವದಿಂದ ಹ�ೋ�ರಾಡಿತು. ಪ್ರತಿಕೂಲ

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಸಾಧಾರಣ ವ�ೇಗದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿತು.

ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳನ್ನು
ಭಾರತವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ

n

ಒಮಿಕ್ರಾನ್ನ ಹ�ೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ಆಗಮನದ ನಂತರ, ಭಾರತವು
ಆಫ್ರಿಕನ್ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ತಲುಪುತ್ತಿದೆ

ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ ಬಡವರು

ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಜ್ವಲಾದಿಂದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದವರೆಗೆ, ಇಂದು ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರಿಗೂ ವಿವಿಧ

ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿತರಣೆಯು ವ�ೇಗವಾಗಿದ್ದು,

ನಿಗದಿತ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ�ೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಕ�ೇಂದ್ರ

ಅಮೃತ ವರ್ಷ

ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಕರಣೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ...

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 80 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಡಿತರ
2 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ

10 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ

ಹೆಚ್ಚು
ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಪಕ್ಕಾ ಮನೆ

n

n

n

ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಶೌಚಾಲಯ
ನಿರ್ಮಾಣ

43 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಜನ್-ಧನ್
ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು
ಸಾಮಾಜಿಕ
ಭದ್ರತೆ

8 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ.
ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 99.6 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಸ್ವಾನಿಧಿ
ಯೋಜನೆಯಡಿ 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ
2300 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ನೆರವು
11.4 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರ�ೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 1.6 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ
ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ. 50 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ
ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್

ಉಜ್ವಲಾ 2.0 ಮೂಲಕ,
ಶ�ೇ.100 ರಷ್ಟು ಅರ್ಹ
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉಜ್ವಲಾ
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್
ಪಿ ಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು.
ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅರ್ಹ
ನಾಗರಿಕರೂ ಸರ್ಕಾರದ
ವಿಮೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು
ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು.
ಸ್ವನಿಧಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ
ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೂ
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ ಸೌಲಭ್ಯ
ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕು.

ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆಯ
ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ
100 ಪ್ರತಿಶತ
ಹಳ್ಳಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಬ�ೇಕು.
100 ಪ್ರತಿಶತ
ಕುಟುಂಬಗಳು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು.
100 ಪ್ರತಿಶತ
ಫಲಾನುಭವಿಗಳು
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್
ಕಾರ್ಡ್ ಹ�ೊಂದಿರಬ�ೇಕು.

ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ನ ಕ�ೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ 5
ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕ�ೊಳಾಯಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿವೆ.

ಸೌಲಭ್ಯವು ಈಗ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 80
ಕ�ೋ�ಟಿ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳುಗಳ
ಕಾಲ ಪಡಿತರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮಾನವೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವು ಜಗತ್ತನ್ನು
ಬೆರಗುಗ�ೊಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ

ಪ್ರಯೋಜನ

ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ

ಬಡವರ

ಮನೆಗಳಿಗೆ

ತಲುಪಿದೆ.

ಉಜ್ವಲಾದಿಂದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತದವರೆಗೆ ಇಂದು ದ�ೇಶದ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

ಅರಿವಿದೆ. ಭಾರತವು ದಾಖಲೆಯ ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ

2024 ರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್

ಯೋಜನೆ ಗ್ರಾಮೀಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು
ಸಂಪುಟವು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.

ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು

ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ,
ಭಾರತವು ‘ಅಮೃತ ಕಾಲ’ ದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ

ಶ�ೇ.100 ರಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಶ�ೇ.100
ರಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 1-15, 2022
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ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ
ಅತ್ಯಂತ ಯುವ ದ�ೇಶ:
ಅಪಾರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ಮಾನವ
ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯುವ ದ�ೇಶವಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ
ಮತ್ತು ಐರ�ೋ�ಪ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವಾಗ, ಭಾರತವು ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಯುವ
ಜನರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಜ್ವಲ
ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ದ�ೊರಕಿಸುವ ಅವರ ದೃಢ ನಿರ್ಣಯವು
ನವ ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ,
ಇದು 2047ರ ಸುವರ್ಣ ವರ್ಷದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ನನಸು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಮೃತ ವರ್ಷ

ಭಾರತದ ಜನರ ಸರಾಸರಿ

ವಯಸ್ಸು 29 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ.

n

n

n

ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ನವೋದ್ಯಮ ಎಂಬ ಪದವು ಹೆಚ್ಚು

n

ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದು

n

ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ

5೦ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ

ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.

65% ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರಾಗಿದ್ದರೆ,
50% ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
25 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ನಾವೀನ್ಯ, ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರವು ಇಂದು ಯುವಕರ ಗುರುತಾಗಿದೆ.
ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದ ಯುವ ಜನರು ಕೆಲಸ ಕ�ೇಳುವವರಾಗುವ
ಬದಲು, ಕೆಲಸ ನೀಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತವು ಈಗ ನವೋದ್ಯಮದಿಂದ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ನತ್ತ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಗಳು 1 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಮೌಲ್ಯದ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 7 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಘಟಕಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1-2 ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಗಳಿದ್ದವು, ಆದರೆ
ಈಗ ಅದರ ಸಂಖ್ಯೆ 70 ದಾಟಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಕಾಲದ ಕ�ೊನೆಯ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ 10 ದಿನಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮೆ ಹ�ೊಸ
ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಟ�ೋ�ಕಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಒಂದು ಚಿನ್ನ, 2 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 4 ಕಂಚಿನ
ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ
ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಭಾರತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು,
5 ಚಿನ್ನ, 8 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 6 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, 24 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯ, ಮರು ಕೌಶಲ್ಯ
ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಂತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ
ಯುವಕರು ಈಗ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ದ�ೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳು, ಶ�ೇ.100 ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ

ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ,

ವ�ೇಳೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಲ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬ�ೇಕು.

ಕ�ೈಗ�ೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 75 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ-ಕ್ಷೇಮ

ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುವುದು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕ�ೊರತೆಯು ಅವರ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ

ಉಜ್ವಲಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಅನಿಲ ಸಂಪರ್ಕದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು

ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಲು ಸರಕಾರ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿರುವುದು. 2024ರ

ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದ�ೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾದ

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಲವರ್ಧಿಸುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ದ�ೇಶ

ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಾನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ

ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ

ಘರ್ ಜಲ್ (ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ನೀರು) ಅಭಿಯಾನದಡಿ ವ�ೇಗವಾಗಿ

ಜಾಲವನ್ನು

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, 5 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ನಲ್ಲಿಗಳಿಂದ

ಆಮ್ಲಜನಕ ಘಟಕಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು, ದ�ೇಶವು ಹರ್

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ದೃಢವಾದ

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಜಲ ಜೀವನ ಅಭಿಯಾನ ಕ�ೇವಲ ಎರಡೂವರೆ

ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಸಾವಿರಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ

ಕಾರ್ಯವನ್ನು

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ...
ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ರ�ೈಲು ಕೌಶಲ
ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ
2024ರ ವ�ೇಳೆಗೆ

ಅಟಲ್ ಟಿಂಕರಿಂಗ್
ಲ್ಯಾಬ್ ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು
ಸುಮಾರು

9000
50,000
ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರಿಗೆ
ತರಬ�ೇತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

46

ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ
ಏರಿಸಲಾಗಿದ್ದು,
ಈಗ ಅದನ್ನು 10
ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಉಚಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬ�ೇತಿ

ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು 45
ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಿವ್ಯಾಂಗ ಜನರು
ಉಚಿತ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬ�ೇತಿಯಿಂದ
ಸಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ�ೇಕಡ 100ರಷ್ಟು
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತರಬ�ೇತುಗ�ೊಳಿಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
n

n

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್

1000000

ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ, 7
ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ
ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರ ಹ�ೊಸ ವಿಚಾರಗಳು
ಮೂಡಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವ�ೇಗ ನೀಡುವ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಭಾರತವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಶಕ್ತಿ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದು

2028ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ
10 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ತರುವ

ಪ್ರಯತ್ನ. 2021-25ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಾಗಿ 8750

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಣ ಹಂಚಿಕೆ ಅವಕಾಶ.

ಲಾಸ್ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್- 2028ರ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೋಡಿಯಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ.
ಹ�ೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ�ೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪಠ್ಯೇತರ ಶಿಕ್ಷಣದ
ಬದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮತ್ತು
ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕಾದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಬ�ೇಕಾದ
ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಹ�ೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 2025ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶ�ೇ.50
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಶಾಲಾ
ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಬಹುದು.

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಯುವಕರು ಹ�ೊಸತನದ ಶ�ೋ�ಧದ

ಮೂಲಕ ಹ�ೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು

ಸಮಗ್ರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾವುದ�ೇ ವರ್ಗ,

ಯಾವುದ�ೇ ಪ್ರದ�ೇಶ, ದ�ೇಶದ ಯಾವುದ�ೇ ಮೂಲೆಯೂ ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ
ಎಂಬುದನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಇಂತಹ

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಜ�ೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದ�ೊಯ್ಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಯತ್ನಗಳು

ನಡೆದಿವೆ.

ಪೂರ್ವ

ಭಾರತವಾಗಿರಲಿ

ಅಥವಾ

ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಗಳ ದುರ್ಬಲ ಜನರು ಮೀಸಲಾತಿಯ

ಇಡೀ ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದ�ೇಶವಾಗಿರಲಿ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕ�ೋ�ಟಾದಲ್ಲಿ ಒಬಿಸಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ

ಪಯಣಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಗಡಿಗಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ

ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಅದರ�ೊಂದಿಗೆ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು

ಈಶಾನ್ಯವ�ೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ, ಲಡಾಖ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ

ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೀರಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ

ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ�ೇ ಆಗಿರಲಿ ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಒಬಿಸಿ

ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನರ್ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ
ಲಡಾಖ್

ಪ್ರದ�ೇಶವೂ

ತ್ವರಿತ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ

ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಲಡಾಖ್ ನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು

ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ,

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಂಧು ಕ�ೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು
ಲಡಾಖ್ ಅನ್ನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

21ನ�ೇ ಶತಮಾನದ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು

ನೀಲಿ
ತನ್ನ

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ

ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ

ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು

ತ್ವರಿತವಾಗಿ

ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ

ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಗರದ ಅಪರಿಮಿತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಆಳ-ಸಮುದ್ರ ಯಾತ್ರೆಗಳು
ಅರಿತುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ

ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ದ�ೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಆಶ�ೋ�ತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಹ
ನಾವು ಪ್ರಚ�ೋ�ದಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ದ�ೇಶದ

110ಕ್ಕೂ

ಅಮೃತ ವರ್ಷ

ಹೆಚ್ಚು

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಪ�ೈಪ್
ಲ�ೈನ್ (ಕ�ೊಳವೆ ಮಾರ್ಗ) ಯೋಜನೆ

107

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು
ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳು
ಭಾರತ ದಿನಕ್ಕೆ

ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಪ�ೈಪ್ ಲ�ೈನ್ ಯೋಜನೆಯು ರ�ೈಲು,
ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು,
ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಹಡಗು
ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ.
7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ
ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ

100%

ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ

36.5 ಕಿ.ಮೀ.
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ
ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ
2020-21ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ

13,394 ಕಿ.ಮೀ.
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉದ�್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ

ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು
ಭಾರತದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮನಾಗಿರಬ�ೇಕೆಂಬ
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ

ಬಲವಾದ

ಸ್ಪರ್ಧೆ

ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ಬಹಳಷ್ಟು

ಚರ್ಚೆಗಳೂ

ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ,

ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಥಿಕ

ಆದರೆ ಭಾರತವು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳಿಗೂ ಒತ್ತು
ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಲಯದ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ
ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ
ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ಆಪ್ಟಿಕಲ್

ಫ�ೈಬರ್

ನೆಟ್

ವರ್ಕ್

ಡ�ೇಟಾ

ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 8 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ

ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಸಹಾಯಗುಂಪುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ

ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು, ದ�ೇಶವು ಸ್ಥಳೀಯತೆಗೆ

ಧ್ವನಿ ಮಂತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ,
ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು

ಸಶಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಶ�ೇಕಡಾ 8೦ಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ರ�ೈತರು ಎರಡು ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ

ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದೀಗ
ಈ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕೃಷಿ

ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
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ಪಶ್ಚಿಮ ಮಧ್ಯ ರ�ೈಲ್ವೆ ವಲಯದ
ಭ�ೋ�ಪಾಲ್-ಇಟಾರ್ಸಿ ಮೂರನ�ೇ
ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ
ಬರ್ಖೇರಾ-ಬುಡ್ನಿ (26.50 ಕಿ.ಮೀ)
ನಡುವಿನ ಮೂರನ�ೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಬ್ರಾಡ್ ಗ�ೇಜ್ ಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ
ರ�ೈಲ್ವೆ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಂಗ ಕ�ೊರೆಯುವ
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕ�ೈಗೆತ್ತಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ರ�ೈಲುಗಳು
ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಪಾರಂಪರಿಕ ಮತ್ತು ಭವ್ಯ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು
ದ�ೇಶದ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಜನರನ್ನು
ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗತಿ-ಶಕ್ತಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್

ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ
ಸಚಿವಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಂದ�ೇ
ವ�ೇದಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಗೂ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಗತಿಶಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೂಲಕ
ಭಾರತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆ
ಇಟ್ಟಿದೆ.
100 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ಪಿಎಂ
ಗತಿಶಕ್ತಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಕರಿಗೆ ಹ�ೊಸ
ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು
ತಂದಿದೆ.

ವಿಳಂಬ ಯೋಜನೆಗಳ ಯುಗಕ್ಕೆ
ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಭಾರತ ಗತಿಶಕ್ತಿ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ತ್ವರಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ ಸುಗಮ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ದ�ೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕರೆದ�ೊಯ್ಯುವುದಲ್ಲದೆ
ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅಡಿಪಾಯವು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ
ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಅದ�ೇ ವ�ೇಳೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ
ವ�ೇಗಕ್ಕೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮತ್ತು
ವ�ೇಗವರ್ಧನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ.

ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ...
ಮುಂಬರುವ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ಹ�ೊಸ ವಂದ�ೇ
ಭಾರತ್ ರ�ೈಲುಗಳ
ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರ�ೈಲ್ವೆ
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.

75

ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಉಡಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ತ್ವರಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳು/ಹೆಲಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳು/ಜಲ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು
2024-25ರ ವ�ೇಳೆಗೆ
ಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು.
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ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ವಾಹನ ಸ್ಕ್ರಾಪಿಂಗ್
ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ
ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹ�ೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು 1ನ�ೇ ಏಪ್ರಿಲ್, 2022 ರಿಂದ
ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಹ�ೊಸ

ಪೀಳಿಗೆಯ

ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ

ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ

ಸಂಘಟಿತ

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ

ಪ್ರಗತಿಯ

ಅಡಿಪಾಯವು

ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ...
2025ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 7,400 ಯೋಜನೆಗಳ
ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸಾಧಿಸಲು
ಕ�ೋ�ಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ�ೊಳವೆ
ಮಾರ್ಗದ ವಿಸ್ತರಣೆ.

111

ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು 2024-25ರ
ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ.
ವ�ೇಳೆಗೆ

2

ದ�ೇಶದ ಇತರ 19 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಫಲ�ೋ�ಡಿ - ಜ�ೈಸಲ್ಮೇರ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು
ಬಾರ್ಮರ್ –ಜ�ೈಸಲ್ಮೇರ್ ರಸ್ತೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ
ಖರಗ್ಪುರ್ - ಬಾಲಸ�ೋ�ರ್ ರಸ್ತೆ, ಖರಗ್ಪುರ್ - ಕಿಯೋಂಜಾರ್
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪನಘರ್ ಬಳಿಯ /ಕೆಕೆಡಿ,
ಚೆನ್ನೈನ ಪುದುಚ�ೇರಿಯ ರಸ್ತೆ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲೂರು
- ಒಂಗ�ೋ�ಲ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಂಗ�ೋ�ಲ್ - ಚಿಲಕಲುರಿಪ�ೇಟ್
ರಸ್ತೆ, ಹರಿಯಾಣದ ಮಂಡಿ ದಬ್ವಾಲಿಯಿಂದ ಓಧಾನ್
ರಸ್ತೆ, ಪಂಜಾಬ್ ನ ಸಂಗ್ರೂರ್ ಬಳಿ, ಗುಜರಾತ್ ನ ಭುಜ್ನಲಿಯಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂರತ್-ಬರ�ೋ�ಡಾ ರಸ್ತೆ, ಜಮ್ಮು
ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬನಿಹಾಲ್-ಶ್ರೀನಗರ ರಸ್ತೆ, ಅಸ್ಸಾಂನ
ಲ�ೇಹ್/ ನ�್ಯೋಮಾ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಿವಸಾಗರ
ಜ�ೋ�ರ್ಹಟ್- ಬಾರಾಘಾಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಶಿವಸಾಗರ ಬಳಿಯ
ಜ�ೋ�ರ್ಹಟ್- ಬಾರಾಘಾಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬಾಗ�್ಡೋಗ್ರಾ- ಹಾಶಿಮಾರಾ
ರಸ್ತೆ, ಹಾಶಿಮಾರಾ-ತ�ೇಜ್ಪುರ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನ
ಹಾಶಿಮಾರಾ-ಗುವಾಹಟಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸ�ೇರಿವೆ.

ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯವು ಜಲ, ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ ಹೀಗೆ

ಆರಂಭಿಸಲಾದ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಉಸಿರು ಬಿಡುವ ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ

ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ ವಿಶಾಲ ಜಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವೂ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗತಿಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.
ಆಧುನಿಕ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಂತಿದೆ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ

ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪೂರ�ೈಸುತ್ತದೆ. ಇದರ

ಹ�ೊಸ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸಮುದ್ರ ವಿಮಾನಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಲ್ಲ

ವ�ೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರ�ೈಲ್ವೆ ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ
ಯುಗಮಾನಕ್ಕೆ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 1-15, 2022
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 80 ಕ�ೋ�ಟಿ ಜನರು
ಉಚಿತ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ
ವ�ೇಗವು ತೀವ್ರಗತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ

ಉತ್ತಮ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಈಗ ಸಾರವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿ

ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ
ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈಗ ಪೋಷಣ್ 2.0
ಮೂಲಕ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಸರಕಾರ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಕ್ಕಿಯ
ಬಲವರ್ಧನೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಅಮೃತ ವರ್ಷ

ಹ�ೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ
ರಾಜ್ಯ

ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು

ರ�ೈಲು

ಸ�ೇವೆಯೊಂದಿಗೆ

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.

ಪೂರ್ವದತ್ತ ಕ್ರಮ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ಈಶಾನ್ಯ

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ

ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶ,

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್

ಮತ್ತು

ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ
ಅಥವಾ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ
ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು,
ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದುತ್ತಿವೆ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ,
ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ

ಶಾಶ್ವತ

ಶಾಂತಿಯನ್ನು

ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು

ರೂಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಅನ�ೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ

ಪ್ರದ�ೇಶವು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ,

ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ

ಔಷಧಿಗಳು

ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ

ಸಾಕಷ್ಟು

n

ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದ
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಆಹಾರ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 17 ಜ�ೈವಿಕ ಸಂಸ್ಕರಿತ ತಳಿಗಳ
ಬೀಜಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 35 ಜ�ೈವಿಕ ಸಂಸ್ಕರಿತ ತಳಿಯ
ಬೀಜಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.

n

ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ

ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕೃಷಿ ವಲಯವನ್ನು ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆ ಮತ್ತು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ

ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ...

ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ದ�ೇಶವು

(ಪಿಎಲ್ಐ)
ಇದಕ್ಕೆ

ಉತ್ಪಾದನೆ

ಸಂಪರ್ಕಿತ

ಯೋಜನೆಯನ್ನು

ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ

n

n

ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಲ್.ಐ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು

ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 8

ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬ�ೈಲ್ ಫೋನ್

ಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕ�ೊಂಡು ಬಳಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಈಗ ಅದು ಮೂರು ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ

ಮೊಬ�ೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ
ವಲಯವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು
ಬಜೆಟ್ ಘ�ೋಷಣೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲಾ 13 ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು
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ಬಡವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಕ್ಕಿ ದ�ೊರಕಿಸಲು 2024ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಇಡೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕ
ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಲವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರ�ೈಸಲಾಗುವುದು.

n

ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಕ್ಕಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದಲ್ಲಿ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಕ್ಕಿ, ಪ್ರತಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಿಗುವ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು
2024ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಯುಕ್ತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ 2.0

ತಂದಿರುವುದಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ
ಅಕ್ಕಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಯುಕ್ತವಾಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಘ�ೋಷಿಸಿದೆ.

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅರ್ಹ
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ 2.0ನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ
ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈಗ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂಬರುವ
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಈ
ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಲಿದೆ.

ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದ�ೇಶ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ

ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ, ‘ಸ್ಥಳೀಯತಗೆ ಧ್ವನಿ’ ಮತ್ತು ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ದ�ೇಶವು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಅದ�ೇ ವ�ೇಳೆ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ�ೇಶಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು
ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಉದ�್ಯೋಗ ಕ�ೇಳುವವರ ಬದಲಾಗಿ, ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡುವವರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನವ ಭಾರತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡಲು ಉಪಕ್ರಮ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಅಮೃತ ವರ್ಷ
z

z
z

z

z
z

ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಸಾಧಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು
ಐಟಿ ಯಂತ್ರಾಂಶ, ಆಟ�ೋ�ಮೊಬ�ೈಲ್ಸ್, ಮೊಬ�ೈಲ್ಸ್, ಔಷಧ, ಇ.ವಿ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ 13 ವಲಯಗಳಿಗೆ - 1.97 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 2020ಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ
ಶ�ೇಕಡಾ 33 ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
2013-2014 ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಹಂಚಿಕೆ 21,934 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 2021-2022 ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು 5.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
1,23,018 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಗಳಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಇ ಕಿಟ್ ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ
ಬಹುತ�ೇಕ ನಗಣ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಭಾರತವು ಅದರ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು 2019-20 ರಲ್ಲಿ 2ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಎಂದು
ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ಉದ�್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ
ಜನರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರವರೆಗೆ 1,500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯವು ಪಿಎಲ್ಐ (ಉತ್ಪಾದನೆ
ಸಂಪರ್ಕಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ) ನಿಂದ ವ�ೇಗವನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ
ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು, ದ�ೇಶದ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಸಣ್ಣ

ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ತಲೆಎತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು
ಭಾರತವು ದ�ೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಸಾಕಷ್ಟು

ರಾಜಕೀಯ ಸಂಕಲ್ಪ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ
ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕ�ೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಪರಿಸರ

ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ...
z

z
z
z

ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಯು
5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 500 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೀರುವ
ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ, ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಉದ�್ಯೋಗ ಉತ್ತೇಜನ, ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳ
ಪ್ರವರ್ಧನೆ.
ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಯುವಕರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬಹುದು
ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡುವವರಾಗಬಹುದು.

ದ�ೇಶವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. ಸಿಎನ್.ಜಿ, ಪಿಎನ್.
ಜಿ, ಶ�ೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ

ಉತ್ತೇಜನ, ರ�ೈಲ್ವೆಯ ಶ�ೇಕಡಾ 100 ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣ ಮತ್ತು 2030ರ
ವ�ೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆ ವಲಯವಾಗುವ
ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನಿಲ ಆಧಾರಿತ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಹವಾಮಾನ

ಗುರಿಗಳನ್ನು

ಸಾಧಿಸಲು

ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ

ಅಮೃತ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹರಿಕಾರರಾದ ಯುವಕರು
ಭಾರತವು

ವಿಶ್ವದ

ಅತ್ಯಂತ

ಯುವಜನರ

ದ�ೇಶವಾಗಿದ್ದು,

ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಮಾನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ

ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ�ೇಕಡಾ 65 ರಷ್ಟು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ

ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಶ�ೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಜನರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು

ಇಂದು ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ

ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ

ಬಂದು 100 ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ�ೇ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು

ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ನವ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆ

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರ ಕವಿ
ಹೃದಯದಿಂದ
ನವ ಭಾರತದ
ದರ್ಶನ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಮೋದಿ

ಅವರ�ೇ

ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ನನ್ನ ಧ�ೈರ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯ
ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಭರಿಯಾಗದಿರಿ ಅಗಾಧ ಅವಕಾಶಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ
ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಗತಿಯ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ, ಶ್ರಮದ ಸುಗಂಧ ಸೂಸುತಿದೆ.
ಇದು ತಾಯಿ ಭಾರತಿಗೆ ನೀಡುವ ಕ�ೊಡುಗೆ
ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದರು ನವ ಭಾರತದ ಕ�ೈಗಳು
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ಕರೆಯಿದು.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ದ�ೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ
ಈಗಲೂ ನವಭಾರತವು ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ
ವ�ೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವುದು ಅದರ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ

ಹ�ೇಳುವಂತೆ,

“ನಾನು

ಸಾಂತ್ವನ ಹ�ೇಳುವವನಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಯ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ

ಇಟ್ಟವನು. ನನ್ನ ದ�ೇಶದ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ,

ದ�ೇಶದ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರ ಮೇಲೆ, ದ�ೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ,
ದ�ೇಶದ ರ�ೈತರ ಮೇಲೆ, ದ�ೇಶದ ವೃತ್ತಿಪರರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ
ಇದೆ. ಇದು ‘ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ’ ಎಂಬ ಪೀಳಿಗೆ, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಗುರಿಯನ್ನೂ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

21ನ�ೇ ಶತಮಾನದ ಇಂದಿನ ಭಾರತವು ದ�ೊಡ್ಡ ಗುರಿಗಳನ್ನು

ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ದಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ

ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಭಾರತವು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
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ವಿಧಿ 370ನ್ನು ರದ್ದುಗ�ೊಳಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿ

ಅಥವಾ

ತೆರಿಗೆ

ಬಲೆಯಿಂದ

ದ�ೇಶವನ್ನು

ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ

ಜಿಎಸ್ಟಿಯಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಸ�ೇನೆಗೆ ‘ಒಂದು

ಶ್ರೇಣಿ- ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿ’ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ರಾಮ
ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವ�ೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಷಯಗಳ
ಶಾಂತಿಯುತ ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗಿರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಳೆದ ಕೆಲವು

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಅಮೃತ ಕಾಲದ

ಪಯಣವು ನವ ಭಾರತದ ಹ�ೊಸ ಗಾಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ
ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವ ಚ�ೈತನ್ಯವೆಂದರೆ
ಅದರ ಏಕತೆ - ಅಂದರೆ --”ಸರ್ವರ ಪ್ರಯತ್ನ.”

ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಡಿಪಿ

ಆರ್ಥಿಕತೆ

ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದ ಕರಿನೆರಳಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ

ಆರ್ಥಿಕತೆ

ನವೆಂಬರ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ದತ್ತಾಂಶವು ಭಾರತೀಯ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಬಲಿಷ್ಠತೆಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠತೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ, ಈ ಹಣಕಾಸು
ವರ್ಷದ ಎರಡನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ವೃದ್ಧಿ ದರವು
ಶ�ೇ.8.4ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಅಚ್ಚರಿಗ�ೊಳಿಸಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ
ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವಾದ ರೂ.1.31 ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ವೃದ್ಧಿ ದರವು ವಿಶ್ವದ
ಅತ್ಯಂತ ವ�ೇಗವಾದುದಾಗಿದೆ, 2017ರ ಜುಲ�ೈನಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ
ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ದಾಖಲೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಂಗ್ರಹವು
ಎರಡನ�ೇ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ......

ಏ

ಳು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದ�ೇಶದ

ಇದರ ನಂತರ, ದ�ೇಶವು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಎರಡನ�ೇ ಅಲೆಗೆ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡಾಗ ಜಿಡಿಪಿ

ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಾಣಾಕ್ಷ ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿಯೇ

ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿದ�ೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿತ್ತು. ದ�ೇಶವು

ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ ವೃದ್ಧಿ ದರವನ್ನು ಕೆಳ ದರ್ಜೆಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೇಣೀಕರಣ

ಸನ್ನಿವ�ೇಶದ ನಡುವೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗ�ೊಳಿಸುವುದು

30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, 2021-22ರ ಆರ್ಥಿಕ

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಡೆ

ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಗ�ೊಂದಲಮಯ

ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ-ಒಂದು ತೆರಿಗೆ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ

ತೆರಿಗೆಯ ಕಡಿತ, ಎಂ.ಎಸ್.ಎಂ.ಇ.ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು

ಮತ್ತು ಐಬಿಸಿ ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು

ಹಲವಾರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು

ಎರಡನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶ�ೇ. 24.4ರಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಕಿಅಂಶಕ್ಕೆ

ಕುಸಿದಾಗ, ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂತರದ ಅಕ�್ಟೋಬರ್ ನಿಂದ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಮತ್ತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಕಿ
ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದವರನ್ನು
ಮೌನವಾಗಿಸಿತು.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವ�ೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ

ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬ�ೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನವೆಂಬರ್
ವರ್ಷದ ಎರಡನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ಶ�ೇ.8.4ರಷ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ
ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು

ಹ�ೇಳುವ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸಲು
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು

ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ- ಎರಡನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಜಿಡಿಪಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ
ವರದಿಯು, ವ�ೇಗದ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುವು ಭಾರತೀಯ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪುನಶ್ಚೇತನವನ್ನು ವ�ೇಗಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ

ಮೂಲಕ ಬ�ೇಡಿಕೆ-ಪೂರ�ೈಕೆ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು

ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆ.
ಎರಡನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ
ಈ ಅಂದಾಜುಗಳು ಸರಿಯೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.
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ಆರ್ಥಿಕತೆ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಡಿಪಿ

8 ಪ್ರಮುಖ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ 5ರ ದರಗಳು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, 3 ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿವೆ
ಸತತ ನಾಲ್ಕನ�ೇ
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೂ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ
ಧನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ

-7.3%

0.4%

2ನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ

20.1%

ಕೃಷಿ

8.4%

1.6%

ಗಣಿಗಾರಿಕೆ
ತಯಾರಿಕೆ
ಸೌಲಭ್ಯ ಸ�ೇವೆಗಳು
ನಿರ್ಮಾಣ
ವ್ಯಾಪಾರ, ಹ�ೊಟೆಲ್, ಸಾರಿಗೆ

ಜುಲ�ೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
(2020-21)

ಅಕ�್ಟೋಬರ್ಡಿಸೆಂಬರ್
(2020-21)

ಜನವರಿಮಾರ್ಚ್
(2020-21)

ಏಪ್ರಿಲ್ -ಜೂನ್
(2021-22)

ಜುಲ�ೈಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
(2021-22)

ತಿರುಗಿದ ಆರ್ಥಿಕತೆ

z 2021-22ರ ಎರಡನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜುಲ�ೈ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ನಡುವೆ ದಾಖಲಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಾತ್ರವು
ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಸಹ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಕುಸಿತದಿಂದ
ಸಹಜತೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರುವ ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಾತ್ರವು
2019ರಲ್ಲಿ 35.61ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು 35.71
ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ.
z ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶ�ೇ.15.4ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರ
ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
z ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯವು ಶ�ೇ.5.5ಕ್ಕೆ ಏರಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ಮಾಣ
ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಶ�ೇ.7.5ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ, ಕೃಷಿ ವಲಯವು
ಶ�ೇ.4.5ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ.

ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗ�ೊಳಿಸುವ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವ�ೇಗ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಅಂದರೆ
ಅಸಂಘಟಿತ ವಲಯವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗ�ೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ವ�ೇಗ
ನೀಡಿದೆ. ಇಂದು, ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವಲಯದ
ಪಾಲು 2020-21 ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 15 ರಿಂದ 20 ಕ್ಕೆಇಳಿದಿದೆ, ಇದು 2017-18
ರಲ್ಲಿ ಶ�ೇಕಡಾ 52.4 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಅಧ್ಯಯನದ
ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗ�ೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವು 201112 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನವು ಈಗ ವ�ೇಗವನ್ನು
ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ. 2016 ರಿಂದ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದ ವ�ೇಗವರ್ಧನೆ
ಮತ್ತು ಗಿಗ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಉಗಮವು ಔಪಚಾರಿಕ ವಲಯದ ಪಾಲನ್ನು
ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಈಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
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ಹಣಕಾಸು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ�ೇವೆ, ರಕ್ಷಣೆ

2019-20

2021-22

378602

407641+

64905

70022+

564742

586775+

77469

86330+

241188

240528-

638065

579113-

862867

845468-

443615

472861+

ಮತ್ತು ಇತರೆ

z 2020-21ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ನಂತರ,
ನಿರ್ಮಾಣ ವಲಯವು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಿತವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಗಾತ್ರವು
ಶ�ೇ. 50.3 ಕುಸಿತದ�ೊಂದಿಗೆ 1.30 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ.
ಈಗ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಈ ವಲಯವು ದೃಢವಾದ
ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು
ದಾಖಲಿಸಿದೆ
ಮತ್ತು
ಜುಲ�ೈ-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್
ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕ�ೇವಲ 660 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಹಿಂದಿದೆ.
z ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಭಾರತದ ವೃದ್ಧಿ ದರವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ
ಅತ್ಯಂತ ವ�ೇಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ದ�ೇಶಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ
(ಶ�ೇ.4.9), ಚೀನಾ (ಶ�ೇ.4.9), ಜಪಾನ್ (ಶ�ೇ.1.4) ಇತ್ಯಾದಿ.
ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿವೆ.
ಭಾರತದ ನಂತರ ಟರ್ಕಿ (ಶ�ೇ.6.9) ಎರಡನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಆರ್ ಬಿಐ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬಿಐ
ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ವೃದ್ಧಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್.ಬಿಐ)
ಶ�ೇ.7.9ರಷ್ಟು ಜಿಡಿಪಿ ವೃದ್ಧಿ ದರದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
ನೀಡಿತ್ತು. ಇದ�ೇ ವ�ೇಳೆ ದ�ೇಶದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೃದ್ಧಿ ದರ
ಶ�ೇ.8.1ರಷ್ಟಾಗಳಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ
ಎರಡನ�ೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಪಿ ವೃದ್ಧಿ ದರವು
ಶ�ೇ.8.4ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು ಈ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು
ಮುಂದಿದೆ.

ಸಂಪುಟದ ನಿರ್ಣಯಗಳು

ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರು- ರೈತರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ
ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ

ಕ�ೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಡವರಿಗೆ ವಸತಿ ಒದಗಿಸಲು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2024ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಕೆನ್- ಬೆಟ್ವಾ ಸಂಪರ್ಕ
ಯೋಜನೆಯ ಅನುಮೋದನೆಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹ�ೊಸ ವ�ೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್
ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಹ�ೊಸ ಮನ್ವಂತರಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿವೆ.
ನೀರಿನ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಾದ ಛತರ್ಪುರ್, ಪನ್ನಾ ಮತ್ತು
ಟಿಕಾಮ್ಫರ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಾಂಡಾ, ಮಹ�ೋ�ಬಾ
ಮತ್ತು ಝಾನ್ಸಿಯ 10.62 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ
ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲುವೆಗಳ ಜ�ೋ�ಡಣೆಯಿಂದ
ಸುಮಾರು 62 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದ�ೇಶವಾದ
ಬುಂದ�ೇಲ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಗುಳೆ
ಹ�ೋ�ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
z

z

z

z

ನಿರ್ಣಯ:- ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ - ಗ್ರಾಮೀಣ
(ಪಿಎಂಎವ�ೈ-ಜಿ)ವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 2021ರ ತರುವಾಯ ಮಾರ್ಚ್
2024 ರವರೆಗೆ 2,17,257 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದ�ೊಂದಿಗೆ
ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೂರು’
ಖಾತ್ರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ಸರ್ವರಿಗೂ ಸೂರು’ ಎಂಬ
ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ‘ಪಕ್ಕಾ
ಮನೆ’ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 155.75 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವ�ೈ-.ಜಿಯಡಿ 2.95 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳ
ಗುರಿಯ ಪ�ೈಕಿ 2021ರ ನವೆಂಬರ್ 29ರವರೆಗೆ 1.65 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 15 ಆಗಸ್ಟ್ 2022ರ ಗಡುವಿನ
ವ�ೇಳೆಗೆ 2.02 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು
ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ 2.95 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಮನೆಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್
2024 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಣಯ: ಕೆನ್-ಬೆಟ್ವಾ ನದಿಗಳ ಜ�ೋ�ಡಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ
44,605 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 8 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಈ ಯೋಜನೆಯು 103 ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್
ಮತ್ತು 27 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಿದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕೆನ್-ಬೆಟ್ವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನಾ
ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಕೆ.ಬಿ.ಎಲ್.ಪಿ.ಎ) ಹೆಸರಿನ ವಿಶ�ೇಷ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು
ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಬರಪೀಡಿತ ಮತ್ತು

z

z

z

z

ನಿರ್ಣಯ: ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಗಳ
ಕನಸು ಈಡ�ೇರಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 76,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಇಂದಿನ
ಯುಗಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ
ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು
ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಮುಂದಿನ 6
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,
ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ�ೇಶನ್, ಪ್ಯಾಕ�ೇಜಿಂಗ್,
ಪರೀಕ್ಷೆ, ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 76
ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪಿ.ಎಲ್.ಐ
ಯೋಜನೆಯಡಿ 2.3 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕವನ್ನು
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಅಭಿಯಾನದ�ೋ�ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ನಿರ್ಣಯ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
2021ರಿಂದ 2026ರವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸುವ
ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ.
ಪರಿಣಾಮ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯು 2.5
ಲಕ್ಷ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗಳು ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ
ರ�ೈತರು ಸ�ೇರಿದಂತೆ ದ�ೇಶದ 22 ಲಕ್ಷ ರ�ೈತರ ಜೀವನವನ್ನು
ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 1-15, 2022
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದೆಹಲಿಯಿಂದ ದೇವಭೂಮಿಗೆ ಈಗ ಕೇವಲ
ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ದೂರ ಮಾತ್ರ
ಅಮೃತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶವು ಪ್ರಗತಿಯ ವ�ೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ, ಅದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ
ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 2022ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ವಿಶ�ೇಷ

ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನದ�ೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸಾರಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಕಾಸ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು
ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಡುವಿನ 210 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಆರ್ಥಿಕ
ಕಾರಿಡಾರ್ ಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಹ�ೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಗು

ಡ್ಡಗಾಡು ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಸ�ೇರುವ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ವರೆಗಿನ

ಅನ�ೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ

ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕನಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವ ಕಾಲವೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು

ಅವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯವು ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಲವಾದ
ಸಂಕಲ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ,
ಯುವ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು

ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು

ದ�ೇಶದ

ಮತ್ತು

ಪ್ರಗತಿಗೆ

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು

ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿನ

ಉತ್ತಮವಾಗಿ

ಕ�ೇಂದ್ರ

ಸರ್ಕಾರ

ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುವುದು

ದ�ೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು

ದೂರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಈಗ ಕ�ೇವಲ ಎರಡೂವರೆ
ಇದಕ್ಕಾಗಿ

12,000

ಕ�ೋ�ಟಿ

ರೂ.ಗಳ

ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ

ಕಾರಿಡಾರ್

ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಾರಿಡಾರ್
ಮೂಲಕ ಹಾದುಹ�ೋ�ಗಲಿದೆ. ದೆಹಲಿ- ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್
ನ ಉದ್ದ 210 ಕಿ.ಮೀ. ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಈಶಾನ್ಯ ದೆಹಲಿ, ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್,

ಬಾಗ್ಪತ್, ಶಾಮ್ಲಿ, ಮುಜಾಫರ್ ನಗರ್, ಸಹರಾನ್ಪುರ್ ಮತ್ತು

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಅಕ್ಷರಧಾಮದಿಂದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ವರೆಗಿನ ಈ ಆರ್ಥಿಕ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಭದ್ರಕ�ೋ�ಟೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,

ಕಾರಿಡಾರ್ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯದ

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ದೆಹಲಿ-

ಕಿ.ಮೀ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಹರಿದ್ವಾರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು

ದ�ೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಕ�ೋ�ಟೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಅನ�ೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ
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ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿಂದ 51
2095 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್
ನ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವು ದೆಹಲಿ-ಮೀರತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಆಲಿಸಲು
ಕ್ಯೂಆರ್ ರ�್ಕೋಡ್ ಅನ್ನು
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

z ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹಲವು
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು.
z ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು 11 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ- ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್
(ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಫಿರಿಫೆರಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಂದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್)
ಸ�ೇರಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 8,300 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
z ಇದರಿಂದ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣದ
ಸಮಯವು ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ
ಇಳಿಯಲಿದೆ.
z ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ತಡೆರಹಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ವನ್ಯಜೀವಿ ಎಲಿವ�ೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ (12 ಕಿ.ಮೀ) ಅನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ
z ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನ ದತ್ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದ ಬಳಿ ಇರುವ 340 ಮೀಟರ್
ಉದ್ದದ ಸುರಂಗವು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಮೇಲಾಗುವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
z ಗಣ�ೇಶಪುರ-ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ
ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹ�ೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿ
ಪಥಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
z ದೆಹಲಿ-ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆನೀರು ಕ�ೊಯ್ಲು
ಮತ್ತು 500 ಮೀಟರ್ ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಲ
ಮರುಪೂರಣ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
z ದೆಹಲಿ - ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹರಾನ್ಪುರದ
ಹಾಲ�್ಗೋವಾದಿಂದ ಹರಿದ್ವಾರದ ಭದ್ರಾಬಾದ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ
ಹಸಿರು ವಲಯ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2೦೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.
z ಮನ�ೋ�ಹರ್ ಪುರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರಿವರೆಗಿನ ಹರಿದ್ವಾರ ವರ್ತುಲ
ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯು 1600 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಹರಿದ್ವಾರ ನಗರದ ಜನರಿಗೆ ಸಂಚಾರ
ದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾವೂನ್
ಪ್ರದ�ೇಶದ�ೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
z ಸುಮಾರು 17೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ
ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್-ಪೌಂಟಾಸಾಹಿಬ್ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ) ರಸ್ತೆ
ಯೋಜನೆಯು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ
ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ತಡೆರಹಿತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
z ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಜೂಲಾ
ಬಳಿ
ಗಂಗಾನದಿಗೆ
ಸ�ೇತುವೆಯನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸ�ೇತುವೆಯು ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಾಜಿನ
ಡೆಕ್ ಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಜ�ೊತೆಗೆ ಹಗುರವಾದ
ವಾಹನಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ.

z ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ
ಸ್ನೇಹಿ ನಗರ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು.
z ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಲ್ಲಿ 7೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೀರು
ಸರಬರಾಜು, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು.
z ಶ್ರೀ ಬದರೀನಾಥ್ ಧಾಮ್ ಮತ್ತು ಗಂಗ�ೋ�ತ್ರಿ-ಯಮುನ�ೋ�ತ್ರಿ ಧಾಮ್
ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸಿ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು
ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗ�ೇರಿಸಲು
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ
500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜು
ಸಹ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

ಅಕ್ಷರಧಾಮದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಗ್ ಪತ್ ಬಳಿಯ

ಕಿ.ಮೀ ಹಸಿರು ವಲಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಲಿದೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವ�ೇಶ

ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಪರ್ಕ ಹ�ೊಂದಿರುವ
ಏಳು ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ

z ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಭೂಕುಸಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು
ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗ�ೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವ
ಯೋಜನೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
z ಅಲ್ಲದೆ, ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ದ�ೇವಪ್ರಯಾಗದಿಂದ ಶ್ರೀಕ�ೋ�ಟ್ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ
58ರ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯಿಂದ ಕ�ೊಡಿಯಾಲಾವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ
ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
z ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ 17೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 12೦ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಸಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನ ಹಿಮಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ�ೇಂದ್ರದ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.
z ಹಿಮಾಲಯಾ
ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, 800 ಆಸನಗಳ ಕಲಾ ಸಭಾಂಗಣ,
ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಭಾಂಗಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ,
ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಜ�ೊತೆಗೆ
ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಲು ಜನರಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
z ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯಗಳ ಕ�ೇಂದ್ರ) ವನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಇಪಿಇ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕ�ೊನೆಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟು 7 ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳು ಮತ್ತು 62

ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಎತ್ತರದ ವಿಭಾಗವು ದೆಹಲಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್

ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ

ಈ ವಿಭಾಗದ ಉದ್ದ 32 ಕಿ.ಮೀ, ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಕಿ.ಮೀ

ಮತ್ತು ಖಜೂರಿ ಖಾಸ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ ನ ಮಾಂಡ�ೋ�ಲಾ
ಮೂಲಕ ಹಾದುಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ. ಇಪಿಇ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ನಂತರ ಇದು 118

ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ�ೊಂದಿಗೆ,
ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ
ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
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ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ರಕ್ಷ ಣೆಯ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಪೂರ್ಣ ಲಸಿಕೆ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ಯಾವುದ�ೇ ರೂಪಾಂತರಿಯ
ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ
ರಕ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡೂ
ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಲಸಿಕೆ
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಸಂಪೂರ್ಣ
ಲಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ’ ಸಂಕಲ್ಪದ�ೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ
ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು
‘ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತಕ್, ಹರ್ ಘರ್ ಟೀಕಾ’
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳದ ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳನ್ನು
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಯೋಧರು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ಒಮೈಕ್ರಾನ್
ರೂಪಾಂತರಿಯ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಸರಣದ�ೊಂದಿಗೆ,
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶ�ೇ.100 ಸಂಪೂರ್ಣ
ಲಸಿಕೆಯ ಗುರಿಯತ್ತ ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
ಪರೀಕ್ಷೆ, ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು
ಬಲವಾದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
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ರಾ

#ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತಕ್ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಳ್ವಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಜಸ್ಥಾನದ ಅಳ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆ: ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹ�ೊಲಗಳಲ್ಲಿ
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಅವರುಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು
ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ
ಜಮೀನಿಗ�ೇ ಹ�ೋ�ಗಿ ಅವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದ�ೇ ರೀತಿ,
ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ ಮಂಡ್ಲಾ, ಘುಗರಿಯಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಅವರ
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲಸಿಕೆಯಿಂದ
ವಂಚಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು
ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜನರ ರ�ೋ�ಗ ನಿರ�ೋ�ಧಕತೆಯ ವ�ೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನ�ೇ ಇರಲಿ- ಗುರಿಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಲಸಿಕೆಯ ವ�ೇಗವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಈ
ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹ�ೊರಗುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 3 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ರವರೆಗೆ ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತಕ್
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ
ಮನೆಗೆ, ಜಮೀನಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ
ಲಸಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶ�ೇ.100 ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು
ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 86 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲ ಡ�ೋ�ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವು
ಇಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
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ನವ ಭಾರತದ ಅಸೂಯೆ ಪಡುವಂತಹ ದಾಖಲೆ
ಅರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ
ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಜನರಿಗೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡೂ ಡ�ೋ�ಸ್
ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

55%

ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ

138

ಕ�ೋ�ಟಿ
ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೊದಲ
ಡ�ೋ�ಸ್ ಅನ್ನು

86%

ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶವು

100%

ಲಸಿಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ
ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ - ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಜೀವನಾಡಿ

ಲಸಿಕೆ ಮೈತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜನವರಿ 20,
2021 ರಿಂದ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ಲಸಿಕೆ

ಮೈತ್ರಿ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು

ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ

ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 14, 2021 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,
ನ�ೇಪಾಳ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದ�ೇಶಕ್ಕೆ ತಲಾ ಒಂದು
ದಶಲಕ್ಷ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ‘ಮೇಡ್ ಇನ್
ಇಂಡಿಯಾ’ ಲಸಿಕೆ 96 ದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ಭೀಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ದ�ೇಶವು 100 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು
ದಾಟಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು 150 ಕ�ೋ�ಟಿಯತ್ತ ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹ�ೊಸ ರೂಪಾಂತರಿಯು ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ
ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರ ಉತ್ತಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ,
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದ�ೇಶವಾಸಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವು ಈ
ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವು ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು
ದಾಟಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ�ೇಕಡಾ 5೦ಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ
ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳು
ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ
ತಲುಪಿಸುವುದನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ
ಡ�್ರೋನ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಐಸಿಎಂಆರ್.ನ
‘ಐ-ಡ�್ರೋನ್’ ಅನ್ನು ಮಣಿಪುರ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್
ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹ�ೇಳುವಂತೆ ‘ಭಾರತದ ಜನರು ಏನಾದರೂ
ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ’.
‘ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ’ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಹಿಮಾಚಲವು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ವಯಸ್ಕ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಶ�ೇ.100ರಷ್ಟು ಎರಡೂ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ
ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ
ನೀಡಿಕೆ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 138 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ
ಹೆಚ್ಚು ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ತಡೆಗಟ್ಟಲು
ಕ�ೇವಲ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಲಸಿಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು
ರಕ್ಷಣೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ಭೀತಿ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು
ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬ�ೇಕು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಲಸಿಕೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್
ಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸೂಕ್ತ ನಡೆವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬ�ೇಕು.
ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ – ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್.ಒ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ಹ�ೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ಒಮೈಕ್ರಾನ್ 63 ದ�ೇಶಗಳನ್ನು
ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಡೆಲ್ಟಾ
ರೂಪಾಂತರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ
(ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್ಒ) ಹ�ೇಳಿದೆ. ಹ�ೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ಏಕೆ ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಚ್.ಒ
ಹ�ೇಳಿದೆ.
ಕ�ೊರ�ೊನಾದ
ಒಮೈಕ್ರಾನ್
ರೂಪಾಂತರಿಯನ್ನು
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ
ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುತ್ತಿದೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಚ್.ಒ.ದ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ
ಡಾ. ಪೂನಮ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲ್, ಹ�ೊಸ ರೂಪಾಂತರಿಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ,
ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವು ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾವು
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬ�ೇಕು. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬ�ೇಕು.
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ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯ ಬೆಳಕೂ
ಬದುಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದೆ

ಯಾವುದ�ೇ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯು ಅದರ�ೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಯೋಜಿತ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು
ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಂತಹ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಶ�ೇಕಡಾ
2೦ ರಷ್ಟನ್ನು ಬೆಳಕಿನ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಬಲ್ಬ್ಗಳಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು
ಬಳಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೂಲಗಳಿಂದಾಗಿ
ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು,
ಆದರೆ ಅವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕ�ೈಗೆಟುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು,
ಉಜಾಲಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2015ರ ಜನವರಿ 5 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ತಲಾ
ಕ�ೇವಲ 10 ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 37 ಕ�ೋ�ಟಿ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತೆ

ಲಂಗಾಣದ ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್ ನ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ
ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ 15 ವರ್ಷದ ಮರ್ಸಿ ಸೂಸನ್ ಬಹುಮುಖ
ಪ್ರತಿಭೆ. ಆಕೆ ಪಿಯಾನ�ೋ� ನುಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕರಾಟೆ
ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾಳ ೆ. ಸದ್ಯ 10ನ�ೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ
ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅವಳ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳು.
ಆಕೆ ವಿವರಿಸುವಂತೆ, “ಹ�ೊಸ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಬಲ್ಬ್ ಹಳೆಯದಕ್ಕಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಓದಲು ಸಹ ಸುಲಭ. ಈ
ಮೊದಲು ನಾನು ಹಳೆಯ ಬಲ್ಬ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ
ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹ�ೊಸ ಬಲ್ಬ್
ನಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.” ಹರಿಯಾಣದ
ಸ�ೋ�ನೆಪತ್ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹ�ೋ�ಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎ1 ಢಾಬಾದ
ಪಾಲುದಾರ ದ�ೇವದತ್ತ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಢಾಬಾದಲ್ಲಿದ್ದ
ಟ್ಯೂಬ್ ಲ�ೈಟ್ ಗಳನ್ನು ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ದೀಪಗಳಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ
45 ಸಾವಿರ ದಿಂದ 15 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಅವರ
ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಢಾಬಾಗಳು ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು
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ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.” ಉಜಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಗ್ಗದ ಎಲ್.
ಇಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿ ಮತ್ತು ದ�ೇವದತ್ ಇಬ್ಬರೂ
ಸ�ೇರಿದ್ದಾರೆ.
5 ಜನವರಿ 2022 ರಂದು 7 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಿದ
ಉಜಾಲಾ (ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಗ್ಗದ ಎಲ್. ಇ.ಡಿ.ಗಳಿಂದ ಉನ್ನತ ಜ�್ಯೋತಿ)
ಯೋಜನೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬೆಳಕಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ, ಭಾರತವು
ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲ�ೈ
19ರವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿತರಿಸಿದ ಎಲ್. ಇ.ಡಿ.ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 13.3 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಆಗಿದ್ದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2021ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಅದು 36.78 ಕ�ೋ�ಟಿ ಗಳಿಗೆ
ಏರಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಶತ 177 ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಪಿ.ಎಸ್.ಯು.ಗಳ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮವಾದ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಸ�ೇವೆಗಳ
ನಿಯಮಿತ (ಇ.ಇ.ಎಸ್.ಎಲ್) ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದೆ.
ಉಜಾಲಾ ಯೋಜನೆ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಾದ ‘ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಖರೀದಿ
ನಾವಿನ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2017, ‘ಎಲ್.ಇಡಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ
ಕ�ೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಗ�್ಲೋಬಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲ�ೈಟಿಂಗ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್
ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಭಾಜನವಾಗಿದೆ.

ಉಜಾಲಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆ

ಹೊಸ ಆರಂಭ: ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಜಾಲಾ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ
ಉಜಾಲಾ
ಯೋಜನೆಯಡಿ, ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ಗದ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ
ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಲಾ 10 ರೂ.ಗಳಿಗೆ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4
ಬಲ್ಬ್ ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಸುಮಾರು 15 ರಿಂದ 20
ಕ�ೋ�ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 60 ಕ�ೋ�ಟಿ
ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್ಬ್ ಗಳ ಬೆಲೆ 2014 ರಲ್ಲಿ
310 ರೂ.ಗಳಿದ್ದದ್ದನ್ನು, ಇಂದು 7೦ ರೂ.ಗೆ
ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ
ಯಾವುದ�ೇ
ಸಬ್ಸಿಡಿ
ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ
ಎಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಸ�ೇವೆಗಳ
ನಿಯಮಿತ (ಇಇಎಸ್ಎಲ್) ಭರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಇಂಗಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರದ
ಮೂಲಕ ಮರುಪಡೆಯಲಾಗುವುದು.

ಜಾಗತಿಕ ಚಹರೆ

ಜೀವನ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ: ವಾರ್ಷಿಕ ಗೃಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಗಳು ಸುಮಾರು 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು
ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1600 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಯಾರಿಕೆ: ಭಾರತವು ಈಗ ವಾರ್ಷಿಕ 2140 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ನ�ೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ
ಎರಡನ�ೇ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಕ�ೊಡುಗೆ: ವಿರಳ ಇಂಧನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು
ಭಾರತದ ಇಂಗಾಲದ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಟನ್ ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲ
ತಗ್ಗಿಸುವುದು, ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2.7 ದಶಲಕ್ಷ ಕಾರುಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ
ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಎಲ್ ಇಡಿ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ
ಎಲ್.ಇಡಿ
(ಲ�ೈಟ್
ಎಮಿಟಿಂಗ್
ಡಯೋಡ್) ನ 7 ವ್ಯಾಟ್ ಬಲ್ಬ್ 14
ವ್ಯಾಟ್ ಸಿ.ಎಫ್ ಎಲ್ ಮತ್ತು 60
ವ್ಯಾಟ್ ಐಸಿಎಲ್.ಗೆ ಸಮನಾದ
ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಎಲ್.ಇಡಿ
ಬಲ್ಬ್
ಐಸಿಎಲ್.ಗೆ
ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಶ�ೇ.90
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಉಳಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು
ಸಿಎಫ್.ಎಲ್ ಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಶ�ೇ.50
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್.ಇ.ಡಿ ಬಲ್ಬ್ 1 ಯೂನಿಟ್
ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು 140 ಗಂಟೆಗಳ
ಬಳಕೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಿಎಫ್.
ಎಲ್ 2 ಯುನಿಟ್ ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು
ಐಸಿಎಲ್ 9 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು
ಬಳಸುತ್ತದೆ.
140 ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ, ಎಲ್ಇಡಿ
ಬಲ್ಬ್ ವೆಚ್ಚ ರೂ.4 ಆದರೆ, ಸಿಎಫ್.
ಎಲ್ ರೂ.8 ಮತ್ತು ಐಸಿಎಲ್ ರೂ.36
ವೆಚ್ಚ ಅದ�ೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಉಜಾಲಾ ಯೋಜನೆಯ
ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ

ವ�ೇಗವರ್ಧಿತ ಪ್ರಗತಿ

4800

ಯೂನಿಟ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್
ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ ವಾರ್ಷಿಕ

`19,110

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3,86,98,387 ಟನ್ ಇಂಗಾಲದ ಡ�ೈಆಕ್ಸೈಡ್
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1.10
ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೀದಿದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
72 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾನ್ ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುವ, ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕು ನೀಡುವ
ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚಮಾಡುವ ಪರಿಹಾರದ

ಕ�ೋ�ಟಿ

ಅಗತ್ಯ ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ಅಗತ್ಯವು ಉಜಾಲಾ

ಉಜಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಿಂದ

ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ

9,565

ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್
ಬ�ೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತು. ಎಲ್ಇಡಿಗಳ

ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನೀತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು

ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಬಲ್ಬ್ ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ

ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ
ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದರ ಬ�ೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ
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ಅನುಕರಣೀಯ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು
ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಧೀಮಂತರು

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟವು ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ದ�ೊಡ್ಡ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಈ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೊಡುಗೆ
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಳ ಫಲವಾಗಿಯೇ 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 75ನ�ೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು
ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು, ದ�ೇಶವನ್ನು ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹುತಾತ್ಮರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು
ಮಹಾದ�ೇವ ಭಾಯ್ ದ�ೇಸಾಯಿ, ಟಿಲ್ಕಾ ಮಾಂಝಿ, ಡಾ. ಸ�ೈಫುದ್ದೀನ ಕಿಚ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ದಾಮೋದರ್ ಚಿತಲೆ ಅವರ
ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕ�ೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳು
ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನುಕರಿಸುವ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಭಾರತ@75

ಮಹಾದೇವ ಭಾಯ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ
ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು

ಮ

ಜನನ: ಜನವರಿ 1, 1892: ನಿಧನ -ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1942

ಹದ�ೇವ
ಭಾಯ್
ದ�ೇಸಾಯಿ
ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 8, 1942
ಮಹಾತ್ಮಾ
ಗಾಂಧಿಯವರ
ರಂದು ಮುಂಬ�ೈನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಐತಿಹಾಸಿಕ
ಆಪ್ತ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ‘ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೆ ಮಡಿ’ ಎಂಬ
ಅವರ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳ
ಘ�ೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ
ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿತ್ತು. ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ
ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಮಹಾದ�ೇವ ದ�ೇಸಾಯಿ
ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು
ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಪುಣೆಯ ಆಗಾಖಾನ್
ತುಂಬಾ ನಯ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು.
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಮಹದ�ೇವ ದ�ೇಸಾಯಿ
ಇದ�ೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಮಹಾದ�ೇವ ದ�ೇಸಾಯಿ
ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಈ
ಅವರನ್ನು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯ ನೆರಳು ಎಂದೂ
ಸೆರೆವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಧನಹ�ೊಂದಿದರು.
ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು
ಐವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಗಾಂಧಿಯವರ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ
ಮಹದ�ೇವರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಅವರ ಬಲಗ�ೈ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು
ಮಾಡಿದ್ದರು
ಎಂದು
ಗಾಂಧಿ
ಸೂಕ್ತವಾಗಿ
ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ
ಮಹಾತ್ಮಾ
ಗಾಂಧಿಯವರ
ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ,
ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾತ್ಮಾ
ಗಾಂಧಿಯವರ
ನಂತರ ಕಾನೂನು
ಅನುವಾದಕ,
ಸಲಹೆಗಾರ,
ಸಲಹೆಗಾರ,
ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಆಗಾಖಾನ್
ವ್ಯಾಸಂಗ
ಮಾಡಿ
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ, ಸಂಕಷ್ಟ ನಿವಾರಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ
ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ
ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ತರುವಾಯ ಕಸ್ತೂರಬಾ ಗಾಂಧಿ ತೀರಿಕ�ೊಂಡಾಗ,
ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಹಾದ�ೇವ ದ�ೇಸಾಯಿ ಅವರ
ಅವರು ಅಡುಗೆಯವರೂ ಆಗಿದ್ದರು ಹಾಗು
ಸ�ೇರಿಕ�ೊಂಡರು.
ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. 1892ರ
ಅವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಚಡಿಯನ್ನು ಗಾಂಧಿಜೀ
ಜನವರಿ 1ರಂದು ಸೂರತ್ ನ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಮೆಚ್ಚಿದ್ದರು.
ದ�ೇಸಾಯಿಯವರ
ಜನಿಸಿದ ಮಹಾದ�ೇವ ದ�ೇಸಾಯಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ
ಮೇಲಿನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದಾಗಿಯೇ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ
ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ‘ಸತ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು’ (‘My Experiments with
ಕಸ್ತೂರಬಾ ದ�ೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು.
Truth’) ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯದವರೆಗೆ
ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು 1917ರಲ್ಲಿ ದ�ೇಸಾಯಿಯವರ�ೊಂದಿಗಿನ
ದಿನಚರಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈ ದಿನಚರಿಯು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ
ಮೊದಲ ಭ�ೇಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ�ೊಳಗಿನ ಸುಪ್ತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ,
ಜೀವನಶ�ೈಲಿ, ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಒಡನಾಟ
ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿಯ ಗುಣ, ಚಿಂತನೆ, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಈ
1942ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರವರೆಗೆ ದ�ೇಸಾಯಿಯವರ ಕ�ೊನೆಯ ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ
ದಿನಚರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂದುವರಿಯಿತು.

ಟಿಲ್ಕಾ ಮಾಂಝಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಉನ್ಮಾದ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತವನ್ನೇ ನಡುಗಿಸಿತ್ತು

1

ಜನನ: 11 ಫೆಬ್ರವರಿ 1750, ಹುತಾತ್ಮರಾದ ದಿನ: 13 ಜನವರಿ 1785

784ನ�ೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಂಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
1784ರ ಜನವರಿ 13ರಂದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಗಸ್ಟಸ್ ಕ್ಲ್ಯೈವ್
ಲ್ಯಾಂಡ್ ನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ವಿಷಪೂರಿತ ಬಾಣ ಹಾರಿಸಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ
ಗಾಯಗ�ೊಳಿಸಿದ. ಆ ಯುವಕನ�ೇ ಟಿಲ್ಕಾ ಮಾಂಝಿ, ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದ�ೇ
ದಂಗೆಯ ಅಥವಾ ವಿರ�ೋ�ಧವ�ೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ
ಹ�ೋ�ರಾಡುತ್ತಿದ್ದವನು. ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತಿಲಾಪೋರೆ
ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸುತ್ತುವರಿದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ�ೈನಿಕರು ಅವರನ್ನು

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ
ಪಹಾರಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
‘ಟಿಲ್ಕಾ’ ಎಂದರೆ ಕ�ೋ�ಪ
ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣಿನ
ವ್ಯಕ್ತಿ.
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ಭಾರತ@75 ಆಜಾ಼ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ್
ಹಲವಾರು
ಇಟ್ಟರು.

ವಾರಗಳವರೆಗೆ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಹಾರಿಯಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
‘ಟಿಲ್ಕಾ’ ಎಂದರೆ ಕ�ೋ�ಪಗ�ೊಂಡ ಮತ್ತು
ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರ್ಥ. ಕ�ೊನೆಗೆ
ಅವರನ್ನು
ಸೆರೆಹಿಡಿದಾಗ,
ಅವರನ್ನು
ಕುದುರೆಯ ಬಾಲಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಭಾರತದ
ಬಿಹಾರದ ಭಾಗಲ್ಪುರದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ
ಎಳೆದ�ೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ, 1785ರ ಜನವರಿ 13
ರಂದು ಅವರ ಛಿದ್ರಗ�ೊಂಡ ದ�ೇಹವನ್ನು
ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ನ�ೇತು ಹಾಕಲಾಯಿತು.
ನಂತರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರು
ಟಿಲ್ಕಾ ಮಾಂಝಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹನ್ಸಿ,
ಹನ್ಸಿ, ಚಾಡ್ ಗ�ೋ� ಫಾನ್ಸಿ’ ಹಾಡುಗಳನ್ನು
ಹಾಡಿದರು. ಟಿಲ್ಕಾ ಮಾಂಝಿ ಪಹಾರಿಯಾ
ಸಮುದಾಯದ ವೀರ ಸ�ೈನಿಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಬಿಹಾರದ ಭಾಗಲ್ಪುರದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಗಂಜ್
ನ ತಿಲಕಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1750ರ ಫೆಬ್ರವರಿ
11ರಂದು ಸಂಥಾಲ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ
ಟಿಲ್ಕಾ ಮಾಂಝಿಯ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು
ಜಬ್ರಾ ಪಹಾರಿಯಾ ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವರು ಟಿಲ್ಕಾ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದ ಕಥೆ
ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ. 1771 ರಿಂದ 1784 ರವರೆಗೆ
ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಟಿಲ್ಕಾ
ಮಾಂಝಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಲ�ೇವಾದ�ೇವಿಗಾರರು
ಮತ್ತು ಊಳಿಗ ಮಾನ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ
ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ್ದರು.
ಟಿಲ್ಕಾ
ಮಾಂಝಿ
ಅವರು ಸಂಥಾಲ್ ಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಥಾಲ್
ದಂಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಭಾಗಲ್ಪುರದ
ಭಾಗಲ್ಪುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಟಿಲ್ಕಾ
ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ
ಬಂಗಾಳಿ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಮಹಾಶ್ವೇತಾ ದ�ೇವಿ
ಅವರು ಟಿಲ್ಕಾ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಜೀವನ
ಮತ್ತು ದಂಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
‘ಶಾಲ್ಗೀರರ್
ಡಾಕೆ’
ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು
ರಚಿಸಿದ್ದು, ‘ಶಾಲ್ಗೀರಾ ಕಿ ಪುಕರ್ ಪಾರ್’ ಎಂದು
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರಿಗೂ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ
ಸಲ್ಲಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು
ಬುಡಕಟ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
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ಡಾ. ಸೈಫುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲೂ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ

ದೂರವ�ೇ

ಮತ್ತು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾ ಬಾಗ್ ನ ಧೀರ

ಅ

ಜನನ: 15 ಜನವರಿ 1888, ನಿಧನ: 9 ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 1963

ಮೃತಸರದಲ್ಲಿನ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್
ಹೆಸರನ್ನು

ಯಾರು

ಕ�ೇಳಿಲ್ಲ?

ಬ್ರಿಟಿಷ್

ಅಧಿಕಾರಿ ಜನರಲ್ ಡಯರ್ ಅವರ ಆದ�ೇಶದ

ಮೇರೆಗೆ ನೂರಾರು ಜನರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕ�ೊಂದ ಸ್ಥಳ

ಇದು. ಈ ದಾಳಿಯು 1,೦೦೦ ಜನರನ್ನು ಕ�ೊಂದಿದೆ
ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನ�ೇಕರನ್ನು ಗಾಯಗ�ೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು

ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆ ದಿನ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್
ನಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹವು ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ
ಡಾ. ಸ�ೈಫುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲ್ಯೂ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು
ಬಂಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿತ್ತು.

1919ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ರೌಲತ್ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು
ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗ,

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ

ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದ

ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆಯ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಿದ್ದ

ಡಾ. ಕಿಚ್ಲ್ಯೂ ಅವರು ಈ ಕಾಯ್ದೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಲವಾದ

ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ಕಾನೂನಿನ
ಮೂಲಕ,

ಸರ್ಕಾರವು

ಕಾನೂನಿನ

ವಿರುದ್ಧ

ವಾರಂಟ್

ಇಲ್ಲದೆ

ಯಾವುದ�ೇ

ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು

ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ

ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಬಂಧಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು.

ಈ

ಡಾ. ಸ�ೈಫುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲ್ಯೂ,
ಮುಂಚೂಣಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರ, ಹಿಂದೂ
ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಕತೆಯ

ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು
1919ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ರೂಪಿಸಿದ
ರೌಲತ್ ಕಾಯಿದೆಯ ವಿರುದ್ಧದ
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಮುಖಂಡರಾಗಿ
ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಡೆಯಿತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು, ಕಿಚ್ಲ್ಯೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್

ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಷ್ಕರ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ

ಜನರಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕಿಚ್ಲೂ ಅವರ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ 1919ರ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು
ನಡೆದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಡಾ. ಕಿಚ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡಾ. ಸತ್ಯಪಾಲ್ ಅವರು
1919ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರ�ೋ�ಧಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ನ�ೇತೃತ್ವ

ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ
ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲಾಯಿತು. 1888ರ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ

ಡಾ. ಸ�ೈಫುದ್ದೀನ್ ಕಿಚ್ಲ್ಯೂ ಕ�ೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಜರ್ಮನ್
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಪಡೆದರು. ಕಿಚ್ಲ್ಯೂ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ
ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ

ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಖಿಲಾಫತ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ಜಾಮಿಯಾ ಮಿಲಿಯಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಯಾ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನೌಜವಾನ್ ಭಾರತ್ ಸಭಾದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ, ಅವರು ಶಾಂತಿಯ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ�ೋ�ವಿಯತ್-ಭಾರತ
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 1952ರಲ್ಲಿ
ಲೆನಿನ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಜನವರಿ 1-15, 2022

ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ್

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸೇನಾನಿ

ವಿಷ್ಣು ದಾಮೋದರ್ ಚಿತಲೆ:

ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ
ಜನನ : ಜನವರಿ 4, 1906 ನಿಧನ – 1961

ಬಾ

ಲ್ಯದಿಂದಲೂ ದೃಢಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ
ವಿಷ್ಣು ದಾಮೋದರ್ ಚಿತಲೆಯನ್ನು ಭಾಯಿ ಚಿತಲೆ ಎಂದೂ
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರು ಜನವರಿ 4, 1906ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ
ಕ�ೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಅವರು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟದ
ಜ�ೊತೆಗೆ ರ�ೈತರು ಮತ್ತು
ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ
ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಲ�ೇ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು
ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ನ�ೇತೃತ್ವದ
ಉಪ್ಪಿನ
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ
ಭಾ ಗ ವ ಹಿ ಸಿ ದ್ದ ರು .
ಚಿತಲೆ
ಎಷ್ಟು
ನಿರ್ಭೀತ
ವ್ಯ ಕ್ತಿ ಯಾ ಗಿ ದ್ದ ರೆ ಂ ದ ರೆ ,
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ
ಪ್ರ ಭಾ ವಿ ತ ರಾ ಗಿ ದ್ದ ರೂ ,
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್
ಪಕ್ಷದ
ಚಿತಲೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಭೀತ
ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು
ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರೆ
ಎಂದಿಗೂ ಪಕ್ಷದ ನೀತಿಯ
ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ
ಅಂಧಾನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್
ಯಾವಾಗ
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್
ಪಕ್ಷದ ನೀತಿ ಭಾರತದ
ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
ಅವರು ಪಕ್ಷದ ನೀತಿಯನ್ನು
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡಿತ�ೋ� ಆಗ
ಕುರುಡಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅವರು
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ
ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದರು.
1942ರ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತ�ೊಲಗಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು
ವಿರ�ೋ�ಧಿಸಿದಾಗ ಭಾಯ್ ಚಿತಲೆ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಎಂದು
ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ
ತ�ೊರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ 1951ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ
ಮರಳಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಚೀನಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ�ೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ�ೊಂದಿಗೆ
ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ
ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಗ�ೋ�ವಾ ವಿಮೋಚನಾ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲೂ
ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಗುಂಡುಗಳಿಗೂ
ಜಗ್ಗದೆ 1000 ಜನರ�ೊಂದಿಗೆ ಗ�ೋ�ವಾದ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು.
ಚಿತಲೆ ಎಷ್ಟು ನಿರ್ಭೀತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆಂದರೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ
ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು
ಪಕ್ಷದ ನೀತಿಯ ಅಂಧಾನುಕರಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ@75

ಅಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ:
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನುರಣಿಸುತ್ತಿದೆ

ಕ�ೇಂದ್ರ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ
ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಜೀವ್
ಚಂದ್ರಶ�ೇಖರ್ ಅವರು 2021ರ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ‘ಆಜಾ
಼ ದಿ
ಕಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಸವ’ ಎಂಬ ವಾರವಿಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು
ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ (ಎಂಇಐಟಿವ�ೈ)
ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಾಯಿತು.
2021ರ
ಡಿಸೆಂಬರ್
4ರಂದು
ನಡೆದ
ಡಿಜಿಟಲ್
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತೆ ಸಹಾಯಕ
ಸಚಿವೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲ�ೇಖಿ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಲಾಂಛನಕ್ಕಾಗಿ
ಅನಂತ ಗ�ೋ�ಪಾಲ್ ಖಾಸ್ಬರ್ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
‘100 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಲಾಂಛನ’ಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಸಿನ್ ಹರೂನ್
ಸುದ�ೇಸಾರಾ, ‘ಲ�ೋ�ಕಪಾಲ್’ ಗಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ,
‘ಬಿದಿರಿನ ಅಭಿಯಾನದ ಲಾಂಛನ’ಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಿ ರಾಮ್ ಗೌರ್
ಎಡಿಜಿ, ಮತ್ತು ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಲಾಂಛನಕ್ಕಾಗಿ ರಾಣಾ
ಭೌಮಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಗೌಗೆ
ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಮೈ ಗೌ ‘ಸಾಥಿಗಳು’
(ಸಹ�ೋ�ದ�್ಯೋಗಿಗಳು) ಅವರನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತೆ ಸಹಾಯಕ
ಸಚಿವೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಲ�ೇಖಿ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ’ದ
ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 2021 ರಂದು
ಮಹಾ ಪರಿನಿರ್ವಾಣ ದಿವಸ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
‘ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ’ದ ಭಾಗವಾಗಿ- ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
75 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯಾದ
ಆರ್.ಇ.ಸಿ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಾಮರೂಪ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಸ�ೋ�ನಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್
ಉತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಬಿಆರ್.ಒ ಮೋಟಾರ್ ಸ�ೈಕಲ್ ಅಭಿಯಾನ ಭಾರತ@75
ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ,
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ
ಜಾಗೃತಿಯ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ.
ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಂಡಮಾನ್
ಮತ್ತು ನಿಕ�ೋ�ಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳು
ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ
ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳ ಭವ್ಯ
ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದವು.
ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು
ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ
ರಾಜ್ಯಗಳ 86 ಬುಡಕಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕ�ೇಂದ್ರವು
ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧಿತ ಅಕ್ಕಿಯ
ಬಗ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬುಡಕಟ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ
ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್
ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ ನವದೆಹಲಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ
ಭವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು
ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
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ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ

ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ

ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ
ಇಂಡೋ-ರಷ್ಯಾ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳ ನಡುವೆ
ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ
ಸಹಿ

28

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳ�ೊಂದಿಗೆ ವ�ೇಗವನ್ನು

ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ

ಒಂದಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ

ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ
ಒಂದು ದಿನದ ಭ�ೇಟಿಯು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆಯೂ
ಅವರ ಎರಡನ�ೇ ವಿದ�ೇಶದಲ್ಲಿನ ಭ�ೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಿಂದ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ
ಬಾಂಧವ್ಯದ ಆಳವನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದು.

ಡಿ

ಸೆಂಬರ್ 6, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್
ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನಡುವಿನ ಸಭೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ
ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿತು. ರ�ೋ�ಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ
ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲ್ಯಾಸ�್ಗೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಕುರಿತ
ಕಾಪ್-26 ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪುಟಿನ್ ಭಾಗವಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೀನಾಕ್ಕೂ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಬ�ೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಪುಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹ�ೋ�ಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ 21ನ�ೇ ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ
ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳ ನಡುವಿನ
ವಿಶ�ೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಲವಾದ ಸಂದ�ೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, “ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಅನ�ೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ
ಸಮೀಕರಣಗಳು ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ನಡುವೆ
ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಸ್ನೇಹ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳು ಯಾವುದ�ೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕರಿಸಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪರಸ್ಪರರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ�ೇಷ
ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿವೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂತರ ರಾಜ್ಯ ಸ್ನೇಹದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.”
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ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ 2025ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಥ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು 50 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಡಾಲರ್ ಗೆ
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡು ಹ�ೋ�ಗಲು ಮತ್ತು 30 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ
ಡಾಲರ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು
ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಈ ಭ�ೇಟಿಯ
ವ�ೇಳೆ 28 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ�ೇನಾ ಸಹಕಾರ,
ಇಂಧನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ
ವಲಯದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯವರೆಗೆ ಉಭಯ
ದ�ೇಶಗಳು ಅನ�ೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು
ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಎಸ್.
ಜ�ೈಶಂಕರ್ ಅವರು ರಷ್ಯಾದ ವಿದ�ೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ
ಸರ್ಗೈ ಲಾವ್ರೋವ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಸರ್ಗೈ
ಶ�ೋ�ಯ್ಗು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ 2+2 ಮಾತುಕತೆ ಗಳು
ನಡೆದವು.
ಒಂದು ಕಡೆ, ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ತರದಕ್ಷಿಣ ಸಾರಿಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಮುಂದುವರಿಸಲು
ಸಮ್ಮತಿಸಲಾಯಿತು.
ಅದ�ೇ ವ�ೇಳೆ, ಭಾರತದ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ರಷ್ಯಾದ
ವ್ಲಾಡಿವೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಡಲ
ಕಾರಿಡಾರ್ ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ವರಿತಗ�ೊಳಿಸಲು
ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡರು.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ತಮ್ಮ ಸ�ೇನಾ ಮತ್ತು
ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಇನ್ನೂ
1೦ ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ
ಬಳಸಲು ಯಾವುದ�ೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ
ನೀಡದಿರಲು ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳು ಒಪ್ಪಿಕ�ೊಂಡಿವು.
ಜಂಟಿ ಹ�ೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ದ�ೇಶಗಳು
ಅಲ್ ಖ�ೈದಾ, ಐಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಲಷ್ಕರ್-ಎತ�ೋ�ಯ್ಬಾದಂತಹ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ
ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ
ಮಾಡಿದವು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಆಲಿಸಲು
ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಮಾಧ್ಯಮ
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ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಯಂತಿ

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರು
ಭಾರತವನ್ನು

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ

ಜೀವಂತವಿರುವ ಮತ್ತು
ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುವ

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ
ಕಂಡರು, ಅದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ
ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ

ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿ
ಸವಾಲುಗಳ ನಂತರ

ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುವ
ಭಾರತ. ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು
‘ಪ್ರಬುದ್ಧ’ ಗ�ೊಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು
ಜಾಗೃತಗ�ೊಳಿಸಲು
ಬಯಸಿದ್ದರು.

ಸಂಪಾದಕರು
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ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
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ಪಿಐಬಿ ನವದೆಹಲಿ
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