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ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ 2.0

31ನ�ೇ ಸಂಚಿಕೆ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತದ ಮಂತ್ರ:
“ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ದ�ೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಿ ಮತ್ತು
ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಕಿ”
ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ, ಪ್ರತಿ ವೃತ್ತಿಯೂ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲು, ಏನಾದರೂ ಉತ್ತಮವಾದುದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು
ಹ�ೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2021 ರ ತಮ್ಮ ಕ�ೊನೆಯ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ಮೂಲಕ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಒಳಿತನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹ�ೇಗೆ ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ವ�ೇದಿಕೆಯು ಜನಶಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಅಂತಿಮ ‘ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್’ ನಲ್ಲಿ ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,
ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ದ�ೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದರ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳು:

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಮಾನವಶಕ್ತಿ: ಭಾರತವು 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದು
ಮಾನವಶಕ್ತಿಯ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಲಸಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಎಂತಹ
ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನ�ೋ�ಡಬಹುದು.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಹ�ೊಸ ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾ ರೂಪಾಂತರವು ಬಂದಿರುವುದು ಸಹ ಗಮನಿಸಬ�ೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ
ಅರಿವು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಈ ರೂಪಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಕ್ತಿಯು ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾವನ್ನು ಸ�ೋ�ಲಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು 2022 ಅನ್ನು ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವರುಣ್ ಸಿಂಗ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ಸಿಡಿಎಸ್ ಜನರಲ್
ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ವೀರ ಯೋಧರನ್ನು ಕಳೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ
ಇದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ, ವರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಧ�ೈರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ,
ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ವ�ೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕ�ೊಂಡರು ಎಂಬ
ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ
ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ. 9 ರಿಂದ 12 ನ�ೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರು
ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲ�ೈನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕ�ೇವಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಟಿವಿ, ಮೊಬ�ೈಲ್ ನ�ೋ�ಡುವ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕ ಓದುವಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು
ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ
ಜನರು ಬದ್ಧತೆ ತ�ೋ�ರಿದೆ, ನಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ಆಶಯವು ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ
ಆಂದ�ೋ�ಲನವಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳ
ದೂರ ಸಾಗಬಹುದು.
ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ಕಾಡು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಏರ್ಗನ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 1600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಪಕ್ಷಿ ಬ�ೇಟೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ
ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹ�ೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಾತ್ರ
ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ
ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ನಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಫೆಟ�ೇರಿಯಾವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸರ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಳಕೆಯಾಗದ ಜಾಗವನ್ನು ಕ್ಷೇಮ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪುನೀತ್ ಸಾಗರ್ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಎನ್ಸಿಸಿ ಕೆಡೆಟ್ಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರವುಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಗುಂಪು ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಸಂಕಲ್ಪ: ದ�ೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯಲು, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು
ಗರಿಷ್ಠಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕು. ಇದು ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮಂತ್ರವೂ ಹೌದು. ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು, ದ�ೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು
ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಮ್ಮಿಂದಾಗುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸ�ೋ�ಣ.
ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ
ಮೂಲಕ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ಕ�ೇಳಿ
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ಸಮಾಚಾರ

ಒಳಪುಟಗಳಲ್ಲಿ
ಅಂತರ್ಗತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
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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

ವಿನ್ಯಾಸಕರು

ದಿವ್ಯಾ ತಲ್ವಾರ್, ಅಭಯ್ ಗುಪ್ತಾ

ಮುಖಪುಟ
ಲ�ೇಖನ

ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ವಲಯವು
ದ�ೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ  ಪುಟಗಳು 16-31

ಸೌಲಭ್ಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಅಡಿಗಲ್ಲು

ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ
ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್

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

ಮುದ್ರಣಾಲಯ

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

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

response-nis@pib.gov.in

ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇಯೊಂದಿಗೆ
ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆಟ�್ರೋ ರ�ೈಲು

ಉಡುಗ�ೊರೆಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು
ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪುಟಗಳು 06-10

ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು 

ಪುಟಗಳು 04-05

ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ-ಬ�ೇಟಿ ಪಢಾವೋ
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಪುಟಗಳು 12-15

ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನುಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ
ಈಗ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ಜ�ೊತೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಪುಟ 11

ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹಿಮಾಚಲಕ್ಕೆ 11000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 4 ಜಲ
ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು
ಪುಟಗಳು 32-33
ದ�ೇವಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹಲವಾರು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ
ಯೋಜನೆಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪುಟಗಳು 34-35
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ
15 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ
ಪುಟಗಳು 36-38
ಯುವಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ
80 ಕ�ೋ�ಟಿ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಉಪಕ್ರಮ
ಪುಟಗಳು 39-41
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಯುವಜನರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ: ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್
ಕೆ ಎಂ ಕಾರಿಯಪ್ಪ

ಪುಟಗಳು 42-43
ಪುಟ 48

ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಸ�ೈನಿಕರು

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ
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ಪುಟಗಳು 44-47
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ಸಂಪಾದಕೀಯ
ನಮಸ್ಕಾರ,

ಭಾರತದ ಯೋಗ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ
ನವ ಪೀಳಿಗೆಯು ನಮ್ಮ ಬ�ೇರುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಹ�ೊಸ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ದ�ೇಶದ ನಾಯಕತ್ವವು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ
ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು
ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ದ�ೇಶದ ಪ್ರಾಚೀನ ವ�ೈಭವವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂಪರ್ಕದ ನ�ೇರ ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ
ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆ ಜಾಲಗಳ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿ, ಪ್ರಸಾದ್, ಸ್ವದ�ೇಶ್
ದರ್ಶನ, ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತದ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 2013 ರಲ್ಲಿದ್ದ
65 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 34 ನ�ೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ವ�ೇಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇ-ವೀಸಾಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗು ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು
ಸುಂದರಗ�ೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ದ�ೇಶದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ
ದ�ೇಶವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿ ವಲಯವು ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ, ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಮಗ್ರ
ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೂಚಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ನಮ್ಮ ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ದಿನದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬ�ೇಟಿ ಪಢಾವೋ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವನ್ನು
ಹ�ೇಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕಗ�ೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು.

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರವು ಹ�ೇಗೆ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯುವಕರ ಕ�ೊಡುಗೆಗಳು
ಹ�ೇಗೆ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಓದುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಂ.
ಕಾರಿಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ ವೀರರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ನ ಯೋಧರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ
ಕಥೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯ ವಿಶ�ೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕ�ೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅನ�ೇಕ ಉಡುಗ�ೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಓದುತ್ತೀರಿ.
ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ 15 ರಿಂದ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಹ�ೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಿಸ್ಸಂದ�ೇಹವಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ನ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಮ್ಮ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ.

ವಿಳಾಸ: ಕ�ೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ, 278,
ಬ್ಯೂರ�ೋ� ಆಫ್ ಔಟ್ ರೀಚ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ�ೇಷನ್, 		
ಎರಡನ�ೇ ಮಹಡಿ, ಸೂಚನಾ ಭವನ, ನವದೆಹಲಿ - 110003
ಇ-ಮೇಲ್: response-nis@pib.gov.in
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(ಜ�ೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್)

ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವ ಗುರುವಾಗಲು ಸರಿಯಾದ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದ�ೇಶವಾಸಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
dpmeena1969@gmail.com
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ನಿಯತಕಾಲಿಕದ
ಮೂಲಕ, ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು,
ತೆರೆಮರೆಯ ವೀರರು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪರಿವರ್ತನಾ
ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವರ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
dbrajput8484@gmail.com
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರದ ಈ
ಸಂಚಿಕೆಯು ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು
ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ
ತಕ್ಕ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವ�ೇಗಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ
ಭಾರತವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹ�ೊಸ
ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯ
ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು
ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳು.
ಡಾ ಟಿ ಎಸ್ ಬವಾಲ್
tsbawal4@gmail.com

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
ಸಂಪರ್ಕ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಇ-ಮೇಲ್:

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

response-nis@pib.gov.in

ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ
ಓದುತ್ತೇವೆ. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸುಲಭ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ
ವಿಷಯವು ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಇದು
ಯುವಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಾನ�ೋ�ಲಿಯಾ
pknanoliya@gmail.com
ಡಿಸೆಂಬರ್ 16-31, 2021 ರ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ
ಸಮಾಚಾರ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಓದುವ ಮೂಲಕ,
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು
ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ
ದ�ೊರೆಯಿತು. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸ�ೇವೆಗಳು,
ಲಸಿಕೆ, ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ
ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಶ್ಲಾಘನೀಯ
ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅನುಕೂಲ ಹಾಗೂ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರ�ೈಲ್ವೆ, ಹ�ೊಗೆ ರಹಿತ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹ�ೈಡ�್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್ನಿಂದ ಹಸಿರು ಇಂಧನದ
ಪರಿಚಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಭಾರತ
ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ
ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಷ�್ಣೋಯ್
pawankumarbishnoi251@gmail.com
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 16-31, 2022
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ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಭೂತಾನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ;
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು

ಕ�ೊ

ರ�ೋ�ನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು
ತ�ೋ�ರಿದ
ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು
ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ. ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭೂತಾನ್
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಗ್ದಗ್ ಪ�ೇಲ್ಜಿ ಖ�ೋ�ರ�್ಲೋ ನೀಡಿ
ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿಯವರು
ಬ�ೇಷರತ್ತಾದ
ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭೂತಾನ್
ಪ್ರಧಾನಿ ಲ�ೊತೆಯ್ ಶೆರಿಂಗ್ ಹ�ೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ�ೇ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೂ
ಅವರು ಕರೆದರು. ತನಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭೂತಾನ್ಗೆ
ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ‘ಧನ್ಯವಾದಗಳು
ಭೂತಾನ್ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ�ೇ! ಈ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ನಾನು
ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭೂತಾನ್ ರಾಜರಿಗೆ
ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.’
ಎಂದರು.
ಭೂತಾನ್ ದ�ೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನಾಗರಿಕ ಗೌರವದ�ೊಂದಿಗೆ,

ಅ

ಕಿಸಾನ್ ರೈಲು: ರೈತರು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಗೆ
ಸಮಾನ ಲಾಭದಾಯಕ

ದು ನವೆಂಬರ್-2021 ರ ಕ�ೊನೆಯ ವಾರ, ಮೊದಲ ಕಿಸಾನ್
ರ�ೈಲು 216 ಟನ್ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹ�ೊತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದ
ಅಲ್ವಾರ್ನಿಂದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಬಹ�ೇಟಾಗೆ ಹ�ೊರಟಿತು. ಅಲ್ವರ್ನಿಂದ
ಬಾಹೆಟಾವರೆಗೆ 220 ಟನ್ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸಾಗಣೆ ದರ ಸುಮಾರು
10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದರೆ ಕಿಸಾನ್ ರ�ೈಲು ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ
ಶ�ೇ.50 ರಷ್ಟು ಸಬ್ಸಿಡಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ರ�ೈತರಿಗೆ ಕ�ೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.
ದರ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಲ್ವರ್ನಲ್ಲಿ, ರ�ೈತರು ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಕೆಜಿಗೆ ರೂ.20 ವರೆಗೆ ಬೆಲೆ
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ; ಅವರು ಕೆಜಿಗೆ 26 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದರು. ದೂರದ, ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವ�ೇಶ ಪಡೆಯಲು ರ�ೈತರಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದ
ರ�ೈಲ್ವೆ ಜಾಲವನ್ನು ಬಳಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡಲು
2020 ರಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ರ�ೈಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ರ�ೈತರ
ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗ�ೊಳಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನಕ್ಕೆ
ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 7, 2020 ರಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ,
ಬ�ೇಗ ಕೆಡುವ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 1642
ಟ್ರಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರ�ೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಗೂ
ಸುಮಾರು 220 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಲ�ೋ�ಕಸಭೆಯ
ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ
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ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2021 ರ ಅತ್ಯಂತ
ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜ�ೋ�
ಬಿಡೆನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್
ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಕಂಪನಿ ಯುಗ�ೋ�ವ್ 38 ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ
42,000 ಜನರನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು
2016ರಲ್ಲಿ
ಸೌದಿ
ಅರ�ೇಬಿಯಾ,
2018ರಲ್ಲಿ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್, 2019ರಲ್ಲಿ ಯುಎಇ,
ರಷ್ಯಾ, ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್, ಬಹ್ರೇನ್, 2020ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ
ಲೀಜನ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಟ್ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಸಿಯೋಲ್ ಪೀಸ್
ಪ್ರೈಸ್ ಕಲ್ಚರ್ ಫೌಂಡ�ೇಶನ್ನಿಂದ ಸಿಯೋಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್,
2019 ರಲ್ಲಿ ಫಿಲಿಪ್ ಕ�ೋ�ಟ್ಲರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬಿಲ್
ಮತ್ತು ಮೆಲಿಂಡಾ ಗ�ೇಟ್ಸ್ ಫೌಂಡ�ೇಶನ್ನಿಂದ ಗ�್ಲೋಬಲ್
ಗ�ೋ�ಲ್ಕೀಪರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 2021 ರಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಸರ್ಚ್
ಅಸ�ೋ�ಸಿಯೇಟ್ಸ್ನಿಂದ ಪರಿಸರ ನಾಯಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಜನವರಿ 16-31, 2022

ರ�ೈಲ್ವೇ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವ�ೈಷ್ಣವ್, “ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು
ಮತ್ತು ಇತರ ಬ�ೇಗ ಹಾಳಾಗುವ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ರ�ೈಲುಗಳ
ಸಂಚಾರವು ರ�ೈತರು ಮತ್ತು ರ�ೈತ ಸಮುದಾಯದ ಬ�ೇಡಿಕೆಯನ್ನು
ಆಧರಿಸಿವೆ. ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಬ�ೇಗ ಕ�ೊಳೆಯುವ
ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಂಟ�ೈನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು.

ಸುದ್ದಿ ತುಣುಕುಗಳು

ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರ;
ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ವಿಶ್ವದ
ಅತಿ ಎತ್ತರದ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆ

ಸ್ವಾ

ತಂತ್ರ್ಯದ
ನಂತರ,
ಭಾರತದ
ಅನ�ೇಕ
ರಾಜ್ಯಗಳು, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವು. ದುರ್ಗಮ ಗುಡ್ಡಗಾಡು
ಭೂಪ್ರದ�ೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭೌಗ�ೋ�ಳಿಕ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ
ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ
ತರಲು
ಬಲವಾದ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ
2014 ರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯವನ್ನು
ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಬದ್ಧತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ
ಕಾರಣ. ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸ�ೇತುವೆಯ
ನಿರ್ಮಾಣವು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಣಿಪುರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಮಣಿಪುರ
ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ದ�ೇಶದ ಬ್ರಾಡ್-ಗ�ೇಜ್ ಜಾಲದ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 111 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಜಿರಿಬಾಮ್ ಇಂಫಾಲ್
ರ�ೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸ�ೇತುವೆಯನ್ನು ಭೂಕಂಪ
ನಿರ�ೋ�ಧಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ
8.5 ರಷ್ಟು ಭೂಕಂಪನವನ್ನು ಇದು ತಡೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು.
ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡರೆ 111 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು 2.5
ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜಿರಿಬಾಮ್ ಇಂಫಾಲ್
(NH-37) ನಡುವಿನ ಅಂತರವು 220 ಕಿಮೀ, ಇದು ಸುಮಾರು
10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ, ನ�ೋ�ನಿ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ದಾಟುವ
ಸ�ೇತುವೆಯು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸ�ೇತುವೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2023 ರ�ೊಳಗೆ ಸ�ೇತುವೆ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಆ

ದೀನದಯಾಳ್ ಅಂತ್ಯೋದಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು
ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ನೆರವಾಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತು

ರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ದೀನದಯಾಳ್
ಅಂತ�್ಯೋದಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ
ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ವಿಲ�ೇಜ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೆನ್ಯೂರ್ಶಿಪ್
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ದೀನದಯಾಳ್
ಅಂತ�್ಯೋದಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ
ಮಿಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 8.04 ಕ�ೋ�ಟಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
73.5 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ
78 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್
ಗ್ರಾಮ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮೂಲಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 2016 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ನವೆಂಬರ್ 30 ರವರೆಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಕ್ತ
ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 27.38 ಲಕ್ಷ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು 62,848 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಿವೆ.
ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ
ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಖಾದಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿದೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಫ್ಯಾಶನ್
ಬ್ರಾಂಡ್ ‘ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾ’ ತನ್ನ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ
ಖಾದಿ ಡೆನಿಮ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ

ಭಾ

ರತದ ಖಾದಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕ�ೋ�ದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಖಾದಿ ‘ಒಹಾಕಾ ಖಾದಿ’
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು
ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲದ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಫ್ಯಾಷನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
ಪ್ಯಾಟಗ�ೋ�ನಿಯಾ ಈಗ ಡೆನಿಮ್ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಕ�ೈನಿಂದ
ನೂಲಿದ ಖಾದಿ ಡೆನಿಮ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾಟಗ�ೋ�ನಿಯಾ,
ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅರವಿಂದ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ
1.08 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸುಮಾರು 30,000 ಮೀಟರ್ ಖಾದಿ
ಡೆನಿಮ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಪ್ಯಾಟಗ�ೋ�ನಿಯಾದಿಂದ ಖಾದಿ
ಡೆನಿಮ್ ಖರೀದಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1.80 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ಗಂಟೆಗಳ
ಕೆಲಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಖಾದಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ 27,720ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಕೆಲಸ ದ�ೊರೆತಿದೆ. ಪ್ಯಾಟಗ�ೋ�ನಿಯಾ ಈ ಖಾದಿ
ಡೆನಿಮ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಜವಳಿ
ಗಿರಣಿಯಾದ ಅರವಿಂದ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಿದೆ, ಜುಲ�ೈ 2017 ರಲ್ಲಿ,
ಖಾದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೋದ�್ಯೋಗ ಆಯೋಗ (ಕೆವಿಐಸಿ) ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ
ಅರವಿಂದ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಖಾದಿ ಡೆನಿಮ್
ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ�ೊಡುಗೆ

ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ನೀಡುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ರಾಜ್ಯವು ದ�ೇಶದ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟ, ಅದರ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ನವ ಭಾರತದ
ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ತ್ವರಿತ
ಪ್ರಗತಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶವೂ ಅಪಾರ ಕ�ೊಡುಗೆಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದೆ. ‘ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಬೆಳೆದಾಗ ಮಾತ್ರ
ದ�ೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಹ�ೊಂದುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾತುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ
ಮೋದಿಯವರು ಶಾಹಜಹಾಂಪುರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು
ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ರ�ೈತರು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ,
ಶಿಕ್ಷಣ, ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನ�ೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆಟ�್ರೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು, ಅವರು ಐಐಟಿಯ ಘಟಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದಲ್ಲಿ
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ
ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಯಾ

ವುದ�ೇ ದ�ೇಶದ ವ�ೇಗದ ಪ್ರಗತಿಯು
ಸರಕುಗಳ
ವ�ೇಗದ
ಸಾಗಣೆಯನ್ನು
ಸುಗಮಗ�ೊಳಿಸುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ�ೇಗದ
ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಇದು
ಸರಕುಗಳ
ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ವ್ಯಾಪಾರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಂಡಿರುವ
ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ
ಅತ್ಯಂತ
ವ�ೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ವ�ೇಗದ ಪ್ರಗತಿಯ ಪ್ರಮುಖ
ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ನವೆಂಬರ್
15 ರಂದು ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
ಮತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 18 ರಂದು 594 ಕಿಮೀ
ಉದ್ದದ ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು.
ದ�ೇಶದ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹ�ೈಸ್ಪೀಡ್ ಸಂಪರ್ಕದ
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನ

36,200 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಪಥಗಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಮೀರತ್ನ ಬಿಜೌಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಿಂದ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಜುದಾಪುರ್
ದಂಡು ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು 8 ಪಥಗಳಾಗಿ
ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು 519 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವ�ೇಗದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಗಂಟೆಗೆ
120 ಕಿಮೀ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೀರತ್, ಹಾಪುರ್,
ಬುಲಂದ್ಶಹರ್, ಅಮ್ರೋಹಾ, ಸಂಭಾಲ್, ಬದೌನ್, ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ,
ಹರ�್ದೋಯಿ, ಉನ್ನಾವೋ, ರಾಯ್ ಬರ�ೇಲಿ, ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ ಮತ್ತು
ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹ�ೋ�ಗುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡ
ನಂತರ, ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ ಆಗಲಿದೆ.
ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿಮಾನಗಳ ತುರ್ತು ಟ�ೇಕ್-ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗೆ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶಹಜಹಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇಯಲ್ಲಿ 3.5
ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ರನ್ವ�ೇಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ, ಹತ್ತಿರದ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ,
ಕೃಷಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ-ಸಂಬಂಧಿತ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ
ಹಲವಾರು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು
ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಯೊಂದಿಗೆ
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ ಕ�ೈಮಗ್ಗ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ
ಘಟಕಗಳು, ಶ�ೈತ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಉಗ್ರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಆಧಾರಿತ
ಕ�ೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, “ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶವು
ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ದ�ೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಈ ಗಂಗಾ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತರುವುದು

ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ
ಹೊಸ ಮುನ್ನೋಟ

ಮೀರತ್
ಅಮ್ರೋಹಾ

ಬದೌನ್

ಫರೂಕಾಬಾದ್

ಹಾರ�್ಡೋಯ್

ಕನೌಜ್
ರಾಯ್ ಬರ�ೇಲಿ

ಲಕ�್ನೋ

ಪ್ರತಾಪಗಢ

ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್

`

ವೆಚ್ಚ
ಕ�ೋ�ಟಿ

ಗಂಗಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ 12 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು
519 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ

ಮೀರತ್ 
15 ಕಿ.ಮೀ
ಹಾಪುರ್ 
33 ಕಿ.ಮೀ
ಬುಲಂದ್ಶಹರ್  11 ಕಿ.ಮೀ
ಅಮ್ರೋಹಾ26 ಕಿ.ಮೀ
ಸಂಭಾಲ್39 ಕಿ.ಮೀ
ಬದೌನ್ 92 ಕಿ.ಮೀ

ಶಹಜಹಾನ್ಪುರ  40 ಕಿ.ಮೀ
ಹಾರ�್ಡೋಯ್ 99 ಕಿ.ಮೀ
ಉನ್ನಾವೋ  105 ಕಿ.ಮೀ
ರಾಯ್ ಬರ�ೇಲಿ77 ಕಿ.ಮೀ
ಪ್ರತಾಪಗಢ 
41 ಕಿ.ಮೀ
ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್16 ಕಿ.ಮೀ

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇದು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣದ
ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಸಮಯ ಉಳಿಸಿದಾಗ,
ಅನುಕೂಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ
ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕ�ೊಡುಗೆ

ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್
ಆಫ್ ಹ�ೈಯರ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್
ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು

`07

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುಮಾರು

`107

ಕ�ೋ�ಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ
ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂತರವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ�ೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ

ಬನಾಸ್ ಡ�ೈರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ

ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್
ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ
ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ
ವಸತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆ
‘ಘರೌನಿ’ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು
ಉತ್ಪಾದಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 35
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬ�ೋ�ನಸ್ ಅನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಡಿಜಿಟಲ್
ರೂಪದಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು.

20

1.70

ಪೂರ್ವಾಂಚಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿ-ಮೀರತ್
ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ, ಕುಶಿನಗರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ,
ಅಥವಾ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು, ಇಂತಹ
ಅನ�ೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ�ೇವೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ಬುಂದ�ೇಲ್ಖಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ,
ಗ�ೋ�ರಖ್ಪುರ ಲಿಂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ, ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಲಿಂಕ್
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ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 23 ರಂದು
ವಾರಾಣಸಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು ವಾರಾಣಸಿಗೆ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ
ಅವರ ಎರಡನ�ೇ ಭ�ೇಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ
ಕ�ೊನೆಯ ಭ�ೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ನ
ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು
1500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ 22 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಅಥವಾ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು,
ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಭ�ೇಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್
ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ ಯೋಜನೆಯ ಜ�ೊತೆಗೆ ವಾರಾಣಸಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಅಗತ್ಯವಾದ ಅನ�ೇಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಾಣಸಿಯ ಕಾರ್ಖಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ಬನಾಸ್ ಡ�ೈರಿ ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಸುಮಾರು 475 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 30 ಎಕರೆ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ
ಡ�ೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು
ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಬಿ ಹೆಚ್ ಯು ಮತ್ತು ಕರೌಂಡಿ ಐಟಿಐನಲ್ಲಿ
ವಸತಿ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸತಿಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಮಹಾಮಾನ ಪಂಡಿತ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕ�ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 130 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ವ�ೈದ್ಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ,
ದಾದಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ
ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಧಾನ
ಮಂತ್ರಿಯವರು
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಭದ್ರಾಸಿಯಲ್ಲಿ 50 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಮಗ್ರ ಆಯುಷ್
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆಯುಷ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 49 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ಪಿಂದ್ರಾ ತಹಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹ�ೋ�ಮಿಯೋಪತಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್
ಮತ್ತು
ಭದ�ೋ�ಹಿ
ರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ
ಎರಡು
‘4 ರಿಂದ 6 ಪಥಗಳ’ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು. ವಾರಾಣಸಿಯ ಸಂತ ಗ�ೋ�ವರ್ಧನ ಶ್ರೀ ಗುರು
ರವಿದಾಸ್ ಜಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವನದ್ನು ಸಹ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರಿಂದ
ಉದ್ಘಾಟನೆಗ�ೊಂಡ
ಇತರ
ಯೋಜನೆಗಳೆಂದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಂಶ�ೋ�ಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ,
ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ಕ�ೇಂದ್ರ ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ವ�ೇಗ ತಳಿ
ಸೌಲಭ್ಯ, ಪಯಕ್ಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದ�ೇಶಿಕ ರೆಫೆರೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಪಿಂದ್ರಾ ತಹಸಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ಭವನ.

ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ, ದೆಹಲಿ-ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವ�ೇ, ನ�ೋ�ಯ್ಡಾ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ದೆಹಲಿ-ಮೀರತ್ ತ್ವರಿತ
ಹ�ೈಸ್ಪೀಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕೆಲಸಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ” ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯು ನ�ೇರ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ವಲಯವನ್ನು ಸಬಲಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು
ಕ�ೇಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್
ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ಕಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ರೋ ಕೊಡುಗೆ

‘ಪೂರ್ವದ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್’ ಎಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾನ್ಪುರವನ್ನು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಎಂದು
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಾನ್ಪುರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ�ೊಳಕು,
ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಕ�ೊರತೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ನಗರಗಳ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರಧಾನ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕೃತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ 11,000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
32 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ಮೆಟ�್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಕಾನ್ಪುರದ ಬಗೆಗಿನ ಕ�ೊಳಕು ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ
ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಈ ಮೆಟ�್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, “ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಪುರದ ಜನರ ದೂರುಗಳು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಇದ್ದವು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ
ಎಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಷ್ಟು ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಇಂದು ಮೊದಲ ಹಂತದ 9 ಕಿ.ಮೀ.ನ ಈ ಮಾರ್ಗ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು,
ಈ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೋ�ನಾದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದುದಾಗಿದೆ” ಎಂದರು.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ
ಮೆಟ�್ರೋ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ

2014 ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೆಟ�್ರೋ
ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದ 9 ಕಿ.ಮೀ. 2014 ಮತ್ತು 2017 ರ ನಡುವೆ,
ಮೆಟ�್ರೋದ ಉದ್ದವು ಒಟ್ಟು 18 ಕಿ.ಮೀ. ಕಾನ್ಪುರ ಮೆಟ�್ರೋವನ್ನು
ಸ�ೇರಿಸಿದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಮೆಟ�್ರೋದ ಉದ್ದವು ಈಗ
90 ಕಿಮೀ ಮೀರಿದೆ.
ಕಾನ್ಪುರ ಮೆಟ�್ರೋ ರ�ೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡ ನಂತರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ�್ರೋ ರ�ೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ದ�ೇಶದ
ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ ಮೆಟ�್ರೋ ರ�ೈಲು ನಿಗಮವು ನವೆಂಬರ್
15, 2019 ರಂದು ಈ ಆದ್ಯತೆಯ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿಖರವಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ 43 ದಿನಗಳ
ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ�ೇವೆಗೆ ಮೆಟ�್ರೋ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಬಲವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇರುವ
ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರೆ, ಅದು ಪ್ರದ�ೇಶವು ಆರ್ಥಿಕ
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಹೂಪಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಬಹು-ಮಾದರಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತು
ನೀಡುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ
ರಸ್ತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಒಂದು ನಗರದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನಗರಕ್ಕೆ
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ
ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸವನ್ನು
ಕ�ೇಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್
ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಬಿನಾ-ಪನಕಿ ಪ�ೈಪ್ಲ�ೈನ್ ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ
ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ

ಬಿನಾ-ಪನಕಿ ಬಹು ಉತ್ಪನ್ನ ಪ�ೈಪ್ಲ�ೈನ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ
ಪ್ರಧಾನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. 356 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ ಈ ಯೋಜನೆಯ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸುಮಾರು 34.5 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್.
1,500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ
ಬಿನಾ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಿಂದ ಕಾನ್ಪುರದ ಪನಕಿಯವರೆಗೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಿನಾ
ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದಿಂದ ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು
ಪಡೆಯಲು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಉತ್ತರ ಬಿಹಾರ
ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು
ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ�ೈಪ್ಲ�ೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪೆಟ�್ರೋಲಿಯಂ
ಸಾಗಣೆಯು ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದ�ೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್
ಜಾಮ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಟ�್ರೋ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಚುರುಕುಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಉದ�್ಯೋಗ
ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 16-31, 2022
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ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ
54ನ�ೇ ಘಟಿಕ�ೋ�ತ್ಸವ

2047 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹ�ೇಗಿರುತ್ತದೆ,
ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ�ೈಯಲ್ಲಿದೆ

ಈ ಅಮೃತ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭಲ್ಲಿ 2047ರ ಭಾರತವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿಸರ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
ದ�ೇಶದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಐಐಟಿ ಕಾನ್ಪುರದ 54 ನ�ೇ ಘಟಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಮಾತೃಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ 75 ನ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ನಾವು 75
ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದೇವೆ, 50,000
ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ಪ�ೈಕಿ 10,000 ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ
ಬಂದಿವೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನ�ೇ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದೆ
ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐಐಟಿಗಳ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ
ಅನ�ೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದಿದ ದ�ೇಶಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ
ಮೂರನ�ೇ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ದ�ೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ
7
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ,
ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್
ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್-ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.
ಅಟಲ್ ಇನ�್ನೋವ�ೇಶನ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಂ
ರಿಸರ್ಚ್ ಫೆಲ�ೋ�ಶಿಪ್ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶವು
ಯುವಕರಿಗೆ ಹ�ೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ
ಯುವಜನರು ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು
ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಲಭ ವ್ಯವಹಾರವು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ನೀತಿ
ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ,
ಈ
ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿವೆ.

10

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ನವಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕರೆ

ಐಐಟಿಯ ಪರಂಪರೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಹ�ೊರಬರುತ್ತಿರುವ ನೀವು 2047 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹ�ೇಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂಬ
ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ಜ�ೊತೆಗಿರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಬರುವ 25 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು
ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಯಣದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ�ೈಸುವಾಗ, ಅಂದಿನ ಭಾರತ
ಏನಾಗಿರಬ�ೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇಂದಿನಿಂದಲ�ೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ಇವು ನಿಮಗೆ ದ�ೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕ�ೇವಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇವು ನಮ್ಮ
ಅನ�ೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳು ಕಂಡ ಕನಸುಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು
ನನಸು ಮಾಡಲು, ಆಧುನಿಕ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು, ನಿಮಗೆ, ನಿಮ್ಮ
ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿ

ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಬ�ೇಕು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತವು ಸಂಪೂರ್ಣ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರು ಹ�ೇಳಿದ್ದರು - ನಾವು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ದ�ೇಶವು
ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ? ಅದು ತನ್ನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹ�ೇಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ?
ದ�ೇಶವು ತನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 100 ನ�ೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ, ಆ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ
ಪರಿಶ್ರಮದ ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು
ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಜನವರಿ 16-31, 2022

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು
ಕ�ೇಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್
ಕ�ೋ�ಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ

ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನ�ೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮತದಾನ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಕ�ೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಸರ್ಕಾರವು ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನು (ತಿದ್ದುಪಡಿ)
ಮಸೂದೆ 2021 ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಲಿಂಗ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹ�ೊರತೆಗೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದ�ೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ
ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿದೆ.

ಲ�ೋ�

ಕಸಭೆ,
ವಿಧಾನಸಭೆ,
ಪಂಚಾಯತ್
ಚುನಾವಣೆ ಯಾವುದ�ೇ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ
ಒಂದ�ೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಬ�ೇಕು. ಹಾಗೆ
ಮಾಡಲು, ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು
ರೂಪಿಸಬ�ೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮತದಾರರ
ಪಟ್ಟಿ ಇರುವಾಗ ನಾವ�ೇಕೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು
ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ 18
ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ
ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ.”
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂವಿಧಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ
ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರ ಈ ಹ�ೇಳಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಚುನಾವಣಾ
ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿ, ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವ�ೇಶನದಲ್ಲಿ
ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಕಾನೂನುಗಳ
(ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಮಸೂದೆ, 2021 ಅನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವು.
ಇದು ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮತದಾರರ
ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್
ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಂತಹ
ದ�ೊಡ್ಡ ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು
ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಕಲಿ
ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ,
ನಕಲಿ ಮತದಾನವನ್ನೂ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದ�ೇ ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು
ಹಲವಾರು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಕಲಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಬಳಸಿ ಮನಬಂದಂತೆ
ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಡಿತರ
ಚೀಟಿ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ
ಸರ್ಕಾರಿ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆಧಾರ್ನ�ೊಂದಿಗೆ
ಲಿಂಕ್
ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ
ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ
ಅವಕಾಶ
ಕಡಿಮೆ
ಇರುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ
ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ
ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ
ನಿಯಮದಂತೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ಈ ಅವಕಾಶ
ಸಿಗುತ್ತದೆ.

4 ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:

ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು
ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಜನರಿಗೆ ಈಗ
ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜನವರಿ 1 (ಇದು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಇದೆ), ಏಪ್ರಿಲ್ 1, ಜುಲ�ೈ
1 ಮತ್ತು ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 1.
“ಹೆಂಡತಿ” ಪದವನ್ನು “ಸಂಗಾತಿ” ಎಂಬ ಪದದ�ೊಂದಿಗೆ ಬದಲಿಸುವುದು,
ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಲಿಂಗ-ತಟಸ್ಥಗ�ೊಳಿಸುವುದು. ಮಹಿಳಾ ಸ�ೈನಿಕರ
ಗಂಡಂದಿರಿಗೆ ಸ�ೇವಾ ಮತದಾರರ ಸ್ಥಾನಮಾನ.

ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು, ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆಗೆ,
ಮತ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು
ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿಗಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ
ಆವರಣವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಆಧಾರ್ನ�ೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸುವುದರ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಇದರಿಂದ ನಕಲಿ ಮತ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಮತದಾನಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ�ೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಹು
ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಡ�ೇಟಾಬ�ೇಸ್ ಅನ್ನು
ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಾಗರ�ೋ�ತ್ತರ ಮತದಾರರು ಯಾವುದ�ೇ
ಸ್ಥಳದಿಂದಲೂ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ�ೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬ�ೇಡಿ

ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು: ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು
ಚುನಾವಣಾ ಡ�ೇಟಾಬ�ೇಸ್ ನಡುವಿನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜ�ೋ�ಡಣೆಯು
ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಯದಾಗಿದೆ.
ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ:
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸ�ೇರಿಸುವ ಯಾವುದ�ೇ
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದ�ೇ
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಅಥವಾ ತಿಳಿಸಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ
ಯಾವುದ�ೇ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 16-31, 2022
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ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಯಣದಲ್ಲಿ
ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು

ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು
ಹಲವಾರು ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ ಸಮಸ್ಯೆ
ಗಂಭೀರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. 1961 ರಿಂದ 2011 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ನಡೆದ ಜನಗಣತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕಠ�ೋ�ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆಯು ಅನ�ೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು
ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 2015 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ‘ಬ�ೇಟಿ
ಬಚಾವೋ-ಬ�ೇಟಿ ಪಢಾವೋ’ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಭಿಯಾನವು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು
ಪಡೆಯಿತು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅಭಿಯಾನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು
ಈಗ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವು ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ವಾಲಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಐದನ�ೇ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ,
ದ�ೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತ (ಪ್ರತಿ 1000 ಪುರುಷರಿಗೆ
ಮಹಿಳೆಯರು) 1020 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಹೆ

ಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಆಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ
ಕ�ೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ
ಬ�ೇಡಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗೌರವ
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಎರಡು
ರೆಕ್ಕೆಗಳು, ಅವೆರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವನ್ನು
ತಲುಪುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸರಿಯಾಗಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಹರಿಯಾಣದ
ಪಾಣಿಪತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ‘ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ-ಬ�ೇಟಿ
ಪಢಾವೋ’ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ
ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿಯವರು
ಹ�ೇಳಿದ
ಈ ಮಾತುಗಳು ಹ�ೊಸ ಯುಗದ ಆರಂಭವನ್ನು
ಸೂಚಿಸಿದವು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ದ�ೇಶದ ಉನ್ನತ
ನಾಯಕರ�ೊಬ್ಬರು ಯಾವುದ�ೇ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ,
ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಇಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು

ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ-ಬ�ೇಟಿ ಪಢಾವೋ

ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ

ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಆರಂಭ

1961 ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವು (0 ರಿಂದ 6
ವರ್ಷಗಳು) ಪ್ರತಿ 1000 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 976 ಹೆಣ್ಣು
ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತು. 2011 ರಲ್ಲಿ ಅದು 918 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.
ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ
ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಬಲವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಪೂರ್ವಗ್ರಹಗಳು ಅಂತಹ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತ�ೇ, ರಮಂತ�ೇ ತತ್ರ ದ�ೇವತಾ ಎಂಬ
ಪ್ರಾಚೀನ ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನವು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಂಗಕ್ಕೂ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ದ�ೇಶ ನಮ್ಮದು, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ
ಹತ್ಯೆಯ ವರದಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಲಕಿದವು.
22 ಜನವರಿ 2015 ರಂದು ಹರ್ಯಾಣದ ಪಾಣಿಪತ್ನಲ್ಲಿ
‘ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬ�ೇಟಿ ಪಢಾವೋ’ ಯೋಜನೆಗೆ
ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು
ಭ್ರೂಣಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಲಿಂಗಾನುಪಾತವು
ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿದರು.
ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ ಬ�ೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ
ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ

ಒದಗಿಸುವುದು, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಯೋಜನೆಯು
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಎನ್ ಡಿಟಿ [ಪ್ರಿಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ�ೇಟಲ್
ಡಯಗ್ನೊಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್]
ಕಾಯಿದೆಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ
ಅನುಷ್ಠಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಅಭಿಯಾನ.
ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂವ�ೇದನೆಗ�ೊಳಿಸಲು,
ಜಾಗೃತಿ
ಮೂಡಿಸಲು
ಮತ್ತು
ಸಮುದಾಯವನ್ನು
ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸಲು
ಹಲವಾರು
ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಕಡಿಮೆ ಲಿಂಗಾನುಪಾತವನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರುವ 100 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದರ ನಂತರ, 61 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.
161 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗ�ೊಂಡ ನಂತರ
244 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಶ�ೇ.95ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ
ಶಾಲೆ ಬಿಡುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ...

ಉದ್ದೇಶ...
ಲಿಂಗ ಪಕ್ಷಪಾತದ ಲಿಂಗ
ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಬದುಕುಳಿಯುವಿಕೆ
ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದು

ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು
#selfiewithdaughter ಮತ್ತು #bharatkilaxmi
ಮುಂತಾದ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ
ಮೂಲಕ ‘ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬ�ೇಟಿ ಪಢಾವೋ’
ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ
ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು
ಕ�ೇಳಲು ಈ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್
ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ.

ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದ�ೇ
ಅಂಚೆ ಕಚ�ೇರಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಖಾತೆಯನ್ನು
ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಸಿಕ ಮೊತ್ತ ರೂ 250 ಮತ್ತು
ಗರಿಷ್ಠ ವಾರ್ಷಿಕ ಠ�ೇವಣಿ ಮಿತಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಕ್ರ
ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಶ�ೇ. 8.40 ದರದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಕನ್ಯಾ
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಠ�ೇವಣಿ
ಇಟ್ಟರೆ, 21 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 74 ಲಕ್ಷ
ರೂ. ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯ ವಿಶ�ೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಠ�ೇವಣಿ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಗಳಿಗೆ
18 ವರ್ಷವಾದಾಗ ನೀವು ಶ�ೇ.50 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು
ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಶ�ೇ.50 ರಷ್ಟನ್ನು ಮಗಳ ಮದುವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು.
ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇವರು
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ
ಸಂಕುಚಿತ
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ
ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ದ�ೇಶವು ಹ�ೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ, ಇದು
ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮಗ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಲಿಂಗಾನುಪಾತವನ್ನು
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 16-31, 2022
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ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ...

ತಾಯಂದಿರು, ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವು ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ತಲೆಮಾರುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು
ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ
ಗುಂಪುಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 1000 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, “ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು
ಸಬಲೀಕರಣಗ�ೊಳಿಸಲು ನಾವು ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ.” ಎಂದರು.
ಹೆರಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು,
ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಆರಂಭಿಕ
ಆರ�ೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ
ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವು ಕಾಳಜಿಯ
ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರ ಲಸಿಕೆ,
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆಗೆ
ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೃ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ,
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 5000 ರೂ.ಗಳನ್ನು
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಠ�ೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ
ಅವರು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಇದುವರೆಗೆ 2 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸುಮಾರು
10 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ�ೇಜಿನಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದವರೆಗೆ
ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ
ಮಹಿಳೆಯರ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್
ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳ
ನಿರ್ಮಾಣ, ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಡಿಬಡವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್
ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ, ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವು
ಪ್ರತಿ ಸಾವಿರ ಪುರುಷರಿಗೆ 991 ಮಹಿಳೆಯರು ಇತ್ತು. ಲಿಂಗ
ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಪುರುಷರಿಗೆ 985 ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದರೆ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ
ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 1000ಕ್ಕೆ 1037 ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 2015-16ರಲ್ಲಿ
919 ರಷ್ಟಿದ್ದ ಜನನದ ಲಿಂಗ ಅನುಪಾತವು 929 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ತಲುಪಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ರಂದು
ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ
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ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡ
ಪ್ರಧಾನಿ

ನರ�ೇಂದ್ರ

ಮೋದಿಯವರು,

“ಹೆಣ್ಣು

ಮಕ್ಕಳನ್ನು

ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ಕ�ೊಲ್ಲಬಾರದು, ಅವರು ಹುಟ್ಟಬ�ೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ನಾವು ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ, ಬ�ೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ

ಜಾಗೃತಿ

ಮೂಡಿಸುವ

ಅಭಿಯಾನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ದ�ೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಾಗಿ

ಓದಲು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಮಾಡಲು

ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ-ಬ�ೇಟಿ ಪಢಾವೋ

ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯ, ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ
ಮೂಲಕ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರ ಜೀವನವು ಗೌರವ ಮತ್ತು
ಘನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗಿನ
ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ
ಮನೆಗಳು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ.
ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಹ�ೊಸ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.70
ರಷ್ಟನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದೀನದಯಾಳ್ ಅಂತ�್ಯೋದಯ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯ
ಮಿಷನ್
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ನೀಡಲಾದ ನೆರವು 2014 ಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ
ಹ�ೋ�ಲಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಪಟ್ಟು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು 10 ಲಕ್ಷ

ನಿರಂತರ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು 2.5 ಕ�ೋ�ಟಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಖಾತೆಗಳನ್ನು
ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಅವರು ಕನಸುಗಳನ್ನು
ನನಸಾಗಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಈ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ”.ಎಂದರು.
2014 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಬೃಹತ್ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು
ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಲು ನಾವು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಾಗ, ನಾವು ದ�ೇಶದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ಹ�ೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬ�ೇಟಿ ಬಚಾವೋ,

ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ

ರೂ.ವರೆಗೆ ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ
ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಸಹ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಚಿತ
ಪಡಿತರವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ
ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವ
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಡಿಲಿಸಿದೆ. ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ
ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದ್ದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ
ತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ�ೈನಿಕ
ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಾಚಾರದಂತಹ ಘ�ೋರ
ಅಪರಾಧಗಳ ತ್ವರಿತ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು
700 ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್
ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ.
ಲ�ೋ�ಕಸಭೆಯು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷ�ೇಧ (ತಿದ್ದುಪಡಿ)
ಮಸೂದೆ, 2021 ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ, ಇದು
ಮಹಿಳೆಯರ ವಿವಾಹದ ವಯಸ್ಸನ್ನು 18 ರಿಂದ 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಈಗ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಯಿ
ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬ�ೇಟಿ ಪಢಾವೋ ಘ�ೋಷಣೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದಾಗ, ಆಲ�ೋ�ಚನೆ
ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕಲು ಹ�ೊಸ
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ
ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ
ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಕಾ
ಪ್ರಯಾಸ್ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಇಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು
ನೆಲೆ ಕಂಡುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರು
ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಭಾರತ

ಸಮೃದ್ಧ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ

ತಲ್ಲೀನತೆಯ ಅನುಭವ
ಹಲವು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ

ಇಂದು, ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ�ೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು
ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಧುನಿಕ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿಶಾಲ ಜಾಲ; ಅದು ರ�ೈಲು, ರಸ್ತೆ, ವಾಯುಮಾರ್ಗಗಳು, ಜಲಮಾರ್ಗಗಳು, ಹ�ೋ�ಟೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಂತಹ ಇತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ದೃಢವಾದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್-ಮೊಬ�ೈಲ್ ಸಂಪರ್ಕವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು
ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನವು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಈ
ಅಂಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ
ಹ�ೊಸ ಉದ�್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜನವರಿ 25 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ದಿನದಂದು
ಭಾರತವು ಹಲವಾರು ನವೀನ ಉಪಕ್ರಮಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಈ ವಲಯವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಗ�ೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
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ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ
ವಿಜಯವಾಡದಿಂದ ಕಡಪಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ
ನಾಗ�ೇಂದ್ರ ಭಾರತಿ ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ,

ಮೊದಲು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕಡಪಾದಿಂದ
ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ
ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 8 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗಳು
ಬ�ೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ
ಜ�ೊತೆ ಕನಕ ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ
ಹ�ೋ�ಗಲು ಉಡಾನ್ ವಿಮಾನ ಯೋಜನೆಯು
ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮಂತ
ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ
ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಥೆ. ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ
ಬ�ೇರೆ ಏನನ್ನೂ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ
ನಮ್ಮ ದ�ೇಶವ�ೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ
ಪೂರ್ವಜರು ಬಿಟ್ಟು ಹ�ೋ�ಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು.
ಒಂದ�ೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹ�ೇಳುವುದಾದರೆ,
ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು
ಯಾರಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
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ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನ
ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ
ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಸಂಘಟನೆಯ
24ನ�ೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ತೆಲಂಗಾಣದ ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ
ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ
ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಗ್ರಾಮವೆಂದು
ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನ�ೇಯ್ಗೆ ಶ�ೈಲಿಗಳು
ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ,
ಪೋಚಂಪಲ್ಲಿ ತನ್ನದ�ೇ ಆದ
ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು
ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ
ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ
'ಲ�ೋ�ಕಲ್ ಫಾರ್ ವೋಕಲ್'
ಮಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ದಿನವು
ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 25 ರಂದು
ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕಾದ
ಚಿಕಾಗ�ೋ�ದ 69 ವರ್ಷದ ವೋಲ್ಟರ್ ಸ�ೈಮನ್
ಮಿಲಿಯೊ ಮತ್ತು 80 ವರ್ಷದ ಜಾನ್,
ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್
ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 18 ದಿನಗಳ
ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಿದರು. ಈ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು
ವಿವರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾರತದ
ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಇತರ
ದ�ೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ
ಅವರು ಹೀಗೆ ಹ�ೇಳಿದರು,
"ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವವರೆಗೆ,
ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ,
ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಾಹಸವನ್ನು ಮಾಡಲು
ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ." ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
5 ಲಕ್ಷ ಉಚಿತ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ
ವೋಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು
ಹಾಗು ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು
ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮನವಿ
ಮಾಡಿದರು.

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಅ

ನುಭವವು
ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು
ನೀಡುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾಸವು
ಅನುಭವವನ್ನು
ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕತೆಯನ್ನು
ಸ�ೇರಿಸುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ
ಉತ್ತಮ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು
ಪುನರುಜ್ಜೀವಗ�ೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಪರಿಸರ,
ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು
ಸರ್ಕಾರವು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದರೆ, ಭಾರತವು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು
ಮೇಲೆ ಹ�ೇಳಲಾದ ಮೂರು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತವೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳು
ಬಾಧಿತವಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 'ಹ�ೊಸ ಸಹಜ'ದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ,
ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತ್ವರಿತ ಗತಿಯು ಹ�ೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು
ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದಿಂದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದವರೆಗೆ
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು
ತರುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆಯು ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ
ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 160 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದ�ೇಶಗಳ
ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇ-ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವು ಹ�ೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ.
ವಿವಿಧ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2009 ರಿಂದ 2013 ರವರೆಗಿನ
ಭಾರತದ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು 62 ಮತ್ತು
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 16-31, 2022
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65 ರ ನಡುವೆ ಏರಿಳಿತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಕೆಲವ�ೇ
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 34ನ�ೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಭಾರತದ
ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವದ
7ನ�ೇ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ
ಮೂರನ�ೇ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆವಾಡಿಯಾ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು
ಸಂಕ�ೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ
ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
(ಬಾಕ್ಸ್ ನ�ೋ�ಡಿ)
ಇದು ನಂಬಿಕೆ-ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ-ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಅಥವಾ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಅಥವಾ
ಪರಿಸರ-ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ,
ಯುವ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ-ವ್ಯಾಪಾರ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರಲಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ
ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಅಭೂತಪೂರ್ವ
ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದಾಗಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನವಾಗಿದ್ದ
ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ
ಆರ್ಥಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
ಸರ್ಕಾರವು
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ನಂತರ ಈ ವಲಯವು ವ�ೇಗವಾಗಿ
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಮಾರ್ಚ್ 2022
ರವರೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ವಿದ�ೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉಚಿತ ವೀಸಾಗಳನ್ನು
ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಶ�ೇ.100
ರಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ
10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ಗಳಿಗೆ
1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಾಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ನ
ಹ�ೊಸ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಉಚಿತ ವೀಸಾ
ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿವಿಧ ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ದ�ೇಶದ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯುವ
ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು
ಹ�ೊಳೆಯುವ
ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ
ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇ-ವೀಸಾ, ಸಂಪರ್ಕ,
ವಿಮಾನದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಲ, ಪ್ರವಾಸಿ
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ
ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಚಿತ್ರಣ. ಅವರು
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವರ
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ
ಉಪಕ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರ�ೇಟ್ ಜಗತ್ತು ಅವರ
2017 ರ 'ಅಡಾಪ್ಟ್ ಎ ಹೆರಿಟ�ೇಜ್' ಮನವಿಯಿಂದ
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ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು
ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಉತ್ತಮ
ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವು ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ
ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ,
ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ.
ಈ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ ದ�ೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕೆಲಸ
ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಇ-ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವು
ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ

ವಿದ�ೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು
ಸುಲಭಗ�ೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ನವೆಂಬರ್ 2014 ರಲ್ಲಿ
44 ದ�ೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇ-ವೀಸಾವನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿತು. ಈ
ಸೌಲಭ್ಯವು 2018 ರಲ್ಲಿ 44 ರಿಂದ 165 ದ�ೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಇ-ವೀಸಾ ಈಗ ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ 25 ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು 5
ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇ-ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ಜ�ೊತೆಗೆ ಬಹು ಪ್ರವ�ೇಶ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ 5-ವರ್ಷದ ಇ-ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾವನ್ನು
ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಎರಡು ಪ್ರವ�ೇಶ (ಡ್ಯುಯಲ್
ಎಂಟ್ರಿ) ದ�ೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಇ-ಟೂರಿಸ್ಟ್ ವೀಸಾ ಮತ್ತು
ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ
ಇ-ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವೀಸಾವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ�ೊತೆಗೆ ವೀಸಾ
ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ

ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಯಾಂಕವು ವರ್ಷದಿಂದ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವ�ೇದಿಕೆಯ
(ಡಬ್ಲ್ಯು ಇ ಎಫ್ ) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 140 ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ 34 ನ�ೇ
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
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ಕೆವಾಡಿಯಾ
ವಿಶಿಷ್ಟ
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಳಕೆ

ಗುಜರಾತಿನ ಕೆವಾಡಿಯಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ
ದೂರದ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ
ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ
ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ
ಕೆವಾಡಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಪಯಣದ
ಸಂಕ�ೇತವಾಗಿದ್ದು,
ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ
ಆಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು
ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಏಕತಾ
ಪ್ರತಿಮೆಯು
ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ,
5 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.
ಅದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸುಧಾರಿಸಿದರೆ, ಕೆವಾಡಿಯಾ
ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು
ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಕೆವಾಡಿಯಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದರ�ೊಂದಿಗೆ ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಮೂಲತಃ,
ಕೆವಾಡಿಯಾವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ
ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದರೆ, ಈ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ತರ್ಕವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ದೀಪಗಳು, ರ�ೈಲು
ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ವಸತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆ, ಸರ್ದಾರ್ ಸರ�ೋ�ವರ, ಬೃಹತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಪಟ�ೇಲ್
ಮೃಗಾಲಯ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವನ, ಅರಣ್ಯ ಸಫಾರಿ ಮತ್ತು ಪೋಷಣಾ ಪಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿನ
ಕೆಲವು ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ಗ�್ಲೋ ಗಾರ್ಡನ್, ಯೂನಿಟಿ ಕ್ರೂಸ್ ಮತ್ತು ಜಲ
ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲಸ
ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹ�ೊಸ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ
ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕ್ತಾ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹ�ೊಸ
ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆದಿವಾಸಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹ�ೋ�ಂ ಸ್ಟೇಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 200
ಕ�ೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆವಾಡಿಯಾ ರ�ೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಣಾ
ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏಕತಾ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಒಂದು ನ�ೋ�ಟ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜನವಾಗಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ ಈಗ
ದ�ೇಶ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಕಚ್ ಉತ್ಸವವು
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಣ್ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಅಂದಾಜು 4 ರಿಂದ 5 ಲಕ್ಷ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಿಳಿ ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀಲಾಕಾಶದ
ಸ�ೊಬಗನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದ�ೇ, 29 ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಎಂಒಯುಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅನ�ೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ
ವಿದ�ೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ
ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜನರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ
ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ

ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಭಾರತೀಯರ�ೇತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ
ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುವಂತೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು
ಭಾರತವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವ�ೇಗವನ್ನು ಜಗತ್ತು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು
ಬ್ರಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ರಾಯಭಾರ ಕಚ�ೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ನ�ೇಮಿಸಿದೆ. ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು
75 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ
ಪ್ರಕಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ದ�ೇಶೀಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, ಪ್ರಧಾನಿ,
ತಮ್ಮ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ,
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 15 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ
ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ಲ�ೋ�ಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ್, ಸ್ವಾಮಿ
ವಿವ�ೇಕಾನಂದ, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಪಿಜೆ ಅಬ್ದುಲ್
ಕಲಾಂ ಅವರಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ
ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು ಮತ್ತು
ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದ�ೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕಲು ಮತ್ತು
ಸಾಯಲು ಹ�ೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಂತಹ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ‘ಏಕ್
ಭಾರತ್-ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತ’ ಎಂಬ ಘ�ೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ
ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ವ�ೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಿದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವು
ಅಕ�್ಟೋಬರ್ನಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ
ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ�ೊಡಗಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ನೆಲೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಉತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ
ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದಾಯ ತರುವ
ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಹೂಡಿಕೆ, ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಲು ಹಲವು
ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ
ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವು ಸಮನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಹ�ೊಂದುತ್ತದೆ. ಮಾತಾ ವ�ೈಷ�್ಣೋದ�ೇವಿಯ ದರ್ಶನವಾಗಲಿ
ಅಥವಾ ಕ�ೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯಾಗಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್
ಸ�ೇವೆಯು ದ�ೊರೆತ ನಂತರ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ
ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ನ�ೋ�ಯ್ಡಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಉಪಕ್ರಮವೂ ಅದ�ೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು
ಸಾಧಿಸಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು
ತ�ೋ�ರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ,
ವಿದ�ೇಶಿ
ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ಮೂರು
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ
ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ
ಸಾಧನಗಳನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಕುಶಿನಗರ
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ದ�ೇಶೀಯ ಮತ್ತು
ವಿದ�ೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿವೆ.

22

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಜನವರಿ 16-31, 2022

ಹೆಚ್ಚಿನ ವ�ೇಗದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತು

ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ�ೇಗದ ಸಂಪರ್ಕವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ
ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ರಸ್ತೆ, ರ�ೈಲು ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ
ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಬಲವಾದ
ಸಂಪರ್ಕದ�ೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಊಹಿಸಲೂ ಆಗದಿದ್ದ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟಿದೆ.

13,394

ಕಿಮೀ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 2020-21ನ�ೇ
ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಹ�ೊರತಾಗಿಯೂ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಉದ್ದವು 2014
ರಲ್ಲಿದ್ದ 91,287 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ಗಳಿಂದ

1,37,625
ಕಿಮೀಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ

75

ಹ�ೊಸ ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ ರ�ೈಲುಗಳು
ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಲಮಾರ್ಗಗಳ
ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು 2024-25ರ ವ�ೇಳೆಗೆ

02

ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ.ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿವೆ.

ಭಾರತವು ದಿನಕ್ಕೆ

37

ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

111

2014 ರವರೆಗೆ ಈ
ಸಂಖ್ಯೆ 5 ಆಗಿತ್ತು.

ಉಡಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಮಾನ
ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ಹೆಲಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು
ವಾಟರ್ ಏರ�ೋ�ಡ�್ರೋಮ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2024-25 ರ ವ�ೇಳೆಗೆ
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ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ.

ಪ್ಯಾಲ�ೇಸ್ ಆನ್ ವೀಲ್ಸ್ ನಂತರ, ಮಹಾರಾಜ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ರಾಮಾಯಣ
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಂತಹ ಥೀಮ್ ಆಧಾರಿತ ರ�ೈಲುಗಳು ಈಗ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮೊದಲ ವಂದ�ೇ ಭಾರತ್ ರ�ೈಲು ಬನಾರಸ್ ಮತ್ತು ಕತ್ರಾ ನಡುವೆ ಮತ್ತು
ಎರಡನೆಯದು ಕತ್ರಾದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಸಂಚರಿಸಿದವು.

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ�ೇಶವು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಜೀವನ�ೋ�ಪಾಯಗಳ
ಮೇಲೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ರಸ್ತೆ ಅಥವಾ ರ�ೈಲು ಸಂಪರ್ಕ, ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಸಂಪರ್ಕ, ಇಂದು ದ�ೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ
ಸಂಪರ್ಕದ ನ�ೇರ ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಣ್ಣು
ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರ�ೈತರು ಮತ್ತು ತ�ೋ�ಟಗಾರರು ಸಹ
ಸಹಜವಾಗಿ ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್
ಪ್ರವ�ೇಶದ�ೊಂದಿಗೆ, ಹಿಮಾಚಲದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಉಡಾನ್
ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ
ಉತ್ತೇಜಕ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ
ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ
ಸಮಯವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತದಂತಹ ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿವೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ತಾಣಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ
ಒಳಗಾಗಿವೆ.
ಈ
ಪಾರಂಪರಿಕ
ತಾಣಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ
ನಡುವಿನ
ಅಂತರವನ್ನು
ಕಡಿಮೆ
ಮಾಡುವ
ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು 'ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ'ಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರದಿಂದಾಗಿ
ಜನರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಲು
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ನಡುವಿನ
ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಂಪಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಇದು
2019ರಲ್ಲಿ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ 52 ಅತ್ಯುತ್ತಮ

ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ಹ�ೊಸ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ದ�ೇಶ
ಮತ್ತು ವಿದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಕ�ೊಂಡ�ೊಯ್ಯಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ
71 ಲ�ೈಟ್ಹೌಸ್ಗಳನ್ನು (ದೀಪಸ್ತಂಭ) ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅವುಗಳ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ
ಮ್ಯೂಸಿಯಂ,
ಥಿಯೇಟರ್, ಕೆಫೆಟ�ೇರಿಯಾ, ಮಕ್ಕಳ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು,

ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ಯುನೆಸ�್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಕ್ಕೆ
ಹ�ೋ�ಗುವುದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ,
ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ
ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ
ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ವಿದ್ಯಾನಗರ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಈಗ
ಹಂಪಿಯಿಂದ ಕ�ೇವಲ 40 ಕಿಲ�ೋ�ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿಕ್ಕಿಂನ ಪಾಕ್ಯೊಂಗ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೂ ಇದಕ್ಕೆ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂರನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ
29, ನಾಲ್ಕನ�ೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 34 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನ
ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಈಗ,
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪಂತನಗರ, ಪಿಥ�ೋ�ರಗಢ, ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಕುಶಿನಗರ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಪಾಸಿಘಾಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ಕರ್ನೂಲ್ನಂತಹ
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.

ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾಟ�ೇಜ್ಗಳನ್ನು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ಹೌಸ್ಗಳಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಆಯ್ದ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ 2023 ರ
ವ�ೇಳೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಗ�ೋ�ವಾದಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು
ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು, ರಾಜ್ಯದ ರ�ೈತರು, ಮೀನುಗಾರರು ಮತ್ತು
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಇತರ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 'ಮೋಪಾ'ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ
ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇನ್ನು ಕೆಲವ�ೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ
ಸಿದ್ಧಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಹೆದ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸುಮಾರು 12,000 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 6 ಪಥಗಳ ಆಧುನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ�ೋ�ವಾದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅದ�ೇ ರೀತಿ, 2014ರಲ್ಲಿ, ದ�ೇಶವು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 'ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆ' (ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ
ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಪರಂಪರೆಯ ವರ್ಧನೆ
ಅಭಿಯಾನ) ಯನ್ನು ಘ�ೋಷಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ,
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ದ�ೊಡ್ಡ ಯಾತ್ರಾ ಕ�ೇಂದ್ರಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 15 ಯೋಜನೆಗಳು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿವೆ.
ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 100
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ 3 ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ
ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ�ೋ�ಮನಾಥ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಇತರ
ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು
ಸಂಪರ್ಕ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ಇತರ
ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೂ ಹ�ೋ�ಗಬ�ೇಕು ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ
ಆಲ�ೋ�ಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂತೆಯೇ, ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 19 ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ
ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ
ಹ�ೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿವೆ. ಸರ್ಕಾರವು 15 ಥೀಮ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ
76 ವಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿರುವ 900 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಸಿ
ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ�ೈಕಿ 35ರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಂಡಿದ್ದು, 15 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ�ೇ. 80ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ
ನಡೆದಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು,
ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನ�ೇಕ ನೀತಿ
ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಂಡಿದೆ, ಅದು ಇಂದು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶವು ಇ-ವೀಸಾ ಮತ್ತು
ಆಗಮನ
ಕಾಲದ
ವೀಸಾದಂತಹ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಅದ�ೇ ರೀತಿ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ
ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜಿಎಸ್ಟಿಯನ್ನೂ ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಹಸ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು,
ದ�ೇಶವು 120 ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಚಾರಣಕ್ಕಾಗಿ
ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಿದೆ. ಹ�ೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತ�ೊಂದರೆ
ಯಾಗದಂತೆ ನ�ೋ�ಡಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ತರಬ�ೇತಿ
ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ
ಮನ�ೋ�ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು
ಅವರ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ
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ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಬಡವರಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ;
ಕಡು ಬಡವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ದ�ೊರೆಯುತ್ತದೆ; ಕನಿಷ್ಠ
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯು ಗರಿಷ್ಠ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಬೆಳೆದಂತೆ
ವಿದ�ೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಣ
ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ವಲಯವು
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ 20 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ವಿದ�ೇಶಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ತಂದಿತು. ಹಾಗೆಯೇ,
ವಿದ�ೇಶಿ ವಿನಿಮಯವು 2018-19 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು
2 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿತು.

ಭಾರತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ�ೇಷ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು, ವಿದ�ೇಶಿ
ಭಾಷಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಭಾರತ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವು ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ-ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ:
ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ವಾಹಕ
ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಭಾರತದ ಯೋಗ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ
ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹ�ೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲೂ
ತಮ್ಮ ಬ�ೇರುಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಹ�ೊಸ
ಜಾಗೃತಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಗೆ
ರೂಪ ನೀಡಲು, ದ�ೇಶವು ಆಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನ ವ�ೈಭವವನ್ನು
ಪುನಶ್ಚೇತನಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕಿಟ್ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ
ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪರಿಚಯವಾದರೆ,
ಬೌದ್ಧ ಸರ್ಕಿಟ್ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಬೌದ್ಧ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಂದು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ
ಉತ್ತೇಜನ

ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್

`800

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆ
ಕಾಶಿ-ವಿಶ್ವನಾಥದಲ್ಲಿ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಮೊದಲ ವಿಭಾಗ, ಒಟ್ಟು 5 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ
ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ 43 ದ�ೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯತೆ ನೀಡಿದಂತೆ,
ಕಾಶಿಗೂ ಭವ್ಯವಾದ ನ�ೋ�ಟವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸ�ೋ�ಮನಾಥ ದ�ೇವಾಲಯ

03

ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು
ಆಗಸ್ಟ್ 2021ರಲ್ಲಿ
ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ರಾಮಮಂದಿರ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ

2020ರ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ
ಅವರು ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು. ಇದು 2025ರ ವ�ೇಳೆಗೆ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಕ�ೇದಾರನಾಥಧಾಮ್

ದ�ೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಕ�ೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ
ಐದು ಬಾರಿ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ವಿಕ�ೋ�ಪದಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಾನಿಗ�ೊಳಗಾಗಿದ್ದ
ಈ ದ�ೇವಾಲಯದ ಮಹಾನ್ ರೂಪವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ
ಸಮಾಧಿ ಈಗ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಸ್ವದ�ೇಶ ದರ್ಶನ:

ಭಾರತದ ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ
ಮತ್ತು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಂಪರೆಯು
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ವಿಫುಲ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು
2015ರಲ್ಲಿ ಸ್ವದ�ೇಶ ದರ್ಶನ ಯೋಜನೆ
ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.

ಶೀತಲನಾಥ ದ�ೇವಾಲಯ
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 31 ವರ್ಷಗಳ
ನಂತರ ಶೀತಲನಾಥ
ದ�ೇವಾಲಯವನ್ನು, 2021ರ
ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಾಯಿತು.
ವಿಧಿ 370ನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ
ನಂತರ, ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು
ಅದರ ಪುನಃಶ್ಚೇತನ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತದ ವ�ೈವಿಧ್ಯದ
ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ

ಬೌದ್ಧ ಸರ್ಕಿಟ್ ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್ಕಿಟ್ ಈಶಾನ್ಯ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹಿಮಾಲಯ
ಸರ್ಕಿಟ್ ಕರಾವಳಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಮರುಭೂಮಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸರ್ಕಿಟ್ ಪರಿಸರ ಸರ್ಕಿಟ್
ವನ್ಯಜೀವಿ ಸರ್ಕಿಟ್
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್ಕಿಟ್
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸರ್ಕಿಟ್
ಪಾರಂಪರಿಕ ಸರ್ಕಿಟ್
ತೀರ್ಥಂಕರ ಸರ್ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ
15 ವಿಷಯ ಆಧಾರಿತ ಸರ್ಕಿಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿವೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ಸರ್ಕಿಟ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು
5 ಸಾವಿರದ 700 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 78 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020 ರವರೆಗೆ ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ 200 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ,
ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೂ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಅದು ಭಗವಾನ್
ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವ�ೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನ ವೃಂದಾವನವ�ೇ
ಆಗಿರಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧನ ಸಾರನಾಥ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಶಿ
ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಗಿರಲಿ, ಸಂತ ಕಬೀರರ ಮಘರ್ ಧಾಮವಾಗಿರಲಿ
ಅಥವಾ ವಾರಾಣಸಿಯ ಸಂತ ರವಿದಾಸ್ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ
ಆಧುನೀಕರಣವ�ೇ
ಆಗಿರಲಿ,
ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ
ಬೃಹತ್
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಾಮಾಯಣ ಸರ್ಕಿಟ್,
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸರ್ಕಿಟ್, ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ರಾಮ, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ
ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರ್ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದ ಚಾರ್ಧಾಮ್
ಯಾತ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ದ್ವಾದಶ ಜ�್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ,
ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ
ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯು ಕ�ೇವಲ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ;
ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಬುದ್ಧಗ�ೊಳಿಸುವ
ಜೀವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕ�ೊಂಡು,
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕ�ೇದಾರನಾಥ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ
ಸೌಲಭ್ಯ ಕ�ೇಂದ್ರ, ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ
ಹ�ೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ�ೇವೆ
ಒದಗಿಸುವ ವಾಹಿನಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಕ�ೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು
ಕಳುಹಿಸಲು ಕ�ೇಬಲ್ ಕಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪವಿತ್ರ ಹ�ೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್ ಗೆ
ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರವ�ೇಶವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸುವ ರ�ೋ�ಪ್ವೇ (ಹಗ್ಗದ
ಸ�ೇತುವೆ) ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಹೃಷಿಕ�ೇಶ
ಮತ್ತು ಕರ್ಣ ಪ್ರಯಾಗ್ ನಡುವೆ ರ�ೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸೌಲಭ್ಯ
ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಸ�ೋ�ಮನಾಥ
ದ�ೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ,
ಸಮುದ್ರ ದರ್ಶನ ಪಥವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ
ಸ�ೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹ�ೊಸ
ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ�್ಯೋಗದ ಹಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ, ಮತ್ತು
ಸ್ಥಳದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 1೦ ಬುಡಕಟ್ಟು
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬುಡಕಟ್ಟು
ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ
ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ, ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅವರಿಗೆ
ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಇದ�ೇ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತಿನ ರಾಜ್ ಪಿಪ್ಲಾ,
ಆಂಧ್ರಪ್ರದ�ೇಶದ ಲಂಬಾಸಿಂಗಿ, ಛತ್ತೀಸ್ ಗಢದ ರಾಯ್ಪುರ,
ಕ�ೇರಳದ
ಕ�ೋ�ಳಿಕ�ೋ�ಡ್,
ಮಧ್ಯಪ್ರದ�ೇಶದ
ಚಿಂದ್ವಾರ,
ತೆಲಂಗಾಣದ ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರದ ತಮೆಂಗ್
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.
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ಭಾರತಕ್ಕೆ ದ�ೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆ
ಇದೆ. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ
ನಮ್ಮ ಗಾಥೆಯಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು
ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನನ್ನೂ
ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು
ಏನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟುಹ�ೋ�ಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು
ಜಗತ್ತಿಗೆ ತ�ೋ�ರಿಸಬ�ೇಕು. ಭಾರತದ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ತಡೆಯಲು
ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
-ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಈ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ದ�ೇಶದ ನವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬುಡಕಟ್ಟು
ಗತಕಾಲದ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,
ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಮಹಾರಾಜ ಸುಹೆಲ್ದೇವ್ ಅವರ 40 ಅಡಿ ಕಂಚಿನ
ಪ್ರತಿಮೆಯು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಪ್ರವಾಸಿ
ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳು
ಬಹ್ರಾಯಿಚ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ಭಾರತದ 19 ಅಪ್ರತಿಮ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳು

ಯಾವುದ�ೇ ಒಂದು ದ�ೇಶದ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಅದರ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತವು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ
ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ವಿಶ�ೇಷ ಅಪ್ರತಿಮ ತಾಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದೆ,
ಅಂತಹ 19 ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬೆಂಬಲದ�ೊಂದಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿಂದ ದೆಹಲಿಯ ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್
ವರೆಗೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಜಂತಾ-ಎಲ�್ಲೋರಾ ಗುಹೆಗಳನ್ನು ಈ 19
ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದ ಸಂಪರ್ಕ, ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು/ ಅನುಭವ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು
ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಹಾಗು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ
ಮೇಲೆ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ-ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹ�ೊಸ ಆಯಾಮ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಆರ�ೈಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೂ
ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು.
ಆದರೆ, ದ�ೇಶದ ಸಮಗ್ರ, ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು,
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಫ್ಐಸಿಸಿಐನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ
ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು
ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗ�ೊಳಗಾಗಿತ್ತು,
ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರಿಂದ ಗ�ೈಡ್ಸ್ ಗೆ
ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು.

ಶ�ೇ.20 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ
ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು
ಯುರ�ೋ�ಪ್ ಗಿಂತ ಶ�ೇ. 50ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರಂತರ ಗಮನದ
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯವು
2014ರಿಂದ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಗೂ ಮುನ್ನ 350 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ವೃದ್ಧಿಸಿತ್ತು. 2014 ರಲ್ಲಿ 1.23 ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಇದ್ದ ಆದಾಯ,
2019ರಲ್ಲಿ 2.1೦ ಲಕ್ಷ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ
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ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಉತ್ತಮ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಆತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗುವುದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ
ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇಂದು, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ-ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿ
ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಔಷಧಗಳು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳಾಗಿವೆ.
ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಡೀ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ
ವಿಸ್ತರಣೆಯು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿತ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೇರಳದ
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಂಜು ನಿವಾರಿಸುವುದು,
ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ
ನಡುವೆ ಸುಂದರವಾದ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ
ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯದ ಹಚ್ಚಹಸಿರಿನ ಅರಣ್ಯದ
ಮೂಲಕ ಸಾಗುವುದು ಮೊದಲಾದುವು ಭಾರತದ ಅನನ್ಯತೆ
ಹಾಗು ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭಾವವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ
ಬಂದಾಗ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು
ಹ�ೇಳುವಂತೆ, "ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು
ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು
ಅಪ್ಪಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದ�ೇಹ ಅಥವಾ
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಬಯಸಿದಾಗ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ."
ಈ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು,
ಭಾರತವು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಆಯುಷ್
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಔಷಧ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ 2014-2023 ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು
ಇತರ ಭಾರತೀಯ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದ
ನೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹ�ೊಂದಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜ�ೊತೆಗೆ,
ವಿಶ್ವ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಔಷಧಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಕ�ೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಾಗಿ
ಘ�ೋಷಿಸಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಅದರ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲ�ೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ
ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಆದರೆ, ಲಸಿಕೆಯ
ಪ್ರಮಾಣವು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ದ�ೇಶೀಯ ಮತ್ತು
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂಡುಹಿಂಡಾಗಿ
ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ ಲಸಿಕೆ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಲಸಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ನೀಡಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವು
ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ
ರ�ೋ�ಗದ
ಕೆಟ್ಟ
ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ
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ಪ್ರಸಾದ್ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಪ್ರಸಾದ್ (ಯಾತ್ರಾ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ,
ಪರಂಪರೆ ವರ್ಧನೆ ಅಭಿಯಾನ) 2014-15ರಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ
ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ
ಸಲುವಾಗಿ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಈ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ
ಸಮಗ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದು
ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ.
ರಸ್ತೆಗಳು, ರ�ೈಲು, ಪ್ರಯಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳು,
ಮೊಬ�ೈಲ್ - ಇಂಟರ್ನೆಟ್- ಹಾಟ್-ಸ್ಪಾಟ್ ಪ್ರವ�ೇಶ,
ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳು, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು,
ಎಟಿಎಂಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕೌಂಟರ್
ಗಳಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು
ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು 27 ರಾಜ್ಯಗಳು/
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ

57

ತಾಣಗಳನ್ನು
ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.

ಜನವರಿ 2021ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದತ್ತಾಂಶದ
ರೀತ್ಯ, 24 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1160 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 36 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

2016 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗೆ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕಾಗಿ
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಿದ
ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ

4.27
2016

4.49

6.41

6.97

2019

ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಪರ್ವತಾರ�ೋ�ಹಣ ಅನುಮತಿ

2018

2017

ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ. * ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಾಕ್ ಡೌನ್

1.83
2020*

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ

ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ,
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ಗೆ ಮುನ್ನ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ವಲಯವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶ�ೇ.3.5 ರಷ್ಟು
ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ 8.9 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್
ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು 330 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 87.5 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ಜಿಡಿಪಿಗೆ 194
ಶತಕ�ೋ�ಟಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಕ�ೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಚ�ೇತರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತ�ೋ�ರುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ನಿಂದ
ರಕ್ಷಣೆ ಜ�ೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನವ ಜೀವನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
ನೀವು ನೆನಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ, 2014ರ ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ನಗರಗಳ
ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು
ಮಾತ್ರ ಕ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಕ�ೊಳಕು ನಗರಗಳನ್ನು ಜೀವನದ
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾಗವಾಗಿ ನ�ೋ�ಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ನಿರಾಸಕ್ತಿಯು ಕ�ೇವಲ ನಗರಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ
ನಗರಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಶಕರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಇದು ನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ

ಆಗಸ್ಟ್ 2019ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಚಾರಣಕ್ಕಾಗಿ
ಪರ್ವತಾರ�ೋ�ಹಣ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು
ಬಯಸುವ ವಿದ�ೇಶಿಯರಿಗೆ 137 ಪರ್ವತ
ಶಿಖರಗಳನ್ನು
ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಿತು.
ಈ ಶಿಖರಗಳು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ,
ಹಿಮಾಚಲ
ಪ್ರದ�ೇಶ,
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿಂಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ
ವಿದ�ೇಶಿಯರಿಗಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ 51 ಶೃಂಗಗಳನ್ನು
ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು
ಕಾಶ್ಮೀರದ 15 ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಸಹ
ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಹಸ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುವ
ದ�ೇಶದ
ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ
ಇದು
ಜೀವಸೆಲೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಸನ್ನಿವ�ೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ದ�ೇಶ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ
ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ಖಾಸಗಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದಾಯ
ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು.
7
ವರ್ಷಗಳ
ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ, ಕ�ೇವಲ 18 ಪ್ರತಿಶತ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ
ವಿಲ�ೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಕಡೆ, ಇಂದು 70 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ
ಏರಿದೆ. ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ 2.0ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ,
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಕಸದ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ
ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್.ಇಡಿ
ದೀಪಗಳು ನಗರಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ
ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ದ�ೇಶದ 9೦ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 16-31, 2022
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'ಪರಂಪರೆ ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳು'ವ
ಮೂಲಕ ಅನನ್ಯ ಉಪಕ್ರಮ
2017ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ದಿನದ
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ,
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಸಚಿವಾಲಯವು "ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಿ"
ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
ಇದು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತೀಯ
ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ/
ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳು
ಕ�ೈಗ�ೊಂಡ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಉತ್ತೇಜನ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇದು
ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾರಂಪರಿಕ
ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ
ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು
ಆಕರ್ಷಿಸುವ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು
ಭಾರತದ ಪುರಾತತ್ವ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖ
ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 95 ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಒಳಗ�ೊಂಡಿದೆ.
ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಈ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 29 ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ
(ಎಂಓಯು) ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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ದ�ೇಖ�ೋ� ಅಪ್ನಾ ದ�ೇಶ್' ಗೆ ಸಜ್ಜು

ಭಾರತವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇತರ ದ�ೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ, ಅದು
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭವ್ಯ ಕಣಿವೆಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್- ಅಸ್ಸಾಂನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಚಹಾ ತ�ೋ�ಟಗಳ�ೇ ಆಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂದರ್ಶಕರು
ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ತಾಣಗಳನ್ನು ನ�ೋ�ಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದರ
ಜ�ೊತೆಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡುವ ಬಲವಾದ ಬಯಕೆಯೂ ಇದೆ.
ವಿಶ�ೇಷ ಪ್ರವಾಸಿ ರ�ೈಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಪವಿತ್ರ
ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ 'ದ�ೇಖ�ೋ� ಅಪ್ನಾದ�ೇಶ್'
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ�ೊಳಗೆ
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ದ�ೇಶದ ವ�ೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾರಂಪರಿಕ
ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಭ�ೇಟಿ ನೀಡಲು ಜನರನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವಾಗಿದೆ.
ಇದು ದ�ೇಶದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದ�ೇಶೀಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವ ಗುರಿಯನ್ನೂ ಹ�ೊಂದಿದೆ.

'ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ

ದ�ೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ
12 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕರೆ ಸಂಖ್ಯೆ
1800111363 ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಕ�ೋ�ಡ್ 1363 ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ಲ�ೈವ್ ಚಾಟ್
ವ�ೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಲ್ಲಿ ಕ�ೇಳುವ
ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ವಾಕ್
ಥ್ರೂ ಬಳಸಿ ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ವರ್ಚುವಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು, ನಂತರ ಟೂರ್ ಆಪರ�ೇಟರ್,
ಹ�ೋ�ಟೆಲ್, ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ�ೈಡ್ ನಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ
ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (Incredible India) ಮೊಬ�ೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್
ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮೀಸಲಾದ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಕ�ೋ�ಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದ ವಿದ�ೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ 'Stranded in
India' ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ನೆರವು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಮುಖಪುಟ ಲ�ೇಖನ

ಹಳೆಯ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಇಡಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ 75ನ�ೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಎಲ್ಲರ�ೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ
ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸದ�ೊಂದಿಗೆ' 'ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ'ಕ್ಕೆ
ದ�ೇಶ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕ�ೊಡುಗೆಯ
ಈ ಮನ�ೋ�ಭಾವವು ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು
ಸಂತ�ೋ�ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ�ೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ
ಸಂಬಂಧ ಹ�ೊಂದಿದೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒತ್ತು ನೀಡುವ
ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಿರ್ಮಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಭಿಯಾನವು
ಜನಾಂದ�ೋ�ಲನವಾಗಿ
ರೂಪುಗ�ೊಂಡಾಗ,
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವೂ ಬೆಳೆಯಿತು.
ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನುಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದ ಗುರುತಾದ ಭಾರತ
ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ,
ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬ�ೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ
ನಂಟು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಭಾರತದ
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಸ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ
ಮುಂದಿಡಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸದಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ,
ಇದರಿಂದ ಭಾರತವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ
ಮಹತ್ವದ ಜಾಗತಿಕ ಕ�ೇಂದ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹ�ೊಂದುತ್ತಿದೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು
ಅದ�ೇ ಉತ್ಸಾಹದ�ೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕಗ�ೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕ�ೋ�ಲ್ಕತ್ತಾ, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬ�ೈ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು
ವಾರಾಣಸಿಯ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹ�ೊಸ ರೂಪ ನೀಡುವ
ಮೂಲಕ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹ�ೊಸ
ಗ್ಯಾಲರಿಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳು, ನಾಟಕಗಳು
ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು
ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ
ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ
ಅನುಗುಣವಾಗಿ
ಐದು
ಮಾದರಿ
ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಇದೆಲ್ಲವೂ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾದ ಕ�ೋ�ಲ್ಕತ್ತಾದ ಭಾರತೀಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹ�ೊರತುಪಡಿಸಿ, ದೆಹಲಿ, ಚೆನ್ನೈ,
ಹ�ೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಗರದ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು
ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಳೆದ
ಏಳು
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ
10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳಾಗಿ
ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.
ದ�ೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಸುಂದರಗ�ೊಳಿಸಲು
ಹಾಗು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದು
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬ�ೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾಯತ್ತ
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ
ಸ್ಥಾನಮಾನದ�ೊಂದಿಗೆ
"ಭಾರತೀಯ
ಪರಂಪರೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ" ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗುಜರಾತಿನ
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ
ಧ�ೋ�ಲವೀರಾದಲ್ಲಿನ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನದ ಬಗ್ಗೆ

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ,
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ
ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿರಲಿ, ಜ�ೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ
ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಿಟ್ ರ�ೈಲುಗಳು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳನ್ನು
ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದಂತಹ
ಹಬ್ಬಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಇತರ
ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ದ�ೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಭೂತಪೂರ್ವ
ವ�ೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದೆ. 1976 ಮತ್ತು 2014ರ ನಡುವೆ, ಕಳುವಾಗಿದ್ದ
13 ಪರಂಪರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು;
ಅದರೆ, 2014 ಮತ್ತು 2021ರ ನಡುವೆ, 41 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾರಂಪರಿಕ
ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರಲಾಯಿತು. ನಿಸ್ಸಂದ�ೇಹವಾಗಿ,
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ
ವಲಯವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2022ರ ವ�ೇಳೆಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ವಿದ�ೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಉಚಿತ
ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ತ್ವರಿತ ಲಸಿಕೆ, ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವ�ೇಶ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುಧಾರಿತ
ಬಳಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ
ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಲು ಎಲ್ಲಾ
ಭಾರತೀಯರ ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ
ಏಕ ಭಾರತ - ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾರತದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ
ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 16-31, 2022
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ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು,
ಆದರೆ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
ಇದು ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕ�ೇರಳದಲ್ಲಿ ಐದು
ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಕ�ೊಲ್ಲಂ ಬ�ೈಪಾಸ್ ಯೋಜನೆ,
ಅಸ್ಸಾಂನ ಬ�ೋ�ಗಿ ಬೀಲ್ ಸ�ೇತುವೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ಸರಯೂ ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆ
ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಷ್ಟು
ಹಳೆಯದಾದ ರ�ೇಣುಕಾಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲವೂ
ಇದ�ೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ
ಯಾವುದ�ೇ ಯೋಜನೆ ಕಷ್ಟವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಂದಿನ
ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತ�ೋ�ರಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶಾಲ ಅಂತರವನ್ನು
ವ್ಯಾಪಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳ್ಳಲು ದಶಕಗಳ�ೇ
ಹಿಡಿಯುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿರಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕ�ೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಸರಯೂ ಕಾಲುವೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶ�ೇ. 48ರಷ್ಟು
ಪೂರ್ಣಗ�ೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ಈಗ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ರ�ೇಣುಕಾಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು
ಯೋಜನೆಯ ಕನಸೂ ನನಸಾಗಿದೆ.
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ಶಕಗಳಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ವೆಚ್ಚವನ್ನು
ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ದ�ೇಶಕ್ಕೆ
ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದ�ೊರೆಯಬ�ೇಕಾಗಿದ್ದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು
ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಂದಲೂ ವಂಚಿತಗ�ೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ 11,000
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಾಲ್ಕು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ,
"ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದ�ೇಶವೂ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲ�ೋ�ಚನೆಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ,
ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದ�ೇಶದ ಜನರು ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನ�ೋ�ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ
ಸಿದ್ಧಾಂತವು
ವಿಳಂಬವನ್ನು
ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ,
ಮತ್ತೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದೂಡುವವರು
ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಅದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ
ಸ�ೇವೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ, ವಿಳಂಬದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು
ಹಿಮಾಚಲದ ಜನರನ್ನು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಟಲ್ ಸುರಂಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹಲವು
ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿತ್ತು. ರ�ೇಣುಕಾಜಿ ಯೋಜನೆಯೂ
ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಹಿಮಾಚಲ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕ�ೊಳಾಯಿ ಸಂಪರ್ಕದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು
ಕ�ೇಳಲು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್
ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ಹಿಮಾಚಲದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರ

ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ
ಭಾರತವು 2030ರ ವ�ೇಳೆಗೆ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಯೇತರ ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶ�ೇ.40 ಅನ್ನು
ಪೂರ�ೈಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು 2016ರಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ
ಭಾರತೀಯನೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತಾನೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2030ರ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಇಂದಿನ ಭಾರತದ ಕೆಲಸದ ವ�ೇಗವಾಗಿದೆ.

ರ�ೇಣುಕಾಜಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಯೋಜನೆ

ಹಿಮಾಚಲಕ್ಕೆ ಉಡುಗ�ೊರೆ

ಸಾವ್ರಾ- ಕುಡ್ಡು ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ

ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ
ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ
ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಕಲ್ಪನೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಟ್ಟಿತು. ಈ
ವಿಚಾರವನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು, ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ,
ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಈ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರಬ�ೇಕಿತ್ತು. ಈ
4೦ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 7೦೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೆಹಲಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 5೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ನೀರು ಸಿಗಲಿದೆ.

ಲುಹ್ರಿ ಹಂತ - I ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ
210 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ
ಯೋಜನೆ
ನಿರ್ಮಿಸಲು
ಸುಮಾರು
1800 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಆಗಲಿದೆ. ಈ
ಯೋಜನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 750 ದಶಲಕ್ಷ
ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹ�ೊಸ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ ಗ್ರಿಡ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು, "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ 7 ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ
ಹಿಮಾಚಲದ 7 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈಗ ಕ�ೊಳವೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು.
ಕ�ೇವಲ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದೂ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 7
ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹ�ೊಸ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕ�ೊಳಾಯಿ ನೀರು ಲಭಿಸಿದೆ.
ಈ ಮೊದಲು, ನಮ್ಮ ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರು ಅಡುಗೆಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು
ತಯಾರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು,
ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಹ�ೊಂದಿರುವುದು ಸಹ�ೋ�ದರಿಯರಿಗೆ ದ�ೊಡ್ಡ
ನಿರಾಳ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿ ಒಂದು ಪಿಂಚಣಿಯ ಕುರಿತ
ದಶಕಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಿರ್ಧಾರವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸ�ೇನೆಗೆ ಆಧುನಿಕ
ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಡು ನಿರ�ೋ�ಧಕ ಜಾಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು
ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ
ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ, ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ಹಿಮಾಚಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೂ ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಎಂದು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹ�ೇಳಿದರು.

111
ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್
ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ
ಈ
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು
2080 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 380
ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್ ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ
ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 120 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಧೌಲಾಸಿದ್ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ
ಹಮೀರ್ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ
ಜಲವಿದ್ಯುತ್
ಸ್ಥಾವರವಾಗಿದೆ.
ಈ
66
ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್
ಸೌಲಭ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 680
ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚು
ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ
ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್
ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವುದು.

ಹಿಮಾಚಲ ಔಷಧ ತಾಣವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖ
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶವು ದ�ೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಔಷಧ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದ�ೇಶವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಔಷಧಾಲಯ ಎಂದು
ಕರೆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಹಿಮಾಚಲದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ�ೊಡುಗೆಯಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಉಲ್ಬಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಮಾಚಲ
ಪ್ರದ�ೇಶವು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿದ�ೇಶಗಳಿಗೂ
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಆಯುಷ್ ಕ�ೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ
ಔಷಧದಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಔಷಧ ವಲಯದ
ಜ�ೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವೂ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ದ�ೇವಭೂಮಿ ಹಿಮಾಚಲವು
ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ
ಪಡೆದ
ವರವನ್ನು
ಸಂರಕ್ಷಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮದ ಜ�ೊತೆಗೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ
ಆಹಾರ, ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಮತ್ತು ಕೃಷಿ-ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, ಮತ್ತು
ಔಷಧ ವ್ಯವಹಾರವು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ
ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 16-31, 2022
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ದ�ೇಶ
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ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು
ಕ�ೇಳಲು ಕ್ಯೂಆರ್
ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್
ಮಾಡಿ

ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ
ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಭೂಮಿ

ದ�ೇಶದ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಲಖ್ವಾರ್ ವಿವಿಧ�ೋ�ದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಯನ್ನು
1976ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3೦ ರಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭರವಸೆ
ಮೂಡಿದೆ. ಅದ�ೇ ದಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ, ಸಂಪರ್ಕ, ಕ�ೈಗಾರಿಕೆ, ವಸತಿ, ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಇತರ
ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಲ

ಖ್ವಾರ್
ವಿವಿಧ�ೋ�ದ್ದೇಶ
ಯೋಜನೆ
ಮೊದಲ
ಬಾರಿಗೆ 1976ರಲ್ಲಿ ರೂಪತಳೆಯಿತು, ಆದರೆ ಅದು
ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಿತು, ಈಗ
ಆಶಾಕಿರಣಮೂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 5747 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಲಖ್ವಾರ್ ವಿವಿಧ�ೋ�ದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಗೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಈ ಯೋಜನೆಯು
ಸುಮಾರು 34,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀರಾವರಿ
ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕ�ೊಡುತ್ತದೆ. 300 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್
ಜಲವಿದ್ಯುತ್
ಉತ್ಪಾದನೆಯ
ಜ�ೊತೆಗೆ,
ಉತ್ತರಾಖಂಡ,
ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶ, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ
ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ
ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಲಖ್ವಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ, "ನಾವು
ಯಾವುದ�ೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದಾಗ, ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು
ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಕಟ್ಟಡವು ತುಂಬಾ
ಹಳೆಯದು ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದ�ೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳ
ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ, ದಶಕಗಳಿಂದ, ಇದು ದ�ೇಶದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ, ಈ
ಯೋಜನೆ ಅನ�ೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗ�ೊಂಡಿದೆ, ಈ ಯೋಜನೆ
ಅನ�ೇಕ ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಲಖ್ವಾರ್

34

ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ

ಜನವರಿ 16-31, 2022

ಯೋಜನೆಗೂ ಇದ�ೇ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೊದಲು
1976 ರಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. 46 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇಂದು ನಮ್ಮ
ಸರ್ಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 8,7೦೦
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ ರಸ್ತೆ ವಲಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು
ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು. ಇವು ಕ�ೈಲಾಸ ಮಾನಸ
ಸರ�ೋ�ವರ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ
ದುರ್ಗಮ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಗಡಿ ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುವ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು
ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರದ
ಏಮ್ಸ್, ಋಷಿಕ�ೇಶ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕ�ೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪಿಥ�ೋ�ರಗಢದ
ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು. ದ�ೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ
ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡು
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 5೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ ಮತ್ತು 45೦ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕುಮಾವೂನ್ ಮತ್ತು ತೆರಾಯ್
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ ಗಡಿ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳ
ಜನರಿಗೂ
ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ
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ದ�ೇಶ

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಿಂದ ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಹರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ
ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಿಗೆ
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೊಂದು
ಪರ್ವತಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ
ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಹ�ೊಸ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳು, ರಾಜ್ಯದ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ದಶಕವನ್ನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ
ದಶಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. - ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ರಕ್ಷಣೆ: ಏಮ್ಸ್
ಋಷಿಕ�ೇಶ್
ಉಪಗ್ರಹ
ಕ�ೇಂದ್ರ,
ಜಗಜೀವನ
ರಾಮ್
ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ
ಕಾಲ�ೇಜು.

ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು

ನೀರಾವರಿ: ಆರು ರಾಜ್ಯಗಳು
ಲಖ್ವಾರ್ ವಿವಿಧ�ೋ�ದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆಯ
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ
ನಾಲ್ಕು ಹಂತದ
ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ನಾಗಿನಾದಿಂದ ಕಾಶಿಪುರಕ್ಕೆ 99 ಕಿ.ಮೀ
ಕುಮಾವೂನ್- ಗರ್ವಾಲ್ ಸಂಪರ್ಕ.

8700 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ. ವೆಚ್ಚದ
ಬಹು ರಸ್ತೆಗಳ
ಜಾಲದ
ಮೂಲಕ
ಸಂಪರ್ಕ.

ಕ�ೈಗಾರಿಕೆ, ವಸತಿ, ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ,
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅನ�ೇಕ
ಉಪಕ್ರಮಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ.

284 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ 32 ಕಿ.ಮೀ.
ತಾನಕ್ಪುರ್ - ಪಿಥ�ೋ�ರಗಡ್ ನಡುವೆ
ಸರ್ವಋತು ರಸ್ತೆ.
267 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ತನಕ್ಪುರ್ಪಿಥ�ೋ�ರಗಢದ
ಬೆಲ್ಖೇತ್ನಿಂದ
ಚಂಪಾವತ್ ವರೆಗಿನ ಸರ್ವಋತು ರಸ್ತೆ

ಯೋಜನೆ 5,747 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

85.30 ಕಿ.ಮೀ ಮೊರಾದಾಬಾದ್-ಕಾಶಿಪುರ
ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ 4,002 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

13 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ

73 ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು 1250
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಎರಡನ�ೇ ಹಂತದ 133

ಮಾರ್ಗಗಳ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ 627
ಏಮ್ಸ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು 455 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳ
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು.

ಯುಜೆವಿಎನ್ ನ ಐದು ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್
ಸುರಿಂಗಡ್ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ 50
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ
ರಾ ಮ ನ ಗ ರ - ನ�ೈ ನಿ ತಾ ಲ್ ನ ಲ್ಲಿ
ಒಳಚರಂಡಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ 5೦
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

17 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ

300 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಲಖ್ವಾರ್ ವಿವಿಧ�ೋ�ದ್ದೇಶ

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಟಿಲಾನ್ನಿಂದ
ಚುಯ್ರಾನಿವರೆಗೆ
ಸರ್ವಋತು ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆ 233 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.

ಸುಮಾರು 450 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 151 ಸ�ೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಪಿಥ�ೋ�ರಗಡ್ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜು
455 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

205 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. 24 ಗಂಟೆ, ವಾರದ
ಏಳು ದಿನ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು
ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ
ನಮಾಮಿ ಗಂಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ
ಒಂಬತ್ತು ಎಸ್.ಟಿಪಿಗಳು 199 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
ನಗರದಡಿ 1256 ಘಟಕಗಳು, ಮೌಲ್ಯ
- 171 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.
ಕಾಶಿಪುರದ ಅರ�ೋ�ಮಾ ಪಾರ್ಕ್ 35

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕಾಶಿಪುರದ ಅರ�ೋ�ಮಾ
ಪಾರ್ಕ್, ಸಿತಾರ್ ಗಂಜ್ ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನ
ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಸತಿ, ನ�ೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ
ನೀರು ಪೂರ�ೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ
ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವ�ೇರಿಸಿದರು.
17,500 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ವೆಚ್ಚದ 23 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಸ್ತೆ
ಅಗಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪಿಥ�ೋ�ರಗಢದ ಜಲವಿದ್ಯುತ್
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನ�ೈನಿತಾಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ಜಾಲ
ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳು

ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ನ�ೈನಿತಾಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು 78
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಯೋಜನೆ
ಸಿತಾರ್ ಗಂಜ್ ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್
ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ ಉದ್ಯಾನ ಮೌಲ್ಯ - 66
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಮಡ�್ಕೋಟಾದಿಂದ ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ರಸ್ತೆ
ಮಾರ್ಗ 58 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ., ಕಿಚಾದಿಂದ
ಪಂತ್ ನಗರವರೆಗಿನ ರಸ್ತೆಗೆ 54
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

53 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಖತೀಮಾ ಬ�ೈಪಾಸ್.
ಏಷ್ಯನ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ನ�ೇಪಾಳಕ್ಕೆ
ಸಂಪರ್ಕ 177 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಸ�ೇರಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ 3,4೦೦ ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ., ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಗರ್ವಾಲ್, ಕುಮಾವೂನ್ ಮತ್ತು
ತ�ೇರಾಯ್ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ನ�ೇಪಾಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೂ
ಉತ್ತಮಗ�ೊಳ್ಳಲಿದೆ, ಇದು ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ, ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ
ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ವ್ಯೂಹಾತ್ಮಕವಾಗಿ
ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದ�ೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
ಪಿಥ�ೋ�ರಗಡ್ ವ�ೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲ�ೇಜು ಮತ್ತು ಏಮ್ಸ್ ನ
ಉಪಗ್ರಹ ಕ�ೇಂದ್ರ, ಋಷಿಕ�ೇಶ್ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು
ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿವೆ.
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 16-31, 2022
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ಒಮಿಕ್ರಾನ್: ಜಾಗರೂಕ ಸರ್ಕಾರ

15 ರಿಂದ 18 ರ ಯುವ ಸಮೂಹದಿಂದ
ಭರವಸೆಯ ಲಸಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದ
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಭೀತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಿಗಾ
ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಲಸಿಕೆಯ
ಮೇಲೂ ಗಮನ ಕ�ೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗ�ೇ
ಲಸಿಕೆ, ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, 15 ರಿಂದ 18
ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ
ಹಾಕಲು ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ -19,
ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ದ�ೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜನರ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಉನ್ನತ
ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ
ಗಂಭೀರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುವ
ಬದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು
ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ....

ಹ�ೊ

ಸ ಕ�ೊರ�ೊನಾ ತಳಿ ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ನ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ
ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ
ಹಲವಾರು
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಸ�ೋ�ಂಕು
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ
ಅನ�ೇಕ ಜನರು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಸ�ೋ�ಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ,
ಆದರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ತನ್ನ
ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದೆ. ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಕ�ೇವಲ ಎರಡು
ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು - ಒಂದು ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು
ಇನ್ನೊಂದು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಪ್ರೋಟ�ೋ�ಕಾಲ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರವು ದ�ೇಶದ ಸಂಪೂರ್ಣ ರ�ೋ�ಗ
ನಿರ�ೋ�ಧಕತೆ (ಲಸಿಕೆ) ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ
ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಂಜಾಗರೂಕತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು
ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ,
ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರ ರಾತ್ರಿ ದ�ೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ
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ಕ�ೇಂದ್ರದಿಂದ ತಂಡ ರವಾನೆ

ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ, ಸ�ೋ�ಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ
ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕ�ೊರತೆ ಇರುವ
ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಕ�ೇಂದ್ರವು ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್
ನಾಲ್ಕನ�ೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕ�ೋ�ವಿಡ್19 ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ರ�ೋ�ಗಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರ
ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯ
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು
ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪತ್ತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ನೀಡಬ�ೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹ�ೇಳಿದರು. ರ�ೋ�ಗನಿರ�ೋ�ಧಕ
ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ, ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ
ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕ�ೊರತೆಯಿರುವ
ಪ್ರದ�ೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡಲು ಕ�ೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ,
ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ
ಸ�ೋ�ಂಕು, ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದರ ಮತ್ತು ಹ�ೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಗುಚ್ಛಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮತ್ತು
ಅವುಗಳ ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಸಡಿಲಗ�ೊಳಿಸದಂತೆ ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಶ್ರೀ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು

ದ�ೇಶವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ

ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ

ಘ�ೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು

ಜನವರಿ
3 ರಿಂದ
15 ರಿಂದ 18
ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ
ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು.

ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ
ಘ�ೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು: ಜನವರಿ 3 ರಿಂದ 15 ರಿಂದ
18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ, ಜನವರಿ 10 ರಿಂದ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಂಚೂಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಗು
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ�ೊಳಗೆ 10 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಅವರ ವ�ೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ
ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಹ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹ�ೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ
ಜನವರಿಯಿಂದ
ಸ�ೋ�ಂಕು
ತಡೆಗಟ್ಟುವ
ಲಸಿಕೆಯನ್ನು
ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವು
ಶಾಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ,

ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ�ೈಗ�ೊಳ್ಳಿ

ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗವಾದ ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧದ
ಹ�ೋ�ರಾಟವು ಕ�ೊನೆಗ�ೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ, ಅಂತಹ
ಸನ್ನಿವ�ೇಶದಲ್ಲಿ, ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು
ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರ�ೋ�ಗದ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ ಅನುಭವದ ರೀತ್ಯ, ವ�ೈಯಕ್ತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ
ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಕ�ೋ�ವಿಡ್
ಅನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಯುಧವಾಗಿದೆ.
ಹ�ೊಸ ರೂಪಾಂತರಿಗಳ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ನಾವು
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬ�ೇಕು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬ�ೇಕು,
ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ
ಬಳಸಬ�ೇಕು. ಆಗಾಗ ಕ�ೈ ತ�ೊಳೆದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು
ಮರೆಯಬಾರದು. ಹೌದು, ನಾವು ಗಾಬರಿಗ�ೊಳ್ಳಬಾರದು,
ಆದರೆ ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬ�ೇಕು ಮತ್ತು
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬ�ೇಕು.

ಜನವರಿ
1೦ ರಿಂದ
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಮತ್ತು
ಮುಂಚೂಣಿ
ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಲಸಿಕೆ

ಜನವರಿ
10 ರಿಂದ ಅವರ
ವ�ೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ
ಮೇರೆಗೆ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ
ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಲಸಿಕೆ.

ಜ�ೊತೆಗೆ ಶಾಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರ ಆತಂಕವನ್ನು
ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು 2021 ಜನವರಿ 16, ರಂದು ತನ್ನ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಮತ್ತು
ಇದು ದ�ೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ
ಹಾಗು ಭಾರತವು ಈಗಾಗಲ�ೇ 141 ಕ�ೋ�ಟಿ ಲಸಿಕೆ ಡ�ೋ�ಸ್ ಗಳ
ಅಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 61 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದ�ೇ ರೀತಿ,
ಸುಮಾರು ಶ�ೇ.90 ವಯಸ್ಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಸಿಕೆಯ ಒಂದು
ಡ�ೋ�ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅನ�ೇಕ, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ ಗ�ೋ�ವಾ,
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 16-31, 2022

37

ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಸಮರ

ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ�ೊಂದಿಗೆ ಹ�ೋ�ರಾಡುವ
ಸಲುವಾಗಿ ದ�ೇಶದ ಸಿದ್ಧತೆ

ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 18ಲಕ್ಷ ಐಸ�ೋ�ಲ�ೇಷನ್ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ.
5 ಲಕ್ಷ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟು 1,40,000 ಐಸಿಯು
ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ.
ಐಸಿಯು ಮತ್ತು ಐಸಿಯುಯೇತರ ಹಾಸಿಗೆಗಳೂ ಸ�ೇರಿ,
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೇ 90,000 ಸಮರ್ಪಿತ ಹಾಸಿಗೆಗಳಿವೆ.
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲ�ೇ 3೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಿಎಸ್ಎ
ಆಮ್ಲಜನಕ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತ 4 ಲಕ್ಷ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಕಾಪು
ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಕುವ ಲಸಿಕೆ – ದ�ೇಶವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಹಾಕುವ
ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಡಿಎನ್.ಎ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿದೆ.

ವದಂತಿಗಳು, ಗ�ೊಂದಲ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬ�ೇಕು
ಎಂದು ನಾನು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ
ದ�ೇಶವಾಸಿಗಳೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ
ವಿಶ್ವದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು
ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು
ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವ�ೇಗಗ�ೊಳಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ
ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಿಸಬ�ೇಕಿದೆ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ವಿರುದ್ಧದ
ಈ ಹ�ೋ�ರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನವ�ೇ
ದ�ೇಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ

ಕ�ೇಂದ್ರದ ಮಂತ್ರ: ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಾಜ್ಯಗಳು 5 ಹಂತಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬ�ೇಕು
ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹ�ೇರಿ, ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷ�ೇಧ ವಿಧಿಸಿ, ವಿಶ�ೇಷವಾಗಿ
ಮುಂಬರುವ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಕ�ೊರ�ೊನಾ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ
ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಬಫರ್ ವಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬ�ೇಕು.
ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲಿಗೆ ವಿಶ�ೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ. ಐಸಿಎಂಆರ್ ಮತ್ತು
ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡಿ. ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸ�ೋ�ಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು
ಆರ್.ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬ�ೇಕು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸಿಗೆಗಳು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕಾಪು
ದಾಸ್ತಾನನ್ನು ರಚಿಸಿ. 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಗುವಷ್ಟು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು
ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಬ�ೇಕು.
ವದಂತಿಗಳು ಹರಡದಂತೆ ನಿರಂತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ರಾಜ್ಯಗಳು
ದ�ೈನಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಹ�ೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬ�ೇಕು.
ರಾಜ್ಯಗಳು ಶ�ೇ.100ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಗಮನ ಹರಿಸಬ�ೇಕು. ಎಲ್ಲಾ
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಎರಡೂ ಡ�ೋ�ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಬ�ೇಕು.

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶದಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳು
ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರವಾಸ�ೋ�ದ್ಯಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದು,
ಶ�ೇ. 100 ಒಂದು ಡ�ೋ�ಸ್ ಲಸಿಕೆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಅದ�ೇ
ವ�ೇಳೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶವು ಅರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಶ�ೇ.100
ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ದ�ೇಶದ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ.

'ಹರ್ ಘರ್ದಸ್ತಕ್' ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ವ�ೇಗ ಪಡೆದ
ಲಸಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ

"ಲಸಿಕೀಕರಣ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ"
ಎಂಬ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶ�ೇ.100ರಷ್ಟು ಲಸಿಕೆ
ಹಾಕುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ.
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ಎರಡು ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನ ಒಂದು ಔಷಧಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ

ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಹ�ೊಸ ಔಷಧ ಬರಲಿವೆ.
'ಸೀರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಲಸಿಕೆ ಕ�ೊವೊವಾಕ್ಸ್
ಮತ್ತು ಜ�ೈವಿಕ ಇ-ಲಸಿಕೆ 'ಕಾರ್ಬೆವಾಕ್ಸ್' ಅನ್ನು ಕ�ೇಂದ್ರ ಔಷಧಗಳ
ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ತುರ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ
ನೀಡಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮೊಲ್ನುಪಿರಾವಿರ್'
ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕ�ೋ�ವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರ�ೋ�ಗ ಉಲ್ಬಣದಿಂದ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ
ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ
ಜನರಿಗೆ
ಈ
ಔಷಧ�ೋ�ಪಚಾರವನ್ನು
ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರ�ೋ�ಗ್ಯ ಸಚಿವ ಮನ್ಸುಖ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕ�ೊವೊವಾಕ್ಸ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಮೂರನ�ೇ ಡ�ೋ�ಸ್ಗೆ, 60
ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಕರು ವ�ೈದ್ಯರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು
ಒದಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕ�ೇಂದ್ರವು ಒತ್ತಿ ಹ�ೇಳಿದೆ.

ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜನರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗ�ೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಲು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದು 'ಹರ್ ಘರ್ ದಸ್ತಕ್'
ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19
ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕ�ೊಳ್ಳಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರ�ೇಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಆ ಮೂಲಕ ಲಸಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ
ಭಾಗವಾಗಿ ಯೋಧರು, ರ�ೈತರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾಂಗದವರು
ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ, ಅರ್ಹ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣ
ಕ�ೋ�ವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು
ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ
ಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣವನ್ನು
ಕ�ೇಳಲು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ�ೋ�ಡ್
ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ

ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರ

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ
ರೈತರ ಸಬಲೀಕರಣ

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದರ
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕ್ಷೀಣಿಸುವಂತಹ ಅತಿಯಾದ ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಗ�ೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಕಾರಣ, ಇದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು
ದ�ೇಶದ 80 ಕ�ೋ�ಟಿ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿವೆ.

ಶಿ

ಮ್ಲಾದ (ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದ�ೇಶ) ಲಾಫೂಘಾಟಿಯ ಸತ್ಯಾದ�ೇವಿ
150 ಸ�ೇಬಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹ�ೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹ�ೇಳುವಂತೆ, "ನಾನು ಈಗ ನನ್ನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೊದಲು, ನಾನು
ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ
ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು
ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೊದಲು ವೆಚ್ಚವು 5೦00
ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ 5೦0 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಹ ಖರ್ಚು
ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ತ�ೋ�ಟದಿಂದ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ,
ಇತರರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬ�ೇಕು. ಅದ�ೇ ರೀತಿ ರ�ೈತ ಮನ�ೋ�ಜ್
ಶರ್ಮಾ, ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಭೂಮಿ
ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರ�ೋ�ಹ್ಟಕ್ (ಹರಿಯಾಣ)ದ ಫೂಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹ�ೇಳುವಂತೆ, "ನಾನು
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಒಂದ�ೇ
ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ಐದು ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ದಿಂದ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದೇನೆ."
ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ಗುಜರಾತಿನ ಖ�ೇಡಾ ನಿವಾಸಿ ಘನಶ್ಯಾಮ ಭಾಯಿ
ವಿಠ್ಠಲಭಾಯಿ ಪಟ�ೇಲ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ
ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಲಾಭವೂ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು
ಪರಿಸರದ ಮೇಲೂ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅವರನ್ನು
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಪಟ�ೇಲರಂತೆಯೇ
ಗುಜರಾತಿನ ಕಚ್ ಮೂಲದ ಹಿತ�ೇಶ್ ಜಮುನಾ ದಾಸ್ ಅವರು ಹೀಗೆ
ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ, "ನಾವು 105 ಎಕರೆ ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.
ನಾನು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಗ�ೋ�ಮೂತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ

ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದ
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಿಂದ ಹ�ೊರತೆಗೆದು ಪ್ರಕೃತಿಯ
ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೃಷಿಯ
ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ,
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಂಶ�ೋ�ಧನೆಯನ್ನು ಹ�ೊಸದಾಗಿ
ಮಾಡಬ�ೇಕು, ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧುನಿಕ
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಬ�ೇಕು. ಭಾರತ ಮತ್ತು
ಅದರ ರ�ೈತರು 'ಪರಿಸರಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನಶ�ೈಲಿ'ಗಾಗಿ
ಜಾಗತಿಕ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ
21ನ�ೇ ಶತಮಾನದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮೃತ
ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು
ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಜ�ೋ�ಡಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬ�ೇಕಾಗಿದೆ.
-ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮಾಚಾರ ಜನವರಿ 16-31, 2022
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ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ರೂಪವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಭದ್ರಗ�ೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕ�ೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ:

ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ:

ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ರ�ೈತರ
ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು
ಅವಲಂಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆರ�ೋ�ಗ್ಯದಲ್ಲಿ
ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾವುದ�ೇ
ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದ (ಶೂನ್ಯ ಆಯವ್ಯಯ) ಕೃಷಿಯನ್ನು
ಭರವಸೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಗ�ೊಬ್ಬರ
ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಸುಗಳ ಸಗಣಿ
ಮತ್ತು ಮೂತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ,
ಇದು ಜಮೀನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಜ�ೈವಿಕವಾಗಿ ಹಸನು
ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಸಿರು
ಹ�ೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಅತ್ಯಂತ
ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ,
ಮೊದಲ ವರ್ಷದಿಂದಲ�ೇ ಸುಸ್ಥಿರ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು
ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ
ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಜೀವಾಮೃತ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹ�ೇಗೆ: ಬ�ೇಕಾಗುವ
ಪದಾರ್ಥಗಳು 10 ಕೆಜಿ ದ�ೇಶೀಯ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ,
ಇದನ್ನು ಗ�ೋ�ಮೂತ್ರ,
8-10 ಲೀಟರ್ ದ�ೇಶೀಯ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ, 1.5 ರಿಂದ
ಬೆಲ್ಲ, ಹಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಕಡಲೆ 2 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲ, 1.5 ರಿಂದ 2 ಕೆಜಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, 180
ಹಿಟ್ಟು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು
ಲೀಟರ್ ನೀರು, ಮರದ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಒಂದು
ಹಿಡಿ ಮಣ್ಣು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ
10 ಕೆಜಿ ಹಸುವಿನ
ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು, ಈ ವಿಧಾನವು
ಸಗಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ
ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಯಾವುದ�ೇ ರ�ೈತರು ಅದನ್ನು
ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,
ಸ್ವತಃ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ರ�ೈತರು
ಇದು ಮಣ್ಣಿನ
ಮೊದಲು ಬೆಲ್ಲ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಗಣಿಯನ್ನು ನೀರು
ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಗ�ೋ�ಮೂತ್ರದ�ೊಂದಿಗೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ
ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ದ್ರವವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬ�ೇಕು. ಈಗ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು
ಡ್ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮರದ ಕ�ೋ�ಲಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ
ಮಾಡಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು
ಮುಚ್ಚಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿಡಬ�ೇಕು.
ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಮರದ ಕ�ೋ�ಲಿನಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ
ಕಾಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಬ�ೇಕು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ
ಚೀಲದಿಂದ ಮುಚ್ಚಬ�ೇಕು.

ಜೀವಾಮೃತ:

ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ನೀರಾವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿ ಹರಿಸಿದಾಗ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಂಬಲಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜ�ೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ
200 ಲೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ನೀರಿನ�ೊಂದಿಗೆ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ನೀಡಿದರೆ,
ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ರ�ೈತರ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಉಳುಮೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ
ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ, ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳ ಜ�ೊತೆಗೆ ಪೂರಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಹುದು.

ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಜೀವಾಮೃತದ ಬಳಕೆ:
ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ 2 ರಿಂದ 5 ಲೀಟರ್ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಣ್ಣಿನ
ಮರಗಳ ಬಳಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀಳುವ
ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಬ�ೇಕು.
ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಆರ�ೋ�ಗ್ಯಕರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಬೆಳೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಮತ್ತು
ರ�ೈತರು ನಮ್ಮಿಂದ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ." ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಗಿಂತ
ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ರ�ೈತರು
ಮನಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಚ�ೈತನ್ಯ
ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ
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ಘನ-ಜೀವಾಮೃತ:

ಈ ಜೀವಾಮೃತ ಒಣಗಿದ ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿತ್ತುವ
ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ
200 ಕೆಜಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಗೆ ಹ�ೊಸದಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ 20 ಲೀಟರ್
ಜೀವಮೃತವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ
ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಕ�ೋ�ಲಿನಿಂದ
ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಘನ ಜೀವಾಮೃತವನ್ನು ಒಂದು
ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು.

ಕುರಿತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು ನೀಡಿದ ಕರೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ
ಕೃಷಿಯ ಲಾಭದಾಯಕ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ದ�ೇಶದ
ಲಕ್ಷಾಂತರ ರ�ೈತರು ಈ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗ�ೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ನ ಡಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ
ಕೃಷಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ

ಬೀಜಾಮೃತ:

ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಆಧಾರವೆಂದರೆ ಬೀಜಾಮೃತ ಅಲ್ಲಿ
ಅದು ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ರ�ೋ�ಗಗಳಿಂದ ಬೀಜವನ್ನು
ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 5 ಕೆಜಿ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ, 5 ಲೀಟರ್ ಗಂಜಲ, 50 ಗ್ರಾಂ
ನೀರು ಹಾಕಿದ ಸುಣ್ಣ, ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು 20 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ
ಬೆರೆಸಿ ಬೀಜಾಮೃತ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನು
ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ಬೀಜವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ತಂತ್ರ:

ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆಯ
ಉಳಿಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ
ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಹ�ೊದಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ತ�ೇವಾಂಶವನ್ನು
ಉಳಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಿಂದ ತ�ೇವಾಂಶವನ್ನು
ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಎರೆಹುಳುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ,
ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಂಗಾಲದ
ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕ�ೊಳೆಯುವ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ
ಮಣ್ಣಿನ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಹ�ೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರ�ೈತರಿಗೆ ಉಡುಗ�ೊರೆ

2022ರ ಮೊದಲ ದಿನವ�ೇ ರ�ೈತರು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್
ನಿಧಿಯ 10ನ�ೇ ಕಂತನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ
ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ�ೈತರಿಗೆ ಈವರೆಗೆ 1.8೦ ಲಕ್ಷ
ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ, ಇದು
ರ�ೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನ�ೇರವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಅತಿದ�ೊಡ್ಡ
ನೆರವಾಗಿದೆ.
ಜನವರಿ 1ರಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು 10 ಕ�ೋ�ಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ರ�ೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಗೂ ಹೆಚ್ಚು
ಮೊತ್ತವನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ�ೊಂದಿಗೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 351 ರ�ೈತ ಉತ್ಪನ್ನ
ಸಂಘಗಳಿಗೆ (ಎಫ್ಪಿಒಗಳು) 14 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನ�ೇರವಾಗಿ 1.25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ರ�ೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ. ಪಿಎಂಕೆ ಒಂದು
ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅರ್ಹ ರ�ೈತರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ
6೦೦೦ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು 4
ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 2೦೦೦ ರೂ.ಗಳನ್ನು
ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಣವನ್ನು ನ�ೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಎಎಫ್ಎಸ್ಎ (ವೆಫ್ಸಾ):

ಇದು ಕೃಷಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ,
ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತ�ೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಸಮಾನ
ಸಮತ�ೋ�ಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕ�ೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರ (ಎ.ಜಿ.ಎನ್.ಐ.ಎಸ್.ಟಿ.ಆರ್.ಎ.):

ನ�ೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ವಿಧಾನವು ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ರ�ೋ�ಗಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೀಟಗಳು
ಮತ್ತು ಪತಂಗಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಅಗ್ನಿ ಅಸ್ತ್ರ ಸ್ಥಳೀಯ
ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಅಗ್ಗದ ಪರಿಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರ�ೈತನ
ಹ�ೊಲದಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ತಿನ್ನದ
5 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಬ�ೇವು ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು,
20 ಲೀಟರ್ ದ�ೇಸಿ ಹಸುವಿನ ಗಂಜಲ, 500 ಗ್ರಾಂ ತಂಬಾಕು ಪುಡಿ,
500 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 50 ಗ್ರಾಂ ಅರೆದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು
ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ 6 ಲೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಬೆರೆಸಿ
ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹ�ೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು
ದ�ೇಶಾದ್ಯಂತದ ರ�ೈತರ�ೊಂದಿಗೆ
ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವುದು ನನಗೆ ಗೌರವದ
ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ದ�ೇಶದ ಕ�ೋ�ಟ್ಯಂತರ
ರ�ೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ರ�ೈತರು
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ
10ನ�ೇ ಕಂತು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 20,000 ಕ�ೋ�ಟಿ
ರೂ.ಗಳನ್ನು ರ�ೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ಪೂರ್ಣ
ಭಾಷಣವನ್ನು ಕ�ೇಳಲು ಕ್ಯೂಆರ್
ಕ�ೋ�ಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
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ರಾಷ್ಟ್ರ

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಯುವಜನರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಗಳಿಗೆ

ರೆಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನವೋದ್ಯಮ ಭಾರತ
ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯುವ ದ�ೇಶವಾಗಿದೆ.
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶ�ೇಕಡಾ 65ರಷ್ಟು ಮಂದಿ 35 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ
ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕು
ಮಾತ್ರ ಬ�ೇಕಿದೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು 2015 ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಕೆಂಪು
ಕ�ೋ�ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ ಮೇಲಿಂದ 'ಸ್ಟಾರ್ಟ್
ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ' (ನವೋದ್ಯಮ ಭಾರತ) ಘ�ೋಷಿಸಿದರು.
ಜನವರಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ
ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರು, "ನನ್ನ ಕನಸು,
ದ�ೇಶದ
ಯುವಕರು
ಉದ�್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಬಾರದು,
ಬದಲಾಗಿ ಉದ�್ಯೋಗ ನೀಡುವವರಾಗಿರಬ�ೇಕು" ಎಂದು
ಹ�ೇಳಿದರು. ಇಂದು 75ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಗಳು ಸ�ೇರಿದಂತೆ
60 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳ ಯಶ�ೋ�ಗಾಥೆ ಈ
ಯೋಜನೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿ ತ�ೋ�ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮ

ಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಮಯೂರ್ ಪಾಟೀಲ್
ಅವರು 2011ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೋಟಾರ್ ಸ�ೈಕಲ್ನ
ಮೈಲ�ೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರು,
ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. 2017-18ರಲ್ಲಿ ಅವರು
ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹ�ೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶ�ೇಕಡಾ 4೦ ರಷ್ಟು
ಕಡಿತಗ�ೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದರು, ಇದಕ್ಕೆ 2021ರಲ್ಲಿ
ಪ�ೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡರು. ಅಟಲ್ ನವ ಭಾರತ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಿಂದ
9೦ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಈಗ
ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಸ್ನೇಹಿತರ�ೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ನವೋದ್ಯಮವನ್ನು
ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದ�ೇ ರೀತಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿವಾಸಿ ಅಂಗದ್
ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮದ�ೇ ಆದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಯೋಚಿಸಿದರು. ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ನವೀನ
ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವನ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ
ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಅವರ ಅನ�ೇಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ�ೇರಲು
ತಮ್ಮ ಉದ�್ಯೋಗವನ್ನು ತ�ೊರೆದರು. ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ
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ಇಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನ�ೋ�ಡಿ, ಯಾವುದ�ೇ
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ನ�ೋ�ಡಿ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತ
ಕುಟುಂಬವಿರಲಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕುಟುಂಬವಿರಲಿ, ಆದರೆ
ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಯುವಕರ�ೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ,
ಅವರು ಏನು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ
ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಹ�ೊರಬಂದು, ನಾನು ನವೋದ್ಯಮ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹ�ೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅಂದರೆ, ಹ�ೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು
ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನವೋದ್ಯಮ
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ
ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರುಹುಗಳನ್ನು
ನಾನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಯಶ�ೋ� ಪಯಣ

ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನವೋದ್ಯಮಗಳು
ವಾಣಿಜ�್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ಸರಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಕಾನೂನು
ನೆರವು, ವ�ೇಗದ- ಪ�ೇಟೆಂಟ್ ಪತ್ತೆ, ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ
ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವೆಬ್ಸ�ೈಟ್.

ನವೋದ್ಯಮ ಭಾರತ ಉಪಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭದ ಆರನ�ೇ
ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ, ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು
ಆಂತರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಉತ್ತೇಜನ ಇಲಾಖೆ (ಡಿಪಿಐಐಟಿ)
ಜನವರಿ 2022ರಲ್ಲಿ “ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಪರಿಸರದ ಆಚರಣೆ
(ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ�್ನೋವ�ೇಶನ್ ಇಕ�ೋ�ಸಿಸ್ಟಮ್)” ಒಂದು
ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಅನುದಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು- ಅರ್ಹ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗ�ೇನ್ಸ್ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ; ನವೋದ್ಯಮ
ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತುಂಬಲು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ
ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ.

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಈಗ 623 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ
ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕ�ೇಂದ್ರಾಡಳಿತ
ಪ್ರದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ನವೋದ್ಯಮ ಇದೆ.

ಇನ್ಕ್ಯುಬ�ೇಷನ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ- ಶ�ೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ - ಬಹು
ಇನ್ಕ್ಯುಬ�ೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು,
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.

ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 808 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10,000
ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು.20162017ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, 743
ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 2020-2021
ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು
ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವೋದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲ
ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವ�ೇಶ
ಇತರ ಉದ್ಯಮಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕ�ೊಡುವುದು.
ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ

ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಗಳು

'ಯುನಿಕಾರ್ನ್' ಒಂದು ನವೋದ್ಯಮವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಶತಕ�ೋ�ಟಿ
ಡಾಲರ್, ಅಂದರೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. 2015 ರವರೆಗೆ,
ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ,
2021ರ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಪ್ರತಿ 10 ದಿನಗಳಿಗ�ೊಮ್ಮೆ ಯುನಿಕಾರ್ನ್
ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ 50 ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಗಳನ್ನು
ಸ�ೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 75 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಗಳಿವೆ.

ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಪ್ಲಿಕ�ೇಶನ್
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಐಟಿ ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಂಬಲ
ಸ�ೇವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು
ಹ�ೊಂದಿವೆ.

60,704
45%

ನವೋದ್ಯಮ
ಗಳಲ್ಲಿ

ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ
ಡಿಪಿಐಐಟಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ

ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮಹಿಳಾ
ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ತುಂಬಿವೆ

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಪ್ರತಿ ನವೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 11 ಉದ�್ಯೋಗಿಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ,
ಒಟ್ಟು 48,093 ನವೋದ್ಯಮಗಳು ದ�ೇಶದಲ್ಲಿ 5,49,842 ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು
ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. 2020-2021ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ
ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1.7 ಲಕ್ಷ ಉದ�್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಮನ�ೋ�ಭಾವಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಅನುಕೂಲಕರ
ವ್ಯಾಪಾರದ ಅವಕಾಶದ�ೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ
ಸಾಹಸೀ ಮನ�ೋ�ಭಾವ ಕಾಣತ�ೊಡಗಿದೆ.
ನಿಗದಿತ ಉದ�್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ
ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತ�ೊಡಕಿಲ್ಲದೆ
ವ�ೇತನ ಖಾತ್ರಿಯಿದೆ. ಆದರೆ
ಇಂದು ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮನಸ್ಸು
ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿರುವ ಇತರರು ಅವರನ್ನು
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವೋದ್ಯಮ ಭಾರತ ಉಪಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಈ
ಸನ್ನಿವ�ೇಶ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನವೋದ್ಯಮ
ಎಂದರೆ ಹ�ೊಸ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ.
ಇಂದಿನ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹ�ೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ
ಸ�ೇವೆಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮದ�ೇ
ಆದ ಅಥವಾ ಎರಡು- ಮೂರು ಜನರ ಸಹಯೋಗದ�ೊಂದಿಗೆ
ಅಂತಹ
ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕ�ೇಂದ್ರ
ಸರ್ಕಾರದ
ಕ�ೈಗಾರಿಕಾ
ನೀತಿ
ಮತ್ತು
ಉತ್ತೇಜನ

ಇಲಾಖೆ
(ಡಿಐಪಿಪಿ)
ಪ್ರಕಾರ,
"ನವೋದ್ಯಮ
ಒಂದು
ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ನ�ೋ�ಂದಾಯಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವಹಿವಾಟು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 25 ಕ�ೋ�ಟಿ ರೂ. ಮೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ,
ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾವಿನ್ಯತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹ�ೊಸ ಉತ್ಪನ್ನದ
ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸ�ೇವೆ ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಿಕ
ಆಸ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೋದ್ಯಮ ಭಾರತ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸ�ೇರಿದಂತೆ
ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ
ವ�ೇದಿಕೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಭವನೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳು
www.startupindia.govನಲ್ಲಿ ನ�ೋ�ಂದಾಯಿಸಬಹುದು, ತಮ್ಮ
ವ್ಯವಹಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ
ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ
ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು
ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
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ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ

ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ
ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್
ಫೌಜ್ ಸೈನಿಕರು
ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರ ಘ�ೋಷಣೆ "ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕ�ೊಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು
ಕ�ೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ!" ಎಂಬ ಕರೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹ�ೋ�ರಾಡುವ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹ�ೊಸ ಹುರುಪು
ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿತ್ತು. ಬ�ೋ�ಸ್ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ
ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ
ಉಸ್ತುವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಪ್ರಬಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿತು. ನ�ೇತಾಜಿ ಅವರು ಆಜಾ
಼ ದಿ
ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಹ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ
ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ
ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕ�ೋ�ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ
75 ನ�ೇ ವಾರ್ಷಿಕ�ೋ�ತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು
ಹಾರಿಸಿದ್ದರು. ನ�ೇತಾಜಿಯವರ 125ನ�ೇ ಜನ್ಮ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ
2021ರ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅದರ
ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಆಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನವಾದ ಜನವರಿ 23 ರಂದು
ಪರಾಕ್ರಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.
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897ರ ಜನವರಿ 23ರಂದು ಒಡಿಶಾದ ಕಟಕ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ
ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು
ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತಗ�ೊಳಿಸುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹ�ೊಂದಿದ್ದರೂ,
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಲು ಮತ್ತು
ಅದನ್ನು ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ (ಸ್ವಾವಲಂಬಿ) ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದ
ಚಾಣಾಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆ, ಅನಾರ�ೋ�ಗ್ಯ,
ವ�ೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯ ಕ�ೊರತೆಯೇ ದ�ೊಡ್ಡ ಅಡಚಣೆ ಎಂದು ಅವರು
ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್
ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯವನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗ�ೊಳಿಸಲು
ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ತನ್ನದ�ೇ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ರ�ೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ವರೆಗೆ
ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು.
ಜಾತಿ, ಮತ, ಬಣ್ಣ, ಭಾಷೆ, ಪ್ರದ�ೇಶ ಎಂಬ ಗ�ೋ�ಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು
ದ�ೇಶವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಉನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರದಾಗಿತ್ತು. ಈ
ಘಟನೆಯಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು
ಅಳೆಯಬಹುದು- ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ�ೇನೆಯ ಕರ್ನಲ್
ಗುರ್ಬಕ್ಷ್ಸಿಂಗ್ಢಿಲ್ಲನ್, ಜನರಲ್ ಶಾಹನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು
ಕರ್ನಲ್ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಗಲ್ ಈ ಮೂವರು ಸ�ೇನಾ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕ�ೋ�ರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ

ಭಾರತ@75

ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನೇ
ಅಲುಗಾಡಿಸಿದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ
ಜನನ: 3 ಜನವರಿ 1920, ನಿಧನ: 11 ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2014

ಕ್ಯಾ

ಅಕಾಲಿದಳವು ಕರ್ನಲ್ ಢಿಲ್ಲನ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್, ಜನರಲ್
ಶಾಹನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಗೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನೆರವು
ನೀಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು, ಆದರೆ ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ
ಘ�ೋಷಣೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು - ಸಹಗಲ್, ಢಿಲ್ಲನ್,
ಶಾಹನವಾಜ್ ರಿಂದ ಆ 'ಧ್ವನಿ ಕೆಂಪು ಕ�ೋ�ಟೆಯಿಂದ
ಬಂದಿತು'. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಂದ 'ನ�ೇತಾಜಿ' ಎಂಬ ಬಿರುದು
ಪಡೆದ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರು ನೀಡಿದ 'ಜ�ೈ ಹಿಂದ್'
ಘ�ೋಷಣೆ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘ�ೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಜಾ
಼ ದಿ
ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವದ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಸುಭಾಷ್
ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರ ನಿಕಟ ಸಹವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ, ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬ�ೋ�ಸ್, ಗುರ್ಬಕ್ಷ್ ಸಿಂಗ್
ಢಿಲ್ಲನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಲ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಹಾಗು ಆಜಾ
಼ ದ್
ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ನ ಸ�ೈನಿಕರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬೆಳಕು
ಚೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ವಿರುದ್ಧ
ಹ�ೋ�ರಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನ�ೇತಾಜಿ ಕರೆಯಂತೆ ತಾಯಿ
ಭಾರತಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ಟನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ 3 ಜನವರಿ 1920 ರಂದು ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖುರ್ಜಾದಲ್ಲಿ
ಮುಸ್ಲಿಂ-ರಜಪೂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ�ೇರಿದವರು ಮತ್ತು
ಅವರ ಅಜ್ಜ ರುಸ್ತಾಮ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು 1857ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ
ಪ್ರದ�ೇಶದ ಬುಲಂದ್ ಶಹರ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ
ನಂತರ ಗಲ್ಲಿಗ�ೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 1931ರ ಮಾರ್ಚ್ 23ರಂದು ಶಹೀದ್ಎ-ಅಜಮ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗಲ್ಲಿಗ�ೇರಿಸಿದಾಗ
ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿಗೆ ಕ�ೇವಲ 11 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಅವರು
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಭಗತ್
ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹಚರರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ನೌ ಜವಾನ್ ಭಾರತ ಸಭಾಕ್ಕೆ
ಸ�ೇರಿದರು. ನಂತರ ಅಲಿಗಢ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರಾದರು
ಮತ್ತು 1939 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ದಂಗೆಯನ್ನೆಬ್ಬಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲ�ೇ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಗೆ ಸ�ೇರಿದರು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ�ೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು 1940ರಲ್ಲಿ
ಅವರನ್ನು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ಫ್ರಂಟ್
ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್
1944 ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಿಂದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾಗ
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ�ೈನ್ಯದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ತ�ೊರೆದು
ಆಜಾ
಼ ದಿ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಗೆ ಸ�ೇರಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನ
ರಾಖ�ೈನ್ನ ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಂತ್ಯವಾದ ಅರಕಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಸ�ೈನ್ಯದ�ೊಂದಿಗೆ
ಹ�ೋ�ರಾಡಿದರು,
ಆದರೆ
ಜಪಾನೀಯರು
ಮಿತ್ರಪಡೆಗಳಿಗೆ ಶರಣಾದಾಗ, ಆಜಾ
಼ ದಿ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ನ 60 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ
ಹೆಚ್ಚು ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು.
ತದನಂತರ, ಅವರನ್ನು ಅವರ ಮೂವರು ಸಹಚರರ�ೊಂದಿಗೆ ಮುಲ್ತಾನ್
ಕ�ೋ�ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಯಿತು ನಂತರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅಲಿ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು,
ಅಂತಿಮವಾಗಿ
1946ರಲ್ಲಿ
ಮರಣದಂಡನೆ
ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಅವರು
ಮಾತೃಭೂಮಿಯ
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ಹುತಾತ್ಮರಾಗಲು
ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗಲ�ೇ, 1947ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ದ�ೇಶವು
ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿತು, ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ
ನಂತರದ ಹ�ೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ತ�ೊಡಗಿಕ�ೊಂಡರು.
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ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ

ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬ�ೋ�ಸ್ ಜನನ: 25 ಮೇ 1886, ನಿಧನ: 21 ಜನವರಿ 1945

ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ನ
ಸ್ಥಾಪಕರು

ನ�ೇ

ಇಬ್ಬರೂ ಬ�ೋ�ಸ್ ಗಳು, ಬಂಗಾಳಿಗಳು,
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರ
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
ಗುರ್ಬಕ್ಷ್ಸಿಂಗ್ ಢಿಲ್ಲನ್
ಜನನ: 25 ಮೇ 1886
ನಿಧನ: 21 ಜನವರಿ 1945

ತಾಜಿ ದ�ೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಜರ್ಮನಿಗೆ ಹ�ೋ�ದಾಗ, ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ
ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರು ಆಜಾ
಼ ದಿ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು
ಅವರಿಗೆ
ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು
ಮನಸ್ಸು
ಮಾಡಿದ್ದರು.
ತತ್ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಅವರು ನ�ೇತಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಟ�ೋ�ಕಿಯೊಗೆ ಭ�ೇಟಿ
ನೀಡುವಂತೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇರೆಗೆ ನ�ೇತಾಜಿ
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರು 1943ರ ಜೂನ್ 20ರಂದು ಟ�ೋ�ಕಿಯೋಗೆ
ಆಗಮಿಸಿದರು. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ
ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬ�ೋ�ಸ್
ಅವರು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ದ�ೇಶವನ್ನು
ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ನಾಯಕರು
ತಮ್ಮ ಉಪನಾಮದ ಜ�ೊತೆಗೆ ಅನ�ೇಕ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕ�ೊಂಡರುಇಬ್ಬರೂ ಬಂಗಾಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು.
ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರು ಸಿಂಗಾಪುರದ ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ
ಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಜುಲ�ೈ 5 ರಂದು ನ�ೇತಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು
ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತ�ೊಡಗಿಸಿಕ�ೊಂಡರು. ರಾಸ್
ಬಿಹಾರಿ ಬ�ೋ�ಸ್ ರವರು 1886ರ ಮೇ 25, ರಂದು ಬಂಗಾಳದ ವರ್ಧಮಾನ್
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಭಾಲ್ಡಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲ�ೇ
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ
ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದರು.

ಢಿಲ್ಲನ್ ಅವರ ಉದಾತ್ತ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ
ರಾಷ್ಟ್ರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿತು

ಗು

ರ್ಬಕ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ ಢಿಲ್ಲನ್ ಅವರ ತಂದೆಯ
ಸ್ನೇಹಿತರ�ೊಬ್ಬರು ಗುರ್ಬಕ್ಷ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು
ದ�ೇಹದಾರ್ಢ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ
ಸ�ೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸ�ೇರುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರ
ನಂತರ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1933 ರಲ್ಲಿ
ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಗೆ ಸ�ೇರಿದರು. 14ನ�ೇ ಪಂಜಾಬ್
ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತರಬ�ೇತಿ ಪಡೆದ
ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡನ�ೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ
ಹ�ೋ�ರಾಡಲು 1941ರಲ್ಲಿ ಮಲ�ೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ದರು,
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜಪಾನಿನ ಸ�ೈನ್ಯವು 1942ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು
ಯುದ್ಧ ಕ�ೈದಿಯಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಾಗ ಅವರ ಜೀವನ
ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಸೆರೆವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು
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ಗುರ್ಬಕ್ಷ್ಸಿಂಗ್ ಢಿಲ್ಲನ್ ಅವರಿಗೆ
ದ�ೇಶ ಸ�ೇವೆಗಾಗಿ 'ಪದ್ಮಭೂಷಣ'
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು
ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ�ೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ
ಹ�ೋ�ರಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಅವರು ಜ�ೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅವರು
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ನ�ೇತೃತ್ವದ ಆಜಾ
಼ ದಿ
ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಗೆ ಸ�ೇರಿದರು. ಢಿಲ್ಲನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ
ವಿರುದ್ಧ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮ ತ�ೋ�ರಿಸಿದರು.

ಆಜಾ
಼ ದಿ ಕಾ ಅಮೃತ ಮಹ�ೋ�ತ್ಸವ

ಕರ್ನಲ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್

ಕರ್ನಲ್ ಶಾಹನವಾಜ್ ಖಾನ್ ನ�ೇತೃತ್ವದ -ಸುಭಾಷ್ ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್
ಕರ್ನಲ್ ಇನಾಯತ್ ಕಿಯಾನಿ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದ - ಗಾಂಧಿ ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್.
ಕರ್ನಲ್ ಗುಲ್ಜಾರಾ ಸಿಂಗ್ ನ�ೇತೃತ್ವದ –ಆಜಾದಿ ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್.
ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟೆ ಕರ್ನಲ್ ಗುರ್ಬಕ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ ಢಿಲ್ಲನ್ ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದ
ನೆಹರೂ ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಹಗಲ್ ನ�ೇತೃತ್ವದ-ಝಾನ್ಸಿ ಕಿ ರಾಣಿ ರೆಜಿಮೆಂಟ್.
ಅದು ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗ�ೇಡ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಬಂಕಿಮ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಂದ್ ಮಠ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ
ಮನ�ೋ�ಭಾವವನ್ನು ತುಂಬಿತು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವ�ೇಕಾನಂದರು
ಹಾಗು ಸುರ�ೇಂದ್ರನಾಥ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷಣಗಳಿಂದ
ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಮುಜಾಫರ್ಪುರದ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್
ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫೋರ್ಡ್ ರನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಖುದಿರಾಮ್ ಬ�ೋ�ಸ್ ಮತ್ತು
ಪ್ರಫುಲ್ಲಾ ಚಾಕಿ ಬಳಸಿದ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬ�ೋ�ಸ್
ಮಾಡಿದ್ದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1912ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂದಿನ
ವ�ೈಸ್ ರಾಯ್ ಲಾರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕ�ೊಲ್ಲಲು ಅವರು
ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು
ಮತ್ತು ಗದರ್ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರವು
ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ನಂತರ ತಪ್ಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಜಪಾನ್ ಗೆ ಹ�ೋ�ದರು,
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಜಪಾನಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ
ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಜಪಾನಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು
ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಸ್ ಬಿಹಾರಿ ಬ�ೋ�ಸ್
ಅವರಿಗೆ ಎರಡನ�ೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 'ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ರ�ೈಸಿಂಗ್
ಸನ್' ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತ್ತು. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ
ಅವರ ಕ�ೊಡುಗೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಜಪಾನ್ ಶರಣಾದ ನಂತರ, ಢಿಲ್ಲನ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್
ಫೌಜ್ನ ಹಲವಾರು ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು 1945ರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು
'ಕೆಂಪು ಕ�ೋ�ಟೆ ವಿಚಾರಣೆ' ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು
ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ದ�ೇಶದ ಅನ�ೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಕೀಲರು ಢಿಲ್ಲನ್ ಅವರ
ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ
ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವರ ಮೇಲೆ
ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದ್ದು ಜನಾಕ�್ರೋಶದ ಸಂಗತಿಯಾಯಿತು. ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್
ಫೌಜ್ನ ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮ
ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ಥರದ ಜನರು ಒಗ್ಗೂಡಿದರು, ಇದು ನ�ೇತಾಜಿಯವರ ಏಕತೆಯ
ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವನ್ನು ಸಾಕಾರಗ�ೊಳಿಸಿತ್ತು.
ಜನರು ಕೆಂಪು
ಕ�ೋ�ಟೆಯ ಹ�ೊರಗೆ ಜಮಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರ ಪರವಾಗಿ
ಜನರ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತು. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಗುರ್ಬಕ್ಷ್
ಸಿಂಗ್ ಢಿಲ್ಲನ್ ಸ�ೇರಿದಂತೆ ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ�ೈನಿಕರನ್ನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. 1945ರ ನವೆಂಬರ್
5 ರಿಂದ 1945ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರವರೆಗೆ 57 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಈ
ವಿಚಾರಣೆಯು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹ�ೋ�ರಾಟಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು
ನೀಡಿತು. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಭಾರತದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು. 1998ರಲ್ಲಿ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರ್ಬಕ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ ಢಿಲ್ಲನ್ ಅವರಿಗೆ ದ�ೇಶಸ�ೇವೆಗಾಗಿ
'ಪದ್ಮಭೂಷಣ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು.

ಭಾರತ@75

ನೇತಾಜಿ ಅವರ
ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅಂಗರಕ್ಷ ಕ

ಜನನ: 3 ಜನವರಿ 1920, ನಿಧನ: 11 ಅಕ�್ಟೋಬರ್ 2014
ಮೇ 2014 ರಂದು ವಾರಾಣಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಗುಜರಾತ್
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವ�ೇದಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ನಮಿಸಿದರು. ಈ
ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ�ೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್
ನ�ೇತೃತ್ವದ ಆಜಾ
಼ ದಿ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಲ್
ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್. ಅವರು ನ�ೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್
ಅವರ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು 11 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ
ಹ�ೊಂದುವುದರ ಜ�ೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಶೂಟರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ
ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹ�ೊಡೆದುರುಳಿಸಿದರು
ಎಂದು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆಜಾ
಼ ದಿ ಹಿಂದ್
ಫೌಜ್ ನ�ೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನ�ೇತಾಜಿ ಅವರ�ೊಂದಿಗಿನ
ಅವರ ಮೊದಲ ಭ�ೇಟಿ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದ�ೇಶದ
ಅಜಮ್
ಘರ್
ಜಿಲ್ಲೆಯ
ಕರ್ನಲ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್
ಧಕ್ವಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ
ಅವರು ನ�ೇತಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಕರ್ನಲ್
ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್
ಅವರಿಗೆ
ಸುಭಾಷ್
ಚಂದ್ರ
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ
ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರು ಕರ್ನಲ್
ಭ�ೇಟಿಯಾದರು, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ
ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಆಜಾ
಼ ದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ ಗೆ
ನ�ೇತಾಜಿ
ಅವರ�ೊಂದಿಗಿನ
ನ�ೇಮಕಾತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್
ಬಲವಾದ
ಬಾಂಧವ್ಯ
ಎಷ್ಟಿತ್ತು
ಎಂಬುದನ್ನು 2015 ರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರ ಸ�ೋ�ದರಿ
ಮೊಮ್ಮಗಳು ರಾಜ್ಯಶ್ರೀ ಚೌಧರಿ ಅವರು ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು
ಭ�ೇಟಿಯಾಗಲು ಅಜಮ್ ಘರ್ ಗೆ ಹ�ೋ�ಗಿದ್ದ ಘಟನೆಯಿಂದ ಅರ್ಧ
ಮಾಡಿಕ�ೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ�ೈನ್ಯದಲ್ಲಿ
ಪ್ಯಾರಾಟ್ರೂಪರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್
ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ಸ�ೇರಲು ತನ್ನ ಮದ್ರಾಸಿ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಕಾಮ್ರೇಡ್
ಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಸ�ೈನ್ಯವನ್ನು ತ�ೊರೆದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತಾವು
ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬ�ೋ�ಸ್ ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ
ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹ�ೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮೂರು ಗುಂಡುಗಳು
ತಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದರು, ಆ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು
ಡಾ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸೆಹಗಲ್ ಅವರು ಹ�ೊರತೆಗೆದಿದ್ದರು. ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್
ಅವರು 2017 ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅಜಮ್ ಘರ್ ನ ಮುಬಾರಕ್ ಪುರದಲ್ಲಿ
ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರ�ೇಂದ್ರ
ಮೋದಿ ಅವರು ಶ�ೋ�ಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಅವರ�ೊಂದಿಗಿನ ಭ�ೇಟಿಯನ್ನು
ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದ ಅವರ
ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ, ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಅದಮ್ಯ ಧ�ೈರ್ಯವನ್ನು ನಾವು
ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಸಿಕ�ೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ
ಹ�ೇಳಿದ್ದರು.
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ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ

ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರಿಯಪ್ಪ

ಶತ್ರುಗಳೂ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಿದ್ದ
ಭಾರತೀಯ ವೀರ

ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಭಾರತೀಯ ಸ�ೇನೆಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ. ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ
ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಸ�ೈನ್ಯದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ�ೇನಾ
ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕ�ೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಸ್ಯಾಮ್ ಮಾಣಿಕ್
ಶಾ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜನರಲ್ ಕ�ೊಡಂದೆರ ಮಾದಪ್ಪ ಕಾರಿಯಪ್ಪ. ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ
ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಜನವರಿ 15 ಅನ್ನು 'ಸ�ೇನಾ ದಿನ' ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ,
ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನದಂದ�ೇ 1949ರಲ್ಲಿ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಸ�ೇನೆಯ ಮೊದಲ
ಭಾರತೀಯ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡಿದ್ದು.

ಭಾ

ರತೀಯ ಸ�ೈನ್ಯವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು
ನಿರ್ಭೀತ ಸ�ೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ
ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕ�ೊಂಡ ಸ�ೇನಾ ಜನರಲ್ಗಳ
ದಣಿವರಿಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಈ ಜನರಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಂ. ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಹೆಸರು
ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಅವರ ದ�ೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು
ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1922ರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಧಿಕಾರ
ಪಡೆದ ನಂತರ, ಅವರು ಎರಡನ�ೇ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇವೆ
ಸಲ್ಲಿಸಿದರು, ನಂತರ, 5-ಸ್ಟಾರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗೌರವವಾದ ಫೀಲ್ಡ್
ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿ ಹ�ೊರಹ�ೊಮ್ಮಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ�ೊಡಗಿನ ಶನಿವಾರ
ಸಂತೆ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 28 ಜನವರಿ 1899 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಫೀಲ್ಡ್
ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ತಮ್ಮ 20ನ�ೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಭಾರತೀಯ
ಸ�ೇನೆಗೆ ಸ�ೇರಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕ�ೊಡಂದೆರ ಮಡಿಕ�ೇರಿಯಲ್ಲಿ
ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ
ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳು ಅವರ�ೊಂದಿಗೆ ನಂಟು ಹ�ೊಂದಿವೆ.
ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆಗಿ ನ�ೇಮಕ
1946ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಬಲದ�ೇವ್
ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬ್ರಿಗ�ೇಡಿಯರ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಥು
ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ಆಗಿ
ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಹಿರಿತನದಿಂದಾಗಿ
ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದ ನಾಥು ಸಿಂಗ್
ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಾಥು ಸಿಂಗ್ ನಂತರ ರಾಜ�ೇಂದ್ರ
ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಯಿತು,
ಆದರೆ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರದಿಂದ ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು
ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 1948 ರಂದು ಕಾರಿಯಪ್ಪ
ಅವರನ್ನು ಸ�ೈನ್ಯದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಮಾಂಡರ್-ಇನ್-ಚೀಫ್
ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಲೆಹ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಭಾಗ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ
1947ರ ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಹ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ
ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು
ಸ�ೇನೆಯ ಪೂರ್ವ ಕಮಾಂಡ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ
ನ�ೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ�ೊ ಳಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ
ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಡ್ಲಿ ರಸ್ಸೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ
ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಪಂಜಾಬ್ ನ ಜಿಒಸಿ - ಇನ್- ಚೀಫ್
ಆಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರ ನ�ೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈನ್ಯವು
ಮೊದಲು ನೌಶ�ೇರಾ ಮತ್ತು ಝಾಂಗರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕ�ೊಂಡಿತು
ಮತ್ತು ನಂತರ ಜ�ೊಜಿಲಾ, ದ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಿಂದ
ದಾಳಿಕ�ೋ�ರರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು.
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ಜನನ: 28 ಜನವರಿ 1899, ನಿಧನ: 15 ಮೇ 1993

ಅವರ ಪುತ್ರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವದಿಂದ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಈ ಘಟನೆಯು 1965ರ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದ್ದು.
ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಜನರಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ
ಮಡಿಕ�ೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವ�ೇಳೆ
ಅವರ ಪುತ್ರ ನಂದಾ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ
ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಯುದ್ಧದ ಕ�ೊನೆಯ ದಿನದಂದು, ಫ್ಲೈಟ್
ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಂದಾ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ
ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನ�ೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನೆಲ
ದಾಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಯಿತು
ಮತ್ತು ನಂದಾ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಜನರಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರ
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸ�ೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂದಾ ಅವರು ಕಾರಿಯಪ್ಪ
ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರ�ೇಡಿಯೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್
ಫ್ಲೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ನಂದಾ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ತಮ್ಮ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘ�ೋಷಿಸಿತು. ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್,
ಭಾರತದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಹ�ೈಕಮೀಷನರ್ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ
ಅವರು ಬಯಸಿದರೆ ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತು. ಕಾರಿಯಪ್ಪ ನಯವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಂದಾ
ಈ ದ�ೇಶದ ಮಗ ಎಂದು ಹ�ೇಳಿದರು. ಇತರ ಯುದ್ಧ ಕ�ೈದಿಗಳನ್ನು
ನಡೆಸಿಕ�ೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ವರ್ತಿಸಬ�ೇಕು
ಎಂದರು. ನೀವು ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ,
ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಕ�ೈದಿಗಳನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶತ್ರುಗಳೂ ಸಹ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಗಡಿ
ಪ್ರದ�ೇಶಕ್ಕೆ ಹ�ೋ�ಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸ�ೈನಿಕರ ನ�ೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಈ ವ�ೇಳೆ ಗಡಿ ದಾಟಿ 'ನ�ೋ� ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್'
ಪ್ರವ�ೇಶಿಸಿದರು. ನಂದಾ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಜೀವನ
ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಆಗ 'ಅವರನ್ನು ನ�ೋ�ಡಿದ,
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ
ಆದ�ೇಶಿಸಿದನು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕ�ೊಲ್ಲಲಾಗುವುದು
ಎಂದನು. ಅವರು ಜನರಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಎಂದು ಭಾರತದ ಗಡಿಯಿಂದ
ಯಾರ�ೋ� ಕೂಗಿ ಹ�ೇಳಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕ�ೇಳಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ
ಸ�ೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಿ
ಬಂದು ಜನರಲ್ ಕಾರಿಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಜನರಲ್
ಕಾರಿಯಪ್ಪ 1953ರಲ್ಲಿ ಸ�ೈನ್ಯದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಸ�ೇನೆಯಿಂದ
ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಅವರು 1956ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು
ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಹ�ೈಕಮೀಷನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.

ಮಾಧ್ಯಮ
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ಜನವರಿ 30
ಹುತಾತ್ಮರ ದಿನ

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧೀ
ಅವರ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯಂದು
ಶಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ
ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತನಿಗೆ
ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ
ನಮನಗಳು

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು.
ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದರು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಜನರ ಅಂತಃಶಕ್ತಿಯನ್ನು
ಎಚ್ಚರಿಸಿ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಅವರನ್ನು ಜಾಗೃತಗ�ೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ಹ�ೇಳುವುದು ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಗಾಂಧಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹ�ೋ�ರಾಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹ�ೊರದ�ೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು
ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳ�ೊ ಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಈ ದೃಷ್ಟಿಕ�ೋ�ನವು ಇಂದು
ಭಾರತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ದ�ೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ,
ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವುದ�ೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜನರು ಈಗ ಈ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರು
ಜೈದೀಪ್ ಭಟ್ನಾಗರ್
ಪ್ರಧಾನ ನ್ಯೂ
ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಇಂಡಿಯಾ
ಪಿಐಬಿ ನವದೆಹಲಿ
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